
ህዝቢ ኤርትራ ንታሪኻዊት ዕለት እንቋዕ ኣብቃዓካ 
እቲ ምንታይሲ ቀያሕትን ጸለምትን ምስ ከፈልካ 
ንመግዛእቲ ኢትዮጵያ ነበረ ያ ነበረ ስለ ዝገበርካ 
ሕጂ ውን ንጭፍራ ህግደፍ ክትዕወተሎም ኢኻ’’ 

 
ልዑላዊት ኤርትራ ንዘለኣለም ትንበር 
ኣብ ተሐኤ ዝተሰዉኡ ኣብ ግንባር 

ንጀጋኑ በጃ ህዝቢ ዝሰንከሉ ብዓረር 
እዮበል ንኽብሮም ንጽንብል ነኽብር’’ 

 
ንኽብሪ እቶም ጀጋኑ  

በጃ ሃገሮምን ህዝቦምን ዝኾኑ 
ንክብርቲ ሂወቶም ዝመነኑ’’ 

 
ብደሙ ልዑላውነቱ ኣራጋጊጹ ሐርነት ዝሐረሞ ህዝቢ 
ብልሳን ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ሳታላይት ኣዳል ቲቪ 
መጸዋዕታ ኣብ 24 ግንቦት ንሕጊ ኣልቦ ክንብል እንቢ 
ጭርሖና ሕጂ ብሐደ ድምጺ ለውጢ ብህዝባዊ ናዕቢ’’ 

 
መልሐስ እንተ ነዊሐ የእዳው ይለምሳ  
ብመተካእታ ደርጊ ሉኡኽ ኣስራተ ካሳ 
ኤርትራዊት ኣደ ቀሲና ማዓስ ደቂሳ 

ንመስዋእቲ ደቀን ኣይረኸበትሉን ሞሳ’’ 

 
ኣደታት ሰማእታትና ዶ መተጠለማ 

ደኺምና ከይበላ ንዓመታት ዝተጸመማ 
ብጭፍራ ነጻነት ከስተማቕራ ዝተሐረማ 

ብ67 ዝተሰደደት ንዓዳ ኣይተመለሰትን ይማ 
ኣደታት ጀጋኑ ሐርነት እየን ዝሐልማ’’ 

 
እዮበል ነጻነት ድሕሪ ን30 ዓመታት 
ነጻነት ዋጋ መውጋእቲ ምስዋእትነት 



ታሪኽ ኢሰያስያዊያን ታሪኽ ኣንድነት 
ኣይከሰርናን ኢሉ ካብ ኣግሃዶ ንጥልመት 

 ቱታ ቱታ ንባርነት ክንልውጦ ናብ ሐርነት’’ 
 

ጭርሖ ኢሰያስ ጭርሖ ሃይለ ስላሴየ 
ኤርትራ መሬታ እንበር ህዝባ ዶ ደልየ 
ንትምኒቱ ክነህስሶ ሐቢርና ሃየ ንጓየ’’ 

 
ክልተ ጎራሕት ሐኹምሽቲ ስንቆም 
ኢሰያስ ዝመራሒኦም ሐደ ርእሶም 

ቅሳነት ህዝቢ ኢርትራ ስለ ዘይድሶም 
ን30 ዓመታት ደም ንጹሃት ኣፍሲሶም’’ 

 
ቃልሲ ህወሐት ንመቐለ ዝነበረ 
ኣንፈቱ ነዲስ ኣበባ ምስ ተቐየረ 
ኢሰያስ ዕላሙኡ ስለ ዘየተግበረ 

ንኣቢዪ ሕዙ ተደምረናል ዝዘመረ’’ 
 

ንህዝቢ ኤርትራ ክብትንን ዝሐገዝዎ  
ተጋሩ ሕጂስ ንውዲት ኣይትሕለምዎ 
ንዓመታት ዝተጸመሞ ዶ ወሒድዎ 

ንለውጢ ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ ኣለዎ’’ 
 

ዕውር እንታይ ትደሊ ብርሃን 
ኤርትራና ኣይኮነትን መኻን 

ለውጢ ጸረ ጭፍራ ብኤርትራዊያን’’ 
 

ምክልኻል ሐልታት ኤርትራ ሕበሩ 
ንውዲተኛ ንምቕያር ኣንፈት ግበሩ 

ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ክሐጽር ዕምሩ 
ንማፍያዊ ጭፍራ ህግደፍ ክተባርሩ 



ንጭፍራ ህግደፍ ነበረ ያ ነበረ ክትገብሩ’’ 
 

ኢድና መዓስ ዓሚኹ ማይ 
ኤርትራ ኣይኮነትን እኳ ትግራይ  
ዶብና ኣይነድፍርን ከም ተቤናይ 
ብኤርትራዊያን ዩ ዝበርቕ ጸሐይ 
ንውዲት ኣይነፍቅድን ዳግማይ’’ 

 
ወዲ ድሙ ነይገድፍ ግብሪ እሙ ከም ቀደሙ 

ኤሊት ተጋሩ ኣምሐሩ ንባሕርና እዮም ዝሐልሙ  
መግዛእቲ ኢትዮጵያ ብ91 ብመስዋእቲ ዩ ተዛዚሙ 
ሑሉፍ ታርኽ ኣንድነት ክትደግሙ ኣይትድከሙ’’ 

 
ንነጻነት ኤርትራ የብሉን መተካእታ 
ጃንዳ ህግደፍ ከይፈረሱ የለን ሩፍታ 

ኤረና ዓዲ ጀጋኑ ክትምራሕ ብደቀባታ 
ብኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ መጸዋዕታ 
ኣብ 2021 ክንገብረሉ መደምደምታ’’ 

 
ብኣውራጃይ ኣውራጃካ ዝፈርስ ጉጅለ የለን እሞ’’ንማፍያዊ ጉጅለ ሐቢርና 
ንግጠሞ’’ኣከለጉዛይ ሐማሴን ሰራየ፣ሰንሒት ሰምሃር ሳሕል፣ባርካ 
ደንካልያ’’ካብ ራስ ቄሳር ክሳብ ራስ ዲሜራ’’ደቀባት ኤርትራ’’ብስኒት 
ንበገስ ህዝቢ ክወግሐሉ፣ኣውራጃታት ድሕሪ ሰዕረት ጭፍራ ህግደፍ፣ናብ 
ንቡር ክምለስዩ ኹሉ። 
 
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።ኣብ 2ይ ክፋል ይቕጽል 
05 24 2021) 

 
 



 
 
 


