
ታሪኽ ተጋድሎ ሐርነት ኤርትራ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ 
ብጅግና ዓዋተን ብጻቱብ ብ61 ኣብ ኣዳል ዝተወለዔ ሽግ 
ጀጋኑ ኤርትራዊያን ንወራር ኢትዮጵያ ከይበሎም ዕጅብ 
ካብ ራስ ቄሳር ክሳብ ራስ ዲሜራ ምስ ተባህለ ኣርክብ 
ጅግንነት ኤርትራዊያን ኣታ ዘይትፈልጥ ተማሃር ኣንብብ’’ 

 
ካብ ተሰነይ ንመንደፈራ 
ነቑርደት ምስ ገበረ ሐራ 

ሎሚዶ ጽባሕ ክብላ ነስመራ’’ 
  

ኣብ ባረንቱ ክራባረብ 
ህዝቢ ጋሽ ባርካ ተዛረብ 

ከመይ ነበረ ውግእ ናይ መረብ 
መንዩ ንበይኑ ገባሪ ቅያ ኮይኑ ዝዛረብ’’ 

 
ሐጺር ታሪኽ ቅያ ሰራዊት ተሐኤ 
ንስምረት ንሃገራዊ ዕርቒ እንዳ ቃለሔ 
ኣብ ከተማን ሜዳን ታሪኽ ዝሰርሔ’’ 

 
ኣብ ኣስመራ ቅያ ዝሰርሑ ብቐትሪ 
ከመይ ነበረ ናይ ጀጋኑ ፈዳይን ነድሪ 
ውጻማዓት ብሂወቱ ከሎ ተቐባሊ ሕድሪ 
መኒኻ ታ ንሐቂ ደፊንካ ሐሶት ተውሪ’’ 

 
ውድብ ተሐኤ ብውዲት ምስ ተበተነ 
ድሕሪ 82 በትን በትን እንዳ ተሃደነ 
ክሳብ 91 ብረቱ እኳ ዘየድነነ 
እዚዩ ቲ ታሪኽ ዘይተጋነነ’’ 

 
እቲ ብውሽጥን ብሜዳን ታሪኽ እንዳ ሰርሔ ዝተሃረመ 
ብውዲት ክልተ ጃንዳ ዝተገፍዔ ተሐኤ እኳ ዘይተቐየመ 



ጸረ ደቀባት ምስ ጉጅሉኡ ብተዳጋጋሚ ውዲት ዘኣለመ 
እቲ ብ61 ዝተወለዔ ሽግ ብ91 ብመስዋእቲ ምስ ተዛዘመ 
ጉሒላ ሳሕል ዘተ ምስ ውድባት ሐሸውየ የለንዩ ዝደገመ’’ 

 
እቲ ከም ዘይሃገራዊ መሰሉ ዝተገፈፈ 
ቅድሚ ዕርቂ ንውዲተኛታት ምስ ሐቖፈ 
ንህዝቢን ሰራዊትን ዝኸድዑ ምስ ጠርነፈ 
ኣቃልሳና ፍረ ኣልቦ ኮይኑ ዩ ዝተረፈ’’ 

 
ገ እንዳ በሉኻ ዶ ን30 ዓመት ትጋገ 
እቲ ንመሰል ዝደመየ ዝሰንከለ ዝነፈገ 
ዘተ ምስቲ ኣብ ዝባና በሰላ ዝሐድገ’’ 

 
ኤርትራዊያን ንዓመታት ዝከፈሎ መስዋእትነት 
ብጋኔን ኣነየ ነጻ ኣውጺኤካ መሰል ኣይትሕተት 
ውጺኢት ደማዊ ቃልስና ን30 ዓመት ባርነት’’ 

 
ካብ ቤት ትምህርቲ ቤት ማእሰርቲ ነዲቑ 
ንህዝቢ ኤርትራ ን30 ዓመታት ኣሕቂቑ 
ዳግማይ ውዲት ምስቶም ንጀጋኑ ዝሐነቑ’’ 

 
ኣለና ወ ደቂ ሱሶ ሰብዓ ናይ ዕድመ ሰብ ጸጋ 
ንዓዲ ጀጋኑ ዘይንርፍቅድ ክትወርድ ናብ ዕዳጋ 
ኣታ ግደፉ ገዛ ዑኮት ኣይትተንክፉ ብጌጋ 
ሰራዊት ተሐኤ ታሪኽ ሰሪሑዩ ኣብ ሜዳ’’ 

 
ንኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ገርና ማእከል 
ደለይቲ ፍትሒ ብጭፍራ ዘይንውከል 

 ኢዮበል ናይ 30 ዓመት ኣብ ደገ ነብዕል’’ 
 



ን60 ዓመታት ኣብ ቃልሲ 
ንሽግርና ኣይረኸብናሉን ፈውሲ 
ክንዲ ስኒት ባእሲ ያኣክል ሎምሲ’’ 

 
ድሕሪ ናይ 30 ዓመት ቃልሲ ድስደስ 
ህግደፋዊ ኢሰያስ ዝመርሖ ድያብሎስ 
ንሐጎስ ካብ ዝቐየሮ ናብ መልቀስ 
ንህዝቢ ብሐርነት ክንድብሶ ንበገስ’’ 

 
ዓወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ 
ሰማእታትና፣ስዕረት ንጃንዳ ህግደፍ ዓንገልቶምን፣ ገጣሚ ዉሽጡ ሕሩር 
ኣባል ተሐኤ ብርሀ ዑቅባዝጊ ካብ ሃገር ጀርመን። 

 


