
ብልሳን ሃገራዊ ባይቶ ኣዳል ቲቪ 
ንለውጢ ሃገራዊ መጸዋዕታ ንህዝቢ 
ንኤርትራዊያን መቓልሕ ሃቢ’’ 

 
ሕጂ ውን ዓገብ 

ጉዳይና ንግበር ገበን ተቖጺሩ 
ኣታ ክንደይ ከ ትደፈሩ 

ከም ኢሰያስ ህዝቢ ክተድፍሩ 
ኣደታት ጀጋኑ ዳግማይ ክተቑሩሩ’’ 

  
 ኣንጭዋ ትሕለፍ ምእንቲ መግጎጎ 
ጸረ ቲ መሰሉን ሐርነቱን ዘሕደጎ 
ጻዊዒትስ በዚሕና ኳ ሐቢርና ክንሰጎ 
ባይቶ ኣብ ልዕሊ ባይቶ እባ ንሕደጎ’’ 

 
ኣብ ጸሐይ ዓራርቦ 
ኣቱም ሕልና ኣልቦ 
ብዘረባ ዶ ይፈርስ ጎቦ’’ 

 
ካድራት ዶ ስዉራት 
ተጸንቂቑ ድዩ ቲ ንያት 
ቃልሲ ንድሕሪት ምጉታት  
እዚኣስ ኣለዋ ብልሐት’’ 
ሕጂ ውን ዓገብ 

ኤርትራውነትና ኣይነፍኩሶ 
ሃገራዊ ጭርሖኻ ምለሶ 
ንህግደፍ ባዕልና ክነፍርሶ’’ 

 
ኣስላማይ ምስ ክስታናይ 



ኣይፋልኩምን ደቂ ኤረይ 
ተጋሩ ክቃለሱልካ ምጽባይ 
ኢድና ዓሚኹ ድዩ ማይ’’ 

 
ተጋደልቲ ጀብሃ ግንበር ነበር 
ንመንእሰይ ክንዲ ተባራበር 
ክንዲ ንመሬት ዓደቦኻ ውፈር 

ምስ ተጋሩ ሕበር 
ህግደፍ ብተጋሩ ኣይኮነን ዝሰዓር 
ኣብ ኤርትራ ብኤርትራዊያን እንበር’’ 

 
ሕጂ ውን ዓገብ 
ዘበን ግርንቢጢ 
ማይ ንዓቐብ 

ሐቂ ዶ ክንዛረብ’’ 
 

ተጋሩ ንስለና ዝኣተዉዎ ኩናት የለን 
 ንጉዳዮም እንበር 

ሕጂ ውን ናትና ንግበር’’ 
ኣነ ይፈልጥ በዚሑ 
ቃልሲ ቦኺሩ 

ኤርትራውነት ሐሲሩ’’ 
 

እንዳ ሰሐቑ 
መንንነትና ከሕቅቑ 
ክንደይ ከ ይደርቁ’’ 

 
ሕጂ ውን ዓገብ 

ካብ ሱሳታት ተጸፍዮም ዝጸንሑ 
ናይ ዓመታት ኮለል ሕጂስ በሩሁ 
ዩሁዳ ንዝኣመነ ኣሚኑዩ ኣሳፉሑ 



ካብ ቅያደል ዓማ ኣትሒዙ መሪሑ’’ 
 

ግን ከ ኣለናኪ ኤርትራ 
ደቀባት ዘይነድፍራ 
ብተጋሩ በኣምሐራ 
ካብ ምሕደራ ጭፍራ 
ባዕልና ሐራ ንገብራ’’  

 
ውሑድ ዶ ተጸሚምካ 
ኤርትራዊ ወደባት ኣጆኻ 
ሽምዓ ሰማእታትካ ባዕልኻ 

ኣብ ሐወልቶም ክተብርሆ ኢኻ’’ 
 

ሕጂ ውን ዓገብ 
ፍረ ኣልቦ ካብ ትዛረቡ 
ኤርትራዊያን ኑዑ ተኣከቡ 
ንፋስ ዘእቱ ቀዳድኩም ለግቡ’’ 

 
ንባድመ ብውዲት ከምዘይረከበ 
ብደም ህዝቢ ኤርትራ ምስ ዘቕበበ 
የምሕረሉ ዶ ብባድመ እንተ ተዛረበ 
ብዙሕዩ ታሪኽ ባድመ ዘየንበበ’’ 

 
ደንበ ፍትሒ ካብ ስራሕ ስለ ዝቦኾረ 

ንሳልሳይ ግዜ ደም ህዝቢ ኤርትራ ምስ ዛረ 
ኣይከሰርናኣን ደም ዘንብዕ ብኣርዮስ መደረ 
ደንበ ፍትሒ ዘይስኒትናዩ ንህዝብና ዘድፈረ’’ 

 
ኣብ ዓዲ ድኽማት ምልኪ ይነግስ 
ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላም ክነግስ 
ንጃንዳ ህግደፍ ሐቢርና ነልግስ’’ 



 
ሕጂ ውን ያኣክል ዓገብ ዓገብ  
ካብ ቲፎዞ ምዃን ልሳና ንኣክብ 
ብኤርትራዊ ንያት ልሳን ንዛረብ 
ብዘይ ፋስ ኣይወድቕንዩ ገረብ 

ሐቀኛ ለውጢ ብደቀባት ክምዝገብ’’ 
 

ዓወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ 
ሰማእታትና፣ስዕረት ንጃንዳ ህግደፍ ዓንገልቶምን፣ ገጣሚ ዉሽጡ ሕሩር 
ኣባል ተሐኤ በርሀ ዑቅባዝጊ ካብ ሃገር ጀርመን። 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


