ጦብላሕታ ዱሮ ነጻነት 24 ጉንቦት 1991፤ ሕጂ ዝረኤ ዘሎ ክድዓትን ።

ንፋስ ነፊሱ በይኑ ዓይነቱ፣
ቅድም ዘይንፈልጦ ፍሉይ ባህሪያቱ፣
ብቐስታ ዝሓልፍ ትሑት ፍጥነቱ፣
በየን ይመጽእ ናበይ ኣንፈቱ፣
እንታይ’ዩ መግለጺኡ እንታይኸ መልእኽቱ፣
መልሲ ኣይረኸቡን ሽዑ ዝሓተቱ።
24 ግንቦት ዓርቢ መዓልቲ፣
ኣብቲ ዝነበርናዮ ሰሙናዊ ዕረፍቲ፣
ሰባት ክበጻጽሑ ናብዚ ናብቲ፣
ሓንቲ ጥራይ ነይራ ናይዕላል ኣርእስቲ፣
እቲ ፍሉይ ንፋስ ናይቲ ዕለት’ቲ፣
ዘረባ ጥራይ ብኡ ሰባይ ምስ ሰበይቲ።
እንታይ ኮን ሒዙ’ዩ ከመጸና?
መቕጸልታ ሽግር ድዩ ህቦቡላ ዶሮና?
ናይ ራህዋ ምልክት ድዩ ዝናብ ደበና?
ወይስ ሓዘን ጓሂ ህልቒት ህዝብና?
ናይ ዓወት ብስራት ብርሃን ባና?
ሕቶታት ቀጸለ እናተኸታተለ ጌና።
ንመሬት ዓቢጡዋ ዊዒሉ ምስ ሓደረ፣
ዓቢ ይኹን ንኡሽተይ ኩሉ ተሸገረ፣
ንጉሆ ብእዋኑ ምድሪ ከይቀተረ፣
ምስጢራዊ ንፋስ ክንህር ጀመረ፣
ብሹሽታን ህቡብታን ከምቲ ዝነበረ፣
ብምብራቕ ጀሚሩ ንምዕራብ ቀጸለ።
ብዝተሓዋወሰ ስሚዒት ነዳዲ ሃልሃል፣
ፍርሂ ሸቕልቅል ተስፋ ምስ ሃንቀውታ፣
ኣጓጉል ኣይቅሳነት ናፍቖት ሃረርታ፣
ኣይሓዘን ኣይሓጎስ ኣይስቓይ ደስታ፣
ንብዓት ሕንቕንቕ ምስኡ ፍሽኽታ፣
ልቢ ተለብለበ ነደረ ትርግታ።
ሽውው... ኢሉ ከምዝሓልፍ ደበና ነሓሰ፣
ስሑው ግን ፍሉይ ነጠብጣብ እናፍሰሰ፣
ምስጢራዊ ንፋስ ብናሕሪ ገስገሰ፣

ጽቡቕ ምስ ሕማቕ ከይሓዋወሰ፣
ውሑድ ግን ፍሩይ ቃላት ኣዝኒቡ ገስገሰ፣
ኣብ ኣእዛን ኣሽሓት ሰማዕቲ ብቑልጡፍ ነገሰ።
ይብላ ‘ተን ቃላት ብጉቡእ ምስ ተሰርዓ፣
ብስራት! ብስራት! ኤርትራ ሃገርና ናጻ ወጺኣ፣
ምስናይ ኣስመራ ዋና ከተማኣ፣
ቀሲኑ ክነብር ህዝቢ ቆላ ከበሰኣ፣
ክብርን መጎስን ንኹሎም ጀጋኑኣ፣
ዘኣለማዊ ዝኽሪ ንዝሓለፉ በጃኣ።
ቖልዑ ዓንደሩ ናበሉ ኤረየ ኤረና፣
ኮቦሮ ዊሒዱ መጸ ጀሪካና፣
ጓይላ ተተኽለ ኣብኩሉ ጎደና፣
ደባሎ ደበሉ ድምጹ ኣስመዔ ማሰኛ፣
ኣደታት ዓለላ ኮሪዔን ብስሪሂት ጅግና፣
ድሕሪ’ዚ ኩሉስ ወይጦታት ይፍጠሩ ነይበላ።
ህዝበይ ኣይንኹን መሕብኢ ዓያሹ፣
ኣስመራ ከለዎም መቕለ ዝገሹ፣
ኣብክንዲ ኣብ ልምዓት ሃገር ኢዶም ዝሕወሱ፣
ንስራሕ ዋርሳይ እካኣሎ ዘነኣእሱ፣
ወገንነት ዓለትነት፣ ቀደም ዝተረፈ ዘሔድሱ፣
ጌጋ ንቡር’ዩ ንብሎም ንዑ ኣብልብኹም ተመለሱ።
ማዕጾና ኣይንኸፈት ንሓያላን ጎበጥቲ፣
መስሎኺ ከይረኽቡ ይስጠም መሳኹቲ፣
መትከሎም ተንኮልዩ ሓድነት ህዝቢ ዘረግቲ፣
ኣግሂዶም ዝዛረቡሉ’ዩ ረብሓኦም ጠመቲ፣
ወዲ ሃገር ክስእን ንሶም ክምዝሙዙ ሃብቲ፣
ፈሪሃ ኣምላክ ዘይብሎም እከይ ሰይጣውንቲ።
ድቅስ ነይሓድሩ ክሳብ ዝረኽቡ ድሌቶም፣
ሃሱስ ይቖጽሩ ክኸውን መፍትሕ መእተዊቶም፣
ዕድል ኮይኑ መስኮት እንተድኣ ከፊቶም፣
ኣብነብስኻ ይጠብቁ ከም ቁርዲድ፣

ደምካ ይመጽዩ ክሳብ ትኽርድድ፣
ሃገር ባርዕ ያትዋ ኩላ ከኣ ትነድድ።
ንርኤ ሃገራት ኣብ ዓለምና፣
ሃብታማት ዝነበራ ሞደል ንኹልና፣

ሰላም ዝሰፈነን ዝኣምና እስላም ክርስትና፣
መሬተን ዝፍልፍል ናፍታ በንዚና፣
ካልእ በበይኑ ዓይነት ማዕድን ዝውንና፣
ፋሕ ጭንግራሕ ኣትዩወን ብሰንኪ ምትእትታው ጓና።
ኩልና ንዝክር ህልቂት ሩዋንዳ፣
ሬሳ ቶኾሚሩ ክመስል እኽሊ ኣብ ዳንዳ፣
ዓለም ብዓለማ ጉህያ ኩላ ሰንቢዳ።
ሃገር ናይጀሪያ ሃታም ብተፈጥሮ፣
ህዝባ ሲኢኑ ጽሩይ ማይ ንጎሮሮ፣
ካብዚ ዝዓቢ የሎን ቶሞኡሮ።
ሰማል ሓደ ዝእምነታ፣
ሃብታም ባሕሪ ተቐኒትታ፣
ብድኽነት ኮይና መጨረሽታ።
ሽግር ከንያ ንመን ዘይገረሞ፣
ህዝባ ክቃተል ብጎዞሞ፣
ንሰብ ይትረፍ ንእንስሳ ገረሞ።
ሃገር ግብጺ ዝነበረት ሰላም፣
ፍልልይ ምስ ጀመረ ኣብ መንጎ ክስታን ኣስላም፣
ህዝባ ተተፋኒኑ ኮይኑዎ ሕማም።
ሊብያ ሓንቲ ካብተን ፍልጥቲ ብሃብቲ፣
ውግእ ሕድሕድ ኮይና ለይቲ ምስ መዓልቲ፣
ሎሚ ዳርጋ ተሪፋ ህይብላ መንግስቲ።
ቅሳነት ዝሰኣነት ኣፍጋኒስታን፣
ጉዱ ዘይፈለጠ ይሓሚ ታላባን፣
እቲ ሽግር ግን ኢድ ምትእትታው’ዩ ናይ ምዕራባውያን።
ኩቡር ታሪኽን ሃብትን እትውንን ዒራቕ፣
ሎሚ ዝደኸየት ሃገር ኮይና ኣብ ማእከላይ ምብራቕ፣
ህዝባ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በጺሑ ዝኣብየሉ ምትዕራቕ።
እሞ ካብ ረኤና እዚ ኩሉ ቶሞኩሮ፣
ዋላዃ እንተኾነ ሕማቕ ክትዝክሮ፣
ንቑኑዕ ሰብ ዘለዎ ኣእሙሮ፣
ይሕግዝ ሃገር ከያትዉ መንሹሮ።
ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ንሱዉኣትና።
ዓወት ንሓፋስህ።
ገብረንጉስ መስመር።

