
ነቲ ዝጨወየ ነሳነትካ 

ስዩም ኣብሎ እግሪ እግሩ ሲዒብካ 

መበል 15 ክፋል 

ሕድሪ ሰማእታትና ክቡር እዩ 

በርሀ ዑቁባዝጊ ሃገር ጀርምርን 

2014 ዓመት ስዕረት 

ጃንዳ ህግደፍን ዓንገልቱን 

(ንህዝቢ ኤረትራ ዓመት ሓርነት) 

 
ጀነራል ባዓል ኣርባዕተ ጽሪራ 

ተሸፊንካ ዶ ጸሊም ነጸላ 

ንኸዳዓት ምሕረት ዘይብላ 

ከምኣ ያ ትጽበየኩም ኣላ//  

ስርሒት ስቶኮሎም  



ደለይቲ ፍትሒ ሰሚሮም 

ንህግደፍ ተዓዊቶምሎም// 

 
ስብሓት  

ንሳ ያ ትርፋ ንህዝቢ ዝኸድዔ 

ጉጅለኹም ንህዝቢ ዘንበዔ 

ዓገብ ተባሂሉ እንተ ዘይሰምዔ 

ሸየጥቲ ዓዶም በዚሑ ብደዔ// 

ስብሓት  

ንመቃስቱ ብሓሶት ዝከሰሰ 

ውዲት ክኣልም ዝተበገሰ 

ሕፍረት ተሸፊኑ ምስ ተመልሰ 

ከም ኩሉ ግዝየ ተሓጉሰ 

ካብ ደለይቲ ፍትሒ ደቂሰ// 



ተዓዚብካ ዶ ስብሓት 

ናይ ደለይቲ ፍትሒ ትብዓት 

መኪቶምኻ ብንቕሓት// 

ስብሓት 

ንኑጹሃት ከጥፍእ 

ንኢሰያስ ዝደገፎ 

ጀነራል ግልፎ 

ተባሂካ ፎ ፎ 

ብድም መቃልስቱ 

ምስ መልኤ ናቱ ቆፎ   

መልኣኹ ዝገደፎ// 

ስብሓት 

ንብዓት ሓርገጽ ትነብዑ 

ሕጂ ኸ ንመ ክተዘንግዑ 

ህዝባዊ ማዕበል ሓዊ 

ከይተፍኤ ተጸግዑ// 

ስብሓት 

ጀነራል ኢሰያስ ዝቆርሖ 



ቢኢዱ ከም ቆልዓ ዝገንሖ 

ሰሚዕካዮ ዶ እቲ ጭርሖ 

ንሓቀኛ ዶ ሕቶ ህዝቢ የፍርሖ// 

ስብሓት መንደላይ ተመን 

ካብ ፍትሓውያን  

ደጊም  ዝሽፈን የሎን   

ኣብ ኩሉ ከም ዘለና  እመን 

ገሮምኻ ነጸላ ክትሽፈን// 

ስብሓት ደጊም የሎን  

ምብላዕ ወርቂ ቢሻ 

 ተሓቢእካ መገሻ 

ሽወደን ኣይኮነን  

ናይ ሳሕል ጣሻ 

ኣብ ክሳድካ ኣሎ  

ደም እኒ ጥሒሻ// 

ስብሓት 

ናይ ማንኪ ሒዝካያ 

ህድማ ብጽርግያ 



ንስኻ ውን ህድማ ጉያ 

ኣብ ሽውደን ደጊምካያ// 

ስብሓት 

እንተ ፈሊጥካያ 

ስራሕ ከዳዕ ንሳ እያ 

ከምታ ንጀጋኑ ክተጥፍእ  

ነጸላ ዝተሸፈንካያ 

ኣብ ስቶኮሎም ደጊምካያ// 

ስብሓት 

ካብ ሳሕል ጀሚርካ 

ንጹህ ተመሲልካ 

ጀጋኑ ዘጽነትካ 

ያኣክለካ ሎምስ ተፈጥካ  

ንዓመታት ኣዳናጊርካ// 

ስብሓት 

ናይ ቀረባ ፎርቶ  

ኣሎ ኣይትስሓቶ 

ከም ዘለካ ትሕተቶ 



ድም ጀጋኑ ፈሲሱ  

ኣይተርፍን ንኮንቶ// 

ስብሓት 

ኣጥፊእኩም ንደቁ 

ሂሂ ፈሊትናዮ ጠንቁ 

ንደምሒት ክትክኡ 

ኣጀንዳኹም ተፈሊጡ 

ከም ተመን መርዚ ዝተፍኡ// 

ስብሓት 

ኤረትራ ኣትሸጥም ኣትለወጥም   

ምስ ሰምዔ ውራገ ከምዚ ዝበለ 

ዋጋ ካላት ለምን ኣትሸጥም// 

እወ ጉጅለ ሸፋቱ 

ሓንሳብ ንሓነሽ  

ሓንሳብ ንባድመ 

ሐዊ ትሽርጥጡ 

ንኤረትራ ክትሸጡ 

ዕላኹም ተፈሊጡ// 



ስብሓት 

ሃገር ገርኩማ ምድረ በዳ 

ማይ ባኒ ኮይኑ ብሪጋ 

ኣደታት ደቀን ክሕደጋ 

ብዘይ ዋጋ ክሰርሑ ዲጋ// 

ብፉሑኽ እንዳ ተላሕጉ 

ገዛና ኣትዮሞ ሕንጉጉ 

ምሳሕ ድራር ዘሕድጉ// 

እንዳ ደቐሉ ካብ ደቁ 

ንወደባት ካብ ዓዱ ዘልቅቑ 

ኢሰያስ ኣረኪብዎም ጸጽቡቑ  

ፍታሕ የለን ጭፍራ ከይወደቑ 

ምስ ጉጅለ ከይተበርቆቑ// 

ገዛ ደምሒት ኩሉ ዝርከቦ 

ኣብ ገዛ ጀጋኑ ኩሉ ኣልቦ 

ወደባት ዓቕሉ ምስ ጸበቦ 

ተሰዲዱ ንዓዱ ደርቢዩላ ኩቦ// 

ግን ተስፋ ከይቆረጽና ብሓቦ 



ንዓድና ካብ ንድርብየላ ክቦ 

ንጉጅለ ሸፋቱ ኢልና ሻንቦ ሻንቦ 

ጉሒፍና ንህዝቢ ሓርነት ነረክቦ// 

ፈዳይ ሕነ  

ምስ ጀመረ ስርሑ 

ነዊሕ ዶ ከይትጸንሑ 

ህዝቢ ባኣኹም ሰኪሑ 

ደጊም በሊሑ ዩ ነቂሑ// 

ኢሰያስ ምስ ጭፍራኻ 

ንደቀባታ ኣጥፊእካ 

ንደምሒት ሒዝካ 

ክተርፋ ዕደ ነሳእካ// 

ሎሚ ኣብ ሽወደን ጽባሕ 

ኣብ ኤረትራ ትባሃል ሓሕ 

ኣኽሉ ተሓቢእካ ምብጻሕ 

ኣፍካ መሊእካ 

ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ምንባሕ// 

ኣቱም ንህግደፍ ትድግፉ 



ቁሩብ ዘይትስከፉ 

ከም ዝብኢ ቁልቁል ኣፉ 

ሓሶት ጎሲምኩም ትልፍልፉ 

ኣብ 2014 ን 

ምስ ጭፍራ ከይትጓሓፉ 

ምስ ደለይቲ ፍትሒ ተሰለፉ 

ህግደፋዊያን ክትንሓፉ// 

ዓወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝቢ ኤረትራ 

ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ ሰማእታትና 

ኤረና ሎሚ ዓመት ክኸውንዩ ሸዊት ለምለም 

ዕንወት ንጃንዳ ህግደፍን ዓንገልቶምን 

 


