
የሆሄ የሥነ ጽሁፍ ሽልማት የ2008 ዓ.ም ሇውድድር የቀረቡ መጻህፍት  

ሆሄ የሥነ ጽሑፍ ሽሌማት  ኖርዝ ኢስት ኢቨንትስ፣ አዲስ አበባ የኒቨርሲቲ እና ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቤተመዛግብት እና ቤተመጻሕፍት ኤጀንሲ 

በመተባበር የሚያዘጋጁት አመታዊ የስነ ጽሁፍ ሽሌማት ፕሮግራም ነው፡፡ የንባብ ባህሌ እና ስነ ጽሁፍ በህብረተሰቡ እና በሚዲያዎች ዘንድ የመወያያ 

አጀንዳ እንዲሆን ማስቻሌ በዚህም የማንበብ ባህሌ በሀገሪቱ እንዲስፋፋ ማድረግ፣ በየአመቱ የሊቀ ስራ ሇሚያበረክቱ ዯራሲያን እና ፀሀፍት እውቅና 

መስጠት እንዲሁም የሌጆች ንባብ ሊይ የተሇየ ድጋፍ ማድረግ የሆሄ የስነ ጽሁፍ ሽሌማት አሊማዎች ናቸው፡፡ በ2008 ዓ.ም ውስጥ የታተሙ የረጅም 

ሌብ ወሇድ፣ ግጥም እና የሌጆች መጻሕፍት በዚህ አመት የሚካሄዯው የሽሌማት ዝግጅት ዘርፎች ሲሆኑ ሇሽሌማት ዝግጅቱ የተመዘገቡት መጻህፍት 
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የረጅም ልብ ወሇድ መጻህፍት ዘርፍ ዕጩዎች 
 

ተራ ቁ.    የመጽሐፉ ርዕስ      ዯራሲ 

1 ዛንጀር ትዝታ ተፈራ 

2 ተፈናቃይ ፍቅር እታሇም እሸቴ 

3 ኣዙሪት ነጋሪ ዘበርቲ 

4 የሱፍ አበባ ሀብታሙ አሇባቸው 

5 ውስብሳቤ ያሇው አክሉለ 

6 ጋሙድ ሙለጌታ ጉዯታ 

7 የጨረቃ ጥሊ አስራት ከበዯ 

8 የዘመን አሻራ ፋንታዬ እሸቱ ወ/ሥሊላ 

9 ጎቲም ሲሞን ያየሰው ሽመሌስ 

10 ያሌበራ ብርሃን እንዳሌካቸው ወሰን 

11 ዝጎራ አሇማየሁ ዋሴ (ዶ/ር) 

12 የምርኮ አገር እውነት ሚካኤሌ ሽፈራው 

13 ከኒያ ሌጆች ጋር ፋሲካ መሇሰ 

14 ኢምንት ዕድሌ አብይ በሊይነህ 

15 ሽርብትን አዘርግ 

16 ውስበት ማህላት አዲስ 

17 ጉጉት ኤሌያስ ማሞ/ውባየሁ 

18 መጽሐፉ ሰብሇወንጌሌ ፀጋ 

19 የዓሳ እራት ሰሊማዊት አበባየሁ 

20 የስንብት ቀሇማት አዳም ረታ 

21 ያሌተቋጨ ጉዞ አመሌማሌ ዯምሰው አንዳርጌ 

22 ሰቆቃው ኤርሚያስ ኤርሚያስ ካሳሁን 

23 የፍቅር ዯረሰኝ አቤሌ ወርቁ  

የልጆች መጻህፍት ዘርፍ ዕጩዎች 
 
ተራ 
ቁ. 

   የመጽሐፉ ርዕስ      ዯራሲ 

1 የቤዛ ቡችሊ አስረስ በቀሇ 

2 የቡልና የሲሊ ፍቅር ትክክሌ ገና 

3 ዋናተኛዋ ሶሉያና አስረስ በቀሇ 

4 የኢትዮጵያ ተረቶች እንዳሇ ጌንቦ 

5 የዜብራ ተረቶች ቁጥር 1 እማማ ውዳኣሊት ገዳሙ 

6 የአይጦችና የድመቶች ሰርግ ታሇጌታ ይመር  

7 ሞራሌ ተረክ አገኘሁ አዳነ 

8 ከተሜውና ባሊገሩ አይጥ እና 
ላልች ተረቶች 

አብርሀም ይሌማ 

የግጥም መጻህፍት ዘርፍ ዕጩዎች 
ተራ 
ቁ. 

   የመጽሐፉ ርዕስ      ዯራሲ 

1 የካፊያ ምች ተፈሪ ዓሇሙ 

2 እንባና አሞላ ቤተሌሄም ኒቆዲሞስ 

3 ቀሇም ሰው አምሊክ ዩሃንስ ኃብተማርያም 

4 ኑ ግድግዳ እናፍርስ ኤፍሬም ስዩም 

5 ፍርድ እና እርድ አበረ አያላው 

6 መርቂኝ ሰናይት ሙለጌታ 

7 ጡዘት ፋሲሌ ተካሌኝ አዯሬ 

8 ምክረ ሰይጣን ታሪኩ ከበዯ 

9 ጥበብ ተቀዳ ባት ስነጊዮርጊስ ከበዯ 

10 የብርሃን ሰበዞች ዮሐንስ ሞሊ 

11 ቢረፍድም አሌመሸም ሐብታሙ ከታ 

12 ሇባሇቅኔው ቅኔ አጣሁሇት ኤፍሬም መኮንን 

13 በዘመን ጥሊ ሥር ፍፁም አማረ 

14 የጉም ድንኳን አስቴር አስቻሇው 

15 የተስፋ ክትባት በድለ ዋቅጅራ 

16 እንቅሌፍ እና ሴት በሊይ በቀሇ ወያ 

17 ያድንቅሽ ዳንኤሌ ወ/ጻዲቅ (ወርቅነሽ) 

18 ወፎች ጠርጥረውት ዯጉ ዝናቤ 

19 ውሇዳት ኤሌያስ ቦጋሇ 

20 ቋንቋ ነው ፋሲካ አሇባቸው ውብሸት 

21 የግዞት ዓሇም ፍስሃ ተክለ 

22 መሞትህን አሊምንም (ጠያይም 
ስንኞች) 

ጌዲዮን አሰፋ 

23 የራስ ዕዳ ገዛኸኝ ታዯሰ 

24 መንገድ ሄኖክ ስጦታው 

26 የታመመ ፍቅር ክንዴነህ ታመነ 

27 ሽሽት መብራት መሐመድ 

28 የዓሳ እራት ሰሊማዊት አሇማየሁ 

29 ጫፍ ሊይ. . .! ሻምኑ ቶልሳ 

30 ሐጢሾ ታዬ አስፋው 

31 መተው ጥበብ ተስፋዬ ሰሇሞን 

32 የጎዯለ ገፆች ትዕግስት ማሞ ብርሃኔ 

33 የዘመን ንቅሳት ይሌፋ ሸዋ መንግስቴ 

34 መናኝ ህሌምና ሳቅ ዘሃራ ሰዒድ 

35 እግዜር እንቆቅሌህ ዘራሰብ ሳጌጥ 

36 የፍቅር ምርቃት አህመድ አብድራህማን 

37 ያሌበራ ብርሀን እንዳሌካቸው መኮነን 

38 ሀሰሳና ፍካት ተስፋየ ወርቅነህ 

39 አካሌ እና ጥሊ ምንዋጋው ተመስገን 

http://www.hoheawards.com/

