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መበል ፮ይ ዓመት ዝኽሪ መለስ ኣብ ከተማ ለንደን ብዕለት 14 ንሓሰ (20th August 2018) ብዝልዓለ ድምቀት ተኸቢሩ:: 

ጅግና ወዲ ህዝቢ ክልዕሎ ዛንታኻ ፣ 

መሪሕ ውድብ ሒዝካ በረኻ እንተለኻ ፣ 

ከመይ ድያ ኔራ ኢትዮጵያ ቕድሜኻ ?  

 

እስኪ ኽመልሰኩም ናብ ናይ ድርጊ ስርዓት፣   

ህዝቢ እተሓርደሉ ዘውረደሉ  ምዓት ፣ 

ናብ ዝመነ ሓዘን ናብ ዘመነ ንብዓት፣ 

ናብ ዘመነ ዕንወት ናብ ዘመነ ጥፍኣት:: 

 

እታ ትፈትዋ ሃገር  እታ ተሰዋእኻላ ፣ 

ህዝባ ተመሲሑ ዘይ ድረረላ ፣ 

 ናብ ስራሕ ወፊሩ ዘይምለስላ ፣ 

በሰላም ውዒሉ ሰላም ዘይሓድረላ ፣  

ብርሃና ጠፊኡ ፀልማት ዝዓሰላ ፣ 

ደርባውያን ግዛእቲ ቸቸ ዝበሉላ ፣ 

ድልየቶም እንዳሰርሑ ዝዋራዘዩላ  ፣ 

እኮ እያ ኔራ ኣብ ኢድ ደርጊ እንተላ:: 

 

ይተረፍ ንምቅዋም ኣደባባይ ወፂኻ ፣ 

ኣይኮነን ክትዛረብ  ደረትካ ነፊሕኻ ፣ 

እንተ ጠሚትካዮም ክሳድካ ኣቕኒዕኻ፣ 

ብጥርጠራ ዓይኒ እንተተራኢኻ፣ 

ብደርጋውያን ካድሪታት  እንደተደፋእኻ ፣ 

ትግረፍ ትቕተል ይደርበ ሬሳኻ:: 
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ቀይሕ ራዕዲ ተወሊዑ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ፣ 

ኣብ ፅርጊያ ተደርቢዪ ሬሳ ዜጋታትና ፣ 

ልሳና ተዓፅዩ ከይንገልፅ ሓዘና ፣ 

ኣይ ኮነንዶ ኽንሓትት እንታይ ወንጀሉ ኢልና ፣  

ሬሳ ኽንቀብር እውን እንዳ ተኸልከልና  ፣ 

እዙይ እዩ ኔሩ ምዓልታዊ  ናብራና:: 

 

መስመር ናይ ህወሓት ሳላ ተኸተልካ ፣ 

ሳላ ጅግና ህዝቢ ሒዝካ ተቓለስካ ፣ 

ብውሕሉል ኣማራርሓ ብ ሳይንሳዊ ጥበብካ ፣ 

ብዓወት ዛዚምካ ምስ ጀጋኑ ብፆትካ ፣ 

እርዑት ጭቆና ካብ ህዝቢ ኣላቒቅካ ፣ 

ነዝ ኹሉ ስቓይ ታሪኽ ዝገበርካ ፣ 

ዲሞክራሲያዊ መሰል ኣብ ህዝቢ ዘዕሰልካ ፣ 

ኣብ መቓብር ድኽነት ልምዓት ዘበሰርካ ፣ 

ናይ ልምዓት መሃንዲስ ሃገር ዝቐየርካ ፣ 

ዋላ እኳ እንተፈተኑ ኸጥፍእዎ ሹምካ ፣ 

ባዕሉ እዩ ዝዛረብ ህያው እዩ ስራሕኻ፣ 

ኽዝከር እዩ ዘልኣለም ስኽፍ ኣይበልካ:: 

 

ጅግና ወዲ ህዝቢ ውላድ ህዝቢ ትግራይ፣ 

ሂወትካ ገቢርካ ዘይትትካእ ድሕራይ  ፣ 

ታሪኽ ገዲፍካልና ዘልኣለም ነባራይ ፣ 

ናይ ሓቂ መስመር  እዩ ኩሉ ሽዕ ሰዓራይ :: 
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ናይ ደርጊስ ሓሊፋ ናይ ሎሚ ገደደ፣ 

ኣሪዊትን እንስሳን ተሕዊሶም ብሓደ ፣ 

ፅላኢን ፊታዊን ምፍላይ ዝኸበደ፣ 

ቤተ እምነትና  ሓዊ እንዳ ነደደ፣ 

ከም ጤለ በጊዕ ሰብ እንዳ ተሓርደ፣ 

ፍትሒን ሕጊን  ጠፊኡ ናበይ ከምዝኸደ:: 

 

ኣቃትላ ተመን ሰብ እንዳ ተቐትለ፣ 

ኣብ ማእኸል ዕዳጋ ሬሳ እንዳተሰቕለ፣  

ተጋጊኹም ዝብል ሓደ እኳ ዘየለ ፣ 

ተኣኪቦም ይሪኡ ክም ናይ ዝብኢ ዕሰለ ፣ 

እዙ እኩይ ስራሕ ዓለም ጉድ ዘበለ ፣ 

መራሒ ሱቕ ኢሉ ምንም እንተይ በለ፣ 

ለካ እንተቐኒኻስ ዘይርአ ዘየለ:: 

 

ህዝብና ኣይጠዓሞን  መለስ ብድሕሬኻ ፣ 

ፈፂሙ ኣይተረኽበን ዝመርሕ ኸማኻ፣ 

እታ ዘለማዕኻያ ኢትዮያ ዓድኻ ፣ 

ይጻወቱላ ኣለው ሓልዮም እግርኻ ፣ 

ዝርዝር ሒበሬታ እንድሕር ደሊኻ ፣ 

ስመኘው ሕተቶ መፂዩ ኣሎ ናባኻ:: 

 

እዙ ኹሉ ልምዓት ድሮ ተረሲዑ ፣ 

ህዝቢ ከይ ፋቐር ከይ  ሰርሕ በርቲዑ፣   

ውልቃዊ ድልየቶም ምእንቲ ኸማልኡ ፣ 
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ብጊዚያዊ ረብሓ መንእሰይ እንዳገዝኡ  ፣ 

ብማሕበራዊ ሚድያ ህዝቢ እንዳ ዋግኡ፣  

ብሰንኪ ውሑዳት ሰላምና ጠፊኡ:: 

 

ዝኸብርካ ህዝቢ ትግራይ ተቓለስ በርቲዕኻ ፣ 

እቱ ዝረኸብካዮ ሰላም ብመስዋእቲ ደቅኻ ፣ 

ፈተውቲ መሲሎም ከይ ምንዝዑኻ ፣ 

ብጥንቃቐ ሓሉ ክብርቲ ዓድኻ፣ 

ፍፁም ከይትዱራደር ኣብ ህልውናኻ፣ 

ንፍትሒ ተቓለስ ንሕገ መንግስትኻ  ፣ 

ንሱ እዩ ዝሕልዎ ድሕንነት ህዝቢኻ::  

 

ኣብ ስደት ንነብር ተጋሩ ኹላትና፣ 

አረ ሱቕ እይንበል ንቃለስ በርቲዕና ፣ 

ብዘይ ሰላም እኮ የለን ህልውና ፣ 

ከይ ተረጋገፀ ውሕስነት ስላምና ፣ 

እንተይ ተኸበረ ዲሞክራሲያዊ መሰልና ፣ 

ምንም ድቃስ የለን ክቕፅል እዩ ቓልሲና፣ 

ነቱ መስመር ሓቂ እንዳ ተኸተልና ፣ 

ክነምበርክኾም ኢና ኣይ ቐሪን ዓውትና፣ 

ተሳዒርና ኣይንፈልጥን ምስዓር እዩ ኣመልና፣  

ኣብ መቃብር ወፅዓ  ቸቸ  ኽንብል ኢና :: 

ክብሪን መጎስን ንጀጋኑ ስዉኣትና!!! 

Addisalem Belay UK  


