
ኣቦይን ኣደይን በበይኑ ሕልሞም፣ብደለይቲ ለውጢ ተሃሪሙ እንተ ኾይኑ ደስ ምበለና፣ከም 
ጭርሖና፡ ኣለዋና ኣለዉና ምበልና፣ዘይጥሉል ዜና፣ደኣ ኢሰያስ ሞይቱ ኢሎም ሐስዮም ሐሰውቲ 
ገሮምና፣ክንደይ ዘይሰማዕና« 

 
ስብሐት እቲ ከም ጀበና ክይስበሮ ንኢሰያስ ዝሐብሐበ፣ኣብ ገድሊ ንበላሕቲ ኣእምሮ ኣሕሊፉ 
ዝሃበ፣ክድዓት ዝደጋገመ፣ ምስኦም መኺሩ ንጉጅለ 15 ዝጠለመ፣መን ይሐመሉ እንተ ተሃረመ። 
 
ፈዳይ ሕነ፣ እንተ ኮይኑ ሃሪምዎ ጅግና፣ጀነራል ጎልፎ፣ ስብሐት ደናኒቶ፣ሐደ ካብቶም 
ከዳዓት፣ኣያ ዘለዎ ኣራፊዱ ይመውት፣ንጉሱ ብሐቂ እንተ ሃሪምዎ፣ ምህራም ሕጂ መዓስ 
ጀሚርዎ፣ ንናይዝጊ ክፍሉ ሃሪሙ፣ ንሩስያ ሰዲዱ፣ ከም ዝሐዊ ገርዎ፣ ተሃሪሙ ድዩ፣ ሽኮሩ 
ክሕከም፣ ሕጂ ውን ንኣውሮጳ ይሰድዎ። 
 
ወዲ ድሙ፣ ነይግድፍ ግብሪ ኡሙ፣ ንህዝቢ ኤርትራ ኣንጉዑ ምጽዮም ደሙ፣ደም ንጽሃት 
ገርዎም ክጣላለሙ፡ እቶም ብኡኡ ትሐሙ ሕመሙ፣ገረብ ብሐኽላ፣ንወላዲት ጀጋኑ መን ሕነ 
ክፈድየላ፣ሕድ ሕዶም ምስ ተባልዑ፣ እዩ ንኤርትራ ዝወግሐላ። 
 

(ናይ ሐርነት ቃልስና ንክናዋሕ ሰበብ ዝኾነ) 
እቶም ንፍትሒ ንቃለስ ዘለና፣ ዕላማና በበይኑ ምዃኑ ሕጂስ በሪሁ፣ክንዲ ቶም ሕድሪ 
ሰማእታትና ዝጠለሙ፣ምስ ኢሰያስ ኮይኖም ንህዝቢ ዘዳኸሙ፣ብዘይ ቅዋም ንሐደ ሰብኣይ  
ዝምእዘዙ፣ዓይኖም እንዳ ረኣየ፣ እዝኖም እንዳ ሰምዔ ዝጸመሙ። 

 
መን እዮም ክንዲ መጽነቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝሐሙ፣ሕኸኸኒ ክሐከካ፣ ድሕሪ 27 ዓመት ለውጢ 
ካብ ከዳዓት ዝጽበዩ፣ ንደንበ ተቓውሞ ዘዳኸመ፣ኩሉ ደላይ ፍትሒ ሽሙ፣ ስለዚ ሐቀኛ ለውጢ 
ካብቶም ንጹሃት ደኣ እንበር። 



 
ካብ ጀነራላት ቀርኒ ኣፍሪቃ፣ብጀካ ካብ ሱዳናዊ ጀነራል ስዋር ኣል ደሃብ፣ ረቢ ይርሐሞ፣ 
ሐቀኛ ለውጢ ኣይረኤናን እሞ፣ለውጢ ካብ ከዳዓት ስለ ዘይንጽበ፣ንሐቀኛ ለውጢ ዋናታቱ 
ኣለዉዎ፣ህዝቢ ኤርትራ ካብቶም ደም ዘንብዕዎ፣ ለውጢ መዓስ ይጽበ፣ምስ ቶም ኣገልገልቲ 
ማፍያዊ ጉጅለ፣ ምስ ቶም ዓባይ ትግራይ ዝኣምኑን፣ ዕላማና በበይኑ ምዃኑ እመኑ። 
 
ጭፍራ ህግደፍ ከይተኣለዩ ኣሎ ዶ ራህዋ፣እዛ ዓለም፣ ኩሉ ሳብ፣ ጸላም ኣይኮነትን፣ ብርሃን 
ኣለዋ፣ ሃገርና ኤረትራ ሰብ ሕልና፣ሕልንኦም ዘይጸንቀቑ ኣለዋኣ ኣለዉዋ፣ ክርህዋ እዩ ክርህዋ። 
 
ደቂ ኤረይ ሰብ ሕልና፣ኣጆኹም ኣጆና፣ ሐንቲ መዓልቲ ኣላ፣ጃንዳ ህግደፍ ኣብ ድብያ 
ዝኣትዉላ፣ሕጽባት መዓንጣ፣ ከም ጅግና ስዉእ ኣብራሃም ተኸለ፣ድብያ ምስ ጀመሩ፣ ሐንሳብ 
ንሐዋሩ፣ኣብ ራኾም ክስበሩ፣ኢሰያስ ዝመራሒኦም ምእዙዛት ምኒስተራት ይኹኑ ጀነራላት 
ተዃሉ፣ዋላ ሐደ የለን ብመውጋእቲ ዝሐልፈሉ። 
 
ካብ ሰብ ሕልና፡ምስ ጀነራላት ኣርዮስ፡ምድንጋጽ ዘብልና፣ ብሐቂ እንተ ኮይኑ ንሰምዖ 
ዘለና፣ደላይ ፍትሒ ኣላሂምዎ ግና፣ንሕጹብ መዓንጣ ኣገናዕ ንብሎ ጅግና፡። 
 
ዓወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ‘ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ ሰማእታትና‘ስዕረት ንጃንዳ 

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

 

 


