
ለወገን ደራሸ!!       
ወልጃለው ጀግና ለወገን ደራሽ፡       

በድል ይገባሉ አልሳሳም ጭራሽ፡       

በአባቱ ጀግና የ (Abbaa Gadaa)ዘር፡      

ጠላትን በጋራ የምመነጥር፡       

በአፉሪካ ቀንድ ላይ ሰላም ለማስፈን፡      

ገዳ ጅግና ወልዶል አይደለም መሀን፡      

ለሁለት መቶ አመት ሰላም የነገሰው፡      

ገዳ ዲሞክራት ነው ማንም የማይወቅሰው፡      

ዘር ዘርን ተክቶ ቄሮዎች ሲነሱ፡       

ወያኔዎች ደንግጠው በሀሳብ ሲከሱ፡      

በመሳሪያ ብዛት ህዝብን ማንበርከክ፡      

ውሽትን ፈልስፈው ሐሰት መብፈብርክ፡      

ግዛዊ ደስታ ነው የማይርቅ ካፉንጫ፡      

ቄሮዎችን ፈርቶ ወያኔ ተንጫጫ፡       

መንግስቶች መተው መንግስቶች ሲሄዱ፡      

እንደ ሻማ ቀልጠው እንደ ጡዋፉ ሊነዱ፡      

ሕዝብ ነዋሪ ነው ዘር ዘርን ተክቶ፡       

ይህን ለምን ዘነጉ ወያኔዎች ከቶ፡       

መንግስቴ ቆሚ ነው ብሎ መፉከስ፡      

ያላዋቂ ነት ነው እንደ አጋስስ፡       

ቅድመ አያቶቹ ተስሎ ያጡትን፡       

ወያኔ ድል ቀንቶት ለስልጣን ሲኳትን      

መሀይም አስታትቆ ለሰው የማይራራ፡      

እጅን በእጁ ነክሶ ሆነበት ደንቃራ፡       



አለም በስልጣኔ እርቃ ሄዳለች፡       

ህዝብ መሪዎችን በሚዲያ ሲተች፡       

የኛ ለምድነው ሰው የሚመለክ፡       

እንደ ሰው ተወልዶ ያልሆነ አምላክ፡      

ነፉሰ ገዳይ ቀጥሮ ህዝብን ማዋከብ፡      

በእውቀት ያልተካነ የማያቀው ጥበብ፡      

ያጠፋሀል እንጂ አያቆይህ በስልጣን፡      

በእሳት መጫዎቱን አቁም እንደ ህፃን፡      

ትግል ትግልን ወልዶ ነፃነት ሲሸት፡      

ሳባ ብቻ አይደለም ይኑርህ አንጀት፡      

የህዝብን አደራ ሸጦ በገዘብ፡       

እዛያም ጉብ እዝህም ጉብ ልክ እንደ ዝንብ፡      

በ(Tv)ቀዳዳ የሚያውጅ ጥጋብ፡       

ቁርስ በልቶ ምሳ ከሀገር ጠፉቶ ምግብ፡      

ልማት አልምተናል ድንጋይ በመካብ፡      

ቶልቶሎ ለመዝርፉ ክዝያም ከዚህ ገቢ፡      

ሀገሪቷውን ዘርፎ እርቃኖን ስትቀር፡       

ሁሉ ቦታ ገብቶ በማደናገር፡       

ከታች እስከሀላፊው በዘር ተደላድሎ፡      

ደሀው ኡኡ እያለ አቶ እፉኝ ቆሎ፡       

እስራኤል ለመሆን በአለም ገናና፡       

ትግራይ አይዞሸ ትግሬም ተፀናና፡       

እየከተቱሽ ነው (ትግራይ) ወደ እልቂት ጎዳና፡    

ሳር የማይበቅልባት ከድንጋይ በቀር፡      

ትግራይ እስራዔል ላትሆን ወይን አታጭበርብሪ፡     

በግፉ የከበሩ የደደቢት ልጆች፡       



አው ብለው የሚባሉ እኝህ የቀን ጅቦች፡      

ሰቆቃና ስቃይ ከመጠን ካለፈ፡       

ህዝብ ሀብቱን በቀን እየተዘረፈ፡       

ወዴት ነው የሚያመራው?ይገባሀል በውን?      

ምን ሆነው አለፉ እነ ህዝብ ጨቁን?      

የናንተ ለይቶትል መጨረ ሻችሁ፡       

ለትግራይ ህዝብ ግን ምን አሰባችሁ?      

ይህ ህዝብ ሆ ብሎ ብቀላ ቢጀምር፡      

አንዲት የናንተን ዘር ከቶ እንደማይምር፡      

ከህቱና ቱርሲ ምን ትማራላችሁ?       

የሚቀር አይመስልም ቀን ትቆጥራላችሁ፡      

ከሩቅ ይታየኛል የሚመጣው እልቂት፡      

ትግራይ ስትጠፋ ቦና እንደዱቄት፡       

አስቡ ከወድህ ያቀን ሳይመጣ፡       

ተከባለች ትግራይ በሰው ሰራሽ ጣጣ፡      

ብረት አታለብሱት ያንን ህዝብ በሙሉ;      

ሰለባ ከመሆን ትውልዳችሁ ሁሉ፡       

ስለዝህ አስቡ ያቀን ሳይደርስ፡       

የስው ልጅ ተባልቶ ሳይጨራረስ፡       

ውንድም የወንድሙን ደም ለመመለስ፡      

መንገድ ከጀመረ እዝያ የሚያደርስ፡      

ያዳግት ይሆናል ያን ቀን መተፈስ፡       

ደም የምትቀለበው ያቺ ትግራይ፡       

ገብታለች አበሳ ገብታለች ስቃይ፡       

ስለዝህ ልጆቿ ትግራይን ለማዳን፡       



ውልዳ ሳታሳድግ ሳትሆን መሀን፡       

ከወዲሁ አስቡ የምትሰሩትን ፡       

አጋዚን አምናችሁ ህዝብን መረሸን፡      

ሰው ገሎ ለመኖር ከቶ የማይቻል፡       

እዛው ትሄዳለህ ወደ አንተ ቁልቆል፡      

ብልብ መሽፈት ከተማ ተቀምጦ፡       

ሰርቃችሁ ለመሸሽ እነ ብልጣ ብልጦ፡      

አይሆን ከንግዲህ አረጅተሀልና፡       

መለመንህ አይቀር ፈሰህ በጐዳና፡       

በደብትር！በቀለም ያሳየህ አበሳ፡       

የሰላሙ ትግል ተስፋው ከጨለመ፡      

ቄሮ ቀለም ማንሳቱ አይቀር እየተመመ፡      

አባት ልጁን አቶ አይመስል መቀመጥ፡      

እናት ልጆን አታ አይመስል መቀመጥ፡      

ለግዜው ተዳፉኖ እንደ እሳት እረምጥ፡      

አያርገኝ ያችን ቀን ምድር ስትናጥ፡       

ደሙን ለመበቀል እሳት ሲጨብጥ።      

በ（Qeerroo)ዎች አመፀ ሲፈተን ውስጣችሁ፡     

በአፉ የምጮሁ ወፈፌዎች ናችሁ፡       

ጦሮችሁ እንደ እብድ ሲተረማመስ፡      

እራሱን በራሱ አይቀር መጫረስ፡       

ሞራሉ የላሸቀን ብኩን ሰራዊት፡       

እራሱ ይብላላል እንደ አራዊት፡       

ስለሆነም ወይን ያቀን ሳይደረስ፡       

ተብላልተን  ተጋለን ሳንጨራረስ፡       

እውቀት ያስፈልጋል ሰላም ለማንገስ።      



ግደለው እስረው ማለቱ ይብቃ እና፡      

በመሳሪያ ብዛት በህዝብ ላይ ጫና፡       

ይቅር አይበጅም ለመጪው ትውልድ፡      

በሀይል መግዛቱ ሳይወድ በግድ፡       

መካሪ ፈልጉ ከጥፋት የሚያድን፡       

የላላን አእምሮ መልሶ የምጠግን፡       

ሰለዝህ ሰልጥኑ እዘኑ ለፉጡር፡       

እንደ ሽፉትነትህ አታስብ እንደድር ፡       

ድል ለኦሮሞ ህዝብ!!        

Gadaan Gadaa Bilisummaati!!       
      

Meseret Tuluu 

 


