
ወግEን ጸወታን 
ምስ ቀሺ ገብረ-ኣምላኽ - ፲ 

 

ዝቐጸለ… 
“Eሞ ንሓዋሩኸ Eንታይ ይመስለኩም? ታሪኽካ ዘይምፋላጥ Eንታይ ሳEቤን የምጽE?” 
 

“ወደይ፣ ንሰብ ካብ Eንስሳ ዚፈልዮ ‘ታሪኽ ኣሎኒ’ Iሉ መሰረቱ AጽኒU፣ ትውልዱ፣ 
ሓቀኛ ታሪኹ፣ ዛንታU ምፍላጡ፣ ርEሱ AቕኒU ምኻዱ Eዩ Eምበር፣ ካሊE ደAኸ 
Eንታይ መሲሉካ? ታሪኹ ዘይፈልጥ ሰብ መንነቱ Eውን Aይፈልጥን። ትውልዱን 
መንነቱን ዘይፈልጥ ወለዶ ድማ ንጥፍኣትን ንውርደትን Eተዳለወ፣ ከም በጊE ናብ 
ዝጐተትዎ Eናተጎተተ ከም ማል፣ ከም ከፍቲ፣ ናብ ማሕረዲ ዚኹብኮብ Eንሰሳ Eዩ። 
 

“Eታ ሓቂ ዘይብላ ብሓሶት Eተፋሕሰት ታሪኽ ውIላ ሓዲራ ትቃላE Eሞ ውርደት 
ደA ተምጽE Eምበር፣ AይተዋጽEን። ሕዝቢ Eስራኤል Eንሆ ንርEዮምዶ Aየሎናን!  
Aይ ሳላ ታሪኾም ሓልዮም ዝነበሩ Eንድዩ ግዲ ሎሚ ብድሕሪ ኽንደይ ዘበናት ዓድና 
Iሎም፣ ንሃገሮም ተመሊሶም፣ መንግሥቲ Aቚሞም፣ ብርቱዓት ሕዝቢ ኾይኖም 
ዘለው! ታሪኽ Aሎና Iሎም AጽኒOም ዝሓዝዎ Eምነት Eንተ ዘይህልዎም ነይሩስ 
Aብዙይ ምበጽሑዶ ይመስለካ? ፈጺሞም Aይምበጽሑን። 
 

“ካብተን ንሰብን ንEንስሳን ዚፈላልዮOም ነገራት Aውራ ድማ ታሪኽ Eያ። ከፍቲዶ 
ታሪኸን ይፈልጣ? Aቦይ፣ Aደይ ኪብላ፣ ደቂ ሓወቦይ፣ ደቂ Aኮይ፣ ደቂ ሓትኖይ 
Eናበላ ኺዛመዳ ርIና Aይንፈልጥን። ሓው፣ ሓብቲ ብዘይብሉ፣ Eቲ ሓደ ምስ Eታ 
ሓንቲ ስቕ Iሎም ኪሳረሩን፣ ኪፋረዩን Iና EንርEዮም Eምበር ነውሪ Aይፈልጡን።  
 

“Eቲ ታሪኹ ዘይፈልጥ ድማ ዳርጋ Eንስሳ Eዩ፣ ነውሪ ኾነ ዘጥEመሉን ዘኽፍAሉን 
Aይፈልጥን፣ ከመይ Eንተ በልካ መንነት የብሉን። ካበይ ከም ዝመጸ ስለ ዘይፈልጥ፣ 
ናበይ ከም ዚኸይድውን Aይፈልጥን። ‘ናበይ ትኸይድ Aሎኻ?’ Eንተ በልካዮ Eውን 
ዚረብሕ መልሲ Aይህበካን። Eላማ የብሉን። ብግምት፣ ብሃሰሰስ፣ ብፈንጠርጠር Eዩ 
ናብርU። ምስ Eቲ ታሪኹ ዚፈልጥ፣ ድምብርጽ ዘይብል ሕዝቢ ድማ ደፊሩ፣ ርEሱ 
AቕኒU፣ ልቡ መሊU ኪቐውም AይኽEልን። Eታ ኹርዓቱ ብላEለ-ላEሊ፣ ከም ነጸላ 
መሸፈኒት ጥራይ Eያ Eምበር Aብታ ውሽጢ ልቡስ ድንጉጽን ፈራሕን Eዩ። ስለዚ 
ከም ትኪ በኒኑ፣ ከም ሓመድ ዶሮና ተበቲኑ፣ መጻወቲ ኻልOት ኮይኑ፣ ብባርነትን 
ብድኽነትን Eዩ ኸንቱ ጠፊU ዚተርፍ። Eወ! ወደየ፣ ታሪኹን መንነቱን ዘይፈልጥ 
ሰብ Aዝዩ ዜሕዝን Eዩ። ኻብU የድሕነና!” 
 

“Aቦይ ቀሺ፣ ካብ Iትዮጵያ ንኺፍለዩ ዚጽEሩ ኤርትራውያን Aለው። ብዛEባ Aቦይ 
ወልደAብ ወ/ማርያም Eውን ንሰምE፣ Eሞ ብዛEባAቶምከ Eንታይ ትብሉ?” 
 

“ወደይ ናይ ፖለቲካ ነገር ምዝራብ Aሸጋሪ Eዩ፣ Eንካብ ምዝራቡስ ዘይምዝራቡውን 
Aዝዩ ይሓይሽ። ብዝኾነ ኾይኑ፣ Eንግሊዝ ምስ ወጹ ኤርትራን Iትዮጵያን ብሓድነት 
ዝሓበራሉ Eኮ ነዊሕ Aይኮነን፣ ትማሊ፣ ትማሊ Eንድዩ። ብቕድሚU በበይንተንዶ 
Aይነበራን? ንፈሌ ዚብሃል ብመሰረቱ ዜሕዝን ኩነታት ኮይኑ ደA ይረAየኒ። Aነ Aብ 
ባEሲ ቤተስብ ንሽምግልና ኽጽዋE ኸለኹ፣ ሓዳር ንኸይፈርስ፣ “ሕደጉ፣ ተዓረቑ፣ 
ይቕረ-ይቕረ ተበሃሃሉ!” Iለ ደA Eመክር Eምበር፣ ተፋትሑ Iልካዶ ይምከር Eዩ? 
ነውሪ! ካብ ፍትሕኸ Eንታይ ረብሓ ይርከብ? ቤት ይዓኑ፣ ቆልU በረኻ ይAትው። 



ምንም ጥቕሚ የብሉን። Aብ ሓደ ሃገር ፍትሒ ኺህሉ ምጽዓር ደA ይግባE Eምበር፣ 
ፍትሕን ምፍልላይንስ ከቶ ጽቡቕ Aይመስለንን። ካብ ምፍልላይ Eንታይ ረብሓ Eሞ 
ኺርከብ Iልካ Iኻ? ምናልባት ንገለ ቑሩባት ሰበ-ስልጣን ደA ይጠቕሞም ይኸውን 
Eምበር፣ ንብዘሎ ሕዝቢስ ዚጠቅም ነገር Eዩ Iልካ ምሕሳብ Aሸጋሪ Eዩ።” 
 

“‘Aብቲ ሃገር ፍትሒ ኺህሉ ምጽዓር’ ኽትብሉ ኸለኹምከ Eንታይ ማለትኩም Eዩ?” 
 

“ፍትሒ ማለት Aብ ትንቢት ኤርምያስ፣ Aብ ምEራፍ 22 ቁጽሪ 3 Eንዶ ተመልከቶ፤ 
“…ፍርድን ፍትሕን ክትገብር፣ ነቲ ጥቑE ካብ Iድ ገፋI ኽተናግፎ፣ ንስደተኛን፣ 
ንዘኽታምን፣ ንመበለትን ከይብደሉ፣ ደም ንጹሕ ሰብ Aብ ሃገርካ ኸይፈስስ…” Eዩ 
ዚብል። ፍትሒ ማለት ንሱ Eዩ Eምበር ገዛI ሃገር ወዲ ዓድኻ ኾነ ወጻEተኛ፣ ግፍI 
ካብ ዝመጸ Eንተ መጸ Eንታይ ፍልልዩ? Aብ ሓደ ሃገር ገፋI ጓና ኾነ ወዲ ሓወቦ፣ 
ገፋI Aይ ገፋI Eንድዩ? Eታ ዓገብ ካብ ዝመጸት ትምጻE ዓገብ Eያ። ፍትሒ ድማ 
ድኻ ተበዲለ Iሉ ኽጠርE ኸሎ ከምቲ ናይ ጥንቲ ‘ሕጊ Eንዳባ’ ዝበልናዮ፣ ጽሩይን 
ጽፉፍን ዝኾነ ሓድሽ ሕግታት ተሓጊጉ ብዳኛታት ዚፍረድ፣ Eርቒ Eንተ ኾነ Eውን 
ብሽማግለታት ሃገር ተሸምጊሉ ዚEረቕን ዚውዳEን ማለት Eዩ ፍትሒ ዝብሃል። 
 

“Aብ ኩሉ ዓለም ድማ ብርታAን ሓይልን ካብ ሰነያ፣ ካብ ሕብረት፣ ካብ ብዝሒ 
ሕዝቢ ደA ይመጽE Eምበር ንበይንኻ ተፈሊኻ ብርታA Aይርከብን። ሓንቲ ሃገር 
ድማ ንበይና ተፈልያ ንድኽነትን ንድኻምን ደA Eምበር ምEባለን ሃብትን ክትረክብ 
Eያ Iልካ ምሕሳቡ Aዝዩ Aሸጋሪ Eዩ። ሓይልን ሃብትን Eተብሃለ Aብ ዓለም ዘሎ 
ኹሉ ካብ ሕብረትን፣ ካብ ሓድነት Eዩ ዚመጽE።” 
 

          ይቕጽል… 


