
ነቲ ዝጨወየ ነጻነትካ 

ስዩም ኣብሎ እግሪ እግሩ ሲዒብካ 

መበል 16 ክፋል 

ሕድሪ ሰማእታትና ክቡር እዩ 

በርሀ ዑቁባዝጊ ሃገር ጀርመን 

እወ x x x ምስ ወደቕካ ህዝቢ ክድሕን 

ክኸውን ዩ ከመይ ዝግሕን// 

 
ወኪል ህዝቢ ኣይኮንካን ተባሂሉ 

ኣብ ናይ ማንደላ ቀብሪ 

ተኣኪቦም ዓበይቲ ናይ ዛ ምድሪ 

ብጀካ ኢሰያስ መዳናገሪ// 

ወካሊ ኣይኮንካ ምስ በልዎ  

 ካብ ዓበይቲ ናይ ዛ ምድሪ 

እወ ንብሎም ወሲኽና ነድሪ// 

ናይ ህዝቢ ኤረትራ ወካሊ 

ኣይኮንካን ተባሂሉ ትማሊ 

ንጽበ ኣሎና ንዓኻ ዝኣሊ 

ዝኸውን ናይ ህዝቢ ኣገልጋሊ// 



ኣብ ቲቪ ኤረ  

ሓሶት እንዳ መደረ 

ጅግንነትና ዝገበረ 

ነበረ ያ ነበረ// 

ቀደሙስ ኣቱም ደቂ ሃገር  

ንጀጋኑ ቀዲምዎም እንበር 

ክንዲ ዝፍረድ ዝእሰር 

ነዚ ዶ ይዋሃብ ወንበር// 

ናይ ህዝቢ ወካሊ 

ኣይኮንካን ተባሂሉ ትማሊ 

ኣደ ጀጋኑ ዓልሊ 

ዓው ኢልኪ ከምዚ በሊ  

እጽበ ኣለኹ ነዓኻ ዝኣሊ 

ፍትሒ ኣንጊሱ ዝኮነኒ መጽለሊ// 

መራሒ ጭፍራ ተባሂሉ 

ኣይኮንካ መራሒ ሃገር 

ቦታ የብልካን ወንበር  

ኣብ ናትና ማሕበር// 

እወ ኣይኮንካን ወካሊና 

ከም ስጋ ጉዚ ጎዛዚኻና 

ደምሒትካ ሒዝካ ጥፍኣልና 

ሃገርና ክንመርሕ ባዕልና 

ብስኒት ዓቕሚ ኣሎና 

ንለኣኽትኻ እዚዩ መልስና//  



43/ ዓመት ዝገበረ 

ብስዉር እንዳ ወፈረ 

ተንኮል እንዳ ፈሓረ 

ኣብ ሱዳን ዝተገበረ 

ሰሚዕናዮ የሎን ዝተሰወረ 

ክተጥፉኡና በብእብረ// 

ሃየ እባ ሃየ 

በ ባ ጎብየ 

ህዝቢ እንዳ ተሳቐየ 

ንድሕነቱ ንጉየ// 

እኒ ዓብለሎም  

ከም ኣመሎም 

ተንኮል ሓቢሎም 

መንነቶም ከጥፍኡሎም 

ዘግነት ክህብዎም   

ተሳማሚዖም  

ተቃወምቲ እንታይ ጉዶም 

ዶብ ሰጊሮም 

ዘየድሕኑ ህዝቦም 

 ዘይፍጽሙ ሕድሮም// 

ከም ኣመሉ ንሃገር 

ናብ ሓደጋ የውድቓ ሎ 

ውዲት ይኣልም ኣሎ 

ጅግና ኤረትራዊ ደሎ 



ንህዝቢ ተላዓል ዝብሎ// 

ወከሊ ህዝቢ 

 ኣይኮንካ ተባሂሉ 

ተቃወምቲ ተላዓሉ  

ግዜየ ተጠቐመሉ// 

ክነቅፍ ንተቃወምቲ 

ካብ ትኾኑ ተዛረብቲ   

ዘይትኾኑ ወሰንቲ 

ገዛና ክንስነሶ ሰቲ// 

ዝብኢ ስ  

ክሳብ ዝደልዎ ይሕንክስ 

ተቃወምቲ ክሳብ ማዓስ 

ተመኩሮ ኮለኩም ትኽስ 

ዘይትብሉ ብግስ// 

ታዓሪቖም ክሳብ ዝሰጉኹም 

ወይ ከም ቀደሞም  

ክሳብ ዘረክብኹም 

ወሲንኩም ቀድምዎም 

ቅድም ንድሕነት ነብስኹም 

ደሓር ክተድሕኑ ንህዝብኹም// 

ወካሊ ኣይኮንካን ተባሂሉ 

ተሞኩሮኹም ተጠቐምሉ  

ቆስሊ ኣየንበርናሉ በሉ// 

ብሰንካኻ ሲኢና ጠሊ 



እወ ንስኻ ሓናቒ ቀታሊ 

ኣይኮንካ ናይ ህዝቢ ወካሊ// 

ተቃወምቲ ሕበሩ 

ስምረትኩም ንዓለም ሓብሩ 

ወከልትኹም ድያስፎራ ክዞሩ 

ሕብረትኩም ንህዝቢ ክበስሩ// 

እዛ ሜሬት ዘይትፈቱ ናታ 

ደቃ ኣብ ዓዶም ሲኢኖም ቦታ 

ቅድሚ ነጻነታ ድሕሪ ነጻነታ 

ኩሉ ሳብ ጓኖት መራሕታ// 

ዓለም ወካሊ ህዝቢ  

ኣይኮንካን እንዳ በሎ  

ኣባትርና ነልዕሎ 

ንኤረትራ ከየረከባ ኮሎ// 

ንመራሒ እንባ ጋሮ 

ቶሎ ኢልና ንቀይሮ  

ንእንኮ ዓርኩ ክከስሮ 

ሓይልና ነሕብሮ// 

ንተቃወምቲ ከምዚ ክብል  

ኣይትቑጸርዎ ድፍረት 

ኤረትራ ከምዘይብላ ደቀባት  

ብዘይ ናታ እንዳ ተዘወረት 

ዓገብ ምድቃስኩም ኣብ ጎረበት// 

እወ ሕጅ ዝያዳ ኩሉ 



ሓድነትና የድሊ በሉ 

ንህዝብና ኤረትራ ንኹሉ 

ኣፋላላይ ዘይብሉ 

ጸልማት ክቕንጠጠሉ// 

ይጉሂ ኣለኹ ይጉሂ 

ካብ ተቃወምቲ ንሕቶይ 

ኣይረኸብኩሉን መብርሂ// 

ኣብ ጎቦ ኣዳል  

ንቃልሲ ዝጽወዔ 

ተቀበልቲ ሕድሪ ዓዋተ 

ቆላ ከበሳ ሓተ እሕና ሓተ  

እንታይ ትጽበዩ ደቂ ዓዋተ 

ብስርዓት ብገበተ  

ህዝቢ እንዳ ተካላበተ// 

ህዝቢ እንዳ ጠፍኤ 

ሕጂ ኸ ክንጽበዲና ጉባኤ 

2/ዓመት ሓሊፉ ከይተሰርሔ  

ጃንዳ ህግደፍ ክይተፈንጠሔ 

ጉባኤ ዘበት ኣድመዔ ሰርሔ// 

ክንደይ  

ጉባኤታት ዘይተጸወዔ 

እንታይ ከ ኣድመዔ 

ህዝቢ ደም እንዳ ነብዔ 

እንታይ ከ ተሰርሔ 



ዘዝተሓንጸጸ እንዳ ተፈንጠሔ// 

ካብካብካብካብ    ንዓመታንዓመታንዓመታንዓመታ    ድርሆድርሆድርሆድርሆ    

ለብዘበንለብዘበንለብዘበንለብዘበን    ይበልጽይበልጽይበልጽይበልጽ    ንቋቖሖንቋቖሖንቋቖሖንቋቖሖ    

ንኢሰያስ ዘፍርሖ 

ብ/ጀ/ፈ/ደ/ 

እንበር ንጉባኤ ዘጽደቖ 

ሉኡኻቱ ሰዲዱ ይፍንጥሖ 

ብ/ጀ/ፈ/ደ/ 

ስራሕ ንጀምር በቲ ዘፍርሖ 

ኣብ ጎነጽ ዝኣምን ጎነጽ የፍርሖ// 

ዓወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝብና 

ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ ሰማእታትና 

ሎሚ ዓመት ኤረና ግድን ዓወትና 

 ክከውንዩ ሸዊት ለምለም ዓድና 

ዕንወት ንህግደፍ ዝብሉ ይንበረልና// 


