A poem about the exremist professor Al
Mariam
ኣየ የ ተማረ ዶንቆሮ
ምንስ አድርገ ሃ ል ድሮ
ተማርኩ ተብሎ እሮሮ
አየ ፕሮ እንዳንተ አልታየ ም ዯንቆሮ
የ ወዯቀ ፖሇቲካ ከማራመድ
ይሻልህ ነ በር ብትሆን አመድ
እኛ ኢትዮጵያውያን ነ ን ካንተ በፊት
ያንተ እሮሮ አይበግረንም ሇጥቂት
የ ወረቀት ጀግና ቅጡያልታወቀ
እንዃን የ ወረቀትህ የ ጠብመንጃህንም ዯቀቀ
ያላንተ ማን ኢትዮጵያዊ
ያላንተ ማን ዘመናዊ
ሌላውአተላ ምናምናዊ
ምንስ አድርገ ሃ ል ሇስም ፕሮፌሰራዊ
ያዘንክ ትመስላሇህ ሇኢትዮጵያዊ
ማን ያልተሰቃየ በስርአታቹ
ከመቶ ዓመት በላ ይ ኢትዮጵያን አቆራምዳቹ
ስንገ ዯልና ስንዘሇፍ የ ት ነ በራቹ
ፕሮ ፕሮ ፕሮ
በማታውቀውገ ብተህ አትበል እሮሮ
በክልላችን አታነ ሳም አምባ ጓሮ
ዘመኑ ሁለ ተቀይሮ
ትመላሇሳሇህ በራስህ ጓሮ
የ ሌላውስ አይሰማህም እሮሮ?
ምነ ውድካምህ ከንቱ ዘንድሮ?
አንተ እድል አግኝተህ ሇአስተምሮ
እኔ ተረግጬ በኑሮ
በራስህ እንጂ አትናገ ር በኔ
ስታሁን ካልተሰማህ ኩነ ኔ
ግድ የ ሇህም የ ራሴ ይሁንብኝ በኔ

ኢትዮጵያዊ ነ ኝ እኔ
አፍ አሇኝ በሁለ ዘመኔ
ጀሮ አልነ በረህም የ ሚሰማ ሇኔ
ሇራስህ ብቻ ቁም አይዯሇህም ሇኔ
አገ ራችንን አድርገ ህ ሁለ ጊዜ ሰኔ
አይገ ባህም እንጂ ወሬ የ ሇህም ሇኔ
ሇራስህ ብቻ አውራ እንዳይሆንብህ ኩነ ኔ
ነ ገ ር ሆኖ እንዳይወስድህ በሰኔ

ጤና ይስጥልኝ አይጋ ! እንዯምን አላ ቹ? እኔ እግዚአቢሄር የ መስገ ን እስተአሁን ዯህና ነ ኝ።ኣል ማሪአም
የ ሚባል ፕሮፌሰር የ ጻፈውን ጽሁፍ አነ በብኩና በጣም ተገ ረምኩ! ገ ትሜዯግሞ በጥፊ እንድሇውተገ ዯድኩ።
ኢትዮጵያ እስካሁን ጽንፈኞች አልነ በሩዋትም አሁን ግን ኢትዮጵያውያን ምን ይሻሇናል ብሎ የ ሚያወራ ወሬ
ከማምጣት ይልቅ በውጭ ሆኖ የ ድሮ አገ ዛዝን እንዯገ ና ሇመመሇስ አምባ ጓሮ ሇማምጣት ላይና ታች እያሇ ነ መሆኑ
በጣም በማዘን ነ ውግጥሜን ሇመግጠም የ ተገ ዯድኩት።ኢትዮጵያ ያባቷንና የ ናትዋን መርጣ ወዯፊት እየ ገ ሰገ ሰች
መሆኗኣን እያወቀ፤ አሁን የ ድሮ አመሌን ማረጋገ ጥ ካልቻልኩ በመቼም አልችልም በማሇት ሇኢትዮጵያ የ ማይሆን
ወሬ በማውራቱ በጣም ያሳዝናል። ጅብ ብቻ ነ ውየ ሌላ ካልበላሁ ብሎ እሮሮ ውስጥ የ ሚገ ባ!
በመጨረሻ ኣቶ ፕሮፌሰር ኣል ማርያምን የ ምሇውቢኖረኝ ራስክን እና ብሄርክን ብቻ ወክሇህ ሇመናገ ር ብትሞክር
ምሁርነ ትክን ታረጋግጣሇህ ስሇኔ ና ስሇ ቢሄሬን ግን ወኪል አሇመሆንክን እንድታውቅልኝ ይገ ባል!
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