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የግፍ አገዛዝ ጭካኔ፣
የሰቆቃ ሰባ ሰባት፣ ክፋ ቀን ካመጣው ጠኔ፣
ከረሀብ ጋር ግንባር ፈጥሮ፣ የትግሉን ማዕበል ሊገታ፣
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ግንባር ቀደም ተሰልፈው ፣ከምጉላት እስከ ጉና፣
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ገና በጠዋት ላመረሩ ፣ ገና በጠዋት ለቆረጡ. . .
ባክህ መለስ አባ ጽናት፣ አንተ የድል-ገድል አውራ፣
“ውጥናችሁ አልመከነም” ብለህ - በልልኝ አደራ፡፡
በጉብዝና ወራታቸው ፣ግንባር ቀድመው ካንተ ጋራ፣
ከየካቲት እስከ ግንቦት ፣ በተጋፈጡት መከራ፣
ያንተን ያህል እንደፀኑ፣
ለትግሉ አልፋና ኦሜጋ፣ በፍፁም እንደተታመኑ፣
ከሐፍቶም እስከ ሃየሎም ፣ከሐየሎም እስከ ጋኑ፣
በየዱር በየገደሉ፣
ከግፍ አገዛዝ ጋር ገጥመው፣ጭቆናን ግዳይ ሲጥሉ፣
ዓላማህን እያለሙ፣ባጭር ታጥቀው ሲታገሉ፣
በክብር እየወደቁ፣ መስዋዕትነት ለከፈሉ፣
ከየካቲት እስከ ግንባት፣ ያንተን ፈለግ ሲከተሉ፣
ተገደን ለከፈልናቸው ፣ሰማዕታት ጓዶች ሁሉ፣
እንዲህበልልኝ አደራ ፣
“ከየካቲት እስከ ግንቦት ፣ በተጋፈጥነው መከራ፣
ምንተ ፍትሕ ዲሞክራሲ፣ እንደዘበት የተዘራ. . .
በጎብዝና ወራታችሁ፣
ግፍ መልህቁን የጣለባት ፣ምስኪን ሀገር ማየታችሁ፣
ሥር ነቀል ፈውስ የሚሻ ፣ብርቱ ህመም ሆኖባችሁ፣
እቶን እሳት የሚተፋን፣ መድፍና ታንክ ሳትፈሩ፣
ለኢትዮጵያ ዳግም ልደት ፣ አዲስ ዓለም ልትፈጥሩ፣
ሞትን በሞት ልትገድሉት፣ ቆርጣችሁ ስትሰማሩ፣
ምንተፍትሕ ዲመክራሲ ፣በየጢሻው የተዘራ፣
ክቡር ደማችሁ አብቦ ፣ተከታታይ ትውልዶችን፣

በታሪክ ፊት የሚያኮራ፣
ለተስፋይቱ ምድር ህዝቦች፣ ዕፁብ ድንቅ ፍሬ አፈራ፡፡
ሞታችሁ ባጎፀፈን፣ የዳግም ልደት አዝመራ፣
የእናት ሀገር ታላቅነት ፣ እንደገና ሊያንሰራራ፣
ዓባይም ጎጆ ቀልሷል ፣ ለአዲሲቱ ሙሽራ፣
በኢትዮጵያዊ ወግ ማዕረግ ፣የሚያድርበት ከሷው ጋራ፣
ዓባይ እንኳን ያለወትሮው ፣እልፍኝ ካዳራሽ ቤት ሰራ፡፡
የምሰራች ሰማዕታት ፣ እነ ዓሕፈሮም እነ አበራ!
ውጥናችሁ አልመከነም ” ብለህ - በልልኝ አደራ . . . !!
ቃል ይሞታል ብሎ ያለኝ፣ ያ ያገሬ ባለ ቅኔ
እስትንፋስ ይቆማል እንጂ፣ ቃል ሲሞት አላውቅም እኔ፡፡

ለጠቅላይ ሚኒስቴር መለስ ዜናዊ የሙት ዓመት መታሰቢያ ይሁንልኝ!

