
“ዓርከይ ዳደ ደስታ ንዓርሶም  ዋዛ ዶ ኣይኮኑን ?!  ” 

                  (ብ ወዲስ.) 

       
    

“ዕረፍቲ ኣብ ድቃስ ጥራይ ዚርከብ 

ዚመስሎም ብዙሓት ሰባት ኣሎው ።ግናኸ ፥ኣብ ጥዑም 

ጸወታ፥ ኣብ ናይ ብሓቂ ስሓቕ፥ኣብ’ቲ  ፍቕርን ዋዛን 

ዘለዎ ዕላል፥ኣብ ምልዋጥ ስራሕ፡ከኣ፡ ጥዑም ዕረፍቲ 

ይርከብ ኢዩ። ” 

ስሙይ መምህር ፡ጋዜጠኛ ን ሓርበኛ ን 
ኣቶ ወልደኣብ ወልደ ማርያም፡ ኣብ ኣስመራ ፡ ኣብ 
“ሰሙናዊ ጋዜጣ ” ፡ ቑ. 79 ፡ 20 ለካቲት 1936 ዓ.ም ፡ 
“ዕረፍ”  ኣብ ዘርእስቱ  ናይ ትግርኛ ዓንቀጽ ካብ 
ዝጸሓፍዎ። 

 

 

 

 

ኣብ ደረት ትርኢት ናይ ግዜ ፡ወርሒ ለካቲት ክትበርቕ  ትቀላቐል ኣላ።ብረታዊ ቓልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝፈለመላ ዓሰርተ ሓደ ለካቲት ውን፡ ኣብዛ ‘ ነማዕድዋ ወርሒ፡ 

ኣርብዓ ዓመታ ክትፈቅድ እያ።ንህዝቢ ትግራይ ፡ ንኣባላት ን ተደናገጽትን ህ.ወ.ሓ.ት “እንቛዕ  ሓጎሰኩም !” ምስ ምባል መጻኢ ህይወት ፥ ዝጎደለ ዝመልኣሉ -ዓመታት 

ዝማዕረገ ሰላም ፡ምዕባለን ፍትሕን ክኾኖሎም እትምነይ ። 

 

                                                                       *** 

መፈለምታ 

እንቛዕ ፆመ ልጓመይ ፈትሓለይ ድ’ኣምበር ፥ኣብ ቓልዕ ካብ ዘይዋዘን ዘይጽሕፍን፥ነዊሕ ኮይኑኒ። “ሓደ!” በሉለይ’ሞ . . . እዚ ጉዳይ ከምዚ አሉ ዩ ጀሚሩ።ከመዮ  

መልቀስ  ናይ ሓደ ጽውጽዋይ. . . 

ገለ ገያሾ ምስ ጥሙይ ከርሶም፥ናብ ሓደ ቁሽት ይበጽሑ ‘ሞ መግቢ ኣብ ምእላሽ እንከለዉ ኣብ ማዕዶ ዳስ ይርእዩ  ፥ ናይምንታይ ዳስ ምዃኑ የጣይቑ። ናይ ሓንቲ 

ቕድሚ ዓመት (ኣብ ወርሒ ሰነ) ዝዓረፋ ፥ወይዘሮ ሰበነ ዝተባህላ ሰበይቲ  ቐዳማይ ዓመት ተዝካር ንምሕላፍ ዝተተኽለ ዳስ ምዃኑ ድሕሪ ምፍላጥ፥ “ኡይ !” እናበሉ 

፥ቤተ ሰብ ተመሲሎም ፥ናብ ዳስ ብምእታው ፥ ንዳስ ተዝካር ናብ ዳስ ውዑይ ሓዘን ቐይሮም፥  

  “እምበይተይ ሰበነ . . . “እምበይተይ ሰበነ   

   ንስኽንየ ዝሞትክን  ዓሚ ሰነ 

   ንሕናየ ዝ ሰማዕና ሎሚ ቕነ. . .”  

ኢሎም ብምልቃስ ፥ “ይአኽለኩም ! ነውሪ !ብኽያት ደኣ ኣበይ ከይከደኩም ኢሉ ፥ ይፅነሓልኩም ! ካብ ነዊሕ መገሻ . . .ኸየዕረፍኩም፥ኸብድኹም ብ ጥሙዩ ፥ 

እኽለ-ማይ ድኣ ጠዓሙ !” ክሳዕ ዝበሃሉ ተጣበቡን ተባላሓቱን። 

መም. ዳደ ደስታ፥ ነዊሕ ዚተዳልወሉ መጽሓፍ ፥ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ኣሕቲሙን ኣመሪቑን ከብቅዕ፡ ክሳብ ምስ ጋዜጠኛ ናይ ዓይጋ- ኣቶ ትኣምራት ዝገበሮ ቃለ 

ማሕተት፥ ከም ጉዳይ ናይ ‘ዞም ገያሾ ፥ንዓይሲ ተደፊኑኒን ተሓቢኡኒን ፥ ከሪሙን ሓግዩን ።                                                                 

                                                             *** 

 

 



 

 ድግማ፡          

ኣብቲ ቃለመጠይቕ፥ ሞት ይረስዓዮ ድ’ምበር ፥ዳደ ዓርከይ ንኹሎም መሳርሕትና ነበር የማነ -ጸጋም ዘኪሩ ከብቅዕ ፥ ኣነ  ሃሲሰዮ እየ ግዲ (ብሕብሪን ብልቢን ) 

ረሲዑኒ ! ኣነ ኸኣ ናይ ሰብ ነገር(ንቡር’ውን  ክይተርፍ) ኣስተማሲለን ተቐይመን! ኣብ ቂምታ ተሓጺረ ምእንቲ ዝን ከይብልን፥ “ካልእ ዘካሪዶ ከይስእን ኢልካኒ ”  

ብዝቕኒቱ  መንፈስ፥   

“ እዘን ዓዲ ሽሆየ. . . እዘን ዓዲ ሽሆየ. . . 

ደረስ ብዓል ሽሓኒየ - -- ደረስ ብዓል ሽሓኒ 

ከማኻ ኣይከውኒን ‘ምበይ - - - ካሊእ ዶ  ኸይሰኣኒ . . . ” 

ንባህላዊት ዜማ ድምጻዊ ጽጋቡ ኣስመላሽ ዘኪረ፥ ተደዓዒሰን ፥ን መም.ዳደ ይቕረ ኢለዮን።              

*** 

 

ናይ ቄሳር ሲ ን ቄሳር. . .    

መም.ዳደ ዓርከይ ከኣ ፥ኣብቲ ቃለ መሕተቱ ፥ ብዛዕባ ነብሱ ተሓቲቱ ዝመለሶ መልሲ -(ኸመዮ ኣዴታት ጋሻ መፂእወን፥ ስዋ ንዝምልእኦ ዋንጫ ፥ ሓውሲ ምዑግ 

እናበላሉ፥ “ኣይናይ ስዋ  ኾይኑ ኢልኩሞ(ንኦ). . . መፂፁ‘ዩ ! ቅራር እዩ! ዘይማይ ‘ዩ! ፈውሲ ፅምኢ ‘ንተኾነ ‘ምበር. . .” ዝብላኦ - ንስለ ትሕትና) ኮይኑ 

ስለዝረኸብክዎ “ ናይ ምንታይ ቅራር ! ከመይ ዝበለ ፅራይ’ምበር!!” ክብል መሪፀ።እቲ ዓብይ መጽሓፍ- መፅሓፈ ቅዱስ፥ “ ናይ ቄሳር ሲ ንቄሳር፥ እቲ ናይ 
እግዚአብሔር ን እግዚአብሔር  … ” ዶ ኣይኮነን ዝብል? ኣውሎ(ማሰ) ናይ ወለዲ’ውን “ ን ወድሰብ ተሃብካዮ ናቱ ፡ ሰብ ‘ውን ይሕጎስ  ኣቦይ ዝጊውን ይፎቱ ” ‘ዩ 

መስለኒ ዝብል? 

                                                             *** 

መም.ዳደ- ‘ቲ ጋዜጠኛ 

ሽሕ’ኳ መም. ዳደ ደስታ ፥ ሎሚ ኣብ ሞያ ሙህሮ ብ ቐጥታ ይዋስእ ዘይምህላዉ ‘ንተፈለጥኩ፥ንስለ ኽብሪ እቲ ዓቢ ሞያ፥ ንስለ‘ቲ ብጻዕሪ ዝተጠርየ ክቡር ማዕርግን፥ 

፥ ከም ኩሎም መማህራን ፥ፍልጠት ዓቕሚን ሰገናት ኣብ ምስሳን(ህይወቶም ኣንፈት ኣብ ምትሓዝ) ንዝገበሮ ዕዙዝ ኣበርክቶ ምእንቲ ኽዝክር፥ናይ መምህርነት ማዕርጉ 

ንዘይምሕዳግ ን ዘይምዝንጣሉን መሪፀ። 

ሌላና ምስ መም. ዳደ ደስታ ፥ ድሕሪ ዘበን መምህርነት፥ ኣብ ሞያ ጋዜጠኛነት ይነጥፍ ኣብ ዝንበረሉ ግዜ እዩ ዝጅምር።ኣብቲ ዘበን ፥ ከርተስ ማክ ዶጎል ዝተባህሉ  

ምኩር መምህር ጋዜጠኛነትን ደራሲን ዝጸሓፍዋ “ Interpretative Reporting” ዘርእስታ መጽሓፍ አዝክር። ኣብዛ መጽሓፍ ፥ጋዜጠኛነት ን ጋዜጠኛታት ን ክንዲ 

ዚዘከርኩ ዘይርስዓ ፥ኣብ ሞያ ጋዜጠኛነት ከም እማን(axiom) ክትቁጸር ይግብኣ ዝብላ ሓንቲ ኣባህላ ኔራ ፡ 

 

“ዘልኣለማዊነት ናይ ዊሊያም ሼክስፒየር ሲ፥ ካብ ስፍሓት ማዕኸን ቃላቱ ን ቅዲ ኣጸሓሕፍኡን፥ ኣይኮነን ዝነቅል።ብ ኣንጻሩ ‘ ኳ ድኣ ፥ካብቲ መዳርግቲ ዘይብሉ ሰፊሕ ናይ ታሪኽ ፡ስነ 

ልቦና፡ጂኦግራፊ፡ፍልስፍና፡ፖለቲካ፡ስነ ቑጠባ ን ካልኦት ዓውድታት. . . ፍልጠቱን ምልከቱን ’ምበር ! ወፃኢ ‘ዚ ዓቅሚ ‘ዚ ፥ ን ኦቴሎ፡ኢያጎ፡ማክቤዝ፡ሮሚዮን ጁሌትን፡ሻይሎክ፡ንጉስ ሊር 

ን. . . ከበርክተልና እምበይምበቕዐን። ሰባት ‘ውን ንወሎዶታት መመሰሊ ዝኾንዎም ባህርያት እምበይምረኽቡን። 

ጋዜጠኛታት ከኣ፥ ኣብ ሃልኪ ውቃበ ቓላት ዘይኮነስ፥ ኣብ ሃደን -ብልጫ ዘለዎ ሓሳብ ክምህዙ ዘብቅዖም  -“ኩለመዳያዊ ናይ ፍልጠት ዕጥቂ” ፥ ክጽመዱ  ይግብኦም። . . .”  

 

 

ብናተይ ኣስተምቅሮ፥ካብ ስግር ባሕሪ፡ኢይራ ግላስ፡ዳን ሀዘር ን ሚኖሰታይ (ብዓል ሚኖሰታ) ጋሪሶን ኪህሎር ካልኦት ዝረሳዕኩዎም ፥ ድምቀት ን ሓቅነትን ‘ዛ  

ዝቐደመት ሓሳብ  ዘብርሁ ጋዜጠኛነት ክኾኑ ከለዉ ፥ ኣብ መረባና ኸኣ ፥ከም ብዓል ተፈራ ገዳሙ ፡እሽቴ ኣሰፋ፡ ኣማረ ኣረጋዊ ን ማእዛ ብሩን ዝበሉ ፥ ብተመሳሳሊ 

ብልጸት (caliber) ዝትኩሱ(ዝትኮሱ)ኩለመዳያዊ ዓቅሚ ‘ተስተብህለሎም  ትጉሃት ሰብ ሞያ ኔሮም።መም. ዳደ ደስታ ከም ጋዜጠኛ፥ ኣብ መሳርዕ ናይዞም ሰባት  

ንኽሰለፍ ዝከኣሎ ዝሃልኽ ሰብ እዩ ኔሩ ‘ንተበልኩ ፈለጥቱ ምተሰማምዑ። 

 



 

 

መም. ዳደ ‘ቲ ዋዛ 

 

ህይወት፡የማነ ጸጋማ፥ውርዲ ቑመታ፥ጥበብ እዩ። እዚ ጥበብ’ዚ ብ ግርማን ቑንጅናን እዩ ዝግለጽ።ቑልዕነት፡ንእስነትንእርጋንን፥መርዓን ሓዘንን፥ ሓዳርን ብሕትውናን፥ 

ውላድን ተስፋን. . . ኩሎም ነናቶም ውቓበ ኣለዎም። 

ዋዛ (ቀይዒ) ከም ሓደ መግለጺ ናይ ህይወት፥ሰፊሕ ዓውዲ እዩ።ከም ኩሉ ዘፈራት ጥበብ፥ ውሕሉል ዋዛ ስምብራትን ፅላሎትን ይሓድግ።ደሚቕ ኣሰር ኣብ ኣእምሮ 

ሰማዕቱን ኣንበብቱን ዘንብር ተዘካሪ ነጥቢ እዩ-ዳርጋ ንሓዋሩ! ማዕርኡ ሓያል ዋዛ መቓልሕ እለዎ።ኣንሻዕ እብ ኣእዛና ዝድውል፡ፍሽኽ ዘብልን ዝናፈቕን።.ዋዛ ብ 

ፅምዲ እዩ ዝሕረስ።ሓደ በሃሊ ምስ ሓደ ተቐባሊ።ከመቲ ንጣቕዒት ሓንቲ ኢድ ዘይትፈጥሮ፥ ዋዛ ብዘይ ሰማዒ(ኣንባቢ)፥ኣብ ከውሒ ከም ዝትዘረአ ብቑሊ እዩ። 

ዘይከም’ቶም ክ“ረዝኑ”ዶ ክግበዙ ነብሶም ዝሓላልኹን ዝኣስሩን ሰባት(ዓዲ ገሊኦም “sophistication” ዝብልዎ)፥መም. ዳደ እምብዛ ምቕሉል እዩ።ካብ ናይ ምምህርና 

ተሞክሮኡ ዝማዕበለ እዩ ግዲ ፥ ምስ ብግቡእ ዝተዋደደ ትሕዝቶ ዝኸይድ ዘረባኡ መሳጢ እዩ።መም. ዳደ ወናም ተዋዛይ እዩ።ዳርጋ ንኹሎም ኣጋጣሚታት ህይወት 

ዝገልፁ ቀይዕታት ኣለውዎ። ኣብ ዙርያ . . . ደርጊ  ኣብ ሰሙን ብዛዕባ ዝወሰኻ “ሻምነይቲ መዓልቲ” ፥ ኣብ ሓደ መዓልቲ ሰለስተ ጸዓዱ ቃምሻታት(ሸሚዛት) ቐይሩ 

ከብቕዕ ብ “ቕጽበታዊ” ምርሳሕ ናይ’ቲ ኣጭርቅቲ “ድንኩል ድየ ኾይነታ ?!” ዝበለ ወዲን ፥ ንዕግርግር ኣብ ከባቢ ዓዲ ግራት ዝነበሩ መራሕቲ ዓበይቲ መካይን. . . 

ዘጻወተኒ ዋዛታት፥ሎሚ-ድሕሪ ዳርጋ ዕስራ ዓመታት’ውን መቓልሐን እናሰማዕኹ እስሕቕ !  

“ዋዛ ብ ፅምዲ እዩ ዝሕረስ።” ዶ ኣይበልናን? መም. ዳደ ጉዳም መስተማቐሪ ዋዛ’ውን እዩ።ዋዛኻ ይሕንሽሸልካ ጥራሕ ዘይኮነስ፥ ጠርዚ ናይ ዋዛኻ( Punch line)  

ካብ’ዛ ኣፍካ ቆብ ዘብል፥ “ከኢላ” ሰማዒ እዩ።እዚ ክእለት ‘ዚ ፥ሓንቲ ዋዛ ኣብ ኣየር ንኸይትሃፍፍ ን ንኸይትበክንን ፈውሲ እዩ። ምሒር ፍቕሪ ናይ ዋዛ ግዲ ኽይኑ 

ዝኾነ ሰብ ጥንቅልዒት እንተ ተዓልዩ ቕድሚ ስንባደ ን ረድኤትን ስሓቕ ‘ዩ ዝቕድሞ ።እዚታት ተደማሚሩ፥ ‘‘ ‘ዳደ ዋዛ አዩ !’  ምባል  ቅኑዕ ‘ዩ።” ምስ ምባሉ፥ ኣብዚ 

ዝምእምኦ ኣርእስቲ ንምፅሓፍ ዕድል ምርካቡ‘ውን ንወዮ ምስላ “ድኻን ዕዳጋን ከይተራኸቡ ይነብሩ” ዓዲ ኣውዒልዎ ክብሃል ይከኣል።እዚ ኹሉ ግን ኣብ ነቐፌታዊ 

ደገፍ ዝኣምን፥ ዓለምለኸኛ ብፃያዊነቱ ኣብ ቦታኡ እናሃለወ አዩ። 

ካብዚ ንዓቐብ አንተ’ሞጊስና ፥ “ከም መም. ዳደ  ዝበለ ፥ ከም ኮሜት ሀይሊ፥ ኣብ ሓደ ዘበን  ሓንሳእ እዩ ዝርኤ ! ” ኸይመስል። ከም ሚዛን (ኣብ ጽሑፍ ጥራሕ 

ዝፍታሕ፡ ስቕተኛ) ጋዜጠኛን ደራሲን ብርሃኑ ኣባዲ “ኣብ ሓደ ዘበን  ሓደ ጀግና ጥራሕ’ዩ ዝፍጠር!”  ኸይኮነና ።ካርል ማርክስ ንመተካእታ ኣልቦነት ናይ ህዝቢ  

ብዝምልከት- “ሓፋሽ ዝሰኣኖ ን ዝስነኖን የብሉን ! ባሕሪ እዩ !” (ሓደ ተኸደ -ኣእላፍ ይውለዱየ !) ‘ዩሞ ዝብል፥ ማርክስ ‘ውን ከይክዕበና! 

ካብ ዋዛ ከይወጻእና፥ ምናልባት ከም “ኣመሉ” ረሲዕዎ ከይከውን ዘስጋኣኒ ሓደ ኮኾብ ተዋዛያይ ፥ ንመም. ዳደ ኸዘክሮ። ተስፋይ ገብረመድህን- ብላታ! ነፍሱ ይምሓሮ 

ተስፋይ ብላታ፥ ይትረፍዶ ብኻልእ፥ ብገዛእ ርእሱ ክቕይዕ ዝደፍር፡ ኣፍካ ዘየኽድን ፡ ንሓንቲ ዋዛ  ዓሰርተ ሳዕ ንኽደግመልካ ትልምኖን፡ ዓሰርተ ሳዕ ከም ብሓድሽ 

ተዋሕ ዘብለካን ኮኾብ እዩ ኔሩ።ብፍላይ ከኣ ፥ ብዛዕባ ሓደ “መስፍን ተቕያን” ዝብሃል ፥ ኣብ ሰማንያታት ኣብ ከባቢ ሓውዜን(ስንቃጣ) ዝነብር ዝነበረ ጉዳም 

መንእሰይ፥ ካብ ዘውግዖ ወግዕታት ብዛዕባ ኣብቲ ከባቢ ብዙሕ ዝተቐመጡ ናይ ደርጊ ኮሎነል “ ግማሹ ደግሞ የሞኝነታችሁ ዋጋ ነው. . .” ዝብል ፍልስፍናዊ ዋዛ 

ምስቲ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ናይ ኣባፅሕ መምህር ኮይኑ ዘጋጠሞ ክዉን ዋዛታት. . . ተዋህሊሉ ‘ንተዝሕቆንሲ ፥ ገለ ልኻይ ኣይምወፆን ዶ ኢልካዮ መም. ዳደ? 

ብንእሱ ሓደ  ቅጺ መፅሓፍ - ን ብላታ ሓወልቲ፥ ልዕሊ ኹሉ ከኣ፥ ንጥበብ ዓቢይ ኣበርክቶ ምኾነ። 

 

 

 

 

 

ወግዕታት ካሳ ደበስ 

 

ብዛዕባ ካሳ ደበስ መጀመርታ ዝሰማዕኩሉ ግዜ ብግቡእ እንተዘኪረ- ኣብ ከባቢ 1984 ዓ.ም ኣብ ኣዲስ ኣበባ፥ ካብ ጋዜጠኛ ግርማይ በርሀ እዩ ዝነበረ።ኣብ ዙርያ 

ዋዛታት ኣይተ ካሳ ደበስ ሓንቲ መፅሓፍ ጽሒፉ ንኸሕትማ ምድላዋቱ የፅፍፍ ምንባሩ ነጊሩኒ።ግርማይ፥ መንግስተ ሰማያት የዋርሶ ነዚ መደቡ ከይዛዘመ ሞት 

ቀዲምዎ።ድሕሪ 20 ዓመታት፥ መም.ዳደ ሕልሙ ወሲኹ ፥ነዚ መደብ መዕለቢ ምግባሩ ድርብ ዓወት እዩ።ሕልሚ ናይ ግርማይ’ውን ብምግሃዱ። 

ዋዛታት ካሳ ደበስ ውስጠ-ዘ፡ ምፀት፡ ግነት ን ተምሳልን ትርእየሉ ኢኻ።ንኣብነት ኣብታ ብዛዕባ ካሳ ደበስ፡እሱራት ደቆምን፡ሓለቓ ሚእቲ ደስታ ተዘንቱ ዋዛ 

ምስ’ነስተውዕል፥ ኣብ ድሕረ ባይታ ናይታ ዋዛ፥ ከመይ ዝበለ ሕሱም ግዜ ምንባሩ ፡ ስግኣትን ተስፋን ወለዲ ናይቲ ዘበን . . .ነቲ ዋዛ ሰንጢቑ ይረኣየካ። እተን ናይ 

ስዑዲን ናይ ፋፋን ዋዛታት ‘ውን ፥ ስንኩል ፖለቲካዊ  ስነ - ቑጠባ ናይ ደርጊ ንዝፈጠሮ ስቅያትን በሰላታቱን ስለ ዘድምቓ፥ ልዕሊ ‘ቲ ሰሓቕ፥ ብ ፅሕፍቶ ን መስገደል 

ህይወት ናይተን ግዳያት ስድራቤት፥ ንኽተስተንትን ን ኽትግረምን ይገብረካ። 



እንተስ ክንስሕቕ ፥ እንትስ ትዝታት ክንፅሕትር፥ ኣኣብ ዘሎናዮ ነዛ መፅሓፍ ዓዲግና ነንብባ።ናይ ምንባብ ባህሊ ልዕሊ ርእስና ናብ ደቅና ኽነስግሮ ዝግባእ ዓብይን 

ብሉጽን ውርሻ እዩ።ባዕልኻ ዘይተዘውትሮ ን ዘይትትግብሮን ን ደቅኻ ”ግበሩ” ክትብሎም  ስለ ዘይምሕር ፥ ኣርኣያ ምዃን፥ ዘይተኸፍለ ዕዳና ይኸውን ኣሎ ። 

 

 

“ፈተልቲ ድኣ ዂና ምበር ጡጥሲያ መሊኡ ‘ሎ ! ” 

 

“ድገሞ” ውሁብ ጌርና “ ሰልሶ ድ’ምበር !” ክንብለልካ መምህር።ናይ ህዝባዊ ሜላ ትምህርትኻ ን ዝቐደመ ተሞክሮኻን ብምምዝማዝ፥ ስትራተጂካዊ ኣንፈት ዝሓዙ ፥

ፖሊሲታት ንምንዳፍ ዝድርኹ፥ ሃገራውያን ኣህጉራውያን ፖሊሲታት ዝነቕፉ (ስለ-ዝጣበቑ) መፅሓፍቲ ሒዝካልና ቅልቅል እንተበልካ ኢልና ቑሊሕ -ምሊሕ ንብል 

ኣሎና’ሞ ኣይተጸብየና! ናይ ሓደ እዋን ትዕዝብትኻ- “ ገባር ዕዳ ኣይፎቱን እዩ !” ንናይ ንኡስ ልቓሕ መርሓ (Micro Loan policy) ከመይ ዝበለት ዘርኢ(ቡቕሊ) 

ምኾነት መስልካ? 

ተማእዝነና እሎኻ ከይትብሉኒ ‘ምበር፡ነባራት ፀሓፍቲ ከም ብዓል ዶክቶር ሰለሙን ዑንቃይ ፡መም. ገብረኺዳን ደስታ፥መም. ሙሉወርቅ ኪዳነ ማርያም፡መም. ብርሃነ 

ኣቻሜ፥ Gorfu Contra Nietzsche ዘርእስታ ሓያል ናይ ፍልስፍና መጽሓፍ ብምጽሓፍ ንብዙሓት ምዕራባውያን ኣንበብቲ ዝፈተኑን ዝበገሩን፥ ሙቑራት ግጥምታት 

ትግርኛ ብምፅሓፍ ዝፍለጡ ሓውና እያሱ ጎርፉ ን ካልኦት ኩሎም ዓቕሚ ዘለዎም ፀሓፍቲ ን ከየንቲን ገና ብዙሕ ንዘይተፃሕፈሎም ፥ ዜማታት ቅዱስ ያረድ፥

ፍልስፍናታት ዘርኣያቆብ ዘ እንፍሬዛዊን እስጢፋኖስን፡ ደብተራ ማቴዎስ(ቐዳማይ ወንጌላት ብትግርኛ ዝተርጎሙን ዘዳለዉን). . . ኣብ ዓውዲታት ቁጠባ፥ ፖለቲካን 

ማሕበራዊ ህይወት. . . ንኽትጽሕፉ፥ ፊልምታት ክተዳልዉ፥ ክተዚሙ. . . ንጥበባዊ ወፍሪ ኽትብገሱ ይግባእን ይስለጥኩምን!  

ከም ኣብነት - ኣብ ህይወት ህቡብ ናይ ሙዚቃ ወራቢ Wolfgang Mozart ተሞርኪዛ ዝተኸየነት ብልፅቲ ፊልም “Amadeus” ታሪኽን ተግባርን ሰብ ቅያ፥ ልዕሊ 

ኣብ ወረቐት ፥ ኣብ ሲነማዊ ገመዳት ክውረቕ ከምዝኽእል ምስክር ን ደራኺትን እያ። 

 

 

መፋነዊ 

 

ኣፋዊ ስነ ጽሑፍ፥ እንተ ዘይተዓቂቡ ቀሃማይን ፀናታይን እዩ።ብዙሓት መልቐስቲ፡ኣውሎ በሃልቲ ን ደረፍቲን. . . ፎቖድኡ ምስ ክንደይ ንምእማኑ ዘጸግም ዓቕሞምን 

ጥበቦምን ሃጒጎም እዮም።ሎሚ ኣብ “ዲጂታላዊ” መዋእል ፥ ከምዚ ዝበለ ብርሰት ከጋጥም ግን ሃየንታ እዩ።ቅቡል ኣይኮነን ጥራሕ ዘይኮነስ፥ ጥበባዊ ሓጥያት’ውን 

እዩ። 

ድሕሪ ናይ ኽንደይ ዓመታት ድኻም፥ ሓው ሰሎሙን ጸሃየ ፥ ነዚ ስግኣት ዘፋኾሰት፥ “ ማሰን መልቀስን ቀዳሞት” ዘርእስታ ሓንቲ ዓባይ መፅሓፍ፥ ቕድሚ ክልተ 

ዓመት ኣብ ኣስመራ ኣሕቲሙ ፥ንኣንበብቲ ጆባእ ኢሉ እሎ።እዘን ናይ ዳደን ናይ ሰሎሙንን መጽሓፍቲ ነቲ ስግኣት ኣብ ምፍዃስ ተራአን ሓያል አዩ። ዋዒ-ዛሕሊ ሩባ 

መረብ  ብዘየገድስ፥ ኣብ’ዚ ዓውዲ ዝግበር ኣስተዋፅኦ  መሳሰኒ ቛንቛ ን ባህሊን ትግርኛ ጥራሕ ዘይኮነስ፥ ኣማሲኡ ፥ ቀላሲ ናይቲ ሕውነትን ምሕዝነትን ‘ውን እዩ ! 

 


