
 ኣነ ኣነ ገዲፍና ንሳነ 
ሕድሪ ሰማእታትና ክቡር እዩ 
በርሀ ዑቁባዝጊ ሃገር ጀርመን 

ንሰነጥበባዊያን ኣስር የማነ ዝተኸተሉ 
ንኪሮስ ምስ ብጻቱ ዘሰንበዱ ንተዃሉ 

ኣብ ኢስራኤል ህዝቢ ብኣድናቖት ተቐቢሉ..  

 
እወ ንሐርነት ብሐድነት 

እወ ንፍትሒ እንቢ ንባርነት.. 
ጻዊዒት ተቐቢና ሱባኤ ንእቶ ሃየ 
ተኣለ ንበሎ ትርጉም የብሉን ወየ 
ትም ኣይንበል ህዝቢ እንዳ ደመየ.. 
መልእኽቲ ስዉእ ዓዋተ ዝኣትዓተ 
 ሐርበኛ ኪሮስ ንህግደፍ ዝመከተ 
ክብለካ ዶ ጸባ ኣስትኻነ ጸባ ስተ 
ኣባራብሮ ነቲ ዓደቡኡ ዝተዘምተ.. 

የማነ ገብረሜካኤል ጅግና 
ኮኾብ ስነ ጥበባዊ ሐቢሩና 
ንሐዊ ገዲፉ ከም ዝሐቁፍ ጓና  

እወ ክቡር ዩ ሕድሪ ሰማእታትና 
ዝነብር የለን ኣይነባላሹ ታሪኽና.. 

ንኪሮስ ኣስፋሃ ተኪኡ የማነ 
እንተ በልኩ ኣይኮነን ዝተጋነነ 
ንዋዕሮ ለሚን ውን እንተ ኾነ 

ንእንቢ ንምኪ ኣይረሳዕኩን ኣነ.. 
ኪሮስ ሕድሪ ስለ ጠለመ  

ኣብ ኢስራኤል ምስ ተዓደመ 



 
ባንደራ ኣውሊዕ ምስ ተሸለመ 
ኣንበልቢልዋ እንዳ ደጋገመ.. 
ዝነቐጸት ኣውሊዕ ባንድራ  

ኣየድመጸላን ህዝቢ ኤረትራ 
ድሕሪ ውድቀት ጉሒላ 

ህዝብና ቆጽሎ እንተ ኣንቢሩላ 
ህዝባዊት ትኽውን ሹዑ ንቕበላ.. 

ሕጂ ንባራበር ኤረትራዊያን 
ደቂ ጋሽ ባርካ ዕጸዉ ወሰን 
ጉጅለ ኣርዮስ ኣብኡ ክድፈን 
ደቂ ሐማሴን ንርእሲ ዓዲ 
ብሕጊ ሕነ ህዝብና ክንፈዲ 
ህግደፋዊያን ክቕበል ፍርዲ.. 

ደቂ ሰራየ ንደምበላስ 
በቋራጭ ንጭፍራ ንምድምሳስ 
ሹዑ ከብቅዕ ደም ምፍሳስ.. 

ደቂ ሰንሒት ንላልንባ 
ጃንዳ ካኣትዉ ኣብ ክባ 
ባርነት ከብቅዕ ጸበባ.. 

ደቂ ሳሕል ንእንባ ተብሕ 
ጉሒላ ከም ከልቢ ክነብሕ 
ፍትሒ ምስ ነገሰ ክወግሕ.. 
ደቂ ሰምሃር ንእንባ ገደም 
ዲክታቶር እግሩ ክክርተም 
ሹዑኡ ሽግርና ክድምደም.. 

ደቂ ደንከል ብባሕሪ 
ሐልውዎ ከም ዓሳ ነባሪ 
ተዓጊቱ ክስእን መሳገሪ.. 

 



ደቂ ኣከለጉዛይ ንእንባ ሶይራ 
ክትዓግትዎ ንስርዓት ውራውራ 

ኣብኡ ከብቅዕ ናይ ህግደፍ ዕንደራ.. 
ናይ ዉሑዳት ኮይኑ ቃልሲ 
ኩሉ ብድቅሱ ኮይኑ ከሳሲ 
ኣስደሚሙና እኳ ሎሚ ሲ.. 

ደም እንዳ ኣፍሰስካ ሸብድበድ 
 እንታይ ጽንብል ኮንዩ ክካየድ 
ሎሚ ዓመትስ ሐዲኡ ትወልድ.. 

ሐቦኻ ዶ ተጸንቂቕ ህዝቢ 
ኣይካብ ኑኡስ ኣይካብ ዓቢ 

ደም ደቅኻ ኮይኑ ደም ከልቢ 
ከምሻሙ ትብል ክንዲ እንቢ.. 
መንእሰይ ውረድ እሞ ንድፎ 
ተዋዳዲብካ መጺኻ ክትጉሕፎ 

ንዲክታቶር ብሸግርኑ ክተጽድፎ.. 
ወ ካብ ድርፎ ንፎረስታለ 

ብወክድባ ብጎዳይፍ  ተቐልቀለ 
ኣብ (4)ኣስመራ ኣለኹ ምስ በለ 

ከም ጅግና ስዉእ ኣብራሃም ተኸለ 
ጎደና ሐርነት ብኮንብሽታቶ ዝልለ 
ምስ ህግደፍ ክኸውን ተሐንበለ.. 
ብሰብ ሑቡእ ኣጀንዳ ተዳኺምና  
ኑኡስና ዓቢና ካብ ስራሕ ቦዂርና  

ተቐማጦ ድያስፖራ እንታይ ሽግርና.. 
ደለይቲ ፍትሒ ሎምስ ኣይግድን 
ኣብ 2016�ወረና ኣይጠዓመን 

መስሐቕ ሸራፋታ ኮና ለብዘበን 
ረሲዕናዮ ሕራነ ናይ 2010�ጊሰን.. 

ኣብ ኒዮርክ ማንኪ ወኻርያ 
 ክሃድም ገዲፉ ወሰን ብጽርግያ 



ኣርዮስ ተዳሂሉ ሲኢኑ ዋርድያ 
መግቢ ገዲፉ  

እግረይ ኣውጽእኒ ንሆተል ጉያ .. 
ሕጂ ግን እንዳ መቃቀለ 
ኣነ ፈልጥ ምስ ማዓበለ 

ትንፋስ ሰዂዑ ከይተኣለ 
ጉሒላ ካሳብ ሎሚ እንሆለ.. 

እንቢ ንምልኪ ክንብል ዝጸናሕና 
ብቂም ቅርሕንቲ ኣይንኽሰስን ኢና 
ከይመመና መርሓባ ምባልዩ ጌጋና.. 
በዚ ኣጋጣሚ ንኣመንቲ ክርስትና 
(ርሑስ ፋሲካ ይግበረና ኣሜን ) 

ዓወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝብና 
ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ ሰማእታትና 
ኤረና ሸዊት ለምለም ክኸውን ዓድና 

ዕንወት ንጃንዳ ህግደፍ ዝብሉ ይንበረልና..  
 


