
ፍቐዱለይ ጀጋኑ 

 

ታሪኩም ክዝርዝር 

ብልሳነይ ክናገር 

ፈለማ ግን ፍቐዱለይ 

ካብ ባሕሪ ክጭልፍ ታሪኩም ሕዲተይ፡፡ 

ውዕሎኩም እኳ ዓሚቕ እዩ ባሕሪ 

ኣሽምባይ ጨሊፍካ ቐዲሕካ ዘይዛሪ 

ማህደር ታሪኽ ዓለም ገንፂለ 

ፍፁም ኣይረከብኩን ከማኩም ዝበለ፡፡ 

ብርሃን ወሊዕኩምልና ጋሊህኹም ፀበባ 

ዕሳው ስርዓት ቐቢርኩም ኣስቲኹምና ፀባ 

ደምኩም እንትፈስስ ትህልኩ ከም ነብሪ 

ቤዛ ህዝቢ ኮይንኩም ሓሊፍኩም ብክብሪ፡፡ 

ኩርዓት ህዝቢ ኢኩም ናይ ሚልዮናት ዋልታ 

ትምብርሽ ዘይትብሉ ቐትሪ ኮነ ከውታ 

ንረብሓ ህዝቢ ከም ሽምዓ ትነዱ 

ብጥሙር ቀላፅምኩም ፀላእቲ ተዓፅዱ፡፡ 

 

 

  



ፍቐዱለይ ጀጋኑ 

ኣብዚ መድረክ እኳ እንተዘይወዳእክዎ ዘርዚረ 

ንኡሽተይ ክፀዊ  ባሕሪ ታሪኩም ቆንጢረ፡፡ 

ጥሙር ቅልፅምኩም ፀላእቲ ኣንፊሱ 

ደምኩም ደም ፀላእቲ ኣፍሲሱ 

መስመርኩም ዋርድያ ድኽነት ምሒሱ 

ሃገር ተሓዲሳ ህዝብኩም ተኻሒሱ፡፡ 

ጉያኩም ንኣውሎ ንፋስ ይቕድም 

ግርማኩም ምዕሩግ ፀላእቲ የህድም 

ሓበን እዩ ናትኩም ምኳን ቅያኩም ዘኩርዕ 

ውዕሎ ጅግንነትኩም ፀላእቱ የንብዕ፡፡ 

ብሬን ኣርፒጂ 

መድፍዕ ኮነ ፈንጂ 

ማሪኩም ብደንጎላ 

ደኪዕክምዎ ብታኬላ፡፡ 

 

ፍቐዱለይ ጀጋኑ 

ኣኽራናት ኮነ ሜዳ 

ኣብ ደጉዓ ኮነ ምድረባዳ 

ንደርጊ ቐቢርክምዎ ብጥሙር ጭዋዳ 

ተፈጥሮ ኣሚና  ባኣኩም ርዒዳ፡፡ 

ካብ ባርነት ሞት ትመርፁ 

ንኣፈሙዝ ብኣፈሙዝ ትልቕምፁ 

ሓዊ ክተጥፍኡ ሓዊ ትረግፁ 

ብመስተንክር ውቅዒትኩም መድሐርሓራይ ትብቁፁ፡፡ 

ድፋዕ እንተሒዝኩም ዘይትደልዩ መብረ 

ንፈታዊ መዓር ንፀረ- ህዝቢ ዕረ 

ህዝባውነትኩም ዓለም ዘመስከረ 



ኣመራርሓ ጥበብኩም ፅወዓት ዝዓተረ፡፡ 

ፍቐዱለይ ጀጋኑ 

ማዕበልኩም ዘይብሉ ዓጋቲ 

ምሒው ዝድርቢ ናይ ልምዓት ዓለቕቲ 

ንደርጊ ምስ ኣፅዋሩ ዝገበረ በኽቲ 

ሰቲ ነስኒስኩምልና ነጊፍኩም ሓሙክሽቲ፡፡ 

ነቲ ናይ ሰማይ ቁምብላ ናይ ምድሪ ባርዕ 

በግርማ ሞገስኩም ርዒዱ ማይ ዝነብዕ 

ኮታስ ንፋስ ኢኹም ዘይዕተር 

ንደርጋውያን ዕረ ንህዝብኹም መዓር፡፡ 

ፍቐዱለይ ጀጋኑ 

ቅያኹም ከዘንቱ ዝከኣል ተኾይኑ፡፡ 

ሓዊ ሰማይ ዝተፍኡ ሮኬታት 

እሳተ ጎመራ ዝተፍኡ ክላስተር ቦምባታት 

ነበልባል ዝተፍኡ ናፓልማት 

ኣብ ልዕለኹም ከም ማይ እንትፈሱ 

ድምብርፅ ዘይትብሉ ነቕድሚት ትግስግሱ፡፡ 

ንፁሃን ዜጋታት ብሓዊ እንትጥበሱ 

ከቡር ደሞምን ስገኦምን ምስ ሓመድ እንትሕወሱ 

ሕነ ክትፈድዩ ንቕድሚት ትስጉሙ 

ለቕሚፅኩም ትድርብዩ ናይ ደርጊ ደማሙ፡፡ 

 



ፍቐዱለይ ጀጋኑ 

ዓሳ ንምዝፋፍ 

ባሕሪ ምንፃፍ 

ኢሎም ኣብ ልዕለኹም ፈሪዶም 

እዚ ክትግብሩ ቁምብላታት ኣዝኒቦም፡፡ 

ግን ሳላኹም ሳላ ቓልስኹም 

ወዮ ባሕሪ ኣይነፀፈን 

ኮንቱ ኮይኑ ሕልሞም ዓሳ እውን ኣይተዘፈን፡፡ 

ፍቐዱለይ ማንጁር ምስ ኩሕሎን 

ፍቐዱለይ ኣፅገባ ምስ ኣልኣሚን 

ፍቐዱለይ ክንፈ ምስ ዋልታ 

ፍቐዱለይ ኣግኣዚ ምስ ማርታ፡፡ 

ሓመድ ይቕለልኩም ቕያኩም ከልዕሎ 

ፍረ ቃልስኹም ነዚ ትውልዲ ከካፍሎ፡፡ 

ፍቐዱለይ ፀሃየ ምስ ስሑል 

ፍቐዱለይ ሙሴ ምስ ብርሃነ መስቀል 

ፍቐዱለይ ኣሞራ ምስ ኣሕፈሮም 

ፍቐዱለይ ወዲ ቐፀላ ምስ ሰበሮም፡፡ 

መስዋእትኩም ኣይቀረየን ኮንቱ 

ንሓፍሶ ኣለና ኣብ ኩሉ ካዕቢቱ፡፡ 

ፍቐደለይ መለስ 

ብሕንፃፅ ፖሊስካ ልገዐ ኣስቲኻና 

ካብ ፀልማት ኣውፂካ ብርሃን ኣርኢኻና 

ምእንተ ህዝቢ ሓንቲ ግራም ተይቖጠብካ 

ክብሪ ህዝቢ ኣምሂርካና ሕድሪ ስውኣት ዓቂብካ፡፡ 

ፍቐዱለይ ቀሺ ገብሩ ምስ ሓየሎም 

ፍቐዱለይ ብርሽዋ ምስ ሃፍቶም 

ፍቐዱለይ ኩሉኹም ጀጋኑ 



ክቡር ሂወት ገቢርኩም ንህዝቢ ተቕስኑ፡፡ 

ኣለና ተቐበልቲ ስረኹም ንርከቦ 

ፅንዓትኩም ተዓጢቕና ገይርና ሓቦ 

ኣሰርኩም ንክተል ርሑስ እግርኩም ንስዕቦ 

ታሪኩም ዓቂብና ታሪክ ወሲኽና ንትውልዲ ነርክቦ፡፡ 

እምበር የለን ከም ጊመል ንድሕሪት ምሻን 

ኣብ ደምበ ጀጋኑ ኣይዓርፉን ዕምሳን፡፡ 

 

ብሓጎስ ገ/ክርስቶስ 

አዲስ አበባ 


