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አያርግብኝና … 

 
ሰለሞን ሽፈራው  

 

አያርግብኝና፣ ልክ እንዲህ እንዳንተው 

የኔንም ሰብእና፣ ንቅዘት ቢያሸግተው 

ለሀገር ለወገን፣ ዘላቂ እጣ ፈንታ 

መጨነቄን ብተው 

የዚያን ታጋይ ትውልድ፣ ህመም የታመሙ 

እልፍ አእላፍ ወጣቶች፣ የተስፋይቱን ምድር  

ባልጠና ጫንቃቸው፣ ሀገር ሙሉ ሸክም 

እንደተሸከሙ፣ 

ከግፍ አገዛዝ ጋር ፣ እየተላተሙ 

ለኢትዮጵያ ትንሳኤ፣ ሲቆስሉ ሲደሙ … 

ድህነት አመጣሽ፣ህመሟን ሊያክሙ 

ምንተ ፍትህ ር°ት፣ ታጥቀው የገጠሙ 

የእናት ሀገር ህዝቦች፣ በዘመናት ትግል 

ላብ ከደም ገብረው፣ ለትንሳኤ ዳግም 

የተቀዳ°ት ድል   … 

በሞት ሽረት ትግሉ፣ አልፋና ኦሜጋ 

ከጥንት እስከ ዛሬ፣ ያስከፈለን ዋጋ 

ለምን እንደነበር፣ ትርጉሙ ጠፍቶብኝ 

ፍፁም ብዘነጋ … 
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አያርግብኝና፣ እኔም ያንተን ያህል 

ሀገሩን ወገኑን፣ ከውድቀት ሊታደግ 

ከግፍ ሊገላግል 

ታጥቆ የተነሳ፣ ባለተራ  ትውልድ 

ያንባገነኖችን፣ አገዛዝ ሊያስወግድ 

የነነፍጥ አምላኩን፣ እቡይ ስርዓት ሊንድ 

ከሞት ጋር ተናንቆ፣ ሲደማ ሲቆስል 

በታሪክ መሰዊያው፣  እየጣለ ሲወድቅ 

አላየሁ ይመስል፣ 

“ዓይኔን ግንባር ያርገው”  ብዬ እስካስተባብል … 

ልክ እንዲህ እንዳንተ፣ ቅንጦት ቀልቤን ነስቶኝ 

አፍቅሮተ ንዋይ፣ መንገዴን አስቶኝ 

የፀረ-ድህነት፣ ትግሉን እንድመራ 

በህዳሴው ጉዞ፣ ለሀገር ለወገን 

ሰርቼ እንዳሰራ፣ 

“ሰው አድርገኝ “ ብሎ ስልጣን ከሰጠኝ ህዝብ 

ሆዳም- ሆድ በልጦብኝ፣ ኪራይ ልሰበስብ 

ሕግን ተተግኜ፣ ቀናውን ሳጣምም 

ነገር ሳወሳስብ … 

በረከሰ ጥቅም፣ ከርሴን ላጠበድል 

ፍትሕን በሰሙ፣ አንቄ ብገድል   … 

አያርግብኝና፣ እኔም ካንተው ጋራ 

በግፍ ልቀናጣ፣ እግዜርን ሳልፈራ 

“ …ሞልቶ የተረፈው፣ ቱጀር ባለፀጋ“ 
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ተብዬ እንድጠራ፣ 

ድህነት አመጣሽ፣ ድርቅ አሳር መከራ 

ላማሰነው ወገን፣ የለት ጉርስ እንጀራ 

ከለጋሽ ፈረንጀች፣ የሚላክ እርዳታ 

ሼጨ ፎቅ ብሰራ… 

እኔንም እንዳንተ፣ ቅንጦት ቀልቤን ነስቶኝ 

ራስ ወዳዱነት፣ መንገዴን አስቶኝ 

ሰልጣን በመተገን፣ ኪራይ የመሰብሰብ 

ንቅዘት ተጠናውቶኝ… 

ከዋልጌ ሹማምንት፣ ጋር በመመሳጠር 

ለረከሰ ጥቅም፣ የዚችን ድሀ አገር 

ካዝና ገልብጨ፣ ባቋራጭ ለመክበር 

የጥሮ አትራፊውን፣ ኢትዮጵያዊ ዜጋ 

ቋንጃ እየቆረጥኩኝ፣ ጉረሮ ስዘጋ 

የህዳሴው ጉዞ፣ አልፋና ኦሜጋ 

ምን እንደነበረ፣ ፍፁም ብዘነጋ 

ለኢትዮጵያ ህዝቦች፣ ዘላቂ እጣ- ፈንታ 

ያሮጌውን ዘመን፣ ቋጠሮ ልንፈታ 

ያንድን ወጣት ትውልድ፣ ህይወት ባስከፈለን 

ውስብስብ እውነታ 

የተስፋይቱን ምድር ፣ ትንሳኤ እያለሙ 

ከግፍ አገዛዝ ጋር፣ በጠዋት የገጠሙ 

ታጥቀው ተሰማርተው፣ ያላንዳች ማመንታት 

ከታሪክ መሰዊያዊው፣ ከሚፋጀው እሳት 
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ግቢ ነፍስ-ውጭ ነፍስ፣ እየተማገዱ 

የዳግም ልደትን፣ ብርሃን ሊለግሱን 

አንደ ጧፍ ሲነዱ 

አላየሁ ይመስል፣ ያንን መራር እውነት 

የሞት ሽረት ትግሉን፣ ክቡር መስዋእትነት 

ስፋቱን ጥልቀቱን፣ በወርድ በቁመት 

ሀቁን አሳምሬ፣ አላውቀው ይመስል 

“ዓይኔን ግንባር ያርገው”  ብዬ ባስተባብል 

አያርግብኝና… 

እጅግ በረከሰው፣ ምግባረ ሙስና 

ሀገሬን ወገኔን፣ እየነሳሁ ጤና 

ስልጣን ተተግኘ፣ 

ያልደከምኩበትን፣ ሀብት ሳግበሰብስ 

የምግባር ሞት ሞቼ፣ በማካብተው ቁስ 

ደልቶኝ እየኖርኩኝ፣ ከርሴን ለማጠብደል 

እኔም ያንተ ያህል፣ 

ፍርድ -  በመገምደል፣ 

ፍትሕን በስሙ፣ አንቄ - በመግደል… 

ለገዛ ራሴ ቃል፣ መታመን አቅቶኝ 

በድሀው ህዝብ እንባ 

“ግራውንድ ኘላስ …” ህንፃ ብገነባ 

ልክ እንዲህ እንዳንተ፣ ሕግን ተከልዬ 

ለእውነት የቆምኩኝ፣ የለውጥ ሃዋሪያ 

ተራማጅ መስዬ 
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“ሰው አድርገኝ”  ብሎ፣ ስልጣን ከተሰጠኝ 

ህዝብ 

ሆዳም ሆድ በልጦብኝ፣ ኪራይ ብሰበስብ 

የፀረ ድህነት፣ ትግሉን እንድመራ 

ታሪክ ለጣለብኝ፣ የትውልድ አደራ 

መታመን አቅቶኝ፣ ስዘረፍ ስቀማ 

ሀገሬን - ወገኔን፣ ባቆስል ባደማ 

ሳልለፋ ሳልደክም፣ ልክ እንዲህ እንዳንተ 

ባቋራጭ ለመክበር፣ 

ከሙስ®ች ጋራ፣ ህቡዕ ተሻርኬ 

እቺን ምስኪን ሀገር፣ 

ያለማሁ በመምሰል፣ ሀብቷን ለመመዝበር… 

ዋልጌ ሸማምንትን፣ በጥቅም ስደልል 

ግቢ ነፍስ - ውጭ ነፍስ፣ በሞት ሽረት ትግል 

የኢትዮጵያ ህዝቦች፣  ላብ ከደምገብረው 

ለተቀዳጁት ድል… 

የጨለማው ዘመን፣ ሌሊት እንዲነጋ 

አቺ ምስኪን ሀገር፣ የከፈለችውን 

ፈርጀ ብዙ ዋጋ፣ 

የሞት ሽረት ትግሉን፣ አልፋና ኦሜጋ 

እኔም እንደዘበት፣ 

ስፋቱን - ጥልቀቱን፣ 

መንስኤ ምክንያቱን፣ 

ብዘነጋው ድንገት… 
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የሰማእታቱን፣ ክቡር መስዋእትነት 

እንዳንተ ላረክሰው፣ ኪራይ ለቃቅሜ 

ከርሴን ብሞላበት 

ስልጣን ተተገኘ፣ ቁስ እያካበትኩኝ 

ብጠበድልበት፣ 

አያርግብኝና … 

እንዳንተ በምግባር፣ ደጋግሜ ብሞት 

ባቋራጭ ለመክበት፣ ንቅዘት ተጠናውቶኝ 

አፍቅሮተ-ንዋይ፣ ቃሌን አስረስቶኝ 

አንድ ታጋይ ትውልድ፣ በጉዝናው ወራት 

ጥሎ የወደቀው፣ 

የኢትዮጵያን ትንሳኤ፣ ማየት ቢናፍቀው 

የመሆኑን ምስጢር፣ ልቦናየ ሲያውቀው 

ለተስፋይቱ ምድር፣ ዘላቂ እጣፋንታ 

የዳግም ልደትን፣ መላ ልንመታ 

የተጋፈጥነውን፣ ያን መራራ እውነታ 

በገሀዱ ዓለም፣ አላየሁ ይመስል 

ዛሬም ልጓጉጠው፣ የሀገሬን ቁስል … 

“ዓይኔን ግንባር ያርገው”  ብዬ ባስተባብል 

ለረከሰ ጥቅም፣ ራሴን ብደልል 

የኔንም ህሊና፣ ልክ እንዲህ እንዳንተው 

ነገረ ሙስና፣ ንቅዘት ቢያሻግተው 

ለሞት ሽረት ትግሉ፣ መታ መኔን ብተው 

ከመካከላችን፣ ቅንነት ሲጠፋ 
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የህዳሴው ትውልድ፣ 

ለፍቶ - ጥሮ - ግሮ ፣ ሰው የመሆን ተስፋ 

መፃኢ እጣ - ፈንታው፣ ምንኛ በከፋ!! 

ሕዝብ የሰጣቸውን የመንግስት ስልጣን በመተገን ለበለጸጉ (ለሚበለፅጉ ) 

ሹማምንትና ኪራይ ሰብሳቢ ጥገኞቻቸው፡፡ 


