ይጩህ እንጂ ትግሬው!
አይ! የትግራይ መሬ…ት!
ውስጡ ማነው የሌለበት?
ጉራጌው ነው፤ ኦሮሞው?
አፋሩ ነው ፤ ሱማሌው?
ከምባታው ነው፤ ሃዲያው?
ወላይታው ነው፤ ሲዳማው?
ከቶ ማነው የቀረው?
በቅርብ ከሚታወሰን፤
ከአያት ቅድም አያቶቻችን ዘመን፤
ለአድዋ፤ ለማይጨው ብለን፤
ለባድመ ሰልሰን አጉርሰን፤
ስንቱን ‘አረ ስንቱን ገብረን፤
ለዚያ መሬት ለዚያ ወገን፤
ጥቃቱ ጥቃቴ ብለን ተብቅለን፤
ነበር አስካሁን የቆየን።
አይ! የትግራይ መሬት!
በኢትዮጵያውያን ስጋና አጥንት የዳበረ፤
በደማቸው የሰከረ፤
እውን አንደዚያ መሬት ማን አለ?
ትናንት በባእዳን ፤ዛሬ በዘረኞች የበራየ፤
መከራን ተቀብሎ በእሳት የጋየ ፤
በባዶ 6 ልጆቹን ቀብሮ ያሰቃየ፤
እንደ ትግራይ መሬት ማን አለ?
ታሪካችን ይህን ቢያሳየንም፤
ወያኔ ግን ይህን ክዶ፤
“የአክሱም ሃውልት ለሌላው ምኑ ነው?
የሁሉም ታሪክ በዘሩ ነው፤
ትግራይ ምርጥ ዘር ነው፤
ሌላው አናሳ ነው፤”
በማለት ለሚሰብከው
ትግሬው ምንድነው ያለው?
ተቀበለው? ተቃወመው?
እስኪ ድምጹን እንስማው፤
ይናግር አክሱሜው፤ ይናገር አድዋው፤
ይናገር ሽራሮው፤ ይናገር ባድሜው።
ጋሞናጎፋው፤
ሀመርና ሽናሻው፤
ገለብና ኮንሶው፤
አኝዋክና አማራው፤
እንደ ክርስቶስ በሞታቸው ህይወት ሰጥተው
በፈንጂ ላይ ተረማምደው፤
መሳሪያ አውርድ አሉኝ መሳሪያየን ፈታሁ
ከብት ጓሮ እሰር አሉኝ ከብቴን ከጓሮ አሰርኩ
ንብን ምረጥ አሉኝ ሳልወድ ስገዛ ኖርኩ
ያሉኝን ሁል ባደርግ ከመሞትም አልዳንኩ::
የሰው መብት ሳልነካ መብቴን ተጠቅሜ
እንደ ዜጋ ልኖር ቀዬየን ለቅቄ
ከአስር ዓመት በላይ ከኖርኩበት መንደር
ሀብትም ልጅ አፍርቼ ካለማሁት ሰፈር
በቋንቋ ታድኘ ተለይቼ ከሰው

መሬቱን ያስከበሩት በህይወታቸው፤
ቅጥረኛ ሆነው ነው? አገሬ ብለው?
ይናገር እንጂ ይመስክር ትግሬው
እስከ መቼ ነው ሹክሹክታው?
በጥቂቶች ጩኸት ድበቃው፤
ይለይልን እንወቀው
ሰልፉ ማን ከማን ነው?
ከአንዲት ኢትዮጵያ ነው ? በዘር ከተለየው?
በደቡብ አማራው ሲፈናቀል፤
በምዕራብ አኝዋኩ ሲገደል፤
በምስራቅ ሱማሌው ሲቃጠል፤
ኦሮሞ ሲረግፍ እንደቅጠል፤
አይገርምም ትግሬው ዝም ሲል!
ሁሌም የባዕድ ወረራ ገፈት ቀማሽ፤
የድህነት ማዕድ ተቌዳሽ፤
አያስፈልግም ብሎ ነው የክፉ ቀን ፈጥኖ ደራሽ?
ያ! ወገኑ አሳሩ አይለቀኝ ባዩ፤
መከራ ፍዳውን ተቀባዩ፤
እንዲህ ሲሰቃይ እያየ፤
እንዴት አስጨከነው ?
እንግዳ አክባሪው ለሰው ተጨናቂው፤
ለራቱ ሳይተርፈው ብሉልኝ የሚለው፤
ደጉ የትግራይ ሰው?
ምን ቢመቸው እንኳን ፤
ቢደላው ሥርአቱ ፤
የኛ ልጆች ናቸው ባለስልጣናቱ፤
ቢያጠፉም ይሁኑ ብሎ ከማለቱ፤
የሚያልቀው ወገኑ፤
ይጥራው አንጂ ደሙ፤
ሃዘኑ የቆጨው፤
ውለታው ይሰማው፤
ይናገር ይመስክር፤
ይጩህ እንጂ ትግሬው።

ነገ የአንተ ተራ ነው
(ይግዛው እያሱ)

ካገር ውጣ ተባልኩ ሀብቴን ቅርሴን ዘርፈው::
አገሬን ለቅቄ ወዴት ነው ምሔደው
ሚስቴን ልጄን ጥየ እንዴት ነው ምኖረው
ግራ ተጋባሁኝ ቆም ብየ ባስበው::
አማራ እንደውሻ ውጣ ውጣ ሚባል
ምን ስላረገ ነው ታድኖ ሚገደል?
በባዶ እግሩ ታግሎ መከራውን ባየ
ለነፍሱ ሳይሰስት ኢትዮጵያን ባቆየ
እንዴት መኖር አይቻል በገዛ ሀገሩ

እንደ አውሬ ሚሳደድ በዱር በገደሉ::
እያየ መሞቱ ዝም ማለቱ በዛ
ቢተውን መልካም ነው ቅያሞ ባይበዛ::
መሳሪያ እንደፈታን ከብትም ጓሮ እንዳሰርን
ከአገር ውጡም ሲባል ከአገር እንደወጣን
ፀጥ ብለን አናይም ሚስት አምጡ እስከሚባል::
ግፉ በዝቶአል በጣም ዘራችን ሊያልቅ ነው
ተነሳ ወገኔ ነገ ያንት ተራ ነው::
ኢትዮጵያዊ ሁሉ በግፍ ምትገዛ
በቃን ብለን እንቁም አንየው በዋዛ::
በጋራ እንሰለፍ በለውጥ እንታደስ
አንድነት ሀይል ነው የጠላውን ሚያፈርስ::
ኦሕዴድ ደህዴን ብአዴን ቢባሉ
እንኳን ለህዝባቸው ለራስም አይሆኑ::
ሲሰደብ ዝም ሲል ሲባረር ዝም ሲል የኖረው አመራር
ዛሬ ተነፈሰ የሆዱን ሁል ሚስጥር::
ዕድሜው ለጡረታ መድረሱን ሳያውቀው
ጡረታ ነህ ሲባል አዎ ትክክል ነው
ብሎ እጅ የነሳ ባደባባይ ቆሞ
ዛሬ ወጣት ሆኖ ተሾመልን ደግሞ::
ይህ ነው እንግዲህ ሕዝብን የወከለው
ህሌናውን ሽጦ ለሆዱ የደረው::
ሌሎቹም ቢሆኑ ከዚህ አይለዩ
ሁሎችም አንድ ናቸው በስም ቢለያዩ::

አገርን ፍለጋ
(ዬሴፍ ዘካናዳ)

የጨርቋን ጫፍ ጥለት
በአቧራ ነትቦ ባንዲራ ያለበት
ጭምድ ድ አርጎ ይዞ ህፃኑ ጠየቀ
ግራ ቀኝ እያየ እየተሳቀቀ
“አገራችሁ ሂዱ” ሰዎቹ የሚሉን
የት ነው አገራችን?
ጥለትሽ ላይ ያለው ያገርሽ መለያ
የት ናት ኢትዮጲያ?
የት ጋር ተጀምራ የት ጋር ነው ምታልቀው?
አፈርና ወንዙ ባህል ሐይማኖቱ ይት ጋር ነው ሚለየው?
እዚህ አይደለችም? ወደምንሄድበት እዚያናት ኢትዮጲያ?
ወጥተን ነበር እንዴ ከናታቻን ጉያ?
ውስጥ ሆነን ውጭ ነበርን?
እንደዚ ጨክነው አጣድፈዉ ሚገፉን
ወዴት ነው ምንሄደው?
ወዴት ናት አገሬ?

ወጥተን ነበር እንዴ ከአገር ከድንበሬ?
ኧረ ቆይ እማማ
እስቲ ልጠይቅሽ ጉዳችንን ልስማ
ታላቅ ወንድማችን እውጪ አገር ሚኖረው
እሱም ይባረራል? ጦቢያን ይፈልጋል?
ንገሪኝ እማማ?
ይሄን ነገር ልስማ?!

