
 

 

አስኳላ ባልሄድም 
ችግር ያዋርዳል ሲባል ሰምቻለሁ 
ስንፍና መክራን ሲቀደም አይቻለሁ  
ሁከት ሰይፍን ዪዞ፣ 
አንገት እየቀላ፥ ደምን እያዘራ ሲነጉድ መስክሬያለሁ 
     ያባት ያያቶቼን መከራና ስቃይ 
     የእህት ወንድሞቼን የራሴንም ስራይ 
 
አይቼ ሳበቃ፤ 
 
     ያላዋቂ ማይም ገበሬ ብሆንም 
     ከመኖር ተምሬ፡ የማውቀውን ያህል፡ አውቃለሁ ሁሉንም 
 
ግና፤  
 
     እርግጥ ነው ማይም ነኝ አስኳላ አልሄድኩም 
     ቦለቲካ አላውቅም ፊደል አልቆጠርኩም 
     ቢሆንም ግን በጎን ክግም እለያለሁ 
     እሳትና ዉሃን ለየቅል አያለሁ 
     ከሁከት እርጋታ፥ ከመሞት መሰንበት እንዲሻል አዉቃለሁ። 
 
ብዬ ሳማክረው አዲሱን ወዳጄ 
የሚመላለሰው ሌት ተቀን ከደጄ  
ጠቢብ የሚመስለው ዲስኩር የሚያምርለት 
አስኳላ እንደሄደ የሚያሳብቅበት 
ለስላሳ እጆቹ፥ ወዙ ደምግባቱ 
የእግር አጣጣሉም እንደ መኳንንቱ 
 
         “ሰላም ምን ያደርጋል መብት በሌለበት 
          መብላትስ ምንድነው ክብር በጠፋበት 
          ተነስ ተንቀሳቀስ ግባ ወደ ጫካ  
          ፎክር በከተማ በገበያ አውካካ 
          ገድለህ ሙት፥ ሙተህ ኑር፡ በፍርሃት አትቡካ” 
          ገለመል ገለመል—— ያወጋል አያሌ 
          ያጋባኛል ግራ ይዞራል አንጎሌ        
           
ግንኮ——  
   
         እላለሁ  ፈራ ተባ እያልኩኝ  
“ግንኮ—— 
 
          እኔ ትምርት የለኝ አላቅ ቦለቲካ  
          ከቤት ድጬት ቢኖር ለራት የሚቦካ  
          ሰላምም ቢሞላ በመስክ ሆነ ጫካ  
          መልካም ይመስለኛል ሁሉን የሚያረካ 
 
ግና፦ 
 
          ማይም ገበሬ ነኝ እኔ ምን አውቃለሁ 



           ለነገሩ ነውይ የምቀባጥረው።” 
 
ብዬ ዝም እላለሁ፦ 
           መኳንንቱ ወዳጄ ትኩር ብሎ ያየኛል  
           ዝም ብሎ ሲሰማኝ መቀል ያምረኛል 
 
እቀጥላለሁኝ፦ 
            “እኔኮ መብላትም ሰላምም መብት እየመሰለኝ 
            እደሰታለሁኝ ተመስገን እያልኩኝ 
            ራብ አዋርዶኝ ያውቃል 
            ሁከትም ልጆቼን ከይ ቀደም ነጥቆኛል 
             
ግን አስኳላ አልሄድኩም እኔ ምን አውቃለሁ 
ያልከው ሃቅ ይሆናል አስብበታለሁ 
 
ለጨዋታችን ግን፦ 
 
           የቀሩት ልጆቼ አስኳላ ሄደዋል 
           ያመረትኩት እህልም በደህና ተሸጧል  
           ድምጼን የሰጠሁት ሹመኛ ተሹሟል፥ 
 
           ይህንና ያንን እየቆጣጠርኩኝ 
           ከዛሬ ያማረ ነገን አያለሁኝ 
 
ግን ማይም ገበሬ ነኝ እኔ ምን አዉቃለሁ 
ያልከዉ ሃቅ ይሆናል አስብበታለሁ” 
 
            አንደበተ ርቱዕ መኳንንቱ ውዳጄ  
            መሃላ እያበዛ እመታ እጄን 
            ድምጼን የቸርኩትን ያን መልካም ሹመኛ 
            ይሰድበዋል ብዙ ያማዋል ክፉኛ። 
            ምርጫ አላሸነፈም ውሸቱን ነው ይላል 
            አገሩን እንዳወድ አብዝቶ ያማዋል 
            የሚሰራዉንም ያንን ሁሉ መልካም  
            ለምርጫ ብሎይ ከልቡ አይደለም 
            ገለመል ገለመል—እያለ ያስረዳኛል 
            ወድያው ዝም ብሎ አትኩሮ ያየኛል 
            ተናገር ተናገር ያለ ይመስለኛል፥ 
 
እናገራለሁኝ፥ 
 
              “ድምጼን የሰጠሁት ያ መልካም ሹመኛ 
              ልኔ እንደተረዳኝ ይለፋል ይደክማል ሌት ተቀን ሳይተኛ 
              እርግጥ ነው ምናልባት ችግር ይኖረዋል 
              ከኒያ ከዳተኞች ከነቃፊዎች ግን እጅጉን ይሻላል 
              እንግዲህ ወዳጄ ሃሜቱም ይቅርብኝ 
              ፍልስምናም አልወድ እኔ ገበሬ ነኝ 
               
               
ቦለቲካ አልተማርኩ እኔ ምን አውቃለሁ 
ቢሆንም ቢሆንም፦ 
ከመሞት መሰንበት እንድሻል አውቃለሁ” 
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