
ብውሽጥን ብደገን ህግደፋዊያን 
ዝበረቀ ጸሐይና ዝብሉ ኣትማን‘‘ 

 
ጃንዳ ህግደፍ ሰዓብቲ ኣርዮስ ጣልማይ 
መመክሒ ገሮምና በምሐራይ ትግራዊይ 
እቲ ሐደ ቱታ ክብል እቲ ሐደ ገዳይ 
ህግደፋዊያን ምቕናይ ጥራይ ምቕናይ‘‘ 

 
ንኤርትራ መረታ እንበር 

ህዝባ ኣየድልየናን ዝብል ትንቢት 
ኩሉ ናብ ባሕርናን መረትናን ዝጥምት 
ንኣርዮስ ዝኽንሽቦ ሲኢኑ በዚሑ ትዕቢት 
ብሰንኪ ኢሰያስን ጉጅሉኡን ልእላውነት 
ኤርትራ ሳላ ወያነ ሐርነት ዩ ተራጋጊጹ 
ተገምጢሎም ንህዝቢ ኤርትራ ክረግጹ‘‘ 

 
ኣቱም ደቂ ዓደይ ደቂ ኤርትራ 

ንሃገርና ኤርትራ  
ደቃ ዶ ኣይኮኑን ዝገበሩዋ ሐራ 
ክሳብ ማዓስ ክዕንድሪላ ጭፍራ 
ክዋራዘዩልና ተጋሩ ምስ ኣምሐራ‘‘ 

 
ንህዝቢ ኤርትራ ዝኸድዔ 
በልማማ ንህዝብና ዘንበዔ 
ብደም ጃጋኑና ሃገር ዝዘርዔ 
ንዓባይ ኢትዮጲያ ዝተመባጸዔ‘‘ 

 



እንቢ ንልፍንቲ ኢሰያስ ምስ ኣቢዪ 
ንጠቕሚ ኢትዮጵያ ንህዝብና መድመዪ 

ኤርትራዊ እየ ኣይበል ድሒሪ እዚኦም ዝጊዪ‘‘ 
 

ኣብ ክልተ ሽሕ 
ኣዋሃሂዱ ዝመርሕ 
ተቐሪቡሎ ክንዲ ሽሕ‘‘ 

 
ህግደፍ ምስ መራሒኦም ርግማት ዘርኢ 
ንጸረ ህዝቢ ቦታ የብልኩምን ኣብ መጻኢ 
ህዝብና ቀሪቡ እዩ ውድቀትኩም ክርኢ‘‘ 

 
ኣቶም ንሉኡኻ ኣስራተ ካሳ ተድንቑ 
ኣብ ዓደቡኡ ብካባ ወርቂ ተመሪቑ 
ብሰንክኹም ጅግንነትና ባይታ ወዲቑ‘‘ 

 
ንጉጅለ ህግደፍ ካብ ሱሩ ክንብርቅቖ 

ንፍትሒ እንሆ ሐደ ጅግና ቆጽሊ ዝወደቖ 
ብህግደፍ ደጊም የለን ብኤርትራዊያን ላግጺ 
ክንዲ ሽሕ ተበጊሱ ኣሎ ብዘይ ማይ ዝላጺ‘‘ 

 
ሽም ተ.ሐ.ኤ ሰሚዕኩ ኣይተንጸርጽሩ 
ታሪኽዊ ሽምዩ ስሚዒትኩም ተቛጻጸሩ 
ንምሱኡ ዝሐተቱ ክተድሕኑ ኣይትጽዓሩ 
ስመሩ ዕምሪ ጃንዳ ህግደፍ ክተሕጽሩ‘‘ 



 
ኤርትራዊ ናትካ እዩ ምርጫ 
እዞም ጎምበለ ደቂ ብጫ 
ከይቆራሩጹኻ ከም ጭቃ 

ከየርግጹኻ ቀጠልያ ቀይሕ ብጫ‘‘ 
 

ኣላትኒ መለይ 
በሎም ኣይፋለይ 
ኤርትራዊ እዩ ሽመይ 
ሰማያዊ እዩ ባሕረይ‘‘ 

 
ንኤርትራዊ መንእሰይ ክጽውዖ 
ደድሕሪ ክራር ጉያ ስለ ዘይነፍዖ 

እግሩ ዘሕጽር ደላይ ፍትሒ ምስ ጸዎዖ‘‘ 
 

ዓሚ ኣብ ፈስቲቫል ሃገራዊ ባይቶ ፍራንክፈርት 
ተዓዲሙ ጉዳይ ሃገሪ ሰሚዑ ክዕልል ክጻወት 

ካብ ለንደን ተዓዲሙ መጺኡ ስነ ጥበባዊ ዑቅብት 
ብቲ ጥዑም ድምጹ ንሐርነታዊ ቃልሲ ከዕውት‘‘ 

 
መንእሰይ ካብ ዓዱ መውጺኢኡ ዝዘንገዔ 
ኣብ ፍራንክፈርት ብነጋዶ ቁማር ዝተበልዔ 
ኣለኹ ዘይብል ብፍትሐዊያን እንዳ ተጸወዔ 
ብኪሮስ ኣብ ሆላንድ ዳግማይ ነቢዑ ሰሚዔ 
ንሱዩ ትርፉ ጻዊዒት ፍትሐዊያን ዘይሰምዔ‘‘ 

 
መንእሰይ ንጌጋኻ ብኣጋ ክትእርሞ 
ብለበዋ ንግጥመይ ብኸምዚ ክዛዝሞ 



ምስ ደለይቲ ፍትሒ ንቃልሲ ክትዓሞ 
ከም ወትሩ ኣብ ጎንኻ ኣለና ንሕና ሞ 
ሕድሪ ሰማእታትና ባዕልኻ ሃየ ዛዝሞ‘‘ 

 
ዓወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ;ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ 
ሰማእታትና፣ስዕረት ንጃንዳ ህግደፍን ዓንገልቶምን፣ ብኣባል ተሐኤ በርሀ 
ዑቅባዝጊ ሃገር ጀርመን። 

 


