
ርእሰ ውሳኔ ሃገረ ትግራይ 
ሓፍትኻን ኣዴኻን ካብ ደፈረ ወራራይ

ንብረትካን ጥሪትካን ካብ ዘመተ ኣምሓራይ

መሬትካን ታሪኽካን ካብ ተመነየ ጠራራይ

ልምዓታዊ ትካላትካ ካብ ኣዕነወ ብዘራይ

 መን ይጾሮ ጭካኔ ተከዘ-ሑሞራይ

ኣግህዶ ውሳኔ ሃገረ ትግራይ።

	 

	 ካብ ጥንቲ ታሪካ ጅግንነት

	 ብሉጽ ሕብረተ-ሰብ ኣቤት ጭውነት

	 ምስ ስግር መረብ ኣለካ ሕውነት

	 ትግርኛ ተዛረብቲ ተጋሩ ብመንነት

	 ብሞራል ብንዋት ኣብጎንኻ ብኡነት

	 ብውሽጥን ብደገን ተመስኪሩ ከም-ትዕወት።


ዘርኢ ሃም ሴም ንስኻ ፈላማይ

ዘርኢ ኣግኣዝያን ሳባውያን ትግራዋይ

ጥበብ ያሬድ ዘርኣያቆብ ፈጣራይ

ካሌብ ኣብርሃ-ኣጽባሃ ከውሒ ፈልፋላይ

ክርስትና ምስልምና እምነት ጀማራይ

ኣብ ጉራዕ ዶግዓሊ ንስኻ’ዶ ሳዓራይ።


	 ኢሮብ ኩናማ ኩሎም ተጋሩ

	 ክርስትና ምስልምና ሕድሕድ ዝጸሩ

	 ክልተ ኣውላዕሎ ዓጋመ ዓዲግራት ሰፈሩ

	 ዓድዋ ኣኽሱም ማእከል ሃገሩ

	 እንድርታ ራያ ሰጋር ሰሪሩ

	 ቴምበን ሽረ ጻላኢ ኣባሪሩ

	 ጸለምቲ ወልቃይት-ጸገደ ዶብኩም ኣኽብሩ።


ድሕሪ ልምዓትን ትምህርትን ምስርሖም

ሕክምናን መራኸቢ ጐደናታትን ምህናጾም

ፈደራላዊ ቅዋም ንብሄራት ተኺሎም

ራያ ዓፋር ቆሪጾም ካብ ክልሎም

ኣብ ክንዲ የቐንየልና’ስ ወራር ዓስቦም?

ትግራይ ብቦምብታት ድሮን ተፈድዮም።




	 ወረ ክንደይ ይጭክን እቲ ልቦም

	 ማህጸን ዘምኩኑ ኣረሜን ግብሮም

	 ቆልዓ ሰበይቲ ዝቐትል ፍጥረቶም

	 ቤተ-መቕደስ ዝደፍር ባህርያቶም

	 ቤተ-መዘክር ዘዕኑ ቀናእ ዓይኖም

	 ፈዳይ-ሕነ ይሃቦም እቲ ፍርዶም።


ኣይንበርን ምስ ሰይጣን ጐረቤት

መጀመርያ ፍረዶ ኣብ ማእከል ቤት

ደጊም ይኣክል ምስ ጠላም ሰንበትበት

ህዝብኻ ጓሲ ግደፎ ከልበትበት

ሃገር ትኸል ናትካ መረበት

ዓርሰ-ውሳኔ ንሃገር መሰረት።


	 ትግራይ ከጽንታ ብኸበባ ዝገስገሳ

	 ብሑሞራ ባድመ ብራማ ዛላምበሳ

	 ንወልቃይት-ጸገደ  መሬት ከምልሳ

	 ጸለምቲ ተምቤን ህዝቢ ከብርሳ

	 ብራያ ዓፋር በርሓለ ዝፈሰሳ

	 ዝባን ገበል ሸውዓተ ሕጉም ክድምሰሳ

	 ዕዳጋ-ሓሙስ ይጭላ ይቆጸር ሬሳ

	 ብትብዓት ተሳዒረን ዓደን ተመልሳ።


ብቖረጻ ቆቦ ወልድያ ምስ ተዳህለ

ሓየት ትግራዋይ ለማልሞ ምስ ጠቕለለ

እግሪ እግሮም ጉና ደብረ-ታቦር ተሰቕለ

ክሳድ ሓዝ ንወረታ ምስ ተቐልቀለ

ባህርዳር ጎንደር ጸልማት ተመቕለ

ኣራት-ኪሎ ደንጊጹ ክዳራደር’የ በለ።


	 ትግርኛ ተዛራቢ ባዕዲ ኣብ ሞሮር

	 ኤርትራ ግዝኣቱ ናብ ካልእ ዝወርር

	 ንኽድመር ምስ ጸላእትና ዝመክር

	 ህዝብና ይላዓል ጸላኢ ክስዕር

	 ምስ ፈተውቱ ይዕጠቕ መላኺ ከባርር

	 ፍቕርን ሰላምን ምስ ትግራይ ሃገር።




ናይ ሰሜን ሰይጣን ፍርድኻ ተቐበል

ታራኻ በጺሑ ናበይ’ከ ክተብል

መህደሚ የለን ባሕሪ ኢኻ ትጥሕል

ህዝቢ ኤርትራ ገበነኛ ኣይትሕዘል

ኣሕሊፍካ ሃቦ ዓማጺ ይሰቐል

ትግራይ ትስዕር’ኢሉ ኢሰያስ ክምሕል።


	 ዓዲ ዮውሃንስ ኣሉላ ነይትድፈር

	 ዓዲ መለስ ሓየሎም ጹኑዕ ሰፈር

	 ህዝባውነት ዝለበሱ የዋህ ማእገር

	 ልምዓታዊ ደሞክራሲ ዝተኸሉ ንሃገር

	 ብዲፕሎማሲን ውግእን ትግራይ ነይትሳዓር

	 ህዝቢ ትግራይ ብሓጎስ ኣሸንዳ የኽብር።


ጽን ኢልኩም ዝሰማዕኹምኒ የቐንየለይ!!!


ክብርኣብ ተክለጊዮርጊስ-ሳንድያጎ-ካሊፎርንያ-ኣመሪካ	



