
 
የAንድነት ምሳሌ የታሪክ Aንጋፋ 
ለAፍሪካ ነፃነት የቆመች በይፋ 
ወራሪዉን ሁሉ የደመሰሰች 
በጀግኖች ልጆቿ ታፍራ የኖረች 
ምነው በኛ ጊዜ ማፈሪያ ሆነች? 

      የብዙ ጎሳ Aገር የብዜ ባህል 
      በAንድነት የኖረ ሳይነጣጠል 
      ችግር Eንኳን ቢኖር Eየተቻቻለ 
      በዘመኑ ዘዴ መፍታት Eየቻለ 

በዲሞክራሲ ስም በቂም በቀል ደባ 
ከቤተ መንግሥቱ Eግራቸው ሳይገባ 
ከጫካ ያመጡት Eጅግ ስውር ደባ 
ሀገርን ወገንን ከፋፍለው በጎሳ 
ይህን ድሀ ህዝብ Aሳዩት Aበሳ 

      የህዝብ ጥያቄ መሰረታዊ ነው 
      መብትን Aትግፈፉ መሪየን ልምረጥ ነው 
      የህዝብ ጥያቄ መብቴ ይከበር ነው 
      የህዝብ ጥያቄ የዲሞክራሲ ነው 
      የህዝብ ጥያቄ የመከባበር ነው 
      በዘር መሸንሸኑ ጥቅሙ ከምን ላይ ነው! 

Aላማቸው ገብቶት የተቃወመውን 
በጥይት በEስራት Aሳዩት ስቃዩን 
በዲሞክራሲ ስም ህዝቡን ጨፈጨፉት 
ገሚሱ ሲሰደድ ቀሪዉን Aሰሩት 
በመንደር በጎሳ ከልለው ከፈሉት 
በገዛ Aገሩ ስደተኛ Aረጉት 

      Eና! Aንተ የበክር ልጅ መለዮ ለባሹ 
      ለህዝብ ሰቆቃ በፍጥነት ደራሹ 
      ከIትዮጵያ ህዝብ ተወልደህ Aድገህ 
      ለሰፊው ወገንህ መቆም ይሳንህ? 
      ከAብራኩ የወጣህ የገበሬው ልጅ 
      ለወገንህ ጥሪ መልስ ስጠው Eንጅ 

ጠላት Aሳፋሪ ወገን Aስከባሪ 
የዛሬው ወታደር ይትላንት ተማሪ 
ደረሰልኝ ብሎ Aባትህ ሲመካ 
ጋሼ Aለኝ Eያለ ወንድምህ ሲያወካ 
በደስታ ብዛት Eናትህ ስትፈካ 

      Eስርቤት ነው Aሉኝ ገበሬው Aባትህ 
      በጥይት ቆሰለ ተማሪው ወንድምህ 
      ተሰደደች Aሉ ትንሿም Eህትህ 
      Eናማ Aንተ የምንመካብህ 
      በቶሎ ንገረው ምንድነው ሃሳብህ? 

Aላማህ ምን በር ስትሆን ወታደር 
Aገር ለመጠበቅ ወገን ለማስከበር 
ወይስ ለግለሰቦች መሆን የግል Aሽከር 
ያውም ለጉጠኞች ለመጡ ከመንደር 

    Eራስህን ጠይቅ መልሰህ መላልሰህ 
    Eምትክን በሆድህ ለምን ትሸጣለህ? 

ይድረስ ለመለዮ ለባሹ 



  
ሞት Eንደሁ Aይቀርም ለፍጡራን ሁላ 

    ታሪክን ነው መፍራት ከሞትን በኋላ 
    ግደል ሲሉን ገለን ሙቱ ሲሉን ሞተን 
    Eንደደላው ሁሉ ሞተን Eናርፋለን  

Aሥራትን Aስበው ባAይነ ህሊናህ 
የትግሉን Aቅጣጫ ቀድሞ ላሳየህ 
Aስታውስ ተማሪዉን Aስበው መምህሩን 
በወያኔ ጥይት የትም የቀረውን 
ቤት ይቁጠረው Eንጂ የገበሬውን 
በየቤቱ ደጃፍ የተሰዋውን 

    ኃይሉን ምን ጐድሎት የሻውልን ልጅ 
    ለAገሩ ለወገኑ ለኛ ሲል ነው Eንጂ 
    መኖር Eየቻለ ከማንም በላይ 
    ወህኒ መማቀቁ Aይሰማህም ወይ? 

Eከፍላለሁ ብሎ ብድር ለሀገሩ 
የዲሞክራሲን ጮራ ወገን ማስተማሩ 
በወንጀል ታገተ ያEቆብ መምህሩ 

    የወጣት ምሳሌ የሴቶች ጀግና 
    መቀመጥ Aለበት ዘሯ ለናሙና 
    ህዝብ የሚጓጓላት ብርቱካን ናትና 

በAንድነት ፍቅር Aገር Eንዲለማ 
በቅርብ ተገፎ ይህ ድቅድቅ ጨለማ 
Eንጠብቃለን ብርሃኑን Eማ 

    ጠይቀው መስፍንን የትግሉን Aንጋፋ 
    በቆርቆሮ ቤት ውስጥ Aንገቱን የደፋ 
    Aላይም ብሎ ነው Iትዮጰያ ስትጠፋ 

መች ልቀመጥ Aለ Eጄን Aጣጥፌ 
የምን ገንዘብ ሹመት መብቴን Aስገፍፌ 
ብሎ ወህኒ ሄደ ፍቃዱ ደግፌ 

    በወጣትነትህ ልበ ሰፊ ነህ 
    የገር የወገን ፍቅር የሚያቃጥልህ 
    ህዝብ ተስፋ Aድርጓል ባንተ ሙሉ ነህ 

Aንቱ የተባለው በAርቲስትነቱ 
Aገር Aትበትኑ ብሎ መነሳቱ 
ወንጀለኛ ሆነ ያ’ ደበበ Eሸቱ 

    ልምዱና ትምህርቱ ሙያው ሳይኖራቸው 
    ምስቅልቅል Aረጉት ተበላሸባቸው 
    Eባክህ Iንጂነር ተው Aንተ ግዛቸው 

ወንድ ወለደ Aደም ስሙን Aለው በድሩ 
ወገን የሚያኮራ የቆመ ለAገሩ 

    የዘር ልማዱ ነው መታገል ለIትዮጵያ 
    ቃልኪዳን Aይስትም Eስከሚሆን ትቢያ 
    ክብሩ Aገሩ ነው ለኃይሉ AርAያ 

ንግሥት ቅድስት Eንዲሁም ሰርክዓለም 
ህያው ነው ሥራችሁ ይኖራል ዘልዓለም 

      በEምነትህ የፀናህ Aላማህ ቅዱስ 
      በህዝቡ ሰርፀሃል ደ/ር ታዲዮስ 

 



 
ስጋየንም ብሉ Aጥንቴንም Eንኩ 
ያቺን መመኪያየን Iትዮጵያን Aትንኩ 
ብሎ ወህኒ ሄደ ተስፋዬ ታሪኩ 

              
      ብሩክ ዳንኤልን ሃብታሙ ነፃነት 
      Aላጓጓቸውም ሃብትና ጌትነት 

ወገን Eርስ በርሱ Eያተራመሱ 
Aገር Eንደ ዳቦ Eየቆራረሱ 
የምን መለማመጥ የምን ማሞካሸት 
Aቋሙ ግልፅ ነው ያ’ ጀግናው ማሙሸት 

    ወንድም ነህና Aንተም Eስክንድር 
    ህዝብ ያምንባቸኋል ከዳር Eስከዳር 

ለህግ በላይነት ለሰብAዊ መብት 
Aንጋፋ ታጋይ ነው የኔነህ ሙላት 

      ታሪኩ የትግል Aላማው ነፃነት 
      በመላው Iትዮጵያ የሚታወቅበት 
    ትግል Aይቁም ብሎ Eስካለች ህይወቴ 
    ገፋበት በAላማው ጌታቸው መንግሥቴ 

ይህንን የEባብ ልጅ የህንን መርዘኛ 
ማነው የታገለው Eንደ ጋዜጠኛ? 

    ወንጀል ነው ተብሎ ጉቦ Aለመስጠቱ 
    የስንዴ ነጋዴ ወደመ ንብረቱ 

Eነዚህ Eንቁዎች የዘረዘርኳቸው 
በዚህ መጣጥፌ ያላወሳሁዋቸው 
ለሁላችን ሲሉ በወህኒ ቤት ናቸው 

    ታድያ? ምን Eየሠራህ ነው Aንተ የህዝብ ወገን 
    ወገንህ ቆሽቱ Aሮ Aንጀቱ ሲበግን 

Aስራት ገፈት ቀምሶ መንገድ Aሳይቶ 
ለዘልዓለም Aርፏል ግዳጁን ተወጥቶ 
ኃይሉም ይማቅቃል ከወህኒቤት ገብቶ 

    Eኔ Eና Aንተ ነን ታሪክ Aተላ 
    ያባቶችን ግዝት Aደራ የምንበላ 

ተሽጦ Eምነታችን ያደርን ለሆዳችን 
ሰቆቃ የማይሰማን የAገር ወገናችን 

      Eስኪ Aንዴ Eርጋ ቆምበል ላንዳፍታ 
      ምን Eየሠራህ ነው ለAገርህ ውለታ 

Aባትህን Aስረህ ወንድምህን ገለህ 
Eህት Aሰድደህ Eናት Aስለቅሰህ 
Eስከመቼ ድረስ በደም ትኖራለህ 

      ከህዝብ ነውና ጥንትም Aመጣጥህ 
      ከህዝብ ጐን ቁም ጊዜው ሳያልፍብህ 

ተከተል ጄኔራልን ዱካዉን Aጥናና 
ለAገሩ ነፃነት ጫካ ገብቷልና 

    Aላማቸው ጥፋት ግባቸው ቂም በቀል 
    ካንተ ይጠበቃል ከስራቸው መንቀል። 
 
     ፈቃደ ነኝ 
                           ከጀርመን 


