
ባይቶ ሕቡራት ሃገራት እቲ ምድረ-በዲ ልቢ ! 

ዕሇት 24.10.2015 

   ባይቶ ጸጥታ ሃገራት : ትማሉ ዕሇት 23.10.2015 : እቲ ብወርሒ ታሕሳስ 2009 ከምኡ'ውን 
2011 ዒ.ም. : እቲ ብነድኢ ምምሕዲር ስርዒት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሉ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ 
ዝተስገዯዯ ዒማጺ እገዲ : ንሓዯ ዒመት ንክቕጽል ዘመሓሊሇፎ ሰይጣናዊ ውሳኔ : ዒመጽ ጥራይ 
ዘይኮነ: ኣብ ልዕሉ'ዚ ክቡር ህዝቢ ኤርትራ : ኣሳቢብካ ንሞቱ ምፍራድ እንተዘይኮይኑ ካልእ 
ትርጉም ዝወሃቦ ኣይመስሇንን : መኽንያቱ ካብ ሓምሳታት ጀሚርካ ክሳብ ሇይቲ ሎሚ : ብዘይካ 
ኣተልን ዒመጽን : ዕንወትን ሞትን : ግፍን መስገዯልን እነዘይኮይኑ ክንዱ ፈረ-ኣድሪ'ውን ትኹን 
ዝረብሕ ነገር ኣይርኣናለን : ካብ'ዚ ዝበስበሰን ንባዕለ ናጽነት ዝሓረሞን ጽግዕተኛ ዝኾነ ውድብ 
ሕብራት ሃገራት : ካሳብ ኣብ'ቲ ውድብ ሇውጢ ዘይመጸ : ፍትሒ ምጽባይ ማሇት ማይ ንዒቕብ 
ገጹ ምንቅዕራር ምዃኑ ብዙሓት ናይ ዒሇምና ሇባማት ነቐፌታኦም ከቕርቡ ጸኒሖምን ኣሇዉን : 

   ሎሚ ዒሇምና ብሓሇንጊ ጨካናት ከምሕሱም ትልብሇብ ኣሊ : ንኣሽሓት ዒመታት ታሪኻውያን 
ዝነብራ ሃገራት ተበታቲነን : ህዝበን ፋሕ-ብትን ኣትይዎም ናብ እግሮም ዘቕንዒሎም ንስዯትን 
ንዋያን ኣብ ምጥፋእ ንርእዮም ኣሎና : ክሳብ ካብ'ቲ መበቆል ምዕባሇ ዯቂሰባት ከይተርፈ 
ኤፍራጢስን ጢግሪስን እውን እንተኾነ : ምስ  ፍጻመ ሴዶምን ጎመራን : ማይ ኣይህን : ዕንወት 
ኣቶሚክ ቦምብ  ነጋሳክን ሂሮሽማን : ቁጥዕ ናይ ሱናሚ ህቦብሊን : ተምሳለ ኣህዛብ ሃገሮም 
ብጨካናት ነዱደን ዒንዩን ንሞት ስሇዝተፈረደ ብሚልዮናት ናብስዯት ይሳግሙ ንርእዮም ኣሎና : 

  ነዚ ዘስካሕክሕ ፍጻመ : ማሕበረሰብ ዒሇምና ክትዛረበለ ትብዒት ኣየጥረየትን ዘሊ : ትብዒት 
ከተጥሪ ባህርያታ'ውን ኣየፍቕዯሊን እዩ : መኽንያቱ ኣብ ከውሒ ዘሪእካ ዝሕፈስ ምህርቲ ስሇዘየሎ 
ወይ ክኣ ካብ ምድረበዲ ዝስተ-ማይ ክትጽበ እንተንካ : ከቢድ ጻዕሪ ክሓተካ ምዃኑ  ግንዛበ 
ይሓትት ምዃኑ ፈሉጥካ ንጻዕርን ተጸማምነትን ቅሩብነትካ ምርግጋጽ እዩ : እንተዘይኮይኑ 
ንዕርበትካ ብሂወትካ እንከሇኻ ምርኣይ ስሇዝኾነ ሓያል ተርእዮ እዩ : 

   ህዝቢ ኤርትራ ግን ኮሎጌና ነዚ ጉዲይ ብዒንተብኡ እዩ ኣሇልዮዎ : ምስ'ቲ ሓርነታዊ ቃልሲ 
ማዕረማዕሪኡ ናይ ንቕሓት ቃልሲ : " ንኹለ ሽግራትካ ንክትፈትሕ ኣብ ነብሰ ሙርኯሳ " ከም 
ቀንዱ ዕሊማ ወሲደ ስሇዝተቃሇሰን መስዋእቲ ስሇዝኸፈሇን : ብለጻት ዯቁ ወፊዩ ብሕርያ ምርጫኡ 
በቲ ዝዯልዮ ግዜን መንገድን ልዐሊውነቱ ዒቂቡ ህንጸት ሃገሩ ንውሕስነት መጻኢ ወሇዶ ንከዯሊድል 
ኣብ ከቢድ ፈተነ ተጸሚደ ይርከብ : ብዙሕ ትኣምር ዝኾነ ዒወታት ኣመዝጊቡ'ውን እንሆ : 

  ሃገር ምህናጽ ጽንዒት መስዋእቲ ከም ዘድልን : ርሃጽካን ጉልበትካን ከየፍሰስካ ማሕበራዊ 
ፍትሒ ተጨባጢ ከምዘይኮውንን ከሎ ጌና ኣብ ሳሕል እነከሎ ሰውራና : እቲ ብልቡን ኣእምሩን 
ዝሓሰብ ርዑሙዎ ስሇዝጸንሐ ናይሎሚ ጸወታ-ድማ ታሪኻውያን ጸሊእትና ብስም ውድብ ሕቡራት 
ኣየዲህልሎን እዩ : መኽንያቱ " ንፍትሒ ጽንዒት ስሇእትወልዲ " : ንፈሉጣውያን ከይተጸበየ 
ንቕሓቱ ስሇዘበረኸ : መሉሱ ድኣ ናይ ጽንዒት ነዲዱ ይውስኸለ :  ነቲ ከብደ ኣብ እንግዲዒኡ 
ዝተቐየረ ግን እንጀራ ትካቦ እንተበልዏ ወሊ ኣብገዯል ገጹ እጸድፍ እንዲሃሇወ ዘሎ ዝመስሎ : 
ከም'ቲ ህበይ በሇቶ : " እዛ ዒሇም እንተ ትግሇበጥ ኰዕንቲ ምጸገብኩ " እዩ ነገሩ :                       
ይኹን ዯኣእምበር ኣብ ስበቱ ዝረገጸ ተዒዋቲ ኮይኑ : ናይዘልኣሇም ሰሊም ኣብ ሃገሩ የንግስ :  
ክብርን መጎስን ነቲ ሃገር ንምክልኻልን ምህናጽን ኣብ ከቢድ ጻዕሪ ተጸሚደ ዘሎ ሓይልታት 
ምክልኻልን : ንህዝቢ ኤርትራን ውፉይ መሪሕነቱን : 

ብሓራ መስመርና ክንዕወት ኢና :                                                                  
ብመድሃኔ ተስፋኣሇም                                                                               
ዒወት ንሓፋሽ ! 


