
ቀደምስ ወሰንቲ ኢና ነርና 
ሕጅሞ ን10 ዓመት ዘዝሃቡና 
ከም ፓፓጋሎ ንደግም ኣለና‘‘ 

 
21 ጥሪ ታሪኽ ኣለዋ 

መስዋእትን ማእሰርትን ተኸፊሉዋ 
ካብ ጅግና ወዲ ዓሊ ሕጃይ ታሪኽ ትማሊ 
ስለ ዝይተማሃሩ ገለን ተኣሲሩ ገለን ሃዲሙ 
ትብሉ ኣብ ባይታ ዘየሎ ሐሶት ኣይትደጋግሙ‘‘ 

 
ሕማቅ ጅግና እንተ ወለደ ተቀለተ 
ጅግና ሕማቅ እንተ ወለደ ተዘመተ 
ናይ ጃንዳ ህግደፍ ዘመተ 

 ስልኳ ናብ ደንበ ተቃውሞ ኤሊተ 
ወሳኒ ተሳኢኑ ን28 ዓመት ዘተ‘‘ 

 
ጅግና ወዲ ዓሊ ስለ 
ግዝኣተ ሕጊ ዝጎደለ 

ምስ ብጾቱ  መሰለይ ዝበለ 
በጃ ህዝቡ መስዋእቲ ዝኸፈለ‘‘ 

 
ሰብ ኣይነብርንዩ ታሪኽዩ ነባሪ 
ሻውዓይ ዓመታ  21 ጥሪ 
ተጠሊማ ናይ ሐርነት በትሪ 
ቅያ ዝሰርሕ ወትሩዩ ተዘካሪ‘‘ 

 
ህግደፍ ብግብሪ እንበር 
ብዘረባ ኣይኮነን ዝባረር 



ኣብ ከተማ ኣብ ገጥር 
ኣብ ባይታ ጀጋኑ ንፍጠር‘‘ 

 
ንሐቀኛ እንተ ሃብካዮ ናቱ 
ንሐሳዊ እንተ ሃብካዮ ናቱ 
ንኹሉ ከከም እምነቱ 

ረቢ ይሕጎስ ክርስቶስ ይፈቱ‘‘ 
 

ግብራዊያን ንኹን ተባህለ ኣይንፍቶ 
ዋህዮ ሕብራ ትለዋውጥ ከም ነፋሒቶ 
ንፍትሐዊ ቃልስና ኣንፈቱ ክተስሕቶ 
ንህዝቢ ንምድንጋር እንሆ ተተሐሒዛቶ‘‘ 

 
ናይ ህግደፍ ባዶ ሰለስተ ሽም ለዊጣ ዋህዮ 

ንህዝቢ ንምድንጋር ካብ 70 ጀሚርና ሰሚዕናዮ 
ድሕሪ ስዉእ ጅግና ወዲ ዓሊ ስርሒት ፎርቶ  
ለውጢ ካብ ፈተውቲ ነብሶም ቀደም ቀቢጽናዮ‘‘ 

 
ሐሶት እንተ ተደጋገመ ሐቂ ይመስል 
ብሐሶት ወረታት ምድንጋራት ያኣክል 

03 ደላይቲ ፍትሒ ክትመስል ተገልቢጣ 
ንህዝቢ ክተዳናግር ሐዲሽ ሽም ለዊጣ‘‘ 

  
ኣዘዝቲ ሰራዊት ቢቲ ቢቶ 
ንፍሊጶስ ክንዲ ናብ ሸላ እቶ 
ንማንኪ ክንዲ ትኣስሮ ትሐቶ 
ጸረ ህዝቢ ዶ ይምል ዩ ሕቶ‘‘ 

 
እቲ ብህዝቡ ዝሐምም 



ጅግና ኣብ ዓንቀራ ዩ ዝለጉም 
ይምክት እንበር መዓስ ይሃድም 
ጅግናስ ምስ ስላያ እዩ ዝገጥም‘‘ 

 
ይበዝሕ ይበዝሕ ጨው ይነዝሕ 
ውዒሉ ገዲሩ ክወግሕዩ ክወግሕ‘‘ 
ባዶ ሰለስተ ሳተሊት ቲቪ ተኣደቢ 
ዓሻ ኣይኮነን ይዕዘብ ዩ ዘሎ ህዝቢ‘‘ 
ሪኢናዮ ጻዊዒት ኣቦና ሐጂ ሙሳ ትማሊ 
ኣብ ከተማ ኣስመራ ህዝባዊ ናዕቢ ብዕሊ 
 ዘመን እባ ህዝቢ ተላዒሉ እባ ኣይትበሊ‘‘ 

 
ኣበይ ነርኩም መንዩ ዝበለ 
መን ኣሎ ዋጋ ዘይከፈለ 

 ላንጋ ላንጋ ሕልና ኣልቦ ተኣለ  
ጸረ ህዝቢ ዋጋ ከፊልካ ዩ ዝእለ‘‘ 

 
ብሸፈጥ ዘይኮነ ብግብሪ ንዳሎ 
እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ 
ህዝቢ ሐገዝና ይጽበ ኣሎ‘‘ 

 
ብስኒት ክንገጥሞ ንኩፉእና ዝምነ 
እንተ ንውስን ስለያ  ምተሃደነ  

እንበር ብህግደፍ ዶ ንህዝቢ ምሃደነ 
ናብ ዓወት ኣይበጽሕን እዩ ዘይወሰነ‘‘ 

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



 
 


