
 

ጥሪ ውጭ ለምትኖሩ ኢትዮጵይውያን በሙሉ 

(ደምሴ አዱኛ) 

 

አራተኛ ክፍል ሆኜ  የፃፍኳት ግጥሜ 

አሁን ትዝ አለችኝ  ተኝቼ በሕልሜ 

ነበረች ግጥሟም  ስለአባይ ወንዛችን 

ተፈጥሮ የለገሰን  ፈሳሽ ንብረታችን 

ማስታወስ ባልችልም  ግጥሙን በመሉ 

ጥቂት መስመሮችን  ልጥቀስ በከፊሉ 

 

"አፄ ሚኒልክ ነጮችን ጫማ ያስወለቃቸው 

ብናኝ አፈር ይዘው እንዳይሄዱ ወደ አገራቸው 

ወደ ባእድ አገር አፈር ይዞ ሲጓዝ 

ለምን ዝም ተባለ ታላቁ ያባይ ወንዝ 

መገደብ ሲገባው በንጉሱ ትእዛዝ" 

 

የቋጠርኳትን ስንኝ  በልጅነት እድሜ 

ዛሬ ሳነባት  ደግሜ ደጋግሜ 

ልጅ ሆኜ እንዲህ በማሰቤ  እጅግ ተገርሜ 

ላሰማችሁ ብዬ ይህችን ገጥሜ 

አንብቧት እላለሁ  ሰላምታ አስቀድሜ 

ግድቡም ተጀመረ ዛሬ  እያለሁ በቁሜ 

ሳለሁ ይመረቃል ካልሞትኩኝ በድንገት ታምሜ 

 

የእንግሊዝ መንግስት  ብሎ ለራሱ ጥጥ 

የአባይን ውኃ ለግብፅ አገር ብቻ  አሳልፎ  ሊሰጥ 

አግባብ የሌላው ቢሆንም ሕገወጥ 

በእንግሊዝና በግብፅ ተወስዶባት አባይ 

ሆና ቀረች ኢትዮጵያ በግልፅ ተበዳይ 

ግብፆችም ጠገቡ ጀመሩ ፉከራ 

ኢትዮጵያ ከቶ ግድብ እንዳትሠራ 

እኛን ሊያስፈራሩን እንደ ተዋጊ በሬ 

ትላንትና ተገዢ የነበሩ ጀግና ሆነው ዛሬ 



ዛሬ እስር ቤት ውስጥ ለሚንገላተቱ 

እነ መሃመድ ሙርሲ በኛ ላይ ዶለቱ 

 

ግብፅ ከሠራችው ሎንግ ሬንጅ ሚሳይል 

የምትተኩሰው ወደ አሜሪካ አይደልም ወይ ወደ እስራኤል 

ወደ ኢትዮጵያ እንጂ እኛን ልትደበድብ 

አሁን ብንተወውና  ኋላ ብንገድብ 

እድልም አግኝታ ግብፅ ቦምብ ብትሠራ 

ማድረግ ብቻ ሳይሆን ዛቻና ፉከራ 

አባይን ለመውሰድ ኢትዮጵያን ወራ 

መምጣቷ አይቀርም በሰማይ ላይ በርራ 

መሃመድ ሙርሲ በኢትዮጵያ እንደዛተ 

ጊዜው አለፈና ራሱ እስር ቤት ሻገተ 

ራሳቸው ቅኝ የተገዙ ነፃነትን ያጡ 

ለስድስት ቀናት ጦርነት እጃቸውን የሰጡ 

ዛሬ በኛ ንብረት ዛሬ በኛ ውሃ ምነው ቀንድ አወጡ? 

 

የግብፆቹ መሪ የኒዩክላር ኃይል በፍጥነት ሊሠራ 

ሲዋዋል ይታያል ከራሺያ ጋራ 

የኒዩክላር ኃይል ግብፅ አንዴማ ከኖራት 

የአቶም ቦምብ ባለቤት ትሆናለች በጥቂት ዓመታት 

ይህ የግብፅ ምኞት አንዴ ከተሳካ 

የኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን አባይን ሊነካ 

ግብፅ የባሮንም ወንዝ ትወስዳለች ወታደሯን ሊካ 

አንድ ቀን ያቶም ቦምብ ቢገባ እጃቸው 

አይቀርም አዋሽም  ወደኛ ይዙር ማለታቸው 

አሁን ግን ግድቡ እንደማይቀር በግልፅ ሲሰሙ 

መውጫ ሲያጡ ግብፆችም ተስማሙ 

መቀበላቸውንም ሰሞኑን ፈረሙ 

 

ድንበርን አቋርጠው ለሚፈሱት ወንዞች 

የተደነገጉ ስላሉ ያለም አቀፍ ሕጎች 

ግብፅንም ያደርጋታል ያባይ ባለቤት 

ስለዚህም ከመጣላት ይልቅ ይሻላል መስማማት 



ወንዛችን ድምበርን አቋርጦ ጎረቤት ሲያለማ 

አይተናል ሶማሌ አገር በአፍጎዬ ከተማ 

ሎሚ ፍራፍሬ  ብርቱካንና ሙዝ 

በመርከብ ተጭኖ ወደ ውጭ ሲጓዝ 

 

ከማድረግ በቀር ስደት እንደፈሊጥ 

ከመኮብለልና ከሃገር ከመፈርጠጥ 

ኢትዮጵያዊነትን ክዶ ዜግነት ከመለወጥ 

ለታሪክ የሚሆን ለትውልድ የሚቀር 

እስኪ ምን ሠራን ብለን እንናገር? 

ለሃገራችንና ለሕዝብ ጠቃሚ ቁምነገር 

የኛ ትውልድ ምን ሠራን ምንስ እናውራ 

መጪውን ትውልድ ሕዝብ በጣም የሚያኮራ 

ሁላችንም ወደን ተሰደድን ያልኳችሁ መስሏችሁ 

እንዳትነሱብኝ ይቃዣል ብላችሁ 

አውቃለሁ ብዙ ሰው እንደሄደ ተሰዶ 

አገር ጠልቶ ሳይሆን መኮብለልን ወዶ 

አውቃለሁ አሜሪካ የመጣነው ውቅያኖስን አልፈን 

አምልጠን እንደሆነ ከጥይት ውርጅብኝ ከእሳት ወላፈን 

ሆነን እንቅር ካላልን እንጂ የታሪክ አተላ 

ምን ሠራን ነው ጥያቄዬ ከወጣን በኋላ 

 

አገሪቷ እንዲታድግ የአባይም ግድብ ቶሎ እንዲሳካ 

ብዙዎች ይላሉ ይስተካከል  ይቅደም ፖለቲካ 

ይቻልስ የለም ወይ እየሄዱ መብላት እየበሉ መሄድ 

ፖለቲካና የኢኮኖሚን  አንድ ላይ ማዋሀድ 

መልካም የመስለኛል  ነጣጥለን ባናይ 

ሁለቱንም ወፎች እንዲሉ ባንድ ድንጋይ 

 

በአደዋ በማይጨው መድፍ ያልበገረን 

የግብፆች ዛቻ ዛሬ እንዴት ያስፈራረን? 

ወደ ፊት እንጂ ሳይሉ ወደ ቀኝ ወይ ግራ 

በሜዳ በሾሎቆ እናም በተራራ 

እየተዋጉ ከጠላታችን ጋራ 



በተምበይ በአደዋ በማይጨው 

በሰይፍ በጎራዴ ጠላትን ጨፍጭፈው 

 

እናት በእንስራ ጥይት ተሸክማ 

ከሚዋጉት ወንዶች በስተ ጀርባ ቆማ 

ስንቅ በትከሻዋ በጀርባዋ ጥይት በእንስራ 

ጀግኒቷ ኢትዮጵያዊት ታሪክን ስትሰራ 

ራበኝ ጠማኝ ሳትል ገጠመኝ መከራ 

ያለ ጫማ ገደሉን ስትወርድ ስትወጣ ተራራ 

አግሯን አኩርታ እኛን ልታኮራ 

 

ከታሪክ ተምረናል ሰምተናል ከቻይና 

ለነፃነትና ላገር ክብርና 

ኮሙኒስትና ኮሚንታግ እንደተባበሩ 

ቅኝ ገዢ ጃፓንን ካገር እያባረሩ 

ሕልውናቸውንና አገራቸውን በጋራ ያስከብሩ 

 

ብዙ ጊዜ ሆኖኛል ከሄድኩኝ አገር ቤት 

ይበልጣል መሰለኝ ከሁለት አስርታት 

ወሬን መስማት እንጂ ለብዙ አመታት 

ውጭ አገር እኖራለሁ አገሬን ሳላያት 

ግማሹ ይለኛል መንገዶች ተሰሩ ኢትዮጵያ አደገች 

ግንቦች ተገነቡ አውሮፕ ትመስላለች 

ግማሹም ይለኛል አገራችን ሞተች 

የከብቶች ማጎሪያ መስላ ትታየለች 

ሁሉንም ሳልሰማ በራሴ ልገምግም 

ኢትዮጵያ አድጋ አውሮፓን አትመስልም 

ኢትዮጵያም አልሞተችም አትሞትምም ዳግም 

ሕንፃ ብቻ ሳይሆን ተሰርቷል መንገድም 

ዳሩ ግን ብታድግም ይቀራታል ገና 

አባይ በቀጥታ ግብፅ መግባቱን ሲያቆም ተነስቶ ከጣና 

በክብር የኖረች ጠላት ያልደፈራት 

ከአፍሪካ አገሮች መብለጥ ነበረባት 

ብለን ብናስብም ተነስተን በስሜት 



ማወቅ የሚገባን ያለብን መረዳት 

ለሶስት ሺ ዓመታት የቆየ ድህነት 

ሊጠፋ አይችልም በጥቂት ዓመታት 

ሌሎች አገሮችንም ለምሳሌ እንመልከት 

 

አሜሪካም አለ ሳይጠግብ አዳሪ 

አውሮፕም አለ ሳይጠግብ አዳሪ 

በኤዢያም ሞልቷል ሳይበላ አዳሪ 

ብራዚልም አለ ያጣ ፍርፋሪ 

እኩል አደርጎን አይደልም ሲፈጥረን ፈጣሪ 

ስለዚህ አንጩህ አንበልም እሪ 

በአሜሪካ ያለኸው አንተ ፕሮፈሰር 

በአውሮፓ ያለኸው አንተ ፕሮፌሰር 

በኢትዮጵያ ገንዘብ ቆይተህ ስትማር 

አገርህን ከድተህ ባዕድ አገር ስትኖር 

እውቀት አለኝ ብለህ የምትንቀባረር 

ምን እንደሚሰማህ እስኪ አንተው ተናገር 

ባገራችን መሓንድስ ብቻ እንጂ ሌላ ሳይጨምር 

ወንዛችን ሲገደብ ያለምንም ብድር 

 

አባይን የገደቡ መሆናቸው አይቀርም የተመሰገኑ 

ተቃራኒዎች ለዚህም ነው ግድቡን በግልፅ የተቃረኑ 

ያባይን ግድብ ሁሌ ሲኮንኑ 

በእንተርኔት በፓል ቶክ ላይ ጊዜን ያባከኑ 

አባይን ገዳቢ ለዘለአለም አይኖርም 

ስላልገደበም ደግሞ ነገውኑ አይሞትም 

 

በአሜሪካ ያለኸው ወንድሜ በአውሮፕም ያለኸው ወንድሜ 

ምን የተሰራ አለ በኔና ባንተ እድሜ? 

ምን የሰራነው አለ  በተባበረ ክንድ 

የምናስተላልፍ ነገር ለሚመጣው ትውልድ? 

በአሜሪካ ያለሽው እህቴ አንችስ ምን ሰርትሻል 

በአውሮፕ ያለሽው እህቴ አንችስ ምን አስበሻል 

አባይ እንዲገደብ ምንስ አድርገሻል? 



 

ምሁራን ናቸው የምንላቸው በጣም የታወቁ 

ስምምነቱ ግድቡን የማያቆም መሆኑን እያወቁ 

ከስምምነቱ ይበልጥ ተጠቃሚ ማነው ብሎው ለምንስ ጠየቁ? 

ከእውነት አይርቅም እኔ ብል ፀጉር ሰነጠቁ 

ሆነው ስለታዩኝ ከእውነት የራቁ 

 

አባይ አይገደብ ግብፅን አታስቆጡ 

እያሉ አልነበረም ወይ ሀሳብን የሰጡ 

በስምምነቱ ላይ ለምንስ ጥያቄን አመጡ? 

እኔስ ይመስለኛል ተስፋን የቆረጡ 

በመደገፍ ፋንታ ትችት የመረጡ 

ከመቃወም ይልቅ ድጋፍን ቢሰጡ 

ለግድቡ እርዳታ ምናለበት ገንዘብ ቢያዋጡ 

ብሎ መጠየቁ በሰሞኑ ስምምነት ማነው ተጠቃሚ 

ከሽታው በስትቀር እንደጥሬ ሎሚ 

መፍትሄ አይሆንም ለሃገርም ጠቃሚ 

 

አንተ ፕሮፌሰር  አንተ የሕግ ጠበቃ 

ግድቡን መቃወም  ኧረ ይቁም ይብቃ 

ይልቅስ ተዘጋጅ ለመሄድ  ለአባይ ምረቃ 

አገሯን ታያለሀ ትረዳም ይሆናል ሕዝቡ እንደ ነቃ 

 

አንተም ወጣት የዛሬ ተማሪ 

ያገር አለኝታ የወደፊት መሪ 

ለአባይ ግድባችን ሆነህ ተባባሪ 

ለሁሉም አስተላልፍ ይህን ያገር ጥሪ 

 

ይቆይ ይሆናል እንጂ ጥቂት ይዘጋያል 

አባይ ተገንብቶ የሃይል ምንጭ ይሆናል 

አባዩ ወንዛችን ገደል ንዶ ንዶ 

ለምለሙንም አፈር ካገራችን ወስዶ 

ሱዳን የሚገባ ካገር ተሰዶ 

እንደ ተገደደ ሰው እንደተጮቆነ 

ስንቅ ይሆነው ይመስል አፈር እየጫነ 

እንደ ስደተኛ ከሃገር አምልጦ 

ካይሮ መግባቱ ካርቱምን አቋርጦ 



 

የኢትዮጵያን መሬት ሸርሽሮ አገር እያደማ 

የግብፅን በረሃ ሄዶ ከሚያለማ 

መገታት አለበት በግንብ ተገንብቶ 

አፈር ግንዳግንዱን ከሚሄድ ጎትቶ 

 

እርሻ ብቻ አይሆንም አገርን አኩሪ 

ሰላም ብቻ አይሆንም አገርን አኩሪ 

አንድ አገር አታድግም ያለእንዱስትሪ 

 

ግድቦች ከሌሉ የሃይል ማመንጪያ 

ወፍጮ ቤቶች ሁሉ የእህል መፍጪያ 

እንዱስትሪዎች ሁሉ ቆመው ይቀራሉ 

የሃይል ማመንጪያ ግድቦች ከሌሉ 

 

እንደ አጋጣሚ ዝናብ ካልዘነበ 

ዘጠና ሚልሊዮን ሕዝብ አንዴ ከተራበ 

እንዲህ የምንወዳት ውዲት ኢትዮጵያ 

ሆና ትቀራለች ያለም መሳቂያ 

 

ድርቅ ቢመጣ ዝናቡም ቢጠፋ ከሰማይ 

እንዴት ሕዝቡ ይራብ እያለልን አባይ 

ሆኖ በመቅረቱ የግብፆች አገልጋይ 

 

አንተም ኢኮኖሚስት አንተም ጋዜጠኛ 

ለሃገር አሳቢ ከሆንክ እውነተኛ 

አባይን እንገድብ ተው ጎበዝ አትተኛ 

 

ብዙ ገጣሚዎች በሕይወት እያሉ 

ቆመውም ቢሄዱ ሞተናል ካላሉ 

ምነው ስለ አባይ ግድብ እንዲህ ዝም ያሉ? 

አውቃለሁ እንዳሉ ከኔ ፊት የፃፉ 

አላየሁም እንጂ የአባይን ግድብ ከልብ ሲደግፉ 

 



የግብፆች ዓለማ ፤ አባይ ከቶ እንዳይነካ 

የሃገራችን ሕዝብ ግን ፤ ግድቡ እንዲሳካ 

በራስ እውቀትና ፤ በብሩ እተመካ 

እልል ብሏል ሕዝቡ ፤ ልቡ ስለረካ 

ስምምነት ተደርጓል ፤ ግድቡም ቀጥሏል 

ግብፅም አባይን አላጣም ፤ ውሃውን ያገኛል 

 

ለሁሉም አገሮች  መሃል ያለው ስምምነት 

ጠቃሚ ቢሆንም ለሁሉም አገራት 

ይበልጥ ተጠቃሚ ኢትዮ አገሬ ናት 

 

ሴቷ መቀነቷን ወንዱ ቀበቶውን አጥብቆ 

ቢከፋትም ስቃ ቢከፋውም ስቆ 

 

ኢትዮጵያ ቆርጣ እንደተነሳች  የግብፅ ሕዝብ አውቆ 

የማይዋጥለት ቢሆንም መራራ እንቆቆ 

በድርድር ወንበር አምኖ ተቀመጠ 

ከጦርነት ይልቅ ስምምነት መረጠ 

እስማማለሁ ቢሎ ሰነዱን ፈረመ 

ሰላም ወዳድ ሆነ ዛቻውን አቆመ 

በስምምነቱም  ማግስት እየገሰገሰ 

የእጅብቱ መሪ ፊንፊኔ ደረሰ ።    >>>› (ፊንፊኔን ለግጥሙ ምት ብዬ ነው የተቀምኩት) 

 

ከአውሮፓም ይሁን እንዲሁ ከአሜሪካ 

በውጭ አገር ብድር ፍፁም ሳንመካ 

እኔም ያለኝን ልኬ እህቴም ብር ልካ 

የአባይን ግድብ ቶሎ እናሳካ 

 

ከእንግዲህ አይኖርም የግብፆቹ ዛቻ 

ግድቡን ለመጨረስ እንዝመት ዘመቻ 

አባይ አይደልምና የአንድ ዘር ብቻ 

ሆነን እንዳንቀር የሰው መተረቻ 

የላሊበላን ቤተ መቅደስ ከድንጋይ የሠራ ሕዝብ 

መክቶ መላሹ የጣሊያንን ቦምብ 



እንዴት ያቅተዋል አባይን መገደብ? 

ከአራቱ ቢሊዮን የአመሪካን ዶላር 

ከኢትዮጵያ ርቀን  ውጭ የምንኖር 

አንድ አራተኛውን ለመቻል ብናብር 

አባይ ይገነባል ያለ ምንም ጥርጥር 

አርሶ አደርሩ ህዝብ ሲያዋጣ ገንዘብ 

ሰርቶ አደሩ ሕዝብ ሲያዋጣ ገንዘብ 

ወታደሩም ሳይቀር ሲያዋጣ ገንዘብ 

እኛ ውጭ ያለነውው መቃወምሙን ትተን አባይን እንገድብ 

ከወር ገቢያችንም ሲሶውን እንመድብ 

 

አቋቁመን ቶሎ ገንዘብ ሰብሳቢ ኮሚቴን 

አንድ ቢሊዮን ዶላር ማዋጣት ካቃተን 

መቃብር እንግባ መኖርንም ትተን 

ክብረ ቢስ የሆነ ቆሻሻ ሞት ሞተን። 

 

 

ጥሪው ይቀጥላል 

************************************ 

ደምሴ አዱኛ 
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dadugna@yahoo.com 


