
 
 

ናይ ጭቁን ልዯት 
 

ናይቲ ኣብዜሓ ናይቲ ጭቁን ልዯት 
ዋሕስ ናይቲ ብደል ወርቃዊት ዕለት 
ዓሰርተ ሓዯ ለካቲት 
ብስራት ሓርነት ብስራት ማዕርነት 
 
     ትንቢት ራሕዋ ኩሉ ኮኾብ ፅባሕ 
     ትማሊ ሎሚ ከም ይዴገም ንፅባሕ 
     ብስራት ሂባ ርትዒ ዜወለዯት 
     ክሳብ ክንዯይ ምዴናን ኢላ ማእገር ዜኾነት 
     ኣብ ኣስገዯ ዯዯቢት በሪቓ 
     ቀስ ኢላ ንኽትበፅሖ ንኹሉ ዯሚቓ 
                     ወርቃዊት ዕለት 
                     ዓሰርተ ሓዯ ለካቲት 
 
ንዓኺ ዜኣመኑ ቃልኪ ሰሚዖም ውሑዲት ወፊሮም 
የወላውል ውሕስነትኪ ብገንኡ ሪኦም 
ቃልኪ ንምትግባር ንዓኺ ሂቦም ቃሎም 
ገልታዕታዕ መከራ ፀበባ ከይሰዓሮም ክኢሎም 
ጮራኺ ኮይኑዎም ሓይሊ 
ተስፋኺ ሰኒቖም ፍፁም ይዚሪ 
ራኢኺ ሪኦም ፈሊሞሞ ገዴሊ 
ፅባሕ ከይሓስም ከይዴገም ትማሊ 
 
     ጮራኺ መሊኡ ናብ ኩሉ ንኽዜርጋሕ 
     ግዙኡ ሓልዩ ናብ ኩሉ ክባፃሕ 
     ናብ ኩሉ ክዴመር ክባዚሕ ክንዚሕ 
     ዴምፂ ፃውዒትኪ ክሳብ ዜጋዋሕ 
     መልእኽትኺ ተቐቢሎም ቃሎም ከይዓፀፉ ከብፅሑ 
     ኣብቲ ዴቕዴቕ ፀልማት ገና ቅዴሚ ምውግሑ 



     ፍፁም ከየጨነቖም ናቶም ዋሕዱ 
     ናብቲ ርሑቕ ቦታ ጀሚሮም መንገዱ 
 
 
 
 
በቢ ዜኸዴዎ ዓንቀፍቀፍ ገልታዕታዕ 
እምነት ተቐኒቶም ነገራት ብምርታዕ 
ካብ ግዛ ናብ ግዛ እናፍረዩ ሰዓቢ 
ወገን ኣሰሊፎም ኣዕሲሎሞ ህዜቢ 
ሓዯ ኣካል ኮይኖም ሓዯ ልቢ 
ጥንስሶም ክጉልብት ገይሮም ክዓቢ 
ንሶም ተጎዱኦም ሓሊፎም መከራ 
ኣብዜሓ ንምርባሕ ንምውፃእ ሓራ 
 
     ኩሉ ተሰጊሩ ሓሊፉ ፀበባ ጮራኺ ክዯምቕ ጀሚሩ 
     እምነትን ፅንዓትን ዕላማ ምቕዲም ነይሩ ምሽጥሩ 
     ግዛን ኩነታትን ዜሓተቶ ንምምላስ 
     ሂወትካ ብምሃብ ዯምካ ብምፍሳስ 
     ኣካልካ ብምውፋይ ዴልዴል ሰሪሕኻ ናብቲ ርሑቕ ቦታ 
     ብኽያት ኣውያት ስቅያት ክጠፍእ ክትካእ ብዕልልታ 
     ተኸፊልዎ እወ ከቢዴ ዋጋ ዋጋ መስዋእትነት 
     ማእለያ ይብሉ ይትካእ ብዘሕ ሂወት 
 
ለካቲት እንታይ ተገይሩ እንታይ ተኸፊሉ? 
በዓል መን እንታይ ገበሩ እንታይ ከ በሉ? 
እንታይ ሰሪሖም ኣበይ ከ ወዓሉ? 
ቃሎም እንታይ ነይሩ ብኣኺ እንትምሕሉ? 
ታሪኾም ይሰማዕ ይጋዋሕ ዴምፃቶም ቃልኪ ሃቢ 
ንሳቶምስ ከይድም እዮም ከክንዴኦም ተዚረቢ 
ሕዴሪ ሂቦሙኺ ነይሮም ንሳቶም እንትሓልፉ 
ምእንተ ራኢኺ ሂወት ገቢሮም እንትስየፉ 
 
     መንእሰይ ወለድ! ንስኻ ክትቀስን ንስኻ ክትነብር ብሰላም 
     ንስኻ ክትዓቢ ልብኻ መሊእኻ ክትነብረላ ዓለም 
     ንስኻ ውን ከይትብዯል እቲ ከርፋሕ ናብራ ኣባኻ ከይዴገም 
                           ከይኸፍአካ ወይከ ከይትፅገም 



                           ብኣና የብቅዕ ኢሎም ኩሉ ነገር 
                           ጭቆና መፅቀጥቲ ንሓዋሩ ክቕበር 
                           ኣያታትካ ሓሊፎም ሂበሙሉ ሂወት 
                           ንኽፈጥሩልካ ምችውቲ ሃገር ገነት 
 
ኣያታትካ ከይድም ተሪፉ ግዳኻ 
ዜተረፈ መልእ በዓል ሕዴሪ ኢኻ 
ነዊሕ ኣሎ ጉዕዝ ክብፃሕ እቲ ርሕቐት 
ገና እዩ ሎ ናይ ለካቲት ጣዕሚ መቐረት 
ብርክኻ ይስጠም ይዯልዴል ውን ጉልበት 
ንኽትበፅሖ ኩሉ ብፅንዓት ብትረት 
ሓንኮልኮል ኣሎ ፈተና ሐዙ ውን ገና 
ናይ ዯገ ማሕለኻ ኣሎ ዋላ ውን ኣብ ውሽጥና 
 
     ኣይትዯቅስ ወይከ ከይትናጋዕ 
     መፃኢ ሂወትካ ፍፁም ከይዚባዕ 
     መን እዩ ናትካ ፍለ ካብ ፀላኢ 
     ኣይትተዓመት ዓይንኻ ንኹሉ ክትሪኢ 
     ንስኻ ኢኻ ብዒ ዋሕስ ናይ ባዕልኻ 
     ሓልዋ ለካቲት ዯሓር ከይፅልምተካ 
     ሓብሕባ ብልቢ ክትበርህ ክትነብር ዯሚቓ 
     ም እታኻ ምበር መዓዜ ምእንተ ካሊእ ንሳ በሪቓ 
 
ህዜባዊ ወያነና ነዊሕን መሪርን እዩ ዓወትና ናይ ግዴን እዩ!! 
ዜኽረ ንሰማእታት ለካቲት!! 
 
ሃይለ/ተጋዲላይ 
ኣውስትራልያ     17/02/2010 
 
gedliweyn@yahoo.com 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 


