ትርጉም መንነት ሃገርና ኤርትራ
ፍጹም ዘይሃስስ`ዩ ዝዓዘዘ ፍቕራ
ሃየ! ብሓድነትና ንምለሶ ልዑል ክብራ!!!
ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ተቓለስቲ ንሓርነትን ፍትሕን! ዓመተ 2019፡ ምስ ሰናይ ትምኒታና
ኢድና እንሕውሰላ፡

ዓመት ፋሺስታዊ ውልቀ-ምልኪ ዝወድቀላ፣



ዓመት ሓርነትን ፍትሕን ዝረጋገጸላ፣



ዓመት ነባሪ ኣዕኑድል ደሞክራሲያዊ ስርዓት ዝትከላላ፣



ዓመት ሰላምን ራህዋን ዝሰፍነላ - ክትከውን ምእንቲ ብስሙር ግብሪ ንቕበላ ይግበረና።

***

ኤርትራዊ መንእሰይ ጥዋፍ ሃገር፡
ታሪኽ ክተሰርሕ ተባራበር!!!
ዑቕባይ ገብረመድህን (ከምብሪጅ፡ ማሳኣቹሰተስ፡ ሕ.መ.ኣ.)
ታሕሳስ 31፡ 2018

********
``ባህሊ ሃገር ኣብ ልብን ነፍስን ህዝባ`ዩ ሰፈሩ።``
(“A nation’s culture resides in the heart and soul of its people.” Mahatma Gandhi)
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``መንእሰያት ሃገር፡ ሰብ ሕድሪ መጻኢ ትውልዲ ኢዮም።``
(“The youth of a nation are the trustees of posterity.” Benjamin Disraeli)

***
መንእሰያት 60ታት ጕዕዞ ስደቶም ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮይኑ፡ ንቓልሲ ናጽነትን መስዋእትን
ኢዩ ዝነበረ። መስዋእቲ ንብርሃን ሓርነትን ንምምስራት ግዝኣተ ሕግን ፍትሕን፣ መስዋእቲ
ንባህጊ ህዝቦም ህያው ንምግባር፣ መስዋእቲ ንምትካል ፍልሖ ዘይበልዖ ኣውሊዓዊ ኣዕኑድ
ደሞክራሲያዊ ስርዓት። ኣንጻር ብርእሰ ሓያላን ዝተደገፈ፡ ንሓይሊ ኤርትራ ብ 20 ጊዜ ዝትዓጻጸፎ
ሓይሊ መግዛእቲ: ብጥሙይ ከብዶምን ዕሩቕ ዝባኖምን ጽንዓት ተስፋ ተዓጢቖም፣ እምነት ኣብ
ዓወት ገይሮም፣ ራኢ ሰላምን ራህዋን ኣማዕዲዮም ብምርኣይ ኢዮም ናብ ሜዳ ቃልሲ ዝወፈሩ።
እቲ ብድሆ ግን እቲ ዝተጸበዩዎ ሓይሊ መግዛእቲ ጥራይ ኣይነበረን። ኲናት ሓድሕድ ብምብራዕ
ንዓወት ቃልሲ ከበርዕን፡ ንዕድመ ቃልሲ ኣናዊሑ ንመስዋእቲ ኣዚዩ ኣብ ዘይግባእ ጥርዚ ከደይብ
ዝተዓጥቀ፡ ``ብመሪሕነት`` ዝፍለጥ ግን፡ ናይ ብሕቲ ስልጣኑ ልዕሊ ሓርነት ህዝቢ ሰሪዑ፡ ንባህጊ
ህዝቦም ንምዕዋት ህይወቶም ንዘወፈዩ ንጹሃት ደሞክራሲያውያን ብስዉርን ብግህዶን ዘጽንት፣
ብድሕሪኡ ኮይኑ ዝሃርሞ ገና ዘይተለለየ መርገም ሃገር: ፋሺስታዊ ውልቀምልኪ እውን ነይሩ
ኢዩ። ንጹህ ሓፋሽ ተጋዳላይ ኣብ መንጎ ጭካኔኡ ደረት ዘይነበሮ ስዉር ውሽጣዊ ምልካዊ ጕጅለን
ገዚፍ ሓይሊ መግዛእትን ተቐርቂሩ`ዩ ባህጊ ህዝቡ ህያው ንምግባር ዝስዋእ ዝነበረ።። ኣንጻር ኩሉ
ዕንቅፋታት ደው ኢሉ ኸኣ ናጽነት ናብ ቤት የእቲዩዋ።
እንተ ኾነ ግን፡ ክፉት ዘተ ዝሓረማ፡ ከይተወልደት ዝተረፈት፡ ዘኽታም ደሞክራሲ ሓዚላ
ዝኣተወት ናጽነት ኢዩ ህዝቢ ኤርትራ ተረኪቡ። እዚ ንመስዋእቲ ግምባሩ ሂቡ ናጽነት ክውን
ዝገበረ መንእሰይ 60ታት፡ ነታ ወሳኒት ዝኾነት ዕማም ምትካል ፍልሖ ዘይበልዖ ኣውሊዓዊ ኣዕኑድ
ደሞክራሲያዊ ስርዓት ከየተግበረ፡ ኣብ ሜዳ በቚሉ ንዝኣሸዀ መርዛም ውልቀመላኺ
ራሕሪሑዋ`ዩ ዕጥቁ ዘውረደ። እቲ ዝዓበየ በደል ግን፡ ነቲ ዝተሳሕተ፡ ንሓርነት ዘውሕስ ምትካል
ደሞክራሲያዊ ስርዓት ብመርማሪ ዓይኒ ኪርኢ ዝግብኦ ዝነበረ ሓይሊ ምሁር ዜጋ፡ ኣብ ክንዲ
ብርትዒ ተገዚኡ ንህዝቡ ብንቕሓት ዝመርሕ፡ ብጣቓ ስምዒት ተደፊኑ ግቡኡ ኪፍጽም
ኣይደለየን። ስለ ዘይፈጸመ ኸኣ፡ ህዝቢ ጥዋፍ ብርሃን ኮይኑ ዝሕብሮን ዝመርሖን ብምስኣኑ፡
ምንም ኪብል ኣይከኣለን። ቀዳሞት ``ሕልፈታት`` ዝበሉዎ ከምዚ ናይ ኤርትራ፡ ሰባት ህሉዋት
እናመሰሉ ኪሞቱ ከለዉ፣ ብዝሒ ምሁራት እናሃለዉ ብሊቅናተዊ ንጽህናን ብመትከል ሓርነትን
ፍትሕን መጸበይታ ዘሎዎም መራሕቲ ኪፈርዩ ብዘይምኽኣሎም ኢዩ።
ሃገር ብመንሽሮ
ስርዓት ውሽጣዊ መግዛእቲ ፋሺስታዊ ውልቀመላኺ ኢሳያስን
(ፋ.ው.መ.ኢ.) ጃንዳኡን፡ ብኣረሜናዊ መቕተልቲ ጀጋኑ ኣካለ ስንኩላንን፣ ብምጽልማት ስርዓተ
ትምህርትን፣ብምስፍሕፋሕ ዘስካሕክሕ ኣቢያተ ማእሰርትን፣ ብፈጠራዊ ጅሃዳዊ መቕተልቲ
ዜጋታት ኣመንቲ ምስልምናን፣ ብሰንሰለታት ኣጽናቲ ኲናትን፣ ብጃምላዊ መቕተልቲ ዓዲ
ኣበይቶን መሰልቱን፣ ብምድርባይ ልዕልና ሕጊ ቅዋምን፣ ብምዕፋን ኩሉ መዳያዊ ኣድምሳዊ
ሰብኣዊ መሰልን፣ ብምርማስ ኩሉ መዳያዊ ፖለቲካውን ቁጠባውን ህይወትን፣ ብምብካል ባህልን
ስነ-ምግባርን፡ ሃገር ማሲና ትርከብ ኣላ። ኣብ ጐድኑ፡ ብሰር`ዚ ዝተጠቕሰ ፋሺስታዊ ውሽጣዊ
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መግዛእቲ፡ ኤርትራ ብኣልማማዊ ባህሪያዊ ምብሕጓጕን ምድረበዳነትን፣ ብሕብረተሰብኣዊ
ምብሕጓጕን ባዶነትን፡ ሓልፋይ ዝኾነላ ሓይሊ የስእና ብምህላዉ፡ ኣብ ገምገም ጥፍኣት ቃልዕ
ትኸውን ከም ዘላ ትኩር ምስትውዓል ይሓተና ኣሎ።
ዘርኢ ጀጋኑ መንእሰይ ሃገር! - ብፍላይ ወለዶ 80ታትን 90ታትን፡ ኣብ ልዳት ናጽነት ኣብ
ዓለም መወዳድርቲ ዘይብሉ ፈታኒ ጸልማት ባርነት ህይወት ኣብ ልዕሌኹም ምውራዱን፣ ኣብዛ
ሓላል ሃገር ከማኻትኩም ዝተበደለን ዝተወጽዐን፡ ከማኻትኩም ገይሩ ብስቓይ ዝተገርፈን ከም ዘየለ
ምሉእ ዓለም ብጭብጢ ዝምስክሮ መሪር ሓቂ ኢዩ። ኣብ ትሕቲ ናጽነት ብብርሃን ሓርነት ኣብ
ሑቝፎ ወለዲ ቀሲንኩምን ኰሪዕኩምን፡ ልዑል ትምህርቲ ቀሲምኩም ሃገርኩም ኣብ መኣዲ
ምዕባለ ብኽብሪ ክትሰርዑ ዝነበረኩም ዕድል፡ ፋሺስታዊ ውልቀመላኺ ኢሳያስ (ፋ.ው.መ.ኢ.) ነታ
እንኮ ምኣዲ ልዑል ትምህርቲ ዝኾነት ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ረጊጡ ኮሊፉኩም። ካብ ትምህርቲ
ኮሊፉ፡ ንጸልማት መሪር ትርጉም ኣልቦ ባርዕ ኲናት ንምጽናኩም ፈሪዱኩም፣ ካብ ሓዊ
ንዝወጻእኩም ከኣ ናብ መወዳእታ ዘይብሉ ወፍሪ ባርነት ሸሚሙኩም። ድሕሪኡ ዝሰዓበ ስቓይን
ውርደትን፡ መዓትን ጥፍኣት ስደትን ንዓኻትኩም እሞ እንታይ ክነግረኩም!
ጀጋኑን ወለዲ ጀጋኑን ደቅ-ኣንስትዮ ሃገር! ናባኽን ዝወረደ መዓትን ሓሳርን ካባኻትክን ካብ
ተመኰርቱ ኣዕዚዙ ዝፈልጥ`ሞ መን`ዩ? ዋናታቱ ከለኽን ከመይ ኢለ ክዝርዝረልክን ክደፍር?
ጅግንነታዊ መሪር ተመክሮ ቃልስኽንን ህይወትክንን ጽሒፍክን ንመጻኢ ወለዶ ክትሓድጋሉ ግን
ምሕጽንታይ ከቕርበልክን እፈቱ። ኣብ ውሽጢ ኣብ ሰራዊት ዘሎኹምን፡ ምስ ሞት ተፋጢጥኩም
እሳተ-ጎመራ ምድረበዳታት ሰሃራን ሲናይን፣ ወሓጢ ማእከላይ ባሕርን ንስክላ ብቐጢን ፈትሊ
ሰጊርኩም፡ ኣብ ፈቐዶ ሃገራት ፋሕ ኢልኩም ዘሎኹም መንእሰይ፡ ነቶም ኣብ ምድረበዳታት
መኺኾም፡ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ቀለብ ዓሳታት ኮይኖም ህይወቶም ዝሰኣኑ ብጾትኩም ክሳብ ዕለተ
ሓርነት ኣብ ቃልስኹም ብግብሪ ክትዝክሩዎም ናይ ታሪኽን ናይ ሕልናን ጽዕነት
ኣለኩም።10፡06.75
እዚ ብስደትን ጥፍኣትን ዝልለ መንእሰይ 80ታትን 90ታትን፡ ኣብ መሬቱ ገጥ ኢሉ ብረቱ
ኣንጻር`ቲ ዝኸፍአ ውሽጣዊ ጸላኢ ውልቀምልካዊ ስርዓት ኣቕኒዑ እንተዝነብር ክንደይ ህይወት
ምደሓነ፡ ሃገርከ ኣብ ከመይ ዝበለ ትንሳኤ ሓርነትን ፍትሕን ትጐዓዝ ኮን ምሃለወት? እዛ ውጽዕቲ
ሃገርና፡ ኣብዚ ናይ ህላዌኣ ኣፈርኩቡ እዋን፡ ንድሕነታ ብዝለዓለ ደረጃ ናብ ውጹዓት መንእሰያት
ደቃ ኢዳ ትዝርግሕ ኣላ። ናይ ህላዌኣ ኣፈርክቡ፡ ኣፈርክቡ ህላዌ ህዝባ ስለ ዝኾነ፡ ዝዓበና
ዝናኣስና ርእስና ነድንነሉ፡ ዝባንና እንህበሉ ጉዳይ ኣይኮነን። እቲ ምንታይ ዘይባህልናን
ዘይታሪኽናን ብምዃኑ።
ሎሚ፡ ነቲ ድምር ናይ 28 ዓመታት ጥልመት ዝኾነ ኣንጸላሊዩ ዘሎ ዝለዓለ ኣፈርክቡ ሃገር፡
ብዘይካቶም ንህዝቦም ክሒዶም ምስ መርገም ሃገር ዝተጸግዑ ሕልፈታት ዘርኢ ኤርትራ፡
ዘይፈልጦን ዘይሓመሉን ኤርትራዊ ኣሎ ኪበሃል ኣይከኣልን። ፋ.ው.መ.ኢ.፡ ናይ ዕንወት ሃገርን
ምጽናት መእሰያትን ተግባሩ ዛዚሙ ኣብ ምሕላው ዲጋ ዓዲ ሓሎ ንዓመታት ተሓቢኡ ድሕሪ
ምጽናሕ፡ ሃንደበት ካብ ወርሒ ሰነ ጀሚሩ ናይ 50ታት ንጉሳዊ ሕልሚ ኢትዮጵያ ናይ ምትግባር
ዝኣንፈቱ ሓደገኛ ተርእዮ የንበድብድ ኣሎ። ዶብ እንተ ዘይተሓንጺጹ . . .ብዝብል ምስምስ
ንልዕሊ 20 ዓመታት ንህዝቢ ኤርትራ ህይወቱ ኣጸልሚቱ ጅሆ ሒዙዎ ከም ዘይጸንሐ፡ ሎሚ
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ንልኡላውነት ኤርትራ ዘውሕስ ምሕንጻጽ ዶብ ኣገዳስነቱ ብምኽሓድ፡ ምስታ መበቆል ኣባሓጎታቱ
ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ዕሸላዊ ሆይሆይታ ዕለታዊ መዛረቢ ኮይኑ ብምህላዉ ተደጋጋሚ ዝርዝር
ዘድልዮ ኣይኮነን። እቲ ዘድሊ ብሃገራዊ ሓድነት ምብድሁ ኢዩ።
ዛጊት ወደብ ዓሰብ ንሃገራት ኣዕራብ ኣረኪቡ፡ ናይ ነፈርቲ ኲናት መናሃርያ ከም ትኸውን
ገይሩ፡ ኤርትራውያን ኣብ ገዛእ ባሕሮም ቀሲኖም ከይንቀሳቐሱን ዓሳታቶም ከይገፉን ተኸልኪሎም
ኣለዉ። ባሕሪ ዘይብላ ኢትዮጵያ ሓይልታት ባሕሪ ከተቕውም ምርኣይ፡ እቲ ናይ 40ታትን
50ታትን ብሓገዝ ርእሰ ሓያላን እንግሊዝን ኣመሪካን ዝተተግበረ፡ ብቕልጽም ናጽነታዊ ቃልሲ
ዝፈሸለን ሕልሚ ንጉስ ሃይለስላሴን ዝተረጋገጸ ልኡላውነት ኤርትራዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ዳግም ብዘይ
ብረት ኪትግበር ከረአ ኸሎ፡ ብዛዕባና ኤርትራውያን እንታይ ይሕብር? ኣብዚ ናይ እዋን ቃልስን
እዋን ናጽነትን ድምር ናይ 58 ዓመታት ጥልመትን ዝለዓለ ኣፈርክቡ ሃገርን፡ ኤርትራውያን
እንታይ ንገብር፡ ኣበየናይ ስነኣእምሮኣዊ ኩነታት ንርከብ ኣለና?! ሃገር ኪተክል ዝኽእል፡ ግምት
ሓደ ሲሶ ብዝሒ ህዝቢ ኤርትራ እንኸውን ኣብ ሰደት ፋሕ ኢልና ዘለና ኤርትራውያን፡ ብፍላይ
ህዝቢ ከበሳ ብሄረ ትግርኛ፡ ብውድበይ ውድብካ፣ ብወገነይ ወገንካ፣ ብሃይማኖተይ ሃይማኖትካ
ትርጉም ኣልቦ መርዛም ምፍልልይ ተፋናጪልናን ተጓዛዚናን ንመግዛእቲ ፋሺስታዊ
ውልቀመላኺ ዕድመኡ ብምንዋሕ ናይ ርእሰ-ጥፍኣትና ጠንቂ ንኸውን ከምዘለና ከነመኽንየሉ
ዘይንኽእል ብደውካ ናይ ሞት ሕልፈት ምዃኑ መዓስ ኢዩ ኪስቆረና? መዓስ ኢናኸ ነዚ መሪር ሓቂ
ክንበራበረሉ? ``ደርሆስ በምዑት ደቃ ትጻወት`` ከም ዝበሃል፡ ህዝቢ ኤርትራ፡ ብጻህያይ ጸቢብ
ምፍልላይ ተጎቢጥና፡ ብሕሱም ትም ንደቅና ግደ ሕሰምን ጃምላዊ ጥፍኣትን ጌርናዮም ኢና።
ስለዚ፡ ንጥፍኣትና ካብ ዝወስድ መንገዲ ተኣሊና፡ ሓርነትና ህያው ዝገብር መንገዲ መትከላዊ
ሃገራዊ ሓድነት ንሓዝ። ጕዕዞ ሰላሕታዊ ርእሰ-ጥፍኣትና ይኣክል ንበሎ!!!
ፍቑራት መንእሰያት! ኣቦታትኩም ጻማ ክቡር መስዋእቲ ፍረ ናጽነት ሓርነት
ኣየውረስናኩምን። ከቢድ ይቕረታ ንእወደኩም ኢና፤ ንህዝብኹምን ሃገርኩምን ምእንቲ
ከተድሕኑ ግን፡ ይቕረ ብሃልቲ ኩኑ። ሕጂ`ውን፡ ቀለስትኹም ብምዃን መስርዕ ከነትሕዘኩም
ዝግብኣና ኣቦታትኩምን ኣያታትኩምን ዛሕቲልናኩም ኣለና`ሞ፡ ሃየ ኣብዛ ህጽጽቲ ትንፋስ
ዘይትህብ ኣፈርክቡ ሃገርኩም፡ ብባህርኹም ደረኽቲ ለውጢ ኢኹም`ሞ፡ ባዕልኻትኩም ቀለስቲ
ኴንኩም ንለውጢ ኣቀላጥፉዎ።
ፈተነ ድሕሪ ናጽነት ግን ስለምንታይ? ኣቦታትኩምን ኣዴታትኩምን ዕርፊ ሓርነት ስለ
ዘየትሓዝናኩም፡ ድሕሪ ናጽነት ኪረጋገጽ ዝነበሮ፡ ብግዝኣተ ሕግን ፍትሕን፡ ብሰላምን ራህዋን
ዝልለ ብርሃን ሓርነት ክብሩ ንምፍላጥ፡ ብሰለም ዘየብል ዘለኣለማዊ ሓለዋ ጥራይ ዚረጋገጽን
ውሕስነት ዚህልዎን ምዃኑ፡ ነባሪ ትምህርቲ ንምቕሳም እትኸፍሉዎ ዘሎኹም ዳግመ መስዋእቲ
እመስለኒ። ኣብዚ፡ ከምቲ ወርቂ ብሓዊ ዝምርመር፡ ብመከራ ተሳሒልኩም ብምውጻእ፡ ናይ ታሪኽ
ተኣምር ክትሰርሑ እዚ ናይ ኣፈርክቡ ህሞት ኣዒንቱ ናባኹም የተኵር ኣሎ። ዘርኢ ጀጋኑ
ብምዃንኩም ከኣ ከም ተተግብሩዎ ኣየጠራጥርን።
መንእሰይ ማለት እቲ በእምሮ ዝበልሐ ፣ ብኣካል ዝደልደለ ውልዶ፣ ኣብ ሎሚ እናነበረ
ንመጻኢ ዘማዕዱ፣ኣብ ውዑይን ዝሑልን ምእንቲ ህዝቡ ኣብ ቅድመ ግምባር ቃልሲ ዝስራዕ፡ ተስፋ
ሃገር ዜጋ ኢዩ። መንእሰይ ሃገር ክብል ከለኹ ኸኣ፡ ወድን ጓልን፡ ኣብ ሃገር ዘሎኹም፣ ወይ ኣብ
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ወጻኢ ኣብ ስደት ተበታቲንኩም ዘሎኹም ብሓባር ማለተይ ምዃኑ ንጹር ኪኸውን ይግባእ። እቲ
ምንታይ፡ ኣብ ዘሎኹም ሃሉዉ፡ ብሓባር ንኤርትራ`ዩ ዝሓስብ ኣእምሮኹም፣ ኤርትራ ኢያ እንኮ
ትርግታ ልብኹም። ስለዚ፡ መንእሰያት ተባራበሩ፤ ናብ ተፍቅሩዋ ሃገርኩም ተመሊስኩም
ክትከብሩን ክትስስኑን፡ ብሓድነትን ሰላምን፡ ብግዝኣተ ሕግን ፍትሕን ቍስላ ነሕውየላ፡ ክብራ
ንምለሰላ።
እምበኣር፡ እታ ሽግ ሓርነት ደሚቓ ድሕሪ ምብራህ ህዝቢ ኤርትራ ክርህወሉን፡ መንእሰይ
ካብ ስደትን ጥፍኣትን ድሒኑ ኣብ ሃገሩ ኰሪዑ ትርጉም ዘሎዎ ህይወት ኪነብር ምእንቲ፡ ስደት
ከኸትም፡ ኣፈሙዝ ብረት ኣንጻር ፋሺስታዊ ውልቀመላኺ ኢሳያስን ጃንዳኡ ኪቐንዕ ግድን
የድሊ። ኣብዚ ተበጺሑ ዘሎ ኣፈርክቡ ጥፍኣትን ፍጹም ጸልማትን፡ ድሕነት ሃገርን ህዝብን
ኪረጋገጸሉ ዝኽእል ካልእ መንገዲ ስለ ዘየለ። ስለዚ፡ ሃገር ዝወግሓላ ብመንእሰይ ውላዳ ጥራይ
ምዃኑ መንእሰይ ኤርትራ ብንጹር ኣስተውዒሉ፡ ብዕትበት ታሪኽ ዘሰክሞ ሓላፍነት ኪቕበል
ትጽቢት ትገብረሉ ኣላ።
ዝኸበርኩም መንእሰያት ሃገር! ነዚ ፋሺስታዊ ውልቀመላኺ ኢሳያስ፡ ሓግሒግኩም
ንምድራባይ እትፈድዩዎ ድርብ ሕነ ይጽበየኩም ኣሎ፡- ቀዳማይ ሕነ - ትንሳኤ ሓርነትን ፍትሕን
ምርግጋጽ፣ ካልኣይ ሕነ - ልዑል ትምህርቲ ኮሊፉ ሃገር ኣጸልሚቱ ብምህላዉ፡ ኣብ ዘለኹሞ
ሃገራት ልዑል ትምህርቲ ቀሲምኩም ንሃገርኩም ብምምላስ፡ ብፍልጠትኩም ምስ ምዕቡላት ሃገር
ክትሰርዑዋ ናይ ምኽኣልኩም ቅዱስ ሓላፍነት`ዩ። ስለዚ፡ ኣብ ርእሲ`ቲ ካብ ተመክሮ ህይወት
ዝውህለል ልቦናዊ ፍልጠት፡ ንህይወት ብኹሉ መኣዝና ንምረዳእን ሃገር ንምምዕባልን ዘገልግል
ኣካዳሚያዊ ፍልጠት ክትውንኑ እተፍቅሩዋ ሃገርኩም ትምሕጸነኩም ኣላ።
ምንም`ኳ ካብቲ ስሩዕ መኣዲ ትምህርቲ እንተ ተኾለፍኩም፡ ካብ ተመክሮ ህይወት ዝዓቢ
ቤት ትምህርቲ የለን`ሞ፡ ኣብኡ ረመጽ ረጊጽኩም ተፈቲንኩም፡ ተሳሒልኩም፡ ምስ ሞት
ተፋጢጥኩም መሰስ ኢልኩም ትወጹ ጀጋኑ ምዃንኩም ዓለም ዝምስክሮ መሪር ሓቂ ኢዩ።
እምበኣር፡ ንወጽዓኹም ንፋ.ው.መ.ኢ. ናብ ዝግምጥል ማዕበል፣ ንህዝብኹም ናብ ድሕነቱ ዘውሕስ
ዋልታ፣ መስተርሆ ናብ ዝኸፍት ባብ ቀዪሩዎ። ከምቲ ስሙር ማእዶ ካብ ሓዊ እኽሊ ኣብሲሉ
ዘውጽእ፡ ጸቢብ ፍልልያት ኣወጊድኩም፣ ኣብ ቅድሜኹም ብርሃን ሓርነት እናረአኹም
ሰሚርኩም ምስ እትቃለሱ፣ ከም ሓጺን ዓረ ዘይትስበሩ ተረርቲ ኢኹም። ደረኽቲ ለውጢ
ብምዃንኩም፡ ኣሰር ኣቦታትኩምን ኣዴታትኩምን፡ ኣያታትኩምን ሳንዳታትኩምን ስዒብኩም
ተኣምር ክትሰርሑ ወስኑ።
ትንፋስን ዓንዲ ሕቖን ሰራዊት ብምሉኣትኩም መንእሰያት ኢኹም። ሰራዊት ምክልኻል
ሃገር - ምእንቲ ሰራዊት ሓርነት ክትኮኑ ምእንቲ ሓደራ ስዉኣት ዕጥቅኹም ኣይተውርዱ። ደጊም
ይኣክል! ብረትኩም ኣይትደርቢዩ፡ ኣብዚ ዝድለዮ ዘሎ ጊዜ ወልዊልኩም ትንሳኤ እተፍቅሩዎ
ህዝብኹምን ሃገርኩምን ብብርሃን ሓርነት ከተበስሩሉ ምእንቲ። ብዝኾነ፡ ካብ ምጥፋእ “``መንካዕ``
ዝበሎም ጀጋኑ ደሞክራስያውያን `73 ክሳብ ሕጂ ብኣዕናዊ ተግባሩ ሪኢናዮ ከም ዘሎና፡
ፋ.ው.መ.ኢ. ኣተሓሳስባኡ ካብ ናይ ጥፍኣትና ተንኰል ምጥጃእ ሓሊፉ ካልእ ጥዑይ ሓሳብ
ከመንጩ ከም ዘይክእል`ዩ። ንቐጻሊ ጥፍኣትና ኲናት ከሳውር ዝገብሮ ምዕግርጋር ደጊም
ክንግርሃሉ ኣይግባእን። ነዚ ህዝቢ`ዚ እፈልጦ እኳ እየ ዝበሎ፡ ብወገነይ፡ ህዝቢ ኤርትራ ናይ
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ኣማኢታት ዓመታት ሰራውር ልቦና ዝተጸገወ፣ ጸላኢኡን ፈታዊኡን ዝፈልጥ፡ ዓቃል ህዝቢ
ምዃኑ ኣይተረድኦን እብል። ሓደ ተንኰል ምስ ዘይሰምረሉ ካልእ ካብ ምእላም ደቂሱ ዘይሓድር
ከይሲ ምዃኑ ሎምስ ቈልዑኳ ፈሊጦሞ ኣለዉ።
መንእሰያት ሃገር ክትዝንግዑዎ ዘይግባእ ሓቂ፡ ንዘለኩም ስሕለት ተመክሮ መሪር ህይወት፡
ብዘይ ክማህ ተስፋን፡ ጽኑዕ መትከል ሓርነትን ፍትሕን ወትሩ ኣሰንዩዎ፣ ነቲ እተማዕዱዉዎ ናይ
ሓርነት ህይወት ጩራ ብርሃኑ ጣቓ ሰጋእታን ምጥርጣርን ከየጐልብቦ ቀጻሊ ፍተሻ ኣዘውትሩ።
ብባህሪኹም ፈጠርትን መሃዝትን ሓዲስ ነገር ከም ምዃንኩም መጠን፡ ጠርጠርትን መርመርትን
እውን ኩኑ። እቲ ዝዓበየ ጕድኣት ምጥፋእ ርእሰ-ምትእምማንን ክብረትን ኢዩሞ፡ መንእሰያት
ዝዓበኹም ሃብቲ ሃገር ከም ምዃንኩም መጠን፡ ኣብ ዘዅርዕ ባህልኹም ተመርኲስኩም፡ ኣብ
ዘለኹሞ ኣምባሳደራት ናይታ ተፍቅሩዋን ትሕበኑላን ሃገርኩም ኩኑ። ከምኡ`ውን፡ እቲ ዝዓበየ ጸጋ
እምነት ብምዃኑ፡ ምንም ጕዕዞ እንተ ተረረ፡ እቲ ቅድሚ ምውግሑ ዘሎ ጸልማት ዝዓመቘ ምዃኑ
ዘኪርኩም፡ ከም እትዕወቱ እምነትኩም ኣይህሰስ።
ሓርነትን ፍትሕን፡ ሰላምን ራህዋን ንውጹዕ ህዝቢ አርትራ!
ብቕኑዕ ግብሪ ስውኣትና ይደበሱ!!
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