ሓፂር ግጥሚ
እዚ ዳግም መሲህ
ድሮ ኮ ኣርኪቡ እዚ ዓመት፣
እናጠመትካና ካብ ላዕሊ ካብ መንግስተ ሰማያት፣
ዕረፍተ እፎይታ ክትረክብ ተሪፉ ሃወትወት፣
ትዝቲ ዶኸ ኣለኻ ሕሉፍ ገሊ ምስ ኩሎም ሰማእታት፣
ክንደይ ከ ይጎይ እዚ እዋን ዓመታት፤
ኣንታ ናይ ጀጋኑ ጀግና ወዲ ህዝቢ ምሁር፣
ዕጉስ ውሕሉል ፈላጥ ዘይብልካ ወደር፣(2)
ቅሰን ሎምስ መለሰይ ኮርዒዳ፣
ኩሉ መሊስካዮ ኣይገደፍካን ዕዳ፣
ፃዕርኻ ሰሚሩ ኣሰርካ ፈልፊሉ፣
ብሰላምን ራህዋን ኩሉ ከፅልለሉ፣ (2)
ኣንታ ኣቦ ዉፁዓት ኣቦ ናይ ሚልዮናት፣
ናብ ማሕርዲ ዝወረድካ ከም መሲህ ምእንታን ህዝብታት፣(2)
ኣካይዳኻ እኳ ብዙሕ እንተጉሃየኒ፣
ካብ ጎነይ ብምፍላይካ ፅልምትምት እንተበለኒ፣
ሕድርኻ ከይዓብር ይሰለፍ ኩሉ ኣብ ኢህወደግ ጎኒ፤
ህዝብናን ዓድናን ክኸውን ፍፁም ተኽለወይኒ፣(2)
ኣንታ ናይ ጀጋኑ ጀግና ወዲ ህዝቢ ምሁር፣
ዕጉስ ውሕሉል ፈላጥ ዘይብልካ ወደር፣(2)
ሞት ዝባሃል ብሞትካ ዝሰዓረካ፣
ሰላምን ራህዋን ብመስዋእቲ ዘበሰረካ፣
ናይ ጀጋኑ ጀግና ብርሃን ዝፀምበረካ፣(2)
ፀረ ህዝቢ ኹሉ ብድምፅኻ ዝብርግግ፣
ኣንታ ውሕሉል ተባዕ ወዲ ኢህወደግ፣ (2)

ሕዚስ መርዓኻ እዩ ኢና ንብል፣
ትልምኻን ራኢኻን ንምትግባር ኩሉ እንትፅምበር፣
ፃዕርኻን ትምኒትካን ሰሚሩ ድኽነት ክቕበር፣
ርሑቕ ኣይኮውንን ሰማእታትና ብኣፍሪካ ክዝከር፣(2)
ኣንታ ናይ ጀጋኑ ጀግና ወዲ ህዝቢ ምሁር፣
ዕጉስ ውሕሉል ፈላጥ ዘይብልካ ወደር፣(2)
ኮርዒዳ መለስይ እስቲ ሓንቲ ክሓተካ፣
ዓሚ ከመይ ረኺብካዮም ሰማእታት ብፆትካ፣
ነጊርካዮም ዶኸ ሕድሮም ከምዘይኣዕበርካ፣
ሓቢርካዮም ዶኸ እቲ ፀልማት ናብራ ከምዝቐደድካ፣
ኩራዕ ወዲ ህዝቢ ዓወት እዩ ናትካ፣
ራኢኻውን ክሰምር እዩ ብዘለው ብፆትካ፣ (2)
ሓበን ወዲ ህዝቢ ዓንዲ ሑቐና፣
ዘንት ዕለት ብኣኻ ክንኾርዕ ኢና፣ (2)
ማእለያ ዘይብሉ ዝሰራሕካዮ ቕያ፣
ክትዝከር ኢኻ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ፣
ዓሽ ቆልዓ ትግራይ ወዲ ኢትዮጵያ፣
ኢኮኖሚስት ዶ ክብለካ ወይስ ኢንጅነር፣
ጀነራል ዶ ክብለካ ወይስ ፅቡቕ ምምሕዳር፣
ብኹሉ መደያዊ ዘይብልካ ወደር፣
ዓብዪ ፈላስፋ ፀረ በዝባዚነትን ፅግዕተኝነት፣
ፀረ ግዕዝይና ንቕዘት ምስ ድኽነት፣
ተሪር ዘይፍታሕ ፀረ ኣካብ ኪራይ፣
ዓሽካ ፍረ ገሊ ኣንበሳ ቆልዓ ትግራይ፣(2)
ማዕርነት ሓድነት ኣብ ኩሉ ክሰፍን፣
ብሓቂ ኣምሂርካ ኣንታ ወዲ ወይን፣ (2)

ደኺምካ ላህሊህካ ሰላም ክዓስል ኣብሃገርና፣
ሓቢርና ክንዓቢ ምስ ከባቢ ኣሁጉርና፣(2)
ደኒና ከይኮነስ ክሳድና ኣቕኒዕና፣
ንፈለማ ጊዜ ሰላም ኣዕሲልካልና፣
ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ክብሪ ኸዲንካና፣
ሰማእታትና ብሓፈሻ ምስጋና ይብፃሕኹም፣
ንዘመናትውን ተዘከርቲ ኢኹም፣
መከራን ፅበትን ብሞትኩም ስዒርኩም፣(2)
ድቕድቕ ፀልማ ህይወት ናብ ብርሃን ቀይርኩም፣
ኣብ ፊት ህዝቢ ዓለም ሽምና ለዊጥኩም፣
ኩሉኹም ሰማእታትና ገነት ይዋረስኩም፣(2) ኣሜን!

ጌታቸው ኣታኽልቲ ካብ መልበርን ኣውስትራልያ!

ኣብ ናይ ክቡር ጠ/ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ናይ ፩ይ ዓመቱ ካብ ዝቐረቡ ፅሑፋት!

