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የጐንቻው!

የሰማኒያ ሚሊዬን ልሳን የሰረቀ፡
አንደበት የዘጋ ድምፅ እየነጠቀ፤
ልብ-ጆሮ ያደማ ቀጥፎ እየቧረቀ፤
‘በአኬልዳማ ሽብር’ እያሸማቀቀ፤
ሕዝብ አገር ቀይዶ አሳር ያስጨነቀ፤
የአገር ንዋይ ዘርፎ በርሃብ ያማቀቀ፤
መብረቅ ቁጣ መታው ከአንገቱ ወደቀ።

m

በገዳም፤በመስጊድ እምነት ያሳበቀ፤
‘ጅቡ’ በሰው አገር ‘ለምድ ያጠለቀ’፤
የቱጃሮቹ ሽርክ የተንደላቀቀ፤
ህዝብ በራብ ፈጅቶ ‘ዶላር’ እያጨቀ፤
የአፍሪቃው ‘አሚና’ ንጉሥ የታወቀ፤
የልመና ቅርጫት ይዞ የዘለቀ፤
‘ጓንታናሞ’ ቀርቶ ‘ዲሲን’ አስደነቀ፤
ሺህ ውጭ ሲጋፈጡት ፈርቶ እያጮለቀ፤
በዓለም ሰገነት ላይ ወጥቶ እንደ ደመቀ፤
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አንገቱን አስደፋው በቅምጡ ሾቀ፤
በፍራት አምጦ በሽትንት ተጠመቀ፤
የደም መጸዳጃው ‘ገበቴው’ እራቀ፤
ቀን እንቅልፍ ከጀለው አጋዚን ናፈቀ፤
ሲነሳ ከመንበር ላብ እንደደፈቀ፤
በስድብ፤በእርግማን ‘ኩነኔው ጸደቀ’፤
በሃፍረት፤በውርደት ቡታንታው ወለቀ።
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‘የእሳቱ ነበልባል’ በፊቱ ፈለቀ ።
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ክብር ያለ ግብሩ እየተራቀቀ፤
‘ጅቡ’ ተደላድሎ ሕዝብ እየቦጨቀ፤
በዓለም አደባባይ እየፈነደቀ፤
ሕዝብ አገር ጠፍንጐ እየደቀደቀ፤
አንገቱን ሲያቀና አፉን እያረቀ፤
ኢትዮጵያዊ ምትሃት አንደበት ባረቀ፤
ከውስጥ ከትይዪ መልዕክቱ የላቀ፤
በመንፈስ የጸና ዓለምን ያስናቀ፤
አንድ አበበ ገላው ቁሞ ሰነደቀ፤
የሰማኒያ ሚሊዪን ቁጭት ጨቀጨቀ፤
ጮሌውን አደንዛዥ መርፌው የረቀቀ፤
የዓለም ‘መወጋጊያ’ የበላይ ዘለቀ።
መሪ ያስተማረ አውቆ ያሳወቀ፤
መለስ ምን ይዋጠው ኮስሶ ደቀቀ፤

የጸሎት እና የምስጋና ጥሪ

ሕዝብ አንገት ያስደፋው ማጅራት ወደቀ፤
ቅዳሜም ይነረት እየተሳለቀ፤ቅስሙ እየደቀቀ፤

ቆሌው ‘ካምፕ ዴቪድ’ ካልተደባለቀ፤
ልብ ድካም ቀንቶት ካልተጠናቀቀ፤
ኑሮው የቁም ስቅል ቀን እየጠበቀ፤
‘ሔግ’ ፍርዱን ያገኛል ከ‘ቴለር’ የላቀ፤
‘መለስ ሰበር ዜናው’ ሞገድ አስጨነቀ፤
‘ሸኚው ሕዝብ’ ሊቀበል አገር-ሸገር ሞቀ፤

‘መስቀል ያንቃቃዋል’ ‘ምላሽ የናፈቀ’።
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የምስጋና ማስተዋሻ፦
 ይኽንን የዘመናችንን ከይሲ ‘መሪ’ እና ክፍ ዘረኛ ቡድን በየጊዜው በጀግንነት እየተጋፈጡ ድምጽና
መብት ለተነፈገው ኢትዮጵያዊ ወገኖቻችን መከታና አለኝታ በመሆን እጅግ ዘግናኝና አስጸያፊ
ገመናቸውን በዓለም በአደባባዮች ለሚያጋልጡ የቁርጥ ቀን ቆራጥ ልጆች፤ኢትዮጵያዊያንና፤የኢትዮጵያ
ወዳጆች ሁሉ ምስጋናና የታሪክ ማስተዋሻ ትሁንልኝ።
 የዘመናችን የነፃነት ትግልና የጦርነት ስልት ጫካ ወይም ዋሻ ብቻ የሚገቡበት አይደለም፤ ውጊያው ዘርፈ
ብዙና ውስብስብ ስለሆነ በዓለም አደባባይም የሚደረገው ትንቅንቅ አንዱ የጦርነቱ መልካዓ ምድር
ነውና በየተሰለፍንበት እንትጋ።

m

 ኢትዮጵያዊያን የአንድነት ተሃዲሶ እንደ ሰደድ እሣት እየተጧጧፈ ነው በውጭም በአገር ውስጥም የዚህ
አናሳና አስቀያሚ ዘረኛ ቡድን የመከራ ቀናት እጅግ የተቆጠሩ ናቸው፤በቅርቡም በአንደነታችንና
በባበረ፤በተቀነባበር ሃይላችን ይወድቃሉ።
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 ኢትዮጵያና ሕዝቦቿ በክብር፤በነጻነት፤በሰላምና በፍቅር ለዘላለም ይኖራሉ።
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የጐንቻው!

Ethiopia Will Prevail!

