መልእኽቲ ልቢ ህዝቢ ፡ ህያብ ሓድሽ ዓመት 2014
ንቢምለኡ ህዝብና ሰላም፣ ፍቕሪ፣ ሓድነት፣ ክብረት፣ ቅሳነት፣ ራህዋ፣ እኮ’ታ ጸጽቡቑ ዘበሇ
ኩለ እናተመነኹ፣ 2014 ንኹለ ሕሰማትናን ኣበሳናን ዜምክን ንኹለ እቲ ዚኸረመን ናይ ወትሩ
ትምኒትናን ዚፍጸም ዓወት እንሓፍሰለ ዓመት ኪኸውን ብስኒትን ሓድነትን ልቢ ሓድ ሕድ
ኪንውሃሃብ እላቦ።

ምስ እዚ ሰናይ ትምኒት እነሆ መልእክቲ ልቢ ንሓድሽ ዓመት።
እዚ መልእኽቲ ካብ 2009 ይልቅሖ ከምዘሇኹ ኣቐዲመ ኪሕብር እፈቱ። እወ እቲ እናሰምዏ ኪመውት እናረኣየ
ኪቕበር መሪጹ ብንኺድ ጥራይ ዚሃልል ዘሎ ዘይባዓሇይትና መራሒ ህገፍን ጉጅልኡን፡ ጸማም እዝኒ ዝሃብዎ
መልእክቲ እዩ። ጀጋኑ ስነጥበባውያን ሃገርና ኣብ 2009 ዝኽሪ መዓልቲ ናጽነት ሃገርና፡ ንሇባም ኣምተለ……. ሓሲቦም
ዘመሓላሇፍዎ መልእኽቲ። ግን እቲ ናይ ጥፍኣት ጉጅሇስ ጸማም ስሇዝኾነ ናይ ምስትውዓል ልቢ ሲኢኑ ነቲ መልእኽቲ
ናይ ልቢ ከምቲ ኩለ እቲ ዚቐዯመ ሃናጺ መልእኽቲ ነጸጎ። እነሆ ድማ ብሕሙም ልቡን፡ ምስ ኩለ ሓጥያቱን ዯማዊ
ገበናቱን፡ ናብ መቓብሩ የንቆልቁል ኣሎ።
እምብኣር ዓሻ ንዚነጸጎ ማዕዳ ልቢ ህዝቢ፡ ሇባም ኬስተብህሇለን ኪትግብሮን እዩ’ሞ እቲ ንቡር። ንሕና
ንዲሞክራሲያዊ ሇውጢ እንቃሇስን ነዚ ልቢ ኣልቦ ናይ ጥፍኣት ጉጅሇን ኩለ እኩይ ኣተሓሳስብኡን ብሰንኩ ንዚስዓበ
ኩለ ሕሰም ዘበልን ክነምክንን፡ ትንሳኤ ህዝብናን ሃገርና ብዲሞክራሲያዊ ሇውጢ ክንእውጅ እንቃሇስ ዘሇና ናይ
ሇውጢ ሓይልታት፡ ነቲ መልእኽቲ ልቢ ህዝቢ ክነስተብህሇለ ክንጥቀመለን ናብ ረብሓና ክነውዕሎን ዓወትና
ክነቀላጥፈለን እነሆ ከም ህያብ ንሓድሽ ዓመት 2014 እሰዯልኩም።

መልእኽቲ ልቢ ህዝቢ
‘’……መስተንክራት ኩለ ጸጽቡቕ ዘበሇ፣ ናይ ፍጡራት መልክዕ ናይ ጥበባት ጥበብ፣ ብልቢ’ዩ ዚድነቕ ብልቢ’ዩ ዚሕሰብ።
ስኒተ ስምምዕ ኣብ ልቢ ይቦቕላ ፣ካብ ልቢ ይምገባ ንልቢ ይመስላ፤፣ ንፍልጠትን ብልሕን ልቢያ ትመርሐን፣ ህላወን
ስኒትን ኣብ ልቢ’ዩ ዓዯን።
ሂወት ትምህርቲ’ያ ልቢ እንተሰሚራ፣ኣብ ልቢ’ዩ ኩለ ኣብ ልቢ ይውሰን፣ልቢ እንተዘይብሇይስ ኣነውን ኣይ ኣነን፣ ብልቢ
ዘይውስን ኣይግድን ኣይግዯን።
ልቢ’ያ ትርኢ፣ ልቢ’ያ ተቋምት፣ ልቢ’ያ ቋሕ ትብል፣ልቢ’ያ ትዕመት፡ ልቢ’ያ ትሓስብ፣ ልቢ ተሰላስል፣ ልቢ’ያ ትፈልዮ
ዚመስል ዘይመስል፣
ናይ ልቢ ሕተመት’ዩ ዘይሃስስ ቀሇም፣ ኣብ ግዜ ዘይብሇል ጽሑፍ ንዘልኣሇም።
ዚወፍር ዝኣቱ ናብሱር ዚመላሇስ፣ ናብ ሓንጎል ዚውሕዝ ካብ ሓንጎል ዚምሇስ፣ ኣብ ልቢ ይጻረ ኣብ ልቢ ይኽወስ፣ ልቢ’ያ
ተፍቅዶ ዝሓልፍ ዚዕበስ።
ኣብ ልቢ ይራኸባ ጥበብን ስንየትን፣ ኣብ ልቢ ይዋሰባ ብልሓትን ጉልበትን። ልቢ’ያ ትኣስረን ሓይልን ሓድነትን፣ ልቢ’ያ
ትወስን ንሞትን ሕየትን።
ሕጂ እንተጺዕርካ ጽባሕ ከምእትረብሕ፣ ሎሚ ምስሓሇፈ ጽባሕ ከምዝጸብሕ። ልቢ’ያ ተተስፉው ልቢ’ያ ትነግር፣ ልቢ’ያ
ተእምን ፣ልቢ’ያ ተሳግር።
ሰናይ ቅነ ብሰላም የራኽበና፣ ጌታቸው ቀነነ።

