
ናይ ጆሲ ጎሲ ትግርኛ ድርፊ፣ ግጥሚ 
  

ዘመናት ኣለፈ፣ በቃልሽ ታስሬ፤ 
የፍቅርሽ ቀለበት፣ ኣልወለቀም ዛሬ። 

ልቤ ይኖራል እንጂ፣ እንደተከፋ፤ 
ፈጽሞ ኣልቆርጥም፣ ባንሺ ተስፋ። 
እጠብቅሻለህ ኣንቺ ደህና፣ ዛሬም፣ እንደገና። 
ልቤ ይኖራል እንጂ፣ እንደተከፋ፤ 
ፈጽሚ እኔ ኣልቆርጥም፣ ባንሺ ተስፋ። 
ናይ ዘላኣለም እዩ፣ ፍቅርና፤ 
 ሎሚ፣ ከም ቃደምና። 
ኣንቺየዋ በዓይኔ እስክያይሽይ፣ ሰላሙን ይስጥሽ፤  
በዓይነ ስጋ እስኪያገናኘን፣ ሰላም ያቆየን፤ 

ዓይንሽን እንዳላይ፣ ጋርዶኛል ተራራ፤ 
ትዝታሽ ይኖራል፣ ዛሪም ከኔ ጋራ። 
ሳልምሽ በናፍቆት፣ ተኝቸ ባሳቤ፤ 
ቀይ ባህር ዞሮ፣ ይመለሳል ሌቤ። 

ሽኮሪና ክሳብ ዝረኽበኪ፣ ሰላም ኩንለይ ኢኪ፤ 
ፊያሜታ ብልዮን ዓይነይ ኢኪ፣ ሰላም ኩንለይ 
ኢኪ። 

ልቤ ይኖራል እንጂ፣ እንደተከፋ፤ 
ፈጽሞ እኔ ኣልቆርጥም፣ ባንሺ ተስፋ። 
እጠብቅሻለህ ኣንቺ ደህና፣ ዛሬም 
እንደገና፤ 
ልቤ ይኖራል እንጂ፣ እንደተከፋ፤ 
ፈጽሞ ኣልቆርጥም፣ ባንሺ ተስፋ። 

ናይ ዘላኣለም እዩ ፍቅርና፣ 
 ሎሚ፣ ከም ቃደምና። 
ኣንቺየዋ በኣይን ስክያይሽ፣ ሰላሙን ይስጥሽ፤ 
በዓይነ ስጋ እስኪያገናኘን፣ ሰላም ያቆየን። 
ካዓይኖቼ ብትርቂ፣  ኣትወጭም ካሳብየ፤ 
ምስልሽ ተነቅሶ፣ ተቀምጠዋል በልቤ። 
በፍቅርሽ ቀለበት፣ ቃልኪዳን ታስሬ፤ 
ዛሬም ኣይሻለው፣ ባሳብ ኣሻግሬ። 
ሸኮሪና ክሳብ ዝረኽበኪ፣ ሰላም ኩንለይ ኢኪ፤ 

ፊያሜታ ብልዮን ዓይነይ ኢኪ፣ ሰላም ኩንለይ 
ኢኪ። 

ነይ ነይ በናፍቆት፣ ነይ በተስፋ፤ 
ቃል ኪዳን ኣለሽ፣ ከኔ የማይጠፋ። 
ነይ ነይ በሃሳብ፣ በትዝታ፤ 
ኣትኑር ነብሴ፣ ካንቺ ተለይታ። 
ነይ ነይ በናፍቆት፣ ነይ በተስፋ፤ 
ቃል ኪዳን ኣለሽ፣ ከኔ የማይጠፋ። 
ነይ ነይ በሃሳብ፣ በትዝታ፣ 
ኣትኑር ነብሴ፣ ካንቺ ተለይታ። 
ነይ ነይ እሞ፣ ነይ እሞ፤ 
ነይ ነይ እሞ፣ ነይ ነይ እሞ። 

ወለላየ፣ ወለላ (2) 
ነይ ነይ እሞ፣ ነይ እሞ፤ 
ነይ ነይ እሞ፣ ነይ ነይ እሞ። 
ወለላየ፣ ወለላ፤ 
ወለላየ፣ ነነይ ወለላ።  

ነይ ነይ በናፍቆት፣ ነይ በተስፋ፤ 
ቃል ኪዳን ኣለሽ፣ ከኔ የማይጠፋ። 
ነይ ነይ በሃሳብ፣ በትዝታ፤ 
ኣትኑር ነብሴ፣ ካንቺ ተለይታ። 
ነይ ነይ በናፍቆት፣ ነይ በተስፋ፤ 
ቃል ኪዳን ኣለሽ፣ ከኔ የማይጠፋ። 
ነይ ነይ በሃሳብ፣ በትዝታ፤ 
ኣትኑር ነብሴ፣ ካንቺ ተለይታ። 
ነይ ነይ እሞ፣ ነይ እሞ፤ 
ነይ ነይ እሞ፣ ነይ ነይ እሞ። 
ወለላየ፣ ወለላ፤ 
ወለላየ፣ ወለላ። 
ነይ ነይ እሞ፣ ነይ እሞ፤ 
ነይ ነይ እሞ፣ ነይ ነይ እሞ። 
ወለላየ፣ ወለላ፤ 
ወለላየ፣ ነነይ ወለላ። 

 

 ናይቲ ዜማ ርእሲ= ፊያመታ 

ግጥም ዜማን=ጆሲ ጎሲ 

ኣቃናባሪ= በላይ（ማሙሻ）ሓዮሎም 

ዋና ስራሕ መካየዲ ኣሓታሚ ድርጅት= ጀይ ዋይ ጊጋር 
ኣሕታሚ= ሜላ ጥሩነህ 
ዳይርክተር= ነቢ ሰሎሞን 
ኢቫንጋዲ ፕሮዳክሽን= ኣዲስ ነሽን ዶት ኮም 

 



ግላዊ ርኢቶ 
ከም ዝመሰለኒ ደስ ስለዝበለኒ ተርጉሞዮ ኣለኹ። ኣብዚ ናተይ ደስታ ምናልባት ነቲ ኣሓታሚ ውይም ባዓል ዋና እቲ ደርፊ ጆሲ ጎሲ ቅር 
ዘብል ስራሕ እንተሰሪሓ ይቅርታ ብዘይ ምፍላጥ እዩ  ክብል እፈቱ። 

ጆሲ ጎሲ 

ጽቡቅ ቆሞና ዘለዎ ወጣት ደራፊ እዩ። ኹሉ ደርፊ ዝሰምዕ ኢትዮጵያዊ ጆሲ ጎሲ ከምዝፈልጦ ብዙሕ 
ኣይጣራጠርን። ቅድም ብመብዛሕቲኡ  ሰብ ጆሲ ጎሲ ማለት ናይ ኻልኦት ደርፍታት ብጣዕሚ ኣማሓይሹ 
ዝደርፍ ጎቦዝ ደራፊ ይብሎ ነይሩ። ዳሓር ግን ብናይ ባዕሉ ጻዕሪ ናይ ግሉ ዝባሃል ደርፍታት ምልቃቅ 
ጀሚሩ። ብፍላይ ሰላ በይ ዝብል ባህሊ ጾቆጣ ሕውስ ዘበለ ደርፉ ኣብ ሕድሕድ ልቢ ኢትዮጵያዊ ክኣቲ 
ዝኸኣለ ጠንካራ ወጣት ደራፊ እዩ።  

እዚ ኢለ ግን ጆሲ ጎሲ ካብ ዝለቆቆም ነጸላ ዜማታት ሓንቲ ዝኾነት ፊያመታ ገለ ክብል። በሓቂ ጆሲ 
ብጣዕሚ ደስ ዝብል ደርፊ ደሪፉ ኢዩ። ዋላ እኳ ቦታ ኣመራርጻ ውሱን ይኹን፤ ዋላ እኳ እቶም ዝስዕስዑ 
ሰባት ናይቲ ኣብዛሓ ሕብረተሰብ ባህሊ ኣይወክሉ፤ ዋላ እኳ እቲ ሳዕሲዒት ካብ ናይ ትግርኛ ተልሄት 
ውጽእ እንተበለ። እቲ ደርፊ ደጋጊምኻ ክስማዕ ዝኽእል ብጣዕሚ ጽቡቅ እዩ። 

ፊያመታ 

ናይቲ ዜማ ኣርእስቲ (ፊያመታ) ትርግሙ እንተይፈለጥኹዎ፣ በቲ ዓውደ ንባባዊ እና ዜማዊ ትርጉም 
በጣዕሚ ቆንጆ እና ተናፋቂት ጎርዞ ክብል ይደለይ ይመስለኒ።  

መልእኸቲ እቲ ዜማ፡ 

ብናተይ ኣራዳድኣ ናይቲ ዜማ መልእኽቲ ብምኽንያት ኩናት ኢትዮ_ኤርትራ ህዝብታት ኢትዮጵያን 
ኤርትራን ዋላ ተፋላልዮም እንተነበሩ ኸዚ እውን ብሓሳብ ዋላ ይኹን ከምዝፋተውን ግዜ ክነውሕ እምበር 
ከምዝራኸቡን የመልክት። 

ተምሳሌት  

ሃገር ብጓል ኣንስተይቲ ከም ኣዶ እዩ ዝምሰል። እታ ኣብቲ ቪድዮ ክሊፕ ዘላ ጽብቅቲ ጎርዞ ንጆሲ ጎሲ ኣብ 
ፍቅሪ ኣውዲቃቶ ጸኒሓ፣ ግን ብዝኾነ ምኽንያት ተፈላልዮም እዮም። ኸዚ እውን ግን ልቢ ጆሲ ነታ 
ጽቡቅቲ ጎርዞ (ፊያመታ) ኣብልቡ ክም ውቃጦ ወቂጡ ክርስዓ ኣይካኣለን።  

 ግን ብሓቂ ጃኪ ግዜ፣ ቦታን ጉልቦቱን ሂቡ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ክብሰር ምድራፉ ክድነቅ 
ዝግበኦ ደራፊ እዩ። ብዛዕባ እቲ ምሕዝነታውን ሕውነታውን ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዛሕት 
ደረፍቲ ካብ ኽልቲኦም ሃገራት ደሪፎም እዮም። ብሓቂ እውን እብቲ መበል 21 ክፍለ ዘመነ ጾታ፣ 
ሃይማኖት፣ ዘርኢ፣ ሃገር፣ ታሪኻዊ ኣመጻጸኣ፣ ባህልን ኻልኦትን ብዘየገድስ ሓቢርኻ ንስራሕ፤ኣሕዋት ንኹን 
እናተብሃለ እናሃለወ፣ ሓደ ባህል፣ ቋንቋ፣ መዋሰኒን ዓሌትን እናሃለየኻ በበሕትና ምባል ኣብቲ ዘመን እዚ 
ኾይንካ ደጊምኻ ምሕሳብ የድሊ እዩ። እዚ ማለተይ ደምበርና ነፍርሶ ከይኾነስ ስርዓትና ከምስርዓትና ነቲ 
ሓባራዊ ረብሓ ዝኾነን ገንዘብ ዘይገዝኦን ፍቅርን ሕውነትን ክንጥቀመሉ ኣለና ማለተይ ኢዩ። ግን 
ኣይንተሓማመ ኤርትራዊያን ኣሕዋትና እውን መግለጺ ፍቅሪ ዜማ እዩ እሞ ሓደ ክልተ ድኣ ንበል።  


