ጸላእትና መንዮም ? ?
(ተቛወምቲ ድዮም ወይ ጸላእቲ ? ? )
ጸላእትና ነለሊ; በዓል መንዮም
ብተበግሶ ኣመሪካ: ተወዱቦም
ምስ ወያነ ብምስጢር: ተማኺሮም
ንከይፍለጡ: ቆርበት ቢጊዕ ተኸዱኖም
ተገዯስትን ሓለይቲን ሕዝቢ: ተመሲሎም
ካብ ካርታ ከጥፍኡና: እዩ እቲ መዯቦም

ስም ስውኣትና: የልዕሉ ከይሓፈሩ
ምስ ወያነ ብሕቡእ: እናተማኸሩ
እወ እቶም ሬሳ ሰማእታትና: ዝፈሓሩ
እዚኦምሲ ኣራዊትዮም: ክንዯይከ ይዯፍሩ

ንነብሶም ይጽውዕዋ ኢሎም “ተቓወምቲ”
እቲ ኩሉ ሽጣርኦም: ዝጥቐምሉ ስልቲ
ሃገራውያን ኮይንካ ምቕራብ”ዩ: ተስቖርቆርቲ
ሃገርና እትገብሮ ምዕባሌ: ከይፍለጥ ምእንቲ
ነናእሽቱ ሕጽረታት እዮም ዝዝርዝሩ በብሓንቲ

ዯለይቲ ዯሞክራሲን ፍትሒን: ኢና እናበልካ
ሄይ!! ኣብ ግብሪ ከተውዕል: መዯብ ናይ ኣመሪካ
ምስ ከልቦም ወያነ ብሕቡእ: እናተማሰጠርካ
ከንቱ እዩ ኣይትድከም: ካብ ሕጂ ክነግረካ

ብጣዕሚ ዘገርም እዩ ናይዚኦም : ወይ ጉድ!
ሕዝቢና ተዋሪደ: በዞም ብበዓል ጁጅ-ማጁጅ

ሕዝቢ ኤርትራ: ካብ ቀዯም ካብ ጥንቲ
ጸላእቱ እፈልጥ እዩ: ፈልዩ በብሓንቲ
መጀመርያ ካብ ቀዯም ናይ ኣመሪካ መንግስቲ
ካልኣይ በብግዚኡ ዝመጹ ናይ ኢትዮጽያ መራሕቲ

ንሕና ዱሞክራሲ :ሰብኣዊ መሰል: ኢና ንሕሉ
እናበሉ ይወራዘዩ : የዋህ ሰብ ከታልሉ
ነዚ ሓሶታት ዝኣምን: ዓሻ ሰብ ዶ ይህሉ
ናይ ኣመሪካ ዯሞክራሲ ናይ ዉሕዲት እንዲኣሉ

ዱሞክራሲ እምብኣር: ናይ ብሓቂ ትርጉሙ
ምሕላው እዩ: ናይቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ጥቕሙ

እስከ ንመርምር: ኣብ ሳልሳይ ዓለም
ምስ ተገላገላ: ካብ ናይ መግዛእቲ ጸገም
ነዱፈን ኣጽዱቀን: እቲ ዝዯሊኦ ቕዋም
ዯሞክራሲ ክሃንጻ: ተበገሳ ሰብ ክግረም
ግን ረብሕኡ ዝጎዯሎ: ኢምፐርያሊዝም
ዕልዋታት/መንግስቲ ኣውፈረ: ንዑኡ ዝጠቕም
ኣርዑት-ባርነት ድማ ፈጠረ: ነዮኮሎንያሊዝም

ጸላኢና ወያነ: ጥራይ ዘይኮነ: እቲ ኸልቢ
ዋና ናይቲ ኸልቢ ኣሎ: ካብኡ ዝዓቢ
እስከ ሕሰብ መርምር: ግበር ቅሩብ ልቢ
ብስም ዱሞክራሲ: ክንዯይ ጠፊኡ ህዝቢ
ኢራቕ: ሊቢያ: ሲርያ .. ርኤ ኣብዚ ከባቢ
ሞትን ህልቂትን ኮይነን: ዘስካሕክሕ ንተዓዛቢ
ኢዶም እይስእኖም ድኣ: ኣምላኽ ኮነ ረቢ

ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ኮይኖም ቀንዱ ጸላእቲ
ኣሎዉ ኸኣ ዉሽጣውያን: ሙሽሙሻት ከሓድቲ

በዓል መን ምዃኖም: ንምፍላጦም ክንምርምር
ሊቅ ምዃን ኣየድልን:ወይ ምግባር ተኣምር
ገሊኦም ዝኸሰሩ እዮም: ዘይብሎም ሓዲር
ገሊኦም ሰላም ዘይፈልጡ: ብዘይካ ዕግርግር
ገለ ናይ ጸላኢ ዕሱባት: ኣብ ናይ CIA ዯብተር
ገለ መታለልቲ እዮም: በዓል ሰራቒ -ፈገር
2% ዘይከፍሉ: በዓል ኣነ ጥራይ ይንበር
ገለ ብስልጣን ዝሓከሉ: ጎዯሎ ስነምግባር
ዝበዝሑ ግን ጁጅ ማጁጅ: ዘይ ዯቂ ሃገር
ብርቱዕ ጸገም ዘሎዎም: ናይ መንነት ሽግር
ሓዯስቲ ሃይማኖታት ናይ ሰይጣን ኣምር
ብናይ ጸላኢ ትእዛዝ: ሕብሮም ዝቀያይር
ገለ የዋሃት ኣመንቲ: ዘይገብሩ ምርምር
ተታሊሎም: ዝስዕቡ: ዘሕዝን እዩ ዘሕፍር

ህዝቢ ኢርትራ: ብዯሙ ምስ ረኸባ ነጻነት
እፎይ ከይበለ ተዋፊረ: ኣብ ናይ ሃገር ህንጸት
ዝተቃለሰሉ ዕላማ: ምእንቲ ከብጽሖ ናብ ዯረት
ነቲ ናይ ብሓቂ ዱሞክራሲ: ንክገብረሉ ሰረት
ናይቲ ዝበዝሕ ክፍሊ ህዝቢ: .ኣምሓየሾ ሂወት
ምዕባሌታት ድማ ተራእየ: ዓመት በብዓመት

ገዛእቲ ሃርጓፋት : ነዚ ምስ ኣሰንበዶም
ንከሓድቲ ኮራኩሮም ወያኔ: ኣባቢዶም
ዉግእ ከፈቱልና: መሳርያታት ኣዕጢቖም

ህዝቢ ኤርትራ ምስ ተዓወተ: ሳላ ጅግንነቱ
ጸላኢ ሰላም ንግበር በለ; ኣበይ ድኣ ክኣቱ
ናይ መጨረሻን/ቀያድን: ድማ ነበረ ስነ-መጎቱ
ኣብዚ እውን ህዝብና: ሰዓረ ተማጒቱ
ወያነ ግን ነጸጎ: ተማኺሩ ምስ ጎይቶቱ
UN,ONU ,EU…ኣጽቀጠጡ: በዓል ከንቱ-መንቱ

እዚ ጥራይ ኣይኮነን: በዯል ኣብ ልዕሊ ኤርትራ
ኩለን እተን ዱሞክራሲ ኣለና: ኢለን ዝፍክራ
ሕጋውነት ናይቲ ዉሳኔ: ኣብ ክንዱ ዘኽብራ
ተጠውየን ንኤርትራ: እገዲኤን ኣትረራ

በዚ እዉ ንኤርትራ: ምብርካኽ ምስ ኣበየን
ሓድነት ናይ ህዝቡ: ከነድክሞ ኣሎና ኢለን
ናይ ቀሊል ዑቕባ: ንኤርትራውያን ፈልየን
ዜጋታትና ንክስዯደ: ዉዱተን ወጢነን

ኣውራጃውነት ዘርግሓ: ዓሌት ወገንነት
ክፈላልያ “ዉን ጀመራ: ሰብ ብሃይማኖት
እዚ ግን ኣብ ሃገርና: ስለ ዘይብሉ መሰረት
ህዝብና ነጸጎ: ነዚ ኩሉ ናቶም ክፍኣት

እዚ ኩሉ ተንኮል: ምስራሕ ምስ ኣበየ
ካልእ ስልቲ ንክፈጥር: ጸላኢ ዯለየ
እዉይ! እዉይ! እናበለ እናእወዬ
ምኽሪ ንክረክብ: ናብ ጎይተቱ ጎዬዬ

ሓድነቱ ካብ ኮነ: ምስጢር ዓወቱ
እንታይከ ይኸውን: ምስጢር ሓድነቱ

ክፈልጡ መታን : እቲ ቀንዱ ምኽንያቱ
ክመራመሩ ጀመሩ: ብዙሕ ሰብ እናሓተቱ

ምስጢሩ ህግዯፍ ምዃኑ: ህዝባዊ ግንባር
ዓው ኢሎም ኣረድእዎም: ኩሎም ብሓባር
ነዚ መሪሕ ዉድብና: ንምጥፋእ ንምስባር
ካብሽዑ እዩ ዝነቐለ ከነዕልለኩም እምበኣር

እቲ ኣብቲ መጀመርያ: ዝገበሮ ፈተነ
ሕዝብን መንግስትን: ክፈላሊ ሃቀነ
እዚ ከንቱ ከይሰርሓሎም: ምስ ባነነ
መጥቃዕቶም: ኣብ ልዕሊ መራሒና ኮነ

እወ እዚ መራሒ: ጅግና ከመይ ዝበለ
ጸገም ሕዝቡ: ኣብ ዕሸሉ ዘስተብሃለ
ኣነ ክህብ እምበር: ክወስድ ከይበለ
እቲ ምሉእ ዕድሚኡ: ንሃገሩ ዘገልገለ

ምስ ጸላኢ ተሳማሚዑ: ህዝቡ ስለ ዘይመዝመዘ
ሃብቲ ሃገሩ: ኣብ ባንክታቶም ስለ ዘይውሓዘ
መብጽዓ ናይ ስውኣት: ዕላማኡ ስለ ዝሓዘ
ዱክታቶር እናበልካ: ጽቡቕ ስሙ ተመረዘ

እዚ ኹሉ ሓሶት: ዝተገበረ ኩሉ ጸለመ
ንኤርትራ ንምብትታን: እዩ ኔሩ ዝዓለመ
ኣብ ዋሽንግቶን/ኣመሪካ: ብሕቡእ ዝተኣልመ
ንወያነ ተምሓላለፈሉ: ነዚ ሓሳድ ዝተረግመ

ንርኤ ኣበይ ቦታ ኣሎ: ኣብዚ ዓለም ክቢ
ኣብ ንእስነቱ: ብዘይ ማይ ብዘይ መግቢ
ኣብ ዕብየቱ: ብዘይ ዯሞዝ ብዘይ ዓስቢ
ዝጸዓረን ዝሰርሐን: ከይተሓለለ ብዯንቢ
እስከ ኩሉኹም መስክሩ: ብሓቂ ብልቢ
ህዝባዊ ግንባር ጥራይ እዩ: መሪሕ-ህዝቢ

በሉ ጸላእትና መርሚርና: ነጺርና ካብ ፈለጥና
እቲ ሕቶ ካብ ኮነ ትሃሉዶ ኣይትሃሉ ሃገርና
በቲ ሓዯ ዯመኛ ጽላኢ: በቲ ሓዯ ንፈትዎ ህዝብና
ንሕናኸ ኣብዚ ጉዲይዚ: እንታይ እዩ ምርጫና
ኣብ ጎኒ መንግስትን ህዝብን: ኮይና” ዶ ነድሕና
ወይ ዕጫ ናይ ሶማልን ሊብያን ኮንጎን. ይኹና

ወያነን: ኣመሪካን ከዲዓትን ካብ ኮኑ ጸላእቲ
ንሕና ገጥ ንበል ኣብ ጎኒ ሕዝቢ ምስ መንግስቲ
ቀስ ኢልና ንፈትሖ: ዉሽጣዊ ሽግርና በብሓንቲ
ህዝብና ኣብ ሰላምን ቅሳነትን: ክነብር ምእንቲ

ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ንስማእታትና
ዉድቀት ንወያኔንን ጎይቶቱን ኮራኩሩን
ዓወት ንሓፋሽ
ስዩም ኣርኣያ

