
አሳፓ ጫቦ፡ ‚ከና ደሇታ ቡቺ ቡቺ ሊላስ‛ 

 

ሌጆች ሆነን  የጨንቻው ተወሊጅ አባታችን ይሇን ከነበሩት አባባልች መሏሌ አንደ ነው። "ከና ደሇታ 

ቡቺ ሊላስ!" ይህ አባታችን በድርዜኛ (በጋሞኛ) ይነግረን የነበረው አባባሌ ሲተረጎም  "የውሻን ጉባኤ ና-

ቡቺ ና-ቡቺ ይበትነዋሌ" ማሇት ነው። ታ ዱያ ሁላም ይህን  አባባሌ በሚሇን ጊዜ ሌክ እንዯ ኤሪክ አርተር 

ብላር ወይም ይበሌጥ በሚታወቅበት በብዕር ስሙ ጆርጅ ኦርዌ ትረካ "የእንስሳት እርሻ" ጋር ተመሳሳይ 
የሚመስለ የራሱ የሆኑ ትረካዎችን ይነግረንና ‛ የምንም ዓይነት እንስሳትን ጉባኤ ብታምኑ የውሻን ጉባኤ 

ግን በምንም ሆኔታ እንዲታምኑ ምክንያቱም የውሻው ገና  ‘ና-ቡቺ ና-ቡቺ’ ‘ን ሲሰማ ነው ብትንትኑ  
የሚወጣው‛ ይሇን ነበር ።  

ይህንን የአባታችንን ምክራዊ አባባሌ እንዲነሳ ያስገዯዯኝ አባታችንን ሇማስተዋወቅ ፍሊጎት ኖሮኝ 
አይዯሇም። አባታችን ምንም ማስተዋውቅን አይሻም። ከሚጠሊቸው ነገሮች ውስጥ አንደ ዯግሞ ጉራ 

መቸርቸርን ነው። እኔም ያንን ሇአሰፋ ጫቦ እተወዋሇሁኝ። መቱኬ፤ ጫቦ፤ እሸቱ፤ ሀ/ማሪያም፤ እመቤት 

(እረ ስንቱ ተጠቅሶ? ) እያሇ ተክሇሰውነት ፍሇጋ ያወፈፈው ነውና በራሱ ሉያገኘው ስሊሌሆነሇት 

(ስብዕናው በጋሞ ሌጆች ዯም ጨቅይቶአሌና) በቤተዘመደስም ሉገነባ ይንቀዣቀዣሌ። "አሊርፍ ያሇ ጣት 

..." እንዯሚባሇው ሰሞኑን ሲንቀዣቀዥ የእሸቱ ጫቦን የህዝብ ዴርጅት ጉዲይ ጽ/ቤት አባሌነትን ነግሮን 

አረፈው። ሇካንስ ተጣማጅ ችግር ( Double Trouble) ነበራችሁ? የላሊኛው ጫቦ ጉዲይ ሲጨመር 

ዯግሞ ሶስትዮሽ-አስከፊ-ነገር (Triple Trajedy) ነበራችሁ ማሇት ነው። ታሪክ ነውና ይመዘገባሌ፤ 
ወዯፊት ይመረመርማሌ፤ የዲኝነት ቀንም ሲመጣ ሇፍርዴ ይቀርባሌ። አጥፊ ሆኜ ከተገኘሁ እኔም ያንን 

አሊመሌጥም።  

የተነሳሁበትን የውሾች ጉባኤ ጉዲይ እንዲነሳ ያነሳሳኝ የዚሁ አሰፋ ጫቦ ተብዬ አሌቋረጥ ያሇ ቅዥበራ 
በተሇይም በኢህአፓና በዙሪያው ተሰባስቦ በታገሇው ትውሌዴ ሊይ አጋጣሚ በተሇይም የሚዱያ አጋጣሚ 
አገኘሁ ባሇበት ሁለ እንዯ ኢያን ፓቭልቭ ውሻ ሇሃጩን ሲያዝረከርክ መገኘቱ ነው። 

 በዚህ ዴርጊት የተሰማሩት እንዯነ አሰፋ ጫቦ፤ ፕሮፌሰር ተብዬው መስፍን ወሌዯማሪያምና ጥብጥቦቹ፤ 

ጋዜጠኛ ተብዬው ካሳሁን ሰቦቃ፤ የዯርግ/ኢሰፓው (አሁን ዯግሞ ዯግ/ኢሰፓን ሉያቋቁም የወያኔን 

መሌካም ፈቃዴ ጠይቆ እየተጠባበቀ ይገኛሌ የሚባሌሇት) ኮልኔሌ ፍሥሀ ዯስታ፤ የወያኔ ማላሉቱ 

ኢንጂነር (ሰሞኑን ዯግሞ ድክተር ሆኜያሇሁ እያስባሇ ነው) ግዯይ ዘርዓፅዮን -  ሌክ እንዯ ሩስያዊው እንዯ 
ኢያን ፓቭልቭ ሆኜ ሳጠናቸው  ሁሇቱን ፓቭልቭ የጥናት ዴምዲሜዎችን አይባቸዋሇሁኝ። 

መነቃቅትናን ምሊሽን  (ስቲሙሇስ ኤንዴ ሪስፖንሰ - stimulus & response) ይሊቸዋሌ ፓቭልቭ። 

እነዚህም ፀረ ኢህአፓዎች ሚዱያ (ማንኛውም ሚዱያ) ያነቃቃቸዋሌ። ከዚያም ሇሃጫቸው 
ከሚያስፈሌገው በሊይ ይመነጫሌ። ከዚያ ምን ችግር አሇው?  ኢህአፓ ሊይ ሇማዝረክረክ መሞከር ነው።  
የእኛ ሥራ ዯግሞ የፈሇገውን ያህሌ እኛው ቋሚዎቹ ሊይ ይዝረክረክ እንዯሁ እንጂ ሰማዕት ጓድቻችንን 

ሊይ  እንዲይንጠባጠብ መከሊከሌ ነው። ክብር ሇነሱ ይሁንና ፀረ- ወያኔ ትግለንማ አዱሱ ትውሌዴ 
መረከቡን በጎንዯር፤ በባህርዲር፤ በማጀቴ፤ በአዲማ፤ ወዘተ አየነው። 



አሰፋ ጫቦና ካሳሁን ሰቦቃ ዓይኖቻቸውን በጨው አጥበው ስሇ "የኢትዮጵያ ጭቁን ህዝቦች አብዮታዊ 

ፓርቲ  (ኢጭህአፓ)"  የሚባሌ ፓርቲ ሉነግሩን ይፈሌጋለ። እና ታዱያ ምን ሆነ? " በዚህ ስም 
ኢማላዴህን ሌትቀሊቀለ አትችለም ስሇተባሌን ህዝባዊነቱን አብዮታዊነቱንና ፓርቲነቱን ትተን 

'የኢትዮጵያ ጭቁኖች አንዴነት ትግሌ (ኢጭአት)' ተሰኘን " ይለናሌ። ጉዴ ነው።  

ይህን ዓይነቱ ነገር ሲገጥመው ነው እንግዱህ አባታችን "ከና ደሇታ ..." የሚሇውን የራሱ ከሆኑት 

የእንስሳት እርሻ ዓይነት ትረካዎች አንደን የሚነግረን። ሇመሆኑ ኢጭአት የፖሇቲካ መርሃ ግብር ነበረው? 

ጫቦ ናይቼ አይኮ ጊቤና።  ሇነገሩ አጅሬ ግን ምን ይሳነዋሌ? ጠበቅ አዴርገን የጠየቅነው ጊዜ የአንደን 
ሰነዴ ሌክ እንዯ የትምህርት ቤት ሰንድቹ ፎቶኮፒ አዴርጎ ሰሌዞና ዯሌዞ ሉያቀርብ የሚያግዯው የሞራሌ 
እገዲ ያሌተጫረበት ርካሽ ፍጡር ነው።  

የሚገርመውና አፍ የሚያስይዘው  ዯግሞ  ኢጭአትን ያቋቋመበት ምክንያታዊ ምክንያታዊ ምክንያት  

(cause of the cause of the cause) ነው። ከእሸቱ አራርሶ ጋር ሻሸመኔ ስሇተገናኘ፤ ሇምን ከእሸቱ ጋር 

ተገናኘ? ሻሸመኔ ስሇሄዯ፤ ሻሸመኔ ሇምን ሄዯ? መንገዴ ስሇተዘጋ አጣሪ ቡዴንን መርቶ፤ መንገዴ ሇምን 

ተዘጋ? በኢህአፓ ምክንያት - አይጣሌ ነው!   

 "በኢህአፓ ተበሳጭተን 'የነፃ ትግራይ ሪፐብሉክ ምሥረታ ማኒፌስቶ ፃፍን' ባዩ ግዯይ ዘርዓፅዮን በየት 

በኩሌ ዞሮ መጣ? ይህችን ይህችን ዓይነቷን ነው እኔ እንዯ የፓቭልቩ እንስሳት ኮንዱሽንዴ መሆን 

የምሊት!  

ይህ ነው እንግዱህ ከአዴዋ እስከ ጨንቻ፤ ከአሶሳ እስከ ዑጋዳን፤ ከአምቦ እስከ ሊሉበሊ፤ ምዴረ ጠባብ 

ዘረኛን ምትሃት በሚመስሌ መሌክ የሚያስተሳስረው። ፀረ-ኢህአፓነት! ፀረ-ያ ትውሌዴነት! ወይ ይህች 

ታሪካአዊና ታሪከኛ ኢትዮጵያችን ስንቱን ታሳየናሇች?? ስንቱንስ ታሰማናሇች?? 

አያሌቅበት አሰፋ "በወቅቱ የነበሩት ዴርጅቶች (ኢህአፓና መኢሶን መሆናቸው ነው) የሥራው ሌምደ 

ባሌነበራቸው ተማሪዎች የተቋቋሙ የግራ ዴርጅቶች ስሇነበሩ ኢጭአትን አቋቋምን" ይሇናሌ።  

ይህች ናት ዯግሞ ላሊዋ የፓቭልቭን እንስሳት አነቃቂ ሏረግ - ግራ ዘመም ፓርቲዎች የምትባሌ ዘረባ! 
አሰፋ ሇመሆኑ ኢጭአት ብሇህ የሰየምከውን ጉዴ ይዘህ ኢማላዴህን ስትቀሊቀሌ ምን ዓይነት ህብረት 

ውስጥ የገባህ መስልህ ነበር ወይንስ "ማላ" ከቤተሰብህ አባሊት የአንደ ሥም ነው? "ርካሽ ነህ" ማሇት 

ያንስህ ይሆን? ወይስ የዘር ዴርጅት አቋቁመህ አብዮያዊውን ማላሉት/ወያኔ/ኢህአዳግ ሊይ ስትሇጠፍ 

ምን ያዯረግህ ይመስሌህ ነበር? 

ሇመሆኑ ምንም በቁጥራቸው ሲታዩ የተመናመኑት (ይህ ሏሜት ወይም ስሇማሌወዲቸው አሳንሼ ሇማየት 

እኔ የምፈጥረው ሳይሆን በቅርቡ ከራሱ ከዴርጅቱ መስራችና መሪ ድ/ር ነገዯ ጎበዜ የተገሇፀ ሏቅ ነው። 

ይህ ዯግሞ ፅናታቸውን ያሳየኛሌ) ሆኖም ግን የዴርጅት ስማቸውን በፅናት ጠብቀው የያዙት መኢሶኖች 

ምን ይለኛሌ ብሇህ አትጨነቅም? ወይ እስስትነት? 

 በተሇይ ያ ወሽካታ ፕሮፌሰር ተብዬ የጠበጠባቸው ይህችን ሏረግ በቃ ከጂኦግራፊ 101 ኮርስ በሊይ 
አጥንተው ይዯጋግሟታሌ - ግራ ዘመም፤ ግራ-ዘመም  ሏረጓ እነተመስገን ዯሳሇኝ ሳይቀሩ (ምንም 



መታሰራቸውን ተቃውሜ ባገኘሁት አጋጣሚ ሁለ  "ሁለም የፖሇቲካና የህሉና ዕስረኞች በአስቸኳይ 

ይፈቱ" ብዬ መጮኼን ባሌተውም ይህን ሏቅ ሳሌጠቅስ ማሇፍ የሇብኝም) የአፍ መፍቻቸውና የፅህፈት 

መሇማመጃቸው ነበረች። 

"በተፈሪ ጊዜ የዯነቆረ 'ዕዴሜ ሇፀሏዩ ንጉሥ' እንዲሇ፤ የቅርቡ ዯንቆሮ ዯግሞ 'ባሇራዕዩ' እያሇ ይከርማሌ" 
እንዯተባሇው  የአሜሪካን ባሇሥሌጣናት ዴጋፍና ዕርዲታ ይህን ሏረግ ዯጋግመው ስሊነበነቡ ይገኝ 

መስልአቸው  ይጃጃሊለ፤ ይንጀሊጀለማሌ። ወያኔ/ማላሉት " የኤንቨር ሆዣ አዴናቂና የአሌባኒያን 

ዓይነት ሥር ዓት በኢትዮጵያና ህዝቦቿ ሊይ ሌጭን ነው የምታገሇው" እያሇ የኃይማኖት ተቋማት ሳይቀሩ 
ነው የምዕራቡ ዓሇም የዕርዲታውን ዓይነት ያዥጎዯጉዴሇት እንዯነበር ዛሬ ከእኔ መስማት ያሇባችሁ ዜና 

መሆን ያሇበት አይመስሇኝም ነበር። በርኒ ሳንዯርሰንን አሌሰማችሁት ይሆን ዯግሞ?? ዘፈኑ ተቀይሮአሌ 

ፕሮፌፈሮቼና ጥብጥቦቹ!ትንሽም ቢሆን ዯግሞ ማይክሌ ሙርን አንብቡት አዯራ! ሬሳ አትሁኑብን።  

ዕርዲታው የሚዥጎዯጎዴበት የብሌጠት ፈሇግ ላሊ ነው - ብሔራዊ/አገራዊ ጥቅምን አሳሌፎ መስጠት። 

ኢህአፓና አባሊቱ ሲጀመር ጀምሮ ሇዚህ አሌተዘጋጁበትምና መንገደን የአበባ ምንጣፍ ያዴርግሊችሁ። 

ዛሬ ዛሬ ዯግሞ የሻዕቢያው ኢሳያስ አፈወርቅ - የኛ የመቶ ዓመት የቤት ሥራ ሰጪ - ከተዯጓሚነት 

ወጥቶ ዯጓሚና ረጂ ተብልአሌና ተኮሌኳዩ በርክቶአሌ። "ሉሇብሰው የሇው ሉከናነብ አማረው" ይሎሌ 

ይህች ናት። ኤርትራ ተጠራምታ ኢትዮጵያ ስትረዲ አሌታይህ ቢሇኝ አትፍረደብኝ - ዯስ ካሊችሁም 

ዕውር በለኝ። 

በዚያ መንገዴ ተጉዛችሁ - የበርኒ ሳንዯርሰንን አባባሌ ሌጠቀምና - ኤኮኖሚያዊና ማህበራዊ ፍትህን 

ሇህዝባችን የምታመጡ ከሆነ ኢህአፓ፤ አባሊቱና ህዝብ ከፍትህ በሊይ የምንፈሌገው ምንም ላሊ የሇም። 

ትናንትም፤ ዛሬም ሆነ ነገ ቅዴመ-ሁኔታችን ይህ ነው - ማህበራዊ ፍትህ/ዳሞክራሲ ያሇገዯብ እና 

ኤኮኖሚያዊ ፍትህ/ ሰው ሇሀገሩ የሚችሇውን ማበርከትና በሀገሩ ሇመኖር የሚያስችለ መሰረታዊ 

አስፈሊጊ የሆኑ ነገሮችን ማግኘት- አራት ነጥብ!  እንግዱህ ይህንን የፈሇጋችሁትን ቅፅሌ (ግራ ዘመም፤ 

የግራ ካሌሆነም እንዯማላሉት ዘሊሊይ ሆኑና ቀኝ፤ የቡርዧ) ሇጥፉበት። 

ሇመሆኑ አሰፋ ጫቦ ማላ የተማርከውና ወዯሥራ ዓሇም የገባው ከነዘሩ ክህሽን በፊት ነው? ከነ አክልክ 

ቢራራ በፊት ነው? አይመስሇኝም- በተሇይ ዯግሞ የሰርትፊኬት ስረዛና ዴሇዛ ወንጀሌ ሳይፈፅም 

በአግባቡ እንዯነሱ የትምህርት ሥርዓቱን ተከትል  ተምሮ ቢሆን እንኳን እነሱን እኔን የሚቀዴመኝ 

አይሆንም ነበር ብዬ ብሌ ጉረኝነት ይሆን ይሆን? እሱን አይዯሇም የምጠይቀው - አንባቢዎቼን ነውና 

ያን ከመሰሇብኝ ይቅርታቸውን እጠይቃሇሁ።  

አጅሬ አያሌቅበትም -  በተሇይ ሚዱያና አዴማጭ ካገኘ። እንዯ "ከና ደሇታ" ኢጭአት ያሇው እንኩሮ 

ገና ከጅምሩ ፍርስርሱ ስሇወጣ ሇጆሮነት ይሁን ሇላሊ ማዕከሊዊ ተሊከና እዚያው ተረስቶ ከረመ። ከዚያ 

መሌስ ዯግሞ የኦሞ/ የጋሞ የሚሌ ነገር ጠፋጥፎ የወያኔ ተሊሊኪ አዯረገው። ይኸው የዚያ ጥፍጥፍ 

ቅጥያ የሆነው ዯህዳን የሚባሌ ምርግ በህዝብ ሊይ እያዯረሰ ያሇውን የባሪያ ፍንገሊ ዴርጊት - የሱርማ 

ኢትዮጵያዊያንን ሰቆቃ ጭምር - እያየን አሇን። ቻርተር ተብዬ ነገርም ፈራሚና ኤርትራንም ግንጠሊ 

አፅዲቂ ከሆነ በኋሊ ትንሽ ሰነባብቶ ፓስፖርትና ቪዛ ተሰጥቶት "ሇስዯት" ተሸኝቶ ከወጣ በኋሊ 

"መመሇሻ ዴሌዴዬ ተሰበረብኝ ሲሌ" ሇኮፊ አናን ሁለ ሳይቀር ዯብዲቤ ፃፈ።  

 



ሇመሆኑ አሰፋ ጫቦ ፀጋዬ ገ/እግዚአብሔር (ጋይም)የሚሌ ስም ሰምቶ ይሆን? ጨንቻ ተወሇዴኩ 

አሌተወሇዴኩ ሇእኔ የጀግንነት መስፈርት እርሱ ነው - የትግሌ ዴሌዴዩን በራሱ ገንብቶ በዚያ የቁርጥ 

ቀን አገር ምዴሩን ሰነጣጥቆትና ቀዴሞ ቱንጋ ሊይ የተገኘ። ይህ ነው ኢህአፓነት!ብ 

 

ብዙ ማሇት ይቻሊሌ። አዴማጭና አንባቢዎቼን ማሰሊቸት ስሇማሌወዴና "ነገር ቢያበዙት ..." የሚሇን 

ብሂሌ ስሇማምንበት ራሴን ሌግታ። ሆኖም ግን አንዴ ያሳዘናኝ ነገር አንስቼ ሌብቃ።  

 

በዕውቋ የኪነጥበብ ባሇሙያ ዓሇምፀሏይ ወዲጆ የሚመራውና በሰሜን አሜሪካ የተመሰረተው "ጣይቱ 

የባህሌና የኪነጥበብ ማዕከሌ" የአሰፋ ጫቦን የመፅሏፍ ምረቃ ዝግጅት ማስተናገዴ ያሳዯረብኝ ሃዘኔታ 

ማንሳት አሇብኝ።  

የአሜሪካን ነዋሪ አይዯሇሁምና ማዕከለን የማውቀው በየጊዜው በሚያከናውናቸው መሌካም ተግባሮቹ 

ነው። ሇምሳላ ያህሌ የልሬት ፀጋዬ ገ/መዴህን ሥራዎችን፤ የነበውቀቱ ሥዩም በተሇይም የታሊቁን 

ፅሏፊ፤ ገጣሚ፤ ፈሊስፋና ሉቅ ኃይለ ገ/ዮሏንስ (ገሞራው) ማስተዋወቅ ከማዕከለ ጋር እንዴተዋወቅ 

አዴርጎኛሌ። በዚያ ሊይ ዯግሞ ዓሇምፀሏይ የቱንጋው የመዴኃኔዓሇም አጠቃሊይ ሁሇተኛ ዯረጃ ት/ቤት 

የቀዴሞ ተማሪ መሆኗም አንደ ምክንያቴ ነው። ያን ት/ቤት በብዙ ነገሩ እወዯዋሇሁኝ። በተሇይ 

በአካባቢው በአሇፍኩኝ ጊዜ ሁለ በዋናው የተማሪዎች መግቢያ በር ሊይ በጉሌህ ፊዯሊት ተፅፎ 

የሚነበበውን "ከዚህ ከማይሞተው የሰው ሌጆች ማዯጊያ ሥፍራ ግቡ (Enter here the timeless 

fellowship of human being)" የሚለትን የአማርኛና የእንግሉዝኛ ጥቅሶች ማየት እንዳት 

ያስዯስተኝ እንዯነበር አውርቼም አሊበቃም።  

ሇምን እንዯሆነ ባሊውቀውም  እስካሌጃጃሁ ዴረስ ወይ እስካሊሸሇብኩ ይህ ዴረስ ከአዕምሮዬ ጓዲ 

አይጠፋም ብዬ የምሇው ጥቅስ የኃይሇጊዮርጊስ ቅጣው የአእምሮ ውጤት ይመስሇኛሌ - ሌብ በለ 

ይመስሇኛሌ ነው ያሌኩት - እርግጠኛ ስሇአሌሆንኩ። ኃይሇጊዮርጊስ ቅጣው የትምህርቱ መምህራንና 

ተማሪዎች እያቆሊመጡና "ኃይሇኛው " እያለ ይጠሩት የነበር ተወዲጅ ዱሬክተር (ርዕሰ መምህር) 

ነበር።  

በኋሊ በኋሊ የዯህንነት ሰው ነው ተብል የሚነገርበትና በትምህርት ቤቱ መምህራንና ተማሪዎች "አሥር 

አሇቃ" ተብል የሚጠራው ፍቃደ ሩጋ የተባሇ ዓይነት ግብረ ክፉ  ተሊከበትና የሆነው ሁለ እንዲሌሆነ 

ሆኖ ቀረ እንጂ ከኃይሇኛው በፊት የነበሩትም ዱሬክተር አቶ ዓሇማየሁ ኩምሳ በት/ቤቱ ዘበኞች ሁለ 

ሳይቀር ተወዲጅ ነበሩ። በኋሊ ቆይተው የመጡትም አቶ ዓሇማየሁ ዯሌኬሮ ትንሽ ጊዜ የከፍተኛ 8 

ሉቀመንበር ሆነው አገሌግሇው ነበር እንጂ እንዯፍቃደ ሩጋ በጠቋሚነት የሚታሙ ነበሩ የሚሌ ነገር 

ሰምቼባቸው አሊውቅም።  

እናም ዓሇምፀሏይ ወዲጆ የዚህ በርካታ ጥሩ ሰዎችን ያፈሇቀ የትምህርት ማዕከሌ የቀዴሞ ተማሪ 

ከመሆኗ በሊይ በዚያች ታሊቅ ኢትዮጵያዊት የጦር መሪ በጣይቱ ብጡሌ  መታሰቢያ ሥም የተመሰረተ 

ተቋም መሪ መሆኗን በአዴንቆት ነበር የተመሇከትኩት። ሆኖም ምን ያዯርጋሌ? "ሲያሌቅ አያምር" 

መሆኑ ነው መሰሇኝ የሚነጫጨረ ሁለ ፀሏፊ ተብል ይስተናገዴበት ገባ። ሇመሆኑ የጎንዯሩ አራጅ 

መቶ አሇቃ መሊኩ ተፈራ፤ የሲዲሞው አራጅ ሲሞን ጋልሬ፤ የከፍተኛ ዘጠኙ ጨካኝ እርገጤ 

መዴበው፤ የከፍተኛ ሁሇቱ ኤሌያስ ኑር፤ እነ ከፍያሇውና ፍቃደ አስቻሇው፤ ወዘተ ወዘተ መፅሏፍ ፃፍን 



ብሇው ቢመጡ ጣይቱ ማዕከሌ ሉያስተንግዴ ማሇት ነው? መንግሥቱም፤ ሇገሰም፤ ፍሥሏም፤ ገስጥም? 

የአኖላውም  ከፋፋይ ዘረኝ? አያሳዝንም? እኛም ቋሚዎቹን እንኳን ከምንም ባትቆጥሪ፤ ባሰፋ ጫቦ 

ተእዛዝ የተረሸኑት ዜጎች ዯም ጩኸት ባይሰማሽ፤ የኃይሇኛው መንፈስ የሚያይሽ አይመስሌሽም? 

እንዱህ ይሊሌ ከአላክስ ሏላይ ዝነኛ መፅሏፍ "ሩትስ" ሊይ ያገኘሁት ዓረፍተ ነገር - ‚You go ‘head. 

Boy!‛ ..... ‚Yo’ sweet grandma an’ all of ‘em – dey up dere watchin’ you!‛ - (ገፅ 623)  

እናም  go ‘head Baby. 

‚የታጋይ ዴምፅ ይጮሃሌ፤ ይጮሃሌ ከመቃብር 

ተክቶን ታጋይ አሌፎአሌ፤ የኛም ትግሌ ይቀጥሊሌ።   

--------------------------------------------------‚ 

 

ካማ ካንቦ ካንስ 
ሬይኬ-ቬክ 
አይስሊንዴ 
 

 


