
 

ካብ ባሕሪቲ ብማንካ ጥቕስታት ጋዜጠኛ ምኪኤል በርሀ ክውከስ ! 

 

- ኲናትን ኣዕናዊ ባህርያቱን ኪነዮ’ቲ ዝኽተሎ ማሕበራውን ቁጠባውን ምምዝባል: ኣብ ስነ/ኣእምሮኣዊ 
ጸቕጥን ኣካላዊ መቕዘፍትን ዘውርዶ ማህሰይቲ ፡ እቲ ብኣውራ ዝጥቀስ ሳዕቤን’ዩ ፡ 

- ብፍታውካን ተገዲስካን ትኣትዎ ኲናት ፡ ይንዋሕ ይሕጸር ኣብ ዓወት ይኹን ስዕረት : ብሉጽ ሂወት 
ዯቂሰባት ክትከፍል ግድን’ዩ ፡ 

-  ኣብቲ ንስለ መሰልን ናጽነትን ዝግበር ኲናት ምስ እንርኢ ፡ ካብቶም ምሩጻት ሕሩያት ፡ ጀጋኑ 
ብመትከል ይወድቁ ፡ 

- እዞም ብሓርበኝነት ዝሓልፉ ሰማእቲ ንወለዶታት ዝሰጋገር ሓወልቲ ታሪኽ ኮይኖም ይነብሩ ፡ 

  ነቲ ዝወዯቕሉ ዕላማ ፡ ፍቕሪ ሃገርን ፡ ሓድነት ህዝብን ፡ ሃገራውነትን መንነትን  ዝዕቅብ ቀጽሪ  
ልቢ ነፍሲወከፍና ክኸውን ግዴታና እዩ ፡  እቲ ምንታይሲ ምንባርና ዝዓዘዘ ሂወት ሰኺዑ ዝሳግም’ዘሎ 
ዋጋ ናይቲ ፡ እንኮ ሂወቶም ወፍዮም ዘበርከቱልና መዘና ኣልቦ ሂያብ ስለዝኾነ  ! 

 ኣብ 24 ግምቦት 1991 ጽሓይና መሊኣ በሪቓ ፡ እቶም ከዋኽብቲ ስለኣ ምውዳቖም ንስለምብራቕ 
ጥራይ ዘይኮነ ፡ ብዝኾነ  ዓማጽን ዘይናቱ ዝዯልን ተጎኒጻ ከም ቲምኒት ስሱዓት ከይትህሰ ፡ 

 ሰረታ ዯልዲሉ ፡ ጭዋዳታ ጎቢዙ ፡ መትኒ ሰራውራ ረስሪሱ ፡ ንዘልዓለም ሂወት ክነዝዕ ፡ ነቲ ንራህዋ 
ኪኖ ጸበባ ኣማዕድዩ  ብጻዕሩ ቃልሱን ካብ ምንጋጋ ጸላእቱ መንዚዑ ንክብረት ዝጨበጣ ፡ ሓላል ወርቂ 
መነጸፉ ፡  ብማዕረ ንህዝቡ ዘድርር ፡ ኣድሪሩ ዘዕግብ ፡ ተሃራፊ ዕሙር’ሞ ዘይረግፍ ወርቃዊ ቆጽሊ 
ኣውሊዕና ዝሕመረቱ ፡ ፍረ ሰማዕት : ዝኸበረ ሂያብ ንብሂወት ንነብር ዘለና እዩ ፡  

 ኣብ 20 ሰነ ጥዋፍ ወሊዕና ብሕልና ምስ ጀጋኑና ክንራኸብ ፡ ናይ ክብሪ ክብሪ ስለዝኾነ ፡ ብእኡ 
መጠን ፡ ነንነብስና ሓቲትና ዘጉዯልናዮ ክንምልእን ብዝገበርናዮ ከይተነየትና ፡ ንፍቕሪ ብዘይስፍሪ 
ክንነድቕ ፡ ንሓድነትና ከምዘይንዯል ከነዯልድል ፡ ንሃገርና ማዕረ ቀዳሞት ክንሰርዕን ፡ ወርቃዊ ታሪኽና 
ከይተቖርመመ ከይተሸራረፈ ንዝቕጽል ወለዶ ከነረክቦምን እቲ ዝጠጥሐ መንገዲ ከነንጽፈሎምን ፡ ካብ 
ዝኣቶናዮ መብጽዓ ኮይኑ ፡ እዚ ምስእነተግብር ሰማዕታትና ናይ ብሓቂ ክቐስኑ ይኽእሉ ፡ መኽንያቱ ! 
ዕላማ ሰማእታት ንትግባሩረኡ ናይ ነፍሲወክፍ ኤርትራዊ ዜጋ ዝተሰከምናዮ ዕዳ እዩ ፡ 

 

ስለዝኾነ ናይ ሕልና ቅሳነት እቲ ዝዓበየ ጸጋ እዩ ፡ 

መቐረት ናይ ቅሳነት በቲ ልክዕ ልክዑ ምስትምቓሩ ዝርድኣካ እንኮ ኣብ ትግባረኡ እዩ !  

 

      ዘልኣለማዊ ክብርን መጎስን ንጀጋኑ ሰማዕታትና ! 

                   ዓወት ንሓፋሽ ! 

      መድሃኔ ተስፋኣለም ፡ 12.06.2019  


