
ብመንኣሰይ ትንበብ ዘላ ሓዳሽ መፅሓፍ! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ኣብ ቀረባ  ዝወፅእት  ,, ፍቱን ዳያን .. መፅሓፍ ንዓይ ሓፍተይ ካብ ዉቅሮ ስልጠና ፀኒሓ 

ዘምፅኣትለይ እንትኸዉን ንቶም ሰለስተ ኣዕርክተይ ድማ እታ ሓደ ካብ መቐለ ፣እቶም ክልተ 

ደማ ፍስሃ ዝባሃል በዓል ሃፍቲ 100 መፅሓፍቲ ዓዲጉ ንመንኣሰይ ተምሃሮ ካብ ዘከፋፈሎም 

ኢና ረኪብናያ:: ፍቱን 

ዳያን መፅሓፍ ኣብ 

ኣኽሱም ዩኒቨርስቲ እዉን 

ከማና ንታ መፅሓፍ 

ዘሓዙን ዘንብቡን 

መንኣሰይ ኣለዉ ::   

ፍቱን ዳያን መፅሓፍ 

ከምቶም መብዛሕቲኦም 

መፅሓፍቲ ኣብ ሓደ 

ጉዳይ ጥራሕ ትኹረት 

ዝገበረት ዘይኮነትስ 20 

ሙቁር ትሕዝቶታት 

ዘለዋ እያ :: መርትዕን 

መረዳእታን እናገለፀት ትሕብርን ትገልፅን መፅሓፍ እያ::  ኣብ ሓደ ርእሲ ጉዳይ ጥራሕ 

ትኹረት ሂብካ ምፅሓፍን ምርዳእን፣ኩሉ ግዜ ዓወታት ምግላፅን ፅቡቅ ንከይድ ኣለና 

ጥራሕ፣ኩሉ ነገር ፀልማትን ተስፋ ዘይብሉ ኣምሲልካ ምፅሓፍ ናይ ሎሚ መንኣሰይ ቡዙሕ 

ንቅበሎን ነንብቦን ኣይኮነን :: 

ኣብነት እስራኤላዊ መሃንዲስ ኩናት ጀነራል ሞሼ ዳያን ብጅግንነቱን ብኣመራርሓ ዉግእን 

ብዓለም ብርኪ ዝፍለጥ እዩ ::  ናተና ስዉእ ዳያን/ወ/ጀወርጊስ / እዉን ሓቦ፣ፅንዓት፣ጅግንነቱ  

ካብ ጀነራል ሞሼ ዳያን ዘይንእስን ኣብ ገድሊ ህወሓት ካብ ዝተፈፀሙ ከብድቲ ወፋርታትን 

ዉግኣትን ናቕፋ/ሳሕል፣ሶርዶ፣ኦፕሬሽን ኣግኣዚ፣ራያ  ወ/ጀወርግሲ/ዳያን ሓንቲ ዓይኑ ጠፊኣን 

እግሩን ኢድን ተወጊኡ ኮማንዶ ህወሓት ኮይኑ ብዉፍይነት ዝዋጋእን ዘዋግእን ዝነበረ ጅግና 

ተጋዳላይ እዩ::  ንሕና መንኣሰይ ኣሰር ዳያን ብምሓዝ  ኣብ ኩናት ከይኮነስ ኣብ ልምዓት ከም 

ዳያን ዉፍያት ክንኸዉን  ከምዘለና ብፅንዓት ንኣምን ::   



ናይ ዳያን ጅግንነትን ታሪኽን ኣንቢብካ ድማ ትዉልዲ ካብ ዝጠፍእ ጫት ይጥፋእ ! ዝብል 
ሙቁር ትሕዝቶን ሕዚ ዘሎ መንእሰይ ጫት ብኣሉታ የፀልዎ ምህላዉ ንኹልና ግልፂ 
ከምዝኸነን ዝሕብር እዋናዊ ፅሑፍ ትረክብ :: 

ዓሳ ኾይንካ ማይ ኣይጣዓምኩን፣ትግራዋይ ኮይንካ ተሓሕት ኣይኮንክን ክትብል ኣይትኽእል ዝብል 

ትሕዝቶ ኦፕሬሽን ኣግኣዚ ኣመልኪቱ ጅግና ሓየሎም ኣርኣያ ብኣንደበቱ ዝተዛረቦ ሙቋር ዛንታ ምስ 

ኣንበብካ ሎሚ ዘለና መንኣሰይ ዋላ ኣብ ህወሓት ፀገማት ያሃልዉ መንኣሰይ ትግራይ ሕዚ 

ዉግንነኦምን ምስ መን ክስለፍን ክኸዱን ከምዘለዎም ብንፁር ካብዚ መፅሓፍ ቡሱል ተመክሮ 

ብምንባብን ብምዉሳድን ንሕና መንኣሰይ ሕዚ ኣፅቢቁ ይርደኣና ኣሎ ::   

ዘላቒ ዉሕስናና ዉሽጣዊ ጥንካረና ጥራሕ እዩ !! ዝብል ትሕዘቶ ሕዚ ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት 

ስርዓት ህግደፍ/ሻዕብያ ትፈልጥን መንግስትናን ህዝብን ክገብሮም ዝግባእ ኣገዳሲ ሓበሬታታት 

ተንብብ :: ቀፂልካ ፀብፃባት ኣብ ዝብል ትሕዝቶ ሕዚ ዝተሰርሑ ኣብ ጥዕና፣ትምህርቲ፣ሕርሻ፣መንግዲ 

ፅቡቅን ዝናኣዱን እንተኾነ እዉን ዝቐርቡ ዘለዉ ፀብፃባትን ኣብ ባይታ መሬት ዘሎ ዝተሰርሕ ሓቅን 

መርትዕን ሓቤሬታታት እናቐረበ ይምጉት:: ኣብቲ ትሕዝቶ ጋል ዓዲ ከንቲባይ ፈላመይቲ ስዉእቲ 

ተጋዳሊት ኣልጋነሽ ካሕሳይ፣ስሉሕ ቀይሕካ ዶ?፣ዉፍይ ሓኪም ተጋዳላይ ስዉእ ዶ/ር ተወልደ ለገሰ 

ዝምልከት፣ኣመንቲላ ተጋደልቲ ዝዋሓጠት ገድል፣ካብ ምሳለታት ትግርኛ፣ዓሳ ንምዝፋፍ ባሕሪ 

ምንፃፍ፣ዛንታ ገድሊ ዝምልከት ድራር ለይቲ፣ጦፈኛ፣በትሪ ወያነ፣ጥበብ ብሩሽ 

ገድልና፣ካድረ፣ሳÒ፣ክፍልታት ዉድብ፣ትግራይ ተንብብ ተዓምብብ!! ሕዚ ዘሎ ፍፃመን ከይዲ 

ትምህርቲ ብርቱዕን ድኩምን ጎኒ ብመርትዕ ይምጉት:: ብሓፈሻ መንኣሰይ ሎሚ ከሙዚ ዝበለ 

መፅሓፍ እዩ ክንብብ ዝኽእልን ተቐባልነት ዘለዎ እምበር ኣብ ሓደ ጉዳይ ጥራሕ ኣትኩርካ 

ዝስራሕን ዝፃሓፍን መንኣሰይ ከመይ ይሪእዎን ይቅበልዎን ኢልካ ኣብ ግምት ብምእታዉ ምድላዉ 

እንተዝኸዉን ፅቡቅ እዩ ::   

ንፍቱን ዳያን መፅሓፍ ኤጄንሲ መራኸቢ ሓፋሽ፣FM መቐለን ፋናን ሽፋን ሚዳያ ብምሃቦም 

ክምስገኑ ይግባእ:: ዓይጋ ፎርም እዉን ሽፋን ሚዳያ ክትህብዋ ይግባእ ይብል:: ንሕና ኣብ ኣኽሱም 

ዩኒቨርስቲ ተምሃሮ ኮይና ዓይጋ ፎርም ካብ ዘንብቡ ኢና:: ንፍቱን ዳያን መፅሓፍ ደራሲ ብኣካል 

ኣይንፈልጦን ኢና:: ግና ክብሪ ዘግቦኦ መምህር መንኣሰይ እዩ:: ተጋዳላይ መኣርግ ኣማረ ገ/ሚካኤል 

ከሙዚ ዓይነት መፅሓፍ ካልኣይ ከምትቅርበልና ንኣምን ::   

ንግስቲ፣ተስፋይ፣በርሀ፣ሰላማዊት ካብ ኣክሱም ዩኒቨርስቲ 


