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ብስራት ጦፎኛ 

  

ዑደት ክነካይድ ህንፀት ሓዱሽ ዓዲ፣ 

ጉዕዞ ቀትርን ለይትን ኣስሊጥና መንገዲ፣ 

ሃይሃይታ ስርሑ ብላዕሉ ብታሕቱ፣ 

ሓንጎፋይ ኢሉና ስሉፍ ሰራዊቱ። 

ወዝቢ ናብ ጓጉኡ ኣዒንተይ ተኺለ፣ 

ኣንጉዕ ዓይነ ብርኩ ሸዊቱ ኣስተውዒለ… 

“ካብ ስሜን ዝገሽና ሃወፅቲ መፂእና፣  

ሃለዋትካ ናትና ብስራት ትብለና።“ 

ምስበልኩዎ ጋሻ ከብፅሕ ሰላምታ፣ 

ብሓሳብ ወኪለ ትግራይ ብምልእታ፣ 

ህያብ ተቐቢሉ ወዛም ገፁ ኣብሪሁ፣ 

ድማር ኢትዮጵያ ንቡር ባህሊ ኣፅኒሑ… 

ንበር ክበር ኢሉ ምቁር ወግዒ ኣምሪሑ… 

 “ከመይ ኣላ ትግራይ እስኪ ድሃይ ሃባ? 

ቃል ኣብ ተግባር እቲ ጅግና ህዝባ? 

ኣዕፅምቲ ስዉኣት ብክብሪ ዝፀረ፣ 

ብዛዕባ መሬታ እንታይ ኣምፂእኻ ወረ?” 

ኢሉ ሓቲቱኒ ኣባይ ዝና ደልዩ፣ 

ክብሪ እቶም ስውኣት ክፈልጥ መምዩ። 

ብወገን ጦፎኛ… 

“መሬት ትግራይ ድኣ ሕድሪ ዝኸበዶ፣ 

መስርዕ ኣጨቢጡ ሓደሽቲ ወለዶ፣ 

ግንባራት ነፂሩ ኣምሪሑ ቀላሲ፣ 

ሕሪካ ገጢሙ ምስ ድኽነት ቃልሲ፣ 

ሓመድ ማይ ዓቂቡ ፈልሲ እናተኸለ፣ 
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ምድሪ ነትዒ ሒዛ ንመስኖ ሓኸለ፣ 

ማዕኸን ሓረስታይና ብፍርያት ሃርዩ፣ 

ትምህርቲ፣ ጥዕና ክሳብ ቁሸት ኣትዩ፣ 

መሰረተ ልምዓት ክባፃሕ ንኹሉ፣ 

ፍትሓዊ ክፍፍል ክዝርጋሕ ጀሚሩ፣ 

ክንክን ሰሊሑ ሓለዋ ተፈጥሮ፣ 

ቆፃል ክትሽለም ትግራይ ሓራስ ዋዕሮ። 

‘ርእሲ ሩባታት ማይ ኣባይ ክንግድቦ፣ 

ኣሰር መራሒና ብልቢ ንስዓቦ…’ 

ምስተብሃለ ከዓ ማዓንጥኡ ኣስጢሙ፣ 

ይረማረም ኣሎ ውራይካ ዓሚሙ።” 

እቲ ጭብጢ መዚዘ ክዉን ኣውጊዐዮ፣ 

ኣባይ እንትፍሳህ ብዓይነይ ርእየዮ። 

“ለከስ ኣባይ ማለት ዝእምት ነብዪ፣ 

ቦቕባቕ ከም ወላዲት ንሰቡ ሓላዪ፣  

ንብዓት ናይ ዘበናት ቁዛመ ረጊሑ፣ 

ፅጋብ ዓንጊሉና ብታሕጓስ ኣምሲሑ። 

ኣባይ ማለት ሩባ ወልተም ዓምዲ ሃገር፣ 

ኣባይ ማለት ድሕሮ ኣብ ፀገምካ  ማእገር፣ 

ሕድያት ልምዓት ፀፍሒ እንዳስትሪ፣ 

ተኽሊ ዝንተኣለም ዓንቢቡ ዝፈሪ፣ 

ኣባይ ማለት ህዝቢ ሃገራት ዘርዊ፣ 

ነዊሕ ተጓዒዙ ከባቢ ዘሕዊ፣ 

ኣባይ ማለት ርእሲ ዘይነፅፍ ሃፍቱ፣ 

ህዳሰ ዘድምቕ ሚልዮናት ኣኽቲቱ።  

ጉባ፣ ሲርባ ኣባይ መተከል ነቊጡ፣ 

ዘይልገም ሸሻዪ ብስልቲ ገቢጡ።  
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ኣባይ… ኣባይ… ኣባይ…” 

ኢለ እንተውግዕ ብሓሳብ ንበይነይ፣ 

ድምፁ መሊሱኒ ኲር ምስበሉ ኣእዛነይ፣ 

ኣባይ ምልኣት ዓውዲ ተኪዙ ፀኒሑ፣ 

ዋሕትኡ ኣኽመስሚሱ መስተፋቅር ዶግሑ… 

“ጦፎኛ ካብ ኮንካ ትውክል ንህዝቢ፣ 

ብስራት ተማላእ ስምዐኒ ብልቢ፣ 

ሃየ ከይትሓዝኑ ፀፅኑዕ ርገፁ፣ 

ክሰምር እዩ ትንቢት ከይትደናገፁ፣ 

ብውሽጢ ብደገ ፈተና በዚሑ፣ 

ሓዞ ከይትሰዶ ንፋስ ኣይትፍርሑ፣ 

ሽኻል ቃልሲ ኣስጥሙ ከም ኣናህብ ትግሁ፣  

መስመር እዩ ዘፅርዮ ብከይዲ ገሪሑ። 

እምቢ ንድኽነት ወነኹም ከይበሊ፣ 

ፀገም ከይከብሰኩም ብልሑ ከም ትማሊ፣ 

ቅያ እቶም ጀጋኑ ኣሰር ዝቀደሙ፣ 

ብደም ዝተፅሓፈ ከይሃስስ ቀለሙ፣ 

ራእይ በሊሕ ጅግና ሓለፋ ዘለዎ፣ 

‘ወፍሪ መለስ ንልምዓት’  ብኒሕ ዛዝምዎ። 

እንተ ብወገነይ ንዋይ ከርሲ ኣለኒ፣ 

ምስ ሱዳን ምስ ግብፂ ብማዕረ ዘሳኒ።” 

ብፍቕሪ ብናፍቕ ኣዳቒቕና ወግዒ፣ 

ሓኾም ምስ ኣበልና ሓዱሽ እኽሊ ቀውዒ፣ 

ደረቱ ነፊሑ… 

ብወርዲ ብዕሙቀት ቁልቁል እናጋለበ ፣ 

ቀያሕታይ ክዳኑ መልእኽቲ እናዝነበ፣ 

መርዕኡ ክቀርብ እናተሸባሸበ፣ 
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ረዚን ኣፂሩኒ ኣጥዒሙ ልሳኑ፣ 

ዳግም ክነሐድስ ቃሉ ቃለና ኮይኑ፣ 

ኣብ ወፍሩ ክንምርሽ ውጡን ክንኽምብቶ፣ 

ኣባይ ሕድሪ ኢሉኒ ይብፃሕኩም ልእኽቶ። 

እሞ… እሞ! ኣንቱም ፃዕራማት ምዕባለ ህልክኹም፣ 

ይትረፍ ‘ዶ ድኽነት ኲናት ዘይትሕገኩም፣ 

ኢደይ ኢድካ ነስጥም ሕድሪ ተቐበሉ፣ 

ኣብ ግድብ ህዳሰ ከም ንህቢ ዕሰሉ። 

 

ብኣብርሃ ታደሰ በርሀ    

27 ግንቦት/2005 ዓ.ም 

 

 

 

 

 


