ብኤርትራዊ ደም ዘይብሎም ሃንደስቲ
ህዝቢ ወሰናስን ኤርትራ ኣይትተሃመል
ከም ቀደምካ ኣብ ሪምካ ጋእ በል
ብሰለስተ ውዲተኛታት ከይትድህለል፣
ውዲተኛታት ደም ኤርትራዊያን ዝሰገሩ
ቁጽሪ ኮይኑ ንክልተ ንህዝብታት ክድምሩ
ሰለስተ ጎራሕት ንህዝቢ ኤርትራ ክጥሕሩ፣
ቅዱስ ዮውሃንስ ብግእዝ ሐደ መስከረም
ኣብ ባድመ ዝፈሰሰ ደምዩ ኣይኮነን ቀለም
ብውዲት ዘይናቱ ዝምነ ኣእጋሩ ይቅርሰም፣
ብኤርትራዊ ደም ዘይብሎም ሃንደስቲ
ሰለስተ ጎራሐት ብረቂቕ ውዲት ደረስቲ
ዘርእና ከጥፍኡ ዘርኢ ኤርትራዊ ርስቲ፣
እዚ ሎኽመኛ ከጽንተና ዝወጸ
ን27 ዓመት ዶብና ከይተሐንጸጸ
ጀጋኑ ዘጥፈኤ ብበሊሕ መላጸ፣
ብደም ጀጋኑ ላግጺ ናይ ህግደፍ

ኣብ ጸምጸም በረኻ ቀይሕ ምንጻፍ
ዶብ ከይሐንጸጽካ ተዓጠቕ ተሰለፍ፣
ዶብ ከይተሐንጸጸ ክንድዚ ጓይላ
ዶክተር ኣቢይ ኣይትብዝሕ ደበላ
መሲልኳ ዶ ኤርትራ ጀጋኑ ዘይብላ
ካብ ኣርዮስ ንኤርትራ ክጥቕልላ
ዘዋሃህድ ተሳኢኑ እንበር መዓንጣ
ናይ ደቂ ኤረይ ኣብ ቦታኣ እያ ዘላ፣
ኣዋዳድቃኹም ኣዋድቃ ፈረስ
ብቅልጽም ኤርትራዊያን ዝፈርስ
ከም ሃይለስላስየን መንግስቱ ዝፍደስ
ቀስ ጽባሕ ይበኪ ቀልጢፉ ዝሕጎስ
ህዝብና ዘበት ናብ ኢትዮጵያ ክሕወስ፣
መልሲ ንደብረጼንን ጀነራላቱን
ኤርትራን ባሕራን ንኤርትራዊያን
ተቓውሞና ንውዲተኛታትን ጋኔንን
እንበር ምስ ተጋሩ ደም የብልናን፣
ክውዕየካ ብማንካ ክዝሕለካ ብኢድካ
ደብረጽዮን ዘይናትካ እንዳ ተመነኻ

ካብ ባድመ ኣይንወጽእን እንዳበልካ
ሐላይ መንእሰያት እንተ መሲልካ
ካብ ውዲት ሐራ ማዓስ ይገብረካ፣
ዶባትና ብናይ ኣልጀርያ ውሳኔ
ዶብ ተሐንጺጹ ህዝቢ ከይቀሰነ
ኣርተፍሻል እንዳ በልካ ዘይኮነ
ህዝቢ ኤርትራ ስልጣኑ ምስ ወነነ
ሰናይ ጉርብትና ህዝብታት ንምነ፣
ኣነ ውን ከም ህዝበይ ምተሐጎስኩ
ንሰናይ ጉርብትና እንዳ ኣመጎስኩ
ንሐቀኛ ሰላም ኣነ ውን ምሳዕሳዕኩ፣
ኤርትራዊ ደንበ ተቃውሞ ደኣሞ
ንመሰሉ ዝቃለስ ፍትሒ ስለ ዝሐረሞ
ባእሲ የብልናን ምስ ተጋሩ ኣምሐራ ኦሮሞ
ኢሰያስ ምስ ኣምሐራ ንዓመታት ዝኣለሞ
ንውዲት ሰለስተ ጎራሐት ኣትሪርና ንቃወሞ፣
ሞት ሑጹይ ዓው ኢልካ ዘይብከዮ
ኡኩይ ካብ 65 ኣትሒዙ ዝተመነዮ
ኣስራተ ካሳ ምስጢር ኣስኒቑ ዘዕበዮ

ሎሚዶ ጽባሕ እንዳበለ ዝተጸበዮ
ኮይኑሉ ኣፍልቡ ክሃርም ሪኢናዮ፣
ንሎሚ ሳዕስዑ ጽባሕ እሞ እድዒ
ውዲት ሰለስተ ብጋህዲ ብወግዒ
ኣደ ቶም ጀጋኑ ኣይትኹንዮም ጸግዒ
ኣዚርኪ ሕሰቢ ዳግማይ ከይትነብዒ
ኣቦታት ውን ኣይትእመንዎ ንመዘንግዒ፣
ሰብ ኒሕ ዘይተንበርከኹ ኣለዉ
ልሳን ህዝቦም ኮይኖም ዝጸንሑ
ንፍትሐዊት ኤርትራ ዝሰርሑ
ህግደፍ ነዊሕ ኣበይ ከይጸንሑ
ደጊም ውዲቱ ተፈሊጥ እዩ ሸርሑ
ብውሽጢ ተዳሊኩም ጥራይ ጽንሑ፣
ኣጆኹም ኣፍቀርቲ ሃገር
ደቂ ኤረይ ንሳነ ንፋቕር
ሰብ ኣይነብርንዩ ታሪኽ እንበር፣
ዓወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ« ክብርን ሞጎስን
ንጀጋኑ ሰማእታትና«ስዕረት ንህግደፋዊያን ዓንገልቶምን« ካብ
ዉሽጡ ሑሩር«ኣባል ተሐኤ«በርሀ ዑቅባዝጊ ሃገር ጀርመን።

