EthioLion

የኢመማ ጀግኖች

አንጋፋው ኢመማ፤አለኝታ ያገሬ
የጀግኖች አንባ ነው ፤ የእነ አይበገሬ
እነ መርኅ ስንቁ፤

om

እነ ተግባር ድንቁ ፤
በዱላ ተመተው - በእሥር ቢማቅቁ፤

.C

ሆዳቸው አይባባ - ወኔአቸው አይጎድል፤

on

አየናቸው እንጂ - ሲያማትሩ ለድል።
በስመ ዝውውር - መፈናቀል በዝቶ፤

Li

ከሥራ መታገድ - ስንት ግፍ ተሰርቶ፤

hi
o

አላበራም ይኸው - ዙሪያ ገብ ወከባ፤

ኢመማ የኛ ቤት - ሆኖ የትግል አምባ።

Et

እሥር ግርፋቱ፤ቢበዛ ውንጀላ - ቢጨመር ስደቱ፤
በእልፍ አዕላፍ ተሟጋች - ቢሞላ እስር ቤቱ፤
ትግል ቢወሳስብ - ቢሆን ጠመዝማዛ ፤
የኢመማ ልጆች - መች እንዲህ የዋዛ

ግፈኛን ተጋፍጠው - ዘረኛን ለብላቢ እሳተ ገሞራ ፤
ሕዝብን አስተባብረው - ሆነው ከህዝብ ጎራ።
ይታያል ገድላቸው - በህዝብ አጀበ ደምቆ፤

Ethiopia Will Prevail!

EthioLion
ዕውነት አሸንፎ - በድል አሸብርቆ።

አይደለሁም ሆዳም - አይደለሁም ዋልጌ ፤
ጊዜው ቢፈጥርብኝ - ሰዳቢ ባለጌ፤
ብላችሁ ንገሩ ሙያችን ይከበር፤

om

በትምህርት ነወና የምታድገው አገር።

ለዘር ፖለቲካ - ሲያውቅ እንድማንሠራ

.C

መሸብር ሰፈነ-በወያኔ ጎራ

በዚሁ መንስኤ - ስንት ግፍ ተሠራ - ስንት አየን መከራ።

on

ጥራት ያልው ትምህርት - ለሕዝብ ይድርስ፤

Li

ሰባዊ መብት -ፍጹም አይገሰስ ፤

hi
o

የሚል አቋም ይዘን በመታገላችን ፤
በነፃም ማህበር - ሊከበር ሙያችን፤

Et

መርኅ አስተሳስሮን - በጽናት ስለቆምን፤

ቶርቸርና እስራት -ግድያውም ሳይቀር - ብዙ ብዙ ከፈልን።

አይዟችሁ ጓዶቼ - ያው እንደልማዳችሁ
ለሆድ ማደር ጭራሽ - እርም ነው ብላችሁ፤
ግፋ በል ወደፊት - ይሁን መፈክሩ፤
ዝንተ አለም - ዘላለም እንድትከበሩ፤
ሕልማቸው ሊሳካ የእነ አሰፋ ማሩ።

Ethiopia Will Prevail!

EthioLion
የኢመማው መሪ ጀግናው ዶ/ር ታዬ፤
ቆራጥ አመራርን ለወገን አሳዬ፤
በፈጠራ ወንጀል ወያኔ ቢከሰው፤
የኢመማን ቢሮ ታጣቂ ቢያስሰው፤
የመኖሪያ ቤቱን ያባቱ ቤት ሳይቀር፤
ነፍጥ ባነገቡ ቢደርስ መበዝበር፤

om

ምንም ቢያስፈራሩት በስደት እንዲቀር፤
እርሱ ግን በድፍረት ገባ ወደ አገሩ፤

.C

ለእስራት መዳረግ ቢሆንም ነገሩ።
መስሎ ማደር አይውቅ፤

on

ለጥቅሙ ሲል አይሰብቅ፤

Li

ማለት የሚወደው አካፋን አካፋ፤

hi
o

ባመነበት ነገር ለእውነት የሚለፋ፤
ማስርጃ አጣቅሶ ሐቅ እየመዘዘ፤

Et

የወያኔን ካድሬ አፉን እያስያዘ ፤
በመድረኮች ሁሉ ስለተሟገተ፤
ካሣሁን ከበደ ወህኒ ተከተተ።

አንበሳው ዋሲሁን የትግል ደብተራ፤
ዘጠና ሰባት ላይ ሆኗል ባለ ተራ።
መልስ ሲያቅታቸወ ለቃል ለአንደበቱ፤
ሐሳብ እያወጣ በብዕር መዝራቱ፤
እንደምን ተመኙት እጁን ለካቴና ፤

Ethiopia Will Prevail!

EthioLion
በሆድ የሚያስቡ እነራሱ ኦና።

መቼም አልረሳቸው ያዝናል ሁሌ ሆዴ፤
አያወላውሌ ያ-ሺመልስ ዘውዴ፤
ቆፍጣናው ወዳጄ ፈቃዱ ፍርዴ።
ከአካል ግምት በላይ - ቁምነገር የሞላ፤

om

በዘር መቁጠር ዘይቤ መንፈሱ ያልላላ፤
ሎጂክ ነው መመሪያው - አቶ ሰርዶ ቶላ።

.C

በዚች አጭር ጽሁፍ ሁሉን መዘከሩ፤

አይቻልም ለእኔ -ሂደት ግን አይቆምም ታሪክ መመስከሩ።
- ከአምናው ከአቻምናው፤

on

ከአመታት በፊት

Li

ካየን ከሰማነው፤

hi
o

ጉድ ነው የዘንድሮው፤

የመምህሩ ትግል ልዩ ነው ከወትሮው፤

Et

ከሥራ መባረር - መታሰር....... ሁሉን ተጋፈጥነው፤
ይህን ችሎ መኖር ሕይወት ትርጉም የለው፤

ብሎ ወሰነና ጋዙን አርከፍክፎ እራሱን አንድዶ፤
ሕዝቡን አስተማረ - ጠላት እንዲያጠፋ ዱር ገደል አሳዶ።

የኔሰው ገብሬ - የሙያ አጋሬ ፤
ልበልህ ስንደቄ - ልበልህ አጅሬ፤
ቆራጥነት ካንተ እልፍ አእላፍ ይማራል፤

Ethiopia Will Prevail!

EthioLion
ጠላቱን ድባቅ መትቶ ቆሞ ይፎክራል።
የኔሰው ሳተና፤
በእምነቱ የፅና፤
ድፍን ሀበሻውን - በአንክሮ አስደመመ፤
ሊከተል ተነስቷል እያስገመገም።
ለዚህ ቀውጢ ጊዜ በተለይ መምህሩ፤

om

ሊጣጣም ግድ ይላል ስያሜና ግብሩ።
በተለይ በተለይ - በስመ አስትማሪ ለጥቅም ስትሉ፤

.C

ከመስመር ውጥታችሁ የምትባትሉ፤
ቀኑ እየመሸ ነው ይኽን ልብ በሉ፤

on

የፍርድ ቀን ሳይደርስ፤

Li

ጉድ አቧራው ሳይጨስ፤

hi
o

ማረኝ ያገሬ ሕዝብ - ማረኝ ኢመማ፤
ብላችሁ ቅርቡ በዚህ እንስማማ።

Et

አያችሁ! አያችሁ! አያችሁ!

የሚያስብ አእምሮ ኅሊና ካላችሁ፤

የነሰው ገብሬ መስዋዕትነቱ - ከበቂ በላይ ነው የሚያሰተምራችሁ።
ቀድሞ እንደነበረ የለውት ፊታውራሪ፤
ታሪኩን መድገም ነው - ለሕዝብ ዘብ መቆም ድርሻው ያስተማሪ።
ምንድነው ሚስጥሩ - የሕይወት ትርጉሙ፤
አትብሉ - አትጠጡ፤
በችግር - ተቀጡ

Ethiopia Will Prevail!

EthioLion
ዝም- ጭጭ እንድንል - ብሶት ላናሰማ ጠብቆብን ሉጓሙ፤
ጠላቶቻችንም ከቅርብና ከሩቅ - በእኛ ላይ ሲያድሙ፤
ቢቻል በአንድ ጉድጓድ - ሊቀብሩን ሲያሴሩ፤
በፍርሃት ቆፈን ተይዘን ካልሆነ - ምንድነው ነገሩ? ፤
በቡድን ወይ በግል፤
ትግሉን እናጋግል፤

om

ይህንን ሥራዓት - ከሥሩ እንመንግል፤
ሰበብ ማብዛት ይቅር - እንከተል ጀግና ፤

on

.C

የትግል ተምሳሌት - ብዙ የኔሰዎች ይፈጠራሉና።

Et

hi
o

Li

ኮስትር ዘዳውዶ - ከባህር ማዶ

Ethiopia Will Prevail!

