
 መበል 26 ዓመት ስርሒት ፈንቅል ኣብ ከተማ ማንሃይም ተኸቢሩ 

መበል ዕስራን ሽዱሽተን ዓመት ስርሒት ፈንቅል ብዕለት 14.02.2016  ኣብ ትሕቲ “ፈንቅል 

2016 ኣብ ድሮ ብሩራዊ ኢዮቤልዩ ናጽነት ኤርትራ” ዝብል ቴማ ብክብ ዝበል ድምቀት ተኸቢሩ 
ኣምስዩ። 

እዚ በዓል’ዚ ብኣላይነት መንእሰያት ህግደፍ ማንሃይምን ከባቢኡን ይበዓል ስለዘሎ፡ ቁጽሮም 

ብርክት ዝበለ መንእሰያት’ዮም ተኻፊሎም። ብሙዚቃን ደርፍታትን ከድምቑዎ ዝተዓጥቁ’ውን 

ኣንተዀኑ ኣብ ክሊ ዕድመ 20 -24 ዓመት ዝዕድሜኦም መንእሰያት’ዮም ነይሮም። 

መደብ ንምጅማር ዝክረ ሰማእታት ምስተኻየደ፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ቋንቋ’ደ ማሕበረ ሰብ 

ማንሃይምን ከባቢኡን ዝመሃሩ ቆልዑ “ውድብና” ብእትብል መዝሙር ብምዝማር እቲ መደብ 
ከምዝኽፈት ገበሩ። 

 

ብድሕሪ’ዚ  ኣቲ ካሕሳይ ተወልደ ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ነቲ በዓል ዘንጸባርቕ ሓጺር 

መደረ ኣቕሪቡ። ስርሒት ፈንቅል ካብ ዕለት 08 ክሳብ ዕለት 16.02. 1990 ዝተኻየደ፡ ሓደ 
ካብቲ መዘና ዘይብሎም መግለጺ ክርከቦ ዘጸግም ቅያታትን ስርሒታትን ገድሊ ኤርትራ ምዃኑ ከኣ 

ኣብሪሁ። ካብዚ ብምቕጻል’ውን ኣደ መንበር መንእሰያት ህግደፍ መንእሰይ ሓረና ኣለምሰገድ 

“እንቛዕ ብደሓን መጻኣኩም። ነዚ ክቡር በዓል ብሓባር ከንብዕሎ ናብዚ ምምጻእኩም ብጣዕሚ 
ሕጉሳት ኢና ነመስግነኩም ከኣ። ብፍላይ ግን ንኣዴታትና ደቂ ኣንስትዮ ሃማደኤ ማንሃይምን 
ከባቢኡን ሃይድልበርግ ፡ ህግደፍ፡ ማሕበረ ሰብ፡ ነዚ ክቡር በዓል ከነዳሉ  

ዝገበርኩምልና ምትሕግጋዝ ብስም መንእሰያት ህግደፍ ምስጋናይ የቕርብ ድሕሪ ምባላ፡ “ፈንቅል 
በሪ ናጽነት ዝኸፈተልና፡ ብዙሓት መንእሰያት ብምኽፋል ስለዝዀነ፡ ንሕና መንእሰያት ከኣ 

ተረከብቲ’ዚ ረዚን ሕደሪ’ዚ ስለዝዀንና፡ ኩሉኹም ወለዲ ንደቅኹም ናብ ውድብ መንእሰያት 

ህግደፍ ንክጽንበሩ ጻዕርታት ከተካይዱ እላበወኩም” ብማለት መልእኽታ ዛዚማ።ኣስዒቡ 
መንእሰይ መሓሪ ተስፋልደት፡  ንስርሒት ፈንቅል ኣመልኪቱ ሓጺር መግለጺ ድሕሪ ምሃብ፡ 
ብዛዕባ ተኣታትዩ ዘሎ ሓድሽ መድረኽ ኣሰራርሓ ማለት ንኩሉ ሃገራዊ ዘሳትፍ ካብ ቀንዲ ዕማሙ 
ዝዀነ ሃገራዊ ሽማግለ ከተማ ማንሃይምን ከባቢኡን ቆይሙ ከምዘሎ መብርሂ ሂቡ። ኣብ መንጎ 



መደባት ከኣ እቶም ወናማት ሙዚቀኛታት ዝተፈላለየ ጣዕመ ዜማ ዘለዎም ናይ ዝተፈላለዩ 
ብሄራትና ደርፍታት ብምድራፍ ንዕዱማት የሐጉሱ ነይሮም። 

 

ወይዘሮ ወዘነት ጸጋይ ኣደ መንበር ሃማደኤ ማንሃይምን ከባቢኡን ከኣ ናይ ዮሃና መልእኽቲ 

ኣቕሪባ። ድሕሪዚ ዝቐጸለ ተማሃራይ ዳዊት ተኽሊት ከም ኩሉ ግዜ ኣብዚ ክቡር በዓል’ዚ እውን 

 

ግጥሚ ሒዙ’ዩ ቀሪቡ። ገለ ካብ ግጥሙ፡ 

ሕድሪ ኢና ናይቶም ኣብ ታንክ ዝሓረሩ 

ሕድሪ ኢና ናይቶም ኣብ ድፋዕ ዝተቐብሩ፡ 

ሕድሪ ኢና ናይቶም ኣብ ባሕሪ ዝጠሓሉ። 

ዕጥቆም ዓጢቕና ሕድሮም ኣኽቢርና 

ንሕና’ወ! ሕድሪ ንሕና! 

ኣለና ኣለና ሕድሪ 

ኤረየ ንዘልኣለም ክትነብሪ! 



ብድሕሪ’ዚ መምህር ሓድገምበስ ንመንእሰያት ዝምልከት ጽሑፍ ኣቕሪቡ። “ክቡራት መንእሰያት 

እዚ ብክብሪ ንነብረሉ ዘለና ሃገር ንልዕሊ 30 ዓመታት ዝወሰድናዮ ጥምጥም ደም ኣቦታትኩም 
ኣዴታትኩም ፈሲስዎ ሕድሪ ኣረኪቦሙኹም ሓሊፎም ኣለዉ። ስለዚ ነዚ ተዓጢቕኩምሉ 
ዘለኹም በዓል፡ ኩሉ ንሃገር ዝሓለፉ ጀጋኑ ኣብ መቓብሮም ኰይኖም ብፈንፈስ ይርእይዎን 

ይሰምዕዎን ስለዝዀኑ ሕድርኹም ከተጽንዑ እካበዎኩም” ብማለት ለበውኡ ኣመሓላሊፉ። 

ቀጺሉ ኣቶ ወልዳይ ተኸስተ’ውን ንመንእሰያት ምኽሪ ሓዘል ግጥሚ’ዩ ኣቕሪቡ። 

መንእሰይ! 

ሰዓቱ’ዩ መንነትኩም ትዀርዕሉ 

ብመንነትኩም ትሕበንሉ፡ 

ሳላ’ቶም ኣቦታትኩም ኣዴታትኩም ዝወደቕሉ 

መትክላዊ ዕላማ’ዩ ሕድሪ ትቕበልሉ፡ 

ዋርሳይ ተባሂልኩም እትጽውዕሉ። 

ሎሚ ተብዕልዎ ዘለኹም ሕድሪ ፈንቅል 

ተብዕልዎ ዘለኹም ከም ኣወል ቡን 

ትምሕሉ ኣለኹም “ሕድሪ ክንቅበል” 

ንልኡላውነት ሃገር ዝዀንኩም ቀንዴል። 

ኣብ መወዳእታ ናይ’ቲ መደብ ኣቶ ተስፋጌርጊስ ብኢደማርያም ኣባል ፈጻሚት ሽማግለ መኸተ 

ጀርመን፡”መኸተና ዋሕስ ህላወና ከም ምዃኑ መጠን፡ እንገብሮን እነካይዶን ዘለና ቀጻሊ መኸተ 

ዓቢ ዓወትን ተፈላጥነትን ኣመዝጊቡ ንጉዳይና ዓቢ ቆላሕታ ክወሃቦ በቒዑ’ሎ።ስለዚ መኸተና 
ኣንጻር ኩሉ ተጻብኦ ቀጻሊ ስለዝኸነ ነፍስ ወከፍ ኤርትራዊ ዜጋ ግቡኡ ምዃኑ ኣሚኑ ክሳተፎ 

እጽውዕ” ኢሉ። 

እቲ ክቡር በዓል ከኣ ብሙዚቃ ክደምቕ ድሕሪ ምምሳይ ልክዕ ሰዓት 23፡00 ሃገራዊ መዝሙር 
ብምዝማር ብወግዒ ተዛዚሙ። 

 

ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ንሰማእታትና 

 

ዓወት ንሓፋሽ 

ሃገራዊ ሽማግለ ከተማ ማንሃይምን ከባቢኡን 

15.02.2016 

 

 

 



 

 

 

 

 


