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Iትዮጵያን ኣትረብሿት 
 

ገላውዴዎስ ኣርኣያ ዶ/ር 
 
Eኔ ጽፌዋለሁ በመጽሓፌ 
በስመኣብና ቢስሚላህ 
የለውም ልዩነት ኣንድ ነው ብዬ 
 
ምነው ታድያ ጽንፈኞች የሚረብሹት 
Iትዮጵያን የሚያውኩት 
 
ብልሃታቸው ይታወቅ ግልጹን ይነገረን 
ድብቅ መርሆኣቸውን በይፋ ይነበብልን 
 
የIትዮጵያ ሕዝብ Eንደሆነ ነቅቶባቸዋል 
Eምቢ ለሃገሬ ለኣንድነቴ ብሎኣቸዋል 
 
ታድያ ምንድነው ይህ ሁሉ መንፈራገጥ 
በኃይማኖት ሽፋን መሯሯጥ  
ሃገርን ለመረበሽ መንቀላወጥ 
ሃብታሙ ባህላችንን ለመበከልና ለመለወጥ 
 
ሕዝቡ ኣትረብሹን ብለዋል፣ ተዉን Eንጸልይበት 
ኣሁን የተጀመረውን የEድገት ጎዳና Eንግፋበት 
በስመኣብ ቢስሚላህ ብለን Eንብላበት 
ብሎ ተማፀናቸው፡ በሰላምም ጠየቃቸው Eንዲገነዘቡት 
 
የበግ ለምድ የለበሰው ተዅላ ወሃቢ መሳይ 
ሰላፊ ተልEኮውን ለማሳካት Eያየ ወደ ሰማይ 
 
ግን ዋና ዓላማው ምድረ Iትዮጵያን ለመረበሽ ሆኖ 
Aላወቀውም Eንጂ ሕዝቡ ገብቶታል መሆኑን የውሸት ፋኖ 
 
 



ጽንፈኞችና ሽብርተኞች Aልተረዱትም የIትዮጵያ ባለታሪክነት 
ዓለምን ያስደነቀ የጥንት ሥልጣኔና ጀብዱነት 
የክርስትያኑም የEስላሙም ሰላም ፈላጊነት 
ምልኣተ ሕዝቡ ግን ነገራቸው Aረ ተዉን Eንስራበት 
 
ሽብርተኛው ደግሞ የለም ኣለ! Eኔም’ኮ መልEክት Aለኝ 
በግብር መተርጎም ያለብኝ 
ቃል ገብቻለሁ ለመወጣት የተሰጠኝ ሓላፊነት 
በድፍረትም ተናገረ Aለዛ ይቀራል ደሞዙ በየወሩ የምከፈልበት  
 
ክርስትያኑም Eስላሙም በኣንድነት የለም ተመለስ ወደ Eናት ሃገር 
ከውጩም ከውስጡም ጠላት ጋር ኣትተባበር 
በማለት ሽብርተኛውን መከረ ሃገሩን Eንድያከብር 
ደግሞ ደጋግሞም ነገረው ሃገርን የመሰለ የለም ክብር 
 
የIትዮጵያ ሕዝብ ከኣጥናፍ Eስከ ኣጥናፍ ተባበረ 
ኃይማኖቱን ባህሉንና ኣገሩን ለመጠበቅ መከረ 
ያገር ጉዳይ ስለሆነ ግን መንግሥቱን ተማጠነ 
የጸጥታ ኃይሎች በፍጥነት Eርምጃ Eንዲወስዱም ለመነ  
 
የመንግሥት ኃላፊነት ጸጥታን ማስከበር ስለሆነ 
የግድ ይላል ግዳጁን ለመፈጸም ዛሬም ነገም ሆነ 
 
Eስከ መቸ ነው ሕዝብ የሚኖረው ፈርቶ 
ብልሃቱ ቢኖረውም ኣረሙን ለማውጣት ለይቶ 
መንግሥት ደኅንነት ማስቀደም Aለበት ሽብርተኛውን ኣጥቅቶ 
 
የሰው ኣጋንንት Iትዮጵያን ኣትረብሿት 
ከማህፀንዋ ነውና የወጣችሁት ኣትበድሏት 
የሁላችን Eናት ናት ኣታንቋሽሽዋት 
ከተጸጸታችሁም ይቅርታና ምሕረትን ጠይቋት 
 
ኣለዛ በናንተ ላይ ይወርዳል መዓት 
ትከፍላላችሁ ላደረጋችሁት ክህደት 
መዓቱም ይሆናል ፍጹም የማትሸከሙት ጉዳት 
ጊዜው ካለፈ ደግሞ ብትማጠኑም ብትለምኑም ኣታገኙም ምሕረት 
 
Iትዮጵያን ኣትረብሿት Eናንተ መንፈሰ ደካሞች 
የባEድ ተመጽዋች የስነልቦና ድሆች 
የሕብረተሰቡ ኣካል ነገር ግን ብኩኖች 
የIትዮጵያ ሕዝብ ይፋረድባችኋል Eናንተ የሽብርት ዓመጸኞች 
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ኣገር ወዳድም ተነስ በያለህበት 
ከሕዝቡ ጋር ተባበር በኋላ ከመጸጸት 
Iትዮጵያ የሁላችን ናት፣ መጠርያችን ናት፣ ኩራታችን ናት 
ስለሆነም የባሰ ጉዳት Eንዳይደርስባት Eንቀበል ታሪካዊ ሓላፊነት። 
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