
ተቐይርካኒ ዘመን 
በጊዕ ነርካ ተቐይርካ ተመን‘‘ 

 
መራሒኹም ኣየናይ ዘመንዩ በጊዕ ዝነበረ 
ካብ ዓላ ጀሚሩ ክንደይ ጀጋኑ ዝቐበረ 
ኣየናይ ዘመንዩ ኣብ ሕጂ በጺሑ ዝተቐየረ 
ብዘይ ፍቃድ ህዝቢ ናብ ስልጣን ዝሐኾረ 
ንነጻነት ህዝቢ ኤርትራ ናብ ባርነት ዝቐየረ‘‘ 

 
ጃህራ ህግደፍ ኣብ ሐዲሽ ዓመት 
ንዓገብ ዝበሉ ኣሲርካ ኣለና ማለት 
ህዝበይ ከይትህመል ዓይንኻ ክፈት‘‘ 

 
ህግደፍ ሕጂ ንብዓት ሐርገጽ ትነብዑ 
መን ድዩ ንሕና ንሱ እንዳ በለ ኣጣቒዑ 
ኣብ ኣስመራን ከረንን ኣምሐርኛ ሳዕሲዑ 
ዘይመራሒኹም ምስ ኣቢዪ ታርታ በሊዑ 
ኣይከሰርናን እንዳ በለ ብታሕጓስ ነቢዑ 
ናብ ኢትዮጳያ ከይዱ ኣፍ ልቡ ወቒዑ‘‘ 

 
ንዝሐለፈ ጅግንነት መን ክክሕዶ 
ዘየ ህዝቢ ኤርትራዩ ንወራሪ ዝዓረዶ 
ሕጊ ኣልቦ ምስ ኮንኩም ፈራዶ 

ህግደፍ ዩ ንህዝብና ሐደጋ ዝወረዶ‘‘ 
 



ተቐይርካኒ ዘመን 
በጊዕ ነርካ ተቐይርካ ተመን 

2020 ተዛረቢ, ሰሚዕናዮ ወ ፈኸራ 
ሰሚዕናዮ ወ ናይ ህግደፋዊያን ጃህራ 
ካብ ራስ ቄሳር ክሳብ ራስ ዲሜራ 
ን28 ዓመት ንህዝቢ ኣሲርካስ ጉራ‘‘ 

 
ሰሚዕናዮ ወ ናይ ህግደፋዊ ገጣሚ 
ኣለኹ ዝብል ተዋሒጡ ኣብ ሰልሚ 
ብልሳን ሰማእታትና ዝጀሃር ጠላሚ 
ናይ ኣምስሉ ግጥሚ የብሉን ጣዕሚ‘‘ 

 
ልሳን ዉጉኣት 94 ነሃሰ መልሲ ሃቢ 
መን ድዩ ኣብ ነፋሲት ትእዛዝ ወሃቢ 
ዘመን ሃየባ ትም ኣይትበሊ ተዛረቢ‘‘ 

 
መራሒኹም ንኣቢ መፍትሕ ኣረኪቡ 
ከም ፓፓ ጋሎ ዘዝበሎ ትደጋግሙ 
ህግደፍ ን28 ዓመት ኣፎም ተለጒሙ 
ሕጀ ኣደ በየናይ ዘበን ኢኹም ትዛረቡ 
ክተገርሁ ልቢ ደቂ ገርሂ ልባ ክትሰልቡ‘‘ 

 
ንዓሻ ድርጉሐሉ ብኢሰያስ ዝሐለፈ ሸርሒ 
ብውሽጢ ኣለዉና ክንብል ደለይቲ ፍትሒ 
ህግደፋዊያን መጻንሒ ክገብሩና ን12 ወርሒ‘‘ 

 
ህግደፍ ግብሮምን ልሳኖምን በበይኑ 
በታ ሐሳዊት ልሳኖም ንመን ከእምኑ 
ናይ 28 ዓመት ጥልመቶም ክሽፍኑ 



ዝያዳና ኤርትራዊያን ክኾኑ ዝፍትኑ‘‘ 
 

ህግደፋዊያን ካብ ላዕሊ ንታሕቲ 
ንሶም መራሕቲ ንሳቶም ኣሰርቲ 
ኣብ ኤርትራ ካብ ቤት ትምህርቲ 
ብህግደፍ ዝበዝሕ ቤት ማእሰርቲ 
እወ ህግደፍ ኢኹም ተሐተቲ‘‘ 

 
ተቐይርካኒ ዘመን 

በጊዕ ነርካ ተቐይርካ ተመን 
ጉሒላ ምስ ኣተወ ነስመራ 
እታ እንኮ ዩንቨርስቲ ንቚራ 
ኤርትራ ምስ ህዝባ ኣበይ ከቢራ 
ዓዲ ጀጋኑ ብህግደፍ ደንቊራ‘‘ 

 
ገለ ምስ ከላሽና ገለ ምስ ሽጉጣ  
ህግደፋዊያን ኢዶም ተጨቢጣ  
ሐሞት ፈሲሳ ልሳንኩም ተቖሊፋ 
ንጅግና ወዲ ዓሊ ዝሃበት ኣሕሊፋ 
ቱታ እንዳ በለት ገለ ገጢማ ገለ ደሪፋ  
ሕጂ ውን ብጭርሖ ዘመን ከይንህመል 
ብህግደፍ ኣትማን መራሒኦም ገበል‘‘ 

 
 ህዝብ ኤርትራ ክሳብ ማዓስ ክጃሃሩልካ 
ጉጅለ ህግደፍ ክጃሃሩ ብሰማእታትካ 
ሕጂስ ያኣክል በሎም ንደመኛታትካ 
ካብ ህግደፍ ክትጋላገል እንተ ደሊኻ‘‘ 

 
ኣለና ዶ ተቓውሞ ደንበ 



ኢሰያስ ቃሕ ዝበሎ እንዳ ተዛረበ 
ህዝቢ ኤርትራ ድሕነት ካባና ክጽበ 
ንሕና ግና ግብሪ ኣልቦ ብማዕዶ ንንበ‘‘ 

 
ያኣክል ኣሐስ ወሲዶመን ኣለኹ ኣነሞ 
ካብ በበይንኻ ምቑዛም ሐቢርና ንግጠሞ 
ፍትሒ ነጊሱ ንህዝብና ሪሂዎ ክጥዕሞ 
ካብ ድቃስና ንባራበር ደንበ ንተቓውሞ  
ከምዚ እንዳ በልኩ ንግጥመይ ክዛዝሞ‘‘ 

 
ዓወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ;ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ 
ሰማእታትና፣ስዕረት ንጃንዳ ህግደፍን ዓንገልቶምን፣ ብኣባል ተሐኤ በርሀ 
ዑቅባዝጊ ሃገር ጀርመን። 

 
 
 
 
 
 
 


