
 

 

ጻውዒት ድሕነት ሃገር!! 

ማእከላይ ሽማግለ ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ኣብቲ ካብ 10 ክሳብ 14 ሚያዝያ ዘካየዶ ሳልሳይ ስሩዕ 

ኣኼባኡ እዚ ዝስዕብ እዋናዊ መልኽቲ ኣመሓላሊፉ።    

ኦ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ! እታ ንዓመታት ተቓሊስካ ማዕረ ኩለን ሃገራት ዝሰራዕካያ ሃገርካ ኣንጸላልይዋ ዘሎ ናይ ጥፍኣት ደበና 

ካባኻ ዝተኸወለ ኣይኮነን፡ ነታ ብመሪር ዋጋ ደው ዘበልካያ ሃገር፡ ሕጂውን መሪር ዋጋ ከፊልካ ጥራይ ኢኻ ልኡላውነታን 

ክብሪ ህዝባን ከተውሕሶ ትኽእል። ሓላፍነት ዘይስከም ስርዓት ህግደፍ ንሃገርካ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ተግባራት ክፍጽም ጸኒሑ 

ሎሚ ብግህዶ ኣሕሊፉ ንጓኖት ክዕድለካ ይረኣ ኣሎ። ነቲ ብሰንክ’ቲ ባዕሉ ኲናት ኣሳዊሩ ዘህለቖ ህዝብና ዋጋ ከምዘይብሉ ኣፉ 

መሊኡ ኣይከሰርናን ይብል ኣሎ። እንታይ ከምዝኸሰርካን እንታይ ትኸስር ከምዘለኻን ግን ልዕሌኻ ዝፈልጦ የለን። ኣብዚ 

ሓጺር እዋን ከይተረፈ መታን ዕደመ ስልጣኑ ከንውሕ ብስም ሰላም ደቅኻ ናብ ዳግም ናብ ስደት ከምዝኸዱ ጌሩ እዩ። ልዕሊ’ዚ 

ኩሉ ኣንፈቱ ዘይፍለጥ ንጥፍኣት ዝዕድም ኣካይዳ ይኸይድ ኣሎ። ስለዚ ከም ህዝብን ሃገርን ነብርያ ነበረ ከይትኸውን ከምቲ 

ቅድሚ ሕጂ ዘውሓስካዮ ናጽነትካ፡ ሕጂ’ው ክብርኻን መንነትካን ባዕልኻ ጥራይ ኢኻ ከተውሕሶ ትኽእል። ስለዚ ኣብ ጎኒ 

ደቅኻ ኮንካ ንመሰልካ ደው በል። እቲ ጀሚርካዮ ዘለኻ ናይ ይኣክል ወፍሪ ብግብሪ ኣሰኒኻ ወሳኒ መጻኢ ዕድልካ ክትከውን 

ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ጻውዒቱ የቕርብ። 

ኦ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ! ኣብ ዓለም ሰፍ ዘይብል ዋጋ ከፊሎም ሃገር ካብ ዘውሓሱ ተቓለስቲ ብግንባር ቀደም እትጥቀስ 

ሓይሊ ኢኻ ኔርካ። ነቲ መስገደል ገድሊ ሰጊርካ ዳግማይ ምስቲ ንኡስ ወለዶ ምእንቲ ሃገርካን ህዝብኻን ክትብል ፈቐዶ 

በረኻታትን ባሕርን ከቢድ ዋጋ ትኸፍል ዘለኻ። ነቲ ዋጋ ዝኸፈልካሉን ክሳብ ሕጂ’ውን ዋጋ ትኸፍለሉ ዘለኻ ትርጉም ክህልዎ 

እቲ ናዓኻን ንሃገርናን ናብ ግብ ዝበለ ጸላም ዝመርሓ ዘሎ ናይ ውሑዳት ጉጅለ ክእለ ኣለዎ። እዚ ተግባራዊ ኣብ ምግባር 

ልዕሌኻ ዝስራዕ ሓይሊ የለን። ኣብ ደገን ውሽጥን ዝርከብር ህዝብኻ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ቆሪጹ ተላዒሉ ይርከብ። ነዚ ሓያል 

ህዝባዊ ተበግሶ ክዕወት እጃምካ ከተበርክት ማእከላይ ሽማግለ ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ጻውዒቱ 

የቕርበልካ። ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ሓደ ካብቶም ኣብ ደምበ ፍትሒ ዝቃለሱ ምንቅስቓሳት ዝበዘሐ 

መንእሰይ ኤርትራ ዝዓሰሎ ምንቅስቓስ ኮይኑ ኣብዚ ፍትሓዊ ቃልሲ ብኩለንትናዊ መዳይ ቃልሱ ዘካይድ ዘሎ ምንቅስቓስ እዩ፡ 

ኣብቲ ዝግበር ቃልሲ እጃምካ ከተበርክት ዳግማይ ጻውዒቱ የቕርበልካ። 

ኦ መንእሰይ ኤርትራ! መንእሰይ ወለዶ ተስፋ ናይ ሓንቲ ሃገር እዩ፡ ተስፋ ሃገርና ኮንካ ከይትስስን ዝጻባኣካ ዘሎ እዚ ኣብ ሃገርና 

ዘሎ ገባቲ ስርዓት እዩ። ኣብቲ ተማሂርካ ፍልጠት ትድልበሉ፡ ሰሪሕካ ትዓብየሉ ሓዳር ጌርካ ትወልደሉ ትዝምደሉ እዚ ስርዓት 

ጅሆ ሒዙ ኣብ ኩሉ ከምዘይትበጽሕ ጌሩካ እዩ። ኣብ ክንዲ ኣብ ሃገርካ ብኽብሪ ትነብር፡ ኣብ ዓዲ ሃገር ከርተት ከምትብል 

ጌሩካ እዩ። ነዚ ኩሉ ናይ ምቕያር ተኽእሎ ዘለዎ ንስኻ ኢኻ፡ እቲ ተመንዚዑ ዘሎ መሰልካ ክትመልስ ኣብ ጎኒ ተቓለስቲ 

ኣሕዋትካ ኮንካ ከተበርክት ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ጻውዒቱ የቕርበልካ። 

 

ቀዳምነት ጠመተና ጉዳይ ሃገር ይኹን ! ! 

ንወደብ፡ ውደባ'ዩ ሓይሊ ዝፈጥር፡ ውደባ'ዩ ዓወት ዝወልድ። ብሰናይ ድሌት ዝመጽእ ለውጢ የሎን።  

ኤርትራን ኤርትራውነትን ንዘልኣለም ክነበሩ ኢዮም!! 

ሓርነትና ናይ ግድን ኢዩ ! ! 

ሳልሳይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ሽማግለ ስምረት   

14 ሚያዝያ 2019 

 


