
 ኣንጀቴ ክየና  !!  

/     ወግዓዊ ፅሑፍ ብፀጋይ ሓድሽ welwalo_waw@yahoo.com መቐለ /

  ’              ወዮ ግዲ ናይ ቱ ኣብ ሓምሻይ ክፍለ ዘበን ቅድሚ እኒ ቤትሆቨንን ሞዛርትን ንዓለም መንፈሳዊ መግቢ ዝኸውን ቅኒት  

ሙዚቃ፣ግእዝ፣ዕዝል፣ኣራራይ   ፣ናይ ዝመሃዘ ሊቀ-    ’       ሊቃውንቲ ቅዱስ ያሬድ ዘርኢ፣ኣብ ቲ ዓለም ብመሳምዕ ቴክኖሎጂ ሓንቲ ኣብ ዘይኮነትሉ 

       መዋእል ካብ ሊቃውንቲ፣መሃዝቲ፣ዶጎስቲ ዝቐሰሞ ፍልጠት መሊሱ ኣብሊሑ፣ስምዒ ዓለም

-   ’      ሓለቓኺ ሓደ ፈጣሪ ዩ፣እዚ ድማ ንኹሉ ነገር ዝፈጠረ እዩ፣

-         ’   ደቂ ሓንቲ ሃገር ብስመ ሃይማኖት ክጎጃጀሉን ክባኣሱን ስልጣነ ኣይኮነን ሞ ነውሪ እዩ፣

-       ብኣምሳለ ፈጣሪ ዝተፈጠረ ኩሉ ሰብ ማዕረ እዩ፣

-      ሰብ ብሂወት ንኽነብር ሕግን ስርዓትን የድልዮ፣

-       ’    ሰብ መፅዓን ደው ዘብል ሓንጎል ተዓዲሉዎ እዩ ሞ ክሓስብ ክመራመር ኣለዎ፣

-    ፆታዊ ልዕለ ትሕትነት ወጊድ፣ደቂ-      ኣንስትዮ ብደቂ ተባዕትዮ ክብደላ የብለንን፣

ኢሉ  ኣብ ከባቢታት            መፋርቕ ካልኣይ ሚሊኔየም ወለላ ፍልስፍንኡ ናይ ዘውሓዘ ዘርኣያዕቆብ ኣሕዋት ግዲ ኾይንናስ፣ናይቶም ፈላስፋታት  

                ስልጣነ ኣክሱም ብምግሃዶም ጥራሕ ከም ኣረይ ምድሪ ርእሲ ርእሶም ተቐጥቂጦም ተሃዲኖም ተባሪሮም ሰብ ብቐሊሉ ኣብ ዘይደፍሮ ህልም 

              ዝበለ ጣሻ ገዳም ጉንዳጉንዶ ክሰፍሩ ናይ ዝተገደዱ ደቂቀ እስቲፋኖስ ሓረግ ትውልዲ ምዃንና ነብስና እናተሰቆሮ ይመስለኒ---ጠገለ 

  …     ዘይብሉ ክየና እንትጎንፈና ዘይተቓመመ ሰናፍጨ እናኾነናስ ምውሓጥ ይኣብየና፡፡

ኣንቱማት!!   እዚ ኪነ-              ጥበብ ዝብልዋቶ ዓውዲ ንስምዒት ቀረባ ግዲ ኾይኑስ ከምዚ ኣብ ኣፋፊት ዕዳጋ ዝተደኮነት እንዳስዋ ዘጋልሰሉስ 

 ’    …      ’ …ብዙሕ እናኾነ፡፡ መምህር ኬሚስትሪ፣ፊዚክስ፣ሓኪም ልብን መዓናጡን ዓሊሙ ዝትኩስ ስልጡንን ምኩሕን ጀግና ወታደር የ ኢደ-

  ’ ’    …     …  ሰሌሙን ዘስመኹ መሃንዲስ ባ ንምባል ስኽፍክፍ ዝብሎ ዘቡኡ ነፀላ፣ኩታ፣ቡፌ እንደርታ ድዩ ግልድም ወጀራት ደርፊ ክንሰምዮ 

…   …   …    –   እንድዕሉ ሳላ ህጡር ጅቡኡ ማይክሮፎን ዓቲሩ ዝደረፈ፣ዝገጠመ ሓንቲ ደቒቕ ዘይትመልእ ቃለ ተዋስኦ ኣፅኒዑ ኣውሲኡ 

        ’      ዝተዛረበ፣ብልሓቱ ዘይፍለጥን ዘይግለፅን ስእሊ ብእርሳስ ኣብ ወረቐት ዝፀያየቐ ከያኒ የ እናበለ ኣሕቢጡና ኣህጒጉና፣መንገዛ ዓይንና እዝንና 

     …  ብግዲ ስምዑኒ ናእዳ ኣኾሉሱኒ ክንበሃል ተኺርና ኣንጀቴ ክየና::

              ብኣምሆይ ካብ ሽረ ሰብ ሓፀርቲ ስረ ናብ መቐለ ፍቕራቶም ሓኸለ ብኣቶቡስ እናተጉዓዝኩ ዝገጠመኒ ኣይግጠምኩም፡፡ብበዝሒ ምጥቃም  

                  ሰብ ስራሕ ቀለማ ቀለም መዓጉርታ ናብ ሕብሪ በርበረ ዘድሃበ ጎርዞ ኣብ ገለ ቦታ እፈልጣ እመስለኒ ደጋጊመ ብምርኣይ ኣዒንታ ከንቁራ  
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 …               እንታይ ተሪፉኒ ንሳ እውን እንተኾነት ተወንጊኡኒ ድዩ ብፍላጥ ዘፍጠጥኩላ ምዃነይ ተገንዚባ ብባህረ ሃሴት ተመሊኣ ኮሪዓ ቶግ ክትብል  

   …         ደልያ፡፡ጠሚተያ ጠሚተያ ደጋጊመ ሪኤያ ኣብ ምንታይ ቦታ ከምዝፈልጣ ዋላኳ ክርደአኒ ብዘይምኽኣሉ ክሓታ ኣንቂደ፣-

“     ”ሰላም ንዓኺ ይኹን እዛ ሓፍተይ

“ ’    ”ከመይ ሞ ኢላትኒ ቅጭ እንተይበላ፣

“  ዝፈልጠኪ እመስለኒ?”

“ …”  ትኸውን ክንዲ ፍረ-   ኣድሪኳ እንተትቖፅረንስ ምተዓደልኩ፣

“   ኣበይ ኮንየ ዝፈልጠኪ?”

“     …”ኣብ ብዙሕውራያት ሕውስውስ በሃሊትየ

             ዘረባኣ ኣበይ ከምዝፈልጣ ኣዘኻኺሩኒ፡፡ተረዲኡኒ ጓል ሓትነይ ለተሃንስ እንትትምርዖ ኣማስዩኡ ኣዴታት ንዘዕደሰኦ ዕሙር ጓይላ ዝዘርግ 

         …ደርፊ ብባንድ ተዓጂባ ክትደርፍ ዘይኮነትስ ዓገግ እንትትብል እየ ሪኤያ፡፡በቃ ዘኪረያ

“         ኣበይ ከምዝረኣኹኺ ዘኪረዮ ኣብ መርዓ እንዳሓትነይ ብባንድ ተሰኒኺ እናደረፍኪ

…”          ሪኤኪ ኢለያ ነዚ ስዒቡ ከም መብረቕን ነጎዳን ዘሰንብድ መልሲ ሂባትኒ፡፡

“  ’      ’      ”እወ ኣብ ቲ ዳስ ጓይላ ነይረ ድርኡ እውን ኮ ንሕና ኣርቲስት ፈላጢና ብዙሕ እዩ ፣

          ዝብል ዘረባኣ ኣቕርሮ ካብ ምባል ሰጊሩ ብውሽጥና ኣንጀቴ ክየና ከየበለና ኣይተርፍን፡፡

               ኣንታ ንሕናሲ በዓል ዋና ትንግርቶም ተነጊሩ ዘይውዳእ፣መሰረት ስልጣነ እዛ ሃገር ናይ ዝኾኑ ሓወልትታት፣እሞ ድማ ውላድ እቶም 

   ሓንፀፅቲ ሕጊ፣በላሕቲ ክኢላታት ስነ-  ፅሑፍ፣ሰኣልቲ፣ጠቢባን ስነ-   ህንፃ ፈላስፋታት ስነ-     ሓሳብ፣ጀጋኑ ተዋጋእቲ መርከብ ዘፈረዩላ ኣክሱም 

           ግዲ ኾይነስ፣ኣክሱማውያን ወለድና ብሓይሎምን ብልሖምን ተሰማዕነቶም ኣብቶም ቅድሚ ክፍለዘበናት ዝፍርሑ ዝነበሩ መንግስታት 

         ፋርስ፣ሮማን ቻይናን ዝስርዑ ምንባሮም ግዲ እንፈልጥ ኮይንናስ፣ናይ ባዕልና መፍለዪ ፊደላት፣ቅርፃ-  ቅርፂ፣ስእልን ስነ-  ፅሑፍን ብርክት 

  ዝበሉ ስራሕቲ ኪነ-      ጥበብ እንውንን ተንቀሳቐስቲ ሓድጊ ምዃንና ስለዝረደአናስ፣-

               ካልኣይ መካ መዲና እስልምና ምዃኑ ዓለም ብዓለሙ ዝመስከረሉ መስጊድ ኣልነጃሺ ኣብ ከርሲ ዓድና ዝርከብን፣በዚ ድማ ንሕና 

             ንፕላኔትና ኣብነት ምክእኣልን ምክብባርን ሃይማኖት ምዃንና ከነምህር ዘኽእል ብቕዓትን ጭቡጥ ተሞኩሮን ናትና ምዃኑ ስለንፈልጥስ፣

   …          ገበትቲ ዶብ ሰገር ወረርቲ ሕርሕራይ ዓካርካሪቶም ኣብ ዝተሰበሩሉ ምውታቶም እንተይቀበሩ፣ምሩኻቶም ራሕሪሖም ኣብ ዝሃደሙሉ 

                ቅያ ሓበንን ማዕኸንን ፀለምቲ ኣፍሪካን ውፁዓት ህዝብታት ዓለምን ምዃኑ ኣብ ዝእመነሉ ዓድዋ ልሙዕ እምባ ሰሎዳ ግዲ ቦቒልና 

…            …ኮይንናስ ፎሽኳል ጠቢብ እንትንዕዘብ ንጉሂ፣ጓሂ ኣብ መትንታት ደመና ሰሪፁ ውሽጣ ውሽጢ ይሽቕሽቐና፡፡እዚታት እናሓሰብኩ ደጋዊ 

      …   …       ኣገልግሎት ኣብ ዝህብ እንዳ ሻሂ ኮፍ ኢለ ውዑይ ፉት እናበልኩ ኣብ ጎረቤተይ ጠረጴዛ ዝፀንሐ ጉራ ስንቁ ፀዊዑኒ፣-
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“   …”    እዚ ዓርከይ ኢሉኒ መንቀሊኡ ዘይርደኦ ሳሓቕ እናሳሓቐ፣

“ኣቤት::”    ኢለዮ ካብ ተመስጦይ ተመሊሰ፡፡

“ይገርመካ፣ኪነ-  ’       ጥበብ ሂወተይ ያ ንሓዋሩ ስጋዊ መውስቦ ገዲፈ ምሳኣ

    …”መንፈሳዊ መውስቦ ፈፂመ ዝነብር ይመስለኒ፣

        ዘረብኡ ድንፅው ኢሉኒ ቀልበይ ሂበ እሰምዕ ንሱ እውን ይቕፅል፡፡

“        ዘየንበብክዎ መፅሓፍ ኣብ ዓለም ዘሎ ኣይመስለንን፡፡ኣብ ዝኾነ ይኹን

      …”ቦታ ኮይነ ዝንበብ መፅሓፍ ካብ ኢደይ ኣይፈልን

          ምስ በለኒ ኣብ ኢዱ ዝሓዛ ሓንቲ ገፅ ፅሕፍቲ እንታይነታ ክነግረኒ ሓተትኩዎ፣

“           ኣብ ኢድካ ዝሪኦ ዘለኹ ግን ሜኖ መዘርዝር ፅሑፍመግቢ እዩ ዝመስል?”

“ …         ”ኣይተጋገኻን ሜኖ ናይ መግቢ እውን ካብ ምንባብ ንዳሓር ዝብል ኣይኮንኩን

    ብምባል ሸውሃት መሳምዕተይ ለኮቶ፡፡ኣንጀቴ ክየና::    ከያኒ ንምዃን ቁምነገሩ 2       ሽሕ መፃሕፍቲ ምንባብ ዓለምለኸ ተቐባልነት ዝረኸበ 

  መዐቀኒ ኣይኮነን፣የግዳስ 2             ሽሕ መፃሕፍቲ ዝሓዙዎ ፍልጠት ኣጠቓሊሉ ዝሓዘ ሓደ መፅሓፍ ምንባብስ ክንደይ ግዜ ይቑጡብ 

        ይመስለኩም፡፡ግን እዚ ዘይተሰቆሮ ብደቂ ብሪታንያ፣ጣልያን፣ኣውስትራልያ፣ቫቲካንን ስዊድንን ኣብ ከባቢታት 1889  ዓ.  ም ዝተወሰዱ 

 ልዕሊ 5       ሽሕ መፃሕፍቲ ብራና ዝሓዝዎ ቁምነገር ዳሓን ይትረፎ?         ካብዞም ኣብ ከባቢና ዘለዉ ጥንታዎት መፃሕፍቲ ክንዲ እዘን ኣፃብዕተይ 

    ’   ቁፅሪ ዘለዎም ኣንቢቡ ፍልጠት እንተዝቐስም ኮ ውሽጡምሃጠረ፡፡

             ኣብ ጉራዕ፣ኩፊት፣ ዶግዓሊ ንሶልዳቶ ዶቚሶም ንብዓት ብዱላት ኢትዮጵያውያን ዝሓበሱ፣እታ ምንኣስ ሮማ ትበሃል ኣስመራ ኣስማሪኖ 

…        ዘጣየሹ ናይ ቱርክ ፓሻ ኣፍሪካዊ ጀነራል ራእሲ ኣሉላ ኣባ-     ነጋ ውላድ ምዃንና ተዘንጊዑ ድዩ?  ኣንቱም ሰባት!!

‘      …    ’    ሃገረይ ብድርቡሽ ኣይትድፈርን መሶሎኒ ፃዕዳ ቑማል ባሕርን ዶብን ሃገረይ ኣይሰግርን ኢሎም ዝፈከሩ፣ፈኸረኦም ብተግባር ዘመስከሩ 

   ኣቦ ራእሲ ኣሉላ ኣባ-  ነጋን ኣሻሓት፣

- ደጊያዝማቻት

- ፊታውራሪታት

- ቀኛዝማቻት

ዘፈጠሩን፣

3



’   ኢትዮጵያ ኣዴኻያ ፍተዋ፣

 ዓድኻያ ሓልዋ፣

’  … ‘ኩለንተናኻ ያ ተሰወአላ

                ዝበሉን ብሓድነት ኢትዮጵያ ንሓንቲ መዓልቲኳ ዋጋ ዕዳጋ ጌሮም ናይ ዘይፈልጡ ሃፀይ ዮውሃንስ ፍረ ግዲ ኮይንናስ ጠንባሽ ጥበብ  

 እንትንሰምዕ ይኸብደና፣

            ሓዲኡ ፀዊዑኒ ከይድዮ፡፡ትግራይ ብትግራያ ሰሚዓ ናእዳኣ ተውሕዘሉ ደርፊ ሰሪዑ ከምዝወደአን ንገሊኡ ክሰምዐሉን ኣንጊዱኒ፣

 ኣብ ልሓለፍካዮ

 ኪሮስ ኣለማጆ

 ላለይ ላልምበዮ፣

…    …            በለኒ ዝሰረቖ ዜማ ህዝቢ ካብ ሓንጎሉ ከምዝመሃዞ ተደርፂፁ ናተይ እዩ እናበለ ቀፀለ፣ኣነ እውን እናሰማዕኹ እቃፀል ኣለኹ፡፡

   ዕዳጋ ሓሙስ ከይደ ነይረ

 ንወላይ ረኺበዮ

 ሰላም ኢለዮ፣

“                 ወላይ ዝፈትዎ ወዲ ሓወቦይ እንድዩ፣ንዕኡ ዘለኒ ፍቕሪ ብምግላፅ ኣቢለ ንህዝቢ ዓድና ፅብፅባሕ ከም ሃገራዊ መዝሙር ዝደጋግሞ ደርፊ 

      ከውፀአሉ ተገዲደ ብምባል ጎጥ ዘይትሰግር መብርሂ ሃበኒ፣

  ዕዳጋ ውቕሮ ሓሙስየ

 ንፃወትባ ንተሓዋወስየ

  ኢስያስ ኣፈወርቂ ክሕመስየ፣

                ኢሉ ካብ ዶግዓ ንቖላ መትሓዚ መጨበጢ ዘይብሉ ግጥሚ ድዩ ክብሎ ቁጥሚ ዝፅገመሉ ደርፊ ሰለሰኒ፡፡ሰሪሑ ንዝሓለፈሉ ፃዕራም ሽሙ  

          ከም ኣበነብሲ ደጋጊሙ እናልዓለ መዓንጣ ብዝቑመቱ ሕሜት ክዝልዝል ዝውዕል ምዃኑ እናፈለጥኩዎ፣

  ንዓመታ ክኾንየ ጎይታ

 ፅንሑ ክትሪኡታ፣

             …ዝብል ዜማ ድማ እኒሄልካ ዳሳት ታሕጓስ ሰንዩ ከዐምር ምሂዘዮ በለኒ እዚ ዘይበሰለ መሓዛይ ፀኒሑ
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   ኣውሮፕላን ስሂድ ይላል ታኮታኮ

   የወደቀ እንደሆነ እኔ የለሁበትም፣

               …ዘስምዕ ሕጊ ህርመት ግጥሚ ካብ ምጥሓስ ሓሊፉ ዶዃዕዃዕ ዘብል መርድእ ከይነግረኒ ኣእዛነይ ብኽልተ ኣእዳወይ ኣዂኸ ብደዉ ኣብ  

   ደው ዝበሎ ሓዲገዮ ሃደምኩ፡፡

… … …ንሕና እቲ ንሕና .

     ምንኩሕኳሕ ዘይፍለዮ ማዕፆን ገነቲናን መፃሕፍቲ ኣፈ-     መዓር መለስ ዜናዊ ኣንቢብና ከምዘይተመሰጥና፣

    ብምህዞ ዜማታት ኪሮስ ኣለማዮ ከምዘይፀገብና፣

    ብቅኔ ሊቀመኳስ ኢያሱ በርሀ ከምዘይተደመምና፣

  ብመሃንዲስ ጭራ ገ/  ፃዲቕ ወ/   …   ዮውሃንስ ወነና ተላዓዒሉ ደፋዕ ፀላእቲ ከምዘይደርዓምና፣

     …   ንሕና ኣሓት ምሕረት፣ጓልሙሉጌታ ብዙኣየነ ዘገየ ዘይወረጃ ምህዞ ኪነ-     ጥበብ ክንሰምዕ ክንርኢ ዓቕሊ የብልናን፡፡

‘    ’            ንዓይ ዝህበንስ ዘይተርኣየ እምኒ ከምዝበልኦ እምበይተይ ኣሚነያ፣ንውልደት፣ልደትን ሞትን ዝገልፅ ዝስዕብ ኣንጉዕ ግጥሚ ከስመዐካ 

       ዝበለኒ እውን እኒሀ፣ድሕሪ ምስመዐይ ግን ኣንጉዐይ መኺኹ እዩ፡፡

ግጥሚ

 ኣንቲ ቁጥሚ

  ከይትዘርይኒ ከም ዓሚ፣

  ኢሉ ጀሚሩ ቀፀለ፣

 ሕንጣይ ተወሊዳ

  ታተ ሰንበተ ኢላ

 ጎቢዛ ተማሂራ

 ቆንጅያ ሸኲራ፣

   ኳዕ ኳዕ ጫማኣ

 ጡዑምጨናኣ
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 ሊፒስቲካ ስሒቡዎ

  ናብ ፍቕራ ኣጥሒሉዎ፣

 ኣፍቃሪ ሰመረ

  ብዊንታ ምስ ተስዓረ

 ንወለዱ ነጊሩ

 ይብፃሕኹም ተባሂሉ

 ተመርዕዮም ተዓሊሉ፣

 ዊንታ ወሰመረ

 ገዝኦም ዓመረ

 ቆልዓ ተፀምበረ፣

  ክልቲኦም ዓብዮም

 ኣሪጎም ሞይቶም

 ወዶም ኣተስኪሩዎም፣

 ስለዚ ኣሕዋተይ

 ኣኮታተይ ሓወቦታታይ፣

 ንወለድና ንሕሰበሎም

 እንትሞቱ ነተስክሮም፣

 ኢሉ 23             ተለላታት ግጥሚ ክትብሎ ዘፀግመልካ ስግኡ ዝተግሃፀ ዓፅሚ ኳንዩ ኣንቢቡለይ ዘይኮነስ በኽዩለይ፣ንዓይ ንዝሓዘነለይ ምጉሃዩ 

      ከይኣኽሎስ ድማ እዚ ብኣመራርፃ ቃላቱን መልእኽቱን “ ”ውሃ          ዘበለ ግጥሚ ህዝቢ ሰሚዑ ክፍወሰሉ ብመስመር ኤፍኤም ሬድዮ ክፍንዎ 

…          በለኒ ፣ሰሚዐ ሕማም ንፍዮ ዳኣ ይፈንወልካ ኣይበልክዎን፡፡የግዳስ የለን እዚ ጨና ኪነ-      ጥበብ ዘይብሉ ዝሩው ፅሑፍካ ሰሚዐዮ ንዓቐብ 

 ’     …        ከብለኒ ደልዩሎ ሞ ዘይምብሳልካ ኣነ ጥራሕ ክፈልጠልካ እንታይ ገበርካ ኣሻሓት ሰሚዖም ዝሰፍሩኻን ዘዋርዱኻን፣እምበርከ ኣብ ትግራይ  

’            …   ኣብ ታ ናሕሳን ምድርቤታን ዓንዳን ሞሮኣን ጥበብ ዝኾነት ዓዲ ምፍጣርካዶ ኣስተውዒልካሉ ትፈልጥ ኢለዮ ተወቒሩ ዝዕረ ሓንጎል 

 እንተሃልዩዎስ ያኢ::
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      በላሕቲ ጠቢባን ገጠምቲ ወለድና ነቲ ብ 23           ተለላታት ኳና ቃላት ክገልፆ ዝፈተነ ከይዲ ውልደት፣ልደትን ሞትን ብሰለስተ መስመር 

               ብኸምዚ ዝስዕብ ከሺኖምዎ፡፡እሞ ሃየ ካልዔት መዓልቲ ንሕና ኣብዘይተረኸብኩሉ መድረኽ እዚ ፈጠራ ናይ ባዕለይ እዩ ኢልካ ከይተውሪ 

   ኢለ እናጠንቀቕኩዎ፣ወለድናማ ኣልፋ ወ-  ኦሜጋ ሂወት፣-

   ክንውለድ እንተለና ብኽንደይ ፀበባ

   ክንምርዖ እንተለና ብኽንደይ ኣበባ

   ክንመውት እንተለና ብሜትሮ ዓለባ፣

     ኢሎም ኣጠቓሊሎምዎ እዮም በልኩዎ እንተተሰቆሮ ኢለ፡፡

       …    …  ስማዕ ኣንታ ዝምልከተካ ከየንበብካ ከምህር እየ በሃሊ፣ሕሉፍ መንነትካ ባህልን ልምድን ኣሓትካን ኣሕዋትካን ኣቦኻን ኣዴኻን 

 …            ኣንተርቲርካ እንተይተረዳእኻ ንሕና ተጋሩኮ ከምዚ ኢና ንምባል ዝቐለካ ብርሑቕ እንትሪኡኻ ሙሉእ መሳሊ እንትቐርቡኻ ጥርሑ  

ገንኢ::               ጥበብ ከም ወልፊ ጎይላ ብኺኢላታት ወቓዕቲ ከበሮ ኣብ ደቓይቕ ትጥብሮ ቆለ ከይመስለካ፡፡ጥበብ ዕድመ ልክዕኻ ተጓዒዝካ  

            ዘይትውድኦ ርሕቐት ሸውዓተ ሰማያት እዩ፡፡ጥበብ ብኣግባቡ እንተጨሊፍካዮ ወይኒ ህብሰተ መና፣ብጉጉይ እንተገኒሕኻዮ ድማ መርዚ 

      መርዚ ንመርዙ ኣብ ሰዓታት መዓልታት ንፁሃት ዝቕንፅል፡፡

             ’ጥበብ ኮምፓስ እዩ፡፡ኣብ ህልም ዝበለ ውቅያኖስ ብሓያል ማዕበል ትናወፅ መርከብ ዘሳፈረቶም ሰባት ብተኣምራቱ ዘድሕን፡፡ጥበብ ማ 

               ዝጓሃረ ቂም ዘቕህም፣ብመዳርግቲ ኣልቦ መግዛእቲ ስርዓት ኣፓርታይድ ዝተጎዛዘዩ ፀዓዱን ፀለምትን ኣስኪኑ ኣብ ትሕቲ ሓፁር ሰላም ሓደ 

     መንግስቲ ዘንብር ሓይሊ ዝተዓደለ ስንክሳር እዩ፡፡

                  ጥበብ እኮ ብኣፍ መኽደን ኳዳ ማይ ሚሊዮን ብር ኣብ ትሽየጠሉ ኣፃምእ ምድረበዳ ተጋሂዱ ኮልኮል ዝብል ፅሩይ ወራዲ ማይ ናይ 

     ምፍጣር ተኽእሎ ዘለዎ ሓያል መንፈስ እዩ፡፡

 ’               ኣንታ ጥበብ ኮ ብተመስጡኡን ረቂቕ ሓይሉን ብስሕበት መሬት ተሓጊዙ ብኽልተ ኣእጋሩ ዝጓዓዝ ሰብ፣ኣልቦ ድጋፍ ኣብ ሃዋሁ ተንሳፊፉ 

              ክኸይድ ዘኽእል ሚስጥሩ ብእልፊ ኣእላፍ ገፃት ተተንቲኑ ዘይውዳእ ምድርን ባሕርን ዝሽፍን፣እዚ ዝበሃል ግዝፈት ተባሂሉ ክጥቀስ  

    ዘይኽእል ስፍሓት ዝውንን መፅሓፍ እዩ፡፡

              ኣንታ ዝምልከተካ ጥበብ ሓመሳ ዝኽእልን ዘይኽእልን ዘሊሉ ኣትዩ ዝድሕነሉ ባሕሪ ከይመስለካ፣ጥበብሲ ኣብ ሎሚ ኾይንካ ንድሕሪት 

        ኣንዳዕዲዕኻ ንቕድሚት ዘሊልካ ክብርን ሞጎስን ትሓፍሰሉ ስሱን ዓውዲ እዩ፡፡

… …  …          ጥበብኮ ጥበብኮ ጥበብ ማለትኮ እናበልና ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ዘለዋ ኣዋርሕ መዓልታት፣ሰዓታት፣ደቓይቕ ሰከንድታት ተዛሪብና 

   …   … … ’     ’ጥልቀቱ፣ስፍሓቱ ክንገልፅ ተኽእሎ የብልናንዋ ኣንታ ምስኪን ዘይሰረፆ ዘይተፀረበ ክፀርብ የ በሃላይ ዝምልከተካ ተሰዊጡካ ስራሕ ሞ  

…                 ኣማስዩኡ ኣንጀቴ ጥበብ ዝብልዎ ሕጫጨ ፅሩይ ማይ ኮይኑ ተኽሊ ገደና ከለምልም ናብ ሩባ ተከዘ ደርቢና፣ኣብ ክንድኡ ኣጀብ ኣጀብ  

  ጥበብ እናበልና ክንንእደካ::
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  ንዝምልከተካ እዙይ ወዳሓንካ!!

   ሰናይ ዘበነ ህዳሴ ይኹነልና፣
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