
ለውጢ ኣይመጽእን ዩ ብትኳቦ ብተስፋ 

ሰኣን ኣያ ብዘይድልየቶም ብግፋ 
ብህግደፍ መዓት መንእሰይ ረጊፋ 
ዩሁዳ ሃገር ብዘይ ህዝቢ ከትርፋ‘‘ 

 
ሕጂ ኸ እንታይ ክንደግም 

ንስግር መረብ ኣሚና ክንዕድም 
ንመን ፈሪሔ ካብ ሐቂ ዝሃድም 
ለውጢ ብደቀባትዩ ዘየዳግም 
ብኤርትራዊንዩ ዘለዎ ትርጎም‘‘ 

 
መለበምን ኣይግበርካ 
መለበምን ኣይኽላእካ 
ግለጽ ተጋላለጽ ኮይኑ 

ጸላእቲ ህዝብና ክንድይ ይኾኑ 
ክልተ ይኾኑ, ሰለስተ ይኾኑ‘‘ 

 
ለውጢ ኣይመጽእን ዩ ብትኳቦ ብተስፋ 

ዋሕስ ልእላውነትና ባዕልና 
ኣስላምና ክስታና ሐቢርና 

ሰንኪልና ጅግንነት ፈጺምና 
ቀያሕትን ጸለምትን ከፊልና 

ዘራጋገጽናዮ ኤርትራዊያን ኢና‘‘ 
 

ደም ከልቢ ኮይኑ ደም ጀጋኑ ደቂ ሃገር 
ኢሰያስ ካብ በለ ሐደ ኢና ክንድመር 

ንመግዛእቲ ኢትዮጵያ ሲዒርናዮ እንበር 
ንስነ ሐሳቦም ኣይሰዓርናዮን እሞ ንባራበር‘‘ 

 



ወኪሎም ኢሰያስ ንዓመታት ዝኸዶ 
ድሕሪ 29 ዓመት እንዳ ገበሮ ግህዶ 
ናይ ህውሐት ገምጋ ሞ ዶ ፈራዶ 

ካብ ተመኩሮ ኣይተማሃርኩምን ዶ 
መድሕና ህዝብና ኤርትራ በልኩምዶ  

ገምጋምኩም ባዶ ዩ ባዶ ‘‘ 
 

ለውጢ ኣይመጽእን ዩ ብትኳቦ ብተስፋ 
ሉኡኽ ኣስራተ ካሳ ኢሰያስ ጠላሚ 
ትማሊ ምስ ወያነ ምስ ኣቢዪ ሎሚ 
ንካላኣይ ግዜ ንኢትዮጵያያን ዓዳሚ  

ብድዔ ኣይተብዝሑ ኢልናኩም ዓሚ‘‘ 
 

ኣይዓወርናን ኣይሐዘናን ጋህሚ 
ሐደዩ ናይ ኢትዮጵያዊያን ሕልሚ  
ደቂ ኤረ ነዚ እዋን ንጠቐመሉ ሕጂ 

ንጸላእትና ክነርግጾም ፈንንጂ‘‘ 
 

ህግደፋዊያን ውሽጥኹም ፈትሹ 
ማፍያዊ ጉጅለ ክጽንብረና መሊሹ 

ሰራዊት ኢትዮጵያ ንዓድና ይምርሹ‘‘ 
 

ለውጢ ኣይመጽእን ዩ ብትኳቦ ብተስፋ 
መራሒ ህግደፍ ንጥፍኣትና ከቲቱ 
ንመንእሰያት ናብ ውግእ ኣኽቲቱ 
ውድባትና ኣብ ዘረባ ይህውትቱ 
ክንዲ ዝውስኑ ኣብ ባዶ ይማጎቱ‘‘ 

 
ደቂ ኤረ ብደገን ውሽጥን ንሕበር 



ኢትዮጵያዊያን ከይወረርዋ ሃገር 
እግሪ ከይተኸሉ ጉዳይና ንግበር 
ለውጢ ብደቂ ሃገር ክትግበር‘‘ 

 
ሕጂ ኸ ንምንታይ መንእሰያት ክጠፍኡ 
ቅሳነት ኣሎዶ ዘሪ ክርዳድ ምስ ጭፍሩኡ 

ካብ ሃገርና ተሐግሒጎም ከይጠፍኡ‘‘ 
 

ለውጢ ኣይመጽእን ዩ ብትኳቦ ብተስፋ 
ዘበን ግርምቢጥ ማይ ንዓቐብ 
ከም ሰብ ኣዚርና እባ ንሕሰብ 
እቲ ናይ ውሽጥና ዶ ክንዛረብ 

ገበን ተቖጺሩ እንተበልና ዓገብ‘‘ 
 

ወትሩ ኣብ ጎኒ ውጽዓት 
ሞት ንፋሽሽታዊ ስርዓት 
 መንዩ ንብዓት ከዳዓት 

ዝነብዕ ናይ ሐርገጽ ንብዓት‘‘ 
 

ኢትዮጵያዊያን ወረርቲ እንበሪ 
መዓስ ነርኩም ጎይቶት ባሕሪ 

ርስቲ ኤርትራዩ ባሕሪ ምስ ምድሪ‘‘ 
 

ለውጢ ኣይመጽእን ዩ ብትኳቦ ብተስፋ 
ግለጽ ተጋላለጽ 

ንኹሉ እንቋዕ ኣርክብናሉ 
ድዩ ዝበለ ወዲ ጎብሩ‘‘ 

 
በትሪ ሐቂ  



(ትቐጥን እንበር ኣይትስበርን)  
እቶም ብህዝብታት ዝቋመሩ 
ጽሕተርቲ ውግእ ምስ ተሳዕሩ 
ህዝቢ ኤርትራ ጾሎቱ ሰሚሩ 
ግዝኣተ ሕጊ ከነግስ ኣብ ሃገሩ 
ኣህዛብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክፋቐሩ 
ንሐዋሩ ቀሲኖም ክነብሩ‘‘ 

 
ዓወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ‘‘ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ 
ሰማእታትና,ስዕረት ንጃንዳ ህግደፍን ዓንገልቶምን‘‘ ካብ ሰናይ ግርብትና 
ዝምነ‘‘ኣባል ተ,ሐ,ኤ,በርሀ ዑቅባዝጊ ካብ ሃገር ጀርመን። 
 
 
 
 

ኣቱም ኤርትራዊያን 
ኣይድሐንን ዶ እዚ እዋን 

 
ብደገፍቲ ህግደፍ ቪቫ ህግደፍ ዘይበለ ካባና ይፈለ 
ብደገፍቲ ሕውሐት ሕውሐት ዘይበለ ካባና ይተኣለ 
በሉ ኣነስ,ኤርትራ ንኤርትራዊያን ኢለ እየ ነቒለ‘‘ 

 
ኣቱም ደቂ ኤረይ 

ኣስላማይ ምስ ክስታናይ 
ክሳብ ማዓስ ክንክውን ግዳይ‘‘ 

 
ዋህዮ ንክልተ ኣሕዋት ኣጣፊኣ 
ንመንግስቱ ብኢሰያስ ተኪኣ 

ሕጂ ድማ ማልያ ቀይራ መጺኣ‘‘ 



 
ኣታ ኣቲ ኤርትርዊት ኤርትራዊ 

ክልቲኦም ኣጽዋራት ኣለዎም ዘበናዊ 
ንመንእሰይ ብግዲ እንዳ ጠበሶ ናብ ሐዊ 
ክንዲ ቲ ኣያ ዘይብሉ ህዝብና ዘይነእዊ‘‘ 

 
 
 
 

 
 


