
ንስሃ፣ 
ካብ ናይ ኢትዮጺያ ጠቅላይ ሚኒስተር ዝበሎ ክብገስ እሞ ኣብ ደገስ ህዝብና ብፍላይ 

ድማ መናእሰይና ኩሉ ከም ድላይካን ዝተማቻቸወን ናብራን ኩነታትን ከምዘሎ እዩ 

ኮይኑ ዝራኣዮም፡፡ እቲ ጭቡጥ ኩነታት ግን ንሱ ኣየርኢን ብምባል ዝተወሰነ ኣብነታት 

ዘቐመጦ ሓሳብ ነይሩ፡፡ ይቅርታ ኣንታ እንዳበልኩ እየ ዝፅሕፎ፡፡ እዙይ ከምቲ ኩልሻብ 

ኣብ ናይ ሓሶት መረዳእታታት ሃተፍተፍ ዝብሉ ከምኒ ኢሳት በዙይ ብዙሕ ተዘሪብሉ 

እዩ፡፡ ነገሩ እማ ንሶም ብናይ ርሃፅ ደቂ ዓዶም ስደተኛታት ኣብ ዝተማቻቸወ ናብራ 

ይነብሩ ስለዘለዉ እቲ ሽግር ከይርአዮም ይኽእል እዩ፡፡ እቲ ሓቂ ግና ካብቲ ብጠቅላይ 

ሚኒስተር ዝተገለፀ ክገድድ እተዘይኮኑ ዝንእስ ኣይኮነን፡፡ ውሽጠ ምሽጥሩ እንርኦን 

እንፈልጦን ኣብዙይ ስለዘለና፡፡ ኣብዙይ ብዙሕ ንኩነታት ስዱዳት ብምርኣይ ሰብ ከም 

ሰብ መጠን ዘፅልእን እታ ምንም ዘይብላ ቁሸታካ እውን ግን ድማ እቲ ንፁህን 

ዘይተበከለን ከባቢን እታ ንእሽተይ ቁራስ ቅጫን ወጋጋዕ ምስ ደቂ ቁሸትካን ከም ማይ 

ዝፀምቐካን እትናፍቐሉን ኩነታት ዛይዳ ጎሊሁን፣ ናብ ጅባኻ ዘይኣቱ ብናይ እማትካ 

ከምዛዛሕን ርባ ምስገርካ ብዙሕ ዘጣዓሰካ ከምዘሎን፣ ዘይተዓዘበ ሰብን ስዱድን ይህሉ 

እዩ ኢለ ኣይኣምንን፡፡  

ዘምፀካ ሕሱም ድኽነት ገዲፍካ ኣብ ጎደናታት ናይ እማትካ ወሸንሸን እንትበልካን፣ 

ብማእለያ ዘይብሉ ፎቶግራፋት እንተተዓጀብካን፣ ኣብ ናይ እማትካ ቪላን ግሩማት 

ማኻይንን ተተርኢስካ ዘይንስኻ ንስኻ መሲልካ ክትርአ እንትፈተካ ስድሪ እንተይከድካ 

ዘጣዓሰካ እዩ፡፡ ካሊእ ተማሓላልፎ ዘለኻ ሕማም ድማ እቲ በዙይ ዝዕሾን ስሕበት 

ዝኾኖን ዘሎን ብምስትብሃል ከም ሰብ መጠን ካሊእ ሕማም ኣብ ሕሊናኻ ዝፈጥር እዩ፡

፡ እቲ ዝብላዕ እውን ካሊእ፣ እቲ ዝስተ እውን ካሊእ፣ እቲ ትህርሰሉ እውን ካሊእ 

ብምኻኑ እምበር ኣማዕዲኻ እትርኦ ፅቡቕ ነገር ስለዘየለ ኣይኮነን፡፡ ለካስ ዘይናትካ 

ናትካ ኣይኾነካን ዝብል ኣታሓሳስባ የመና ብፅንዓት ክትሕዞን ክብሪ ዘይትህቦም 

ዝነበራካ ኣናእሽተይ ግን ምቁራት ናይ ሃገርካ ብልዕን መስተን ባዕሉ እውን እቲ ማይ 

ክዝክር ዝገብረካ እዩ፡፡ እቲ ሃዋህው ኣብ ሕሊናኻ ውጥም ቅልቅል እንዳበለ ኣብ 

ጭንቀትካ ጭንቀት ዝውስኽ እዩ፡፡  

እቲ ዘግርም ክልተ ዓይነት ስዱዳት እትርአሉ ምኻኑ እዩ፡፡ ዘምፀኦ ጣጣን ሽግርን 

ብውነ ተረዲኡ ፀፋዕፋዕን እቲ ስርዓት ዝፈጠረሉ ጥጡሕ ነገር ከም ትምህርትን ካልኦት 

ነገራትን ንምጥቃም ቀምዛዛሕ እንተይብዘሐ ብውነ ኣለሊዩ ዝንቃሳቐስን ናብርኡ 

ዘሽንፍን ሰብ እውን ኣይሳኣንን፡፡  ካሊእ ግን እቲ ናብዙይ ዘጋዓዞ ሽግር ኩሉ ረሲዑስ 



ናይ እማቱ ብልጭልጭ ኣዕሽዎ ናይ ኣያታቱ ዝርስዕን ካብኡ ሓሊፊ እውን ከም ሰብ 

እውን ናብ ዘይረአሉ ደረጃ ወሪዱ እንትርአ ካብቶም ካልኦት ጭንቅታት ተወሰኺ 

ጭንቂ ይፈጥረልካ፡፡ እሞ እቲ ዝገርም ወየ ክሓልፈለይ ኢልካ ዕድሜኻ ሙሉእ 

ዘይተዋህልሎ ንዋትን ገንዘብን ኣጥፊኻ፣ ሂወትካ እውን ናብ ሕቶ ኣእቲኻ፣ ብዝገበርካዮ 

ጉዕዞ ተወሳኺ ሕማም ኣብ ሕሊናኻ ክትፈጥር ምኽኣልካ እዩ፡፡ ካሊእ እዙይ ኣብ 

በይንኻ ከይኸውንስ ጅባኻ ብጥራዩ፣ ከብድኻ ብጥሙዩ፣ መደቀሲኻ ብረሳሁ እንዳሃለወ 

ዘይንስኻ መሲልካ ብምቕራብካ እቲ ሕማም ብዙሕ ዝልክም ምኻኑ እዩ፡፡ ከምቲ ኣብ 

ሓደ ሃገር ቅልውላው እንትፍጠር ንካሊእ ዝልክም ኮይኑ እንትርከብ ንኻ እውን ንደቀ 

ቁሸትካ ብኣሉታ ትፀሉ ምኻንካ እዩ፡፡ እዙይ ዘይፈልጥ መንእሰይና ከም ማይ ዝፀምአት 

ላም ሃንቀው ኢሉ ዝፅበዮ ክንደይ እዩ፣ ኣብ ጋጉኡ ዘሎ ፀጋታት ከይርኢ፣ ናይ እማቱ 

ከም ናቱ ክርኢ  ዝገበሮ እንታይ ኮን ይኸውን? መቸስ ኩሉ ሽግር እምበር እንታይማ 

ክትብሎ ከምዝብለኒ ይርደአኒ እዩ፣ ግን ንእሽተይ ሽግር ፈሪኻዶ ዓብይ ሽግር ትዕድም 

ካብ ምባል እየ፡፡  እዙይ በሰፊሑ ዘርዚረ ዝርአሉ ኩነታት ይሃበኒ፡፡  
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