
አቶ መለስ እና የጸረ ኪራይ ሰብሳቢነት አቋማቸው 

ሰለሞን ሽፈራው 08-17-17 

 የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስቴራችን ክቡር አቶ መለስ ዜናዊ በድንገተኛ ሞት ከተለዩን የፊታችን ነሐሴ 16 ቀን 

2009 ዓ.ም ድፍን አምስት ዓመት ይሞላቸዋል፡፡ ስለሆነም የእርሳቸውን ህልፈት ተከትሎ የተቋቋመው መለስ ዜናዊ 

ፋውንዴሽን ዘንድሮም በልዩ ልዩ ዝግጅቶች የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስቴራችን አምስተኛ ዓመት ለማሰብ 

እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝ ነው መረጃዎች የሚያመለክቱት፡፡ ለዚህም ደግሞ የፋውንዴሽኑ ፕሬዚዳንት የሆኑት 

ባለቤታቸው ወ/ሮ አዜብ መድፍን ነሐሴ 5 ቀን 2009 ዓ.ም ለመገናኛ ብዙኃን ሰዎች የሰጡትን መግለጫ ማስታወስ 

ብቻ በቂ ይመስለኛል፡፡ 

 እናም እርሳቸው የክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ህልፈተ ህይወት የሰማንበትን ዕለት በየዓመቱ የምናስብበት ስነ 

ሥርዓት ዘንድሮ ለአምስተኛ ጊዜ የሚታወስበት አግባብ ምን ምን ዝግጅቶችን እንደሚያካትት በዝርዝር 

ማብራሪያቸው ላይ የጠቆሙት ጉዳይ እንደተጠበቀ ሆኖ፤ እኔ እንደ አንድ ተራ ዜጋ ከአቶ መለስ ፖለቲካዊ ስብእና 

ውስጥ በተለይም አሁን መነሳት የሚገባው ሆኖ የሚሰማኝን አንድ ነጥብ ብቻ ነቅሼ ለማየት ነው የፈለግኩት፡፡ 

እንግዲያውስ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስቴራችን ክቡር አቶ መለስ ዜናዊ በዓለም አቀፍ ማህበረሰብም ጭምር 

ከሚታወቁባቸው ጉዳዮች መካከል አንዱና ምናልባትም ዋነኛው ተደርጎ ሊወሰድ ስለሚችለው የጸረ ኪራይ 

ሰብሳቢነት አቋማቸው ጉዳይ አንዳንድ ነጥቦችን አንስተን ለመመልከት ብንሞክር መልካም ይመስለኛል፡፡ 

 ይህን ስልም ደግሞ፤ ባለታሪካችን ክቡር አቶ መለስ ዜናዊ ከትጥቅ ትግሉ ዘመን የመጀመሪያ ምዕራፍ ጀምሮ 

ህይወታቸው እስካለፈበት የመጨረሻ ጊዜ ድረስ “የኪራይ ሰብሳቢነት ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ ተግባርና አስተሳሰብ 

መገለጫ ችግሮች” በሚሏቸው ምጣኔ ሀብታዊ ርዕሰ ጉዳዮች ማህበራዊ ዕድገትን በእጅጉ የሚያቀጭጩ የምርታማነት 

ጸሮች ስለመሆናቸው አበክረው ከማስረዳት ቦዝነው እንደሚያውቁ ደፍሮ መናገር ይቻላልና ነው፡፡ ከዚህ የተነሳም 

ለሁለተኛ ዲግሪያቸው የማሟያ (የመመረቂያ) ጽሑፍ ሰርተው ያቀረቡት፤ የኪራይ ሰብሳነት ተግባርና አስተሳሰብ 

የበላይነት ይዞ በሚገኝበት የአንድ ሀገር ነባራዊ እውነታ ውስጥ የሚካሄድ የጸረ ድህነት ትግል፤ ወይም ደግሞ የልማት 

ንቅናቄ ምን ያህል በፈርጀ ብዙ ፈተናዎች ሊተበተብ እንደሚችል በሚያስረዳ ሳይንሳዊ ትንተና ዙሪያ እንደነበር 

ይነገርላቸዋል፡፡ 

 ስለዚህም፤ ኢህአዴግ መራሹ የሀገራችን መንግስት ከትናንት እስከ ዛሬ በሚታወቅበት የትግል ታሪኩ፤ 

የሥርዓቱ አደጋ ስለመሆኑ የሚናገርለትን የኪራይ ሰብሳቢነት ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ ተግባርና አስተሳሰብ አበክሮ 

በመገንዘብ እና በማስገንዘብ ረገድ አቶ መለስ ቀዳሚ ስፍራ የሚሰጣቸው ሰው ናቸው ብንል ከታሪካዊ ጥሬ ሀቁ 

እንብዛም አያርቀንም፡፡ ይህን እምነቴን መሰረት በማድረግም፤ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስቴራችን ክቡር አቶ መለስ 

ዜናዊ በረጅሙ የትግል ታሪካቸው ልክ የሚታወቁበትን የጸረ ኪራይ ሰብሳቢነት ፖለቲካዊ አቋም አስመልክተው 



በየአጋጣሚው ከሰነዘሯቸው አስተያየቶች መካከል አንዳንዶቹን እያስታወስኩ የመከራከሪያ ነጥቤን በተጨባጭ 

ምክንያት ለማስደገፍ እሞክር ዘንድ እወዳለሁ፡፡ ስለሆነም አሁን በቀጥታ የማልፈው አቶ መለስ ከጸረ ኪራይ 

ሰብሳቢነት አቋማቸው ጋር መቸና እንዴት ነበር የተዋወቁት? ለሚለው ጥያቄ ምላሽ የሚሰጥ ሃሳብ ወደማነሳበት 

ነጥብ ነውና እነሆ አብረን እንመልከት፡፡ 

 ማለትም፤ የኋለኛው የፌደራላዊት፤ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስቴር ክቡር አቶ 

መለስ ዜናዊ “የኪራይ ሰብሳቢነት ተግባርና አስሳሰብ የወለደው አሳሳቢ የሀገራችን ህዝቦች የጋራ ችግር” ተደርጎ 

እንደሚወሰድ አዘውትረው ይናገሩለት ስለነበረው ያለ አግባብ መበልጸግን እንደጠቃሚ ባህል የመቁጠር ማህበራዊ 

ልማድ ስር የሰደደ ገጽታ መገንዘብ የጀመሩት ገና በአፍላ የወጣትነት ዕድሜያቸው ለፀረ ጭቆና የትጥቅ ትግል ወደ 

ገጠራማው የትግራይ ምድር ወርደው ካዩት መራር እውነታ እንደነበር ይታመናል፡፡ ምክንያቱም ደግሞ፤ ያኔ 

ድርጅታቸው ህወሐት ይንቀሳቀስበት በነበረው የትግራይና እንዲሁም በተጎራባች የሰሜን ኢትዮጵያ ክፍላተ ሀገራት 

ገጠራማ አካባቢዎች የሚኖረውን አርሶ አደር ህዝብ ከሞት ለማይሻል የቁም ግዞት እንዲዳረግ የሚያደርግ 

ኢኮኖሚያዊ ጭቆና ይፈጽሙበት የነበሩ ጥቂት የአጼው ስርዓት ባላባቶች፤ ሳይለፉ፤ ሳይደክሙ፤ ሌላው ሰው 

የሚያመርተውን እህል እንዳሻቸው እየተካፈሉ ብቻ የሚከብሩበትን ኢ-ፍትሐዊ ሁኔታ ማየት የተለመደ ጉዳይ ነበረና 

ነው፡፡ 

 እናም እንደዚያ ዓይነቱን ጥቂት ለፊውዳላዊው ስርዓት ቅርበት አላቸው ተብሎ የሚታመንባቸው 

መሳፍንቶች የብዙሃኑን ገበሬ ላብ ያለ አግባብ እየቀሙ የየራሳቸውን ምድራዊ ህይወት በምቾት የተሞላ ሲያደርጉ 

የሚስተዋልበትን ቅጥ ያጣ ኢ-ፍትሐዊነት መሰረት ያደረገ የሀብት ክፍፍል እያዩ እንዳላዩ ማለፍ የማይታሰብ ጉዳይ 

ከሆነባቸው የህወሐት የኢህአዴግ ነባር ታጋዮች መካከል አንዱና ምናልባትም ቀዳሚው ሳይሆኑ እንደማይቀሩ 

የሚነገርላቸው የያኔው ወጣት አብዮተኛ አቶ መለስ ዜናዊ፤ ጨቋኙን የመሬት ስሪት ቀረብ ብለው መመርመር 

ጀመሩ፡፡ ምንም እንኳን ወቅቱ የአፄ ኃ/ሥላሴ ዘውዳዊ አገዛዝ ተንኮታኩቶ ንጉሰ-ነገስቱ ከዙፋናቸው እንደወረዱ 

የተነገረበት የ1960ዎቹ መጨረሻ እንደነበር ባይካድም፤ ግን ደግሞ እንደ ኢ.ዴ.ህ (ኢ.ዲ.ዩ) ዓይነቶቹ ፊዳውላዊውን 

ስርዓት እንደ ምንም ጠጋግነው ለማስቀጠል የሚፈልጉ አድሐሪያን የፖለቲካ ኃይሎች፤ አለን አለን በሚሉባቸው 

የሰሜን ኢትዮጵያ ገጠሮች፤ እንደ ተለመደው ሁሉ፤ ጥቂት መሳፍንቶች “ቀላድ” የተሰኘውን የእርሻ መሬት ስሪት 

መሰረት ባደረገ ብዝበዛቸው ብዙኃኑ ተራ አርሶ አደር ላይ ሲቀልዱበት ይስተዋሉ ነበርና ነው ጉዳዩ ተራማጆቹን 

ስርነቀል ለውጥ ፈላጊ ወጣት ምሁራን እንቅልፍ ሊነሳቸው መቻሉ፡፡ 

 በተለይም ደግሞ ያኔ ገና የ18 ወይም የ17 ዓመት ታዳጊ ወጣቶች እንደነበሩ የሚወራላቸው ባለታሪካችን 

አቶ መለስ ዜናዊ “ቀላድ” ተብሎ ይታወቅ በነበረው የእርሻ መሬት ስሪት ምክንያት ጥቂት ራሳቸውን የስዩመ 

እግዚአብሄሩ ገዢ መደብ አካል አድርገው የሚቆጥሩ መሳፍንቶች፤ በሰፊው አርሶ አደር ህዝብ ላይ ቅጥ ያጣ ብዝበዛ 

ሲፈጽሙ ይስተዋሉበት የነበረውን፤ ኢ-ፍትሐዊ የሀብት ክፍፍል ለማስቀረት የሚያስችል ስር ነቀል የለውጥ እርምጃ 



ስለመውሰድ አስፈላጊነት ያስረዱበት ትንታኔ፤ ለዛሬው የኪራይ ሰብሳቢነት የፖለቲካዊ ኢኮኖሚ እሳቤ ጽኑ መሰረት 

እንደጣለ ይታመናል፡፡ እኔ ይህን መረጃ ያገኘሁት፤ ከብአዴን (ኢህአዴግ) መስራች ታጋዮች መካከል አንዱ የሆኑት 

አቶ በረከት ስምኦን፤ የድርጅታቸውን 35ኛ ዓመት የምስረታ በዓል ምክንያት በማድረግ ለፋና ብሮድካስቲንግ 

ኮርፖሬት በሰጡት ቃለ ምልልስ ላይ እንደነበር ልብ በሉልኝና ጨዋታችንን እንቀጥል፡፡ 

 “ኢህአዴግ ኪራይ ሰብሳቢነት እያለ የሚጠራውን የፖለቲካ ኢኮኖሚ ጽንሰ ሃሳብ በሚመለከት የጋራ ግንዛቤ 

ላይ የደረስነው ገና ከትጥቅ ትግሉ ዘመን ጀምሮ ነበር” ያሉት አቶ በረከት ስምኦን፤ በርካታ የግንባሩ አመራር አካላት 

ከግንቦት 20ው ድል በኋላ በተከታተሉት የምጣኔ ሀብት ትምህርት፤ የአቶ መለስ ፍልስፍናዊ ግኝት ተደርጎ 

የሚወሰደውን ይህንኑ እሳቤ መሰረት ያደረገ የጥናትና ምርምር ስራ ሰርተዋል ተብሎ እንደሚታመን መግለፃቸውንም 

አስታውሳለሁ፡፡ በተለይም ጠቅላይ ሚኒስቴር መለስ ሁለተኛ ዲግሪያቸውን በምጣኔ ሀብት ትምህርት ሲወስዱ 

የኪራይ ሰብሳቢነት ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ ተግባርና አስተሳሰብ እንዴት የምርታማነት ጸር እንደሚሆን፤ ለዓለም አቀፍ 

ማህበረሰብ ጭምር ትርጉም ያለው ግንዛቤ ያስጨበጡበትን ጥናታዊ ጽሑፍ እንዳቀረቡ የገለጹት አቶ በረከት፤ የጽንሰ 

ሃሳቡ ትንታኔ የመነጨበትን ትርጓሜ በምክንያት አስደግፈው ሲያስረዱም እንደሚከተለው ብለዋል … 

 “የገጠሩ የእርሻ መሬት ለሁሉም ሰው በዕኩል መጠን የተሰጠው ተፈጥሯዊ ጸጋ ሆኖ ሳለ፤ ጥቂት ፊውዳሎች 

ለእነርሱ ብቻ የተፈቀደ አስመስለው እየተናገሩ ለእያንዳንዱ ተራ ገበሬ ልክ ራሳቸው እንደሰሩት የከተማ ቤት 

ያከራዩትና ድሀው ህዝብ በስንት ድካም ከሚያመርተው እህል ላይ ይካፈላሉ፡፡ እናም ይህን ኢ-ፍትሐዊ የሀብት ክፍል 

ሲፈጽሙ የሚስተዋሉት ጥቂት የገዢው መደብ ወገኖች “ቀላድ” የሚሉትን መበዝበዣ የመሬት ስሪት የከተማ ነዋሪ 

ሀብታሞች የሰሩትን ቤት እያከራዩ ገንዘብ የሚሰበስቡበትን አግባብ የሚመስል ሆኖ ስላገኙት ነበር የኢህአዴግ አንጋፋ 

ታጋዮች ድርጊቱን የኪራይ ሰብሳቢነት ተግባር ነው የሚል ትርጓሜ የሰጡት” ሲሉ ተደምጠዋል አቶ በረከት ስምኦን 

ከጋዜጠኛ ብሩክ ከበደ ጋር ቆይታ ባደረጉትበት የፋና 98.1 ኤፍ ኤም ሬዲዮ ፕሮግራም ላይ፡፡ 

 ኢህአዴግ የኪራይ ሰብሳቢነት ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ ተግባርና አስተሳሰብ እያለ የሚጠራውን ምጣኔ ሀብታዊ 

እሳቤ ከማመንጨት እስከ አብራርቶ መተንተንና ማስረጽ በዘለቀ የትግል ሂደት ውስጥ የቀድሞው ጠቅላይ 

ሚኒስቴራችን ክቡር አቶ መለስ ዜናዊ የመሪ ተዋናይነት ሚና መጫወታቸውን የጠቆሙት አቶ በረከት፤ ይሄው ጉዳይ 

ዓለም አቀፋዊ ተቀባይነት ማግኘቱንም ጭምር ገልጸዋል፡፡ በእግጥም ደግሞ የኪራይ ሰብሳቢነት ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ 

ተግባርና አስተሳሰብ የሚገለጽበት ችግር ከገጠሪቱ ኢትዮጵያ ይልቅ በከተማ ነዋሪው ህብረተሰብ ዘንድ እጅጉን በከፋ 

መልኩ የተንሰራፋበት እውነታ እንዳለና አምርሮ መታገል ካልተቻለ የኋላ ኋላ አደጋው የህልውና ጉዳይ እስከ መሆን 

ሊደርስ ይችላል ብለው እንደሚሰጉ አበክረው ከመናገር ቦዝነው አያውቁም አቶ መለስ፡፡ 

 እርሳቸው የኪራይ ሰብሳቢነት ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ መገለጫ ተግባር ተደርጎ የሚወሰደው ሙስና በልማታዊ 

አስተሳሰብ የበላይነት ካልተደፈቀ ሊያስከትል የሚችለው ሀገራዊ አደጋ ምንኛ ከባድ ዋጋ ሊያስከፍለን እንደሚችል 



የሚያስጠነቅቅ ማብራሪያ ከመስጠት የተቆጠቡበት አጋጣሚ ያለመኖሩን ያህል፤ ችግሩን በመፍታት ረገድ ትርጉም 

ያለው ጥረት አለማድረጋችን ያሳዝናል፡፡ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴሩ የፀረ ሙስና አቋማቸውን ጥንካሬ “ይሄ መንግስትኮ 

አንድ እጁን በኪራይ ሰብሳቢ ኃይሎች ስለተያዘ በአንድ እጁ ብቻ ነው የህዝቡን የልማት፤ የሰላምና የዲሞክራሲ ጥያቄ 

ለመመለስ የሚፍጨረጨረው” በሚል መረር-ከረር ያለ አነጋገር በገለፁልን ማግስት ህልፈተ ህይወታቸውን 

የሚያረዳው መጥፎ ዜና መሰማቱ ደግሞ ጉዳዩን ይበልጥ አሳዛኝ ያደርገዋል፡፡ ታዲያ አሁን ላይ የተጀመረው የጸረ 

ሙስና እርምጃስ ክቡር አቶ መለስ በዚያን ያህል ጥልቅ የቁጭት ስሜት የተናገሩለትን የኪራይ ሰብሳቢ ኃይሎች 

አሉታዊ ተጽእኖ ለመቀልበስና የተያዘውን የመንግስት አንድ እጅ ለማስለቀቅ ያስችለን ይሆን? እንደኔ እንደኔ ያን 

ማድረግና ለክቡር የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስቴራችን “መለስ ራዕይህን እናስቀጥላለን” ብለን የገባንላቸውን ቃል 

መጠበቅ ይኖርብናል የሚል ጽኑ እምነት ነው ያለኝ፡፡ 

 አለበለዚያ ግን፤ አሁንም እንደ ከዚህ ቀደሙ የኪራይ ሰብሳቢነት ፖለቲካዊ ኢኮኖሚን የህልውናቸው 

መሰረት አድርገው የሚቆጥሩ ጥገኛ ኃይሎች አንድ እጁን የኋሊት ተጠምዝዘው እየያዙ ያሻቸውን ዓይነት አሉታዊ 

ተጽእኖ ሲያሳድሩበት የሚስተዋል መንግስት እየመራን የአቶ መለስን ታሪካዊ አደራ በመወጣት ረገድ ትርጉም ያለው 

ተግባር ስለመፈጸም አስፈላጊነት ማሰብ፤ ከምኞት የማያልፍ ጉዳይ ሆኖ ላለመቅረቱ ምንም ማረጋገጫ አይኖረንም፡፡ 

ስለዚህም የእርሳቸው ድንገተኛ ህልፈተ ህይወት የተስማበትን አምስተኛ ዓመት ስናስብ፤ ከመቸውም ጊዜ ይልቅ 

ትኩረት ልንሰጠው የሚገባ አንገብጋቢ ጉዳይ ቢኖር፤ በተለይም የኢትዮጵያን የህዳሴ ጉዞ የማስቀጠል፤ ወይም 

ያለማስቀጠል ጥያቄ ተደርጎ ሊወሰድ እንደሚችል የሚታመንበትን የጸረ ሙስና ትግል በድል አድራጊነት የመወጣት 

ርብርብ ማድረግ የሚጠበቅብን መሆኑን ነው፡፡ 

 አቶ መለስ ጠቅላይ ሚኒስቴር ሆነው ሀገራችንን እየመሩ በቆዩባቸው ዓመታት ሁሉ ገና ከትጥቅ ትግሉ ዘመን 

ጀምሮ የሚታወቁበትን የጸረ ኪራይ ሰብሳቢነት አቋማቸውን ይበልጥ አጠንክረው ከማራመድ አለመቦዘናቸውን 

በተለያዩ ተጨባጭ ምሳሌዎች ማረጋገጥ አይከብድም፡፡ ለአብነት ያህልም ለሁለተኛ ዲግሪያቸው መመረቂያ 

እንዲሆናቸው ያሰናዱትን ጥናታዊ ጽሑፍ ጨምሮ፤ በሌሎችም የኢትዮጵያን ምጣኔ ሀብታዊ ገጽታ ባመላከቱባቸው 

የምርምር ውጡቶች ላይ፤ የኪራይ ሰብሳቢነት ተግባርና አስተሳሰብ፤ እርሳቸው በትጥቅ ትግሉ ዘመን ከሚያውቁት 

የገጠሪቱ ኢትዮጵያ አርሶ አደር ህዝብ ይልቅ፤ በሀገራችን ትልልቅ ከተሞች ውስጥ በሚኖረው ህብረተሰብ ዘንድ ስር 

የሰደደ ችግር ሆኖ እንዳገኙት ያመለከቱበት አግባብ እንዳለ ማስታወስ አያዳግትም፡፡ 

 ችግሩ ጥቂት ኪራይ ሰብሳቢ ኃይሎች ያለ አግባብ የሚበለጽጉበትን አቋራጭ የዕድገት መንገድ በማመቻቸት 

ፍትሐዊ የጥቅም ክፍፍልን ገድሎ የሚቀብርና በዚያው ልክም የምርታማነት ጸር ስለሚሆንበት አደገኛ ገጽታ 

ለማስረዳት ያለመ ጥረት በማድረግ ረገድ እንደ አቶ መለስ ያለመታከት የታተረ ሌላ የኢህአዴግ አመራር አካል 

ስለመኖሩም አላስታውስም፡፡ ከዚህ የተነሳም ነው እርሳቸው ሲታወሱ የግድ አብረው መወሳት ከሚኖርባቸው 

መሰረታዊ ርዕሰ ጉዳዮች መካከል፤ በተለይም የኪራይ ሰብሳቢነት ተግባርና አስተሳሰብ የማህበራዊ ዕድገትና ብልጽግና 

ማነቆ የሚሆንበትን አግባብ በቅጡ ከመረዳት የሚመነጭ የጸረ ሙስና አቋማቸው ቀዳሚ ስፍራ ይሰጠዋል ማለቴ፡፡ 



እናም እንደኔ እንደኔ፤ ከጠቅላይ ሚኒስቴር መለስ የተረከብነውን፤ ስር ነቀል የሥርዓት ለውጥ ሂደት አጠናክሮ 

የማስቀጠል ታሪካዊ አደራን ስናስብ እርሳቸው በውል የሚታወቁበትን የጸረ ኪራይ ሰብሳቢነት ጠንካራ አቋም 

መዘንጋት አይገባም የሚል ጽኑ እምነት አለኝ፡፡ ይልቁንም ደግሞ ዛሬ ላይ የምንገኝበት ወቅታዊ እውነታ የአቶ መለስን 

የእድሜ ልክ ቁጭት ምንጭ የማድረቅ አለማድረቅ ጉዳይ የሚወሰንበት ሆኖ ይሰማኛልና ነው ይሄን ያህል ማለቴ፡፡ 

ለማንኛውም ግን፤ ይህን የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስቴራችን ክቡር አቶ መለስ ዜናዊ በሚታወቁበት የጸረ ኪራይ 

ሰብሳቢነት አቋም ዙሪያ የሚያጠነጥን መሰረተ ሃሳብ የተነሳበትን ሐተታዬን፤ ልክ የዛሬ አምስት ዓመት የእርሳቸው 

ድንገተኛ ህልፈት የተነገረበትን አስደንጋጭ ዜና እንደሰማሁ “ብላቴናው ታጋይ” በሚል ርዕስ ከፃፍኩት ረጅም ግጥም 

ላይ የተወሰኑ ስንኞችን በማቅረብ ይሆናል፡፡ ስለዚህም ለወቅቱ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ድባብ በሚስማማ ቅኝት 

አስተካክዬ ላስነብባችሁ የፈለግኩትን ግጥሜን እነሆ ተጋበዙልኝ … 

አባ ጽናት መሌን፤ እኔ ጥንትም ሳውቀው 

በጠዋት አስመርሮ፤ 

ለጸረ ጭቆና፤ ትግል ያስታጠቀው፤ 

የሀገሩ ህዝቦች፤ 

ዘላቂ ዕጣ ፈንታ፤ እንጂ እሚያስጨንቀው፤ 

እንዳብዛኞቻችን፤ የዕለት ተለት ጉርሱ 

ቢሞላ ቢጎድል፤ ግድም የለው እሱ …! 

ሃራም ሥጋ ብፆት፤ 

ያንዲት ጀምበር ዕድሜ፤ አልኖረም ለራሱ፡፡ 

ብላቴናው ታጋይ፤ አባ ጽናት መሌ 

ላብ ከደም ገብሮ፤ 

ከተጨባጭ ጥረት፤ የማትረፍ ምሳሌ 

ሆኖም እንዳለፈ፤ አምናለሁ በግሌ፡፡ 

በኢትዮጵያውያን፤ ህዝቦች መፈቃቀር 

ለምትመሰረት፤ አንዲት ታላቅ ሀገር 

ዕድሜ ልኩን ታግሎ፤ መለስ በቁም ነገር 

የሰው ዘር ታሪክ ፊት፤ ያሰመረው መስመር 



ኖሮ የሞተለት፤ የሩቅ ግብ ከፍታ  

ለጋራ ቤታችን፤ ዘላቂ ዕጣ ፈንታ 

መቃናት እንዲበጅ፤ አውቃለሁ እንዴታ!! 

ምናልባትም እኛው፤ አጉል ስናምታታ 

አባ ጽናት መሌ፤ ብላቴናው ታጋይ 

ዕድሜ ልኩን ኖሮ፤ ከሞተለት ራዕይ 

ሆዳችን በልጦብን፤ አደራውን በልተን 

የሩቅ ህልሙን ትልሙን፤ እንደዋዛ ረስተን 

የሰማዕታቱን፤ ህያው ቃል ዘንግተን 

ሞራላዊ ድቀት፤ ባነቀዘው ምግባር 

ኪራይ ስንሰበስብ፤ ከ”ሰርቆ አደሮች” ጋር 

የጎጥ የቀበሌ፤ የጎሳ የብሔር 

አጥር ለማበጀት፤ ተቧድነን ስናሴር 

እምነት እያጎደልን፤ እንደ ተራ ነገር 

ፍትህን በስሙ፤ ካልገደልነው በቀር? 

መለስ የወገኑን፤ ህይወት ለማሳመር 

በደሙም በላቡም፤ የነደፈው መስመር 

ታምኖ የሞተለት፤ ትግል ልክ ነበር፡፡    

 


