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ካብ ዒዱ ሃገራይ ንዒዱ ኣውዒሊ ገፅ ንጓዒዛ ከምዛነበርና እንተዖይግሇፀሌና ኣይምፇሇጥናዮን። እቲምንታይ ፤ 
ጉዔዜና  ምድርን ሰማይን ምሰተሊገባ ስሇዛኾነ ። ናብ ትሕዛቶ ፀሊኢ ንምፅጋዔ ዛግበር ጉዔዜ ካብ ብቀትሪ  

(ንፀሊኢ ምቅሊዔ ሓዯጋ ስሇዖል) ብፀሌማት ይቐሌሌ ይብሃሌ ። ዖይሩ ዖይሩ ግን ኣብ ጦርነት እቲ ቀሉሌ 

ዛብሃሌ ነገር’ውን ሐዯገኛ’ዩ ። ንኹለምለ ግን  ጥንቃቐ ዛመስሌዎ የሇን። ምእንተዛይ ካብ ሰናይ ቀዯሙ  
ንመኪናና ኩሊ ነብሳ ብጭቃ ሇምጢጥና ካብ ፃዔዲ  ናብ ሓመዯወይቲ ሕብሪ ቀይርናያ ኢና።  ሕዘ ጉዔዜና 

ከም ኣብ ተንቀሳቓሲ ህድሞ ተፄርና ንኸድ ዖሇና’ዩ። ከማና ንቕድሚት ዛምረሻ ኣሃደታት መስርዔ ተሇጋጊበን 
ይርከባ። 

እቲ ኹለ ምንቅስቓስ ሰራዊትን ህዛብን ክትርኢ ዛተሃንጠወት ዒይንና ብሰሪ ፀሌማት ኣይዒገበትን ። እግረ 
መንገድና ብእንሰምዕ ድምፂ ግን ዖሇናለ ኩነታት ብሕሌና ክንቀርፅ ኣየፀገመሌናን ። ሓያሌ ምትቅስቃስ 

ሰራዊት ኣል። ፅባሕ 29 ጥሪ 1991 ዒ.ም ብገፅ ገዙ ገርሊሰን ጎቦ ጨጓርን (የማናይ ክንፉ ግንባር ባድመ) 

ብወተሃዯራዊ ቋንቋ “ውግእ ምሌስሊስ”ወይ’ውን ሃንዯበታዊ መጥቃዔቲ ስሇዛጅመር ፤ መሬት ኣብ ትሕቲ 
ዖንጠሌጠሇ ሰርቢ ኩናት ፅዔንዔን ኢለ ከምዛከበዲ ኣብ ነብስካ ትምስክር። እታ ጉጅሇ ጋዚጠኛ ዖሳፇረት 
መኪና ምስቲ ሰራዊት ናብኡ  ትፅጋዔ ኣሊ። 

ዖሇዋና ድሩዒት መኻይን፣ ታንክታት፣ ኣናእሽቱ ተሽከርከርቲ ጠቕሉሇን ንገዙ ገርሊሰ ዛኸታ  ይመስሌ። 
ሰራዊት ብሰሌፉ ዛገብሮ ጉዔዜ ከም ርዔዯ መሬት ዛተፇጥረ ፤ ዒጠጥ  እንትብሌ ይስማዔ። ድሩዒት ኣብቅሌቲ 

ኣግማሌን ካሌኦት መፅዒኛታት’ውን ኣካሌ እቲ ሰሌፉ ኮይነን ፤ ኣብቲ ከባቢ ፌጥረተ መሬት ክበዛሕ እጃም 

ነበረን። በቲ ሓዯ ወገን ድማ፤ስትሬቸር፣ እክሇ ማይ፣ ፣ ጠያይቲ… ፀይሩ ዯድሕሪ ሰራዊት ዛጓዒዛ  መንእሰይ 
ኣድያቦ  ርኢካ ፤ ኣብ ገዙ ዛተረፇ ሰብ ንምህሊው የጠራጥር። 

    ኣብ ቅድሚ እዘ  ኩለ ማዔበሌ ሰብ ፤ እንስሳን ሓፃዊንን ዛፅበ ፀሊኢ እንኳዔ ኣይኮንኩ ኢለ  ሽዐ ማንም 
ሰብ ፀልት እንተገበረ የጥዔመለ። ሽዒ ተተሓሳስበካ ነገር ግን ፤ እቲ ኩለ ፌጥረት መጨረሽኡ  ኣበይ ኣትዩ 

ቦታ ይሕዛ ይኸውን ትብሌ’ያ ። ዯሓር እንትርአ ግን ከምቲ ዖጨነቀና ኣይነበረን። ብዛገርም ቅሌጣፇ 

ብዛገርም እንዶ ኩለ ተከቲቱ ። ንሕና ካብ ዒዯውዒሊ ኣስታት 10 ኪሜትሮ ኬድና ሕረት ኣብ ዛተባህሇት 

ቦታ እንትንበፅሕ ፤ብድሕሬና ይኩን ቅድሜና ነዊሕ ከይደ ድፊዔ ፀሊኢ ዛተፀገዏ  ሰራዊት’ውን  ከምዘ ከማና 
መመስፇሪኡ ሓዖ።  ሰዒት ኣርባዔተ ሇይቲ እንትብሌ  ድማ መሬት ኣብ ማይ ዛኣተወት ኣንጭዋ ኮነት። ዖረባ 

ሕትም ፤ ሬድዮ ርክብ’ውን ስቅ ስቅ…..ግብ ዛበሇ ፀሌማት በቃ። እይ ሓዯ  ጠባይ ወተሃዯራዊ ጥበብ 

ማሇት’ዩ። 



ሕረት ዛኣተና ጋዚጠኛታት ድሕሪ’ዘ ከባቢና  ምዔዙብ  ጀመርና። ኣብዘ ቦታ ዛፀንሑ ሓዯ ኣሃደ ከቢድ 
ብረት እዮም ። ቢኤም ዛዒይነቱ ሮኬት ዒረር ዖወንጭፊ ። መራሒ ጋንትኦም ወዱ ብርዛዋ ይብሃሌ። 
ቀረፅቲ ታሪክ ናብኦም ምምፃእና ዯስ ኢሌዎም ፤ ብእኽሇ ማይን ሞራሌን ዛከኣልመ ህንፀት ገበሩሌና።  

ካብ ጋዚጠኛ ወፃኢ ሲቪሌ ክዲን ዛሇበሱ ካሌኦት ወገናት ምህሊዎም እንትንዔዖብ ድማ ፤እንታዎት ምንባሮም 
ንክንፇሌጥ ዯሇና። ኣብ መንገዱ እናሓሇፌናዮም ካብ ዛነበሩ መስርዏኛታት መናእሰይ ኣድያቦ ገሉኦም 
ምዃኖም ድማ ፇሇጥና። ምሳና ዖሇዉ ናብ ሸሞንተ ይኾኑ። ከምኦም ኣማኢት ድማ ነናብ ኣሃድኡ ተወዘዕም። 

 ካብኣቶም ሓዯ፤ ቅጥን ንውሕ ቅይሕ ዛበሇ ሇይሇይ መንእሰይ ኣል። እዘ መንእሰይ ብበዛሒ መሌገባ ሕብራ 
እዘ እዩ ዖይትብሃሌ ካኪ ቁምጣ ስሪኡ፤ ብፍሌቂ  ገይሩ ብዛሰርሖ ባህሊዊ ዔጣቕ ምስ መዒንጥኡ ትኑግ 
ኣቢሌዋ እዩ። መብዙሕትኦም መማፅእቱ ኩሹክ ዛጠምጠሙ እኳ እንተነበሩ፤ ንሱ ግና ዛሊዯየት ጀዱድ እዩ 
ገይሩ። ተመሊጠጥ ሳእኑ ታሕትን ሊዔሊን ጎማ እዩ። ኣብቱ ኩለ ዔሾኽ ጎኖቖ ዛተዖርኣ ቦታ ከምኡ ዛበሇ ሳእኒ 

ጌርካ ምውስዋስ ይከኣሌ’ዶ ኢሇ ሓተትኩሞ፤ መሌሱ እንዯገና ባዔሇይ ረኺበዮ። ቀዯም ቅድሚ ሸሞንተ 

ዒመት ክጋዯሌ ኣብቲ ከባቢ እንትዔሇም  ዖይንሱ እንታይ ነይሩኒ ።ምንም ። ግን’ኮ ንሕና ዖሕሇፌናዩ መከራ 

ናብዜም መናእሰይ ‘ውን ክሳገር ኣይምተገበኦን ።ኣድያቦታይ ’ሞ ዖይፀሮ እንታይ ኣል !  

 ኣብታ ጊዚ ንሳ ግና እንትርፉ ብዙዔባ ናይ ፅባሕ ውግእ ካሌእ ሓሳብ ጠቢርካ’ውን ኣይመፅእን፤ ጀሚርካ’ውን 
ኣይትቕፅልን። ስሇዘ ሕዘ ነቶም መናእሰይ ዛርእዮም ፤ እንተበዛሐ ኣብ ናይ ፅባሕ ውግእ ብዛህሌዎም እጃም 
ጥራሕ እዩ። ዛሌዒሇ ሌዐኾም መውጋእቲ እንትገጥም ሕክምና ናብ ዛርከቦ ነቁጣ ምውሳድ እዩ። እዘ 

ዖረጋገፅኩ ሒዛምዎ ብዛነበሩ ስትሬቸር (ቃሬዙ) እዩ። 

ከምኡ እናበሇ ጊዚ ናብ ፌርቂ ሇይቲ እንትግስግስ ኣባና’ውን፤ ኣብቶም መናእሰይ’ውን ዙጊድ ኣዑንቱ ስሌም 

ዛበሇ ኣይነበረን።  እቲ ቀሌበይ ዛዒረፍ መንእሰይ’ውን ኣብ ሓዯ ዯንዯስ መሳሉ ብርኩን መንከሱን ክሳብ 
ዛሊገቡ ተኾርምዮ በታ ርእስን እግርን አተባእስ  ቁርማም ጀዱደ ተጠቕሉለ ነበረ። ነታ ጊዛያዊ መሳርሒቱ 

“(ዔጥቁ)” ቃሬዙ ካብ ጎድኑ ኣይፇሌያን። ናብ ጥቕኡ’ውን ቀረብኩ ። ናይ ፅባሕ ጉዲይ ፅባሕ ይርአ። ሕዘ 
ምስቲ ወዱ መፊሇጢ ዖረባ ክቅፅሌ እንተኮይነ ብዙዔባ ተፇጥሮኣዊ ፅዔንቶታት ክጥይቆ ከምዖሇኒ ድማ ኣመንኩ 
። ምእንትኡ ድማ ብዙዔባ ክዲን ሇይቲ ብዙዔባ ዛወዯቅናለ ኩርኳሕ ወዖተ ወግዑ   ጀሚረ ። ዯሓር 
ከይተረዯኣኒ ዖረባ ከናውሕ ሽመይ ነገርኩዎ  ። ብወገኑ ንጊዘኡ ሽሙ ኣየቐበሇንን ። ናብ ካሌእ ሕቶይ ኣትየ ። 

 “ሕዘ ዖሇናለ ቦታ ቅድምይ‘ዶ ትፇሌጦ ኔርካ?  ፀሌሚቱ ስሇዖል ቦታ ይትረፌ ኣንፇት እኳ ህሌም 

ኢለና’ል።” 

“ካብ ዒዱ ኣውዒሊ ንሰሜን ገፅ ዲርጋ ሓዯ ሰዒትን ፇረቓን ብእግሪ ዖምፅእ ይመስሇኒ። ስቕ ኢሇ እዘ ከባቢ ግን 

ብሓፇሻ ነዖ ንሓደሽ ዒዱ እንትመሓሇፌ እፇሌጦ እየ።” 

”ካብዘ ሓሉፌካ መን ትርከብ ?” ኣነ እንትዙረብ ናብቲ ወዱ ገፀይ ገይረ ነይረ። ንሱ ግን ምሳይ እናውግዏ 
ንሰማይ ይጥምት ነበረ። ምስ እዛጊ ቆፀሮ ዖሇዎ ይመስሌ ። 

“ቢያራ ፤ ሓደሽ ዒዱ ዯሓር ባድመ” 



”ባድመ ቀረባ’ዶ” 

“ዋእ እናተዋጋእካ ብክንዯይ መዒሌቲ ትእቶ ኣይፇሌጣን። ንስቅ ኢለ ከያዲይ ግን መዒሌቲ ትበሌዔ’ያ።ታይ’ከ 

አህፀፀካ ክትርእያንዶ” በሇ። ሓቁ እዩ ኣብ እዋን ውግእ መንገዱ ኣይሰሌጥን። ከም ኣብ ማይ ጣኒኻ ዛግበር 

ጉዔዜ እዩ። ቆሌዒ ኣብ ዖይኸውን መዒሌቲ ተራኪብና’ምበር ሓውሲ ቀሊዲይ ይመስሌ። 

“ብእግሪ ዱኹም መፂእኹም” ዖይትምሇስ ኮይናህኒ’ምበር መሌሱ እናፇሇጥኩ አየ ሓቲተዮ።  

“ብምንታይ ዯኣ ። ትማሉ ዛጀመርና ረአ ውዑሌና ሓዱርና ምስ ፀውራና ኢና” 

“እሞ ኣይዯኽመካን ኣይትድቅስን ዱኻ?” 

“ጉዔዜ ሓያሌ እዩ። ግን እዘ ኩለ መንእሰይ ኣብ ጎድንኻ’ል። ናብ ግንባር  መፂእና ስሇዖሇና ድማ ትእዙዛ 

ክሇዋወጥ ስሇዛክእሌ ከም ሃገርካ ምፅባይ’ዩ ። ካብ ድኻም ሓሉፈ ካሌእ’ውን ክገጥም ይኽእሌ።” 

“ንሱስ ሓቅካ ። ግን ብሕ ከምኡ ምሕሳብ ዖድሉ ኣይመስሇንን ።” ኢሇ ቀዯም ተጋዲሊይ ምንባረይ ፤ 

ንኣድያቦ ከምዛፇሌጣ ዛተወሰነ ገሇፃ መሳሉ ክህቦ ድሕሪ ምፅናሕ  ክንዯይ’ከ ጌርካ በሌኩዎ 

“ዯጊም ዯኣ 24 ክንገብር ኢና’ምበር” 

“ጉዲይ  ምህሮ’ከ” 

“ኣብኡስ ኣይግድን ።ንማሇቱ ጀሚረ ነይረ ግን ብፀገም ስድራ ኣይቀፀሌኩን።” 

“ሽምካ ግንኮ ኣይነገርካንን” 

“ኣነ ድኣ ካሕሳይ ገረዛግሄር እብሃሌ” 

“ካበይ ኢኻ መፂእኻ”  

 “ዒዱ ነብርኢድ’ዶ ትፇሌጣ?”     

 “እወ” ። 

“ እምበኣርከስ ካብኣ ካብታ ከተማ ንኢድ የማን ውፅእ ኢሌካ ናይ ርብዑ ሰዒት ብእግሪ እኳ ኣይትኾንን  

ገዙና። ኣብኡ በፂሕካ እንዲቦይ ገረግዘሄር እንቴሌካ ማንም የርእየካ ” 

እቲ ፀዋታ ከምኡ እናበሇ ቁሩብ ቀፀለ ኣበይ ጠጠው ከምዖበሇ ኣይዛክርን ። ድሕሪኡ ሓሳብ ኣተኩ። ሓፂር 

ጊዚ ፌሌጦ ነዊሕ ታሪኽ  ክመዛዛ ይኽእሌ… እብሌ ዛነበርኩ ይመስሇኒ ።እንተኮነ እዙ እትገርም  ፌጥረትና ፤

ኣብ ቀጠና ኩናት ኣትያ’ውን ድቃስ ዛፀቅጣ ነገር’ያ ሇካ ። 



  

ድሕሪ 4 ዒመት ፤ 

እንዲቦይ ገ/ሄር( ምስ መሳርሕተይ  ይድነቀው ኣብርሃ( ካሜራ ማን ) በታ  ካሕሳይ ዛሓበረሌና መሰረት 
ክንከይድ  ሓሳብና። እንተኾነ መራሒ መንገዱ እንተይሓዛና ከምዖይንረኽቦ ዛነገሩና ኣካሊት ምምሕዲር ካብ 
ዒዱ ነብርኢድ ሓዯ ወያናይ መካይዱ ገበሩሌና ። ሰሇሞን ይብሃሌ። ሰሇሞን ማሇት ፤ቃሌስን ፀገምን፤  ዒወትን 

ራህዋን ህወሓት ካብ  ዛብፅሖም ኣሽሓት ወየንቲ ኣድያቦ ሓዯ’ዩ ። ሰሇሞን ፤መሰታ ወያናይ በርሀ ገ/ሄር 

(ሓው ካሕሳይ) ኮይኑስ  ካብ ምግዲሌ ጀሚሮም ክሳብ ሕዘ ኣብ ብሓት ውግኣት ብሓዯ ውዑልም ።   

ወራር ሻዔብያ ምስገጠመ’ውን ብሓዯ ወፉሮም 

 ኣብ ውግእ ዒዱ ብኣይ ብወርሒ መጋቢት 1991 ዒም ብሓዯ ውዑልም ። ስሇዘ ሰሇሞን ንእንዲቦይ ገ/ሄር 
ከምዙ ነብሱ ይፇሌጦም። 

ድሕሪ ቁሩብ ጉዔዜ  ኣብ ሓዯ ጋህምስቲ ብምብፃሕና  መኪና ገቲርና ቁሩብ ተሳሇና። ኣብ እንዲቦይ ገ/ሄር  

ምብፃሕና ሰሇሞን ምስኣረጋገፀ ድማ “ኣቱም ዒዱ” ክንብሌ ተዲመፅና ።  ብዯገ ተዲሚፅካ ዛወፅእ ሰብ 

ስሇዖይገጠመና ናብቲ መረባ ኣተና ። ሕዛውን ዯሃይ ሰብ የሇን። ድሕሪ’ዘ ውሽጢ ገዙ ንምእታው 
ስሇዛተገዯድና ድርኩኺት ረጊፅና ክሳድና ምስ ኣዛሇቕና ሓንቲ  ኣዯ ተራእያና። ንውሽጢ ኣቲና ኣብቲ መድሓ 
ብሩክ እንትንብሌ ናይ እግዘሄር ሰሊምታ ኣስዒብና ። 

 ኣዯይ ግዯይ ኣሕዯሮም ተመጣጢረን “መንፀፌ መሳሉ እንተይገበርኩ ኮፌ ከይትብለ እዜም ዯቀይ” በሊ። 
ወያናይ ሰሇሞን ጋሻ ሒሇን ከምዛመፀ ተረዱእወንስ ብሕ ኣይተዯናገራን። 

ኣዯይ ክሳብ ገዙ እንኣቱ ዯኣ ወይከ ዛዲመፅ? በሌና። 

“መንዯኣ ክዲመፀኩም። እቶም ሰብኣይ (ኣቦይ ገ/ሄር)ንዒዱ ነብርኢድ ንጉሆ ምሰወፁ እዮም።” 

ንምንታይ ዯኣ  ። ናይ ዲሓን? 

“ዲሓን’ዩ ስድራ ስውእ ኢኹም ዛተወፃዔኹም ኢኹም ኢለ ወረዲ ኣብቲ ከተማ ቦታ ሂብዎም በሌናኩም።” 

እህ! 

“እዙ ቦታ ሕዘ ሓንቲ ግድግዲ መሳሉት ነዲዱቖምሊ ኣሇው’ሞ ንሳ እያ ሃሇው እተብልም ዖሊ ሽማግሇ ስብኣይ 

። ናብኣ እዮም ከይዶም።” 

ቆሌዒ ዛሇኣኣኽ ንኣሽተይ’ዶ የሇን? 

“ዎ …እዜም ዯቀይ… (ክሌቲኡ ሓረፊፌ  ኣእዲወን ነንባዔለ እናዋቓዒ ጭብጨባ ብዛዒይነቱ) ጠሪስና ….. 

ጠሪስና…” ገፀን በቲ ገፉሕ  ዛእጅግኡ ጀዱድ ቀምሸን 



ሸፉነን ፤ዯኒነን ድምፀን ኣጥፇኣ…………።.ሽዐ ገዙ ባሕሪ ሓዖን ኮይና ስሇዛተወሓጥና ፤ ስዑበን ኣብ ዛሓሇፊ 

ውሱናት ዯቃይቅ ዛነበረና ስምዑት ኣይርዯኣናን።’  

እዘ እንዲቦይ ገ/ሄር ኪዲነ ይብሃሌ።  ክሌተ ዛተሊገባ ሃዲሙ ገፀን ንሰሜን እዩ። ካብተን ሃዲሙ ፇንተት ኢለ 
ንኡሽተይ ክሽነ ፤ ካብኣ ሌዔሌ ኢሊ ዯንበ ፤ስግር ዯጎሌ ድማ ስቅ ኢለ ውሱን ትሕዛቶ ዖሇዋ እንዲሓሰር ኣል ። 
ርያ ምሊሽ ኳና ከቢቡሊ ብዔንጨይቲ ዛተረበበ ዯጎሌ ነተን ኣብ ኩጀት መሳሉ ዛዒሇባ ገዙወቲ ኣማእኺሌወን 

ኣል  ። ኣብቲ መረባ እዘ እዩ እትብል ዒይኒ ዛሕዛ ኣቕሓ የሇን። ዛቆርብዏ ማእሲ (ርዕ )፣ ብምራንን 

ዔንጨይትን ዛተሰርሐን ኣገሌግልቱ ዖብቕዏን ዒራት፤ ቴኖ ወዱ ቴኖ  ሽክና ወዱ ሽክና … ፇቆደኡ 
ተበታቲኖም ። 

እታ ኣዯይ ግዯይ ኣሕዯዲሮም ዛነበራሊ ህድሞ፤ ብሕለፌ  ትኪ ብምጥቃራ ናሕሳን ግድግዯኣን ኣይሌሇን። 
ኣብኣ ፤ ብክሌተ ጎድኒ ተመዒዲድየን ዛተሰርሓ መድሓታት ኣብ ሌዔሉአን ሓጨ መጪ ገዙ ቅጥዑ ስኢኑ 

ተኾሚሩ ።  ነታ ህድሞ ዯው ኣብ ዖበሌኣ ዒንድታት’ውን መብሌዑ ቁርስን ሰፌእታትን ንማሇቱ ተሰቂሌውን 

ኣል። በቲ ሓዯ ኩርናዔ ዛርአ መጥሓን ምስ መዱደ ፤ጥራሕ ቡክራ’ዩ። ኣዯይ ግዯይ ኣብታ ሓንቲ ዒንዱ 

ብምራን ኣሲረን እናናነወኣ ዛፀንሓና  ሊጋ /መሕቆኒ ፀባ/ ኣሊ ። ኣብ ውሽጣ ገሇ ሓዯ ርብዒት ፀባ’ዶ ይህለ 

እግዘሄር ዋንኡ። ወዱ 5 ዒመት ዛኸውን ቆሌዒ ግን ኣብ እግሪ ተኾርምዩ የቋምት። 

    ምስ ኣተና ንጊዘኡ ማእሲ ተዖርጊሑሌና ኣብቲ ሓንቲ መድሓ ኮፌ ምስበሌና ኣሇና። ወይ ጥጥቆ ወይ ፀብሒ 

መሳሉ ይፇሌሕ ስሇዛነበረ እቲ ኩቦ ትኪ ፇፂሙ ከዙርበና ኣይከኣሊን’ሞ ናብ ንፊስ ክንወፅእ ሓቲትና። ኣዯይ 
ግዯይ ዒይነን ኣብ እጅገ ኢዯን ብዖል ቀምሸን ሓሰሳሞ  ቅንዔ ኢሇን፤ ነቲ ዛነድድ ሓዊ እናቆስቆሳ  
ተስማማዔና።       

   ኣዯይ ግዯይ ዔድሚኤን እዘ እዩ ኣይብሌኦን ። ወይከ። ንሕና ብግምት ናብ 70 ይፅግዒ እየን በሌና። ሰብ 

ናብርኡ ይመስሌ ኮይኑ’ምበር እዖን ኣዶ  ዔድመ ዛተሊገፀሇን’ውን ኣይኮናን።  ኣዑንተን ሕሱም ትኪ ዖስከሮ፣ 
ቆርበተን ዛተሸብሸበ፣ ሳእኒ ሓሉፇዎ ዖይፇሌጥ እግረን ብዔሾክ ጎኖቅ ፤ አእዲወን በሳሒታ ዛሊዯየ ፤ ክዲነን 
ዛዯገሇን ከም ድርዔቶ ዛተሇጋገበን እዩ። ካብዘ ኩለ ዯጋዊ መግሇፂ ንድሕረት ዛመፅእ ርህሩህ ኣተሓሳስባ ግና 

ከብድካ የንዖፌዛፌ ።ወይዖን እኖታትና…..!! ወይ’ዘ ናብራ ገባር ትግራወይቲ…….!!!! 

ኣብታ ዯንበ ሊሕሚ ምስ ምራኻ ንድሕሪት ተዲጉና ኣሊ  ኣብ ጠሊዔ ቀትሪ ። ሊሕሚ ሓንቲ ንሓንቲኣ ዖውፌራ 

የብሊን። ካብ ዯንበ ወፂአ እንተኸዯት’ውን ጣጥኡ በዘሑ። እንዲ ኣቦይ ገ/ሄር ኪዲነ  ንሕና ኣብኡ  ቅድሚ 
ምብፃሕና ቅድሚ ክሌተ ኣዋርሕ ኣቢለ ክሌተ ኣቡዐር ነይሮምዎም ። ነዜም ኣቡዐር ከምዛሕሸልም ዯገ 

ቆራሪፍም ይምፅኡ ኢልም ሰዯድዎም። ኣጋጣሚ ኣብቲ ከባቢ ሓይሌታት ምክሌኻሌ ዒሪፍም ነይሮም’ሞ 

ካብ ዛተመገብዎ ባኒ ተረፌ ዯርብዮም ፀኒሖም። ወዮም ኣቡዐር ነቲ ባኒ ይበሌፅዎ። ብሰንኪ’ዘ እቶም 
ኣቡዐር ከብዶም ተነፉሑ ሌክዔ ዑፇሌ ከምዛበሌዐ ንእሇቱ ሞይቶም። ኢዯ እግርካ ኣጣሚርካ ከፌ ኮይኑ።

ኣብ ርእሲ ድኽነታ ….. ከም ዛበሃሌ። ንዒሶዶ መርዖን ይድብሶ ዖይበፅሖ ሰብ የክመስምሶ ሌቅሶ’ውን 

ይብሃሌ። ። ሕዘ ንዏኦም ተኪኡ ዛፅመድ ብዔራይ የሇን ። ዯጊም ኣቦይ ገረዘሃር’ስ ክሓርሱ’ዶ ኢሌኩምዎም 

? ንነብሰይ ዛበሇ ወዱሓወቦ ኣብ ግራቶም ክውዔሌየ እንተበሇ ምስ ኣቡዐሩ ክወፌር እዩ’ምበር ።  



 ኣዯይ ግዯይ ከዙርባና ቀፀሊ። ከይፇሇጠኦ ዛሓዖኦ ሳዔሪ ብኢዯን ይፇትሌኦ።  

“ዯቀይ ግዙዔ እንተይቐረብኩ ብሃንዯበት ድዩ ዛምፃእ ገዙና በፂሕኹም ሪኢኹምዎ ስቐ ኢሌኩም ክትምሇሱ 

ድዩ? መፃእና እኳ ዖይትብለ…” 

“ዯሓን ፀገም የብለን” ኢሌና ካብ ኣፇን ዖረባ መንጢሌና 

 “ካሕሳይ ሕሳስሌዯ ገዙ ምዃኑ ድዩ?” በሌና። 

“ብውለድ ዯረጃ እወ ዋሊ ካብ ከርሰይ ኣይውፃእ’ምበር ናይዘ ገዙስ ሕሳስ’ዩ ። ዯቀይ ኣበይከ ፇሇጥኩምዎ ? 

” ዯኒነን ዛነበራ ሕዘ ቀኒዓን ። እታ ሳዔሪ ግን ይፇትሌኣ። 

“ ንሱ ቀስ ዘሌና ክነውግዒለ ። የግዲስ  ኣይተረዯኣናን ካሕሳይ ውለድክን ኣይኮነን ድዩ?” 

“ ኣይኮነን ዜም ዯቀይ። እቲ ታሪኽ ከምዘ እዩ” ኢሇን ኣንውሔን ንከውግዒ ዙንታ በዘ ጀመርኦ ። ኣቦይ ገ/ሄር 

ንዏአን ቅድሚ ምውሳዶም፤ ናይ ባዔልም ናብራን ውለድን ዛነበሮም እዮም  ። ፇሇማ 3  ኣወዲት ዛወሇደሇን 
ሰበይቶም ነይረንኦም ተጎዱአን። ድሕሪ ቁሩብ ዒመት ካሌኣይቲ አእትዩም ክሌተ ቆሌዐ ወሲኮም ። እንተኮነ 

ሓዲሮም ሕዛውን ክፀንዔ ኣይከኣሇን ። ዲሕረወይቲ ሰበይቶም እንትሰድወን ድማ 5 ቆሌዐ ገዱፇናልም ከዲ ። 
ዯቂ ኣቦይ ገረዘሄር፤ ካብ ሊዔሉ ንታሕቲ፤ በርሀ፣ ሹመንዱ፣ ኣማረ፣ ሓጎስ፣ ካሕሳይ ይብሃለ። ሰሇስቲኦም ናይ 

መጀመርያ ዯቂ ሓንቲ ክሌቲኦም ሓጎስን ካሕሳይን ድማ ዯቂ  እታ ካሌአይቲ ኣዶ ምኳኖም’ዩ። 

  

  ከባቢ ዒዱ ዲዔሮ ኣብ እትርከብ ቁሸት ወርቀሖ ዛዒዯን ኣዯይ ግዯይ’ውን ናይ ባዔሇን ሓዲር ነይርወንስ ሓንቲ 

ጓሌ ወሉዯን ነበራ። እታ ጓሌ በይነን ህድኣት ትብሃሌ ። ኣብ መንጎ’ዘ ንኣዯይ ግዯይ ካብ ወርቅሐ ምስ እግሪ 

ተክሉ ጓሇን ንክመፃ ገበሩ።እዘ ዛከውን ዖል ብ70 ዒም እዩ። እዘ ምስኮነ 8 ትንፊስ ዖሇዋ ስድራ ኣብ ትሕቲ 

ሓንቲ ናሕሲ ናብራ ጀሚራ  ። ድሕሪ’ዘ ዛቀፀሇ ናብራ ድማ ዛቀዯሙ ዔያሌ ኣብ ምዔባይ’ምበር ተወሳኪ 
ቆሌዒ ዖየምፅእ  ኮነ። 

ስሇዘ  ኣብዘ ናብራ’ዘ ኣዯይ ግዯይ  ከም ሰበይቲ ኣቦ ጥራሕ ተቆፂረን ከይሽገራ ከተሓሳስብ ንቡር እዩ። 
ከምኡ ግን ኣይኮነን። የግዲስ ምሒር ሕያዎት ኮይኖም ዛተረኽቡ ዯቂ ሰብኣየን ፤ ምስ ከርሰን ተወሃሂዶም ፤ 

ንሓንቲ መዒሌቲ’ኳ ሕማቕ ከይሓስባ ገይሮምወን ።   

   “ዖይወሇዯ ሰብ ኣቀማምጣ ትፇሌጡ ኢኹም። ንሶም ግን ካብ ከርሰይ ኣይውፅኡ’ምበር ዯቀይ እዮም። 

እቶም ዯቀይ! ዋሊ ሓንቲ ኣበር እኳ የብልምን። ብናቶም ሇዙን ጣዔምን ትርእዩኒ ኣሇኹም ክሳብ ሕዘ ኣሇኹ። 

ኣዯይ ምስበለኒ ዯቀይ ምስበሌኩ ሓሉፌናያ።” ይብሊ። 

 ዯቂ ኣቦይ ገ/ሄር ንኣዯይ ግዯይ “ኣበሻይ” ክብሌወን “ዯቀይ” ክብሌኦም ናብራ ቀፀሇ።  እታ ጓሌ በይነን 

ህድኣት’ውን ሌቢ ከየብቆሇት ኣብ ዛኣተወትሊ ገዙ፤ ብሓሙሽተ አሕዋት ማዔሪጋ ትዒቢ’ሊ። 



 ካብ ሓሙሽቲኦም ሓዲር ፇቲኑ ዛፀንሐ እቲ ቦኽሪ ገዙ በርሀ እዩ። ንሱ ፇሇማ ሽግ ወያናይ ኮይኑ ዔማም 
ውድብ ከምዛጀመረ ይዛኽራ። ብድሕሪኡ ቆሌዐ ስሇዖዲቀቀ ክጋዯሌ ኣይከኣሇን ። ኣብ ዒዱ ዔጡቕ ሚሌሽያ 

ኮይኑ ክሰርሕ ስሇዛተፇቐዯለ ድማ ብ1975 ዒ.ም ስሩዔ ወያናይ ከይኑ ። 

ምንኣሱ  ሹመንዱ ገ/ሄር  ድማ ካብ ብሰገኑ ኣትሒ ምግዲሌ እናሃረፇ ድሕሪ ምፅናሕ ፤ብ1973 ዒ.ም ጎቢ 
ናብ ምግዲሌ ከይደ። ሹመንዱ ነታ ገዙ ካሌኣይ ውለድ እንትከውን፤ ኣብ ምግዲሌ ግን ፇሊማይ ኮነ ማሇት እዩ 
። 

    ሓጎስን ኣማረን ሸክሚ ገዙ ናይ ምፃር ሓሊፌነት ኣብ እንግድዕም ወዯቐሞ ወሇዶም ክጥውሩ ወፉሮም 

ሓሪሶም ከእትው ጀመሩ። ካሕሳይ ሽዐ ገና ዛግበር’ኳ ዖይፇሌጥ ህፃን ኣል። 

  ድሕሪ ቁሩብ ዒመታት ሓጎስ ዔድሚኡ ንምግዲሌ ስሇዛበፅሐ ናብ ሜዲ ኣንቀዯ ። 1976ዒም ከይኮነ 
ኣይቀርን ። 

“ኣብ ቁሸትና ኣኼባ ተገይሩ ዛጋዯለ መናእሰይ ተመሪቆም ክኸደ እዮም ተባሂለ እንትንከድ ሓጎስ ወድና 
ወሲኑ ፀንሐና። ፌቓደ ይመሌኣለ ኢሌና መሪቕና ፅኑዔ ርገፅ በሌናዮ። ኣሰር ሓው ተኸቲለ ድማ ከይደ። 

ብድሕሪኡ መፂኡና ኣይፇሌጥን።” ይዛክራ ኣዯይ ግዯይ። 

  ድሕሪ’ዘ እታ ኣብ ገዙ ንኣዱኣ ብምሕጋዛ ጎጆ እተቃንዔ ዛነበረት ህድኣት ስሇዛባፀሓት ክትምርዕ ተሓሲቡ 

ነበረ።  ንመርዒን ዯርዒን ዛተሓስበት ህድኣት ግና፤   ሌባ ምስ ገድሉ ትግራይ   ዛሸፇተ ነበረ’ሞ፤ መርቁኒ 
ክኸድ በሇት ።ውሇዲ ዛበሇቶ ገበሩ ። ንሳውን ንቀዲሞት ኣሓታ መሰሇት። ሌክዔ ከምቶም ቀዲሞት ድማ  
ንድሕሪት ዛገዯፇቶ ውለድ ኣይነበረን። 

  ኣብ ገዙ ዯጊም ኣማረን  ሰገን  ካሕሳይን ተሪፍም። ካብ ሓንቲ ውሻጠ በቢጊዘኡ ናብ መስመር ውድብ 

ዛዒሰለ ኣሕዋት ዲርጋ ፌርቂ መስርዔ ኮኑ ማሇት’ዩ። እዘ እንትኸውን  ጋዲ ኣጋጣሚ ኮይኑ ካብ ኣርባዔቲኦም 
ናብ ምግዲሌ ምስ ዛወፇሩ ዯቂ ሓንቲ  ገዙ ፤ ኣብ ዔድመ ምግዲልም  ብፌቓድ  ይኹን ብኻሌእ ኣጋጣሚ 
ንገዛኡ መፂኡ ዛርኣየ ዋሊ ሓዯ የሇን ። 

   ኣማረን ካሕሳይን ኣብ ገዙ ካሌኦት ኣብ መስርዔ ተጋድል ምስተሰሇፈ ዒመታት ሓሇፇ። ኣብ መንጎ’ዘ 

ኣማረ’ውን ክንዱ ሰብኣይ ምኳን ጀሚሩስ ፤ ንቡር በፂሕዎ ኣብ ዒዱ ምስ ክፌሇ ህዛቢ ብምትሕብባር ዔማም 
ውድብ ክቕበሌ ጀመረ። ኣብ ስራሕቲ ምምሕዲር፣ መዯብ ምስሊፌን ምብርባርን ንጥፌ ውዑሌካ ምእታው ኮነ 
ሓዲሩ።  ፀንሐሞ ንሱውን ንምግዲሌ ተሊዔሇ። 

ዙጊድ 3 ጀጋኑ ቅደምን ድሑርን ዖፊነዉ ኣቦይ ገ/ሄር ፤ ኣማረ ክጋዯሌ ምውሳኑ ሰሚዕም፤ ድቃሶም ብሓደሽ 

ሓሳብ ተመንዘዒም ሓዯሩ ። ኣንጊሆም ድማ ናብ ክ/ህዛቢ ጣብያ ከይዶም፤ 

  “ካብ 6 ዯቀይ ዙገድ 4(በርሀ’ውን ሚሌሽየያ ስሇዛነበረ) ኣብ መስርዔ ውድብ ኣሇው። ኣማረን ካሕሳይን 

እዮም ተሪፍም። ስሇዘ ፌቃድኩም ኮይኑ ንጎጀይ ከቃንዏሇይ ብስሩ’ውን ኣብ ዒዱ ኮይንካ ቃሌሲ ከምዖል 

ኣረዱእኩምስ ንኣማረ ክተርፌ ግበሩ” ክብለ’ውን ስክፌተኦም ገሇፁ። 



ስክፌታ እዜም ወሊዱ ቅኑዔ ፤ሕቶኦም’ውን ግቡእ ምኳኑ ንክኣምኑ ብሕ ምይይጥ ዖይገበሩ    ክ/ህዛቢ ድማ 
፤ ፌቃዶም ከምዖመሌኡ ነጊሮም ኣፊነውዎም ።ወሊዱ ፤  ብዛረኸብዎ መሌሲ ቀሲኖም ንዒዶም ኣበለ። ኣማረ 

ግና ብሌቡ ዛወሰኖ ነገር ብድሌየት ስድርኡን ክ/ህዛብን ከዔንቅፍ ኣየዯሇየን’ሞ ብበረኽኡ ኣቢለ ናብ 
ምግዲለ ከዯ ። ካብ ሓዯ ገዙ ሓምሻይ ሰብ። 

   ኣዯይ ግዯይን ኣቦይ ገ/ሄርን ኣብ ገዙ ንካሕሳይ ጥራሕ ሒዜም ተረፈ። ካሕሳይ ዔድመ እናወሰኸ ብርኩ 
እናነውሐ ስሇዛመፀ፣ ኩልም ኣሕዋቱ ገዱፍምለ ዛኸደ ገዙ ኣብ እንግድዐ ከምዛተዯርበየ እናፇሇጠ መፀ። 
ስድርኡ ካብኡ ካሕሳ ኩልም ክኽሕሶም ኣቀዱሞም ሽም ዖውፅእለ መሰሇ። ንሜዲ ዛኸዯ ሰብ ምስ 
መስዋእትን መውጋእትን ምቅድዲሙ ኣይተረፍን። ካብ ኩለ ዒፀባ ወፂኡ ዛምሇስ ድማ ዔድሇኛ ይኸውን። 

ስሇይ ሕማቕ ኣል ፅቡቕ ካሕሳይ ንስድራኻ ከሓስ ተባህሇ። ካሕሳይ’ውን ተቐበሇ። 

“ናብራና ብሕ ዛተጓዯሇ ኣይነበረን። እዜም ዯቂና   በቢሓዯ እናወፁ እንትጋዯለ ፅኑዔ ርገፁ ንብልም ነበርና 

። ሓዯ እንተኸዯ ሓዯ እናተረፇ እቲ ዋኒን  ስሇዛሸፊፇኑ ኣይፀገመናን። ዯቅካ ነዙ ዒይንካ’ውንኮ ይህረፊ እዮም  

።  ዛኮነ ኮይኑ  እቲ ሕሳስ /ካሕሳይ/ ዒፃዊ በሪ ተሪፈ  ስሇዛነበረ ክንዱ ኩልመ  ምእዛ ኩይኑሌና ።” ኢሇን 
ኣዯይ ግዯይ። 

  

………………………………………………………………………………… 

      ወዱ 78 ዒመት ዲርጋ ዒዱ ውዑሌ ሽማግሇ ኣቦይ ገ/ሄር ፤ ዒዱ ነብርኢድ ውዑልም ንዒዱ እንትኣትዉ 
ንሓፁር ዛኸውን ዔሾኽ ፀይሮም ምስ ንፊስ ከውድቀካ ኣይተውድቀንን ግብግብ ገጢሞም ንሕና ካብቲ ገዙ 

እንትንወፅእ ንሶም እንተኣትዉ ሓዯ ኾነ።  

ከመ ዒለ ኣያይ ገረዛግሄር? ሰሇሞን እዩ። 

“ወይሇከ ሰሇሚን ዱኻ ኣንታ። ጋያሹ ሒ ገዙኻ ሓሉፈ ሰሚዓስ ረአኻዮ ጉዲየ ከይወዲእኹ ሃፌ እናበሌኩ 

መፂኤ።”  

ኣየ ናቶም ነገር ዔርፌ ዯግዲ ኣይብለን ።  

“ ኣያ ዖይብልም ቆሌዐ ሒዛካ ከመይ ክዔረፌ። በሌ ግዲ ተመሇሱ ቡን መሳሉ ክነፌሌሕ” 

ኩለ ተቐሪቡና እዩ ግዱ የብልምን። ምሰኦም ግን ቁሩ ክዙረቡ ዯሌዮም ኣሇዉ ዜም ኣጋይሽ።  

   ከም ሌሙድ ወዱ ሓረስታይ ትግራይ ፤ገና እግሪ ተከሌ ኩይኑ እዩ ፀውራ ስራሕ ዛጅምር ። ዯድሕሪ ጥሪት 

ይወፌር ፤ዔንፀይቲ ይኣሪ፤ ማይ ይሓውር ፤ሓሰር ይፆር፤ ከፌቲ የዲርት፤ ይፃሂ፤ ይኣይም ፤ ይፀግእ፤ ዋሊ’ውን 
እግሪ ኣይኡ ሒ ዔርፉ ይጭብጥ ። ከምዘ ዛዒበየ ወዱ ሓረስታይ ድማ ኣብ ዔድመ  መዋእለ ከም ኣውሉዔ 
ዛተረረ ኣካሊውን ስነኣእሙራውን ፀዋርነት የጥሪ ። መዋእለ ዛሃነፆ ፌቕሪ ስራሕ ድማ፤ ብዔድመን እርጋንን 
ክስኮን ዖይቕበሌ ግዱ ኮይኑስ፤ ዋሊ ግዯፌ እናተባህሇ ሃረኮትኮተ ኣይሓድግን ። ኩለ ግን ሓዯ ኣይኮነን። 

ከዔርፌ እናዯሇየ ዖብርዩ ስኢኑ ከርተት ዛዔድለስ ከይሰኣን’ዶ። 



   ሕዘ እንተሇኣኩን እንተተጃህሩን ከጥዔመልም  ዛግባእ  ኣቦይ ገረዘሄር’ውን ፤ ሃሇወ ክብለ ይረአዩ ።እቲ 

ሃርኮትኮት ግን “ኣመሌ ኮይንዎም” ብዛብሌ ጥራሕ’ዶ ክሕሰብ ይኽእሌ። ምናሌባት ሓጋዘ ስኢኖም 
እንተኮኑኸ ።  

      ቅድሚ 38 ዒመት ቃሌሲ ህዛቢ ትግራይ እንትውሊዔ ኣቦይ ገ/ሄር ወዱ 50 ዒመት ኣቢሇ ነይረ ይብለ። 

“ብዖበን ሃ/ስሊሴ እዘ መሬት ኣድያቦን ኣድያቦታይን እትሪእዎ ፤ ስርዒትን ኣዋጅን ዖይፇሌጥ፤  ድንቁርና፤

ዒማፅን ጎማፅን ዛዒንዯረለ ነይሩ።”ኢልም።  “ህዛቢ ከምኡ  እንትማስን እዔዖብሞ ነይ ዛቀብር ውለድ’ዶ 

ሕዘ ኣይትወሌድን ?”  ኢልም ይቁጨጩ ከምዛነበሩ ዛዛክሩ ኣቦይ ገረዘሄር፤ጥቃ መረበቶም ብዛተወሇዏ 
ቃሌሲ ህወሓት ተሓጓሶም፤ ናይ ባዔልም ዔጥቂ  ሒዜም ኣብ ጎድኑ ከምዛተሰሇፊ እውን  ይዛክሩ ። 

ጉዲይ ዔድመ ፤ ጉዲይ  ናብራን ቆሌዐን ኣጎሊጉሌ ስሇዛነበረ ግን ምዒልም ምስ መስርዔ አኣሃደታት ገድሉ 
ክገብሩ ኣይከኣለን።  ዒዱ ኣብ ዛግበሩ ንጥፇታት ግን ፉት ተሰሊፉ ። 

“ምስታ ሓቂ ዛሓዖተ ወያነ ተሰሉፇ እግሪ ክትተክሌ ብዒድን በረኻን ዛዯገፌኩ ሰብኣይ ነይረ ። ገሰሰው አየሇ 

(ሰሑሌ )ኣብዙ ጣብያና ብኢድዩ እንትቅተሌ ካብ ዛርኢ ንዯሓረ’ውን ከምዘ ዛበለ ዒበይቲ ሰባት ዛወዯቑለ 

ዔሊማ ክምሌኡ ዯቀይ ሰዱዯ” በለ። 

“ዯቀይ ንቃሌሲ በፂሖም ክንጋዯሌ ኢና እንተይልም መሪቐን ሸሉመን እየ ዛሰዶም። ካብ መበቆሌና እዘ ኩለ 
ዖመን ክቃሇስ ንዯቀይ ብሓሳብን ርእይቶን ባዔሇይ እየ ዛገጥመልም ነይረ። ንስኹም እንተዖይኬድኩም መን 
ነፃ ከውፅአና ኢሇ ዖእምኖም ባዔሇይ እየ። ኣብ ኣኼባ ይስሕቡኒ፤  ባይቶ ይመርፁኒ ክሳብ ተከዖ ንኣኼባ 
እናከድኩ ኣብ ቅድሚ ሓፊሽ ህዛቢ ዯቅና ኣቃሉስና ኢና ነፃ እንወፅእ እናበሌኩ እንትዙረብ ብህዛብን ገድሌን 

ዒብይ ተቐባሌነትን ጨብጨባን ነይሩኒ።” ዖኪሮም።    

ንሶምን ቁመነኦምን   ዛረአየ ማንም ሰብ ፤ ኣብ ጊዚ ጉብዛንኦም፤ ቅሌፅሞም ዖፅንዔ ኣነ እየ በሃሉ ሰብኣይ 
ከምዖይነብር ንምግማት ኣየፅግሞን ። ሕዘ ግን ኒሕ እንተዖይኮይኑ ፤ እቲ ኩለ ፀጋ፤ ድራር እርጋንን ሓዖንን 

ካብ ዛከውን ውዒለስ ሓዱሩ’ ኳ ። 

ሕዘ ብዙዔባ ጉብዛና እንተሓሲብና ካብ ዯቆምስ ናቶም ዛሓዖ ዯኾን ይህለ ጥራሕ ኢና ክንብሌ  ። 

   “ዯቀይ ኩልም ብርቱዒት እዮም ። ሹመንዱ ወዯይ ብ74 ዒም (ናብ ገዙ ኣየግሇሰን’ምብር) ንሳሕሌ 
እንትሓሌፊ ኣብ መስርዔ ተጋዯሌቲ ኮይኑ በዘ ዒዱ እንትሓሌፌ ገጢሙኒ ቁሩብ ኣውጊዔና ። ብሬን ሒ ነይሩ 
። ኣብ ኢድ ሹመንዱ ዛኣተወት ብሬን ዲርጋ ከም ካሊሽን ኣንጠሌጢሌዋ እዩ ዛዋጋእ ። እዘ ታሪክ ዯቅካ 

ክነውገዒካ ዛብለኒ መዋዔሌቱ ዛምስክርዎ እዩ። ዋሊ ሳጉኡ’ውን ብሬን እዩም ዛብሌዎ። 

“ሓጎስ’ውን ኣዛዩ ብርቱዔን ኣቦ ብሬንን ነይሩ። ኩለሻዔ ብጅግንነት እዩ ዛፅዋዔ ። ጎዛጉዛ ብዛብሌ ሳጓ 

ይፌሇጥ ። ንሱ’ውን ኣቦ ብሬን ኮይኑ’ዩ ዛዋጋእ። ኣብ ታሪክ ውድብ ውግኣት ዙግር ዒዱ ገዖሞ ሽረ ሓያሌ 

እንድዩ ነይሩ ዯቀይ ኩልም ኣብኡ ውዒልም እዪም ።”  ይብለ ። 



መስገኖ’ዩ  ብርኪ  ኣቦይ ገረዘሄር  እንተዯኸመት ኣብቲ ኣእምሮን ኣንዯበትን ግን ፤ ዋና ኣሇው ። የዋግዐ ።
ኣብቲ ወግዕም ግና ገሇ  ካብቲ ሌሙድ ፌሌይ ዛበሇ ታሪኻዊ  ኣጋጣሚ ይርከብ ። ሌብካ ዛመሌእን ከብድካ 
ዛበሌዔን ። 

 ኣቦይ ገ/ሄር ፇሇማ ንበረኻ ዖውፅእዎ ወዶም (ሹመንዱ ገ/ሄር) ካብ መረበት ቤቱ ሓሉፊ ክሳብ ሳሕሌ ከይደ  
ፇቆዶ ውግእ ከርተት ክብሌ ዔድመ ምግዲለ ድሕሪ ምሕሊፌ፤ ኣብ ሓራ ምውፃእ እንዲስሊሰ ሽረ ተሰዊኡ ። 

 ንዔኡ ኣስዑቦም ዛሰዯድዎ ሓጎስ ወዶም ኣዱስ ኣበባ ምስተበፅሐ፤ ዒዱ ሰሊም ምስኮነ ኣብ ሰሊምን ምርግጋዔን 
ተዋፉሩ እንትሰርሕ መስዋእቲ ገጢምዎ። 

ንዔኡ ስዑቡ ዛወፇረ ኣማረ ገ/ሄር ኣብ ዔድመ ምግዲለ ብጅግንነት እናተዃሸሐ ማዔሮ ክሳብ ኣባሌ ኣሃደ 
ከቢድ ብረት በፂሑ ኣብ ከባቢ ኣምቦ  ኣብ ዛተኻየደ ከበድቲ ውግኣት ተሳታፊይ ኮይኑ ብፅንዒት እንትዋጋእ 
ኣብኡ መስዋእቲ ኣትሪፌዎ።              

     ኣቦይ ገ/ሄር ናብ ምግዲሌ ካብ ዖሰሇፌዎም መሊምሌ ዯቆም ድሕሪ ዒወት ፤ውዔል ጀግንነቱ ከዖንቱ 
ብኣካሌ ዛመፀ የሇን። ታሪኽ ዛዒቆሮ እንትምሇስ፤ ታሪኾም ዛሓረዩም ንዒዱ ነብርኢድ ናይ ምምሊስ ዔድሌ 

ኣይገጠሞምን።ምስቶም ዛክሮም ዖይሃስስ 60 ሽሕ ስውኣት ትግራይ ግን ሓደሽ ዖመን ኮይኖም መፂኦም ። 

   ኣዯይ ግዯይ ኣሕዯሮም’ውን ዋሊ ካብ ከርሰን ኣይውፅኡ  ዖባፅሐኦም፤ ሰብ ዖምሰሇኦም ዯቀን ተኸታቲልም 

ከይዶም ተኸታቲልም ስሇዛተሰውኡ መፂኡ “ኣብሻይ” ኢለ ዒወት ዖበሰረን ጥራሕ እንተይኮነስ ናይቶም 
ካሌኦት ዙንታን ኣበይ ከምዛወዯቁን ዛነግረን ኣይረኸባን። 

 ነገር  ኣጋጣሚ ኣዯይ ግዯይ ይሕሻ! ኣዯይ ግዯይ ንሓዲር ናብ ኣቦይ ገ/ሄር እንትመፃ ሒዖንኣ ዛመፃ ጓሌ 

ከርሰን  ህድኣት ፤ብህይወት ኣሊ። እሞማ ኣዯይ ግዯይ ኣነፃፂርካ ክሕሻ እየን’ምበር ። 

ኩለ ምስኮነ ኣቦይ ገ/ሄር ሕዘውን የውግዐ ። 

“እንተዛመፁ እሰኒ። ታሪኽ ንመስዋእትነት እንተሓርይዎም ግና እንታይ ክብሃሌ ይኽእሌ። ብድሕሪኦም ኣነ 
ኩርዔ እየ። ሳሊ ኪደ ኢሇ ዯቀይ ዖቃሇስኩ ረኣኹም ነፃ ኮይንና ኢሇ እሕጎስ። ኣቦ ጀጋኑ ተባሂሇ ሽሌማት 

ጅግና’ውን ተቐቢሇ ” 

……………………………………………………………………….. 

በርሀ ገ/ሄር ቅድሚ ምድምሳስ ዯርጊ ብምሌሽያነት ን 9 ዒመታት ዛኣክሌ  ኣብ ሓሇዋ ዒዱ ዯው ዛበሇ ወዱ 
ህዛቢ እዩ ነይሩ። በርሀ ኣብቲ እዋን ኣብ ብሓት ፀረ ባንዲታትን ፀረ ሰራዊት ዯርግን ውግኣት ዛውዒሇ 

እንትኸውን፤ ካብ ውዔልታቱ ሓዯ ኣብ ከባቢ ዒዱ ዲዔሮ ኣብቲ መወዲእታ 70 ዒ/ም ዛፇፀሞ ጅግንነት 
ብብለፅ ስርሑ ይዛንተወለ። 

በርሀ ሻቡ ምስ ባንዲታት ኣብ ዛተገብረ ሓዯ ግጥም   ክሊሽን ሒ እንትዋጋእ ኣብ ርእሲ ምውዒለ፤ ካብ 

ባንዲታት ብሬን ብምምራኽ ፌለይ ስርሒት ኣፅሒፊ’ዩ።  



ድሕሪ ምድምሳስ ዯርጊ በርሀ ኣብ ዒዱ ብረቱ ምስዒጠቐ ፀኒሑ። ኣብ ስራሕቲ ሓፊሽ ቀዲማይ ተሰሊፉ 

እንትነብር፡ ብመዲይ ናብራ ድማ ኣቦ  ቆሌዐ ኮይኑ ጎጆ ቀሉሱ ይነብር። መስዋእቲ ዛተፌኣ ህድኣት’ውን  
ድሕሪ ምግዲሌ ብዛሓዖቶ ስራሕ ህይወት ክትመርሕ ማእከሌ ሃገር ትነብር። 

 ምስ ክሌተ ዒበይቲ ሽማግሇታት ዛተረፇ እንኮ ሰብ  ካሕሳይ እዩ ። ሽዐ ካሕሳይ ኩለ ጣጣ ገዙ ኣብ እንግድዐ 
ስሇዛወዯቀ ውለድ ጥራሕ ዖይኮነስ  ዲርጋ መራሒ ስድራውን ኮነ ። መንእሰይ ባፂሑ ክንሱ ፤ ብዙዔባ ሓዲርን 

ቆሌዐን ከየውግዔ፤ ኩነታት ገዙ ዛፀቅጥዋ መንእሰይ’ውን ኮነ። “ኣብዘ ገድሉ ዖሇና ታሪኽን ኣስተዋፅኦን ኣብ 

ናተይ ጊዚ በፂሑ ክበሊሸ የብለን። ኣሰር ኣሕዋተይ እየ ዛኽተሌ” ይብሌ ከምዛነበረ ኣቡኡ ይዛክሩ። በይ 
እውን ዛኾነት ፃዊዑት ስራሕ ወይ ወፌሪ እንተሃሌያ ብቀዲምነት ይኸይድ።  

ናብራ ከምዘ እናሃሇወ ዖይተሓሰበ ወራር ሻዔቢያ እንትገጥም ፤ገዛኦም ንድሕሪት ገዱፍም  ናብ ምክሌኻሌ 
ሃገር ካብ ዛወፇሩ ጀጋኑ ሚሌሽያ ምዔራብ በርሀ ሓዯ ኮይኑ ። በርሀ ንባዔለ ቅድመ ግንባር ምስሊፌ ጥራሕ 

እንተይኮነስ፤ ኣብ ጎስጓስ ህዛቢ ተሰሉፊ’ውን ካብቲ ከባቢ ብሓተ መናእሰይ ኣክቲቱ  ። በርሀ ኣብ ሓሇዋ  
ዶብ ኣብ ድፊዔ ይርከብ፣ ኣብ ሓሇዋ ዒዱ ይርከብ፣ ኣብ ምኽባር  ፀጥታ ከባቢ  ይርከብ፣ ሚሌሽያ ምዔራብ 
ውግእ እንተገጢምዎ ኣብታ ሓዊ ቅድሚት ተሰሪዐ ይርከብ። 

    ካሕሳይ    እውን ድሕሪ ወራር ብማሕበር መናእሰይ ኣብ ዛትግበሩ መንግስታውን ህዛባውን ዔማማት 
ይነጥፌ። ንሰራዊት ዛሕግዛ ነገር ተዲሌዩ መናእሰይ እንተተሓቲቶም ብቀዲምነት ኢደ ኣውፂኡ ፀውራ ህዛቡ 

ክሽከም’የ ይብሌ ። 

ኣብ ሕለፌ ቃሌሲ ፤4 አሕዋት ወሲዲ ንቦኽርን ሕሳስ ሌዯን ጥራሕ ዖትረፇት ታሪክ፤ ሕዛ’ከ ናብዙ ገዙ ኣትያ   

እንታይ ክትምስክር ትከውን ? ምናሌባት ታሪክ ይድገም ከይህለ ? ኣቦይ ገረዘሄር ሓሰቡ ።  ንሓርነት ዋግኡ 

መስዋእቲ ከምዛኮነ ማንም ይፇሌጥ።  እቲ መስዋእቲ ናብ ነብሱ ክጠብቅ እንተል ድማ ሰብ እዩ’ሞ ማንም 

ይስምብድ ። ንምእማን’ውን ይፅግሞ ። እኒ ተጋዲሊየ ሙሴ ኣግኣዘ ሓየልም ወዖተ እንትስውኡ ኩለ 

ተጋዲሇይ ዛሕንዛሕ ዛበኸየ’ውን መሰዋእቲ ከምዖል ጠፉእዎም ዖይኮነስ ንምእማን ስሇዖፀገሞም እዩ። 

  ኣቦይ ገረዘሄር’ውን ሰብ እዮም’ሞ፤ ወራርን ዒመፅን’ኳ እንተፀሌኡ፤ ዛሇበስዎ ድርዑ ሓርነት፤ ፌረ 

መስዋእቲ ምኳኑ’ኳ እንተኣመኑ ፤  ዔሸሊት ዯቆም  በቢተራ ንዛመንጠሇም ኮነ ሕዘ ንዖንፀሊለ መሌኣከ ሞት 
ኣምሪሮም እንተፀሌእዎ ነውሪ የብለን ። ስሇዘ ናብ  ምምሕዲር ምሕፅንታ ኣቕረቡ። 

“ሰሇስተ ዯቀይ ኣብ ምግዲሌ ተሰዊኦም ምዃኖም ትፇሌጡ ኢኹም። ገዙይ ሰብ የብሇይን። ሕዛ’ውን በርሀን 

ካሕሳይን ኣብቲ ወፌሪ ይቀዲዯሙ ኣሇዉ። በርሀ ባዔለ ዛኸኣሇ ናብራ ኣሇዎ ከይብሃሌ’ምበር ብወገነይ ኣብዘ 

ጉዲይ ነፃ እንተትገብርዎ ግቡእ እዩ በሃሊይ እየ ። ካሕሳይ ግን ጠዋርየ ስሇዛኾነ ግድን ኣትርፈሇይ።” ኢልም። 

እዘ ዛሰምዏ ምምሕዲር ፌቃድ ኣቦይ ገ/ሄር ክነማሌእ ይግባእ ኢለ ካሕሳይ ካብ ዛኾነ ትእዙዛ ክተርፌ 
ፇቀዯ። 

……………………………………………………………………………… 



ሕረት 29 ጥሪ 1991 ዒም 

     ከምዖይወግሕ የሇን ሰማይ ከብዱ ኣድጊ ክመስሌ ጀመረ። 29 ጥሪ  1991 ወጊሓ ፤ ሰዒት 11፡30 ። 
ጎድንና ከካብ ዖውዯቅናለ ቦታ ሓመድና ነጊፌና  ክንሇቅቅ ጀመርና ። ዒይንና ሕስይ ኣቢሌና ፇሇማ ዛገጠመና 
ምርኢት ሓይሉ መከናይዛድ  ጠያይቶም ናብ ኣፇሙዛ እንትሇጉሙ ነበረ። 

   ንሕና ብመሰረቱ ስራሕ እንትንብሌ፤ ኣብ መስሪያ ቤት ወይ ፉሌድ ዛግበር ምንቅስቓስ ሪኢኻ ምፅሓፌ እዩ። 

እዘ ስራሕ ግን መውጋእትን መስዋእትን ኣብ ዛሓትት እቶን ዛውገን’ዩ ። ብክሌሰ ሓሳብ ቀዯም ዖፅናዔካዮም 
ሳይንስን ጥበብን ኣብዘ ኣየሰርሑን ። የግዲስ  ምርግጋዔ ዋሕስካ እንተገበርካ ይምረፅ ። ንሰራዊትና ግና፤ 
ዖይገድፍን ግን ተጠንቂቅካ እትፌፅሞ ስራሕ። 

  ወዱ ብርዛዋ መምርሒ ኣወሪደ። ተኩስ። ኮነ ድማ ሌክዔ ሰዒት 12፡00 ፤ ሰማይ ብቶኹሲ ክቐድድ 

ሰማዔና። ይመፅእ ድዩ ዖል ካባና የስዯድ እዛጊ ጥራሕ’ዩ ዋንኡ ። እቶም ምሸት ዖዋግዐናን ጉምብሕ ጥሌዔ 
ኢልም ዛኣንገደናነ ኣባሊት ከቢድ ብረት ሕዘ፤ ከቕሌቡሇይ ኢሌካ ኣይሕሇምን ። ኣሻብ ናብ ነብሪ 
ከምዛተቐየሩ እንድዑ። ኣርባዔተ ቢኤም ዛዒይነቱ ሮኬት ሕድሕደ ዒዒሰርተ ጥይት እናባረዩ እንትነግፌዎ 
ይኸይድ  ። 

 ትማሉ ኣውግዔ ዛሓዯርናዮም መናእሰይ ካባና ፇንተት ኢልም ሓዯ ጉህሚ መሳሉ ርእዮም ተፀጊዕም 
ምህሊዎም ኣረጋጊፅና። ዖረባ የሇን ሕዘ። እንተተኻኢለ ትዔዛብቲ እዩ። ኩለ ጋዚጠኛ ኣብ ስራሕ እዩ። ካሜራ 
ዯረቅን ቪድዮን ዛቐርፁ ብፌሊይ ብጣዔሚ ኣብ ምሽብሻብ እዮም።ኣብ ሌዔሉ ተኮስትን ኣብ ሌዔሉ ታሪክን 
ዛዒሇማ ካሜራታት ፋሌመን ይዖውር ኣል። 

 ድሕሪ ቁሩብ ዯቃይቕ ካብ ፀሊኢ መሌሲ ተኵሲ ስሇዛመፀ ኣብ ጥቓና ጠያይቲ እንትወድቑ ይርኣዩ። 
ንመብዙሕትኡ ጋዚጠኛ ሓደሽ ነገር እዩ ፊፃ ጥይት ምሰማዔ፣ ምርኣይ።  

 ጠያይቲ ብሜትሮታት ርሕቐቶም ናባና እናቐረቡ ስሇዛመፁ ዯንገርገር ነይሩ። ናብ ነብስኻ እትወፀኣለ 
መንገዱ ምእሊሽ ቦታ ምምራፅ ጀመርና። እዘ ንምግባር ናብቲ እኒ ካሕሳይ ዖሇውዎ ቦታ ተፀጋዔና። ጥይት 
ዯድሕሬና እናርከበ ናብ ዛኣተናዮ ጉህሚ ሰዒበና። ሓመድ፣ ዯሮና፣ ፊፃ ጥይት፣ ዛጭርሕ ኣእማን፣ ዛቓፀሌ 

ሳዔሪ … ናይቲ ከባቢ ድራማ ኮይኖም ናብ መድረኽ ወፁ ። እንትብሌ እንትብሌ ኣብ ማእኸሌና ሓዯ ቁምቡሊ 
ከቢድ ብረት ዒሇበ። ካብ መንጎና ኮነ ኢለ ከውሉ ዛሓዖ ወይ ወተሃዯራዊ ስሌቲ ዛተጠቐመ ኣይነበረን። 
እንታይ ድኣ ዔድሌ ዛገበረት ትግበር ። 

ስሇዘ ዔድሌ ዛዔድሊ ኣትረፇት። ካብቶም ዛወፇርና ጋዚጠኛታት ሰሇስተ እንትስውኡ( ቴላቭዛን ኢትዮጽያ 

ኣብ 50 ዒመተ ምስረተኡ ብሸሞም ማእኸሌ መሰሌጠኒ ከፉቱ እዩ)፣ ሓዯ ኣባሌ ሰራዊት( ሓሇቓ ሚእቲ 

ተወሊዱ ኩናማ) እግሩ ስሇዛተወቕዏ ወዱቑ።  ዖሇና ሰባት ንጊዘኡ  ቦታ ሇዊጥና።  ። ዲሓር ሓዯ ድምፂ 

ሰማዔና “ሓገዛ ብፆት” ዛብሌ። ናብኡ እንትነብሌ ዖይተገመተ ካሌእ ዖሕዛን ፌፃመ ገጢሙ ኣል። እዘ ነገር 
ክንርኢ ቁሩብ ዯቃይቅ ሐተተና ። እቲ ካሕሳይስ ነፀሌኡ ምስተተርአሰ እታ ሒዛዋ ዛነበረ ቃሬዙ ብኢደ 
ጨቢጥዋ ኣብቲ ዯቦቃ መሬት ቁሌቁሌ ኣፈ ወዱቁ ድምፁ ኣጥፉኡ ። ብዶሮና ተሸፉኑ ዛነበረ ዒይነይ ከይሕሱ 
ብሽርጠይ ሓሲሰ ዯጊመ ረአኩ ። ሓቂ እዩ። 



ካሕሳይ ኣድያቦታይ፣ ካሕሳይ ትግራዋይ፣ ካሕሳይ ገና ኣብ ኩለምለ ዖይበፅሓ ቀሇብ እቲ ርጕም ኵናት ኮይኑ 
።   ወሊዱ ኣይርአ ። 

    እዘ ምስኮነ ነቶም ዛተሰውኡ ሓመድ ኣዲም ክነሌብስ ድሕሪ ምፅናሕ ናብ ካሌእ ቦታ ንስራሕ ተዋፉርና። 
ድሕሪ ዒወት ባድመ ናይቶም ብፆትና መቃብር ምሌክት ንምግባር ሕረት እንትበፃሕና ባዔልም ኣባሊት 

ሰራዊትና ምሌክት ገይሮምለ ፀንሑና። ነቶም ጋዚጠኛታት “ቀረፅቲ ቪድዮ” ዛብሌ ፅሑፌ ዖሇዋ ካርቶን 

ገይሮም ብዔንጨይቲ ኣብ ሌዔሉ መቃብሮም ተኺልም። ኣብ ሌዔሉ መቃብር ካሕሳይ ድማ “ወፊሪ 

መንእሰይ” ዛብሌ ፂሒፍምለ። ገይሮምውን ዛነበሩ ሳእኒታት ድማ ኣብ ሌዔሉ መቃብር። ኣብ ሌዔሉ 
መቃብር ካሕሳይ ተመሊጠጥ ሳእኒ ኣሊ። 

ካሜራ ማን ወይን መቓብርን ሳእንን ሰኣሇሞ ከድና…። 

…………………………………………………………………………. 

ገዙ ገርሊሰ ውግእ እንትካየድ ሚሌሺያ ምዔራብ ኣብ ድፊዒት ዒዱ ብኣይ(የማናይ ክንፉ ግንባር ባድመ) 
ኮይኑ ዛኾነ  ጥቕዒት ፀሊኢ ብንቕሓት ይሕለ ነይሩ። ካብ መፇሇምታ ወራር ጀሚሩ ተወርዋሪ ሚሉሺያ ኮይኑ 

ከገሌግሌ ዛፀንሓ በርሀ ገረዘሄር’ውን  ኣብ ድፊዒት ዒዱ ክሌተን ዒዱ ብኣይን ምስ ዛዒረዯት ኣሃደ ኣል።   

እዘ ኮይኑ ፀሊኢ ብሇካቲት (1991ዒም) ንከባቢ ዒዱ ብኣይ እንትርፉ ብውጥም ቅሌቅሌ ዛግሇፅ፤ 
ንመጥቃዔቲ ዛፇተኖ ነገር ኣይነበረን። 

ምኽንያቱ ብባድመ ገፅ ዖዋፇሮ ምለእ ሓይለ ብሓያሌ መውቃዔቲ ተዒፉኑ ስሇዛነበረ ንምውስዋስ ወይ 

ብካሌእ ኣንፇት ንምምሊቕ ዔድሌ ኣይነበሮን’ሞ። ብምክንያት’ዘ ኣብ ባድመ እዘ ኩለ ጓህሪ እናዖነበ ፤ ከባቢ 

ዒዱ ብኣይ ዖል ሚሌሽያና ተነፃፃሪ እፍይታ ነይርዎ። ድሕሪ ውግእ ባድመ’ዩ  ንበርሀ ገ/ሄር  ካብ ሊዔሇዎት 

ጠርነፌቱ መፀዋዔታ ዛበፅሖ። እቲ መሌእክቲ ብፌለይ ንበይኑ ዛምሌከት ኮይኑ ፤ “ ዒዱ ቀሌጢፌካ ሕሇፌ።” 
ብዛብሌ መምርሒ ይክምበት ። 

 ናይ በርሀ ኣሃደ ሻቡ “ምናሌባት ፀሊኢ ሕነ ባድመ ክፇዱ እየ” ኢለ ሚሌሻያና ብዖሇውዎ ቦታ መጥቃዔቲ  

ክፌፅም ስሇዛኽእሌ ተጠንቀቑ” ተባሂሊ ነይራ ። እዘ ኩነታት’ዘ እናሃሇወ ንምንታይ ይፅዋዔ ከምዖል በርሀ 
ኣይተረዯኦን። ፌቓድ ክመሌእ ኢለ ግና   ካብ ድፊዔ ዒዱ ብኣይ ወፂኡ ንዒዱ ነብርኢድ ኣትዩ ። 

 “ሕሳስ ገዙ ሓውካ ካሕሳይ ወፉሩ  ኣይተመሌሰን” እዘ በርሀ ንዒዱ ነብርኢድ ምስበፅሓ ኣብ ገዙ ዛፀንሖ 
መርድእ ነበረ ። ካሕሳይ ካብ ዛኾነ ትእዙዛ ነፃ ክኸውን ተገይሩ ምንባሩ እዩ ዛፇሌጥ ። ንሱ ዖይፇሌጦ ነገር 
እንተሃሇወ ፤ካሕሳይ ኣጋጣሚ ኣቡኡ ተፀሉእዎም ኣብ ዛዯቀሱሊ መዒሌቲ ኣፀናትዩ ናብቲ ውግእ ዛከዯ ምኳኑ 
እዩ።   

 ሕዘ ኣቦይ ገ/ሄር  ካብ ዖፌረይዎም ቆሌዐ ንምሌክት ሓዯ ንሱ ጥራሕ ከምዛተረፇ ተረድኦ። መስዋእቲ 
ካሕሳይ   ዛቆስቆሶ ሓዖን በርሀ ሽዐ ንኩልም አሕዋቱ ዛዛክር መሪር ኮነ ።ሓድጊ ከይገዯፊ ንዛተሰውኡ 



ኩልም ኣሕዋቱ ንብዒቱ ነፂጉ ዖከሮም።  ብትካዖን ብሕራነን ክውዔሌ ክሓድር  ድማ ኣብ ገዙ መዒሌትታት 
ሓሇፊ። 

  ኣቦይ ገ/ሄር ግን ተኪዛካ ዛዒብሶ የሇን ኢልም ። “ዯጊም ንስኻ ጥራሕ ስሇዛተረፌካ መዯዒዒሲ ክትኮነንስ 

ካብ ድፊዔኻ ጠቅሉሌካ ውፃእ’ሞ ዒዱ ኹን። ዖግድዯካ ዖል’ውን ኣይመስሇንን።”ኢልም ድማ ንወዶም 
ተማሕፀኑ ። 

 በርሀ ፤ሓሳብ ኣቦይ ገ/ሄር  ብቁም ነገሩ ትክክሌ ምዃኑ ይኣምን’ዩ። ካብኡ ሓሉፈ  ቆሌዐ ኣሇውዎ። 

መብዙሕቶም ኢድ ኣብኦም ዛፅበዮ ጠዋሪ ዖድሌዮዎ ህፃውንቲ’ዮም። በዒሌቲ ቤቱ’ውን ብሕ ጥዔና 
ስሇዖይብሊ ነታ ገዙ ኮነት ተረፇት ክኣሌያ ዛኽእሌ በርሀ ባዔለ እዩ። ንሱ የሇን ገዙ ኣብ ኢድ መንግስቲ ወይ 
ህዛቢ ትወድቕ ኣሊ ማሇት እዩ። ቀሌቢ በርሀ ብናይ ዒድን ግንባርን ምስሕሓብ ኣዛዩ ተወጠረ። 

 በርሀ፤  ዛገብሮ ዛውስኖ ጨኒቕዎ ንሰሙን ኣብ ዒዱ ፀንሐሞ ንግንባር ክነቅሌ ከምዛሓሰበ መጨረሽኡ  

ተሰምዏ። እዘ ምስ ተሰምዏ ኣቦይ ገ/ሄር ንሓሳብን ንመወዲእታን ናብ ምምሕዲር ከይዶም ኣብየት ክብለ 

ተሊዔለ። ምምሕዲር በፂሖም’ውን “በቲኸ ኮፌ ክብሌ ትዯሌዩኒ እንተሉኹም ንገሩኒ። እንተዖየሇ እዘ ኩለ 

እናረኣኹም፤ ዖዛኸደ ዯቀይ እንትስውኡ እናረኣኹም በርሀ ኣነ ብህይወት እናሃሇኹ ከይትሰድዎ” ኢልም 
ሓውሲ ቁጥዏ ብዛዒይነቱ ተዙሪበ ይብለ። 

   ኣካሊት ምምሕዲር ልሚ ጥራሕ አንተይኮነስ ካሕሳይ እንትከይድ’ውን ክተርፌ ዯሌዮም ከምዛነበሩ 

ብምግሊፅ ንኣቦይ ገ/ሄር ጠበርዎም። “በርሀ ድሕሪ ሕዘ ናብ ግንባር ኣይከድን ” ኢልም ኣብ  ቁርፂ ውሳነ 

በፂሖም ። ንበርሀ’ውን ከምኡ ተነግሮ ። 

    በርሀ ግን ሌቡ ኣብታ ሓዱግዋ ዛወፀ ድፊዔ ሸፉታስ ድቃስ ኣበዮ ። ናብኡ ዛከዯለ መንገዱ ከውጠንጥን 

ድሕሪ ምቅናይ ሓንቲ ምክኒት ሒ ቀረበ ። “ ናይ ሓወይ መቓብር ርእየ ኣስከሬኑ ኣምፂኤ ኣብ 

ቤተክርስትያን ከምዛቕበርን ክገብር እየ”  እተብሌ ነበረት ወያ ምክኒቱ። እዙ ምክኒት ንሰማዑ ቁሩብ 

እተሌዛብ ነበረት’ሞ፤ ፌቃደ ክመሌእ ተባሂለ ተሰዯዯ። 

 ንሱ ግን በታ ዛረከባ መንገዱ ገይሩ ንዒዱ ብኣይ ናብ ድፈዐ ከዯ። ኣብ ድፊዔ ዛነበሩ ጠርነፇቲ ሻቡ 
ኩነታት በርሀ ይኹን ታሪኽ ናይቲ ገዙ ስሇዛፇሌጡ በርሀ ዛወሰዶ ስጉምቲ ኣይተቐበሌዎን። በርሀ ኣብቲ እዋን 

“ስምዐ ናተይ ዔጫ እንታይ ከምዛኸውን ትፇሌጡ” ይብልም። ሕማቕ ኣፊሌዮምለ ከይብሃለ ዛተሰከፊ 
ጠርነፌቱ ሽዐ ነዘ ፇታኒ ጉዲይ ንምፌታሕ ጊዚ ክሕለ ዯምዯሙ ።   

ፀሊኢ ግን  ቀሌቦም ናብ ኩለምለ ዛውዔሇለ ጊዚ ኣስአኖም ። ሻዔቢያ ኣብ ባድመ ዛወረዯ ክሳራ ንምኽሓስ 

“ክነሕፅሮ ኢና” ዛብሌ ጭርሖ ሒ ብኸባቢ ሸሸቢት ዛጠንከረ ሓይሉ ንመጥቃዔቲ እንተውፌር፤ ነቲ 
ባድመን  ንቀሌቀሌ ሻምበቆ ዛነበረን ሰራዊትና ቀሌቡን ንምጥዋይ ኢለ ድማ ብወገን ዒዱ ብኣይ ዛተወሰና 
በራጊድ ንመጥቃዔቲ ይሰድድ። 

ኣብ ዒዱ ብኣይ፣ ዒዱ ዐና፣ ዔዲጋ ባርያ፣ ሆሆየ፣ ማይ ሰስሑን ከባቢኣን ዛነበረ ሐይሉ ድማ ሚሌሺያ 

ጥራሕ’ዩ። ሻዔቢያ እዘ ሓይሉ’ዘ ሚሌሺያ ስሇዛኾነ ቀሌጢፇ ዯምሲሱ ንዒዱ ኣውዒሊ ክኣቱ ተስፊ ነይርዎ። 



ብርግፅ ኣብኡ ዛነበረ ሓይሉ ሚሌሺያና ብመዲይ ኣፅዋር ዖድሉ ትሕዛቶ ኣይነበሮን ።  ነቲ ብወፌሪ ዒራርቦ 
ፀሓይ ውቃብኡ ዛተገፇ ወራሪ   ሇሽ ከብሌ ግን እኩሌ ነይሩ። 

 መጥቃዔቲ ሻዔቢያ መጋቢት 10/1991 ዒ.ም ንጉሆ ተጀሚሩ። በርሀ ገ/ሄር ኣብቲ ውገእ ካብቶም ፅቡቕ 
ኣስተዋፅኦ ዛነበሮም ጀጋኑ ሚሌሺያታት ሓዯ ኮይኑ ውዒሇ። 

ናይ ዒዱ ብኣይ  ውግእ ብዔውት ስርሒት ሚሌሺያና ተዙዘሙ እቲ ካብ ጥይት ሚሌሺያና ዛተረፇ 
ንጥርጣር ፀሊኢ ስገር መረብ ንዒዱ ገሊዔ፣ ትኹሌ ፣ ማይምነን ዯብረ ማርያምን ተሸሚሪሩ። ስሇዘ ተነፃፃሪ 

ዔረፌቲ ነይሩ። ኣብዘ ዔረፌቲ’ዘ ሚሌሺያና ድፊዒት ምጥንካር፣ ካብ ተመክሮ ተማሂሩ ስሌጠናታቱ ከሳሌጥ 
ጀመረ። በርሀ ኣብዘ እዋን ንዒዱ ክምሇስን  ኣብ ዒዱ ኣብ ዛግበሩ ንጥፇታት ክሰርሕን ተገብረ። 

እዘ ኮይኑ በርሀ ካሌኦት ንሚሌሺያነትን ንመንእሰይ ወፇርትን ዛኸደ መናእሰይ ከሰሌጥን ጀሚሩ። ብሓት  

መናእሰይ እናሰሌጠነ ድማ ናብ ግንባር ሰዯዯ። ኣብ መንጎ’ዘ ሓዯ ከቢድ መጠንቀቕታ ነቲ ኣብ ድፊዔ ዛነበረ 

ሚሌሺያ ተመሓሊሇፇ። “ሻዔቢያ ነታ ናይ መጋቢት ውድቀቱ ክኽሕሳ ምናሌባት ውግአ እንተየካየዯ 

ኣይተርፌን ስሇዘ ተጠንቂቕካ ምፅናሕን ወትረ ድሌውነት ምስጣምን የድሉ” ዛብሌ መጠንቀቕታ። እዘ 

ወርሒ ሰነ 1991 ዒ.ም ይኸውን ኣል ማሇት እዩ። 

እዘ እንትብሃሌ በርሀ ገ/ሄር ሕዘ’ውን “ ናብ ድፊዒይ ክኣቱ እየ ናብ ብፆተይ” ኢለ ተሊዔሇ። በርሀ ክኸይድ 
እየ ኣብ ዛበል ቁፅሪ ሕዯግ ትረፌ ዛብል ብሕ እዩ ። ሕዘ እቲ ምምሕዲር ባዔለ እዩ ኣይኸውንን ዛበሌ 

ዖል። በርሀ ግን “ቆሌዐ እናሰሌጠንኩ ዖይተብዐ ዔሸሊት እናምሃርኩ ስድድ ሓግየ ሓግየ ኣነ ክተርፌ ከመይ 

ገይሩ ይኸውን። ብጭራሽ ኣይተርፌን ዛመፀ ይምፃእ” ኢለ ሕዘ’ውን ኣቕበፀ። 

ከምኣ ኢለ ንዒዱ ብኣይ በርሀ ወፉሩ ድፊዔ ኣትዩ። ሰነ ሰሇስተ ዛተጀመረ ውግእ ክሳብ 10/1991 ዒ.ም 

እንተይዙረየ ቀነየ። ናይ ሰነ ውግእ ምናሌባት ኣብ ታሪኽ ውግእ ኢትዮ-ኤርትራ እቲ ዛዒበየ ክብሃሌ ይኽእሌ። 

ሌዔሉ 17 ክ/ሰራዊት ሻዔቢያ ባድመ ንመምሊስ ኢልም ዛተጠጠቑለ መስካሕክሒ ውግእ፤ ሰነ 1991 ዒ.ም 

እዩ። (ኣብ 30 ዒመት 70  ሽሕ ስውኣት መዛጊበ ዛብሌ ሻዔብያ  ሽዐ ኣብ ሰነ 1991 ዒም ውግእጥራሕ ግና 

19 ሽሕ ሰብ ስኢኑ ) [1] እዘ ውግእ’ዘ ቦትኡ ሰፉሕ ዛበሌዕ ሓይሉ’ውን ብጣዔሚ ኣእሊፌ አዩ። እዘ ውግእ 

ካብ ጫፌ ማይ ቆቃሕ ጀሚሩ ክሳብ የማናይ ክንፉ ባድመ /ዒዱ ብኣይ/ ዛተዖርግ ነይሩ። ስሇዘ 

ንሚሌሺያና’ውን ዛሓወሰ ነይረ። 

እዘ ውግእ’ዘ ክውዲእ እንትብሌ ሰነ 10 ሻዔቢያ ንሞት ሞቱ ኢለ ንኸባቢ ዒዱ ብኣይ እውን መፂኡ። 
በበራጊድ ዛተወዯበ ሓይሉ ኣንጊሁ ናብቲ ከባቢ ንሚሌሺያና ንምጥቃዔ እንትመፅእ ሓይሉ ሚሌሺያ ድፊዔ 

ሒ እዩ ፀኒሑ። እቲ ውግእ ምለእ መዒሌቲ ፀንሐ። ሚሌሺያና’ውን ምለእ መዒሌቲ ሓጋዘ ይምፅኣሌካ 
እንተተባህሇ ኣብዩ በየኑ በጥይትን እንትውዲእ ብመዲራግሕን ተዋገአ። 

በርሀ ገ/ሄር ኣብዘ እዋን ጋንታ እናመርሐ ከሊሽን ሒ ትውግእ ውዑለ ጥይት ወዱኡ ናብ ቡምባ ምድርባይ 

ሰጊሩ ናይሩ ይብሌዎ እኒ ሰሇሞን እንትዛክርዎ። “በታ በርሀ ዛነበራ ሓይሌና ፀሊኢ ብሕ ፇተነ ምስባር ገይሩ 
ነይሩ። ዖዛመፀ እናተወቕዏ ትምሌስ ወዒሇሞ ኣብ መወዲእታ በርሀ ክሌተ ቡምባ ዯርብዩ እታ ካሌኣይቲ 



ቀሇበት ኣብ ኢደ እናሃሇወት ኣብ ህጁም ምትሕንናቕ ተሰዊኡ። በርሀ ምስተሰውአ ኣነ ባዔሌይ እየ ኣሌዑሇዩ። 

ኣብ ኢደ ዛተረኽበ ቀሇበት ቡምባ ርኢና ኩሌና ኢና ብጅግንነቱ ተሓቢንና ግን ሓዘንና።” ኢለ ሰሇሞን።[2] 

በርሀ ከምታ ዛተፇርሐለ ካብ ዒዱ ብኣይ ንገዙ ክምሇስ ኣይከኣሇን። 7 ዔያሌ ኣብ ገዙ ገዱፈ ንሚሌዮናት 
ህዛቢ ህይወት ቀዲምነት ሰሪዐ ዯቁን ገዛኡን ፀውራ ህዛቢ ኣፅኒሑሌና ንመወዲእታ ንስድርኡ ጠቕሉለ፣ 
ሕብስ ኣቢለ ብዛወፇሮ ኣይተመሇሰን። 

በርሀ ቦኽሪ ገዙ ነይሩ ። ብመስዋእትነት ግን ሕሳስ ኮየኑ ታሪኽ ኣሕዋቱ ዯምዱሙ። እንትድምድም  ግን ንወያ 
ዖይዙሪ ዋሕዘ ጀጋናኑ ዛፇሌፇሇት ገዙ ዒፃዊ ገርገራ ኣይገዯፇሊን ። 

                         ……………………………… 

  

  

  

  

  

  

  

ኣቦይ ገ/ሄር ኣንጀትካ ዛበሌዐ ወሊዱ ። ንሶም ወዱ 80 ከይኖምስ ህይወት ንዏኦም እናበሀገር ንዯቆም ወሲዲ 
ውሲዲ ቦኽሪ የሇ ሕሳስ ሌዯ ኣብዖየትረፇት ገዙ ምስ በዒሌቲ ቤቶም ሕሌውሌው ክብለ   ኣትሪፊቶም ። 

ኣብዘ ዔድመ’ዘ ሃሇው እናበሌካ ምውዒሌ‘ከ ? 

“ንድሕሪ ሕዘ ህይወት  ቢሂገ ናብራይ ከጣጥሕ ኢሇ  ኣይኮንኩን” ኢልም ነይሮም ።  ዯቂ ስውአ (ቦክሪ 

ወዶም በርሀ) ስሇዖሇዉ ግን ንዏኦም ገሇ ታሪክ ንምግዲፌ እዮ ነይሩ ። 

ክም ትምኒቶም ኣይኮነን ኣቦይ ገረዘሄር ፤ዒዱነብርኢድ ዛተዋህብዋ መሬት ገዙ ከሰርሑ ሊዔሉ ታሕቲ ኣብ 

ዛብለለ ዛነበረ እዋን ፤ካብታ እነዙርቦም ሌክዔ  ኣብ ዒመቶም መኪና[3] ረጊፃቶም ሞይቶም ። 

ኣይይ  ስድራ ነፂፊ…..  ፀኒታ ። ሕርየት መራእይቲ ። መቸም ወዱ ሰብ ተሓጓስ እዩ ተካፇለኒ ዛብሌ’ምበር 
ኣብ ሓዖን መፂካ ቆርጢምዋ ስቅ ምባሌ ኣይትኣብዮን ። ኣብ ከምዘ ዛመሰሇ ዔድሌ ግን ሓዖንካ ክትቁርጥም  

ይኣብየካ ። ወረቀተይ ብቀሇም ጥራሕ ዖይኮነትስ ብንብዒት ‘ውን ጠሌቅያ ‘ሊ ። ኣብ ትግራይ 

ዖይተወድአ’ምበር ዖይተጀመረ ታሪክ የሇን ።   



 

[1] ኢሳያስ ኣፇወርቂ 20 ሰነ መዒሌቲ ሰማእተታት ኣመክንዩ ኣብ ዛገበርሮ መዯረ ዛተዙረቦ 

[2] ሰሇሞን ኣብ ግጥም ምሰ በርሀ ዖውዒሇ ምሌሽያ እዩ። 

[3] ኦራሌ ዛዒይነታ መኪና ሰራዊት 

 


