
ጉጉጉጉ ዞዞዞዞ አአአአ ችችችች ንንንን 

ትልቁ የዘመናችን ተመራማሪ፣ ኣይንስታይን የሚባሉት፣ 

"ነገሩንነገሩንነገሩንነገሩን ቀላልቀላልቀላልቀላል አድርግ፣አድርግ፣አድርግ፣አድርግ፣ ከዚህከዚህከዚህከዚህ በታችበታችበታችበታች ብቻብቻብቻብቻ ግንግንግንግን አታቅለውአታቅለውአታቅለውአታቅለው" አሉ ይባላል። 

"Make it simple but not less simpler" /Einstein 

የኛንም ጉዳይ እስቲ ቀላል አርገን እንየው፥ 

>> ወገናዊነታችንወገናዊነታችንወገናዊነታችንወገናዊነታችን ለምንጩለምንጩለምንጩለምንጩ << 

http://www.youtube.com/watch?v=XZDD8wpWHMg&feature=player_embedded#! 

(ዘና ብለን እዚህ ያለውን ውቡ የምንጭ ስዕላዊ ድምፅ እያደመጥን፤ ለባለቤቱ ከምስጋና ጋር!) 

ሥራችንሥራችንሥራችንሥራችን 

  ሕብራዊነት፣ሕብራዊነት፣ሕብራዊነት፣ሕብራዊነት፣ 

መጠሪያችንመጠሪያችንመጠሪያችንመጠሪያችን 

ሕብራውያን፣ሕብራውያን፣ሕብራውያን፣ሕብራውያን፣ 

ከሕብረት ሌላ የምንሻው ነገር የለምና። 

* 

ዓላማችን  

ሰብዓዊነትና ኢትዮጵያዊነት። 

* 

መመሪያችን  



ወዳጅ ብቻ ማፍራት፣ እንደፈጣሪያችን ጠላት የለንምና!   

እና ም፣ 

ወዳጃችን  

 ወዳጃችን ነው፤ የትም  አይሄድብንም፤  

ጠላታችን  

ግን ወዳጃችን ይሆናል።  

* 

ጉዞአችን  

ጠላታችንን ወዳጅ ለማድረግ፣  

ሰው  

ለማድረግ  ነውና። 

መጽሀፉም፣ ታላቁ መምህራችንም፣ ጠላትህን ውደድ ሲል፣ነው፣የምናውቀው። 

ስለሆነም 

ጠላት፣ 

የለንም። 



ታሞም ይሁን ተሳስቶ ጠላት ልሁንላችሁ፣ ሲል የሚቀባጥረውን  

ሃሳቡን 

ግን  

አንወድለትም፤ 

ሰው እስኪሆን ድረስ፣  

በትዕግስትም፣በምሬትም፣ በርጋታም፣ በማስተማርም፣ በትጋት እንነግረዋለን። 

ጠላት ስለሌለን፣ 

ፍርሃትንም 

አናውቅም! 

* 

ወገናዊነታችን 

ለምንጩ፣ 

ለቃል፣ ለሃሳቡ፣  

ሕሕሕሕብብብብረረረረ፥፥፥፥ቅቅቅቅላላላላጼጼጼጼ 

ለሆነው! 

* 



መሳሪያችን  

ድምጻችን፣  

ለዕውነት፣ ለቁም፥ነገር የቆመው ሃሳባችን። 

* 

ዘዴያችን ግልጽ ነው!  

ሰብዓዊነትሰብዓዊነትሰብዓዊነትሰብዓዊነት ናናናና ኢትዮጵያዊነትኢትዮጵያዊነትኢትዮጵያዊነትኢትዮጵያዊነት   

ሲነካብን፣ 

ድምጻችንን  

 ሳይሸሽጉ ከፍ አርጎ ማሰማት። 

* 

አጋራችን  

እራሳችን ፣ በራሳችን መተማመናችን፣ ሸኝ ቤት አያስገባ ነውና።  

* 

ቤታችንቤታችንቤታችንቤታችን፣፣፣፣   

ኢትዮጵያኢትዮጵያኢትዮጵያኢትዮጵያ  

መርኅችንመርኅችንመርኅችንመርኅችን፣፣፣፣  



ሕሕሕሕብብብብረረረረ፥፥፥፥ቅቅቅቅላላላላጼጼጼጼ 

 * 

ያም ሲቀልስ፣ ይህም ሲቅልስ፤ ያም ይህም ሲቀላልስ ሕብራዊነትን ተክነን፣ 

ክብራችንንክብራችንንክብራችንንክብራችንን  

ዛሬ ካላስመለስን ነገ የሚጠብቅን አዲሱ ባርነት ብቻ ነውና! 

እስካሁን፣ 

ቄሱም ዝም፣ ሼኩም ዝም፣ ሊቁም ዝም፣ ቄሳሩም ዝም 

ዝም ሆነና የሁሉንም መለዮ ጠቅልለን እንነሳለን። 

ሃገርም ህዝብም  

መዘረፍ ከጀመረ እነሆ ሰንብቶ አድሯል። ማደሪያ ጠፍቷል፣ የሚላስ የሚቀመስ 
አሯል። 

* 

ማማማማ ነነነነ ንንንን ?!  

ለእህል ሳይሆን፣ ለትእግስት፤ ሆደ፥ሰፊው፤ ዝምተኛው ሰፊው አብዛኛው 

ሰው የምንባለው።  

አውሎ ንፋስ ሲመጣ እንደሰንበሌጥ ትኝት የምንለው፣ ቀባጣሪም ያዙኝ ልቀቁኝ 

ሲል፣ እስቲ ይሁና ብለን በትእግስት የምናልፈው፣  ጊዜያችን የመጣ ዕለት ግን፣ 
እንደ አንድ ሰው ሆነን፣  

መሬት የምናንቀጠቅጠው፣ሃገር፥ምድር የምንደባልቀው፣ ሕዝበ፥

መሬት የምንባለው፣ነን። 



አባሪያችን፣ ወገናችን፣ አባላችን፣ ሁሉም ነው።  

ዘር አይመርጥ፣ ሃይማኖት አይለይ፣ ሥልጣን አይል፣ ታዛዥ አይል፣ ወጣት አይል 

አዛውንት አይል።  

!!! ያኔ ሁሉንም ነን !!! 

! ሕሕሕሕብብብብረረረረ፥፥፥፥ቅቅቅቅላላላላጼጼጼጼዋዋዋዋ ሙሙሙሙ ልልልልትትትት የየየየምምምምትትትትልልልልበበበበትትትት 

ዕዕዕዕለለለለትትትት ! 

ዕውቀት፣ዕውቀት፣ዕውቀት፣ዕውቀት፣ ጥበብ፣ጥበብ፣ጥበብ፣ጥበብ፣ ነጻነት፣ነጻነት፣ነጻነት፣ነጻነት፣ 

በምሥጢረ፥ስላሴያቸውበምሥጢረ፥ስላሴያቸውበምሥጢረ፥ስላሴያቸውበምሥጢረ፥ስላሴያቸው ርቀትርቀትርቀትርቀት 

ተስፋ፥ብርሃንተስፋ፥ብርሃንተስፋ፥ብርሃንተስፋ፥ብርሃን  

ታይቷቸው፣ታይቷቸው፣ታይቷቸው፣ታይቷቸው፣ 

ቤተ፥ሰላማቸውቤተ፥ሰላማቸውቤተ፥ሰላማቸውቤተ፥ሰላማቸው  

ሲጋጠሙሲጋጠሙሲጋጠሙሲጋጠሙ 

* 

ብቃቱ 

ወገናዊነቱ ለምንጩ፣  

ማንነቱማንነቱማንነቱማንነቱ፣፣፣፣ ኢትዮጵያዊነቱኢትዮጵያዊነቱኢትዮጵያዊነቱኢትዮጵያዊነቱ ናናናና ሰብዓዊነቱሰብዓዊነቱሰብዓዊነቱሰብዓዊነቱ  

ብቻ!!! 



*** 

ሕሕሕሕብብብብረረረረ፥፥፥፥ቅቅቅቅላላላላጼጼጼጼ 

ሕብረ፥ቅላሴሕብረ፥ቅላሴሕብረ፥ቅላሴሕብረ፥ቅላሴ ሲመረመርሲመረመርሲመረመርሲመረመር 

 

* 

ኧረ እስክመቼ !ኧረ እስክመቼ !ኧረ እስክመቼ !ኧረ እስክመቼ ! 
 
 
* 

ልቦና ያለው ይዘን ፣ሕሊና ያለው ያስብ ፣ የቸገረው ይመከር!ልቦና ያለው ይዘን ፣ሕሊና ያለው ያስብ ፣ የቸገረው ይመከር!ልቦና ያለው ይዘን ፣ሕሊና ያለው ያስብ ፣ የቸገረው ይመከር!ልቦና ያለው ይዘን ፣ሕሊና ያለው ያስብ ፣ የቸገረው ይመከር! 

ሁሉም የተሳነው፣ የሰው ያለህ ይበልና ሁሉም የተሳነው፣ የሰው ያለህ ይበልና ሁሉም የተሳነው፣ የሰው ያለህ ይበልና ሁሉም የተሳነው፣ የሰው ያለህ ይበልና ሕብረ፥ቅላጼንሕብረ፥ቅላጼንሕብረ፥ቅላጼንሕብረ፥ቅላጼን    ይረዳ!ይረዳ!ይረዳ!ይረዳ! 

!!!! 
ይህምይህምይህምይህም    ላልሆነለት፣ላልሆነለት፣ላልሆነለት፣ላልሆነለት፣ 

ይለገሰውይለገሰውይለገሰውይለገሰው    ተረት፤ተረት፤ተረት፤ተረት፤ 

ኧረ እስክመቼ ! እያለ ይሰንብት ኧረ እስክመቼ ! እያለ ይሰንብት ኧረ እስክመቼ ! እያለ ይሰንብት ኧረ እስክመቼ ! እያለ ይሰንብት  

ጨውም ጨው ካልሆነ፣ ከድንጋይ አይለዩት!ጨውም ጨው ካልሆነ፣ ከድንጋይ አይለዩት!ጨውም ጨው ካልሆነ፣ ከድንጋይ አይለዩት!ጨውም ጨው ካልሆነ፣ ከድንጋይ አይለዩት! 

አልማዝ እንኳን አሉአልማዝ እንኳን አሉአልማዝ እንኳን አሉአልማዝ እንኳን አሉ    ፣፣፣፣    ቢወረወር በረት፣ቢወረወር በረት፣ቢወረወር በረት፣ቢወረወር በረት፣ 

ማን አይቶትማን አይቶትማን አይቶትማን አይቶት    ፣ማን አውቆት፣ማን አውቆት፣ማን አውቆት፣ማን አውቆት 

ማንስ ሊጓጓለት!ማንስ ሊጓጓለት!ማንስ ሊጓጓለት!ማንስ ሊጓጓለት! 

**** 

ከልብከልብከልብከልብ    ካዘኑማ መችካዘኑማ መችካዘኑማ መችካዘኑማ መች    ይገዳል እምባው፣ይገዳል እምባው፣ይገዳል እምባው፣ይገዳል እምባው፣ 

ማሰብማሰብማሰብማሰብ    ለጀመረ ህይወትምለጀመረ ህይወትምለጀመረ ህይወትምለጀመረ ህይወትም    ቀላልቀላልቀላልቀላል    ነው፤ነው፤ነው፤ነው፤ 

በጣትበጣትበጣትበጣት ይቆጠራልይቆጠራልይቆጠራልይቆጠራል ሃይለኛሃይለኛሃይለኛሃይለኛ  ሚያደርገው፣ሚያደርገው፣ሚያደርገው፣ሚያደርገው፣     

ነጻነትነጻነትነጻነትነጻነት አውጆአውጆአውጆአውጆ ፣፣፣፣ ህዝብንህዝብንህዝብንህዝብን የሚያነግሠው፤የሚያነግሠው፤የሚያነግሠው፤የሚያነግሠው፤ 

አስራ፥ሁለቱአስራ፥ሁለቱአስራ፥ሁለቱአስራ፥ሁለቱ ቤት፣ጋብዞቤት፣ጋብዞቤት፣ጋብዞቤት፣ጋብዞ የሚያኖረው።የሚያኖረው።የሚያኖረው።የሚያኖረው። 

*** 

  



 

አስርቱአስርቱአስርቱአስርቱ ኀይለ፥ፍሬ፥ነገሮችኀይለ፥ፍሬ፥ነገሮችኀይለ፥ፍሬ፥ነገሮችኀይለ፥ፍሬ፥ነገሮች 

አስራ፥ሁለቱአስራ፥ሁለቱአስራ፥ሁለቱአስራ፥ሁለቱ ሕሊናዊሕሊናዊሕሊናዊሕሊናዊ ቤቶችቤቶችቤቶችቤቶች 


