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ሃየ’ታ…ኣሰርና…ንኸሱ…ንደሓር ከይትምለሱ !! 

(ብምኽንያት መበል 28 ዓመት መዓልቲ ሰማእታት ዝተዳለወ ወግዓዊ ፅሑፍ---ብፀጋይ ሓድሽ) 

ንሕና ኢና ንሕና…እቶም እንትቕድም ንዓማፂ ፀላኢ ክንፀራርግ…ደሓር ምስተፀረገ እውን…ኣብ 

ምድሓን ዝበረሰት ዓዲ ከይተለገምና እንተየዝበልና ኣብ እምነትና ነኺስና ዝተዋደቕና…እቶም 

ጉርዲ ዘይለግበና… ብዓሰርተታት ኣሻሓት እንቑፀር ሰማእታት እምበር…ካብ ዘለናዮ ቦታ 

ፀጥታ…ንዓኹም ነቶም ህሉዋት…እንተፅባሕ ትስዕቡና..ስምዑና ሓንቲ ብሓንቲ እኒሀና…ረዚን 

መልእኽቲ!! 

ንሕና  ንሕና’ማ..ደቂ እቶም.. 

  ሓወልቲ ነገስታት፣መቓብራትን ኣብያተ መንግስትን፣ 

 ብቕዶምን ኣሰራርሐኦምን ሕዚ ክንደግሞም ዘፀግሙልና ውቅር ኣብያተ ክርስትያናት፣ 

 ሓፂን ኣምኪኽካ ዝተፈላለዩ ነገራት ምስራሕ፣ 

 ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ኢደ-ጥበባትን ሸኽላን፣ 

 ኣልማዝ፣ዕንቊን ስኒ ሓርማዝን ናብ ገይፅታት ብምልዋጥ ዝግበሩ ዝነበሩ ስራሕቲ፣ 

 ዝተፈላለዩ መጋየፂታትን መመላኺዒታትን፣ 

 ናይ’ቲ ዘበን ኣፅዋር ኲናት ባዕልኻ ሰሪሕኻ ምዕጣቕ፣ 

 ሓራምዝ ኣላሚድካ ጃልባታት ሰሪሕኻ ባሕሪ ናይ ምስጋር ጥበብ፣ 

 መስኖታትን ግድባትን ሰሪሕኻ ሕርሻ ናይ ምክያድ ጥበብ፣ 

 ቆርበት ፍሒቕካን ቀለም ኣቃሚምካን ዘበን ዘየብርሶም መፃሕፍቲ ናይ ምድራስን 

ምፅሓፍን ክእለት፣ 

 ወታደራዊ ቅርፂ ዘለዎ ውዳበ ፈጢርካ ባዕልኻ ንባዕልኻ ናይ ምክልኻልን ብናፅነት ናይ 

ምንባርን ፍልጠት፣ 

 ክዳን ኣሊምካን ጠሊፍካን ብምስፋይ ብዝተፈላለየ ኣገባባት ምጥቃምን ምግያፅን፣ 

 መግብኻ ናይ ምብሳልን ናይ ምዕቛርን ካልኦትን ኣዝዮም ብዙሓት ኣሕፂርካ ክትገልፆም 

ዝኸብዱ ምህዞታት ጥበብ፣ 

 ዝማሀዙ፣ ደቂ እቶም ኩለመዳያዊ ጥበብ ዝተዓደሎም  ኣክሱማውያን ወለዲ፡፡ 

ንሕና እምበር ደቂ እቶም ኣብ መበል 18 ዓመተ ዓለም (ምዕተ ዓለም)” ኣብ ዘዝተሸምናሉ ዓድና 

ብነፃነት ነመሓድር፣ዝኾነ ይኹን ንጉስ ዶብ፣ባሕሪ፣ዓርሞ እማቱ ጥሒሱ ኣይግዛእ” ናይ ዝበሉ 



2 
 

ሊቃውንቲ ዘርኢ፡፡ …ቅድሚ ወለድና ነዚ ስልጡን ኣባህላ ካብ ዘረባ ሓሊፋ ኣብ ፅሑፍ ኣስፊራ 

ዝተግበረት ሃገር ኣይትህሉን እሞ… ካብ’ዚኦም ምፍጣርና ከም ዕድሎት ንቖፅሮ፡፡ 

“ ጥንቲ ኣብ ዓለምና ክልተ መንግስታት ነበሩ፡፡ መንግስታት ኢትዮጵያን ሮማን፡፡ ካብ 

ኢየሩሳሌም ክሳብ ፍርቂ ሮማ ግዝኣት ሮማ፣ካብ ፍርቂ ኢየሩሳሌም ክሳብ ሃገራት ዓረብን ህንድን 

ድማ ግዝኣት ሃገረ ኢትዮጵያ ነበረ፡፡”  

ዝብል ደሚቕ ክቡር ታሪኽ ዘፅሓፉ ብጥዋፍን ሽምዓን ዘይኮነስ…ብንዋትን ጥሪትን ዘይትመን 

ክብሪ ንህቦም ንወለድና!!... ክቡራት ወለድና ኣተሓሳስባኹም ዘበናት ተሳጊሩ ኣብ መንበረ ሸውዓተ 

ሰማያት ብልዑል ክብሪ ተወጢሑ፣ኣብ ሓንጎልና ተሃቲሙ ከም ዘሎ ዓው ኢልና ኣብ ኣደባባይ 

መስኪርና ዝተቓለስና ዝተዃሻሕና ኢና እኮ…ኣለልዩና’ባ፡፡ 

ንሕና’ማ ወረስቲ ቃልን ተግባርን እቶም  

 መስተንክራውያን ሓወልታት ኣክሱም፣ ላሊበላ ዝሃነፁ፣ 

 ብሕታዊ መለለይኦም ዝኾነ ስርዓተ ንግስና፣ ቅዲ ስነ-ህንፃ ኣውጢኖም  ናይ ዝተግበሩ፣ 

 ካብ ዓለምና ጎሊሆም ዝእልለይሉ ፊደል፣ቋንቋ  ናይ ዝመሃዙ፣ 

ኢና፡፡ ንሶም… እንተዘይህልዉ…ንሕና ተፈጢርና … ኣብ ዘጣየሽዎን ዘጠዓጣዕዎን…መረባ ታሪኽ 

ስልጣነን ዓሲልና…ኣሰሮም ነኺስና ሃገር፣ኣህጉርን ዓለምን ዝግረመሉ ክብርን ሞጎስን ክነውርስ’ዶ 

ነይርና ኢና?፡፡ ኣይነውርስን ከመይ ኣቢልና…ዘይነበረ’ዶ ክንገብር፡፡  

ኣንቱም ተካእትና ስምዑና’ባ ፅን ኢልኩም ብተመስጦን ብውነን እማ ኣድምፁና…ታሪኽ እኮ ካብ 

ዝተሓተ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ካብ ዝሓመቐ ናብ ዝተመሓየሸ መነባቡሮ ዝወስድ መሳልል እዩ፡፡ ሓደ 

ሓደ ታሪኻዊ ፍፃመታት ዓንቢቦም እንተየፍረዩ ይተርፉ፡፡ ታሪኻዊ መስተንክራዊ ፍፃመ ወለድና 

ግን ይገርም!!...ሓድጎም  ፅብፅባሕ ይዕምብብ ይፈሪ፣…ይዝራእ…ድማ ሰሲኑ…ይፈሪ፣ ብርኩትን 

ዘይነፅፍን መኣዲ ይፈጥር፡፡ እዚ ፍናን ኮይኑና በሊሕና…ምእንታን ዓሰርተታት ኣሻሓት በላሕቲ 

ክስስኑ እኮ ኢና በይዛ ኾይንና፡፡ ወይለይ እምበር እምበር …ናይ’ታ ኣብ ሂወት ሓንቲ ጊዜ ጥራሕ 

ተራእያ እትጠፍእ ሂወት ትርጉም ደማ ጠፊኡና፡፡ ግንከ …ንውልቅና’ዶ ንንበር…ወይስ ኣብ ልቦና 

ሚሊዮናት…ዘይስበር መንበር ንትከል’ ኢልና መሪፅና..የለን ‘ኣብ ልቦና ብዙሓት ዳኣ ንንገስ’ ኮይኑ 

ምርጫና…ዘይትትካእ ሂወትና ምእንታኹም ኣወፈና፡፡ እሀ…ንሰማማዕ’ዶ ኣለና፡፡ ግድን’ዩ 

እምበር..ንኸይንሰማማዕ ዘይኮነስ…ንኽንሰማማዕ እንዶ…ብጓሓቱ ዝተመሓሓልና፡፡  
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ፈጠርትና…ወለድና’ኮ “ ኢትዮጵያ ካብ ሓደ ክሳብ ሓሙሽተ ዓ.ም ሃብታምን ኣብ ተርታ ሓያላት 

ሃገራት ዓለምን ትስራዕን ነይራ፣ ድሕሪ ሓደ ሽሕ ዓመታት ግን ቅድምናኣ ተመንጢላ ነዚ 

ኣስተውዒሉ ‘ ኢትዮጵያውያን ንዝረሰዐቶም ዓለም ረሲዖም ንሓደ ሽሕ ዓመታት ሃሪሶም’ ዝብል 

ታሪኻዊ ምስክር እንግሊዛዊ ፀሓፊ ዝለወጡ…ጥንታዊ ስልጣነና ናብ ንቡር ዝምለሰሉ ፅኑዕ ሃዲድ 

ዘመቻቸው ዘይመኩ ኣውራቕ’ዮም!! እዚ ተረዲእና…ፅኑዕ እምነት ወለድና ተቐኒትና…ስጋ ንሓፂን 

ገጢምና ዝሰዓርና እንዲና!! 

ታሪኽ ዋንኡ ህዝቢ ኾይኑ ፅሟቕ ውፅኢት ወለዶታት ብቕብብል ዝሰርሕዎ፣ዝነብርዎን ዝቃለስዎን 

እዩ፡፡ ነብሲ ወከፍ ወለዶ ቅድሚኡ ናይ ዝነበረ ሕብረት ጥሪትን መሰልን ኣለልዩ ናብ ተካኢኡ 

ዘስግሮ ዘይድህሰስን ዝድህሰስን ሓድጊ እዩ፡፡ ታሪኽ ተተካኢ ካብ ቅድሚኡ ዝተረከቦን ዝወሰኾን 

ሓዊሱ ዘዘንትዎ ፀብፃብ እዩ፡፡ ታሪኽ ካብ ደቂ-ሰብ ወፃኢ ክስራሕ ኣይኽእልን፡፡ እሞ እምበኣር 

ኣቶም ብዝሰርሕዎን ዝነበሮምን ዘሕብን ጥንታዊ ምዕባለን ታሪኽን ካብ ኣፍሪካዊት ሞሮኮ ክሳብ 

ኤስያዊት  ዓዲ ኢንድራ ጋንዲ ዝኾነት ህንዲ ኣሰሮም ዘንበሩ ወለድና ቃሎም ተዘንጊዑ 

“መፋጥርቲ ቐዳሞት መዋግዕቲ ዳሕረዎት” ምዃኖም መዓንጣና በቲኹና ኢና..ፍትሓዊ 

ቃልሲ…ወሊዕና…ብኹርዓት መባእ ርትዓዊ ቃልሲ ዝኾንና፡፡ 

ወለድና ዝመሰስዎ ኒሕን ሓቦን ሰኒቕና እኮ ኢና ኣብ መበል 20 ክፍለ ዘበን ሳይንስ ብዝሰረፆም 

ደቆም ተረጋጊፁ…ዓድና ብውፅኢታት ምርምር ድንቅነሽን /ሉሲ/ ሰላምን ሰፈር ሸውዓተ ቢሊዮን 

ኣህዛብ ዓለም ምዃና ምግሃዱ፣ ኣብ ዘለናዮ ፍፁም ፀጥታ ዝዓሰሎ ሰፈርና ኮይንና እንትንሰምዖ 

“ኣንታ ነዚ ጀግናን ሕቡንን ህዝብስ ደጋጊምካ እንተተስወአሉ” እትብል ዘረባና ደጋጊማ ውን 

ትብለና፡፡ ሕዚ እውን  ኣብ ቦታኣ ዘላ ኮይና ትስመዐና፡፡  

እቲ ቅድሚ ሸውዓተ ሚእቲ ዓመታት ብ1300 ዓ.ም ተወሊዱ፣ትምህርቲ ሃይማኖትን ፍልስፍናን 

ኣንተርቲሩ ተረዲኡ፡፡ ጥንታውያን ሮማውያን ንዝማረኹዎም መወዳደሪ ብዘይርከቦ ኣረመንያዊ 

ተግባር ሬሳ ምውታት ኣሸኪሞም እንትኹኩብዎም….ፈላስፋ እስቲፋኖስ ብዛዕባ ሰላም፣ ዕቤት፣ 

ማዕርነትን ደቂ-ሰብ ይሰብኽ ምንባሩ ንፈልጥ፡፡ እንተኾነ ኣብ’ታ ብኣኻውሕ እምባታትን ኣድዋርን 

ኣብ ዝተኸበበት ቁሸቱ ኮይኑ ዝዛረቦ ዝነበረ መድሕን ህዝብታት ሃገሩ፣ኣህጉሩን ዓለምን ሰሚዐን 

ተግቢረን ዘይተጠቐማሉ ምዃነን የሕዝነና?! ብፍላጥ ድዩ ብዘይፍላጥ እዝኒ ሓርማዝ ሂበንኦ እዝጊ 

ዋንኡ፡፡ እንተይሰምዖኦ ተሪፈን ብዕንደራ ወዲኒታት ዝኸሰርኦ ብገንዘብ ዘይትመን ሂወትን ንዋትን 

ጥሪትን እንትንሓስቦ የሕዝነና የጉህየና፡፡ ብለባማትን ምሁራትን ወለድና ኣብ መሬትና 

ዘይምፍፃሙ ድማ የሐጉሰና፡፡ ንሕናስ ኣሰሮም ነኺስና ቃልሲ እንተነካይድ መዓዝ ዓዘራ 

ፈፂምና…እቱይ ምንታይስ ደቂ ቅዱሳን… ርኹሳን ስለዘይኮንና፡፡ 
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ንሕና’ኮ ፍንጫሕ መሰንገል ፍልጠት ሃይማኖትን ዓለም ናይ ዝተሰወጦ ሊቅ ፈላስፋ እስቲፋኖስ፣ 

ናይ’ቱ 

      ● መሃዚ ፍሉይ መቐረት ዘለዎ ኣራንሺ፣ 

 ሃይማኖታዊ ስርዓት ኣብ መንግስቲ፣ መንግስታዊ ስርዓት ኣብ ሃይማኖት ኢድ ኣእታውነት 

ኣይሃሉ፣ 

 ሓረስታይ ሓሪሱ ኣለሳሊሱ ኣደፋሪሱ፣ዘሪኡ፣ፅህዩ ፃዒዱ ኣዕዊዱ ጫሊዉ ካብ ዘምሃሮ 

ምህርቱ ሲሶ ንቐዳሳይ፣ሲሶ ንወዳሳይ፣ሲሶ ንሓራሳይ እናተብሃለ ክምንዛዕ የብሉን፣ 

 ጥንቆላን ኣጉል እምነትን ወጊድ፣ 

 ብሰንሰለት ሰላም ተኣሳሲርኩም ብሓደ ልብን ነፍስን ንበሩ፣ 

ኢሉ ብምምሃሩ ጥዑይ እናሃለወ ዘይጥዑይ፣ ምሁር እናሃለወ መሃይም፣ መልኣክ እናሃለወ ሰይጣን 

ተቖፂሩ ፈላጥን ፈላስፋን ብምዃኑ ጥራሕ ባዕሉን ሰዓብቱን ከም ኣረይ ምድሪ ዝተቐጥቀጠ መሪሕ 

ለውጢ  ሊቅ ፈላስፋ እስቲፋኖስ  በይዛና መስዋእቲ ምኽፋሉ ስለእንርዳእ ኢና…ድሕሪ ሸውዓተ 

ክፍለ ዘበን ፀበባ ከይሕርበተና መሃንዲሳት ለውጢ ንምዃን “ኣብ ባዕልኻ ክበፅሕ ዘይተደልዮ…ኣብ 

ካልኦት ኣይትፈፅሞ” ዝብል ቃል ብቓል ወይ እውን ልዕሊ እቲ ቓል ንምትግባር ናብ በረኻታት 

ደደቢት ዝመረሽና  ፡፡ 

ናሕና ናይ’ቲ ኣብ ሓምሻይ ክፍለ ዘበን ቅድሚ እኒ ቤትሆቨንን ሞዛርትን ንዓለም መንፈሳዊ 

መግቢ ዝኸውን ቅኒት ሙዚቃ፣ግእዝ፣ዕዝል፣ኣራራይ፣ናይ ዝመሃዘ ሊቀ-ሊቃውንቲ ቅዱስ ያሬድ 

ዘርኢ፣ ኣብ’ቲ ዓለም ብመሳምዕ ቴክኖሎጂ ሓንቲ ኣብ ዘይኮነትሉ መዋእል ካብ 

ሊቃውንቲ፣መሃዝቲ፣ዶጎስቲ ዝቐሰሞ ፍልጠት መሊሱ ኣብሊሑ፣ስምዒ ዓለም 

- ሓለቓኺ ሓደ ፈጣሪ’ዩ፣እዚ ድማ ንኹሉ ነገር ዝፈጠረ እዩ፣ 

- ደቂ ሓንቲ ሃገር ብስመ ሃይማኖት ክጎጃጀሉን ክባኣሱን ስልጣነ ኣይኮነን’ሞ ነውሪ እዩ፣ 

- ብኣምሳለ ፈጣሪ ዝተፈጠረ ኩሉ ሰብ ማዕረ እዩ፣ 

- ሰብ ብሂወት ንኽነብር ሕግን ስርዓትን የድልዮ፣ 

- ሰብ መፅዓን ደው ዘብል ሓንጎል ተዓዲሉዎ እዩ’ሞ ክሓስብ ክመራመር ኣለዎ፣ 

ፆታዊ ልዕለ ትሕትነት ወጊድ፣ደቂ-ኣንስትዮ ብደቂ ተባዕትዮ ክብደላ የብለንን፣ኢሉ ኣብ ከባቢታት 

መፋርቕ ካልኣይ ሚሊኔየም ወለላ ፍልስፍንኡ ናይ ዘውሓዘ ዘርኣያዕቆብ ተካእቲ ምዃንና፣ ኣብ’ቲ 

ጊዜ ሐርነታዊ ተጋድሎና ንፃትኳ ዘንጊዕናን ረሲዕናን ከምዘይንፈልጥ ብልበምልኣት ንምሕል!! 
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ናይቶም ትንግርቶም ተነጊሩ ዘይውዳእ፣መሰረት ስልጣነ እዛ ሃገር ናይ ዝኾኑ ሓወልትታት፣እሞ 

ድማ ደቂ እቶም ሓንፀፅቲ ሕጊ፣በላሕቲ ክኢላታት ስነ-ፅሑፍ፣ሰኣልቲ፣ጠቢባን ስነ-ህንፃ ፈላስፋታት 

ስነ-ሓሳብ፣ጀጋኑ ተዋጋእቲ መርከብ ዘፈረዩላ ኣክሱም ፣ኣክሱማውያን ወለድና ብሓይሎምን 

ብልሖምን ተሰማዕነቶም ኣብቶም ቅድሚ ክፍለዘበናት ዝፍርሑ ዝነበሩ መንግስታት ፋርስ፣ሮማን 

ቻይናን ዝስርዑ ምንባሮም ግዲ እንፈልጥ ኮይንናስ፣ናይ ባዕልና መፍለዪ ፊደላት፣ቅርፃ-

ቅርፂ፣ስእልን ስነ-ፅሑፍን ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ኪነ-ጥበብ እንውንን ተንቀሳቐስቲ ሓድጊ ምዃንና 

ስለዝረደአና… “ ሃሩር ፀሓይ ነዳድ፣ ህቦብላ ማይ በረድ” ከየሰኮነና ተዋዲቕና ክቡር መስዋእቲ 

ከፊልና… ንድቕድቕ ፀልማት ብብርሃን ዝሰዓርና!! እምበርከ ንረዳዳእ’ዶ ኣለና…ሃየ’ባ ሕሉፍ 

ረሲዕኹም…ሓንቲ መዓልቲ’ኳ ካብ መስመር ቃልሲ ከይተልግሱ ተካእትና፡፡ 

ካልኣይ መካ መዲና እስልምና ምዃኑ ዓለም ብዓለሙ ዝመስከረሉ መስጊድ ኣልነጃሺ ኣብ ከርሲ 

ዓድና ዝርከብን፣በዚ ድማ ንሕና ንፕላኔትና ኣብነት ምክእኣልን ምክብባርን ሃይማኖት ምዃንና 

ከነምህር ዘኽእል ብቕዓትን ጭቡጥ ተሞኩሮን ናትና ምዃኑ ኣብ መድረኻት ዓለም ኣንዳዕዲዕኹም 

ምዝራብ  ምእንታን ክትክእሉ እኮ ኢና ክቡር መስዋእቲ ከፊልና…እምበርከ ሒዙኮምዎ’ዶ 

ኣለኹም ጥቅው ሞጎትና…ሃየ’ባ ከይተጉህዩና!!፡፡ 

 ዓለም ንግሪካዊ ሶቅራጦስ ናእዳኣ ዓብዪ’ዩ፣ግን ድማ ልዕሊ ግሪካዊ ሶቅራጦስ ኣዕሚቑ 

ዝተፈላሰፈ ዘርዓያዕቆብ እዩ፣ 

 ሞዛርትን ቤትሆቨንን ብብርኪ ዓለም ከፈር ታሪኻት ዝተነግረሎም ሙዚቀኛታት እዮም፣ግን 

ፍፁም ፍፁም ልዕሊ ኣቲ ኣብ ሻድሻይ ክፍለ ዘበን ቅኒታት ሙዚቃ ዝመሃዘ ሊቀሊቃውንቲ 

ቅዱስ ያሬድ ክስርዑ ከመይ ኣቢሎም? 

 ሊዮናርዶ ዳቪንቺ ርግፅ’ዩ ንሞናሊዛ ስኢሉ ኣብ መድረኻት ዓለም “ኣያታናኻ ኣየ ኣኻእሎ 

“ ተባሂሉ ተሞጒሱ እዩ፡፡ይኹን እምበር ነቶም ናይ ባዕሎም ሕብርታት ኣቃሚሞም 

ዝስእሉ ጥንታውያን ኣኩሱማውያን ወለድና “ይበልፆም እዩ” ኢሉ ዝዛረብን ዘእመን 

መርትዖ ዘቕርብን መን’ዩ? 

 ሮማዊ ቅዲ ህንፃ “ ኣጀብ” ዘብል ግርም እዩ፣ንጥንታዊ ቅዲ ህንፃ ኣክሱማውያን ይበልፅ 

ኢላ ዓለም ክትምስክር ግን ታሪኽ ከመይ ኣቢሉ ይፈቕደላ? 

 መሳርሒታት ሙዚቃ ፕያኖ፣ጊታር፣ሳክስፎን ርግፅ’ዩ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዓለም ተባፂሐን፣ 

ብቕድምና ታሪኽ ግን ከመይ ኣቢለን ቅድሚ ጭራ፣ ክራር፣ እምቢልታ፣ መለኸት፣ በገና፣ 

ዲቢ፣ዕንድርፋፃ ክስርዓ? 
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ዝብል ዘእምን ጭብጢ ሒዝና ኣብ መድረኻት ዓለም ‘ብደቂ ብሪታንያ፣ ጣልያን፣ 

ኣውስትራልያ፣ ቫቲካንን ስዊድንን ኣብ ከባቢታት 1889 ዓ.ም ዝተወሰዱ ልዕሊ 5 ሽሕ 

መፃሕፍቲ ብራናና ይመለሱልና’ ኢልና  ጥቅው ሞጎት  ክትሙጉቱን ክትረትዑን እኮ ኢና 

ካዕዎ ምዕሮ ንእስነትና ኣሀጒርና…እኒሄኹም’ዶ’ባ  ምሳና…ምስ ዕላማና፡፡ ርግፅ’ዩ ቃልና ቃልኩም 

ኮይኑ ድሕሪ ስደት ልዕሊ ፍርቂ ክፍለ ዘበን ሓወልቲ ኣክሱም ናብ ንቡር ቦቱኡ መሊስኩም፡፡ 

እምኒ ዘይኮንኩምስ ክብርና ኢኹም መሊስኩም ተሓቢንና፡፡  

እቶም ሓንትን ክብርትን ሕፍርትን ሃገር ክፈጥሩ ላሕ ዝበሉ፣ ምእንቲ እታ ሓንትን ስጥምትን 

ሃገሮም ‘ሃገረይ ብድርቡሽ ኣይትድፈርን ወራሪ…ባሕርን ዶብን ሃገረይ ኣይሰግርን’ ኢሎም 

እንትኳሽሑ ብጀግንነት ብምስወኦምን፡፡ ከም እኒ ራእሲ ኣሉላ ኣባ-ነጋን ዝኣመሰሉ ኣሻሓት ጀጋኑ 

ብምፍራዮም፣ 

የበጌምድር በሬ፣ 

የጎጃምን በሬ፣ 

 የሽዋንም በሬ 

አንድ አድርጎ ጠመደው የትግሬው ገበሬ፣ 

ተባሂሎም ዝተሞገሱን…ንጉስ ነገስት ሃፀይ ዮውሃንስ!! 

እቶም ብሓድነት ኢትዮጵያ ንሓንቲ መዓልቲኳ ዋጋ ዕዳጋ ጌሮም ዘይፈልጡ ንጉስ ነገስት፣  

ኢትዮጵያ ክደፍር ንዝተሃንደደ ሰራዊት ግብፂ ን17 ጊዜ ለኺዖም ዝመለሱ፣ድርቡሽ ብመተማ 

ኣትዩ ምድሪ ሓበሻ ከየበሳብስ ከምዝመከቱ…ኣንቢብና ተንቲንና ተረዲእና፣ ጅማሮኦም ኣዕሚቕና 

ዋሐስ ሚሊዮናት ዜጋታት እዛ ሃገር ካብ ምዃን ሓሊፉ ፣ ዋሕስ ኣህጉርና ኣፍሪካ ክኸውን ተስፋ 

ዝንበረሉ ፌደራላዊ ስርዓት ምፍላሞም ኣንተርቲርና ፈሊጥና እዚ ፍትሓዊ ተጠቃምነት ብዙሓት 

ዘረጋግፅ ስርዓት ዳርችኡ ክተብፅሕዎ እኮ ኢና… ኣብ ዝባን ፈንጅታት እናከላለና ዝተሰዋእና፡፡ 

ወይለይ ወይለይ…እዚ ይርሳዕ ድዩ?  

ኣብ ጉራዕ፣ ኩፊት፣ዶግዓሊ ንሶልዳቶ ዶቚሶም ንብዓት ብዱላት ኢትዮጵያውያን ዝሓበሱ፣ 

እታ ምንኣስ ሮማ ትበሃል ኣስመራ ዘጣየሹ፣ ባሕሪ ሰገር ወረርቲ ደራዒሞም ልክዖም 

ዘትሓዙ…መነወታይ ኣፍሪካዊ ጀነራል ናይ ቱርክ ፓሻ ራእሲ ኣሉላ ኣባ-ነጋ… መንፈስ 

ጀግንነቶም ኣብ መትንታትና እናተመላለሰ መኪትና…ተካእትና እውን መኸተናን መኸተ 

ወለድናን ኣትሪርኩም ዝረከብናኩም ሃገርን ህዝብን ሓብሒብኩም…ሰላሙን ሰናይ 
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ምምሕዳሩን ኣማሊእኹም ናብ ተተካኢ ክተረክብዎ’ዶ ኣይኮነን ድዩ ብደም ዘተፈረመ 

ውዕልና?... እዚኣን እዚኣን እያ ውዕልና…ጥራሕ እዚኣ ፈፅሙልና በልና እምበር…ድሕሪ 

መስዋእቲ መብልዕ፣መስተ…ጫማ ክዳን መዓዝ ኣድልዩና?፡፡ 

ንሕና ብኣውርኡ ገበትቲ ዶብ ሰገር ወረርቲ…ሕርሕራይ ዓካርካሪቶም ኣብ ዝተሰበሩሉ 

ምውታቶም እንተይቀበሩ፣ምሩኻቶም ራሕሪሖም  ኣብ ዝሃደሙሉ ቅያ ሓበንን ማዕኸንን 

ፀለምቲ ኣፍሪካን ውፁዓት ህዝብታት ዓለምን ምዃኑ ኣብ ዝእመነሉ ዓድዋ ልሙዕ እምባ 

ሰሎዳ ብምፍጣርና ዘይነፅፍ ኩርዓት እናተሰመዐና…ተሰዊእና፡፡ ዕላማና ክሳብ 

ዘይዛረየ..በዚስ ሕቡናት ኢና፡፡  

ካብ ቁሸታት መይዳታት ገንቲ፣ ሓዳለ፣ ሰንዓለ፣ ጎንካ፣ ስበበራ፣ ሃለ፣ ዓዲ ኣርባዕተ፣ ዳዕረታይ፣ 

ገሪዒም፣ኩዔን፣ ጎልመን፣ ፀሓርቲ፣ኣጎ፣ዋሪን፣ዓላልዋ፣ዓዲ ኣጃሮ፣ሸኽ ኣበዳ፣ዓዲ መሰኖ፣ጎልትን ዓዲ 

ቆልቆልን ዝተወፃፅኡ ዕስራ እምባ ዘማእኸሎም  ወጀረቶት ወየንቲ ወለድና፡፡ ኣብ ‘ደመር ግራ 

ገረቦ’ ምችኣል ታሕሳስ 1934 ዓ.ም ‘ዘራፍ…እምቢ ንመግዛእቲ ጃንሆይ..ዓረና ንፍትሕን ርትዕን’ 

ቢሎም ተኲሶም፡፡ ጊዚያዊ ዓወት ሓፊሶም፡፡ እኒ ባሻይ ጉግሳ መንገሻ፣ኣይተ በላይ 

ወልድየ፣ፊተውራሪ የዕብዮ ወልዳይን ካልኦትን ዝጀመርዎ ቃልሲ ቀዳማይ ወያነ ናብ መላእ 

ትግራይ ክልሕም ነጋሪት ሓርነት ወቒዖም፡፡ 

 ባህሪ ኣፍቅሮተ ንዋይ ዘይብሉን ገንዘብ ሰብ ዝፅየፍን፣ 

 ካብ ውልቀ ስሰዐ ናፃ ዝኾነን ረብሓ ሓፋሽ ዘቐድምን፣ 

 ወልፊ ዘይብሉን ብመስተ ዘይስኮንን፣ 

 ምስ ህዝቢ ዘይጓየቕ፣ 

 ንቑሕ መስተውዓሊ፣ 

 ገዝኡን ከባቢኡን ኣፀቢቑ ዘመሓድር፣ 

 ንፈጣርን ህዝብን ተኣማኒ ዝኾነን፣ 

 ፅቡቕ ስም ዘለዎን፣ 

ዝብሉ  መትከላት ስነ-ምግባር ሓንፂፆም፣ ባይቶ ወያነ ኣቒሞም ምቅላሶም ይርደአና፡፡ እንተኾነ 

ብሰኣን ዝተዋደደን ዝተናበበን ብነዊሕ ራኢን ብልሒ ጥበብ ፖለቲካዊ ኣመራርሓን ነዊሕ 

እንተይከደ ቃልሶም ምጉንኡ ኣሕዚኑና፡፡ ካብ ወድቀትን ዓወቶምን ተማሂርና ዝተደጎለ…ሓሳቦም 

ዓጢቕና…ኣብ ዝባንና ዝተዳዕነነ ብቓላት ዘይግለፅ ከቢድ ወፅዓን ኣድልዎን ‘ብቓልስን ብቓልስን 

ጥራሕ ይፍታሕ’ ዝብል ኒሕን ሓቦን ረዚን ሰኒቕና …ምምራሽናን ምስዋእናን ሓቂ እዩ፡፡ 
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እሞኸ…እዛ ፍልፍል ዓወት ሓደ ቃልሲ…በሊሕን ስሙርን ኣመራርሓን…ነዊሕ ዝሳገር ዕላማን 

ምዃኑ ሎሚኸ ዓትዒትኩም’ዶ ሒዝኩምዋ ኣለኹም…ኣብ’ዚኣ እንተዝቢልኩም 

ኣይተኻሓስናን…ኣብዘለናዮ ኾይንና…ክንጉሂ ኢና… ስለዝስ ሃየ…ሃየ ዳኣ ተካእትና… እቲ ቃልሲ 

ተጀመረ እምበር…ኣይተዛዘመን… እዚታት ኣሚትና እኮ ኢና “ ቃልስና ነዊሕ መሪርን 

እዩ፣ዓወትና ናይ ግድን’ዩ!!” ኢልና ኣብ በረኻታት ዓድና ዝጨራሕና፡፡  

ፈቲና ከይመስለኩም ዝተታኾስና? ምሽካሙ ዝኸበደ ወፅዓ ብሰላማዊ መንገዲ ዝፍታሕ 

ኣይነበረን፡፡ ስለዚ ካብ ዩኒቨርስቲ፣ ከተማታት ናብ በረኻታት ትግራይ መሪሽና፡፡ ዕላማና ፅኑዕ፡፡ 

ስንቂ የብልና ዕጥቂ…’ኩለንተናና ውፁዕ ህዝብና’ እትብል ምቅርቲ እምነት ተቐኒትና፣ኣዚና 

ዉሑዳት …ፃውራ ሕድሪ ብዙሓት ዉፁዓት ተሰኪምና ኣብ’ታ ታሪኸ ዝሓፀያ ወርሒ ለካቲት 

11/1967 ዓ.ም ቃልሲ እንትንውልዕ…መስዋእቲ ከምዝገጥመና ኣይተጠራጠርናን፡፡ እንተኾነ ዋላ 

እንተተሰዋእና ዘውጠንና’ያ ዕላማና…ናብ ዳርቻ እተብፅሑዋ ወረስትና ብዙሓት ምዃንኩም ንፃት’ኳ 

ኣይተጠራጠርናን!!...እዛ እምነትና እንተተሸራሪፋ ከይንሓዝን…ሃየ ዳኣ ተካእትና!!  

ስምዑና’ማ ስምዑና…ኣብ ህልም ዝበለ ጣሻ  ዓድና ዓሪድና ዓለም ረሲዓትና፣ ንሕና ግን ንዓለም 

እናንበብና…ዘንበብናዮ ምስ ጭቡጥን ህሉዉን ኩነታት ዓድና እናዛመድና ካብ ተሞኩሮና 

እናተምሃርና፣ ምስ ህዝብና እናዘተና… ነዛ ኣኖ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን እናሃለወት፣ ቤት 

ማእሰርቲ ብዙሓት… ምድረ ገነት ውሑዳት ምኩሓት ዝኾነት ዓባይን ሃፍታምን ሃገረ ኢትዮጵያ 

ዝኸውን መድሕን ስርዓት ካብ ሰናይ ጒሓቱ ሓንፂፅና፣ እቲ ብእኒ ምኒልክ ጃንሆይ ስፍሪ ቁፅሪ 

ዘይብሎም ገዛእቲ፣ኢዱ ጠራናፊት፣ደርግ ሓደው መሬቱ ተመንጢሉ ሓደው…ሰብኣዊ ሓርነቱ ‘ከም 

ጡብ ኣዴኻ ቅበፃ’ ዝተብሃለ ብዱል መብራህቲ ፀላም ኮይንናዮ ፡፡  

ህዝብና ኣሚኑና ሰዒቡና ኣስኒቐና… ብድሌቱ ካብ መዓሙቕ ልቡ ”መላእ ሂወተይ ንውድበይ!” 

ኢሉ ምሒሉ “ሃፍተይን ጥሪተይን ናትኩም እዩ እነሆ” ኢሉና!! እዚታት ዕፅፊ መስተውዓልቲ፣ 

ለባማትን ዓይኒ ፍልፍል ጭውነት ዝተመልኦ ውድባዊ ዲስፕሊንን ገይሩና “ ቅድሜኻ ይግበረና” 

ኢልና ካብ ቃል ኣብ ተግባር ኣድሂብና… ተወፊና ተሰዊእና!!...ዕላማና ክሳብ ተሓልዩ ዝቐፀለ እዚ 

መዓዝ የሕዝነናን…ዕረፍቲ ይኸልአናን!! 

“ወያነ ንዝወየነ ምቁር እዩ፣ንዘይወየነ ግና መሪር እዩ” ዝብል ፅኑዕ እምነት ኣብ መትንታት ደምና 

ተወሃሂዱ ብጥሜትን ገልታዕታዕን ተጎሳቚልና፡፡ እንተኾነ ሕልናና ምሉእ ስለዝነበረ፣ ዘገጠመና 

ንምልዓሉ ዘፀግምን ዝኸብድን ዕንቀፍቲ ብሜላ እናኣለና ኣብ ርሑቕ ንዘሎ ዓወትና እናማዓደና 

ዘይቕንጠጥ ዝመስል ድቕድቕ ፅልማት ጋሊህና፡፡ ንሕና እምበር ንሕና እቶም 60 ሽሕ 

ሰማእታት!! እንኮላይ ኣማኢት ኣሻሓት ስንኩላን… ዛጊድ እንተይሰልከኹም ኣብ መስመር ቃልሲ 
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ዘለኹም… ምስ ህዝብና ተደሚርና ዓወት ተበሲርና፡፡ ደበስና ዓውት እዩ’ሞ ባህ ኢሉና…ባህታና 

ዘላቒ ክኸዉን ግን ሕድሪ ሕድሪ ሕዚ እውን ዋሕዚ ቃልሲ ከይዛሪ!! 

1935 ዓ.ም ዝተደጎለ ቃልሲ ወየንቲ ወለድና ድሕሪ 32 ዓመታት ትንሳኤኡ ኣግሂድና ፣…ድሕሪ 

17 ዓመታት መሪር ቃልሲ ፋሽሽታዊ ስርዓት ደርግ ተቓቢፁ፡፡ ኣብ ሃገርን ኣህጉርን መርአያ 

ዝበሃል ስርዓት ተተኺሉ፣….ደቂ ሓንቲ ማህፀን እናሃለው ዘይፋለጡ…እንተተፋለጡ እውን ከም 

ጎባናት ዝፋጠጡን ዝተፋነኑን ኣሕዋት ተላልዮም ተሓቛቒፎም፣ ኣብ ትሕቲ ዓባይ ዋሪዓ ዳዕሮ 

ኣፅሊሎም ብፍቕሪ ንዕቤትን ብልፅግናን ሰላምን ዴሞክራሲን ምክእኣልን ምክብባርን ዘትዮም፡፡ 

ዘተኦም “ በዝሕና መልክዕና ኣፈላላይና ሓይልና” ብዝብል ቁምነገር ተኣሲሩ፡፡ ቃሎም ብተግባር 

ዝገልፅ ቃልኪዳን ኮይኑ ዘፅንዕ ሕገ-መንግስቲ ኣፅዲቖም፡፡ ደቂ ዓባይ ሃገር ኢትዮጵያ…ብቋንቁኦም 

እናተዳነዩ ባህሎምን ልምዶምን ብነፃነት እናዕበዩ ሕለፍ ተሓላለፍ ነጊሱሎም፡፡…እዚታት 

እንትንርእን እንትንሰምዕን ልዕሊ መጠን ንሕጎስ፡፡ ነዚ ዝፃባእ ተግባራት እንትፍፀም ድማ 

ሻቕሎትና ይሕይል፡፡ ሃየ ተካእትና …ካብ ሻቕሎት ክንድሕን ኣቕስኑና!! 

ሃይማኖትን መንግስትን ዘይተሓዋወሰላ ጠንካራ ቀርኒ ኣፍሪካዊት ሃገሮም ትንሳኤኣ ክብሰር፡፡ እዚ 

ሪኡ ኣህጉርን ዓለምን ክግረም፡፡ ደቂ እዛ ዓባይ ሃገር ወወሊድኩም ናብ ኲናት እተሳውሩዎም 

ዝነበሩ ደቅኹም ኣፍረይቲ ክኾኑ… ሚሊዮናት ኣብ መኣዲ ምህሮ ክፊፍኩም፣ፀጋ ፍልጠት 

ተቛዲስኩም መጋረጃ ድንቁርናን መሃይምነትን መናኒህኹም፣ ዓይንኹም ነቒሑ ሓንጎሎኩም 

ተስሒሉ፣ሕድርና ኣፅኒዕኹም ኣዋሕሊልኩም… ሞሳ ክትመልሱልና ኢና ዝተሰዋእና እሞ…ሃየ 

እዚኣ ኣይትኽልኡና፡፡ 

ከም ብሄር ከም ሃገር…ካብ ቀልቀል ብርሰት ናብ ህላወ፣ ካብ ስደት ናብ ዝጠጠሐን ዝተረጋገዐን 

ህይወት ዘሰጋግር ጎደና ሒዝኩም ኣለኹም፡፡ ወለድናን ንሕናን እንፈልጣ…ሓንቲ ከም ሓሙስን 

ብኣፃብዕቲ ዝቑፀሩ ሰራሕተኛታት ዘንቀሳቕስዋን ነባር ፋብሪካ ሕሩጭ  ኲሓ ፣ሎሚ ብዓሰርተ 

ዕስራ ዝዓፅፋኣ መሓዙት ትካላት ወሲኽኩሙላ፡፡ ጥንታዊት ትግራይና ካብ ውድቀት ስልጣነ 

ኣክሱም ንደሓርስ በደምን ኣዕፅምትን መስዋእትን ስንክልናናን መላምል ደቃ ከም ብሓዱሽ እያ 

ተሰሪሓ፡፡ ግንከ መሊኣ ክትስራሕ ብዙሕ ይተርፋ እዩ’ሞ…ሕዚ እውን ሃየ ሕድርና ይፅናዕ 

ተካእትና፡፡ 

ዝወላዕናዮ ርችት ፍትሓዊ ቃልሲ ብቋንቋና ክንዳነ፣…ናይ ብርክት ዝበሉ ማሕበረ-ቁጠባዊ 

ረብሓታት ተጠቀምቲ ክንኮን፣ ልዕሊ ሓደ ክፍለ ዘመን ሰላም እትበሃል ሽማ እምበር መቐረታ 

ስለዘይንፈልጣ ኣብ ልዕሊ ምድረገነት እናተቐመጥና ንጠሚ ንዓርቕ፣ ሕሉፍ ሓሊፉና ቆርበሻ  

ሓንጒጥና ተረፋመረፍ ክንልምን ፍቖድአ ቆብለል ንብል፡፡ እዚ ነበረያነበረ ክኸዉን ኢና 

እምበኣር…ገምባለ ወዲና ተዃሺሕና ተሰዊእና…ሰላም ኣግዚምና፡፡ እሞ ሃየ እምበኣር…” 
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ዝሓደገለይ ገምባለይ…ዝናሩ ገይረ…ዝናረይ” ዝብል ዜማ ቃላዊ ዘይኮነስ ተግባራዊ ገበርዎ…ካብ 

መትንታት ደምኩም ኣይተውፅእዎ፡፡ 

ሓመድ መሰቦ ናብ ስሚንቶ፣ ወሓዚ ሩባ ተከዘ ናብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ መፍረ ዓሳን መስኖን፣ ካብ 

ሃገር ሓሊፈን ኣብ ዕዳጋታት ኣህጉርና ዝሕመሳ ብኣሻሓት ዝቑፀራ ዓበይትን ናእሽቱን 

ፋብሪካታትን ትካላትን ምውናንኩም፣ እትመሃሩለን ብኣሻሓት ዝቑፀራ ኣብያተ ትምህርቲ፣ 

ዩኒቨርስታት ኮሌጃት ሃኒፅኩም ብሚሊዮን ዝቑፀሩ ምምሃርኩምን ምንቃሕኹምን፣ ‘ድኽነትን 

ድሕረትን ብዓረር ፍልጠት ኢና ንቐትሎ’ ዝብል ቃል ክጋሃድ ላዕሊ ታሕቲ ምባልኩም የኹረዐና፡፡ 

ጣብያታት ምስ ወረዳታት፣ወረዳታት ምስ ዓበይቲ ከተማታት ብመንገዲ ሓመድን ኣስፋልትን 

ምርኻበን፣ ቁሸታት ጣብያታት ብስልክን መብራህትን ምድማቐን፡፡ ሰሊጥ ሑመራ ‘ፃዕዳ ወርቂ’ 

ኣስምዩ  ኣብ ዕዳጋታት ዓለም ዓዳጎ ዝብህጉዋ ምዃኑ…ርኢና ንሕበን፡፡  

ሩባታትኩም ንፋስኩም  ብሩባ ተከዘን ኣሸጎዳን ኣብነት ገይርኩም ብልዕን ሓይልን ክኾኑ፣ 

ሓመድና ብር፣ ዶላር፣ዩሮ፣ የን ንምዃኑ ብመሰቦ ኣቢልኩም ዘየላጢ እማኝ ቀዋሚ ምስክር 

ምቕራብኩም፣ ቅርቅርቲ፣ዝባን እግርን ጎባታትኩም ወርቅን ማዕድናትን ዝሕፈሶ ምዃኑ ኣብ’ቲ 

ዳግማይ ወያነ ወሊዕና ዝተዓወትናሉ ከባቢታት ደደቢት ብመፅናዕቲ ምርግጋፅኩም፣ገርሁታትኩም 

ፃዕዳ ወርቂ ዝነዝዕ ምዃኑ… ኣብ ጎላጉል ሑመራ ምርኣይኩም፣ ተደፊሮም ዘይፈልጡ ሩባታት 

ተከዘ፣ግቤ፣ጣና በለስ…ኣውራ ኣውራ ድማ ሩባ ኣባይ ደፊርኩም፣ ሃገር ብተወንጨፍቲ ባቡራት 

ንቕድሚት ክትሕምበብ ዘኽእል ትልሚ ሓንፂፅኩም ጎደና ብሩህ መፃኢ ምሓዝኩም..ኣሐጒሱና 

‘ዓሽኩም ዓሽና’ ንብል’ሞ …ነዚ ብሩህ ጅማሮ ዘዐንቅፍ ከይፍጠር ድማ ስግእት ይሓድረና፡፡ እሞ 

ስቲ ሃየ…ናብ መሉእነት እናሰጎምኩም ስግኣትና ቀንጥጡልና፡፡ 

ተሰዊእና ኣድሒንናኩም ኢና… ንሳኻትኩም ዕድለኛታት ኮይንኩም ኣብ’ታ ዘውጠንናያ መስመር 

ፀኒዕኹም ብፅምዲ ኣዒንትኹም ጥሙይ እንትዕንገል ዕሩቕ እንትኽደን ርኢኹም ዝተሓበንኩም 

ተካእትና… ከም’ታ መኺኽና ህያዋን ዝገበርናኩም…ንተካእትኹም ሓምለዋይ መንፀፍ ንምንፃፍ 

ብዝረኸብኩምዎ ዓወታት ከይዓገብኩምን ከይተዘናጋዕኹምን…ፅብፅባሕ ዓወታት ንምምዝጋብ ወትሩ 

ንቑሓትን ዕጡቃትን ኩኑልና…እዚኣ እያ ንዓና ደበስናን ካሕሳናን፡፡ 

ተካእትና..ሃገርና ቅድሚት ነይራ፣ብእንቦ ተንኮላት ደቂ ደገ ድሕሪት ተሪፋ፣ ክሳብ “ 

ኢትዮጵያውያን ንዝረሰዐቶም ዓለም ረሲዖም ሓደ ሽሕ ዓመታት ሃሪሶም” ተባሂሉ ተመሲሉልና፡፡  

ገዛእቲ ኣዐሽዮም…ዘርኢ እገለ ካብ እገለ፣ ዓፅሚ እገሊት ካብ እገለ ይበልፅ እናበሉ ኣባሊዖሙና፣ 

ካብ ባሕቲ ናብ ባሕቲ ከይንሰርሕ ሓንጎልና ቀይዶም፣ ኣብራኽና ኮራምዮም ናብ ተንቀሳቐስቲ ሬሳ 
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ለዊጦሙና፡፡ ሎሚ እዚታት ሳላ መስዋእትናን ቃልስኹምን ተማሂርኩሙሉን  ተገንዚብኩምዎን 

ኢኹም፡፡  

እሞ… 

 ኣብ መኸተ ውሽጣውን ደጋውን ተፃብኦታት፣ 

 ኣብ ሓለዋ ክብሪ ህዝብን ሃገርን፣ 

 ኣብ ኣለሻ ፍልጠት፣ 

 ኣብ ፅንዓት መትከል ዕኑዓት፣ 

 ኣብ ምምስራት ብሓያል ማዕበል ዘይናወፅ ስጡም ሓድነት፣ 

ልዋታት ኩኑ፡፡  

ንሕና…ኣብ መትከል ቃልሲ ፀኒዕና ትርጉም ፅንዓት ብቓል ዘይኮነስ ብተግባር ኣምሂርናኩም፡፡ 

ስለዚ ዝፈለምናዮ ናብ ዳርችኡ ኣብፅሕዎ፡፡ ዝጀመርናያ  እተፅግብ መንገዲ ነኺስኩም ዜጋታታ 

ዝስደዱላ ዘይኮነትስ፣ ደቂ ካልኦት ዜጋ  መፅዮም ዘዕቑቡላ ዝሕበኑላ ሃገር ህነፁ ፡፡ መፃኢኹም 

ብሩህን ድሙቕን ክኸውን ክልተ ነገራት ኣስጢምኩም ሓዙ፣ ኣብ ልዕሊ ድንቁርና ብዘይንሕስያ 

ውፈሩ…ሓመድ ድበ ኣእቲኹም ኣንተይቀበርኩምዎ ትኽስ ኣይበልኩም፡፡ ሓድነትኩም ይስጠም፡፡ 

ፀላእትኹም ዝሸልኩላ በሪ ሓንቲ እያ፡፡ ኣውራ ኣውራ እዚኣ ኣለልዩዋ፡፡ ፀላእቲ ሰናይኩም 

ሓድነትኩም ኣላሕሊሖም ንንባዕልኹም ኣባላሊዖም ኣብ ርእሴኹም ምኹያጥ’ያ ቀትርን ለይትን 

ሕልሞም፡፡ እዚኣ ንምብርዓን ወርትግ ቆቓሓት ኩኑ፡፡  

ልዕሊ ኹሉ ግና…እዛ ዓብይን ንኡስን ዘማርረላ ዘሎ ጉዳይ ስእነት ሰናይ ምምሕዳር እታ ግናይ 

ቁፃሮ ኣለሊኹም ፍትሕዋ፡፡ ፍፁም ፍፁም ምእንቲ ምዕሳል ምዕሩይ ፍትሒ ‘ንሕና መላምል ደቁ’ 

ዘሀገረ ህዝቢ ፍትሒ ክስእን የብሉን፡፡ የብሉን…የብሉን…እወ የብሉን፡፡ ምእንቲ እዚ’ዶ 

ኣይኮንናን…ዘይትትካእ …ሂወትና ዝሃብና ፡፡ ምሃብና ኣይጣዕሰና፡፡ ኣብ’ዚ ወገን ዘላ ክፍተት… 

ኣለልዩዋ…ንየ በልዋ …እንተኽኢልኩምስ መሊእኹም ድፈኑዋ፡፡ 

እንተዘይደፊንኩምዋ…ከሰርና..ሓዘንና ፡፡  

ሃየ ንፍትሒ ተሪርኩም ተቓለሱ 

እናፀደፍኩምስ ኣይትወዳደሱ 

…ንደሓር ከይትምለሱ… 

ኣይትታኸሱ ዳኣ ኣይትታኸሱ 
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…ኣሰርና…ንኸሱ 

ፍትሒ እግሪ ፅላል ዳዕሮ 

ናብ ንቡር ምለሱ፣ 

ካብ ዘለናዮ ቦታ ፀጥታ ዝዳለናዮ መልእኽትና ወዲእና፡፡ ዘረባኹም  ‘ክብርን ሞገስን ንሰማእታትና’ 

ኢልኩም እንዲኹም ትኣስርዎ፡፡ የኽብረልና…ንሕና እውን ክብርን ፅንዓትን ንህሉዋት..ሃየ 

ዝደየብክሙሉ መሳልል ሓልዉ ንብል ኣለና፡፡ እዙይ ወዳሓንኩም፡፡ 

∕∕∕ 

ሰነ 2008 ዓ.ም 

መቐለ 

 

 

 


