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ትብጻሕ ናይ ምስግና ጽሕፍተይ ንኣቦና ካህን ተኽሇማርያም፡ 

 
(ኣብኣሰና.ካም ራዱዮ- ብዴምጺ፤ ኣብ  ዓይጋ-ፎረም ዴማ -ብጹሑፍ)  እቲ ብዚዕባ ኣርኣያ 
በሊይ መንነትን እንታይነት ዜገልጽ ዴሕረ-ባይታ  በዜገርም  ልሳንን ዜተኸሸነ ኣቃራርባ 
ጽሑፍን ንይፈልጡ መንእሰያት ዚንታ ኣርአያ በሊይ ብምቕራብኩም ዜሊዓሇ ምስግናን ናእዲን 
ንዖኦም ንኩቡር ኣቦና ካህን ከቕርብ እፈቱ። 
 
ኣነ ትግራዋይ እየ። ኤርትራ ኣይነበርኩን፡ ኣብ ‚ፒካዱሉ‛ ንክስዕስዕ ግና ሓሇሓሉፈ ናብ 
ኣስመራ እኸይዴ ነይረ፡ ምስ እኒ ‚ተኽሇ ተስፋዜጊ‛ እውን ምሕዜነት ኣጥሪየ ነይረ (ኣብ 
አዱስ አበባ እውን ተራኺብና ነይርና)። እታ ፍቀርኩዋ ጓል እውን ‚ጓል አስመራ ጻዕዲ‛ ስሇ 
ዜነበረት ካብ ትግራይ ናብ አስመራ ብዘሕ እማሊሊስ ነይረ። ክዲውንቲ ‚ሉያልፍ‛ ንምግዚእ 
እቲ ዜተመቸወ ከተማ አስመራ ስሇዜነበረ ናብ አስመራ ንምኻዴ  ‚ዓርቢ ንዒ-ቀዲም ንዒ‛ 
ብሃንቀውታ ይጽበያ ነይረ። መክሮ አስመራ ቡዘሕ እዩ።  
 
እዝም ጸይቂታትን ቀተልቲ ነብሲን ግና ኣይ ንዖዖም ኣይ ንዓና ርጊ ፈጢሮም ፤ ኣምሓራ ኣብ 
ሓገርና ብናጽነት ከይንስዕስዕ በገዚ ሃገርና ነፊጉና፡ ኣምሓራ ካብ ሃገርና ምስ ሰጎጉናዮ ግና ኣብ 
ጽርጊያ  ኮምቢሽታቶ ብይስክፍታ ‚ፈጣዕ ፈጣዕ‛ ክንብል ኢና እንዲተብሃሇ ኣብ ሜዲ 
ተዋስኦታት ተሰሪሑ፤ ሎሚ  ዴሕሪ ንኣውርሕ ‘ፈጣዕ፤ፈጣዕን ይተኣዯበ ጃህራን’፤ 
ኮምቢሽታቶ ምዜሊልስ ይትረፍ መንእሰያት ኣዋልዴን ኣወዲትን ካብ ጓጓ ወሇድም ካብ 
ዓራቶም እንዲተጎተቱ ናብ እንዲ በትርን ምስርጣይን‛ እንዲተጎተቱ ጉዴ ርኢና! ዴሕሪ 
እዙኩለ ጃህራን ‚ሆሆን‛ ዓይነ ስውራት ተይቀረዩ መንእሰይን ኣረጋዉያን ኤርትራ ብኣሻሓት 
ናብ ስዯት ክምርሑ ተገዱድም። ነዙ ኩለ ርጊ ተሓተትቲ ዴማ ‚ሙሁራት ኤርትራን 
ተጋሩን‛ እዮም። ብዘሕ ጊዛ ኣብ ጽሑፋተይ ዯጋጊመ ስመርኩለ ነገር እዩ። ኢሳያስ እዩ 
እንዲበለ፤ ንኢሳያስ ጥራሕ መልሓሶም ወጥዊጦም ንባዕሎም ሓራ ከውጽኡ ሊሕ ዜብለ 
ሓሰውቲ ሙሁራት ኤርትራውያን ኢሳያስ ንክግብል ዓብይ ግዯ ዜነበሮም ፡መጋበሪያ ኢሳያስ 
ዜነበሩ ‚ሙሁራት ኤርትራ ሙኻኖም‛ ክፍሇጥ ሇዎ ነገር እዩ። ይቕረታ ክሳብ ይሓተቱ 
እዋን ኤርትራዉያን መመሉስኩም ንሶም ዜዜርግሑዎ ሸቐጥ ዓዯግቲ እንተዲኣ ኮይንኩም 
መመሉስኩም እቲ ዜፈረሰ ዑና ክተፍርስዎ ኢኹም። እቲ መመሉሱ ግርም ግና ዋሊ እቶም 
ኣው ወጻእ ዜርከቡ ተቓወምቶ ወነንቲን ኣሰናዲእቲን መርበብ ሓበሬታ ኤርትራዉያን 
ንእትህቦም ፍልይ ዜበሇ ርዕይቶ’ውን ዯፊሮም ኣብ’ቲ ናቶም መርበብ ‚ንክልጥፉዎ‛ ጋእ፤ጋእ 
ይብለ።ርዕይቶ ከም ዑሰሾኽ ዲንዳር እዮም ዜሃዴሙዎ። ዕዲጋኦም ንውሱናት ገዚእቲ 
ዜተሓሇወ ጥራሕ እዩ ዜመስል ‚ሗይት ኦንሉ‛ ዜብለ ይመስለ። ኣምሓርኛ ዜተጽሓፉ 
መጻሕፍቲ ንምንባብ እሞ ፈጺሙ የሕሇም እዩ። ቋንቋ ናይ ጸሊኢ ኢሎም ስሇዜተምሃሩዎ 



ፍልጠት ኢትዮጵያ እንታይ ይጻሓፍ ፈጺሞም ዲሃይ ብሎምን። ዴንቁርና ዴማ  ኣብ ሙጉት 
የስዕረካ እዩ። ንሱ እየ ገና እዩ እቲ ጉደ ብሇኒ ሎ።  
 
እዙኣ ካብ በልኩ ኩቡር ወሊዱ ኣቦና ካህን ናብ’ታ ናእዲይ ክኣቱ! 
 
 ሎሚ ዴሕሪ ቡዘሕ ዓመታት፤ በን ምስተቐየረ ብዚዕባ ኣርአያ በሊይ ኣልዒልካ ክዜተ እዩ 
ኢሇ ፈጺመ ሕልሚ ኣይነበረንን። እኒ ባዓል ልሳነ ዮሴፍ ጎዲይፍ (መሓሪ ምስግና)  ‚ተይ 
ስዒርኩም አብ ጎዲጉዱ ፤ ንኣዳታትኩም ትኾኑወን ተሰከምቲ ሞግዱ‛ ፤ ‚ተይስዒርኩም ኣብ 
መጣለ- ነዳታትኩም ትኾኑወን ተሰከምቲ  ሞቓለ‛ ዜብለ (ብራዱዮ አስመራ እንሰምዖም 
ዜነበርና ተዚራባይ ሉቅ) ኣቦና በቶም ረግቲን ቀንጸልቲ ነብሲን ንሶም እውን ተቐንጺሎም 
እዮም። አረ ቡዘሓት እዮም በዝም ብመሰል ምዜራብ ዜብህርሩ ፈጣርዕ (ቦጃቡጅ) ርግቲ 
ህይወት ስዴራቤታት‛ ዜተቐንጸለ ቡዘሓት እዮም! 
 
ወዮ ዲኣ ናብ ኤርትራ ኣዴሂብና እምበር ኣብ’ዙ ኣብ ትግራይናስ ክንዯይ ስነ ጥበባዊያን ስበ-
ኪነት ብዓረር ወይንቲ ዴዮም ተቐንጸሎም?! ኣነ እኳ ብቐረባ ዜፈልጦምን ርክብ ዜነበረኒ 
‚ወርቁ‛ ዜባሃል ተምቤናይ ዕዴሚኡ ብግምት 17 ወይ 18 ብዴሕሪኡ ገረጻዴቕ ወ/ዮሃንስ፤ 
ብዴሕሪኡ ማሓዚይ ወዱ ገየ ‚ቡዚየነ ገየ‛ (ኣብ እዙ ሓደሽ መጽሓፈይ ብዘሕ ዜሰነዴኩለ) 
ናብ ሰልፊ ኢዱዩ ከይዴካ ኢሎም ኣብ ሃገር ሱዲን ሰሇስተ ጊዛ ብኻራ ወጊኦም ንክቐትለዎ 
ፈቲኖም እዮም። ኪሮስ አሇማዮህ እውን ብጸሉም ክኒና (ብመርዙ) ተቐቲለ እዩ ዜባሃል።  
ትዋሓዯ ብወያነ ነበር ብወ/ሮ ብርሃን እትሕተም ዜነበርት ጋዛጣ ወጋሕታ እኳስ ኣብ እታ 
ጋዛጣ ብዚዕባ ኣማውታ ኪሮስ ዓሇማዮህ ተናኺፋቶ ነይራ እያ ። ካልኦት ንሃገር ቅዴሚ 
ምምሊሱ ኣብ ዑዯት ከሎ ዚራረቡዎ ሰባት እውን በሰፊሑ ዜነበሮ ስግኣት ዜተዚረቦም 
ነጊሮምኒ እዮም።  
 
ብዴሕሪኡ ንኣሰናዲት ጋዛጣ ወጋሕታ ‚ንሕጊ ይምእዘ ወየንቲ‛ አሳናቢድማ ይመስሇኒ 
‘ጋዛጣኣ ዓጽዮሙሊ ሎሚ ኣብ እዙ ኣብ ራዱዮ አሜሪካ ትግረኛ ከምሊ ይንገር። ወይ ጉዴ! 
ክንዯይ ዴዮም ቀንጺሎም መሲለኩም?! 
 
ካብ’ቲ ዜገርም ዴማ፤ ወየንቲ ባዕልቶም ምስቀንጸለዎም ፤ ሕንኽ እንተይበለ ‚ምስያት/ባዓል/ 
መከርታ ከየንቲ ትግራይ‛ እንዲበለ ኣስማቶም እንዲጸርሑ፤ ስራሕቶም እንዲናኣደ 
ክዜክሩዎም ምስማዕ ‚እቲ ዴፍረቶም‛ ብጣዕሚ የገርም። ዜተወሇደለ ዜሰርሑለ ቦታታት 
ዜዯረፉዎም ሙዙቃታትን፤ ዜዯረሱዎም  ግጥምታትን፤ካብ እዚ ዓሇም እዙኣ ዜተፈሇዩሊ ዕሇት 
እንተውስኡ- ብምንታይ ከምዜተሰውኡን መን ከምዜቐንጸሎምን ከይተዚረቡ ግና ‚ነብሲሔር 
ገረጻዴቕ፤ ነብሲሔር ወዱ ገየ…. ነብሲሄር . ..ነብሲሄር እገሇ እንዲበለ ከየንቲ ዓዱሞም ኣብ 
ኣዯራሽ ተይሓነኹ ስክፍ እንተይበሎም ቀተልቶም መራሕቲ ወያነን ሓሻኽሮም ዜሰርዑዎም 
ሰሇልቶምን ሙኻኖም እንዲተፈልጠ ቀተልቶም ከይሮቑሑ (ገሉኦም ነቲ ውሳነ እንትማሓሇፍ 
ኣብቲ ውሳነ ቅትሇት ኣእዲዎም ዜሓወሱ ቀጠፍቲ ኣብ አዲራሽ  ኮፍ ኢሎም በዚዕባ ነብሲሔር 
እንተውርዩ ምስማዕ ዜገርም ዴፍረት እዩ። ኣብ’ቲ ኣዲራሽ ሇው ከየንቲ’ውን ‚መን እዩ 



ቀቲለዎም፤ ብምንታይ ሞይቶም?‛ ኢሎም እሕሕ ብል ጎሮሮ የብሎምን። ንሶም እውን 
ከይልከሙ ይመስሇኒ እቲ ስግኣቶም። ሓቆም ካኣ! ምቕዲም ኣይግበርካ ዜባሃል እኮ ነዙ ሎሚ 
ኣብራኹ ዜተጸምዯ ሇናዮ በን በነ ራዕዱ ምስጋእ ባህሪያዊ እዩ።ኣብ ጥቓ ወንበር ቀተልቲ 
ኮፍ ኢልካ ወየ ወየ ወየ ንኽትብል ቁሩብ ከቢዴ እዩ። እንኳይ’ድ ንጓና ተገዲሲስ ነቶም ሰብ 
ስዴራ እውን ወየ ወየ ንክብለ ከቢዴ እዩ።ብውሽቶም ዲኣ ይርምተቱ እምበር.. ‛ሞኝህን 
ፈልግ!‛ ይብለ ኣምሓራ፡ 
 
ኣነ ግርመሇይ፤ ዴፍረቶም ጥራሕ እኮ ኣይኮነን። ነቶም  ዜቐተለዎም ስዴራቤት ናብ’ቲ 
ኣዲራሽ እንዲዓዯሙ ብዚዕባኦም ንኸዕልለዎምን እንዲዓዯሙ ኣብ ልዕሉ ሓን ካሉእ ሓን 
ንክዴዕንኑዎምን እንትገብሩ መመሉሱ ይገርመኒ። ኣበየናይ ሕጋዊን ሞንገኛ ቤት ፍርዱ 
ከይድም ንሞት ከምዜፈረደዎም እውን ይገርመኒ። ንባዕሎም መን ኮን’ዩ ዜፈርድም? ፍረደና 
እነሆ ቤት ፍርዱ ኢሎም እኮ ንክብለ ዴፍረት ይብሎም ‚ማዓንጣ ኣዚብእ‛ እዮም። እዝም 
ኩሎም ዜተቐትለ፤ምስ ሓዯ ናይ ከተማ ሓሳዊኦም እንተተጓራፊጥካዮ- ንውዴብና ከም’ዙ እዩ 
ዜብሊ ሎ! እዚ ገጢሙዋ ሎ ግጥሚ፤እዚ ዯሪፍዋ ሎ ዯርፊ፤እዚ ገይሩዋ ሎ መዯረ….‛ 
ንውዴብና እትትንክፍ እያ ‚ንክንቕንጽሎ‛ ስጉምቲ ይወሰዯለ! እንዲበለ ናብ በረኻ 
እንዲሊኣኹ ነቶም ‚ምቕንጻል ዜእዜዘ‛ ጎተቶም እንዲሓሰው ክንዯይ ሰብ ኣወዱኦም እዮም። 
እሞ ዜኹለ ገይሮም ንስዴራኦም ይቕረታ ክንዴምሕታት፤ ‚ብዴፈን ዴፈን‛ ሓንቲ መሲሎም 
‚ንበሲሔር እገሇ‛ እንዲበለ መዲመቒ ፌስታታት መክሮ ከየንቲ እንዲገበሩዎም ምስ 
እንሰምዕን እንርእይን፤ ዋእ! እዝም ውዴባት ዜባሃለስ ከመይ ዜበሇ ዓይኒ ጤል ዴዮም 
ዜሓይኾም? የብሇካ። ኣብ ኣስመራ’ውን ሰብ ጥበበኛታት ዜገብሩዎ ‚ኣብ ምስያት መዚናግዒ 
ኣዲራሽ‛ እውን ከሚዙ ዜበሇ ናይ ዜተቐንጸለ እስማት እንዲሮቑሑ ‚ነብሲሔር‛ እንዲበለ 
ሰሚዔ ኣሇኹ። 
 
ዜኾነ ኾይኑ ኣቦና ዜሃብኩሞ ዜናኣዴ መክሮ ኣርኣያ በሊይ ካብ ሓዯ ሓቀኛ ካህን ክገብሮ 
ዜግባእ ልሳን ኢና ሰሚዕና እሞ ኣነ ብውልቀይ ‚ኣርኣያ በሊይ ካብ ተልዓሇ!‛ ብዜብል 
ዜሰነዴኩሞ ታሪኽ ስሇስነቕኩምናን ካሪ ስዒኖም ዜነበሩ ስነጥበበኛታትን በታዕቢትኹም 
ከም እኒ ‚ዴምፀ-መረዋሕ‛ ኣርኣያ በሊይ ዜበለ ምዜካርኩም የቐንየልና እብል።ንሓው 
ኣብርሃም በርሃነ እውን ከምኡ።  
ጌታቸው ረዲ (ኣሳናዲኢ መርበብ ሓበሬታ ኢትዮፕያን ሰማይ) አሜሪካ። 
getachre@aol.com  
  

     
 
 
 


