
                        

  ነንበይኑነንበይኑነንበይኑነንበይኑ    ድዩድዩድዩድዩ    ዝርኢዝርኢዝርኢዝርኢ    እቲእቲእቲእቲ    ኣዒንቲናኣዒንቲናኣዒንቲናኣዒንቲና    

                    ብብብብ    መስፍንመስፍንመስፍንመስፍን    ባህልቢባህልቢባህልቢባህልቢ    

    መንገፍ ዓይንኻ እሾዅ ትዂን ጸጸር 

    ጐጥጕጥካ ኣውጽኣያ ብዘይ ውዓል ሕደር 

    ወረጦ ፈሪሕካ ቅንይ እንተድኣይላ 

    ዓይንኻ ትልጐም ትቕየር ሓበላ 

መንገዲ ጕዕዞኻ ባዕልኻ መራጺ 

እኩብ ስራሓትካ ጠባይካ መግለጺ 

     ንመላኺ ስርዓት ተሰማይ ባሃሊ 

     ክብረት ኣይረክብን ሽለት ኰይኑ ይበሊ 

     ይትረፍ’ዶ ተቖሪንካ ጊላ ኰንካ ብዕሊ 

     መላኺ  እኮ ድኹማት’ዩ ዝደሊ 

መጻምዲኻ ብውሕልነት ምረጽ 

ኣብ እምንቶኻ ተሪርካ ርገጽ 
     ሓምለ ሰነ ዝወፈረ ቀውዒ ይሓፍስ 

     ስቡሕ መሬት ይመርጽ ኣብ ከውሒ ክይሓርስ 

     ኩሉ ከማኻ እዩ ወዲ ትሽዓተ ወርሒ 

     ብክብረትካ ዝመጸ ኣይተርኢ ፍርሒ 

ብዕድል ኣይመጽእን መሰልካ ምዕቃብ 

እንተተቐቢልካዮ ብሕሊናኻ ክትዕሰብ 



ብዘይካ ሓሳር ዘይርከቦ መኽሰብ 

ነብስኻ ከየኽበርካ ኣይትሕፈርን ብሰብ ። 

      መሳለጥያ ኣይትኹን ኣብዝደለዩኻ 

     ሓሲብካ ተበገስ ወስን ንነብስኻ 

     ከም ኣረጊት ኣድጊ ንዝድርብዩኻ 

     በጃ ኣይትኹኖም ርስሓቶም ከልብሱኻ 

ንሶም ዝበልዕዎ ንስኻ ትጨኑ 

ካብ’ቲ ዓስታኽ ተግባሮም ብኣኻ ይሽፈኑ 

ናፕኪን’ዶ ክብለካ ርስሓቶም ዓቛሪ 

ዳይፐር እምበር ሓርኢ ሽንቶም ሰታሪ 

     ክፈርስ ዝደለየ ዝዘጠጠ መንደቕ 

     ኣይትጕዝጐዞ ኣይትስቀሎ ካብኡ እምበር ትርሕቕ 

     ኣብ ጸልማት ዒላ ዘሊልካ ኣይትሓምብስ 

     ማይ መሲሉካ ኣብ ነቲሕ ከይትብስብስ 

መሳለጥያታት ተማሃሩ ካብ ኰረኲር ደርጊ 

ክውድስዎም ኔሮም ውዕለቶም ዝኾነ ሓለንጊ 

     ዝጠፈሰ ዲክታተር ዝቐረበ ክፈርስ 

     ዝህበካ የብሉን ሓጥያት ኢኻ ትወርስ 

     ከተዐርዮ ናብ ውሽጢ ኣይትእቶ 

     ኣብኡ ኣሎው ብዓል ተመን ብዓል ነፋሒቶ 

ሓለፋ ኣይትጠምት ብኣቋራጭ መንገዲ 



ስርዓት ዘይሓለወ ኣጋባብ ናይ ዓዲ 

ነብስኻ ኣይተታልል የብልካን ብልጫ 

ርፍራፍ ተሳኢኑ ኣይትረክብን ኢኻ ቅጭ 

     መኽሰብ ኣይኰነን ምምልላስ ነስመራ 

     ህዝቢ ብጥሙዩ ብዶላር ፈኸራ 

     ረክላም ክትገብረሎም ሃገር የዙሩኻ 

     “ትህነጽ ኣላ” ትል ውሽጡ ከይመመኻ 

ኣብ ዊዓ ሰፊሮም ሓውኻ ሓፍትኻ 

ነዚ እኳ ዘይርኢ ድፉን ኣዒንትኻ 

     ሃገር ርናይ ህዝቢ እያ ካብ ጥንቲ ካብ ቀደም 

     ብፍትሒ  ንካየድ ብስርዓት ብቕዋም 

ጥቕሚኻ  ድለዮ ብኣጋባብ ብሕጊ 

ካብ ወለድኻ ተማሃር ምምካት ብዘንጊ 

ምንቅልዋጥ ይትረፍካ ዘየእቱ ዓዲ 

መጋባእያ ልመድ ተቐረብ መኣዲ 

     መኣዝንካ ቀይር መሳለጥያ ንዓ ግደፍ 

     ይኣኽሉ ዝጠፍኡ ደድሕሪኦም ኣይትጽደፍ 

     ኣስተውዕለሉ እሞ ናይ ጐይታኻ ሓጥያት 

     ብጐሮሮ ምስተታሓዝካ ፍረ የብሉን ኣውያት 

ተመልከቶም መጓዕዝቱ እቶም ዝሓለፉ 

በብሓደ ኣጽኒትዎም ንበይኑ ተሪፉ 



     ጕባኤ ይግበር ንይምሰል ንመልክዕ 

     ብኢደወነንኡ ይምሽት ይሰኵዕ 

     እንተዝቃለሱ ኔሮም ንልዕልና ሕጊ 

     ኣይምተኣንገዱን  ጽዋእ ናይ ሓለንጊ 

ብዲክታተር ዝተመጽወተሎም ኢደወነናዊ ሽመት 

ኣብ እርጋኖም ኣጥሒላቶም ኣብ ደልሃመት 

ካብኦም ተማሃሩ ብዓል ቀልቢ ኣልባ 

ሰም ኢልኩም ኣይትዕሰሉ ከምሃመማ ጸባ 

     ህግደፍ ናይ ዲክታተር እያ የብልካን ብጽሒት 

     ኣቃውማኣ ተመልከት ተመሊስካ ንድሕሪት 

    ካብ ቀዳሞት መስረትቲ መን’ዩ ዝጸንሐ 

    እጃም ሃልይዎ ርእይቶኡ ዘስፍሐ 

ንመልክዕ እዮም ኔሮም ኣፎም ብልጒሙ 

ኣብ ነፍሲከፍ ዋዕላ ዝበሎ ዝደግሙ 

     ርእይቶኦም ንወዲ ኣፎም እንተዘይመቀረ 

     መሺቱ ይትክኦም ከም ብዕራይ መብረ 

ዓዲ ተዃዒታ ብላዕሊ ብታሕቲ 

ይበል ዳግመህንጻ ፋብሪካ ማእሰርቲ 

ዜጋ ተሓይሩ ቆልዑቱ ከይዕንግል 

ኣብ’ቲ ባርዕ ዊዓ ኣብ ለበዳ ደንከል 

     እወ እወ ዓዲ ተሃኒጻ ቆልዑ ዘኽቲሞም 



     ኣብ ዓለም እንከሎ ኣቦ ሓሪምዎም 

ምጻር ድስኣኖ ይጥሕል ኣብ ቀላይ 

ገለ’ውን ይስጠ ኣብ በረኻ ሲናይ 

አረ ኣየናይ እዩ እቲ ህንጻ እቲ ምዕብልና 

ነንበይኑ ድዩ ዝርኢ እቲ ኣዒንቲና ። 

 


