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አባ ፀናት መሌን፣ እኔ ጥንትም ሳውቀው  

የሀገር የወገን፣ ዘላቂ ዕጣ ፈንታ  

እንጂ እሚያስጨንቀው፣  

እንደ አብዛ®ቻችን፣ የለት ተለት ጉርሱ                    

ቢሞላ ቢጐድል፣ ግድ የለውም እሱ…   

ሃራ ምሥጋ ብፆት!  

ያንዲት ጀንበር  እድሜ፣ አልኖረም ለራሱ፡፡    

ድህነት መልሕቁን፣ ከጠለባት ሀገር  

አብራክ መከፈሉ፣  

በጠዋት አቆራቷት፣ ህይወቱን ከትግሉ 

የግፍ አገዛዝን፣ ፈርጀ ብዙ ቀንበር  

ከሕዝቦች ጫንቃ ላይ፣ አውርዶ ለመስበር  

ከጨለማው ዘመን፣ ድርብርብ ፈተና  

ተወልዶ ያደገ፣ ታጋይ ብላቴና  

በደሙ በላቡ፣ ያሰመረው ፈለግ  

የወጋልን ፋና፣  

የኢትዮጵያን ህዝቦች፣ ወደብልፀግና  

የሚወስድ መንገድ፣ የልማት ጎዳና  

በማንም በምንም፣ እንዳይቀለበስ 

ለቀጣዩ ትውልድ፣ ልመና እንናወርስ   



አሁንም እንዲህ ሲል፣ ይሰማኛል መለስ  

   “የሀገሬ ልዸች፣ ኢትዮጵያውያኑ  

   እመኑኝ ለእናንተ፣ ብሩህ ነው ዘመኑ!  

 ይልቅ ሁላችሁም፣ የተግባር ሰው ሁኑ  

ለጋራ ህዳሴ፣ የየራሳችሁን  

መሰረተፅኑ፣ 

ሐውልት ከማቆም፣ ከቶ እንዳትቦዝኑ…!!  

ለኛ ቤት በሽታ፣ ፍቱን መድሃኒቱ  

ተገኝቷል በውኑ፡፡  

የተስፋይቱ ምድር፣ ህብረ ብሔር ህዝቦች  

ለፍተን ጥሬን ግሬን፣ ሳንደክም ሳንሰለች  

ለህልውናችን፣ ዘላቂ ዕጣ ፈንታ  

ፍፁም የምትመች…  

የእያፀንዳንዳችንን፣ ነገድ - ጎሳ ብሔር  

የባህል የቋንቋ፣ ልዩነታችንን  

ውበት በመቀመር፣  

እኛ ተፈቃቅደን፣ ተሳስበን ለመኖር 

ፍትሕ እኩለነት፣ ሰላም መፈቃቀር  

በመካከላችን፣ ህያው ሆኖ እንዲኖር  

ለኢትዮጵያውያን፣ ዘላቂ ዕጣ ፈንታ 

የሚትበጅ አገር፣   

ዲሞክራሲያዊት፣ ኢትዮጵያን ለመፍጠር  

ላብ ከደም ገብረን፣ ባሰመርነው መስመር  

የየራሳችንን፣ መስቀል ተሸክመን  



ከመታገል በቀር፣  

ሌላ አማራጭ የለም…  

ድህነትን ያህል፣ የጨለማ ዓለም  

ክብርን የሚያዋርድ፣ ጠላት አስቀምጦ  

የምን ወለም ዘለም…!? 

መታገል ነው እንጂ፣ በጽናት መፋለም፡፡  

ሰዎች ትርጉም ላለው፣ ዓላማ እየኖሩ  

እልፍ አእላፍ ህዝቦችን፣ ከግፍ የሚታደግ  

ቁምነገር ሲሰሩ፣  

ምንም እንኳ አንድ ቀን፣ ሞተው ቢቀበሩ…  

አፈር ተጭኗቸው፣ ሥጋትቸው ቢፈርስም  

መልካም ስማቸው ግን፣ ምንጊዜም ህያው ነው  

የሞት ትቢያ አይለብስም፡፡  

ስለዚህ አደራ፣ ያገር ልጅ ወገኔ  

ባስተማርኩህ  ተግባር፣ ባወረስኩህ ወኔ  

አንተም ተልእኮህን፣ ፈፅመህ እንደኔ  

የህያውነትን፣ ልእለ ኩሉ ፀጋ  

እስክትጐፀፍ፣ እንዳትዘነጋ …! 

እንደ ባለ ተራ፣ ኢትዮጵያዊ ዜጋ  

የእናት ሀገርን፣ የህዳሴ ጉዞ  

ዳር ለማድረስ ትጋ፡፡ 

በሰበብ አስባቡ፣ አትቦዝን አትልገም  

ከጨለማው ዘመን፣ ፈርጄ ብዙ ህመም 

ሞልቶ ለማገገም፣ 



የጋራ ጠላትን፣ ከመታገል በቀር  

ሌላ አማራጭ የለም፡፡ 

ታዲያ ስትታገል፣  

ድል አድራጊነትን፣ አርቆ ነው ማለም!!”  

እያለ ደጋግሞ፣ ምክሩን ሊለግሰኝ  

የመለስ ህያው ቃል፣ ዛሬም ቀሰቀሰኝ፡፡ 

አባ ፅናት መሌን፣ ወትሮም እኔ ሳውቀው 

የሀገሩ ህዝቦች፣ ዘላቂ ዕፈንታ  

እንጂ እሚያስጨንቀው፣  

በጠዋት አስመርሮ፣ ብረት ያስታጠቀው… 

እንደአብዛኞቻችን፣ የለት ተለት ጉርሱ  

ቢሞላ ቢጎዱል፣ ግድ የለውም እሱ፡፡  

ሃራ ሥጋ ብፆት፣  

ያንዲት ጀንበር እድሜ፣ አልኖረም ለራሱ!!  

ድህነት መልህቁን፣ ከጣለባት ሀገር  

አብራክ መከፈሉ፣  

በጥብቅ አቆራኝቷት፣ ህይወቱን ከትግሉ  

የተስፋይቱን ምድር፣ ከሩቅ እያለመ  

የኢትዮጵያን ህዳሴ፣ ታሪካዊ ሸክም  

እንደተሸከመ፣  

ላብ ከደም ገብሮ፣ በሞት ሽረት ትግል  

የግፍ አገዛዝን፣ ሰንኮፍ ሊመነግል 

(ስሩን ነቅሎ ሲጥል)  

ፍትሕ ላጡ ህዝቦች፣ መብት ዘብ የቆመ  



ብላቴና ታጋይ፣ በጠዋት የታጠቀ  

ታጥቆ የገጠመ…   

የዱር የገደሉን፣ ጉራንጉራም ጠገግ  

አየረመረመ፣  

በማይታክት ወኔው፣ ማጡንም ድጡንም  

ሲጥስ የከረመ፣  

ክቡር ተልእኮውን ፣ ተግቶ እየፈፀመ  

መለስ ከድህነት፣ ከድንቁርና ጋር 

እንደተፋለመ፣ 

በርግጥም አውቃለሁ፣ ያይን ምስክር ነኝ  

እሱነው በተግባር፣ ታግሎ የማሸነፍ  

ተምሳሌነት የሆነኝ፡፡  

አባ ፅናት መሌ፣ ሲጀመር ከጥንቱ  

በሰው ዘር ታሪክ ፊት፣ የሚታወቅበት  

ክቡር ማንነቱ ፣ 

ላብ ከደም ገብሮ፣ ያፈራው ቤት ንብረት  

አጡራ ጥሪቱ፣  

ለተገፉ ሕዝቦች፣ ጥብቅና መቆምነው  

የሱ ፀጋ ሀብቱ፡፡  

የነፍጥ አምላኪዎች፣ ድርብርብ ጭቆና  

ወልዶ ያሳደገው፣ ታጋይ ብላቴና  

የተስፋይቱ ምድር፣ ህብረ ብሔር ህዝቦች  

ፍትሕ ርትእ  ሲያጡ፣  

መብት ተነፍጓቸው፣ በግፍ ሲረገጡ  



አይቶ ላለማለፍ፣ የሆነውን ሁሉ  

ለመሆን መምረጡ፣  

የነ ነፍጥ አምላኩን፣ የአገዛዝ ቀንበር  

ከየጫንቃችን ላይ፣ አውርዶ ለመስበር  

በኢትዮጵያውያን፣ ሕዝቦች መፈቃቀር 

ለምትመሰረት፣ አንዲት ታላቅ ሀገር  

ታግሎ ሊያታግለን፣ ሕልሙ መና እንዳይቀር   

በጠዋት መታጠቁ፣ መለስ ልክ ነበር፡፡  

ይሄው እኛም ዛሬ፣ ስለማይሞት ቃሉ  

ሸክሙን ተሸክመን፣ በሕዝባዊ ትግሉ  

እያደር ደርጅቶ፣ ታሪካዊ ውሉ… 

ብላቴናው ታጋይ፣ ባሰመረው ፈለግ  

ሕልውናችንን፣ ከአሮጌው ዘመን  

ውድቀት ለመታደግ፣  

የጋራ ጠላትን፣ ታግለን ድል ለማድረግ  

ጉዞ ቀጥለናል፣ በህዳሴ መንፈስ  

ለእናት ሀገር ልማት፣ ግቢ ነፍስ ውጭ ነፍስ  … ! 

በኔ ይሁንብህ፣ አባፅናው መለስ!!  

የማንም የምንም፣ ሴራ ቢጠነሰስ  

ሊገታን አይችልም፣ የፀረ ድህነት  

ትግሉን ዳር ከማድረስ፡፡ 

የተስፋይቱን ምድር፣ ህዝቦች ህልውና 

የሚፈታተነው፣ እየነሳ ጤና  

ረሃብ እርዛት፣ የኛ ቤት ገመና  



ምንጩ ወለም ዘለም፣ ነገረ ስንፍና  

በከንቱ መታበይ፣ አጉል ድንቁርና  

የተጠናወተው፣ ሥርዓተ - ጭቆና  

የመሆኑን ምስጢር፣ በውል የተረዳ  

ታጋይ ብላቴና፣  

ላብ ከደም ገብሮ፣ በወጋልን ፋና  

ቀጥል ያገሬ ልጅ፣ ተረማመድበት  

የትግሉን ጐዳና፡፡  

የሰው ዘር ታሪክ ፊት፣ አንተንም እንደኔ  

አንገት የሚያስደፋህ፣ ድርቅ አመጣሽ ጠኔ  

ጨርሶ እስኪፈወስ፣ የተመፅዋችነት  

ህመም ሰቀቀኔ…  

በህዳሴው ዘመን፣ የድል አድራጊነት  

ኢትዮጵያዊ ወኔ 

ለእናት ሀገር ልማት፣ የጋራ ጠላት ላይ  

ዘራፍ በል ወገኔ!!  

አባ ፅናት መሌ፣   

የሩቅ ህልምህ ትልምህ፣ አይቀለበስም…!  

ለቀጣዩ ትውልድ፣  

ብልፅግናን እንጂ፣ ልመና አናወርስም!!!  

እምዬ ኢትዮጵያም፣  

በልጆቿ ሐዘን፣ ዳግም ከል አትለብስም፡፡ 

  

 


