
“ሃዘኑ የዓለም ነው” 
 

በእርግጥ፤ የክቡር ጠቅላይ ሚንስተር አቶ መለስ ዜናዊ ከዚህ ዓለም ህይወት በኣጭር መቀጨት መስማት እጅግ በጣም ኣሳዛኝ ዜና ነበር። ይህን 
ያህል ታላቅና ኣስተዋኝ መሪ ማጣት ለኢትዮጵያ ህዝብ በጣም ኣስደንጋጭና ኣስጨናቂ መሆኑን በጉሉህ ዓለም የመሰከረለት ሃዘን ኣድርጎታል። 
ከወጣት ዕድሜ እስከ እለተ እረፍታቸው ለኢትዮጵያ ህዝብና ኣድነት፣ በእኩልነት እንድያድግ ያደረጉት ወደር የሌለው ጥረት መመዘኛው 
በሃገሪቱና በህዝቡ እድገት ኣስመስክርዋል። ይህም፣ በጎና ቅን ኣስተሳሰብ፣ ለኢትዮጵያውን ብቻ ሳይሆን ለሁሉም ኣፍሪቃዊ ኣህጉር ህዝብ 
እንዲኮራበት ኣድርጎታል። ኣፍሪቃውያን የኛ ነው፣ የጥረታችንና የትግላችን ውጤት ያፈራው እድገት በመሆኑ በጣም ኣኩሩቶናል። በዓለም 
ደረጃም ኢትዮጵያ ከቀድሞው ይምትታወቅበት ኣሳዛኝ መጠርያና መለያ የነበረው የድህነት ቀንበር ሰብራ፣ በኣዲስ መንፈስና የብልጽግና ጎዳና 
እንድትጋዝ ክቡር ጠቅላይ ሚንስተሩ የተጫወቱት ተራና ሚና ቀላል ኣልነበረም። 
 
ይህም ስንል በጉዞው ላይ ፈጽሞ መሰናክል ኣልነበረም ወይም የለም ለማለት ኣይደለም። በሚሰራ ኣከባቢ መሰናክልና፣ ገንቢ የሆኑ ነቀፌታ 
የማይለዩ የትግል ባልደረባዎች ስለሆኑ ኣንዳንድ መታረም ሆነ ማስወገድ የሚቻሉ ስህተቶችና ጉድለቶች መፈጸማቸው ባህራዊና ከጊዜና ሁኔታ 
ጋር በተፈጠረው ኣለመረጋጋት እንጂ ሁሉም ሆነ ተብሎ የተፈጸመ ነው ብየ የማስቀምጠው ውሳኔ ኣይደለም። ያም የተፈጸመው ስህተቶች 
በተሎ እንዲታረምና ጥሩ መንፈስ የመተማመን፣ የመረጋጋትት እንዲፈጠር ክቡር ጠቅላይ ሚንስተሩ አቶ መለስ ዜናዊ የነበራቸው ኣስተዋጽኦ 
በጣም ከፍ የለ ነበር። እኔ ይህን ስል እንደ አንድ ኤርትራዊ ዜጋ ብቻ ሳይሆን በሞላው ኤርትራዊ ዜጋ በኣገሩ ሰላምና ፍትሕ ጨልሞበት ለጊዛዊ 
ጥገኝነት በተደረገለት ስምም ነው ይህን የሃዘን ስሜቴን መግለጽ ይምፈልገው። 
 
በዚህ ኣጋጣሚ ለሞላው የኢትዮጵያ ህዝብ ጥልቅ የሆነ ሃዘን እንደናንተው እንደተሰማንና፤ እኛም ኤርትራውያን በሰላምና ፍቅር የምናምን፣ 
ኣኳያ የለለው ሃዘናችንን ለመግለጽ እንፈልጋለን። እዲሁም ክቡር ጠቅላይ ሚንስተሩ አቶ መልስ ዜናውን የሰላም እረፍት እየተመኘንላቸው፤ 
ህዝባቸውና ኣገሪቱ እንዲጽናና ከፍ ያለ ተስፋችን ከምኞት ጋር እንገልጻለን።  
 
ለክቡር ጠቅላይ ሚንስትሩ አቶ መለስ ዜናዊና ለሞላው የኢትዮጵያ ህዝብ የሃዘን መግለጫየን በዚች ኣጭር ግጥም ለማታወስ የጫርኳትን፣ 
ለመተሰብያ በስሜና በሰላም ናፈቂው የኤርትራ ህዝብ ኣቀርባታለሁ። 
 

ለልብ ኣስደንጋጭ - ለጀሮ እንግዳ 
መጥፎ ዜና ሰማን - ሆነብን ድቡዳ 
በስሜት ድንጋጤ - የውስጡ የጋዳ 
ኣገር ሁሉ ቆመ - ወጥቶ ከበረንዳ 
ለማመን ኣቅቶት - በሃዘን የተጎዳ 

ታላቅ ሰው ሞቶባት - ኢትዮጵያን የሚረዳ 
ህጻን ኣዛውንቱ - በእረሮ እስኪ ፈነዳ። 

 
ከኢትዮጵያ አልፎ - ሃዘኑ በረታ 
ኣፍሪቃን ኣናጋ - ነጋሪት ተመታ 

ታላቅ ሰው ዐረፈ - የጭቁኖች መከታ 
ለእድገት ተጣባቂ - ያለ ዕረፍት እፎይታ 
ኣፍሪቃን ኣነቃቅቶ - ጥሎባት ውለታ 

እራስዋን እንድትችል - አስቦ ጥዋት ማታ 
ቀስ ብሎ ሸሎከ - ጀግናው በዝምታ። 

 
 
 

ለህዝቡ እኩልነት - ለሃገሩ ልማት 
ደከመኝ ሳይል - የለፋ በህይወት 
የታጋይ ታጋይ - የሰራ ያለእረፍት 

እንዴት እንደ ዋዛ - ኣስቻለው መሰናበት 
እንዴት ነው መጨከን? 
እንዴትስ ነው መቁረጥ? 

ሰላም እድገት ቀይሶ - ብቻህን መሸምጠጥ!!! 
እንዴትስ ይታመን - እንዴትስ ይጨበጥ!!! 
ጀግናው መለስ ሲሄድ - እንደ ዋዛ ቀልድ 

መሰረት ጥሎ - የብልጽግና መንገድ 
ሃዘኑ የዓለም ነው - ብንጠላም ብንወድ። 

 
እስኪ ተናገሩ - ጭቁኖች ኣድምጡ 
እስኪ ተናገሩ - ምሁራን ኣድምጡ 



እስኪ ተናገሩ - ገበሬዎች ኣድምጡ 
እስኪ ተናገሩ - ወዛደሮች ኣድምጡ 

እስኪ ተናገሩ - ላብ ኣደሮች ኣድምጡ 
እስኪ ተናገሩ - መከላከያዎች ኣድምጡ 
እስኪ ተናገሩ - ኣርቲስቶች ኣድምጡ 

እስኪ በወል - ኢትዮጵያውያን ኣድምጡ 
የማይቀለበስ ታሪክ - ገሃዱን (ርእዩን) ጨብጡ 

መሃንዲሱ መለስ - መርተውትም ቢመጡ 
ከምስጋና በቀር - ምን ይዘው ኣመለጡ 

እናንተም ግብራቸውን - መከተል ምረጡ። 
 

ኢትዮጵያን ከመራራ - ድህነት ችግር 
ከስደት ከረሃብ - ከድንቁርና ማህደር 

ከጦርነት እልቂት - ከነገር ሽብር 
ሰላም የመረጡ - ለህዝብ ለሃገር 

የመሪዎች መሪ - በኣስተሳሰብ ትኩር 
በኣጭር ጊዜ ነበር - የሰሩት ተኣምር 

ህዝቡን ኣነቃቅተው - መርተው በተግባር 
ኢትዮጵያን ኣስተዋወቍዋት - እንደ ኣዲስ ፍጡር 

የብልጽግና ማህጸንዋን - የዜጎችዋን ፍቅር 
በልማት ኣዝመራ - በሰላም ድንበር 

ዓለምን ጋብዘዋት - እንድትሆን ምስክር 
ድህነት ሊያበቃ - ከኢትዮጵያ ምድር 

ድልድዩን ኣነጹ - ከጨለማ የሚያሸጋግር። 
 

በይ እንግዲህ ኢትዮጵያ - ሃዘንሽ ኣይበርታ 
መሰረት ተጥልዋል - ለልማት ግንባታ 

ለታሪክ ምስክር - አለብሽ ውለታ 
የጀግናውን ልጅሽ - ምኞትና ደስታ 

በተግባር ሲታይ ነው - የቀየሱት ካርታ 
ለህዝብ ብልጽግና - ለሰላም እፎይታ 
ይረባረብ እጅሽ - ከጥዋት እስከ ማታ 

ህያው ሆነው እንዲኖሩ… 
እንዳይሸበር የጀግናው መቃብሩ… 
እንዳይፈርድሽ ሃውልት ምስክሩ… 

ጀግኖች ከማህጸንሽ እንዲወለዱ እንዲፋሩ… 
ኢትዮጵያ ጠቢቂ - ኣደራሽን በክብሩ። 

 
 

ሰለሞን ብርሃነ ሠንጋል 
“ሕልና - ነሐሴ 22, 2012” 

 
ብርታትና ጽናት፣ ለሰላም ወዳጆችና ኣክባሪዎች፤ 
ፍቅርና መተባበር፣ ለኢትዮጵያውያንና ኤርትርራውያን 
ዘላቂ ጉዞ እንዲሆን እንመኛለን። 
 


