
ውዲት ጦርሰራዊት ከበግስ‘ዩ ሰውራ 

 

ጦር ሰራዊት ኣንታ ጦር ሰራዊት፣ 

ተምሃራይ ኩሉ ዘጽረኻዮ ‘መንፊት፣ 

ሓረስታይ ኤርትራ ዘሕደግካዮ ነዊት፣ 

ቆላዑትና ኩሎም ከላእካዮም ሰዊት፣ 

ሰራሕተኛ ኩሉ ጌርካዮ ኣራዊት። 

 

ጦር ሰራዊት  ፎርቶ፣ ደንጎሎ ማይሓባር፣ 

ውላድካ ሰሪዕካ ኣብ ህዝባዊ ግንባር፣ 

ከሰላ ጀመርካ ጀብሃ ብምዕግርጋር፣ 

ባርካ ሳሕል ኩሉ ብዘይ ሓደ ጠርጣር፣ 

ኩላ ኣጽኒትካያ ብዘይ ሓደ ንጣር። 

 

ጦር ሰራዊት ሳሕል ጦርሰራዊት ባርካ፣ 

ተጋዳላይ መሰል ‘ሰሊፍካ  ኣሰርካ፣  

ንሓደ ትቐትል፣ ንሓደ ትቕጥቅጥ፣ ንሓደ ትኣስር፣ 

ሓደ መንካዕ ትብሎ፣ ሓደ የሚን፣ 

ሓደ ሓማ ትብሎ፣ ሓደ ሰረ፣ ሓደ ‘ከለጉዛይ፣ 

ንኽስታናይ ትብሎ፣ ከይቀትለካ ኣስላማይ፣ 

በታቲንካ፣ በታቲንካ፣ ሰላሊዕካ፣ ጠጠቕካዮ ውዑይ ማይ። 



ጦር ሰራዊት  እከይ ሒዝካ ንወያነ፣ 

ኣብ ጀብሃ ዘለካ ንኽትፈዲ ሕነ፣ 

ሰራዊት ሓርነት ርእሱ ከየድነነ፣  

ደፋእካዮ ሱዳን ተረፍ ዝተደፍነ፣ 

ነጻነት ደንጎየ ሓርነት በነነ፣ 

ኩሉ በተንካዮ ሓቂ ዝወነነ። 

 

ጦር ሰራዊት  ከተምስል ኣቲኻ ነ’ስመራ፣ 

ሰማያዊት ኣውሊዕ ጉሒፍካ ባንዴራ፣ 

ረፈረንድም በልካ ንይምሰል ንጃህራ፣ 

ኣንድነት ክተክል ህግደፍ ዝምስጢራ፣ 

ህዝባዊ ተጓሕፈት ጽሩራ ባንዴራ፣ 

ኣሕጽር ኣበልካያ ናይ ሰላሳ ዕምራ፣ 

በሓትካያ ኩላ ክትድፈን ኣሰራ። 

 

ጦር ሰራዊት  ፎርቶ ታማራት ‘ዲባራ፣ 

ባረንቱ ተሰነይ ከሰላ እታ ኣውራ፣ 

ወረርካየን ግዲ ክትፈጥር ሽበራ፣ 

ከሰላ ክትክሕዳ እዛ ኣደ ሰውራ፣ 

ምብራቕ ሱዳን ኩላ ዓስከርካላ ሻራ፣ 

ምድሪ ዓሊ ቢታይ መሳጊድ ዓሸራ። 



ጦር ሰራዊት  ዓሰብ፣ ስግር እምባ ሶይራ፣ 

ገማግም ኣዱሊስ ዙላ ምድረ ባሕራ፣ 

ስግር ኢልካ ደሴት ሓንሽ ቤት ዑንቱራ፣ 

ንየመን ገስገስካ ክትቁርምዳ እግራ፣ 

ኤርትራና ወጸት ደሴታት ከሲራ፣ 

 

ከተምስል ቅዋም ምርጫ ክግበር፣ 

ነገር ተዃተኹካ ናይ ጦር ነገር፣ 

ባድመ ወረርካ ሃገር ንኽትሕምስ፣ 

ጸሓፍቲ፣ መራሕቲ፣ ኩሎም ንኽትርምስ፣ 

ምርጫ ክትዓጹ መንእሰይ ክትድምስስ። 

 

ጦር ሰራዊት ዓሰብ፣ ኩላ ራስ ዱሚራ፣ 

ጎር ቤት ዓሊ ሚራሕ ጂቡቲ ሰጊራ፣ 

ፈረንሳ ረጊጻ ኩላ ምድረ ባሕራ፣ 

ነገር ኣሳበበት ክትወጽእ ሓሪራ፣ 

ቐጠር ኣረኪባ ክትሕሉ ባንዴራ፣ 

ሰላሳ ዓመታስ ፋብሪካ ወረራ። 

 

 

 



ጦር ሰራዊት ከተምስል ኣቲኻያ ‘ስመራ፣ 

ኣዲስ ምስ ረሓቐት ህወሓት ኣስፊራ፣ 

ኦቶቡስ ተዓጽወት እንተላይ በረራ፣ 

ዳግማይ ንኽትምለስ ኣሊማ ፍሒራ፣ 

ዱባይ፣ ጂዳ፣ ካይሮ፣ ኩሉ ኣሳሲራ፣ 

መራሒ ረኸበት ዝስዕብ ኣሰራ፣ 

ኣራት ኪሎ ምልስ ኣይከሰርናን ኢላ። 

 

ትዝክርወንዶ ጦርሰ ናይ መኪና፣ 

ተረስዐ ታርጋ ዘመን ኤረ ኢራ፣ 

ተመሊሳ መጸት ቅልቅል ብመጠራ፣ 

መቐለ ክትኣቱ ብሰንዓፈ ጌራ፣ 

መቐለ ክትኣቱ ዓዲ ግራት ጌራ፣ 

ኣብኡ ንኽውዳእ ናይ ኣንድነት ሴራ፣ 

ውዲት ጦርሰራዊት ከበግስዩ ሰውራ። 

 

 

ሃይለማርያም ተስፋይ 

ሳንድየጎ ካሊፎርንያ 

ሕዳር 18, 2020 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


