መጸዋዕታ ንምክልኻል ሐይልታት ኤረትራ እንታይ ድዩ እቲ ማሕላ
ሕድሪ ሰማእታትና ክቡር እዩ
በርሀ ዑቁባዝጊ ሃገር ጀርመን

ኣብ መንነተይ ተሐቢኡ ሐርነተይ ዝግህሰኒ ዓማጺ ዘይ ደሞክራስያዊ
ጥራይ እዩ፡ጥቕሲ ናይ ሐርበኛ ተጋዳላይ ስዉእ ሙሴ ተስፋሚካኤል፡፡
ኢሰያስ ደም እዚኦም ሰትዩ ምስ ኣተወ፡፡ ካብ ቀዳሞትን ዳሕሮትን
ኤረትራ ተዛረብቲ እንበር ገና ጀጋኑ ከም እኒ ሙሴ መሰታ ቀዳሞት
ኣይተከኤትን፡፡ ከምቲ ክንዳኻ ዘይኮናስ በኣኻ ይውዕላ ዝተባህለ፡ኣብ
ልዕሊ ደቂ 60ን 70ን ቀሚሽ ኣደይ ሐንኲሉኒ እንዳበልኩም እንታይ
ስለ ዝገበርኩም ክንድዚ ትዋራዘዩ፡፡ክንዲ ነዚ ዘሎ ተክኖሎጂ
ተጠቒምና እንታይ ንግበር ንብል፡ ዝዓበየን ዝነኣሰን ኣብ ቤላቤሎው
እንዳ ኣሕለፍናዮ ግዜና፡፡
ነጻነትና ቀያሕንት ጸለምትን ከፊልና ምስ ኣራጋገጽናዮ፡ዕላማ ኣለዋሃ
ምላሽ ንኢሰያስ ሰምሩሉ ከም ሽንቲ ገመል ንድሕሪት፡ከምቲ ናይ
ኣርባዓታትን ናይ ሐሳታትን ኤትራዊያን እንበዛ ስለ ዝዓሸና ብተልእኾ
ክንማቓቐል ዘስደምም እዩ፡፡ዝወደቀት ገረብ ፋሳት ይበዝሐ ኣብ
መንነትን ተሐቢኦም ንመንነትና ዝጻቡኡ እንታይ ይብሉ እስከ ንስማዕ፡
ቅልዕቲ ደብዳበ ካብ ዩንቨሪስቲ መቐለ፡ ኣግእዛዊያን ኣብ ጎንኻ ኣለና
ተስፋጽዮን ኣጆኻ ዘስደምምዩ፡ነዚ ምስ ሰማዕኩ ከምዚ እንዳበልኩ

ክምልሰሎም ሐንቲ ዓይና ጭልምልም ኣፋ ዕረ ንኣዳም ገሪምዎሎ
ናትኪ ወረ፡ ኢሰያስ ክሳብ ዘሎ ተዛረቡ ደሕን፡፡
ኣብ ኢድና ዘሎ ተክኖሎጂ ተጠቒምና ኣብ ድያስፖራ ናይ ለውጢ
ሃዋርያታት ከይንኸውን ምእንቲ፡ ክልተ ጎራሐት ኣብ መንጎና ሰሊኾም
ኣብ ፓልቶካት ተሐቢኦም ሕልሚ ዓባይ ትግራይ፡፡ ንሐድነት ህዝቢ
ኤረትራ ዝበታትን ጎስጓስ ገኒኑ ይርከብ ኣሎ እሞ፡፡ኣብ ሜሬት
ዓደቦኹም ዘለኹም ምክልኻል ሐይልታት ኤረትራ፡ተመን ኣብ
እግርኹም ዱላ ኣብ ኢድኩም ከሎ እንታይ ትጽበዩ፡ እታ ሃገር
ኣቦታትኩም ኣያታትኩም ዝወደቑላ ካብ ብረትካ ተሸኪምካ ዶብ
ምስጋር ካባኻትኩም ሐሊፉ መንዩ ዝካላኸለላ፡፡ ተዋዳዲብኩም
ነዞም ኣዛብእ
ምጥፋእ ከሎ ዝቕለለ,, ሃብታም
ሜሬትኩም
ራሕሪሕኩም ንሂወትኩም ናብ ሐደጋ ኣሳጢሕኩም ምስዳድ እንታይ
ኣምጽኦ እንታይ ድዩ እቲ ማሕላ፡፡

ድሕሪ ናይ 30ˆ ዓመት ደማዊ ቃልሲ ኣብ ዓድና ሰላምን ቅሳነትን
ሐሪሙና፡ ናይ ሐርነት ቃልስና ከይነዕውቶ፡ ዘዕበኻዮ ከልቢ ኣይንከስካ
ኮይኑ፡ንኢሰያስ ምስ ጭፍሩኡ ዝጉሕፉ ሐይሊ ኣብዚ ቀረባ እዋን ክንዲ
መድሕን ህዝቢ ምዃን፡ 118ˆ 105ˆ 115ˆ በብመዓልቱ ምስ ብረቶም ዶብ
ዝሰገሩ ናይ ምፍልላይ ስልጠና ዝወሰዱ እንበር፡ንድሕነት ህዝቢ
መቃለሲ ባይታ ዝረኸበ የለን፡ጎንደር በጺሕኩም እንታይ ሕዝኩም ከ
ተመሊስኩም ኮይኑ ነገሩ፡፡ስለዚ ንሕድሪ ኣቦሐጎታትና እቶም ኤረትራ
ንኤረትራዊያን ኢሎም ኣብ ናኹራ ሂወቶም ዝሐለፉን፡ ንሕድሪ እቶም
ንነጻነትን ንሐርነትን፡ ካብ 61ን መስከረም ጀሚሮም ን30ˆ ዓመት
ተቓሊሶም በጃ ህዝቦም ምልዮናት ከፊልካ ዘይትምለስ ሂወቶም

ዝበጀዉን ዝሰንከሉን፡፡ ብህዝብን ሃገርን ዝሐምም ዘበለ፡፡መለበሚ
ኣይግበርካ መለበሚ ኣይኽላእካ እዩሞ፡ ለውጢ ኣብ ውሽጢ ዓድኻ
ኮንካ ስለ ዝመጽእ፡፡ምክልኻል ሐይልታት ኤረትራ ደጋጊምኩም ሕሰቡ
እህህ ገዲፍኩም መክትዎም ንጸላእትኹም እንዳ በልኩ ናብ ግጥመይ
ከሳጋግረኩም፡፡

ህልቀት ላምፐዱዞ ይኹንኩም ትምህርቲ
ምሳኹም ዝነበሩ ናይ ሃገር ተኻላኸልቲ
ብሂወት ዘየለዉ መማህርቲ መተዓቢይቲ..
ሕድሪ ጀጋኑ ተቐቢልኩም
ሃገር ከምዘይ ኣውሐስኩም
ሕጂ ደኣ እንታይ ወሪድኩም..
ኣብ መንነትና ተሐቢኡ
ኣብ ሜዳ ኢሾኽ ዘሪኡ
ከም ሙሴ ኣሻሐት ኣጥፊኡ
ከይጸነትና ንእለዮ ብኣጉኡ..
ተቐባሊ ሕድሪ ኣያታቱ ኣቦታቱ
ሕነ ክንዲ ዝፈዲ ኣብ ልዕሊ ጸላእቱ
በብመዓልቱ ዶብ ሰጊሩ ምስ ብረቱ..
ወተሃደራ ንህግደፍ ራሕሪሖም
ንመንግስቲ ኢቶዮጵያ ምስላሞም
ንክልተ ጎራሐት ሰሚሩ ሕልሞም..
ደሃይ ሃቢ መስከረም ያኣክል ዓዕ
ሹዱሽተ ምልዮን ህዝቢ ክግፋዕ
ወለዶ ሎሚ ንድሕነቱ ክማባጻዕ..

ምክልኻል ሐይልታት ኤረትራ
ንደርጊ ሲዒሩ ናይ ህዝቢና ሰውራ
ኣብራኾም ዘይትኽምሽሽዎም ንጭፍራ,..
ምክልኻ ሐይልታት እንቢ ኣስምዓዮ
ብጀካ ውግእ የለን ዝወረስካዮ
ሻብቆ ብረትካ ናብኦም ኣቕንዓዮ
ነዚ ጨካን ኣራዊት ባዕልኻ እለዮ
ንመሽሮ ህዝቢ ምስ ጭፍሩኡ ጸሃዮ..
ወለዶ ሎሚ ቅያ ስራሕ
ቅልጽምካ ናብኦም ይብላሕ
ንኢሰያሳዊያን ክተብሎም ፋሕ..
ካብ ዓዲ ትገድፈሎም ነዛብእ
ካብኦም ሃዲም ኣብ ኣጻምእ
ንኾንቱ ሂወትካ ካብ ተጥፍእ..
ኣሳፊሕካ ሞት ተኾርሚኻ ሞት
ኣብ መንጎ ምክልኻል ሐይልታት
ሐደ ጅግና ዶ ተሳኢኑ ዘለዎ ሐሞት..
ንዕባይ ኣባሻውል ኣንበርክኮ
ኣብ ማእከሉ ኣቲኻ ዝረጎ
መፍትሒ ሽግርካ ንሳ እያ እኮ..
ኣይንደልን ጸዶ ይኹን ጌሶ
ከም ጣንጡ ዝናኸስ ሕማም ዓሶ
ንጃንዳ ህግደፍ ባዕልና ኢና ነፍርሶ..
ተቓወምቲ የብኩምን ዶ ተቐበልቲ
ንዶብ ዝሰገሩ ዝኾኑ መዕቆብቲ
ኣብ ዓዲ ብልሐት ፍጠሩ ብስልቲ

ባይታ ፋሕ ዘብሎም ንበታተንቲ ..
ጠርናፊ መሪሕ ንድሕነት ህዝቢ ዘውዕሎ
ንሐይልታት ኤረትራ ዶብ ከይሰገረ ዝቕበሎ
ኢሰያስ የማን ጸጋም ሱር ከይሰደደ ኮሎ
ምስ ጭፍሩኡ ኣብቲ ርሱን መቑሎ ክልሎ
ደላይ ፍትሒ ትሐትዎ ከማልእ ተዳልዩ ኣሎ..
ዓወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝብና
ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ ሰማእታትና.
ኤረና ሸዊት ለምለም ክኸውን ዓድና
ዕንወት ንጃንዳ ህግደፍ ዝብሉ ይንበረልና

