
ትዕዝብተ-መቐለ 
 
ብዙሓት ፀሓፈትን ተመራመርትን “መቐለ” ዝብል ሽም ኣመፃፅእኡን ዘለዎ ትርጉምን 
በብናይባዕሎም ብርዒ ከቲቦም። ገሊኦም መቐለ ምስ ከፈለ የመሳስልዎ። እወ! እማርያዊ 
ፍታሕ እዙ ቓል መቐለ ዝብል ከፈለ እንተተብሀለ ብዙሕ ዝዛባዕ ኣይመስለንን። 
 
ሐዚ እውን ናይዚ ልዕል ክብል ንርእሰ ከተማ ክልል ትግራይ ዝተውሃበ መቐለ ዝብል ሽም 
ንዘለዎ ፍካሪያዊ ፍታሕ እነሆ ንፀሐፍቲ ገዲፈዮ ኣለኩ። ኣነ ከምውልቀይ ግን ነዚ መቐለ፣ 
ከፈለ ንዝብል ፍታሕ ተስማዕሚዐሉ ኣለኩ። ትርጉም መቐለ ሓደ ነገር ተከፋፊልካን 
ተደጋጊፍካን ንምንባር ዝሕብር እዩ። መቐለ ኣይ ኣብ ሕንብርቲ እንደርታንዶ ዘላ፣ 
እንደርታ ዓዲ ምድግጋፍ፣ ዓዲ ሸሓን ስርናይ፣ ዓዲ ብርኩታ…እዙይ እንተኮይኑ መግለፂ 
እንደርታ፣ ንመቐለ እውን ብከምኡ እንተተገለፀ ፀገም የብሉን ኢለ ኣኣምን። 
 
እዛ ዓባይ ዓዲ ሕንብርቲ እንደርታ ዝኮነት መቐለ ሐዚ እውን ዘይነፅፍ ሃፍታ እናመቐለት 
ካብ ሎሚ ፅባሕ ንላዕልን ንታሕትን እናተመጠጠት እነሆ ሹማ ብድሙቐ ተፃሒፉ፣ 
ተመልከቲ ተደኒቖምላ ሰሜናዊት ኮኾብ ዝብል ካልእ ቀሚሰ መዓርግ ድማ ወዲያ እያ 
መቐለ። ካብ ተቐባሊትን ኣክባሪትን ጋሻ ምኳና ዝብገስ ድማ ብዙሓት ዘመርቲ በቲ 
ልስሉሰ ኣንደበቶም ከይኖምላን ደሪፎሙላን ኣለዉ። 
 
መቐለ ካብ ጎና እናፈንጨለት ብርክት ዝበሉ ተኣምራዊ ነገራት እናርአየት ትርከብ። እቲ 
ኣብ ቀረባ ክፍፀም ፣ ተፈፂሙ ድማ ዓለም ክሳሲ እዩ ተባሂሉ ትፅቢት ዝግበረሉ ሜዳ 
ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ካብ ጎኒ መቐለ ዝተወለደዶ ኣይኮነን? ፋብሪካ ስሚንቶኸ? እቲ ርእሲ 
ብዙሓት ብምህናፅ ነዛ ሃገር ኣለናልኪ ዝብሉ ወገናት ብምፍራይ ዝተሰመየ ዩኒቨርስቲ 
መቐለኸ? ውላዳት መቐለ እኮእዮም። ሰብ ሃፍቲ ሩፍታ ረኺቦም ቀትርን ለይትን 
ዝሰርሑላ እዛ ሰሜናዊት ኮኸብ መቐለ ከምኒ ፕላኔት፣ ኣኹስም …ዘኣመሰሉ ዓለም ለኸ 
መዐቀኒ ዘማልኡ ሆቴላት እውን ክትውንን በቒዓ። ከምኒ መንገዲ ሰማዕታት ዝኣመሰሉ 
ዓበይቲ መንገድታትስ ደቃዶ ኣይኮኑን ንመቐለ? ክንደይ እሞ ክበሃል መቐለ ኣሽያሓት 
ናይ ሓባር መንበሪ ገዛውቲ፣ በብእዋኑ ቁፅሮም ዝበዝሑ ዘለዉ መዋፈሪ መካይንን  
ዘይመንግስታዊ ትካላትን ዘይመቐለ እያ ትወልዶም ዘላ። 
 
ብርክት ዝበሉን ዝበላን መናእሰይ ትግራይ ወጊድ ስደት ዓዲጓና ኢሎም ገንዘብ ዘለዎ 
ብገንዘቡ ዘይብሉ ብጉልበቱ ሰፊሕ ናይ ስራሕ ዕድል ረኺቦም ኣብ ትሕቲ ፅላል መቐለ 
ዓሲሎም ዝሰርሑ ዘለዉ ገዛ ባዕሉ ይቑፀሮም። ብዝሓለፍካዮ እንዳቡን፣ እንዳ ሻሂ፣ 
እንዳፀጉሪ፣ እንዳሹቕ፣ ስራሕቲ ኮብል ስቶን፣ ካልኦት ድርጅታት…ይርከቡ። እዙይ ኩሉ 
መቐለ መናእሰይ ደቃ ካብ መከራ ኣናጊፋ ብእትልግሰሎም ገፀ በረከት ዝነብሩ እዮም እሞ 
መቐለ እምብር መቐለ እያ። 
 
ብዛዕባ መቐለን ታሪኻን• ህያባታን ተዘርዚሩ ዝውዳእ ኣይኮነን፤ ንቐፃሊ እውን ናይዛ 
ወላድ ርህርህቲ ኣዶ ታሪኽን ህያባትን ተመዝሒቖም ዝውድኡ ኣይኮኑን። ተጠቒምካ  
ተጠቒምካ እውን ዘይጎድል። ዝሮዝሮ ዋላ ኣይወዳእ ግን ብጥበብ ምጥቃም ተመራፂ 
ይከውን። 
 



ኣንበብቲ እዙ ፅሑፍ መዛዘምን ትሕዝቶን ፅሑፈይ ኣበይ ምዃኑ የተሓሳሰበኩምዶ ይሀሉ? 
ንመቐለ ዘልዓልኩዎ ውዳሴ ስምዒተይ ንምግላፅ እምበር ካብ መፈለምትኡ ፅሒፈ ክውድኦ 
ኣይተበገስኩን። ሐዚ ናብ ጉዳየይ ክምለስ። 
 
ኣብ መቐለ ሐዚ ሐዚ ስራሕ ዳረጋ 24 ሰዓት ኮይኑ ኣሎ። መናእሰይ ወለም ዘለም ገዲፎም 
ኣብ ስራሕ ተፀሚዶም፣ ጎራዙ ኣብ ቡንዶ ኣብ ፀጉሪ ከምኡ እውን ኣብ ዓበይቲ ትካላት 
ኣብ ወፍሪ ምጥፋእ ድክነት ተፀሚደን፣ ኣረጋውያንን ጉዱኣት ኣካላትን ንዘሎ ሰላምን 
ዲሞክራስን ተበሊፆም ንለውጢ ፋሕጠርጠር እንትብሉ ንቕሓት እዙ ህዝቢ ምስ ንህቢ 
እንተወዳዲርካዮ እውን ግቡእ እዩ። 
   
     ነዚ ታሪኽ ኣብ ምስራሕ ዝርከብ ህዝቢ እዛ ከተማ እውን እቲ ኣነ ዝበለክዎ ጥራሕ 
መግለፂኡ ክኸውን ኣይኽእልን፣ መግለፂኡ እቲ ኣብ ባይታ ዝረአ ዘሎ ናብ ወለዶ 
ዝመሓላለፍ ቀዱስ ተግባር እምበር። 
 
ህዝቢ እዛ ከተማ ታሪኽ ይሰርሕ ኣሎ፣ ነገር ግን በቲ ካልእ ገፅ ድማ ነቲ ታሪኽ ዘጎድፍ 
ስራሕ ይራኣይ ኣሎ፣ ናይ ፅሑፈይ ዋና ትኹረት  እምበኣር ኣብዚ እዩ ዘሎ። ብትካለይ 
ዝተውሃበኒ ብፅሒት ስራሕ ወዲአ ኣብ ናይ ዕረፈቲ ግዘ ኣብ ስራሕ ተፀሚዱ ዝወዓለ 
ኣአሙሮይ ንምዝንጋዕ በቲ ካልእ ገፅ ድማ ልምዓታዊን ዲሞክራሲያዊን መንግስትና 
ብዘውፀኦ ፖሊስን ስትራተጅን ኣብዛ ከተማ ዝምዝገቡ ዘለዉ ዓበይቲ ዓወታት ንምዕዛብ 
ዘወርወር በሃሊ እየ። ብዙሓት ሓቦ ዘዕጥቑ ጉዳያት ኣለዉ። ጎናጎኒ ድማ ሓደ ርእስኻ 
ዝጎድእ ትዕዝብቲ ተዓዚበ። ትዕዝብተይ ከይገለፅኩ ስቕ ክብል ህሊናይ ስለዘይፈቐደለይ  
ካብዚ ንታሕቲ ትዕዝብተ መቐለ ኣብዝብል ጦማር ከቲበዮ ኣለኩ እነሀልኩም። 
    
ኣብ መቐለ ቀበሌ 16 ኮፍ ኢለ ሻሂ እንትሰቲ ሓደ ኣቦ ኣብ ጎነይ ኮፍ ኢሎም ውፅኢት 
ረሃፆም ከፊሎም ቡና መሳሊ ሰትዮም ንቕድሚት ትኹር ኢሎም ኣለዉ። "ኡፍ" ኢሎም 
ካብ ዝነበርዎ ሓሳብ ምልስ ብምባል ካብ ዝኣዘዘዎ ቡና ምዑግ ኣበሉ። ኩነታት እቶም ኣቦ 
ብትኹረት ይከታተል ኣለኹ:: እዞም ኣቦ ኣስዕብ ኣቢሎም "ኣብ ማእከል ፃዕዳ ጋቢስ 
ፀሎሎ ከመይ" በሉ ባዕሎም ንባዕሎም ብምሙጓት። "ዘራጊት ዘላተን ከፍትስ ፅሩይ ማይ 
ኣይሰትያን ድዩ ዝተብሃለ" በሉ ወሲኾም። ሐዚ እውን ይከታተሎም ኣለኹ እምበር ጉዳይ 
እዞም ኣቦ ፈፂሙ ክርደአኒ ኣይከኣለን። ጥብቕ ኢለ ሓቲተዮም፣ ኣቦ ቀፀሉ "እዙ 
መንግስቲ ኣብዛ ዓዲ ብዙሕ ተኣምራዊ ስራሕቲ ይሰርሕ ኣሎ፣ ርኢናዮ ዘይንፈልጥ 
መንገዲ፣ ሆስፒታላት፣ ሆቴላትን ካልኦትን ኣርኡይና ግን እንታይ ዋጋ ኣለዎ ክተዐርፍ 
ኢልካ ኮፍ ኣብዝበልካሉ ቦታ ብደቒቓ ልዕሊ 10 ለመንቲ ይመፁ። ኣብ ጁባኻ ዝሓዝካዮ 
ገንዘብ ስቕ ኢለካ እንተሂብካዮም ብሰከንድታት ወዲአኻ ተዓርፍ። እቶም ሰብ ዓይነ ብርኪ 
ንምንታይ ይልምኑ! ኣነ ሐዚ ወዲ 80 ዓመት እየ፣ ክንዲ ልመና ዘፅለአኒ ግነ የለን፣ ብስሩ 
እውን ዓይነ ብርኪ ሒዝካ ምልማን ልዕሊ ኩሎም ወርዴታት ጌረ እየ ዝቖፅር" በሉኒ። 
 
እዞም ወዲ 80 ዓመት ዘውግዑኒ ብጣዕሚ ኣስተማቒረዮ። ብፍላይ መቐለ ቀበሌ 16 ኣብ 
ዘለዋ እንዳቡናታት ዳርጋ ማዕረ ማዕረ እቲ ዝሰቲ ዝልምን እውን ኣሎ፣ ብጣዕሚ ዘሐዝን 
ግን ደቂ ሸውዓተ- ሸሞንተ ዓመት ዕሸላት ሓደ ሐደ ግዘ ደደሕሪ ወለዶም ሓደ ሓደ ግዘ 
በይንቶ ናቑጠኦም ፈልዮም እንትልምኑ ምርኣይ ብጣዕሚ የሐዝን። ገለ ገሊኦም እቶም 
ቆልዑ ብሓፈው ምንድብድብ ኢሎም፣ ማይ ናብ ነብሶም ሓሊፉ ካብ ዘይፈልጥ ሰሙናት 
ኣቑፂሮም፣ ገዛ ገዛ እናኸዱ መዓልታዊ ምግቦም ክልምኑ እንትርኢ ኣብ 21 ሓደን ክፍለ 



ዘበን ምህላውካ ትዝንግዕ፣ ብኡ ልክዕ ድማ መጠንን ክፍፍልን መፂኡ ዘሎ ለውጢ 
ትጠራጠር። ኣብክንዲ ናይ ትምህርትን ካልኦትን• ግጥምታት ዘፅንዑ ናይ ልመና 
ግጥምታት ከፅንዑ ዝውዕሉ ዕሸላት እውን ኣየሰኣኑን። ናይዞም ህፃውንቲ ናይ ፅባሕ ንጎሆ 
ዕድል እንታይ ክኸውን ከምዝኽእል ምንጋር ኣየድልን፤ ምክንያቱ “ዝተወቐረ ይጥሕን 
ዝተምሃረ ይድሕን” እዩ ነገሩ። ክፍላተ ኣካሎም ግሮሶ፣ ሽኮር ቀቢኦም እናለመኑ 
ከምዝነብሩ ምንም ኣየጠራጥርን ምክንያቱ ሂወቶም ክልውጥ ዝኽእል ትምህርቲ ብእዋኑ 
ክረኽቡ ስለዘይከኣሉ። 
 
ብፍላይ ቀበሌ 16 ብዙሕ ዓይነት ለማኒ እያ ትሳሲ ዘላ። ካብቶም ለመንቲ ገሊኦም 
ምስተኮብካሎም ብዙሕ ምረቓ ክምርቁ ዝገደደ ይርብሹካ። ካብቲ ምልማኖን ንላዕሊ 
የደብሩካ። ምርቓ እኮ ሓንቲ እኽልቲ እያ በብእምነቱ “ክንዲ ዝሃብካኒ ይሃብካ” በቃ 
እኽልቲ እያ። ገለገለ ለመንቲ ድማ እግዚኣብሄር የሃብኩም እንተበልካዮም ተመሊሶም 
ብምፅራፍ ሰላም እቲ ከባቢ ክዘርጉ ይውዕሉ። ሕልፍ ሓሊፎም ገለገሊኦም ድማ ኣብ ክንዲ 
ለማኒ እየ፣ ዘይምልከተኒ እየ ዝበልዕ ዘለኹ፣ በለፀኛ እየ ኢልካ ምሕፋር ተዓሪፋ ጓል 
ተዓሪፋ ኣጥርቕም ውዒሎም ምሸት እናሰኸሩ ሰላም እቲ ኣብ ስራሕ ሃልከት ክብል ዝወዓለ 
ወገን ይርብሹ፣ ገሊኦም ድማ እንተዘይኣስቲኹምኒ እንተዘይሃብኩሙኒ ይብሉ ሓሪሶም 
ከምዘቕመጡ። 
 
ልመና ሎሚ ኣብ መቐለና ተስፋሕፊሑ ዘሎ እዋናዊን ወቕታውን ሕማም እዩ። ካብ 
ባህላዊ ልመና ናብ ዘመናዊ ተሸጋጊሩ ብመሳርሒ ሙዚቃ ዝተዓጀበ ልመና ንሰምዕ ኣሎና። 
ንልመና እኮ ምንም ዓይነት ሽወዳ ኣየድልዮን። ኣብ ክፍለ ኣካላት ዘሎ ጉስቁልና ወይ 
ጉድኣት ባዕሉ ምስክር እዩ። ኣብ ሰብነትካ ሃሰስ ኢልካ ንዘይርከብ ጉድኣት ወይ ጉስቁልና 
ንምሕባእ ሽፋናት ምጥቃም ግቡእ ኣይኮነን። ኣብዙይ ንሓደ ነገር ትኹረት ሂበ ናብ ካልእ 
ዛዕባ እንተሓለፍኩኸ? ብርክት ዝበሉ ጉድኣት ኣካላትን ኣረጋውያንን ለሚዖም ሰባት 
ዘልምዑ ምህላዎም የኩርዑኻ ምልማን በለፅ ምዃኑ እውን እዙይ ብቁዕ ምስክር እዩ። 
 
መብዛሕትኦም ሐዚ ኣብልመና ተዋፊሮም ዘለዉ ወገናት ብትኽክል ማሕበራዊ ወይ ኣካላዊ 
ፀገም ዝበፅሖም ኣይኮኑን። ፍቐድኡ ኣዲሰ ኣበባን መቐለን ተርመይ እናበሉ ከይረሃፁ 
ምብላዕ ዝለመዱ እምበር። 
  
ሓደ ወላዲ እውን በሉኒ።  ሽሞምን ዓዶምን ናይቶም ወላዲ ትንፍስ ከይብል ምሕፅንታ 
ኣእተዮሙኒ እዮም።  ብውዕልና መሰረት ወግዖም ጥራሕ ከሐልፍ። “ብዓል ኣርባዕተ 
ኣግማል ዝልምኑ ጎረቤት ኣለዉዎም እዞም ወገን ዝልምኑ ዘለዉ ፀጊሙዎም ዘይኮነሰ በለፅ 
ስለዝለመዱ እዩ” ኢሎሙኒ። ኣይገርምንዶ? 
 
ሐዚ ሐዚ ብልመና ምምካሕን ምኩራዕን እውን ተጀሚሩ እዩ። እከለ ወረዳ ለመንቲ 
ኣለዉዋ፣ እከለ ወረዳ ለመንቲ የብላን እናበልካ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣቕሊልካ ምርኣይ  
ኣሎ። እዙ ኣተሓሳስባ ፍፁም ጌጋ ይመስለኒ። ካብዚ ይምፃእ ካብቲ ሽምን ታሪኽን ህዝቢ 
ትግራይን ኢትዮጵያን ዘጎድፍ ምዃኑ ምርዳእ ኣገዳሲን ብስለትን እዩ። እወ! እዚ ጉዳይ 
ናይ ባዕሉ ዝኾነ ፖለቲካዊ፣ ማሕበራዊ፣ ባህላዊን ቁጠባዊን ፀገም ስለዘለዎ ብኣግኡ 
ምእላይ ንፅባሕ ዘይበሃል ሓደገኛ ጉዳይ እዩ።  
 



ለመንቲ ናይ ባዕሎም ዓለምን መናገሪ ቋንቋን ስለዘለዎም ናይ ባዕሎም ሓደገኛ መርበብ 
ክፈጥሩ ይክእሉ እዮም። ካብ ኣሸባሪነት ፈሊኻ ዝረኣይ ኣይኮነን። ሐዚ ሐዚ ኣብ ሓደ ሓደ 
ቦታታት ንሕፀን ንመርዓን ተጠለብቲ እናኾኑ ይመፅእ ኣለዉ። ናይ ባዕሎም መርበብ 
ማለት እዙይ እዩ። ከይሰራሕኻ ምብላዕ ቀሊልን ጥዑምን ስለዝኮነ ናብዚ ሓደገኛ ጉዳይ 
ዝፅንበሩ ወገናት ክበዝሑ ይክእሉ እዮም። እዚኦም ድማ ኣብልመና ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ 
ስርቂ፣ ኣብ ዓመፅ ምውፋሮም ኣይቐርን። ብጭቡጥ እውን ዘጋጥም ዘሎ ጉዳይ እዩ። እዙይ 
እዩ እምበኣር ብኣግኡ ክፀሀ ዝግበኦ ፃህያይ ዘበለኒ። መቐለና ድማ ማእኸል መብቆሊት 
እዙ ጎድፍ እናኾነት ብምምፅኣ ኣብ ትዕዝብቲ ብዙሓት ትወድቕ ኣላ ። ወጋናውነትን 
ህዝባዊነትን ዝስመዖም ድማ ብዚ ጉዳይ እናተሰመዖም ይነበር ኣለዉ።  
 
እዙ ጉዳይ ንምጥፋእ ወይ ንምቕናስ  መንግስቲ እኳ ዝለዓለ ብፅሒት ዘለዎ እንትኾነ 
ብፅሒት ሕድ ሕድ ዜጋ እውን ዝጠልብ እዩ። እንተኩብ ዘለና ወገናት እውን ንዝተጎድኡ 
ኣካላት እናመረፅናን እናመመናን ንትኮብ። መቐለና ድማ መደብር ለመንቲ ዘይኮነስ 
መደብር ጥበብ፣ ዓውደ ስራሕትን ወፃእተኛታትን …ክትከውን ይግባእ! 
  

 
ውላድና ወዲ ለማኒ ተባሂሉ ከይፅረፍ 

ናብ ልምዓት ንሰለፍ! 
  

ብገ/ሂወት ገብሩ  
                                   ማ ረ ት 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


