Yes Sir !
ልበ-ወለድ

……….. እቲ ንሓደ ስሪሒት ክመርሕ ዝተኣዘዘ ኮለነል ፤ ንዝተዋህቦ እ'ዚ ብዓወት እናፈጸመ ፤ ኣብ
ሞንጎ “ ደው በል ！” ዝብል ታእዛዝ ምስ መጾ ከም ካብ ኣፉ ዝሃደኖ ስጋ ዝተመንጠለ ኣራዊት
ኮይኑ ነደረ።
ካብ ሽዑ ዝጀመረ ቁርምሩሙ ይቅጽል ከም ዘሎ ዝፈለጠ ላዕላዋይ ኣዛዚ ንቤት ጽሕፈቱ
ኣጸዊዑ ፡- ስማዕ ！ካብ ሰራዊት ዘስጉግ ጠባይ እናርኣኻ ስጉምቲ ዘይምውሳደይ ይርደኣካ ይኸውን ፤
ዝገትኣኒ ዝቀደመ ቁምነገራትካ`ዩ ፤ ግና እቲ ቁምነገር`ቲ ንዘልኣለም ክከላኸለልካ ከም ዘይኮነ
ክትፈልጥ ኣለካ ！
ድሕሪ ሕጂ “ደው በል ！” ክበሃለካ እንኮሎ ደው ፤ “ኪድ" ክበሃለካ እንኮሎ ክትከይድ`ዩ
ዘለካ ኪኖ `ዚ ዘይሓሰብካ ዘይተመራመርካ ኢሉ ዝውንጅለካ ሰብ የለን ።
ተረዲኡ ካ`ዶ ？
* Yes Sir !
መጸዊዒኡ ምኽንያት ዘብቀዔ ኮይኑ ዝተሰመዖ ኮለነል ፡“Yes Sir ! ” ኢሉ ካብቲ ደው ዝበሎ ቦታ ወተሃደራዊ ሰላምታ ሂቡ ፤ ነቲ መራሒኡ ድሮ
ዝባኑ ሂቡዎ ኣብ ኣፍደገ ምስ በጸሔ፤ እቲ ላዕላዋይ መራሒ “ ኮለነል” ኢሉ ምስ ተዳህዮ ፤
እቲ ኮለነል “Yes Sir ! " ኢሉ ግምጥል በለ ፤ እቲ ላዕላዋይ ኣዛዚ ካብቲ ድሕሪ ጠረበዛ ደው`ሉ
ዝዛረበሉ ዝነበረ ቦታ ወጺኡ ኣብቲ ኣጋይሽ ኮፍ ዝብሉሉ ምስ በጸሔ፤ እቲ ኮለነል ኮፍ ንክብል
ጋቢዙ ንሱ ኸኣ ኣብ ጎኑ ኮፍ`ሉ ከም መዘንኡ ከዕልሎ ጀመረ ፡- ኮለነል ፡ ንስኻ ንማዓርግ ጀነራል ተሓጺኻ ዘለኻ ሰብ ኢኻ ፤ ስለዚ ካብ ሕጂ ንደሓር ናይ
ዝኾነ ነካይዶ ወተሃደራዊ ስሪሒት ፖለትካዊ ገጹ ክትርዳእ`ውን ኣገዳስነት ክህልዎ`ዩ።
ንኣብነት ኣብቲ ሎሚ መዛረቢና ዛዕባ ዝኾነ ስሪሒት " ደው በል ！“ ተባሂሉካ ንስኻ ኸኣ ነቲ
ኣሸባሪ ዕጡቅ ” ዘበጥበጥ“ ልምጽ ማጹ ከጥፍኦ እናኸኣልኩ ስለምንታይ ደው በል እበሃል`ዩ
ጸገምካ ሓቀይ ？
* Yes Sir !
- ልክዕ ！ ኣብ ቅድመኻ ዝነበረ “ ዘበጥበጥ” `ዩ፤ ግና ጸላኢና “ ዘበጥበጥ” ጥራሕ ኣይኮነን ፤
በዓል “ተግተግ” በዓል “ዓጀው" ውን ዋላ ምሳና ዝምድና ዘለዎም ይኹኑ ፈተውትና ኣይኮኑን
ናይ ጽባሕ ጸላእትና`ዮም ！

（ኣብ ገጽ`ቲ ኮለነል ናይ ምድንጻው ምልክት ቁልጭ`ሉ ተራእየ ፤ እዚ ንርእሱ ነቲ መራሒ
ዝያዳ ከብርህ ደፈኦ ）
…… ሓደ ሓደ ግዜ “ ኮነ ኢልካ ዘይተገብረ ” “ብጌጋ ዝተፈጸመ ” ተባሂሉ ዝፍጸም መጥቃዕቲ
ኣሎ። ን “ዓጀው” ብጌጋ ሃሪመዮ ንኽብል ኣብ ጥቅኡ ” ዘበጥበጥ“ ክህሉ ኣለዎ ፤ ተረዲእካኒ
？ እንተደኣ ኮለነል ን ” ዘበጥበጥ“ ሓንሳእን ንሓዋሩን ኣጥፊእካዮ እዚ ከምዚ ዓይነት መደብ
ከመይሉ ይዕወት ?! ንበዓል “ ዓጀው ” ብቀጥታ ምህራም ኣጸጋሚ`ዩ ፤ ምኽንያቱ ንምእንቲ
ጠቅሚ ሃገሮምን ህዝቦምን ዝሰርሑ ዘለዉ`ዮም። ግና ኣንጻር ጠቅምና`ዩ። ስለዚ ምህራሞም
ተባላሒትካ`ዩ።
ክትፈልጦ ዘለካ ፤ በዓል ” ዘበጥበጥ“ ካልኦት ንዖኦም ዝመስሉን ሰለያና ዝሰርሖም `ዮም ። ግና
ሳሕቲ ካብ መሰረታቶም ዝወርደና መጥቃዕታት ከኣ ኣሎ ። ክትፈልጥ ！………….. ምኽንያቱ
ንበዓል ” ዘበጥበጥ“ ክንተኽሎምን ክንብንቁሮምን ንኽእል ኢና ፤ መሰረታት ክንፈጥሮሎም ግና
ኣይካልን`ዩ ፤ ኣብዚ`ዩ እቲ ጸገም፤ እዚ`ዩ እቲ ጎናዊ ሃጓፍ ናይቲ ጉዳይ ！
ኮለነል ！ ኣብ ማዓሙቅ ባሕሪ ፖለትካ`የ ኣጥልቀካ ጸኒሔ ፤ ባሕሪ ፖለትካ ኸኣ ረሳሕ`ዩ ፤
ጸብለል`ዶ ንበል ?
* Yes Sir
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