
ኤርትራ ጎዶሎ ዘይብላ
ኣርባዕተ እዮም ፊደላ

ጀጋኑና ደቀባታ ዝወደቑላ’’

ከም ከልቢ ዝኣተወን ኣህባይ
ዋጭ ዋጭ ክሳብ ማዓስ ህዝበይ

ብጀካ ምልኪ እንታይ 
ወሩሱ ዋርሳይ’’

ዋርሳይ እንታይ ወሪሱ
ደቂ ኤረ ብጀካ መደረ
እንታይ ኣሎ ዝተቀየረ

ዘዝመጸ ምስ ዝተጃሃረ’’

ዋርሳይ ተቀባሊ ሕድሪ
ኣይሰጎመን ዋላ ስድሪ

ኣብ ሳዋ ለሚሳ መልሐሱ
ትም ኢልካ ተገዛእ ወሪሱ’’

ከም ይካኣሎ 
ዋርሳይ ብዘይ ሕቶ

ንውግእ ጠኒንካ እቶ’’

ን31 ዓመት
ኣብ ባርነት

መሰል ኣይትሕተት’’

ካብ ዝብኢ ኣሎዶ ዓጽሚ
ብቅዋም ምሕደራ ሕልሚ

ኣነ ከለኹስ ጽባሕ የለ ሎሚ
ነዓይ መን ኩንትራት ሂቡኒ’’

እቲ ዓቢ ህድሞ
ጥራዩ ኣትሪፎሞ

ንኣዳም ገረሞ’’

እኽሊ ሐሪምዎ ዓውዲ
መንእስይ ሐሪምዎ ዓዲ
ጥራዩ ተሪፉ ንእዲ’’

ወይ ብሕጊ ጫካ ተገዛእ
ውይ ካብ ዓድኻ ውጻእ



ዶብ ሰጊርካ ጥፋእ’’
ሰርቢ

ኣብ ግራት ጎርቢ
ንምልኪ ጸረ ህዝቢ

ንሕጊ ኣልቦ እንቢ’’

ዋርሳይ ንለውጢ ተዳሎ
ዝደቀስና ከይመስሎ

ጉጅለ ጃንዳ ኢሰያስ ከሎ
ቀሲንካ ድቃስ ስለ ዘየሎ’’

ከምዚ ሕጂ ኣብ ዘበነ ገድሊ ሽዑ
ህዝቢ ከባቢ ብደርጊ ምስ ተገፍዑ

ከዳዕት ብፈዳይን ተሐኤ ምስ ተጸፍዑ
ኤረና ንሱዩ ሽግርና ክብሉ ተሰምዑ’’

ድርብ ሐሞት ከም ኣብራሃም ተኽለ
ብደገ ውሽጢን ሕጹብ መዓንጣ ንድለ
ሐላዊ ሪሙ ድሉውዩ ንዩሁዳ ንምእላይ

ጅግና ቀላሳይ ይደልዮ ኣሎ ንዋርሳይ
ህዝቢ ኤርትራ ክድሕን ካብ ውሳይ’’

ጉጅለ ኢሰያስ ከይፈረሰ
ግዝኣተ ሕጊ ከይነገሰ

ክብርና ዘበት ተመልሰ’’

ጉጅለ ሻዕብያ ጸረ ገድሊ
ጉጅለ ወያነ ዘይመሬቱ ዝደሊ

ክልቲኦም ሐደ የብሎምን ዝፈላሊ’’

ባድመ መሬት ደቀባት ኤርትራ ኩናማ
ብዋጋ ተሐኤ ብግንባር ንወያነ ተገዚማ

ኤርትራ ካብ ግንባር እንታይ ተጠቒማ’’

እታ ናይ ኢሰያስ ጭፍራ
ሐቂ ክተምስል ሽም ቀይራ
ብህግደፍ ብዙሕ ተጃሂራ

ንደቀባት ስግር ዶብ ኣባሪራ’’

ሕጂዩ እዋኑ ኢደይ ኢድካ ተሻሞ
ህዝብና ቆጽሊ ኣውዲቑ ብዝሸሞ

ብቅዋም ብሕጊ ክምራሕ ክጥዕሞ



ብስዕረት ጃንዳ ህግደፍ ክንዛዝሞ’’ 

ዓወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ’’ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ 
ሰማእታትና’’ስዕረት ንጃንዳ ህግደፍን ዓንገልቶምን’’ኤረና ንለብዘበን እንበር 
ንዓመታስ ሸዊት ለምለም’’ብኣባል ተ.ሐ.ኤ በርሀ ዑቅባዝጊ ካብ ሃገር 
ጀርመን 16 ታሕሳስ 2022።

ኣብ ዘረባ መሬት ዝዓረቦ ተቃውሞ ደንበ’’ኤረና ወግሔ ጸብሔ ልቕሶ 
ያኣኽለኪ’’ነዚ ኣኮነን ብሉጻት ዝሐለፉልኪ’’ንሐርነት ውን ዋጋዩ 
ዝኽፈሎ’’ኣለዉ በልዎ ተስፋ ዝቖረጽና ከይመስሎ’’መንዩ ብጻየይ ጽኑዕ 
ኣብ መትከሉ’’መንዩ መቃልስተይ ዘይዓጸፈ ቃሉ’’እቶም ለውጢ 
ብኤርትርዊያን ትኣምኑ ንሕቶይ መልሱ።

(ካብ ራስ ቄሳር ክሳብ ራስ ዲሜራ ንሕቶና መልሲ ክንረኽበሉ)ኣቱም ደቂ 
ሐማሴን ገለ እባ በሉ’’ ኣቱም ሰራየ ገለ እባ በሉ’’ኣቱም ደቂ ሰንሒት ገለ 
እባ በሉ’’ኣቱም ደቂ ሰምሃር ገለ እባ በሉ’’ኣቱም ደቂ ጋሽ ባርካ ገለ እባ 
በሉ’’ኣቱም ደቂ ሳሕል ገለ እባ በሉ’’ኣቱም ደቂ ደንካልያ ገለ እባ 
በሉ’’ኣቱም ደቂ ኣከለጉዛይ ገለ እባ በሉ’’ክሳብ ማዓስዩ ትም 
ሕትም’’ነቶም ግዳይ ህግደፍ ዝኾኑ ክንሐተሎም’’ ስዉኣትና  ክንደዩ 
ቁጽሮም።
 
ብ66 ምስ ዝኣተወና ውሳይ’’ንዝተማህረ ንሸቃላይ ንተማሃራይ 
ንሐርስታይ’’ብደቁስካ ከለኻ ዝናኸስ መንደላይ’’ስኒት ሲኢና ንኣርዮስ 
ንምእላይ’’ን31 ዓመት ሽማዊ ነጻነት’’ብህግድፍ ኣብ ትሕቲ ፍጹም 
ባርነት’’ልቢ ኣዕቢና’’ሕድገት ስለ ዝገበርና’’ደቀባት ከም ካላኣይ ዜጋ 
ተቖጺርና’’ንካላኣይ ሳልሳይ ግዜ ተጠሊምና’’

ኣብ እግሪ ጽላል ዓባይ ዳዕሮ ሞሞና ዓርኮኮባይ ዱማ ኮፍ ኢሉ ሽግሩ ዝፈትሕ ዝነበረ 
ህዝቢ’’ከም ዓዋተ ጅግና ሽም ንህቢ’’ክንድ ሽሕ ሲኢኑ ኣካቢ’’ብሕጊ ኣልቦ 
ጭፍራ ኮይኑ መዛረቢ’’ተጠሊሙ ናይ ጀጋኑና ሕድሪ’’ህዝቢ ኤርትራ ብመሬት 
ብምድሪ’’ብሉጻት ከፊሉስ ሲኢኑ ክብሪ’’



ኣይትንዝሑ ኣይኮነን መርገም ኣይትርብሑ እንበር’’ብህግደፍ ዝተሳቐዮ 
ከይኣኽሎ’’ተቓውሞ ደንበ’’ ብጃንዳይ ጃንዳኻ ክንመቃቕሎ’’ዓመታት 
ኮይኑሎ’’ዕድመን ጥዕናይ ንምክልኻል ሐይልታት ኤርትራ ሐላዊ ሪሙ’’ጅግና 
ቀላሳይ ሲኢኑ እንበር’’ከም ጉጅለ ኤሰያስ ንኣብዩ መፍትሕ መዓስ ኣረኪቡ’’ ሰብ 
ናብ ሰቡ ዝብኢ ናብ ገረቡ’’ወይ ግብራዉያን ኩኑ ወይ ልሳንኩም ኣድቡ።

ዓወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ 
ሰማእታትና’’ስዕረት ንጃንዳ ህግደፍን ዓንገልቶምን’’ዉሽጡ ሑሩር ኣባል ተሐኤ በርሀ 
ዑቅባዝጊ ካብ ሃገር ጀርመን 11 ታሕሳስ 2022።


