‘ወያንኛ-ሽብርተኛ !’

EthioLion

….. የመጨረሻው መጀመሪያ !

….. የጏንቻው ! ……

ዋሻ ሰይጥነው እንዯ አጋንንት፤
እጸ-ፋሪሱን ከቃሙበት፤
ቆሪጥ እምነቱን ከበለበት፤
በአጥፍቶ መጥፋት የተካኑት፤
ሽብር አንግሰው ቤት-መንግሥት፤
ቋንቋቸው አይዯሌ የዯዯቢት፤
ሰማኒያ ሚሉየን በአጏሩበት፤
ይነዘብናሌ፤ወያንኛ የሽብር፤ሟርት።

m

መንጋ ወያኔ፤ አጋ፤ ጥሌመት፤
ዴሌዴይ በማፍረስ ዲዳ ያለት፤
በር ጥሊቻ፤አፍ የፈቱት፤
መሇስ በክዯት የጠበቡት፤
የተቆሩ በዯም ማቶት፤
ቢሳናቸው ዝሮ ማዬት፤
ታርጋቸውን የዯዯቢት፤
‘ጠባሳቸውን’ ዜንጆሪት፤
ስም አወጡሌን፤የአሽሙሪት፤
‘ወያኔ’ አለን፤ሽብርተኛ በምጠት፡፡
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o
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o

ሰብሌ ቡቃያ እሚያጠፉት፤
ከገማ እንቁሊሌ የተጫጩት፤
ውስጠ-ዯዌ፤እንጅ ትርፍ አንጀት፤
በእዴሜ ሌክ ህመም ከምንሞት፤
ሕዜብ፤ይሇይሌን፤ በመቁረጢት፤
በአንዯዴነት ዓርማ በሁሇት ጣት፤
ፍርደን በምዴር መስቀሌ፤ ችልት።

n.
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በር- ዚራቸው ያዯቆኑት፤
ሲቀቡን ኖረው፤ሞት፤ጥሊሸት፤
ወያኔ ብሇው ጥፉ አርነት፤
የባንድች ልላ መንጋ ጭንግፍት፤
አረማሞዎች ከጫካ ችግኝ የዯቀለት፤
ከጠሊት ፍግ ነው፤የበቀለት፤
አጥፍቶ አጥፊዎች ሽብር እርግምት።

Et

ዚሬስ ማንን ነው የሚያሞኙት፤
በዓሇም ስንክሳር የተፃፉት፤
ስም ምግባራቸው ‘የቴሬሪስት’
አገር ሕዜብ ያውቃሌ፤ጠንቅቆ እውነት፤
ሽብር አውጀው ጅምሊ ሲያስሩት፤
ሱሪ ቀምሲሱን ሲያጎዴፉበት፤
ትዕግስቱ፤ አብቅቷሌ፤ይሇይሇት፤
ዚሬ፤ንዴሮ፤ ትግሌ መስዋዕት፤
መጨረሻቸው ፍርጃ ሰዓት፤
‘መን-ዮኋንስ’ በአዱሱ ዓመት።

እንዳት ቀነጡ፤ የመኑት፤
ዘፋን ሲወርሱ ቤተ-መንግሥት፤
ጊዛ ልተሪ ሲያወጣሇት፤
እራስ አሌቦዎች በየሆዲቸው እሚዴሁት፤
ምዯረ-አጋዙዎች በእትብት ሰንሰሇት እሚሳቡት፤
ራፊዎቹ፤እየሰበሩ፤ የበለበትን ወጭት፤
አጋግው-ተጋግው፤ ምዴረ-በዲ ሉያነቅዘት፤
‘ዓሇም መቅጫቸው’ ‘ስርጥ’ ዋሻቸው ዯዯቢት፤
እየጠራቸው እርም አዘሪቱ፤የፍፃሜያቸው እርግምት፤
አንግበው ቅራቅንቦ፤ ሇቆሪጣቸው ግብር- ጣዖት፤
ያጉዚለ፤ ‘በቃሬዚ፤ እንዯ ፈርዖን ካጽማቸው ጋር ሉቀብሩት።
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ይብቃ! ባለ፤ የቁርጥ ቀን ሌጆቿ፤
የሰሊም ጠበቃዎች፤የነፃነት ታጋዮቿ፤
ብዕር አንስተው፤ባሰተማሩ፤በመከሩ፤
አገር ሕዜብን ከራሻቸው አብሌጦ ባፈቀሩ፤
እውነቱን ሇዓሇም በአዯባብይ በመሰከሩ፤
መሪ አስተማሪው፤ጋዛጠኛው የጥበብ ሰው፤ፕሮፈሰሩ፤
የሕዜብ፤የሰሊም፤የፍቅር፤የነጻነት ቋንቋ በተናገሩ፤
እስክንዴር፤አንዶሇም፤ዯበበ፤ውብሸት፤ስሇ ኢትዮጵያ ታሰሩ፤
ሺህ ወጣቶች፤ አዚውንቶች፤ ጅምሊ ታፍሰው እየታጏሩ፤
በሰሊም ጽናታቸው፤ጀግኖቻችን ‘ሽብርተኞች’ ተብለና፤ተዯፈሩ፤
ከሌጅ፤ከመዴ፤ከአገር፤ተሇይተው በቀነኖች፤ጨሇማ ተወረወሩ፤
ከእንግዱህ በቃ! አገር - ሕዜብ፤ ትግሌ፤መስዋዕት ነው ውሌ እዴሩ።
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የአፍሪቃው ‘ኔቶ’ የቡሽ ሞግዙት፤
ባንዲና ሰሊይ ቀጥሮ እምያምት፤
ሶማላ፤ሱዲን፤ሉቢያ፤የመን የሚባትት፤
ዲቦ እያቀና ታንክ ሸመት፤
ቦምብ አቀጣጥል የእሌቂት፤
ገርፎ ይጮሃሌ እየቀጠፈ፤ሕይዎት፤
ቆርሶ፤ቀናንሶ አገራችንን ሲያጠፍት፤
ርፎ፤አስርፎ እርቃኗን ሲያስቀራት፤
‘ሽብሩ’ ነግሶ የአሳር ምዴር ሲያረጋት፤
በቃ ብሇናሌ፤ ዲር እስከዲር ሌንከት፤
አይዯሇንም! እየተወጋን እምነርሳ አንሰሳት።
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ሃያ ዓመት የጦው፤ የመከራ፤ ማነቆ፤
የተሸከምነው የግፍ ቀንበር ጫናው፤ጠብቆ፤
በትክሻችን ማንጠቢያው በዯም ስራችን ጠሌቆ፤
መጠሊሇፊያ ግማዲቸው በአንገታችን፤ ተሸምቆ፤
የረጉት መረባቸው፤በዯም አረንቋ፤ዯፍቆ፤
የሸረቡት የር ቁንዲሊ በራሳችን ቅጫም፤ሹቆ፤
ዯም በሊሱ ቁንጣናሞች፤ሰው፤ አናቱ ዯርቆ፤
በአዯሩበት የር ሽረሪት፤ ቤት ሃገሩ፤ ተጨናንቆ፤
የመከራ ገፈታው ከዓመት ዓመት ግፍ ተጠምቆ፤
እነሆ፤ ህሌም አሌሟሌ፤ የቅዥት መኑን አውሌቆ፤
የተዯፋው አንገት፤የታገተው አንዯበት ፈንዴቆ፤
የሕዜብ ቁጣ ዲር እስከ ዲር ተጥሇቅሌቆ፤
ሽብር ብሇው ባሸበሩት ቤት አገሩ ተነቃንቆ፤
ምስ ግብራቸውን በአዱሱ ዓመት ጥጅ ጠምቆ፤
እንዱግታቸው ‘የአበሽ-መዲኒት’ እንዱሽራቸው እንቆቆ፤
መንጋ ወያኔን ሉፋረዴ፤ የዯዯቢት የሽብር ካባቸውን አጥሌቆ፤
ተዯውሎሌ፤የመጨረሻው መጀመሪያ ሕዜብ ይታጠቅ አጥብቆ።
የበሊይ ከሆንክ የአባይ አንበሳ፤
ዯግሞም ቴዎዴሮስ መይሳው ካሳ፤
የባሌቻም ከሆንክ፤ግጠመው ጉግሳ፤
ዯፋሩ፤ርዓይ፤ታጋይ ጏሌማሳ፤
የጣይቱም ሆንሽ የውዱቱሳ፤
የመዴረክም ሁን፤የአንዴነት አውሳ፤
የግንቦትም ሆንክ ከአርበኞች፤ ‘ጎሳ’፤
የኢትዮጵያ ሌጆች፤ይብቃን አበሳ፤

አበሻው ተነስ ክንዴህን አንሳ!!!.
የጏንቻው!
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