ዴምጹ ንኽሰምዕ ክስበር ጽጥታ
ታሪኽ ከስተማቕር ክንገር ብዒውታ
ዒለም ክትሰምዕ ከይትሓልፎ ብሽፍንታ
ሂያው ታሪኹ ከይኸውን ዛንታ
እወ ! ታሪኽ ጀጋኑና : ናይ ሓቂ ዋልታ
ናጽነት ልበሱ ንሃገር ብምልእታ
ታሪኾም ከሰኒ ብመለኸት እብልታ
ልክዕ ልክዐ ክነግር ንዒለም ብምልእታ :
ኣዴሃ እንዱኹም : ጅግና ንጉስ ናይ ሓርነት
በቲ ጽንኩር ገዴልኹም : ዝኾመርኩም ዒወት
ሃገር ዝፈጠርኩም . ስዑርኩም ንሞት
ግስጋሰ ጉዕዞኹም . ዝዛሪ ከም ፈለግ
ትጓዝሙ ኣናብስ : ንምውሓስ ልዐላውነት
ዝነቐጸ ጥለልኩም : ዝይትዲነዩ ብምኩሓት. :
እወ ፈቃር ርህሩህ ዒቃል ሓየት
ዯቂ ሓራስ ነብሪ : ፈጠርቲ ሓዴነት
ተጋዲልይ ሓላል : ጎይታ ባሕሪ መሬት
ንጹህ ጻዕዲ ልቢ ክምስክረልኩም ብኡነት
መስዋእቲኹም እንዴዩ ጥልላ ነዛ ቅዴስቲ መሬት:
ሓላላት ምዃንኩም ሃሪፍና ክትውስኹ ዕዴመ
ተኣምር ክትሰርሑ ንጉዕዞና ይተዛመ
ተመክሮኹም ከተውርሱና ካብ'ቲ ቐዯመ
ከተናዝዝዋ ገና : ነዛ ዒለም ልባ ዝባዯመ :
ሕዴሪኹም ኣቋምቱ ነቲ ጅግና ሞይቱ ዝበለ
ጅግና ዯኣ መኣስ ሞይቱ : ስጋኡ'ዩ ዝተኸወለ
እነሀ'ንድ ትልሙ ዒምቢቡ ዝበለገ
ንዲእቲ ክሓፍስ ህዝቡ ዝዒሰለ
ፍረ ጻዕሩ'ድ ኣይኮነን ብርሃን ናጽነት ዝተልዏ.
መን'ሞ ኣሎ ከምኡ ጽንዏ ኪዲኑ
ሕዴሪ ዝተቐበለ መብጸዒ ብጾቱ
ብትብዒት ዝመከተ : ከይተቐንወ ብጽዖቱ
ዕላማኡ ዝነኸሰ ክሳብ ዕለተ መስዋኣቱ
ነዛ ቋሕ ሰም'ኳ :እንታይ ነይርዎ :
መጋረጃ ሰማያት : ንሂሉ እንተዝኽፈት
ባሕሪ ዯሪቑ እንተዝቐርብ ክሕተት
ሑቚፊ ኣኽራናት ብግቡእ እንተዝብርበር
ኣግራብ'ውን ዕዴል እንተዝወሃብ ሰራዉሩ ክግትር
ክብሪ ምረኸበ ኩሉ ከዲምጽ ኣእዛኑ እንትዝውጥር :
እወ ክምስክሩ ኩሉ ዝፈልጥዎ ክነግሩ
ንታሪኾም ካብ ሱሩ ጀሚሮ ክሳብ ዒንቀሩ
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ዒቒሮሞ ለዉ ምስጢር ኩሉ ክብርበሩ
ተወሪቑ ክነብር ንንተዕለት ንሓዋሩ :
እወ : ታሪኽ
ናይቲ ኮኾብ ኤርትራ ኣብ መሬቱ ንሳፍፍ
ኣብ ጎላጉል ሃገሩ : ከም ረባዕ ዝዕንዴር
ቅያታት ፈጺሙ : ንጸላእቱ ክቐብር
ነቲ ንጹህ ዯሙ ንዴሕነት ህዝቡ ፈልፍል
ብስብርባር ኣዕጽምቱ ድባቱ ዝኽልል
ዴልየታቱ ዝቐበረ ባንዳራኡ ከተምበልብል :
እወ ታሪኽ
ናይቲ ኣብ ኲናት ዝዯበለ ኣብ ፈቐድ ግምባር
ንሕልሚ ጸላእቱ : ይሃበ ዕዴል
ንዯርጎኛ ዝጎይሐ: ኣብ ጎቦታት ሳሕል
ነዚ ፍቑር ህዝቡ : ዝወለዏ ፋና ናጽነት ቀንዳል :
እወ ! ታሪኽ; ናይ'ቲ ጠምየ ጸሚአ ዯኺመ ይብል
መሬት ከም ዐንቂ ጸቢባ ፍጹም ይሕለል
ዛንታኡ ክዯምቕ ክትፈልጦ'ዛ ዒለም
ንኡስ ወለድ : ቅያኡ ከኽብር
ጅግንነቱ ኩሉ ይበርበር ይነገር :
እወ ! ታሪኽ : ናይቲ ኣዴሃ ብጻይ : ምስ ኩሉ ዝሳነ
ትንፋስ ናጽነት : ፈዲይ ሕነ
በዒል ዴርብ ዕጥቂ : ኣብ ኩሉ ዝውፈ
ጸላእቱ ቀጺዐ : ስዮማይ በለ:
እወ ! ታሪኽ :
ናይቲ ብናይ ሃገር ጉዲይ ወትሩ ዕጡቕ
ንናይ ህዝቡ ዴሕነት ሂወቱ ይበቅቕ
ንነብሰይ ይብል ከም ፍጡር ኣዲም
ብዕላማ ቅዩዴ ንራህዋ ንሰላም :
እወ ! ታሪኽ
ናይ'ቲ ጎዯሎ ይብሉ ብኹሉ ምሉእ
ኣብ መትከሉ ጽኑዕ ብታህዱዴ ይርዕዴ
ገጹ ይኣስር ወትሩ ግዜ ሕጉስ
ህርመት ልቡ ሓዯ _ ቃሉ ይዒጽፍ
ኣምላኽ ቀቢኡዎ ብኹሉ ክነግስ
ወርቃዊ ታሪኽ ሰኒደ ብቅያታቱ
ሂወቱ ዝወፈ ክሳብ ዕለተ መስዋእቱ :
ልኣለማዊ ክብሪን ሞጎስን ንጀጋኑ ሰማእታትና
ዒወት ንሓፋሽ
መዴሃኔ ተስፋኣለም 19:06:2019
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