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"
ኣይተጋገየን፤ ልምዱ'ዩ። ንኹናማኸ ካብ ሽምጣ ንላዕሊ ጥራሓ ኮይና ኢልና ንነቕፋ
ዲና!? ኣይንነቕፋን ኢና። ምኽንያቱ፡ ባህላ ስለ ዝኾነ። ህግደፍ ከኣ ኩሉ እከይ ዘበለ ማለት፡ ምእሳር፣ ምጥፋእ፣ ምቕታል፣ ምስዳድ
ባህሎም'ዩ! ስለዚ፡ ባህሎም ብምትግባሮም ክንነቕፎም ኣይንኽእልን ኢና!
ኣነስ ዕስራ ዓመት ኣብ ኤርትራ፡ ኣብ ግዱድ ዕክርና'የ ኔረ። ንህዝቢ ኤርትራ ወይ ንኤርትራ ግን መዓት ዕስራታት ዓመታት ምደገምኩ።
እዞም ኣሕዋተይ፡ ማለት እዞም፡ 'ንሕና ንሱ' ዝብሉ ግን ርግጸኛ'የ ዝብለካ፡ ዕስራ መዓልቲውን ከገልግሉ ኣይክእሉን'ዮም! ምኽንያቱ፡
ንምሕደራ ህግደፍ ክጻወር ዝኽእል ህዝቢ፡ እዚ ኣብታ ሃገር ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ጥራይ እዩ ኢለ'የ ዝኣምን! ካልእ ህዝቢ እንተ ዝኸውን
ግን ኩሉ ምተጸለለ ኔሩ!" ቃል ድምጻዊ ኪሮስ ኣስፍሃ።
እዛ ናዕታ ነዚ ኣቐዲምኩም ዝነበብኩሞ መደረ ህቡብ ስነ ጥበበኛ

"

፡ መበገሲ ጌራ ዝተገጥመት ናዕታ'ያ።

"

ብሓቂ ሕሱራት ክብርታት ዘይብሎም
ሓሳርን መከራን ስቅያት ዝባህሎም
ህዝቢ ብዕልልታ ክንዲ እተቐበሎም
ደም የንብዑዎ ኣለው፡ ብሕሰም ኣቚሲሎም!
እዞም ብተግባሮም'ወ ፍጹም ዝሓሰሩ
ነሕዋቶም ብደዎም ኣብ ጉድጓድ ዝቐብሩ
ዘይፍጸም መብጽዓ ወትሩ እናደርደሩ
ንህዝቢ ብሓሶት ኣዒንቱ ዘዕወሩ፡
ዕምሮም ከየሕጽሮ ኣብ ሓደ ሰሚሩ
ሓው ንሓው ከይኣምኖ ክፈርሆ ጠርጢሩ
*ስልንስል ጌሮሞ ከይጸርጎም ደፊሩ!

*ክልተ ልቢ

ሕሱራት'ዮም ህግደፍ ኣዝዮም ፉንፉናት
ኣራዊት ናይ መሮር ኣመና ጨካናት
ካብ ንግሆ እተዓጥቁ ህዝብና ንምጽናት
ኣብ ሰላም ዘይነብሩ ብዘይካ ኣብ ኲናት
ኣብ ዓለም ዝተኸሱ ብሰብኣዊ ገበናት
ንጸገይቲ ኣደታት ዝገብሩ መኻናት
ኣብ ክሳዶም ትውጽኣዮም ሓናት!
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ብርግጽ ሕሱራት ካብ ክንቲት ዝፈኹሱ
ህዝቢ ፈላልዮም ሕድሕድ ዘናኽሱ
ኣብ ክንዲ መሬትና ዶባቱ ዘውሕሱ
ሰራዊት ኣኽቲቶም ቤት ድኻ ዘፍርሱ
መሰሉን ክብረቱን ኩሉ እናገሃሱ
ግዳም ኣሕዲሮሞ ናብ ስደት ፈሊሱ!
ነካሳት ሙዃኖም ሰብ ኣበሳን ቂምን
ገበን ዝኸበዶም ናይ ትማልን ሎምን
ህዝቢ ምስ ሽሻዩ ክጸምእን ክጠምን
መንፈሶም ዝረዊ ብቕትለትን ደምን
ሰረት ከም ዘሎዎም ናይ መንካዕ ናይ የሚን
ማእሰርትን ቅንጸላን መከራን ሕሰምን
ባህሎም ከም ዝኾነስ ከመይ ዘይንኣምን!?
ወትሩ ዓመት መጸ ዘይትግበር መብጽዓ
ብቓላት ክንጥበር ከም *ሃዚል ከም ቈልዓ *ዓሻ
ፋስጋ ዘይብሉ ወትሩ ጾም ኣርብዓ
ኣብ ሕጸ ከይንነብር ከይረኣና መርዓ
ሽግርና'ባ ንፍታሕ ገደብ ኣልቦ ወጽዓ?
ሰግለለት ርኢና ክንብል ሰረበ
ካብ ደበና ሓጋይ ንዝናብ ክንጽበ
ርብዒ ዘመን ኮይኑ *ደሚማ ከይነጠበ
መን ከሎ ካብ ግመ ዝናብ ዝረኸበ
ገረብ ኣይፈርን'ዩ ርእሱ ከይዓምበበ
ብመስኖና ነልምዕ ጸሓይ ከይዓረበ!

*ካፋ፡ ጢፍጢፍታ

*ስልንስል ዝልቦም ብዓል ላንግላንጋ
ሃገሮም ክትጠፍእ እንከላ ኣብ ሓደጋ
ህዝቦም እንክሽየጥ ከም ኣቕሓ ብዋጋ
ኣብ ደምበ ተዓጽዮም ዘማዕድዉ *ዓልጋ
ብርኪ ድዮም ስኢኖም ወይስ ዳንጋ
እጃሞም ክገብሩ ዘይወርዱ ኣብ ዕዳጋ!?

*ክልተ ልቢ ሙዃን

*ካብ ኣፍ ዚጠቡ ብተይ ዚፈስስ ዓፍራ ጸባ
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