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እንኳንስ እንዲህ እንደኛ፣ ከሞት ሽረት ትግል ጉዞ 

በዳግሞ ልደት ዋዜማ፣ ለአዲስ ኪዳን ተረግዞ 

ከድርብርብ መስዋዕትነት፣ ለተገኘ ያብራክ ክፋይ 

ወትሮም ትውልድ ጅረት ነው፣ እንደ ግዮን ጥቁር ዓባይ፡፡ 

እንደ ባሮ እንደ ተከዜ፣ እንደ አዋሽ እንደ ዋቢ 

የዘመናት ተስፋ ስንቁን፣ በሂደት ተመጋጋቢ…. 

አዎን ትውልድ ጅረት ነው፣ የማይቆም የማይከተር 

ዕርስ በርሱ ተለጣጥቆ፣ ዝንታለምን ከሚሻገር 

የሰው ልጅ ህላዌ ምስጢር 

ተወራራሽ ህልሞች ያሉት፣ ተስፋ ስንቁን የሚቋጥር፡፡ 

ለአንድ አገር ህዝቦች ታሪክ፣ የጋርዮሽ ህልውና 

ይበጃል ብሎ በያዘው፣ የአዲስ ኪዳን ጎዳና 

የፈረሰውን ሊጠግን፣ የዘመመውን ሊያቀና 

ጎዶሎውን እየሞላ፣ ስር መሰረቱን ሊያፀና 

ተለጣጥቆ የሚፋረቅ፣ ትውልድ ጅረት ነውና… 

እስቲ ማነህ ባለተራ? 

የእምዬ ኢትዮጵያ ልጅ፣ በስሟ የምትጠራ 

ትንሳዔዋን የምታልም፣ ወገን ሰልፉን ከፊት ምራ…! 

የእናት ሀገርን ህዳሴ፣ ዳር የማድረሱ ተልዕኮ 

በኛ ቤት ዋዛ ፈዛዛ፣ እንዳይባክን ተዝርክርኮ 

የዳግም ልደቷ ድመቀት፣ ለዛ እንዳያጣ መንችኮ… 

መቸስ ትውልድ ጅረት አይደል፤ 

ከላይ ታች የሚንዶለዶል፣ 

ዝንታለም ሲፈስ የሚኖር፣ በወራጅ ውሃ እሚመስል?  



እናም ማነህ ባለተራ፣ የትግሉን መክሊት ተቀበል! 

ተወራራሽ ህልሞች ካሉት፣ ብሩህ ጉዞ ተቀላቀል፡፡ 

ደሞም ‘ነግ በኔ’ ነው እና፣ አንተም እንደሰው ስትኖር 

«የማንነቴ መሠረት» የምትላት እናት ሀገር 

ክፉ ቀን ባመጣው መዓት፣ የእለት ጉርስ ተቸግራ 

ደህይታ ቋቷ ተሟጦ፣ ቁራሽ አርሮባት ጦም አድራ 

ድርብርብ አሳር መከራ 

ተጭኗት አይመስሉ መስላ  

ከስታ ጠቁራ ተጎሳቁላ … 

የምትወዳት እናት ሀገር፣ በአንድ የቀን ጨለማ 

ከሶስት ሺህ ዘመን ታሪክ፣ መንታ መንገድ መሀል ቆማ 

አበሳዋ ተባብሶ፣ ስትቆስል - ስትደማ 

«ላማ ሰበቅታኒ!» ስትል፣ ኤሎሄዋን ብትሰማ… 

«የእኔነቴ ስር መሰረት» የምትላት እናት ሀገር 

በግቢ ነፍስ ውጪ ነፍስ፣ የሞት ሽረት ስታጣጥር 

መጻጉዕ እንደመሰለች፣ አበሳዋን ስትቆጥር 

እጇን ለምጽዋት ዘርግታ «ስለ እመብርሃን» እያለች 

አላፊ አግዳሚውን ሁሉ፣ በልመና ስታሰለች 

ድንገት አንተ ብታገኛት፣ ምንህን ትሰጣት ነበር? 

አዎን «ነግበኔ» ነውና ዝምአትበል እንጂ ተናገር!? 

አንደማንም መንገደኛ፣ እያየህ እንዳላየሀት 

በባዶ ከንፈር መጠጣ፣ እንደዘበት እንዳታልፋት 

ህሊናህ በጄ አይልህም፣ ምንም ቢሆን  

እናትህ ናት! 

«የጥንታዊ ማንነቴ ስር መሰረት» የምትላት፡፡ 

ይልቅ ማነህ ባለተራ? 

የእምዬ ኢትዮጵያ ልጅ፣ በመሆንህ የምትኮራ 

ለዳግም ልደቷ ድምቀት፣ የተለኮሰው ደመራ 

በህዝቦቿ ህብር ፍቅር፣ ከጽንፍ እስከ አጽናፍ ሲበራ 

አንተም ሰልፋን ተቀላቅለህ፣ የራስ ታሪክ ጀብዱ ስራ፡፡ 

የተስፋይቱን ምድር ህዝቦች፣ አንገት ያስደፋን ገመና 

ድህነት ሶንኮፋን ነቅሎ፣ ያዘመመው እንዲቀና 



ተወራራሽ ህልሞች ባሉት፣ የአዲስ ኪዳን ጎዳና 

ለምትወዳት እናት ሀገር፣ ዳግም ልደት ስትታደም  

ከታሪክ ፍርድ ለመዳን፣ በተግባርህ ግንባር ቅደም፡፡ 

 እንኳንስ እንዲህ እንደኛ፣ ከሞት ሽረት ትግል ጉዞ 

በዳግም ልደት ዋዜማ፣ ለአዲስ ኪዳን ተረግዞ 

ከድርብርብ መስዋዕትነት፣ ለተገኘ የአብራክ ክፋይ 

ወትሮም ትውልድ ጅረት ነው፣ እንደ ግዮን ጥቁር ዓባይ፡፡ 

እንደ ባሮ እንደ ጊቤ፣ እንደ ተከዜ እንደ ኦሞ 

እንደ አዋሽ አንደ ዋቢ፣ ተስፋ ስንቁን ተሸክሞ 

ዝንታለም ሲፈስ የሚኖር 

በዑደት እየተናጠ፣ የዘመናትን ዳር ድንበር 

አቆራርጦ የሚሻገር … 

ትውልድ ጅረት መሆኑን፣ ልብ ብለህ ብታጤነው 

ጥንቱንም ኢትዮጵያዊያን፣ ህልማችን ተወራራሽ ነው፡፡ 

እናም እንካችሁ አደራ … 

መቸስ ትውልድ ጅረት አይደል፣ ቢደፈርስ የሚጠራ 

ቢወድቅም እየተነሳ፣ መልሶ የሚያንሰራራ …? 

እንግዲያውስ ወገኖቼ፣ በዚህ ዓለም ስትቆዩ 

የተስፋይቱ ምድር ሰንደቅ፣ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩ 

ከዳመና በላይ ገዝፎ፣ ጠፈር ሲያደምቅ ብታዩ 

ቃል ለምድር ቃል ለሰማይ፣ ያ ነው የኔም የሩቅ ህልሜ! 

የእድሜ ልክ ተስፋ ስንቄን፣ በአንክሮ ተሸክሜ 

ከአንድም ሁለት ሦስት ጊዜ፣ የሞትኩለት ደጋግሜ!! 

የእናት ሀገር ትንሳኤ ነው፣ ሲጀመር  የህይወት ትልሜ፡፡ 

 


