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ይድረስ  ስለግብፃውያን ወንድሞቻችን (ክፍል አራት)  
 

        
ኢዛና ዘመንፈስ 07/0/7/2013           
 
 
የተወደዳችሁ አንባቢያን በቅድሚያ የአክብሮት ሰላምታዬ በያላችሁበት እንዳላችሁ 

ይደርሳችሁ ዘንድእነሆ ከመቀመጫዬ ብድግ ብዬ ነው የማቀርብላችሁ …! በተረፈ ግን 

ይህን ´ይድረስ ለግብፃውያን ወንድሞቻችን ´ በሚል ርዕስ የማስነብባችሁን ተከታታይ ፅሁፍ 

በዚህ መልኩ ለማቅረብ የፈለግኩት ቀጥሎ በምገልፅላችሁ ከዓባይ ወንዝ ጋር የተያያዙ 

የኢትዮ-ግብፅ ወቅታዊና ነባራዊ እውነታዎች መክንያት ነው። 

 

አንደኛ፣ ሀገራችን ኢትዮጵያ 85 ከመቶውን የውሃ ድርሻ በምታዋጣበት ዓባይ ተፋሰስ፣ 

በእስከዛሬው ታሪኳ ቅንጣት ያህል ኢኮኖሚያዊ ጥቅም እንዳታገኝ ተደርጋ የመቆየቷን ኢ- 

ፍትሐዊነት እንደዜጋ አምርሬ የምቃወመው ስለመሆኔ፣ በተለይም ለግብፅ ህዝብ ሃሳቤን 

ለመግለፅ መሞከር ሲሆን፣ እንዲሁም ደግሞ ግንባታው ከተጀመረ ከ2 ዓመታት በላይ 

ባስቆጠረው ታላቁ የህዳሴ ሃይል ማመንጫ ግድባችን ዙሪያ፣ ግብፃውያን ፖለቲከኞች፤ 

አሁንም ጉዳዩን እንደ አዲስ እያነሱ፤ ለየራሳቸው የፖለቲካ ፍጆታ ያመቻል የሚሉትን 

እጅግ የተንሸዋረረ ትርጉም ከመስጠት እንዳልተቆጠቡ እያየን፣ እኛ እጃችንን አጣጥፈን 

መቀመጥ አይኖርብንም የሚል ፅኑ እምነት ስላለኝና በማወቅም ይሁን ባለማወቅ፣ የታችኞቹ 

የዓባይ ልጆች ለከፈቱብን የቃላት፣ ጦርነት የበኩሌን ቀና ምላሽ መስጠት ነው። 

 

እንግዲያውስ ባለፈው ክፍል -ሶስት ፅሁፌ ማጠቃለያ ላይ በጨረፍታ ስለአነሳሁላችሁ 

የኢትዮጵያውያን ህዝቦች አዲስ የታሪክ ምዕራፍ መከፈትና ታላቁ የህዳሴ ግድባችንም፤ 

የዚሁ ሀገራዊ የለውጥ ጉዞ ድምር ውጤት ከሆኑት የመሰረተ ልማት ግዙፍ ፕሮጀክቶች 

መካከል አንዱ እንጂ እኛም ልክ እንደግብፅ ፖለቲከኞች ሁሉ፣ የዓባይ ወንዝን ውሃ ለተለየ 

ቡድናዊ አጀንዳ ማስፈፀሚያነት ልናውለው ስለፈለግን እንዳልሆነ፣ ለአንባብያን የተሟላ 

ግንዛቤ በማስጨበጭ ረገድ ካቆምኩበት ቀጥያለሁ - ዛሬም  

 

እውነት ለመናገር እኛ ኢትዮጵያውያን፣ ተደጋግሞ ከሚነገርለት ብዝሃነታችን አኳያ፣ 

በመካከላችን ጎላ ብለው የሚስተዋሉ የአመለካከት ልዩነቶች መኖራቸውን መካድ 

አይቻልም። ከሰማንያ በላይ የየራሳችን ቋንቋና ባህል ያለን የብሔር ብሔራሰብ ህዝቦች 
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ከመሆናችን ጋር በተያያዘ ታሪካዊና ነባራዊ ምክንያት የተፈጠሩ ልዩነቶች መኖራቸው 

የማይስተባበል እውነታ የመሆኑን ያህል ግን፣ ኢትዮጵያውያንን እንደየአንድ ነፃነቷን ጠብቃ 

የቆየች ጥንታዊት ሀገር ህብረተሰብ የሚገልፀን የጋራ ማንነታችን በእጅጉ ሚዛን 

እንደሚደፋም ደፍሮ መናገር ይቻላል። 

 

|ነብር ዥንጉርጉርነቱን፣ ኢትዮጵያዊ - ኢትዮጵያውነቱን ሊቀይር ይችላልን ?´ እንዲል 

ታላቁ መፀሐፍ፣ እኛ የዚች ቅድስት እናት ሀገር ህዝቦች፣ ምንም እንኳን ከላይ 

እንደተጠቆመው ተፈጥሯዊው ብዝሃነታችን የሚገለፅባቸው፣ የማህበራዊ ህይወት 

ግንኙነታችን አንዳንድ ገፅታዎች፣ በመካከላቸን የጎላ ልዩነት ያለ ቢያስመስሉብንም፣ የጋራ 

ቤታችን የሆነችውን እምዬ ኢትዮጵያን የሚመለከት ሀገራዊ ጉዳይ ሲነሳ፣ በፍፁም 

የአንድነት መንፈስ ከመቆም የሚያግደን ምክንያት እንደማይኖር፣ በእስከ ዛሬው የውጣ 

ውረድ ታሪካችን ተደጋግሞ የተረጋገጠ ሀቅ ነው። 

 

በዚህ ረገድ እኛ ኢትዮጵያውያን ከጥንት እስከ ዛሬ የምንታወቅበት ባህል ያዳበረን ህዝቦች፣ 

ስለመሆናችን የሚጠራጠር አንባቢ ካለ ደግሞ፣ ለመላው የዓለም ጥቁር ህዝቦች ጭምር 

የማይገሰስ ነፃነት ያጎናፀፈ አዲስ የታሪክ ምዕራፍ እንደከፈተ ከተመሰከረለትና በተለይም፤ 

የአውሮፓ ቅኝ ገዥዎች፣ አፍሪካውያን ላይ ጭነውት የቆዩትን የባርነት ቀንበር 

ለማንኮታኮት ያስቻለ የድል አድራጊነት ፋና የወጋ መሆኑን በተመለከተ እጅግ በርካታ 

የዘመናችን ምሁራንና የታሪክ ተመራማሪዎች በፃፉዋቸው ጥናታዊ ድርሳናት፣ 

እማኝነታቸውን ከሰጡበት ከታላቁ የዓድዋ ጦርነት ጀምሮ፣ እስከ የቅርብ ጊዜው የኤርትራ 

መንግስት  ድንገተኛ ወረራ ድረስ፣ ልበኩሩዎቹ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ከፍፁም 

የሀገር ፍቅር ስሜት በመነጨ አንድነት|ሆ!´ ብለው እየተነሱ፣ የደምና የአጥንት  

መስዋዕትነት ከፍለው ሉዓላዊ ዳር ድንበራቸውን ያስከበሩበትን የድል ገድል አኩሪ ባህል 

ላስታውሰው እገደዳለሁ። 

 

እንዲያውም ኢትዮጵያውያን ህዝቦች የጋራ ቤታችን በምንላት እናት ሀገር ላይ፣ 

ከየትኛውም አቅጣጫ የሚቃጣን ወረራ፣ ለመቀልበስና ድንበር ጥሶ የሚመጣን ዕብሪተኛ 

የውጭ ጠላት፣ ልክ እንደ ዓድዋው ሁሉ፣ አሳፍረን ለመመለስ | ሆ!´ ብለን የምንነሳውን 

ያህል፣ ለሀገራዊ የልማት አጀንዳም ተመሳሳይ ቁርጠኝነት ብናሳይና በፍፁም የአንድነት 

መንፈስ እጅ ለእጅ ተያይዘን የመቆም ባህል ብናዳብር ኖሮ፣ ለተመፅዋችነት የዳረገንን 

ኢኮኖሚያዊ ድህነትን እንደዚህ ስርሳይሰድ መግታት ይቻል እንደነበር ነው አንዳንድ 

ወገኖች አዘውትረው ሲናገሩ የሚደመጡት። 
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በእርግጥም ደግሞ ኢትዮጵያውያን እንደህብረተሰብ ባለፈው ታሪካችን የመጣንበትን ውጣ 

ውረድ የበዛበት ረዥም መንገድና ከመውደቅ መነሳቱ የአብሮነት ጉዞ ያካበትነው የጋራ 

ማንነታችን፣ ከስሜታዊነት በፀዳ መልኩ ሲጤን፣ ቅድስቲቱ እናት ሀገር ታፍራና ተከብራ 

እንድትኖር ማድረግ የቻልንበትን የጦር ሜዳ ወኔና ጀግንነት ለፀረ ድህነት ትግል ማዋል 

አቅቶት እንደቆየ ያመለክታል። 

 

አሁን ግን በዚህ ረገድ ኢትዮጵያ ውስጥ መሰረታዊ የሚባል የአስተሳሰብ ለውጥ እያመጣ 

ያለ፣ ሀገር አቀፋዊ የህዳሴ መንፈስ በመስፈን ላይ ስለመሆኑ ደፍሮ መናገር ይቻላል። 

 

|ይድረስ´ ለግብፃውያን ወንድሞቻችን´ በሚል ርዕስ ይህን ምክር አዘል ተከታታይ ፅሁፍ 

ወደ እናንተ እንድልክ ምክንያት የሆነኝ፣ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ሃይል ማመንጫ ግድብ፣ 

በዓባይ ወንዝ ላይ እንደሚገነባ መንግስታችን በይፋ ካበሰረበት መጋቢት 2003 ዓ/ም 

ጀምሮ፣ በመላው ኢትዮጵያውያን የብሔር ብሔረሰብ ህዝቦች ዘንድ፣ የተፈጠረውን ሀገር 

አቀፋዊ ለልማት የመነሳሳት መንፈስና እጅግ በጣም በጎላ መልኩ የተስተዋለው ቁርጠኝነት 

ደግሞ የቅርብም የሩቅም ታዛቢ ጭምር በፍፁም አድናቆት እንዲመለከተው ያስገደደ አዲስ 

ክስተት ነበር። 

 

እውነቱን ለመናገር ያውም ይህን ያህል ግዙፍ የኤሌክትሪክ ሃይል ማመንጫ ግድብ በዓባይ 

ወንዝ ላይ እንደሚገነባ፣ በቀድሞው የኢ.ፌዲ.ሪ ጠ/ሚ/ር በአቶ መለስ ዜናዊ ድንገት 

የመነገሩ ጉዳይ ፣ እኔን ራሴን ያስደነገጠና እውነት መሆኑን አምኖ መቀበል እንዲያዳግተን 

ያደረገ |ሰበር ዜና´ ዓይነት እንደነበር ትዝ ይለኛል። 

 

ምናልባት በወቅቱ የታላቁ ፕሮጀክት ፍፁም ያልተጠበቀ ዜና ሲሰማ፣ አብዛኛው 

ኢትዮጵያዊ ዜጋ ላይ የፈጠረው ስሜት ከኔ የተለየ እንዳልሆነ እገምታለሁ። ምክንያታችን 

ግን |ወተት ጥቁር ነው´ ለማለት የሚቃጣቸው ፅንፈኛ የተቃዋሚ ፓርቲ ፖለቲከኞችና 

ጥቂት ደጋፊዎቻቸው |ኢ.ህ.አ.ዲ.ግ´ መራሹ መንግስት ለስልጣን የዕድሜ ማራዘሚያ 

ሊያደርገው እየሞከረ ነው ዓባይን´ እያሉ የሚያናፍሱትን ከፍፁም ጭፍን የጥላቻ ስሜት 

የመነጨ ውግዘት ስለምንጋራ አይደለም።  

 

ይልቁንስ የዓለማችን ረዥሙ ድንበር ተሻጋሪ ወንዝ መሆኑ የሚነገርለት፣ ይህ ከእኛው 

ደጃፍ እየተነሳ ክረምት ከበጋ ቁልቁል ሲፈስ ብቻ የምናውቀው የጥቁር ዓባይ ወንዝ ወሃ፣ 
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ለታችኞቹ ሀገራት፣ የህልውናቸው መሰረት የመሆኑን ያህል፣ ለኢትዮጵያና 

ለኢትዮጵያውያን ፈፅሞ የማይደፈር ውስብስብ ጉዳይ፣ ተደርጎ ይቆጠር ስለነበር እንጂ።  

 

በተለይ እናንተ ግብፃውያን |ግብፅ የናይል ወንዝ ስጦታ ወይም ገፀ በረከት ናት´ የሚል ፅኑ 

እምነት እንዳላችሁና ከዚሁ አጉል ብልጣብልጥነት በመነጨ የማን አለብኝነት 

አስተሳሰብም፣ የዓባይን ውሃ እስከ ወዲያኛው በብቸኝነት ለመቆጣጠር፣ መሪዎቻችሁ 

የማይፈነቅሉት የክፋት ድንጋይና የማይቆፍሩት የተንኮል ጉድጓድ አንደማይኖር፣ ድፍን 

ዓለም በስፋት ሲያወራው የኖረ ጉዳይ እንደመሆኑ መጠን፣ ኢትዮጰያ አሁን በምትገኝበት 

ኢኮኖሚያዊ አቋም የጥቁር ዓባይን ወንዝ ስለመገደብ ማሰብ ሰማይን በእጅ ጥፍር 

ለመቧጠጥ ሽቅብ የመንጠራራት ያህል፣ ከንቱ ልፋት ተደርጎ ይቆጠር ስለነበር ነው ታላቁ 

የህዳሴ ሃይል ማመንጫ ግድብ እንደሚገነባ ያበሰረውን ዜና በሀገሬ ቴሌቪዥን እንደሰማሁ፣ 

ነገሩን አምኖ ለመቀበልም ሆነ ላለመቀበል፣ በሚያዳግት ስሜት እመለከተው ዘንድ 

መገደዴ። 

 

|እውነትና ንጋት እያደር ይጠራል´ እንዲሉ ግን፣ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ 

የመገንባቱ ጉዳይ፣ በእርግጥም የሆደ ሰፊ እናት ሀገሬን ዘመናት ያስቆጠረ የፍትሐዊነት 

ጥያቄ ለመመለስ ባለመ የመንግስታችን እጅግ በሳል አመራር፣ ብዙ ተደክሞበትና ታቅዶ 

የተደረገና ከየካቲት እስከ ግንቦት፣ ከግንቦት እስከ መጋቢት. . . የዕልፍ አዕላፍ ሰማዕታትን 

ክቡር ህይወት እያስከፈለ በድል ጎዳና የተጓዘው ህዝባዊ ትግል ድምር ውጤት ስለመሆኑ 

ለመረዳት ጊዜ አልፈጀብኝም። 

 

በዚያ ላይ ደግሞ ታላቁ የኢትዮጵያውያን ህዝቦች የህዳሴ ጉዞ ቀያሽ/መሃንዲስ) ጠ/ሚ/ር 

መለስ ዜናዊ /አፈሩን ገለባ ያድርግላቸውና ) ለግድቡ ግንባታ የመሰረት ድንጋይ 

ሲያስቀምጡ፣ አንደተለመደው በርቱዕ አንደበታቸው ያስተላለፉት ጥልቅ ቁምነገር ያዘለ 

መልዕክት፣ እንኳንስ አንዲህ እንደኔ የጥቁር ዓባይ ወንዝ የውሃ ክፍፍል ኢ.ፍትሐዊነትን 

ያንሰራፋ የመሆኑ ጉዳይ፣ ከጅልነት እስከ ዕውቀት ሆድ ሆዱን ሲበላው፣ ከአያት ቅድም 

አያቶቹ ጀምሮ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ ተወራራሽ የቁጭት ስሜት ክፉኛ ሲያንገበግበው 

ለኖረ የዚች ድሀ ዜጋ፣ የማንኛውንም ሰብዓዊ ፍጡር ልብ የሚነካና ህሊናን የሚፈታተን 

እንደነበር አይዘነጋም። 

 

ታላቁን የህዳሴ ሃይል ማመንጫ ግድብ ለመገንባት፣ የሚያስፈልገውን ጠቅላላ ወጭ ከገለፁ 

በሁዋላ እንዲህ ነበር ያሉት አቶ መለስ |. .  . ከድህነት አረንቋ ለመውጣት የሞት ሽረት 
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ትግል በማካሄድ ላይ የምትገኘው ሀገራችን ኢትዮጵያ፣ ይህን ግዙፍ ወጭ የሚጠይቅ የሃይል 

ማመንጫ ግደብ ለመገንባት የተነሳችው፣ከሌሎች ለጋሽ ሀገራት ምንም ዓይነት የፋይናንስ 

ድጋፍ ስለተደረገላት፣ ወይም ይደረግልኛል በሚል ተስፋ አይደለም። 

 

ምክንያቱም እኛ ሳንፈልግ ቀርተን ሳይሆን፣ ኢትዮጵያ በዓባይ ወንዝ ውሃ ላይ፣ 

ማንኛውንም ዓይነት ግንባታ ለማካሄድ የሚያስችላትን፣ ገንዘብ በዕርዳታ መልክም ሆነ 

በብድር፣ ከባለፀጋዎቹ ምዕራባውያን ሀገራት፣ ወይም ከዓለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋማት 

እንዳታገኝ የግብፅ መንግስት ሆን ብሎ የሚፈጥረው ዕንቅፋትና የኛ ዲፕሎማሲያዊ ጥረቶች 

ሁሉ ተቀባይነት እንዳይኖራቸው ለማሳደግ ሲሉ የሚያካሒዱት  ሰፊ እንቅስቃሴ፣ በቀላሉ 

የሚታለፍ ፈተና ባለመሆኑ ነው። 

 

ከዚህ ነባራዊ እውነታ አኳያ ያለን ብቸኛ አማራጭ ደግሞ፣ አንድም ልክ እንደ ከዚህ 

ቀደሙ አቅመ ቢስነታችንን አምነን ተቀብለን በድህነታችን እያዘንን መኖር . . . ወይም 

የማንንም የገንዘብ ድጋፍ ሳንጠብቅ በራሳችን አቅም ዓባይን መገደብ እንደምንችል፣ 

ለወዳጅም ለጠላትም በተግባር ማሳየት ነው። 

 

ስለዚህም የኛ ምርጫ አቅመ ቢስነታችንን አምኖ መቀበል ሳይሆን የኢትዮጵያ ህዝቦች እጅ 

ለእጅ ተያይዘን ከተነሳን የሚያቅተን ነገር እንደማይኖር ማስመስከር ነው የሚል አቋም ላይ 

ደርሰናል።´ መንግስት ለታላቁ የህዳሴ ሃይል ማመንጫ ግድቡ ግንባታ የመደበው 

የፕሮጀክት መነሻ በጀት፣ ከአጠቃላይ ወጭው ጋር ሲነፃፀር |ዓባይን በጭልፋ´ የሚባለው 

ዓይነት ከመሆን እንደሚያልፍ ያልሸሸጉት የቀድሞው ጠ/ሚኒስቴራችን ክቡር አቶ መለስ 

ዜናዊ፣ ቀሪውን እኛ የዚች ሀገር ዜጎች የምናበረክተው ዘርፈ ብዙ አስተዋፅኦ ይሸፍነዋል 

የሚል ፅኑ እምነት እንዳላቸውም አክለው መግለፃቸው የሚዘነጋ አይደለም። 

 

|ምንም እንኳን በዓለማችን ካሉ ግዙፍ የሃይል ማመንጫ ግድቦች ተርታ የሚመደበውን 

ይህን ፕሮጀክት፣ በራሳችን አቅም ብቻ ለመገንባት መወሰናችን፣ ከኛ የኢኮኖሚ ሁኔታ 

አኳያ ሲታሰብ የማይቻል ቢመስልም፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ድህነት አንገሽግሾታልና 

በተለመደው የሀገር ፍቅር ወኔ ተረባርቦ፣ ግድቡን እንደሚጨርሰው ቅንጣት ያህል 

አልጠራጠርም!´ ነበር ያሉት ጠቅላይ ሚኒስቴሩ።  

 

እንዳሉትም ሳይውል ሳያድር ነው በአራቱም ማዕዘናት የሚኖረው የሀገሬ ህብረተሰብ ከሊቀ 

እስከ ደቂቅ ለድጋፍ ሰልፍ እየወጣ፣ በዓባይ ወንዝ ላይ ይህ እጅግ ግዙፍ የህዳሴ ሃይል 
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ማመንጫ ግደብ  ሊገነባ መሆኑ ያሳደረበትን መጠን የለሽ የደስታ ስሜት መግለፅ 

የጀመረው።  

 

በዘጠኝ ብሔራዊ ክልሎችና በሁለት የከተማ አስተዳደሮች፣ የተዋቀረችው አዲሲቱ 

ፌዴራላዊት፣ ዲሞክራሲያዊት፣ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ፣ ከዳር እስከ ዳር ለታላቁ የህዳሴ 

ሃይል ማመንጫ ግድብ ግንባታ መጀመር ድጋፉን ለመግለፅ አደባባይ በወጣ የህዝብ 

ማዕበል የተጥለቀለቀችበት ፣ የታሪክ አጋጣሚ እንደነበርና እጅግ በጣም የጋለ ሀገር አቀፋዊ 

ለልማት የመነሳሳት፣ መንፈስ ጎልቶ  የተስተዋለበት ዋነኛ ምክንያትም፣ በዓባይ ተፋሰሰ 

የውሃ ሀብት አጠቃቀም ዙሪያ ከዚህ ቀደም ሰፍኖ የቆየው ቅጥ ያጣ ኢ-ፍትሐዊነት፣ 

የፈጠረው ቁጭት እንደሆነ፣ የቅርብም የሩቅም ታዛቢ የተገነዘበው ጉዳይ ነውና እሱን 

መድገም አስፈላጊ አይመስለኝም ።  

 

ይህች ሺህ ዘመናትን ባስቆጠረው የውጣ ውረድ ታሪኳም አግኝቶ የማጣትን ህመም፣ 

በፈተና ቀን ፀንቶ የመቆምን ስቃይ ደጋግማ ለመቅመስ የተገደደች የተስፋ ምድር፣ 

በእርግጥም ወደጥንቱ የገናናነት ታላቅነቷ ለመመለስ በሚያስችል የህዳሴ ጉዞ ላይ 

ስለመሆኗ፣ ለሚጠራጠሩት መናፍቃን ወገኖቻችን፣ የእውነታውን ተጨባጭነት አምነው 

እንዲቀበሉ በማድረግ ረገድም፣ ዓይነተኛ ለውጥ ማምጣቱ የተመሰከረለት፣ ያ!የሃይል 

ማመንጫ ግድቡ ግንባታ መበሰሩን ተከትሎ በመላው ኢትዮጵያውያን ህዝቦች ልብ ውስጥ 

የተለኮሰ የትንሳኤ ችቦ፣ ያ! ድህነት የተሰኘውን የጋራ ጠላት ድባቅ ለመምታት 

እንደህብረተሰብ አምርረን መነሳታችንን፣ አጉልቶ በሚገልፅ የቁርጠኝነት መንፈስ፤ 

ከሰማኒያ በላይ የሚሆኑት ብሔር ብሔረሰቦቻችን፣ ድጋፋቸውን ለመግለፅ ከአራቱም 

ማዕዘናት አደባባይ የወጡትና   

 

|ሀገራችን ኢትዮጵያ  የዓባይን ውሃ ለማንኛውም ዓይነት ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ለማዋል 

በምታካሂደው የልማት እንቅስቃሴ ሁሉ ከመንግስታችን ጎን ተሰልፈን የዜግነት ግዴታችንን 

እንደምንወጣ እናረጋግጣለን!እስከ ዛሬ ድረስ ኢትዮጵያውያንን የበይ ተመልካች አድርጎን 

በኖረው የዓባይ ተፋሰስ ውሃ ላይ ለሚገነባው የሃይል ማመንጫ ግድብ እንኳንስ ገንዘብ 

ህይወታችንን ብንጠየቅ ከመስጠት ወደሁዋላ አንልም!መለስ አይዞህ አናሳፍርህም! 

ክንዳችንን አስተባብረን´ ታላቁን የህዳሴ ግድብ እንገነባዋለን . . . !´  

 

ወዘተ እያሉ በየራሳቸው ቋንቋ  አንድ ቃል ሲናገሩ የታዘብኩበት፣ ያ! ለሳምንታት የዘለቀ 

አስገራሚ ትዕይንት በወቅቱ ያጫረብኝን መነሸጥ ለመተንፈስ ስል የፃፍኩትን ትንሽ ዘለግ 
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ያለ ዓባይ ነክ ግጥም ግን  እናንተም ትጋበዙ ዘንድ፣ ወደ ፊት ከማቀርባቸው የህዳሴው 

ዘመን ወጎቼ ጋር እያጣጣምኩኝ እንደማስነብባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በሉ እንግዲህ 

እስከዚያው ድረስ መልካሙ ሁሉ አይለያችሁ - አይለየን!  

 


