ኣስሚዖም ዝጠልሙኻ?????
ብወዯባት ኤርትራ ግርማይ ኪዲነ (ወዱ ፊሉፖ)
እዛ ምስሊ እዚኣ ኣቦታትና ንከንቱ ኣይመሰልዋን. . ሓቅነታ ኸኣ እነሆ ህዝብና ኣብዚ መነ
ናጽነት ዝበሃል ሕልፎ ሎ መሪር ህይወት. . . ልዑሊውነትና ድሕሪ ልዕሉ ዓቕምና
መኽፈልቲ ረጋገጽናያ ሕኮት ተንጠልጢሊቶ ሊ. . . ዯቂ ንሕናን ዕሊማናን ህ.ግ.ዯ.ፍ. እኳ
እታ ናይ ንጉሶም ሀይሇስሊሴ. . ኤርትራ መሬታ እምበር ህዝባ ኣየድልየንን ዝበሊ ብግብሪ ስሇ
ዝትርጉሙዋ ሇዉ. . . ጠሉሞም ክንብሎም፡ ኣብ ዕሊማኦም ስሇ ሇዉ ኣሸጋሪ እዩ፡
እንታይ ድኣ ጠሉሞም ክንበሃል ወይ ጠሊማት ክጽውዑ ዝግበኦም ንሕና ዯቂ በን ጥራሕ
ይኮንና. . . ብዝነቀወ ጠሊማት ክበሃለ ሇዎም. . . እቶም ኣብ ጉዕዞ ናጽነት እጃመይ
ኣበርኪተ. . . ተቓሉሰ ዝብለ ንበጃ ሃገር እተሰዉኡ ኣብ ፍቐዶ ስንጨሮታት ዝቀበሩ. . .
ካብ ስዉኣት. . ንሕና ክንሓልፍ ንስኹም ጽንሑ. . ብመስዋእትና ሃገርን ህዝብን ተኸቢሮም
ንኽነብሩ ሓዯራ ዝተቐበለ ሙዃኖም ንፍተዎ ንጽሊኣዮእቲ ሓቂ ንሱ እዩ።
ኤርትራ ሃገርና. . . ኤርትራዊ ህዝብና ሕልፍዎ ሇዉ ክርተታ. . . ዝዯሃኽዎ ሇዉ ግፍዒ
ሎሚ 26 ዓመት ኮይኑ ኣሎ፡ ነዚ ክዓግቶ ክምክቶ ዝግባኣ ኩለ ህዝቢ ድኣ ይኹን እምበር
ዝሇዓሇ ተራ ከበርክት ሇዎ. . . እቲ ተጋዱሇ. . . ብጾተይ ቀቢረ. . . ዝብል እዩ።
እዚ ግን. . . ኣብ ፍቐዶ ሃገራት ዓሇም ዑቕባነት ተሇጊሱለ. . . ነቲ ግፍዒ ከም መጣርዒ
ተጠቒሙ ነቲ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ጠሉሙ ይነብር ኣሎ።
1/ ኣብን ሕሱማት ዓመታት ህዝቢ ኤርትራ ክንዯይ ዯቓይቕ ኣብ ተስፋ ኣተዂሩ
ይፈልጥ?
2/ ኣብን ሕሱማት ዓመታት ክንዯይ ኤርትራዊ ኣብ ሃገር እንዲማቱ ዑቕባ ሓቲቱ? ኣብ
ማእከሊይ ባሕሪ ተዋሒጡ. . . ክንዯይ ኣካሊት ተሸይጡ?
3/ ኣብን ሕሱማት ዓመታት ክንዯይ ውድባት. . . ማሕበራት ብስም ድሕነት ህዝብን
ሃገርን ተመስሪቱ?
4/ ኣብን ሕሱማት ዓመታት ክንዯይ ኣኼባታት ተኻይደ?. . . ኩለ ኸኣ ብኣበሃህሊታት
ብዓወት ተዛዚሙ ኣሞ. . . ኣየናይ እዩ እቲ ዓወት?
ህ.ግ.ዯ.ፍ. ከምድልየቱ ስሇ ዝገፍዔ? ህዝቢ ኤርትራ ንብዓት ማይ ጸንቂቑ ዯም ስሇ ዝነብዔ?

ሕልናዊ መልሲ ይዋሃብ፡
ዓመት ዓመት. . . ዝኽርታት ኣናበልካ. . . መሊቢ ኣናበልካ ዕድመታት ይግበር. . ኩለ ኸኣ
ብዓወት ተዛዚሙ ይበሃል እሞ. . . ናብ ሃገር ገጽካ ቆሊሕታ ምስ ዝግበር. . ስቓይን መከራን
ህዝቢ ኣናመረረ ይስዕርር ስሇ ዝረኤ. . . ህዝቢ ስሇ ዝሓሰሞ. . . ሃገሩን ቤቱን ስሇ ዝጠንጠኖ
ድዩ እቲ ዓወት?

ክሓቶ ዝዯሉ. . .
ሕጅስ ሃገር ሰሇ ሊ. . ዝሳቐ ህዝቢ ስሇ ሎ ኪርና. . ተኣኪብና ብኩነታት ተሊዚብና
ይበሃል፡ ጽባሕ በዚ ዝንህሮ ሎ እንተድኣ ቐጺለ. . . ሃገር ምስ ተዯምሰሰት. . ህዝቢ ፋሕ
ብትን ኢሊ ምስ ነተት እቲ ከም ንግዯት ቢን. . ኣስተርእዮ. . . ዓመት ዓመት ዝጽዋዕ
ኣኼባታት ይኹን ዝኽርታት ናይ መን ተባሂለ እዩ ክጽዋዕ።

ናይ ሃገር ከይበሃል. . . . . . . . ሃገር እንተጠፊኣ
ናይ ህዝቢ ከይበሃል. . . . ህዝቢ እንተተጸንቂቓ
ዝኽሪ እንታይ ኣዩ ክኸውን?. . ኩለ እዚታት ንነፍስወከፍና ከተሓሳስብ ዝግበኦ ኾይኑ
እቶም ውድብ ጌርና. . . ማሕበር ፈጢርና. . . ዝበሃለ. . ዕንቅፋት ንድሕነት ህዝብን ሃገርን
ኮይኖም ከምሇዉ ብይንሕፈት ክወቕሶም ገድዯኒ. . ኣብዚ ነዊሕ ዓመታት
ሆይሆይታኦም ውልቀ በረምበራስነቶም ኣንተይኮይኑ. . . ተቓሉሶም ንህዝቢ ከቃልሱ
ከምይኮኑ. . ህዝቢ ስኣን ጠርናፊ መዯብ ተበታቲኑ ምህሊዉ. . ዕሙር ሰሊማዊ ሰልፊ
ጂነቭ. . . ኣመሪካ. . . ኣውስትራልያ. . . ብሕልፊ ኣብዛ ብተባዕ ኣቦ 93 ዓመት ሓጂ ሙሳ
መሓመድኑር፡ ዝነቀወት ምልዕዓል ሃንቀውታ ህዝቢ ተራእዩ እዩ. . እዚ ኸኣ. . . ክሳዕ ሕጂ
ሎ ትምታ. . . ኣካቢ መዯብ ስሇ ዝተሳእነ ሙዃኑ ንእመን. . ብግብሪ ይንሓልየለ
ህዝብና፡ ኣሎናልካ ኣይንበሎ ኣይነታልሎ. . ዓመት 2018 ምስ ህዝብና ወይ ምስ ጣዕምና
መልሲ እንህበለ ዓመት ይኹን።
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