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11.03.2019 
ዘይሞተ ƒይትቕÅር! 

ƒŒሊል ሃይሉ 
 
ሕማም መናብርቲ ወዲ ሰብíዩ። Ãብታ Ãብ ገነት ኤደን ዝተሰጎላ መዓልቲ ጀሚሩ ብዘሎ ፍጥረት 
ƒዳም፡ ሓመድ ም‰ኑ …ይተርፎ እዞም ብዓይኒ ዘይርƒዩ ረቀቕቲ ተሃዋስያን …ይተረፉ ይድንድንዎ። 
እንሓንሳብ ንእዲ የትሕዝዎ፡ ƒብ ‹ልእ እዋን ዓዲ ውዒል ይገብርዎ። እቲ ሕሙም ተደኒሱ፡ 
ንውሕ ዝÅለ ጊዜ እንተወሲዱ፡ ብፍላይ …ƒ ሓÃይም …ይተረፈ ረብሪቦም ተስፋ ምስዝጽንቀቕ 
ቤተሰብ ዘÅለ መዓልቲ ምፍናዉíዩ ዝጽÅ። ወለድና ነዚ ኩነት፡ ዘይሞተ ƒይትቕÅር ይብልዎ።  
 
ƒብ ቤቱ ሬሳ ሒዙ ዝቕመጥ፡ Œሳብ ዝብድብድን ዝጽይእን፡ ፍልሖíውን Œሳብ ዝወርዎ ዝጽÅ ግን 
የልቦን። ሬሳ ቦትኡ መቓብርíዩ። ሰለስተ ሜትሮ ትሕቲ መሬት። 
 
ባዕዳውያን ገዛእቲ ንህዝቢ ኤርትራ ብተŸታታሊ ረጊጾሞíዮም። ብቱርÀ፡ ምስሪ፡ ጣልያን፡ 
እንግሊዝ፡ ኢትዮጵያ Åብተራ ሰፍ ዘይብል ማህሰይትን መድቆስትን ወሪድዎ እዩ። ƒብ ሕልና ህዝቢ 
ኤርትራ ዝሓደግዎ Åሰላíውን ቐሊል ƒይነÅረን። እቲ ምረት፡ ጭቆናን ግፍዕን ዝወለዶ ተቓውሞ 
ዓ„⁄፡ ተወዲቡ፡ ተቓሊሱ፡ ƒብ መወዳእታ ድማ ተዓዊቱ። ህዝቢ ኤርትራ Åቶም ናብዚ ዓብዪ 
Œብሪ ዘብጽሕዎ ተጋደልቲ ደቁ ሓÅኑ ዓሪጉ። ነቲ ሓብሒቡ፡ ዓንጊሉ፡ ተŸናኺኑ ዘዕÅዮ 
ውድቡíውን ፈተዎን ƒዕÅዮን። ናብ ዓወት ስለ ዘብጽሖ ƒብ ምቑማል ጉድለታት እዚ ናተይ ዝÅሎ 
ውድቡ - ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ- ብዙሕ ƒየድሃÅን፡ እምብዛ ደƒ ሸለል Åለ። 
 
ርግጽíዩ፡ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ፡ ፈታውን ጸላእን ƒሉ ዘይብሎ፡ ወጻእተºን ወዲ ዓድን 
Œኽሕዶ ዘይኽእል፤ ƒዝዩ ዓቢ፡ ሓያል፡ ተፈራሂ ውድብ ነÅረ። ብዙሓትíውን ዓይኖም 
ƒውደቑሉ። እቶም ተዋጋእቲ ሰራዊት ዘመስ…ሩ ጀጋኑ፡ እቶም ƒዋጋእቲ መራሕቱíውን Åላሕቲ 
ነÅሩ። እቶም ምሁራት፡ ሓÃይም፡ መሃንዲሳት፡ Œኢላታት ዘÅሉ ነቲ ውድብ ፖለቲÃዊ፡ ሲቪላዊ፡ 
ማሕÅራዊ ለውጢ …ምጽእ ዝኽእል ቅርጺ ƒትሓዝዎ። ምስናይ'ዚ ⁄ሉ ዓቕሞም እቲ ƒውራኦም 
ስንŒያ ም‰ኑ ግን ƒየለለዩን። ነቶም Ãብኡ ዘዝÅለጹ ቀያሕቲ፡ ብሰላሕታን Ãልእ ረቂቕ መገድታትን 
ንሓድሕዶም እናƒጣፍኤ፡ እናባልዔ ሓይሎም ƒላሕልሖ። እናተሞኽለየ ƒጓደሎም፡ ƒዳŸሞም፡ 
ƒውደቖም። ንሱ ግን Åይኑ እናሸፈጠ ሰወደ። እቲ ƒዝዩ ዝሓመቐ፡ Ãብ ኩሎም መዘናታቱ ዝደቐቐ፡ 
ንሱ ፈርዚኑ ተራእየ።  
 
ነቲ ህዝባዊ ግንባር ንዓመታት ተሰÀምዎ ዝጉዓዝ ዝነÅረ ƒተል ይትረፍዶ ƒብ ግዳም ዘሎስ እቲ 
ዝÅዝሕ ተጋዳላይíውን ƒይፈልጦን ነÅረ። እቲ ማንም ዘይŒሕዶ ሓቂ፡ ህዝባዊ ግንባር ብዙሕ - 
ዘይድገም ዝዓይነቱ …ይተረፈ - ብልጫታት ዘርƒየ ኤርትራዊ ትÃልíዩ። ƒብቲ ጊዚኡ ኩልና 
ተሓቢንናሉ። እቲ ዓወታትíውን ዘነይት ነÅረ፡ ባህታውን ፈጠረልና። መዓስ ንሕና ጥራይ ብዘላ 
ውጽዕቲ ƒፍሪቃን ዓለምን ዓቢይ ተስፋ ዘንÅሩሉ ውድብíዩ ዝነÅረ። ናይíቲ ƒብ ውሽጢ ተሰÀምዎ 
ዝመጸ ƒÅሳ ƒመት ዝገÅረ ግን ƒይነÅረን። ጉዳይ ዕርቂ Ÿƒíሞ …ም ƒምርíውን ƒይተላዕለን። 
ƒይተደልየን። 
 
…ም ሳዕቤኑ ድማ፡ ህዝባዊ ግንባር ንባዕሉ ብƒጋ ተቖጽየíምÅር፡ ƒይጠጥዔን። ምስ ሕሉፍ 
ታሪ⁄íውን ƒይተዓርቀን። ለÃስ ነቲ ሕሉፍ ጸገማቱ Œƒሊ እዚ ውድብ "ይገዘር" (ማለት እቶም 
ገዳይም ሓለፍቲ Åቲ ውዑይ ደም ይተŒኡ) ዝትባህለስ ምእንቲ …ይፈሪ Œስለብ ተዓሊሙ ስለዝነÅረ 
እዩ።  ዓንቀሩ ዝŸልእዎ መሲሎም ሓኒቖም Œቐትልዎ ዝƒለምዎ ውዲት ምንባሩ እናሓደረ Åርሀ። 
እቶም ትርፎፍያ ƒራሑ …ምታ ማሕስእ ƒውደƒመት ዓይኖም እናርኤ፡ እዝኖም እናሰምዔ ሰለቦም፡ 
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ድምጾምíውን …ቶ ƒየስምዑን።  ብብዙሕ ƒውያት ተመሊስÃ ዘይር…ብ ዕድል ƒሕለፉ። ኩሉ 
መፋትሖም Ãብ ኢዶም ሞሎቖ። ነቶም ቅድሚኦም ዝሓለፉ ƒያታቶም፥ መንÃዕ፡ የሚን ወዘተ 
መሰሉ። Åብሓደ ሰዓብዎም። ኢሰያስ፡ እቲ መልƒ… ሞት ƒየላÅዎምን። 
 
እቶም ብዕድል ተሪፍኩም ዘሎ⁄ም ሎሚ ምረጹ። 
 
ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ፡ ንህዝባዊ ግንባር ንዲሞŒራስን ፍትሕን (ህግደፍ) ወሊዳ ƒብ ሳልሳይ 
ውድባዊ ጉባኤ Åቶም ƒቐዲሞም ዝተሰርዑ ሃሱሳት ጥሮታ ምስ ወጸት ነዊሕ …ይጸንሐት ተቓÅጸት። 
እቲ ዝያዳ ዘሕዝን ግን እቲ Œፋል ስማ ዝወረሰ እንœ ውሉዳ ጌና ብዕሸሉ ተቐቲሉ Œነሱ ዛጊት መርድእ 
ƒይተነግረሉን፡ ንቡር ሂቡ ዝቐብሮíውን ƒይተረኽÅን። ƒቱም ኩል⁄ም ዘይሞተ ƒይትቕÅር 
ኢልኩም ዘይቀÅጽኩም፥ ëህግደፍíሲ Ãብ ዘሕቅቕዎ ድሮ 15 ዓመት ƒቑጺሩíሎ። መርድእ 
ቅባጸትíዩ። ጽንዓት ይሃብ። እዚኦም ሕጂ እንርእዮም ዘሎና ኢሰያስን ተለƒƒኽቱን ግና፡ ሰሊflም 
ƒብ መሳርዕና ዝƒተዉ ƒባላት ሓሙሻይ መስርዕíዮም። ƒብ ውሽጥና ዓሪዶም …ም ቑርዲድ ደምና 
ዝመጽዩ፡ ምሳና ተመሲሎም ህዝብና ዘድ…ዩ ንሶምíዮም። ናትና ƒይነÅሩን፡ Ãባናíውን ƒይœኑን። 
ሕጂ Ÿƒíሞ ነቲ ታሪኽኩም Œብርዙ፡ ቅያታትኩም …ህስሱ፡ ብቓልዕ ተƒንጎት ተሸብሸብ 
ይብሉíሎዉ። ኢደይ ኢድÃ ኢልና Ãብቲ ተflይጦምሉ ዘሎዉ ŒንድንŒሎም ይግባእ።  
 
እምብƒር ኩሉ⁄ም ንናጽነት ኤርትራ Œቡር ዋጋ ዝŸፈልኩም ተጋደልቲ፡ ሎሚ እቲ ብድሆ 
ንƒ⁄ምíዩ። እቲ ዘመንኩም ዘሕለፍኩምሉ፡ ዕድሜ⁄ም ዘብለ⁄ምሉ፡ ƒÃልኩም 
ዝŸፈልኩምሉ፡ ነቲ ብሕርያ ዘርኢ ዝƒምን ንግስነት ኢሰያስን ቤተሰቡን ድዩ µሩ፧  እቶም ƒብ 
ቅድሜ⁄ም ሕድሪ ሓዲጎምልኩም ዝወደቑ ብጾትኩም ዝተሰውኡሉ ዓላማŸ ሃገርና ኤርትራ ናብ 
ሓራጅ ንምውራድ ድዩ፧ ነዚ ስርዓት ኢሳይያስ ወጊድ ንኽትብሉ ƒብ ጐኒ ህዝብ⁄ም ተሰሊፍኩም፡ 
ግብƒተ መሬት እዚ ዝÅስÅሰ፡ ዝቦኽቦŸ፡ ዝƒረገ ስርዓት ƒቀላጥፉ። ንጠላም Œተገልግሉ ዕዳ 
የብልኩምን። 
 
ነቶም ተዓዚሞም፡ ብተእማንነት ዘገልገሉíውን ዘይምሕር ƒረመµ ስርዓት ም‰ኑ ƒስተብህሉ። ዕጻ 
ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ተመል…ቱ። 
 
ጊዜ …ለኩም፡ Ãብዛ ብዘይ ዝflነ ብሶላ ዘንብብ ወይ ƒንፈት ዝርዳእ Œኢላ፡ ጋንጽላታታ ተቐዳዲዱ፡ 
ƒብ ማእ…ል ባሕሪ እትጭነቕን፡ እትጥሕልን ዘላ ጃልባ ስርዓት ኢሰያስን ƒጫፈርቱን ሎሚ 
እምልጡ። 
 
እዚ ሕጂ ተቐልቂሉ እትርእይዎ ሓይሊ ሓርነት፡ Åቲ Ãብ ƒያታቱ - Ãባ⁄ም - ዝወረሶ ታሪኽ 
ጅግንነት ዝንየት፡ ሰፊሕ ልቦናን ዓቢ ራእይን ዝውንን፡ ዕርቅን ሕውየትን ዝƒምን ወለዶ እዩ። 
Œዓግቶ ዝኽእል ሓይሊíውን የልቦን። 
 
ንሃገርና ኤርትራን ህዝብናን ሎሚ ኩልና ብሓÅራ ƒሎናልÃ ንÅሎ። ድምጽና ነስምዕ። ብፍቕርን 
ሕውነትን፡ ዕርቅን ይቕረÅሃልነትን፡ ሕድገትን ለውሃትን፡ ንሃገርና ነዕብያ። ብጻዕርን ሓርœትœትን 
ኒሕን ሓቦን ተወፋይነትን ሃገርና Œነማዕብላ ኢና። ኤርትራ ሃብታም ሃገርíያ፡ እቶም ደቀባት …ƒ 
ንሕና ኢና። 
 
#Tegadalay #Eritrea #PFDJ #YPFDJ #ChangeNOW 


