
 

 

 
 
ግጥሞች 
 
                  ከ ቢፍቱ ዘ ሰሞን 
 
 
አልጋ 
 
አዳም በለስ በልቶ ከገነት ተሻረ 
ኑሮውም በዕውነት ከሔዋን ጋር ሆነ 
ብቻ ብዙ ከፋው ማረፊያ ማጣቱ  
አልጋ አለመኖሩ መሬት መቆርቆሩ። 
 
ስለዚህ ወጠነ አልጋን በያይነቱ 
ከስራ ሲመለስ ማረፊያ ለጎኑ 
የዛሬን መች አየ አዳም ያ ፈላስፋ 

አልጋ ሲሆን ስራ ጠዋትና  ማታ። 

 

 

ሀገር 

 

አረንጓዴ ቢጫ ቢጫና ቀይ ዳማ፡ 

ደሙን ያፈሰሰው ለእኛ ክብር ዝና፡ 

ጠፋ ታሪካችን ተፋቀ ከህሊና፡ 

በነጮች አንደበት ቅኝ ስንገዛ፡፡ 

  

የጭንቅላት መጠን መለኪያ ምዛኔ 

መማር መመራመር ነዉ ስልጣኔ፡፡ 

አሜሪካን አይተን እንግሊዝ ቻይናን 

እኛም ትምህርት ልንቀስም ወጣን ከሀገር፡፡ 

  

ከእነ፡ንብለድንግል ፥ማክዳ ቴድሮስ 

ከእነ ኢዛና እና ዮዲት ዮሀንስ 

መማር ሲገባን ከእራሳችን ቅርስ፣ 

  

የፈሪሃ እግዚኣብሔር ጥንታዊ ምሁራን 

በተንሰራፉበት ምድር ለስንት ዘመን 

በሃይማኖት ታንጸን ስዕብናችን አምሮ 

ሀገርን እንዳንጠቅም ገባ አኮልክሎ፡፡ 

  

  



የገበሬው ዕውቀት የእመቤቱ ሙያ 

የጤፉ ማደግያ የዉበት መፍለቂያ 

ሀበሻ መድመቂያው ታሪኩ ሕይወቱ 

መጠበቅ አለበት የማንነት ዘርፉ፡፡ 

  

የሚያስደነግጥ ባንዲራ የሚያስፈራ ሞገስ 

አንበሳ አርማችን የአራዊቱ ንጉስ 

የህዝቡ መዋደድ የፍቅራችን ምንጭ 

የእምዬ ኢትዮጵያ ነዉ የምድራችን ርስት፡፡ 

  

እግዜርን ፈርተን ጎረቤት አክብረን 

ፍቅርን አስተምረን ስለፍቅር ኖረን 

በየመንገዱ ላይ ከማንም ጋር ውለን 

ተዋደን ተወደን ተፋቅረን አፍቅረን 

የሀበሻ ደም በስሮቻችን ፈልቆ 

የማንነታችን ዘውግ መጥቆ ተንሰራርቶ ፣ 

  

ለድንግልዋ መሬት ስንል ለታሪክ 

የባዕድን ሀሳብ አንቀበል ስንቅ 

ምን ሊሰራ ለእኛ የነጮች ወርቅ፡፡ 

  

ቋንቋዬ ሲጠፋ ጽሁፌ ሲዳበል 

በደም ግባት የእኛን ባስተሳሰብ ባዕድ 

ኢትዮጵያዊነት ዘር የሌለበት ትውልድ 

ሊያጠፋ የተነሳ ያባቶቻችንን ግንድ 

ወዲያ ስልጣኔ በራስሕ አትፍረድ፡፡ 

  

እንመልሳታለን ወደ ወርቃማ ዙፋንዋ 

እማማ ኢትዮጵያን ለእኛ ስጡን እና 

ያኔ የሰደበን ደሀ ከንቱ ብሎ 

ይመጣል ከደጃፍ ዕውቀትን ፈልጎ፡፡ 

 

 

የሀገሬ ልጅ, Seme 2004 

 

የሀገሬው ወያላ የሊስትሮው ብዛት 

ከቤቴ ወጥቼ ስራ እስክገባት 

በቀልድ እና አሽሙር በቴዲ ዘፈናት 

ስምሽ ማን ይባላል ቆንጅዬ ነይ እንጂ 

እያለ ከሚያልፈው፤እኔስ አልመኝም ካገሬ ልጅ ውጪ፡፡ 

 

የወሎው የጎንደር የሸዋው ልጅ 



የቤላው የፒያሳው የድሬው ወዳጅ 

የትግሬው የስልጤው የአርሲው ሸበላ 

እንደ ኢትዮጵያዊው የለም የሚደላ፡፡ 

 

የእኔ ቆንጆ እያለ ከሚያባብለው 

ከቾኮሌት ቀለም ጎልቶ የሚታየው 

የትም ሃገር ብሆን ከሩቅ የምልየው 

በአፍሮ፣ሹርባው እንዲሁም በናኒው 

ወይንም በመጠቅለል ጸጉሩን የሚያሳምረው 

 

ደምግባቱ ቆንጆ የጥቁሮች ቁንጮ 

ምንም ደሀ ቢሆን እግዚኣብሄርን ፈርቶ 

የዓይኖቹ ሽፋሽፍት የረዘሙት ውብ 

ትክሻው ልሰፋው ቀጭን ረጅም ዘር 

ፈገግታው የሚባላ አንጀቴ ውስጥ ገብቶ 

አረ እኔን ሀበሻ ሌላ አልፈልግ ከቶ፡፡ 

 

እግሮቹ ቀጫጭን ቁምጣ የማይደፍር 

ሃገሩን የሚወድ ሰውን የሚያከብር 

እንግዳ አስተናጋጅ ወጥ ቤት ውስጥ ባይገባም 

እግር ስሞ ያባቱን የእናቱንም ግንባር 

እምዬ ደህና ዋልሽ የሚል ጥቁር ውብ፡፡ 

 

ለእናቱ የሚሳሳ፥አባቱን የሚፈራ 

ቤተሰብ ጎርቤት የማይረሳ ጀግና 

በየመንገዱ ላይ ሰላም ነፍሴ እያለ 

ከሚላከፍ ሀበሻ ሌላ ምን ይሻል፧ 

 

በቋንቋው ተሞርኩዞ ቀልዱን የሚዘራ 

ዳቦ በሻይ እና ወተት በቡና 

ሆያ ሆዬ ብሎ ያደገ ካገሬ 

እግዜር ይመስገንን ከቶ የማይረሳው 

ኢትዮጵያዊው ቆንጆን ነው የምመኘው፡፡ 

 

ጊዜው ጭንቁ ያልሆነ በቀጠሮ ሳይሆን 

ሲመቸው ብቅ የሚል ኢትዮጵያዊው ልጅ 

ካፌ ጠዋት ገብቶ ከሰዓት የሚወጣው 

መዝናናትን በደንብ ከልቡ የሚርዳው 

ይሉኝታን በዓዕምሮው ይዞ የሚጓዘው 

በየመንገዱ ዳር የሚገኘው ሸጋ 

ጥርሱን የሚፍቀው ነጠላ የሚለብሰው 

ታቦታት አጅቦ የሚዘምር ለጋ 

ኳስ ሲጫወት ቢውል ምንም የማይደክመው 



ብይ አኩኩሉ ገመድ እናም ቃጤ 

ሲጫወት ያደገው ልጅ ያሁኑ ወንደ ላጤ 

ቀልድ እና አሽሙርን ጨዋታን አንገቦ 

ሀ ሁ ቆጥሮ ያደገው አ ቦ ጊ ዳ ሄ ው ዞ 

ሀገሩ ሲሰደብ የማይወደው ከቶ 

መኪና ሲበላሽ ተባብሮ የሚገፋው 

ስለ ማርያም ሲሉት አንጀቱ የሚራራው 

ወሬ ለመስማት የሚሽቀዳደመው 

ኮሚኩ የሀገሬ ልጅ እሱን የሚያክለው 

የለም በዚህ ምድር ሺ ጊዜ ብዞረው፡፡ 


