
መተማ መተማ..... 

=============== 

መተማ... እዛ ሓንቲ ዓቐባ ሓንቲ ሩባ 

መተማ… እዛ ጉዳም ገዛ ሕጌናዊት መረባ 

ትማሊ ምሸት ርእየያ ርእሳ ሓሚማ 

ሎሚ ንጉሆ ርእየያ ቖዚማ 

ዓንተቦይ ርእየያ ዓሲልዋ ሃመማ 

ዝበልዐቶ ንጉስ እዛ ሃንጀማ 

ዝወሓጠቶ ሊቅ እዛ ሃንሸሎማ 

ግድን ኮነ ምቑዛማ 

ግድን ኮነ ምሕማማ 

ግድን ኮነ ክትኾን ምዕሳል ሃመማ 

ድሕሪ ሕዚ ዶ ሞት ከይዓማ 

ድሕሪ ሕዚ ዶ ምፅኣት ከይለማ 

መን ከ ኣለኺ ክብላ ክፅውዖ ስማ 

መን ከ ዳግም ክህባ ግንባራዊ ግርማ 

ዝበለዐቶ ንጉስ እዛ ሃንጀማ 

ዝወሓጠቶስ ሊቅ እዛ ሃንሸሎማ 

ጊዜ ወፂኡሉ ሓላዊ ወሰን 

ዮሃንስ ወዲ ምርጫን ስላስን 

ዮሃንስ ወዲ ገሊላዊትን ስሑልን 

ዮሃንስ ታቦቱን ሰብኣጋድስን 

ዮሃንስ ወፋርን መውፈርን 

ዮሃንስ ተኳስን ቀላስን 

ርእይናዮ ዓጋመ ምስ ዘውዱን  ልባሱን 

ርእይናዮ እንደርታ ምስ በትሩን ስልጣኑን 

ርእይናዮ ተምቤን ምስ  ምስ ወለባን ርሻኑን 

ርእይናዮ ትግራይ ኣብ ሰሎዳን ፅዮንን 

ርእይናዮ ሽዋ ክቐፅዕን ክቐብእን 

ርእይናዮ ጎንደር ክወርድን ከደይብን 

ርእይናዮ ተኸዲኑ ፀዳልን ብርሃንን 

እንታይ ይሕሻ  መተማ 

መተማ.......  ፅልመታዊት ከተማ 

ዘይለቀና ሕማማ እንደልዮ ደማ 

ሰብኣይስ ዳግም ተወሊዱ.... ኣብ ናይ ባዕሉ ከተማ 

ወሲኹ ሓዱሽ ስልጣን ደሪቡ ሓዱሽ ግርማ 

ተራቢሑን ተባዚሑን ብበርቃዊ ኣርማ 

መተማ መተማ 

ግድን ኮነ ምቑዛማ 

ግድን ኮነ ምሕማማ 

ርእሲ ንጉስ በሊዓ ዶ ጎሲዓ 

ደም ንጉስ ሰትያ ዶ ለሚዓ 

ዓፅሚ ንጉስ ውሒጣ ዶ ገኒዓ 

ዘይግበር ገይራ ዶ ምስ ሰባ ኣውጊዓ 

መሕወሲ ኣልቦ ሰብነት 

መሰደሪ ኣልቦ ጉልበት 

መመልክዒ ኣልቦ ወዛት 

መዛረቢ ኣልቦ ኣንደበት 

መሕሰቢ ኣልቦ ልቦናት 

መሰላሰሊ ኣልቦ ሕልናት 

ኣንታ ዛ መሕዘኒት በላዒት ንጉሳ 

ደጊም ዶ ኣዕሪፋ ደጊም ደቂሳ 

ክኽሕስ እንተትብልስ ደጊም ዶ ኽሒሳ 

መተማ ሃንጀማ 

መተማ ሃንሸሎማ 



መተማ ሃንጎሊማ 

እንኳዕ እባ ኾነት መዕሰሊት ሃመማ 

ክሳድ ንጉስ ወሲዳ ምስክር ዘይሃበት 

ከምኡ ኣይነበሩን ዘይበለት 

ኣይፋልኩምን ዘይበለት 

እዛ ሓኻኺት ቁስላ ኣንጭዋ ክልተ ዓንዴል 

እንኳዕ እባ ረኸብናያ ኣብታ ሕማቕ ገደል 

ሸለው ኣበልናያ ዝንእስ ምፅዳፋ 

መተማ ቖርበትና ሸንኮፋ 

መተማ ደምና መንሳፍፋ 

መተማ ኣዕፅምትና ድጋፋ 

እንታይ ድኣ ኮይና ዘይመስከረት ዝተዓፅወ ኣፋ 

መተማ መሬት መተማ ሓሳብ 

መተማ ኣንፈት መተማ መዝገብ 

ካብቲ መሬት ንላዕሊ 

እቲ መዝገብ መዕለሊ 

እቲ መዝገብ መወከሲ 

ከም ድያቆኑ ኮይኑ እቲ ቅዳሴ ሲ 

ኣብቲ መሬት ዝሰራሕናዮ 

ኣብቲ መዝገብ ዘይረኸብናዮ 

መተማ ጓጓኣ ኣሚናዮ 

ንመን ከይትህቦ ዝወዓልናዮ 

ብመን ከይንገር ዝገበርናዮ 

ኢልና ዝሓለፍናዮ..... መፃወድያና ኮይኑ ረኸብናዮ። 

ብደም ዝተፅሓፈ 

ዋላ እውን እንተሓብአ...... ወይከ ኣይተቐርፈ ወይከ ኣይነፀፈ 

ብብርዒ ዝተፃሕፈ 

እነሆ ተደርዐመ..... ተድሃለ ፀደፈ 

 

ትማሊ ምሸት ርእየያ ርእሳ ሓሚማ 

ሎሚ ንጉሆ ርእየያ ቖዚማ 

ዓንተቦይ ርእየያ ዓሲልዋ ሃመማ 

ዝበልዐቶ ንጉስ እዛ ሃንጀማ 

ዝወሓጠቶ ሊቅ እዛ ሃንሸሎማ 

ብዝሰርሓቶ ኣበሳ 

እዚ እኳ እንትንእሳ 

እዚ እኳ እንትውሕዳ 

መተማ ዓሻ እዛ  ልቢ ዋሕዳ 

መተማ ሓያል ዱር እዛ ቤርሙዳ 

ክሳድ ኣቡኣ በሊዓ ዘሐጎሰት ወዳ 

ክሳድ ሊቃ በሊዓ ዘቑፀረት ሓዱሽ ኣቡጊዳ 

ትማሊ ግን ርእየያ እንትሕሙዞቕ ኸብዳ 

ወገን ሓቂ ምስተወልደ መን እሞ ይኣብዳ 

መን ከ ክመፃ መን ከ ክኸዳ! 

 

ኣቤል ጉዕሽ 

1 መጋቢት 2007 ዓ/ም 


