ዜኾነ ኾይኑስ ፅኑዕ መሬት ርገፅ !
ዕሊማና እንተኾይኑ ንርትዑ ንፌትሒ፣
ፀገማት ፇሉና ከነቕምጥ መፌትሒ፣
ነገራት ብሚዚኑ ሓቂ’ውን ከምሊታ፣
ብምኽንያት ክንዲኒ ከይሓወስና ያታ፡፡

ኣብ‘ዙ መድረኽ‘ዙ ተዋሳኣይ በዙሑ፣
ምረፁ ንዒይ! ንዒይ! ኮይኑ ቀንዱ ስርሑ፣
ኩነታት ተፇጢሩ ክሳብ ዜዲኒ ህዜቢ፣
ንኡሽተይ ሸው ከነብል ርእይቶ ተዒዚቢ፡፡

እነሆኸስ ጀመርና በቲ ዜተሰየመ፣
ብሕለፌ ስርሒቱ ዒሇም ስዯመመ፣
ብስለጥ ልምዒቱ ፌርያት ጥዒመ፣
ግንከ ከይደ ከይደ ብልሑ ዜጎተመ፡፡

ብዘሕ‘ኳ እንተኾነ እንሕበነለ ስርሒት፣
ግን ቀሉል ኣይነበረን ዜተፇፀመ ድኽመት፣
ንወረጃ ውድብና ጉሃየ፡ ዜኸዯነ ክስመት፣
ከይደ ከይደ ድማ እተወና ዯልሃመት፡፡

መችይዎ መንበር ምስተተርኣሰ ፌርናሽ፣
መንፉት ቃልሲ ሪቑ ምስተኣከበ ርካሽ፣
ተሸርሺሩ ክብርታት ወያነ ተቖፂሩ ብሊሽ፣
ጣብያታትና ኮይነን መዏንዯሪ ነጭሇባሽ፡፡
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ኣሸሙናና እናበሇ ጎበዜ እንትዋ፣
ወዮ በሉሕ ውድብ ጎተመ፡ ዯን፣
ፌርያት ወያነ፡ ብባልዕ ከዯ እናነቐ፣
ሃይሃይታ ናይ ሇውጢ ኮይንዎ ቀ፡፡

በዒል ግዛ ኹለ ስልጣን ዜጨበጠ፣
ጮማ እናቖረፀ ውስኪ እናጨሇጠ፣
ፌትሒ ተሳኢኑ ስርዒት እናጎበጠ፣
ይሓልፇለ ህዜቢ ብድኽነት ተመሇጠ፡፡

ከም ዯቂ ዚግራ ፊሕ ብትን በሇ ተጋዲሊይ፣
እቲ ስድራ ስውእ‘ውን ተሪፈ ብይኣሊይ፣
ኣብ መስርዕ ድኽነት ወፂኡ ቀዲማይ፣
ካብ‘ዙ ንሊዕሉኸ እንታይ ይህለ መግረማይ፡፡

ዜቐዯመ ዒፇና ኣውዱቑስ፡ ተፃዑንዎ ዒፇና፣
ህዜቢ ኣቤት እንተበሇ ተሳኢኑ ዲይና፣
ውድብ መዒረይ ብኔትዎርክ ተጣጢና፣
ተቓሊሳይ ናብ ወሰኑ በዒልዋና ኮይኑ ጓና፡፡

ነገር ኣብ ትኩሱ ይዜምር ሇጋሲ፣
ሕድሪ ተቐባሉ ክመስል ገስጋሲ፣
ግን! ግዛ መቃልዑ ፌፁም የናሕሲ፣
ሇካስ መናውሒ ስልጣን ዜተሓብአ መሲ፡፡
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ተሓድሶ ከይትዕሪ መስመራ ሰፉሊ፣
ምትዕርራይ እናተብሃሇ ይእከብ ጕሒሊ፣
ኔትዎርክ እናጣጠንካ እንኮሊይ ስሇሊ፣
መናውሒ ስልጣን ተረኺቡሇይ ሜሊ፡፡

ኩነታትና ሕማቕ ኣሎ እንተተብሃሇ ኣድግና፣
ዜምንጨት ምእንታ ከይተርፍ ረጊሑ ወዱኡና፣
ጎይትኡ ምስእዊ ግን፣ ይብል እንታይባ ወሪደና፣
ቁሩብ ይሓንኽ፣ ሎሚ ተገልቢጡ ሃዋርያ ኮይኑልና፡፡

ወዱሰብ ሎሚ፡ ወዱሰብ ቀዯም ዜነበረ፣
ብክልሰ-ሓሳብ‘ምበር ኣይኮነን ፌፁም ማዕረ፣
ኣብ‘ዙ ስርዒት‘ዙ እውን ብዘሕ እንተተመረ፣
ወድዒዊ ኣፇሊሊይ ቅቡል ዜተገብረ፣ ገና ይዕረ፡፡

ወዙዖምዎ ነይሮም ኢ.ዱ.ዩ.፡ ንሰብ ኣብ ሰሇስተ ዒይነት፣
ግን ምሒር ኣፇሊሊይ ኣይቀዯወን፡ ኣምሪሑ ናብ ዕንወት፣
ናይ ሎሚ ገዯዯ ቪ.ኣይ.ፒ.’ውን ብርክታት ኣብዙሓ፣
ሕለፌ ሓሉፊስ ኣትያ ናብ ሹጓሹጊ፡ ታርጋ ኣማራሲሓ፡፡

ኣብ በዒል ኮኸብ ፓሊሶ ኮይኑ ውዕሎኻ፡ ሕድሮኻ፣
ካብ ቀንዱ ማሕበራዊ መሰረት ፌፁም ተነፂልካ፣
ይቃሇስ ኣሇኹ እንተበልካስ መን እዩ ክኣምነካ፣
አረ መዒዜ ኢኻ እትምሇስ ናብ ንቡር ቀልብኻ፡፡
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ህዜቢ ኣብ መዒሙቕ ድኽነት ንስኻ ኣብ ፓሊሶ፣
ንስኻ እናማረፅካ ንሱ’ማ ሓሪሙዎ ዜልሕሶ፣
ንስኻ እንትእዜዜ ቡፋ ንሱ ኣይረኸባን በሶ፣
መን እዩ ክርዲኣካባ እንተመርካ ሇውጢ፣
እንተበልካ ተሓድሶ፡፡

ወይ ንስኻ ውረድ ወይ ንሱ ይዯይብ፣
ዜተፇጥረ ጎንፂ ብኣግባቡ ክዒልብ፣
እንተ ብናሃተይ ምርጫ ንዐኡ ስሓቦ፣
ካብ’ዙ ወፃእ ግን የብልካን መቕርቦ፡፡

ዒንዱ ፌልሖ እናበልዖ ንስኻ ኣብ ናሕሲ፣
መሮ‘ውን ኣይኣሰሮን ሕሩጭ ቁንቁነ ዯኣ ነስናሲ፣
ሓያል ህቦብሊ ምስተልዒሇ ይብለ መሊሲ፣
ወዮ ፅኑዕ ዜበልናዮ ገዚስ ኮይኑባ ፇራሲ፡፡

እወ፡ ውድበይ ነይርኪ ሃርኳት ከም ንህቢ፣
ንቕሕቲ ከም ቆቓሕ ዋርድያ ናይ ህዜቢ፣
ሕዙ ግን፡ ንክሲት በዙሑኪ ብዕበይክዮ ከልቢ፣
ኣይትጥፌኢ እንትብሇኪ ረኺብኪ መዕቖቢ፣
እቲ ሇባም ህዜቢ፡፡

ግንከ! እቲ ሕለፌ ጉዕዝ ኣይነበረን ፀልማት፣
ይትረፌ ዲኣ፡ ቀቅድሙ እናዯርበኻ የሎ ምቁማት፣
ሓጋይ እናውዯልዯልካ ምፅባይ ክራማት፣
መፌትሒ ኣይኮነን እንትርፉ ሕማማት፡፡
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ርኡይ ምዕባሇ ኣሎ ይኽወል ብፀሊእቲ፣
ግሁድ ሇውጢ ኣይጠፌእን ሰኣን ተማጓቲ፣
ዋሊ’ኳ ንግዙኡ እንተኸበዶ ወፌሪ ሓዝ-ሓዝ፣
ጉድሇታቱ እናኣረምና ንሱ እዩ ተመራፃይ ጉዕዝ፡፡

ዜሓሇፇ ፀገምና ብዘሕ እዩ ንታሪኽ ንግዯፍ፣
ኩለ በብበኑ ዜኣከቦ ኣምፂኡ ራግፍ፣
ሓጢያትና ኣይውዲእን ጥርፌፌ ሙለእ ቖፍ፣
ሕዙ ናይ መወዲእታ ይግበሮ ብኡኡ የሕልፍ፡፡

ኣየ ህዜቢ ትግራይ ጣጣ ይበትከልካ፣
ተፃዋታይ ጠሊዕ በዙሑ፡ እናበሇ ምእንታኻ፣
ንጥልመቱ እንተበልካለ ይቕረ፡ ልቢ ኣዕቢኻ ንስኻ፣
ተገልቢጡስ ተሇማናይ ኮይኑ፡ መሲለ ሓራ መውፂኢኻ፡፡

ንሕለፌ ገምጊምካ እንተተልዒልካ ንሇውጢ፣
ፀገምካ ተጎዜጊዘ መፅአ ድማ ሸቃጢ፣
ሓሊይ መሲለ ዜቐርብ በዙሑ ሸፊጢ፣
ብመከራኻ ዜፃወት ማፌያዊ ዒምጣጢ፡፡

ሰይጣን ንኸምስል ንመፅሓፌ የጣቕስ፣
እቲ ፀረ-ህዜቢ’ውን ቁስልኻ ይቑስቁስ፣
ምእንተ ሃርጓፌ ድልየቱ ፇፂሙ ይድቅስ፣
ንመንግስቲ እንትኣብዮ ነንባልኻ የናኽስ፡፡
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ሞኽ ኢልና እንተበልና በቲ እንፇልጦ ተስታይ፣
ካዒ ድማ መፀና ሽዯን እየ ባሃሊይ፣
ክንገርሖ እንተፇተና ኮይኑ ብምንጉዲይባ፣
ክህውኻ ድማ ጀመረ ነዚ ሰሊማዊት መረባ፡፡

ኣንበሳ ጠፉኡ ኣብ ዒዱ፡ ዒርሓ ኮይኑ ህበይ፣
መንነቱ ሓቢኡ ኣያ ጅቦ ማእሲ ኣንፅፈሇይ፣
እንታይከ ይገበረ ሰሉዐ ኣውዱቑለ ሽሻይ፣
ወዱ ኣዲም ሆየ ኮይኑ መንጨብጨባይ፡፡

ካብ መረባ ይወፅእ እንተረኺቡ ዒስቢ፣
ዒወፅወፅ ኣብዙሑ ድማ እቲ ሰራም ከልቢ፣
ሆይሆይታ ስራ ዕስሇ፡ መሓዘት ምስዜርኢ፣
ክፇግራ ጀመረ ዚዯንበና፡ ከእትወሊ ዜብኢ፡፡

ዜፀየቐ ፀይቑ ኣይነበርኩን ኣነ፣
ሓው ንጲሊጦስ መልሓስ ዜወነነ፣
ብመልክዕ ረባ ህዜቢ ሀነነ፣
ብተግባር ግን ኣልቦ ፌፁም ዜመኸነ፡፡

ንህቢ ኣብ ዜጠፌአለ ይዜንቢዪ ሃመማ፣
በጊዕ ኣብ ዜተስኣነለ ይውዯስ ሓሰማ፣
ወዮ ቀዯም እንፇልጦ ብቶሮግሮግ ህድማ፣
ብስብከት ዯቀመዚምርቱ ተጀግኒኑ ሕዜማ፡፡
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ከም’ቲ መፅሓፌ ዜብሎ ካብ ቀዯም ካብ ጥንቲ፣
ነብይ ኢና ዜብለ ክበዜሑ እዮም ወስሇቲ፣
መፂኦም ድማ ኣሇዉ ናይ ፖሇቲካ ሸቐጥቲ፣
ኣጎዚ በጊዕ ዜተኸዯኑ ዜመስለ ሓሇይቲ፡፡

እቲ ኣባል ስድራና ከይተረፇ ዕበይናዮ ብፃባ፣
ዜኸዯ ናብ ጎረባብቲ ኢለ ፀቢቡኒ መረባ፣
እንተስ ኢደ ብምስዲድ እንተስ ብረባ፣
ኣብ ዜኸዶ ዒዱ ዜፇጠረ ከርከባ፡፡

ብሰንኪ ጠልቆምቆሙ ሽምና ራኸሰ፣
ፇተውትና ኣቐይሙስ ፀሊእትና ሐጎሰ፣
ክብሇና ጀሚሩ ናትኩም እዩ እቲ ጥፌኣት፣
ሊዕሉ ሊዕሉ እናኸድኩም ገዚኹም ይምቁማት፡፡

ኣብ ዜነበረ ነይሩ ጎበዜ ኮበሇሇ፣
ገዚና እንትህነፅ ጉዐር’ኳ የቐበሇ፣
እንታይ ከምሎ’ውን ሓንቲ ከየጥሇሇ፣
ኣይተሰርሐን ይብል መልሓሱ እናልሇ፡፡

ኣብ ዜሓገየ ሓግዩ በዙሑ ገምጋሚ፣
ፀገም ጥራይ ምእራይ ናይ ዒሚ፡ ናይ ሎሚ፣
መፌትሒ ኣልቦ ኮይኑ ነጊሱ ረጋሚ፣
ኮይኑ ጥራሕ ፅዋ የሇ ሓጋዙ፣ ኣራሚ፡፡
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ትዕዜብትና ብዘሕ ክንዯይ ኢልና ክንዜርዜሮ፣
መንሽሮ ቃልስና ኣታ! ከብዱ ዜዒቖሮ፣
እዚ መከረኛ ምድሪ የብሊን ይትፀሮ፣
ገልበጥበጥ በዙሑ ፇጣሪ /ባዕለ/ የቑርሮ፡፡

እቲ በዒልግዛ ንሕለፌ ጥራሕ ምርጋም፣
ጠጠው ብል ተሳኢኑ ተዯጋገመ ፀገም፣
የዏሪ ኣሇኹ እናበልካ ኣብኢስካ ምፌፃም፣
ጉዕዝ ዐዯተ-ዕንክሉል ንምስጋሩ ፀግም፡፡

ሕለፌ እንትንግምግም ንግበር ግቡእ ጥንቓቐ፣
ናይ ቀዲሞት እንትንረግም ናይ ሎሚ ሓቐቐ፣
እቲ ሓሳድ ኣረመኔ መሲለ ዜበቕቦቐ፣
ቅሳነት ከሉኡና ጓህሪ ጥፌኣት እናሮቕሮቐ፡፡

ኣይምሇስን ቀዯም፣ ዜበልና እንተበልና፣
ሃየ ንጉየ፡ ንቀዲዯም፡ ውዜፌ እናዒፀና፣
መሉእና ነውፌሮ ዜርካቡ ሓይልና፣
ናብ ንቡር ንመሇስ ዜገበርና ገይርና፡፡

ዜሞተ ነገርማ ወይከ ኣይንመልሶ፣
ብጣዕሳን ይቕሬታን እንትርፉ ክንድብሶ፣
ካብ ሞት ንምሇጠ ኣብ ቃንዚ ንሎ፣
ፌቱን ፇውሲ ብምሃብ ቀልጢፌና ነልዕሎ፣
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ኣሕዋት ንድሕሪት እናረኣና ክንዯሻዕ ክንመውት፣
ምዕራፌ ይተዒፆ፡ ካብ ዯጊምስ ንጠምት ንቕድሚት፣
ናይ በናት ኣበሳና ይነቐል ከም ክንቲት፣
እፍይ ትበል ዒዯይ ትዜራእ ሓደሽ ህይወት፡፡

ጠመተ ድልዮ ኣሎ ተወሳኺ ቁም-ነገር፣
ኣብ ታሪኽ ኣይንበርን ታሪኽ ይስራሕ’ምበር፣
ትማሉ፡ ሎሚ፡ ፅባሕ ብወሇዶታት ይተኣሳሰር፣
ቃልሲ ብቅብብል፡ ታሪኻዊ ዒወታት ይበሰር፡፡

እሞኸ ዯኣ እንታይ ተረፇ ዜጠቅም ንትግራይ፣
ካብ ሕለፌ ጥንካረን ድኽመትን ተሞክሮታት ብምእራይ፣
ንቕደም ዒቂብካ ብሩህ መፃኢ ንምዕራይ፣
ግዛ ዯው ኢለ ኣይፅበይን ሕዙ ምጉያይ ጥራይ፡፡

ሕዙ’ውን ኣሇካ ኣይተፀንቀቐን እቲ ዕድል፣
ዜጎተመ ኣብሉሕኻ ሽኻልካ ኣዯልድል፣
ዕንይንይ እናበልካ እንተይወሓጠካ ሓርገፅ፣
ካብ ምጥናይ ወፂእኻ ፅኑዕ መሬት ርገፅ፡፡

ምስ መሬት ምልጋብ ተሪፈ ንሊዕሉ ምንቅዕራር፣
መትከል ሓባር ገዱፌካ ንበይንኻ ምእምራር፣
ተፃራሪ እንትትርኢ ከም ሰጎን ርእስኻ ምቕባር፣
ካብ ግዲይነት ኣየድሕንን፣ ኣየወግድን ምብህራር፡፡
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መሬት እናናዒቕኻ ንስኻማ ትሓኩር ናብ ኦማት፣
ብቀሉለ ክውዜውልካ ክትእከብ ግዙያዊ ጠጠማት፣
ነቲ ሰፉሕ መሬት ኣብ ክንዱ ምሕብሓብ፣
ትኸውን ዜሻረተ ትመርፅ ኣጉል ፅጋብ፡፡

እቲ ዜሃረፌካዮ ኦማት ኣብ መሬት ዜሞቦቆለ፣
ፀሓይ እናሞቐ ብመሬት ተዒንጊለ፣
ካብ’ዙኦም ወፃእስ ህይወት’ኳ ይብለ፣
መሬት ዜፇንፇኖስ ኣዯዲ ፌልሖ እንዲኣለ፡፡

በል ዜተነቕሇ እግርኻ ተመሉሱ መሬት ይርገፅ፣
ስዲሮኻ ክናገፌ ካብ ምሒር ሓርጎፅጎፅ፣
ውረድ ናብ’ቲ ታሕቲ ተራኸብ ገፅ-ንገፅ፣
ሕዲሰ ትግራይና ብናይ እማን ክረጋገፅ፡፡

ንሱ እዩ እቲ መሬት ንፊስ ይብቁፆ፣
ውሑጅ ይሓጦ ነጎዲ የናውፆ፣
እሳተ-ጎመራ ሙንጉዶ ፀሓይ የንቅፆ፣
ንት-እሇት ዜነብር ሓንሳብ ኣብ ዜረገፆ፡፡

እወ ንሱ እዩ ዋሕስካ እቲ ፅኑዕ መሬት፣
ኣብ’ቲ ቀውጢ እዋን ኣብ’ቲ መሪር ኵናት፣
ንኹሎም ፀሊእትኻ ዲሮም ርእዮም ሕርየት፣
ሕዙ’ውን ኣብኡ እዩ ሎ እቲ ናትካ ስርየት፡፡
*********
ብተኽሇብርሃን ኣርኣያ
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