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አያ አስማማው! ብዕርህ ይናገር
(የአቶ አስማማው ኃይለ ዜና ዕረፍት ምክንያት በማዴረግ)

ቡና ጨው ሌገዛ ገዲሪፍ መጥቼ

ሰፊ ጎጆ አዲራሽ ጌታ የላሇበት

የሚያሇማ መስልኝ በሰው ተሳስቼ

የወንዛችን ውኃ ቢሌ ማይመጣበት

ባክኜ ቀረሁኝ ካገሬ ወጥቼ።

ቢሰበር መካኒክ ጋራ የማይሻው

ማሪኝ ወርቅ አፈራው ጋሜ ባሇቤቴ

ቡሊው አህያችን ጭነት የማይገታው

ያሇ ጧሪ ቀሪ ሽማግላው አባቴ

እንዯ ዋዛ ቀረ ችምችም ያሇው መንዯር

ማየት የተሳነሽ አሮጊቷ እናቴ

አሁን ቢቸግር ነው እንጂ ኒዎርክ ነው ወይ ሀገር።

እኔስ መቼ ቀናኝ አሜርካ ኑሮ
ነጋ መሸ በቢሌ ሌቤ ተሸብሮ።

“ይዴረስ ሇአያ ሻረው” በሚሇው ግጥሙ የሚታወቀው አቶ አስማማው ኃይለ ረቡዕ ጥቅምት
04 ቀን 2008 ዓ.ም. (October 14, 2015) ማሇዲ ከዚህ ዓሇም በሞት ተሇይቷሌ።
“ዘመን የተጋራኝ ትውሌዴ ያገሩን ሥርዓት ወዯ ተሻሇ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖሇቲካዊ
ይዞታ ሇማሸጋገር አሌሞ በአያላ የሕይወት ውጣ ውረድች አሌፏሌ። ሞትንም ጨምሮ።
ከሞትና ከእስር ያመሇጡት ዯግሞ ባገኙት አጋጣሚ ሀገራቸውን እየጣለ ተሰዯው ከአዱስ
ኑሮና ባህሌ ጋር ሇመመሳሰሌ ፈተናዎችን ተጋፍጠዋሌ። ሕይወት በኑሮ ዴግምግሞሽ
ይሇመዲሌ። የተሰበረ ስነ ሌቦና ግን ገጠመኞችን እየተመረኮዘ አመጣጥን ይዘክሩ ዘንዴ
ሕሉናን መወትወቱ አይቀርምና በዕሇት ተዕሇት ኑሮ ሊይ ጫና ያሳዴራሌ።” አስማማው
ኃይለ፦ ከዯንቢያ - ጎንዯር እስከ ዋሽንግተን ዱሲ ታሪካዊ ሌብወሇዴ, 2002 ዓ.ም.
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የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ሠራዊት (ኢሕአሠ) አባሌ የነበረው አስማማው ኃይለ
በአሲምባ በፖሇቲካ ትምህርት የተካፈሇና የኃይሌ 500 አባሌ ሲሆን ሠራዊቱ ከአሲምባ
ካፈገፈገ በኋሊም በበሇሳና አርማጮህ ወታዯራዊ ግዲጁን ተወጥቷሌ።
አቶ አስማማው በ2003 ዓ.ም እና በ2006 ዓ.ም. ኢሕአሠ ቅጽ 1 እና ቅጽ 2 እውነተኛ
የኢሕአፓ ሠራዊት ታሪክ እንዯ ቅዯም ተከተሊቸው የፃፈና ሇንባብ ያበቃ ነው።
የመጀመሪያውን ቅጽ የኢሕአሠ ታሪክ መጽሏፍ በመግቢያው ሊይ እንዯገሇጸው መጽሏፉ
የሚያተኩረው በኢሕአሠ ታሪክ ውስጥ ጎሌተው በታዩ አጠቃሊይ ኩነቶች ሊይ እንዯሆነ
ይነግረናሌ። የኢሕአፓ ሠራዊት በተንቀሳቀሰባቸው አካባቢዎች ዙሪያ ከሚኖሩ ሕዝቦች ጋር
ስሇነበረው ግንኙነት፣ በመሪው ፓርቲ ኢሕአፓና በሠራዊቱ መካከሌ የነበረው የአሠራር
ዘይቤ አዎንታዊና አለታዊ አንዯምታ፣ በሠራዊቱና በፓርቲው አመራር መካከሌ ተፈጥረው
የነበሩ አሇመግባባቶች፣ እና ላሊም በሰፊው ሉፃፍባቸው ቢችለም ዯራሲው የራሱን አበርክቶ
አስነብቦናሌ። ስሇ መጽሏፉ ሲገሌጽ “ትናንትናንና ዛሬን የምንቃኝበት መነጽር ነውና
ትምህርታዊነቱ አጠያያቂ አይዯሇም።” ይሇዋሌ። ቀጠሌ በማዴረግም “በኢሕአፓ/ኢሕአሠ
ታሪክ ዙሪያ የሚቀርቡ መጣጥፎች ሁለ ሇታሪክ የሚቀሩ መረጃዎችን እንዯሚያበረክቱ
አሌጠራጠርም።” ሲሌ አጠንክሮ ይገሌጸዋሌ።
እርግጥ ዛሬ አቶ አስማማው በሕይወት የሇም። ወዯዴንም ጠሊን ኢሕአፓ/ኢሕአሠን
በተመሇከተ ዲቦስ ያሇ መረጃ ትቶሌን ያሇፈ ዋነኛ ሰው ነበር። በላሊ በኩሌ ዯግሞ የስነ
ጽሁፍና የቋንቋ ችልታውን ቀዯም ሲሌ በፃፈሌን “ይዴረስ ሇአያ ሻረው” ግጥሙና “ከዯንቢያጎንዯር እስከ ዋሽንግተን” መጽሏፉ ያስመሰከረ ወገናችን ነው።
አቶ አስማማው በቅጽ 1 የኢሕአሠ ታሪክ ከ1964 እስከ 1970 ዓ.ም. ያሇውን በአብዛኛው
በወቅቱ በነበሩና በአገኛቸው መረጃዎች ተዯግፎ ያቀረበሌን ሲሆን የአፃፃፍ ስሌቱም የራሱን
አስተያየት እምብዛም ሳያክሌበት በሕይወት ያለና በተሇያየ ጉዲይ ያናገራቸውን፣
ያወያያቸውን የሠራዊቱ አመራር አካሊትና አባሊትን ቃሌ እንዲሇ በማስቀመጥ ነበር።
ከ1970 እስከ 1972 ዓ.ም. ያሇውን የኢሕአሠ ታሪክ የራሱን ግንዛቤ በማከሌ በቅጽ ሁሇት
መጽሏፉ አስነብቧሌ። መጽሏፉ የኢሕአሠ ክፍሌ አንዴ መጽሏፍ ቀጣይ ታሪክ ነው። እንዯ
ዯራሲው አባባሌ የመጽሏፉ ታሪክ የሚያጠቃሌሇው ኤርትራ ውስጥ ሇስዴስት ወራት
በጥገኝነት የቆየው የአሲምባው ሠራዊት ቤጌምዴር ከሚገኘው የኢሕአሠ ሠራዊት ጋር
ከተቀሊቀሇ ከመስከረም 1971 ዓ.ም. ጀምሮ ብተና እስከተካሄዯበት ሰኔ ወር 1972 ዓ.ም.
መጨረሻ ዴረስ ያሇውን የትግሌ ጊዜ ነው። ሠራዊቱ በአራት ሪጅን ተዋቅሮ የተከናወኑትን
ወታዯራዊና ፖሇቲካዊ ተግባራት ዘርዘር ባሇ መሌኩ ዯራሲ አስማማው ኃይለ አቅርቦታሌ።
“በኢሕአፓ/ኢሕአሠ የትግሌ መስክ የተሳተፉና የተሳታፊዎች ቤተሰቦች በዚህ ዴርጅት
የመጨረሻ ዕጣ እስከ ዛሬ ግራ እንዯ ተጋቡ በየማሕበራዊ ስብስቦች ተዘውትረው ይነሳለ”
የሚሇው አያ ሻረው “ትግለ የጠየቀውን መሪር መስዋዕትነት በከፈለና በቀሪዎች ሕሉና ሊይ
ጥልት ባሇፈው ጉዲትም ፀፀትንና ቁርሾዎችን ብቻ የሚያስተናግዴ የታሪክ ክፍሌ ሆኖ
ቀርቷሌ። ይህ ዯግሞ የኢሕአፓ ትግሌ መርሕ ሇታሪክ ጥልት ያሇፈውን ዴርጅታዊ ትግሌ
ተመክሮ፣ ሇመዯብና ሇብሔር ነጻነት መነሳትንና የዓሊማ ጽናት እሴቶች ዋጋ ሉያሳጣ
አይገባም። ታጋዮቹ ሇሀገርና ሇሕዝብ የተሻሇ ሕይወት በጀግንነት ተዋዴቀዋሌ። ከዚህም
አንጻር ፓርቲው በመጨረሻ ከአረፈበት ዕጣ በመንዯርዯር ሇተከፈሇው መስዋዕትነት ዋጋ
መንሳት ትክክሌ አይዯሇም። ተወዯዯም ተጠሊ አሁን በሀገራችን ሊሇው ሥርዓት ሕሌውና
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የዚህ ዴርጅት አባሊት አስከሬን ዛሬ በምንራመዴባቸው ጎዲናዎች ሊይ ቀኑን ሙለ ተሰጥቶ
ስሇመዋለ ሕዝብ ይመሰክራሌና!!” በማሇት የመጽሏፉን መግቢያ “መሌካም ንባብ” ብል
ይቋጨዋሌ።
አቶ አስማማው (አያ ሻረው) ሇሀገርና ሇሕዝብ ያበረከታቸው መጽሏፍት ምንጊዜም ሕያው
ያዯርጉታሌ። መጽሏፉ የራሱ የሆኑ ጉዴሇቶች አለት ባዮች ቢኖሩም በአገኘው መረጃና
በሚያውቀው መጠን ሇትውሌዴ አንዴ መረጃ አስተሊሌፏሌ። ስሇ አሲምባና ኢሕአሠ ታሪክ
የመጀመሪያው ፀሏፊ ያሰኘዋሌ።
ዛሬ አያ ሻረውን የምናነጋግረው “ይዴረስ ሇአያ ሻረው” በሚሇው ግጥሙ ውስጥ ነው። የአያ
ሻረው የስዯት ሕይወት ታሪኩን የሚያውቁ ወዲጆቹና ቤተሰቡ አስማማውን የሚያዩት
“ከዯንቢያ-ጎንዯር እስከ ዋሽንግተን ዱሲ” በሚሇው ታሪካዊ ሌብወሇዴ መጽሏፍት ውስጥ
ነው። የኢሕአፓ/ኢሕአሠ ታጋዮችና የትግሌ ጓድቹ ስሇ ኢሕአሠ በጻፋቸው ሁሇት
መጽሏፍት ውስጥ ከአያ ሻረው ጋር ይነጋገራለ። አቶ አስማማው ከመቃብር በሊይ ስሙን
ተክል ያሇፈ ኢሕአፓ/ኢሕአሠ ያፈራው የያ ትውሌዴ ወገን ነው።
በራሱ አንዯበት ያነበበው ወዯ ሁሇት ሰዓት የሚፈጀው የአስማማው ኃይለ “ይዴረስ ሇአያ
ሻረው” ግጥም የአሜሪካንን የስዯት ሕይወት በጣፋጭ የአማርኛ ቅሊጼ ተርኮሌናሌ።
ግጥሞቹን
ሇማዴመጥ
(http://yatewlid.com/mp3/AyaSharew%201.mp3
እና
http://yatewlid.com/mp3/Ayasharew%202.mp3) ይጠቀሙ።
እያዝናና፣ እያሳቀ፣ እያስገረመ፣ እያስቆዘመ፣ ሀገረ አሜሪካንንና ገጠሪቷን ኢትዮጵያ በዓይነ
ሕሉናችን ይስሌብናሌ። ኩሩ ባህሊችን ናፈቀኝ እያሇ ያዜማሌ። ያሇ መግባባቱን የቋንቋ
ችግሩን በዯንብ ይነግረናሌ። ሀገሬ ኢትዮጵያ እያሇ በውስጡ ይዘምራሌ። ወንዙ፣ ሸንተረሩን፣
የከብቶቹን ጩኸት ይጮሃሌ። ባህላ ክብሬ፣ እኔስ ኮራው በሀገሬ ይሇናሌ።
“ቺዝ በርገር፣ ፍራይዝ፣ ችክን
አቤት የምግባቸው ብዛት

እያሇ ይስሇዋሌ፡ የበሊው ትዝ ሲሇው ይሰቀጥጠዋሌ

“ምን ያሌተበሊ አሇ ከዚህ ዴርቡሽ ሀገር
ሇቄስ ካሌተጠመኩ ተመሌሼ ካገር ።

ብል ይናዘዛሌ።

ስሇ ሴት፣ ስሇ መኪናው ብዛት፣ ስሇ መንገዴ ሥራቸው አንደም አሌቀረውም አያ ሻረው።
“በመሬት መንቀጥቀጥ ሕዝብ አሇቀ ብሇው
ነገሩ ሳይገባኝ ወዱያው ቀጠሌ አርገው
ይለሃሌ መቶ ቤት እሳት አቃጠሇው።
ሇሰዉ ሕይወት መጥፋት ትንሽ የማይባቡ
ሇንብረት መጥፋት ነው የሚንገበገቡ።

እያሇ የቴላቪዥኑን ዱስኩር ይተርካሌ።

“ጎረቤት የሚባሌ ከዚህ ሀገር የሇም
ሇዘመዴም መሞት ሀጎበር አይጥለም
ሇትኩስ ሬሳም በወግ አያሇቅሱም
እንዯኛው ሀገር ሠርግ እንዯ ክርስትናው
ሇሞተም ሰው ቢሆን መግሇጫ አበባ ነው
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አይ ወንዴሜ ማሇት፣ አይ አጎቴ ማሇት ከቶ አይሞክሯትም።
ከሀገራችን ያነጻጽረዋሌ።

በማሇት የአሜሪካንን ሀዘንተኛ

ከሀገራችን አዝመራ ጋር የመኪናውን ብዛት ሲያዛምዯው
“አቤት የመኪና ብዛት ትርምስምስ ትርምስምስ
ንፋስ እንዯነካው እንዯ በሌግ እሸት ገብስ።

እያሇ አገሊሇጹን ውበት ይሰጠዋሌ።

“ይኸውሌህ ዴፍን የኢትዮጵያ ሌጅ ሀገር እንዯላሇው
ሲቻት እንዯጥጡ ሲባዘት መኖር ነው
የሰው ሌጅ ክብሩን ፍጹም እረስቶታሌ
ዴመትና ውሻ ወጉን ቀምቶታሌ
አያ ሻረው! ሀገር አይመስሌህ ሁለም ግርምቢጥ ነው
ከሰው ሌጅ በበሊይ በጣም ተከባሪው ውሻና ዴመት ነው።
በማሇት ኢትዮጵያዊነት ኩራታችንን፣ ክብራችንን በስዯት ማስረከባችንን ይነግረናሌ።
“ዴሮ ተኛ መንዯር ከከተማው መጥተው ሳይቀሩ በሙለ
ጓዴ፣ ጓዴህስ፣ ትግሌስ፣ ነጣነትስ፣ ምንትስ፣ አንዲችስ የሚለ
እንዯ ቅቤቱ ቅሌ በጣም ወዝ አግብተው እዚህ ሀገር አለ።
ከእርሻው መሃሌ ጠርተው ሲለኝ እንዲሌነበር ሰሊም ሃያ ጓደ
ሃይ! ያቸውም ቀርቷሌ ገፍተውኝ ማሇፍ ነው ሲያዩኝ በመንገደ
ፍቅራቸው የጠና የቃሌኪዲን ነበር የሚመስሇኝ ዴሮ
አይ ሰው ፈራሹ ማተብ አንገት የሇው ትንሽ አያይ ዞሮ
የሌብ ያንጀት ሰዎች እየገቡ አሇቁ
ትንሽ ተግ ያለትም ይኸው ወዙን አሌፈው እዚሁ ዘሇቁ
እነቀን አያውቄ…. ሳይጠይቁ እየገቡ አሇቁ።
በሚሌ ቁጭት ስዯት የቁም ሞት
መሆኑን እያዋዛ ይነግረናሌ።
አያ ሻረው የሰው

ናፍቆቱን እንዱህ ሲሌ ይገሌፀዋሌ

“እህሌ ውኃ መሳይ ፍቅር ያሇበት ሰው
አመንዥኮ እንዱሞት ሀገሩ ተዚህ ነው
ሻኛ እሚያሳብጥ ወርች ሚያወፍረው
ምግብ እንዲይመስሌህ ናፍቆት ሲረካ ነው።
ይኸውሌህ ወገን ሰርክ ሇት ሚጨንቀኝ ከሌቤ የማዝነው
ብሌ እንዯበሊው ጨርቅ የምብተከተከው
በጣፍኩሌህ ቁጥር ቅሬታ ምገሌጠው
ጨርቅ ምግብ ሞሌቶ ሰው ግን ቸግሮኝ ነው።
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አቶ አስማማው ብዕሩ ነጥፏሌ፣ ሌሳኑ ተዘግቷሌ። ከእንግዱህ ሇህትመት ሰጥቶት ያሸሇበው
የመጨረሻ መጽሏፉ ሇንባብ በቅቶ ከማንበብ በቀር ላሊ አናገኝም። ግና ትቶት ያሇፈው
ሥራው ገና ብዙ ይሰራበታሌ፣ ይፃፍበታሌ። ሥራዎቹ ሇላልች ተዛማጅነት ሊሊቸው
ሥራዎች ማጣቀሻነቱ አጠራጣሪ አይሆንም። ሇምርምርና ሇጥናት ሥራ ከየቤተ መጽሏፍቱ
ይፈሇጋለ። ስሇ ኢሕአፓ/ኢሕአሠ የሚጽፉ፣ የሚያጠኑ፣ የሚመራመሩ ሁላም ከአስማማው
ኃይለ ጋር ይነጋገራለ። ከመጽሏፉ ሇጥያቄዎች መሌስ ይፈሌጋለ፣ መጽሏፎቹ ላሊ ጥያቄ
ያስነሳለ፣ ብዙ እንዱፃፍ ይጋብዛለ። አስማማው የችልታውንና የዴርሻውን የትውሌዴ
ግዳታውን ተወጥቷሌ ማሇት ይቻሊሌ። አንዯበቱን፣ አካለን፣ ማንነቱን በመጽሏፍቱ
አስቀምጦሌን አሌፏሌ።
«ያ ትውሌዴ ተቋም» በአቶ አስማማው (አያ ሻረው) ከዚህ ዓሇም በሞት መሇየት የተሰማንን
ጥሌቅ ሀዘን ሇመግሇጽ እንወዲሇን። አቶ አስማማው «ያ ትውሌዴ ተቋም» እየሠራ ሊሇው
የመረጃ ማሰባሰብና የተሰዉ ወገኖቻችን መታሰቢያ ዴረ ገጽ በማዴነቅ ሉዯረግ የሚችሇውን
ትብብርና ዴጋፍ ሲያዯርግ የነበረ ወገናችን ነበር። የኢሕአሠ እውነተኛ ታሪክ መጽሏፉን
ቅጽ 2 ሇ«ያ ትውሌዴ ተቋም» የማሳተምና ማከፋፈሌ ሀሊፊነቱን በመስጠት የመጀመሪያው
ሰው ነው።
አያ ሻረው ዛሬ ሩጫውን ጨርሷሌ። አምስት ጣቶቹ አፈር ጨብጠዋሌ። ኢትዮጵያ አንዴ
ሌጇን አጥታሇች። ያ ትውሌዴ አንዴ ወገኑን አጥቷሌ። በሕይወት ዘመኑ ጥልሌን ያሇፈው
ሥራዎቹ ሇአሁኑና ሇመጭው ትውሌዴ በክብር ይተሊሇፋለ። ጊዜ የማይሽረው መጽሏፍቱ
ምን ጊዜም ተነባቢ ናቸውና ስሙ ከመቃብር በሊይ ሁላም ይነሳሌ። ትውሌዴ ሁለ
ያነቡሃሌ። የዜማ ቅሊጼህን ያዯምጡታሌ። አኩሪ ተግባር ፈጽመህ በማሇፍህ ሞትህ እረፍት
ነው።
በመጨረሻም በዛሬው ዕሇት የሚፈፀመውን የአቶ አስማማው ኃይለ የፀልትና የቀብር ሥነ
ስርዓት ምክንያት በማዴረግ «ያ ትውሌዴ ተቋም» በአባሊቱ ስም ሇአቶ አስማማው ኃይለ
(አያ ሻረው) ቤተሰብ፣ ዘመዴ አዝማዴና ወዲጅ ጓዯኞቹና አዴናቂዎቹ በሙለ ሀዘናችሁ
ሀዘናችን ነውና ሕግዚሃብሔር መጽናናቱን ይስጣችሁ እንሊሇን ከ «ያ ትውሌዴ ተቋም»።
ከአቶ አስማማው ግጥም “ይዴረስ ሇአያ ሻረው” ስሇ እምዬ ኢትዮጵያ ያሇውን ጨሇፍ አርገን
እንዯራሱ አባባሌ እናቀርባሇን። ይህን ግጥም በገጣሚው አንዯበት ሇማዴመጥ እዚህ ይጠቁሙ
http://yatewlid.com/mp3/AyaSharew_Clip.mp3
“…ታዱያ ይኸውሌህ የአበሻው ብዛት በዚያ ቀን የዋሇው
ቁጥሩን አሊውቀውም ዝም ብል ዘሉብ ነው
ዓይኔ ቆቡ ዯክሞ ወዴቆ እስከ ሚጨሌም
ብታዘብ ብማትር በኢትዮጵያ ሀገራችን
ባዴማ ጠባቂ ሰው የቀረ አይመስሌም።
ሰዓት ተጠብቆ ንግግር ጀምረው
መዯስኮር…መዯስኮር…ወግ አያሌቅባቸው
ብዙ የባዴ ቋንቋ ዯብሌቀው ቢያወሩም
ኢትዮጵያ ሇሚሇው ቅያሬ አሊገኙም
እንዯየንግግር እንዲሳብ ዘይቤሃቸው
ተግ! ግንፍሌ! የሚያዯርግ ባህሪም አሊቸው።
አንደ ጥርሱን ነቅሶ ጣቱን ቀስሮ አያሌ ቃሌ ሲናገር
ላሊኛው ቀጥል አፍ አፉን ይሇዋሌ በሽሙጥ በነገር
እጅ ባይጠመዝዝ ባትጠሌፈው፣ ባይጥሌህ
ዱስኩር ፖሇቲካ ማሇቂያም የሇውም።

አንደ አሊቢሊ ተምሬአሇው የሚሌ
እኔን ትምህርት ያርገኝ
ጅሌ ንግግር አርጏ እጅጉን አስቆጣኝ።
ያ ቅርሻታም አፉን ክፉኛ አሞጥሙጦ
አንዲች ሠይጣን መሳይ መጽሏፍ ገሌብጦ
“ኢትዮጵያ የምትሎት ይቺ የናንተ ዓሇም
ስሟ የዛሬ እንጂ አሌዋሇም አሊዯረም
አያሌናት ብሊችሁ ብትዘፍኑም ዘሊሇም
ማሸብሸብ ነው እንጂ
ከመቶ ዓመት በሊይ ምንም ታሪክ የሇም”
አይሌም መሰልሃሌ አንዴ ሆፔ የነፋው
በጣይ መብረቅ ጥል ገሌብጦ እንዲይዯፋው።
ኸረ ባ.ዛ.ኝ.ቱ.! ዓይነን አርገብግቦ ጆሮ ያሳከከኝ
ይህን ጉዴ ሉያሰማ አንሰፍስፎ አመጣኝ።
ከዚያ በኋሊማ የመነጋገሪያ ህጋቸውን ጥሼ
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ያንን ሃሳዊ መሲ ሊቀምሰው ዯርሼ
ምስ ምሱን ነግሬው
ቡጢ ከፈሇገም ባፍጢሙ ሌዯፋው
አቦ ይወቅብኝ ይህን ፈርሳም ባምባ ከጉዲይ ጥፌው ነው።
አንት ውፋራሽ ላባ፣ አንት ተሻይ ቤት አዯር
ታሪክ እንዯ ጁባ እንዯ ጨው ምትቀይር
በሀሰት መስካሪ ሊበሊህ ትራፊ
መሠረተ ወግ የሇሽ አዱስ ታሪክ ጣፊ
እስቲካ ሌንገርህ ተቀበሇኝ ስማኝ
አስኳሊስ መዲኒት አንተው መንዯር ተርፎ ሇኔ ማን
አቅምሶኝ
ካርኒ ቆራጭ ሌኮ መንዯራችን ያየው
መንግስት ገንዘብ ሲሻ አስራት ሲያስከፍሌ ነው
ዯረቅ ጡቷን ጎርሰህ በቁምህ ሌገኸው
ዛሬ ተገሌብጠህ ስሟን ስታረክሰው
እኔ ያንተን ያህሌ ምኑን አግኝቼው ነው
ባባት አዯራ እንጂ ቁም ስቅላን ማየው
አንተ ባታውቃቸው እኔ እንዳት እረሳ
ባርማጮሆ ጠሇምት በቋራ በሇሳ
መቼ ዘር መሇያ ምሌክት አሊቸው
በፋሽስት ጥይት ያሇፈ ነብሳቸው።
ባንዱራ ቀይረው በተክሲያን ባይስሙም
ውሸት ምን ያዯርጋሌ ስሇ ኢትዮጵያማ አውርተው
አጠግቡም
ተምን እንዯሆነ ሳናውቀው ዘራቸው
ዝርያ አበቃቀሌ አውዴማ ጎጣቸው
እኛ ሞረሽ ብሇን ሰው እንዯምንጠራው
የነሱም መጠሪያ ጓዴና ጓዱት ነው።
አሁንም የሆነ እንዯሆነ ምነው አሊወራው
ከጥንትስ ጠቅሼ
ተራ ገጡም ሳይዘሌ መሠረቱን ይዤ
በካሣ ዯም በቅል ዘሩ የምናየው
የጋራ ነው እንጂ ብንተወው ብንበሊው
የኢትዮጵያ እህሌ እንጂ ጏንዯሬነት አሇው?
አጤ ዮሏንስስ ማሰሪያውን ያጡ ማተብ አጠብቅ ብሇው
ሇሀገር ብሇው እንጂ ሇወርቅ ሇንዋይ ነው?
ከዚያ በኋሊሳ ያጤ ምንሉክ ጦር አዴዋ የቀረው
ሇነጽሳነት እንጂ እርስት ሉያቀና ነው?
አንተ አጏዛ ብጤ አረም አረማሞ
ነግሬህ አርፍ እንጂ አይቀር ሆዳ ታሞ
ሱሪ ተፈታታኝ ህግ ተገን አዴርገህ
እንዳት በሀገሬ ሊይ እጅጉን አሊገጥህ?
መዯበቂያ የሇ ቃታ አይሳብ ነገር
አይበቀሌ ብያ ሆነና ባዴ ሀገር
ዕብዴ አንጎሌ አዴርጎኝ አስቶኝ ነበረ
ታዱያ ምን ያዯርጋሌ ምስክር በዛና ሁለም ሳይሆን ቀረ
አሌዋጥ ብልሌኝ ካንጀት ሆዴ ቢብሰኝ
ዱስኩር ስብሰባውን ትቼሊቸው ሄዴኩኝ።
የዚያ ቀን ክፋቱ ምን ምህረት አሇው
ንጉሥ ሀገር ጥሇው ሽምጥ መጥፋታቸው
የዕሇቱ ስብሰባ ወሬ ነው ያመጣው

ብዬህ እንጂ ነበር ጋሻዬ ባትሰማም
ጓዴ ብል ንጉሥ ብዙ ዕዴሜም አይገፋም
እንዱያ በራዱዮን አያሌ ዱስኩራቸው
አንዴ ሰው እስኪቀር የሚሇው ጉራቸው
ምነው ሰው ሁለ አሌቆ ሳይሇይሇት ውለ
በውሮፕሊ ቀዴመው ከሀገር ኮበሇለ።
አንገት አስዯፍቶ የሚያሳፍር ሀገር
እኔ እያሇሁ ብል መፈርጠጥ ጅሌ ነገር
ጥንተ ነገሩማ ያሌገጠመ ውለ
በጣምራስ ሄዯው ከአጤ ቴዎዴሮስ ጋር ዯፍረው ተማሰለ
ጥቃት ዴንገት ዯርሶ ሲተናነቃቸው
የየቅሌ ሆነ አጨራረሳቸው።
እኮ እንዳት? ብትሊ
እኛ በራስ መፍረዴ እኚህ በውሩፕሊ
መጥኔ…
እሳቸውም እኔ ሀገሩን ሌንተወው
ቧምቧም ሆነና እሳት ሚተፋ አሌከው
ሰው ከውሮፕሊ ሲያምሱን የኖሩ
ምኑን እጥፍ አንጀት አረዛ ነበሩ
ስማኝ መዴሃኔዓሇም ጥንት ምዘክርህ
ያ ሁለ ዯም ሲፈስ በትዝብት ዓይን አይተህ
ፍርደን በሮጡበት ካሌመዘንከውማ
ሥራህ ግርምቢጥ ነው ያው እንዲሜሪካ።
ወንዴም አያ ሻረው!
ይህ አዱሱ መንግሥት ተራገጥ ወረደ
ምንዴን ይመስሌሃሌ የግዛት መንገደ?
ቁሙ ተጠበሱ ታመሱ የሚሌ ነው?
አረንጓዳ ቢጫ ቀዩ ባንዱራችን እሚሌ ዘፈን አሇው?
በጣም ተባበሩ አንዴ ሊይ ሆናችሁ
ሰሊም ጠልት ስጡ ሇኢትዮጵያ ሀገራችሁ
ዘርና ወገሻ ማጥበቁን ትታችሁ
የሚሌ ቃሌ ወጥቶታሌ?
እንዱህ ካሰበማ አረጋገጥ ያውቃሌ
አሇበሇዚያ ዯግሞ ካዲሙ ሕዝብ ጋር ትኩር ጥምዴ
አርጎት
በሌቡ አሳዴሮ ጥርጣሬ ስጋት
ጠመንጃ አስረክቡ ትጥቅ ፍቱ ካሇ
ባሊገርን ንቆ እራስ ከሄዯና ትንሽ ከቀሇሇ
ዘመቻ ቢያበዛ ቢያቃጥሌ ቢያርስ ምዴር
አዯራ እንዲትፈቱ አባ ታጠቅ ዝናር።
አያ ሻረው
ጅብ እንዯ ሀገሩ ይጮሃሌ እንዱለ
አሌጥምህ እያሇኝ ኑሮው ዘዳው ሁለ
ከዚህ ከአሜሪካን የንወርክ ኑሮዬ
ከተውኩት አይገኝ ሌክ እንዯ ጥሊዬ
ዛሬ የሇመዴኩት ነገ እያረጀብኝ
መከተሌ መቀየር በጣሙን ሰሇቸኝ።
በሌ እንግዱህ!
ሀገር ሰሊም ይሁን ይቃና መንገደ
ሌጅ ሙሊሇም ከኒዎርክ ሰሊም ብሎሌ ብሇህ ንገር
ሇዘመደ።

ጥቅምት ፲፬ ቀን ፪ ሺህ ፰ ዓ.ም. (October 24, 2015)
«ያ ትውሌዴ ተቋም »
ዴረ ገጽ ፡ www.yatewlid.org, www.yatewlid.com
ኢሜሌ ፡ yatewlid@yahoo.com, yatewlid@gmail.com, yatewlid@hotmail.com
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