
ዝሐለፈ ኣሉታዊ ውዲት ወያነን ግንባርን ኣብ ልዕሊ ተሐኤ ከይድገም ንጠንቀቕ’’ዑፈይ ብረሪ 

ኤርትራ ንኤርትራዊያን ዘምሪ’’ ኣብ መቓብር ጭፍራ ህግደፍ’’መለይ ክትንበልብሊ። 

 

 
 

ደቂ ኤረይ ኤርትራዊያን እንበር ኣይኮናን ኢትዮጵያዊያን ኣምሐር ይኹኑ ተጋሩ''ቁሩብ 

ንድሕሪ ክመልሰኩም''ሐገዝ እንተ ኾነኩም’’ታሪኽ ወዲ ቐሺ ዝበሃል ገዲም ተጋዳላይ ህዝባዊ 

ሐልታት''ምስ ኢሰያስን ጉጅልኡን ተባኢሱ ናብ ተጋድሎ ሐርነት ኤርትራ ኢዱ 

ሂቡ''ንመሪሕነት ተ.ሐ.ኤ ከምዚ ኢሉ ኣተንብሃሎም''ንህዝባዊ ግንባር ንምድምሳስ ድልዋት 

እነተኮንኩም ኣነ ክመርሐኩም በሎም''መልሲ መራሕቲ ተ.ሐ.ኤ ግና ከምዚዩ ዝነበረ ደቂ ኤረ። 

 

ምስ ህዝባዊ ግንባር ዘለና ዘይምርድዳእ ብዘተ ንፈትሖ እንበር ንህዝባዊ ግባር ንምድምሳስ 

ዕላማና ኣይኮነን ዝብል መልሲ ምስ ሃብዎ''ንሱ ግና ቀጺሉ ንህዝባዊ ግንባር ንምድምሳስ ናብ 

ደርጊ ኢዱ ሂቡ ንደርጊ መሪሑ ንሳሕል ወረደ''ንኢሰያስን ጉጅሉኡን ጸሊእካ ምስ ህዝባዊ 

ሰራዊት ምርብራብ ተኻይዱ እዚ ዘይበሃል መስዋእቲን ስንክልናን ኤርትራዊያን 

ተኸፊሉ''ኣስተውዕሉ ሕጂ ውን ንኢሰያስን ጉጅልኡን ጸሊእካ''ኢድ ሸናሒት ጸናሕቲ’’ ክንዲ 

ንፍሽሽታዊ ጉጅለ ህግደፍ ብደገን ብውሽጥን ሐቢርካ ካብ ሱሮም ሚሒኻ ምድርባይ’’ ውዲት 

ኣሊምካ ንምክልኻል ሐይልታት ኤርትራ ነቲ ግዳይ ንምድምሳስ ውዲት ይእለም ኣሎ እሞ 

ዓገብ’’ንፋስ ኣይነእቱ ንለውጢስ ባዕልና ወደሐንኩም''ዕላም ኢትዮጵያዊያንን ጉጅለ ኢሰያስን 

ንህዝቢ ኤርትራ ኣዳኺምካ ምስ ኢትዮጵያ ምሕዋስ ሰለ ዝኾነ’’ ኢትዮጵያዊ ሉኡኽ 

ኣይከሰርናን ክልተ ህዝቢ ኢና ኢሉ ዝኣምን እንተሎ ዓሻ ጥራዩ ኢሉና እንድዩ። 

 

ዕንቅፋት በዚሑና እንበር’’ኤርትራና ኣይኮነትን መኻን’’ ናትና ኣይንህብ ዘይናትና ኣይንደሊ’’ 

ሐቀኛ ለውጥስ ብኤርትራዊያንዩ ዝራጋገጽ’’ህዝቢ ኤርትራ ምስ ኣህዛብ ኢትዮጵያ የብሉን 

ጽልኢ’’ኣብ ፍትሐዊት ኤርትራ እንካን ሃባን ክከውን ኣብ መጻኢ። 

ሐለምቲ ባሕርናን ርስትናን በዚሖም’’ካብ መግዛእቲ ቱርኲ ናብ መግዛእቲ ግብጺ’’ካብ 

መግዛእቲ ግብጺ ናብ መግዛእቲ ጥልያን ናብ መግዛእት እንግሊዝ ናብ ኤርትዮጵያ’’ን30 ዓመት 

ኣፍሲሳ ደማ ሐራ ወጺኣ’’ሕጂ ድማ ብፋሽሽታዊ ጉጅለ ህግደፍ ን31 ዓመት ተጨውያ። 

 

ህዝቢ ኤርትራ ንጥፍኣት እንዳ ተጓረተ’’እንካን ሃባን ዘተ’’ ክንዲ ስኒት ሐሳባትና ተመቒሉ ኣብ 

ሰለስተ’’ንሱ ኣይነበረን ጭርሖ ጀግና ሐምድ እድሪስ ዓዋተ’’ኤርትራዊያን ሐዊ 

ኣይተናኽሱ’’ብዝቀደምን ብዝደሐርን ከይትኽሰሱ’’ኣብ ምፍልላይና ዝነብር ዘሎ ፋሽሽታዊ 

ጉጅለ’’ኢደይ ኢድካ ኢልና ንእለ። 



 

መዳናገርቲ ብህዝቢ ኤርትራ ኣይትሸቅጡ’’ስጋ ሰብ ለቢሶም ዕንቅርቢት ተመን’’ካብ ጥንቲ 

ታሪኽዩ ምስከር’’ህዝቢ ኣከለጉዛይ ኤርትራዊ እንበር’’ትግራዋይ ኮይኑ ኣይፈልጥን’’ ጸላርቲ 

ህዝቢ ኤርትራ ተንቤናይ ምስ ሰዓብቱ ጋኔን። 

 

ዓወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ ሰማእታትና’’ስዕረት ንጃንዳ 

ህግደፍ ዓንገልቶምን’’ ብኣባል ተጋድሎ ሐርነት ኤርትራ በርሀ ዑቅባዝጊ ካብ ሃገር ጀርመ 24 

መስከረም 2022። 


