
ብሓጎስ ገ/ክርስቶስ 

 

 ሜዳ ፀቢቡ 

እቶም ተረፍ መረፍ ሕሉፍ ስርዓት ናይ ፖለቲካ ዓዋሉ 

ሜዳ ፀቢቡና ኢሎም ዘሽካዕልሉ 

ፅውፅዋይ የብዝሑ ናይ እማን ከምስሉ 

ኣብ ባይታ ዘየለ ሓሶት እናኾሓሉ፡፡ 

      እቲ ሜዳ ለጥ ዝበለ እንተሎ ብሰፊሑ 

      ሓሶት ዝቐብኡ ከም መፅዓን ዝስብሑ 

      ባዶ ኢዶም እንትቐርዩ በድውይ ፖሊሲ 

      ሜዳ ፀቢቡ ይብሉ ዝቖነጨ ክሲ፡፡ 

ካብዚ ካበዚ ኢሎም ዝተጠራቐሙ ዓርሲ 

ሕገ -መንግስታዊ ስርዓት ንምፍራስ ዘጫንው ፈርሲ 

ኣደብ ግበሩ ስለ ዝተብሃሉ 

ሜዳ ፀቢቡ ኢሎም ተንኮላት ይስሕሉ፡፡ 

       ሕጋዊ ውድድር ስለ ዝሕርብቶም 

       ሜዳ ፀቢቡ ዝብል ዒባራ ምኽኒት ኣሊሞም 

       እቲ ዕላምኦም ስለ ዝሰየሐ 

       ብሜዳ ፀቢቡ ይዝምሩ ወግሐ ፀብሐ፡፡ 

እቲ ዝደጎልዎ ረመፅ  

ክውላዕ ዝደልዩ ዘይግቡእ ዓመፅ 

ተስፋ የብሉን ይቕበፁ 

ከም ኣያ ወዓግ ከውሒ ይልሓፁ፡፡ 

        ፎቖዶ ኢምባሲ ካብ ዘስምዑ ዘይተቐደሰ ኣውያት 

        ሜዳ ፀቡቡ እናበሉ ዝጠርዑ ከም ጥዑያት 



        ይመሃሩ ካብ ሕሉፍ ተመክሮ 

        ስልጣን ምዕታር ከም ዘየዋፅእ ብጓሮ፡፡ 

ክለሃዩ እንተይሎም ብዴሞክራስያዊ ኩዳ 

ሓጓፍ የብሉን ሰፊሕ እዩ እቲ ሜዳ 

ሜዳ ፀቢቡ ዝብልዎ ሸሃረት 

ጉልባብ እዩ ናይ ድኹማናት ስብከት፡፡ 

        ሜዳ ፀቢቡ ዝብልዎ ቱታ 

        ዓዲ ዓዲ ዝዕንብር ብሓሶት እንብልታ 

        ነዊሕ መንገዲ ዘይወስድ መፀለምታ 

        ምኳኑ ፈሊጥኩም ኣውፅእዎ ጥሮታ፡፡ 

              ኳኲቶ 

ደቃቅ ክንዲ ሕምቶ 

መቀንዘዊት ከም ጥዕምቶ 

ዕላማ ዘይብላ ዘይትወቅዕ ሽቶ 

ትሕቲ ርግቢት፣ ትሕቲ ባሪቶ፡፡ 

             ፅግዕተኛ ቦነፓርቲ 

             ምፍጣራ ዘይዲንቂ ልኽፍቲ 

             ፃህያይ ልምዓትና ሕልክስቲ 

             ዘይዓሌትና ጦፈኛ መሳፍቲ፡፡ 

ፀረ- ምህርቲ መበስረዊት  

ዓለቕቲ ሰላምና መቐንዘዊት  

ቅልፅም ዘይብላ ተሰባሪት 

ኣብ ፍራስ ዳስ መጣቕዒት፡፡ 

            ምእንቲ ዝላ ከይነመዝግብ ክትወግኣና 

            ተንኮል ኣሊማ ምስ በላዕትና 



            ጋህዲ ከይኸውን ሕልምና  

            ጓል እኖኣ ክትወገወእ ሸሪኻ ምስ ጓና፡፡ 

ንሕና ንፈልጥ ብሚሐ እንትንተር 

እንትጎሓፍ ብሐኸፈር  

ከም  ፃህያይ እንትሓርር  

እምበር 

መዓዝ ተጀመረ ንኳኲቶ ወንበር፡፡ 

              ይንቀል እምበር ከምኡ ‘ውን ይድርበ 

              ሱር መሰረቱ ይጠፍእ እንተይ ዓምበበ 

              ዕድሚኡ ይሓፅር እንተይ ሰየበ 

              ብዘይ ፍትሓት ይቕበር ይበሃል ሓመድ ድበ፡፡ 

ከይጫለደ  

ከይገወደ 

ከይዘመደ-ከይነጎደ  

ከይሰደረ ከይወለደ 

            ይምከን ኳኲቶ ዝግናይ  

            ከም እኽሊ ለማኒት እርይራይ 

           መባልዕቲ ድሑራት ጠበቓ ሃፀይ፡፡ 

መዓዝ ተርኣየ እንትሽመት ክርዳድ  

መን ይናፍቕ ክሕቆፍ ምስ በረድ 

መን እሺ ይብል ከም ወጠጦ ክሕረድ 

ብኳኲቶ ክግረፍ መሊሱ ክርዕድ፡፡ 

            ውሕሉል መስመርና ዝረኣየ ህዝቢ ሃንደሳ 

            ብካርዲ ቀፅዓ ከም ጨው ደቆሳ  

            ጥርሓ ተመለሰት ሓመድ ልሒሳ  



            ኣብ ክንዲ ዓወት ውድቀት ተደቢሳ፡፡                                      


