
                            ናይ  “ይኣክል“ ድምጺ!!! 

                                           ቱቢንገን ከባቢኣን !! 

                                          ብ ሚኪኤል ኣጎስቲኖ ጀርመን!! 

ሎሚ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝርከብ ኤርትራዊ ንሃገሩ ንምድሓን በብዘለዎ ዓዲ ብወረዳ ይኹን ብዞባ፣ ናይ 

ይኣክል ድምጺ የስምዕ ኣሎ፣ ስለዚ ኤርትራውያን መንእሰያት ተቀማጦ ቱቢንገን፣ሮትሊንገን፣ 

መጺንገን፣ባሊንገን ናይ ይኣክል ድምጺ ኣስሚዖም፣ ድሕሪ ናይ ይኣክል ድምጺ ምዝዛሙ፣ ገገዛኹም 

ኪዱ ሓዊ ኣጋጉዱ ዘይኮነ፣ እንታይ ድኣ፣ እቲ ተረኺቡ ዝነበረ ኤርትራዊ ዜጋ፣ ካብ ስነ ሓሳብን ድልየትን 

፣ናብ ግብሪ ክንሳጋገር  ይግባኣና ድሕሪ ምባል፣ ካልእ ግዜ ቆጸራ ክንወስድ ኣሎና፣ ምኽንያቱ ኣብዚ 

ከባቢ ሓያሎ መንእሰያት ብዙኾነ ምኽንያት ዘይመጹ ስለ ዘለው ሓደ ሰብ ክተርፈና ሰለ ዘይንደሊ 

እንደገና ቆጸራ ንውሰድ ብምባል። 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ንዕለት 12.05.2019 ገፊሕ ገዛ ክንሕዝ ተሰማሚዕና፣ ማዓልትን ከልብን ከይጸዋዕካዮ ይመጽእ ከም 

ዝባሃል፣ ዕለት 12.05.2019 ኣብ ከተማ ሮትሊንገን ሃገረ ጀርመን ካላኣይ ግዜ ተጋባእና፣ ከምቲ 

ስምምዕ ናይ ዝሓለፈ ኣኸባ ሸውዓተ ዝኣባላታ ሽማግለ መንእሰያት ወከልቲ ተመርጹ። ሽማግለ 

ቱቢንገን፣ ሮትሊንገን፣ መጺንገን። ባሊንገን፣ ኑትሪንገን፣እዞም ኣብ ታሕቲ ትሪእዎም ዘለው ኣብ ስእሊ 

እዮም።ብሓቂ እቲ ዝሕጉስ፣ ስኒትን ዝመልኦ ኣኸባ፣ ተቐራብነትን ድልየትን ናይ ቃልሲ ዝመልኦ ሃዋሁ 

እዩ ተኻይዱ፣ ኣብ መደምደምታ ንሳልሳይ ግዜ ኣኻብ ጠሊብና ናይ መጻኢ ራኢና ክንዛተ ዝብል እውን 

ለበዋ ስለ ዝሓለፈ፣ ኩሉ ዝተጋበኤ ዜጋ ናብ ጥቐኡ ዝቕመጥ እንደገና ክሕብርን፣ ናይ ጎስጋስ ግደ 

እንደገና ክዋሳእ ከም ዘለዎ ብምምሕጻን ኣኼባ ተደምዲሙ። 



 

 

 

 

 

 

 

                                     ሽማግለ ሮትሊንገን ከባቢኣን። 

እንበኣርከስ ኣብ ቱቢንገን መንእሰያት ሳልሳይ ግዜ ብዕለት 30.05.2019 ኣኸባ ተገሩ ከምቲ ዝበልዎ 

ጎስጋስ ገይሮም ብጣዕሚ ብዘደንቅ መንእሰያት ተኻፊሎሞ ስእሊ ተመልቱ። ካብቲ መደረኦም ንሕና 

ኢና ተካእቲ ሃገር። ሃገርና ኣሕሊፍና ኣይንህብን፣ ኣቦታትና ዝተበጀሁላ ዝሰንከሉላ ሱቅ ኢልና ክንሪኢ 

ሕልናና ኣየፍቅደልናን እዩ እሞ ፣ ሕግና ኣጽፊፍና ቃልስና ብትብዓት ሒዝና ስጋዕ እዚ  ስርዓት እዚ ካብ 

ሃገርና ዝድምሰስ ማዓንጣና ሽጥ ኣቢልና ክንቃለስ ከም ምኻንና በዚ ኣጋጣሚ ክንገልጽ ንፈቱ እናበሉ 

ብመደረ ድምጾ ኣስምዑ። 

 

 

ስለዚ ቃልስና ኣብዚ ከባቢና ተወሲኑ ክተርፍ ዘይኮነ በብወረዱኡ በብዞቡኡ ዝወጻ ሽማግለታት 

ተራኺብና መጀመርያ ብባደን ቩተንበርግ  ምስ ኣጽፈፍና ፣ ድሕሪኡ ብሃገረ ጀርመን ሓደ ኣቢ ወኪልናን 

መራሕትናን ክን መርጽ እዩ እቲ ናህና ራኢ፣ 

ስለዚ ዝጽበየ   ዘሎ ስራሕ ኣብ ትሕቲ ኣምላኽና ብጾሎት ወለድና  ክንዕወት ምኻንና ኣይንጣራጠርን። 

ኣብ መወደእታ ባሓብር ናይ ይኣክል ድምጺ ድሕሪ ምግባር በጋባብ ብዝኽሪ ሰማታት ተደምደመ። 

ካብቲ ናይ ይኣክል ዝነበረ ጭርሖታት ብምጥቃስ፣ 



ወኻሪያ ዓዲ ሃሎ ሓዞ ሓዞ ከይጥለቆ፣ 

ናይ ጀጋኑ ሃገር ይሕሊፍና ኣይንህብን፣ 

ዓወትና ብቅልጽም ህዝቢ ኤርትራ፣ 

ብዘይ ጥርጥር ክንዕወት ኢና፣ 

እንቢ ንዲክታተርነት፣ ወ ዘ ተ ዝብል ነበረ 

 

ዓወት ንህዝብና 

ውድቀት ንዲክታተርነት 

ዕለት 1.06.2019 


