
(በርቃዊ መጥቃዕቲ) 

እያሱ  

ኣለኻ እናበልና ቀትሪ ብገንኡ 

ገና ከይረወየ ገዴሊ ናትካ ፃምኡ 

ዴንገት ከይዴካ ገይሽካ ብሃንዯበት 

ወሲደካ ተፇጥሮ ዘይዕገት ሞት 

ኣርሒቕካ መንገዱ 

ናብቲ ካሊእ ዓዱ 

ከይዴካ በቃ ንሓዋሩ 

ክትስዕቦም ቀቅዴሜኻ ንዝወፇሩ 

  

ፅንሕ እንተትብል እንታይ ነይርዎ 

ትግርኛ ብገፉሑ ክዝርግጋሕ ንኽርህዎ 

ጠውሊጉ ከይነብር ፇጢርካሉ ውነ 

ኣንታ ጎይታ ቋንቋ ዕባይ ናይ ወያነ 

መረዋሕ ዴምፅኻ ብዙሕ ዘስቆንቆነ 

ተኸዊልካ ንሓዋሩ ሸፉኑካ ዴነ 

ምስንባትካስ ንኹሉ ከፉእዎ 

ንስኻ ነይርካ ናይ ኩሉ ካሊእ መን ኣለዎ? 



  

መተካእታ ዘይብልካ ዘይትዛሪ ሓይሊ 

መተርንዒ መትከል መሐየሊ ገዴሊ 

ካብ ዕሸልነት ኮስኲስካ ዝኾንካዮ ሓይሊ 

ገና ካብ ቀዯም ካብቲ እግሪ ተኽሊ 

መዴረኽ ተኸቲልካ ዓንጊልካ ዘዴልዮ 

ዓቂብካ ሓብሒብካ ንኹሉ ዘፍረዮ 

ሎሚ ግን ጠሊምካ ፍፁም ገዱፍካዮ 

ዕማም ከይፇፀምካ ሎሚ ውን እናኣዴለኻዮ 

  

ኩሉ ነይርካ ኣብ ኩሉ ኣርሒቕካ ትጥምት 

ንሕሉፍ እናዘከርካ ንቕዴሚት ትእምት 

ሓቦ ነይርካ ወይከ ዘይትነፅፍ 

ኩሉ ግዜ ዕንበባ ዘይትረግፍ 

ሞተር ነይርካ እያሱ ናይ ተጋዴሎ 

ዝኣብየካ ዘይነበረ ንኹሉ ትኽእሎ 

ሓይሊ ነይርካ ሓይሊ ናይ ቃልሲ 

ኮስኲስካ ዘዕበኻ ዘገወዴካ ፇልሲ 

  



መልእኽትኻ ተቐቢሉ ኣሚኑ ዝሰዓበ 

ንእስነት ዘይመነወ ገና ዘይፀገበ 

ብቓልካ ምሒሉ ሂወቱ ዝሃበ 

ዕላማ ተጎዝጒዞ ዝለበሰ ሓመዴ ዴበ 

ፍርያትካ ነይሩ ዝኾነ መስዋእቲ 

ፀልማት ንኽቕንጠጥ ክወግሕ ምእንቲ 

እያሱ ቃልሲ ማለት ንስኻ ንስኻ ማለት ቃልሲ 

መርዚ ንፀላእቲ ንወገን ዯባሲ 

  

ፀገማት ናይ ህዝቢ መርሚርካ ብልቢ 

ምንጩ ንኽጠፍእ ፍትሑ ክዓቢ 

ክያነ ኣልቢስካ ክርአ ብቒሊሉ 

ትበላሓት ፍርያት ንኽትረኽበሉ 

ላዕልን ታሕትን ቀትሪ ምስ ለይቲ 

ከይዴካዮ ጉዕዞ ብዘይካ ዕረፍቲ 

ገዴሊ ንኽዕወት ሕልፉ እጃም ሂብካ 

ቃል ናይ ዝሓለፈ ብፅንዓት ጨቢጥካ  

  

ክንዱ ሽሕ ትሰርሕ ክንዱ ሽሕ ገጢምካ 



ዘፅግብ ትፍፅም ብሱል ነይሩ ስራሕኻ 

ንስኻ ዓርሰ እምነት 

ንስኻ ፅንዓት 

ንስኻ በርቂ 

ንስኻ ተፇቲንካ ብሓዊ ከምወርቂ 

ንስኻ ዕላማ ንስኻ ቃልሲ 

ንስኻ መዏገሲ ኣንጀት መለስለሲ 

  

ገዴሊ ንዓኻ ጥራሕ ወሊደ መኺኑ 

ባዱሙ ይመስለኒ ማህፀኑ 

ምኻዴካ ሰሚዏ ቃላትካ ዘኪረ 

ቁሩብ ክጠቓቕስ ክፍትን ኣሕፂረ 

ንኹሉ ከይገልፆ ኣበይ ክውዴኦ 

ክገዴፎ ንታሪኽ ባዕሉ ክምልኦ 

  

በርቃዊ መጥቃዕቲ 

ሰራዊት ህዝብና ግንብር ዘይዓፅፍ 

ዘኽስቦ ዘይገዴፍ ዘኽስሮ ዘይትንክፍ 

ፅፈፍ መፅናዕቲ ተኺሉ 

ብረት ጥይቱ ውልዊሉ 



ተበገሰ ከም ኣመሉ 

  

ይሃበና ይሃብኩም ክዯምቕ ጎይላና 

ዘይጎዴል ስንቂ ሙሉእ ሓቦ ሒዝና 

ሳንጃ ኣፇሙዝ ዓምሮ 

ቦምባኻ ፍታሕ ተዲሎ  

ኣብ መትከል ምውዲቕ መሃሮ 

  

ብረታትና 

ታሪኽ ይዘክረን ብረትና ጠጎግቲ 

መሳንይቲ መትከል ዕላማ ሰነይቲ 

  

ሳንጃ ኣልቢን ሲሞኖፍ ቀዯምና 

ተሳጓዱት ምንሽር ኣዳና 

ከቢዴ ብረት ዴምፂ ናይ ከዯከ 

ሰባሪ ዴፊዕ ጉዕዞ ዘይህከ 

  

መስርዕ ሒዘን ኩለን እንትዕልላ 

ራዕዱ ይፇጥራ ለባም የፀልላ 

እምነተይ 

እምነተይ እምነተይ እምነተይ 



ኣብ መትከል ሞተይ 

ክሪኢ ኣይፇቱን ስቓይ 

ውፁዕ ህዝበይ 

  

ጋሽ (ቅዴሚ ምስ ጀብሃ ኲናት) 

  

ጋሽ ዓብይ ሩባ ብዙሕ ዝፍልፍልካ 

ኣዝመራ ፅዴያ እንተመላእኻ 

በል ፈፍ በል ዛሪ ‘ሞ ይሕለፍ ‘ቲ ግዜኻ 

ዕግስ ህዴእ ኢለ ክሳብ ዝሰግረካ 

  

ንተከዘ ዝተዯረፇ ብከባቢ73 

ብዙሕ ውጥም ቅልቅል ዝለመዴካ 

በሊሕ ሓንጎል ዯም ብፆት ሰቲኻ 

ምምካትካ ምዝራይ ካብ ገዯፍካ 

ሎሚ ግርም መትከል ተመርኲስካ 

 

ዛሬና(ንፃዕዲ ራዕዱ ኣመልኪቱ ካብ ዝዯረፎ) 

ዓርሓ ከተማታት ምስተን ምራኹተን 

ወላዲት ጀጋኑ ሓላላት እየን ነይረን 

ኣይከም ሎሚን ‘ባ ተፇልየን ካብ ዯቀን 



ጊሓት ጊሓት ኣውያት ይስማዕ ኣብ ጎጆአን 

  

ተወርዋራይ ዓረና ዝናሩ 

ተገዯም ሰራዊት ኣብ ጎላጉል 

ከክንዱ ዴፊዕኻ ኣለካ መትከል 

ህጁም እቶ ሃየ ይተዓለል 

መትከል 

እንትእከብ ሓይልኻ በቲንካ 

እንትብተን ሓይልኻ ኣኪብካ 

ብመትከል ተጥቅዕ ፀላእትኻ 

መትከል 

  

ንሰገናት ካብ ዝዯረፎ 

ሰገናት ከመይ ኮነ መን ሰዓረ ኲናት 

ተሓናነቕ ብዕንጨይቲ ብረት 

  

ካብ 77ዓ/ም-79ዓም ንዝነበረ ናይ ቃልሲ ኩነታት እንትገልፅ 

ገልበጥበጥ በሃላይ ሓያል ምሽጥረኛ 

ኣያ ወሩ ጉዕዞ ውሕሉል ፇረሰኛ 

ሓሬት ተላቢሱ መጉዞምዘማይ 

ማዕበልና ማዕበልና ማዕበል ተወርዋራይ 



  

ንእያሱ ብቐሊሉ ምግላፅ ኣይከኣልን። ናተይ ንእያሱ መግለፂ ክኾነኒ 

ዝኽእል 

እያሱ ማለት ብረታዊ ተጋዴሎ። ብረታዊ ተጋዴሎ ማለት እያሱ። 

እያሱ ማለት ትግርኛ። ትግርኛ ማለት እያሱ።  

ብምባል ንእያሱ ክገልፆ ምፍታን ይቐለኒ። 

  

 ንመላእ ህዝብታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ዴማ ንህዝቢ ትግራይን 

መቓልስቱን ብፆት ብጠቕላላ ፅንዓት ይሃብኩም። 

  

ካብ ሃይለ (ወዱ ባቤ) ኣውስትራልያ 

 


