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ዕድመ ልክዕ ኣብ ልምዓትን ሰብኣዊ ተግባራትን!! 

/ ብፀጋይ ሓድሽ----መ‚ለ/ 07-19-17 

ባላምባራስ ሓድጉ ገ/ዮውሃንስ ካሕሳይ /ኣቦ ልግሲ/ እራር ተወሊዶም፡፡ ብህፃኖም ዝፈትዉዎም ወለዶም ሞት መንጢላቶም  

ምስ እነምበይተኦም ዓብዮም፡፡ ክሳብ 18 ዓመት ዕድሚኦም ኣብ ገፀር እናጓሰዩ፣ እናጎልጎሉ፣ እናፀሃዩ፣ እናሓረሱ፣ እናዓፀዱ 

ናብራ ሃገረሰብ ኣስተማቒሮም ዓብዮም፡፡ 

ጣልያን ኣብ 1928 ዓ.ም ንሃገርና ክወርር እንትወርር ባላምባራስ ወዲ 18 ዓመት ኮይኖም ናብ ዓዲግራት ኣትዮም እንዳ ባኒ 

ምስ ዝነበሮ ጣልያናዊ ሃፍታም ብወርሒ ክልተ ሊሬ ጥልያን እናተኸፈሎም ስራሕ ተቖፂሮም፡፡ ብዙሕ እንተይፀንሑ ካብቶም 

ቅድሚኦም ዝተቖፀሩ ሰራሕተኛታት ስለ ዝበለፁ በብግዚኡ ወሰኽ ደመወዝ እናተገበረሎም እንከሎ ጣልያን ተሳዒሩ ወፅዩ፡፡ 

ባራምባራስ ሓድጉ ገ/ሃንስ ምስ ተወላዲት ማይ ፃዕዳ ወ/ሮ ፃድቃን ኪዳኑ ገ/ዋህድ ብሕጊ እንዳባ ተዋሲቦም፡፡ ሃረያ፣ 

ወይንሸት፣ መሰረት፣ ንግስቲ፣ እየሩስ፣ ፀሃይ፣ ታፈረ፣ ፀጉ፣ ኤልያስ፣ ገ/ሄር ብጠቕላላ 11 ቆልዑ ወሊዶም፡፡ ዉላድ ኣብራኾም 

ፀጉ ሓድጉ ኣብ ምዕዋት ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ትግራይ እጃሙ ዘበርከተ እዩ፡፡ 

 

ባላምባራስ ሓድጉ ገ/ሃንስ ምስ በዓልቲ ቤቶም 

 

 ተጋድሎ ሂወት ንኡስ ሓድጉ ገ/ሃንስ 
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ንፈለማ ጊዜ ኣብ ዓድግራት እንዳባኒ ዝኸፈተ ጣልያናዊ ንንኡስ ሓድጉ ብመንፋዕቲ ስርሑ ደጋጊሙ መሃያ ብምውሳኽ 

ኣዕብዩዎ፡፡ ጣልያናዊ ናብ ዓዱ ምስተመለሰ መንእሰይ ሓድጉ ገ/ዮውሃንስ እቲ ብተቖፃርነት ዝሰርሐሉ ዝነበረ ትካል ብኽራይ 

ወኒኑዎ፡፡ ስራሕ እንዳባኒ ቐዲዉዎ፡፡ ጎናጎኒ እንዳባኒ ምስ ኣምየኑ ዘትዩ ናብ መንግድ ቤት ብልዒ ኣትዩ፡፡ መንእሰይ ሓድጉ 

ስራሕ እንዳ ባኒ ብዘመናዊ መልክዑ ንምዕባይ ካብ ዝነበሮ ድሌት ካብ ልምዓት ባንኪ ተለቂሑ ማሽን መሰንከቲት ባኒ ካብ ዓዲ 

ጥልያን ዓዲጉ ኣእትዩ፡፡ ብብርኪ ትግራይ ንፈለማ ጊዜ ዘመናዊት ማሽን መሰንከቲት ባኒ ዝዓደገ መንእሰይ ሓድጉ ገ/ዮውሃንስ 

እዩ፡፡ ዓድግራት ተወሊዱ ስረ ዓጢቑ ዓብዩ ባኒ እንዳ  ሓድጉ ገ/ዮውሃንስ ዘየስተማቐረ የለን፡፡ 

ባኒ እንዳ ሓድጉ ገ/ሃንስ ካብ ዓድግራት ሓሊፉ ነበርቲ ዝተፈላለያ ከተማታት ትግራይ እናዓደጉ ይጥቀምሉ፡፡ መንእሰይ ሓድጉ 

ስራሕቲ ንግዲ ኣብ ስሩዕ ቤት ትምህርቲ ኮሌጅ ወይ ዩኒቨርስቲ ተማሂሩዎ ወይ እውን ካብ ወለዱ ወሪሱዎ ዘይኮነስ፣ ካብ 

ተሞኩሩኡ ዘጥረዮ እዩ፡፡ ወለዱ ድርኩኺት ዘመናዊ ትምህርቲ ዘይረአዩ ሓረስቶት እዮም፡፡ ሓድጉ እውን እንተኾነ ምስ 

መሓዙቱ ናብ ክፍሊ ኣትዩ ፊደል ኣይቆፀረን፡፡ ካብ እኒ ምጡቕ ምሁር ዶክተር መንገሻ ብውልቁ ፊደል”…ሀ…ሁ…” ቆፂሩ፡፡  

ሓድጉ ካብ ሃፍቲ ናብ ሃፍቲ ዝተሰጋገሩሉ ሚስጥር ፃዕራምን ፀላኢ ትህኪትን ብምዃኑ እኳ እንተኾነ፣ብቐንዱ ግን ኣብ 

ሰራሕተኛ ኣተሓሕዛ ዝነበሮ ዝነኣድ ባህሪ እዩ፡፡ ንኡስ ሓድጉ ኣብ ልዕሊ ክብሪ ክብሪ እናደረበ፣ ሃፍቱ እናሰሰነ ብዕድመን 

ተሞኩሮ ሂወትን እናበሰለ ካብ “ኣታ” ናብ መዓርግ “ኣቱም” ተሰጋጊሩ፡፡ ሽዑኡ ገዛኢ ሃገረ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ጃንሆይ እውን 

ህዝቢ ንሓድጉ ገ/ዩውሃንስ ዝሃቦ ክብሪ ቆብ ኣቢሎም ኣየፅቀጡን፡፡ ንዕኦምን ንኻልኦት ነጋዶን ናብ ቤተ መንግስቲ ፀዊዖም 

መዓርግ ባራምባራስነት ሂቦምዎም፡፡ ባራምባራስ ሓድጉ ገ/ዩውሃንስ ተሸይሞም፡፡ 

ባራምባራስ ሓድጉ ገ/ሃንስ  

ባራምባራስ ሓድጉ ብዝነበሮም ፅቡቕ ልምዲ ኣተሓሕዛ ሰራሕተኛን መሰል ስለዘይግህሱን ንሓንቲ መዓልቲ እኳ በዲልካኒ ኢሉ 

ክሲ ዘቕረበሎም የለን፡፡ ንሶም ኣቦ ብርክት ዝበሉ ሰራሕተኛታት እዮም፡፡ ምስኦም ሰሪሖም ናይ ባዕሎም ትካል ከፊቶም 

ሃፍቲሞም ዝወለዱን ዝኸበዱን ብዙሓት፡፡ 

ባራምባራስ ካብ ስራሕቲ ንግዲ ምፍራይ ባኒ ናብ ቤት ብልዒ፣ካብ ቤት ብልዒ ናብ ምህጣር ከፍቲ፣ካብ ምህጣር ከፍቲ ናብ 

ስራሕቲ መስኖ፣ካብ ስራሕቲ መስኖ፣ናብ ምርባሕ ንህቢ፣ካብ ምርባሕ ንህቢ ናብ ኢንዱስትሪ ሆቴል፣ብተወሳኺ ብ1945 

ዓ.ም ምስ ብፆቶም ኩባንያ መስሪቶም ጨዉ ብመኪና ካብ ኣርሆ እናመላለሱ ነጊዶም፡፡ እቲ ስራሕቲ ንግዲ ጨው ካብ ትግራይ 

ሓሊፉ ንመላእ ኢትየጵያ ዘባፀሐ እዩ፡፡ በዝን ብኻልእን ባራምባራስ ሓድጉ ገ/ሃንስ ንህዝቦም ዓዶምን ሃገሮምን ብትግሃት 

ኣገልጊሎም፡፡  

ኣብ’ዚ ሆቴል ወልዱ ስባጋድስ ንምስራሕ ምኽንያትን ሓቦ ዘስነቑዎም ኣቡነ ሃ/ማርያም እዮም፡፡ ቅድሚ 1961 ዓ.ም ዝተሃንፀ 

ሆቴል ወልዱ ስባጋድስ ሽዑኡ ኣብ ዓዲግራት ዝዋሃብ ዝነበረ ኣገልግሎት ሆቴል ናብ ዝበረኸን ዝሕሸን ብርኪ ዘሰጋገረን ኮይኑ 

ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ተፈሊጡ፡፡ ብርክት ዝበሉ ሹመኛታት መንግስቲ፣ ዜጋታት ወፃኢን ኣቐዲሞም ብትእዛዝ እናተኻረዩ 

ዝሓድርሉ ኣብ ምቅልጣፍ ንግድን ምብርኻት ቁፅሪ ቱሪስትን ዓብዪ ሓገዝ ዝገበረ ክቡር ትካል ንምዃን በቒዑ፡፡ እንተኾነ ፀረ-
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ሃፍታም ዝነበረ ደርግ እዚ ብደምን ረሃፅን ባራምባራስ ሓድጉ ዝተሰርሐ ሆቴል ወሪሱዎ፡፡ ካብ መንበሩ ስልጣኑ ምስ ተባረረ ግን 

‘ ገዛ ናብ በዓል ገዛ’ ብዝብል ኣዋጅ ድሕሪ ናብ ዋናታቱ ተመሊሱ፡፡  

ባራምባራስ ሓድጉ ገ/ሃንስ ኣብ ስራሕቲ ንግዲ ሱፐር ማርኬት፣ ልምዓትን መሸጢ ኣትክልትን ፍራምረን፣ መጫጭሕን 

መራብሕን ደርሁ፣ መራብሒ ዓሌት ከፍቲ ወፃኢ፣ ኣቕርቦት ፀባን ውፅኢቱን፣ ዘመናዊ ሕርሻ፣ ህንፀት ገዛውቲ፣ መዐደሊ ነዳዲ፣ 

መጉዓዝያ መካይንን…በብዓይነቱ ንህዝብን ዓድን ዝረብሑ ትካላት ከፊቶም እውን ሰሪሖም እዮም፡፡ 

ገዛኢ ትግራይ ዝነበሩ ራእሲ መንገሻ ስዩም ካብ ኣውራጃታት ትግራይ ሰብ ሃፍትን ዓበይቲ ዓድን ናብ መቐለ ፀዊዖም፡፡ ኩሎም 

ህዝቦም ኣተሓባቢሮም ከባቢኦም ብዛዕባ ምልማዕ ኣመልኪቶም ኣብ ዘስምዑዎ ዘረባ “ ኣቱም ካብ ካልኦት ኣውራጃታት 

ዝመፃእኹም ንምንታይ ከም ዓጋመ ዘይትኾኑ? ብፍላይ ክንዲ ናቶም ሃፍቲ ዘለኩም የለኹምን ማለት ድዩ? እኒ ባላምባራስ 

ሓድጉ’ኮ እዮም ኣብ ዓጋመ ትምህርቲ፣ ክሊኒክ፣ ሆስፒታል፣ መገዲ ይሰርሑ ዘለው” ኢሎም ኣወዲሶምዎም፡፡ ኣሞጕሶምዎም፡፡ 

ባራምባራስ ሓድጉ ሞገሳ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቐፌታን ምፍርራሕን እውን ኣተኣናጊዶም፡፡ ንጃንሆይ ተኪኡ  ስልጣን ዝሓዘ ደርግ 

ሓደ ጊዜ ኣብ ዓዲግራት ቀፅሪ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን (እንዳ ሙሴን) ኣኺባ ፀዊዑ፡፡  

“ ንተሓህት ዝተፈላለዩ ደገፋት ዝሃብኩም ፈሊጥናኩም ኣለና ባዕልኹም ተለፋለፉ…እንተዘየለ!!” 

እናበለ ሓደ  ካድረ ደርግ የፈራርሕ፡፡ ባራምባራስ ሓድጉ ብዘረባ እቲ ካድረ ኣይረዓዱን፡፡ እኳ ዳኣስ ሓረኑ፡፡ ክልተ ሞት የለን 

ብዝብል ወነ ክዛረቡ ዕድል ንኽወሃቦም ኢዶም ዊጥ ኣበሉ፡፡ ዕድል ተዋሂቡዎም፡፡ 

“ስምዑ ስርዓትን ሕግን ዳኣኣምህሩና እምበር፣…ኣኪብኩም ናይ ዝፀረፍኩምናን ኣፈራራሕኹምናን…ዝመፅእ ለውጢ የለን” 

ኢሎም ብድፍረት መሊሶሙሉ፡፡ ንዘረባ ባራምባራስ ሓድጉ ስዒቦም ካልኦት እውን ተዛሪቦም፡፡ ርዝነት ቃል ባራምባራስ ሓድጉ 

ምምላስ ዝተስኣኖ ካድረ ደርግ ንእኩብ ህዝቢ ዓድ ዓድኻ ኢሉዎ፡፡ እዚ መግለፂ ትብዓት፣ድፍረትን ሓቅነትን ባራምባራስ 

ሓድጉ እዩ፡፡  

ምክትል ርእሰ ምምሕዳር መንግስቲ ትግራይ ዝነበሩ ክቡር ዶክተር ኣርከበ ዑቕባይ ካብ ወፃኢን ካብ ዓድን ዝተዋፅኡ ሰብ ሃፍቲ 

ኣብ ዓዲግራት ተኣኪቦም ብዛዕባ ልምዓት ትግራይ ዝተኻየደ ኣኼባ እንትኸፍቱ ወርቂ ዝኾነ ምስክርነቶም ሂቦም እዮም፡፡ “ ኣብ 

ትግራይ ብዛዕባ ልምዓት እንትለዓል ዓጋመ እያ እትፍለጥ፡፡ እዙይ ከዓ እኒ ባላምባራስ ሓድጉ ዝበሃሉ ፈተውቲ ዓዶምን 

ወገኖምን ዘፅንሕዎ ልምዓት እዩ፣” ኢሎም፡፡ 
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ውቅብቲ ከተማ ዓድግራት 

 

 

ወፈያታት ባራምባራስ ሓድጉ ገ/ሃንስ 

ወፈያ ባራምባራስ ሓድጉ ብጊዜ ልኡል መንገሻ ናብ ኣርሆ መንገዲ መኪና ክፅረግ እንከሎ ኣትሒዙ ይጅምር፡፡ ኣብ ህንፀት 

መንገዲ ኣርሆ ብዓቕሞም ሓጊዞም፡፡ ኣብ ምስፋሕ ፅሬት ትምህርቲ ብፍላይ ማሕበር ቀዳሞት ተምሃሮ ኣግኣዚ ብምሕጋዝ ኣብ 

ቅድሚት ይስርዑ፡፡ ቀዳሞት መራሕቲ ማሕበር ቀዳሞት ተምሃሮ ኣግኣዚ እኒ ዶክተር መንገሻ ገ/ሂወት ንዘቕርብሎም ሓገዝ 

ቅልጡፍን ምቕሉልን ምላሽ ይህቡ፡፡ ደቂ ድኻታት ደኻትምን ከይተምሃሩ ደንቊሮም ከይተርፉ ገንዘቦም ጫሕ ኣቢሎም 

መምሃሪ ክፍልታት ምስ እኒ መሓሪ ሼል፣ አቶ ዮውሃንስ ገ∕ማርያምን (ኢትዮጵያ ሆቴል) አቶ ካሕሳይ ገ/ሄትን ካልኦትን ብሓባር 

ሰሪሖም፡፡ 

ባራምባራስ ሓድጉ ገ∕ሃንስ ብህፃኖም ወለዶም ስኢኖም ዝዘኽተሙ እዮም፡፡ ድሕሪ ሞት ወለዶም ኣብ እራር ምስእነምበይትኦም 

እንትዓብዩ ንሶም ኣባጊዕ እንትጓስዩ ደቂ ኣኮታቶም ግን ናብ ቤት ትምህርቲ እንትመላለሱ ይዕዘቡ፡፡ ተዓዚቦም ግን ሱቕ 

ኣይብሉን ደቂ ኣኮታቶም ኣማስዩኡ ካብ መኣዲ ምሁሮ ናብ ገዝኦም እንትምለሱ “ዝተምሃርኩምዎ ኣርእዩኒ” ኢሎም ንፍልጠት 

ይሃርፍዋ ብተግባር ድማ ይእልሽዋ፡ በዚ እውን ብፃዕሮም ምንባብ፣ምፅሓፍን ምድማርን ክኢሎም፡፡ ዝሰምዕዋን ዝረአዩዋን ቆብ 

ኣቢሎም ምፅናዕን ምሓዝን ብተፈጥሮ ዝተዓደሉዎ እዩ፡፡ ነዚ ከም መርአያ ብልምዲ ካብ ቋንቋ እኖ ብተወሳኺ ኣምሓርኛን 

ጣልያንኛን ካብ ምዝራብ ሰጊሮም ንዝተወሰነ ጊዜ ንስራሕ ናብ ዓዲግራት መፅዩ ዝነበረ ኬንያዊ ዝዛረቦ ካብ ዝነበረ ቋንቋ 

እንግሊዝኛ ዝሓዙዎም ቃላት ደጊሞም ንደቆም “ሓዙ” ይብሉ ነበሩ፡፡ እሞስ ባራምባራስ ሓድጉ ዋላ እኳ ድሌቶም ሰሚሩ 

ብስሩዕ ትምህርቲ ክሳብ ዝለዓለ ብርኪ ክበፅሑ እንተዘይከኣሉ…ካልኦት ብዙሓት መናእሰይ ናብ ዝለዓለ ጠርዚ ፍልጠት 

ክበፅሑ ብዘይቃልዓለም ሓጊዞም፡፡  
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ክሳብ ዕለተ ሕልፈቶም ደኺሙኒ ሰልችዩኒ ወፈያ በዚሑኒ እንተይበሉ ኣብ ዕቤት ዓዲ ብምዉፋሮም ህዝብን መንግስትን 

ብዘይኣፈላላይ የኸብሮም፡፡ ከም ብሌን ዓይኑ ይስሰዐሎም፡፡ ብፍላይ ፀገም ቤት ትምህርቲ ኣግኣዚ ንምቅላል ዝተሰርሑ 

ህንፃታት ናብ ቁምነገር በፂሖም ዘልኣለማዊ ምስክር እንትህቡ እንትትዕዘብ ባላምባራስ ሓድጉን ልምዓት ዓጋመን ተፈላልዮም 

ከምዘይረአዩ ብልበ-ምልኣት ንኣምን፡፡ 

ኣግኣዚ ብ1934 ዓ.ም እንትትክፈት ነባሪ ዓዲግራት ልዕሊ ዓቐን እዩ ተሓጒሱ፡፡ ሓሲቡዎ ዘይፈልጥን ክቡርን ዝኾነ ነገር 

ከምዝተዉሃበ፣ ከምዝረኸበ እዩ ቆፂሩዎ፡፡ ስለዚ ኩሉ ሰብ ደቁ ንምምሃር ስለዝተቐዳደመ ፅበት መምሃሪ ክፍልታት 

ስለዝተፈጠረ ጭንቂ ኮይኑ፡፡ ሓደ ሓደ ወላዲ ደቁ ሒዙ ይኸድ እሞ “ ቦታ የለን፣ መሊኡ” እንተተብሃለ “ ደቂ እከለ እናተምሃሩ 

ደቀይ ንምንታይ ይኽልከሉ?” ዝብል በዚሑ፡፡ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ከዓ መምህራን ተሸጊሮም፡፡ 

እዚ ንምፍታሕ ባላምባራስ ሓድጉን ካልኦት ዓበይቲ ዓዲ ዓጋመን መኺሮም ዘኪሮም ተረዳዲኦም፣ ገንዘብ ኣዋፂኦም ንመምሃሪ 

ዝኾኑ ክፍልታት ተኻርዮም ፀገም ክቃለል ገይሮም፡፡ ክሳብ መቐለ ኣዲስ ኣበባ እናተመላለሱ ናብ መንግስቲ ጠሪዖም እቲ ፀገም 

ብዘላቒ ክፍታሕ ምእንቲ ህዝቦምን ዕቤት ዓዶምን ተጋዲሎም፡፡  

ህዝቢ ዓጋመ ጠቓሚ ሓሳብን ዘቕርበሉን ካብ ልቢ ንዘተሓባብሮን ንድሕሪት እንተይበለ ይቕበሎ፡፡ ዓዲግራት ብምኽንያት 

ስራሕ ደቂ መላእ ኢትዮጵያ ይመላለሱላ፡፡ ይፈትዉዋ፡፡ ህዝቢ እውን ንኣጋይሹ ከም ካብ ማህፀን ወላዲቱ ዝተረኸቡ ኣሕዋቶም 

ይፈትዎምን ይሕብሕቦምን፡፡ ንሓበሻስ እኳ ዓዱ ንዓዲግራት ባሕሪ ሰጊሮም ዝመፁ ኣዕራብ የመናውያን እንተይተረፉ 

ይፈትዉዋን ብፍቕሪ ነቢሮሙላ፡፡ ወሊዶሙላ ከቢዶሙላ፡፡ እኒ ባራምባራስ ሓድጉ ገ/ሃንስ  ካልኦት ግዱሳት ደቂዓድን 

እምበኣር ንኸምዚ ዝኣመሰለ ህዝቢ ኣብ ድሕሪኦም ኣሰሊፎም ቀትርን ለይትን ንሓባራዊ ረብሓ እንተይሰልከዩ ጎይዮም ብዙሓት 

ክመሃሩን ክልወጡን ክዓብዩን ሰሪሖም፡፡ 

ህዝቢ ዓጋመ ንዕቤት ከባቢኻ እንተተባሂሉ ተጊሁ የወፊ፡፡ በቲ ዝተዋፅአ ድማ ተወሰኸቲ መምሃሪ ክፍልታት፣ ክሊኒክ፣ ናብ 

ኣርሆ ዝወስድ መንገዲ፣ መአከቢ ኣዳራሽ፣ ሆስፒታል፣ ስታድዮም፣ ቤተ-እምነት፣ መዕርፎ ነፈርቲ ይሰርሕሉ፡፡ንኣስፋልቲ 

ከተመኦም ካርታመ የንፅፍሉ፡፡ ኣብ’ቲ ገንዘብ ምውፅኡ ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ ብጉልበትን ብንዋት ንምሕጋዙ ዓብዪ ምስ 

ቆልዓ፣ ሰብኣይ ሰበይቲ፣ ክርስትያን ኣስላም ብሓባር ይጎዩ፡፡ ባራምባራስ ሓድጉ ኣብዚ መሪሕ ነይሮም፡፡ እምነት ባራምባራስ 

ሓድጉ ገ/ሃንስ “ካብ ህዝበይ ተፈልየ ንበይነይ ኣይጎይን፡፡ በይኑ ዝጎየየ ንማንም ኣይቅድምን” ዝብል ነይሩ፡፡  

ኣግኣዚ በብዓመቱን ክረምቲ ብዝደመቐን ብዝወቀበን ኣገባብ ብበዓል ወለዲ እንትዕፆ ባላምባራስ ሓድጉ መገሻ ወይ እውን 

ሕማም እንተዘየጋጢሙዎም ዕድመ ኣብድዮም ኣይፈልጡን፡፡ ኣብ በዓል ወለዲ ኣግኣዚ ከም መርዓት ብዕምበባ ተሸሊማ 

ተጊፅ፡፡ ኣብ ቅድሚ ከካብ ሸነኹ ዝተኣከበ ህዝቢ ከካብ ክፍሉ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ዝወፁ ንፉዓት ተምሃሮ ይሽለሙ፡፡ 

እንተኾነ ካብ ሻምናይ ክፍሊ ናብ ዝቕፅል ምስ ሓለፉ ግን ትምህርቲ እናፀምኦም ክመሃሩ ኣይኽእሉን፡፡ ምኽንያቱ ኣብ ከተማ 

ዓዲግራት ልዕሊ ሻምናይ ክፍሊ ዘምህር ቤት ትምህርቲ ስለዘይነበረ፡፡ እዚ ፀገም እዚ ንምፍታሕ እኒ ባላምባራስ ሓድጉ 

ገ/ሃንስን መሓዙቶምን ላዕልን ታሕትን ኢሎም፡፡ ብፍላይ ባላምባራስ ሓድጉ ገ/ሃንስ ኣብ ትምህርቲ ዝግበር ደገፍ ካብ 

ምትሕብባርን ምድጋፍን ንላዕሊ ዘሐጉሶም ኣይነበረን፡፡ ምኽንያቱ ሚስጥር ስልጣነን ዕብየትን ትምህርቲ ምዃኑ ዝግንዘቡ 

ስለዝነበሩ፡፡ 
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 ባራምባራስ ሓድጉ ገ/ሃንስ ስራሕቲ ንግዶም እናስፍሑ ብኣሻሓት ንዝቑፀሩ ወገናት ዕድላት ስራሕ ፈጢሮምን ኣጣጢሖምን፡፡ 

ምስኦም ዝሰርሑ ዝነበሩ ስድረኦም ካብ ምሕጋዝ ሓሊፎም ወነንቲ ሰብ ትካል ንምዃን በቒዖም፡፡ “ኣነ ዝረኸብኩዎ ሃፍቲ ካብ 

ወገነይ እምበር ካብ ባዕዲ ኣይኮነን፡፡ ካብ ወገነይ ዝረኸብኩዎ ሃፍቲ መሊሰ እናቖንጠርኩ እናቖንጠርኩ ንወገን እህብ” ዝብል 

ዘረባ መኽፈቲ ኣፍ ባላምባራስ ሓድጉ ገ/ሃንስ ነይሩ፡፡ ሂቦም ዘይደኽሙ ኣቦ ልግሲ ሱር ልምዓት ባላምባራስ ሓድጉ ገ/ሃንስ 

ብፃዕሮምን ብረሃፆምን ካብ ዘጥረዩዎ ሃፍቶም እናዓኾቱ፣እናዘገኑ፣እናሓፈኑ፣እናሓፈሱ፣ንረብሓ ወገኖም ብምብርካት ኣብ ታሪኽ 

ልምዓት  ዓጋመ ግቡእ ምዕራፍ ሒዞም፡፡ 

ባራምባራስ ሓድጉ ገ/ሃንስ  “ንወገነይን ንዓደይን እንታይ ሂበ፣እንታይ ገይረ” እናበሉ በቲ ፍሉጥን ልሙድን ትሕትነኦምን 

ከናእስዎ ዳኣ ይፈትኑ እምበር፣ ሓደ ሰብ ክገብሮ ካብ ዝግባእ ንላዕሊ ምግባሮም ካብ ህዝቢ ዓጋመ ዝተሰወረ ኣይኮነን፡፡ 

ባራምባራስ ሓድጉ ገ/ሃንስ ዘይተሳተፍሉን ዘይሓገዙዎን ዘፈር ልምዓት ስለዘየሎ ኩሉ ብእርይ ቁፅር ንምዝርዛር ይኸብድ፡፡ 

 ካብ ፍሩያት ወፈያታት ባራምባራስ ሓድጉ ገ/ሃንስ ንምጥቃስ ዝኣክል ንምስፋሕ ትምህርቲ፣ ንመስርሒ ስታድዮም፣ ንመኹዓቲ 

ጎዳጉዲ ፅሩይ ዝስተ ማይ፣ ንመዕቖቢ ተፈናቐልቲ ወገናት፣ ንመሐገዚ መጣየሺ ጉድኣት ኲናት ትግራይ፣ ንመሐደስን መስርሕን 

ኣብያተ ክርስትያን፣ ንህንፀት ሆስፒታልን ክሊኒክን፣ ንመስርሒ መዕርፎ ነፈርቲ ዓድግራት፣ ንመአከቢ ኣዳራሽ ህዝቢ 

ዓድግራት፣ ንመፅረጊ መንገዲ፣ ንመካየዲ ንጥፈታት ስፖርት፣ ንመበረታትዒ ሓገዝ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ሃገር፣ ንመሐገዚ 

ዘመናዊ ምርባሕ ከፍቲ ሓረስቶት፣ ንኣስፋልቲ መልበስን ንመስፋፍሒ ማይን መብራህትን ዝኣመሰሉን ዝሃብዎ ሓገዝ ብዙሕ 

እዩ፡፡ 

ንመህነፅን መሐደስን ቤት መኻእ ቅዱስ ሚካኤል፣ ንዘመናዊ ህንፃ ቤተክርስትያን መድሃኒኣለም ፣ ካብ ስሔታ ክሳብ ማይ ፃዕዳ 

ንዝርከባ ኣብያተ ክርስትያን ጥራሕ ዝሃብዎ ሓገዝ ፀብፂብካ እውን ብዙሕ እዩ፡፡ ሓርበኛ ለውጥን ኣቦ ልግስን  ባላምባራስ 

ሓድጉ ገ/ሃንስ ልምዓት ዓጋመ እንተሰሚዖም ሓሚሞም ‘ከደ ሸቶኸ’ ክበሃሉ ፀኒሖም ሰዓል ሒዙዎም ዝፀንሐ ክሳብ ዘይመስል 

ብድድ ይብሉ፡፡ ክዳውንቶም ተኸዳዲኖም ይወፁ እሞ ተኣኪቡ ብዛዕባ ልምዓት እንትዝቲ ናብ ዝፀንሐ ህዝቢ ተፀምቢሮም “ 

ኣነ ክንድ’ዚ ክህብ’የ…እዚ ክገብር እየ” ንምባል ዝቕድሞም ኣይነበረንን፡፡ ብፍላይ ንቤት ትምህርቲ ኣግኣዚ ንምጥንኻር 

እንተኾይኑ እቲ ወፈያ’ማ ፍሉይ ሓበንን ክብርን እናተሰመዖሞ ይልግሱ ነይሮም፡፡ 

ባራምባራስ ሓድጉ ገ/ሃንስ ዝተውሃቦም መዓርግ ባላምባራስነት ካብ ውዕሎ ኲናት ዘይኮነስ፣ ካብ ውዕሎን ወፈያን ሓምለዋይ 

ልምዓት ዝተረኸበ እዩ፡፡ ሃፀይ ሃይለስላሴ ንዑደት ናብ ትግራይ ክመፁ እዮም ተባሂሉ ንኣቀባብለኦም ምሽብሻባት ይግበር፡፡ 

ሽዑኡ ገዛኢ ትግራይ ዝነበሩ ራእሲ መንገሻ ከካብ ኣውራጅኡ ንምስጋና ዘብቅዕ ተግባር ዝፈፀሙ ሰባት ሓረዩ፡፡ ካብ ዓጋመ 

ዝተሓረዩ ሓድጉ ገ/ሃንስ ካብ ኢድ ጃንሆይ መዓርግ ባራምባራስነት ተቐቢሎም፡፡ 

ብ1990 ዓ.ም መንግስቲ ኤርትራ ዶብ ሃገርና ድሕሪ ምድፋሩ ስዒቡ ሰራዊት ኢትዮጵያ ክምክት በብዝሒ ኣብ ድፋዕ ዛላኣንበሳ 

ነቊጡ፡፡ ባራምባራስ ሓሪኖም ጓሎም ኣብ ድፋዕ ኣብ ሞንጎ ሰራዊት ከመርዕዉዋ ሓሳብ ኣቕሪቦም፡፡ እንተኾነ ብለመና ኣብቲ 

ግንባር ዝነበሩ ኣመራርሓ ሰራዊትን…ዓበይቲ ዓድን ከይኮነ ተሪፉ፡፡ እቲ ንገዝሚ ዝተዳለወ ብር ግን ምሉእ ንምሉእ ንኣባላት 

ምክልኻል ሃገር ኣወፍዮምዎ እዮም፡፡ 
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ኣብ ምኽባር ሉኣላውነት ሃገር ንዝነበሮም ኣበርክቶ ካብ መንግስቲ ሽልማት እናተቐበሉ 

 

ድሕሪ’ዚ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኢትዮጵያ ንወራሪ ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራ ደፊኡ ካብ መሬቱ ፀራሪጉ ኣውፂኡዎ፡፡ ከም 

ኩሉ ኢትዮጵያዊ ታሕጓስ ባራምባራስ ሓድጉ ገ∕ሃንስ ልዑል ኮነ፡፡ ካብ ታሕጓስ ሓሊፎም ምስ ስድረኦም ኣብ ጥቓ ከተማ ዕዳጋ 

ሓሙስ  ጣቖት ናብ ዝተኣከበ ሰራዊት ከይዶም፡፡ 

“ ኣብ ኲናት ዓወት ንምምዝጋብ እንታይ የድሊ?” ክብሉ ሓቲቶም፣ 

“ መቑሰልትን መስዋእትን!!” ዝብል መልሲ ረኺቦም፣ 

“ በሉ መቑሰልትን መስዋእትን ንዝኸፍል ፈታዊ ህዝቡን ሃገሩን ዝኾነ ሰራዊት እውን ዕጥቅን ስንቅን የድሊ” ኢሎም ከብቲ 

ኣወፍዮም፡፡ 

ባራምባራስ ሓድጉ ሕሉፍ ፈታዊ ልምዓት ዓዶምን ህዝቦምን ምዃኖም ዘመስክር ቃል ሓዲጎም፡፡ ኣስፋልት መንገዲ መካይን 

ማእኸል ዓዲግራት ክሰፍሕ ተባሂሉ ብርክት ዝበሉ ነባራት ገዛውቲ ፈሪሶም እዮም፡፡ ካብ’ቶም ዝፈረሱ ሓዲኡ ነባር ትካል እንዳ 

ባኒኦም  እዩ፡፡ ሓደ ፈታዊኦም ነዚ ሪኡ ብሕዝኖት፣- 

“ ኣታ ጎይታይ…እዚ ጥንታዊ ገዛናስ ፅርግያ ንምስፋሕ ተባሂሉ ክፈርስ?” ኢሉዎም፣ 

“ኣስፋልት ዓዲግራት ዓደይ ጥራሕ መይዳ መሲላ የርእየኒ ልዑል ፈጣሪየይ እምበር፣ ኣሽንባይ’ዶ እንዳባንየይስ ካሊእ ኣፍርስ 

እንተበሉኒ ከፍርስ ድሉዉ እየ፣” ኢሎም ብዓርሰ እምነት መሊሶሙሉ፡፡  ባራምባራስ ሓድጉ ሓሚሞም ፀኒሖም ልምዓት 

ዓዲግራት ትግራይ ሰሚዖም ዝፍወሱ ብተግባር ዝተፈተኑ ሓርበኛ ልምዓት ነይሮም፡፡ 
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ኣቦ ዕብየት ዓድን ህዝብን ኣቦ ልግሲ ባራምባራስ ሓድጉ ገ/ሃንስ ንሽልማት ኢሎም ዋላ እንተዘይለገሱ፣ግንከ ህዝቦም ዓዶምን 

መንግስቶምን ደጋጊሙ ሸሊሙዎም እዩ፡፡ ካብ ዝረኸቡዎም ሽልማታት  

 ሽልማት ማሕበር ቀዳሞት ተምሃሮ ኣግኣዚ፣ 

• ዘመናዊ ሆቴል ወልዱ ስባጋድስ ብምስርሖም ካብ ኢድ ንጉስ ነገስት ኢትዮጵያ ሃፀይ ሃይለስላሴ ሽልማት ዲፕሎማ 

ተቐቢሎም፣ 

• ሽልማት ካብ ኮሚቴ ልምዓት ኣውራጃ ዓጋመ፣  

• ሽልማት ቤት ምኽሪ ከተማ ዓዲግራት፣ 

• ሽልማት ካብ ማሕበር ጉዱኣት ኲናት ትግራይ፣ 

• ሽልማት ካብ ቤት ትምህርቲ ኣግኣዚ፣ 

• ሽልማት ካብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክልል ትግራይ፣ 

ልዕሊ ናይ ወረቐት ሽልማት ባራምባራስ ሓድጉ ገ/ሃንስን ካልኦትን ንሶምን ደኺሞም ካብ ዘጠዓጥዑዎ ቤት ትምህርቲ ንሃገር 

ካብ ደልሃመት ዝወሓሱ ፖለቲከኛታት፣ ብብርኪ ዓለም ዘስመዩ ጠበቓታት ጥዕና ዝኾኑ ሓኻይም፣ ፕሮፌሰራት ዝተፈላለዩ 

ዘፈራት፣ ሃገር እትሕበነሎም፣ ጠቢባን፣ ጋዜጠኛታት፣ መሃንዲሳት፣ ኢንጅነራት፣ ስሙያት ነጋዶ፣ ወታሃደራዊ መራሕቲ፣ 

ዓለማውን ሃይማኖታውን መራሕቲ…ፈርዮሙሉ ምርኣይ የሐጉስ፡፡ 
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ባራምባራስ ሓድጉ ገ/ሃንስ ኣብ ጊዜ ዕብየት 

 

ዘይርካ ዘይርካ ናብ ቤት ነይርካ ነይርካ ናብ….ኮይኑ፣ 

ፈጣሪ ሓውካ ከም ባዕልኻ ፍተዎ፣ ተኻፊልካ ብላዕ፣ ኣብ ጊዜ ንእስነትካ ፅቡቓት ተግባራት ብምፍፃም ፅድቂ ኣዋህልል፣ 

ንከርስኻ ጥራሕ ዘይኮነስ ንነብስኻ ኣብ ሰማያዊ ቦታ ዘንብራ ስንቂ ኣዋህልለላ ይብል፡፡ ሰብ ብደው ናብ ገነትን መንግስተ 

ሰማያትን ኣትዩ ዝበሃል ዳኣ ከምዚ ዕድመ ልክዑ እንትፍቶን “ፀላኢ ዓይንኻ ይፍሰስ” ኢሉ ዝማጎተሉ እንትበዝሐሉ’ዶ 

ኣይኮነን፡፡ እዩ፡፡ እወ እዩ፡፡ እምበኣርከስ ባራ ምባራስ ሓድጉ ገ/ሃንስ ህዝብን ልዑል ፈጣሪን ምስ ዝፈትዎ ሰናይ ተግባራቶም 

እነሆ ግንቦት 29/2009 ዓ.ም ብኽብሪ ዓሪፎም ሓመድ ኣዳም ለቢሶም፡፡ ፈጣሪ ናብ ገነት ይፀምብሮም፡፡ መንግስተ ሰማይ 

የዋርሶም፡፡ ስርዓተ ዘልኣለማዊ ዕረፍቶም ብኣሻሓት ዝግመቱ ነበርቲ ዓድግራትን ከባቢኣን፣ካብ መላእ ኢትዮeያ ዝመፁ 

ኣበ<በርቶም ላዕለዎትን ታሕተዎትን መራሕቲ መንግስቲ ሚድያታት ኣብ ዝተረ¡ብሉ ብዝለዓለ ድምቀት ተፈፂሙ፡፡ ኣብ ስነ-

ስርዓት ዕረፍቶም ዝተነበበ ሓፂር ታሪኾም ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝነብሩ ፈተውቲ ዕቤት ዓድግራት፣ዓጋመ ትግራይ 

ብስእሊ ባራምባራስ ሓድጉ ገ/ዮውሃንስ ኣደጊፎም ተቐባቢሎምዎ፡፡ ‘እግሪ ቀዳማይ ርኢኻ ተልሀ’ ከም ዝበሃል ኩሎም 

ንዓዶምን ህዝቦምን ዘዝከኣሎም ብምብርካት ስምን ፅቡቕ ተግባርን ‘ኣቦ ልግሲ’ ባራምባራስ ሓድጉ ገ/ዮውሃንስ ካልኦት 

ለባማትን ለጋሳትን ዓጋመ ከምዝኹልዕዎ ቃል ኣትዮም፡፡ ነፍስሄር ባላምባራስ ሓድጉ ገ/ሃንስ 35 ደቂደቆምን 7 ንደቂደቆም 

ደቆምን ንምርኣይ ዝተዓደሉ እዮም፡፡  
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ንባላምባራስ ሓድጉ ዘይፈልጥ ዓጋመታይ ዉሑድ እዩ ክኸዉን፡፡ ትግራይ ብትግራዩ እንተኾነ እውን ከምኡ፡፡  “ሰብ ብምንታይ 

ይፍለጥ?” እንተተብሃለ መልሱ “ ብስርሑ” እዩ፡፡ ስለዝኾነ ሰናይ ተግባራት ባላምባራስ ሓድጉ ካብ ዓጋመ ሓሊፉ ኣብ ትግራይ 

ይፍለጥ፣ ንሶም እዉን ብብዙሕ ትግራዋይ ከም ኣቦ ልምዓት ተገይሮም ይቑፀሩ፡፡ ኣብ ትግራይ ህዝቢ ጉልበቱን ሃፍቱን ክእለቱን 

ኣተሓባቢሩ ብዛዕባ ዝፍፅሞ ልምዓት እንትለዓል በዓል ስልጣንን ምሁርን ንባላምባራስ ብኣብነት ፀሪሖም እዮም፡፡ ባራምባራስ 

ሓድጉ ንቐፃሊ እውን ብሰናይ ተግባሮም ሰሞም ልዕሊ መቓብር ክነብር እዩ፡፡ 

ባራምባራስ ሓድጉ ገ/ዮውሃንስ ንዓዶምን ህዝቦምን ዝሓደሮም ሕሉፍ  ፍቕሪ መንቀሊኡ ካብ ገዝኦም እዩ፡፡ ፈታዊ ስድረኦም 

እዮም፡፡ ንደቆም ዝነበሮም ፍቕሪ ይገርም፡፡ካብ ባራምባራስ ሓድጉ ገ/ዮውሃንስ ፍቕሪ ስራሕ፣ንኡድ ዝኾነ ኣተሓሕዛ 

ሰራሕተኛ፣ካብ ዘለካ ጊዜ፣ፍልጠት፣ገንዘብን ጥሪትን ነኪኻ ንህዝብን ዓድኻን ምልጋስ፡፡ ኣብ ልቦና ደቂ-ሰብ ዝሓድርን ዘይበልን 

ተዘካሪ ሓድጊ ምህናፅ ይውረስ፡ 

ብ1910 ዓ.ም ተወሊዶም ኣብ መበል 100 ዓመቶም ዝዓረፉ ባራምባራስ ሓድጉ ገ/ሃንስ ድሕሪ ዕረፍቶም እውን እንተኾነ 

“እግሪ ቀዳማይ ርኢኻ ተልሀ” ከምዝብሃል ሰናይ ተግባሮም ብደቆም ተOፂሉሉ፡፡ ንመተስከሪኦም ዝተሓሰበ ብር 

100,000.00 (ሓደ ሚእቲ ሽሕ) ንመናበዪ ኣረጋውያን ክውዕል ንቤት ፅሕፈት ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳይ ከተማ 

ዓድግራት ሓምለ 11/2009 ዓ.ም ተወፍዩ፡፡ ዕድመ ልክዕ ኣብ ሰብኣውን ልምዕታውን ተግባር ምዝላO ይብልኹም እዚ እዩ፡፡ 

ኣብ’ቲ ስነ-ስርዓት ርኽክብ ዝተረኸቡ ምክትል ከንቲባ ከተማ ዓድግራት ኣይተ ክብርኣብ ገ/ሚካኤል “ንሰናይ ተግባራት 

ነፍስሄር ባላምባራስ ሓድጉ ገ/ሃንስን ስድረኦምን ኩሉ ክስዕቦ ይግባእ” ኢሎም፡፡  

 

በዚ ኣጋጣሚ ታሪኽ ኣቦ ዕብየትን ኣቦልግስን ባራምባራስ ሓድጉ ገ/ሃንስ ካልኦት መርአያታት ዓጋመን ዝሓቖፈ ዓብዪ መፅሓፍ 

ተፃሒፉ መፃኢ መስቀል /2010 ዓ.ም ናብ ህዝቢ ከምዝቐርብ ክንገልፅ ንፎቱ፡፡ 

ፅንዓት ንኹሉ ደጋፊ ዕብየት ዓድግራት ዓጋመ ትግራይ!! 
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ንምነ!! 

 


