
ሕድሪ ሰማእታትና ክቡር እዩ 
በርሀ ዑቁባዝጊ ሃገር ጀርመን 

መበል 55�ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ 
ህዝቢ ኤረትራ ክሳብ ሎሚ ብዘይ ደሞክራሲ 

መሰል ዝሐተተ ብህግደፋዊያን ብጥይቲ መልሲ.. 
ፍርስ ውድ ፋርሶታት ሐምድ እድሪ ዓዋተ 

 
ንከዳዓት ቀቂ ሃገርን ንመግዛእትን ዝመከተ 

ናበይ ንምብጻሕዩ ዝካየድ ዘሎ ዘመተ.. 
ዘይወግሕ መሰልዋ ኣብ ቦኽራ ትሸይን 
መንዮም መዋፈርቲ ናይዚ ምብትታን 
ንህዝቢ ኤረትራ ዝኸልእዎ ምስሳን.. 
ስዉእ ሐምድ እድሪ ዓዋተ ጅግና  

ምስ ተመንዘዔት ኣውሊዕ ባንዴራና 

  
ሰማይ ዝምድራ ኣቦሐጎታትና ዘረከቡና 
ነስላምና ንክስታና ክንቃለስ ዓዲሙና 
ጸረ መግዛእቲ ዓጢቑ ክንዲ ዘዕጠቐና.. 
ብ61�ባሕቲ መስከረም ከየበል ሰለም  



ጅግና ሰለ ዝዓኣወጀ ጸላኢ ክህረም 
ኣታ እዚ ህዝቢ ነርዎድዩ መርገም 

ኣብ ልዕሊ ጀጋኑና ጸለመ ዝዳጋገም.. 
መን እዩ እቲ ሽፍታ 

እዛ ብርኩታ እብኒ ኣላታ 
ኢሰያሳዊያ በዚሑ ህውተታ.. 

ጥቕሲ ስዉእ ሐምድ እድሪስ ዓዋተ  
ዓወት የሎን ቆላን ከበሳን ከይሰመረ 
ሕጂ ውን ሰመርና ከም እምኒ ዓረ 

ሃየ ንድሕነት ህዝቢ  ንፈር ብማዕረ.. 
ንህዝቢ ብሂወቱ እንዳ ቀበሮ 

ብጃንዳ ህግደፍ ኮይኑ ዝሮ ንሮ 
ነዚ ህዝቢ እንታይዩ ዘባራብሮ 

ጻዊዒት ንለውጢ ዶ ዲም ኮቦሮ.. 
መስከረም መጸት ቁስሊ ትጎድኡ 

ካብ ንሐርበኛታት ጸሎሎ ትቐብኡ 
ሐንጎልኩም ከም ሰብ ሐሰቡሉ ብኣጉኡ.. 

ጉጅለ ኣርዮስ ተግባራቶም ዘርጊ 
ርብዒ ዘመን ኣልቦ ቁዋም ሕጊ 

ብወፍሪ ጅነቫ ተኽዲኑ ኮሎ ትኪ 
ዝቃወም ዊሑዱ በዚሑ ዝበኪ.. 

ኢሰያስ ዝቐትሉ ኣኻላባቱ ዘርጊሑ 
ዓቢ ኑኡስ ሃጽ ኢሉ ሃገሩ ራሕሪሑ 

ተሰዲዱ ውን ምቅዋም ኣብዩ ፈሪሑ.. 
ሕድሪ ሰማእታትና ምስ ተጠለመ 
ለውጢ ንምምጻእ እንዳ ተዓደመ 

እንታይ ይጠቅም ተሐቡኡ ተጓዘመ.. 
ባንዴራ ዘይጸደቀት ብህዝባዊ ባይቶ 
ርብዒ ዘመን ብዘይ ሕቶ በዘይ ሪኢቶ 

ንህዝቢ ኤረትራ ማዓስ ሪሒሳቶ.. 
መስከረም ዋሕስ ናይ ሐርነት 
ንስኺ ኤረትራዊት መንነት 



ህያብ ናይ ሰማእታና መድሪ ገነት.. 
ክንዲ ምስ ቀዳሞት ምልዛብ 

ኣሽማት ምዝንጣል ብዘይ ኣጋባብ 
ካብ ኣፍካ ዝሃበካ ክዝራብ 
ይሐይሽ መርጽካ ምውዳብ.. 
ካሰል ሕላገት ናይ ቃልሲ 
ኣነ ኣነ ተሳዒሩ ሎምሲ 

ብሐባር ክንቃለስ ንደሞክራሲ 
ብሐሙሽተ ውድባት ብስኒት 
ከምቲ ናይ ህዝብና ትምኒት 

ሐደ ስጉቲ ኣሞቱሎ ንቕድሚት.. 
ካብ ትኸውን ጥራይ ተዛራቢ  
ጸጸሩ እሞ ይደርቢ ህዝቢ 
ቃልስና ክረክብ መዕለቢ.. 

ሹዑ ውጺኢቱ ክረኤ ኣብ ባይታ 
ህዝብና ክረክብ ቅሳነት እፎይታ 
ፍትሒ ክነግስ ኣብ መጭረሽታ.. 

ደለይቲ ፍትሒ ምስ ሰመሩ 
ጉጅለ ሸታቱ ምስ ተባረሩ 

ሰማእታትና ክቀስኑ ንሐዋሩ 
መላኻዕቲ ሐሶት ጽሞም ይሐድሩ.. 

መስከረም ታሪኻዊት ማዓልቲ 
ሰነድ ሰማእታትና ክብርቲ 

ክቡርዩ ናይ ጀጋኑና መስዋእቲ.. 
ጉጅለ ህግደፍ ተሐግሒጉ ምስ ወጸ  
ህዝቢ መራሕቱ ባዕሉ ምስ መረጸ 
ንዓዱ ክምለስ ተገዲዱ ዝወጸ.. 
ቅዋም ሕጊ ሃገር ምስ ጸደቐ 

ወከልቱ ሃገራዊ ባይቶ ምስ መረቐ 
ሐወልቲ ሰማእታትና ምስ ተነድቀ 

መንግስትና ንብሎ ብህዝቢ ዝተመረቐ.. 
ህዝብና ኤረትራ ምስ ወግሐሉ 



ሃብቲ ናይ ሜሬቱ ባዕሉ ክጥቀመሉ 
ቀይሕ ባሕርና ባዕልና ክንሕንብሰሉ.. 

ን55�ዓመት ኣፍካ ክዕበስ 
መጸዋዕታ ንዓቢ ኮነ ኑኡስ 
ገለ ትውድስ ገለ ተናኣእስ 

ተባራበር ትም ያኣክል ሎምስ.. 
ኣርዮስ ምስ ጭፍራ ምስ ተባረረ 

ቅልጽም ህዝቢ ኤረትራ ምስ ተረረ 
ሹዑ ይንገር ናይ ባሕቲ መስከረም ፍረ.. 

ዓወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝብና 
ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ ሰማእታትና 
ኤረና ሸዊት ለምለም ክኸውን ዓድና 

ዕንወት ንጃንዳ ህግደፍ ዝብሉ ይንበረልና 
 


