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እሪ በል ወገኔ 
እሪ በል ወገኔ፣ 

ተሰለፍ ከጎኔ። 

               የተመኘነውን ብርሃናችን፣ 

               የቀጠፈ ከጎናችን፣ 

               ግፈኛው ወጥቶ እስኪያየው ዓይናችን፣  

               እርይ እንበል ይሰማ ድምጻችን። 

 

               ሰአታት ሲያልፉ ሲተካ ሳምንቱ፣ 

              ወር እያለፈ መንፈቅ አመታቱ፣ 

              ሞትኮ ይረሳል፣  

               እንደዋዛ ይለመዳል። 

               ስለ አገር ኩራቱ ለህዝብ ስላለፈው፣   

              ጨለማን ለማጥፋት ራሱን ያቀለጠው፣ 

               ስለ አርበኛው እንጩህ እንጅነር ስመኘው። 

እሪ በል ወገኔ፣ 

ተሰለፍ ከጎኔ። 

              ሞቶ እንዳይረሳ ሲራዘም ዘመኑ፣ 

               ፍትህ እስኪበሰር እስኪታይ ብርሃኑ፣ 

               እርይ እንበል በጋራ መራር ነው ሃዘኑ። 

እሪ በል ወገኔ፣ 

ተሰለፍ ከጎኔ። 

               ሃቁ እስኪጣራ ገዳይ እስኪለይ፣ 

               ጠርጥር ወገኔ ማንንም ሳትለይ። 

                

               ጠርጥር እንጂ የቀን ጅቦችን፣ 

               የሌሊት አውሬ ቀበሮዎችን፣ 

               የበግ ለምድ የደረቡ ተኩላዎችን፣ 

               ገድለውት እንዳይሆኑ፣ 

               የመዠለጡት እስኪከውኑ። 
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               ጠርጥር አረ በደንብ ጠርጥር፣ 

               ማንንም ሳታስቀር፣ 

               ካሜራ የነቀሉትን ከአደባባይ፣ 

               ያለዘበኛ ያስቀሩትን ያለ ከልካይ፣ 

               በአስር ዓመት አያልቅም ግድቡ፣ 

               እያሉ ዲስኩር የሚያነቡ። 

                  

               ጠርጥር እጅ የሚነሱትን፣ 

               በየአረብ አገሩ የሚሸለሙትን፣ 

               የግብጽ ተላላኪ አስመሳዮችን። 

 

               ጠርጥር አድማሱን ሰፋ አርገው ፣ 

               በኢትዮ ኤርትራ በአረብ አትወስነው 

               የገዠው ፓርቲ ይሁን ተቃዋሚ ዜጋው፣ 

               ሁሉንም ጠርጥር ተበላሽቷል ግዜው።  

እሪ በል ወገኔ፣ 

ተሰለፍ ከጎኔ። 

               ሰካራም አይደል ሃሽሽ አዟሪ፣ 

               ቁማርተኛ አይደል ሸሌ አባራሪ፣ 

               ትሁት እኮ ነው ሰውን አክባሪ። 

                  

               የወገን ኩራት የልማት ሃርበኛው፣ 

               የአገር ሃብት ታታሪው እንጂነር ስመኘው፣ 

                 

               እንዴት ይገደላል በጠራራ  ጸሃይ？   

               በዋናው ከተማ በአብዮት አደባባይ። 

               መንግስት ባለው አገር ወታደር ፖሊሱ፣ 

               የመንግስት ሹማምንት ድህንነት ፋይናንሱ፣ 

               ጀግናው ሲያሸልብ ለዘላለሙ፣  

               እንዴት አይለይም ገዳይና ስሙ？ 
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እሪ በል ወገኔ፣ 

ተሰለፍ ከጎኔ። 

               በመድሃኔ አለም በፈጣሪያችን፣ 

               በእየሱስ ክርስቶስ በመድህናችን፣ 

               በእግዚትነ ማርያም በወላጃችን፣ 

               በመላእክተ ጻድቃናቱ ጠባቂዎቻችን፣  

               በአላህ በመሐመድ በነብያችን፣ 

               በዋቀዮ በሌሎችም እንደየእምነታችን  

               ይዣችሁ አለሁ እኔ ፣ 

               እርይ እንድትሉ ቆማችሁ ከጎኔ።  

እሪ በል ወገኔ፣ 

ተሰለፍ ከጎኔ። 

               ገንዘብ ንብረት አይደለም የምለምናችሁ፣ 

               ለብርቅየው ጀግና ወንድማችሁ፣                           

               ሶስት ደቂቃ ብቻ ነው የምጠይቃችሁ። 

                  

               ስመኘው ባሸለበባት ቀንና ሰዓት፣ 

               አብረን እንድንጮህ  እንዲሆን ግፊት። 

                  

               በየሳምንቱ ሓሙስ ከጧቱ፣ 

               ልክ 2 ከ20 በሞተበቱ፣ 

                  

               ከያላችሁበት ተነስታችሁ፣ 

               የስመኘው ገዳይ ይውጣ！ ብላችሁ፣ 

               አንድ ላይ ለመጮህ ነው የምማጸናችሁ። 

እሪ በል ወገኔ፣ 

ተሰለፍ ከጎኔ። 

               ከምትሰሩበት መ/ቤት፣ 

               እመቤትም ከጓዳ ከቤት፣ 

               ተማሪው በግቢው ከሚማርበት፣                  

               ካህን ሸኩ ከያላችሁበት፣ 
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               ወታደር ፖሊሱ በየምሽጋችሁ፣ 

               ነጋዴው ቸርቻሪው ከፍታችሁ ሱቃችሁ፣ 

                  

               የከባድ መኪና የሁሉ አውቶብሶች፣ 

               አገልግሎት ሰጪ ታክሲ ሚኒባሶች፣                  

               ሁላችሁም ሞተር አሽከርካሪዎች፣ 

              

               ሃኪም ከሆስፒታል ገበሬው ከማሳ፣ 

               ሁሉም ሰራተኛ ማንንም ሳንረሳ  

                   

               በሰላም ሕገ ስርዓትን ተከትላችሁ፣ 

               የስመኘው ገዳይ ይውጣ ብላችሁ፣ 

               አንድ ላይ እንጭሁ እባካችሁ። 

እሪ በል ወገኔ፣ 

ተሰለፍ ከጎኔ። 

               ጠርጥረናልና ሁሉንም፣ 

               በአንድ ተቋም ብቻ ገዳዩ አይለይም። 

               ይቋቋም ኮሚቴ ከመንግስት ከግሉ፣ 

               ከፌደራልና ከየክልሉ፣ 

 

               ከሁሉም ፓርቲዎች ከየአድባራቱ፣  

               ባለሞያዎችም ተመርጠው ይዝመቱ፣ 

               መንግስትም ይቁራጥ ይመድብ በጀቱ። 

                         

               የስመኘው ገዳይ አይኖራትም ከቶ ፣ 

               በአገር ባህር ማዶ ማንነት አስቶ፣  

               ከገባበት ገብተን እንፋረዳለን፣  

               ስመኝ ሞቶ አይቀርም ታሪክ እንሰራለን።  

                  

               አንዱን ደሃ ጎትተው፣ 
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               በምናምንቴ ደልለው፣ 

               ወንጀለኛ ተገኘ ብለው፣ 

               አፋችንን አስዘግተው፣ 

               ከወህኒ እንዳይሰውሩት ግዜ አልፈዋል ብለው፣ 

               እንዳንታለል ጠንቀቅ ማለት ነው፣ 

               ያለው ጉዳ ጉድ ልምዱን አንርሳው።  

                                    

               ወዳጅ ጠላት ይወቅ ሁሉም ሰው ይማር፣  

               እንቆቻችን ነጥቆ እንደማይቻል በሰላም ማደር።  

                     

               የአባይ ግድብ ጀግኖች አሁንም ቀጥሉ፣ 

               ከጎናችሁ ነን አርማው ተቀበሉ፣ 

               ስመኝ የጀመረው ደምቆ ይታይ ድሉ።  

 

የጀግኖቻችን አለኝታ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው！ 

 

ከተክልየ 

 

  

 


