
መን ከማኻ ? 
 
እዚ ሓዘን ተሽካሙ ከቪዱኒ 
መሓውረይ ምእላይ ኣብዩኒ 
እናሰምዐት እዝኒ 
እናረዐየት ዓይኒ 
ሰብ’ውን እናነገረኒ 
ናይ ጀጋኑ ጅግና መለስ ምማቱካስ 
ሓንጎለይ ጠንጠኩሉ ኢሉ  
ኣይኣምንን ኢሉኒ። 
ብሓቂ መለስ ፡  
ንሃገሩን ንህዝቡን መን ከማኻ 2። 
ወለዲ ሞይቶም ይሕዘን 
ምቃል ደምካ ኣሕዋትካ  
ሞይቶም’ውን ይሕዘን 
ግን ከ መለስ  
ናትካ ሞትስ  
ሚሕር መሪሩ 
ኣእምሮና ተወሪሩ 
ልብና ተኸምቲሩ 
እትርሕቐሉ እዋን መኣዝ ነይሩ 
ሓቂ ድዩ ተፈሊኻና ንሓዋሩ ? 
ኣታ እወ !!  
ንሃገሩ መን ከማኻ ተፈጢሩ 2። 
እወ መለስ !!  
ኢኻ ጅግና ኢትዮጵያዊ  
ናይ ትግራይ ንህቢ 
ተፈጢርካ ካብ ዕሸልካ 
ከተግልግል ህዝቢ 
ኣይግዝእን በሃሊ እምቢ 
ውሕሉል ውድብ  
ሃኒፅካ ጭቆና ዝድርቢ 
ኣብ ቅኑዕ ዕላማኻ 
ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ  
ሃገርና ተሰሊፉ ህዝቢ 
መሪር ቃልሲ ክዓ ተኻይዱ እዩ  
ሰላም ንኽዓቢ።  
ስለዚ መለስ !! ኣርሒቑ ጠማቲ ፡  
ንሃገሩን ንህዝቡን መን ከማኻ 2። 
ኣታ እወ መለሰ !! 
ሳላኻ መንነትና ጨቢጥና 
ዲሞክራሲ ዓሲሉ ረኺብና ብልፅግና 
ተኸቪሩ ዝላዓለ መሰልና 
ብቛንቛና ክንዛረብ ክንፅሕፍ ብቒዕና 
ፍትሒ ነጊሱ ነቨረያ ኮይኑ በዳሊና 
ፆታዊ እኩልነት ተኸቪሩ ኣብ ሙሉእ ሃገርና 
ኣስላማይ ይኹን ክርስትያን ብማዕርነት ተዋሃሂድና  
መሰል ብሄራት’ውን ብውሕልልነት ተረጋጊፁልና 
ኢትዮጵያዊን ኩላትና ንኽነብር ተሰማሚዕና 2።  
እወ መለስ !!  
ውሕሉል መራሒስ መን ከማኻ 2። 



ኣብ ዓለም ነይሮም ብጡሙያት ጥርሕ ዝገልፁና 
ብዘይምፍላጥ ጭቡጥ ኩነታት ሃገርና 
ተጋፊጥካ ኣፍሊጥካዮም ክብሪ ኢትዮጵያና 
ሓቂ’ውን ኣብሪህኻሎም መንቀሊ ድኽነትና 
ተሰማሚዖም ጀመሩ ክሕግዙና 
ብኣኻ ምስተገንዘቡ ዕማማት ዓድና 
ኣሚኖም ብሓቂ ዘለካ ሰናይ ምምሓዳር ንምዕብልና 
መለስ ዝላዓለ ጅግና ኢኻ ሎሚ ምስቶም  
ስልጡናት ሃገራት ክንዋዳደር በቒዕና። 
ስለዚ መለስ !! ፍሉይ ክእለትካ ፡ 
መን ከማኻ 2።  
ኣብ ሃገርና ንትምህርቲ  
ዝዓበየ ቆላሕታ ተገይሩሉ 
ኩሉ ንኽማሃር 
በብኸባቢኡ ት/ቤት ተኸፊቱሉ 
ኣብ ዓድና ሎሚ የለን እዩ  
ኣብ ከባቢኡ ሕክምና ዘይብሉ 
እወ ሳላ ቕኑዕ መራሒ  
ሎሚ ሰኣን ሕክምና ዝሞት ዳርጋ የለን 
ብፍላይ ህፃናትን ሓራሳትን። 
ስለዚ መለስ !!  
ንህዝቡ መን ከማኻ 2። 
መለስ ፈጢርካ ኢኻ ብልፅግና ዝኸውን ንሓዋሩ 
ልምዓት ሃንዲስካ ጣዕሙ ተጀሚሩ 
ድኽነት ንምጥፋእ ኣብ ጥበብካ ህዝቢ ሓቪሩ 
ግድባት ተፋሒሩ መብራሕቲ ፈጢሩ 
ፀልሚቱ ዝነበረ ሃገርና ብርሃን ፈጢሩ ኣብ በሩ  
ሓረስታይ ብዘበናዊ ጥበብ ተጠቒሙ  
ምህርቱ ክሓፍስ ጀሚሩ 
መሬትና ተገዲቡ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ተገይሩ 
እወ !! ነቨረያ ኮይኑ ናብ ባዕዲ ዝኸይድ  
ሓመድ የለን ተሸርሺሩ 
ኣይትጨነቕ ህዳሴ ግድብ ክፍፀም እዩ  
ብህዝብኻ ክውዕል ኣብ ተግባሩ 2። 
ብፅርግያታት ዓይኒ ዓራት ኮይና ዓድና 
ራሕቒ ዝነበሮም ቦታታት ይብፁሑ ብቕልጥፍና 
ንግዲ ንምክያድ ዝቐለለ መንገዲ ረኺብና 
ከተማታትና ማዕቢሎም ሃፍቲ ቀሲምና 
ህክይና ተደምሲሱ ስራሕ ፈተውቲ ኮይና 
ንዕቐት ተወጊዱ ጥበብ ገይርና ዕማምና 
ምብልሻው ተሪፉ ምክንኻን ኮይኑ ንኸባቢና 
ምብራስ ወንጀል ተቆፂሩ  
ተኽሊ ምትካልን ምክንኻንን ተማሂርና 
ምስክር እዩ ናብ ሓምለዋት እዮም  
ተቐይሮም ገዎታት ሃገርና 
ማይ ተዓቂቡ ብመስኖ ዝምገበሉ እዋን በፂሕና 
ኣትክልትን ፍራፍረታትን ክንምገብ ጀሚርና 
መለስ ጅግና !! ሳላኻ እነሆ ፡  
መነባብርኡ ኣማሓይሹ ሓፋሽ ህዝብና  
እወ ህያው እዩ ስራሕኻ  
ኣየ ጥበብ መን ከማኻ 2። 
ታሪኽካ ይነብር ሓወልቲ ኮይኑ ንዘላኣለም ምሳና። 



ፅንዓት ንኹሉ ህዝቢ ኢትዮጵያን ቤተሰቡን። 
ብተኽላይ ጋይም - ሰያትል - 08/25/2012 

 


