EthioLion
ጐጃም ባህርዲርን እንዯተረገጡ፤
‘ፔዲን’ የዘረፉ፤ ‘ፓሉን’ የሟጠጡ፤
ብረት ከፋብሪካው፤ ሞተር እያወጡ፤
ወንበር፤ጠረጴዛ፤ስሌክ እየቆረጡ፤
ወናውን ያስቀሩ፤ቢሮ አገር ያነጡ፤
ትውሌዴ መመማሪያ ተቋማት ያሳጡ፤
ዲቦም መጋገሪያ ጉሌቻ የዋጡ፤
ጥፍት ምግባራቸው በተንኰሌ ያበጡ፤
አገር እምብርት ሊይ ዯም እየመጠጡ፤
ሃያ ዘመን ባሌገው በዓሇም ሲቀመጡ፤
የጐጥ ‘ጉጅሉዎች’ አበሻን ሲቀጡ፤
ሇሚሉዮን ሲቃ ዯንታ የማይሰጡ፤
ገዴበው ሕዝብ-አገር አሳር እያሳጡ፤
በዯም የከበሩት የተንበሊጠጡ፤
አቅም ቢሰጣቸው ‘የዯዯቢት ፎጡ’፤
ጣናንም አባይን ካፈር ባሰመጡ።
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ከጠሊት ተዲርተው ‘እየሸረሞጡ’፤
የታሪክ፤የሐገር ማተብ የቆረጡ፤
ኪታብ ያረከሱ፤ የተመሊሇጡ፤
ሲዘርፍ እንዲሌኖሩ፤ጥሪት ሲሟጥጡ፤
ከመቸ ወዱህ ነው የሚሽቆጠቆጡ፤
እንዲዛኝ ቅቤ አንጓች፤ የሚንቆራጠጡ፤
በአባይ ጣና ግዴብ እንዳት አፍ አወጡ፤
‘ባህር ማድ’ ተሻግረው እየቀሊወጡ፤
‘እናት አገር ጥሪ’፤የወር ዯመዎዝ ስጡ፤
የአባይ ‘ቦንዴን’ ግዙ፤ ነፍሳችሁን ሽጡ፤
‘ኢንቨስትመንት’ አምጡ፤ ‘ሺህ ድሊር’ አዋጡ፤
በአጽማችሁ ይታነጽ የባጡ፤ የቆጡ፤
አገር አያውቅ ይሆን ‘ሲያስማሙን’ ሉሸጡ።
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የጐንቻው!

መተማ ጋምቤሊን፤ ሃራጅ እየሸጡ፤
ባዴመን በሰባ ሺህ በዯም የሇወጡ፤
ኢትዮጵያን አካሏን እየቆራረጡ፤
ዛሬ ከመሻሸ በአባይ ሉሸቀጡ፤
የሰው አዙዎቹ በዯም የሰመጡ፤
እትብት ማተብ ክዯው ጽንስ እየቆረጡ፤
ሇስሌጣን፤ሇንዋይ፤ ሰክረው የቋመጡ፤
ስዴ አዴገው በመረን ምግባር ያሌታነጡ፤
በሐገርና ሕዝብ ታሪክ የዘቀጡ፤
ዯረቅ ሌሳናቸው ሇጥፋት የመጡ፤
ወንዝ የሚያነጥፉ፤ ሐይቅ የሚመጡ፤
እንዯዚህ ከመሸ አባይ የሚሮጡ፤
ምን ቢያቃዣቸው ነው እንዱህ የቀነጡ፤
ሉገዴቡ አይዯሇም ቀጥፈው የሚንጣጡ፤
‘ቦንዴ’ መናጃ እንጅ ማዕበሌ እየናጡ።
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ሃያ ዘመን ሕዝብን የተፈናጠጡ፤
አገር-ሕዝብ አክስረው በግሌ የናጠጡ፤
ዏይን የሊቸው ጉድች፤ ዯረቅ ያፈጠጡ፤
በሌተው አይጠረቁ፤ አጽም የሚግጡ፤
ውሌ-ሌክ የላሊቸው ግብር ያሌተቀጡ፤
በጨሇማው ነግስው በቀን የማገጡ፤
በ59ኛው ዯቂቃ እሚንጣጡ፤
ግዴብ ቦይ-ቀዯዲ የሚወጠወጡ፤
የሇውጡን ማዕበሌ አቅጣጫ ሉያሳጡ፤
የሚያዘናጉበት ላሊ መሊ ቢያጡ፤
ክተት ሲዲዲቸው በጦር ሉቀናጡ፤
በግፍ የተካኑት ዋሽተው የዘቀጡ፤
ግራ ሲገባቸው ይጨብጡት ሲያጡ፤
ሰሚኒያ ‘ቢሉዮን’ መዋጮ ሉቀጡ፤
አባይ ጣና ብሇው አዱስ ወሬ አመጡ።
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ካናዲ፤አሜሪካ፤ አውሮፓ ተሊጡ፤
የሱማላ ጀላ፤የጐጥ ‘ተኩሊዎች’ እየመራረጡ፤
እንዯ እቃ ተጭነው በሚገሊበጡ፤
አንዲች ጋግርታሞች፤ ሰው የሚራገጡ፤
ውይይት አይሹም አንሰው ሲያንጓጥጡ፤
ከዱያስፓራው ቁጣ ሸሽተው ሊያመሌጡ፤
ከአዲራሽ ተባረው ‘ዋሻቸው’ ሲሮጡ፤
በበር ተንዯርዴረው ጓዲ ፈረጠጡ፤
ገዴሇዋት ኢትዮጵያን በስሟ አያሊግጡ።
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ምን ሰምተው ነው ዛሬ ‘ነብይ’ የሚያሪጡ፤
አባይና ጣና ዱስኩር የሇጠጡ፤
ይሌቅ የዘረፉን ይመሇስ በቅጡ፤
ባሌከፈለት እዲ ቅዥት ከሚያምጡ፤
ጣናን ሉያዋሌደ መንታ በየሸጡ፤
አባይን ከትረው ጓሯችን ሉያጠጡ፤
የቁጥሩ ሉቃውንት ‘አሃዝ’ የሚፈሌጡ፤
ዯርዘን ዜሮ አባዝተው የሚቅበጠበጡ፤
ሰማኒያ ቢሉዮን እዲ የሚያንጡ፤
ሲገፉት በኖሩ፤ ከዲጥ ወዯ ማጡ፤
እየተጣዯፈ ፍርዴ በምዴር ቀውጡ፤
ዓሇም ወይስ ‘ነብይ’ የተሇዋወጡ፤
ጽዴቁ እንኳ ቀርቶብን ኩነኔው በቅጡ፤
እርም አንጀራ አጥጦን ማሰፈራሪያው ወጡ፤
በአባይ ጣና ወሬ ጮማ እየቆረጡ፤
ምን ያገሱብናሌ ጮቤ እየረገጡ፤
ሽሮ አሳረሩብን መሇስ አሇቅጡ።
የጐንቻው!
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