
 

   

 

                                            ኑሮ መከራ ሆኖ ፣ ከብዶ እንደድንጋይ፣ 

ውጣ ውሮድ ሆኖ ፣ ሇሰው ልጅ ስቃይ፣ 

እርቃኑን አስኪዶ ፣ ከፈና አሳጥቶ፣ 

እልህ አስጨርሶ ፣ ፍዳ አስበልቶ፣ 

በእንብርክክ አስኪዶ ፣ የሚቀመስ ጠፍቶ፣ 

 ብሶቱን እንዳይገልጽ፣ አንደበቱን ዘግቶ፣  

ከላይ ተቀምጦ ፣ ሌላው አንዱን ረግጦ፣           

ከጉያው ተጣብቆ ፣ መጥምጦ መጥምጦ፣ 

ጥቂት ተመች ቶት፣ ሌላው አጥቶ ነጥቶ፤ 

መዥገር ደም ቀሇቡ ፣ መቼ ይሇቅና፣ 

ሽማግሌ ሕጻኑን ፣ ደሙን ይመጥና!! 

በኛህ በዚህ ዘመን ፣ ሕጻናት ተርበው፣ 

መማር ተስኖአቸው ፣ ስርዓት ከፍቶባቸው፣ 

ቀኑ መሽቶቧቸው ፣ ገና ከጠዋቱ፣ 

  ዴርግም ብሎጠፍቶ ፣ ፅሃዩ መብራቱ፣ 

ፍትህ በሌሇበት ፣ ሕግ በጠፋበት፣ 

ዲኝነት ተፋልሶ ፣ ሰው ዋጋ ባጣበት፣ 

በካቴና አስሮ ፣ ከስርቤት ድሏቸው፣ 

ራዕይ እንዲያዩ ፣ ጨሇማ ወርሷቸው። 

 ሲቃ መከራው ውስጥ፣ ገብቶ ሲዲክሩ፣  

እነማን ዯረሱ ፣ ፈጥነውስ መከሩ? 

ጭንቁን ሇማስወገዴ ፣ ቆርጦ የታገሇ፣ 

ሇሕዝቡ የቆመ ፣ አሇሁልህ ያሇ። 

ብሶትሽ ብሶቴ!! 

 

 

 

 

http://www.google.se/imgres?q=ethiopian+torture&start=258&hl=sv&tbo=d&biw=1441&bih=622&tbm=isch&tbnid=BiQHI2B6xTulRM:&imgrefurl=http://www.ethiomedia.com/augur/4299.html&docid=zN53g-AgXX8HAM&imgurl=http://www.ethiomedia.com/attach/chain.jpg&w=200&h=217&ei=LGrYUIGyHKrl4QSC9IHYCw&zoom=1&iact=hc&vpx=258&vpy=70&dur=780&hovh=173&hovw=160&tx=99&ty=78&sig=102791447579936713848&page=10&tbnh=157&tbnw=145&ndsp=31&ved=1t:429,r:59,s:200,i:181
http://www.ethiomedia.com/assert/4908.html
http://www.andinet.org/2010/12/22/global-alliance-against-torture-in-ethiopia-formed/_42417195_eth_protest_ap/


 

ብሶትሽ ብሶቴ ፣ ጭንቀትሽ ጭንቀቴ፣ 

ከተራራው ጀርባ ፣ ያሇሽው እናቴ፣ 

እንጨት ተሸክማ ፣ ቅጠለን በጥሳ፣ 

መቀነቷን ቋጥራ ፣ ራቧን አስታግሳ፣ 

ልጆች ቢታመሙ ፣ ዲማ ኬሴ ቆርጣ፣ 

አምላኳን ሇምና ፣ ወዯላይ አንጋጣ ፣ 

ፀሎቷን አዴርሳ፣ ጥሩ ቀን ጠብቃ፣ 

ወገቧን ጠፍራ፣ መቀነቻ አጥብቃ፣ 

እንጨት ተሸክማ ፣ በጀርባዋ አዝላ፣ 

ዴንጋይ አሳክላ ፣ ክላይዋ ቆልላ፣ 

መጫሚያ ሳይኖራት ፣ ባድ እግሯን እየሄዯች፣ 

እንቅፋት ቦዴሷት ፣ እንባ እያነባች፣ 

በነጠላ አብሳ ፣ ተመስገን እያሇች፣ 

ዯፋ ቀና ብላ ሁሌ ፣ እየታገሇች፣ 

ረጅሙን ጉዞ ፣ እያውጠነጠነች፣ 

ባተሌዋ እናት ፣ እንዱያ እያዘገመች፣ 

ልብሶቿ አልቆቧት፣ ሰውነቷ ከዴቷት፣ 

ተራራ ሸንተረር ፣ ዲገት ሳያግዲት፣ 

እራቡ በርትቶ ፣ችግሩ ጠንቶባት፣ 

ሰንበትን ሇማክበር ፣ ቡና እንኳ ሳያምራት፣ 

ችግሩ አወዛውዞ ፣ ከተማ ሲያዯርሳት፣ 

ታክሲ ሲጮህባት ፣ ትራፊክ ሲቆጣት፣ 

አውቶሞቢል ነጂው ፣ ጥሩንባውን ነፍቶ፣ 

ይንቀልሽ ይላታል ፣ አንገቱን አውጥቶ፣ 

ብቅ ከማሇቷ ፣ ሁለ ተጠይፏት፣ 

ኑሮ ዴንጋይ ሆኖ ፣ እንዯዚያ ከብድባት፣ 

 

 



 

የሰው ግንባር አይታ ፣ ሁሌ ተሇማምጣ፣ 

ፈገግታዋን ሰጥታ ፣ አንዳም ሳትቆጣ፣ 

አውቶሞቢል ነዴተው ፣ ባስፋልቱ ሽር ብሇው፣ 

ውሃውን ረጭተው ፣ አካሏን አልብሰው፣ 

ሰው መሆኗን ንቀው ፣ ዘወር እንኳ ሳይለ፣ 

ይገሰግሳለ ፣ ዝም ብሇው ይከንፋለ:: 

ካቻምና ዘንዴሮ፣ እዴሜ ልኳን ሁለ፣ 

እኽኽ እያሇች ፣ እንዱያ እያማጠች፣ 

ሇውጥ መቼ መጣ ፣ መቼ ተከበረች፣ 

ማነው ያስተዋላት ፣ ውሃ እንኳ ያጠጣት፣ 

ባገሯ ተንቃ ፣ ዴህነቱ ወሯት፣ 

ምጧን እያማጠች ፣ ትንገላወታሇች፣ 

ዴርብ ነው ጭቆናው ፣ ትታገሇዋሇች። 

ብሶትሽ ብሶቴ ፣ ጭንቀትሽ ጭንቀቴ፣ 

ከተራራው ጀርባ ፣ ያሇሽው እናቴ፣ 

አሁን ያሳሰባት ፣ ቤቷ ፈርሶባት፣ 

እቃ ሳታወጣ ፣ ማዯርያ ሳይሰጧት፣ 

ከመንዯሩ ዯርሳ ፣ ከቀየዋ ስትገባ ፣ 

ፈርሶ አገኝችው ፣ ዯሳሳ ጎጆዋ ፣ 

አንገት ማስገቢያዋ ፣ ዞሮ ማረፊያዋ። 

ምንዴ ነው ነጻነት ፣ የታል እኩልነት? 

ልጅ ያሳዯገችበት፣ ሁለን ያየችበት፣ 

ዯጉንም ክፉውን ፣ያሳሇፈችበት፣ 

አሇመጠሇያ ፣ እንዳት ይፈርሳል ቤት፣ 

መቼ ተከበረ ፣ ሰብ አዊነቷ፣ 

የዜግነት መብቷ፣ ኢትዮጵያዊነቷ፣ 

 



 

ከመንዯሯ ስትዯርስ ፣ እንባዋ አቅርሮ፣ 

ሃዘኑ ጠንቶባት ፣ ኑሮ ከፍቶ መሮ፣ 

አንገቷንም ዯፍታ ፣ መሬት ስትቆሮቅር፣ 

እኔ ማነኝ ብላ ፣ ራሷን ስትመረምር፣ 

ከመሬት ተኝታ ፣ አልጋ እንኳን ሳይኖራት፣ 

የክረምቱ ውሃ ፣ እያረሰራሳት፣ 

ተፈጥሮ እንኳ አምሮ ፣ እየፎከረባት፣ 

ዴንጋዩ ጎርብጦ ፣ ጎኗን እየወጋት፣ 

አላስተኛ ብሎ ፣ እንቅልፍ እየነሳት፣ 

ኩራዝ እንኳ ፣ የላት ጋዙ ተወድባት፣ 

ራሕቡ ጠንቶባት ፣ ሆዴ ጊዜ ሳይሰጣት፣ 

ተቸገረች ብሎ ፣ ሇሷ ማን ዯረሰ? 

ከአጠገቧ ሆኖ ፣ ማነው ያሇቀሰ። 

ደሮ ደሮ ያኔ፣ ብሶቷን የሚነግር፣ 

ካዯባባይ ወጥቶ ፣ ስሇሷ የሚያመር፣ 

የዲመነው ዯምኖ ፣ ሰማዩ ሲጦቅር፣ 

ወጣቱ ነበር ፣ ወጥቶ የሚኮሳተር፣ 

በኅብረት አንዴላይ ፣ ዴምጹን አሰምቶ፣ 

ምዴር ቀውጢ ሆና፣ ት/ቤት ተዘግቶ፣ 

ነበር የሕዝብ ዴምጽ ፣ ተሜ ተማሪው፣ 

ኮስታራ ጠበቃ ፣ ተከራካሪው። 

ዯርግ እየተኮሰ ፣ በጥይት ሲቆላ፣ 

ዯም እያፈሰሰ ፣ ሕጻናት ሲበላ፣ 

”በሃይል በትግል ነው ነጻነት የሚገኝው…” 

ብሎ እየፎከረ ፣ ጅግና እየዘከረ፣ 

ግልብጥ ብሎ ወጥቶ ፣ ብሶት የነገረ፣ 
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ያቆራጥ ተማሪ፣ አሁን የት ዯረሰ? 

የነሱ ጅግንነት ፣ ሕዝብ ያንቀሳቀሰ። 

ባልበላ ባልጠጣ ፣ ምግብ ቀርቶብኝ፣ 

ጅግና እወዲሇሁ ፣ እንዱሁ ጥሎብኝ። 

ምን ትጠብቃሇህ አትነሳም ወይ 

የወያኔ አገዛዝ አይበቃህም ወይ!! 

ተነስ በወያኔ ፣ አሳየው ክንዴህን፣ 

ጅግና መሆንህን ፣ ኢትዮጵያዊነትህን። 

ብሶትሽ ብሶቴ ፣ ጭንቀትሽ ጭንቀቴ፣ 

ከተራራው ጀርባ ፣ ያሇሽው እናቴ፣ 
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