
ማነው ለእኛ ሚነግር -- ያላልነው ምን አለ? 

         ከሀማ ቱማ 

በዚያ ክፉ ዘመን በፊውዳል ጨለማ፣ 

አጼ ምን አጠፉ ሁሌም የሚሰማ፣ 

ስዩመ መለኮት ስልጣኑ አይነካ፣ 

ማን ሊጠይቅ ሊደፍር ትችትም ሊያሰማ፣ 

እድሜህን ያርዝመው እንደ ማቱሳላ። 

ጫማ መሳም ክብር ውዳሴውም ከንቱ፣ 

አርሶ አደሩ ገባር  የማይባል አንቱ፣ 

ልዩነቱ ሰፍኖ  ንቀት በየፈርጁ፣ 

ማን ያኔ ነገረ ማን ያኔ ለፈፈ፣ 

40 ሺ ወታደር ሊጋፈጥ ደፈረ? 

ቀቢጸ ተስፋንስ ማን ነው ወግድ ያለ? 

ለውጥ ይቻላል ብሎ  ማነው የተነሳ? 

ጥጋብ ያብቃ እረፉን ለሰኮንድ ሳይሰማ? 

ጥላሁን ደመቀ ጌታቸው ሌሎቹ፣ 

ህይወትን ገብረው ወገን ተነስ ሲሉ፣ 

እኛ ስንጠይቅ መሬት ለአራሹ፣ 

ዴሞክራሲ ለሕዝብ ለዚያ ለጭቁኑ፣ 

ደጃዝማች ታከለ ቡከን ሲያሳፍሩ? 

እነማን ነበሩ ጭራሽ በሀገሩ? 

ታዲያስ 



ማነው ለእኛ ሚነግር ያላልነው ምን አለ፣ 

ቃልን ከገቢር ውሁድ  ማነውስ ያረገ ? 

 

ሆኖም! 

ይነገር ለሁሉም ምነው አይነገር፣ 

ያ ፈር ቀዳጅ ትውልድ ጀግና እንደነበር፣ 

ወኔውን ቸብችቦ በነፍጥ ሳይሸበር፣ 

ሞት አይፈሬ ትውልድ ሟችም ለውድ ሀገር፣ 

ይነገር  ይሰማ ሀቁ የነበረው፣ 

በከላሾች መንጋ  ያልተበራረዘው። 

ጭቆና ይወገድ መብታችን ይከበር፣ 

እኩልነት ይስፈን በዚች በኛው ምድር፣ 

ብዝበዛውም ያክትም  ነጻነት ይታወጅ፣ 

ድህነትም ጠፍቶ ሕዝብም እንዲደራጅ፣ 

ብሎ መዋደቁን ህይወት መገበሩን፣ 

ይነገር ለሁሉም ምነው አይነገር፣ 

የደም ጽሁፍ ታሪክ ሁሌም የሚከበር። 

ሕዝብማ ተነስቶ ሙሉ ለውጥ ሲጠራ፣ 

ታጋይ መምሰል ያኔ መደዴና ተራ፣ 

ከትቢያ ሚነሳ ሁሉም ቆሻሻ ነው፣ 

ስብዕናን ጠብቆ  ነው ትግል የሚያኮራው። 

ጨለማው ጥቅጥቅ ሲል ነገ ደይንን ለብሳ፣ 



ዙሪያ ገባው ገደል ቤት ሁሉ ዋይ ዋይታ፣ 

አውጣን ኪራራይሶ አላህን ምለላ ከመ ፈውስ ተወስዶ፣ 

በዚህ በዚያ ለቅሶ፤ በዚህ በዚያ  ሞቶ፣ 

ዛሬ ከትላንት ብሶ፣ 

ማን ለውጥን ሊመኛት ማንስ ሊገኝ ደፍሮ፣ 

ወንዱም ሴቱም ዓይጥ ሀፍረት ተከናንቦ፣ 

ማነው ይህን ውርደት፣ 

ማነው ይህን ሀፍረት፣ 

ወግድ ብሎ የመጣ ወደ ሰልፍ የወጣ፣ 

ጥሪውን ያሰማ ፋኖ ተሰማራ፣ 

እንደ ሀገር አርበኞች እንደ ቼ ጉቬራ፣ 

ዘረኝነት ይጥፋ፤ ይወገድ ብዝበዛ። 

ሁሉን ብሎ ጮሆ አማራጭ ለሰጠው፣ 

ለዚያ ቆራጥ ትውልድ ማነው የሚነግረው፣ 

ሁሉንም ተናግሮ ያኔ ለጨረሰው? 

ቢሆንም፤ 

ጊዜ ጨካኝ ሂደት ሁሌም ፈላጭ ቆራጭ፣ 

የሰው ሰውነቱ ደካማ ተለዋጭ፣ 

ጠፍቶማ ላይታይ የጀግኖቹ ቁራጭ፣ 

አምሳይዋቸው ታሪክ ተረት ተረት መሳይ፣ 

ዛሬ ራሱ የትላንት ደብዛዛ ቅጂ ሆኖ፣ 

ዜሮ ፊታውራሪ  ዋጋ ቢስ ገለባ ዶክተርም ተብሎ፣ 



ቴድሮስ ዮሃንስ ባይ መለስ ማለት ለምዶ፣ 

ሀገር ጠቦ ደቆ ክልል ፈሊጥ ሆኖ፣ 

ኢትዮጵያዊነትም ለድርድር ቀርቦ፣ 

ሁሉም ተገልብጦ፣ 

ያ የጊዜም ጎማ ሁሉንም ጨፍልቆ፣ 

ለህዝብ ሁሉ ጩኸት የዝሆን ጆሮ  ሰጥቶ፣ 

ትላንትና ያልነውን ዛሬም ነገም ኖረን፣ 

አለና እያልን ባዶ ህልውናን ሸፍነን ታቅፈን፣ 

ደፋ ቀና ስንል አስመሳይ ተራማጅ፣ 

መና ሀገር ወዳድ፣ 

ዶክተር ፕሮፌሰር የድንቁርና አባት፣ 

ማፈሪያ ሰቅጣጮች የምሁርነት ጭላጭ፣ 

ማንነትን ራሱን ጭራሹን አዋራጅ፣ 

ይህን ሁሉ ነግረን ወገን አድምጥ ብለን፣ 

ብዙን ዓመት ቆጥረን፣ 

ለቃላችን ክብደት ደም ሳይቀር ገብረን፣ 

ብዙ ዓመታት ቆጥረን፣ 

ማነው የሚነግረን  ያላልነው ምን አለን? 

ይነገሩ ለእነሱ ለምን አይነገሩ፣ 

ጆሮአቸውን  ዘግተው ስለደነቆሩ። 


