
ድሮ ያኔ 

 

የጠባብ ፋሽስቶችን ሴራ 

የግንጠላ ድለቃ ዳንኪራ 

የጎጠኛችን ዛቻና  ጉራ 

ተዋግተን ተዋድቀን ሳንፈራ 

 

ዘውግ ወገን ሳንለይ ጎራ 

ዘር አጥንት ደም ሳናጣራ 

ልጓም አልባ ዘር ስንዘራ 

ለአንጃ በታኞች ሳንሰጥ ስፍራ 

ስናስጠብቅ የሰማዕትታትን አደራ  

  

 

ያኔ  

 

ዝሃ በዝሃ ሆነን በትግላችን 

ቃል ኪዳን ገብተን ለህዝባችን 

አሻራ ትተን በአጥንታችን  

ዋዜማ አቁመን ለራያችን  

 

ምነዋ ዛሬ 

 

ሸከፍ ዝናብ ሆነ ህልማችን  

ዝግን ምጥን ሆነ ትግላችን 

የቃል ኪዳን ደም ማተባችን 

ዙሪያው ዘንዶ ሆነ ተስፋችን 
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እያዋዛ ግለኝነት ወንዝ ሲወስደን  

ፍዝ ነሆለል ግራ የገባው ወንጃ ሆነን  

ስንራኮት ስንታገል በህልማችን ለራያችን 

ዘረ ቁርጥም ራዕይ አልባ ስንሆን በድን 

 

ግና ዛሬ 

 

“ገና ዘንቦ ተባርቆ 

ዣን ገዢው ተመርቆ 

ዜማ ሰብሮ ቅኔ አጥልቆ 

ከማህሌት በግዕዙ ተደባልቆ 

ነጋሽ ገዢው ላይሄድ ለቆ 

እያዋዙ በመቻቻል ማሲንቆ 

በድርድር ማነቂያ ሸምቆቆ 

ሊግቱን የወያኔን ዕንቆቆ” 

 

ድሮ ያኔ   

 

“የዘሬን ብተው ይዘርዝረኝ  

ለህልሜ በውኔ ያኑረኝ 

የውሻ በትር አያስዘኝ 

ዘር እንዝራሩ ያጥፋኝ” 

 

ብሎ 

ተማምሎ ቃል ገብቶ  

ተመርቆ  ተሸኝቶ 

 

 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ምነዋ ዛሬ 

 

ሌባ ዝናብ ሆነ ትግላችን  

ዝግን ምጥን ሆነ ህልማችን  

የቃል ኪዳን ደም ማተባችን  

ላይነሱ ተረሱ ጓዶቻችን 

 

ምነዋ ዛሬ  

 

ህልማችን ነጠፈ ገለበ  

ትግላችን ጠበበ ገጠበ 

መከናጃ ቦታችን ደበበ 

ያ ክፉ ሳል አለቅ አለ  

 

ድሮ ያኔ  

 

ሳንነጠፍ ለአባ ውዳቂ አሚና 

ለአይነወጊ ዘቢያ-ገንጥል ጀግና 

ለአገር ገንጣይ ሳንሆን መና  

ለጎጠኞች ጽንሐ ማጠኛ ጥና 

 

ምነዋ ዛሬ 

 

የማተባችን ማዘቢያ ክር አጠረ 

ላይገጥም ዞሮ አጥሮ ተኮማተረ  

ምነዋ አንገታችን ደነደነ ወፈረ 

ዞሮ ማየት ተስኖት ተቀተረ 
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ምነዋ ቀፈታችን ተዘረገፈ 

ከማጥበቂያው ሄዶ አለፈ  

ሆዳችን ከቦርጫችን ተላለፈ  

ከአገራችን አልሰፋ ብሎ ተዛነፈ 

 

የስዑል መባቻ ደረቅ ትንቢት  

የዘመነ መሣፍንት ቃላጽነት  

የጎጥ ህልም መግቢያ ጭረት 

አጃቢ ዜማ ሲሆን አርእስት 

የዕብሪት ግንጠላ የግፍ ድራት 

ሲጨስ ሲተን የጥላቻ ቅርናት  

በመላ አገራችን መሬት ቁመት 

 

ታዲያ ምነው 

 

የስዑል ሚካኤል ህልም ተጣባን 

የጀግናው ሚንሊክ ህልም ተፋታን 

ለአገር አንድነት መሰብ ገፈነነን 

መገንጠል መለየት መወሸብ መረዘን 

 

የጠባብ ገንጣይ ጎጠኛ ዋጅራቶች  

የወያኔ ነፈሰ ገዳይ ማህበርተኞች  

የስዑል ፍላጭ ዘር ፍንካቾች 

ጅብ ብለው ሰሜነኛ ጃቡሰኞች 

ድርሰ ርጉዝ አገር ቀራማቾች  
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ምነዋ ታዲያ  

 

ለአገራችን ጠፋ ዓቃቢ  

ዋስ ተያዥ መድን ዋቢ  

የሚያዳፋ የጎጥን እጣቢ 

ባለራዕይ የፈረሰን ገምቢ 

 

ምነዋ 

 

ጎበዝ ጠፋ ጠባቂ ዘበኛ  

አዛኝ ተካዥ የወሰን በረኛ 

አገር አኩሪ ተዋጊ አርበኛ 

ፈራጅ ገዥ የህዝብ ዳኛ  

 

ድሮ ያኔ  

 

ወቦ የነበረን ባለ ጭፍራ  

የአርበኛ ታጋዮች ባለአደራ 

የመጭው ስርዓት ደመራ  

ለገንጣይ ጠባቦች ናዜራ  

 

ምነው ታዲያ ዛሬ  

 

የሸረሪት ድር ሆነ ህልማችን  

ደርዝ ወግ አጣ ራያችን  

ቅናት ላይ አቀነቀነ ዜማችን  

ጭረት ሞላው መዝሙራችን  
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ድሮ ያኔ  

 

ሳንገድፍ ሳናሳብር ግዕዝ ከዕዝል  

ዜማ ሳንሰብር ከአራራይ ውል  

ሰናሻቅብ ሳንወርድ ቁልቁል 

ዜማ ማግቻ ቋጥረን በወል  

ቤት መምቻ የቃል መድበል 

 

የቅናትን ደረት ድፋት ይዘት  

ሳናካፍል ሳንገነጥል ቁርጽ ከጭረት 

ርክርክን ስናካሂድ በአማሪት ምት  

ሳናሳብር ሳናዳፋ የዜማን ቤት  

 

 

ምነዋ ዛሬ 

 

ወሸባ ከበሮ አማረን 

ወረድ በሌን ተመኘን 

የግንጠላ መዓዛ ጠራን 

መገነዣ ከፈን አሰፋን  
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