ሃብተማሪም ኣብርሃ
ኣብ እርጋንካዶ ... ህልምኻ ነቲዓ

ተርኽቲ ኣብ ዘመነ እምኒ ትምህርቲ ኣብ ዘይነበረሉስ ...ኩሉ ዝተባህለ ዋላ እንትዘይተነግረ ብብጭቕታኣኡ ይልለ ዝብልዎ ፤ ኣብ
ዘመንና ክንመራመር እንኮሎና...ከምዚ ናትካ ኣብዚኣዋን እዚ ...ኣብ መርበብ ኢንተርነት ከይሓፈርካ ዘዕጀውጀውካዩ... ነቲ ክቡርን
ልዑልን ሓድነት ኤሪትራዊያን ዝዘልፍካዮ.....ንዝስመዓካ ኩሉ ከምዘፈንፈንካኣዮ ፈጺመ ጥርጥር የብለይን። ወርዝና ያኢ
ተርኺቡለይ.... ሓለዋ መሰል ያኢ ተኸቢሩለይ...ወናኒ መርበብ ኢንተርነት ኣሰና.... ነቲ ግስሩጥ ዘለፋታት ኣብ ልዕሊ ሓድነት
ኤሪትራዊያንን ዘለፋ ውድብ ተጋድሎ ሓርነት ኤሪትራን... ትጋገይ ኣሎኻ ... ህዝቢ ኤሪትራ ጥሙር ህዝቢ ሓደ ልቢ ሓደ ብህጊ
በብእምነቱ ንሓደ ረቢ.... ከማኡ ኸኣ ብርታዊ ዕጥቂ ገድሊ ኤሪትራ ኣብ ምሉእ ኣኽራን ኤሪትራ እምበር ክሳዕ ከምዚ ትብሎ...ሕሩይ
ተድላ ባይሩ ዝሰለፍ ( 1969- 70) ኣብ ኣኽራን መታሕት ተኸርዲኑ ኣይነበርን እሞ ...እዚ መርበብ እዚ ...ንምሕያል ጥምረት...
ስምረት.....እምበር ንሕሹኽታ በተነ ኣየገልግን እዩ ...ደውበል ማይ ስተ ኣብ ልብካ ተመልስ ክብለካ ዝግባኣእ ኣይገበሮን እሞ ነዚ
ብኽልተ ሚዛን እመዝኖ...
1. ንሃተውተውካ ህዝቢ ሰሚዑ ንኽኽዕበካ፣
2. ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ህዝባዊ ግምባር ዝተማሃሮ ኾይኑ ኣሚኑልካ ምስ መማህራኑ ክቀራረ
እሞ
መልሲ ናይዛ ሚዛን ንዓኹም ገዲፈ...
ኣብቲ ዘኽዕብ ቃላትካ ክምልሽ ዘገደደኒ ...ብዛዕባ ስርሒት ጅግንነት ምስ ክቡራን ብጾተይ....መማሕልተይ ብዓል ጅግና
ሰዉእ ትኩእ Yሕደጎ... ጅግና ስዉኣ ሲዒድ በሺር...ተጠሊሙ ዝተሰወኤ ሰሎሞን ወልደማሪያም ብጾተይ መቓልስተይ
ነይሮም ስለ ዝበልካ...ዓገብ ..ዓገብ ኣብ ጎድኒ ጀጋኑ ኣይትቕረብ ... ዝይትፈልጦም ብኦኦም ኣይትዛረብ ...ሰለምንታይ ካብ
ፖሊስ ሰራዊት ኤሪትራ ከምዝተረፈትካ ቦሎኽ ከየባላ እታ መዝገብ ክብላካ ከምኡ ኻኣ...ታሪኽ መጎጎ ዓዲ ናንኣምን
ከኡትንበብ....ኣብዛ ንናይ መዓሰላማ እዋን ዕድሜኻ....ነቲ ናይ ክቡራን ወለዶኻ ...ሓደነት መሰረት ዕወት.....ምህሮ
ዘንጢልካ... ነታ ናይ በዓል ገብረስላሰ ጋርዛ(ዓረጅ) ዘድረፍዎ ዝንነበሩ ሓሳኽ ወፈራ....ጸረ ምስልምና....ኣብ ሓዲሽ
ወለዶና ኣእምሮታት ክትሰርጽ መሪጽ?
ንዓኻ ስለዝምልከት .... ባዕልኻ መልሶ.... ኻህን ጸዊዕካ ኻኣ ተናዘዝ
ሕዝቢ ኤሪትራ
መሃሪ ሓድነት ... መሃሪ ጥምረት......መሃሪ ተኻባባርንነት ተዓዳዳማይ ባዓል ይኹን ኣውዳኣመት ባኣኻ ዘይኮነ ብምሉእ ዓለም
ዝተመስከረሉ ኢዩ........ስለ ዝኾነ ኻኣ ንዓመጽትን ገበትን ዕንቅፋት ስለ ዝኾኖም ተምሳላትኻ እናላኣኹ ኝኽባታተን ብዙሕ ወፍሪ
ኣዋፊሮም ምንባሮም እሞ ምፍሻሎም ብወረ ዘይኮነ..... ብግብሪ ኣብ ሂወትሃ ዝረኣኻዮ እዩ እሞ......ነዚ ኪሒድካ ናብ ትማል ትማሊ
ተቃላሳይ ንኽትመስል.......ጠላማት እናበልካ ተቓናጽቦም ዝነበርካ.....ኣሕዋትና ናይ ዓወት መማስሕትና ንሶም እንተዘይህልዉ
ነይምስተዓወትና ኢልካ....ንዕጡቕ ጅግና ህዝባዊ ሰራዊት ኤሪትራ ከተናኣእሶም ምፍታንካ መልሱ ካልእ ዝግባኣካ....ዕድመኻ ራየ
....ሕፈር.... ኣብ ኣፍደገ ሞትካ ከይትድፈር ኢለ ክሰግሮ መሪጸ።
መዛኑኻን ዝወዱኻን
ክሕስዉ ክዋፈሩ እንከለዉ..... ክንሕስው ስለ ዝደለና.... ዝፈልጡና ሀይህሉው ሃሰስ ብሉልና ይብሉ ነይሮም እማ...ነዚ ረሲዒካ...
ዝፈጡኒ ወይ ዝፈልጡ ዒራ የለውን ኢልካ...ኣፍካ ዝሃበካ ሕልምኻ ዝደፋፈኣካ ጌርካ... ንጅግንነት ኤሪትራዊያን እናኣቆናጸባካ
ንነብስኻ ኸኣ ከምፍጹም ሓያልን ብሰበስልጣንናት ገዛእቲ....ንኽምርሙሩኻ መርመርቲ እናሃለዉዎም ባዕሎም ክምርምሩኻ......
1.

ነፍሰሄር ብሪጌደር ጀነራል ተድላ ዑቕቢት
ቤት ጽሕፈቶም ገዲፎም ናብ ቤት ጽሕፈት ወኪሎም መጀር ጎይትኦም መጺኦም ንመጀር ኣውጺኦም ባዕሎም ነቲ
ምርመራ ኸካይዱ መቺኣኦም ዝበልካዮ።
ልዑል ራስ ኣስራተ ካሳ
ንኽምርምረኒ ብጽጥታ ኤሪትራ ኣጸዊዑ ኣብ ግቢ ምስ ብጃማኡ ተጽብዩኒ ።
ኣየናይ ሲዒድ ደረንካይ ......ኣየናይ ትኩእ ይሕደጎ.... ኣየናይ ስዒድ በሺር(ገሲር)ኾይካ ድኣ?

እቲ ምንጽርራው እኻ.....

እቲ ኣብ 2011.....ኣዲስ ኣበባ......ምሁራት ምኩራት ንዑ ኣስተምህሮ ክትቅበሉ ኢሉ ሚኒስተሪ ዜና ኢትዩጵያ መብራህቱ ገብረሂወት
ብምኒስተር በርኸት ስምኦን ዝፍለጥ ኢሉ ምስ ዓደምኩም.....
ኢትዮጵያ ደንጊኹምና..... ካብ ኢሳያስ ክተገላግሉና..... ንሕና ዓቕሚ የብልናን ምስ በልካ... ብወገነይ ከም ንሃሪት ትሓልፍ
ስዓል ዝሰዓካያ ገይረ ወሲደዩ እምበር እቲ ዝበል ካዩስ ኣድነታዊ ሕልምኻ ከምዘንታዕካዮ በዚ ሕጂ ዘህተውተካዮ እየ ተረዲኤዮ።
ብዙሕ ክብሎ ዝደሊ ነይሩ
ባዕልኻ ሕልምኻ ካብ ከሻሕክዮ ግን.... ንስኻ ኩን ተምሳላትካ ኣብ ደንበ ተቓውሞ ተወሳኺ ንሓድነትና ዕንቅፋት ኮይንኩም
ዘለኹም ምስ እዚ ኣብ ቃልዕ ወጺኡ ዝነቶገ ቅልውላው ሰልፊ ህዝቢ ካላእ ከየስዓበ እንከሎ ኣንቱም ኣብ ድሕነት ህዝቢን ሃገርን
ልዕሊ ኩሉ ህርፋን ስልጣን ዘይብሉ....ኩሉ ክሳዕ ሕጂ ዝጸንሔ ተማሂርናሉ ኽንከውን ተስፋ እገብር።
ጽቡቕ ኣጋጣሚ
ንኣብ መወዳእታ ወርሒ ሓምለ ግባር ሃገርዊ ድሕነት ዘሳናድውዎ ዘለዉ ፈስቲቫል ከም ተዓደሎ ኣጋጣሚ ሕሉፍ ጌጋታት
ዝተመሃርናሉ....ልዕሊ ኩሉ ኻኣ ብሓባር ከስስራሓና ከዔውተና ዝኽእል ንተቐይሙልና ዘሎ ህዝብና ተፋ ዝህብን መልሲ እንህበሉ
ኣኼባ ምእንቲ ክኸውን እዝዚ ኣጋጣሚ እዚ ጽላሉ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ገይሩ.... ናይ ተሳታፊ ህዝቢ ብውክልና ውድብ ድዩ
ምንቅስቓሳት ሰልፊ ክምኡ እውን ውልቀ ሰባት ረሪእይቶና እንህበሉ ... ኣብቲ መዓልቲ ፈስቲቫል ኸኣ የርብሓና እንብሎ ሓባራዊ
መደብ ንእውጀሉ ምእንቲ ክኸውን ኣሕዋት መሪሒነት ከምኡውን መሰረታት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ካብ ሕጂ ብዝስዕብ ጭርሖ
ክጉስጉሱ.....
ብኸመይ ምብትታትና ንዕግቶ !!!!!
ብኸመይ መኸተና ነዔውቶ!!!!!!!!
ብኸመይ ንህዝብና ኣባራቢርና ነኽትቶ!!!!!!!!
ዛዕባ ክዳለውን... ወግዓዊ ጻዊዒታት ክስለጥን ለበዋይ ብምትሕልላፍ ጉዳይና ክሳብ ሕጂ ንድሕሪት መጉተቲኡ.... እንታይ
ከምዝጸንሔ ኣብ ውሻጠኡ ተረዲኡና ክኸውን ተስፋ እገብርእሞ.... ምእንቲ ክሳብ ሕጂ ምስ ውጹዕ ህዝብና ... ምትእምማን ጎዲሉ
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