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ኣደ ብርሃን ገዛ ኢያ።ኣደ ማእገር ቤተሰብ ኢያ።ኣደ ቐንዴል ኣብ ጸልማት ኢያ።ኣደ ለዋህ ኢያ።ኣደ ጥበብ ኢያ።ኣደ በዓልቲ ሞያ
ቐመም ኢያ።ኣደ፡ሕላገት ሃገር ኢያ።ኣደ መምህር ደቃ ኢያ።ኣደ ተምሳሌት ጽንዓትን ተወፋይነት ኢያ።እዞም ኣብዚ ተገሊጾም
ዘለዉ፡ኣብ ዝኰነ ሕብረተሰብ ግደን ኣበርኽቶን ኣደ ንምግላጽ ዝጥቐምሉ ኢዮም።
ኣደ ኣብ ምድረ-ሓበሻ ድማ፡ሓለፋ ኣለዋ ዝብሉ ኣለዉ ኢዮም።እዚ ድማ ድኽነታ ጸይራ፣ሽግር ቤተ ሰቲራ ንደርማስ ምዕባለን
ለውጥን ቤታ ከይተሓለለት ወግሐ ጸብሐ ትሰርሕ ምስ ምኳና ፍልይ የብሎ ክብሉ ይገልጹ ኢዮም።ኣብነት ኣብ ሕንዲ፡ኣደ ከም
ዓባይ ተምሳሌትን ዘንግን ተርእይን ትቑጸርን ፊልሚ ማዘር ኢንድያ ማለት (ኣደ ሕንዲ) ኢሎም ብምስራሕ፣ ኣብ ዓለም፡ንባህርን
ተወፋይነትን ኣደ ብመገዲ ጥበብ ካብ ዝገልጹ፡ፍርቒ ዘመን ኣቁጺሩ ኣሎ።ብሓቂ ከኣ ዓለም ብዓለሙ ንሕንድን ነዴታት ሕንድን
ኣብነታዊት ፊልሚ ኰይና ታሪኽ መዝጊብዋ ኣሎ።
ኣብ ምድረ ሓበሻ ድማ፡ግደን ኣበርኽቶን ንምግላጽ ብዙሕ ሳዕ ተፈቲኑ ኢዩ።ኣብ ግዜ ገድሊ፡ ኣብ ሻዕብያ ይኹን ኣብ ወያነ ነደን
ተወፋይነታን ዘርእዩ ሙዚቃ፣ሙዚቃዊ ድራማታት፣ጽሑፋትን ግጥምታት ተሰሪሖም ኢዮም።ኣብ ግዜ ኃይለሥላሴን ደርግን’ውን
ንዕማም መስዋእትነትን ተወፋይነትን ኣደ፡ ግቡእ ቦትኡን ክብሩን ክወሃቦ ተፈቲኒ ኢዩ።ነዚ’ዩውን ኣብ ምድረ-ሓበሻ ኣደ ማለት ሃገር
ማለት ኢዩ ዝብል ስእሊ ብቐሊሉ ትረኽበሉ ምስኽርነት ኰይኑ ዘሎ።ብሓቂ ኣዴታት ማሾ ቤተን ኢየን።ሓንቲ ቤት ጸልሚታ
ጸኒሓ፡ማሾ ክበርኅ ከሎ ዝስመዓካ ሮፍታን እፎይታን፡ርኢካ ብእልፊ ኣእልፋ ኣባዚሕካ ብርሃን ኣደን ዕዙዝ ጥቕሙን ትረኽቦ ኢካ።
ብዛዕባ ኣደ፡ብዙሓት ድምጻውያን ደሪፎም ኢዮም።እታ፡ገጣምን ዜያምን ኣማኑኤል ኤልያስ ዝደረሳ፡ድምጻዊ ካሕሳይ በርሀ ግርም
ገቢሩ ዝደረፋ ደርፊ ‘ኣደይ’ያ ኣደያ’፡ካብ ማንም ሰብ ካብ ሕልና ዘይትኽወል ኢያ።እቲ ናይ ሕዝቢ ዝኰነ ጥበባዊ ዑስማን
ዓብደርሒም ነዲኡ ብዘለዎ ዑዝዝ ፍቕሪ፡’ኣደይ’ ክብል በቲ ጥዑም ድምጹ ደሪፉላ ኢዩ።ኣብዚ ቐረባ እዋን ካብዛ ዓለም ብሞት
ዝተፈለየ፡ህቡብ ድማጻዊ ኣልኣሚን ኣብደለጢፍ ነዲኡ ብዝነበሮ ፍሉይ ፍቕሪ፡ ‘ኢማ’: ኣደ ወይ ኣደይ ክብል ኣዚያ ተፈታዊት
ዉጽኢት ጥበቡ ዝኰነት ደርፊ ናብ ሕዝቢ ኣቕሪቡ ኢዩ።
ዓሚ ካብዛ ዓለም፡ብሕማም ምኺኒያት ዝተፈለየ፡ካናሪ ድምጻዊ ሙሉጌታ በየነ ተኰነ፡ነታ ካብ ግዜ ቁልዕነቱ ዝተፈለያ ወላዲት
ኣዲኡ፡ከምዚ ክብል ኣዚዩሙላ ኔሩ ኢዩ።
“ኣደይ ወላዲተይ፡ጥዕምቲ ወለላ፣
የዕብያትኒ ኢያ፡ንዓይሲ ሓዚላ።
ኣነስ ኣይርስዕዕን፡እቲ ቑውምነገርኺ፣
ክፈድየኺ ኢየ፣ኣደይ እቲ ጻማኺ።
መዓልቲ ነዊሑ፡ከየሐጉስኺ፣
ሓሳባት ኣትዩኒ፡ኣደየ ብእኺ።
ተስፋ ኣይቆርጽን፡ኣደይ ወላዲተይ፣
ከየሐጉስኺ፡ ጽዒረ ካብ ልበይ።”
ብዛዕባ ኣደ ዘርዚርካ ኣይውዳእን ኢዩ።ብሓፈሻ፡ኣደ ንደቃ ዝበለጸት ሕያብ ፈጣሪ ኢያ።ምንም’ዃ ከም ፍጥርቲ መጠን ፍጽምቲ
ኢያ እንተዘይበልና፣99.9% ኣደ ቑውምነገረኛን ንቑውምነገር ዝተፈጥረት ኢያ።ደራሲ ዘነበ ወላ ብዛዕባ ግደ ወለዲ ኣብ ምዕባይ
ደቆም ክዛረብ ከሎ፡ብዛዕባ ኣደ ከምዚ ቢሉ ኔሩ፣ “ናይ ኣዴታት ነገር ንግደፎ፣ምኽኒያቱ ግቡኣን ባዕለን ይፍጽማ ኢየን።እቶም
ኣቦታት ግን ምኽርን ምዕዶን የድልዮም ኢዩ።ኣብነት እናገበርና ኣብ ኣቦታት ዘሎ ሕጽረትን ሽግርን ክንርእይ ኢና።ግን ኣብ ኣዴታት
ከም ሰብ መጠን ሓደ ክልተ ነቲ መስፈሪታት ኣደነት ዘየማልኣ ከም ዘለዋ ክንስሕቶ የብላን…” ክብል ኣብቲ ‘ኣብ ትሕቲ ፀሓይ’ ትብል
መደቡ ገሊጹ ኔሩ።ብልክዕ ድማ 100% ዝበሃል ተዘይኰነዃ፡ኣብ ኣብዝሓን ብመንጽር ደቂ ተባዕትዮ እቲ ዝዓብለለን እጃም ኣዴታት
ወይ ደቂ ኣንስትዮ ብዘይዝዀነ ጥርጥር ንሪመን ይረማረማሉ ኢየን።
ነዚ ሓሳብ ከምጽእ ዝቐሰበኒ ነገር ተሃልዩ፡ቕድሚ ሕጂ፡ ‘ኣደን ፀሓይን’ ኰነ ‘ኣደን ሃገረን’ ዝብል
ጽሑፍ ሓናጢጠ ኔረ፣ካብ ብዙሕ ሰብ ድማ ጽቡቕ ርእይቶ መጺዩኒ ምንባሩ እዝኽር ኢየ።ኣብዚ ቕነ ድማ
መልኣከ ታቦር መዝገበሥላሴ ልበርታ ዝተብሃሉ ኣቦ፡ኣብ መገዲ ጎፍ ንጎፍ ንጓነፍ እሞ፡ብዛዕባ ደቂ
ኣንስትዮ እወንታዊ ኣበሃህላታ፣ምሳሌታትን ኰነ ገለጽቲ ሓሳባትን ተለኒ ይሓቱኒ።ድሕሪ ኢሂን ምሂን
ምብህሃልና፡ኣብ መገዲ ክሓስብ ተቐሲበ ኢየ።ኣቦይ መልኣከ ታቦር መዝገበሥላሴ፡ኣብ ሃይማኖታዊ ትካል
ቤተ ማሕተም ንነዊሕ ዓመታት ብምስርሖም፡ብዙሕ ሳዕ ምስ ጽሑፋትን ምስ ስነ-ጽሑፍን ክዓዩን
ከወግዑን ይዕዘቦም ብምዃነይ፡ነቲ ሓሳብ ሪዕመዮ ተፈላሊና።ንሶም፡ኣቡ’ኦም ጣልያናዊ ኢዩ።ብዝተወልዱ
ጥልያን ተሳዒሩ ብዝኸደ፡ጾር ስድራ ናብ እንግድዓ ኣዲኦም ከም ዝወረደ እፈልጥ ኢየ።
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ግደ ኣደ እቶም ዝገጥሙ፣ዝጽሕፉ፣ዝደርሱን ዝስእሉን ኣዴታቶም ኣብ ሕይወቶም ዝገበራሎም ብመጠኑ ንምግላጽ ዝዓለመ
እምበር ይኣኽለን ኢዩ፣ወይ ድማ ገይርናለን ኢና ኢሎም ከምዘይሓስቡ፡ካብ መብዛሕትኦም እቶም ዝገጥሙ ወይ ዝደርፉ ኰነ
ዜዝሙ፡ ስለትፈልጦም ወይ እቲ ሓበሬታ ስለዘለካ ገለ ስእሊ ትሕዝ ኢካ።ስለዚ፡ብዛዕባ ግደ ኣደ ወይ ኣዴታት ክፈልጥ ብሂገ።ከም
ሰሃሮ ባህገይ ድማ ናብ ሕልፉ ጉዕዞ ሕይወተይ ተመሊስ ብዛዕባ ኣደ ዝሰማዕኽዎ ወይ ዘንበኽዎ ኣብ ማዕበል ሓሳባተይ ከመላልስ
ግድን ኰነኒ።
ብዉሕዱ ኣብ 19 ወይ 20 ክፍለዘመን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታትን ጽላታትን ደርማስ ግደ ዝገበሩ፡ሓደ ብሓደ ምልስ ኢልካ
ማህደር ታሪኾም ምስ እትድህስስ ሪም ኣዴታቶም እቲ ዝዓዘዘ ኰይኑ ትረክቦ ኢካ።ኣብነት፡ጆሴፍ እስታሊን ናይ ሩስያ፡ብሓገዝ
ኣዲኡ ኢዩ ናይ ትምህርትን ዕቤትን መሳልል ተጓናጺፉ።
እቲ ህቡብን ዉርይን ፈረንሳዊ ጸሓፋይ፡ኣሌክሳንደር ዱማስ ፔረ፡ኣብ 1806 ዓምፈ ወድ 4 ዓመት እናሃለወ፡ወላዲ ኣቡኡ ብሞት
ተፈልይዎም፣በዚ ድማ ወላዲት ኣዲኡ ወ/ሮ ሜሪ ሰሼተ ዱማስ፡ሓላፍነት ተሰኪማ ናብቲ ዝበጽሖ ብርኺ ደርማስ እጃም ኣበርኽታ
ኢያ።እንተዀነ፡ጸላም ብምዃና ታሪካ ጎሊሑ ክወጽእ ኣይተገብረን ብሰሪ ቆርበት ሕብራ።
ገብረሕይወት ባይከዳኝ ዝተብሃሉ ጥሕሻ ሙሁር ምድረ ሓበሻ ድማ፡ወድ 4 ዓመት እንከለዉ ወላዲ ኣቡኦም ኣብ ኩናት መተማ
ድሕሪ ምሟቶም፡ጾር ዝተሰከማ ወ/ሮ ሕልፉ ወ/ሣላሴ፡ናብ ፈለገ ሕይወት ክጽንበር ገበራ።እንተኰነ፡ኣብቲ እዋን ኣብ ትግራይ ሓያል
ጸገም ኣጋጢሙ ብምንባሩ፡ብፍላይ እንዳ እንኦም ዓዲ ሎጎምቲ ዘስኻሕኽን ዝእርምምን ጸበባን ዓጸቦን ኣጋጢሙ ምንባሩ (ታሪክ
ወ/ሮ ገድሊ ኣብነት ኢዩ)፣ናብ ከተማ ኣሥመራ ከባቢ ኣባሻዉል፡ደሓር ናብ ባፅዕ ኣምሪሑ፣ካብኡ’ውን ናብ ኤውሮጳ ከይዱ ዘመናዊ
ትምህርቲ ቐሲሙ።ወርቓዊ ታሪኽ ሰሪሑ ዝሓለፈ ሳላ ጻዕሪ እንኡን ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ኣሥመራን ባጽዕን ሰበይቲ ቱርካዊ ዝነበራ
በዓልቲ ዓድዋን ብርሃን ካብ ዝቐሰሙ ሓደ ኰይኑ፡ብርሃን ንሓዋሩ ሂቡ ክሓልፍ ኪኢሉ ኢዩ።
ኣቦይ ጎበዜ ጎሹ ድማ፡ናብ ፈለገ ሕይወት ክኸዱ፡ወላዲ ኣቡኡ ኣይደልዩን ኔሮም።እንተኰነ
ወላዲት እንኦምን እነ እንኦምን ቐላሲ ተራ ኔርወን ኢዩ።ወ/ሮ ደስታ በራኺን ወ/ሮ ጸለላን ሳላ
ክመሃሩ ዝገበራ፡ ኣብ ዘመናዊ ትምህርቲ ምድረ ሓበሻ ብፍላይ ድማ ኣብ ዓድዋ፣ኣሥመራን ባጽዕን
ገዚፍ ታሪኻዊ ዕማም ገቢረን ኢየን።እነ ኣቦይ ወልወልን ዓባይ ሓብቶም መምህር ኣስቴር፣ኣቦይ
ወልደኣብ ወልደማሪያም ኣብ ታሪኽ፣ቋንቋ፣ስነ ጽሑፍ፣ሃይማኖትን ሞያ ጋዜጠኝነትን ኣብ ምድረ
ኣግኣዝያን ገዚፍ ባብ ከርሕዉ ጌሩ ኢዩ።
ዶ/ር ተወልደብርሃን ገብረዝጋብሔር ተኰነ፡ ናብዚ ዘለዉዎ ብርኺ ክበጽሑ፡ግደ እንኦም ወሳን
ኢዩ።ብተወሳኺ፡እተን ከምህሮ ኢየ ኢለን ናብ ከተማ ዓድዋ ዝወሰድኦም ሓትንኦም መምህር
ተበርህ እቲ ጻዕርን መገድን ናተን ምዃኑ መን ኰን ይስሕቶ ይኸውን፧ሃጸይ ቴድሮስ ከ፡ሳላ
ጽንዓትን ተወፋይነት ኣዲኦም’ዶ ኣይዀናን፡ናብ’ቲ ዝበጽሕዎ ብርኺ ተጓናጺፎሞ፧ምኽኒያቱ፡ወላዲ ኣቡኦም ኣብ ግዜ ቁልዕነቶም
ከምዝተፈለዩ ዝፈልጥ ታሪኽ ኢዩ።
እቲ ንመሠንቆ ወይ ጭራ ዋጣ ናብ ዘደንቕ ብርኺ ምዕባለ ዘብጸሐን ኣብ ታሪኽ ሙዚቓ ምድረሓበሻ ገዚፍ ስም ዘለዎ ገብረጻድቕ
ወልደዮሓንስ፡ሳላ ኣላይነትን ኣስተምህሮን ኣዲኡ’ዶ ኣይኰነን ነቲ ጥርዚ ጉዕዞ ሙዚቃዊ ሕይወቱ ተጓናጽፍዎ፧ ብዙሓት ደረስቲ
ሊቓውንቲ፣ጸሓፍቲ፣ሙዚቀኛታት፣ተመራመርቲ ሳላ ደገፍን መገድን ኣዴታቶም ናብ ዝለዓለ ብርኺ ክበጽሑ ምክኣሎም ሰነዳት
ይሕብሩ ኢዮም።እቲ ገሊኡ ሰነዳት ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ንግደ ኣዴታት ወይ ደቂ ኣንስትዮ ጉሉሕ ቦታ ኣይተውሃቦን
ኢዩ፣ገና’ውን ኣይወሃቦን ኣሎ ክበሃል ይኽእል ኢዩ።
ዑስማን ዓብደርሒም ተኰን ደርፊ ክጅምር ከሎ፡ጽዕንቶ ካብ ወላዲኡ ክመጾ ከሎ፡ሳላ መቕርቡን ኣዲኡን ክሰግሮን ክሓልፎን
ከም ዝከኣለ ካብ ጉዕዞ ሕይወቱን ካብ መታዕብይቱን ትግንዘቦ ጉዳይ ኢዩ።ከም እኒ ተኽለ
ተስፋዝጊ፣ኣብራሃም ኣፈወርቒ፣ሓጎስ ወረስ፣ ወዲ ትካቦ፣ዳዊት ሽላን ተበልና ደገፍ ካብ መን
ይረክቡ ኔሮም እንተ ኢልና ጉሁድ ኢዩ።ብዙሓት ሰብ ጭራዋጣ ካብ ኣቦታቶም ዕንቕፋትን
ብድሆታትን ክበጽሖም ከሎ፡ኣዴታቶም ነታ ጭራ ሓቢኤን እንቐመጣ ይኹን ምግቢ
ኣይትሃብኦም ተባሂለን ብስቱር መገዲ እናሓገዛ፡ዓቢ ታሪኽ ከም ዝዓመማ፡ ካብቲ ኣብ ባህላዊ
ሙዚቃ ዝገበርክዎ መጽናዕቲ ከስተውዕሎ ክኢለ ኢየ።
ራሔል ኣስገዶም ትበሃል ምህርቲ ስነ ጽሑፍ’ውን፡ ሳላ ፍናን ደገፍን ኣዴኣ፡ መምህር
ዩኒቨርስቲ ክትኸውን ከም ዝበቕዐት ፈላጢኣን መቕርባን ደቂ ፈሮቪያ ዝፈልጦ ሓቒ ኢዩ።ሰላም
ተስፋይ ትበሃል ስነ ጥበባዊት’ውን ሳላ ደገፍን ፍናንን ኣዲኣ ናብዚ ዘላቶ ብርኺ ክትብጽሕ
እጃሙ ዘይነዓቕ ምዃኑ ደቂ ሑመራ የውግዑካ ኢዮም።ትምህርቲ ናይ ሰይጣን ኢዩ ተባሂሉ ዓቢ ጎስጓስን ምልዓላትን ክግበር፡እቶም
ብዓይኒ መርፍእ ሓሊፎም ዝተምሃሩ ዳርጋ ኩሎም ብሳላ ስንቒ ኣዮካ ዝወደይ! እዮኺ ዛጓለይ! እናበላ ዘምህራን ዘስተምሃራን
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ቐንዴል ዝነበራ ኣብዝሓ ኣዴታት ኢየን።ታሪኽ እኒ ኢቴገ ጣይቱ፣ኣደይ ዘይነብ፣ወ/ሮ ድንቕነሽ፣ወ/ሮ ዋገየ ዓድዋ፣ጸሃይቱ
በራኺ፣ኣምለሰት ኣባይ፣ንግስቲ ሓየሎም፣ማርታን ወዘተን ምስ እንዕዘብን ኣንኽሮ ሂብና ምስ ነስተብህለሉን፡መሰረቱ ዓሚዩቕ ኣሰር
ኣዴታተን ትዉፊታተን ምኳኑ ብዙሕ ጻዕሪ ዘድልዮ ኰይኑ ፍፁም ኣይትረክቦን ኢካ።
ኮመዲያንን ዓሊ፡ታሪኹ ምስ እንውከስ፣ ፣ኮመዲያን መምህር ሰሎሞን፣ማህደር ታሪኹ ምስ እንጉርጉር፣ቻርለስ ይኰን ተስፋየ
ካሣን ካልኦትን ኣብ ሓልዮትን ፍናንን ኣዴታቶም ዝተሰረተ፡ጽኑዕ መሰረት ምዃኑ መን ኰን ይስሕቶ ይኸውን፧
እስከ ንሓዋዝ ደርፊ ተሾመ ወልደማሪያም ቆንጪበ፡ ንገለ ክፋል ግጥማ ናበኩም ከብላ።
“ጽላለይ ሓበነይ፡ሰታሪት ሽግረይ፣
መዕቖቢት ሕይወተይ፡ኣደይ ወላዲተይ።
ጽላለይ ሓበነይ፡ሰታሪት ሽግረይ፣
መዕቖቢት ሕይወተይ፡ኣደይ ወላዲተይ።
ወድ ሰብ፡ክፍጠር ኣብ ዓለም ክነብር፣
ብዘይ ወላዲቱ ከመይ ኢሉ ይከብር።
ስለዚ ንፍለጦ፡ሚዛን ናይ ወላዲት፣
ኩሉ ግዜ ሰሓቕ ዝመጻ፡ ጸዋሪት።”
ካብዛ ከፊላዊት ግጥሚ፡ኣደ ጽላል፣ ኣደ ሓበን፣ኣደ ሰታሪት ሽግር ምዃና ትገልጽ ኢያ።መዕቆቢት ሕይወት ከም ምኳና፡ብዘይ
ወላዲት ከመይ ኢልካ ክንበር፣ኣብዛ ዓለም፧ ስለዚ፡ኣደ ጽላል፣ሓበን፣ሰታሪት ሽግርን መዕቆቢት ሕይወት ኽንዲ ምዃና ሚዛን ኣደ
ክነፈልጦ ይምሕጸና ኢዩ።ነዚ ዘይቅበል ሰብ ኣሎ ምባል ይከብድ ኢዩ።
ኣደ፡ብርሃን ገዛ ምኳና ገሊጽና ኣለና።ኪንዮ እዚ ኣደ ፀሓይ ኢያ ኢልና ኣለና።ብዘይ ፀሓይ ዓለምና ከመይ ከምትኸውን ርዱእ
እመስለኒ።ብዘይ ኣደ ከ፧ ሃገር’ዶ ትዓቢ ኣደ ዝብል ክትዖ ይመጽእ ኢዩ ብፍላይ ኣብዚ ምዕቡል
ዘመን።ኣነ ከም ኣነ ኣደ ልዕሊ ሃገር ኢያ በሃሊ ኢየ።ኣደ ልዕሊ ሃገረይ ኢያ ንዓይ ኢሎም ካብ ዝምጉቱን
ዝካቱዕን ሓደ ኢየ።ነዚ ዘይቕበሉ ብዙሓት ከም ዘለዉ እፈልጥ ኢየ።ግና ግዳይ ምርጫን መሰልን ካብ
ኰነ ኣነ ነታ ኣደይ ልዕሊ ሃገረይ ትብል መሪጸያ ኣለኩ።ንስኩም ከ እንታይ ትብሉ፧ ሃገር ትዓቢ ልዕሊ
ኣደ ተብልኩም።መስለኩምን ምርጫኹምን ኢዩ።
ሓበሻውያን ንሓንቲ መዓልቲ ፀሓይ ተጠፊኣ ከመይ ኰን ይብል ይኸውን፧ ኣብ ምንታይ ኰን ይኣቱ
ይኸውን፧ ኣብዚ ዘመን’ዚ፡ገለ-ገለ ተመራመርትንን ኣስተንተንትን ጸልማት ዝፈትዉ ከምዘለዉ እፈልጥ
ኢየ።ሓንቲ ጓል ሓበሻ ናይ ዶክትሬት ምስኽር ወረቐታ ንምርካብ፡ኣብ ትገብሮ ምርምር፡መቐረት
ጸልማት ዝብል ዛዕባ ከም ዝሓዘ ዓሚ ካብ መሓዙታ ሰሚዔ ኔረ ኢየ።እዞም ጸልማት ጽቡቕ ጎኒ ኣለዎ
ዝብሉ ኣካላት ወይ ዉልቐሰባት ዝህብዎ ምኽኒያታት ኣለዎ ኢዩ።ከምቲ ብጸልማትን ብሽግርን ዝሓለፈት ነፍሲ ንብርሃን ጽቡቕ ገይራ
ተስተማቕሮን ከም ኢራብ ትናፍቖን፡ ዝሕላገቱ ኢዩ ክብሉ ዝካትዑ ኣለዉ ኢዮም።እሞ ደኣ፡ኣደ ዘይብሉ ቤት፡ፀሓይ ዘይብሉ ምድሪ
ቤት’ዶ ንበሎ፧
በሉ ኽቡራትን ኽቡራንን፡ብዛዕባ ኣዴታትና ማእዘር ሕይወትና፡ ጀሚረዮ ኣለኩ እሞ ግርም ገቢርኩምን ዝግብኣን ዘበለ እኳ
ታእላው ዘይብሉ ተኰነ በብዓቕምኹም ዘዘለኩም ክትውከፉ ኽላቦ እፈቱ።በዛ ናይ ዑስማን ዓብደርሒም ደርፊ ድማ ክፍለየኩም’የ።
ኣብዛ ዓለም፡ኣላይተይ፣
ኣደይ’ያ ኣደይ ወላዲተይ።
ኣብዛ ዓለም እወታ፡ኣላይተይ፣
ኣደይ’ያ ኣደይ ወላዲተይ።
ምስጋና ይብጻሕኺ ዝለዓለ፣
ካብ ልቢ ዝነቐለ።
ወላዲት ጻማኺ ክፈድዮ…
ጠኒስኺ ወሊድኺ ከይኣኽል
ሓቒፍኺ ኣጥቢኺኒ
ስጋብ እግሪ ዝተኽል ሓዚልኺ
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