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ን ስዉእ  ኢንጁነር  ስመኘው ዝተዳለወ ግጥሚ 

 

ስመኘው በቀለ ሃርበኛ ናይ ልምዓት፣  

ሕድሪ ተቐቢልካ ሕድሪ ናይ ውፁዓት፣ 

ምንም ከይ ዓረፍካ ዋላ ንሓንቲ ስዓት፣ 

ኣንታ ሓበን ህዝቢ ናይ ኢትዮጵያ ኹርዓት፣ 

ብተግባር ዘርኤኻ ናይ ሞያኻ ብቕዓት። 

 

ይበል ፅንዓት ይበል ሓቂ፣ 

ብሓዊ ዝተፈተንካ ኸምወርቂ ፡ 

ኣብ ፀሓይ ኣብ ሓሩር ኣብ ደርቂ ፡ 

ህዝብኻ ኽተውፅእ ካብ ድኽነት ካብ ጨንቂ፡ 

ቆራጽ ወዲ ህዝቢ ናይ ልምዓትና ዕጥቂ።   

 

አረ እንታይ እዪ ብልሓቱ እንታይ እዩ ጉዱ ፡ 

ንዓኻ ንስመኝዉ ንፈታዊ ዓዱ ፡ 

ናይ ኢትዮጵያ ብርሃን ዝዘርገሐ ብኢዱ ፣ 

እቶም ኣብልዕሌኻ ቕትለት ዝፈረዱ ፣ 

ብዙሕ እንተይ  ፀንሑ ጊዜ ኸይወሰዱ ፣ 

ኣጥቢቕና ንሓትት ናብ ፍርዲ ኽወርዱ። 

 

 

 

 

ስመኘው በቀለ ፈታዊ ሃገሩ፣ 

ኣብ ክንዲ ሽልማቱ ኣብ ክንዱ ኽብሩ፣ 

ጡብ ኣዶ ዝነኽሱ ዓይኖም ዝዓወሩ፣  

ንፁህ ደም ኣፍሲሶም ቁሩብ  ዘይሓፍሩ፣ 

ክነቃልዖም ኢና ርሑቕ ከይ ሰደሩ። 

 

ኣንታሓድጊ መለስ ብዓል ፅኑዕ ሕድሪ፣ 

ዋላ እኳ ስጋኻ እንተተፈለየ ካብ ምድሪ፣ 

ታሪኽካ ህያዉ እዬ ዘልኣለም ነባሪ፣ 

ምሳኻ እዩ ኹሉሻዕ ቱ ንይ ህዝቢ ፍቕሪ፣ 

ኽትሓዝ እዪ ታሪኽካ ብዝልዓለ ኽቭሪ። 

 

ኣባይ ከይወዳእኻ ሞት ካብ ነጠቐካ፣ 

እቱ መንእሰይ ወለዶ ስዒቡ   ኣሰርካ ፣ 

ኽዛዝሞ እዪ ስኽፍ ኣይበልካ፣ 

ቅሰን ንዘልኣለም ክውላዕ እዩ ብርሃንካ። 

 

ፍቓድ ኣምላኽ ኮይኑ ካብ ሓጸረ ዕድሜኻ ፣ 

መንግሰተ ሰማይ ትውረስ ክብርቲ ነብስኻ ፣ 

ሰተሰምሃል ገነት ይኹን ሰማያዊ ናብራኻ:: 
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ሓሳዳት ፀላእቲ ዘይደልዩ ዕብየትና፣ 

ዋላ እኳ እንተፈተኑ ኸተዓንቕፋና ፣ 

ኣስላማይ ክስታናይ ብሓደ ኹላትና፣ 

ፖለቲካዊ ኣፋላላይ ንድሕሪት ገዲፍና ፣ 

ብዝተፈለየ ወነ ሓድነትና ኣስጢምና፣ 

ሕዚ እውን ከምቀደም ኣይቐሪን ዓወትና፣ 

ኣባይ ክዛዘም እዩ በቱ ጻዕራም ህዝብና፣ 

መስመር እዩ ሓይልና ህዝቢ እዩ ዕጥቅና ፣ 

ከምቱ ዝጀመርናዮ ክንፈፅሞ ኢና። 

 

ኮራኹር ናይ ግብፂ ሸየጥቲ ዓድኹም ፣ 

እቱ ፀረ ሃገር እቱ እኩይ ስራሕኹም፣ 

ግድብ እንትጅመር ኣብክንዲ ሓገዝኩም  

ኣባይ ኣይግደብን ኢልኩም ምቅዋኩም፣ 

ግልጺ ጌርኩሞ ኢኹም ኣብ ኣደባባይ 

ወጺኹም። 

 

 

 

 

 

ብጊዝያዊ ረብሓ ደሊልኩም ነብስኹም፣ 

ንባዕልኹም ተዋሪድኩም ዓዲ ዘዋረድኩም፣ 

ዘርዚርካ ኣይውዳእን ብዙሕ  እዩ ጉድኩም ፣ 

ሃገር ኣይትፈልጡን ብጀካ ኸብድኹም፣ 

ናታስ ያ ንሓማታ ኮይኑ እምበር ስራሕኹም፣ 

ኣዛብእ ቀትሪ እማ ንስኹም እንዲኹም። 

 

ምሕረት ብዝብል ሹም ኣቲኹም ናብ ዓዲ፣ 

ንዝፈፀምኩሞ ገበን ከይ ረኸብኩም ፍርዲ፣ 

 ት ሕገመንግስትና  ናይ ሃገርና ዓንዲ፣ 

ይርአ ኣሎ ብሰንክኹም ስሒቱ መንገዲ፣ 

ፍቕሪ ሃገር  ዘይትፈልጡ ኣንቱም ገፋሕቲ 

ኸብዲ። 

ሕዚ ግን ናይ መጨርሻ ዕድል ዘላትኩም 

ወይ ተስተኻኸሉ ተመለሱ ናብ ልብኹም 

ወይ ክዓ ተኣለዪ ፍለዩ ደምቤኹም 

ህዝቢ ኣይተዳናግሩ ሓለይቲ መሲልኩም  

ነቒሕናልኩም ኢና ስድሪ እንተይ ሰጎምኩም:: 

 

Addisalem Belay UK 


