
                         ቅራኔዎች፡ 
ቃሌ ከግብር ይጋጫሌ፡ 

ይሊጋሌ ይናጋሌ፡ 

ተጣረዘም ይሊሌ፤ 

ይጣፋሌ ይሻራሌ፡ 

እርስ በርስ ይዋጣሌ፤ 

ይማታሌ ይምታታሌ፡ 

ይነሳሌ ይወድቃሌ፤ 

የዛሬ ከነገው ተሊግቶ ይወድቃሌ። 

                                   ምርት ይተረፈረፋሌ፡ 

                                   ሕዝብ ሶስት ይበሊሌ፡ 

                                   ቃሌ ከግብር ይጣፋሌ፡ 

                                   አንድም ማእድ ጠፍቷሌ። 

ሇክብር ሇነጻነት፡ 

መውረድና መውጣት፡ 

መዋጋት ጦርነት፡ 

ሇድሌ ሇአርነት፡ 

ውልም አሊደራት፡ 

መጣረዝ መሊጋት፡ 

ባንዲራ ጨርቅ ናት። 

                               ካንቱ ይሰበካሌ፡ 

                               ቱሌቱሊ ይነዛሌ፤ 

                               ዲሞክራሲ አድጛሌ፤ 



                                በሂደት ይመጣሌ፡ 

                                ባፍንጯው ሲተከሌ፤ 

                                ሕዝብ በቁሙ ታስሯሌ። 

እድገት በወረቀት፤ 

በቁጥሩ ስላት፡ 

በሁሇት አህዛት፡ 

ብልም ደብሌ ዲጊት!!! 

ተትረፍርፎማሌ ሃብት፡ 

ግብር ቃሌን ሲሽራት፡ 

ተቃርኖ ሲያሊጋት፡ 

ኪሳራው በዝቶበት፡ 

በሁሊት አሕዛት 

የገጠመው ግሽበት፡፡ 

                               እድገት ተበራክቶሌ፡ 

                               ምርት ተትረፍረፏሌ፡ 

                               ሇነገ ታሽጛሌ ፤ 

                               እውነቱ ተገሌጧሌ፡ 

                               መጋዘን ተሰብሯሌ፡ 

                               ያሇውም ተሟጧሌ፡ 

                               አሇፍ ራመድ ሲባሌ፡ 

                               ህዝቡ ይሰቃያሌ፡                             

                               በራ(ረሃ)ብ ይታመሳሌ፡፡ 

እርምጃ ቀጥሎሌ፡ 

ፐሮግራም ዋጥቶአሌ፡ 



ስራውም ተፈጥሯሌ፡ 

ይሊሌ ይሇፍራሌ፡ 

ቃሌ ከግብር ይሊጋሌ፡ 

ወጣቱ እርቃኑን ከመንገድ ተኝቶእሌ፡ 

ካገር ስደት ሆኗሌ፡ 

ህዝብ ሥራ ፈቷሌ፡ 

በአሀዝ ሲሇካ ስድስት ካስር ሆኗሌ፤ 

ከዚህም ይበሌማሌ። 

                              የአመራሩ ሰሌት፡ 

                              መሰረቱ ጥፋት፤ 

                              ማናናቅ ማትሊሊት፡ 

                              የተሞሊው እብሪት፡ 

                              ማጋጨት ማምታታት፡ 

                              መሸረብ መዶሇት፡ 

                              ሲጋጭ ሲንኮታኮት፡ 

                              ክብርንም በውርደት። 

ያእድገት መሰረት፡ 

የእውቀት መበርከት፡ 

ሌስሌጡኑ ስራ፡ 

ዋነኛውም ጎራ፡ 

ማጋጨት ማሊጋት፡ 

ተቀበረ ትምሕርት፡፡ 

                               ስሌጣኔ ሲባሌ፡ 

                               ከጥንቱ ሲቀበሌ፡ 



                                በሕብረትም ያድጋሌ፡ 

                                ባንድነት ይጠናሌ፡ 

                                ማጋጨት በርከቶአሌ፤ 

                                የሰሜን ሇደቡብ  ምኑ ነው ይባሊሌ፡፡ 

የሶስት ሺህ ዘመን፡ 

ታሪክም መሰሌጠን፡ 

ቃሌ ከግብር ተጋጭቷሌ፡ 

ዘመናት ታጠፈዋሌ፡ 

የመቶ ተብሎሌ፡ 

ደግሞ ይመሇሳሌ፤ 

ሚሉኒየም ከብሯሌ። 

                              ወገንም ሆነናሌ፡  

                              በደም ተሳስረናሌ፤ 

                              ሳያሌፉ አመታት፤ 

                              ተከፍቶ ጦርነት፤ 

                               ደምም ፈሰሰበት; 

                               ተከሰከሶ አጥንት፤ 

                               ከንቱ ከንቱ እሌቂት፤ 

                               ወገነ እንደጠሊት፤ 

                               ቅራኔው በዝቶበት፤ 

                               ደሙ ጎረፈበት። 

የርግማን ይባሊሌ፤ 

የተነፈሰው ቃሌ፤ 

ግሌባጭ ይሆናሌ፤ 



እየተሊተመ እርስበርስ ይጣፋሌ፡ 

                 

                               ወንዙ ይገደባሌ፤ 

                               ሀይሌም ይመነጫሌ፤ 

                               ብርሃን ሆነ ሲባሌ፡ 

                               ወደውጭ ይሊካሌ፡ 

                               መጣረዝ ይባሊሌ፡ 

                               አገር ድቅድቅ ሆኖአሌ፡ 

                               ጭሇማ ወርሶታሌ። 

ምርጫ ተካሔዻሌ፤ 

ዲሞክራሲ ነጎዷሌ፤ 

ድለ ተመዝብሯሌ፡ 

እዝባችንም አሯሌ፤ 

ከመቶ አንድ ፈሪ፤ 

ሽንፈት ድሌ አብሳሪ፡ 

ክህደት በርትቶአሌ፡ 

ተደጋግሞ ታይቶአሌ፤ 

ድሌም ሽንፈት ሆኗሌ። 

                                  መቼ ትሄዳሇህ? 

                                  ጭራሽ ሳይነጋብህ፤ 

                                  ከእንግዲህስ በቃኝ፤ 

                                  ፊቴንም አታዩኝ፤ 

                                  በነጋታው ሲቃኝ፡ 

                                  ወንብሩን የሙጥኝ። 



ኮምኒስት ስርአት፤ 

ያሌባኒያው አይነት፤ 

ሳይነጋ ሳያድር፤ 

ካፕታሌን ውድር። 

ብረት ወርቅ ሇብሶ፤ 

ሀብትን አግበስብሶ፤ 

ብሩን በገፍ አፍሶ፤ 

ወደውጭ አፍሌሶ፤ 

እራሱን ካፒታሌ፤ 

ኢዝምዝምም አድጛሌ፤ 

ደግሞ ተመሌሷሌ፤ 

ምስራቅን ይቃኛሌ። 

                                 ወገን ታዝበሏሌ? 

                                 አስተውሇኸዋሌ፤ 

                                 ከአፍ ምን ይወጣሌ፤ 

                                 የታች የሊይ ሆኗሌ። 

በሽተኛ በዝቶ፤ 

ሆስፒታለ ሞሌቶ፤ 

ስቃዩ በዝቶበት፤ 

ሲማጠን ሲቃትት፤ 

የቅራኔው ብዛት፡ 

አያሻም ይሇናሌ፤ 

ዶክተር ምን ይረባሌ፤ 

በደሌ በዝቶበታሌ፤ 



አገሩን ይሇቃሌ። 

                           ተቃዋሚ የሇም፤ 

                            ደካማ በአቅም፤ 

                            ማንም አያክሇኝ፤ 

                            በምኑ ደርሶብኝ፤ 

                            በተባሇ ማግስት፤ 

                            በሕዝብ ግርማ ሞገስ፤ 

                            ሇስሌጣኑ ሲደርስ፤ 

                            ምሊሽ የተሰጠው፤ 

                            ያፈና ቀንበር ነው። 

ይሄ ሁለ ሲሆን 

አይተንና ሰምተን፤ 

ሁለን አሰንብተን፤ 

ድሌ እናመጣሇን፡፤ 

                                ሱሌጣን ኢብራሂም ነው?  

                                አሰብን የሸጠው? 

                                የብብትን ጥል፤ 

                                ሇቆጥ ተንጠሌጥል፤ 

                                ይሄ ምን ይባሊሌ፤ 

                                ታሪክ ይደገማሌ፤ 

                                 ቅራኔና ወንጀሌ 

                                 ፍሇጋውም ደራ፤ 

                                 ጅቡቲ በርበራ፡፡ 

 



እንዲያው ሇነገሩ፤ 

ትንሽ መውገርገሩ፤ 

ሇሊሙና ያክሌ፤ 

ቅንጣት ይጠቀሳሌ፤ 

የዱር ጉራንጉሩን፤ 

ማን ይጨርሰዋሌ፤ 

ጊዜ ብርሃን ሲሆን፤ 

ፍርድም እናያሇን። 

                               ወንጀሇኛ ቀርቶ በንጹህ ተፈርዷሌ፤ 

                               ታሳሬ አሳሪ ድሌም ሽንፈት ሆኗሌ፤ 

                               ውሸት እውነት ሆኖ አደባባይ ወቷሌ፤ 

                               ሕዝብ ከመከበር ትንቓሌ ተዋርዷሌ፤ 

                               እድገት በድህነት ተተክቶ ነጉዷሌ፤ 

                               ውስጣውስጡ ሻግቶ ነቕዞና በስብሷሌ፤ 

                               በአንድነት ትግሌ ሕዝብ አገር ይሽራሌ። 

አጓጉለ ትምክህት፤ 

አዙሮ ሇውርደት፤ 

ያ-የተመካበት፤ 

ፍጹም ሳያስባት፤ 

ዳግም እንዳሇፉት፤ 

ይበናሌ ይተናሌ፤ 

ህዝቡ ድሌ ይነሳሌ፡፡ 

                              እድገት እድግት ይሊሌ፤ 

                              ኤክስፖርት ይበዛሌ፤ 



                               ሁለም ተሇፍፏሌ፤ 

                               ኦሮበጋንድ (ፕሮፐጋንዳ) ጦፏሌ፡ 

                               ቃሌ ከግብር ይጋጫሌ፤ 

                               ሌመናውም ጦፍዋሌ። 

ያዋቂ አባቶች ወርቃማው ቃሊት፤ 

የነገሩት ቀርቶ የወሇዱት ማሌት፤ 

ነበረ ዘመኑ ክብር በበዛበት፤ 

እንደዛሬ ሳይሆን በነፈጠተበት፤፤ 

                                 የዘር ማጥፋት ወንጀሌ፤ 

                                 በሰብእና ወንጀሌ፤ 

                                 ያገር ክህደት ወንጀሌ፤ 

                                 የምዝበራ ወንጀሌ፤ 

                                 የሙስና ወንጀሌ፤ 

                                 ያስተዳደር በደሌ፤ 

                                 ብዙ ይጠቀሳሌ፤ 

                                 እረ ማን ይረሳሌ፤ 

                                 ጊዜውም ያረጃሌ፤ 

                                 ያሇፈም ይሻራሌ፡ 

                                 አዲሰም ይበቅሊን፤ 

                                 ሕዝቡ ከታሪክ ጋር ባንድነት ይፈርዳሌ። 

 

 

ፍሬው አንተነህ፤ 

08 11 2011                       


