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ምስ ሓንገርኩዎ!!!  
ብ ክንፈ አብርሃ (ዶ/ር) e-mail: kinfeab@yahoo.com 

ኣንቱም ሰባት እዜኒ ይትሰምዖ የለን፣ 

ምዕቃን ግዱ ኣፀጊሙ ነዊሕን ሓፂርን፣ 

ኣብ ቦቱኡ እዉን የለን እቱ ምምዜዚን፤ 

 ኣነ እነዉሕ ይብለኒ ኣሎ እናዯጋገመ፣ 

 ብቃሕ ይብል ረባ ኣእዚነይ ፀሚመ፣ 

 ብሑሰትን ቃልዒለም ረባን ርእሰይ ሓሚመ፤ 

ዕፅፍ ኣቢለ ሑቐይ፣ 

ከም መዯያይቦ ተጠቒሙ ብርከይ፣ 

ምስ ኣዯየብኩዎ ናብ ማእገረይ፤ 

 እወ፤ ተዯጊፉ ምስ ዯየበ ንላዕሊ፣ 

 ኣብ ማእገረይ ኩጢጥ ምስ በለ ከም ጓል ላዕሊ፣ 

 ኮፍ ምባሉን ምድልዲሉን ገና እትየረገገፀ ብዕሊ፤ 

እወ ምስ ሓንገርኩዎ፣ 

ንባዕለይ ትሕት ኢለ ንዐኡ ምስ ኣዯየብኩዎ፣ 

ካብ መሬት ኣልዑለ ኣብ ዜምነዮ ዜነበረ ምስ ሰቐልኩዎ፤ 

 ዜተጎሳቖለ ማእገረይ ከይኹርኮሖ ኢለ ሓዙነሉ፣ 

ጨርቂ ኣምፂአ ከም ጠይቂ ጎዜጕሉ፣ 

ሸተት ኢሉ ከይፀድፍ እዉን ድሊ ድጋፍ ገይረሉ፤ 

እወ፤ ብርከይ ረዜ ረዜ እናበለኒ፣ 

መሓዉራተይ ኩሉ እናጠለመኒ፣ 

ከየስተማሰልኩ፤ ተፀሚመ ዋላ ይኽበዯኒ፤ 

 ተሸኪመዮ ኩሉ መሓዉሩ፣ 

 ሓመድ ከይፅየቕ ጠልጠል ኣቢለ ኣእጋሩ፣ 

 ፍፁም እንተየማረርኩ ኹሉ መጋብሩ፤ 

ምስተዯላዯለ ኣብ ማእገረይ፣ 

ኩነታት ተገላብጦ ምስ ኮነ፤ ኣነ ብታሕቲ ንሱ ብልዕለይ፣ 

በእዲዉ እናዯራረ ጨጉረይ፤ 

 ምስ ቁመተይ ቁመቱ ዒቂኑ፣ 

እንተረአዮስ ለካ በበይኑ፣ 

ኣነ እነዉሕ ክብለኒ ጀመረ ዯኒኑ፤ 

ኣንታ ሎሚስ ይስማዕ የለን፣ 

ኮይኑዎ ተሪፉ ግዱ እዩ ምምዜዚን፣ 

ኣፀጊሙ ግዱ ምፍላይ ነዊሕን ሓፂርን፤ 

 እንታይ ይገበረ ኢልኩማቶ እዘ ወዱ በይዚኖ፣ 

 ኣነ ኣእጋረይ መሬት ሒዘ ናቱ ኣብ ኣየር እንትንኖ፣ 

ካብ ሱሩ ምርኣይ ገዱፉ ለላዕሉ ጥራሕ እንድዩ እናዒቀኖ፣ 

እንታይ እዮም እባ ዜፍክሩ ብዘሕ ዜልፍልፉታ፣ 

ሰማይ ሰማይ ተንሳፊፎም መሬት ይሕዘታ፣ 

ተተሓንጊሮምስ ኣብ ላዕሊ ኾይኖም ዜብሉ ቱታ፤ 
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 ተገላቢጡ ድዩ ሎሚ እንታይ ጉደ፣ 

 ከምዘይ ዜበለ ፈኸራኸ ኣበይ ዒደ፣ 

 ብኣካል እንተይነዉሐስ ብመልሓስ ምንዋሕ ተለሚደ፤    

ዋላ እንተሓንገረ ንካልኦት፣ 

ኣብ ይቁመቶም እንተወሰኸሎም ንዉሓት፣ 

እቱ መሓዉረይ ግን ፍፁምኣይተሸምረረን ኣይነከየን ቁመት፤ 

 ሓፍ ኣቢለ ሓንጊረ ናብ ማእገረይ ሰቒለዮ፣ 

 ኣብ ብርከይ ረጊፁ ንላዕሊ ኣዯይበዮ፣ 

 ምእንተ ኽልተ‟ይና ኢለ ፅቡቕ ገይረ ሓንጊረዮ፤ 

ዯሓር ኮፍ ምስ በለ ኣብ ማእገረይ ኮይኑ፣ 

ኣነ እነዉሕ ዯኣ በለኒ ቁመቱ ምስ ቁመተይ ዒቂኑ፣ 

ለላዕሉ ጥራሕ እምበር ነቱ መሰረትስ ወይከ ምርኣይ ስኢኑ፤ 

 እንትሪአኒ እንተሎ ንሱ ኮይኑ ብላዕሊ፣ 

 ኣብራኸይ ከም መዯያይቦ ተጠቒሙ ምስተሓንከበ ብዕሊ፣  

 ቆልዒ ዜኾንኩ ግዱ መሲሉዎ ገና ይወንወንኩ ህፃን እግረ ተኽሊ፤ 

ብሱሩ ኸባ ካብ ዒንተዎ፣ እወ ካብ ብጋኑኡ፣ 

ክነዉሓለይ ኢለ ዶ ኣይኾንኩን ባዕለይ ሓንጋሪኡ፤ 

እምበር እንተኸም ባዕሉ እማ ይፍለጥ እንድ‟ዩ ኣሳድሩኡ፤   

ታይ ዯኣ ግበር ይብለኒ ኣሎ እናዯጋገመ፣ 

ይዕኮት ወይከ ይድህሰስ ከም ናይ ሓጋይ ግመ፣ 

ብናቱ ረባን ጃህራን እኮሞ ኣእዚነይ ፀመመ፤ 

ኣነ እነዉሕ ዜብል ረባ እባ እንታይ ኣምፀኦ፣ 

ሓሶት ረባ ኣይድንቅን ንኽትሰምዖ፣ 

ካብ ከምዘይ ዜበለስ መሓረና እግዙኦ፤  

እንታይ ዯኸ ኣለዎ እዩ እንተነዉሐለይ ንሱ፣ 

ኣነ እኮ ዜተረባሕኹሉ ጉዲይ ኣይነበረን ካብ‟ቱ ምንኣሱ፣ 

እምበር ኣይ ክንዱ ብተይ እንዶ ዜኾን ኩሉ ነብሱ፤ 

ካብ ቀዯሙ ዶእሞ ኣይንነዉሐለይን፣ 

ኣነ የርክቦ ተመጣጢሩ ኣይነዉረዯለይን፣ 

ሓጋዜየ እኳ ንኾነ ክሳዕ ኽንድኡ‟ዉን ኣይነፀገመለይን፤ 

 ሓዯ ነገር ግን ኣሎ የስተብሃለሉ ንሱ፣ 

 ይተዒቦ እወ ስከሮ ክሳዕ ዜስሕት ኩሉ ነብሱ፣   

 ዋላ እኳ ዜነውሐ እንተመሰሎ ካብ ርእሰይ እቱ ርእሱ፣ 

ኣነ ብክልተ እግረይ ንመሬት ኣዯልዱለ እንትረግፃ፣ 

ኣብ ደልደል ከዉሒ ጠጠው ኢለ ይ ኣብ ሑፃ፣ 

ከምኡ ኢላ እያ እምበኣር እታ ቁመቱ ካብ ናተይ በሊፃ፣ 

እንታይ ዯኣ ኾይኑ ኣሻዕ ረሲዐዎ፣ 

ኣይፈልጦን ነይሩ ዯኾን ካብ ብገንኡ፣ እወ ካብ ብዒንተዎ፣ 

ኣብ ሰማይ ሸለዉለው ኢሉ ምህላዉ ግዱ ምስትብሃል ኣብዩዎ፤ 

ኣነ እነዉሕ፣ ኣነ እነዉሕ ይብለኒ ኣሎ እናዯጋገመ፣ 

እቱ ይጥርጠር እቱ ብሱሩ ይሕመ፣ 

ብሓሶት ረባ ኣእዚነይ ፀሚመ፤ 

 ኣብ ማእገረይ ተኾይጡ ምስረኣየኒ ንቑልቁል፣ 
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 እንታይ ዯኣ ረኸቦ ከም መርዶፋ ዜብለል፣ 

 ኣነ እየ እኮ ዜነዉሕ እናበለኒ ሓዱሩስ እናዯገመለይ ዜዉዕል፤ 

እምበኣርከስ ቀቁመትና ይተዒቀን ብጉቡእ፣ 

ኣናብስ ይመስክሩ ድሕር ይበሉ ኣዚብእ፣ 

ሓቅሓቁ ምእንታን ክንዚረብ ይብላ ሕብእብእ፣ 

 ይምፃእ ዯጊም እቱ ሳንቲሜትሮ፣ 

በዒል ዕሩይ ኢድ ነዒሞ መትሮ፣ 

ዯጊም ህዜቢ ንክፈልጦስ ሓቂ ሓቁ ዯኣ ይነገሮ፤ 

ፍረድ እስቲ ሓቀኛ ፈራዱ ዒቅኖ ብዕሊ፣ 

የድንቁረኒ ኣሎ እቱ ግናይ፤ „ኣነ እነዉሕ‟ በሃሊ፣ 

ካበይከ ኣምፀኦ ኣይናትናን እዘ ከምዘይ ዜበለ ባህሊ፤ 

ይነገር ብዕሊ መን ከምዜነዉሕ ካብ ክልቴና፣ 

ጎኒ ንጎኒ ብምዃን እንተተዒቓቒንና፣ 

ምትሕንጋር ተሪፉ በባዕልትና እንተኾይንና፤ 

ኣቧኾራ ሎሚ በን ክንዯይሰብ ኣዯናበረ፣ 

ብይ ኣልኮላዊ መስተ ንብዘሕ ሰብ ኣስከረ፣ 

ሕንኽ እንተይበለ ክንዯይ ሰብ እባ ሓስዩ መስከረ፤ 

 እወ፤ ሁቦብላ ሎሚ በን ክንዯይ ኣተዒዚበና፣ 

 ጎጆ ኸታቲ ከምዜበሃል ተዒፂና ዜነበርና ኣብ ገገዚና፣ 

 ናብ እኩብ ወፂኡ ተቐልዏ ገበናና፤ 

ዯጊም ኣነ ኹሉ የለኹሉን፣ 

ምስ ይ መወዲድርተይ‟ዉን ኣይወዲዯርን፣ 

ብ “ኣነ እነዉሕ” ዜብል ድምፂ እዉን ክድንቁር ኣይዯልን፤ 

 ሓንጊረዮ እዉን እንድሕር ኣመዒድዩ ይሪአለይ፣ 

 ብሩሑቕ ዒብሎኽሎኽ ዜብል ኣቧኾራ‟ዉን እንድሕር ይሕብረለይ፣ 

 ዯጊም እቱ ዜገብሮስ ኣለኹሉ ባዕለይ፤ 

ኣእዚነይ ፀራሪገ ብሙልየን ካብ‟ቱ ዜተዋህለለ ዐኲ ሓሶት፣ 

ኣዑንተይ ሓቢሰ ካብ‟ቱ ይዚሪ ንብዒት፣ 

ለይቲን ቀትሪን ክሰርሕ ጀመርኩ ብይ ገለ ትህኺት፤ 

ኣመስከርኩ ዲግም፣ 

ጀመርኩ ከም ኣመለይ ሰማየ ሰማይ ክሃምም፣ 

ካብ ዕንዜረ፣ ዕዉረን ንህቢ ኣድጊን ተገላጊለ ጀመርኩ ዕንበባታተይ ክቐስም። 

ከምዕር እየ ገና፣ 

ጠጥዐሙ ክብርበር ቆፎና፣ 

ሸዊት ብሸዊት ክኾን ገዯናና፤ 

ንዐኡ እዩ ነይሩ እዘ ኹሉ ምፅማም፣ 

ዋላ “ኣነ እነዉሕ” እንትብለኒ ኣእዚነይ ክሳዕ ዜፀምም፣ 

ርግፀኛ ስለዜነበርኩ እየ ኣግፊሐ ከም ዜዒምም፤ 

እፈልጥ እኮ እየ መዒዜ ናበይ በበይ ኣቢለ ከምዜተምም። 

ዯጊም ንካልኣይ ጊዛ ፍፁም ኣይፈቅድን፣ 

ባዕለይ ምስ ባዕለይ ክቋራቖስ ጊዛ ኣየባኽንን፣ 

መዶሻ ሒ ፃፀ ከጓዪ ኣዯዲ ኣዚብእ ኣይኮንን።   


