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Part 4-ሄቦ - Elegy 

Kifleamriam Hamde:  
ጋሩ ይና ብራ: እማናኻ ገሬ ንኪኻ ከታባ ዳብራ 
ተኪኤ ክርላኒ ጃቢቱዂግራ ኒራ 
ክሩዂ ይስቶ ሳብስተጋዂ ግራ 
አልብድነኩንካ ከብትነ ደምቢራ 
 
ኩ ፈለኻ ሀልያዅ ኣርባ ኤጠራብሰና 
ኣን ኒዀርስክ ቋልሊ ታዊህ ኩሰና 
 
ገኒዅ ኣኺ ገድም ጀነትኹራ ሻትክ 
ጐሀይድሩዅና ይነት ብሊን ናትክ 
ናድከልድ ፈርዱዅ ኣኽርነዲን ሻትክ 
ጪወዲ ወረባዲ ዳበሪኮውዲሲ ኤማን ኡውኒ 
 
Kafel Negasi:  
ከበር ምቊላ! 
ይና ለፈክ ልኩኰል ሓረጥሱዅ፥ይና የው ኮሸሽቱዅ 
ይና ኤማን ሰልብስቲዅ 
ተኪኤ ኩሲርና ኣኹዅና ይትምና 
ኩጪዋስኻ ኪሰሪሲ ደበስኒ 
ኩትኻ ሻትካንዲ ፊዅድኒ። 
 
ምሉእ ወልደዝጊ: 
ገርበሻዲ ጉባዲ 
 
ተኪኤ ፡ ተኪኤ፡ ዎ ተኪኤ 
ክራ  ምቊላ ፥ ንሰነማ እንከኤ 
ጃብራማ ጃቢትሮ፥ ህጃም ክረጋዂ ባርዶ 
ኣበስተጋዂ ጎቅ ባርድዂ፥ ኩዲመር ኮል ካርዶ።  
 
ውጋህ ኣኽኒ ክራ፣ ብታ ቊኒ ሸሸባ 
ሰማዲትሲ ቀንጠጦ፥ ንኪ ሰስዂ ኣረባ 
ገርበሸዲ ጉባዲ ፥ ዋስድንዂማ ከበርሲ 
እንታ ስርሲ ሓንቀልቀልዶ ፥ ከራዂ ግን የው የውሲ።  
 
ዲመር ጨነትና ፥ ደለብሱ እንተዳግ  
ኣስተርሖ ግንጅላ ፥ ገንጂስለሉ ኒባብ 
ደንድኒ ጠጥዕድንዂ፥ እንታ ከለብ ተከውሶ 
ኒስድቅዲ ቲዃዲ ፥ እንተዳግ ጀርበብሶ። 
 
ይላኒ ቂልስዂን ፥ ወሪ ይከስ ገረርዂ 
ደርብ ሺርዂለ  ፥ ታሚታዂ መረርዂ 
ገርበሸዲ ጉባዲር ፥ ሕላጋት ጠፍሕሮ 
ጠሓላሎ ኣኽጊን ፥ መጋልብልድ ፍሮ።  
 ኩትኻ ዲመር ጀነንትሊ  
 ኩጪወድኻ ሰብርዲ ኤማንዲ። 
 
Selim Adhana 
ውራ ይራዅን እምፋ በደሊ 
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ውራ ይራዅን አምፋ ዋሰሊ 
ከቲና ግን ይሮ በደሊ 
 
በደለሊ ዋሲ ማ ይርዅን 
ክነሱራ ይና ጊራማ ለብዅን 
 
ክንሱራ ግን ትክሰ አወያ ክንሱራ 
ልቱይ ግን አለመክ ኪሰሪት እሱራ 
ሕንጁራ ግን ትክሰ ኒልጝን ገበሩራ 
ጣፍሕ ኒወራት አመሪሲ እክቡራ 
ገድም ብርፍ ይሩኽ እምንዲ ክንሱራ 
ስኻድ ፈርዱኽ ግራ ኵፈላኸ ዋንቱራ 
ሓምደ ግርጋ እንትጊኒ መሠሊ ይስቱራ 
ኵሱጝ ጔኽ ግን ደርብ መርሓኽ ድውራ 
አርበሺሰና ግን ዲማ አወት ብልኵራ 
ጉቢሰና ግን ዲማ ኵወቀይ ቑጡራ 
ኵዓቅም በቀቅግሪ ጨንቀቅሮ እውራ 
 
ብርፍ ይሩኽ ገድም እንደ ዳሕነድ ዔሪ 
ይናዲ አርግራዅሲ ኒረዱዲ አሪ 
ሻትካንዲ መጢትሮ መስከብ ጣፊሕሊ ሓደሪ 
 
ጃር ኒላውሊ ከለብሮ ያሪውዲ እሲንኵት 
ኵሰፈላልዲ ፈርዱኽ ኒረድኽ ትክይንኵት 
ኵፈላኻስ ቑጥዶ ኲስጝሲ ጉድንኵት 
መራ ሰሚዅሲ ይኽር ጃር ብድንኵት 
 
ውራ ዋነ እዲኒል ክራ ይና ሙነት ግራ 
ኪሰሪት ባርንን ይና ግሪል ኒደንጎባ ኒን ግራ 
ኤማን እሳ ኒስናት ክራ ህምባዅ ግራ 
ተከኤር ሰና ያኽ ዲማ ህምባኽ ግራ 
ፈላኻ ኒ ባራኽ ምኺር ሰጋኽ ግራ 
ጃር ትክያዂል ከለብርኒት 
ይነዳ ኤማንዲ ሠብርዲ እውኒ 
ኒፈላኻ ቑጥኒ .. 
 
 
 
 
Fitsum Asfaha 
ብሊናር የተምዅ! 
 
ዳበሪ-ሩ ከውድ ሓበርድንዅማ፡ 
ብሊና ጃህራይኻ መውዒ ፍድንዅማ፡ 
ድይስፖራ ዲባኻ ወሸቓ ገምድድንዅማ፡ 
ተኪኤ ግን ክራዅ ብሊና ጀመራ። 
 
ሴፍሲ ላምሳ ሕረምድ ይድኖ ሄቦ፡ 
ጊራ ኒል ጨግዕስተናዅ ግን ለቦ፡ 
ጃሮይ እንተረኩካ ኩዳን ክሮ፡ 
ብሊናር ግን የተሞ፡ 
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ይኖ ሸምበርድኖ። 
 
ብሊናር የተምዅ! 
 
የዋ ብሊናር የተምዅ፡ 
ረበብስዅ ኣኽዅ የቲም ሸጐራ፡ 
ክንተዅሲ በ ካምቢትዅ ወረባ፡ 
ኰድጚሳዅልድ በዀርዅ ጀ'ገና ሽማገለራ፡ 
መቕርሓዅልድ በጠልቲ ባይኦራ ኢትየራ፡ 
መገለይሲ አርእምቢዅ ኒግናይ ኒዳብራ፡ 
ዩ ሰጘው ተኪኤ ዓሊበኪቲ ወንቀራ። 
 
ብሊናር የተምዅ! 
 
የዋ ብሊናር የተምዅ፡ 
ሸለክለካ አምርልድ፡ 
ተምነትሳዅ ሕሳንልድ፡ 
ዲማ ጅብራዅ እንጅቢናር-ልድ፡ 
ጨንቃቕሶ ድⶖስተጋዅ ምርግዲልድ፡ 
ፈታይዲ ኣባይዲሲ ረቀብሳዅ ራሕመትልድ። 
 
ብሊናር የተምዅ! 
 
የዋ ብሊናር የተምዅ፡ 
ኒህጃምልድ ኒጋብልድ፡ 
ኒሕላገትልድ ኒክቱብልድ፡ 
ዩኒኮድ ጉግሲ ከኸራዅልድ፡ 
ዳበርሪ ሰቐርሲ ገበራዅልድ፡ 
ብሪ-ጉርድ ብሊናር መታን ሰገራዅልድ። 
 
ብሊናር የተምዅ! 
 
እርግዅካ ገሪው ተለምረው፡ 
ኩከውድ ኣኽሮ ይሮ ሓለንደው፡ 
ዓቅትራ ይግሪ ንጃብ ፍሪስረው፡ 
ንኪትልድ አመሪ ይሩ ደልም አር-ግረው፡ 
 
ክራ ከብተጋዅ ኣኾሰና፡ 
መጨጭድለካ ኩሽዅዳ ኩሺሽድሮ ጋሺትና፡ 
ጐሀይድዅካ ተመምድግሪ ኩባርና፡ 
ክሪ-ፈንክል ይከውድ ይሮ ሓሰብና። 
 
ተፋነይርዅ ይሮ ከብተውሲ መልእደና፡ 
ደምበር አሰልድ ኣኽሮ አምር ፈደና፡ 
እማ ተባተክሮ ፈርዶ ደንቢ፡ ሓለፍኒ ኪሰሪ፡ 
ካና እንቲ ተከልደሪ፡ ኣኽርንሪ ዲማ ፍሪትረሪ፡ 
ግናይዲ በሀርዲ ንርትል ሻሚተሪ፡ 
ዓወድ-ዲ ምሁርዲ አምር ሊኩረሪ፡ 
ኣኽርንሪ ኩሱጝሲ ዲማ ጉድረሪ። 
 
ብሊናር የተምዅ! 
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የዋ ብሊናር የተምዅ፡ 
ተኪኤ ወንተረጋዅል ጋሺቶሰና፡ 
መጋልባ ዓንቀይ ትዎ ዋሰሊ ዮሰና፡ 
ብሊናር መጎበር በሰና። 
 
ብሊናር የተምዅ! 
 
ኩትኻ ከለብርንኩት ጀነትሊ፡ 
ከብተውስኻ እውንኒ ኤማንዲ ሰብርዲ። 
/ፍጹም 
 
Ghirmay Tekie 
ኣባይካ ክንሱራ ተኪኤ 
1.ጀሎሲ ሙሉኹድ ኣርባ ሰረርቲ የናኹ እምንማ? 
እንጪናቅሲ ጊራ በሀር ለቡኽ ይስታኹ እምንማ? 
ብሊና ወረባ ካንቢቱኽ ይስታኹ እምንማ? 
 
2.ዉራ ተኪኤ ህምበኩን ይሩ ምልዳኹን: 
እንተረኩን ይሩ ደርብ ቀየርዳኹን: 
ኩምጨት ደለይድጊ ናድካ ኮል ዐርድኹን:: 
 
3.ብርፍማ ይርኹን ኩታሚት ወክትል: 
ኒፍቃድ ኣኽኒ ኒድማ ቱኖ ምጉትል: 
ኣበደን ምኺርሰላ ኩወቀይ ኣኽን ኩምሕልል:: 
 
4.ለብሩኹማ ገድም ብሊና እንድባ: 
ንስኮት መጨጭሰላ እና ይና ወረባ: 
ኣልሀ ሰረርደሪ ኣኽትድ እና ግርጋ ኣረባ:: 
 
5. ኣማደድርኹለ ሓይስ ይና ክንሱራ: 
ታዊህ ስርጉል ይና ብሊና ጀመራ: 
ቲዃ ይናገቢለቱኽ ቁጥን ይነት ኩ ኣኺራ:: 
 
6.ትኩእ ናትክ ኩክማነስ ኣድሮማ ፈርድኹን እማ ባርድኹንሎም: 
ኩበከትዲ ሰብርዲ ዋነን እንኩርኖሎም: 
እንኩስያስ ጋቡኹዲ ተረብነዲ ዋነን መረስኖሎም: 
ትክስነ ግም ደምበረድ ላምስኖሎም:: 
 
7. ሓይስ ተኪኤ ላሪ ባርድላ: 
ብሊና ጋብዲ ዓዋዲዲ ዳበርድቶ ኪደት ገንጅላ: 
ኩሰና የዉ ታዉሃንዲ እቁቱ ኪደት እሲላ:: 
 
8. ብሊና ጋብ ኣሪዉድ እርዋ ሰደርዶ: 
System ሊ ቱሮ ዉራ ባርዶ: 
ዋነማኻ ኩሰና ብርፍያኹ ኒትልማ ተመምዶ:: 
 
9.እማ ትኩእ ብሊና ሱጝሲ ጉድረሰና ኩስጝ ጒኒ: 
ኩክድመዲ ድግምዲ ዲማ መንደርትኒ: 
ኩክድመት ዳበርድናኽር ጉድናኽር ሃቢኒ:: 
 
10. ገረስና በግን ትኩእ ነስክ ኣን ወጠናኹ: 
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ይሹ ደፍእድያ ዮግን ወረቀትሊ ኣን ሉምያኽ: 
ህምበነኩ ሓይሳን ኣምራን ናድ ባረን ኣወያኹ:: 
 
11.እማ ገድም ንስጝ ካንቢትኒ: 
ተከኤትኻ ኒላው ናንሊ ገምድኒ: 
ብሊኒድ ቁርቁርተዉድ ዕለት ሺራኹ መንሕኒ: 
ኒልጝን ተደራ መሓሪተዲ ፈራዕዲስኻ ጃር ኤማን እዉኒ:: 
 
Mussie Awate 
ኒ ጨረድ ጨራ ተከኤ ! 
እንጀኂ እርጋዅ፡ ንኪ ኣኹዅ 
አተይራ ይራዅ፡ ኳረት ለብዱዅ 
ዱመት ይናዅ፡ ባሮ ገንጁዅ 
ዱመት ድገሩዅ፡ ባሮ ፈሩዅ። 
 
ዋንትሩ ሳብያ፡ ግርጋ አርሊ 
ናኸረ ፈርተኻ፡ ኮዶ ይሊ 
እንትኻ ገንጅሩዅ፡ ኣኃ ገንጅሊ። 
 
ሳብየማ ፡ እማ ልኽያ  
ድውየማ ፡ እማ ትብስያ 
እንቲ ዋኒግራዅሊ፡ ውራ ጋብያ። 
 
ክብስረ ለጥስሪዅ፡ ለጥስረኻ ክብ ሲሪዅ 
መስከብሊ ጊሪል ፡ ብሊን ጋብኒን ይሩዅ 
ገድም ሓየምላ ፡ ኩት ተከው መሀድሩዅ 
ጥዕስ ከቢላ ፡ኩመድሲ ገምድሩዅ። 
 
 

Habitat Zerezghi 

 
ግርጋ 27/ኣርባ ፍጉርዲ 01/2023 ክንሱራ ተከኤ ዓሊበኪትኹረድ ሔቦ! 
  ግርጋ ኣረባ 

 
ኣርባ ፍጉርዲትል ፡ ግርጋ ኣርብ የነሪ 
ንርድሪር ክያወኹድ ፡ ይናለበከስ ሰብረሪ 
ኣርብ ግርጋ ኣረባ ፡ ይና ፋርስ ለበሪ 
ይናዶሰስ ጋሊህሮ ይነድ ኳሪል ፍድረሪ 
ታዊህ ይናክንሱረስ ፡ ምልቁቅስረ ኣድረሪ። 

 
ፍርዳኹማ(2)ይናክንሱራ ተከኤ ፡  ዓገኒዅ ብሊና 
ሓይስ ይናምጭመሩዅ ፡ ሰጛዅ ይና መሱና 
ተርሃዅ ኒወረበድ ፡ ምእክሩዅ እሚና 
እዱብ ኒሹ መለካዅ ፡ ፋርስ እንጅቢና 
ኒሓበንዲ ስብድናዅ ፡ ለታቕግራዅ እዲና 
ተርሰ ድንጎው ሻኹን ይሮ ፡ ኩዓይብ ወንተሪና። 

 
እንድባ(2)ይና ብሊናዅ ፡ ኒከውድ ሳብስታዅ  
ዕለቲቱዅ ስርጉል ፡ ገሪውሊ ሳድስታዅ 
ኩሰናግን ፋርስ ፡ ሲሕኮት ክርጊኒ ይስታዅ 
ስብደለ የኩና ፡ ፈረኵ ይናቅዳዅ 
ኣውዲ ባርድኹና ፡ ኒንግን ይነት ስርሳዅ 
የተምድርኹና ፡ ኣዊ ይነት ትምሳዅ። 
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ፋርስ ይንኹንካ ፡ ፋርስ እንከሊሩዅ 
ራሕመት ጅብርዳኽር ፡ ኣባ ኪሰሪሩዅ 
ሳዳ እርግላማ ፡ ቲዃ ኣመሪሩዅ 
ውራኺሮ እማ ፡ ጃርኽር ኩት ፍሪሩዅ 
ካረምስሮ ሳድኒ፡ ሻም ይነዲ ኩዲሩዅ። 

 
እንቲ ላዅግን እዲኒ ፡ ደኣም ሲሕግን ብሊንድ 
እሩጝ ወንተሰው ኣከን፡ ፊዃ እንገት ስሪንድ 
ወንቀርሰውስግ ከፈልንድ ፡  እርግስኖካ ክሪልድ 
እምንድክማ ሺርድኹን ፡ ኩወረቢ ዲቢልድ 
ቀበጭኖካ እልኒ ፡ ዋውሮ ገሚ ሰሚልድ 
መጋልብሲ ጋሊህሮ ፡ ቁሽሮ ፊንደ ብሪልድ 
ኣሸሽርኹና ደለምግኒ ፡ ኩልድ ገሪው ክንቲንድ 
በሸትድርኹና ይናኽር ተከኤ ፡ ሻትክ ኩኮድጚልድ። 

 
ኣካን ገኤዮና ብንበኵ ፡ ባምባ ዳሊይ ኩለባ 
ሰርጎ ይናብሊናዅ ፡ ይና ወረቢ እንድባ 
ቲዃ ይናመደቱዅ ፡ ይና ዕሊ ኣረባ 
ውራ ፋነርኹና ፡ ኣዊዲኹን ኩገባ 
ኩትማ ከሰርኹን ንኪ ፡ ባኽት እንጋዅ ወረባ 
ፋርስ ዋንተን ኒት ለዋዅ ፡ ይናዓንቀይ ጃረባ 
ኮርተበና ኒሪድ መረሳዅ ኣዳም ፋጥን ጀረባ። 

 
ጃርኪን ኣኾ ደምቢ ገድም ፡ ጀረብኑካ ህንምብና 
ውራ ዓቅም ክምነ ፡ ዱድ ይኑንሲክ ስብድና 
እንቲ ይነል ወንተረላ ፡ ይንንኩል እንትና 
ከብትነ ህምብውልድር ፡ ፈረው ብጃኽትና 
እንሻላኻ ጃርሒልድ ፡ እኺሪር ኤርትና 
ይንኻ ስብድነኩንካ ፡ ናዋ ከለብርድና 
ይነድ ወንቀረነንካ ፡ ሰፍለልተነኩክም ይና። 

 
ኣንቲ ተለምራዅሲ ፡ ይን ድጝነሉ ኩግሪል 
ምኺርነሊካ ዲማ ፡ ኣካን ሻኽሩዅ ለበኪል 
ክርጚል ክኻርሶ ህንበኵ ፡ ኩፈላኻ ወረቢል 
መህለልነኩካ ናውክ ፡ ጀነት ዲሮካ ሰሚል 
ኩፈክ ጃርልድ ኣኽኒ ፡ ሰየምንኩት ቂጦሪል። 

 
ጠፍሕዳዅ 
ሃብታት ዘርእዝጊ 

2023 0/1/27 
ስዊድን  
 


