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ዴጊታት፡ኣቦ ዛማ ሃገር፡ኣተወብርሃን ሰጊዴ 
========================== 

    ኣብራሃም ብርሃነ                                                                                                   ዕሇት፡3-10-2017 ዒምፈ 
  -----------------------------------------------------------////////////////////----------------------------------------------------------- 
 
   ብምኽኒያት ሓዴሽ ዒመት 2010 ዒ.ም.ሓ፡ኣብ ከተማ ሰንዒፈ ተዲሉዩ ኣብ ዙነበረ፡ፍለይ መዯብ ብመስኯት ተሇቪዥን ክኸታተሌ ኪኢሇ 
ኢየ።ኣብቲ መዯብ ተኮረ ርእይቶ ወይ ሓሳብ ክህብ ኣይኮንኩን ኣንቒዯ ሇኩ፣ግና ኣብቲ መዴረኽ ካብ ዜተዯርፉ ዯርፍታት ኣዴሂበ ንዒዒ 
ተሌኺሇ ዜተቐጀሇኒ ተኽሮን ትዜታን ኯነ ዯጊታት ኣተወብርሃን ነምባቢ ንምቕራብ ዜሓሇነ ኢዩ። 
 
   ንሱ ዴማ፡ መርሃዊ ወዱ ሃሇቓ፡ ኣብ መዴረኽ ብዜመጸ፡ ከምዙ ክብሌ ነታ ‚ፎርሳ‛ ትብሌ ዯርፉ መእተዊ ገቢሩሊ ምንባሩ ትዜኽርዎ ትኾኑ 
ኢኹም። 

‚ዒዱ ጀጋኑ ምዃኑ ዒዯይ፣ 
ኣይነገርኑን ወይ ኣቦይ ወይ ኣዯይ፣ 

ዜነገረኒ መን ምዃነይ። 
ኣቶብርሃን ሰጊዴ ነጊሩኒ፣ 

ብኽራሩ ኣስሚዐኒ። 
 

ኣቶብርሃን ኣበይ ኣል፧ 
ዒሇም ርግምቲ ይትሕል! 

ሓወሌቲ ሰሪሑ ኣል። 
 

ትዜታ ትግረ ኣጋዊሕዎ፣ 
ፈሊስፋ ግጥሚ ኣዋዱዴዎ፣ 
ይትፈሌጥዎ ተሊሇይዎ፣ 

ወዱ ኣሚር በሌዎ።‛ 
 

   ኽብሌ ንኽብሪ ኣተወብርሃን ሰጊዴ ኯነ ንጠቢብ ወዱ ኣሚር ኣሌዑለ ብጥዐም ዴምጹን ዛሙን ገቢሩ ከም ዙዯረፈ መስኯት ተሇቪዥን 
ዜተኸታተሇ በሇ ሰሚዕዎ ክኸውን ተስፋ እገብር።ኣብዚ ናዕታ ኣተወብርሃን ሰጊዴ ኣተኹሮይ ክገብር ኢየ። 
 

‚ዒዱ ጀጋኑ ምዃኑ ዒዯይ፣ 
ኣይነገርኑን ወይ ኣቦይ ወይ ኣዯይ፣ 

ዜነገረኒ መን ምዃነይ፣ 
ኣቶብርሃን ሰጊዴ ነጊሩኒ፣ 

ብኽራሩ ኣስሚዐኒ። 
 

ኣቶብርሃን ኣበይ ኣል፧ 
ዒሇም ርግምቲ ይትሕል! 

                                                              ሓወሌቲ ሰሪሑ ኣል።‛ 
 
  ብርግጽ ኣቦ ዛማ ሃገር ስም ተጎናጺፎም ሇዉ፡ኣቶ ኣተወብርሃን ሰጊዴ ሓወሌቲ ኣብ ሌቢ ብዘሓት ሰሪሖም ምህሊዎም ኣየጠራጥርን 
ኢዩ።ወናምን ሓቦኛን ካብ ዜበሃለ ጠቢባን ሓዯ ኣተወብርሃን ሰጊዴ ምንባሮም ማህዯር እቲ ዯጊ ታሪኾምን ምስኽርነት ብዘሓት ረጋግጾ 
ሓቂ ኢዩ። 

 
   ወዱ ሃሇቃ፡ቕዴሚ ሕጂ፡ 5 ዒመት ይገብር፡ እታ ‚ኣስሊማይ ክርስትያናይ‛ ትብሌ ዯርፊ ኣተወብርሃን 
ግርም ገቢሩ ዯሪፍዋ ምንባሩ ተኽሮ ትማሉ ኢዩ።እንተኮነ፡ ታሪኽ ብፍሊጥ ይኹን ብይፍሊጥ ዯጋጊሙ 
ክበሊሾን ክዕሇስን ምርኣይ ሌሙዴ ኮይኑለ ኣብ ሇወለ እዋን፡ነየናይ ርእይቶካ ትህበለ፧ ነየናይ ሓሳብካ 
ተፍስሰለ፧ ነየናይ ነቐፌታካ ተዕርፈለ፧ ዲርጋ ይሕርብተካ ኢዩ።እቲ ምንታይ፡ኣብ ዒውዱ ታሪኽ ቑጽሪ 
ዜዕሇሱ፣ዜባኸሱ፣ዜዴወኑ፣ ኯታ ዜጥምዘን ዜቓነዩን እምብዚ በዙሖም ምዃኖም ኢዩ። 
 
   ኣብ 1987 ዒ.ም.ፈ፡ቐዲም መዒሌቲ ትምህርቲ ዜጅምረለ ወቕቲ ብምንባሩ፡ምስ ወሊዱየይ ዴሕሪ ዕዲጋ 
ምግባር፡ናብ ማይ ኣባሻዉሌ ከባቢ ዜነብራ እንዲ መስተካከሉ ጸጉሪ ርእሲ ኣምራሕና።ኣጋጣሚ ኣጋ-
ምሸት ብምንባሩ፡እቶም ዜቕምቐሙ ዒበይቲ ብምንባሮም ገሉኦም ተራ ሒዝም፡ኮፍ ኢልም ይጽበዩ 
ኣሇዉ።ገሉኦም ዴማ ናብ ቐረባ ሇዋ እንዲ ስዋታትን ወይ እንዲ ሜስ ከይድም ስጋብ ተራኦም ዜበጽሕ፡ 
ስዋ ወይ ሜስ ክጭንጉዐ ከይድም ኣሇዉ። 

 
   ኣቦይ ወግዕን ስዋን ምሒር ይፈቱ ብምንባሩ ማንታ-ማንታ ክኸውን ትዜ እብሇኒ ኢዩ።እዙ ከኣ፡ኣብቲ እንዲ ቐምቓማይ ኮይኑ’ድ ተርኡ 
ክጽበይ ወይ ኸኣ ናብ እንዲ ብዘ ገብሪሄት ከይደ ስዋ እናሰተየ ክጽበይ ረምቦዚ ኮይኑ ኣል።ኣብ ሞንጎ ግን፡ ንዒይ ‚ንጸበይ’ድ ወይ ከኣ 
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በጺሕና ንመሌስ፧‛ በሇኒ።ኣነ ግና ዜብል ጠፊኡኒ ቆሌዒ ኮይነ ነቦይ ሓሳብ ክህቦ ከቢደኒ’ዩ።ግና ኢለ-ኢለ ሓንቲ ወግዑ ክትውጋዕ ትጅምር 
ኣሊ፡ ኣብቲ ኣረጊት ገዚን ኣረግቶት ዜበዜሕዎን እንዲ ቐምቓማይ።እታ ወግዑ ብሕጽር ዜብሇ ተኺረያ ጽቡቕ ገቢረ ከምዙ’ያ ትብሌ ኔራ። 
 
   ‚…ኣንቱም ኣሕዋት እምነትን ሓቅነትን ንወዱ ሰብ ጽቡቕ’ዩ።ሰብ ከኣ ሓሊፋይ ኢዩ።ኣብ ሕይወቱ ጽቡቕ ኪገብር፣ ሓቂ ከውትር ኣሇዎ።ዕዲ 
ተከፋሉ ኢዩ።ይኽፈሌ ዕዲ የሌቦን።ተሸጊርካ ከሇካ ዋሌታን ማእገርን ንዜኾነካ ሰብ፡ዕዲካ ኣመስጊንካ ክትመሌስ ዜነበረን ልን ባህሉ 
ወሇዴና ኢዩ።ይብሇኩምሲ፡ኣብ ሓዯ ዒዱ ኢዩ።ሓዯ ወዱ ዒዱ ናብ ዕዲጋ ክሽመት ቢለ ይወርዴ እሞ ገንብ ይሓጽሮ።ዯሓር፡ ኣብ ሊዕሊይ 
ዜዒድም ዜነብሩ ሰብኣይ ረኺቡ ይሌቐሓሌኹም።እቶም ሰብኣይ ዴማ 10 ቕርሺ ኣሇቕሕዎ። 
 
  ብዴሕሪ’ዙ፡ወዮ ወዱ ኣብ ዜባኑ ዜነበረ ዕዴኡ ከይኸፍሌ ብልሚ ጽባሕ ግዛ ይኸድ።ኣብ ዕዲጋ ኪኸይዴ ከል፡እቶም ሇቕሕዎ ከይርእዮ 
እናተሓብኣ ዴሌዮ ነገር ይሽምት፡ሰሊሕ ኢለ ንዒኣደ ይኸይዴ።ከምዙ እናሇ ግዛ ይኸይዴ ኣል።እንታይ ኮይኖም ይወርደ ሇዉ፧ ወይ ዴማ 
ይረሌኽቦም፧ ዜብሌ ሕቶ በቲ ዜገብሮ ሕብእሕቢተይ የታሌልም ኣሇኩ ኢለ ይሓስበሌኹም ኢዩ ል።ከምዙ እናበሇ 15 ዒመት ይገብር እዙ 
ወዱ ዕዴኡ ከይኸፈ ግዛ ከይደ እብሇኹም። 
 
   ሓዯ ምዕሌቲ ብዜመረሮ፡ ኣብ ዕዲጋ ወሪደ፡ዴሕሪ ዕዲጋ ምግባሩ ናብ እንዲ ስዋ ይኸዯሌኹም።ኣብቲ እንዲ ስዋ፡ካብቲ ሊዕሊይ ዒዱ 
ዜወረደ ዜርኸብዎም ገዚ ብሰተይቲ ስዋ ጥርንቕ ኢሊ ኣሊ።ኣብ ማእኸሌ እቲ መጋሪያ ወግዑ፡እቲ ተሇቃሓይ ብወግዑ ወግዑ ገቢሩ ዯሃይ 
እቶም ሰብኣይ ክሓትት ኣንቐዯ።ብዴሕሪ’ዙ፡ ‚እቱም ኣሕዋት ክሓተኩም እንድ፧‛ ክብሌ ነቶም ሰተይቲ ስዋ ይሓተሌኹም። 
 
   እቶም ዯቂ ሊዕሊይ ዒዱ ዴማ፡ ‚ንፈሌጦ ይግብረና እምበር ሕተት!‛ እብሌዎ።ንሱ ዴማ ጎረርኡ ስሒለ፡ ‚እእእ…ሓዯ ሰብኣይ ኔይሮም 
ከምዜን ከምትን ዜመስለ፡ ወዱ ሊዕሊይ ዒዱ ኢዮም።ብዒዴና ገቢሮም ንዕዲጋ ዜወርደ ዙነበሩ ኢዮም።ሕጅሲ ካብ ይርእዮም ኽንዯይ ገቢረ 
እሞ ገሇ ዯሃዮም ተሇኩም ኢዩ፧‛ በልም። 
 
   እቶም ዯቂ ሊዕሊይ ዒዱ ዴማ፡ ‚ኦይይይይ ንምህረይ እገሇ ዱካ ትብሌ ሇካ፧ ኣይ ንሶም ዯኣ ልሚ ቕነ ዜኽሪ ሞቶም እንዴዩ 
ቕኒዩ።ኣይሰማዕካን ዱካ፧ ቤተሰብካ ዴዮም ዯኣ ኮይኖም ነብስካ ነጊርካ ትሓተልም ሇካ፧‛ ክብለ ንሕቶኡ ብሕቶ መሇሽለ። 
 
   ንሱ ዴማ፡ ብሓንን ጓህን ጣዕ ቢለ፡ ‚ዒመት ገቢሮም ማሇት ዱዩ ካብ ዜሞቱ፧ ይፈሌጥኹ ዯኣ ምሟቶም፧ እዋይ ኣነ ዕዱ!‛ ክብሌ 
ብዜተዚረበ።ኣይፋለን፡ኣይፋለን ዒሚ ኣይኮኑን ኢዮም ሞይቶም እኾ ዜሓወይ‛ በሌዎ። ‚መዒስ ዯኣ እዮም ሞይቶም፧‛ በሇ። ‚ቤተሰብ ዱካ 
ኮይንካ ክንዴዙ ትሓተልም ሇካ ዯኣ፧ ኣይ ንሶም ዯኣ እንሀሌካ ራእሲ ካብ ዜሞቱ 15 ዒመት እንዴዮም ገቢሮም ሇዉ። 
 
    ኣይነበርካን ዱካ  ኣብ ዒዱ፧ ናብ ሊዕሊይ ዒዱ ኣይትዴይብን ዱካ ኔርካ፧ ናይ ዯሓን ዱካ ከ፧‛ ኽብለ ብሕቶ ብዋጠርዎ።ወዮ ተሇቃሓይ፡ 
‚ኣይይይይ ኣይኮንኩን፡ዒዱ ኡነት ክጸውየኩም፡ካብዝም ሰብኣይ ቕዴሚ 15 ዒመት ዜተሇቓሕኽዎ ገንብ ኣሇኒ።እንታይ ኮይነየ ርእዮም ወይ 
ይረኽቦም ኢሇ ብምሕሳብ ኢየ፣ክሓተኹም ዜተገዯዴኹ።‛ ብምባሌ ናይ ጣዕሳን ዴጓዒን ረባ ሰው ኣበሇልም…፣ ወይ ቕንዕና ይምህሊው! 
ወይ ዕዲካ ፈሉጥካ ይምኽፋሌ! እንሀሌካ ራእሲ 10 ቕርሺ ትግህ ኢለ ከይኸፍሌ፡15 ዒመት ብሕሌንኡ ዯጊ ቐቢሩ ክነብር ብይምኽኣለ 
ብሕሌንኡ እሱር ኮይኑ ይነብር ኔሩ ዜገርም ኢዩ።‛፡ ኢልም ወግዖም ብናተይ ኣተራርካ ብሌኽዕ ተኺረዮ ነዙ ይምስሌ። 
 
   ነዙ መሌእኽቲ ወግዑ ርዑሞም ዴማ እቶም ሪጋ ሒዝም ዙነበሩ ዴማ፡ ‚ሓቒ ምዜውታር ዙመስሌዎ የሇን።መንግስተ ሰማይ የዋርሶ! ኣቶ 
ኣቶብርሃን ሰጊዴ፡ ኣብ ዯርፎም፡‘ሓቂ ኣበይ ኣሇኺ ክዯሌየኺ’፧‛ ዜበሌዎ፡እንሀሌካ እታ ሓቂ ኢሊ-ኢሊ ከተሳቕዮ ዴሕሪ ምጽናሕ፡ ኣብ ማእከሌ 
ሕዜቢ ቶግ ኣቢለ ተዚሪብዎ እኮ፡ገንብ ሰብ ዕዲ ኢዩ።ሓቂ ይውዒሌ፡ይሕዯር የርዜነካ ኢዩ።ሓቂ ምዜውታር ማዕረ ክንዯይ ከም ኽብረካ 
ምዃኑ ከውግዐ እናሻዕ ‘ክዜኽሮ ከሇኩ’ ፡ ከምቲ ዴምጻዊት ብርኽት ዯሞዜ ዜበሇቶ’ዩ ዜኾነኒ እብሇኹም። 
 
   እቲ ከምዜን ከምትን እናበለ ኣብቲ እንዲ ቀምቓማይ ውግዕዎ ዙነበሩ ኯነ ኣብቲ እንዲ ስዋታት ዜዚረብዎ መሃሪ ወግዕታት፡ ኣብ 
ሕይወተይ ዕዲ ሰብን ዕዲ ታሪኽን ማዕረ ኽንዯይ ዕዲ-ሕሌና ኮይኑኒ ኢዩ። ነዙ ዜጸሓፍኽዎ ሓጺር ጽማቕ ሓሳብ ናይቲ ሽዐ ዜሰማዕኽዎ ዋሊ 
ኣብ መባእታ ካብ ዜመሃር 2 ዒመት ጥራይ ኣቁጺሩ ዙነበረ ተመኽሮ ተኯነ ኣብ ሕይወተይ ቐመም ኮይኑኒ ኢዩ።፡በዙ ዴማ፡ኣብ ጉዕዝይ 
ብዘሕ ሓጋዙ ተራ ገቢሩሇይ ኢዩ። 

   ነዙ ወግዑ ምጻእኽዎ፡ወዱ ሃሇቃ ብዜዯረፎ ተበጊሰን ኢየ።ንወዱ ሃሇቃ ኣቡኡ ኣቶ 
ተወሌዯመዴሕን፡ ኣብቲ እንዲ ቀምቓማይ ከባቢ ይሰርሑ ምንባሮም ምስ ጎበዜኹ ዯቂ 
ሻዉሇይ ኣውጊዖሙኒ ኔሮም ኢዮም። 
 
   በዙ ዴማ፡ኣብቲ እንዲ ቀምቓማይን ኣብቲ ኣፍዯገ ኮይኖም ነቲ ዕሊሌ ተኣጒድም ይሰምዕዎ 
ካብ ዙነበሩ፡ ሓዯ ዯኾን ይነብሩ ቢሇ ኽሓስብ ተቐሲበ’የ።ኣተወብርሃን ንባዕልም ኣብቲ 
ከባቢ ጸጉሮም ይቕምቀሙ ምንባሮምን ኣብቲ ከባቢ ብዘሓት መቕርቦምን ኣዴነቕቶምን 
ዜርከብለ ብምዃኖም ኣቀዱሙ ታሪኽ ኣይሰምዏን’ድ ይኸውን፧  
 
ታሪኽ፡ ኣብ ቤት ትምህርት ይኹን ኣብ መዯበር ታዕሉም ኣይተምሃሮን ዱዩ፧ ዯርፊ ዯርማስ 
ተራ ከምሇዎ ኣየካትዕን ኢዩ።ብዯርፊ ብዘሕ ሰብ ብዘሕ ነገር ከም ዙመሃር ኣይስሕቶን 

ኢየ።ብዜኮነ፡ወዱ ሃሇቓ፡ዒደ ዒዱ ጀጋኑ ምዃኑ፡ ኣቡኡ ኮነ ኣዱኡ ከምይነገርዎ ሓቢሩና ኣል። 
 
   እቲ ዒደ ዒዱ ጀጋኑ ምኳና ኣተወብርሃን ሰጊዴ ከም ዙነገርዎ፣ብኽራሮም ገቢሮም ከም ስምዕዎ፡ ካብቲ ግጥሚ ንግንዜቦ ጉዲይ ኢዩ።እስከ 
ነታ ግጥሚ ነስተማቕራ።እቲ ዛማን ዴምጽን ምሒር ዜማርኽ’ዩ። 
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‚ዒዱ ጀጋኑ ምዃኑ ዒዯይ፣ 

ኣይነገርኑን ወይ ኣቦይ ወይ ኣዯይ፣ 
ዜነገረኒ መን ምዃነይ፣ 

ኣቶብርሃን ሰጊዴ ነጊሩኒ፣ 
ብኽራሩ ኣስሚዐኒ። 

 
ኣቶብርሃን ኣበይ ኣል፧ 

ዒሇም ርግምቲ ይትሕል! 
ሓወሌቲ ሰሪሑ ኣል። 

 
   ‚እምነት ንእምባታት ከግዕዝም ይኽእሌ’ዩ፣እንተኮነ ፍሌጠት ጥራይ’ዩ 
ናብቲ ቕኑዕ ቦታ ከግዕዝም ዜኽእሌ።‛ ክብሌ ኣብ ሓዯ መዯረ ድ/ር ጆሴፍ 
ጉብሌስ ተዚሪቡ ኔሩ’ዩ።ኣብዙ ዜሓሇፈ 70 ዜኸውን ዒመታት፡ንኣስተምህሮን 
መዯረን ጆሴፍ ጉብሌስ ብዘሓት ርዑሞምን ብተግባር ሇይትን ቐትርን 
ይሰርሕለ ምህሊዎም ብቐሉለ ትዕቦ ጉዲይ ኢዩ። 
 
   ጉብሌስ ካብ ዜተዚረበን ኯነ ኣብ ተግባር ካብ ውዒሇን መዯረታት ይኹና 
ኣስተምህሮታት፡ በታ ግንንቲ መዯርኡ ጥራይ’ዩ ብዘሕ ግዛ ዜዜከር፡ንሳ 
ዴማ ‚ሓንሳብ ዜተርበ ሓሶት፡ሓሶት ኯይኑ ይተርፍ፣ሽሕ ግዛ ዜተዯጋገመ 
ሓሶት ግና ሓቂ’ዩ ዜኸውን።‛ ትብሌ ኢያ። 

 
   ነዙ ክጽሕፍ ዜቐሰበኒ ነገር ተሃሌዩ፡ኣብዙ 26 ዒመታት ብዚዕባ ኣርካን ከያኒ ኣተወብርሃን ሰጊዴ ዜጸሓፉን ዜቓሌሑን ተዯጋጊሞም 
ብምግዉሖም ከም ሓቂ ክረዒሙን ንብዘሓት ገርህታት ከጋግዩን ምዕዚብ ሌሙዴ ኯይኑ ምህሊው ትዕቦ ነገር ኢዩ።ኣተወብርሃን 
ሰጊዴ፡ቕዴሚ ዕረፍቶም ገሇ ኣዋርሕ፡ኣብ ክረምቲ 1975 ዒ.ም.ሓ፡ ኣብ ሬዴዮ ኣሥመራ ቓሇ-መጠይቕ ኣካይድም ምንባሮም ሰብ ዕዴመ ጸጋን 
ገሇ ገዲይም ከየንቲ ኯነ ኣብቲ ትካሌ ከም ጋዛጠኛታትን ቴክንሻናት ኮይኖም ዜሰርሑ ዜነበሩ ዜዜኽርዎ ኢዮም።  
 
   እንተኮነ፡መራሕቲ ሻዕብያ እግሮም እትው ከይበሇ፡ንታሪኽን ጥበብን ናብቲ ባህታ ሌቦምን ሸቶ ክሃርመልም ዜዯሌይዎን ወቐስታት ክቓንዩ 
ግዛ ኣይወሰዯልን ኢዩ።ኣብ ግዛ ገዴሉ ቕኑዒትን ተሓሇቕቲ ሕዜቢ ዜመስለ፡መዜሙር ፍትሕን ዯሞክራስን ዜዜምሩ፣ኩልም ስሌጣን ምስ 
ሓዘ ባህሪኦምን ተግባሮምን ንእሇቱ ከም ዜቕየር ታሪኽ ኣርእዩና ኢዩ። 
 
   ሰበስሌጣን ህግሓኤ/ሻዕብያ ዴማ ኣመሌ ምስ መግነዜ ኮይኖም ሕለፍ ሓሉፎም ታሪኽን መንነትን ነዱፎም፣ሃንዱሶምን ኣፍሪሶምን 
ኢዮም።ከም መምሃራን ኮይኖም ንሕዜብን ተመሓውትን ኣሳሰይትን ዕሊም’ኦ ዜኯኑ ኩልም ግናይ ምህሮ ከም ምህሮ በሌዒም ኣምሂሮም 
ኢዮም።እቲ ዚዕባ ከ ዉቕያኖስ ሰፊሕ ኢዩ።ንልሚ ኣብ ጉዲይ ኣተወብርሃን ሰጊዴ ክንሕጸር ኢና። 
 
   ሓዯ መዒሌቲ ኣምባሳዯር ኃይሇ መንቆርዮስ ክዚረብ ዜሰማዕኽዎ እሞ ዴማ እናሻዕ ተሓሳስበን ዜመሰጠንን ትዕዜብታዊ ሓሳቡ ገሉጸ 
ክሓሌፍ ከሇኩ ማዕረ ክንዯይ፡ሓርነት ምሕሳብ፣ምዜራብን ምጽሓፍን ኯታ ፖሇቲካዊ ሓርነት ኣብ ይብለ ባይታ ኯነ ሌዕሌና ሕጊ ኣብ 
ይነገሰለ ሃዋሁ ሓቕን ፍትሕን ክሰፍን ኢዩ ኢሌካ ምሕሳብ ግርህነትን ዕሽነትን ኢዩ። ካብ ተዒፊንካ ምሟት ዜመጸ ይምጻእ ኢሌካ ንሪምካ 
ምርምራም ግን ዕረፍቲ ሕሌናን መንፈስን ከም ጓናጽፈካ ግዛ ሕርሕራይ ገቢሩ ኣስተምሂሩና ኢዩ።እምበኣር ናብ ጥማዕ ረባ ኣምባሳዯር 
ክመሌሰኩም፡ 
 
   ‚ብሓይሉ ብረት ስሌጣን ዜሓ፡ሓርነት ከውሕስ ኣይኽእሌ ኢዩ።ተመኽሮ ምሂሩና ኢዩ።ኣብ ኣፍሪቓ ዴማ ብብረት ናብ ኮረሻ ስሌጣን 
ዜመጸ፡ሓርነት ውሓሰ ኣይረኣናን፣ ዯሞክራሲ ከም ል ምስለ ኣሇዉ ኢዮም።ብባህሪኦም ግና ዜገዯዯ ኮይኑ ትረኽቦ ኢካ።ስሇዙ፡ሓርነት 
ይትረፍ ሲ ህሊዌካ ከውሕሱሌካ ኣይክእለን ኢዮም።እስከ ብሓይሉ ብረት መጺኡ ንፋስ ሓርነት ንፈሰት ኣየነይቲ ሃገር ኣሊ፧‛ ዜብሌ’ዩ። 
 

   ኽቡራት ኣንበብቲ፡ ኣተወብርሃን ሰጊዴ፡ልሚ ዒመት መበሌ 100 ዒመተ ትውሌድም ምዃኑ 
ካብ ቤትሰቦም ካብ ዜሰምዕ ዒመት ይኸውን ሓሉፉኒ ኣል።ልሚ ጽባሕ ክብሌ ኣዋርሕ ሓሉፉኒ 
እምበር ዜኽሪ ሌዯቶም ኣዴሂበ ክሓናጥጥ ካብ ዜሓስብ ዋሊዃ ኣይተዒወተለ ግዛ ኣይቐሇሇንን 
ኢዩ። 
 
   ኣብ 1976 ዒ.ም.ሓ ብዜሞቱ ዴማ ብዘሕ ሰብ ዜቐበረ ክትረኽብ ኣይትጽገም ኢካ።ብዴሕሪ 
ሞት ኣተወብርሃን ሰጊዴ እቶም ታሪኽ ሕዜብን ዉዴብን፡ ኣብ ኢዴና ኢያ ዜብሌ ኣተሓሳስባ 
ሇዎምን ሰብ ግዛን፡ ታሪኽ ክዕሌሱን ክምስርሑን ብዘሕ ጸዒትን ሓይሌን ኣጥፊኦም ኢዮም። 
 
ነዙ ተበሊሽዩን ተመዚቢዐን ል ክትዕርይ ብዘሕ ግዛ፣ዴኻም፣ጻዕርን ጉሌበትን ከም ዜሓትት 

ብይ ዜኾነ ቐመር ኣይትስሕቶን ኢካ።ኣብ ምክሊስን ምጽራይን ነዊሕ መገዱ ተጠሉዐ፡ ከምል ንኩለ ርደእ ኢዩ።ታሪኽ ይሰርሓካ እምበር 
ኣይትሰርሖን ኢካ ከም ዜብሌዎ ፈሊጣት፣ዕዮ መዒሌታዊ ፍጻሜታት ታሪኽ ይኑ እምበር ፈጢርካ ዜመሃዜካዮን ዜሇጠፍካዮን ንግዙኡ 
የዯናግረሌካ እምበር ታሪኽ ኣይከዉንን ኢዩ።እቲ ግብርካን ዉዱትካን ግና ከም ታሪኽ ይምዜገብ ኢዩ። 
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    ‚እዜኒ መሰታ ቐዲሞት‛ ከም ዜብሌዎ፡ማህዯራት ታሪኽ ምስ ትገናጽሌ ኯነ ዒበይቲ ምስ ትሓትት ብዘሕ ታሪኻት እናሻዕ ክዴገም ትርእዮ 
ኢካ።ታሪኽን ትምህርትን ሓዯ ኢዩ ክብለ ትሰምዕ ኢካ።እዙ ማሇት ትምህርቲ ሙለእ ዒመት ኽከታተሌ ዜሓገየ፡ሓዯ ሕማቕ 
ተምሃራይ፡ጽቡቕ ገቢሩ እንተይተማሂሩ፡ነታ ዙነበራ ክፍሉ ክዯግማ ንቡር’ዩ። 
 
   ልሚ ዯኣ ፖሇቲካና ካብ ዜበሊሾ፡ ዜሊሸወን ኣብዴን ዋሊ ይኹን ኩለ ይሕሇፍ ዜብሌ ቕዱ 
መምርሒ መና መጺዩ ብምህሊዉ፡ እዙ ኣበሃህሊ ይርዴኦም ተመሃሮ ይህሌዉ ይኑ 
ኢዮም።ምኽኒያቱ፡ምትራፍ ወይ ምውዴቕ ኣብ ግዙኦም ኣይፈሌጥዎን ብህሊውም ኢዩ።ግርንቢጥ 
መን! 
 
  ዯሓን እስከ ነቶም ኣብ ክፍሉ ምውዲቕ ንዜፈሌጡን ንስተማቐሩን ከነንትወልም ክንቕሰብ ኢና።እቲ ዒመት ሙለእ ብግቡእ ትምህርቱ 
ይተከታተሇ ተምሃራይ ዯጊሙ ነታ ትምህር ዜሓገያ ክዯግማ ዙነበረ መስርሕ ስነ ፍሌጣት ትምህርቲ ኢዩ።ታሪኽ ዴማ ብግቡእ 
ተይፈሉጥካዮ ወግሐ ጸብሐ ንሓዯ ጌጋ ወይ ስሕተት ክትዯግሞ ኪትነብር፡ ንቡር መስርሕ ምዃኑ ታሪኽ ባዕለ ኣስተምሂሩና ኢዩ።ታሪኽ 
ግና ታሪኽ’ዩ።ሕዴገት ይብለ ከም ክሌተ ዜ’ኣፉ በሉሕ ሴፍ’ዩ። 
 
   ኣተወብርሃን ሰጊዴ ብርሃን ዒይኖም ጠፊኡ’ዩ ዜብሌ ወረ ካብ ዜንዚሕ ግዛ ኣይቐሇሌ ኢዩ።ኣብቲ ዒይኖም ጠፊኡ’ዩ ዜብሌ ወረ፡እቶም ሓዯ 

ወገን ጉጅሇ ሓዴነት ‘ኣንዴነታውያን’ ኢዮም ኣጥፊኦም ዜብሌ ነዊሕ ሱርን ብዘሕ ጎስጓስን መናፍሕን 
ዯርዖ መትረብ ወረ ብስሩዕ ረኺቡ ዜተጋውሓ ኢዩ። 
 
  ብርኽት ዜበሊ ማዕከናት ዛና ተቐባቢሇን የቓሌሐኦ ኣሇዋ ኢየን።ምንጨን እንታይ’ዩ፧ መን’ዩ ምስኽር 
ቐሪቡ፧ ንምንታይ መም ኣስረስ ተሰማ ነዙ ይተረኹሌና ወይ ኣብ መጽሓፎም ይጸሓፍዎ ከም ዯጋፊ 
ቃሌሲ ንናጽነት ስምዕ ቕዱ ኣጸሓሕፎም፧ ንምንታይ መም ተወሌዯ ረዲ ኣብቲ ሰፊሕ ቃሇ መጠይቕ 
ዜገበርዎ ከም ዒርኮምን ከም ዯጋፊ ናጽነትን ይገሌጹ፧ ንምንታይ ንጉሰ ኃይሇ መንሳዒይ ከም ኣብ 
1967 ዒ.ም.ፈ ናብ ማት’ኣ ዜተጸንበሩን ገዱም ጠቢብን ይንተወሌና፧ ንምታይ ምስኽርነት ሓኺም 
ወይ ክሲ ይቐረበሌና፧ ብዘሕ ሕቶታት የወናጭፈሌካ ኢዩ። 
 
   እቲ ሓዯው ዴማ፡ እቶም ኣብ ሰሌፊ ናጽነት ወይ ንናጽነት ዜብለ ኢዮም ምስ ኢትዮጵያ ወጊኖም 
ኢልም ብርሃን ዒይኖም ኣጥፊኦሞም ዜብሌ ኢዮም።እዙኦም ከኣ ኣብ ግዙኦም ነቲ ሓበሬታ ክጋዋሕ 

ግዯ ገቢሮም ኢዮም።ኣሳሰይቲ እዙ ሓሳብ ኣብ ግዛኦም ቁጽሮም ቐሉሌ ኮይኑ ኣይትረኽቦን ኢካ።ግና ንሶም’ውን ተባሂለ ወይ ይውረ ኢዩ 
ተይኮይኑ ብጭብጢ ክዚረብ ትረኽቦ ሰብ ዲርጋ የሇን ኢዩ።ነዙ’ውን ስነ ጥበበኛታትን ኣዜመርትን ዙርከብዎም የጋውሕዎ ኢዮም።ኣፈ 
ታሪኽ እምበር ስኑዴን ብመርትዖ ዜተዯገፈ ሰሚዏ ኣይፈሌጥን ኢየ። 
 
  እቲ ሳሌሰዋይ ነጥቢ ከኣ ኣብ ሒዯት ንፈሌጦም ኢና ዜብለ ዜንገር ኢዩ።እቲ ‘ሳሌሳይ መገዱ’ ዜውረይ ወረ ዴማ፡ ‚በዒሌቲ ቤቶም‛ ኢየን 
ወቒዖሞም ዜብለ ኢዮም።ነዙ ከም ምኽኒያት ቕርብዎ ኸኣ፡ኣመና ሰታይ ወይ ኣሌኮሉዚቶ ብምንባሮም፡ይቐን’ኣ ብምንባረን ሓዯ መዒሌቲ 
ንዳት ምቁጽጻር ኣቢወን ኢየን ብርሃን ዒይኖም ወቒዏን ክጠፍእ ገቢረንን ዜብለ ኢዮም።ነዙ ሓሳብ ዜቋወሙ ኣሇዉ ኢዮም።ንሱ ዴማ ወ/ሮ 
ዘፋን ባህታ ምስኺን ኢየን።ኣሹንካይ እዙ ክገብራ፡ነዙ ተራ ረባ ከማን ንክዚረባካ ጋድ ኢዩ ዜብለ ኣሇዉ ኢዮም።ንሰን ከ ብዚዕባ ዒይኒ 
ኣተወብርሃን ሰጊዴ እንታይ ኮን ይብሊ ይኯና፧ ኣብ ዜቕጽሌ ክገሌጾ ኢየ። 

 
    ካብተን ብዘሓት ማዕኸናት ዛና፡ ኣብ ጉዲይ ኣተወብርሃን ሰጊዴ፣ ኣብ ማምሃሌ፣ማተዯ፣ማት’ኣን ዯቂ ማትኣን ምስ ግዛ ሓቂ ዜመስሌ 
ወዲስን ናብ ቓሌሲ ሰውራ ኤርትራ ዜዚወን ነቲ ዒሊማ ንምዴጋፍ ዜቆመ ሓዯ ባሊ ኣምሲሌካ ዜጽወ ወግዕታት በብግዙኡ ግዯ ሰብ ታሪኽን፡ 
ታሪኽን ንሓቑ ምስ ግዛ ክቕሊዕ ምዃኑ ኣይትስሕቶን ኢካ።ዋሊ’ኳ ግዛ እናበሌዏ ብዜኸዯ ኣብ ምዴብዚዜ ሌዐሌ ተራ ከምሇዎ ርእሰ ርጉጽ 
ተኮነ፡እቲ ዜግበር በሇ ከም ዜግበር ግን ማህዯራት ታሪኽ ምግንጻሌ እኹሌ መረጼን ኢዩ። 
 
    ኣተወብርሃን ሰጊዴ፡ ‚ዒዯየ ዒዱ ጀጋኑ‛ ንመን ኢዮም ዯሪፎሙሊ ዜብሌ ልሚ-ልሚ፡ ሳሊ ማሕበራዊ መራኽቦታት ብዘሓት ክሊቡን 
ክካትዐን ክትርእይ ሌሙዴ እናኮነ ይመጽእ ኣል ኢዩ።ኣብ ዜሓሇፈ 25 ዒመት ግና ብዉሱናት ሰባትን ብዴላትን ጥሙሕን ሒዯትን ይጉሰይ 
ምንባሩ ማንም ዜምስኽሮ ኢዩ። ‛ግዛ ንኩለ ከም ምጽኦ፡ግዛ ንኩለ ክምሌሶ ኢዩ።‛ ከም ዜበሃሌ ዴማ እንሆ መን ቴክኖልጂ ኮይኑስ 
ኽንዯይ እኳ ይጠቕመና ኣል።ኤርትራ ዒዱ ኣተውብርሃን ሰጊዴ ምዃናን ምንባራን ማንም ኣይካትዕን ኢዩ።እቲ ዯርፊ ግና ባዕልም ካብ 
ይገጠምዎን የምዎን ከምዙ ኢልም ኢዮም ዯሪፎም ንምባሌ ኣፍካ መሉእካ ኣይትዚረብ ኢካ።ኣቶ ወንጌሌ ኣባይ ውግዕዎ ኯነ መዜገበ 
ዜኽሮም ይመስኽር’ዩ ክበሃሌ ዜኽእሌ። 

 
   ኣተወብርሃን ሰጊዴ፡ ኣብ ማምሃሌ ኯነ ኣብ ማተዯ ወሳኒ ግዯ ከም ዙነበሮም ኣብ ገሇ-ገሇ ማዕከናት ዛና ተዯጋግጊሙ ትሰምዖ ጉዲይ 
ኢዩ።ንምዃኑ መዒስ ኢዮም ኣባሌ ኮይኖም፧ ወሳንን ቐሊስን መን ኢዩ ኔሩ፧ ንሶም ከ ካብ ኣዱስ ኣበባ መዒስ ኢዮም ተመሉሶም፧ ኣብ ምቛም 
ፈዯረሽን ኣብ ከተማ ኣዱስ ኣበባ ብዘሓት ይረኽብዎም ምንባሮም ምስኽርነት ይርኸብ ኢዩ።ብዜኯነ ናብ ኣዱስ ኣበባ ከ መዒስ ኢዮም 
ከይድም፧ ኣብ ከባቢ ጉሇላ ክራር እናተጻወቱ ይርእይዎም ዙነበሩ፡ እኒ ግራዜማች ጸጋይ ሓጎስ፣መም ሓጎስ ዯበብ ኯነ ኣቦይ ገብረመስቐሌ 
ዜብሌዎ ተኽሮታት ኣሇዎም ኢዩ። 
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   ካብቲ ብዘሕ ዜጸሓፍ ንገሉኡ ንመነጻጸርን መምህራን ኪንዴህሲሶ ኢና።ኣብነት ዯርፊ ‚ኣስሊማይ ክስታናይ‛ ትብሌ ዴርሰት 
መንሰዒይ፡ኣብዙ ቐረባ ግዛ፡ምስ ጋዛጠኛ ወይኒ ሱላማን ኣብ ዜገበሮ ቃሇ መጠይቕ፡እዚ ዯርፊ ኣብ 1967 ዒ.ም.ፈ ከም ዜዯረሳ ምስናይ 
ዕሊም’ኣን ኣንቲዉ ኔሩ ኢዩ።እቲ ቕዴሚኡ ዜውረይ ዙነበር ብዘሕ ኢዩ። 
 

  ሓዯ ካብ’ኡ ነቲ ኣብ ግዛ ኢንግሉዜ ዙነበረ ናይ ሃይማኖት ረጽሚ፡ሌኽዕ ከም ኣብ ግዛ ኃይሇስሊሴ 
ብመንግስቲ ዉዱት ኣፈሊሊይ ዙነበረ ኣምሲሌካ፡ንስርዒት ኃይሇስሊሴ ንምውቓስን ንምንቃሕን ኤርትራውን 
ከም ዙተገብረ ጥራይ’ዩ ይትረኽ ኔሩ ኢዩ። 
 
  ግና ልሚ’ውን እዚ ዯርፊ ትርጉማ ዕዘዜ ኢዩ ክብሌ ንዜገሇጾ መንሰዒይ ምስትውዒለን ኣቃሌቦ ምሃቡን 
ወሳኒ ክነሱ፡ብሬዴዮ ምቕንጃው ገዴሉ ዜተዒመን ዜጸመምን፡ ከምቲ፡ ‚ኣብ ግዛ ዉቤ ዜጸመመ፡ዉቤ 
እናበሇ ይነብር።‛ ዜበሃሌ፡ ገና ነቲ ኣብቲ ግዛ ጥራይ ዜሰምዖ ወረ ሒዜዎ ክቕበር እምበር ልሚ ኣብ ልሚ 
ኮይኑ ከሰሊስሌ፡ነቲ ልሚ ል ክፍኣትን ተንኯሌን ከንብብ ዕዴሌ ዜገበረ ኣዙዩ ሒዯት ኢዩ። 
 
   ኣብቲ ግዛ እቲ ብፍሊይ ዴሕሪ እታ ዯርፊ ኣብ ሕዜቢ ምቕራባ  ኣብ 1968/69 ዒምፈ ካብ ጀብሃ ተፈሉና 
ኣሊ ዜበለ እኒ ኢሰያስ፡ጀብሃ ናይ እስሊም ኢያ ዜብሌ ካብቲ ምኽኒያታት መፍሇይኦም ይጋዋሕ ኔሩ 
ኢዩ።ኣብዙ ልሚ እዋን ሇዉ ጸሓፍትን ጋዛጠኛታትን ንግዛን ቦታን ኣብ ታሪኽ ብዘሕ ዋጋ የብለን ዜብለ 

ብዘሕት ኢዮም።መሌእኽቱ ጥራይ ምግዲስ ኢዩ እምበር ቦታን ግዛን ኣገዲሲ ኢዩ ግና ወሳኒ ነገር ኣይኮነን ቢልም ዯረቶም ነፊሖም ዜካትዐ 
የጋጥሙካ ኢዮም።ሓዯ ኣብነት ዴማ እስከ ነዚ ስዑባ ሊ ነንቢባ!  

‚ቅዴሚ ኣብታ ዯምዲሚት ጽሕፍተይ ምብጻሕ ኣተሓሳሳቢት መሃሪት ኮይና ክትጠቕመና እትክእሌ እያ ኢሇ ካብ ኤርትራ ዜዴረስን ዜዴረፍን 
ዜነበረ ቁውም ነገር ሓሌ ዴርሰት ናይ ተጋዲሊይ ንጉሰ ሃይሇ (መንሳዒይ) ተዯሪሳ፡፡ብኣቶ ኣተወብርሃን ሰጊዴ ዜተዯርፈት፡ 

ኣስሊማይ ክስታናይ ወዱ ቆሊ ዯጋ፣ 

ንምኽሪ ጸሊእቲ፡ ኣይትሃቦ ዋጋ፣ 

ኣይትሃቦ ዋጋ፡ ከይትኾን ዕዲጋ። 

ሓሰውትን ሰረቕትን በዙሖም ስሱዒት፣ 

ቆለዕና ጠምዮም፡ ተመጊቦም ንብዒት፣ 

እዜግዮ እስኪ ንበሌ፡ ከይወርዯና መዒት። 

ኣብታ መዒሌቲ ሞት፡ ኣብ መዒሌቲ ፍርዱ፣ 

ዲሕራይ ከይተንቀጥቅጥ፡ ከይሕካ ራዕዱ፣ 

ንሓውኻ ሓግዜ ብቅኑዕ መንገዱ። 

   እዚ መሃሪት ዴርሰት ብ1970ዒ.ም.ፈ ኣብ ኣዲራሽ ሲነማ ኦዯዮን እያ ተዯሪፋ እሞ፡ ታሪኽ ቃሌስና ካብ ዜምስረት ኣትሒዘ ጉዕዝ  ኣወንታን 

ኣለታን ክትዜክር እንከልኻ ኣብታ እዋን እቲኣ ብካብ ዴሕሪ ምህዲንን ምጽናትን ምንቅስቓስ ሓርነት ኤርትራ (ሓራካ) ምጽኦ ቅሌውሊዋት 

ገዴሉ ኤርትራ ትንፋስ ዜርኸበ ስርዒት ሃይሇስሊሴ፡ ንገዴሌና ከም ገዴሉ ሃይማኖት ገይሩ ኣብ ዜሰብከለ ዜርወለ ዜነበረ ጸሇመ እዋን ምንባር 

ኪረ በዚ ኣጋጣሚ ኣገናዕ ዯራሲኣ ህሌው ተጋዲሊይ ንጉሰ ሃይሇ መንሳዒይ ከምኡ ኸኣ ንዯረፊኣ ነፍስሄር ኣቶ ኣተወብርሃን ሰጊዴ እብልም፡፡‛ 

   እዙ ሓዯ ጸሓፊ ዜጸሓፎ ቐሉሌ ኣብነት ኢዩ።እቲ ጌጋ’ውን ምስቲ ኯነ ኢለ ዜግበር ሸፈጥን ምቕያስን ታሪኽ ብዘሕ ዜጋነን ሽግር የብለን 
ኢዩ።ኣብን ስዑባ ሊ ማይ ቤት እንተ ተዒዙብና፡መንሰዒይ ኣብ ቓሇመጠይቑ ንዜተዚረቦ ራጉዴ ኮይኑ ትረኽቦ ኢካ።ብስእነት ስራሕን 
ናብራን ዜሳቐይ ንዜነበረ መንእሰይ ዴማ ብዘሕ ምህሮ ተቕስም ኢያ ንግዯ ሓቂ። 

‚ኣብታ መዒሌቲ፡ኣብ መዒሌቲ ፍርዱ፣ 

ዲሕራይ ከይተንቀጥቕጥ፡ከይሕካ ራዕዱ፣ 

ንሓውካ ሓግዜ፡ብቕኑዕ መገዱ።‛ 
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   ከምቲ ወዱ ሃሇቃ ኣብ ሓዴሽ ዒመት ኣብ ሰንዒፈ መዴረኽ ረኪቡ ዜዯርፎ፣ኣተወብርሃን ዴማ፡ኣብ ሓዴሽ ዒመት 1953 ዒ.ም.ሓ፡ማትኣ ኣብ 
ቤት ወግዑ መዃንንቲ ‘ክሇብ መኮንናት ወይ ከኣ ኦፊሰርስ’ ሙዙቃዊ ምርኢት ኣቕሪባ ኔራ ኢያ።ቕዴሚ እዚ መዒሌቲ፡10 መዒሌቲ ዲርጋ 
ይገብር፡ብረታዊ ቃሌሲ ንምጅማር እኒ ዒዋተ ኣብ ጎቦታት ኣዲሌ ጥይት ቶኪሶም ምዃኖም ዜግሇጽ መዒሌቲ ኢዩ። 

   ኣብቲ ምርኢት፡ሊዕሇዎት ኣዜቲ፣መዃንንቲ፣መራሕቲ መንግስቲ፣ወጻእተኛታት፣ወይራዜርን ከምዜተረኸቡ ይፍሇጥ ኢዩ።3ተ ኦርኬስትራ 
ሓንቲ ዴሕሪ እታ ሓንቲ ብመብረ ነጋይሽ ስጋብ ፍርቒ ሇይቲ ከም ምሰያ፣ማት’ኣ ዴማ ሌኽዕ ፍርቒ ሇይቲ ንመዴረኽ ከምዜተረከበት 
ይዜንተው ኢዩ። 

   ኣብቲ መዴረኽ፡ ‚መስከረም ዕምበባ፡ወትሩ ጸባ‛ ኯነ ‚ዮሓንሰይ ቕደሰይ‛ ዜብሊ ዯርፍታት ናብ ተዒብቲ ኣቕረቡ።ባህሊዊ ዯርፍታት 
ብመናዊ ናውቲ ሙዙቃ ንፈሇማ ኣብ መዴረኽ ከም ዜቐረበ ሰነዲትን ዒበይትን ኤንትዉ ኢዮም።ኣብቲ መዴረኽ ካብ ተዒብቲ ዯርማስ 
ተቐባሌነትን ኣዴናቆትን ከምዜተጓናጸፈት ማትኣ ማህዯራታ ይገሌጹ ኢዮም። 

   ማተዯ፡ 12 ሕዲር 1947 ዒ.ም.ፈ ወይ ዴማ 1940 ዒ.ም.ሓ ክትምስረት ከሊ ኣተወብርሃን ኔሮም’ድ፧ ኣብቲ ስጋብ 1953 ዒ.ም.ፈ ብተኸታታሉ  
ኣብ ዜተፈሊሇዩ 9 መዴረኻት ናብ ሕዜቢ ክትቐርብ ከሊ ከ ኔሮም ይኯኑ፧ልሚ ዜትረኽ ል ዯኣ ኣብ ምንታይ ዜብሌዎ መዜገብ ታሪኽ’ዩ 
ተረኺቡ፧ 
 
   ኣብ ቐዲማይ ዉዴዴር ማምሃሌ፡ ‚ፍቕሪ በይነይ‛ ትብሌ ዯርፊ ሒዝም ከም ዜቐረቡ ሰነዲትን ወሇዴን ዜምስኽርዎ ኢዩ።ኣብ ቦኽሪ መዯብ 
ዕዮ ማት’ኣ፡ኣብቲ ዕሇት 26 መርሒ መስከረም 1961 ዒምፈ ዴማ ‚ዕምብባ መስከረም‛ ኯነ ‚ንተዒረቕ ፍቕረይ‛ ዜብሊ ዯርፍታት ሒዝም 
ምቕራቦም ዜፍሇጥ ኢዩ። 
 
  ብተወሳኺ’ውን፡ ኣብቲ ካፕቴን ድ/ር ጆቫኒ ሲሇቲ፡ ምስ ሳሌሕ ኣሕመዴ ኬክያን ካሌ’ኦት ሓገዜቶምን ኯይኖም ብ1939 ዒ.ም.ፈ ብቋንቋታት 
ኣምሓርኛ፣ዒረብኛን ትግርኛን፡ ኣስታት 248 ይውሕደ ዛማታት ማሇት 124 ዱስኮታት፡ ‚ሊ ቮቸ ዲሌ ፓዴሮነ ኯልምብያ-ሚሊኖ፡ኣብ 
ጥሌያን ክሕተም ስም ኣተወብርሃን ሰጊዴ ሰፊሩ’ድ ይኸውን፧ ብክራር ኣቶ ፍቕረስሊሴ ዐቕባዜጊ ኢዮም ተሳቲፎም።ኣተወብርሃን ወዱ 14 
ዒመት ኮይኖም ክራር ክጻወቱ ከም ዜጀመሩ ዜጽሕፉ ወ ቓሌሑ ኣሇዉ ኢዮም። 
 
  ስሇዙ፡ ኣብ 1931 ዒምፈ ክራር ምጽዋት ጀሚሮም ምንባሮም ይሕብረና ኣል ማሇት ኢዩ።ኣብቲ ግዛ እቲ ኣብ ከተማ ኣሥመራ ክራር እኒ 
መን ይጻወታ ነይረን፧ ምኽኒያቱ ክራር እናመንጠሌኹ’የ ክሇምዴ ኪኢሇ ከም ዜበለ ኣብ ሓዯ ማዕኸን ዛና ቐሪቡ ኔሩ ኢዩ።ብዜኾነ ሓዯ 
ብሓዯ ክንዱ ዜከኣሌና ክንገሌጾ ክንፍትን ኢና።ንልሚ ኣብዙ ይ’ኣኽሇና፣ኣብ ዜቕጽሌ የራኽበና ኽብሌ ከሇኩ መምህር ኣስረስ ተሰማ፡ንዴሕነት 
ኣባሊት ማትኣ ከይግበር ዜሰግእዎ ዙነበረ ጸገማትን ዕንቕፋትን፡ ከመይ ከም ዜሰገርዎ ብሓጺሩ ካብ ዜገሇጽዎ ትሕብር ሕጥቦ ጽሕፍቲ ኢያ። 
 

.  


