
                                                                ቃልሲ ዝወለዶ ነጻነት። 

                                                                       

ሓዊ ዝኣጉዶ እንተረኺቡ ዝስሕኖ ኣይስእንን።   ቃል ሓርበኛ እድሪስ ሓምድ ዓዋተ ኣቦ ጀማሪ ብረታዊ ቃልሲ ሰውራ ኤርትራ።  ንጅግና ኣቦና እድሪስ ሓምድ ዓዋተ 

ጅግና ከምዘይነብር፡ እንታይድኣ ታሪኹ ከምዝነብር ኣብ መፈለምታ ብረታዊ ቃልሲ ተዛሪቦዎ እዩ።  ቃልሲ ምእንቲ ውጹዕ እንተተጀሚሩ ዓጋቲ ከምዘይብሉ፡ 

ተጋዳላይ ነባራይ ከምዘይኮነ፡ መተካእታኡ ግን ከም ዘይነጽፍ ዛራ ማይ ከም ዝውሕዝ መሰረታዊ መትከል ጅግና እድሪስ ሓምድ ዓዋተ ከም ዝነበረ ቃልሲ 

መስኪሩዎ።   

                       

ትንፋስ ዘይህብ ኲናት ነታ ሓንትን ዘይትትካእ ሂወት                                    ቃልሲ ዝጠለቦ መስዋእትነት ቅድሚ ውሑዳት ክሊኢት (seconds)                                                                                   

በጃ ህዝቢ ክኸፍሉ ዝተወፈዩ መንእሰያት ኤርትራ፡                                      ብሂወት ዝነበረ/ት ብጻይ/ብጸይቲ ናይ ዘንትእለት ስንብታ ንቡር                                                                       

ንመስዋእቲ ከም ንቡር ወሲዶም ኣብ ቅድመ ግንባር                                     ዘይብሉ ቀብሪ ሓመድ ኣዳም ከልብሱ ከለዉ ።                                                       

ክረባረቡ ከለዉ። 

           

ናብራ ተጋዳላይ ምረቱን ጽንዓቱን። ንዝተበገሰሉ ህዝባዊ ዓላማ                         ናይ መስዋእትነትን ሂወትን ናብራ ጀጋኑ ተጋደልቲ ሓይሊ ጽላኢ                                                                 

ኣብ ሸቱኡ ንምብጻሕ ብኹሉ እንትናኡ ምቅላስ፡ ቃልሲ ናብራ                          ኣላሽ ንምባል ትኩር ተበላሓትነት ግን ከኣ ግዙፍ ጉልበት                                                                

ኣብቲ መሪር እዋኑ።  ካብ ዕረፍቲ ዘይህብ ኩነት ናብ ኲናት ምስ                       ተኸፊሉዎ ዝተሃንጸ ሰንሰለታዊ ዕርዲ ግንባር ሳሕል።  እዚ                                                                   

ጸላኢ ቃልሲ ምስ ባህሪ እናተመላለስካ ምንባር መስዋእቲ                               ከብዲ ብጥሙዩ ጎሮሮ ብጽሙኡ እንግድዓ ብዕሩቑ ዝተሃንጸ                                                                        

ክሳብ ዓወት።                                                                              ሰንሰለታዊ ዕርድታት ኣብ ከርሱ ሓቁፍዎ ዘሎ ዛንታ፡፡    

                                                                                                         
ንኹሉ ብታሕጓስን ፍሽክታን ምቕባል ዕግበት ልዕሊ ዕግበት።                           ቀይሕ ባሕሪ ፍቕሪ ዋናታቱ ተነፊጉዎ ዝነበረ መዋእል ኣብቂዑ፡                                                                

ከርፋሕ ናብራ ገድሊ ንዝኣመነሉን ናተይ ኢሉ ዝተቐበሎን ኣብ                          መርሓባ ንጀጋኑ ደቑ፡ ኢድኩም ኣይትስኣኑ ንጸላእቲ ኢሉ                                                                  

ውሽጡ ዘሎ ፍስሃ ካብዛ ሕጉስቲ ጅግና ተጋዳሊት ክንበብ ይከኣል።                    ዘፋነወላ ዕለት።  ደርጊ ኣብ ከተማ ባጽዕ ዕርቃኑ ዝተራእየሉ፡                                                                  

ፍሽኽታ ገጻ ናይ ጽንዓት ምልክት። ሳላ እዚ ተወፋይነትን ዕግበትን                      ህዝቢ ባጽዕ ሽታ ነጻነት ዝሸተተሉ፡ ምስ ኣውሓስቲ ሂወቱ                                                               

ዝነበረ ከኣ’ዩ  ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ብውሑድ ቁጽሪ ነቲ                      ሓርበኛታት ተጋደልቲ ገጽ ንገጽ ዝተረኣኤሉ ዕለት።                                                                  



ብብዝሒ ሰራዊቱን ዓይነት ኣጽዋሩን ምስ ደገፍቱ ንህዝቢ ኤርትራ                                                                                                  

ሓንሳብን ንሓዋሩን ክድምስስ ዝተበገሰ ማይ ከም ዝዓሞኸት ኢድ ዝገበሮ። 

                                                                                                       
ሓፋሽ ይወደብ ይንቃሕ ይተዓጠቕ ዝብል መትከል ኣብ ግብሪ።                            ኩሉ ድሕሪ ሃገር።  ብባህሊ ይኹን ልምዲ ከይተቐየደት                                                            

ህዝባዊ ግንባር ብዘይ ተሳታፍነት ሓፋሽ ክዕወት ዝኽእል ቃልሲ                            ኤርትራዊት ኣደ  ብረታ ተዓጢቓ ንነጻነት                                                                    

ከምዘየለ ኣስተውዒሉ ንህዝቢ ኣብ ምንቅሑን ምውዳቡን ምዕጣቑን                        ሃገር ኣብዘዘላቶ ጎድኒ ሰውራኣ ተሰሊፋ ናብራ ስድራቤታ                                                               

ግዜ ኣየጥፍኤን። ሓፋሽ ውድባት ብዋህዮታት መልክዕ ወዲቡ                              እናኣካየደት ሃገራዊ ጉቡኣ ተወፊ።  እዚ ከኣ እዩ ህዝቢ                                                                  

ኣብ ከርሲ ጸላኢ ብምውፋር ምስጢራትን መደባት ጸላኢ ኣብ                              ኤርትራ ሓደ ህዝቢ፡ ሓደ ልቢ ዘብሎ።                                                               

ምርካብን ምፍሻልን ዘዋፈሮ ስራሓት መዘና ክርከቦ ኣይክእልን።  

                     

ገድሊ ገደል መስገደል ኩሉ ብትብዓት ይስገር።  ኣይከኣልን                              መን ከም ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ።   ከም  ኩሎም                                                                   

ዝበሃል ነገር የሎን። ንክገብር ዝደሊ ዓጋቲ ሓይሊ የብሉን።                              ብጾታ ብረን ምስ ዝናሩ ተዓጢቓ ንባህሪ ተጻዊራ፡ ንእስነት                                                              

ተጋዳላይ ጎላጉል ሰንጢቑ፡ ጎቦታት ወጺኡ ኣኻውሕ ሓዂሩ                              ደሓን ኩኒ ዝበለት ዋዕሮ ተሰምያ እንድያ።  ዋኣዕሮ ብሓቂ                                                        

ንምታይ ጸላእቱ ኣላሽ ንምባል።  ጌሩዎ ከኣ።                                               ንጸላእታ ኣብ ብርካ ተስግድ። 

ምዝላቕ ካብ ኣፍደገ ኣስመራ ንሳሕል፡ 

                           
ጽንኩር መድረኽ፡ ለባም መሪሕነት።  ህዝባዊ ግንባር ሎሚ’ዶ ጽባሕ ኣስመራ ይኣቱ እናተባህለ ከሎ፡ ደርጊ ካብ መላእ ኢትዮጵያ ኣሎ ዝበሃል ሰራዊት ኣኻኺቡ 

ግዙፍ ወፍሪ ዘበገሰሉ እዋን እዩ ነሩ። ሞራል ህዝብን ሰራዊትን ዝተንከፈ ምዝላቕ። እንተኾነ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ነቲ ዘይተኣደነ ሓይልን ዕጥቅን ጸላኢ ከም 

እምባ ተገቲሩ ክገጥሞ ኣይመረጸን።  ፍርሒ ድዩ ጉርሒ?   ህዝባዊ ግንባር ንዝኾነ ወተሃደራዊ ግጥማት ዓቢ ይኹን ንእሽቶ ሓቀኛ ሚዛን ከይገበረ ክገጥሞ ስለ 

ዘይመርጽ።  ምክንያቱ ”ብውሑድ ክሳራ ዓቢ ዓወት” ዝብል መትከል ዝለ ዝኣምን። 



     እቲ “ ንጸላኢ ኣብ ዝጥዕመና ግዜን ቦታን” ዝብል ኣበሃህላ ዋላውን ቁንጣሮ ሓይሊ ጸላኢ ይኹን ህ.ግ. ህርፋን ናይ ውግእ ኣይነበሮን።  ንህ.ግ. ግዜን ቦታን ኣገዳሲ 

እዩ።  ብኡ መሰረት ከኣ ሓይሊ ሰቡ ዓቂቡ ካብ ኣፍደገ ኣስመራ ከዝልቕን ንሳሕል ክምለስን ዝመረጸ። ኣብቲ እዋንቲ ኣሮማይ ( AROMAI) እትብል ቃል ካብ ንቡር 

ንላዕሊ ትስማዕ ነበረት።  ህ.ግ. ንዝወሰዶ ናይ ምዝላቕ ስጉምቲ ሞራል ሰራዊትን ህዝብን ክትንክፍ ከም ዝኽእል ሲሒቱ ኣይኮነን።  ሞራል ጸላኢ ሓፍ ከምዝብል’ውን 

ኣይሰሓቶን።  ሞራሉ ተተንኪፉ ካብ ቃልሲ ዝሃድምን ዝኸድዕን ከም ዝርከብ’ውን ይፈልጥ ኔሩ።   

     እንተኾነ ብዝሒ ግደ እኳ እንተለዎ  ወሳኒ ግን ጽንዓት ምዃኑ መትከልን እምንቶን መሪሒነት ህ.ግ’ዩ።  ብኻልእ ወገን ህ.ግ. ጸኒዑ ንከይምክት ዘጸገሞ ካልእ ነገር 

ኔሩ።  ደርጊ ብዙሕ ሞትን ቁስለትን ምስ ዘጋጥሞ ኣምሳያኡ ኣብ ልዕሊ ሰለማውያን ህዝቢ ስለ ዝፈድዮ፡ ንህ.ግ. ኣዝዩ በዳሂ ኩነታት እዩ ኔሩ።  

     ድሕሪ ምዝላቕ ህ.ግ. እንታይ’ዩ ጌሩ።  ሞራል ሰራዊቱን ሓፋስ ህዝብን ንምሕላው ምዝላቕን ምኽንያቱን፡ ዘይምዝላቕን ከምጽኦ ዝኽእል ኣሉታዊ ሳዕበናት 

ስልታዊ ምንስሓቡን ዝኣመሰለ ሓቀኛን ኣገዳሲ መግለጺታትን እዩ ሂቡ።  እቲ ዝቕጽል ውግእ ዝተረረን ግዜ መስዋኣትን ዝወስድ ምዃኑ’ውን ኣይሓብኤን። ዝጽናዕ 

ኣጽኒዑ፡ ዝውገን ወጊኑ፡ ሰራዊቱ ኣተሃዳዲኡ፡ ዘለዎ ዕጥቅታቱ ኣዳልዩ ንነዊሕን ጽንኩርን ሰፊሕን ወራራት ንምምካት ተዳለወ።  መከተ ከኣ። ዝኽፈል ከፊሉ ብዓወቱ 

ተዛዘመ። ሞራል ተጋደልትን ሓፋሽን ሰማይ ዓረገ።  ዓለም ብስሪሒት ህ.ግ. ተደነቐት።  እቲ ዓወታት እናተኸታተልን እናቀልጠፈን ሰጎመ።  ደርጊ መዓልታት ዕርበቱ 

ክቖጽር ጀመረ።  

ባሕርያ፡                          ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ፡             

                  

ውግእ ሓይሊ ባህሪ ኤርትራ ምስ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ፡ ውግእ ጻጸ ምስ ሓርማጽ።  ሙዑታት ጉጅለ ባሕርያ ንጸላኢ ብኹሊቱ።  ወደሃደራት ጸላኢ ዕጥቆም 

ደርብዮም ቀምሽ ደቅቀንስትዮ ዝለበሱሉ ውግእ። እቲ ዓሳ ንምጥፋእ ባሕሪ ምንጻፍ ዝብል ሕልሚ ገዛእቲ ንህዝቢ ባጽዕ ጅሆ ሒዙ ከምዲፋዕ (ዕርዲ) ክጥቀመሎም 

ዝፈትኖ ፈተነ ካብ ስዕረት ኣየድሓኖን።  ቀይሕ ባሕሪ  ኣይተቐበሎምን።  ከተማ ባጽዕ ብዝመረጸቶም ሰማእታት ክብራ ረኺባ።                                                                     

ስርሒት ኮማንዶ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ሰንበል ኣስመራ 1984። ኣስመራ ተስፋ ዝሰነቀትሉ፡ 

      
ህዝባዊ ግንባር ሓይሊ ኣየር ውግእ ደርግ ንምቁጽጻር ነፈርቲ ውግእ ኣይሸመተን።  ክሽምት’ውን ኣይክእልን እዩ። ትሕዝቶ ኣይነበሮን።  ግን ዓቕሚ የብለይን ኢሉ ስቕ  

ኣይበለን። ከም ድላየን ክዕንድራ ክገድፈን’ውን ኣይመረጸን። ምኽንያቱ ነፈርቲ ውግእ ደርግ ኣብ ሰላማውያን ህዝቢ ሂወትን ንብረትን ዘውርድኦ ዝነበራ ኣስካሕካሒ 

ሂልቂት መዘና ስለ ዘይነበሮ፡ ኣብ ደጀናት ግንባር ኣብ ልዕሊ ህጻውንትን ዑቁባት ህዝብን ትካላትን ምድምሳስ ስርሐይ ኢለን ስለ ዝተታሓሓዝኦ ብልሓት ክፈጥር 

ነይሩዎ። በዚ መሰረት ህ.ግ. ነዘን ንህዝቢ ዘጽንታ ዝነበራ ነፈርቲ ውግእ ደርጊ ናይ ምድምሳሰን መድብ ከውጽእ ተገደደ። 1) ደቂቕ መጽናዕቲ ብምትሕብባር ናይ 

ከተማ ስሩዓት። 2) ምምልማል ኣሃዱ ኮማንዶ ንፍሉይ ስሪሒት፡ 3) መደብ ኣተገባብራን ኣወጻጽኣን፡ ካልእ ምስኡ ዝጎዓዝ መደባትን ኣጻፊፉ ንስሪሒት ተዳለወ። 

ኣብታ ናይ ዘሮ ሰዓት ዝኣኸለትላ እቲ ስሪሒት ብዘገርም ግን ከኣ ቀሊል ብዘይኮነ ኣገባብ ተፈጸመ። ሰራሕቲ ቅያ ኣባላት ኮማንዶ ዝተዋህቦም ዕማም ፈጺሞም ሓደ 

ጅግና ከፊሎም ብሰላም ኣብ ቦታኦም ተመልሱ።  እዚ ስርሒት’ዚ ብዙሕ ጸጥታን ምስጢራውነት ዝሓትት ስለ ዝነበረ፡ ኩሎም እቶም ነዚ ዕዉት ንክኸውን ዝገበሩ 

ተሳተፍቲ ስለ እቲ ተወፋይነቶም/ተወፋይነተን ዝተኸፍለ መስዋእትነትን ሞጎስ ይብጽሓዮም።   

ሕልና ሰዕግብ ስራሕ፡                                                                መውጋእቲ ከም ኑቡር፡  

                                                                                              
ህዝባዊ ግንባር ንኩነታት ብጉቡእ መዚኑ ንተጋደልቱ ነብሰ ምትእምማን ከሕድሩ እንተዘይገብር ኒሩ ነዚ ኣብ ስእሊ እንርእዮ ዘሎና ዕርዲ (ድፋዕ) ካናለታት በፍራዛን 

ባደላን ኲዕቱ እንተዘይሰርሕ ወራር ደርጊ ምተመኸተ’ዶ? እንተተመኸተ’ኸ ሳዕበኑ ክንድዚ’ዩ ኢልካ ምተገመተ’ዶ?   ኣብ ታሪኽ ሰውራታት ዓለም ከም ሰውራ 

ኤርትራ ህ.ግ ውግእን ሜላታቱን ኣዳቒቑ ዝፈልጥን ኣርሒቁ ዝሓስብን ገድሊ ኔሩ ክበሃል ኣይከኣልን።  እዚ ዘይተኣደነ ጉልበት ዝፈሰሶ፡ ረሃጽ ከም ማይ ዘንጠብጠቦ ፡

ብጥሙይ ከብዲ፡ ዕሩቕ ዝባን፡ ጽሙእ ጎሮሮ ቅሳነት ዘይነበሮ ሃዋሁ ብለይትን መዓልትን ዝተሰርሔ ዕርድታት ንህዝቢ ኤርትራ ራህዋ ንምምጻእ፡ ሰራሕቱ ገለ 



ተሰዉኡ፡ ገለ ዝሰንከሉ፡ ገለ ደኺሞም ዝኣተዉ ስለ ዝኾኑ ንኽብሪ ኩሎምን ንዝመጽእ ወሎዶ ምእንቲ ነጻነት ዝተሓልፈ ገደልን መስገደልን መወከሲ ክኸውን 

ብጉቡእ ከይሃሰሰ ከይበረሰ ነባሪ ኮይኑ መታን ክነብር በዚ ኣጋጣሚ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ቆላሕታ ክገብረሉ ከላቦ እፈቱ። 

     ድሕሪ እቲ ኩሉ ነዊሕን መሪርን ቃልሲ ኤርትራ ነጻነታ ምጉንጻፍ ሓይሊ ዕማም ናብ ዝዓነወት ሃገር ምህናጽ እዩ ተሰጊሩ። ተጋደልቲ ንክልተ ዓመት ሃገር ኣብ 

ምህናጽ ተጸምዱ።   ታኣምራታዊ ግስጋሰ ህንጸት ኣብ ኩሉ መዳያት ተረኤ።  ነታ እንተርፎ ኣስከረን ካልእ ዘይነበራ ሃገር ትንፋስ ክሱኩዓላ ተጀመረት።  ሰራዊትን 

ህዝብን ጉልበቱ ኣወሃሂዱ ብዘገርም ፍጥነት ግስጋስኦም ተራኣየ።  ድሕሪ ክልተ ዓመታት መንግስቲ ኤርትራ ብዘውጽኦ መደብ ተጋደልቲ ክጣይስ ጀመረ።  ኣብ 

ሞንጎናን ሞንጎ ኢትዮጵያን ንጽቡቕ ጉርብትና ርኽክባት ብጽቡቕ ተበገሰ።  ጉዕዞ  ህንጸትና ብዘገርም ኣዎንታዊ ውጺኢት ምምዝጋቡ ንመራሕቲ ኢትዮጵያ ቅንኢ 

ኣሕደረሎም።  ተንኮላት ክፍትሹ ጀመሩ።  ባድመ ከም ስሕበት ተበግሶ እከይ ተግባር ክጥቀሙላ ተላዕሉ።  ኣብ ልዕሊ  ኣብኡ ዝነበሩ ኣባላት ሓንቲ  ጋንታ 

ዘይተጸበናዮ ናይ ቅንጸላ ስጉምቲ ወሰዱ።  ድሕሪ እቲ ኩሉ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተፈተነ ዘተ ንሰላማዊ ፍታሕ ጭፍራ ተሓስሞ።  ዳንከራ ኹናት ኣወጀት።  ሕልሚ 

ጃንዳ ዝነበረ ሰራዊት ተጣይሱ ስለ ዝኾነ ናብ ኲናት ኣይምለስን “ዩ ዝብል ጉጉይ ሓሳብ”ዩ ኔሩዋ።  

ኲናት ወራር ወያነ፡                                                       ወያነ ዝኸሓዶም  መሳኺን መንእሰያት ኢትዮጵያ፡ 

                                                                                         
ሰራዊት ኤርትራ፡ ዋርሳይ ተዓለምቲ ሳዋ፡ ሓፋሽ ህዝብና ከም                      ገዛ ገርህላሰ ዓይኒ ሃልዩዋ እንተትርኢ፡ እዝኒ ሃልዩዋ                                                                

ቆፉኡ ዝተተንከፈ ንህቢ ካብ መንግስቲ ጻዊዕት ከይተጸበየ                          እንተትሰምዕ፡ ኣፍ ሃልዩዋ እንተትዛረብ፡ ኣፍንጫ ሃልዩዋ                                                              

ተባዕታዩ ኣንስታዩ በብዘለዎ  ንሉዕላውነት ሃገር ክከለኸል                           እንተትሽትት እንታይኮን ምመስከረት? ዋርሳይ ይካኣሎ ዓረር                                                                 

ናብ ዶብ ደበኽ በለ።  ካብቲ ኣብኡ ዝጸንሖ ሰራዊት ዘዝከኣሎ                      ሒዙ ንዝመጾ ኢዱ ኣጣሚሩ ክቕበሎ ባህርያዊ ኣይኮነን።                                                                 

ዕጥቂ ዓጢቑ መከተ።  ፍቕሪ ሃገሩን ድሕነት ህዝቡን ንምውሓስ                    ብመቕዘፍቲ እቶም ከጥፍኡዎ ዝመጹ ሰራዊት ጃንዳ መሪሪር                                                                                                  

ሂወቱ ካብ ምኽፋል ድሕር ኣይበለን።                                                ሓዘኑ ዝገለጸሉ ህሞት’ዩ ኔሩ።   

                                                                                 ውዕሎ ጀጋኑ፡      

                                                                                   
ታሪኽ ጀጋኑ መዓስ ኮን ይዝንቶ? ብመንን ብኸመይን’ከ ይዝንቶ?። እዚ ከይበላዕካ ዘጽግብ፡ ከይሰተኻ ዘርዊ፡ ታሪኽ ጀጋኑ፡ ታሪኽ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝኾነ፡ 

እቶም ተረኽቲ ዕድመ ከሎ እንተ ዘይሰኒዶሞ ነቲ ዝመጽእ ወለዶ ኣብ ደርገፍገፍ ከየእትዎ የስግእ እዩ።  ኣብ ባህሊ ህዝቢ ኤርትራ ብዛዕባ ዝፈጸምካዮ ጅግንነት 

ምዝንታው ልሙድ ኣይኮነን። ብፍላይ ከኣ ኣብ ተጋደልቲ። ካብኡ ሕልፍ ዝበለ ከኣ ኣብ  ህዝባዊ ግንባር ከም ነውሪ እዩ ዝቑጸር።  እዚ ኣብ ግዚኡ ጽቡቕ ኔሩ።  ሕጂ 

ግን ገዲም ዘውርሰሉ መንእሰይ ዝወርሰሉ ዕድመ ተበጺሑ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ጽምኢ ታሪኽ ቃልሱ ኣሎዎ። ብፍላይ ናይቶም ገዳይም ተጋደልቲ ነቲ ቃልሲ  

መሪሖም ተቓሊሶም ኣቓሊሶም ዝቃለሱ ዘሎዉ ሰራሕቲ ቕያ ከዝንተዉሉ ይጽበ እሎ።   

ሆስፒታል ኦሮታ ኣብ ኦሮታ ሳሕል። 

                                                                                                          
The Valley of Orotta with a subterranean hospital, which stretches 

along 5 kilometers and has become known as the "longest hospital 



in the world".   The various units were all carefully hidden from air 

attack under trees or excavated out of the sides of the mountains.   

ህዝብዊ ግንባር ብታኣምራት ዝምራሕ ውድብ ኣይነበረን፡ ግን ታኣምራት እሰርሕ ኔሩ። መሪሕነት ህ.ግ. ንናጽነት ኤርትራ ክቃለስ ከሎ ውግእን መውጋእትን ጎኒ ንጎኒ 

ዝጉዓዙ ምዃኖም ስለ ዝፈልጥ፡ ውጉኣቱ ዝእለዩሉን ዝጽገንሉን ቦታን ሞያውያንን ክህልዎ ናይ ግድን’ዩ ኔሩ። ብኡ መሰረት ከኣ እቲ ዝዓበ ሆስፒታል ኣብ ሰብ ክሓስቦ 

ዘይክእል ቦታ ብዕቤቱን ብቕዓቱን ብቕዓት ኣባላቱን ዓለም ዘደነቐ ኣብ ሞንጎ ኣኽራናት ሳሕል ኣብ ኦሮታ ዝተኸለ።  እዚ ሆስፒታል’ዚ ሰብ ጥራሕ ኣይኮነን ዝሕክም 

ኔሩ፡ ሰብ’ውን ይፈጥር ኔሩ።  ተጋደልቲ ኢዱም እግሩም ተቖሪጹ፡ ማዓናጥኦም ተዛሕዚሑ ንቡር መልክዕ ሰብ ኣብዘይብሉ ተጸሮም ንዝመጹ ዝነበሩ ጀጋኑ፡ ሞራሎም 

ኣልዒሉ ዝተፈላለየ ኣካላቶም ብትብዓትን ብልሓትን ብቕዓት ዓቕልን ናብ ንቡር ዝመልሰሉን ንዳግመ ቅያ ናብ ኣሃዱኦም ዘፋንወሉ ዝነበረ ሆስፒታል’ዩ። ኣባላት 

ሕክምና ሜዳ ኣብ ሂወት ዘይብላ ነብሲ ሂወት ዝፈጥሩ ውፉያት ምንባሮም ተነጊሩሉም እኳ እንተኾነ ካብ ባሕሪ ብማንካ ጥራሕ’ዩ።  ኣጋር ሓካይም  ዘበርከቱዎ 

ኣበርክቶ መግለጺ ቃላት ኣይርከቦን።  ውጉእ ከድሕኑ ሂወቶም ዝኸፈሉ ሰማኣታት ውሑዳት ኣይኮኑን።  ብተወፋይነቶም ዝደሓኑ ውጉኣት ማእለያ የብሎም።   

                                                                    

                                                                    

ድምጺ ሓፋሽ ኣብ ፋሕ 1979፡ 

                                                                                                      
ድምጺ ሓፋሽ ንኡስ ትካል፡ ሓያል  መድፍዕ፡ ኣብ 1979 ኣብ ፋሕ ዝተባህለ ቦታ  ሳሕል ተመስረተ። ድምጺ ሓፋሽ ካብ ብዙሕ ገለ ዓበይቲ ዕማማት።  1) ሞራል 

ጸላኢ  ምስባር፡ 2) ዓወት ውድብ ምቕላሕ፡ 3)  ሓፋሽ ምንቕቓሕ 4) ስርሒታት ከካብ ቦታኡ ኣብ አእዋኑ ምቅላሕ፡ 4) ኣዘናጋዕን መሃርትን መደባት ንህዝብን 

ተጋደልትን ምቕራብ። ህ.ግ. ድምጺ ሓፋሽ ብምምስራቱ ንዝነበረ ሕጽረት መልእክታቱ ኣብ ህዝብን ሰራዊትን ናይ ምትሕልላፍ ሚእቲ ብምእቲ ፈቲሕዎ ክበሃል 

ይከእል።  ድምጺ ሓፋሽ ምምስራት ማለት ንጸላኢ ብኸፊል ምስዓር ማለት እዩ ኔሩ።  ሕጅውን እንተኾነ ተበርክቶ ዘላ እጃም ብዓቢ ኣድናቖት ዝግለጽ’ዩ።ድምጺ 

ሓፋሽ ከም ኩሉ ኣሃዱታትን ክፍልታትን ህዝባዊ ግንባር ኣባላታ መውጋእትን መስዋእትን ከፊሎም እዮም።      

ክፍሊ ባህል፡                                                                ተሳትፎ ሓፋሽ፡   

                                                                                                                      
ክፍሊ ባህሊ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ሓደ ካብቶም ብዙሓት ዓላማኡ ንምዕዋት ዝተመስረቱ ኣካል እዩ። ህዝባዊ ግንባር ክፍሊ ባህሊ ከቑውም ክሎ ኣብ መጀመርታ 

ምናልባት ንጹር ተልኮ ዘተሓላልፍ ኣይመስልን ኔሩ ይኸውን።  ንመዛናግዒ ጥራሕ ዝመሰለና’ውን ውሑዳት ኣይንኸውንን። ተራ ክፍሊ ባህሊ ህ.ግ. ክብገስ ከሎ እቶም 

ዘበገሱዎ ንብዙሕ ተልእኮታት ብመሳጥን ኣዛናግዕን መንገዲ ፖሎቲካውን ሞራላውን ቁጠባውን ተልእኮታት ንምትሕልላፍ እዩ ኔሩ።  ህ.ግ.  ቃልሲ ኣብ መዛዘሚኡ 

ንምብጽሑ እቶም ኩሎም ዘድልዩዎ ውደበታትን ክፍልታትን ኣብ ወተሃደራውን ሲቪላውን ዘተኮሩ ማዕረ ብማዕረ መታን ክሱጉሙ ኣጽኒዑን መርሚሩን ዘቖሞም 

እያ። ክፍሊ ባህሊ ኣብ ሞንጎ ህዝብን ሰራዊትን ዘበርከተቶ ኣበርክቶ ማንም ንሰውራ ኤርትራ ዝከታተል ዝነበረ ስዉር ኣኣይኮነን።  ብወገን ቁጠባዊ ዓይኒ 

እንተተመልኪትና እዚ ዘይብሃል ኣበርክቶ ኣበርኪታ እያ።   ዝምድና ኣብ ወጻኢ ዝነብር ህዝብናን ሰውርኡን ምትራር እጃማ ዓቢ እዩ ኔሩን ኣሎን።  ካብ ኣባላታ 

ብጅግንነት ዝተሰዉኡ ኣለዉ’                                                                                                                                                          

ትምህርቲ ንኹሉ ኣብ ኩሉ፡                                                                    ቤት ትምህርቲ ኣብ ትሕቲ ባዓቲ ሳሕል፡ 

                                                                                                    
ግደ ትምህርቲ ኣብ መደባት ህዝባዊ ግንባር ሓደ ካብቶም ብቐዳምነት ዝስራዕ              ናይ ሎሚ ዕንባባ ናይ ጽባሕ ፍረ።  ህዝባዊ ግንባርን ናይ ነዊሕ ራኢኡን።                                                                              



ኮይኑ ይጽናሓለይ ዘይብሃሎ ዕማም እዩ።  ህ.ግ. ነታ ትመጽእ ነጻ ኤርትራ                   ህጻናት ኣብ ቤት ትምህርቲ ሶውራ። ተኽሊ ብሩሑሱ ቆልዓ ብንኡሱ ከም                                                                              

ድሕነታን ልምዓታን መታን ክረጋገጽ ህዝባ ካብ ዱንቁርና ክላቐቅ ኣለዎ ዝብል              ዝበሃል፡ ህ.ግ. ህጻናት ፍቕሪ ሃገር ንክሓድሮም፡ ተኣማንነት ንኸጥርዩ፡                                                                                    

መርገጽ ኣብ መትከላቱ ኣስፊሮዎ ኔሩ። ብኡ መሰረት ከኣ ትምህርቲ ንኹሉ ኣብ             ብተወፋይነት ህዝቦምን ሃገሮም ንኸገልግሉ፡ ብቑዓት ዜጋታት ንኽኾኑ                                                                                      

ኩሉ ዝብል ቴማ ኣበጊሱ ኣብ ኤርትራ ብነጻ ካብ ዝተሓት ክሳብ ዝለዓለ፡ ኣብ               ነብሶም ብዝግባእ ከማሓድሩ ዝብል መትከላዊ እምንቱኡ ኣብ ጽሑፍ                                                                                  

ሰራዊትን ህዝብን ከም ዝዝርጋሕ ተገሩ። ሎሚ ኣብ ኤርትራ ከንብብን ክጽሕፍን            ጥራሕ ኣይሰፈረን። ብብግሓቱ ብተግባር’ዩ ጀሚሩዎ።                                                                               

ዘይክእል እንተሎ ዕድመ ዝደረቶ ጥራሕ እዩ። 

ኣደታት ደቀን እናእፋንዋ፡                                                                  ኣብወጻኢ ዝነብር ህዝብና፡ 

                                                                                                                                          
የዋህ ኤርትራዊት ማህጸን ክብሪ ሃገር ልዕሊ ኩሉ ኢላ ማህጸና ዘፍረዮም               ሓደ ልቢ፡ ሓደ ህርመት፡ ሓደ ስጉምቲ፡ ድምጹ ብዓውታ ኣፍልቡ ነፊሑ                                                                                     

ሞራል ኣስኒቓ፡ ስንቂ ቛጺራ ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን ኢላ እተፋኑ ኣደ።               እነ ኤርትራዊ እየ፡ ኤርትራ ናተይ’ያ፡ ንዓእ ዝጻባእ ወይልኡ፡ ኣብ ቃሉ                                                                                                 

ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን፡ ኣኣሰሮም ከይዳ ጅግንነት ተዕጥቕ።                               ዝጸንዔ ህዝቢ። ትማሊ ብድሆ፡ ሎሚ ብድሆ፡ ጽባሕ ብድሆ። 

እዚ ኣብነታት’ዚ ካብቲ ቆጺርካ ዘይውዳእ ቅያታትን  ህዝቢ ኤርትራን ሰውርኡን ኮይኑ ንቓልሲ ህዝቢ ኤርትራ ብመሪሕ ህ.ግ.ሓ.ኤ. ዘዔዎቶ እዩ። እቲ ን25 ዓመታት 

ድሕሪ ነጻነት ብዘይ ዕረፍቲ ተጻባእትና ንምስዓርና ዘካየድዎን ዘካይዱዎ ዘለዉን ቃልስታት ብዝተፈላለየ ሜላታት ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ሓሱሳት እናዓሰብካ 

ዝተፈተነ ፈተነታት ከዔውቶም ኣይከኣለን።  ሕጂ’ውን ከም ቀደም ሓደ ህዝቢ ሓደ ልቢ 

 

ሩሑስ መበል 25 ዓመት በዓል ነጻነት ይግበረልና።                                                                                                                 

ሰማእታትና ብጽንዓትና ይደበሱ።                                                                                                                                              

ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንስዉኣትና።                                                                                                                                           

ዓወት ንሓፋሽ።                                                                                                                                                       

ገብረንጉስ መስመር። 

 

        

 

    

                                                                                            

 

    

                                               

                                                          

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

           

     

 

         

 

                      

 

        



 

 

 

 

 

 

 


