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አድዋ ተናገር !!
አሥራዯው (ከፈረንሳይ)
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« የአድዋ ድሌ ሇዯቡቡ ምኑ ነው?!» ቢለን፤ እኛም አድዋን ተናገር?! አሌነው፤
« ሰንዯቅ ዓሊማችንን ጨርቅ እያለ ቢሳሇቁበት » በአያቶቻችን ዯም የቀሊ የድሌ
ዓርማችንን የሚያጎድፉ ሁለ የታሪክ ተጠያቂ ይሆናለ አሌናቸው::

Et

ኧረ ሇመሆኑ ማነው የሞተሌህ ?
ማንስ አስዯፍሮ ማንስ ዘብ ቆመሌህ ?
ሥጋውን አጥንቱን ማን ከሰከሰሌህ ?
ሞቱን ባንተ ሽሮ ድሌ አጎናጸፈህ ?!
በሕይወቴ እያሇሁ ጠሊት አይዯፍርህም ፤
ጣሌያን ባንተ ጉያ አይውሌም አያድርም ፤
ፋሺስት ባንተ መንዯር አይምነሸነሽም ፤
ብል የተመመው ሊንተ ሉሞትሌህ ፤
ሊንተ የቆሰሇው ሊንተ የዯማሌህ፤
አርነት ያወጀው ድሌ ያጎናጸፈህ፤
ኧረ ሇመሆኑ ትግሬ ብቻ ነበር ?
ወይንስ

ጦብያ

መሊው ድፍን አገር ?!
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ቼ !ብል የተመው ነጋሪት የመታው ፤
እንቢሌታውን ነፍቶ ፎክሮ የወጣው ፤
ጎራዴውን መዞ ጦሩን የሰበቀው ፤
አንተ እንዳትዯፈር ቃሌኪዳን የገባው፤
ሊንተ የሞተሌህ ሊንተ የተሰዋው ፤
መሊው ኢትዮጵያዊ ድፍን አገሩ ነው ?
ወይስ አንድ ጎሳ ብቻውን ትግሬ ነው ??

m

አድዋ ተናገር!!
ቃሌኪዳን አትፋቅ ማተብ አትበጥስ ፤
በዯም የተጻፈ ታሪክ አትከሌስ ፤
ኧረ ሇመሆኑ ማነው የሞተሌህ ?!
ማነው የቆሰሇው ማነው የዯማሌህ ?
አጥንቱን ከስክሶ ድሌ ያጎናጸፈህ ?!
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አድዋ ተናገር !
ቃሌኪዳን አትፋቅ ማተብ አትበጥስ ፤
በዯም የተጻፈ ታሪክ አትከሌስ ፤
ኧረ ሇመሆኑ ማነው የሞተሌህ ?!
ማነው የቆሰሇው ማነው የዯማሌህ ?
አጥንቱን ከስክሶ ድሌ ያጎናጸፈህ ?!

Et

hi
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አድዋ ተናገር ምንድነው ዝምታው ?!
ትግሬ ብቻ ነበር ሊንተ ሲሌ የሞተው ?
ድንበር ያስከበረው ዯሙን ያፈሰሰው ?
ወይስ መሊው አገር ?!
ሲዳሞና ሐረር ፤
ወሇጋና ጎንዯር ፤
ሽዋና ወልየው ፤
አርሲው ጎጃሜው፤
ኢለባቡር ከፋው ፤
ባላ ጋሞገፋው ፤
ኤርትራና ትግሬው ፤
አሌነበረም እንዴ ሊንተ ሲሌ የሞተው ?!
በዘር ሳይታጠር ሃይማኖት ሳይፈታው ፤
ጥቅም ሳይዯሌሇው ድህነት ሳይረታው ::

እምቢኝ ሊገር ብል እምቢኝ ሊንተ ብል ፤
ሚስትና ሌጆቹን እርግፍ አርጎ ጥል ፤
እርሻው አይታረስ አረም ይብሊው ብል ፤
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አረም እንዳይበቅሌ ባድዋ ተራራ ፤
በጎራዴው አርሶ ጥይቱን የዘራ ፤
ጭንቅሊት የቀሊው በጩቤ በካራ ፤
ድለን ያዯመቀው በጀግና ፉከራ ፤
ትግሬ ብቻ ነበር ?
ወይስ መሊው አገር ?
አድዋ ተናገር !
በማተብህ ጽና ሇሕሉናህ እዯር ::

n.
Co

ወይንስ ጦብያ መሊው ድፍን አገር ??
አድዋ ተናገር !
ቃሌ ኪዳን አትርሳ ማተብ አትበጥስ ፤
በዯም የተጻፈ ታሪክ አትከሌስ ::

m

ከሰሜን ከዯቡብ ርቀት ሳይገድበው ፤
ከምዕራብ ከምሥራቅ ፀሐዩ ሳይገታው ፤
ሆ ! ብል የወጣው ሊንተ የሞተሌህ ፤
ሞቱን ባንተ ሽሮ ድሌ ያጎናጸፈህ ፤
ኧረ ሇመሆኑ ትግሬ ብቻ ነበር ?
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ዛሬ ዘመን ከፍቶ አገር ተበትኖ ፤
በዘር በሃይማኖት ጎሳ ተሸንሽኖ ፤
አገር እበት ወሌዳ ትሌ ዯሟን ሲጠባ ፤
በባንዳ ታጅቦ ጠሊት ቤት ሲገባ ፤
አድዋ የኛ ነው ! ሊንተ ምንህም ነው !
ይለን ጀምረዋሌ ጥንቱን እያወቅነው ፤
አድዋ ያሇ እናቱ፤
አድዋ ያሇ ኢትዮጵያ የሙት ሌጅ ባዳ ነው ::

አድዋ ተናገር !
በቃሌ ኪዳን ጽና ሇማተብህ እዯር ፤
በዯም የተጻፈ ታሪክ አትሸርሽር ፤
ሊንተ የሞተሌህ ትግሬ ብቻ ነበር ?!
ወይንስ

ጦብያ

መሊው ድፍን አገር ??
አንድ ቀን

በዘር፤ በሃይማኖት፤ በጎሳ፤ በጎጥ፤ ሳይከፋፈለ ሇኢትዮጵያ ነፃነትና
ሇሰንዯቅ ዓሊማችን መከበር ሲለ በአድዋና በላልች የጦር ሜዳዎች
ሇወዯቁ የኢትዮጵያ ጀግኖች በሙለ መታሰቢያ ትሁንሌኝ ::
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