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„ይኣክል ! ይኣክል ! ይኣክል ! “ 
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ኣብዚ ጊዜ’ዚ ኣብ ኤርትራውያን „ይኣክል!’ እትብል ጭርሖ ገኒና ትርከብ ። ኣነን እቶም እታ 

ሰማያዊ ዝሕብራ ባንዴራ ኤርትራ ዝምልክቶም መቓልስተይ ነበር ተጋደልትን ኣባላት ውሽጣዊ 

ስርዒት ናይ ተ. ሓ. ኤ. ነበርን እኳ ካብ ካልኣይ ፍርቂ ናይ 70ታት ኣትሒዝና ብእተፈላለየ 

ኣገባባት ‚ይኣክል ! “ ክንብል ጸኒሕና ኢና ። እታ ፣  

 

ዋህዮ ኔው በላ  

ዋህዮ ፣  

ሕሹኽሹኽ ዝኣመላ ፣  

 

ኮምኡ’ውን እታ  

    

ሕዝብና ፣   

ጽባሕ ከትጥሕል  

ኣብ ባሕሪ ሓደጋ  

ንግንባር ንጸጋ !  

 

ወዘተ . . . ኣትብልን ካልኦት ክፍሊ ሙዚቃ ተ.ሓ.ኤ. ናብ ሕዝብን ሰራዊትን ተቕርበን 

ዝነበረት ደርፍታትን መዛሙርን ንኣብነት ኣካል ናይዚ መደብ እዚ ኢየን ነይረን ። እተን 

ንነፍሰን ውድባዊ ፣ ሃይማኖታዊ ፣ ወገናዊ ጸጊዕነት ከም ዘይብለን ገይረን ዘቕርባ ኤርትራውያን 

ናይ ግሊ ናይ መዲያ ትካላት ግን ንኣይ ከም ዝመስለኒ ፣ ነዚ ጒዳይ እዚ ክዛረባሉ ኣይደለያን 

። ስለዚ ከኣ ገለ ሰባት ፣ 

 

ሻዕቢያ ሃላሊት ፣ ቊሩብ ዘይትሓፍር ፣  

ኣብ ሜዳ ኤርትራ ፣ በይና ንኽትሰፍር ፣ 

ወያኔ ወሲኻ ፣ ሓገዝ ሰራዊታ ፣ 

ኣብ ቈላን ከበሳን ፣ ውግኣት ከፊታ ፣  

 

ኢላ ትደርፍ ነይራ“ እናበሉ ክነቕፉዋ ይስምዑ ነይሮምን ኣለዉን ።  

 

ሓቃቶም ፣ ትደርፍ ነይራ ። እዚ ከኣ ብሓቅነት ኣበሃህላኣ ስለ እትተኣማመን ኣያ ። ነዚ 

ሓቅነት እዚ ሕዝብና’ውን ምእንቲ ክፈልጦ እተን ግላውያን ናይ መድያ ትካላት እምበኣር ነዚ 

ናይ ተ.ሓ.ኤ. ናይ ክፍሊ ሙዚቃ ደርፍታትን መዛሙርን ንሕዝቢ ንከስምዕኦ እላቦ ። እዚ ከኣ 

ንሕና ናይ ተ.ሓ.ኤ. ኣባላት ክፍሊ ሙዚቃ ነበር እውን ስለምንታይ ከምዚ ከም ዝደረፍናን 

ዝዘመርናን መግለጺ ክንህብ ኣገዳሲ ኰይኑ ስለ ዝስምዓኒ ኢዩ ። ብዝተረፈ ፣ ትማሊ  ኣበይ 

ወይ ምስ መን ነርኩም ብዘየገድስ እቶም ሎሚ ኣብ ምንቅስቓስ „ይኣክል!“ ተወዲብኩም 

ዘሎኹም ኤርትራያን ምስቶም ንፍትሒ ክንቃለስ ዝጸናሕና ኣሕዋትኩምን ኣሓትኩምን 

ተጠርኒፍኩም ብምቅላስ ፣ ኲልና ብሓባር ኣብ ዝቐረበ ጊዜ ዕላማና ንከነዓውት ጽቡቕ 

ምንዮተይ እገልጸልኩም ።                       



 

ኣነ’ኳ ብዛዕባ ኤርትራን ሕዝባን ብጠቕላላ ብዛዕባ ምምሕዳራዊ ጒዳያት ከኣ ብፍላይ ብዙሕ 

ጊዜ ኢየ ርእይቶይ ጽሒፈ ። ብዝበዝሕ እተዋህበኒ መልሲ ከኣ ዕጉብ ኢየ ። ንምዃኑ ፣ ንስኻ 

ብወገንካ ክቡር ኣንባቢ ካብ ጽሑፋተይ ገለ ዓንቀጻትዶ ትዝክር ? ንኣብነት ብዛዕባ እንታይ 

እንታይ እተጻሕፋ ? ሎሚ ንኣብነት ብዛዕባ እዚ ኣብ ትሕቲ እዛ „ይኣክል“ እትብል ብሓውና 

ኣማኑኤል ዳዋ እተኣታተወት ጭርሖ ዝውደብ ዘሎ ኤርትራዊ ክዛረብ ። ብዙሕ ኤርትራዊ ነዚ 

ዝካየድ ዘሎ ምትእኽኻብ ከም መተካእታ ዘይብሉ ናይ ሕድነት ምልክት ገይሩ ክርድኦ ይርኤ 

። ኣነ ግን ካብዚ እተፈልየ ርእይቶ ኢዩ ዘሎኒ ። ንሱ ከኣ ከምዚ ዝስዕብ ኢዩ ። ካብ ጊዜ 

ፈደረሸን ክሳብ መዓልቲ ነጻነት ሕዝቢ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ናይታ ብኣበሓጎታትና ተነዲፋ 

ዝጸደቐት ሓባራዊት ምልክት ይጓሰ ነይሩ ። ንሳ ከኣ እታ ሰማያዊ ዝሕብራ ባንዴራ ኢያ ። 

እዚ ኲሉ ኣብ ጒዕዞ ቃልሲ እተሰውኤ ኤርትራዊ እምበኣር ነዛ ብዓመጽ ዝወረደት ባንዴራ ኣብ 

ንቡር ቦታኣ ንምምላስ ኢዩ ነይሩ ። ድሕሪ ነጻነት ግዳ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ወሪዳ ። በዚ ከኣ 

ሕዝቢ ኤርትራ ብስምዒትን ብተግባርን ኣብ ክልተ ተመቒሉ ። ስለዚ ከኣ ኣብ ዝግበር 

ኣኬባታትን ሰላማዊ ሰልፍታትን በዓላትን ክልተ ባንዴራታት ከዘውትር ይርኤ ኣሎ ። ኣዚ 

ፍልልያት እዚ ብሓቀኛ ሓድነት ክሳብ ዘይተኣረመ ኣብ ኤርትራ ሓድነት ፣ ማዕርነት ፣ 

ሕውነት ወዘተ . . .  ክረጋገጻ ኢልካ ምጽባይ እምበኣር ነፍሰ ምትላል ኢዩ ። 

 

ዘይሕጋዊ መራሕን  ዘይሕጋዊት ባንዴራን የርሕቐልና ! ! !                       


