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የኢያጎ መንፈስ 
 

ሰለሞን ሽፈራው 
 

ሰማኒያ ሚሊዮን፣ ያንድ እናት አገር ህዝብ  

እንዲህ መክሮ ዘክሮ፣ ለአንድ ዓላማ ግብ  

የጋራ ጠላቱን፣ ታግሎ ድል ለመንሳት  

ሲሰለፍ ባልድ ልብ  

ለልማት ሲታጠቅ፣ ብልፅግናን ሲያስብ . . . 

ድህነት አመጣሽ፣ ውስብስብ ፈተና  

ረሀብ እርዛት፣ ችጋር ድንቁርና  

የአሮጌው ዘመን፣ ታሪክ ያወረሰን  

ድርብርብ ፈተና  

የኔም  ያንተም ያንቺም፣ ማፈሪያ ገመና. . .  

ምፅዋትና ስደት፣  

 

ድህነት አመጣሽ፣ብሔራዊ ውርደት፣ 

መንፈሱን ያቃረው፣ 

ከተስፋይቱ ምድር፣ አምላክ የተቸረው 

ኢትዮጵያዊ ፀጋ፣ ሀብት ሳይቸግረው 

ዓባይ ዳር ተፈጥሮ፣ 

ቁራሽ የዕለት ጉርስ፣ ማጣት ያስመረረው 

ልበ ኩሩ ወገን፣  

የዘመናት ህልሙን፣ 

የጋራ ህመሙን ፣ 

ቀድዶ ለመጠገን፣ 

ክተት ተጠራርቶ፣ ካራቱም ማዕዘን. . . 
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    |ኢትዮጵያን የሚያህል፣ 

    የዕልፍ አእላፍ ህዝቦች፣ እምነት ቋንቋ ባህል 

    ህብር ተሰናስሎ፣ ያደመቀው ፀዳል 

    የሚገለፅባት፣ ቅድስት እናት ሀገር 

    ለመላው የሰው ዘር፣  

    ጥበብ ስልጣኔ፣ 

    መነሻ መድረሻ፣ ጥንቱንም ሲጀመር  

    ቁራሽ የዕለት ጉርስ፣ እንደምን ትቸገር . . .!?´ 

    የሚል ቅኝት ባለው፣ ቁጭት አዘል ዜማ  

    ከተሜው ለገጠር፣ ገጠር ለከተማ  

    የጋራ ህዳሴን፣ ብስራት እያሰማ. . . 

    ክተት ተጠራርቶ፣ ከየማዕዘኑ  

    በሰማኒያ ቋንቋ፣ አንድ ቃል ሲናገር  

    እንዲህ እንዳሁኑ . . . 

    ታላቅነታችን፣ ዳግም ሊያንሰራራ  

    ሞቅ ደመቅ ሲል፣ ያዲስ ዘመን ሀድራ  

    እኛ ተደማምጠን፣ በተስፋይቱ ምደር  

    ፍቅር ቤት ሲሰራ . . . 

      ያ የሴጣን ቁራጭ፣ መሰሪው ኢያጎ  

      ቅናት አቅበዝብዞት፣ በመካከላችን  

      የገባ እንደሁ ሰርጎ 

      እንደ ደዝዴሞና፣ እናንተም  ሳታውቁ  

      ቃል ኪዳናችሁን፣ እንዳትሰረቁ  

      ወይ እንደ ኦቴሎ፣ ሳትጠነቀቁ  

      በኢያጎ ክፋት፣ ሾኬ ተጠልፋችሁ  

      አይወድቁ - እንዳትወድቁ . . . 

      የሀገሬ ልጆች፣ ህብረ-ብዙሃኑ  

      እስቲ ሁላችሁም፣ ሰርክ በየቀኑ 

      በፍቅር ለፍቅር፣ ከልብ ታመኑ። 
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መሰሪው እያጎ፣  

ለጀግናው ኦቴሎ 

የተቆረቆረ፣ ወዳጅ ተመስሎ 

ከአጋንንቶች ጋር፣ ጡት እየተጣባ  

ለርካሽ ቂም በቀል፣ በሼረበው ዳባ  

ያን! ወርቃማ ትዳር፣ ያን!መልካም ቤተሰብ  

ገዝግዞ ለመጣል፣ ባጠመደው መረብ . . . 

 

     ያን ሁሉ ቅንነት፣ 

     ያን የህይወት ሙቀት  

     የደዝዴሞናን ሳቅ፣ የኦቴሎን እምነት  

     ደማቅ ህብረ ቀለም፣  

     ያንን ሁሉ ውበት፣  

     ያን የፍቅር ዓለም፣  

     በንፁህ ልቦች ውስጥ ፣ የተለኮሰን ጧፍ  

      ብርሃን ለማጨለም. . . 

 
 
የተቀደሰውን፣ አርክሶ ማሰይጠን 

ክፋት ሙያ መስሎት፣ ሀኬት በማውጠንጠን  

የጭፍን ጥላቻ፣ ጦሱን እያጋባ  

ደጋግሞ እንደወጋው፣ ኦቴሎን ከጀርባ . . . 

 

  ልክ የዚያን ያህል፣ በከረፋ ክፋት  

  ይቺን ምስኪን ሀገር፣ አጥፍቶ ለመጥፋት 

  |ይለይልሽ´ ብሎ፣ ባፍጢሟ ሊደፏት  

  እዚህ ከኛው መሀል፣ ቀንዶቹን ነቃቅሎ  

  በሰውኛ ዘይቤ፣ እንደወዳጅ ዘመድ  
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  ከሰው ተቀላቅሎ፤  

  ለሀገር ለወገን፣ የተቆረቆረ፣  

ቅን አሳቢ መስሎ  

  የኢያጎ መንፈስ፣ የተጠናወተው  

መሰሪ ባላንጣ  

  አንድነታችንን፣ መረቀት ሊያሳጣ  

  በመካከላችን፣ ያሸመቀ ሴጣን፣  

ስለማይታጣ . . . 

  ጎበዝ እንጠንቀቅ፣ ከስውር ቂም በቀል 

  የጭፍን ጥላቻ፣ ሰንኮፉ እስኪነቀል። 

   

ከተስፋይቱ ምድር፣ ዓባይዳር ተፈጥረን  

     ቁራሽ የዕለት ጉርስ፣ ማጣት ቢያስመርረን  

     ወልዶ ካሳደገ፣ ወገን ወዳጅ ዘመድ 

     እግር እስከቻለ፣ እርቆ መሰደድ 

     እንጀራ ፍለጋ፣ በዓለም ዙሪያ ሁሉ 

     ወደየትም መሔድ. . . 

       

ውርደት አንገሽግሾን፣ እንዲህ እንደዛሬው       

እኛም ልንቋደስ፣ ዓባይን ከፍሬው 

ሰማኒያ ሚሊዮን፣ ክንዶች ህብር ፈጥረው 

ኢትዮጵያዊ ልቦች፣ በፍቅር ተጣምረው  

እንደ ድር ስናብር፣ አንበሳን ልናስረው. . . 

እኔም አንተም አንቺም፣  

አንድ ግብ ስናልም፣  

ክፋት ሙያ መስሎት፣ ቀናውን ሊያጣምም 

ብሩህ ጉዟችንን፣ በሀኬት ሊያጨልም. . . 

       

ድንገት አዘናግቶ፣ የፀረ ድህነት  
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ትግሉን ለመቀልበስ፣ 

የሚፈታተነን፣ የኢያጎ መንፈስ 

ከተጠናወተው፣ የአሮጌው ዘመን 

ህመሙ እስኪፈወስ፣ 

ቅናት አቅበዝብዞት፣ ያጥፍቶ መጥፋትን 

ሴራ ከመጠንሰስ፣  

ስለማይቆጠብ፣ 

 

አመሉነውና፣ ነገር ማወሳሰብ . . . 

   ቂም በቀል ቆስቁሶ፣ በተልካሻ ሰበብ  

   የጭፍን ጥላቻ፣ ጦሱን ሊያጋባብን  

      ተንኮል ከመተብተብ 

   ክፋት ከማመንዠግ፣ ስለማይታቀብ . . . 

   ታላቅነታችን፣ ዳግም ሊያንሰራራ  

   አንዲህ ሞቆ ደምቆ፣ የህዳሴው ሀድራ  

   እኛ ተሰባስበን ፣ በተስፋይቱ ምድር 

    ፍቅር ቤት ሲሰራ. . .   

 

ሰማኒያ ሚሊዮን፣ ያንድ እናት ሀገር ህዝብ  

ምዕራቡ ከምስራቅ፣ ሰሜኑ ከደቡብ  

ለጋራ ህዳሴ፣ ክተት ተጠራርቶ  

እንዲህ እንዳሁኑ  

ቁጭት ሲያስተጋባ፣ ከየማዕዘኑ  

ከፅንፍ እስከ  አፅናፍ፣ ብሩህ ተስፋ ሲያብብ 

እኔም አንተም አንቺም፣ ስናልም አንድ ግብ . . .  

   ኢትዮጵያን የሚያህል፣ እጅግ ሰፊ ሀገር  

   በሰማኒያ ቋንቋ፣ አንድ ቃል ሲናገር  

   የበግ ለምድ ለብሶ ፣ ከመካከላችን 

     ያሼመቀ ሴጣን 
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   ቅናት አቅበዝብዞት፣ የሚጭረው እሳት  

   መቅኖ እንዳያሳጣን . . . 

   ለትንሳኤ ዳግም ፣ በጠዋት የታጠቁ  

   ቅን አሳቢ ህዝቦች የጥሮ ማትረፍን ተስፋ እንደሰነቁ  

በድል -ገድል ጉዞ፤ ምንተ ህያው ፍቅር  

ታምነው እንዲዘልቁ፣ 

የህዳሴው ዘመን ፤ቃል ኪዳናችንን  

እናጥብቅ - አጥብቁ ። 

እንደ ደዝዴሞና ፣እንዳትዘናጉ  

ወገን ተጠንቀቁ. . . .! 

የኢያጎ መንፈስ፤ እስኪለቀን ዚቁ !! 

 

      


