
                         
የምነ? ? ? ? (ማንኪ)                                                  የማነ ኣሰገሄኝ መሽሻ 

ንመን ሰጒግና 

ንመንከ.... ተሓንጊርና? 

ሕቶ 

ወደባት ኤርትራ ግርማይ ኪዳነ (ወዲ ፊሊፖ) 

ሚላኖ. . . ኢጣልያ ዕለት፥ 24/01/2018 

 

 

ኩነታትና ካብ ዝኸፈኤ ናብ ዝሓሰመ ምህንዳዱ፡ እቲ ጠንቂ ምሕያል ወይ ምጉራሕ እኩባን ሽፋቱ 

ህ.ግ.ደ.ፍ. ዘይኮነ፡ ኣብ ጉዕዞ ቃልሲ ናጽነትና ምስ መን ንጉዓዝ ምንባርና ከይተመራመርና. . .  

ኣሕዋትኩም!. . መስዋእቲ መካፍልትኹም ዝበሉና ብዘይ ምምርማርን ምምኽኻርን በትሪ ስልጣን 



ከይተረፈ ኣረኪብና ዝተሓንገርናዮም ጸላእቲ ኣቦታቶምን ሓግሓግቶምን እናኾንና. .  ከምቲ ድሕሪ 

ዓወት ገድልና. . ቀደም ገዛእትኹም ሕጂ ኸኣ ረገጽትኹም ኢሎም ዝኣወጁልና ነቲ ዝወፈርናዮ 

ጉዳይ ናጽነት ምስ ደቂ መዳምይትና ተሓናጊርና ምጉዓዝ. . ማእቶት ከም ኣዘራርኣኡ ከምዝበሃል 

ንሕና ኸኣ ብባዕልና ዝሓንገርናዮም ተጠቒዕና ንነብር ኣሎና። 

 

ስዒርና. . . ህይወታትና ከፊልና ስልጣን ሃገር ንመን ኣረኪብናዮ? 

ንቴምበናይ ወዲ መሪሕ ጸሓፊ ኣንድነት ኢትዮጵያ ኤርትራ ሓንቲ ኢትዮጵያ ቀነዝማች ኣፈወርቅ 

ኣብርሃ ዘብሄረ ኣበርገለ. . ቴምቤን፡  

እዚኸ ብመን ክምእከል መሪጹ? 

1. ኣብ መሪሕነትና ምእመና ምስልምና ዘለዎም እውን ማዕርነት ስልጣን ኣለዎም ንምባል ን 

ወሎታይ (ወሎ) ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ ንሃገርን መሰል ህዝብን ዘይኮነ ንታእዛዝ 

መራሒኡ ኣይተ ኢሳያስ ኣፈወርቅ ኣብራሃ (ቴምቤናይ) ዝሰግድ።  

2. ቁጠባና ክዓኑ ኣብ ተደቕዲቕናዮ ዘለና ሕስመት ንኽንኣቱ. . ምሁር ዘይኮነ እንታይ ድኣ? 

ብዛቑንነትን ጥንቆላን ምስ እንድርታዊ ኣቦኡ ርእሲ ደብሪ ገሪሄት. . ዝዓበየ ለቖታ ውህበት 

ሞባእ ቅዳሴን ተዝካርን ሙኩር ሓጎስ ገሪሄት. .  ብክሻ ዝፍለጥ።   

3. ሃገራዊ ፖሊቲካን ዘማልእ. . ኣተዓባብያ ዝበደሎ፡ ኤርትራዊ ንኸስምዕ የማነ ገብረኣብ ዝጽዋዕ 

ብዙሕ እዋን ስም ኣቦታቱ እናቐየረ  ዝዓበየ ሙላቕ ሽንቶም ንነፍስሄር ኣስገሄኝ መሽሻ - 

ነጋዳይ ተቐማጣይ ኣን ዕዳጋ ሓሙስ ኣነበሩ።   

 

 

የማነ ኣስገሄኝ መሽሻ 

 

እዚ ህበይ እዚ ወዶም ምዃኑ ግንከ ነፍስሄር ኣሰገሄኝ መሽሻ ካብ ጸማቒት ስዋ ደቒሎም ከይብሃሉ 

ዝነጸግዎ ስሞም ከይጥቀም ዝኸልእዎ፡ ወዶም ምዃኑ ንኣሕዋቱ ደቂ ሔማ. . . ኣብ ኣሜሪካ (ቺካጎ) 



ወይዘሮ ኣዜብ ኣሰገሄኝ መሽሻ. . . ኣብ ኢትዮጵያ ኸኣ. . . መድህን. . . . ሙሉ. . . . ኣብራሃም. . . 

ነጋ. . . ዝበሃሉ ብህይወቶም ስለ ዘለዉ ክትውከሱ ትኽእሉ እሞ፡ 

 

ሃገርና ፍትሒ ምስኣና 

ናብራኣ ኣብ ኣሕታቁረና 

ጉድ ፈጢሩላ ግርህናና 

ምስ ፈደይቲ ሕነ ኣቦታቶም ተሓናጊርና 

ንኣቦታቶም ክንሕግሕግ ዝወፈርና 

ብፈደይቲ ሕነ ኣቦታቶም ተሃሚልና 

ሰኣን ብዓንተቡኡ ምምርማር ኣቶኲርና 

ሃገርና ኣረኪብናራ. . ንደቂ ጓና 

ለከምናዮም እባ. .  መሳኪን ደቅና 

ዝነግሮም ስኢኖም. . . ጅግንነት ታሪኽና 

ጅግና ተሰዊኡ. . . . ንሕና ስደት ሰሲዕና 

ፈዳይ ሕነ ዘይብላ. . . . ተሪፋ ሃገርና  

ኣሰር ሓጂ ሙሳ. . . . .  ዝኽተል ስኢና 

ክቡር ስዉእ ሃገር. . . . .  ይቕረ ድኣ በለልና 

 

ሰናይ ቅነ 


