የጐንቻው!

ምነው ፓትሪያሪኩን ደፈራቸው ሞት፤
መኪናቸው ልዩ አይበሳው ጥይት፤
ተረጋግጠው በእግር ብዙ ገዳማት፤
‘ቁርጥማት ያዛቸው የአጥንት ጅማት’፤
‘ሳይረጉ በአልጋቸው የበቁት አባት’፤
አልነበር በመንፈስ የሚፈውሱት፤
ከቶ ምን ገዷቸው ባልቻ የገቡት፤
‘ሕሙማን ጠያቂው’ በዚያው የቀሩት፤
ከአምላክ ነው ከጣዖት ‘የተዋሃዱት’።
‘ታታሪ በምድር ሥራቸው ኃውልት’፤
ሲኖዶስ ሳይፈቅድ ‘ሞት የሚያንጡት’፤
መርዷቸው በዕለቱ የንጋት ጩኸት፤
ደብር አስለቀሱ ከቅዳሴ ፊት፤
የዝምታን መርዶ ደንቡን የጣሱት፤
ሊባሉ አሸባሪ የሙት ቴሬሪስት፤
‘ብራስልስ’ ሳይዘልቁ እንዲደፍኑ ዓመት፤
ተሽቀዳደሙና ቀብሩን አቀኑት፡፡
አሳሩን ሳይፈታ የትውልድ መተት፤
‘መስቅል ችሎት ሳይቆም ጓዳ ጐተቱት’፤
እንዴት አንድ ሞት ብቻ ተፈረደበት፤
መለስ አረፈ አሉ የሺህዎች መቅሰፍት፤
አፈር መስኮት የለው ሙታን አያዪት፤
ሕዝብ አገር ሲያገግም ገዳዪ ሲሞት፤
ነፍሱን እንደ ስራው አምላክ ይፍረዳት፤
አደብ እንዲገዙ ግፍ ያነገቱት፤
ሱባዔ ንስሃ ደቀመዛሙርት፤
መከራ ዳርቻ አስራት በኩራት፤
አገር ሕዝብ ይማማር እስራት ፍታት።
የተሳሰረች ነፍስ ፍታት ሳይሰጧት፤
እንደ ወጣች ቀርታ እክል ቢገጠማት፤
አሳር ተገንዛ ሁለት ወር ሞላት፤
ነብዪም በምናብ ሳይገልጥልዎት፤
‘ስጋዎን’ በሳጥን እያንኮባቿት፤
በመቅደስ ጓዳዎ ምን ሹክ አለዎት፤
አባ ገብረ መድህን የሟች ነፍስ አባት፤
ሳያቀባብሩ ሙት ሰው በግዞት፤
‘ደባሉ’ ተነስተው የተነጠሉት፤
አንድ ምንጭ አድዋ ማሰሮ፤ማቶት፤
ወደቁ ተዛዝለው ‘ሸክላ ወርቅ’ ማጀት፤
የአራት ኪሎ ሹሞች ፊትና ኋሊት።
አቡን ዋስ ሊሆኑ በላይኛው ቤት፤
ድርብርብ በዓል ጥሰው ፈር የቀደዱት፤
የሁለት ወር ግንዝ ሟቹ በግዞት፤
አንጀቶ’ን አስርቦ አንሰፍስፎዎት፤
አፈር ተቋደሱ ፍስለታን ሻሯት፤
ሟሽተው ከፈን ላኩ ለሟች በስደት ።

ቋሚው ቤተመንግሥት አገረ ስብከት፤
ሕመም እየካዱ አጡ መድሃኒት፤
ሞት የማይሽረው ጉድ ‘የአባቶች ቅጥፈት’፤
ገዥም፤ ጳጳስ ሞተው ሲያነግሱ ውሸት፤
አፈ ልጥጥ ዋሾ እርጉም በረከት ።
መለስ ይመለሳል የእንቁጣጣሽ ለት፤
ዘመን ሊያስቆዝመን የቅዥት ምኞት፤
ከሰማይ ላማችን ሊግተን ወተት፤
‘ያልተናጠ ቅቤ በደረቀ አንጀት’፤
አንጋጠን ተንጋጠን ‘ስንጠራሞት’፤
በባዕድ አገር ከርመው በሳጥን ግዞት፤
በረው ምድር ነኩ መስከረም ሳይብት።
ትዕይንት አየር መንገድ ቀውጢ ትናንት ማታ፤

የሁለት ወር መርዶ ግዝት ቃል ሲፈታ፤
ሹሞች በተዋረድ አልቃሾች በተርታ፤
በእንባ እየተራጩ ደረት ፊት ሲመታ፤
‘ተዋናኝ ተመርጦ’ የለቅሶው ጋጋታ፤
የተጠኑ ቃሎች ‘በድንቆች’ ሲፍታታ፤
ቦሌ ቅንብሩ ስቱዲዩው ዋልታ፤
የሟቹ ኑዛዜ የበረከት ፋንታ፤
የተዋጣለት ቅጅ ‘የኪም ሶንግ’ ዋይታ፤
የሰሜን ኮሪያው በአበሻው ጫጫታ።

ስታንቃቃ ዙፋን ሳታስታምም ቀርታ፤
የእመቤቷ ጸጸት ‘የለቅሶ ድንፋታ’፤
ለአዛኝ ለገላጋይ አለቅጥ ቅጥ አጥታ፤
ንግስቷ አለቀሰች አደባባይ ወጥታ፤
ላትከርምበት ጓዳ ተጠምዳ ግንባታ፤
ጫጉላ ቤተመንግሥት ጡረታ ይዞታ፤
‘ሳባዊቷ ልዕልት’ እሥሥቷ ተባዝታ፤
አገር ቅኝ ልትገዛ ጣራ ተመኝታ፤
የብብቷን ጣለች ኮተት አከማችታ።
የሚያዝነውም ይዘን የሚያለቅሰው ያልቅስ፤

በሺህ የፈጸሙት በራሳቸው ሲደርስ፤
ግን ከዚህ ባለፈ የሚራገበው ጦስ፤
ወከባ በመንግሥት ጐጆ ጥግ ድረስ፤
ገድሎ ማዳን ምጸት ማረሳሻ ውስዋስ፤
የእንባ ጐርፍ ሊያዘንቡ ዘለላ ተፋሰስ፤
ለወያኔው ግድብ ለህዳሴ እንዲደርስ፤
ሕዝብ አምጦ እንዲያለቅስ፤ሃዘን ማቅ እንዲለብስ፤

አይን ጨምቀው ጤዛ የሚቀስሙት ጥንስስ፤
የሚጠጁት እሬት መርዘኛ እጸ-በለስ፤
ገዳይ ማሞገሻ ለሃዘን መደገስ፤
ዙፋን ማማሞቂያ ‘ለዳግማዊ መለስ’፤
ከንቱ እርካሽ ሴራ በሬሳ መልከስከስ፤
ሕዝብ እንዳይግታቸው ‘ምሳቸውን ድፍርስ’።

ወደ አምላክ ዘርግታ ኢትዮጵያ እጆቿን፤
ሕዝቧን እንዲታደግ ዘጠና ሚሊዮን፤
ሸክሟን አነሳላት እጥፍ ድርቡን፤
ከሲዖል አወጣን ‘ወስዶ መለሰን’፤
እኛም ‘መርቀናል’ ‘አንድ ያበሉ አቡን’፤
ደርሷል ጸሎታችን የምዕመናን፤
ኃይል የፈጣሪ ነው እንበል አሜን!።

የጐንቻው! yegonchaw@yahoo.co.uk
22.08.12

ሰውማ ፈራሽ ነው ‘ንጉሡም’ ይሞታል፤
‘አልጋው ቤተመንግሥት ሳሎኑ ቀዝቅዟል’፤
አስከሬን ዘብበው ድፍን ወሩን ቆጥሯል፤
እረፍት እንጂ ሞትን መች ይደነግጋል፤
ሕገ መንግሥታቸው ‘ኃልፈትን’ ያወግዛል፤
መለስ ህያው ናቸው ዜናቸው አብሏል፤
በትር ምርኳዛቸው ሞት እራሱን ገድሏል፡

