
                                                      
ኤርትራ ንኤርትራዊያን ጨሪሖም 

ጅግና ኣቦና ራእሲ ተሰማ ኣስመሮም
ኣቦና ሸኽ ዓብደል ቃስር ከቢረ ንዓለም
ብጅግንነት ኣብ መጋባእያ ሐቢሮም’’

ዓለም ንመሰል ህዝቢ ኤርትራ ጠሊማ
ኣሕሊፋ ሂባትና ንሃይለ ስላሴ ሃጎሊማ

ሹዑ ህዝቢ ኤርትራ ገድሊ ጀሚሩ ክጋደል
ጅግና ሐምድ እድሪስ ዓዋተ ኣብ ጎቦ ኣዳል

ዕጥቃዊ ቃልሲ ተመስሪቱ ብ61 መስከረም
ን30 ዓመት ተቃሊሱ ብ91 ክሳብ ዝዛዘም

እነሆ ጥልመት ብጃንዳ ህግደፍ ይዳጋገም
ንጸረ ሐርነትናን መሰልናን ሐቢርና ንግጠም’’

 ጸረ ህዝቢ ንሕና ዕላማናን ጭርሖ ህዝባዊ ግንባር
ተጋድሎ ሐርነት ኤርትራ ጸዊዓ ክንሰርሕ ብሐባር
ተጊሪህና ደኣ እንበር ዕላምኦም ንፈልጦ ብተግባር

  ዩሁዳ ይጓየሎ ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ንምድማር’’

ብመስዋእቲ ካብ ራስ ቄሳር ክሳብ ራስ ዲሜራ
ቀያሕትን ጸለምትን ከፊላ ሃገርና ኤርትራ

ካብ መግዛእቲ ኢትዮጵያ መስ ኮነት ሐራ’’

ይሖው ይሖው ወዲኡና ቁሪ
መራሒ ህግደፍ ኮይኑ ኣማሐዳሪ
ተጠሊሙ ናይ ስዉኣትና ሕድሪ

ህዝቢ ኤርትራ ብዩሁዳ ሲኢኑ ክብሪ
ንኣወል መልሚሎም ብሐሶት መዳሪ''

ሜስ ንዘይ ፈልጥ የጥርጦ
ተልእኾ ሉኡል ኩሉ ይፍለጦ

ጉጅለ ህወሐት ዘምሃረቶ ወይጦ
ከም በረኸት ስምኦን ክሳብ ትውሕጦ’’

ዋይ ኤርትራዊ መንእሰይ ዝረኸብካዮ 
ንምክልኻ ሐይልታት ዘይሽሙ ህብካዮ



ሉኡል ጋይሚ ናይ ህወሐት ዋህዮ
ንሐላዊ ሪሙ ስራዊት ዩሁዳ ሰሚኻዮ

ንኣዶሊስ ናይና ዝብል ጠበቓ ኮንካዮ’’

ካብ ራስ ቄሳር ክሳብ ራስ ዲሜራ
ንኣዶሊስ ወሲኽካ ንምድራ ባሕራ
ወናኒ ርስቱ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ''

ክልተ ጎራሐት ሐሙኹሽቲ ስንቆም
ን.ተ.ሐ.ኤ ንምፍራስ ብሐባር ሰሪሖም
ሕጂ ውን ንኤርትራዊያን ኣንበርኪኾም

ከም ቀደሞም 
ጽባሕ ዕላምኦምዩ ዝዓርቆም''

ንህዝቢ ኤርትራ ክንኮኖ ዋሕስ
ንድሕነቱ ብደገ ሞ ንበል ብግስ

ሐቢርና ንጉጅለ ህግደፍ ክነፍርስ’’

ናእሽቱ ኩኑ ቀዳሞት ዓበይቲ
ናይ 2021 ክፍለ ዘመና ተዋሳእቲ
ናይ ፖለቲካ ፈላጣት ኢና በሃልቲ
ኣይትረሰዑ ምዃንኩም ተሐተቲ

ሕጀዩ እዋኑ ክንከውን ወሰንቲ’’

ጉጅለ ኢሰያስ ስለ ዝኾነ ዛዛሚ
ህዝብና ተሸሚሙ ናብ ሰልሚ

ዕድልና ኮይኑ በኒኑ ቲ ሕልሚ’’
 

ምፍልላይ ሎምስ ያኣክለና ዓደቦይ
ብሐማሴን ኣከለጉዛይ ሰራየ ደቂ ኤረይ
ሰንሒት ሳሕል ባርካ ኢልካ ምፍልላይ

 ንሰምሃር ደንካልያ ጉጅለ ኢሰያስዩ ኣባይ
ኢደይ ኢድካ ንበል ንህግደፍ ንምእላይ                                 

ከም ወትሩ ብለበዋ ክዛዝሞ ንግጥመይ’’



ዓወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ’’ ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ 
ሰማእታትና’’ስዕረት ንጃንዳ ህግደፍን ዓንገልቶምን’’ ገጣሚ ኣባል 
ተ.ሐ.ኤ በርሀ ዑቅባዝጊ ካብ ሃገር ጀርመን 05 08 2022።


