
ኖቤልም ሲያንሰው ነው 

ሊሸለም ነው አሉ - ኖቤል ሽልማት!  

የኢትዮጵያ ጠቅላይ - የቄሮው አባት   

ገዳይና ሟችን - ይቅር ሳያባብል  

አቀላቅልሎ ይዞ - በሰላም መሸለል  

በአብይ ካልሆነ - እንደምን ይቻላል? 

ሰው እየነቀለ - ችግኝ የተከለው   

እየተካ አይደል ወይ - ያውም የኔ ያለው 

ከተማ መቀየር - ህልምና ግቡ ነው። 

  ሲያንሰው ነው ሽልማት - አድናቆት ሙገሳ  

በአብይ መንበር ላይ - ኦነግ ባይነሳ  

ማን ያሳየን ነበር - የሄን ሁሉ አበሳ 

ጎንደር ቤኒሻንጉል - አጣየ ላለቀው  

ከሚሴ ለሞቱት - ህፃናት ግድያው 

ጌዲዮ ተሰዶ - በርሀብ ላለቀው 

ኦዴፓና ኦነግ - ህብረት ቢፈጥሩ ነው  

አብይ ለጭፍጨፋ - ተጠያቂ እናርገው! 

ሶስት ሚሊዮን ወገን - ባፈናቀለበት  

አስራ ስምንት ባንክ - በተዘረፈበት  

ሰው ቁልቁል እንደበግ - በተሰቀለበት  

ቡራዩ ንፁሀን - በጨፈጨፉበት  

ድፍን አራት ኪሎን - ባፈናቀሉበት  

ለገጣፎ ታርሶ - ስቃይ በታየበት  

ድሀ ለክረምት ጎርፍ - ለተዳረገበት  

በእሳት ባጋዩዋቸው - ቤተክርስቲያናት  



ሰማዕት በሆኑት - አባት መነኮሳት  

ምእመን እያነባ - በስቃይ በጭንቀት  

በመረጋጋቱ - መሸለም አለበት። 

መሸለም ሲያንሰው ነው - እሱ ይሁንበት።  

አዲስ አበባ ኬኛን - በተግባር ያዋለ  

ለስራው መቃናት - ከንቲባ ታከለ 

በተግባር የማይወርድ - ተስፋን ያበሰረ  

እስክንድር ነጋ ላይ - ጣቱን የቀሰረ  

አብይ ባለድል ነው - መቸ ተሰወረ! 

የቀን ጅብ አውጥቶ - የቀን ጅብ የተካ  

ያውም የተራበ - በአብይ የተመካ  

እስረኞችን ፈትቶ - እስር ቤት አናፍሶ   

ስላየን ባይናችን - የእስር ተሀድሶ   

ሳናጣራ አናስርም - ብሎ ቃል በገባ  

ጠረጠርኩ እያለ - ለቃቅሞ ሲያስገባ  

ይሸለም ይወደስ - ይሁን በሚገባ። 

ፈጥኖ የደረሰ - በብርሀን ቅፅበት 

አጋሩ አዴፓ - ጥቃት ሲደርስበት 

መንበር ተቀናቃኝ - መጥፋት ስላለበት 

ያዞ እንባ ያነባ - ከሰው በፊት ደርሶ  

በሰዓት ልዩነት - ወንደለኛ ከሶ  

አብይ አይደለም ወይ - ያጠፋው መላልሶ። 

ተጠርጣሪ ገሎ - አስሮ ባለቤቱን   

ፅንስ የሚያጨናግፍ - የዛ የጠላቱን  

 



ፍትህ እንዲሰፍን - ሰላም እንዲመጣ  

የአማራ ህዝብ አባት - አይቀጡ የሚቀጣ  

መሸለም ነው እንጅ - አይሆንም ባላንጣ። 

ቤተክርስቲያናችን - ኦርቶዶክስ ተጨንቃ  

እባክህ መሪያችን - ዋስ ሁነን ጠበቃ  

ወገናችን ጠፋ - ምእመን ተጠቃ  

ብለው ሲማፀኑት - ኦርቶዶክስ በተስፋ  

እኔ አልጠየቅም - የጠፋው ቢጠፋ  

እኔ አላቃጠልኩም - ቤተክርስቲያን  

ገና ይቃጠላል - በሉ ተመስገን  

ብሎ ያፅናናውን - አብያችንን  

ይሸልሙት እንጅ -ምን እንላለን። 

ቄሮና የእሱ ጦር - በጋራ ሲያድሙ  

መንገድ እየዘጉ - መኪና ሲያቆሙ  

በትዕግስት የሚያልፈው - አብይ መልካሙ 

ኦሮሞን አስፋፍቶ - ተስፋን ማጨለሙ  

ለውጡ እንዲቀጥል ነው - እስኪሳካ ህልሙ። 

አዶልፍ ሂትለርና - ሞሶሎኒ ጥንት  

እጩ ሆነው ነበር - ኖቤል ሽልማት 

አብይ አህመድ ዛሬ - በዘር የነደደው  

በአስተዳዳሪ ስም - የተርመጠመጠው 

መልካም ባሪያ አገልጋይ - ያለ አድልኦ ያልነው 

እንኳን ለፈፀመው - በአይን ላየነው 

የቀረውን ሲታስብ - በእቅድ የያዘው  

የዚህ አለም ኖቤል - ለሱ ሲያንሰው ነው። 



ተፃፈ በዘውዲቱ የማነ 
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