
የበእውቀቱ ስዩም ‚ስብስብ ‘ዝም’ ግጥሞች‛ 
ገሊነው ክራር 

መጽሃፉን በዯምሳሳው ‚ስብስብ ግጥሞች‛ ብል የሰየመበት የራሱ ምክንያት ቢኖረውም፣ ይህ ርእሱ ጉሌበታም ስራውን ያሌፈሰፈሰበት 

ይመስሇኛሌ። እናም ሇዛሬ ብቻ ‚‘ዝም’ ግጥሞች‛ ብየ ብሰይምሇት በኮፒ ራይት ጉዲይ እንዯማይከሰኝ ተስፋ አዯርጋሇሁ። ዲሩ የኮፒ 

ራይት መሰረቅ ሳይሆን፣ ዝምታውን እንዲይሰርቁበት (ገጽ 124) ነው ስጋቱ--የበእውቀቱ። 

ሶስት መስመር ግጥሞቹን አንብቤ፣ የሶስት መቶ ገጽ ረጅም ሌብ-ወሇዴ ጽሁፍ እያነበብኩ፣ የታሪኩ መዲረሻ ሊይ ያሇሁ ያህሌ ሌቤን 

ይሰቅሌዋሌ፣ ያሳስበኛሌም። ምን ማሇቱ ነው? ብዬ፣ እንዱያው ዝም ብዬ ሳወጣና ሳወርዴ ውዬ አዴራሇሁ። መሌሼ ሳነበው ዯ’ሞ 

ሌከርምም እችሊሇሁ። ... ዝም ... ። ዴምጽ አሊወጣም፣ ግን አወራሇሁ--ከራሴ ጋር።  

“መሌክአ ሕይወት” (ገጽ 79) 
ያንን ገሇባ ሌብ ከዯጅ የወዯቀው 
“አዴራሻህ ወዳት ነው?” ብሇህ አትጠይቀው 
የነገው ነፋስ ነው፣ መንገደን የሚያውቀው። 
 

የዚህን ግጥም ጭብጥ ሳወጣና ሳወርዴ ውዬ ባይምሮዬ ውሌብ ያለብኝ፣ ዝነኛው የአቶ መሇስ ዜናዊ  ቅንዴብ ሲቆም አብረው 

የሚቆሙት፣  ሲተኛ ዯግሞ የሚተኙት የፓርሊማ ተወካዮች ናቸው። ገጣሚው ፓርሊማውን በአይምሮው አስቦ እንዲሌጻፈው 

እገምታሇሁ፣ እንዱሁ የታዘባቸው፣ መንገዲቸውን የማያውቁ ‚ሌበ-ገሇባዎች‛ ሇመኖራቸው ግን እውነት ነው። ይህን ግጥም ሇ10 ሰዎች 

ብትሰጥ እና ‚ፍቺውን አምጡ‛ ብሇህ ብትሊቸው፣ አስር የተሇያየ ሃሳብ፣ ግን ዯ’ሞ አንዴ የሚያስተሳስራቸው ጭብጥ ይዘው ይመጣለ። 

ያ አንዴ ጭብጥ፣ ዝም ብሇው... ላሊው እንዯነዲቸው እየተነደ የሚኖሩ አይነት ሰዎች ናቸው።  

የ ‚ኗሪ አሌባ ጎጆዎች‛ (ገጽ 23) ግጥሙን ዯ’ሞ እንዱህ ሊሳጥረው (‚ሊሳጥረው‛ ስሌ እንዱህ የተንዛዛ፣ ቃሊት አባካኝ ገጣሚ 
እንዲያስመስሌብኝ!  159 ገጽ ባሊት ‚ጢኒጥየ‛ መጽሃፉ ውስጥ 154 ውብ ግጥሞች አለት። ገጣሚው ሇቃሊት ስሱ ነው። እኔ አንዴ 
አራት መስመር ብነቅስሇት ነው።)፦ 

‚ኗሪ አሌባ ጎጆዎች‛ 
አያቶች፣... 
አባቶች ...ጥበብ እዴሜያቸውን ገብረው፣... 
የጎጆ ንዴፍ ሲያበጁ 
አረጁ...ዘመናቸውን ፈጁ... 

ሌጆች! 
ጎጆውን ሇመውረስ ሳይከጅለ 
እንዱህ አለ...  

“ያባቶቻቸውን ጎጆ 
ይሁን ባድ ይሁን ኦና 
በ’ኛ ቁመት 
በ’ኛ መጠን አሌተቀሇሰምና...” 

ኢሳያስ አፈወርቂ፣ በሰሜን ጫፍ ሆኖ  የገዛ ቤቱን፣ አባት ቅማያት እና ቅንዝሊቶቹ ያበጁትን፣ ቤቱን አፍርሶ፣ የገዛ ወንዴሞቹን ቤት 

እስከወዱያኛው ሉዯረምስ ‚የመቶ አመት የቤት ስራ እሰጣሇሁ‛ እያሇ ሲፎክር፣ መሇስ ዜናዊ ዯግሞ ከመሃሌ አገር ሆኖ፣ ‚...ሲፈሌጉ 

ግመሊቸውን ያጠጡበት (ቀይ ባህር)‛ ይሇናሌ። ሲሻው ዯግሞ ‚ያይኑ ቀሇም አሊማረኝም...‛ ብል የገዛ ወንዴሙን ከገዛ አገሩ ያባርራሌ፣ 

ሇስዯትና ሇሞት ይዲርጋሌ። በዚህ ግጥም ውስጥ የተጠቀሱት ‚ሌጆች‛ ያሁኖቹን ያገራችንንም መሪዎች እና ዯጋፊዎቻቸውን ካሌመሰሇ 

ማንን ሉመስሌ ይችሊሌ? ገጣሚው ከሰሞኑ ‚አክሱማይትን የማያውቅ አክሱማዊ‛ 

http://www.ethiopianreview.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=32354 በሚሌ ርእስ ያስነበበን ዴንቅ ጽሁፉ ከዚህ 

ግጥሙም ጋር ዴርና ማግ ነው። 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

ግጣሚው ፍቅርም ይውቃሌ። ‚ብታውቂ‛ ብል በሰየመው ግጥሙ(ገጽ 24)፣ የሳቋን ውበት ሲነግራት፣ የራሷን ሳቅ ውበቱን ብታውቅ፣ 

በውበቱ ነሁሌሊ፣ ተረትታ... እንዱያውም በሽተኛ ሆና ትቀር እንዯነበር ሲነግራት፦ 

http://www.ethiopianreview.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=32354


‚ብታውቂ‛ (ገጽ 24) 

ስትስቂ! 
ጠፈርን እንዯምታዯምቂ 
 
ብታውቂ! 
 
ስትስሚ 
አጥንት እንዯምታሇመሌሚ 
ታማሚ ሌብ እንዯምታክሚ 
 
ስታወሪ! 
ደዲ እንዯምታናግሪ 
መነኩሴውን ከሱባዔ፣ ፈሊስፋውን ከጉባዔ እንዯምትጠሪ ብታውቂ 
እንኳንስ በኔ ሌትስቂ፣ 
ከራስሽ ጋር ፍቅር ይዞሽ 

 አይሽ ነበር ስትማቅቂ! 
 
ሰው ከራሱ ጋር ፍቅር ይይዘዋሌ እንዳ? በአለ ግርማ ባንደ ዝነኛ መጽሃፉ ‚...ራሷን ስትወዴ መቸም ጉዴ ናት። ሲሊት ጡቷን አውጥታ 
ትስማሇች...‛ ብል መጻፉን አስታውሳሇሁ። የሚገርመው ነገር እሷ በሱ ሊይ ስትስቅበት ነው የሳቋ ውበት ወከክ ብል  የታየው። እንዳት 
የተረጋጋ ገጣሚ ነው? 
 

‚ኅሰሳ ሰሊም‛ (ገጽ 29) 

ማጭዴ ይኾነን ዘንዴ፣ ምኒሽር ቀሇጠ 
ዲሩ ብረት’ንጂ ሌብ አሌተሇወጠ 
ሇሳር ያሌነው ስሇት፣ እሌፍ አንገት ቆረጠ‛ 
 

በአገራችን ያሇውን ሰሊም እያሰሰ (እየፈተሽ) ነው ገጣሚው በዚህ ግጥሙ። ‚ህሌውና‛ በሚባሇው መጽሃፍ፣ የመሇስ መንግስት፣ 
የጠመንጃ አፈሙዝ ወዲንተ ወዴሮ አይነት ነው ‚አሁን ሰሊም ነው ወይስ አይዯሇም?‛ የሚሌህ አይነት ጽሁፍ ማንበቤ ትዝ ይሇኛሌ። ‚... 
በሰሊምና መረጋጋት ስም፣ በ‚ከንግዱህ ጦርነት የሇም፣ ሌማት ነው...‛ ስም እያየን ያሇነው፣ የትውሌዴን እሌቂት እና ውዴቀት ነው፣ 
ወያኔን ተከትል የመጣው የሞራሌ ዝቅጠት፣ ረሃቡ እና ከዚሁ ጋር በተያያዘ እየዯረሰ ያሇውን የትውሌዴ ብሄራዊ ሰሜት መናዴ ...ማሰብ 
ነው። 

‚ይዴረስ ሊዴርባይ ጓዳ‛ 
እየሇየ ጊዜ ቦታ እየመረጠ 
እስስታማ መሌክህ ገጽህ ተሇወጠ 
ኣህያ ‘ንዲሌነበርህ በሰርድዎች መሃሌ 
አህዬች ሲበዙ ዛሬ ጅብ ኾነሃሌ። 
 

‚...የኢትዮጵያ መንግሥት የረዴኤት ዴርጅቶች የሚሰጡትን የዕርዲታ እህሌ ሳይቀር ሇዯጋፊዎች ብቻ 
እየሰጠ ሇላልች ኢትዮጵያውያን ግን በመንፈጉ ከመሞት መትረፍ የሚችለ በርካታ ዜጏች በረሃብና 
ከዚሁ ጋር በተያያዘ ምክንያት ይህችን ዓሇም ዲግመኛ ሊያዩ አሸሌበዋሌ። እንዱህ ዓይነቱን ዓይን ያወጣ 
ጭካኔ ሇሚፈጽም መንግሥት ማዯሽዯሽ ‚እኔ ከሞትኩ ሠርድ አይብቀሌ‛  ካሇችው እንስሳ በምን 
እንዯሚሇይ ከቶ መግሇጽ አይቻሌም...‛  

http://ethiomedia.com/broad/ye_tigrai_hizb_fetena.pdf።   

ይሄ ግጥም አገራችን ውስጥ ‚እኔ ከሞትኩ ሰርድ አይብቀሌ‛ አይነት ‘አህዮች’ ስሇ መብዛታቸው ሇሚያማርሩ ሰዎች መርድም 
ነው። ገጣሚው ‚ዛሬ ዛሬ አህዮችም በዝተው ከአህዮቹም መሃሌ ጅቦች (አውሬዎች) እየተፈጠሩ ነው...‛ ነው የሚሇን-- 
አህዮቹን መሌሰው የሚበለ።  አስዯንጋጭ ነው። ዛሬ የወያኔን አሊማ ከሌብ ዯግፎ ከጎኑ የተሰሇፈው ሰው ብዛት እጅግ 
በጣም በጣም ኢምንት ነው። በያንዲንደ 10,000 ሺህ ህዝብ አንዴ ሰው እንኳን ወያኔን ከሌብ የሚዯግፍ ቢገኝ ትሌቅ ነገር 
ነው። ከጎኑ ያሰሇፋቸውን አብዛኛዎቹን ሰዎች በተሇያየ ጥቅም ነው የገዛቸው። ይህ ጥቅም በዘር ሊይ የተመሰረት መጠቃቀም 
እና ሰውን በዘር በመከፋፈሌ አንደን ጠቅሞ ላሊውን መጉዲት ብቻ ሳይሆን፣ እነዚህ በዘር የተቧዯኑ አዴርባዮችን በተሇያዩ 
ጥቅሞች በመግዛት በላሊው ወገናቸው ሊይ እንዱነሱ፣ እንዱያስሩ፣ እንዱገዴለ፣ እንዱያስርቡ፣ እርስ በርስ እንዲይተማነኑ 
...ወዘተ ሲዯረጉ፣ በዲዩም ተበዲዩም እያዯር ከሰውነት (ሰብአዊነት) ይወጣለ።  ‚...የሰውን ዯምና ሕይወት በሥውርና 
በግሌጽ  እየገበሩ በሸርና በተንኮሌ የሚገኝ ሀብትና ሥሌጣን  ነገና ከነገ ወዱያ ... አዯገኛ መርዝ ነው...‛። 

http://www.quatero.net/pdf/tesh3.304ec.pdf ። 

http://ethiomedia.com/broad/ye_tigrai_hizb_fetena.pdf
http://www.quatero.net/pdf/tesh3.304ec.pdf


ይህ ግጥም በሃገራችን እየተከሰተ ያሇውን የሞራሉቲ ዝቅጠትም ነው የሚናገረው። በዲዩ (አዴርባዩ) በግፍ በማሰርና 
በማሳሰር፣ በመዋሸት እና በማስዋሸት...በመግዯሌ እና በማስገዯሌ...  ሃብት ሲያጋብስ ከሰውነት (ሰብዓዊነት) እየወጣ ነው። 
በዯሌ የሰራው በመግዯሌና በማስገዯሌ...ወዘተ... ወንጀሌ ሁላም እንዯ ደር አውሬ ሲዯነብር ነው የሚኖረው።  

ተበዲዩም ሰርቶ (በሌቶ፣ ተጠሌል እና ሇብሶ) በነጻነት ብቻ ሳይሆን፣ በህይወት የመኖር ‚ሰውነቱን‛ ስትቀማው፣ እሱም 
‚ሰውነቱን‛ ሇማረጋገጥ አጸፋውን ይመሌሳሌ። ሉቢያ ሊይ ያየነው ይህንኑ ነው። እነዚህ ሰዎች (በዲዩም ሆነ ተበዲዩ) 

ሲፈጠሩ ጀምሮ ኢ-ሰብዓዊ (አውሬ) ሆነው ሰሇተፈጠሩ አይዯሇም። ዲዊት ገ/ጊዎርጊስ በቅርቡ ጽሁፋቸው ውስጥ፣ “...  
Militia men were trained to kill and had succeeded in killing between 800,000 and one million 

people in three months. I imagined big, muscular individuals holding huge machetes in their 

large hands, their eyes filled with blood and hatred. But in the Rwandan prisons, I met young 

thin men with shyness in their eyes, fragile and hesitating, who responded to my questions softly 

and touchingly. These were simple people like you and me, who were students, famers, teachers, 

doctors, judges, lawyers and civil servants the day before and who suddenly became blood 

thirsty beasts. 

‚... በምናቤ የሳሌኩት፣ አይናቸው የጥሊቻ ዯም ያረገዘ፣ ጡንቸኛ እና በግዙፍ እጆቻቸው የያዙትን ግዙፍ ገጀራ የሚሰብቁ ሰዎችን ነበር።
... እነዚህ (በዘር ማጥፋት ወንጀሌ.. ተከሰው) በሩዋንዴ እስር ቤት ያገኘኋቸው ሰዎች፣ እንዱያ አይናቸው ዯም የተጠማ አውሬዎች 
ከመሆናቸው በፊት፣ አይነአፋር... ጥያቄዎቼን በተሇሳሇስ እና ሌብ በሚነካ አንዯበት የመሇሱ፣ ሌክ እንዯኔና እንዲንተ ተማሪ፣ ገበሬ፣ 
አስተማሪ፣ ድክተር፣ ዲኛ፣ ጠበቃ...የነበሩ ሰዎች ናቸው...‛ 
 
ይህ ትንተና ከግጥሙ ጋር ያሇው ቁርኝት ሃያሌ ነው።  
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

ገጣሚው ባሇፈው የዴብዯባ ጥቃት እንዯዯረሰበት ሰማሁ። ጥቃቱን ያዯረሰው ‚...በተክሌዬ ቀሌዴ አሊውቅም..‛ ያሇ አንዴ ጎረምሳ 

እንዯሆነና በቦክስ እንዯመታውም ተረዲሁ።   

‚... ያኔ ጥንት ቢሆን ኖሮ በሰይፍ ነበር...ዛሬ ተሻሽሇን በቦክስ ሆኗሌ..።‛ አይነት ቀሌዴ እንዯቀሇዯም አነበብሁ። እንዳት የተረጋጋ ገጣሚ 

ነው? ዯ’ሞ’ኮ ገና አንዴ ፍሬ ሌጅ ነው።  

ገና እዯግ አቦ! 


