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ኢብሮ ኢኒሼቲቭና እውነትን ሇማግኘት መኳተን:- 

እውነትን ማን ገዛት? አጭር የግጥም መነባንብ 

ተፃፈ በኢብሮ ኢኒሼቲቭ ዘ መቐሇ ዘ ኢትዮጵያ/ኢሜሌ አዴራሻ ebroinitiative@gmail.com 

ቅዲሜ መስከረም 5/ 2011 ዓ/ም  

ይህቺ ከታች እውነትን ማን ገዛት? የምትሌ ግጥም ባሇፈው ሁሇት ዓመት እንዱሁም አምና ዯግሜ እንዲካፍሊኩዋችሁ ይታወቃሌ:: 
በወቅቱ ነገሮች እጅግ የሚገራርሙ ክስተቶች ነበሩና ነው::  
 
አንደ ገራሚው ነገር የፓናማው ድኩሜንት ወይም PANAMA PAPER ነው:: ይህም የአፍሪካን ጨምሮ የእንግሉዝ ጠቅሊይ ሚኒስቴር 
የነበሩት ዲቪዴ ካሜሮንና ላልች የዓሇማችን ታሊሊቅ መሪዎችና ባሇስሌጣኖች በግብርና በታክስ መሌክ ከህዝቦቻቸው ከሚሰበስቡት 
ገንዘብ የመቆንጠር ሌኩ ባይታወቅም የተወሰነውን ቆንጠር እያዯረጉ በውጭ አገር ባንክ ማስቀመጣቸው ጀምሮ በአገራችን በየ 
ሚኒስቴሩ፣ በየቢሮውና በየ መስራቤቱ የሚፈፀመው ግሌፅነት የጎዯሇው አዴሌዎና ይህንን ሇመሸፈን የሚሰጠው ያሌበሰሇ የጮላዎች 
ሽወዲ ስሰማና ስመሇከት እንዱሁም በአገራችን የ2008 ዓ/ም የአስራ ሁሇተኛ ክፍሌ መሌቀቅያ ፈተና ሊይ በዘመናችን ያጋጠመን 
አሳፋሪው ዝርፊያና አገር አጥፊ ተራ የማፍያ ስራና ስርቆት፣ ህንፃ ሌክ እግር አውጥቶ መጥፋቱ ስሰማ፣ በማሕበራዊ ሚዱያ 
የሚሇቀቀውና የሚነዛው አገር አጥፊ የፈጠራ ውሸት ፣ ከአዱስ አበባ ዘውዱቱ ሆስፒታሌ የተሰማው ኣሳዛኙ የቀድ ጥገና ሕክምና 
ስህተትና የኣንዯኛዋን ታካሚ ድኩሜንት መሰወሩን ስሰማ ግጥምዋን ሇውዴ ኢትዮጵያውያን የኢብሮ ኢኒሼቲቭ የኢንተርኔት ፎረም 
ታዲሚዎቼ በካፍሌ በማሇት ማካፈሌየን ይታወቃሌ፡፡ 
 
እንዯምታስታውሱት አምና ገራሚ ነገሮች ጀሮአችን እየሰማና አይናችንም እንዱሁ እያየ መቀጠለን ሇማመሊከት ከፃፍኩዋቸው 
መካከሌ፡-  

 ዯብረዘይት ቢሾፍቱ ሊይ የኢትዮጵያውያን ባህሊችንና ሓይማኖታችንን ፍፁም ተፃራሪ የሆነ አህዮች እየታረደ የአህያ ስጋ ወዯ 
ቻይና አገር ሉሊክ ታስቦ ሇዛውም ነዋሪው ወሬውን ሰምቶ የአህያ ቄራ እንዲይከፈት ሲጮህና በጣሙን ሲጮህ ካብራኩ 
በወጡት ሌጆቹ ጀሮ ዲባ ሌበስ ተብል የአህያ ቄራን ብር 150 ሚሌዮን ፈጅቶ ስራው ሉጀምር አህዮችን እየተነደ ወዯ ቄራው 
ሉገቡ ሲለ ህዝባችን ከያሇበት ተሰባስቦ እሪታውን እያቀሇጠ አቤት በማሇቱና በቄራው ጥቃት በመፈፀሙ ቄራው ተዘጋና 
ያው እንግዱህ ዴሃ እናት ጉሉት ቲማቲምና ሽንኩርት ሸጣ ከሰበሰበቺው ሊይ መቀነትዋ ፈትታ የከፈሇቺውን ግብር ተሰብስቦ 
የአህያ ቄራውን ሇከፈቱት ቻይናዊው ባሇሃብት በካሳ መሌክ ሉከፈሌ ነው መባለ እንዯሰማንና ይህም ሌባችን እንዲሳዘነው ፤ 

 
 ከጅቡቲ ወሌዱያ አዴርጎ ወዯ መቐሇ የሚዘረጋው ባቡር መስመር በሚያቆርጡ አከባቢዎች ሊይ የሚኖሩ መሬታቸው 

ሇሚወሰዴባቸው ዜጎች ካሳ ሇመክፈሌ ከተመዯበ ብር ውስጥ ወል አከባቢ 9 ሰዎች መሬታቸው ምንም ሳይነካና 
የሚዘረጋርው የባቡር ሓዱዴ ምንም በአጠገባቸው ሳያሌፍ እንዱያው ዝም ብል ብር 11 ሚሌየን በሙስና ወይም በዴሮ 
ቋንቋችን በላብነት መሌክ መከፋፈለና ሰዎች በላብነት ተይዘው ዯብረብርሃን ፍርዴ ቤት መከሰሳቸው እንዯሰማንና በዚህም 
መከፈታችንን ፤  

 

 አንዴ የጥርስ ሃኪም  ከቡና የተቀመመ የስኳር በሽታ መዴሃኒት አግኝቻልሁ በማሇት የምስራች ዜና በሬዴዮና በማሕበራዊ 
ሚዱያ ስሇሇቀቀ ስኳር በሽተኛ ወገኖቻችን ሊንዳና ሇመጨረሻ ሌንፈወስ ነን ብሇው ስኳር በሽታን በቡና ቅመም ሉዋጋ 
ከተሇያዩ የአገራችን ክሌልች ወዯ አዱስ አበባ ተጉዞው ቅመሙን ሇአንዴ ዓመት  ያህሌ ሲገበያይ  ከርመውና ከተንገሊቱ በኋሊ 
የኢትዮጵያ የምግብ መዴሓኒትና የጤና አስተዲዯርና ቁጥጥር ባሇስሌጣን  “ውሸት ነው እንዱህ የመሰሇ መዴሓኒት አሌተገኘም 
ህገ ወጥ ስራ እየተሰራ ያሇው” ማሇቱ እንዯሰማንና በዚህም ማዘናችንን ፣ 

 

 በኢትዮጵያ ስፖርት ፌዳሬሽንና በስፖርት ዙርያ የነበረው አሳፋሪና ሇጀሮ የሚሰቀጥጥ መንግስት የላሇን እስኪመስሌ 
የስሌጣን ፍትግያና………መከሰቱ ስንሰማና ስንመሇከት፤  

 

 በኢትዮጵያ ቴላቪዥን ፖሉስ ዴንገት በተወሰኑ የጭፈራ ቤቶች ፍተሻ አዴርጌ ያዝኩዋቸው ያሇቸውን ባሇ ትዲሮች 
የሚገኙበት 32 ጥንዴ ወንድችና ሴቶች ጭራሽኑ ራቆታቸው በቡዴን ሲዯንሱ ማግኘቱን ጀሮአችን ሰምቶ ሌባችን ማዘኑና 
አአምሮአችን ክፉኛ መረበሹና ላሊኛው ዯግሞ እኔ ኢብሮ ኢኒሼቲቭን እንኳን አምና የፃፍኩሇትን አሳሳቢው የውሸት 
የትምህርት ማስረጃዎች አሁንም በየቦታው እየተበራከተ መምጣቱን ነው:: 

     
 አገራችን ሊይ ፍፁም አይተነው በማናውቅ ሁኔታ በ2010 ዓ\ም በኢትዮጵያውን ወንዴማማቶችና እህትማማቶች በሆኑ 

የዩንቨርስቲ ተማሪዎች መካከሌ እንዱሁም በእግር ኳስ ዯጋፊዎች እዚህ ግባ የሚባሌ ምክንያት ሳይኖር  የተፈጠረው 
መፈናከትና ጭካኔ የተሞሊበት ወንዴምን መግዯሌን ጠሊቶቻችን ሇፖሇቲካ ትርፍ የሸረቡት ሴራ “ማሙሽ ላሊ መታወቂያው 
ላሊ” መሆኑና ሓሊፊነት የማይሰማቸው ወሇንተ ስዯተኞች ወይም በፈረንጆች አጠራር ዱያስፖራው ማድ ሆኖው ያራገቡት 

የዘር መናቆርና መጨራረስ ሁኔታ ሳስብ በተሇይ  “ድክተር አሸብር” በሚሌ አላክስ አብርሃም የፃፈውን መፅሓፍ ገፅ 15 
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ያነበበ ሰው እንዱያው ሁሇ መናችን ወዯ አሳፋሪና ያሇ ምክንያት የሚንናዴና የምንናጥ ፍጡር ወዯ መሆን እያመራን ያሇን 
ይመስሊሌ::    

 

 ላሊው ዯግሞ አምናና ካቻምና ከወዯ አዱስ አበባ የሰማነው እንጀራን ከጤፍ፣ ከጀሶና ከእንጨት ፍቅፋቂ ሳጎተራ ቀሊቅል 
ማብኮትና እንጀራን ጋግሮ ሇገበያ ማቅረብን ወዯ ትግራይ ክሌሌ መስፋፋቱ ስንሰማ  
 

 የከበረው ውዴ የአሌማዝ ማዕዴን በሳጥን ሞሌተን በብር 6ሚሌዮን እናቀርባሇን:: ታዱያ እርስዎም  ይህንን በሚያምርና 
እጅግ በሚስብ መሌክ ሳጥን ውስጥ የሞሊውን አሌማዝ በ30 ሚሌዮን ትሸጡታሊችሁ::” ተብልው እንዯተጭበረበሩና በዚህም 
ሇአገራቸውና ሇወገናቸው የሚያስቡ ሳይሆኑ አገር ሉያጠፉ የሚችለ የሲሲሉ ማፊያዎች እየተበራከቱ መምጣታቸው ስንሰማ፤  

 

 ከወዯ ባህር ማድ ከዛች የዱሞክራሲ፣ የመቻቻሌ፣ የስሌጣኔ ማማና ምዴረ ገነት ተምሳላት ከሆነችና የኛዎቹ ጮማ ራስ 
ፅንፈኛ ወሇንተ ስዯተኞቻችን ምሊሳቸውን ተናዲፊ ሆኖ እንዱሳሌ ዴጋፍ የምትሰጥ ሓገረ አሜሪካን በርዕሰ ብሄርነት የሚመሩ 
ፕሬዚዲንት ድናሌ ትራምፕ  ጥቁር ህዝብ የሚያወርዴ አፀያፊና እጅግ የሚያንቆሽሽ ንግግር ማዴረጋቸው ስንሰማ፤   

 

 የዝምባብዌ ዩንቨርሲቲ 70 ከመቶ የሚሆኑ ሴት ተማሪዎች በአስተማሪዎቻቸው የግብረ ስጋ ግኑኝነት እንዯሚፈፀምባቸውና 
ሇግብረ ስጋ ግኑኝነት ፍቃዯኛ ባሌሆኑት ዯግሞ ፈተና እንዱወዴቁ ተዯርጎ ከዩንቨርሲቲ እንዯሚባረሩ አሇያም 6ና 7 ዓመታት 
ትምህርቱን እንዯሚዯግሙ ጥናቶች ማመሊከታቸው ስንሰማ  እንዱያው ይህቺ ዓሇም…………እየሆነች ነው ያሰኛሌ፡፡ 

 

እስቲ አሁንም ወዯ ግጥምዋ ከመግባቴ በፊት ከሊይ ያያችሆቻቸው ነጥቦች ከተከሰቱ ወዱህ ማሇት ክቡር ጠቅሊይ ሚኒስትር ድ\ር አቢይ 
አህመዴ ወዯ ስሌጣን ከመጡ በኋሊስ ነገሮች ሙለ በሙለ ይረግባለ በተሇይም ጠቅሊይ ሚኒስትራችን መኪና ራሳቸው እየሾፈሩ ከቦላ 
ዓሇም አቀፍ ኤርፖርት የዓረብ ኢሚሬትስ ሌዑሌ ይዞው ቤተመንግስት ገቡ ገቡ ገቡ የሚሌ ዜና እንዯ ሰማን ከአሁን በኋሊ ምንም 
አሳዛኝና አስዯንጋጭ ግጭት አንሰማም ወይም አናይም ብሇን ስናበቃ ነገር ግን አሳዛኝ ክስተቶች ተባብሰው የቀጠለ መሆናቸውንና  
ሁሊችንም የየዴርሻችን ወስዯን ሇአገር ሰሊም በጋራ እንዴንቆም አሳጥሬ ሇማመሊከትና እሞክራልሁ:- 
 

 ሇኔ እጅግ አሳፋሪ ነገር ሆኖ በማስታወሻየ ከመዘገብኩዋቸው አንደ አማራ ክሌሌ ምስራቅ ጎጃም ሊይ በአንዴ Sinio Truck\ 
ሲንዮ ጭነት መኪና የተጫኑ የክሌለ ኢትዮጵያውያንን ወገኖቻችን ሇሚጓጓዙበት ጭነት መኪና እንዱከፍለ ሇተጠየቁት ዋጋ 
በዝተዋሌ ይህን ያህሌ አንከፍሌም በማሇታቸው ገሌባጩ መኪናው ተሳፈሪዎቹ ሌክ እንዯ ዴንጋይና አሸዋ ወዯ መሬት 
መገሌበጡን በቴላቭዥን በማየታችን ሇሰው ሌጅ ያሇንን ርህራሄና ፈሪሃ ፈጣሪ እየተሸረሸረ መሄደን ያየንበት አሳፋሪ ክስተት 
ነበር፡፡  

 

 በአማራ ክሌሌ ሰሜን ወል ማርሳ በተባሇ ከተማ የፋኖ ነውጠኞች አንዴ የማርሳ ወረዲው ዲኛ የነበረ ገዴሇው ሲያበቁ ቤንዚን 
አርከፍክፈው ማቀጠሊቸውን በሚዱያ ሇመጀመርያ ጊዜ በጀሮአችን የሰማን ዕሇት ይህንን የሰው ሌጅ ቤንዚን አርከፍክፎ 
ማቀጠሌ እጅግ እጅግ አሳዛኝና አስዯንጋጭ ክስተት በሰሜን ወል በመርሳ ከተማ ብቻ እንዱያበቃ ፈጣሪያችን የሇመንበት 
ክስተት ነበር፡፡ ነገር ግን እንዱህ ሰው ሌጅ በቤንዚን ማቀጠሌ በላሊ ቦታም ሌባቸን እያዯማ ይኸው ቀጠሇ፡፡ 

 ላሊው አሳዛኝ አስዯንጋጭ ግን ዯግሞ አሳፋሪ ነገር በተሇያዩ ወንዴማማቾችና እህትማማቾች መካከሌ በተፈጠረው ግጭት 
ምክንያት የተቀጠፈው የሰው ህይወት አካሊቸው የጎዯሇ ንብረታቸው እንክትክት ወጥቶና ወዴሞ በዚህ ሰዴስት ወር ብቻ 1.4 
ሚሌዮን ኢትዮጵያውያን ተፈናቅሇዋሌ መባለና ይህም ኢትዮጵያ ከዓሇም የውስጥ ተፈናቃዮች Internal Displaced ሶርያን 
በሌጣ አንዯኛ መሆንዋን ሰምተን አንገታችን አቀርቅሮ መሬት ቢነካ ምን ይገርማሌ፡፡ 

 ባሇፈው ክረምት በኢትዮጰያ ሶማላ ክሌሌ ውስጥ በተፈጠረው ግጭት ምክንያት እንዱሁም በኦሮሚያ ክሌሌ በሻሸመኔ ከተማ 
አቶ ጁሃር መሐመዴ ሇመቀበሌ በታዯመው ስፍር ቁጥር የላሇው ታዲሚ ባሇበት ኢትዮጵያዊው ዜጋ ምን እንዲጠፋ 
ሳይታወቅና ሳይጣራ እንዱያው ዝም ብል የመንጋ ፍርዴ ተስጥቶ ኤላክትሪክ ምሰሶ እንዯ በግና ፍየሌ ተዘቅዝቆ እንዱሰቀሌ 
ተዯርጎ የመግዯሌ ክስተት ምናሌባት እንዯዚህ ዓይነት በዓሇም በፍፁም አሌተከሰተም የሚሌ እምነት አሇኝ፡፡  

 አንደ ገራሚ እንበሇው አሳዛኝ አሇያም አሳፋሪ ክስተት ዯግሞ በቅርቡ ባህርዲር ከተማ ጤፍ ወዯ ትግራይ አይሄዴም ተብል 
ከጭነት መኪናዎች መንግስት ባሇበት አገር የመንጋ ፍርዴ ተሰጥቶ ከመኪናው ጤፍ መወረሩ ስንሰማና ወሌዱያ ሊይ አሁንም 
በጎች ወዯ መቐሇ እንዲይሄደ የመንጋ ፍርዴ/ Mob judgment ውሳኔ መሰረት በጠራራ ፀሓይ መዘረፋቸውን ስንሰማ፡፡      

 ላሊው ገራሚ ነገር መቐሇ ከተማ አዴሃ በተባሇ ቀበላ የሚኖር ወገናችን ሇአራት ዓመታት ያህሌ በሳምንት ሁሇት ጊዜ ብቻ 
መብራት እንዯሚያገኝ በቅርቡ ስንሰማ ላሊው ግርምት የጫረብኝ ጉዲይ ነበር፡፡ የውሃውማ ሇማን ይነገራሌ፡፡ 

 አሁን ዯግሞ ኤርትራ የነበሩ የኦነግ አመራሮች ወዯ አገራቸው ገብተው በሰሊም ይታገሊለ ተብል እጅግ በዯማቀና ባሸበረቀ 
አቀባበሌ ዯጋፊያቸው የሆነ ሁለ እንዱቀበሊቸው ዝግጅት በሚዯረግበት ወቅት በተሇያዩ የአዱስ አበባ አከባቢዎች በተሇይም 
በአስኮ፣ በቡራዩ፣ በፓውልስ፣ ኮሌፌ፣ ዮሃንስ ቤተክርስትያን አከባቢዎች የኦነግ አመራሮች ከመግባታቸው ጥቂት ቀናት 
ቀዯም ብል ባንዳራ እንሰቅሊሇን አትሰቅለም ባንዳራ በቀሇም የህዝብ ንብረት በሆኑት ሊይ እንስሊሇን አትስለም ምክንያት 
ከፍተኛ ግጭት መከሰቱና አሁንም በዛሬው ዕሇት ይህ ሁለ እጅግ ከፍተኛ ቁጥር ያሇው ዯጋፊ በተገኘበት አመራሩን 
በሚቀበሌበት ሰዓት በቡራዩ አሻዋ ሜዲ ዘግናኝ የሆነ በገዛ ወገንህ ሊይ ዘረፋና ግዴያ ሲፈፀም አጅግ ያማሌ፣ እጅግ 
ያስሇቅሳሌ፣ እጅግ ያሳዝናሌ ውርዯት ስሇሆነ ዯግሞ በጣም ያሳፍራሌ፡፡ እንዱህ ዓይነት ክስተት ችግር የሇውም! ታፍኖ የቆየ 
ህዝብ የሚያዯርገው ነው! ተብል የሚታሇፍ ከሆነ የኋሊ ኋሊ ትቶት የሚያሌፈው ሶንኮፍና መዘዙ ከባዴ መሆኑን መገመት 
የተሰነው ፓሇቲከኛ ካሇ ምን ትሇዋሇህ፡፡ ህግ አንዴ ቦታ ከተጣሰ እንዱህ እንዱያ እያሇ ሁሊችንን ይዞን ሉሄዴና ሉጠራርገን 
እንዯሚችሌ መገንዘብ ያስፈሌጋሌ፡፡  
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 አገር መምራት አዎ አገር መምራት ላሊ ሳይሆን በማንኛውም መስፈርት ምንም ቢሆንም ምንም ህግ እንዱከበር በማዴረግ 
የሰዎች የመኖር ዋስትና ፍፁም እንዱረጋገጥ ማዴረግ ማሇት ነው፡፡ ሰዎች ጉዲት ከዯረሰባቸው በኋሊ እየሄደ መጎብኘትና 
ኮሚቴ አቋቁመህ ምን የሚበሊና የሚጠጣ ይምጣሊችሁ እያለ ማነጋገር ዘሊቂ ፋይዲ አያመጣም፡፡ አዱስ አባበ አስኮና ቡራዩ 
መስከረም 3ና 4 ችግር ከነበረ መስከረም 5 ና 6 ሉቀጥሌ ስሇሚችሌ እንዳት መከሊከሌ ይቻሊሌ ተብል ቀዴሞ የቀናት 
ትንበያ መተንበይ ካቃተን ላሊው ላሊውማ ምን ሉባሌ ይቻሊሌ፡፡  

 ላሊው በማሕበራዊ ሚዱያ የሚፅፉ ተንቦጫራቂ ፀሓፊዎች አሳዛኝና አሳፋሪ በሬ ወሇዯ ፅሑፎቻቸውን ሇአገር ሰሊም ተብል 
ቆም ብሇው ማሰብ ያሇባቸው ጉዲይ ሲሆን መንግስትም ማሕበራዊ ሚዱያ አጠቃቀም ሊይ ሃይ ማሇት ይኖሩበታሌ፡፡ 
በየትኛውም ዓሇም እንዯፈሇገ የሚሆን ፍጡር የሇም፡፡ ገዯብና ስርዓት አሇውና አሁንም ሃይ መባሌ አሇበት፡፡                       

 

 የሰሜን ዕዝ ጦር ዋና አዛዥ በቅርቡ መቐሇ ከተማ በሚገኘው የሰማእታት ሃወሌት ሊይ ሰራዊቱ የ2011 አዱስ አመት ምክንያት 
በማዴረግና አዱስ ዓመት ሉቀበለ በተሰባሰቡበት ወቅት አዛዡ እንዯተናገሩት ከሆነ በክሌልች መካከሌ ያሇውን በፀብ 
የመፈሊሇግ ሁኔታ መንግስት ቶል አንዱረግብ ካሊዯረገው አሁንም አገሪትዋ አይታውና ሰምታው የማታውቀውን ቀወስ 
ሉከታት ይችሊሌ፡፡ 
 

ስሇዚህ እኔ ኢብሮ ኢኒሼቲቭ በማጠቃሇሌ ሇማሇት የምፈሌገው ነገር ቢኖር በመንግስት እየተሰሩ ያለትን ጥሩ ስራዎች ሇማሳነስ ሳይሆን 
እንዯ ሃገር ብዙ ክፍተቶች ስሊለብን መንግስት ረጋና ሰከን ብል ወዯ ውጭ ሳይሆን መጀመርያ በሙለ አቅሙ ወዯ ውስጥ ማየት የግዴ 
ይሊሌ እያሌኩኝ ያቺ ከአሁን በፊት ያካፈሌኩዋችሁ ግጥም ሇኢብሮ ኢኒሼቲቭ ታዲሚዎቼ ዯግሜ ባካፍሌስ በማሇት ይኸው 
አስወነጨፍኩሊችሁ፡፡  
በዚህ አጋጣሚ ግን በምፅፋቸው ፅሑፎቼ በስተመጨረሻ  የምሇውን እዚህ ጋ ብሌ ዯስ ይሇኛሌ:- ሰሊም አንዳ ከተበሊሸና ከቁጥጥር 
ውጭ ከሆነ በኋሊ ጀነሬተር ገዝተህ የገዛኽው ጀኔሬተር እዛም እዚህም በመትከሌና ጀነሬተሩን በማስነሳት ሰሊምን የምትመሌሰው 
አይዯሇምና ቸሩ ፈጣሪ በመሇኮት ሓይለ በአያላውና በእጅጉ አብዝቶ አገራችንና አህጉራችን እንዱሁም ዓሇማችንን ሰሊም ያዴርግሌን! 
አሜን! አሚን! 

እስቲ የኢንተርኔት ታዲሚዎቼ ዯግሞ ከቤተሰባችሁ ጋር በመሆን ይህቺን ካነበባችሁ በኋሊ እውነትን የምንገዛበት ቦታ ካሇ እባካችሁ 
ተባበሩንና እስቲ እንግዛት፡፡ መሌካም መነባንብ ይሁንሊችሁ፡፡  

እውነትን ማን ገዛት? 
እውነትን ግዛት ዯግሞም አትሽጣት መባለን ሰምቼ ሌሸምት ብወጣ  
እውነት ተሽጣ አሌቃ የሇችም ጠፍታሇች አሌቃሇች ተሟጣ፡፡  
ከመንዯር ከሰፈር ከመስሪያ ቤትና ከሃይማኖት ሳይቀር ጭሌጥ ብሊ አሌቃሇች  
አጥንትዋ ገጦ ተሟጣ ተሟጣ ራቆትዋ ቀርታሇች፡፡ 

እሷ ብቻ ሳትሆን ገዥዋም እርቃ ሄዲሇች ተሰዲ  
ፈሌጎ ሇማግኘት አዲጋች ሆናሇች ከሰው የሌብ ጓዲ፡፡  
የእውነት መሌክ ጠፋኝ ሞዳሌ አጣሁሊት  
በምን ሌመስሊት? እንዳት ሌተርካት?  
እውነት የምትለ እስኪ እውነት ምንዴን ናት?  
 

እውነተኛስ ማን ነው? እውነትን የያዘ በእውነት ያዘዘ!  
በውሸት ዯንዝዞ ኑሮው ያሊነቀዘ::  
በንግዴ ዓሇምና በፍትህ ስርዓት  
በገዥዎችና ዯግሞም በነገሥታት  
በሃይማኖት ቢሆን በግብረ-ሰናያት::  
 
ውሸት ሳያዲቅሌ የሚሰራ ካሇ በእውነት ከሌቡ  
መመርመሪያ አጣሁኝ ምንዴን ነው ጥበቡ  
እውነት ትገኝ ይሆን በህብረተሰቡ?  
በምርምርና በስርፀት ቦታዎች  
ትውሌዴ ሲቀረፅ በትምህርት ስፍራዎች  
እውነት ይሸመታሌ? እባካችሁ ሰዎች::  
በፍሇጋ ሊይ ነኝ ዕውነትን ሇመግዛት  
ዛሬ ባገኘኋት በውዴ በገዛኋት ሇትውሌዴ መስክሬ ዘመን ባሻገርኳት::  
እውነት ስሇጠፋ በሰዎች መካከሌ መተማመን ጠፍቷሌ  
ውሸት በመንገሱ ነገር ተበሊሽቷሌ፡፡  
EBRO INITIATIVE ZE MEKELLE ZE ETHIOPIA /Public Health Specialist  Email ebroinitiative@gmail.com 
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