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“ጅብ ከሔደ …’’ 

ሰለሞን ሽፈራው 

 

ወትሮም ቢሆን “ለተቀማጭ ሰማይ ቅርቡ ነው” አይደለ…? 

በፀረ ድህነት ትግሉ፣ አንድም ቀን አብሮን ያልዋለ 

“ነጭ አሞራ ይብላሽ’’ ብሏት፣ ይቺን ሀገር እያጣለ 

በህዳሴያችን ዋዜማ፣ ርቆ የኮበለለ 

ሆድ አምላኩ ዳያስፖራ፣ 

“አካኪ ዘራፍ’’ እያለ፣ 

ከኒወርክ ወደ ኤርትራ፣ 

ዳግም “ፋኖ ሊሰማራ’’ 

ሰማችሁልኝ ሲያቅራራ…? 

የኦሪት ዘመን መታበይ፣ ያገነተረው ፉከራ 

“… በገመድ ጎትቶ ላይጥል፣ የራስ ዳሽንን ተራራ’’ 

ምነው እንዲህ መካሪ አጣ፣ የኒወርኩ ‘ቼ-ጎቬራ!? 

“ጅብ ከሔደ ውሻው ጮኸ’’ ለሚመስል ባዶ ጉራ 

የአዲሲቷ ኢትዮጵያን፣ ብሩህ ጎዞ ለማጨለም 

ትንሳኤዋን ለመቀልበስ፣ በመናፍቃን ሲታለም 

“ቡራ ከረዩ’’ ሲሉብን፣ ሰማችሁልኝ አይደለም…!? 

ወትሮስ ቢሆን መናፍቃን፣ ሲጀመር የተረገሙ 

በኦሪት  ዘመን መታበይ፣ ተኮፍሰው ሲቆዝሙ፣ 
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ቀውጢ ቀንን እየሸሹ፣ ዕድሜያቸው እንደመርዘሙ 

 

ምንም እንኳን ስልጣኔን ከኛ ቀድመው ቢቋደሱ 

በኦሪት ዘመን መታበይ፣ ዕድሜ ልክ ሲኮፈሱ 

ምናልባት ባለመታደል፣ ጥንቱንም ቢሆን እነሱ… 

ነጭ አምላኪ መናፍቃን፣ ሲጀመር የተረገሙ 

ከሀገር-ወገን ርቀው፣ እየበሉ ሲጋደሙ 

በፈረንጅ ፍርፋሪ፣ ዕድሜያቸው እንደመርዘሙ 

የኢትዮጵያን ውድቀት እንጂ፣ ትንሳኤዋን አያልሙ። 

እናም ተውት ያን ሞልፋጣ…! 

ቆይቷል ከራስ ማንነት፣ ተነጥሎ ጋጥ- ከወጣ። 

በህዳሴው ዘመን ትውልድ፣ አይቀጡ- ቅጣት ሊቀጣ 

ካማረው ግድ የለም ይምጣ። 

መቸስ የወጋ ቢረሳም፣ የተወጋ አይረሳም አይደል? 

እንዳይታለፍ ባለፍነው “ዘመነ ግደል - ተጋደል’’  

የሰው ዘር ታሪክ ችሎት ፊት፣ ለፈጸመው ውዝፍ በደል  

ዛሬ እንኳን ንስሀ ገብቶ፣ ሐጢያት ሸክሙን  

እንደማቅለል… 

“አላዋቂ ሳሚ …’’ እንዲሉ፣ አበው ተረት ሲተርቱ 

ያኔ በጉብዝናው ወራት፣ የፈፀመው ግብረ ከንቱ 

የኦሪት ዘመን መታበይ፣ ካመነቸከው ትምክህቱ 

አሳዳጊ ከበደለው “አላዋቂ ሳሚነቱ” 
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በመነጨ ጉርምስና፣ የጫረው የሽብር እሳት 

“ቀይና ነጭ” ተሰኝቶ፣ ኢትዮጵያን ከል ሲያለብሳት… 

የራሱን አሳዛኝ ታሪክ፣ በርግጥ እረስቶት ከሆነ? 

ለሌላ ዙር “ትራጀዲ” ለመተወን ከወሰነ? 

የፈረንጆቹ መሰልጠን፣ ሀበሻን ካሰለጠነ…!? 

እንግዲህ ምን ይደረጋል፣ 

ወትሮም ቢሆን የልጅ ክፉ፣ ለትዝብት ይዳርጋል 

“… አሳዳጊ የበደለው!’’ ለማሰኘት ይባልጋል። 

እናም ተውት ያን ሞልፋጣ፣ 

ከኢትዮጵያዊ ማንነት፣ ነጥሎ ጋጥ ከወጣ 

መቆየቱን እንዲረዳ፣ የሚመክረው ዘመድ ካጣ 

ከስህተቱ ካልተማረ፣ ተውት ባሻው መንገድ ይምጣ። 

ወትሮም ቢሆን “ለተቀማጭ፣ ሰማይ ቅርቡ  

ነው’’ አይደለ? 

በፀረ-ድህነት ትግሉ፣ አንድም ቀን ጠጠር ያልጣለ 

ማረከሻ ካልተገኘለት፣ የኦሪት ዘመን ልክፍቱ 

ከገነተረ መታበይ በመነጨ ግብረ ከንቱ  

በትረ- ስልጣን ለመጨበጥ፣ ሲቋምጥ ገና በጧቱ 

ያኔም እንዲህ ልኩን ሳያውቅ፣ ተሳስቶ-ለማሳሳት 

እንደ ቃየን ሲቅበዘበዝ፣ በጫረው የጥፋት እሳት 

በወጣት ልጆቿ ሐዘን፣ ኢትዮጵያን ከል ሊያለብሳት 

አበሳዋን አባብሶት፣ ጦርነት መቅኖ እየነሳት 
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ህልውናዋ በቋፍ ላይ፣ መሆኑን እንዳስተዋለ 

“ነጭአሞራ ይብላሽ’’ ብሏት ወዴትም የኮበለለ… 

በአራቱም ማዕዘናት፣ ዳር - ድንበር እያቋረጠ 

ባህር ውቅያኖስ ተሻግሮ፣ መሰደድን የመረጠ 

ለፈረንጅ ቤት እንጀራ፣ ካገር በፊት እጅ የሰጠ  

ነጭ አምላኩ ዳያስፖራ፣ 

“ጅብ ከሔደ ውሻ ጮኸ” መባልን እንኳን ሳይፈራ 

ህዳሴዋ እንቅልፍ ነስቶት፣ ዛሬ “ፋኖ ሊሰማራ’’ 

የዋሽንግተኑ “ታጋይ’’ የኒወርኩ “ቼ-ጉቬራ’’ 

ኢትዮጵያን “ነፃ ሊያወጣት’’ ሰማችሁልኝ ሲያቅራራ!? 

ከእናት ሀገር አድባር ቀየ፣ 

ከተስፋይቱ ምድር ህዝቦች፣ ተሳስቦ የመኖር ዘየ  

ከኢትዮጵያዊ  ማንነት፣ አጉራ ዘሎ ጋጥ ከወጣ 

ከተነጠለ እንደቆየ፣ 

የሚነግረው ዘመድ ቢያጣ፣ 

በህዳሴው ዘመን ትውልድ፣ አይቀጡ ቅጣት ሊቀጣ 

ቢያምረው ነውና ከሩቁ፣ 

ለሌላ ለሌላ ዙር “ትራጀዲ’’ የጥፋት ጦሩን መስበቁ 

ወቅሮም ቢሆን ልኩን አያውቅ፣ ያ ነጭ አምላኩ ሞልፋጣ 

ከጎኑ ያገኛት የለ? ተውት ባሻው መንገድ ይምጣ!! 
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የእሱ ቢጤ መናፍቃን፣ ሲጀመር የተረገሙ 

ምንም እንኳን ካገር በፊት፣ ስልጣኔን ቢታደሙ 

በፈረንጅ ቤት እንጀራ፣ ዕድሜያቸው  

 ‘እንደመርዘሙ… 

ሺህ ዓመታት መኖር ችለው “ኦክስፎርድ” እየተማሩ 

በዲግሪ ላይ ዲግሪ ጭነው፣ ድፍን ዓለምን ሲዞሩ 

በኦሪት ዘመን መታበይ፣ ሲዶልቱ ውለው ቢያድሩ 

ከሌላ ዙር “ትራጀዲ” የተሻለ ምን ሊፈጥሩ!? 

የባዕድ እንጀራ በልተው፣ 

ነጭ አምላኪ መናፍቃን፣ ምናልባት ካለመታደል  

ከርሳቸውን ለማጠብደል፣ 

የነገደ ያንኪን “በርገር፣ ፒዛ’’ ገምጠው እየተኙ 

በፈረንጅ ጌቶቻቸው “ቡራኬ’’ ስለሚቃኙ 

ለራስህ ሀገር ውድቀት እንጂ፣ ትንሳኤዋን አይመኙ። 

“ባለጌ ልጅ ካሳደገ፣ ያነቀ ፀደቀ’’ እንዲሉ፣ 

ኢትዮጵያውያን አባቶች፣ የሱን ቢጤ ሲያስተውሉ 

ወትሮም ቢሆን ነጭ አምላኩ፣ መናፍቅ ልኩን አያውቅም 

በኦሪት ዘመን መታበይ፣ የተቧደነ ጥርቅም 

የእዳሴ ጉዞአችንን፣ ለመቀልበስ ባለመ ቂም 

ከሻዕቢያ ጋር ጡት ተጣብቶ፣ በስተ እርጅና ቢታጠቅም 

ምግባረ ቢስ ዳያስፖራ፣ 

ሲያውጠነጥን ውሎ ቢያድር፣ የፀረ ኢትዮጵያን ሴራ… 
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የኦሪት ዘመን መታበይ፣ ባኮመጠጠው ፉከራ 

“መጣሁባችሁ!’’እያለ፣ ለግብረ ሽብር ፈጠራ 

ከአትላንቲክ ወዲያ ማዶ፣ በሚደመጥ የሩቅ ጉራ 

“ጅብ ከሄደ ውሻ ጮኸ’’ መባልን እንኳን ሳይፈራ  

የአመፃ ሰይፉን ስሎ፣ በአደባባይ ቢያቅራራ 

በቅሎ አርግዛ እንድትወልድለት፣ ሼንበቆ አብቦ 

እንዲያፈራ… 

አይመኙ እየተመኘ፣ በቁም ቅዥት ቢማቅቅም  

ለዚች ምስኪን እናት ሀገር፣ የምፅዓት ቀን ቢናፍቅም 

ህዳሴዋ ተቀልብሶ፣ ኢትዮጵያ ዳግም አትወድቅም። 

እናም ተውት ያን ከሃዲ፣ 

ምናልባት የገዛ ራሱን፣ ታሪካዊ “ትራጀዲ’’ 

በየትውልዱ መካከል፣ እንዲተውነው ደጋግሞ 

የዕጣ - ፈንታው ደራሲ፣ ቢፅፈው እንጂ አስቀድሞ 

አሁን ማን ይሙት እሱ ነው፣ 

ታጥቆ “ፋኖ ተሰማርቶ፣ ድል አድራጊ’’ የሚሆነው? 

ፈጣሪው ለጉድ ጎልቶት፣ እያደር ቢያሰየጥነው 

ፍትሕ ርትዕ የሚያሰፍን፣ ዲሞክራሲ እሚገነባ 

የለውጥ ሃዋሪያ መሰሎ፣ የአዞ ዕንባውን -እያነባ 

አሁንም እንደልማዱ፣ የሽብር እሳቱን ጭሮ 

እኛን በኛው ደም ሊያቃባ፣ 

ዕኩይ መንፈስ ተጠናውቶት፣ ያን የመታበይ ሰለባ… 



7 
 

ነጭ ዛር የሰፈረበት፣ መናፍቅ ባዕድ አምላኪ  

ለገዛ ራስ ሀገር ወገን፣ የጥፋት መርዙን ፈብራኪ 

በጥላቻ ፖለቲካው፣ የሚያናቁር አነካኪ 

ዕድሜ ልኩን ሲያውደለድል፣ 

ባለ አዋቂ ሳሚነቱ፣ እውነቱን አንቆ ሲገድል 

እንዲኖር ለጎድ ጎልቶት፣ የዕጣ-ፈንታው ደራሲ 

ከታሪካዊ ስህተቱ፣ የማይማር ግብረ-ከይሲ 

“ትራጀዲውን’’ ሊተውን፣ በስመ- ዲሞክራሲ 

ዕንቅልፍ አጥቶ የሚያድር፣ ነጭ አምላኩ ዳያስፖራ 

ከሰይጣን ጋር ጡት ተጣብቶ፣ ለሸረበው ያመፅ ሴራ 

በኦሪት ዘመን መታበይ “ጦር አውርድ’’ ብሎ ሲያቅራራ 

የዋሽንግተኑ “ታጋይ’’ የኒወርኩ “ቼ-ጎቬራ’’ 

“ጅብ ከሄደ ውሻ ጮኸ’’ መባልን እንኳን ሳይፈራ 

ኢትዮጵያን ለማተራመስ፣ በዳግም ግብረ ሽበራ 

ህዳሴውን ሊቀለብስ፣ ታጥቆ “ፋኖ ቢሰማራ’’ 

ወገን በዚህ የቁም ቅዥት፣ እንብዛም አትገረሙ 

ነጭ አምላኪ መናፍቃን፣ ሲጀመር የተረገሙ 

በፈረንጅ ቤት እንጀራ፣ ዕድሜያቸው እንደመርዘሙ 

ከርሳቸውን አጠብድለው፣ ሺህ ዘመናት ቢጋደሙ  

ለራስ ሀገር ውድቀት እንጂ፣ ትንሳኤዋን አያልሙ። 
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ጥቅምት 12/02/2006 ዓ.ም አዲስ አበባ 

                            

                               

 

 

   

 

 

 


