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ደቂ ንህቢ…!! 

/ብፀጋይ ሓድሽ welwalo_waw@yahoo.com መቐለ / 

/ብምኽንያት መበል 11 ጉባ ኤ ህ.ወ.ሓ.ት “ጉባኤ መለስ ንዕብየትን ዝላን!!” ንኣባላትን ደገፍትን 
ህ.ወ.ሓ.ት. ዝተዳለወ መወድስ/ 

ኣንቱም ናይ’ቲ ኣብ ሓምሻይ ክፍለ ዘበን ቅድሚ እኒ ቤትሆቨንን ሞዛርትን ንዓለም መንፈሳዊ 
መግቢ ዝኸውን ቅኒት ሙዚቃ፣ግእዝ፣ዕዝል፣ኣራራይ፣ናይ ዝመሃዘ ሊቀ-ሊቃውንቲ ቅዱስ ያሬድ 

ዘርኢ፣…ዘርእኹም የብዛሓዮ ዕድሜኹም የንዋሓዮ!! ሰስኑ እንቃዓ ጣፍ ኩኑ ዳኣ እብለኩም ኣነስ!! 

- ደቂ ንህቢ!! ኣብ’ቲ ዓለም ብመሳምዕ ቴክኖሎጂ ሓንቲ ኣብ ዘይኮነትሉ መዋእል ካብ 

ሊቃውንቲ፣መሃዝቲ፣ዶጎስቲ ዝቐሰሞ ፍልጠት መሊሱ ኣብሊሑ፣ 

* ስምዒ ዓለም ሓለቓኺ ሓደ ፈጣሪ’ዩ፣እዚ ድማ ንኹሉ ነገር ዝፈጠረ እዩ፣ 

* ደቂ ሓንቲ ሃገር ብስመ ሃይማኖት ክጎጃጀሉን ክባኣሱን ስልጣነ ኣይኮነን’ሞ ነውሪ እዩ፣ 

* ብኣምሳለ ፈጣሪ ዝተፈጠረ ኩሉ ሰብ ማዕረ እዩ፣ 

* ሰብ ብሂወት ንኽነብር ሕግን ስርዓትን የድልዮ፣ 

* ሰብ መፅዓን ደው ዘብል ሓንጎል ተዓዲሉዎ እዩ’ሞ ክሓስብ ክመራመር ኣለዎ፣ 

* ፆታዊ ልዕለ ትሕትነት ወጊድ፣ደቂ-ኣንስትዮ ብደቂ ተባዕትዮ ክብደላ የብለንን፣  

ኢሉ ኣብ ከባቢታት መፋርቕ ካልኣይ ሚሊኔየም ወለላ ፍልስፍንኡ ዘውሓዘ ኣኽሱመታይ 

ኣፍሪካዊ ፈላስፋ ዘርኣያዕቆብ እኮ ካብቶም ቀዳሞት ዓፅመ ስጋኹም እዩ!! 

ደቂ ንህቢ!!እቶም  ፈላስፋታት ስልጣነ ኣክሱም ብምግሃዶም ጥራሕ ከም ኣረይ ምድሪ ርእሲ 

ርእሶም ተቐጥቂጦም ተሃዲኖም ተባሪሮም ሰብ ብቐሊሉ ኣብ ዘይደፍሮ ህልም ዝበለ ጣሻ ገዳም 

ጉንዳጉንዶ ክሰፍሩ ናይ ዝተገደዱ ደቂቀ እስቲፋኖስ ዘርኢ ሓረግኩም እንድዮም ግዲ!! 

ደቂ ንህቢ!! ዋናታት እቶም  ትንግርቶም ተነጊሩ ዘይውዳእ፣መሰረት ስልጣነ እዛ ሃገር ናይ ዝኾኑ 

ሓወልትታት፣እሞ ድማ ውላድ እቶም ሓንፀፅቲ ሕጊ፣በላሕቲ ክኢላታት ስነ-ፅሑፍ፣ሰኣልቲ፣ጠቢባን 

ስነ-ህንፃ ፈላስፋታት ስነ-ሓሳብ፣ጀጋኑ ተዋጋእቲ መርከብ ዘፈረዩላ ኣክሱም እንዲኹም፡፡ 

ኣክሱማውያን ወለድኹም እማ ብሓይሎምን ብልሖምን ተሰማዕነቶም ኣብቶም ቅድሚ ክፍለዘበናት 

ዝፍርሑ ዝነበሩ መንግስታት ፋርስ፣ሮማን ቻይናን እዮም ዝስርዑ አረ ይሓልፉዎም!!ኣክሱማውያን 

ወለድኹም’ኮ ናይ ባዕሎም መፍለዪ ፊደላት፣ቅርፃ-ቅርፂ፣ስእልን ስነ-ፅሑፍን ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ 

ስነ-ጥበብ ዝውንኑ ተንቀሳቐስቲ ሓድጊ እዮም ነይሮም፡፡ 
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ደቂ ንህቢ!! ካልኣይ መካ መዲና እስልምና ምዃኑ ዓለም ብዓለሙ ዝምስከረሉ መስጊድ ኣልነጃሺ 

ኣብ ከርሲ ዓድኹም እዩ ዝርከብ፣በዚ እውን ንስኻትኩም ንፕላኔትና ኣብነት ምክእኣልን ምክብባርን 

ሃይማኖት ምዃንኩም ከተምህሩሉ ትኽእሉ ብቕዓትን ጭቡጥ ተሞኩሮን ኣብ ኢድኩም ምህላው 

ምስክርነት ሁማን ራይት ዎችን  ወ/ሮ ኣና ጎሜዝን ዘድልዮ ኣይኮነን፡፡ 

ደቂ ህዝቢ!!ገበትቲ ዶብ ሰገር ወረርቲ…ሕርሕራይ ዓካርካሪቶም ኣብ ዝተሰበሩሉ ምውታቶም 

እንተይቀበሩ፣ምሩኻቶም ራሕሪሖም  ኣብ ዝሃደሙሉ ቅያ ሓበንን ማዕኸንን ፀለምቲ ኣፍሪካን 

ውፁዓት ህዝብታት ዓለምን ምዃኑ ኣብ ዝእመነሉ ዓድዋ ልሙዕ እምባ ሰሎዳ እንዲኹም 

ቦቒልኩም ግዲ!!እቲ ኣብ ጉራዕ፣ኩፊት፣ ዶግዓሊ ንሶልዳቶ ዶቚሶም ንብዓት ብዱላት 

ኢትዮጵያውያን ዝሓበሱ፣እታ ምንኣስ ሮማ ትበሃል ኣስመራ ኣስማሪኖ ዘጣየሸ… ናይ ቱርክ ፓሻ 

ኣፍሪካዊ ጀነራል ራእሲ ኣሉላ ኣባ-ነጋስ ኣይ ኣያኹም እንድዩ!!   

ደቂ ንህቢ!!ኣብ ከባቢታት 1889 ዓ.ም ካብ ኣዳራሽኩም ብደቂ እንግሊዝ፣ጣልያን፣ኣውስትራልያ፣

ቫቲካንን ስዊድንን ዝተመንዝዑ ልዕሊ 5 ሽሕ  ብራናታት መፃሕፍትኹም እማ ሊቃውንቲ፣ 

ለባማት፣ መስተውዓልቲ፣ወነንቲ ጥንታዊ ስልጣነ ምዃንኩም ክሳብ ሕዚ ይምስክሩ ኣለው፡፡እመኑኒ 

ከም ጅማሮኹም ፅንዓትኩም ከም ዓረ እንተጠንኪሩ ኣሽንባይ’ዶ ንብራናታት መፃሕፍቲ ቅድሚ 60 

70 ዓመታት ዝተዘመተ ብቶናት ዝምዘን ሓወልቲ ኣክሰምኳ’ዶ ብብልሕን ጥበብን ዲፕሎማሲኹም 

ካብ ኣደባባይ ሮማ ናብ መረበቱ መሊስኩምዎ!!መዓርግኩም ጌርኩምዎ!! 

ደቂ ንህቢ!!ቅያን ታሪኽኩምን ኣየኒኡ ብርዕን ወረቐትን ይገልፆን ይኣኽሎን ስፍሓቱ ከም 

ውቅያኖስ ጨሊፍካዮ ዘይውዳእ…እንትዝንቶ መቐረቱ ልክዕ ከም ሕፍቲ ዘይብሉ ወለላ መዓር!! 

‘ሃገረይ ብድርቡሽ ኣይትድፈርን መሶሎኒ ፃዕዳ ቑማል…ባሕርን ዶብን ሃገረይ ኣይሰግርን’ ኢሎም 

ዝፈከሩ፣ፈኸረኦም ብተግባር ዘመስከሩ ኣቦ ራእሲ ኣሉላ ኣባ-ነጋን ኣሻሓት ጀጋኑ ትግራዎትን ንጉስ 

ነገስት ሃፀይ ዮውሃንስስ ናትኩም እንዶ ግዲ!! 

’ኢትዮጵያ ኣዴኻያ ፍተዋ፣ 

ዓድኻያ ሓልዋ፣ 

ኩለንተናኻ’ያ ተሰወአላ… ‘ 

ዝበሉ ቃልን ተግባሮምን ሓደ፣ዘይከምቶም መን’ዮም ንመጠበሪ ህርፋን ስልጣን ብውዕሊ ውጫለ 

ንርእሲ ኢትዮጵያ ጎሪዶም ንሮማ ኣሕሊፎም ንምሃብ ዝተዋገዩ፣ብሓድነት ኢትዮጵያ ንሓንቲ 

መዓልቲኳ ዋጋ ዕዳጋ ጌሮም ዘይፈልጡ ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮውሃንስ ፍረ ከርስኹም እኮ እዮም?!!  
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ስምዑ እንዶን ደቂ ንህቢ!!እቲ ሕዚ 60 ሽሕ ሰማእታትን ዓሰርተታት ኣሻሓት ጉድኣት ኣካልን 

ብኣሚኢት ሚሊዮናት ኣቅራሽ ኪሳራ ዝግመት ዕንወት ንብረትን ጥሪትን ከፊልኩም 

ብዘረጋገፅኩምዎ ማዕርነት ህዝብታት ብሄር ብሄረሰባትን…ብኣግባቡ ከንፀባርቕ ምእንቲ ኣብ 

ማእኸሉ ኮኾብ ዘለዎ ቀጠልያ፣ብጫ፣ቀይሕ ቅናት እነይ ማርያም ሕብሩ ባንዴራ’ኮ ንፈለማ እዋን 

መግለፂ ሕድያት ኣቢሲኒያ ይኹን ኢሎም ዘንበልበሉ ኣቦኹም ሃፀይ ዮውሃንስ እዮም፡፡ንሶም’ኮ 

ኢትዮጵያ ክደፍር ንዝተሃንደደ ሰራዊት ግብፂ ን17 ጊዜ ለኺዖም ዝመለሱ፣ድርቡሽ ብመተማ 

ኣትዩ ምድሪ ሓበሻ ከየበሳብስ ክምክቱ ተወርዊሮም  ንልኣላውነትን ሓድነትን ኢትዮጵያ ግንባሮም 

ንዓረር ሂቦም ብኽብሪ ዝሓለፉ በዓል ድሙቕ ታሪኽ እዮም፡፡ኣሰይ የዕብየለይ ኣንቱም…ናትኩም 

ምዃንስ ከመይ ዝበለ ብዋጋ ዘይትመን ፀጋ እዩ!! 

ደቂ ንህቢ!!ትዕግትኹም እኮ መስፈሪ የብሉን!!ናይ እማትኩም ኣይትደልዩን ሓቂ እዩ፣ብዓመፅ 

ንዝደሊ ድማ ሓቂ እዩ ናትኩም ፊፍ ኣይተበሉን፡፡እንተ ብፍቕሪ ንዝቐረበኩም ሽሻይ ኢኹም 

ከም’ታ ሕያወይቲ ላሕሚ ዝጠመየ ዝፀምአ ትምግቡ ኣእዳውኩም ቆሪፅኩም እትህቡ ቅቡኣት!!እሞ 

ዳኣ ናይ ምንቲትኩም እዩ ደረት ኣልቦ በደል ኣብ ልዕሌኹም ዝተፈፀመ?ፀሓፊ ታሪኽ ሓውኩም 

ነጋድራስ ገ/ሂወት ባይከዳኝ ኣብ 1904 ዓ.ም ዝፃሓፍዎ እንዶን መላሊስኩም ኣንብብዎን!! 

“…ትግራይ ኣብ ዘበነ ዳግማዊ ምኒሊክ ጠፊኣ እያ፡፡ኣብ ዝኸድካ እንተኸድካ ዝለምዐ ቁሸት 

ኣይትረክብን፡፡ሰብ ካብ ዝነብረሎም ኣጉዶታት ናይ ቀደም ልምዓት ዝሕብሩ ዑናታት ይበዝሑ፡፡

ጎበዝ ትግራይ ኣብ ዓዱ ኣይርከብን፡፡ሰብ ትግራይ፣ሹም ከምዘይብሉ ንህቢ ብፅሒቱ እንተይፈለጠ 

ናብ ኣርባዕቲኡ ኩርንዓት ዓለም ተዘሪኡ፣ኣብ ዓዱ ናይ ካልኦት መስሓቒ ክሳብ ዝኸውን ድኽነት 

ኣራጢጣ፡፡ኩሉ ሃገር ብሰላም እንትነብር ትግራይ ከታርን ሽፍታን ኣይተፈለያን፡፡ደቀባት ትግራይ 

እውን ነንባዕሎም እናተዋግኡ ይነብሩ ኣለው፡፡…”በሉ፣ 

ደቂ ንህቢ!!ድሕሪ ሞት ንጉስ ነገስት ሃፀይ ዮውሃንስ’ማ እቶም ኣብ 1881 ዓ.ም ሃፀይ ተባሂሎም 

ስልጣን ዝዓተሩ ምኒሊክ ክምቱ ኣብ ካልኦት ክፋላት ኢትዮጵያ ኣብ ሞንጎኹም እውን ፅልኢ 

ኣሳዊሮም ኣባሊዖምኹም፡፡ሓድነትኩም ዘሪጎምዎ፡፡ምስ ጥልያን ሸሪኾም ኣብ ልዕሌኹምን ካልኦት 

ህዝብታትን ብሄርብሄረሰባትን ኢትዮጵያ ብዝፈሓሱዎ ውዲት ንሰሳትኩም እንትትዋግኡ 

መችዩሎም ናብ ሰፈር ኣናብስ ዋዕሮታት መካቲ ዘይብሎም ሰተት ኢሎም ኣትዮም፡፡ፍትሕን 

ፍርድን ኣዛቢዖም ጓዕፂፆምን ንመረባ ሓነይታታት ኣውደኽዲኾምዎ፡፡ኣዳራሽኩም ኣባዲሞምዎ፡፡

ወይዘራዝር ትግራይ ጉህየን፣ 

ምኒሊከይ በይዛ ሚኒሊከይ በይዛ 

ፈረስ’ዶ ተምፅኡ ኣይነበርኩምን ብኣዘዛ 
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መዓር’ዶ ትግብሩ ኣይነበርኩምን ብኣዘዛ 

ግብሪ’ዶ ትግብሩ ኣይነበርኩን ብኣዘዛ 

ሎሚ እንታይ ኣምፀአኩም ሰብ ዘይብሉ ገዛ፣ 

ኢለን ኣምሪረን ኣልቂሰን፡፡ 

ደቂ ንህቢ!!ዓዲ ራሕሲ፣ዓዲ ሽሻይን ፅጋብን ዝነበረት መረበትኩም ፈፂማ ባዲማ፣ሓለውቲ ክብሪ 

ወነንቲ ስልጣን ኣክሱም ኮይንኩም ምእንቲ ናፅነት ሉኣላውነትን ሓድነትን ኢትዮጵያ ንዘበናት 

እናተጋደልኩም ከምዘይመፃኹም ረብሪብኩም፡፡ነቲ ብሒደት ምኩሓት ኣብ ልዕሌኹም ዝተዳዕነነ 

ፀሊም በሰላ ‘ዘበነ-ሸ’ ኢልኩም ክሳብ ምስያም በፂሕኹም፡፡ 

ደቂ ንህቢ!!ጃንሆይስ ንዓኹም ይኹን ንኻልኦት ህዝብታት እዛ ሃገር ፅቡቕ’ዶ ፈድዮምኹም 

እዮም?” እግዚኣብሄር ዝሰመየኒ ንጉስ ኢትዮጵያ እየ” ዝብል ዓዘራ ምዝራቦም ከይኣክል፣’ትግራዎት 

ልዕሊ ራብዓይ ክፍሊ ዝዘልል ሙሁሮ ኣይግበአኩምን’ ኢሎም ምብደዖም  ከይኣክል ኣብ ዝባንኩም 

ሰፍ ዘይብል በደል ኣሸኪሞምኹም፡፡ፍትሒ ከም ፅምኢ ማይ ሃረር ኢልኩም!! 

ወዮ…ወዮ…ወዮ 

ፀሓፎ ሎምዘበን እንታይ ጉዱ 

ብእንቃዓ ጣፍ ልማለዱ 

ብዲበላ ጤል ወረቐት ልቐዱ 

ዝብኢ ሰዲሰዱልና በየዓዱ፣ 

ኢልኩም ኣልቦ መን እሞ ሰማዒ!!ካብ መራሕቲ ቀዳማይ ወያነ ሓደ ዝኾኑ ሓርበኛ ኣቦኹም ብላታ 

ሃ/ማርያም ረዳ ይመስክሩ፡፡ 

“…ሃፀይ ሃ/ስላሴ ካብ ስደት ካብ ዝተመለስሉ ካብ 1933 ዓ.ም ጀሚሩ በቶም ንጉስ ዝተሾሙ ገዛእቲ 

ኣውራጃ፣ወረዳ፣ምክትል ወረዳ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ መሪር ወራር ከካይዱ ጀመሩ፡፡ሹመኛታት ቀዋሚ 

ቤት ፅሕፈት ስለዘይነበሮም ሰራዊቶም ኣኸቲሎም ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ እናዞሩ ኣብ እንዳ ሓደ ገባር 

ልዕሊ ዓሰርተ ሰባት እናተመርሑ ክቕለቡ ይግበር ነበረ፡፡እቶም በብገዝኡ ዝኣትዉ ዓቀይቶት 

ምክትን ድዓኛን ኣማሪፆም እናሕረዱ ይበልዑ ነበሩ፡፡እዚ ከይኣክል ቅድሚ ምብልዖም መሕፀቢ 

ኢድ 5 ቅርሺ እናወሰዱ፣ነፍሲ ወከፍ ገዛ ትግራዋይ በብመዓልቱ ካብ ዓሰርተ ክሳብ ዕስራ ቅርሺ 

ክኸፍል የገድድዎ ነበሩ፡፡በዚ መልክዕ’ዚ ገንዘቡ ዝወደአ ገባር ትግራይ ‘ነጊፈ የብለይን’ እንትብል 
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ካብ ፅፍሪ እግሪ ክሳብ መንኮራኽዕቱ ብጨው ብዝላደየ ገመድ እናተኣሰረ ክሳቐ ተገብረ፡፡ሰብኣይ 

ትግራይ ሓሰረ፡፡ኣብ ቅድሚ ሰበይቱን ደቁን እናተዋረደ ተሳቐየ፡፡ሹመኛታት ብወገኖም ቃሕ 

ዝበለቶም ጓል ኣንስተይቲ ብሓይሊ ወሰዱ…ዝብሃግዎ መሬት እናተመንጠሉ ሓረሱ፡፡…” 

ደቂ ንህቢ!!ኣብ ልዕሌኹም ዝበፅሐ በደል ልዕሊ እዚ እዩ’ሞ ብርዒ ክገልፆ ዓቕሚ ይሓፅሮ፡፡እሞኸ 

ሓይልኹም ይድጎል እምበር መዓዝ’ዶ ናብ ሓሞኽሽቲ ተለዊጡ ይፈልጥ እዩ? 

በዓል ከብቲ ርሑቕ ኣይተውፍረን 

በዓል ገንዘብ ኣርሒቕካ ቅበረን 

በዓል እኽሊ ጠሓን ኣይትዕቖረን 

ይደፍእ ኣሎ ብዙን ብቱይን፣ 

ኢሎም ድምፃቶም ኣስምዑ…ካብ ቁሸት ሜዳት ገንቲ፣ሓዳለ፣ሰንዓለ፣ጎንካ፣ስበበራ፣ሃለ፣ዓዲ ኣርባዕተ፣

ዳዕረታይ፣ገሪዒም፣ኩዔን፣ጎልመን፣ፀሓርቲ፣ኣጎ፣ዋሪን፣ዓላልዋ፣ዓዲ ኣጃሮ፣ሸኽ ኣበዳ፣ዓዲ መሰኖ፣ጎልትን 

ዓዲ ቆልቆልን ዝተወፃፅኡ ዕስራ እምባ ዘማእኸሎም ወጀረቶት ወየንቲ ወለድኹም፡፡ 

ኣብ ‘ደመር ግራ ገረቦ’ ምችኣል ታሕሳስ 1934 ዓ.ም ‘ዘራፍ’ በሉ፣’እምቢ ንመግዛእቲ ጃንሆይ..ዓረና 

ንፍትሕን ርትዕን’ ቢሎም ተኮሱ፡፡ዓወት ሓፈሱ፡፡እኒ ባሻይ ጉግሳ መንገሻ፣ኣይተ በላይ ወልድየ፣

ፊተውራሪ የዕብዮ ወልዳይን ካልኦትን ዝጀመርዎ ቃልሲ ቀዳማይ ወያነ ናብ መላእ ትግራይ 

ክልሕም ነጋሪት ሓርነት ወቕዑ፡፡ 

 ባህሪ ኣፍቅሮተ ንዋይ ዘይብሉን ገንዘብ ሰብ ዝፅየፍን፣ 

 ካብ ውልቀ ስሰዐ ናፃ ዝኾነን ረብሓ ሓፋሽ ዘየቐድምን፣ 

 ወልፊ ዘይብሉን ብመስተ ዘይስኮንን፣ 

 ምስ ህዝቢ ዘይጓየቕ፣ 

 ንቑሕን መስተውዓልን፣ 

 ገዝኡን ከባቢኡን ኣፀቢቑ ዘመሓድር፣ 

 ንፈጣርን ህዝብን ተኣማኒ ዝኾነን፣ 

 ፅቡቕ ስም ዘለዎን፣ 

ዝብሉ ሸውዓተ መትከላት ስነ-ምግባር ሓንፂፆም 84 ኣባላት ዘለዉዎ ባይቶ ወያነ ኣቒሞም 

ክቃለሱ፣- 

ከይንጎዪ ብብርክና  
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ከይንርኢ ብዓይንና 

ከይንወልድ ብዕትብትና 

ክንሰርሐላ ልዓድና 

ናይ ገረብ ዕላማ እንተዝይፈፂምና 

እዙይ ይኹን መርገምና፣ 

ዝብል ማሕላ ቃል ኪዳኖም ኣብ ኣኽራናትን፣ሩባታትን ሽንጥሮታትን ተቓልሐ፡፡መሓዛ ንመሓዝኡ 

ኣተባብዐ፣ኣዴታት ንደቀን ስረ ኣዕጠቓ፣ኣናብስን ኣናብርን… 

ባሩድ ፀሊም ዓረሩ ማንታ 

እምቢ በሃላይ ሞይዘር ፀቢዱ 

ግንባር ልበስዕ እንተዓሪዱ፣ 

ኢሎም እምባሕ በሉ!!ኣብ ልዕሊ ግፍዓዊ ስርዓት ጃንሆይ ተወርወሩ፡፡እንተኾነ ቃልሶም ዝተዋደደን 

ዝተናበበን ብነዊሕ ራኢን ብልሒ ጥበብ ፖለቲካዊ ኣመራርሓን ዝሃፍተመ ኣይነበረን እሞ፣

ኣርሒቖም እንተይሰጎሙ ኣደዳ ዓረር ጃንሆይ ኮይኖም፡፡መስከረም 30/1936 ዓ.ም ኣብ ዕለተ ዕዳጋ 

ብነፈርቲ ተደብዲቦም ልዕሊ 120 ህፃናት ዝርከቡዎም 500 ንፁሃት ተቐንፂሎም፡፡ጃንሆይ ሕማም 

ኩርምቲ ዝኸውን ነውሪ ፈፂሞም፡፡ 

ደቂ ንህቢ!!ንስኻትኩም ‘ዶ ትሕለሉ ኢኹም!!’ንግዚኡ ርእስኹም እንተድነንኩምስ ፀላኢ ዳኣ እማን 

መሲሉዎ ይጋገ!!ብስሩ እኮ ኢኹም ሕድሪ ኣያታትኩም እኖታትኩም ኣሓት ኣሕዋትኩም 

ዘይተዕብሩ!!’ድሉዋት ንህንፀት ፍትሓዊ ስርዓት’ ኢልኩም ድማ ንካልኣይን ዕውትን ወያነ 

ተልዓልኩም፡፡ኣብ ክረምቲ 1966 ዓ.ም፣- 

ትግራይ ክንደይ መዓልቲ ክፅበየኪ 

ኣብ’ዛ ጁባይ ገይረ’ዶ ክማለአኪ፣ 

ዝብል ዜማኹም ተዳሃየ፡፡ካብ 1960 ዓ.ም ውሽጣ ውሽጢ ዝጎሃሃር ዝነበረ ምንቅስቓስኩም፣ 

ከመይ ኣለኹም ሰብ ትግራይ 

ከመይ ኢኹም ደቂ ዓደይ፣ 
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ወይ ኣነ ዝረኸብክዎ ሎብዘበን ቀውዒ 

ኣብ ራያ፣እንደርታ፣ተምቤን ደኾን እረክብ ሰማዒ 

ኣብ ክልተ ኣውላዕሎ ዓጋመ ደኾን ይህልወኒ ሰማዒ 

ኣብ ኣክሱም፣ሽረ፣ዓድዋ ደኾን እረክብ ሰማዒ 

ኣብ ወልቃይት ፀለምቲ ደኾን ይህልወኒ ሰማዒ 

 እንዳ ጭቃ ትኣቱ ይብሉኻ እንድዒ 

እንዳ ምክትል ይብሉኻ እንድዒ 

እንዳ ኣውራጃ ይብሉኻ እንድዒ 

እንዳ ጠቅላይ ይብሉካ እንድዒ 

ጅንየ እንካ ደላዪ መቃልዒ 

እቲ ጅንየስ ሂበዮ ብቃልዒ 

ወይ ኣነ ዝረኸብክዎ ሎብዘበን ቀውዒ 

ደቂ ዓደይ እክብ እንዶ በሉ መሬት ክጣዒ፣ 

ብዝብሉ ብሂላት ይስነ ነይሩ፡፡ 

ደቂ ንህቢ!!ምሽካሙ ዝኸበደኩም ወፅዓ ብሰላማዊ መንገዲ ዝፍታሕ ኣይነበረን፡፡ካብ ዩኒቨርስቲ፣ 

ከተማታት ናብ በረኻታት ትግራይ መሪሽኩም፡፡ፅንዓት ዕላማኹም ዝገርም እዩ፡፡ስንቂ የብልኩም 

ዕጥቂ…’ኩለንተናና ውፁዕ ህዝብና’ እትብል ምቅርቲ እምነት ተቐኒትኩም፣ኣዚኹም ዉሑዳት 

…ፃውራ ሕድሪ ብዙሓት ዉፁዓት ፀይርኩም ኣብ’ታ ታሪኸ ዝሓፀያ ወርሒ ለካቲት 11/1967 ዓ.ም፣ 

“…ኢትዮጵያ ትቕደም ዝብል ዕላማ ብምቅዋም ኣድማ ምግባር፣ስራሕ ጠጠው ምባል፣ብዘይፍቓድ 

ሰላማዊ ሰልፍን ኣኼባን ምክያድ፣ብሓፈሻ ናይ ህዝቢ ሰላምን ፀጥታን ዝህውኽ ተግባር ምፍፃም 

ኣይፍቀድን፡…”  

ንዝብል ብራዕዲ ዝተመልአ ዓፋኒ  ደርጋዊ ኣዋጅ ክዒኹም፣ 

ትግራይ ዓደይ 
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ኣይትበከይለይ ኣይትንብዕለይ 

ሓፂር ምንሽር በሪ ደጎል ደርብይለይ፣ 

እናበልኩም ቦኳር ጥይት ሓርነት ኣብ ደደቢት ተኲስኩም፡፡መዓረኹም! መዓረኹም! ኣታ 

መዓረኹም!!...ንኸምዚ ከማኹም እዮም’ኮ ራየቶት “ ቅድሜኻ ፍግም ያብለኒ” ዝብሉ፣ፀላኢ 

ዓይንኹም ዳኣ ይፍሰስ ደቂ ንህቢ!! 

ደቂ ንህቢ!!ወነ ቓልስኹም እናተረሳሰነ ምስ ቀፀለ…ፍረ ድኻምኩም ዝኾነ ዓወት ምእንታን 

ክትሓፍሱ፣ 

ጎበዝ ትግራይ 

ጎበዝ ትግራይ 

ዘበንካ’ዩ ፅመድ ብዕራይ፣ 

ኢልኩም እውን’ኮ ኣንጒሕኹም፣ኣጀብ!ኣጀብ!ድምፂ ፍትሓዊ ቃልስኹም ካብ ደደቢት…ክሳብ 

በረኻታት ዓሲምባ፣ምጉላት፣እምባ ፅበት ሓሊፉ ግራ ካሕሱ ኣልውሃ ምላሽ ተዳመፀ፡፡ደቂ ፍረ 

ከርስኹም እኒ ዘርኡ ገሰሰ፣እምባየ መስፍን፣ኣምሃ ፀሃየ፣ፋንታሁን ዘርኣፅዮን፣ኣረጋዊ በርሀ፣ሙሉጌታ 

ሓጎስ፣ኣለምሰገድ መንገሻ ልእኽቶኹም ከባፅሑ ማንፌስቶ ሓንፂፆም ጦፈኛታት ኮይኖም ገስገሱ፡፡

ብሓይሊ ሰብን ንዋትን ጠንኪርኩም፣ህዝቢ ቃሉ ስለእተኽብሩሉ ስለእትምእዘዝዎ ኣመኩም ከምታ 

ቃልኩም ዋሕስኩም ድፋዕኹም ኮነ፡፡ካብ ዓሰርተታት ናብ ኣማኢት ሰሰንኩም፣ስሑል፣ስብሓት፣

ሙሴ፣ኣስፍሃ፣መለስ፣ዋልታ፣ሸዊት፣ሃይሉ፣ኣውዓሎም፣ስየ፣ፀሃየ፣ቀለበት፣ኣሕፈሮም…እተሕብኑን 

ዘይተሕፍሩን ኮንኩም፡፡ 

 መሰል ርእሰ ውሳነ ብሄራትን ብሄርሰባትን ክሳብ  ምግንፃል ምርግጋፅ፣ 

 ብህዝቢ ዝተመረፀ ህዝባዊ መንግስቲ ምትካል፣ 

 ሰብኣውን ዴሞክራሲያውን መሰላት ዉፁዕ ህዝቢ ብዘይገደብ ክኽበር ምግባር፣ 

 ፍትሓዊ መቐሎ መሬት ክካየድን ሓረስታይን ተጠቃማይ ፍርያቱ ክኸውን ምግባርን፣ 

 ካብ ፅግዕተኝነት ናፃ ዝኾነ ሃገራዊ ኢኮኖሚ ምህናፅ፣ 

ዓለም ረሲዓትኩም፣ንስኻትኩም ግን ኣብ ህልም ዝበለ ጣሻ ዓሪድኩም ንዓለም እናንበብኩም ካብ 

ተሞኩሮኹም እናተምሃርኩም ምስ ህዝብኹም እናዘተኹም ነዛ ኣዶ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን 

እናሃለወት፣ቤት ማእሰርቲ ብዙሓት ምድረ ገነት ውሑዳት ምኩሓት ዝኾነት ዓባይን ሃፍታምን ሃገረ 

ኢትዮጵያ ዝኸውን መድሕን ስርዓት ካብ ሰናይ ጒሓቱ ሓንፂፅኩም፣እቲ ብእኒ ምኒልክ ጃንሆይ 
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ስፍሪ ቁፅሪ ዘይብሎም መሳፍንቲ፣ኢዱ ጠራናፊት፣ደርግ ሓደው መሬቱ ተመንጢሉ 

ሓደው…ሰብኣዊ ሓርነቱ ‘ከም ጡብ ኣዴኻ ቅበፃ’ ዝተብሃለ ብዱል መብራህቲ ፀላም ኮንኩምዎ፡፡

ሰዓበኩም ኣስነቐኩም…ዘገደዶ ዘይብሉ ካብ መዓሙቕ ልቡ ”መላእ ሂወተይ ንውድበይ!” ኢሉ 

ምሒሉ “ሃፍተይን ጥሪተይን ናትኩም እዩ እነሆ” በለኩም ፣ደቂ ንህቢ!!እንተ ንስኹም ለባማት ዓይኒ 

ፍልፍል ጭውነት ዝተመልኦ ውድባዊ ዲስፕሊን ነበርኩም እሞ “ በል ዳኣ …ብላዕ ስተ…ንሕና 

ተረፍካ ይኣኽለና …ቅድሜኻ ኣይንበልዕን ..…ምኽንያት መቃለሲና እኮ ምእንቲ ማቻኻ እዩ፣

ንድሕንነትካ ቅድሜኻ ክንስዋእ ኢና ግንባርና ንዓረር ቀሪብና’ያ ዘለና” ኢልኩም ዓቐን ዘይብሉ 

እምነትን ልበ-ምልኣት ክሓድሮ ገብርኩም!!ኣቤት ኣኻእሎ ይበል!!  

ደቂ ንህቢ!!ፅብፅባሕ ብስለት ዓቕሚ እናጥረኹም ሓራ ኣብ ዘውፃእኹምዎም ቦታታት ህዝቢ 

ዝንእዶ ‘ውሃ’ ዘበለ ፍትሒ ሰናይ ምምሕድዳር እናተኸልኩም ፍትሓዊ መቐሎ መሬት ኣካየድኩም፣

ቃልስኹም ካልኦት ዉፁዓት ኢትዮጵያውያን ኣናተፀምበርዎ ሰራውርኩም ሰፍሐ ገወደ፡፡ብቐሊሉ 

ዘይትፍለፁ ዓረታት ኮንኩም፡፡ኣብ’ቲ ምጅማርኩም ዝጨራሕኹምዋ… 

“ህዝባዊ ወያነና ነዊሕን መሪርን እዩ፣ዓወትና ናይ ግድን’ዩ!!” ኣብ’ታ ዓይና እንዲኹም ኢልኩምዋ 

ብርኪ ብብርኪ ተግበርኩምዋ!! 

ደቂ ንህቢ!!ዘይሓለፍኩምዎ ፈተና’ኮ የለን፡፡ሓርበኛ ስብሓት ነጋ እንዶ ይመስክርዎን፡፡ 

“…መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሽንጥሮ ኢና ተሓቢእና ንውዕል ነይርና፡፡ጓሶት ከይሪኡና ንሕባእ፣ህበይ 

እውን ስለተቃልዐና ካብ ህበይ ንሕባእ፡፡ውዒሉ ሓዲሩ ግና ጓሶት ስለዝረኸቡና ሃለዋትና 

እናተፈለጠ መፀ፡፡ምስ ምፍላጡ ሃለዋትና ሸፋቱ ንበሃል እምበር ሰብ ከብቲ፣ናይ ሰብ ንብረት 

ሰለዘይንትንክፍ ክብሪ እናረኸብና ከድና፡፡ህዝቢ እውን ሓለውቲ ከፍትና ዝብል ስም ኣውፂኡልና፡፡

ብዙሕ ናይ ናብራ ለውጢ እኳ እንተዘይረኸብና ናይ ምፅሃይ መሰል ረኺብና፡፡ናይ’ቲ ከባቢ 

ሃፋትም ካብ ካልእ ከባቢ ፀሃይቲ ኣምፂኦም ግራውቶም ብሕሩጭ የፃህዩ ነይሮም፡፡ነዚ ዕድል 

ክንጥቀም ስለዝደለና ከምቲ ንኻሊእ እትኸፍልዎ ክፈሉና፣ምስ ፈቐዱልና ንሕና ንፃህየሎም ንሳቶም 

ድማ ሕሩጭ ይህቡና፣እግረ መንገድና ድማ ዕላማና ነምህሮም ነይርና፡፡…” 

ኣቤት ጥበብ!!ብሓቂ ንዕላማኹም ደው ትብሉ ፅኑዓት!! 

ደቂ ንህቢ!!ወዮ “ ወያነ ንዝወየነ ምቁር እዩ፣ንዘይወየነ ግና መሪር እዩ” ዝብል ፅኑዕ እምነት ኣብ 

መትንታት ደምኩም ተዋሃሂዱ እምበር ብጥሜትን ገልታዕታዕንስ ተጎሳቚልኩም ኢኹም 

ዝተረፈኩም የለን፡፡መቓልስትኹምን ውላድኩምን ተጋዳላይ ኣሰፋ ማሞ ዝበሎ እንዶ ንዘክሮን፣ 
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“…ኣብ’ቲ ናይ ታዕሊም ቦታ ዳዕሮ ነይሩ፡፡ገባር ናይ’ቲ ከባቢ ነተን ፍረታት ዳዕሮ እናኣረየ 

ስለዝቕለበን ዳዕሮ ነጢባ እውን ካብ መሬት ኣልዒልካ ኣይትበልዕን፡፡ሓደ መዓልቲ ኣብ ሞንጎ 

ኣኼባ ሓንቲ ፍረ ዳዕሮ ናብ ርእሲ ተወልደ ዓጋመ ነጢባ፡፡ጠምይዎ ስለዝነበረ ኣልዒሉ በሊዑዋ 

ተቐፂዑ ነይሩ፡፡ኣብ ርእሲ እዚ ከምዚ ዝዓይነቱ ከቢድ ጥሜት ኢ.ህ.ኣ.ፓ.ን ተ.ሓ.ኤ.ን ዕንቅፋት 

የብዝሑልና ነይሮም፡፡ናብ ገባራት እናኸዱ ተዓለምቲ መሬትኩም እናረገፁ ይድግድግዎ ኣለው፡፡

ክረምቲ ምስ ኣተወ ከመይ ገይርኩም ክትሓርስዎ ኢኹም እናበሉ ምስ ገባር ከጓንፁና ይፍትኑ 

ነይሮም፡፡…” 

ይገርም ክንዲ’ዚ  ብጥሜት እናተሓለግካ ዝሰመረን ዕውትን ቃልሲ ምክያድስ ኮን ኣበይናይ ጫፍ 

ዓለም ተራእዩ ይኸውን?!!ደቂ ንህቢ ዘገጠመኩም ንምልዓሉ ዘፀግምን ዝኸብድን ዕንቀፍቲ ብሜላ 

እናኣለኹም ናብ ርሑቕ ዘሎ ዕላማኹም እናማዓደኹም ዘይቕንጠጥ ዝመስል ድቕድቕ ፅልማት 

ጋሊህኹም፡፡ 

ደቂ ንህቢ!! ሃፍቶም፣ ጃማይካ፣ሰበሮም፣ፍስሃ፣ተኸስተ፣ስምረት፣ገረንቻኣል፣ኣልኣሚን፣ሓየሎም፣ሓየት፣

ሳሚኤል፣ኮኾብ፣ባጋ፣ግርማይ፣ጃብር፣ዳኒኤልድፍዒት፣መንጁር፣ተኪአካሕሳይ፣ዶ/ርኣታኽልቲ ቀፀላ፣

ሕቡር፣ ሰዓረ ገ/ፃድቕ፣ይካኣሎ ወዲ ተናኘ…ብዙሓት …ብዙሓት ኮይንኩም…ዋዕሮታት እኒ ደሃብ 

ተስፋይ፣ካሕሳ ተስፋይ፣ህይወት ነጋሽ፣ሮማን ገ/ስላሴ፣ ቅድሳን ነጋ፣ይብራኣለም ኣለማዮሁ፣ሳባ ተካ፣

ሕርይቲ ጓል ቀሺ፣ኣረጋሽ ኣዳነ፣ሕርይቲ ምሕረተኣብ፣ፀሃይነሽ መስፍን፣ኣልጋነሽ ካሕሳይ፣ገነት 

ሃይሉ፣ አረ..ክንደይ…ክንደይ እየን ክበሃላ…እተን ማዕረ ማዕረ ደቂ-ተባዕትዮ ኣብ ኩለመዳይ 

ተጋዲለን ብቕዓተን ዘመስከራ ሃገራዊ ባና ሓርነት ጋህዲ ዝገበራ ዋዕሮታት!! 

ደቂ ንህቢ!!ዓሚቕ ትርጉም ቃልስኹም ንዘይተረደኦም ኣፈ-መዓር ኣርሒቑ ኣማቲ ሓርበኛ መለስ 

ዜናዊ  ብዝስዕብ ተንቲኑሎም እዩ፣ 

“…ንህ.ወ.ሓ.ት ክላሽንን ገምባለን ገይሮም ዝሪኡዎ ሰባት እንተሃልዮም መንነት ህ.ወ.ሓ.ት 

ዘይፈልጡ ሰባት እዮም፡፡ብርግፅ ህ.ወ.ሓ.ት ክላሽንን ገምባለን እዩ፡፡ግን ድማ ክላሽንን ገምባለን 

ጥራሕ ኣይኮነን፡፡እዙይ ዝበሃል ሃፍትን ንብረትን ኣብ ዘይነበረሉ እዋን ብላዕሊ ነፋሪት፣ብምድሪ 

ታንክን መድፍዕን ንሓራ መሬት ኣብ ዝሕምሰሉ ዝነበሩ እዋን፣ትምህርቲ፣ሕክምና፣መጓዓዝያ 

ንምስፋሕ፣ናብራ ሓረስታይ ንምምሕያሽ ዓብዪ ቃልስን ፃዕርን ኣካይድና ኢና፡፡ኣብ ሓራ መሬትና 

ሓዱሽ ዴሞክራሲያዊ ባህሊ፣ሓዱሽ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ንክመፅእ፣ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናብራ 

ንምምሕያሽ፣ናይ ሃይማኖት ናይ ፆታ ናይ ህዝብታት ማዕርነት ንምርግጋፅ ናይ ህዝቢ ተሳትፎን 

ዴሞክራሲያዊ ምምሕድዳርን ንምርግጋፅ ሰፊሕ ፖለቲካዊ ቃልሲ ኣካይድና ኢና፡፡ህዝቢ ብመንነቱ 

ንክኣምን ቋንቋኡ ንከማዕብል ታሪኽ ንኽፈልጥ ብገፊሑ ተንቀሳቒስና ኢና፡፡…” 
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ሓቂ!!ሓቂ እወ’ታ ሓቂ!!ደቂ ንህቢ ውድብኩም ክላሽንን ገምባለን ጥራሕ ኣይኮነን፣ውድብኩም 

ውድብና…ካብ’ዛ ሃገር ሓሊፉ ንኣህጉርና መርኣያ ዝኸውን ብልምዓታዊ ዴምክራሲ ዝምራሕ ዕዉት 

ፌደራላዊ ስርዓት ዝተኸለ፣ሃገር ካብ ድንቁርና ክትነቅሕ ንዝነበረት ሓንቲ ከም ሓሙስ ዩኒቨርስቲ 

ኣዲስ ኣበባ ናብ 33 ዘዕበየ፣…ንዘበናት ምቑሕ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ዝነበረት ሃገር 

ብዴሞክራሲያዊ ሕገ-መንግስቲ ኣፀንቢሉ ኾሎም ዜጋታታ ብማዕረ ዝሓስቡላን ዝርብሑላን 

ክትከውን ኣበርቲዑ ዝሰርሐ፡፡ ወዲ ገዛን ወዲ ወሰንን ዝብል ኣተሓሳስባ ሰይሩን መናኒሁን 

ህዝብታትን ብሄር ብሄረሰባትን ንሰሳቶም ክላለዩ ክከባበሩን ዘኽኣለ፣ከተማን ገጠራትን ብፅርግያታት 

ብምርኻብ ዓይኒ ዓራት ዝገበረ፣ፀልማት ዝጋልህ…ገዘፍቲ ኢንዱስትሪታት ዘንቀሳቕስ ሓይሊ 

ኤሌክትሪክ ዘፈልፈለ፣ዓለም ብዓለማ ዝኣመነትሉ በዓል ክልተ ቁፅሪ ዕቤት ዘመዝገበ… 

ሃገር ብተወንጨፍቲ ባቡራት ንቕድሚት ክትሕምበብ ዘኽእል ትልሚ ሓንፂፁ ምትግባር ዝጀመረ፣

ተደፊሮም ዘይፈልጡ ሩባታት ተከዘ፣ግቤ፣ጣና በለስ…ኣውራ ኣውራ ድማ ሩባ ኣባይ 

ዝደፈረ…ላዕሉን ታሕቱን ብኹለመዳያዊ ብልሕን ዓወትን ዝተፀምበለ ውድብ ዳኣ በየኒኡ መዐቀኒ 

እዩ ብ“ክላሽን ገምባለን” ጥራሕ ጌርካ ዝግለፅ!! 

ደቂ ንህቢ እናተስሓልኩም እናሳሓልኩም ኣናጎተምኩም…እንተጎቲምኩም ድማ ኣዐሪኹም 

ተሳሒልኩም ድኽነት እናሓረድኩም እነሆ 38 ዓመታት ኣቑፂርኩም፣ግናኸ ጎዲሉና…’ብልሒ 

ኩለንተንኡ ብልሒ ሃገራዊ ኣህጉራዊ ዓለማዊ መራሒ’ ጎዲሉና ሃንደበት ጎዲሉና!!ደቂ ንህቢ 

ውላድኩም ሓውኩም እኮ 6 ሽሕ ብር ወርሓዊት መሃያ እናተኸፈሎ…ብፆቱን ውድባቱን ህዝቡን 

እናተሓባበረ ብብሊዮን ብር ዝቖፅሩ ሚሊየነራት ቢሊዮነራት ዝፈጠረ እዩ!!ከም መራሒ ሃገር ዳርጋ 

ኩሉ ነገር ኣብ ኢዱ እናሃለወ ሰሲዑ ነዛ ድጋም ተዐንግላ ከብዱ ክመልእ ከም እኒ ናይጀሪያዊ ሳኒ 

ኣባቻ መራሒ ዛየር ሞቡቶ ሴሴሴኮ 5 ቢሊዮን ዶላር፣ኢንዶኔዢያዊ መሓመድ ሱሃርቶ 35 ቢሊዮን 

ዶላር፣ፊሊፕናውያን ፕረሲደንታት ፈርዲናንድ ማርቆስን ጆሴፍ ኣስትራዳን ልዕሊ 10.8 ቢሊዮን፣

ዮግዛላቪያዊ ሶሎቦዳን ሚሎሶቪች 1 ቢሊዮን፣ፕረሲደንት ሃይቲ ዣን ክሉድ ዲቫልዩ 800 ሚሊዮን፣

ርእሰ ብሄር ፔሩ ኣልቬርቶ ፉጅምሪ 600 ሚሊዮን፣ቀዳማይ ሚኒስትር ዩክረይን ኣርኖልዶ ኣሌማን 

100 ሚሊዮን ዶላራት…ካብ ካዝና ህዝብን መንግስትን ወሲዱ ናብ ባንክታት ስዊዝ ኣሻጊሩ ዝበሃል 

ፀሊምን ሕርኽራኽን ታሪኽ እኮ የብሉን፣ሃፍቱ ንዘመዝገበሉ ፌደራል ኮሚሽን ስነ-ምግባርን ፀረ-

ግዕዝይናን ጠይቑ ጥር ትብል ዕውርቲ ሳንቲም ኣውሽዩ ኣይተረኸበን፣ 

ንሱ’ኮ ኣብ ሓድነትን ሉኣላውነትን ረብሓን ሃገር “ሸብረኽ በል እሞ ጥማራት ዶላራት 

ክንሕግዘኩም” ንዝብሉ “ሓያላት ኢና” በሃልቲ ዝሸማገል ሕልና ዘይነበሮ ፅኑዕ ኢትዮጵያዊ እዩ፡፡

ንሱ ምስ ብፆቱ ’ኢትዮጵያ ተሓፊራን ተኸቢራን ንኽትነብር ብቑጠባዊ ዓቕሚ ክትድልድል ኣለዋ’ 

ዝብል መትከል ጥዕና ዘለዎ ቃልሲ ሒዙ እናተረባረበ እዩ ምድራዊ ጉዕዞ ሂወቱ ዛዚሙ !!    
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ደቂ ንህቢ!!ሓውኩም ውላድኩም ከምዚ ዝኣመሰለ ፅብፅባሕ ዝኹላዕ ዕንቊ ኣልማዝ ወርቂ ዝኾነ 

ሓድጊ እዩ ኣውሪስኩም፣ደቂ ንህቢ!!ኣፈ-መዓር መለስ ዜናዊ ስማእት እዩ!!...እቲ ምንታይሲ 

ብመንፈስ ኣብ ልዕሊ 80 ሚሊዮን ህዝቢ ብደው ሓወልቲ ዝተኸለ ናይ ጀጋኑ ጀግና ስለዝኾነ፣ሕድሪ 

እኒ ሙሴ፣ስሑል፣ማርታ፣ኣግኣዚ፣ኣፅገባን…ካልኦትን ዘየዕበረ እንተይለኽበጠ ኣብ’ታ ዝፈጠራን 

ዝኣምነላን ቅንዕቲ መስመር ዓብዩ ኣብኣ ዝዓረገ…ፖለቲካዊ መትከል ከም ዕቁብን እድርን 20፣30 

ዳሳት ትተኽለሉ ኣይኮነን እሞ…ኣብ’ታ ተ.ሓ.ሕ.ት/ህ.ወ.ሓ.ት/ኢ.ህ.ወ.ዴ.ግ ተፈጢሩ ንዓኣ 

ተሃጊሩ…ፀሪቡ ኣማእዚኑ…ብኣኣ ኸቢሩ…ንዓኣ ኣኽቢሩ…ፀኒዑ ኣፅኒዑ…ሃገራዊ፣ኣህጉራዊ፣ዓለማዊ 

ጀግና ተስምዩ ብኽብሪ ነቢሩ ብኽብሪ ሓመዱ ፀዊዓቶ እናተሃረፈ እናተኸበረ” ሽሕ ይሙቱ…እንተ 

መሕደሪ ሽሕ ግን…” እናተብሃለሉ ሓሊፉ፣ኣፈ-መዓር ዋሕስ 10ታት ሚሊዮናት ብዱላት ኢኻ’ሞ 

ሓመድ ይቕለልካ!! 

ደቂ ንህቢ!!ኣብ’ታ እተዕውት ቅንዕቲ መስመር ዓሲልኩም፣ጎረረኹም ብፅምኢ ማይ 

እናተቓፀለ…ከብድኹም ብጥሜት ተሓሊጉ…ኣስካርባ የለ ጥራሕ እግርኹም፡ዝተቦጃጎለ ድርዕቶ 

እጀጠባብን ጥብቆን ወዲኹም…ዓሰርተ ዓሰርተ ሓደ ኮይንኩም ጀሚርኩም ብሚሊዮናት 

ሰሲንኩም…ሓሙሽቲአን ኣረጓጉቲ ጠበናጅኹም ፋሽሽታዊ ስርዓት ቀቢረን ንመንጌ ናብ ዙምባቤ 

ኣሳጒገን ኣሻሓት ትካላት ኮይነን፣ንህቢ ሃንቀላ ኣይወልድን እሞ…ኣናህብ 

ተወሊድኩም…ወሊድኩም ኣዕቢኹም ተኪእኹም ኢኹም እሞ…ዚዝዝዝዝ…ቀፅሉ ቀፅሉ ምርሑ 

ኣምዕሩ…ህዝቢ ወሳሲኹ ከምዕር ግበሩ ዓወት ተደረሩ!! 

ዝኽሪ ንሰማእታትና!! 

 

 

ፍልፍል ፅሑፍ 

 ቅያ ተጋድሎ /ብሃሴት ፍስሃ/ 

 መርትዖ /ብወልደገብርኤል ታደሰ/ 

 ምስትያት /ብካሳሁን ወ/ጊዮርጊስ/ 

 Top ten corruptors /transparency international report 2012/  

 መፅሄት “ስነ-ምግባር” ብፌደራል ኮሚሽን ስነ-ምግባርን ፀረ-ግዕዝይናን ዝዳሎ፣   
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