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ዝኽሪ ዝኽሪ ዝኽሪ ዝኽሪ ህልቂት ህልቂት ህልቂት ህልቂት ሰላማዊ ህዝቢሰላማዊ ህዝቢሰላማዊ ህዝቢሰላማዊ ህዝቢ    
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ዲዲዲዲሞክራስያዊ ውድብ ብሄር ብሌን ኤርትራ፣ ንዓድታት ሞክራስያዊ ውድብ ብሄር ብሌን ኤርትራ፣ ንዓድታት ሞክራስያዊ ውድብ ብሄር ብሌን ኤርትራ፣ ንዓድታት ሞክራስያዊ ውድብ ብሄር ብሌን ኤርትራ፣ ንዓድታት ዖናን ዖናን ዖናን ዖናን በስክዲራን ዘቓልሔ በስክዲራን ዘቓልሔ በስክዲራን ዘቓልሔ በስክዲራን ዘቓልሔ 
መዘክርን ዝኽርን ክንገብር ከሎመዘክርን ዝኽርን ክንገብር ከሎመዘክርን ዝኽርን ክንገብር ከሎመዘክርን ዝኽርን ክንገብር ከሎ    ኣብ ሃገርና ኣብ ሃገርና ኣብ ሃገርና ኣብ ሃገርና እተንእተንእተንእተን    ዝበዝሔ ዝበዝሔ ዝበዝሔ ዝበዝሔ     ሰላማዊ ህዝቢ ሰላማዊ ህዝቢ ሰላማዊ ህዝቢ ሰላማዊ ህዝቢ ብጃምላ ብጃምላ ብጃምላ ብጃምላ 
ዝሃለቐለንዝሃለቐለንዝሃለቐለንዝሃለቐለን    ዓድታትዓድታትዓድታትዓድታት    ስለ ዝኾነ’ዩ። ስለ ዝኾነ’ዩ። ስለ ዝኾነ’ዩ። ስለ ዝኾነ’ዩ። ካብ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ዝቅልቐል ክሳብ ካብ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ዝቅልቐል ክሳብ ካብ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ዝቅልቐል ክሳብ ካብ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ዝቅልቐል ክሳብ 
ዝዓርብዝዓርብዝዓርብዝዓርብ፣፣፣፣    ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ኤርትራነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ኤርትራነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ኤርትራነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ኤርትራ፣ ፣ ፣ ፣ ዕጫዕጫዕጫዕጫ    ስቓስቓስቓስቓይይይይን ን ን ን ቃንዛን ሞትቃንዛን ሞትቃንዛን ሞትቃንዛን ሞትን ከም ን ከም ን ከም ን ከም 
ዝኾነት ከዝኾነት ከዝኾነት ከዝኾነት ከኣ ንኣምንኣ ንኣምንኣ ንኣምንኣ ንኣምን። ። ። ። ነዚ መጠን ዘብይብሉ ግፍዕታት ከኣ ታሕቲ ኣስፊርናዮ ነዚ መጠን ዘብይብሉ ግፍዕታት ከኣ ታሕቲ ኣስፊርናዮ ነዚ መጠን ዘብይብሉ ግፍዕታት ከኣ ታሕቲ ኣስፊርናዮ ነዚ መጠን ዘብይብሉ ግፍዕታት ከኣ ታሕቲ ኣስፊርናዮ 
ኣሎና። እንተኾነ እዚ ዓቢ ታሪኽ ህዝብና ኣሎና። እንተኾነ እዚ ዓቢ ታሪኽ ህዝብና ኣሎና። እንተኾነ እዚ ዓቢ ታሪኽ ህዝብና ኣሎና። እንተኾነ እዚ ዓቢ ታሪኽ ህዝብና ግፍዕታት ግፍዕታት ግፍዕታት ግፍዕታት መ.መ.መ.መ.ኢትዮጵያኢትዮጵያኢትዮጵያኢትዮጵያ፣ ፣ ፣ ፣ ሃገራዊ ሰነድ ሃገራዊ ሰነድ ሃገራዊ ሰነድ ሃገራዊ ሰነድ 
የሎን። የሎን። የሎን። የሎን። ቆርብርታውን መግዛእታውን ቆርብርታውን መግዛእታውን ቆርብርታውን መግዛእታውን ቆርብርታውን መግዛእታውን ናይ መግዛእቲ ጣልያን ናይ መግዛእቲ ጣልያን ናይ መግዛእቲ ጣልያን ናይ መግዛእቲ ጣልያን ግፍዕግፍዕግፍዕግፍዕትታትትታትትታትትታት    እሞ እሞ እሞ እሞ ካሕሳ ካሕሳ ካሕሳ ካሕሳ 
ተበሊዑ ከይከውን ንጠራጠር።  ተበሊዑ ከይከውን ንጠራጠር።  ተበሊዑ ከይከውን ንጠራጠር።  ተበሊዑ ከይከውን ንጠራጠር።  ብፍላይ ድሕሪ ነጻነት ነዚ ካብ ሳንጃን ጥይትን ብፍላይ ድሕሪ ነጻነት ነዚ ካብ ሳንጃን ጥይትን ብፍላይ ድሕሪ ነጻነት ነዚ ካብ ሳንጃን ጥይትን ብፍላይ ድሕሪ ነጻነት ነዚ ካብ ሳንጃን ጥይትን 
ሓውን ዝተረፈ ህዝብታት፣ ምቁጻርን፣ ምስናድን፣ ምጥያስን ቀዳማይ ዕማም ሓውን ዝተረፈ ህዝብታት፣ ምቁጻርን፣ ምስናድን፣ ምጥያስን ቀዳማይ ዕማም ሓውን ዝተረፈ ህዝብታት፣ ምቁጻርን፣ ምስናድን፣ ምጥያስን ቀዳማይ ዕማም ሓውን ዝተረፈ ህዝብታት፣ ምቁጻርን፣ ምስናድን፣ ምጥያስን ቀዳማይ ዕማም 
መንግስቲ ክኸውን ኔርዎ። መንግስቲ ክኸውን ኔርዎ። መንግስቲ ክኸውን ኔርዎ። መንግስቲ ክኸውን ኔርዎ። እንተኾነ እንተኾነ እንተኾነ እንተኾነ ፋሺሽታዊ ጉጅሌ ህግደፍ ዓንዳርን ምላኽን ፋሺሽታዊ ጉጅሌ ህግደፍ ዓንዳርን ምላኽን ፋሺሽታዊ ጉጅሌ ህግደፍ ዓንዳርን ምላኽን ፋሺሽታዊ ጉጅሌ ህግደፍ ዓንዳርን ምላኽን 
ተግባራቱ ካብ መግዛእትታት ዝኸፍኤ ግፍዕታት ኣብ ልዕሊ ህዝብና ተግባራቱ ካብ መግዛእትታት ዝኸፍኤ ግፍዕታት ኣብ ልዕሊ ህዝብና ተግባራቱ ካብ መግዛእትታት ዝኸፍኤ ግፍዕታት ኣብ ልዕሊ ህዝብና ተግባራቱ ካብ መግዛእትታት ዝኸፍኤ ግፍዕታት ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዘውረዘውረዘውረዘውረደን ደን ደን ደን 
ዘውርድን ዘሎ ስለ ዝኾነ ዘውርድን ዘሎ ስለ ዝኾነ ዘውርድን ዘሎ ስለ ዝኾነ ዘውርድን ዘሎ ስለ ዝኾነ ነዚ ነዚ ነዚ ነዚ ክስንድክስንድክስንድክስንድ    ህዝባውህዝባውህዝባውህዝባውነት ነት ነት ነት ባህሪ የብሉን። ባህሪ የብሉን። ባህሪ የብሉን። ባህሪ የብሉን።         
    
ኣብ ዝኽሪ ዖናን በስክዲራን ኣብ ዝኽሪ ዖናን በስክዲራን ኣብ ዝኽሪ ዖናን በስክዲራን ኣብ ዝኽሪ ዖናን በስክዲራን ነተን ቅድሚኤን ይኹን ኣብ’ቲ ዓመት ይኹንነተን ቅድሚኤን ይኹን ኣብ’ቲ ዓመት ይኹንነተን ቅድሚኤን ይኹን ኣብ’ቲ ዓመት ይኹንነተን ቅድሚኤን ይኹን ኣብ’ቲ ዓመት ይኹን    ዝነደዳን ዝነደዳን ዝነደዳን ዝነደዳን 
ሰበን ዝሞተን ሰበን ዝሞተን ሰበን ዝሞተን ሰበን ዝሞተን ዝተዘምታን ዝተዘምታን ዝተዘምታን ዝተዘምታን ሰሚና ኣሎና። ሰሚና ኣሎና። ሰሚና ኣሎና። ሰሚና ኣሎና። ብዘይሰነድ ካብዝን ካብትን ብዘይሰነድ ካብዝን ካብትን ብዘይሰነድ ካብዝን ካብትን ብዘይሰነድ ካብዝን ካብትን ዝኣኻኸብናዮ ዝኣኻኸብናዮ ዝኣኻኸብናዮ ዝኣኻኸብናዮ 
ስለ ዝኾነ ገለ ስለ ዝኾነ ገለ ስለ ዝኾነ ገለ ስለ ዝኾነ ገለ ናይ ዓድታት ናይ ዓድታት ናይ ዓድታት ናይ ዓድታት ስምስምስምስምንንንን    ክርሳዕ ይኽእል’ዩ፣ክርሳዕ ይኽእል’ዩ፣ክርሳዕ ይኽእል’ዩ፣ክርሳዕ ይኽእል’ዩ፣    ነዚ ኣቐዲምና ነዚ ኣቐዲምና ነዚ ኣቐዲምና ነዚ ኣቐዲምና ይቕሬታ ይቕሬታ ይቕሬታ ይቕሬታ 
ንሓትት፣ ንሓትት፣ ንሓትት፣ ንሓትት፣ ግዱሳት ደቂ ሃገር ጸሓፍትን ተመራመርትን ግዱሳት ደቂ ሃገር ጸሓፍትን ተመራመርትን ግዱሳት ደቂ ሃገር ጸሓፍትን ተመራመርትን ግዱሳት ደቂ ሃገር ጸሓፍትን ተመራመርትን ነዚ ክቡር ታሪኽና ነዚ ክቡር ታሪኽና ነዚ ክቡር ታሪኽና ነዚ ክቡር ታሪኽና 
ተሓባቢሮም ክስንዱን ንመጻተሓባቢሮም ክስንዱን ንመጻተሓባቢሮም ክስንዱን ንመጻተሓባቢሮም ክስንዱን ንመጻኢ ትውልዲ ክሰግሮንኢ ትውልዲ ክሰግሮንኢ ትውልዲ ክሰግሮንኢ ትውልዲ ክሰግሮን፣ ፣ ፣ ፣ እዚ እዚ እዚ እዚ     ጽሑፍና መዘኻኸሪ ጽሑፍና መዘኻኸሪ ጽሑፍና መዘኻኸሪ ጽሑፍና መዘኻኸሪ 
ክኸውን ንትስፎ።ክኸውን ንትስፎ።ክኸውን ንትስፎ።ክኸውን ንትስፎ።    
    
    

““““ኤርትራ ባሕራ እንበር ህዝባ ኣየድልየናንኤርትራ ባሕራ እንበር ህዝባ ኣየድልየናንኤርትራ ባሕራ እንበር ህዝባ ኣየድልየናንኤርትራ ባሕራ እንበር ህዝባ ኣየድልየናን’’’’ዩ”ዩ”ዩ”ዩ”    
ሃሃሃሃ----ሃይለስላሴ ኢትዮጵያ፣ሃይለስላሴ ኢትዮጵያ፣ሃይለስላሴ ኢትዮጵያ፣ሃይለስላሴ ኢትዮጵያ፣    

    
ሰውራ ሰውራ ሰውራ ሰውራ ኤርትራ ኤርትራ ኤርትራ ኤርትራ ብ1961ዓም ብ1961ዓም ብ1961ዓም ብ1961ዓም ብብብብኣቦ ገድሊኣቦ ገድሊኣቦ ገድሊኣቦ ገድሊ፣ ፣ ፣ ፣ ጅግና እድሪስ ጅግና እድሪስ ጅግና እድሪስ ጅግና እድሪስ ሓምድ ሓምድ ሓምድ ሓምድ ዓወተዓወተዓወተዓወተንንንን    ምስ ብጾቱ ምስ ብጾቱ ምስ ብጾቱ ምስ ብጾቱ 
ምስ ምስ ምስ ምስ ተጀመረተጀመረተጀመረተጀመረ፣ ፣ ፣ ፣ ነዚ ቅኑዕነዚ ቅኑዕነዚ ቅኑዕነዚ ቅኑዕን ፍትሓውንን ፍትሓውንን ፍትሓውንን ፍትሓውን    ቃልሲ ካብ ህዝቢ ክንጽልዎቃልሲ ካብ ህዝቢ ክንጽልዎቃልሲ ካብ ህዝቢ ክንጽልዎቃልሲ ካብ ህዝቢ ክንጽልዎ፣ ፣ ፣ ፣ ኸም’ዚ ናይ ኸም’ዚ ናይ ኸም’ዚ ናይ ኸም’ዚ ናይ 
ሎሚ ህግደፋዊ ጉጅሌ ሎሚ ህግደፋዊ ጉጅሌ ሎሚ ህግደፋዊ ጉጅሌ ሎሚ ህግደፋዊ ጉጅሌ ንፍትሓውያን ንፍትሓውያን ንፍትሓውያን ንፍትሓውያን ለበዳ ሓሶት “ናይ ወያኔ” “ናይ ኣሜሪካ ለበዳ ሓሶት “ናይ ወያኔ” “ናይ ኣሜሪካ ለበዳ ሓሶት “ናይ ወያኔ” “ናይ ኣሜሪካ ለበዳ ሓሶት “ናይ ወያኔ” “ናይ ኣሜሪካ 
ተንኮል” “ተንኮል” “ተንኮል” “ተንኮል” “ናይ ናይ ናይ ናይ ኣውራጃኣውራጃኣውራጃኣውራጃ    ምንቕስቓስምንቕስቓስምንቕስቓስምንቕስቓስ” ” ” ” ዝብሎ ዝብሎ ዝብሎ ዝብሎ ንሰውራናንሰውራናንሰውራናንሰውራና’’’’ውንውንውንውን    ““““ናይ ኣስላም’ዩ” ናይ ኣስላም’ዩ” ናይ ኣስላም’ዩ” ናይ ኣስላም’ዩ” 
““““ብፐትሮል ዝተግዝኡ ጀውሲስ ዓረብ’ዮም”ብፐትሮል ዝተግዝኡ ጀውሲስ ዓረብ’ዮም”ብፐትሮል ዝተግዝኡ ጀውሲስ ዓረብ’ዮም”ብፐትሮል ዝተግዝኡ ጀውሲስ ዓረብ’ዮም”    ክብል ጠቂንዎ’ዩ። ክብል ጠቂንዎ’ዩ። ክብል ጠቂንዎ’ዩ። ክብል ጠቂንዎ’ዩ። ንሰውራ ከጥፍእ፣ ንሰውራ ከጥፍእ፣ ንሰውራ ከጥፍእ፣ ንሰውራ ከጥፍእ፣ 
ምስ ኣሜሪካን እስራኤል ተሻሪኹ ዝበልጸ ብረት ክሽምትን፣ ዝበለጹ ወተሃደራት ምስ ኣሜሪካን እስራኤል ተሻሪኹ ዝበልጸ ብረት ክሽምትን፣ ዝበለጹ ወተሃደራት ምስ ኣሜሪካን እስራኤል ተሻሪኹ ዝበልጸ ብረት ክሽምትን፣ ዝበለጹ ወተሃደራት ምስ ኣሜሪካን እስራኤል ተሻሪኹ ዝበልጸ ብረት ክሽምትን፣ ዝበለጹ ወተሃደራት 
ክምልምልን ላዕልን ታሕትን ክምልምልን ላዕልን ታሕትን ክምልምልን ላዕልን ታሕትን ክምልምልን ላዕልን ታሕትን ኣናበለ፣ ኣናበለ፣ ኣናበለ፣ ኣናበለ፣ ማዕረ ማዕረ ማዕረ ማዕረ እዚእዚእዚእዚ    ከኣ ከኣ ከኣ ከኣ ካብ 1961ዓም ጀሚሩ ካብ 1961ዓም ጀሚሩ ካብ 1961ዓም ጀሚሩ ካብ 1961ዓም ጀሚሩ ““““ዓሳ ዓሳ ዓሳ ዓሳ 
ንማሓዝ ባሕሪ ምንጻፍ” ዝብል ባርባርዊ ጭርሖ ሒዙ ንማሓዝ ባሕሪ ምንጻፍ” ዝብል ባርባርዊ ጭርሖ ሒዙ ንማሓዝ ባሕሪ ምንጻፍ” ዝብል ባርባርዊ ጭርሖ ሒዙ ንማሓዝ ባሕሪ ምንጻፍ” ዝብል ባርባርዊ ጭርሖ ሒዙ ህዝቢ ምህዝቢ ምህዝቢ ምህዝቢ ምጽናት ዓወት ጽናት ዓወት ጽናት ዓወት ጽናት ዓወት 
ይቆጽሮ ነበረ። ይቆጽሮ ነበረ። ይቆጽሮ ነበረ። ይቆጽሮ ነበረ።     
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ተጋድሎ ሓርነት ተጋድሎ ሓርነት ተጋድሎ ሓርነት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ካብ 1961ዓምኤርትራ ካብ 1961ዓምኤርትራ ካብ 1961ዓምኤርትራ ካብ 1961ዓም    ክሳብክሳብክሳብክሳብ    1965196519651965ዓም ዓም ዓም ዓም እናወደቐን እናተንስኤን እናወደቐን እናተንስኤን እናወደቐን እናተንስኤን እናወደቐን እናተንስኤን 
ህላዌኡ ንምርግጋጽህላዌኡ ንምርግጋጽህላዌኡ ንምርግጋጽህላዌኡ ንምርግጋጽ    ኣብ ገሊኡ ግዜኣብ ገሊኡ ግዜኣብ ገሊኡ ግዜኣብ ገሊኡ ግዜ    ከኣ ነቲ ምእንቲኻ ተንሲኤ ከኣ ነቲ ምእንቲኻ ተንሲኤ ከኣ ነቲ ምእንቲኻ ተንሲኤ ከኣ ነቲ ምእንቲኻ ተንሲኤ ዝብሎ ተጋዳላይዝብሎ ተጋዳላይዝብሎ ተጋዳላይዝብሎ ተጋዳላይን ን ን ን 
ህዝብን ፍህዝብን ፍህዝብን ፍህዝብን ፍትሒ ከይሃበ ትሒ ከይሃበ ትሒ ከይሃበ ትሒ ከይሃበ መቃልስቱ ክመቃልስቱ ክመቃልስቱ ክመቃልስቱ ክትኮኖ ንዝግባኣ ምንቕስቓስ ሓርነት ኤርትራ ትኮኖ ንዝግባኣ ምንቕስቓስ ሓርነት ኤርትራ ትኮኖ ንዝግባኣ ምንቕስቓስ ሓርነት ኤርትራ ትኮኖ ንዝግባኣ ምንቕስቓስ ሓርነት ኤርትራ 
((((ሓረካ ወይ ማሕበር ሾብዓተ) ብብረት ደምሲሱ’ዩ ሓረካ ወይ ማሕበር ሾብዓተ) ብብረት ደምሲሱ’ዩ ሓረካ ወይ ማሕበር ሾብዓተ) ብብረት ደምሲሱ’ዩ ሓረካ ወይ ማሕበር ሾብዓተ) ብብረት ደምሲሱ’ዩ ተጓዕዙ። ተጓዕዙ። ተጓዕዙ። ተጓዕዙ። እንተኾነ እንተኾነ እንተኾነ እንተኾነ ብብብብ1965196519651965ዓም ዓም ዓም ዓም 
ኣብ ዉሽጡ ደልዲሉ ኣብ ዉሽጡ ደልዲሉ ኣብ ዉሽጡ ደልዲሉ ኣብ ዉሽጡ ደልዲሉ ንጸላኢ ወስ ክብል ንጸላኢ ወስ ክብል ንጸላኢ ወስ ክብል ንጸላኢ ወስ ክብል ጀመረ። ኣብ’ዚ ሓጺር ወስታ ከኣ ንጸላኢ ጀመረ። ኣብ’ዚ ሓጺር ወስታ ከኣ ንጸላኢ ጀመረ። ኣብ’ዚ ሓጺር ወስታ ከኣ ንጸላኢ ጀመረ። ኣብ’ዚ ሓጺር ወስታ ከኣ ንጸላኢ 
ዓበይቲ ዓበይቲ ዓበይቲ ዓበይቲ ክሳራታትክሳራታትክሳራታትክሳራታት    ኣውሪዱ ዓበይቲ ኣውሪዱ ዓበይቲ ኣውሪዱ ዓበይቲ ኣውሪዱ ዓበይቲ ዓወታትን ሓፊሱዓወታትን ሓፊሱዓወታትን ሓፊሱዓወታትን ሓፊሱ    ንደላይ ነጽነት ህዝቢ’ውን ንደላይ ነጽነት ህዝቢ’ውን ንደላይ ነጽነት ህዝቢ’ውን ንደላይ ነጽነት ህዝቢ’ውን 
ልቢ ልቢ ልቢ ልቢ     ኣረስሪሱኣረስሪሱኣረስሪሱኣረስሪሱ። ። ። ። ካብ’ዚ ግዜ እዚ ካብ’ዚ ግዜ እዚ ካብ’ዚ ግዜ እዚ ካብ’ዚ ግዜ እዚ ሰራዊት ኢትዮጵያሰራዊት ኢትዮጵያሰራዊት ኢትዮጵያሰራዊት ኢትዮጵያ    እዚ ትንፋስ ዘይህብ ጽፍዒት እዚ ትንፋስ ዘይህብ ጽፍዒት እዚ ትንፋስ ዘይህብ ጽፍዒት እዚ ትንፋስ ዘይህብ ጽፍዒት 
ኣርዕድዎምኣርዕድዎምኣርዕድዎምኣርዕድዎም    ““““ዓጾ ዓዓጾ ዓዓጾ ዓዓጾ ዓጾጾጾጾ    ንማዕንማዕንማዕንማዕጾ’’ ከም ዝበሃል “ጀብሃ ኣድሪርድኩም” “ጾ’’ ከም ዝበሃል “ጀብሃ ኣድሪርድኩም” “ጾ’’ ከም ዝበሃል “ጀብሃ ኣድሪርድኩም” “ጾ’’ ከም ዝበሃል “ጀብሃ ኣድሪርድኩም” “ምስ ጀብሃ ምስ ጀብሃ ምስ ጀብሃ ምስ ጀብሃ 
ወጊንኩም” ብዝብል ምስምስ “ዓሳ ንምሓዝ ባሕሪ ምንጻፍ” ዝብል ፋሺሽታዊ ወጊንኩም” ብዝብል ምስምስ “ዓሳ ንምሓዝ ባሕሪ ምንጻፍ” ዝብል ፋሺሽታዊ ወጊንኩም” ብዝብል ምስምስ “ዓሳ ንምሓዝ ባሕሪ ምንጻፍ” ዝብል ፋሺሽታዊ ወጊንኩም” ብዝብል ምስምስ “ዓሳ ንምሓዝ ባሕሪ ምንጻፍ” ዝብል ፋሺሽታዊ 
ተግባራት ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝብ ተግባራት ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝብ ተግባራት ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝብ ተግባራት ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝብ ክዝንብ ጀመረክዝንብ ጀመረክዝንብ ጀመረክዝንብ ጀመረ። ። ። ። ወርሒ ሕዳርን ታሕሳስን ከኣ ወርሒ ሕዳርን ታሕሳስን ከኣ ወርሒ ሕዳርን ታሕሳስን ከኣ ወርሒ ሕዳርን ታሕሳስን ከኣ 
እተን ዝበዝሔ ህዝብናን ንብረትናን ማልናን ዝሃለቐሉ ናይ 1976እተን ዝበዝሔ ህዝብናን ንብረትናን ማልናን ዝሃለቐሉ ናይ 1976እተን ዝበዝሔ ህዝብናን ንብረትናን ማልናን ዝሃለቐሉ ናይ 1976እተን ዝበዝሔ ህዝብናን ንብረትናን ማልናን ዝሃለቐሉ ናይ 1976ዓም’የን። ዓም’የን። ዓም’የን። ዓም’የን። ሜላ ሜላ ሜላ ሜላ 
ገዛእቲ ኩሉ ገዛእቲ ኩሉ ገዛእቲ ኩሉ ገዛእቲ ኩሉ ግዜ ግዜ ግዜ ግዜ ህዝቢ ፈላሊኻ ግዛእ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ፈላሊኻ ግዛእ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ፈላሊኻ ግዛእ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ፈላሊኻ ግዛእ ስለ ዝኾነ ምንዳድን ምቕታልን ምንዳድን ምቕታልን ምንዳድን ምቕታልን ምንዳድን ምቕታልን ብብብብዓድታት ዓድታት ዓድታት ዓድታት 
ኣመንቲ እስልምና’ዩ ጀሚርዎ። ኣመንቲ እስልምና’ዩ ጀሚርዎ። ኣመንቲ እስልምና’ዩ ጀሚርዎ። ኣመንቲ እስልምና’ዩ ጀሚርዎ። እንተ ንግደ ሓቂእንተ ንግደ ሓቂእንተ ንግደ ሓቂእንተ ንግደ ሓቂ    ገዛኢ ገዛኢ ገዛኢ ገዛኢ ደርቢ ደርቢ ደርቢ ደርቢ ሓው ሓብቲ ሓው ሓብቲ ሓው ሓብቲ ሓው ሓብቲ 
ሃይማኖት ሃገር’ውን የሃይማኖት ሃገር’ውን የሃይማኖት ሃገር’ውን የሃይማኖት ሃገር’ውን የብሉብሉብሉብሉ። ። ። ። ንኣብነትንኣብነትንኣብነትንኣብነት    ህግደፍ ህግደፍ ህግደፍ ህግደፍ ገዛኢ ገዛኢ ገዛኢ ገዛኢ ደርቢ ደርቢ ደርቢ ደርቢ ስለ ዝኾነ ስለ ዝኾነ ስለ ዝኾነ ስለ ዝኾነ ብተግባር ብተግባር ብተግባር ብተግባር 
ይይይይሰርሓሉሰርሓሉሰርሓሉሰርሓሉ    ኣሎ።ኣሎ።ኣሎ።ኣሎ።    ጦር ጦር ጦር ጦር ንንንንቆላታትቆላታትቆላታትቆላታት፣ ፣ ፣ ፣ ባርካን፣ ስነሒትን፣ ባርካን፣ ስነሒትን፣ ባርካን፣ ስነሒትን፣ ባርካን፣ ስነሒትን፣ ሳሕልን፣ ሰምሃርን፣ ሳሕልን፣ ሰምሃርን፣ ሳሕልን፣ ሰምሃርን፣ ሳሕልን፣ ሰምሃርን፣ 
ኣኮሎጉዛይን፣ ደንከል፣ ኣኮሎጉዛይን፣ ደንከል፣ ኣኮሎጉዛይን፣ ደንከል፣ ኣኮሎጉዛይን፣ ደንከል፣ ሓምሴንን ሰራየን ሓምሴንን ሰራየን ሓምሴንን ሰራየን ሓምሴንን ሰራየን ህዝበን ክቐህዝበን ክቐህዝበን ክቐህዝበን ክቐትልን ንበረትን ክዝረፍን ትልን ንበረትን ክዝረፍን ትልን ንበረትን ክዝረፍን ትልን ንበረትን ክዝረፍን 
ከሕርረንን ከሕርረንን ከሕርረንን ከሕርረንን ኣብ ካርታ ኣብ ካርታ ኣብ ካርታ ኣብ ካርታ ኣእተወንኣእተወንኣእተወንኣእተወን። ህዝቢ ። ህዝቢ ። ህዝቢ ። ህዝቢ ባርካባርካባርካባርካ    ከኣ ከኣ ከኣ ከኣ ቀዳምነት ናይ’ዚ ፋሺሽታዊ ቀዳምነት ናይ’ዚ ፋሺሽታዊ ቀዳምነት ናይ’ዚ ፋሺሽታዊ ቀዳምነት ናይ’ዚ ፋሺሽታዊ 
ትግባር ኮኑ። ትግባር ኮኑ። ትግባር ኮኑ። ትግባር ኮኑ።     
    
ትኾንብያን ከባቢኣንትኾንብያን ከባቢኣንትኾንብያን ከባቢኣንትኾንብያን ከባቢኣን፣፣፣፣    
ዝወረደ መቕዘፍቲ ብቓላት ክግለጽ ኣጸጋሚ’ዩዝወረደ መቕዘፍቲ ብቓላት ክግለጽ ኣጸጋሚ’ዩዝወረደ መቕዘፍቲ ብቓላት ክግለጽ ኣጸጋሚ’ዩዝወረደ መቕዘፍቲ ብቓላት ክግለጽ ኣጸጋሚ’ዩ። ። ። ። እቲ ሕሱም ዕጫ እቲ ሕሱም ዕጫ እቲ ሕሱም ዕጫ እቲ ሕሱም ዕጫ ብከባቢ ብከባቢ ብከባቢ ብከባቢ 
ትኾንቢያትኾንቢያትኾንቢያትኾንቢያ’’’’ዩዩዩዩ    ጀሚሩ። ጀሚሩ። ጀሚሩ። ጀሚሩ። ብዕለት 11 ለካቲት 1976ዓም፣ ብዕለት 11 ለካቲት 1976ዓም፣ ብዕለት 11 ለካቲት 1976ዓም፣ ብዕለት 11 ለካቲት 1976ዓም፣ ብለይቲ ገስጊሱ ብለይቲ ገስጊሱ ብለይቲ ገስጊሱ ብለይቲ ገስጊሱ ኣብ ከባቢ ኣብ ከባቢ ኣብ ከባቢ ኣብ ከባቢ 
ትኾንብያ ንዝነበራ ዓድታት ሰብን ኣብ ገዛ፣ትኾንብያ ንዝነበራ ዓድታት ሰብን ኣብ ገዛ፣ትኾንብያ ንዝነበራ ዓድታት ሰብን ኣብ ገዛ፣ትኾንብያ ንዝነበራ ዓድታት ሰብን ኣብ ገዛ፣    ከብትንከብትንከብትንከብትን    ኣብ ደንበ ከለዉ ጸልማት ኣብ ደንበ ከለዉ ጸልማት ኣብ ደንበ ከለዉ ጸልማት ኣብ ደንበ ከለዉ ጸልማት 
ተጎልቢቡ ገበጠንተጎልቢቡ ገበጠንተጎልቢቡ ገበጠንተጎልቢቡ ገበጠን።  ።  ።  ።  ብብብብዓዲ ኢብራሂምዓዲ ኢብራሂምዓዲ ኢብራሂምዓዲ ኢብራሂም    ጀሚሩ ከኣጀሚሩ ከኣጀሚሩ ከኣጀሚሩ ከኣ፣፣፣፣    ዓዲ እስፈዳ፣ ዓዲ ኣደዓዲ እስፈዳ፣ ዓዲ ኣደዓዲ እስፈዳ፣ ዓዲ ኣደዓዲ እስፈዳ፣ ዓዲ ኣደም ኬሻ፣ ም ኬሻ፣ ም ኬሻ፣ ም ኬሻ፣ 
ዓዲ ብላል፣ ዓዲ ሓሺሽ፣ ዓዲ ሃስሪ፣ዓዲ ብላል፣ ዓዲ ሓሺሽ፣ ዓዲ ሃስሪ፣ዓዲ ብላል፣ ዓዲ ሓሺሽ፣ ዓዲ ሃስሪ፣ዓዲ ብላል፣ ዓዲ ሓሺሽ፣ ዓዲ ሃስሪ፣    ኣብ ሓደ ረፍዲ  ብዘስካሕኪሕ ኣብ ሓደ ረፍዲ  ብዘስካሕኪሕ ኣብ ሓደ ረፍዲ  ብዘስካሕኪሕ ኣብ ሓደ ረፍዲ  ብዘስካሕኪሕ ኣገባብ ክሳብ ኣገባብ ክሳብ ኣገባብ ክሳብ ኣገባብ ክሳብ 
100 100 100 100 ዝኾኑ ዝኾኑ ዝኾኑ ዝኾኑ ቆልዑን ኣንስትን ቆልዑን ኣንስትን ቆልዑን ኣንስትን ቆልዑን ኣንስትን ብሳንጃብሳንጃብሳንጃብሳንጃን ብጥትን ቀዘፎም።ን ብጥትን ቀዘፎም።ን ብጥትን ቀዘፎም።ን ብጥትን ቀዘፎም።    ንንንንብረቶም ኣሕሪሩ ዝተረፈብረቶም ኣሕሪሩ ዝተረፈብረቶም ኣሕሪሩ ዝተረፈብረቶም ኣሕሪሩ ዝተረፈ    
ዘመተዘመተዘመተዘመተ። ። ። ። ኣብ እዚ ወርሒ ኣብ እዚ ወርሒ ኣብ እዚ ወርሒ ኣብ እዚ ወርሒ ንንንንዓዲዓዲዓዲዓዲ    ዑመር ሸኽሻኽዑመር ሸኽሻኽዑመር ሸኽሻኽዑመር ሸኽሻኽ፣ ፣ ፣ ፣ ኣኽቢቡ ብተመልከተለይ 15 ሰባት ኣኽቢቡ ብተመልከተለይ 15 ሰባት ኣኽቢቡ ብተመልከተለይ 15 ሰባት ኣኽቢቡ ብተመልከተለይ 15 ሰባት 
ብጥይት ድሕሪ ምቅታል ሃብታምብጥይት ድሕሪ ምቅታል ሃብታምብጥይት ድሕሪ ምቅታል ሃብታምብጥይት ድሕሪ ምቅታል ሃብታምንንንን    ዕምርትን ዓዲ ኣብ ሓደ ረፍዲ ዕምርትን ዓዲ ኣብ ሓደ ረፍዲ ዕምርትን ዓዲ ኣብ ሓደ ረፍዲ ዕምርትን ዓዲ ኣብ ሓደ ረፍዲ ኣኣኣኣባባባባደደደደማ። ማ። ማ። ማ። 
ብተመሳሳሊ ግፍዕን ዝረፋን ብተመሳሳሊ ግፍዕን ዝረፋን ብተመሳሳሊ ግፍዕን ዝረፋን ብተመሳሳሊ ግፍዕን ዝረፋን ንብዕራባዊ ባርካን ሳሕልን ዝርከባ ንብዕራባዊ ባርካን ሳሕልን ዝርከባ ንብዕራባዊ ባርካን ሳሕልን ዝርከባ ንብዕራባዊ ባርካን ሳሕልን ዝርከባ ንንንንዓዲ ጀማል፣ ዓዲ ዓዲ ጀማል፣ ዓዲ ዓዲ ጀማል፣ ዓዲ ዓዲ ጀማል፣ ዓዲ 
ዑመር፣ ዓዲ ሰይድና ሓምድ፣ ዓዲ ኩኵይ፣ ዓዲ ሓባብ፣ ገርበት፣ ዓዲ ፊደል፣ ዑመር፣ ዓዲ ሰይድና ሓምድ፣ ዓዲ ኩኵይ፣ ዓዲ ሓባብ፣ ገርበት፣ ዓዲ ፊደል፣ ዑመር፣ ዓዲ ሰይድና ሓምድ፣ ዓዲ ኩኵይ፣ ዓዲ ሓባብ፣ ገርበት፣ ዓዲ ፊደል፣ ዑመር፣ ዓዲ ሰይድና ሓምድ፣ ዓዲ ኩኵይ፣ ዓዲ ሓባብ፣ ገርበት፣ ዓዲ ፊደል፣ 
እምትሩብ፣ መጎራይብ፣ እምትሩብ፣ መጎራይብ፣ እምትሩብ፣ መጎራይብ፣ እምትሩብ፣ መጎራይብ፣ ሰበን ቀቲሉ ንብረተን ዘሪፉ ዝተረፈ ከኣ ንስደትን ክፉእ ሰበን ቀቲሉ ንብረተን ዘሪፉ ዝተረፈ ከኣ ንስደትን ክፉእ ሰበን ቀቲሉ ንብረተን ዘሪፉ ዝተረፈ ከኣ ንስደትን ክፉእ ሰበን ቀቲሉ ንብረተን ዘሪፉ ዝተረፈ ከኣ ንስደትን ክፉእ 
ናብራን ናብራን ናብራን ናብራን ከም ዝሳጣሕ ገበረከም ዝሳጣሕ ገበረከም ዝሳጣሕ ገበረከም ዝሳጣሕ ገበረ።።።።    
    
ኮሮኮንኮሮኮንኮሮኮንኮሮኮን    ከባቢኣንከባቢኣንከባቢኣንከባቢኣን፣ ፣ ፣ ፣     
ኣብ ወርሒ ኣብ ወርሒ ኣብ ወርሒ ኣብ ወርሒ ለካቲት ለካቲት ለካቲት ለካቲት 1976197619761976ዓም ዓም ዓም ዓም ድሕሪ ወፍሪ ዓዲ ኢብሪህም፣ድሕሪ ወፍሪ ዓዲ ኢብሪህም፣ድሕሪ ወፍሪ ዓዲ ኢብሪህም፣ድሕሪ ወፍሪ ዓዲ ኢብሪህም፣    ንዓድታትንዓድታትንዓድታትንዓድታት    ኮሮኮን፣ ኮሮኮን፣ ኮሮኮን፣ ኮሮኮን፣ 
ዓቢ ዓዲ፣ ሓምድ ሸካይ፣ ሰንበል ኣዉዳ፣ ጎስማ፣ ማይ ኣንበሳ፣ ኮይታ፣ ሆሮ፣ ዓቢ ዓዲ፣ ሓምድ ሸካይ፣ ሰንበል ኣዉዳ፣ ጎስማ፣ ማይ ኣንበሳ፣ ኮይታ፣ ሆሮ፣ ዓቢ ዓዲ፣ ሓምድ ሸካይ፣ ሰንበል ኣዉዳ፣ ጎስማ፣ ማይ ኣንበሳ፣ ኮይታ፣ ሆሮ፣ ዓቢ ዓዲ፣ ሓምድ ሸካይ፣ ሰንበል ኣዉዳ፣ ጎስማ፣ ማይ ኣንበሳ፣ ኮይታ፣ ሆሮ፣ 
ለሕላሃ፣ ከይትበያ፣ ዳመር፣ ለሕላሃ፣ ከይትበያ፣ ዳመር፣ ለሕላሃ፣ ከይትበያ፣ ዳመር፣ ለሕላሃ፣ ከይትበያ፣ ዳመር፣ ዕሙራት ዓድታት ዕሙራት ዓድታት ዕሙራት ዓድታት ዕሙራት ዓድታት ኣቓጺሉኣቓጺሉኣቓጺሉኣቓጺሉ፣ 150 ዝኾኑ ሰላማዊ ህዝቢ ፣ 150 ዝኾኑ ሰላማዊ ህዝቢ ፣ 150 ዝኾኑ ሰላማዊ ህዝቢ ፣ 150 ዝኾኑ ሰላማዊ ህዝቢ 
ብዘስካሕኪሕ ኣገባብ ብዘስካሕኪሕ ኣገባብ ብዘስካሕኪሕ ኣገባብ ብዘስካሕኪሕ ኣገባብ ቀቲሉ ንብረተን ዘሪፉ።ቀቲሉ ንብረተን ዘሪፉ።ቀቲሉ ንብረተን ዘሪፉ።ቀቲሉ ንብረተን ዘሪፉ።    
    
ከተማታት ከተማታት ከተማታት ከተማታት እቑርደትን ተሰንይን፣እቑርደትን ተሰንይን፣እቑርደትን ተሰንይን፣እቑርደትን ተሰንይን፣    
ኣቑርደት ኣቑርደት ኣቑርደት ኣቑርደት ወስታ ናይ ፍዳኢን ንመራሕቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ማእከል ኣኼባ ወስታ ናይ ፍዳኢን ንመራሕቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ማእከል ኣኼባ ወስታ ናይ ፍዳኢን ንመራሕቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ማእከል ኣኼባ ወስታ ናይ ፍዳኢን ንመራሕቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ማእከል ኣኼባ 
ከለዉ ብቦንባ ኢድ ከለዉ ብቦንባ ኢድ ከለዉ ብቦንባ ኢድ ከለዉ ብቦንባ ኢድ ምስ ኣቑሰሉ ምስ ኣቑሰሉ ምስ ኣቑሰሉ ምስ ኣቑሰሉ ካብኡ ንደሃር ካብኡ ንደሃር ካብኡ ንደሃር ካብኡ ንደሃር ከተማ ኣቑርደት ሓንቲ ለይቲ ከተማ ኣቑርደት ሓንቲ ለይቲ ከተማ ኣቑርደት ሓንቲ ለይቲ ከተማ ኣቑርደት ሓንቲ ለይቲ 
ብሰላም ኣይሓደረትን። ብሰላም ኣይሓደረትን። ብሰላም ኣይሓደረትን። ብሰላም ኣይሓደረትን።     
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ኣብ ከተማ ተሰነይ ብ12ለካቲት 1967ዓም ን21 ናይ ፖሎቲካ እሱራት፣ ንህዝቢ ኣብ ከተማ ተሰነይ ብ12ለካቲት 1967ዓም ን21 ናይ ፖሎቲካ እሱራት፣ ንህዝቢ ኣብ ከተማ ተሰነይ ብ12ለካቲት 1967ዓም ን21 ናይ ፖሎቲካ እሱራት፣ ንህዝቢ ኣብ ከተማ ተሰነይ ብ12ለካቲት 1967ዓም ን21 ናይ ፖሎቲካ እሱራት፣ ንህዝቢ 
ከርዕዱን ካብ ሰውራኡ ክንጽልዎን ንመፈከርዕዱን ካብ ሰውራኡ ክንጽልዎን ንመፈከርዕዱን ካብ ሰውራኡ ክንጽልዎን ንመፈከርዕዱን ካብ ሰውራኡ ክንጽልዎን ንመፈራርሒ ተባሂሉ ብዘይ ፍርዲ ኣብ ቅድሚ ራርሒ ተባሂሉ ብዘይ ፍርዲ ኣብ ቅድሚ ራርሒ ተባሂሉ ብዘይ ፍርዲ ኣብ ቅድሚ ራርሒ ተባሂሉ ብዘይ ፍርዲ ኣብ ቅድሚ 
ህዝቢ ረሸንዎም።ህዝቢ ረሸንዎም።ህዝቢ ረሸንዎም።ህዝቢ ረሸንዎም።    
    
ከባቢ ባጽዕን ዓሰብን ዓድታትከባቢ ባጽዕን ዓሰብን ዓድታትከባቢ ባጽዕን ዓሰብን ዓድታትከባቢ ባጽዕን ዓሰብን ዓድታት፣፣፣፣    
    ኢንበረሚ ሕርጊጎ ሽዕብ ኢንበረሚ ሕርጊጎ ሽዕብ ኢንበረሚ ሕርጊጎ ሽዕብ ኢንበረሚ ሕርጊጎ ሽዕብ ብሓይሊ ወተሃደር ኢትዮጵያ ብሓይሊ ወተሃደር ኢትዮጵያ ብሓይሊ ወተሃደር ኢትዮጵያ ብሓይሊ ወተሃደር ኢትዮጵያ ነደዳ ሰበን ከኣ ብሳንጃን ነደዳ ሰበን ከኣ ብሳንጃን ነደዳ ሰበን ከኣ ብሳንጃን ነደዳ ሰበን ከኣ ብሳንጃን 
ጥይትን ተቐቲሉ ንብረተን ተዘሪፉ ቆልዑ ኣቦን ኣደን ዝተረፉ ብዙሓት’ዮም። ኣብ’ዚ ጥይትን ተቐቲሉ ንብረተን ተዘሪፉ ቆልዑ ኣቦን ኣደን ዝተረፉ ብዙሓት’ዮም። ኣብ’ዚ ጥይትን ተቐቲሉ ንብረተን ተዘሪፉ ቆልዑ ኣቦን ኣደን ዝተረፉ ብዙሓት’ዮም። ኣብ’ዚ ጥይትን ተቐቲሉ ንብረተን ተዘሪፉ ቆልዑ ኣቦን ኣደን ዝተረፉ ብዙሓት’ዮም። ኣብ’ዚ 
እዋን ንህዝቢ ዓፋርን ሳሆን ዝወረደ ግፍዕታት ሰፍ ዘይብል ምዃኑ ብሩህ ኮይይኑ፣ እዋን ንህዝቢ ዓፋርን ሳሆን ዝወረደ ግፍዕታት ሰፍ ዘይብል ምዃኑ ብሩህ ኮይይኑ፣ እዋን ንህዝቢ ዓፋርን ሳሆን ዝወረደ ግፍዕታት ሰፍ ዘይብል ምዃኑ ብሩህ ኮይይኑ፣ እዋን ንህዝቢ ዓፋርን ሳሆን ዝወረደ ግፍዕታት ሰፍ ዘይብል ምዃኑ ብሩህ ኮይይኑ፣ 
እንተኾነ መወከሲ ጎዲልና ክንጽሕፎ ኣይከኣልናን። ደቂ ዓፋር ካብ ሃገራት ኣእንተኾነ መወከሲ ጎዲልና ክንጽሕፎ ኣይከኣልናን። ደቂ ዓፋር ካብ ሃገራት ኣእንተኾነ መወከሲ ጎዲልና ክንጽሕፎ ኣይከኣልናን። ደቂ ዓፋር ካብ ሃገራት ኣእንተኾነ መወከሲ ጎዲልና ክንጽሕፎ ኣይከኣልናን። ደቂ ዓፋር ካብ ሃገራት ኣዕራብ ዕራብ ዕራብ ዕራብ 
ብመራኽቦም ንሰውራ መግብን ብረትን ዝመላልሱ ንሶም’ዮም ብዝብል ብዘይሓቲ ብመራኽቦም ንሰውራ መግብን ብረትን ዝመላልሱ ንሶም’ዮም ብዝብል ብዘይሓቲ ብመራኽቦም ንሰውራ መግብን ብረትን ዝመላልሱ ንሶም’ዮም ብዝብል ብዘይሓቲ ብመራኽቦም ንሰውራ መግብን ብረትን ዝመላልሱ ንሶም’ዮም ብዝብል ብዘይሓቲ 
መወከሲ ብከብድ ብረት ክህረማ ትእዛዝ ተዋሂቡ ስለ ዝነበረ ኣብ ማእከል ባሕሪ መወከሲ ብከብድ ብረት ክህረማ ትእዛዝ ተዋሂቡ ስለ ዝነበረ ኣብ ማእከል ባሕሪ መወከሲ ብከብድ ብረት ክህረማ ትእዛዝ ተዋሂቡ ስለ ዝነበረ ኣብ ማእከል ባሕሪ መወከሲ ብከብድ ብረት ክህረማ ትእዛዝ ተዋሂቡ ስለ ዝነበረ ኣብ ማእከል ባሕሪ 
ዝተቓጸሉን ዝሞቱን ብዙሓት’ዮም።ዝተቓጸሉን ዝሞቱን ብዙሓት’ዮም።ዝተቓጸሉን ዝሞቱን ብዙሓት’ዮም።ዝተቓጸሉን ዝሞቱን ብዙሓት’ዮም።    
    
ዓይለትን ዓይለትን ዓይለትን ዓይለትን ከባቢከባቢከባቢከባቢኣንኣንኣንኣን፣ ፣ ፣ ፣     
ብብብብኮለኔልኮለኔልኮለኔልኮለኔል    ሞላሞላሞላሞላ፣ (ብጭካኒኡ ዝልለ)፣ (ብጭካኒኡ ዝልለ)፣ (ብጭካኒኡ ዝልለ)፣ (ብጭካኒኡ ዝልለ)    ነዚ ከባቢ ካብ ሰውራ ብሞት ወይ ብፍነዚ ከባቢ ካብ ሰውራ ብሞት ወይ ብፍነዚ ከባቢ ካብ ሰውራ ብሞት ወይ ብፍነዚ ከባቢ ካብ ሰውራ ብሞት ወይ ብፍቶት ቶት ቶት ቶት 
ከከከከጽሪ ጭካን ሰራዊት መሪሑጽሪ ጭካን ሰራዊት መሪሑጽሪ ጭካን ሰራዊት መሪሑጽሪ ጭካን ሰራዊት መሪሑ፣ ብሰኔ 1967ዓም፣ ዓዲ፣ ብሰኔ 1967ዓም፣ ዓዲ፣ ብሰኔ 1967ዓም፣ ዓዲ፣ ብሰኔ 1967ዓም፣ ዓዲ    ዓይለት ኣቶ። ዓይለት ኣቶ። ዓይለት ኣቶ። ዓይለት ኣቶ። ዓዲ ዓዲ ዓዲ ዓዲ ገምሃሎ ገምሃሎ ገምሃሎ ገምሃሎ 
ካብ ዓዶም ኣብ ዓይለት ካብ ዓዶም ኣብ ዓይለት ካብ ዓዶም ኣብ ዓይለት ካብ ዓዶም ኣብ ዓይለት ክሰፍሩ ትኣዛክሰፍሩ ትኣዛክሰፍሩ ትኣዛክሰፍሩ ትኣዛዝ ስለ ዝመጾም ዓዶም ሓዲጎም ኣብ ዓይለት ዝ ስለ ዝመጾም ዓዶም ሓዲጎም ኣብ ዓይለት ዝ ስለ ዝመጾም ዓዶም ሓዲጎም ኣብ ዓይለት ዝ ስለ ዝመጾም ዓዶም ሓዲጎም ኣብ ዓይለት 
ነበሩ። ጦር ብንግሆ ኣኽቢቦም፣ ነበሩ። ጦር ብንግሆ ኣኽቢቦም፣ ነበሩ። ጦር ብንግሆ ኣኽቢቦም፣ ነበሩ። ጦር ብንግሆ ኣኽቢቦም፣ ንነባሪ ዓይለትንነባሪ ዓይለትንነባሪ ዓይለትንነባሪ ዓይለት    ቆልዓን ስበይትን ቆልዓን ስበይትን ቆልዓን ስበይትን ቆልዓን ስበይትን ኣከብዎም። ኣከብዎም። ኣከብዎም። ኣከብዎም። 
ኮለኔል ሞላ፣ ብዳዔን ፈኸራን ዝመልኦ ዲስኩር ገበረ። ነቶም ፍርይ ፍርይ ዝብሉ ኮለኔል ሞላ፣ ብዳዔን ፈኸራን ዝመልኦ ዲስኩር ገበረ። ነቶም ፍርይ ፍርይ ዝብሉ ኮለኔል ሞላ፣ ብዳዔን ፈኸራን ዝመልኦ ዲስኩር ገበረ። ነቶም ፍርይ ፍርይ ዝብሉ ኮለኔል ሞላ፣ ብዳዔን ፈኸራን ዝመልኦ ዲስኩር ገበረ። ነቶም ፍርይ ፍርይ ዝብሉ 
ኮብኩቡ ኣብ ሩባ ኣውረዶም። ነቲ ህዝቢ ክሳብ ሰዓት 5 ምሸት ማይ ከይሰተየ ኮብኩቡ ኣብ ሩባ ኣውረዶም። ነቲ ህዝቢ ክሳብ ሰዓት 5 ምሸት ማይ ከይሰተየ ኮብኩቡ ኣብ ሩባ ኣውረዶም። ነቲ ህዝቢ ክሳብ ሰዓት 5 ምሸት ማይ ከይሰተየ ኮብኩቡ ኣብ ሩባ ኣውረዶም። ነቲ ህዝቢ ክሳብ ሰዓት 5 ምሸት ማይ ከይሰተየ 
ንሽንቲ ከይወጽኤ ብጦር ሓሊዩ ወዓለ። ገዛ ገዛ ከይዶም ስልማትን ክቡር ንብረትን ንሽንቲ ከይወጽኤ ብጦር ሓሊዩ ወዓለ። ገዛ ገዛ ከይዶም ስልማትን ክቡር ንብረትን ንሽንቲ ከይወጽኤ ብጦር ሓሊዩ ወዓለ። ገዛ ገዛ ከይዶም ስልማትን ክቡር ንብረትን ንሽንቲ ከይወጽኤ ብጦር ሓሊዩ ወዓለ። ገዛ ገዛ ከይዶም ስልማትን ክቡር ንብረትን 
ክዘርፉ ትእዛዝ ኣመሓላለፈ። ድሕሪ እዚ ህዝቢ እናረክዘርፉ ትእዛዝ ኣመሓላለፈ። ድሕሪ እዚ ህዝቢ እናረክዘርፉ ትእዛዝ ኣመሓላለፈ። ድሕሪ እዚ ህዝቢ እናረክዘርፉ ትእዛዝ ኣመሓላለፈ። ድሕሪ እዚ ህዝቢ እናረኣየ ዓዲ በልበል ኣበልዋ። ኣየ ዓዲ በልበል ኣበልዋ። ኣየ ዓዲ በልበል ኣበልዋ። ኣየ ዓዲ በልበል ኣበልዋ። 
ንቶም ኣብ ሩባ ዝወስድዎም ብሳንጃ 23 ዝኾኑ ቀቲሉ ዓይለት ሓምኹሽቲ ምስ ንቶም ኣብ ሩባ ዝወስድዎም ብሳንጃ 23 ዝኾኑ ቀቲሉ ዓይለት ሓምኹሽቲ ምስ ንቶም ኣብ ሩባ ዝወስድዎም ብሳንጃ 23 ዝኾኑ ቀቲሉ ዓይለት ሓምኹሽቲ ምስ ንቶም ኣብ ሩባ ዝወስድዎም ብሳንጃ 23 ዝኾኑ ቀቲሉ ዓይለት ሓምኹሽቲ ምስ 
ኮነት ብዘስካሕክሕ ጭካኔ ደምሲሱ ጦሩ ሒዙ ከደኮነት ብዘስካሕክሕ ጭካኔ ደምሲሱ ጦሩ ሒዙ ከደኮነት ብዘስካሕክሕ ጭካኔ ደምሲሱ ጦሩ ሒዙ ከደኮነት ብዘስካሕክሕ ጭካኔ ደምሲሱ ጦሩ ሒዙ ከደ። ። ። ። እቲ ዝተረፈ እቲ ዝተረፈ እቲ ዝተረፈ እቲ ዝተረፈ ህዝብታት ህዝብታት ህዝብታት ህዝብታት 
ዓይለትን ገምሃሎን ዓይለትን ገምሃሎን ዓይለትን ገምሃሎን ዓይለትን ገምሃሎን ኣብ ዝባኖምዘላ ክዳንን ድራር ዝኸውን መግብን ዘይብሎም ኣብ ዝባኖምዘላ ክዳንን ድራር ዝኸውን መግብን ዘይብሎም ኣብ ዝባኖምዘላ ክዳንን ድራር ዝኸውን መግብን ዘይብሎም ኣብ ዝባኖምዘላ ክዳንን ድራር ዝኸውን መግብን ዘይብሎም 
ተረፉ። ስቓይ ህዝብና ግን ኣብ’ዚ ደው ኣይበለን ጦር፣ ተረፉ። ስቓይ ህዝብና ግን ኣብ’ዚ ደው ኣይበለን ጦር፣ ተረፉ። ስቓይ ህዝብና ግን ኣብ’ዚ ደው ኣይበለን ጦር፣ ተረፉ። ስቓይ ህዝብና ግን ኣብ’ዚ ደው ኣይበለን ጦር፣ ኣብ ምብራቓዊ ወገን ኣብ ምብራቓዊ ወገን ኣብ ምብራቓዊ ወገን ኣብ ምብራቓዊ ወገን 
ቀጺሎም ንቀጺሎም ንቀጺሎም ንቀጺሎም ንሸሸሸሸባሕ፣ ገድገድ፣ ወቂሮ፣ ማዕያት፣ ዓሲሳ፣ መትከላቤት፣ ፍግረት፣ ባሕ፣ ገድገድ፣ ወቂሮ፣ ማዕያት፣ ዓሲሳ፣ መትከላቤት፣ ፍግረት፣ ባሕ፣ ገድገድ፣ ወቂሮ፣ ማዕያት፣ ዓሲሳ፣ መትከላቤት፣ ፍግረት፣ ባሕ፣ ገድገድ፣ ወቂሮ፣ ማዕያት፣ ዓሲሳ፣ መትከላቤት፣ ፍግረት፣ ሓያላት ሓያላት ሓያላት ሓያላት 
ናይ ቁጠባ ምንጭታት ዝነበራ ዓድታት ናይ ቁጠባ ምንጭታት ዝነበራ ዓድታት ናይ ቁጠባ ምንጭታት ዝነበራ ዓድታት ናይ ቁጠባ ምንጭታት ዝነበራ ዓድታት ኣቓጺሎም ህዝበን ኣጽኒቶምኣቓጺሎም ህዝበን ኣጽኒቶምኣቓጺሎም ህዝበን ኣጽኒቶምኣቓጺሎም ህዝበን ኣጽኒቶም    ንብረተን ንብረተን ንብረተን ንብረተን 
ዘሪፎምዘሪፎምዘሪፎምዘሪፎም።።።።    ኣብዚ ክዝከር ዝግብኦ ፊተውራሪ ሚካኤል ሓሳማ ናይ ሰምሃር ርእሲ ኣብዚ ክዝከር ዝግብኦ ፊተውራሪ ሚካኤል ሓሳማ ናይ ሰምሃር ርእሲ ኣብዚ ክዝከር ዝግብኦ ፊተውራሪ ሚካኤል ሓሳማ ናይ ሰምሃር ርእሲ ኣብዚ ክዝከር ዝግብኦ ፊተውራሪ ሚካኤል ሓሳማ ናይ ሰምሃር ርእሲ 
ኣማሓዳኣማሓዳኣማሓዳኣማሓዳሪ ዝነበረ፣ ንቤት ጽሕፈት ራስ ኣስራተ ካሳ ከይዱ፣ ነዚ ኣብ ልዕሊ ሪ ዝነበረ፣ ንቤት ጽሕፈት ራስ ኣስራተ ካሳ ከይዱ፣ ነዚ ኣብ ልዕሊ ሪ ዝነበረ፣ ንቤት ጽሕፈት ራስ ኣስራተ ካሳ ከይዱ፣ ነዚ ኣብ ልዕሊ ሪ ዝነበረ፣ ንቤት ጽሕፈት ራስ ኣስራተ ካሳ ከይዱ፣ ነዚ ኣብ ልዕሊ 
ሰላማውያን ህዝቢ ዝወርድ ግፍዒ ተሓታቲ ክኸውን ኣይደል ስልጣንኩም ተረከቡኒ ሰላማውያን ህዝቢ ዝወርድ ግፍዒ ተሓታቲ ክኸውን ኣይደል ስልጣንኩም ተረከቡኒ ሰላማውያን ህዝቢ ዝወርድ ግፍዒ ተሓታቲ ክኸውን ኣይደል ስልጣንኩም ተረከቡኒ ሰላማውያን ህዝቢ ዝወርድ ግፍዒ ተሓታቲ ክኸውን ኣይደል ስልጣንኩም ተረከቡኒ 
ዝበለ ጅግና’ዩዝበለ ጅግና’ዩዝበለ ጅግና’ዩዝበለ ጅግና’ዩ። ነቲ ህዝቢ ከህልቕ ዝተበገሰ ። ነቲ ህዝቢ ከህልቕ ዝተበገሰ ። ነቲ ህዝቢ ከህልቕ ዝተበገሰ ። ነቲ ህዝቢ ከህልቕ ዝተበገሰ ሓይሊ ከኣ ሂወቱ ሰዊኡ ከም ዝመለሶ ሓይሊ ከኣ ሂወቱ ሰዊኡ ከም ዝመለሶ ሓይሊ ከኣ ሂወቱ ሰዊኡ ከም ዝመለሶ ሓይሊ ከኣ ሂወቱ ሰዊኡ ከም ዝመለሶ 
ይዝይዝይዝይዝንቶንቶንቶንቶ። ። ። ።     
    
ሃዘሞሃዘሞሃዘሞሃዘሞ፣ ፣ ፣ ፣     
ጸላጸላጸላጸላም ም ም ም ሓምለሓምለሓምለሓምለ    31 197631 197631 197631 1976ዓም ዓም ዓም ዓም መፋርቕ ክረምቲ መፋርቕ ክረምቲ መፋርቕ ክረምቲ መፋርቕ ክረምቲ ስለ ዝነበረ ስለ ዝነበረ ስለ ዝነበረ ስለ ዝነበረ ሓረስታይ ሎሚ ዓመት ሓረስታይ ሎሚ ዓመት ሓረስታይ ሎሚ ዓመት ሓረስታይ ሎሚ ዓመት 
ድራር ዓመትና ሃበና ኢሉ መዓንጥኡ ሸጥ ኣቢሉ ኣብ ጻህያይን ካልእ ዋኒን ድራር ዓመትና ሃበና ኢሉ መዓንጥኡ ሸጥ ኣቢሉ ኣብ ጻህያይን ካልእ ዋኒን ድራር ዓመትና ሃበና ኢሉ መዓንጥኡ ሸጥ ኣቢሉ ኣብ ጻህያይን ካልእ ዋኒን ድራር ዓመትና ሃበና ኢሉ መዓንጥኡ ሸጥ ኣቢሉ ኣብ ጻህያይን ካልእ ዋኒን ከሎ፣ ከሎ፣ ከሎ፣ ከሎ፣ 
ካብ ሕምሽተ ከተማታት ማለት ሰንዓፈ፣ ዓዲ ቐይሕ፣ ሰገነይቲ፣ ካብ ሕምሽተ ከተማታት ማለት ሰንዓፈ፣ ዓዲ ቐይሕ፣ ሰገነይቲ፣ ካብ ሕምሽተ ከተማታት ማለት ሰንዓፈ፣ ዓዲ ቐይሕ፣ ሰገነይቲ፣ ካብ ሕምሽተ ከተማታት ማለት ሰንዓፈ፣ ዓዲ ቐይሕ፣ ሰገነይቲ፣ 
ደቀምሓረ፣መንደፈራ ደቀምሓረ፣መንደፈራ ደቀምሓረ፣መንደፈራ ደቀምሓረ፣መንደፈራ ዝወፈሩ ንሃዘሞ ብምልእታ ኣብ ከበባ ኣእተዉዋዝወፈሩ ንሃዘሞ ብምልእታ ኣብ ከበባ ኣእተዉዋዝወፈሩ ንሃዘሞ ብምልእታ ኣብ ከበባ ኣእተዉዋዝወፈሩ ንሃዘሞ ብምልእታ ኣብ ከበባ ኣእተዉዋ። ። ። ። እዚ ዳህሰሳ እዚ ዳህሰሳ እዚ ዳህሰሳ እዚ ዳህሰሳ 
ዝብልዎ ንሓደ ሶሙን ስለ ዝጸንሔ ካብ ጫፍ ንጫፍ ዝብልዎ ንሓደ ሶሙን ስለ ዝጸንሔ ካብ ጫፍ ንጫፍ ዝብልዎ ንሓደ ሶሙን ስለ ዝጸንሔ ካብ ጫፍ ንጫፍ ዝብልዎ ንሓደ ሶሙን ስለ ዝጸንሔ ካብ ጫፍ ንጫፍ     ዓድታት ዓድታት ዓድታት ዓድታት ሃዘሞ ሃዘሞ ሃዘሞ ሃዘሞ ተቓጸለተቓጸለተቓጸለተቓጸለ። ። ። ። 
ክሳብ 49 ዝግመታ ዓድታትን ክሳብ 49 ዝግመታ ዓድታትን ክሳብ 49 ዝግመታ ዓድታትን ክሳብ 49 ዝግመታ ዓድታትን ኣሕረሩ።ኣሕረሩ።ኣሕረሩ።ኣሕረሩ።    ሃዘሞ ብትክን ብሓውን ዳሜራ መሰቀል ሃዘሞ ብትክን ብሓውን ዳሜራ መሰቀል ሃዘሞ ብትክን ብሓውን ዳሜራ መሰቀል ሃዘሞ ብትክን ብሓውን ዳሜራ መሰቀል 
ኮነት። ኣብ ዓዲ ዓራዝ ዝኣተዉ ጦርን ግን ሕሉፋት ጨካናት ስለ ዝነበሩ ኮነት። ኣብ ዓዲ ዓራዝ ዝኣተዉ ጦርን ግን ሕሉፋት ጨካናት ስለ ዝነበሩ ኮነት። ኣብ ዓዲ ዓራዝ ዝኣተዉ ጦርን ግን ሕሉፋት ጨካናት ስለ ዝነበሩ ኮነት። ኣብ ዓዲ ዓራዝ ዝኣተዉ ጦርን ግን ሕሉፋት ጨካናት ስለ ዝነበሩ ነታ ዓዲ ነታ ዓዲ ነታ ዓዲ ነታ ዓዲ 
ብንግሆ ብንግሆ ብንግሆ ብንግሆ ሰብ ኣብ ምስጊድ ከሎ ከበብዎ። ሰብ ኣብ ምስጊድ ከሎ ከበብዎ። ሰብ ኣብ ምስጊድ ከሎ ከበብዎ። ሰብ ኣብ ምስጊድ ከሎ ከበብዎ። በብሓደ እናውጽኡ በብሓደ እናውጽኡ በብሓደ እናውጽኡ በብሓደ እናውጽኡ ን20 ዝኾኑ ከኣ ን20 ዝኾኑ ከኣ ን20 ዝኾኑ ከኣ ን20 ዝኾኑ ከኣ 
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ብድሕሪት ሓሪዶም ንሳልስቲ ክሳብ ተሳቕዮም ዝምቱ ሓለዉዎም። ኣብ’ዚ ወራር’ዚብድሕሪት ሓሪዶም ንሳልስቲ ክሳብ ተሳቕዮም ዝምቱ ሓለዉዎም። ኣብ’ዚ ወራር’ዚብድሕሪት ሓሪዶም ንሳልስቲ ክሳብ ተሳቕዮም ዝምቱ ሓለዉዎም። ኣብ’ዚ ወራር’ዚብድሕሪት ሓሪዶም ንሳልስቲ ክሳብ ተሳቕዮም ዝምቱ ሓለዉዎም። ኣብ’ዚ ወራር’ዚ    
279 279 279 279 ሰላማዊ ህዝቢ ሰላማዊ ህዝቢ ሰላማዊ ህዝቢ ሰላማዊ ህዝቢ ቀተሉ ብብዝሒ ከኣ ኣቁሰሉቀተሉ ብብዝሒ ከኣ ኣቁሰሉቀተሉ ብብዝሒ ከኣ ኣቁሰሉቀተሉ ብብዝሒ ከኣ ኣቁሰሉ። ። ። ። ከባቢ ሃዘሞከባቢ ሃዘሞከባቢ ሃዘሞከባቢ ሃዘሞን ህዝቢ ሳሆንን ህዝቢ ሳሆንን ህዝቢ ሳሆንን ህዝቢ ሳሆን    ከኣ ከኣ ከኣ ከኣ 
ኣብ ድኽነትን ምብታታን ተሸሞሙ።ኣብ ድኽነትን ምብታታን ተሸሞሙ።ኣብ ድኽነትን ምብታታን ተሸሞሙ።ኣብ ድኽነትን ምብታታን ተሸሞሙ።    ብዙሓት ከብትን ክቡርብዙሓት ከብትን ክቡርብዙሓት ከብትን ክቡርብዙሓት ከብትን ክቡር    ንብረትን ረሲዮም ንብረትን ረሲዮም ንብረትን ረሲዮም ንብረትን ረሲዮም 
ኣብ ዓድዃላ ብ5 ቅርሺ ኣብ ዓድዃላ ብ5 ቅርሺ ኣብ ዓድዃላ ብ5 ቅርሺ ኣብ ዓድዃላ ብ5 ቅርሺ ከብቲ ክሽየጣ ወዓላ። እቶም ጦር ከብቲ ክሽየጣ ወዓላ። እቶም ጦር ከብቲ ክሽየጣ ወዓላ። እቶም ጦር ከብቲ ክሽየጣ ወዓላ። እቶም ጦር ንንንንዋንጫ ዋንጫ ዋንጫ ዋንጫ ስዋ ወርቅን ስዋ ወርቅን ስዋ ወርቅን ስዋ ወርቅን 
ጤልን ክህቡ ተራእዮምጤልን ክህቡ ተራእዮምጤልን ክህቡ ተራእዮምጤልን ክህቡ ተራእዮም። ። ። ።     
    
ከባቢ ስግር መረብ፣ ከባቢ ስግር መረብ፣ ከባቢ ስግር መረብ፣ ከባቢ ስግር መረብ፣     
ኣገባብ ኣቐታትላን  ንኣጓኡን ናይ ጥንቲ ህድሞታትን ብሓዊ ምቅጻል፣ ሽልማትን ኣገባብ ኣቐታትላን  ንኣጓኡን ናይ ጥንቲ ህድሞታትን ብሓዊ ምቅጻል፣ ሽልማትን ኣገባብ ኣቐታትላን  ንኣጓኡን ናይ ጥንቲ ህድሞታትን ብሓዊ ምቅጻል፣ ሽልማትን ኣገባብ ኣቐታትላን  ንኣጓኡን ናይ ጥንቲ ህድሞታትን ብሓዊ ምቅጻል፣ ሽልማትን 
ካልእ ንብረትን ከብትን ምዝራፊ ካብ ጫፍ ንጫፍ ካልእ ንብረትን ከብትን ምዝራፊ ካብ ጫፍ ንጫፍ ካልእ ንብረትን ከብትን ምዝራፊ ካብ ጫፍ ንጫፍ ካልእ ንብረትን ከብትን ምዝራፊ ካብ ጫፍ ንጫፍ ኣገባቡ ኣገባቡ ኣገባቡ ኣገባቡ ሓደሓደሓደሓደ’’’’ዩ።ዩ።ዩ።ዩ።        ኣብ’ዚ ወርሒ ኣብ’ዚ ወርሒ ኣብ’ዚ ወርሒ ኣብ’ዚ ወርሒ 
ክረምቲ ክረምቲ ክረምቲ ክረምቲ ዓድታትዓድታትዓድታትዓድታት    ትምዛእ፣ ማይ ጫዕዳ፣ እንዳዝማች ዑቕቢት፣ ትምዛእ፣ ማይ ጫዕዳ፣ እንዳዝማች ዑቕቢት፣ ትምዛእ፣ ማይ ጫዕዳ፣ እንዳዝማች ዑቕቢት፣ ትምዛእ፣ ማይ ጫዕዳ፣ እንዳዝማች ዑቕቢት፣ 70 70 70 70 ዝኾነ ሰላማዊ ዝኾነ ሰላማዊ ዝኾነ ሰላማዊ ዝኾነ ሰላማዊ 
ህዝቢ ቀቲሎም ን30 ዝኾህዝቢ ቀቲሎም ን30 ዝኾህዝቢ ቀቲሎም ን30 ዝኾህዝቢ ቀቲሎም ን30 ዝኾና ዓድታት ሓዊ ረኵዕም፣ ብዙሕ ብዝሕ ንብረት ረሲዮም ና ዓድታት ሓዊ ረኵዕም፣ ብዙሕ ብዝሕ ንብረት ረሲዮም ና ዓድታት ሓዊ ረኵዕም፣ ብዙሕ ብዝሕ ንብረት ረሲዮም ና ዓድታት ሓዊ ረኵዕም፣ ብዙሕ ብዝሕ ንብረት ረሲዮም 
ኣዕኒዮምን።ኣዕኒዮምን።ኣዕኒዮምን።ኣዕኒዮምን።        
    
ኣብ መሬት መንስዕ ገለብን ከባቢኣን፣ኣብ መሬት መንስዕ ገለብን ከባቢኣን፣ኣብ መሬት መንስዕ ገለብን ከባቢኣን፣ኣብ መሬት መንስዕ ገለብን ከባቢኣን፣    
    ኣብኣብኣብኣብ’’’’ዚ ዓመት እዚ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ        ወገን ወገን ወገን ወገን ባሕሪ ባሕሪ ባሕሪ ባሕሪ ሓምሴን ከኣ ኣብ ዓድታትሓምሴን ከኣ ኣብ ዓድታትሓምሴን ከኣ ኣብ ዓድታትሓምሴን ከኣ ኣብ ዓድታት    ፍሾ ምራራ ፍሾ ምራራ ፍሾ ምራራ ፍሾ ምራራ ክሳብ ክሳብ ክሳብ ክሳብ 
40 40 40 40 ዝኣኽሉ ሰብ ብኻራ ዝኣኽሉ ሰብ ብኻራ ዝኣኽሉ ሰብ ብኻራ ዝኣኽሉ ሰብ ብኻራ ክሳዶም ብድሕሪት ተሓረዱ።ክሳዶም ብድሕሪት ተሓረዱ።ክሳዶም ብድሕሪት ተሓረዱ።ክሳዶም ብድሕሪት ተሓረዱ።    ሃብታም ሃብታም ሃብታም ሃብታም ስለ ዝነበሩ ስለ ዝነበሩ ስለ ዝነበሩ ስለ ዝነበሩ ሰራዊት ሰራዊት ሰራዊት ሰራዊት 
ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ዘሪፉ ብዝወሰዶ ግንዘብ ንዓዲ ተክሌዘን ብጽብጽ ሓዲሮም ዘሪፉ ብዝወሰዶ ግንዘብ ንዓዲ ተክሌዘን ብጽብጽ ሓዲሮም ዘሪፉ ብዝወሰዶ ግንዘብ ንዓዲ ተክሌዘን ብጽብጽ ሓዲሮም ዘሪፉ ብዝወሰዶ ግንዘብ ንዓዲ ተክሌዘን ብጽብጽ ሓዲሮም 
ንኣስመራ’ውን ኣብ ሳልስቱ በጽበጽዋንኣስመራ’ውን ኣብ ሳልስቱ በጽበጽዋንኣስመራ’ውን ኣብ ሳልስቱ በጽበጽዋንኣስመራ’ውን ኣብ ሳልስቱ በጽበጽዋ።።።።    ኣብ’ዚ ግዜ እዚ ዓድታት ምሕላብ ኣብ’ዚ ግዜ እዚ ዓድታት ምሕላብ ኣብ’ዚ ግዜ እዚ ዓድታት ምሕላብ ኣብ’ዚ ግዜ እዚ ዓድታት ምሕላብ ኣቕዓሮ ኣቕዓሮ ኣቕዓሮ ኣቕዓሮ 
ወዘተ ብፍላይ ናይ ወዘተ ብፍላይ ናይ ወዘተ ብፍላይ ናይ ወዘተ ብፍላይ ናይ ንንንንገለብገለብገለብገለብ    ብ3 መጋቢት 1970ዓም ወረርዋ። ዳግማይ ከኣ ብ21 ብ3 መጋቢት 1970ዓም ወረርዋ። ዳግማይ ከኣ ብ21 ብ3 መጋቢት 1970ዓም ወረርዋ። ዳግማይ ከኣ ብ21 ብ3 መጋቢት 1970ዓም ወረርዋ። ዳግማይ ከኣ ብ21 
ሕዳር 1970ዓም ወሪሮም ልዕሊ 40 ብኻራ ቀቲሎም ንቆልዑን ኣንስትን ኣብ ኣጓዱ ሕዳር 1970ዓም ወሪሮም ልዕሊ 40 ብኻራ ቀቲሎም ንቆልዑን ኣንስትን ኣብ ኣጓዱ ሕዳር 1970ዓም ወሪሮም ልዕሊ 40 ብኻራ ቀቲሎም ንቆልዑን ኣንስትን ኣብ ኣጓዱ ሕዳር 1970ዓም ወሪሮም ልዕሊ 40 ብኻራ ቀቲሎም ንቆልዑን ኣንስትን ኣብ ኣጓዱ 
ዓጽዮም ሓዊ ኣባርዖም ኩሉ ንብረቶም ዘሪፎም ተመርቂፎም።ዓጽዮም ሓዊ ኣባርዖም ኩሉ ንብረቶም ዘሪፎም ተመርቂፎም።ዓጽዮም ሓዊ ኣባርዖም ኩሉ ንብረቶም ዘሪፎም ተመርቂፎም።ዓጽዮም ሓዊ ኣባርዖም ኩሉ ንብረቶም ዘሪፎም ተመርቂፎም።    
    
ዓዲ ምስያም ኣብ ኣውራጃ ሰራያ፣ዓዲ ምስያም ኣብ ኣውራጃ ሰራያ፣ዓዲ ምስያም ኣብ ኣውራጃ ሰራያ፣ዓዲ ምስያም ኣብ ኣውራጃ ሰራያ፣        
መሳፍንቲ ገዛእቲ ሰራየ ብእምነቶም ክርስትያን ዝነበሩ  ምስ ኢዮጵያ ተሻሪኾም መሳፍንቲ ገዛእቲ ሰራየ ብእምነቶም ክርስትያን ዝነበሩ  ምስ ኢዮጵያ ተሻሪኾም መሳፍንቲ ገዛእቲ ሰራየ ብእምነቶም ክርስትያን ዝነበሩ  ምስ ኢዮጵያ ተሻሪኾም መሳፍንቲ ገዛእቲ ሰራየ ብእምነቶም ክርስትያን ዝነበሩ  ምስ ኢዮጵያ ተሻሪኾም 
ንኣስላምን ክርስታያን ክፈላልዩ ዘይፈንቐልዎ እምኒ ኣይነበረን። ንኣስላምን ክርስታያን ክፈላልዩ ዘይፈንቐልዎ እምኒ ኣይነበረን። ንኣስላምን ክርስታያን ክፈላልዩ ዘይፈንቐልዎ እምኒ ኣይነበረን። ንኣስላምን ክርስታያን ክፈላልዩ ዘይፈንቐልዎ እምኒ ኣይነበረን። ብዘብዘብዘብዘይይይይካ እምነቶም ካ እምነቶም ካ እምነቶም ካ እምነቶም 
እስላም ምዃንእስላም ምዃንእስላም ምዃንእስላም ምዃን    ካልእ ሓጥያት ዘይነበሮም ካልእ ሓጥያት ዘይነበሮም ካልእ ሓጥያት ዘይነበሮም ካልእ ሓጥያት ዘይነበሮም ዓዲ ምስያም ዓዲ ምስያም ዓዲ ምስያም ዓዲ ምስያም ብብግዜ እናኣከቡ ብብግዜ እናኣከቡ ብብግዜ እናኣከቡ ብብግዜ እናኣከቡ 
““““ድቕኹም ኣብ ጀብሃ ኣለዉ ምለስዎም” ድቕኹም ኣብ ጀብሃ ኣለዉ ምለስዎም” ድቕኹም ኣብ ጀብሃ ኣለዉ ምለስዎም” ድቕኹም ኣብ ጀብሃ ኣለዉ ምለስዎም” ““““ካብኡ ዝተረፈ ክንረኣኤ ኢና” ካብኡ ዝተረፈ ክንረኣኤ ኢና” ካብኡ ዝተረፈ ክንረኣኤ ኢና” ካብኡ ዝተረፈ ክንረኣኤ ኢና” እናበሉእናበሉእናበሉእናበሉ    
ይፍክሩሎም ዝነበሩ ይፍክሩሎም ዝነበሩ ይፍክሩሎም ዝነበሩ ይፍክሩሎም ዝነበሩ     ብዕለት 4 ነሓሴ 1970ዓም ከኣ ከም’ቲ ዝፈከርዎ ንምልእቲ ብዕለት 4 ነሓሴ 1970ዓም ከኣ ከም’ቲ ዝፈከርዎ ንምልእቲ ብዕለት 4 ነሓሴ 1970ዓም ከኣ ከም’ቲ ዝፈከርዎ ንምልእቲ ብዕለት 4 ነሓሴ 1970ዓም ከኣ ከም’ቲ ዝፈከርዎ ንምልእቲ 
ዓዲ ከርዲኖም ነቶም ፈፍሩያቶም 37 ንዝኾኑ ገምድ ኣሲሮም ፈልዩዎም። በብሓደ ዓዲ ከርዲኖም ነቶም ፈፍሩያቶም 37 ንዝኾኑ ገምድ ኣሲሮም ፈልዩዎም። በብሓደ ዓዲ ከርዲኖም ነቶም ፈፍሩያቶም 37 ንዝኾኑ ገምድ ኣሲሮም ፈልዩዎም። በብሓደ ዓዲ ከርዲኖም ነቶም ፈፍሩያቶም 37 ንዝኾኑ ገምድ ኣሲሮም ፈልዩዎም። በብሓደ 
ብድሕሪት ብድሕሪት ብድሕሪት ብድሕሪት ብሳንጃ ብሳንጃ ብሳንጃ ብሳንጃ እናበዝበዙን እናሓረዱን ቀተልዎም። እናበዝበዙን እናሓረዱን ቀተልዎም። እናበዝበዙን እናሓረዱን ቀተልዎም። እናበዝበዙን እናሓረዱን ቀተልዎም። ነታ ዓዲ ምስ ኩሉ ንብረታ ነታ ዓዲ ምስ ኩሉ ንብረታ ነታ ዓዲ ምስ ኩሉ ንብረታ ነታ ዓዲ ምስ ኩሉ ንብረታ 
ኣቓጺሎኣቓጺሎኣቓጺሎኣቓጺሎማማማማ    ከብቶም ዘሪፎሞምከብቶም ዘሪፎሞምከብቶም ዘሪፎሞምከብቶም ዘሪፎሞም። ። ። ። ክረምቲ ምድሪ ሰብ ገዛን ክረምቲ ምድሪ ሰብ ገዛን ክረምቲ ምድሪ ሰብ ገዛን ክረምቲ ምድሪ ሰብ ገዛን ምመብን ክዳንን ምመብን ክዳንን ምመብን ክዳንን ምመብን ክዳንን 
ዘይብሉ ኣብ ማእከል ምድርን ሰማይ ከም ሽዑ ዝተወልዱ ተረፉ። ዘይብሉ ኣብ ማእከል ምድርን ሰማይ ከም ሽዑ ዝተወልዱ ተረፉ። ዘይብሉ ኣብ ማእከል ምድርን ሰማይ ከም ሽዑ ዝተወልዱ ተረፉ። ዘይብሉ ኣብ ማእከል ምድርን ሰማይ ከም ሽዑ ዝተወልዱ ተረፉ። ብጠቕላል ብጠቕላል ብጠቕላል ብጠቕላል 
ኣብ’ቲ ከባቢ 46 ዝኾኑ ሰላማዊ ህዝቢ ቀቲሎም።ኣብ’ቲ ከባቢ 46 ዝኾኑ ሰላማዊ ህዝቢ ቀቲሎም።ኣብ’ቲ ከባቢ 46 ዝኾኑ ሰላማዊ ህዝቢ ቀቲሎም።ኣብ’ቲ ከባቢ 46 ዝኾኑ ሰላማዊ ህዝቢ ቀቲሎም።    
    
    ቃምጭዋቃምጭዋቃምጭዋቃምጭዋ’’’’ውን ከባቢኣንውን ከባቢኣንውን ከባቢኣንውን ከባቢኣን፣ ፣ ፣ ፣     
ዓድታት ቃምጭዋን ክሳብ ፈለግ ፈልከት ዓድታት ቃምጭዋን ክሳብ ፈለግ ፈልከት ዓድታት ቃምጭዋን ክሳብ ፈለግ ፈልከት ዓድታት ቃምጭዋን ክሳብ ፈለግ ፈልከት ብቓሮራ ከባቢ ነቕፋ ኩሉ ህዝብታት ዓዲ ብቓሮራ ከባቢ ነቕፋ ኩሉ ህዝብታት ዓዲ ብቓሮራ ከባቢ ነቕፋ ኩሉ ህዝብታት ዓዲ ብቓሮራ ከባቢ ነቕፋ ኩሉ ህዝብታት ዓዲ 
ነዲዱ ካብ’ዚ ካባቢነዲዱ ካብ’ዚ ካባቢነዲዱ ካብ’ዚ ካባቢነዲዱ ካብ’ዚ ካባቢን ባርካን ሓባብን ኣብ’ን ባርካን ሓባብን ኣብ’ን ባርካን ሓባብን ኣብ’ን ባርካን ሓባብን ኣብ’ዚ ዓመት ካብ ግፍዒ ጸላኢ ከም ምልጥ ዚ ዓመት ካብ ግፍዒ ጸላኢ ከም ምልጥ ዚ ዓመት ካብ ግፍዒ ጸላኢ ከም ምልጥ ዚ ዓመት ካብ ግፍዒ ጸላኢ ከም ምልጥ 
ብብዝሒ ንሱዳን ከም ዝተሰብብዝሒ ንሱዳን ከም ዝተሰብብዝሒ ንሱዳን ከም ዝተሰብብዝሒ ንሱዳን ከም ዝተሰደ ይዝከርደ ይዝከርደ ይዝከርደ ይዝከር። ። ። ። ዓዲ ዓዲ ዓዲ ዓዲ ኩብኩብኩብኩብኩብኩብኩብኩብ    ብዙሕ ህዝቢ ዝሃለቓ ብዙሕ ህዝቢ ዝሃለቓ ብዙሕ ህዝቢ ዝሃለቓ ብዙሕ ህዝቢ ዝሃለቓ 
ምኻና ይዝከር። ምኻና ይዝከር። ምኻና ይዝከር። ምኻና ይዝከር።     
    
ምድሪ ምድሪ ምድሪ ምድሪ ህዝቢህዝቢህዝቢህዝቢ    ብሌንብሌንብሌንብሌን፣፣፣፣    
ከተማ ከረን ቀንዲ መዋፈሪትከተማ ከረን ቀንዲ መዋፈሪትከተማ ከረን ቀንዲ መዋፈሪትከተማ ከረን ቀንዲ መዋፈሪት    ገድሊ ስለ ዝንበረት ካብ 1961ዓም ገድሊ ስለ ዝንበረት ካብ 1961ዓም ገድሊ ስለ ዝንበረት ካብ 1961ዓም ገድሊ ስለ ዝንበረት ካብ 1961ዓም ጀሚራጀሚራጀሚራጀሚራ    ክሳብ ክሳብ ክሳብ ክሳብ 
ነጻነት ነጻነት ነጻነት ነጻነት ((((ሕጂ’ውን ድሕሪ ነጻነትሕጂ’ውን ድሕሪ ነጻነትሕጂ’ውን ድሕሪ ነጻነትሕጂ’ውን ድሕሪ ነጻነት))))    መዓልታዊ ማእሰርመዓልታዊ ማእሰርመዓልታዊ ማእሰርመዓልታዊ ማእሰርቲ ካብኡ ዝተረፈ ከኣቲ ካብኡ ዝተረፈ ከኣቲ ካብኡ ዝተረፈ ከኣቲ ካብኡ ዝተረፈ ከኣ    ብውልቕን ብውልቕን ብውልቕን ብውልቕን 
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ብጃብጃብጃብጃምላን ሞትን ስቓይን ተፈልዩዋ ኣይፈልጥን። ምላን ሞትን ስቓይን ተፈልዩዋ ኣይፈልጥን። ምላን ሞትን ስቓይን ተፈልዩዋ ኣይፈልጥን። ምላን ሞትን ስቓይን ተፈልዩዋ ኣይፈልጥን። ህዝቢ ህዝቢ ህዝቢ ህዝቢ ከረንን ከባቢ ከረንን ምድሪ ከረንን ከባቢ ከረንን ምድሪ ከረንን ከባቢ ከረንን ምድሪ ከረንን ከባቢ ከረንን ምድሪ 
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ምኽንያቱ ምኽንያቱ ምኽንያቱ ምኽንያቱ እንተተዛሪብካ እንተተዛሪብካ እንተተዛሪብካ እንተተዛሪብካ ተመሊሱ ስለ ዘእሰረካን ዝቅትለካን። ተመሊሱ ስለ ዘእሰረካን ዝቅትለካን። ተመሊሱ ስለ ዘእሰረካን ዝቅትለካን። ተመሊሱ ስለ ዘእሰረካን ዝቅትለካን። ብቋንቋ ብብቋንቋ ብብቋንቋ ብብቋንቋ ብሌሌሌሌንንንንንንንን    
ትግሬንትግሬንትግሬንትግሬን    ““““ሰሚዕኩምዶ ኣይሰማዕናን ሪኢኹምዶ ኣይረኤናን” ሰሚዕኩምዶ ኣይሰማዕናን ሪኢኹምዶ ኣይረኤናን” ሰሚዕኩምዶ ኣይሰማዕናን ሪኢኹምዶ ኣይረኤናን” ሰሚዕኩምዶ ኣይሰማዕናን ሪኢኹምዶ ኣይረኤናን” ልምዲ ኮልምዲ ኮልምዲ ኮልምዲ ኮይኑይኑይኑይኑ።።።።    ሰማዕኩ ሰማዕኩ ሰማዕኩ ሰማዕኩ 
ምስ ትብል ካብ መን ምስ ትብል ካብ መን ምስ ትብል ካብ መን ምስ ትብል ካብ መን ሰማዕካ? ሰማዕካ? ሰማዕካ? ሰማዕካ? ረረረረኤኹ ምስ ትብል ኣበይ ኤኹ ምስ ትብል ኣበይ ኤኹ ምስ ትብል ኣበይ ኤኹ ምስ ትብል ኣበይ ሪኢኻ? ስለ ዘስዕብ ሪኢኻ? ስለ ዘስዕብ ሪኢኻ? ስለ ዘስዕብ ሪኢኻ? ስለ ዘስዕብ እታ እታ እታ እታ 
ኣማራጺት ኣይሰማዕናን ኣይረኤና’ዩ ዝነበረ።ኣማራጺት ኣይሰማዕናን ኣይረኤና’ዩ ዝነበረ።ኣማራጺት ኣይሰማዕናን ኣይረኤና’ዩ ዝነበረ።ኣማራጺት ኣይሰማዕናን ኣይረኤና’ዩ ዝነበረ።    
    
ኣብ ወርሒ ሰልሰተ 1967ዓም ኣብ ወርሒ ሰልሰተ 1967ዓም ኣብ ወርሒ ሰልሰተ 1967ዓም ኣብ ወርሒ ሰልሰተ 1967ዓም 33 33 33 33 ኣጉባዝ ኣጉባዝ ኣጉባዝ ኣጉባዝ ኣብ ከባቢ ጀንኣብ ከባቢ ጀንኣብ ከባቢ ጀንኣብ ከባቢ ጀንገገገገሬሬሬሬን ን ን ን ብብብብሓጹር ኣኽቢቦም ሓጹር ኣኽቢቦም ሓጹር ኣኽቢቦም ሓጹር ኣኽቢቦም 
ብዘይ መላስ ኣውያት ብዘይ መላስ ኣውያት ብዘይ መላስ ኣውያት ብዘይ መላስ ኣውያት ብሓዊ ብሓዊ ብሓዊ ብሓዊ ኣቓጸልዎምኣቓጸልዎምኣቓጸልዎምኣቓጸልዎም፣፣፣፣    ነዚ ግፍዒ ዝስምዔ ነዚ ግፍዒ ዝስምዔ ነዚ ግፍዒ ዝስምዔ ነዚ ግፍዒ ዝስምዔ ኣብ ከተማ ይኹን ኣብ ከተማ ይኹን ኣብ ከተማ ይኹን ኣብ ከተማ ይኹን 
ኣብ ገኣብ ገኣብ ገኣብ ገጠር ዝነብር ጠር ዝነብር ጠር ዝነብር ጠር ዝነብር ህዝቢ ህዝቢ ህዝቢ ህዝቢ ገጥ ኢሉ ምስ ሰውራ ውጊኑገጥ ኢሉ ምስ ሰውራ ውጊኑገጥ ኢሉ ምስ ሰውራ ውጊኑገጥ ኢሉ ምስ ሰውራ ውጊኑ። ነ። ነ። ነ። ነዚ ዝተረድኤ ወተሃደር ዚ ዝተረድኤ ወተሃደር ዚ ዝተረድኤ ወተሃደር ዚ ዝተረድኤ ወተሃደር 
ኢትዮጵያ ከኣ “ወፈራ ንዳህሰሳኢትዮጵያ ከኣ “ወፈራ ንዳህሰሳኢትዮጵያ ከኣ “ወፈራ ንዳህሰሳኢትዮጵያ ከኣ “ወፈራ ንዳህሰሳ” ” ” ” ኢሉ ካብ ከረን ክርቢትን ጥይትን ሒዙ ብሰሜናዊ ኢሉ ካብ ከረን ክርቢትን ጥይትን ሒዙ ብሰሜናዊ ኢሉ ካብ ከረን ክርቢትን ጥይትን ሒዙ ብሰሜናዊ ኢሉ ካብ ከረን ክርቢትን ጥይትን ሒዙ ብሰሜናዊ 
ወገን ከረን ዝርከባ ወገን ከረን ዝርከባ ወገን ከረን ዝርከባ ወገን ከረን ዝርከባ ዓድታት ዓድታት ዓድታት ዓድታት ከንድድን ከንድድን ከንድድን ከንድድን ሰሰሰሰበን ክሓርድን ንብረተን ክዘርፍን ወፈረበን ክሓርድን ንብረተን ክዘርፍን ወፈረበን ክሓርድን ንብረተን ክዘርፍን ወፈረበን ክሓርድን ንብረተን ክዘርፍን ወፈረ። ። ። ። 
ኣብ ናይ ክልተ ኣብ ናይ ክልተ ኣብ ናይ ክልተ ኣብ ናይ ክልተ ቅቅቅቅኔኔኔኔ    ወፈራ ከኣ ወፈራ ከኣ ወፈራ ከኣ ወፈራ ከኣ ካብ ካብ ካብ ካብ ሓልሓል፣ ሓልሓል፣ ሓልሓል፣ ሓልሓል፣ ጀሚሩ ንዓድታት ጀሚሩ ንዓድታት ጀሚሩ ንዓድታት ጀሚሩ ንዓድታት መለብሶ፣ መለብሶ፣ መለብሶ፣ መለብሶ፣ 
ሓመልማሎ፣ ፈልሒት፣ ጋሊ፣ ሓመልማሎ፣ ፈልሒት፣ ጋሊ፣ ሓመልማሎ፣ ፈልሒት፣ ጋሊ፣ ሓመልማሎ፣ ፈልሒት፣ ጋሊ፣ ፋና፣ ጃምሪፋና፣ ጃምሪፋና፣ ጃምሪፋና፣ ጃምሪት፣ ት፣ ት፣ ት፣ መዕርኪ፣ ኣፍሕመዕርኪ፣ ኣፍሕመዕርኪ፣ ኣፍሕመዕርኪ፣ ኣፍሕሩም፣ ሩም፣ ሩም፣ ሩም፣ ዋዝንተት፣ ዋዝንተት፣ ዋዝንተት፣ ዋዝንተት፣ 
ኣዝረቐት፣ ኣዝረቐት፣ ኣዝረቐት፣ ኣዝረቐት፣ ጀንገሬን፣ ተዓንደለት፣ጀንገሬን፣ ተዓንደለት፣ጀንገሬን፣ ተዓንደለት፣ጀንገሬን፣ ተዓንደለት፣    ከባቢ ሓከባቢ ሓከባቢ ሓከባቢ ሓጋጋጋጋዝ ከኣ ዝ ከኣ ዝ ከኣ ዝ ከኣ እንጨንቕ፣ ሓሽሻይእንጨንቕ፣ ሓሽሻይእንጨንቕ፣ ሓሽሻይእንጨንቕ፣ ሓሽሻይ…………....ወዘተወዘተወዘተወዘተ፣ ፣ ፣ ፣ 
ዓዲን ግራውትን ኣንዲዱዓዲን ግራውትን ኣንዲዱዓዲን ግራውትን ኣንዲዱዓዲን ግራውትን ኣንዲዱ፣፣፣፣    ሰበን ብጥይት ሰበን ብጥይት ሰበን ብጥይት ሰበን ብጥይት ብሳንጃ ብሳንጃ ብሳንጃ ብሳንጃ ቀቲሉቀቲሉቀቲሉቀቲሉ፣ ከብትን ኣጣልን ዘሪፉ፣ ከብትን ኣጣልን ዘሪፉ፣ ከብትን ኣጣልን ዘሪፉ፣ ከብትን ኣጣልን ዘሪፉ    
ኣብ ማዕሳክሩ ተመልሰ። ኣብ ማዕሳክሩ ተመልሰ። ኣብ ማዕሳክሩ ተመልሰ። ኣብ ማዕሳክሩ ተመልሰ። ኣብ ኣብ ኣብ ኣብ ከከከከረን ሓንቲ ላም ዓሰርተ ብር ክሸረን ሓንቲ ላም ዓሰርተ ብር ክሸረን ሓንቲ ላም ዓሰርተ ብር ክሸረን ሓንቲ ላም ዓሰርተ ብር ክሸጣ ተራእያ። ክቡር ጣ ተራእያ። ክቡር ጣ ተራእያ። ክቡር ጣ ተራእያ። ክቡር 
ስልማትን ክቡር ንብረትን ከኣ ኣብ ሓራጅ ወረደ። እቲ ካብ ጥይትን ሳንጃን ስልማትን ክቡር ንብረትን ከኣ ኣብ ሓራጅ ወረደ። እቲ ካብ ጥይትን ሳንጃን ስልማትን ክቡር ንብረትን ከኣ ኣብ ሓራጅ ወረደ። እቲ ካብ ጥይትን ሳንጃን ስልማትን ክቡር ንብረትን ከኣ ኣብ ሓራጅ ወረደ። እቲ ካብ ጥይትን ሳንጃን 
ዘምለጠ ህዝብታት ዘምለጠ ህዝብታት ዘምለጠ ህዝብታት ዘምለጠ ህዝብታት ኣብ ሓደ ረፍዲ ኣብ ሓደ ረፍዲ ኣብ ሓደ ረፍዲ ኣብ ሓደ ረፍዲ ድኽነትን ሓዘንን ወዲቁድኽነትን ሓዘንን ወዲቁድኽነትን ሓዘንን ወዲቁድኽነትን ሓዘንን ወዲቁ፣ ፣ ፣ ፣ ህጻናት ብዘይ ኣቦን ህጻናት ብዘይ ኣቦን ህጻናት ብዘይ ኣቦን ህጻናት ብዘይ ኣቦን 
ኣደን ሰበይቲ ብዘይ ሰብኣይ ሰብኣይ ብዘይ ኣደን ሰበይቲ ብዘይ ሰብኣይ ሰብኣይ ብዘይ ኣደን ሰበይቲ ብዘይ ሰብኣይ ሰብኣይ ብዘይ ኣደን ሰበይቲ ብዘይ ሰብኣይ ሰብኣይ ብዘይ ሰበይቱን ቆልዑኡን ፋሕ ብትን ሰበይቱን ቆልዑኡን ፋሕ ብትን ሰበይቱን ቆልዑኡን ፋሕ ብትን ሰበይቱን ቆልዑኡን ፋሕ ብትን በለበለበለበለ። ። ። ። 
እዚ ወፈራ’ዚ እዚ ወፈራ’ዚ እዚ ወፈራ’ዚ እዚ ወፈራ’ዚ ፈላሊኻ ግዛፈላሊኻ ግዛፈላሊኻ ግዛፈላሊኻ ግዛእእእእ    ዝብል ዝብል ዝብል ዝብል ፖሎቲካዊ ዕላማ ዝነበሮፖሎቲካዊ ዕላማ ዝነበሮፖሎቲካዊ ዕላማ ዝነበሮፖሎቲካዊ ዕላማ ዝነበሮ። ብብዝሒ ኣ። ብብዝሒ ኣ። ብብዝሒ ኣ። ብብዝሒ ኣብ’ዚ ብ’ዚ ብ’ዚ ብ’ዚ 
ከባቢ ዝነብሩ ኣመንቲ ምስልምና ስለ ዝነበሩከባቢ ዝነብሩ ኣመንቲ ምስልምና ስለ ዝነበሩከባቢ ዝነብሩ ኣመንቲ ምስልምና ስለ ዝነበሩከባቢ ዝነብሩ ኣመንቲ ምስልምና ስለ ዝነበሩ    ነቲ ቓልሲ ከኣ “ ናይ እስላነቲ ቓልሲ ከኣ “ ናይ እስላነቲ ቓልሲ ከኣ “ ናይ እስላነቲ ቓልሲ ከኣ “ ናይ እስላም” ዝብል ም” ዝብል ም” ዝብል ም” ዝብል 
ፕሮፕጋንዳ ይነዝሕ ስለ ዝነበረ፣ ንፕሮፕጋንዳ ይነዝሕ ስለ ዝነበረ፣ ንፕሮፕጋንዳ ይነዝሕ ስለ ዝነበረ፣ ንፕሮፕጋንዳ ይነዝሕ ስለ ዝነበረ፣ ንክርስትያን’ውን ምሳና እንተ ዘይተሰማሞዕኩም ክርስትያን’ውን ምሳና እንተ ዘይተሰማሞዕኩም ክርስትያን’ውን ምሳና እንተ ዘይተሰማሞዕኩም ክርስትያን’ውን ምሳና እንተ ዘይተሰማሞዕኩም 
እዚኣ ክትበጽሓኩም’ያ ዝብል መልእኽቲእዚኣ ክትበጽሓኩም’ያ ዝብል መልእኽቲእዚኣ ክትበጽሓኩም’ያ ዝብል መልእኽቲእዚኣ ክትበጽሓኩም’ያ ዝብል መልእኽቲ’’’’ዩ ዝሓዘለዩ ዝሓዘለዩ ዝሓዘለዩ ዝሓዘለ። እዚ ግን ነቲ ዉጹዕ ህ። እዚ ግን ነቲ ዉጹዕ ህ። እዚ ግን ነቲ ዉጹዕ ህ። እዚ ግን ነቲ ዉጹዕ ህዝቢ ዝቢ ዝቢ ዝቢ 
ሃይማኖት ናይ ውልቂ ምኻኑ ብባህልን ብምሕደራን ነቂሕሉ ስለ ዝነበረ ሃይማኖት ናይ ውልቂ ምኻኑ ብባህልን ብምሕደራን ነቂሕሉ ስለ ዝነበረ ሃይማኖት ናይ ውልቂ ምኻኑ ብባህልን ብምሕደራን ነቂሕሉ ስለ ዝነበረ ሃይማኖት ናይ ውልቂ ምኻኑ ብባህልን ብምሕደራን ነቂሕሉ ስለ ዝነበረ ዝያዳ ዝያዳ ዝያዳ ዝያዳ 
ሓድነቱ ኣደልዲልዎ እንበር ኣየፍረሶን። ሓድነቱ ኣደልዲልዎ እንበር ኣየፍረሶን። ሓድነቱ ኣደልዲልዎ እንበር ኣየፍረሶን። ሓድነቱ ኣደልዲልዎ እንበር ኣየፍረሶን። ገለ ብርጅዋገለ ብርጅዋገለ ብርጅዋገለ ብርጅዋታትታትታትታትን መሳፍንትን ን መሳፍንትን ን መሳፍንትን ን መሳፍንትን ብዘብዘብዘብዘይካ ይካ ይካ ይካ 
ስልጣኖምስልጣኖምስልጣኖምስልጣኖም    ፍፍፍፍቕሪ ኣሓዋቶም ዘይብሎም ቕሪ ኣሓዋቶም ዘይብሎም ቕሪ ኣሓዋቶም ዘይብሎም ቕሪ ኣሓዋቶም ዘይብሎም ግን ግን ግን ግን ጸግዒ ጸግዒ ጸግዒ ጸግዒ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ኮይኖም ኮይኖም ኮይኖም ኮይኖም ““““ወድኻ ወድኻ ወድኻ ወድኻ 
ንጀብሃ ሰዲድካ ኣምጸኣዮ” “ንስኻ ጃሱስ ጀብሃ ኢኻ” ንጀብሃ ሰዲድካ ኣምጸኣዮ” “ንስኻ ጃሱስ ጀብሃ ኢኻ” ንጀብሃ ሰዲድካ ኣምጸኣዮ” “ንስኻ ጃሱስ ጀብሃ ኢኻ” ንጀብሃ ሰዲድካ ኣምጸኣዮ” “ንስኻ ጃሱስ ጀብሃ ኢኻ” እናበሉ ዝጥቖሙዎም እናበሉ ዝጥቖሙዎም እናበሉ ዝጥቖሙዎም እናበሉ ዝጥቖሙዎም ካብ ካብ ካብ ካብ 
ዕዳጋን ብሎኮን ካብ ዓድታት ዕዳጋን ብሎኮን ካብ ዓድታት ዕዳጋን ብሎኮን ካብ ዓድታት ዕዳጋን ብሎኮን ካብ ዓድታት ጸዊዖም ዘምጽእዎምን ጸዊዖም ዘምጽእዎምን ጸዊዖም ዘምጽእዎምን ጸዊዖም ዘምጽእዎምን ካብ 100 ዘይውሕዱ ካብ 100 ዘይውሕዱ ካብ 100 ዘይውሕዱ ካብ 100 ዘይውሕዱ ድሕሪ ድሕሪ ድሕሪ ድሕሪ 
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ቤት ትምህርቲ ዓጸይ ዳዊት ብጦር ቤት ትምህርቲ ዓጸይ ዳዊት ብጦር ቤት ትምህርቲ ዓጸይ ዳዊት ብጦር ቤት ትምህርቲ ዓጸይ ዳዊት ብጦር ለይቲ ለይቲ ከም በጊዕ ለይቲ ለይቲ ከም በጊዕ ለይቲ ለይቲ ከም በጊዕ ለይቲ ለይቲ ከም በጊዕ ከም ከም ከም ከም ዝተሓርዱ ዝተሓርዱ ዝተሓርዱ ዝተሓርዱ ኩሉ ኩሉ ኩሉ ኩሉ 
ወዲ ከረንን ከባብን ወዲ ከረንን ከባብን ወዲ ከረንን ከባብን ወዲ ከረንን ከባብን ዝፈልጦ ሓቂዝፈልጦ ሓቂዝፈልጦ ሓቂዝፈልጦ ሓቂ’’’’ዩዩዩዩ። ። ። ።     
    
ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ፣ ነዚ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ፣ ነዚ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ፣ ነዚ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ፣ ነዚ ዓድታትን ሰላማዊ ህዝብን ብዓድታትን ሰላማዊ ህዝብን ብዓድታትን ሰላማዊ ህዝብን ብዓድታትን ሰላማዊ ህዝብን ብጨካንጨካንጨካንጨካንን ን ን ን ብብብብባርባራዊ ባርባራዊ ባርባራዊ ባርባራዊ 
ተግባርተግባርተግባርተግባር    ዝቐትል መግዛእታዊ ሓይሊ፣ ዝቐትል መግዛእታዊ ሓይሊ፣ ዝቐትል መግዛእታዊ ሓይሊ፣ ዝቐትል መግዛእታዊ ሓይሊ፣     ሕነ ክትፈዲ ሕነ ክትፈዲ ሕነ ክትፈዲ ሕነ ክትፈዲ ግዜን ቦታን ንመንን ኣብ ግዜን ቦታን ንመንን ኣብ ግዜን ቦታን ንመንን ኣብ ግዜን ቦታን ንመንን ኣብ 
ምጽናዕ ኮነት።ምጽናዕ ኮነት።ምጽናዕ ኮነት።ምጽናዕ ኮነት።    መዓንጣኡ ዝቀርጽ ስሪሒታትመዓንጣኡ ዝቀርጽ ስሪሒታትመዓንጣኡ ዝቀርጽ ስሪሒታትመዓንጣኡ ዝቀርጽ ስሪሒታት    ንንንንክትገብር ክትገብር ክትገብር ክትገብር ብቐዳምነት ብቐዳምነት ብቐዳምነት ብቐዳምነት ኣብ ከተማ ኣብ ከተማ ኣብ ከተማ ኣብ ከተማ 
ከረን ከረን ከረን ከረን ንንንንዝነበሩ ዝነበሩ ዝነበሩ ዝነበሩ ጀዋሲስ ብፍዳኢን ሎቖመቶምጀዋሲስ ብፍዳኢን ሎቖመቶምጀዋሲስ ብፍዳኢን ሎቖመቶምጀዋሲስ ብፍዳኢን ሎቖመቶም፣ ፣ ፣ ፣ ቀጺላቀጺላቀጺላቀጺላ    ከኣ ከኣ ከኣ ከኣ ንንንንስርሒት ባልዋ ስርሒት ባልዋ ስርሒት ባልዋ ስርሒት ባልዋ 
ተተተተዳለወትዳለወትዳለወትዳለወት። ። ። ። ባልዋ ካብ ዔላበርዕ 10ኪሜ ካብ ባልዋ ካብ ዔላበርዕ 10ኪሜ ካብ ባልዋ ካብ ዔላበርዕ 10ኪሜ ካብ ባልዋ ካብ ዔላበርዕ 10ኪሜ ካብ ዓዓዓዓዲ ተከለዛን ከኣ 20ኪዲ ተከለዛን ከኣ 20ኪዲ ተከለዛን ከኣ 20ኪዲ ተከለዛን ከኣ 20ኪሜሜሜሜ    ትርከብ ትርከብ ትርከብ ትርከብ 
ንንንንልቢ ትግራይ ዝበሃል ጥውይዋይ ልቢ ትግራይ ዝበሃል ጥውይዋይ ልቢ ትግራይ ዝበሃል ጥውይዋይ ልቢ ትግራይ ዝበሃል ጥውይዋይ መንገዲ ማንኪና መንገዲ ማንኪና መንገዲ ማንኪና መንገዲ ማንኪና ውርድ ምስ በልካ እትርከብ ውርድ ምስ በልካ እትርከብ ውርድ ምስ በልካ እትርከብ ውርድ ምስ በልካ እትርከብ 
ወይኒ ደጋ ወይኒ ደጋ ወይኒ ደጋ ወይኒ ደጋ ከባቢ’ያ። እዛ ስርሒት ባልዋ መቐይሮ ሰከባቢ’ያ። እዛ ስርሒት ባልዋ መቐይሮ ሰከባቢ’ያ። እዛ ስርሒት ባልዋ መቐይሮ ሰከባቢ’ያ። እዛ ስርሒት ባልዋ መቐይሮ ሰውራ ነበረውራ ነበረውራ ነበረውራ ነበረ። ። ። ። ጀነራጀነራጀነራጀነራል ተሾመ ል ተሾመ ል ተሾመ ል ተሾመ 
እርገቱ እርገቱ እርገቱ እርገቱ ንኤርትራ ክጽርያ’የ ኢሉ ካብ ኣዲስንኤርትራ ክጽርያ’የ ኢሉ ካብ ኣዲስንኤርትራ ክጽርያ’የ ኢሉ ካብ ኣዲስንኤርትራ ክጽርያ’የ ኢሉ ካብ ኣዲስ    ኣበባ ፈኺሩኣበባ ፈኺሩኣበባ ፈኺሩኣበባ ፈኺሩ    ዝመጽኤ ጨካን ዝመጽኤ ጨካን ዝመጽኤ ጨካን ዝመጽኤ ጨካን 
መራሒ’ዩ። መራሒ’ዩ። መራሒ’ዩ። መራሒ’ዩ። ናይ ምዕራባዊ ቆላ ናይ ምዕራባዊ ቆላ ናይ ምዕራባዊ ቆላ ናይ ምዕራባዊ ቆላ ህልቂትህልቂትህልቂትህልቂት    ህዝህዝህዝህዝቢቢቢቢ    ከኣከኣከኣከኣ    ተሓታቲ’ዩተሓታቲ’ዩተሓታቲ’ዩተሓታቲ’ዩ። ። ። ። ናይ ሃጸይ ናይ ሃጸይ ናይ ሃጸይ ናይ ሃጸይ 
ሃይለስላሴ የማንይ ኢድ፣ ሽሉም ዓባይቲ ዓወታት ኮረያን ዛየርን ሃይለስላሴ የማንይ ኢድ፣ ሽሉም ዓባይቲ ዓወታት ኮረያን ዛየርን ሃይለስላሴ የማንይ ኢድ፣ ሽሉም ዓባይቲ ዓወታት ኮረያን ዛየርን ሃይለስላሴ የማንይ ኢድ፣ ሽሉም ዓባይቲ ዓወታት ኮረያን ዛየርን ዝኾነ ጀነራል፣ ዝኾነ ጀነራል፣ ዝኾነ ጀነራል፣ ዝኾነ ጀነራል፣ ካብ ካብ ካብ ካብ 
ኣስመራ ንኣስመራ ንኣስመራ ንኣስመራ ንከከከከረን ክምለስ ከሎ ኣብ ባልዋ ረን ክምለስ ከሎ ኣብ ባልዋ ረን ክምለስ ከሎ ኣብ ባልዋ ረን ክምለስ ከሎ ኣብ ባልዋ ሙዑታት ተጋደልቲ ሓርነት ሙዑታት ተጋደልቲ ሓርነት ሙዑታት ተጋደልቲ ሓርነት ሙዑታት ተጋደልቲ ሓርነት ኣድብዮም ኣድብዮም ኣድብዮም ኣድብዮም 
ብምጽናሕብምጽናሕብምጽናሕብምጽናሕ፣ ፣ ፣ ፣ ሃጂሞም ሃጂሞም ሃጂሞም ሃጂሞም ኣብዚ ስርሒት ኣብዚ ስርሒት ኣብዚ ስርሒት ኣብዚ ስርሒት ጀ. ተሾመ እርገቱ ሞተ። ጀ. ተሾመ እርገቱ ሞተ። ጀ. ተሾመ እርገቱ ሞተ። ጀ. ተሾመ እርገቱ ሞተ። ናይ ጀነራል ናይ ጀነራል ናይ ጀነራል ናይ ጀነራል 
መዓርጉን ቆቡዑን መዓርጉን ቆቡዑን መዓርጉን ቆቡዑን መዓርጉን ቆቡዑን ከኣ ብሙዑከኣ ብሙዑከኣ ብሙዑከኣ ብሙዑታት ተጋደልቲ ተሰልበ። ታት ተጋደልቲ ተሰልበ። ታት ተጋደልቲ ተሰልበ። ታት ተጋደልቲ ተሰልበ። ስርሒት ስርሒት ስርሒት ስርሒት ባልዋ ባልዋ ባልዋ ባልዋ ዶብ ሰጊሩ ዶብ ሰጊሩ ዶብ ሰጊሩ ዶብ ሰጊሩ 
ንሰውራ ኤርትራ ንሰውራ ኤርትራ ንሰውራ ኤርትራ ንሰውራ ኤርትራ ምስ ዓለም ቀዳማይ ዘምስ ዓለም ቀዳማይ ዘምስ ዓለም ቀዳማይ ዘምስ ዓለም ቀዳማይ ዘፍለጠ ዓቢ መቀይሮፍለጠ ዓቢ መቀይሮፍለጠ ዓቢ መቀይሮፍለጠ ዓቢ መቀይሮ’’’’ዩዩዩዩ። ። ። ።     
    
ባላዋ ባላዋ ባላዋ ባላዋ ምስ ሓምሴንን ሰንሒትን መዳውብቲ ኣብ ማእከል እስላምን ክስታንን ምስ ሓምሴንን ሰንሒትን መዳውብቲ ኣብ ማእከል እስላምን ክስታንን ምስ ሓምሴንን ሰንሒትን መዳውብቲ ኣብ ማእከል እስላምን ክስታንን ምስ ሓምሴንን ሰንሒትን መዳውብቲ ኣብ ማእከል እስላምን ክስታንን 
ትርከብ ዓዲ ስለ ዝኾነት ትርከብ ዓዲ ስለ ዝኾነት ትርከብ ዓዲ ስለ ዝኾነት ትርከብ ዓዲ ስለ ዝኾነት ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣስላማይ ክስታናይ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣስላማይ ክስታናይ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣስላማይ ክስታናይ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣስላማይ ክስታናይ ወኑን ቀልቡን ወኑን ቀልቡን ወኑን ቀልቡን ወኑን ቀልቡን 
ምስ ገድሊ ከም ዝኾነ ምስ ገድሊ ከም ዝኾነ ምስ ገድሊ ከም ዝኾነ ምስ ገድሊ ከም ዝኾነ ካየተዛረብካ ተምህር ስሪሕትካየተዛረብካ ተምህር ስሪሕትካየተዛረብካ ተምህር ስሪሕትካየተዛረብካ ተምህር ስሪሕት’’’’ያያያያ። ። ። ። ጸላኢጸላኢጸላኢጸላኢ’’’’ውን ነዚ ብዕለውን ነዚ ብዕለውን ነዚ ብዕለውን ነዚ ብዕለቱ ቱ ቱ ቱ 
በሪህሉበሪህሉበሪህሉበሪህሉ’’’’ዩ። ዩ። ዩ። ዩ። ንንንንሞት ሞት ሞት ሞት ጀነራል ተሾመ እርገቱ ጀነራል ተሾመ እርገቱ ጀነራል ተሾመ እርገቱ ጀነራል ተሾመ እርገቱ ከኣ ከኣ ከኣ ከኣ ብሺሕ ብሺሕ ብሺሕ ብሺሕ ሂወት ሰብ ክነተሂወት ሰብ ክነተሂወት ሰብ ክነተሂወት ሰብ ክነተስክሮ ኢና ስክሮ ኢና ስክሮ ኢና ስክሮ ኢና 
ኢሎም ኢሎም ኢሎም ኢሎም ጨርሑ። ብኡ ንብኡ ከኣ ኣብ ጨርሑ። ብኡ ንብኡ ከኣ ኣብ ጨርሑ። ብኡ ንብኡ ከኣ ኣብ ጨርሑ። ብኡ ንብኡ ከኣ ኣብ ምብራቕ ከረን ምብራቕ ከረን ምብራቕ ከረን ምብራቕ ከረን ንንንንዝርከባ ዓድታት ዝርከባ ዓድታት ዝርከባ ዓድታት ዝርከባ ዓድታት ኩሉ ኩሉ ኩሉ ኩሉ 
እምነታት ዝሓቖፋ እምነታት ዝሓቖፋ እምነታት ዝሓቖፋ እምነታት ዝሓቖፋ ንንንንምንዳድን ምንዳድን ምንዳድን ምንዳድን ንንንንምጽናትን መደቡ።ምጽናትን መደቡ።ምጽናትን መደቡ።ምጽናትን መደቡ።    
    
በስክዲራን ከባቢኣን፣በስክዲራን ከባቢኣን፣በስክዲራን ከባቢኣን፣በስክዲራን ከባቢኣን፣    
ብዕለት 30 ሕዳር 1970ዓም ብዕለት 30 ሕዳር 1970ዓም ብዕለት 30 ሕዳር 1970ዓም ብዕለት 30 ሕዳር 1970ዓም ንሩባንሩባንሩባንሩባ    ዓንሰባ ዓንሰባ ዓንሰባ ዓንሰባ ብለይቲ ብለይቲ ብለይቲ ብለይቲ ሰጊሮም ንመሬት ሰዅናይቲሰጊሮም ንመሬት ሰዅናይቲሰጊሮም ንመሬት ሰዅናይቲሰጊሮም ንመሬት ሰዅናይቲ    
ብፍላይ ነታ እስትራተጂካዊት ዓዲ በስክዲራ ከብብዋብፍላይ ነታ እስትራተጂካዊት ዓዲ በስክዲራ ከብብዋብፍላይ ነታ እስትራተጂካዊት ዓዲ በስክዲራ ከብብዋብፍላይ ነታ እስትራተጂካዊት ዓዲ በስክዲራ ከብብዋ።።።።    ዓዲ ዓዲ ዓዲ ዓዲ በስክዲራበስክዲራበስክዲራበስክዲራ    ንዓድታት ንዓድታት ንዓድታት ንዓድታት 
ሙሻ ሙሻ ሙሻ ሙሻ ዓይግን፣ ፍሶዓይግን፣ ፍሶዓይግን፣ ፍሶዓይግን፣ ፍሶሩዅን፣ ሙሻ ሸባሕን፣ ንፈለዳርብን፣ ሩዅን፣ ሙሻ ሸባሕን፣ ንፈለዳርብን፣ ሩዅን፣ ሙሻ ሸባሕን፣ ንፈለዳርብን፣ ሩዅን፣ ሙሻ ሸባሕን፣ ንፈለዳርብን፣ ዝጠመረት ብዝሕዝጠመረት ብዝሕዝጠመረት ብዝሕዝጠመረት ብዝሕ    ህዝብን ህዝብን ህዝብን ህዝብን 
ሃብትን ዘለዋ ሃብትን ዘለዋ ሃብትን ዘለዋ ሃብትን ዘለዋ ካብ እተን ውቁባት ዞባታት ምድሪ ብሌን ኢያ። እዚ ከባቢ እዚ ካብ እተን ውቁባት ዞባታት ምድሪ ብሌን ኢያ። እዚ ከባቢ እዚ ካብ እተን ውቁባት ዞባታት ምድሪ ብሌን ኢያ። እዚ ከባቢ እዚ ካብ እተን ውቁባት ዞባታት ምድሪ ብሌን ኢያ። እዚ ከባቢ እዚ 
እስትራተጂእስትራተጂእስትራተጂእስትራተጂካዊ ቦታ ንባርካን ንላዕላይ ምድሪ ብሌንን ሓማካዊ ቦታ ንባርካን ንላዕላይ ምድሪ ብሌንን ሓማካዊ ቦታ ንባርካን ንላዕላይ ምድሪ ብሌንን ሓማካዊ ቦታ ንባርካን ንላዕላይ ምድሪ ብሌንን ሓማሴን’ዩሴን’ዩሴን’ዩሴን’ዩ    ዘራኽብ ዘራኽብ ዘራኽብ ዘራኽብ 
መሕንቆ’ዩመሕንቆ’ዩመሕንቆ’ዩመሕንቆ’ዩ። ። ። ። ተጋደልቲ ተ.ሓ.ኤ ንከበሳ ክተጋደልቲ ተ.ሓ.ኤ ንከበሳ ክተጋደልቲ ተ.ሓ.ኤ ንከበሳ ክተጋደልቲ ተ.ሓ.ኤ ንከበሳ ክድይቡድይቡድይቡድይቡ    ከሎከሎከሎከሎዉዉዉዉ    ኣብ’ኣብ’ኣብ’ኣብ’ዘን ዓድታት ኣዕሪፎምዘን ዓድታት ኣዕሪፎምዘን ዓድታት ኣዕሪፎምዘን ዓድታት ኣዕሪፎምን ን ን ን 
ሓበሬታ ሰንቖም ኢዮም ዝኸዱ። ነዚ ጽቡቕ ዘጽኔዔ ሓይሊ ሓበሬታ ሰንቖም ኢዮም ዝኸዱ። ነዚ ጽቡቕ ዘጽኔዔ ሓይሊ ሓበሬታ ሰንቖም ኢዮም ዝኸዱ። ነዚ ጽቡቕ ዘጽኔዔ ሓይሊ ሓበሬታ ሰንቖም ኢዮም ዝኸዱ። ነዚ ጽቡቕ ዘጽኔዔ ሓይሊ ከኣ እነሆ ብለይቲ ካብ ከኣ እነሆ ብለይቲ ካብ ከኣ እነሆ ብለይቲ ካብ ከኣ እነሆ ብለይቲ ካብ 
ከረን ክይድ ሓዲሩ ንከረን ክይድ ሓዲሩ ንከረን ክይድ ሓዲሩ ንከረን ክይድ ሓዲሩ ንህህህህዝዝዝዝቢ ኣኪቡ “ጅብሃ ኣድሪርኩቢ ኣኪቡ “ጅብሃ ኣድሪርኩቢ ኣኪቡ “ጅብሃ ኣድሪርኩቢ ኣኪቡ “ጅብሃ ኣድሪርኩምምምም” ” ” ” ብዝብል ጉልባብ ብዝብል ጉልባብ ብዝብል ጉልባብ ብዝብል ጉልባብ 
ኣጨነቆሎም። እኣጨነቆሎም። እኣጨነቆሎም። እኣጨነቆሎም። እቲ ህዝቢ ኣብ ካልእ ጎረባብቲ ዓድታት ቲ ህዝቢ ኣብ ካልእ ጎረባብቲ ዓድታት ቲ ህዝቢ ኣብ ካልእ ጎረባብቲ ዓድታት ቲ ህዝቢ ኣብ ካልእ ጎረባብቲ ዓድታት ዝወረደ ዝወረደ ዝወረደ ዝወረደ ግፍዕታት እግፍዕታት እግፍዕታት እግፍዕታት እፈልፈልፈልፈልጡጡጡጡ    
ስለ ዝነበስለ ዝነበስለ ዝነበስለ ዝነበሩሩሩሩ    ካብ ሞካብ ሞካብ ሞካብ ሞትትትት    ምጽባይ ምጽባይ ምጽባይ ምጽባይ ካልእ ኣማራጺ ካልእ ኣማራጺ ካልእ ኣማራጺ ካልእ ኣማራጺ ኣይነበሮን። ኣይነበሮን። ኣይነበሮን። ኣይነበሮን። ጸሎትን ምህልላጸሎትን ምህልላጸሎትን ምህልላጸሎትን ምህልላን ን ን ን 
ኣይቋረጹን። ኣይቋረጹን። ኣይቋረጹን። ኣይቋረጹን። ክልተ ላም ሓክልተ ላም ሓክልተ ላም ሓክልተ ላም ሓሪዶምሪዶምሪዶምሪዶም    ሰላማውያን ምኻኖም ከረድእዎምሰላማውያን ምኻኖም ከረድእዎምሰላማውያን ምኻኖም ከረድእዎምሰላማውያን ምኻኖም ከረድእዎም’’’’ውን ፈተኑ። ውን ፈተኑ። ውን ፈተኑ። ውን ፈተኑ። 
ነገር ተረጋጊኡ ከሎ ግን ብዘይተሓስበ ጥይት ብኹሉ ቦታ ተኻዕወ።ነገር ተረጋጊኡ ከሎ ግን ብዘይተሓስበ ጥይት ብኹሉ ቦታ ተኻዕወ።ነገር ተረጋጊኡ ከሎ ግን ብዘይተሓስበ ጥይት ብኹሉ ቦታ ተኻዕወ።ነገር ተረጋጊኡ ከሎ ግን ብዘይተሓስበ ጥይት ብኹሉ ቦታ ተኻዕወ።    ምስ ገደሊ ምስ ገደሊ ምስ ገደሊ ምስ ገደሊ 
ግጠም ኮነ።ግጠም ኮነ።ግጠም ኮነ።ግጠም ኮነ።        ኩነታት ምስሃድኤ ከኣ ነቲ ህዝቢ “ኣስላምዲኹም ክርስትያን” ዝብል ኩነታት ምስሃድኤ ከኣ ነቲ ህዝቢ “ኣስላምዲኹም ክርስትያን” ዝብል ኩነታት ምስሃድኤ ከኣ ነቲ ህዝቢ “ኣስላምዲኹም ክርስትያን” ዝብል ኩነታት ምስሃድኤ ከኣ ነቲ ህዝቢ “ኣስላምዲኹም ክርስትያን” ዝብል 
ሕቶሕቶሕቶሕቶ    ሓተትዎም። ህዝቢ ከኣ ኽስታንን እስላምን ኢና በሉሓተትዎም። ህዝቢ ከኣ ኽስታንን እስላምን ኢና በሉሓተትዎም። ህዝቢ ከኣ ኽስታንን እስላምን ኢና በሉሓተትዎም። ህዝቢ ከኣ ኽስታንን እስላምን ኢና በሉ። ። ። ። በሉ በሉ በሉ በሉ ነፈርቲ ነፈርቲ ነፈርቲ ነፈርቲ     
ከይልክማኹምከይልክማኹምከይልክማኹምከይልክማኹም    ኣብ’ቲ ምስግድ እተዉ በልዎም። ኩሉ ዝተኣከበ ህዝቢ ከኣ ኣብ’ቲ ምስግድ እተዉ በልዎም። ኩሉ ዝተኣከበ ህዝቢ ከኣ ኣብ’ቲ ምስግድ እተዉ በልዎም። ኩሉ ዝተኣከበ ህዝቢ ከኣ ኣብ’ቲ ምስግድ እተዉ በልዎም። ኩሉ ዝተኣከበ ህዝቢ ከኣ ክስታክስታክስታክስታኑኑኑኑ    
እስላሙ እስላሙ እስላሙ እስላሙ ቆልዓ ሰበይቲ ሽማግሌ ከይተቆልዓ ሰበይቲ ሽማግሌ ከይተቆልዓ ሰበይቲ ሽማግሌ ከይተቆልዓ ሰበይቲ ሽማግሌ ከይተረፈ ኣብ ምስጊድ ረፈ ኣብ ምስጊድ ረፈ ኣብ ምስጊድ ረፈ ኣብ ምስጊድ ተጸፍጸፈተጸፍጸፈተጸፍጸፈተጸፍጸፈ። ። ። ። ኣኣኣኣብ ገዛ ብ ገዛ ብ ገዛ ብ ገዛ 
ኣምልኽ ካብ ዘእተዉናስ ሞት ሰጊርናያ ኢሉ ኣምልኽ ካብ ዘእተዉናስ ሞት ሰጊርናያ ኢሉ ኣምልኽ ካብ ዘእተዉናስ ሞት ሰጊርናያ ኢሉ ኣምልኽ ካብ ዘእተዉናስ ሞት ሰጊርናያ ኢሉ ክትስፎ ከሎ ከኣ ክትስፎ ከሎ ከኣ ክትስፎ ከሎ ከኣ ክትስፎ ከሎ ከኣ ኮኮኮኮለኔርለኔርለኔርለኔር    መጺኡ ኣሎ መጺኡ ኣሎ መጺኡ ኣሎ መጺኡ ኣሎ 
ኣጣቕዑ በልዎም፣ ህዝቢ ከኣ ከም ዝተኣዘዞ ገበረ፣ ኣጣቕዑ በልዎም፣ ህዝቢ ከኣ ከም ዝተኣዘዞ ገበረ፣ ኣጣቕዑ በልዎም፣ ህዝቢ ከኣ ከም ዝተኣዘዞ ገበረ፣ ኣጣቕዑ በልዎም፣ ህዝቢ ከኣ ከም ዝተኣዘዞ ገበረ፣ ኣብኣብኣብኣብ’’’’ዚ ህመትዚ ህመትዚ ህመትዚ ህመት’’’’ዚ ዚ ዚ ዚ ብኽልተ ብኽልተ ብኽልተ ብኽልተ 
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ሞስኮትን ብማዕጾን ሞስኮትን ብማዕጾን ሞስኮትን ብማዕጾን ሞስኮትን ብማዕጾን ምትሬስ ደጊኖም ምትሬስ ደጊኖም ምትሬስ ደጊኖም ምትሬስ ደጊኖም ረሽረሽዎም። ረሽረሽዎም። ረሽረሽዎም። ረሽረሽዎም። እናደጋገሙ እናደጋገሙ እናደጋገሙ እናደጋገሙ ከኣ ቆልዓን ከኣ ቆልዓን ከኣ ቆልዓን ከኣ ቆልዓን 
ሰበይትን ሰበይትን ሰበይትን ሰበይትን 120 120 120 120 ሂወት ብዘስካሕኪሕ ኣገባብ ቀቲሎም ሂወት ብዘስካሕኪሕ ኣገባብ ቀቲሎም ሂወት ብዘስካሕኪሕ ኣገባብ ቀቲሎም ሂወት ብዘስካሕኪሕ ኣገባብ ቀቲሎም ንንንን10101010    ዓድታት ኣንዲዶምዓድታት ኣንዲዶምዓድታት ኣንዲዶምዓድታት ኣንዲዶም    
““““ኣይፈራም ጎበዝ” እናበሉ ኣይፈራም ጎበዝ” እናበሉ ኣይፈራም ጎበዝ” እናበሉ ኣይፈራም ጎበዝ” እናበሉ ንብረት ዘሪፎም ንንብረት ዘሪፎም ንንብረት ዘሪፎም ንንብረት ዘሪፎም ንከከከከረን ተመልሱ።ረን ተመልሱ።ረን ተመልሱ።ረን ተመልሱ።    ዓዲ ፈርሔንዓዲ ፈርሔንዓዲ ፈርሔንዓዲ ፈርሔንንንንን    ከባከባከባከባብንብንብንብን    
እዚ’ውን ምድሪ ሰዅነይቲእዚ’ውን ምድሪ ሰዅነይቲእዚ’ውን ምድሪ ሰዅነይቲእዚ’ውን ምድሪ ሰዅነይቲ    ምድሪ ብምድሪ ብምድሪ ብምድሪ ብሌሌሌሌን’ዩን’ዩን’ዩን’ዩ።።።።    ካብ በስክዲራ ካብ በስክዲራ ካብ በስክዲራ ካብ በስክዲራ ርሕቅ ርሕቅ ርሕቅ ርሕቅ ኢኢኢኢላላላላ    ትርከብትርከብትርከብትርከብ። ። ። ። 
ኣብ ሳልስቱ ክትድምሰስ ነበራ። እንተኾነ ኣብ ሳልስቱ ክትድምሰስ ነበራ። እንተኾነ ኣብ ሳልስቱ ክትድምሰስ ነበራ። እንተኾነ ኣብ ሳልስቱ ክትድምሰስ ነበራ። እንተኾነ ሳላ ካህናት ካፑቺኖ ካቶሊክ ንእስክላ ሳላ ካህናት ካፑቺኖ ካቶሊክ ንእስክላ ሳላ ካህናት ካፑቺኖ ካቶሊክ ንእስክላ ሳላ ካህናት ካፑቺኖ ካቶሊክ ንእስክላ 
ደሓደሓደሓደሓነትነትነትነት። ። ። ።     
    
ጸላም ሰሉስጸላም ሰሉስጸላም ሰሉስጸላም ሰሉስ    ዖና፣ዖና፣ዖና፣ዖና፣    
ንንንንሞት ሞት ሞት ሞት ጀነራል ተሾመ እርገቱ ጀነራል ተሾመ እርገቱ ጀነራል ተሾመ እርገቱ ጀነራል ተሾመ እርገቱ ብሺሕ ብሺሕ ብሺሕ ብሺሕ ሂወት ሂወት ሂወት ሂወት ክነተክነተክነተክነተስክሮ ኢና ስክሮ ኢና ስክሮ ኢና ስክሮ ኢና ዝበልዎ ናይ በስክዲራ ዝበልዎ ናይ በስክዲራ ዝበልዎ ናይ በስክዲራ ዝበልዎ ናይ በስክዲራ 
ኣይኣኸሎምንኣይኣኸሎምንኣይኣኸሎምንኣይኣኸሎምን። ። ። ። ዖና ካብ ከረን ናይ ክልተ ኪሎ ሜትረ ራሕቂ ዖና ካብ ከረን ናይ ክልተ ኪሎ ሜትረ ራሕቂ ዖና ካብ ከረን ናይ ክልተ ኪሎ ሜትረ ራሕቂ ዖና ካብ ከረን ናይ ክልተ ኪሎ ሜትረ ራሕቂ ኢላ ትርከብ ዓዲ’ያ። ኢላ ትርከብ ዓዲ’ያ። ኢላ ትርከብ ዓዲ’ያ። ኢላ ትርከብ ዓዲ’ያ። 
ፋዳኢን ፋዳኢን ፋዳኢን ፋዳኢን ተ.ሓ.ኤ ንከተማ ከረን ተ.ሓ.ኤ ንከተማ ከረን ተ.ሓ.ኤ ንከተማ ከረን ተ.ሓ.ኤ ንከተማ ከረን መእተዊቶም ኣፍደገ’ያ። መእተዊቶም ኣፍደገ’ያ። መእተዊቶም ኣፍደገ’ያ። መእተዊቶም ኣፍደገ’ያ። ካብ ከረን ካብ ከረን ካብ ከረን ካብ ከረን ሓበሬታ ጸላሓበሬታ ጸላሓበሬታ ጸላሓበሬታ ጸላኢኢኢኢን ን ን ን 
ስንቕን ስንቕን ስንቕን ስንቕን ጽሑፋትን ጽሑፋትን ጽሑፋትን ጽሑፋትን መድሃኒትን መድሃኒትን መድሃኒትን መድሃኒትን መተሓላለፊት’ያ። መተሓላለፊት’ያ። መተሓላለፊት’ያ። መተሓላለፊት’ያ። ጥቓ ከተማ ጥቓ ከተማ ጥቓ ከተማ ጥቓ ከተማ ከረን ስለ ዝኾነት ከረን ስለ ዝኾነት ከረን ስለ ዝኾነት ከረን ስለ ዝኾነት ግን ግን ግን ግን 
ክንዲክንዲክንዲክንዲ’’’’ዚዚዚዚ    ይጭክንዋ ዝብል ይጭክንዋ ዝብል ይጭክንዋ ዝብል ይጭክንዋ ዝብል እምነት እምነት እምነት እምነት ኣይነበረ። ኣይነበረ። ኣይነበረ። ኣይነበረ። ቅድሚ ገለቅድሚ ገለቅድሚ ገለቅድሚ ገለ    ኣዋርሕ ኣዋርሕ ኣዋርሕ ኣዋርሕ ኣብ ከባቢኣብ ከባቢኣብ ከባቢኣብ ከባቢ    ዓዲ ዓዲ ዓዲ ዓዲ 
ዖዖዖዖና ዝርከባ ዓድታት ኣብ ዖና ክእከባ ትእዛና ዝርከባ ዓድታት ኣብ ዖና ክእከባ ትእዛና ዝርከባ ዓድታት ኣብ ዖና ክእከባ ትእዛና ዝርከባ ዓድታት ኣብ ዖና ክእከባ ትእዛዝ ተመሓላሊፉ ነበረ። ዝ ተመሓላሊፉ ነበረ። ዝ ተመሓላሊፉ ነበረ። ዝ ተመሓላሊፉ ነበረ። ዓድታት ዓድታት ዓድታት ዓድታት 
ብስክዲራን፣ ፋቱዳ፣ ግብሲን፣ ባንቢንብስክዲራን፣ ፋቱዳ፣ ግብሲን፣ ባንቢንብስክዲራን፣ ፋቱዳ፣ ግብሲን፣ ባንቢንብስክዲራን፣ ፋቱዳ፣ ግብሲን፣ ባንቢን    ዳርጋ ጠዳርጋ ጠዳርጋ ጠዳርጋ ጠቕሊለንቕሊለንቕሊለንቕሊለን    ኣብ ዖና ኣኣብ ዖና ኣኣብ ዖና ኣኣብ ዖና ኣትየን ነበራ። በዚ ትየን ነበራ። በዚ ትየን ነበራ። በዚ ትየን ነበራ። በዚ 
ዕለት 2 ታሕሳስ 1970ዓም ኣብ ዖና ክልተ ተስካር ነበረ። ዕለት 2 ታሕሳስ 1970ዓም ኣብ ዖና ክልተ ተስካር ነበረ። ዕለት 2 ታሕሳስ 1970ዓም ኣብ ዖና ክልተ ተስካር ነበረ። ዕለት 2 ታሕሳስ 1970ዓም ኣብ ዖና ክልተ ተስካር ነበረ። ህዝቢ ህዝቢ ህዝቢ ህዝቢ ከኣ ሰከኣ ሰከኣ ሰከኣ ሰላም ላም ላም ላም ኣሎኹ ኣሎኹ ኣሎኹ ኣሎኹ 
ኢሉ ሚእቲ ብኢሉ ሚእቲ ብኢሉ ሚእቲ ብኢሉ ሚእቲ ብሚሚሚሚእቲ ረፍ ኢሉ ከሎ ኣጋእቲ ረፍ ኢሉ ከሎ ኣጋእቲ ረፍ ኢሉ ከሎ ኣጋእቲ ረፍ ኢሉ ከሎ ኣጋ    ንግሆ መዳፍንግሆ መዳፍንግሆ መዳፍንግሆ መዳፍዕዕዕዕ    ፎርቶ ከረን ፎርቶ ከረን ፎርቶ ከረን ፎርቶ ከረን ኣፉ ከፊቱ ኣፉ ከፊቱ ኣፉ ከፊቱ ኣፉ ከፊቱ 
ንዖና ቀኒዑ ንዖና ቀኒዑ ንዖና ቀኒዑ ንዖና ቀኒዑ ንጎደንጎደንጎደንጎደን ከም ኣብ ኵናት ዘሎ ከኣ ብዘይዕርፍቲ ን ከም ኣብ ኵናት ዘሎ ከኣ ብዘይዕርፍቲ ን ከም ኣብ ኵናት ዘሎ ከኣ ብዘይዕርፍቲ ን ከም ኣብ ኵናት ዘሎ ከኣ ብዘይዕርፍቲ ንርብዒ ሰዓት ንርብዒ ሰዓት ንርብዒ ሰዓት ንርብዒ ሰዓት ዖናዖናዖናዖና    ክክክክሳብ ሳብ ሳብ ሳብ 
ንቁልቁል ተኣቱ ደብደብዋንቁልቁል ተኣቱ ደብደብዋንቁልቁል ተኣቱ ደብደብዋንቁልቁል ተኣቱ ደብደብዋ። ። ። ። ቦምቦምቦምቦምባታት ኣብ ልዕሊ ሰብ ገዛውትን ባታት ኣብ ልዕሊ ሰብ ገዛውትን ባታት ኣብ ልዕሊ ሰብ ገዛውትን ባታት ኣብ ልዕሊ ሰብ ገዛውትን ወደቐ።ወደቐ።ወደቐ።ወደቐ።    ሰብ ሰብ ሰብ ሰብ 
ተቆራሪጹ ክወድቕ ገዛውቲ ምስ ንብረቱ ክቓጸል ተቆራሪጹ ክወድቕ ገዛውቲ ምስ ንብረቱ ክቓጸል ተቆራሪጹ ክወድቕ ገዛውቲ ምስ ንብረቱ ክቓጸል ተቆራሪጹ ክወድቕ ገዛውቲ ምስ ንብረቱ ክቓጸል ሓደ ኮነ። ሓደ ኮነ። ሓደ ኮነ። ሓደ ኮነ። ድሕሪ ድሕሪ ድሕሪ ድሕሪ ደብደብ ምደብደብ ምደብደብ ምደብደብ ምቑራጹቑራጹቑራጹቑራጹ    
እግረኛ ጦር ሰራዊት እግረኛ ጦር ሰራዊት እግረኛ ጦር ሰራዊት እግረኛ ጦር ሰራዊት ብጉያ ሃጀመ። ነቲ ካብ ቦብጉያ ሃጀመ። ነቲ ካብ ቦብጉያ ሃጀመ። ነቲ ካብ ቦብጉያ ሃጀመ። ነቲ ካብ ቦምባታትን ካብ ሓውን ዝተረፈ ሰብን ምባታትን ካብ ሓውን ዝተረፈ ሰብን ምባታትን ካብ ሓውን ዝተረፈ ሰብን ምባታትን ካብ ሓውን ዝተረፈ ሰብን 
ጥሪትን ከኣ ደጥሪትን ከኣ ደጥሪትን ከኣ ደጥሪትን ከኣ ደጋጊጋጊጋጊጋጊሞም ብጥይት ተሳህልዎ። ሞም ብጥይት ተሳህልዎ። ሞም ብጥይት ተሳህልዎ። ሞም ብጥይት ተሳህልዎ። ባርባራዊ ጭካኔ ባርባራዊ ጭካኔ ባርባራዊ ጭካኔ ባርባራዊ ጭካኔ ዓይኒ የብለይዓይኒ የብለይዓይኒ የብለይዓይኒ የብለይ    ስኒ ስኒ ስኒ ስኒ 
የብለይየብለይየብለይየብለይ’’’’ዩ።ዩ።ዩ።ዩ።    ንቆልዑን ንኣንስትን ንቆልዑን ንኣንስትን ንቆልዑን ንኣንስትን ንቆልዑን ንኣንስትን ብተመልከተለይ ረሸኑብተመልከተለይ ረሸኑብተመልከተለይ ረሸኑብተመልከተለይ ረሸኑ፣ ፣ ፣ ፣ ነቶም ብቦባታት ዝቀሰሉ ነቶም ብቦባታት ዝቀሰሉ ነቶም ብቦባታት ዝቀሰሉ ነቶም ብቦባታት ዝቀሰሉ 
ሓዊሶም ኣስዓብዎሓዊሶም ኣስዓብዎሓዊሶም ኣስዓብዎሓዊሶም ኣስዓብዎም። ም። ም። ም። ንገለ ሒዞም ንገለ ሒዞም ንገለ ሒዞም ንገለ ሒዞም ብብብብሳንጃሳንጃሳንጃሳንጃ    ዘልዚሎም ቀተሉ።ዘልዚሎም ቀተሉ።ዘልዚሎም ቀተሉ።ዘልዚሎም ቀተሉ።    ደው ዝበለ ሂወት ደው ዝበለ ሂወት ደው ዝበለ ሂወት ደው ዝበለ ሂወት 
ከም ዘየሎ ከም ዘየሎ ከም ዘየሎ ከም ዘየሎ ምስ ኣረጋገጹምስ ኣረጋገጹምስ ኣረጋገጹምስ ኣረጋገጹ፣፣፣፣    ሽልማት ካብ ክሳድ ሽልማት ካብ ክሳድ ሽልማት ካብ ክሳድ ሽልማት ካብ ክሳድ ሬስታት ዘሪፎም ሬስታት ዘሪፎም ሬስታት ዘሪፎም ሬስታት ዘሪፎም ንኸረንንኸረንንኸረንንኸረን    ““““ኣይፈራም ኣይፈራም ኣይፈራም ኣይፈራም 
ጎበዝ” እናበሉ ጎበዝ” እናበሉ ጎበዝ” እናበሉ ጎበዝ” እናበሉ     ተመልሱተመልሱተመልሱተመልሱ። ከረን’ውን ግዝያኣ ዝበጽሔ መሰላ። ። ከረን’ውን ግዝያኣ ዝበጽሔ መሰላ። ። ከረን’ውን ግዝያኣ ዝበጽሔ መሰላ። ። ከረን’ውን ግዝያኣ ዝበጽሔ መሰላ። ኣምላኽ ግን ሓይሊ ኣምላኽ ግን ሓይሊ ኣምላኽ ግን ሓይሊ ኣምላኽ ግን ሓይሊ 
ኣይሃቦምን። እናኣይሃቦምን። እናኣይሃቦምን። እናኣይሃቦምን። እናፈከሩ ንፈከሩ ንፈከሩ ንፈከሩ ንማዓስከሮም ማዓስከሮም ማዓስከሮም ማዓስከሮም ተመልሱ። ዖና ተደምሲሳ ከም ዘላ ኣብ ሓጺር ተመልሱ። ዖና ተደምሲሳ ከም ዘላ ኣብ ሓጺር ተመልሱ። ዖና ተደምሲሳ ከም ዘላ ኣብ ሓጺር ተመልሱ። ዖና ተደምሲሳ ከም ዘላ ኣብ ሓጺር 
ግዜ ህዝቢ ከረን ሰምዔ። ምስ ኣሕዋትና ይቅተሉና ኢሉ ከኣ ተማግዜ ህዝቢ ከረን ሰምዔ። ምስ ኣሕዋትና ይቅተሉና ኢሉ ከኣ ተማግዜ ህዝቢ ከረን ሰምዔ። ምስ ኣሕዋትና ይቅተሉና ኢሉ ከኣ ተማግዜ ህዝቢ ከረን ሰምዔ። ምስ ኣሕዋትና ይቅተሉና ኢሉ ከኣ ተማሃሃሃሃራይ ራይ ራይ ራይ ደደደደብተሩ ብተሩ ብተሩ ብተሩ 
መምህርመምህርመምህርመምህር    መጽሓፉ መጽሓፉ መጽሓፉ መጽሓፉ ደርብዩ ደርብዩ ደርብዩ ደርብዩ በዓል ድኳን በዓል ድኳን በዓል ድኳን በዓል ድኳን ማዕጾ ትካሉ ከይዓጸወ ማዕጾ ትካሉ ከይዓጸወ ማዕጾ ትካሉ ከይዓጸወ ማዕጾ ትካሉ ከይዓጸወ ዓቢ ንእሽቶ ሸኽ ዓቢ ንእሽቶ ሸኽ ዓቢ ንእሽቶ ሸኽ ዓቢ ንእሽቶ ሸኽ 
ቀሺ ቀሺ ቀሺ ቀሺ ንዖና ጎየየ። ዖናንዖና ጎየየ። ዖናንዖና ጎየየ። ዖናንዖና ጎየየ። ዖና    ግን ዓንያ ጸንሓቶም። ግን ዓንያ ጸንሓቶም። ግን ዓንያ ጸንሓቶም። ግን ዓንያ ጸንሓቶም። ብብብብዘስካሕኪሕ ዘስካሕኪሕ ዘስካሕኪሕ ዘስካሕኪሕ ናይ ናይ ናይ ናይ ዝዝዝዝሞቱ ሞቱ ሞቱ ሞቱ ሬስታት ፋሬስታት ፋሬስታት ፋሬስታት ፋሕሕሕሕ    
ብትን ዝበለ ከኣ ረኸቡ። ብትን ዝበለ ከኣ ረኸቡ። ብትን ዝበለ ከኣ ረኸቡ። ብትን ዝበለ ከኣ ረኸቡ። እቲ ትርኢት ዘስካሕኪሕ’ዩ ዝነበረ።እቲ ትርኢት ዘስካሕኪሕ’ዩ ዝነበረ።እቲ ትርኢት ዘስካሕኪሕ’ዩ ዝነበረ።እቲ ትርኢት ዘስካሕኪሕ’ዩ ዝነበረ።    ካብ ዝወዓሉን ነቲ ካብ ዝወዓሉን ነቲ ካብ ዝወዓሉን ነቲ ካብ ዝወዓሉን ነቲ 
ሂልቂት ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ዝበጽሑን ከዘንትዉ ከለዉ መጠረሽታ ዓለምሂልቂት ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ዝበጽሑን ከዘንትዉ ከለዉ መጠረሽታ ዓለምሂልቂት ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ዝበጽሑን ከዘንትዉ ከለዉ መጠረሽታ ዓለምሂልቂት ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ዝበጽሑን ከዘንትዉ ከለዉ መጠረሽታ ዓለም’’’’ዩ። እቶም ዩ። እቶም ዩ። እቶም ዩ። እቶም 
ካብ ከረንን ከባብን ዝመጽኡ ካብ ከረንን ከባብን ዝመጽኡ ካብ ከረንን ከባብን ዝመጽኡ ካብ ከረንን ከባብን ዝመጽኡ ንሂወት ከድሕኑ ውጉኣት ኣብ ምንሂወት ከድሕኑ ውጉኣት ኣብ ምንሂወት ከድሕኑ ውጉኣት ኣብ ምንሂወት ከድሕኑ ውጉኣት ኣብ ምንንንንዳይ ኮለሉ።ዳይ ኮለሉ።ዳይ ኮለሉ።ዳይ ኮለሉ።    
ክሰሓጉ ንዝረኸዎም ከኣ ክሰሓጉ ንዝረኸዎም ከኣ ክሰሓጉ ንዝረኸዎም ከኣ ክሰሓጉ ንዝረኸዎም ከኣ ኣብ ዝባኖም ተሰኪሞም ኣብ ዝባኖም ተሰኪሞም ኣብ ዝባኖም ተሰኪሞም ኣብ ዝባኖም ተሰኪሞም ደም ደም ደም ደም ንመሬት ዛዕዛዕ እናበለ ንመሬት ዛዕዛዕ እናበለ ንመሬት ዛዕዛዕ እናበለ ንመሬት ዛዕዛዕ እናበለ 
ንሆስፒታል ከረን ንሆስፒታል ከረን ንሆስፒታል ከረን ንሆስፒታል ከረን ጎየዩ። ጎየዩ። ጎየዩ። ጎየዩ። ምስተር ሄው ምስተር ሄው ምስተር ሄው ምስተር ሄው ዓቢ ታሪኻዊ ሰብ ኣሜሪካዊዓቢ ታሪኻዊ ሰብ ኣሜሪካዊዓቢ ታሪኻዊ ሰብ ኣሜሪካዊዓቢ ታሪኻዊ ሰብ ኣሜሪካዊ’’’’ዩዩዩዩ፣፣፣፣    ፍሉይ ፍቕሪ ፍሉይ ፍቕሪ ፍሉይ ፍቕሪ ፍሉይ ፍቕሪ 
ከረንን ክባቢእን ዝነበሮ ከረንን ክባቢእን ዝነበሮ ከረንን ክባቢእን ዝነበሮ ከረንን ክባቢእን ዝነበሮ ገባር ጽቡቕገባር ጽቡቕገባር ጽቡቕገባር ጽቡቕ፣፣፣፣    ኣብ ከረንኣብ ከረንኣብ ከረንኣብ ከረን    ትካል ትካል ትካል ትካል ቤት ትምህርቲ ዘኽታማት ቤት ትምህርቲ ዘኽታማት ቤት ትምህርቲ ዘኽታማት ቤት ትምህርቲ ዘኽታማት 
ዝነበሮዝነበሮዝነበሮዝነበሮ፣፣፣፣    ንሱ ንሱ ንሱ ንሱ ብማንኪብማንኪብማንኪብማንኪና ስለ ዝመጽኤ ና ስለ ዝመጽኤ ና ስለ ዝመጽኤ ና ስለ ዝመጽኤ ““““እረሜን እናበለ” እረሜን እናበለ” እረሜን እናበለ” እረሜን እናበለ” ቁሱላት ክመላልስን ቁሱላት ክመላልስን ቁሱላት ክመላልስን ቁሱላት ክመላልስን 
ክስእልን ክስእልን ክስእልን ክስእልን ወዓለወዓለወዓለወዓለ።።።።    ኢትዮጵይ ነዚ ስለ ዝስምዔት ከኣ ኢትዮጵይ ነዚ ስለ ዝስምዔት ከኣ ኢትዮጵይ ነዚ ስለ ዝስምዔት ከኣ ኢትዮጵይ ነዚ ስለ ዝስምዔት ከኣ ኣብ ዉሽጢ 24 ሰዓት ካኣብ ዉሽጢ 24 ሰዓት ካኣብ ዉሽጢ 24 ሰዓት ካኣብ ዉሽጢ 24 ሰዓት ካብ ብ ብ ብ 
ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ተባረረተባረረተባረረተባረረ።።።።    ኣብ’ኣብ’ኣብ’ኣብ’ቲ ሽቲ ሽቲ ሽቲ ሽዑ መዓልቲ ንሓደ ዑ መዓልቲ ንሓደ ዑ መዓልቲ ንሓደ ዑ መዓልቲ ንሓደ ጣጣጣጣልያንልያንልያንልያን    ሰራሕታኛ እንዳ ኦርተላ ሰራሕታኛ እንዳ ኦርተላ ሰራሕታኛ እንዳ ኦርተላ ሰራሕታኛ እንዳ ኦርተላ 
ከይነግር ክሃድም ከሎ ረኺንብናዮ ኢሎም ረሸንዎ።ከይነግር ክሃድም ከሎ ረኺንብናዮ ኢሎም ረሸንዎ።ከይነግር ክሃድም ከሎ ረኺንብናዮ ኢሎም ረሸንዎ።ከይነግር ክሃድም ከሎ ረኺንብናዮ ኢሎም ረሸንዎ።    
    
ዖና ካብ ሱራ ተደምሲሳ። ሰባን ንብረታን ዖና ካብ ሱራ ተደምሲሳ። ሰባን ንብረታን ዖና ካብ ሱራ ተደምሲሳ። ሰባን ንብረታን ዖና ካብ ሱራ ተደምሲሳ። ሰባን ንብረታን ብቦምባን ብቦምባን ብቦምባን ብቦምባን ብጥብጥብጥብጥይይይይትን ሓውን ተቓጺሉ። ትን ሓውን ተቓጺሉ። ትን ሓውን ተቓጺሉ። ትን ሓውን ተቓጺሉ። 
ኣኣኣኣኽሊ ገለን ኽሊ ገለን ኽሊ ገለን ኽሊ ገለን ዝኣተወዝኣተወዝኣተወዝኣተወ    ዝዝዝዝተረፈን ኣተረፈን ኣተረፈን ኣተረፈን ኣብ ዳንዳ ብ ዳንዳ ብ ዳንዳ ብ ዳንዳ ዝነበረ ኩሉ ሓሪሩዝነበረ ኩሉ ሓሪሩዝነበረ ኩሉ ሓሪሩዝነበረ ኩሉ ሓሪሩ። ። ። ። እቲ ካብ ከተማ እቲ ካብ ከተማ እቲ ካብ ከተማ እቲ ካብ ከተማ 
ከረንን ከባብን ዝመጽኤከረንን ከባብን ዝመጽኤከረንን ከባብን ዝመጽኤከረንን ከባብን ዝመጽኤ፣ ጥራይ ኢዱ፣ ጥራይ ኢዱ፣ ጥራይ ኢዱ፣ ጥራይ ኢዱ’’’’ዩ መጺኡ። መግነዝንዩ መጺኡ። መግነዝንዩ መጺኡ። መግነዝንዩ መጺኡ። መግነዝን    መፍሓሪ ባዴላመፍሓሪ ባዴላመፍሓሪ ባዴላመፍሓሪ ባዴላን ካብ ን ካብ ን ካብ ን ካብ 
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ከረን ክስብ ዝመጽእ ከኣ ከረን ክስብ ዝመጽእ ከኣ ከረን ክስብ ዝመጽእ ከኣ ከረን ክስብ ዝመጽእ ከኣ ሬሬሬሬሳታት ሳታት ሳታት ሳታት     ምእካብ ኮነ። ምእካብ ኮነ። ምእካብ ኮነ። ምእካብ ኮነ። ህዝቢ ፍርሒ ስለ ዝነበሮህዝቢ ፍርሒ ስለ ዝነበሮህዝቢ ፍርሒ ስለ ዝነበሮህዝቢ ፍርሒ ስለ ዝነበሮ፣ ነቲ ፣ ነቲ ፣ ነቲ ፣ ነቲ 
ካብ ሓዊ ካብ ሓዊ ካብ ሓዊ ካብ ሓዊ ዝተረፈ ሕራርን ዝተረፈ ሕራርን ዝተረፈ ሕራርን ዝተረፈ ሕራርን ብቦባታት ብቦባታት ብቦባታት ብቦባታት ዝተዝተዝተዝተበንጠሰበንጠሰበንጠሰበንጠሰ    ኣካላትኣካላትኣካላትኣካላትንንንን    ኣኻኺቡኣኻኺቡኣኻኺቡኣኻኺቡ    ዝብኢ ዝብኢ ዝብኢ ዝብኢ 
ከይበልዖ ምድፋ ከይበልዖ ምድፋ ከይበልዖ ምድፋ ከይበልዖ ምድፋ እንተዘይኮይኑ እንተዘይኮይኑ እንተዘይኮይኑ እንተዘይኮይኑ ካልእ ኣማራጺ ኣይነበሮን። ካልእ ኣማራጺ ኣይነበሮን። ካልእ ኣማራጺ ኣይነበሮን። ካልእ ኣማራጺ ኣይነበሮን። 750 750 750 750 ሰብ መይቱ ኢዩ ሰብ መይቱ ኢዩ ሰብ መይቱ ኢዩ ሰብ መይቱ ኢዩ 
ዝበሃል ግን ልዕሊ ሺሕዝበሃል ግን ልዕሊ ሺሕዝበሃል ግን ልዕሊ ሺሕዝበሃል ግን ልዕሊ ሺሕ    ሰላማዊ ህዝቢ ብኣረሜናዊ ኣገባብ ሰላማዊ ህዝቢ ብኣረሜናዊ ኣገባብ ሰላማዊ ህዝቢ ብኣረሜናዊ ኣገባብ ሰላማዊ ህዝቢ ብኣረሜናዊ ኣገባብ ከም ዝጠፍኤ ከም ዝጠፍኤ ከም ዝጠፍኤ ከም ዝጠፍኤ ደቂ ዓዲ ደቂ ዓዲ ደቂ ዓዲ ደቂ ዓዲ 
ይሕብሩይሕብሩይሕብሩይሕብሩ። ። ። ። ሰማእታት ዓና ሰማእታት ዓና ሰማእታት ዓና ሰማእታት ዓና ክሳብ ሕጂ ክሳብ ሕጂ ክሳብ ሕጂ ክሳብ ሕጂ ግብእ ግብእ ግብእ ግብእ ፍታሓትን ቀብርንፍታሓትን ቀብርንፍታሓትን ቀብርንፍታሓትን ቀብርን    ኣይረኸቡንኣይረኸቡንኣይረኸቡንኣይረኸቡን። እቶም ። እቶም ። እቶም ። እቶም 
ሽዑ ብዕድል ዝደሓኑ ቆልዑ ኣቦን ኣደን ሲኢኖም ገዝኦምን ግራቶሽዑ ብዕድል ዝደሓኑ ቆልዑ ኣቦን ኣደን ሲኢኖም ገዝኦምን ግራቶሽዑ ብዕድል ዝደሓኑ ቆልዑ ኣቦን ኣደን ሲኢኖም ገዝኦምን ግራቶሽዑ ብዕድል ዝደሓኑ ቆልዑ ኣቦን ኣደን ሲኢኖም ገዝኦምን ግራቶምምምምን ን ን ን ዝሓረረ ዝሓረረ ዝሓረረ ዝሓረረ 
ቁልሕ ቁልሕ ቁልሕ ቁልሕ ዝብዝብዝብዝብሎም ሎም ሎም ሎም ትከልትከልትከልትከልን መንግስትን ስለ ዘይነበረ፣ን መንግስትን ስለ ዘይነበረ፣ን መንግስትን ስለ ዘይነበረ፣ን መንግስትን ስለ ዘይነበረ፣    ኣብ ከተማ ከረን ኣብ ከተማ ከረን ኣብ ከተማ ከረን ኣብ ከተማ ከረን ከርተት ከርተት ከርተት ከርተት በሉ። በሉ። በሉ። በሉ። 
ብዕድል ዝዓብዩ ከኣ ብዕድል ዝዓብዩ ከኣ ብዕድል ዝዓብዩ ከኣ ብዕድል ዝዓብዩ ከኣ ድሕሪ ናጽነት ክዝከሩድሕሪ ናጽነት ክዝከሩድሕሪ ናጽነት ክዝከሩድሕሪ ናጽነት ክዝከሩን ኣብ ዓዶም ተመሊሶም ዖና ስድርኦም ን ኣብ ዓዶም ተመሊሶም ዖና ስድርኦም ን ኣብ ዓዶም ተመሊሶም ዖና ስድርኦም ን ኣብ ዓዶም ተመሊሶም ዖና ስድርኦም 
ከሕድሱንከሕድሱንከሕድሱንከሕድሱን    ሰማእታት ዖና ግቡእ ፍታሓት ክግበረሎምን ሃውልቲ ክትከለሎምን ሰማእታት ዖና ግቡእ ፍታሓት ክግበረሎምን ሃውልቲ ክትከለሎምን ሰማእታት ዖና ግቡእ ፍታሓት ክግበረሎምን ሃውልቲ ክትከለሎምን ሰማእታት ዖና ግቡእ ፍታሓት ክግበረሎምን ሃውልቲ ክትከለሎምን ናይ ናይ ናይ ናይ 
ቀዳምነት ቀዳምነታት ጉዳይ ሃገር ክነሱ ቁልሕ ዝበሎም ቀዳምነት ቀዳምነታት ጉዳይ ሃገር ክነሱ ቁልሕ ዝበሎም ቀዳምነት ቀዳምነታት ጉዳይ ሃገር ክነሱ ቁልሕ ዝበሎም ቀዳምነት ቀዳምነታት ጉዳይ ሃገር ክነሱ ቁልሕ ዝበሎም የሎን። የሎን። የሎን። የሎን። ዖና ሓንቲ ዖና ሓንቲ ዖና ሓንቲ ዖና ሓንቲ 
መዝከርታ ዘይብላ ዓንያ ክሳብ ሕጂ ኣላ። መዝከርታ ዘይብላ ዓንያ ክሳብ ሕጂ ኣላ። መዝከርታ ዘይብላ ዓንያ ክሳብ ሕጂ ኣላ። መዝከርታ ዘይብላ ዓንያ ክሳብ ሕጂ ኣላ። ብብብብፍትሓውያፍትሓውያፍትሓውያፍትሓውያን ን ን ን ደቓ ደጊማ ክደቓ ደጊማ ክደቓ ደጊማ ክደቓ ደጊማ ክትህነጽትህነጽትህነጽትህነጽን ን ን ን 
ክትዝከርን ስለ ዝግባኣ ከኣ እጃምና ነበርክተላ ኣሎና። ክንረግጻን ክንኩሕላን ከኣ ክትዝከርን ስለ ዝግባኣ ከኣ እጃምና ነበርክተላ ኣሎና። ክንረግጻን ክንኩሕላን ከኣ ክትዝከርን ስለ ዝግባኣ ከኣ እጃምና ነበርክተላ ኣሎና። ክንረግጻን ክንኩሕላን ከኣ ክትዝከርን ስለ ዝግባኣ ከኣ እጃምና ነበርክተላ ኣሎና። ክንረግጻን ክንኩሕላን ከኣ 
ነሳ’ውን ነሳ’ውን ነሳ’ውን ነሳ’ውን ንንንንጉጅሌ ህግደፍ ጉጅሌ ህግደፍ ጉጅሌ ህግደፍ ጉጅሌ ህግደፍ ትቃልስ ኣላትቃልስ ኣላትቃልስ ኣላትቃልስ ኣላ።።።።    
    
ኣብ’ኣብ’ኣብ’ኣብ’ዚ ዚ ዚ ዚ ቁሩብ ቁሩብ ቁሩብ ቁሩብ ዓመታትዓመታትዓመታትዓመታት    ብዙሕ ህዝቢብዙሕ ህዝቢብዙሕ ህዝቢብዙሕ ህዝቢ’’’’ዩ ሃሊቑ። ዩ ሃሊቑ። ዩ ሃሊቑ። ዩ ሃሊቑ። ኣብ ዔኣብ ዔኣብ ዔኣብ ዔላላላላታት ስሚ ታት ስሚ ታት ስሚ ታት ስሚ ምድርባይምድርባይምድርባይምድርባይ    ኣብ ኣብ ኣብ ኣብ 
እዚ ግዜ ግኑን እዚ ግዜ ግኑን እዚ ግዜ ግኑን እዚ ግዜ ግኑን ኔኔኔኔይሩ።ይሩ።ይሩ።ይሩ።    ብዙሓት ብዙሓት ብዙሓት ብዙሓት ተጋደልትን ገባርን ተጋደልትን ገባርን ተጋደልትን ገባርን ተጋደልትን ገባርን     ኣግማልን ከብትን ኣግማልን ከብትን ኣግማልን ከብትን ኣግማልን ከብትን 
ጠፊኦምጠፊኦምጠፊኦምጠፊኦም’’’’ዮምዮምዮምዮም። ። ። ። ብኸበድብኸበድብኸበድብኸበድቲ ኣጻውር ቲ ኣጻውር ቲ ኣጻውር ቲ ኣጻውር ጸላኢ ጸላኢ ጸላኢ ጸላኢ ከኣ ብዙሕ ዓድታት ነዲዱ ከኣ ብዙሕ ዓድታት ነዲዱ ከኣ ብዙሕ ዓድታት ነዲዱ ከኣ ብዙሕ ዓድታት ነዲዱ ህዝብን ህዝብን ህዝብን ህዝብን 
ከብትን ከብትን ከብትን ከብትን ከኣ ሃሊቆም’ዮምከኣ ሃሊቆም’ዮምከኣ ሃሊቆም’ዮምከኣ ሃሊቆም’ዮም። ። ። ። ነዚ ኩሉ ግፍዕታት ነዚ ኩሉ ግፍዕታት ነዚ ኩሉ ግፍዕታት ነዚ ኩሉ ግፍዕታት ጽጹይን ዝተሰነደን ሃገራዊ ጽጹይን ዝተሰነደን ሃገራዊ ጽጹይን ዝተሰነደን ሃገራዊ ጽጹይን ዝተሰነደን ሃገራዊ መዝገብ መዝገብ መዝገብ መዝገብ 
ግን ግን ግን ግን የሎን። የሎን። የሎን። የሎን። ብሓፈሻ ካብ 196ብሓፈሻ ካብ 196ብሓፈሻ ካብ 196ብሓፈሻ ካብ 1961111ዓም ክሳብ 1970ዓም ብናትናን ናይ ገለ ውልቐ ዓም ክሳብ 1970ዓም ብናትናን ናይ ገለ ውልቐ ዓም ክሳብ 1970ዓም ብናትናን ናይ ገለ ውልቐ ዓም ክሳብ 1970ዓም ብናትናን ናይ ገለ ውልቐ 
ሰባትን ሰባትን ሰባትን ሰባትን ጸብጻብጸብጻብጸብጻብጸብጻብ    ካብ 30 ሺሕ ክሳብ 50ሺሕ ሰላማዊ ህዝቢካብ 30 ሺሕ ክሳብ 50ሺሕ ሰላማዊ ህዝቢካብ 30 ሺሕ ክሳብ 50ሺሕ ሰላማዊ ህዝቢካብ 30 ሺሕ ክሳብ 50ሺሕ ሰላማዊ ህዝቢ    ኣብ ኩሉ መሬት ኣብ ኩሉ መሬት ኣብ ኩሉ መሬት ኣብ ኩሉ መሬት 
ኤርትራ ከምኤርትራ ከምኤርትራ ከምኤርትራ ከም    ዝሃለቐዝሃለቐዝሃለቐዝሃለቐ፣ ካብ 200 ክሳብ 500 ዓድታት ፣ ካብ 200 ክሳብ 500 ዓድታት ፣ ካብ 200 ክሳብ 500 ዓድታት ፣ ካብ 200 ክሳብ 500 ዓድታት ከም ዝነደደከም ዝነደደከም ዝነደደከም ዝነደደ፣ ካብ 1 ሚልዮን ፣ ካብ 1 ሚልዮን ፣ ካብ 1 ሚልዮን ፣ ካብ 1 ሚልዮን 
ክሳብ 1.5 ሚልዮን ህዝቢ ካብ ርጉእ መነባብሮኡ ክሳብ 1.5 ሚልዮን ህዝቢ ካብ ርጉእ መነባብሮኡ ክሳብ 1.5 ሚልዮን ህዝቢ ካብ ርጉእ መነባብሮኡ ክሳብ 1.5 ሚልዮን ህዝቢ ካብ ርጉእ መነባብሮኡ ከም ተዘናበለከም ተዘናበለከም ተዘናበለከም ተዘናበለ፣ ካብ 50ሺሕ ክሳብ ፣ ካብ 50ሺሕ ክሳብ ፣ ካብ 50ሺሕ ክሳብ ፣ ካብ 50ሺሕ ክሳብ 
80 80 80 80 ሺሕ ንስደት ንሱዳንን ንኢትዮጵያን ሺሕ ንስደት ንሱዳንን ንኢትዮጵያን ሺሕ ንስደት ንሱዳንን ንኢትዮጵያን ሺሕ ንስደት ንሱዳንን ንኢትዮጵያን ከም ዝተሰደ ሓርፋፍ ግምት ኣሎ። ከም ዝተሰደ ሓርፋፍ ግምት ኣሎ። ከም ዝተሰደ ሓርፋፍ ግምት ኣሎ። ከም ዝተሰደ ሓርፋፍ ግምት ኣሎ። 
ንንንንንብረት ዘርኢንብረት ዘርኢንብረት ዘርኢንብረት ዘርኢ    ዝተወርሳን ብጥይት ዝጠፍእዝተወርሳን ብጥይት ዝጠፍእዝተወርሳን ብጥይት ዝጠፍእዝተወርሳን ብጥይት ዝጠፍእን ኣግማልን ከብትን ኣጣልን ማእለያ ን ኣግማልን ከብትን ኣጣልን ማእለያ ን ኣግማልን ከብትን ኣጣልን ማእለያ ን ኣግማልን ከብትን ኣጣልን ማእለያ 
የብለንን። ብኣህዝ ክግምት ከሎ ልዕሊ 20ሚልዮን የብለንን። ብኣህዝ ክግምት ከሎ ልዕሊ 20ሚልዮን የብለንን። ብኣህዝ ክግምት ከሎ ልዕሊ 20ሚልዮን የብለንን። ብኣህዝ ክግምት ከሎ ልዕሊ 20ሚልዮን ተርስዩን ሓምኹሽቲ ኮይኑንተርስዩን ሓምኹሽቲ ኮይኑንተርስዩን ሓምኹሽቲ ኮይኑንተርስዩን ሓምኹሽቲ ኮይኑን’’’’ዩዩዩዩ።።።።        
    
እዚእዚእዚእዚ    ዘስካሕኪሕ ዘስካሕኪሕ ዘስካሕኪሕ ዘስካሕኪሕ ግፍዕታት ግፍዕታት ግፍዕታት ግፍዕታት ኣብ ማዕከናት ሬድዮን ጋዜጣን መጽሔትን ኣብ ማዕከናት ሬድዮን ጋዜጣን መጽሔትን ኣብ ማዕከናት ሬድዮን ጋዜጣን መጽሔትን ኣብ ማዕከናት ሬድዮን ጋዜጣን መጽሔትን ዓለም’ውን ዓለም’ውን ዓለም’ውን ዓለም’ውን 
ብብግዜኡ ብብግዜኡ ብብግዜኡ ብብግዜኡ ተቓሊሑ’ዩ። ንኹሉ ውዲ ሃገር ዝገርሞ ግን ተቓሊሑ’ዩ። ንኹሉ ውዲ ሃገር ዝገርሞ ግን ተቓሊሑ’ዩ። ንኹሉ ውዲ ሃገር ዝገርሞ ግን ተቓሊሑ’ዩ። ንኹሉ ውዲ ሃገር ዝገርሞ ግን ንሰማእታቱ ዘይስንድን ንሰማእታቱ ዘይስንድን ንሰማእታቱ ዘይስንድን ንሰማእታቱ ዘይስንድን 
ዘይዝክርን ዘይዝክርን ዘይዝክርን ዘይዝክርን መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ድሕሪ እዚ ኹሉ ሞትን መስዋእትን ስልጣን መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ድሕሪ እዚ ኹሉ ሞትን መስዋእትን ስልጣን መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ድሕሪ እዚ ኹሉ ሞትን መስዋእትን ስልጣን መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ድሕሪ እዚ ኹሉ ሞትን መስዋእትን ስልጣን 
መሓዙ’ዩ።መሓዙ’ዩ።መሓዙ’ዩ።መሓዙ’ዩ።    መንግስቲ ኤርትራመንግስቲ ኤርትራመንግስቲ ኤርትራመንግስቲ ኤርትራ፣ ቁጽሪ ሰማእታትና ፣ ቁጽሪ ሰማእታትና ፣ ቁጽሪ ሰማእታትና ፣ ቁጽሪ ሰማእታትና 2/3 2/3 2/3 2/3 ሓቢኡ ሓቢኡ ሓቢኡ ሓቢኡ 1111////3333    ዝኸውንዝኸውንዝኸውንዝኸውን’’’’ዩ ዩ ዩ ዩ 
ገሊጹገሊጹገሊጹገሊጹ። ሓሳውን መደናገር ጸብጽብ ከኣ። ሓሳውን መደናገር ጸብጽብ ከኣ። ሓሳውን መደናገር ጸብጽብ ከኣ። ሓሳውን መደናገር ጸብጽብ ከኣ    ነበረነበረነበረነበረ። ። ። ። ክሲ ምስ ክሲ ምስ ክሲ ምስ ክሲ ምስ በዝሖ ከኣ ከደናግር በዝሖ ከኣ ከደናግር በዝሖ ከኣ ከደናግር በዝሖ ከኣ ከደናግር ናይ ናይ ናይ ናይ 
ተጋደልቲ ቁጽሪ ሱዉኣት ኢና ገሊጽና በለ።ተጋደልቲ ቁጽሪ ሱዉኣት ኢና ገሊጽና በለ።ተጋደልቲ ቁጽሪ ሱዉኣት ኢና ገሊጽና በለ።ተጋደልቲ ቁጽሪ ሱዉኣት ኢና ገሊጽና በለ።    ናይ ናይ ናይ ናይ ተጋደልቲ መስዋእቲተጋደልቲ መስዋእቲተጋደልቲ መስዋእቲተጋደልቲ መስዋእቲ’’’’ውን ውን ውን ውን ጽጹይ ጽጹይ ጽጹይ ጽጹይ 
ሓበረታ ሓበረታ ሓበረታ ሓበረታ ኣበይኣበይኣበይኣበይ????    ብኸመይብኸመይብኸመይብኸመይ????    ምስ ምስ ምስ ምስ ተባህለ ከኣ ተባህለ ከኣ ተባህለ ከኣ ተባህለ ከኣ ሰንድን መሰኻኽርን ኣየቅረበንሰንድን መሰኻኽርን ኣየቅረበንሰንድን መሰኻኽርን ኣየቅረበንሰንድን መሰኻኽርን ኣየቅረበን።።።።    ““““በይኑ በይኑ በይኑ በይኑ 
ዝጎዪ ዝጎዪ ዝጎዪ ዝጎዪ ዝቅድሞ የብሉ በይኑ ዝማጎት ዝረትዖዝቅድሞ የብሉ በይኑ ዝማጎት ዝረትዖዝቅድሞ የብሉ በይኑ ዝማጎት ዝረትዖዝቅድሞ የብሉ በይኑ ዝማጎት ዝረትዖ””””    የብሉ ኣቦታትናየብሉ ኣቦታትናየብሉ ኣቦታትናየብሉ ኣቦታትና።።።።    ህግደፍ ሓሳዊ ምስ ህግደፍ ሓሳዊ ምስ ህግደፍ ሓሳዊ ምስ ህግደፍ ሓሳዊ ምስ 
ንንንንፋስ ፋስ ፋስ ፋስ ዝነፍስዝነፍስዝነፍስዝነፍስ’’’’ዩ።ዩ።ዩ።ዩ።    ንሰማእታትና ከኣ ህዝብና ባዕሉንሰማእታትና ከኣ ህዝብና ባዕሉንሰማእታትና ከኣ ህዝብና ባዕሉንሰማእታትና ከኣ ህዝብና ባዕሉ’’’’ኣለዎ።ኣለዎ።ኣለዎ።ኣለዎ።    
    
ርእይቶና ክንሕውስ፣ርእይቶና ክንሕውስ፣ርእይቶና ክንሕውስ፣ርእይቶና ክንሕውስ፣    
ድሕሪ እዚ ኹሉ ናይ ህዝቢ  ከርተትን ቃልስን ሞትን ስደትን ናይ ተጋደልቲ ጻዕርን ድሕሪ እዚ ኹሉ ናይ ህዝቢ  ከርተትን ቃልስን ሞትን ስደትን ናይ ተጋደልቲ ጻዕርን ድሕሪ እዚ ኹሉ ናይ ህዝቢ  ከርተትን ቃልስን ሞትን ስደትን ናይ ተጋደልቲ ጻዕርን ድሕሪ እዚ ኹሉ ናይ ህዝቢ  ከርተትን ቃልስን ሞትን ስደትን ናይ ተጋደልቲ ጻዕርን 
ቃልስን መቃልስን መቃልስን መቃልስን መውውውውጋእጋእጋእጋእትን መስዋእትን፣ ሃገርና ኤርትራ ንሰላም ትን መስዋእትን፣ ሃገርና ኤርትራ ንሰላም ትን መስዋእትን፣ ሃገርና ኤርትራ ንሰላም ትን መስዋእትን፣ ሃገርና ኤርትራ ንሰላም ንምዕባሌንምዕባሌንምዕባሌንምዕባሌ    ኣይተዓደለትንኣይተዓደለትንኣይተዓደለትንኣይተዓደለትን።።።።    
መሬትና መሬትና መሬትና መሬትና ገና ገና ገና ገና ደምና ኣይጸገበደምና ኣይጸገበደምና ኣይጸገበደምና ኣይጸገበንንንን፣ ዝገደድ ሎሚ ሲናይን ፣ ዝገደድ ሎሚ ሲናይን ፣ ዝገደድ ሎሚ ሲናይን ፣ ዝገደድ ሎሚ ሲናይን ባሕርን ምድረባድን’ውን ባሕርን ምድረባድን’ውን ባሕርን ምድረባድን’ውን ባሕርን ምድረባድን’ውን 
ንንንንደምደምደምደምናን ንደምናን ንደምናን ንደምናን ንደም    ኣሓትናን ኣሕዋትናን ደቕናን ኣሓትናን ኣሕዋትናን ደቕናን ኣሓትናን ኣሕዋትናን ደቕናን ኣሓትናን ኣሕዋትናን ደቕናን ሃሪፎሞሃሪፎሞሃሪፎሞሃሪፎሞ። ። ። ። ስለምታይ? ስለምታይ? ስለምታይ? ስለምታይ? ህዝብና  እዚ ህዝብና  እዚ ህዝብና  እዚ ህዝብና  እዚ 
ዕጫ በጺሕዎ ዝብል ሕቶ ኩሉ ዝሓቶ ዕጫ በጺሕዎ ዝብል ሕቶ ኩሉ ዝሓቶ ዕጫ በጺሕዎ ዝብል ሕቶ ኩሉ ዝሓቶ ዕጫ በጺሕዎ ዝብል ሕቶ ኩሉ ዝሓቶ ኮይኑ መልሱ ግን ተመቓቒሉ ኮይኑ መልሱ ግን ተመቓቒሉ ኮይኑ መልሱ ግን ተመቓቒሉ ኮይኑ መልሱ ግን ተመቓቒሉ ኣሎ።ኣሎ።ኣሎ።ኣሎ።    ብብብብወወወወገና ገና ገና ገና 
ብዓቕምናብዓቕምናብዓቕምናብዓቕምና    ነዚ መልሲነዚ መልሲነዚ መልሲነዚ መልሲ    ክንምክንምክንምክንምልልልልስ ክንፍትን ከሎና ካብ ሕሉፍን ዘሎን ዝመጽእን ስ ክንፍትን ከሎና ካብ ሕሉፍን ዘሎን ዝመጽእን ስ ክንፍትን ከሎና ካብ ሕሉፍን ዘሎን ዝመጽእን ስ ክንፍትን ከሎና ካብ ሕሉፍን ዘሎን ዝመጽእን 
ተመኩሮ ቃልስና ተመኩሮ ቃልስና ተመኩሮ ቃልስና ተመኩሮ ቃልስና ገምጊምና ኢና ንምልሶገምጊምና ኢና ንምልሶገምጊምና ኢና ንምልሶገምጊምና ኢና ንምልሶ።።።።    ኩሉ ደላይ ፍትሒኩሉ ደላይ ፍትሒኩሉ ደላይ ፍትሒኩሉ ደላይ ፍትሒ’’’’ውን ክግምግምውን ክግምግምውን ክግምግምውን ክግምግም    
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ንዕድም። ንዕድም። ንዕድም። ንዕድም። እዚ መልሲ ግን ናትና ናይ በይንና እዚ መልሲ ግን ናትና ናይ በይንና እዚ መልሲ ግን ናትና ናይ በይንና እዚ መልሲ ግን ናትና ናይ በይንና መልሲ መልሲ መልሲ መልሲ ኣይኮነን። ናይ ብዙሓት ኣይኮነን። ናይ ብዙሓት ኣይኮነን። ናይ ብዙሓት ኣይኮነን። ናይ ብዙሓት 
ገስገስቲ ራኢገስገስቲ ራኢገስገስቲ ራኢገስገስቲ ራኢ’’’’ዩ። ዩ። ዩ። ዩ።     
    
ሽግር ኣብ ለውጢ ደለይቲሽግር ኣብ ለውጢ ደለይቲሽግር ኣብ ለውጢ ደለይቲሽግር ኣብ ለውጢ ደለይቲ’’’’ዩ ዘሎ። ለውጢ ንደሊዩ ዘሎ። ለውጢ ንደሊዩ ዘሎ። ለውጢ ንደሊዩ ዘሎ። ለውጢ ንደሊ፣፣፣፣    እንታይ ለውጢእንታይ ለውጢእንታይ ለውጢእንታይ ለውጢ    ንደሊንደሊንደሊንደሊ????    መን መን መን መን 
ዝመዝመዝመዝመርርርርሖ? ሖ? ሖ? ሖ? ብምንታይ ራኢ ዝምራሕ? እዚ ስለ ዘይተመለሰብምንታይ ራኢ ዝምራሕ? እዚ ስለ ዘይተመለሰብምንታይ ራኢ ዝምራሕ? እዚ ስለ ዘይተመለሰብምንታይ ራኢ ዝምራሕ? እዚ ስለ ዘይተመለሰን ዘይበሰልን ንሕና ን ዘይበሰልን ንሕና ን ዘይበሰልን ንሕና ን ዘይበሰልን ንሕና ኣብ ኣብ ኣብ ኣብ 
ዕንክሊልዕንክሊልዕንክሊልዕንክሊል    ንነብር፣ ንነብር፣ ንነብር፣ ንነብር፣ ህዝብና ህዝብና ህዝብና ህዝብና ከኣ ከኣ ከኣ ከኣ ልቡ ልቡ ልቡ ልቡ ምስ ለውጢ ከሎ ምስ ለውጢ ከሎ ምስ ለውጢ ከሎ ምስ ለውጢ ከሎ ኣእዳኣእዳኣእዳኣእዳዉ ዉ ዉ ዉ ንህግደፍ የጣቕዕንህግደፍ የጣቕዕንህግደፍ የጣቕዕንህግደፍ የጣቕዕ። ። ። ። 
ዝበዝሔ ዝበዝሔ ዝበዝሔ ዝበዝሔ ህዝብና 85% ህዝብና 85% ህዝብና 85% ህዝብና 85% ገባርገባርገባርገባር    ምዃኑ ኩሉ ይኣምንምዃኑ ኩሉ ይኣምንምዃኑ ኩሉ ይኣምንምዃኑ ኩሉ ይኣምን’’’’ዩዩዩዩ። ። ። ። ነዚ ገባር ዝሳትፍ ነዚ ገባር ዝሳትፍ ነዚ ገባር ዝሳትፍ ነዚ ገባር ዝሳትፍ መትከላት መትከላት መትከላት መትከላት 
ግን ግን ግን ግን ኣይዓኾኾንኣይዓኾኾንኣይዓኾኾንኣይዓኾኾን። ። ። ። እዚ ገባር ሃገርና ቅድሚ ናይ ፓሪስ ሰውራ ባይቶታእዚ ገባር ሃገርና ቅድሚ ናይ ፓሪስ ሰውራ ባይቶታእዚ ገባር ሃገርና ቅድሚ ናይ ፓሪስ ሰውራ ባይቶታእዚ ገባር ሃገርና ቅድሚ ናይ ፓሪስ ሰውራ ባይቶታት ጌይሩ ት ጌይሩ ት ጌይሩ ት ጌይሩ 
ዝመሓደር፣ ቅድሚ ዝመሓደር፣ ቅድሚ ዝመሓደር፣ ቅድሚ ዝመሓደር፣ ቅድሚ ቦልሽቪክ ቦልሽቪክ ቦልሽቪክ ቦልሽቪክ ሰውራ ሰውራ ሰውራ ሰውራ ሩስያ መሬቱ ዴሳ ገይሩ ሩስያ መሬቱ ዴሳ ገይሩ ሩስያ መሬቱ ዴሳ ገይሩ ሩስያ መሬቱ ዴሳ ገይሩ ወይ ተምቓወይ ተምቓወይ ተምቓወይ ተምቓሪሑ ሪሑ ሪሑ ሪሑ ምስ ምስ ምስ ምስ 
ኣሕዋቱኣሕዋቱኣሕዋቱኣሕዋቱን ጎረባብቱን ን ጎረባብቱን ን ጎረባብቱን ን ጎረባብቱን ብሰላም ብሰላም ብሰላም ብሰላም ብሕጊ እንዳባብሕጊ እንዳባብሕጊ እንዳባብሕጊ እንዳባ    ዝዝዝዝናበር ከም ዝነበረ፣ እቶም ኤርትራ ናበር ከም ዝነበረ፣ እቶም ኤርትራ ናበር ከም ዝነበረ፣ እቶም ኤርትራ ናበር ከም ዝነበረ፣ እቶም ኤርትራ 
ኢሎም ኢሎም ኢሎም ኢሎም ዝወገኑና ዝወገኑና ዝወገኑና ዝወገኑና ጣልጣልጣልጣልያን ከይተርፉ ይምስክሩሉያን ከይተርፉ ይምስክሩሉያን ከይተርፉ ይምስክሩሉያን ከይተርፉ ይምስክሩሉ’’’’ዮምዮምዮምዮም።።።።    እዚ ግን መስፍንነትን እዚ ግን መስፍንነትን እዚ ግን መስፍንነትን እዚ ግን መስፍንነትን 
ድሕረትንድሕረትንድሕረትንድሕረትን’’’’ውን ኣይነብረን ከስሚዕ የብሉን።ውን ኣይነብረን ከስሚዕ የብሉን።ውን ኣይነብረን ከስሚዕ የብሉን።ውን ኣይነብረን ከስሚዕ የብሉን።    ነቲ ደፋእታዊ ምዕባሌ ብሄርነት ከም ነቲ ደፋእታዊ ምዕባሌ ብሄርነት ከም ነቲ ደፋእታዊ ምዕባሌ ብሄርነት ከም ነቲ ደፋእታዊ ምዕባሌ ብሄርነት ከም 
ዝዓንቀፍዎዝዓንቀፍዎዝዓንቀፍዎዝዓንቀፍዎ    ወይ ከም ዝዕፈንዎወይ ከም ዝዕፈንዎወይ ከም ዝዕፈንዎወይ ከም ዝዕፈንዎ    ከኣከኣከኣከኣ    ገዛእትና ጣልያን ተነሲሖምገዛእትና ጣልያን ተነሲሖምገዛእትና ጣልያን ተነሲሖምገዛእትና ጣልያን ተነሲሖም’’’’ዮምዮምዮምዮም። ። ። ። እእእእዚ ዚ ዚ ዚ ህዝቢ’ዚ ህዝቢ’ዚ ህዝቢ’ዚ ህዝቢ’ዚ 
እንበኣር እንበኣር እንበኣር እንበኣር ብብብብባህልን ባህልን ባህልን ባህልን ብብብብሕጊ እንዳባን ሕጊ እንዳባን ሕጊ እንዳባን ሕጊ እንዳባን ብብብብከባብያዊ ጽልዋ ዝሃንጾ ስነ ኣእምሮከባብያዊ ጽልዋ ዝሃንጾ ስነ ኣእምሮከባብያዊ ጽልዋ ዝሃንጾ ስነ ኣእምሮከባብያዊ ጽልዋ ዝሃንጾ ስነ ኣእምሮዊዊዊዊ    ዓቕሙዓቕሙዓቕሙዓቕሙ፣ ፣ ፣ ፣ 
ንነፍሱ ከማሕድርን ንነፍሱ ከማሕድርን ንነፍሱ ከማሕድርን ንነፍሱ ከማሕድርን ሓሓሓሓድድድድነቱ ዝያዳ ኣደልዲሉ ንምዕባሌ ክግስግስን ምንም ጸነቱ ዝያዳ ኣደልዲሉ ንምዕባሌ ክግስግስን ምንም ጸነቱ ዝያዳ ኣደልዲሉ ንምዕባሌ ክግስግስን ምንም ጸነቱ ዝያዳ ኣደልዲሉ ንምዕባሌ ክግስግስን ምንም ጸግሞ ግሞ ግሞ ግሞ 
ከም ዘየለከም ዘየለከም ዘየለከም ዘየለ    ብዙሓት ጸሓፍቲ ብዙሓት ጸሓፍቲ ብዙሓት ጸሓፍቲ ብዙሓት ጸሓፍቲ ይይይይምምምምስክሩስክሩስክሩስክሩሉሉሉሉ’’’’ዮምዮምዮምዮም።።።።    እንቛዕ ከኣ ንሕና ናቱ ኮና። እንቛዕ ከኣ ንሕና ናቱ ኮና። እንቛዕ ከኣ ንሕና ናቱ ኮና። እንቛዕ ከኣ ንሕና ናቱ ኮና። 
እንተኾነ እንተኾነ እንተኾነ እንተኾነ ሰውራና ነዚ ዝሓሰውራና ነዚ ዝሓሰውራና ነዚ ዝሓሰውራና ነዚ ዝሓቑፍን ቑፍን ቑፍን ቑፍን ዘእንግድን ዘእንግድን ዘእንግድን ዘእንግድን ኣብ ፖሎቲካ ሃገርን ዞባን ዓድን ስድራን ኣብ ፖሎቲካ ሃገርን ዞባን ዓድን ስድራን ኣብ ፖሎቲካ ሃገርን ዞባን ዓድን ስድራን ኣብ ፖሎቲካ ሃገርን ዞባን ዓድን ስድራን 
ወይ ብጣቕላላ ብሄራዊ ምሕደራ ወይ ብጣቕላላ ብሄራዊ ምሕደራ ወይ ብጣቕላላ ብሄራዊ ምሕደራ ወይ ብጣቕላላ ብሄራዊ ምሕደራ ዘሳትፍ ዘሳትፍ ዘሳትፍ ዘሳትፍ ዕዕዕዕድል ኣይድል ኣይድል ኣይድል ኣይሃሃሃሃበበበበንንንን። ዝምድና ገድልን። ዝምድና ገድልን። ዝምድና ገድልን። ዝምድና ገድልን    ህዝብን ህዝብን ህዝብን ህዝብን 
ናይ ኣዛዝን ተኣዛዝን፣ ናይ ኣዛዝን ተኣዛዝን፣ ናይ ኣዛዝን ተኣዛዝን፣ ናይ ኣዛዝን ተኣዛዝን፣ ዝምድናዝምድናዝምድናዝምድና’’’’ዩዩዩዩ    ዝነበረ።ዝነበረ።ዝነበረ።ዝነበረ።    እዚ ኸኣ ይቕጽል ኣሎ። እዚ ኸኣ ይቕጽል ኣሎ። እዚ ኸኣ ይቕጽል ኣሎ። እዚ ኸኣ ይቕጽል ኣሎ። ነዚ ካብ ሱሩ ነዚ ካብ ሱሩ ነዚ ካብ ሱሩ ነዚ ካብ ሱሩ 
መድሃኒት ክንረኽበሉ መድሃኒት ክንረኽበሉ መድሃኒት ክንረኽበሉ መድሃኒት ክንረኽበሉ ኣሎና። ኣሎና። ኣሎና። ኣሎና። ኣብ ኣብ ኣብ ኣብ ማእከል ማእከል ማእከል ማእከል ህዝቢ ዝርከብ ናይ ጥቅሚ ግርጭት ህዝቢ ዝርከብ ናይ ጥቅሚ ግርጭት ህዝቢ ዝርከብ ናይ ጥቅሚ ግርጭት ህዝቢ ዝርከብ ናይ ጥቅሚ ግርጭት 
ሃብቲ’ዩ። ሃብቲ’ዩ። ሃብቲ’ዩ። ሃብቲ’ዩ። ብዝሕነትናብዝሕነትናብዝሕነትናብዝሕነትና    ከኣከኣከኣከኣ’’’’ዩ። ዩ። ዩ። ዩ። ምናልባት መልክዑ ይቅይር እንበር ሰብ ብሂወቱ ምናልባት መልክዑ ይቅይር እንበር ሰብ ብሂወቱ ምናልባት መልክዑ ይቅይር እንበር ሰብ ብሂወቱ ምናልባት መልክዑ ይቅይር እንበር ሰብ ብሂወቱ 
ኣብ’ዛ ዓለም ኣብ’ዛ ዓለም ኣብ’ዛ ዓለም ኣብ’ዛ ዓለም ክሳብ ዘሎ ክሳብ ዘሎ ክሳብ ዘሎ ክሳብ ዘሎ ክቅጽል’ዩ።ክቅጽል’ዩ።ክቅጽል’ዩ።ክቅጽል’ዩ።    ገዛእቲ መታን ክገዝኡገዛእቲ መታን ክገዝኡገዛእቲ መታን ክገዝኡገዛእቲ መታን ክገዝኡ    ግንግንግንግን    ነዚ ፍልነዚ ፍልነዚ ፍልነዚ ፍልልያልያልያልያትና ትና ትና ትና 
ኣጋኒኖም ይዛረቡ፣ ኣጋኒኖም ይዛረቡ፣ ኣጋኒኖም ይዛረቡ፣ ኣጋኒኖም ይዛረቡ፣ ንህዝቢ ንህዝቢ ንህዝቢ ንህዝቢ ከኣ ብታሕቲ ታሕቲ ከኣ ብታሕቲ ታሕቲ ከኣ ብታሕቲ ታሕቲ ከኣ ብታሕቲ ታሕቲ ሕማም ሕማም ሕማም ሕማም ጽልኢ ህልኽ ትምክሕቲ ጽልኢ ህልኽ ትምክሕቲ ጽልኢ ህልኽ ትምክሕቲ ጽልኢ ህልኽ ትምክሕቲ 
ይይይይብክልዎብክልዎብክልዎብክልዎ፣ ምስ ጎረባብቲ የጋጭዉዎ፣፣ ምስ ጎረባብቲ የጋጭዉዎ፣፣ ምስ ጎረባብቲ የጋጭዉዎ፣፣ ምስ ጎረባብቲ የጋጭዉዎ፣    ንሶም ከኣ ኣራጢጦ ይገዝኡንሶም ከኣ ኣራጢጦ ይገዝኡንሶም ከኣ ኣራጢጦ ይገዝኡንሶም ከኣ ኣራጢጦ ይገዝኡ። ። ። ። ክንዲ ናይ ክንዲ ናይ ክንዲ ናይ ክንዲ ናይ 
ህዝቢ ዕብየትን ምዕባሌን ዘምህሩ፣ ህዝቢ ዕብየትን ምዕባሌን ዘምህሩ፣ ህዝቢ ዕብየትን ምዕባሌን ዘምህሩ፣ ህዝቢ ዕብየትን ምዕባሌን ዘምህሩ፣ ናይ ሓደ ሰብ ዝናናይ ሓደ ሰብ ዝናናይ ሓደ ሰብ ዝናናይ ሓደ ሰብ ዝና    ኣጋኒኖም ይኣጋኒኖም ይኣጋኒኖም ይኣጋኒኖም ይቓንዩቓንዩቓንዩቓንዩ። ። ። ። ንንንንቲቪ ቲቪ ቲቪ ቲቪ 
ኤረ ኤረ ኤረ ኤረ ንርኤ፣ ንርኤ፣ ንርኤ፣ ንርኤ፣ ሙሉእ መዓልቲ መራሒ ህግደፍ በዚ ከደ በዚ ተቐልቐለ ሙሉእ መዓልቲ መራሒ ህግደፍ በዚ ከደ በዚ ተቐልቐለ ሙሉእ መዓልቲ መራሒ ህግደፍ በዚ ከደ በዚ ተቐልቐለ ሙሉእ መዓልቲ መራሒ ህግደፍ በዚ ከደ በዚ ተቐልቐለ ክትብል ክትብል ክትብል ክትብል ከላ ከላ ከላ ከላ 
መደብ መደብ መደብ መደብ ፋሺሽቲፋሺሽቲፋሺሽቲፋሺሽቲ’’’’ዩ።ዩ።ዩ።ዩ።    ብኣፎም ብኣፎም ብኣፎም ብኣፎም ንህዝቢ ንህዝቢ ንህዝቢ ንህዝቢ ንፈትወካ ይብልዎ እንተኾነ ብግብሪንፈትወካ ይብልዎ እንተኾነ ብግብሪንፈትወካ ይብልዎ እንተኾነ ብግብሪንፈትወካ ይብልዎ እንተኾነ ብግብሪ    ዝዝዝዝነኽሱነኽሱነኽሱነኽሱ    
ኣትማንኣትማንኣትማንኣትማን’’’’ዮም። ዮም። ዮም። ዮም። ሓው የብሎም ሓብሓው የብሎም ሓብሓው የብሎም ሓብሓው የብሎም ሓብቲ፣ ሃይማኖት የብሎም ሪም፣ ቲ፣ ሃይማኖት የብሎም ሪም፣ ቲ፣ ሃይማኖት የብሎም ሪም፣ ቲ፣ ሃይማኖት የብሎም ሪም፣ ብሄር የብሎም ብሄር የብሎም ብሄር የብሎም ብሄር የብሎም 
ኣውራጃኣውራጃኣውራጃኣውራጃ፣ ፣ ፣ ፣     ምስ ንፋስ ዝነፍሱ ምስ ንፋስ ዝነፍሱ ምስ ንፋስ ዝነፍሱ ምስ ንፋስ ዝነፍሱ ተገማጠልቲተገማጠልቲተገማጠልቲተገማጠልቲ፣፣፣፣    ጸረ ሰላምጸረ ሰላምጸረ ሰላምጸረ ሰላም፣፣፣፣    ጸረ ምዕባሌጸረ ምዕባሌጸረ ምዕባሌጸረ ምዕባሌ፣፣፣፣    ጸረ ጸረ ጸረ ጸረ 
ሰብኣውነትሰብኣውነትሰብኣውነትሰብኣውነት፣፣፣፣    ዝኾኑ ዝኾኑ ዝኾኑ ዝኾኑ ትምክሕተኛታትትምክሕተኛታትትምክሕተኛታትትምክሕተኛታት    ሃርጋፋት ስልጣንሃርጋፋት ስልጣንሃርጋፋት ስልጣንሃርጋፋት ስልጣን’’’’ዮም። ዮም። ዮም። ዮም።     
    
ራኢ ገስገስቲራኢ ገስገስቲራኢ ገስገስቲራኢ ገስገስቲ፣ ህዝቢ ፣ ህዝቢ ፣ ህዝቢ ፣ ህዝቢ ብዘይ ገድብ ኣብ ፖሎቲካ ይሳተፍብዘይ ገድብ ኣብ ፖሎቲካ ይሳተፍብዘይ ገድብ ኣብ ፖሎቲካ ይሳተፍብዘይ ገድብ ኣብ ፖሎቲካ ይሳተፍ፣፣፣፣    ህዝቢ ህዝቢ ህዝቢ ህዝቢ ንርእሱ ንርእሱ ንርእሱ ንርእሱ ይምራሕይምራሕይምራሕይምራሕ፣፣፣፣    
ህዝቢ ህዝቢ ህዝቢ ህዝቢ ብብብብባይቶኡባይቶኡባይቶኡባይቶኡን ብደቁንን ብደቁንን ብደቁንን ብደቁን    ይመሓደርይመሓደርይመሓደርይመሓደር፣፣፣፣    ህዝቢ ህዝቢ ህዝቢ ህዝቢ ቋንቋኡን ባህሉን ቋንቋኡን ባህሉን ቋንቋኡን ባህሉን ቋንቋኡን ባህሉን ይጠቀምን ይጠቀምን ይጠቀምን ይጠቀምን     
ይዕቆብይዕቆብይዕቆብይዕቆብንንንን፣ ፣ ፣ ፣ መሰሉመሰሉመሰሉመሰሉ    ገደብ ኣገደብ ኣገደብ ኣገደብ ኣይይይይገበረሉ ዝሕሾን ገበረሉ ዝሕሾን ገበረሉ ዝሕሾን ገበረሉ ዝሕሾን ዝኽፍኦን ዝኽፍኦን ዝኽፍኦን ዝኽፍኦን ዝፈልጥ ዝፈልጥ ዝፈልጥ ዝፈልጥ ህዝቢ ኣሎናህዝቢ ኣሎናህዝቢ ኣሎናህዝቢ ኣሎና፣፣፣፣    ክብሉ ክብሉ ክብሉ ክብሉ 
ከለዉከለዉከለዉከለዉ    ገገገገዛእዛእዛእዛእቲ ደርብታት ንህዝቢ ዘርብሕ ፖሎቲካ ክቅልቀል ከሎ ቲ ደርብታት ንህዝቢ ዘርብሕ ፖሎቲካ ክቅልቀል ከሎ ቲ ደርብታት ንህዝቢ ዘርብሕ ፖሎቲካ ክቅልቀል ከሎ ቲ ደርብታት ንህዝቢ ዘርብሕ ፖሎቲካ ክቅልቀል ከሎ ዝሕዝዎን ዝሕዝዎን ዝሕዝዎን ዝሕዝዎን 
ዝገድፍዎን ዝገድፍዎን ዝገድፍዎን ዝገድፍዎን ሰሰሰሰለ ዝጠፍኦምለ ዝጠፍኦምለ ዝጠፍኦምለ ዝጠፍኦም    ከም ሃጸይ ሃይለስላከም ሃጸይ ሃይለስላከም ሃጸይ ሃይለስላከም ሃጸይ ሃይለስላሴን ሴን ሴን ሴን ህግደፍህግደፍህግደፍህግደፍንንንን    ንንንንቅኑዓት ቅኑዓት ቅኑዓት ቅኑዓት ክክክክውውውውንጅሉን ንጅሉን ንጅሉን ንጅሉን 
ጸጸጸጸሎሎ ሎሎ ሎሎ ሎሎ ይይይይቀብቀብቀብቀብኡንኡንኡንኡን    ይረኣዩይረኣዩይረኣዩይረኣዩ። ። ። ። ህግደፍ ንዕስራ ዓመት ንኹሉ ደንበ ተቃውሞ ህግደፍ ንዕስራ ዓመት ንኹሉ ደንበ ተቃውሞ ህግደፍ ንዕስራ ዓመት ንኹሉ ደንበ ተቃውሞ ህግደፍ ንዕስራ ዓመት ንኹሉ ደንበ ተቃውሞ 
““““ተንተንተንተንበርከኽቲበርከኽቲበርከኽቲበርከኽቲ””””    ““““ጀሃዳውያንጀሃዳውያንጀሃዳውያንጀሃዳውያን””””    ““““ሸየጥሸየጥሸየጥሸየጥቲ ሃገርቲ ሃገርቲ ሃገርቲ ሃገር””””    ““““ናይ ወያኔ ዕሱባትናይ ወያኔ ዕሱባትናይ ወያኔ ዕሱባትናይ ወያኔ ዕሱባት””””    እናበለ ኣጸሊምናን እናበለ ኣጸሊምናን እናበለ ኣጸሊምናን እናበለ ኣጸሊምናን 
የጸልመናን ኣሎ። ንሱኸ እንታይ ገብረ ምስ ንብል ሕዋሳት ደቕና ክሳብ ምሻጥ የጸልመናን ኣሎ። ንሱኸ እንታይ ገብረ ምስ ንብል ሕዋሳት ደቕና ክሳብ ምሻጥ የጸልመናን ኣሎ። ንሱኸ እንታይ ገብረ ምስ ንብል ሕዋሳት ደቕና ክሳብ ምሻጥ የጸልመናን ኣሎ። ንሱኸ እንታይ ገብረ ምስ ንብል ሕዋሳት ደቕና ክሳብ ምሻጥ 
በጺሑ ኣሎ። በጺሑ ኣሎ። በጺሑ ኣሎ። በጺሑ ኣሎ።     
    
እንባኣር ህዝቢ ኤርትራ ኣስተውዕል እንባኣር ህዝቢ ኤርትራ ኣስተውዕል እንባኣር ህዝቢ ኤርትራ ኣስተውዕል እንባኣር ህዝቢ ኤርትራ ኣስተውዕል ድሕሪ እዚ ኹሉ ቓልስን መስዋእትን ስደትን ድሕሪ እዚ ኹሉ ቓልስን መስዋእትን ስደትን ድሕሪ እዚ ኹሉ ቓልስን መስዋእትን ስደትን ድሕሪ እዚ ኹሉ ቓልስን መስዋእትን ስደትን 
ንንንንህግደፍህግደፍህግደፍህግደፍ    ዝመስል ጸጋጊዝመስል ጸጋጊዝመስል ጸጋጊዝመስል ጸጋጊናናናና    ክክክክነምጽእ ንደሊ እንተሎናነምጽእ ንደሊ እንተሎናነምጽእ ንደሊ እንተሎናነምጽእ ንደሊ እንተሎና    ““““ወወወወጮ እንተጮ እንተጮ እንተጮ እንተገገገገምጠልካዮ ወጮምጠልካዮ ወጮምጠልካዮ ወጮምጠልካዮ ወጮ””””    
ምዃኑ ክርዳኣና ኣለዎምዃኑ ክርዳኣና ኣለዎምዃኑ ክርዳኣና ኣለዎምዃኑ ክርዳኣና ኣለዎ። ። ። ። እእእእዚኦም መርገጽ ህግደፍ ዝውንኑ ብውልቂ ይኹኑ ብዚኦም መርገጽ ህግደፍ ዝውንኑ ብውልቂ ይኹኑ ብዚኦም መርገጽ ህግደፍ ዝውንኑ ብውልቂ ይኹኑ ብዚኦም መርገጽ ህግደፍ ዝውንኑ ብውልቂ ይኹኑ ብጉጉጉጉጅጅጅጅሌሌሌሌ    
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ነቲ ሓሳብ ገዲፎም ነቶም ነቲ ሓሳብነቲ ሓሳብ ገዲፎም ነቶም ነቲ ሓሳብነቲ ሓሳብ ገዲፎም ነቶም ነቲ ሓሳብነቲ ሓሳብ ገዲፎም ነቶም ነቲ ሓሳብ    ዝቃለሱ ሰባት ኣብ ምውንጃል ዝቃለሱ ሰባት ኣብ ምውንጃል ዝቃለሱ ሰባት ኣብ ምውንጃል ዝቃለሱ ሰባት ኣብ ምውንጃል ዝጓየዩ ዝጓየዩ ዝጓየዩ ዝጓየዩ 
ፈተፈተፈተፈተውውውውትኻ ኣይኮኑንትኻ ኣይኮኑንትኻ ኣይኮኑንትኻ ኣይኮኑን። ። ። ። ጸለመ ስሞዕካዮ ኢኻ ክንደግሞ ከኣ ስለ ዘይለግበናጸለመ ስሞዕካዮ ኢኻ ክንደግሞ ከኣ ስለ ዘይለግበናጸለመ ስሞዕካዮ ኢኻ ክንደግሞ ከኣ ስለ ዘይለግበናጸለመ ስሞዕካዮ ኢኻ ክንደግሞ ከኣ ስለ ዘይለግበና    
ኣየሰክፈናንኣየሰክፈናንኣየሰክፈናንኣየሰክፈናን፣ ፣ ፣ ፣ ““““ትሕቲ ሃገርትሕቲ ሃገርትሕቲ ሃገርትሕቲ ሃገር””””    ““““ዕሱባት ወይኔዕሱባት ወይኔዕሱባት ወይኔዕሱባት ወይኔ””””    ““““ዓሰብ ክህቡዓሰብ ክህቡዓሰብ ክህቡዓሰብ ክህቡ””””    ““““ሃገር ክብትኑሃገር ክብትኑሃገር ክብትኑሃገር ክብትኑ””””    ““““ህህህህዝቢዝቢዝቢዝቢ    
ከናቁቱከናቁቱከናቁቱከናቁቱ””””        ........ወዘተወዘተወዘተወዘተ        እናበሉ ብፍርሒ ከም ትሽቁረርን እናበሉ ብፍርሒ ከም ትሽቁረርን እናበሉ ብፍርሒ ከም ትሽቁረርን እናበሉ ብፍርሒ ከም ትሽቁረርን ክሳብ ብሄርካ ትኽሕድን ክሳብ ብሄርካ ትኽሕድን ክሳብ ብሄርካ ትኽሕድን ክሳብ ብሄርካ ትኽሕድን 
ረብሓኻ ረብሓኻ ረብሓኻ ረብሓኻ ንጎኒ ትገድፍን ንስኻ ምዃንካ ረሲዕካ ንጎኒ ትገድፍን ንስኻ ምዃንካ ረሲዕካ ንጎኒ ትገድፍን ንስኻ ምዃንካ ረሲዕካ ንጎኒ ትገድፍን ንስኻ ምዃንካ ረሲዕካ ““““ንሱ ኣነ ኣነ ንሱንሱ ኣነ ኣነ ንሱንሱ ኣነ ኣነ ንሱንሱ ኣነ ኣነ ንሱ””””    ክትብል ዝገብሩኻ ክትብል ዝገብሩኻ ክትብል ዝገብሩኻ ክትብል ዝገብሩኻ 
ክሳብ ኣብ ስልጣን ዝበጽሑን ልጓም ክሳብ ኣብ ስልጣን ዝበጽሑን ልጓም ክሳብ ኣብ ስልጣን ዝበጽሑን ልጓም ክሳብ ኣብ ስልጣን ዝበጽሑን ልጓም መንግስቲ ዝሕዝንመንግስቲ ዝሕዝንመንግስቲ ዝሕዝንመንግስቲ ዝሕዝን’’’’ዮም። ዮም። ዮም። ዮም። ቀዳመይ ቀዳመይ ቀዳመይ ቀዳመይ ግርጭትንግርጭትንግርጭትንግርጭትን    
ካካካካልኣዊ ልኣዊ ልኣዊ ልኣዊ     ግርጭትን ሓዋዊሶም ኣብ ስልጣን ክድዩቡ ዝደግርጭትን ሓዋዊሶም ኣብ ስልጣን ክድዩቡ ዝደግርጭትን ሓዋዊሶም ኣብ ስልጣን ክድዩቡ ዝደግርጭትን ሓዋዊሶም ኣብ ስልጣን ክድዩቡ ዝደልዩን ኣብ ስልጣን ክነብሩ ልዩን ኣብ ስልጣን ክነብሩ ልዩን ኣብ ስልጣን ክነብሩ ልዩን ኣብ ስልጣን ክነብሩ 
ዝፍቱንን ትምክሕተኛታትዝፍቱንን ትምክሕተኛታትዝፍቱንን ትምክሕተኛታትዝፍቱንን ትምክሕተኛታት’’’’ዮምዮምዮምዮም። ። ። ። ትምክሕቲ ትምክሕቲ ትምክሕቲ ትምክሕቲ ጃህራ ጃህራ ጃህራ ጃህራ ምዕባሌን ምዕባሌን ምዕባሌን ምዕባሌን ሰላምን ዝኸውን ሰላምን ዝኸውን ሰላምን ዝኸውን ሰላምን ዝኸውን 
እንተዝኸውን እንተዝኸውን እንተዝኸውን እንተዝኸውን ጎብጎብጎብጎብለል ትምክሕትን ጃህራን ህግደፍ ደኣ ቁምነገር ለል ትምክሕትን ጃህራን ህግደፍ ደኣ ቁምነገር ለል ትምክሕትን ጃህራን ህግደፍ ደኣ ቁምነገር ለል ትምክሕትን ጃህራን ህግደፍ ደኣ ቁምነገር ዘዘዘዘይገይገይገይገበበበበረረረረ። ። ። ። ትማሊ ትማሊ ትማሊ ትማሊ 
መራሕቲ ህግሓኤ መራሕቲ ህግሓኤ መራሕቲ ህግሓኤ መራሕቲ ህግሓኤ ብፍላይ ብፍላይ ብፍላይ ብፍላይ ጉጅሌጉጅሌጉጅሌጉጅሌ    ኢሳያስኢሳያስኢሳያስኢሳያስ    ሓለይቲ ህዝቢ እናመሰሉ ሓለይቲ ህዝቢ እናመሰሉ ሓለይቲ ህዝቢ እናመሰሉ ሓለይቲ ህዝቢ እናመሰሉ 
ኣደናጊሮምናኣደናጊሮምናኣደናጊሮምናኣደናጊሮምና’’’’ዮምዮምዮምዮም    እንተኾነ ሎሚ ናይ ህግደፍ መንነት እንተኾነ ሎሚ ናይ ህግደፍ መንነት እንተኾነ ሎሚ ናይ ህግደፍ መንነት እንተኾነ ሎሚ ናይ ህግደፍ መንነት ግልጺ ኮይኑ ኣሎ። ግልጺ ኮይኑ ኣሎ። ግልጺ ኮይኑ ኣሎ። ግልጺ ኮይኑ ኣሎ። እቲ ምስ እቲ ምስ እቲ ምስ እቲ ምስ 
ጉጅሌ ኢሳያስ ወጊኑ ዘሎጉጅሌ ኢሳያስ ወጊኑ ዘሎጉጅሌ ኢሳያስ ወጊኑ ዘሎጉጅሌ ኢሳያስ ወጊኑ ዘሎ’’’’ውን ካብ ዘይፈልጦ መልኣኽ ዝፈልጦ ሰይጣንውን ካብ ዘይፈልጦ መልኣኽ ዝፈልጦ ሰይጣንውን ካብ ዘይፈልጦ መልኣኽ ዝፈልጦ ሰይጣንውን ካብ ዘይፈልጦ መልኣኽ ዝፈልጦ ሰይጣን’’’’ዩ ዩ ዩ ዩ ይሕሸኒ ይሕሸኒ ይሕሸኒ ይሕሸኒ 
ኢሉ ኢሉ ኢሉ ኢሉ ራኢና ንኹሉ ዝእንግድ ክሳብ ዝኸውን የማዕደወና ኣሎራኢና ንኹሉ ዝእንግድ ክሳብ ዝኸውን የማዕደወና ኣሎራኢና ንኹሉ ዝእንግድ ክሳብ ዝኸውን የማዕደወና ኣሎራኢና ንኹሉ ዝእንግድ ክሳብ ዝኸውን የማዕደወና ኣሎ፣፣፣፣    እንበር ኢሳያስን እንበር ኢሳያስን እንበር ኢሳያስን እንበር ኢሳያስን 
ጉጅሌኡን ፋሺሽታውያን ምዃኖም በሪህሉጉጅሌኡን ፋሺሽታውያን ምዃኖም በሪህሉጉጅሌኡን ፋሺሽታውያን ምዃኖም በሪህሉጉጅሌኡን ፋሺሽታውያን ምዃኖም በሪህሉ’’’’ዩ። ዩ። ዩ። ዩ።     
    
ንሕና ንጣበቐሉ ራኢ ንሕና ንጣበቐሉ ራኢ ንሕና ንጣበቐሉ ራኢ ንሕና ንጣበቐሉ ራኢ እንበኣር ክንጸር እንበኣር ክንጸር እንበኣር ክንጸር እንበኣር ክንጸር ካብ ካብ ካብ ካብ ሞትን ስደትን ሞትን ስደትን ሞትን ስደትን ሞትን ስደትን ተላቂተላቂተላቂተላቂቅቅቅቅና ና ና ና ሰላምን ሰላምን ሰላምን ሰላምን 
ምዕባሌን ክነስተማቕር ምዕባሌን ክነስተማቕር ምዕባሌን ክነስተማቕር ምዕባሌን ክነስተማቕር ነቲነቲነቲነቲ    88885% 5% 5% 5% ገባራይገባራይገባራይገባራይ    ህዝቢና ህዝቢና ህዝቢና ህዝቢና ዝሓወሰ ዝሓወሰ ዝሓወሰ ዝሓወሰ ራኢ ራኢ ራኢ ራኢ ፖፖፖፖሎቲካ ሎቲካ ሎቲካ ሎቲካ ማዕጾማዕጾማዕጾማዕጾ    
ይከፈይከፈይከፈይከፈትትትት’’’’ና ንብልና ንብልና ንብልና ንብል። ። ። ። ገባርና ክንብል ከሎና መታንገባርና ክንብል ከሎና መታንገባርና ክንብል ከሎና መታንገባርና ክንብል ከሎና መታን    ክንጸክንጸክንጸክንጸረናረናረናረና    ብብሄራት ክርኤ ከሎ ብብሄራት ክርኤ ከሎ ብብሄራት ክርኤ ከሎ ብብሄራት ክርኤ ከሎ 
ብሌን ኩናማ ናራ ዓፋር ሳሆ ጀበርቲብሌን ኩናማ ናራ ዓፋር ሳሆ ጀበርቲብሌን ኩናማ ናራ ዓፋር ሳሆ ጀበርቲብሌን ኩናማ ናራ ዓፋር ሳሆ ጀበርቲ........ወዘተወዘተወዘተወዘተ    እዚ ከኣ እዚ ከኣ እዚ ከኣ እዚ ከኣ ብብብብኣውራጃታት ኣውራጃታት ኣውራጃታት ኣውራጃታት ክጥመት ከሎ ክጥመት ከሎ ክጥመት ከሎ ክጥመት ከሎ 
ኣኮሎጉዛይኣኮሎጉዛይኣኮሎጉዛይኣኮሎጉዛይ    ሓምሴን ሓምሴን ሓምሴን ሓምሴን ሰራየ ሰራየ ሰራየ ሰራየ ባርካ ባርካ ባርካ ባርካ ሰምሀርሰምሀርሰምሀርሰምሀር…………ወዘተ ወዘተ ወዘተ ወዘተ ካልኦትን ዝሓቆፈ ካልኦትን ዝሓቆፈ ካልኦትን ዝሓቆፈ ካልኦትን ዝሓቆፈ ዓቢ ዓቢ ዓቢ ዓቢ ቆፎ ቆፎ ቆፎ ቆፎ 
ንህቢንህቢንህቢንህቢ’’’’ዩ። ዩ። ዩ። ዩ። ኣብ ማእከል ህዝኣብ ማእከል ህዝኣብ ማእከል ህዝኣብ ማእከል ህዝቢ ዝርከብ ናይ ፖሎቲካ ቁጠባ ባህሊ ቢ ዝርከብ ናይ ፖሎቲካ ቁጠባ ባህሊ ቢ ዝርከብ ናይ ፖሎቲካ ቁጠባ ባህሊ ቢ ዝርከብ ናይ ፖሎቲካ ቁጠባ ባህሊ ካልኣዊ ካልኣዊ ካልኣዊ ካልኣዊ 
ግርጭት’ዩ። ግርጭት’ዩ። ግርጭት’ዩ። ግርጭት’ዩ። ከይነጸግካ ምእንጋዱ ናይ ገስገስቲ ራኢከይነጸግካ ምእንጋዱ ናይ ገስገስቲ ራኢከይነጸግካ ምእንጋዱ ናይ ገስገስቲ ራኢከይነጸግካ ምእንጋዱ ናይ ገስገስቲ ራኢ    የድልየናየድልየናየድልየናየድልየና። ። ። ። መደምደምታና መደምደምታና መደምደምታና መደምደምታና 
እንበኣር እንበኣር እንበኣር እንበኣር ቓልስና ናይ እዚ ህዝቢ ባህልን ብዝሕነትን ቓልስና ናይ እዚ ህዝቢ ባህልን ብዝሕነትን ቓልስና ናይ እዚ ህዝቢ ባህልን ብዝሕነትን ቓልስና ናይ እዚ ህዝቢ ባህልን ብዝሕነትን ከረጋግጽ ኣለዎከረጋግጽ ኣለዎከረጋግጽ ኣለዎከረጋግጽ ኣለዎ። ። ። ። ነዚ ዘእንግድ ነዚ ዘእንግድ ነዚ ዘእንግድ ነዚ ዘእንግድ 
ፖሎቲካፖሎቲካፖሎቲካፖሎቲካ    የድልየና ኣሎ።የድልየና ኣሎ።የድልየና ኣሎ።የድልየና ኣሎ።    ህዝቢ መሰሉ ሕሉው ኮይኑህዝቢ መሰሉ ሕሉው ኮይኑህዝቢ መሰሉ ሕሉው ኮይኑህዝቢ መሰሉ ሕሉው ኮይኑ    ናይ ገዝእ ባይቶኡን መሬቱን ናይ ገዝእ ባይቶኡን መሬቱን ናይ ገዝእ ባይቶኡን መሬቱን ናይ ገዝእ ባይቶኡን መሬቱን 
ውላዱን ባህሉን ቋንቋኡን ጎይታ ውላዱን ባህሉን ቋንቋኡን ጎይታ ውላዱን ባህሉን ቋንቋኡን ጎይታ ውላዱን ባህሉን ቋንቋኡን ጎይታ ምስ ዝኸውንምስ ዝኸውንምስ ዝኸውንምስ ዝኸውን    ጥራይጥራይጥራይጥራይ’’’’ዩ ዩ ዩ ዩ ቓልስና ቓልስና ቓልስና ቓልስና ዋሕስ ዋሕስ ዋሕስ ዋሕስ ዝረክብዝረክብዝረክብዝረክብ። ። ። ። 
ህህህህግደፍግደፍግደፍግደፍ    ጥራይ ይኺድ እናበልጥራይ ይኺድ እናበልጥራይ ይኺድ እናበልጥራይ ይኺድ እናበልናናናና፣ ንቅሓት፣ ንቅሓት፣ ንቅሓት፣ ንቅሓት    ከይወነና ከይወነና ከይወነና ከይወነና ንኡ ዝመስል ጸጋጊና ንኡ ዝመስል ጸጋጊና ንኡ ዝመስል ጸጋጊና ንኡ ዝመስል ጸጋጊና መንግስቲ መንግስቲ መንግስቲ መንግስቲ 
እንተእንተእንተእንተ    ተኸልና ተኸልና ተኸልና ተኸልና ግን ግን ግን ግን ““““ወጮ እንተገምጠልካዮ ወጮወጮ እንተገምጠልካዮ ወጮወጮ እንተገምጠልካዮ ወጮወጮ እንተገምጠልካዮ ወጮ””””    ኢዩ።ኢዩ።ኢዩ።ኢዩ።    
    
ህዝባዊ ህልቒት ብፍሉይ ክዝከርን ክብዕልን ንደሊ!!!ህዝባዊ ህልቒት ብፍሉይ ክዝከርን ክብዕልን ንደሊ!!!ህዝባዊ ህልቒት ብፍሉይ ክዝከርን ክብዕልን ንደሊ!!!ህዝባዊ ህልቒት ብፍሉይ ክዝከርን ክብዕልን ንደሊ!!!    
ዘለኣለም ሰማእታትና ይዘከሩ!!!ዘለኣለም ሰማእታትና ይዘከሩ!!!ዘለኣለም ሰማእታትና ይዘከሩ!!!ዘለኣለም ሰማእታትና ይዘከሩ!!!    
ሕግደፍን ትምክሕቶኦም ብሓባር ይዕኖ!!!ሕግደፍን ትምክሕቶኦም ብሓባር ይዕኖ!!!ሕግደፍን ትምክሕቶኦም ብሓባር ይዕኖ!!!ሕግደፍን ትምክሕቶኦም ብሓባር ይዕኖ!!!    
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