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ስለዚ እምበኣር እቶም ቅድሚ ሕጂ ዝሓለፉ ወርቃዊ ዕድላት ገምጊምኩም፡ ነዛ ናይ ሕጂ ዘላትና ናይ መወዳእታ
ዕድል ብግቡእን ብቕልጡፍን እንተዘይተጠቒምኩሙላ፡ ከም ሃገርን ህዝብን ህላዌና ኣብ ዓቢ ሕቶ ተቐሚጡ
ከምዘሎን ታሪኽ ክሓተና ምዃኑን ክዝንጋዕ የብሉን። ብተወሳኺ እዚ ህልዊ ክዉንነት ናይ ደንበ ተቛውሞ፡ ኣብዚ
ብውልቀ ይኹን ብእኩብ ዝኸይድ ዘሎ ህዝባዊ ምልዕዓላት ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ይኹን፡ ናይ መራኸቢ
ብዙሓን ተናጠፍቲ፡ ዝረአ ዘሎ ሕንፍሽፍሽ፡ ኣሉታዊ ነጸብረቓዊ ውርሻ ወይ ተምሳሌት ናይ ዝጸንሐ ፍልልያት
ምዃኑን፡ ድርብ ሕልናዊ ወቐሳ ዘስዕብ ምዃኑ ክዝንጋዕ የብሉን።
ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ብስም ሓሙሽተ ውድባት ክኸይድ ዝጸንሐን ዝኸይድ ዘሎን ተኸታታሊ ዘተ ንሕቶ
ዝሰመረ ተቛውሞ፡ ንሕቶ ህዝብና ዝምልሽ ስለዝኾነ፡ ዝሓለፈ ዝፈሸለ ተመኩሮታት ትምህርቲ ብምውሳድ
ብዓወት ክትዛዝምዎ መሰረታትኩም ይኹን ሓፋሽ ህዝብና ብዓቢ ተስፋ'ዩ ክጽበዮ ጸኒሑን ዘሎን። እንተኾነ ግን
እቲ ልዕሊ ዓመት ዘቑጸረ ናይ ሓድነት ጉዕዞኹም ብፍላይ ከኣ እዚ ዳሕረዋይ ልዕሊ 4 ኣዋርሕ ዝወሰደ ጽዑቕ ናይ
ሓድነት ስራሓትኩም፡ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ብሓባር ይኹን ብተናጽል ክትህብዎ ዝጸናሕኩም ቃለ-መሕትት ዝሃቦ
ስእሊ፣ ኣብ ክንዲ ናይ ሓባር ጥርኑፍ ኣመራርሓን፡ መርሓ-መንገድን እትእውጁ፣ ጌና ግሉጽነት ዝጎደሎን ሃገር
ንምድሓን ዘይምጥንን፡ ፈላሚ ዘተ እትጅምሩ ዘለኹም ዘመስል ስእሊ ምሃብኩም፡ ዘሐጉስ ኣይነበረን።
ብሸነኽኩም ክግበር ዝነበሮ ቀዳምነታት ጌና በዂሩ እናሃለወ፡ ብዛዕባ መቃለሲ ቦታን፡ ቀደም ዝነበረ ፍልልያትን
ከም ቅድመ-ኩነት ምቕራብ ሜላ ዝጎደሎ ምንባሩ ከየተሓሳሰበና ኣይተረፈን። ኣብ ቃልዕ ቦታ ወጺእኩም
"መሪሕነት ትግራይ ኣብ ርእሴና ዝገበሮ ናይ ቅድምን ናይ ቀረባን ኣሉታታት ይኹን ኣብ ዓዱ ዘስተናገዶም ትሕተ
ሃገራውያን ብዝምልከት ቅድም ክንዘራረበሉ ኣሎና" ዝብል ኣበሃህላ ኣድላዪ ኮይኑ እንተድኣ ተራእዩኩም፡
ህዝብኹምን ሃገርኩምን ኣድሒንኩም፡ ምስ ጎረቤት ሃገር ኣብ ዘደራድር ኩነት ምስበጻሕኩም፡ ዝበሃልን
ዝግበርን ምዃኑ ንምፍላጥ ፖለቲከኛ ምዃን ዘድሊ ኣይመስለናን። ብግደ ሓቂ ከኣ ምስቲ ኩሉ ኣብ ታሪኽ
ተመዝጊቡ ዘሎ ኣሉታዊ ዝበሃል ዘልዓልኩሞ፡ እወንታዊ ሸነኽ፡ ኣብ ሉዑላውነት ሃገር ኤርትራ ይኹን፡ መጽለሊ
ንስደተኛታት ወገናትና፡ ዘለዎም ነቕ ዘይብል መርገጽ ኣብ ግምት ዘየእቱ፡ ኣብ ባይታ ንዘሎ ወድዓዊ ኩነታት

ዝምጥን ኢዩ ኣይንብልን። ኣብ ካልእ ኣንደበታትኩም እውን፡ ስርዓትን ስርዓተ-ሕግን ኣብ ዘይብሉ ሃገር ብዛዕባ
ምእላይ ስርዓት ህግደፍ ክትጥቀምሉ ዘለኩም ሜላ፡ "ሰላማዊዶ ጎነጻዊ" ዝብል መፈላለዪ ሓሳባት ቅድሚ
ምቕራብኩም፡ ክዉንነትኩም ብግቡእ ዘይግምጋም ጥራይ ዘይኮነስ፡ ወድዓዊ ኩነታት ምሕደራ ዲክታቶርያዊ
ስርዓት ኤርትራ'ውን ኣብ ጸብጻብ ዘእተወ ኣይኮነን። ሕጂ'ውን እንተኾነ ንዘሎ ወድዓዊ ኩነታት ብግቡእ
ነቢብኩም፡ ውድባዊ ይኹን ውልቃዊ ድሌታትኩም ገቲእኩም ዝሰመረ ናይ ሓባር መሪሕነት ኣዋዲድኩም፡
ህዝብኹምን ሃገርኩምን ዘድሕን ብሽራት ክትእውጁ'ምበር ዝደጋገም ፖለቲካዊ ፍልስፍናታት ንኤርትራ ይኹን
ንህዝቢ ኤርትራ ዘድሕን ስንቂ ከምዘይኮነ፡ ደጊምኩም ክትሓስብሉ ንላበወኩም።
ድሕነት ህዝብናን ሃገርናን ልዕሊ ኩሉ
እግዚኣብሄር ንሃገርና ይባርኽ
ካብ ሰሙናዊ ዘተ፡ ንምምላስ ክብርናን ባህልናን
ኣብ ሃገረ-ጀርመን፣

