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ስደተኛው (ተስፋሁን ሞላ)
ተጉዞ ተጉዞ ሰው እንደ ደመና
መመለሻው ጠፋው የአገሩ ጎዳና።
ተመለስ ወደ አገር ገባ ስደተኛው
አገርክን ለባዕድ አሳልፈህ አትስጠው
አንተን አስወጥቶ ንብረትክን ዘረፈው
ተመለስ አገርክን በውጭ ያለህው
ሁልጊዜ በስደት እድሜህን አትፍጀው።
ሱዳን ለመድረስ ጠቅጥቀህ ያለፍከው
ኬንያ ለመግባት አቋርጠህ የሄድከው
የጥንቱ በረሃ ጫካ ያኔ የምታውቀው
ገብተህ ተቀላቀል የአንተ እኮ ነው ሜዳው።
ቋያው ተያይዟል ግባና ቆስቁሰው
መፋፋም አለበት የተቀጣጠለው
አደራ እንዳይጤስ እፍ ብለህ አንድደው
በአራቱም አቅጣጫ ግባና ለኩሰው
መቀጠል አለብህ አንዴ ከጀመርከው።
እሳት ካልነደደ አይወጣም ከቦታው
ራሱን አቃጥለህ እጅ እግሩን ቁረጠው
ከገባበት ዋሻ ካለበት ቅበረው
የጨለማውን ንጉሥ ብርሃን አሳየው
አደራ እንዳይወጣ መርዙን እንዳይረጨው።
ለአንተ አዲስ አይደለም ታግሎ ማታገሉ
ከጥንት የነበረ ነው ጎራ ላይ መዋሉ
ጀግና የረገጠው ይፈርሳል ገደሉ።
አዝመራው ተበላ የአገሪቱ ሃብት
በጎተራ ሞልተው ጀግኖች ያስቀመጡት
ዝንጀሮዎች ገብተው ሁሉን አወደሙት።
ቢትወደድ አዳነ አዝመራህን ዝንጀሮ ሲበላው
ሰው ባለመኖሩ ከደንበሩ ቆሞ የሚከለክለው።
ወልቃይት ጠገዴን ጅንጀሮ ሲወረው
ሰሜን አርማጭሆ ቁጭ ብለህ አትየው
ልብህ አይርበትበት ግባና በታትነው
ወትሮም ለጎረቤት ጎረቤት ነው የሚተባበረው።
ወገራም ዘግተህ ያዝ መንገድ እንዳትከፍት
የዝንጀሮን መንጋ ውቃው በሌሊት
ይዞ እንዳይኮበልል ያመረትከውን ምርት።
ዝንጀሮ ቢጨፍር ቢያሽካካ ቢዘል
አያስደነግጥም የአንበሳን ግልገል
ገና ሲያገሳ ነው የሚገባ ገደል
ያውቀዋል አንበሳን የሱን ጉልበት ኃይል።
ጦጣዎች ቢዘሉ ገብተው በሰው ሀገር ዛፍ
እንግዲህ አያገኙም እንደልብ መዝረፍ
መንገዱ ይዘጋል አይችሉም ማለፍ።
በገላና ኪንፋዝ ንዳው እንደ ከብት
የጀግናው መለኪያ በለሳ እብናት
ከመሬት አይወድቅም የተኮስከው ጥይት።
ደብረ ታቦር እስቴ ስማዳ ጋይንት
ሱሪ መታጠቅህን አሳየው በእውነት
አለህና ልምዱ ሲወርድ ሲዋረድ ካያት ከቅማንት
ሰውን ሰብስቦ እንደከብት መንዳት
እንደ ሐምሌ በረዶ ጥይት አዝንብበት
ሊያጠፋህ አስቦአል ሁለተኛው ፋሽስት።
ደምቢያ ጉራንባ ላይ የዋለውን ችሎት
መተማ ሰማና የቋራውን ላከበት
እንደ ገብስ አጨደው ያን ያህዛቡን ከብት።
በጀሮህ እየሰማህ ክስ ሲመሰርት
በፈጠራ ወሬ ወንጅሎ በሃሰት
በአንተ ላይ ሲያስፈርድ የሚያበቃ ለሞት።
በአንተ ላይ ተነስቶአል ሊነቅልህ ከርስት
ተነስና በለው ግፋ ወደ ፊት
ከንግዲህ አትራራ አትስጠው ምህረት
ተነሰቶ እንዳይወቅስህ የጀግናው አጥንት
የመቅደላው ካሣ የቋራው ባለአባት።
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አይ አተኳኮስ አይ አነጣጠር
ለይቶ የሚመታ የሚፈልጥ ግንባር
አሁንስ ተኝቶአል ገብቶ ከምድር።
የጎንደሩ አርበኛ የቴዎድሮስ አሽከር
ካናት ላይ የሚወጣ ዘሎ አንደ ነብር
የጣሊያንን ሰላቶ ግንብ ውስጥ አግብቶ ዘግቶ የነበር
ጀግናው ራስ ውብነህ ተሰማ የብረት አጥር
እግዜር ፈጣሪያችን ነፍሳቸውን ይማር።
የጎንደሩ አንበሳ አሞራው ውብነህ
ፋሽስት ተመልሶ ገብቶአል ከሀገርህ
እሱን የሚያስወጣ አልተተካ በእግርህ
የአገርክን መጎዳት ተነስተህ ባየህ።
ወልቃይት ጠገዴን አፍኖት የበረሃ ጓሳ
ሰው በመጥፋቱ አጭዶ ሰብስቦ አስሮ የሚያነሳ።
ሰሜን አርማጭሆ ሁሉ በየቦታው ተነስቶ ሲያገሳ
ወገራ ተኝቶአል ከንቅልፉ አልተነሳ
እስኪ ቀስቅሱት የቋራውን አንበሳ
በእሱ ድምፅ ብቻ ነው ሁሉም የሚነሳ።
ወንድ ልጅ ተወልዶ ካልሆነ እንደ አባቱ
እንዝርቱን ስጡት ይፍተል እንደ እናቱ
ወኔው ከሞተበት የእሱ ወንዱነቱ።
ወንድ ልጅ ተወልዶ ሱሪውን ታጥቆ በትር ካላነሳ
ስጡት ሽርጥና አገልድሞ ሥጋውን ይጥበሳ
እየዘለዘለ ቆራርጦ ያቅርብ ለጌታው እጅ ይንሳ።
ወንድ ልጅ ተወልዶ ሐሞት ከጎደለው
ከቁጥር አይገባም አውጥቶ መጣል ነው።
የወሬ የለው ፍሬ የአበባ የለው ገለባ አታድርጉት
በወሬ ብቻ ጊዜውን አሳልፋችሁ አታቃጥሉት
ሥራ ሳይሰራ ሊያልፍነው ሃያ አንድ ዓመት
እንዴት ይታዘቡን ለእኛ የቆሙት
አሳልፈን ሰጥተን እነርሱን ለሞት።
እንግዲህስ ይብቃ ጉዱ ይለይለት
እንግዲህስ ይብቃ አማልዱን ማለት
ለውጩ$አሕዛብ$መስገድ$ከጉልበት
ትግሉ ይፋፋም እንግባ አገር ቤት
በውጭ ያላችሁ መነታረኩን ወደ ጎን ጣሉት
አገር ቤት ግቡና ትግሉ ይመስረት
ለዚያ$ጭቁን$ሕዝብ$ከጎኑ$ቁሙለት
ጠላት ተገፍቶ አይወድቅ ካልተባበሩበት።
የታል ያነ ምሑር$የታል$ያጀግና$ገበሬ
እኔ እያለሁ አትደፈር ውዲቷ$ሀገሬ
ያለው የት ደረሰ የኢትዮጵያ$ፍሬ
እህል ማምረት ትቶ ሄደ ሊማር ምርማሬ።
አባቶቻችን በደም ያቆዩዋት
አደራ አለብን እንዳናስጠፋት
መክፈል አለብን ገብተን መሥዋዕት
በውጭ አገር ሆኖ ብዙ መደንፋት
መጮህ$ብቻ$አይጠቅምም$ለምዬ$ለእናት።
የጠላትን ጉራ ልቡን ለማሳበጥ፣
ካልሁነ በስተቀር የእናት በስድብ መላላጥ፣
በውጭ ተቀምጦ መኖር በቅንጦት፣
መፍትሄ አያስገኝም ሁልጊዜ ቢጮሁት፣
ሰላም አይገኝም ሳይጨመር ጉልበት።
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የድሃውን ቡቋያ፤
የድሃውን ቡቃያ በለጋው አጨዱት
የተረፈውንም ወደ ውጭ ሰደዱት
ገና ሳያፈራ ሳይጀምር እሸት
በጎተራ አግብተው በልተው ሳይጠግቡት
እንደ ዋለ ቀረ ሳይመለስ ከቤት
አንጀት አሳረረ የእናትና የአባት
ተለያይተው ቀሩ ለረጅም ዘመናት።
ልጆቹም$ሳያዩ$እናትና$አባትን
እንደወጡ ቀሩ በፋሽሽስቱ ዘመን
ወላጆች$አለፉ$ሳይጠግቡ ናፍቆትና ፍቅርን
አንድ ትውልድ አጣች ኢትዮጵያ$ሀገራችን።

ሲመሽ ጉድ ወልዳለች ኢትዮጵያ$ሀገራችን
ጡቶቿን$የሚነክስ$የሚያውር$ዓይኖቿን
እንዳትቀሳቀስ አስሮ እጅ እግሮቿን።
ለማኝ ሁናለች እጆቿን$ዘርግታ፣
እንደማታውቅ ሁሉ አብልታ አጠጥታ፣
አለስልሶ የሚያርስ አጥታ ደና ጎበዝ ወንድ፣
መሬቱ አበቀለ ገንጭ እና እንክርዳድ።
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አልፎአል$በዚያ$ዘመን$ተምሮ$የሚያስተምር
አሁንስ የቀረው ሰብሳቢ ብቻ ግብር
እራሱ ደንቁሮ ሕዝብ$የሚያደነቁር
ታሪክን አጣሞ የሚከፋፍል በዘር።

Et

hi

oL
io

n.

ይች ጽሑፍ$ከንጉሡ$ጀምሮ$እስከ$አብዮቱ$ፍንዳታ ወቅት አገራችን ለውጥ ያስፈልጋታል ዓለም$ከደረሰው$መድረስ$አለባት$ብለው$
የሰላምና የእኩልነት አርማ አንግበው ታጋይና አታጋይ ሁነው በተሰለፉት ላይ አረመኔውና ፋሽሽቱ ደርግ በግፍ ለጨፈጨፋቸው
ወጣት ምሁራን መታሰቢያ ትሁንልኝ። ኢትዮጵያ$ሀገራችን$ከዚያን$ጊዜ$ጀምሮ$የተማረ$ሰው$አልኖርባት ብሎ የምሁር ድኃ ሁናለች።
ከከፋሽሽስቱ ደርግ የተረፉትንም ሰው በላው ወያኔ ይበልጡኛል ለስልጣኔ ያሰጉኛል በማለት፣ በስበብ አስባቡ ጠልፎ$ እየጣለ$
የገደለውን ገድሎ የቀሩትን ደግሞ ከሀገር አውጥቶ ሰደዳቸው። ዛሬ እኒህ$ ምሁራን$ በሀገራቸው ቢኖሩ ኑሮ$ ኢትዮጵያ$ ዓለም$
ከደረሰው ትደርስ ነበር፣ እጆቿንም$ ለምጽዋት$ ባልዘረጋች$ ነበር። በደርግ ዘመን የወጡት ምሁራን ዛሬ ለአሜሪካና ለአውሮፓ$
የአላቸውን እውቀት ያበረክታሉ። ያልታደለች ኢትዮጵያ አስተምራ ለባዕዳን አገልጋይ ሆኑባት። ቻይናና ህንድ ውጭ አገር ሂደው$
በተማሩት ሰዎቻቸው ነው ለዚህ$እድገት$የበቁት። ዛሬ ወያኔ የኢትዮጵያን ምሁራን ወደ ሀገራቸው እንዳይመለሱ እየከለከለ የውጭ
አገር ምሁራን ያስገባል። ለምሳሌ እንደነ ኢንጂነር$ቅጣው$እጅጉ$ያለ$የተማረ ሰው የት ታገኛለች ለሀገር እድገት ለሰው ልጅ እኩልነት
ብለው ስለ አሰቡና ስለተሰለፉ ሰው በለው ወያኔ እንዳይገቡ ከልክሎ በዚያው$በወጡት እንዲቀሩ አደረገ።
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Ethiopia Will Prevail!

