
ጎቦ ኣዳል ታሪኻዊ ታባ 
ንኤርትራ ዩሁዳ ከየረከባ 

ኣዳል ቲቪ ንድሕነት ህዝባ 
መጸዋዕታ ምቃልሕ ሂባ’’ 

 
ደንበ ፍትሒ ክንብል ጎተት 

ኢሱ ስለ ዓባይ ኤትዮጵያ ክተት 
ስለ ዘይወሰና ከመይ ዘይንሕተት’’ 

 
ኣንፈቱ ዝሰሐተ ንፍትሒ ደንበ 
ንዓመታት ንዘዝሐንገዱ ክጽበ 

በዓል ንጹር ራኢ ዕላማ 
ኣየብዝሕን ዩ ድራማ 

ያኣክል ዓገብስ በዚሑናኳ 
ሃገራዊ ዕርቂ ጎሲኻ ያላኻ’’ 

 
ትሕቲ ቅርጻ ሃገራና ኣዳኺሙ የለን ዝበለ 

ምድሪ ባቡር ኣስመራ ባጽዕ እትው ምስ በለ 
ብመንግስቲ ጥልያን ከይህነጽ ዝኸልከለ 
ን30 ዓመት ግዝያዊ መንግስቲ ዝተባህለ 
ብሐይሊ ብረት ዝመርሕ ዘሎ ጉጅለ 

ካብ ማዓስዩ ብህዝቢ ኤርትራ ዝተወከለ’’ 
ህዝብን ሰልፍን ፈላሊኻ ዘይምርኣይ 
ጽልኢ የብልናን ምስ ህዝቢ ትግራይ 



ድሕሪ ህግደፍ ኩሉ ክኸውንዩ ሰናይ’’ 
 

እንታይ ኣሎ ናይ ህዝብና ደሃይ 
ኤርትራዊየ ኣይኮንኩን ትግራዋይ 

ብጭፍራ ደም ከልቢ ኮይኑ ደም ደቀይ 
ንማፍያዊ ጉጅለ ህግደፍ እባ እለዩለይ’’ 

 
ጀብሃ ምስ ግንባር ደቀባት ሃገራዊያን 
ይሁዳ ወትሩ ሐሶት ብደዔ ጥቕራንን 
ኣንፈትና ሲሒትና ሲኢና ምትእምማን 
ፍትሐዊ ደንበ ስራሕና ኣይሰራሕናን 
ንህግደፍ ንምእላይ ሲኢና ምውሳን’’ 

 
ኣብዘይ ሰምዓካ ደብሪ ኣይትማህለል 
ኣንፈትና ሲሒትና ካብ ንብል ኮለል 

ንሕቡእ ኣጀናዳ ዘለዎም ያኣክል ንበል’’ 
 

ብልሳን ሃገራዊ ባይቶ ኣዳል ቲቪ 
መጸዋዕታ ንዉጹዕ ሐይልታት ንምክልኻል 
ትኣምኖ ሊኢካ እንታይ ጎዲልሉኒ ኣትበል 

ዩሁዳ ዝኣመነ ኣሚኑ እንበር ኣይኮነን ሐያል’’ 
 

ንኢሰያስ ቀደም ሎኽመኛ ሰሚናዮ 
ሐሳዊ ሳዲስቲ ምዃኑ ፈሊጥናዮ 
ዕቅፋትን በዚሑና ንከይእለዮ’’ 

 
ህዝቢ ኤርትራ ፍታሕ ይጽበሎ 

ንባርነት ኣይኮነ መስዋእቲ ዝኸፈሎ 
ብመንገዲ ኣዳል ቲቪ ኣለና ንበሎ’’ 

 
ህዝቢ ኤርትራ ወላዲ ጀጋኑ 



ብዉዑይን ዝሑልን ተፈቲኑ 
ሕጂ ዶ ብህግደፍ ደኒኑ 

ን30 ዓመት መዓስ ቀሲኑ’’ 
 

ሕቡእ ተልእኹኡ ተጋሂዱ 
ሕጂ ኣይኮነን ቀደምዩ ክሕዱ 

መነመንዮም ደድሕሪኡ ዝኸዱ’’ 
 

ሳግላ ብላዕ ኣትቕላዕ 
ድጉል ምስጢሮም ጽባሕ ይቅላዕ 
ዝበሉ ይበሉ ኣብ ዕላማና ንጽናዕ 
ወዲ ዓሻ ክልተ ግዜ ይውቃዕ 
ዓገብ ስለ ዝበልና ዶ ንግፋዕ’’ 

 
ጀብሃ ምስ ግንባር ኤርትራዊ 
ደላይ ፍትሒ ወደባት ሃገራዊ 

ከም ኢሰያስ ኣይኮነን ኣጎድቲ ሐዊ 
ንመስል ንሐርነት ዩ ዝቃለስ ዘእዊ’’ 

(ይቅጽል) 
ዝብኢስ ዝብላዕ ኣሎ እንተበልዎ ኣበይ ከይበለ ጎየየ 
ዩሁዳ ብፍሑኽ ፍሑኽ ኣስመራ ዕባይ ኣባ ጎብየ 
ይብለናሎ ኤርትራዊ ኣይኮንኑን ኢትዮጵያዊ እየ’’ 

 
ኣይናትናንዩ ሐላፍነት ዝጎደሎ ወረ 

ጀብሃዊ ሰሰናዩ ክምነዩ ግዳም ዝሐደረ 
ንሕጂ ሐሶትን ጸለመን እንተ ተዘመረ 

 ሐቅና ከዋጻኣና እዩ ኣጆኹም ደቂ ኤረ’’ 
 

ክንተፍኦ ዶ ክነውጽኦ 
ካብ 91 ክሳብ ሎሚ ተቓወምቲ 
ምፍንጭል ለይቲ ምስ መዓልቲ 



ካብ ላዕሊ ንታሕቲ 
ጸሐፍቲ ምስ ደረስቲ 
ድሕሪ ማይ ናብ ባዓቲ 
ፍረ ኣልቦ ተዛረብቲ’’ 

 
ንጹር እዩ ኣቃላልሳና 

ዕላማኹም ቀይሩ ኣይትበሉና 
ብልፍንቲ ግንባር ወያነ መዓስ ረቢሕና 
ኢድ ምትእትታው ኣይንቕበልን ኢና’’ 

 
ገመል ሰሪቕካ ጉንብሕ ጉንብሕ 

ገመል ጉዕዝኡ ይቐጽል ከልቢ ይንባሕ 
እንተ እቲ ምውጋሕ  

ብኤርትራዊያን ዩ ዝወግሕ ጽባሕ’’ 
 

ንሐርነት ውን ዋጋ ዝኽፈሎ 
መጸዋዕታ ሃገራዊ ባይቶ ንቀበሎ 
ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዓዲ ዘሎ 
ንኣዳል ቲቪ ይካታተል ኣሎ 

 
ሕጂ ውን ንውዲት ይዳሎዩ ዘሎ 

 ህዝቢ ኤርትራ ዓይንኻ ቋሕ ኣብሎ’’ 
 

ኣነ ተዝኸውን ሻንበል ናይ ጸጸራት 
ነጻ ምበልኩዎም ንኹሎም ኡሱራት 
ዩሁዳ ተዓጢቑሎ ንህዝብና ጥፍኣት 
ሕጂስ ወስኑ ምክልኻል ሐይልታት’’ 



ዓወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ‘‘ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ 
ሰማእታትና,ስዕረት ንጃንዳ ህግደፍን ዓንገልቶምን‘‘ ገጣሚ ኣባል 
ተ,ሐ,ኤ,በርሀ ዑቅባዝጊ ካብ ሃገር ጀርመን’’07 04 2021። 

 
 
 


