
ምስ ህወሐት ኩኑ ብግዲ፣ተማሃሮ ኢሰያስ ኢድኩም ኣክቡልና፣ንለውጢ ኤርትራዊያን ባዕልና 

ኣለናዮ፣ንስዕረት ጃንዳ ህግደፍን ኣገልገልቱን እንበር፣ኤርትራዊየ ዝብል ዶ ንስዕረተ ህዝቢ 

ኤርትራ ይምነ፣ውዲት ትኣልሙ፣ሕጂ ኸ እንታይ ክትደግሙ፣ 

 

 
 

ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዝሐለፈ ውዲት እንታይ ከሲቡ፣ንያትኩም እንበር’’ ንያት ተቐበልቲ ሕድሪ 

መዓስ ዓሪቡ’’ኣናፍራ ቆቛሕ ዘፈልጥ ኣይሃዳናይን፣ኣቱም መዝሙር ህወሐት ትዝምሩ፣

ኤርትራዊያን እንበር ኣይኮናን እኳ ተጋሩ፣ ጀብሃ ግንባር ነበር ጽግዕ ጽግዕ ፣ናብ ህወሐት ኣለዋ 

ብልሕት። 

 

ወኪል ኣሰና ኣብ ሆላንድ፣የውሃንስ ዑቁቡ ጸባ ስተ፣ዘለለኻዮ ንናይ ኣማኒኤል ኢያሱ ሸርሒ፣

ሉኡኽ ህወሐት ብወግዒ፣ኣብ ጉባኤ ኣዋሳ ኣብቲ ሰፊሕ ኣዳራሽ፣ፈንጂ ተኺሉ ጸብጻቡ ክህብ 

ጉያ፣ናብ ኣዲስ ኣበባ ወሲኹሉ ዘብዘብ። 

 

(ሐሳዊ ኣዳራሽ ገዛ መዕነዊ) 

ዝበልዔት ከብዲ 

ኣይትደልን ያ መዓዲ 

ምስ ህወሐት ኩኑ ብግዲ 

ለውጢ ምስ ደቂ ዓዲ 

መልስና ይፍተሐላ ግዲ’’ 

 

ፈሊጥና በሃልቲ ሕማም ዳሐር 

ንመሳፍንቲ ትግራይ ወረርቲ ሃገር 

ንኤሊት ተጋሩ ፈተውቲ ምግባር 

ንዘይፈልጡ መናእሰይ ንምድንጋር  

እቶም ሕቆ ኤርትራዊያን ሰይሮም 

ንባሕርና ህርፋን ሕልሚ ዝነበሮም’’  

 

ዝይሐፍር ድሙ ገብረማርያም ሽሙ 

ምስ ህወሐት ሕጂ ኸ እንታይ ክትደግሙ 

ከም መምህርኩም ውዲት ትኣልሙ’’ 

 

(ሐሳዊ ኣዳራሽ ገዛ መዕነዊ) 

እዛ ብርኩታ ደንጎላ ኣላታ ፈንጂ ኣላታ 



ንተቓለስቲ ንምንሻው ብበረኸት ህውተታ 

ንህውሐት ዘይደገፍኩም ኢልካ ቱታ 

ጭርሖ ወያነን ህግደፍን ከምታ ዘላታ 

ለውጢስ ብኤርትራዊያን ብደቀባታ’’ 

 

ሰፈር ዕኮት ኣይትተንክፉ 

ውዲት ኣይትእለሙ ግደፉ 

ደርፊ ኢሰያሳዊያን ኣይትድረፉ’’ 

 

ካብ ዋዕላ ኣቅዝቂ ዝጀመሮም 

እንዳ ጨርሑ በዚሖም ኣስላም 

ንኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንምድኻም 

ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ዝነበሮም ሕማም’’ 

ኣታ ኣብ ጉባኤ ኣዋሳ ዝሰኣንካዮ ዋህዮ 

ኣማኒኤል ንወዲ ባዓታይ ምስ ዓደምካዮ 

ምስትያት ገጽካ ሕጂ ኸ ከመይ ሪኢካዮ 

በረኸት ከ እዚ ድዩ ዘተመነኻዮ 

ንምዃኑ ኸ እዚ ታሪኽ ካብ መን ተሂርካዮ’’ 

 

ሰራቒ ሞባእ ባዕሉ ይላፋለፍ 

ስዉር ኣጀንዳ ሒዛካ ጸደፍደፍ    

እቶም ንሃገራዊ ስኒት ዝተሐስሙ 

ጉያ ብወክል ህወሐት ምስ ተዓደሙ’’ 

 

ባና ናይ ሐርነት 

ከምቲ ናይ ነጻነት 

ብኤትራዊያንዩ ዝዕወት 

ውዲት ምስ ስግር ማዕዶ 

ያኣኽለኩም ነጋዶ’’ 

 

ቀዳሞትን ዳሕረዎትን ሕድሪ ዝሃቡኒ 

ኣውሊዔይ ጽላለይ ዝኣምነላ ኣላትኒ 

ከይብሉኒ ዝብል ሕልና መዓስ ኣሎኒ’’ 

(ሐሳዊ ኣዳራሽ ገዛ መዕነዊ) 

ዝኣኽለን ጥሒነን በዓለ ማርያም ይብላ 

ምስታ ህዝቢ ኤርትራ ቆጽሊ ዘየውደቐላ 

ምስታ ህዝቢ ኤርትራ ትርሐሰና ዘይበላ 

ውድቀትኩም ምስ ኣርማ ጉሒላ ጉሒላ’’ 

ንሕናሞ ምስታ ኣባታትና ብዋዕላ 

 ባይቶ ተኺሎም ቆጽሊ ዘውደቑላ 



ነስላምና ንክስታና ክተጽልሊ 

ኤርትራ ንኤርትራዊያን ክተብሊ 

ብፍትሐዊ ጽንብል ክትጽንበሊ 

ንውዲታዊያን ኢድኩም ኣክቡ በሊ’’ 

 

ኣቱም ብኤሊት ህወሐት ዝተመወሉ 

መንዮም መራሕቲ ህወሐት ጽንበሉ 

ወያነ እቶም ንጉጅለ ኢሰያስ ዘገበሉ 

እቶም ንስልጣን ህግደፍ ዝተኻላኸሉ 

ንህዝቢ ኤርትራ ንፋስ ኣይተእትዉሉ 

ንሱር ነቀል ለውጢስ ኣለዎ ባዕሉ’’ 

 

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

ህግደፍ ዓንገልቶምን፣ ገጣሚ ዉሽጡ ሕሩር ኣባል ተሐኤ በርሀ ዑቅባዝጊ ካብ ሃገር ጀርመን። 

 

 

 

 

 


