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ረድኢ ክፍለ ባሻይ 

  

ሎሚ’ውን ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝበልክዎ ብዛዕባ ነብስና ኣብዚ ደምበ ተቓውሞ እየ 
ሓሳበይ ክህብ ዝደሊ። ኣቐዲመ ግን ከም መእተዊ ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝጸሓፍክዎ 
ክጠቅስ ኢየ። 

 (መለኽቲ ዕድመ ናይ መግዛእቶም ንኽውጥጥ ምእንቲ፡ ማለት ህዝቢ ምእንቲ ከናቝቱ 
ደቂ ዓዲ መሲሎም ዝረኣይሉ ጥበብ ኣለዎም። ህዝቢ ሰሚሩ ምእንቲ ከይቃወሞም 
ብፍላይ ኣብ ድሑር ሕብረተሰብ ወገንን ዓሌትን ሃይማኖትን ወዘተ... ከም መሳርያ 
ተጠቒሞም ነቲ ህዝቢ ኣብ ነንሓድሕዱ ከም ዝናቖት ይገብሩ ኢዮም። 

እዚ ክኣ ንገለ ካብቲ ንይምሰል ንዕኦም ዝመስል ገለ ሓለፋታት ናይ ስልጣን ይዕድሉ’ሞ 
እቲ ህዝቢ ናብ ወገናዊ ቍጨምጭም ኣትዩ መሰረታዊ ጸላኢኡ ከምዝዝንግዕን ካብ 
ስምረት ክኣ ከምዝጎናደብን ይኸውን) ኢለ ነይረ፡ (መለኽቲ ሃገር የብሎምን ኣብ ዝብል 
ዓንቀጸይ መወዳእታ ፓራግራፍ ተመልከት/ቲ)። ከምዚ ናትና ዝኣመሰለ ሕብረተ-ሰብ 
ብቐሊሉ ከም ዝትንከፍን ከም ዝምዝመዝን ስለ ዝገመትኩ ኢየ። 

ብተወሳኺ (ምቅላስሲ ንቃለስ ኣለና ከም ሎሚኳ ኣነጸርጺርና ኣይንፈልጥን፡ ግን ኣገባብ 
ኣቀላልሳና ብመንጽር ጸላእትና እንተመዚንናዮ ብዙሕ ሓላፍ-ዘላፍ ኣለዎ) ስግንጢርን 
ቅልውላውን ኣብ ዝብል ዓንቀጸይ ራብዓይ ፓራግራፍ ተመልከት/ቲ)። እዚ ነቲ 
ዝቕጽል ሓሳባተይ ቃልስናን እንጽርጽሮትን ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ መንጸፍ 
ምእንቲ ክዀነኒ ኢለ ኢየ ጠቒሰዮ። ብዝተረፈ ናይ ሎሚ ትሕዝቶይ እንሆ፦ 

ወድ-ሰብ ኣብ ሂወቱ ከንጸርጽርን ክሕጎስን ክስሕቕን ክበክን ክሓዝንን ናይ ደስትኡ 
መግለጺ ብዓላት ወይ ፌስታ ክገብርን ዝነበረን ዘሎን ዝቕጽልን ኢዩ። እዚ ዝተጠቕሰ 
ንኽኸውን ግን ነናቱ ክውንነትን ተረኽቦታትን ታሪኻዊ ባይታን ኣለዎ።  

ኣብ ቃልሲ’ውን ከምኡ እዚ ዝተባህለ ክውንነት ኣሎ፡ ግን እቲ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ 
ባህርያዊ ክኸውን ከሎ፡ ኣብ ቃልሲ ወይ ገድሊ ግን ሕብረተ-ሰብኣዊ ወይ ክኣ ወድ-ሰብ 
ባዕሉ ካብ ዝሰርሖም ዝውለዱ ኢዮም። ንምርዳእ ዝኣክል፡ ውግእ፡ ሰላም ፡ ኣፍራይነት፡ 
ወይ ፍረ ኣልቦነት፡ ትምህርቲ ወይ መሃይምነት፡ ድኽነት ወይ ሃብቲ ኮታ እቶም ኩሎም 



ቍጠባዊ፡ ማሕበራዊ፡ ፖለቲካዊ ምዕባሌታት ፍረ ድኻም ወይ ፍረ ስንፍና ደቂ-ሰባት 
ምዃኖም ኢዮም።  

እዚ ጥራይ ዘይኮነ፡ ሃገር ንባዕላ በየናይ ኣገባብ መጺኣ ንታሪኻ ዝምልከት ኰይኑ ሓንቲ 
ዓባይ ውደባ ደቂ ሰባት ዝሰርሕዋ እያ። ካብዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ወድዓዊ ኲነታት 
ክኣ ባህሊ የንጸባርቕ። ንምርዳእ ዝኣክል፦ ስልጡን ወይ ዘይስልጡን ማለት ምዕቡል 
ወይ ዘይምዕቡል ኣነባባርን ርኽክባትን ናይ ህዝቢ ኣብ ኩሉ ምኣዝናት ሂወት ከም 
ዝህሉ ይኸውን ማለት’ዩ።  

ካብዚ ንላዕሊ ንምርዳእ ዝኣክል ኣዘራርባ ከይተረፈ ኣብ ምዕቡላት ሃገራትን ኣብ 
ዘይማዕበላ ሃገራትን ክንመዝኖ እንተድኣ ኰንና ኣዚዩ ዝፈላለ ኰይኑ ንረኺቦ። 
ንኣብነት ኣብ ምዕቡላት ሃገራት የቐንየለይን ኣይትሓዘለይን ካብቶም ኣዚዮም 
ዝደጋገሙ ቃላት ክዀኑ ከለዉ፡ ኣብ ከም ሃገርና ዝኣመሰላ ግን ዳርጋ ኣይትሰምዖምን 
ኢኻ፡ ወይ ክኣ ኣዚዩ ውሑድ ግዜ ኢዮም ስምዑ። እኳ ድኣ ሓደ-ሓደ ግዜስ ይኽደነና 
እዩ ዘብል፡ እንታይ ድኣ ትረግጸኒ እንተበልካዮ እግርኻ ረጊጹካ ሓደ ሰብ፡ ተገምጢሉ 
እሞ እንታይ ኢኻ ደሊኻ ሕጂ ኢሉ ይስልበጠካ! ኣይገርመኩምንዶ? ኣብዚ 

ቃልስና’ውን ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ኣብ ባህላዊ ድሕረት ወዲቕና ንዕኡ ዝመስል 
ዘይቅዱውን ጎዳፍን ቃላት ንጥቀም ስለዝዀንና ብባህሊ ደረጃ ክርአ ከሎ ኣበይ ከም 
ዘለና ክሕብረና ዝኽእል ዓቢ መረዳእታ ኢዩ።  

ብዛዕባ ምንጽርጻር’ውን ካበይ ከም ዝመጽእን እንታይከ ትርጒም ኣለዎን ሰብ ሞያ 

ባዕላቶም እንተገለጽዎኳ ዝምረጽ እንተዀነ፡ ከም ተራ ተመኲሮ ንዓይ’ውን 

ስለዝገጥመኒ ሓሳበይ ክህበሉ እደሊ። ምንጽርጻር ትቆጻጸሮ ነገር ኣይመስለንን፡ 

ምኽንያቱ ንዓይ’ውን ሓደ-ሓደ ግዚ የዘንግዓኒ ኢዩ። ንግዚኤ ሃነይ ይወጸለይ ወይ 

ይፈዂሰኒ’ሞ እቲ ውጽኢቱ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ጌጋ ወይ ዘይሃናጺ ኰይኑ እረኽቦ። 
ከም ተመኲሮይ ሕክምና ናቱ ይቕሬታ ምሕታት ወይ ኣይትሓዙለይ ምባል ኰይኑ 
ረኺበዮ። ዋእ እንተቐጺለዮስ ክሳዕ ሕጅስ ድሓን ኣለኹ።  

ጎሚዳ ነቶም ዘይትፈልጡ ኣረጋይ ሓጎስ ናይ ፓል ቶክ መጸዊዒኡ ኢዩ። ጎሚዳ ስኖም 
ነኺሶም ገንዘቦምን ነብሶምን ወፍዮም ዝቃለሱ ሃገራዊ ሓልዮት ካብ ዘለዎም ተቓለስቲ 
ሓደ ኢዩ። 

እዚ ክብል ከለኹ ከምቲ ኩላትና ጒድለት ዘለና ጒድለት የብሉን ማለት ግን ከስምዕ 
የብሉን። እንዳተነቓቐፍካን እንዳተመላላእካን ምቅላስ ግን ክንለማመድ ኣለና፡ ስለ’ዚ 

ክኣ’ዩ ነቐፌታን ነብሰ ነቐፌታን ኣገዳሲ ዝኸውን። ንእግረ መንገደይ ኣብዚ ኣጋጣሚ 
እዚ ብእዝነይ ካብ ዝሰማዕክዎ ክቡር ኣምባሳደር ዓብደላ ኣደም ኣብ ፓል ሕድሪ 



ጀጋኑና ከም ጋሻ ቀሪቡ ብዘይ ሕብብእ ውድባዊ ተመኲሮ ክገልጽን ነብሱ ክኣ 
ክነቅፍን ስለዝሰማዕክዎ ንመጀምርያ ግዜ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ነቐፈትኦም ከልዕሉ ራዕ-
ራዕ ዝብሉ ብድርቅና ክኣ ዝተዋሕጡ መራሕቲ ነበር ወጺኡ ጅግንነት ብምርኣዩ ተባዕ 
ኤርትራዊ የቐንየልና ከይበልክዎ ክሓልፍ ኣይደልን። እቶም ዝተረፉ መራሕቲ ነበር 
ክኣ ኣሰር ኣሰሩ ክስዕቡ እምነ። ምኽንያቱ ነቐፌታን ናብሰ-ነቐፌታን ምትእምማን 
ፈጢሩ ሓድነትን ደሞክራሲያዊ ስርዓትን ክትተክል ስለ ዝረድኣካ። ናብ ጎሚዳ ክምለስ 
ግን፦ 

ኣነ ንጎሚዳ ኣብ ፓል ጥራይ ዘይኰነ ጽቡቕ ዕድል ኰይኑ ብኣካል’ውን ክረኽቦ ክኢለ 
ኢየ፡ ስለዚ ሓው ጎሚዳ ከመይ ትኸውን ኣለኻ ምስ ስድራቤትካ? ከምቲ ሽዕኡ 
ዝረኣኹኻ ጽቡቕ ክትህሉ ተስፋ እገብር። ሎምስ ባዕሉ ይፈልጥ ተወዲኡና ክንዛረብ 
ኢና ኢልካ ስሚዒትካ ምግላጽካ ብወገነይ ዚጽላእ ኣይኰነን፡ ምኽንያቱ ንዓይ’ውን 
ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝገለጽክዎ ስለዘጋጥመኒ ኢየ። 

ብኣውረጃ ሓማስየን ልብኻ ተቓጺሉ ኣንጸርጺርካ፡ ኣነ ግን ክገርመካ ብኹለን 
ኣውራጃታት ኢየ ልበይ ሃል-ሃል ኢሉ ተቓጺለ ዘለኹ። ሸውዓተ ኣውራጃታት 
ዝኣኽላስ ብሓደ ኣፊቱ ዋላ ሓማስየን ተጥለም ከም ገዓት ተኸቢባ ዘላ እንታይ ኢዩ 
ጒደን እንታይ ኢየን ዝገብራ ዘለዋ ኢለስ ቂጡ ጠፊኡኒ ኣሎ። ክቡር ሓው ጎሚዳ እዚ 
ዝብሎ ዘለኹ ብመንገድኻ ከዕልል ስለዝደለኹ ኢየ እምበር እቲ ኲነታት ኣስዒበ 
ክገልጾ ኢየ። 

ገድሊ ወይ ቃለሲ ብዝሒ (quantity) ጥራይ ኣይኰነን ዘድልዮ እቲ ቀንዲ ረቛሒ ነጥቢ 
ዓይነት (quality) ኢዩ። ብዓይኒ ዓቐን ክንርእዮ ከለና እዚ ዝቃወም ዘሎ ህዝቢ 
ውሑድ ኣይኰነን፡ ናብ ዓይነታዊ ትሕዝቶ ክሰጋገር ስለዘይክኣለ ግን ፍሕት ክንብል 
ኣይክኣልናን፡ ኣብ ምቝዛም ጥራይ ተሪፍና ኣለና። ከምቲ ብዙሕ ግዜ ደጋጊመ 
ዝገለጽኩዎ ንቃልሲ ኣውራጃታት ወይ ምሉእ ህዝቢ ተሰማሚዑ ኣይኰነን ዝጅምሮን 
ዝፍጽሞን፡ ናይ ቀረባ ታሪኽ ሰውራና እኹል መረዳእታ ኢዩ። ኣብ ቃልሲ ዋላ ክሳብ 

ዓወት’ውን ጸረ መሰል ህዝቢ ኣለዉ። ርሑቕ ከይከድና ታሪኽ ሰውራና ንሱ ኢዩ 
ዝሕብረና። ንደርጊ ጥራይ ዘይኰናስ ብግሁድ ይኹን ብምስጢር ምስ ደርጊ ዝዓስከሩ 

ኤርትራውያን’ውን እግረይ ኣውጽእኒ ከምዝብሉን ከምዝማረኹን ወይ ክኣ ናይ ሞት 
ጽዋእ ከም ዘልዕሉን ኰይኖም ኢዮም። 

እቶም ኣውራጅኦም ብዘየገድስ ብባዕላዊ ኣተሓሳስባን ዘይረብሕ ረብሓታትን ዝይዕሸዉ 
ደቂ ሃገር ኢዮም ነቲ ኹሉ ዓቐበ ቍልቍል ዝድይብዎን ዝወርድዎን። ብርእይቶይ 
እዞም ኩሎም ኣብ ደምበ ተቓውሞ ዘለዉ ደቂ ሓማሴን ስለዝጸገምዎም ኣይኰኑን 
ተሸጊርና ዘለና።  



ኣበሃህላኻ ብተራ ፎረማላዊ ወይ መልክዓዊ ሚዛን ትርጒም የብሉን ማለት ኣይኰነን፡ 
ከምቲ ዝበልኩዎ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ጥቕሰይ ግን መጻወድያታት መለኽቲ ኣብ ግምት እንዳ 

ኣእተና ክንቃለስ ለባማት ክንከውን ይግብኣና። እዚ ኣብ ላዕሊ ጠቒሰዮ ዘለኹ እዝን 

ወድከምዝን ክመጽእ ከም ዝኽእል ስለዝተራእየኒ ኢየ። ገለ ሰባት ከም ዘዕልልዎ ንስዉእ 

መልኣከ ተኽለ ዝቐተለ ሒዞም ኣብ ማእከል ዓዲ ንኣምን ቀቲሎሞ ዝብል ወረ ኣሎ፡ ሓቂ 

እንተድኣ ኰይኑ ትርጒሙ ክጠፍኣና የብሉን። ጅግና ስዉእ መልኣከን እዚ ፈሽኳል 

ጠላም ኢሳያስን ግን ዓይንን ሓመድን ከም ዝነበሩ ዘይፈለጠ ይፍለጥ። 

ዓዲ ንኣምን ኣብ ሕምብርቲ ኤርትራ ኢያ ትርከብ፡ ሕጂ ግን ኣይኰነን ንዕኣ ክሓልየላስ 

ከምዚ ንርእዮ ዘለና ንምልእቲ ሃገር’ውን ከምዘይነበረትን ከምዘየላን ይገብራ ኣሎ። ስለዚ 

ንቓልስና ብኣውራጃ ብወረዳ ወዘተ...ጌርና እንተዘይመዘንናዮ ካብ ድሑር ግብረ-መልሲ 

ናይ ዓያሹ ክድሕነና ይኽእል ጥራይ ዘይኰነስ መፍቶ እዚ ትርእዮ ዘለኻ መብረስ ሃገር 

ኢሳየስን ዋና- 

ጭሉን ክኣ ከይንኸውን ይሕግዘና ማለት ኢዩ።  ነዚ ኣበሃህላኻ ተጠቒሞም ህውከት 

ከባርዑ መታን ህግደፋውያንን ብሓፈሽኡ ክኣ ኩሎም ጸላእትናን ክምዝምዝዎ ከም 

ዝኽእሉ ምርዳእ የድሊ።   

ጎሚዳ ሎሚ ናይ ተቓወምቲ ኢና ዝብሉ ስምረት ኢዩ ኣብዩና ዘሎ እምበር ናይ 

ዝሓንገዱስ ብዙሕ ኣይትገደሰሉ። ጥራይ ነቶም ጀጋኑን ሓለይትን ደቂ ሓማሴን ብልቦና 

ንጠቐመሎም እምበር ይኣኽሉና ኢዮም። ድሓር ክኣ ለንቅነ ኣምቢብካያ ወይ ሰሚዕካያ 

እንተዀንካ፡ ንዑ’ባ! ክንደይ ትጭክኑ ትብል ድርሰተይ፡ ኪዱ’ባ እንታይ ዘምጽእ 

ኣለኩም ከይትቕየር ጌለና ተቐበልቲ ገሌና ክኣ ሰጎጒቲ ከይንኸውን ከይተበላሽወለይ 

ሓደራኻ። ምእንቲ ነብሱ ሓሚምና ዘለና ከይተግድደልና። ንእግረ መንገደይሲ፡ ኣደይ 

ምሕረት ዝበሃላ ዓባይ ሰበይቲ ሓሚመን’ሲ ሰብ ክበጽሐን ምስ ከደ፡ መቸም ከም ባህልና 

ትፈልጥዎ ኢኹም ድሓን ኢየ እንታይ ኣሰከፈኩም ኢዩ ዝብለካ፡ ኣደይ ምሕረት ግን 

ከመይ ኣለኽን ድሓን ዲኽን እንተበሉወንሲ፡ ያእ! የገደኒ’ሎ ኢለን ተስፋ ኣቝሪጸንኦም 

ይበሃል እሞ፡ ንዓና ክኣ ካብ ዘለናዮ ከይተግድደልና ክብለካ ኢየ ደልየ። 

ሎሚ ግዚኡ ምስ እምቢ ዝበሉ ክንቛየቝ ዘይኰነስ ወፈራና ሕራይ ንዝበሉ ክንኣኻኽብ 

ክኸውን ኣለዎ። ካብ ሕጂ ንንዮው ብፍላይ ዓበይቲ መራሕቲ ዝነበሩ ኣካላትና እሞ 

ዝተኣስሩ ብርእይቶይ ናይ መወዳእታ ናይ ክቡር ብርሃነ ኣብርሀ ክትከውን ኣለዋ፡ 
ምኽንያቱ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ተኣሲረናን ተመቝሕናን ተረሺንናን ተሸጥናን ኢና። 

ድሕሪ ደጊም ክንኣስር እምበር ክንእሰር ድልዋት ክንከውን የብልናን፡ ምኽንያቱ 

ንእሱራት ብስእልን ብጽሑፍን ብዘረባን ምሳኹም ኣለና ኢልና ከነፍትሖም ወይ 

ከነድሕኖም ከምዘይንኽእል ኣኺሉ ዝተርፍ መረዳእታ ኣዋህሊልና ኣለና። 



ክቡር ሓው ጎሚዳ እቲ ካልእ ክብለካ ዝደሊ ናብ ለበዋ ገጹ ዘድሃበ ኢዩ። እሱ ክኣ ኣብ 

ቃልሲ ሚዛንና መታን ለጠቕ ከይብል እሞ ጓል ምንገዲ ኰይኑ ከይዓናቕፈና 

ንጥቀመሎም ቃላት ክንመርጽ ኣለና። ጎዳፍ (VULGAR) ቃላት ምዝውታር ንኣእምሮ 

ሰማዕቲ ኣቐይሙ ነቝምነገር ናይ መልእኽትኻ ከምዘይመሓላለፍን ዋጋ ከምዘይብሉን 

ስለዝገብር ወዲ ወረጃታት ወዲ ሃዘሞ ወዲ ዂምሪ ጽላሉ ንዓኻዶ ዘረባ ክጠፍኣካ’ይሉ 

ብማለት ኣብዚ መዳይ እዚ ከተስተብህለሉ እውከሰካ ምደለኹ። 

ካብ ሕጂ ንንዮው ልቢ ጎበዝ ኣብ ደረቱ ኣየዋጽኣናናን ኢዩ። ጎሚዳ ንእሽተይ ሓወይ 

ክትሰምዓኒ ተስፋ እንዳገበርኩ ኣብ ነንሓድሕድና እንዳተመላላእናን ይቕረ 

እንዳተበሃሃልናን ማለት መትከል ናይ ነቐፌታን ነብሰ ነቐፌታን እንዳተጠቕምናን 

እንተድኣ መሪሽና ነዚ ኳና መንደቕ ናይ ጸላእትና ሃደሽ ከነብሎ ኢና። ንመንእሰያትና 

ኳዂቶ ዘሪእናሎም ኣብ’ዚ ኩሉ ሓሳረ መከራ ስለዘእተናዮም ድማ የቕሬታ ንምሕታት 

ዝኣክል በዛ ኣብ ታሕቲ ዘላ ግጥመይ ብ 2012 ዘተደርሰት ጌረ ናይ ሎሚ መልእኽተይ 

ክዛዝም ኢየ። 

 

ይቕረ በለልና 

18-11-2012 

ረድኢ ክፍለ (ባሻይ) 

  

ይቕረ በል መንእሰይ ናይ ኤርትራ ዘርኢ 

ኣብ ደንበ ’ጽኒሕናልካ ዝተሓብአ ዝብኢ 

ዕዳ ገዲፍናልካ ኣብ ምርኩስ በጺሕና 

ጻሕሊ ናብ ጒልሻ ዝሓዝና ዘይብልና 

    ናትና’ዩ እቲ ጒድለት እወ ናይ ዓበይቲ 

    ፋሕ ብትን ኣትዩካ ከም ጥረ ዘራእቲ 

    ትስከሞ ’ለኻ እዚ ኹሉ ጽዕነት 

    ብሰንኪ ’ቦታትካ ተሰኪምካ ዓብየት 



ማእሲ ናይ ’ዴታት ከይጸገብካ ንእዲ 

ናይ ከድዓት ድፋዕ ጸኒሑካ ዕርዲ 

ዓገብ ኢና ጌርና ሃሲና ንእስነት 

ብደም ጅጋኑና ገዚእና ዕሽነት 

    ኣንታ ስየ ሃገር ለይለይ ከምዘን ኣብታይ 

    ብሰንኪ ’ቦታትካ ዘሚቱካ ቀላይ 

    ክንዲ ተማሂርካ ንሃገር ትሓሊ 

    ህግደፍ ፈሪዱካ አብ ስደት ክትበሊ 

ዘንጊዕና ሂብናካ ናይ ውሻጠ ሰይጣን 

ንወለዶ ጅግና ዘትክኽ ከም ዕጣን 

እዚ ኹሉ መስዋእቲ ዝተኸፍለ ቀደም 

ውሒዱዎም ህግደፍ ወሲኾሙሉ ደም 

    ህግደፍ ክማኽሩ ድሕሪ መጋረጃ 

    ዓሻ ወላዲኹም ይስከም ጠበንጃ  

    ህግደፍ ክቐብረና ጒድጓድ ዒራዒሮ 

    ቅልጽም ኣቦታትኩም ይሃርም ኰበሮ 

እዚ ጨካን ስርዓት ኣሕዋትና ክርሽን 

ዓያሹ ’ቦታትኩም ንስከም ካላሽን 

ኣውርዱ እንተበሉ ኣብ መሬት ነንብሮ 

ኣልዕሉ እንተበሉ ድማ ንሕንገሮ! 

    ናትና’ያ ’ታ መርገም ብርግጽ-ብርግጽ 

    ብሰንኪ ሓጥያትና መንእሰይ ይነፍጽ 



    ግርህነት ለቢስና ሃገር ተጠሊማ 

    ንሳቶም ረገጽቲ ንሕና ክኣ ጫማ 

ውሉድ ንወላዲ ወላዲ ንውሉድ 

ይቕረ’ዩ ባህልና ንሱ’ዩ ’ቲ ልሙድ 

ሕራይ ድኣ በሉ ሕራይ’ያ ጥዕምቲ 

ናይ ባይቶና ልምዲ ናይቶም ደቂ ርስቲ 

    ምሒሎም ዘይጠልሙ ደቅኺ ኤርትራ 

    ሕራይ ዝኣመሎም ዕማም ብወፈራ  

    ይቕረ ኣሳሪና ምዓልትን ምሸትን 

    ደቂ ምራን ቀደም ኣርዑትን ነዊትን 

ጅግና መንእሰይና ናይ ሃገሩ ፍናን 

ኣስፊልና ሂብናካ ብዙሕ ኣይነፋዕናን 

ከንብል እንተበለ ኣይፈሰሰን ኣሎ 

ኣይጠፍኣካን ግዲ ድሎ ከይትዕሎ 

    ንነጻነት ህዝብስ ኩሉ ተሰሊፉ 

    መንፊት ግን ኣግፊሕና ሕርኽራኽ ሓሊፉ 

    ንሳያ ጒድለትና መንእሰይ ፍለጣ 

    ጎጎ ’ግዲፎሙና ሰብ ጥራዩ ሳንጣ 

ሕነ ቐራናትሲ ኰይኑ ንጓዕማማት 

ኣብዘይውዓልካዮ ተወጊእካ ኲናት 

ሕጂ ግን ንገሮም ደጊም የለን ዋዛ 

ህበይ ንበረኻ መንእሰይ ንገዛ 

 



    መንእሰይ በሪሩ ኣዳራሽ መኺኑ 

    ከንዲ ነንቃዕርርሲ ርእስና ደኒኑ 

    ታሪኻዊት ሃገር ማህጸን ተቓለስቲ 

    አንሶላ ብላዕሊ ኰበርታ ብታሕቲ! 

ገበላ ጀጋኑ ኢሎሙሉ ሕሾ 

ዋና ’ተዘይብሉ ውራይ ይበላሾ 

ተልዓል መንእሰይ ፍለጥ መንገድኻ 

ደጊም ከይትዝንግዕ መሃንድስ ባዕልኻ 

    ኣንብብ ገናጺልካ ደብተር ኢና ንሕና 

    ዓለም ከየርከበት ከይቀደመትና 

    ተበጊስካ ኣለኻ ድሕሪት ከይትምለስ 

    ይኣኽለኩም በሎም ደጊም ብዓል መፍለስ 

ይቕረ ግበረልና ኣንታ ዋሕስ ድጊ 

ውሰዳ ከረዛን ናይ ኣቦታት ዘንጊ። 

 

 ረድኢ ክፍለ (ባሻይ) 


