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ጀጋኑ ስውኣትና፡ ሳላኹም ብነጻነት ንነብር ኰሪዕና!  

                                                                
ስለ’ቲ ክብረት፡ ስለ’ቲ ርዝነት፥        ስለ’ቲ ትርጕም ናይ’ዛ ክብርቲ ዕለት፥ 
ስለ’ቲ ጽንዓት ስለ ተወፋይነት፥      ስለ’ቲ ተበጃውነት ትርጉም ብጻይነት፤ 
ስለ’ቲ ሕውነት ብተኣማንነት፥        ስለ’ቲ ሓልዮት  ክሳብ መስዋእትነት፥ 
ስለ’ቲ መሰረት ንዅሉ ማዕርነት፤   በዛ ክብርቲ ዕለት ኣዕልሉና ሒደት። 
ስለ 20 ሰነ ንስምኩም እትጽውዕ፥    ገለ በሉ በጃኹም ደሃይኩም ክንስምዕ፤     
እስኪ ኣዕልሉና ብሕልና ነዋግዕ፤    ተንትኑልና ዅሉ ሕድርኹም ዘጽንዕ።        
ቅያ ታሪኽኩም ኣዝዩ’ዩ ዘዅርዕ፤    ዘርዝሩልና ሎሚ ንያትና ኪትርንዕ። 
ናፊቕናኩም’ና ዘይብሉ ሕብእብእ፤ ኣይምጸላእናን ከኣ ዝርንዛሕ ክንነብዕ፤   
ፍርሒ ጌርዎ ግን ጸላኢ ከይኰርዕ፤  ንውሽጢ ኣቢሉ’ዩ ንብዓትና ዝነዝዕ።       
ኣካ ብጹኣን’ኹም ምስሊ መላእኽቲ፤  ሂወት ከፊልኩም ንሃገር መስዋእቲ፤  
ገባሮ ሸቃሎ ምሁራን ተመሃርቲ፥    ሃገር ሃይማኖትኩም ጠሚራ ብሓንቲ፤  
ቅያ ውዕሎኹም የብሉን መማዝንቲ፤ ነጻነት ሂብኩምና ነዛ ሃገርና ክብርቲ፤ 
ሕድሪ ተረኪብና ክንሃንጻ ምእንቲ፤   ንዋርሳይ ከነረክቦም ታሪኻዊ ርስቲ።  
እወ ንሎምስ ሃየ ስምዑና ጽን በሉ፤    ፍረ ገድልኹም ጸብጻብ ክትቅበሉ። 
ከንቱ ኣይተረፈን ሂወትኩም ተኸፊሉ፤ ሓፋሽ ሰሚሩ’ዩ መኪቱ ኣትኪሉ፤   
ዋርሳይ’ውን ኣጽኒዑ ሕድሪ ተቐቢሉ፤  ብዓወት ንሓፋሽ ፈናጢሱ ንዅሉ፤ 
ዓለም’ኳ ወዲኣቶ ኔራ’ያ ንኸይንህሉ፤   ኣይምሃለናን ከኣ እንተዘይተትክሉ። 
እንቋዕ ግን ኣይረኣኹሞ ንዘጋጠመ፤ ክድዓቱ ጥልመቱ ብወያነ ዝተኣልመ፤  
ኲናት ዝወልዓልና ብሰበብ ባድመ፤ ብሓያላት ተዓሲቡ ዕንወት ምስረዓመ፤  
ክምህሮምየ ኢሉ ንዓለም ዘጽመመ፤መቓብርኩም ኣዕንዩ ልብና ዘሕመመ፤
ነጻነትና ንምጥፋእ ህዝቡ ዝለከመ፤ ኤርትራውያን ሰጒጉ ታሪኹ ዘጸለመ።   
ኣይረኣኹሞን እንቋዕ ከኣ ተረፈኩም! ኣብ ሓሳባት ኣእትዩ ከየሻቕለኩም፤ 
ቅሰኑልና ጥራይ! ቅር ኣይበልኩም፤  ዋርሳይ ይከኣሎ ሒዙ’ሎ ሕድርኹም፤  
ሓፋሽ ከቲቱ መኪቱ ብዘስደምም፤ መጒቱ’ውን ተዓዊቱ ንዓለም ብዘገርም፤   
መሬት ዓዲሃገር ይሽየጥ ይባድም፤ መሬት ሓላላት ግን ጠሊላ ትልምልም።   
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ስዉኣት ተተፈለኹምና ግድን ከይኑ፤ ኣብ ልብና ህያዋን ኢኹም ተሓበኑ፤   
ሞይቶም ዚብለናኸ መን’ዩ ኰይኑ፤   ብደዎም ዝሞቱስ ኣርእዩና’ሎ እዋኑ፤ 
ብምወላ ወያነ ጸለመታት ዝጥቅኑ፤  ሓሶት ሕመረቶም ክድዓት ዝተኸድኑ፤ 
ካብዚኦም የድሕነና ንቡር ዝሰኣኑ፤  ብሂወቶም ከለዉ ሓመድ ዝተደፍኑ። 
ቅሰኑ ስማእታትና ቀሲኑ’ዩ ህዝቢ!    ብዋርሳይ ይከኣሎ ተሃኒጹ’ዩ መንገዲ፤ 
ኵሉ ይመሃር ኣሎ ጓል ምስ ወዲ፤   ኰለል’ውን ኣብቂዑ ሕክምና ንኸናዲ፤ 
ሓጽብታታ ሃኒጻ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ፤   ጸጊባ ኪትሓድር ኤርትራዊት ከብዲ፤  
ጸጋታት ጀሚሮም ክሕለቡ ሰልዲ፤  ኤርትራና ኣብነት ኰይና’ላ መዛመዲ።  
ኤርትራዊ ቅኑዕ’ዩ ሰላም’ያ ሕልሙ፤ ብመሰሉ እንተመጺኻ ግን በዛ ሪሙ፤  
6ይ ህዋስ ኣለዎ በቲ ፍሉይ ስሙ፤    ብቕጽበት ዘፍልሖ ነቲ ዋሕዚ ደሙ፤ 
ከወፊ ኪስዋእ ዝጓየ ኵሉ በብዓቕሙ፤ ሓይሊ ዝፈጥረሉ ዋላ እንተደኺሙ፤
ንጥሜት ጽምእን ድኻምን ርዒሙ፤  ፍጹም ዘይመልሶ ከይፈጸመ ዕማሙ።  
ስዉኣትና’ወ ብኒሕ እንተዘይተትክሉ፤ ዘይከኣል ጼርኩም ገጥ ’ተዘይትብሉ፤  
ብዓወት ንሓፋሽ ’ተዘይተትክሉ፤  ንመስዋእቲ ብኣነ ኣነ ’ተዘይትመናጠሉ፤ 
ዓለም እናተበራረየ ድኹሙ ሓያሉ፤ መንዶ ምሰዓሮ’ዩ ንዅሎም ኣፍሺሉ?  
ሃገር ሂብኩምና ሂወትኩም ተኸፊሉ!  ወነንቲ ምርጫና ኴንና እንሕበነሉ።   
እዛ ብመስዋእቲ ዝመጸት ባንዴራ፤  ኣርማ ሓርነት ናይ ክብርቲ ኤርትራ፤  
ከም ውላድ መብጽዓ ብህዝባ ከቢራ፤ ሓፋሽ ይዝምረላ’ሎ ንኽብራንሕብራ፤  
ደስ ኢሉዎ መሬታ ሰማያታ ባሕራ፤ ሽዑ ተራእዩኒ ነፍሳትም ኪሰራሰራ፤ 
ኣዒንተይ’ውን ነዚ ምስ ኣስተማቐራ፤ ሓበን ዝፈጠረለን ንብዓተን ቋጸራ። 
ቅሰኑ ሰማእታትና ንዘልኣለም ክበሩ፤ መንፈስኩም ብርግጽ ገነት’ዩ ሰፈሩ፤  
ካብቲ ዘለኹሞ ብመለኰት ትሕብሩ፤ ንመራሕትና ዘጽንዖም ከይጠራጠሩ፤ 
ጸላኢ ከየዘንግዓና ብሕልና ተማኽሩ፤ ፍትሓዊ ቃልስኹም ጋህዲ ተቐይሩ፤ 
ኣብዛ ሓላል መሬትኩም ተተግቢሩ፤ ነጻ ኤርትራ ነባሪት’ያ ከቢራ ንሓዋሩ። 
ፍትሒ ነጊሱ’ዩ መሬታ ልምሊሙ፤  ገበትቲ ፈታቲኖም ብሓሶት ከጸልሙ፤  
ሸርሕታት ኣሊሞም እገዳ ከፈጽሙ፤ ዋላ ተንኰላት ይፍጠሩ እናደጋገሙ፤  
ሸርሒ ኣሊሞም ሓድሕድ ከራጽሙ፤ ፈቓቕ ግን ስኢኖም ክሳብ ዝግረሙ፤ 
ህዝባ ስለዘፍሸሎ ንዅሉ ተጸሚሙ፤  መንጸሮር ኰይኑዎም ክሳብ ዝሓሙ።  
ዋላ ግዜ ይውሰድ’ምበር ንምስጋሩ፤    በትሪ ሓቅና ኣይፈልጥን’ዩ ተሰይሩ፤ 
ሓሰውቲ ጕዶም ተቓሊዑ ምስጢሩ፤ ሓቂ ሓቂ’ያ ትወልድ ውዒሉ ሓዲሩ፤  
ጭብጢ ምስ ኤረና’ዩ ዘሎ ንሓዋሩ፤   ዓለም ድማ ይስዕቦ’ሎ ዝገበረ ገይሩ፤      
ጀጋኑ ስውኣትና ብሓበን ይዘከሩ!    ዛራ ሓቅን ፍትሕን ኰይኖም ይንበሩ።  
ወትሩ ዓወት ንሓፋሽ!!                            መትከል ኣስመሮም ሽወደን።                                                                                                                                                                                         


