
ኣነ ድምጻዊ እንተዝከውን 

 
 

ሕሉፍ ተመክሮይ ከም ዘረጋግጾ ኣነ ድምጻዊ ነይረ እንተዝኽውን ብቀዳምነት ከምቲ ኣብተን ፣ 

 

ሀ) ማ.ት.ኣ.  

ለ) መርሓባ  

ሐ) ከዋኽብቲ መርሓባ  

 

ዝበሃላ ናይ ትያትር ጒጅለታት ኮምኡ’ውን መ) ኣብታ ሃገራዊት ክፍሊ ምንቕቓሕ ትያትርን 

ሙዚቃን (ሃ. ክ. ም. ት. ሙ.)  ተባሂላ ትጽዋዕ ዝነበረት ናይ ተ.ሓ.ኤ. ክፍሊ ባህሊ ዝገብሮ 

ዝነበርኩ ፣ ኣብ ነፍስወከፍ ዓመት 12 ኣዕጋቢ ትሕዝቶ ዘለወን ደርፍታትን መዛሙርን ንፈታው 

ሙዚቃ ሕዝብና መበርከትኩ ነይረ ።    

 

እወ ፣ ኤርትራውያን ከዋግዑ ኣንከለዉ ፣ ንናይ እቶም ኣብ 60ታትን 70ታትን ዝነበሩ ናይ 

ግጥምታት ደረስትን ናይ ዜማታት መሃዝትን ናይ ሙዚቃ ኣወሃሃድትን ኣበርክቶ ፣ ብዓሚቚ 

ስምዒት ከድንቕዎ ይርከቡ ። 

 

ኣብ መዓልታዊ ኣጠቓቕማ ግዳ ፣ ኣብ ውድብ  ኣውራጃ  ሃይማኖት 

እተመርኰሰ ኣድልዎ ከርእዩ ይርከቡ ። ሕማቕ ባህሊ !!! 

 

ነዚ ዘሎኒ ዘዂርዕ ናይ ድርሰት ግጥሚ ተውህቦ ብሕጂ እውን ኲነታት እንተደኣ ዘይዓንቂፉኒ ፣ 

ክሳብ ጊዜ ሞተይ ንሕዝበይን ንሃገረይን ከገልግለሉ ብማለት ብኢንተርነት ኣቢለ ኣብ ወርሒ 

ሓንቲ ጊዜ ሓንቲ ኣገዳሲ ሃገራዊ ትሕዝቶ ዘለዋ ግጥሚ ከበርክት መዲበ ከም ዘሎኹ 

እሕብረኩም ።  

 

ንመጀመርያ ጊዜ ዝጋብዘኩም ግጥሚ ከኣ እዛ እትስዕብ ኢያ ። 

 

ቀንዲ ጠለባትና   

 

ኣብ ነጻ ኤርትራ ፣ ቀንዲ ጠለባትና ፣ 

ቅሳነት ፣ ትምህርቲ ፣ ስራሕ ሕክምና ፣ 

 

ኣብ መላእ ኤርትራ ፣ ብዘይ ኣፈላላይ ፣ 

ንዕብየት ሓረስታይ ፣ ንረብሓ ሸቃላይ ፣ 

መደባት የድሊ ፣ መንግስታዊ ምእላይ ፣   

 

ቀንዲ ጠለባትና. . .  

 



ንቅሳነት የንግስ ፣ የማዕብል’ውን ስራሕ ፣ 

እምበር ብዝኾነ ምእንቲ ክፍራሕ ፣ 

መንግስቲ ንሕዝቢ ፣ ብበትሪ ኣይምራሕ ፣ 

 

ቀንዲ ጠለባትና 

 

ገጠርን ከተማን ፣ ማዕረ ክስልጥና ፣ 

ኣውራ ኣገልግሎት ፣ ትምህርቲ ጥዕና ፣ 

ንሃብታምን ድኻን ፣ ብነጻ ይኹና ! ! !  

     

ቀንዲ ጠለባትና 

 

ገሊኣቶም ካብቶም ናይ ግጥሚ ምድራስ ሓገዝ ዝደልዩ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን 

መንእሰያት ፣ ነዘን ግጥምታት እዚኣተን ንመሰል ደራሲ ብዘይግህስ ኣገባብ ክጥቀሙለን ምስ 

ዝደልዩ ፣ ዝኾነ ናይ ቃላት ወይ ናይ ሓረግ ምቅይያራት ብዘይ ምግባር ንኽጥቀሙለን ኣነ 

ብወገነይ ከምዘይቃወም እገልጽ ።  

  

ግዱሳት ኣንበብቲ ፣ ነዛ ሎሚ ዘቕርበልኩም ዘሎኹ ግጥመይ ድሕሪ ምንባብ ብዛዕባኣ ናይ 

ቀልዓለም ዘይኮነስ ኣብ ሓቅነት እተመርኰ  ርእይቶኹም ክትህቡኒ እምበኣር ሕውነታዊ ለበዋይ 

ኣቕርበልኩም ። 

 

ብንጉሰ ሃይለ (መንሰዓይ) 

17 February 2021 

 

 

 

         

 

 

 


