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 “ቃልስና ሐፂርን መሪርን እዩ ” እንተዜበሃል ዶኾን ኣይምሓሸን?  

ሓደ እዋን ፤ ኣርበዕተ ሓሙሽተ ዜኾኑ ደቂ ገዚውቲ ኮፍ ኢሎም ይፃወቱ ነበሩ ፡፡ ሓደ ዓርኮም ድማ 

ካብ ዜወዓሎ ብብሽክለታ ደበኽ ኢሉ ናብኣቶም ተፀንበረ ፡፡ ካብ ብሽክለታኡ ውርድ ምስበለ ፤ ካብቶም 

ደቂ ገዚውቱ ሓደ ብቕፅበት በርደግ ኢሉ ነቲ በዓል ብሽክለታ “በይዚኻ እባ ብሽክለታኻ ንሓንሳብ ሃበኒ ? 

ርሑቕ ኣይከይድን :: ኣብዚ ቀረባ በፂሐ ክምለሰላ ፡፡ ” ኢሉ ለመኖ ፡፡ በዓል ብሽክለታ ደማ “ ሓዳሽ 

ብሽክለታይ ንሰብ ከይህብ ወሲነ ኢየ ፡፡ “ ይቕረታ ግበረለይ ፤ ኣይህበካን በሎ ፡፡ “ “በይዚኻ ፤ በቦኻ ኢለካ 

ኢየ ፤ ብማርያም ፣ ብገብርኤል :: “ ኢሉ ኣጥቢቑ ለመኖ ፡፡ በዓል ብሽክለታውን ለመና ምስ በዜሖ ፤ 

ከይፈተወ ሓዳሽ ብሽክለታኡ ሃቦ ፡፡ ለማናይ ድማ ነታ ብሽክለታ ተቐቢሉ ብኢዱ እናደፍአ ቅልጥፍ ኢሉ ኣብ 

ቀረበኦም ኣብ ዜነበረት ኣንጎሎ ተዓፂፉ ተሰወረ ፡፡ ቀልጢፈ ክምለስ እየ ፤ ኢሉ ቃል ዜኣተወ ለማኒ ህልም 

ኢሉ ጠፍአ ፡፡ ብሓንሳብ እናዋግዑ ዜፅበዩዎ ዜነበሩ ደቂ ገዚዉቱ ኸኣ ፤ ምጥፍኡ ኣተሓሳሲቡዎም ክደልዩዎ 

ተንቀሳቐሱ ፡፡ ቁሩብ ናብቲ ፣ ናብቲ ምስ በሉ ፤ እቲ ዓርኮም ነታ ብሽክለታ ብኢዱ እናደፍአ ክምለስ ረኣዩዎ 

፡፡ ናብኣቶም ምስተሓውሰ ድማ እቲ በዓል ብሽክለታ ብጣዕሚ ኣተሓሳሲብዎ ደሓን ዲኻ ፣ ጎማ ነፊሱካ ድዩ 

? በሎ ፡፡ ኣይነፈሰንን :: እንታይ ደኣ ፤ ፍሬን ተበቲኹካ ? ዋእ ! ኣነስ ኣይተበትከንን :: እንታይ ደኣ ኮይንካ 

እናደፋእኻያ መፂእካ ? ኢሉ ኣጥቢቑ ሓተቶ ፡፡ ሽዑ እቲ ለማናይ “ ኣነኮ ምዜዋር ብሽክለታ ኣይክእልን” ኢሉ 

መለሰሉ ፡፡  ወይ ኣመል !       

ኣብዜ እዋን አብ ኣዲስ ኣበባ እንዳለመኑ ንርእሶም ዓንጊሎም ንስድራኦም እውን ብመጠኑ ዜሕግዘ 

ሓደ ለባም ገባር ትግራዋይ ብዜገርም ኩነታት ከምዙ ይብሉ … “ቀደም ብሰንኪ ስሱዓትን መረረት ህዜቦም  

የጨንቖምን መሳፍንቲ ትግራይ ምስ ድኽነት ከንዚመድ ተገዲድና ፡፡ ድሕሪኡ እውን ካብ ድኽነት ንሓዋሩ 

ብምፍታሕ ከርህወና እዩ ኢልና ፤ መላምል ደቅና ገቢርና ዐወትናዮ ውድብ ዜመርሑ ደቆም ፤ ዕድልና ግዲ 

ኮይኑ ካብቲ ድኽነት ከናግፉና ኣይከኣሉን ፡፡ ሎሚ ፅባሕ ክሓልፈልና እዩ ፤ ኢልና ብርግፀኛነት እንትንፅበ ፤ 

ሓንጊርና ናብ ስልጣን ምስ ኣብቃዕናዮም ፤ ንሳቶም እውን ከም ወለዶም ናብ መስፍንነት ተቐይሮም 

ስሱዓትን መረረትና የጨንቖምን ኮይኖም ፡፡ ትፅቢትና እውን ኣብ ሰማይ ሎ ደቨና ኮይኑ ተሪፉ ፡፡ ዋእ! 

ቀደሙውን እኮ ፍረ ዓጋም ሪእካ ፤ ዓጋም ኢኻ ትረክብ እምበር ፤ ዳእሮ ኮይና ኣይትበቁልን ፡፡  

ኣሕዋትናን ደቅናን ህዜቦም ከይጭቆን ፣ከይጠሚ ፣ ከይስደድን ከይከላበትን በይዚ ኮይኖም 

ከምዜተሰውኡ ተነጊሩና ፡፡ ኣሚንና እውን ፡፡ ኮይኑ ግና ኣብቲ ብረታዊ ቃልሲ 4 ፣ 5፣ 6 ደቆም ኣሰሊፎም ፤ 

ኩሎም ዜተሰዉኡዎም ወለዲ ተጋሩ ብዘሓት እዮም ፡፡ ገለገሊኦምስ አረ ደቂ ደቆም ሓዊሱ ስጋብ 7 ፣ 8፣ 9 
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ዜተሰውኡዎም ኣለዉ ፡፡  እቲ ብጣዕሚ ሕዜን ግና ድሕሪ ዓወት ፤ ካብቶም ወለዲ ስውኣት ብዘሓት ፤ 

ብሰንኪ ድኽነትን መሪር ሓን ደቆምን ፤ ኣብ ገዜኦም ተኾርምዮም ዜሓለፉ ኣለዉ ፡፡ እዙ “ 

ሕንቅሕንቅሊተይ “ እዩ ኮይኑና ሎ ፡፡ ኣየናይ ህዜቢ ድዩ ደኣ እቲ ከይጭቆን ፣ ከይጠሚ ፣ ተሰዲዱ 

ከይከላበት ዜተብሃለ? ካልእ ሕዜቢ ትግራይ ኣሎ ድዩ ? ብኣንፃሩ ነቲ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዜመርሑን ሐዙውን 

ኣብ መሪሕነት ለዉን ፣ ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብዙ ማእኸል ዓዲ ዜተመደቡ ተጋሩ ፤ ቪ ኤይት ዜበሃላ 

መካይን ሒዝም  ፅልምትምት እንትብል ናብ ክባራት ሆቴላት ፣ እንዳ ብርንዶ ፣ እንዳ ዊስኪታትን እንዳ 

ዓጣሮን ከይተረፈ እናተዋናጨፉ ክብዕልጉ እንትትዕብ ፤ ክንደየናይ ዜኣክል ሕድሪ ብፆቶም ዜረስዑን 

ምሒር ጠላማትን ስሱዓትን ከምዜኾኑ ትርዳእ ፡፡ ብመስተ ፣ ጫት ፣ ሳዕስዒትን ካልኦት መነወርቲ 

ተግባራትን ዜተሃስየ ኣካላትን ኣእምሮን ፤ እንታይ ቁም ነገር ክሰርሕ ይኽእል ? ይተረፍዶ ውራይ ሕዜቢ 

ክትኣልስ ፤ ንርእስኻ እውን ክትከውን ኣይትኽእልን ፡፡ ሰብ ክሰርሕን ክሓስብን እንተኾይኑ እኹል ዕረፍትን 

ግዛን የድልዮ እዩ ፡፡ ኣብ መስተን ዕንደራን ዜሓደረ ሰብ ድማ ቀትሪ ኣብ ገዜኡ ይኹን ኣብ ስርሑ ደቂሱ 

ከም ዜውዕል ፍሉጥ እዩ ፡፡ ከም ፍጡር መጠን ክደክም ባህርያዊ ስለዜኾነ ፡፡ ከምኡ ስለዜኾን ድማ እዩ 

ኣብ ዜኸድካዮ ቤት ፅሕፈታት ፤ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ፤ እቶም ሓለፍቲ ይርከቡ ፡፡ ደኺሙዎም ደቂሶም 

እንተኾይኖም እውን “ኣብ ኣኼባ እዮም” ዜብል መልሲ እዩ ዜወሃብ ፡፡  

ስለዘይ እዝም ሰብ ግ ደቂ መሳፍንቲ እውን ፤ ህዜቢ ንኸይፈልጠሎም ሓንሳብ ንሓድ ሕዶም 

ብጥቕሚ ከይተሰማምዑ እንትተርፉ ኣብ ውሽጦም እናተሓናፈሹ ፣ ካልእ እዋን ድማ እናተገማምዑን 

ተሃዲስና ኣናበሉን ፣  ከምኡውን ካልኦት ዜተፈላለዩ መደናገርቲ ጉልባባት ብምጥቃም፤ ውልቃዊ  

ናብሮኦምን ናብራ ስድረኦምን ካብ ምጥጣሕ /ምምችቻው/ ንድሕሪት ከምይብሉ ኣብ ከይዲ ንርዳእ 

ኣሎና ፡፡ ከይሓነኹ ንደቆምን ቤተሰቦምን ኣብ ወፃኢ ይኹን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፤ ኣብ ፍሉጣትን ክቡራትን 

ቤት ትምህርትታት እዮም ምህርዎም ለዉ ፡፡ ድኽም ንዜበሉ ኣመራርሓ ድማ ምስ ሕመቖም 

ኣምባሳደራት እናበሉ ይሸሙዎም ኣለዉ ፡፡ ፅቡቕ ስለዜለመዱ ንኸይሽገሩ ተባሂሉ እዩ ፡፡  እህህ ! … ደቂ 

ድኻ ገባር ደኣ ፎቖዶ በረኻንዶ ተሰዊኦም ተሪፎም ፡፡ ናብ መሪሕነት ውድብ ዜመፀ ውዲ ገባር የለን ፡፡ 

ምኽንያቱ ኸኣ  ብዓንተውኡ’ውን ደቂ መሳፍንትን ኣዜማዶምን ፤ ከምኡ ድማ ውሑዳት ደቂ ሃፋትምን 

ጥራይ ስጋብ ዩኒቨርሲቲ ስለዜተምሃሩ ፤ ንሳቶም እዮም ናብ መሪሕነት ተወጢሖም ፡፡ እምበር ወዲ ድኻ 

ገባር ደኣ ኣስኳላ ተማሂሩ ዩኒቨርሲቲ ክኣቱ እሞ ይትረፍ ፤ ትምህርቲ ፈለገ ሕይወት እውን ንኽቖፅር ኩሉ 

ዕድል ኣይረክብን ነይሩ ፡፡ “ ፎቖዶ ጎጃምን ጎንደርን ተሰዲዶም እናለመኑ ዜተምሃሩ ውሑዳት 
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እንተይኮይኖም ፡፡  ኣብዙ እዋን እውን ውዲ ገባር ትግራዋይ ንሽሙ ይመሃር ኣሎ ይበሃል ፡፡  እቲ ዜኒሀ 

ከይዲ ትምህርቲ ግና ኣብ ህይወት ተምሃሮ ተጋሩ  ይኹን ስድርኦም ፤ ትርጉም ለዎ ለውጢ ኣየምፀአን ፡፡ 

እቲ ወግሐ ፀብሐ ዜዜረበሉ ምዕባለ ትምህርቲ ትግራይ ሓቅነት ዜጎደሎ እዩ ፡፡  መዐወታይ ፖሊሲ 

ትምህርቲ እንተዜህሉ ነይሩ ፤ ደቂ መራሕትና ከም ህዜቦም ብኡኡ ምተምሃሩ ነይሮም ፡፡ ዋላ ሓደ ውላድ 

ኣመራርሓ በቲ ፖሊሲ ትምህርቲ ትግራይ ዜወሃብ ትምህርቲ ዜመሃር የለን ፡፡ ኣብ ባይታ ሎ ሓቂ ከምቲ 

ብራድዮኦምን ካልኦት መሓውሮምን ጋውሕዎ ፀብፃብ አይኮነን ፡፡ 

 “ሓደ እዋን’ሲ” ይብሉ እዝም ገባር ትግራዋይ …“ሓንቲ ትግራወይቲ ሰበይቲ ኣብዙ ኣብ ኣዲስ ኣበባ 

እዩ ፤ መካይን ኣብ መብራህቲ ትራፊክ ጠጠው ምስ በላላ ፤ ፅግዕ ኢላ ብትግርኛ ምልማን ትጅምር ፡፡ 

ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ እትልምኖ ዜነበረት ገናሒ መኪና ትግራዋይ ይኸውን እሞ ““ ኣትን ፤ ስምዐ! በይዚኽን 

ኣይተዋርዳና! ኪዳ ዓድኽን!  ሓረስታይ ትግራይ ሓሊፉሉ እዩ እናተብሃለ ብተለቪዥንን ራድዮን ወግሐ 

ፀብሐ እናተጋወሐስ ፤ ንስኽን ስጋብ ኣብዙ ተሰዲድክን ፤ እሞ ድማ ቆልዑት ሓዙልክንን ኣንጠልጢልክንን 

ኣብዙ ትልምና! ነውሪ! ሕማቕ ኣመል ፡፡ ““ ኢሉ ነዲሩ ተዚረባ ፡፡ “ ንሳ ድማ ብስምባደን ሓንን “ ኢዶእ ! 

ከምኡ እምበኣር ኢልኩም? ኣቱም ጎይታይ ፤ ትግራይ ፅቡቕ እንተላ ድኣ ንስኹም እንዶ ኪድዋ ፡፡ 

ይንሱኹምስ ካብ ምልማን ዜሓሸ ዕድል ስራሕ ረኺብኩም ኮይንኩም እምበር ኣብ ስደት ደይኮንኩምን 

ለኹም ፤  በለቶ “ ፡፡ ኢሎም ኣንተዉልና ፡፡ 

ብምቕፃል… “ ስምዑ ደቀይ በሉ … ከምቲ ሓደ ሓደ ተጋሩ ክብሉዎ ዜስማዕ ፤ ኣብዙ ኣብ ለመና 

ተዋፊርና ለና ፤ ናይ ምልማን ኣመል ስለለና ኣይኮነን ፡፡ ዜሸገሮ ኢዩ ዜልምን ፡፡ ፍትሓዊ ልቓሕየ እንታየ 

እናተብሃለ ኣብ ይንኽእሎ ዕዳን ዕንድዳን የእትዉና ፡፡ ዜተወሰነ ምኽፋል ንጅምር እሞ ኣብ ሞንጉኡ 

ድርቂ መፂኡ ጥራሕና የትርፈና ፡፡ ወዮ ብጉጅለ ዜተወስደ ልቓሕ ካበይ ይከፈል ፡፡ መርዓንያ ይትረፍክን’ዋ ፤ 

… ድዩ ዜበሃል እማነይ? ኣዳመይ ንኸብዳ መዓንገሊ ይረኸበትስ ዕዳ ፍትሓዊ ልቓሕ ክትከፍል ? 

በብፅሒትካ እኳ ከይትኸፍል ፤  ልቓሕ ናይ ዜተሰወሩ ኣባላት እታ ጉጅለ ምምላስ ሓላፍነት እውን ፤ 

ናይቶም ዜተረፉ ኢዩ ፡፡ እዙዶ’ያ  ፍትሒ? እምበር ቀሺ ኮይንካ ካብ ደብርኻ ተፈሊኻ ፣ ቆልዖት ሕዜሎ 

እንጥልጥሎ ሒዜካ ፣ ብሃሩርን ቁርን እናተገረፍካ ፣ ምስ መካይን እናተዳፋእካ ፣ ልዕሊ ኩሉ ድማ ገፅ ሰብ 

እናገረፈካ ኣብ ይትፈልጦ ዓዲ ምልማን’ዶ የምኒ? ፡፡ ዜልመድ’ዶ ይመስለኩም? እቲ ቆማለት ተጋሩ 

እናተብሃልና እንዋሮዶ ፣ ከርተት እናበልና ምእርር ዜወዓልናዮ ብጉሒላታት እንትንስረቕን ብዓመፀኛታት 

እንትንዜረፍን ፣ ኣንስትናን ደቅናን እንትዕመፃን ህፃውንቲ እንትሓሙናን ወ..ተ… ዜተፈጠርናላ መዓልቲ 
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ኢና ንረግም ፡፡ ኣብ ምልማን ዜተዋፈረ ሰብ ከኣ ካብን ዜበልኩዎን ገሊአን ኣብ ሕድ ሕድ መዓልቲ 

ጋጥመኦ ክስተታት እየን ፡፡ ፡፡ ስለዘይ ዕድመ ንድኽነትና ፤ ኩሉ ለማናይ ትግራዋይ ንዕድሉ እናረገመ እዩ 

ዜውዕል ፡፡  

ቀደም ፤ ገዚእቲ ኢትዮጵያ ብተለኣኣኸቶም ዜነበሩ መሳፍነቲ ትግራይ ኣቢሎም ብድኽነት 

ቆርኒዮሙና ሓሊፎም ፡፡ እቶም  ናይ ሕዙ መራሕትና ዜኾኑ ደቆም ድማ ጠምዩና እናሀለወ ከም ፅጉባት ፣ 

ምስ ድኽነትና እናሃለና ከም ርኹባት ገይሮም ንዓለም ብምሉኣ ነጊሮሙልና ፡፡ እንተኾነ ብባህልና ፤ 

ይትረፍዶ ይብልካ ኣሎኒ ኢልካ ክትእውጅስ ፤ ርኹብ እንተኾይንካ እውን ፤ ቁፅሪ ለዋኻ ጥሪት ይኹን 

ካልእ ሃብቲ ኣይንገርን ፡፡ ነውሪ እዩ ነይሩ ፡፡ ሓሶትስያ እንትደጋገም ሓቂ ይመስል ከምዜበሃል ፤ እዙ  ናይ 

ሓሶት ፀብፃባት ኣመሓደርትና ለሚንና ዕለታዊ መግብና ከይንረክብ ማሕለኻ ዜኾነና ይገድድ ፡፡ ብዘሓት 

በቶም ናይ ሐሶት ፀብፃባት  ዜተደናገሩ ኣሕዋትና ታጋሩ ፤ ምልማን ኣመል ኮይንኩም ኢሎም የቆናፅቡና ፡፡ 

እቶም ደቂ ማእኸል ዓዲ ከኣ “ብስልጣንኩም ንብረትና መዜሚዜኩም ግዓዜኩሙዎ ከይኣኽለኩም ፤ 

ብለመና እውንዶ ክትወሩና መፂእኩም ይብሉና፡፡” ወይ ዜረኸብካዮ ድኻ ትግራዋይ ! ብሱሩኸ ንድኻ’ዶ 

መን ይፈትዎ እዩ ? ኣምላኽ እኳ ይፈትዎ!  

ከምቲ ዜበሃል ትግራይ ብኹሉ መዳይ ተምሳሌት ሃገር እያ ፡፡ ተቓሊስካ ፀላኢ ምንብርካኽ ፣ 

ንሃገርካ ምስዋእ ፣ ዜያዳ ግብሪ ምኽፋል ወተ… ኣነ ዜገርመኒ ግና ንህዜብኻ ካብ ድኽነት ኣውፂካ ፤ ርእሱ 

ክኽእል ብምግባር ፤ ኢልካውን ሃብታም ክኸውን ብመፅዓር ኣብነት ይንኾነሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ፡፡  

ንርእስኻ ከይደልደልካ ፤ ንኻእል ክትሕግዜ ምፍታን ውፅኢቱ ተታሒዜካ ናብ ገደል ከምዜኸውን መራሕትና 

ኣይርዶኦምን ድዩ ? ካብ ትግራይ ሓሊፉ ንመላእ ሃገር ዜተሰውአን ሰላም ክዓስል ዜገበረን ህዜቢ ፍረ ፃምኡ 

እንታይ እዩ ? ስጋብ መዓስ እዩ ብተስፋ ዜነብር ? ብለመና ንኻልኦት ኣብነት ክኸውንን ክካላበትን ድዩ 

ሂወቱ ገቢሩ ? መጀመሪያ ንርእስኻ ምስ ኮንካ ደይኮነን ንኻልኦት ትተርፍ ?  

መራሕትና “ ቃልስና ነዊሕን መሪርን እዩ ፤ ዓወትና ናይ ግድን እዩ  :: “ ኢሎም ፤ ይፃወቱልና ኣለዉ 

፡፡ ብሓቂ በይዚ ሕዜቦም ዜጭነቑ እንተዜኾኑ ነይሮምሲ “ቃልስና መሪርን ሓፂረን እዩ ፤ ዓወትና ናይ ግድን 

እዩ“ :: ኢሎም እንዶ ብዓንተውኡ ምጨርሑ ነይሮም ፡፡ ግርም እባ ! ንባዕልኻ ናብ መስፍንነት ቀይርካ ፤ 

ግን ድማ ሕዜቢ ትግራይ ብድኽነት ቆርኒኻ ፤ መወዳእትኡ ይፍለጥ መሪር ቃልሲ ! እዙ ሸፈጥ እዩ ፡፡ 

መራሕትና ደኣ ካብቶም መሳፍንቲ ወለዶም ስተማቐርዎ ናብራ ፤ ኣዙዩ ዜበለፀ ሕይወት እንዶ 
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የስተማቕሩ የለውን ፡፡ ብሓቂ መታለልትን ጠላማትን ! ኢሎም ኣብ ትካ ጠሓሉ ፤ እዝም ኣንደበተኛ ግን 

ድማ ብድኽነቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዜከላበቱ ለዉ ትግራዋይ ፡፡ 

ብምቕፃል ድማ ከምዙ ይብሉ … ቀደም እዩ ሲ… ሓንቲ ኣብ ኣስመራ ዜቕመጣን ደሓን መነባብሮ 

ዜነበረንን ትግራወይቲ ነይረን ፡፡ ሃፀይ ሃይለስላሴ ናብ ኣስመራ እንትገሹ ንኽብሮም ኣብ ዜግበሩ 

ምድላዋት ፤ ኣብ ቤተ መንግስቲ እናተረኽባ ዜሳተፋ እየን ነይረን እውን ይበሃላ ፡፡ ሓደ እዋን ናብኦም 

ቀሪበን ኢድ እንትነስኣ ፤ እቶም ሃፀይ.. “እንታይ ክገብረልክን ትደልያ ኢሎም’ያ ሓተትወን ፡፡ ”  ንሰን ድማ… 

“ጃንሆይ ኣነ ኣመላኽ ይመስገን ፅቡቕ እየ ለኹ ፡፡ እንተኾነ ግና ንሓረስታይ ትግራይ ግብሪ ክቕነሰሉ 

እንተዜገብሩ” ኢለን ብድፍረት ሓተተኦም ፡፡ ሃፀይ ከኣ “እናስብበታለን” ዜብል ሓፂር መልሲ ሂቦም 

ኣሰናበትወን  ይበሃል ፡፡ እን ለባምን ፃዕራምን ትግራወይቲ ፤ ነቶም ማንም ይደፍሮም ፤ ኣብቲ እዋን 

ከም ፈጣሪ ዜምለኹ ዜነበሩ ንጉስ ፤ ዜመፀ ይምፃእ ኢለን ግቡአን ዜፈፀማ ፤ ምክልባትን ምውራድን ኣብ 

ከተማ ኣስመራ ተሰዲዱ ዜልምንን ዜሽቅልን ዜነበረ ትግራዋይ ካብ ልቢ ስለተሓሳሰበን እዩ ፡፡ በሉ ፡፡ 

ብርክት ዜበለ ክፋል ህዜቢ ትግራይ ካብ ሕሱም ድኽነት ንምውፃእ ኢሉ ፤ ካብ ነዊሕ አዋን ጀሚሩ 

ስጋብ ሕዙ ፤ ዜፈትዋ መረበቱ ገዲፉ ፤ ናብ ርሑቕን ቀረባን ከባቢታትን ዓድታትን እናተሰደደ ፤ ብሸቕልን 

ልመናን ዕለታዊ መግቡ ክምእርርን ንስድርኡ ክዕንግልን ሓሳረ መከርኡ ዜረኣየን ዜርኢ ሎን እዩ ፡፡ ኣብ 

ውሽጢ ሃገር ይኹን ስግር ባሕሪ ፤ ካብ መረበትካን እትፈትዎም ስድራኻን ተፈሊኻ ምንባር ብጣዕሚ 

ከቢድ ምዃኑ ንመብዚሕትና ተጋሩ ርዱእ እዩ ፡፡ ተንቲዩልና ሎ ተመክሮ ኸኣ እቲ ኩነታት ዜያዳ ክስወጠካ 

ዜሕግዜ እዩ ፡፡ ኣብ ለመና ምውፋር ደረት ኣልቦ ውርደትን ስቅያትን ከምጋጥም የተሓትት ኮይኑ ፤ 

ተሰዲድካ ሕጋዊ ይኹን ይሕጋዊ ሸቕሊ እንትትሰርሕ እውን ኩሉ ሰብኣዊ ክብርኻን መሰልካን እንትግፈፍ 

፤ ስጋብ ዜሓልፈለይ ብምባል ብዓቕልን ትዕግስትን ንኩሉ  ክትፃወሮ ትግደድ ኢኻ፡፡ እህህ ምባልን 

ብውሽጥኻ ምቑዚምን ግና ናይ ግድን እዩ ፡፡    

እዙ ህዜቢ ኣንፃር ዜሓለፉ ገዚእቲ መደባት ዜወየነን ኣብ መወዳእታኡ ድማ ኣብ ፅላል ህ.ወ.ሓ.ት. 

ኮይኑ ዕውት ብረታዊ ቃልሲ ዜዚመ ፤ ካብቲ ምሒር ድኽነትን ከርፋሕ ናብራን ንርእሱ ንምውፃእ 

ደኣምበር ፤ ዓመፀኛ ስለዜኾነ ፣ ወይድማ ስልጣን ብምብሓት ከምቲ ፅቡቑ ይደልዩ ዜትርኽዎ ሓሶት ፤ 

ንኻልኦት ኣብ ትሕቲኡ ንምቁፅፃር ኢሉ ኣይኮነን ፡፡  

ኣብዙ እዋን ሎ ድኽነትን ስደትን ህዜቢ ትግራይ ፤ ካብቲ ቅድሚ ቃልሲ ዜነበረ ተመክሮ ዜበኣሰን 

ሕፍርን እዩ ፡፡ ቅድሚ ሕዙ ስጋብ ኣዲስ ኣበባ ኣናተጉዓ ዜልምን ገባር ትግራዋይ ኣይነበረን ፡፡ እታ 
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ዜነውሐት ንምልማን ዜስደተላ ከተማ ፤ ኣስመራ እያ ነይራ ፡፡ ብብዜሓቱውን እንተኾነ ከምዙ ናይ ሐዙ 

ኣይነበረን ፡፡ እንተ እቲ ውርደትን ምክልባትን ግና ኣብ ኩሉ ሓደ እዩ ፡፡  

ሰኣን ቅኑዕን ውሕሉልን ኣመራርሓ ፤ ፃዕራምን ለባምን  ህዜቢ ትግራይ  ፤ ብሰንኪ ድኽነት ፤ 

በትይን በትይን ተዋሪዱ ፣ ተገፊዑ ፣ ለማኒ ዜብል ሽም እውን ናቱ ኮይና ተሪፋ ፡፡ ብጣዕሚ ሕዜንን 

ሕፍርን ፤ ስጋብ ሕዙ እውን ፍታሕ ይተረኽቦ መዋእል ትግራዋይ !  

ኣብ ቀፃሊ ዜመሰለና መፍትሒ ሓሳብ ሒዜና ስጋብ እንምለስ ፤ ሰላምን ራሕዋን ንኹላትና ንምነ ፡፡   


