
 

 

 
 

ኣልማዛዊ ድምጺ : ዓውታ ናጽነት  
 

ብህድኣት እዩ ዝጉዓዝ : ኣይኮነን ብዓውታ 
ምኽሩ ምስ'ቲ ውፉይ : ናይ ሃገር ዋልታ  
ነቲ ብእዝኑ ዘይኮነ : ብልቡ ዝሰምዕ 
ብዓይኑ ዘይኮነ : ብኣእምሮኡ ዝጥመት  

ምእንቲ ራህዋ ንጽባሕ : ናይ ሎሚ ጸገም ዝቡርኲት :: 
 

ኣማን ብኣማን እወ  ! 
ብስራት ናጽነት ! ይጓዝም ኣሎ ብቐትሪ 
ብጩራታት ብርሃን : ናብ'ቶም ሰብ ሕድሪ 
ናይ ሎሚ ጉዕዞ : ዘይኮነ ከም ትማሊ 
ንሓያላት ኣስጊድና : ምስጋም ብዓቕሊ 
ንራህዋ ፈልዩ ! ካብ ሕሰም ንኽፈሊ 
ንብራኸ ምዕባለ  ንዕብየት ፈልፋሊ :: 

 
ጥዑም ፋል ናይ ሰላም : 

ኣብ ሃገር ክብሪ : ሃገር ናጽነት  
የዳምጽ ኣሎ ብህድኣት 

ካብ ድነ ወጺኡ : ተቐልቂሉ ናብ ቅርዓት 
ናብቶም ኣለይቲ'ዛ ሃገር : ናብ ኩሎም ውጹዓት 
ከይመስለና ናብ ገለ ቁንጣሮ ውሑዳት 
ናብቶም ዝከናኸኑዋ : እልፊ ኣእላፋት   
ንዯቂ ከተማ ይኹን : ንሰብ ገጠራት :: 

 
ንኹሉ ክበጽሖ ብማዕረ   
ነቲ ዝጸዓረ ብዘይ መብረ  

ነቲ ወሰናስን ክሕሉ ኣብ ድፈዓት ዝሓዯረ 
ነቲ ሃገር ክሃንጽ ኣላዳ ዝወፈረ 

ነቲ ኣብ መኸተ ዝጸንዐ :  ሕድሩ ዘየዕበረ 
ናጽነት ፍርያታ ከተካፍል ንኹሉ ብማዕረ :: 

 
የዳምጽ ኣሎ ጥዑም ፋል ናይ ናጽነት 

ምኽሩ ይልግስ : ነቶም ንቑልቁል ዝሰጠጡ 
ድሕሪት ዝተረፈ : ከርክቦም ንብጾቱ 
እቲ ዝሓከለ : ጥዕስ ይበል ተኣሪሙ  
ናብ ህዝቡ ክሕወስ ክዓምም ንዳእቱ 

ሽሻይ ናጽነት ክቋዯስ : ምስ ኩሎም ፈተውቱ 
እቲ ግዜ ሕጂ እዩ : ናይ ጽባሕ ክላእ'ዩ ውዕለቱ :: 

 
እዛ ናጽነት : ወሬዛ ናይ ኤርትራ ! 

ትፍልፍል መመሊሳ :  ሕልፊ እንዲያ ወቂባ  
ማድኣ ተቐሪፉ : ክበንን ጸበባ 

ከርሳ ጠሊሉ : ክትቅዳሕ መዓረ-ጸባ 



 

ኣቦታት ዯብሉ : ዓልላ ሰብ ሕዮባ  
ንሰናይ ዘመን : ንበሎ መርሓባ 

መንእሰያት ተረከቡ : ሕድሪ ናይቲ ጅግና 
ኤርትራ ሂያብ ሰማእት : እነሀትለ'ንዶ ዓምቢባ :: 

 
እቲ ውቁብ ምስላ : የብረቕርቕ ኣሎ ተመሊሱ 

ኩሉ ዝብህጋ : ኣመና ተሓጒሹ 
ግምጃ ንኽስልማ : ነኺሱ ኣብ መትከሉ 
ለይቲን ቀትሪን : ኣብ ስራሕ'ዩ ከቲቱ : 

 
ሕድሪ ከተግብር ማሕላ ብጾቱ 
ጸኒዑ ከጽንዕ : ብብልሒ መኪቱ 

ህልውነኣ ንምውራቕ ነታ ዘላቶ ኣባዚሑ 
ሂወት ይምንጥዋ : ቀዲሑ ካብ'ታ ሩሑ : 

 
ዲጋታት መሊኡ ግርሁ ሰቢሑ 
ኣግራብ ጠጢዑ መሬት ተሰሊሙ 
ጥሜት ነፊጹ ኣብ ገሊኡ ሃቲፉ 

ትምህርቲ ብከፈር ዲግሪታት ተጨሪሑ 
ሕክምና ማዕቢሉ ንሚለንዩም ረቲዑ 
ጽርጊያ ተሰሪሑ ገጠርን ከተማን ኣላጊቡ 
ናጽነት ምስበርቐ እንዲዩ ባና ሓጎስ ዯጊሑ :: 

 
እዛ ናጽነት  ክጥዕም እቲ ቃና  

ኣይንሳ እንዲያ ቀንዴል ናይ ልቢና 
ሕልፊን ትርፊን ርስቲ ናይ ኩላትና  
ኣልፋን ኦሜጋን : ሕመረት መንነትና : 

 
ናጽነት ረኺብና ዯልዲልና ንረግጽ 
ፍትሒ ክነግስ ንዯብዮ ንዓመጽ 

ዝመጸ እንተመጸ : ኣይብለናን ድምብርጽ 
ንስለኺ ናጽነት : ኪዳንና መሊስና ነሐድስ : 

 

ጽንዓት ብጽንዓት ንልምዓት ! 
 

ዘላለማዊ ሞጎስን ክብሪን ንጀጋኑ ሰማእታትና 
 

ዓወት ንሓፋሽ : 
መድሃኔ ተስፋኣለም 22.05.2019 ጀርመን  


