
ንሕማም ተላገብ ዓገብ እባ ዓገብ  

ኤርትራ ዓዲ ጀጋኑ ዘበት ክትልገብ 
እቶም ቲፎዞ ኮይኖም ዝብሉ ዘብዘብ 
ልሳን ህወሐት ብልጽጋና ይተኣከብ 
ኩሉ ተታሒዙ ኣሎ ኣብ መዝገብ’’ 

 
ንፈላላዩ ስነ ሐሳብ ያዕ ንበሎ 

እዚ ህዝቢ ያኣኽሎ እባ ያኣኽሎ 
ብተደጋጋሚ መስዋእቲ ዝኸፈሎ 

ዕላሙኡ ከይሃረመ ካብ ስሩ ንንቀሎ’’ 

 
ዓገብ ዘይፈልጡ ብጀካ ጓይላ 

ህግደፋዊያን ናይ ህዝብና ሐበላ 
ንኤርትራዊት ኣደ ዝቐደመ ያኣኽላ 
እንዲ ኣበይ ኣለዉ ደቅና ትብላ 

ምስ ኢትዮጵያዊያን ትዘሉ ትዘላ’’ 
 

ኣታ ነዚ ህዝቢ ኣውሪዱሉ 
ኣቱም መራሒ ኣሎና ትብሉ 
ሕቶ ንማፍያዊ ጉጅለ ተዃሉ 
መን ኣሎ ቆጽሊ ዘውደቐሉ’’ 

 
ኣብ ጎቦታት ሳሕል ዝገበለ 

መን ድዩ እትው ከበለ 
መንድዩ መስዋእቲ ዘኽፈለ 
ብዋጋ ደምና ንሐነሽ ዝዓደለ 
ንህዝቢ ዓፋር ኢሉ ተኣለ 

ብፐትሮ ዶላር ምስ ተመወለ 
ንዓሰብ ንጠቕሚ ኢማራት ዘውዓለ’’ 



 
ህዝቢ ኤርትራ ሰሚዕኩም ዶ ወረ 

ብኣሜን በሃልቲ ኣብ ኣመሪካ ዝተዘመረ 
ጓይላ ህግደፍን ብልጽግነን ከም ዝዓመረ 
ትንቢት ሉኡኽ ኣስራተ ካሳ ስለ ዝሰመረ 

  ህግደፍ ብልጽግና ኣብ ጀነቫ ማዕረ ማዕረ’’ 
 

ምስ ተባሃጊ ባሕራ ዓሳታታ  
ኤርትራና ሃብታምዩ መሬታ 

ክልተ ዝኽራማታ 
ኣይኮነን ዶ ንህዝባ ትኸውን ንጎረቤታ 

እንታይ እሞ ዛጊት ኣይረኸበትን ሩፍታ’’ 
 

ከም ፓፓ ጋሎ ዝበልዎም ዝደግሙ 
ዓገብ ዘፈልጡ ከብዶም ብሕሙሙ 
ሐቂ ሸፊንኩም ንደቀባት ክተጸልሙ 
ዕርቂ ምስ ኤርትራዊያን ተሐሲሙ 

ጉጅለ መንድዩ ንጉጅለ ወያነ ዓዲሙ 
ምስ ብልጽጋና ውዲት ኣመሉዩ ደጊሙ’’ 

ሕኑቕ እንታይ የውጽእ ዓፍራ 
ብህግደፋዊያን ሰዓብቲ ጭፍራ 
ቅሳነት ሲኢኑ ህዝቢ ኤርትራ 

ሰላማዊ ሰልፊ ምስቶም ዝምነዩ ንባሕራ 
ኤረና ካብ ኢትዮጵያ ኣይኮነትን ሐራ’’ 

 
ንደርጊ ህዝባዊ ግንባር ምስ ተከኦ 
ሐዊ ኣጒዱ ነንዝተወለደ ክጥፍኦ 
ካብ ጉጅለ ኢሰያስ ሲኢኑ ኣዋጾኦ 
ከም እሳተ ጎመራ ነቲጉ ዝተፍኦ’’ 

 
ንሱን ሰዓብቱን ናይ ህዝብና መንሽሮ 
ምስ የመን ሱዳን ኢትዮጵያ እንባጋሮ 



ዓገብ ዘዝበለ ኣብ ጉድጓድ የስፍሮ 
ሽማዊ ነጻነት 30 ዓመት ኮይኑ ድሮ 

ንወይጦ ጃንዳ ህግደፍ ኣበይ ከይስቆሮ 
ጭርሖና ናብ ዘርከብ የርክብ ንቐይሮ’’ 

 
ኣብዘይ ሰምዓካ ደብሪ ኣይትማህለል 
ህግደፍ ክነብሑ ይሳግም ኣሎ ገመል 

ዓርከይ ያኣክል ዶ ንበል ኣታ ትም በል 
ህግደፋዊያን ቪቫ ኢትዮጵያ ጥራይ ንበል 

  መተካእታ ወዲ ኣፎም ንኣቢ እወ ንቅበል’’ 
 

ነቶም ንጹር ራኢን ዕላማን ዘለና 
ጃንዳ 1ን.2ን.3ን.ሐደ እዮም ንዓና 
ኤርትራ ንኤርትራዊያን ጭርሖና 
ህግደፍ ኮነ ህወሐት ብልጽግና 

ኣይኮኑን ወከልቱ ህዝብና’’  
 

ኣያ ዘለዎ ክበኪ 
ነያ ዘይብሉ ከብኪ 

ንሶም ይስስኑ ንሕና ንንኪ’’ 
 

ቅድሚ ኩሉ 
ህዝቢ ኤርትራ ክህሉ 
ንህዝብና ነእዊየሉ’’ 

 
ሃገራዊ ኣገልግሎት እቲ ተገፋዒ 
ኣብ ባይታ ምስ ወረድና ብወግዒ 

ሕጂ ውን ቀዳማይ ንለውጢ 
ምክልኻል ሐይልታትዩ ተጸዋዒ 

ኤርትራዊ መንነትዩ ናቱ መጸውዒ 
ኣይናትናን ዩ መሻረዊ መጣቕዒ 

ሕጂ ውን ህዝብናዩ ናትና መጸግዒ’’ 



 
ወይለኹም ሰዓብቲ ጉሒላ 

ሐንቲ መዓልቲ ኣላ 
ህግደፋዊያን ዝፍረዱላ  

ህዝብና ቆጽሊ ዘውድቐላ 
ሕጊ ተኺሉ ይርሐሰና ዝብለላ 

ኤርትራዊት ኣደ ብሐርነት ትድበሰላ’’  
 

ዓወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ’’ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ 
ሰማእታትና’’ሰዕረት ንጃንዳ ህግደፍን ዓንገልቶምን’’ ገጣሚ ኣባል ተ.ሐ.ኤ. 
በርሀ ዑቅባዝጊ ካብ ሃገር ጀርመን’’  
(16)መጋቢት 2021። 
 

 
 
 
 
 

 

 


