ጥሪ ከደት !!
ወራሕቲ ይመፁ ይኸዱ
ናይተፈጥሮ ህግጋት ኮይኑ መገዱ
እተን ወራሕቲ 12 ተ ንብለን
መስከረም፤ጥቅምቲ፤ህዳር፤ታሕሳስ፤
ጥሪ ኢልና ንፅውዐን
ኩለን ወራሕቲ ናይባዕለን ግደ ለወን ።

75 ዓ/ም ታሕሳስ አነ ልዝክራ ፤
ናይ ስቃይ መከራ ወርሒ ኢያ ነይራ።
ብዙሓት ተጋሩ ልተኣሰሩላ ፤
ትግራወይቲ ኣዶ ደኒና ልበኸየትላ።

እቲ ገፈፋ ደርጊ ምእሳር ተጋሩ
ብዙሕ ዓመታት ኣቑፂሩዩ ነይሩ
ዘርኢ ትግራዋይ ልምጥፋእዩ ሚስጥሩ ።

ትግራዋይ ልምጥፋእ ህንደይ ለይተፈተነ፡
ትግራዋይ ይቃለስ ብሓቦ ብወነ፤
ጅግና ልወልድ ከምኒ ወያነ፤
ምስክር ጀግንነቱ ብሓዊ ልተፈተነ ።
ላም ባልዋለችበት ኩበት ለቀማ ይብሉ ኣማሓሩ፤
ቖልዓ፤ሽማግለ ከርሸለ ኮይኑ ሰፈሩ ።

ናይ ኢሰፓ ስርዓት ናይ ኢሰፓ ፍትሒ፤
ኣብ ከብዲ ትግራዋይ ኣእትኢሉ ፍርሒ።
የካቲት ልወለዶ ጅግና ተጋዳላይ ፤
ንሱ ናሃለወ መን ይነኸኣ ትግራይ
እምቢ ጠንጠነኒ ኣይግዛእይ በሃላይ
ፅቡቕ ዲሞክራሲ ንህዝቢ መምሀራይ።

ተጋዳላይ ጅግና ዉሉደ የካቲት
በረኻ ወፂኡ ፀላእቱ ክምክት ።

ዕልልታ ለስማዕካያ ትግራወይቲዶ፤
ጅግና ወዲ የካቲት ሽምካውን ኮማንዶ፤
ስራሕኻ የሓልፍ ካብ ውሉድ ወለዶ ።

ጥሪ ከደት የካቲት ተተርኢሳ፤
ካብ ኩለን ወራሕቲ ፍሉይቲያ ንሳ፤
ጥሪ ወርሒ ናይ መርዓ ደርዓ ስርዓት
ጥሪ ወርሒ ናይ ኢየሱስ ጥምቀት፤
ጥሪ ወርሒ (30) ዋሕስ እሱራት፤
ጥሪ 30 ፍርቂ ለይቲ ኮይኑ ሃሎ ሃሎ፤
ትብሉ ሰሚዕና፡ ምቑሕ ኣበይሎ።

ደርጊ መሲሉና
ፍርሒ ኣትዩ ኣብኻብድና
ደርጊ ከምኣመሉ መን ኮን ይርሽን ኢዩ በልና፤
እቲ ሃሎ ሃሎ ናትና መዃኑ ምስፈለጥና፤

ሱረና ዕጥቕጥቕ ኾነይ መነይ ኢልና፤
ብ 15 ደቓይቕ ተበገስ ኣጆኹም ተባሂልና
ኦፐረሽን ኣግኣዚ ኮማንዶ ኢና ብልበሉና፤
ካውኡማ ተበገስ ኮነ ከርሸለ ላብ ደሕሪት ሓዲግና።

ካብኡማ ታይ ክውገዐሉ!
በልና ኮነ ፍሰሃ ወሰላም
ወኣግኣዞ ለኣዳም
ወያነ ትግራይ ኣሰሮ ለሰይጣን(ደርጊ)
ወረሰዮሙ ለእሱራን ።

ከርሸለ መቐለ ታይ ኮን በልኺ፤
ኮማንዶ መፂኡ ብልሰማዕኺ፤
ሓዚንኺ ዶ ክኾን ምቑሕ ብልሰኣንኺ፤
ተሓጉስኪ ዶ ክኾን እሱር ክምንዛዕ ካብ ጎጓኺ።
ኣነማ ተሓጉሰ ሰሚዐ ተበገስ፤
ተርእዩኒ ነይሩ እንዳ ደርጊ ትሕመስ።

እቲ ፀልማት ናብራ ተቓዲዱ፤
መሬት ብፀልማቱ ብርሃን ነይሩ መገዱ።
ሓለንጋይ ኮማንዶ ኣብ ጎነይ ገይረ፤
ጉዕዞይ ጀመርኹ ፀሓይ ተይመረረ።
ልደኸመ የለን እቲኹላ ፀልማት፤
ወይ ደርገፍገፍ ወይከ ዕንቅፋት፤

ብጉሓት ሓሊፍና መይዳ ምስዓቐበት።

ኣሻሓት እሱራት ክተውፅኡ መስዋእቲ ልኾንኹም
ታይ ክብል ኾይነ ኣነስ መንግስተ ሰማያት ያዋርስኹም።

ተጋሩ ኹልና ምስ ውድብና ንሕበር፤
ብበለካ ለኽዐካ ከይንብገር፤
ብፀላኢ ወረ ከይንሽበር፤
ስርሒት ወድብና ልዘለኣለም ይንበር።

ምስጋና፡ ንተጋደልቲ ፡ህዝባዊ፡ወያነ ሓርነት ትግራይ።
ብስም ደቂ ኣግኣዚ።

