ሕጂ ውን ናትና ንግበር
ካብ ሑሉፍ ጌጋና ንማሃር
ዕባራ ምኽንያታት ኣይንግበር
ኤርትራና ብደቀባታ ክትከብር’’
ኣውሊዔይ ክንተኽላ ኣብ ፎርቶ

ካብ ሕብሪ ምልውዋጥ ከም ነፋሒቶ
ካብ ዕንቅፋት ቃልሲ ምዃን ዘራጊቶ
ያኣክል ኤርትራዊያን ሕጂስ ሐቂ ንፍቶ’’
ጅግንነት ጀብሃ ኣብ 81 ኣኽቲሙ
ጅግንነት ግንባር ብ91 ተዛዚሙ
ወለዶ ሎሚ ጠርናፊ ሲኢኑ ኣዲሙ
ጀብሃ ግንባር ነበር ጸጽቡቑ ሕለሙ’’
ካብ 61 ን30 ዓመት ቃልሲ ንነጻነት
ካብ 91 ን30 ዓመት ቃልሲ ንሐርነት
ሰኣን ስኒት ክሳብ ሎሚ ተሳኢኑ ዓወት’’
ንወዲ ኣኽርያ ወዲ ዕዳጋ ዓርቢ ይፍልጦ
ገሪሙናሎ ንመን ኢኻ ኢድካ ተዋጣውጦ
ሃገራዊ ትጭርሖ ዘለኻ ኣቐዲምካ ፍለጦ’’
ኣምሐርኦም ተጋሩኦም ኩሎም
ኢትዮጵያዊያን ሐደ ዝሕልሞም
ድሮ ኳ ንስመራ ኮይኑ መዝምሮም’’
ማዓስ ኢና ብጉዳይና ንዛረቦ
ትግራይ ትዕወት ሕልና ኣልቦ

ንህዝቢ ኤርትራ ንዝብኢ ጎዶቦ
ከም ተንቤናይ ኣሕሊፍና ንሃቦ’’
ሕማቕ መምህር ሰነፋት ተማሃሮ የፍሪ
ብካድራት ደንበ ፍትሒ ኣትዩና ቁሪ
ን30 ዓመት ኣይሰጎምናን ዋላ ስድሪ’’
ህዝቢ ኤርትራ ጸገም ንቕሐት የብሉን
ንህዝቢ ኣዋሃሂዱ ብደገን ብውሽጥን
ክንዲ ሽሕ ሲኢኑ ንህግደፍ ዝብትን
ብስዉራት ካድራት በዚሑና ምብትታን
መንኻ ታ ሕጂ ውን ንህወሕት ትኣመን’’
ብንቅሐት ሰራዊት ተሐኤ ዝሰግኤ
ዓማ ክትሐቅቕያ ዝጨረሔ
ካድራት ጸረ ተሐኤ
ኣብ ተሐኤ ስለ ዝዘርገሔ’’
ሎኽመኛ ምስ ሰዓብቱ ንሱ
ንመሪሕ ተሐኤ መዓስ ከሲሱ
በቶም ስዉራት ካድራት ኣቢሉ
ምስ መራሕቱ ኣባኢሱ
ንሰራዊት ተሐኤ ዩ ኣፍሪሱ’’
ሰራዊት ተሐኤ ምስ ተሰደደ
ንዳግማይ ትንሳኤ ምስ ተወሃሃደ
ተሃሚልና ካብ ቀዳማዩ ዝገደደ
ጥርናፊ ክንዲ ሽሕ ስለ ዘይተወልደ
በቲኑና እግሪ እግርና እንዳ ኸደ’’
ምስ ተጋሩ ውዲት እንቢ

ኩሉ ምስ ኮነ ተዛራቢ
ክንዲ ሽሕ ተሳኢኑ ኣካቢ
መድሕን ዝኾኖ ሲኢኑ ህዝቢ’’
ገመል ሰሪቕካስ ጉንብሕ ጉንብሕ
ኣብ ዘመን ሕንፍሽፍሽ ኣነየ ዝመርሕ
ኣብ ባዶ ጥሩምባ ሐሶት ዝነፍሑ ሽሕ’’
ንውድባት ነጺጎም ንዘተ
ክንዲ ኣይተጠርነፍናን ወዘተ
ኣነ ይፈልጥ ዝብሉ ኤሊተ
ንሱዩ ንቃልስና ንድሕሪት ዝጎተተ
ትንፋስ ሰዂዖምሉ ንጉጅለ ገበተ’’
ኤርትራ ብመስዋእቲ ደቃ ከቢራ
ብማፍያዊ ጉጅለ ህግደፍ ሐሲራ
ካብ ራስ ቄሳር ክሳብ ራስ ዲሜራ
ርስትን መሬት ናይ ህዝቢ ኤርትራ
ሕልሚ ደቂ ኣሉላ ኣስመራ ኣስመራ
ኢድኩም ኣክቡ ብልጽግና ኣምሐራ’’
ዝኣመንካያ ድሙ ትጎተልካ ተመን
ሰኣን ጠርናፊ ክንዲ ሽሕ ምውናን
ንሱዩ ትርፉ ንሉኡኻ ኣስራት ምእማን
ንልዕሊ 50 ዓመታት ብዘይ ምግናን
ኣብ ደም ንጹህ ህዝቢ ዝሕብስ ሴጣን’’
ጋኔን ዓይኑ ዓዊሩ ብዋንጫ
ጀነራላት ስቡራት ኣፍንጫ
ውዲት ዝኣመሎም ደቂ ብጫ
ራስ ዲሜራ ኣይኮነትን ቅጫ

ንኢትዮጵያ ብናይ መን ምርጫ
ይጽበየኩም ኣሎ ናይ ደርጊ ዕጫ’’
ንጉዳይና ባዕልና ምስ ተቛጸጸርናዮ ኢና ንዕወት
ፍቕሪ እንበር ጽልኢ ኣይንደልን ምስ ጎረቤት
ሕጂዩ ሰዓቱ ንዓመታት ዝጨራሕናዮ ስምረት’’
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።

