
ንገለ ደግለላት ወያነ መልሲ 
ሕድሪ ሰማእታትና ክቡር እዩ 
በርሀ ዑቁባዝጊ ሃገር ጀርመን 

መልሲ ነቶም ትምክሕተኛታት እንበር  
ህዝቢ ኤረትራን ትግራይን የብሉን ኣበር  
ንመጻኢ ብሰላም  ጎረቤት ኮይኑ ክንነብር 

ደኣ እንበር  
ን30:ዓመት ኣይደመናን ምሳኹም ክንሐብር.. 

ንኤረትራ ክውሕጡ ዝማጣጠሩ ኣትማን 

 
በትሪ ሐቂ ትቐጥን እንበር ኣይትስበርን 

ፈተውትኻን ጸላእትኻን ምፍላጥ ናይ ግድን 
ንዕባይ ኣባሻውል ከይጎሐፍና ኣይንድቅስን..  

መልሲ ንኣነ ይሕሸኩም  
ሃይለ ስላሰን ደርግን ሐሊፎም 
ህግደፍ ዘይተርፍዩ ምጻዳፎም 
ዘይንዓኹም ሒዞም ገቢሎም.. 

ብሂወት ኣለኹም ሉኡል ተዛረቡ 
ዓገብ በሉ ነቶም ብብደዔ ዝዘቕበቡ 
ንግዚኡ ንብኢሰያስ ዝደኸመ ህዝቢ  
ዓገብ ዩ ናብ ህዝቢ ንዕቀት ክዝንቢ.. 

ሎሚ ኮይኑ እንበር እወ ንሕና 

ካብ ኣፍ ሐርገጽ ትንፋስ ኣድሒና 
ሉኡል መንገሻ ስዩም መስክሩ ሃየ 

ገድሊ ትግራይ ብኣና ክንዲ ዘይተናበየ.. 
ኒዒቖም ገለ ደግለላት ወያነ 

 
ሉኡኽ ኣስራተ ካሳ መሪሕ ምስ ኮነ 
ህዝቢ ብስዉር ወፍሪ ስለ ዝተበተነ.. 



እዛ ዳዋ ተምጽኦ ኣልዋ 
ኣነ ይሕሸኩም መን ፍልሲፍዋ 
ኤረትራ ረዚን ዋጋዩ ተኸፊልዋ 
ጉጅለ ኣርዮስ ማዓስ ይውክልዋ 

ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘየውድቕዋ 
ደቀባታ ኣለዉዋ 

ብጎቦ ዓይንኹም  ጠምትዋ.. 
ብሰንኪ ህግደፍ ዲና 

 ኣነ ይሕሸኩም ተባሂልና 

መመክሒ ደርጋዊያን ኮና.. 
ህዝቢ ተቐቲሉ ብጎዞሞ  

ማል ተሐሪደን ነዲዱ ህድሞ 
ዘረባኹም እሞ መን ክርዕሞ 

ንሕማቕና ዝምነ ደም ይጥዓሞ.. 
ብሐገዝኩም ይነብር ስርዓት ገበተ 
ከይንፋላለ ተላብዩ ስዉእ ዓውተ 

ህዝቢ ሐቢሩዩ ንወረርቱ ዝመከተ.. 
ካብ ቀዳማይኩም ዳሕረዋይኩም ገደደ 
ኣይንፋላለን ቆላ ከበሳ ሐደ ኢና ሐደ 

ካብ ኣስላማይ ክስታናይ መን ዘይተወደ 
ንህዝቢ ኤረትራ ክትመቓቕሉ ሐመድ ዕደ.. 

ንኣርዮስ ውን ለኣኽቱ ንስኹም 
ንዝኣመንኩም ስለ ዝኣመንኩም 
እንተ ነዓቕኩም የምሕረልኩም.. 
መልሲ ንስኹም ኣይትሕሹና ንሱ 

ጉዝጉዝ ግደፉ ኣልግሱ ደኣ ኣልግሱ 
ፈተውቲ መሲሎም ቃላት እንዳ ኣፍስሱ 

ብስዉር ኤረትራዊያን ክፈላልዩ ዘይደቀሱ.. 
ኣለና ዘይጠለምና ሕድሪ 

ግናይ ራኢ መዕወሪ 
በቋራጭ ኣይርከብ ባሕሪ.. 

ኢድኩም ኣክቡ መንቀላወጥቲ 
ክንተሐናነቕ ምስቲ ደምና ዝሰቲ  
ለውጢ ብደቀባት ብደቂ ርስቲ.. 

ንኤረትራዊያን ንግዚኡ እንተ ሐሰመና 



ከምቲ ብቕልጽምና ዘረጋገጽናዮ ነጻነትና 
ኢድኩም ጥራይ ኣክቡልና ንሐርነትና 
ሕጂ ውን ብቕልጽምና ክነረጋግጾ ኢና.. 

 
መልስኻ ስማዕ ነፋሒቶ 
ደቀባት ባዕልና ንምክቶ 
ንብሎ ንኮንቶ መንቶ.. 

ደንቆሮ ንነብሱ ፓይሎት ዝሰወዔ 
ኤረትራዊ መሲሉ ዝተሰኮዔ 

ኣምሲሉ ንብዓት ሐርገጽ ዝነብዔ.. 
ንደለይቲ ፍትሒ ብዙሕ ኣዘንጊዑ 
ኢትዮጵያ ትቕደም ኢሉ ኣጉሪዑ  

ኤረትራ ትጥፋእ ኢሉና ተጠሊዑ.. 
ሉኡኽ ስብሐት ምልእኽቱ ተጽኒዑ 
ብኢሰያስ ኤረትራዊያን ዝተጸዉዑ  
ደቂ ሐትኑኡ ሐወቡኡ በሉ ስምዑ.. 

ኤረትራዊያን ንሕልሚ ስግር  
ከም ንህቢ ዓጢና ክንብርብር  

ፈሊጥናኩም ኣሎና የለን ሽግር.. 
እቶም ምሳና ትነብዑ ልግዔ ጽገቡ 

ቶም ኩፉኡና ትምነዩ ሕማቕ ዝዛረቡ 
 ከም ልሳንኩም ደም ተሐለቡ 

ውዒሉ ሐዲሩ ኤረትራዊ ክረክብዩ ዓስቡ.. 
መልሐሱ ዓንዴል ናይ ፓል ወይጦ 
ዕላማና ናብ ኢትዮጵያ መን ክሸጦ 

ኤረትራዊ መንነት ክብር ምዃኑ ፍለጦ.. 
ድላይካ ተዛሪብካ ሐሳበይ ፍርቃ ተቖሪጻ 
ኣይትነብርን እያ ብእኽብካብ ተረጊጻ 

ክትቀስን ያ ኤረይ ጻማ ጀጋኑኣ ኣራጋጊጻ 
ብቁዋም ብግዝኣተ ሕጊ መራሕታ መሪጻ.. 

ናብ ስራሕ ክንሰግር ገዲፋና ቆዮቛ 
ክንጫባበጥ ኣብ ባይቶ ዓዲ ኣብ ጭቃ 

ኣብ ኩሉ ኣለና ልሳን ናይ ህዝብና ጠበቓ.. 
ዓወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝብና 
ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ ሰማእታትና 



ኤረና ሸዊት ለምለም ክኸውን ዓድና 
ዕንወት ንጃንዳ ህግደፍ ዝብሉ ይንበረልና.. 

 
 
  

 


