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ዕንቅፊት ዶስ መዯያይቦ 
ብ ክንፇ አብርሃ (ዶ/ር)፤ e-mail: kinfeab@yahoo.com 

ከም ሎሚ እንተይኮነ እንተይዒረየ እዋን፣ 

ድኽነት ኣንሳዕሪሩ ጫማ ዝበሃል ኣይነበረን፤ 

 ኣነ’ዉን ከምካልኦት እወ ከም ሃገረይ፣ 
 ሳእነ ዝበሃል ኣይፇልጥን ነይረ፣ እጎዪ ዯኣ ነበርኩ ጥራሕ እግረይ፤ 

ሽዐ ዕንቅፊት እዩ ነይሩ እቱ ዒብዪ ፀገም፣ 
አእጋርካ እናባረየ፣ የማን ኣይብል ፀጋም፤ 

 ልሙድ ተርእዮ እዩ ነይሩ ምስማዕ ሰባት እንተንፀርፅሩ፣ 
 ምፍጣሮም ፀሊኦም እዝጊሀሮም እንተማርሩ፤ 

ሓዯ መዒልቲ ኣነ’ዉን ብተራይ፣ 
ዯም ብዯም ኮንኩ ዕንቅፊት ተወቒዏ ኣእጋረይ፤ 

 ኣብ ቅድመይ ፀኒሑ ዒብዪ ዯንጎላ፣ 
 ነታ ዒባይ ኣፃብዕተይ ፇልዩ ዝልዕፍ እንተብላ፤ 

ኣብየት እንተሕምም ሽዐ ለኻ ቃንዛ፣ 
ፀይሮም ክወስደኻ ኣይትፀልእን ተሸኪሞም ብቓሬዛ፤ 

 ተስፊ ኢኻ ትቖርፅ፣ ምፍጣርካ’ዉን ትፀልእ፣ 
 ብፍላይ እንትረኽበካ ፉት ንፉት፣ እንትትጋጮ ሙሉእ ብሙሉእ፣ 

እወ፤ ነዒይ እዉን ኣብ መንገዯይ ዕንቅፊት ፀኒሑኒ፣ 

ክንዯይ ሰብ ሰከሐ ያ እዩ ኢለሞ እቱ ዒብዪ እምኒ፤ 

 ተዒብኩ ብዘሓት ሰባት ኣማሪሮም፣ 

 ቁስሊ ብቑስሊ ምስ ኮኑ ተዒንቂፎም ኣእጋሮም፤ 

ገገሊኦም ድማ ቀየሩ መንገዱ፣ 

ድንጋፀ ምስ በዝሖም እቱ ዯንጎላ ብዝፇጠሮ ራዕዱ፤ 

 ገገሊኦም መረፁ ክኸደ ብኣኳላል፣ 

 ኣብ መንገዶም ዕንቅፊት ከይረኽቦም እንትበሃል፤ 

ብዘሓት ሰባት ግና ስቕ፣ ኮፍ በሉ ገዯፈዎ ጉዕዞ ዋላ ሓንቲ ስዲሮ፣ 

ለቢሞምያ ካብ ዕንቅፊት ክሃድሙ ካብ ካልኦት ሰባት ረኺቦም ሙህሮ፤ 

 ብሱሩ እኮ እዮም ምዉፃእ ገዱፎሞ ንዯገ፣ 

 ክበሃል ሰሚዖም ግዱ ኣብ ገዛ ዝወዒለ ወይከ ኣይዕንቀፍ ብስሩ’ዉን ይጋገ፤ 

ኢላቶም ሱቕ ጥዐም፣ 

እናተጠንቀቑ ሕማቕ ከይወፆም፤ 
 ኮታስ ብሱሩ የለን ኣይርከብን ይተሓንፇ፣ 

 ብዉሑድ ሓዯ ኣፃብዕቱ ብዕንቅፊት ይተልዏፇ፤ 

እቱ ዒብዪ ዯንጎላ፣ እወ እቱ ፀሊም እምኒ፣ 
ኣብ መንገዯይ ተሸኺሉ ምሕላፍ ከሊኡኒ፤ 
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 ፀርፀር እንትብል ሰብ እናማረረ፣ 

 ጉዕዞ ሂወት ጥዑሙዎ ዕረ፤ 

ኣነ’ዉን ከም ሃገረይ ከመርኩ ከማርር፣ 

ፀሊም እምኒ እንትርኢ ዕንቅፊት ከይወቕዒኒ ኢለ እብህርር፤ 

 ኣዝዩ እዩ ዝገርም ወዱ ሰብ እንትበሃል፣ 

 ባዕሉ ወቒዐስ ተዒንቂፇ፣ እምኒ ወቒዐኒ ይብል፤ 

ኣነ’ዉን ኣብ መወዲእትኡስ ገረመኒ ንባዕለይ፣ 

እናበልኩ፤ ባዕለይ ወቒዏዮ እምበር ተውሳኺቱ እምኒ እንታይበሃላይ፤ 

 ኢለ እቱ ሓቂ ምስተረዲእኹዎ፣ 

 ካሊእ ነገር እዉን ነይሩ ብዕሊ የስተብሃልኩዎ፤ 

ለካ ሰብ ይፇልጦ እቱ ፀሊም እምኒ፣ 

ይብል ያ እዩ ነይሩ በይዛኻትኩም ኣልዕሉኒ፤ 

 ምሳይ ፉት ንፉት እናተጋጨኹም እንታብ ትዕንቀፈ፣ 

 በይዛኻትኩም እንዶ ኣብ ልዕለይ ረጊፅኩምኒ ሕለፈ፤ 

ብቐልቢ እንዶ ኪደ እወ ረኣዩኒ ኣስተብህሉኒ ብዉነ፣ 

መዒዝ እየ ዉቕዐኒ ወይ’ዉን ምሳይ ተጋጨዉ ዝበልኩኹም ኣነ? 

 እምበር ጥዑሙኒ ዶ ኢልኩሞ ተቐሚጠ ኣብ ማእኸል መንገዱ፣ 
 እናተወቓዕኹ ብዝሓለፇ ኹሉ እወ ብኹሉ ኸያዱ፤ 

እንተተረዱእኹምኒ እማ ኣነስ ወይከ ኣይቦታይን፣ 
ተዉሳኺተይ እምኒ ብሱሩ እዉን ብዕንቅፊት ክፍለጥ ኣይዯልን፤ 

 ካብ’ቱ ዝኒሀኹዎ እማ እንተልዑልኩምኒ፣ 
 እወ ናብ ቦታይ ወሲድኩም እንተተቕምጡኒ፤ 

ኣይንተፇለጥኩን ተባሂለ ዕንቅፊት፣ 
መዯያይቦ ኮይነ ከገልግል እየ ነይረ ንኣእላፊት፤ 

 ንላዕሊ እንትትድይቡ እወ እንትትወፁ ናብ’ቱ ጎቦ፣ 
 ብኣይ እንታብ እትዕንቀፈስ ግበሩኒ እንዶ መዯያይቦ፤ 

ኣስተብህሉኒ እንዶ ተረድኡኒ ብዉነ፣ 
ኣነ ፀሊም እምኒ መዯያይቦ እምበር መዒዝ ዕንቅፊት ኮይነ፤ 

 ኢሉ ሓሳቡ ምስ ገለፀ፣ 
 ወየ ኣብ ማእኸል መንገዱ ተሸኺሉ ዝነበረ እምኒ ብማላኪኖ ምስወፀ፤ 

ዕንቅፊት ዝበሃል ሙሉእ ብሙሉእ ጠፉኡ ጊዜ ተለዊጡ፣  

ሪእናዮ ሕማቕ ዝበሃል ዝነበረ ኵሉ ጥዕዩ ነገር ዒለሙ ተገላቢጡ፤ 

 ከምኡ እያ ዒለም ነስተብህላ ዯኣ ብዕሊወ፤ ይሃልወና ኣዛዉሮ፣ 

 ረጊፅናዮ ዯኣ ንሕለፍ፤ ንዕንቅፊት ተሓሲቡ ዝነበረስ መዯያይቦ ንግበሮ። 


