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ነጋሪነጋሪነጋሪነጋሪ    እኳእኳእኳእኳ    ዘየድልዘየድልዘየድልዘየድልዮዮዮዮ    

ኢትዮጵያ መሰረታ አብ አክሱም መኳና እነኳን ወዲ ዓዲ ወዲ ሃገር ጓና እኳ ግጥም አቢሉ ይረዶኦን 

ይፈልጦን እዩ፡፡ ኣብ ደጉዓሊን ኳዓቲትን ኣንፃር ባዕዳዉያን ገዛእቲ አብ ዝተገበረ ዓዉደ ኩናት ታሪክና 

ታሪክ ጀጋኑ ኮይኑ ከም ተመዝገበ ይፈልጥዋቶ እኮ እዮም፡፡ ወለድና እንትምስሉስ ላሕምስያ በዝቐርባ ኢዳ 

ገዲፋ ብእግራ ትሓክ¦ ድዮም ዝብሉ እቲ ኩናት ዓድዋስ ባዓል ቤት ኩይኖም ዝመረሕዎ አያታትና 

ባዕሎም ናትና እንድዮም ዎዮ ዳኣ ኮይኑ ባዓል ጣፍ ዶ ባዓል ኣፍ እምበር መራሕቲ እቲ ኩናት እኮ 

ባዕሎም ኣያታትና ተጋሩ እዮም ፀሊም ሰብ ኣይኮነ ሰማያዊ ብሓቂ እየ ዝብለካትኩም መስርሕ ኩናት መን 

እዩ እሞ ካብ ኣያታትና ንላዕሊ ዝዕልለሉ ታሪክ እንዶ ይነበብ ሓቂ ሚዛን ናብ መን ከምተዘንብል ንርኣያ፡፡ 

እሞ ነቲ ታሪክናስ ነጋሪ አደሊዋ ብፍፁም እቲ ታሪክና እማ ባዕሉ እዩ ኣፍ ኣዉፂኡ ዝዛረብ ነጋሪ እኳ 

ዘየድልዮ፡፡   

ታሪክና ንዘይፈልጥ ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ከይትነግርዎ ምክንያቱ ኣኩሱማዉያን ነጊሮሞም እዩም፡፡  

ታሪክና ንዘይፈልጥ ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ከይትነግርዎ ምክንያቱ ዮሃንስ አረጋጊፅሎም እዩ፡፡  

ጥበብ ስርሒት ኩናት  ትግራዋይ ንዘይፈልጥ ከይትነግርዎ ምክንያቱ ኣሉላ ኣባ ነጋ አረጋጊፅሎም እዩ፡፡ 

ጀግንነትና ንዘይፈልጥ ጀግንነትህዝቢ ትግራይ ከይትነግርዎ ምክንያቱ ሓየሎም ፅቡቕ ገይሩ አረዲእዎም 

እዩ፡፡  

አመራርሓና ንዘይፈልጥ አመራርሓ ትግራዋይ ከይትነግርዎም ምክንያቱ ሙሴ፣ ሙሴ ኮይኑ ነጊርዎም እዩ፡፡ 

ጥበብና ንዘይፈልጥ ጥበብ ትግራዋይ ከይትነግርዎም ምክንያቱ ክንፈ አረዲእዎም እዩ፡፡  

ኣታኣታኣታኣታሓሳስባናን ክእክእክእክእለትናን ንዘይፈልጥ ኣታክእኣታክእኣታክእኣታክእ ትግራዋይ ከይትነግርዎም ምክንያቱ ምንጡቕ መለስ አምሂሩ 

ነጊርዎም እዩ፡፡  

አረ በይዛኩም…….. አረ በይዛኩም ታሪክ ትግራዋይ ንዘይፈልጥ ታሪክ ኢትዮጵያ እዩ በልዎ ……..እቲ 

ምንታይ……..ይፈልጦ እዩ ባዕሉ፡፡ ታሪክ ዝላዓለሉ ምክንያት ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ዘይፈልጥ አሎ ኢልካ 

ምግማት የፀግም እዩ ግን ንዘየንብብ፣ እናፈለጠ ንዝድቅስ፣ እቲ ታሪክና ሕልሚ መሲልዎ ዝነብር ወይ እቲ 

ታሪክና ናቱ መሲልዎ ዝነብር አይሳአንን አረ ኣይሳአንን አይኮነን አለዉ እዮም፡፡ ከም ፅንፈኛ ዲያስፖራ 

ዝበሉ ሓደራኩም ንከምዚኦም ዝበሉ ታሪክና ከይትነግርዎም ምክንያቱ እቲ ታሪክና ናቶም መሲልዎም 
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እዮም ዝነብሩ ዘለዉ፣ ምንባር እኳ ኣይኮነን ይሓልሙ እዮም ዘለዉ፣ አረ ሕልሚ ዶ ኢልክማቶ ፅላለ እዩ 

እኮ እዚ ነገር፡፡  

ናይ እዚ ፅሑፍ መነሻ ምስ መስዋእቲ ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ተተሓሒዙ ሐደ ሐደ ፅንፈኛ ጋዜጠኛታት 

ዉሽጢ ዓድን ወፃእን ናይ ትግራዋይ መንነት ዘጉረምርሞም ህወሓት ድሕሪ መስዋእቲ ተጋዳላይ መለስ 

ፈሪሳ፣ ነኒ ባዕሎም ተናቂሮም፣እከለ ካብ ሐላፍነቱ ወሪዱ፣ ወዘተ እናበሉ ናይ ሓሶት ወረ ዘናፍሱ ኣካላት 

መራከብቲ ሓፋሽ (መራከብቲ ሓፋሽ እንተይኮኑስ መፈላለይቲ ወይ በተንቲ ሓፋሽ እምበር) መልሲ 

ክትኮን፡፡ 

ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ተጋዳላይ ስሑል ምስ ተሰወአ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ከም አብ ሓሸዋ ዝአተወ 

ማይ ሰጢሙ  ተባሂሉ ተወሪዩን ተዘሪቡን እዩ፡፡ መስዋእቲ ሙሴ ዝሰሙዑ ዓንቀፍቲ ህዝቢ ትግራይ 

ህወሓት ፈሪሳ ዝበሉ ቡዝሓት እዮም፡፡ ኣብ እዋን ሕንፍሽፍሽ ህወሓት ተመቓቒላ፣ ደጊም ኣብቂዑላ ዝበሉ 

ቡዝሓት እዮም፡፡ ኣብ እዋን ታሃድሶ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ኣብቂዑ እናበሉ ዝዘመቱ ኣእላፍ እዮም፡፡ እቲ 

ወረ ቀፂሉ መስዋእቲ ተጋዳላይ መለስ ዝሰምዑ ናይ ስልጣን ፃማእ ዘለዎም ፀበብቲ(Extremists) ህወሓት 

ፈሪሳ ኢሎም ዓሊሎም እንተያ ተዓሊሉለይስ ……………. አረ ንገርዎም እቲ ጅግንነትና ኣይኮነን ኣብ ዉልቀ 

ሰባት ንገርዎም እቲ ሚስጢር ምኳኑ ኣብ ቡዝሓት፡፡ አረ ወነ እንተሃልይዎምስ ይዉረዱ ንጣብያታትናን 

ቁሸታትናን ንክስንብዱ ሪኦም ንቕሓተ ሕሊና፤ ንቕሓተ ፖለቲካ እቲ ህዝብና፡፡  

እሞ ጅግንነት ሓፋሽ ህዝቢ ትግራይ ንዘይፈልጥ ንገርዎ ኣብ መለስ ኣይኮንን ኣብ ሓየሎም፤ ኣብ ሙሴ 

ኣይኮነን ኣብ ሃፍቶም፤ ኣብ ክንፈ ኣይኮነን ኣብ ስሑል ፤ ኣብ ኣጋእዚ ኣይኮነን ኣብ ፃሃየ፤ ኣብ ኣታክልቲ 

ኣይኮነን ኣብ ብርሽዋ………. አረ ንገርዋ ኣብ ሓፋሽ ምኳኑ እቲ ሚስጢር፡፡    


