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                                  በርቒ ሓጋይ                  ሳሌሳይ ኽፋሌ 
===================== 

   ኣብራሃም ብርሃነ                                                                       ዕሇት፡28-9-2017 ዒ.ም 
 

ንሓንሰይ፡መስቐሇይ፣ 
ድርብ ከበሮ ሓዚሇይ። 

 ኽቡራት ኣንበብቲ፡ከመይ ትቕንዩ፧ ሰሊም ወ ሉሊይ ዱዩ፧ ኣብዙ ቕነ’ዙ፡ኣብ ምድረ ሓበሻ መንፈስ ሓድሽ ዒመትን በዒሌ መስቐሌን ዒብሉለ 
ል ህሞት ኢዩ።እሞ ንኹለኩም ርሑስ ሓድሽ ዒመትን በዒሇ መስቐሌ ይግበረሌኹም እብሌ።ሆየና ሆዮ ኢሌኩም ሽግ ንዜሰገርኹም ከምዙ 
ኢሌኩም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። 
 

ዒኾኽ ዒኽዕኻይ መስቐሌ ገዲይ፣ 
ቁማሌትዃን ዉጻእ፡ገዒት ጠስሚ እቶ፣ 

ዒኾኽ ዒኽዕኻይ መስቐሌ ገዲይ። 
 

   ኣብ ብዘሕ ቦታታት ኪበሃሌ ከል፡ ኣብ ገሇ’ውን መንእሰያት ከምዙ ክብለ ተሰምዕ ኢካ። 
 

ዒኾኽ ዒኽዕኻይ መስቐሌ ገዲይ፣ 
ሓምሉ ቑራዕ ዉጻእ፡ 
መዒር ጠስሚ እቶ። 

 
   ኣብዙ ቕነ’ዙ፡ምሸሊ ባሕሪ ‘ዕፉን’ ከም ሕሱም ዜብሇዒለ ግዛያት ኢዩ።ብፍሊይ መስቐሌ ብዜበረቐ፡ ኣብ ዕዲጋ ይኹን ካብ መድን መቕርብን 
ሸዊት መሸሊ ባሕሪ ፈቐድ’ኡ ዜሕሽኽተለ፡ኣዙዩ ተብሃግን ተፈታውን ግዛ ኢዩ። 
 

ቲቶ፡ቲቶ፣ 
መሸሊ እቶ። 

 
    እዚ ዯርፊ ክንዯየናይ ኢኹም ትዜኽርዋ ትኾኑ፧ እወ፡እዚ ግጥሚ ክትግጠም ወይ ክትድረፍ ከሊ፡ሕጂ ዯቂ 8 ዒመት ዙነበርኹም 70 
ረጊጽኹም ኣሇኩም ማሇት ይኸውን’ዩ።እቲ ምንታይ ንጉስ ኃይሇስሊሴን ቲቶን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዐዯት እናሃሇዉ ዜተዯርፈ ኢዩ።ኣብቲ ግዛ 
እቲ መሸሊ ኣብ ዕዲጋ ተሳኢኑ’ዶ ኔሩ ይኸውን፧ ከምዙ ቢልም ክዯርፉ ዜኸኣለ ትብለ፧ መሌሲ ነቶም ነቲ ኩነትን ታሪኽን ትዜኽሩ ጽወዩናታ 
ምባሌ ጥራይ’ዩ ድሌይ ምባሌ እኹሌ’ዩ። 
  
   ኣብ ሓዯ ቤት፡ቡን እናፈሌሓ ኣል።ኣብ ሞንጎ ‘ዕምበባ መሸሊ’፡ ኣብ መብሌዑ ቁርሲ ገቢራ፡ እታ ቡን እተፍሌሕ ዙነበረት ሓብቲ 
ኣቕረበትሌና።ሻቡ፡ብዚዕባ ዕምባባ ወግዑ ጀመርና።እወ፡ኣብዙ ግዛ እዙ ኣብ መብዚሕትኡ ገዚውቲ፡ ‘ዕምበባ-ኣምሪካ’ እምበር ‘ዕምበባ መሸሊ’ 
ቑሉሕ ዙብል ይስእን ምህሊዉ ብቐሉለ ትዕቦ ነገር ኢዩ።እዙ ግን ኣብ ከተማ እምበር፡ ኣብ ቐጠር ማሇት ግን ኣይኮነን። 
 
  ኣነ’ውን ካብ ዕምበባ ኣመሪካ፡ዕምበባ ምሸሊ ሚሒር እፈቱ ኢየ።እቲ ዕምበባ ኣመሪካ፡ሽሙን ትርኢቱን’ዩ እምበር ዕግበት ኣይህበኒን ኢዩ።በዙ 
ዜተሌዒሇ ድማ፡ ነታ ወሓሇ ቡን ተፍሌሕ ዙነበረት ከምዙ ክብሌ ጠየቕኽዋ፡ ‚ኣንቲ መኣዚ፡ ቡን ከተፍሌሕ ከሇኺ ዕምበባ ኣመሪካ ትገብሪ 
ኔርኺሲ፡ልሚ ግን ዕምበባ መሸሊ ገቢርኺ ኣሇኺ፡እሞ እየናይ ይሓይሽ ትብሉ፧‛ 
  
 

 ንሳ ድማ፡ ‚ዕምበባ ኣመሪካ ሇሚድናዮ ኮይና እምበር ዕምበባ መሸሊ 
ይሓይሽ እኮ።‛ ክትብሌ ምሊሻ ሃበትኒ። ‚ንምንታይ ዯኣ እሞ ዕምበባ 
ኣመሪካ ጥራይ ይኸውን ኣል ኣብዙ ቐረባ ዒመታት ብፍሊይ ከኣ፡ኣብ 
ከተማታት፣ እንታይ ከ ኣፈሊሇይ ኣሇዎ ትብሉ፧‛ ቢሇ ሕቶ ወሰኹ። 
  
‚ቆሌዐ ክሓሙ ከሇዉ መሸሊ ብስሩ ጽቡቕ’ዩ። ብስሩ ከ ከም መሸሊ ኣል 
ድዩ፧‛ ብምባሌ እናመሇሰት ከሊ፡ ኣብ ሞንጎ ፋናየ እትዉ ቢለ፡ ‚ጣዕሚ 
ተኯነ ዕምበባ መሸሊ ጽቡቕ’ዩ።ጸባ ጸባ’ዩ ዜጥዕም።‛ ብምባሌ ነቲ 
ወግዑ ሙቆት ወሰኸለ እብሇኹም። 
 
   ‚ዕምበባ መሸሊ፡ብማይ ኣፍሉሕካ ኣንቒጽካ፡ዯሓር ይቕል፣ሱቕ ኢሌካ 
ኣይቕልውን’ዩ።ዕምበባ ኣመሪካ ግን ብይቲ’ዩ ዜቕል።‛ ብምባሌ ሓንቲ 
ኣዯኒ ኣብ ሞንጎ ዕምበባ ሓበሻን ዕምበባ ፈረንጅን ሇዎ ኣፈሊሊይ 
ክጸውያኒ ብዜሓተኽወን ዜበሊኒ ኢዩ። ኣብ መዲይ ጥቕሚ ከ ክብሌ 
ሕቶ ወሰኹሇን። 
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   ‚ናይ ሓበሻ ጽቡቕ’ዩ።ጥቕሚ ኣሇዎ ኢዩ።እቲ ብይቲ’ዩ ዜቕል፡ይቲ ልሚ ድማ ከቢሩ ኢዩ።ንዒይኒ እምበር፡ሌብካ ይጎድእ’ዩ።ብሓጺሩ 
ንጌጽ’ዩ እምበር ከምቲ ዕምበባ ሓበሻ፡ንንፊዮ ዜሓመሙ ቆሌዐ ዜጠቕም፡ብዘሕ ኣገሌግልት የብለን ኢዩ።ንፊዮ፡ንዯርሁን ንከብቲን ክሕን 
ከል፡ዕምባባ ሓበሻ ኢካ ትገብረሇን።ኯታ ዕምበባ መሸሊ ጉድ’ኣት የብለን’ዩ።‛ ክብሊ ንወግዏን መብርሂ ገበረሊለ።ሳሊ ዜሓተትኩ ብዘሕ ተምሂረ 
ኣሇኩ።  
 
   ኽቡራት ኣንበብቲ፡ሕመረት ጉዲየይ፡ብዚዕባ ዕምበባ መሸሊ ንምዜራብ ኣይኮነን’ዩ።ኣነ ክጽሕፎ ዯሌየ ሇኹ መንቲ ጽሑፍ፡ብዚዕባ ዯርፊ 
ልምን ዯርፊ ቐዯምን ኣኮሌኺሇ ንምስጋም ዜዒሇመ’ዩ።እወ፡ ዯርፊ ቐዯም፡ንዒይን ንከም ከማይ ዙበለን፡ከም ዕምበባ መሸሊ ኢዩ።ነቶም ገሉኦም 
ድማ እዙ ዯርፍታት ልሚ ከም ዕምበባ ኣመሪካ ኢዩ። 
 
    እዙ ኽብሌ ከሇኩ፡ ኣነ ሃመይን ቐሌበይን ምስ ዯርፍታት ቐዯም ብምዃኑ ኢዩ።እቲ ዯርፍታት ቐዯም፡ ከም ፍርያት ልሚ፡ብዘሕ 
ምምሌኻዕን ገይጽን ኣይበዜሖን’ዩ።ንሕማም ንፊዮ ፈውሲ ከም ዙጠቕም ዕምበባ ሓበሻ፡ዯርፍታት ቐዯም ድማ ንመንፈስን ኣእምሮን ፈውሲ 
ኮይኖም ከምገሌግለ ምስኽር ብቐሉለ ትረኽበለ ኢዩ።ዯርፍታት ልሚ ግና እንድዑ ካብ ገይጽን ሕማም ሌብን ዜሓሇፈ ጥቕሚ ይህሌዎ 
ትብለ ትኾኑ፧ ኣነ ናተይ መሌሲ ኣሇኒ ኢዩ።ዯሓን ዋሊ ንኩልም ኢሌና ኣይንሇክሞም፡ኣብዜሓ ከም ዕምበባ ኣመሪካ ምዃኖም ዜስሕቶ ኣል’ዶ 
ትብለ፧ ከም ሓዯ ወኸፍ ክዚረብ ይኽእሌ ኢየ።እንተኮነ መድረኽ ንዒኩም ክህብ ምሪጸ ኣሇኩ።በለ መገድና ንቐጽሌ! 
 
    ጸጋይ በራኺ፡ካብቶም ኣብ መስርዕ ዯርፍታት ቐዯም ዜዯረፉን ፍረዩን ምዃኑ ሕቶ ሌዕሌን ተል ይሕተት ክብሌ እፈቱ።እምበር መኣዚ 
ዯርፍታትቱን ስርሓውቱን ከም ሓዋዜ ስንቒ፡ዉሃ በሇ ምዃኑ ዜካትዐ ኣጋጢሙኒ ኣይፈሌጥን ኢዩ።እምበኣር፡ነዙ ከም ዕምበባ ሓበሻ፡ኣብ 
ምድረሓበሻ ተብሃግን ተካርን ፍርያት ጥበብ ኣፍሪዩ ዜሓሇፈ ገሇ ኽብሌ ኢየ።ኣብዙ ልሚ ብስም ‚በርቒ ሓጋይ‛ ዜቐርብ ል መበሌ ሳሌሳይ 
ኽፋሌ ብጌጋጋተይ ክፍሌሞ ኢየ። 
 

ብዙ ቐረባ፡መዒሌታት፡ኣብ ባሕሪ ጥበብ ልን ኣብ ቐረባ ግዛ ካሴት ወይ ኣሌበም ንምዜርጋሕ ዕግሽ ምግሽ ኣብ ምባሌ 
ዜርከብ፡ሓድሽ መዯብ ኣሇና ቲቪ ዜቐሊቐሌ ል፡መንእሰይ ተኽሇ መዜገበ፡ዒሚ ብዚዕባ ጸጋይ ካብ ዜተጽሓፉ፡ክሌተ 
ኽፋሊት፡ ኣብ ናቱ ገጻት ፌይዜቡክ ብምሌጣፉ ግብረመሌስ 

ረኪቡለ ኢዩ። 
 
   ካብቲ እወንታዊ ሸነኩ፡እቲ ጎዯል ወይ ጌጋ ተባሂለ ዜተውሃበ፡ኣድሂበ እርማት ምቕባሌ 
ኣድሊይ ምዃኑ ኣብ ዕዲጋ ኽትዕ ይኣቱ ጉዲይ ኢዩ።እቲ እወንታዊ ሸነኹ ኣብዙ 
ኣየቕርቦን ኢየ። 
 
 
 

 
   ‚ኣባሓጎይ በራኺ፡በሊይነሽ ትበሃሌ ጓሌ ኣሊቶ ኢያ።ቕድሚ ወ/ሮ ኣወጣሽ ማሇተይ ኢየ።ኣብ ኣሥመራ እምባዯርሆ ኣሊ።ዒባየይ ወ/ሮ ኣወጣሽ፡ 
ኣብ 2003 ዒ.ም: ኣብ ዒዱ ኢጣሌያ ሞይታ ኢያ።ማማ በሊይነሽ ዲርጋ 75 ዒመት ትገብር 
ኢያ።ማማ ኣወጣሽ ግን ኣብ መበሌ 65 ዒመታ ኢያ ሞይታ።ሕጂ ጓሌ 79 ዒመት ምኾነት 
ኔይራ ኢያ።ኣባሓጎይ ድማ 47 ዒመት ይገብር ካብ ዜመወት።ጓሌ መስፉን ፍረወይኒ ኢያ 
ትበሃሌ።‛ ክትብሌ ሳባ ሃይሇ ጓሌ ወ/ሮ ትምኒት ጓሇን ንወ/ሮ ኣወጣሽ ሓሳባን ርእይቶኣን 
ሂበትኒ ኢያ። 
 
   ካብዙ እቲ እርማት፡ ሓንቲ ጓሌ ንኣቶ በራኺ ከም ሊቶም ዜገሌጽ ምዃኑ የረዯኣካ ኢዩ።እቲ 
ትወሳኺ ሓበሬታ ድማ፡ጓሌ መስፉን ስማ ዜገሌጽን ማማ ኣወጣሽ ኣብ ኽንዯይ ዕድመ ከም 
ዜሞታ ዜሕብር ኢዩ።ብተወሳኺ’ውን፡ኣብ ጉዲይ ኣማውታ ኣቦ ጊታር ጸጋይ ብጨሇፍታ ከምዙ 
በሇትኒ። ‚ጸጋይ ብፈውሲ’ዩ ሞይቱ፡መስፉን ናይ ጥቁር ኣንበሳ ሆስፒታሌ ወረቐት 
ኔርዎ’ዩ።‛ ኣብ ወግዕና ነቲ ሇኒ ሓበሬታ ኣሰሲናትሇይ ኣሊ። 
 
   ኣላክስ ወዱ ሃይሇ ድማ፡ ኣብ ስዊዜ ከም ል እርማት ሂቡና ኣል።ኣብቲ ዜሓሇፈ ናይ ዒሚ 
ጽሑፍ ኣብ ሽወዯን ከም ል ተጻሒፉ ምንባሩ ይዜኸር ኢዩ።ሰሉና ሰልሞን ጓሌ ብርሃና 
ሓብቱ  ንጸጋይ እዚ ኣብ ማእከሌ እዙ ጽሑፍ ሊ ኢያ።ሰናይት ዜሰዯዯትሇይ ኢዩ።ነፍሰጾር 
ብምህሊዋ፡ብሰሊም ክትገሊገሌ ትምኒተይ ኢዩ። 
 
 እሞ ንኽሌቲኦም ናይ ቐረባ ኣባሊት ስድራቤት ዜኯኑ፡ ‚ልሚ እንድየ ሰሚዏ‛ ትብሌ ዯርፊ 

ክጋብኩም እፈቱ።  

‚እንተ በዱሇኪ፡እንተ ዒጊበሌኺ፡ እንተ በዱሇኪ፣ 

ፍቕረይ ሕድርኺ፡ፍቕሪ ተመሇሲ ኢኪ። 

 

ዛና ማዕከን ናትኪ ፍቕረይ 
ንኹለ ሰሚዏ… 

   ኣ 
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ናይ መንፈሰይ ጣኦት ኢያ 
ክብሌ ተመኪሐ… 

እዙ ምስ ሰማዕኩ ኣነስ 
ዜኣክሌ ሰኪሐ… 

 

ጠሊም ኢያ…ከዲዕ ውዕሌ ይብሊ፣ 

ከይተሰናበተት…ትጠፍእ ኮብሉሊ። 
ኣነ ዜነብረለ ኣብ…ናይ ትጽቢት ባሕሪ፣ 

ካሌኣይ ዯጊምክኒ…ሓዱኡ ምኽሪ፣  
ማ ማ…ብዘሕ ወጺዕኽኒ። 

 

ቡጹሕ ወርሒ ፍቕረይ…ኪዲን ንኣስረለ፣ 
ወጋሕ እንከይበሇ…ዒይንኺ ኮብሉለ። 

መቓሌሕ ፍቕርና… ጦብሊሕታ ካብ ማዕዶ፣ 
ዜሕው ብሌ ስቓይ… ዚሕሉ ዜጋረዶ፣ 

ማ ማ… ብዘሕ ወጺዕኽኒ። 

    እዙኣ ገሇ ክፋሊ ኣታ ግጥሚ ኢያ።እተን ተሪፈን ሇዋ ድማ ከስዕበሌኹም ኢየ።እዚ ዯርፊ እዙኣ ነዱኡ ዱዩ ዯሪፉሊ፧ ወይ ከኣ ንሌያ ኣብርሃ፧ 
ሕቶ ዜፈጥረልም የጋጥሙካ ኢዮም።ማማ ምባለ ንወሊዱቱ ዜጠመተ እመስሌ ኢዩ።ግና ኣብቲ ዜርዜር ሓበሬታ እቲ ናዕታ ግን ኣብ ፍቕራዊ 
ሕይወት ምስ’ኡ ርዑማ ዙነበረትን ሃንዯበት ዙተፈሇየቶን እመስሌ ኢዩ።ሌያ፡ናብ ኤውሮጳ ኪትኸይድ ከሊ ከይነገረቶ ዱያ ከይዲ የብሇካ 
ኢዩ።ወይ ድማ ኣብ ሞንጎ እዝም ኽሌተ ፍቑራት እንታይ ጋጠመ ኔሩ ዱዩ የብሇካ ኢዩ። 

   ጉዲይ ፍሊሚንጎ እንተ ሓሲብካ ድማ የጋድዶ ኢዩ።ተከስተ ሰልሞን እንታይ ኮን ይብሌ ይኸውን፧ኪሮስ ኣሇማዮ እኮ ብሕይወት የሇን።እኒ 
በዒሌ ታረቐ ተስፋሕይወት፣ሓጎስ ገበሕይወት፣ጌታቸው ስሑሌ ኯነ ሶፍያ ኣጽብሃን ካሌኦትን እንታይ ይብለ ይኾኑ፧ብዜኾነ ኢሂን ምሂን ምባለ 
ኣየኽፍእን ኢዩ እሞ፡ ሓሳባትኩም ክትምጥዉና ተስፋ እገብር። 

   ኣብ ከተማ ኣዱስ ኣበባ፡ጥበበኛታት ብዘሕ ተጓንፎ ኣሇዎም ኢዩ።ኣብ ከባቢ ፊሊሚንጎ ብዘሓት ሰባት ብዒይኒ ፍቕሪ ይወድቑ ኔሮም 
ኢዮም።ጥሊሁን ገሠሠ ንበዒሌቲ ቤቱ፡ ኣብ ፍሊሚንጎ ከም ዜተፋሇጣ ዲርጋ ብዘሕ ሰብ ዜፈሌጦ ኢዩ።ጸጋይ ከ ካብዚ ዯርፊ ንመሃሮን ንግምቶን 
ነገር ገሇ ይህለ እንድዩ መሸም፡ኣብ ፍሊሚንጎ ዜተሊሇያ ጓሌ ሔዋን ትህለ’ዶ፧ እንታይ ድባብ ኔሩ፧ እስከ ንድሕሪት ተመሉስና ንኽር ንግዙኡ 
ኽብሌ እፈቱ።እስከ እታ ዜተረፈት ናዕታ እሞ ነንብባ ወይ ነዲምጻ እንታይ ዜብሌ ሓሳባት ይወናጨፈና ይኸውን፧ ሣራ ኣበይ ሰፊራ ኣሊ፧ 

 

ኣበይ ኮን ከይዲ ኣበይ ኣቢሊ ኢሇ 
ክጭነቕ ብኣኺ… 

ካብ ረሳዕክዮ ኢድኪ ርኸቢ ፍቕረይ 

እዙኣ ፍርድኺ… 
ካብ ረሳዕክዮ ኢድኪ ርኸቢ ማ ማ  

እዙኣ ፍርድኺ...! 

ኮፍ ኢሇ እሓድር፡ ኣብ ዕዲጋ ሇይቲ፣ 

ፍቕርና ክንጾምቖ ብቐዲድ ሞኹባዕቲ። 

መጺኣ ከይርእየኪ ንከማኽረኪ፣ 

ስጉምተይ ሓጺሩ፡ጠፋኒ ዯሃይኪ፣ 

                                    ማማ ብዘሕ ወጺዕኽኒ። 

    ሕጅ ድማ ናብ ገሇ ተኽሮታትን ዕሊሊትን ከብሇኹም ኢየ።ከተማ ሽረ፡ሓንቲ ካብተን ጽቡቓት ከተማታት ኢትዮጵያ ኢያ።ናብ ሽረ ሽሕ ግዛ 
ተመሊሉስካ ፍጹም ይትምኖ ከተማ ኢያ።ናይ ቐዯም ዯርፍታት ንምድሊይ፣ኣብ ቋንቋን 
ባህሌን ዜነጥፉ ምሁራት ንምጥያቕ ኯነ ኣጋይሽ ስዯተኛታት ንምርካብ ንዒይ ኣዙያ 
ተመራጺትን ምሒር ተፈታዊት ከተማ ሽረ፡ሽሬሊ ኢያ።በዙን ወድዜን ብዘሕ ሳዕ 
ተመሊሉሰያ ኢየ። 

 

   ቕድሚ ሓዯ ዒመት፡ ናይ የሕያ ኪያር፣ኤሌያስ መስመር፣ገብረጻድቕ 
ገብረሚካኤሌ፣ሓጎስ ወረስን ወተን ሰብ ጭራዋጣ ካሴታት ተረኸብኹ ቢሇ ንሽረ ገጸይ 
እመሊሇስ ነበርኩ።ካብተን ኣብያተ ሙዙቃታት ሓንቲ እንዲ ኣቶ ሓጎስ ኢያ።ብርግጽ 
ብዘሕ ዯርፍታት ቐዯም ኣሇዎም ኢዩ።ግና ብካሴት ኢዩ እምበር ናብ ሲዱ ወይ ኤምፒ3 

መሌኽዕ ኣይተቐየረን ኢዩ። 
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   ኣቦይ ሓጎስ ብስራሕ ዉጡር ኢዮም።ግና ናይ ቐዯም ዯርፍታት ከም ዜዯሌይን ገሇ ተኽሮታቶም ከውጉዕኒ ቢሇ ነዊሕ ሰዒት ስርሖም 
ወዱኦም፡ ኣጋይሾም ስጋብ ፋንዉ እጽበዮም ኢየ።ናይ እኒ የሕያ ካሴት፡ከምሇዎም ኣብቲ መንዯቕ ተዯርዱሩ ል ካሴታት ርእየ ፈሉጠ 
ኣሇኩ።ግና መንእሰይ ምዃነይ ብምር’ኣይ ከምዙ በለኒ። ‚ኣንታ እዝም ናይ ቐዯም ዯቂ ኣሥመራን ዯቂ ከተማን፡ ዯርፊ ጸጋይ በራኺ ኣመና 
እዮም ዙፈትዉዎ፣እሞ ንሱ ዯሉካ ትመሊሇሰኒ ሊካ ኢዩ እኮ መሲለኒ።‛ በለኒ። 

 

   ኣነ ድማ፡ ‚ሓቕኩም ኢኩም፡ ዯርፍታት ጸጋይ ተፈታዊ ኢዩ።ኣነ ግና ዯርፍታቱ ኣሇኒ ኢዩ።ኣየኖት ዯርፍታት ጸጋይ ኢዩ ሇኩም፧ ናይ እኒ 
እገሇ ኣሇኩም’ዶ፧‛ ክብሌ ሕቶታት ኣውሓዜኽልም።ንሶም ድማ፡ 
‚ዜገርመካ፡ ሓንቲ ካሴት ጸጋይ፡ ኣባዙሕና ብ50 ቕርሺ ኢና ንሸጦ። 

    

   ንሱ ከማን ብኽንዯይ ሌማኖ ኢዩ።ልሚ ከማን እንሀሌካ፡ ኣብ ቤተይ ኮይነ ሓንቲ 
ካሴት ናብ ጋምቤሊ ል ወዱ ኣሥመራ ነበር፡ሓዯራ ዜኽፈሌ ክከፍሌ’የ ናይ 
ጸጋይ ካሴት ሇኣኩሇይ ኢለ ሰብ ሰዱደ ኣል።ንሕና ድማ 50 ቕርሺ 
ብምኽሌፋ ኢና ንህቦም። 

   ብዘሓት ኢዮም ካብ ጋምቤሊን ኣብ ዯቡብ ኽሌሌ ርሕቕ ኢልም ሇዉን፡ ዯቂ 
ኣሥመራንን ዯቂ ሽረን ዯርፊ ቐዯም ዜፈትዉ ናይ ጸጋይ ሓዯ ካብቲ ኣዙዩ ተመራጻይ ኢዩ።ምስቲ ናብ ጽገና ኣድሂብናለ ሇና፡እናተሇመና ኢና 
ዲርጋ ንሸይጥ ክብሇካ ይኽእሌ’የ፣ ዕዲጋ ወትሩ ንረኽበለ ኢዩ።ጸጋይ፡ ኣብ ዯርፊ ትግርኛ መቐይሮን ዕዲጋ ምጸኣሇይ’ዩ፡ጸጋይ ኪመውት 

ከል፡ከም ዜዜኽሮ ኣብ ኣሥመራ ኢየ ኔረ።‛ ክብለ ወግዖም ቐጸለሇይ።  

 

   ሓዯ ኣብ መቐሇ፡ወናኒ እንዲ ኢንተርነት ተላፎን ናብ ኣሥመራ ዯውሌ ዙነበረ ወኸፍ ድማ፡ ‚ ጸጋይ 
ኣብ 1982 ዒምሓ ካሴት ብውጸኣ፡ኣዙየ ተማሪኸ 5 ካሴት ካብ እንዲ ፍስሃ ‘ዲሞ’ ዒዱገ ኢዩ።እታ ሓንቲ 
ንዒይ፣እንታ ሓንቲ ኣብቲ ሻቡ ግዛ ዒርከይ ዙነበረት ልሚ በዒሌቲ ሓዲርይ ዜኒኣ፣ሰሇስተ ንፈትወተይን 
ቤተሰበይን ከም ዜሃብኹ እዜከረኒ ኢዩ። 

 

   ዯርፍታት ጸጋይ፡ኣብ ሓዲር ክበጽሕን ንፍቕሪ ዋጋ ኪከፍሌ ከምሇኒ ኣስተምሂሩኒ ኢዩ።ዯርፍታቱ 
እንክሰምዕ ፍለይ ትዜታ’ዩ ዜፈጥረሇይ፣ዋሊ ልሚ ዯርፍታቱ ኣብ ሬድዮ ወይ ኣብ ኮምፒተር 
እንክሰምዕ፡ፍለይ ጦብሊሕታን ተመስጦን’ዩ ዜፈጥረሇይ።‛ ክብሌ ቕድሚ ክሌተ ዒመት ኣውጊዐኒ ኔሩ’ዩ። 

 

  

   ኣቶ ፍስሃ፡ወናኒ ቤት ሙዙቃ ናሽናሌ ቕድሚ ገሇ ዒመታት ብዚዕባ ዯርፍታት ቐዯምን ዕዲግኦምን ኣድሂብና፡ ኣብ ኣዱስ ኣበባ ፒያሳ ይኹን 
ኣብ መቐሇ ተራኺብና ከነውግዕ ከሇና፡ ዯርፍታት ጸጋይ ሌዐሌ ዕዲጋ ይረኽብ ምንባሩ፣ካብ ሽረ፣ማይጨው፣ኩሓ፣ዒዱ ግራት፣ዒድዋን ኣክሱምን 
ናብ መቐሇ እናመጹ ብዘሕ ዒማዊሌ ዯጋጊሞም ይመጹ ምንባሮም ጸዊዩኒ ኔሩ’ዩ። ‚ጸጋይ፣ኪሮስን ተኽሇን ብምሟቶም፡ኣብ ሙዙቃ ትግርኛ 
ዒቢይ ኪሳረ በጺሕዎ’ዩ በሃሉ’የ።ጥበብ ሓፍ ኪብሌ ኔሩ’ዩ።ኣነ ብዕዲጋ ጥራይ እኳ ተመንኽዎ፡ቤተይ ብቕዲሕ ዯርፍታት ጸጋይን ኪሮስን 
ዒቅለ ክጸቦ’የ ዜዜኽር።‛ ክብሇኒ እዜኽር’የ። 

 

   ኣብ ጥንታዊት ወ ታሪኻዊት ከተማ ዒድዋ፡ንጸጋይ በራኺ፣ ቤተሰቡን ምስ ጸጋይ ዜዚመደ ጉዲያትን ኣፍሌጦ ሇዎም ኣሇዉ ብዜሰማዕኹ 
ናብታ ኣብ ኣኬባ ተጸሚዶም ብሇዉ ጎቦታት ዜተከበበት፡ፈሊጥ ታሪኽ መሓሪ 
ምሥግና፡ ‚ዒድዋ፡ዒድዋ ኪትከድዋ ዱኩም ክትመጽዋ‛ ኢልም ስም ዒድዋ ወትሩ 
ሌዕሌዋ ከተማ፡ ክመሊሌስ ግድን ኮይኑኒ ኢዩ። 

   ብሓቂ ድማ፡እንዲ ወ/ሮ ሙለ ገብረኺዲን ጎረቤት እንዲ ጸጋይን ወዯን ዒርኺ ጸጋይን 
ዙነበረን፣መምህር ፍረወይኒ ጓሌ ማይተመናይ ምስ በዒሌ ቤታ መምህር ታዯሰ ከበዯ 
ወዱ ሰኒታ፡ መማህርቲ መምህር ሌያ ኣብርሃ ነበር፣ኣብ ቤት ትምህርቲ ባርካ ‘ኮምቦኒ’ን 
ቀሃዜ ዜመሃሩን ዜምህርሩን ዙነበሩ፣ኣብ ግዛ ኅይሇስሊሴን ዯርግን ኣብ ከተማ ኣሥመራን 
ካሌኦት ከተማታትን ዙነበሩ ኣስተማቀርቲ ጥበብ ኯነ ወነንቲ እንዲ ስዋታትን ባራትን 
ዙነብራ ረኺበ ጽቡቕ ምትሕብባርን ሓሳባትን ማእሪረ ኢየ። 

   መምህር ፍስሃ ዛናዊ ተኮነ፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ባርካ ይምህር ብምንባሩ እፈሌጥ 
ብምንባረይ።ገሇ ሓበሬታ ተሃበኒ ቢሇ ክረኽቦ ኪኢሇ ኢየ።ዋሊዃ ንሓብቲ ጸጋይ ብርሃና 
መምህራ ምንባሩ ብምሌኽታት ከኽሮ ተፈተንኹ፡ማሇት እታ ክፍሉ ብርሃና ዙነበረታ 
ትፍሇጠሊ ነገር ነይርዋ ኢዩ።ምስቲ ተጸሉእዎን ዯቂስዎን ምንባሩ ግዱ ኽዜኽር ጸጊምዎ 
ኢዩ።ግና ንመም ሳሌሕ፣መም ገዚኢ፣መም ነዋይ፣መም ኣድማሱን መም ኢዮብን ኯነ ካሌእ ንዒይ ዜጠቕመኒ ነጥብታት ናብ ድሕሪ መሉሱ 
ሓበሬታ ኣስኒቑኒ ኢዩ። 
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     ኽቡራትን ኽቡራንን፡ንልሚ ኣብዚ ሳሌሳይ ኽፋሌ እዙኣ፡ኽፍሇየኩም ከሇኩ፡ እዙ ዜስዕብ ኣብ ገጽ ፌይዜቡክ ጉጅሇ ዯቂ እምባጋሌያኖ 
ዜረከብኽዎ ብምኽፋሌ ኢዩ። 

   ‚ተስፎም (ተስፎማይ) ይፈሌጦ ወዱ አምባጋሌያኖ መቸም የሇን። ተስፎማይ ንፉዕን ወናምን ያማይን ዯራፋይን ገጣምን ካቡኡ ሓሉፉውን 

ማታትን ግጥምታትን ንጸጋይ በራኺ ይህቦ ከምዜነበረስ ትፈሌጡ ዶ? ማይ እንዲሃረመን ኣፎም መዒር እዩን፡ ዜብሊ ዛማታት ናይ ተስፎማይ 
ዛማን ግጥምን ከምዜነበራሞ ጸጋይ በራኺ ኣመሓይሹ ከምዜዯረፈን ዉሑዲት ሰባት እዮም ዜፈሌጡ ። ተስፎማይ ምስ ሳባ ባንድ ከምዯራፋይ 
ይጻወት ምንባሩ’ዉን ኣይትርስዕዎን ትኾኑ። ተስፎማይ ናይ ምድራፍን ቀሌጢፉ ግጥምን ዛማን ኣወሃሂደ ክዯርፍ ዜኽእሌ ፉለይ ተውህቦ ሇዎ 
ወዱ አምባጋሌያኖ እዩ።…‛ 

   እዙ ተቖንጪቡ ተወሲደ ል፡ሓጽር ጽሑፍ ርእይቶ ወይ ሓሳብ ጸሓፊኡ ኢዩ።ግና ከም ሓሳብ ክንመያየጠለን ኢሂን ምሂን ክንበሃሀሇለ 
ኣይጽሊእን ኢዩ።ግን ዜእምን ጭብጥን መርትዕን ኪርከብ ምስ ዜኽእሌ ጥራይ ኢዩ ከም ታሪኽ ጸጋይ ንወስዶ እምበር ብቐሉለ ትጎስሞ ኮይኑ 
ኣይትረክቦን ኢካ።ምኽኒያቱ፡እታ ‚ኣፎም መዒር’ዩ‛ እኮ ናይ በዒሌ ቤተይን ጸጋይን ሓባራዊ ስራሕ’ዩ ቢሊ ወ/ሮ ገነት ኣብ ቤት ፍርዱ ከሲሳ ኔራ 
ኢያ።ንሱ’ውን ሓቂ ተኮይኑ ኢዩ።ኣብ ዜሓሇፈ ተናኺፈዮ ብምንባረይ ኣብዙ ዯጊመ ንልሚ ዜብል የብሇይን ኢዩ። 

 

   ግና ተስፎማይ መዒስ ኢዩ ሂብዎ፧ እኒ መን መን ኔሮም ምስኽራት፧ ተስፎማይ ከ ከም’ኡ ኢለ 
ይዚረብ’ዶ ኔሩ፧ከም ሌሙድ ምሽማው ታሪኽ ተይኮይኑ፡ ናቱ ተኮይኑ ናቱ ኢዩ ጸገም የብለን፣ግና ኣብ 
ታሪኽ ፍለጣት ሰባት ብፍሊይ ድማ ኣብ ጠቢባን ከምዙ ዒይነት ዜሕሊገቱ ወረታትን ኪስታትን ዙውቱር 
ካብ ዙኸውን ግዛ ኣይቐሇልን ኢዩ።እሞ ዯኣ ኽቡር ሓውና ገሇ መርትዖታት ተተቕርበሌና ክንዯየናይ ባህ 
ምስ በሇና ኔሩ ኽብሇካ እፈቱ። 

   ብዘሓት ጋዛጠኛታትን ጸሓፍትን ኩለ ዯርፍታት ጸጋይ ናይ ጸጋይ ፍርያት ምዃኑ እዮም ዙዚረቡ።እዙ 
ግና ፍጹም ኢዩ ወይ ድማ ካብ ሰብ ጨሪሱ ኣይወሰዯን ኢሌካ፡ ኣብ ኣዯባባይ ወጺካ ትንየተለን 
ተዚረበለን ኮይኑ ኣይትረኽቦን ኢካ።እቲ ምንታይ ጥበብ ናይ ብዘሓት ኢድ ከም ዙዒርፎን ኢድ ብዘሓት 
ክሓሌፎን፡ ከል ከም ዙምቕርን ዜዒሙቕን ፍለጥ ብምዃኑ ኢዩ። 

   ኣብ ገሇ ድማ ድሕሪ ሞቶም፡ብይኸውን ወይ ድማ ስም ንምርካብ ተባሂለ ዙውረይ ኮይኑ ትረኽቦ 
ኢካ።ብድሕሬካ ዙውረይ ድማ ከምቲ ብድሕሬካ ኮይኑ ዜግበር ዕዮ ዲርጋ ይኸውን ኢዩ። 

 

   ንጸጋይ፡ናብ ኣዱስ ኣበባ ኪኸይድ ዜገበሮ ተኽሇ ተስፋዜጊ ምዃኑ ዒበይቲ ኣንስቲ ፈሇጢ ቤተሰቡ 
ይዚረባ ኢየን።ሓዯ ሙዙቀኛ ምስ ጸጋይ ይናሓናሕ ምንባሩ ዙንገረለ ግና ነዙ ሓሳብ እዙ ፡ ‚እንታይ 
ምስ ኮነ’ዩ ተኽሇ ዜጽውዖ…፧‛ ዜብሌ ምሊሽ ሂቡና ኢዩ።ጸጋይ ዜናሓንሕዎን ዜቐንእለን ሰባት 
ምንባሮም ኣይትስሕቶን ኢካ።ተኽሇ፡ ኣብ ሌዕሉ ጸጋይ ሌዐሌ እምንቶን ፍቕርን ከም ዙነበሮ 
ብቐሉለ ትረኽቦ ምስኽርነት ኢዩ።ብዚዕባ ሮሃ ባንድን ተኽሇን ምስ ጉዲይ ጸጋይን ካሌእ ግዛ ስፍህ 
ብዜበሇ መገዱ ክንድህሲሶ ኽፍትን’የ። 

 

   ንልሚ ግና ኣብ መራኸቢ ብዘሓት፡ ናይ ክሌተ ኣድነቕቲ ጸጋይን ዯርፍታቱን ፡ኣብ ቐዲማይን 
ካሌኣይን ኽፋሌን ዜተጻሕፈ ዜሃብዎ ርእይቶኦም ከካፍሇኹም ኢየ።ንስኹም ድማ ርእይቶን ሓሳባትን 
ክትህብለ ተስፋ ይገብር።ርእይቶ ርእይቶ’ዩ ስሇዙ ክኽበር ኣሇዎ ዱዩ ዜበሇ ኣማኑኤሌ ሳህሇ፧ 
 
 ርእይቶ ቢንያም ተኽሇኣብ፡  
 

  ‚ፀጋይ በራኺ 1988 መስፍን ሓዉ አብ ናይሽወዯን ኤምባሲ ይሰርሕ ስሇ ዜነበረ ንሽወዯን ክኸይድ ቪዚ ሓቲቱ ተዋሂብዎ።  
   እንተኾነ ግን ዯርጊ ዯርፍታቱ አጊደ ከይአኽል፡ አብ ንያሊ ሆቴሌ ምስ ሳባ ባንድ ኮይኑ ዜዯርፎ ዜነበረን ቀዲሞት ካሴታቱን 3000ብር ቀረጽ 

ክኸፍሌ ብድሕሪኡ ኤግዙት (መጺኢ ቪዚ )ክወሀቦ ምስ ተሓበሮ 3000ብር፡ አብ’ቲ ግዛ’ቲ አዙዩ ብዘሕ ገንብ ስሇ ዜነበረ ንክኸፍል እታ 
ተአጊዲ ዜነበረት ናይ መወዲእታ ካሴቱ (እዯይ ወሊዱተይ )ክሸይጥ እሞ ክኽፍሌ ስሇ ይተፈቕዯለ ብሕርቃን አዙዩ ዜተበሳጨወሊ መዒሌቲ 
እዜክር ።ባዕለ ፀጋይ የዕሉለኒ። 

   ፀጋይ ቪዚ ተዋሂቡ እንክል ምትራፉ ስሇ ዜይተዋሕጠለ አነ እኸይድ አሇኹ ኢሇ ክፋነዎ፡ ከቢድ እዋን ኔሩ።እታ ሽዐ ዜበሊ እንቓዕ ኩሌና 
ሓዯ አይኮና ትብሌ ቃሌ ሕጂ ኮይኑ ይስመዒኒ።ብዘሕ አይጸንሐን ዛና ዕረፍቱ ሰሚዕና።ዜተአገዯት ካሴቱ ድማ ብድሕሪ ዕረፍቱ ወጺአ። 

 

ርእይቶ ዮሴፍ ጎይቶም ገብራት ድማ፡ 

   ‚ጸጋይ በራኺ አብ ግዛ 80ታት ናይ ከፈተኛ 6 ኪነት ኹይኑ፡ አብ እንዲ ሰሊሴ አዲራሸ ክመጹ ክሇዉ ብሃንቀዉታ ንጸበዩም ኔርና። ጸጋይን 
መርሃወን አዜዩም ንፋዒት ኔሮም፡ ብሕሌፈ ሓንቲ ዯርፊ ኔራ ናይ መርሃዊ ሰጋብ ልሜ ትዜከረኒ፡ “ብጾተይ ብጾተይ፡ ብጾተይ ሰዉአት‛ ትብሌ 
ጸጋይ እቲ ናይ ትግሮኛ ዯርፈ ዲርጋ አብ ዜጠፈአለ ዜነበረ ግዛ፡ አብ 80 ሂወት ሪእለ እዩ። ምሰቲ ናይ ሳንሱር ሸግር ዜነበሮ እዋን ዯሕሪ ጸጋይ 
በራኺ ስዑቡም ከም ዩዉሃንሰ እሰቲፋኖሰ፣ ከም በዒሌ ታረቀ ተሰፋሂወት ክቐሊቀለ ካሴት አብ ምሕታም በጺሑም ኢይም። ሰሇዙ፡ ጸጋይ 
በራኺ ዋሊ ጠባዩ ጡዐሙን ምቑለሌን እዩ ተማሃራይ ናይ እንዲ ሰሊሴ ኹል አዜየ እየ ዜዜኽሮ። ኹሌሻዕ ፈሽክ ምሰ በሇ መንግሰተ ሰማይ 
የዋርሶ!!‛ 
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