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ባንቺ ነው አድዋ 
የሦስት ሺህ ዘመን ታሪክ አስከብረሽ 

የኢትዮጵያን ሰንደቅ የጥቁር ህዝብ አርገሽ 

በቅኝ መገዛትን ያስቀረሽ በነበር 

ብሄራዊ ስሜት ጎልቶ በሀገር ፍቅር 

ጀግንነት በጎራው ሲያቅራራ ሲጨፍር 

ሽለላ ሲታወድ በጀግና ሲፎከር 

ጋሻና ጎራዴ ሁነው በአንድነት  

የጠላትን አንገት ቀልተው ሲጥሉት   

መብረቁ ሠራዊት ሆኖ ነጎድጓድ 

የጠላትን ምሽግ ሰባብሮ ሲንድ 

በኢትዮጵያዊነት የበለው ቀረርቶ 

የጠላትን ሠራዊት ትጥቁን አስፈትቶ 

እጁን ተራስ አርጎ፤ ጠላት ሲማረክ  

ከጀግና ሥር ወድቆ፤ ሊማር ሲምበረከክ 

ዛሬ ታሪክ ሁኖ በትውልድ፤  

              ለትውልድ ሲተረክ 

የድል “ምሥራች” ተሰማ 

ተውለበለበ ሰንደቅ ዓላማ  

ከተራራው ጫፍ ከማማ 

በኢትዮጵያዊነት ዜማ 

ለጥቁሮች የነፃነት ደስታ 

ድምጽ አሰማ እምቢልታ 

ነጋሪት ተደለቀ! አስተጋባ እልልታ 

ቀኝ ገዢውን ያን ወራሪ 

መቃብር ከተሽ ታሪክ ሰሪ 

ያንቺ ነው አድዋ ሁሌም ተከበሪ። 

 

 

ጋሻ ሲመክት፣  መድፍ ሲያጓራ 

ጎራዴ ሲቀላ፣ ጀግና ሲያቅራራ 

የጎበዝ እናት ስትል በለው! በለው! 

ጥማቱን ከባ በውሃ ስትቆላው 

በዕለተ ጊዮርጊስ ሲታይ መንፈስ ቅዱስ 

ወርሃ የካቲት መሀሌት ሲቆሙ ለሀገር ሲቀደስ  

ምድረ ወራሪ መፈጠር ሲጠላ 

ኢትዮጵያ ልጅሽ ላንቺ ሲል ሲቀላ 

አንድነትን ወልደሽ ሀገርን ያስከበርሽ 

ህይወትን ገብረሽ ህይወትን የዘራሽ 

አድዋ የምዬ ዘላለም ያኑርሽ።  

 

ድንቅነሽ ከአብራክሽ፤ ተገኝታ ያኮራችሽ 

የተፈጥሮ ጸጋሽ ሕይወት የዘራብሽ 

አህዋፍ ከሰማይ ዝማሬ ሚደምቁት 

አራዊት በአንድነት ውሃሽን ሚጋሩት 

ሣርሽን ሚግጡ፣ ቅጠል ሚበጥሱት 

ወንዞች ተራሮችሽ ውበቱን የሰጡሽ 

ባንቺ ነው አድዋ ሁሌም እናክብርሽ። 

 

ወልቃይት ጠገሌ በሰሊጥ ተውባ 

ከፋና ኢሉባቡር የቡና አበባ 

ማንጎ የወለጋ 

የሐረሩ ሰንጋ 

ጽንሰ ወርቅ ያዶላ 

አክሱም ላሊበላ 

የአፋር ሀገር ፍቅር 

የባሌ ሶፎመር 
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የጎጃም ማኛ ጤፍ 

የንቦች ዝማሬ አንቺ የማር ሰፈፍ 

የጎንደር እስክስታ 

የጋምቤላ እቢልታ 

የኦሮሞ ረገዳ፣ ከበሮ በትግሬ 

በጎጃም መሲንቆ፣ ክራር በጎንደሬ 

የወሎ ክምክም 

ተከቦ ከሪኩም  

የጉራጌ ጭፈራ የሸዋ ሸበላ  

ባህል ተወራራሽ ሀገር እንዳትላላ 

ጉራማይሌ ቋንቋ፣ ምልአተ ዘር 

በኢትዮጵያዊነት እንዲተሳሰር 

ያገርሬ ሰው ባዋጅ ከፍሎ መስዋዕት 

ኢትዮጵያችን ብለን ያለነው ባንድነት  

ባንቺ ነው አድዋ ሁሉም ይወቁት። 

 

እዮሃ አበባዬ፤ ቃና የልጆችሽ 

አበባዮዎሽ፤ ለምለም እንቁጣጣሽ 

መስቀሉ አበባ እሳት የደመራ 

የነብዩ ልጆች ድምቀተ ዝየራ 

የጌታ ልደቱ  

የመውሊድ ብስራቱ 

ዮሀንስ ጥምቀቱ 

ፋሲካ ስቅለቱ 

ትንሳዬ ሰልስቱ 

ሲበላ ሲጠጣ፤ ሀገር መደሰቱ 

ባንቺ ነው አደዋ እርካታ መስጠቱ። 

 

 

አድዋ ሰምና ወርቅ  

ጦርም ነሽ ፍቅር 

አድዋ ጀግንነት 

ድል፣ ህይወት፣ ነጻነት 

ይቅር ባይ አንድነት 

ተጫዋች ምርኮኛ 

ያለሃሳብ ያስተኛ 

ዓለም የገረመው 

ዛሬም የሚያከብረው 

አዛኝ በምህረቱ 

አማኝ በታቦቱ 

እምዬ ምኒልክ የጥቁሮች አባት 

እቴጌ ጣይቱ ምስጢረ ብልሃት  

           ሁሌም የሚነሱት 

ባንቺ ነው አድዋ ዘላለም ኩሪበት። 

 

ከደምም ደም አለ ያውም የጥቁር 

የጀግና አጥንት ቅስት የሆነሽ ማገር 

በብልህ እንስቶች ጥንስስ ተዋህደሽ 

በሰንደቅ ዓላማ ፈክተሽ አሸብርቀሽ 

ከበሮ ጽናጽል ተዋህዶ ድምጽሽ  

ትንፋሽሽን ሰተሽ ህይወትን ያተረፍሽ 

አድዋ! ባንቺ ነው ኢ..ት..ዮ..ጵ..ያ..ን ያኖርሽ። 

አድዋ! ባንቺ ነው ትውልድ ይዘክርሽ። 

አድዋ! ባንቺ ነው ትምህርት ትሆኛለሽ። 

አድዋ! ባንቺ ነው ሁሌም ትኖሪያለሽ። 

አድዋ! ባንቺ ነው ዘላለም ያኑርሽ። 

ነሲቡ ስብሐት  

የካቲት 23 ቀን 2013 ዓ.ም. 


