
ዋሕዚ እዩ ቅኒትና 
 

ኣብ’ዚ ገፊሕ ዓለም - ዓሚቕ ዋልታ ምድሪ፣ 
ምንቕ ዘይብል ቅዋም - ዘይፅንቐቕ ዓቕሊ፣ 
ጥንቲ ዝቦከረ - መንነት ተጋሩ፣ 
ክቡር መስዋእትነት - ሰረቱ ማእገሩ፣ 
ጩራ ስልጣነ - ሓርነት ፈለምቲ፣ 
ማዕበል ውቅያኖሱ - ትእምርቲ ፀለምቲ፣ 
ሰብ ርሻናት ቅያ - መለለዪ ዋሕታ፣ 
ኣሰርና ዝዛረብ - ሕሉፍ ህሉው ያታ፣ 
ሓረግና ወንዊኑ - ዝውረስ ብእንዶ፣ 
ዋሕዚ እዩ ቅኒትና - ዘይነፅፍ ወለዶ። 
 
ኢማ፣ ድፍን፣ መሪ - እምብልታ ረጊጉ፣ 
ብትንፋስ ተንፊስና - ትንፋስና ማዕሪጉ፣ 
ማዕረ ማዕረ ጭራ - ክራር ቃና ኣጥዒማ፣ 
ልሳን ዕንዱርፋፃ - ስቁንቁን ኣዚማ፣ 
ምውዳድ መለኸት - ብወርዒ ሰሚሩ፣ 
ጣዕቆርጠም ዘይብሉ - ከበሮ ዓምቢሩ፣ 
ግርማ መጎስ መድረኽ  - ኣምሳል ዝዓሰሎ፣ 
ውሁድ ዕላማና - ጥበብ ዘመቀሮ። 
ህዝቢ ማለት ውድብ - ሃገር ማለት ህዝቢ፣ 
ዋሕዚ’ዩ ቅኒትና - ንቃልስና ዓስቢ። 
 
ጎቲምና ንበልሕ - ውፉያት ንፃዕሪ፣ 
ስሒውና ንግውድ - ዓንቢብና ንፈሪ፣ 
ጎዲልና ንበዝሕ - መስርዕና ዘይዛሪ፣ 
ደኺና ንህፍትም - ንዓትር ምዕባለ፣ 
ንለውጢ ንተግህ - ንሰልሕ ብመብረ፣ 
ውራይ እነሳልጥ - ዳስና ብሰፊሑ፣ 
ሰብ ዕጥቂ ማሕረሻ - ጭዃሮ በሊሑ፣ 
ነገር እንትትሕግ - መርሚርና ምሽጥሩ፣ 
ድጓሳት ቀሊዕና - ንበትኮ ካብ ሱሩ። 
ብወያናይ ቅኒት - ብጣዛ ህዳሰ፣ 
ፍትግ ምቅልላስ - ሓድነት ዘንገሰ፣ 
ተኽሊ በትረ ስርዓት - ማዕረ እንውንኖ፣ 
ፍትሒ ርትዒ ኣንቢርና - ዋርድያ ንኾኖ፣ 
ራእይ ዘይነምክን - ኣመተ ኣፅለግሊጉ፣ 
ትንቢትና ዝፍፀም - ሚልዮናት ኣድሪጉ፣ 
ህዝቢ ማለት ውድብ - ሃገር ማለት ህዝቢ  
ዋሕዚ’ዩ ቅኒትና - ንቃልስና ዓስቢ። 
 
መይዳ ሽንጥሮታት - ከረን ተጎዝጒዙ፣ 
ንሃልኪ ዝጎስስ - ግመ ተስፋ ሒዙ፣ 
ጠቂሩ ዝበንን - ሰማይ ኣንጠልጢሉ፣ 
ኣይኮነን ማይ ሕርሙ - ሰርቢ ምብሳሩ፣ 



ደወል ምስጣም ፅንዓት - ዘስንቕ ሕራነ፣ 
ሓባሪ ቅብብል - ርችት ትረር ወነ፣ 
ወፍሪ እዩ ማሕላና - ዝፍፀም ብውነ። 
 
እወ… 
ውጡን ኣሎ ገና - ቀላፅም ዝዓምሞ፣ 
ዘይዛረየ ማዕበል - ቃል ዘለቛቖሞ፣ 
ራእይ ክቡር ጅግና - ዓብዪ መራሒ፣ 
ዘበን ተሻጋሪ - ዝኣመቶ ብልሒ፣ 
“ኣንቱም መናእሰይ ኣዕፅምቲ ከይረኽሳ፣ 
ሃየ ሓልዉወን ለምዒ ይደበሳ…፣” 
ኣደ ከይትመውት - ሕርሲ ፀኒዕዋ፣ 
ማዕኸን ከይጠሚ - ዘቕቢቡ ቁጠባ፣ 
ላጋ ከይነፅፍ - ስኣን ዝሕለባ፣ 
ዕርፍን ብርዕን - መንገዲ ከይስሕቱ፣ 
መኣዲ ግልጋሎት - ክፀፍፍ ፅርየቱ፣ 
ሳይነስ ቴክኖሎጂ - ክባፃሕ ሸኪቱ፣  
ህንፀት ከተማታት - ክቁለል ንላዕሊ፣ 
ሰሰን ፋብሪካታት - ጠጥዒ እንዳስትሪ፣ 
ግድብ ህዳሰና - መለስ ክንስይሞ፣ 
ዓይኒ ዓራት ሃዲድ  - ብኒሕ ክንዛዝሞ፣ 
ድኽነት ከይግብል - ረቢብና ብስልቲ፣ 
ጨሚትና ክንቀብሮ - ብጥይት ትምህርቲ፣ 
ኣዋፍራ ንህቢ - ሰራዊት ከቲቱ፣ 
ብዓወት ክዛዝም - ግንባራት ልምዓቱ፣ 
ስእነት ከይወርስ - መፃኢ ወለዶ፣ 
ስደት ዓዲ ጓና - ከብቅዕ ንማዕዶ፣ 
ኣካብነት ክራይ - ክመሓው ክበርስ፣ 
ውድብ እዩ ዓምዲ - ብመስመር ዝቅልስ፣ 
ህዝቢ ማለት ሃገር - ኣብ ማዕበል ዝሕምስ።  
 
ስለዚ… 
ህወሓት! እዩ ቃልና  - ፅኑዕ ዘይልወ፣ 
ካብ ኲናት ዝበልሐ - ጠሊሙ ዘይጥወ። 
ክብርታት ዓጢቑ - ዝረማረም ንህቢ፣ 
ፀጋታት ዓትዒቱ - ምዕባለ ዘናቢ፣ 
ህዝቢ ማለት ውድብ - ሃገር ማለት ህዝቢ፣  
ዋሕዚ’ዩ ቅኒትና - ንቃልስና ዓስቢ።  
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