
መልቀስ
ድሓንኩን ጠቕላይ ሚንስተር መለስ!!!!!!!!!
ወየ! ወየI ወየ!!!!!!!!!!!!!ወየ!!!!!!!!
መለስ ወድ ኣይተ ዜናዊ
ንስኻ ኔርካ ንኹሉ ተሕዊ
ንዝጸምኤ ጽምኣቱ ተርዊ
ንዝተሸገረ መሰሉ መርሃዊ
ንዓማጺ ኣእዳዉ ትጠዊ
ፍትሒ ንዘይፈቱ ኣርሒቑ የእዊ
ነበርካ ብርሃን ጸሓይ መርሓዊ።
ኢትዮጵያ ሳላኻ ብዙሕ ተኸቢራ
ልቢ ዘለዎ መራሒ ዓቲራ
ብዙሕ ሽግር ኣሕሊፋያ ነይራ
መለስ ተወሊዱ ብርሃን ከብስራ
ብህጻኑ ኸሎ ሓለመ ሃገሩ ከኽብራ።
ኢትዮጵያ ዳግማይ ተፈጢራ
ግርማ ኣኽሱም ደጊሙ ኣኽብራ
ዝተሰርቁ ሓወልቲት መለሶ ኣብ ሰፈራ
ትግራይ ትግሪኚ ዓሊላ ብሓበራ
ጅግንነት ትግራይ ሰቐላ ኣብ ጣራ
ቆልዓ ትግራይ ብግብሪ ኣመስኪራ
ተፈተንቲ ኣብሓዊ ብመከራ
ጅግንነት ኣምጼት ዓወታት ዓቲራ
ንህዝቢ ኣተስፈዉ ሓጎስውን ኣበሲራ
ጽሓይ ዓድዋ ኣብ ኩሎም ሓዲራ
ዉጹዕ ህዝቢ ኩላ ተኸቢራ
ዝጠመየ ጽጋብ ተደሪራ
ብኣማራርሓኻ ኩላ ረኸበት ጸሓይ ጩራ።
ወየ! ወየ! ወየ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ኣብ ኤርትራ መርገጽካ ተነጺራ
ቅድሚ ሜዳ ምእታውካ ጀሚራ
ንጆርጅ ቡሽ ክትብልዎ ብዘይጠርጥራ
ክትነብር ኣብ ዓለም ሓቢራ
ክትዓቢ ምስ ህዝባ መኺራ
ዓዳ ረኸበት ምስ ትግራይ ሰሚራ
ኣይጸንሔትን ፍንጭራዕ ጀሚራ
ንገበርቲ ጽቡቓ ንዒቓ ኣሕሲራ
ትነብር ተዋረድ ሓሲሙዋ ናብራ
ደቃ ይመቱ ይስጥሑ ኣብ ሰሃራ
ረሳታቶም ኮይኑ ንሽላ ንኣሞራ
ገለን ይጠልቑ ኣብ ማእከላይ ባሕራ
ኣዋልድ ይዕመጻ ብህግደፍ ጭፍራ
መዕረፊ ዘይረኸቡ ገበርካሎም ስፍራ
መንእሰይ ይስደድ ከም ደቂ ዛግራ



እንተ ንስኻሞ ደኺምካ ንኽብራ
ንኸይድንቑሩ ኣብ ኮለጅ ተምህራ
ኤርትራ ጠፍኤት ብሸፋቱ ኣስመራ
ሕመቖም ክሽፍኑ ንዓኻን ኣማሪራ
ሕንጂ ከድካሎም ኣብ ሰላማዊ ስፍራ
ዝትሓዝ ዘይብሎም ጥራሕ ዓፍራ
ኣይተዓደለትን ከማኻ መራሒ ኤርትራ
ባህሪ ሰብ ዘብሎም ጥራሕ ጉራ
ብቅዓት ዝጎደሎም ብጀካ ፈኸራ
ንህዝቢ ዘይሓስቡ ብጀካ ዳንኬራ
ኣርቂ ዝቐለቦም ምስ ቢራ።
ወየ! ወየ!! ወየ!!!!!!!!
መለስ ሓወይ ወዲ መካንንቲ
ዓቢ ኢኻ ብላዕሉ ብታሕቲ
ወዲ ራእሲ ኢኻ ወዲ ደገዝማቲ
ብዓል ርስቲ ኢኻ ብዓል ጉልቲ
ኣብ ሽሻይ ዝዓበኻ ኣብ ሕዝኣቲ
ንኹሉ ትሓሊ ኣይኮንካን ጘባቲ
ድቃስ ስኢንካ ናይ ኹሉ ክትዝቲ
ኣብዚሕካዮዶ ስኢንካ ዕረፍቲ
ሓወይ ሰሪሕካ ንቡዝሓት መዓልቲ
ትግራይ ትግርኚ ኣጥፊኣ ሓወልቲ
ብሕጂዶ,ከማኻ ከይርከብ ንጥንቲ ።
ኣዴኻ,ኣብ,ማይ ጻዕዳ ተወልደት
ደግያት ገብረልዑል,ኣማኒ,ሃይማኖት9ጸሎተኛ>
ጸልዮም ኣስሚሮም,ኣይኮነን,ጽላሎት
ወዲ ጓሎም ኮይኑ ብዓል ሓሞት
ካብ ጸላም ዘውጽእ ካብ ደልሃሞት
መልስ ዝሓሰቦ ዝፍጽም ብሓልዮት
ግርማ ናይ ኣፍሪቃ ምስ ኣኽእሎት።
ኢትዮጵያዊ ዙራ ሃገርካ ኩለላ
ኣበይ ነበረት ብግዜ ሰብ ተኹላ
እስከ ክንደይ ኮለጅ እያ ተተኺላ
እስከ እዛ መርየትካ ዘርኢ ድለየላ
ኣብ ዘበን መለስ ክንደያ ኣብቒላ
ፈደራል መንግስቲ ንኹሉ ዘጽልላ።
ወየ! ወየ!ወየ!!!!!!!!!!
ዝነበረ ስርዓት ብሰብ ሽዋ
ነበረት ህዝቢ ኣብ ሓለዋ
ትነብር ኣብዓመጽ ኣብ ጽሙዋ
ኩሉ ኣሕሊፎሞ ደቂ ዓድዋ
ንዝመጸ ብርሃን ኣትርሩ ሓልዋ።
ትግራይ ትግሪኚ ልቢ ግበር
ከይትዕሾ ከይትብል ጠምበርበር
ፈተነ መጺኡካ ተዓጠቕ,ተባራበር



ከይትግራህ ኣስተውዒልካ ምኸር
እንታይ ረኸበና ኢልካ ተማራመር
ሃገርካ ቀናእ ከምዘለካ ተጠራጠር
ደጋኢምካ ጠምቶ ኣበዩ,ትኣበር
መንነትካ ሓልዎ ልጛም,ዕተር
ህዝብኻ ጠርንፍካ መሰልካ ዝኽበር
ኣየድልን ህልኽ ወይ ጓል,ነገር
ዝሓለፈ ታሪኽ ደጊምካ ይዘከር።
ወየ! ወየ! ወየ!!!!!
መለስ ኣብሪሁዋ ናይ ህዝቢ ሓወለቲ
ኣሕዋቱ ሒዙ ዝተኸል መንግስቲ
ዘይተራእየ ኣብ ዓለም ብገስገስቲ
ኣጽኒዕኩም ሓልውዎ ጽሩይ ማይ ክንሰቲ
ብርሃን ናይ ኣፍሪቃ መለስ ወድሓፍቲ
መንሞ! ዘይኮርዔ,ብናትካ,ስርዓቲ
መጓቲ,ኣብ ባይቶ ኣብ ቅርዓቲ
ብኹሎም ዝሕፈር ናይ ዓለም መንግስቲ
ኣብሪህካዮ ታሪኽ ናይ ኣኽሱም ናይ ጥንቲ
ግርማ ትግራይ ተመልሰ ይበሉ ናይ ታሪኽ ተረኽቲ
ኣንቃዕሪርካ ይርኤ ዝቖመ ነዊሕዩ,ሓወልቲ።
ሰብ ኣይነብርን ይስበር ከም ዕንጸይቲ
ታሪኽዩ,ዝገድፍ ንብሕጂ መጻእቲ
ንህጻውንቲ ኣውሪስካዮም ትምህርቲ
ድኽነት ድንቑርንን ኣጥፋእካዮም ንጥንቲ
መዓስከ ደቂስካ ክትሰርሕ ዘይነበረ ዕረፍቲ
ኣውጻእካዮ ንህዝብኻ ካብ ሽግር ካብ ዓዘቕቲ
ዝበሉ እንተበሉ ብዙሓት ሓሰውቲ
ኣይፈርስን ናይ ትግራይ ጽኑዕዩ,ሓወልቲ
ዝመርሑ ኣፍሪኻ ብዙሓት ሰዓብቲ።
ፈለግ ኣባይ ጀምርካዮ ሃገርዊ ሃብቲ
ኢትዮጵያዊ ቅርሲ ንብረቱ ኣማቲ
ከይጸናሕካ ክርእያ ኣዒንቲ
ኣባይ ፋፋቴ እንዳኾነ,መብራህቲ
መለስ ወዲ ዜና ናይ ርሑቕ,ጠማቲ
ሃገርካ ገርካያ ናይ ዓለም ሕምብርቲ።
በልኪድ ፈጣሪኻ ካብ ጸውዓካ
ንሕና እንተንኸውን ንዘልኣለም መጽናሕናካ
መሰታ የብሉን ድኻምካ ስራሕካ
ኣቦይዝጊ,ኣብ ገነት ይቀበልካ
ጽንዓት ይሃብ ንደቅኻ ኮነ ቤተሰብካ
ጽናዕ ኢትዮጵያዊ ኣትርራ ከምልማድካ
ሓደራ ከይትዕሾ ንተበልጽቲ እናጠመትካ።
ኤርትራዊ ሓውኻ
ሃይለ ገብረትንሳኤ
ተወላዲsዓዲ ዃላu ሰራየv ኤርትራ።



ኢንድያናፖሊስ ኢንድያና
yy,ነሓሰ z{|},


