
ወርሒ መጋቢት 64�ቶጎሩባ ሐበን 
ደም ጀጋኑኺ ንኾንቱ ኣይፈሰሰን.. 

ሕድሪ ሰማእታትና ክቡር እዩ 
በርሀ ዑቁባዝጊ ሃገር ጀርመን 

 
ተዘከሪ ታሪኻዊት እንባ 
ቶጎሩባ ነጻነትስ ተረኺባ 

ሐርነት ግን ኣረኸበን ህዝባ..  
ዓደይ ኣለዉኽ ዘይጠለሙ 

ጽቡቕ ናይ ህዝቦም ዘቐድሙ 
ማሐመድ ግብሪኤል ሽሙ.. 

ኣብ ኣዳል መስከረም ተወሊዳ 
መስከረም ንቶጎሩባ ኣሰዊዳ 

ቶጎሩባ ንሃይለ ስላስየ ኣርዒዳ.. 
ብመሪሕነት ኣቡ ርጀላ 
ንዘይ ናቱ ዝደሊ ብዱላ 

ተጋዳላይ ንሃገሩ ዝተበጀወላ.. 
ኣብ ቶጎሩባ ዉሑዳት 

ገጢሞም ምስ ብዙሓት 
ንሰራዊት ሃጸይ ዝበታተነት 
መንገዲ ኣጣጢሐ ንነጻነት.. 

ውርሒ መጋቢት ቶጎሩባ ሐበን 



 ንህግደፍ ከይኣለና ኣይንድቅስን 
ንሰሚዖም ዝብሉ ኣይሰማዕናን 
ንእንዳ ረኣዩ ዝብሉ ኣይረኣናን.. 
ቶጎሩባ ኣፍ ኣውጺኣ ተዛሪባ 

ናብ ስራሕ ክንሰግር ካብ ዘረባ 
ትላቦ ላ ወርሒ መጋቢት ቶጎሩባ.. 
ናብ ቅልውላው ናቕፋ ክንሰግር 
ሰሚዕኩም ዶ መንሽሮ ናይ ሃገር 

ከም ጠቢብ ብፈታዊኡ ከም ዝጅምር 
ነጊርናኩም ምስማዕ ኣቢኹም እንበር  

ዋላ ትንፈር ጠልያ እንዳበልካ ዶ ይንበር.. 
ምስዘይ መጻምድኻ ምጽማድ 
እሾኽ መርገም ረጊጽካ ምኻድ 
ዝዘራእናዮ በዚሕዎ ክርዳድ.. 

ዓደይ ከበሳ ምስ ቆላ 
ስገም ስርናይ ዕፉን ዘለላ 

ፈራይት በለስ መዓር ወለላ 
ኣራንሺ ወይኒ ምስ መሸላ 

ጾማ ኣሕዲሮማ እኒ ጉሒላ.. 
እንታይ ይዕለል ኣሎ ሎሚ ቕነ 

ዓዲ ብህግደፍ ምስ ተወነነ 
ኣይገርመንን ናቕፋ እንተተሳእነ.. 
እንታይ ይብሉ ደገፍቲ ህግደፍ 
ንዓዲ ዝኸዱ እንዳ በሉ ግፍ ገፍ 
ግንዘበይ ዝበለ እንካ ቸክ ሕለፍ.. 

ዓርከይ ወረ ዓዲ ሃበኒ 
ከመይ ኣሎ ዓዲ ኣይትሕተተኒ  

ምስ ሰልድኻ ኩሉ ሪጋ ተሳኢኑ ባኒ 
ህግደፍ ከሎ ዶ ይበሃልዩ ዓዲ ኣሎኒ 
ደለይቲ ፍትሒ ቀደም ነጊሮምኒ.. 

ትቅብል ኣቢሉ ወዮ ወይጦ 
ትምበል ካልእ ከይሰምዓካ ውሐጦ 



ዕላማ ወዲ ኣፎም መን ይፈልጦ.. 
ርሕቕ ደኣ ንበል ከይሰምዑና 

መስሐቕ ተቓወምቲ ከይትገብረና 
ወሰደ ደኣ ንበል ከም ቀደምና 

ኣብ ጽንበል ክንውዕ ምስ ኣያና.. 
 

ኣይረኣኻያን ዶ ሽግ ተወሊዓ 
ወዲ ራእሲ በየነ ዘመደ ዝወላዓ 

ሃገር ብህግደፍ ን25�ዓመት ነቢዓ 
ሕጂ ውን ንናይ ኣርዮስ መብጻዓ 
ንህግደፋዊያን ንስመራ ጸዊዓ.. 
እተን ጸበባ ህዝቢ ዘይዓጠን 

ንቢኢዱ ኢዱ ክስዕማ ከም ኣመለን 
ንናይ 25�ዓመት ጽንብል ተቖኒነን 

እነዋ ንበረልና ክብላ ነስመራ ነቒለን.. 
ምቕያር ናቕፋ ዘእተዎ ቅልውላው 

ገንዘቦም መንጢሉ ምስ በሎም ሻው 
ህግደፋዊያን ጀሚሮም ዓጀውጆው.. 

ንበረልና ከምዘይበሉ ንጣልማይ 
ከም ዝብኢ ዝኣተውን ኣህባይ 
ሕጂ ዶ ይሐይሽ ዋይ ዋይ.. 

ዶላር ኦይሮ ፓውንድ ወሲድካ 
ክንዲ ናቕፋ ኪድ ቸክ ተቐቦልካ 
ንሱ ሒዝካ ውጻእ ትም ኢልካ.. 
ተሐቢኦም ዝገሹ ብጸልማት 

ብጻዊዒት ህግደፍ ዝወጹ ቅርዓት 
ዓዲ ጀጋኑ ኣብ ደቕደቕ ጸልማት 

እዚድዩ ምዕባለ ትብልዎ በሃማት.. 
ደቂ ኤረ ከምዚ እዩ ዘሎ እቲ ወረ 

ናይ 30�ዓመት ቃልሲ እኳ ዝተሰግረ 
ድሕሪ ስዕረት ህግደፍ ከዕረ ዩ ክዕረ 
ሃየ ደቂ ኤረ ጸጸርና ንደርቢ ብማዕረ.. 



ዓወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝብና 
ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ ሰማእታትና 
ኤረና ሸዊት ለምለም ክኸውን ዓድና 

ዕንወት ንጃንዳ ህግደፍ ዝብሉ ይንበረልና 

 

 
 
 
 

 


