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ታሪክና ጥበብ በአምባሳደር ህላዌ ዮሴፍ ሲዳሰስ 

ሲሳይ መንግስቴ አዲሱ 07-20-17 

መግቢያ  

የቀድሞው የኢህአፓ ታጋይና የኢህዴን መስራች የአሁኑ ዲፕሎማት አምባሳደር ህላዌ ዮሴፍ ባለፉት አርባ ያህል 

የትግልና የድል አመታት ውስጥ ከሞት ጋር ትንቅንቅ የገጠመባቸው ጊዜያት እጅግ በርካታ ሊሆኑ እንደሚችሉ ብገነዘብም 

እኔ ግን ሁለቱን አጋጣሚዎች መቼም ቢሆን ልረሳቸው አልችልም፡፡ ይቅርታ አምባሳደር ህላዌ ዮሴፍን አንተ በማለት 

ለመግለጽ የደፈርሁት አንድም ታጋይ ስለሆነና እጅግም አድርጌ ስለምወደው ሁለትም ገጣሚና የጥበብ ሰው አንቱ 

አይባልም የሚል ነገር ስለሰማሁ መሆኑን አንባቢ እንዲገነዘብልኝ እሻለሁ፡፡  

በመንደርደሪያ መልክ ወደተነሳሁበት ሀሳብ ልመለስና አንደኛው ከ1968 ዓ.ም ጀምሮ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ 

ከኢህአፓ ጋር ተቀላቅሎ ሲንቀሳቀስ በደርግ ሶሎግ ወታደሮች ተይዞ በግፍ ማዕከላዊ ከታሰረ በኋላ የካቲት 19 ቀን 

1969 ዓ.ም ሀምሳ ከሚሆኑ የትግል አጋሮቹ ጋር ለመረሸን ወደ ጫካ በሚወሰዱበት ወቅት ኮተቤ አካባቢ ሲደርሱ 

በታዕምር ሊባል በሚችል አኳኋን ህይወቱን ከመኪና ወርውሮ ማትረፉን በተራሮችን ያንቀጠቀጠ ትውልድ መጽሀፍ ላይ 

ራሱ በቀጥታ የተረክልን መሆኑ የሚታወስ ሲሆን በዚህ የግጥም መድብል መግቢያ ላይም ክስተቱን በአጭሩ አስታውሶት 

አልፏል፡፡ 

ሁለተኛው ክስተት ደግሞ ከድል በኋላ ሊባል በሚችል ደረጃ የኢህዴን ማዕከላዊ ኮሚቴ ይርጋ አበበ (ሀው ጃኖ) 

ባቀረበው የልዩነት ሀሳብ ምክንያት ከማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነት እንዲታገድ ከማድረጉም በላይ እንዲታሰር በመወሰኑና 

ይህን ውሳኔ ለማስፈጸም ደግሞ ህላዌ ዮሴፍና ንጉሴ ጺሞ ሀላፊነቱን እንዲወስዱ በመደረጉ ሳቢያ ከሀላፊነት ዝቅ 

እንዲል ተደርጎ አዲስ ዘመን ከተማ አካባቢ ይገኝ በነበረ ማሰልጠኛ ውስጥ በአሰልጣኝነት ይሰራ የነበረውን ይርጋ 

አበበን (ሀው ጃኖን) በአካል አግኝተው በሚያነጋግሩበት ወቅት ሀው ጃኖ በባሀሪው ሀይለኛ መሆኑን በሚገባ ይገነዘብ 

የነበረው ታጋይ ህላዌ ደግሞ ለዚህም አሰባችሁኝ በማለት ሽጉጡን ከወገቡ ሊመዝ እጁን ከመዘርጋቱ በብርሀን ፍጥነት 

ሹልክ ብሎ ባመለጠበት ወቅት ነው፡፡    

በእርግጥም ታጋይ ህላዌ ዮሴፍ እንኳንም ከሞት መንጋጋ ተረፈልን፣ እንደ አጀማመሩ ሁሉ እንደነዚያ በከተማ መሀል 

ወይም በረሀ ላይ እንደተሰውት ውድ የትግል አጋሮቹ በአጭር ተቀጭቶ ቢሆን ኖሮ ይህን ውብና አስተማሪ የሆነ የግጥም 

መድብል የት እናገኘው ነበር? ታጋይ ህላዌን በደንብ እያወቅሁት የመጣሁት ዘመቻ ቴዎድሮስ ተብሎ በተሰየመውና 

ኢህአዴግ የማጥቃት እንቅስቃሴውን ወደ መሀል አገር ለማስፋት ሲል ጎጃምና ጎንደርን ለመቆጣጠር ቅድመ ዝግጅቱ 

ተጠናቆ የመጨረሻው ጥይት ከመተኮሱ አንድ ሳምንት ቀደም ብሎ ጋይንት በተለይም መኳቢያ በምትባል የገጠር 

መንደር ውስጥ የህዝብ አስተዳደር ሰራተኞችን (በተለምዶ ክፍለ ህዝብ ስንባል የነበርነውን) ሰብስቦ ስለ ዘመቻው 

አጠቃላይ ባህሪና ከዛ በኋላ ሊከሰት ስለሚችለው ፖለቲካዊና አስተዳደራዊ ሁኔታ እንዲሁም ስለ ህዝብ አስተዳደር 

ሰራተኞች ዝርዝር ተግባርና ሀላፊነት ማብራሪያ በሰጠበት ወቅት ነበር፡፡  

ታጋይ ህላዌ አንደበተ ርቱዕና በስሜት ውስጥ ሆኖ ሀሳቡን በሚገባ የሚገልጽ ሰው ስለሆነ ስሜቱን ወደ ሌላው ታጋይ 

የማጋባት ሀይሉ እጅግ ከፍተኛ ነበር፣ በወቅቱ ይሰጠው የነበረው ገለጻም ይህንን ባህሪውን ፍንትው አድርጎ ያሳይ 

እንደነበረ አስታውሳለሀ፣ ከላይ እንደተገለጸው ወቅቱ ወደ መሀል አገር ዘልቆ በመግባት አዲስ አበባን ለመቆጣጠር 

አጠቃላይ ዝግጅት እየተደረገ የነበረበት ጊዜ ስለነበረም የህላዌ ወኔ ከአፍ እስከ ገደፉ ጢም ብሎ የሞላ እስኪመሰል 

ድረስ ከውስጡ ፈንቅሎ በሚወጣ የጋለ ስሜትና እልህ እንዲሁም ጥበባዊ ለዛ ባላቸው አረፍተ ነገሮች ታጅቦ፡ 
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“ከጥቂት ቀናት በኋላ አዳዲስ ነጻ መሬቶች ይኖሩናል፣ ከእነዚህም ውስጥ ባህር ዳር፣ ጎንደርና ደብረ-ማርቆሰን 

የመሳሰሉ ትልልቅ ከተሞች ይገኙበታል፣ በእነዚህ ከተሞች ውስጥ ገብተን በህዝቡ መሀል ስንንቀሳቀስ ደግሞ ምን አይነት 

ሁኔታ ሊገጥመን እንደሚችል ከወዲሁ በሚገባ መገንዘብ ጠቃሚ ነው፡፡” በማለት ገለጻውን ህይወት ሊዘራበት ይጥር 

ነበር፣ ታጋይ ህላዌ እንዳለውም ከአንድ ሳምንት ቆይታ በኋላ አይቀሬው ጦርነት በመጀመሩ ምክንያት በሁለት ቀናት 

ውስጥ ባህር ዳርና አዲስ ዘመን ከተሞች በኢህአዴግ ቁጥጥር ስር መዋል ቻሉ፡፡  

ይህንን ሁኔታ ተከትሎ ጋይንት ውስጥ በተጠንቀቅ ላይ ሆነን የሰራዊቱን የድል ዜና ብስራት ሰምተን ለመንቀሳቀስ 

ስንጠባበቅ የነበርነው ክፍለ ህዝቦች ለሁለት በመከፈል ጉዟችንን ወደ ጎጃምና ጎንደር አደረግን፣ እንደ አጋጣሚ ሆኖ 

እኔም በታጋይ ህላዌ ዮሴፍ አስተባባሪነት ይመራ በነበረው የክፍለ ህዝቦች ቡድን ውስጥ በመመድቤ የማረጋጋትና 

የማስተዳደር ስራችንን ደቡብ ጎንደር አዲስ ዘመን ላይ ጀመርን፡፡ ከአስር ቀን ባልበለጠ ጊዜ ውስጥም ጎንደር ከተማና 

አካባቢው በኢህአዴግ ሰራዊት ቁጥጥር ስር በመዋሉ ምክንያት ጉዟችንን ወደ ጎንደር ከተማ በማድረግ የሰላምና 

ማረጋጋት ስራችንን አጠናክረን ቀጠልንበት፡፡ በዚህም ምክንያት ከህላዌ ዮሴፍ ጋር ጎንደር ከተማ ውሰጥ አብሮ የመስራት 

ሁኔታ ተፈጠረልኝና ህላዌን ይበልጥ እያወቅሁትና አርአያነቱንም እየተከትልሁ መጣሁ፣ አሁን ላይ ሆኜ ሳስበው ከአንድ 

አመት ላልበለጠ ጊዜ ብቻ አብረን የሰራን ቢሆንም እነዚያን ጣፋጭ የትግልና የስራ ወቅቶች ከእሱ ጋር በመስራት 

ማሳለፌ በእጅጉ እንደሚያኮራኝ መግለጽ እፈልጋለሁ፣ ምክንያቱም በእነዚያ የአብሮነት ጊዜያት ውስጥ ከህላዌ ዮሴፍ 

በርካታ ጠቃሚ ቁም ነገሮችን ተምሬያለሁና፡፡  

በተለይም ለአመኑበት አላማ እስከ መጨረሻው ድረስ ጸንቶ በመቆም መፋለምን፣ ግልጽነት የተላበሰ አቀራረብ እጅግ 

አስፈላጊ መሆኑን፣ አሻግሮ የማየት ችሎታና ብቃትን፣ ከትግል አጋር ጋር ተግባብቶና አሳምኖ የመስራትና የማሰራት 

ጥበብን እንዲሁም ህይወት ያለው ስሜትን ከውስጥ አፍልቆ በማውጣት ለሌሎች የማጋራት ሀይልንና ጥበብን እንዲሁም 

ለህዝብ ዘላቂ ጥቅም ሲባል ራስን አሳልፎ መስጠትን በሚገባ አስተምሮኛል፡፡  

ጠቅለል ባለ መልኩ ለማስቀመጥ ያህል ስለህላዌ ዮሴፍ ማንነትና የአመራር ብቃት ከዘህም በላይ ብጽፍ ደስ ባለኝ 

ሆኖም ከዚህ ጽሁፍ ዋነኛ አላማ ጋር ብዙም ስለማይሄድልኝ እዚህ ላይ ይህን ያህል ካልሁ ትኩረቴን በእጅጉ ስቦ 

ይህችን አጭር ጽሁፍም ጭምር እንዳዘጋጅ ምክንያት ወደሆነው የግጥም መድብሉ ዝርዝር ጉዳይ ልመለስ፡፡   

የግጥም መድብሉ ወቅታዊነትና የአቀራረብ ስልት 

አምባሳደር ህላዌ ታረክና ጥበብ የግጥም መድብል በማለት የሰየመው የድርሰት ስራው በእኔ እምነት ታትሞ መውጣትና 

ለተደራሲያን መድረስ የነበረበት ከዛሬ ሀያ አመት ቀደም ብሎ የነበረ ቢሆንም አሁንም ቢሆን ስሜቱና ለዛው እንዲሁም 

ማስተላለፍ የፈለገው መሰረታዊ መልዕክት ግሩም የሆነ አቀራረብና አተራረክ ይዞ በመምጣቱ ምክንያት እምብዛም 

ያልደበዘዘና ጊዜ ያለፈበት እንዳይሆን አድርጎታል ማለት ይቻላላ፡፡  

እኔ በበኩሌ የግጥም ስራዎችን አንብቦ በማጣጣም ረገድ ያን ያህል ስሜት የሌለኝ የነበረ ቢሆንም ከትጥቅ ትግሉ ጊዜ 

ጀምሮ ለህላዌ የግጥም ስራዎች የተለየ ስሜት እንደነበረኝ የተገነዘብሁት ግን አምባሳደር ህላዌ ዮሴፍ እኮ የግጥም 

ስራዎቹን አሳተመ ተብሎ ሲነገር በውስጤ የተፈጠረውን ድብልቅልቅ ያለ ስሜትና መጽሀፉን አግኝቼ ለማንበብ የነበረኝን 

ጉጉት ሳስብ ነው፡፡ ይህም ሁኔታ ይመስለኛል አሁን ላይ ብዕሬን አስነስቶ በግጥም ስራዎቹ ላይ ብቻ በማተኮር ሳይሆን 

ከላይ በመግቢያው ላይ በገለጽሁት መልኩ ታሪክን ወደ ኋላ መለስ ብየ በማስታወስ ጭምር ይህችን መጣጥፍ አዘጋጅቼ 

ለአንባበቢያን ጀባ እንድል ያደረገኝ፡፡ የመጽሀፉ አቀራረብም ሲታይ ከተለመደው አይነት ወጣ በማለት አስቀድሞ 

የግጥሞቹን ስሜት በስዕል መልከ ከአሳየ በኋላ ወደ ንባብ እንድንገባ ማድረጉ በራሱ ደስ የሚል ነገር አለው፣ ከዛም 

ግጥሞቹን አንብበን እንደጨረስን ተጨማሪ ማብራሪያዎችን በተመጠነ መልኩ ማቅረቡም የግጥሞቹን መልዕክት በትክክል 
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እንድንረዳ ከማድረጉም በላይ በተለይም ግጥሞቹ የተጻፉበትን ጊዜ ነባራዊና ህሊናዊ ሁኔታ እንዲሁም ፖለቲካዊ አውድ 

በሚገባ ለማያውቅና ለመገንዘብም ለሚቸግረው ተደራሲ እጅግ ጠቃሚ የሆነ ግብአት እንዲያገኝ አድርጓልና በዚህ 

አጋጣሚ ለታጋይ ህላዌ እንኳን ደስ አለህ ከማለት አልፌ ልባዊ ምስጋናየም ይደርሰው እላለሁ፡፡  

ይሁን እንጂ አምባሳደር ህለዌ ለጥበብና ጥበበኞች እጅግ ቅርብ ሰው መሆኑን በመጽሀፉ መግቢያና የጀርባ ገጽ ላይ 

ከተሰጡት አስተያየቶችና ምስክርነቶች መገንዘብ የሚቻል ሆኖ ሳለ ከላይ በአጭሩ ለመግለጽ እንደሞከርሁት ቀደም ሲል 

ጀምሮ የነበረውን የጥበብ ተሰጥኦና ከጥበበኞች ጋር የፈጠረውን ቅርበት በአግባቡ ተጠቅሞ ከዚህም በላይ ታሪክን 

በጥበብ አዋዝቶ በመጻፍ ለአሁኑም ሆነ ለመጭው ትውልድ በጊዜ ማስተላለፍ ሲችል ለሁለት አሰርት አመታት ያህል 

ዝምታን መርጦ በመቆየቱ ሳቢያ ብዙ ነገር እድናጣ ያደረገ ይመስለኛል፡፡  

ምክንያቱም አንድም የግጥም ስራዎቹ የተጻፉበት ጊዜና አውድ እየራቀ እንዲሁም ነባራዊና ህሊናዊ ሁኔታውም በእጅጉ 

እየተለወጠ በሄደ ቁጥር የግጥም ስንኞቹ መልዕክት የማስተላለፍ ጉልበታቸው እየቀነሰ ስለሚሄድ አንድም እሱ ራሱም 

ቢሆን አንዳንዶቹን እየዘነጋቸው ወይም በመጥፋት ምክንያት እያጣቸው ሊመጣ ስለሚችል በእጁ የሚገኙት ግጥሞችም 

ቢሆኑ ውበታቸውን ብቻ ሳይሆን የተደራሲውን ቀልብ ሰቅዘው የመያዝ ጥበባዊ አቅማቸው የዚያኑ ያህል እየቀነሰ 

የሚሄድበት አጋጣሚ ሊፈጠር እንደሚችል የታወቀ ጉዳይ ነው፡፡  

በሌላ በኩል እነዚህ የግጥም ስራዎች ከሀያ አመት በፊት ታትመው ቢወጡ ኖሮ ተደራሲያኑ በትኩሱ ያገኟቸው ስለነበር 

ሙሉ መልዕክታቸውንና ጥበባዊ ስሜታቸውን በቀላሉ ይጋሩ እንደነበር መገመት ይቻላል፣ ምናልባትም በትጥቅ ትግሉ 

ወቅት እነዚህን የግጥም ስንኞች በመጠቀም በስሜት ውስጥ ሆነው ሲዘምሩና ሲያንጎራጉሩ የነበሩ ታጋዮችም ሆኑ የነባር 

ነጻ መሬት አርሶ አደሮች ጭምር በግጥም ስራዎቹ ላይ ገንቢ አስተያየት በመስጠትና ስሜታቸውን በማጋራት የራሳቸውን 

አዎንታዊ አስተዋጽኦ የሚያደርጉበት አጋጣሚ የነበረ በመሆኑና በዚህም ሳቢያ መጽሀፉ ተደጋግሞ የመታተም እድል 

ያገኝ ስለነበረ ከየአቅጣጫው በሚመጡ አስተያየቶች እየዳበረና በተረሱ ስራዎች እየጎለበተ የመምጣት እድሉ እጅግ 

ሰፊ ይሆን ነበር ብየ አምናለሁ፡፡  

ከአቀማመጥ አንጻር የግጥም ስራዎቹ ቅደም ተከተልን በተመለከተ 

ታጋይ ህላዌ የግጥም ስራዎቹን ቅደም ተከል አስይዞ ሲያሰናዳ በሌላ ሰው ስራ ላለመጀመር ፈልጎ ይመስላል በ1969 

ዓ.ም ነሀሴ ወር ላይ የጻፉቸውን ሁለት ስራዎች አስቀድሞ በተከታታይ ካቀረበ በኋላ በ1836 የተደረሰውንና በ1968/9 

አካባቢ ወደ አማረርኛ ተመልሶ በጎህ መጽሄት ላይ ታትሞ የወጣውንና የካርል ማርክስ ስራ የሆነውን ግጥም አስከትሏል፡፡ 

ይህም ሆኖ እንደ እኔ እምነት ቅደም ተከተሉን ለማሳመር ብቻ ሳይሆን የትግሉን መጻኢ ሁኔታ ለማመላከት የካርል 

ማርከስ ስራ ቀድሞ ቢሆን ይበልጥ ስሜት ይሰጥ ነበር፡፡  

ስለ አይበገሬው መምህር በላይነህ አርቆ አሳቢነትም ሆነ የትግል ጽናት ለማውራትም ሆነ ስለላብ አደሩ አስከፊ ህይወት 

በመተረክ ለትግል ማነሳሳት ከተፈለገ የመታገልን አስፈላጊነት ቀምሮ እንካችሁ ያለውን ፈላስፋ መልዕክት አስቀድሞ 

ማቅረቡ ጠቃሚ መግቢያ ይሆን እንደነበር መግለጽ እፈልጋለሁ፡፡ የዚህ አይነት የግጥም ስብስቦችን ቅደም ተከተል 

የማስያዝ ሁኔታ አንድም በያዙት መልዕክትና ጭብጥ ተቀራራቢነት አሊያም በተጻፉበት ጊዜ ቅደም ተከተል ሊሆን 

ይችላል፣ በመሆኑም የታጋይ ህላዌ ዮሴፍ ግጥሞች በአብዛኛው የተጻፉበትን ዓ.ም መሰረት አድርገው የቀረቡ ቢመስልም 

አንዳንድ ጊዜ ወጣ ገባነት ይታይባቸዋል፡፡  

ለምሳሌ ጥሪየ የሚለው የግጥም ስንኝ ጥቅምት 22/1973 ዓ.ም ላይ ተጽፎ ባለበት ሁኔታ ከአራት ወራት በኋላ 

ማለትም መጋቢት 1973 ዓ.ም የተጻፈውና ማለዳ ነው ጊዜው የሚል ርዕስ የተሰጠው የግጥም ስንኝ ቀድሞት ተቀምጦ 
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እናገኘዋለን፣ ከዛም አልፎ የካቲት 1973 ዓ.ም ቀይዋ እሾኽ በሚል ርዕስ የተጻፈው ግጥም ደግሞ ወደ ኋላ ተገፍቶ 

በገጽ 77 ላይ ሰፍሯል፡፡  

ወደ ሌሎች ገጾች እልፍ ብለን ስንመለከትም በ1975 ዓ.ም የተጻፈውና ሌላ ምን ደስታ አለ?... ከመታገል በቀር፣ 

በሚል ርዕስ የተጻፈው ግጥም በ1976 ዓ.ም ከተደረሰውና ኢህዴን አበራች ከሚለው ግጥም በኋላ ባለው ገጾች 

ውስጥ ተቀምጦ እናገኘዋለን፡፡ የዚህ አይነት የቅደም ተከተል መዛባቶች በተለይም በ1975 እና በ1976 ዓ.ም 

በተጻፉት የግጥም ስንኞች ላይ ተደጋግሞ ታይቷል፣ ይህም ሆኖ በመሰረታዊ ጭብጡና መልዕክቱ ላይ የፈጠረው ያን 

ያህል ችግር አለ ብየ መናገር ባልችልም በቀጣይ መጽሀፉ የሚሻሻልበት አጋጣሚ ከተፈጠረ ግን ይኸው ክፍተት ግምት 

ውስጥ ገብቶ መታረም እንዳለበት ማስገንዘብ ተገቢ ይመስለኛል፣ በአንድ ወይም በሁለት ላይ ብቻ የተከሰተ ቢሆንም 

የስዕሎች ቦታ መቀያየርም አጋጥሟል፡፡ 

ማጠቃለያ 

ታጋይ ህላዌ ዮሴፍን እጅግ በጣም ጥሩ ተራኪና ገጣሚ ነው የሚለው አረፍተ ነገር በአግባቡ የሚገልጸው አይመስለኝም፣ 

ይልቁንም ራሱ ህላዌ ትርክትና ግጥም ነው ቢባል ትክክለኛውን ህላዌ ዮሴፍን ይገልጸው እንደሆነ አላውቅም፡፡ ታጋይ 

ህላዌ ግጥም መጻፍ ብቻ ሳይሆን ታሪክን በአግባቡ መተረክና መሰነድም እንደሚችል በዚህ የግጥም መድብል መግቢያ 

ላይ ያሰፈረውን በአንጻራዊነት ሲታይ ረዘም ያለ የማብራሪያ ሀሳብ በማንበብ ብቻ ይህንን እምቅ ችሎታውንና የመተረክ 

ተሰጥኦውን ማረጋገጥ ይቻላል፡፡  

በዚህን ጊዜ አንድ ጥያቄ እንዳነሳ እገደዳለሁ፣ የኢህዴን-ብአዴን ታሪክ ከ1973-2008 በሚል ርዕስ ብአዴኖች 

ጽፈው ያሳተሙት መጽሀፍ አዘጋጆች ለምን ይሆን የታጋይ ህላዌ ዮሴፍን መጽሀፍ በማጣቀሻነት ሳይጠቀሙበት የቀሩት? 

የሚል፣ ለነገሩ እንዳው ነገርን ነገር ካነሳው ብየ እንጂ እነሱ የመጽሀፉ ጥራት፣ ምሉዕነትና ተነባቢነት መቺ 

ያስቸንቃቸውና፡፡ በእርግጥም የኢህዴን ትክክለኛ የትግል ታሪክ በአግባቡ መጻፍ ካለበት ታምራት ላይኔን ጨምሮ በታጋይ 

ህላዌ ዮሴፍ፣ መዝሙር ፈንቴና መሰሎቻቸው የግጥም ስንኞች እየተዋዛና ከባቢያዊ ሁኔታውም በሚገባ እየተብራራ 

መሆን አለበት፡፡  

በመጨረሻም ከህላዌ የግጥም ስንኞች መካከል በእጅጉ የወደድኋቸውና ቀልቤን ሰቅዘው በመያዝ ግጥም  የማንበብ 

ፍላጎቴን እንድፈትሽ ያደረጉኝ ስራዎቹ በቅደም ተከተል ሲቀመጡ የሚከተለውን ይመስላሉ፡፡ ለታጋይ ስመኝ ምናለ 

(የትግል ስሟ ድላይ) የተገጠመው እኔም እንደ አንቺ ድል ላይ ልቁም ገጽ 51፣ ያልተንበረከክነው ገጽ 98፣ ደማቅ 

ታሪክ ጻፈ ገጽ 145፣ የምስራች ይበሉሽ ገጽ 259 እና እንደሞላች ትኑር እንጂ ገጽ 276 ላይ የሚገኙት የግጥም 

ስንኞች አንጀትን ሰርስረው በመግባት ውስጥን ያላውሳሉ፡፡  

ከዚህም በተጨማሪ የደራሲውን ምናባዊ ፈጠራ ምጥቀትና የመተንበይ ችሎታ እንዲሁም በትግል ጽናት ላይ ያለውን 

የማያወላዳ አቋም በግልጽ ያሳያሉ፣ ስለሆነም እኛም የግጠም ስንኞቹነ በሚገባ አጣጥመን እናንብብለት እሱም ይኸ 

ወጣ ገባ ማለቱን ትቶ በወቅታዊው የሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ላይ ተመስርቶ መጻፉን እንዲቀጥልበትና ሁለተኛውን 

የታሪክና ጥበብ መጽሀፍ ጀባ እንዲለን እየተመኘሁ ሌሎችም የእሱን አርአያነት ሊከተሉ ይገባል እላለሁ፡፡                  


