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ምነዋ ማንዴላ ?  
ሰብዕና ፍቅርን በተግባር ያሳየህ  

        የጥቁር ነጩ ጀግና አንተ እኮነህ  

ምነዋ ! ማንዴላችን ? 

ድምጽህ ቁርጥ ቁርጥ አለ አመመህ  

         ምነው ደከመህ በማረፊያህ ?    

አፍሪካን ከአንባገነን ልጆቿ ጸድታ ሳታይ 

         ምነዋ መድከም ማሸለብህ ? 

የኢትዮጵያን ስርየት ሳይበሰር  

        ምነዋ የመለየት ጉዞን መጀመርህ  

ኢትዮጵያ ከደዌ ተላቃ ሳትጎበኛት  

        ምነዋ አትቀስቅሱኝ አልክ አንቀላፋህ ? 

ምነዋ መልአከ ሞት ከበበህ 

       የስንብት መርዶ ጽልማሞት ግርማውን አለበሰህ 

ምነዋ ጠንካራውን ጉልበትክን ፈተነብህ  

       የእማማን አፍሪካን ድህነት ማየቱ ታከተህ !  
 

ምነዋ አባት አለም ! ?  

ማን ቢስከፋህ ቢያማርርህ  

       ቢያስቸግር ቢፈትንህ 

የእናት ፍቅርህን ተጋፋብህ  

        ነጻነት ክብሯን ሳታይ ሸሸህ    

ምን አጠፍተን ፣ ምን በደልን 

        ለመሔድ መቸኮል መጨከንህ  

ምነዋ ብርቱ ፈተና ገጠመህ  

        አልሸነፍ አልረታ አለህ ?  

አባት አለም አፍሪካን ከበላኤ ሰብ ማውጣት  

         ከልጅ ቀበኛ ማዳኑ ሳይገድህ  

ምነዋ ማንዴላ ሸሸህብን ፣  

        አጭሩ ተቀጨ ጉዞህ ?  

የደሴቷ ጠባብ ወህኒ ኑሮ ሳይታከተህ  

      ምነው የሞቀ የደመቀውን እልፍኝ አስጠላህ ? 

በመረፊያህ በመክበሪያህ ፣ 

     ምነዋ አለም በቃኝ አልክ ተሰላቸህ ! ?  

         ጉዞህን በአጭሩ ገታህ ?  

ምነው ሸብረክ አልክብን ስንፈልግህ  

       ምነዋ አልሰማም ብለህ ማሸለብህ ? 

ምነዋ ማንዴላ ታከተህ  

       ጉዞህን በአጭሩ ገታህ ? 

እስር እንግልቱ ሳያቆምህ  

        የእሳት ወላፈን ሳይገድብህ 

 የአሸባሪነት ሰሙ ተሰጥቶህ  

        ደብድባ ግርፋት መገለሉ ሳይበግርህ  

ፍትህን ብለህ ፣ ፍትህ ናፍቀህ ፣ ፍትህ ተነፍገህ 

       የነገን ብሩህ ህይዎት ሰንቀህ 

በቆፍጣና ወኔ ተሞልተህ ፣ 

       መስመር ማለፋቸውን ነግረህ 

ወጥ የመርገጣቸውን ነውር ፣ 

      በፈርጣማ ጡንቻ አንበርክከህ  

ጭቆናን በጽኑ አውግዘህ  

      ወህኒ በኩራት መውረዱ ሳያቆምህ 

ረጅሙን መንገድ ተጓዠ አንተ እኮነህ ! 

  

አባት ማንዴላ !  

ተምረህ ተመራምረህ  

      ወኔን በጽናት ተክተህ  

አድልኦን በአደባባይ አውግዘህ  

      ትግሉን በህቡዕ መርተህ 

ደቡበ አፍሪካን ነጻ አውጥተህ  

      የአፖርታይድን አከርካሪ ሰብረህ  

የመቻቻልን ፍቅርን አብሮነት 

     በድል አጥቢያ አስመስክረህ ደም የተቃባ ህዝብን 

አጨባብጠህ ነጭ ከጥቁር አስተቃቅፈህ 

      የዘረኝነት በቀልን አጽድተህ  

በቀልን በይቅርታ ሽረህ  

     ጥላቻ የዘር ፖለቲካን አሸቀንጥረህ 

አንድ ሁኑ ብለህ ፣ አንድ አድርገህ  

     የአፍሪካን የነጻነት ችቦ ለኩሰህ  

ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ አብርተህ 

    የአለም ጭቁን ህዝብ ተስፋ ሆነህ  

ረጅም አድካሚውን ጉዞ ተጉዘህ 

     የስልጣን ሽግግርን አምንህ  

  የህዝብን አደራ ለተተኪው አስረክበህ  

 


