
ሓያል ውዳበ ንፍጹም ዓወት፡ 

     ህዝባዊ ግንባር ነቲ ብዙሕ ዘጋጠሞ ብድሆታት ኣብ ግዜ ሰውራ ይኹን ድሕሪ ነጻነት ንድሕሪት ገዲፍና፡ ብዛዕባ እቶም 
ኣብ ዓወት ዘብጽሖ ብዙሓት ረቛሒታት ሓደ ንምጥቃስ፡ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገ ንዝነብር ህዝቡ ብጽፉፍን ዝተጸንዔ ኣገባብ 
ስለ ዝወደበ ምዃኑ ዝስሕቶ ኤርትራዊ ኣሎ ኢልካ ኣይሕሰብን።  ሃገርና ብትሽዓተ ብሄራት ነናተን ባህልን ቋንቋን ዘለወን፡ ኣብ 
ክልተ ሃይማኖት ዝኣምን ህዝቢ ኣለዋ።  ህዝባዊ ግንባር ካብ ኩለን ብሄራት ብዘይ ፍልልይ ጾታን ሃይማኖትን ሓቚፉ ወዲቡ 
ኣንቂሑ ስለ ዘጋደለን ዝተጋደለን ነቲ ዓለም ዘደንጸወ ዓወት ጸረ ኩሎም ገዛእቲ ኢትዮጵያን ሓያላንን ዓንገልቶምን መኸርቶምን 
ሲዒሩ ኤርትራ ሃገርና ነጻ ከውጽኣ ዝኸኣለ።  

     ድሕሪ ነጻነት’ውን እንተኾነ ነቲ ብወያነ ዘጋጠሞ ተደጋጋሚ ወራራት፡ ኣብ ዓውደ ውግእ ሲዒሩ፡ ኣብ ቤት ፍርዲ ዓለም 
ረቲዑ ክዕወት ዝኸኣለ ሳላ እቲ ጽኑዕ ይካኣሎን ዋርሳይን ድልዱል ውዳበ ህዝቡን ምዃኑ ዳግም ንዓለም ኣመስኪሩ።  ቀጺሉ 
ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብሓሶት ዝተጠጅኤ ዓሰርተ ዓመት ዕድመ ዘቕጸረ እገዳ ሳላ ሓያል ህዝባዊ ውዳበ፡ ንጸላእትና ጸሊም 
ታሪኽ፡ ንዓና ድማ ፍቕሪ ሃገርናን ቅኑዕ መሪሕነትናን ጽንዓትናን (ሓቅነትና) ዘመስከረ ካልእ ቅያ ዝተሰርሓሉ መድረኽ ኔሩ።  
ኣብዚ ኩሉ ዝተሓልፈ ቃልስታት ህዝባዊ ግንባር ህዝቡ ብጉቡእ እንተዘይውድብን ዘንቅሕን ዘዕጥቕን ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ 
ምተዓወተዶ ኢልና ምስ ንሓትት፡ እቲ መልሲ ንጹር’ዩ። ኣይፋልንን። ህዝብና ዓንዲ ሕቖ ሰውራ ዝተባህለ ካብ ባዶ ኣይኮነን። 

     ግደ ህዝባዊ ውዳበ በዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ጥራሕ ዝግለጽ ኣይኮነን። ኣብ ግዜ ሰውራ ሓፋሽ ውድባት/ውሽጣዊ ስሩዓት 
ኣብ ሕምብርቲ ጸላኢ ኮይኖም/ኮይነን ከም ቶኽላ ኣብ ውሽጢ ከብዲ ሓርማዝ ኣትዩ ማዓናጥኡ ቆራሪጹ ትንፋሱ ዘሕልፎ፡ 
ንጸላኢ ራዕድን ቅንጸላን ብምፍጻም ከንደይ መስተንክራት ተፈጺሙ እዩ። ንብረት ጸላኢ እንተላይ ባንክታቱ ንብረት ሰውራ 
ክኸውን ተገሩ እዩ። እሱራት ካብ ቤት ማእሰርትታት ከም ዝወጹ ተሰሪሑ። ነፈርቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሰንበል ሓሙኹሽቲ ኮይነን።  
እዚ ኩሉ ሳላ ሓያል ውዳበ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ዝነበረዩ ዓወታት ክሕፈስ ዝተኻእለ።  

     ድሕሪ ነጻነት ኤርትራ እቶም ባዕዳውያን ጸላእትና ጥራሕ ኣይኮኑን መኪቶምና።  ደቂ ሃገርውን ካብቲ ጸላእትና ዝገበሩና 
ብዘይፍለ ኣብ ልዕሊ ህዝብናን ሃገርናን ማእለያ ዘይብሉ ገበናት ፈጺሞምን ይፍጽሙን ኣለዉ።  እዞም ገለ ጽምኢ ስልጣን 
ዘስከሮም፡ ገለ ገበን ዝፈጸሙ፡ ገለ ህዝብን መንግስትን ዝሃቦን ሓላፍነት ራሕሪሖም ዝጠለሙ፡  ገለ ብድሑር ዓሌታዊ ዝምባሌ 
ዝተቖማጥዑ፡ ገለ ድሑር ብሄራዊ ጥሩፍነት ዘምልኹ፡ ገለ ብኸብዶም ዝተሸጡ፡ ገለ ናይ ትውልዲ ቅልውላው ዘለዎም፡ ገለ 
ብሃይማኖት ዝጣልዑ፡ ገለ ድማ ሃሱሳት ከም በጊዕ ንማሕረዲ ብገመድ ትሰሓብ ዝሰሓቡ፡ እዮም፡፡  እዞም ንብዙሕ ዓመታት 
ኣብ ሕስረት ክቋማጥዑ መዋእሎም ወዲኦም መዋእል መንእሰያትና ከጸልምቱ ዝነበሩን ዝነብሩ ዘለውን ውጺኢት ኣልቦ 
ዝገበሮምን ዝገብሮም ዘሎን እቲ ብሓያልን ንቑሕን ውዳበ ዝተወደበ ህዝብና ምዃኑ ዘኹርዕ እዩ።   

     ሃገርና ኤርትራ ኣሽሓት ብሉጻት ምእንቲ ሃገሮምን ህዝቦምን ሰላም ክረክብ ክብሉ ሂወቶም በጅዮም ዘረከቡና ሃገር እያ።  
ዘሰከሙና ሓላፍነት ርዝነቱ ክሳብ ክንደይ ምዃና ብቓላት ትዛረበሉ ጥራሕ ኣይኮነን። ብተገባር ተመስግኖን ተተግብሮን 
ብቀጻልነት ትሰርሓሉን እዩ።  ንሱ ድማ ኣብ መትከሎም ጸኒዕካ ንኹሎም ጸረ ሃገርናን ጸረ ዓላማ ሰማእታትናን ዝቃለሱ ደቂ 
ሃገር ይኹኑ ባዕዳውያን ብሓያል ውዳበ ተወዲብና፡ ካብ ዝሓለፈ እዋን ብዝለዓለ ክንሰርሕን፡ መንእሰያትና ሕድሪ ሰማእታቶም 
ክስከሙን ጻዕርና ከነሕይል ኣበርትዕና ክንወዳደብ ኣሎና።  ሕጂውን ሰላምና ንምዝራግ ብጃንዳ ሃሱሳት ቅድመ ግንባር ሰሪዕካ 
ዝህንደስ ዘሎ ምቱኹታዃት ከም ቀደምና ብሓያል ውዳበና “ ዝመጸ ይምጻእ ወራሪ ብሓያል ውዳበና ተሰዓሪ” ኢልና ከም 
ቀደምና ንቕሓትና ኣበሪኽና፡ መንእሰያትና ወዲብና ሓላፍነት ኣሰኪምና ንቕድሚት።    

     ሓያል ውዳበ ጸላእትኻ ንምስዓር ዘለዎ እጃም ልክዕ ከም ሓያላት መዳፍዕ እዩ ክበሃል ይከኣል በቲ ኣብ ዓወት ሰውራና 
ዝተሞኮርናዮ።  ንወደብ! ንወደብ! ንወደብ! ውጥን ጸላእትና ክብተኽ፡ ሓድነት ህዝብና ክጥንክር፡ ልዕላውነት ሃገርና 
ከይድፈር። 

 

ነባሪ ዝኽሪ ንሰማእታትና፡                                                                                                     
ዓወት ንሓፋሽ፡                                                                                                           
ገብረንጉስ መስመር፡ 

      

 



 

    


