
 

 
 
 

ስነሥርዓት  ቀብሪ  ነፍሰ-ኄሪት  ወ/ሮ  ኣበባ  ፊተውራሪ  ገብረእየሱስ  ወልደጊዮርጊስ (ሻውል) 
ኣብ  ሃገር  ጀርመን  ከተማ  ብሬመን  ቅዳሰ  ፀሎት  ፍትሓት  ብኣቡነ  ፍቕረማርያም  ሓጎስ 
/ኣቡን  ካቶሊካዊ  ኤጳርቅና  ሠገነይቲ/  ከምኡ`ውን ኣባ  ዳዊት  /ቆሞስ  ካቶሊካዊት  ቤተ ክርስትያን  
ግዕዝ  ፍራንክፈርት/   ኣብ  Kath. St. Bonifatius-Kirche, Leipziger Str. 29  ተፈጺሙ።  
ቀጺሉ  ከኣ  ኣብ ቀጽሪ  መቃብር  Waller Friedhof  im Freien Meer 32  ካብ  መላእ  ጀርመንን  
ካብ  ብዙሓት  ካልኦት  ሃገራትን  ዝተሳተፉዎ  ቀባሮ  ብዓጀባን  ክብርን  ሬስኣ  ሓመድ  ድበ  ለቢሱ። 
በዚ  ኣጋጣሚ  ከኣ በዓል  ቤታ  ኣቶ  ፍስሓጽዮን  ደስታ  ምስ  ደቁን  መቕርብ  ሥድራቤቱን  ኮይኑ  
ንኣብ  መላእ  ዓለም  እትርከቡ  እሓትን  ኣሕዋትን  ኤርትራውያን  ከምኡ`ውን  ካልኦት  ዜጋታት 
ሕሰም  ኣይትርከቡ  ይብል። 

  ንወ/ሮ  ኣበባ  ገ/የሱስ  ሻውል  ኣብ  መቓብራ  ዝተለቕሰ   ወየ  ...  ወየ  ...  መልቀስ 

ወየ  ...  ወየ  ...  ወየ  ...  ወየ 

ሕዝቢ  ኤርትራ  ተረዲኡ`ዶ  እንድዒ 
ዝባውንቲ  ጸንዓደግለኸ  ተረዲኣ`ዶ  እንድዒ 
ኣንታ  ሓደግቲ  እንጋንኣኸ  ተረዲኣ`ዶ  እንድዒ 
ጎልጎል  ዓላ  ጎልጎል  ሃዘሞ  ተረዲኦም`ዶ  እንድዒ 
ጋሽ  ባርካ  ከረን  ፃዕዳ    ሰንሒት  ተረዲኣ`ዶ  እንድዒ 
ወረጃ  ሰብ  ከይትቕበር  ብዘይ  ሕጊ  ብዘይ  ወግዒ 
እሳተ  ጎመራ  ከይጽሕተር  ብንእሽቶ  ገልዒ። 

ወየ  ...  ወየ  ....  ወየ  ...  ወየ 

ስድራ  ኣያይ  ፍስሓጽዮን  ተዘሚታ 
ስድራ  እንዳቦይ  ገብረእየሱስ  ሻውል  ተዘሚታ 
ሰገነይቲ  ዓላ  ጸንዓደግለ  ከረን  ብዂላ  ተዘሚታ 
ኣበባ  ሓየት  ከደት  ክትሰፍር  ኣብ  ባይታ። 

 
ወየ   ...   ወየ   ...   ወየ   ...   ወየ 

 
ክሊ  ከንቱ  ዓለም  ገዛ  ኽራይ 
ምዉት  ኢሎሞስ  ተደፋራይ 
ኣበባ`ውንዶ  ነቒልኪ  ብጸዋራይ 
ኣባጅጎ  ጸዊዑኪ  ንኹሉ  ፈጣራይ 



እምበር  ንሰብ  `ተዝኸውንዶ  ምበልኪ  ሕራይ። 
 
ወየ  ...  ወየ  ...  ወየ ...  ወየ 
 

ኣብ  ደቀምሓረ  ሚድልስኩል  ብሓደ  ክንመሃር  ከለና 
መምህር  ሃይለሚካኤል  ገረየሱስ  ዳይረክትርና 
መምህር  ሃብተ  ናይ  ስፖርት  መምህርና 
ብዝላን  ብጒያን  ንኣበባ  ጓል  ሻውል  መን  ክቅድማ 
ሓየት  ኮርዒዳያ  ዝነበረት  ንዂሉ  ተርክበሉ  ብኣልማማ።  
 
ጸግዒ  ጎቦ  ደቀምሓረ  ሃዳሙ 
ፊሕታ  ባሕሪ  ግመ  ተሰሊሙ 
ኣማዕዲኻ  ይርአ  መጻሉ 
ሩባ  ማይ  ሹሑል  ክሳብ  እንዳቦይ  ገብረእየሱስ ሻውል ብኹሉ 
ይርኣየኒ `ሎ  ኣብ  ቅድመይ  ተሳኢሉ።  

 
ወየ  ...  ወየ  ...  ወየ  ...  ወየ 

 
ሓላል  ኢኺ  እዱብ  ዝመልሓሳ 
ዕግስቲ  ኢኺ  ቀላይ  ዝኸርሳ 
ንዂሉ  ክኢላ  ወርቂ  ዝመተርኣሳ 
ንብዓታ  ንውሽጢ  ወትሩ  ተሓጒሳ። 

 
ወየ   ...   ወየ   ...   ወየ....   ወየ   
 

ወርሒ  ከደት  ፀሓይ  ምስ  በረቕት 
ብውላዳ  ቀደም  ዝተመረቐት 
ተቓሊሳ  ደቅ`ቦ  ዘውደቐት 
ታሪኻ  ጸሓፉዎ  ኣብ  ወረቐት። 
ሓየት  ዋዕሮ  እንዲኺ  ብዓንተቦ 
ንመላእ  ቤትሰብ  ዓቢ  ምስ  ንእሽቶ   ትሕብሕቦ 
ዓለም  ኮለልክያ  ኣሜሪካ  ኮነ  ኣውስትራልያ  ብዓልቲ  ሓቦ 
ጓል  ኣቦይ  ገብረእየሱስ  ሻውል  መሰታ  ኣልቦ።   
   

 
ወየ   ...   ወየ   ...   ወየ   ...   ወየ  

 
እንካብ  ከድክንሲ  ኣብ  ገነት  ንበራ 
እንተሓሰብካዮ  ናይዛ  ዓለም  ናብራ 
እታ  ሥጋ ትበሃል  ክትእልሽ  ድራራ 
ወያ  ሞት  ትመጽእ  ዘይትርስዕ  ግብራ 
የርክበሉ  ክትብል  ይኣክል  ቆጸራ 
ኣደራሽ  ገዲፍካ  ትኣቱ  ኣብ  ቋቊራ። 

 
ወየ  ...  ወየ  ...  ወየ  ...  ወየ 
 
ደሓን  ኩና  እምበይተይ  መዓር  ኣፈን 
ደቕኖኽን  በኸያ  ኣዝረፍሪፈን 
መሓዙትክን  በኸያ  ኣዝረፍሪፈን 
መን`ሞ  ኣብ  ጒድጓድ  ዘይድፈን 
እተን  ንጌታ  ዘዕበያ  ሓቊፈን 
ማርያም`ኳ  ሓመድ  ለቢሰን 
እንታይ  ድኣ  ወደን  ዘየትረፈን። 



 
ወየ  ...  ወየ  ...  ወየ  ...  ወየ 
 

ሕያወይቲ  ኢኺሞ  ምስ  ጻድቃናት  ይጸንብርኪ 
ለጋስ  ብምዃንኪ  ምስ  ቅዱሳት  የስፍርኪ 
ርሕርሕቲ  ብምዃንኪ  ታቦት  ዓድቦኺ  ቅዱስ  ሚኪኤል  የጽልልኪ 
ኣደይ  ማርያም  ባዕላ  መንግሥተ  ሰማያት  ተርሕወልኪ። 

 
 
ወየ   ...   ወየ   ...   ወየ   ...   ወየ 
 
 

ኣበባ  ሓብተይ  ዘይትምለስሉ  መገሻ  ካብ  ኮነ 
  ንውሳነ  ኣምላኽ `ሞ  እንታይ  ክብል  ኮይነ 
  መላእኽቲ  ተቐቢሎም  የጽልሉኺ  ኣብ  ድነ 

ዘልዓለማዊ  ዕረፍቲ  ይሃብኪ  ኣብ  ገነት  ዕነ።  
 
 
ሕሰምና  ይኣክል  ይበለልና ! 
ኣብ  ሃገርና  ሠላም  የውርደልና  ! 
ጽንዓት  ይሃብኩም  መላእ  ቤተሰብ  ! 
ደበሳ  እዮብ  ይደብስኩም ! 
 
ኣንገሦም  ገ/ዮውሓንስ 
ሉድቪክስቦርግ/ጀርመን 
29.03.2019 


