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ለደርሶባችሁ ይሆን Eናንተም Eንደኔ 
Eውን IሕAፓ መሆን ያኮራል? 

 
ከቤልጅግ Aሊ 

 
• ስለ Aንድ ጎበዝ የተሳካለት ሰው ጠይቃችሁ ።Eሱማ የድሮ IሕAፓ ነው ። ይህም 

ሲያንሰው ተብላችሁ። 
• Eከሌ ጥሩ መፀሐፍ ፃፈ !! በAሁኑ Aደል በድሮው Eውቀቱ ነው።ድሮ IሕAፓ ነው 

Aሉ ።  
• Eከሌ ጥሩ ትዳር Aለው ። Eንዴ ባለቤቱ Eኮ IሕAፓ ነች Aሉ።  
• Eከሌ ዶክተር ሆነ !! Eሰካሁን ምን ሆኖ !! ስብሰባ ላይ ሲናገር የበሰለ ነው።Eሱማ 

ድሮ IሕAፓ ሰለ ነበር ነው። 
• Eከሌ ቆራጥ ታጋይ ነው !! IሕAፓ መሆኑ ቀረ!!  
• Eከሌ ጥሩ ገጣሚ ነው !! IሕAፓ ነው ከርቸሌ Aውቀዋለሁ !!  
• በዚህ ደራሲ ነው ! በዚህ ገጣሚ ነው ! በሁሉም ችሎታ Aለው ።Eድሜ ልኩን 

IሕAፓ መሆኑ ቀረ!!! 
• Aየኸው Eስብሰባው መሀል የተቀመጠው?የበሰለ Aሳብነው የሚያቀርበው ።የIሕAፓ 

ከፍተኛ Aመራር ነው ።ታዲያ Eታች ከህዝብ ጋር ምን ይሰራል?Eነርሱን 
ተውቃቸው የለ Eንዲህ ናቸው ።መች Eዩኝ Eዩን ማለት ይወዳሉና። 

 
Eንደዚህ Aይነት Aባባሎች ብዙ ጊዜ ይገጥሙኛል። ምናልባት Eናንተም Eንደኔው 
ደርሶባችሁ ይሆናል ። ከIሕAፓ ድሎች ውስጥ ብናስመዘግባቸው ይቻል Eንደሆን 
Aላውቅም ። ህዝቡ ለፓርቲው የሰጠው Aመለካከት ነውና በተቀነባበረ ቅስቀሳ Eንኳን 
ሊፋቅ Aልተቻለም ። Aንዳንዴ Eንደዚህ Aይነት Aባባሎች Aይናችውን ቀይ 
የሚደርገባቸው Aይጠፉም ። ይታደሉታል Eንጂ ገርፈው Eንደማያገኙት Eርግጠኛ ነኝ 
። ታሪክ በህዝብ ይፃፋል ማለት ይህ ነው ። ታሪክ በገዥዎች ቢፃፍ ኖሮ Eስከ Aንድ 
ሰው ሲቀር ድረስ Eንዋጋለን ብለው ቀድመው ታሪካቸውን የፃፉት ሁሉ፡ያ Eንደውነት 
ተቆጥሮ በተነገረላቸው ነበር ። Eሱ Aገሩን ይወዳል የሚለው መፈክር ከፕሮፖጋንዳነት 
Aላለፈም ። ቆራጡ መሪ ቆርጦ ከመፈርጠጥ በላይ ያሳየው የቴዎድሮስ ወኔ የለም። 
Aሁንም ደግሞ ተደጋግሞ ያንን የሆዳሞች ስብስብ መንግሰት በፕሮፖጋንዳ ለመካስ 
የሚደረገው ጥረት የተሳካ Aልሆነም ። ስለዚህ የኛ ስም ከጠፋ የነርሱስ ለምን ይቅር 
የሚለው የጅቦች መፈክር ተደጋግሞ በፀረ ወያኔ ትግል ውስጥ ብቅ ሲል Eናየዋለን ። 
Eነርሱን ተዋቸው IሕAፓዎች ናቸው የሚለውንን Aነጋገር በሰልን ከሚሉ ፖለቲከኞች 
ጭምር Eንሰማዋለን። ያልገባቸው ነገር ቢኖር የማይለወጠው የተንሳንበት Aላማችን 
Eንደሆን ነው። Aንድ  ፆታውንን መቀየር የለመደ ሰው ፤ በAንድ ፆታ ለረጀም ጊዜ 
መቆየት የሚቻል መስሎ Aይታየውም ። ይባስ ብሎ በፆታው መቆየት የቻለውንን ሁሉ 
ጭፍን ድንብሩን ቢሳደብ  ሊደንቀን Aይገባም ።  
 
ከዚህ በታች ያለውን ታሪክ ያጫወቱኝ በAሁኑ ጊዜ በሕይወት የሉም ። የጓደኛዬ Eናት 
ናችው ። ከAዲስ Aበባ ሴት ልጃችውን ሊጠይቁ መጠተው ሰለ ኤድስ ብጠይቃቸው 
ያሉኝ መልሰ EስከAሁን ያስደንቀኛል። ፅሁፉን ለEሳቸው መታሰቢያነት Eሰጣለሁ ። 
ሰው ነኝ Eና ያስቀየምኳቸው ካለ በዚሁ ይቅርታዬን Eጠይቃለሁ።  
 
 

• ይህ በሽታ በEናንተ ጊዜ ቢሆን የሚሞተው ሰው በጣም ያንስ ነበር ። 
• ለምን Eናቴ? 
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• በEናንተ ጊዜ የነበራችሁት ወጣቶች IAባ ሰለሆናችሁ። 
• ከሱ ጋር ምን Aገናኘው ? 
• Aይ ልጄ ምንስ Aለያይቶት? 
• Aልገናኝ ቢለኝ? 
• Aስበው Eንጂ። Aንተ Eነርሱን Aልነበርክ? Eናንተ ለመሆኑ ከቁምነገር በቀር 

ለሌላው መቼ ቦታ ሰጥታችሁት? Eናንተ ለሰው ችግር ብላችሁ መሞት Eንጂ ፡ 
ለራሳችሁ መች ሞታችሁ ታውቃላችሁ ። ይህ በሽታ ያኔ ቢሆን Aንዳችሁንም 
Aይነካችሁም ነበር። 

• Aይ Eማማ Eኔ Eንደሱ Aላየሁትም ነበር። 
• Eኔም Eዛ ሰፈር Aሮጊቶቹ ስንሰበሰብ የምናወራውን ነው Eንጂ። መቼስ Eኔ 

Aልተማርኩ ከየት Aምጥቼው? Eኔ ከEናንተ የበለጠ Aላወቅ። ሴቶቹ የሰፈሩ 
Eነርሱ ካልመጡ ይህንን የመጣብንን መAት የሚያነሳልን የለም ነው የሚሉት። 

• ምኑን ኤድስን ? 
• ወያኔን ነው Eንጂ ፡ ይህንን የቀትር ሰይጣንን ። 
• Eሱንማ ይኸው ብዙዎች Eየታገሉት Aደል ? 
• ከቴም ትግል ፡ ውስኪ Aብሮ Eየተጠጣ ። ሻንፓኝ በየኤንባሲው Eየተቀዳ ፡ 

ማታ ህዝብ Eየተረሳን ፡ጠዋት Eየታወስን ። ተወኝ ልጄ ፡ ትግል መቼስ 
ካልመረረ ፤ ትግሉ መቼ ትግል Aይሆን። በEንደዚህ Aይነት የነርሱን መውረድ 
Eኔ Eንደተመኘሁት Aላየውም ማለት ነው። ያኔ በቀይ ሽብር በራፋችን ላይ 
ደርግ Eየገደለ የሚጥላቸው ፡ውስኪ መጠጣት AቅቶAቸው መሰለህ ። ለደሃው 
ለተበደለው ፡ መሬት ለሌለው ፡ ለጭሰኛው ፡ ለገበሬው ፡ ለሰራተኛው 
ለተጎሳቆለው ብለው ነው ። ቀንም ሌትም ሳይረሱን፡ ለኛው ነው የሞቱልን 
።Eንዲያውም ከፈለግህ የሰፈሩ ሰው የሚለው የAሁኑንን ወጣቶች በደርግ ጊዜ 
ቢያደርጋቸው ኑሮ ፡ ከደርግ ተስማምተው Aገሪቱዋን ሸጠው፡ ቢሰነስ ይሰሩባት 
ነበር ። 

• ቢስንስ ደሞ ምንድነው ? 
• ይህን Aተኸው ነው? ንግድ ነዋ ። Eናንተን ደግሞ Aሁን ነበር መግኘት ። 

ይህንን በውሸት የተሞላ መንግሰት ፤ በወረቀቱም በምኑም ታጋልጡት ነበር ። 
ያሁኑ ወጣትማ Eናንተ ላይ የደረሰውን Eየሰማ „ሞኝ ያለቀው በቀይ ሸብር“ 
Eያለ Eንዲቀመጥ Aርገውት ። በጋዜጣው ላይ ለAገሩ የሞተውንን Eየሰደቡ 
Eየፃፉ Aስፈራሩት።Eሄው በሽታውን ታቅፎ ቀረ። ሞት ላይቀር ። ገለባ ሞት 
ሞተ ። 

• መቼም ሞች Eራሱን ጎዳ። 
• ቢሞትስ ልጄ የከበረ ሞት ። 
 

“ምነው ጥቁር ለበሱ“ 

„ልጅ ሞቶብኝ „ 

„በምን? 

„ በቀይ ሸብር „ 

-ማለት ደስ ሲል ባየኸው። 

-የዘንድሮ ታዲያ Aፍረቱ በምን Eንደሞተ ለመነገር ። Aይጣልብህ፡ 

- በሽታው ፍለጋው፡ 
-  በኤድስ Eንዳይመሰል። የሞተው በሌላ በሽታ Eንዲመስል። መስሎን ነው Eንጂ 

ያልደረሰበት Aለ ብለህ? ሁሉም ያውቀዋል ። 
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• ቀብር ሄደን Aንዲት Aልቃሽ ባለፈው ምን Eንዳለች ታውቃለህ ።ለዚህኛው 
የሚያለቅስ ብታጣ። ሰው ሞት በዝቶበት።  

 
Aትቆጪን Eንደሁ Aዲስ ባለ ሬሳ  
የቀይ ሽብሩንም ሰላባ ባነሳ ። 
ያኔ በቀይ ሽበር መሃል ያየሁህ  
ሀዘን Eጣህ ሆኖ ዛሬም Eዛው ነህ። 
 
የልጅሽ Aድራሻ Aስሰሽ ያጣሽ  
Eስቲ Eህ በይኝ Eኔ ልንገርሽ  
በጅምላ ረሸኖ ጉድጓድ ጣለልሽ 
መርዶም Aትጠብቂ ዛሬ ላላቅስሽ። 
 

ሰትል ያልቀበረው ሁሉ Aልቅሶ ሊሞት። ፊት በቀይ ሸብር የሞቱትን የሰፈር ልጆች 
Aንስታ ስታስለቅሰን ዋልን ።ልጄ የከበረ ሞትም Aለ ። የገንዘብ ብቻ Aደለም ሃብት ። 

• ስለጓደኛዬ መጠየቅ ብፈልግም ስፈራ ስቸር Eሱስ Eንዴት ነው Aልኩዋቸው? 
• Eሱማ ምን ይሆናል ብለህ ። ለAስራ ሰባት Aመት ስደት ከርሞ፡Eኛ Eንኳ 

ሳናገኘው ከርመን ፤ ደርግ ከወረደ በሆላ Aንድ ቀን ብቅ ቢል Eተቀመጥኩበት 
Eውሃ ሆኜ ቀረው ። 

• ሁላችንም Eኮ መርዶውን ሰምተን Aልቅሰን ነበር? 
• መርዶውማ የAንተ Aባት Aሳብ ነው Eኮ ።Aላወቅህም ነበር? 
• Eንዴት ? Aባቴ ለኔ ምን የሰው ሚስጥር ይነግረኛል ብለው ። 
• Eሱማ Eውነት ነው ። ለዚህ Aደል የሰፈሩ ትልቅ ሰው የተባሉት ። 

መቃብራቸው ላይ ቄሱ Eኮ ያሉት Eውን ነው ። 
 

 "የደብራችንን ሰው ሆይ ከEንግዲህ Eንዳትጣላ፤ 
 የሚስታርቅህ የለም ፤ 
 Eንዳትሞት የሚገንዝህ የለም ፤  
Eንዳትቸገር የሚያማክርህ የለም ነው ያሉት"። 

  
ወደ ሶሰት ሺህ ሰው ነው የቀበራቸው ።Eኛማ Aብረን ኖረን ተዛምደናል ። Eንኳን 
ለኛ ለመጤውም Aባት ነበሩ ። 
• ታድያ መርዶው ምንድ ነበር ? 
•  Eሱማ! ቀበሌ ወስደው Eናንተን Eሱን Aምጡ ብለው ከሚያሰቃዩችሁ Eኔ 

መጥቼ የሆነ ይሁን ብሎ መልክተኛ ይልክብናል። 
• ማን ? 
• ጓደኛህ ነዋ። 
•  ።የምናደርገው ቢጠፋ ለEርሳቸው ለመንገር Eንሄዳለን ። በይ Aንቺ ሂጂ ብለው 

Eኔን ያሰናብቱኛል ። ጉዴን Aላወቅሁ ወደቤት ተመለስኩ ። ሁለቱ ወንዶች 
ተነጋግረው ጨርሰው፡ ለካ ምስክር ያየ ስለሚAሰፈልግ ፡ ሌላ Aባትህ 
የሚያውቁት የታመኑ ሁለት ሽማግሌዎች ምስክር ሆነው፡ በቀይ ሽብር ተመቶ 
ወድቆ Eንዳዩት ሆኖ ቅዳሜ ለት Aረዱኝ ። Eኔም Eዬዬ ብዬ Eርሜን Aወጣሁ 
።Eድርም በላሁበት ። Aሁን ደርግ ሲወርድ ነው ገንዘቡን የመለስኩ ። ቀበሌም 
ፍለጋውን Aቆመ ። Eነዛ ሽማግሌዎች በዚህ Aይነት ብዙ ሰው Aድነዋል Aሉ ። 
የኔም ባለቤት በሌላው ምስክርነት ቆመው ይሆናላ ። Aየኸው ቄሱ ያሉት Eውነት 
ነው ።Eኛም ከግርፍ ዳንን Eሱም ከሞት ተረፈ።  

• ከዛስ ? 
• Aንድ ቀን ምሳ Aባትህ Eኛ ቤት ተጠርተው ሳለ ። በይ Eንግዲህ Eውነቱ 

Eንዲህ ነው ብለው Aስጠንቅቀው ነገሩኝ ። Eስከማየው ግን Aላመኝኩም ነበር 
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።በድብቅ ተምሮ ዪኒቨርሲት ጨረስ ። መቼስ ጎበዝ Aደል የድሮ IሕAፓ ። 
ችግርን ፉት Aላት ። ተመስገን ነው Aሁን ለሶስት የልጅ ልጅ Aብቅቶኛል ። 

• Eንደው ወደዚህ ሲመጡ ምንም Aላከም ? ደብዳቤስ ቢሆን ? 
• Eንደው ሁል ጊዜ ይገርመኛል ፡ምን ሰይጣን Eንደገባ በመካከላችሁ? ፍቅራችሁ 

ስለሚበዛ ጠባችሁም ይከራል ። ፃፍለት ብለው፤ ወቅቱ Aደለም Aለኝ ። ሌላም 
Aለልኩት፡ Aይኑ ደም ሲመስልበኝ ተውኩት ።ያስቀየምከው ካለ Aንተው ፃፍለት 
። በግል ግን Eንዳላስቀየምከው Aንገቴን Eሰጣለሁ ።Eሱም የግል Aደለም ነው 
የሚል ። Eናትህንን ያን ሰሞን ላመትባል መጥቶ Eቤት ስላልነበሩ ሲጠብቃቸው 
ፎቶህንን Eያየ ሲያለቅስ ደረሱበት ። ግራ ቢገባቸው Eኔ ጠየቁኝ ። Aይ 
ብንተዋቸው ይሻላል Aልኳቸውና ተውነው ። በAለፈው የላክለትን የይሁዳውያንና 
የጀርመኖችንን የሚገልፀውን መፀሐፍ ጠርዞ Aስቀምጦታል ። የኛን ታሪክ ነው 
የሚመስለው ነው የሚለኝ።ታሪካቸው Eንደኛ ያኮራል ነው የሚለኝ። 

 
• ለመሆኑ Eማማ IሕAፓ መሆን ያኮራል?  
• Eንዴት Aያኮራ ልጄ ። ያኮራል Eንጂ ። Eንኳን መሆን Eራሱን IAባን፤ 

የነርሱም ወላጅ መሆን ሲኮራ ። ወያኔ የገባ ግዜ Aንተ Eዚህ ሆነህ Aላየኸውም 
Eንጂ ፡ የሰፈሩ Aደዝዳዥ ሁሉ IAባ ነበርኩ ነው ያለ ። ጥቅም የሚገኝ 
መስሎAቸው። ያ ሁሉ ነፍሰ ገዳይ የቀበሌ Aብዮት ጥበቃ የሴት ቀሚስ ለብሶ 
ሲሮጥ ባየኸው ።ሲያስጠላ ወንድ ልጅ Eንዲህ ጡርቂ ሆኖ ሲፈጠር ።ምነው 
በናታቸው መሀፀን ደም ሆነው በቀሩ ኖሮ ። 

 
ሲለፈልፉ ከርመው ፡፡  
Eስከመጨረሻው ሲሉ ከርመው ።  
Eሰከ Aንድ ሰው ሲቀር ሲሉ ከርመው ። 
የቁርጡ ቀን ልጅ ነን ሲሉን ከርመው ። 

 
ለነዚህ ጥለውን ይሂዱ ።Eርስ በርሳቸው ነው Eኮ Eየተጠቋቆሙ የተያዙት ። 

-ወያኔ ደግሞ ምኗ ዋዛ ፡ 
-ያኔ የበላኸውን ጉቦ ክፈል ብላ ማነቅ ። 
-ከየደበቁበት ነው Aምጥተው የመለሱት ። 

Eነዚህን ከመሆን የሞቱትን IAባዎች መሆን ይሻላል።ስማችው ከመቃብራቸው 
በላይ የተፃፈው።ዥግና ነው የተባሉ ። 
• ለመሆኑ የሰፈሩ ሰው Eንዴት ነው ? 
• ተጎዳ በረሃቡ ፤ በበሽታው ፡ በሃዘኑ ፤ ተደራረበበት ፤Eግዚሄር ምህረቱን 

Aራዘመው ፡ዘመድ ውጭ ያለው Eንጂ ሌላው መች ችሎት ። በሞቴ Aንድ ነገር 
ላጫውትህ ?  

• ምን ገዶኝ Eናቴ ። 
• Eኛ ከEናንተ ቤት በላይ ያሉተን ጠላ ነጋዴ መቼም Aትረሳቸውም ። Aሁን 

በቅርብ Aረፉ። ነፍሳቸውን ይማረው ።Eዛ ጎረቤት መርዶ ነበር ። የቆንጅትና 
የሃዳስ ቀልድ ሳይጀመር Aንድ ነገር Aጫውተውን ስንስቅ Aመሸን ። ያ ከናንተ 
ቤት በታች የነበረው ጥርስ ወላቃው ፤Aንድ ሰሞን ካድሬ ሆንኩ ብሎ ሰፈሩን 
ያምስ ነበር ። ታድያ የሸማግሌውንን ልጅ ፤የጡረተኛው ጎረቤታችሁ ፡የባሻን 
Aንድ ልጅ፡ ታውቃቸው የል ? 

• Eንዴታ Aውቃለሁ Eንጂ ።ጓደኛችንን Aልነበር ። 
 
• Aዎ ነበር Eንጂ ።ታዲያ Eሱን ሊያስር ሲመጣ፤Aይተውት ኖሮ Eሳቸው ሲጮሁ 

ሰፈሩ ወጥቶ ጮሆ Aዳነው ። ታዲያ ካድሬው ይህችንን ቂም ይዞ ጠላ ሻጭዋን 
Aኔ Aስሩዋቸው ትንሽም ገርፎቸው ነበር ።  

 



 5

• Eሺ Eባኮት ። 
 

• ደርግ የወረደ ቀን ደጅ ተቀምጠው ጥሬ ሲለቅሙ ሳል፤ ካድሬው Eቃውን 
ጠቅልሎ ሲሮጥ ያዩትን ጊዜ። 

 
 „Aሁን ወዴት ይመለጣል ብለህ! Aንተንም ሊይዙህ ቢመጡ ደግሞ መጮሄና መታሰሬ  Aይቀር“ 
 

 ብዬ Aልኩት ብለው ስንስቅ Aመሸን ። 
 የማጋለጡ ላይ ህዝቡን ይቅርታ ጠየቀ ። ህዝቡም ለልጆቹ ተብሎ፤ በዚያም ለነዚህ 
ሰይጣኖች Aሳልፈን Aንሰጥም ተብሎ ተለለቀ ።። Eንደሰማሁት ሌሊቱን ሲጮህ 
ነበር  የሚያደር ። Aሁን Eራሱን Aጠፋ ።የሰው ደም መርዝ Aደል መች Eንዲህ 
በቀላሉ ይለቅ ብልህ ። 
• ታድያ የሃዳስና የቆንጅት ነገር Eንዴት ሆነ? 
• የሃዳስ ነገርንማ Aንጀታችን ውስጥ ገብቶ ቀረ።ወያኔ ሲገባ ስትሳደብ ፤ተይ 

Eነዚህ ሰዎች ቂመኞች ናቸው ስንላት፤ Eንቢ ስትል ። ቀን ጠብቀው የባድሜ 
ጦርነት ሲጀመር በሌሊት መጥተው ፤በጠፍ ጨረቃ ከተኛችበት በሌት 
ከነልጆቹዋ ወደ Aስመራ Aባረርዋት። Eስዋም ሆነች ልጆቹዋ Aስመራን 
መልመድ Aቅትዋቸው ሲሰቃዩ ከርመው፤ Aሚቼ Eያሉ ሲሰድቡዋቸው ፤ ከዛ 
የሸሹ መስሎዋቸው፤Eራሳቸውን በጥሩ ኤርትራነት ያስመሰከሩ መስሎዋቸው፤ 
Aስመላሽ ሰዋ ሄዶ መመዝገብ ። Iሳያስ ለAሚቼዎቹ ጉዳዩም Aደል የሚባል፤ 
Aምጥቶ ባድሜ ላይ የቦንብ ማብረጃ Aደረጋቸው ። የቆንጂት ልጅ ማሙሽም 
ተው ባድሜ Aደለም ድንበርህ ብንለው Aልሰማም ብሎ በወያኔ ተመልምሎ ፡ 
Eሱም የመሃል Aገር ሰው ስለሆን ለወያኔ ምንም ሳይሰማው የቦንብ ማብረጃ 
ሆነው ቀሩ ። ሰፈራችንን ሃዘን ዋጠው ። የድሮ ሰውም Aይታይም ። መጤ ነው 
የበዛው ። ለመሆኑ Aንድ ነገር ልጠይቅህ በሞቴ ። ለዛ ለካድሬ ገንዘብ Eረዳኸው 
የሚሉት Eውነት ነው ? 

• ምን ላድርግ ብለው ተቸገርኩ Eራበኝ ቢለኝ ። 
• ያንን ሁሉ Aድርጎህ ? ገርፎህ ? ጓደኞችህንን ገርፎ ፤ገሎ ፤ Aሁንስ ልጠላህ ነው 

ልጄ !! 
• ተራብኩ ቢለኝ ፤ታረዝኩ ፤ልጆቼ Eራባቸው ቢለኝ ፤ የማውቀው የለም ቢለኝ 

የሚረዳኝ ፤ ያለኝን Aውጥቼ Eረዳሁት ፤ ኤኔታ ጀማነህን Eረሱዋቸው የቄስ 
Aስተማሪያችንን ፤ያሉን Eኮ "ክፉ የሰራብህንን ደግ ስራለት ነው" ።  ኑዛዜዬ ነው 
ብሎ ፤ ለሰው Eንዳትነግር ብሎ ፤ የደበቀውን ታሪኩን ፅፎ ፤ ስሞት Aውጣው 
ብሎ ላከብኝ ። Aነበብኩት ፤Aነበብኩት ፤ Aነበብኩት ፤Eንዴት ያሳዝናል 
መሰሎት ። 

 
ሰው Eንዲህ ጨካኝ ሆኖ ሲፈጠር  
የጋህነብ Eሳት ካቦ ሆኖ መኖር  
ሌላውንን Aውርዶ Aንዱን ሰቅሎ  
ብረት በሰው ሰጋ ውስጥ ዶሎ  
ገሎ መልሶ ፎከሮ  
ቀን ሲያልፍ Eንዲህ Aፍሮ  
Eረ ይተውኝ Eናቴ  
ምንስ ተብሎ ይነገራል። 

 
• Aውቆታል IሕAፓ መሆንህንን ፤ በሰው Eንደማትጨክንን ፤ ጓዶቹን ትቶ፤ 

Aንተ ጋ መምጣቱ መማሩ Aደል ፤ ጥፋቱ ቢገባው፤ይሁንና ሌሎቻችንስ 
ብናውቀው ኑዛዜውን ። Eሱ Eንደሆን AርፎAል ። 
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• የመጨረሻው ደብዳቤ በደረሰኝ ጊዜ ደውልልኝ ስላላ ብደውልለት በል Eንግዲህ 
ደህና ሁን ። የልጆቼን ነገር Aደራ Aለኝ ። Eኔም የተሻለኝን Aደርጋለሁ ብዬ 
ቃል ገባሁለት ። መች መስሎኝ የመጨረሻ ቃሉን የምሰማ ። በሌሊቱ Eራሱን 
Aጠፋ ። መቼም Aይገባም ነበር Eራስን ማጥፋት ። Eንደገና በሰማይ ቤት 
መኮነን ።  

• Eኛም ሰምተነዋል ጭምጭምታውንን ። ለቅሶ ቤት ተነስቶ ሲወራ ። ሁሉም 
መጀመሪያ Aንተ Eረግመውህ ነበር ። በሆላ ለልጆቹ ሲል ነው፤ ሲባል ጊዜ 
።ሁሉም ድሮስ IAባ Aደል ነው ያሉት ። ይባርክህ ልጄ ፡፡ በልጅነትህ 
የተሰቃየኸውን ቆጥሮ ለዘላላም ብሩህ Aለም ይስጥህ ፤ Aትዘን ፤ ልጆችህ 
ደስተኞች ይሁኑ ። ሰው በጠፋበት ዘመን በስተረጅናዬ ለህይወቴ ተስፋ 
የሚሰጠኝ ነገር መስማቴ ። Aለም ተበላሽታለች ብዬ በማስብበት ጊዜ ይህንን 
ማወቄ ። በመቃበርሬ ላይ የቆምኩ ነኝና ስላገሬ የወደፊት ሁኔታ ሳስብ Eናንተ 
Aሁንም ከበጎ ተግባራችሁ ጋር መኖራችሁን ማወቄ ። በመጨረሻው የሞሞቻዬን 
ቀን Aጣፈጥክልኝ ። ተስፋ መገብክኝ ። ከAሁን ወዲያ ከሆዳሞቹ ባሽገር ጥሩ 
ሰዎች Eንዳሉ ስላወቅሁ Aፈሩ ቀለል ይለኝ ይሆናል ።  

 
በሉEሰቲ በሰላም ይክረሙ ። Eየተመላለስኩ Eጠይቃለሁ ብዬ ተለያየን ። 
ማምሻም Eድሜ ነች ።በርታ Aሉኝ። 
Eስቲ ስለኛ የሚያስብ ሁሉ በሰላም ይክረም !! 
 
ቤልጅግ Aሊ  
 
ይቀጥላል። 


