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ንህቢ ዱኻስ ሃመማ? 
ብ ክንፇ አብርሃ (ዶ/ር)   e-mail: kinfeab@yahoo.com 

ኣንታ እምበዓል ግልግሇ ብሰማይ ትነፍር፣ 

ንህቢ ዱኻስ ሃመማ ብዚዕባኻ እንታይ ትምስክር? 

ዯቂስካ ዶ ተርፍድ ወይስ ኣንጊህኻ ትወፍር? 

 እንታይ እባ ትፇቱ እንታይከ ትመርፅ? 

 ኣመልካ ከመይ ዜበሇ ከምዜኾነ ትፇልጦ ዶ ብርግፅ? 

 ኣብ ርስሓት ዶ ትዓስል ወይስ ዕምበባታት ትማዉፅ? 

ክፇልጥ እኮ እየ ዯልየ ብዚዕባኻ፣ 

እንታይከ ኣፍረይኻ ንገረኒ ዉፅኢት ስራሕኻ? 

የሽልም ዶ ምዒሩ ወይስ ጠንቂ ሕማም ይኾን መዉዐሉኻ? 

 ኣንታ እምበዓል ግልግሇ ብሰማይ ትነፍር፣ 

 ብሱሩ እባ ኣሇካዶ ቁምነገር? 

 ብኸመይ ኣገባብ ኢኻ እባ ትመሓዯር? 

ንገረኒ እስቲ ብዚዕባ ባዕልኻ፣ 

እንተኽኢልካ እዉን ወሲኽካ ኣብረሀሇይ ካልኦት እንታይ ከምዜብለኻ፣ 

እንተስ የዕብየሇይ ክብል ወይከዓ ጭራይ ገይረ ኡሽ ኢሇ ከባርረካ፤ 

 ኣታ በዓል ግልግሇ እስቲ ንገረኒ፣ 

ንህቢ ዱኻስ ሃመማ ምፍሊጥ ኣቢኻኒ፣ 

 ኣናፍራኻ ተቐራሪቡ . . . እወ ምሒር ተመሳሲለስ እናዲናገረኒ፤ 

እንታይነትካ ምርዲእ ኣፀጊሙሇይ ኣሎ ኣነ፣ 

ዕዉረ ዱኻ ሃመማ እወ እቱ ናይ ሰነ? 

እወ፤ እቱ ፍፁም ይፍሇ ካብ ዕነ፤ 

 ወይስ ንህቢ ኢኻ ንህቢ ሃማማይ፣ 

 ኣርሒቕካ ትወፍር ትበርር ሰማየ ሰማይ፤ 

 ከምኡ እንተኾይንካ ድማ ፍፁም ኣይፇልየካን ካብ ቆፎይ 

ብዚዕባኻ ክፇልጥ ዯልየስ ንገረና እባ፣ 

ትመርፅ ዶ እቱ ምቁር ዕምበባ፣ 

ምዒጕኳ ዶ ትመፅእ ፅሩይ ማይ ካብ ሩባ 

ወይስ ኣይትፍሇን ካብ እቱ ሽኮር ወይ ከዓ ካብ ርስሓት፣ 

 ግዕዘይ ትሙስሙስ በሃሉ  መባዕሇጊ ፅሩያት፤  
መሰል ኣሇኒ እኮ እዩ ብዚዕባኻ ክሓትት፣ 
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ትፇልጦ ዶ ሰባት ብዚዕባኻ እንታይ ከምዜስመዖም? 

ይፍወሱዶ ዜሓመሙ፣ ፍርያትካ በሉዖም? 

ወይስ ገዱድካ ተሕምሞም ካባኻ እንተይርሒቖም? 

 ግልፂ ዯኣ ንራረብ ሓቂ እዩ ድንቂ፣ 

እወ፤ ንገረኒ እስቲ ንራረብ ናይ ብሓቂ፣ 

 ሕማም ዶ ትከሊኸል ወይስ ኢኻ ናይ ኩሎም ሕማማት ጠንቂ? 

ኣንታ በዓል ግልግሇ፤ ንገረኒ እንዶ ብዚዕባኻ፣ 

ፍሇ ንባዕልኻ፣ ግሇፆ ብዕሉ ሓቀኛ መንነትካ፣  

ንህቢ እናሃሇኻ’ዉን ከይጋገየካ፣  

ሃመማ እንተኾይንካ’ዉን ጭራይ ገይረ ኡሽ ክብሇካ፤  

 እንድሕር ኮይንካ ድማ ዜመረርካ ካብ ዕረ፣ 

ሃመማ መስከረም እንተኾይንካ እቱ ዕንዜረ፣ 

 ንህቢ መሲልካኒ ከይቅበሇካ ቆፎ ገይረ፤ 

ፍሇ ዯኣ መንነትካ ኣይትመሰል ይኮንካዮ፣ 

ወዯልዯል ኣይተብዜሕ እንታይ ይዓብስ ኢልካዮ፣ 

ብሱሩ’ዉን ኣይግርምን ምምሳል እቲ ይኮንካዮ፤ 

 ንነገሩ ሓሳበይ እንተተረዱእኻኒ፣ 

 ሕቶይ ግልፂ እንተገይረዮ ሃልየ ኣነዉኒ፣ 

 ክሳዕ ክንድኡ ኣይዓንርኩን ንህቢን ሃመማን ምፍሊይ ክሳዕ ዜኣብየኒ፤ 

ጌርካ ከይትግምተኒ ይርዯኦ ዯንቆሮ፣ 

እዘ ኹለ ረባ፤ ንሃመማ ኣይኮንኩን ዜዚረቦ ሇኹ ነቱ ወይከ ይስቆሮ፣ 

ነቱ ዕዉረ ሰነ ወይ’ዉን ዕንዜረ መስከረም ፍፁም ይሰምዕ ይብለ ኣዚዉሮ፤ 

 ኣስተብህል ረባይ ፅን ኢልካ ስምዓኒ እባ ሕቶይ፣ 

ነቱ ሃርኳት ንህቢ እዉን ኣይኮነን እዘ ኹለ ፅዋይ፣ 

ንኣንጊሁ ዜወፍር ቋርፅ ጎቦታትን እምባታትን ተሳጊሩ ሩባታተይ፤   

እወ፤ ብዕሉ እንተስተዉዒልካዮ እቱ ፅዋይ፣ 

ንሃካይ ኣይሓትትን ሇኹ ነቲ ስራሕ ይፇቱ ኣባይ፣  

ንሃመማ ኣይኮነን ነቲ ምርስሒ መረባይ፤ 

 ኣይብዚዕባ ንህቢን እዉን እቱ ብዕሉ ዜፍሇጥ እንታይነቱ፣ 

 ኣሇልዩ ዜኸይድ ብዕሉ ዜፇልጥ መዋፍርቱ ኮነ መዋዕልቱ፣ 

 ኣንጊሁ ተጠርኒፈ ዜወፍር ብእዋኑ’ዉን ናብ ቆፈኡ ዜኣቱ፤ 

ንረዲዲእ ዶ ኣሇና ሓቀይ፣ ግልፂ ድዩ ረባይ፣ 

እቲ ቀሊብየ፤ ንህቢ ዯኣ እንታይ ገይሩ ክንዱ ምዐረሇይ መዓረይ፣ 

ሓንጎፊይ ኢሇ ዜቕበሎ ዋሊ ተጓዒ ብእግረይ፤ 
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 ንህቢ እንተመፂኡ እማ ባዕሇይ እቕበሎ እናበልኩ ዕልል በሇሇይ ዕሰል፣ 

 እቱ ብጥርናፇ ዜኣምን፣ ቀጥ ኢለ ዜወፍር ይፇቱ ኣኳሊል፣ 

 እቱ ንባዕለ ከቢሩስ መራሕቱ ኽብር ኣብ ዘርየኦም’ዉን ዜዓስል፤ 

እቱ ኣነ ሕዙ ዚርበኒን ሕቶ ከልዕልን ገይሩኒ ሎ፣ 

እቱ ብፍሊይ ሎሚ ሎሚ እናበዜሐ ከይደስ ወናብድ ሎ፣ 

ንህቢ ድዩ ወይስ ሃመማ ኢሇ ምፍሊጡ ስኢነ ብሱሩ’ዉን እንታይ ከምዜብሎ፤ 

 እዘ መዯናገሪ መፀገሚ ፍጡር፣ 

ሓዯ ሓዯ ጊዛ ኣንጊሁ ይወፍር፣ 

 ይኣመለ ኣምፂኡ እዉን ልዕል ኢለ ይነፍር፤ 

ከምኡ ክገብር ሪአዮ፣ 

ንህቢ እዩ ንሱስ ኢሇ ከምኡ’ዉን ተረዱአዮ፣ 

ኣኽቢረ ተቐቢሇ ናብ ገዚይ ምስ ኣእተኹዎ፤ 

 ምርዲእ ድማ ኣብዩኒ ኩለ መጋብሩ፣ 

ገዚይ እዉን ከርሰሐሇይ ጀሚሩ፣ 

 ብሱሩ’ዉን ንህቢ ይሰርሖ እዩ ገይሩ፤ 

ክዕቦ ድማ ጀሚረ እንታይ ከምዜዓዪ ንጉሆ ወፉሩ ክሳዕ ምሸት ዜኣቱ፣  

ወይከ ክፇሉ’ዉን ኣይከኣልኩን እንመን ከምዜኾኑ እቶም መዋዕልቱ፣ 

ሓዯ ሓዯ ሻዕ ምስ ኣናህብ ካሉእ ጊዛ ድማ ሃመማ ኮይኖም ረኸብኩዎም እቶም መዋግዕቱ፤ 

 ክብርብር እናተፀበኹ መዓር ምስ ኣምዐረ፣ 

ብድቁሰይ ክወፍር እዩ ኣንጊሁ ኢሇ እንትፅበዮ ኣብ ገዜኡ እንተሎ እቱ እዋን ቀተረ፣ 

 ኣብ ድሕሪ ቤት’ዉን ዕንይንይ ይብል፣ እንንተትሞስሙስ ይረፍዶ ኣርሒቑ ከይወፇረ፤ 

ንህቢ ኢሇ ዜሓስቦ ዜፀናሕኹ፣ ኮይኑ ዜተረኽበ ሃመማ መስከረም ዕንዜር፣ 

ምርጭኡ ዜተበሊሸዎ ብሱሩ’ዉን የፍሪ እቱ ምቁር ናይ ተፇጥሮ መዓር፣ 

ዕምበባ ተሓሲሙስ ትሞስሙስ ኣብ’ቱ ሰብ ስራሕ ሽኮር፤  

 ሃመማ እማ ፀገም የብለን ብሱሩ እዉን ብዚዕቡኡ የብሇይን ሕቶ ኮነ ሪኢቶ፣ 

 ቐዯሙ’ዉን ፅቡቕ ኣመል ኣይነበሮን ብኻልኦት ዜፍቶ፣ 

 ተግባሩ ሪኣ እኳ ዕምበባ ዜፇንፇነቶ፤ 

  

ሕትተኒ ሎ ኣነ፣ ነዓይ ተሓሳሰበኒ፣ 

ብሱሩ’ዉን ኩሇመናይ ሰሓየኒ፣ በሊዕሊዕ በሇኒ፣ 

ነዘ ረዙን ሕቶ ኣልዒሇ’ዉን ክሓትት ገዯዯኒ፣ 

 ተጋግየዮ ከይመስሇኩም ንሃመማ ወይከ ንህቢ ነይመስሇኒ ፇፂሙ፣ 

 ሃመም እናበሇ ዶ ይሪኦ ኣየሇኹን ኡሽ ኢልካዮ እኳ ይሰምዕ ብሱሩ ፀሚሙ፣ 

 ንንህቢ’ዉን ኣይስሕቶን ፈለጥ እዩ ካብ ቀዯሙ፤  
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እቱ ፀገመሇይ ኣነ ክነግረኩም ንስኻትኩም እንታይ ከምእትብለ እኳ እንድዒ፣  

ሃመማ ከይብሎ ኣይኮነን ናይ ሃመማ ርኢ፣  

ንህቢ ከይብሎ ድማ ወይከ ኣርሒቑ ይርኢ፤ 

 ንሱ እዩ ዚርበኒ ሎ እቱ ንህቢ ኣድጊ፣ 

 ኩለ ነገሩ ቃሕ ይብል ብሱሩ’ዉን ይተባሃጊ፣ 

 ዯቂሱ ከሪሙስ ዯቂሱ ዜሓጊ፤ 

እናንፀርፀረ ዜነብር ኵነታት እናሃሇወ ምቹዊ፣ 

ሃሩር ነይፃወር፣ ኣብ እዋን ቁሪ’ዉን እቶን ተሰኽቲቱ ዜፅሎ ሓዊ፣  

ክፇሉ ይከኣሇ እቱ ሕለፍ እዋን ካብ’ቱ ህለዊ፤ 

 ሓተትኩ ዯኣ እምበር ይፇሇጥኩ መሲሇ፣ 

 ሃመማ ዜጋገ እንታይ ኮይነ ኢሇ፣ 

 ንህቢ’ዉን ኵለ ተዓዙቡዎ እዩ ከምዜኾነ ከመይ ዜበሇ፤ 

ተዋህሉለ ምስ ፀንሐ ናይ ነዊሕ እዋን ሕራነ፣ 

እቱ ሓቂ ይገሃድ ኣሎ እዩ ሎሚስ ከም’ቱ ዜሰማዕናዮ ሇማቕነ፣ 

ይፍሇያ ኣሎ ኢሇሞ እቱ ኣብ’ቱ ምቁር ዕምባባ ዜዉዕል ካብ’ቱ መዋዕልቲ ዕነ፤ 

 እወ፤ ኣንታ በዓል ግልግሇ ብሰማይ ትነፍር፣ 

 እንታይ ቆሪፁኒ ኢልካ ኢኻ ኣንጊህኻ ይትወፍር፣ 

 ከም’ቶም ካልኦት ኣናህብ ኣብ ቆፎኻ ዓሲልካ ይትዕንግሇና መዓር፤ 

እንተየሇ እማ ወይከ ምሕረት የሊን ሇማቕነ፣  

ኮስቲርና ክንጉሕፇካ ኢና ካብ’ቱ ሇኻዮ ዕነ፣ 

ንህቢ ኣድጊ ምዃንካ ፇሉጥናን ኣፍሉጥናን ምስ ሃመማ ክንሓዉሰካ፤ 

 ምረፅ ሓዱኣ ጊዛ እንተይመሰየ፣  

እወ ገና ብእዋኑ ነምዕር ሇይቲን ቀትሪን ንጉየ፣ 

 ኣይንተዓሻሾ ዯኣ መዓር ፅቡቕ ጣዕሚ ኣሇዎ ካብ ናይ ሽኮር ዜተፇልየ፤ 

ክሊ ኣይተፅመና፤ ኣይንፅመምን ዯጊም፣ 

መዓዜ ጠፉኡና ሃንቀሊ እዘ ሃማም፣ 

ክንፇሉ እናኸኣልና ኣብ ድሕሪ ቤት ትሞስሙስ ካብ’ቱ ኣርሒቑ ዜሃምም፤ 

 እወ፤ ንገረና ብዕሉ ንህቢ ዱኻስ ሃመማ፣ 

 ንገረኒ እስቲ ንምንታይ ኢኻ ዯምበርበር ትብል መዓዜ እዩ ጀሚሩካ ህማ፣ 

 ድሕር በሇሇይ፤ ኣይተድንቍረኒ ብይዯልዮ ድምፂ ንእዜነይ ኣይተፅምማ፤ 

ብሱሩ እዉን ኵለ ክፇልጦ ሇዎ ሓቂ፣ 

ክመሐ እዩ ሇዎ ናይ ሰሊምና ዓንቂ፣ 

ዕዉረ፣ ዕንዜረ ይኹን ንህቢ ኣድጊ ኵሎም ክጓሓፈ እዮም ኩለ ንክብል ድንቂ፤   
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ኣንታ በዓል ግልግሇ ሰማይ ሰማይ ትነፍር፣  

ብዕሉ ኣስተብህል መዋፍርካ ኣነፅር፣ 

ኣንዊሕኻ ኣምት ይሃልኻ ናይ ሕሉና መነፅር፣ እወ ከም’ቱ ንቡር፤ 

 ኩን ንህቢ፣ ዕምበባታት ማፂኻ ምቁር መዓር ኣምዕር፤ 

እንተየሇ እንተስ ንህቢ ኣድጊ ኢኻ ምህርትኻ ካብ ዕረ ዜመረረ፣  

ወይ ሃመማ ሰነ እቱ ዕዉረ፣  

ወይ ሃመማ መስከረም እቱ ዕንዜረ፣ 

ኵሎም ሓዯ እዮም ነቱ ፁሩይ እናርሱሑ ዜዉዕለ በቢ ብረ፤ 

 ነጊረ ኣሇኹ ንሳ እያ ቃሇይ ዯጊም፣ 

 እንታይ ኣሇኒ ዯኣ ብኣኻትኩም ሕምም፣ 

 ሕሩመይ መልሓሰይ ከይቅይር ወይ’ዉን ከየዲግም፤ 

ንህቢ ዱኻ ሃመማ ንገረኒ ሓዱኡ፣ 

ቃንዚይ ነክዩ ክሪኦ እቱ መርነይ ሃዱኡ፣ 

ፍሇ ዯኣ ክትኮን ኣይትፅዓር ክልቲኡ፤ 

 እዋን እንተይፇሇኻ ምሸት ይኹን ጊሓት፣ 

ወይ ሃመማ ኢኻ ተኣሉኽካ ትዉዕል ኣብ ርስሓት፣ 

 ሎሚ ፅባሕ ትዕሪ እንተተበሃልካ’ዉን ሸተት መተት ንድሕሪት፤ 

እንተዯሉኻ ድማ ክቕበሇካ ብኽብሪ፣ 

ኵነሇይ እንዶ ንህቢ እቱ ሩሑቕ ተወርዋሪ፣ 

ዕምበባታት ማፅዩ፤ መዓር ተበርባሪ፤ 

 ክፇልጥ ዯልየ ኣሇኹ ሓዱኡ፣ 

 ክፇልጥ ስሇዜዯሇኹ ብጊዛኡ፣ 

 ሸቐልቀል ጠፉኡ ልበይ ክነብር ሃዱኡ፤ 

ጢዜ . . . ጢዜ እናበልካ እዜነይ ኣይተፅምማ፣ 

መዓዜ እዜነይ ጥራሕ ብሰንክኻ ከይጅምሮ ዓይነይ’ዉን ህማ፣ 

ጨኪነ ክዉስንስ፤ መኒኻ ንስኻ ንገረኒ እማ፣  

ዯጊምስ ይፅረየሇይ መረባይ ክትኮን ከም ቀዯማ፣   

ብዕሉ ዯኣ ተፇሇጥ፣ ንህቢ ዱኻስ ሃመማ?   

  

   

  

  

  


