
ዕላል ኣደይ ወዛምን ትሓይሽን
"ደሓንዶ ሓዲርክን ኣደይ ወዛም"

"ከመይ ሓደርኪ'ዛ ጓለይ መን ኢኺ?"

"ኣነ ትሓይሽ'የ። ስልጣን'ያ ሒዝክን ደኣ ናበይ ኢኽን?"

"ናብዛ ባንኪ'የ እዛ ጓለይ ብርኽቲ"

"እዋይ! እምበኣር ከኣ ሎምስ ኣብ ባንኪ ሪጋ ምሓዝ ስራሕ
ተቘጺሩ!? ሰብ ምሳሑ ቋጺሩ ኪወፍሮ ጀሚሩ!? እንታይ
ገዲሱክን ኣንትን ኣደይ ወዛም መዓረይ፡ ፋዱስ ምስ ዓጸዉ
ንገዛኽን ተመሊስክን ዘይምተመሳሕክን? ምዃን ከኣ ከመይ
ጌርክን! እቲ ምሉእ ንግሆ ሒዝክናኦ ዘርፈድክን ሪጋ ኪጠፍኣክን
እንድዩ! እንደገና ኣብ ድሕሪት ክትስርዓ ኢኽን ማለት'ዩ! ጽቡቕ
ኣለኽን ካብ ከምዝስ ምሳሕካ ሒዝካ ምፋር ይሓይሽ!"

"ጽቡቕ ኣለኺ እዛ ጓለይ ብርኽቲ ከምኡ'ዩ ዝሓይሽ። እንተኾነ ኣነ ገንዘብ ከውጽእ ኣይኮንኩን ናብ ባንኪ ዝኸይድ ዘለኹ።
ወሪዱኒ! ወይለደኺ ነዛ መዐንገሊ ከብደይ ዘይረከብኩዶ ኣብ ባንኪ ዚቕመጥ ገንዘብ ረኺበ ኢልክኒ!"

"እዋእ! እሞ እቲ ስልጣንያ ደኣ ንምንታይ ናብ ባንኪ ትወስድኦ ኣለኽን!?"

"ናቕፋ ተኣሲሩ ስለ ዘሎስ ክበጽሖ እዛ ጓለይ!"

"እዋእ! ኣንትን ኣደይ ወዛም፡ ሰብ ተኣሲሩ ዘይበጻሕናዮስ ናቕፋ ተኣሲሩ ኢልና ብስልጣንያ ክንበጽሖ!?"

"ሰብ ደኣ ኣበይ ይእሰር ከም ዘሎ ዘይፈለጥናዮ፡ ኣበይ ኢልና ክንበጽሖ እዛ ጓለይ!?"

"እዚኣስ ሓቅኽን ኣደይ ወዛም መዓረይ፡ ህዝብና ተጨውዩ ሓንሳብ ምስ ተወስደ፡ ኣበይ ይእሰር ከም ዘሎ ንፈልጦ ነገር ስለ
ዘይብልና፡ ከም ንቡር ስልጣንያ ሒዝና ክንበጽሖ ኣይንኽእልን ኢና!

"እሞ ንናቕፋ ደኣ ኣበይ ኪትረኽብኦ ኢኽን ኣደይ ወዛም!?

"እዋእ! ንናቕፋ ደኣ ኣበይ ክረኽቦ! መንግስትናዶ ምስ እሱራት የራኽብ'ዩ!? እንተኾነስ ከምቲ ኣብ ኩሉ ንገብሮ፡ ነቶም ዋርድያታት
ኣብጽሑለይ ኢለ ክህቦም'የ እምበር!"

"እሞ ከይኣስሩኽን ደኣ?"

"የውዕሎም! ኣዒንተይ'ኳ ካብ ጀለምታ የዕርፋ! ምስሊ ስውኣት ደቀይ ወግሐ ጸብሐ እናረኣኹ ደም ዝነብዕ ዘለኹ!

"እዋይይይይይይ! የቃናዓልክን በላ ኣደይ ወዛም መዓረይ!"

"ኣሜን እዛ ጓለይ ብርኽቲ!"

ናቕፋ ተኣሲሩ ተራኡ በጺሑ
ዓዲ ውዕል ኮይኑ ደው ኢሉ ስርሑ
ሰባት ሪጋ ሒዞም ስልጣንያ ከብጽሑ
ገንዘቡ ብዓመጽ ኩሉ ተመቊሑ
ጁባ ሃብታም ድኻ ተሪፉ ጥርሑ!
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መከረኛ ናቕፋ መዓት ወሪዱካ
ኣብ ስራሕ ከለኻስ መዓስ ጥዒሙካ
ብመሸማዕ ካብ ትቚጸር ሓሰር ንፋይ ኴንካ
ካብ ብደውካ ሞትስ ማእሰርቲ ይሕሸካ!

ረኻብ ሕሰም ናቕፋ ስሙ ዝኸበዶ
ብውሽጥን ብደገን ምልኪ ምስ ኣገዶ
ገዲፎሞ ከይዶም ሃብታማት ነጋዶ
ከም ጨርቂ ሓሲሩ ወሪዱ ናብ ባዶ!

ሕነ ናይ ቀራናት ኮይኑ ንጓዕማማት
ኣብ ዝፋን እንከሎ ፈጣሪ ጸገማት
ክንዲ ምፍዋሱ ናይ ምልኪ ሕማማት
ምኽንያት ፈጢርካ ገንዘብ ህዝቢ ምዝማት
ሓርነት ጥራይ እያ ተውግሖ'ዚ ጸልማት!

ሸማቲ ስኢኑ ቀረባት ዕዳጋ
ናቕፋ ብምቕያዱ እንተ ጎደለ ዋጋ
ብዓል ኣፈ-ጨለ ኪመስሉ *ፍጋጋ *ህርኩት፡ ንፉዕ
ኣብዛ ኤርትራና ዓዲ ቆላ ደጋ
የለን ኢሎሙና ናይ ጥምየት ሓደጋ!

እቶም ገሃስቲ መሰል ቅሉዕ ዝገበኖም
የዋህ ከተልሉ ብሓሶት ኣእሚኖም
ንኸብዲ'ቲ ድኻ ብኸብዶም ዓቂኖም
'ጥምየት የለን!' እንተበሉ ንሓቂ ሸፊኖም
ድጉል ሓዊ እዩ'ዚ መሕጸሪ ስልጣኖም!

ናቕፋ ብምቕያድ እንተ መጺኡ ለውጢ
ጓሓፍ እንተጸርዩ ሓጺብካ ብሽብጢ
ቀስ ኢልና ንርእዮ ውጥን መዕለበጢ
ኩሉ ንብላሽ'ዩ ፈተነ ናይ ጊንጢ!

   Page 2

http://www.snitna.com/

