EthioLion
የነበርን
የነበርን ሲያወሩት………..
ሲያወሩት……….. !
ሀገር ፍትህ አጥታ፣ እንዲያ ስታጣጥር
አመጽን ጸንሳ፣ ስትቃትት ሌት፣ ቀትር
አብዮት ፈንድቶ፣ ሲነድ ከዳር፣ እዳር
ድንጋይ እያቀበልን፣ ስማን! እንል ነበር
ተው ስማኝ ! ሀገሬ፣ ከግቢ ሲዘመር
ፋኖ ተሰማራም፣ ከጎራው ላይ ነበር
ነፍስ አባት አርገነው፣ ብንጠራው ለዝክር
ዲሞን እየረጨ ያስወግረን ጀመር

n.
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የታሪክ ስንክሳር፣ ዘመን ያቀለመው
የኢ.ሕ.አ.ፓ ስሪት፣ ትውልድ ያዳወረው
የማንነታችን፣ የዜግነት ማማው
ዓላማ የማይስት፣ ችግር የማይፈታው
ዓመታት ተሻግሮ ጠረን ያልለወጠው
የሌላ እማይሻ፣ የሱን የማይሰጠው
የቃል መፋረጃ፣ የዛ ትውልድ አርማው
እማይዘም ምሰሶ፣ ኢ.ሕ.አ.ፓ ኪዳን ነው፣
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በማርክስ ማንፌስቶ፣ በሌኒን ትረካ
በማኦ ድርሰቶች፣ በተሜ ሰበካ
ነባር ሥርዓት ፈርሶ፣ በአዲስ ሲተካ
ኢትዮዽያ እንጀራዋ፣ ያለ እርሾ ተቦካ

Et

hi

ያብሮነት ወጋግራ፣ የልዩነት አምባ
የዘር ሐረግ ግማጅ፣ ያገር ልጅ ወስከንባ
ያብዮት እጨጌ፣ የርእዮት ካባ
የፓርቲ መሰላል፣ የነጻነት እንባ
የሰቆቃ ቅሪት፣ የትግል ሰለባ
የትልቅ የትንሽ፣ የሴት፣ የወንድ እምባ
ያርነት ተሟጋች፣ የሸንጎው ሊጋባ
ኢ.ሕ.አ.ፓ ሀገር ነው የፋኖዎች አምባ
የተጋድሎ ምህዋር፣ ያገር ስሪት ከፈን
ያመጽ መናኸሪያ፣ ኢትዮዽያዊ ድንኳን
ያብዮት መባቻ፣ የትግል ማእዘን
የፍልስፍናው ሊቅ፣ የማሌ ቃል ኪዳን
የተስፋ ሽል ቅሪት፣ የግፍ ቋት ማህጸን
የትውልድ አሻራ፣ የደም ስሪት ቁርባን
የእኛነት መለያ፣ የአብሮነት ከፈን
ኢ.ሕ.አ.ፓ የደም ሥር ያቀለመ ትግሉን

ይዘከር ካልንማ፣ እንዲህ ነው ስም ማንሳት
በዱር በከተማው ፣ ውርማ የኖርንበት
በቁር፣ በሃሩሩ፣ የተፋተግንበት
በሌት በመዓልቱ፣ የተሳደድንበት
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አደባባይ ውለን፣ ገድል መስራታችን
ወህኒ መጣላችን፣ የመሰደዳችን
ነፃነት ብለን ነው፣ ግፍ መጨለጣችን
ለሀገር ለወገን፣ የመሰዋታችን
እነዲያ የገበርንለት፣………..
መተኪያ የሌለው፣ አበባ እድሜያችንን
ክቡር ደማችንን፣ እውቀት ሥራችንን

n.

እናቶች ከጓዳ፣…………
አባቶች ከደብሩ፣ ዋይታ ያሰሙበት
ከእምዬ ጉያ፣ ልጅ የነጠቁበት
አባትም ከክንዱ ምትኩን ያጣበት
ጁንታ ባገር ነግሶ፣ ሰው የቀቀለበት
ምድር በእንባ ታጥባ፣ ደም ያወዛችበት
የቁርጥ ቀን ልጆች፣ ሰንደቅ ያቆሙበት
ከተገንጣይ ባንዳ የተናነቅንበት
ገለው የሞቱበት፣ ቆስለው ያስከበሩት
ይኸ ነበር ታሪኩ፣……….
ኢ.ሕ.አ.ወ.ሊ ማለት፣ ኢ.ሕ.አ.ሠም ማለት
ኢ.ሕ.አ.ፓ ምንጭ ነው፣ የማይደርቅ ቀድተውት
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በአምባገንን፣ ባንዳ፣ የተወገርንወበት
በዱር በከተማ፣………….
ደም የረጨንበት፣ ነፍስ የገበርንበት
እሳት በገላ ላይ፣ የተሳለቀበት
ካቴናና አኮርባጅ፣ የተቀለብንበት

Et

hi

የወረስነው ከልምድ፣ ከለውጥ ሃዋርያት
ኢ.ሕ.አ.ፓ ነው መባል፣ ነፃነት ነው፣ ኩራት
ኢትዮዽያዊ ሚስጢር፣ ዓላማን መጋራት
የተጋድሉ መድብል፣ ለሀገር ደህንነት
የጀግንነት ትውፊት፣ የጓድ አርማ ሥሪት
እስኪ ላነሳሳህ፣ እንደ ልጅነቴ
ፈኔ እንኳ ቢሰምር፣ ወጥቶ ወንድነቴ

የማለዳው ሥራህ፣ ትዝ ትዝ ይለናል
እንደ ለጋው እድሜ፣ ፋኖነት ያምረናል
አናናይህ ከማዶ፣ ተራራው ጋርዶናል
ዛሬም ባንተው መጀን፣ ድረስ፣ ያስብለናል
እንደ ወላጅ ጎጆ፣ የተጠለልንብህ
በኢትዮዽያ ጉዳይ፣ አምሳያም የለብህ
የሁላችን ደብር፣ ዋልታውም አንተው ነህ
ሰሞነኛው ይግባ፣ ይታጠን መንበርህ
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ሙሉ ነው ግለትህ፣ ጽኑ ነው ዓላማህ
ሳብ፣ ሸብ፣ አድርገን፣……….
አኑረን ከጉያህ፣ ያሙቀን፣ ትንፋሽህ
ይፍጀን ትኩሳት፣ እኛው ነን ውበትህ
እኛው ነኝ ቅሪትህ
እንደ ዘመነኞች፣ ሽንገላ እነኳ አታውቅም
ሥራህ መራራ ነው፣ ለግራው፣ ለቀኙም
ያገር ልጅ ነው ምንዳህ፣ ወጃጅክም ጠላትክም
ይዘከራል ስምህ፣ በክፉም፣ በደጉም
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n.

ነበርን ለታሪክ፣ መባቻ እንተውና
ጃሉ ብንል ይሻል፣……..
ዘንድሮም እንደ አምና፣ ደግሞ እነደ ካቻምና
ኢትዮዽያ እንደሁ ያው ነች፣……..
አምናም በልመና፣ ዘንድሮም ልመና
ምን እድገት ተገኝቶ፣ አንጀት የሚያጠና
ምንስ መሪስ አለና፣ መንፈስ የሚያቀና
ድህነት በእልፍኟ፣………..
ጎጠኝነት ካልጋው፣ ሰፍኖ ቀርቷልና
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ባደባባዩማ፣ ሁሉም ታይቶበታል
እንዳንተ ካገሩ፣ ማን ተመርጦበታል
ባለሟል ነህና፣ ከሸንጉው ለመዋል
እንደልማዳችን፣ ተው ስማኝ እንበል

hi

ነገርና ገመድ፣ አይወድለት ሲከር
እስኪ ሰላ እንበል፣ መላ እንኳ ቢፈጠር
ጤዛ እድሜው ቢረዝም፣ አይደርስም ከቀትር
ኢ.ሕ.አ.ፓም ይዘጋጅ፣ እኛም ቀስት እንወድር

Et

ጀበርናችን ይጥበቅ፣ ከእልፍኙ እንግባበት
ወኔያችን ይቀስቀስ፣ ይንቆራጠጥበት
ሀሞታችን ይምረር፣ ፋኖ እንዘምርበት
እንደ አንበሳ ደቦል አናስደምምበት
ኢትዮዽያን ተቤዥተን፣ ድል እናብስርበት
እንኳን ለ39ኛው
39ኛው ዝክረ በዓል አደረሳችሁ፣ አደረሰን !
ድል ለኢትዮዽአ
ለኢትዮዽአ ህዝብ !!!
ድል ለኢ.
ለኢ.ሕ.አ.ፓ !!!
እናቸንፋለን !!!!!
እግኢአብሔር ኢትዮዽያን ይባርክ !!!
አክሊሉ ሃይሉ
Ahailu99@gmail.com
ፍራንክፈርት (ኖቨበር - 2011)
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