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• Aባታችን ሆይ፣ 

• በAሜሪካ የምትኖር፣ 

• ስልጣንህ ይምጣ፣ 

• ስምህ ይነሳ፣ 

• ፈቃድህ በAሜሪካ ብቻ ሳይሆን በIትዮጵያም ይሁን፣ 

• በየጊዜው የሚያሰልፈንና የሚያስጮኸንን ምክንያት ሁሌ ስጠን፣ 

• በሰው ሰራሽም ሆነ በተፈጥሮ የIትዮጵያን ጥፋት ደግመህ ደጋግመህ 

Aሰማን:: 

• በረሃብ፣ በጎርፍ፣ በጦርነት፣ በመሬት መንቀጥቀጥ Iትዮጵያን በመምታት 

መሰብሰቢያ፣ መሰለፊያ፣ መቃወሚያና የሻማ ማብሪያ ምክንያቶችን 

Aንበሽብሸን፣ በርከትክት Aድርግልን፣ Aሁንም ያለንን Aታሳጣን፣ 

• Aሜን¡ 

• በጎ ወይም ቀና ሙዳችን Aይደሉምን፣ ለስራችንም Aይበጀንምና 

የIትዮጵያን ልማት፣ Eድገት፣ ብልፅግና ወ.ዘ.ተ የሚመለከቱ ዜናዎችን 

ፉርሽ Aድርግልን፣ ቢቻልህም Aጥፋልን፣ Aሁን ያሉትንም ሄደን Eንዳናይ 

- ሲወራ Eንዳንሰማ  Aይናችንን ጨለማ፣ Eግራችንን ቀጤማ፣ ጆሮAችንን 

Aክምባሎ Aድርግልን፣ 

•  

• የተሰሩት ትምህርት ቤቶች፣ የተገነቡ የAስፓልት መንገዶች፣ ትላልቅ 

ህንፃዎች፣ Aየር ማረፊያ ጣቢያዎች በAጠቃላይ የመሰረተ ልማት 

Aውታሮች ለAላማችን ስኬት Eንቅፋት Eየሆኑ ነውና፣ ተሰነጣጥቀው 

Eንዲፈርሱ ወይም ከነጭራሹኑ Eንዲወድሙ Aድርግልን፣ 

• Aሜን¡ 

• የንሮ ውድነትንም Aንርና ህዝቡ በመንግስት ላይ Eንዲነሳ Aድርግልን፣  



• ለሀብታም - ለደሀ፣ ለችግር - ለልማት፣ ለሀገር - ለወገን ሳትል የሚሰጡ 

Eርዳታዎችንና ድጋፎችን ሁሉ Aጥፋል፣ የEU፣ የIMF Eና የAለም ባንክን 

የገንዘብ ካዝናን ስለኛ ብለህ ለIትዮጵያ ተብሎ ዳግም Eናዳይከፈት 

Aድርገው ወይም ጭራሹኑ መዓት Aውርድበት፣  

•  

• ለወገን ድጋፍ ፣ ለሀገር Eርዳታ ማድረግ ጥንትም ሆነ ዛሬ 

Aልፈጠረብንምና በቀጣይም Eንዳናደርግ Eጅና Eግራችንን ከዚያም Aልፈህ 

ልባችንን ቆልፍልን፣ የወገናችንን ችግር Eንዳናይ፣ Aይተንም Eንዳንራራ 

Aይናችንን ውሀ፣ ልባችንን ድንጋይ Aድርግልን፣ 

• ከቶ የማይሳንህ ነህና መንግስት (IህAዲግ) በAለም ህዝብ Eንዲጠላ፣ 

Eንዲወገዝ፣ Eንዲኮነን፣ Eርዳታ Eንዲነፈግ Aድርግልን፣ 

• Aሜን¡ 

• Eኛ ስንተራመስ የIህAዲግ መንግስት ከመኮሰስ ይልቅ Eየገነነ፣ ከመቀነስ 

ይልቅ Aባላቱ EንደAሸን Eየበዛ፣ ከማርጀት ይልቅ Eየጎለመሰ፣ ከመድከም 

ይልቅ Eየጠነከረ… በመምጣቱ ፈፅሞ ከAቅማችን በላይ ሆንዋልና ወይ 

ከሰማይ ወይም ከምድር ብቻ ከፈለክበት ቦታ ቁጣህን Aውርደህ ከምድር 

Aጥፋልን፣ 

•  

• ለ18 Aመታት ብንወተውት- ብንጎተጉት፣ ብንወጣ-ብንወርድም ህዝቡ 

Aልነሳም ብI_ልና Eብክህን ልቦናውን ወደ Eኛ መልስልን፣ ወደ Eኛ 

Eንዲሆንም Aድርግና ልማቱን Eንዳይደግፍ፣ ሀገሩን Eንዲጠላ፣ በጭፍን 

Eንዲመራ፣ በEኛ ጥላቻ Eንዲጦዝ Aድርግልን፣ 

• Aሜን¡ 

• ለረጅም Aመታት በተለያዩ ድህረ ገፆች፣ በፓልቶኮች ሩሞች፣ በየAካባቢው 

ባሉ ሬዲዮኖች፣ መፅሄቶች፣ በራሪ ወረቀቶች መንግስትን በመኮነን በቃላት 

ጦርነት ብናካሂድም በለስ ቀንቶን ያሰብነው ሊሳካ Aልቻለምና የቃላትና 

የጥላቻ ሀይልን Aብዝተህ ስጠን፣ ገንዘባችንም ያለAንዳች ውጤት በከንቱ 

Eያለቀ ነውና ከቻልክ ዶላርም ጨምረህ ስጠን፣ 

•  



• የተለያዩ ታጣቂ ሀይሎች Eንዳሉ Aስመስለን ያልሰሩትን ሰሩ፣ Aንድ 

መንደር ወረው ያዙ… ብለን ወታደራዊ ጀብዱዎቻቸውን ብናሰራጭም 

IህAዴግ ሊፈራን Eና ትንሽም ቢሆን ከስልጣን ሊያካፍለን Aልፈለገምና 

Aንተ ፍርሀትን ስጥልን፣ ይህንኑ ችግራችንንም Aይተህ ፈጣሪያችን 

ስለጨከንክብን ይኸው ስልጣን Eናገኝ ዘንድ Eንድትለመነን Eንማፀንሃለን፣ 

•  

• Aርበኞች ግንባር፣ Oነግ፣ Oብነግ፣ ቅንጅት ወ.ዘ.ተ. ሁሉ ምንም 

ስላልፈየዱልን፣ ህዝብም ስላልተቀበላቸው Eስቲ Aሁን ደግሞ በሳባት ቀንና 

ሌሊት ግንቦት 7 የሚል ብርቅዬ የቁርጥ ቀን ድርጅት መጥቶልናልና 

መርቀህ ባርክልን፣ ከዋሽንግተን Aውደልዳይነት፣ ከዶላር ሰብሳቢነት፣ ከወሬ 

Aንበሳነት፣ ከምላስ መንታነት፣  ከቁማር ሱሰኝነት፣ ከከተማ 

Aምታቺነት….ሰውርልን፣ 

•  Aሜን¡  

• Aሜን¡ 

•  

 

ድንቄም ፀሎት 
ከንቱ ወሬ ከንቱ ጩኸት:: 

•  
ለስልጣን ሩጫ  

ሁሌ ጫጫጫጫ:: 
ብቻ 

•  
  ፀሎቱን ሲጀምር፣ 
ሩጫ ለወንበር፣ 

ለህሌና ፀሎት ጫማውን ያይና፣ 
ደቂቃ ሳይሞላ ወዲያው ይላል ቀና፣ 
የDCው Aክራሪ የዘመናችን ሰው፣ 

Eን£ንስ ላገሩ የEሱን ሳይጨርሰው:: 


