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ቅኔ ዘኮፊ ቡና 
(ገሞራው - ዘስዊድን) 

 
በዛሬው ቅኔዬ የማቀርበው በሀገራችን እጅግ ዝነኛ በሆነውና በሚያበረክተውም ከፍተኛ 
እሴት አንê ብሄራዊ ጠቀሜታ መመስጠት ስለቻለው የፍሬ ዓይነት ነው።  ,ካሽ ክሮፕ. 
ይሉታል።  ብዙሓን ዶላሮችን ያሳፍሳል።  ስሙ ኮፊ (ቡና) ይባላል።  ጥቅሙን ያወቁ 
የሌሎች ሀገር ብልጥ ህዝቦች ,ልዴታዊ መገኛው ሆነ ብሔረ ሙላዱ በኛ ሀገር ነው። 
የሕዝባችንም አንጡራ ንብረት ነው . በማለት ይደርቃሉ።  እኛ ደግሞ የተፈጥሮ 
ቅርሳችን ስለሆነ ,ጅልህን ፈልገህ ብላ. እያልነው ነው።  በዚህ ነጥብ ላይ ፍንክች 
የለም።  በዚህ ቅኔዬ አማካይነት ካፌ ቡና ሀብትነቱ ኢትዮጵያዊ ሆኖ ከፈረንጅ ጋር 
ባገልግሎቱ በመጠጋቱና የተፈጥሮ ዜግነቱንና ኩነቱን በመካዱ ለምን በማለት ቅኔየ 
ለወቀሳ ያህል በአሽሙር ያቀረብኩት ነውና በዚህ መንፈስ ተቋደሱልኝ። ቅኔዎቹ 
እኒሁላችሁ፡ 
 

ኮፊ እማይጠጣበት - ክፍለ ዓለም የለም፡ 
ከማንቃቱ ጋራ - ባለው ልዩ ጣዕም 
ሕዝቦች የወደዱት - መዝናኛቸው በጣም። 

ታዲያ ለምንድነው - እዚያ ኒውዮርክ ያለው፡ 
አላሰማ ብሎ - መናኛ የሆነው፡ 
የገዛ ወገኑን -  በጭፍን የከዳው፡ 
ሕዝቡን ለማስፈንጠዝ - ጭራሽ ያልሞከረው። 

 
0000000000000000000000000000000000000000 
 
ኮፊ የምንለው - ዛሬ ባደባባይ፡ የዋለ ያደረ፡ 
ዝናው በዓለም ላይ - ጣፍጦ የከበረ፡ 

ግና ምን ይሆናል - የበቀለበት ምድር፡ 
በስቃይ ተይዞ - እንደዚያ ሲያጓጉር፡ 
ኮፊ አለመርዳቱ - ከስሙ በስተቀር። 

 
0000000000000000000000000000000000000000 
 
ጥቁር የነበረ - ኮፊ በተፈጥሮው፡ 
ድንገት ተጠግቶ - ያ ወተት ሲውጠው፡ 
ከቶ ለምን ይሆን - ነጩን የሚሆነው። 
 
00000000000000000000000000000000000000 
 
ምን ነካው ያን ኮፊ - ካገሩ ሲወጣ፡ 
መጠጫ ጨው ትቶ -የሚል ስኳር እምጣ፡ 
ጣዕምን አጣፍጦ - ያመጣብን ጣጣ። 
ወትሮማ ነበረ - ኮፊ የሚያነቃ፡ 
ምን ነካው ይባላል፡ የሆነው ዘንድሮ - ለድብርት ያበቃ፡ 
የተቸገረን ሕዝብ - ዘርሮ የሚደቃ። 
 
00000000000000000000000000000000000000 
 
በባሕሉ መሰረት - ተስብስቦ ነበር፡ 
ያ ኮፊ ሲጠጣ - ተጠራርቶ መንደር፡ 
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ኤክስፖርት ተደርጎ - እዚያ ኒውዮርክ ቢደርስ፡ 
ክቡር ባሕሉን ትቶ - ለሆሉ ማዳረስ፡ 

አውሬ ብቻ ሆኗል - ከጫካ የመጣ፡ 
ለሌሎች ሳያቀምስ - በግሉ እሚጠጣ። 
 
00000000000000000000000000000000000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

የኮፊማ ባሕሉ - ማህበራዊ ነበር፡ 
በተወለደበት - ባደገበት ሀገር፡ 

ግና ምን ይሆናል - ደረሰና ኒውዮርክ፡ 
ያንን ባህሉን ትቶ - ወገኖቹን ሊያውክ፡ 

ጀመረ ሊበትን - ያንን ዋሕድ ሀገር፡ 
በፍንጃል አቅርቦ - እያጨሰ ነገር። 
 
0000000000000000000000000000000000 
 
ምንም ቢቸግራት - ያቺ የኛ ድመት፡ 
ቡና አትጠጣም - ጥምም ቢያቃጥላት፡ 

ጉድም ሳይሰማ - ታምርም ሳይታይ፡ 
መስከረም አይጠባም፡ የሚባለው ሆኖ - በምድርም በሰማይ፡ 

ይድነቃችሁና - የዘንድሮ ድመት፡ 
ኮፊ ኮፊ አለች - የሚጣፍጥ መስሏት፡ 
መራራ መሆኑን - ማን ሰው በነገራት። 
 
00000000000000000000000000000000000  
 
ኮፊ የተገኘው - ከከፋ እንደሆነ፡ 
ታሪኩ ሲታወቅ - ያ ሃቅም ሲታመን፡ 
ዛሬ ብዙ ናቸው - የኛ ነው የሚሉን። 

የሚገርመው ደግሞ - ሕዝብ ድርጅት ገብቶ፡ 
ስንቱን ማድረግ ሲችል - ሀገር አስመልክቶ፡ 

ሕዝቡ ሲንገላታ - ሀገሩም ሲጠፋ፡ 
መረር ብሎ ሊያውክ - ሲችልም ሊያስተፋ፡ 
እንዴት አስችሎት ነው - ሙስና ሲስፋፋ፡ 
ዝም ብሎ ማየቱ - ያ ኮፊ ከርፋፋ። 
 
0000000000000000000000000000000000000 
 
አቦልና ቱና - እንዲሁም በረካ፡ 
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እነ ሶስቱ ናቸው - የስርዓቱ ዱካ፡ 
ከወዲያ ሀገር ደግሞ - ዛሬ የምንሰማው፡ 
አራተኛውን ረድፍ - አክለውበት ነው፡ 

የየዱሩ አውሬም - ሲጠጣ እንዲስማማው፡ 
ጨምረውበታል - ግሎባል ተባይ ጨው። 
 
00000000000000000000000000000000000 
 
ኮፊም እንደ ሰዎች - ልዩ ጣውንት አለው፡ 
ከገባበት ገብቶ - ክብሩን የሚሻማው፡ 
አኮብኩቦ ያለ - ባፍ ጢሙ ሊደፋው፡ 
ቀስ ብሎ በዘዴ - ዘርሮ ሊጥለው፡ 
ቀን እየቆጠረ - ተዘጋጅቶ ያለው፡ 
ሌላ ጣውንት ሳይሆን - የምናውቀው ቻይ ነው። 
 
000000000000000000000000000000000000 
 
ባለም ሊያሳውቁን - ካስቻሉን ቅርሳችን፡ 
አንዱ ቡናችን ነው - የሚያኮራን እኛን፡ 

በማናውቀው ምስጢር - ሆኖ ልዩ ዕድል  
ማስከበር ሲገባው - እንደሌላው እኩል፡ 
ኒውዮርክ ያለው ኮፊ - እጅግ አዋርዶናል። 

 
000000000000000000000000000000000 
 
ምን ትሉታላችሁ - የኒውዮርኩን ኮፊ፡ 
ጥቁር ሲሆን አውቆ - ሲሆን ጥቁር ገፊ፡ 
ከነጭ ተቀላቅሎ - የቅርብ ወገን አጥፊ፡ 
ካፌላቴ ሲሆን - የራሱን መልክ አጥፊ። 
 
0000000000000000000000000000000000 
 
ብሪትሽ ያንኪውን - ጋብዞ ባለም ቤቱ፡ 
ቡና ቁርስ አቅርቦ - ሲያስደስት ማጀቱ፡ 
ብሉ ጠጡ እያለ - ሲያዝናና ካንጀቱ፡ 

ያበሾቹን ጉዳይ - ሲያወራ ሲሰልቅ፡ 
ምን ይሁኑ ብሎ - እያጨደ ሲያምቅ፡ 

እንዲያ እንደለመዱት - በገብርአላቸው 
በስለት ይዳኑ - ነበር ውሳኔያቸው። 
 
000000000000000000000000000000000 
 
በዚያ ውይይት ወቅት -  በቡናው ግብዣ ላይ፡ 
ነበር የተባለው - ያበሾቹ ጉዳይ፡ 
ተከድኖበት ይብሰል - ቡናው ጠቁሮ እስኪታይ፡ 
እስከዚያው እናጭስ - ሉባንጃችን ይጋይ። 
 
00000000000000000000000000000000 
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