
                        ዓድዋ 

 
ኣብ ትሕቲ ግዝአቶም ንኽትከውን ንኽእዝዝዋ  

መዐንደሪት ባዕዲ ያ ክትከውን እታ መበቆል ጅግንነት ዓድዋ 

ልቦም መሊኦም ሽማ ፍፁም ብዘይስግኣት ንኽፅውዑዋ 

ፍፁም ብዘይሕንከት ናትና ንኽብልዋ ናቶም ክገብርዋ 

መዓዝ ፈሊጦም ንሶም ዋና ዘይንቕነቕ ዘብዒ ከም ዘለዋ 

ዝሞት ምእንተኣ ንዋጋ ዕዳጋ ንኽየውርድዋ 

ይትረፍ ዶ ወዲ ሰብ ሓፁር ናይ ተፈጥሮ እውን ዓዲልዋ 

              ውሽጣ ከይፈለጡ ሕልሞም ከሳኽዑ ኽገብርዎ ጋህዲ 

               ዓዲ ሰጥለበጥ ከብሉ ብዘይ ድሌት ብሓይሊ ብግዲ 

               ወዲ ገዛ ክርገፅ ከገልግል ባርያ ንክኸውን ንባዕዲ 

               ሰናዮም ክገፍሕ ንሶም ክምገቡ ጥጡሕ መኣዲ 

               ወልተሙ ክድፋእ እቲ በዓል ገዛ ናታቶም ጥራሕ ከናዲ 

               ብፍቓድ ባዕዳውያን ንሱ ክኾን ተፈራዲ 

                እንተዘየለ ኣይፋለይን እንተበለ ኣቕቢፁ 

                ብቕልፅሞም ክደሃኽ እንከይፈተወ ኣሜን ንኽብል      
   ተዓምፂፁ    

ሓይሎም ንኸርእዩ ልዕልነቶም ክሰፍን 
ሓይሊ ደቂ ዓዲ ክወድቕ ንኽመክን 
ቅያ ሰሓጢት ውድቀቶም ክኽሕሱ 
ዘርእና ክብትኑ ክቐብሩና ወይ እውን ከብርሱ 



ዮውሃንስ ዘይብሉ ገዛ ናይ ባዕሎም ክገብሩ ንሶም ንኽነግሱ 
ወዮ ሕሉፍ ውድቀቶም ታሪኽ ንድሕሪት ንኽመልሱ 
ዓድዋ ንኽበፅሑ ገስገሱ 
ዓለም ብዓወቶም መልክዕ ንኸልብሱ 
                 ቅድሚኡ ዝገጠሞም ፍፁም ዘንጊዐሞ 
                 ሓደ ሰብ ጥራሕ ወሳኒ ገይሮሞ 
                 ዝኸደ እንተኸደ እቲ ዝተረፈ ውን ንሱ ምዃኑ ኣበይ  
     ፈሊጦሞ 
                 እቲ ዝተረፈ ውዝፍ ከም ዝዓምሞ 
                 ሓደ እንተጎደለ ገዛ ከም ዝነኾለ 
                 ዓቕሚ ዝተወደአ ሓይሊ እውን ዘየለ 
                 ሎሚ ረኸብናያ ብትምኒት ድሌቶም ክሳለጥ ዓለም   
     ንኽብሰር  
                 ትግራይ ንኽትውሰድ ክትከውን ናይ ጠላይን መንደር 
ሓጨውጨው ጋዕገልጠም ሓፃዊኖም ፈጢሩሎም እምነት 
ንሕና ክንሰዓር ክረጋገፅ ውድቀት ክንኣትወሎም ድከት 
ቀደምን ቅድሚኡን ሽዑን ንቐፃሊ እውን ኩሉ ግዜ ሓደ 
ኣብ ዝኾነ እዋን ነገር እንተፀበበ ከፊኡ እውን እንተገደደ 
ዓድና ምዕንዳር ባዕዳውያን ፍፁም ከምዘይፍቀድ ዓለም ንኽምስክር 
ክጎብጠና ንዝፍትን ውቅዒት ከዕርፈልና ኢዱ ንዝስንዝር 
ከከም ዝመፅኦ ከምቲ ዝሓሰቦ ከይገበረ ከይወዓለ ከይሓደረ 
ትምህርቲ ክወሃቦ ገና ኣብ ጅምር እንተሎ ከይሰደረ 
                     ዓድዋ ክትፅዋዕ ክትገንን ኣብ ኩሉ ቦታ 
                     ክትኮን ኣፍሪቃዊት ዋልታ 
                     መአልቱ ኣኺሉ ክውለድ ሓዲኡ 
                     መርድእ ወይ ብስራት ነናቶም ከብፅሑ 
                     ግብግብ ግጥም ኮነ ነገር እንካ ሃባ 
                     ክባ ኣብ ልዕሊ ከበባ 
                     ኩሉ ንኽስዕር ልዕልነቱ ከርኢ 
                     ወገን ንኽሐጉስ ከፍርሕ ንፀላኢ 
ግን ወዮ በዓል ገዛ ዘይቕበል ስዕረት ዘይናይ ኣቦታቱ 
ንፃት እውን ይኹን ኣድፊሩ ዘይፈልጥ ክብርቲ መሬቱ 



ናይቶም ዝሓለፉ ሕድሩ ከየዕበረ 
ፈተኽ ከየበለ ዘዕጠቕዎ ስረ 
ድሂኹ ጨፍሊቑ ታሪኽ መስኪሩ ኣብ ዓድዋ 
ፈፂሞም ዳግም ከም ዘይሓስብዋ ንኸይደፍርዋ 
ዓለም ኣስደሚሙ ዓድዋ ዓድዋ በሉ 
ታሪኽ ተመዝጊቡ ዳግም ተዓሊሉ  
 
ሃይለ/ተጋዳላይ 


