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አዎ! ነፍጠኛ ነኝ ትምክህተኛ (ጋሻ ቀለሙ) 6/2/2017 
 

ሲደልሉት ሲስማሙበት ፤ ድንበሬን ሲቆራርሱት 
ሐገር አልባ ሊያደርጉኝ ፤ ሲሸጡት የኔን መሬት 
ልብ ይገዛሉ ስል ፤ ዝም ብየ ብመለከት 
ቆጠሩኝ እንደፈሪ ፤ እነርሱ አዩት እንደብልጠት 
ያም አልበቃ ፤ ቢላቸው 
ዘሬን ማጥፋት ፤ አማራቸው 
ከፈረንጅ ከአረቡ ፤ በትእዛዝ ተሰማሩ 
የበሽታ ዘራቸዉን ፤ በዎገኔ ላይ ዘሩ 
በመርፌ እህቴን አመከኑ ፤ የዘር ማጥፋቱን መሩ 
በአማራ ላይ ወሰኑ ፤ ይጥፋ ብለዉ መከሩ 
በሽታን እየወጉ ፤ መድሃኒት ብለው መሰከሩ 
በድብቅ ክኒን ጨረሱት ፤ ዞረው በየመንደሩ 
 
የባንዳ ልጆች ፤ ዘለሉብኝ 
ሐገር ሻጮቹ ፤ ፈነጩብኝ 
ሳቁብኝ ፤ ተሳለቁብኝ 
መሬት እስኪጠባቸው ፤ ዘፈኑብኝ 
እኔ ባቆምኩት መንደር 
ሞቸ ተዋግቸ ፤ በጠበኩት ሐገር 
መሬቴን ሸጡት ፤ ለሌላ ዘር 
 
በጎደለ ስብእናቸው ፤ የማፍርበት መስሏቸው 
ነፍጠኛ አሉኝ ፤ በስድባቸው 
ሀገር በጠበቅኩ ፤ ደከመኝ ሳልል ሳልተኛ 
ባንዳዎቹ አሉኝ ፤ ትምህክተኛ 
የጀርባ አጥንቱን ፤ ሰብረነዋል 
እምነቱን አፍርሰነዋል ፤ እርሱንም ገድለነዋል 
ብለዉ አወጁ ፤ ቀብረነዋል 
 

ወይ የባንዳ ልጅ ፤ በማያዉቀው ገብቶ 
የአማራን ነገር ፤ መቸ ገና ተረድቶ 
እንደሸንበቆ ፤  ነፋስ ላሳልፍ አጎንብሸ 
እንደ ዋርካ ዛፍ ፤ እቆማለሁ ተመልሸ 
 
የባንዳ ልጅ ፤ ቢወሸክት 
መች ያዉቃልና ፤ ስለ ትምህክት 
ነፍጥ ለባንዳ  ፤  ነው መዝረፊያዉ 
ለአገር ጠባቂው ፤ ግን መመከቻው 
ድንበሩን ማስከበሪያ ፤ መታፈሪያዉ መፈሪያው 
አጠቃለሁ ሲል ፤ ጠላት ሲቃጣ 
ነፍጥ አይደለም ወይ ፤ ነጻ ያወጣ 
ክተት ሲል መሪ ፤ ህዝብ አስተባብሮ 
ነፍጠኛዉ ነበር ፤ ነጻ ያወጣ ጥልያን አባሮ 
ስማ አንተ ባንዳ ፤ አንት ተላላኪ 
ባህር አቋርጠህ ፤ ፈረንጅ አምላኪ 
ነፍጠኛ ሆኜ ፤ እድሜህ እንዲቆይ ባላደርግህ 
የጥልያን አሽከር ፤ ሆነህ በቀረህ እንደዘርህ 
 
አዎ! ነኝ ነፍጠኛ ፤ ድንበር ጠባቂ የማልተኛ 
አዎ! ነኝ ትምህክተኛ ፤ በራሴ የምመካ አርበኛ 
ጠላት ሐገሬን ፤ ሲነካት  
የማወራጨው ፤ በጥይት 
እርዳታ አልጠይቅ ፤ እንደ ባንዳ 
አልገኝም ፤ ከፈሪዎች ወረዳ 
በራሴ ብቻ ነው ፤ እምነቴ 
ከጉልበቴ ነው ፤ ጀግንነቴ 
ትምክህቴ ነው ፤ የጦሩ ሜዳ ተዉነቴ 
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ኢትዮጵያዊ ነኝ ፤ አማራ 
በጀግንነቴ ፤ የምኮራ 
የማልሸማቀቅ ፤ የማልፈራ 
እርፉ በጄ ነዉ ፤ ማረሻየ 
መሳሪያዉ ፤ በትከሻየ 
በጦርነቱ ወታደር ፤ በሰላሙ ነኝ ገበሬ 
አራሽ አፋሽ ነኝ ፤ ውሎየ ከላም ከበሬ 
 
ስማ ወገኔ ባንድነት ፤ አያሳፍርም ትምክህት 
ደስ ይበልህ ፤ ነፍጠኛ መባል ነው ጀግንነት 
 
አዎ በላቸው ፤ አንተ ብቻ ንገራቸው  
የአረብ ቅጥረኞች ባይገባቸው ፤ ስለሌለ ከደማቸው 
እነርሱን አሳፍራቸው፤ አፋቸዉን አስዘጋቸው 
አያስፈሩም እነርሱ ፤ የባንዳ ልጆች ናቸው 
 
አዎ! ነኝ ነፍጠኛ ፤ ድንበር ጠባቂ የማልተኛ 
አዎ! ነኝ ትምህክተኛ ፤ በራሴ የምመካ አርበኛ 
 
ሊያሸማቅቁህ ፤ የሞክሩ 
የባንዳ ልጅ ፤ ነው ከዘሩ 
የባንዳ ዘር ፤ የሚፈራኝ 
አዎ ትምክህተኛ ፤ ነፍጠኛ ነኝ 
አባቶቸ በነፍጥ ፤ ያቆዩትን ሐገር 
የባንዳ ልጅ መርቶ ፤ ስያስቆራርስ ድንበር 
ትምክህቴ ይጎላል ፤ እንደ ዳልጋ አንበሳ እንደ ጫካ ነብር 
ነፍጤን አነሳለሁ ፤ ባንዶቹን ልቀብር 
ብለህ ንገራቸው ፤ የማይቀረዉን ነገር 
 

የድሮ ስርዓት ፤ ናፋቂ ነህ ሲሉኝ 
ከትከት አስብሎ ነው ፤ ነገሩ ያሳቀኝ  
ደግሞ የማያፍሩ ጉዶች ፤ ከማን ሊወዳደሩ 
ካስከበረ ሐገሩን ፤ ከጀግኖቹ እኩል ሊቆጠሩ 
ምርት በምርት የሆነበት ፤ ሰው በልቶ ጠግቦ የኖረበት  
በዘር ያልተከፈለበት ፤ መንደረኛ ያልበዛበት 
ህዝብ የማይሰደድበት ፤ ሐገሩን የሚወድበት 
ዘራፊ ያልበዛበት ፤ ህግ የተከበረበት 
ይወዳደራል እንዴ ከዝርፊያና ክሌብነት? 
 
አዎ! ናፋቂ ነኝ ፤ የድሮዉን ስርዓት 
ነፃ ዜጋ ነበርኩበት ፤ የሐገሬ ባለቤት  
 
ጎዳና ተዳዳሪዉ እየተረማመሰ 
በሽታ እየፈጀው ፤ በየቦታዉ እየተገነደስ 
ልጆች ቆሻሻ እየለቀሙ ፤ የሚኖሩበት 
ሽርሙጥና እንደ ሸቀጥ ፤ በቲቪ የሚታወጅበት 
ዉሸት እንደ ፤ አፈር የሚዘራበት 
መንደር እየተቆረሰ ፤ የሚሸጥበት 
ዜጋ እንደ ባእድ ፤ የሚገለልበት 
የባንዳን ዘመን ልመኘው ፤ ወይስ ልፈርበት? 
አዎ! ናፋቂ ነኝ ፤ የድሮዉን ስርዓት 
ነፃ ዜጋ ነበርኩበት ፤ የሐገሬ ባለቤት  
 
አዎ በላቸው ፤ አንተ ብቻ ንገራቸው  
የአረብ ቅጥረኞች ባይገባቸው ፤ ስለሌለ ከደማቸው 
እነርሱን አሳፍራቸው፤ አፋቸዉን አስዘጋቸው 
አዎ! ነኝ ነፍጠኛ ፤ ድንበር ጠባቂ የማልተኛ 
አዎ! ነኝ ትምህክተኛ ፤ በራሴ የምመካ አርበኛ

 
 አማራ በመሆናቸዉ ብቻ ለታፈኑት፤ በየመንገዱ ተገድለው ለተጣሉት፤ በመርዝና እንዲሁም በህክምና ስም ዘራችዉ እንዲጠፋ በድብቅ 
ተፈርዶባችሀው የዘር ማጥፋት ወንጀል ለተፈጸመባችው በሚሊዮን ለሚቆጠሩት ወገኖቻችን ማስታወሻ ይሁንልኝ። እነዚህን ስማእታት 
ምንጊዜም አንረሳቸዉም።  


