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ቂዳሞት 

    ሒይያ << ዋዱሕ ራዱነት ኣዲ ዋ ኔሮት >> ቲልዛት 
ሒርቃኦትቤ ዳጂራ መክተብሌ ሒሳቦት ዱጀሌኝ፡፡ ዪ አሳስቤም 
አሐዴቤም ኮኦት ኪታባቹው መቅራእቤ ዱባየቤም ዳጂራ 
መክተብሌ በሽበሽ ኢቆት፣ ሊማዴ፣ዋ ሒርፈት ዋ ኻዴ ዊቃሮት 
/Style/  ዛለዩ ካቲባቹው ዋ ኪታባች ዚዩው መብሰልቤ ኢትታ 
ዳጂራው መክተብሌ ጌበትኹ፡፡ ዳጂራዜ  ሀረሪ ኡምመት ኣዯባሕ 
ዱንዞ ዋ ራእዪያችዞ ባሕ ዚወልዱ ወልዱሌ ዘትዌረሴው 
ቁራስዞበሕ ቲጃራ ሐረካችዞ ሩሕዞው መስኪንነትቤ ሞጫሌ ያሻዛል 
ኢሾታቹው ደግጉስቤ ያሪ ጠለሳችዞው ኢትታ ኩቱብቤ መትዋወ 
ዋ  መትሚቻቸሌ ተጌበታ፡፡ መኽነዞቤም ሒይያ ዳጂራቤ ኡኹል 
ሐረካ ዛለዩ ባዴሌ ኣቂ ዚተዩ ኣው ኢርነዚፍ ኣው ባብ ሒጋኝ፣ 
ከቢር ኢማን ዘር፣ ኣው ሲነት ሳይ ጊስቲ ዲይ በራካ፣ ጊስቲ 
ሐሌቆር፣ ጊስቲ ሙሉሕቦር፣ጊስቲ መገስ ቆር ዋ ጌስሲ ሐቅሺራ 
ዋ ጌስሲ ሐለጌይ ኢንተዩ፡፡ 
    ሒይያ ዳጂራቤ አሐዴ ኡሱእ ያራዛል ጠለሳቹው ዋ 
ሐራካቹው ኡኹልቤ ሞራእ አልቲኸሻም፡፡ ሰበብዞም አሐዴ 
ኡምመት አዲው ዋ ዱነትጌይ ኔሮታቹው አሐዴቲ ኡሱእ የኒራሌ 
የሊቃሌ ፊራኮት ዪነብራሜልማ፡፡ አሐዴ ኡሱእ  ራዕዪ ዋ 
ራዱነት ዪነብራሌ ዪፈርካል፡፡ ኡምመት ሐረካች ኡስጡቤ ራእዪዞ 
ኡምመት ኺሾና፣ሐዯፍ ዋ ሪኦትባሕ ዚትዋሐባ : ዪ ሐዯፉውም 
አሳስ ዛሻ ኩትቤ ዋ ጠለስቤ ታጊራ ራእዪዞ ኡምመት ሐዯፍ ዋ 
ራእዪሌ ጊርጋራ ዪስጢሌ ዪፈርካል፡፡ ኢሳሐዴጊሩም ጊዱር ዋ 
ዚጦኝኛ አትታይ፣ዪኩትዞ ኦር ፎኝ የቀኒሌም ዪፈርካል፡፡ 
    ሒይያ ዳጂራቤ በጂሓች ሐረካዚዩ ኡኹል አትታይ 
ዪነብራዩኩት ኻና፡፡ ዚታሌም መስኪንነቱው መጥመስሌ ዩኹንቤ 
ዛል ሐረካቤ ኻዴ አትታጮትዚዩው መዴበልማ ሐራካዞው ዲይቤ 
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ዱብለት ዋ መስሰቤ ዚትዋሐበ ዋ ዚትዋዋ ጠለስቤ ዪሊጥማ 
ኔሮት መትፋጠንሌ የትፊርኪኩትቤ ዪቤ ለአይዯሌ ዚትቄቀሉ 
ኡሱአች ዪትዌጠናሉ፡፡ 
    ዪ፣ ሐፍ ዛዩሎ ኔሮቱው መሜሐርሌ ጊስቲ ዲይ በረካ ባሕ 
ዪትራአሉ፡፡ ኡሱአችዞ ሐምሚስቲ በሪቤ ኢስበልበላት በሪቤ 
ዪነብሪዛሉ ኢስበልበላት ዚዱላጋ ሲጃም ዛለያቺንተዩ፡፡ 
   ኩልሉዚዩም ሀረሪ ኡምመቱው መስኪንነትቤ ሞጫሌ ኦር 
ሐዯፍ ዪሰንቃሉ፡፡ ሐዯፍዚዩም ኡምመት ተማምቤ ተቄበሎት 
ዪረኽቢኩት ራእዪዚዩ ኩልሉው ኢትታ ዳጂራቤ ገባእ ዪልዛሉ 
ዪትሪአሉ፡፡ 
    ጊስቲ ዲይ በረካ ዋ ሐሌቆር አዝዞኩትዞም ጨረቃሳም  ሹዋል 
ኢዴ ቀጠብቲዚዩው የወጋሉ፡፡ ጌስሲ ሐቅሺራ ዋ መሪኝዞ ሐለጌይ 
ዯርማነት ፈለክዚዩው ሙሉሕቦር ዋ መገስቆር ወሐችነት 
ዘማንዚዩው ቤሔርዞም አሩዝ ዚታ ሐቅሺራ “ ከሎይታ መግኛ ” 
ጠለስ ሞራእዞቤ አውወል ጌይ በለቹ ሙንኩትቤ ዪሊጢዚናርነት 
ሚሒዝ መላቅ ዋ ሒንና ጌል ሚን ነሲብ ዩርዱበዮሖሉው ላኪን 
አኽኻእ ዚትጠመሳው ያራሉ፡፡ መትቦረዴቤ ሐለጌይ ዋ መገስ ቆር 
ሙራደው አሳስ ሞሻቤ ዪቤ ለአይሌ ዚትቄቀሉ ላቂ አቂያች ዋ 
ሐፍለዞ ለአይቤ ዪትረኸቡኩት ዚትሴነኑ ሑኩማ ወዚራች ዋ 
አቂያች ወክኪላች ማቤይነቤ ዩኹንዛል መትፊራረምቲ ሐፍላቤ 
ዳጄራዞ ዪትቦረዲል፡ 
 መኽነዞቤም ሒይያ ዳጂራ ሀረሪ ኡምመት ሲናንዞሌ አዲዞሌ 
ኔሮትሌ ዛላ ሐፍሐፍቲዞው መቄራሕሌ፤ መሌቃሌ ዋ መኔራሌ 
ያሻዛል ሐረካሌ ጊዱር አትታይ ዛላ አትታጮት ታሻት ኢልማ 
አምናኽ፡፡ አዝዞኩትዞም ዳጂራዞቤ ዛል ቂስሳው መትናፋእቤ 
ዚትሊያዩ ትያትራችዋ ፊልሚያቹው መዴለግሌ ዪኸሽዛሉ ሀረሪ 
ሜሽሻኛችሌ ሐፍቲ ቱኹንሌ ቲፈርካት፡፡ ዱባያቤም ሀረሪ አዲው 
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ታሪኹው ሉኃው መብሰልዋ ዯፍዯፍቲሌ  ዪኸሽዛሉ አቂያችሌ 
ኒፋኦት ዛሌ ኩቱብ መኽነቤ ጊርጋራ ታሻዛትነት ኡሙኒንተኝ፡፡ 

ሚስሊ ጠቢኣች  

1. ዲይበረካ   ---  ታጂር 

2. ሐሌቆር    ---  ዲይበረካ ኢሒት  

3. ኢርነዚፍ-- ታእሊም ሜሽሸኝኛች ኤቀዴ  

4. በረሕዘር   ---  በሐርድኝ አፎቻ ኤቀዴ 

5. ቲሚርሱችና --- ጃሚዕ መስኪዴ ኸጢብ 

6. ሲነትሳይ   --- አው ሶፊ ቁርአን ጌይ ከቢር 

7. ኢማንዘር  ---  አመሽና መዴረሳ ሙዱር 

8. ባብሒጋኝ  ---  ጃሚዕ መስጊዴ ሙአዘን  

9. ሐቅሺራ   ---  ኢርነዚፍሌ ዯርማ ሊጂ 

10. ሐለጌይ     ---  ሲነት ሳይሌ ዯርማ ሊጂ 

11. ወርሒኑር  ---  ሐሌ ቆርሌ ጌልዜ 

12. ጨረቃሳም   ---  ሐቅ ሺራሌ አንና 

13. ሙሉሕቦር  ---  ሐቅሺራሌ ኩሻ 

14. መገስ ቆር    ---  ሙሉሕቦርሌ ጌል  

15. ዋሊ ኢናይ   ---  (መዚካ የትዋቅሪ) ሀረሪ አዜባች አዲ 

ሙጋዴ 

16. አርራ መላቅ  ---  ኦር ሐረግ 

     ሐረካችዞ * ዪትከመሎዛል ሀረር ኣሲማቤ ዛል አመሽና 

መዴረሳ (ታሐይ- ጌይ   መዴረሳ) ፈስሊ ኡስጡቤ ዲይበረካ 
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ጋርቤ፣ኢርነዚፍ ጋርቤ አሚር አብደላሂ መገስ ጋርቤ ዋ ኣው 

አባዴር ኣዋች አባት መቦኤይ ኡጋቤ ዋ ጁገል ኡስጡቤ ዛሉ 

ኡጋችቤ ዩኹናል፡፡ 
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ሚክማል አሐዴ 

ዴጂራ አሐድ 
 

   አመሽና መዴረሳ ኡስጡቤ ዱብላንሌ ጠብ ዛያ ተልሚዛች 

ፈስሊቤ  ኢር ነዚፍ፣በረሕ ዘር፣ ቲሚር ሱችና፣ ሲነት ሳይ፣ 

ኢማን ዘር ዋ ባብ ሒጋኝ ኤቀዴ ሰልፊ ኩርሲ ላአይቤ 

ዪትጌበላሉ፡፡ ኢር ነዚፍ በዯኒ ዋ ገንናፊ፤ ለበቅባይ  ሉቡስ፣ በረሕ 

ዘር ጉድር ቀሚስ ገንናፊ ዋ ለበቅ ባይ ነጪሕ ጌይ ከሎይታ 

ሉቡሲንተዩ፡፡ ባብ ሒጋኝ ሰዴሪያ ጉድር ቀሚስ ኡሩስቤ ኢማመት 

ሉቡስ ኢጂቤ ተስቢሕ ሐልበዩ፡፡ ኣው ቲሚር ሱችና ጉድር ቀሚስ 

ተኸል በዯኒ ለበቅ ባይ ኢማመት ባሕ ነጪሕ ከሎይታ 

ሉቡሲንተዩ፡፡ 

    ሲነት ሳዩም ጉድር ቀሚስ ተነፋነፍ ቀሚስ ሲዴሪያ ዋ 

ኡሩስቤ ኢማመት ዋ ከሎይታ ሉቡሲንተዩ፡፡ ኢማን ዘሩም 

ባንጠሎል ሸሚዝ ዋ አንገትቤ ጪሪቅ ዛሾ ቢርዱ መኽተራ ቡጡስ 

ኢራዝባሕ ተጌበላ፡፡ 

በረሕ ዘር፡- አልላ ሖጂ ኢትታ ዚትገዯርቲ አያምቤ ዚዲበሌናሌ 

ሐምዱ የግበኣ፡፡ ዱን ዋ  

          ኢማን ባሕ አትታይ የቦርዯና፡፡ 
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አሐዴዳቤ፡- አምሚን! 

በረሕ ዘር፡- ኦርሌ የለና! 

አሐዴዳቤ፡- አምሚን! 

በረሕ ዘር፡- ጊዝማን የምላእለና! 

አሐዴዳቤ፡- አምሚን! 

ኢርነዚፍ፡- ሑልሉቤ ኻነጊር አመሽና መዴረሳ ሙዱርሌ ቲእዚኛ 

ዋ ቀልቢዚኛቤ አልላሁ 

    መገን ኒለዩ  ዮቅለዮሖል፡፡ ዪ ዱብላን አትታይ 

ዪቡርዱኩትሌ ጠይያር  

          ዛሾም ኦርኩት ቆርራም ኢንታ፡፡ 

በረሕዘር፡- ሲላ ዱብንላንዚናዞ ኣው ባዴሶር ገልማቤ ዪትሴነኒ 

ዪነብሪጊር ኢሰጦኛትዋ  

          ኢስአሐዴጊር ለመዴና ቲልዛኻች ደዋእ መብዛሕኾ 

የትዱንቀኛል፡፡ዱላገኾ 

          አትታይቤም ኡክኩተኹ?                      

በረሕዘር፡- ሉሙዲችዚና ማቤይነቤ ጦንኛም ጦንኛም ዚተያች 

ሑሉናት፡፡ 
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ኢርነዚፍ፡- ነኣም/ ሐትታ ሉሙዲችዚኛ ማቤይነቤም ታጊር ጌይ 

ኪልዱጁ ኺዴማ ዪስጡዛላችዞ   ኤሉ! ቀጠብቲ ኡሩስዞኽ 

አዲዚኛም አልታ? 

ቲሚርሱችና፡- ሉሙዲችዚና ኒለዩዛናች ኺዴማው ማን ሪኤው? 

ኢትታ ጌይቤሞ ባዴቤ    

             ቃጪቤ ሙጥጢ ማንነት ዪትላበስቦዛል አዲ 

ኻዴባሕ ኪልኔሮ ዪሊቅቦዛል  

             ኢስመሰሌዩ ኻዱማችዚኛ አጃኢቡም አልታ ኢስ 

አሐዴ ቢላይ መቺኽ         

             በሽበሺንተዩ፡፡ ኢሳሎትታ ዋ ጠባዚዩም ኻና 

ኢሾትዚዩ ዲኢምዞም ኢኝኛባሕ  

             ዩኹንጊር ዘልጦኛሚ ‹‹ስኒግ ነነግሲና፣ ቲሚር 

ጢማ ኒረሴና››ባይቲ ዚባብ  

              ባብ ገልጌብ አልታሚ?  

ሲነትሳይ፡- ገረቤዯሌ ደዋእ ዚሰመእኹሰአ ኢጥጠመሲነኽ  

ጎይቴው ፈረትቤ ቃሜ በሰሪን ቀብ   ዪልበኛል፡፡ ዪ ጀባእ ዛዩና 

ደዋእ ሚን አቀረጤዊንታ? ሞ ደዋኡም አልሰመኹ?  ቲሰሚነኹ 

!ደዋእ ፎይዬም አልታን! ደፍፉን ኣው አባዱር፣ሼኽ 
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ሐሺም፣ደዋአቹው መጥ ቲሰሞጊር ማንነትኾሌ ሹክሪ ሰላት 

ኢስሰገዴኹ፡፡ 

ኢርነዚፍ፡- ኢንካር ያሾዛል ጀዋቡም አልታ ከቢር ዘሴነኖ ኢማኑው 

ሐልጊር ደዋእ ኩልሉ  

አትታይቤም መቅቡሊንታ፡፡ 

በሐር ዘር፡- ኣን ኩትቤ ሲናንኻውም አልላ የትቄበላ ባኹጊር 

ተስቲኤንታ፡፡ ዱባየቤም ቆርራም  

          ጀዋብ ጀውቤም ዪጢማል፡፡ቆርራም ጀዋብባሕ ባዴ 

የቦርዯና፡፡ አኽኻእ የትኺሻናዛል  

          ዪ ዱብላን ኢስቲቦረዲ ቤሔርሌ ዱብላንዚኛ ኢልሊ 

ሙርቲያቹው  ኢሾት ዋል ሞሻሌ 

   የትኺሹዛሉ ሜሽሸኝኛቹው መርኸብ ሙጢንታ፡፡ ኢልሊ 

ሙርቲያቹው ሙጥጢ መስማእ፤ ዚቀልቢ ቦርሰቤ መልሐዴ 

ኢሙኽ ቀልቢ ዋ ኮሮጆቤ መቃጠር፤ ደርጂቤ መቆፈል አሐዴ 

አትታዩም ያስተናሜል፡፡ ባዴ ኡሱእሌ ገበእ ባይቲ በረሕ ኢስታዞ፣ 

ኬ! ሓዱር ዋ ናዱር ታጂሪቱው መትሔረጉው ነቀዴሚ፡፡ሚን 

ቲላኹ? 
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ሲነት ሳይ፡- ቀንናእኩት ዯለይደ፤ቀንጡ፤ ሐያእ ዋ ሑሽመትባሕ 

ቁሙስ ባዴሌ ሐልኹ ቲልዛት  ቀዴራ ዋ ቂያሱም ቱቅዛት ናሙስ 

ዋ ሸረፉም ዛሌ ኢናዪንቴ፡፡ 

ቲሚር ሱችና፡- ተትሒብሪነኽ! ማንዞ አገኜማ! ሸጅጃእነት 

ዚሌቅቲባን፤ ዱነቱም አልታዋ  

              ሩሕዜውም ቲስጢዛቱም አልቴ!ኣን ዛልባቹኽ 

ነዱሚን ኡቄሔኽ፡፡ 

በረሕ ዘር፡- ኒትሔረጌሔና ቲሌዛኹ ዲይ በረካውም አልታ? 

ኣንማኽ አዝዜው ሞቃ ላአይቤ  

          ኡቄሔኽ፡፡ ሐርሺ አፎቻሚንተና፡፡ ሐርሻችዚና 

ሐረውዌያችቤ፣ አጋሞ፣አጋምቦይ  

          አዝዞኩትዞም ቀብበልሌ ዋ ሸንድን ዯቻችቤ 

ኒትዋሰናና፡፡ ሐርሻችዚዩ ጢትጢት  

          ጂራብ አይሚለእማም ሐርአት ባራ ሞይቤ ዪዛይዱም 

አልናር፡፡ ዲይበረካ ዯለጌኝ፤  

          ጠበቤኝ ዘላቲቤ ቲቂጭባ ናርቲ፡፡ ቤሔርታኝ 

ዚቃጠርታው አሐዴዳ አሽቲማ     
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         ዯልላልነትቤ  ቦእቲ፡፡ ቀንጡማ አኒንተኝ ዛያ አቦቹም 

የትጋኝኜዛል አልቴም፡፡ 

ሲነትሳይ፡- ሀረሪ ቱጃር ዪሎው ቄቀሎጊር አቦች ቢላይ ኢድች 

መቺዞ ተቄቀልቲማ ቱቃት፡  

           ሒልቂቤ ዜሰቤ ናሪ? በረሕዘር፡፡ ኦር አርራኾቤ 

ኢትታ ዚኻንቲ ኢድች  

            መትቄቀልዜ  አቦ! ሔጁበሉ! ኢድቺን? ዱነቲን? 

ባውነቲን? ለፋእቲም ገዛእቲም    

            ሐሽሻእ ዪልዛላችሌ  ቂኘትዚዩው ዋ ቃኝዚዩው 

ዛሒር ሞሻኾ የትፋልሰኾሖል፡፡            

            ዱነትጌይ ሌቆት ሔራዞ ሐራሽነትባሕ ጢሚጃንታ፡፡ 

አዲዚኛም ዪኩትዞ፡ 

            ሐራሽነቱው ፈጠቅ ዛሻ ሌቆት ቀሕቲቤ መቴሐር 

ዘልታ ኒቂን ሐላሞ ሺኒቂን  

             ሐለ? 

ኢርነዚፍ፡- ሱኣል ዋ ጀዋብኾ ኢንኛሌ ዘይቲወሐጥ አሐዴ ካስቤ 

አሥራ ሐርአት ዚትባዯሐቤው 
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          ጉሩጭ ኒላሌም ዘይቲሜች ኻነቤኝ ባውሌ ቂኘት 

ነዱም ዚናር አኽኻም ዛሊንታ፡፡ 

          ኢድችቤ መቅኛኡም አላዩንታ፡፡ ባውቤ ቀኘእነማም 

አልታ ዚትሳመትኔው፡፡ ሺር ዋ  

   ገርገብ በሉ በሉ? ቂኘትዞን ኮኦቲንታ፤ አሐዴታኝ 

ዚጢፋአ፤ ኮኦትታኝዞም    

         ኦር ፈንካችቤ ሐፍ ዪልዛል ቂኘቲንታ፡፡ ባው ኒላባሕ 

ሜጠቃን ሜጠቅቤ ኪልዯለግና  

          መስሳቤ ኒኒሪኩት ያሸነዛሊታማ ሐምበይሌ ቀኛእና፡፡ 

ቂኘትዚኛን ኦርቂናኦትሌንታ 

          ‹‹ሒስቲሌ ጌይ ኡሱእ›› ቲልዛት ገልጌቡው ቡንኛቤ 

ዯፈእኼ ጊር ሚንሌ 

          ዪለኽዛል ሐሊ? ኢ! ዪልዛል የል፡፡ አጥጢዞን ሒስቲ 

ኤላቤ ዚትጪማለቃ 

          መፌጠን ቢላይ መዲበልዋ መሳመት ዘዩቅ 

አዲዋንታ፡፡ተካሐልና፡፡ ሒስቲ ፈቲትቤ    ኡር ኡርቲ ተፌቀራጊር 

ዪቀልባ ሒስቲዞመጥ አልታ፡፡ ሑውዋ ሒስተኛ ሐፍ ያሻነል? 

ኢኝኛ ሒስቲቤ በሪእ፡፡                 
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ሲነት ሳይ፡- ሔጆካ? አኽኻእመጥ ሚን ወጥጤኝ?የገሲቤ ዚሔጀ 

ኢንዞ የጥፋእ፤ ዱባየቤም  

           ከርሲዞቤ ጣቅ ኢንዞቤ አስሱት ወጤኝ ቢላይ ሚን 

ወጥጤኝ፤ ኣዎው አኑዊት  

           አነገስኺ ቢላይ ዘበለልኻም ኤልወ ኣን ተኝጊር 

ተክካት ኢለኻኽ አብሺር በል፡፡ 

ኢን ዘር፡- ሑልሉን ዚሌቁ ባዲች አምሪው ነቢጃን ዪኸሻል፡፡  

 ዚሌቆን ዱላገቤንታ አሬመጥኹ? ኢቆትቤንታ፤ ሒርፈትቤንታወ 

ደምሙምቤ ዱላገቤንታ፤ ኦር ሒጃጆትቤንታ፡፡  

           ሲናን አነብዚሕ ቲሰሚነኹ? አኽኻእ ማን ኪም 

ጋርዜ ፎኝ የትማጀነሓል? *** 

ቲሚር ሱችና፡- / ገበታ ለሕሓሳ አጣቢኝኛቤ ኪም ሰሚ ያርዛል 

/ያስቲዛል አልላትታዋ በራሕዘር  

             አቀነኤነማ ቤሔርዞም ኢላ ጋርዜ አሰዳነጊር * 

ቲትጎሚነኹ? ጃሩም አልታ፡፡    ኑእ ኣን አዝዞት ዪማጅ ኢላኽዋ!                

በራሕ ዘር፡- /ሐንጄ ባይነት አስጣ ያራል፡፡/  መርሐበእ! ኡሩሴ 

ለአይ፡፡ 
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        ኢር ነዚፍ በሕ ገልጌብ ዪግላል፡፡ ዚቀራቹም ዚትጌቡቦ 

አትታይቤ ሐፍ ኢማየሉ መትሒራረግ ዪግላሉ፡፡/ 

ባብ ሒጋኝ፡- ዪቀዴሚ ጊር ****  አልላሁ ሱምቤ፣ዲይበረካው 

ኢማነሴንኔ ኪም ጋርዜ ማሕረሌ ጦንኛም አያም መቺንታው 

ነቆጭ፡፡ቤሔርዞም ኒትሔረጋ ሓጃሌም ኦርኩት ጠብ ኒልባኩት 

የትኺሽዛል ኩልሉቤ ጠይያር ነኽኒ፤ ቀንናዞ አሐዴ መአልቱቤ 

ዘይጎዴሪ መኽና ሐልባም ኢላኽ፡፡ አያምዞም አርበኣ ኻናጊር 

ሚንዪማጂንታ ኢላኽ፡፡ 

ሲዴዱስቲዚዩም ባብ ሒጋኝ ዛዮ ራእዪቤ ተካሐልና፤ተካሓልና፡  

  ዱብላንዚዩ ዪቤ ተቆጫ፡፡ ሚሻ ጋርዚዩ ዪሊጣሉ፡፡/ 
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ሚክማል አሐዴ 

ዴጂራ ኮኦት 

 

  ዲይበረካ ዋ ሐሌቆርባሕ ገልጌብ ያሽዛሉ ዪትሪኣሉ፡ ሐሌቆር 

ሚሕካክ ሞኦት ቲሰፍዛት መጥጣሊቃ አገርገራዜባሕ ሀረሪ አዲ 

ኢራዝ ቀሚስ ዋ ገንናፊ ሉቡስዜ ጉፍታ ኡሩስዜቤ አገትቲማ 

ቲትሪአት፡፡ 

ዲይ በረካ፡- ኣዬ ቀሐት ሐሌቆሬይ! ሚን ሒትፋን ሐለሽ አወጊኝ 

በይ?ቲሪኝዛሽኩት አሐዴጊሩም 

አለትነፈስኹም፡፡ አኽኻእ ወቅቲሌ 

ዪትሚቻችሎ፣ሌቆትሌ ዪትራወጡሎ ዪኸሻል፤ 

ዛረድ ዋ ዞለድ….! ዪሎዛልኩትዞ ኪልዯለግኹ 

ቂሊቂሊ ዛሽኾቤ ሐጂስ ሺኢ መክፈትማ 

ዚጦኝኛ ዱላጋ መዴለግሌ ጊዝማን ሐለኝ 

ራእዪኸሽ ሚኒንታ አዬይ? 

 ሐሌ ቆር፡- ኣብባዬ መሔሰብኸሽ ሙጥጢዞ ጊዝማንኸሽ ሐዯፍ 

አትታይ ዩቡርዱኩትሌ  

          ቂኒእዞው ዘትማላእሺ ቁሉጥ ሀረሪ ያሽሻል፡፡ 

ዚቀበሌሹም ኤል አንገትኸሹው       
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አቃኝኚ፡፡ 

ዲይ በረካ፡- ቱቃሽ ቢቅ ባኹማ ኢዴዳ ዚቦረዴኾ ሐራሽነትቤ፤ 

ቤሔርዞም ታጂርነትቤ  

ጪኔው አገዴኹማ ኢዯልጊዛኺንታ፡፡ መቅለጥ 

ባይቲ መዴለግመጥ አልታ? ኣን ዋ ኣኑው  

ዪመስሉያች በሽበሹም አልታና? ኢትታ ሀረር 

በንዯርቤ፡፡ 

ሐሌቆር፡- ሑልሉ አፌት ቃም የስጠሸ ጊዝማንኸሽ አትታይ 

ዪቡርዱኩት ዛለኝ ራእዪ ሚንታ  

  ባሺጊር ሀረሪያችሌ ሌቆት አዲ መትዌጠንቤ ዲይቤ ሐዯፍ 

ኻደው መትዋሐብማ  

  መዴለጊንታ፡፡ ኢስአሐዴ ኡሱእ ሙጥጢኻዴቤ መዴለግ 

የምላሕማም ዲይቤ መዴለግ  

        ዩጡኝኛል ኢላኽ! ሞ አበለልኹ? ሙጥጢዞ ዚትቦገዯ 

ዱላገሌ ቡልጉ ይኹኑሜሊን፡ 

        ቲላሽ? አሐዴ ኢጂኽ ወሰኽ ያጩሜል ባሺማንታ፤ 

አላይ ኢትታ ሐርፊ ሀረሪ  

         ቲመስለሹሜት? 
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ዲይበረካ፡- በረዴ ጡፍጡፍቤ ሚይ ዪቃጥሪዛሊንታ!ኢጄዞኽ 

መቺንታ ወሰኹም ሰኸናም 

   ዛጬው? ሔጂ ኢጄው? ኢስሑልሉ ‹‹አው መንቀር 

ሐራሺ ኢጂዞ መቆረእ  

         ኡን ዛዮም አልታ!›› አብሺር በይ መትዌጠንሌ 

ዪቡርዱን ኤልዋ 

ሐሌቆር፡- ኣዬይ ሒጥዋ ሚጥቤ ቀንጡነትኸሹው ኡቂተኽዋ 

ቀንጡመጥ ኹኚ፡፡ ቂረን ዘትኼሼሽ ሰአ ሙጥጢኸሽ ሞላሕቤ 

ቂረን ኡኹንማ ኢትዋጣአኽ ዘተይነቱም አልታ 

   ገልጌብኸሽ  ዚገቤኝ፡፡ ከጪንቂው መስሰቤ ሐልሊው 

መስሰቤ አልታ አልለባሕ  

   ኢዴዳ ዘቦረዲ፡፡ ቦኤሽ? 

ዲይበረካ፡- ወይ አልላ አዬይ ሚን ሙጥጢ አገኜሽ? አይታ 

ጂኒንቴ መጥ አፍኸሽቤ ቂረን  

ዋ ቂረን ቲዪኩት ፈላ ጩቅቲዜቤ ጠቅ ዛሽተሸ፡፡ 

አዬይ ጠብባኽ ዘለገኜ ዱስጢን መሰልኹሽ? ቂረን 

ቂረኑም ኢሌኽ፤ ኢዴዳዞ ዘቦረዴተኝ የትታ ኑቄዛና 

ቂሊቂሊ ኣዳም አልቴ!? ዲይቤ መስሳ መዴለጌ ዋ 
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ኢሊጤዛኽ ባሔ መጥ አልቴ!? ቻ! ቂረን ቂረንቤ 

መገን!! ኢቆት ሒርፈት ኦር ሒጃጆት ዋ ኔሮት 

ባሕ ጎይቴ የዌጥነሽ በዪኝካ!! ኡክኩም ቲዪን፡ ዋ፡ 

ቻ! አትታይሌ፣ ነይ ሑብቡል ኢለሽማ ሐንጨለል 

ኢልበሻኽሌ ዋትኹሉሽ፡፡         

ሐሌቆር፡- አንዞኽ ዪቤ  ዛልኹን መሰልኹሽ:: ሹሑኔም አልታ 

ዛልኾ፡፡ ዚቃጠርኼ ተነስማም  

         ተሻውረኚተት፡፡ ሖጂ ባዩሽ ጊር ዚዯለጋ መጥ አልታ 

ኒብሪ ዛላ? ኼይሪ ዛልባ ገልጌብ! ነይበይ ሺኪፍ በይ፡፡ ሉቅማ 

ኸሽሺም ጀባእ ኢለሻኽ አንዞ ኡቄኽ! ኢ! ኡቂነኽ! ነቢ ሳዱቅሌ 

ሙሉሕ ቢላ፡ዯገኡም አልተሸ? ኣዬ አርድው! አትሼሕቂካ ኢ! 

አትሼሕቂ ኢ! ነቢሳዱቅሌ ዯገኡም ኤልበሽ፡፡ ነቢሳዱቅቤ ረብቢኤ 

ዲግ የሴቅለሽ! ኻና አሚን በይ! አርራቴም አልተሽ አፍኸሽ ካሕ  

ባሺዋ ኣን ዘንጌዝሚለሽ ኤሉም ጊዝማን በሪቤ ቆፋ ቃኝ ራሕማን 

አዩጨነዋ አልላሑ ጊዝማንኸሹ የምለእለሽ፡ 

 

ሚክማል አሐዴ 
ዴጂራ ሺኢሽቲ 
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    ሐሌ ቆር አገርገራ ሚጊር መጥጣሊቃ ዋ ዚትጌብቲባ 

አትታዩው ቲጥራርጊዛት ቲትሪኣት፡፡ ቲሰፋ ዚናር ሞኦቱው ገብቲ 

ኤሔርቤ ታርዲማ ሻሒ በርራዲው ጉትቲ ነዯበቤ መትጌበቤ ዛልቲ 

ዲይበረካ ሚሒይቤ ተኸል ፊንጃል ቂሚጭ ቲልማ ሻሒ 

ቲቀዴሒዛት ቲቲሪኣት፡፡ 

ዲይ በረካ፡- /ፊርጊጭቲ ባሕ ዱንቆት ሐለትቤ/ ሖጂ አያምዞም 

ኼይሪ ሞዪንታ፡፡ ረብቦው  

ዯዴ ዋ ተውፊቁው ዱበልለና፤ዪ ዚኻነ ሻሒው 

ቦምባይ ጊስቲያች ሙጥጢ የፈሕሎሖሖል ኢሊ 

ናርኹ፡፡ ኢድን ሀረሪቱም ቀንጡንቴ፡፡ 

ሐሌቆር፡- ሲላቤ ቃሕዋዚኛት ኢስማጅተኝ፡፡ ሚንሌ በይካ ! ነዱ 

ፉሉሒት ቲግሪ፣ ኩሳይ ዋ  

አማት ዛልቤ ሐይባሕ ቀረብቲጊር ዪትጋበቴ 

ዪነብራል ባሺማንታ? ሻሒታጊር ዚትለመዳው 

አኽኻም አልታ፡፡ ቃሕዋዚኛ ዯውዋነትዞ 

አጃኢቢንታ፡፡ የሽበይ ሱክከር ቂያስ ኢስኻዴቤታዋ፡፡ 

ዲይበረካ፡- ባዴዚኛቤ ሻሒ መስቻ ማን ኤገለማ? ባቡር ቤቀዴ 

ዜይለኡው ኪምጌይ መቦአ  
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ዜገሌው አውሮፓ ዪሎ ባደው ዪቀዴማል፡፡ ቦምባይ 

ኢራዝዚኛ ዚባብ ባብ ኦርኩት ጢንቲ ሲንኒም ኢላ፡፡ 

ሻሒ አይቂዯመዩዞ ኣዲ ሞሻዞ የትፋስላማም ሐሸር 

ቃሕዋዚኛሌ፡፡ አመር ጣሳዚኛ ሖጂ አዴደኛ ሳ…! 

መቺ ጢማዜው ኣቄ?  

ሐሌቆር፡- /ሻሒ ሑሩብ ቲልዛት ታርዲማ/ ዪውው ኢሳሺ ቤሔር 

ሖጂ ላቀንዚኛም ሻብጣ 

         ኻንቲጊር ተስቲኸሽ ዪባርዛል ዪመስለኙሜል፡፡ ሔጅበይ 

መትዋፈቁው ሉቡስነትኸሽ 

         ሸጥ ሻብጣ በሕ ሱራ ኢነሰሽሌም ሩሔባሕ አሕዱ 

ቦእኹ ሱቁልዞ ዛል ሒልበትዚነ፡፡ 

         ኮኦትዞም ኻነጊሩኽ? 

ዲይበረካ፡- ቡቅ በሪ ሐታም ኢስተኝ ኦርኩትዞም ሶመንቤ ደማላቼ 

ወርራቆው ኢሳሹ ቤሔር  

    ሻብጣው ዘቀረብኹ ሉዩ ሰአ ደዋእቤ ቀልቤው 

ሙንኩት የሐጥቡሉኝ ናሩ  

    መሰሌሽ፡፡ 
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         ኢናሊላሕ! ጌሌ ጊስቲ በሐር ሀረሪ ዯዴዜ ሖጂኩት 

ዪመስለኛል፡፡ ሻብጣኽ መቺ 

         ቀጠብቲ ሙጥጢንቴ ዛሒር ዛልተና አዲዚኛን፡፡ ሐዩው 

ዱጀጊር ማንታ ጪሬር  

   ቀብ ቀብ ሲስሲት ጂራብ? ማን ባዬነማ ሐይሌ አደርሩ 

በሰርሌ ጢልሊ ኢንኛ  

   መጥ አልታና! ዚኡምሪ ራጋ ታሸና ኢትታን ቲነብሪ? 

ሐሌቆር፡- ላቀን የቅረብ፡፡ 6 ሰዓ ላቀን መትኤገልዞ ሐረካች 

ቲጃረበሕን ሞ ቱርኪያች  

   ባሕ ሞ ቆንሲላ ላ፡ፈረንስ ባሕ ሞ መኪና ጊርጊር 

መጋለበሒን ቱኹኒ?  

   አንዛልባች ቱርኪያችቤ ዚትወረስቲ ዪመስለኛል፡፡ 
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ሚክማል አሐዴ 

ዴጂራ ሐርአት 
 

     በረሕ ዘር፣ ኢርነዚፍ ባብሒጋኝ፣ ቲሚር ሱችና፣ ሲነትሳይ 

ዋ ኢማንዘር ጁማ ቶያው 

 ባዩማ ኪም ዱን አጎበና ሐጂ ሰላምሐይ ጋር ሜጠቅቤ ዛል 

ዲይበረካ ጋር ዪቡአሉ፡፡ 

በረሕዘር፡- ዛኔውኩት /ኡጋ ዪሊጥዛሉ/ ኒኸሻ ኩልሉው 

ዚትዌጠንናሌው ተሪምጣማ  

ቱቃኩት ኒምዳሔና፡፡ ዛሒርነት ነሻጠዜው 

ኢመልማና የሊቅለነሐልማ፡፡ ታሞ፡ አልታም? 

ባብሒጋኝ፡- ዩጡኝዞን ዪኩቲንታ፡፡ ሐዯፍዚናቤ ቃጪ መሌጣም 

ኤለናም፡፡ ዪ ዚለሐዴኔው  

           ሐዯፍ ባዴሌ ዮቅማ አላይዞሌም ዪተርፋል፡፡ ዲይበረካ 

ቲጃረሌ አዴደኝኛባሕ  

            ዪዯልጉ ዚናራችበሑም ቲዯልጊንናርቲ፡፡ ዪሌ ባይቲ 

ዛሒርነት ዘልታ አላይ  

ሚን ሐል ባኹማታ!  
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ቲሚርሱችና፡- ቀጠብ ታሺነኹ? ዪ ቶያቤ ሚስቲ ኑግዲ ጋር ናር? 

ዪ ቲሮዛኹ ሐጂ ገራዴ  

ጋር: ኢሺሽ፣ ደስ፣ ቡን ዩቡኢ ናር፡፡ ሐጂ ገራዴ 

ጋር ኑግዲች ዪዱጁ ዚናሩ ኑግዯነትሌ  ጉርሱምቤ፤ 

ገፍራቤ፤ አንናኖቤ ኢላ ጀልዳይሳቤ ሐትታ ዩዴጁ 

ናር፡፡ አኽኻእ አዝዞ ኪም ሸዋ ቲጃረዞው አዝጋገሐ 

ጊር ሊጂዞ የሊጣቤ ሐል፡፡ ኣዌ ዜመደኝ ሺኢ 

አልቲረሰኤኙም፡፡ ሚንታ አዝዞ አቅኾ? አሐዴ 

ሚስራ ካቲብ ዘይላእቤ ኪም ጌይ መዳጀዞሰአ 

ጀልዳይሳው ባያማ ጌይ ዚቦአሰአ ዱን አጎበና 

መስጊዴቤ ሰገዯማ ሀጂ ገራዴ ባብዞሌ ኑግዲ 

መትቄበል አርራዚዩ አዴዳት ናር፡፡ ኑግዲነትቤ 

ተቄበሎ፡፡ ጦንኛም ሐዯፍ ናሬው፡፡ዚርገገባ ሰአ 

ዚሀረሪ ሪሳላ ዪልዛል ኩቱብ ከተባ፡፡ ዪ ኩቱብ 

አንሌም ሐለኝ ሀረሪ ኢንድቻች አቦቻችዚዩው 

ዱላገሌ ጊዱር ነሻጣ ዪነብረዩኩትማ ዱላገቤ 

ዪነጅሑኩት ዛዩሾ ሺኢ ዘልናረ ነቱው ዪምዲል፡፡ 

ዲይበረካ ኢትታ ቀንጡ ሀረሪመጥ አልቴ! ኣን 

ዪትሪአኛል ሐንጄ ቲለነዛትነት፡፡                           

ሲነትሳይ፡- ሑሉኻን፡፡ አዝዞ ዚዱጀሳአ ባዩ ኣው ኡመር ኸጢብ 

ዚኡጋዝ ዱን አጎበናቤ  
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ሀረሪ አዋች ጀልሳ ተጌቡማ ዱላጋ ተሳአደ፡፡ ጎጋ 

ዪገፍሩዛላች አሐዴ ሙጋዴ፡፡ ቡን ደስዋ ኢሺሽ ዋ 

ጣይሌት ዪገፍሩ ዛላቹም መሐለቅዚዩው ዋ 

ማልዚዩው አሐዴዳ አሹማ በጂሕ ዪትሻወሩ ናር፡፡ 

ቃጪ ታጂራች ዚዱጁሰአም ጋርዚዩ ዩቡኡማ 

ኡሱእዚኛ ዩኸሻው ዪትዋኸቢ፡ ናር፡፡ 

ኢማንዘር፡- ያሰላም! አቦ ሒዯጉና! ጌዩው ዘሌቄ መቺ ኦሚሻችዜዋ 

ቲጃራ ሐረካችዜ  

ሙጥጢቤ ዚትቤቅቲ ናርቲ? ሚሪዋ አሹራቤ 

ቲረኽባ ዚናር ቡኦት ሙጥጢዞ አይዳዋ  

አይዳናር፡፡ ሚንሌ መሰሌኹ? ኡምመትዞን ሩሕዞቤ 

ዩቅማ ሚሪዋ አሹራዞው ዪከፍሊናር ዘካቱም ዘክካ 

መሪ ገረብቤ ዪትሳመትማ  ዮቅላሌ ዪትሴአዴ 

ናር፡፡ ሀረሪ ኡምመትሌ ኤብ ሚንታ ቱቂነኹ? 

ሚሪ ዋ አሹራው አልመክፈል፤ ዘክካ 

አልሞጫንታ፡፡ 

በረሕዘር፡- አስሰላሙ አለይኩም፡፡ ጋራች አማን ወአልኹ? ኢንኛ 

ከቢር ቲሚር ሱችና  

ዛልባች ሲነት ሳይ አን በሐርዘር አላያቹም ዋትና 

ዱጅነቤኹዋ ሰላምሌ ተቄበሉና፡፡ ዲይበረካ ሐሉ?  
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ዲይበረካ፡- ለቤክ አባታች አይኩ ዋአልኹ? ኢንኛ ዛልባች ዋትና 

ኩፉት ጋር  

ተትቄበለኹ፡፡ ሐሌቆር ሐፍ በይ ኡውጋ በሪው 

ኪፈችሊዩ፡፡ ራሕመት  

ዩዱጅ ሳይ አይቂበጠና፡፡ 

በረሕዘር፡- /ዲይበረካ ጋር ዳጃች ይቡእዛሉ/ ጊስቲ ዲይበረካ ጉድር 

ወቅቲሌ አልቲራእናም፡፡ አፌትኸሽሌ ሙንኩትቤ 

ሐልሺ? ዋፈቄና ሐምዱ የግበኣ፡፡ ዚዱጅኔውም 

ኼይሪሌ ዚዲይ ሐጀሌንታ፡፡ሐጀፈጅ ጊርጋረዞ 

አይቲላየና፡፡ 

ዲይበረካ፡- ዪቀዴሚ ሐጃ ፈጅ አዝዞመጥ አልታ? ተጌበሉ፡፡ 

ሓጃኾሌ ኦር ኒፊሊ፤ ኒፊላ በሑም  

          ቲትዋፈቁ ጊዝማን ዚናንታ፡፡ 

በሐርዘር፡- ዚዱጅኔው ኦር ሺኢሌንታ፡፡ ዚዌጠንኔዩ ዱላጋ ጂሐችቤ 

አኻሽባሕ  

ኒትሒራረግማ ኒትካሐልባቤ ዲይ ሙርቲ ሞሻቤ 

ሐዯፍዚኛ አትታይ  

ዩቡርዱኩትሌንታ፡፡ 



ዋዲሕ ራዲነት ኣዳ ዋ ኔሮትሌ 2012  ኢ.ሒ

  

~ 26 ~ 
 

ዲይበረካ፡- ዪዯንቃል! ኼይሪ ወር ወርመሬትቤ ዪዱጅማን ቀልቤው 

ዚቅ ኪላሻ መርገዝቲ  

         ዪስጣል፡፡ ሆጂ ኢሒቴባሕ ኒትሒራረጋ ዚናሩም ዪት 

ናር፡፡ ኼይሪ ወር  

  ነስመእበኹ፡፡ 

በረሕዘር፡- መርሐበእ! ገበእ ኒለሽሌ ኒኸሻዛና ሐርአት ሺኢቤንታ፡፡ 

ሐርአትዞም ኢኝኛ ዋ  

ባዴ ኡሱእባሕ ኒትዋጣእዛናንታ፡፡ ዪሌም ኢቆትቤ፤ 

ሒርፈትቤ፤ዱነትቤ መሐልለቅቤ ተዌጠንና፡፡ 

አኻሹም ሒይያች ሐርአታች ኡስጡቤ ኢኝኛባሕ 

ቲትዋሐቢ፣ ዚዊጥኒዞ ሳም ቱኹኚ 

ኺሾነዚኛንታ፡፡መዌጠንና ዊጥኒዞ ፊሪ 

ያጪ፡የዚርቲ፣ አዋን የቡርዱ፣ ቢስሲ ዩኹኒ፣ 

ቢኢሾትዚኘ፡፡ ዪሌ ዘቦራዳና ረሕማኑው 

ኑጡቅሳና፡፡         

ዲይበረካ፡- ዪማኽ ‹‹ሰኝኚባሕ ቄጩማ ቢስሲባሕ ጊቡኡ›› ዛዮ ሀረሪ 

ባሎቱም አልታ  

ኢፈርካቤ ሜጠቅኾቤ ኢቃንናኽ ሐሌቆር፡ በይ፡ 

ሐፍ፡ በይ፡ ቃሕዋ አፍዪሒሊና፡፡ 
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ሐሌቆር፡- አብሺር በይ፡፡ ሐልበረኬይያ መሐዱቱው፡ሞ፡ ሻሒ ሚን 

የፋሕሪ? ቲኸሾው  

ሪኸቡ፡፡ 

          /ቱጫት/ 

ሲነትሳይ፡- ዲይቤ መዴለግ 

         መዯዴ ወናግ 

            ሪኻብ በግበግ 

          ዲዩው አቤሱ 

          ኑኡ ቂሊቂሊ ኒብሪ ኤግሉ 

          ዛኔውቤ ዱጅና ቀርነት ሒዯጉ 

          ዲይ በረኬይ 

          ሐርሺ ቢሳዬይ 

          ተዋቀሪ ነይ ቢረሪ 

          መስኪነት ዘሌልባ በሪ 

          ዘይላኤይ በሐርበሬይ 

          ታጂሬይ ሊባሕ ሳሜይ 
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          ዱዲ ወሌዴ ጡፋ ኡዳይ 

          ነትታጀር ነትዋኸብ ነትዊኻኸብ 

          ሐጂስ ሚኽላቅ አወልቤ ዩጡኝ 

          ሐዯፍ ዋቴ ኢሾትሌ ጊር በሉሉኝ፡፡ 

ዲይበረካ፡- አውወል ኡሱእ ናራ 

          ኡንቤ ደስ ዚጋገራ 

          ኒጃት ኻነማ 

          ረሐብቤ ሩሕዞው ዛጫ 

          ቡቁል ዘበቀላ 

          ቀለዋ ቁሱር ዚሔከላ  

          ዚቼኸላ  

          ነባት ዘበቀላ 

         በሐር ኪልቲማጃ 

         ቡኑው ዚቄሕ ፎኝ ዘናወጣ 

         ሆጂ ኒቀልጢባ አዲው ዘትዌረሳ 
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ቲሚር ሱችነ፡- ሚን አኔሮ 

              ሚን አቤሶ 

              ሱብሐን አልላሕ ሐምዱኻቤን አመሾ 

              ቢላ ፈኽሪ 

              ቂያስ ኻዴቤ ገደቤ ሰፈሮ፡፡ 

              ሐያት ዪኸሻል፣አሐዴነት 

              ዱብለት ዲይነት መስሰነት 

              ኒትቃሰሚን ኤመሬና 

              ሚዛንዞን አዴሊና 

              አይቲረሳእ ቁራስዚኛ 

              ኦርቤ መትሒዲዯር መኸዙዚኛ 

              ነስሪ ተሲንናት ሀረሪና 

              ኢትተ ዯቺም ከላሕቲና 

              ነይ ሐበሮይ 

              ነኔር መስሰቤ ቲሊዛቲና 
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              ኢጂሌ ኢጂ መትላሐዴቤና 

ኢማንዘር፡- ቁቡል ዘሌላን ኤልዋ 

          ቱሩእማ ቲትጠንማዋ 

ሔጅ ቁሉእቤ ኒሰችዋ 

አይሲቾ ቢላ ኢቆት ዚሮአውዋ  

ባብ ሒጋኝ፡- ኡሱኦው ሚን አጤሜኽ? 

አጥጢኻ ነትኻ? 

ዪንታ ኢሰነለኻ 

ኡሱኦው  

ሔጅ ኡሱእኻው  

ዩጡኝበኹው 

ቤሔርዞም ቱጡኝባው 

ኦርነቲን ኺልቀትቤን ዘይኹን 

ሔጅ ኦር ኢቆት መርኸብኻን 

ዪማጅሌ መግበርኻን 

መስኪንነቱው፣ 

መኔራቤ መሔገንኻን 

ኡሱእሌ ዛለኽ ኦር ሒጃጆትኻን 

መጤመኻ፣ 

ዪቤ ዮጡኝ ጢማ፣ 
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አላይ ሚን ሙጥጢ ሐለኻ፡፡ 

ሐሌቆር፡- /ቃሕዋ ዋ ጌባቹው ኪምጋር ዘዱትታው ታርዲዛት/ 

        ቃሕዋ ሐንቲቱው 

        ኒዱ ፉሉሕ መሐዱቱው 

        አፍቤ ቀብ ሐለው ታሼው 

        ሊፍቤ ዘጠለልኼው 

        አዱጅኼ ጀበእ ኢሌው  

        አኻኻችባሕ ቲዋር ዚማንነቴው ዋ ! 

        ዳጃች ዚኛ 

        ዋትኹ፣ 

        ቢስሚላሕቤ ተቄበሉኝ 

        ነቢሳዱቅቤ ጀባእ በሉኝ 

        ተሔጀሶት ሐዯፍቤ 

        ዋትና በሉኝ፡፡ 

ዲይበረካ፡- /ዚትቀዯሐ ቃሕዋው ቲሰችዛት/ ሀረሪ አፎቻ ሐዋዙው 

ኪምኤቀዴ የሊቃዛል  
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         ዚጦኛቤም የኒራዛል ኡምመትዞ ሩሕዞቤ ዪዊስናዛል 

ሺኢቤንታ፡፡  

ሚሳልሌ ሲናንዚኛ ዪሊቃዛል ኢኝኛባሑም ዪዋራዛል ዚሀረሪ 

ኡምመት ኢቅቲሳዱያ ታኽዞ ኦርኩት ሌቃጊር ሙጥጢንታ፡፡ 

ማ…! ዱነትጌይ ታኹው የሊቅዛሉ ሐረካች ኩልሉቤ መስሰቤ 

ኢዯልጊሌ ጠብ ጠይያሪንተኝ፡፡ 

ሐሌቆር፡- ሑልሉዜን ሌቅናጊር ኔርናጊር አዲዚኛም ሲናንዚናም 

ዪሊቃል፡፡ ተማም! 

በረሕዘር፡- መሐልለቅ መቅናጢሱም አልታ!?  ዘይዚመዲ ሺኢን 

ሐል፡፡ መቅናጢስ  ቢረቱው  

        ዪዘምዲዛል፡ ኩቲት ጊዱር ዱነት፣ ዱነት ዪዘምዲል፡፡ 

አዲም ዪዘምዲል  

ሲናኑም ዪዘምዲል፡፡ ሔለትዋ ሒስቲቤ፤ፈሳዴዋ 

ጉናቤ ተሐናቅናጊር ዱነት ኡሱኡውም ኪም ጊዱር ዱነት 

ዛላ ፎኝ ዞው ያሻሐል፡፡ኡሱእ ዪትላቀጣል፡፡ አዲ ዋ 

ሲናኑም ዪትላቀጣል፤ አኺርቤም ሙልሉእቤ ሙልሉእ 

ዱነትዞው ያሐግዲማ አላይዞዛጡው ዪላሕዲል፡፡ ኢንኛቤ 

ዪትኤቀብዛል ዱነትዚኛው መጥበቅ መትኻተር መሌቃ 

መኔራንታ፡፡ ዪው ሞሻም ኒፈርካዛና ዱነትጌይቤ ኡምመት 

ሒጃጆቱው ለሐዴነማ ሌቅናጊር ሙጥጢንታ፡፡         
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ኢማንዘር፡- ሐጪርቤ ኢኝኛ ሀረሪያች ጪንቂው ዪፈትሒ 

ዱነትጌይ ታኽነት ሒጋኝ  

ዘሌላ ሲናንዚኛንታ፡ ኔሮት ባዴኻዴ ኸራዴ ዋ 

ኺሾናው ተቀዴሚ ፈርዱዜ ኡምመት አዲባሕ 

ኒዛሚያ ቱኹኒ ፈርዱንታ፡፡ ኡፍ ኑደል 

ዱርቂሚንታ፡፡ 

ቲሚር ሱችነ፡- መርሐባእ ጊስቲ ዲይ በረካ ዱነትጌይ ኡስጡቤ 

ሚን ሚንቤ ኢንኛ ባሕ  

መዴለግሌ ቲኸሻኽ? ኢነጅሒባሐኽ ቲላዛሹው 

ባይቲኤንታ ሱምኸሹው ጫሕ  

ዛሼሽ ቲጃራቹውም ኪልኒካካእሻ? 

ዲይበረካ፡- ኤሔይ! ኣን ዪ ዋ ዪን ኢላኽ!ቲጃራ ባይቲ መጋላ 

ዪኸሻው መሬመጥ **፤ 

መሴማን፣መቺዞ ኢትጌባኽ፡፡ ***** ሚዴጃ ዚነቀላ ጊሽ 

ኡር ዪላል ታሞ አልታም?          

ሐሌቆር፡- /ዲይበረካው ኪምኪርተት ኢሻረቤ ተቀኔማ/ ኪርተትቤ 

ዪትጌብዛሉ ኑግዲች  
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ዛለዩ ራእዪያች ዋ ሐዯፍዚዩው ቆርራምቤ 

መሬመጥ ሐልበሽ ሐፍዛዩሎ ሺኢ አረከሔኝ፡፡ 

ኮኦትዚኛም ዲይ ሐዯፍ ዛላነነት ዛቁ ዪመስለኛል፡፡ 

ዲይበረካ፡- ኺሾናቼው ጦኝኛምቤ ሜመዴ ዛልበኝነት አዝዚያች 

ጊዝማንዚዩውም አማንቤ  

ሞቀሌ ሖጂ ዱብላን ሙጥጢ ዘይቢቅነት ኡቃኽ፡፡ 

አላ ኩልሊ ሓል ዚዱጁሎ ሓጃች ባዴ ሓጃንታ፡፡ 

ሐይዬ!! 

ሐሌቆር፡- ኢኝኛ ተሕሲባችሌ ኦር ጊዝማን ለሐደማም ኢኝኛዳ 

አልዱጁ? ኣን ዋ አኻሽ 

         ነዱም ኩሑል አዝዚያችባሕ መዴለግሌ 

ጠይያርኢንተና፡፡ ማ!...ፈጠንቤ ኪም ዱላጋ 

         ኑቡኢኩት አዴጊሺማ ኤምጂዩ፤ ተካሐልና? 

ዲይበረካ፡- /ዳራቤ ኪም ጊዱር ጋር ዩቡኡማ ዚትጌቡቦ አትታይቤ 

/ ዳጃችዚኛ 

         ኢኝኛ ገረብዚኛሌ ኦርኩት ተካሐልና፡፡ መኽነዞቤም 

አኻኻች ገረብዯሌ ጠብ ዛኹቦ 
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         ዱላጋ ሐዯፋችኾው ዜገልኾኩት አማንቤ አግቡኡሉነማ 

ፈጠንቤ ኪም ዱላጋ 

   ፎኝ ኑቡእባዛናው ነምላሕ፤ ዚመለሖ ዚትዌጠኑሎ 

መለዞ ባሕ ዘትዋሐቦ  

  ኢሾትቤም አትታይ የቡርድንታማ ሚንኩት ቲላኹ? 

በረሕዘር፡- ኢኝኛ ሑልሉቤ ኸሽሺጊር ቲጃራ ጂሐቤ ቆርራም 

ሐረካች ሐለሽ ዚለመዴሻም  

ታ፡፡ ቃጪፎኝ ነገፍረዩ ሐርሺ ኦሚሻቹው 

ወርቀደስ ዛልባችባሕ  

ቲትዌጠኝሊና ኒኸሻና ሒይያች ሐርሺ ኦሚሻቹው 

ባዴዚኛ መሐዴ መሐዲች  

ሺርቲያችቤ ዛሉ ታጅራችባሕ ጢሚጃ መኽነቤ 

ሺርቲዚኛ ሐራሺ ሙጋዲችባሑም አሐዴዳ መኽነቤ 

ኦሚሻቹው ኪም ቃጪ መጋላ ቲገፍሩ 

ሐዯፍዚኛንታ፡፡ 

አሚንዘር፡- ባዬነ ኩልሉ ሺኢው ሚይቤና፣ 

          ዪቤ አመልነማና ተሐረክና፣ 

          ሚዩው መትሓወርቤና፣ 
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           ማገትዞው መቅዯዴቤና፣ 

           አሰችኔው ሺራ ሰሪ ሰሞር ሐርሺዊና፣ 

           ሔጅ ኢኝኛ ዛልባች ሚን አቀረጤና፣ 

           ሚይ ተናፈኦት አዯዚኛው መሌቀቤና፣ 

           ኒቃንኒማ ሑኩማ ሜጠቅቤና፣ 

           ሚዩው ረኽረኽቤ ጠያር ሞሸቤና፣ 

          ታሪኽ ታኹውም መዝጋጋሕቤና፣ 

           ኡኑው ኒቀዴዲነና ኔሮትሌና፣ 

           ዱዲዋሌዴ ዱርሬ ወለገትቤና፣ 

           ገምሞጅጂ ቃላ ጀበል ዯቺቤና፣ 

            ወናግ ሐራሺ ሐርሺው የሰቺና፣ 

            ወርሻ ሐረካች ኣው ሚይቤ ዪትናፈኢና፣ 

            ዪዘልሚ ዚናቡው ኩሪቤና፣ 

            መስሪው ኔሮትሌ መገዴቤና፣ 

            መሳመትማ መሶራቤና፡፡ 
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ኢርነዚፍ፡- ሙት ዪገዴላል፣ 

          ሑይ የትሒዋል 

          የትሒዊን አዝዞዋ 

          ሑይ ሑይባሕ ጡሙዴዋ 

          ኪማሎት ሐላ ሑይዋ 

          ከመልኹሌ ዘይቲጌብዋ 

          ኩሙል ዛላ ካሚሊን ኻሊቅዋ 

          ቁቡል ዘሌላ ኡሱኢን ኤልዋ 

          ሀረሬይ 

           የትታ ራእዪኸሽ ጡኙው ለሐጄ 

           ሐያት ተቢርኒኩት ዯቺ ኡርጄ 

           ተዋሐቦጊር ኦርበሕዋ 

           ተዋሐቦጊር ዪጡኝባሕዋ 

           ኦሩው ናሺ ኒሻሺ 

          ነይ ኔሮት ታጅቤን ተቁምሺ፡፡ 



ዋዲሕ ራዲነት ኣዳ ዋ ኔሮትሌ 2012  ኢ.ሒ

  

~ 38 ~ 
 

          ዯቺዬይ ቂለጪ 

       ሴነኸሹው ኡጪ 

       ኢስራፍ አላሽኔሻ 

       ሔላቤ ሐረስኔሽ 

            ሐያት ባሒን ዊጌር አሽኔሻ 

           ወርሔይ ተስቲባሕ፣ 

          ኤምጂዩ ጡኛቹው፣ 

            ኢርሌ ዚቦእሺሌ አሕዱኸሽኩት 

       ኣዌ ሐርላ ራእዪው 

         ቢሪቅ ሞሻ ሜገልኸሹው፡፡ 

ባብሒጋኝ፡- ኣኑኽ ሚንሌ ኡዴዳኽ ቂላ 

          መናም ዘልታ ኢሾት ዩኹንዛላ 

          ዲኢም ኦር ባሳ ዛላ 

          ዪም ሐሊ የቲሽሻዛላ 

          ኡሱኡው ሚኽኻትቤ ያጪዛላ 
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          አሪው ዚናቀሱሎ 

          ኦሩው ዘበዝሑሎ የለና 

          ተስቲ በርዋቆ የሱርዛላ 

          ራእዪ ሐለኝ የነሕቂዛል 

          ባዳ ቁራስቤ ዚቄሕ የትሒፍሲዛል 

          ዚጦኛ ሐዋጅቤ ጎጋው መናወጥቤ 

          ኹንቲባሕ ዪትሚቻች ጎጋ መዴለግቤ  

          ፉኩሕ ቡሩቅ ሊባሻ ነኽለቅ 

          ኑኡ ነዛቅ ነዛቅ ቃጪቤ ሳቅ፡፡ 

ሐሌቆር፡- ዯነቅኹኝ  

         ተስ አሽኹኝ 

         ሚን ዪማጅቤ ሐዯፍኾው አወገኹኝ 

         ዋትቲ ቀልቤ 

         ተኸል ኩዳ 

         ዘትኺዲእ ኢማኔ፡፡ 
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         አብሺር በሉ ወቅቃራቼ 

         ዌቅሩሉኝ ተትፋራሕ 

         ተርከሕ 

         ቲኤ ኢርቀቴ አኽላቄ 

          ዲኢም ሐጂስ ዊቂር ኣንሌ ሐቄ፡፡ 

በረሕዘር፡- ሖጂው ኢዴዳቤ አሐዴዳቤ 

         ጊሹው የኽሺለና 

         ዩጡኝ ሚሕዲርሌ አልላሁው ነልሐዴ 

         ሞቶ ጊር መርገገብ ኤሉም አበዴ፡፡ 

 

ሚክማል ኮኦት 

ዴጂራ አሐድ 

 

/ አው አባዱር አዋች መቦኤይ ኡጋቤ ሐቅ ሺራዋ ሐሌጌይ / 
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ሐቅሺራ፡- ኣዌ ጊዱራ አትታይዚዩ አይታ ዯቺ ሙጥጢ 

ወሐጥተኽ? ሐርሺን ቄጫ ኪላኹ ያዲ  

         ኩሬቤ ተነኸርኹናር፡፡ ሐልኹ ቄስሲኽ ቲሉሜኽ? 

ሐላጌይ፡- ወቅቲዞ ኦሚሽ መንዚል መኽነዞው ዘቱቂንተኽ መሪኝ፡፡  

ሐርሺ ኪልቄጭኹ ጊርጋራ  

        ሞሼ ዱርቂኤ አልታሚ? መቄጨማ ሪኻብ ቀጨም ሞሻ 

አኻኽሌም ኣንሌም ፋይዲም  

        አልታ ኢ! መጥ በለኝ!መሪኝነትኻው፡ ኡቄነኽ!! 

ሐቅሺራ፡- ዪ ሙጥጢም አልታ፡፡ አኽኸታኝ ጋርኾ ኡስጡቤ 

መትሒራረግቤ ዛልኹቦ ሓጃቹው  

         ኢሰተሼምቀኝ ገባእ ቲላኝዛኽነት መገስ ጊዝማኔንታ፡፡ 

ሐለጌይ፡- ሲርሪም አልተኝ፡፡ ሚን አትባለሌኽ ሓጃች አዋንዚዩው 

ዘቦረደ ሰአ ወርዞው  

         ዪትቃሰሞዛል ሙጥጢኻን መሰሌኽ? አብሺር በል ኣዌ 

ዛልባች ዚላሐድ ሺኢ  

         አትታይ ዚቦረዯሰአ ዘጋሕቤ ኒትሒራረግበሐና፡፡ ሺኢዞ 

ሩሑስ ኢሺሽ ጨፈቅ ዚታት ዪመስለኛል፡፡ 
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ሐቅሺራ፡- ዪው ታጊር ኩሻነት መገስሌ ሚጂጃ መንቀል 

ሜገልኻው ኣቅኻካ፡፡ ኸይሪ ሚጅጃ፡፡ 

         ላአይዞቤ አመት መቅነእዞኽ፡፡ መሪኝዞቤ ዘልቀኘአ 

ጋሩም አለቀነኣም አልቴ  

         ጌይ ሲናኒት?  

ሐሌጌይ፡- ኩሻ? ዘይቂሩም አልታ፡፡ ኢሽቂ ጌይ ኢስቦእኹሌ 

ሖጂንታ፡፡ ኢስታን  

         አልቲነኸርኹቦምማንታ ዪትታወቅበኹሜል ባይቲ 

ሐዴዱ ዚቦረዴኻ፡፡ የቂንቤ ኢዯኽ? 

         አመት የግበእ፡፡ ወርሒዞቤ ቆጭ ኩሻ ሞሼንታ፡፡ 

ሐቅሺራ፡- ወክካ! ኡክኩ በለኝካ! አኻኽ ኩዛል አብባ ወናግ 

ኢሽቂጌይ ኩሪቤ አልቲነኸራ ጊርማ  

         ኢላ ኩሻ ሞዩው ሙጥጢኻቤ መቆጫቤ ሑሉፍ 

አዪንታካ ዪትታወቅበኙሜል ባይቲ?  

         ሩሕኻደው ሸክኪቤ መግረፍ ዪ መጥ አልታ! 

መሸቁም፡ መውዯደም ዪሌንታካ  

         ሐርሺፎኝ መትራወጥ ኡቁሉኝሌ፡፡ አትሒርረኽማ 

ከሎይታ ቲገኝኩት አሸኺንሞ ኣን  
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         ኢለኽቤ ቲሊጣኽ? ሞ፣ ቀጪን ቁርአንቤንተኽ? 

ሐለጌይ፡- ቲሊጥላዛኹው፤ ኡቃኽ ጌላችቤ አሐዴዜው ጌል ዯበል 

ታሺሌም አልታ! ከሎይታው  

         አትጌኝኸኝጊር ጌይ ተማም ዱልሊቅቤ ቦኣ ባይቲን፡፡ 

ዱበል መቺ አኻኽ ሙጥጢ  

         መሪኛችዚኛ ተማሙም ጌልዯበል ዩኹናሉዞ፡፡ 

አትሔርሪ! ከሎይቴውም ኢገኝኩት  

         ኡሽ፡፡ ሀረሪነትዚኛው አትሪሰእ፡፡ 

ሐቅሺራ፡- ኢስታን መጥ አታለኝ ቢላይ መሪኝ ኩዲይ ሐቅዞው 

ኔምዯኽ ዛልኺባ ሐጃኩት  

         ዘልኻንኹንተኝ ፊሪጊት አሽኸኝ ቢላይ ዯዴቤ መትነኸር 

ዜገሌኝ ሖጂንታ! አቦ  

         ተሐይኻቤው ቀርኹጊር ቲሒጃኽ፤ ኦር የትረኸብለኽበል 

ዯርማ ወሊ አትኹንማ አትቂር፡፡ አብራሒም ቂስሳው 

መጥ ቱቃኽካ? ዪ ኢሳትቤ አኑም ኡጪተኽ፡፡ 

ሐለጌይ፡- ዪ ኩልሉሌም ኪም ኤቀዴ ነስሳኒበሐና፡፡ አኽኸእ ታጊር 

አዛን ቆረራ አሌጠና፤ 
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        /ሙሉሕቦር ዋ መገስ ቆር ኪም አዋች ፎኝ ዱጁ ላአይ 

ኣው አባዱር ኡጋው/ 

ሙሉሕቦር፡- ሑውዋ መጥ ሪእሻ በይ! ገዯሙው!አኑው መጥ 

የረኝ ፉጥ ባያው! ኢኒንታ! ሲፊን!  ከርሴ ሐር፡፡ ኣንዞኽ መቺ 

አዝዞቤ ማጅኹ፡፡ ሰ፡ ኢምዯሽሌን ኢፈርኩሜኽ! ጌላ 

           ኩዲይ፡ዪ፡ አምሪው ሚን ሙጥጢ የሎ? 

 

መገስቆር፡- ኢለሽ! ሒይያች በሑው ኤቀዲንኤቀዴ ዚትራእነሰአ 

ኣንዞ ወርሒ ቢቂልቲ ዛልባ  

          ኡሱእ ኩቱም ኡኹኔኽ፡፡ አሲንናን አይዳ ሐራሌ 

ኡቁሜኽ ኣን አኻሽቤ ሑሉፊን፡፡ 

          ሑልሉቤም ዪው ሚን የሎ? 

ሙሉሕበር፡- ኢስሑሉቤን ኢለሻኽ፡፡ ኣን አኻሽሌ ከርሴው 

መክፈቴንታ ቢላይ ዪውኽ ማንሌ  

           ጩቅ ኢሳኹ፡፡ ጌላ ነቢ ሸሪአ ኮኦትዚኛቤ የንበር፡፡ 

መገስቆር፡- ሳ፡ማንሌ ቲጃሽ? ዘሜሐሰቤኝዞን ኣን አልተኚ!ቀዯምሺኝ 

ቢላይ ወልላሒ ኣን  
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          ኢሰትቴራእኹሉሽ፡፡ ኢንናወቤ ባይቴን፡፡ ጌልነት ሲርሪ 

ገልጌብነቲን! ዘገኝተና ጂን 

          ቴጊር አገኝተናትዋ ኼይሪ ዩሻ፡፡ 

ሙሉሕቦር፡- ሑልሉኸሺን ኢትታ ጂንሌ አልለ የርሌ፡፡ ወሐችነት 

ተስቲ ለፉሌ ጫፍዞቤ 

           ኣን ዋ አኻሺት ሐልነቤው ዋ ወር የንበረሽ፡፡ ሐያ! 

ኩዳይ መሕባበልኩትቤዞ ነለሽ ደሲቴ፡፡ 

መገስቆር፡- ነይ፡ጌላ ሐቅዞው ኤጂኝ? ኮኦታችቤ ሔበል አነለሽ 

ሱምዚዩው ቱቂዩሜሹም አልታ? 

          ኬ ኤምጂኝ በይ ኮኦትዚዩቤ አሐዴዞ ነሳኡሽ ጊር 

ማንሌ ፎጣ ቲገኛሽ?  

ሙሉሕቦር፡- ሀረሪያች ቀዱም ኣዲው ባይቴም ሚሽቲ ፎጣ ገኝቲ 

ባይቲ መትነፈስ     

           ዚኸሽቲ ሚሽቲን ፎጣ ቲገኛት፡፡ ጋርቤ ቱጩሜት 

ባይቲንታ፡፡    

 ቲቂጩሜት! አፍዱጃም ቱቡኡሜት፤ ቲኸሻ 

ኩልሉው አቦችዜባሕ ቲከምላት፤ ላቀን ሒራት 

አቦችዜ ጋራች ላአይቤ  ዩኹናል፡፡ ዪኻዴሜሔል፡፡  
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የትፋሕሬሔል፤ ፊትዜቤ ዪሊጥሌሔል፡፡ ቱቂነሽ 

ፎጣ መግኘዜው ኣንናዞሌ ኤላጊር ቁርራ 

አሕሊትዞሌ ቢላይ ኢሒታችዞሌ፤ አብባያችዞሌ 

ኢኺስታችዞሌ ቲምደሜት፡፡ ፎጣ መግኛ ሙዴዲ 

ሐላ፡፡ አሐዴ ወርሒ፡፡ ማ …ኣን አልለ ባያጊር 

ሚሽቲ ዚኻንኹሰአ ፎጣ ኢገኝላዛኽ ቱቃሜሽ አቦ 

ሰም በይዪኝ! ሑውዋ መጥ! ኺሾኔን 

ታወቃበኝማንታ? ኩሻ አሾጊር ፎጣ  ዪገኞሜሊን፡፡ 

ኢስላሙም አልተና? ኡሩስ ቆፍቤ መሌጣኽ 

ሐሊካ፡፡ ጉፈቴይ፣ ሳተልቃምዜ ፡ ኡኻቴይ፣ 

ኢሊልሊዜማ ኢንሌ ዯውዌይ! ›› መሐዴ ሐቄውም 

አሐዴዳን አሽላሐኽ፡፡ 

መገስቆር፡- ማንሌ? ሳ… አንዋ አኻሽ ኩዴዚኛን አሐዴ ኻነሞ 

ቀልቢዚኛ?ላይሊኝ? ፎጣ ቲገኝላ 

          አምሪው አቅኔውዋ፡፡ ሔበልሌ በይካ? 

ሙሉሕበር፡- ኣን ወርኸሹም ኤለኝ፡፡ / ሌጡ ጨረቃ ሳም ዋ 

ወርሒ ኑር አዋች አባት ዩቡአሉ / 

ጨረቃሳም፡- መሐልለቅ አረዴሺ? አሌመዴተሹሚ 

ጌልኸሽ?ሐሌቆር ኢስሚስቲ አትታጩ ባዩ 
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            አኑቅማም ኢስ ሐምሚስቲ መግኛ ኢስኤገልኹሌ 

ሺኢሽታኝ ሳትቲ ኤንታ፡፡  

            ኡሱእ ተማሚን መትሓረክቤ ሐል፡፡ ሰ ማን ቀራ፡፡ 

ዊጅቤ ሒሳብ ኸሚስ  

            ከረቢዞው ኪልሳመታንተ፡፡ ቶያኾ ሐረካ ሚን 

ዪመስላል አረጂኝ በይ፡፡ 

ወርሒኑር፡- ሐለቆርባሕዞ አልቲራእናም፡፡ ባብሒጋኝ አዴደስ 

ገልጌብ ዛሾኩትቤ ኢኝኛም  

            ገረብዚናሌ ኒፈረካቤ ሐልነቤዊት፡፡ አኻሽ ሳትቲቤ 

ሐምሚስቲም አስሲሩም   

            ያርዱዛል ሐል፡፡ ኣኑም! አኻሽ… አስሲር መጥ 

አርዱተኽ፡፡ ዊጢኒዞኩትቤ ኪታብዞው 

            ሪእኾዋ ሐዯፋችዞ ኦርኩት ተስ ዪላል፡፡ 

መስኪንነቱው መትቄበጥ  

            ሲክከነቱው ሩሕኻዴቤ መርገፍሌ ሐፍ ዘየሊን ሐል 

ባሺማንታ? አበዯን፡፡  

            /ኪም ጋር ሌጡ፡፡ ጋርዚዩቤ፡ ጨረቃ ሳም /ጃሊዬን 

ፈቀር ታሻት/  
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ጨረቃኑር፡- አሐዴ ኦር ተሕሲብ ናሬኝ ዪዞም ሚንታ 

ኡምመትዚና ኩሙልዞ መንበርቲሌ  

           ዪፈርካል፤ መስኪንነት ኤላ ኡስጡቤ ሩሕዞው 

አጫማ መሐዴነትዞው መኔራ  

           ፈረከጊር ሙጥጢንታ ዪልዛል ናራ፡፡ ኢርነዚፍ 

ዛልባች ሐፍ ዛዩሎ ሐዯፋች ዋ  

           ታሕሲብ ተዋሐበሌኝ፡፡ ዩጡኝ ራእዪ ሰጤኝ ዪሌ 

ኢፈርካ ኩልሉቤ አዝዚያቹው 

           ጊርጋራ ሞሻሌ ሐፍ ባኹ፡፡ቶያችዚኛም ዪ ሐዯፍቤ 

ቃጪ አላይ ታሕሲብ ኤለዩም 

           መስኪንነት መትቀበር ሐልባ፡፡ ኢለሻኽ፡፡ 

ወርሒኑር፡- ሰዯቅ ሒዪያ ታሕሲብኸሽ ተንገስ! ማንናር፤ባዴዞ 

ኡምመት ሌቆትሌ ሰሪዋ ሳሞሩው ሰሕራኡው 

በሐሩው፣ኢጊርቤ፣ጋሚላቤ፣በቀልቤ፣ወጨራቤ፣ዚትማጃ፣ያእ ቀልቢ  

          ሙልሉእ ሀረሪ መጥ አልናሪ?  

ኢኝኛች አዝዞቤ ዞጠእናች አልተናሚ? ሖጂ ዪኩዛል ኦር 

ሐዯፋችሌ ጪን አገዴነማ ዛሻኩት መስኪንነቱው 

ለአይዚነቤ  
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     አለዛለልኔውማ አልቀበርኔውጊር መስኪንነት ኢኝኛው 

መቅበርዞ ዘይቂርነት ቆጪ፡፡ 

      ዛሻኩት ዚአዲወ አዲዋ መስኪንነቱው፣ ዘልናርኩት ሞሻ 

ሐልበና፡፡ ቢሐቅቂ ሱብሓና ረብቢካ! 
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ሚክማል ኮኦት 

ዴጂራ ኮኦት 

 

      /ኣው ኸጢብ / ቲሚርሱችናዋ! ባብ ሒጋኝ / ጁማ 

ሙአዚን / ደስ መጋለቤ ኢላ ፈረስ መጋለ መኪና ጊርጊሩው 

ኪላዩ ዪሊጥዛሉ፡፡/ 

ቲሚርሱችና፡- ሀረሪ ኡምመት ዚቦረዯቤው ዯኽጢኩትቤ ማን 

ዪነብራል ኢሳያ? ቱቃኽ ሚኒሊክ 

            ቤቀዴ ዚናራ ቲጃራ ዋ ሐርሺ ዱላገቤ ጠረፍ ዞጥጠ 

ኡምመት ዚናረነት፡፡  

            አኽኻም ታጊር አልሐምደ ሊልላሕ መስኪንነትቤ 

ኑጪተና!ዲይበረከ   

            ነሻጠዜ ዱበል ኢሒትዜ ሑይነት አትቄለጤኝ፡፡  

ባብሒጋኝ፡- ዲይበረካ መስኪንነትቤ ኢላ ኢዴዳ ዚቦረዴታ ባዴዜው 

መሌቃሌ ዛሌ ኦር ሒጃጆትዜቤን፡፡ ሲመእ መስኪንነት 

ዪትጠመሳዛል 

            አሐዴ ኻነጊሪንታ፤ አሐዴነቱውም ዪነብረነዛል 

መስኪነቱው አጠመስነጊሪንታ  
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             ጀዋብዜ ኩልሉ ማረኼኝ፡፡ 

ቲሚርሱችና፡- ፡መንጃሕዚናው የቂን ኡሽ፡፡            

ባብሒጋኝ፡-  ዪ ሐዯፍዚኛ አውወል ታሪኽዚኛው መርገገብ ዚጦኛ 

ዯረጃ መዳጃ ሐልባ ቲሉሜኽ፡፡ 

ባብሒጋኝ፡- ዋ ኢላኽዞ! 

 / አዛን ተሰማአጊር ኪም ጀሚእ መስጊዴ ዙሕሪሌ ሌጡ፡፡ / 

በረሕዘር፡-  / መስኪዴቤ ወጥጡማ ኪም ጋርዚዩ ዪገብዛሉ 

ሲነትሳይ ባሕ ኪም አርጎበሪ  

          ዪሊጥዛሉ/ ተሕሲብዚኛ በሽበሽ ኡሱእ የነሕቃል፡፡ 

ፈጠን ኔሮትሌ ኢኝኛባሕ  

          ዪትላቀጥዛልነት በጂሕ አስጣች ኢሪቤ ሐልኹ፡፡ 

ገረብኾኽ ሙንኩቲንታ? 

ሲነትሳይ፡-  ኦር ሐዯፍዚኛ መሔገንቲ ዘሌላሌን!ማን ቀረማ? 

ቶያዚኛቤ ኮኦት አፎቻ ሐል፡፡ 

           ዲይቤ መዴለግሌ ተዋቀሩማ ሐሉ፡፡ ዚትሳመታ 

መሐልለቅ በጂሒንታ፡፡  

 ኤሔሬይ ኔሮት ሒይያች ቢላይ ሐሊ? አቦ አትፋጥኑና! 
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በረሕዘር፡- ቱቂነኽ ዪ ኡምመት ኢትታ ጌዩው ዚቼኸሌ* ኢንናች 

አይና ሐዯፍቤ ወቅቲዞዋ  

          ሊሕዲኝዞ የትላይ ቢላይ ዪኩትቤት ሐፍ ባዩማ 

ሲዴዱስቲ ወርሒቤ ዪ ቲራዛኽ 

          ሑጡሩው ቼኸሎ፡፡ ኢንኛኽ ሚን የሙሰነሐል፡፡ 

ለአይዞቤም አኽኻም ዪ  

          ዚለሐዴኔው ሐዯፍሌ በጂሕ ኺብራ ዛለያቹም ሐሉ፡፡ 

በጂሕ አቂያች  

          ጋር ኪልዱጁ ራዱነትዚዩው ኪሌመደኚን፡፡ ሔጅ 

ነሲቡው ኢጂሌ ኢጂ         

          መትሊሓሐዴ መስሳ መዴለግ አኽኻም ኣዲዚኛው 

አሳስ ዛሸኩትቤ መዴለግ 

           ማኑው መትቄቀሊንታ፡፡ ኡምመቱውካ፡፡ 

ባዴኻደውካ፡፡ተስቲ ሒዯገኝ ዪትታዋ፡፡           

ሲነትሳይ፡- አላዩኽ! ኮኦት ሺኢው ዲይቤ ዪከምሎሖል፡፡ አዲው ** 

መገሱውም ዲይቤንታ፡፡   

አሐዴ ኡሱእ ባዴ አዲዋው መትኻተር መጥመስ 

ዪፈርኩሜል፡፡ ኔሮቱም ዪኩቲን ቀርነት የዱጃዛል 
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ገዴዲፋውም ኼይሪውም የቢጆ ዪኸሻል፡፡ * አሐዴ 

ኡሱእ ጉሱስነትዞ በጂሕ ሺኢ ዪበልሊኩት ያሺሌ 

ዪፈርካል፡፡አሐዴ ኡሱእ ኼይሪዞ በሽበሽ ኢኑማ 

አዴደኛሌ ኼይሪ ዩኹንሌሚን የፈርካል፡፡ኼይሪሌ 

የለነካ!!         

በረሕዘር፡-  ኡምመቱው ዚለሐዲ ሚን የሙሳሐል? ዪ አደኝኛ 

ተሕሲቢን  መኔረማ መስኪነትቤ ዛማጃ ኔሮቱው መዳጀሌ በጂሕ 

ወቅቲ ዪነስበናሜል፡፡ መሮጣዚኛ ኢር ኢሳልቲ መሸጊሩም 

መኽቱትበሕ፡፡ 

ሲነትሳይ፡-  አዝዞሌ ባኺጊር ኢኝኛ ሀረሪያች 

መትሖረርቤ፣መትሖረር ዛኹኽ ሰአ ጫት  

መቅማሕዋ ሰፋጣ ሞሻም አልታዋ፡፡  ሑልሉቤን 

ኢለኻኽ መሐዋቹው ኪም ቃጪ መግፈርሌ 

ኪለትሖረሮም አልታ ዘይላእ ታጁራ አላይዳዞ 

ዪሊጦ ዚናር፡፡  ኢኝኛ ጊዱር አያምዚኛው 

መትሖረርቤ ዱላጋዚኛም ኦርቲ ዋ  ማአልቱቤን 

አልታሚን ቲላኽ?           

በረሕዘር፡- ሚን አትቴሼኝ፡፡ ወከም ኡቃኽ ዱላጋው አርቱም 

ማአልቱም ኪልዯለጉ ጊዱር አትታይ ዚቦረደ፡፡  
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ሲነትሳይ፡- ቲሰሚነኽ ኣው አሊድኝ ሊጂዚዩ ድኝቀለሙው አስሲር 

ጀልዲ ዚለበቆነት? ባቤ  

          ኤመደኝ ናር፡፡ ሚንሌ በልካ? ጉዝ ቀራ፡፡ዲይቤ 

ኢዯልጉሜኽ ባያ፡፡ሐርሺ ሚይ  

          አሰቹሜኽ ባያ፡፡ ዊጅ አትሬሐባ ቶያሌ ጉሱስ ሐለት 

አትሬኸባ ኡሱእ ዪዯልጊዛል  

          አዝዞ ሐንጉርሌ ኢጂ ዘግ ባይቲ ኤገላ፡፡ ኤሔሬይ 

ሑውወሌ መጅሊስ ተጌበሉሎማ  

          አስሲር ዯልጀ ተፈረዯቤው፡፡ አውዞ ዚቅ ሐራሺን ናሩ፡ 

ኣን ኢጄቤ የትለበቅ ባዩጊር  

          መጅሊስ ሩኽሳ ሰጤዩ፡፡ ለበቆ አስሲር ጀልዲ፡፡ 

ዪንታማ ዘይዱለግ ኺናያ ቢላይ 

          ዘሌላው ሒትፋንቤ ኢላ የትኺሺ ሚዴጃ መትነሳእ 

ሐልባ ኢላኽ፡፡ ተካሐልና? 

በረሕዘር፡- አይኩ ኣን ኤቡ ድኝ  አሻው ተኼተለኝማ በል?  

- ዱላገሌ ዚቅ ነል፡ ሐዯፍዚኛ አት ታይ 

ዩቡርዲል፡፡ ሀረሪ ቲኒራት 
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- ፣መሐዴ መሐዲች ዋ ኡምመታች አሐዴነት 

ዲኢም ሑይዞ የዋር፡፡ 

- አንዴነት መስሳ ዲይነት ዲኢም የንሰር 

- ሮጂነት፤ ጢንጣንዋ፡መስኪንነት የትቀበር / 

ሚሻጋር ሌጡ፡፡/ 
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ሚክማል ኮኦት 

ዴጂራ ሺኢሽቲ 

 

      ዲይበረካ፣ሐሌቆር፣ወርሒኑር፣ ዋ ጨረቃ ሳም ሸዋልኢዴ 

ከረቡ መሔጀሌ ሹሉም አሕመዴ አዋችቤ ዪትሪእዛሉ፡፡ 

ዲይበረካ፡- ሹዋልኢዴ ከረቡቤ ኢንና መትማረኽቤ  ‹‹ቸው›› 

ዪሉሽጊር ማን ቀጠብ    

         ኢሳዬሽ?  

ሐሌቆር፡- ቲሊጥላዛሹው ነቀሕኹቡሽ፡፡ ጉርጉቦ ጉርጉብቤ 

ሳምኸሽካ፤ ሳምኸሹው ዯርማ ወዯልላ 

         ኢስታ ቀጠብ ሞሻኸሹው አቅኹቡሽ፡ አቂልሌ 

ኒኩኡሎንታዋ፡፡ ኡጋዞዯሌም ሩሕቤ  

         ኔዯሽ ዋ ኩሼካ! አኽኻእ ወልዲቼ ኣውካ፣ቀጠብ 

ዪሉኝዛል፡፡ ‹‹ቼው›› ዪሊ  

         ዚትማረኻን፡፡ ኻንቲለኝዋ ኡኹንሌጊር ዪሊ ዯርማን፤ 

ዞዯዲን፤ ኢኺይ ዋ ሚይሌ 

         የለና ዛያን፡፡ 
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ወርሒኑር፡- ቀጠብ ዘዬሽ ሐሊካ? መቺ ቼው ዪሊ ቆውሚ 

ሙጥጢ፡፡ ሚሻዋ ኩትቤን ዯርማች 

          ዯዴቤ መትነኸር መትነሐጥ መትማረኽ ሐለትዚዩው 

ዪምድዛል፡፡ ኩልሉዞም  

          ኢስበልበላት ቀጠብቲ ሐላ፡፡ ኣንዛልባች ወልዲቼ ኣው 
‹‹መገኔይ መገን ኡሩስዞው  

          የሐስሲዛል›› ዛዬው ሩሔ ኡስጡቤ አኽኻእዞም ሑይዞ 

ሐል፡፡ሖጂኩት ዪመስለኛል  

          ኢላሻኽ ጊስቲ ዲይበረካ፡፡ ኡክኩን፣መትማረኽ 

መትሚራረኽ፣መቺ አሐዴ  

          አይናንታ፡፡ ዪ አልታ ዲደው የጢማዛል፡፡ ዚአበዴ 

ቀጠብቲ ቱኹንዛት፡፡ 

ጨረቃሳም፡- ወይ አልላ! ኣንማኽ ደርሩቅ መክረር፡፡ ኢናኢን 

መትቂራረሕ መፍዘዝማ  

           ሰም፡፡ አዝዞያምቤ መልሐዴ ዲኢም አዝዞኩትቤ 

ሐልና፡፡ ዋቴ ሐርአት ወልዱ 

           ሐለና፡፡ ሹዋልኢዴ ሓጃኽ ዪትቦረዱነል? 
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ዲይበረካ፡- ሹዋልኢዴ ቆርዜ ቀጠብቲዜ ወልዲቼ ኣው ቸው 

ባይቲው አመል አሼ፡፡ ሒይያ መጥ  

         አፍዞቤ ተውጣእ ዋትኹ ኣን ! ኩልሉ ሺኢው ሩስሱእ 

አሽዛኽ፡፡ አቦ መትዋዯዴ ታጊር  ሸዴዱ መዴዱ አነሴው 

ኢለኾሖኽ፡፡ 

ሐሌቆር፡- መውዯዴ ማኑው? ወልዱኻደውካ፤አቦችኻደውካ፣ኣው 

ዋ ኣዩውካ ቀሪብ  

         ሐረቅኸሹውካ፤ ኡምመቱውካ፤ ዪ ዘልታ አላይ ሐሊ? 

ማ…ዲይበረካ! ያእ ዚቃየስኔው ዲይኔሮት ሐራካቹው ጨረቃሳም 

ዛልባችሌ አወገሺዩ?          

ዲይበረካ፡- አወገኹዩ፡፡ አሬመጦ፡፡ አሐዴቤም ኮኦትጊር 

ተሕራረግነቤው፡፡ አቅሊ አትጋዝነቤው  

         ራዱነትዚዩው ዋቴ ቆውሊዚዩቤም፤ ቤሔርታኝ 

ኢሾትዚዩቤም ዋዱሕቤ ዪምደሻል፡፡  

ወርሒኑር፡-ሰላም ሐልማ ዱነትጌይቤ ዲይ ሐዋዝ ሐራካቤ 

ኢንኛው ዪነክ ኩልሉቤ ሳም  

          ሐለና፡፡ መትሓረክ፤ መትሳአዴ፤መትዋዋ፤መትዋቀር 

ዲይቤ ኦር  
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          መትሬኸብሌ ኤቀዴ ሰልፊ ዚቀነንናነት አኽኻእቤ 

ኡቂ፡፡ ማንቤ ማን ዪማጃልቤ 

          ሐዯፍዞ አትታይ ዪቡርዱኩት ማን 

ዪትቄቀልዛልነቱው ቺሪሌ ሐልሺ፡፡ 

ሐሌቆር፡- አር፡ኬ! ኪስመኝኛ ዱርጊሚት ዪላል፡፡መስኪንነቱው 

መሼኝኛ፡ ሞሻ ዘልቲኸለቃኩትቤ መቅበር አኽኻእ ሐፍዛነቤው 

ሐጃቹው አትታይ መቦረዴቤንታ መስኪንነት  ዪትቀበራዛል፡፡  

ጨረቃሳም፡- መስኪንነት ዪሎ ሺኢ ሰኸራትቤ ሐል ኪላያን 

ኡምመት፡፡ ዪቀብራሌም፡ ከፋራ 

           ኢንጪ ጠይያር ኪላሻን ሐል፡፡ 

ሐሌቆር፡- መስኪንነት ሑስራ መራው ታሪኺን ናሻ ኢኝኛ፡፡ 

ዘይጊረግቢኩትቤን ነጠምሳ ኢኝኛ 

         መስኪንነት ቀብሪቤ መገስኔሮት ኒቺኽላና፡፡ / ኪም ኣው  

         አቅበራ አዋች ዪሊጣሉ ነቢ ሑቢሌ ቸፍቸፍ ዪላሉ/ 
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ሚክማል ኮኦት 

ዴጂራ ሐርአት 
 

    ሐለጌይ ዋ ሐቅ ሺራ በለቹ ጋርቤ ጊዱር ጋር ኡስጡቤ ጊዱር 

ነዯባቤ ዪትጌቡማ አንናዞ (ጨረቃሳም ዋ ኢርነዚፍ ዯዴ አሕሊዋ 

ዯም አሕሊባሕ ሼክ ሐሺም ቶያቤ ዪትረኸብዛል ጋርዚዩ ኡስጡቤ 

መትሒራረግቤ ኢሳሉ፡፡ 

ሐለጌይ፡- አሩዝ ባይቲ ተስቲ ሲዴዱስቲ ዯረጃ፤ ከዛቄው ኡሱእሌ 

ሱኡት አልፊ ዯረጃን ኒለኽቤ ሐልነዋ አፍኻው ለሐዴኺበናን? 

ሐቅሺራ፡- ሚን አበለልኺንታ፡ቲሉኝቤ ዛልኾ? ሖጂሌ ዘልኻነ 

መቺሌ የኽኒ፡፡ አንቤ ባሳ  

         ዩጩሜል ኢኸሻዛኽ ኩልሉ ኢሾትቤ መትረአ ሐልባ፡፡ 

ኦርኩቱም አኻኽ ወር የንበረኽ 

         አሩዝ ቄጠል ኢጄቤን ሐል፡፡ 

ኢርነዚፍ፡- ጉሉል ኡሽ፡፡ ዪሉኽዛል አኽኻም ሙጥጢኻ ቸፍ ቸፍ 

አተሊንታ፡፡ መሪኝ 

          ኻባሕ ተሔረግማ ታሻው ኡሽ፡፡ ዪ አልኻናም ቲልዛኽ 

ተኽጊር ነትማላና፡፡ አኽኻእ  
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          ሖጂ ተስ ዪለኽ ዚስሳአልኾንታ፤ ባራ ቃነናዋ ዱበሉ 

ቲላዛኽ ሚንሌ  

          የኽኒ? ወቃሊም ኤሰቦ፡፡ አኽኻእ ታጊር አፎቻቹው 

ኢፋቃ አትኺተረዩ፡፡  

          ታጣብቂለዩዛኹው አጣብቂለዩ ቢላይ በሰር ታጊር 

ኪተፉ አተለዩ፡፡ ዛል ዮቀዮሖል፡፡ 

ሐለጌይ፡-  ጢቀሾቤ ዩኹንዛል በለቹው በጥራቤ ፈኽሪዋ ኢስራፍቤ 

በለቹው አተብሊልበና፡፡ 

ሐቅሺራ፡- ሔጆ በሉ! ራቅቃ ቀሐሩው፡፡ መሪኛች አይቢሉኡንታ? 

ዯባል አዩሹንታ፡፡  ባራ የትዯበል፡፡  

ኢርነዚፍ፡- ዱርሪቅ አተልበና፡፡ ኣይኻ በረሕ ቱሸኽ፤ ሖጂ 

ወርሒቤ ዛዪዴ ሺከፍ ሺሊም ዘላቲቤ ሐልቲዋ፡፡ ዱልጎትቤን 

ዱልጎት ቲዯብሊሌሔኽ፡፡ ሳ…መሪኛችኾሌ ቀዱሚንተኽ? 

          አሩዝነትሌ ጉዴ መሪንተኽ? ኡክኩ ቱኹናዛኽ፡ 

ኢ፡ሑልሉ መሪኝሌ ዘይኹኖ ሺኢ  

          ኤሉም ላኪን ሳትቲሌ ሳትቲ በሰርቤ፣ ለዛቤ ከርሲው 

አትቦግዯዩ ኢለኻኽ ሐይዬ! 
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ሐለጌይ፡- አዝዞንታ፡፡ ሜገልዚኛን አሩዝነት ዪ ቤቀዴ 

መሪኛችዚኛቤ ዚነሰአ ኤሉም፤ ዪውዞ አዝዞ ዋቴ፡ቲሮዛኹኩት 

ኢስራፍዋ በጥረቤ ኤገሌው፡፡ ኤሔሬይ ኣን ሚን ኡኹንሌንታ? 

ኣኻኽ ዱሪቅ ባይቲኻው ሒዯግበና፡፡ ኣዋ አላይ ዪላዛሊን ሐላ? 

ኢርነዚፍ፡- ሚንታ አዝዞ፡፡ በጥራን አትኹን ዯቺውም ሔጅ፡፡ 

ኡሱእ ባዴ መቼኸልሌ መኔራሌ 

           ላአይ ታሐይ ዪልቤ ሐል፤ አኻኽ ኮኦት ሺኢሽቲ 

ባራ ቲላናሐኽ፡፡ ዱባያም አላይ  

           ዚሼመቅኻ ኺሾናም ሐለኽ፡፡ኬ፡ ፉዱ ሐለሽጊር፡ ዪ 

ቲላዛኹው አሴንኒበል፡፡  

           ኒትራኣነዋ፡፡ አሩዝ መውጣእ ዪዱጅ ሳትቲን፡፡  

ሐቅሺራ፡- አበልኩኝ ጊር ዋቴ ከሎይታ ገኝኹ / ከሎይታው ገኜው 

/ ኪልአባት ዩጫል፡፡ 

ጨረቃሳም፡- በለቁም አተል፡፡ አሩዝነትኻ አሩዝ ወለዲ፡፡ ነሲብ ሺር 

ዛዬው አሩዝ አልላ  

           ዚኸሸሌው አሩዙዊን ሳይ አሩዝ ዪሎዛል፡፡ ጢቱም 

ቀልቢኻ ቱልኩፍ አየል፡፡ 
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           አልለ ኤመሬው ዱልሊቅ በለቹ ኻነሌኽ፡፡ ዋትኹ ኣን 

አንናኻ አሕሊ ኩልሉ  

           የስመእ ኢሊል ኢላኽ፡፡ / ቱጭማ አባት ጉትቲቤ 

ኢሊል ቲልላት / 

ኢርነዚፍ፡- አልቀራም፡፡ ኢሊልኸሽቤ ሚንሌ ናጥኒጡም 

አልዯበልሺባ ዪሰመሽ ፋጪ፡፡ ነዯበቤ 

          ዚትጌብናች አገኝናዋ ቢስሚልላ ዪልዛሉን መሰሌሽ፡፡ 

ኢ፡ አዲንታሌ ኣዲ ዪትገዯራል፡፡ 

          ሞቃ ዛልበሽ በለቹዚኛ ዛልባኩትቤት ዪሊጣል፡፡ 

ዪትዯበልዛል ሺኢ ኤሉም፡፡ 

          ኮኦት ሊራም ቤሳ- ቤስቲኑም ዪትዯበሉሜል፡፡ 

ዚትቆጫቤው አትታይቤት  

          ዪትቃጠራል፡፡ አሩዝ መግበኢንታ፤ ኣዲው 

ዪትኼተልማ ዪትከመላል፡፡ ተካሐልና፡፡ 

ጨረቃሳም፡- ዛኻቤ ኢትቤቃኽ፡፡ አብሺር በል አብባ!አልላም 

አለቦረዲ! ዪ ነሲቡው አሩዝ ኩልሉ  

           የገኛዛሉም አልታን፡፡ ኸሸሌና የኽሺለና፡፡ ቤልኹ 

አኻኻች ሐፍ በሉማ ቀሐት  
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           ጋርሌ ኤምደዩ፤ሒንና ጌላችሌም አሴሙዩ፡፡ ሐሌጌይ 

ኢሊል በልካ!  

           /ነዯበቤ ዚትጌባችቤ ቀሪብ አሕሊ ዚታ አሩዝ 

ከሎይታ መግኘዞው ቀሐት ጋራችሌ ሜመዴሌ ዩጫል፡፡/ 

ሐለጌይ፡- ኢትታ በለቹ ታሪኽ ኻንቲ፡፡ ነዱም ባኹት፡፡ ሒንና ጌል 

ሒንና ዊቀጪዌይ  

         አሩዝ ከሎይታን ገኘሌሻ፡፡ ፎጣኸሹው ሐታምነትቤ 

ሜኡኽ ኪምኤቀዴ ዚኸሽሺ    አያም  የኽኒለሽዌይ፡፡ ባኹ ኣን 

ሚዝ መላቅ ነይ ታቤጂኝ አሩዝ ቄጠሉው፡፡ 

ሐቅሺራ፡- / ዪሲሕቂዛል / ላሜ ወለዴቲ ማልታ ጦት ሒለብ፡፡ 

ኣዲው ኢመልማት ሴና  

         ዘሌልባ ተስቲሌ ቲትለበቅማ ቲትመለጥማ፡ ሐርኣት 

ኢጊርቤ አንሌ ቲሊጥማ ኣንቤ 

         ዪ አሩዝ ቄጠሉው ቲትቀበዲኽ፡፡ አሩዝ ጋርቤም የትታ 

ኑቄዛና ቲለብቃኻት፤  

         ቲመልጠኻት፡፡ መሪኛቹም አኻኽኩት ዚከተበሌዩ ኢጂቤ 

ዪትለበቃሉ፡፡ መትፌቀር፡፡ 
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         መስለሕ ጃሊዬይ በዲራ፡፡ሒንነጌል ኤመርቲ አሩዝ 

ጋሩው፡፡ ኢማመትኻው ሖጂቤ  

         መርመርኻቤ አትቆምሲ መሪኛቼሌም ዪ፡ ዚኻና 

ተስቲው አወገዩ፡፡ አሩዝነትኾ አሩዝ 

         ጋርቤ ታጅቤ ዪትቆመሳል፡፡ አሩዝ መውጣእ አያምሌ 

ጊሽታኝዞቤ ቀለም ጋርኾ  

         ዪትቼኸለኾሖል፡፡ ዪ አሩዝ ቄጠሉውም አሩዛች 

ዪላሕድሖልዊ በልዩ፡፡ ተስ ባዬኝ 

         መሪኝ ዯባል፣ ጌል ዯባል ሳይ ሙራዴሌ ሐምበይሌ 

አቦረዳኝ ሐምዱ የግበአ፡፡ 

 (ሐለጌይ ሐርአት ኢጊርቤ ዪሊጥሌ አሩዝ ኤቀዴቤ 

ኪም ዯቺ ሰስ ዪልማ ሐርአት ኢጊርቤ መሌጣ ዪግላል፡፡ 

አሩዝ መትቦረዴታኝ መግረፊት፡ መግረፍ ዪግላል፡፡ 

አንና ኢሊል ኪላዩ ነዯበቤ ዪትጌቡ ዚናራች ተማም 

ሺኢሽታኝ መግረፊትቤ ዯባል ዪግላሉ፡፡ አሩዙውም 

መሪኝዞውም ዩጡሩዮሖል፡፡ በለቹ ጋርቤ ዚናር ተማም 

ዱልሊቅቤ መትፌቀር ዪግላሉ፡፡ አንና ዚትኤገላ ዯባል 

ዚትቦረዲ ሳኣ ዯዴሌ ዯዴሌ ኣዲ ዯዴሌ አሩዝ ዯዴሌ 

መሪኝ ዯዴሌ አሩዚት ዯዴሌ ሒንናጌሊት ዯዴሌ አሩዝ 

ሐቅሺራ አይዞ ዚመሪኝ አያቾው ጃሊዬይ ሐጂስ ዯባል 
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ቲመስሊማ ዯበልዞ ዚትኤገለሰአ ኢሊል ኪላቲ ቀሐት 

ጋራችሌ አዝዜ ባሕ ዪምደሌ ዪሊጥዛላችሌ አጢራች ዋ 

አሩዝ ቄጠሉው ቲገፍሪለዮሖት፡፡) 
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ሚክማል ሺኢሽቲ 

ዴጂራ አሐድ 
 

/ ሐለጌይ፣ ዋ ጨረቃሳም ኮኦት ቃሐታች ባሕ አሩዝ ከሎይታ 

መግኘዞው የሰሙሌ ቃሐት ጋር ዩሑሩማ ወርዞው ገባእ ዪልዛሉ 

ዚሰመአች አሩዚት ሙሉሕቦር ዋ ሒንናን ጌልዜ መገስቆር 

ዪሲሕቂዛሉ / 

ሙሉሕቦር፡- [ቶሕ ….. ቂር..ቂር…..ሰሐቅቤ]  ዪም ሐሊ? 

ሰሚዮው ተቀዯዴ ሒንና ሞ ደስ  

            ሚለሕማ  ዚለም፡፡ ዚኡምሜ ኡምማ ነገስቲ፡፡ 

ሒንናም አግዳኽ ሒንና አገዴኹና አልላ  አልላ  አሩዝነት 

አጎዯራሌኝ አሩዞው ከሎይታን አልገኝኺ መላይከቲን  

            ተኼተሌኻ ከሎይተኻን መሪኛች ሐናት 

ሼላማሌኻ፡፡ ሒንና ጌሊን ተጌለሌኛ  

            ባሐት ሴዯቀሌኛ ሐሪር ኢራዝቤ አጥላስ ቡሩቅ 

ዚቄሕ ወቅሪ አንገትቤ ጌልሳዪን 

            አሻሌኛ ሐምበይ ዪ ዘልታ ተስቲኽ አላይ ሚን 

ነኽሺዌይ!! 



ዋዲሕ ራዲነት ኣዳ ዋ ኔሮትሌ 2012  ኢ.ሒ

  

~ 68 ~ 
 

መገሰወቆር፡- ሔጅበይ ነሲቡው፡፡ አሐዴዞው በለቹ ዱሊቅቤ 

አሐዴዞው ሞ ቢከሎይታ መግኛ  

           ሔራቤ፡፡ ሱብሓን አሩዝ አምዱቤ ዪገኛል ቲዪነሽ? 

መሪኝዞ መክሪኽ ሐልባ  

           ቲዪነሽ? መክካ ኡፊት አሽሻኸልታጊር አሐደሚን 

ዪሎሖል ፡ሞ… አሬይ ኡፊት 

           ሙቱው ቱቅዛት ሜመዴ ዘበልቲኩት አንና ሰም 

ቲላት፡፡ ሞ አይኩ? አሩዝ 

           ቢቱቡኢ ኣይኸሽ ዜመዴተሹው አወጊኝካ! 

ሙሉሕቦር፡- ጌሌይ ዪው ዩቅዛል ኻሊቂትታ!! አምዱዛጥ 

ዪትታወቂነል፡፡ ሳትቲ አያም 

            በለቹው ዩጡርዛል ሊጂጋሪን፡፡ ማን ዩቅዛል ያሻል፡፡ 

ዪ ዚባብ ባብቤ 

            ዞረስኔው ጠቢቅ አዲን፡፡ መኻለፍ ኤላ ከሊፌ 

አኻሽና፡ ቲኸሻው አንኩት ቱኹኚው 

            አራዴኹቡሽ ዌይ፡ ዪስጡኝ ቄጠልቤ ሜገል አኻሺን 

ቺገርፊኝ ኮኦትዚኛን  



ዋዲሕ ራዲነት ኣዳ ዋ ኔሮትሌ 2012  ኢ.ሒ

  

~ 69 ~ 
 

            ሳይጌል ዯበልዋ ኩዳ፡አልላም አይላየና፤ ዯደው 

የዴበለና ሐሰና ሑሴንኩት  

            ቁራኝኛ ዩሸና፡፡ ሖጂዬይ፡ አሩዝዚነቴይ ማልታ 

ኣዬይ፡ኣዌ ማልታ መኸዙዬይ፡፡  

            ቢቀዪ ነብቀልዋ ቢሐቅቂ ሱብሐና ረብቢካ፡፡     

 መገስቆር፡- ጠብ ኢሰየሎ ጠብ ዩኹንቦዛል ሜኡው አተይ 

መሐዱቴ ዪልቦዛል አዬ ቀርማ  

ኒኸሩ ቄሓ ጠይ አትዋዉ ሐማት ሞኦቴ ይ ሊጂ 

ጋር መኸዙዬይ ሒጥ ኢሰነለሽ  

           ተዌረግሸወ ኣን ሚን ኢላኽ ቡሩቅቤን ተቤረቅኹዋ 

ቄጠልቤን ኢቂቅላ ቂላዞቤን 

           አትቄለጤኛ፡፡ ዊስሳ ቁሉኢን ኢጂቤ ለሐዯሌኛ 

ወርሔይ :ቤርኚ ጋርዚኛቤ፡፡ 

           ወርዘሌላሌ ጌዩው አትማስያዌይ፡፡ ኣዲዮው ኒገስ ኣን 

ዋትኹ ተነዯእኹ፡፡ 

ሙሉሕበር፡- ኣን ነለሽ ኢናያ  

            ጌሌይ ዚኢማንኸሽ፡ጫያ 
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            ኣውኸሽ አይኸሽ ጋርቤ ዘፎያ 

             መኽሉቅ ኩልሉ አፊያ 

            ነይ ኣንኔይ 

            ኣው ጌዬ ሐረቄይ 

           ኑእ አንጊስሉኝ 

           ኢትታ ጌሌው 

            ኢላ ቀብሪ አፍ 

           ሲርሪ ገልጌቤው፡፡  

  አንቀር ማሕጠብ መትፌቀር፡ ወሐቻችዳ ዩሑሩማ ቸፍ ቸፍ 

ባይቲ ዪግላሉ ኮኦትዚዩውም            

ዩጡሩዩሖል፡፡ ዪፋልሱዩሖል፡፡ አሩዚት ጌላችዜ ሳይ ጌል 

ዯበልነትዚዩው ዩቃሉ፡፡ ኢሊልዞ  

 ዱልሊቅቤ ዩሙቃል፤ ኮኦትዚዩውም ጌላች ዩጡሩዩዛል ጋር 

ዪስቡዩማ አሩዚት ኣው  

 ዋ አይዜው ኢጂ ዋ ኡሩስ ያሻሉ፡፡  

 ዱገሱ! ዯገስኹ፤ኪላዩ ደዋእ ያሽሉዮሖል 
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ቡቅ በሪ ሐታም ጋርቤ ዪትፌቀሮዛል አዲ መትፌቀር 

ያሸዛል ያሸዛሉም አልላ 

አሩዝሌ ዛሸሌ አልላ 

ያሸዛል ያሸዛሉም አልላ 

አሩዚትሌ ዛሸሌ አልላ 

ቢስሚላ ድኝዚኛ 

ያሸዛሉም አልላ 

ያሲን ሑጡር ዚኛ 

ያሸዛሉም አልለ 

ነቢው ባይቲ 

ኢኝኛሌ ሐልዚኛ 

ነቢ መጋላ ሞቃው 

ያሸዛሉም አልላ 

ዪትዋኸቦውዋ 

ያሸዛሉም አልላ 
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አኽኸእ የትዋኾቦዋ ነቢ ዯዴዚዩ ዩኹን ባዮዋ ያሸዛሉም አልላ 

ሚክማል ሺኢሽቲ 

ዴጂራ ኮኦት 

 

    አሩዝ መግበእ መአልቱ በረሕዘር፣ ቲሚርሱችና፣ ባብሒጋኝ፣ 

ሲነትሳይ፣ ኢማንዘር፣ ኢርነዚፍ ጋርቤ (በለቹ ጋር) ዪትረኸባሉ፡፡ 

መውሉዴ ኢስቲሔለዯማ ላቀን ኢስበለኦቤሔር አሩዙም ኢስቲሼኛ 

ቤሔር ሙጥጢዚዩ ጢትጋርቤ ዪትሳመትዛሉ፡፡ 

በረሕዘር፡- ሖጂ ኩዛል በለቹ፣ታጅአቦኝ ሊጂዞ በለቹ ቤሔር 

አልላኤ አራኤኝ፡፡ ሖጂ  

          አቀልሊቤ 25 (ኩያ ሐምሚስቲ) አመት ዩኹናል፡፡ 

ኢርነዚፍ ዛሼውቤ ዯርሲ  

          መንሳእ ሐልበና፡፡ በለቹዞ ኮኦት ሳትቲ፡፡ዚትጎረኣ ባራ 

አሐዴ፡፡ዛጮው   

መሐልለቅ ኦርኩት ጢቅቀሽሾ፡፡አልላ ዩዴዲ ሓልቤ 

ኢዴዳ አቦረዳው፡፡ዪ ዯርሲን  ቂሊ ቂሊ አዲው 

መሌቃን ኡምመቱው ሩሕኻደው መጥረመቲን፡ 
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ቲሚርሱችነ፡-   ኣዯሌ ዯዴ ሐላ  

            ዯዴሌሚን ሄራ ሐላ 

            ሔራዞማ አዯዴ ዘሌላ 

            ኢኝኛ ሀረሪያች ዛጥማኽ 

           ኪታብ ዜመሬውዋ 

           ሰልሰለቤ ዚዱጃሌናዋ 

          ኢኝኛው ዪመስሊ ኣዯዚኛዋ 

          ያሐያዩ ያ ቀይዩም 

          ረሕመትኻው አትላይበነዋ 

          ባዴ ቼኸሎትሌም 

          ቂስሚኻባሕ ሳይሌ አበቀነዌይ!! 

ባብሒጋኝ፡- ባዴ ቼኸሎትሌ ጠይያር ዛሽኔው ኡምመትባሕ 

ኔሮትሌ ኢሾትቤ ዛልነቤው ዘይቃኒ 

          ሐረካ ሀረሪ ዛራኤው ዪቀዴሚጊር ኢንኛ ዲይቤ 

ዘትዋቀርኔው ሑኩማም ኢንኛባሕ 
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          መስሰቤ ዘትዋዌው ባዴዚኛ፡ባው ታጂር አንቲቀዯም 

ዛዬው ኣቂ ዋ ኣሊም  

          ሒርፈትዛላ ሜሽሸኝኛ ኡምመት ዚሐቀፌው፡፡ 

ኣይ ታኽ የቃንናሐል 

ኣይ ቂውዋኽ ዪቀልበሐል 

ኣይ ዊሪሽ ዪፊጥነሐል 

ኣይ አዲዋኽ ዪትማሐጣሐል 

ዚታኽ ታኺን ኡምመትዋ 

              ዚቂውዋ ቂውዋን ኡምመትዋ 

              ሐፍበል ኡምመቴ 

              መስኪነት የትቀበርዋ፡፡ 

ሲነትሳይ፡- መስኪንነቲ፣ዪ ሲክካ ሐመዴነት ገዱገሎነቲን ዯዴዲቃ 

ዩሽ? 

          ዪ ኡምመትቤን ዙልሚው የጤን፤ አበዴ 

ዪትናኸታል! ዯክከንዯክካም ዩኹናል 

          ዪትጠመስማ ጀሒምቤ ዪትቀበራል፡፡አበዯን አበዯን 

መስኪንነት ዪሙትማ  

         ኡምመቲት የሐዋል፡፡ /ዲይበረካ ቱቡኣት፡፡/ 
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ዲይበረካ፡- ጠብ ባና 

         ጠብ ጠብ ባና 

         ጠብ ባይቲዞን ኡሱኢን ዪኸሻላ 

         ኡሱእዞሚን ኑቁሕዋ 

         ዲኽጢ፡ዋ፡ ዙልሚው ያብሊዛልዋ 

         ጢንጣንዋ ፈሳደው ኢጂ ሐሪርነቱው 

         መጥመስሌ ኤቀዴ ሰልፊ ዪቃንኒዛልዋ 

         ዋትና ኢኝኛ ሀረሪ ኢድቻች 

         ዋትና፡ኢኝኛ ሀረሪ አቦቻች 

   ዋትና ኢኝኛ ሀረሪ አውዋ አያች 

   በንናንዋ ነጃራች 

  ሐራሺ በረኸታች 

  ወሊዋ ሙፍቲያች 

  ደዋእዞ መቅቡላች 

  ወለባይ ኼይሪያች 
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  መለሳይ ፉሉሳች 

   ዚኔሮት አግሮጃች 

        ዛላናው ዲበልነማ ኔሮትሌ ሐፍዛናች፡፡ 

ኢማንዘር፡- ያ፡ጀማአ!  ጀሚእኾ ዛጥ ገልጌብ አረካሔኝ፡፡ኡምመትቤ 

ኢትቤቂኩት ኢትሬገዝኩት  

          ታኽ ኻኔኝ፡፡ሩኽሰኾው ሲጡኝ፤ ሙርቲ ዚትዌሰናው 

ኔምዯኹዋ፡፡ ዚጌዘምኾ ተማም  

          አልለበሕ መስሳ አትታይ የቦርዱ፤ ሐዯፍዚኛ ኩቱብቤ 

ጠብ ባያማ ሰበታ  አቂያችዋ ባዴ ራጋቹም ራእዪዚዩው አወገኡና 

ጠብ ዛሽኔዩ ዚኔሮት  ሙጋዲች፣ጌስሲ አሩዝ 

ሐቅሺራ መሪኝ፡- ሐለጌይ ሳይ ዚመሪኝ ዯበል አሩዝዞ መአልቱ 

ዚትፌሩ ኡቀዲች፤አቂያችዋ ባዴ ራጋቹም ዩኹንዛል ዚኔሮት 

አቡራዚኛው ኢሾት ሞሻሌ ዚመትፊራረም ሐፍላቤ ኢሾትዋል 

ዩኹናል፤ ሐዯፍዞም ዩሰብታል፡፡  ኤቀዲችባሕ  ዪትፊራረሙሌ  

ጊስቲ ዲይበረካ ዋ ኣው ቲሚር ሱችናው ዱባየቤም ኣው 

ኢርነዚፉው ዚትዌከሉነት የቂን ሞሻ ኢኸሻኽ፡፡ ዪ ሙራዴ ዋ 

መትፊራረም ሐፍላ ለአይቤ ዚትፌሩ ባዴ ራጋች ኮኦት ሐማቺ 

ጌያች  አዝዞኩትዞም ኣቂ ኣዲ ሲነተኛች ዪትረኸባሉ፡፡ ሐፍለዞ 
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ሜገል አሩዝ መግባእ ዩኹናል፤ ቤሔርዞም መትፊራረም ኣዲ 

ዚትቦረዲ ሰኣ ኣው ኸጢብ ደዋእቤ የቁፍሎሖል፡፡ 

                              

 

                         

ተቦረዲ፡፡ 

ከታቢ፡- በዴሪ ዩሱፍ ሊማይ 
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