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ይኸ  እንሱስ   ኒላውድ  ጋበሰና  ሃቢነ  መሰልድኖ  ስኵሰነው   ድግም ግን። 
እና ድግም ነወየው ወላ ድኳ ሕያይት ስⶖድ ደገምሰን፡ ኣዳሚንድ’ዅሪ 
በህሪዲ፡ ኣዋያንዲት ግን ናው በርህዳዅ።   እና ብሊና ድግም ሕያይቱ 
ነት ከተብሶ ህምበው ናብጅኻነክ ብሊና ወረቢል ይፍዲ፡ ገመንዲ፡ ጃንዲ 
ብጅኽድ ሰጛ ዳለትሊ፣ጃቢቶ ደገምሱ ሰጘው  ድግም እማኒውዱ ኣኸት 
ዋዲሕ ግን። ውረድ እን ሕያይት ከደኑ እና ድግም ኔል ሀደግሶ ህምበው 
ብሊና ወረቢልድ ካያ ኣኽጊ፣   ይና በለድ ኤርትራ ኒድክልድር፣ ከለላ 
ኣካናትል ዋነገን ጃቢቶ ጨነተው ናኣክድ ግን። 
 
እማ  እና  ድግም ብሊነው ኔን እን አሪ  እድንዪል አረርሰው፡ ኣዳሚንድቍር 
ናአሰል ጃበርልድ ለውነው ድግም ቆሉዲ መጢቶ ቋልስተውዲ፡ ሓበንደውዲ 
 

I 



ድግም ጃበር ኣኸት ሊጝንትል እስታዅ ጋር ኣኽላ። ውረድ እን አሪ 
እድንዪል  ድግም ይና  ከው እማኒውዱ ይስቶ ናከው ናድ ሓበንሰነው፣ እና   
ድግም ብሊነው ኔልድ ገሪዅ ሲረ ቋልስተው ኣኽላ።ደአም  ንሰና ይስቱ እን 

ድግም ናውክ ፈከርደው ግን ይነድ ኣኽላ።ምህሮ ሰጘጋ ዳለትሊ አብድ ካያ 
ደገምሱ ሰጘው፡ እማ ብሊና ጋብድ እን ሰልፍድ  ከተብሳዅ ክቱብሊ 
ገሞ ዲወው ናኣክነድ ግን።  ንድ ሰበትድ እን ኣዳም እና ድግም ኔስ 
ኣንበብዳዅ፡  “እንደ ይና ከው እማኒው ዩኑ ሰጘነውልድ ውራ ከተብሶ 
ዲዊዅንና?” ያዅ ቀስድድ ነየቶ ቋልዶሎም  ጀረብደኵ።  
 
ክቱብ ኒል ለዮ ራይኒሽ  ከተበውድ ደምቢ ተለዮ ስኵሮ ህምበው፣ አሪ 
ድግም ሕያይትሲ ቋለው፣ ናበልጝካ እምንዲ ድግም፣ ኒሰናኽር እንቍር 
ቍራ ብሊነው ግን። ክቱብ  ኒን ስታት ኒዅ  እን ጃበር ዩኑ ሰጘነውሲ፡ 
ናንዱውድ ስኵስናዲ፡ አሰል ደምበርድ እንኵርሶ ገመሰና ሃብናዲ ግን።    
እን ጀረብደሰነክ  ኒድክድ ታማም ግን ድኳ ይስትሮ ገረስተገን፣ ተርሲ 
ሰና፣ ኒስናኽር እን ንድ ደምቢ ከተበው ይሻንዲ፡ ይእቍርዲሲ ሓየምስግ ኒን 
ሲሰና ኣኾ፣ ብሊና ክቱብሲ ዳበርድኒል ካቢሮ ይሳዳ በሀር ግን። 

ሓምደ 

ጃቢሶ እና  ክቱብ ኒል ከተብሶ ህምባ ድግምሲ ቆልድ ተብድኖ፡ ናሃቢነ    
ናአሰል ደምበርሊ ካሰው በላይና አንንዲ፡ ተንንዲ ጃበር ዲመሲ አልብር 
ሱኑ መንደርትናው የኵን። ፕሮፌሰር ለዮ ራይኒሽ፡ እና ክቱብ ኒል ህም 
በው ድግም ሕያይቱ ጃበሩሲ እክቦ ኒከተብነድ፣ ኒዳግልር ብሊና ጋብሲ 
ቋላዅድ፣አሪው ሳብስተው አክትበት ደለምዳዅ ኒኣክነድ፣ገሪዅዲክ ሓ 
መዱሉ፣እና ክቱብ ኒን ኒስⶖሲ ትክያዅድ ጕዲሰናዲ አልብዲሰናዲ 
ኣኽኒት የኵን።ተለይዶኽር እን ይድ ተኸትልድ ናሽጉዅሲ ደገምነድለ 
እና ክቱብ ኒስ ገመልደውሉ ይገና መካ ዕመር ፡ንር ዳግልር ይና’ኽር ድራር 
ዓምር ኣኽነውድ፣ ለጘርትክ ትክሰ አልብደኵጝር ሓመደኵጝር ሎም።    
 

ይልጝን ተደራ መሓሪተ ግላንከል፡  እና ክቱብ ኒን ተርዮ ተመምራሲክ እን 
ይልድ ለባዅስክ ንሪ ካቢቶለ ዮ “ኒን ንሰና ኣኽለማ?” ይነድ ገንጃ ገቡላ 
እርግዅን። ንድኻ ሀከይስግሪ ንር ዓቕምሰነክ ንሪ ካብሩለ እርግራዅድ ጃር 
ትክሲንኵት የኵንላ። ይዳን መድሃኔ  ሃብተዝጊ  እና ክቱብ ኒስ ሁመት 

ድርጛዅሊ ተውሀትድ መኸልቶሉ ኒኰድጘስ ኒኡነድለ፣ ኒ ሰናኽር ለጛ 
ድግም ሕያይቱ  ኒአልብደውሲ ኰሳ ኣኽሮ ኒስኵስነድ ገሪዅዲክ 
ሓመደኵንሉ።  ኒዳግል እና ክቱብ ኒል ህምባ እንቍርቍረስ፣ እን ኣን 
ምኺረውዲ አርእገውዲት አልብዲስነድ ካቤውለ፣ ይ’ቍርዲ፡ ይሻንዲ 
ይማስዲት ናትክ ላገሽ እንታ ፈክ ኪሰሪሲ ኣኽኒ የኵን። 
 
 

                                                                                               ተኪኤ  ዓልበኪት 
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                                    FORWARD 
 

Animal fables are short stories, or sayings,   where animals act  and 

talk like human beings.       They are often full of humour, and they  

usually parody human behaviour.  
 

Most of the Blin animal fables  presented in this book were collect- 

ted by Prof. Leo Reinisch  during his 1875 field work of the Blin  

language of the Bogos Land (later known as the Senhit Province, 

and presently as the Anseba Zone of Eritrea). 
 

Reinisch wrote these fables in one of books on Blin,“Text der Bilin 

-Sprache”, written in 1883.       Reinisch’s collections are presented  

here with some revision of my own. The revision concerns mainly 

the use of language; otherwise, the content of the fables remains  

intact as in the original version.  I have also added some comments 

at the end of each fable, expressing my own views, as to what 

kinds of lessons,related to human behaviour,could be learnt from it. 
 

In addition to Reinisch’s collections, I have  added some  more  

animal fables, or other  stories   related  to animals. I have also pre- 

sented some popular Blin riddles at the end of the book.  
 

Some of  the animals  which  are mentioned in  these fables, like the 

lion, the  elephant and  the  tiger were  extinct long ago,  from many 

parts of Eritrea, including the areas where the Blin people live. This 

shows that the animal fables collected and written by Leo Reinisch 

were  probably  narrated for many centuries among the Blin people, 

while these animals still roamed,  in great numbers in their vicinity.  
 

These  Blin fables  represent  part of the oral culture of the Blin  

people. Thus, they  are  part of  the oral heritages of the world 

society; passed from generation to generation orally. Some of the 

fables are very fascinating. Others are simple and repetitive 

narratives,  about the actions of certain animals. The importance of 

these fables does not lie on the weight of their content, but rather on 

their being some of the first recorded oral stories told by the Blin 

people themselves. 
 

  
                                                   III 



Old Blin stories and other information written about the Blin people 

are very rarely available to the Blin public.  Such information, 

which is written by foreigners, is only available in old books, 

preserved in some libraries of western countries.  
 

The aim  of this book is  to collect and  present old Blin fables, plus 

other stories and riddles, so that they can be easily available for the 

present generation, and be preserved for generations to come.  I am 

hopeful,  that  this  book  will  be an  encouragement for other  Blin  

writers
1
, to come forth with more enlightening Blin stories.I believe 

that every book written in Blin, irrespective of the subject it deals 
with, can be a big  contribution  to  the development  and growth of 

the Blin language, and it’s literature.  
 

The Blin people  themselves are the heart and  soul of this book, as 

the stories  written  in this  book  were  preserved  and  narrated by 

them. I would like to give my special tribute to the generations of 

Blin people, who preserved these Blin stories orally.  As the majori  
ty of the animal fables written in this book were collected  by Prof.  

Leo Reinisch,  I dedicate  this  book  in his memory,  and as an ackn 

owledgement  to his magnificent  literary   contribution  to the Blin 

language.  I Express my deep gratitude to Mr. Daniel Yacob for his 

tireless efforts, to design  and register  into  the Unicode Standard , 

some extra Geez letters needed for writing Blin effectively .I thank  

my wife, Meharite Ghilankel, whom  I frequently  used as a  refere- 

nce for many Blin words, expressions, riddles etc., and to all of my 

friends who in one way or the other contributed their precious help. 
 

This  book is  written  entirely in Blin,  except its title and introduction, which are 

also  written  in English,  to inform  non-Blin speakers about its name and content. 

__________________ 
1 A manuscript of  this book  was written in 1993,  and some  copies of  it were dist 

ributed to some interested friends and institutions. Thus, the stories in this book 

have already been an inspiration to some Blin writers  like Mr. Sulus Beyed, who 

in 2002 presented a Blin book called “MORA” with some similar animal fables 

and other fascinating stories. Two fables  of  the same manuscript were translated 

into Norwegian and English, in a book called  “Når Kamelen Smiler,  “Let the Camel 

Smile” in 2007; written by Mr.Erik Dahl, member of  the  friendship  organization,    

between the town of Keren in Eritrea, and the town of Trondheim in Norway. 
 

                                                                                                             Tekie Alibekit 
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ወንኪራዲ ገመናዲ ድዃራዲ ወካዲ 

 
ላዶን ወንኪራዲ ገመናዲ ለመለም ይኑዅ፤ ወንኪራኻ ገመነስ        
ለብድዅሉ ይስተኵ። ገመና ወንኪራ ለብዶሰነሉ፡  “ኣን 

ሱሰትኽር!  ኵት ቂልሶ ለብዅን ተከጊንካ!    ኵት ሓሸምዶ ግን  
ኣን ለባዅ” ይዅሉ ወንኪረስ። (ገመና እማና ሱሰት’ኽር ይስቶ 
ሽጝስቱ ሰጘኵ)  
 

ወንኪራዲ ገመናዲ ኰድኖ ሊጘር ለመለም ይኑዅ።  ኰዶ 
ወንኪራ ሊጘር ዶል ለብድዅሉ ገመነስ። ገመና ይኸ “ናንኽር 
ዓንቐፍሶ ግራ ኣን ለባዅ!” ይዅሉ ወንኪረስ። 
 

ኒደምቢ ኰድኖ ሲዀር ዶል ለመለም ይኑዅ፤  ወንኪራዲ 
ገመናዲ።    እማ ናንኽር ወንኪራ  ለብድዅሉ  ገመነስ። ገመና   

ይኸ     “ናንኽር  ኩፈኸንሲ  ጕኢቶ  ግራ  ኣን ለባዅ”  ይዅሉ  
ወንኪረስ። 
 

ሰጀር ዶል ኰድኖ ለመለም ይኑዅ፣  ወንኪራዲ ገመናዲ። 

ወንኪራ ጕኢቱዅ፤         እማ አርኡንጉሲክ ገመነድ ለቡዅ።  
ኒደምቢ   “እንቲኻ ኩሓበንዲ ኣንኻ ይፈኸንዲ፡ ህምብነን  
ኪደኵ” ይዅሉ ወንኪራ ገመነስ፤  ንድኻ ለመለም ይነስ 
ባርኑዅ። 
 

ቈንሸላዲ  ጀጉራዲ  እን  ወንኪራ ገመነስ  ለብዳዅሲ ቋልኖሰና 
ወንኪራ ግን ሕያይትልድ ሒለቱዅ ይኑዅ።   ንድኻ ገመናዲ 
ጨሪትነስ ባርኖ ወንኪራዲ ጨሪትኑዅ ።  ላግርጋ ገመና 
ወንኪረስ ቀጭሰ ኩዅሉ፤ እማ ቍዅሉ። ቈንሸላዲ 
ጀጉራዲትኻ ቃበቦ ባርዅሎም።    
 

ኒደምቢ  ገመና  ድዃሪል  እንቱዅ። ድዃራ ገመነስ ቋሎሰና፡ 
 

1 
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ኒእንቍቍውሲ  ናገሽ  አወት  ቲኽሲዅ።  ገመናኻ  ድዃራ  ኒ 
እንቍቍውሲ ቲኽሲነዲን  ጕኢቱዅ፤ እማ እግሮ ፈሩዅ።  
 

ገመኒ ፈላኺል ወካ እንቱዅ።  ድዃራ ኰዶ ወከስ ቋሎሰና 
ኒእንቍቍውሲ ቲኽሲዅ።  ወካኻ ጕኢቱዅ፤  እማ እግሮ 
ፈሩዅ። 
 

ደምበሪ ኳራ ኰዶ ወካ ድዃሪል እንቱዅ።   ድዃራ ወከስ 
ቋሎሰና  ኒእንቍቍውሲ ቲኽሲዅ።   ወካ  ድዃሪልድ  ጕኢ 
ቱዅ፤ እማ ደው ይዅ።  ድዃራ “አረጊ ጨነትግ ! ላሪ  ሃባዅካ 
ሻኽሊ!” ይዅሉ ወከስ። እንቍቍው ቲኽሰውሲ  ናገሽ ደምቢራ 
ዋንሶኻ፡ “ኔን ግን! ሰበው  ተኪሰግ!” ይዅሉ። ኒድ ደምቢኻ  
ወካ ድዃረስ ኩዅሉ፤ እማ ቊዅሉ ይስተኵ። 
 

 


እና  ድግም  ሕያይቱዅ  ኒልድ  ውራ  መሀርስኖ  ገረስናዅን? 
ወንኪራ ገመነስ ሴዃ ዶል ለብደትሉ ቋልንዅን።  ደአም 
ገመና “ኵት ሓሸምዶ ግን ኣን ለባዅ! ዓንቐፍሶ ግን ኣን ለባዅ! 
ኩፈኸንሲ ጕኢቶ ግን ኣን  ለባዅ!” ይዅ፤ እማ  እን እምንሲ 
ከለብርጊ፡ ምስምሳ በጃኽዱዅ።  
 

ገመና ሕያይት ናድክልድ ሒለቱዅ ግን ይስተኵ።  “ኣን 
ሒለቱዅ ግን” ያዅ፡ ለተቕሶ ዋኑኻ ለተቕሶ እልሊ ይነድ፡ 
ቂልስቶ ዋኑኻ ቂልስቶ እልሊ ይነድ፡  እን እምንሲ ከለብርና 
ገሪዅዲክ ተባዅ ኣከትሉ፡ እና ድግም ይና ከው ብሊን እማ 
ኒው ደገሙኑ ሰጘናዅ ኒን ምህሮ ኣኽሮና ገረሰኵ። 
 

ወንኪራ ገመነስ ሰጀር ዶል ለብድሮሉ  ገረሲሳዅ ሒል  ክሙ 
አርኡንጉሲክ  ገመነድ  ለቡዅ፤  እማ  “እንቲኻ ኩሓበንዲ ኣጛ 
ይፈኸንዲ  ህምብነን  ኪደኵ”  ይዅሉ።       ወንኪራ   እንሲንቲ 
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ድኳ ለመለምትል ገመነስ ለብድሮሉ ገረሰን፣  እምንዲ ዋኻ 
እንቶሰና ገመኒ እርኩኵዲ፡  ኣጭፋርዲርሰና ሹር ናድ  ዋኺ 
ተው እንጋዅ ኣኽነዲን ጕኢቱዅ።     ንድኻ ወንኪራ  እንተር 

ደሪት አርኣዅዲ፡ ለበኪዅዲ ግን ይስትሮ ገረስተኵ።  
 

ድዃራ እማና  ኒእንቍቍውሲ ቲኽሴክ፡  ናሰበትድ     ጕኢትሱ- 
ኽር፡ ፈገድሱኽር ሰጘኵ። ደአም ላኳራ “ይእንቍቍው ሰበው 
ተኪሰግ” ዮ ኒስቱርሲ ወከድ ድዊዅ።     ኒድ ደምቢኻ እናሓን 
ድዃራ ናንሱክ ወኪ ሙነት ኣኾ ከብተ ህምበኵ። 
 

ኩባቡሲ ወሪ ኩስቱርሲ ኩኣባይድ ድውና ከቲና በሀር ኣኸት 
እና ድግም ድዃሪዅ ኒን ምህሮ ኣኽሮና ገረሰኵ። 
  

                ወንኪራዲ ግራሻዲ 
 

ገመናዲ፡ ይባዲ ወስሲ ቋነኵ። ወካ ድቋልሲ ቋኵ።  ወዓጋ 
አርሲ ቋኵ።  ሸንጊናዲ ወንኪራዲ ሻንከስ፡ ኒሰናኽር አርሲ 
ቋነኵ። ወንኪራ ሽቕ አር ግገውሲ ቍሮ ኪሽጝሊ ካረኵ።  
መሹውኻ አር ጌውዲ ቃንሻዲት ቋኵ። 
 

ግራሻ ወንኪሪልድ አርሲ ቍነስ ክንቲዅ፤ እማ ግራሻዲ ወንኪ- 
ራዲ  ላገሽ አርሲ ቁኑ  መሽውኑዅ።  ሓጋይ ብራ ሓስዖ፡  ከው 
ናአር ጎረቶ ፌሰና፡  ግራሻዲ  ወንኪራዲ ንሰና ይኖ  ላት ኮድጚ 
ኒዅ፤ “ነⶔ ብራ አወያዅ ግን ይነት ገበብሮና ህምባዅ? ውራ 
ቍኖ ግን?  እንቲ ውራ ቍራዅን ሓጋይድ?” ዮ ወንቀርዅሉ 
ግራሻ ወንኪረስ። 
 

ወንኪራኻ “ኣን ሰበከኵን፤  ሰበኮኻ አር ጕርፍፍ ከሪራሲክ 
ለማዲራ ቋኩን። አር ጕርፍፍ ከረ ደምቢኻ ቃንሸስ ቋኵን። 
አር ሱሪቶ ጫዕዳዅ-ሰራዅ ሲረሰናኻ አር ድራተኵን” ዮ 
ወንተስዅሉ። 
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“እማ ኣጝር  ኵዲ ሰበክሪ” ይዅሉ ግራሻ ወንኪረስ።  “ኢፋልካ 
ገረሰላ! ኣን  ስቋነስኽር ገረሰኵን፡   ከአርሲኽር ገረሰኵን። 
እንቲኻ ሰበክነስ ስገረሰላ” ይዅሉ ወንኪራ ግራሸስ።     “እማና 
ይነብረሲክ ቈ ህምብሪድ ሻኽርሲ፡ አር ቍነስ  ክንስሪዅለ፤ ናን 
ውራ ሃበው ሻዅን፡ ኵዲ አድሮለ ፈሪ” ይዅሉ ግራሻ 
ወንኪረስ። “ገረስተማ?” ዮ ወንቀርዅሉ ወንኪራ ግራሸስ። “የዋ 
ስቛናዲ ከአርዲት ናትክ ገረስሪ” ዮ ወንተሱዅ ግራሻ። 
 
“እማ ገረስራኽር ኣኽሮ ደምቢ ትክ ይዅ፡ ይዲ ፈሪ፤ላት 
ፈርንን” ይዅሉ ወንኪራ ግራሸስ። ኒድ ደምቢ ላገሽ ብርፍ   
ይኑዅ።  ፈሩኑ እርግኖ፡  ፈሩኑ  ክኖሰናኻ፡   “ስቛንትዅንኽር 
ከአርትዅንኽር” ይዅሉ ግራሻ ወንኪረስ። 

 
ወንኪራኻ “ኣን እማና ገረሰላ ህምቢ ዮ ድዊሊመካ? ኣን ድዊጋ-  
ኽርመካ ኣኾ ናን ይል ጠርዕራዅን? ”  ይዅሉ  ግራሸስ ፤ እማ 
ኒሹሺ ባሮሉ ብርፍ ይዅ።ግራሻኻ “ባርግለ ገረስሪ!” ዮ ወንኪሪ

ጕርበትል ተንከይ ዩ፡ ደርብል ክሩዅ  ይስተኵ። 
 



 

                   
ግራሻ በደሮኻ እን ኒነብራ እማና ኒድ መንደርቱ ሰጛዅዲ፡ ስዳ  
ዋዅድ ታንፉር ዮ አርዶ ገረሳዅዲት ቃበቡዅ፤  እማ ኒ  ነብራ 
ኣኽገው አርሲ ቍነስ ክንቲዅ።      ኒደምቢኻ  ኰዶ ፈሮ ደርብ 
ከበጋዅ ኒኣክነስ ምኺሩዅ፤     እማ አር ለጝገርዶ ዮ  ወንኪሪ 
ጉርበት ደርብ ሺራዅ ፈሩንጉሲ፡  ደርብል ክሩዅ። ድግም ኒን 
እን እንቲ ኒድ መንደርትራዅ   ኩመናብረት፡       ኩዓዋዲዲት 
ቃበብና፡   ኒሰናኽር ከው አሪው እሲኒዅ ይሮ ኩዓቕም 
ኣኽጋዅሲ  እሲቶ ጀረብና፡ እና ግራሻ አረሰና ሻኽዳ ለቢል 
ለብዳዅ፡ ከቲና በሀር ኣኸት መሀርዳዅና ግን። 
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ዋኒን ናድከልድ ቈንሸላ ሸዋሊሓ ግን 
 
ላዶን ቈንሹ ፈርዱ እርግቲ እማ ጀጉተል እንትቲ።  ጀጉትኻ 
ናገና ክርዶሎም ናገነት ደቡኑ ዲዊኒዅላ። ቈንሹኻ ጀጉ ትሲ 
“ድዋ ተካላን ኣን ይገነት ጃርሊ ደቢዅንላ፤   እንትንኽር እንታ 
ገነት ብሪል ደበግድኒ ጃርሊ ደብደኒመላ?” ይቲሎም። 
ጀጉትኻ፡ “እማ ኣዋ ሃብነ ግን ይን ጃርሊ ደብናዅላ?” ይኖ 
ወንቀርንዅላ።   ቈንሹኻ፡ “ይዳግ ዓረጋ እማ ኣዋ ሃብደነት  
ቋሊስሪኩም” ይቲሎም። 
 

ጀጉት ቈንሹር ዳግል ዓረግኖሰናኻ፡  ቈንሹ ንር ዮውልድ 
ከፍከፍሮ ሳስድ ለብድቲሎም፤  እማ ጀጉት ናኣዀት  

ጨፍፍጨፍሶ  ክርኑዅ። 
 

ኒድ ደምቢ ቈንሹ ጀጉታ ኣዀትልድ  ናሓነጕልሲ አድቲ፤ 
እማ ቅምብርሊ እሲቲሎም።  ሓነጕላ አወይሲኻ ሰኸራ ግና 
ይራይ እሲቱሉ።  “ሰኸራ ጅባዅ! ሰኸራ ጅባዅ!” ይሮኻ 
ድሪስሩ ፈርቲ። 
 
እንዳ ሃብረ “ሰኸራ ጅባዅ” ይሩንሲክ ቈንሹትል ላቍራ 
ሲምዅ ራዲ ኒጨራዲ እንትንዅላ።ቈንሹኻ እን ሲምዅረድ 
ንር ሰኸሪልድ ታምስቲሉ።ታምስሮሉ ደምቢኻ “ፈሪ ኩከው ሲ፡     
ቈንሹር ሰኸራ ኣኽጋዅ አሪ ነብራ ቋሊ ይሎም”ይቲሉ። 
 
ሲምዅራ  ኒኮል  ፈሮሰና  ኒገና  ካላዲ፡  ትኩንዲ፡  ስኻዲ  ኔስ   

ናትክ ኒጀረባዅሲክ ቍሮ ኡቲሉ። ኒኻ “ቈንሹር ሰኸረስ  ታሞ 
ደምቢ፡ ኒት ኣኽጋዅ አሪዅ ቋሊ!” ይዅላ ኒገናሲ። 

ሲምዅረድ ገና ሲም እንቶሰና    “እና ይና’ዅራ ሰራዅ 
ክርጊንና ቈንሹር ሰኸሪልድ ጅብኒንሉ” ይቲሉ ሲምድ። 
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ሲምኻ ላግር ወስ እንሻቑዅ፤ እማ “ጋጝረ ፈርዶ፡ ቈንሹት 
አድሮላ ለዅ”   ይዅሉ። 
 

ቈንሹ እንትሮሰና “ኩሰኸራ ውሪከው ግን ኒኣራኻ” ዮ  ወንቀ 
ርዅላ ሲም።     ቈንሹኻ “ሰኸራ ኒን ኵት ሓበንዲየካ ዮ ጃርልድ  
ኣዶ እንታዅ ግን” ይቲሉ ሲምድ። 
 

ሲም ከው እን ሰኸሪ ኣራኻ ቢራዲ፡   ልዊዲ ኡንዅላ ቈንሹሲ። 
ቈንሹ ንር ቢራዲ ልዊዲ አድሮ ብርፍ ይሩ  “እና ሰኸራ ኒን 
ጃርልድ አርሳዅ ግን፤ ንድ መታን፡ ኣን ለጘታ ወረባ ካርዲሲክ 
ብድኖ ቋልገሉ” ይቲሎም። 
 

ቈንሹ ለጘታ ወረባ ካርዶሰና፡ ሲም ከው እን ሰኸረስ እንሲን  
ቋልንዅሉ።  እን ቈንሹ ሰኸራ ይሮ ምልዱሎም እርግዃ 
ጀጉታ ሓነጕል ኣኾ ዲዊዅሎም። ደአም ቈንሹት ለሀክድኖላ 
ገረስኒ፤ እማ ምልሲነ ከብቲኒዅ። ቈንሹ ንር ቢራዲ ንር 
ልዊዲ አድሮ ገመኒል እንትቲ፤   እማ “ኔን አዊልድ አርደው 
ቈንሹ?” ይዅላ ገመና። 
 

“ጃር እወውለ ግን፤ ናን ቢረስማ ኣድታ እማ ልዊት?”  ይቲሉ 
ቈንሹ ገመነስ። “ቢረስ አድዅን” ይዅላ ገመና። ኒደምቢ 
ቈንሹ እንዳ ሃብረ ናክምሲ ምቓቕርዱ፡  ግርጊ ሺባ ንር ወስ 
ጣዕስሩ እርግቲ።  እን ልዊ ንር እዃርኒ ሁመት ተመሞሰና 
ገመና “ንኪታ እንቲ ገደልስሩ እርጊ” ይዅላ ቈንሹት፤ እማ  
ቢራዲ ልዊዲት ኒላውድ ጣዕሲዅ። ገመና ወስሲ ጣዕሰ ዋኑ 
እን ልዊ እዃርቲ። ልዊ እዃርዶ ደምቢ ገመና ደንቀልቀለስ 
(ጀርቈስ) ቊዅሉ፤ ስሌትሲኻ ቢሪል ዓንጅዅሉ። ኩንጝ ገመ ና 
ወስዲ እርጎ አተዮሰና  “ይልዊ እዃርቲማ አበ?” ይሮ ወን 
ቀርቲሉ ቈንሹ ገመነስ። 
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“ይቢራ እዃሩዅ ግራ ልዊማ እዃረቲን”  ዮ   ወንተስዅላ 
ገመና። “ቢራማ እዃራዅን?” ይቲሉ ቈንሹ። “የዋ ቢራ ግራ 
እዃራዅ፡ ልዊ አውንሱክ እዃረቲን?” ይዅላ ገመና። 
 
ገመናዲ ቈንሹዲ “ልዊ ግን እዃርደሪ!  ቢራ ግን እዃራዅ” 
ይኖ “ጒና ከሓድስጝኒን” ይስትጚነ ፈርኑዅ። 
 
ፈሩኑ፡ ፈሩኑኻ ሸንጊናትል እንትኑዅ።  “ድዊ ሸንጊና! ልዊማ 
እዃረቲን እማ ቢራ?” ዮ ወንቀርዅላ ገመና። 
 
“ግጀና ይጊሪል ፈርዲሲክ” ይቲሉ ሸንጊና።  ፈርዶሰና “ኣና 
ልዊ እዃርደሪ ግራ ቢራ እዃራዅ አርእሊ” ይቲሉ።  “አጃ 
እማ ቋልታ! ኩጐዱጕሲ ፈደጎ ኒል ከፍ ዪያ ግን” ዮላ ፈሩዅ 
ገመና። 
 
ኒደምቢ ፈሩኑ ወንኪሪል እንትኑዅ።    “ድዊ ወንኪራ!    ልዊማ 
እዃረቲን  እማ ቢራ እዃራዅን?”  ይዅሉ ወንኪረስ  ገመና። 
 
“ናንታዲ ይአብደት ቍያ ባረለ! ቈ ደምቢ ድዊሪኩም” 

ይዅሎም ወንኪራ። ቈንሹ ወንኪረድ አብደት ቃፍድረክ 
ኡሩሉ እርግቲ።  እን ቃፍድረውልድ ቈንሹ ክያወውሲኻ ንር 
ሹሹ ቋቲ፡ ትክየውሲኻ ወንኪረድ እወቲሉ። 

 
ወንኪራ ኒአብዳ ቈ ደምቢ  “ልዊ እዃርደሪ ግራ ቢራ እዃ 
ራዅ አርእሊ” ይዅሎም። 
 

“ጒና ለመለም ይኖ!” ይዅሉ ገመና ወንኪረስ።   ለመለም ይኖ 
ሰና ወንኪራ ለብድዅሉ ገመነስ።         ገመናኻ “ ሀሀ ! ይሻንፊ 
ከተብሶ ግራ ኵድማ ለብሪድ ሻኽር!” ይዅሉ ወንኪረስ። 
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ኰድኖ ሊጘር ለመለም ይኑዅ ወንኪራዲ ገመናዲ፤  እማ 
ወንኪራ ኰዶ ሊጘር ለብድዅሉ ገመነስ።   “ሀሀ! ይክላል ለቦ 

ግራ ኵድማ ለብሪድ ሻኽር” ይዅሉ ገመና ወንኪረስ።  
 

ወንኪራኻ “ህምቢ ባሪ እንቲኻ  ኩሓበንዲ፡ ኣንኻ ይፈኻንዲ 
ኩቢራ እዃረን ኣን ውሪ ይጋሪ!  ናን ኣን ይእቍርሲ ቋሊያ 
ፈረኩን አጃ እርጋ!” ዮ ፈሩዅ። 
 
“እማ ናን እንቲ እና ይስተውሲ ዋስሩዅማ?  ይቢራ ግን እ 
ዃራዅ ቈንሹ!” ይዅላ ገመና ቈንሹሲ።    “የዋ ኩቢራ ግን 
እዃራዅ አበ” ይቲሉ ቈንሹ፤ እምንግሪ ዋንትሩ ጕኢትሮ።  
 
ኒደምቢ ናኣካንሊ ወንተሩኑ ወስ አርኑዅ፤ እማ ወሰልድ 
በረኽኖሰና፡ ገመና ስኺልድ ቍዅ።    ቈደምቢ ጅሙዅሩዅ 
እማ ገንጁ ኪዅ።  ገመና ገንጆሰና ቈንሹ ስኸስ ኒትክ ዲረትል 
ጎረትሮ ዓረግድሩሉ ክቲ።  ኒደምቢ ቈንሹ ንር ሹቲ ዲረር 
አወይሲ ዓረግቲ፤ እማ ንር ስኻ ሸቝሮ ቍቲ። 
 
ገመና ጐ ደምቢ  “ኣጛ ኣዋኸ ዓረግን ቈንሹ” ይዅላ ቈንሹት። 
“ከንዶ ኣን አርእሊ” ይቲሉ ቈንሹ ገመነስ።   “ስኺልድ ማሊለ”  
ይዅላ ገመና ቈንሸለት። 
 
“አጃ አበ!” ይቲ ቈንሹ፤ ከኸነስ አድሮኻ ለኺል ብርድሮሉ 
ስኸድ ጠብለልቲሉ፤ እማ “ኒኒ ኩአቢማ እማ ይአቢ?” ይቲ ሉ 
ገመነስ።“ኒኒታ እባ ይአቢ ግን ቈንሹ” ይዅላ ገመና። 
 
“ሃህ ዪና እማ” ይቲሉ ቈንሹ ገመነስ፤  እማ አብሲ ሃህሰሰና እን 
ከኸና ብራዅሲ ኒአብሊ ማልቲሉ።  ንድኻ ገመና እን ከኸና 
ብራዅ ኒዓንቀርሊ ደው ዮሉ ሓው ዮ ክሩዅ። 
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ኒደምቢ ቈንሹ ንር ሹሺ ንር ስኻ ገተት ስሩ፡ ወካ እንትዅላ። 
“እና ስኺልድ ወሽ ይለ ቈንሹ” ይዅላ ወካ። 
 

ቈንሹኻ “እንቲ አጃማ ሃብረ? ኰዶማ ይድዃረስ ቍሮ ደምቢ 
ናን ኩበን ኡዊየካ ጀረብራዅን?” ይቲሉ ወከስ።  “ዳሕና ግን 
ድዃሪዅ ጋር ኣኽላ!  ናን ጃር ኡውንኩት፤  ወሽ ይለ ትግርድ 
ክርነዲን ግን ኣን ሺዋዅ” ይዅላ ወካ ቈንሹሲ። 
 

ቈንሹኻ “እማ እንቲ አደብ እስረ ህምብረን፡ ዳሕኒዅ ኣክረን፡ 
ኣን ምዳሲየካ ግን” ይቲሉ ወከስ።   “ገድም አደብ  እሰ ህምብሪ፡ 
ጃር ኡውንኩት፡  ናን ካያ ምዳሲለ” ይዅላ ወካ ቈንሸለት። 
 

ደምብርጝ ቈንሹ ዲራትልድ ብሪል ገምቲ።  ወከስ ጕኢስቶሉ 
ይሮኻ እን ገመና ክሮ ህምባዅሊ ስኵስሮ   “እና ገመና ገንጆ 
ህምባዅሲ ቋሊ!” ይቲሉ ወከስ።  ወካ እን ገመና በጥ  ዮ 
ህምባዅሲ ቋሎሰና ጕኢቱዅ፤ እማ “ሓሓይ ቈንሹ! ሽዅሾለ 
ህምበኵ” ይዅላ ቈንሹሲ። 
 

“ይኽርሲማ ገመነስ ጕድንካ፡  እማ ትም ይሮ ህምብታ?”  
ይቲሉ ቈንሹ ወከስ።  “ህምብሪ፡ ህምብሪ ቈንሹ!” ይዅላ ወካ። 
ኒደምቢ ቈንሹ ወከድ ኒምድ ናሽሽሲ ኡቲሉ፤ እማ  “ቍ ወኩ” 
ይቲሉ። ወካ ናሽሸልድ ቈ ደምቢ “ናን ገመና ጒዅ! ፈሪካ 
እግሪ ወኩ!” ይቲሉ ወከስ ቈንሸላ። 
 
ወካ ገመና ጒዅቲ ዋሶሰና በኻኽሮ ጕኢሲ ትምዮ   “ገመና 
ሻኽዅለ”  ዮ  ዓንገረር ዩ፡ ኒልድ ጋጙ እግሮ ፈሩዅ፤ እማ 
አርእስትጊሉ በሓርሊ ትዎ ክሩዅ ይስተኵ።  
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እና  ድግም  ኒል ቈንሹ በደሮኻ  ጀጉትሲ   “እንታ  ገነት  ጃርሊ 
ደበላ” ይሮ ምልደ ሳስድ ለብድቲሎም። ኒደምቢኻ ሲም ከውሲ 
ጀጉታ ሓነጕልሲ ሰኸራ ግን ይሮ ምሊቲሎም። 

 
ገመና ቈንሹር ልዊ እዃርዳዅሲ “ይቢራ እዃሩዅ” ዮ ዓምጭ 
ወራት ቋሊሱዅ።    ሸንጊናዲ ወንኪራዲ “ልዊ ግን እዃር ደሪ” 
ይኖ ሓቕሲ ፈረድኖሰና፡ ገመና ኒሒል ቋሊስሮ  ዮ ሸንንጊነትኻ 
“ኩጐዱግሲ ፈደጎ ከፍ የኩን” ዮ ሀገቱዅላ።  ወንኪረስኻ   ኰዶ 
“ለመለም ይንን” ዮ ትበቕ ይዅሉ።      ወንኪራ  ለብዶሰነሉኻ 
“ይክላል ለቦ ግራ!        ይሻንፊ ከተብሶ ግራ!      ኵድማ ለብሪድ 
ሻኽር!” ዮ ምስምሳ በጃኽዱዅ።   ወንኪራ “እንቲኻ  ኩሓበንዲ፡ 
ኣንኻ ይፈኸንዲ” ዮ ባርዅሉ። 
 

ድርጛዅድ  ድግም  ኒን  ቈንሹ  ሸዋሊሓ፡  ወሪ ይኸ ሽቍሊራ 

ኒዳግልር  ሰብባባ  ኣኽረት፤  ገመናኻ  ዓመጨንታዲ፡   ኒሒል 
ቋሊስሮ   ጀረባዅ  “አዊ ይኮት”  የንታዲ  ኣኸት፡    ወንኪራኻ 
ይኸ ሸርሊ ቱሮ ጀረበጋኹ፡    ላኣዳም ጅሙልሰና ኣኸት፡ ወካኻ 
ኰዶ ገሪዅዲክ ጕኢና ኣኸት ቋሊሰኵ። 

 
              ቈንሸላዲ ጃናዲ 
 
ቈንሹ ጐድሩ ሽቕቲ፣ እማ ጃናዲ ኒእዅራዲት ኪዋ ሰገስቲ 
ሎም ይስተኵ። ኒድ ደምቢ ቈንሹ ንር ሸብ፡ ንር ዓቝ፡ ንር  
ካላ፡ ኪወድ ኣከውሲ ናትክ ደለምድቲ። 
 
ጃናዲ ኒእዅራዲ አረሙኑ እርግኖሰና፣ ጃኒ እዅራ “ስቋንት 
ዅን አበ” ይዅሉ ኒእኽርሲ። “ፈሪና ቈንሹት ጅእሲለ ይላ” 
ይዅሉ ጃና ኒእዅረስ። 
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ጃኒ እዅራኻ ቈንሹትል ፈሩዅ፤  እማ “ቈንሹ ስቋንዅን 
ዓቝ ጅእሲለ” ይዅላ።      ቈንሹ ጃኒ እዅረስ ዓይግል አድሮ 
ፈርቲሉ እማ “እና ዓቝ ኔልድ ጅኢ” ይቲሉ። 
 
ጃኒ እዅራ ዓይግሲ ኒትክ ጭንፍፍ ሲዅ፤           እማ “ተርእሊ! 
ይዅላ።    ቈንሹ ጃኒ እዅረስ ዓይግ አሪዅሊ አድሮ ፈርቲሉ 
እማ ሊጘር ዓይግሲ ጅኦሰና እንሲን ተርኡዅ። 
 
ቈንሹ ጃኒ እዅራ፡  እን ለጛ ዓይጉትሲ ጅኣዅሲ   ቋልዶሰና 
“የዉ!   ኣን ውራ ሃባኽር ተካላን!    እን  ግናይ  ለጛ  ዓይጉትሲ 
ድጟዅ ኣኾ ደምቢ፣ እን በሀርኻ ውራ ጅእሮ ግን? ውራኻ 
ምዳሲየሎም ኣን ኔስ?  ኣን ዓቝማ፡ ሸብማ፡ ካላማ እማ ስኻ 
ሻዅን ኔስ ገበባዅ? ውራ ሃቢን” ይሮ ንር ሹትል ኮድጚቲ። 
 
ደምብርጝ ቈንሹ ላብሳር በሰርቲ።   ጃና ዓገርቲ ይስተው ጃነስ 
ቃየው ከውሲ ገሪዅዲክ ጕኢተት አልብድቲ።ንድኻ ጃናዲ 
ኒእዅራዲት  “ዓገርቲ  እንትንዅኩም!” ይሮ  ምዳስግሪ  
እግስቶሎም አመምቲ። 
 
ኵንጝ ኣኾሰና ጃናዲ፡  ኒእዅራዲ ናወራትሲ ድⶖኖ ደምቢ 
ቈንሹ እሮሪል ፍሮ ትም ይሮ “ዎሆይ!” ይቲ። “አውዲ ጋብ 
ራዅን ቈንሹ! ዳሕናማ?” ይዅላ ጃና። ቈንሹኻ ትም  ይሮ  
“ዓገርቲዲ ጋበኵን” ይቲሉ ጃነስ። “ውራ የናዅንኪ?” ይዅላ 
ጃና ቈንሹት። 
 
“ጃና ቋልዱዅኒ? የነኵለ ዓገርቲ” ይቲሉ ቈንሹ ጃነስ። ንሪኻ 
ብንድ ጃነዲ፡  ኒ እዅራዲ ኪድጝሲ አረሚነ ደምቢ ነብራ 
ቍግኒ፡ ዓቝር ጅእግኒ እግርኖ ፈርድኖ ይሮ ግን። 
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“አዊላ ዋኒነ ዓገርቲ?”  ዮ  ወንቀርዅላ  ጃና።    ብንድ ትም ይሮ 
“እናሓንናው!” ይቲሉ።        ጃናዲ  ኒእዅራዲኻ  ቈንሹር ኪዋ 
ኣኽኖ፡   ንር ኪድጝሲ አረሙኑ  እርግኖ  ቍግኒኽር ጅእግኒኽር 

ሆው ይኖ እግርኖ ፈርኑዅ ይስተኵ። 
                                  

 
 

እና ድግም ኒል ቈንሹ ጃናዲ፡ ኒእዅራዲት ኪዋ ሰገስሮሎም 
ንር ኪድጝሲ አረሚነ ደምቢ፡  ነብራ ቊስግሪ ምልደ 
ዳገንደትሎም ቋልንዅን። ንድኻ ድግም ኒንኽር ቈንሹ 
ምለንታዲ አከይ-ጃህልድ ስማረግረሪዲ ኣኽረት ቋሊሳዅ ግን።   
 
ቈንሹ ሕያይት ኣኽርነዲን ምልናዲ፡ ብⶔትናዲ ስማሰለላ። 
ውረድ ሕያይት ኒዀርክ አዋ ሃበ ኒነብራ አረረት ካያ  ግን 
ኒሓሰባዅ።        አዳሚንድ’ዅራ ደአም ቀስድ ሻዅ ኣኽነዲን 
እና ቈንሹርሰና ኒጨረስ ጐታዅ ወራት እሲሮ ወጀበለሉ። 
 

ቈንሸላዲ ጃናዲ 
 
ላዶን ጃና ቈንሹት “ፈሪና ይኪድጝሲ ተከዊ!” ይዅላ፤ እማ 
ቈንሹ  ጃኒ ኪድጝሲ ተከውቶ ፈርቲ ይስተኵ።  
 
ኒደምቢ ጃና  ኒኪድጝሲ ቋልዶ፡  ሳንስዓስ ምዅሮ  እንትዅ 
ቈንሹትል፤ እማ  ኪድጝሲ ጅልውሮ ፈሩዅ። ቈንሹኻ ሳን 
ስዓስ ሸረረፍሮ ቊቲሉ። ከብተዅሲኻ ከደን ማልቲሉ።  
 
ጃና ኪድጝሲ ጅልዎ እንቶሰና “አውናሓን ይሳንሰዓ?” ዮ 
ወንቀርዅላ  ቈንሹት። ቈንሹኻ “ከንዶ ኣና ይሹሺ ሽዅሽቶ 
እርግዅን፤ ኩሳንስዓስኻ ኳዅራቶክ ቈሉ!” ይቲሉ። 
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ደምብርጝ ጃና አርሲ ጐረረቦ ኒእንቍቍወል  እንስኽሲዅ፤ 
እማ “ጒነና ቈንሹ ፈርኖ ይና ኮል!” ይዅላ። ቈንሹኻ “ኣን 
ኣዋኸ ፈርዲያ? ይሹሺ ሽዅሽቶ ህምበኵን”  ይቲሉ ጃነስ።  
 

ጃናኻ ቈንሹት ኒከስል ምዅርዅላ፤ እማ አዶላ ፈሩዅ። 
ቈንሹ ጃኒ ከስል ከፍ ይሮ ኒእንቍዊልድ አርሲ ላላሪሲ አድረ 
ክ ኵርትምስሩ፡ እን አር ላእንቍዊል እርገውሲ ናትክ 
ድⶖሲቲሎም። ጃና ቈንሹ ኰርተምረሪት ዋሱዅ፤ እማ 
“ውረኒ ኰርተምራዅን እንቲ ቈንሹ?” ይዅላ። 
 

ቈንሹኻ  “ክሪያ  ፈረኵን አበ! እና ከስ  ሊጘርሊ ካሲለ! ገፍ ኒል 

ከፍ ይነስ ቂልስዅን” ይቲሉ። ንሪኻ ጃነስ ምልደሉ አር ኒ 
እንቍዋ ሊጘርሊ ህምበውሲ ቍቶ ጀረብሮ ግን። ጃናኻ 
ሰኸንድቲሉ፤ እማ ኒከስ ሊጘርሊ ካስዅላ። 
 

ቈንሹ  ንር እዩድሊ ኰድሮ አር ጃኒ እንቍዋ ሊጘርሊ ህም 
በውሲ ኵርትምስሩ ድⶖቲሎም። 
 

ጃና ቈንሹ ከስ ሊጘርሊ ኣኽሮ ኰርተምረሪት ዋሱዅ፤ እማ 
“ውረኒ ኮርተምራዅን ቈንሹ?”ይዅላ። ቈንሹኻ ጃና ከወልድ 
ጕኢተት አርእቲ፤ እማ “ከዋ ገባ ገእ ይኖ ህምብነኵን አበ! ትም 
 ይሮ ፈሪ!” ይቲሉ። ኒደምቢኻ ቈንሹ ጃኒ ከስልድ ጥር ይሮ 
ገምቲ፤ እማ እግርዶ ፈርቲ። 
 

ጃና አር ኒእንቍቍወል  እርገውሲ ገምድሮ ዮ፡ ኒእንቍቍውሲ 
ከፍከፉዅ። ላ እንቍዊልድ ላ አራ ካያ ለብቲ። ሊጘር 
እንቍዊልድኻ ለጛ አር ለቡዅ። ጃና ቈንሹ ኒአርሲ ስውሬት 
እንሲን አለለዩዅ፤ እማ “ኣጀዋ ቘንሹ!  ነበንታ ገዳእ! ደምበር  
ኳራ ይከስል  ጨዓንስረን  ቋልታለ!”  ዮ ቈንሹዲ ጀኽስትጙ 
ፈሩዅ ይስተኵ።  

 
 

13 



ብሊና ድግም ሕያይቱ 
__________________________________________________________________ 
 

እና ድግም ጃኒዅዲ ቈንሸላሩዅዲ ኒል ቈንሸላ ጃነስ 
ወንቀርግሪ ኒሳንስዓስ ቍሮ፡  ከብተዅሲክ ኰድሮ ሸረረፍሮ 
ማልደትሉ ቋልንዅን። ኒን ካያ ኣቕትጊላ ጃናዲ ኳዅራዲት 
ዋኺስቶ  ይሮ  ጃኒ  ሳንስዓስ ንርላውድ ቍሮሉ ዋንትሩ፡ 
ኳዅራቶክ ቈሉ ይሮ ብንሲ ጋቢቲ። ኒደምቢኻ ኰዶ ሽዅሽቶ 
ህምበኩን ይሮሰና ጃና ሰኸንድሮሉ ምዅሮላ ፈሩ፣   ኒአርሲ ላ 
ላሪሲ ኵርትምስሩ ድⶖቲሎም፤ እማ እግርዶ ፈርቲ። 
 

ድግም ኒን ቈንሸላ ንር ክድመትክ እካዅሪ ወራት ኣኽጋዅ 
ምልና ኣኩ፣ ጃና ደአም ኒጨሪ ጨገምድ ሰሀራዅዲ 
ሰኸንታዅዲ፡ እምንድክ እካዅራ ኣኸት ቋሊሰኵ። 
 
          ቈንሸላዲ ጃናዲ ገመናዲ ወካዲ 
 
ጃና ሰበኮ በረኻ ገሙዅ። ደርብል ፈሩኻ ቈንሸላ ዲዊቱሉ። 
“ኵዲ ፈሪያ አበ” ይቲሉ ቈንሸላ ጃነስ። “ህምቢ ጠያቡኪ!  
ስቋነስ ገረሰላ” ይዅላ ጃና ቈንሹሲ። 
 
“ኢፋልየ አበ ገረስሪ!” ይቲሉ ቈንሹ ጃነስ። “ገረስራኽር ኣክረን 
አጃና፤ ጒና ፈርንን!” ይዅላ ጃና ቈንሹሲ። 
 
ደርብል ፈሩኑ ግጅኖሰና፡  “ስቋንትዅን አበ”  ይቲሉ ቈንሹ 
ጃነስ። “ፈርንና እንጫ ወደግልድ ዓቝ ጅእኖ!” ይዅላ ጃና  
ወንተሶ።     
 
ወደግል እንትኑዅ፤ ኒል  እንትኖሰና  ደአም  ዓቝ አርኒ።   
“ናን ውራ ሃቢን አበ?” ይቲሉ ጃነስ ቈንሹ።  “ይት ዋስተማ 
ጠያቡኪ?” ይዅላ ጃና ቘንሸለት። 
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“የዋ ዋስሪ አበ” ይቲሉ ቈንሹ ጃነስ። “አጀና ቈንሹ ለዅ ደምቢ 
ረድ ደኲዝ፣  እማ ይጐዱጕሊ ቱሮ ጅኢ፤  ጅእሮ ደምቢኻ 
ላሪ ጐትግሪ ፊ” ይዅላ ጃና ቈንሹት። 
 
“ጃር  ትክሲንኩት አበ !” ይሮ  ቈንሹ ጐዱግ ጃኒዅል ቱሮ ንር 
ዓቝ ጅእቲ።  ጅእሮ ደምቢኻ ጐዱጕ ጃኒዅሊ ህምበው 
ሳቝሲ ቋልዶሰና ናልድ ዳዕስረ ቍቲ። 
 

“ህምቢ ቈንሹ! ውሪዅ  ናሃብራዅን? ፊ ይጐዱጕልድ!” 
ይዅላ ጃና። “አውድ ፊን?” ይቲሉ ጃነስ ቈንሸላ።     “እንቲ ኒድ 
ቱራዅድ ፊ ቈንሹ!” ይዅላ ጃና ቈንሹሲ። “ኣን ትዋዅድ 
ፋሊ ክያዋዅ ግን!” ይቲሉ ቈንሹ ጃነስ። ጃኒ ጐዱግሊ ኣኽ 
ሮኻ ኒሳቝልድ ዳዕስረክ ቍቲ፤ እማ ጃነስ ኩቲሉ። ጃና ክሮ 
ደምቢኻ ቈንሹ ብክ ይሮ ፍቲ ጃኒልድ። 
 

ጃኒልድ  ፍሮሰና  ገመና  ኳያዅሲ ዋስቲ  ቈንሹ፤  እማ ገመነስ  
“ለዅንደ አበ!” ይሮ ሽጝቲሉ።   ገመና  እንቶሰና  “እና ጃና ኣን 
ኮዅሲ ቋሊ! ናን ገድም ይዲ ኵዲ ላት  ቍንንሉ” ይቲሉ ቈንሹ 
ገመነስ።    ገመናዲ፡ ቈንሹዲ ናስኻ ላት ቍኑዅ፤ እማ ገንጁኑ 
እርግኑዅ። 
 

ናገንጂልድ ጕኖሰና  ቃዪኖ ፈርንን፣  ይስትጚኒዅ፤    እማ ለጘ 
ርክ ላት ቃዪድኖ ፈርኑዅ።   ፈሩኑንጉሲኻ ደርብል ወስ አር- 
ኑዅ። ወሰልድ ላሪት ኩኑዅ፤  ወስ አሪውሲኻ ናአርደት 
እልልኖ ገቢስንዅሎም። ናልዊት ቍኖኻ ናኮል ወንተርኑዅ። 
እንዳ ኣኺነ ቃዪነክ ላገሽ መንደርቱኑ፤  ቈንሹዲ ገመናዲ 
ላኳራ “ይን ውራ ጐደና ወጠነሊ” ይስትጚኒዅ። 
 

ትጟን ስዋ እንቶሰናኻ፤  ጐደኒ እራኵ ደለምድድኖ ለጘርክ 
እርፋንሊ  ሰገርኑዅ፤ ቈንሹዲ ገመናዲ። 
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ገመና እርፋንሲ  ከብነስ አርእጝ ቢዅ፤ እማ ኒጕድብ ካያዲ 
ኒኮል ዔሩዅ። ቈንሹኻ  እርፋንሊ  ሰገርዶ እርግሮ እርፋን 
ሽኻሩሲ ከብሮ ዔርቲ። 
 
በሰሰርኖ ናቢላ እራኵ ደለምድኑዅ፤ እማ ናትልማ ተለምኖ 
ፈዲነ ጐዲኒዅ፤ ቈንሹዲ  ገመናዲ። ናጐደና  ድⶖኖ አር 
በኰሎሰና ኮድኖ ሻንከስ ላገሽ አረሚኒዅ። 
 
አር  ናው ገሰና፡  እማ ዓረ  ይኒ  ሁመት ተመሞሰና ቈንሹ “ኣን  
ኪድጝሲ ጀከለልድ ተከዊያ  ግን አበ፤  እንቲኻ ዳሕና ግን፤ 
ፊዅሩ  እርጊ” ይቲሉ ገመነስ፤ እማ  ኪድጝሊ  ንርቱ ሰገርዶ 
እርግቲ። ቈንሹ ንርቱ ኣኽሮ አርሲ ላላሪሲ ቅንጥብርደክ ቍሩ፡ 
ኪድጝሲ ኒትክ ድⶖቲሉ። 
 
ገመና ህምቡ ሰጘ “እንደ ንኪታ ይኪድጝሲ ቋሊያ” ዮ ላኳራ 
ኪድጝል እንቱዅ። ኪድጝሲ ኒትክ ጅልዎሰና አር ናዀርክ 
ድⶖስቶ ዲዊዅሉ። ቈንሹኻ  ብትሮ ንር ሻሚል ከፍ ይሮ 
ዲዊቲሉ። ገመና  ኪድጝ  ድⶖስቶ ዲወሰነሉ  ሓራቕሩዅ፤ 
እማ “እና ይኪድጝሲ አውኒ ድⶖዅንሉ?” ዮ ወንቀርዅላ። 
 
ቈንሹ ዒዕ-ሚዕ ይሩ ግጅሮ  “ከንዶ ! ኣንኻ ሽዅሽተኵን ፤ 
ጀከልሲ ያዕ ዪያ ገረስሊ፤ እንቲኻ ይና ዳርሲ ተከውግሪ 
ኩከደን ጅልውሩ እርግረኵ። ናን ውራ ቍኖ ግን?” ይቲሉ 
ገመነስ።  
 
“ሕሻኪ ቈንሹ!  ውራኽረ  ዋንትረ?” ይዅላ ገመና።  ““ሽዅሽቶ 
ህምበኵን” ይቲሉ  ቈንሹ። “ነብራ   ሰውህራዅንማ?” ይዅላ 
ገመና። ““ኢፋልየ ሰውሆ እልሊ” ይቲሉ ቈንሹ። 
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ኒደምቢ  ገመና ገረንገር  አዶ  እንቶ፡ ““እህኒ ኔስ ቊ ቈንሹ” 

ይዅላ ቈንሹት። “ጃር ኡውንኩት አበ! ደአም ናና ሰውሀት 
ሻኽሊ” ይቲሉ ቈንሹ። 
 
“ጕነና ቈንሹ ይና ኮል ዔርኖ ትልሊየኪ”  ይዅላ ገመና 

ቈንሹት። “ኢፋልየ ገረሰሊ ነት ህምበን ኪደኵለ” ይቲሉ 

ቈንሹ። ኒደምቢ  “እማ  ትላ ናቕሲየልኪ ኮል ፈርዲያ ግን” ዮ 
ኒኮል ዔሩዅ ገመና። ቈንሹኻ  ገመነስ  ምልደሉ  ሰውሀት 
ሻኽሊ ይሩ  እርግሮ፡  ገመና  ፈሮሰና  አርሲ ቍሩንሲክ ወካ 
እንትዅላ። 
 
“እና አር እንቲ ቍረውልድ ወሽ ይለ!” ይዅላ ወካ ቈንሹት። 
ቈንሹኻ ወከስ ምልደ ገመናዲ ዋኺስቶሉ ይሮ፣ “እንቲ ኪድጝ 
ድⶖስቶሰና  እንትሩዅ።  ገመና ናን-ናን ኒአር አዶ ኒኮል 
ኣኽራሲክ ወንተሩዅ። ጋጚ ፈሪ ለሀኪሉ፤  እማ ኣን ቈንሹዲ 
ኣኾ  ኩኪድጝሲ ተከዉ እርግዅን፤ ናንኻ ይበንሲክ ናኽለ ይሉ” 

ይቲሉ። 
 
ወካ  ገመኒ  ፈለኸድ ጋጙ  እርጎ ደምቢ ገመነስ ለሀክዅሉ፤ 
እማ ““ኣን ቈንሹዲ ኣኾ ኩኪድጝሲ ተከዉ እርግዅን፤ ናንኻ 
ይበንሲክ ናኽለ!” ይዅሉ ገመነስ። 
 
ገመናኻ ወካ ኣኽራ ይአርሲ ድጟዅ፤ ዮ ተሓደብነዲን ወከስ 
ኩሮሉ ጀረቢዅ፤ እማ “““ኩበንሲማ ጀረብራዅን? ላዅና 
ስኵሪ” ይዅሉ። 
 

ወካ  ገመኒል ስኩት ዮ ሰና  ““ግጂና ነበንታ ሕጩፍ! ኩበንሲ 
እዊየካ” ይዅሉ፤ እማ  ወከስ  ክርመድ  ገድገዶ ሻኾ ለለቖ 
ኩዅሉ ይስተኵ።          
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ጃና ቈንሹ ስቋንትዅን ይሮሰነሉ  ““ይጐዱጕሊ ቱሮ ጅኢ” 

ኒይነላ በኪትዲ፡ ዕሹርዲ፡ ሰኸንተንታዲ ኣኸት ቋሊሰኵ። ቈንሹ  
ጃኒ ጐዱጕሊ ቱሮሰና ኒሳቝልድ ቍሮ ጃነስ ንር ኩነሉ 
ከያነትዲ፡ መግሀፍዲ፡ ምቍልናርዲ ቋሊሰኵ። ቈንሹ አር 
ንርዲ ጃናዲ ላት ጐዲነውሲ ንርቱ ቀንጠብርደክ ንር ድⶖና 
አማነት ብናዲ ስዋንዲ ቋሊሰኵ።አር ንሪ ቍረውሲ ወካቶክ 
ቈሎም ይሮ ወከስ ገመናዲ ንር ዋኺስናኻ ሰበብዲ፡ ጥረርዲ 
ቋሊሰኵ። ገመና  ወካ ላሪ  ሃቢጋዅሲ “ይአርሲ  ቊዅ  ዮ 
ሊጝንትል ኣክነድ ወከስ ኒኩነሉ፡ ትክስረ ፋከርግሪ ከቲጋዅሲ 
ከትሪዅ ይሮ  ኩሹሺ ሸርሊ ቱና፡ ከቲና በሀርኮት ኣኸት 
ቋሊሰኵ። 
 

 ጃናዲ ቈንሸላዲ ዕኮሩዲ 
 
ጃና  ሰበኮ  ፈሩንሲክ ደርብል  ቈንሹ ዲዊቲሉ፤ እማ ““ኵዲ 
ፈርዲያ አበ” ይቲሉ። ጃናኻ ““ኣዋኽረ ይዲ ፈርቶ  ጠያቡኪ 
ገረሰላ” ይዅላ። “““ገረስሪ!  ስቋንተሊኽር፡  ከአርተሊኽር ኵዲ 
ፈሪያ ባሪለ አበ” ይቲሉ ቈንሹ። 
 
“አጃና  ጕና ፈርንን  ጠያቡኪ” ይዅላ ጃና ቈንሹሲ። ፈሩኑ 
ግጅኖሰና “ቂልስዅን አበ!” ይቲሉ ቈንሹ ጃነስ።  “አውንሲ 
ቂልስራዅን?” ይዅላ  ጃና ወንተሶ። ኒደምቢ ጃና  ቈንሹት 
ምዅርዅላ። 
 
ጃና ቈንሹት ምዅሮ አዶላ  ፈሩ  ግጆሰና፡  “ሽዅሽትዅን አበ”  
ይቲሉ። “ እማ ውራ ሃቢንኪ!  ኣዋኺቶ  ጀረብራዅን?”  ይዅላ 
ጃና። “ ስቋንቶ   ህምበኩን   ዓቝ ጅእሲለ አበ” ይቲሉ  ቈንሹ። 
“አጃና  ጠያቡኪ   ይጐዱጕሊ  ቱሮ  ስቆትር  ግልጭ   ይግሪ፡  
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አወትር   ግልጭ   ይግሪ   ጅእሮ  ፊ!”  ይዅላ  ጃና  ቈንሹት። 
 
ቈንሹ ጐዱግ ጃኒዅል ቱሮ ጅእቲ። ጅእሮ  ደምቢ አወት ናዕ 
ይሮ ሳቝ ጃኒውሲ ቋልዶሰና፡ ናልድ ዲር ስረክ ቍቲ።  “ ውራ  
ሃብራዅን ቈንሹ? ፊ ይጐዱጕልድ!” ይዅላ ጃና። 
 

“አውድ  ፊያ” ይቲሉ  ቈንሹ  ጃነስ።  ““ይልኵድ  ፊ” ይዅላ 
ጃና።  “ጕኢተኵን  ዳድሮ ኩግሪንለ” ይቲሉ ቈንሹ።  “እማ 
ይአብድ ፊና!” ይዅላ ጃና። “ኩአብድ ነከትሮ ኩግሪንለ  
ጕኢተኵን” ይቲሉ ቈንሹ ጃነስ።  ቘንሹ ጃኒ ጐድጕል ኣኽሮ 
ኒሳቝልድ ዲር ስረክ ቊቲ፤ እማ ጃነስ ኩቲሉ። ጃና ክሮ 
ደምቢኻ  ጃኒ ጐዱጕልድ ብክ ይሮ ፍቲ። 
 

ኒደምቢ ጃኒ ጅልልሲ ገወድሮ ዕኮሩሊ፤  (ከው ዕኮርሊ እሲነ ስና 
ወሪ ሰኸራ ክደው) ኣኽራሲክ እንትቲ። ናል እንትሮሰናኻ “ኣን 
ጃና በሀርኮት ኩዅን፤ እና ጅልል ፈላኸድ ፈራ፤ ኒል 
ዲዊሮኩም ግን።   ኣጛ  እና  እንታ ዕኰኵሲ ተከዉ ዲዊሪኩም” 
ይቲሎም ቈንሹ። 
 
ዕኮሩ ጃኒ ጅልል ፈላኸድ ፈርኑዅ፤ ጃነስ ኣርድኖ። ቈንሹኻ 
ናጕርበትል ዕኰኵሲ እንክቲ፤ እማ ስናዲ ሰኸራዲት ጅእሮ፣ 
እን ዕኰኵ ካይቶሰና ንር ሽኽድ እንሳኽቲሎም። ደአም ላ ዕኮሪ 
ትክስረ ሸጥ ይሮ እንሸውስሮ እርግረሪት ቈንሹ  እንክቶላ 
ገረስላ። እና ዕኮሪ ኒኒ ካያ ግን ቈንሹር ሽኽ ቱጊላ ከብትረሪ። 
 

ዕኮሩ ጃኒ ፈላኸድ ፈሩኑ እርግኖ ደምቢ፡ ቈንሹ ኩራዅ ጃነስ 
አርኖ፤ ኒስኻዲ፡ ኣኻዲ፡ እርኵኵዲት አድኖ ና ዕኰኵል 
ኣኽራሲክ ወንተርኖ እንትኑዅ። ቈንሹኻ  ““እማ ናን ገድም 
እንታ  ዕኰኵሲ ተከዉ  ዲዊዅንኩም፤ ይበንሲ ናኸለ” 
ይቲሎም ዕኮሩሲ።  
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“ ኩበን ውራ ኡንንኪ ቈንሹ” ይንዅላ ዕኮሩ። እን ዕኮሪ  ንሪ 
እንክቶላ ገረስግረሪት ሓበርዶኻ ““እና ዕኮሪ ንሂትልድ ጅእሰለ!   
ኒን ግን ይበን” ይቲሎም ቈንሹ። 
 
ኒ ደምቢ ዕኮሩ እን ዕኮሪ ቈንሹ እንክቶ ገረስግረሪት  እንክኖ 
ንርትልድ ጅእስንዅላ ቘንሹሲ። ቈንሹ ጅእሮሰና “ጃር  እንታ 
ደርብል ዳሕናዲ ሰላምዲ ዲውሲሮኩም፡ ኣን ለጘታ ወረባ 
ካርዲሲክ፣ እንታ ዕኰኵሲ እንክጋ” ይቲሎም ዕኮሩሲ። 
 
ቈንሹ ለጘታ  ወረባ  ካርዶሰናኻ ሽጝሮ ““ናን እንታ ዕኰኵሲ 
እንክትኖ ገረስደነኵ” ይቲሎም። 
 
ዕኮሩ ናዕኰኵሲ እንክኖ ቋልኖሰና፡ ሽኽ ቈንሹሩውድ   
እንሳኽሶ ዲዊዅሎም። እንሲን በደራሪን ዩኑ ጋጚኒዅ፤  እማ 
ቈንሹት ለሀክኖ ንር ሽማርድ ሻኽድኖላ ዩኑ፣ ቈንሹር   ሽማር 
ና ናንተል ጐረብሶ ከብቲዅ፤ ቈንሹኻ ሽልቍርዶ   እግርዶ 
ፈርቲሎም።  
 
ቈንሹ ንር ሽማር ጕሩብዲ እግርዶ ፈርዶ ቈንሸል አሪውሊ 
ሕበርሲቲ፤ እማ እን ቈንሸል ንሪ ሕበርስረውሲ  ““ሽማር 
ቈንሸሊዅ  ንኪሲ ስሪዕ ግን፤ ነበረው ኣኽላ። ከው ቃየው እን 
ተረነን እንታ ሽማትድ ሽኽድኖኩም ግን።ንድ መታን  እንታ 
ሽማትሲ ቀረጫ” ይቲሎም። ቈንሸል ኒስ ዋስኖሰና ናውክ 
ናሽማትሲ ቀረረጭኑዅ። 
 
 

ኒደምቢ እን ዕኮሩ ጋጙኑ እን ቈንሸል ላገሽ  እክብሶ ህምበ 
ውሊ እንትኑዅ፤ እማ “““ቈንሸላ ጕሩቢ ቋልድኑዅማ?” ይኖ 
ወንቀርንዅሎም።  
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ቈንሸልኻ ““ይን ናውክር ይና ሽማር ጕሩብ ግን” ይኖ 
ወንተስኑዅ። ናው ይኸ ዕኮሩ ቈንሸል ናትክ  እንኵልኵልኑዅ 
እማ መርሲ  (ለኸስ)  ሀልሀልሲነ  ሻክስኖኻ፣ ““ሀያ እና ለኸስ 
ላላሪሲ ባንጕራ!” ይንዅሎም ቈንሸልሲ። 
 

ቈንሸል ናውክ ለኸስ ባንጕርኑዅ፤ደአም እን ቈንሸላ ዕኮሩውድ 
ስናዲ  ሰኸራዲት ጅእረሪኻ፡  ጠብ ይሮ እርግርነዲን ቂልስቲ፤ 
እማ ለኺል ለብሮ ቀመመድስሮ ክርቲ ይስተኵ። 
                      



                                                                     
እና ድግም ኒል፡ ጃና ቈንሸለት ቂልስሮሰናኻ ምዅረትላ፡ 
ስቋንትሮሰናኻ ኒጐዱጕሊ ቱሮ ጅእቶ ባረትላ ፈሀምንዅን ። 
ቈንሹ ጃኒ ጐዱጕሊ ጅእቶ ቱሮሰና፡ ጃነስ ኮረድ ኣኽሮ ኒሳ 
ቝሲ  ብሽቍድሮ  ኩረትሉ፡  ኰድኖ   ፈሀምንዅን። ንድኻ 
ድግም ኒልድ ጃና በኪትዲ፡ ዕሹርዲ ኣዳም እካዅሪሰና ተካዅ 
ኣኩ፣ ቈንሹ ደአም ንርቲ ትክሰዅድ ፈክሲ ኪሰሪሲ ፈደይግሪ፡  
ምቍለድ ፈደይረሪ፡  ኣዳም ካይንዲ  ምቍላዲርሰና ኣኽረት 
አርእኖ ገረስነኩን።  
 
እን  ከው ዓገርቲ  ይስተው ቈንሹ  ምልደሰንሎም፡ ኒሰናኽር 
ናሰኽረስ ጂብድሮሰና፡ ለሀክኖ ሻኽድኖላ ዩኑ፣ ንር ሽማር ና 
ናንተል ጐረብሶ ከብተት ፈሀምንዅን። ቈንሹ እግርዶ  ንር 
ጨርሊ  ሕበርስረሰናኻ፡  ንር ሽማር ጕሩብድ  አለለይስግሪን 
ይሮ ንር ጨርሲ  ናሽማትሲ ቀረጪስረትሎም ፈሀምንዅን። 
ኒንኻ ቈንሹ ገሪዅዲክ በሳራ ኣኽረት ቋሊሰኵ። እን ዓገርቲ 
ኰድኖ ቈንሸል  ገሪው  ናሽማት ጐረብሶ  እርገውልድ እን ናት 
ምልደሪት አለለይድኖ ይኖ ቈንሸልሲ ላላሪሲ ለኸስ 
ባንጕስንዅሎም። ኒንኻ  ዓገርቲ  አለጎሲ  ከደመው ከው ክኪን 
እርግነት ቋሊሰኵ።  (ቈንሸላ ብትረሪ ለኸስ ባንጕርቶ ገረሰላ)  
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ቈንሹ ንር ጨገምሲ እንክኒል ክኺኒዲ በሳራዲ ግን። ደአም ንር 
ብሰር ንር ሹቲ ዓውቲቶር  መታን ንር ጨረስ ከየናዲ፣ 
ጐትናዲትል ሰረትሰው ናኣክነድ ገሪዅ ረቀብሰው ኣኽላ።  
                           

ቈንሸላዲ ጀጉራዲ ገመናዲ 

     
ቈንሸላዲ፡ ጀጉራዲ ቃዪድኖ ላት ሰገርድኖ የመምኑዅ፤ እማ 
“ይን  አርናዅሲክ  ላት ቍንን” ይስትጚነ፤ እኺሪር ጠለ 
ምግኒን ኰሸርስጚኒዅ። ናደርብል ፈሩኑኻ ባምባ ግረሪትል 
እንትኑዅ። 
 

ጀጉራ  ባምባትል ዓረጉዅ፤ እማ ኒሹሺ ባምፊልድ ቊዅ። 
ቈንሹትኽር  ““አዲ! ቊ  ቈንሹ” ይዅላ። ““ኣና ኔልድ  ቋሊ” 

ይቲሉ ቈንሹ ጀጉረስ። 
 

“እማና ይና ኵሽራ ውረኒ   እርግዅን? አርናዅሲክ ላት ቍንን  
ኣኽለማ?” ይዅላ  ጀጉራ  ቈንሹሲ። ““ኣን  ስኻ  ቋኵን ግራ 
ቃሪፍ ከደኑ ላት ቍንን ይሊካ!” ይቲሉ ቈንሹ ጀጉረስ። 
 

““ስኻ ቍንን ይዅመኪ? አርናዅሲክ ላት ቍንን ይሊመኪ?” 

ይዅላ ጀጉራ ቈንሹሲ። ““ኣና ስኻ ቋኵን ግራ ቃሪፍ  ከደኑ 
ይነብራ ኣኽላ፤ ጀጉታ ነብራ ግን” ይቲሉ ቈንሹ ወንተስሮ። 
 

““እማ ህምቢ!” ዮላ ጀጉራ ኒ ባምፊ ቁ እርጎ፡  ብቶሰና ናደርብል 
ፈሩኑ ደርጉና  ግረሪትል  እንትኑዅ። እንትኖ  ደምቢኻ “ቍ   
ቈንሹ!”  ይዅላ  ጀጉራ  ቈንሹት።  ““ኔንኽር  ይነብራ ኣኽላ፤ 
ቋሊ!” ይቲሉ ቈንሹ።  ““እማ ህምቢ!” ዮላ ጀጉራ ኰዶ ኒሹሺ 
ኒደርጉን ቊዅ። “ኒደምቢ “ኣና  ይኮል  ወንተሪያ  ግን” ይቲሉ 
ቈንሹ ጀጉረስ እማ ንር ኮል ወንተርቲ። ጀጉራ ኰዶ ቁ እርጎ  
ብቶሰና ኒኮል ወንተሩዅ፤ እማ ገንጅሮ ኒሳስል ዓረጉዅ። 
ደምብርጝ ቁንሹ ገመኒል ፈርቲ።   ““ ገመናኻ “አውናሓን  ኵዲ 
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ጀጉራዲር ስላብ?” ይዅላ ቈንሹት።  ቈንሹኻ “ጀጉራ 
ኒቃሪፍሊ አዶ ፈርዅለ። ስኺ ኣካንሊ መርሒለ ይነዲንሉ 
ይጋብሲ ዋስጊ፣ቃሪፍ ኣካንሊ ገእሲዅለ።ኒሹሺኻ ኒቃሪፍ ቁ 
እርጉዅ፤ ኣጛ እናሓን ትግርድ ክርዅን።  ናን ትግርድ 
ክርነዲን ግን ኣን ኵል እንቶ ህምባዅ” ይቲሉ። 
 

“አጀዋ  ጀጉ!  ነበንታ  ገዳእ!  ይእቍራ ቈንሹትማ ትግርድ 
ኩርዅንላ!  ናንኻ አብ ሽርኪ ቈንሹ!  ኣን ኩእኽር ህምበኵን!” 
ዮላ ቈንሹት ምልልጘ ደፍእድዅላ ገመና ይስተኵ 
 

 
                                  

እና  ድግም  ኒል ቈንሸላዲ  ጀጉራዲ፡ ““ይን አርናዅስክ ላት 
ቍንን” ይኖ ኰሸርስጚነት ቋልንዅን። ኰሸርስጝና ይስታዅ 
ላጋርሊ ፈሀምስጝና፡ እማ እን ጋር ኒል ፈሀምስጝረዅሲ ኒል 
ተብሮ ወራትሊ እርግስቶ ድⶖሮ ጕና ግን። ቈንሸላ ጀጉራ  
ቈዅሲክ  ቍነስ  ጕሽቲ፤ ንድኻ  እን ጀጉራዲ፡ ንርዲ እሲነዅ  
ኰሽሪል ተብቶ ገረስላ። ደአም ““በንደ ልኺ” ይስተ ሰና፡ 
“ቈንሸላ “ኣን ስኻ ቋኩን ግራ፣ ቃሪፍ  ከደኑ ላት ቍንን  ይሊካ” 

ይሮ ጋብረ እርግቲ።   እማ  እን  ጋር ናው ኒል ኰሸርስጚዅ  
ኒሰልፍድክ ትክሰ በርሆ እርጋዅ ተከላ።    ንድ ሰበትድ እና 
ቈንሸላዲ ጀጉራዲርሰና፡ ኰሸርስጝረ ደንቢ ““ኣን ንሰና ይሊካ” 

ይስትጝረ  ከሓድስጝኒልድ፡  ብሪ ጉርድ እን እንቲ ኒል 
ኰሸርስጝራዅ ጋርሲ፡   ትክስረ በርህድሮ  ፈሀምና 
ጀረብደኵ።  
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ጀጉራዲ፡  ኒእዅና  ግንቶራዲ  ላኳራ  ደርብል ፈሩኑ፡ ቈንሸላ 
ጎፍ ይቲሎም። “ እንታ እዅራ ማሸላ ለገዱዅ!  እካ-ኮት 
ኣኹዅ፤ ውራ ሱሰት ገመኒ እቍረት ሓጨዪሰለሉ? ንሪኻ ኒ 
ሰና ሽኻርዲ፡ ምልምሊ ግን!” ይቲሉ ቈንሸላ ጀጉረስ።          
 

“ እማ  ትክ ዩዅ! ሱሰትኽርሲ ሳቢኖኽር፡ ወንቀርኖኽር ለዅ 
ተለዪና፤ ይነዲ ፈሪ” ይዅላ ጋዊና ቈንሹት። ኒደምቢ ጀጉ 
ትዲ ቈንሸላዲ ላገሽ ፈርኑዅ፤ እማ ገመኒል እንትኑዅ። 
 

ገመኒል እንትኖሰና  ““ግጃ ኣን ይእኽርሲ ሺዊያኽር ሳቢያኽር 
ይቱ ትዊየሉ ባራ” ይቲሎም፤  ጋዊናዲ ኒ ግንቶራዲት ቈንሸላ፤ 

እማ ገመኒል ንርቱ ቱቲ። 
 

ቈንሹ ገመኒል ቱሮሰና ““ጀጉት ኩእቍረት ክኻንቲድኖ 
ጀረበነኵ” ይቲሉ። ገመናኻ ““ይእቍረትማ ጀጉራ 
ክኻንታዅን!” ዮ ሓራቕሩዅ። ቈንሹ ገመኒልድ ፍሮሰና 
ጀጉትሲ “አብሽርኩም! ናን ትዋ ገመኒል!   ላሪ ጕኢትጋ! ትክሰ 
ከለብርዶኩም ግን ገመና”ይቲሎም። ንሪኻ፡ ““ቱነስኻ ቱድኑዅ 
ናን ኣዋኽዲነ ፍትና ተካላን” ይሮ ንር ከደን ፈርቲ።  
 

ኒ ደምቢ ጋዊናዲ  ኒግንቶራዲ ገመኒል ቱኑዅ። ገመኒል 
ቱኖሰና    ገመና “ውራ ጀረብድኖ! ዳሕኒውማ?”  ይዅሎም። 
ጋዊናኻ “ዳሕኒው ግን! ኩእቍረት እና ይእዅረድ ሓጨዪያ 
ጀረቦ ግን!” ይዅሉ ገመነስ። “ገመናኻ “ይእቍራማ ጀጉሪ 
እዅሪል ክኻንሰቲን!” ይዅ፤ እማ ጋዊናዲ ኒግንቶራዲት ሕ 
ጭፍዶ ኩዅሎም ይስተኵ። 


ድግም ኒን ቈንሸላኻ ሰብባባ ኣኽረት፡  ገመናኻ ኰዶ ቃበበንታ 
ኣኸት ቋሊሰኵ። ሰባባዲ ቃበበንታዲ ኣክናኻ ወራት ትክያዅ 
ኣኽላ።   
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     ቈንሸላዲ ጀጉራዲ ኰምኰማዲ ወንኪራዲ 
 
ቈንሸላዲ ጀጉራዲ ላት ቃዪድኖ ፈሩኑ፡ ደርብል ኰምኰማ 
ሴዃ  ንር እቍርዲ፡ ሰጀሪ ንሪ ጎፍ ይቲሎም። ““እና 
ኩእቍርልድ  ላሪት ናኽና” ይንዅላ ቈንሸላዲ ጀጉራዲ 
ኰምኰመት። ንሪኻ ““ኢፋልየ እወሊኩም ባረለ!” ይቲሎም። 
 
“ኵላውድ ገውርዶ ናኽና ቃይናኽር  ግን” ይንዅላ፤ ቈንሸላዲ 
ጀጉራዲ ኰምኰመት። ““እማ ገድም ኣን እንታ ሒል ውራ 
ክመ! አዳ እንጫሓን!” ይቲሎም ኰምኰማ።  እንደዋ 
ይሮሰነሎም፡ ንርእቍርልድ  ላሪት መንተልኖ አድኖ ፈርኑዅ። 
 

ኒደምቢ  ኰምኰማ  ንር አደራ፡ ወንኪሪል ጠርዕቶ ዋዕ ይሩ 
ፈርቲ።““ውራ ኣኽሮ?” ይዅላ ወንኪራ። “ይእቍርልድ 
አድንዅለ!” ይቲሉ ኰምኰማ። ““አውረው?” ይዅላ። 
“ቈንሸላዲ ጀጉራዲ  ኣድንዅለ!” ይቲሉ። ““እማ  ገድም ኣን 
እልልዲያ ፈረኩን!” ይዅ ወንኪራ፤ እማ ፈሩዅ። 
 
ወንኪራ  እልልዶ  ብርፍ ዮሰና፡ ኒደርብል ቈንሹዲ ጀጉራዲ 
ናኰምኰማ  ስስክኖ ቁኑ ዲዊኒዅሉ። ወንኪረስ ቋልኖሰናኻ 
ጕኢትኑዅ፤ እማ ካኒል ዓረግኑዅ።  
 
ወንኪራ ፈኸን ኒዅዲ ጠሓሮ ናል ኣኽራሲክ ደግሕስቱዅ።  
“ገሚ ቈንሹ ዕርጋንልድ!” ይዅላ ወንኪራ ቈንሹት። ““ኢፋልየ 
ኣና ገመሊ ኩረኵለ” ይቲሉ ቈንሹ።  “ኢፋልየ ኮሊኪ ገሚ!” 
ይዅላ ወንኪራ። ኒደምቢ ቈንሹ ዕርጋንልድ ብሪል 
ገምቲ።ቈንሹ ብሪል ገምሮሰና ወንኪራ ኩሮላ ሀንተር ይዅ። 
 
“ጠለምሩዅማ!    ይአደሪ ጨጊር!”  ይቲሉ   ቈንሹ  ወንኪረስ።  
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“አውኒኻ ኩአደራ?” “ገመና ግን ይአደራ” ይቲሉ ቈንሹ። 
““ፈሪና መርሒ ኩአደሪል”  ይዅላ ወንኪራ። 
 
 

ኒደምቢ ቈንሹዲ፡  ወንኪራዲ ለጘርክ መርሕስትጚነ ገመኒል 
ኣኽራሲክ ፈርኑዅ።  ገመኒል ፈሩኑኻ ቈንሹ ““እማ ገመኒል 
ገእሰጊንካ ይረን ይድ ውራ ኡተለ? እን እንቲ ቃይረውልድ 
ይድኻ ሰጅርጝ፡ ይአደረድኻ ሲዅርጝ ኡታማ?”  ይቲሉ 
ወንኪረስ።  ኬር ኣኽኒ ኡሪ!” ይዅላ ወንኪራ። 
 
ኒደምቢ ወንኪራ ኰምኰማትል ወንተሩዅ፤ “እማ  “ኣን ገድም 
ይዓቕምሲክ እሲዅን ጠያቡኪ፤ ቈንሹዲ ጀጉራዲት ኲየሎም 
ሀንተር ይዅን።    ቈንሹ ይአደራ ገመና ግን ይሮሰነለኻ ገመና   
ሒለቱዅ ኣኽነዲን፡ ኒዲ ዋኺትነስ ጕኢትኹን።ናንኻ  
ኩእቍር  ከብተውሲክ ጃር ተከውንኩት።    ህምቢ ገድም” 

ይዅላ። ኰምኰማኻ “አዊል ፈራዅ ክመ?  ቀስብድ ህምብ 
ሪለ!” ይቲሉ ወንኪረስ፤ እማ ስርዱ ከብቲቲ ይስተኵ።  
 



 
ድግም ኒን ድርጛዅድ ኰምኰማኻ  ኣዳም ሒል እንጋዅ፡ 
ሓያምሰና  ኣኽረት፣   ቈንሸላዲ ጀጉራዲኻ ኣዳም ሓያምዲ፡ 
መስኪንዲት ረሓመገው ከው ምቍልሰና ኣኽነት   ቋሊሰኵ። 
እና ቈንሸላዲ፡  ጀጉራዲርሰና ሓያምዲ፡ መስኪንዲት 
ሰኸንትግሪ ሀሽከብናኻ ትክያዅ ኣኽላ። 
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         ቈንሸላዲ ጃናዲ ዓገርቲዲ ገመናዲ 
 
ቈንሹዲ ጃናዲ ላት ጨሪትኑዅ፤ እማ ናደርብል ፈሩኑ ደርጉና  
ግረሪትል  እንትኑዅ። “ቍንን አበ!” ይቲሉ  ቈንሹ ጃነስ። 
ጃናኻ፡ “ኣና ይጅርሊኽር ይሰምብልኽር  ቃሕ ዮለ እላ 
ጠያቡኪ። እንቲ ቊያ ይረን ኵት ጨበርዲኪ። አዲ ኵሹሺ 
ቊ!” ይዅላ።  ቈንሹ ንር ደርጉንልድ ቍቲ። ጃና ከፍ ዮ 
ቈንሹ ቍታሲክ ጨበራዅሲ ዓገርታ እንቶ ርሳስድ ደደኮ 
ባርዅሉ።  ““ኣሕ ቈንሹ! ይሰና ኣኺ! ኩት ጨበርጊ ፈረን ንሂ  
ቲ አርጊድ ሻኽር ግን!” ዮ ክሩዅ ጃና። 
 

ዓገርቲ ናጃና ስስክኖ ኒናሽሽሲኽር፡  ኒኣኸስኽር፡ ኒስኸስኽር 
ጨዓንኖ  ፈርኑዅ። ብርፍ ይድኖ ፈሩኑኻ ቈንሹ ደርጉናትል 
ዓረግሮ ህምብረሪት ቋልኑዅ፤ እማ ““ኩንንላ!” ይኑዅ። 
 

ልድኩጋበለ! ኒውክር እና ብድሆ እንትን አርድኖ ህምብደናዅ 
ይሰበትድ አርድናዅ ግን!” ይቲሎም ቈንሹ። “ “እማ ኩግኒኪ 
ህምብኖ፡  እና ስኺልድር ኡኖኪ ኰድሮ አሪዅ ሓበርተመና?” 
ይንዅላ ዓገርቲ። 
 
“የዋ ሓራም ኣኽኒ!  ይት ቈንሹት ትክስደነን ኣጝር እንትን 
ይድናዅሲክ  እሲየልኩም ግን” ይቲሎም ቈንሹ። ““እና 
ስኺልድ  በኽሮትሲ ኡነንኪ ኣቅትራመኪ?” ይንዅላ። 
 
“የዋ ዓቅትረለ፤ እንትን ኡድናዅሲክ ከለብርዅን” ይቲሎም 
ቈንሹ ዓገርትስ። ““ትክስረ ገርህሮ ድዊና፡ ይጝር ገርህኖ ኡኖ 
ኪ” ይንዅላ ቈንሹት ዓገርቲ። 
 
“እማ  ለጛ  ስጝጝሲ ናኸለ!” ይቲሎም  ቈንሹ።      ለጛ  ስጝጝሲ  
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ኡንዅላ ዓስገርቲ ቈንሹሲ። ንሪ ናት ቍሩኻ ዓይዲ ጋማትዲ 
እንትንዅላ ቈንሹትል፤ እማ “እና እንቲ ቍራዅልድ 
ታምሲና ይንዅላ።““ታምሰሊ ኣና! ኡናዅሲ ውራ ኡዋዅን!”  
ይቲሎም ዓይዲ ጋማትዲት ቈንሹ። ““ድዊና ቈንሹ አዊ 
ኡዅንኪ?” ይኖ ወ ንቀርንዅላ ቈንሹት። 
 
“ዓገርቲ ኡንዅለ” ይቲሎም ቈንሹ። “ውሪዅ ኡንዅንኪ” 
ይንዅላ ዓይዲ ጋማትዲ። ““ጃና ዓቝ ጅእሮ ሉም ያዅሲ 
ሓበርዅንሎም።  ናውኻ ኩንዅሉ። ደምበር ኳራ ድሞ ድዊየ  
ሎም ይኖ ኒስ ኡንዅለ” ይቲሎም ቈንሹ። 
 
“እማ ይና ካንፊ ስጝ ኩልኵማ ገየዶ? ይጛ ኵድ ድዊነኪ 
እንቲኻ ናድ ድዊተሎም” ይንዅላ ዓይዲ ጋማትዲ ቈንሹሲ። 
 
“እምንድክ ድዊትናመለ?” ይቲሎም ቈንሹ። ““የዋ ድዊነኪ፤ 
ኩልኵ ስጝ ይና ካንፊ አሸሸኵ፤ ኰዕል ስጝኻ ይና ዕል በርሀኵ”  
ይንዅላ ዓይዲ ጋማትዲ ቈንሹሲ። 
 
“አጃና! ንኪ ኒስ ላት ቍኑ እርግንን፤ አመሪኻ ላት ተከውኑ 
እርግንን” ይቲሎም ቈንሹ ዓይዲ ጋማትዲሲ ስጝ ላዅሲ 
ኡሮሰነሎም ኒድኒድ ስⶖስⶖ ሲነ ቍንዅሉ፤  እማ 
“ድⶖንዅን!” ይንዅላ። ቈንሹ ኰድሮ ስጝ ላዅ ንሪ በሻቍሮ 
ባርዳዅሲ፡ ኰድቲሎም፤ እማ ““ኒበልጘስ ይድ ባረለ” 

ይቲሎም።   ናውኻ አድኖ ኒትክ ስⶖ-ስⶖ ሲኒዅሉ። 
 
ኒደምቢ ፈርንን ይስትጚኒዅ፤ እማ ፈርኑዅ።  ቈንሹ 
ዓገርትል እንትቲ። ““ዋዳሕ እንትራዅድ ቈንሹ!” ይንዅላ 
ዓገርቲ።“ “ዳሕና አራ! ዋዳሕ ዲውዲነዅድ!” ይቲሎም ቈንሹ። 
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“ጃንሲ ቋሊሲየኩም ጊክከልድ ይድ በኒትናመለ”  ይቲሎም፤  
ቈንሹ ዓገርትስ። ““አጃ ኬር ኣኽኒ በኒነኪ” ይንዅላ ዓገርቲ። 
“እማ አመሪ እንትሪኩም፤  ንኪኻ ጅልዊያ ፈረኵን” ይሮሎም 
ፈርቲ ቈንሹ። 
 

ፈርዶኻ ንር ከደን ሀለው ይሩ እርግሮ፡ ጃን ጊረስ ሀገግዱኑ 
ቃስኖ ወረቢል ዓቝ ጅአውል እንትቲሎም ቈንሹ።  ጃንሲ 
ቋልዶሰና፡ “ለዃ! ኪሽጝ ከላእሲ በኰሎ ጫዕዳዅ-ሰራዅ እሰ 
ህምበውሲ ሓበርዲየኩም” ይቲሎም፤ እማ  አድሮ ዓገርትል  
ኣኽራሲክ እንትቲሎም። “ነት ስቈብድኖ ዲዋ ኪሽጝ አርደትሲ  
ቋሎ እንቲያ” ይሮ ምሊቲሎም ቈንሹ ጃንሲ፤ እማ ዓገርትል 
ፈርቲ። 
 

ዓገርትል እንትሮሰና፡ ““ጐነና! ”  ይሮ ዓገርትስ ጃንሊ አድሮ 
እንትቲሎም ቈንሹ። ዓገርትልድ ለጘት አድሮ ስቋዅድ ከረፋ   
ይቲሎም።  ለጘትኻ አዋዅድ ኣኻ ይቲሎም። ናውኻ ጃንሲ 
ናትክ ከረረፍኖ ረዶብ እሲነ ኩንዅሎም። 
 
 

ጃንሲ ኩኖ ስስክኖ ጊክክዲ ስኻዲ አክዲት ጎረትኖ ናኮል 
ዔርድናሲክ ኡናር አድዅሎም ዓገርትድ።  ቈንሹትኽር ናዲ 
አድኖ ዔርኖ ፍረሸል ከፍሲነላ ““ውራ ቍታ!  ውራ ጅእታ!” 
ዩኑላ ሓቀፍኑዅ። 
 

እንዳ ኣኺነ ቈንሹዲ፡ ዓገርቲዲ  ላገሽ ቁኑኽር፡  ጅኡኑኽር 
ሓቀፍኖ  ደምቢ፡“““እና ቈንሹ ሽቍሊራ ኒኒ ይነት ናትክ 
ጠለምሮቶክ ባርዶ ፈርተሪና!  ውራ ኩነሊላ” ይኖ ኮድጚኒዅ 
ዓገርቲ። ኮድጚነኻ ቂር ቈንሹ ገንጅሮሰና ሳስድ ደልፊእኖ 
ለብድኖ  ኩንዅላ። 
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ቈንሹ ላሪ ሻኒ ሰጘቲላ።  ንሪኻ ንር ሻኒት ዓገርቲ ኩነትላ 

ዋስሮሰና፡   ንር ሻኒር መርባትሲ ገንጂስቶ ይሮ ገመነዲ 
ጨሪትቲ። ላኳራ ገመነስ፡   “““ጕና አበ ወስ ናቱ ህምብረሪ 
ሓበርዲየካ!” ይቲሉ፤ እማ ገመናዲ፡  ኒእዂናዲት መርሕረ ወሳ 
ኣካንሊ አድሮ ፈርቲሎም። 
 
ቈንሹዲ ገመናዲ ፈሩኑ እርግኖ፡ ዓገርታ ኒወስዲ ህምባዅል 
እንትኑዅ።“““ሰልፍ ዓገርታዲ፡ ኒምቃቃዲት ገንጅድኖ ባርንን 
ሎም፤ ገንጅኖሰናኻ ኩንንሎም” ይቲሎም ቈንሹ ገመንሲ። 
 

ዓገርታዲ ኒምቃቃዲ ገንጅኖሰና ገመናኻ ዓገርተስ ኩዅሉ፤ 
ገመኒቊኻ ዓገርቲ ምቃቀስ ኩቲ። ናአርደትሲ ኩኖሎም 
ደምቢኻ ፡ ወስሲ ናኪን ሰነክ በራኽኖ ቁኑ እርግኖ ቁኑ ክኑዅ።  
 
 

ደምበሪ ክሰረት ዓገርተድ ኒዳን፡  ብሪ-ጃር ቋልዲያ ዮ 
እንቱዅ። ክም ናዀርክ እንጊትል ረዶብ ኣኽሮ ዲዊቲሉ። 
ኒዳንዲ ምቃቃዲኻ ኮዲል ክርኖ ዲዊኒዅሉ። 
 

ኒዳንዲ ምቃቃዲት ደቢዅሎም፤ እማ ገመነስ ፈላኽዱ 
ፈሮሰና፡  ገመናዲ፡ ኒእዂናዲ፡ ቈንሸላዲ ሴዀክ ላት ደንሲል 
ገንጀውል እንትዅሎም ዓገርቲ ዳን።  ኒደምቢ ኒድኒድ ኮል 
ፈሩዅ፤ እማ ኒሻንሲ ሽጙዅ።  ናመናዱቕ አድኖ እንትኑዅ፤ 
እማ ሴዀርትክ ገመናዲ፡ ኒእዂናዲ፡ ቈንሸለዲት ኩንዅሎም 
ይስተኵ። 

 

 
እና ድግም አወት ነበብድናዅሊ፡ ጃና ቈንሹ ደርጉን ቍታሲክ 
ጨበራዅሲ እን ዓገርቲ ኩነትሉ ቋልንዅን።ቈንሹ ጃኒ ስኺ 
ሰበትድ ዓገርቲዲ፡ ኒሰናኽር ዓይዲ፡ ጋማትዲዲ ማዲትሮ 
ኰድሮ ጃን አሪውሲ  ምልደ ኲስረትሎም ፈሀምንዅን። 
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ደአም፡ ““ምቍል እሰዅ ኒሹቲ ምቍል አረረኵ” ይስተሰና፡  
ቈንሹትኽር እን ንሪ ናዲ ማዲትሮ ጃንሲ ጐትሩ እርግረው 
ዓገርቲ ሳስድ ለብድኖ ኩንዅላ። 
 

እን ቈንሹ ክርዶ ደምቢ ተለዮ ቋልስታዅ፡ ወራት መርባት 
ገንጂስኒዅዲ፡ ገደዪስኒዅዲ ግን።  ቈንሹሲ ንር ሻኒ ገመናዲ 
ጨሪትሮ ዓገርታዲ፡ ኒምቃቃዲት ኲስቲ። ዓገርተድ ኒሻንኻ 
ናመናዱቕ አድኖ እንትኖ፡ ገመናዲ፡ ኒእዂናዲ፡  ቈንሹዲት 
ኩንዅሎም።  
 
እና ድግም ኒን እማኒ ሁመትሊ ላኣዳም አሪ አዳምቲ  ኮን፣ ወሪ 
አሪ ደርብድ ዓገበን፣ እን ዓገብሳዅ ፍቲሕ ደርብድ ኒ ሓቕ  
አረርኒልድ፡ ኒናንድ ኒመርባት ገንጂስነስ ፍሪሩ ሰጘት 
ቋሊሰኵ።  ኩናንድ ኩመርባት ገንጂስና ደአም ዓገብ ዳግሊ 
አሪ ዓገብ ኰድና ኣኽነዲን፡ ከለብርሳዅ ኣኽላ። 
 

ጉምጉመራዲ ቈንሸላዲ ገመናዲ 
 
ጉምጉመራዲ፡   ቈንሸላዲ  ላት ፈሩኑ  ደርብል ምራዋ ዲዊዅ-  
ሎም። ቈንሸላ ምራወስ ቋልዶሰና እግርቲ። ጉምጉመራኻ 
እግርጊ ዲዊዅ፤ እማ ምራወስ ክብሰ ቅርጮትድ ሻኾ ነተፎ 
ገምድዅሉ። ““ቊ  ቈንሹ!”  ይዅላ  ጉምጉመራ  ቈንሹት። 
“ኢፋልየ ኣና ምራወስ ቋሊ!” ይቲሉ ቈንሹ። ““ኣን ቋዅሲክ 
ቋግራኽር ውሪዅ ይዲ ፈርዳዅን?” ይዅላ ጉምጉመራ። 
 
“ኣን  ይነብራሲክ  ቍሪ ግራ፡ ነፈሲያማ ኣራዅሲክ ቋዅን!” 
ይቲሉ ቈንሹ ጉምጉመረስ።  “ህምቢ  እማ!” ዮ ጉምጉመራ 
ኒምራወስ ቊዅ። ቈ ደምቢ ላሪ አርግኒ ፈርኑዅ።   ኩንጝ  
ኣኾሰና  ጉምጉመራ ገንጅሮ ኒካኒል ከፍ ይዅ።           ቈንሸላኻ  
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ቍግረሪ ኣኽሮ ትግርድ ክርዶ ዋንትሩ ንር ኮል ዔርቲ፤  እማ 
ገመኒል ስርዱ እንትቲሉ። 
           
“ውራ ኣኽሮ ቈንሹ?” ይዅላ ገመና።  “ጉምጉመራ  
ጠለምዅለ፤ ላት ፈርኖሰና ኒሹቲ ኒምራወስ ቊዅ።      ይትኻ 
ይነብሪ ኣካንሊክ መርሒለለ።  ናጛ ትግርድ ክርነዲን ግን ኣን 
ስራዅ” ይቲሉ ቈንሹ ገመነስ። 
 

“አብሽርኪ ይእቍራ ትምዪ!  ኣን ድራስሪኪ! እንቲኽር ደም በሪ 
ኳራ ጉምጉመረስ ባርዶ ኩኮዅራዲክ ፈሪ!። እንቲ አር 
እግራዅዲ  ፈርና  ከቲና ኣኸት ንድ ደምቢሲ አርእታ” ዮላ 
ምልልጘ ትምሲዅላ ቈንሹት ገመና ይስተኵ።  
 

 
 

እና ድግም ኒል ገመና ቈንሹት መዀዀሰና ደርብ ሺራዅ 
ፈርዱ ኣዳም እንቲ አርእግራዅዲ ፈርና ኪደኵ።ውረድ 
ጨገም ሁመትሊ ኵት አርኣዅልድ ካበና አርቶ ገረስረኵ። 
 

ጉምጉመራዲ ቈንሸላዲ ኳዅራዲ 
 
ጉምጉመራ ለጘትረጝን ከኸሉን ዲሪል እዃርቲ። ቈንሹኻ 
ደረቈድ   ሰንኰታ ገበርቲ፤  እማ ንር ሰንኰታ ደረቊዅሲ 
ምዅርዶ ጉምጉመራትል እንትቲ። 
 

ጉምጉመራትል እንትሮ ዲረር ስርሊ ደው ይቲ ቈንሹ፤ እማ 
“እና ዲረትማ ፋስድ ቀረጭን፡ ኵዲ ኩእቍርዲ ላገሽ ክርትኖ፤  
እማ ኩእቍርልድ ላዅሲ ኡተለ” ይቲላ ጉምጉመረት። 
 

ጉምጉመራኻ፡  “ኢፋልኪ ዲረት ቀረጭግ!” ይቲላ፤ እማ ንር 
እቍርልድ  ላዅሲ ብሪል ማልዶ ኡቲላ።       ቈንሸላ ይኸ ንር 
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ከኸሉና አድሮ ቍቲ፤ እማ ፈርቲ። 
 
ደምበሪ ኳራ ኰድሮ እንትቲላ ቈንሹ ጉምጉመራትል፤ ንር 
እማኒሰናኻ፡ “እና ዲረትማ ቀረጭን፡ እማ ኩእቍርልድ ላዅሲ 
ኡተለ” ይቲላ።  ጉምጉመራ ኰድሮ ንር እቍርልድ ላዅሲ 
ማልዶ ኡቲላ ቈንሹሲ። 
 
ጉምጉመራ እንዳ ሃብረ፡  ንር እቍርሲ ላዅላዅድ ቈንሹሲ 
ኡውሩ  ድⶖስትድኖ  ሸአግኖ ዋኑኑ ኳዅራ እንትዅላ።  
ኳዅ ራ እንቶኻ ““ውራ ኣኺነ እና ኩእቍር?” ይዅላ። 
 
“ቈንሹ ድⶖቲሎም!” ይቲሉ ጉምጉመራ። ““ቈንሹ ዲራትል 
ዓረግቶ ገረሰላ ግራ” ይዅላ ኳዅራ። 
 
“ቈንሹ  ሰንኰተስ  አድሮ እንትቲ፤ እማ ንድማ እና ዲረት 
ቀረጭን፡ እማ ኩእቍርልድ ላዅሲ ኡተለ? ይቲለ። ኣጛ 
ይእቍርዲ ይዲ ላገሽ ድድግኒን ዮ፣ ይእቍርሲ ላላሪሲ ማለክ 
ኡዅንላ፤ንሪኻ ቍቲሎም። ናሃብረ ይእቍርሲ ቈንሹ ናትክ 
ድⶖቲሎም” ይቲሉ ጉምጉመራ ኳዅረድ።  
 
“እንቲ ገረዅዲክ ዓወዲ ግን!  ምልደኪ ግን ንሪ ይራዅኪ። ንር 
ሰንኰታ እምንዱዅ ኣኽላ፤ ደረቊዅ ግን።ንድ ደምቢ 
ኰድሮ እንተርደንኪ እውግላ!” ዮላ ፈሩዅ ኳዅራ። 
 
ደምበሪ ኳራ ኰድሮ እንትቲላ ጉምጉመራትል ቈንሸላ፤ እማ፡   
“ኩእቍርልድ ላዅሲ እወግረንሊ እና ዲረት  ቀረጪያ ግን!” 
ይቲላ። 
 
“ቀረጪ!  ቀረጪ!   እና  ዲረት  ገድም  ንኪታ  ቀረጪላ፤ ኣጛ  
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እወሊኪ፤ ኩሽውልሕርነስ ገድም ክንትኒዅን።  ኩሰንኰታ 
ደረቍዅ ግራ!” ይቲላ ጉምጉመራ ቈንሹሲ። 

 
“አውኒ ድወኪ?” ይቲላ ቈንሸላ ጉምጉመረት። “ኳዅራ 
ድዊዅለ”   ይቲላ ጉምጉመራ።  
 
“አጃዋ ኳዅራ! ይስቱርሲማ ሺክሪዅን?” ይሮ ፈርቲ ቈንሸላ። 
ፈርዶኻ ቍልጥስ ፍድሮ ኳሪል በጥ ይቲ። 
 

“ኳዅ!  ኳዅ!” ዩ  እንቱዅ፤ ኳዅራ እማ ቍልጢ ቈንሸሊዅሲ 
ዳዕሲዅ።  ቈንሸላኻ ሻኽቲሉ ኳዅረስ፤ እማ ነከትሮ ኩቶሉ 
ተርሲቲ። 
 
“ንድ ኩግለ! ሻኽዳ ክረድ ኩና ቈንሸለድ መሰለጋዅ  ግን!” 
ይዅላ  ኳዅራ  ቈንሹሲ።  ““እማ  ኣዋ ሃበ ኩንካ!”  ይቲሉ 
ቈንሸላ ኳዅረስ። ““ቱባ እምባና ሻዅሊ ቱስሮ ኒል  አበዲለ! 
ገድም ኒል አበስቶ ክረን ኪደኵለ ኣን!” ይዅላ ኳዅራ። 
 
ቈንሸላ ቱቢል ቱስሮ አበድቲሉ ኳዅረስ ። ኡናር ደምቢኻ 
ኳዅራ ክራዅ  ኣከን መንገድቶ ቱበስ  ብድቲ። ኳዅራኻ እን 
ቱቢ ሸብልድ ጅእነድ ፤ቱቢ መተንፈስድኻ ፊዅትነድ  ክርጊ 
ዲዊዅላ ቈንሹሲ ። 
 
“ህምብራዅንማ ክርግሪ?” ይቲሉ ቈንሹ። “የዋ ህምበኵን 
ክርጊ”  ይዅላ ኳዅራ። ““እማ ውራ ሃቢንካ?” ይቲሉ ቈንሹ። 
 
“መርሲ (ለኸስ) ሻኽስሮ ቅራር ኣዀርድ ማሊለ!” ይዅላ 
ኳዅራ  ቈንሹሲ። ““አጃ እማ!” ይቲ ቈንሹ፤ እማ ቅራር ገቢል 
ለኸስ ሻኽስሮኻ ኳዅረስ ቅራር ኣዀርድ ማልቲሉ። 
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ኳዅራ ቅራር ኣዀርድ ማልዶሰነሉ ““ኳዅ!  ኳዅ!” ዮ ዋዎ 
ፈሩዅ፤ እማ “አጀና ቈንሹ! ናን ውራ እሲታ?  ኩናንተልድ 
ፈርዅንማ እማ ፈርሊ” ይዅላ ቈንሹሲ።  
 
“አጀዋ እንትታለ ኳዅሩ! ነበንታ መኳ ንሺራዅ ሻዅ!” ይቲሉ 
ቈንሸላ፤ እማ ዋኺትሮ ንር ኮል ፈርቲ ይስተኵ። 
 

 
 

ድግም ኒል ቈንሸላ ጉምጉመረት  ደረቈድ ሰንኰታ ገበርዶ 
ምልደትላ ቋልንዅን።  ኳዅራ ኰዶ ቈንሸላ ሻኽሮሰነሉ፡ 
ቅራር ኣዀርድ ማሊለ ዮ ምለላ ዋዎ ፈሩዅ።   ጨገምልድ 
ፍቶ እና ኳዅሪሰና ምልና ከቲና ኣኽላ።  እና ቈንሸለርሰና 
ምልደ አሪዅሲ ጐትና ደአም ትክያዅ ኣኽላ። 
 
            ጉምጉመራዲ ዓያዲ 
 
ጉምጉመራዲ ቈንሸላዲ ዓይ ከወል ፈርኑዅ፤ እብንቲድኖኽር፡  
ጉምጉመሪ እዅረድ ዓንቂ ሓጨይስረሪ ጀረቢድኖኽር፡፡ ዋዳሕ 
ዳሕነድ እንትድናዅድ! መርሓባ! ዋዳሕ ዳሕነድ 
ዲውዲነዅድ!”  ይስትጚነኻ ናጂጚል ቱኑዅ። 
 
ዓያ        “አዊል ፈርደናኽር ይና ከው? 
ጉም.       “ነት እንተል ኣኽራሲክ ግን። 
ዓያ        “ውሪ ጋሩ? 
ጉም.       “እንታ ጋሩ። 
ዓያ        “ውራ ጀረብድኖ? 
ጉም.       “ሕጨ። 
ዓያ        “አውትል? 

ጉም.       “ሲም ዓይዅል። 
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ዓያ        “ጉምጉመራ ይና እቍረት ገረሰላ! 
ጉም       “ኢፋሉ ጃር ካቢረለ ገረስሪ። 
ዓያ        “እማ ኮድጚና፤ እንቲ ገረስራኽር ኣክረን። 
ጉም.       “አጃና ጃር ኪዳ ኮድጛ እውንተት። 
ዓያ        “እማ ይን ኮድጚናሲክ ሰምበር ንኪሲ 
             ላ ኡናር እስኒዅንኩም ግርጋ። 
ጉም.      አጃ ሰምበር ይና ግርጋ ኣኽኒ፤ አጃ ሓቀፋ። 
 
ጉምጉመራዲ ቈንሸላዲ ናኮል ወንተርኑዅ። ናግርጊልኻ 
ሰምበርድ እንትኑዅ።    “ዋዳሕ እንትድናዅድ! መርሓባ! 
ይስትጚነ ደምቢኻ ጉምጉመራ ጂጘስ ተርሲዅ። 
 
ጉም.       ውራ ኮድጝዲኒዅን ይና ከው?” 
ዓያ        እማ ገረስና ይድኖ ደምቢ፡ ይና እቍረር ፍ  
            ቲሕ ኒን ግን ሸኑራ።   ሰጃ ተላላት ደሀቡ፣ 
            በቂል ናንትተውዲ፡ ሕጅል ልኵከውዲ ወርኪው፤ 
            ኔን ንር ሰርጎ ግን። 
            ኔድ ዳግል ላ ገንጂናዲ፡ ለጘረጝን በኽላዲ፡ ሽካ 
            ኣንኳ በየይእዲ፡ ሴዃ ደበብጥዲ፤ ኔን ንር ክር 
            ሚው ግን። ኔድ ዳግል ኰዶ ሕራብ ጀረብደ ኵ። 
            ኒን ግን ይና እቍራ ንር ፍቲሕ። 
 
ጉም.      ኣና ነሳ ገረሰሊ። 
ዓያ        እማ ገረሰግራኽር ኣክረን ይና እቍረትል እማነክ 
            ውራ እሲቶ ጕራብሮ?   ናንኻ ጀማል እስረ ህምቢ። 
             
ጉም.      እማ ገድም ህምብዅን! ዮ ፈሩዅ ጉምጉመ ራ። 
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ኒደምቢ ዓይ ናውክ እክብስኑዅ፤  እማ “አበዲ እና ጉምጉመራ  
ይና እቍረት ወንቀሮ ውሪዅ ምሊዅንና?” ይኑዅ፤  እማ 
ጉምጉመሪል ፈርኖ ናንታዅ ልኳዅ ሃቢነ ክንትትል ሲነ 
ኩኖሉ፡ ናኮል ወንተርኑዅ ይስተኵ።  

 
 

እና ድግም አወት ነበብድናዅል፡ ጉምጉመራ ዓዪ እቍረት 
ሓጨይሮ አመሞ ዋኑ፣ እን ሰርጎ ዓይ አደድነውሲሉ ገረስና 
ብነድ እን ጋር ፋሕዮ ከብተት ቋልንዅን።ኒን ካያ ኣቕትጊ እን 
ዓይ “ጉምጉመራ ይና እቍረት ወንቀሮ ምሊዅና” ይኖ 
ጉምጉመረስ ክንትትልሲነ ኩነትሉ ኰድኖ ቋልንዅን። 
 
እና ጋር ጉምጉመሪዅዲ፡  ዓዪዅዲ እን እማና ኒሰናኽር ንኪር 
ሁመትሊ፡ ዓንቂር ሰርጎዲ፡ መትሉዲ፡  ኒዳግልኽር ቍሪከው 
ዓንቂር ከውድ ክኻን ጃብ ኡድኖ ሻኽነው አሪ ቅብጢርዲር 
ሰበትድ ልኻዲ፡ ጂባዲትል ገእይስትጘነት ቋሊሰኵ።  
 
እን እማና ዋስስቱ ሰጛዅ ልኻ፡ ወሪ ቍሪ ከው እን ዓንቂር ከው 
መትሉት ነሓፍግኒ፡ በጃኽድኖ አድኑዅ ያዅ ሰጘኵ።ወሪ ይኸ 
ዓንቂር ከው እን ቍሪ ከውሲ፡  እን ክኻን ጃብ እውስተው 
ቅብጢርሲ እውኒ ያዅ ሰጘኵ።  እን ቅብጢር ይስተው፡ 
ህምቡንትክ ዓንቂር ገና እዃርደን ፍንጢራ በራኽና ኒሰናኽር 
ያኸኒሲ ወሪ አሪ በዓላተል መንገድና ሰጘኵ።  ኒዳግል ኰዶ 
ክኻን ግርጊል  ምንድቕ  ዓበራ አድሮ እንተርና አለለውትል 
ጃኺሳዅ ሰጘኵ። 
 
ናንዲ ሁመትሊ ክኻን ቍሪ ከውዲ፡ ዓንቂር ከውዲት 
ሀሽከብጊን ይኖ፣ ብሊና ገሸው አመራ 2002ዲትል ዲቢትኖ 
እን እማና ሰጛዅ ፍቲሕሲ እና ተለይዅሰነድ ልውታ 
እሲነትሉ ደገምሰኵ።  
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ቍራኻ ሰዀረጝን ግራም ደሀብ ስርጒት ሰርገይሮ፤ኣንቂኻ 
እና ተለየው ልጝን እራኵሲ ካያ አድሮ አተይቶ። ናውኻ፡-
1.ዓራት ኒፍርናሽዲ።  2. ጠረበደት 3. ክንጅሊል ጀረብደው 
እራኵ።     
 
ስርጒ እና አወት ሀደግሰው እራኵልድ ደኵስሮ፣ ኣርማጆራዲ፡  
ሳሎንዲ አሪውዲ ንር አድሮ አተይና ከለብርሰጋዅ ኣኸት 
ሀደግሶ ህምበኵ። 
 
ሽኪ ይስታዅ ብሊና ዓደትሊ ኰዶ እን እማኒሰና ሴዃ ዓንቂ 
ናሳንስዓ መንሻዅዲ እንትድኖ ዋኔትለን በርሆ ህምበኵ።  
 

ደአም እምንድክ ቋልነንሉ እና ናን ኣካዅ እን እማኒዅ  
ስዳወኵሉ ሲሳዅ ግን።  ውረድ እን ስርጒ ናንትሪ አድሮ 
አተይረው እራኵ፣ አርማጆታትዲ፡   ሳሎናትዲ አሪውዲ፣ እን 
ዕርዲሪልድ ፍሮ ደገጊትል  ህምባ ነቢርሊ ጀረብደገው ኣኩ፡ 
ናኣራኻ እን ዓቕም ንር ከዋዅዲ ፈረገው፣ ገሪዅዲክ ቃልያን  
ግን።  ኒዳግልር እን ስርጒ ንር መቀልዲ ኒሰናኽር መርዓዊራ 
ኒማስዲ  ንኪር ሁምትሊ ሰረነው ሰረን ገሪ ሰላዲ ወንቀረው 
ኣኸውድ፡ እን ከዋ ነቢር ዓቕምልድ አወይሲ ግን ይስትሮ 
ገረስተኵ።    
 

ኒን ካያ ኣቕትጊ፡  እን እማና ሽኪ ይስቶ እንቃቅ ና ሳንስዓ  
መንሻዅ አድኖ፡ ስርጒት ቋልድኖ ፈሩኑ ሰጘናዅ ብሊና 
ዓደት ከብተኵ እንኵዅ።  እና ሰጛዅ ዓደት ኒን ከብተ ዓሱር 
ይስተኵ፤  እማ ብሊና እኲንዲ እንቃቅዲ መካይን ተካረይኖ 
ቍሪ ኮል ፈረነኵ።  እና ጋር ኒል ፋው ሰላዲኽር እቝቱ 
ኣኽላ። 
 
እና ኣወት ሀደግሰው ጋራታ ሰበትድ፡ ክኻን እን እማና ሰጛዅ  
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ፍቲሕ ደርብድ ኣኩ እርጋዅልድ ድያዳ ገሪ ሰላዲ 
ጀረብዳዅ፣  እማ  እን  ዓቕም ይና  ከዋዅዲ ፈረጋዅዲ፡ 
ተባዅዲ ኣኩ ፈረኵ እንኩዅ ይስተን ብን ኣኽላ።  ሰላዲር 
ብጅኽ ካያ ኣኽጊ፣ ኒዳግል እን ዓዋዲ ብሊነው ሽኻሩ  
ናበልጝክ ድዱ ፈረኵ እንኵዅ ይስትሮ ገረስተኵ።  ንድ 
ሰበትድ ይና ከው ብሊን ናንኽር እን ክኻንሲ ቋላዅድ ትክሲነ 
ኰድጘነን፡ እማ ናዓቕምዲ ፈራዅዲ፣ ናዓዋዲት ተከወናዅዲ 
ፍቲሕሲ ተብድኖ ሻከነን ገሪዅዲክ ወርካ ኣኽርድ። 
 

ዓይዲ ወካዲ ግሽጝዲ 
 
 
ላዶን ወካ ወስ ተበቡዅ፤   እማ ኣዳሚንድ’ዅረስ ኒወሳ ምቓቓ    
እሲዅሉ ይስተኵ።   ወካዲ ኣዳሚንድ’ዅራዲ  ናወስ 
ምቓቕሩኑ፤ ላ ኳራ ዓይ እንትንዅሎም፤ እማ ወስሲ ወረርኖ 
አድኖ ፈርንዅለን።   ኒደምቢ  ወካዲ፡  ኣዳሚንድ’ዅራዲ 
ናወስሲ እልልድኖ ፈርኑዅ። ደአም ዓይ ሒለቲትኑዅ፤እማ 
አለስ ገብንዅሎም።  ወካ ዓይ ሒለቲትኖሰነሉ ኒኮል 
ወንተሩዅ፤ እማ ግሽጝሲ አዶ ኰዶ ሊጘር ሓደሶ እልሉዅ።  
 
ወካዲ ግሽጝዲ ፈሩኑ እርግኖ፡ ፈሩኑ ክኖሰና ቂር ዓይ ናወስዲ 
ገንጀውል እንትኑዅ፤ እማ ዓይሲ ድⶖኖኻ ናወስ አድኖ 
ዔርኑዅ።  ወካ ግሽጝዲ ኣኾ ኒወስ እልሎ መስከብል ዔሶሰና፤ 
ግሽጝ ወከስ፡ ““ይና ክራይ ውራ ኡተና?” ይንዅሉ። ወካኻ 
ሴዃ ልዊ እዎ ስብድዅሎም ግሽጝሲ ይስተኵ። 
 
 

 


 
39 
 



 
 
 

 
ብሊና ድግም ሕያይቱ 

_________________________________________________________________ 
 

እና ድግም ዓይዲ፡ ወካዲ፡ ግሽጝዲሩዅ፡ እን እማኒ  ሁመትሊ 
ሰጛዅ ወራርሲ ቋሊሳዅ ግን። እማኒ ሁመትሊ ላ ገቢለ ለት፡ 
አሪ ገቢለትሲ ወረርኖ፡ እን ከውሲ ኩኖ ደምቢ፣ ናወስ ዲ፡ አሪ 
ርድቅዲት ሰልቢነ አድኖ ፈሩኑ ሰጘነኵ።  ወስሲ ወረርና ካያ 
ኣቕትጊ፡ እን ክሪልድ ከብተው ኡኵንዲ፡ ቈሊዕዲትኽር፡ 
ገንሺን ኣኽድኖሎም፡   ናዲ አድኖ ፈሩኑ ሰጘነት ደ ገምሰኵ። 
እን ከው ወራርድ ክርግኒ ደአነው ኰድኖ አሪ  ከው ናት 
ገደዪሰው ጀረቢነ፡ ናወስዲ፡ ናከውዲት እልሉኑ ሰጘነት እና 
ድግም ኒልድ ፈሀምኖ ገረስነኩን። 
 

ወዓጋዲ ጀጉራዲ ገመናዲ 
 
ላዶን ወዓጋዲ ጀጉራዲ ላት ጐዲድኖ መቕርሕኑዅ። ጐደነስ 
ተርሲነሰና ደአም እኺሪርሲ አምና ብኑዅ። ናት እኺሪርሲ 
አምኒሲጋዃ ፈደን ስዋን ግን።  ውረድ እን ላዅ ፈረን እን 
ከብተዅ ፈደንልድ ስወኵ። ንድኻ እኺርክ ኒጨረስ  አምና 
ቢዅ፤ እማ ተከወኵ።  እንዳ ሃቢነ እኺሪርሲ ተከዉኑ ጐዲ 
ኒዅ፤ እማ ኑውሲ ለብድኑዅ። ኒድ ደምቢ አረሙኒ ሁመት 
ተመሞሰና አረሚድኖ ላገሽ ፈርኑዅ። 
 
አረሙኒል ጀጉረስ ወዓጋ ቂልዅሉ፤  አሸሾ አረማዅ ታዊህ 
ኒኣክነድ። “““ውራ ይሰና ተውህሮ አረመላ” ይዅሉ ወዓጋ 
ጀጉረስ፤ እማ ጀጉራዲ ሓራቕሩዅ። 
 
ጀጉራኻ “ኣን ይዓቕምሰነክ አረመኩን!  ንድ አወይሲ አረሚያ 
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ገረሰሊ!” ይዅሉ ወዓገድ። ናኺነ ዋኺትኑዅ፤ እማ 
ሸከይስጚነኻ ገመኒል (ሱሰት’ኽርሊ) ፈርኑዅ። 
 
ገመኒል እንትኖሰና፡  “እና ጀጉራ ይመጡ አረምነስ ቂልሱዅ። 
ይምጡ ከደማዅ አረሳ እሲ ይነዲሉኻ ጕሹዅ።  ናን ውራ 
ተካዅንካ ሱሰትኽር?” ይዅ ወዓጋ። 
 
ጀጉራኻ፡  “ኣን  ይሒልሰነክ  አረመኵን።   ኒኻ  ይሒል ኣኽጋ 
ድኽሪ የኵለ።    ናን ሓቕ ቋሊስንኩት እንቲ ፈረዲለ! ይሲም 
እንቲ ኣኽርነዲን፡   እንቲ ይራዅሲ ደኰሊ” ይዅሉ ገመነስ። 
 
ገመና ኔስ ናትክ ሸኑሮ ደምቢ፡ “እማ ጀጉራ አረሙነስኻ ኒ 
ሒለትሲክ አረሚን! ደአም ደምብርጝ ክራይድ  ጀከል 
ተከዋዅሲ እሲን!” ዮ ፈረድዅሎም። 
 
ወዓጋኻ ፡  “ኣን ላኳራ አረመን ጀጉራ ለጛ ኳራ አረሚሮ ሻኵ። 
ክድመትሊ ይመጡ ፋጋዅ ኒን፣ አርሲ እኵልስ-እኵላ ውሪዅ 
ይዲ ቋዅን?” ይዅሉ ገመነድ። 
 
ገመነኻ  ወንተሶ፡ “ላኽው ኒሒለት አወይሲ ከደምሮ ገረሰላ። 
ጀጉራ ክራይድ ጀከል ተከዋዅሲ እሰን፣ እንቲኽር ለዕፍሰላ!” 
ዮ  ሓቕሲ ፈረድዅሎም ይስተኵ። 
 

 


በደሮ ስዋን እካዅራ እሲሮ ወጀበጋዅሉ ወራት በዳን ግን።  
ኒድክስጛ እና ወዓጋዲ ጀጉራዲርሰና፡ ለጛ ጨር ላት  ጐዲድኖ 
መቕርሖ ህምበው፣እን አር ፈደን ኣኽሮ ፈረውሲ ናስውና፡  
እንተርደሪት አርምብናዲ፡  አከይጃህዲ ግን። ውረድ ፈደን 
ስውስቶ ደምቢ፡ ፈደን እንገት ጐዲነ አር አተይስድኖ  ገረሰኒ። 
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እን ወዓጋ ጀጉረስ ኣረሙኒል ታዊህ ኣኽላ  ዮ ኒድ ከሰሳዅሉ 
ጋርኻ፡ እን ገመና፡  ““ላዅ ኒዓቕም አወይሲ ከደምሮ ገረሰላ” ዮ 
ፈረደሰና ግን። ውረድ ባሪ ሕያይት፡ ኣዳም ድኳ ኒ አርእጝንዲ፡ 
ኒሒልዲ ኒዀርክ ላዅ ኣኽላ።   ገመና ጀጉራ  አረሙኒል 
ሓዋን ኣኩ፡ አርሲ ወዓጊ እኵላ በንሰን፡ ወዓጋ ለዓፍስጊን ዮ፣  
ጀጉረስ ክራይድ ጀከል ተከዋዅ እሲሮ ፈረድዅሉ። ፍርድ 
ኒንኻ ኪዳ ፍርድ ግን ይስትሮ ገረስተኵ። 
 

ልዊዲ ጃናዲ ግርዋዲ 
 
ልዊዲ ጃናዲ ጊሪል ናቱ ናሻንካ ቍነክ እርጉኑኽር፡ ኩኑኽር 
ላገሽ መንደርቱኑ ሰጘነኵ።   እንዳ ኣኺነ ላገሽ መንደርቱኑ 
ሰጚነ ደምቢ፣ ጃር ኒላውድ ኣትማሰልድዅለን፤ እማ ለጘርክ 
ስር እሲኑዅ፤ እማ እዃርኑዅ። 
 

ላዶን  ግርዋ ትምዮ ኒቱ ጅልዉ እን ልዊዲ፡ ጃናዲትል  
እንትዅለን፤  ናውኻ ለጘርክ ግርዊልድ ጕኢትኖ እግርኑዅ። 
“አረጋ እግርጋ! ላሪ ሀበሊክን! ስርብ ትውስትጝኒን!”  ይዅለን 
ግርዋ። 
 

“ኢፋልና  አምነሊ  ኵታዲ፣ ኣዳሚንድ’ዅራ ጐራሕ  ግን፤ 
ንድኻ ኵት አምነሊ” ይንዅሉ ልዊዲ ጃናዲ። “ላሪ ሀበሊክን!  
እንደ ንኪታ ላሪ ሀበገትክን ወጠናለ!”  ይዅለን ግርዋ። ““አጀና 
እማ ወጠኖካ ስርብ ኣኽኒማ?” ይንዅሉ ልዊዲ ጃናዲ። 
 

“ስርብ ኣኽኒ!” ይዅለን ግርዋ።  ““አዊል ገእሲተና?” ይንዅሉ 
ልዊዲ፡ጃናዲ። “”ይድ ባራ ኒስ፤ ሸክ እሰጋ!” ይዅለን ግርዋ። 
“ድራስንንሉ እና ግርወስ፤ ላሪኻ ቂር ድራስርንሉ፡  ላሪኻ ገርክ 
ምዳስርንሉ።   ኒኻ ይን ሰገርኖሰና ይና እቍርሲ ተከዉ 
ዲዊረና!” ይስትጚኒዅ ልዊዲ ጃናዲ። 
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“ና ሃብኒን! ቂር ኣን ድራስሪሉ” ይቲ ጃና።  “አጀና ገርክኻ  ኣን   
ምዳስሪሉ!” ይቲ ልዊ። 
 

ኣዳሚንድ’ዅራዃ፡ እን  ጃኒ እዅራዲ፡ ልዊር ገርዲት ተከዉ 
እርጉዅ፤ እማ ኵንጝ ኣኾሰና ኒሞራ ሻኽሶ ዲዊዅ። ጃናዲ 
ልዊዲኻ ናከደን እርግኖ እንትኑዅ። 
 

ጃና ላእንጕስ ንር እዅረድ ነብስቲ፤ ሊጘር እንጕስኻ፡  “ለዅ 
እንግሲ!”  ይቲሉ ግርወስ።   ግርዋ ጃነት እንግስሮ ተርሲዅ፤ 
ደአም ጃና ገዲነት ኣኽቲ፤  እማ ሸብ ሽጕዅሉ  ግርወድ። 
ንድኻ ግርዋ ብትጊ ገንጁ ኪዅ።  
 

ብራ ክሶሰና ዋዳ ጣዕ ይኑዅ፤ልዊዲ ጃናዲ።ኣዳሚንድ’ዅራኻ 
ኒቆልሊ ገላ ምቃቃ ኣኾ ዲዊዅ።     ደምብርጝ ልዊ ታለልዱ 
እንትቲ፤ ንር እቍራትል። ግርዋ ሸብሲ ናትክ ነብ ግሪን ዮ 
ሻኽዅላ ጀርቈት። ““ባሪላ ይእቍረት! ኣን ሸብ ናድክ ኣከው 
ሻኽዅን!” ይቲሉ ልዊ። 
 

ግርዋ ጀርቈት ነብቶ ባርዅላ። ጀርቋ ነብሩ ቃስሮ ብትሮ 
ባርዶሰና፣ “ናን ኩከባር አበውሮ ለዅ!”  ይቲሉ ልዊ ግርወስ። 
 

ግርዋ ኒ ከባር አበዎ እንቶ ልዊት በሽድዅላ፤  እማ ከባር ኒዅ 
እንሰኾ ሸበልድ ባረዱ፤ገምዱኽር ጕዱኽር ቃሱዅ። 
 

ጃና ገዲነት ኣኽርነዲን ቂርድ ቂር ሀሽከብሰኵ ግርዋ፤ ገርክድ 
ገርክኻ ሸበልድ ኒባርድ ገምደኵ። 
 

ግርዋዲ ልዊዲ ጃናዲ እንዳ ኣኺነ ላገሽ ዋኑኑ፡ ላኳራ ገመና 
እንትዅሎም፤ እማ ናውክ እግርኑዅ። ገመና ጃኒ እዅረስ 
ለሀኮ አዱዅ፤ እንዲኒ ልዊር እቍራኻ ሽልቍ ይሮ  እግርዶ 
ፈርቲ። 
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ጃና ንር እዅረስ ገመና አዶሰና ሆው ይሮ ድድቲ። ልዊዲ ንር 
እቍራዲ፡ ግርዋዲኻ ላት መንደርቱኑ ሰጘነኵ።  ልዊ ንር 
እቍረትኽር፡ ግርወስኽር ናትክ ላት ሸበልድ ብትሰቲ። 
 
እንዳ ኣኺነ ልዊዲ፡ ንር እቍራዲ፡ ግርዋዲ ላት መንደርቱኑ 
ልዊር እቍራ ለገድሮሰና እን ግርዋ ወስ ህምብራ እንጊትል 
ቂር አዶላ ፈሩዅ። ኒል ቂር አዶ እንቶኻ ከው ቋልግኒ ቢራ 
ውህርሊ ገእሰላ ደምቢ፣ ኒኣካንሊ አዶ ወንተሩዅላ። 
 
ግርዋ እንዳ ኣኸ ኒወስ ምቃቅሩ፣  ልዊ ኒሪ ነሳዅ እዃርቲ፤ 
እማ እን ነሳዅ ለገዶ ሓጥሮ እን ወሳ ውህር ኣኽዅ። እንዳ 
ኣኽሩኻ ላልዊ እርግረሪ ፍሪትቲ፤   እማ ወስ ገሪው ኣኽሮ 
በጃኽቲ።  በጃኽሮ ወስ ታምማን ኣኽሮሰና፡ ግርዋ ኒወስ አዶ 
ከወል ሕበርሲዅ፤  እማ ሓጨዮ ኒእዂና ክኻንተ፡ ኒአሪ 
እዲኒሰና መንደርቱ ሰጘኵ ይስተኵ። 
  

 

 
እና ድግም ልዊዲ፡ ጃናዲ፡ ግርዋዲሩዅ ኒን እን  

አዳሚንድቍር ወስ ከደኑሲ ኣዋሃቢነ ሕያይት ልጝኑ እሲነ 
ተበብድኖለን ገረስነት ደገምሰውልድ ናላዅ ኣኽሮ ገረሰኵ።   
ድግም ኒል ቆላት ላኣዳም ወስዲ፡ ወሪ ይኸ  ዕባበትድ ማልዲ፡ 
መንደርተጋዅ አርእሮ ገረሰገው ዋኒነዲንሉ፡ እና ቆላት 
ተለየው ኔድ ውሪነስ ኣትዋየንድነን፡  ይና ኣርእጝ ብሊና 
ቆላታዅሲ እዳንድኒል ካቢሮልና ገረሰኵ። 
 
    ታለልና                ሸበልድ ባረድና                    
    ገዲነት                     
    ዋዳ ጣዕ ይና          ኩባርድ ገምድናዲ ጕድና 
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               ፍንጢራዲ በጋዲ 
 

ላዶን ፍንጢራዲ በጋዲ  ““ፍንጢርማ በጀኸቲን፡  እማ በግ?” 
ይስትጚነ ዋርዲትኑዅ፤ እማ ፈረድሮሎም ይቢል እንትኑዅ 
ይስተኵ። ይቢል እንትኖኻ ናልድ ለተቕሳዅክ ዳንየድ ቍስሮ  
አባ እውስትጚነ፣ ናሽንክራ ጕድኖ ዋርዲትኑዅ። 
 

ይባኻ ገመና ፈረድረኩም ይዅ፤ እማ ገመኒል ትንክቡዅ። 
ገመና ይኸ ወኪል ትንክቡዅ። ወካ ቈንሸሊል ትንክቡዅ። 
ቈንሸላ ወዓጊል ትንክቡዅ። ወዓጋ ጀጉሪል ትንክቡዅ። 

ጀጉራ ግድጝሊ ትንክቡዅ።  ግድጝ ድሙሪል   ትንክቡዅ። 
ድሙራ እንሽዊል ትንክቡዅ።  እንሽዋ ናዳንያ እማኒዅል 
ይቢል ትንክቡዅ። 
 

ይባኻ “““አጀና ፈረዲየኩም ፍንጢራዲ፡   በጋዲ ናውክ እንታ 
ከው  እክባ” ይዅሎም።  ናው ይኸ ፈርኑዅ፤ እማ ፍንጢራኻ 
ፍንጢርሲ፡ በጋኻ ኰዶ በግሲክ እክብቲ።  ፍንጢርዲ በግዲ 
ናዀርክ እክብስኖሰና፣ ይባ ብረስ ዓቀኑዅ፤  እማ ““እና ኣካን 
ኒስ በጃኾ ደኳዅክ ለተቕሮ ግን” ይዅሎም። 
 

ፍንጢርዲ በግዲ ላዅክ ናኣካን ሻኽኖ ዓቀንስጚነሰና፡ በግስጝ 
ፍንጢር በጀኽቲ፤ እማ በጋ ለተቕስቲ። ንድኻ ለታቕሳዅክ 
ዳንየድ ቊስሮ ግን ይስትጚነ እርግንነዲን፡  በግ ናላሪት ይበድ 
እውኑዅ። ይባ ላበጋ ሽጕቲለ ይዅ፤  እማ ““ይዳንየድ! 
ይአደራ ገመና  ግን” ዮ በግሲ ሸከዮ ኒአደራ ገመኒል አዶ 
ፈሩዅለን። 
 

ገመነስ፡ ““ውራ ተካዅንካ ሱሰት’ኽር?” ይኖ ወንቀርንዅሉ። 
ገመናኻ፡ “ኣንኳ በጋ እዋ” ዮ ፈረድዅሎም። ኒድ ደምቢ 
ፍንጢራዲ፡  በጋዲ አረክሲኒዅ፤  እማ ናእማኒ ሰና ሕሳን እሲነ 
ላት መንደርቱኑ ሰጘነኵ ይስተኵ።  
 

45



                        ብሊና ድግም ሕያይቱ 
__________________________________________________________________ 

 

እና ፍንጢራዲ በጋዲርሰና፡  ናድካ አባይሲ ዳንያ እስረ 
ዋርዲትና  ከቲና በሀር ግን።  ውረድ እን ለታቕሳዅክ ዳንየድ 
ቊስሮ ግን፡ ይስታዅ ኣኸውድ፣ ናልድ ላዅ ለተቕሶሰና ይባ 
ቍሮለን ኣኸት በርሆ ህምባ ጋር ግን።  ደአም እን ዳንያ ናዅ 
ፍንጢራ ወሪ በጋ እርግረሪ ኣክረን፡ ለታቕሳዅክ ሻንካ  
ናቕስርድ፤ እማ ፍንጢርዲ፡ በግዲ ላገሽ ቍድንድሉ። ኒንኻ 
አሪ ደርብድ፡ “ለታቕሳዅክ ሻና ብትና ኣኽንማ” ይስቶ እን 
ለታቕሳዅ ሻን ናትክሲ ቊስርድር፡ ጅእስርድር ይና ግን።   
 
እና ድግም ኒል እን ሰልፍድ ፍንጢራዲ በጋዲር ዳንያ ኣኾ 
ፈረድሮሎም እንትናዅሉ ይባ ግን።   ደአም ይባ ኒላውድ 
ፈረድጊሎም ገመነስ ትንክቡዅ።  ገመነኻ ወከስ። እን 
ትንክብና እንዳ ኣኸ እንሽዋትል ኣኽራሲክ ገእ ይዅ። እና 
ትን ክብና ኒን፡  እን እማኒ ሁመትሊ ከው ጋብ እሲነ ዲባ 
ዓገሎሰና፡ እን ዲቢል ከፍ የው በህሊን ወረቢው አውስኮት 

እኺሪርሲ ሓሸምዱኑ ሰጘነት ቋሊሰኵ። ውረድ እን ፈረድሮ 

ፈራዅ እን ኒዲ ከፍዮ ህምበውድ ሕሽም መታን፡     “እንደ 
ፍላን፡ ወሪ ይኸ ፍላንድ’ኽር ፈረድረኩም”  ዮ እን ኒገቢል 
ከፍዮ ህምባዅሊ ደኵሱሎም ሰጘት ቋሊሰኵ።   ሕሽም መታን 
ካያ ኣኽጊ እን ከው እን ናነበክል አረርሳ ጨገማትሲ፡  
ፈረድኒል ኣኽራሲክ ላገሽ ካብስትጚነ እንኩኑ እርግነት፡ እማ 
እምንድክ ዲሞክራሲር ደርብሲ ነፍዕስቱኑሉ ሰጘነት ሓበራዅ 
ግን። 
 

ኳትራዲ ኮያዲ ዓያዲ 
 
ኳትራ ሰበከቲ፤   እማ ፈርዱ እርግረክ ዓልጋዕቲልድ አርሲ  
አድሮ ንር እቍርሊ ወንተረቲ።   ንር ሹቲ ቍሩ እርግረክ ንር 
እቍራ ድራር አድሮ እንተረቲ።   እንዳ ሃብሩ ሓገየቲ ኳትራ። 
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ኮያኻ ሰበክነስ አርእላ፤ እማ ““ኣን ኣዋኺን! ይዲ ይእቍርዲ 
ትግርድ ክርዅን!  እና አር ኩልድ ኣዳኽዲለ” ይቲላ ኳትረ ትል 
እንትሮ። 
 

“ኢፋልየ ኣናዲ፡  ይድኽር ዓቕተለለ ይእቍርዲክ” ይቲላ 
ኳትራ ኮያሲ። “እማ አመሪ ኵዲ ፈርዲያ” ይቲላ ኮያ። 
“ኢፋልኪ ገረሰላ” ይቲላ ኳትራ። 
 

“እማ ትግርድማ ክርዲያ አዋ ኣኺን” ይቲላ ኮያ ወንተስሮ። 
“አርሲ እወንኪ ውሪስከው ፈደይተለ ካዕበት? ላ አብሲ እወንኪ 
ለጛ አብ ፈደይተመለ?” ይቲላ ኳትራ። 
 

“አዊልድ ፈደዪየኪ?” ይቲላ ኮያ።  ““እማ ኩሻኽ ቍሮ ህም ቢ!” 
ይቲላ ኳትራ። ““ይሻኽ ክመን ኵልማ ሺዊሪድ?” ይቲላ 
ወንተስሮ ኮያ። “ወንተስሮእማ ኩእቍርሲ ክዲሎም!” ይቲላ 
ኳትራ።  
 

“ውራ ይርዅን?  ኣንማ ይእቍርሲ ክዳዅንሎም?” ይቲላ ኮያ 
ኳትራሲ። ““እማ ኵላውድ አርእሩዅ ኩጥያዕሲክ ጠይዒ!” ይሮ 
ፈስቲላ ኳትራ ኮየት። ““አጃ እማ ቋልስትጚና!” ይሮ ወንተርቲ 
ኮያ። 
 

ኒደምቢ ኳትራ ሰበክሮ ፈርቲ፤  ንር እማኒሰና  ንር እቍራ 
ድራርሲ አድሮ እንትቶ።  ኳትራ ፈርዶሰና ኮያ ኳትረር 
እቍርሊ  እንትቲ፤  እማ ላዅ ላዅድ ጕድረክ ዓየድ፡ ““ኔን ኩ  
ዲሩው ግን!” ይሮ ማልዶ ኡቲሉ፤ እማ ዓያዲ ጨሪትቲ። 
 
ኵንጝ ኣኾሰና ኳትራ ፈርዶ እርግሮ ንር ልጝል ጠበሽ ይሮ 
እንትቲ። ንር እቍርኻ ናውክ ዲዊኒላ። በኸኽርቲ፤ እማ 
ኒድኒድ ጅኽሪናትል እንትሮ ““ይእቍር ቋልዱዅኒ?” ይቲላ። 
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“ቋልሊ” ይቲላ ጅኽሪና። ““እማ ውራ ሃቢን? ተንተኒሲለ!” 
ይቲላ  ኳትራ ጅኽሪነሲ።  “““እማ አጃ፤ ፈሪ ገድም፤  አሪራኽር 

ተንተኒሲ!” ይቲላ ጅኽሪና። 
 

ኒደምቢ ኳትራ ፈርዶ ዓዪል እንትቲ፤  “እማ ይእቍር 
ቋልዱዅኒ?”  ይቲሉ። 
 

“የዋ ኮያ ናቕስቲለ፤ እማ ነን ኩዲርው ግን ይሮ ኡቲለ። ናትኻ  
ቊዅንሎም” ይዅላ ዓያ። 
 

ኳትራኻ ““ኣን ይላውድ ኣኽዅን!  ኮየት ካበኽርላ ኣከን ንሂቲ 
አርጊድ!” ይሮ ስርዱ ንር ልጝንሊ ወንተርቲ ይስተኵ።  
 

 
 

እና ድግም ኒል ኳትራኻ፡ ኮያ ጨገምትሮ ዋንትሩ አር 
ኣዳኽድነስ ጕሽረትላ፤   ኮያኻ ደመልዶ ኳትራሲ ንር እቍርሲ 

ዓየድ ኲስረትሎም ቋልንዅን።  ንድኻ በደሮኻ ኳትራ 
ዓገብቲ። ጨገምቶሉ ህምባዅሲ ካቢቶ ግርስ ክምሩ፡ ካብና 
ብና ትክያዅ ኣኽላ።   ኮያኻ ኰዶ ትክስረ ምቍል እሲቲ። 
ደመልዶ እና ኮየርሰና ኩጨረስ ጐትና ምቍላ ግን። 
 

ከመቱራዲ ሳንሳዲ ሸሸባዲ 
       

           ሻንሹታዲ ገመዶዲ ጕዑላዲ ሺቋዲ 
 

ላዶን ከመቱራዲ ሳንሳዲ፡ ““ኣንማ ወቀይሪ? እማ  እንቲ?” 

ይስትጚነ  ዋርዲትኑዅ፤ እማ ሸሸቢል እንትኑዅ።  ሸሸባኻ 
ሻንሹታ  ፈረድረኩም ይዅሎም፤ እማ ሻንሹቲል ትንክቡዅ።  
ሻንሹታ ኰዶ ገመዶትል ትንክቡዅ። ገምዶኻ፡  ““እማ ላዶን 
ግጃ ፈጠንዲያ፤ ከው በህሊንሲኽር ወንቀርዲያ” ዮ ግርጋ 
እሲዅሎም። 
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ከመቱራዲ፡ ሳንሳዲ ለጘክ ናግርጊል አርስድኖ ድውስቲዅሎም 
፤ እማ ፈርኑዅ።  እን ግርጋ ተመሞሰናኻ ለጘርክ ናግርጊል 
እንትኑዅ፤ እማ ““ፈረዲና” ይንዅሉ ገመዶት። 
 

ገመዶኻ፡ ““ጕዑላ ፈረድረኩም” ዮ ጕዑለስ ትንክቡዅ። ጕዑላ 
ናጋብሲ ሸኑሩዅ እማ ሺቋትል ትንክቡዅ። ““ውረድ ዋር  
ዲትድኖ ህምብደናዅን?” ይቲሎም ሺቋ። 
 
ሳንሳኻ፡  ““ይን ኒድ ዋርዲትኖ ህምብናዅ ይነልድ አውኒ 
ወቀያዅን ይኖ ግን። ኣን ይወራር ከስተዅ ኣኽላ።  ወራርሊ 
ብርፍ ዮሰና ኒዀርክ ጕኢተኵለ። ይመስከብ ኰዶ ከስተዅ 
ኣኽላ። ንድኻ ከመቱሪ ስጝ ኣን ወቀየኩን!” ዮ ወንተሱዅ። 
 

ከመቱራኽር ኒገፍድ፡ ““ኣጝር ይመስከብ ከስተዅ ኣኽላ፤ 
አርእስታዅ   ግን። ይወራር ኰዶ አርእስታዅ ግን።  
ይመስከብልድ ለኻዲ፡ ትዳዲ፡ ወሳ ሸቋዲ ኣኽገትክ ጕዳዅለ 
ሻኽሊ” ዮ ወንተሱዅ። 
 

ሺቋ ጋብ ሳንሲውሲኽር፡ ከመቱሪውሲኽር ናትክ ሸኑርዶ  
ደምቢ፡ ““ከመቱራ ወቀየኵ ሳንሲልድ” ይሮ ፈረድቲሎም። 
 

ሳንሳኻ፡   ““ኣና እንቲ ፈረድራዅድ ክረሊ፤ አሪ ዳንያ በደሊለ!”  
ይዅላ ሺቈት። ሺቋ ጉዑሊል ደኵስቲሎም።  ጉዑላኻ ኰዶ 
ናጋብሲ ሸኑሩዅ፤  እማ ናዳንያ ሰልፉዅ፡ ገመዶትል 
ወንተስዅሎም። 
 

ገመዶትል እንትኑዅ፤ “እማ “ኵል ወንተርንዅን” ይንዅሉ። 
ገመዶኻ “እማ ይልማ ኵንድንዅን?” ይዅሎም። ““የዋ ኵል 
ኵንዅን” ይንዅሉ ገመዶሲ። ““ፈጠና!” ይዅሎም ገመዶ ። 
“የዋ ፈጠንኖ ህምብነኵን” ይንዅሉ። 
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ንድኻ ከመቱራዲ፡  ሳንሳዲ ለጘርክ ገመዶ ፈረዳዅዲክ 
ክርድኖ ናአባዲ፡ ቀሪምዲት ኡኑዅ። 
 

ገመዶ ኒፍርድሲ ኡኒ ጃብ፡ ““ይል ኵንድኑዅማ? ረደይድኑ 
ዅማ?” ዮ ሓደሶ ወንቀርዅሎም። ናውኻ “የዋ ኵል ኵንዅን፤ 
ረደይንዅን” ይኖ ወንተስንዅሉ። 
 

“እማ ረደይድኖ ይል ኵንድኖ ደምቢ ከመቱራ ወቀየክ”  ዮ 
ፈረድዅሎም ገመዶ። ከመቱራ ኒስ ዋሶሰና ““ሄለል!” ይዅ፤ 
እማ ኒሽንክራ ጕዶ ፈሩዅ፤ ይስተኵ። 
 

እና ድግም ኒል ቆላት ብሊነው መጐትኒል ነፍዕስተነው 
ዋኒነዲንሉ  እና ተለየው ቆላትሲ ትክስረ አትዋየንድሮ 
ናውሪነስ ወንወና ብሊና ጋብሲ ዳበርድኒል ካቢሮና ገረሰኵ። 
 

እንቲ ፈረድራዅድ ክረሊ።                ሄለል! ይና።  
   ይልማ ኵንድንዅን?              ኩሽንክራ ጕድና።                                                       
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ታሸራዲ ጃናዲ 
 

ላዶን ታሸራ ጃኒል እንትቲ፤ እማ “ኳዅረዲ ይዲ ገደቦ እስነ 
ህምብነኵ፤ ኳዅራ ህምበስ ገብዅሉ ኵዓይብ ካቢለ” ይቲሉ 
ጃነስ። 
 
“እንቲ ውራ ኣኽረ? እና ኳዅረስማ ቂልስሮ?” ይዅላ ጃና። 
“የዋ ቂልስዅን” ይቲሉ ታሸራ። “አጃ እማ ጃር ዓይብ ኣኺ፤ 
አረጊ ቊኽር ጅኢኽር ገንጂኽር ” ይዅላ ጃና። ኒደንቢ ጃናዲ 
ታሸራዲ ላት መንደርቱኑ፣ ላ ኳራ “ዓቝ ሻኽኒ ዓቝ ወረዲ”  
ይዅላ ጃና ታሸረስ። ታሸራኻ፡ “ጕኢተኵን” ይቲሉ።  
“ጕኢሳዅ ሻኽላ አረጊ! ” ይዅላ ጃና። 
 
ኒደምቢ ታሸራ ዓቝ ወረድቲ። ዓቝ ንሩሲ ምዅርዶኻ ጃና 
ንር አደሪል እንትቲ። ኰዶ “ካን ሻኽኒ፡ ካነል ሰገሪ” ይዅላ  

ጃና ታሸረሲ። “ጕኢተኵን” ይሮ ወንተስቲሉ ታሸራ። “አውቲ 
ጕኢትራዅን? ” ይዅላ ጃና። “ኳዅረስ ጕኢተኵን” ይቲሉ 
ታሸራ። “ኳዅረስ ይድ ባሪ፣ ይት እሺ ይት ገውሪ። ኩሓሳብ 
ኳዅራ ካያ ኣከዶልክ ገሪዅ ሓሰብግ ” ይዅላ ጃና። 
 
ኒደምቢ ታሸራ ካነል ሰገርቲ። ንሪ ንር ካንሲ ከርዱኻ፣ኳዅራ 
እንቶ ሓጨፍዅላ ታሸረት። ታሸራኻ በኸኸድ ክርዶ፡ ንር 
ካንዲ ገመርዲት ባርዶ እግርዶ ስንቕንቕ ይሩ ጃኒል እንትቲ።   
 

“ውራ ኣኽረ ታሸራ?” ይዅላ ጃና። “ኳዅሮ ይት ኩሮለ 
እንቱዅ እማ ሓጨፎ ዳገኖለ ፈሩዅ። ንድኻ ዳገንሶ ግን ኣን 
ኵል እንቶ ህምባዅ ” ይቲሉ ታሸራ።  
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“አጀዋ ኳዅራ ነበንታ ሕጩፍ! መኳ ንሺራዅ ሻዅ!፡ ናን 
ክቢና ኒል ኣኽራሲክ ፈርኖ” ይዅላ ጃና ታሸረሲ፣ እማ ለጘክ 
ኳዅሪል ኣኽራሲክ ፈርኑዅ። ጃነስ ኳዅራ መርሕረሉ ፈርኖ 
እን ኣካን ታሸራ ሓጫፍስራዅል እንትኑዅ። 
 

“ነት ግን ኳዅራ ኒሓጫፋዅለ” ይሮኻ እን ኣካን ንሪ 
ሓጫፍስራዅሲ ድዊቲሉ ታሸራ ጃነድ። ጃና እን ኣካንሲ 
ቋልዶ ሉም ዮሰና አግም ሰብዅሉ። 
 
ደምብርጝ ጃናዲ ታሸራዲ እን ኳዅረስ ጀረቡኑ፣ ጃነስ እን 
አግም ትክሰ ሓንከስድዅሉ። ሰልፍድ ጃና ገሪዅ ጋር እሰሉ 
እርግላ እን አግምሊ። ደምብርጝ ደአም ፈርነስክ ገብዅሉ 
አግም ጃነስ። 
 

“እና አግምሲ ፍዲለ ታሸራ” ይዅሉ ጃና ታሸረት። ታሸረኻ 
አግምሲ ቆቀልዶ ፍድቲሉ ጃኒልድ እማ፤ “እህኒና ኒን ግን 
አግም ኵት ሰባዅ ” ይሮ ጃነድ ቋሊስቲሉ አግምሲ። 
 
ጃና አግምሲ ቋሎሰና ቃበብዅሉ እማ ““ በሪከ ኒንማ ይት 
ሰባዅ! ባሪና ኒኣካንሊ ወንተሲሉ ” ዮ አግምሲ ወንተሶ እውዅ 
ታሸረሲ። ታሸራኻ እን ኒ ሰባዅድ ፈለኸድ ዋንስቲሉ 
አግምሲ። ኒ ደምቢኻ “ ጒና ዔርኖ ይና ኮል” ይዅላ ጃና 
ታሸረሲ እማ ኮል እኽራሲክ ብርፍ ይኑዅ። 
 

ፈሩኑ ግጅኖሰና አግም ገሪዅዲ ሽዅሽዅሉ ጃነስ፣ እማ ክፍ 
ዩኽር ፈሩኽር ሓለልሱዅ። ኒ ደምቢኻ አግም ሰበትድ 
ደርብል ክሩዅ ጃና። 
 

ጃና አግምሲ ሰልፍድኻ ፍዲስዅሉ ኒልኵልድ። ደምብርጛ 
ግናይራይ  ኒኣክነስ  ቋሎሰና፣  “ኒንማ  ይት  ሽዅሻዅን”    ዮ   
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ቃበቦ ኒኣካንሊ ዋንስዅሉ፣ እማ ጃና በሀርኮት ኣኩ አግም 
ሰበትድ ክሩዅ ይስቶ ደገምሰኵ።  
 
እና ድግም ኒን፣ እና ጃኒሰና ላኣዳምቲ ግናይ ግን ይሮ፣ ወሪ 
ኣን ኒስጝ ሒለቲተኵን ይሮ ቃበብና ከቲና በሀር ኣኸት 
መሀርደኵና።  
 
(እና ድግሚ ደንጎቢሪ ታሸረዲ፡  ጃናዲ ይረሪ እን “Die Blin-Sprache in Nordost-Afrika” 

ይስታዅ፡ ለዮ ራይኒሽ 1882 አ.ደ. ከተባዅል ፍደላት ግእዝውድ ከተብስሮ ህምብረሪ ግን”።) 

 
ለዮ ራይኒሽ ከተበው ድግም ነት ድⶖስተኵ 
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ብሊና ድግም ሕያይቱዲ 
እንቍርቍራዲ 

 
ተኪኤ ዓልበኪት 2007 አ. ደ. ከተበው 

 

 
 

ተኪኤ ዓልበኪት 1949..... 
(ስእሊራ ኒን 1975 ከረን ሰአልሳዅ ግን) 
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እና ናን ንድ ደምቢ ከተብሶ ህምበው ድግም ሕያይቱ ኒሰናኽር 
እንቍርቍራዲ አሪውዲ፣ ለዮ ራይኒሽ ከተበው ኣኽላ።  እና ክታብ ኒስ 
ደለምዳኽር (ተኪኤ ዓልበኪት) ብሊንድ ደገምሱ ዋሰው እማ እዳንዶ 
ጠፍሕዶ ስኵሰው ግን።                 
 

ኩእኽርራ ጠያቡካ ይዅ ጀጉራ 
            
 

ድግምጀጉራዲ ገመናዲሩዅ 
 
ላዶን  ላገመናዲ፡ ጀጉትዲ አግዋር ኣኽኖ ገብገባ መንደርቱኑ  
ሰጘነኵ። እን ገመና ላዅ ኒቱ መንደርታዅ ነሳዅ ኣኩ፣ እን 
ጀጉት ደአም  ላጪዋ በሀር  ላት መንደርተው  እርግኑ ዅ።  
ላኳራ እን ገመና ጀጉትሲ፡  ““ውራ ላገሽ ኣኽኖ ወስ ቃዪኖ ላት 
ፈርነሊ? ይን ሰልብነዅሲካ ገድም እኵል-እኵላ በንስጚና” ዮ 
ወንቀርዅሎም።  
 
ጀጉት ኮድጛ ገመኒዅሲ ከለብርኑዅ።  ደአም እን ጋዊናዲ 
ኒእዅና ግንቶራዲ፡ ናውኻ መስከብሊ ከብቲድኖ፡ እን ሰሳ ና 
እቍርሲኻ ገመናዲ ቃይኒል ፈስድኖሎም የመምኑዅ።   
 
ኒደምቢ ገመናዲ፡ እን ሰሳ ጀጉትዲ ቃዪድኖ ላት ፈርኑዅ፤   
እማ ቃዩኑ እርግኖኻ፣ ናውክ ላገሽ ሽካ ልዊ ሰልቢነ ሻኽኑ 
ዅ። እን ወስ ናው ሻኽነውሲኻ ኣዋ ሃቢነ በንስጘነት ኮድጚ 
ድኖ ከፍ ይኑዅ። ገመና ሰልፍድ ጋቢሮ ተርሲዅ፤ ንሰናኻ 
ይዅ፡““እማ ገድም ናን ኣንኻ ላዅ ኣኽነዲን፣እንትንኻ ሰሳ 
ኣኽድንነዲን፣ናውክ ሽክሽካ ኣኽኖር መታን፣ ኣን እን ሽካ  

ልዊትልድ እን ሰሳ ልዊት ይሹሺ ኣድያ ግን። እንትንኻ ሽካ 
ኣኽትኖ ላልዊ ካያ ጀረብደቲኩም። ንድ ሰበትድ እና ላልዊ ከብ 
ትረሪት አድኖ ፈርትኖ ግን!” 
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ጀጉት  ገመኒ  ጋብሲ ዋስኖሰና፡ ሓቕ  እሲላ ይኖ ገሪዅዲክ 
በዳን ዋስስትዅሎም፤ ጋቢድኖኻ ጕኢትኑዅ።  ጋብነስ 
ጕኢትኖ  ትም ይኖሰናኻ፣ ገመና ናድ ቋልስታዅሲሎም 
ጋቢድኖ ወንቀርዅሎም።   ናው ሰቈብኖ ትም ይኖሰና ገመና፡  
“እማ እና ኣን ያዅሲ ከለብርድንዅማ?” ይዅሎም።  ጀጉ 
ትኻ እንከልግኒ ዋኑኑ ጕኢሲ፡ “የዋ እንቲ ይራዅሲ ከለብር 
ንዅን” ይንዅሉ። 
 

እን ሰሳ ጀጉት ግርክ ሺራዅሲክ ገመናዲ ቃዩኑ እርግኖ 
ደምቢ፡  ኵርጚረድ  እን ገመና ሀበውድ ገሪዅዲክ ሓራቕርኖ 
ዋንቱኑ፡ ናኮል ኣኽራሲክ ብርፍ ይኑዅ። ኒዳግል ኰዶ እን 
ገመናዲ ዋኺትኖ፡  እን ናድ ወጀባዅሎም ናበነስ ናሒልድ 
አድኖ ናገረስና ብነድ ገሪዅዲክ ስማርኖ እርግኑዅ።  ኒድ  
ክስጝኻ እና ገመና እሰዅ ሻኽዳ ፍርድሲ፡  ኒሰናኽር እን 
ገመኒልድ  ናጕኢትነስ፡  ናእኽርድ ድዊነሰነሉ፡ ናእኽር ኣውስ 
ኮት ናዲ ሓራቕርዶ ኣኸት አርእንነዲን፡ ገሪዅዲክ ሻቀልስኖ 
እርግኑዅ። 

 

ና’ኺነ  ጀጉት ኵንጝ  ኣማቅረብ  ኣኾሰና፡ ናመስከብል ዔር 
ድኖ ሸአግኖ ዋንቱኑ፣ ናእኽር ሀወክሶ ክርጝ በህሊንሊ ዓረጎ 
ኣትቋመቱ ጨበራዅሲሎም ቋልኑዅ።  ናእኽርኻ ኒእቍር 
ላልዊዲ ካያ እንተረውሲ ቋሎሰና፡  ገሪዅዲክ ናልድ 
መሸጉዅ፤ እማ ነወ ዮ ወንቀርዅሎም፡““እና ግርክ ሺራዅሲክ 
ቃይዱኑ እርግድኖ እና ልዊ ኒኒ ንርሓዲማ እንታ ስላብ?” 
 

እን ጀጉረድ ኒእቍር ኔዀርስክ ጋብነስክ ስማርኑዅ፤  እማ 
ላዅ ድኳ ናልድ እን ገመኒ ዓመጭነስሎም፡   ኒሰናኽር እን 
ገመነስ ትበቕ ይድኖሉ ጐዱግ እንገው ናኣክነስ፡   ድዊሮሉ 
ገረሳዅ ቢስቱዅ። ናእኽርኻ ንሰና ዮ ጋቢዅሎም፡ 
“ውራኣኽዲነ ህብደናዅን ንኪ? ውራ አሮኩም ህምባዅን? 
ጋቢትኖ ገረስደኒማ?” 
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እን ጀጉሪ እቍርልድ እን በህሊን ጋብና ብኖሰና ደምቢረድ 
እን  ዊጭራ ግናይ እን ጋራት ኣኸውሲ ኒእኽርልድ ሰተርዶሉ 
ገረስላ፤ እማ ድዊሮሉ ተርሲዅ።  ንሰናኻ ይዅ፡ ““ሸኑሪ አበ 
እን እምንሲ ድዊየካ! ይነዲ እን ገመናዲ ላገሽ ሽካ ልዊ ሰልብነ 
ሻኽንዅን።  ደአም እን ገመና ኒሹሺ ሰሳ ልዊት አዱዅ፤ 
ይነትኻ እና ልዊ ላሪት ካያ አድኖ ፈራ ይዅና። እን ገመና 
እሰዅ ሓቕ ኣኽገት አርእኑ እርግንዅን።  ደአም ገመናዲ 
ዋኺትኖ ገረስኒ፤ ጕኢትንዅንሉ”። 
 

እን ጀጉትድ ናእኽር እና ጋብ ኔስ ዋሶሰና፡  እን ኒእቍር 
ሃቢነውድ ገሪዅዲክ ሓራቕሩዅ። ነወዮኻ ጋቢዅሎም ፡ “አከ 
እዃርስጋ! ሻኽዳ ወለልድ! ኣን እንተድ ስማርዅን! እና 
እንታሰና ሓዋናን እዃርኒልድ እዃርጋኽር ኣከን ኪድርድለ! 
ኣዋኽዲነ ሰሳ ነፈር ላነፈርሲ ቂልስድንዅን?” 
 

ጀጉራ ኔስ ጋበ ደምቢ፡  እን ኒእቍርልድ እን ዊጭራ ግናይሲ፡ 
“ለዅ እንፋ ተለዪለ!” ይዅሉ፤ እማ ኒእቍራ ገርደስ ኒ ላውድ 
ኒሒልድ አድሮ፡  ገመኒ መስከብሊ ኣኽራሲክ ብርፍ ይዅ።   

ኒሰናኽር እን ላልዊ ኒእቍር ናቕስነሪት ኒዲ ደህዮ አዶላ 
ፈሩዅ፤    ውረድ ገመናዲ መጐቶ ኒእቍራ ገርደስ ንር ዳግል 
በጃኽዶ አድሮ ጀረቢነዲን። 

 

ጋዊናዲ ፡ ኒእዅራ ዊጭራዲ ገመኒ መስከብሊ ኣኽራሲክ 
ሸአግኖሰና እን ጀጉሪ እዅራ፡   ““አበ ኣን ገመኒልድ ገሪዅዲክ  
ጕኢቶ ህምበኩን! ጕኢር ሰበትድ ስቈይሲ ፍዲሲያ ፈረኵን 
እንኵዅን አበ!” ይዅሉ ኒእኽርድ። 
 

እን ጋዊናኻ ኰዶ ኒሹሺ ገመኒልድ ጕኢቶ በጅበጁ  
እርግነዲን፡ “““ኩእኽርራ ጠያቡካ!” ዮ ወንተስዅሉ። ንሰና 
ኒይናኻ “““ኩእኽርራ ጠያቡካ፡  ኵሰና ኒሹሹ ጕኢቶ ስቈይሲ 
ፍዲስሮ ፈረኵ!” ይና ግን። 
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እንዳ ኣኺነ ጋዊናዲ፡ ኒእዅራዲ ገመኒል እንትኖሰና፡ ገመና 
ቶፈንሶ ዲወ ““ውራ ኣኽዲነ? ውራ ደአም ልዊ ንሂቲ አድሮ 
ወንተርድዅን? ልዊ ኒኒ ኩእቍራ ገርዳ አኽግረሪማ?” ዮ 
ወንቀርዅሉ ጋዊነስ።  
 
ጋዊናኻ ጕኢሲ በጅበጁ ነወ ዮ ጋቢዅ፡   ““ዋሲ ሱሰት’ኽር! ኣን 
ነት እንቶ ህምባዅ እና ልዊ ይእቍርድ ኡረሪት ወንተሶ ኵድ 
ኡዊየላ ጀረቦ ግን።  እንቲ ውሪዅ ልዊ ነወይረሪ ገናዲት 
ጀጉትድ ኡራዅን? ይን ጀጉት ልዊ ገናዲ ነወይረሪት ቍኖ 
ኔዀርስክ ወጀበለና!።ውረድ ይና ሓቢናዲ፡ ይና መደካዲ፡ አሪ 
ቃሪፍ ከደኑዲ ቍኖ መንደትኖ ገረስነኩን!። ናንኻ እናሓን 
ኩልዊ አዲ ሱሰት’ኽር!፤  እማ ገድም አጃ ሓቀፊ!” ይዅ 
ጀጉራ፤ እማ ኒእዅራ አዶ ብርፍ ይዅ። 
 
ኒደምቢ ጋዊናዲ ኒእዅራዲ፡ ገመና ናጕርበት ለሀክጊንሎም 
ጕኢትኖ ዋኑኑ፡ አደድእኖ ናኮል ኣኽራሲክ ገስቲኒዅ።  ናኮል 
ሸአግኖሰና፡ እን ጋዊና ገመኒልድ ኒጕኢትና ገሪዅዲክ 
ስማስዅሉ። ኒድክስጝኻ ኒእቍርሲ እማና ገመኒልድ ጕኢት 
ንዅን ይኖሰነሉ ኒዋኺትነሎም ትክሰ ስማስዅሉ። 
 
ጋዊናዲ ኒእዅራዲ ናኮል ገእ ይኖሰና፡ እን ጋዊነድ ኒእቍር 
ናእኽር ገመኒልድ ወስ ገሪው ናቕስሮሎም ሀወክስኖ ጨበሩኑ 
ዲዊኒዅሎም፡፡ ናእኽር ናን ካያ እንተራዅሲ ቋልኖሰና ደአም 
ገሪዅዲክ በዳን ዋስስትዅሎም። ናእኽርሲኻ ንሰና ይኖ 
ወንቀርንዅሉ፡   “““ውራ ደአም አበ! ውራ ኣኽረ! ውራ ወስ 
ገሪው  አድሮ እንትቶ ጀመርዶ ፈርድላማ?” 

 
እን ጀጉታ እኽርኻ፡  ኒእቍርድ እን እምንሲ ድውና ገሪዅዲክ 
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ስማስዅሉ።  ደአም እን ዊጭራ ግናይ ኒእኽርሲ ተለዮ ገመኒ 
መስከብል ኣኽራሲክ ፈሮ እርጋዅ፡  እን ኣኽረሪት ኒ ሻንልድ 
ሰተርዶሎም ገረስላ። ኒእኽርዲ ኒዲ ለጘርክ ገመኒልድ 
ገሪዅዲክ ጕኢትኖ እርግነት፡ ንድ ሰበትድኻ ናእኽር እን ልዊ 
ላሪ ናዲ እርግረሪት፡  ገመነድ ወንተሶ ላምሶ ኡሮሉ ቀሰብሰት 
ድዊዅሎም። 
 
ኒደምቢ እን ገመኒ እቍር  ናዀርክ ናእኽርሲ ሰለሙኑኽር፡ 
ኒከስሲ ጠፍጠፉኑኽር፡ “““ገመኒልድ ኩጕኢትነድ ላሪ ስማርና 
ወሪ ዑረት ዋስስትሮካ ሻኽላ አበ። ውረድ ገመና ኵስጝ ገሪ 
ዅዲክ ሒለቲተኵ” ይንዅሉ።  እን ጋዊና ኰዶ ኒእቍርሲ 
ወንተሶ ሰለምዅሎም።  ኒሰናኽር ገመኒልድ ጕኢትድኑዅ ዮ 
እማና ኒዋኺትነሎም፡  ከቲና እርገት ድዊዅሎም፤ እማ 
ብሕል የለ ይዅሎም። ኒዳግል ኰዶ፡ ““ይዲ፡ እንተዲ 
ገመኒልድ ጕኢትኖ ይና ሓቕል ግን፤  ውረድ ገመና 
ገሪዅዲክ ሒለቱዅ ኣኽነዲን፡  “ንጉስ ሕያይቱዅ” ይስቶ 
ሽጝስተኵ ዮ ደገምዅሎም።    
 

ናሃበ ጀጉራ ኒእቍርሲ፡ ““ነበንቲ ገመኒልድ ጕኢተው! ሻኽዳ 
ወለልድ!” ዮ ዋኺቱ እርጎ፡ ኒሹሺ ገመኒልድ ጕኢቱዅ፤ እማ 
እን ላልዊ ኒእቍር ናቕስነሪት፡ ገመነድ ላምሶ ወንተሩዅ ይስቶ 
ደገምሰኵ።     
  

    
 
 

እና ድግም ጀጉሪዅ ኒን፡ ብሊና ጋብድ ዲማሲ መሰል ኣኾ 
አልብርሳዅ ድግም ግን።  ህምቡንትክ ናን፡  ላወራት ከው 
አሪውክ እሲድኖሉ ረደይግናዅሲ “እና ፍላን እሲረሉ  ይሮ 
ሳድሩ እርግሮ፣ እን ኒል ሳድራዅር ረደየገን ወሪ ጕኢተን፣ 
“ኩእኽርራ ጠያቡካ ይዅ ጀጉራ” ይስቶ መሰል ኣከኵ። 
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እና ገመኒሳና ሒለቱዅዲ፡   ዓመጨንታዲት እን ኒጋበውድ 
አሸሽሮ  እምንዶሉ ኒመቅሪሕዲ ይማምዲትል ቱና ከቲና 
ግን። ኒሰናኽር እና ጀጉሪሰና ኩሒልዲ፡ ኩቃብሎሩዅዲት 
ወንወንግሪ ቅብልድ ኩሹት ሓጥር ተኪስረ ጀመርና ከቲና ግን። 
 
     ድሙሪ ዕልል አመሚእደለለ ይቲ እንሽዋ 

 

ድግም እንሽዋዲ፡ ድሙራዲሩዅ 
 

ላዶን እንሽው ገሪው ላገሽ ኣኽኖ ናኣግዋቕ ገቢል መዓቡኑ 
ድሙራ ናል ኣኽራሲክ እንተራዅሲ ቋልኑዅ። እንሽው 
ድሙረስ ቋልኖሰና፣ እን ድሙሪልድ እግርኖ ናኣግዋቕሊ 
ኣኽራሲክ ጋጚኒዅ ይስተኵ። 
 

ድሙራኻ እንሽው ኒልድ እግረውሲ ቋሎሰና፡   ሽጝዅለን፤ 
እማ፡ ““ኢፋልክን ይልድ እግርጋ! ላሪ ሀበሊክን! ኣን ንኪትልድ 
ተርሰ እንታ ማዳ ግን፤  እማ እንተዲ መዓቢያ ግን ኣን እንተል 
እንቶ ህምባዅ!” ይዅለን። 
 

እንሽውኻ፡ ““ኢፋልና ይን ኩት አምነሊካ!። እንቲ ይና ዓዶ 
ግን፤ ኩግሪንና ጕኢትነኵን!” ይንዅሉ። 
 

ድሙራ ወንተሶ፡ ““ንኪትልድ ተርሰ እንሽው ስኻ እንሻላ 
ሓራም ኣኽን ይት! አረጋ ጕኢትጋ!  ኣን ንኪሲ እንሽው ስኻ 
ቍጊን ሸርዅን!” ይዅለን። 
 
እንሽው ድሙሪ ጋብሲ ዋስኖሰና፡ ናኣግዋቕ ገቢል ደው 
ይኑዅ፤ እማ ውራ ሃብነን ኪዳዅን? ይኖ እን ድሙራ 
የውሲለን ተኪን ጂጝስቲድኖ ተርሲኒዅ።     እን እንሽውልድ 
ናበልጝ፡  እን ድሙራ  የው  ጋብሲ አምኑዅ፤   እማ እግርግኒ  
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ጨበርነንሉ ኪደኵ ይኑዅ። ናበልጝኻ ኰዶ ኒውክ 
ከስቲዅለን። ላገፍድኻ ድሙረስ አምና ብኑዅ።  ሊጘር 
ገፍድኻ ኰዶ እና ንድ ጃብ ቋልኖኽር ዋስኖኽር አርግናዅ፡ 
ድሙሪ ማድናርሲ ወጠንግኒ ባርድኖሉ ጀረቢኒ።  ናበልጝኻ 
ኰድኖ “ይን ኔዀርስክ እና ድሙረስ አምንነሊ! ድሙራኻ 
እማነንሱክ ይና ዓዶ ሰጛዅ፡  ንኪ ኣዋኸ ላዶንሲ ወንተሮ ይና 
ማዳ ኣካዅን? ኔን ጋብ ዋስስተው ኣኽላ!” ይኑዅ። 
 

እንሽው እና ድሙሪ ጋርሲ ቋላዅድ ኣቕትራሲክ ጂጝስቲነ 
ደምቢ፡ እን ናልድ በጀኸውክ እን ድሙሪ ጋብሲ አምኑዅ። 
“እና ድሙሪ ማድናርሲ ስዳውድኖ ቋልኖሉ ሻኽኒ። ኣን እን 
ተት ኮሊክን! ዮ ናሃበ ወንተተሰክ ሸሮኽር፡ መሓሎኽር ደም ቢ፡ 
ድሙራ ገድም ይና ዓዶ ኣኽሮ ገረሰላ” ይኑዅ።  
 

ደአም እንሽዋ ላሪ፡  ““ኣን እና ድሙሪ ዕልል ወላ 
አመሚእደለለ። ኣን ድሙሪ ዕልልሲ አምነሊ።  ድሙራ 
እማነንሱክ ይና ዓዶ ሰጛዅ፡   ንኪ አዋ ኣኸ ላዶንሲ ይና ማዳ 
ኣካዅን?!” ይቲ፤ እማ እግርዶ ንር ጎቕሊ ቱቲ። እን ንር 
ጨርሲኻ  ““እንተዲ፡  እንታ ድሙሪ ማድናርዲ! ቋልናለክን!” 
ይሮ ባርቲለን። 
 

ድሙራ እን እንሹውልድ ናብጅኻነክ ኒጋብሲ እምነውሲ 
ቋሎሰና፡ እን እንሹውሊ ሱኵሩዅ፤  ናውኽር ከለብርኖ ላላሪሲ 
ሰላም ይንዅሉ።  እን እንሹው ድሙረስ ናሃቢነ ተኸትልድ 
ናቋልና ናሰልፍ-ሰልፋይ ኣኸውድ፡  ገሪዅዲክ ፍክር ኣኾለን 
እርግዅ።  ድሙራ እን ናው ጕኢቱኑ እርግነሰና ኣኽጊ 
ቋልቶሉ እንከልዳዅ፡ ሽኻሩዅዲ ገሪዅዲክ በኪትዲ፣ኣኾ ቋል 
ስትዅለን። እን እንሽውልድ ናገለትክ እን ድሙሪ ሸዋሪብ 
ገሪዅዲክ ዓጀብድዅለን። ንድኻ ኒሸዋሪብሲ ጣሰሲነክ 
መዓቡኑ እርግኑዅ። ናገለክኻ ኰዶ ድሙራ ላሪ የጋዅ በኪት  
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ተከሰነለን  ደይዕኑዅ፤  እማ ኒ የውሊ ጨዓንስኖ መዓቢድኖ 
ተርሲኒዅ። 
 

ናኸ እን ድሙራዲ እንሽውዲር ማድናር ገንዕዳዅ ተከሰና፡ 
ድሙራ እንሽውሲ፡ ““እንትን ንደምቢ ላሪ ጕኢ እንገት ይዲ 
እና ሕዳርሊ መንደርትትኖ ገረስደነኵ። ይኰድጘስ ዋስደነን 
ንድ  ደምቢ ኣግዋቕሊ፡ ብሪ ዓንቐይል መንደርትና ኔዀርስክ 
ጀረብደለክን” ይዅለን። 
 

እን እንሹውኽር እና ድሙራ ያዅለን ኰድጘስ፡ ከለብርኑዅ፤ 
እማ ፈርሕኖ ሓለዩኑኽር፡  ሰስዑኑኽር እን ናኣግዋቕሲ ብተድ 
ደፈንድኖሎም ተርሲኒዅ።    ድሙራኽር ኒገፍድ፡ “እንሽዊ 
ስኻ ዔብ ኣኽን ይት! እንሽዊ ስኻ ስሪዕ ኣኽን ይት!” ዩንሲክ እን 

እንሽው ናኣግዋቕሲ  ደፈኑኑ ካቡለን  እርጉዅ። 
 

እን እንሽው ኣግዋቕ ናዀርክ ብተድ ደፈንሶሰና፡  ድሙራ 
ከርተፍ ዮ ጒዅ፤  እማ እንሽውሲ ኒኣጭፋር ትሩዳንዲ፡ ኒ 
እርኩክ ጠብጣትዲሲ ወቀጮ ኩዅለን። እን እንሽው 
ገሪውልድ ላ እንሽዋ ግናዪ ካያ፡ እን ካና ናገባ እርግረሪትል ዓረ 
ግሮ ደአንቲ። 
 
ድሙራ እን እንሽው ኒኮውሲ ናትክ ቈ ደምቢ፡ እን እንሽዋ 
ካኒል ዓረግሮ እርግረሪት “““ለዅ ገሚ! አረጊ ላሪ ሀበሊኪ” 
ይዅላ።   ንሪኻ፡ ““ኣን ገድም ይከውሲ ናሃብረ ናትክ ድሂስሮ 
ደምቢ ኔዀርስክ አምነሊካ፤ ገመሊ” ይቲሉ። ኒደምቢ ድሙራ 
ካነትል ዓረግሮ ተርሲዅ፤ ደአም ገሪዅዲክ ብቶ እርግነዲን 
ታቁዅ፤ እማ ካነትል ዓረግነስ ቂልሱዅ። 
 
እን እንሽዋ ግናዪ፡ ድሙራ ካነልትል ዓረግነስ ቂልሳዅሲ 
ቋልዶሰና ደይዕቲ፤ እማ ድሙረስ ንሰና ይሮ ጀኺቲሉ፣““እንቲ 
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ገሪዅዲክ ካይን ግን። እንሽዊ ስኻ ዔብ ኣኽን ይት! ይሩ 
እርግሩዅ። ደአም እንቲ ይራዅሊ ተብላ። ይከውሲ ናሃብረ 
ድሂስሮ ደምቢ አውኒ አምናዅንካ? ነበንታ ካይን!” 
 

እን ድሙራኻ እና እንሽዋ ይረውሲሉ ዋሶሰና እንቋሪዅላ፤ 
እማ ንሰና ዮ ወንተስዅላ፤ “እንትን እንሽው ገሪዅዲክ ዓወስ 
ግን። ኣን  “ይነብረስ ቍና ዔብ ኣኽን ይት! ዮሰነኩም ኣዋ 
ሃብዲነ አምንድንዅንለ? እንሽዊ ስኻ እን ኣን ትክሰ እን ከላዅ 
ይነብራ ግን።እና ይነብራ ኒስ አርዲያ ዮኻ ኣን ኣኻ ብሰርሲክ 
በሰረኩን። ንድኻ ኣን ካይን ኣኽጊ ገሪዅዲክ በሳራዲ፡ ክኺንዲ 
ይስቲያ ገረሰኩን። እንትን እንሽው ይት ካይን ይደነንለ፡ 
ኣንኽር እንተት ዓወስ ይየኩን ገረሰኵን!”  ይዅላ። 
 

እን እንሽዋ እና ድሙራ የውላ ጋብሲ ዋስሮሰና፡  ““ኣላ ትክስረ 
ኩእምን ግን!።ይን  ኩት ይና አምና ዓወድናር ካያ ይስትሮ 
ገረስተኵ። ደአም  ንኪትልድ ተርስነ እንቲ እስረው ብሰርድ 
ኔዀርስክ ምልሲኖ ኣኽኒ። ንድ ደምቢ ኩት ኔዀርስክ አምኖካ 
ኣኽኒ!” ይቲሉ። 
 

እንሽው ድሙራ ናሃበ ምለለን ናከውሲ ድሂሶ ደምቢ፡ ለበካ 
እሲኒዅ፤ እማ ድሙረስ ቋልኖሰና እን ኒ እሰው ብሰርድ 
ምልሰግኒ፡ ናኣግዋቕሊ ጋጚነ ትወነኵ፤ ይስተኵ። 
 

እን እንሽዋ ለበኪሪ፡ ድሙረድ ምልሰግሪ፡ እግርዶ ንር ጎቕሊ 
ቱረሪ ይራ ጋብኻ፡ ንኪ ኣኽራሲክ መሰል ኣኾ፡  ““ድሙሪ ዕልል 
አመሚእደለለ፡ ይቲ እንሽዋ” ይስቶ ጋብስተኵ። 
 

እና ድግም እንሽዊዅ ኒን እን እንሽዋ ለበኪሪ ይረሰና ኩኣባይ 
ጋበው ጋብዲ ብሰርዲሲ ምልስረ ኒናንተል ለብግሪ፣ እን ኒእሳ 
ወራትድ አርእሮሉ፣ ብሪ ጉርድ ኒልድ እግርዶ ኩሹት 
ደአንድና ለበክናር ግን። 
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           በጋ መደፍዲ ቈንሸሊዅራዲ 
  
 

ላወክት በግ ናመስከብልድ ጣዕ ይሮ ሻንካ ጀረብሩ ሺሽድሮ 
ሰገርቲ። ናፈርታህትል ዋንትሩኻ፣ ቈንሸል ጕኢሲ እኺሪር 
ተከውረት ፈርዱ እርግቲ።   ናልድ እን መደፍ ደአም እን አሪ 
በግ ኒገንልድ ከደን ከራይሊ፣ ኒቱ ዓደግሶ ሻንካ ቁ ከብቲዅ። 

እን ኣካናትሊ ቈንሸል መስከብ እርጉዅ። እን ቈንሸል 

መስከብሊ  ቈንሸሊ  ገናኻ ነብራ  ጀርብሊ ሰገርዶ፣  ንር እዅራ 
ግናይሲኻ ወዓቡ ዲዊሮላ መስከብል ባርቲሉ። 
 
 

ቈንሸሊ’ዅራ  በግ ደባኪ  ኒመስከብ ላው ሸንገብድ ደኵረሪ 
ቋለሪት ናልድ ላሪት ኮ ስኻ ቍሮ ዓቅም እንጋዅ ኒኣክነድ፣ 

ኒግብል ትብቶ ሓሓይ ዩ ደኵስዅለን። እን በግ ኒልድ ደኵሮ 
ሺርዶ ፈርደሪት ደአም፣   ኒድሮር ሰነክ ወዓቢሮ  ፊዅ  
ኒግብልድ።  እን ኒግብልድ ከለላ ሰድርድ ሺሮኻ፣  መደፍ ኒቱ 
ከብተ ሻንካ ቋዅሲ ቋልዅሉ።    እንሲን ቈንሸሊዅራ  ላብሳር 

በሰሩዅ።   እማ እን መደፍሲ ““ዎ  መደፍ ላዅንደ  ላዶን እና 

ደንሰር ዓንቐይሊ ጠበጠብ ወዓቢኖ” ዩ ዓለልዅሉ። በጋ 
ሰልፍል  ቈንሸሊ’ዅረስ   ““ህምቢ  ገረሰለለ፣  እንቲ   
ይውቃም ኣኽላ” ዩ ነጨግዅሉ።    ቈንሸሊዅራ ኒኣካለትድ 
ኒርቡዕ  ድኳ  ኣከጋዅ  ወንተተረክ ትበቕቲ በጃኽደሪትሉ 
“ቋልናለካ እማ” ዮ ቈንሸላዲ ለመለም ይዅ፡፡ መደፍ 
ቈንሸሊዅረስ ሴዃ  ወክት ፈጠኒስጊ ትልፍይደክ  
ለብድዅሉ። ሲዅንሪ  ለብኒ  ደምቢ ቈንሸሊዅራ መደፍሲ  
“ዋሲ እንቲ  መደፍ! ኣን ድኳ ኵት ወዓቢስየካኽር፡ 
ፈየግዲየካኽር ዮ ግራ ኣን ኩዓቕም ኣኽሊ።  እንቲ ወላ ይት 
በህሲቶኽርማ ግናይ ይኣክነስ ቋልዶ ላዶን ለበለለ? 

ወንተተረክማ   ኣን ለቢየካ?” ዩ መሻከንስጚዅሉ። 
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መደፍ ኒገርሀትድ ““እማ ገድም እንቲ ይረው ኣኽንኩት፤ዳሕና 
ግን ለዅ፤ ናን ለመለም ይንን” ዮ፣ ቈንሸሊ’ዅረስ በህሲሮ ዮ   
ለብዅሉ። ቈንሸሊ’ዅራ ኒመፍቶ አሮ መደፍሲ ረቃቂትድ  
በጅገሎ ኣፍዱግ እሲዅሉ፤ እማ ኒስኺልድ ጠብ ኣኹዅ 
ይስተኵ። 
 

እና ድግም ኒን ላገፍድኻ ይን ኣዳሚንድ’ቍር ይነት 
እንጠረውዲኻ ገርህኑ ኣርስግኒን፣  ይነት እንከለውዲኻ 
ጐርሕኑ  አርስግኒን ምህሮ ኣከኵና።አሪ ገፍድኻ ኰዶ ላወራት 
እሲቶ ሒልስጝን ድያዳ ብሰር ጀረብደት ሓበረኵ።  
 

                  በጋዲ ወካዲ 
 

ላወክት በጋ ንር ለጛ ዓያዊዲ  ከደን ሺርዶ ላግብሊ 
መንደርትሩ ሰጘቲ፡፡ እና በጋ ኒኒ ዒቶት ጕኢሲ ንር ስግራዲ 
ንር እትያዲትል ገሪዅዲክ እኑቢዲ ጥንቁቒዲ ሰጘቲ።ቂርድ 
ቂር ንር ዓያዊዲ ካቲ፤  ገርክድ ገርክኻ ንር’ቍርዲ ንርዲሲ ኣካ 
ነብራ እክብኒል ሰገርደክ እርግሩ ሰጘቲ። 
 

ንሪ ሰገርዶ ዋንትሩ ንር ጕርበትል ንር አፋይትልድ እንትኖ 
ንር’ቍርዲ ንር መስከብዲት ገርትድግኒንላ፣ እን ንር’ቍርሲ 
ግብል ቱስሮ አበድሮ ባርዱሎም ሰጘቲ።  እን መስከብስኽር 
እን ዓይዋት ኮረድ ኣኽኖ መርሓዉኑሉ ሰጘነኵ፤    ውረድ 
ኣፋይቲ እንትኖ ስዳዋዅድ ብድግኒንሉ።  ናገና እንተርደን 
ካያ ብደነኵላ፤ ንር ደሀይሲ አለለይኖ።   ናገናኽር ንር’ቍር 
ከቲነ አሪውድ ብድግኒን፣ እማ ዒቶት ከደኑውድ በቀይግኒን 
ንርዲ ናዲ ካያ አርእናዅ ደሀይ ክንስረሎም እርግቲ። 
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ላኳራኻ በጋ ንር ሻንኪል ሰገርዶ ዋንትሩ ወካ ፈለኸዶ በገር 
መስከብል እንቱዅ፤ እማ ልጝን አበስቶ ህምባዅሲ 

ቀርቅሑዅ። ዓይዋት ከለብርኖ “አውኒ እንቲ” ይንዅሉ።ወካኻ 
ኣን ግን እንታ አግ ብደለ” ይዅሎም።  ናው ይኸ “ፈሪ 
ብድነሊካ፣ይን ይና ገነር ንኻ ላዅድ ብድነሊ” ይንዅሉ።እማ 
ናኸ ኒመስከብል ወንተሮ ኪዅ።   ደርንበር ኳረኽር ቃስማስ ዮ 
ናንታ  ናገናኽር ሰገርደሪ ኣኽተሪ ያ ወክትሊ፣ እን ዓያዊተል 
እንቶ እድሲ ቀርቅሑዅ። ናው ይኸ  ጃበር ኳሪሰና 
አውኒ““እንቲ” ይንኽሉ።  ንኻ ብድኖሉ ዮ “““ኣን ግን እንታ 
ገና በጋ ብደለ” ይዅሎም። 
 

ናው ይኸ አለለይኖ “““ስርግ ዪ! አርእጋዅክ አርእንኵት!  
አውቲ ምሊቶ!  ይን ይና ገነር ደሀይዲ ጋብዲት  ቅፍጥን ስነ 
አርእንዅን። እንቲ ይና ገና ኣኽላ።  ንድ ፈንክድኻ እድሲ 
ብድነሊካ” ይንዅሉ።  ወካ “““እንክኤ ንሰናኽርማ ህምባዅን” 

ዮ ግልጭ ይዅ፤ እማ እን በገር መስከብልድ ገሪዅ  ሺርጊ  
ትብቶ እን በገር አተይነስ ጨበሩዅ።   ኒል ትብቶኽር እን በጋ 
አተይሩ ንር’ቍር  አለለይኖ መስከብሲ ብድኖላ፣ ውራ የና 
ደሀይዲ፡ ጋብዲ ነፍዕስትረት ሸኑሮ ከሸፉዅ። ግርጋ ንሂት 
ኒመስከብል ወንተሮ ኬኻ፣ ደምበር ኳረት ግርግ ገፉሊ እንቶ 
እን ዓይዋትድ ናገና ዋሲስረሎም ደሀይዲ ጋብዲት ዋሲሶ 
ብደለ ይዅሎም። ናው ይኸ ናገና ሃቢነ መረስ ብግሲኒዅሉ።    
ኒል ትዎኻ ለጘርትክ ጀልቈሞሎም ኒመስከብል ወንተሩዅ። 
 
በጋ ንር ሃሬፍትል እርግሮ አተይረሪት፡  መስከብኻ ብስቶ፣ 

ንር’ቍርኻ ናብርሲ ኣኽገትክ ናግዳላት ድኳ ዲዊለላ።  ንር 
ቍራ ጂጚልድ ደአም ንር መስከብ ወከድ ተቃጨጭሰት 
አርእሮ እርግቲ።  ንር’ቍርድ በቀይነስኽር ወኪልድ ደኰገት 
አከድስቲ።  
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ኒልድ  ጕሮ በጋ  በደርዶኻ ገሪዅ ጐሀይቲ፣ ደምብርጝኻ ንር 
ዲደትሲ ላዅድ ድወግሪ ንር ትምድ ንር መርባት ገንጂስቶ 
የመምቲ።   ላሪ ደለይድግረሪርሰና ኣኽሮኽር ወካዲ ማዲቶ 
ተርሲቲ። 
 

ግርጋ ንሂት በጋ  ወከስ ንር መስከብል ድራር ዓደምቲሉ። ወካ 
ኒእሰ ዓገብሲ ምኺሮ ቍና ካያ ቋልስቶሉ በገር ሙነት ቍሮ 
ከምከምሶ እንቱዅ። በጋ ንር ገፍድ ንር ልጝን ዓንቐ ይሊ 
ትድግሩው ገናድ ግኽድረ፣ኒል ለኻ ከላእ ፈገጭ ያዅድ 
እንሳኽቲሉ፤ እማ አዋዅድ ኒአብሲ ቅልወት ሓሪርዅድ እስረ 
አበድቲሉ።  እን ቅልወት ዳግኽር ወኪ ክብር መታን ይሮ 
ዒዶራ ከላእ ደረብቲሉ። ወካ እንተሪት በጋ ፈርሓትድ 
ከለብርዶ “ለዅና ደኲ፣ ድራትኖ እና ኩክብር ወሸቂል ከፍ 
ዪ”  ይቲሉ።  ወካ ይዲ ይዳሕናዲ ዮ እን በጋ ሓበርደሉ ኣካንሊ 
ከፍ የሪት፣ ኒገሽ ኵልኵላ ሃጐም ይዅ።  ስቋዅድኽር ለኻ  
ከለብሮ  መርጃዅዅሉ። እንሲን  ““ዎ በጋ  ኰዓይብ  እልሊለ 
ክረኵን” ዩ አላ ጀረበ ዋዕ ይዅ።  በጋኻ ““እባ እልለሊካ፤ እን 
ይኣትራፍሲ ናትርንከትሲ ድሂስረሰና እንትኽር ኒል 
ኩትርንከት ድድኒ” ይቲሉ።   
 

ናሃብረኻ በጋ ወካ ንር ድመሉዅሲ ኒማዳ ተክረ ንር ልጝል 
ዓደምሮ ለኸድ ሓውስነድ ንር መርባት ገንጂስቲ ይስተኵ። 
ድግም ኒን እና ወኪሰና ምቍል እሴዅ ጃቢቶ ደንቢቶ ኒሹሺ 
ምቍል አረረት ምህሮ ኣኽሮና ገረሰኵ። 
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ወካ ልጝንሊ ትዎ አበስታካ 

 
             

(እና ድግም ኒን እና ክቱብ ኒስ ደለምዳዅ ኒዕልድ ቋላዅ 
            አመራ 1964ዲትል፡ እምንድክ ኣኻዅ ድግም ግን።) 
 

ላዶን ላድገትል ወካ ከዋ ልጝንሊ ትዉዅ፤ እማ ኒል አበስ 
ቱዅ ይስተኵ።  
 

ብሪጃር ሽቃ  በልጝ እርጉዅ። እንሰከር አመትል አር  ትክ  
ትሰ በኰሎ፣ አረሙናኻ ኒድⶖስትኒል ሸአጎ እርጉዅ። እና    
ዳለት እንሰካሩዅሊ፡   ይና በለድል  ወክ ገሪዅዲክ  ገርገሮ 
ሰጚነዲን፡  ቂር ሺራዅስክ ወካ እንጉ! ያዅ ዋስስቱ ሰጘኵ።   

ኒሰናኽር ወክ  ገሪው  ላገሽ  ህክኩኽር፡ ጨርሑኽር ዋስስቱ 
ሰጚነዲን፡  “ውራ እና ወክ ደዲህስናው!      ሂዳሎማ እሰ ዋነ ናኸ 
እንቋራዅን?” ይስቶ ጋብስቱ ሰጘኵ።   
 

ላዶንትክ ወካ ከለብሊ ትዎ፡ ማልሲ በቀይድጊን ጕኢሳዅ 
ሰጚነዲን፡ እን መስከብል ግድጝ ዋነን፡ እማ እን ግድጝኻ ትክሰ 
ኣንጨርጨሮ ውሕ የን፣ “ግድጝሲኻ “ብላዕ” ይሩ፡ ወከስኻ 
ክራህ” ይሩ፡ ወኪ ጕርበት ጋጝና ከብተጋዅ ሰጘኵ። ብጅኻነስክ 
ደአም ከው ምዃዅ ጭዒውድ  ናከሌብ ገርገራ እሲነ፡ መራብ 
ከለቡዅሲኻ ምዃዃ ሸበቲዅ ከላእኮትድ አበድኖ ወኪልድ 
ናማል ተከውድኖ ገረሱኑ ሰጘነኵ።  ደአም ወካ ኒ ድራር አርዶ 

ዮ፤ ከው ገንጆሰና ምልሰ፣ማላ ከለብል በርዖ ትዎ፡ ማልሲ 
በቀይድሮ ገረሳዅሉ ሁመትኽር እርጉዅ። 
 
ወካ  ኒህምቡዲክ፡  ቂር  ጊሪልድ ገመኵ፤  እማ እን ከውዲ 
ማልዲ ኣረርሳ ኣካናት እተውሊ ገእየኵ።  እታዅሊ ገሞ  
ዋኑኻ ገለ ለባዅ-ክራዅ ቊስታዅ ጀረበ አረረን  ቋኵ።    ብሪ  
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ክስኒልኻ ወሪ ላኽኵስክ አሮ ቈ፣ ወሪ ይኸ ቊስታዅ ብነድ 
ከአርቶ ዋኑ ኒጊሪል ኣኽራሲክ ወንተረኵ። እን ገሪዅዲክ 
ከአርቶ ዋኑ ጊሪልድ ገማዅ፣ ወሪ ይኸኒ ከአርቶ ዋኑ ኒጊሪል 
ኣኽራሲክ ወንተራዅ ወካ፣  ማላ ከለብል በርዖ ትዎ ማልሲ 
በቀይድጊን ገሪዅዲክ ጕኢትሰኵ።       
 

እና ወካ ትዋዅሉ ይስቶ ደገምሳዅ ልጝን፣ ኵርዓርድ 
ገበርሳዅ እርጉዅ፡፡ ውረድ ሁመት እንዲል ልጝንቲ 
ናብጅኻነክ ስቋዅድ ኵርዓርድ ገበርሱ ሰጘኵ።እን መራብ 
ልጝኑኻ እድ ትሩድድ አበስቶ ህምባዅ እርጉዅ።ደአም እን 
እድ መርሖራ እንጋዅ እርግነዲን፡ ኣኻ ኣዳምክ ትዉንሲክኻ 
ድርክሰ፡ ፉንሲክኻ ኰዶ  ውትርሰ ብድሮሉ ገረሳዅ እርጉዅ። 
 

እን ልጝንሊ ላኣዳም ካያ ተረንግል ዓራትል ገንጁ  እርጉዅ። 
ኒዳግል ደአም፡ ገለ ነዋይድ ሕገሪፍ ገቢል መትከሊ ዕቆትድ 
እንሸውሰው እርጉዅ።   ላኣዳምኻ ኰዶ ደንአብል ወሸቂል 
በጥዮ፡ ብርድልድ እን ወሸቂ በልጘስ ኒዳግል ዋንሶ ገንጁ 
እርጉዅ። እን ልጝን ተደራ፡  ንር ቈሊዕዲ ደርብ ፈርዶ 
እርግርነዲን፣ እን አርግሊ ገንጃዅ ኣዳም እርግላ። 
 

እን  ቃዕረት  ከዋዅሊ ኰዶ  ወስ ጋሽ ፈርዶ እርግርነዲን 
ዲዊላ። ፍንጢራ ልጝንኻ ኰዶ ትክሰ ምዃዅሶ፡ እርግነዲን 
ወካ ስዳዋዅድ ቱሮሉ ገረሳዅ እርግላ። 
 
ወካ ኒሁምቡዲክ ኣዳምር ልጝንሊ ቱሮ ረደየላ። ደአም 
ላዶንትክ ኣዳምር ልጝንሊ ማል ኳይረሪ ዋሰን፡  ኒበኽት ቋልዶ 
ከዋ ልጝንሊ ቱኒልድ ደምቢራ የላ።  እማ እና ግርጋ ንሂት ወካ 
ብሪ-ክስጚውሊ እን ነዋይድ ከዋ ልጝንሊ ኣኾ ኳየውሲ ዋሱዅ፤ 
እማ እን ቃዕረት ከዋዅሊ ምዃዅ  ኬለቡሲ ባንጕሮ ትዉዅ።   
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 ኒደምቢኻ እን እድ ከዋ ልጝኑዅ አገፍተንሶ እርጋዅሲ 
ድርክሰ ትዉዅ። 
 

ወካ ልጝንሊ ትዎሰና፡   እን ነዋይድ እንሸውሶ እርገውልድ  
ናላዅሲ መንተሎ አዱዅ። ኒነዊድ አዶ መረድ ፍሮ ዮሰናኻ 
እን እድ ወንተሮ አበስቶ ዲዊዅሉ። ወካ ሆየኻ እን እድ 
አገፍተንሶ እርጋዅሲ  ወተሮ ብድነስ  አርእምቢዅ፤ እማ 
ነዊድ ኒአብሊ ሻኾ እርጋዅሲ ተረንግል ማሎ፣  ገዓራትሲ  
እሰ፡ ኒገሽ ደምቢራ ወደንሊ ኣኽታሲክ ትዉዅ። ወደንልድኻ 
ኰዶ አርግ-ስቈትሊ ትዉዅ። አርግ-ስቈትሊ ትዎሰና 
ደምቢረድ ልጝንሲ በርዖ ፍሮ ጀረበ እን ኵርዓር ልጝኑሲ ኒኣ 
ዀርድ ህግዶ ጠዓምቡዅ።ደአም እን ኵርዓር ልጝኑሲ ከረ 
ሎም ፍሮ ገረስላ፤ እማ አርግ-ስቈትሊ ኣጭፈሮ ከፍ ይዅ። 
 

እን ኣዳም ተረንግል ዓራትል ገንጁ እርጋዅ እን ወካ ደሀይ 
ዳዅዲ፡ እድሲ ደረካዅዲት ዋሱዅ፤ እማ ኒገንጂልድ  ሓሶ 
ሰዩዅ። ኒድኒድኻ እን ወካ ወደንሊ ኣኽራሲክ ወንተሮ ዋኔት 
ኒደሀይድ አለለዮሰና፡ እድሲ ብዶ ኒሹሺ ልጝንልድ ከደን 
ፊዅ።    እን ነዋይድ ልጝንሊ እንሸውሶ እርገውልድ፡ እን 
ክርጊ ከብቴውሲ  ገድም እን  ወካኽር  ኒርሕ ደአንድሮ ዮ 
ዕልበጥ ዩ እርግነዲን ናሕስር እሲላ።   እን ኣዳም ዓራትል 
ገንጁ እርጋዅር ገድም ዋዲክ ወኪልድ ኒርሕዲ ፌት ግራ፣  
ነዋይድሲ ባርዶ ፍሩዅ ዮ ልኸኽሉ እርግላ። 
 

ኒደምቢ እን ከው ልጝንትት አሪውሊ ገንጁ እርገው ናውክ 
ናገንጂልድ ጕኑዅ፤ እማ ሰልፍድ እን ደገጊ ካርጛትሊ 
አረርሰውሊ ንሽቕ ፈስኑዅ። ““ወካ ፍላንድኮ ልጝንሊ ትዎ 
ህምበኵ እልላ!” ይስቱዅ፤እማ ከው ገሪው ሴፍ ሻዃ ኒሴፍ አዶ  
እንሽኽ ሻዃ ኒእንሽ አዶ፣ሓወናኻ ኰዶ ኒፋስዲ ኒግምብዲ 
አዱዅ፤ እማ ናዀርክ እንትኑዅ።  እን ድውስቲገውኽር፡ እን   
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ቅብልድ““እልለና” ይስተክ  ተሀርሀርሶ ጋብስቱ እርጋ ጋብሲ 
ዋስኑዅ። ንድኻ፡ “““ውራ እና ፍላንድኮ ፈራዕሊ ውራ አርሶ 
ዋነ?” ዪነክ ናላውድ እንትኑዅ። 
 

ከው ናውክ እክብስኖሰና፡ “እና ወካ አርግ-ስቈትሊ ኣጭፈሮ 
ህምባዅሲ ኣዋሃብነ ግን ይና ኩኖሉ?” ይኖ ኰድጚድኖ 
ተርሲኒዅ። ሰልፍድ እን ወከስ ትክሲነ ቋልድኖሉ ይኖ፡ እን 
ልጝን-ጎጭሊ ለኸስ ሀልሀልሲነ ሻኽስኑዅ።   ኒሰናኽር “ይሀው 
ግጃ አሸሽጋ፡ ብራ ክስሮና ባራ!” ይስቱዅ፤  እማ ብራ ወጋ 
ሕዮ፣ ሁመት ጕራቡዅ ጭልግልግሊ ገእ ይነዲን እን ወከስ 
ኒዀርክ ቋልዶሉ ገረሱ እርጉዅ።  
 

እን ወካ ልጝንሊ ኣጭፈሮ እርጋዅሲ፡  እን ከው ቋልገውክ 
ናውክ ቋልኖሰነሉ  ናጂጛዲ፡ ኰድጛዲ ኰደክ እዳኑ ፈሩዅ ። 
ናበልጝ፡ “ይሀው ንኪ እና ወካ ልጝንሊ ህምባዅሲ ኩኖ  ይኑ፡ 
እና ልጝንሲ፡ ኒሰናኽር፡ እን ልጝንሊ ህምባ እራኵሲ ናትክ 
ገርትድኖ ግን። እና ወካ አርግ-ስቈትሊ ኣጭፈሮ ህምባዅሲ 
ኣዋሃብነ ዋሽኖ ኩኖሉ ሓሰብደናዅን?  አርግሲ ፋሕስነን፡ 
ኒልድ ጐ አርግ-እራኳዅድ ኣንቐይሊ ቱሮ ግን። ኒልድ ኰዶ 
ወደንሊ እንተረን እማ ኒል ዋሽነንሉ እን ኒል ህምበው እራኵ፤ 
መንቃዲ፡ ምጕጎራዲ፡ ጉድዲ፡ ጀንትትዲ፣ ኔን ናውክ ገርትሮ 
ግን።  እን ሕገሪፍ ኰዶ ለብሮ ግን። ኒዳግል ኰዶ እና  ወካ  
ምሽምሻ  ኒን  እና ልጝንሊ ክረን፡  እማ ኒብርዲ ኒከዓስዲ ኒል 
ብቍተን፣ እን ልጝንኻ ኒደምቢ ኣዋ ኣኸ ኣዳም አተይሮሉ 
ገረሳዅን? ኒዳግልኽር እን ወካ አውን ትራብለድ እንሸውሶ 
ዋነ። ሽብውል ኣቀጭነንሉ ኒኽር ሓወኑ እርገን ይና ላዅሲ 
ለከምሮ ግን። ንድ ሰበትድ ጃር ትክሲንተት እና ወከስ እድሲ 
ብድኖ ከደን እዳናዅል ፍሮ ባርንንሉ፤ እማ ኒል ከረረፍኖ 
ኩንንሉ” ይኑዅ።    እን ከወልድ ናበልጝኻ፡ ““ይሀው ውራ 
ይደናዅን? ወካ ልጝንሊ አበስቶ ኬዅሲማ ናን ጉራብድ እድሲ  
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ብድኖ  ስብድኖሉ ጀረብደናዅን? ጋብ ኔን ኔዀርስክ 
ዋስስተው ኣኽላ! እድሲ ብድኖ ደምቢ እና ወከስ ኒት ሻካዅሉ 
እላ። ይን መንዱቅኽር ሻኽኒ ኒድ ተኰድኖ ኩናዅሉ። 
ትራብላኽር ሻኽኒ ኒድ እንሸውኖ ሻክናዅሉ። እድሲ ብድኖ 
ደምቢ ዳድጘ ባሮ ፈርዶና ግን። ደአም ልጝን ዓንቐይሊ 
ሽብውል ኣቀጭኖ፡ እንሽኽድ ጀቘቍኖሉ፡ ወሪ ይኸ ፋስዲ 
ግምብዲሲ ኩኖሉ ገረስነኩን” ይኑዅ። 
 

እን በህሊን እና ወከስ ኣዋ ሃብነ ኩንን? ይኖ ኰድጙኑ፡  እን  
አጀኒትኽር ናገንጂልድ ጒኔክ እንትኑዅ፤  እማ ፍክር ኣኾ 
ሎም፡ ““እና ወካ ንኪ ውራ ኣኽሮ ህምባዅ?   ልጝን ዓንቐይሊማ 
ክርዳ? ከደንሊማ ክርዳ? እማ ክርጊ እግሮ ፈርዳ?” ይኖ 
ጂጝስቱኑኽር ሀርከኩኑኽር እርግኑዅ። 
 

እማ እን ኰድጛ ከው በህሊናዅ፡  ልጝን-ጎጭሊ እና አወት  
ሀደግሰሰና ገሪዅዲክ ተቦ ዋኑ፣ እን ይና እክል ፋርሳን እማ- 
ኒውልድ ላዅ፡ አሪውድ ድወጊ፡ ኒቱ ኒድ ቋልስታዅሲሉ 
እሲሮ አመሙዅ።  እን ኒገባ ዲዊነ ሸኑረውሉ ፡ ““ወድ ፍላን 
ኣና!  እና ኔስኮ ከውክማ ላወካ ቂልስኖ ኮድጝኑ ብራ ኣዳሕ 
ኣኽሮና!”  ዩ እርጉዅ ይስተኵ።  
 

ኒ ደምቢ እና ግርዋ አወት ሀደግሳዅ፡  እን ኰድጛ ከዋዅሲ 
ባሮ ላዅድ ድወጊ ልጝ-ጎጭልድ ሽልቍ ዮ እን ልጝን ጃብድ 
እንቱዅ፤   እማ እድሲ ብግሰ ልጝንሊ ድርግም ይዅ። እማ 
ገድም ናን እን ልጝንሊ ላግርዋዲ፡  ላወካዲ ናቱ ከብቲኒዅ።  
እን ከው ደንቢረድ እርገው ግርዋ ኒቱ ወኪል ትወት ደለይድኖ 
እርግኒ።    ግርዋ ፋስ ኒዅ አዶ ተረንግልድ ሕርበትሲ ቀልዖ 
ወደንሊ ትዉዅ። ወደንሊ ትዎሰናኻ ኰዶ እን ወከስ ቋልዶ ዮ   
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እን አርግ-ስቈትሲ ትብሳዅ መሸኬትሲ ክብሰ ብዱዅ፤ እማ 
ወካዲ ግርዋዲ ገሸድ ገሽ እኺሪር ቋልድኖ ገረስኑዅ። 
 

እን ግርዋ እድሲ ብዶ ልጝንሊ ትዉንሲክ እን እድሲ ወንተሶ 
አገፍተንጊሉ ጋህሰ ብዶሉ እርጉዅ። እድኽር፡ ሕርበትኽር፡  
መሸኬትኽር ብስቶ ደምቢ እን ወካ ጭልም ኣኾሉ እርጋዅ 
በርሆ ቋልስቶሰነሉ፡   አውድ ፍሮ ገረሰት ተማም እሰ 
ደለይዱዅ።  እን ግርዋ እና ወከስ አዋ ሃበ ፋስድ ዋሽን ዮ 
ወናወኑኻ፡ ወካ ግርወስ ወደንሊ ባሮ፡ አርግ-ስቈትልድ 
ብርትልግ! ዮ፡ እን እድ ብስቶ ህምባዅድ ኒገሽ ከደን ፊዅ። 
 

እን ወካ ልጝንልድ  ፉንሲክ ደንአብ ገፍድ ለጛ-ሴዃ ግርዋ 
ኣኽድና ኒት ቋለውሉ። ናውኻ ላዅክ ላግምቢ ገምዳዅልድ፡ 
ላፋስ ገምዳዅልድ ሀቢኒዅሉ። ወካ ደአም ላግምብዲ፡ ላፋስዲ 
ገምድሮሉ ክረጋዅ ኣኸውድ፡ ከውሲ ጠራገጎ ልጝን-ጎጭድ 

ህምበው ምዃዅሲ ባንጕሮ  ህንግላብሩ እግሮ ፈሩዅ። ወካ 
ልጝልድ ፊዅ ይስቶሰና እን ከው ናዀርክ ኪድጝ ጐስተ አር 
በኰሎ ህምውበሲ ዳድድጙኑ ወኪ ጕርበት ጋጚኒዅ። ወካ 
ደአም ኣዳምትልድ ትክሰ ገየዳዅ ኣኸውድ፡ ላኣዳም  ድኳ 
ኒጕርበት ጋጘ ለሀክሮሉ ገረሳዅ እርግላ። 
 

እን ወካ ልጝንሊ ብረስ  ክሲሶ ናኸ ክሪልድ ደአኖ እግሮ 
ፈሮሰና፣ እን ከው እን እማና ናኰድጚል በንስስጚነ እርግነሰና 
ኣኽኑዅ። ናበልጝኻ፡ ““ወካ ኒን ዋዲክ ኒሰላምድ ፈረት! እና 
ወካ ንኪ እና ልጝን ኒል ክራዅ ኣከን፡  ልጝን ኒን ያረይ ኣዳም 
ቱሮሉ ገርስጊድ።  ጃር ትክሲኒት ይና እኽር ፍላን ወከስ ኒቱ 
ኩሮ ዩ፡ እድሲ ብዶ ፈስዅሉ” ይኑዅ።  ኒድክስጛ እን ልጝን 
ኣርደት ናልጝን ገርትጊ  ወካ ኒሰላምድ ፈሮሎም ፋርሓን 
እርግኑዅ። ናበልጝኻ፡ ““ምቍል እስሪዅ ይና እኽር ፍላን! 
ኮድጚሰላመና!  ወኪል ኵቱ ቱግሪ!” ይኑዅ።     
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ናበልጛ ኰዶ “ባራ ይሀው ገድም ይን ወኪልድ ጕኢትኖ 
ደምቢራ ይናዅ ሻኽኒ።  ኒትኻ ገድም ጃር ክርግ ይዅሉ” 

ይኑዅ።   
 

ና’ኺነኻ ከው ወከስ ኩድኖ ቂር እክብሰው ጕራብድ ወካ እግሮ 
ፈሮሰና፡ ናቡን ጅእኖ ናመሳክብሊ ወንተርኑዅ ይስተኵ። 
 

ድግም ኒን ላሕማ እስረ ላኰድጛዲ ይማምዲሲ ብርፍ የግረን 
ዓውቲቶ ገረሰግረት ቋሊሰኵ።ውረድ እን ግርዋ ሓጥር መራብሲ 
ብዶ ወኪል ትዋዅ ኒከውዲ ኮድጘዅ ኣከን፡ እን ወካ ናኸ 
ልጝንሊ ብረስ ክሲሶ ኒርሕዲ እግሮ ፈርጊድ ሻዅ ግን።  
 

     ድዃረት ድዃራ አዶ ፈርዅላ ይስታካ 
              (ቍራዲ ዓንቂዲር ድግም) 
 

እና ድግም ኒን፡  ድቋልሲ ቋላዅ ኣኽጊ ላዓንቂዲ፡ ላቍራዲት 
ቋላዅ፣እማ 1925-ደውሊ ይስታዅ እምንዲ ድግም ግን።    
 

ብሊና እንቃቅዲ፡ ቍራቍርዲ እማኒ መደቱ ኣኺኒን፡ ናንዲ 
መደቱ፣ ጎልያ መዓብነስ  ነብሪስጝ ሸንህስተነትሉ ኣኻ ብሊነክ 
ስዳዋዅድ ፈሀምሮሉ ገረሳዅ ጋር ግን።  ክሱሰንኻ ብሊን 
እማኒ መደቱ፡  ገሪዅዲክ ህዉራን ሰጘነት፣ እና ናን 
መንደርተው ብሊነልድ  እን በህሊንክ ናላውድ ፈረድኖ 
ገረሰናዅ  ጋር ግን።    እን እማኒ መደትል ሰጛዅ መዓብ 
ኰዶ እና ናንድሰና ክኻንሊ፡ ወሪ አሪ ፈርሓትሊ ካያ 
ኣኽጊ፣ቍራቍርዲ፡ እንቃቅዲ እን ናድ ታሚታ ሁመትልክ  
መዓቢድኖ ገረሱኑ ሰጘነኵ።  ብሊና መዓብ ይስቱ ጎልያዲ፡ 
ስስዒትዲ፡ ወሶምያዲ፡ ጨፈራዲ አሪው ከብተውዲ ኔስ ናትክ 
ቋላዅ ግን። ቍራቍርዲ፡ እንቃቅዲ መዓብሊ ፈርድኖ 
ጀረቡኑ፡  እን  ናት   እዃሩት  (እክልዲ ገንዲ)   እን  ናእቍራ   
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ፈርነስ ብጅኻነስክ ከለብረኒሉ።    ክሱሰንኻ እን መዓብ ቂራዅ 
ኣከን እን እዃረው ናእቍር መዓብሊ ፈርድኖ ኔዀርስክ 

እንከለኒ። ንሰና ኒኣክናኻ፡  አሪዅድ ኣኽጊ እን ናእቍር 
መዓብሊ ክኖሰና ደምበር ኳረት ገንጃ ቂለክሎም ክድመትሊ 
ሀከይስግኒን ወሪ ማላ ብዕልሲ በጠልግኒን ጕኢትነድ ግን። 
 
ደአም ኣኻዅስክ ኣኽኒ፡   ቍራቍርዲ እንቃቅዲ  እን ናት  
እዃረውሲ ወሪ ረደዪስኖ፡ ወሪ ይኸ ብጅኻነስ  ምሊነ ጎልዪ 
መዓብሊ ፈርኒልድ ከብተኒ።  እን እዃረውኽር እንሲቲ ድኳ 
ናእቍርሲ ናላውድ ቋሉኑሎም ጎልዪል ፈርድኖ እንከለግነን፡ 
ኒደምቢ ውሪዅ ጎልዪል ፈርድንዅን? ይኖ ዋኺተኒሎም። 

ውረድ ናሹሺ ግናቲት ኣኩኑ እንዳ ኣኺነ ጎልዪል ፈሩኑ 
ሰጘነት አርእኑዅ።  ኒዳግል ኰዶ ብሊና እንቃቅዲ 
ቍራቍርዲ እኺሪር ተክለበንቲ ናኣክነድ፡     ላገሽ ቂር ጎልዪል 
ፈርኑዅ ይስቶ ኔዀርስክ ጕኢሳዅ ጋር ሰጘላ።   
 
ላዶን ላቍራዲ ላዓንቂዲ ኵንጝ  ከለምቡራ ጎልዪዅ ቅልድጝ 
ዮሰና ላገሽ ጎልዪል ፈርድኖ ኰድጚኒዅ።   ደአም እና አወት 
ሀደግሰሰና፡  እን ናት እዃረው ናእቍር ጎልዪል ፈር ድኖ 
እንከለገው ናኣክነድ፤ እን ቍራዲ ዓንቂዲ ኣዋ ሃቢነ 

ምለነትሎም ጉርድ ፈሀምስጚነ እርግኑዅ።  እን ናው ኒል 
ፈሀምስጚነዃ ንሰና እርጉዅ፤ እን ቍራ እን ዓንቂር መስከብ 
ገባ እንትሮ እማ   “ድዃራ ቋልድንዅማ?” ይሮ፡  እን ዓንቂኻ 
ኒስ ዋስሮሰና ሽልቍ ይሮ እን ቍረስ ለሀክቶሉ። 
 
እማ እን ቍራ ድዃራ ቋልድኑዅማ? ዮ ወንቀሮሰና እን ኒድ 
ደምቢ ጋብስቴው ጋብ እና ተለየሰና እርጉዅ። 
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ቍራ ይእኽር ፍላንድከው እጃ   

እርግድኑዅማ? ገለ ድዃራ ይነሪ 
ቋልድኒማ? 
 

ዓንቂር እኽር       መርሓባ!  አውኒ እንቲ ድዃራ 
ወንቀርዳኽር? 
 

ቍራ ኣን ግን ይእኽር ፍላን!    ገለ 
ድዃራ ይነሪ ሓወጭላመኩም? 
 

ንቂር እኽር      እይ ነበንታ ገዳእ!   እንቲኻ 
አውንሱክ ድቋል ምቓቕርዳዅን?  
አሪውቶክ ጀረብረው ክምረ!  
ፈሪና አጃ ቋልንዅንካ! ድዃራ 
እንተሪት ኩአሪረክ ጀረቢላ። 

 
እን ቍራዲ ዓንቂር እኽርዲ እና አወት ተለየሰና ጋብስትጚነ 
ደምቢ እን ዓንቂ ሽልቍ ይሮ ፈርቲ፤  እማ እን ቍረስ 
ተለይቲሉ።  ንድኻ ቍራዲ፡ ዓንቂዲ ናጎልዪል ፈርኑዅ።  እን 
ዓንቂር ገና፡ ንር እቍራ ወደንሊ ንር ገባ ከፍ ይሮ እርግርነዲን፣ 
ንርዲ ህምበቲ ተኪስረ፡ እና ተለየሰና ጋቢቲ። 
 
 
ዓንቂር ገና          አኢ ፍላነት  እንደ ዓቝ 

ጅእሲንደለ። 
 

ዓንቂ ትም (እልላ ጎልዪል ፈርቲ) ። 
 

ዓንቂር ገና          አኢ ፍላነት ኵዲ ኣኽሊማ!   
ውራ እና አኢት ውራ ሸረቦላ 
ይሀው!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ዓንቂ ትም (እልላ ጎልዪል ፈርቲ) ። 
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ዓንቂር ገና        መላልየ! እና ዓንቂ ነበንታ ኒኒ 

ውራ እና ቍራ ድዃራ ወንቀሩ 
ግጃዅሲማ ለ ሀክሮ የሀው! 
ፍላንድእኽር!  ህምብራዅንማ? 
 

ዓንቂር እኽር       ውራ ይሮለ ፍላንድገና! 
ዳሕናማ? 
 

ዓንቂር ገና         እን ድዃረት እን ድዃራ አዶ 
ፈራዅላ ኣኽጊን ፍላንድኽር!  
 

ዓንቂር እኽር         ውራ ጋብራዅን ፍላንድገና! 
ድዃራ  አውትሪ ግን እንቲ 
ንርድ ጋብረሪ? 
 

ዓንቂር ገና          አከ በሪ ፍላንድ’ኽር! ፈሀምሶካማ  
እላ!   እን አኢ ይነሪት እና ቍራ 
ድዃራ  ወንቀሩ ግጃዅ ኣዶ 
ፈርዅላ የኵንካ! 
 

ዓንቂር እኽር        አጃ ይለማ ፍላንድገና!    ኔን 
ለጘርክር ድቋል ግን። እን ቍራኽር 
ድዃራ ግን፤ እን ዓንቂ ይነሪ 
ኒጕርበት  ፈርደሪኽር ድዃራ ግን።     
ትሩፍ!  ኒን ውሪ ትርኢኒ የሀው!   
ሽርዊሰና ድዃራ ቋልድንዅማ ዩ 
ግጆማ   ዓንቂት ኣዶ ፈርዅን? 
ባሪና ገድም ፍላንድገና!  ድቋል ኔን 
ና ጎልዪል ሂር ዩኑ  ክኖ እንትድና 
ሓሰርስግሎም። 
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ና’ኺነኻ እዂናዲ ግርዋዲ ላቍራ ውርዱይ ““ድዃራ ቋልድ  
ንዅማ?” ዮ ምለሎም፣ ና’ቍረት ጎልዪል አዶ ፈሮሰና እን 
ቍራዲ፡ ዓንቂዲት ለጘርትክ ድቋል ግን ይንዅ ይስተኵ። 
 
እና ድግም አወት ሀደግሳዅሲ ተካዅ ኰዶ  አሪ ድግም ድርጝ 
ያዅ  ህምበኵ።     ላዶን ላቍራ ኵንጝ ሺባ ጎልዪል ፈረክ 
ኒከውሲ  ጀረብዶሰነሎም፣  ግርጋ ንሂት ኒገና “አበዲ ንኪታ 
ነበንታ  ገዳእ! ምልደና ጎልዪል ፈረላ ግን” ይሮ ላብ ሳር 
በሰርቲ። ኩንጝ ድራር ደምቢኻ፡ እን ቍራ ምልዮ ዋኑ 
ኒሻንፍፍሲ አድሮ ትብስቲሎም፤  እማ ንር ሹሺ ገንጅቲ።  
ቍራ ጎልዪል ፈርዶ ኒሻንፍፍሲ ጀረበሰናኻ፣  ሻንፍፍ ተግ 
ይዅ። ቍራ ሆየኻ  “አበዲ ንኪታ ሻንፍፍ ብነድ ጎልዪልድ 
ከብተሊ ግን!” ይዅ፤እማ ልቢሲ ወደንሊ ትዎ ኒገነር ሻንፍፍ 
ሸበጥሲ ኣዶ ናት እሰ ኒጎልዪል ወናጀሉ ኪዅ። እን ገና 
ጕራብድ ጕሮሰና ንር ሻንፍፍ ዕሳስድ መንከልሶ፣   ኒሰናኽር 
ከተተብሶ ዲወሰነላ፣እን ንር’ዅራ ሃቤውሲ እንሲን አለለይሮ 
ጋብ ከብቲናው ይቲ። ኒደምብካ ቀበጭሮ ንር’ዅረስ ጎልዪል 
ፈርግ ይነስ  ባርቲሉ ይስቶ ደገምሰኵ።  
 
ግናቲትሲ ናሱላ ድⶖድናሲክ መዓብልድ ገበብቶሎም 
ስዳዋዅ ኣኽገት፣ እና ድግም ዓንቂሩዅዲ ቍሪዅዲ፣ 
ኒሰናኽር እና በጢሕ ኒገነር ሻንፍፍሲ እሰ ጎልዪል ኬዅድ 
ድግም ትክሰ በርህዶ ቋሊሰኵሉ።  
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        አኢዲ ቍራዲ ገላ ምቓቕ ከሓድስጛናካ   
                              

ስርጒማ ግልጭ የቲን እማ መርዓዊራ? 
 

ላዶን አጀኒት ግናቲት አኢዲ፡ ቍራዲ ገል ምቓቕረው ከሓ 
ስጚኒዅ። እን ናው ኒል ከሓድስጚነዅ ጋርኻ ስርጒዲ፡ 
መርዓዊረዲት ቋላዅ ጋር እርጉዅ። 
 

እማ እና አኢዲ ቍራዲ ኔን ናገልሲ ሻንኪል ወለይኖ ወረቢል 
ከፍ  ይኖሰና፣ ናጂጘስ እና ተለየሰና ሀቢነ ተርሲኒዅሉ።  ሰል- 
ፍድ እን ቍራ እን አኢት፡ ““ድዊንደ ገለ ላወራቲ ወንቀርዲየኪ! 
ስርጒዲ መርዓዊራዲ ብሊነው ክኻን እሲነ አብሉሪል 
ቱኖሰና፣አውኒቶክ ኣኽራ ሰልፍድ ናልድ እኺሪርሊ 
ግልጭያዅ?”  ይዅላ።   እን አኢኻ፡ ““ኒን አርእስታዅ ግራ! 
አኢ ብሊነሪ ስማሩራ ግን።  ንድኻ ሰልፍድ እን መርዓዊራ ግን 
ስርጒትል ግልጭ ያዅ”  ይቲሉ።   

 

እን ቍራ እና አኢ ይረውሲ ዋሶሰና ፡ ““ኢፋልኪ ከትረኵ እንኵሩዅ! 
ሰልፍድ እን ስርጒ ግን መርዓዊሪል ግልጭ ይረሪ። ዓንቂ 
ብሊነሪ ክኻን ጃብ ስማሩራዲ፣ንር ገሮብ ተከወንታዲ ግን። 
ክኻንስረ ደምቢ ደአም ንራጝልድ ላሪ ስማሳዅላ ሻኽላ። ንድ 
ሰበትድኻ እን ሰልፍድ ግልጭ ይረሪ ስርጒ ግን።”  ይዅላ። 
ናኺነ አኢዲ ቍራዲ ከሓድስጚነ ዋኑኑ፣ ገል ናው ናገሽ ኮል 
ኣኽታሲክ ደዓለውሲ ቋልኖሰነኻ፣  ናጂጘስ ካረም ኑዅ፤ እማ 
ናገልሲ ለሀክኑዅ። 
 

እማ እና አኢዲ ቍራዲ ገላ ምቓቕ ኒል ከሓድስጚነዅ ጋር 
ናኸ ንሽዋ እንገት ከብተ ዋኑ፣ ለጘርክ ለገድኖ እካ-ኮት ኣኽ  
ኖሰና፣ እን ናት እዃረው ተምኔትኖ ለጘርትክ  እኺሪርሊ 

ሓጨዪስንዅሎም። ኒደምቢኻ ኰዶ ኒግርጋ ሺቦ እን  ክኻን 
ሁመት ገእ ዮሰና እና አኢዲ ቍራዲ እን ቈሊዕ 
ዋንቱኑ፣““ስርጒማ  ግልጭ  የቲን!   እማ   መርዓዊራ?”     ይኖ                                     
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ከሓድስጚነ እርገው እኺሪርሊ ክኻንሲኒዅ።ንድኻ አኢዲ 
ቍራዲ ቈሊዕ ዋንቱኑ ኒል ከሓድስጚነ እርግናዅ ጋር ኒል 
ቋልስትሮ  ገረሳዅ ሁመት እንቶሰና፣ ለጘርክ እኺሪርሊ 
ግልጭ ይነስ ስማርኑዅ። ውረድ እን ቍራኽር “ሰልፍድ “አኢ 
ግን ግልጭ ይረሪ” ዮ እርግነዲን ኒስርጒትል ግልጭ ይነስ ስማ 
ሩዅ።   ኰዶ እን አኢኽር ኒሰና ““ቍራ ግን ግልጭ ያዅ” 

ይሮ እርግርነዲን እን ንራጝሊ ግልጭ ይና ስማስዅላ። ንድኻ 
ስርጒዲ መርዓዊራዲ ሰልፍድ አውኒ ግልጭ ይራ? ይኖ 
ጨበሩኑ እኺሪርሊ ግልጭ ይግኒ፣ ምልሶት ወክት ተመሙ 
ዅ፣ እማ ስርጒ ንር ምልሶት ወንተርቲ።  ምልሶት ደምቢኽር 
ባለስትሮ ለጛ አመራ ኣዅዅ እዃርግሪ። 
 

ስርጒ እዃርግሪ አደግሮሰና እን ስርጒሲ ንር ገና ሻቀልስቲ 
እማ፣ ““ውራ ደአም ገዳእምኪ እና ጐዱጕ ኩዅ ናኸ 
አደግዅን?” ይሮ ወንቀርቲላ። ስርጒኻ፣ ““ድዊ ይማ? ይዲ 
ይራጝዲ ግራ እማና ግናቲት ገላ ምቓቕ ኣክኑ ስርጒማ ግልጭ 
የቲን እማ መርዓዊራ? ይስትጝነ ከሓድስጝነ እርግንዅን። 
ናኽነኻ እኺሪርሊ ግልጭ ይና ስማሶና ንድ ሰበትድ ግን ኣን 
ጐዱጕ እሲጋዅ።” ይሮ ወንተስቲላ። 
 

እን ስርጒ ናሃብረ ንር ጨገምሲ ንር ገነሲ ደገምሮሰና  እን ገና 
ንር’ቍራ እዃርቶላ ካያ ተምኔትረሪ ኣኽረውድ፣ወንተስሮ ፤ 
“እእእ!  ውራ ይራዅን ገዳእምኪ! መርዓዊራኻ አውንሱክ 
ኒስርጒትል ግልጭ ያዅን? ስርጕ ግን ገዳእምኪ መርዓዊሪል 
ግልጭ ይረሪ!” ይቲላ።   
 

ኒደምቢኻ ስርጒ ንር ገነር ምዀስ ዋስሮ፣ንር ራጝሊ ወንተ 
ርደሪት፣እን ንር ገና ይረሰና እሲቶ አመምቲ። ደአም ስርጒ 
ንር ራጝሊ ንር ጃበራ ግልጭ ይሮ፣ እን ንርዲ ንርራጝዲር 
ነበክል   ኣካን  ግናይራይ  ሴፍ   ደኵስሮ  ገረሳዅ  ካያ ከብተ  
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ዋኑ፣ እን ድገትል ወራር ኣኹዅ።ንድ ሰበትድኻ እን 
መርዓዊራ እን ወራራታ መውዒታትሲ ዋሶሰና፤ ከርተተፍ ዮ 
ጒዅ ፣እማ ኒሴፍ አዶ ወራርሊ ፈሮሰና ኒል ክሩዅ ይስተኵ።  
 
እና ድግም ኒን ላገፍድኻ ብሊን እማኒው እን ናው ይናዅል 
አውስኮት ተቡኑ ሰጘነት ቋሊሰኵ። ሊጘር ገፍድ ኰዶ ብሊና 
ወረቢል ወራራት ምቍል ሰጘትር፣ እና ወራራት ኔድ ሰበትድ፣ 
እና መርዓዊራ ኒስርጒት ባሮ እንሽኽሊ  ክረሰና ገሪ ክራዲ 
ድዳዲ (ትራጀዲ)   እርገት ቋሊሰኵ።   እን ሲዀር ገፍድ ኰዶ 
ድግም ኒን እን በህሊን ብሊነውሲ ወንቀርነድ እን እማና 
ደኳዅሲ ተኪን ውራ ተካ ድግምዲ ዳንታዲ  ምህሮ ኣከው 
አርስሮ ገረስተት ድወኵና። ንድኻ ንኪ አመሪ ይግኒ እን 
በህሊን ይና በለዱ ናሪሕዲ ዋንቱኑ ናት ወንቀርኖ ዲመሲ 
ኣካዅ ምህሮ እክብኖ ዋኔትና ሓበረኵ። 
 
(እና ድግም ኒን ኒበለድ መታን ቤደይሳዅ፣ይና ዳን ወልደአብ ዘርእዝጊ በህሊ 
ንሲ ወንቀሮ ከተቦ ገምዶ ሰጛዅ ግን።   ደአም ክቱብ ኒዅ አሸሻዅድ አረር 
ስና ብነድ እን ኒ ከተቦሉ እርጉዅ ይስታ ደርብድ ጠፍሖ ስኵሮ ህምበኵ።ንድ 
ሰበትድ ኒስⶖ ዲመሲ አልብርሱ መንደርትኒ ዩንሲክ ገሪዅዲክ ሓመደኵንሉ።) 
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ቈሊዕ መዓበነኵ ያሌል 
ፍንጢርኻ ኪሽጝሊ ሓምበሌል 

 
እና ዋዓድ ኒል ላሕመድ ከተብሶ ህምባዅ እን ብሊና ወጨም-
ከዋዅሊ፡ ኒሰናኽር አሪ ወጨማት-ከወውል፡ ክሱሰንኻ እን 
ዕርዲሪልድ ሺር ዮ አረርሰው ደገጊታ መናብረትሊ፡ ግናቲት 
ደኵሰናዅ ሓለትሲ በርህዳዅ ግን።   ናውክ ከቲግነሰና እን 
አጀኒት  ዕርዲሪልድ  ስርግ ይኖ መንደርተው  ኣንኳ-ወልታ  
አመሪ ዓደድሊ ገእ ይኖ ደምቢ፣ እን ናት እዃረውሲ ገሪ 
ደርፍፍድ ናክድመትሊ ካበነኵሎም። 
 
እና ናን ዳበርኒል ህምበው ቅረናት ይስተውሊ፡ እን ኣዳምር 
መናብረት ተባዅ ኒኣክነድ፡  እዃረው እን ናእቍር  ግና ቲታ 
ካበነስ እንገት፡   እን ናመናብረትሊ  ጀረብደውሲሎም 
ታምምድ አርድኖ ገረሰግነት ዋዲሕ ግን።ደአም እን በህሊን 
ናበልጝክ እሰናዅ ከቲና ዋነን፡  እን ጅና ግናይሲ  ኒዓቕም 
አወይሲ መድ ምዅርዶ ጨበርና፣ ወሪ ይኸ እን መድ ኒከው 
ምቝስናዅሲሉ እሰገን፣ ዓገል እንጋ ደርብድ ናዋኺትነሉ፣ 

ወሪ ይኽ ላዶንትክ ጠዓምበድ አደብነሉ ግን። 
 
እማ እና ተለያዅል ከተብሶ ህምባዅ፡  እን ብሊና ወጨም-
ከዋዅል፡ ቈሊዕ ናለበካ ላገፍዳ ማላ ከተብሊ፣ሊጘር ገፍድኻ 
እን ናት ትክሰ   ፈርሕዳዅሎም መዓብኒል በንሴሰና፡  እና 
ሓለት ኒስ እን በህሊን አወያዅድ ቋለነትሉ፣ ናነበክል ጨገም 

አርሶሰናኻ አወያ ደርብድ እንከነትሉ ቋሊሳዅ ግን። 
 
እማ ገድም ሓለት አወት ሀደግሳዅሲ ፈሀምኒ መታን   እና 
ተለያዅል ላሕመድ ከተብሶ ህምባዅሲ መኸልትንን። 
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              ቈሊዕ መዓበነኵ ያሌል 
            ፍንጢርኻ ኪሽንጝሊ ሓምበሌል   
 
ማለውድ ፊና ብራ ክሶሰና ክሰራ  

ግናቲትክ ማለል ሰገራ 
እንታ ፍንጢርዲ ወስዲት ሸፈላ 
እንታ ቍርሲራኻ  ቅጨራ 
እንታ ምድኻ  አብዳን ኣንቘራ። 
ሀየና ሓየምስጋ  ዎይዅራ 
ፍንጢርሲ  ድሂስጋ  ምቓቕራ። 
ጊሪል  ዋንትዱኑ  ፋከራ 
ወካ አድጊንኩም ፍንጢራ። 
ሕዳርሊኽር  ከተጋ  ፋከራ 
ኪድጝሊ ቱግሪን  ፍንጢራ 
ኩጊንኩም  ኪድጝ  አደራ። 
ሀየና  ብርፍያ  ሰገራ 
እንቲ  ተከዊሎም  ይአድራ። 

 
ግናይ መዓብ 
እንከሉራ 
 

 

ማልኻ  ሸፈልስቲ  ናጊራ 
ለበካ  ግናዩዅ አወልክ በንሲራ 
ግናይ እማነክ መዓብ እንከሉራ 
ማልሲ ምኺሮማ መዓቡ እርግራ 
እማ ኒመድ ምዅሮ ኒማልሲ ተከውራ 
ኒመድ ምኺረንኻ አውር ዓገብ ይስትራ 
በህሊን ትክስዲነ ፋከራ። 

 
ፍንጢራ ሓለት         
 

 
ፍንጢር ሸፈልሰቲ ናጊራ 
ብራ ኣኾሰና ኵርጚራ 
ሕዳርሊ ገመቲ ፍንጢራ 
ቈሊዕኽር ሓሰበነኵ አሪራ  
ያሌል ወሪ ይኸ ኵርትሕራ። 
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ቈሊዕ መዓበነኵ  
ፍንጢራ ኪሽንጝሊ 
 

ይማዱ መዓብኒን ያሌል 
የዋ መዓቢሪ ዎኮብሌል!  
ቈሊዕኻ መዓበነኵ ያሌል 
ፍንጢርኻ ኪሽጝሊ ሓምበሌል። 

 
ደርብድ ደኳዅ 
 

 

ኪድጝ አደራ እንቱዅ ዎዕዴል! 
እንታ ርሕ ፍደኩም ዎጥሬር። 
 

ኪድጝ አደራ 
 

እና ፍንጢር ኩማ ዎነቤል! 
ጨበሪ ነበንታ ዎገድኤል! 
 

ፍንጢራ አደራ 
 

ህምቢለ ዎ አበ ኩግለ! 
ፍንጢር ህምበቲ ዩ ድድቲለ! 
እና ንኪት ካያ ደኵሲለ። 

 
ኪድጝ አደራ 
 

 

አበዲ ጨበሪ ነበንታ! 
እናሓን ይናንተል ገምሮታ! 
ስኻ ቍጣና ኣኽታ ንኪታ!። 
 

ደርብድ ደኳዅ  
 

ህምቢና! ህምቢና! አብ ፍላን 
ግናይሲ ሀሽከብግ ዎ ይዳን 
ግናቲት እማነክ ባጥላን 
እዃረውሊ ስኵስታ ኩጥርዓን። 

 
ኪድጝ አደራ 
 

 

አበዲ ንኪታ ህምበሊ! 
እዃረውሊ እቍቱዅ ጠርዕሊ! 
እዃረው ፋዕ የነኵማ ጥርዓንሊ 
እናሓን ይፍርድ ይናንሊ። 
 

ፍንጢራዅድ ገና 
 

መላልየ! መላልየ! ይዅሩራይ! 
ሻኽዳ አከራ! ኒን አወያ ግርዉራይ! 
ፈሪ! ኩእኽርሲ ሽጚ ሓሪራይ። 
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እኽር እንቱዅ 
 

እኽር እንቱዅ በርጀውሩ ኒፋስዲ 
ገናኽር ስኵርቲ ንር ጅንቋርዲ 
ዋኺል ቱኑዅ ሓጎትዲ ኣግዋርዲ 
ድገትል ትዉዅ ጪጭዲ ህማርዲ። 
 

በህሊን ድገሩ እንትኑዅ 
 

ነበክል ቱኑዅ በህሊን ሸምገለው 
ዋኺተውሲ አረከው፡ ኪሰሪትል ዓገለው 
ዋኸስ ድሂስኖ ሕሳን ተከለው 
በህሊን ድገሩ ዳሕና እንከለው። 

 
በህሊን አረከውድ ጋብ 
 

 
ህምባ ዳሕና ቋላ ይና ከው! 
ኒጛ አውንሱክ ነበረው! 
እማና እንታ እክል እንታ ከው 
በካይት ሰጘነኵ እኺሪር ጐተገው።           
 
ቈልዓ ሰበትድ ጂበላ ወረባ! 
ቈልዕ ግናቲትሲ ሀሽከብጋ ቃበባ! 
ከቲና አረርሰን እኺሪር ተክለባ። 
 
ኪሽጝ አርደትኽር ለበኪታ ከተጋ 
ማል ቱታሲክ በጥ ይድኖ ጨበርጋ 
 
እንታ ኪሽጝሲ ምዃዅድ ኬለባ!  
ፍንጢራ ሰበትድ ግናይሲ ሀሽከብጋ 
በኸኽረንታ ግን ግናይ ለበካ 
ግናይሲ ተመድጋ! ኔዀርስክ ጠዓምብጋ።  
 
ማላ አርደትኽር እንታ ማል ገበባ 
ግናቲትድ ባርጋ፤ በህሊጝር ሓሰባ 
ግናይሲ ካበሉ እንታ ማል አነባ 
አዊልክ በንሲሮ ግናይ ለበካ! 
ግናይ መድ ምዅርዳ ሀበጋ! 
መድ ምዅርላ ይድኖ ግናይሲ ዋኺትጋ። 
ናን ሀያ ጓ! ብሕል ይስትጛ። 
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ዋኺቶ እርገው 
ኣረክሲነ ጋቡኑ 
 

በህሊን ድገሩ እንድባ ይና ወረቢው 
ምቍላ እንጠረው መሱን ይና ዲቢው  
አረኪሮ ደበልተው ኪሰሪር ሽንክሪው 
ብሕል ይስትጝኒዅን ሓይሳን ለበኪው     
ይና ከቲኒል ሻኽገና ይና እክላ ደንጎቢው። 
 

ጋር ሰላምድ  
ድⶖስቱዅ 
 

ዋኺተው ወንተርኑዅ ኪሰሪትል 
ሰላም ዔሩዅ ድገትል 
ላዅክ ብርፍ ኒክድመትል 
ንሰና ሰጘኵ እማኒ መደትል።         
      
ያሌል ከብተላ ኒ ሀየ-ሀየትል 
ታሚታዅ ግን ምዅርስና  
   ኦርኦር-ደንገለ ከስል። 
         _____ 
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ብሊና እንቍርቍራ 
 

እንቍርቍራ ይስተው  ወንቀሪ ተማሲልሰና  ኣኾ  ስኵራ ጋ ብ፣ 
እማ ኣኻ ኣዳምክ ስዳዋዅድ አርዶሉ ገረሰጋ ሕብረ ወሪ ይኸ 
ንሽቃ ስቱሩዅ ሻው ግን።ኒት ኣኽነዲንኻ ናወንተስኒል ወሪ 
እንክኒል፣  አለጎዲ፡ ትክስረ ኣትዋየንድሮ  ሓሰብነዲ 
ጀረብደው ግን።   እንቍርቍራ እዲኒ ጋብ ናድከል አረርሰኵ። 

ደአም እን ኣዋይን ናው ኒድ ስኵራዅዲ፡ ጋብስታዅዲ  
ላጋበልድ አሪ ጋበል ግናዪሲ ሲሪሮ ገረሰኵ።  
 

ብሊና እንቍርቍራ ብጅኻነስክ፡ ግናቲት እኺሪራ አርእጝሲ 
ኒድ ቀየሰናዅ፣  ኒሰናኽር ወክት ደኵሲሰና ሃቢነ  ነፍዕስተናዅ 
ግን። ኩንጝ ሙነት ደምቢ ግናቲት ደንአብል ከፍ ይኖ 
እኺሪርሲ እንቍርቍራ የነኵ። በህሊንኽር ላዶንትክ እን 
ግናቲትዲ ሕበርሲነ፡ እንቍርቍራ ወንቀርኒል ወሪ ወንተስኒል 
ካበነኵሎም። 
 
ላኣዳም  እንቍርቍራ ወንቀራዅ ደሀይሲ ክብሰ፡  
“እንቍርቍራ!” የኵ።  ኒንኻ፡ “““ኣን ወንቀራ ሻኽዅን” ይኒሰና 
ግን።   እን ሸኑረውኻ ናውክ ላገሽ “““ተኽላ” የነኵ። ኒንኻ ኰዶ 
ዋሲሲና ይና ዋሲሰኵ።  እንሲን ኒእንቍርቍረስ ዋሲሰሪትሎም 
ናልድ ወንተስሮ ገረሳዅክ ኣን ዮ ወጠነኵ።እን ወንቀርሳዅ 
ወንተስሮ ገረሰገን ፣  ወሪ ከቲነድ ወንተሰን፡ እን ወንቀራዅ 
“ድራሲለ” የኵሉ። እንዲን “ድራስዅንካ”  ዮሰነሉኻ፣ወንተሶ 

“ውራ ድራስርዅንለ?” የኵሉ። ንኻ ህምቡንትክ፡  ካላ ስኒዅ 

ድራስዅንካ የኵሉ።  ኒደምቢ አሪው እን እንቍርቍረት 
እንክድኖ ገረሰው ዋነነን ዮ አሪውሲኽር ወንቀሮ፣እን ኒወንቀ  
ረስ ወንተሳዅ ቢስተን ኒላውድ ወንተሰኵ። ወንቀርሳዅ እን 
ነብራ ብሊን ትክሲነ እንከለናዅዲ፡  ረቀበናዅዲት (ህምቡ.ካላ 
ስኒዅ)   ድራሰገን፣  ወንቀራዅ  እን  እንቍርቍረር  ስቱርሲ  
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ኒላውድ ድውነስ ጕሸኵ።   ህምቡንትክ ናን ትኩን ወሪ ይኸ 
ቅጨራ ድራስዅንካ ይስተን ድወላ። 
 

ወንቀራዲ፡ ወንተሳዲ እንቍርቍሪው እና ተለያዅሰነድ ስኵረኵ። 
(ብሊን እንቍርቍረስ ጋብ ናኣግዋረውድር ዩኑ ሰጘነኵ።ነት ህምበው ብሊነው ካያ ግን)   
 

ህምቡ. (ወንቀራዅ)  እንቍርቍራ!        (ወንተሳዅ)  ተኽላ!  
             (ወንቀራዅ)  ይግምቢ ጠልዒ?   (ወንተሳዅ)  ጐድጕሪ ግን። 
                                   

 
              ወንቀራ እንቍርቍሪው 
 
1. ስሕ ዕልላዅ።            
 

10. ይሓንደካ ትብልሰጋዅ።     
 

2. ጃርሊ ገለዋና።           
 

11. በረኽኖ  እመሕ የናዅ።                                            
 

3. ይግምቢ ጠልዒ።        
 

12. ይጭራመት ደርብል            
     ከብታዅ። 

4. ግናይ በሀር ስርሳዅ።       
 

13. ይክኻን ሽብውል  
     በረጀው። 

5.  እሕ የጋ ድዃራ።       
 

14. ሰጃ ልኩዅ ወረባ 
     ካረጋዅ።             

6.  ጃር ዳግል አምነናዅ።   
 

15. ለጛ ጊሪ ነበክል ዋዕ 
    ይረሪ።        

7.  ደበልቶ ኣንገርገራዅ።     
 

16. ይጠዓት  ሰቢል  ወስቶ 
     ህምበው። 

8.  ይሲጥራ ጅንጕርዲ።     17. እንቲ አዊል ፈርዳዅን       
     ኣጛ እንሻቅሶ ፈረኩን?  

9.  ሽኻርዲ ከደን ክረሪ።    
 

18. ፈርንን ፈርንን! ያዅዲ፡      
    ህምብንን ህምብንን!ያዅዲ። 
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19. ሰገርዱኻ ናገሽ ኮል፡ አተይ     
    ሩኻ ናገሽ ከደን 
    መኸልተው።    
 

29. ሽባርሊ አንገርገራዅ። 
 

20. ሓው ይኹን! ሓው ይዅን!      
     ያዅዲ፣ ኣን ኩዳን! ኣን 
      ኩዳን! ያዅዲ፡ ይል ፍዲ! 
     ይል ፍዲ! ያዅዲ። 

30. ኩጨራኻ ተካዅ 
    ኩጨራኻ ኣኽጋዅ።  
 

 
21. ባሻይ ጋኺል            
     ጕርራዅ።  
 

 
31. ሰደሮ ፈረጋዅ። 
    (በጥዮ ፈራዅ) 
 

22. ኳሓልስሮ ሻመትስሮ  
      ዲቢል ፍረሪ።                                       
 

32. ይዲርዋ አንገብገብሮ   
     ህምብረሪ። 
 

23. ይልዊ ዳኸግረሪ። 
    (ይመሲ ዳኸግረሪ)  
 

33. ይከለብ እብዳና  
    እንጋዅ።  

24. ሓሸውሰጊ ፈራዅ።          
 

34. ጠዓምብስቶ ብር 
    ፍደጋዅ።  
 

25. ሊኳ እንገት ፈራዅ።        
 

35. ለጛ ላት ፈረው  
    ናውኻ ጋበገው።                                         
 

 
26. ሽጝሮ ዋሲሰግራዅ። 
 

36. ገንጃዅሲ ጂጝዲሳዅ።  
     
 

27. ፈሮ ወንተረጋዅ።                                                                                                              37. ይኳራ ቂር በርህድረሪ።                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

28. ይመራብ ሽብው።            
 

38. ይአን ሓጓብ። 
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                ወንተሳ እንቍርቍሪው 
   
1.  ሕርበት። 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ግሚሊ ዕልል።     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  ጐድጕሪ።  
 
 
 
 

4.  ቀጠባ (አግም)።                  

ሕርበት መራብ ወደኑዅሲ ተረንግል 
ድ ሐገይሮ ይስቶ፣ለጛ ገፍ ሕገርፉሊ 
ሰቐልሳዅ ክራር ግን። ሕርበት ገመ 
ት ስንኲው ሕንጣንድ ሰለክሶ ገበርሰ 
ኵ።እን ሰለክና ኒዅ ኒውክ እኺሪርል 
ድ ፈተት ዮ  ህምበው ዕልል  ተከው 
ቈሻትጝድ ዓረርሶ ህምባዅ ግን።ንድ 
ፈንክድኻ ሕርበት ““ስሕ ዕልላዅ”ይስተኵ። 
 

ገለዋና ክርጛ ነበክል ቈርቈርሶ ህምባ 
ዅ ግን።   ገለዋና ቍልቍሉት ኒል 
ከትከተናዅ፣ አሸስ ኒል  ደቈሰናዅ፣ 
ብርኵተረስ ኒል ረጨቐናዅ፣  ኒሰና 
ኽር ላዶንትክ ግድጝሲ ኒል ሸብ ጅእ  
ሰናዅዲ አሪዅዲትል  ነፍዓኵ። ግሚሊ 
ዕልል ገለዋነስ ተከው ኣኩ፣እን ግሚላ  
ሺራዅሊ አወት ሰሚል ሰቀልሶ ህምበ 
ው ተከኵ ።    ንድኻ ግሚሊ ዕልል   
““ጃርሊ ገለዋና ”ይስተኵ።   
 

ጐድጕሪ እን ንር ውላድ ጐድጉዅ 
ዓከኮ ጐዱጕሲ ጃብራ ደረኮሰና፡ ንር                   
የው ጠልዕስተኵ፤እማ ግምቢ ጠልዒ ተከቲ። 
ንድኻ ““ይግምቢ ጠልዒ” ይስተቲ። 
 
ቀጠባ ግናይራይ ኣኩ ኣዳም በሀርኮትሲ  
ሰቦ መጨትድ ስረሰና ሀበኵሉ ። ንድኻ ቀ 
ጠባ ““ግናይ በሀር ስርሳዅ” ይስተኵ። 
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5. አርግ። 
 
 
 
 
6. እድ። 
 
 
 
 
 

7. ገደንታ። 
 

 
 
 
 
8. መርባዲ፡ 
   ትራዲ።  
        
 

 

 

 

 
 

9.  ቋራ።         

 

አርግ እን ቈሊዕ እዃርሰውክ፣  ለገድኖ 
ባርድናሲክሉ ናገነዲክ  ምዅረኵሎም። 
ቂልሶ ድዃሪሰና እሕ የጋዅ ኒኣክነዳ ““እሕ 
የጋ ድዃራ ”ይስተኵ።(ድግድግ ግጝር ይስተኵ) 
 

ኣዳሚንድ’ዅራ ጃር ዳግል  ኒእድሲ አ 
ምነኵ፤ እማ ኒልጝንሲ እድድ ኣበዶ ቀ 
ሰኖ ገንጁ ካኵ። ንድኻ እድ “ “ጃር ዳግል 
አምነናዅ” ይስተኵ።  
 
ገደንታ በድ ላት እንሸውሶ  ህምበውድ 
ገበርሰኵ። ገደንታ ደምቢረድ ቀጥዮ ኒ 
እንሸውስና ደበልቶ ህምባዅ ተከኵ።ብ 
ረስ  ገሰሱኻ  አንገርገራዅ  ኒተክነድ፣ 
““ደበልቶ ኣንገርገራዅ” ይስተኵ። 
 

ሲጥራ ሕያይት ከደንዲ፤   ኣንጣውለር 

ጅንስ ኣክሩ ሕንጣነሪዲ፡ድርጘሪዲ ግን። 
ጅንጕርኻ ገመር ልዊር ቍምቢል እንሸ 
ውሳዅ ግን።መርባ ሲጥረርሰና ሕንጣና 
ዅ ኒኣክነድ ትራ ትዎሰነሉ ሲጥራ ጅን 
ጕር ሻኽረሪት ተከኵ፤  እማ ““ይሲጥራ 
ጅንጕርዲ” ይስተኵ። 
 

ቋራ ካና ጊሪል በኰልደሪ ግን።  ግምቢ 
ሰነፋ ቋራትልድ  ሸረብስረሪ ገሪዅዲክ 
ሽኻርዲ ግን።ውረድ እን ቋራ  ሸረብስ 

ሮሰና ሕብር አረባዲ፡ ጫዕዳዅዲ (በርሃ) 
ሽኻሩዅ ኣኾ ቋልስተኵ።ንድ ሰበትድኻ 
ቋራ ““ሽኻርዲ ከደን ክረሪ” ይስተቲ፡፡ 
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10. ደርብ።  
 
 
 
 
11. ምዃዃ።  
 
 
 
 
 
 

12. ብጭቃ። 
 
 
 
 
13. ትኩን።  
 
 
 
 
 

14. ዓራት።  
 
 
 

15. ጪንጭጝ።                          

ደርብ ሓንደኪሰና  በጥዮ  ህምባዅ ኣኩ፡ 
ሺራዅዲ፡ ትብልስሮ  ገረስተጋዅዲ ግን 
።ንድኻ ደርብ  “ይሓንደካ ትብልሰጋዅ” 
ይስተኵ።  
 

እመሕ ይና፡  ጀርቋ  ኩጕርበት  ፈርዶር 
መታን ዓለልና ግን። ምዃዃ በደሮኻ ቀረ 
ጭሰኵ (በረኽስኒሰና)። ኒደምቢኻ እን ጀርቋ 
ኣዳምር ጕርበትል እመሕ ይስቶ ፈራዅ 
ሰና፣  ኒኽር  ገወስቶ  ፈራዅ  ኣኸውድ  
““በረኽኖ እመሕ የናዅ ” ይስተኵ። 
 
ብጭቃ ኣዳምር ገሮብልድ ፋዅ ኣኩ፣ ጥ 
ፍ ይስተኵ፤    እማ ገሮብልድ ጨረምሶ 
ደርብል ማልስቶ ከብተኵ። ንድ ሰበትድኻ 
“ይጭራመት ደርብል ከብታዅ” ይስተኵ። 
 

ትኩን ሸቍቱንሲክ  እን ዓቍ ብልኮ ሃፋ 
ኣኾ በቈጭሶሰና፣  ትኩንኽር ዓቍዲ ሕ 
በርሰ እን ከንቱሽ፡  ወሪ መንቃ ሽብውሊ 
ደዓለኵ (በረጀኵ)።ንድኻ ትኩን ሸቍቱንሲ  
ክ “ይክኻን ሽብውል በረጀው” ይስተኵ።  
 

ዓራት ሕያይትሰና  ሰጃ ልኵ ሻዅ ኣኩ 
ፈርዶ  እማ ወረባ ካርዶ ገረሰላ። ንድኻ 
ዓራት ““ሰጃ ልኩዅ ወረባ ካረጋዅ” ይስተኵ። 
 

ውልዋል ጐዱጕልድ ፋዅ ኒደሀይ ለጛ 
ጊሪ ነበክል ዋስስታዅ ደሀይሲ ተከኵ ይ 
ነድ ““ለጛ ጊሪ ነበክል ዋዕ ይረሪ” ይስተኵ። 
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16. ሽንጝርው። 
 
 
 

17. ምንጭላሎት። 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. ቁሻዲ ኵራዲ። 
 
 
 
 
 
 

19. ፍንጢረር ጊክክ። 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. ካላዲ፡ ጅንቋርዲ፡፡  
    ግባርዲ።        

 

ጠዓትሲ ሰቢል ፋሕስረ ወድረንሎም፣ 
ሽግርው ተከኵ።   ንድኻ ሽጝርው 
“ይጠዓት ሰቢል ወስቶ ህምበው” ይስተኵ። 
 

ኳራ ወሪ ይኸ አርባ ፍሮ ዋንትሩ ፈ  
ርደን፣ ኩምንጭላሎት እን ሻማ ኩገ 
ሮቡዅ ኣኸውድ፣  ኵልድ ከብተጊ 
ኵዲ ፈሩ ቋልደኵሉ።እማ እን ኒም 
ንጭላሎት አወት ፈረት ፈከርዳዅሉ ኣ 
ዳም ““እንቲ አወት ፈርዳዅን? ኣጛ እ 
ንሻቅሶ ፈረኵን” ዮ ወንቀራዅ ኣኽራ።   
 
ኵራ እን ቁሻ  ወረቢዅሲ ኒዲ አዶ 
ፈርዶሉ ፈርንን ዮ ደረከኵሉ።  ቁሻ 
ደአም ኵራ ፈራዅልክ ፈርዶ ጀረበ 
ላ፤ እማ ህምብንን የኵ። ንድኻ ““ፈርን  
ን፡ ፈርንን ያዅዲ፡ ህምብንን ህምብ 
ንን ያዅዲ” ይስተኵ።                       
 

ፍንጢረር ጊክክ ደምቢራ ግልጭ ዮ 
ህምበው ኣኸውድ፡ እን ፍንጢራ ንር 
ገሽ ከደን ሰገርዱ፣ናገሽ ኮል ግልጭ   
የኵ።ፍንጢራ ንር ገሽ ኮል ዔርዱኻ  
ናገሽ ከደን ግልጭ የኵ።    ንድኻ  
““ሰገርዱኻ ናገሽ ኮል  አተይሩኻ ናገሽ ከደ 
ን መኸልተው” ይስተኵ። 
 

ካላ መንቂል ለኸድ መርጃዅሶ ሓው 
ይዅን! የኵ። ጅንቋርኻ ኣን ኵዳን! 
እልልዲየካ ግን የኵ።   > 
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ግባርኻ ኰዶ ክልብርሰ 
ጅንቋርሲ ካቢሮ፣ ይል ፍዲ 
የኵ።ንድ ሰበትድኻ  ““ሓው 
ይዅን! ሓው ይዅን!  
ያዅዲ፡ ኣን ኩዳን!   ኣን 
ኩዳን! ያዅዲ፣  ይል ፍዲ!  
ይል ፍዲ  ያዅዲ” ይስተኵ። 
 

21. ካላ።           ካላ ብዅርሱ እን ዓቍ ኒው 
ብልኰክ ሺባ ደሀይደኵ፤ወሪ 
ጕርረኵ። እን ደሀይ ኒዃ 
ደሀይ ጋኺ ዓንቐይሊ 
ዋስስታ- 
ዅሲ ተካዅ ኒኣክነድ ““ባሻይ 
ጋኺል ጕርራዅ” ይስተኵ።  
 

22. ካላ ስኒዅ።     ካላ መርከኑዅ፡ ኒስናዲ፡  
ሸብዲ በርበረዲሲ ሽኽኻርቶ፣  
ወደንልድ ተረንግል፣ ወሪ 
ይኸ ዳስል ዲቢል ፋኵ። ንድ 
ሰበትድኻ ካላ ኡሰሪ ንር ኲላ 
እስረ ሽኽኻርትሮ ፍረሪርሰና 
መሰልሶ “ኳሓልስሮ፡ 
ሻመትስሮ ዲቢል ፍረሪ” 
ይስተኵ። እማና ደሽክሊዲ 
ብሊንዲት ሕበበርደ  ጋብነድ 
“ተኳሒላን ተሸሊማን ዲቢል 
ምልቍ” ይስቱ ሰጘኵ። 
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23. አባ።           እማኒ ዳለትል አባ ወረቢሪ 
ሽቕ እንቶ  ኵረድ ደፈንሰቲ 
ግራ፣ ንር ዓቍ ድⶖስቱ 
ሰጘላ። ንድ ሰበትድኻ 
ፍንጢራ ወሪ ልዊ ምንሒት 
(መሲ)፣  ናሸብ ዳኸውሰና  
ዳኸግረሪ፣ ንር  እርግነድ 
አባ “ይምንሒት ዳኸግረሪ” 

ይስተቲ። 
 

24. ትዳ።             ትዳ ፈሩ ወሪ ውልቁ ቋልስተ 
ኵ። ደአም ሓሸውሰላ(ደሀይደላ)። 
ንድኻ  ትዳ “ሓሸውሰጊ ፈራዅ” 

ይስተኵ። 
 

25.  ሬሳ።           ኣዳም ኒርሕዲ ዋንቱ  ደርብ  
ሺራዅ ፈርዶ አመመን  
ኒሊኳ አዶ   ብርፍ የኵ።  ክሮ 
ሬሳ ኣኾ ደምቢ ደአም      ላሪ 
ሊኳ ጀረብደለሉ።       ንድኻ 
“ሬሳ ሊኳ እንገት ፈራዅ” 

ይስተኵ። 
 

26. ኣዳም ክራዅ።    ላኣዳም ክሮሰና ሽጝሮኻ  
ዋሲስቶሉ፡ ስርደኻ ወንተስቶሉ 
ገረስተላ።ንድኻ ክራዅ““ሽጝሮ 
ዋሲሰግራዅ” ይስተኵ።  
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27. ክራዅ።         ክራዅ ፈሮ ወንተርዶ 
ገረሰላ።           ንድኻ ኣዳም 
ክሮሰና““ፈሮ  ወንተረጋዅ”  
ይስተኵ። 
 

28. መርቢ ዕል።     ዕል መርቢዅ (ቍሽትጝ ትራ 
ቱሲሰና) ገሪዅዲክ ሽብው 
ኣኸውድ ““ይመራብ ሽብው”  
ይስተኵ። 
 

29. ድዃራ።        ድዃራ ኒገሮብሲ ቅሺልድ  
ነገይድሮ ኒሰናኽር ኒአሪ 
ሕንኳክልድ   መሀል አርዶ 
ሽባርሊ አንገርገረኵ።  ንድኻ 
“ሽባርሊ አንገርገራዅ” 

ይስተኵ። 
 

30. ለኻ።           ለኻ ኣዳም  ኒነብረስ ኒድ  
ጊሳዅዲ፣ ኒል ካውሮ 
እምብላዅዲ፣  ጭልምሲ 
ኒድ በርህዶ ቋላዅዲ፣     
ኒሰናኽር አሪው ገሪ ደርፍፍድ 
ኣዳምቲ ነፍዓዅ ግን። ደአም 
ለኻ ኣዳምር ምልክልድ 
ፋዶልክ፣  እን ኣዳምዲ 
ኒንብረትዲት  ላዶንትል 

ሓውሰ ድሂስሮሎም ገረሳኵ። 
ንድኻ ለኻ “ኩጨራኻ ተካዅ 
ኩጨራኻ  ኣኽጋዅ” ይስተኵ። 
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31. ምራዋ።          ምራዋ ብረድ ለመም ዮ በጥድ   
ካያ ፈራዅ ኒኣክነድ፡   ““ሰደሮ 
ፈረጋዅ”  ይስተኵ። 
 

32. ገና።            ዲርዋ ንር’ቍርሲ ንር 
ዓንቀይል ኣንገብገብሮ ተከው- 
ረሰና፣ ገናኽር እንዳ ሃብረ 
ንር’ቍርሲ ተከውረሪ ንር 
ኣክነድ““ይዲርዋ አንገብገብሮ 
ህምብረሪ” ይስተቲ።                        
 

33. ጃር።           ጃር ኒልክ ህምባዅ፡  ኒን ግን 
ኒ ግንዲ ይስተጋዅ ኣኸውድ 
““ይከሌብ እብዳና እንጋዅ” 

ይስተኵ። 
 

34. ብራ።           ብራ ጀፍጀፍሮ ጠዓምብሮሉ 
ብር ፍደጋዅ ኣኸውድ 
““ጠዓምብስቶ ብር ፍደጋዅ” 

 ይስተኵ።    
35. ኣዳምዲ ኒምጭላሎትዲ።      ላኣዳም ፈሩንሲክ  እን ምንጭ   

ላሎት   ኒዅ ኒሻማ ኣኸውድ 
ኒዲ መጢቶ ፈ  ረኵ።  ደአም 
ምንጭላሎት ጋበጋዅ ኣኽነ- 
ዲን “““ለጛ ላት ፈረው፡    ናዋ 
ጋበገው”  ይስተኵ። 
 

36. ነበኺ።         ገንጅሮ ዋንትሩ ነበኺሲ ጋብ- 
ረኵ፤ወ ሪ ጂጝስትረኵ።  እማ 
ንድ ሰበትድ  ነበኺ “““ገንጃዅሲ 
 ጂጝዲሳዅ”  ይስተኵ።  
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37. አርባ።         አርባ  ቂር  በርህድረሪ  
ኣኽረውድ         ““ይኳራ ቂር 
በርህድረሪ” ይስተቲ።                                
                   

38. ማሽር።        ኣዳም ገሪዅ ቅዶ ትክሰ 
ገኖሰና  የው   ኒዅ ሓጐብሰ- 
ኵ። ማሽር ዓገልሶ ህምባዅ 
ኒኣክነድ  ግርዋ ድኽነስ ተከኵ 
 ይነድኻ ““ይአን ሓጓብ” 
ይስተኵ።         
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