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ኣንበሳ በረኻ 

ካሌኣይ ክፊሌ (ዴሕሪ ሓዯ ዒመት) 

ብ ድ/ር ክንፇ ኣብርሃ  
e-mail: kinfeab@yahoo.com 

መብዚሕተአን እንስሳታት (እንስሳ ቤት ይኹና እንስሳ በረኻ) ኣብ ዜተፇሊሇየ እዋናት 

መጠኑን ዒይነቱን ክፇሊሇ ዜኽእሌ ገገሉኡ በባዕሌቶም ገገሉኡ ዴማ ምስ ካሌዕኦት 

ጭጋረት ዜተፇሊሇየ ዒይነት ተፃብኦታት የጋጥመን እዩ። ኣቡዐር ይዋጉኡ፣ ኮኵናያት 

ይናኸሱ፣ ሓዯ ዴዐሌ ምስ ካሉእ ዴዐሌ ይዋግኡ። እዝም ብባህረን ብመትከሌን 

ኣዜዮም ይፇሊሇዩ እሞ ኣብ በባዕሌቶም ዜገብሩዎ ግጥም ዋሊ ክንዱ ዴሊዩ ይኽረርን 

ይጠንክርን ንሕሌፇት እንትዲርግ ኣይረኣይን። ሓዯ ሓዯ እዋናት ዴማ ኣብ ሞንጎ 

ኣናብስ ባእሲ ተፇጢሩ ሓመዴ እንትጋበሩን ኣብ ሞንጎ ኣዚብእ እዉን ህውከት 

ተፇጢሩ ነንባዕሌቶም እንትመዣረጡን ንዕብ። ኵሊተን እንስሳ ቤት ይኹና እንስሳ 

ገዲም‟ዉን እንተስ ተል ናብ ከምዘይ ዜበሇ ተፃብኦታት (ኣብ በባዕሌቶም ይኹን ምስ 

ካሌኦት) ንክኣትዉ ዜዉስን ባህረን ዒርሰ እምነትን እተን እንስሳታት እዩ። ኣብ‟ዘይ 

ክሌተ ጫፊት ሒዝም እንሪኦም ባህረታት ኣንበሳ በረኻን ዜብኢ ዴሕርቤትን እዩ። 

ኣንበሳ በረኻ ተባዕ፣ ኵሩዕ፣ ሕቡንን ጓዕነን ጓዕነን እናበሇ ዜኸዴ ሓበን ኵልም 

እንስሳታት እንትኾን ናይ ባዕለ ናፅነት ሓሌዩ ናፅነት ኵሇን እንስሳታት እዩ። ብኣንፃሩ 

ዴማ ዜብኢ ገዯና ወይ‟ዉን ዜብኢ ዴሕርቤት ሸምታዅ፣ ዉቃቢኡ ዜተዲህሇ፣ 

ፇራሕን ኵለሻዕ ተኸዊለ ክነብር ዜዯሉን ፍጡር እዩ። ኣንበሳ በረኻ፤ ይሽኩሌ፣ 

ግሌፅ ኢለ ንምርኣይ‟ዉን ይሃፅፅን ዴሊዩ ዒይነት ዴምፂ ይስማዕ ዴምብርፅ ይብሌ 

እንትኾን ዜብኢ ዴሕርቤት ዴማ ብፀሓይ ቀትሪ ይወሳወስ፣ ኣብ ጣሻ ተሸጕጡ 

ዜነብርን ጭሩኡ ዯጕለ እንትሃዴም ጥራሕ ዜስትዉዒሌን እንስሳ እዩ። 
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ዒሇምና ኣብ‟ዘ ሕዙ እዋን ብተፃብኦ ዜተፇሊሇዩ እንስሳታት ትገዒይ፣ ትህወኽን 

ትሕመስን ከምሊ እኳ ዜፍሇጥ እንተኾነ ገርሁና ግን ኣብ‟ዘ ዜሓሇፇ 25 ዒማዉቲ 

ዲርጋ እዘይ እዩ ዜበሃሌ ተፃብኦ ይተራእየለን ንኵሇን እንስሳ ቤት ይኹን እንስሳ 

ገዲም ተምሳላት ኮይኑ ዜፀንሐለን ኵነታት እዩ ነይሩ ጥራሕ እንተይኮነስ፤ ታብ 

ገርሁና ወፃኢ ኣብ ሞንጎ ዜተፇሊሇዩ ዒሌየታት እንስሳታት ጋጠመ ተፃብኦ‟ዉን ወየ 

ኣንበሳ በረኻ ቀሌጢፈ እናርከበልም፣ እና ገሊገልምን እና ዒረቖምን እዩ መፂኡ። 

በዘይ‟ዉን ገርሁና እናተመስገነ እዩ ፀኒሑ። 

እዘ ተምሳላት ኵሊተን እንስሳታት ኮይኑ ዜፀንሐ ፍቕሪን ሓሌዮትን እንስሳታት 

ገርሁና እቱ ተምሳላትነት ብቐሉለ ዜተረኸበ ኣይነበረን። ምስ ኣብ በገዚ ገርሁና 

ዜነበረ ጎብሇሌ ሓርማዜ (ንኹሇን ዯቀቕቲ፣ ኣናእሽተይን ዒበይቲን እንስሳታትና) 

ሰሊም ስሇዜኸሌአን ትዕግስቲ ኣንበሳ በረኻ ተፀንቂቑ ምስተወዯአ ሓይሌ ግጥም 

ተኻይደ ብዒወት ኣንበሳ በረኻ ስሇዜተዚመ እዩ። ዴሕሪኡ‟ዉን (ቅዴሚ 17 

ዒማዉቲ) ዕስሇ ጭርናዒት ካብ ኣብ ገርሁ ጎረባብትና ተሊዑሇን መፂአን ሰሊምና 

ምስረገኦ ዜኽፇሌ ተኸፉለ ብዒወት ኣንበሳ በረኻ እዩ ተዚዙሙ። ርግፅ‟ዩ ጭርናዕ 

ሰፇራን መዋፇሪኣን ብዘሕ ስሇዜኾነ ንቐዯም ኣብ ዯምበና ሇዉ ዯም ዜመጡን 

ተሇኣኣኽቲ ጭርናዒት ዜኾኑ ቆራዱዴ ትሌእኽ እሞ እቶም ቆራዱዴ ዯም መጢጦም 

ምስሃዩ ንጭርናዕ እናፀዉዕዋ ንኣንበሳ በረኻ ክትትዅቱዅ ይፇተነትለ እዋን ዲርጋ 

ኣይነበረን።  

ቆራዱዴ ዯምበና ንኣንበሳ በረኻ ፅግዕ ዑልም ዯሙ እንትመጥዎ ብዘሕ ሻዕ ሪኡ 

ከምይረአየ ሱቕ ስሇዜብልምን ዯቁ ንምዕንጋሌ ኣብ ሃዯን ሊዕሉን ታሕቲን ክብሌ 

ስሇዜሪኡዎን ዜተዲኸመ መሲለዎም እዮም ንጭርናዕ ሕሹኽ ዜብለዋ። ጭርናዕ ኸዒ 

ሓዯሻዕ ካብ ቀረባ ካሉእ እዋን ዴማ ካብ ሩሑቕ እናበረረት ትመፅእ እሞ ወየ ኣንበሳ 

በረኻ ኡሽ ምስበሊ በሪራ ናብ ዜነበረቶ ትምሇስ። ገርሁና ኣብ ዜሓሇፇ ክሌተሚኢቲ 

ዒማዉቲ ብኽንዯይ ጭርናዒት ቀረባን ርሑቕን እዩ ተፇቲኑ፤ ሳሊ ብቐሉለ ይዯክም 

ሃርኳት ኣንበሳ በረኻ ግን ዋሊ ሓንቲ እዋን እያ ጭርናዕ ተዒዊታስ ብሙለእ ቀሌባ ኣብ 

ገርሁና ይተቐመጠት። ካብ ኩለ ንሊዕሉ ሕዜን ግን ተግባራት ሓፇው እዩ። ሓፇው 
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ኣይበሌዏ፣ ኣይሰተየ ብዜኽረጠ ቁርዱዴ እናተዒሸወ ሇመመም እናበሇ መፂኡ ንኣንበሳ 

በረኻ ክወሮ ይረአ። ኣንበሳ በረኻ ግን ቀንዱ ቀሌቡ ኣብ ጭርናዕ ብምግባር ተግባራት 

ቆራዱዴ ዋሊ እናፇሇጠ ተፀሚሙ ስቕ ምባሌ የብዜሕ፣ ተግባራት ሓፇው ግን ኣዜዩ 

የሕዜኖ፣ ብቆራዱዴ ይሇኣኹ ከምሇዉ ስሇዜፇሌጥ። 

ኣብ ልሚ ዒመት ክረምቲ ግን እቱ ምስ ቁርዱዴ ዯምበናን ጭርናዕ ጎረቤትናን ዜነበረ 

ግጥም መሌኩዐ ቐይሩ ኣዚብእ ዴሕርቤትና‟ዉን ተሓዊሶሞ፤ ሰሊም እዘ ቅሱን ኣንበሳ 

በረኻ ተሃዊኹ፣ ተሪጉን ሓርዪቱን ከሪሙ። ኣዚብእ ዴሕሪቤትና ብኣዜዮም ዜኽረጡ 

ቆራዱዴ ሕሹኽ በሃሊይነትን ብጭርናዕ ጎረባብትና ኣማኻርነትን እዮም ተዒሽዮም 

እንጉይ እናበለ ጋር ጋር ክብለ ከሪሞም እምበር አንበሳ በረኻስ ተዉሳኺቱ ናፅነቱ 

ሓሌዩስ ናይ ዜብኢ ዴሕሪቤትና ናፅነት ዜጣበቕ ጥራሕ እንተይኮነስ ብተግባር ካብ 

ሓርማዜ ገርሁኡ ከምዜገሊገል ይፇሌጡታ እዮም። ዜብኢ ዴሕሪቤትና ግን ኣዚዉሩኡ 

ግዱ ኣይግዴን ኮይኑ መሬት ተዯፉኡ እንጉር እናበሇ ንኣንበሳ በረኻ ክተናኾል 

ተራእዩ።  

ከም‟ቱ ኵሊትና ቀንዱ መሇሇዪ ባህረ ኣንበሳ በረኻ ንናይ ካሌኦት ናፅነት ፍፁም 

ይዲፊእን ናይ ባዕለ ሙለእ ነፃነት ኣኽቢሩ ዜነብርን እንስሳ ምዃኑ እዩ። ምናሌባሽ 

ንናፅነቱ ዜዲፊእን ሰሊሙ ዜርግን ዜኾነ ይኹን ሓይሉ እንተመፂኡ ዴማ ይምሕርን 

የዲግም ስጉምቲ ዜወስዴን ብባህሪኡ ካብ ኵሇን እንስሳታት ዜፍሇ እንስሳ እዩ። 

ኣንበሳ በረኻ ብናፅነቱ ምዴፊርን ሰሊሙ ምዜራግን እንተመፂኦሞ ሽንኳይድ ጓናስ 

ዯቁን ቤተሰቡን‟ዉን ይምሕር እንስሳ እዩ (ብርግፅ እቱ ዜህቦ ዒይነት ግብረ መሌሲ 

ከከም ዒይነቶምን መንቀሉ እቱ ምኽኒያቶምን ክሕይሌ ወይ ክፇኵስ ይኽእሌ‟ዩ)፤ 

ኾይኑ እዉን ግን ርእዮ ቍጠዏ ንኹሇን እንስሳታት ርዕዴ እዩ። ብኻሉእ ገፅ ዴማ 

መሇሇዪ ባህሪኡ ስሰዏ፣ ዜረኸብካዮ ምግፊጥን “ነዒይ ጥራሕ” በሃሉን ፍጡር እኒሀ፤ 

ዜብኢ ዴሕርቤት።  

ኣዚብእ ዒርሰ እምነቶም ኣዜዩ ዜጎዯሇን ዜተሸርሸረን ስሇዜኾነ ሓዯ ዜብኢ በይኑ 

ክወሳወስ ኣይረአይን (ተሓቢኡን ብፀሊምን እንተይኮይኑ)፤ ታይዯኣስ ብእኩብ እዮም 

ጭጭዉጭጭ እናበለ ዜጓዒዘ (ክሳዕ ዜብሊዕ ዜረኽቡ)፤ ዜብሊዕ ምስተረኸበ ዴማ 
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ነንባዕሌቶም ይናኸሱ። እዙኣቶም ዴማ መብዚሕተኦም ዯቂተባዕትዮ ዜፆተኦም 

(ምናሌባሽ ሓንቲ ወይ ክሌተ ዯቂኣንስትዮ ዜተሓወሰኦም) ኮይኖም መፀዉዑኦም እዉን 

“ዕስሇ” ወይ‟ዉን “ዕስሇ ኣዚብእ” ይበሃለ።  

ወየ ከም “ቆሌዒያ እንትፀግብስ ዜሓየሇ ይመስል” ዜበሃሌ ዕስሇ ኣዚብእ እዉን ብበዜሒ 

ተኣኪቦም ንጎኒ ሁደዴ እንትብለ ንኣንበሳ በረኻዉን ዜስዕሩ ኮይኑ እዩ ዜስመዖም። 

እዘይ እናረኣያ ዴማ ጭርናዒት ጎረባብትና “ሕዙ እዩ ኣንበሳ በረኻ ዜተረኽበ” እናበሊ 

ብሩሑቕ ኮይነን ይፍክራ። ቁርዱዴ ዴማ እዘ ኹለ እንትኾን ኣብ ጓጓ ኣንበሳ በረኻ 

ኮይኑ ርእሱ ኣብ ዉሽጢ ብምቕርቃር ዯሙ ይመጥጥን ንብጥምየት ይንሶም 

ዜመሰለን ወዜ ይብልም ሓፇዋት ዴማ ንዐ፣ በለ ኣጆኹም እናበሇ ይጥጥቖምን። 

ሓቂ ረባ ኣንበሳ በረኻ ሓፇው ክኣሪ ሓሲቡን ኣስተንቲኑን ኣይፇሌጥን። ግን ክሓሌፍ 

እንትወሳወስ ባዕሌቶም ኣብ መንገደ ፀኒሖም እዮም ዜርገፁ፤ ብምርጋፆም ዴማ ኣዜዩ 

ይሓዜን።  

እወ፤ ኣንበሳ በረኻ ኣዜዩ ሓሊይ (ሓሊዪ)፣ ቅኑዕን ቦቕቧቕን ፍጥረት ስሇዜኾነ ብሰንኪ 

ርሑቕ ዴምፂ ጭርናዕ ዜረግፈ ሇዉ ሓፇዋት የሕዜኑዎ፤ ንሳቶም ከይርገፁ ኢለ 

መንገደ እንትቕይር ዴማ መስዋእቲ ይኸፍሌ። ሓዯ ቀንዱ መሇሇዪ ኣንበሳ በረኻ 

ሊዕሉን ታሕቲን ኢለ ሃዱኑ ምፀኦ ስጋ ስዴሩኡ ዒንጊለ ምፅጋቦም ምስ ኣረጋገፀ 

ጥራሕ እዩ ንባዕለ ዴማ 

ዜዕንገሌ። ኮታስ ኣንበሳ በረኻ 

መሇሇዪታቱ ኩልም ርዙርካ 

ምግሊፅ ኣዜዩ ከቢዴ ኮይኑ እቱ 

ከምዘይ ዒይነት ቁመናን ባህረን 

ክሕዜ ኽአለዎ ምኽኒያታት 

ግን ተመራመርቲ ስነፍጥረት 

ኣፅኒዖሞ ይኾኑ ኢሇ እግምት። 

ዕስሇ ኣዚብእ ግን ነንባዕሌቶም 

ክመናጨቱን ክመናጠለን 



5 
 

እንተይኮይኖም ሓዯ ንኻሉእ ክሓሌየለስ ይትረፍ ብምሒር ይምትእምማን ጎኒ ንጎኒ 

እምበር ቅዴሚትን ዴሕሪትን‟ዉን ክኸደ ይኸእለ እንስሳታት እዮም። ይፇሇጡ 

ካሌኦት እንስሳታት ግን ኣዚብእ ተኣጕድምን ተኣኪቦምን እንተኸደ ሪኦም 

ዜተኣማመኑ፣ ዜተሓሊሇዩን መኻፍሌቲ ምሽጥርን ገይሮም ይሓስቡዎም። ወየ ዯኣ 

ከመየ ዯራፉ ዜበል „ዉሽጡ ሕሩር‟ ኮይኑ እምበር ኣዚብእስ ይ ፍርሒን ብሌዑን 

ካሉእ ተኣኻኽብ የብልምን።    

ዴምር ኣቢሌካ እንትረአ ግና እዘ ብርዜነቱን ዒርሰ እምነቱን ካብ ኩልም ፍጥረታት 

ኣዜዩ ዜፍሇ ኣንበሳ በረኻ ዋሊ እኳ ጥዐይ፣ ቅኑዕን ቦቝቧቕን ተል ይቝጣዕን‟ዉን 

ይኹን‟ምበር ብፍሊይ ብመንነቱ ዜመፆን ናፅነቱ ዜዲፇኦን ጉዲይ እንተጋጥሞ ግን 

ብምሒር ቍጠዏ መሬት እያ ተንቀጥቅጥ፣ ትርዕዴን ፍጥረት በሇት ኩሊ‟ዉን ናብ 

እትኣትዎ እትስእንን፤ ቤተሰቡ እንተይተረፈ‟ዉን ዜሽበሩን። ዕስሇ ኣዚብእ ተኣኪበን 

ጭጭ ምጭጭ እንተበሊ ግን ካሉእ ትርንዕ ዜበለ እንስሳታት ይትረፍ እሞ ጭርናዕ እኳ 

ዜዒቕማ ዉሽጠ ምሽጥሮም ስሇእትፇሌጦም ዜብኢ ያ ነቅዩ ወይ እንጉይ ኢለ ኢሊ 

ኣይትነፍር ወይ ምምጣጥ ዯማ ኣይተቋርፅ፤ ዜብኢ በቱ ገፉሕ ኣፈ ዜመጠጦ እያ በታ 

ካብ ቁኒን ይትገፍሕ ኣፊ ገይራ ጭርናዕ እትርከቦን ኣብ ዜባኑ ኮይና ትፃወተለን። 

ኣንበሳ በረኻ ግዴን ኮይኑዎ እንተተቖጢዐ እሞ ስጉምቲ ክወስዴ እንተሃሌዩዎ 

ወይ‟ዉን ክሃዴን እንተሃሌዩዎ ዴማ ምስ ኩልም ተመሳሰሌቲ ዜኾኑ እንስሳታት ክጓየ 

ሃውቲቱ ኣይዉዕሌን። ቅዴሚ ስጉምቲ ክወስዴ ምዉሳኑ ሓሳቡ እዩ ናብ ሓዯ 

ተኣኻኽብ። ዴሕሪኡ እታ ዕሊሙኡ ሳኸዏሊ መንገዱ ጥራሕ የናዱ። ነቱ ስጉምቲ 

ክዉሰዯለ ሇዎ ወይ‟ዉን ኣብ ዑሊማ ዜኣተወ እንስሳ ኣስተብሂለ ምስ መረፀ ንዐኡ 

ጥራሕ ፇሌዩ ክሳዕ መወዲእትኡ የብፀሖ፣ በቱ ረዙን ኣእዲዉ ብሙለእ ቀሌቡ ሓዯሻዕ 

የዕርፇለ፣ ከምዜሓሰቦ ገይሩ‟ዉን ዒጠቕ ይብል፤ እቱ ወፍሪ‟ዉን ኩለሻዕ ብዒወት 

ኣንበሳ በረኻ ይዚም።  

ኣብ‟ዘ ከም‟ዘይ ዜበሇ ወፍሪ ኣንበሳ በረኻ ናብ ካሌኦት እንስሳታት ግሌፅ ምሌፅ 

ኣይብሌን፣ ካሌኦት ጎና ኖኒ ይመፁኒ ኣሇዉ ኢለ‟ዉን ዴምብርፅ ኣይብሌን፤ 

ወይከ‟ዉን ዕስሇ ኣዚብእ ሪኡ ኣይርዕዴን። ዕስሇ ኣዚብእ ግን ብምሒር ስሰዏ ብሂወቱ 
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ልን ዜጠምበወን ክገፊጥጣ ስሇዜዯሌያ ዒይኒ የግፇሓ እሞ ኣብ ሞንጉኡ ብዃርያ እኳ 

ዜዒቕማ ብዘሕ እያ ትፃወተሇን፤ ዜሕኦን ዜጭብጠኦን ምስ ሰኣና ዴማ ጭርናዕ 

መፂኣ ተትዯሌዮ መሪፃ ትወስዴ፤ ዴሕሪኡ ኣዚብእ ነንባዕሌቶም ይመናጨቱ።   

ታሪኽ ገዴሉ ኣንበሳ በረኻ ከምሪአና እንተዯኣ ኾይኑ ኣንበሳ በረኻ ምስ ኩለ ፍጥረት 

(ዯቂቕ ይኹን ፍሩይ፣ ዒብዪ ይኹን ንኡሽቶይ) ተሓባቢሩ እዩ ዜነብር፤ ክሳዕ 

ንነፃነቱን መንነቱን ሓዯጋ ይኮኑዎ። ኣንበሳ በረኻ ብዜተፇሊሇየ ምኽኒያት ካብ ሌቡ 

እንተተቖጢዐ ግን ዋሊ ነታ ካብ ኩልም ፍጥረታት ዜዒበየትን ክንዱ ስባር ጎቦ እትኾንን 

እንስሳ ሓርማዜ ኣፅኒዐን ኩነታት ኣመቻችዩን ብዴሕሪታ ዯይቡ ናብ ዜባና ብምዉፃእ 

ንቕዴሚት ሓሉፈ ብጎሮረኣ ሓኒቑ፣ ግምባራ ክፇርስ ብምግባር እዩ ግ ብሊን ዒዕ 

ኣቢለ ዜቐትሊን። ኣዚብእ ግን ይ ምብሊዕ ካሉእ ዕሊማ ስሇይብልም፤ ናብ ሃዯን 
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ዜመስሌ እንትኸደ እናተፇራርሑ፣ ዋሊ ኵሊቶም ምንም ይዯኸሙለ ዜጨነወ ጥምቢ 

እንተረኸቡ‟ዉን ብሕሱም ህረፍ ባእሲ፤ ኮታስ ተሳኒዮም ኣይሰርሑ፣ ተሳኒዮም 

ኣይበሌዐ፤ ኩለ ሻዕ ምስ ፇርሑን ምስተፇራርሑን። ብመሰረቱ ኣዚብእን ቁራዱዴን 

ባህሪኦም ሓዯ እዩ፤ ኣፇሊሊዮም ቆራዱዴ ተፀጊዖም እዮም ዯም ዜመጡ፣ ኣዚብእ ዴማ 

ዯም ምምጣጥ እንተይገዯፈ ስጋን ዒፅሚን እዉን ይዉስኹለ እዮም።   

ስሇዘይ ኣንበሳ በረኻ ካብ ኣያታቱን ዋዕሮታት ኣዳታቱን ብተግባርን ብተሞክሮን 

ዜተማህሮን ዜመሇኾን ነገር እንተሃሇወ 

ክተናኾል ዜኽእሌ ፍጥረት ኣብ ከምዘይ 

ዜበሇ ደር ወይ ጫካ ያ ተሓቢኡ ኣል 

ወይ‟ዉን ዒሪደ ኣል ዜብሌ እንተሰሚዐ ዋሊ 

ከይደዎ ይፇሌጥ ደርን ገዯሌን ይኹን 

ብዴፍረት ይጥሕስሶ በረኻ፣ ይዴይቦ 

ጎቦ፣ ይወርድ ቁሌቁሇትን የቋርፆ ሩባን 

ሽንጥሮን ከምይብለ ሕ‟ውን ገዴሉ ኣንበሳ 

በረኻ ይሕብር። ኮታስ ኣንበሳ በረኻ ኣንጊሁ 

ዜወፇረለ ዉራይ እንተየዏወተ ስሇይምሇስ 

ብፍሊይ ብዜኾነ መእመናይ ምኽኒያት ሓሪኑ ንግጥም እንትወፍር ዴማ ኣብኡ 

ዜተረኽበ ፀሊኢ ብይምሕረት ሰሊሉዐዎ እዩ ዜመፅእ።  

እዘ ኹለ ኮይኑ ግን ኣንበሳ በረኻ ጉሌበት ኣሇኒ፣ ሓያሌ እየ፣ ዜዯሇኹዎ ካብ ምግባር 

ዜዒግተኒ የሇን ኢለ ተመኪሑ ኣይፇሌጥን፣ ኣይዅራዕራዕን ብዒፀበ ቐሇሇ እውን ናብ 

ባእሲን ጎይቍን ኣይኣቱን። እቱ ካብ ባሕሪ ዜዒሙቕ ትዕግስቱ እንተተፀንቂቑ ግን 

መባእስቱ ዜረኽቦ ርኻቦት ኣይሃበና እዩ። ብኻሉእ ወገን ዴማ ኣንበሳ በረኻ ኩለ 

ዕሇታዊ ምንቅስቓሳቱ ንኩሇን ፍጡራት ክሕግዜን ክከሊኸሌን እምበር “ኣነ ንርአይ 

ጥራሕ እየ ዜጣበቕ” ዜብሌ ኣፅቢብካን ኣንኢስካን ናይ ምሕሳብ ባህረ የብለን። 

ዕስሇ ኣዚብእ ግን ብሓዯ እንትኾና ብበዜሐን ተመኪሐን ብፍሊይ ኣብ መዋፇሪአን 

ዜረኸበኦ ይወንወነ ዕሸሌ ኣንበሳ እንተረኺበን ወየ ምሒር ዴንጋፀ‟ዉን ግዱ ዋሊ 
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ሞይቱ እየን ይኣምና፤ እናተቐባበሊ‟ዉን ይመናጭተኦ። ኣንበሳ ቀቲሌና ኢሇን‟ዉን 

የውጨንጭና። በበይነትን እንትኾና ዴማ ወየ ዉሽጣዊ ፍርሒ ስሇዜኒሀወን ነንባዕሌተን 

ክተኣሊሇሻ ብዴምፂ እንተይተረፇ “እንጉይ” ከም መፀዋውዑ ገይረን ናብ ሓዯ ይእከባን 

ይተኣኻኸባን።  

ሓዯ ሓዯ ሻዕ ግና እዘ ነዝም ኩልም እንስሳታት ክመሌኽ ኽእሌ ሓይሉ ሇዎን 

ንፀሊእቱ ብሩሑቕ‟ዉን ርዕዴን ፍጥረት ካብ ምርጣጥ ወይ ሸሇሌ ምባሌ ዜነቅሌ ቅጥዑ 

ይብለ ኣተሃዲዴና እንትሃዴን እታ ዴኽምቲ  እንስሳ ትበሃሌ ዒጋን‟ዉን ኣብ‟ታ 

ሌስሌስቲ ጎኑ ወጊኣ ከም እትቐትል ወይ ከም እተዲኽሞ ገዴሉ ኣንበሳ በረኻ 

የርኢ።ካሉእ ካብ ገዴሉ ኣንበሳ በረኻ እንመሃሮ ጉዲይ‟ዉን ኣል። ኣንበሳ በረኻ ብዘሕ 

ሃዱኑን ፀሊእቱ ኩልም (ናይ ርሑቕን ናይቀረባን)  ዚሕ ኣቢለን ምስወዯአ ምናሌባሽ 

ብዒወቱ ይሰክር‟ዩ ይመስሇኒ ወይዴማ “ዜኣኽሇኒ ሃዱነ እየ” ዜዒይነቱ‟ዉን ክኾን 

ይኽእሌ እንትዴቅስ ዴማ ብቐሉለ ነቕኒቕካዮ ኣይሰምዕን። ኣንበሳ በረኻ ዒርሰ እምነቱ 

ቅፅፅ ዜበሇን ኣዜዩ ዜተዯሊዯሇን ካብ ምዃኑ ዜነቅሌ ይመስሇኒ ንኹለ እዩ ዜኣምኖ፣ 

ኣይጥርጥርን ስሇዜኾነ‟ዉን መቓርብቱን መዋዕሌቱን ብዕሉ ይመርፀለ እዋናት ኣል። 

እቶም ዜቐርቡዎ‟ዉን “ኣያ ዜብኢ ምስ ጭርናዒት ሓቢሩ ናትካ ምዴኻም ይፅሉን 

ይፅበን ኣል፣ ስሇዘይ ተጠንቀቕ” እንተተባህሇ‟ዉን ኣሌዕሌ ኣቢሌኩም፣ ባዕሌትኹም 

ዜፇጠርኩሞ እምበር ከምዘይ ዜበሇ የሇን ኢለ ተመሉሱ ይግሌበጦም። ኮታስ ኣንበሳ 

በረኻ ከም ቀዯሙ ረባ ዜተፇሊሇዩ እንስሳታት ምስማዕ ገዱፈዎ እዩ ብካሌኦት ዜጥቃዕ 

ል ዜብለ ሓየታት ኣሇዉ።  

ናይ ኣንበሳ ፀገም ግን ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን። ኣያ ኣንበሳ ምስ ሓራምዜ ገጢሙ ሊሕ 

እንትበሃሌ ምስኡ ኮይኖም፣ ከምኡ ጀጋኑ ኣናብስ፣ ንቕዴሚት እናተወርወሩ 

እንትዋጉኡ ኣካልም ስሇዜቖሰሇ ጥራሕ (ሕሉነኦም ኩሊቶም ፅቡቕ እናሃሇወ) ናይ 

ጨራንዕ፣ ቆራዱዴን ኣዚብእን ሕቡእ ዉዱት ሓቂ መሲለዎ ዯጊም ምስ ኩሊተን እንስሳ 

ቤትን እንስሳ ገዲምን ሙለእ ዕርቂ ስሇዉረዴኩ ኣይተዴሌዩኒን ኢለ እዩ 

ዜብትኖም። በዘ ተግባራት እዘይ ምሒር ብምዕዋቱ ዴማ ኣያዜብኢ እቱ ገፉሕ ኣፈ 

ክሳዕ መወዲእቱኡ ከፉቱ ኪር ኪር እናበሇ እንትስሕቕ፣ ጭርናዕ ጎረቤትና እዉን ስር 
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ስር እናበሇት ተዉጨንጭን ንዕባ። ዯሓር ኣዚብእን ጨራንዕን ንኣያንበሳ በይንቱ 

የትርፇኦ፤ ጊዛ እናሓሇፇ እንትኸዴ እዉን ብርኩ እናዯን፣ ዒይኑ እናፇ ይኸዴ። 

እቱ ካሉእ ፀገሙ‟ዉን ኣያ ኣንበሳ እዘ ኵለ ዜወዒል ዉዕል ረሲዐ፤ ኣብ ይኮነ ቦታ 

ኣራጢጡ እንተዕይም ይረአ። ብዘሓት እሙናትን ጎራሓትን መቓርብ‟ቱ፤ ዋሊ እኳ 

ንሱ ረባ ጨራንዕን ኣዚብእን ሰሚዐ የግሌልም እምበር ንሳቶም ግን ሕዙ‟ዉን ካብ 

ሌቢ ስሇዜቐርቡዎን ቃሌ ኪዲኖም ስሇይቀየሩን፤ እዚ ዜተናወሐት ዴቃስን ብር 

ይምባሌን እዙኣ ሓዯ መዒሌቲ ንዒብዪ ሓዯጋ ክተሳጠሖን ንዒኣቶም‟ዉን ክትሌክሞም 

ከም እትኽእሌን እንተመኸሩዎ እዉን ክሰምዖም ኣይከኣሇን፤ ከምኡ ዜብለ ሇዉ ነዚ 

ዑመሊ ሇኹ ቦታ ዯሌዮም እዮም ኢለ ስሇዜሓስብ። 

ሓዯ እዋን ኣንበሳ በረኻ ብዜፇጠሮ ምርጣጥን ዜተናወሐ ዴቃስን ኣብ ብጉቡእ ይፀረየ 

ሜዲ (እሞ ኸዒ ካብ‟ቶም ነባራት መሓዘቱን 

መዋዕሌቱን ኣንበሳታት ተፇሌዩ) እሞ ምስ 

እንታይነቶም ብዕሉ ይፇሇጦም፣ ግን ዲርጋ ከም 

ኣንበሳ በረኻ ዜፍክሩ ብምቅራብ፤ እቶም ሓዯሽቲ 

መቓርብቲ ኣብ ጎነይ ኣሇዉ ኢለ ኣዑሙ እንተል 

ቆራዱዴ ሇመም እናበለ መፂኦም ቀስ እናበለ 

ተፀግዐዎ። ኣንበሳ በረኻ ዴማ ብዘሓት ብርቱዒት 

ሊሕ በሇ ምዃኑ ስሇዜፇሌጥ ነዝም ቆራዱዴ ናይ መወዲእታ መጋብሮም ስሇ 

ይፇሇጠ፤ ሱቕ ኢለ ረአዮም። እዝም ቆራዱዴ ቀስ እናበለ ሓዯ ብሓዯ 

ምስተጠራቐሙ በታሌስሌስቲን ምምጣጣ እትጥዕምን ኣካለ ኣቢልምን እቱ ሳሕዮ 

ል ኣካለ ክሓኩ መሲልምን ተፀግዐዎ፤ እሞ ግሌፅ ምሌፅ እናበለ ዯም ምምጣጥ 

ቀፀለ።  

እቶም መዋዕሌቲ መሲልም ኣብ ጥቑኡ ተቐሪቦም ዜነበሩን ነቱ ብጥንኩር ሃዯን 

ዜተፇተነ ኣንበሳ በረኻ ተኪኦም ዜተፀጉዐን እዉን ሇካ ቀንዱ መቕረቢኦም ዯም 

ንምምጣጥ እዩ ነይሩ፣ ምስ ቆራዱዴ ሰመሩ። ኣያ ዜብኢ ግን እዘ ኹለ እንትኾን 

(ነገር ፇራሕ) እቱ ኣንበሳ ኣዏርዩ ክሳዕ ዜዲኸም ብማዕድ ኮይኑ ምርኣይ ቀፀሇ። ዯሓር 
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ወየ ኣንበሳ በረኻ ብሱሩ‟ዉን ምስ ሓራምዜ ኣብ ዜነበሮ ግጥም ኣካሊቱ ተሰኵኑ ነይሩ፣ 

ዯሓር እዉን ሰኣን ዕሩይ መብረ በይንቱ ኩሊሙለ እንትዒምም ስሇዜዯኸመ ዲርጋ ናብ 

ጥቓ ሞት ብዜቐረበ መሌኩዐ ግ በሇ። 

ኣያ ዜብኢ‟ዉን ገፉሕ ኣፈ እናኸፇተን 

ሓንከስ እናበሇን ተፀገዏ (ዜብኢ ዜሕንክስ 

ክሳዕ ዜነክስ ድ በለ?)።  

እዘ ኹለ እንትኾን ብሩሑቕ ኮይናን ኣብ 

ኦም ተሰቒሊን ትርኢን እትዕብን 

ዜነበረት (ኣበይ ነበረት ይተባህሇት) 

ጭርናዕ እዉን ብግዱኣ እታ ኣብ እዋን 

ሃዯን ዜቖሰሇት ኣካሌ ኣንበሳ በረኻ ንኣብ ደርን ገዯሌን እንትሃዴን ዕሾኽ ቆንጠፍጠፇ 

እናሓ ዜሇሓፃ ቆርበቱን ምትዅታዅ ትጅምር። እዘ ብርቱዕ ፍጥረት ዴቃሱ ምስ 

ሓየሇን ምስተናወሐን ጭርናዕ ብሊዕሉ፣ ቁርዱዴ ብታሕቲ ዜብኢ ብጎኒ ኾይኖም 

ህነምዴሩ ኣጥፈኡለ፤ እዘ ንሓርማዜ ስኵን ዜነበረ ኣንበሳ በረኻ (ካብ መሓዘቱ 

ተፇሌዩ በይኑ ምስረኸቡዎ) ምስኡ ተፀጊዖም ዯሙ እናመጠጡ ረዜረዜ ክሳዕ ዜብሌ 

ገብሩዎ።  

እዘ ኵነታት ብትኽክሌ ስተዉዒሇት ሇዃዂቶ‟ዉን ኣብ ዜወዒሇት ዉዑሊ ምዴሪ 

ምፅሌማቱ ምስ ኣጥሇሇት፤ ምሸት ንምሸቱ ስሇዜኾነ መሬት ዜወግሓሊ ፀሓይ ዒራርቦ 

እንትትኮን ምስ እታ ዯም ሰትያ ዜሃረየት ጭርናዕ ገጢማ ነዘ ኣንበሳ በረኻ ናብ ገፁ 

እንተይተረፇ እናዒሇበትን ብጥቓ ዒይኑ እናነፇረትን እዜኑ እናዯንቆረትን 

ክተሽካዕሌሇለ ጀመረት። እዘ ብዘሕ መስተንክር ዜሰርሕ ዜነበረ ኣንበሳ ዒበይቲ 

ዜበሃለ ፀሊእቲ ፀፀግዖም ምስኣትሓ፤ ፇተዉቱን መዋዕሌቱን እዉን ፀግዖም ኣትሒዘ፣ 

ብምሒር ዴቃስን ምርጣጥን መፃወቲ ሓፇው፣ ቁርዱዴ፣ ጭርናዕን ሇዃዂቶን ኮይኑ 

ዉዑለ ሓዯረ።  
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ቅዴሚ 125 ዒመት‟ዉን በን ሽዐ ተናዑቐን ዜነበራ ቁርዱዴ ጓሌ ቁርዱዴ ኣቦሓጎ 

ኣንበሳ በረኻ ከምዜተቐትሇ 

ይዜከር። እወ እዘ ተምሳላት 

እቶም ሕዙ ዜኒሀዉ ኣንበሳታት 

በረኻ ዜኾነ ኣቦሓጎኦም (ቅዴሚ 

125 ዒመት) ዕስሇ ጭርናዒት 

ብሰማይ መፂአን ገርሁና 

ምስወረረኦ ብቝጠዏ ከይደ ፀራሪጉ 

ምስ ኣውፀአን እዩ ብእንተይተራእዩ 

ዜተሓወሱ ኣዚብእ ዴሕርቤት 

ዜተነኽሰ፣ ዜቖሰሇን ንሕሌፇት ዜተዲረገን። ዴሕሪኡ እማ ብኣቆፃፅራ ኣንበሳ በረኻ 

“ፀሊም በን” ተባሂለ ዜፍሇጥ እዋን ኣጋጢሙ ገርሁና እዉን ኣይጠዒሞን 

ተቖራሚሙን ተመናጢለን እዩ መዉዒሉ ኣዚብእ ዜኾነ። ወየ ኣንበሳ በረኻ ዜዕንዴረለ 

ዜነበረ ቦታታት ተሸምረረ። 

ዋዕሮታት ግን ኣይሰነፊን፤ 

ወሉዯንን ሚዯንን እዘ 

ሓየታት ተወሌደ፣ ቅያ 

ኣቦሓጎኦም‟ዉን ብዕሉ ክርደኡ 

ተገብረ። ኣብ ሓዯ በን 

ይመሌአ እዋን‟ዉን 

መዏንዯሪን መዉዒሉን 

ኣቦሓጎኦም ዜነበረ በረኻታት ካብ ኢዴ ኣዚብእ ኣምሇሱ። 

ልሚ ልሚ ዴማ (ዴሕሪ 25 ዒማዉቲ) ሰሇስቲኦም ፍጡራት ማሇት‟ዉን ቁርዱዴ፣ 

ዜብኢን ጭርናዕን ብዜኣሇሙዎ ዉዱት እዉን እዘ ይነፅፍ ዯም ኣንበሳ በረኻ 

ብቐፃሌነት‟ዉን ብይ ስግኣት ክመጡ ካብሇዎም ባህጊ ተበጊሶም ካብ ኣብ ጥቓ እቱ 

ኣዑሙለ ዜኒሄ ሜዲ ዜበቖሇት ሓረግ ቀስ እናበለ ዜፇሓሱዋ ፈሕሶ ገይሮም ጠፉሮም 

ኣሰሩዎ። እን ነንባዕሌተን ፍፁም ይፊሇጣ ዜነበራ ሰሇስተ ፍጡራት (ቁርዱዴ፣ 
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ዜብኢን ጭርናዕን) ኩሊተን ኣብ ምምጣጥ ዯም ኣንበሳ ገጢመን (ሇዃዅቶ‟ዉን ኣይ 

ማያ ኣይሰማያ) ኣብ ዜወዒሇት ዉዑሊ ምስ ዯም ሰትያ 

ዜሰኸረት ጭርናዕ ዒሪኻን ወጊናን ነዘ ጅግና ኣንበሳ 

በረኻ ብሰሇስቲአን (ብቁርዱዴ፣ ዜብኢን ጭርናዕን) 

ዯሙ ተመጢጡ ሇዃዂቶ‟ዉን ብጥቓ እዜኑ ፍር 

እናበሇትን ሓዯ ሓዯሻዕ እዉን ምሒር ዴፍረታ ኣብ 

ገፁን ግምባሩን እናዒሇበትን ሰሊሙ ተርገ፤ ፍሒት ክብሌን ክከሊኸሌን እንተበሇ‟ዉን 

እግሩ ጥራሕ እንተይኮነስ ኩለ ነብሱ ተሓሉኹ ራዕ ኢለ ወዯቐ። እቱ ብሩሑቕ 

እንትስማዕ መሬት ንቀጥቅጥ ዴምፂ ውፀአለ 

ኣፈ እዉን ተልጒሙ ኣዑንቱ ጥራሕ ቆሊሕሊሕ 

ክብሊ ጀመራ። ኮታስ ወየ ሙለእ መዋእለ 

ብዘሕ ቅያ ብምስራሕ ዜፍሇጥ ዜነበረ ኣንበሳ 

በረኻ ሰኣን ረባ ፇተውቱ ምስማዕን ሓይለ 

ኣተኣኻኺቡ ምፅናሕን መፃወቲ ጓኖት ኮነ፤ 

ዯቀቕቲን ኣብ‟ዘይ ያ ነይረን ወይዴማ እዘ 

ቅያ እዘይ ያ ሰሪሐን ተባሂሇን ይፍሇጣ ፃፀ ጓሌ ፃፀ‟ዉን እናመፃ ከሽካዕሌሊለ ጀመራ፤ 

ኮታስ ወየ ሰራሒ መዲርግቲ ይብለ ቅያታት ሃመማ ኡሽ ንምባሌ እኳ ዒቕሚ ሰኣነ።  
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ዴቃስ ብምብዜሑን መቓርብቱ ብይምስትዉዒለን ብምፀኦ ፀገም ወየ ኣንበሳ በረኻ 

በን ግምባር ፇጢረን ዯም ክመጣ ዜኣሇመኦ ሓረግን ዜፇሓሰኦ ፈሕሶን ተጠፉሩ 

ክዲኸም ሓንቲ ዒርቢ ጥራሕ እያ ቀርያቶ ዜኒሃ። ገና ኣንበሳ በረኻ ብዕሸለ ጉሌበት 

ኣሇኒ ኢሊ “መን ከማይ” እናበሇት ትምካሕ ዜነበረት ሽሊ ከተማ‟ዉን ወየ ባዕሊ 

ብዜጀመረቶ ርግሒት ተሳዑራ፣ ተበታቲናን ኣበይ ከምሊ ይትፍሇጥ ዜነበረትን 

“ገዒትስያ ኣሇኹ ኢሊ ተትንፍስ” ከምዜበሃሌ ምስ ጨራንዕ ሰሚራ፤ “ኣንበሳ በረኻ 

ተሓባቢርና እነጥፇአለ እዋን ሕዙ እዩ” ክትብሌ መግሇፂ ቅዋም ኣውፀአት። ሽሊ ሰማይ 

እዉን ኣያ ኣንበሳ ያ ሞይቱ እሞ ገግዳና ንመንጭት ኢሇን ተፀዋወዒ። ኣያ ዜብኢ 

ዴማ ህረፈ መወዲእታ ስሇይብለ 

ኣይትቕረባኒ፤ ባዕሇይ እየ ቀቲሇዮ በይነይ 

እየ ዜበሌዖ ኢለ ከጓይየን ጀመረ። 

“እንታይ? መን ይብለኻ ንስኻኸ? ዜብኢ 

ይንፇሌጠካ ኮይንናስ ኣንበሳ ቀቲሇ ኢሌካ 

ክተዉሪ? በሌ ይኾኖ” እናበሊ ከባጭዋለን 

ከሽካዕሌሊለን ጀመራ፤ ሽሊታት ከተማ።  

ኣብ መወዲእታ ከባቢ ግን እዘ ኣንበሳ በረኻ በዝም መጋብሮም ይምዕሩይ ዜኾኑ 

ሰሇስተ እንስሳታት (ቁርዱዴ፣ ዜብኢን ጭርናዕን) ዯሙ መመጢጦም 

እንተየስተብሀሇልም ብዜኣሇሙዎ ዉዱት፣ ሓረግን ፈሕሶን ጠፉሮም ኣዯዲ ፇታዊን 

ፀሊኢን ምስገበሩዎ ቅዴሚ ሕዙ ወየ ኣንበሳ በረኻ ምስ ጉሌበቱ እናሃሇወ ዜሰዒሮም 

ስዐራት ዕስሇ ኣዚብእ እዘ ኩነታት ፅግዕ ኢልም ተዒዙቦም እናተፀዋዉዐን ብታሕጓስ 

ዉጭጭጭ እናበለን መፂኦም  ብዴሕሪኡ ዴምር በለ።  

ኣንበሳ በረኻ ሕለፍ ኩነታት ብሙለእ ኪሩን ምኽሪ አያታቱን ናይ ቀዯም ብፆቱን 

ዲግም ክጥጥዕ ገይሩን ከምብሓደሽ ዜነበሮ ጉሌበት ኩለ ኣተኣኻኺቡ ነዘ ሓረግን 

ፈሕሶን መጠጥቲ ዯም በጣጢሱዎ ብዴዴ በሇ። ወየ መዒዜ እዩ ዜሞተሌና ኢሇን ሕነ 

ክፇዴያ ዜፅበያ ዜነበራ ዕስሇ ኣዚብእ ተዯናገፃ፤ ብምሒር ስንባዯ እዉን ነዘ ኣንበሳ 

ፅሕፃሕ ብፅሕፃሕ ዒየነኦ። እተን ዯም ኣንበሳ ሰሰትየን ዜኽረጣ ቁርዱዴ‟ዉን 
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ተዯናጊፀን ናብ መሬት ረገፊ፤ ከመየ “ቁርዱዴስያ ሓቀኛ ክበሃሌ ምስ ቆርበት ተጣቢቑ 

ሞተ” ዜበሃሌ ዯኣ ገና ገሇ ገሉኦም “ኣይፀገብናን” ብዜብሌ ምሌቐቆም ኣፀገሙ 

እምበር። እታ ጭርናዕ እኳ መዒዜ፣ በበይ ኣቢሊ ናበይ ከምዜነፇረት ኣይተራእየትን። 

ሇዃዂቶ‟ዉን መሬት ምውጉሑ ተዒዙባ ናብ ፅኑዒ ሃዯመት። እዝም ምምጣጥ ዯም 

ኣዚሚደዎም ዜፀንሐ ሰሇስተ ፍጡራትን ተዯናጊራ ምስ ይ መዋግንታ ወጊና ዜነበረት 

ሇዃዂቶን ፊሕ ጭንግረሖም ወፁ፤ ሽሊ ኸተማ‟ዉን ንመወዲእታ ጊዛ ተስፊ ቆሪፆም 

ናብ ዜመፁዎ ተመሌሱ። ወየ ዉፃእ መዒት ዜኾነ ኣንበሳ በረኻ‟ዉን ረይ ረይ እናበሇ 

ናብ ስዴሩኡን ናይ ቀዯም መዋዕሌቱን ተሓውሰ፤ ምስ ሓርማዜ ኣብ ዜነበረ ግጥም 

ኣካልም ኣጕዱልም፣ ረሃፆምን ዯሞምን ኣፍሲሶም ኣብ‟ዘይ ብፅሑዎ እሞ ዯሓር ናይ 

ኣዚብእን ብዃሩን ምኽሪ ሰሚዐ ፊሕ ጭንግረሖም ውፀኦም ብተግባር ዜተፇተኑ 

ሃዯንቲ።  

ኣንበሳ በረኻ ነዝም ስዴሩኡን ናይቀዯም ብፆቱን እቱ ኣጋጢሙዎ ዜፀንሐ ፀገምን 

ኩነታትን ብእርይ ቁፅር ኣዕሇልም። እዘ ብዉዱት ኣዚብእ፣ ብሓውሲ ዴቃስን 

ምርጣጥን ተጀሚሩ ናብ ሌኣሇማዊ 

ዕረፍቲ ክቕየር ሓንቲ ዒርቢ ቀርዩዎ 

ዜነበረ ምርጣጥ ንኸይዴገም ምስ እቶም 

ኵነኛታት መሓዘቱ፣ ወሇደን ኣያታቱን 

ሓብሒቦም ናብ‟ዘይ ብፅሑዎ ኩሊቶምን 

ክዚተን እሂን ምሂን ክበሃሃሌን ጀመረ። 

እቶም ምስ ሓርማዜ ኣብዜተገብረ ግጥም 

መሪሖም ዜተረባረቡ‟ዉን ክብብ 

ኢልምን ማዕሪጎምን ስሇዜመፁን ዜሓገዘን ወየ ፇራሕ ዜብኢ ብገኑኡ ረዒዯ። ወየ ዯኣ 

እቱ ኣንበሳ በረኻ ረሲዐዎ ፀኒሑ እምበር ሌዕሉ ፍርቂ ሓይለን ጉሌበቱን እኮ ካብ 

መዕበያ ዜረኸቦ እምበር ናይ ባዕለ ጥራሕ ኣይነበረን። ዯሓር‟ማ ከም‟ዘ ሌዕሌ ኢለ 

ቀሪቡ ዜኒሀን ትርኢዋቶ ሇኹምን ዕስሇ ኣዚብእ ናበይ ከምዜኣተዋ። እቱ ንጠብጠበን 

ዜወግሖን ዜብኢ‟ዉን ብርቱዕ ዉቅዑን ኣንበሳ ዒረፎ። ኩሊ ዯሓር እግረይ ኣውፅእኒ፣ 



15 
 

ኪዴ ተመሊጠጥ ኮነ። ካሌኦት ኣዚብእ እዉን ብርሑቕ እዘ ግጥም ሪአን ራዕዱ ብራዕዱ 

ኾና።  

 

ወየ ኣፈ ከፉቱ ገና ክበሌዕ ኣብ 

ምሽብሻብ ዜነበረ ገና ይፀገበ ዜብኢ እዉን 

ተስፈኡ ተኾሇፇ። “ብኸፇር ያ ዜሇመዯስ 

ብሰፍኢ በሉዐ ሞተ” ከምዜበሃሌ ካብ ሃገሩ 

ዜጎዯል ይብለ ወየ ስሱዕ ዜብኢ ብቐትሩ 

እቱ ገፉሕ ኣፈ ዜገዯዯ ክሳዕ ዜቕዯዴ 

ከምቧሁቕ ጀመረ። ስጋ ዜበሃሌ ኩለ ኣናብስ 

ያ በሉዏሞ እናበሇ‟ዉን ከዉሪ ኣተወ። እን 

ቡኻሩት‟ዉን እቱ ወረ ሓቂ እናመሰሇን 

በቢሇወኦ ከዕረምርማ ጀመራ። ወየ 

መሲለዋቶም ዯኣ እምበር ኣንበሳ በረኻስ ካብ ናቱ ነክዩ እንትህብ እዩ ዜፍሇጥ እምበር 

ብናይማቱ ምዴሊይስ ወይከ ኣይሕመን።   

እንተን ኣዚብእ እሞ ተጎጂሇንን ተኣኪበንን ይምብሊዕን ናይ እማትካ ምቁማትን ካሉእ 

መሕሰቢ ዜበሃሌ ሇወን ፍጡራት ኣይኮናን። 

ብዒርሰን ስሇይተኣማመና እዉን ብመሌክዕ 

ዕስሇ ተኣኪብካ ዉጭጭጭ ካብ ምባሌ ሓሉፇን 

በቢዉሌቀን ተዋፉረንስ ሃዱነን እዙኣ ትበሃሌ 

ኣፍርየን ዜብሌ ዜተሰነዯ ነገር ኣይተራእየን።  
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ዜብኢ በይኑ እንተኾይኑ እማ ዒቕሙ እኮ ትፍሇጥ እያ። ሃዯን ይትረፍ እሞ ንኡሽተይ 

ሩባ‟ዉን ክሳገር ኣይኽእሌን፤ እንተፇተነ እዉን ኣብ ረግረግ ኣትዩ ትኽክሇኛ ምስለ 

ሒዘ እዩ ዜወፅእ። እቱ 

ዜገርም ነገር‟ዉን ንሱ እዩ። 

ሓንቲ ሩባ ሩባ እኳ በይኑ 

ይሰገረ ዜብኢ ዉዕል ኣንበሳ 

ዉዑሇ ኢለ ክፍክር ምሕሳቡ 

እዩ። እቱ ኣብዘይ ትሪኡዎ 

ሇኹም ዜብኢ እኮ ኣብ ማይ 

ኣትዩ ዑቕ ዑቕ ክብሌ 

ምስረኣዮ እዩ ኣያ ኣንበሳ 

ካብ‟ቱ ዒቕቲ ጎቲቱ ኣውፂኡዎን ካብ ሽሊ ከተማ ገሊጊለዎን፤ እሞ ክንዱ የቐንየሇይ 

ኸዒ ዉዕልይ ዉዕል ኣንበሳ እዩ ኢሌካ ምጅሃር እንታይ ኣምፀኦ?   

እቶም ገና ካብ ብዕሸለ ነዘ ኣንበሳ በረኻ ብተግባር መንገዱ ሓቢሮምን ሓቦ ኣዕጢቖምን 

ኣብ‟ዘይ ብፅሑዎ ቀዯሙ‟ዉን ንበይኑ ተፇሌዩ ዜገብሮ ሃዯን ጉቡእ ከምይነበረ 

ብዕሉ ምስ ሓበሩለን ምስ ኣረዴኡዎን ሕለፍ ጉዕዝ እቱ ኣንበሳ ብሓባር ኮይኖም ምስ 

ገምገሙን ምስተረዲዴኡን ናብ ሓዯ ዕሌባትን መዯምዯምታን ብምብፀሖም ኩሊቶም 

ተሓጎሱ። ኣብ መወዲእታ እቱ ሓበራዊ ገምጋም ጉዕዝ ኣንበሳ በረኻ‟ዉን ብፍሊይ እቶም 

ዒበይቲ ወሇዱ ከምዘ ዜስዕብ እንትብለ ምኽሪ ሇገሱለ። 

 ስማዕ ወዴና፤ ብርግፅ እቱ ከባቢኻን እትዒርፇለ ቦታታትን መሉኡ ክሳዕ 

ይፀረየ ቆራዱዴ ኣጥፉእኻ እተጥፇኦምን ኣሪኻ እትዉዯኦምን ፍጡራት 

ኣይኮኑን፤ ሕዙ‟ዉን ሇመም እናበለ ምምፅኡ ኣይተርፍን። ግን ዴማ ነብስኻ 

ኩለሻዕ ብሽብጢ እንተተሓፂብካዮ ቁርዱዴ ረጋፉ እዩ፤ ብነዊሕ እዋን ግን 

ከባቢኻ ፅሩይ ይኹን፤ እተዑመለ ቦታ ዴማ ብጉቡእ ምረፅ እምበር ሜዲ 

ረኸብኩ ኢሌካ ኣብ ዜኾነን ይኮነን ሮማዕ ኣይትበሌ በለዎ። ቁርዱዴ ክተፅሪ 

ዜተሓፀብካለ ሽብጢ እዉን ናይ ጭኑቕ ዯኣ እዩ እምበር ተመራፂ 
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ኣይነበረን፤ ጨና ይገዴፍ እዩ። ስሇዘይ ሽብጢ ርጋፅ ስሇዜገዴፍ ንሱ እዉን 

ናብ‟ቱ ባሕሪ ኬዴካን ንሩባ ወሪዴካን ንቐዯም ማይ ነሓሰ፣ ኣክትትሌ ኣቢሌካ 

ዴማ ማይ ጓቝሜን ጌርካ ሙሌጭ ኣቢሌካ ተሓፀቦ ኢልም እንትመኽሩ 

ንቐፃሉ ግን ከባቢኻ ሙለእ ብሙለእ ብምፅራይ ኣቢሌካ ኢኻ ንቁርዱዴ 

ክትከሊኸል ትኽእሌ ክብለ ምኽሮም ሇገሱለ። 

 ብርግፅ ቁርዱዴ ናይ በይንኻ ፀገም ኣይኮነን ንኹሊቶም እንስሳ ቤት ይኹን 

እንስሳ ገዲም ዜፇታተን ል ሓዯጋ እዩ። ከም ዒሌየትና ግን ቁርዱዴ 

ኣይጠብቀናን ነይሩ፤ ንስኻ ግን ቁርዱዴ ዜጠብቀካ ል ኣብ ሓዯ ቦታ ንነዊሕ 

እዋን ስሇእተዕይም ሇኻ እዩ። ስሇዘይ ኣንበሳ ምዃንካ ኣይትረስዕ፣ 

ክትዴቅስን ኣብ ሓዯ ቦታ ኣራጢጥካ ክተዕይምን ኣይኮንካን ተፇጢርካ። 

ስሇዘይ ወስ ወስ በሌ እምበር ከምዜሞተ ኣብ ሓዯ ቦታ ኣይተዕሌብ (ዋሊ 

ይጥዒምካ)፤ ክብለ መዒደዎ። 

 እታ ካብ ርሑቕ በሪራ ዜመፀት (ጭርናዕ) ካብ ቀዯም‟ዉን እናተፇታተነትና 

እያ መፂኣ፤ ኣቦሓጎና እዉን ኣብ ሃዯን ዉዑለ ምስ ቆሰሇ ኣእሊፍ ጭርናዒት 

መፂአን ዯሙ መጢጠን ክቐትሇኦ ምስተሓሰባ እዩ ነዒኣተን ኩሇን ካብ ሰማይ 

ኣርጊፈ ምስወዯአ (ኣንበሳ መሲለ ዜተፀገዏ ዜብኢ) ገረሆ። ኣቦሓጎና፤ ከመይ 

ዜበለ ጅግና እዮም ነይሮም፣ ንእሇት እዉን ስሇይሞቱ “ዜብኢ ተጠንቀቑ፣ 

ዜብኢ ተጠንቀቑ” እናበለ እዮም ዯሓር ዒሪፎም። ንሶም‟ዉን ከም‟ዘ ከማኻ 

እዮም በይኖም ንሃዯን ወፉሮም ነይሮም። ነቱ ጅግናን ሓራምዜ ከራቲሙ ግ 

ብሌ ዜነበረን ብተግባር ዜተፇተነን ሓዉ ኣንበሳ ምስተጠራጠሮን ንዐኡ 

ገዱፈ ምሽጥሩ ምስካሌኦት ምምቓሌ ምስጀመረን እዩ ነገር ዜተበሊሸወ። ሌቢ 

ክኾነካ ጭርናዕ  ቆርበትካ ስሕዩን ኣካሌካ ቆሲለን ከፉኡዎን እንትትረኽበካ 

እንተሊ እያ መፂኣ ትዒርፍ። ስሇዘይ ከባቢኻ ኣፅሪኻ ኣብ ሓዯ ሌግብ 

እንተይበሌካ እናተዋሳወስካ እንትነብር ኣካሌካ ኣይማስንን፣ ብቐሉለ እዉን 

ኣይቖስሌን። ሽዐ ጭርናዕ ቆሊሕ ኣይትብሇካን። ካብ ኩለ ንሊዕሉ ግን 

ቆርበትካ በብእዋኑ ቆሊሕ በል፣ ነብስኻ‟ዉን ዯርቢኻ ኣይተዕብሮ፤ በለዎ። 
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 እዝም ሰሇስቲኦም ብዯም ዜሰኸሩ ፍጡራት (ቁርዱዴ፣ ዜብኢን ጭርናዕን) 

ኣብየሇዉለ ቦታ ሇዃዂቶ ኣይትዯናገርን፣ መዋዕሌታን መማስይታን 

ክተስተብህሌ ስሇዜኾነት ምስ ጭርናዕ ኣይትዉግንን እዘ ወዯይ!!! እምበር 

ሇዃዂቶ እንታይ በሃሉት፤ ይ ኩለሻዕ ኣብ ስራሓ እያ እትርከብ፤ በለዎ። 

 ሓፇዉስ እንተኾነ ብምሒር ጥምየት እዩ ይብሊዕያል ሰሚዐ ዜመፅእ እምበር 

ዯምበኻ እንተፀርዩ እዉን እኮ ሓፇው ዜበሃሌ ኣይነብርን።   

 “ስሇዘይ” በለዎ እቶም መኸርቲ ሇባማት መሊዜብቱን ወሇደን ማዕዲታቶም 

ብምቕፃሌ “ሓፇውን ቁርዱዴን ንቐዯም ብፅሟቝ መርባዕ፣ ዯሓር ዴማ 

ብማይ ነሓሰን ኣከታቲሌካ ዴማ ማይ ጓቝሜንን ብምሕፃብ፣ ካብኡ ሓሉፈ 

ተጣቢቑ ዜተረፇ ቁርዱዴ (እንተሃሌዩ) ዴማ በቱ ደሌደሌ ፅፍርኻ ገሇ ክፊሌ 

ኣካሊቱ ተቐርዱደን ተቖሪፁን ከይተርፍ ብዕሉ ብምቝርዲዴ፣ ነታ ጭርናዕ 

ዴማ ብጋነኣ ጭራኻ ኣመዒራሪኻ ፀኒሕኻ ኡሽ ብምባሌ ክትከሊኸልምን 

ክተራግፎምን ትኽእሌ ኢኻ” ምስበለ፤ 

 “ካብ ኩለ ንሊዕሉ ግን ናትካን ይናትካን ፍሇ”፤ በለዎ እቶም ሇባማት። 

ብምቕፃሌ‟ዉን ሇባማት እንትምዕደ፤ 

“ገሇ ኣመፃፅኣታትካ እንትንሪኦ ምስ 

መዋዕሌትኻ ኣናብስ፣ እሞ ምንም 

ኣበር ይብልም ክትበኣስ ሓይሌኻ 

ኣይተጥፍእ” በለዎ። በብእዋኑ ገሇ 

ክፊሌ ኣካሌካ ቆሪፅካ እናዯርበኻ 

ዜረአዩ እዮም “ልሚስ ተዲኺሙ እዩ” 

ኢልም ዜንዕቑኻ ሇዉ። “ብሱሩኸ 

ኣብ‟ዘ ኩለ ምስ ሓራምዜ ዜነበረ 

ህዉከትን ባእሲን ቅዴሚት ተሰሉፎም ናብ‟ዘይ ብፅሑኻ ፇቖደኡ በቲንካ 

ሓይሌኻ ምዴኻሙ ከይኣክሌስ ነቶም ስሕት ኢልም ካብ ብሱሌ ጥረ ዜተረፈ 

ክብሪን ሞገስን ዜግበኦም ዒበይቲ ኣሕዋትካ እተግሌሇለ፣ ሽሞም 

እተፅሌመለን ብዜረኸብካዮ በትሪ እናተዚረኻ ክትወቅዕ ምሕሳብ እንታይ 
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ኣምፀኦ? እቱ ብዘሕ ገሌገሇ ኣንበሳ በረኻ እንተይተኸቢሩ እኮ ንስኻ‟ዉን 

ልሚ ኣይትኽበር፣ ፅባሕ ኣይትሙገስ። እዘይ ማሇት ግን ኣይትገማገሙ ወይ 

ኣይትነቓቐፈ ማሇት ኣይኮነን፤ ታይዯኣስ ምንቕቓፍኩም ንምትህንናፅ 

ዯኣ‟እምበር ንምትህሌሊቕ ክኸዉን ኣይግበኦን። ኣብ ሞንጎ እዘ ብኹለ ገፅ 

ዜተፃወዯሌኩም ባርዕ ኾይንኩምስ ንፊስ ዯኣ ኣይተእትዉ እዝም ዯቀይ” 

እንትብለ ማዕዲታቶም ሇገሱ። እቶም ዒበይቲ ወሇዱ ማዕዲታቶም 

ብምቕፃሌ‟ዉን ከምዘይ በለ፤   

 “ካብ ተሞክሮና ከምዜረአናዮ ግን ሌዐሌ ጥንቃቐ ክትገብረሊ ሇካ እታ 

ኣሕረግሪጋ ፀኒሓ ዯሓር ናብ ደሌደሌ ፈሕሶን ገመዴን ተቐይራ ጠፉራ 

ሒዚትካ ዜነበረት ሓረግ እያ። ርግፅ ብዘሕ ዒይነታት ኣሕራግ እየን ሇዋ፣ 

ዋሊ ኹሊተን ግን ኣይጥቁዋትን። ሓረግ ተፊሒሱን ተገሚደን ጊዛ እንትወስዴ 

እኮ ካብ ሓፂን ዜጠንከረ እዩ ዜኾን።  

ስሇዜኾነ‟ዉን እታ ሕማቕ ሓረግ እዙኣ ካብ 

ሱራ ተማሕያ እንተይተዯርብያ በቢፅባሕ 

ቦታኣን መሌከዒን ቀይራ እናበቖሇት ሰሊምካ 

ክትርጎ እያ። እዙኣ ብዜረገቶ ሰሊም ዴማ 

እቶም ስዐራት ዕስሇ ኣዚብእ ተፃዊዖም እናመፁ ክህዉኹኻ እዮም፤ እዙኣ ወ 

ዯሓንካ” ብምባሌ ስንቂ ሂወት ኮይኑ ከገሌግሌ ዜኽእሌ ማዕዲ ሇገሱለ።  

ወየ ኣንበሳ በረኻ ዲግም ናብ ሂወቱ ብምምሊስ፤ ካብ ዒሚ ክሳዕ ልሚ ል ምዕባሇታት 

ጥራሕ እንተይነስ እቱ ኣብ ዜሓሇፇ እዋናት ካብ ከምዘይ ዜበሊ ባሕሪ ሓሳባት ወሇደ 

ተፇሌዩ በይኑ ከርተት እናበሇ ሕሇፎ ጊዛ ኣሕኖ። ካብ‟ዘ መዒት‟ዘይ ዜወፀ ኣንበሳ 

በረኻ ዴማ ኩለ ኩነታቱ ብዕሉ ብምፍታሽን ኣመፃፅኡኡ ብምስትብሃሌን እን ዜስዕባ 

ዒሰርተ ቁምነገራት ንባዕለ ብዕሉ ከስተብህሇሇን ከምሇዎ ብዉነን ብወነን ቃሌ ኣተወ። 

1. ትኽክሌ‟ዩ ፀሊእቲ ስርዐሇይ ሇዉ ዉሽጣዊ ዒቕመይ ተዲኺሙ ስሇዜረኸቡኒ 

እዩ። ዉሽጣዊ ዒቕመይ ዜዲኸም ል ዴማ ሰኣን ኩለ ኣካሊተይ ብጉቡእ ከም ሓዯ 

ኣካሌ እሂን ምሂን ተባሃሂለ፣ ተዋዱደን ተዚትዩን ይምዉፊሩ እዩ። ስሇዘይ በቢ 
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መዒሌቱ ምስ ኩለ ኣካሊተይ ከዉግዕን ምስ ዉሽጠይ ኢሂን ምሂን ንምብህሃሌን 

እኹሌ ጊዛ ብምዉሳዴ ዒቕመይ ዲግም ብዜሓየሇ መሌኩዐ ክሃንፆ እየ!!! 

2. ገና ብዕሸሇይ እዋን ንእስነቶም ኩለ ኣሀጊሮምን ኣወፉዮምን ቅዴሚት እናመርሑ 

እቱ ምስ ኣዚብእን ሓራምዜን ዜነበረ ግጥም ስዑረ ንክወፅእ መተካእታ ይብለ 

ተራ ዜተፃወቱ፤ ኮይኑ ግና ኣብ‟ቱ ግጥም ያ ኣካሌኩም ተጎዱኡ እዩ ወይ ፅሕታር 

ኣሇኩም ኢሇ ፇቖድ በረኻታት 

ምዕራብ፣ ምብራቕን ዯቡብን 

በቲነዮም ዜፀናሕኹ ኣካሊተይ 

ብርግፅ መግሇፂ መንነተይን 

ሓወሌተይን እዮም እሞ ከምኡ 

ክብትኖም ኣይነበረንን። ስሇዘይ 

ንዒኣቶም ሙለእ ይጎዯል 

ይቕሬታ ሓቲተ ጉቡእ ክብሪ፣ ፍቕሪን ሓሌዮትን ክህቦም፣ ክሕብሕቦምን ናብ 

እታ ዜጎየዩሊ በረኻ ዒድም ክምሇሱለን ካብ‟ቱ ሕዙ ዜኒሀዉዎ ፅኑዕ ክባ ኣዚብእ 

ከናግፎምን ቃሌ እኣቱ።  

3. ክሳዕ ሕዙ ሓፇዉን ቁርዱዴን በቱ ለስለስ ጎነይ ኣትዮም ዜመጠጡዎ ዯመይ 

ቀሉሌ ኣይኮነን። ሓፇዉን ቁርዱዴን ዴማ ካብ እቱ ጋዕይይ ዜበሇ ከባብየ 

እምበር ካብ ካሉእ ኣይመፁን። ስሇዘይ ከባብየ ብየቋርፅ መንገዱን ከይዱን 

እናፅረኹ ክነብር እየ፣ እዘይ ንምግባር ግን ቅዴሚኹለ ነብሰይ ክፀሪ ስሇሇዎ 

ነብሰይ ብጉቡእ ከፅርዮን ክከናኸኖን እየ። ምስኡ ጎኒ ንጎኒ ዴማ መ ኻይዯይን 

መቓርብተይን ብዕሉ ንከሇሉን ብፍሊይ እታ 

እዋን ንእስነታ ኵለ፤ ንተፇጥሮ ስዑራን ምስ 

ካሌኦት ኣንበሳታት ማዕረ ሰጕማን ኣብዘይ 

ብፀሐትኒ ዋዕሮ ሕዙ ኣብ እዋን ራህዋ እቱ 

ቀዯም ዜነበረኒ ሓሌዮት ከምብሓደሽ ንከሕዴሶ ቃሌ እኣቱ!!! 
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4. እዚ ካብ ማዕድ ነፉራ ዜመፀት ጭርናዕ እዉን እንተኾነት በቱ ዜቖሰሇ ቆርበተይ 

ኣትያ እቱ ብሳዕ ብምግፊሕን ካሌኦት ተመሳሰሌቲ መጠጥቲ ዯም ብምፅዋዕን 

ዜተፃወተትሇይን ትፃወተሇይ ሊን። በዘይ ዜበፅሐ ኪሳራ እዉን ብቐሉለ ዜረኣይ 

ኣይኮነን። ጭርናዕ ካብ ሩሑቕ ነፉራ ብምምፃእ ክትፃወተሇይ ዜኸኣሇት ግን 

እቶም እንታብ መረባይ ዜመፁ ሓፇዉን ቁርዱዴን ኣዲኺሞሙኒ ስሇዜፀንሑን 

ብዒብዩኡ ዴማ ናይ ቀዯም ሃዯንን ዉግእን ዜገዯፇሇይ በሰሊን ተበሉፃን እያ። 

ኣካሊይ ዯኺሙ እንተሪኣ እማ 

ሽሊ ከተማ እዉን ነብሲ 

ሪኣስ ሕኒኣ ክትፇዱ 

ከምእትዯሉ ብጉቡእ ተረዱአ 

ኣሇኹ። ስሇዘይ ዯምበይ 

ብጉቡእ ብምፅራይን ሕለፍ 

ጠባሰይ ናብ ተኣማምን 

ዋሕስ ብምቕያርን ንጭርናዕ 

ብሩሑቓ ኡሽ እናበሌኩ 

ክከሊኸሊ እየ፤ መፂአ ክዒሌብ 

እሞ ቆርበት ክበስዕ እየ ኢሊ 

እንተሓሰበት‟ዉን ገና ቅዴሚ 

ምዕሊባ በቱ ኣፃፍረይ ቆሉበ ክረጋግፃ እየ። እዘይ ንምግባር‟ዉን ዜሕርብተኒ ነገር 

ስሇየሇ ሕዙ‟ዉን ከም ቀዯመይ ብይ ዜኾነ ዒይነት ምሌክታት ምርጣጥ፣ 

ዴቃስን ምርግጋእን ብንቕሓት ከባብየ ንክሕለ ቃሌ እኣቱ!!! 

5. እቱ ክሳዕ ሕዙ ኣሕፉዉኒ ዜፀንሐ ሓፇዉ ብመርባዕ ቀጥቂጠ ብዯምቢ 

ምስሓፀብኩዎ እቶም ሓፇዋት ምስተጓሕፈ ገሇ ዜተረፈ ከይህሌዉ እሞ ከይስስኑ 

ዴማ ኣብ ባሕሪ ዒዯይን ሩባ ገዚይን ወሪዯ በቱ ፅሩይን ይሓርየተን ማይ ነሓሰ 

ሙሌጭ ኣቢሇ ሓፂበ ኣከታቲሇ ዴማ ብማይ ጓቝሜን ብዯምቢ ምስሓፀብኩዎ 

ንቐፃሉ ግን ነብሰይ በቢመዒሌቱ ብምሕፃብን ከባብየ ብጉቡእ ብምፅራይን ካሌኣይ 

ከይሕፈ ንባዕሇይ ቃሌ እኣቱ ኣሇኹ!! 
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6. ቁርዱዴ እዉን ብግዱኡ ፇታዊ መሲለ ሇመም እናበሇ ምስቀረበኒ እታ 

ሌስሌስቲ ኣካሇይ ፇሉጡ ብኣኣ ኣትዩ ዯም ክመጥጥ ጀሚሩ ስዏበሇይ 

ኪሳራ ቀሉሌ ኣይኮነን። ካብ ኩለ ንሊዕሉ ዴማ ንጭርናዕ ኣሕሉፈ ሂቡኒ እዩ 

ፀኒሑ። ነዘ ቁርዱዴ ቆራዱዯ ምስ ኣግሇስኩዎ ሕዙ‟ዉን ከባቢየ ብምፅራይን 

መቓርብተይ ብዕሉ ብምስትዉዒሌን ካሌኣይ ከምዘይ ዜበሇ ፀገም 

ከየጋጥመኒ ዯሌዱሇ ንክሰርሕ ቃሌ እኣቱ!!! 

7. ካብ ኩለ ንሊዕሉ ግን እታ ይጥቁውቲ ሓረግ ንቐዯም ከም ካሉእ ተኽሉ 

መሲሊ ምስ ኣሕረግረገት ከምኣ ዜበሊ ይጥቁዋት ብምርካብ ናብ ደሌደሌ 

ፈሕሶ ዯሓር‟ዉን ተገሚዲ ኩለ ኣካሊተይ ቀይዲ ብመሓዜ ካሉእስ ይትረፍ 

ዴምፀይ ከየስምዕ ልጕማ እያ ሒዚትኒ ፀኒሓ። ኣንበሳ በረኻ ብዴምፁ 

ብሩሑቕ ክሌሇ እንተይክኢለ ዴማ ኩለ ነገር ኣብቂዐ ኣል ማሇት እዩ። 

እዚ ይጥቁውቲ ሓረግ ካብ ኩሇን ዜገዯዯት ዯመኛይን ኣካሊተይ ኩለ ጠፉራ 

ንፀሊእቲ ክተርክበኒን ተቓሪባ ዜነበረት ስሇዜኾነት በቱ ደሌደሌ 

ቅሌፅመይን በሉሕ ፅፍረይን ገይረ ካብ ሱራ በቍሰ ካሌኣይ ከይትጥጥዕን 

ከይትግዉዴን ገይረ ንክምሕያ ቃሌ እኣቱ!!! 

8. ኩለሻዕ ከባቢየ ብዕቱብ እናገምገምኩን እናተኸታተሌኩን ኣካሇይ ብጉቡእ 

ብምህናፅ ዜኾነ ይኹን ይተገመተ ናይ ዉሽጢ ይኹን ናይዯገ ፀሊኢ 

ከምየስረዏሇይ ገይረ ሌዕሉ ኹለ እናተኸሊኸሌኩ፣ እንተመፁ‟ዉን 

እናመከትኩ ኩለሻዕ ቀፃሌነት ብሇዎ መሌኩዐ እናሓየሌኩ ክነብር እየ!!! 

9. እዘ ኹለ ጨርባሕባሕ ጋጥመኒ ል ብምኽኒያት ቅያ ቀዲመወት ኣናብስ 

በረኻ ብዕሉ ካብ ወሇድ ናብ ወሇድ ብይምትሕሌሊፈን ካብ ኣመፃፅኡኡ 

ዜተበጠሰ ዒይነት ኣካይዲ ብምዃኑን እዩ። ስሇዘይ ገዴሉ ኣንበሳ በረኻ 

ብካሌኦት እናተጨዉየ ካብ ምርኣይ ዜኸፍእ ነገር ክህለ ስሇይኽእሌ፤ 

ክብሪታት ተጋዴል ኣንበሳ በረኻ ብእርይ ቁፅር ንክንስንድን ብጉቡእ 

መንገዱ ናብ ወሇድ ክነሕሌፎን ቃሌ ንኣቱ!!!   
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10. እዘ ክሳዕ ሕዙ ከጋጥመኒ ዜፀንሐ ፀገም መንቀሉኡ ኣነ ከም መጠን ኣንበሳ 

በረኻ እኹሌ ዒቕሚ ኣሇኒ ኢሇ ስሇዜተዒሸኹን ረባ ፇተዉተይ 

ይሰማዕኹን እዩ። ርግፅ 

እዩ፤ ካብ ኩሇን እንስሳ ቤት 

ይኹና እንስሳ በረኻ ዜዒቢ 

ዒቕሚ ኣሇኒ። እዘ ዒቕሚ 

እዘይ ግን ብዜተወዯበ 

እምበር ብብቱን መሌኩ 

ክኸዉን ኣይግበኦን። ስሇዘይ 

ዒቕመይ ከምብሓደሽ 

ወዱበ፣ እን ሌዕሌ ክብሊ 

ክሳዕ መበሌ 9 ዜተርራ 

ነጥብታት ንምፍፃም ከም እቱ 

ናይ ልሚበን ክራማት ዜበሇ 

ተርእዮታት ዜበሇ ፀገም ምስ ኣጋጠመኒ ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ ፅቡቕ 

እዋናት እዉን እንተኾነ ምስ እቶም ሓብሒቦም ኣብ‟ዘይ ብፅሑኒ 

ኩሊቶምን እቶም ወሇዯይ እሂን ምሂን እናተበሃሌኩ ታሕጓሰይን 

ብዯሆታተይን እናካፇሌኩዎም ክነብርን ከምቀዯመይ ትኩር ኮይነ 

ኣሳጕማይ ከምብሓደሽ ከስተኻኽሌን ቃሌ እኣቱ!!! 

 

ኣንበሳ በረኻ፤  

ወርሒ ነሓሰ 2008 ዒ.ም 

ሜዲ ትግራይ 


