የብሶት ምጥ!

EthioLion

ሃያ መን ሕዜብ ያረገው፤ውል እዴሩ፤ የብሶት-ምጥ፤
የተጣባ ከውስጣችን፤ሕመማችን ሥር የሰዯዯ አሇቅጥ፤
ሲያስጨንቅ ፤ሲያስጠብበን፤የኖረ፤ሲያንቆራጥጥ፤
ስንዴህ በእንብርክክ ‘ሽል’ በውስጣችን ሲገሊበጥ፤
የሁሇንተናችን ግልግል ውስጠ-ዯማሚት እበጥ፤
አልፈነዲ፤ አልወሇዴ፤ ብሎ፤ወገን በሕቡ፤ሲናጥ፤
በቁርኝት አሳስሮን፤እጅ መዲፉችን፤ሲሊጥ፤
ግፍ፤ቆሰቆሰው፤ሉያቀጣጥለን፤‘የቀኑ ሰዎች’ በፈሉጥ፤
ስም እያዋሱን ‘ሞግሸነት’ መባበቻ፤ሽብር ስሊጥ፤
ባጏረስን እየተነከስን፤ሲገፉን፤ኖረው፤ከዴጥ ወዯ ማጥ፤
‘ብሶት ወሇዯን’ ብሇው፤ያነገሱት፤የእንግዳ-ልጅ ምጥማጥ፤
የትውልዴ ተስፋ የምያመክኑ፤ሇእሳት ዲረገውን ሇረመጥ፤
በስሇን አረናል፤በየጏጇችን፤እየተቃጠሇን፤ሳንፈራገጥ።

የጏንቻው!

እነሆ፤የነፍስ፤የስጋችን አረሞን፤ሰውነታችን እንዱገሇጥ፤
በየሜዲው፤በየጓዲው፤እንዯ እንጉዲይ፤ እንዯ ፈርጥ፤
ምዴራችን ታርዴ፤አገር በቀል፤ሥር ነቀል ሇውጥ፤
እሙን ይሁን፤የበኩር ልጅ ሇአበሻ፤ር፤ትንሣኤ፤አመጥ፤
ይቀጣጠል በውስጣችን፤የብሶት፤የምሬታችን፤ገሞራ፤ቀውጥ፤
እንዱተፋ፤አሮ-ተክኖ ዓሞታችን፤ሕዜባዊ-አፎት ታንክ፤መትረየስ፤የሚያቀልጥ፤

m

አዎ እናክብራሇን፤እንክራሇን፤ሰማዕታት፤
የትግራይ ጀግኖች፤በኢትዮጵያ ሰም ሇተሰውት፤
አዯራ አሇብን ምርት ከእንግርዲዴ የመሇየት፤
ከመሇስ ባንድች ስም ግብራቸውን ካጠሇሙት፤
ሇእልቂት አሻጥር ‘ሃውዛን’ በጅምሊ ካስጨረሱት፤
የመናችን ‘ረቂቅ ባንዲ’ መንበረ-ሰይጣን ጥልመ-ጣዖት፤
የ’ከበሩ፤የዯሇቡ፤በንጹሃን ዯም፤ በሕዜብ እልቂት፤
በክፍ ቀን፤እናት አጽሟን ሇልጇ አንተርሳ ስትሞት፤
ዴረሱልን፤ በዓሇም ዘሪያ ስንዋትት፤ሇምጽዋት፤
ሕይዎት፤ሉታዯጉን፤ከባር ማድ፤እርዲታ ከቸሩት፤
‘የአኬልዲማው’፤ዯራሲ፤የመሇስ ሰይጣኑ፤ቅጥፈት፤
ብልጣ ብልጡ ንጉስ፤ ‘በሇበጣ የወርቅ ር’ ሇሚለት፤
ሺህ ‘ወገናቸው’ ዜምብ አፈር ሲቅም፤ግዴ ያሊለት፤
ዜርፊያ ተጠምዯው፤የሚሉዮን ድሊር፤በጀት፤
በቁጭ በለ፤ገበያ፤ተውኔት፤ስንዳ በአሸዋ አቀኑሇት፤
ገንዘቡን፤ተከፋፍሇው፤የጆቢራዎች፤ቅርምት፤
አዯርጉት፤ሃራጅ መግዣ አገር ሕዜብ መነገጃ፤ወረት፤
እነሆ! ይወሇዲል፤የዙህ ሁለ ግፍ አበሳ ምጥ ቦስት።
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እናማ፤ ጏበዜ፤ ወያኔ ጠሊትነቱን ከዙህ ወዱያ እንዳት ያሳይ፤
ወያኔ፤እበጡ እንዱፈርጥ፤መርዘ፤እንዱመክን ከነሰንኰፉ፤ ይገልበጥ፤ ንቆ ሕዜብ አገር፤ዛጎችን፤በግፍ፤አሳድ፤ከመግዯል በሊይ፤
ኢትዮጵያዊ ነፃነት፤ክብሩን፤እንዱጨብጥ፤ሕልዊናውን፤እንዱያረጋገጥ። ትውልዴ ከማፍሇስ፤አገር ከማፍረስ፤ባንዲው ዯሊሊይ፤
የመረጥናቸው እንዯራሶችን፤አስሮና ገርፎ በቁም ሲያሰቃይ፤
የሰማዕታት፤ትንሣዔ፤አስርተ ዓመታቱ፤ዯርሶ፤አልተረሱም ጨርሶ፤
የአገር አንጡራ ሃብት፤ሲያባክን፤ተቀራምቶ፤ሇካዴሬ ሲሳይ፤
ሁሇት መቶ ሇጋ ወጣቶች፤ዯረት፤ግንባራቸው በአጋዙ ጥይት ፈርሶ፤
ቅርጣን ሊይተርፍ፤ከረሰ ምዴር፤እሚያመክን መንጋ ተባይ፤
በአገራችን መዱና በአውራ ጎዲናዎች አፍሊ ዯማቸው በግፍ ፈሶ፤
ሇሰሊም፤ሇአንዴነታችን፤የሞገቱትን፤መቀጣጫ፤ በ‘አኬልዲማይ’፤
ገዲይ አጋዙ፤እንዯ ጉንዲን በአዯባባይ ተኩነስንሶ፤
ሲባበቱ፤ሲሳሇቁብን፤እኛስ አንፈጥርም፤ አንጠብም ወይ፤
የአፍሪካን መዱና፤የምንልክን በተመንግሥት በእብሪት ወርሶ፤
ቅዥት ይዧቸው፤’የሙት-ትንብይ’ ጏጥ ሲያስታትጥቁ፤ነብይ፤
ምርጫ ቢረታ የባንዲው ልጅ ጠብ ዯግሶ ቂም አርግዝ፤
መሃል አገሩ፤አበሻው፤ችግኝ፤ጫካው፤ጠሊልፎ እንዱያዯበይ፤
የወጣ የወረዯውን፤ያሇፈ-ያገዯመውን በካሚወን አግዝ፤
አንዳ እንነሳ፤ሳንገባበዜ፤በር-በማንዜር፤ሳንሇያይ፤
በየጫካው፤በየደሩ፤መቶ ሺህ፤ዛጏችን፤አሳር ፈጥዝ፤
የብሶት፤ምጣችንን ተገሊግሇን፤ዯሊችንን፤ በአይናችን እንዴናይ።
ዲግማዊ ሞሶሎኒ የቁጣ ‘ማዕቱን’ ሰዯዯብን፤ዴቃሊ ዚሩን አዜዝ።
እስከ መቼ እንኖራሇን፤እየተፈጀን ቤታችን በእሳት፤ተያይዝ።
የጎንቻው!
yegonchaw@yahoo.co.uk
መንታሊ እናት፤ ኢትዮጵያ በዯሳሳ ጎጆዋ እሳት ተሇቆ መከራ፤
ልጆቿን አቃጥሎ እየበሊ፤የዛጎቿን ዯም፤በየቦዩ እያራ፤
ከሰማኒያ ሚሉዮን በሊይ ኢትዮጵያዊያን፤በጣት በሚቆጠሩ፤ የወያኔ
ተኩሊዎችና ፍርፋሪ በሚጣልሊቸው ሆዲም ቀበሮዎች፤ተከበን ወዯ
ክፉ መንግሥት፤ሕዜብ አስሇቃሽ የጥፋት በረደ፤የማያባራ፤
ጥፋት ገዯል ስንነዲ፤ስንናዲ ሳር፤አፈር እየጋጠ በዯመነፍስ ከሚንጋጋ
ሚስክን እናት ኩርማን ቀንና ያሳዯገችው ልጇን፤ተጠሟራ፤
የበግ መንጋ የተሻሇ የፈጸምነው ጠሊትን የሚመክት፤በአንዴ ሊይ
ስታገኘው፤አስከሬኑን፤ቀን በጠራራ ዯም ተሇውሶ በአቧራ፤፤
እንኳ፤የሚያስዯነግጥ ዴምጽ አሊሰማንም። ከፊታችን የተዯቀነውን
ማን ዯረሰ?፤ጧሪ ቀብሪዋን፤ ሙት-ልጅ ታቅፍ ’አሎሄ’ ስትጣራ፤
አዯጋ ሇማየት ቀና ብሇው የሞገቱትን፤የመከሩትን አስተዋይ፤
እስካሁን፤እስከዚሬ፤ልጇን፤ካፈር፤ብሶት-ሃኗን፤በውስጧ፤ቀብራ፤
መሪዎቻችንን፤ታጋዮቻችንን እያናጠሇ፤ፊታችን ሊይ ሲያዋርዲቸው፤
የመኖር ተስፋዋ፤ ጨልሞ የወሊዴ ማጧ፤ከዓመት-ዓመት ሳያብራ፤
ሲቀጣቸው፤ከሽሙጥ፤ከቡና ወሬ፤ከአለባልታ
ጎስቋሊ እናት ቤቷን ግታ፤’ታሇቅሳሇች’፤እያማጠች፤ ቅስሟን ሰብራ፤ ሲያርዲቸው፤በእሥር
ያሇፈ በሰሜን አፍሪቃ እንዯታየው ፤እንዯ ጀግና ሕዜብ፤
ትባሊሇች፤አጨብጭቢ፤አቀንቅኝ እንዱዯራ፤የጏጠኞች፤ ‘ጭፈራ’፤
አልወገንም፤አልታገልንም፤ይህ፤ትልቅ፤ ትፋት ነው።
የአገራችን መዱና በአስከሬን ተጣቦ፤አዴባራችን፤በሃን ማቅ ተወጥራ፤ እነሆ፤ አሁን ገዯለ፤ አፋፍ ሊይ ዯርሰናል፤ከእንግዱህ ወዱያ
አስዯገሱ፤ሇልእልታቸው፤ ‘ወይዜራ’ ‘አቦይ ንጉስ፤ በሸራተን፤ዲንኪራ፤ ‚ጨው ሇራስህ ብትል ጣፍጥ፤……….
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እንዴረስሊት ሇእምያችን፤ተስፋ ሳትቆርጥ በወያኔ ከበሮ፤ ዯንቁራ።

Ethiopia Will Prevail!

