
                       ልዑላውነት ኤርትራ   ከይድፈር ኤርትራዊ ዜጋ  ሓቢርካ መክት           

    ወዲ ዓሻስ ክልተ ግዜ ይውቃዕ
      ህዝቢ ኤርትራ ዓሻ ዲኻ ክልተ ሳዕ ክትውቃዕ

                   ህዝቢን ሃገርን ኤርትራ ኣብ ኣዚዩ ተኣፋፊ ናይ ግዜ ህሞት ይርከብ። ታፋፊ ግዜ ወይ ናብ ጥፍኣት ወይ ድማ ናብ ልምዓት
               ዘምርሕ ብድሆ ስለዝኾነ ወይ ዕድል ይፈጥር ወይ ምምላጥ ዕድል የኸትል። ኣብዚ ከነስተውዕለሉ ዘለና ግን፡ ግዜ ንገዛእ-  ርእሱ

   ሻራ ወይ ወገን (time itself is neutral)            የብሉን። የግዳስ እቲ ዝምልከቶ ብዓል ጉዳይ፡ ንኣብነት ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ብድሆ
                ዝፈጠሮ ዕድል ናብ ጥቕሙ ክቕይሮ ነቒሑ፡ ብውሕልና ዝመልኦ ጻዕሪ ክነጣጠፍ ይግብኦ። ስለዚ ግዜ ንባዕሉ ኣይሕግዝን ወይ

    ድማ ኣይዘርን እዩ። ደርፊ ስነ-     ጥበባዊት ሓፍትና ኣበባ ሃይለ "  ግዜ ዘርዩ'ምበር"      ዝብል ከየጋግየና ንጠንቀቕ። ንግዜ ምጥቃን
     ንሓዋሩ ኣርባዕተ ነጥቢ ይገበረሉ። ኣብዚ እዋን'          ዚ ንኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ክሕውሱን ንክልል ትግራይ ክድምስሱን ተንኮላትን

                ውዲታትን ክኣልሙ፡ ምስ ግዜ ዝቀዳደሙ፡ ድቃስ ስኢኖም ዝሓድሩ ናይ ጥፋት መራሕቲ፡ ኣቶ ኢሳያስን ዶር ኣቢይን ከምዘለዉ
            ከቶ ኣይንዘንግዕ። ኣብ ኢትዮጵያ ሰፊኑ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው፡ ብትዕዝብቲ ኢትዮጵያውንን ካልኦት ፖለቲካውያን

               ተንተንትን ነታ ሃገር ሕንፍሽፍሽን ምምቕቓልን ከስዕበላ ተኽእሎ ከምዘሎ የስምርሉ። ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ኣስጋኢ ፖለቲካዊ
               ኲነታት ምጥጃእን ምፍጣርን ምዕባሌን ድርኺት፡ ኣቶ ኢሳያስ ዓቢ እጃም ከም ዘለዎ ብዙሕ ሰብ ዝስሕቶ ኣይመስለንን።  ከም

                 ሳዕቤኑ ድማ ንህዝቢ ኤርትራ ናብ ዘይምልከቶ ፖለቲካዊን ጎንጻውን ረጽሚ ከየቃልዖ የስግእ እዩ። ስለዝኾነ፡ ህዝብና ከም ወዲ ዓሻ
      ክልተ ግዜ ከይውቃዕ ኣዕሚቕና ንሕሰበሉን ፍታሕ ንድለየሉን።

       እቲ ኢሳያስ ኣቐድም ኣቢሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኣጎዶን ሎሚ'         ውን ገና ዘንበድብዶን ዘሎ ፖለቲካዊ ባርዕ፡ ንሃገርና ኤርትራ
                ከይልክማ ኣብ ብዙሓት ብሃገሮም ዝቑርቆሩ ዜጋታት ከቢድ ስግኣትን ስክፍታን ፈጢሩ ከምዘሎ ናይ ኣዳባባይ ምስጢር እዩ።

     ይኹን እምበር ከምቲ ምስላ ለባማት፡ "     ንዓሻ ጥዒምዎሎ፡ ዘመድ ዓሻ ከፊእዎ'ሎ"  ዝበሎ፣ ሎሚ'       ውን ዋላ ሓንቲ ዘሰክፈ ነገር የለን፡
                ሃገር ጽቡቕ ኣላ ዝብሉ ካብ ኣፍንጭኦም ኣርሒቖም ዘየማዕድዉ ገርህታት ከምዘልዉ ዘይክሓድ ሓቂ እዩ። ኢሳያስ ካብ መፋርቕ

2018                ዓም ጀሚሩ ንህዝቢ ኤርትራ ሕቑኡ ሂቡ፡ ገጹ ናብ ኢትዮጲያ መሊሱ ብውጋ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ምርግጋእ ክሰርሕ
  ቅሩብ ምዃኑ ኣዊጁ'     ሎ። ኮይኑ ግን እቲ (game over) '  ጸውታ ኣብቂዑ'       ወይ ተወዲኡ ዝበሎ፡ ከብቲ ኣቐዲሙ ብብርክት
    ዝበሉ ሰባት ተተንበየ ኣቲ 'ጸወታ'       ሕጂ እዩ ክጅምር ምቅርራብ ዝግበር ዘሎ።

       ኣብ መጀመርያ ናይዚ ሕዝናዮ ዘሎና ዓመት ኣብ ቃል-         መሕትቱ፡ ኣቶ ኢሳይስ ኣብዘይ ምልከቶ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኣትዩ፡
"    ኢድና ኣጣሚርና ኣይንርእን ኢና"            ኢሉ ዝወልዖ ፖለቲካዊ ቁልዒ፡ ሎሚ ናብ ሃልሃልታ ባርዕ ክቕየር ንዕዘብ ኣለን።   ንሕና ከም

   ኤርትራውያን ከነተኩረሉ ዘለና ርእሰ-            ነገር ግን፡ እቲ ሕልምን ትልምን ኢሳያስ ንኤርትራ ብመደብን ፕላንን ደርጃ ብደርጃ ከድክማ
           ከድክያ ከባድማ፡ ዓዲ ሽማግለታትን ኣርገውትን ከትርፋ፡ ምሁርትን መንእሰያትን ኣልቦ ሃገር ክገብራ፡ ንሕድ-   ሕዱ ዝይትኣማመን

       ዘይስጡም ምክልኻል ሰራዊት ኤርትራ ምፍጣሩ ናበይ ንምብጻሕ እዩ?       ናይ መጨረስታ ዕላምኡን መዕለቢኡከ እንታይ እዩ
ክኸውን?       ዝብሉ ሕቶታት ከነስምረሎምን መልሲ ክንረኽበሎም ክንጽዕር ይግባእ  ።

           መራሒና ኢሳያስ ንክልተ ዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ክፍጽሞ ዝጸነሐ ገበናት ምስ'    ቲ ናብ ኢትዮጵያ እንዳተመላለሰ
"    ንኢትዮጵያ ክመታላ ቅሩብ እየ"  ፡ "   ሓደ ህዝቢ ኢና"   ንዶር ኣብይ "      ንስኻ ኢኻ መራሒና፡ ናይ ብልበይ እየ"   ዝበሎ ነዛምዶ።

 ብተወሳኺ ን 30           ዓመታት ብነፈርቲ ኲናትን ታንክታትን ሰራዊትን ኢትዮጵያ ዝነደደትን ዝባደምትን ሃገር ሒዝካ፡ ልዕሊ 100 
       ሽሕ ስውኣትን ኣሽሓት ስንኩላትን ከሲርካን ጼርካንሲ ፡ "ኣይከሰርናን"        ዝብል ጭካነ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝተዛረቦ ኣዛሚድና፥

                 ኢሳያስ ሃሙን ቀልቡን ምስ ዘኽበሮን ዝጸሮን ህዝቢ ኤርትራ ዘይኮነስ፣ ምስቲ ከበሩ ዘይብሉ፡ ከም ቀዳማይ ጸላኢኡ ኣቐሚጥዎ ዘሎ
    ህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ዝወገነ ንገንዘብ            ። ኢሳያስ ንጥፍኣት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ከይተሓለለ ተጊሁ ይሰርሕ ከምዘሎ ዝተሰቆረና

      እመስለኒ። እዚ ንርእሱ ልዕሊ ሕጊ ዝሰረዐ ውልቀ-  መላኺ፡ ሕጅ'        ውን ንህዝብና ናብ ዘይምልከቶ ውሽጣዊ ጉዳይ ግጭት
            ኢትዮጵያውያን ከእትዎ፡ ክፍትን ምዃኑ ዝእምቱ ምንቅስቓሳትን ምልክታትን ይኽሰቱ ኣልዉ። ንስልጣን ዶር ኣቢይ

     ንምጥጣሕ፡ ብመደብ ይሰርሓሉ ስለ ዘሎ፡ ሓላዪ   ዶብን ባድመን መሲሉ፡       ብሰበብ ዶብን ባድመን ኣመኻኒዩ ምስ ሓውኻን
        ጎረቤትካን ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ንከራጽመካ ምሸብሻባት ይገብር ኣሎ።       ዝኸበርካ ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን

     ብሓባር ኢድን ጓንቲን ኮይንካ፡ ከምቲ ኣርእስቲ'    ዚ ጽሑፍ ዝብሎ፡ "     ወዲ ዓሻ ክልተ ጊዜ ይውቃዕ"   ከይከውን፡ ደጊም ኤርትራዊ ዜጋ

                          ልዑላውነት ኤርትራ    ከይድፈር ኤርትራዊ ዜጋ  ሓቢርካ መክት        



                       ልዑላውነት ኤርትራ   ከይድፈር ኤርትራዊ ዜጋ  ሓቢርካ መክት           

            ኣብ ዘይምልከቶ ጉዳይ ደሙ ከይፈስስ ንትእዛዝ ኢሳያስ ተቢዕካ ብቆራጽነት ኣትሪርካ ተቓወሞ፡ እምቢ -  ጅሁድ በሎ    ። ሰራዊት
                ኢትዮጵያ ኣብ ልዑላዊት ሃገርካ እግሩ ከንብር ወይ ክሰፈር ዕድል ኣይትሃቦ። ደም ኣሻሕት ደቅኻ ከፊልካ ብማዕጾ ሰጉግካ

          ከተብቅዕ ሎሚ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ከም ሰራቒ ብመስኮት ክኣቱ ኣይትፍቀድ።      ኢትዮጵያ ንህዝቢ ኤርትራ ቅንጣብ ሓልዮት
         ዘይብላ ንብዙሕ ዘመናትን ወሎዶታትን ደምኛ ጸላኢትካ ምዃና ዘመስከርት ሃገር እያ       ። የዋህ ናይ ግርህነትን ዕሽነትን ኣተሓሳስባ

           ነወግዶ። ተጸሊሉዶ፡ ብሓዳፊቱ ኢሳያስ ከምኡ ኣይገብርን እዩ ዝብል ግሩህ ኣራኣእያ፡ ካብቲ "     ሰገንሲ ካብ ጸላኢ ዘምለጠት
    መሲልዋ ርእሳ ኣብ ጉድጓድ ትሓብእ"       ዝብል ልሙድ ኣዘራርባ ፈሊኻ ዝርአ ኣይኮነን።    ኣይንተዓሾ ዳግማይ ግዜ ከይንጽፋዕ።

           ብዛዕባ ምሕንጻጽ ዶብን ጉዳይ ባድመን ዝምልከት ክበርህ ዘለዎ ሓደ ነገር ኣሎ።      መሪነሕት ትግራይ ምስ ማእከላይ መንግስቲ
  ኢትዮጵያን መራሕቲ ኤርትራን            ኮፍ ኢልና፡ ኮምሽን ዶብ ዘሕለፎ ብይን፡ ንዶብን ባድመን ዝምልከት ውሳኔ ከነተግብሮ፡ ቁሩብነትና

    ብሕግን ኣገባብን ንፈደራልዊ መንግስቲ (   ንኣቶ ሃይለማርያም ደሳልኝ)        ገሊጽና ነይርና፥ አረ መዕለቢ ግብሩላና ኢልና ኣመልኪትና
   ኣማሕጺናን ኢና ክብል ም/  ፕ ርእሰ-           ምምሓድር ክልል ትግራይ ዶር ደብረጽዮምን ተሰሚዑ እዩ። ስለዝኾነ፡ ናይ ኢሳያስ መሰረተ-

           ኣልቦ ክሲ፡ ወያነ ባድመ ከይመልሱና ኣብዮም ዝብሎ ናይ ሓሶት ሸፈጥ ክንደጋጋም ኣይንንበር  ።

        ግዜ ከየዕረፈ ብዘይምቁራጽ ንቕድሚት ጥራይ ክምርሽ እዩ ዝነበር። ሕብረተ-         ሰብ ክኣ ምስኡ ክጉዓዝ እዩ ዝምረጽ። ዓብይ ክፋል
ሕብረተ-                 ሰብና ግና ኣብ ሕሉፍ ታሪኽ ተሸሚሙ ይነበር፡ ከምዘሎ ክትርዳእ ቀሊል እዩ። ሕሉፍ ታሪኽ በገባብ ከም መወከሲ

               ክትጥቀመሉ ብልህነት ክኸውን ከሎ፡ ኣብኡ ተሓጺርካ ክትነብር ድማ ዕሽነት ምዃኑ ምግንዛብ ኣድላዪ እዩ። ሕሉፍ ታሪኽ
                  መወከሲ ናይ ህልው ግዜ ኮይኑ፡ ኣብ ህልው ግዜ ተሞርኲስካ ክኣ መጻኢግዜ ክትንበ፡ ትጽቢትካ ድማ ከተቐምጥ ንቡር እዩ። ምስ

                ኩሉ ሞጎሱን ክብርታቱን፡ ኣብ ዝሓለፈ ታሪኽ ጅግንነት ጥራይ ትወጢሕካ ክንበር ኣይክኣልን እዩ። በንጻሩ ክኣ ኣብ ታሪኻዊ
ጌጋ/      ገበን ቂም ተሸኺልካ ቁስልኻ እንዳሓኸኽካ ምንባርው'            ን ፋይዳ የብሉን። ከም ጽቡቕ ኣብነት ኣብ ግዜ ካልእይ ኲናት ዓለም

     ኣብ ክልተ ተጻረርቲ ግንባራት ተወዲበን (World War II factions- Allies and Axis)     ዝነበራ ሃገራት፡ ሎሚ መሓዙ
                ዝነበራ ጸላእቲ፡ ጸላእቲ ዝነብራ ክኣ ናይ ኪዳን መሓዙት ኮይነን ዳግማይ ኣህጉራዊ ውድባዊ ሰርርዕን መስሪተን ይጓዓዛ ኣለዋ።

           ካብዚ ዝዓቢ ኣህጉራዊ ፖለቲካዊን ቁጠባዊን ዳግማይ ታሪኻዊ ስርርዕ ትምህርቲ ክንረክብ ኣይንጸበ።    ምስ ጎረቤትና ህዝቢ ትግራይ
  ክህልወና ዝኽእል ዝምድና'  ውን ብመንጽር'   ዚ ክንርእዮ ንፈትን  ።

             ኣብዚ እዋን እዚ ሳላ ተክኖሎጂ፡ ዘይተጻረየን ዘይተንፍየን ይኹን እምበር፡ ዝተሳእነ ሓበሬታ የልቦን። 'ዩቱብ' 'ፈይስቡክ' 
''YouTube' 'Facebook'          ካልኦት ማሕበራዊ መድያታትን ናይ ዜና ማዕኪናትን ተጠቒሞም፡ ዘይሓላፈነታዊ፡ ዘይተጻረየ

      ሓበሪታታን ዘለፋታትን ሓሶታትን ጸለመታትን ፖለቲካዊ ቅንጸላ ውልቀ-       ሰባትን ይፈኖ ኣሎ። ኣብ ከምዚ ዝኣምሰለ መስርሕ'  ውን
            ንተቓለስቲ ፍትሒ ዝድውን፡ ንእመነታትን ሃይማኖትን ኣውራጃታትን ብሄራትን ዝፈላሊ፡ ብሓፈሻ ንሃገራዊ ቃልሲ ዘጉድም ወይ

      ዝዕንቅፍ ብፍላጥን ብዘይፍላጥ ክቃላሕ ምዕዛብ ልሙድ ኮይኑ'  ሎ።    እዚ ኣትሪርካ ክኹነን ይግባእ    ። ኣብዚ ዝሓልፈ 20  ዓመታት
               ምስ ጎረቤትና ህዝቢ ትግራይ ዘቃሓሕር፡ ብስርዓት ኢሳያስ ዝተኻየደ ናይ ጽልኢ ፕሮፓጋንዳ ጎስጓስ፡ ሎሚ ብተቓወምቲ ስርዓት

   ህግደፍ ኢና ብሃልቲ '  ሾሻል መድያታት'          ክድገም ክትሰምዕ ዘሕዝን እዩ። ርዝነቱን ዕምቆቱን ብዘየገድስ፡ ሻዕብያን ወያነን ሓቢሮም
             ዝንኣድ ታሪኽ ሰሪሖም ከብቅዑ፣ ድሒሮም ክኣ ብመሪሕነት ህግደፍን ብሕውሓት ዝዕብለል መሪሕነት ኢህወደግን ተሃላሊኾ
           ብርግጽ ታሪኻዊ ገበን ኣብ ልዕሊ ህዝብታቶም ፈፍጺሞም እዮም። ኣብዚ ተኣፋፍን በዳህን ግዜ'      ዚ ዝበለየ ጎስጓስ ስርዓት ኣስመራ
  መሰረት ጌርካ፡ "        ሎሚ ወያነ ምስ ጸበቦም ኤርትራውያን ኣሕዋትና ክብሉ ጀሚሮም"       ኣንዳበልካ ምስ ጎረቤት ህዝቢ ዘባእስ እንታይ
 ኣድለየ።  ኣብዚ ግዜ'        ዚ ህዝቢ ክልል ትግራይ ኣሻሓት ስደተኛታት መንእሰያታን ስድራ-     ቤታትን ኤርትራ ኣቚቦምዶ ኣየለውን

እዮም                 ። ስለዝኾነ ድማ፡ ጎረቤት ህዝቢ ምስ ጎረቤቱ ህዝቢ ዘናቑት ዝቐርዓነ ፕሮፓጋዳ ስርዓት ኣስመራ ምቅላሕ ሞራል ዝጎዶሎን
  ዘይሓልፍነታዊን ተግባራት እዩ።

               ብስርዓት ህግደፍ ዝፍጸም ዘሎ ንክልል ትግራይ ዘሊልካ ወይ ጎሲኻ ምስ ዶር ኣቢይ ዝመርሖ ብልጽግና ፓርቲ '  ማእከላይ
መንግስቲ'              ኢትዮጵያ ዝግበር ዝምድና፡ ብዝኾነ ይኹን ርትዓዊ ጂኦግራፊካዊ ቦታ፡ ባህሊ ቃንቋ ታሪኽ መልክዕን መግለጺን
የብሉን             ። ምስ መራሒ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዶር ኣብይ ምርኻቡ ዘይኮነስን፡ ንክልል ትግራይ ኣንዳኣሰይጠንካ (demonizing)

            ንህዝቢ ኣምሓራን ኦሮን ካልኦ ህዝብታትን ክትሓቕፍን ክትሕንሕብን ምፍታን እዩ እቲ ዕሽነትን ምጉዳል ሰነ-   ምግባርን። ቀጺልና

                          ልዑላውነት ኤርትራ    ከይድፈር ኤርትራዊ ዜጋ  ሓቢርካ መክት        



                       ልዑላውነት ኤርትራ   ከይድፈር ኤርትራዊ ዜጋ  ሓቢርካ መክት           

        ጽልኢ ኢሳያስ ካበይ እዩ ዝብገስ ዝብል ሕቶ ንመልስ። 1)         ቅድሚ ኲናት ዶብ፡ ኣብ ንግድን ፊናንስያዊ ፖሊሲን ኢሂወደግ
 ኣይጻዓድን ስለዝበሎ 2)    ኣብ ኲናት ዶብ ሕውሓት/   ኢሂውደግ ስለ ዝስዓሮ 3)   ዝተሳዕረ ስርዓት ህግደፍ 25 KM   ልዑላዊ መሬት

          ኤርትራ፡ ሰራዊት ዓቃብ ሰላም ክሰፍሮ፡ ደም እንዳጠዓሞ ክቕበሎ ስለ ዝተገደደ 4)       ጀመርቲ ዂናት ስርዓት ህግደፍ ምዃኖ ስለ
 ዝተበየነ 5)     ዶብ ኮሚሽን፡ ባድመ መሬት ኤርትራ'           ዩ ኢሉ በይኑ ከብቅዕ፡ ባድመ ገና ኣብ ኢድ ኢትዮጵያ ብምህላዋ 6)  ልዑላዊ
            መሬትና ብጸላኢ ተጎቢጡ ከሎ ስርዓት ህግደፍ ክምልሶ ብቕዓት ብምስኣኑ፡ ዕርቃኑ ወጺኡ እዩ።   ስለዝኾነ፡ ሳዕቤን ናይ'   ዚ ኣብ

    ላዕሊ ተዘርዚሮም ቀሪቦም ዘለዉ 6  ንጥብታት 'ንኢጎ'(ego)        ኢሳያስ፡ ንውልቃዊ ክብሩን፡ ዝንኡን፡ ስለ ዘቆናጽቡን ዝቕንጥጡን
                 ንሓንጎሉ ከቢድ በሰላ ሓዲግሉ እዩ። ስለዚ ጠንቂን መበገሲን ዝቐርዓነ ዘይዕረቕ ጽልኢ ኢሳያስ ኣብ ልዕሊ ወያነ ካብዚ እዩ

ዝምንጭው             ። ካብዚ ዝተጠቕሰ ምኽንያት ነቒሉ ብወልቃዊ ቅርሕንቲ ዝተላዕጠጠ ሽርሒ ከተግብር ንህዝቢታት ኤርትራን
                 ትግራይን ኣብ ኲናት ከእትዎም ይህቅን ኣሎ። ኢሳያስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዛጊት ብሂወቱ ፈጺምዎ ዘሎ ጸሊም ታሪኽ

 ከይኣኽሎስ፡ "    ሓጺሩኒ እንተብልኩስ ተድቢሩ ይስዕስዕ"         ከም ዝብሃል፡ ኣብ ልዕሊ ክልቲኡ ጎሮባብቲ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን
      መጻኢ ወሎዶታት ዝተርፍ ተውሳኺ ጸሊም ታሪኻዊ ሓድጊ(legacy)        ገዲፉ ናብ ጉድጓዱ ክኣቱ ጽምእን ሸውሃትን ኣለዎ
   ጥራይ እዩ ክብሃል ዝክኣል።

               ቅንያቱ፡ ልዕላውነትን ናጽነትን ሃገርና ኤርትራ ንጽምብለሉን ነብዕለሉን ኣጋጣሚ ስለ ዝኾነ፡ ብቐዳምነት ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን
                ንዘሎ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ዮሃና ክብል እፈቱ። በዚ ኣጋጣሚ ድማ፡ ነዚ ክውንነት ክገብሩ ዝተሰውኡን ዝሰንከሉን ተሞቒሖም
         ዘለዉ ጀጋኑ ኣሓትናን ኣሕዋትንን ብኽብሪን ሓበንን ክንዝክሮም ባህርያዊ እዩ።        እቲ ዝይባህሪያዊ ኮይኑ ዘሎ ሓቂ ግን፡ እቶም

              ንሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኲናት መሪሖም ተዋጊኦም ኣዋጊኦም፡ ንወታሃደራት ኢትዮጵያ ካብ መሬት ሃገርና ሓግሒጎም ዘባረሩ
                ጀጋኑና፡ ብከዳዕ መራሒ ህግደፍን ኮራኩሩን ኣብ ቅይዲ ኣትዮም ምህላዎም እዩ። ካብኡ ዝገደደ ክኣ ሓፍሽ ህዝቢ ከይማጎተሎምን

             ከይጣበቐሎምን ጠሊምዎም፡ ኣብ ማእሰርቲ ይበልዩ ምህላዎም እዩ። ንሳቶም ዘረከቡና ውሕስቲ ልዑላዊት ሃገርን፡ ብተቓውሞ
               ዘበገስዎን ዝተመቚሉን ፈላሚ ሓርነታዊ ቃልሲን ብሸለልትነት ህዝቢ ስለዘይደንፍዐ ፡ ሎሚ ብቐንዱ ህላዌ ኤርትራ ከም ልዑላዊት

       ሃገር ኣብ ሓደጋ ከይወድቕ ይፍራህ ምህላዉ ሕልፈት እዩ።

    ኣብ መደምደምታ ክብሎ ዝደሊ፥   ካብ ውሃብቲ ግብረ-  መስሊ (reaction)      ወጺእና፡ ናብ ኣቐዲምና ወሰድቲ ስጉምቲ (action)
  ክንሰጋገር እላቦ።                ኩሉ ዜጋ ድማ በብክእለቱ፡ ብዓል ጸጋ ብጸግኡ፡ ፖለቲካዊ ምኩር ብናይ ቃልሲ ተምክሮኡ፡ ሽምግለ ብልቦናዊ

       ኣባታዊ ብምኽሩ፡ መንእሰይ ብጉልበቱን ምሃዝነቱን ፡ ጓለንስተይቲ ብሰነ-       ልቦንኣን ቆራጽነታን፡ ምሁር ብወዳቢን ቀላሲን ክእለቱ፡
              ብዓል ገንዘብ ብገንዘቡ ብዝተወሃሂደ ኣገባብ ቃልሲ ከይሰልከየ ንድሕንነት ሃገሩ እጃሙ ከበርክት ሞራልዊ ግዴታ መሲሉ

እርኣየኒ  ።

        ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝምልከት፡ ዘድሊ ጥንቃቐ ብምግባር ንርእስናን ስድራ-    ቤትናን ፈተውትናን ከባቢና ሕብረተ-  ሰብን ከነድሕን
         ዝክኣለና ጻዕሪ ንግበር። ኣምላኽ ምስ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ዓለምን ይኹን!

   ክብሪ ንሰማእታት ኤርትራ
  ውድቀት ንክድዓት ሃገር

   ልዕላውነትን ናጽነትን ኤርትራ ንዘልኣለም

 ገብረየሱስ ወልደሚካኤል
 ካብ ሕ.መ.ኣ

                          ልዑላውነት ኤርትራ    ከይድፈር ኤርትራዊ ዜጋ  ሓቢርካ መክት        


