
 

የሰይጣን እግሩ ይሰበር! 

 

ሰለሞን ሽፈራው  

 

ካንዲት ጥቁር ሴት ወይዘሮ፣ 

አፍሪካዊ ልዕልና 

ከድንግል መሬት ተፈጥሮ፣ 

በሚጨለፍ ባህል ቃና፣ 

ተፈቃቅደው - ተፈቃቅረው፣ 

ለጋራ ዕድገት ብልፅግና 

የሚበጅ ህብር ፈጥረው፣ 

በዛላቂ ሠላም ጤና… 

መሠረቱን አደልድለው፣ በገነቡት ጉርብትና 

የመኖርን ጥዑም ህይወት፣ አበክረው የተረዱ 

ቀና መካሪ አዛውንቶች፣ አግኝቼ ከወደ ቀንዱ… 

ወንድማማች ህዝቦች መሀል፣ ዕርቅ አውርደው 

ቂም ሊያበርዱ… 

የሰይጣንን እግር ሰብረው፣ የዘመናት ደም ሊያደርቁ 

ለአፍሪካ ወጣት ትውልድ፣ የምስራች የሰነቁ 

የጥቁር ህዝብ ትንሳዔ፣ መቃረቡን ሊያሳውቁ 

የተሰማሩ ኃዋርያት፣ ተገኝተው በስተምስራቁ… 

ለነሱ አርቆ ማስተዋል፣ 

በፍፁም ልቤ ታምኜ፣ ቡራኬያቸውን ስቀበል 

ጥቋቁሮቹ ኃዋርያት፣ እንዲህ አሉኝ በአንድ ቃል፣ 

«አየህ ትንሹ የእኛ ልጅ 

ያፅማችን ፍላጭ ነህና፣ ደምህም የደማችን ቅጂ… 

ባንተ ቤት ፍቅር ሰፍኖበት፣ ወልደህ ለመሳም እንድትችል 

በረከት እንዳይለይህ፣ የዘራኸው እንዲበቅል 

አድባር ቀሐየሀ እንዲለማ፣ ሠላምህ እንዲደለድል… 



ከበረትህ የወተት ላም፣ ከመሶብህ ጤፍ እንጀራ 

ከጋጣህ የቤት እንስሳት፣ ከጓሮህ የእህል ጎተራ 

ከማሳህ በልግ ከመኸር፣ የሚታፈስ ምርት አዝመራ 

ከደጃፍህ የሠርግ ዳስ፣ ከዳስህ ወጣት ሙሽራ… 

ከቀየህም ኮርማ ግመል… 

የምትጭነው ሰንጋ ፈረስ፣ ያሰባኸው ሙክት ፍየል 

የምትወደው የእርሻ በሬህ፣ በኩራት እንዲንጎማለል 

አንተ በአማን እንድትውል… 

ጥረህ ግረህ ያፈራኸው፣ እንዲኖርህ ሀብት ፀጋ 

ጎረቤትህ አማን ይዋል፣ ጎረቤትህ ይረጋጋ፡፡ 

እንጂ ሰውን ያህል ነገር፣ ተኳርፎ በየምክንያቱ 

የቅርብ እሩቅ ልሁን ካለ፣ ከግራ-ቀኝ ጎረቤቱ 

ልቦናው ቂም አሳድሮ፣ ከዕድር ከተነጠለ? 

ያን ጊዜ ወንጀለኛ ነው፣ ፍቅርን አንቆ የገደለ፡፡ 

አዎን ልጄ ችላ ሳትል 

ባለፍክ ባገደምክበት፣ ይህችን ምክር አቀብል፣ 

አፍሪካዊ መፍትሄ ናት፣ ለጋራ ጥቅም የምትውል፡፡ 

እና… 

በቆምክበት የእምነት ዓፀድ፣ በያዝከው የራስ ጎዳና 

ህልምህ- ትልምህ ዕውን ሆኖ፣ ህልውናህ እንዲፀና 

ያንተ ህየወት አምሮ -ሰምሮ፣ ቀጣይ ጉዞህ እንዲቃና 

ጎረቤትህ አማን ይዋል፣ ጎረቤትህ ይሁን ጤና!» 

የሚል እውነት አውርሰውኝ 

አፍሪካውያን አባቶች፣ በመንፈሳቸው ባርከውኝ 

በአካል ከእኔ ሲለዩ፣ መርቀው ሲሰናበቱኝ፣ 

"ኧረ አሜን በእናንተው መጀን! 

አሜን ይሁን! ይሁን!!" አልኩኝ፡፡ 

ምንአልባት ባለማስተዋል… 

የጥቂት እብረተኞችን፣ የደም ጥም ለማርካት ሲባል፣ 

ከአንድ ምንጭ በተቀዱ፣ ወንድማማች ህዝቦች መሀል 

የተለኮሰ ጦርነት 

በኢትዮ-ሶማሊያ ምድር፣ ያስከተለው ከንቱ ጥፋት 



ያ! የክፉ ቀን ምፅዓት… 

ከወዲያም ሆነ ከወዲህ፣ ጥሎት ያለፈው ጠባሳ 

ቂም ሰንኮፉን እንዲነቅል፣ እረኩስ መንፈሱ እንዲረሳ 

በምስራቅ ከሞቃዲሾ፣ በምዕራብ እስከ አሶሳ 

ከበስተሰሜን ቀይ ባህር፣ በደቡብ እስከ ሞምባሳ 

የአፍሪካ ቀንድ ህዝቦች ፣ ከሸገር እስከ ሐርጌሳ 

ክንዳችንን አስተባብረን፣ ድህነትን ድል እንነሳ፡፡ 

«ማን ያርዳ የቀበረ…» እንዲል 

አገርኛው የአበው ብሒል 

አንድ ቀን መዓት ወርዶብን፣ በዕብሪተኞች ወረራ 

ለግፍ ግድያ የተጋዝን፣ ከሐረር-ሃዋይ-ማንዴራ… 

ንፁህን ወንድማማቾች፣ በተጋፈጠነው መከራ 

ካስራ አንድ ዓመታት ስቃይ፣ የገበየነው ቁም ነገር 

የታሪክ ችሎት ፊት ቀርቦ፣ በአንክሮ ቢመረመር 

የሁለቱን ሀገር ህዝቦች፣ አዲስ ትውልድ እንዲያስተምር 

ከወዲያም ሆነ ከወዲህ፣ ግፉ ተሰልቶ ሲደመር 

የጦርነትን ሰቆቃ፣ ጭፍን ጥላቻን ለሰው ዘር 

ገሀድ አውጥቶ የሚያሳይ፣ ከቃል በላይ የሚናገር 

የስብዕና ኪሣራ፣ክፍት-ጥፋት ብቻ ነበር፡፡ 

"ማን ያርዳ የቀበረ…" እንዲል 

አገርኛው የአበው ብሒል 

አስራ አንድ ዓመታት ሙሉ፣ ከሐዋይ እስከ ማንዴራ 

ለግፍ አሟሟት ተዳርገው፣ በዚያ ሲኦል የዕልቂት ስፍራ 

ከቀሩት ወገኖቻችን፣ የተቀበልነው አደራ፣ 

የኑዛዜያቸው መቋጫ፣ እንዲህ የሚል ነው ምዕራፉ 

"እባካችሁ ከእኛ መሀል፣ በህይወት የምትተርፉ 

ወሬ ነጋሪ ለመሆን፣ ከዚህ ጭፍን ክፋት ጥፋት 

በተዓምር የምታልፉ 

የሠላምን ልዑል ዋጋ፣ ለዓለም ሁሉ ለፍፉ፡፡ 

ይህ የስብዕና ኪሳራ 

ከህመሙ እንዲያገግም፣ ከውድቀት እንዲያንሰራራ… 

ወሬ ነጋሪ ለመሆን፣ ከዕልቂት የምታመልጡ 



ቂም በሚያበርድ ይቅርታ፣ የፍቅርን ምስጢር ግለጡ፡፡ 

ዕርቀ-ሠላም አውርዳችሁ፣ የቀንዱን ታሪክ ለውጡ፡፡ 

የሰይጣን እግሩ እንዲሰበር፣ የትንሳዔ ማህበር ጠጡ፡፡" 

እናም ወገን ይህን ክቡር፣ ያደራ ቃል ሳንዘነጋ 
የአፍሪካ ቀንድ ህዝቦች፣ አንድ ላይ ቆላው ከደጋ 

ኑ! በሠላም አምነን -ታምን፣ 
መልካም ጎረቤት ለመሆን 
በሚያስችለን ፍቅር ፀጋ 

ክንዳችንን አስተባብረን፣ ለጋራ ትንሳኤ እንትጋ፡፡ 
አሜን አቦ አሜን! አሜን! 

በሐረሩ ሼክ አባድር፣ በውሎው ዱበርቲ መጀን 
አድባር ቀዬው አማን ይዋል፣ ክፋት ጥፋት ለማይበጀን!! 

በአፍሪካ-ቀንድ ሰማይ 
ለአዲሱ ዘመን ትውልድ፣ የወጣችው ተስፋ ፀሐይ 

ህያው ብርሃን ይስፈንበት፣ ካድማስ-አድማስ ደምቆ ይታይ፡፡ 
ለአዲሱ ዘመን ትውልድ፣ 

የጋራ ዕድገት ብልፅግና፣ በሚበጅ ቀና መንገድ 
ቀንዱ ላይ ከቀደደው ጎህ፣ ብሩህ ቀን ሞልቶ እንዲነጋ 

አሮጌው የታሪክ ምዕራፍ፣ በማያዳግም ይዘጋ፡፡ 
አሜን አቦ! አሜን! አሜን! 
በእናት አፍሪካ ምድር፣ 

ህያው ሠላም ይስፈንበት፣ ከሞቃዲሾ እስከ ዳርፍር፡፡ 
አድባር-ቀዬው አማን ይዋል፣ የሰይጣን እግሩ ይሰበር!!! 

 
በ1969ኙ የኢትዮ-ሶማሊያ ጦርነት ምክንያት 11 ዓመታት ሙሉ በእስር የቆዩ 

ኢትዮጵያዊያን ማህበር ሰላምና ልማት በአፍሪካ ቀንድ በሚል ርእስ ላዘጋጀው ስውብሰባ 
የቀረበ ግጥም  ነው፡፡ 

 
 


