
(ብኣሊፍ ከይንጠፍእ፣ግብራዊያን ንኹን ዘረባ ኣይንፍቶ) 

ጥልያን ዝሃነጾ፣ኣብ ኤርትራ ፋብሪካታት ክዕጾ፣ንህዝቢ ክስደድ ከፊቱሉ ማዕጾ፣ካብ ውዲት ናብ 

ውዲት፣ነጻነት ተቀይሩ ባርነት፣ብግዝያዊ መንግስቲ ን27 ዓመት፣ ተቃውሞ ደንበ ግብሪ ጎዲልዎ 

እወ፣እተን ዝርካበን ትካላትና ምስ ዓጸወ፣ብበትሪ ማፍያዊ ጉጅለ ምስ ጃጀወ፣እንድዩ ህዝቢ ስግር 

ዶብ ዘማዕደወ፣ 

 
ቀይሕ ምንጻፍ ደም ጀጋኑ ረጊጹ፣ናብ መዝገቡ ክኣቱ ተረቢጹ፣ ንኤርትራዊያን ካብ ዓዶም 

ኣንፊጹ፣ብተንቤናይ ዝበሃል ዘሎ፣ኣያ ከይረኸበ ከሎ፣ዓድኻ ግደፍ ንበል፣ብውዲት ዝተበገሰ 

መዝሙር ሰላም፣ንህዝቢ ኤርትራ ንምድኻም፣ ብህግደፍ፣ንህዝቢ ንምብትታን፣ብደለይቲ ፍትሒ 

ግን፣ ንህዝቢ ክነድሕን፣መዓስ ኢና ንውስን። 

 

እቶም ብድምጺ ደቀባት ዝስንብዱ፣ደላይ ፍትሒ ተዓዊቱ፣ምስ ተመለሰ ንዓዱ፣ፍትሒ ምስ ነገሰ፣ 

ብክድዓት  ዝፍረዱ፣ እቶም ንኤርትራዊያን ዝደሃኹ፣ብቅልጽም ደላይ ፍትሒ ክሕከኹ፣ ቀሪቦም 

እዮም ከም ሽምዓ ክመኩ፣ 

 
ንጥፍኣትና ዝደጎሎ ሐዊ፣ዳግማይ ከይኣጎዶ፣ተዋሃሂድና ክንፈርዶ፣ኣብ ጎቦ ዘሎ ንፋስ ይሰዶ፣ኣብ 

ሩባ ዘሎ ውሕጅ ይሰዶ፣ንስመር ኣይበልናን ዶ፣ኣሰር ሐርበኛ ስዉእ ሐምድ እድሪስ ዓዋተ 

ተኸቲሉ፣ ብደገን ብውሽጥን ንሜዳ ፈልፊሉ፣ህዝቢ ኤርትራ መስዋእቲ ከፊሉ፣ 

 

ካብ ጉጅለ ኣርዮስ፣ ኣይተጸበናን ሲንጋቡር፣ካብ ተቀበልቲ ሕድሪ ደኣ እንበር፣ ተቀባሊ ሕድሪ 

ግን ዶብ ይሰገር፣ ዶብ ምስ ሰገሩ፣ ምስ ዋዕሮታትን ሐርበኛታትን ከንዲ ዝሐበሩ፣ ንሐደ ዕላማ 

ፋሕ ኢሎም በበይኖም ይምድሩ። 

 



ደምና እንዳ መጸየ ከም ቁርዲድ፣ንወተሃደራት ኣብዪ ሒዙ ክብትነና ይህድድ፣ኣብ ኢማራት 

ምስ ኣቢዩ ናይ ውዲት ሽልማት ዝወስድ፣ያዕ ንበሎ ኣብቲ ዝደጎሎ ሐዊ ክነድድ። 

 

ንኢቦላ ክነጽድፎ፣ እቲኦም እባ እቲኦም ንግደፎ፣ተሳኒና ብሸግርኒ ዓርበሮቡዕ ክንጉሕፎ፣ ብኣብ 

መጋርያና ዝደጎሎ ሐዊ፣ ቃል ቃል ክብል፣ ሕድሪ ስዉኣትና ኣብ ግብሪ ክውዕል፣ሕነ ህዝብና 

ክንፈዲ‘ በበትርና ነልዕል። 

 

ጉጅለ ህግደፍ ምስ ህውሐት፣ ንህዝቢ ኤርትራ በደልቱ፣ ዘይባሕሮም ክዘምቱ፣ንኣቢዪ ንስኹም 

መሻርኽቱ፣ ተንቤናይ ተጋሊጹ ውዲታቱ፣ ሕልና ኣልቦ ባሕ፣ብድቅሱ ዝምካሕ፣ ወይሉኡ ጽባሕ፣ 

 

ምስ መራሒ ህግደፍ ጋኔን፣እቶም ክልተ ኣትማን፣ብዕላም ንኤርትራዊያን ንምብትታን፣ልመም 

እንዳ በለ፣ከም ኣባ ጨጎራ፣  እዚ ማፍያዊ ጉጅለ ክሳብ ዘሎ፣ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ድኸነት 

ከርፋሕ ናብራን ኣሎ፣ኢደይ ኢድካ ኢልና ሸሎው ንብሎ። 

(ብኸምዚ ክዛዝሞ) መለበሚ ኣይግበርካ መለበሚን ኣይክላእካ) 

ዳግማይ ኣንድነታዊያን ኣነጽሩ፣ወይ ኤርትራዊያን ኩኑ፣ ወይ ተጋሩ ወስኑ፣ኣርዮስ ብውሽጥ፣ 

ንስኻትኩም ብደገ፣ ምስ ስግር መረብ ክትጽንብሩና ኣይትፈትኑ። 

 

ንኢቦላ ሕማም ተላገብ፣ ክሳብ ማዓስ፣ከም ቁርን ኣሳሐይታን ክትፈርሕዎ፣ንጋኔን ኣይውክለናን 

ክትብልዎ፣ኣሰር ሰብ ሕልና ዘይትኽተልዎ፣ ንህዝቢ ኤርትራ ክርህዎ። 

 

ኢቦላ ኣይወዲ ኖና፣ ኣይወዲ ላሕምና፣ክጽንተና ተዓጢቑ፣ ሕልና ህዝቢ ኤርትራ ጸንቂቑ፣ምስ 

ጃንዱኡ ከይሐቐቑ፣ ዘበትዩ ዶባትና ክሕንጸጽ፣እቶም ብህዝብና ዝቋመሩ፣ሐንሳብ ነሐዋሩ፣ 

ትሕቲ መሬት ከይሰፈሩ። 

  

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

ህግደፍን ዓንገልቶምን‘ካብ ዉሽጢ ሑሩር‘ኣባል ተሐኤ በርሀ ዑቅባዝጊ ሃገር ጀርመን። 

 

ህዝቢ ዓቕሉ ጸቢብዎ ይስደድ፣ደለይቲ ፍትሒ ዝብል ሽም ዝሐዙ፣ዘይንጹር ዕላማ ሒዞም 

ዝወሐዙ፣ፍትሐዊ ቃልስና ደንዚዙ፣ 

 

 


