
ዓባይ ተናገር 

ገብርኤል ያልተባለ እንደመልኣክ ፃድቅ ያልተባለ እንደ ተክለሃይማኖት  

ሙሴ ያልተባለ እንደ ነብይ ጊዮርጊስ ያልተባለ እንደሰማዕት  

ገድሉን የተፃፈ የከፈለ መስዋዕት 

  አረ ማን ነበር እሱ ኣባይ ተጠየቅ  

  ስሙ የተፃፈ ባንተ ዓምደ ወርቅ 

  እንዴት ትኖራለህ ኣባት ነብስህን ሳታውቅ 

እሱ አይደለም እንዴ ዝክሩ የባረከው 

ምዕመኑ ሁሉ ባንተ ቀኖና ያስገባው 

ታድያ በኣልህን እንዴት ታከብራለህ ባራኪ በሌለው 

  አረ ማን ነበር እሱ የሞት ፅዋ የጎነጨ 

  ልብን የነካ ፀጉርን ያስነጨ 

  እልህን የፈጠረ ትውልድን ያስቆጨ 

የዓባይ ክተት ነጋሪት ኣዋጅ ያስጎሰመ 

ኣንተን ህዳሴ ብሎ ስም ክርስትና ያወጣ የሰየመ  

አረ ማን ነበር እንግዳው ለቡራኬ የታደመ 

  በቤተመቅደስህን ቅዳሴ ሲቀደስ  ዕርገት ሲወርድ 

  እስኪ ማን ኣለ ያልቆረበ ያልቀመሰ  ህብስተ ማዕድ  

  ኣትለኝም ኢትዮጵያዊ ካልሆነ የማዶ ባዕድ 

በል ኣይዞህ ኣባይ ቅዳሴህን ኣታስተጓጉል 

ባራኪው ባይመጣ ገባሬ ሰናይ ቄሱ ቢጎድል  

ችግር የለም ደወሉ ይደወል ማህሌቱ ይቀጥል 

ይነበብ ተኣምሩ ይሰበክ ወንጌል 

  ጥላህን ዘርጋ ይከፈት ሙዳየ ምፅዋት 

  ያገሬ ምዕመን ኣለ የለመደ መስጠት  

  የፈለገው ቢሆን ቢኖሮው ልዩነት 

  ልምድ አለው ኣብሮ የመስገድ የማጀብ ታቦት  

በዓድዋ የተከረተሰ የኣንድነት ታሪክ ኣለው እንዲሁም በባድመ 

ኣለው ታሪክ በጉራዕ በጉንደት የፈርኦን ሰራዊት ያከሰመ 

ኣዎ ታሪክ ኣለው የኣፍሪካ ነፃነት ተምሳሌት የሆነ ዓለምን ያስደመመ 

  ዓባይ ኣደራ ኣንድ ታዳሚ እንዳትረሳ ማንኛውም ወገን  

  ከኣሌክሳንደርያ እንዲሁም ከሱዳን 



  ሁሉም ሃረግ ይቆጠር ይታደም የሚኖር በፈለገ ግዮን 

ሌላ ኣንድ ነገር ልንገርህ እንዳትረሳ አደራ 

የቅርብ ወገንህን ጠርተህ ካልጋበዝክ ዲያስፖራ 

ነገሩ ኣካኪ ዘራፍ ይሆናል ይበዛል ፉከራ 

  ስምህን ይጠፋል ይሆናል ሓሜት  

  ድግሱም ኣያምርም ኣያመጣም ውጤት  

  ሓሴቱን ቀርቶ ይጋብዛል ሁከት 

ድግሱ ከተጀመረም ቢሆን ካበላሸ ኣሰላፊ 

ኣልበላም የሚል  ካለ ከተገኘ ኣኩራፊ 

  አደራ ምንድነው ብለህ ኣስተናግደው በፀባይ  

  መቀያየም ኣያስፈልም ተዘጋጅቶ ሲሳይ  

  የጎደለ የለም አለን ኣስታራቂ አለን አስተዋይ  

በል ሁሉም ከጨረስክ ከያዝክ ቀጠሮ  

ፀናፅሉን ከደረሰ ከተዘጋጀ ከበሮ 

መወድሱን ይዘረፋል ይሰማል የኣንድነት ቀረሮ 

  መቼም ከዚህ የበለጠ ሓሴት ኣይኖርም  

  ድግሱ የመጀመርያህም  ቢሆን ምንም ቢጎድልም 

  እክሳሎሁ በል እንጂ ኣያስፈልግም ጭንቀት ማሽኮረመም 

ያገሬ አበው ተነስተው ሲባርኩህ ሲመርቁህ 

ነፀላህን ታጥቀህ በትሕትና ኣዳምጣቸው ጎንበስ ብለህ  

ብስራቱ ንገራቸው በገናሌና በዋቢሸበሌ ሌላ ድግስ እንዳለህ 

  ታድያ ተስፋው ሲታይ  ጎሕ ሲቀድ 

  ገናሌና ዋቢሸበሌ ከተከተሉ ያንተን መንገድ 

  ኑ ተጋበዙ ካሉ ካቀረብሉን ማዕድ  

                            በፍፁም ኣንቀርም ገና እንላለን ሽርጉድ 

                           በዚህም ኣያበቃም   ይቀጥላል ትውልድ 

በል ዓባይ ቃልህን ካከበርክ ካልደገምክ ስሕተት 

ቃል ከገባህልን ካልየህ ዘር ሃይማኖት  

እኛ እንመጣለን ተሸክመን ስለት  

በምንም ኣንቀርም መጋቢት ሃያ አራት  

                                                ኣዘጋጅ:ሙዑዝ ሃዱሽ በመቀሌ ዩኒቨርስቲ  የስነ-ቁጠባ መምህር እና  በስነ-ቁጠባ የሶስተኛ ድግሪ ተማሪ  

                                                መታሰብያነቱ ለቀድሞው ክቡር ጠ/ሚ መለስ ዜናዊ   




