ሆ!!!!
ሆ! በል አገሬ ሆ! በል፤
ሆ! በል ሕዝባቸህን ሆ! በል፤
መመለስ የለም ካለድል!
መብት ተጥሷል፤
ክብረ ተገፋል፤
አገር ተሽጥዋል ተመዘባብሯል፤
ታሪክ ተሽሯል ትውልድ ተዋርዷል፤
በየመድረኩ በመስኩ ሁሉ፤
እውነት ተሽራ ሀሰት ነው ቃሉ፤
አገር ታምሳ እንዳልነበረ፤
ስንቱ ተማግዶ ስንቱ በረረ፤
በረሀ ደኑ አሸዋ በላው፤
ስንቱ ተሰዶ ባህሩ ዋጠው፤
ባገር በውጬ መከራው በዝቶ፤
አመታት ቆጥሮ ዋለበት ነግቶ።
ይበቃል እንጂ ለምን እበቃም፤
የግፍ ግፍ ንሮ መኖር እይበጅም፤
መሞት አይቀርም ማንቀላፋት፤
ከማቀርቀሩ ተደፍሮ መብት፤

ቆርጦ መታገል ለነጻነት፤
እንደሰው ኑሮ ብርሃንን ማየት፤
ምርጫ የለውም ነጻነት ወይ ሞት!!!
ይበቃል እንጂ ለምን አይበቃም፤
አንደሞኝነት ታጋሽነትም፤
የግልብጥ ላይ ታች ክብር ንቀትም፤
ያልሆነ ሆኖ ታየበት ሁሉም፤
ዘመነ ቀውጢ የለ የቀረም፤
ጥፋት ነገሰ እውነት የለችም፤
ሸፍጥና ተንኮል መልካም አይወልድም፤
ይችም ታልፋለች ለክፉ ደጉም፤
ቀምረህ ተጓዝ ማመንታት የለም።
ሆ! በል ባለበት ላዲስ ስራት፤
ለማዋለዱ ቅጥ አማምጣት፤
ያለፈን ትተህ ተመልከት የፊት፤
ሁለት ልብ የለም ከቶ ማመንታት፤
መንገድ አንድ ነው ነጣነት ወይ ሞት!!!
ዛሬም ለታሪክ አንደትላንቱ፤
ድል የማይቀር ነው ከተበራቱ፤
ባንድ ካበሩ ከተባበሩ፤
መነሳት አለ ወድቀው አይቀሩ፤

ጥናት ጥናት ነው ዋና ምስጢሩ፤
አገርና ሕዝብ ባንድ እስኪሽሩ፤
የቆራጥ መንገድ አይደፈሩ!
ብዙ ተለፍቶ ብዙ ተደክሞ፤
አገረሸና ዘንድሮ ከርሞ፤
ካለድል ፋታ የለም አይኖርም፤
አገርና ሕዝብ አይበተንም፤
የቆየ ጠላት በፌዝ አይስቅም፤
አሁንም አገር በቶ አትፈርስም፤
ማቆየት ድል ነው እንዳለፉትም፤
ይበልጥ መስርቶ አለ ማለፍም፤
ከቶ ምን ቢሆን መኖር ዘላለም ፤
ስጋ ለባሽ ሆይ እንቅልፍ አይቀርም።
ሰው ባገሩ ሰው በወንዙ፤
ካልተከበረ ብዙ መዘዙ፤
የማይነካን ነክቶ ነካክቶ፤
በብልጠት ብዛት ባድ ተመክቶ፤
ይሻላል ሲባል ይባስ ከነፈ፤
ግፍን ሲግተው ዘምን አለፈ።
ሶስት ስርአት ሁሉን ሲሟገት፤
ድካመ ከንቱ ሳያገን ውጤት፤

እንዴት ይባክን በል ቅና ሞግት፤
መመለስ የለም ካለብስራት፤
እርምጃ ቀረች ትንሿ ቅንጣት፤
በርታ ጠንክረው በል አማምጣት፤
ጭንግፍ አትወልድም ደቦልን ወጣት፤
ለታሪክ ትውልድ አዲስ ስርአት።
የሚያድን ቢሆን የአሩር ብዛት፤
የሚያስጥል ቢሆን ንጥሩ ብረት፤
ይዘልቁ ነበር እኒያ ያለፉት፤
ይፈጃል እኮ ሕዝብም ነው እሳት፤
ካጉረመረመ ግፍ ከበዛበት፤
አልተመለሰም ላለፉት ሁሉ፤
ህዝብን የናቀ ይኸው ነው ውሉ፤
ከታሪክ ትቢያ ጭራሽ መጣሉ።
ብዙ ተጉዘህ እዚህ ደርሰሀል፤
በትግስት ሁሉን አሳልፈሀል፤
የሚገባህን እስክታገኝ፤
ወደፊት እንጂ ሁዋላን አትቃኝ፤
ትንሽ ሲቀርህ አታመናታ፤
ድል ያንተኮ ነች የማታ ማታ!!!!!

ሆ! በል አገሬ ሆ! በል፤
ሆ! በል ሕዝባቸህን ሆ! በል፤
መመለስ የለም ካለድል!!
አማምጥ ዛሬ አዲስ ስርአት፤
ለነጻነትህ ለአርነትህ ጠንቅቀህ ሞግት፤
የግፍን ቀንበር አውርድ ስበራት፤
የሰጠህ እርሱ ማንም ላይነጥቃት፤
ባለ ሙሉ መብት ባለነጻነት፤
አምላክ ከበላይ አገርን እርዳት፤
ሕዝቡን አድነው ከመጣው መአት!!!!
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