
                ጌታቸው አረጋዊን ገብሩ አስራትን   
              ምስ ጋዜጠኛ ሰሞነኛው                           

              
                ርኢቶ ጌታቸው ረዳ (ኢትዮ ሰማይ) 
 
ኣብ እዛ ናተይ ርዕይቶ እትቃወሙ እንተሃሊኹም ብሓጎስ እቕበል። እታ 
ኣነ ዝደልያ ዓይጋ በታ ጀሚሩዋ ዘሎ ሓዳሽ ስልጥንቲ መንገዲ፤ ማለት 
ከምታ ናዓይ ፈቒዱለይ ዝቐነየ እንተዳኣ ቀጺሉለይ ንክልተ ተጻረርቲ 
ሓሳባት ምፍቃድ፤ ቅድሚ ሕዚ ‘ኣበይ ከይበጽሑ’ እንዳተብሃለ ዝዝረብ 
ዝነበረ ገንጫር ዘረባ፤ ነቲ ሕዚ ዝተቐልቀለ ጸገም መንቀሊን መፍትሕን  
ንምሃብ ዝሕግዝ እዩ።ዜጋታት ኢና እሞ ብጽሒትና ንክንህብ ይሕግዘና 
ማለት እዩ። ስለዚ፤ ከም’ቲ ልሙድ ንዓይጋ የቐንየለይ። 
 
ኣብ ዝሓለፉ ቅነታት ካብ’ቶም ኣብ ውራይና መጽሄት ዝተሓትሙ 
ጹሑፋት ብዶ/ር ሙሉወርቅ ኪ/ማርያም ዝተጽሓፈት “ትግራይን ቋንቋ 
ትግርኛን” እትብል ጽሕፍቲ ምስ ኣንበብኩ ሓሳባት ክህበላ ኢለ ምስ 
ወጠንኩ ለንቅነ ብጌታቸው አረጋዊን (ኣሰናዳኢ መጽሄት ውራይና) ምስ 
ካብቶም ላዕለዎት መራሕቲ ህወሓት ሓደ ዝንበረ አቶ ገብሩ አስራት 
‘ሰሞነኛው’ ዝባሃል ራዲዮ/ቴቪ/ (?) ‘ህወሓት’ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ልዕሊ 
ሰላሳ መዓልቲ ዝኣክል ውሽጣዊ ምትዕርራይ (ገምጋም) ዝገበሮም ነገራት 
ነታ ሓገር ኮነ ነቲ ከባቢኦም ዘሎ ማሕበረሰብ ለውጢ ዘምጽእ ድዩ ወይስ 
‘ኣበይ ነይርካ ኣብኡ፤ናበይ ኢኻ ናብኡ” ዝዓይነቱ እዩ ዝብል ቃለ 
መሕትት ኣቕሪቡሎም ነይሩ፡ ክልቲኦም ዝሃቡዎ መልሲ ምስ ሰማዕኹ 
በዚ ክህይስ መዲበ።  
 
ጌታቸው አረጋዊ እቲ ውድብ ዝገበሮ ገምጋምን ምትዕርራይን “ታሪኻዊ” 
ምትዕርራይ እዩ፤ ናይ ፕሮግራም ለውጢ’ውን ኣየድልን፤ መሪሕነት 
ለውጢ ጥራሕ እዩ ዝድለ ዝነበረን ክግበር ዝነበሮን (እዚኣ ድማ ገይሮም)  
ብምባል ብሃረርታ ዝጽበዮ ዝነበረ ለውጢ ምንባሩ ድጋፍ ሂቡ እቲ 
ገምጋም ብጽቡቕ ዓይኒ ተቐቢሉዎ። ገብሩ አስራት ግን ፈጺሙ እቲ  



ምትዕርራይ ዝባሃል ከምቲ ኣብ መእተዊ ጽሑፈይ ዝገልጽኩዎ ‘ኣበይ 
ነይርካ ኣብኡ፤ናበይ ኢኻ ናብኡ” እዩ ብምባል ኣይተቐበሎን። ምይይጦም 
ብኣምሓርኛ ስለዝኾነ ርኢቶይ በትግርኛ ክህብ ዝደለኹዎ ምኽንያት እዚ 
ናይ ህወሓት ተፈጥሮ (ነቸር) ዘይተረደኣና ተጋሩ ሙኻንና ስለዝፈልጥ 
ብትግርኛ ምግባሩ ተጋሩ ከማያይጥ ይኽእል እዩ ብዝብል ኣቕሪበዮ 
ኣለኹ።  
 
ኣብ ሙያዊ ስራሕ ጋዜጣን ኣሰናዳኢ መጽሄት ትግርኛ መንእሰይ ጌታቸው 
አረጋዊ ናይ ህወሓት መንነት ፈጺሙ ዝተረደኦ አይመስልን። እዚ እምነት 
እዚ ጌታቸው አራገዊ ጥራሕ ዘይኮነ ብዙሓት ኣብ ዕደመ ናቱ ዘለው 
መንእሰያት ትግራይ ህወሓት መን እዩ፤ ዕላምኡን ኣባጋግስኡን፤ 
ከምኡውን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ሃገራዊ ግንዛበን እንታይ እዩ ፈጺሞም 
አይተረደኦምን። ገብሩ አስራት ካብቶም ንህወሓት ዝመርሑ ዝነበሩ ሓደ 
ስለዝነበረ፤ ነቲ ድርጅት (ውድብ) ኣጸቢቑ እዩ ስለዝፈልጦ። እቲ ሃገራዊን 
ሰብኣዊን ገበን ክፍጸም እንተሎ፤ ዝፍጽምን ዘፈጽምን ዝነበረ፤ ካብቶም 
ቀንዲ ተዋሳኣይን መራሕን ስለዝነበረ፤ ናይቶም ብጾቱ ዝነበሩ ባሕረታትን 
ዕላማን ካብ ጌታቸው አረጋዊ ንላዕሊ ስለዝፈልጦን ቡሱል ፖለቲከኛን 
ተሞክሮን፤ ወያነን ብሕልፊ ድማ ነታ ውድብ ዝመርሕ ዝነበረ፤ ብዙሕ 
ሃገራዊን ሰብኣዊን ገበን ዝፈጸመን ዘፈጸመን ናይ መለስ ዜናዊ እንታይነት 
ንተማራመርቲ ዝጠቅም “ራዛን ትሕዝቶ ዘለዋ” ጠቓሚት መጽሐፍ 
ዘበርከተ ዝናአድ ደራሲን ስለዝኾነ፤ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ህወሓት 
ዝገበሮ ‘ምትዕርራይ’ ገብሩ ዝሃቦ መልሲ ብኣይ ቁቡል እዩ። ናይ ገብሩ 
ንህወሓት ምግምጋም ሎሚ ዝጀመሮ ዱጭ ዝበለ ወደቓ ኣይኮነን፡ንብዙሕ 
ዓመት “ዝግራት እዚ ክውልወል ዝግቦኦ እዩ” ኢሉ ንሓያለ ዓመታት 
ዝኣምኖ ዝነበረ ሓቂ እዩ ዝተዛረበ። ስለዚ ኣነ ኣመስግኖ (እቲ ካልእ 
ኣብ’ቲ ውድብ እንተሎ ዝተዋሰኦ ገበናት ንጸግዒ ገዲፈ ማለት እዩ። 
ካብቶም ሎሚ ኣብታ ዝድለዩላ ጊዜ፤ ኣፎም ኣጠርሚሞም ‘ዶካተር’ 
ተባሂሎም ዘሕለፉዎ ጉድ እንዳዘከሩ ከምዝኣረገ ብዕራይ ምሸት ምሸት 
ሙሑኽልቶም እንተሳሕዮም ዝሓኩ ዘለው መራሕቲ ዝነበሩ ኣነ ‘ንገብሩን 
አስገደን፤ተ/ሃይማኖትን ንጻድቃንን፤ንቸንቶ….ካልኦት ዝረሳዕኹዎምን 
ዝምስገኑ ሰባት እዮም እብል። ብሕልፊ ክልቲኦም ጀነራላት ከም መፍትሕ 



ገይሮም ዝደጉሑዎም ቆርበት በጊዕ ዝመስል ፖለቲካዊ መርገጻት ዓቕሊ 
(እንደተጸመምና ማለት) እንዳገበርና ማለት እዩ።) 
  
ብዙሕ ኢትዮጵያዊ 26 ዓመት ንወያነ ኣጸቢቑ ስለዝፈልጦም ‘መሰረታዊ 
ለውጢ ዲሞክራሲ…ሳሪሓ ማሪሓ ለውጢስ  ...’ ግደፉዎ፤ ሓደ ሃገራዊ 
መንግስቲ ክገብሮ ዝግባእ ግዕዛዊ (ቦኽሪ) መምርሒኡ ‘ሃገራዊ ሓድነትን 
ፍቕርን፤ ሃገራዊ ሉኣላዊነትን’ ክትፈጥሩ ኣይካልኩምን (ያውም 
ኣጋዲድኩሞ) ፤ ኣብ ሕማቕ ማኣዝን  ኣላጊብኩሙና እዩ ዝብሎም ዘሎ።  
ከምቲ ገብሩ አስራት ዝበሎ፤ ዜጋታት ካብ ምሒር ጽልኢ ‘ሕድሕድ 
ይናሓንሑን፤ ይታሃላለቑን’ ኣለው።  ስለዚ ናይ ህወሓት ጭርሖ “ህዳሴ” 
ኣብ ነንሕድሕድ መሪሕነት ዝገብሩዎ ዘለው ምልውዋጥ ልቢ ንዘለዎን 
ናይ ህወሓት መንነት ኣጸቢቑ ንዘስተብሃሎ ዜጋ ጻዓዱ “teasing” 
(ባጫ/ቀልዲ) ዝብልዎ ዝዓይነቱ እዩ። ባጫ ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ውድብ 
ሓደ እግሩ ኣብ መስፈንጥሮ መቓራቕር ተቐርቂሩ ዝውጭወጭ እንስሳ 
ኮይኑ ኣሎ።ካብታ መስፈንጥሮ ንክወጽእ ዝገበራ ዓቕሊ ጽበት ድማ 
“ዒሕ” ጥራሕ እያ። እታ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝዳዕነና ረዛን ሰኽሚ፤ ድሕሪ 
26 ዓመት ህዝቢ እታ ሰኽሚ ናብ ዝባን ህወሓት ደርቢይዋ። ህወሓት 
ዒሕ ክብል ጀሚሩ። ዒሕ ንኣድጊ’ውን ካብታ ዝተዳዕነና ጾር ከናግፋ 
ዘይኽእል ዓቕሊ ጽበት እዩ።  
 
መራሕቲ ወያነ ኣብ ክልተ ተርእዮ ተዋስኦ ጻዓንቲን ተጻዓንቲን ኮይኖም 
ርኢናዮም ኣለና። ሕዝቢ ዝተሰከሞ ናይ 26 ዓመት ሰኽሚ ናብ ዝባኖም 
ምስደርበዮ ፤ በቲ ዝርእዮ ዘለኹ ካብ’ታ ዒሕታ ንኽናገፉ ዝገብሩዋ ዘለው 
ጻዓርዓር እቲ ዝገበሩዎ ምትዕርራይ ‘እንኳዕ ማሓረኩም’ ዘብል ኣይኮነን። 
እቶም ዝንእዱዎም ሰዓብቶም ክብሉዎም ይኽእሉ ይኾኑ፤ እቲ ጸውሩኡ 
ከልግስ ዝደሊ ህዝቢ ግን “ብኡ ኣቢሉ ይውሰድኩም” እዩ ዝብሎም ዘሎ። 
እታ ተዳዕኒኖማ ዘለው ‘ዒሕታ’ እንዳገደደት እምበር እንደፎኾሰት 
ኣይክትመጽእን።  እዚኦም ውልቀሰባት እዮም፡መራሕቲ እዮም። ኣብ 
ሞንጎ ሕዝብን ውልቀሰባትን ዘሎ ናይ ጾር ኣሳኻኽማን ልጋመን በበይኑ 
እዩ። ሕዝቢ ክልግም ይኽእል እዩ። እዚኦም (ምስ ህዝቢ 



ዝተራጸሙ/ዝተጓነጹ/ ሕዚ’ውን ዝጓነጹ ዘለው ውልቀሰባት መራሕቲ 
(“ወድብ”) እዮም። እዚኦም ክልግሙ ኣይክእሉን። እንተለጊሞም ድማ 
እንታይ ከምዝመጽእ ይፈልጡ እዮም። እታ ሳዕቤን ስለዝፈለጡዋ (ንሶም 
እውን ደጋጊሞም ይብሉዋ እዮም) ህዝቢ እንተይሓወሱ ንበይንቶም 
ተዓጽዮም ዝውጭውጩ ዝነበሩ ‘ዋጭዋጭ’ ሕዝቢ እንታይ 
ተዛራረብኩም? እንታይ እዩ ዝኹሉ ኣብ ዑጹው ህድሞ 
ዘዋጫውጨኩም? ኢሉ ክሓቶም እዩ። እዚ ኹሉ ቕነ ተዓጽዮም እንታይ 
ተዛራሪቦም? እንፈልጦ ነገር የለን። ዓርሰ ጽንዓት/እምነት/ ስለዝጎደሎም 
ገበናኦም ዓቢጦም ንበድኒ ክፋርኹ ቀንዮም። ዝፋረኹዎ እውን ከርእዩና 
ኣይካኣሉን። ዝኣረገ መዲድ ሒዞም ሓደሽቲ ጠሓንቲ እንመን ሙኻኖም 
አስማቶም ነጊሮምና። እዚ ግን ነታ ሀጋር ኮነ ነቲ ከባቢኦም ዘዕግብ 
ኣይክኸውንን።  
 
እቲ ዘገርም ኮይኑ ዘሎ ድማ፤ ብወታሃደራትን ብሄልኮፕተርን 
እንዳታሓለው ‘ብሞሾጐር’ ኣብ ኣዳራሽ ተዓጽዮም እንታይነቱ ዘይፍለጥ 
ዋጭዋጭን ከርከባን፤ ውጺ ኣይወጽእን በይዛኹም ኣእትውኒ 
ኣይትኣትውያን፤ ኣብ ውጠጥ-ተዋጠጥ፤ቀንዮም። “መጊልና በዝጊልና፤  
ዓቢቕና፤በድቢድና” ኢሎም ባዕሎም ዝነገሩና ዓበቖም’ውን እቲ 
‘ዓንቲዕናዮ-ኢና’ ዝብሉዎ ዘለው ‘መግሎም’ ናይ መነቶም ሙኻኑ 
ተይነገሩና ብፍረቂ ገጽ ጽሕፍቲ ወረቐት “ነገሩ ኣበይ ከምዝበጽሔ” 
እንተይነገሩና “ሞሽሚሽና ነይርና ግና ታሓኪምና” ኢሎምና። ነዚ 
መስደመም ‘ውድባዊ-መጥባሕቲ’ ብቅንጥስጥስ ኩርዐት ዝተቐበሉዎ 
መንእሰያት ምስ እትሰምዕ “ዋዕ” የብለካ።  
 
ሕዚ’ውን ኣብ ‘ዒሕ’ ሸንከለል ጊዜ ምምጣጥ “ባህረ ቀይናንነት” 
እዩ።ኣየዋጽእን። እታ ምልጋም፤ እታ ኣይንሰምዕን ምባል እያ ድማ እታ 
ዒሕታ ክተምጽአሎም ዝኻኣለት። ካብታ ዒሕታ ዘናግፍ ድማ ‘ጻዓና’ 
እምብር ተሰካሚ ጾር ኣይኮነን። ዒሕ ባሃላይ ክገብራ ዝኽእል ወይ 
ተለዊስካ ምዕያም ወይ ምህዳም እያ። ንህወሓት መማረጺ ኮይና እንርእያ 
ዘለና መፍትሕ ድማ ከም ኣድጊ ምስ ጽዕነትካ ወዲቕካ እምብለይ 
ኣይትስእን ኢልካ ምልጋም እያ። እታ ሚዕያም (ሸብረኽ ኢልካ ኣይትስእን 



ምባል) ግን ንኣድጊ ወይ ንላሕሚ ጥራሕ እምበር፤ ንደቂ ሰባት መፍኮሲት 
ዒሕታ ኣይክትኮንን ። 
      
እዚ ውድብ እዚ ካብ መቦቆሉ ከምሽጓማኖ ተጐምጚሙ ዝጀመራ 
ኣባጋግሳ ርእዮት (ኣይዲኦሎጂ) መንእሰይ ትግራይ ኣይተረዳኦን። እቲ 
ውድብ እንተዳኣ ፋሪኽናዮ (ፍሬኡ ጫጪሕናዮ) ብሄረታዊ-መኽረራይ 
(ፋሺስቲ) እዩ።ስለዝኾነ’ውን እዩ ድማ ንተሓናሓንቲ ከም ጸላኢ መዲቡ 
ስልጣን ገቢቱ ክነብር ዝደሊ ዘሎ። ብተፈጥሮኡ ዝኾነ ይኹን ፋሺስቲ 
ብድርድር ኣይኣምንን (ብሓይሊ እዩ ዝኣምን)። ዝሓለፉ ስርዓታት 
እንተዳኣ ኣናጻጺርናዮም ዋላ ምስ ደርጊ፤ ወታሃደራዊ ስርዓት ደርጊ 
‘ፋሺሽቲ ኣይነበረን’። ብትርጉም ኣሳራራዓ (አሳያይማ) ፖለቲካ ወያነ እዩ 
ፋሺስቲ ኢልና ክንሰምዮ ዘለና።  
 
ኣብ ዝሓለፈ ጽሑፈይ ቁሩብ ተንኪፈዮ ነይረ። ንደርጊ ብፋሺስትነት 
እንጽውዖ ምኽንያት (ኣነ እውን ‘ሓይካማ’ ኣብ ዝብል ናይ ትግርኛ 
መጽሐፈይ፤ ፋሺስቲ ኢለዮ ነይረ፤ ግን ጌጋ እዩ)፤ ብዝገበሮ ኣረመናዊ 
ግፍዒ እዩ (ከስምረሉ ዝደሊ ኣብቲ መወዳእታ ዕድሚኡ ከባቢ ግን ተጋሩ 
ንከጽንት ኣይተበገሰን ነይሩ ግን ኣይብልን-፡ ውልቀሰባት ኣብቲ ስርዓት 
ዝነበሮም ግደን፤ ምስኡ’ውን ወየንት’ውን ናብ ድርጊ ደብዳበ እንዳሰደዱ 
ዝግብሩዎ ዝነበሩ ምድንጋራትን መቕተልቲ ኣኼስን ሰበብን ከምዘሎ 
ማለት እዩ።)ግን ብኣግባብ /ብትንታነ/ ግን ወያነ “ብሔረታዊ መኽረራይ-
ፋሺስቲ” ስለዝኾነ እቲ ሕዚ ተዳዕኒኑዎ ዘሎ ዒሕታን፤ ካብቲ መዋጥር 
ንምውጻእ ምስ ካልኦት ምሁራትን ተናሓናሕቱን ብድርድርን ብሃገራዊ 
ምይይጥን ክፈትሖ ዘይኽእለሉ ምኽንያት ናይቲ ወድብ ፍጥረትን ዝገበሮ 
ሃገራዊን ሰብኣዊን ገበናት ፤ ብሕልፊ ድማ 100 ካብ 100 ሕዝቢ መሪጹኒ 
ኣብዝበለሉ ጊዜ ናይ ህዝቢ ኩራ ወደቓ ኣብ ድቕድቕ ዝበለ ፍርሒን 
ጥርጣረን ስለዘእተዎ ብሓይሊ ህዝቢ ክሳብ ዝማሓው ብባዕሉ ሓልዮት 
ካብ’ቲ ሕመቑ ክእረም ባህረታቱ ኣይክፈቕደሉን።  
 
ብዙሕ ጊዜ ተፈቲኑ እዩ;።፡ሓቢሮም ዝነበሩ ናይ’ቲ ውድብ መራሕቲ ምስ 
ወጹ ምዒደሞ፤ ሕዝውን ካልኦት ሙሑራት ምዒደሞ። ተማዒዱ ዝልወጥ 



ውድብ ኣይኮነን። ንምንታይ? ፋሽቲ ብተፈጥሮኦም ኣይክልወጡን። 
ድሕሪ 26 ዓመት ናብ ዝገደደ ጎንጺን ሁዉከትን ኣትዩ ኣሎ። እዚ እዩ 
መብዛሕቱ ሰብ ናይቲ ውድብ ፋሺሰታዊ መተከል ክፈልጦ ኣጸጊሙዎ 
ዘሎ ፈተና ዘብለኒ ዘሎ።  
 

ሎሚ ጀጋኑ ኢና ስኢንና። ሓደ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ብዛዕባይን ብዛዕባ 
ውሑዳት ዜጋታት ኣመልኪቶም ብዝጽሓፉዎ ናኣዳይ ጹሑፍ  “ምሁር 
ምጭጫሕ/ምፍጣር/ይካአል እዩ፤ ጀጋኑ ግና ተቖንጢሮም (ተመጢኖም) 
እዮም ዝዋሃቡና/ዝፍጠሩ/” ይብሉ ኣብ ዝጻሓፉዎ ጽሑፍ ኣምሓርኛ። ኣነ 
ዘለኒ ርዕይቶ ‘ምሕዳስ ወያነ’ ወይ ምትዕርራይ መሪሕነት ወያነ ማለት 
‘ኣብ ‘ብትዃን’ (ባልዕ) ዝተጠመመ ገዛ ዘሎ ‘ዓራት’ በብለይቱ ካብ ሓደ 
ማኣዝን ናብ ሓደ ማኣዝን ብምቕያር ካብ ባልዕ ንምህዳም ዝግበር ፈተነ 
ገይረ እየ ዝርእዮ።  
 
ታሪኽ ኣኽሱም ንወላይታ፤ንኣምሓራ ንኢትዮጵያ ኣይንታዮምን” ዝብል 
ዝማሕገጸ ዘረባ ዝዛረቡ  ተጋሩ ዘይኮነት ሎሚ ትግራይ  እትደሊ- ፍልይ 
ዝበሉ ከም ስኒ ምኽራኽ ውጥም ቅልቅል ዝብሉ ዘለዉ ሃገራዊያን ጀጋኑ 
ሸዊቶም ክወጹ ትጽቢት ዝግበረሎም ጊዜ እዩ።ወያነ ኣዛብእ ቀትሪ 
ፈልፊሉ ‘ኩሹኽን ተማላጠጥን’ ሒዞም ንዓዲ ዝኣተው ተጋደልቲ ኣብ 
ከተማ’ውን ቅዳድ ነጸላ ዝነበረቶም ተሓጋገዝቶምን ሎሚ ሚሊዮነራትን 
ቢሊዮነራትን ኮይኖም ሃገር ይግህጽዋ ኣለው እንትባሃል፤ ‘ሕምየት 
ትምክሕቲ ሓይሊ’ እዩ እንዳበሉ መጣሕንቲ (ማሓዙ) ኣዛብእ ጥራይ 
ዘይኮነስ ንባዕሎም’ውን ናብ ቀትሪ ኣዛብእ ተቐይሮም ከምዘለው ኣሚኖም 
“ዓይኒ ኣንቁሖም” ከምዘለው ይነግሩና ኣለው። ግን ከምቲ ገብሩ አስራት 
ዝበሎ ‘ናይ ኣታሓሳስባ፤ ናይ መትከልን ሕንጻጽን፤ ናይ ኣይዲኦሎጂ፤ 
ሓደሽቲ “ሀገራዊያን” ሰባት ክፍጠሩ ደጀሰላም እንተዘይከፊቱ ለውጢ 
ኣይክህሉን።፡ ግን ናይ ህወሓት ተፈጥሮ እዚ ክፈቅድ የኽእሎ’ዶ? እዩ እቲ 
ከም ቀርኒ ተወንጢሑ ዝራኣይ ዘሎ ሕቶ። እዚ ሕቶ እዚ ድማ እዩ ከመ 
ሞዶሻ  ኮይኑ ከይንርስዖ ጸጸኒሑ ዝቕርጥመና ዘሎ።  
 



ብታኣምር ካብቶም መራሕቲ ኮነ ካብቶም ተጋደልቶም ወታሃደራት 
“ሃገራዊያን” ተፈጢሮም/ተቐልቂሎም/ “ብታኣምር“ መሊሰ ክደግሞ 
“ብታኣምር“ ተዘይተፈጢሮም ካብ ህወሓት ለውጢ ምጽባይ ሓኽሊ 
ዝሳኣነ ማሕጺ ሙኻን ማለት እዩ። ንሶም ኣብታ ዒሕ ዝብሉዋ ዘለው 
ምግዓር እንትርከቡ፤ ህዝቢ ኣብ ‘ትሽቱሾም’ ቀሪቡ ምሶኦም ጸወታ 
ትሽቱሽ ኣይክጻወትን። መሪሩዎ እዩ። እቲ ካብ ህጊን ካብ ሞራልን፤ካብ 
ሃገራዊነትን ዝጫደረ ጉጅለ ክሳብ ንህዝቢ ክሳብ ዘይተማእዘዘ እዋን እታ 
‘ዒሕታን ሰንፈላልን’ ህዝቢ “ሑሕ” ብዝበለ ቁጽሪ ተጓይኻ ኑዑ ዓቢቕና 
ኢና ተኣከቡ ምባልን ክትቅጽል እያ። ክሳብ ክነደይ ጊዜ? እንድዒ። 
 
እቲ ዝብርጠጡሉ ዘለው ‘ገምጋምን ምሕዳስን’ ገይርና ዝብልዎ ዘለው 
እንታይ እዮም ተማያይጦም? ናይ ህዝቢ መረረት ድዮም ተማያይጦም? 
ናይ ህዝቢ እንተዳኣ ኮይኑ ካብ ህዝቢ እንታይ የሕባኦም ኣሎ?  እንመን 
ከምዝተነቕፉን ፤ ንምንታይከ እቲ ምይይጦም ኣብ ቴ/ቪዥን ንክንርእዮን 
ክንሰምዖን ዘይተገብረ? (ዋለ እንተርኣዩና’ውን ንሱ’ውን ለውጢ 
ኣይከኸውንን- ግን ትዋሓደ ማለት እዩ)፤ እዚ ሕብእብእ ንህዝ “ግስሚት” 
እዩ። ብኣጭዋዳና መን ክሕዞ እንዳተበርጠጡ ንህዝቢ ክሳብ ዝመንዝዑ 
ጊዜ፤ ኣማስያኡ ግና ቀርና ዝተጎጭዐ ጉዕመሽ ላሕሚ ኮይኖም “ፉፍ” 
ዝብላኦም ‘ቀራናት’ ኣላሕምን ኣቡዑርን ምፍጣሮም ዘይተርፍ እዩ።   
የቐንየለይ። 
ጌታቸው ረዳ ኢትዮጵያን ሰማይ  getachre@aol.com 
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