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ካብ መጽሓፈ-መጻሕፍቲ፡   

መቸም ሎሚ ኴንካ ብዛዕባ ዝበረሱ ሰብታሪኽ ከም ዝተሰዉኡ፣ ነብሰ-ቅትለት ዝፈጸሙ፣ ዝሃደሙን ዝተኣስሩን እናተባህ 

ለ ዝትረኽ ዛንታ ንምንታይ ይደጋገም ከምዘሎ ስለዝርድኦን ስለዘይቅኑዕን’የ ኣነ’ውን ዝመላለሶ ዘለኹ። ሓቂ’ዩ’ውን ታሪ 

ኾም ዘዘንጢልካ ከከምዝጠዓመካ ካብ ምርኻሶም ዝኸፍእ ስንፈትን ብሕትውናን ስለዘየለ። ታሪኽ ሃገር ድማ ሓደ ተወገ 

ነ፡ ካልእ ተሰደደ ወይ ተጸልአ ተባሂሉ ስለዘይቅህም ኩሉሳዕ 

ምስታ ሃገር ኣሎ። ቀይሲ ከኣ ብኣጋጣሚ ብርቂ ህድማ ናይ 

ተኽላይ ዓደን ዝተላዕለ እንድዩ’ቲ ትረኻኡ፡ ድሒሩ’ሞ ህድ 

ማ መራሕቲ ከምተለምደ’ዩ ጠቒሱ። እሞ ክሓቶ’ምበር። 

እኒ መን ኢዮም’ቶም “ሃዲሞም” ትብሎም ዘለኻ ቀይሲ? እ 

ቶም ድሮ ከምዝሃደሙ ክትጠቕሶም ዝጸናሕካ ተጋደልቲኸ 

ብ ርግጽ ከምዝሃደሙ ጥራይ ዲዩ ዝርዳኣካ ኮይኑ ወይስ እ 

ቲ መስርሕ ይቕጽል ሃልዮ? እምበርከ ካን ንሳቶምሲ ዝሃድ 

ሙ ዓይነት ተጋደልቲ ኢዮም ነይሮም? ብዝኾነ መጽሓፍካ 

ብዛዕባ ሃዳምነት ናይኒ ተኽላይ ዓደን ክትትርኸ እንተኾይና መጽሓ ፍና ድኣሞ ዓደንሲ ብስራሕ ከምዝኸደ እንድያ ትት 

ርኽ ዘላ! ንስኻ ንሱ ድሓር ሰብ ቀቲሉዶ ከምዝተቐትለዶ ክተተንብህ እንከለኻ ድሕሪ ናጽነት ካብ ኣዲስ-ኣበባ ሆላንድ 

ከምዝተራእየ ኣይሰማዕካን ዲኻ? ዝኾነ ኮይኖ እቲ ምስ ገዚፍ ራኢታቱ ከምዝሓቐቐ ዝገለጽካዮ ተኽላይ፡ ንዓኻ’ኳ ‘ብም 

ሕቃቑ’ ትርጉም እንተዘይሃበካ ንሱ ግን በቲ ጽባሕ ክጋሃድ ዝኽእል ታሪኹ ህያው ኢዩ። ብተወሳኺ ኢቲዮጲያዊ ደራሲ 

ባዕሉ ግርማ ኣብታ “ኦሮማይ” ዘርእስታ መጽሓፉ ከም ጠባይ ሰኒድዎ ስለዘሎ መሊሱ’ኳድኣ ደሚቑን ነባሪነቱ ውሒሱን 

ኢዩ። ናይ ካልኦት መብርሂ ክንውስኽ እንተደሊኻ ድማ እንሆ፦ 

እስከ፡ ሃዳምነት ናይ’ኒ ታደሰ ዳያንሲ እቲ በውዑዩ ምእማኑን ምኽሓዱን ጸጊሙና’ኳ እንተነበረ ድሒሩ ግና ከም ናይ ተ 

ኽላይ ባዕሉ፣ እኒ ተኪአ /ኣዘርዋይስ/፣ እኒ በሪራይ፣ እኒ ስዉእ ሃይለ ዓሲምባ፣ እኒ ወዲ ኣረጋይ፣ ኮታ ኣስማቶም ምጥቃ 

ሱ ዘጸግም ክንደይ ክንብሎም. . . .፡ ካብ ደቀንስትዮ ድማ ?? ብሕቱሙ ይኹነለን’ሞ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ተባዓትን ው 

ፉያትን ንሓስቦም ክጉኖኹ ምስ ተራእዩ፡ ከምዚ ሎሚ ብገዛእ ጥልመትኩም ካብ ዝባንና ከይተራገፍኩሞ እንከለኹም ሽ 

ዑሞ “ብሮቢዮ መንግስተይ ገለ ተኣምር ትሰርሕ ኣላ፡ ወይለኻ’ንታ ጀላዕ መንጌ!” ዝብል ትንግርታዊ ወኒ ከምተጻዕነና ኣ 

ጸቢቑ እዝከረኒ። ሎሚ ድማ ኮነ’ሞ ኣቶ ቀይሲ በጋጣሚ ፍትሓተ-ጾም ኣፍኩም ካብ ከፈትኩምስ ገለዶኾን ግዚኡ ኣኺሉን 

ታሪኽ ናይቶም ሰብ ትንግርቲ ብጾትና ተውግዑናን መሰለና’ምበር ካን ቁልቁል ዝኣፋስ “ሃደምቲ” ጥራይ’ያ ዘላ ርኢቶኹም?   

እይ! በል እቶም ቀዳሞት ዝሃደሙ ንምምማዮም ከቢድ እንተነይሩ፡ ድሒሩ ግና እንታይ ዘጸግም ነይሩዎ ክንድዚ ምምስ 

ማስ? ዝኾነ ኮይኑ መጽሓፍና ካብ ጌጋ ሓበሬታ ንርእሳ ተጋግያ ኣጋግያትና ክትከውን ትኽእል እንዲያ፡ ንምድቕቓሱን ም 

ትዕራቑን ከም መራሕቲ መንግስቲ መጠን ሓላፍነት ተሰሚዕኩም ባይታ ዘይምፍጣርኩም ጥራይ ዘይኮነ ብዓንጃሉ ናይ 

ኣቃጫጭ ጻዕዳ ጋቢ ተኸዲንኩም መታን እታ ኣሕሊፋ ከምዘይትህበኩም ትኣምኑዋ ዘለኹም UN ሓራ ከተውጻኣናስ ኣ 

ብኣ ኬድና ክንዳነን ክንጫበጥን ከምዝሓይሽ ሓቢርኩሙና ኣለኹም’ሞ ክብ ዝበለ ምስጋና ድማ ይብጻሕኩም።  

ኣብ ሕብረተሰብና ከም ባህሊ ምህዳም ነውሪ ስለዝቑጸር ዝሃደመ ድማ ክንዲ ነውርነቱ ይጽረፈሉ ነይሩን ኣሎን። እናበለ 

ግና ሃዳምነት ማሕበራውን ፖለቲካውን ምኽንያት ከምዘለዎ ክጎልሕ ጀሚሩ። ንሎሚ እቲ ከም ካብ ፍርሒ፣ ፍትወተ-ነ 

ብሲ፣ ምንዮት ምምሕያሽ ናብራን ካልእ ኩነታትን ዝኣመሰለ ማሕበራዊ ዝጠባያቱ ገዲፍና፡ እቲ ብዓንደ-ርእሱ ፖለቲካዊ 

ሃዳምነት’ውን ኣብ ክልተ ከምዝኽፈል ክንርድኦ ይግባእ። እቲ ሓደ ጎድኑ፡ ዝኾነ ሰብ በቲ ዝተሰለፈሉ ዓላማ ወይ ህሉዊ 

መንግስቱ ምስዘይዓግብ ሓጹር ጥሒሱ ክሃድም እንከሎ፣ በቲ ካልእ ጎድኑ ድማ ነቲ ዝተሰለፈሉ ዓላማ ብካልእ መገዲ ክ 

ሰርሓሉ ከም ‘ዝሃድመ’ ጌርካ ክለኣኽ ከምዘጸንሐን ዘሎን ምፍላጡ ከድሊ ኢዩ። እዚ ማለት ግና ነቲ ወሓለ ፖለቲካውን 

ስለያውን ጥበባት ንምብራህ’ምበር ዝምልከቶ ጥራይ ኢዩ ክፈልጦ ዝግባእ። 

ብዛዕባ ፖለቲካዊ ሃዳምነት ዝመጸ ካብ ቅድሙ ንቡር ነገር ምዃኑ እንተዘኪርና ተበግሶነቱ ክበርሃልና ይኽእል። ንኣብነት 

ምስ መግዛእቲ ተቖጺሮም ዝነበሩ ሃገራውያን ናብ ደምበ ሃገራዊ ቃልሲ ምስ ዝጽንበሩ ብኣዒንቲ ገዛእቲ ከም ሃደምቲ ክ 

ጥመቱ እንከለዉ ብጠመተ ሰውራ ከም ጀጋኑ ክእመነሎም ግድን’ዩ። ኣብ ውድብ ተሓኤ’ውን “ሕረድ-ቁረጽ” ምስተባህለ 

ነብሲ ንምድሓን በቢዝጠዓሞም ናብ ዝሰለጦም ህድማ ኮነ። ሽዑ መብዛሕትኦም ደለይቲ ለውጢ ካብ ተሃዳንነት ተሓኤ 

ንሱዳን ገለ’ውን ንኢቲዮጲያ ከምልጡ እንከለዉ ገሊኦም ግና ብቀጥታ ናብ ዓላኦም ከምተደርገሙ ሓቀኛ ታሪኽና ኢዩ። 



ኣብ ምቛም ሰለስቲአን ወገናት ውድብ ህዝባዊ ሓይልታት ዝተራእየ ሓቂ’ውን ግሩም ኣብነት ኢዩ። ብዝተገብረ ኣዚዩ ጸ 

ቢብን ልዑል ተወፋይነት ዝሓተተን ቃልሲ ድማ ህዝባዊ ሓይልታት ክትምስረት ክኢላ። ካብ ህዝባዊ ግንባር ከኣ ከምኡ 

ህድማታት ነይሩ። ዘዛርብ ከመይነቱ’ምበር እንተ ንፖለቲካውነቱ ፍጹም ኣየጠራጥርን። ንበል እቶም ብመደብ ዝተላእኩ 

ኣሳልጦ ናይቲ ዝተላእኩዎ ረኺቦምዶ ኣይፋል ከየገደሰ ጉቡኦም ንምፍጻም ከምዝወፈሩ’ሞ ሓቒ’ዩ። እቶም ብምርጫኦም 

ዝሃደሙ’ውን ኣብ ዳግማይ ዕዮፖለቲካ ይሳተፉ ስለዘለዉ ውጽኢቱ ብውሑዱስ ታሪኽ ተቐቢሩ’ኳ ኣይተረፈን። እንተ’ቶ 

ም ኣፈኛታት’ሞ ኣእዱግ ተለጢጦም እናተራእዩ ያኢ ንጠይቂ ግዲ ፈኲሱ፡ ነቲ ድሮ ዋናታቱ ዝበረሱ ታሪኽ ንምብሓት 

ሌላን-ጉሌላን ክገብሩሉ ንሰምዕ። ንኣብነት “ስዉእ ኢብራሂም ዓፋ ነብሱ ከድሕን ኢዩ ‘ሃዲሙ’ ናብ ህዝባዊ ሓይልታት 

መጺኡ። ሓላፊ ክፍሊ ታዕሊም ኮይኑ ኣብቲ ድፋዕ ደቂሱ እንከሎ ጸላኢ ኣብኡ ሰሊኹ ኣትዩ ቀቲልዎ። እዚኣ’ያ ነይራ’ታ 

ታሪኹ ባቃ” ዝብል ወረ ሰሚዕኩም ዓጂብኩም ይህሉ። “እኒ ወዲ ተምነዎ፣ የማነ ተኽለገርግሽ ኣይትእመኑዎም፡ ነታ ና 

ጽነት’ኳ ዘይወዓሉላ እዞም ሃደምቲ!” ክውሰኾ እንከሎ ብዘይ ኣስናንካ ሑጻ ኣቖራጣም ማለት ተማሂርኩሙላ ኣለኹም።   

እንተኾነ ጥራይ ንኩሉ ሸለል በልዎ’ምበር፡ እቲ ውጹእ ወተሃደር ሓይሊ ባሕርን ክሳብ ኩባ ከይዱ ፖለቲካ ዝቐሰመን ኢ 

ብራሂም ዓፋ፡ ኣብቲ ዝተሰዋኣሉ ግዜ ድማ ሓላፊ ናይታ ወተሃደራዊት ሽማግለ (ምክልኻል) ኢዩ ዝነበረ። ታዕሊም ከም 

ወተሃደራዊ ትካል’ዩ ምስ’ታ ሽማግለ ተጠርኒፉ’ምበር ሓላፊኡ ነይርዎ። ባዕሉ መንዚዑ ዝተሸለሞ ስልጣን ድማ ኣይነበረ 

ን። እንተኾነስ በቲ ዝተዋህቦ ስልጣን ክሰርሕን ክመርሕን ስለዘይከኣለ ነበረ’ቲ ወጥሪ። ኩነታት ኣሰዋውኣኡ’ውን ኣይሓር 

በተናን። እንተ ብሃዳምነት ዝመጸ ወግዒ’ሞ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ’ውን’ኮ ሃዲሙ’ዩ ናብ ካልኣይ ወገን ዓላኡ ዝተደርገመ። 

ኢሳይያስ ዝጀመራ ውድብ፣ ሃገርን መንግስትን ድማ የላን። ክሳብ’ታ ብሕጂ ገለ እንተጸዓየት ትሕቆን ዘላ ቶፈይቶ/ኣልባ/ 

ሃገረ ትግራይ-ትግርኝ እንተጠሲማ’ውን ሳላኡ ክትምሰልን ንዕዑ ክትጉናዕን ትጥበብ ከምዘላ ክንደየናይ ከይትስሕትዎ! 

ኢሳይያስ ዝውንኖ ራኢ እንተልይዎኸ ምስሉ ኣበይ ከይስወረኩም። ኢሳይያስ መልዓል ቅሙጥ’ሞ ብሕልሙስ ድሮ’ኮ ዘ 

ውዲ ንጉሰ-ነገስትነት ዮሃንስ 5ይ ናይታ ንሱ ‘ከምዘምጻኣ’ ካብ ሓዳስ ኤርትራ ዝመልክዐት ሓዳስ ሃገረ-ኣግኣዚያን ከምዝ 

ደፍአ ስለዘዝመረ፡ ንግብራውነቱ ዝምልከትከ ብኣዒንቲ ተጋሩ ከመይ ከምዝመስል ንመን ይሕርብቶ? ወዳጀ ኣግኣዚነት!! 

“ዓሻዲየ በራኺ!” ዲዩ ዝበለ ስዉእ ስነ-ጥበባዊ ሙሴ ኣስጎዶም? ግናኸ መሲልና እንታይ ከምዘምጻእና ንኣቶ ቀይሲ ልቡ 

ደጋጊፍኩምን ዝሑል ማይ እናኣጎርዳዕኩምን ምዓዱልና ሓደራኹም። ያኢ “ኢሳይያስ ንስልጣን ክብል ኣይወጸን” እናበለ 

እቲ ብንጉሆኡ ከምኡ ኣተስፍዮም ከምዝለኣኽዎ ንዝተዓለለ ክዳፋዕ ክብል ይብለል ኣሎሞ፡ “ወዮ በዓል እምባ ኣምብሽን 

ንስልጣን እንተዓለመኸ ተጋግዩ ዲዩ? ፖለቲካዊ ዓላማ ንስልጣንዶ ኣይኮነን ኣንታ መምህር ደራዝን ዙርያታት ከዋድር?  

ንነገሩ ምስ ውኖኻዶ የለኻን ኢኻ? ኢሳይያስ ስልጣን ብምብሓቱ ዲና ንሕስዶ ዘለና ኣንታ ወደስመራ?” በሉልና። ደጊም 

ኩም ደጋጊምኩም ድማ ብቃላት ስዉእ ሙሴ “ዓሻ ዲየ በራኺ” እናልኩም ከምዘይዓሸና ሓሽኹልና ባጃኹም!     

ምሳይዶ ኣለኻ ቀይሲ፡ ቁሩብ ዶኾን ሃውቲተ’ምበር ብዛዕባ ዝሃደሙ ኢና ንዛረብ ዘለና። እንተኾነ ካብ ጀመርካዮስ ስለ 

ምንታይ ኢኻ ዝኸፈትካዮ ዓምዲ ሃዳምነት ክንዲ ብዘየለዉ ምህትፍታፍ ብዛዕባ’ዞም ከምዝሃደሙ ዝውረየሎም ከም’’ኒ’ 

ቲ ካብ ተራ ራዲዮ ኦፐረይተርነት በቛራጭ ንዓኻ ኣልሒጉ ናብ ምኒስተርነት ዝሓኾረን ድሒሩ ከምዝሃደመ ዝተወርየሉ 

ጥቦት ኢሳይያስ ነበር ዓሊዓብዱን፡ ካልኦት’ውን ከም ኣምባሳዶራት ኮኑ ዝተፈላለዩ ሰበ-ስልጣናትን ዘይተዛረብካሎም? ን 

ሳቶምሲ ሃዲሞም’ዶ ኣይተባህሉን ዶስ ኣብዚ ህዝቢ ኤርትራ ዳግም ሂወት ከይዘርእ ዝዓለመ ስዉር ዕማም ተዋፊሮም ስ 

ለዘለዉ ኢኻ ጎሲኻዮም? ኣብዘይመንጠቢተይ ኢደይ ኣእትየ ተኾይነ ድማ ከምዘእተኹ ኣይፈለጥኩን’ሞ ማዕለሽካ ለግስ! 

ገደደ ብዛዕባ ዝፋን ኣፈወርቂ ዝሃብካዮ ዛንታ። ንሳ ከም ክብራ ዝሓለወት፣ ውቅብቲ፣ ምኩርቲ፣ ጌርካ ከምዘይገለጽካያ 

ተገልቢጥካ በታ ናይ ሓንቲ እዋን፡ ንሳ’ኳ ትኹን ኣይትኩን ብሸለልትነት ክትከሳ ተሰሚዕካ። ጉድ’ዩ1 ኣብታ ክትድዃዕ 

ዝዓለምካላን ዝተማዓትካያን ስድራ እንታይ ዝኣመሰለ ተጻብኦ ከምዝጎብኣካ ይገርም ኢዩ። ምኽንያቱ ንተኽላይ’ውን’ኮ 

ብእምባ ቁምነገሩ ክትጠቕሶ ከምዘይጸናሕካ ብዘይትግበር ሕልምታቱ ከም ደመ-ከልቢ ከምተዓልወ ኢኻ ተሪኽካሉ። 

ሓንቲ ምኽሪ ክጥልገልካስ፡ ‘ኣስልነት’ ኣልኣሚን ክትቀልዕ ክትብል ኣስልኻ እንተዘይትጅልሕ ምሓሸካ። መታን ከይትጋለ 

ጽ ማለተይ’የ። ንበል ብዛዕባ ተኽላይ ገብረማሪያም/ዓደን/ ክትብሎ ዝደለኻ’ውን’ኮ ከይበልካዮ ስሙዕ ኢዩ። ንምዃኑ ድ 

ሕረ-ባይታ ተኽላይ ብርግጽ ትፈልጦ ዲኻ? እንተትፈልጥ ኔርካ በቲ ንምህዳም ዝዓደመ መፈጠሩ ኣይምተጣላዕኻን። ን 

በል ንምንታይ ተኽላይ ቀልጢፉ ናብ ሓላፍነት ከምተሰቕለ ክትዛረብ መቸም ምስ ናትካ ብምዝማድሲ መሕነኸካ። እና 

ፈለጥልካዮ እንተፈቲንካዮ ድማ ብሮቢዮ ኢሳይያስ ሰሪሕልካ ኣሎ። ማለት ንስኻ ኣብታ ንሱ ዝሃበካ መንበር ኮሪዕካ ብኮ 

ፍካ ንሱግና ነቲ ጀምስቦናዊ ድራማታቱ ኣባኻን ከማኻን ይፍትኖ ምንባሩ ዓቢ ምስክር ኦኻ። ከምኡ እንተዘይትነብር ተ 

ኽላይ ከምዝሃድም ምስፈለጥካ ክንድ’ቲ ዘኽበድካዮ ምስጢራት ቛጺሩ ምንፋጹ እናሻቐለካ ንስኻ ግን ኣብቲ ትመልኮ ከ 

ተማ ሱዳን እናሃለኻ ክንዲ ትኽንብሎ ንኢሳይያስ ምሕታት ኣይመድለየካን። ዓደን ከምዘይምለስ እናፈጥካ ድማ ኣፋኒኻ 

ዮ ኣይምተመለስካን ጥራይ ዘይኮነ ካብ ኮነ ሎሚ’ውን ንብሉይ ታሪኽ ከምሓድሽ ክትውርጽጸሉ ኣይመብሃገካን።  



ብማዕረ ዛዕባ ድማ ንዝፋን ዝሃብካያ ፍርዲ’ውን ኣስደሚምኒ። ንዓዓ ክትብልል ክትብል ኣብቲ ስቱዲዮ ፕሮግራም ክት 

መልእ እንከላ ሸለልትነት ስለዘርኣየት ከም መቕጻዕቲ ተሓሲቡ ክሳብ ናብ ማሕተም ክትከይድ ከምዝኣዘዝካያ ገሊጽካ። 

ዋእ! ንምዃኑ ምግብና ንስቱዲዮ ይርብሾ እንተነይሩ ምምዕርራዩ ንዓዓዲዩ ዝምልከት ብኣጋጣምነቱ ዝተማዓትካያ? 

ገደደ ድማ ዳሕራይካ። ጴጥሮስ ምስ ዓደን ተሓጺያ ከምዝነበረት ምስገለጸልካ፡ ስለ’ቲ ‘ዕርክነትኩም’ መታን ንሕጹያ ኮነ 

ንጴጥሮስ ከይተቐይም ክትብል ካብታ ኩባኒያኻ ስራሕ ናይ ምስጓጓ መጠንቀቕታ ኣብ ዝባና ራዕሪዕካ ናብ ስራሓ ከምዝ 

መለስካያ ነበረ ትረኻኻ። ንምዃኑ ንሳ ምስ ዓደን ከምተሓጸየት ጴጥሮስ ዝነግረካስ ብመሰረት’ቲ ቅጥዒ፡ መራሒኣ ክንስ 

ኻ ስለዘይነገረትካ ዲዩ ካልእ ዘቃናጡ ነይርዎ? ንነገሩ ብዛዕባ ማሕበራዊ ጉዳያታ ኮነ መስዋእታኸ ምስ’ዚ ዛዕባኻ እንታ 

ይ ዘራኽብ ስለዝነበሮ’ዩ ክንድኡ ሃለውለው ዘበለካ ዶስ ሰሎሎ ሕዱር ቅርሕንቲ ዘይመኑ ኮይኑ’ዩ ኣህተፍቲፍካ?  

ክነግረካ ቀይሲ፡ ዝፋን መልክዐት ሓጸረት በተሓሳስባ ዝመጸ ከማኻ ጌራ ትንዕቆን ትጸልኦን ፍጡር ኣይነበራን። ብመሰረ 

ት’ቲ ሻሕካር ርክባትኩም ድማ ሓንቲ መዓልቲ ኣብቲ ዘድበኹሙላ ክሳውዲ ከምትጸንሑዋ ኣጸቢቓ ትፈልጥ ነይራ’ያ። 

እታ መዓልቲ ግና እታ ንማእሰርቲ ዝተደናናዕካያ ኣይኮነትን። ማንም’ውን ይፈልጣ ኣይነበረን ጥራይ ዘይኮነ ንሳ’ውን ኣብ 

መድፈና ምእታዋ’ምበር ክሳብ ኢሳይያስ ከይተረፈ መንኩም ካብቶም ትጨራጨሩላ ዝነበርኩም ከምዝውዕለላ’ሞ ፍሉጥ 

ኣይነበረን። እንተ ኣብቲ ንስኻ ትዕንድረሉ ዝነበርካ ኣሃዱ ካብ ዝነበራ ተጋደልቲ ብዘይካ’ተን ኣዝየን ምዕታት ብሰንኪ ተ 

ቓውሞአን ሂወተን ዝሓለፋን ናብ ድፋዕ ዘባረርካየንን እንተዘይኮይነን፡ እተን ካልኦት ብሰልፋዊ ስልጣንካ ተጠቒምካ ን 

ስኻ ዘየመራሳሕካያ ኣባልካ ዳርጋ ትከሰስ ምንባሩ ዝፈልጡ’ሞ ከምእኒ ስዉእ ኣቦይ ጸጋይን ድሒሮም ዝተገደዩን በሽበሽ! 

ትፈልጥ ኢኻ’ውን ብፍላይ ደቂ ከበሳ ክርስትያን ደቂንስትዮ፡ ክሳብ’ውን ድሕረ ባይታአን ደቂ ኣቕሽሽቲ ከይተረፋ፡ ቀረን 

ቀራኹም ብባዶኡ ብስም ሰልፋዊ ኩርዓትኩምን ሓለፋታትኩምን፡ “እከለ ካድር’ዩ’ሞ እንተሓቲትኪ ኣይትእበይዮ” እናተ 

ባህላ ምስ ትራክተራት ዝፋሓቖኦ ዝመስል መዓጓጉርቶም ከምዘጻመድኩመንን፡ ጸሓይኩም ምስበረቐትልኩም ድማ ኣብ 

ታ ህሮሩማ ዝምቖታ ጻልጣ ጎልጎል ሰጢሕኩመን ናብተን ውቁባት ሰብ ሸሊልኩም ከምዝተሓቖፍኩምን፡ ንሳተን’ውን ና 

ብ’ቶም ደቂ ከበሳ ክርስትያን ገጸን ከይጥምታ ከምዘጠንቀቕኩመንን ማንም ይፈልጦ። ኩሉ’ዝን ከምዝን ዝኣመሰለ ናይ  

ብግዜያዊ ረብሓታት ዝተዓሸገ ርሑቕ ዝዓላማኡ ፖለቲካዊ ቀሓራት ብእዋኑ ንዝፋን ኣይቀጫን ዝነበረ። 

ተዛሪብካ ካብ ኣዛረብካናስ’ስከ ደጊመ ክሓተካ። ከምቲ ስዉእ ናይዝጊ “ክትሃድም እንተደሊኻ” ኢሉ መገዲ ከምዝሓበረ 

ካ ዝገለጽካልና፡ መወዳእታኡኸ ንጓል ኣፈወርቂ ትሃድመሉ መገዲ ሓቢርካ ዘእሰርካያ ንስኻ ዲኻ ሓቀይ ቀይሲ?  

ዝፋን በዓልቤታ ንሱዳን ክኸይድ እንከሎ ብጽሕቲ ወርሒ ኮይና ኣብ መወለዳን ተዓቚባ ስለዝነበረት በጺሕዋን፡ ክምለ 

ስ እንከሎ’ውን ከምዝበጽሓ ሓቢሩዋ ከምዝኸደን ንስኻ’ውን ትፈልጦ ኢኻ። ንሳ ድማ ነቲ ዝፈተወቶ በዓልቤታ ዝመስል 

ወዳ ሓቚፋ ክትጸንሖ እናተመነየት፡ ወዮ ድሕሪ ሕርሳ ክኸውን ዝነበሮ መርድእ ህድማ በዓል-ቤታ ሃንደበትን ብዝምል 

ከቶ ኣካልን ተነግራ’ሞ ንድሕሪት ተመሊሳ ክትሓስቦ ክሳብ ዘህድም ናይ ኮን ዶኾን ጥርጣረ ስለዘይነበራ ምእማኑ ኣሸጊ 

ሩዋ “ኣይውዕሎን“ ክትብል ሓሕጺራ’ኳ እንተመለሰት፡ “ውዒልዎ’ምበር” ዝብል ጥሉል መልሲ ምስተደጋገመላ ብከቢድ 

ቀቢጸ-ተስፋዊ ስንባደ ተኾምተረት። ብጽሕቲ ወርሕን መርድእ ተረዲኣን ጽባሕሲ ትትረፋ፡ ነታ ንሽዑ ትትለኽ ሩሕ ክ 

ትውንን’ውን ኣይበሃገትን። ንድንገቱ ድማ ወዮ ምስ ወለዱ ክጽንበር ኣብ ጉያን ኣፍደገ መዋጽኦን በጺሑ ዝነበረ ወዳ’ው 

ን ውቃዕ ህርመት-ልቢ ወላዲቱ ከምዝሰምዐ ከይተራእየ ክኹለፍ’ኳ ዝተጎርሓሉስ እንተወጺኡ’ሞ ዕጫኡ እንታይ ከምዝ 

ኸውን ሰሊጡ ተረዲእዎ ግዲ ካብ ክፍኣትኩም ክሃድም ብዝመስል ናይ ”ኣይውለድን” ምርጫ ብምልዓል ብዘደንቕ ተኣ 

ምርን ትንግርትን ጉዕዞ ውልደቱ በርዒኑ ቅጽበት ከምተነጸለ ሓቀኛ ታሪኽ ዝፋን’ዩ።   

ዝፋን ኣይምስ በዓልቤታ፡ ኣይ ድማ ምስ በኹሪ ወዳ ማይ ዓሚዃ ተሪፋ። መቸም ናብራ እንተተባሂሉስ መቓብር’ውን 

ምዉቕ ይበሃል እንድዩ፡ ንዝፋን ግና ኣይሞቓን! ድሕሪ’ዚ ፍጻመ’ዚ እምባኣር ሂወታ በዲኑ ዕለተ-ሞታ’ያ ትቖጽር ዝነበረ 

ት። ስለዚ ሓደ ምሸት ውድብኩምን ሽርጓናታትኩምን ገዲፋትልኩም ሃጽ ክትብል ተበገሰት’ሞ እቶም ኣብ ጎቦ ጥሩቕሩቕ 

ዝነበሩ ናይ ፈተሻ ፖሊስ ነቲ ንሳ ሒዛቶ ዝነበረት ሕጋዊ መንቀሳቐሲ ወረቐት ጠርጢሮሞ ያኢ ሒዞም ናብ’ቶም ዘፋነኹ 

ማ ከምዝመለሱልኩምን፡ ንስኻትኩም ድማ በቲ ውሕሉል ናይ ወግዓውነት ጥበብኩም ነታ ግዳይ ትኽ ኣቢልኩም ናብ ቲ 

ተጋዳላይ እስቲፋኖስ ተመልሶ “መቓብር ህሉዋት” ኢሉ ዝሰመዮ ቤት-ማእሰርቲ ግእት ከምዝደርገምኩማን ንዝክር።   

ዝፋን ነቲ መንቀሳቐሲ ካበይ ከምዝረኸበቶ ነገር ገጥሚ ይኹን ብልሓታዊ ከይተገደስኩ ምስ ተኣሰረት’ሞ ከምቲ ነፈርቲ 

ኲናት ኢቲዮጲያ ኣብ ዓራርብ ክድብድባኹም እንከለዋ ንስኻ ንሸሪፎ “ብሮቢዮ ዓደን ሓቢሩወን ክኸውን ኣለዎ” ዝበል 

ካዮ፡ ዝፋን ድማ ብደብዳብ ናይተን ካብ ክቡር ዋና ጸሓፊ ኣቶ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ውሕሉል ሓበሬታ ከምዝተመጠወለ 

ን ኮይኑ ዝተሰማዓ ነፈርቲ ኣይሓለፈትን። ንሳተን ኣብቲ ዜጋታትናን ተጋደልትናን ከምኡ’ውን ምሩኻት ወተሃደራትን ዝ 

ተዳጎኑሉ መዳጎኒ እሱራት ግእት ክድብድባስ በጋጣሚ ዲዩ ወይስ ብመደብ ከምተገብረ ኣወንዚፍና ኣብቲ ቡንባታተን 



ብምዝናብ ደምን ዓጽመ-ስጋን ግዳያት ዜጋታትና ኣቓጺለን ቃሬት-ቃሬት ዘሸተታሉ መዓልቲ፡ ንሳ ግና ሽዑ ከምዘይሓለ 

ፈት፡ እኳድኣስ ከም እትሮ መድፈና ተጠቢሳ ከምዝተረፈት ንምብራህ ኢየ። ንስኻ ድማ ኩሉ ዝኾነ እናፈለጥካ “መስኪ 

ነይቲ ተሰዊኣ” ምባልካ እንተዘይኮይኑ ከምተኣስረት’ውን ኣይገለጽካን። እንተኾነስ ሓቅኻ ድማ ኢኻ፡ ክገፍሓካስ እንድዩ! 

ካብቲ ማእሰርቲ ምስ ወጸት’ውን ኣበይ ተመዲባ? እንታይ ዝኣመሰለ ምኻልፍከ ገጢምዋ? ብከመይከ ተሰዊኣ? ንዝምልከ 

ት ዝሃብካዮ ሓበሬታ ብኣስማቱ ኣይተንከፍካዮን።  

ዝኾነ ድማ ይኹን ንስኻ መቸም ተኽላይ ከምዝኸድዐ ካብ ኣረጋገጽካ፡ ንሱ ንዘይዓገበሉ ጠንጢንዎ ምኻዱ ከም ዓለሙ 

ክንብሎ ይቐልል። ምናልባሽ ብሂወት እንተዝትህሉ ድማ እቲ ዛዕባ ፍጹም ካልእ ኮይኑ ምሃለወ። እንተ ንሳ’ታ ሰይቲ ከ 

ዳዕ ድማ ክትከድዕ ስለተማረኸት እቲ ኣብ ዝባና ዝደራዕካዮ መጠንቀቕታ ብማእሰርቲ ክትቅጻዓሉ ዕድል ካብረኸብካሉ 

ተኣሲራን ናብ ሓይልታት ተመዲባን ኢያ። እንተኾነ ንሳስ ከምቶም ብዝተሰርሓሎም ውዲት ነብሰ-ምትሓትን ዓቕሊ-ጽበ 

ትን ጎቢእዎም ነብሶም ከምዝቐተሉ ዘውረኻሎም ነብሳ ከምዘይቀተለት ጥሉል ሓቂ ኢዩ። ብዛዕባ ትሕዝቶ ናይቲ ንመንነ 

ታ ዝገልጽ ተሰኪማቶ ዝኸደት ዕሹግ መሰነይታ ኮነ ኩነታት ኣሰዋውኣኣ ንዝምልከት ድማ ግድን ኣይኮነን ጠያይትና ኣብ 

ሓደ ውግእ ኩሉን ብኣድራጋን ክንሽሕሽሖ’ሞ ንኺድ ጥራይ ኣቶ ቀይሲ! 

ንኩሉኹም ኣመንቲ ምስልምና ሕጉስ ፍትሓተ-ጾም ይኹነልኩም!  

ስዉኣትና ንዘልኣለም ይዘከሩ!!    

ናብ መደምደምታ ቀጽሉ፡ 

ጐደፋ፡ 


