
ተናዘዝ በልዎ ትንፋስ ኣይትሃብዎ 

ኣርዮስ እግባይ እንታይ ኣፍሊጥዎ 

መበል 15 ክፋል 

በርሀ ዑቁባዝጊ ሃገር ጀርመን 

ዕባይ ኣባሻውል ዕባይ ሸንትሮ 

ንህዝቢ ኤረትራ ኮንኩም መንሽሮ.. 

 

መናቐጺ ይብሉ ዓዲ ቑንጺ 

ኣለልገልቲ ናይቲ ደም ዝመጺ 

መራሕቲ ክትኮኑ ንእኒ ሻርሊ 

መን ኣውዲቑልኩም ቁጽሊ.. 

ብደም ጀጋኑ ደይብካ ናብ ኩርሲ 

ሻርሊ ኣይተቃለስካን ንደሞክራሲ 

ናይ ውልቂ መላኺ ኮንካ ወዳሲ. 

ምስ ኣርዮስ ኣሲርካ ምውስቦ 

ጠሊምካዮም ንጀጋኑ ዓደቦ 

ንዝወደቑ ኣብ ሩባ ኣብ ጎቦ..  

ካብ ትምህርቲ በዚሑ ካርሸሊ 

ሰኣን ሕክምና ረኺሱ ቁስሊ 

መንእሰይ ብርነት በዚሕዎ ሸቕሊ.. 



የማነ ገብረመስቀል ኡኩይ መሳርሒ 

ትምህርትካ ኣይተጠቐምካሉን ንፍትሒ 

ንዲክታቶር ምግልጋል ወሲድካዮ ብልሒ.. 

የማነ ናይ ኣርዮስ ኣማኻሪ 

ዕባይ ሸንትሮ ዕሉል መዳናገሪ 

ክሳብ ማዓስ ሐሶት ክተውሪ  

ናይ ጃንዳ ህግደፍ ግፍዒ  

 መስኪሩ ኤረትራዊ ምድሪ..  

ሻርሊ ኣይናትካን ዩ ቲ ኩርሲ 

ኣብ ሃገሩ ሲኢኑ መንቀሳቐሲ 

ንመሰል ዝሰኣነ ትኸውን ከሳሲ.. 

ተቐማጢ ድያስፖራ ዑቡስ 

ክንዲ ዓገብ ፈሪሑ ዝድቅስ 

ሻርሊ ኣብ ገዛኻ ኩሉ ይፈስስ 

ዘይሐረስካዮ ትበልዕ ከም መፍለስ 

ንሐርነት ዝሐረሞ ህዝቢ ትኸስስ.. 

ብጃንዳ መጽነቲ ዓሌት 

ኣደ ጀጋኑ እንዳ ተጸወዔት 

ፍትሒ ሐሪምዎ እንዳ ነብዔት 

ናበይ ንምብጻሕዩ ዚኹሉ ሐሶት 

ምሱኡ ዩ ናትኩም ዕርበት ሞት.. 

ወኪል ህደግፍ ኣብ ኢትዮጵያ 

ክንዲ ደም ህዝቢ ዝጎስዑ ማፍያ  

ተሰሚዕካ የኛኖው ክትብል ብጉያ.. 

ግርማ ደም እንዳ ጠዓመካ ወሐጦ 



ኩሉ ኤረትራዊ ኣሜን ከምዘይል ፍለጦ 

ደላይ ፍትሒ ቀሪቡ ጸልማት ክቕንጥጦ.. 

የማነ ግርማ እኽብካብ ጃብዳ 

ውድቀቶም ቀሪቡ ዩ እኒ ክሒዳ.. 

ህዝቢ ብሐርነት ክጽንበል 

ኣሰር ፍትሐዊያን ንከተል.. 

ክልተ ሽሕን.16ን. ሐዲኡ ክትወልድ 

ካብ ቀዳማይኩም ዳሐረዋይ ዝገደድ 

ቀሪቡ ሕማም ተላገብ ብሐዊ ክነድድ.. 

መፍተት ኣዛብእ እንዳ ኮና 

ኩልና ከም ልሳና ድዩ ግብርና 

ኩልና ብማዕረ ዶ ንቃለስ ኣሎና 

ደቂ ኤረ ግብርና ይኹን ከም ልሳና.. 

ክልተ ዓይነት ደቀባት ኣለዉ 

ገለ መምስዝመጸ ዝቃናጀዉ 

ቶም ሐደ ብማንም ዘይዕሸዉ.. 

ቁስልና ኣይረኸበን ፈውሲ 

ናይ 30 ዓመት ደማዊ ቃልሲ 

 ብሰንኮም ሕገ ኣልቦ ደሞክራሲ.. 

ተጸበይቲ ለውጢ ዝበረቐ ጸሐይና 

ኤረትራዊያን ወሰንቲ ጉዳይና ባዕልና  

ንዝበረቐ ጸሐይና ኣይወደቑን ጃጋኑና.. 

ንሃይለ ስላሴ ንደርጊ ዝወደሱ 

እቶም ንነጻነት ዘይተቃለሱ 

ዝበረቐ ጸሐይና ንሕና ንሱ 



ሕጂ ውን ንዲክታቶር ዝወደሱ 

ወትሩ ይጽበዩ ኢዶም ከሐወሱ.. 

ኣታ ህዝቢ ኣይትላዓል እንዶ 

እንበዛ ትም ኣይበዝሔን ዶ 

ዉሑዳት ዓገብ ክብሉ ጋዶዩ ጋዶ.. 

ዘዕበኻዮ ከልቢ ኣይንከስካ 

ህዝቢ እንታይ ትጽበ ኣለኻ 

ክሳብ ካብ ርስትኻ ዝሐኩኻ.. 

ዝተመንዘዔት ሽግ ድሕሪ 30 ዓመታ 

ጸረ መግዛእቲ ሰውራ 61. ብ91 ተዓዊታ 

ውልዕ ጥፍእ ኢላ ዳግማይ ጸልሚታ.. 

ዝቀደመ ቁስሊ ከይሐወየ 

ህዝቢ ዳግማይ ምስ ደመየ 

ብኽያት ኮይኑ ወየ ወየ.. 

ሳኣን ተሳኒኻ ዓገብ 

መግዛእቲ ኮይኑ ሕማም ተላገብ 

ገለ ይምክት ገለ ምስ ህግደፍ ዘብዘብ.. 

ሽግና ውልዕ ኢላ ጥፍእ 

ብድኽመትና መግዛእቲ ነምጽእ 

ንቃለስ ኣለና ሐርነት ክነምጽእ.. 

ሕልሚ ህግደፋዊያን  

ንደቀባት ኣቢሎም ብትን 

ዘይስልጣኖም ሒዞም ኣይንሰድድን 

ይብሉ ንሐውና ኣሕሊፋና ኣይንህብን.. 

ንምብትታና ገንዘብ ተዘርጊሑ ሎ 



ደርቢ ተማሃሮ ሐሮስቶት ነጋዶ ሸቃሎ 

ኤረትራዊያን ደቂ ኣንስትዮ ንካታተሎ 

 ሕሹኽ በብበይንኻ ኣነ ኣነ ይበዝሕ ኣሎ 

ተወዲብና ብጥርኑፍ ብኣጋ ንካልላኸሎ.. 

ህዝቢ ወናኒ ሐርነነቱ ምስ ኮነ 

ብግዝኣተ ሕጊ ክንዳነ 

ፍትሒ ምስ ነገሰ ክንብል ኣነ ኣነ..  

 ዓወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝብና 

ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ ሰማእታትና 

ኤረና ሸዊት ለምለም ክኽውን ዓድና 

ዕንወት ንጃንዳ ህግደፍ ዝብሉ ይንበረልና 


