EthioLion የጏንቻው !

ወዮሊቹህ!
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በቁስሊችን እሾህ የምትሰደ፤የወያኔ፤ቁንጮዎች፤
እሾሁ ሲነጣጠር ወዯ አይናቹህ በሚሉዎኖች፤
በሞተ ሰዓት የሟርት ሽብር ከበሮ ዯሊቂዎች፤
ስንቱን ክቡር ዜጋ ጭቃ ቀቢ፤የአገር ጉዴፎች፤
የምታስሩ፤የምትገርፉ፤ወንዴም፤ እህት፤ወሊጆች፤
‘ቴሬሪስት፤ዴራጊስት፤አሌካኢዲ፤አሌሸባብ ’ ክሶች፤
የወንበዳ ታርጋ ሇጣፊዎች፤ምህረት የማትሹ፤ቂልች፤
‘ዝና-ስሙ’ ሇናንተ እንጂ እዴራችሁ አጥፍቶ-አጥፊዎች፤
በፓርሊማ፤በ‘አረንጓዳው አዯባባይ’፤ባድ ዴንፋታዎች፤
አይሰሩምና የ‘ጋዲፊ’ መፈክሮች፤የቅጥፈት ስሌቶች፤
ወዮሊቹህ! ፍጻሜያቹህ፤ሇምህረትም-ሇተረትም አይመች።
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ወዮሊቹህ፤የቀን ጅቦች ሳታስቡት፤መሸባቹህ፤
ሕዝብ መሽጓሌ በዋሻቹህ፤መሸሸጊያም የሊቹህ፤
አጥንት ነካሽ ‘የቄራ ውሾች’፤ተራብታቹህ፤
ስትጮሁ ሇከርሳቹህ፤የሕዝብ እሮሮ ነቅፋቹህ፤
ምንዯኞቹ፤ሕዝብ-አገር በቅርጫ ያረዲቹህ፤
ምረነኛ፤ጉጅላዎች ‘ስጋ-በስጋ’ የዯሇባቹህ፤
እርም እምነት የበሊቹህ፤በዘር በዯም ተሳክራቹህ፤
የወየናቹህ፤በእብሪት በጥጋብ ተወጥራቹህ፤
ጎኁ ቀዶሌ፤ሉያባራ ነው ምጣችን፤ምጣታቹህ፤
በዓሇም መስትዋት የበቀሌ ቁና ፍዲቹህ፤
ተቆሌሎሌ፤አበሳቹህ፤ሌክ ያሇፈ ስንክሳራቹህ ፤
እንዲይነቱ ግብራቹሁ፤የአዯባባይ ፍጻሜያቹህ፤
እንዯ ቱኒዙ፤ግብጽ፤ሉብያ፤ ነው እጣ ፋንታቹህ።
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በግንባራችን የዯቀናቹህ የወያኔ ‘ጠብ-አንጋቾች’፤
ቃታ ከሳበ ጣታቹህ ዛሬም ሌትገዴለ የሕዝብ ሌጆች፤
ቅጽፈት ናቹህ፤የሰማይ የምዴር ዘሊሇም ሙቶች፤
በህግና በፍትህ ስም የምትቀሌደ ዲኛ ጠበቆች፤
የምታንገሊቷቸው፤የትውሌዴ የሰሊም አንኳሮች፤
የአገር-ሕዝብ አውራ፤ንግሥት ናቸውና እስረኞች፤
ዛሬ አስተውለ፤እንዲይነዴፏቹህ ኋሊ ‘ሆ!ብሇው ንቦች።
የኔሰው ገብሬ፤ የዲውሮ ዋርካው፤ ምሁሩ ሻማ፤በራሱ ሇቆ፤
የጋረዯንን የፍርሃት ዴባብ በኃይዎቱ፤ውጋገን ሇኛ፤ፈንጥቆ፤
አይሆንምና ዯመ-ከሌብ ቃሌ በምዴር፤ቃሌ በሰማይ፤ተሰንቆ፤
እንዱጧጧፍ ትግሊችን በየጉሌቻው፤አናዲጆችን ማግድ፤አስጨንቆ።
ወዮሊቹህ! ወያኔዎች፤‘ሙባረክን’፤‘ጋዲፌን’ ያዬ፤
እዝነ-ሌቦናቹህ፤ክሌፈራ፤ዓይነ-ህሉናቹህ፤ካሊዬ፤
እንዯ ዯመራ ሌትሞቁን ከዲዲቹህ፤ሕዝብ ሲቃጠሌ እየታዬ፤
ኢትዪጵያዊ በግፋቹሁ እየጋዬ፤ንስሃቹህ፤ከዘገዬ፤
ወዮሊቹህ፤ወገን ጥድ ያብስሊቹህ መስቀሌ ከቦ እያጋዬ።
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እነሆ፤የተዲፈነው እሳት፤ተቀጣጥሎሌ፤ሰዯደ፤
የተቆጡት፤የቆረጡት፤በየማዕዘኑ፤ሉነጉደ፤
‘የፎጡን’፤ግንብ፤ሉንደ፤ቅሌቦችን ሉያስርደ፤
ወዩሊቹህ!፤ሕዝብ ሃያሌ ነውና የቁጣ ክንደ፤
መውረጃቹህ ይኸኔ ነው፤ብትሰሙ፤ብትረደ፤
በግብጽ ‘ሙባረክ’፤ሕዝብ የናቁት፤ ‘አንበሳ’፤
እንዯ ጨርቅ አሌቀው ሲጓጓዙ በሳንሳ፤
አሌጋ ወራሾች፤ተሳስረው ከንጉሱ፤ቁም እሬሳ፤
የሉቢያው ‘ጋዲፊ’፤ሕዝብን በስዴብ አርክሰው፤
ተጏተቱ፤ከአይጥ ጉዴጉዴ ተወትፈው፤
ተዋርዯው ሞቱ፤ያሌማሩትን ሕዝብ ምህረት ሇምነው፤
ወዮሊቹህ! ወያኔዎች፤በዯመ ነፍስ፤ያሊቹህ፤
ቅንጣት እምነት ካሊቹህ፤በዯሌ ጥፋታቹሁን፤አምናቹህ፤
ንስሃ ግቡ፤ባሇቀ ሰዓት ሽብር አሳሩን ትታቹሁ።
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ለኢትዮጵያ ሕዝብ ነፃነት መስዋዕቱ፤ ሰማዕታቱ የኔሰው ገብሬ! ዳውሮ-ዋርካ
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በወያኔ በዯሌና ግፍ ተንገብግቦ ሕይዎቱን በአዯባባይ ሇወገኑና ሇሏገሩ መስዋዕትነት በቁሙ እሳት
አጋይቶ የመጨርሻውን የሕይዎት ዋጋ ሇከፈሇው ጀግናው ወጣት ምሁር የኔሰው ገብሬ መታሰቢያ
ትሁንሌኝ።

Et

እነሆ አምሊካችን ነፍሱን ይማርሌን፤ ሇወሊጅ ቤተሰቦችም ጽናትን ሇመሊው ኢትዮጵያ ሕዝብ
በሙለ ቆራጥነትን፤ እሻሇሁ፡ ወንዴማችን ዯመ-ከሌብ ሆና እንዲይቀር መሌዕክቱን፤ተቀብሇን
መስዋዕትነቱን ግብ እናዴርስ፡ የትግለን ሰዯዴ አቀጣጥሇን፤ሇዴሌ እንብቃ፤የሰማዕታቶቻችንን ነፍስ
ይማር።
የወጣቱ ምሁር የኔሰው ገብሬ እንዯ ቱኒዚያው መሏመዴ ቡዋዚዚ ሇዓረብ ሕዝብ ተምሳላ ሆኖ
በርካታ ህሕዝቦንችንና አገራትን ከዘመናት ከባርነት ያሌተሇየ አገዛዝ ነፃነት እንዲቀዲጀና እያቀዲጀም
እንዲሇው ሁለ፤ የቆራጡ ወንዴማችን ገዴሌም ሇኛ ሇኢትዮጵያዊያን ብቻ ሳይሆን እንዯኛ
በጨካኝ፤ገዥዎቻቸው ስር ሇሚማቅቁ፤ ጥቁር አፍሪቃዊያን ወገኖቻችን ሁለ፤የነጻነት ቀንዱሌ
ይሆናሌ።
የጏንቻው!
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