
ዉሽጡ ሑሩር ምንዮተይ ክነግር‘‘ሰራዊት ሐርነት ንስኻ ብ91‘‘ምስ ህዝባዊ ሰራዊ‘‘ ንዓዲ እንተ 

ትኣቱ‘‘ወይ እቕሬታ ምሐተቱ‘‘ ወይ ኢሰያስን ጉጅሉኡን‘ ብሑሉፍ ገበናቶም ምተሐተቱ‘ 

እንበር ን27 ዓመት መዓስ ምሃውተቱ‘ሕጂ ውን ኤርትራ ማንታ ማንታ‘ ትነብዕ ኣላ እሞ‘ሰብ 

ሕልና ኣጆኺ ንበላ‘ተሳኒና ዓቢ ኑኡስ ንማፍያዊ ጉጅለ ንእለየላ። 

 
እዛ ብርኩታ እምኒ ኣላታ፣ካብ ቀደሙ ኣየጸበቐን ኣጣማምታ;  ን17 ዓመት፣ንዕርቂ ዶብና 

ክይተሐንጸጸ ኢሉ ከምዘይ በለ ቱታ፣እዛ ውዑል ኣልጀርያ ሕጂ ግን ኣንፈታ ስሒታ፣ዶብ 

ከይተሐንጸጸ ናብይ ንምብጻግዩ እዚ ኩሉ ሃታ ሃታ። 

 
ዘይርስቶም እንዳ ተመነዩ፣ኣሕዋት ኢና ኣበይ ክንሽርፎ፣ ተጽግበኒ ቅጫ ኣብ ሞቑላኣ ከላ 

እፈልጣ፣ኢድኩም ኣክቡልና ማለት ገበን ኣይኮነን‘‘ሰላም ክኸውን፣ዶብና ይተሐንጸጽ፣ ሙሉእ 

ሰላም ኮይኑ ክንገብረሉ ደረት፣ዶብና ይተሐንጸጽ፣ ህዝቢ ካብ ከርተት‘ ኣብ ዓዱ ብክብረት 

ክቕመጥ። 

 

እንተ ሕጂ ግና እታ ማዕጾ፣ዕላማ ክልተ ጎራሐት፣ምስ ሃረመት፣ ሎሚ ትኽፈት፣ ጽባሕ ትዕጾ፣ 

ከይገደፍዎ ዘይናቶም ምምናይ፣ሕጂ ኸ ግርህና እንታይ ኣምጽኦ፣ ዝቀደመ ቁስሊ ከይሐወየ፣ 

ዝምድና ምስ ወያናይ፣ ሰናይ ጉርብትና ነርክበሉ ዳሕራይ። 

 

ክወስደለይ ዝረኤኽዎስ፣ ክመልሰለይ ነይኣምኖ፣ኦ ህዝቢ ኤርትራ፣ኢትዮጵያዊያን ናብ 

ንሜሬትካን ንባሕርኻን፣ኣይኖም እንዳ ኣፍጥጡ፣ እንተ ንስኻ ግን፣ ዝቀደመ መሬትካ 

ከይተመለሰ፣ተንኮል ብክልተ ጎራሐት እንዳ ተፋሕሰ። 

 

ብኣግኣዝያን ኣስላም ክስታን እንዳ ከባእሱ፣ታሪኽና ደምሲሶም ናባና ክሕወሱ፣ ተልእኾ 

ኢሰያስን ዕላማ ወያነን ንሱ ክነሱ፣ዕድል ተረኺቡ ኢልኩም፣ ዓድኹም ገዲፍኩም ካብ 

ትወጹ፣ካብ ጭፍራ ህግደፍ ሃገርኩም ንጻ ክተውጽኡ፣ ደቂ ኤረይ ጅግንነት፣ ናይ ቀዳሞት ግዳ 

ዘይትወርሱ። 

 



ደም ስኒ ካብ ቱፍ ትብሎ፣ ትውሕጦ ይበዝሕ፣ብሰብ ሕልና ካብ ማዕዶ፣ሕጂ ኸ ዕላምኦም 

ኣይበርሃልኩምን ዶ፣ነቶም ትሰግሩ ዘለኹም ንጎዶቦ፣ዓቢ ኑኡስ፣ንውዲቶም ግበረሉ ኣቓልቦ፣ደም 

ኣቦታትኩም ዋዕሮታትኩም ዝፈሰሶ ዓደቦ፣ ሪመይ ክትብል ኣትሪርና ንላቦ። 

 

ካብታ ሕማቕ ዝገብሩኻ፣ ሕማቕ ዝምህሩኻ፣ተዓሪቅና እንዳ በሉኻ፣ዓድኻ ገዲፍካ ተጓሕጒሕካ፣ 

ዶብ ትሰግር ዘለኻ፣ ጽባሕ ብድሕሬካ፣ ኣብ ህድሞኻ፣ ኣብ ኣግነትካ ኣትዮም ምስ ተመለስካ፣ 

እንታዋይ ኢኻ እንተበሉኻ ኸ ፣እንታይ ክትብል ኢኻ፣ኤርትራዊያን ቅድሚ ዶብ ምስጋርኩም 

ደጋጊምኩም ሕሰቡ። 

 

ሉጓም ዘይብላ በቕልን፣ቅዋም ዘይብላ ዓድን‘ክልቲኤን ሐደ እየን፣ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ 

ክንኣሊ፣ኣንጊህና ፈተውትናን ጸላእትናን እንተ ነለሊ፣ተቃውሞ ደንበ ደሞክራስያዊት 

ኤርትራ፣ቀደም ምኣወጅና ብዕሊ፣ሕጂ ውን ብጽፈት ጋሻ ውሕጅ ከይመጸ፣ናይ ሐባር ኣዋጅ   

ንኣውጅ ሕጂ። 

 

ተጓሕጒሕና ክንጠፍኣሉ እዩ ብምስጢር ዶብ ዝኸፈቶ 

ኣሰያስ ኣዳኺምዎ ከሎ‘ ንህዝቢ ኤርትራ ሪሙ ንዝመቶ 

ካብ ባድመ ኣይንወጽእን‘ ናይ ህዋሐት ኣንነት ዝሐለፎ 

ዘይናቶም እንዳ ተመነዩ‘ ኣሕዋት ኢና ኣበይ ክነሽርፎ፣ 

 

ኣቱም ኤርትራዊያን ኣይንዓሹ 

ዓድኹም ገዲፍኩም ኣይትመርሹ 

ጸረ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ዝኸተቱ 

ደሞም ንነጻነት ንሐርነትዩ ፈሲሱ፣ 

ሐደራ ንማፍያዊ ጉጅለ ክትምክቱ፣ 

 

ብስንፍናና ንዳግማይ ባርነት 

ሰኣን ንመንቀኛና ምምካት 

ናበይ ከይዱ ኤርትራዊ ሐሞት 

ካብ ዓድና ዶብ ሰጊርና ንስደት፣ 

 

ካብ ኣብ ልብያ ከድካ ትቕንዞው 

ሃገር ከይትኸውን ንበዓል ገታሾው 

ከይወረሩኻ እንዳበሉ ያዞው ያዞው፣ 

 

ኣደታት ጀጋኑ ክምዘይ ወለዳ 

ካብ ትኸውን መፍተት ራሻይዳ 

መንእሰይ ኣብ ዝባንካ ኣሎ ዕዳ 

ከም ታ ዋዕሪ ቲ ጅግና ኮርዒዳ 



ምስ ጃንዳ ዘይትተሐናነቕ ግዳ፣ 

 

ካብ ሃገርካ እንዳ ተወረረት ቃንዛ 

ካብ ህግደፍ መንጢልካ ክትሕዛ 

ንስያ እታ ፍታሕ ናተይ ኢልካ ሐዛ 

ሐደራ ሪምካ ኣይተጥፋኣያ ከምዛ ዋዛ፣ 

 

ንሃገርካ ካብ ማፍያዊ ጉጅለ ገርካ ሐራ 

ሹዑ ኮሪዕኩም ብቢዛ ካብ ሃገር ኤርትራ 

ፍትሒ ምስ ነገሰ ክትወጽእ ንድያስፖራ 

ወይ ንትምህርቲ ወይ ንምብጻሕ ንስድራ፣ 

 

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

ንህግደፋዊያን ዓንገልቶምን« ካብ ዉሽጡ ሑሩር«ኣባል ተሐኤ«በርሀ ዑቅባዝጊ ሃገር ጀርመን። 

 

 

 

ሐቂ ዶ ክንዛረብ‘ኣብ ዘመነ ህዝባዊ ግንባር ደሞክራስን ፍትሒ፣ኢሉ ንነብሱ ዝሰመየ‘ን27 

ዓመት ብዘይ ቅዋም‘ ንህዝቢ ኤርትራ ዘድመየ‘ካብ ሺማዊ ምንስተራትን፣ብሽም ጀጋኑ 

ተዋጊኦም ኣዋጊኦም በጃ ህዝቦም ዝተበጀዉ‘ጀነራላት ዝተሰመዩ እንታይ ንዕዘብ። 

 

ካብ ላዕሊ ንታሕቲ፣ኣብ ዘመነ ገድሊ፣ጀጋኑ ሒዞም ጀጋኑ ዝተሰመዩ፣ኣሰለት ሳሕል ንዓዲ 

ጀጋኑ‘ክምድላዩ እንዳ ገበራ፣ ጀጋኑ እንተ ዝነብሩ፣እንታይ ይጽበዩ፣ጅግናስ እዛ ሪመይ‘ መን 

ክደፍራ ኢሉ ቱታ‘ ይብል እንበር ትም ዶ ይብል እዩ። 

 

ደለይቲ ፍትሒ ውን እንተ ኾነ‘ህዝቢ ኣጆኻ ዝብሎ ሲኢኑ እንዳ ተበተነ‘ኣብ ክንዲ ናይ ሐባር 

ውሳነ‘ ኣነ ኣነ ማለት ኣይበርሃለይን እሞ‘ መስዋእቲ ከይከፈለ መን ኣሎ ንህዝቢ ዘድሐነ። 

 

ኣብ ፎርቶ ሐደ ጅግና ኣጆኹም ኣጆና‘እንዳበለ ኣዋሃሂዱ ቱታ ዝብል መሪሕ ዶ ተሳእነ‘ተስፋ 

ሲኢኑ እንበር ዓዱ ገዲፉ መዓስ ምተሰደደ‘ኣዋልድና መጻወቲ ኢትዮጵያዊያን‘ መዓስ 

ምኾና‘ንሕና ውን ናይ ልሳን ጀጋኑ‘ኢሰያስ ከምዚ በለ‘ ኣቢይ ከምዚ  ደገመ‘በሃልቲ ኮና 

ተሪፍና። 

 

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

ንህግደፋዊያን ዓንገልቶምን« ካብ ዉሽጡ ሑሩር«ኣባል ተሐኤ«በርሀ ዑቅባዝጊ ሃገር ጀርመን። 

 

 


