
ዝተበደለ ዳግማይ ክብደል እንዳ ፈለጥና ን ረኣናን ሱቅ ኣንበል! 

ማሕበር ተራድኦ ልዝብ የድልየና ኣሎ! 

 

ኣስተውዒልና ንስራሕ! ነንሕድሕድና ክንባላዕ ዝገብር ባልዕ ንፍለጦ! 

ኤርትራዊ ውሉድ! ካብ ወለዱን ዝፈትዎ ዓዱን ራሕሪሑ ናብ ስደት /ሱዳን ኢትዮጵያ ሊብያን 

ካልእን ክኸይድ ዝገበረ ህግደፍ: እዩ:: ኣይትዛረቡ ዝብል መንደላያዊ ተመን ህግደፍ ንፍለጦ::  

 

ውዲት ህግደፍን መሳርሕቱን " ብርሰት ኤርትራዊን ኤርትራን" ዝብል እከይ ውዲት ብግብሪ 

ዝሓለፈ 30 ዓመት ግሁድ ጌሩዎ ኣሎ:: 

እንተኾነ ግን! ሕጂ ውን ድሕሪ ክንደይ ሞትን ዓመጽን ኣስቆርታውያን ! ኣብ ስደት ርግቢት 

ብምምሳል ተመናዊ ስርሖም የካይዱ ኣለዉ:: 

ከም ሜላ ዝጥቀሙሉ ተቃወምትን ደገፍትን ኣይትበሉ ዝብል የዋህ ዝመስል ግን መምከኒ 

ደለይቲ ፍትሕን መዓሸዊ ገለ የዋሃትን እዩ'ሞ : ኣስተውዒልና ክንብድሆን : ነቲ የዋህ መንእሰይ 

ኤርትራ ኣብ ፈቀዶ ኣፍሪቃ ራዕዲ ፈጢርካ ንኸይዛረብ ዝግበር ዘሎ ውዲትን ነስተውዕለሉ:: 

 

ምንቅስቃስ ይኣክልን ኩሎም ካልኦት ምንቅስቃሳትን ማሕበራትን ንጽውዖ እምብኣር! ንዘሎ 

ሃዋህው ብግቡእ ከጽንዓ : ኣብ ዕጹው ገዛን ኣብ ህዝብን ከከም ኩነታቱ ክዝረበሉን : 

ኩለንትናዊ መቀይሮ : ክግበረሉን ይግባእ:: 

ናይ ጣዕሳ ወረቀት ፈሪምካ ንየሕዋትካ ብርሰቶም ክቅጽል ምግባር:: 

ንሃገር ክትመላለስ ንመዋእል ዝሕባእ መሲሉና ንነብሮ ሃገር : ምኽሓድን : ካልእን ደው ንኽብል 

ብዝተጠርነፈን ኣገዳሲን ሕጋውን ስጉምቲ ምስ ዘይውሰድ : መግለጺ ስንፍናና እዩ ንሕና:: 

 

እቲ የዋህ መንእሰይ ኤርትራ ብውሑዳት ግብረ እከያውያንን መሳርሒ ህፍደፍን : ብተዘዋዋሪ 

ንኣብ ኣፍሪቃ ዘለዉ ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣፈ ሉጓም ተግሩዎ ኣሎ:: ነስተውዕል: 

ንዘራረብ: ኩነታት ንመርምር: ንስለ ዝተበደለ ዳግማይ ከይ ብደል ደው ንበል:: ንድኹም 

ግድንናን : ፍልልያትናን ተጠቂሞም መሸደኒኦም ኣይንኹን:: 

መጸዋዕታ! 

ደለይቲ ፍትሒ! ግቡእ መጽናዕቲ ክንገብር:: ድሮ ዝሓዝኩሞ ሰነድን ርድኢትን ከም መበገሲ 

ክንወስዶ:: ዓለማዊ ማሕበር ተራድኦን ዘለናየን ሃገራት መንግስትን: ንዝበሎን ንኽነብር ዘረከቦ 

ሰነድን ምስ ኩውንነት ምስ ዘይከይድ ክግበር ዝክኣል ኣስተምህሮ ክንህብን: መስርሕ 

ሕጋውነት ብጥርኑፍ ክንጅምርን:: ንቓለሶ ንለውጢ ንኹሉ እከይ መሓውራት እምበር ሓደ 

መንገዲ ጥራሕ ምኻድ ይትረፍ::  



ንስለ ህዝብን መንእሰይን ደው ምባል ዝብል ኣምር ብግቡእ ክትሓዝን : መንእሰያትና 

ብዘገምታውን : ሰላሕታውን ስራሕ እኩያን ዳግማይ ከይብደል ደው ክንብልን ይግባእ:: 

ዘንጸላሉ ዘሎ እከይ ውዲትኢሰያስ ካበይ ናበይ ዝብል ብርድኢት ንሓዞ:: ወነንቲ መጻኢና 

ንኽንከውን : ኩሉ መሓውራቱ ፈሊጥና ክንሰብሮ እዩ ዘለና:: ብዙሕ ዝተገብረ መጽናዕቲ ኣሎ::  

ብርሰት መንእሰያትና ብርሰትና እዩ! 

ምረት ህዝብና ምረትና እዩ! 

ኣብ መዓስከራትን ካልኦት ሃገራትን ስደተኛ ተመዝጊቦም ከብቅዑ : ከይትዛረቡ: ፖለቲካ 

ኣየድየናን እንክብሉ : ተገልቢጦም ኣበይን እንታይን ይብሉ ዝብል ግቡእ መጽናዕቲ ንውሰድ::  

ብኣንጻሩ እቶም ምርኡያትን መንደላይን ግን ኢሰያስ ንጉስና ክብሉ ይርኣዩን ንዕሸላት 

መንእሰያት ዳግማይ ኣብ ስደት ኣርኪቦን ንዕኦም መሲሎም መንደላይ ተመን ኮይኖሞ ኣለዉ:: 

ሕጂ እሞ ኸኣ ከም ዝብኢ ክጓዝሙ ንርእይ ኣለና:: 

መጽናዕቲ ክግበርን ንእኩብ ድሙርን ውጺኢታውን ስራሕ ክንብገስ ንሓትት:: 

ህዝቢ ይንቃሕ! ኣብ ኩለንትናዊ መዳያት እከይ ስርዓቱን ውዲቱን ብርድኢትን ኣፍልጦን 

ንመክቶ:: 

 

George Ghebreslassie  

USA 

 

 


