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የስደተኛ እህቶቻችን አሰቃቂ ገጽታ!
የጎንቻው!

በቋፍ የተንጠለጠለውን ቀልቤን፤በሓሳብ የሳሳውን መንፈሴን፤
በሬዲዪ ሞገድ የቃተተውን በተመስጾ፤የአተኩሮውን፤
ለሳምንቱ ‘የአዲስ ድምጽ ሬዲዪ’ በጆሮየ የገራውን፤
አስትባቅቼ የምሰማውን፤ በወገን አበሳ ሳባንን፤
ድንገት እንደ ማዕበል አናወጠው ‘ሰውነቴን’፤
አስረግጦ፤ እስኪገባኝ ተፈታትኖ ማንነቴን።
ቀዝፎ እዝነ-ልቦናዬን፤የሰማሁት መጋኛ እስትንፋሴን ሰርቆ፤

m

ተናነቀኝ ውስጥ አንጀቴን በክርኑ ፤ጠብስቆ፤ደስቆ፤

n.
Co

ብስጭት፤ቁጭት፤ሀዘን፤በደል በውስጤ ታምቆ፤ተፈራቆ፤
ስሰማ የስደተኛዋ እህቴን የአረብ አገር ገጠመኝ ስላቆ፤

‘ኢትዮጵያ ብሎም አገር፤ መንጋ ርሃብተኞች!’ ሲላት ንቆ፤

Li
o

ቁስል ሆኗት የእግር እሳት የሚያንገበግብ ተጣብቆ፤

የሚያገረሽ፤የውስጥ ህመም፤ከአገራችን ከቤታችን፤ተሰንቆ፤

hi
o

ዘመን የማይሽረው ጠባሳ፤ የሚሰደድ የሚያሳድድ እርቆ፤
አሜሪካም ተከትሏት ያ ክፉ ጽዋ መጥፎ ጥብቆ፤

Et

አንገት አስደፊ፤ ሰድቦ አሰዳቢ አሸማቆ፤
የበደል ስደታችንንማ ማን ጠይቆ፤ማንስ አውቆ።
በምግብ ሳይሆን በቆሻሻ ተስፈኞች፤ የሚያስዘልፍ፤ የውርደት ማነቆ፤

አንገት ሰባሪ፤ ጥቁር ካባ፤‘ልባሳችን እንጥቁሉ’ ማጠቆ፤
በሰው አገር የሚገርፈን የሚያስገርፍ፤ እንደ ሰደድ ሞሽልቆ፤
ዳግም ሚሊዎኖች በርሃብ፤በቸነፈር፤ አጥንታቸው ወላልቆ፤
በዓለም ጉድ ሲባል፤ አሥራ ሁለት ሚሊዮን ሕይዎት በጣር ተጨንቆ፤
እንጋታለን ስደተኞች ስድብ ውርደት በዋንጫችን፤ ተጠምቆ፤
የአገር ጥሪት፤ ቋቷማ፤ ተሟጦ፤ዛሬም በገዥዎች፤ ሕዝብ ከአፉ ተነጥቆ፤
በወያኔ ቢሊኔሮች፤ ብር-ዶላሩ፤በውጭ ባንክ ታጭቆ፤
ልመና እንጅ፤ አጽም አንቅቦ፤ ፍትህማ ማን ጠይቆ፤
ስደት እንጂ፤ የትውልድ ተስፋው የሚያመክነው መናፈቆ።
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መላ፤ልንመታ፤ውል ልንቋጥር፤ ሳምት ደርሶ፤ሳምንት አልቆ፤
ሰምቶ ሲያሰማን፤ እንዲደርሰን እንዲገባን እውን ጠልቆ፤
በአየር ሞገድ አስተናባሪው በድምጹ ሃሩር ልሳኑ፤ ደርቆ፤
ሲሰናበት በትካዜ፤ ጉሮሮው በብርቱ ሃዘን ተስረቅርቆ፤
ያቃጭል ጀመር በኃሊናዬ፤ እየናኘ፤የሃሳብ መንጋ፤ተጨናንቆ፤
ንጦ አስነሳኝ እንደ ህመም አስጨንቆ፤ ‘ሰውነቴን’ አጠያይቆ።
አናውጦ ሲያዝመኝ የእህቴ፤ተማጽኖዋ፤ በደም ስሬ እየዋኘ፤
ስንቆራጠጥ፤ የሚጋይ ብሶቴን በውስጤ አዳፍኘ፤
እያባበስኩ፤ እንባ ያቀረሩ አይኖቸን ጨፋፍኘ፤
በህሊናዬ ሸፍትኩ፤ በእውን ልነቃ ባንኘ።

n.
Co

ከንቱ፤ሸሽቼ፤ ፈርቼም ላላመልጥ፤

m

ዳግም ስገልጥ፤ሳገላብጥ፤ገጥ፤በገጥ፤

እንደ ገና ብርክ ያዘኝ ‘ሲኤን-ኤን’ ሳዳምጥ፤
በሊቢያ፤ የጋዳፊል ልጅ የ‘እመቤቷ’ ሲኦል፤

Li
o

እውነትም ሰው፤በላዋ፤ ‘ካኒባል’፤

በኢትዮጵያዊቷ፤ ስደተኛ ወጣት፤ የፈጸመችው፤ በደል፤

hi
o

በፈላ ውሃ አካሏ እስኪጋይ፤ ስትቃጠል፤
በምድር ገሃነም፤ የሚዘገንን የቁም ቁስል፤

Et

ሁለመናዬን፤ በንዴት አኮማትሮኝ ሲገነፍል፤
አረገፉ፤ ጥንድ አይኖቼ፤ የሚፋጁ፤ የእንባ እንክብል፤
አልገርፍም ባለች፤ ህጻን ልጅ፤ የጨዋዋ አበሳ፤ አበሻዋ ጉብል፤
እጅ እግሯን አሥራ አፏን ሸብባ፤ በውል፤
አቃጠለቻት ሰይጣኗ እመቤት፤ በፈላ ውሃ ሲዖል፤
ባዶ ቤት ዘግታ፤ በርሃብ፤ ስቃይ፤ ገርፍ ልትገድል፤
ማን ይድረስላት፤ ምስኪኗ እህቴ ወድቃ ወለል፤
ከአናት እስከ እግሯ፤ በቁሟ ስትቀቀል፤
አገር የላትም? ወገን የላትም? ዜግነቷ ሲጓደል፤
መንግሥት የላትም?፤ እናት አባት፤ ለሰውነቷ የሚውል፤
ወንድም የላትም፤ ለመከራዋ፤የሚደርስ፤ የሚያስጥል።
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ምነው! ምነው! ምነው! ፈጣሪዬ፤ አንተም ጨከንክ፤
ምድረ-ሰገንተህን፤ ለአምባገነኖች፤አወረስክ፤
ገዥዎቻችንን በጭካኔ ሞልተህ አደነደንክ፤
አማኞችህን፤ የዋሆችን በዓለም ዙሪያ እያስበተንክ፤
በመነሻ፤ መደረሻን፤ እያሳደድክ፤
በቅጣት ፣ማዕበል፤ ሕይዎታችን እያሳወክ፤
ስንቱ እንደ ወጣ ቀረ፤ ባንተ ሲያመልክ።
በቀይ ባህር፤ በስደት መርከብ፤ የሰመጠው፤
በባዕድ አገር ዘብጥያ፤ እድሜ ይፍታ የታጐረው፤
በየበረሃው እንደ ቅጠል የረገፈው፤

n.
Co

አንገፍግፎት ከፎቅ፤ የተፈጠፈጠው፤

m

በሃሩሩ፤ በውሃ ጥም አሸዋ የቃመው፤

ኧረ ስንቱን ማን ይቁጠረው?

በየጦሩ ቀጠና የሚርመጠመጠው፤

Li
o

በበሽታ፤ በቀማኛ፤ ቁም ስቅል የሚቀጣው፤

ልጁን፤ሚስቱን አስደፍሮ፤ በጐዳና የተቀማው፤

hi
o

ስብዕና ክብሩን ያጣው፤ በውርደት የተቀጣው፤
ሊያመልጥ ይሆን፤ ሞቱን፤ ሙቶ፤ እንዲኖረው፤

Et

በሃገሩ፤ ቋሚ አልቅሶ እንዳይቀብረው፤
ሞቱን ይሆን? አሟሟቱን፤ የመረጠው፤
ከአገሩ ነው፤ ከህሊናው፤ የሚሸሸው።
የጐንቻው! yegonchaw@yahoo.co.uk

http://www.ethiomedia.com/andnen/2845.html - Gaddafi’s Son Wife Burnt the Face
of Ethiopian Woman
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