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ፀሎተ - ኢትዮጵያ    
 
ሰለሞን ሽፈራው  

 
        ጥንቱን ጠዋቱን ገና ዱሮ …… 
 

ከማንም ከምንም በፊት፣ ዓለም ሲፈጠር ጀምሮ 

 በቅድስናህ ባርከኸኝ፣ ህያው ቃልህ በልቤ አድሮ 

 ሺህ ዘመናት ባስቆጠረው፣ የውጣ ውረድ ታሪኬ  

በማያሰልስ ፆም ፀሎት፣ የታመንኩልህ አምላኬ …!  

እኔ ያንተ የበኩር ልጅ፣ እኔ ያንተ ቅን አገልጋይ  

ቅዱስ መስቀል ፅላትህን፣ በክብር ያኖርኩኝ ሙዳይ 

 መንገድህ ተገልጦላቸው፣ ሊከተሉህ በወደዱ 

 ምእመናን ከየደብራቸው፣ ተገፍተው የተሰደዱ 

 ይህ ዓለም ፊት ሲነሳቸው፣ በስምህ መጠጊያ ሲያጡ 

 የሒጂራ መልዕክተኞችህ፣ ባህር አቋርጠው ቢመጡ  

በደጋጎች አድባርቀየ 

‹‹ ነወሩ ክበሩ!›› ብየ  

ፍትሕ - ርትዕ የተጠሙ፣ እንግዶችህን ተቀባይ 

 እኔ ያንተ የበኩር ልጅ፣ እኔ ያንተ ቅን አገልጋይ 

 ዛሬም መስቀል ዕላትህን፣ በክብር የያዝኩኝ ሙዳይ…. 

 ምን ደጋግመህ ብትፈትነኝ፣ በዘመናት ውጣ ውረድ 

 

 

ቅዱስ መጽሐፍ እንዳለው፣ ቃል ኪዳንህ ይፈፀም ዘንድ 

 ከብሉያት እስከ ሐዲስ፣ በፆም ፀሎት እየተጋሁ 

 እነሆ ሽቅብ ወዳንተ፣ እጆቼን እንደ ዘረጋሁ 

 መሰረቱን አደልድየ፣ ከቆምኩበት የእምነት ዓፀድ 
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የትንሳኤ ብርሃንን ሳይ፣ በዳግም ልደት ስወለድ… 

ደስታየን እንዲካፈሉ፣ 

 ከቁርጥ ቀን ልጆቼ ጋር፣ በፀረ ድህነት ትግሉ 

 ለእናታቸው ቤት ህዳሴ፣ ችግኝ እንኳን እንዲተክሉ 

 የዘመናት አበሳየን፣ ሰንኮፍ ነቅለው እንዲጥሉ…. 

 እነርሱም የዳግም ልደት፣ ድምቀቴን እንዲቋደሱ 

 ጨለማን ከመርገም ይልቅ፣ ቁራጭ ሻማ እንዲለኩሱ 

 ከበረከተ ትንሳኤው፣ ቅዱስ ማዕድ እንዲቆርሱ 

 እንደ ልጅ የእናታቸውን፣ ውለታም እየመለሱ 

 ደጋግመው የበደሉትን፣ ሀገር ወገን እንዲክሱ… 

ዛሬ እንኳን አውቀው ሳይለግሙ 

 ቀናውን ሳያጣምሙ 

 ለህዳሴው ጉዞ ስኬትን፣ በፅናት ዘብ እንዲቆሙ 

 በረከተ ትንሳኤየን፣ እንዲጋሩኝ ሲታደሙ 

 የኔ የአብራክ ክፋዮች፣ ከያሉበት እየመጡ 

 ለዳግም ልደቴ ድምቀት፣ ቅንጣት ብርሃን እንዲያወጡ 

 ታሪክ ዕድል ሲሰጣቸው፣ መታበይን ለመረጡ… 

 

 

ከደስታዬ ለመካፈል 

ግብዣየን እንደመቀበል 

 በጥላቻ ፖለቲካ፣ መቋሰልን ለማጠብደል 

 የኦሪት ዘመን መታበይ፣ ካገነተረው ቂም በቀል 

  በመነጨ ጭፍን ውግዘት፣ እውነታውን አንቆ  መግደል 

 ‹‹ወተት ጥቁር ነው›› እያሉ፣ ከገዛ ራስ ጋር መዳለል… 
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ምናልባት ሙያ መስሏቸው፣ 

 ወይም የሌሎች መሰልጠን፣ እነሱን አሰይጥኗቸው 

 ‹‹እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል›› በተሰኘ ፈሊጣቸው 

 የዘመናት ህልሜን - ትልሜን፣ ብሩህ ጉዞ እያንጋደዱ 

በኮመጠጠ ቂም በቀል፣ መከራ ሸክሜን ሊያከብዱ 

 ልማቴ ዕንቅልፍ ነስቷቸው፣ በኔ ስም እየነገዱ  

አሁንም እንዲህ ከሩቁ፣ 

 በኦሪት ዘመን መታበይ፣ ሊወጉን እንዳሸመቁ 

 ለቂም በቀል ሲዶልቱ፣ የጥላቻን ጦር ሲሰብቁ  

ወልጄ ባሳደግኳቸው፣ የኔን ውድቀት ሲናፍቁ… 

 ደጋግሜ ላየሁዋቸው 

 አይቼም ለታዘብኳቸው 

 የኦሪት ዘመን መታበይ፣ ባጠነዘው ምግባራቸው 

 ከገዛ ራስ ጋር መደለል፣ ምናልባት ሙያ መስሏቸው…. 

 የዳግም ልደቴን ድምቀት፣ በክፋት ሊያደበዝዙ፣ 

 

አዲሱን የታሪክ ምዕራፍ፣ በጥላቻ ሊመርዙ 

 የትንሳኤ ተስፋ ስንቄን ሊቀሙኝ ሲቅበዘበዙ …. 

 ሳይማር ካስተማራቸው፣ 

 ቅን አሳቢ ወገናቸው 

 ‹‹እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል›› በተሰኘ ፈሊጣቸው 

 መከራ ሸክሜን ሊያከብዱት፣ ልማቴ እንቅልፍ ነስቷቸው 

 በሃኬት ጠልፈው ሊጥሉኝ፣ መዶለት ሲበልጥባቸው 

 ክህደታቸውን ታዝቤ፣ እንደ እናት ላፈርኩባቸው 

 ነጭ አምላኪ መናፍቃን፣ አቤቱ ይቅርበላቸው! 

 እንደሰው ታሪክ ለመስራት፣ ነው እንጂ ባይታደሉ 

 ምን ደጋግመው ቢበድሉኝ ‹‹የወላድ አንጀት›› እንዲሉ  
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እነርሱስ ልጆቼ አይደሉ…. 

የኔ ማህፀን ያፈራቸው፣ ካብራኬ የተከፈሉ፡፡ 

 ወልጄ ያሳደግኳቸው የራሴው ጉዶች አይደሉ! 

እናም ባክህ ተለመነኝ፣ የማይሳንህ አምላኬ 

 ሺህ ዘመናት ባስቆጠረው፣ የውጣ ውረድ ታሪኬ 

 የረመዳን የሁዳዴን፣ ፆም ፀሎት ሳያዛንፉ 

 ከብሉያት እስከ ሐዲስ፣ ግንባራቸውን ሳያጥፉ 

 ይሄው ሙስሊም ክርስቲያኑ፣ 

 ምንም ያህል ቢፈተኑ፣ 

 ለቃልህ እንደታመኑ፣ 

በእምነታቸው እንደፀኑ፣ 

 ድህነት ያጎበጠውን፣ ጥንታዊ ቤቴን ሊያቀኑ 

 የመልካም ስሜን ስብራት፣ በጥበብ እየጠገኑ 

 ክንዳቸውን አስተባብረው፣ ታላቅነቴን ሊያድሱ 

 የዳግም ልደት ጉዞዬን፣ በፍቅራቸው ዳር ሊያደርሱ 

 ኢትዮጵያዊያን ህዝቦቼ፣ እንዲህ አምርረው ሲነሱ 

 ከደጋጎች አድባር ቀየ፣ ተነጥለው ለረከሱ…. 

 ልማቴ እንቅልፍ ነስቷቸው፣ ሰላሜን ሊያደፈርሱ 

 በዘቀጠ ምግባራቸው፣ ከሰይጣን ጋር ሲሻረኩ 

 ለኮመጠጠ ቂም በቀል፣ ዳግም ልደቴን ሊያውኩ 

 በኦሪት ዘመን መታበይ፣ የጥፋት ጥንስስ ሲያቦኩ 

 ያስመራውን ሳጥናኤል፣ ዕኩይ ተልዕኮ ሊያሳኩ 

 እንደ ሞረሽ ስም አይጠሬ፣ ነጭ ጣኦት ላመለኩ…  

በጥላቻ ፖለቲካ፣ የአዞ ዕንባ እያለቀሱ 

 ለእውነት የቆሙ መስለው፣ አበሳየን ሊያባብሱ  

በ‹‹ እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል›› የእናት ጡቴን ሲነክሱ 
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ደጋግሜ ላየሁዋቸው፣ 

አይቼም ለታዘብኳቸው፣ 

የኦሪት ዘመን መታበይ፣ባረከሰው ምግባራቸው 

ጠልፈው ሊጥሉኝ ሲያምራቸው፣ 

ክህደታቸውን ታዝቤ፣ እንደ እናት ላፈርኩባቸው 

 

ለነጭ አምላኪ ባንዳዎች፣ አቤቱ ይቅር በላቸው…! 

 መቼስ ላንተ አይሳንህም፣ እባክህ ልብ ስጣቸው፡፡ 

 የስልጣን ጥም ለከት ሲያጣ፣ ምናልባት አሰይጥኗቸው 

 እንደ ሰው ታሪክ ለመስራት፣ ነው እንጂ ባይታደሉ 

 ምንስ ቢሆን የኔ አይደሉ… 

ግንባር ቀደም ተሰማርተው፣ በፀረ ድህነት ትግሉ 

 ከአበሳ ሊታደጉኝ፣ መከራ ሸክሜን ሊያቀሉ 

 ህዳሴየን ዳር ለማድረስ፣ በትጋት እንደቀጠሉ 

 ላገር ልማት እንደቆሙት፣ ብዙሃን ልጆች ሁሉ 

 ወልጄ ያሳደግኳቸው፣ካብራኬ የተከፈሉ 

 አንተ ራስህ የጣልክብኝ፣ የኔው ጉዶች እኮ ናቸው ! 

አቤቱ ፈጣሪ አምላኬ፣ በቸርነትህ ባርካቸው…! 

 የኦሪት ዘመን መታበይ፣ አባዜ ተጠናውቷቸው 

 በጥላቻ ፖለቲካ፣ ተለክፈው እየለከፉ 

 የዳግም ልደቴን ድምቀት፣ በክፋት ሊያጎለድፉ 

 ልማቴ ዕንቅልፍ ነስቷቸው፣ እውነታውን ሊያንሻፍፉ… 

 

እነ ሞረሽ ስም አይጠሬ፣ከኔ ውድቀት የሚያተርፉ 

ተስፋ ስንቄን እየቆሙ፣ ጥረቴን ሾኬ ሊጠልፉ 

 በኢያጎ መሰሪነት፣ ቂም በቀል ሲጐደፍሩ 
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 ሀገር ወገን የሚጠቅም፣ አንዳች ቁም ነገር ሳይሰሩ 

 ነጭ አምላኪ መናፍቃን፣ ተብከንክነው እንዳይቀሩ… 

 ምህረትህን ለግሳቸው፣ የማይሳንህ አምላኬ! 

አቤቱ ፀሎቴን ስማኝ፣ ስለምንህ ተንበርክኬ!! 

 ያላንተ እኮ ሌላ አላውቅም፣ በሺህ ዘመናት ታሪኬ፡፡ 


