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 ስምዒት ዘንቅሑ ባህላዊ ደርፍታትና…ብዓጀባ ፈጠራዊ ታሪኽ!! 

/ወግዓዊ ፅሑፍ---ብፀጋይ ሓድሽ / 

06-25-16 

ከም መእተዊ 

ኤርትራ ካብ ሰብ ሓሊፉ ካልኦት ፍጡራት እውን ዝስደቱላ ምድራዊት ሲኦል ካብ ትኸዉን ዕደመ ሓደ ጎበዝ ተቖፂሩ፡፡ እሞ 
እምበኣርከስ ሃመማታት ኤርትራ ጨኒቑዎም ብስደት ናብ ኢትዮጵያ ክኣትው ምስ ሃመማታት ኢትዮጵያ ኣብ ዶብ ጎፍ ንጎፍ 
ተራኺቦም፡፡ 

ሃመማ-ኢ፣-ንስኹምከ ታዎት? 

ሃመማ-ኤ፣-ንሕና ዳኣ ሃመማ ኤረ? 

ሃመማ-ኢ፣-እሞ ዳኣ ረጊፅኩምዎ ዘለኹም ቦታ ፈሊጡዎም? 

ሃመማ-ኤ፣- እወ ከመይ ደኣ ዶብ ኢትዮጵያ ኢና ረጊፅና ደለና… 

ሃመማ-ኢ፣-እሞ ዳኣ ብደሓን? 

ሃመማ-ኤ፣-ኦይ ምስ’ዚ ሰብኣይ’ዚ ኮይንካ’ዶ ደሓን ድባሃል ኣሎ? 

ሃመማ-ኢ፣- መኒኡ ሰብኣይ እዩ? 

ሃመማ-ኤ፣- ኦይ ንሱ ድዩ ጠፊኡኩም… 

ሃመማ-ኢ፣- /ብቑጥዐ/ ንገሩና እንዶን? 

ሃመማ-ኤ፣- ዋእ ንሱ እምበር …እቲ ወዲ ኣፈወርቂ… 

ሃመማ-ኢ፣- /እናዘከሩ/ ኣሃ ንዕኡ ዲኹም?...እሞኸ ንሱ እንታይ? 

ሃመማ-ኤ፣- ሰላም ከሊኡና…ንሕና እውን ከም ሰባት ተሰዲድና… 

ዝምቢ-ኢ፣-/ብጣይቐት/ እንታይ ኢልኩም ዳኣ? 

ሃመማ-ኤ፣- ድገርም እዩ መዓር ኣምዕሩ ተባሂልና ጡሽ ትኪ ምዕጣን በዚሑና… 

ሃመማ-ኢ፣-/ተገሪሙ/ እዝንስ ዘይትሰምዖ ዘይብላ ሃመማ’ዶ የምዕር’ዩ? 

ሃመማ-ኤ፣-ገሪሙና’ዶሎ ዳኣ ንሱ እንድዩ!! 

 

መቸስ ግፍዕታት ውልቀ መለኽቲ’ዶ መወዳእታ ሃልዩዎ’ዋ ናብ ቀንዲ ዋኒንና ዳኣ!! 
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ባህላዊ ዜማታትናን ግጥምታትናን ሕርየት እዮም፡፡ ኣብ ውሽጦም ዝሓዙዎ ሚስጥር ድማ ጉዳምን ዓሚዩቕን፡፡ ድማ ልዙባት ብምቁር 

ኣገላልፃስ ዝተፈላለየ መልእኽቲ የሕልፉ፡፡ እስቲ ኣብቶም ልዙብ ቃላት ብምጥቃም ስምዒትና ዘለዓዕሉ ባህላዊ ግጥምታትና ክነትኩር፡፡ 

ያኢያ እያ እንተሰሚሩልናን እንተተሓጒስኩምልናን እቶም ባህላዊ ግጥምታትና ብፈጠራዊ ታሪኽ እናጎዛጎዝና ኣመቂርና ክነዘንትዎም፡፡ 

እምንቲ ንዋይን ብልጭልጭን ዘይስድዓ ፅንዕቲ ትግራወይቲ ጎርዞ… 

ኣብ ኢደይ ዘላ ሽቦ’የ 

ነቲ ፍቱወይ’ዶ ክህቦ’የ፣ 

ብምባል በዘን ክልተ ተለላታት.ብ’ሽቦ’ ኣምሲላ፣ቃል ፅንዓት፣ቃልኪዳን…ድንግልናኣን ክብራን ገለፀት፡፡ ካብ’ቶም ሰለስተ “ም”ታት ( 

ምዕቃብ፣ምውሳን፣ምጥቃም) እታ ዝረዘነትን…ብምድርን ሰማይን ተፅድቕ…ፅሩይ ሕልና ተጎናፅፍ..’ምዕቃብ’ እትብል  ነቲ እትፈትዎ 

ብተግባር ገሊፃትሉ፡፡  

ህስስ ዝበለን ፍትወት ስጋ ዘዕወሮን ድማ ከም’ዚ ኢሉ ደረፈ ይብልዋቶ፡፡ 

ንዕናይ ሩባ 

ናብ ሩባየ 

ኢለያ’ማ ኮርያየ፣ 

እማና ክትኩሪ፣…ኣብ’ቲ ሩባ ወሪድካ እንታይ ከምዝፍፀም…ምስ ተፈፀመ ድማ እንታይ ከምዝቋፀር…እቲ ቁፃር ኣብ ናይ መን ማህፀን 

ተቛፂሩ…ድሕሪ ጊዜ እንታይ ከምዝፍጠር ተረዲኡዋ፡፡ 

ግዳስ ሓንቲ ፀብቕትን ክኢላን ኢለንኦ ዝበሃል ኣብ’ዚ ትምልእ ክነብሎ፡፡ ቆንጆ እየን… ‘እነይ ማርያም ንዕአን ክትኩሕል ክትስእል ውዒላ’ 

ዝበሃለለን፡፡ እቶም ሰብኡን ግን “መልከዐኛ ኣበረኛ” ግዲ እናበሉስ..ንጊዚኡ እምበር ንሓዳርስ ኣይምነዩወንን ዝነበሩ፡፡ እሞ ሓደ 

ዝፈትዉወን ኣብ ፀምፀም በረኻ ኣግነዮምወን፡፡ ዉዴታ ክልቲኣቶም ኮይኑ… ኣብ እግሪ ዕረ ነገራት ተኻዊኑ፡፡ ሰብኣይ ተሓጒሶም ካብ 

ጅቦኦም መዝሪጦም ቁፅርቁፅር ኣቢሎም ኣቕራሽ ኣዐቲሮምወን፡፡ ሰብኣይ ርሕቕ ምስ በሉለን ዝዓተርኦ ቅርሺ ቁፅር እንተበላ ብዙሕ..እማ 

ብታሕጓስ…  

ኣብ እግሪ ዕረ 

ዋጋ ቡነይ ቋፂረ፣ 

ኢለን ኣንጒሐን ይብሃለለን፡፡ 

መፃምዳ እውን ከምኣ እሙን ነበረ’ሞ…ኣብ ፅላል ማሙቕ ጉጂ… ብፍቕሪ ተፀምቢሎም እናነበሩ…ፀገም ደገ በሪ ገዝኦም ኣንኳሕኲሑ 

ኣትዩ፡፡ ጎበዝ ኣብ ጥቕኡ ሰሪሑ ናብርኡ ዝሸሽየሉ ምስ ሰኣነ ናብ ስደት ኣማዓድዩ..ገይሩዎ እውን ተሰዲዱ፡፡ ጎርዞ ግጥሚ ኣይፅንቀቓን… 

ናበይ ኢኻ’የ 
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ናበይ ኢኻ’የ 

ዘይሓልፍ’ዶ 

መሲሉካ’የ፣ 

ኢላ ኣስንቆንቆነት፡፡ ደሓር ሕሱም ደበና ፀገም ተገሊሁ ካብ ዝረሓቐሉ ክምለሰላ እውን… 

ሓሪ ሓላፋይ’ዩ ኣታዮ 

ንዓናይ ናብ ዝሓረስካዮ፣ 

ኢላ ብልዙብ ድምፃ ክትዳሃዮ ትኸዉን፡፡ 

 

ሰብኣይ ንሰበይቱ ድዩ ንፈታዊቱ እንድዒ ግን ንሓንቲኣ  ስምዒታ ክትቋፃፀር ዝስዕብ ምልልሳዊ ደርፊ ኣካይዶም… 

ሰብኣይ፣- ኣቲ ሕደጊይ’ዶ 

ሰበይቲ፣-ሃመይ እነይ ገይረ 

            እላጣዐመኒይ’ዶ 

ሰብኣይ፣-እላጠዓመካስ ኣይሕደግይ’ዶ? 

ሰበይቲ፣-ንሱ ሓዲገ’ማ እንዳባሃደራይ’ዶ 

ምናልባት እዚ ባህላዊ ደርፊ ድሮ ድሮ…ከምዚ ሎሚ እቲ ጊዚያዊ ሕማም ዓለምለኻዊ መቕዘፍቲ ኣብዘይኮነሉ ወቕቲ ተደሪፉ ዳኣ ንበሎ፡፡ 

እምበር ሎሚ ዳኣ ኣዞ ዘለዎ ኣካይዳ እንተዘይሃልዩስ…ካብ እንዳባሃደራ ሰጊርካ…’ነበረ’ ‘ነበረት’ እናተብሃለ ሚፅ ሚፅ ክበሃለልካ እውን 

ይኽእል፡፡ ስለዝስ ጥንቃቐ ሻነ እቱይ ምንታይ ‘ሃሊሉያ ዝመፀ… እንታይስ እንታይ ገይርካ ፀዓኖ’ ከይኽወን ምእንቲ፡፡ 

ኣብዚ ኻዓ ለባምን ወረጃን እኽልቲ ሰበይቲ ድየን…ወይስ ውሕልና ኣዴታታ ክትመሃር ሒኽ እትብል ወይዘሪት..ክልቲኣተን ግን በዓል 

ገዝአን ደጊሙ ደጋጊሙ ከይጉድአን…እሞ ኣብዘኢሑስ ሕቕኡ ተጎዝዩ ዓዲ ውዒል ኮይኑ መኣዲ ከይጎድል ዝሓልያ ዝበልኦ እዩ ክኸዉን… 

ኣነኸ ዋዛ ድየ በዓልቲ ገዝኦምየ 

ደርሆይ ሓሪደ እየ ልቦም ልስንድሖምየ፣ 

እህእ…እብዚ እኒሆ ዘረባ፡፡ 

ሰብኡት ብቓርሔት ወይ እውን ብከፈር ዝስፈር ፀገም ክህልወና ይኸዉን፡፡ ( ኣሕዋትና ሓጥያትክን ባዕልኽን ብዝደለኽንኦ መስፈሪ 

ስፈራ)…ሰብኡን ሎሚ እንድዒ እምበር ቅድም እንትብልስ ሕይል ምህር ዝበለት ሰበይቲ ብርሑቕ እያ ተባህርረና፡፡ ምናዳ ምናዳ መልከዐኛ 
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ሰበይቲ’ማ ኣብ ድቃስና ኮይንና ክንምነያን…ብሕልሚ ኣብ ጓጓና ክነሕድራን እንተዘይኮይንና…ውሽጥና ብሓያል ፍቕሪ ጓሃፅ እናበለ ወይከ 

ቀሪብናን ደፊርናን ትንፍስ፡፡ ፅራይ ድዩ ከያንቲ ሜስ ወሳሲድና ርስን’ዶ ይብለና የሎን…ደጊም ኣብ ዝዓመረ ጓይላ ‘ደርፊ ኣንጉሑ’ 

እንተተብሂልና…. 

ኩመልየ ኩመልየ 

ኣቲ ኣይትወልዲ እንዶ 

ኩለን ወሊደንየ… 

ንብል ንኸዉን፡፡ እሞ እታ ኩሕለን  ብደጉሒ ቁንጅንኣ መለፋልፍ ኣጉባዝ እናቖለፈት ኣይ ንዓዲ ንበረኻ ኮይና ብሕታውነት ዝሓየላስ ዋዛ’ዶ 

ኾይና… 

ምሰ’የ ምሰ’የ 

ባዕለይ’ዶ ክወልድ 

ኢደይ መሊሰየ.. 

ኢላ ክተሕፍረናን መልሓስና ክተንክሰናን እያ እምበር፡፡ ‘ኣቱማት ጥንካረይን መልክዐይ እናባህረረኩም ዘይቀረብኩሙኒ…ሃፎፎይ 

ቀረኹኹም’ እኮ እያ ትብል ዘላ? ሰይ ዳኣ ንሓደ ሓዴና ኣብ ልብና ዘሎ ኣውፂእና ምዝራብ ለይንኽእልስ፡፡ 

ንደላይኣ ድዩ ወይስ ብውዕሊ እንዳባ ናታ ዝኾነ ሰብኣያ ኣብ ቅድሚኣ ደው ኢሉ ከምታዎት ከምልኻን ክሪኣን ዝበሃገት…ባህጋ መንቀሊኡ 

ኣኽብሮት’ዶ ንዕቐት ክሳብ ሕዚ ኣይተነፀረን ግን… 

ጥልፊ ኸደነኒ 

ደው ኢልካ ረአየኒ 

ኮፍ ኢልካ ኣውገዐኒ.. 

ዝብል ቀጢን ትእዛዝ ኣስሚዓቶ’ላ፡፡ ኣይረድ እምበር እንታይ ክበሃል ኮይኑ፡፡ 

ኣቲ ሚዘር’የ 

ኩሒለ ስኢለ’ዶ 

ንሃገር’የ… 

ዝበለ እውን ኣሎ፡፡ ኣኻእሎ ኣተሓሕዛ እንተዘይሃልዩ ዳኣ እንታይ ክግበር፡፡ ፅምዲ ዓይንኻ እናረአየ ንኣዞ ንዘለዎም ኣሕሊፍካ ምሃብ እዩ፡፡  

ሰብኣይ፣- መሸላ ሓፀቦ ስገም ገሊላየ 
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             ጓለን ይሃባኒ ክሸላልማ’የ 

ሰበይቲ፣-ውሰዳ ውሰዳ ምስ ኣብዑራየ 

ከምዚአን ዝኣመሰላ ሓላልን ቅንዕትን ሓማት ንኹልና ይዓድለና፡፡ 

ንንግስቱ…ፈላጢት ውሽጡ መተካእታ ዝሰኣነላ…ብፍላይ ኣብ’ቲ ንፈልጦ…ካብኣ ወፃኢ ክፍፅሞስ  ይትረፍ ክሐስቦ ዝተፀገመ ፅኑዕ 

ሰብኣይ…እምበይትኡ ምስ ረሓቐቶ…. 

እምበይተይ እያ ጀነራለይ’የ 

ንሳ ትፈልጦ እቲ ኣመለይ’የ 

ንሳ ትፈልጦ እቲ ሕማመይ’የ 

ንሳ ትፈልጦ እቲ መድሓኒየይ’የ፣ 

ኢሉ ምስቁንቋኑ ሓቁ፡፡ ወይለይ ኩልና’ኮ…ካብ ኩሊአን ኣብ ሓንቲኣ…ፀቒጥና ንመከሉ ሚስጥር እኒሄና፡፡ ሚስጥር ዘይኢትነገር፡፡ 

ሰብኣይ ኬርና ፈትዩዋ…እንተሓቖፋ…እንተሰዓማ…..እንታይዶኾን….እንተፈፀመ ከመይ ኣቢሉ ክመንዋ፡፡ ሓደ ሓደ ሻብ ጊዜ ዝብሉዋቶ 

ድማ ስርሑ ሕንግርጢጥ እዩ፡፡ ኣብቲ ሕማቕ ይነውሕ…ኣብቲ ጥዑም ይሓፅር፡፡ ሰብኣይ ሆየ ኣብ ጥዑም እናሃለወስ ለይቲ ሓፂሩዎ 

ወጋሕታ ኣርኪቡዎ…. 

ተተርኢሰዮ ሽቦ ኣፃብዕታ 

ገና እናበልኩስ ወጉሑ’ዶ ኣታ? 

‘ምውግሑስ ሓቂ እዩ፣ ግንከ ለይቲ ሎምስ ገግዩ እዩ’ ኢልና ኣብ ጎኑ ደው ንበል… ፈጣሪ ኩሉ ኣለም ከምናቱ ዝብሃግ ምቁር ፍቕሪ ሓዳር 

እንተዓደለናስ፡፡ 

ተቖንነዮ እሞ ሓንቲ ብሓንቲ 

ክመፅእ እየ ሓደ መዓልቲ 

ወዲ ኣይተ!! ዋይ ኣብዚ እኒሄኻ ድፍረት!! ክሳብ ሽዑኡኸ እታ ምጭውቲ እንታይ ትኹን?...ዕድመ እንተኾነ ኣብ ዝሓደግካዮ ዘይፀንሕ 

ዉሑጅ፡፡ ሱቕ ኢሉ ንቕድሚት ዕዝር፡፡ እሞ ድማ እቲ ዕድመ ጓል ሄዋን እናተፈለጠ? መልክዕ ረጋፊ…ብልዒ ሓላፊ ዝበሃል እውን 

ብዘይምኽንያት ኣይኮነን፡፡ ስለዚ ኣንታ ከምዚ በሃሊ ኣይተቐበልናካን…ዘንጓሕኻዮ ደርፊ ተቐቢልና ኣይነድምቖን፡፡ 

ኣብዚ ካዓ እኒሀ ምድፋር ክብሪ  ብዝፈጠሮ ቁጥዐ ዝተብሃለ… 

ኣትነይ እነይ ዓባይ 

እላበለኒ ነይሩ 
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ምሳየይ ካብ ልሓድር ኣትዮ ጀሚሩ፣ 

እዛ ዘይምምጥጣን እኮ ሕማም ደሓራ መሪር እዩ፡፡ ብዝኾነ ንእምበይተይ ጥንካረ ይሃበን፡፡  

ናይ መኒኦም ስምዒት ከም ዝሓንገደ እንድዒ ኣይተረደአናን…ናያ ድዩ ናዩ…ንምፅራዩ ስልጣን በላይ ኢልና… 

ታይ እሞ ክገብር’የ 

ታይ እሞ ክገብር’የ 

ኣብ ሞንጎ እግረይ  

ኮይኑ እናበለ ዕግር ግር’የ 

ኣቀራርባ ናይ’ቲ ደርፊ ንወዲ ተባዕታይ እዩ ዝመስል? እንድዕሉ፡ 

ሰብኣያ ናብ ማሕረሱ ድዩ ቆጥቃጡ ጥራህ እናድሃበ ዝረስዓ…ብመረረት ከምዚ ኢላ ደሪፋ፡፡ 

ሓደይ ኣብለኒ ልበይ ልበይ 

ሓደይ ስደደኒ ንዓደቦይ 

ሓፍትኻ’ዶ ነይረ 

ጓናኻ እምበይ፣ 

ግርም ኢላ ሓቂ ብምዝራባ ኣይንፅለኣያ፡፡ ክንደይ ገዛ ድዩ? ሰኣን ቅልዕልዕ ኣቢልካ ተዛቲኻ ከም ጠስምን ድልኽን ምውህሃድ ፀልሚቱ 

ውዒሉስ ፀልሚቱ ዝሓድር ዘሎ? እዚታት እኮ’ዩ  ንምቁር ሓዳርስ..’ሕዳር’ ዘብሎ ዘሎ!!  ኣዞን ኣኻእሎን ይዓድለና፡፡ 

ተቖኒነ ኣልባሶ 

ንዓንዶ ንዓ 

መስሶ፣ 

ተቖኒነ ኣልባሶ ተላኽየ ኣደስየ 

ነቶም በዓል ገዛይ ደስ ከብሎም ደስየ፣ 

ደስታ ይብዘሐለን…ወይ እውን ወይዘሪተይ ደስታ ይብዘሐልኪ…ደስታኽን…ደስታኺ…ናብ ገዛ ኹልና የብሎ፡፡ ኣሜን በሉ…ሰኣን 

ኣሜን’ማ ምርቓ ከምልጥ የብሉን፡፡ 

ግጀት’ዶ ዓድኺ ምስ ድርንቆ  

ሳምረ ዝዓድኺ ምስ ሓረቖ 
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ልበይ ኣጥፋእኽለይ ሃም ጥጥቖ 

ላበይ ኸይደ እየ ልሕነቖ፣ 

እንቱፍ ቱፍ በሎ ሓወይ…ኣሽንባይዶ ፈታዊኻስ ፀላኢኻ እውን ኣይትሓነቕ፡፡ በል ዳኣ ኣስጢምካ ሓዝ፡፡ 

ቅድሒ ፅራይ ሕረዲ ቃቓዊት’የ 

ኣነ ብኣኺ እየ ሓዲገዮ ዳዊት’የ፣ 

እዚኣ ዘርጊ ተግባር፡፡ እዙይ ዛጊድ ቀልጢፍካ ናብ ኣበ ነብሲ ንስሃ፡፡ እሞ ብንስሃ እውን እንተፀርዩ እዩ፡፡ 

ሓመደልካ በሃም’የ 

ለይምኖ እኮ እዩ 

ልበይነይ’ዶ ይበሃል’የ?፣ 

የለን የለን ኣብዚኣ የለናላን፡፡ ሓደ ንሓንቲ፣ሓንቲ ንሓደ ካብዚ ወፃኢ ምዃድ ብጓሓትካ ንጉድጓድ ኣርባዕተ ነጥቢ፡፡   

ኣቲ ጉዕ በርበረ 

ኣቲ ጉዕ በርበረ 

እሪኤኪ ኣለኹ 

ግድሚ ዓይነይ ገይረ፣ 

ኣየወ…እንተተዘሚትካ ዳኣ እንታይ ክዕየ ኾይኑ…ብግድምስ….ብጎንስ…ብጥንቅሊዒትስ…ኮይኑዋ ንሳ እያ ኣብ ቅድሚ ኣዒንትኻ 

ሕልውልው፡፡ 

ኸደ ኸደ ቢለ ከመዓዱ 

መፀ መፀ ቢለ ከሰናዱ 

ኣብ ሞንጉኡ ቀምሸይ ነዲዱ 

ወዲ ዓደይ ንሳ እንዶ ልማዱ፣ 

ኬርና ውነኻ ኣጥፊእኻ ምፍታው እውን መዘዘ እኒሀዎ፡፡ ጥንቅቕ ምባል ሻነ፡፡ ናይ ልብኺ ፈሊጡ ከየሽካዕልለልኪ እማ ዉሕጥ ምባል 

እውን ይለመድ፡፡ መቸስ ከምዚ ብምባልና ‘እሕሕስ እያ ዘይተሓንቀ ይኽእላ’ ተባሂሉ ክምሰለልና እንድዩ?፡፡ 

ሰብኣይ፣-ኣንቲ ተደሪርኪ’ዶ ጉማ ተደረሪ’የ 

           ሻምበል ጉተና ህድሞ ደው ኣቢልኪ ኣብ በሪየ 
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ሰበይቲ፣- ደው ኢሉ ይሕደር እምበር ወድነይ’ዶ ነይሩ’የ 

እማና እምበር ፍቕሪ ብኣስገዳድ እንታይ ግበሩና እዩ፡፡ ንሳ እትደልዮ ኣብ ልባ ኣሎ…ንሱ ድማ ንዘይትደልዮ ይደሊ ኣሎ፡፡ ደላዪን ተደላዪን 

ኣይተጋነዩን፡፡ ስለዚ ኣሽምባይዶ ኣብ በራስ ኣብ ዝባን እምባ ፅበት…እምባ ዳሽን…ወይ እውን ዝባን እምባ ኪሊማንጃሮ ተገቲሩ ብሓይሊ 

ቁሪ ናብ በረድ እንተተቐየረ እንታይ ግዳ!!...እንተ ንሕና ንሓውና ከምዚ ዓይነት ጨካን ፍቕሪ ክጎንፎ ኣይንምነን፡፡ 

እታ ሓፍትና /እተን ሓፍትና/ ቃሕ ኢሉወን ተነቓቒሐን….ተቖናጅየን…ተዃሒለን ተሳኢለን….ኮታስ ንፍቕራዊ ኲናት ተሰናዲኣ 

/ተሰናዲወን/… 

ተሓኒነ’የ  

ተጣሲመ’የ 

ንዓሞ ንዓሞ 

እንታየይ ጠዓሞ  

ኢላ /ኢለን/ ንበይነን መስትያት እናረአያ ጉንእንእ እናበላ ይደርፋ፡፡ ጊዜ ኣኺሉ እቲ ብናፍቖት ዝተደረፈሉ /ዝተደረፈሎም/ ድምር 

ኢሎም፡፡ ኣይግድን ዝነበሩ፡፡ ዝተዳለወሎም ሽሻይ ፍቕሪ ብስርዓት ኣይተቛደሱዎን፡፡ እኳ ዳኣስ ብግልባጡ ሕቑኦም ሂቦም ለጥ፡፡ ጓልያቱ 

ጉህያ /ጉህየን/ ናብ ጉንዲ እዝኖም ፅግዕ ኢለን… 

እቲ ንሶም እቲ ንሶም 

እንታይ ኮይኖም እዮም 

ገፆም መሊሶም፣ 

ብምባል ካዕዎ ምዕሮ ወቐሳ ኣዕሪቓትሎም /ኣዕሪቐናሎም/፡፡ ኣንታይከ ይተዓየ… ንሱ ማለት እውን እቱ ንፈልጦ ብፍቓድ’ምበር 

ብኣስገዳድ ኣይኸዉን፡፡   

ሓደ ሓደ ዕሽው ኢሎም ድዮም ግርህ ዝበሉ ኩሉ ነገር ብቕርሺ ዝዕደግ ዝመስሎም፣ወግሐ ፀብሐ እንዳ ኣቡነ ቅርሺ ዝሳለሙ…ኮታስ 

ብምንታይ ከምትገልፆም ዘፀጉሙልካ ሰባት እኒሄው፡፡ ነቲ ብተኣምራዊ ምህዞኦም ጥንቲ ዛጊድ ሚስጥሮም ተፀኒዑ ዘይተልኣመ ተኣምረዎት 

ሓወልታት ኣክሱም ደው ዘበሉ፣ መሃዚ ቅኒታት ሙዚቃ ሊቀሊቃውንቲ ቅዱስ ያሬድ….ፈላስፋ ዘርዓያዕቆብ….አረ…ብዝገርም ሳይንሳዊ 

ምርምሮም ሬድዮ፣ቴሌቪዥን፣ቴሌፎንን ካልኦት ኣዝዮም ዘደምሙ ምህዞታት….ምሂዞም ንህዝበ ኣዳመ-ሄዋን ዘበርከቱ ልሂቃን 

ዝተፈጠርሉ ኣዝዩ….ክባር…ክባር ልዕሊ ኩሎም ክቡራት ዝኾነ….ውህብቶ ፈጣሪ… 

ኣትንየ 

እቲ ድላይናዶ 

ድላይክንየ 
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ጅንየ ክንህበክንየ… 

ኢሎም ከራኽስዎ ይፍትኑ፡፡ ኣረ ኣይኣዝዝ…እዚ ክንደይ መላምል፣ ወይዘራዝር፣ መኳንንቲ በዓላልቲ…ዝወፅሉ ቅዱስ ተፈጥሮስ ብጀንየ 

ክግመት? ትሩፍ ከምዚ ዝበለ ፅዋ!!  

መውስቦና ዝገልፁ ኣንጉዕ ኣንጉዕ ዝኾኑ ባህላዊ ግጥምታት ብዙሓት፡፡ ወለድና ንሓድነትን ሉኣላውነትን ሃገሮም ዋጋ ዕዳጋ ዘይገብሩ 

ወናማት ምንባሮም ብጥንታዎት ግጥምታቶም ይገልፁ፡፡ ወራድ መርዓ ሁራ እናረገፁ መርዓዊ ዓጂቦም ናብ ዳስ እንትኣትዉ፣- 

ሙናነየ 

ቸቸሙናናየ 

ሶማልያ ምልሻ 

ሶማልያ ምላሽ 

ኩለው ናይናኘየ፣ 

ኢሎም የንጉሑ፡፡ እዚ ዘንጉሑ ዘለው ኣብ ጫፍ ዛላኣምበሳ ኮይኖም እዩ፡፡ ካብ ጫፍ ዛላኣምበሳ ናብ ኢትዮጵያዊ ክልል ሰማል ከተማ 

ቀብሪደሃር ዘሎ ርሕቐት ኣሻሕ ክሎሜትር እዩ፡፡ ወለድና ግን ፀላኢ እንትመፅእ ካብ ሓዲኡ ጫፍ ናብ’ቲ ካሊእ ጫፍ እናተወናጨፉ 

ዝሕልዉን ዶቦም ዝፈልጡን ምዃኖም  ብባህላዊ ግጥምታቶም የዘንትዉልና፡፡ ሎሚ እዚ ባህላዊ ግጥሚ ሁራ መርዓ “ጨሰ አባራው 

ጨሰ” ብዝብል ዕምብሮ ዝኸድን ደርፊ ምቕያሩ ወለድና ይገርሞምን የሐሞምን፡፡ ዝገርሞምን ዘሕሞምን  “ጨሰ አባራው ጨሰ” 

ብምድራፉ ዘይኮነስ…እቲ ዝደርፍ ዘሎ ደርፊ ኣብ ዘይዳሱ ምዃኑ እዩ፡፡ ምኽንያቱ ንሳቶም ዝፈልጡዎ ዝተረኸቡዎን ዝዓበዩሉን… 

መርዑት ናብ ዳስ እንትኣትው 

መፂኻለይ’ዶ 

መፂኻለ’ዶ 

እንትፅበየካ፣ 

መፂኺለይ’ዶ 

መፂኺለይ’ዶ 

እንትፅበየኪ፣ 

ተበሊዑ ተሰትዩ መንድእ /ገዝሚ/ እንትጅመር… 

ወዲ ወይዘራዝር’የ 

ኣብ ቅድሚ ዓይነን ዙር’የ፣ 
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         // 

መኮነን’የ 

ኣብሎም ሃነን’የ 

ኣብሎም ሃነን 

     /// 

ሊላይ ሰብ ረአና 

ሊላይ ሰብ ረአና 

ሊላይ እዮም’የ 

ሊላይ በሎኦም’የ፣ 

    /// 

ለምለምያ ዳሳ 

ለምለምያ ዳሳ’የ፣ 

ዳግም ምውዳሳ፣ 

      /// 

ሃቦ በሎ’የ 

ሃቦ በሎ’የ 

ፈታዊ ፀላኢ እንተሎ’የ፣ 

“ኣንጀቴ” ብዝስመየ ትልሂት እንትበሃል ተረኪቦም ሰሚዖም ዝዓበዩ ወለዲ…ሎምታት ብብልሓቱ ዘይፍለጥ ኣከዳድና ብልሓቱ ዘይፍለጥን 

ድሁል ዉቃበን ሁራን ደርፍን ተሰንዮም መርዑ ናብ ዳስ ኣትዮም… “ሙሽሪት…ሙሽራ’የ” እንትብሃል ‘ምሽላ’ስያ እናሰሓቓ ይሓራ’ 

ኮይኑዎም…ብደጊኦም እናሳሓቑ ብውሽጦም ይሓሩ ይቕምስሉ፡፡ “ተቓሊስና ዝደፋእናዮ ወፅዓ ብገንዘብና ዓዲግና መንነትና ኣጥፍአልና 

ኢልና ኣፍልጦ ሂብና ኣብ ቅርቅርትና ቸይቸይ ክብለና ፈቒድናሉ’ ይብሉ ኣለው ለባማት ወለድና፡፡ ዘረባን ሕማምን ለባማት 

ይሰጠወና…ናብ መፍትሒኡ ይሰደና ኣሜን!!  

መዓዛን መቐረትን ባህላዊ ግጥምታትና መለክዒ ትስእነሉ፡፡ ብስሩ እውን ገላፂ፡፡ ሰበይቲ ብተግባር ሰብኣየን ሓሪረን ኣማሪረን፡፡ ፈለማ እማ 

መኺረን መኺረን…መን ሰማዒ፡፡ “ኣቦይ ቀሺ እንተገዘቱ ሰማዒትየ ጓል እያቱ” ዝተብሃለ’ማ ንሰበይቲ እንድዩ ነይሩ…ኣብ ገዝአን 
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ብዝገጠመን ኣተሓሒዘን ግን እቲ ብሂል “ ኣቦይ ቀሺ እንተገዘቱ ሰማዒ ድየ…ወድያቱ” ይቀየር ካብ ዝብላ ፀኒሐን፡፡ ንሰብኣየን ‘ኣታ ይሕደጉ 

ንየማን ይመለሱ’ እንተበላ ጎይታና ‘እዝነይ ብስምዒ ተወቱፉ’ዩ’ ብዘምስል ይሃሉ ይሃሉ፡፡  

ወይለይ ንሰን እውን ሰብ እንድየን..ከምቲ ንሶም ዝኸድዎ ከይደን…እቲ ናተን ምኻድ..ካብ’ቲ ናይ ሰብኣየን ምኻድ ሕልፍ ኢሉ ኣፍርዩ 

እውን እማ በላ… 

እዞም ሰብኣይ እዚኦምየ 

ላብ ዳስዋ እላበሉስ ናብ ፈታዊቶም’የ 

ወሊደ ፀኒሐዮም ሓላዊ ኣባጊዖም’የ፣ 

ንኣባይ ከምኣ’ያ፡፡ 

ብኣንፃሩ ብፍቕሪ ጠስመን ድልኽን ዝኾኑታ ሰብኣይን ሰበይትን.. ቅንእን ሕስድን ዝጠወፎም ደቂ ሓወቦ ኣብ ሞንጎኦም ሓዊ ክኣጉዱ ናብቲኣ 

‘ ከምዚ እኮ ገበረ..ነዚ ሓቚፍኪ ምሕዳርኪ ከሰርኪ’ ናብኡ ከይዶም እውን ‘ ኣየ ዓሻ ሞኙ ክምስ እንተበለትካስ ህያብ ብሕትኻ ትመስለካ 

ትኸዉን?’ ይብሉዋቶ፡፡ እታ እዝውቲ ኣምየን እዚኹሉ በለካለኽዐካን በርቂ ነጎዳን ተስተብህለሉ ነይራ፣ ደጊም ኣብ ዓዳቶም ኣፍራስ 

ብዘጋልብ ዳስ ዝሰነ ዉራይ ተሰናዲኡ፡፡ ኣብ’ቲ ዳስ እንኮላይ እቶም መላኻዕቲ ተግንያቶም፡፡ ድሕሪ ምብላዕ ምስታይ ‘ደርፊ ኣንጉሕ’ 

ኮይኑ፣ሰበይቲ ሓደው ናብ ሰብኣያ ዘይራ እውን ናብ’ቶም መጋናዕቲ እናጠመተተ..ኣንጎሐት 

ሰብ እናውረ’የ 

ሰብ እናውረ’የ 

ከየባእሰና ሰብ  

እናውረ’የ፣ 

ደቂ-ዓዳ ንዘንጎሐቶ ደርፊ ተቐቢሎም እንትደርፉዎ ዳስ ሓያል ጋሻ ዉሑጅ ከምዝሓልፈሉ ሩባ ብህግምግምታ ሓያል ድምፂ ተጨነቐት፡፡ 

ስምዒትና ኣብ ዘለዓዕሉ ባህላዊ ግጥምታትና ኣተኲርና ልዕሊ እዚ ብዙሕ ምፀሓፍናዋ መዓር እውን እንተበዚሑ ስለዝመርርስ ኣብዚ 

ይኣክል፡፡ ዝኾነ ኾይኑ ግና… 

ሓሊፉ ፀገመይ 

ንዒየ ንዒ ስገመይ 

 ንዒየ፣ 

ኢልና ብሓባር እነዚመሉ ‘ኤልኒኖ’ ዘይብሉ…ርሑስን ሰናይን ክራማት ይግበረልና ኣሜን፡፡  

////// 
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∕ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት ካብ 17 ክሳብ 18 ሰነ 2008 ዓ.ም  ኣብ ዘሳለጦ ካልኣይ ዙር ህልው ኩነታት ዋዕላ ቋንቋታት ትግርኛ ዝቐረበ  ∕ 


