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ካብ ማዕኸን ወግዐኛታት ትግራይ ብጭልፋ!! 

/ብፀጋይ ሓድሽ welwalo_waw@yahoo.com መቐለ / 

 

ኣብ ውሽጥን ደገን ትርከቡ ፍቱዋት ደቂ ዓድና ሰሰናዩ ንምነየልኩም፡፡ እነሆ እምበኣር 2006 ዓ.ም 

ተጠቓሊላ፡፡ እዛ ዓመት ከም ክልልን ሃገርን ብርክት ዝበሉ ዓወታት ዝሓፈስናላ ምዃና ርዱእ 

እዩ፡፡ እዚ እንትበሃል ግና ምስቲ ክንበፅሖ እንሓልሞስ ብዙሕ ከምዝተርፈና ዝዝንጋዕ ኣይኮነን፡፡ 

ከም ሃገርን ከም ክልልን (ምስ’ዚ ፅሑፍ ብዝሳነ መልክዑ ማለተይ እየ እምበር፣ኣብ’ዚ ዓመት 

ዘመዝገብናዮም ዓወታት ኩሎም ብእርይ ቁፅር ይዘርዘሩ እንተተባሂሎምስ ብዙሓት እዮም) በዓል 

መስቀል ዓስራይ ሃገራዊ ቅርስና ኮይኑ ብደረጃ ዩኒስኮ ተመዝጊቡ፡፡ ሎምዘበን ድሕሪ 39 ዓመታት 

ንመፈለምታ ጊዜ ትግራዎት ዳያስፖራ ፌስቲቫሎም መዳሕንቶም ኣብ ዝተቐበረላ፣ ልዕሊ ዓቐን 

ዝፈትዉዋን መረበቶም ዓዶም ትግራይ ኣኽቢሮምዎ፡፡ ብዝተሰርሐ ተሓጒሶም ኣብ’ቲ ዝተረፈ 

ድማ ኢዶም ከምዝሓውሱ ቃሎም ዘሐደስሉ ተስፋ ወሃቢ ወቕቲ ኮይኑ ሓሊፉ፡፡ ኣከባብራ በዓል 

ኣሽንዳ ትግራይ ሎምዘበን ( ብኣጋጣሚ ካብ ሚሊኒየም ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ንምድላው እቲ በዓል 

ከም መራሒ መድረኽ ኮይነ ክሰርሕ ዕድል ስለዝረኸብኩ ድምቀት በዓል ኣሸንዳ ካብ ዓመት ናብ 

ዓመት ይውስኽ ምህላው ናይ ቀረባ ምስክር እየ) ብኣዝዩ ዝገርም መልክዑ ዝተኸበረሉ፣ድምቀቱ 

ዳርጋ ብኣብዛሓ ዓበይቲ ሚድያታት (ሕትመት ምስልን ድምፅን) ሃገርና ሓዊሱ፣እኒ ጀርመናዊ 

ሚድያ ዶቸቬለ ተረኺቦም ዝቐረፅሉን ኣዝዮም ዝተደመምሉን ነይሩ፡፡ እዚታት ድማ እዚ ዉቅብን 

ምዕሩግን ባህልና ኣሸንዳ መበል 11 ሓድጊ ኮይኑ ኣብ ዩኒስኮ ክምዝገብ ኤጀንሲ ባህልን ቱሪዝምን 

ክልልናን ሚኒስቴር ባህልን ቱሪዝምን ጀሚሮምዎ ዘለው ምንቅስቓስ ዘጠናኽር ምዃኑ ይእመነሉ፡፡   

 

በዚኦምን ካልኦት ብርክት ዝበሉ ክልላውን ሃገራውን ዓወታት ተፀምቢላ ዓመተ 2006 ተዛዚማ፡፡ 

ናብ ሓዱሽ ዓመት 2007 ዓ.ም ንኣቱ ኣለና፡፡ እዚ ዓመት እውን ዓመተ ሰላም፣ራህዋ፣ዕቤትን 

ክኾነልና እናተመነና እስቲ ቃሕታ ብዝፈጥር ፅሑፍ ክንምስሶ፡፡ ኣብ’ዚ መዓልቲ ፌሽታን 

ወኻዕዃዕን ድሮ ሓዱሽ ዓመትን ብሓምለዋይ ሕብሪ ተዓጂብና ክምስ ወይ እውን ኪርኪር ኢልና 

ምስሓቕና ይረብሓና እምበር መዓዘ ይሓምቀና፡፡ እሞ እምበኣር ካብ ባሕሪ ወግዕታት ወግዐኛታት 

ትግራይናን ሃገርናን እናጨለፍና ንግረም ንገረም፣ቁምነገር ንሰንቕ ንስነቕ፣ንህደስ ንተሃደስ ኮታስ 

ከከም ምርጫና እነሆ ወግዒ ወግዐኛታት ከም ማሕበራዊ /ቡፌ/ መግቢ በብዓይነቱ ይቐርበልና 

ኣሎ፡፡ 

 

“ሓቀኛ ሰሓቕ ሓያልን ፅንኩርን ውሽጣዊ ስምዒት እዩ፣” ዝብል ዘረባ ዶ.ር ቶማስ ሃውስተን፣ “ 

ምጭንናቕ ምንም ዋጋ የብሉን፣ ስለዚ ንኹሉ ፀገማትካ ኣብ ሎቖታኻ ኣእቲኻ ኣብ ገፅካ ክምስታ 
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ኣይፈለኻ” ኢሉ ጆርጅ ኣሴፍ የራጉዶ፡፡ “ ክምስታን ሰሓቕን ብዋጋ ዘይዕደግ ግና ናይ መላይን 

ዶላር ረብሓ ዝርከቦ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ” ክብል ዊልበር ዝተብሃለ ምሁር ይውስኽ፡፡ ነዞም 

ኣበሃህላታት ኣስፊሑ ዘራጉዶም ኤፍ.ኤን.ዌበር ዝተብሃለ ምሁር ሕክምና “ክምስታ ኣብ ውሽጢ ገዛ 

ባህታ ይፈጥር፣ኣብ ንግዲ ፅቡቕ ስም የትርፍ፣ንዝተጨነቑ ዕረፍቲ ይህብ፣ተስፋ ንዝቆረፁ 

የበረታትዕ፣ንዝሓዘኑ ጩራ ብርሃን ይኸፍት፣ንዝተሸገሩ እውን ዝበለፀ ባህሪያዊ መፀናንዒ እዩ፡፡ 

ኮይኑ ግን ለሚንካ፣ተለቂሕኻ ወይ ሰሪቕካ ክትረኽቦ ዘይከኣል ነገር እዩ፣” ብዛዕባ እዚ ዘይጓዳእ 

መግቢ ሕልናና ዝኾነ ክምስታን ሰሓቕን ብኣግባቡ ክንጥቀመሉ ብሱል ሓሳብን ምኽርን 

ይልግሰልና፡፡ ስለዚ ሰሓቕ ካብ ኩሉ ብዝዛየደ ቀልቢ ሰብ ዝስሕብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ 

እናበልና ንቐፅል፡፡ 

/// 

መርዓዊ ፅምብል መርዕኡ ፈፂሙ ንፅባሒቱኡ ንጉሆ ተንሲኡ ካብ’ቲ ናብ’ቲ ይፃፋዕ፡፡ ቁርሲ 

ንምድላው እዩ እዚ ኩሉ ጉያን ፀፋዕፋዕን፡፡ መርዓት ኣብ ዓራታ ግድም ኢላ እናሃለወት ኢድ 

ዘቖርጥም መግቢ ኣዳልዩ፣ ካብ መደቀሲኣ እንተይወረደት ብኡፍኦፎት ኣእዳዋን ገፃን ኣፅሒቡ፣ 

መወልወሊ ሽጎማኖ ድሕሪ ምሃብ ዝብላዕ ቀሪቡላ፡፡  

 

መርዓት ኣብ መደቀሲኣ እናሃለወት ብጉሓት ተልዒሉ ዓቐብ ቁልቁል ኢሉ ጥዑም መግቢ ከሺኑ 

ዘቅርበላ መርዓዊ ፈጣሪኣ ስለዝለገሰላ ብምሒር ታሕጓስ ክትትርጓእ እናበለት ቁርሳ ግጥም ኣቢላ 

ድሕሪ ምውድኣ፣ 

መርዓዊ፣- አሀ ዝሰራሕኹዎ ኩሉ ኣስተብሂልክሉ’ዶ ኣለኺ? 

መርዓት፣- /ብታሕጓስ/ ምስትብሃል ጥራሕ ብዝግባእ ርኤዮ ኣለኹ ምእዙዘይ…ብጣዕሚ እየ 

ዘመስግነካ!! 

መርዓዊ፣- /ትርር ኢሉ/ እምበኣር ካብ ፅባሕ ንጉሆ ጀሚርኪ ቁርሲ ብኸምዚ ዓይነት 

ክተቕርብለይ’የ ዝደሊ፣ 

 

ኢሉ ኣጠንቀቓ ይበሃል፡፡ 

/// 

ክምስታን ሰሓቕን ብኸምዝን ወዲ ከምዝን እምበኣር ብዝሓሰብናዮን ዘይሓሰብናዮን መንገዲ 

እናተፈጠረ ውሽጥና ብሃሴት ይመልአና ሕልፍ ኢሉ እውን የዕለቕልቐና፡፡ ሃገርና ኣብ ዝሓለፉ 

ስርዓታት ካብ እኒ ኣቦይ ገብረሃና ጀሚርካ ስፍርን ቁፅርን ዘይብሎም ክኢላታት ወግዒ ነይሮምዋ፡፡ 

ሕዚ እውን ከርሳ ብኹለመዳዩ ካብ ምትካእ ኣብኲሩ ኣይፈልጥን እሞ ቁፅሮም ብንፁር ንምቕማጥ 

ዝኸብድ ክኢላታት ወግዒ ከምዝህልዉዋስ ዝጠራጠር ኣይክህሉን፡፡ ናብ ትግራይና መፂና ብፍላይ 

ካብ መወዳእታት ምዕላው ስርዓት ሃይለስላሴ ጀሚሩ ክሳብ ውድቀት ደርግ ካብ ርቱእ ኣንደበቶም 
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ብዝውሕዙ ወግዕታት ዝፍለጡ መምህር ኦኬ (ሕዚ እውን ብሂወት ኣሎ ይመስለኒ) ካብ ከባቢታት 

እንዳስላሰ-ሽረን እንዳባጉናን፣ ምህረይ ወሊሃንስ ካብ ከባቢታት ኣክሱም፣ ወዲፋንቴ ዳጌትን ጎማዳን 

ሸቃኮራድን ካብ ከባቢታት ዓጋመ፣ ካሳ ደበስ ካብ ከባቢታት መቐለን እንደርታን ወትሩ ብኽብሪ 

ነልዕሎም፡፡ ደጋጊምና ሰሚዕናዮ ብዘይስልችወና ወግዒ ዳጌትን ወዲ ፋንቴ ንጀምሮ ኣለና 

እምበኣርከስ፡፡  

/// 

 

ሕቶ መሃያ  

 

ዳገት መጀመርታ እንትቁፀር ብ 100 ብር ነይሩ ፡፡ ደሓር ብወሰኽ 180 ብር በፂሑ ኣሎ ፡፡ 

ድሒሮም ኣብ TTI ዘተመረቑ መምህራን 230 ብር ይኽፈሎም ፡፡ ዘገልገልና እናሃለናስ ዘየገልገሉን 

ብምንም ዘየበልፁና ንምንታይ ሕልፊ ይኽፈሎም ዝብል ስምዒት ይሕዝ፡፡ ብኣጋጣሚ ሱፐርቪዥን 

ሰብ ሞያ ናብ ዘምሀረሉ ክፍሊ ይኣት እሞ ኣብ ትም/ቲ ሳይንስ “የተክል ክፍሎችና ጥቅሞቻቸው”” 

ብዝብል ርእሲ ንኸምህር እቲ ተኸሊ ስኢሉ ንሱርን ጉንድን ፅሒፉ ፣ ንቖፅልን ፍረን ገዲፉ ፡፡ 

ጥቅሞቻቸው እውን ኣይሓበረን ኮፍ ኢሉ ፡፡ ሰዓት ክፍለ ግዘ ምስ ኣኸለ ኣብ ደገ “ንምንታይ ደኣ 

ፍርቃ ፍርቂ ጌርካዮ ?”” ኢሎም ይሓትዎ ፡፡ ካብቶም ድሒሮም ዝተመረቑን ብር 230 ዝወስዱን 

መምህራን ሓደ ምንኣሱ ሓዉ መምህር በርሀ ሃይሉ /ጎማዳ/ ስለ ዝነበረ “በዓል ጎማዳ ክምልእዎ 

እዮም ፡፡”” በሎም ደሓር ከምኡ መግበሪኡ ሓቅነት ዘለዎ መኳኑ ብምግንዛብ ብሕቶ ንዝምልከቶ 

ቀሪቡ ምስትኽኻል መሃያ ንክግበር ኣስተዋፀኦ ገይሩ እዩ፡፡ 

/// 

 

ኣውደ ኣመት 

 

ዳገትን ጎመዳን ንኣውደኣመት በጊዕ ሓቢሮም ክገዝኡ ይሰማምዑ ፡፡ ኣብ ድሮ እቲ ኣውደ ኣመት 

ዳገት ይሰኣን እሞ ጎመዳ ብናቱ ወፃኢ በዕ ይገዝእ ፡፡ ዳገት ብፅባሕትኡ ንጉሆ ናብ ገዛ እንተኸደ 

በጊዕ ይሕረድ ኣሎ ፡፡ ቀስ ኢሉ ዝጎደለ ይእልሽ እሞ ንኸተማ ተመሊሱ ብሓሙሽተ ሳንቲም 

ዑድ፣ ብዓሰርተ ሳንቲም ሰቲ፣ ብሰብዓን ሓሙሽተን ሳንቲም ሽታ ሱዳን /ንእሽተይ ብልቃጥ/ ገዚኡ 

እዋን ፋዱስ ናብ ገዛ ኣትዩ፣ንወላዲቱ ኣብ ክዳነን ኣብ ጓጎአነ ገበረለን ፡፡ ወላዲት ካብቲ በጊዕ ነቲ 

ዳገት ዝገበሮ ኣድኒቐን ‘’ እሰይ ዝወደይ ! ሀዚ ዳኣ ኣውደኣመት መሰለ ፡፡ ‘’ ብምባል 

እንተመስግነኦ ጎመዳ ሓሪቑ ‘’ ኣነ ብ 90 ቅርሺ ዝገዛእኸዎ በጊዕ ዘየተመሰገንኩስ ብ 90 ሳንቲመ 

ሰቲ ወዲ ሰቲ ኣምፂእኻ ክትበልዕ? ኣይትበልዓን ’’ ኢሉ ተብኣሶ ወላዲት ኣብቲ ባእሲ ጎመዳ 
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ንዳገት ኣውዲቕዎ ምስ ረአያ ገልቢጠን ዳገት ክስዕር /ብላዕሊ ክኾን/ ገበረኦ ፡፡ በዚ ኣዝዩ ዝሓረቐ 

ጎመዳ ገዲፍሎም ከደ፡፡  

/// 

 

ደበስ 

ወዲ ፋንቴ ተጋደልቲ ሀ.ወ.ሓ.ት ምስ ሰራዊት ደርጊ ኣብ ሓውዜን ከባቢ ተዋጊኦምስ ብዙሓት 

ተጎዲኦም ይሰምዕ፡፡ እዚ ሓቲቱ ንምርግጋፅ ተሃንጥዩ ሓዉ ንዳገት መ/ር በርሀ ሃይሉ /ጎማዳ/ ካብ 

ሓውዜን መፂኡ ይረኽቦ ፡፡ ሰላምታ ምስ ተለዋወጡ እንዳ ሜስ ይኣትዉ ፡፡ ኩነታት ሓዉዜን 

ሓቂ ንምዃኑ እቲ ዝሰምዖ ንጎማዳ ይሓቶ ፡፡ ጎማዳ ድማ ‘’ እወ ወደይ ከምኡ ተባሂሉ፡፡’’ ኢሉ 

የረጋግፀሉ ፡፡ ‘’በል መፃእኹ’’ ኢሉ ወፂኡ ድማ ፀሊም ቆቢዕ ገይሩ ይምለስ ፡፡ ‘’ ጎማዳ ኣታ 

ንምንታይ ደኣ ከምኡ ትገብር ?’’ እንተበሎ ‘’ ኣሕዋትና ተጎዲኦምከ ደስ ዝበለኒ ይመስለካ ?’’ 

በሎ ፡፡  

ኣብቲ እንዳ ሜስ ፀኒሖም ዝወፁ ወታሃደራት ደርጊ ቆሎ ገዚኦም ነቲ ኣብኡ ዘነበረ ሰብ ‘’ 

ኣዙርሎም’’ ኢሎም ነታ ሸያጢት ቆሎ ኣዘዙ፡፡ እዚ ዝተዓዘበ ወዲ ፋንቴ ‘’ ደበስ ድዮም 

ከብልዑና? ‘’ በለ፡፡ ጎማዳ ‘’ እንታይ ደኣ ክንገብር? እንግዶት እንድዩ ፡፡’’ በሎ ፡፡ ወዲ ፋንቴ 

ብወገኑ ድማ ‘’ ኣነ ዝገብሮ ኣለኒ፡፡ ንስኻ ግና ከይትበልዕ‘’ ኢሉ ገፁ ኣዞረ ፡፡ እታ ቆሎ እተዝውር 

ቆልዓ ‘’ እንካ ቆሎ ሓዝ’’ ኢላ እንተተንከፈቶ፣ ከም ዝደንገፀ መሲሉ ‘’ ወዲ ፋንቴ ! ‘’ ኢሉ ነዘን 

ቆሎ ብትን ኣበለን ፡፡ ፀኒሑ ‘’ ደበስና’’ በለ ሓደ ትግራዋይ ወታሃደር ሰሚዑ ብርሕቀት ‘’ እንታይ 

ኢኻ ዝበልካ ? ’’ ኢሉ ሓተቶ ፡፡ ‘’ጮማ መብላዕኹምና እምበር ቆሎ ደኣ ከም ሕዙናት ደበስ 

ክተብልዑና ?’’ ኢሉ ሸፊጡ ኣዐገሶ፡፡ 

/// 

 

ትውደም ! በል፡፡ 

ንወዲ ፋንቴ ኣብ ርዳእታ ኮሚሽን ዝሰርሑ ካብ ዘነበሩ ሰባት ኣብ ህ.ወ.ሓ.ት ዓብዪ እምነት ከም 

ዘለዎ ፈሊጦም ብስርናይ ከዐሽውዎ “ኩንታል ስርናይ ክንህበካስ ‘ህ.ወ.ሓ.ት ትውደም!’ በል፡፡’’ 

በልዎ ‘’ ትህቡኒ?””  

‘’ እወ ’’  

‘’ ደሓን ብቴኖ ሃቡኒ፡፡’’ በሎም 

‘’ ፀገም የለን ብኹንታል ክንህበካ ኢና፡፡ ጥራሕ ‘ህ.ወ.ሓ.ት ትውደም ! ’ በል’’፡፡ በልዎ  

‘’ከትሁቡኒ ዘይክትህቡኒ ዘይፈለጥኩስ ኣፈይ ኣይፅይቕን፡፡’’ ብምባል እምነቱ ብግልፂ ኣንፀባሪቑ 

ደርፊ ደረፈሎም ፡፡  
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‘’ ንእሽተይ ሰንኪተያ   

    ንመኒና ትኾንየ፣ 

ሓዊ ሞጎጎ ገደፍ ሓዊ  

     ሰራው ሰሓንየ፡፡’’ 

ትርጉሙ  

ኣብዚ ብረት ሒዝካ ተልፈስፈስ ኣይትበልዋ፣ ከይድካ ምስ ኣሕዋትካ ተጋደል እዩ ኔሩ፡፡ ነዚ 

ዝተረድኡ ዕጡቓት ናብ ፖሊስ ጣብያ ክወስድዎ ደልዮም ‘’ ዕቡድ እዩ’’ ብዝብል ምኽንያት 

ገደፍዎ፡፡  

/// 

 

ወግዕታት ዳጌትን ወዲ ፋንቴን ኩሎም ዘርዚርካ ዝውድኡ ኣይኮኑን ኣብ መዛዘሚ እዚ ፅሒፍ ሓደ 

ክልተ መመረቕታ ክንውስኽ ንኸውን፣ ናብ ካልኦት ክንሰግር፡፡ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ 

ወረዳ ኣስገደ ፅምብላ ከተማ እንዳባጉና ተወሊዱ ዝዓበየ መምህር ኣለምሰገድ ታረቀ / መምህር 

ኦኬ/ ክኢላ ወግዒ ምዃኑ ዝምስክር መፅሓፍ ተፃሒፉሉ እዩ፡፡ እቲ ብ 2003 ዓ.ም ብደራሲ ግደይ 

ብርሃኑ ሻረው ዝተፅሓፈ መፅሓፍ ወግዒ “ኦኬ ቀልድታት ትግርኛ” ዝብል ኣርእስቲ ኣለዎ፡፡ 

ንደራሲኡ ዓብዪ ክብርን ናእዳን ይብፃሓዮ እናበልና ኸስ….ካብ ወግዕታቱ ንቋደስ፡፡ 

/// 

ወላዲትኪ ኣምፅኢ  

መምህር ኦኬ ኣብ ዘምህረሉ ቤት ትምህርቲ ሓንቲ ስርዓት ቤት ትምህርቲ ዝጠሓሰት ተምሃሪቱ 

ወላዲትኪ ኣምፅኢ ኢሉ ኣዚዙዋ፡፡ ተምሃሪት ዝተብሃለቶ ኣኽቢራ ንኣዲኣ ሒዛተን መፅያ፡፡ 

እንተኾነ ወላዲታ ክንዲ ጓላ ተሓሊቓ ብጣዕሚ ትኹሪ፣ 

ኣዶ፣-መምህር ኣነ’ማ ጓለይ ብደንቢ እየ ዝፈልጣ ምእዝዝትን ቅፅዕትን እያ፡፡ ረብሻ ኣይቐርባን፡፡ 

እንድዒ ዝደለኹምዎ ነገር እንተሃልዩኩም እምበር ጓለይ ረባሺት ተባሂላ ክትፅዋዕስ ዘይመስል እዩ፣ 

መምህር ኦኬ፣- ኢዶእ ክንዲ ብፅሕቲ ጓልኪ ምሒልኪ እምበኣር? 

ኣዶ፣-/ ግንጭር ኢላ/ ከመይ ዘይምሕል…ጓለይ ጭዋ ምዃና እፈልጥ’ዶ የለኹን!! 

መምህር ነታ ወላዲት ሕደጊ ዳኣ ኢሎም ከረድኡዋን ከተሃዳድኡዋን ክመኽሩዋን እንተፀዓሩ ወይከ 

ኣቕቢፃቶም፡፡ 

መምህር፣- እሞ በቃ…እዚ እዩ ዘረባኺ!! 

ኣዶ፣-ኮይኑዋ ንሳ እያ ዘረባይ…ጓለይ ኣይትርብሽን!! 

መምህር፣- በሊ ንስኺ እውን ልክዕ ከም ጓልኪ ረባሺት ኢኺ እሞ…ወላዲትኪ ኣምፅኢ!! 

ኢሉ ንኽልቲአን ኣሰናበተን፡፡ 

/// 
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ዕድመ B.C. 

መምህር ኦኬ ጉዳይ ዕድመ ኣልዒሉ ምስ መሓዝኡ የዋግዕ፡፡ 

ኦኬ፣-ክንደይ ዕድመ ገይርካ? 

መሓዛ፣- 35 ዓመት ገይረ ኣለኹ፣ 

ምስ’ዚ መሓዝኡ መሊሶም ድሕሪ ክልተ ዓመት ተራኺቦም ብዛዕባ ዕድመ ኣልዒሎም የዋግዑ፡፡ 

ኦኬ፣-ክንደይ ዕድመ እባ ገይርካ? 

መሓዛ፣-33 ዓመት መሊኡኒ!! 

ኦኬ፣- በቃ 33 ዓመት ገይርካ? 

መሓዛ፣-በቃ 33 ዓመተይ!! 

ኦኬ፣-ስማዕ’ባ ዕድሜኻ ብ B.C. (before Christ) ብኣቆፃፅራ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዲኻ ትቖፅር!! 

 

በሎ ይበሃል፡፡ 

 

/// 

ኮንደሚንየም 

ወግዕታት በብጊዚኡ ምስ ዝረአ ምዕባለ እናተኣሳሰሩ እውን ይፍጠሩ እዮም፡፡ መምህር ኦኬ ብዛዕባ 

ናብ ሃገርና ብስፍሓት ብምትእትታው ሕፅረት መንበሪ ኣባይቲ ብዙሓት ወገናት ኣብ ምፍታሕ 

ዝርከብ ኮንደሚንየም (ሓበራዊ መንበሪ ኣባይቲ) ዝበሎ እውን ኣሎ፡፡ 

መምህር ኦኬ ንኮንደሚንየም ኣልዒሉ ምስ መሓዝኡ የዋግዕ፡፡ 

ኦኬ፣-ንሕና ሓበሻ ሰፊሕ ክሽነ፣መስጥሒ ክዳን፣መቐመጢ ዕንፀይትን ፈሓምን፣መፃወቲ ቆልዑን ቦታ 

የድልየና እዩ፡፡ ልምድና እውን ከምኡ ስለዝኾነ፡፡ እዚ ሎሚ ፀገም መንበሪ ክፈትሕ እናተብሃላ 

ዝስራሕ ዘሎ ኮንደሚንየም ግን ምስ ባህልና ኣነባብራናን ዝኸይድ ኣይኮነን፡፡ 

መሓዛ፣-ሓቅኻ ኢኻ ኦኬ ዓርከይ!! ግን መፍትሒ ፀገም እዩ ኢሉ ስለዝተኣመነሉ ይስራሕ ኣሎ፡፡ 

ኦኬ፣-እሞ ምስርሑ ዘይተረፈ ግን መመኻኖም ኣብ ላዕሊ ዘዝወልዱ ኣብ ታሕቲ ክምደቡ 

ኣለዎም፡፡ 

ብምባል ርኢቶ ሃበ፡፡ 

 /// 

ኣይተምልጥን  

ከም ትግራዎት ብሓባር ምብላዕን ምስታይን መግለፂና እዩ፡፡ ኣብ ክሊ እንዳ ኣብያተ ብልዕን 

መስተን ብሓባር ኣቲኻ ምብላዕን ምስታይን ብፍላይ ኣብ ሒሳብ ምኽፋል ተጎዳኢ ዝኸውን ሰብ 
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ብዙሕ እዩ፡፡ ምኽንያቱ ገገሊኡ ብሰኸፈት ቀልጢፉ እንትኽፈል ሓሓዲኡ ልሕፂ ዝኾነ ሰብ ድማ 

ዝተፈላለዩ ሜላታት እናተጠቐመ ካብ ምኽፋል የድሐርሕር፡፡ 

መምህር ኦኬ ምስ ሓው ናብ ሓደ ከተማ ይገሹ’ሞ ሰዓት ምሳሕ ኣኺሉ ናብ ሓደ ቤት ብልዒ 

ይኣትው፡፡ ዝኣዘዙዎ መግቢ ድሕሪ ምብላዕ ናብ መሕፀቢ ኢድ ይኸዱ፡፡ መምህር ኦኬ ኣቐዲሙ 

ኢዱ ተሓፂቡ ፈንተት ኢሉ ንሓው ይፅበዮ፡፡ ሓው ግን ኢዱ መላሊሱ ብሳሙና እናዕፈረ 

እናተሓፀበ ካብ ምኽፋል ሒሳብ ከድሐርሕር ኣስተዊዕልሉ፡፡ መምህር ኦኬ ነዚ ተገንዚቡ፣ 

“ እከለ ሓወይ ዋላ ዳኣ ደጋጊምካ ኢድካ ክሳብ ዝምለጥ ብሳሙና እናዕፈርካ ተሓፀብ እምበር ሎሚ 

መዓልትስ ኣይተምልጥን ከፋሊኣ ንስኻ ኢኻ!!” 

ኢሉ ቁርፁ ነገሮ፡፡ 

/// 

18 ይኾኑ 

ሓደ ተምሃራይ ውፅኢቱ እናተሓተ ደጋጊሙ ደረጅኡ ድሕሪት ይኸውን፡፡ በቢሰሚስተሩ ካብ 65 

ተምሃሮ መበል 65 ተርታ እናተሰርዐ ምምፅኡ ዝራኣየ ወላዲኡ ቤት ትምህርቲ ክቕይር ናብ ካሊእ 

ዓዲ ይሰዶ፡፡ እቲ ተምሃራይ መበል 18 ተርታ ምስ ወፀ ወላዲኡ ክሕጎስ ንመምህር ኦኬ 

ብመልእኽቲ ይነግሮ፡፡ 

ወላዲ፣- መምህር ኦኬ እንኳዕ ደስ በለካ!! 

ኦኬ፣-ደስታ ኩልና እንታይ ተረኺቡ? 

ወላዲ፣-እዚ ወደይ ቤት ትምህርቲ ምስ ቀየርኩሉስ ትምህርቱን ደረጅኡን ኣማሓይሹ? 

ኦኬ፣-ግርም!! 

ወላዲ፣-18 ተርታ ወፅዩለይ!! 

ኦኬ፣-እወ ክወፅእ ይኽእል፣እቶም ተምሃሮ 18 ይኾኑ!! 

ብማለት ወዱ ሰነፍ ምዃኑ ኣረደኦ፡፡ 

/// 

ልኣርሆ 
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ሞት ዓዲኹሉ ይዘውር፡፡ ሞት ንኹሉ ብማዕረ የደላድል፡፡ ሞት እንተጋጥም ኣበኻኽያ ገገሌና 

ጠገለ ይሰኣኖ፡፡ ከፀናነዐና ንዝመፀ በፃሓይ ዘሰቅቕን ዘሰክፍን እውን ይኸውን፡፡ ኣብ ከባቢ 

እንደርታ ዝተፈፀመ እዩ፡፡ ከም ዝፍለጥ እንደርታቶት ብመንግድ ጨው ኣርሆ ኣዐርዮም 

ይፍለጡ፡፡  

ሓደ መንእሰይ ናብ መንግድ ጨው ኣርሆ ልመላለሱ ወላዲኡ ሞይቶምዎ ኣብ ቀብሮም ኣምሪሩ 

ይበኪ፡፡ ኣብ ጎኑ ድማ ሓደ ብኣበኻኽይኡ ዝሓረቐ ቀባራይ ኣሎ፡፡ 

በኻዪ፣- ኣቦየ ኣቦየ..ኣቦየ…ናበይ ኢኻ? 

ቀባራይ፣-ልኣርሆ’የ…ልኣርሆ’የ፣ 

እናበለ ዓጀቦ ይብሃል፡፡  

/// 

ቤተ-መንግስቲ 

ንኣዛዚ ስርዓት ደርግ ነበር ኮሌኔል መንግስቱ ሃይለማርያም ብፍቓድ ንምርካብ ንምርካብ ሰለስተ 

ብጥብቂ እትፍተሸሎም በርታት ቤተ መንግስቲ ክትሓልፍ ግድን ነይሩ ይበሃል፡፡ ሓደ እዋን ካብ 

ወፃኢ ዝመፁ ኣጋይሽ ኣብ ፈላማይ በሪ ቤተ-መንግስቲ በፂሖም፣ 

“ ንጓድ መንግስቱ ክንረኽቦም ይፍቀድ ድዩ?” ኢሎም ይሓቱ፣ 

“ ያ !” ብምባል ቀዳማይ ዋርድያ ፈቲሹ የእትዎም፣ 

ናብ ካልኣይ ዋርድያ ሓሊፎም ተመሳሳሊ ሕቶ የቕርቡ፡፡ 

“የስ!!” ኢሉ ፈቲሹ የሕልፎም፣ 

ናብ ሳልሳይ በሪ በፂሖም ናብ ሳልሳይ ዋርድያ ተመሳሳሊ ሕቶ የቕርቡ፡፡ 

ኣብኡ ዝፀንሐ ወተሃደር ብምልክት ርእሱ ነቕኒቑ የእትዎም፡፡ 

እቶም ወፃእተኛታት ኣጋይሽ ንሰለስቲኦም በርታት ብሰለስተ ዓይነት መረዳድኢ ቋንቋታት ሰጊሮም 

ናብ ኮሎኔል መንግስቱ ምስ በፅሑ፣  

“ናይቶም ሓለውቲ ወተሃደራት መረዳድኢ ቋንቋ ንምንታይ ተፈላልዩ?” ክብሉ ሓቲቶምዎ፣ 

መንግስቱ ብኹርዓት ሓቢጡ፣ 
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“ ኣብ’ቲ ቀዳማይ በሪ ‘ያ’ ኢሉ ዝመለሰልኩም ምሩቅ ዩኒቨርስቲ እዩ፡፡ እቲ ኣብ ካልኣይ በሪ ‘የስ’ 

ኢሉ ዝመለሰልኩም 12 ክፍሊ ዝወደአ ወተሃደር እዩ፡፡ እዚ ናባይ ክትኣትዉ ርእሱ ነቕኒቑ 

ዝፈቐደልኩም ድማ ሻምናይ ክፍሊ ዝወደአ እዩ፡፡” በሎ፣ 

“ ከምኡ ድዩ?” ኢሎም ኣጋይሽ ከረጋግፁ ምስ ሓተቱ፣ 

መንግስቱ ርእሱ ነቕኒቑ እወንትኡ ኣረጋገፀሎም ይበሃል፡፡ 

/// 

“ኦኬ ቀልድታት ትግርኛ” ብዝብል ኣብ መፅሓፍ ደራሲ ግደይ ብርሃኑ ወግዕታት ብዙሓትን 

ምቁራትን እዮም፡፡ንመማቐሪ ሓዱሽ ዓመትና እቶም ዝተጠቐሱ ጥራሕ ወሲድና ኣለና ብመፅሓፉ 

ንእተደልዩዎ ዓዲግኩም ኣንብብዎ፡፡ እንተ ንኣያናን ሓውናን ደራሲ ግደይ ብርሃኑ ግና የኽብረልና 

ጥራሕ ኢልና ሱቕ ኣይንብልን እንኮላይ ዳኣ ብርዕኻ ኣይትንፀፍ ዝብል ምርቓ ንውስኸሉ፡፡ 

ካብ ወግዒ ካልኦት ወግዐኛታት ትግራይ ድማ ክንማላእ ኣክሱመታይ ምህረይ ወሊሃንስ 

ክነቐድም፡፡ እዞም ወላዲ ብዝውርዉዎም ኣንጉዕ ፀላኢ ዘምኽኹ ዘረባታት ብካድረታት ደርግ 

ተደጋጋሚ መግረፍቲ በፂሑዎም እዩ፡፡ 

ሓደ ጊዜ ንደርግ ዘናሹ ዘረባ ይውርዉሩ እሞ፣ ሽዑኡ ዝነበረ ዕሉል ካድረ ደርግ ብመኪና ዓፊኑ 

ኣብ ዙሪያ ከተማ ኣክሱም ናብ ዝርከብ በረኻ ወሲዱ ፈትዮም ክሳብ ዝፀልኡ ይቕጥቅጦም፡፡ ኣብ 

ግንባሮም እውን የንትዖም፡፡ እቲ ዕሉል ካድረ፣ 

 “ ከምዝገረፍኩኻ ትንፍስ ኢልካ ንሓደ ሰብ ትንፍስ ኢልካ እንተተዛሪብካ..ከጥፈአካ እየ” ይብሎም፣ 

“ ንሱስ እሺ?” ይብሉ፣ 

“ ካሊእኸ እንታይ?” ኢሉ ብሕቶ ይውጥሮም፣ 

“ ግንባርካ እንታይ ወቒዑካ እንተተብንሃልኩኸ እንታይ ክብል?” ኢሎም ይሓቱ፣ 

“ በቃ መኪና ገጭያትኒ ትብል!!” ኢሉ ቀጣን መምርሒ ሃቦም፣ 

ምህረይ ወሊሃንስ ዕሉል ካድረ ደርግ ዝሃቦም ሰሚዖም ናብ ከተማ ኣትዮም እንትዛወሩ፣ ሰብ 

ግንባሮም እናረአየ ይሓቶም ከምታ ዝተብሃልዋ ይምልሱ፡፡ ከምዚ እናሃለወ እቲ ኣብ በረኻ ወሲዱ 

ዝቐጥቀጦምን ዘንትዖምን ካድረ ብቕድሚኦም ክመፅእ ሪኦምዎ ብጉያ እናሃደሙ፣ 

“ ኣታ ክሉ..ክሉ…እብል ኣለኹ…ክሉ ከይትግጨዩ…ንዓይ ዝገጨየትኒ መኪና ትመፀኩም ኣላ…” 
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ብምባል ነቱ ብሕቡእ ዝገረፎም ካድረ ደርግ ኣቃልዕዎ ይበሃል፡፡ 

ወግዕታት ምህረይ ወሊሃንስ ብዙሓት እቶም ብኣግባቡ ተሰኒዶም ዝተፅሓፉ እውን ኣይኮኑን፡፡ ናይ 

ሞያ መሓዛይ ደራሲ ይብራህ ካሳ “ሳሓቕ” ኣብ ዝብል መፅሓፉ ካብ ዘስፈሮም ንሓንቲኣ ኣማቒረ 

ክውስኸኩም፡፡ 

ዓዲ እንግሊዝ 

ኣብ ጊዜ ደርግ ምህረይ ወሊሃንስ እናተፃረፍኩም ተባሂሎም ይእሰሩ፡፡ ብኻሊእ ሸነኽ ድማ ዕቡድ 

ስለዝኾኑ ክእሰሩ የብሎምን ዝብል ክትዕ ይለዓል፡፡ ከምዚ እናሃለወ ምህረይ ወሊሃንስ ብሕጊ 

ተኸሲሶም ይቐርቡ፡፡ 

ዳይና፣-ምህረይ ናይ ሕክምና መረዳእታ ኣምፂእኹም’ዶ? 

ምሀረይ፣- የሀው!! 

ኢሎም ብእንግሊዝኛ ዝተፅሓፈ መረዳእታ ናብ ዳይና የቕርቡ፡፡ ዳይና ነቲ ብቋንቋ እንግሊዝኛ 

ዝተምሃረ መረዳእታ ግንፅል ግንፅል ኣቢሉ ኣንቢቡ ክርደኦ ኣይከኣልን እሞ ኣቐሚጡ፣ 

ዳይና፣-ምህረይ ፅንሑ!! 

ምህረይ፣- ክሳብ መዓዝ? ክሳብ ዳይና ዓዲ እንግሊዝ ከይዶም ተማሂሮም ዝመፁ ድየ ክፅበ?! 

በሉ ይበሃል!! 

/// 

ትግራይ ዓዲ ክኢላ ወግዐኛታት ሓዲ ጥበብን ጠቢባን እያ፡፡ ወዮ ብመፅናዕቲ ከየደገፍካ 

ክንድዚኦም ይኾኑ ንምባል ኣይከኣልን እምበር፣ኣብ ኩለን ቁሸታት ጣብያታት ትግራይ ብርክት 

ዝበሉ ክኢላታት ወግዒ ከምዝህልውስ ምግማት ይከኣል፡፡ ካሳ ደበስ ብከባቢ እንደርታን መቐለ 

ዉሩይ ክኢላ ወግዒ ምዃኖም ይንገረሎም፡፡ ብወግዕታቶም ተጠቒሞም ንደርግ ኣብ ጓጉኡ 

ኮይኖም ብትረት መኪቶምዎ፡፡ ጋዜጠኛ ዳደ ደስታ ኣብ ዙሪያ ወግዕታት ካሳ ደበስ ጠሚቱ 

መፅሓፍ ፅሒፉ ኣሎ፡፡ እስቲ ካብ’ቲ መፅሓፍ ዝተወሰኑ ወግዕታት ካሳ ደበስ ንተኣንገድ፡፡  

ውርስን ደረሰኝን  
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ምናልባት ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ንፖለቲካዊ ፀርፍታት ዘገልግል ቋንቋ ኣዐርዩ ዝማዕበለሉ ዘመን፣ 

ጊዜ ደርግ እንተይኮነ ኣይተርፍን፡፡ ካሳ ደበስ ምስ ዓርኮም ኮይኖም ኣብዚ ነጥቢ ዘተኮረ ፀወታ 

ጀሚሮም የዋግዑ ኣለው፡፡ 

ዓርኪ ካሳ፣- ኣቱም ካሳ ዓርከይ፣እዚ ደርግስ ዓይኒ’ዶ ኣለዎ ትብሉ? 

ካሳ፣-ዓይኒ ዳኣ እንታይ ኢሉዎ?! መልሓስይ በትርይ ላበይ ከይድዎ?! 

ዓርኪ ካሳ፣-እሞባ እምኒ የቐበለ፣ጭቃ የፅበረ፣ዕድመና ልክዕ ልደኸምናሉ መጠወሪና ለበልናዮ 

ገዛውትና ወሪሱ እንተብቅዕሲ፣እቲ ፀርፊ’ኳ ለይሓድገና፡፡ ወግሐ ፀብሐ ‘ኣድሃርያን’ ልብለና ታይ 

ልገበርና ሰባት ኢና? 

ካሳ፣-ዓርከይ ሞኞ፣ ንሱ’ማ ናቱ ለተወረሰና ገዛውትይ ንብረትይ ደረሰኝ ዳኣ ኾነይ፡፡ 

/// 

ሻላ ኣብዮትና 

ጋዜጠኛ፣- ኣቶ ካሳ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዘመፃና ጋዜጠኛታት ኢና፣ ‘ኣብ መቐለ በፂሕኻ ንካሳ 

ደበስ ቃለ-መጠይቕ ከይገበርካ ከይትምለስ’ ኢሎሙኒ ዝፈልጡኹም ሰባት፡፡ ፍቓደኛ 

ብምዃንኩም ድማ አመስግን፡፡ እምበኣር ናብ ሕቶታተይ ክሰግር፡፡ 

ካሳ ደበስ፣- ጨለ እንኳዕ ዳሕና መፃኻትኩም፡፡ ልፈልጦ ይነግረኩም እንታይ ኣለዎ?! 

ጋዜጠኛ፣-ኣብዮትና ካብ ዝነቱግ ጀሚሩ ኣብዮታዊ መንግስቲ ብዙሕ ስራሕ ከምዝፈፀመ 

መቸም ብግልፂ ዝረአ ነገር እዩ፡፡ ኣቶ ካሳኸ ብወገንኩም ሳላ ኣብዮትና እንታይ እንታይ 

ፅቡቕ ነገር ሪኤ ትብሉ? 

ካሳ ደበስ፣-እወ ብዙሕ ነገር ርኢና እዚ ወደይ፡፡ ቀደም ርኢናዮ ለይንፈልጥ ሪጋ ልበሃል 

ነገር ሪኢና፣ሻላ ኣብዮትና፡፡ 

ጋዜጠኛ፣-እንታይ እዩ ሪጋ? እንታይ ሪግኡ ኣቶ ካሳ? 

ካሳ ደበስ፣-ዋይ ዋይ ሪጋ’ማ ሪጋ እምበይ፡፡ ሪጋ’ዶ ጠፊኡካ?! ላምባ ሪጋ፣ሽኮር ሪጋ፣ባኒ ሪጋ፣ 

ኩሉ ሪጋ እምበር፡፡ ሻላ መንግስቲ ሰብ ከም ተምሃራይ ተሰሪዑ ይውዕል ኣሎ፡፡ 

/// 
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 ኣብኡለ ይርዳእኻ  

ኣቦይ ካሳ ካብ ባንኪ ብርክት ዝበለ ዝተኣሰረ ቅርሺ ኣውፂኦም እንትወፁ ኣብ ጥቓ’ቲ ባንኪ 

ዝፀንሖም ሓደ ለማኒ ነተን ዘውፅኡወን ቅርሺ ስለዝረኣየ ግዲ ኾይኑ ትኹስኩስ ኢሉ ይልምኖም፡፡ 

ለማኒ፣-ስለመድሃኔ ኣለም፣ስለ ዓይነብርኪ፣ይዘከሩኒ ኣግንዮም ኣይስኣኑ ጎይታይ፣ገንዘቦም 

ኣይጉደል… 

ካሳ ደበስ፣-ይርዳእኻ ፣እጊዚኣብሄር ይርዳእኻ!! 

ለማኒ፣-ስለ ቸሩ ሓያሉ እግዚኣብሄር፣ስለ’ታ ንፅህት፣ብፅዕት እመ ብርሃን፣ገንዘቦም ባዕላ ተሰስኖ 

ጎይታይ፣ኣይሕለፉኒ፣ስለ… 

ካሳ ደበስ፣-ይርዳእኻ እኮ ኢለ ኣታ ሓወይ…? 

ለማኒ፣-ስለ ሊቀመላእኽት ሚካኤል፣ስለ ፃድቃናቱ… 

ካሳ ደበስ፣-ዋእ! ኣታ ኣይትሰምዕይ ዲኻ?! ይርዳእኻ እንታይ ማለት ድዩ?! ኪድ ዘወር በል 

ኣይትጨቕጭቐና ህዚ… /ንበይኖም እናተዛረቡ/ እንታይ ዘይሰምዕ ፍጥረት ኣግነና በይዛኹም…!! 

እቲ ለማኒ ተግሳፆም ተሰሚዑዎ ክኸይድ ክብል፣ 

ካሳ ደበስ፣-ናዓ’ማ ናዓ… 

ለማኒ፣- ኣቤት ተመሊሰ ጎይታይ!! 

ካሳ ደበስ፣-እቲ ኣብ ታሕታይ ኣብ’ቲ ዒላላ ዝበሃል ቦታ ዘሎ ገዛና ትፈልጦ’ዶ ኾንካይ? 

ለማኒ፣-/ብታሕጓስ ገፁ ፀሓይ መሲሉ/ እንታማ ኣግንዩኒ…ጎይትነቶም’ዶ ጠፊኡኒ ኾይኑ…ካሊእ 

ሃፍተ ገነትስ መድሃኔ ኣለም’ዶ ዝሃበ ከሊኡዎም’ዩ… 

ካሳ ደበስ፣-/ብቑጥዐ/ በል ዳኣ ዝተብሃልካዮ መልስ እቲ ኣቡኡ ዘሎ ገዛይ ትፈልጦ’ዶ? ኣሕፂርካ 

መልስ? 

ለማኒ፣-/ብትሕትና/ እወ!! 

ካሳ ደበስ፣- እምበኣይ ኣብኡ’ለ ይርዳእኻ!! 

ብምባል ሕርቃኖም ኣራገፍሉ ይበሃል፡፡ 
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/// 

ሕልሚ 

ሓደ መንእሰይ መፍርሒ ሕልሚ ይሓልም እሞ፣ሕማቕ ሕልሚ ክፍታሕ እንከሎ ግን ትርጉሙ 

ብግልባጡ ፅቡቕ እዩ ይሰምዕ፡፡ እዚ ሒዙ ከጣልል ‘ካሳ ደበስ ዝተመሰለሎም ፈታሒ ሕልሚ እዩ’ 

ሰሚዑ ገስጊሱ ናብ ገዝኦም ይኸዶም፣ 

ካሳ ደበስ፣- ብጓሓቱ ብሰላም መፂኻ? 

ሓላሚ፣-ብሰላም እየ ኣቦይ ካሳ!! 

ካሳ ደበስ፣-እንታማ ኣምፂኡካ? 

ሓላሚ፣-ሕልሚ ክፈትሑለይ… 

ካሳ ደበስ፣-ጨለ ግን ኣብ ጥራይ ከብድኻ’ኮ ሕልሚ ኣይፍታሕን፡፡ 

ሓላሚ፣-ንኺድ እምበኣይ፣ሓደ ሓደ እናበልና ክነዋግዖ… 

/ተበሃሂሎም ከይዶም ዝዕተር ዓቲሮም ወግዒ ይጅመር፡፡/ 

ካሳ ደበስ፣-በልስኪ እንታይ ሓለምካ ንገረኒ? 

ሓላሚ፣-ብሕልመይ ቀልቀል ከልምፅ ሓዲረ…. 

ካሳ ደበስ፣-/እናተፀየፉ/ ኣታ ስኻስ ግርፉጥ ኢኻ ኣይትሓድግይ፡፡ እንታይ ወሪዱካ’ታ!...ችላ ናይካ 

መስተ ምስታይስ ምቐረየኒ… 

በሉዎ ይበሃል!! 

/// 

ወግዕታት ካሳ ደበስ ብዙሕ እዩ፡፡ ካብቲ ብዙሕ ቆንጢርና ኢና ኣካፊልናኩም፡፡ እቲ ዝተረፈ ድማ 

ብጋዜጠኛ ዳደ ደስታ  ዝተፅሓፈ መፅሓፍ “ወግዕታት ካሳ ደበስ” ዓዲግኩም ክተንብብዎ ንዕድም፡፡  

 “መዓር’ኳ  እንተበዘሑስ ይመርር” ዝብል ብሂል ወለድና ዝክር እናበልና ብወግዕታት ዳጌትን 

ወዲፋንቴን ፅሑፍና ክንዛዝም፡፡ 

ሓናቒትካ ትኹን 
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ዳገት ብመምህርነት ኣብ ዝሰርሐሉ ሓደ ዓዲ ኣብ ቤት መግቢ እናፅሓፈ ይምገብ ነበረ፡፡ እዘን 
ምግቢ ዘሰርሓሉ ሰብኣይ ዘይብለን ስለ ዝነበራ ምስአን ክሓድርን ናይ ዝሓደረሉን ድማ ክኸፍለንን 
ብሚስጥር ይሰማምዑ፡፡ ልክዕ ከምቲ ናይ ቁርሲ ምሳሕን ድራርን ድማ ይፅሓፍ፡፡ ልቓሕ ምኳኑ 
እዩ ፡፡ ኣፀሓሕፍኡ ድማ ከም ዝስዕብ ነበረ ፡፡  
ቁርስ ምሳ እራት እም 
0.50 0.60 0.60 10.00 
0.35 0.50 0.75 10.00 
    
ደሓር ኣብ ምኸፋል እቲ ገነዘብ ናይ ምሕዳር ስለ ዘበዝሖ ‘’ ብምንታይ ከይረትዓኒ ኣይከፍለንን ‘’ 
ኢሉ ናይ ዘተረፈ ጥራሕ ከም ዝኸፈለን ሓበረለን ፡፡ ሰበይቲ ናብ ፍርዲ ሸንጎ ይኸሰኦ ፡፡ ንሱ 
ድማ ቀሪቡ ‘’ ቁርሲ፣ ምሳሕ ንድራርን በሊዐ እየ ከኸፈለን ፣ እንተ እቲ ብር 10 ዝተብሃለ ግና 
ኣበይ ዓዲ ዘሎ ምግቢ እዩ በዚ ሎሚ ክንድዚ ቅርሺ ዝወሃቦ ፣ እስኪ ይግረምኩም’’  በሎም እተን 
ሰበይቲ ‘’ ንስኻ ነዚኣ ኣይትፈልጣን? ኢለን በተደጋጋሚ ሓተተኦ ፡፡ ተውሳኸይ ኣይፈልጣን ‘’ 
ኢሉ ድማ መለሰ ፡፡ ‘’ በል ሓናቒትካ ትኹን ! ዝተረፈ ሃበኒ ኢለን ዝተረፈ ሒሳበን ጥራሕ 
ክወስዳ ገበረ ፡፡ 
 

/// 

 ኩላትና አሱራት  
ኣብ አዋን ደርጊ ዙርያ ከተማ ዓዲ-ግራት ንሓለዋ ተባሂሉ ድፋዕ ጎዳጉዲ ይኩዓትን ሰብ ብሰዓት 
ሕላፍ ከይንቀሳቐስን ይግደድ ነበረ፡፡ ወዲ ፋንቴ ግና ከም ልቡ ይንቀሳቐስ፡፡ ሮንዲ ዝዞሩ በቲ 
ናይ’ቲ እዋን ኣገላልፃ  ‘ጥበቃ’ ዝበሃሉ ጉጅለ ‘’ ወዲ ፋንቴ ! ገዛኻ ዘይትኣቱ?’’ እንትብልዎ  
ወዲ ፋንቴ ድማ ‘’ እንታይ ከይኸውን እየ ?’’ ብምባል ሓተቶም ፡፡ ‘’ ትእሰር !’’ በሎ ሓደ 
ካብኣቶም ፡፡ ንሱ ድማ ትቕብል ኣቢሉ ‘’ ወዮ ንስኻትኩምስ ፍቱሓት í’’ ብምባል ባጭዩሎም 
ሓለፈ ፡፡  
 
ትግራይና እዞም ዝተጠቐሱን ዘይተጠቐሱን ብቅኔኣዊ ወግዖም ኣፍ ዘየኽድኑ ወግዐኛታት እውን 
ትልል፡፡ ናይ’ዞም ክኢላታት ወግዒ  ወዮ ብስርዓት ዘይተሰነደን ዝበዝሕ ብኣፍ ጥራሕ ካብ ሓደ 
ናብ’ቲ ካሊእ /ካብ ሓንቲኣ ናብ ካልአይቲ/ ዝሰጋገር፣ እንተተሰነደ እውን ብትግርኛ ጥራሕ ዳኣ 
ዝፍለጥ ኮይኑ እምበር ናብ ካልኦት ቋንቋታት ናይ ምትርጓም ዕድል እንተዝገጥሞስ ልዕሊ ቀልዲ 
ጋብሮቫውያን ኣየስሕቕን’ዶ ትብሉ? ሕጉስን ቀዳዊናን ዓመት ይግበረልና፡፡ 

//// 
 

ፍሉይ ክብርን ምስጋናን  

ነዚ ወግዓዊ ፅሑፍ ንምጥንኻር ከም ቀንዲ ፍልፍል ዝኾኑኒ 

 ንኣሰናዳእቲ መፅሄት በዓል መስቀል ዓዲግራት 2003 ዓ.ም 

 ወግዕታት ካሳ ደበስ-----ንጋዜጠኛ ዳደ ደስታ 

 ኦኬ ቀልድታት ትግርኛ----ንደራሲ ግደይ ብርሃኑ 

 ሰሓቕ------ንደራሲ ይብራህ ካሳ 
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ዓብዪ ክብርን ምስጋና ይብፃሓዮም፡፡ 

 

 

 

 


