
ጣና  

ምን ነካህ እሳ ጣና ማህጸንህ አረም አበቀለ 

አንተን ጠጥቶ እምቦጭ እየተስፋፋ አንተን እየገደለ 

እንቦጭ አንተን መምረጡ አይታሰብ ከቶ አንተ ባትመቸው 

የባሕር ማዶ ዘርን ከርስህ ባይወደው 

                       አረ ለመሆኑ እንዴትስ አንተን አሰኘው? 

                መድከምህን እንዴት አወቀው? 

                                       ደክመሐል። ነው ሚስጥሩን እምቦጭ አንተ ላይ መዝመቱ? 

                             ምነው ፈቀድክለት ምንድነው እጅ መስጠቱ? 

ታምራት ነው ነገሩ ውስጥህን የፈታህ ያደረገህን ተሸናፊ 

ሕላዌህን ይሻልሃል አትጥፋ እንደዋዛ አትሁን አላፊ 

ጣና! በረከት ነው መኖርህ የተበላሸው ከርስህን አሁን ፈውሠው 

ያበቀልከው። ያሳደከው። ሣያጠፋህ ፍጠን እና ቅደመው 

                               አሁንም ግዜ አለህ ቀድመህ እምቦጭን አጥፋ 

                        አቅሙን ሣይበረታ በጣም ሳይስፋፋ 

                                   አሁን ብታንቀላፋ ገዢህ ይሆን እና እንደ ንጉሱ 

                                         እምቦጭ ሲያይልህ መሸነፍ ነው ውጤቱ የለም መመለሱ 

ጣና መለስ በል………………..ፈትሸው ውስጥህን 

ይሻላል መሆን እንደድሮህን 

እንደ አባይ አንተም ምረጥ እድገትህን ሣይሆን መጥፋትህ 

አባይ አለ አብሮህ እንደ ጥንቱ አልኝታ ቆመዋል ከጎንህ  

 

 

 

          



                         እኔም ታመምኩኝ ያንተን ጤንነት መታወክ ሥሰማ 

                                    አንተን የሚያሳጣኝ ሕመምህን እያለ እንዴት ልሁን እኔ ጤናማ 

\                             ያንተም ሞት ማለት የእኔ መሞቴ ነው ማለት ባይሆንም 

                       ከመሔድህ በኋላ መኖሬን ዘላለሙን ቢቀጥልም 

                      ያንተን መጨረሻ ፍጹም መቀበል አልችልም 

                                             አግዝሃሎህ ያቅሜን እንዳተርፍህ ራስህ ባታክምም 

                             አለሁልህ ብሎት አባይ እየገሰገሰ ነው እያለ ደፋ ቀና 

                    ወንድሙን እንዲታደግ ነበር ሣይባል ጣና 

ጣና በደከመ አባይ ጉልበት እየሆነ እዚህ በደረሱ በጋራ 

አሁን ግን ጣና አንቀላፋ እያቃተው መጣ የቤት ሥራ 

የጣናን መዳከም አባይ አስተውሎ ሊረዳው እንደበፊቱ 

እምቦጭ ሸለለ እንቦጭ አቅራራ በአባይ ላይ ጣና ግን ተዘጋ አንደበቱ 

                 የጣና አዝዥ እምቦጭ ሆነ የበላይ ንጉሱ አባይን ሊሞግተው 

                  መቸ አወቀው እና ሽለላ ቀረርቶ አባይን እንደማይመልሰው 

                         ዱር ገደሉን ደጋ ቆላውን እያልፈ ተራራን እያንቀጠቀጠ መርሸዋል 

                            ምንምን ሣይበገር ከፊቱ የቆሙት እያንበረከከ ጠራርጎ በቦታው ደርሷል 

አባይ ባላሰበው ድንገት፡ ጣና በእምቦጭ ተሸንፎ አብሮ መጓዙን ቢከዳው 

አባይ ጥልቅ ነው መሰረቱ እንደ ጣና አይፈታም ትጥቁ ይዘልቃል ከቦታው 

ረዥሙን መራራውን መንገድ ሲያስተናግድ ኖረዋል ለብቻው እስከአሁኑ 

ጣናን ሲደግፍ ሲያበረታ አሳልፈዋል ዘመኑ 

                                      ጣና ቢኖር መልካም ነው አባይ ሂያው እንዲሆን ትርጉም ባይኖረውም 

                                            የጣና ህያውነት ለአባይ አለም ባይሆንም 

     አባይ ሳይታክተው፡ ጣና ሲቸግር አለኝታ መከታው ነበረ እስከ ዛሬ ዕለት 

                                  አሁንም ለወደፊቱም አጋሩ ነው ጣናን ለመታደግ እስከቻለበት 

 

 



ጣና ተመከር ማሕጸንህን እምቦጭ አይብቀልበት ሞትህ ነው ውጤቱ 

መለስ በል። ሁን ይሻለሃል እንደጥንቱ 

እምቦጭ ልምላሜ አይደለም ቅጠልነቱ አረንጓዴ መምሰሉ ደምቆ መታየቱ 

ሚስጥረ እምቦጭ ህያው መስሎ መዋሸቱ 

ጣና ብትጠፋ እሱም አይቀርም መሞቱ 

አጥፍቶ ጠፊ ነው። ያ ነው አቅሙ አይታሰብ መቀጠል በሂወቱ 

                                            አገር በቀል ያልሆነ አጥፊ የእጽዋት ዘር 

                                               አባይን ለማስቆም አባይ እንዳይሆን ለአገር 

                                                           አባይ እንዳይሆን ቁምነገር 

                                                  እምቦጭ ባንተ ላይ ዘርቶ አባይን ለመመክት 

                                                እምቦጭ ተወክሎ ባንተ አግኝቶ ሕይወት 

                                          የውጭወቹ ተልእኮ እንዲሰራበት 

እምቦጭ ቢበራከት ጣና ጠፍተህ አባይ ቢሆን ለብቻው 

አባይ ለማስሸበር አባይ ለመበገር ቢበዛ ጫጫታው 

አባይ ያውቅበታል ጥልቀት ነው ሚስጥሩ ፍጹም አይሻርም 

ከቶ አይበገርም አንዴም ከቶ አይቆምም 

ይጓዛል ይሔዳል መድረሻው ይዘልቃል 

ሐሳቡን ያደርሳል ይፈጽማል ቃል 

             እና ጣና እንደ አባይ ሁን ቃልህን አትዘንጋ 

    አይፈታ ሆድህ እቦጭ ቢይንጋጋ 

                         እንደ አባይ በርታ አባይንም አትራቀው ስለአንተ ይቆማል 

                        አንተን እያዳነ አደጋው ተጋፍጦ ስለአንተ ሂወት ይሰጣል 

                                         አባይ አለ እንደጥንቱ 

                                         ስለአንተ አልቀረም መሞቱ 

                                ግን ዋናው አንተ ነህ። እምቦጭ እንዲጠፋ መታጠቅ ነው ለፍልምያ 

                እምቦጭ ለማምከን ለመግደል ሳይቀረው ዝርያ  



ፈተና ሲበዛብህ ድርቅ በአገሩ ሲበራከት  

ስንት ወንዝ፡ ስንት ሐይቅ፡ ሱጋለጥ ለሽንፈት 

ጣና! ከቶ አልፈታም ብለህ ቆይተህ እስከ አሁን ዘልቀሃል 

ኮስማናው እምቦጭ እንደት ያደክመሃል? 

መዳከምህ ከአንተ ፍጹም አይጠበቅም ብርታት ነው ታሪክህ 

አትሻ መጥፋትህ ይሻላል መኖርህ 

እምቦጭን መክተው እሱ እንዳይቀድምህ 

ከፈለግክ መኖርህ 

 

ግጥም 

በተጋዳላይ 

 

alula.humermetkel@gmail.com 

 


