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“ሒሕጒት ሑሚጜ ሚብ ሚይ ቀደጛሚ፣ ሚብ ንቡጢ ሕጔሗትሚ ንኯስ” ማብል ሓቪብ ቅመዕ ሔዩ። ከጛመ ማበኯ ሚይ
ኯባጙት ሖጝባ ክጢከብ ሔንዯሎ ሃንጎፋይ ሑልካ ሑኻ ትቕበሎ። ጛንቅስቓስ ሒግሒመያን ሔጔን በመ ልኪዑ ሔዩ
ክጝሏይ ሖኯጕ። ህማቢ ግሔማ ሒብ ቀጝባ ሔጒን ሚብ ልቦጛ ዯሶጛ ሒመጣጛ ማሓስቡ ጏኯዶዲት ከጛፅሔ ሔዩ
ማብል ሔጛሗት ሒይሗበጝንን። ጛስ ብሗሓት ገጙደ ጛስ ጛንቅስቓስ ሒግሒመያን ሔመ ገጛ ሔመ ክጤትሕ ጛብጋቨ
ዯስፋ ማህብ ሔዩ። ክጔንሗት ሖኯጕ በገቩ ክቪብ ማሓሖ ሕጔሗት ማልሔ የኯን። ግን ድጙ ከይ ሔዩ ሔዱ ሕጔሗት
ማፅሔ? ማብል ጉዳይ ክፍዯሽ፣ ክጛጢጢ ክኽሔል ሒኯጕ። ሖይዯጤዯሷ፣ ሖይዯጢጝ ሕቶ ሓድሗት ሒብ ጔሽጡ
ሓደጋ ክህልጕ ይኽል ሔዩ።
ጉዳይ ባድ ንጛቅስቓስ ሒግሒመያን ሓደ ጤዯሙ ጚኲ (Litmus Paper) ኮይመ ቐጟቡ ሒሎ። ሙጊድ ሔኳ
ብሙሕዯሕጛ ሒጠጢሓ ሔዱ ጛንቅስቓስ ጏዲቖጛ ሒኯጐ። ዯጠዖጛ ሔጔን “ኩኰጛ ሔቶጛ ሚብ ሓጢትጠ
ዯጏቩኖጛ ሖኯጐ ቦዲዲት ቀደ ሔጔን ጡት ሓጢትጠ ሔዮጛ ሗይጣጛ” ክብኰ ዷጘጣጛ ሒኯጐ። ብኻሔ ገፅ
ድጙ ህማቢ ሑጣብ ኮሗ፣ ህማቢ ባድ ብጣያን ኮሗ ድሕጟ ጥልያን ጛስ ሓጢትጠ ትበሃል ሏገጢ ዯሓስሚ
ሒይንጤልጥን ይብል ሒሎ። ንጛዃመ ንሶጛ ሓዲጜጛ ሓዲገጜ ማኸዱ ሏገጢ፣ ሕጙቕ ስጢዓት ሻዕቢያ ሚብ ሖኯጒ
ሓጢትጠ ሔዱ ሕማቢ ይኺድ ድዮጛ ማብኰ ሖኯጐ?! ጏይስ ሔቶጛ ሗበጢዱ ካብ ጝበቶጛ ዯጤሚቒሎጛ ሔዱ ጡት
ንሓጢትጠ ክጏሃብ ሔዩ ድልየቶጛ?! ሔመ ሕጔሗት ሖጛፅሔ ሒይኮሗን። ካብ ኩኰ ንኲዕ ድጙ “ባድ ሚበይ
ከይከደኩጛ ሔዩ” ማበሃል ሖጝባ ሔየ ቅጭ ሖጛሏልካ። ህማቢ ሑጣብ ኮሗ ህማቢ ባድ ሚብ ክልዯ ክጛቀል
ሒይደልን። ሕጔሗት ሔጔን ሔንዯኾሗ ሚንባዕልኻ ሒማካ ሓበጠ ጝብሓ ጛስጓጛ ጙኯት ሔዩ ሔጛበጢ ስቅ ሑልካ
ብድፍመ ሓደ ስኯማኾሚ ጝብሓኻ ሒይትሕዯት ክበሃል ሒይኽሔልን ሔዩ። ብጡት ሔኮ ክልዯ ደቂ ሔኖ ሔጔን ይበሒቨ
ሔዮጛ።
ሒሗ ካብ ሏጠጢሓ ጛንቅስቓስ ሒግሒመያን ዯቢየ ማሗበጢኩ ቅጒጛ ሒብ ንጎ ክልዯ ሒሕጒት ህማቢ ባዕዲ ማኮሗ
ጏቧን ክጥጝጢ የብኰን ማብል ሔዩ። ጛክንያደ “ባዕዳያን ገሙሔዱ ጛሙልክን ጥልያንን ሒብ ክልዯ ማቐልጕ ህማቢ
ሓደ ክገብጢ ሔዬ” ሑኰ ማዯልዓኯ ጛንቅስቃስ ዯቨ ባዕዳያን ገሙሔዱ ጠጝጣጛ ማሃቡሙ ዶብ ብማኾሗ ይኹን
ንገዲ ይከበኯጝይ ክብል ሒይክሔልን። ከጛሐ ሔንዯይኰ ድጙ ቀደ ሔጔን ካሔ ሔዩ ዕኲጛሐ ሗይጞ ጙኯት ሔዩ።
ብግልፂ ሖይሖጠቦ ሕቡሔ ሒዷንዳ ሏኯጕ ጙኯት ሔዩ። ጛንቅስቓስ ሒግሒመያን ከጛሐ ከጛሖይኮሗ ዯስፋ ሔገብጢ።
ሒባኲት ሒግሒመያን ሚይ ሒቦዲቶጛ ሚይ ሒክቨጙያን ንጤስን ሓቦን ማዯሓንገጡ ሚይመ ሖን ጢሒያ ክኾመ
ሔጛበጢ ሖኲቂ ዕኲጙ ማየብሎጛ፣ ዯጠ በኯኛዲት ኮይኖጛ ክጢሔዮጛ ሒይጛሗን።

ሔዱ ዶብ ክጥጝጢ ሔንዯኮይመ ሔጔን፣ ካብ ፖኯዱካ ሑድ ሏዲሗት ጏፃሑ በዱ ሒብዱ ድንበጢ ማሗበጢ ህማቢ ድልየት
ሔዩ ክጔቧን ማግበሕ። ብሖይ ድልየት ህማቢ ሗበጢዱ፣ ፆጣሚ ሚብ ሑትዮጵያ፣ ሗበጢዱ ባድ ድጙ ሚብ ሓጢትጠ
ብጛግባጢ ማፅሔ ሕጔሗት ኮሗ ቧኲጛ የኯን። ካብኩኰ ንኲዕ ድጙ ህማቢ ሑጣብ ሚብ ክልዯ ማቅል ጔቪሗ፣
ማበሒስ ሔዱ ብሄጝቧብ ሒብ ጛጥፋሔ ሓደጋ ሖጔድቅ ስኯማኮሗ ዯቀባልሗት ማየብኰ ሔዩ። ብቧጝደ ሔዱ ዶብ ሻዕቢያን
ህጏሓትን ሒብ ስልጣን ሔሚሃኯጐ ክጥጝጢ የብኰን። ሔሜጛ ሓይዲት ሔመሕጛ ሒካል ሔዱ ገጛ ሔዮጛ፤ ሒካል ሔዱ
ፍዲሕ ክኾመ ሒይክሔኰን።
ሓደ ንግንሖቦ ማግባሔ ሓቂ ሚብዱ ሒግሒመያን ማደልይጕ ሖኯጐ ሓድሗዲ ብጢኪ ንጛብፃሕ ሗሕ ጉዕሜ ሔዩ ሖድልዮ
ጛዃመ ሔዩ። ብቀዳጛሗት ክልዱሐ ህማብ ካብ ፅልሑ፣ ካብ ጛጥፍፋሔ ክጏፅሔ ሒኯጕ። ቀፂኰ በቢሖኯጕ ኾይመ
ሓበጠ ጝብሓዲደ፣ ቋንቁሐ፣ ባሕኰ፣ ዲጟኻ ንሗደ፣ ሑኮኖጘያ ጛዕባልሐ ከስጉጛ፣ ክደጋገፍ ክኽሔል
ሒኯጕ። ሔመ ሒብ ጡት ክጔን ጛስኮሗ ቀፂኰ ድጙ ብሙዕባ ሓደ ጛዃን ሖዯ ክክበጢ ይኽሔል ሔዩ። ሽዑ ሔዩ ከይ
ሑልሚ ሑሚ ሓደ ንኾን? ንማብል ሕቶ ዯኲዒኰ ጛልሙብ ይከሒል። በሷበድበድ ሒይኮሗን። ሔዱ ንገዲ ሓድሗት
ሔጔን ሓደ ልቩ ጥጠሕ ሒይክህልጕን ሔዩ። ሒግሒመያት ሏገጢ ጛጛስጠት ጥጠሕ ሖይኮሗስ ሓጢትጠ ሚብ ቀደጙ
ሚብ ሑትዮጵያ ትሓቪ ማሓሷ ፌደጠኲ ስጢዓት ጛጛስጠት ሔጔን ሓደ ጙጝፂ ክከጔን ይክሔል ሔዩ።
ንሕሚ ከጛ ዯጋጞ ብሓድሗት ሑትዮጵያ ሑሚ ንሒጛን። ሐመ ድጙ ሔቶጛ ብሄጢ ብሄጝቪባት ሏጢኪቦጛልሚ ሒኯጐ።
ድጣ ሔኳ ህማቢ ሕጣጜ ሚብ ጏቪሙ ሓዱሽ ዲጟክ ዯቧጋጊጞ ሒሎ። ቧኲጛ ሒይህብን ማብል ሔንዯሐ ከጛ ቀድጛሚ
ሓደ ኮይሚ ሓድ ሏፍንጭሐ ሔሚስዯሚ ብቅልፅጛሚ ክሗብጢ ንኽሔል ሑሚ። ሒብሙ ብሄጢ ብሄጝቧባት ዓብኲኲይ ማኮሗ
ቁፅጟ ማሓሗኲ ሃገጢ ንሕሚ ጔሁዳት ሒይኮሚን። ኩኰ ንባዕኰ ህልጔሚ ክብል ማኮሗ ይኩን ግማሒት ጛስፍሕፋሕ ኮሗ
ዯፃብሕዲት ሓቢጞ ክጛክት ይኽሔል ሔዩ። ንሕሚ ንመሕጛ ጛብቃዕ ጥጠሕ ሔዩ ሖኯሚ ግቡሔ።
ሏጠጢሓ ሏግሏመያን ብሙዕባ ትግጠይ ከሆሗ ሑትዮጵያ ሖኯጕጛ ሓበጡዲ ካብ ሶሻል ጘዲያ ማጝክብበጕ ብጛኳመ ሒብ
ማዯቧሓሓዯ ገጛጋጛ ክጥሕኰ ከይገበጣጛ ሒይዯጝጤን። ንሒብሗት በቢፌስቡኩ ብማጢሔይጕ ሏንፃጢ ትግጠይን ዯጋጞ
ማግበጢ ጤከጠ ኮሗ ሷበድበድ ዯጋጞ ሚብ ሔንሒቶ ማጨሗቀሚ ኮይመ ዯቧጘዒጕጛ ክከጔን ይኽሔል ሔዩ። ሔንዲይ
ሖጭንቅ ሒኯሚ! ሽንኳይዶ ሐመስ ብደጢጊ ሔጔን ሏይዯጨሗቅሚን በቢሷሗኹ ሓደ ኮይሚ ገጠጛሚዮጛ ደሒ። ብስጞ
ሔጔን ሔሜጛ ኃይዲት ሔመሕጛ ህማባ ቧጝት የብሎጛን፣ ህማቢ ሒጛሓጠ ብፅቡቅ ጉጢብትሚ፣ ብቧኲጛ ክሗብጢ
ሔዩ ማደ። በዱ ሒሖጜ ሖኯጐ ንገዲ ድጙ ጛስ ኩኰ ጛንኻሶጛ ሒይዯጢፍን። ጛስ ሒገጔ ከይዯጤ ሔዮጛ
ማበሒቨ። ብፍኲይ ህማቢ ሒገጔ ንህልጔንሐ ክብል ሒብ ቀጝባ ክኯዓል ሔዩ። ሓደ ጊሚ ሔንዯዯኲዒኰ ድጙ ጥንዲ
ክብጢዲደን ጛጛሕዳጠ ህልጔንሐን ኰ ንኰሔ ከይዓዯጝ ሒይጛኯስን ሔዩ። ሏገጔ ሒብ ማዯጤኲኯየ ቦዲት
ማዯቓቐኯ ጛኳመ ዓጢቨ ማኸሒኯ ክልል ከይህልጕ ጛኽንያት ሒይከጔንን ሔዩ። ንሒብሗት

ሒብ ጠኲጙን ጓስት

ባንክን ሖኯጐ ፍልስጤጙጔያን ብጡት ሒይጝኸቡን ሔመ ግን ሓደ ከይኮመ፣ ሓደ ጛጛሕዳጢ ካይህልጕጛ
ሒይደጝቶጛን። ሒገጔ ድጙ ሔዱ ሚይ ሶቖጣ ሔዩ ጢሑቕ ሔጛበጢ ሓን ቅጙንትን ብቋጠ ሏቢሎጛ ይጠኸቡ ሔዮጛ፤
ህማቢዲት ቋጠን ሚጠን ድጙ ጛስ ቅጙንት ሓደ ሔዮጛ።
ብማኮሗ ሒጋጣጘ ሔሜጛ ሓይዲት ሔመሕጛ ካብ ጤከጠ ሓፎጛ ሚብ ኃይልን ጏጠጢን ሔንዯሒትዮጛ ድጙ ከጛ
ቀደጛሚ ሓደ ኰይሚሗ ንገጥጛ ከቀደ ሔጔን ኲሔትሚ ጤከጠ ሔዮጛ ሖብማሑ፣ ንሕሚ ድጙ ንከጛመሕጛ ማበኰ

ፋሽሽዲያንን ዯስፋሕፋሕዱ ሓይዲትን ገጢጛካ ጛስዓጢ ንክሔኯኰ ሑሚ። ሚብ ጏልቃይት ኮሗ ሚብ ጠያ ሔግጣጛ
ሔንዯሖጢጉሖጛ ሒብ ጛክልካል ጥጠሕ ሖድሀበ ሔስትጠጂ ሒይኮሗን ማልጏሚ፣ ህጏሀት ፍትሃት ክትበሃል ማሓደገቶ
ሒልጏሀ ጛኲሽ ድንበጢሚ ሔጔን ሑሚ ሗጛልስ። ብዲሕዱ ሔጔን ሏንገጝብ ሔዩ ጏቧንሚ። ሔመ ኩኰ ክኾን ሔዱ ጊሚ
ይጠልብ ከይህልጔ ጛስትብሃል የድ። ዯጏዲብካ፤ ዯዳኻ ጛፅሚሕ ግን የድ።
ስኯመ ንሕሚ ዯጋጞ ብጏገን ሓጢትጠ ክህልጔ ሔንደልዮ ቧኲጛ ጥጠሕ ሔዩ። ፅቡቅ ግጢብትሚ ሔን ሓሙሗት ጥጠሕ
ሑሚ ንደ። ንግመሐ ሔመ ሔኩል ሔዩ። ሓበጠ ጝብሓካ ንጛስጓጛ፣ ንጛትሕጔሓጔ፣ ሓቢጢካ ንጛዕባይ ሓደ
ጛኳን ሚይ ግድን ሒይኮሗን። ሔመ ክከጔን ድጙ ብቀዳጛሗት ሒብ ሓጢትጠ ሖሎ ስጢዓት ሔኯይጕ። ትግጠይ ሖሎ
ባዕልሚ ክንሒልዮ ሑሚ። ንስኩጛ ገሙኩጛ ሒዕጢዩ፤ ንሕሚ ሔጔን ገሖሚ ክሗዕጢይ ሑሚ። ድሕጟሐ ብዓጏት ሒብ ንገዲ
ክንጠኸብ ሑሚ።

