
እንኳዕ ብዳሓን መፃእኹም

  ናብ 

ፌስቲቫል ትግራይ  24 - 30 ሓምለ  

(31 July – 6 August 2014)

ቅድሚ ቀዳድም እታ ኽብርቲ ሂወቶም ወፍዮም  

እዚ ባይታ እዙይ ዝፈጠሩልና ስዋኣትና 

 ክብርን ሞገስን ንዓኻትኩም እዳበልና  

ኩሉሻብ ናይ ሕልና ፀሎትን ዝኽርን ንግበረሎም ኩላትና 

ወፅዓን ጭቆናን ሓፋሽ ተረዲእኹም 

 ድሞክራሴዊ መሰሉ ክተዐዉቱ ዝወየንኩም 

ኣብ ሸዊት ዕድመኹም ምዉቕ ገዛኹም ገዲፍኩም 

ነቶም ትፈትውዎም ወለድኹም ኣሓትኩም ኣሕዋትኩም 

ደሓን ዋዓሉ፣ ናብዙይ እየ ዘይበሉኩም  

ከም ሚስጢር ሒዝኩም 

ምሉቕ ኢልኩም እንታብ ገዛኹም 

ናብ ገድሊ ኣምሪሕኩም ንሰብ ዘይተዛረብኩም 

እቲ ናይ ቅድሚት ፅምኢ ማይ፣ ጥምየት 

 ቁሪ፣ ሃሩር ኣብ ቁፅሪ ዘየእተኹም 

ንኹሉ ተፃዊርና መስዋእቲ ክንከፍል ኢና ኢልኩም ተበጊስኩም 

ኩሉ ይቕረየና ኢልኩም ነታ ክብርቲ ሂወትኩም እኳ ዘይሰሳዕኹም 

ዘይትፈልጥዎ በረኻ፣ ውሕጅ፣ሜዳን፣ገደል፣ ገቦ፣ ኣቋሪፅኩም 

 ገዛ ከምዘይ ተወለድኩም ከም ኣራዊት በረኻ ሰፊርኩም 

ወግሐት ፀብሐት ዘላኣለም ምስ ፀላኢ ግጥም 

ከም ናይ ሰማይ በረድ ጠያይት ኣብ ሪእሰኹም እንዳወረደ 

ባሩድ ናይ ብረታት፣ታንክታት 

 ከም ዝተኣጐደ ሓዊ ኣብ ቅድመኹም አንዳነደደ 

ፀላኢ ገድሊ ንምጥፋእ፣ጨሪሹ፣ ንምሕምሻሽ  

ክንደይ ዘይሰየመ ክንደይ ዘየዋፈረ 

ዘመቻ ራዛ፣ቀዳማይ፣ ካልኣይ ......ወዘተ ግብር ሃይል ፣ 



 ቀይ ኮኮብ ተገንጣይ ይውደም እንዳፈከረ 

ናይ ኣፅዋር ዓይነት በዝሒ ቆፂርካ ዘይውዳእ 

 እንታይ ከ ዘይነበረ 

እዙይ ትራሕ ማዓስ ኮይኑ ብኣየር ክንደይ 

 ዘይደብደበ ክንደይ ዘየብረረ 

ሽዑ ብዓይኑ እዚ ኹሉ ዝረአ ሓቂ ንመስከረ 

እንኳን ዶ ሂወት ዘለዎ ክቐሪ  

እቲ ዓበይቲ ኣእማን ኣዉኡ ዝነበረ 

 ኩሉ ተፈሊፁ ይመስለካ ዝቐሪ ጥራሕ ኩረታት ዝተሰበረ 

እዚ ኹሉ መኪትኩም ፀላኢ ስዒርኩም፣ ደምሲስኩም 

ኣየ ጀግንነት ኣየ ስብእነት  

ዓወት ተሓንጊጥኩም ጠበቕ ናብ ህዝቡኹም 

ኣፍቲ መሪር ቃልሲ ናይ ነዊሕ ዓመታት 

ስነ ኣምራዊ በሰላ ዝበፅሐኩም ናይ ኣካላት ጉዱኣት 

እንኳዕ ደሓን መፃእኹም ሰራሕቲ ታሪኽ  ሰራሕቲ ቅያ 

ዓለም ብኣኹም ተደኒቑ ፤ ብኣኻትኩም ኩሉ ተሓቢኑ 

 ኮሪዒልኩም  ህዝቢ ኢትዮጵያ 

መሰሉ ስኢኑ ፣ ሕጊ ጠፊኡ ፣ ዳናዪ ዘይብሉ፤ 

 ናብርኡ ማሲኑ ዳርጋ ኣብ ፀልማት ዝነበረ 

ለውጢ ደልዩ ኣብ ዝተፈላለየ ውድብ ተወዲቡ ዓመፅ ጀመረ 

ደርጊ ተቓዊምኩም ኣብ ስሩዑን ዘይስርዑን ውድብ ተፀሚርኩም 

ጣይቀት ፣ ፍርዲ ዘብሉ ብጅምላ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተዳጒንኩም 

ሕገ ኣልቦ ደርጊ ብዘይ ማእሰርትን ቅትላት ካሊእ ዘይፈልጥ 

ክንደይ ከ ዘይተሳቐይኩም  

ከም ከፍቲ ተዳጒንኩም ምኽንያቱ ዘይፍለጥ 

ንሱ ጥራሕ ማዓስ ኮይኑ ጨካን ኣረሜነ  

ደስ እንትብሎ በብሓደ እንዳውፀአ ረሺንኩም 

እንታፍቲ  ቀይሕ ራዕዲ ቅትላት 

 ከም እታብ ዝበሰለ ጥጥቖ ጥረ ኮይንኩም ዝወፃእኹም 

ብጀጋኑ ተጋደልቲ እንታብ ቤት ማእሰርቲ መቐለ 

 ብጅምላ ብሂወት ወፂእኹም ብርሃን ዝረአይኩም 



እንኳዕ ደሓን መፃእኹም ! እንታፍቲ ፀልማት ቤት ማእሰርቲ 

 ሂወትኩም ዘድሐንኩም 

ናብራ ከፊኡኩም ተፈጥራዊ ድርቂ 

 ተወሲኹ እንታብ ገዛኹም ተነቒልኩም 

ደርጊ ኣክንዲ ሰብኣዊ ሓልዮት ብኣንፃሩ  

 እዚ ዕድል ተጠቒሙ ሰፈራ እንዳበለ ፈቖድኡ በቲንኩም 

ንሱዳን ክትስደዱ ሻዕብያ መንገዲ ከልኪልኩም 

ሂወት ንምድሓን እንታብ ሕቡራት መንግስታት 

 ዝመፀ እኽሊ እንተይቀረየ ኣቃፂልልኩም 

ፀወርቲ ኹሉ ክንደይ ዘየተበደልኩም ክንደይ ዘየተሳቐኩም 

ረኸብቲ መከራ ብኣየር ዘይተረፈ ኣብ መንገዲ ተደብዲብኩም 

ብጥምየት ብፅምኣት ብደብዳብ ሂወትኩም ሲኢንኩም 

ሂወትኩም  ንምድሓን ፈቖድኡ ተሰዲድኩም ዝነበርኩም 

ኩሉ ሓሊፉ ሰላም ነጊሱ ናብ መረበትኩም ተመሊስኩም 

ኣብ ልምዓት ተዋፊርኩም ናብራኹም ተካይዱ ዘለኹም 

ናብ ዚ ታሪኻዊ በዓል ሓቢርኩም ክተኽብሩ 

 እንኳዕ ብደሓን መፃእኹም 

ኣብ መንገዲ ስደት ሂወትኩም ዝሰኣንኩም 

ፀሎትና ይብፃሕኩም መንግስተ ሰማይ የዋርስኩም 

ሰላም ምቅርቲ ተሃራፊት ከም እኽለ ማይ 

ንሳ ዝሰኣነ ዜጋ ኣበይ ከ ዘይተሰደደ ክንደይ 

መገዛእ ዓዱ ገዲፉ መሬትን ባሕሪ ተሳጊሩ 

ኣብ ዘይፈልጦ ሃገር ምስ ዘይዓበየሉ 

 ሕብረተሰብ ባህሊ ናብራ ኢሉ ጀሚሩ 

ካልእ ይትረፍ ዘይፈልጦ ብልዒ  

ክሳብ ዝለምዶ ክንደይ ተሸጊሩ 

ስርሑ ፣ ንብረቱ፣ ናብርኡ ገዲፉ 

 ናብ ወፃኢ ክንደይ ዘየምረሐ 

ካሊእ ይትረፍ ንትምህርቲ ዝወፅአ 



 ብኡ ኣቢሉ ቀርዩ ከይምለስ ፈርሐ 

ሎሚ ሰላም ዓሲሉ ልምዓት ተጋዊሑ ድሞክራሲ ነጊሱ 

እህን ሚህን ኢሉ ታራኽ ንምስራሕ ኣብ ዓዱ ተመሊሱ 

ቀደም ሰላም ሲኢኑ ዝወፀ ኹሉ ተገዲዱ  

 ሎሚ እኒሀ ባዕሉ ብሓጎስ ተመሊሱ ናብ ዓዱ 

ዕልል እዩ ዝባሃል ዓውዲ ፍልጠት ፣ መሰረተ ልምዓት ፣ 

ንኹሉ ስራሕቲ መዳያት ባይታ ተፈጢሩ 

ሓረስታይ፣ሸቓላይ፣ተመሃራይ፣መምህር፣ሓኪም፣መሃንዲስ፣ 

ወናኒ ሃብቲ  ...ወዘተ ኩሉ ባዓል ሞያ ኣብ ስራሕ ተዋፊሩ 

ቤት ፍልጠት ኣብ ኩሉ ተሰሪሑ ቀዳማይ፤ 

ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ 

መሰልጠኒ ሞያ ፣ ዓውዲ ፍልጠት ንኹሉ ስራሕቲ 

ክልልና ብሩሑቕ ብወረ ዳ ኣምበር  

ሪኢዎ ዘይፈልጥ ኮለጃት ዩንቨርስቲ 

ሎሚ ቁፅሪ ዩንቨርስቲ ማዕረ ኮይኑ  

ከምቲ ናይ ቀደም ዝነበረ  ካልኣይ ብርኪ  ኣብ ትግራይ ሕምብርቲ 

ፍርያት ንምድንፋቕ ፣ዕብየትን ልምዓትን ንምርግጋፅ ኣብ ሃገሩ 

ኩሉሻብ ኣብስራሕ ለይቲ ምስ ቀትሪ ምስ መንግስቲ ሓቢሩ 

ሰብ ሃብቲ ብገንዘብኩም ብፍልጠትኩም ናይ ስራሕ ቦታ ዝፈጠርኩም 

እተማሓድሩ ዘለኹም ሰብ ሞያተኛ ፣ ሸቃላይ ኹሉ ኣብ ትካልኩም 

ሰብ ሞያ፣ኪኢላታት፣ ኣገልግሎት ወሃብቲ፤ 

ተማራመርቲ ...ወዘተ ኩልኹም 

ዓቢዪ ኣስተዋፅኦ ንልምዓት እተብርኩቱ ዘለኹም 

 ብሞያኹም ብፍልጠትኩም 

ናብ ዚ ታሪኻዊ በዓል ኩሉኹም እንኳዕ ደሓን መፃእኹም  

ዓድኹም ገዲፍኩም ወፃኢ እትነብሩ ዘሎኹም  

ኣብ ኩሉ ክፍለ ዓለማት ተበቲንኩም 

ሰላም ሲኢንኩም ናብ ስደት ዝመረፅኩም፣ 

ንትምህርቲ ከድኩም ወዲእኹም ዘይተመልስኩም 



ዘሓሸ ናብራ ንምንዳይ ናብ ብዙሕ ሃገራት ዝተሰደድኩም 

ዝዓበይኩም ዝነኣስኩም ደቂ ኣንስትዮ፣ተባዕትዮ ኣረጋውያን ህፃናት  

ወፃኢ ወፂእኹም ዓድኹም ዘይተመለስኩም፤ ንብዙሕ ዓመታት 

ኣብ ወፃኢ ተውሊድኩም ኣቡኡ ዘዓበይኩም ሰገናት 

ክሳብ ሎሚ ዓድኹም ዘይፈለጥኩም ፀኒሕኩም 

 ክትሪኡ ዝመፅእኹም እንታብ ዝተፈላለየ ሃገራት 

ክትሑጐስሉ ኢኹም ኣጀኹም  

ታሪኽ፣ ባህሊ፣ ፅቡቕ ዓድኹም ምስረኣይኩም 

ኩልኹም ሰብ ሞያ፣ኪኢላታት  

ተማሃሮ፣መምሃራን፣መሃዱሳት 

ሓካይም፣ናይ ሕጊ ምሁራት  

 ተማራመርቲ ፕሮፌሰራት 

ወፃኢ ዝፀናሕኩም ንብዙሕ ዓመታት ዘመናት 

ሎሚ እክብክብ ኢልኩም ኣብ ዓድኹም 

 እታም ኩሉ ክፍለዓለም ኩርናዓት 

 ብኽእለትኩም፣ብሃፍትኹም ብፍልጠኩም 

 ሪኢኹም ፣ መኺርኩም፣ዘቲኹም 

 እጃምኩም ክተብርክቱ ንልምዓት 

ፈተውቲ ዓድናን ህዝብናን እንታብ ወፃኢ  

ዝመፃእኩም ኩልኹም ኣሓት ኣሕዋት 

በዓልና ክተኽተብሩ ዝመፃእኹም  

ኢትዮጵያውያን እንታብ ኩሉ ክልላት 

ኩልኹም አንኳዕ ደሓን መፃእኹም 

 እንታብ ቀረባ ፣ርሑቕ ዝተፈላለየ ክፍለ ዓለም 

ሰናይ ፣ቁዱስ ፈላማይ ታሪኻዊ ባዓል 

 ይግበረልና ይግበረልኩም 

መቕረቢ ዶ/ር ተኸስተ ዮሴፍ 

ኣባል ንኡስ ኮሚቴ መተሓባበርቲ 

ትምህርታዊን ምርምርን ሲምፖዙዩም ጀርመን / ኤውሮፓ 

ፌስቲቫል ትግራይ  24 - 30 ሓምለ (31 July - 6August 2014) 




