
 

 

 

1ይ ወረቐት 

ዕላማ 

ህዝቢ ኤርትራ ጻማ ቃሌሱ ኣይረኸበን። በንጻሩ ሕሰምን መከራን እዩ 

ተፈዴዩ። ሃገርና ክብራ ተዯፊሩ፣ ተካእቲ ወሇድ ክኾኑ ዝግብኦም 

መንእሰያት ፈቐድ ስዯት ተበቲኖም፣ ውርዯት ዜጋታትና ኣርእስተ ዜና 

ዒሇም ኮይኑ „ል። መሌክዕ ሃገርና ተዯዊኑ፣ ሓዴነት ኤርትራውያን 

ሊሕሉሑ፣ ሕዴሪ ስዉኣትና ብኹለ መሌክዐ ተረጊጹ ኣብ ቃራና መንገዱ 

ንርከብ ኣሇና።  

ኣብዚ እዋን‟ዚ ሓሊፍነታዊ ምዴሊዋት እንተዘይጌርና፣ እዚ ስርዒት ሃንዯበት 

ምስ ዝእሇ ዒቢ ሃጓፍ ተፈጢሩ እታ ብዯምና ዘምጻእናያ ሃገር ከም ሶማሌያ 

መጻወቲ ባዕዲውያን ካብ ብምዃን ዘዴሕን ውሕስነት የብሊን።  

ካሌእ ይትረፍ፣ እቲ መዴሕን ሌኡሊውነት ሃገር ዝኾነ ሓይሌታት 

ምክሌኻሌ ኤርትራ ዒቕሙ ተባሕጕጉ እናፈረሰ፣ ሃገርና ዋሕስ እናሰኣነት፣ 
ንሕና መንእሰያት ኢዴና ኣጣሚርና ክንርኢ ብታሪኽ ዘሕትት ጥፍኣት 

ስሇዝኾነ፣ ነዚ ኩነታት „ዚ ንምእራም ዘሇና ሃገራዊ ሓሊፍነት ብምዝካር፣ 
ብምሁራትን ምኩራትን ዜጋታትና ዝተዯገፈ፣ ብዒበይቲ ዒዱ ዝተባረኸ፣ 
ኣውራጃውን ሃይማኖታውን ፍሌሌይ ዝውግዴ ኣሳታፊ ዝኾነ ስርዒት 

ንኽምስረት ጥጡሕ ባይታ ንምፍጣር ቀዲማይ ዕሊማና ጌርና ተበጊስና 

ኣሇና። ናይ መጻኢ መዯባትን ስትራጀት ዝሓዘ ሰነዴ ኣብ ሓጺር ግዚ 
ክንዝርግሕ ሙኻንና ንሕብር፣፣ 
ሓበሬታ፣- ነዚ ወረቐት ዝረኸበ ንዘይረኸቡ ሙለእ ትሕዝቶ ይንገር 
ክሳብ ወረቐት ቑ.4 ንኽረክብ ክጽዕር ንሊቦ፣፣ 
 

 

 

2ይ ወረቐት 

መሌእኽቲ ንህዝቢ ኤርትራ 
ሕሌፊ ካሌኦት ኣህዛብ መስዋእቲ ዝኸፈሌካ ክንስኻ ኣብ ጸሌማት ትነብር 

ዘሇኻ ውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ፣  
ልሚ ጻማ መስዋእትኻ እትርእየለ ግዜ እምበር፣ ዯቅኻ ካብ ሕቝፍኻ ናብ 

ስዯት እናወሓዙ ኣብ ጸሌማት ተኾሪሚኻ እትቝዝመለ እዋን ክኸውን 

ኣይምተገብኦን። እንተኾነ፣ እታ መሰታ ሲንጋፖር ክትከውን ተጸበኻያ ሃገር 

ካሌእስ ይትረፍ ባኒ ኳ ከተፍሪ ኣብ ዘይትኽእሇለ ዯረጃ ወዱቓ፣ መዒሌታዊ 

ህይወት ኣዳታት ኤርትራ ምረትን ሪጋን ኮይኑ፣ ብዛዕባ ጉዲይ ሃገርካ ከም 

ጓና ብዯገ ኣብ እትሰምዒለ እዋን ኢኻ ዘሇኻ። 

ዯቅኻን ወርቅኻን ዘወፈኻ ህዝቢ፣ ብዒቢኡ ራህዋን ሰሊምን ፍትሕን 

ተነፊጉካ፣ ብውሑደ መትከሉ መኣዱ ዝኸውን ብርሃን ጨኒቑካ፣ ኣብ ክንዱ 

ኣፍራዛ ብረት ተሓንጊጥካ ኣብ ሰንፈሊሌ ምንባር ኣይጻማኻን እዩ „ሞ፣ 
“ስሇምንታይ እዚ ኹለ ኣዯራዕ?” ኢሌካ ሕተት።  

ስሇምንታይ ዯቅኻ ሃገሮም ገዱፎም ይስዯደ? ስሇምንታይ እቲ ናብ ጸሊኢ 

ኢዴካ ምሃብ ንቡር ኮይኑ? ስሇምንታይ ዯቅኻ ኣብ ባሕሪ፣ ኣብ ሰሃራ፣ ኣብ 

ሲናይ ይቕዘፉ „ሇዉ?  

 ንስኻ ኸ ስሇምንታይ ጸጋ ወርቅኻ እናተሸጠ ባኒ ስኢንካ? ሕተት!! 

ብፍሊይ እተን እንተተሰዯዴና ትናፍቓ፣ እንተሞትና ትዴርመማ ኣዳታት 

ኤርትራ፣ ኣብ ክንዱ ዝባኸኑ ዯቅኽንን ዝዘኽተሙ ዯቂ ዯቅኽንን ብዴርብ 

ኣዑንትኽን እትነብዒ ንስኻትክን ኢኽን „ሞ፣ “መስዋእቲ ዯቅና ኣብ 

ምንትምንታይ” ኢሌክን ምእንቲ ዕሊማኽን “ስሇምንታይ” ኢሌክን ሕተታ። 

ሓበሬታ፣- ነዚ ወረቐት ዝረኸበ ንዘይረኸቡ ሙለእ ትሕዝቶ ይንገር 
ክሳብ ወረቐት ቑ.4 ንኽረክብ ክጽዕር ንሊቦ፣፣ 
 

 

 

3ይ ወረቐት 

ውሌቃዊ ውዲበን ዴለውነት ንቐጻሉ ዕማምን፡ 
ኩለ መንእሰይ ኤርትራ ኣባሌ ምንቅስቓስ ኤርትራውያን 

መንእሰያት ንሇውጢ ምዃኑ ኣሚኑ ምስ የዕሩኽቱን 

ፈተውቱን በብጉጅሇ ይውዯብ። 

ልሚ ንዴሕነት ሃገሩ ዘይተንሰአ፣ ልሚ ዘይመከተ፣ ብዯዉ 

ከምዝሞተ እዩ። ኣያታትና ንናጽነት ተጋዱልም ሃገር 

ኣረኪቦምና እዮም፣ ንሕና መንእሰያት ከኣ ኣሰሮም ተኸቲሌና 

ሕዴሮም ንምጽናዕ፣ ንሇውጢ ክንዕጠቕ ይግባእ። ኣብዚ 

ዕሊማኦም ተኻሒደ ክጽገን ኣብ ዘይክእሇለ ዯረጃ ወሪደለ 

ዘል እዋን ኢዴካ ኣጣሚርካ ምርኣይ ሓሊፍነታዊ ኣይኮነን። 

ስሇዚ ከም ኣያታትና ውፉያት ብምዃን ንዱሞክራስያዊ 

ሇውጢ ዴሌዉነት ክህሌወና ኣሇዎ። 

ብንቕሓትን ትኩርነትን በሉሕና፣ ኣንጻርና ብዝግበሩ ሽርሕን 

ውዱታትን ጃምሊዊ ግፋን ከይተሰናበዴና፣ ብምስጢር፣ ተኽሉ 

ሇውጢ ኣብ ከብዱ-ዒዱ ብምዃን ሰራውርና ክንዝርግሕ 

ኣሇና። ተወዱብና ምስ እንጸንሕ ኢና፣ ውሕስነት ዘሇዎ 

ሇውጢ ኣብ ምምጻእ እጃምና ብምብርካት ዴሕነት ህዝብን 

ሃገርን ከነረጋግጽ እንኽእሌ። 
ምሌኪ ይፍረስ ፍትሒ ይንገስ! 
ሓበሬታ፣- ነዚ ወረቐት ዝረኸበ ንዘይረኸቡ ሙለእ ትሕዝቶ ይንገር 
ክሳብ ወረቐት ቑ.4 ንኽረክብ ክጽዕር ንሊቦ፣፣ 
 

 

 

4ይ ወረቐት 

 

ሇበዋን መጠንቀቕታን፡  

ኩለኹም ኣባሊት ፖሉስ፣ ኣባሊት ሃገራዊ ዴሕነትን 

ካሌኦት መንግስታዊ ትካሊትን ኣካሊት ህዝቢ 

ብምዃንኩም ኣብ ሌዕሉ ህዝብኹም ንዝወርዴ ዘል 

ኣዯራዕን በዯሌን ዯው ከተብለዎ ንሊቦ። ከም 

ውሌቀሰባት “እንታይ ገዯሰኒ፣ በዒሌ ግዜ እየ፣ ንእዋኑ 

ዘይጥቀም” ኢሌኩም ኣብ ሌዕሉ ህዝብን መንእሰያትን 

ግፍዕን ብዴዏን ትገብሩ ዘሇኹም፣ ሌቢ ኣዕቢኹም 

ኣእዲውኩም ክትእክቡ፣ መጋበርያ ናይዚ ጨካኒ 
ስርዒት ካብ ሙኻን ኣብ ሓጺር ግዜ ክትእዯቡ 

ንጽውዕ። ኣብ ጎዯና ጥፍኣት እንተቐጺሌኩም ግን፣ 
ጽባሕ ንጉሆ፣ ኣብ ሌዕላኹም ቀጥታውን ተዘዋዋርን 

ስጉምቲ ክውሰዴ ምዃኑ  ንሕብር። 
 
ምሌኪ ይፍረስ ፍትሒ ይንገስ! 
 
ሓበሬታ፣- ነዚ ወረቐት ዝረኸበ ንዘይረኸቡ ሙለእ ትሕዝቶ ይንገር 
ክሳብ ወረቐት ቑ.4 ንኽረክብ ክጽዕር ንሊቦ፣፣ 
 

ምንቅስቓስ ኤርትራውያን መንእሰያት 

ንሇውጢ (ኣብ ውሽጢ ሃገር) 

ምንቅስቓስ ኤርትራውያን መንእሰያት 

ንሇውጢ (ኣብ ውሽጢ ሃገር) 

ምንቅስቓስ ኤርትራውያን መንእሰያት 

ንሇውጢ (ኣብ ውሽጢ ሃገር) 

ምንቅስቓስ ኤርትራውያን መንእሰያት 

ንሇውጢ (ኣብ ውሽጢ ሃገር) 


