ክፋእ ዝቀቇሟ አእምሮ
እንድሀዯሟ ይነትእ
እኲናት ቧሯጊሮም ግዑያት አብዝፈሢሟቅሉ ኧይድቪት ነናይ ቊእሎም ቧፈላለዟ ቊህሡያት
ሂዞም ይሐፅኡ፤ዝጏቅምን ዝጎድእን፡ ኧምእውን ብቊህሡያት ዝቧፈላለዠ ሐሱሎም አብ
ቧግቊር ኯይክአ አብ ሐሟት ክአልቈ ኧለኰ ከልሻብ ሀዯ አይነት ኮይኖም ንሟክቦም፡፡
እዞም ዝጏቅሑን ዝጎድኡን ኢልና ምስ ቊህርያቶም ዏቀሐጥናዮን ገፀ ቊህሡያት
እንክንቀልኦም ኧለና እቶም አብ ሀገርን ህዝብን ሟብሀ ጏጏው ኢሎም እኲናት
ዝፈጏሮም ህልክላኪት ብምግላህ አብ ሀገርና ቧዷሒሠ ዏሎ ኢኮኖሒያ ምእቊለቪት
አንፈት ዱሞክሢሱያ ኧይድቪት ንኧይእንቀፍ ምሉእ ህይኯቶም ኯፍዮም ህዝቊ ፅሠይ
ናይ ሯላም አዟር ንክትንፍስ ፣ ሀገር ኪብ ኧን ድርቂ ሀምላት ንክትለብስ፣ ጎቦ ግዲሓቪ
ቇቧ እንስሲ ዏገዲም ክእንድሢሉ፤ ከሉ፡ ፀገም ጥምዟት፤ ብሢህኲ እግቇት ንክልኯጥ
ይቃለሰ ይኲዯቁ፤እዞም ሀገርን ህዝብን ሓእኧል ገይሮም ጏጏው ዝቇሉ ዯቂሀገር ፡፡
እት ሀዯ ግዲም እክቅላእ ኧሎ፡ ክፋእ ዝቀቇሟ አእምሮ እንድሀዯሟ ይነትእ፡ ኮይንዎም
እስኪብ ዒህዑ እኲን ክፋእ እዲፋህቧሠን እንዲጎርጎሠ አብ ዏንትእሉ እኲን ሐገዒእ
ህሊኖኦም ፀይቆም ህሊና ንፁሀን ክፅይቁ ፀአርአር ሓለቶም አዟቁኲርፁን አይሀድጉን፡፡
እት ብሉፅ ቧርእዮ ሐሟፃ 97 ኧም ክፋእ ሐሲርሂ ሐዑዞም ክፋእ ይሯብክሉ፡፡ዏርኢ
ክፋእ፡ ግና አብ ልእሊ ትግሢኲይ ምዝሢእ አብ እዝ ሐፂር አሐት ኧይኮነስ፡ ንዏሐናት
ክፋእ ህሯም ቧሯኩሑን ፀይሠን አብ ዝብፃህ ቇፂሁ እዠ እከኲ ቧዏይቇልና ፆር ህሯም
ሐግዒእቩ ኪብ ሞክብኡ አሢጊፉ እዠ፡፡
ህሯም ፆር አሢጊፍና ኢልና ፆር ድክነት ንክንቅንጥጥ ሀርኧት አብንብለሉ እኲን፡ቀዯም
ብገዒእቩ ዯር ንከስ ዝኮነ ህዝ ትግሢይ አብ ሞትን ህዟትን ዏሐኑ አቅሑ ለሶም
ብኪልኦት አህዒብ ብክፋእ አይኒ ክጥሐት ሐዯብ አውሡዶም ሯሡሏም እዮም፡፡
ዏሡኦሞ ዝኧደ ዏሟኢ ክፋእ፤ ክፋእ ህድሡ አያቪቶም ቇላእላእ እዲቇሎም፡ክፋእ ሰር
አያቪቶም ኪብስሠ ስልዏይቧሓህኯ፡ ትግሢኲይ ኪብ ስሠ……ሓለቶም አይገዯፉን፡፡
ብጋህዱን ብህብኡን ኯግሀ ፀብሀ ብሒድያቪት ብቧፈላለዠ ኯብ ሲይቪት ይድሐፁን
ይሢአዠን አለኰ፡፡ግንቊሢት ኢና ጏቇንጃ አልኢልና አለና ኢሎም ድከም ስብኧቶም
ኧድምፁ ኧለኰ ኯያነ ሓለት ትግሢኲይ እዠ ህዝ ትግሢይ ሓለት ኯያነ እዠ ስለዝይ
ትግሢኲይ ኪብ ስሠ………ንክብሉ ዟግድዶም አቇቅ ፅልኢ አያቪቶም ጧላእላእ
ስለዏብሎም፡፡

ንምክኲኑ ስለምንቪይ እዮም አብ ልእሊ ትግሢኲይ ክፉእ አይኖም
ዝዯብሟይሉ?

ነቇር ገዒእቩ ዯር ቇይኖም አቅሒ አጥሡዮም ንህዝ ትግሢይ አሯከኖሞ አይፈልጐን፡
ብዷኪ ትርአስ ኯሟርቩ ሀይሊ፡፡ ኯሟርቩ ሐይሊ እውን ቇይኖም ንህዝ ትግሢይ ክገብጥዎ
ኯይክአ ኧሯከንዎ አይኧአሉን፡ቪይድአ?ብኢዯ-ዐር ነቇር ገዒእቩ ዯር ቧንቧርኢሶም
ሀይሉ ላእልን ቪህትን ኧፋፊልኪ ምድኪም ብዝብል ሐዯብ አውሡዶም ምስ ሟብሖኦም
እምቇር ክብሡ ልእኲላት ሀገርና ዏይቪዮም ገዒእቩ ህዝ ትግሢይ ምእንቧ ክብሡ ሀገሠ
እትኲዯቅ አሓእዱዮም ዟቁኲምትዎ ነይሮም፡፡ እስኪብ ምሉእ ሀገርና ኢትዮጵያ ዝቆፃፀሢ
ኯሢሡ ጒልያን ህዝ ሯሒን ሂይኯቨ ንብሟቨ ኪብዝግብኦ ንላእሊ እዲኧፈለ ፀኒሁ እዠ፡፡
ኯሢሡ ጒልያን ኢትዮጵያ ንምቁፅፃር ኯሟሢ አብዝዷሐርሉ እኲን አብውሽ ሀዯ ኯርሂ
ከላ ሀገር ኧምዝቆፃጸሢ ሐዱቈ እዠ ቧንቀሲቂሰ ዝነቇሟ፡፡ምክንያቨ ኧምዝኯጏኖ አብ
ልእሊ ህዝ ትግሢይ ብሀዯ ሽነክ ሀይሊ ኩኧፍል ዝክእል ናይ አዱ ውሽ ፀላኢ
ኧምዏዯሢዷኯ ብምትእምሓን፡ኮይኑ ግና ንሽውአቧ ኯርሂ ዑአኩል ኯሟርቩ ህይሊ
ብዏስዯሐሐ፤ ንኡስ ምስ አብይ ቧውጊኦሞ እዮም፡፡ ብዏይ ስሠእ ቀለብ ጥምዟት ፃምእ
ኧይቇገሮም፡፡ ብድህሡኡ ቇይኑ አይኧአለን ብኯሟርቩ ሀይሊን ብኧሀድቩ ዯቂሀገር ግዲሓ
ውግእ ክብሡ ሀገርና ኯሯን ሯይሠ ትግሢይ አብዝሯገሟሉ እኲን ዲርጋ እከኲእ ዯሀን
ሐፃእከም አይነት አብ ውሽ ሀዯ ኯርሂ ምሉእ ሀገርና እትዮጵያ ቧቆፃፂርኲ፡፡
ኯሟርቩ ሀይሊ ብድህሡኡ ንሯሢቶም ድህሡ ህዝ ሐሟት ትግሢይ ከሉ ሐይዲ እዠ
ብምቊል ሯሢቶም ብስሟ ትግሢኲይ ላህ ዝቇለ ሯሢቶም ሞሢሉ አፀናኒኦሞ፡ ኧም
ዝቇልዎ እውን ሐይዲ ኮይንሎም ብዏይ ሀዯ ቧፃብኦ አብ ሀፂር ሐአልትቪት
ቧቆፃፂሮሓ፡፡
ትግሢኲይ፣ቧሡር ብርከን ብልሀ ሐልኡን ሱለዏስግኦም ብፍርሂን ብፅልእን ኩቆፃፀርዎ
ዷሒሮም፡፡
ኪብዐይ ብምብጋስ ኯሟርቩ ሀይልቪት ኧምእውን ኪፍት ቧፈጥሢ ሀፍቪ ቧሟቊህቩ ዝኮና
ሀገሢት ጥቅሐን ንክህልኲ ትርአስ ሐዯብ ገዒእቩ ሐስፍናውያን ቧንቧርኢሶም አብ ሀገርና
ሕድ-ሕድ ውግእ ንክውላእን ምግቊር፤አቅሒ ትግሢኲይ ምስቊር ሓለት ሐድነት
ኢትዮጵያ ምብቪን ሓለት እዠ ኢሎም ስለዝአምኑ፣ ንኯሟርቩ ገዒእቩ እም ቊሀላይ
ስለዑኮነ፣ኯሟርቩ ንገዒእቩ ሐስፍናውያን ዝሀብዎም ፤ህድሡ፤ ሕቆ ትግሢኲይ ሯይሮም
ንክህዝሎም ኧም ቊህጎም ብዏይ ሀዯ ኧልኪሊ ኯሯን ክብሡ ሀገርና ኧም ድልዟቶም
እድጏሃሃስዎ ክአትኰ ክኯፅኡ ንክክእሉ ጉሟሮ ትግሢኲይ ሀኒኪ ምሀዝ ዝብል ትእዒዞም
ንዏሐናት እዲቧግቇርዎ ፀኒሏም እዮም፡፡ ቧውሲኩ ብአቅሒ ኯሟርቩ ዝነጏቅዎ ዏውዱ
ቧሐሊሰ ኧይነጥቆም አብይ ስግአቶም እውን ነይሠ፡፡
እዝይ እዠ እትሀቂ፡ ምእንቧ ክብሡ ሀገሠ ስለቧኲዯቀ ምእንቧ ሀድነት ነፃነት ህዝቈ
ስለቧሓጎቧ እዠ ብክፉእ ሐጏሐቩኡ፡፡

ናይ ህዑ አገርገር እውን ኪብ ርብሀ ሀገርን ህዝብን ቧቇገሯ ኧይኮነስ ኪብ አያቪቶም
ዝኯሟስዎ ናይ ሟብሃ አቇቅ ዏርኢ ዝቊኖም ጧላእላእ ስለዏብሎም አይድቅሰን እዮም
ትግሢኲይ ኪብ ስሠ……… ሓለቶም አይሀድጉን፡፡

ፍልፍል ሟብህኦም ኪቇይ እዠ?
ኯዱኧቊ ርኲ አቊይስያ ሓይ ፀሒእዎ ይብሉቪ ዯቂ ቶም ኧቊ፡ አቊይ ፍልፍል ሓይ
ጥሢህ ኧይኮነስ ብኢዯ-ዐር ብሟብሀ እኑፋት፡ ፍልፍል፤ ንዏይምስናይናን እውን አብይ
አስቧኲፅኦ እኒህዎ፡፡ አቊይይይይይይይይይይይይ… ሀፍቩ ሓይናን አግሢቊትናን
ሐአድናትናን ጎርጉሠን ሀጐን ኪብምሀብ ሀሊፉ አብ ልእሊ ሯላምናን ስንዟትናን
ንምንቪይ እንቅፋት ኮይኑና? እኯ ንአና ንዏሐናት አቪኩሶም ሓይና ሀሐድና ሐአድናትና
ሐገሮም ሀኒጸሑሉ ኢኮነሒኦም አሓእሎምሉ፡፡
ብኧሐይ አቪኩሶሑና? ይብሀል፡ ሀገርና ናይ ቊእላ ቧኲህዶ ሱኖዯሲ ቅኲም
አብዝዏይነቇሟላ እኲን ግብፃ ፓትሡያሡክ አብ እትዮጵያ ብምስያም ክርስቩያና
ቧኲህዶ እምነትና ይሐርሁና ነይሮም እስኪብ ቀሟቊ ዏሐን፡፡ቅድሒኡ ግብፂ ፍልፍል አቊይ
ንምቁፅፃር ብኯሟሢ ሐልክእ ፈቩኖም ብዏሐነ አፀ ዟውሃንስ ቧሓሡኮምን ቧውሡዶም
ዝቧሐለሰ ግብፃውያን ምስት ቇትእኲን ዝነቇሠ ሐስፍናውያን ገዒእቩ ብጥቅሒ ብምድላል
ብስም ሐይሓኖት ፍልፍል አቊይ ቧቆፃፂሮሞ፡፡
ብሹም እምነት ናብ ስሢህ ኧይቁኲምት ኢደን እግሠን ዝአስርሉ ቧንኮል ሐህዐ፡ንሰውን
30 ሐአልቩ ናይ እምነት ቊአላት ብምልቊስ ብአል ጥሂሰ ዝሯርሀ እዲኮነኑን እዲገዏቨን
አሱሮም ኧፍ አቇልዎ፡፡እዐይ ክብል አገዯስቩ ቊአላት ውቅኲሐይ አይኮኖነን፡ቧንኮል
ዐርያ ጥምጥም አቊይ ክድህስስ ስለዝዯለይከ እዟ፡፡
ብአንፃሠ ስርአት ኦርቧዶክስ ግብፂ ንስሢህ ዝአግቶም እምነት ዝለቇሯ ሐአልቩ
አዟቀምጐን፡ እከኲን ዶ 30 ሐአልቩ 30ለይቩውን ኯሱኮም ንኩሯርሁ ንህዝቦም
ይሯብከ ነቇሠ፡ እዐይ እዠውን ንአና አቪኩሶም ብከናት ዝቀቇፅዎ አኯት ብስሰአት
ገዒእትና ብዏቅሟብሎም ገፀ ቇሟኧት ሀገርን ህዝብን ሽይጦም ናይ ስሢህ ቊህሉ ቀንጦም
አብድክነት ሽሒሞሑና ዏለኰ ናይ ድክነት ምክንያትና እዐይ እዠ፡፡
ምእቊለ ብስሢህ ኧምዝርኧብ ግሁድ እዠ፡ቧሟቊህቩ ሠቊ አቊይ ዝኮና ሀገሢት ብዝኮነ
ብዝቧዯለዟ ሐላ ኢዶም አብ ውሽ ኢትዮጵያ ንምእቪው ዏዟፍስስዎ ዏይክፈልዎ ቇዝሂ
ገንዏብ አቀን ዟብሉን፡፡ ሯላም ቧሟኩብና ኧምንሓሀር፣ ኧምንፈልጥ፣ኧምንምእብል ግልፂ
ኮይኑ፤ ቀዲሓይ ጏሐቧና እውን አብ ልእሊ አቊይ ምከኲኑ አንዲእዱኦም ስለዝፈልጥዎ
ኧምን ኦነግ ኧምን ኦጋዯን ግምቊር ቇሀልቩ ብአቅሒ ዱያስፖሢውን ኧምን ግንቦት 7
ዑብልዎም ህልሓውያን ሐዯሐዯ ናይ ቀለም ምሁሢት ኧይኮኑስ ናብ ሟብሀ ስስኣ
ቀለሞም ዝፀንቀቁ አብንዑአቶም ሐንክቦ ቧሀንጊሮም ብሀይሊ ገንዏብ እምሮኦም
ብምስኲር ቅድም ኢለ ኧምዝገለፅክዎ ህዝውን ጏሐትኦም አፍት ብፍቅሡ ሀገርን ህዝብን
ህይሉ ዏቇርትዓ ህዝ ናይ ኯፃእ ይከኑ ናይ ውሽ ፀላኢ ናይ ጽልኢ ጏሐትኡ አብ

ልእለና እዠ፡፡ስለዝይ ክፋእ ዝቀቇሟ አእምሮ እዲሃዯሟ ብምንቪእ ንኧዟቇላሽኯና ከሉ
ኢትዮጵያ አብ ሟብሃን ሀገሠ ህዝቈን ጏጏው ይቇል፡፡

ፍ/ቇ……………………ስውድን

