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ያበራ ለማ የዲቪዲ ግጥሞች 

ይድረስ ለሥንኪን ሃዋርያው 

በዓለማየሁ ታዬ 

alalemayehu@yhoo.com 

ከጥቂት ወራት በፊት ይድረስ ለሥንኪን ተጠባቢው ዓለማየሁ ታዬ ካለህበት ብለህ በኢትዮጵያ ዛሬ ድረ ገፅ 
በኩል ላዯረስከኝ ኪናዊ ጦማር ምላሹን ያዘገየሁት ዲቪዲህ በሰሜን አሜሪካ እስኪመረቅ በመጠበቅ ነበር። ቦ 
ጊዜ ለኩሉ እንዲል ጠቢቡ ሰሎሞን የጁላይ አስሩን ምረቃ በማሰብ የኪናዊ ጦማርህን ምላሽ ተዯረሰኝ 

አበራ ሇማ ነ ባር በሇቅኔ ፥  ዯራሲ፥  ጋዜጠኛና ሃያሲ ነ ው።  ‘ኩሌ ወይስ ጥሊሸት”፥  “የማሇዲ ስንቅ” ፥  
“አውጫጭኝ” ፥  “ ሽበት” ፥ “ መቆያ” ፥  “ሕይወትና ሞት”፥  የማሇዲ ስንቅ፥  ሞገዯኛው ነ ውጤ 
ወዘተ... በተሰኙ መጻሕፍቱ የ ምናውቀው ዯራሲ፤  “እውነ ትም እኛ...” በሚሌ ርእስ  አዱስ የግጥም 
ቪዱዮ መዴበሌ በዱቪዱ ይዞሌን ቀርቧሌ።  25 ግጥሞች የተካተቱበት ይህ መዴበሌ ምስሌና ዴምጽ 
ተቀናብረው የ ቀረቡበት የ ዘመኑ ቴክኖልጂ ውጤት ነ ው።  በዱቪዱው ሊይ ከቀረቡት ግጥሞች መካከሌ በጥቂቶቹ 

ሊይ የተሞከረውን ኪናዊ  ምሌከታ እነ ሆ!   

ባሇቅኔ ው ከበዯ ሚካኤሌ 

ፈሌቀሽ የተገኘሽ ከሹበርት ራስ  

ከቤቶቨን  ናሊ  ከሞዛርት መንፈስ  

ከሾፐን ትካዜ ከያሬዴ ሌቦና 

መዏዛ  የ ሞሊብሽ የ ብስጭት ቃና  

ረቂቋ ዴምጽ ሆይ ውቢቷ ሙዚቃ 

ንጽህት እንዯ ፀ ሃይ ውብ እንዯ ጨረቃ 

ብል ያወዯሳትን ሙዚቃ  አበራ ሇማ “እሱን አኑሩሌኝ” በሚሌ ርእስ እንዯሚከተሇው ዘምሯታሌ።  

 የግጥሙ ሰራዊት አዝማች …. 

መሰንቆን ጥሩሌኝ - ክራርን አምጡሌኝ 

ዋሽንትን ተዉሌኝ - እሱን  አኑሩሌኝ 

እሩቅ ነ ው - መንገደ 

እርብትብት ነ ው - ሆደ 

ብዙ ነ ው -  ትውሌደ 

ጥቂት ነ ው - ዘመደ 
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እሱን አኑሩሌኝ “መወዴስ” ቅኔ  ናት።  መወዴሱ የቀረበው ሇባህሌ የሙዚቃ መሳሪያዎቻችን  
ሇመሰንቆ፥  ሇክራርና ሇዋሽንት ነ ው።   

የግጥሙ ሰራዊት አዝማች በሙሊት ሶስት ግዜ ተሰናኝቶሌ።  በዚህ ግጥም መወዴስ የቀረበሊቸው 
የሙዚቃ መሳሪያዎችም እያንዲንዲቸው አንዴ አንዴ አንጓ  ተሰይሞሊቸው በሶስት አንጓ ይዯመጣለ።  
ይህ በሶስት ምዴብ የመከፋፈሌ ዘዬ የ ግጥሙን  ዜማ፤  ምትና ምጣኔ  አስተካክልታሌ፤  አሳምሮታሌ።  
ግጥምን  ከላልች የ ስነ ጽሁፍ ዘሮች የሚሇየው ሇይዘት ብቻ ሳይሆን  ሇቅርጽም መጠበቡ ነ ው።  ይህ 
ቅርጻዊ ተመጣጥኖ balance እና ውህዯት harmony ታዱያ ሲነ በብ፤  ሇአይን  ሲዯመጥ ፤  
ሇጆሮ የተስተካከሇና የሚጣፍጥ ምስሌ ወ ዴምጽ መከሰቱ እንዱሁ በአጋጣሚ የመጣ ሳይሆን፤  
ገጣሚው ሇዜማ ካሇው ስሱነ ት SENSITIVITY የተወሇዯ መሆኑን  ሌብ ይሎሌ።  ምሁራን  
እንዯሚለትም… 

‘Poetry which has been defined as the harmonious unison of 
man with nature, poetry therefore, will be called musical 
thought. The poet is he who thinks in that manner.” 
Carlyle 

የመሰንቆው  ጭራ - ያ ጥምር ያ ዴምር 

እራሱን  ዘንግቶ - ላሊን የሚያዘክር 

ተናግሮ አናግሮ 

ውስጠትን ኮርኩሮ…. 

የመሰንቆው ጭራ በሰውኛ ዘይቤ እንዯ ቅን ጎሌማሳ የራሱን ነ ገር ቸሌ ብል ላልችን  የሚያዘክር፤  
ውስጠትን በስውር ጣቶቹ የሚኮረኩር የእምባ ቋትን  የሚፈታና ግምባርን በቁጣ የሚያኮሳትር 
ተናግሮ የሚያናግር ሆኖ በገጣሚው እይታ ተስልሌ።   

እነ  ክራርና ዋሽንትም እንዯየብጤታቸውና እንዯየባህሪያቸው ተወዴሰዋሌ።   

“ክራር ነ ኝ!...” ይሇኛሌ - ዯም ሥሩን አክርሮ 

ስሜቴን  ሇማክረር - ረቂቅ ኪኑን  ጭሮ…. 

ሕይወቴን ሉያወጋኝ - ሕይወቱን አውግቶ 

“ያዝ አርገኝ!...” ይሇኛሌ - ላሉቱን  አንግቶ 

ሽሜን አጎፍሮ - ጉብሌ አሸብቶ… 

  

 በተሇይ በመጀመሪያ የተጠቀሱት ስንኞች እጅግ የሰመሩ የዜማን ረቂቅ ውበት፤  የሙዚቃን  

አሇማቀፋዊ ቋንቋነ ት ገጣሚው ያመሊከተባቸው ውብ ገሇጻዎች ናቸው።  

ገጣሚ የቋጠረውን፤  የታዘበውን የተዯመመበትን  ፍሬ ነ ገ ር በስንኝ ቀምሮ ሲወሌዴ የሚያስተሊሌፈው 
ቁምነ ገር ተዯማጭ ይሆንሇት ዘንዴ፤  የተሇያዩ  ዘይቤዎችን  ይጠቀማሌ።  ሇዋሽንት ውዲሴ የተሰዯሬት 
ስንኞች በአነ ጻጻሪ ዘይቤ ተኩሇው ጎሌተውና ዯምቀው እንዯሚከተሇው ይነ በባለ።  

ክንዴ አይሞላው ዋሽንት - ቀጭኑ ረቂቁ 

ትንፋሽ ይሇግሳሌ - ባሇትንፋሽ ስንቁ 
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እንዯናት አሌቅሶ - እንዯ ጅረት ፈሶ  

ሰተት ብል ገብቶ - እንዲዱስ  ፍቅረኛ 

ሌብን ያማሌሊሌ አቅፎት እየተኛ… 

 በነ ዚህ ስንኞች ውስጥ የዋሽንት ሌብ ሰራቂ ዜማ ቁሌጭ ባሇ ሁኔታ ተገሌጾአሌ።  በተጠቃል 

“እሱን  አኑሩሌኝ” ዜማን በዜማ የሚያወዴስ ግጥም ነ ው።  

ላሊው በመዴብለ ውስጥ የተካተተ ፍርሃት የተሰኘ ፖስተራዊ ግጥም ነ ው።  ገጣሚው ሰበበ  ዴርሰቱን 
እንዯሚያወጋን  ከሆነ  የሁሇት ሁነ ቶች ግጭትና በግጭቱ ውስጥ ያሇ አንዴነ ት ነ ው፤  ይህንን  ግጥም 
የወሇዯው።  ከጦር ሜዲ ሸሽቶ ወዯ እናቱ ቤት የሚሄዴ አንዴ ዋቶአዯር እና በመስኮት አሻግረው 
የሚመሇከቱ የፈሩ አዛውንት።  ታዱያ አበራ እነ ዚህን  ሁነ ቶች መነ ሻ አዴርጎ  የቋጠራቸው ስንኞች 
በከፊሌ እንዯሚከተሇው ይነ በባለ።  

ያ መረቡ ሌቤ - ረገበ  እምቢ አሇ 

አንዴ ራሱን  ማስገር - አቃተው ዋሇሇ 

ፍርሃቴ ስጋቴ - በሊዬ ነ ገሠ 

ውስጥ አንጀቴን  ምሶ - ቤቴን  አጣረሰ  

  

በነ ዚህ ስንኞች የወንዴነ ት የወኔ  የአሌበገር ባይነ ት መጠቀሻ የሆነ ው ሌብ የ ረገበ መረብ ሆኖ 
አንዴ ራሱን  ማስገር ተስኖት ሲዋሌሌ እናስተውሊሇን።  ፍርሃት በሰብእና ሊይ ነ ግሶ  ቤትን  
ሲያጣርስ  እንታዘባሇን።  ቤት በዚህ አውዯ ንባብ CONTEXT ተምሳላትነ ቱ የአንዴ ሰው ግሊዊ 
ህይወት፤  የአንዴ ማህበረሰብ ህሌውና ከፍም ሲሌ የአንዴ አገር እጣ ፈንታ ሆኖ በጥቂት ስንኞች 
የተወሳሰቡ ሁነ ቶች የተጣመሩበትና በረቀቀ ሁኔ ታ የዯመቁበት ግጥም መሆኑን  ሌብ እንሊሇን።  

ይሄው ግጥም እንዯሚከተሇው ይቋጫሌ... 

እናንተም እንዯኔው - ፍርሃት ካባዣችሁ 

ጠመንዣው ዣንጥሊው - ውሻው ሇምናችሁ? 

Elegy በሞት የተሇየ ን ሰው የምንዘክርበት፣ ሥራዎቹን፥  ምግባሮቹን አኗኗሩንና አስተሳሰቡን  
በማውሳት ያንን  ሰው የምናስታውስበት የሥነ  ግጥም ዓይነ ት ነ ው።  “ ናጋቲካ ያጋሼኮ” በተሰኘ 
ግጥሙ አበራ ሇማ የልሬት ጸጋዬን  አቢይ ሥራዎች በመጥቀስ፤  በሥጋ የተሇየንን  ባሇቅኔ ውን  
ያናግረዋሌ፣  ይሞግተዋሌ፣  ይማጸነ ዋሌ።  በእርግጥም ብሊቴን ጌታ ፀ ጋዬ ታሊቅ ባሇቅኔ  ነ ውና 
ላልችም በርካታ የጥበብ ሰዎችም ስንኝ ቋጥረውሇታሌ።  ወዯ አበራ ሇማ ከመግባታችን  በፊት 
የዯብረ መሊእክቱ ባሇቅኔ  ቦጋሇ ዲኘ “ጠብታ” በተሰኘ ርእስ በታተመ የ ግጥም መዴበሌ መጽሃፍ 
ውስጥ፤  “ማስታወሻ ሇብሊቴን  ጌታ ልሬት” በሚሌ ርእስ ባካተቱት ግጥም የቋጠሩትን  ስንኝ 
እነ ሆ... 

ጸጋዬ ወሇሌቱ ያ ኢሌመ ቀዌሳ  

ሜ ወሇል ቡሲ አኩመ ከላሳ  

ማል ሀረ ቡሉ ማሌቱ ሲጀርጀርሳ  

ቦዳ ዳሙ ወያ ኤኙ ሲአምቢሳ? 
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አፋን ኦሮሞን ሇማያውቁ ግጥሙ በተዛማጅ ትርጓሜ ሲቀኝ ይህን አንዴምታ ይዟሌ።  

 
ጸጋዬ ወሌዯ ቀዌሳ አንተ ባሇቅኔ  
እስቲ እንዯ ትናንቱ ዝረፍሌን ቅኔ  
ዛሬን እዯር እንጂ ምን ያስቸኩሌሃሌ 
ኋሊ መሄዴ መሌካም፥  ማንስ ያስቀርሃሌ? 

እንዯማሇት ነ ው።  

በተመሳሳይ ሁኔታ አበራ ሇማም ልሬት ጻጋዬ በተወሇዯበት አካባቢ የሚነ ገረውን  ቋንቋ ኦሮሚፋን 
ተጠቅሞ ነ ው ሇብሊቴን  ጌታ ያሟሸውን  ሙሾ ርእስ የ ሰየመው። በኦሮምኛ “ናጋቲካ ያጋሼኮ” 
በአማርኛ “ዯህና ሁንሌኝ ጋሽዬ” እያሇ።  

ታዱያ በዚህ ELEGY ግጥም እሱም ጋሽዬ ያሇውን  መንገዯኛ ባሇቅኔ  ሥራዎች በማንሳት “ምነ ው 
ቸኮሌክ?” ይሇዋሌ  አበራ፤  የ ሃዘን፥  የመሇማመጥ፥  የመቆጨትና የመማጸን  ቅሊጼ በዋጠው 
አንዯበቱ።  

ኧረ ሞረሽ በለ - ኧረ በሌግን ጥሩ  

የከርሞ ሰው ጠፋ - እናት አሇም ጠኑ 

መች እንዱህ ነ በረ - ውሊችን  ቃሊችን  

ሽሌማት ሆነ  እንዳ - ሊንተ መጮሃችን? 

ሽሌማት ሆነ  እንዳ - ከሌ መሌበሳችን? 

ሽሌማት ሆነ  እንዳ - ቱቢት ስፌታችን  

የቀሇሙ ቀንዱሌ - ፈሰህ ማንባታችን? 

በተሇይም ብሊቴን ጌታ ልሬት ጸጋዬ ሇአገሩ ሇወገኑ ያሇው ፍቅር የተገሇጸባቸው ስንኞች እጅግ 
በጣም ገሊጭና ባሇቅኔ ውን በእርግጥም እንዴናስታውሰው የሚያዯርጉ ሃያሌ ተግታዎች ናቸው።  

ሁለም እኩሌ ሇሱ - ኦሮሞው አማራ 

ትግሬና ሻንቂሊ  - ሲዲሞ ጊሚራ 

አኝዋኩ ወይጦው - ቅማንቱ አፋሩ 

……………………………………………….. 

ሁለም ሇብሊቴን  - ያንዴ እናት ሌጆች 

ሇሱም ወንዴሞቹ  -ያውም መንትዮች 

……................ 

ይህ ግጥም የተነ በበበት ቅሊጼ ከግጥሙ ንባብ ጋር ተያይዞ የቀረበው ምስሌና ሙዚቃ ተዯራሲን  
ወዯ ጠሇቀ ሃዘን  የሚከት፣  የቁዛሜውን  የመሇየቱን  ዴባብ የሚፈጥር፣  ዴንቅ ቅንጅት መሆኑም 
ላሊው ጠንካራ ጎኑ ነ ው።  
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የዚህ የዴምጽ፥  የምስሌ ወ የቅኔ  ቅንጅትና ቁርኝት ከተነ ሳ EMERSON ን ሌጥቀስ።  ሰውዬው 
THE EXPERIENCE OF EACH NEW AGE REQUIRES A NEW CONFESSIOSN, 
AND THE  WORLD SEEMS ALWAYS WAITING FOR ITS POET ነ በር ያሇው።  
ታዱያ ቀዯም ሲሌ ቀሇም ተበጥብጦ፣  ብራና ተሇስሌሶ ይከተብ የ ነ በረውን  ቅኔ  ፤  ግጥም እነ ሆ 
የዘመኑን ቴክኖልጂ ተጠቅሞ ጋዜጠኛ ክብረት መኮንን በዱቪዱው የተካተቱትን  ግጥሞች በምስሌ ወ 
ዴምጽ አቀናጅቶ ማቅረቡ የሥነ ግጥም ባሇውሇታ አያሰኘውምን? 

አሁንም የዚህ የምስሌና ዴምጽ ቅንጅት ነ ገ ር ከተነ ሳ፤  ሇአብዛኞቹ ግጥሞች ማጀቢያነ ት የቀረቡት 
ምስልች እጅግ ተገቢ APPROPRIATE እና ማራኪ መሆናቸውን ሳሌገሌጽ አሊሌፍም።  የ ግጥሙን 
መሌእክት እና አጠቃሊይ ዴምጸት በማጉሊት ተጨማሪ ማግባቢያዎችም ሆነ ዋሌ።  ግጥም አይገባኝም 
በሚሌ ተሇምዶዊ አስተሳሰብ ከቅኔ  ማእዴ የራቀውን  ተዯራሲ ወዯ ግጥሙ ገ በታ የሚመሌሱ 
መሳቢያዎችም ይመስለኛሌ።  

የመዴብለ መጠሪያ የሆነ ውና ላሊው አቢይ ግጥም “እውነ ትም እኛ ሌዩ  ነ ን” የተሰኘው ነ ው።  
ግጥም ካሇው የቁጥብነ ት ባህሪ አኳያ የግጥም ርእሶች እጥር ምጥን  ቢለ በአንዴ ቃሌ ቢቋጠሩ 
ይመረጣሌ።  አንዲንዳ ግን ገጣምያን ሆን  ብሇው ሇመሌእክታቸው ማስተሊሇፊያ።  ሇጭብጣቸው ማጉሉያ 
ይሆናቸው ዘንዴ እንዱህ አይነ ቱን ሃረጋዊ ርእስም ያወጣለ።  እውነ ትም እኛ ሌዩ  ነ ን  በእርግጥም 
ቀሌብን  የሚይዝ የማንበብ ወይም የመዯረስ  ጉጉትን የሚያጭር ርእስ ነ ው።  በተሇይ እንዯ 
ኢትዮጵያዊ አይነ ት ኩሩ ህዝብ እውነ ትም እኛ ሌዩ ነ ን  የሚሌ መፈክር ሲያጋጥመው የ ሇመዯውን  
ሇማንበበብ መቋመጡ እሙን ነ ው።  

በታሪክ ሇ 27 ጊዜያት በወራሪዎች ተዯፍረን  ጠሊትን  አይቀጡ ቅጣት ቀጥተን  አሳፍረን  
የመሇስን   ብቸኛ አፍሪካውያን  እውነ ትም እኛ ሌዩ  ነ ን።  አሁን  በሥሌጣኔ  የቀዯሙ ሕዝቦች 
በዋሻና በገዯሌ እርቃናቸውን  እየኖሩ፣  ፀሏይና ጨረቃን በሚያመሌኩበት ወቅት፣  ህንጻ ቤተ 
ክርስቲያን  ገንብተን  እግዚአብሄርን  ስናመሌክ የኖርን  ሃይማኖተኛ ህዝቦች እውነ ትም እኛ ሌዩ  
ነ ን።  ከዘመናት በፊት የአክሱምን ሃውሌት አንጸን ሇዘመናዊ ህንጻ ግንባታ ፈር ቀዲጅ የሆን  
የቀዯምት ሥሌጣኔ  ባሇቤቶች እውነ ትም እኛ ሌዩ  ነ ን።  እንግዲ ተቀባይ ትሁትና… ወ 
ዘተርፈ...እውነ ትም እኛ ሌዩ  ነ ን።  

እንዱያውም  የእንግዲ ተቀባይነ ታችንን ነ ገር ታሊቁ ባሇቅኔ  መንግስቱ ሇማ  “ትዝታ”* በሚሌ 
ርእስ በጻፉት ግጥም በሚከተሇው አንጓ  ገሌጠውታሌ 

....... 

በቅጽበት ሆንኩና “የግዜር መንገዯኛ” 

“ጤና ይስጥሌኝ ቤቶች” ጥቁር እንግዲቸው መጽዯቂያቸው ነ ኛ! 

“ግባ ቤት ሇንግዲ” አሇኝ ባሇቤቱ  

ሙቅ ውሃ  አቀረበች በቆሬ ሚስቲቱ 

ዯስ ዯስ እያሊት ተምበርክካ እፊቴ 

እግሬን  አጠበችው “አትግዯርዯሩ እቴ!” 

ሊንቃዬም ባረከው ያን  የጎጃም ጠሊ  

ገበታ ቀረበ  የሆዳ ቋት መሊ  

…… 
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እያሇ ይቀጥሊሌ።  የ ሃበሻን ጀግንነ ት፤  አትንኩኝ ባይነ ት፤  ታጋሽነ ትና ሃይማኖተኝነ ት 
በተመሇከተም ብዙዎች ስንኝ ቋጥረዋሌ።  በተሇይም ድ/ር ፈቃዯ አዘዘ  “ሃበሾች ይኑሩ” በሚሌ 
ርእስ በሳተመው መዴብሌ፤  በዚሁ ርእስ ያቀረበው ግጥም እውነ ትም እኛ ሌዩ  ነ ን  የሚያሰኝ ነ ው።  

… 

ይኑር ሃበሻዬ 

በሰው አገር ምዴር በሰዉ ሰማይ 

ሁለን ገሇማማጭ “ተዉ አትንኩኝ!” ባይ 

“አገር አሇኝ እኮ” ብል እየፎከረ 

ሲሻው አገሬውን  እያሸማቀቀ 

ካሌነ ኩት ሳይነ ካ ሲሻው እየቀበጠ 

… 

ተጨማሪ ስንኞች ሌመርቅ ይሆን? 

… 

ይኑር ሃበሻዬ የዴንበር መዯፈር የ ሃገሩን  መወረር 

ወሬውን  ሲሰማ  

ሇመሰሇው አገር አርማና ባንዱራ 

ሊፈቀረው ታሪክ በክብሩ ሉኮራ 

ያሇውን  ነ ጻነ ት አሊስነ ካም ማሇት 

እያንዲንደ ራሱን ሇክብሩ ሉሰዋ 

ሇታጠቀ ጠሊት አሌገብርም ብል ሲቀሊ ሲቀሊ  

(የቤት መምቻዋ ሲቀሊ  “ቀ” የማጥበቂያ ነ ጥብ አናቷ ሊይ ነ በራት) 

 ወዯ አበራ ስንመሇስ  ታዱያ “እውነ ትም እኛ ሌዩ  ነ ን” የሇመዴነ ውን  ዓይነ ት ሌዩነ ት 
የሚያስዯምጠን አይመስሇኝም።   

ገጣሚው በእጅጉ የታዘበንና የተቆጣን ይመስሊሌ።  “ዘበት እሌፊቱ” በተሰኘ የ ግጥም መዴብለ 
ላሊው ወሇሌቱ ሰልሞን  ዳሬሳ “ክቡር ኢትዮጵያውያን” በሚሌ ርእስ እንዯጣፋት ወሇል… 

“በኢትዮጵያ ባሌጎ  መታየቱ 

ሳይሆን  ቂንጥር ማስቆረጡ 

ህጻኗን  ሌጅ እንዯ ቆዲ መስፋቱ 
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መባሇጉ አፍ ሞሌቶ ‘ ቂንጥርን መጥራቱ” 

… 

እንዯጣፋት ወሇል፤  የአበራ ሇማ ብእርም እውነ ትም እኛ ሌዩ  ነ ንን  ሲከትብ የተቆጣ ያመረረ 
ይመስሊሌ።  

  

ሊሇመስማማት ተዋዯን  

ሊሇመዋዯዴ ተስማምተን  

ሊሇመኗኗር ተቧዴነ ን  

ሊሇመፋቀር ተቃቅፈን  

ሊሇመጋባት ተጫጭተን  

ይሄው ዞረን  ዞረን  እዚያው ነ ን! 

ሊሇመስማማት መዋዯዴ፤  ሊሇመኗኗር መቧዯን፤  ሊሇመፋቀር መተቃቀፍና ሊሇመጋባት መተጫጨት በአያዎ 
PARADOX ዘይቤ የተሰናኙ የግጥሙን  አጠቃሊይ መሌእክት የቋጠሩ ምርጥ ስንኞች ናቸው።  

…. 

አጀብ ዘመናችንን ቸብችበን  

በኪሳራችን  ቶጅረን  

የመጠሊሇፍ ጽዋችንን  

ተራበተራ ጨሌጠን  

ይሄው ሃቻምናናምና ተነ በርንበት 

እዚያው ዞረን ዞረን ግጥም አሌንበት 

… 

ይህ እንግዱህ የጠነ ከረ ሂስ ፤  የመረረ ግሳጼ፤  ያሌተዴበሰበሰ ተቃውሞ ነ ው።  ሃምላ 23 ቀን  
2 ሺ ዓ.ም. በዲግም አርትኦት የተጻፈው እውነ ትም እኛ ሁሇንተናዊ ጭብጥ UINVERSAL 
THEME ይዞ የተነ ሳ፤  በትንሽ ቀሇበት ሲስተዋሌ በአንዴ ንዐስ ቤተሰብ፤  የ ጓዯኝነ ት ማህበር፤  
የሙያ ክበብ ወዘተ ውስጥ ሉከናወን  የሚችሌን  ተገቢ ያሌሆነ  የመጠሊሇፍ አባዜ ከፍም ሲሌ 
በአንዴ ማህበረሰብ ወይም ሃገር ውስጥ የሚታዘቡትን  ዓይነ ት የማን  አሇብኝነ ትና የእኔ  ብቻ 
ሌግነ ን ባይነ ት ብሌግና የሚነ ቅስ፤  በእያንዲንደ ኢትዮጵያዊ ሊይ የተሰነ ዘረ ተግሳጽ ነ ው።  
(የሚሰማ ቢኖር እንዱለ) 

ታዱያ ገጣሚው ትዝብቱን  የሚያጋራን  እያዋዛም ነ ው።  እየመጸተም … 

እንግዱህ ማን አሇ እንዯኛ 

ዞሮ ዞሮ ተነ በረበት የተኛ 
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ማተብ ጠባቂ ሃቀኛ 

ብርቅም አይድሇን እኛ? 

ስነ ግጥምን ከላልች የስነ  ጽሁፍ ዘሮች የሚሇየው ላሊው ተጠቃሽ እሴት ሇስሜት ያሇው 
ቅርብነ ት ነ ው። እንዯ ተዯራሲው የ ንባብ ዯረጃና የመገንዘብ ትባት መርቀቁና መዴመቁ 
ነ ው። ከአንባቢው የህይወት ሌምዴና አስተሳሰብ ጋር መዛመደ ነ ው። በተሇይም ዜማዊነ ቱ 
የቃሊቱ ውበት የመሌእክቱ ሌብን ሰርስሮ የመግባት ሃይሌና አይረሴነ ቱ ግጥምን ተወዲጅ 
ያዯርገዋሌ። ተዯራሲም እንዯ መነ ካቱ መኮርኮሩ እና መመሰጡ መጠን የተወሰኑ ግጥሞችን 
በቃለ አጥንቶ የማነ ብነ ብ ታጋት ይስተዋሌበታሌ። የፋርስ ሰዎች /ኢራናውያን/ የዐማር 
ካያምን ስም ሊነ ሳባቸው ሰው አንዴ ሁሇት ሩባይ ሳይወርደሇት አይሇቁትም።  /የፋርሱ 
ቋንቋ ቢገባውም ባይገባውም/  

TRANSLATION BY Edward Fitzgerald 

Awake! For morning in the bowl of night 

Has flung the stone that puts the stars to flight: 

And Lo! The hunter of the East has caught 

The Sultan‘s turret in a noose of light. 

በእዴሜ ጠና ያለ የታሊቋ ብሪታንያ ሰዎችም ከሼክስፒር ሶኔ ቶች* ጥቂት አንጓዎች 
በቃሊቸው መወጣት ዯንባቸው ነ ው።  

Sonnet 18 

Shall I compare thee to a summer‘s day? 

Thou are more lovely and more temperate: 

Rough winds do shake the darling bud of May 

And summer‘s lease hath all too short a date: 

 

 ሩሲያውያን የፑሽኪንን  

I loved you  

I have loved you even now I may confess 

Some embers of my love their fire retain 

But do not let it cause you more distress 

I do not want to sadden you again 

 

አርመናውያን ዯግሞ የቱማንያንን*ቅኔዎች ያነ በንባለ።   
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In The cottage  

The little children wept and wailed; 

Heart rending were the tears they shed. 

“Mamma, mamma we want our food! 

Get up mamma, and give us bread!“ 

 

እቅኔ  ቤት የከረሙ ኢትዮጵያውያን ሉቃውንትም በአጼ በካፋ ሊይ የተቀኘችውን ይህቺን 
ጉባኤ ቃና በቀሊለ ሲወጧት ይስተዋሊሌ 

በካፋ ኢትርሳእ ዘተዋነ ይነ  ክሌኤነ  

እንዘ አንተ አበ አብራም ወ አነ  ብእሲተ አብራም 

የቅኔው ትርጓሜ በካፋ አንተ የአብርሃም አባት (ታራ) እኔ  ዯግሞ የአብርሃም ሚስት 
(ሳራ) ሆኜ የተጫወትነ ውን እንዲትረሳ የሚሌ ነ ው። ታሪኩም አጼ በካፋ ከቅኔ  ቤት 
ጓዯኛቸው ጋር በሌጅነ ት ሲጸዲደ የተጫወቱትን የሚያስታውስ ነ ው።  

/ሌብ በለ የዚህ ባሇቅኔ  ስም አይታወቅም። ቅኔው ግን ከነ ገ ስታት ውል ጋር 
ተቆራኝቷሌና እነ ሆ ዘመን ተሻግሮ ይታወሳሌ።/ 

 ብዙዎቻችን የስነ ጽሁፍ ተማሪዎች በቃሊችን አጥንተን የምናነ በንባት ተጠቃሽ ግጥም 
ዯግሞ የመንግስቱ ሇማ በጠራ ጨረቃ* ናት 

በጠራ ጨረቃ በኩሇ ላሉት 

አይኖቿ እያበሩ እንዯከዋክብት 

ሳማት ሳማት አለት እቀፍ እቀፋት 

አሊወሊወሇም ወጣቱ ታዘዘ… 

ታዱያ በዚሁ አካሄዴ የአበራ ሇማን ግጥም በቃለ አጥንቶ ሲያነ በንብ በዱቪዱው ሊይ 
የተስተዋሇው ወጣት ዯረጀ መኮንን ከሰሊሳ አመታት በፊት የታተመው መቆያ መጽሃፍ ውስጥ 
ያነ በበው ስንብት በሌጅነ ት አእምሮው ታትሞ መክረሙን ይናገራሌ። እኔ ም በወጣቱ 
አንዯበት ጥቂት ስንኞች ሌክተብና ሌሰናበት።  

ምስቅሌቅለን ኑሮ ህይወቱን ቢጠሊ  

ባጭር ገመዴ ጠራው እዴሜውን ሉበሊ  

ሊፍታ ጸጥ አሇና ውስጡን አዲመጠ 

ከነ ጣው መራቆት መሄደን መረጠ… 
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*የመንግስቱ ሇማን “ትዝታ” እና “በጠራ ጨረቃ” ሙለውን ሇመዯረስ የ ግጥም ጎባኤን ፈሌጎ  
ማንበብ፤  የሼክስፒርን ሶኔት ሙለውን ሇማንበብ የ ሰውዬውን ሶኔቶች ሙለውን እቤተመጻህፍት 
መፈሇግ፤ እንዱሁ የቱማንያንን ስራዎች የፑሽኪንንም ኢንተርኔ ት በመጎርጎር ጭምር ማንበብ 
ይቻሊሌ!!! ሰሊም ሇኩሌክሙ ።  

  

  

  
 

 


