
     አልሞተም ያ ጀግና!!! 

  ጀግና አለፈ እንጅ ሞተ ያለ ማነው?                                                                                                 

ግዛተ ስልጣናቸውን ጨብጠው                                                                                                              

ዘመነ ፍዳ ቆጥረው የማይፈታ ህልማቸው                                                                                              

መንፈሰ ወህኒ………………….. ምግባራቸው                                                                                                      

ሞት ማለት ይህ ነው ፍትሃት እማያቃቸው፡ 

      የኛው ባለራእዩ      ነቢያተ ነብዩ                                                                                                      

አየነው ገና በህፃነ ዘመኑ ህዝቤን ሃገሬን ሲል ልሳኑ፡ 

  የህዝቦች ህዋሳት በህዋሳቱ ሸምኖ                                                                                                       

የሃገሩ የእድገት ራእይ በአካሉ ጀብኖ 

 ለኢ-ፍትሃዊ ስርአት                                                                                                   

የአልገዛም እቢተኝነትን                                                                                                                  

ነቅሎ ለመጣል ከስርን                                                                                                                          

ታገሰኝ አለው ለትምህርት ገበታውን                                                                                                                               

ገራቸው የብእር ጣቶችን ቃታን መሳብን                                                                                                  

አነጣጥሮ …………………..መተኮስን ፡ 

ያ ጠቢበ ብልሁ ጣቶቹን ቃታ ብቻ አለዩ                                                                                                         

ብእር መሪ………….መሆንኑም አዩ                                                                                                       

ተቡ የወድያ………….ማዶ ራእዩ 

የዛሬው ጎስቋዋላ ህዝቤን                                                                                                              

ድርቀ ምች ያጠቃት ሃገሬን                                                                                                              

ሲያብብ ሰላመ ልምላሜን                                                                                                                           

በተባበረው ክንድን                                                                                                                                 

ድል ሲመታ የርሃብ ጥቃትን                                                                                                           

ፍዋ>>>ብሎ ሲደምቅ                                                                                                                                   

አንድነታዊ  ፍቅርን                                                                                                                          

ይታየኛል ከወድያ ማዶ ባሻገርን: 

     የጀግናው ራእዩ ይህ ነበር                                                                                                               

ታገሰኝ ብሎ ሲወጣ ከይንቨርስቲው በር: 

በመንፈሰ መናፍስት<< ለበሰ ህዝባዊነት                                                                                                                       

ቆመ ለሃገሩ……….ልኧላዊነት                                                                                                       

ወረረው ……………ፅንአታዊነት                                                                                                             

ተንቦገቦገ ሜላዊ ብልህነት                                                                                                                          

ርህራሄነት………. ጉዋዳዊነት                                                                                                                         

በጥቅል ድምር ……ውጤት                                                                                                                          

ታጨ ለትግሉ……..መሪነት 

የአመተ አስራ ሰባት  መራራ ትግሉን                                                                                                   

መውደቅ መነሳቱን …መቁሰል መሞትን                                                                                                        

የትግል መስመር ማጥራት መምራትን                                                                                                  

የውስጥ አንጃነት በብልሃት ማፅዳትን                                                                                                      

ሁሉም ቻይ አቻቻይ በብልሃትን: 



የሩቅ ትልማዊ ራእዩን....ሲጎናፀፍ ህዝባዊነትን                                                                                                                                               

ሲቀጣጠል…………የአርነት ችቦን                                                                                                          

ምድረ በዳ ጫካውን…….ጋራ ሸንተረሩን                                                                                                

ሸሎቃማው ሜዳው………የአርነት ጥማተኛውን                                                                                             

ሁሉም ተገዙለት ባንድነት ለትልማዊው ብሩህራእዩን: 

መለስ ብሎ የሚያሰላስል…..አፅዋረ ትብአተ ቀንዲል                                                                                       

የጠቢባነ ብልሃት ፍልፍል……እንደ ሊቀ ሊቃውንት ፀናፅል                                                                                      

ድምፀ ፈውስ ……………………..ለከርሰ ውሃ እህል 

ቃለ ቢሂሉ የሃቅ ማህተም……….የማይንሸራተት የማይከስም                                                                                        

እንደ ሰንደቅ አውራ ………ቀጥ……………. የማያዘም                                                                                          

ፍኖተ ራእዩ የማይጨልም …..የልማት አባት ባንዴራ የሰላም: 

ታድያ ለምን አይለቀስለት………ደም እምባ አይጎርፍለት                                                                                    

ያ የፅናት ዓለት ......የልማት ብሩህ ተስፋ መናፍስት                                                                                         

ፀልማተ ቀዳጅ መሪሄ ብርሃናት …… የተስፋ ስንቅ የጎስቋሎች አባት                                                               

የእውቀት ገበታህንም………….. ስታትረፈረፈ  ለዓለማት 

ታድያ ድንገት ቢሰበርበት………..ህልፈቱን ሲታወጅበት                                                                                     

ለምን አያለቅስለት……………ደም እምባ አያጎርፍለት                                                                                             

አበጆህ ብሎ ሲያቅራራበት ሞት……………………………. 

እባካችሁ ሞተ አትበሉኝ!!!!!!!ሞት ማለት:                                                                                                      

ስልጣነ ዘመናችው ብለው የሙጥኝ                                                                                                        

አልሰሩ አላሰሩበት ምህዳረ እፍኝ                                                                                                                       

ርሃብ እርዛቱ በህዝቡ ሲናንኝ                                                                                                                                  

ከጠገበ አይገዛም ረግጠህ ያዝልኝ                                                                                                                       

ይሄው  ነበር ምህዳረ አሳዛኝ                                                                                                                           

ሞትም ጠራቸው ሳይወጡ ከእልፍኝ                                                                                                           

ይህ ነው የሞት ሞት እስኪ በጀ በሉኝ                                                                                                

ጀግናው ባለርአዩ ግን ሞተ እዳትሉኝ: 

    አፅዋረ…………እልቂተ ነፍሳት                                                                                                                      

ያስገዛ ለሰላም ለልማት                                                                                                                

የአፍሪቃውያን ልሳነ ልሳናት                                                                                                                  

ለመብታችን የቆመ በፅንአት                                                                                                           

ስለአለማችን አየር ብክለት                                                                                                                

ያበረከተ ፈር ቀዳጅ እውቀት፡ 

ታድያ ዳር እስከዳር ለምን አይለቀስለት                                                                                                         

ደም እምባ………….. አይራጭበት                                                                                                                   

ለዛ ወሰላመ ልማትአንባ                                                                                                       

ልብን የጨመቀው ቢፈስለት እንባ፡ 

የብሄር ብሄረሰቦች ህብር ኢትዮጵያዊነት                                                                                               

መቻቻልን ያስተማረ ፍቅራዊ አንድነት                                                                                                        

በብሄር ቁዋንቁዋ….. በዝሃ እምነት                                                                                                           

ላይለያይ ያስተማረ ህብራዊ ውህደት                                                                                                  

ዋርካችን ጥላችን ሲሄድ ሲሰናበት                                                                                                 



ታድያ ለምን አይለቀስለት አይረገድለት                                                                                                             

መሪር ልብን የጨመቀው እንባ ቢፈስለት  

ዋርካችን ጥላችን መለስ…………………………….!!!!                                                                                                                

ደም እንባችን ረጭተን ካልሆነህ መድሃኒተ ፈውስ                                                                                            

ካመረርክ………………. እውነት ላትመለስ                                                                                                   

ከመረጥክ ከምድራዊው ይሻል የገነት ልብስ?                                                                                          

በል ደህና ሁንልን ተኛ ዘለአለማዊ የሰላም እረፍት: 

 

ሃገሬ የሃገሬ ህዝቦች………ተክትዋልና አእላፍ መለሶች  

ራእዩን ሰርፅዋል …………………ባአህዛብ ደምስሮች                                                                           

ተግባራዊነታቸው ይረጋገጣሉ……በአንድነት ጥላ ስር በተባበሩ ክንዶች። 

                             ከፍስሃ በላይ 

                                ስዊድን 

                      

            


