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የአላሙዱ ኪስ በወርቅ ሲታጨቅ፤ አድላ ኑሮ በጭንቅ! 
 

(አሥራዯው ከፈረንሳይ) 
 

 
 

ተናገር መጋድ ተናገር ሻኪሶ ፤ 
ወርቅ ወዳት ተጋዘ ላንተ አፈሩ ዯርሶ ፤ 
ተናገር ሃዱማ ዯግሞም ኡላኡሎ ፤ 
እነማን ዘረፉት የወርቁን አሎሎ ?! 
የወርቁን ቡችላ የሇገ ዯንቢውን ፤ 
ዯብዛውን ንገሩን የዯረሰበትን ?! 

 
እነማን ዘረፉት ? ማንስ ከበረበት ?! 
እነማን ተዝናኑ? ማንስ ጨፈረበት ?! 
ዴሃ በዯከመ ዴሃ በሞተበት ፤ 
ጦሙን እንዯዋሇ አፈር ተንድበት :: 
 
አክፋና ድማ ይዘው ሳይቆፍሩ ፤ 
ጨሇማ መግፈፊያ ሻማ ሳያበሩ ፤ 
ጠብ ሳይል ላባቸው ባቋራጭ ከበሩ ፡ 
ያገር አንጡራ ሃብት እየመዘበሩ:: 
 
በገዛ መሬቱ በተወሇዯበት፤ 
ዕትብቱ ተቆርጦ ሇተቀበረበት፤ 
ሇወርቁ ባሇቤት ምንም ሳይሰሩሇት ፤ 
ጉሮሮውን አንቆ ካፉ በመቀማት ፤ 
ሃብታም መዘበረ ባዲ ከበረበት :: 

 
አወይ ክብረ መንግሥት እንዳት ነው አድላ ?! 
ዴሃን እያስራበ ሃብታም የሚያበላ ! 

ግብግብ፤ የህይወት ትንንቅ፤ በመኖርና ባሇመኖር መሃከል የሚዯረግ የህይወት ፍትግያ፤ በፍትግያው 
መሃከል በሚፈጠረው የሕይወት ሙቀትና ብልጭታ፤ የሰውን ልጅ አካል በዯስታ አሙቆ፤ ብርሃን 
በመፈንጠቅ ነገንና ተነገወዱያን ወሇል አዴርጎ የሚያሳይ የማንነት መስታወት :: 
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የሰው ልጅ ዘር ከአራቱም የአገሪቱ ማዕዘን ተሰባስቦ፤ የሕይወት ሀ ሁ ቆጥሮ፤ አቡጊዲን በመማር፤ 
የሕይወትን መጽሐፍ ሇማንበብ እንዱችል የተሠራች የሕይወት ትምህርት ቤት አድላ!  
    
ከየ ክፍላተ ሃገሩ የሕይወት ገመዴ ጎትቶ ባመጣቸው ልጆቿ፤ የእናት አገራችን ኢትዮጵያ ከርሰ ምዴር፤ 
በአካፋና በድማ እየተማሰ፤ አፈሩ በእንቅብ እየታፈሰ፤ በገበቴ ላይ ሆኖ በውሃ አዋላጅነት አከላቱን 
ታጥቦ፤ ዓይኑን ኩል ተቀብቶ፤ የጣር ልጅ የሆነው ወርቅ የሚወሇዴባት ምዴር አድላ! 
 
እህ ! እህ ! እህ ! ይህ ዴምጽ፤ 
በጉርጓደ ውስጥ ሆኖ የሚቆፍረው ሰው ሇቁፋሮ ድማውን ሲሰነዝር፤ በያንዲንደ የእጅ ንዝረት መሃል 
የሚያሰማው ዴምጽ ነው:: 
እህ ! እህ ! እህ ! እያንዲንደ የእጅ ንዝረት በዚህ የጣር ዴምጽ ይታጀባል፤ ድማው የጉርጓደን 
ግርግዲ እየገመሰ ሲጥል፤ እዴም ! እዴም ! እያሇ የሚያስተጋባው ዴምጽ ዯግሞ ሇጀግና የሚመታ 
ከበሮ ይመስል ዴፍረት ይሰጣል፤ ከቆፋሪው ሰውነት ላይ እንዯ ምንጭ የሚፈልቀው ላብ ገላውን 
አቋርጦ ሲወርዴ፤ አፉን የከፈተው ጉርጓዴ በሱ ጥማት ጥሙን ይቆርጣል፤ ጭል ጭል የምትሇው ሻማ 
ትንፋሽ አጥሯት በመጨነቅ ስቅስቅ ብላ  በማልቀስ ስሞታ ታሰማሇች :: 
 
አንደ ሲቆፍር፤ ሌላው አፈሩን እያፈሰ በጉርዴ በርሜል ውስጥ ይሞላል፤ በርሜለ ጢም ብሎ ሲሞላ፤ 
ከውጪ በተቸከሇ እንጨት ላይ ገመደን ጠምጥሞ ሇሚጠባበቀው ጓዯኛቸው በርሜለን እንዱስብ 
በፉጨት ምልክት ይሰጡታል፤ በዚህ መልክ አፈሩ  
በገመዴ በታሰረው ጉርዴ በርሜል ላይ ተጭኖ ከጉርጓደ ይወጣል :: 
ከአፈሩ ጋር ሆና በቀጭኑ ገመዴ ላይ ሕይወት አብራ ትወጣሇች ትወርዲሇች፤ ወርቅ ሕይወት ናት፤ 
ሕይወትም ወርቅ ናትና:: 
    
አየሁሽ! አላየሁሽ! የሰው ልጅና ወርቅ በአፈር ውስጥ ሆነው የሚጫወቱት የዴብብቆሽ ጫወታ !! 
 
በዚህ የህይወት ዴብብቆሽ መሃከል ዴንገት እቀጭ የሚል ዴምጽ ይሰማል !  
ቡችላው ነው ?! ……….. ቡችላው ያስዯነግጣል፤ በርግጥ እቀጭ ! ያሇው እሱ ከሆነ::  
የዯስታ ዴንጋጤ፤ የዴካም ውጤት ማብሰሪያ ቃጭል ! 
በላብ ተቦክቶ፤ ከሰውነት ግሇት በሚወጣው እንፋሎት፤ የተጋገረ ትኩስ እንጀራ፤ የአብሮ መብላት 
አምላክ፤ አብረው ሇተራቡ ነብሶች የሚሰጠው ህብስተ መና :: 
የዕዴልና የልፋት ግጥጥሞሽ ! 
 
 
ቡችላው ማነው? ሇምንስ ቡችላ ተባሇ? 
እሽሽሽ !……የአድላ ልጆች!  ከተነሳሁበት ርዕስ ጋር መልሱን እንዲመቸኝ ይዤ ብቅ እላሇሁ:: 
 
 
በወርቅ ቁፋሮ በተሰማሩ ወገኖቼ ላብ እያጠቀስኩ የጨነቆርኳት በመሆኗ፤ በአድላ የወርቅ ማዕዴን፤ 
በቁፋሮ ሥራ ሇተሰማሩ ወገኖቼ ማስታወሻ ትሁንልኝ :: 
 
ጥቅምት 7 ቀን 2005 ዓ.ም. (October 17/2012) 
 
 


