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“እቲ ሓደ ብገርሁ፡ብገርሁ፣
እቲ ሓደ ግን ብግርሑ፣
ብሰንቒ ፍቕሪ መከራ፡መከራ፣
ክንደይ ስቃይ’የ ዚረኣኩ፣
ኣየይይይይይይይ።”
ትብል ደርፊ፡ፍርያት ወናምን ዉርዩን ከያኒ ኪሮስ ኣለማዮ፡ ኣዚያ ግንንትን ዉስጠ-ዘኣዊ መልእኽትን ዚሓዘት ብምዃና ኣብ
ሕልና ሺሾ ሰባት ዘይሃስስ ተዘኽሮ ከምዘለዋ ርጉጽ’ዩ።ነፍስሔር ኪሮስ፡ሓደ ካብቶም ንቕኒየ ዚተቓነዩ፣ንረምታ ዘረማርሙ፣ንህርመት
ሕዝቢ ዘንብቡን ዘበራብሩን ከያኒ ብምንባሩ ወትሩ እናተዘከረ ዚነበር ስርሓውቲ ገዲፉ ኢዩ።
ኽቡራት ኣንበብቲ፡ኣብዚ መንቲ ጽሑፍ፡ብዛዕባ ኺሮስ ኣለማዮ ኣይኮነን ክጽሕፍ ተበጊሰ ዘለኩ፡እንታይ ደኣ ብዛዕባ እቲ ኣብ ግዜ
ቁልዕነቱ በሳልን በልሒን ዚነብረ ወርጠበን፣ ኣብ ሰውራ ኤርትራን፡ኣብ ቕርዓት ስርዓት ደርጊ/ኢትዮጵያን፣ናቱ ኣሰር ብኣሉታን
እወንታን ዚሓደገ፡ተኽላይ ዓደን ኢዩ።
እዛ ደርፊ ከምቲ ማንም ኣድናቒ ደርፍታት ትግርኛ፡ፍሉይ ጦብላሕታን ተዘኽሮን ዘለዎ፡ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ዚተፈላለየ
መዘናግዕታት ንተኽለ ገብረማሪያም፡ ‘ተኽለ ዓደን’ ዚጓነፍዎ ዚነበሩ ምስኽርነቶም ከምዚህብዎ፡ነዛ ደርፊ እንኺሰምዕ ኣብ ፍሉይ
ሰልሚ ጦብላሕታ ይሽመምን ሓደ ካብ ኣድነቕቲ ኪሮስ ኣለማዮ ብምንባሩን ከም ሕመረት ትሕዝቶ ጽሑፈይ ኽትከውን ሑርያይ
ገይረያ ኣለኹ።
ኣብዛ መራር ዓለም፡ ኣብ ጉዳይ ፍቕሪ፣ ኣብ ጉዳይ ማሕበራዊ ሕይወት፣ ኣብ ቑጠባውን ፖለቲካውን ኰነ ኣብ መንፈሳዊ
ጉዕዞን፡እቲ ሓደ ብጉርሑ፡እቲ ሓደ ብገርሁ ዚኮነ ሃለውሳዊ መስርሕ ምርኣይ ዚነበረ፣ ዘሎን ዚነብርን ተርእዮ ኢዩ።
ታሪኽ ብሰዓርቲ ኣካላት ከም ድላዩ ኣብ ዚጸሓፈሉ ባይታ፡ንሓቂ ኪትበጽሖን ኪትረኽቦን ኣዚዩ ኣጸጋምን ሕልኽላኽን ተረኽቦ
ኢዩ።ከምቲ ኣቦ ዜማ ሃገር ዚኮኑ፡ ጠቢብ ኣተወብርሃን ሠጊድ፡ “ሓቂ ኣበይ ኣለኺ ኺደሊየኪ፧” ዚበልዎ ሓቂ ከም ሓሶት ኣብ ፈቐዶ
ገደና ትርኸብ ኣይኮነትን።ንሓቂ ምርካብ፡ ግመል ብዓይኒ መርፍእ ኪሓልፍ ዳርጋ ዚቐለሉ ሃዋሁን ባይታን ኣብ ዘለናሉ ግዜ፡እምብዛ
ፈታንን ኣድካምን ኢዩ።
ኣብ ጉዳይ ተኽላይ ዓደን፡ብዙሕ ምስጢራዊ ሓበሬታን መርትዓታትን ዚሓዙ ዓሚ ክልተ ሰባት
ብድንገት ብምሟቶም ሚሒር ዝሕዝ ኣጋጣሚ ነይሩ።ነቲ ሓደ ኣብ ሃገራዊ ድሕነትን ኣብ ክፍሊ
ምርመራን ብዙሕ ዓመታት ተመኽሮ ዚነበሮን ንተኽላይ ዓደን ኣዳቒቑ ዚፈልጥ፡ድሕሪ ኽንደይ
ድኻም፡ኪንራከብ ቆጸራ ገቢርና፡ሃንደበት ሕክምናዊ ጌጋታት ተፈጺሙ፡ ካብዛ ዓለም ብምሕላፉን እቲ
ሓደ ከኣ ሃንደበት ምስዓቡን ትንግርቲ ፈጢሩለይ ኢዩ።
ቕድሚ 7 ዓመት ይኸውን፡ሓደ ገዲም ተጋዳላይ ነበር፡ኣብ ጉዳይ ተኽላይ ዓደን ሰነድ ታሪኻት
ይደልይ ብምንባሩ፣ኪሕግዞ ብዚተወኸሰኒ መሠረት፡ ናብ ቤት ንባብ፣ናብ ቤተ መዘኽር፣ናብ ክፍሊ
ስነዳን ማዕከናት ዜናን ብምኻድ ብዙሕ ከም ዚደኸምና እዝኽር።ኣብ ገለ-ገለ ጋዜጣታት እቲ ዘኻየዶ
ቓለ ምልልሳት ንረኽበሉ መገዲ ንምንዳይ ላዕልን ታሕትን ብምባል ድሕሪ ኽንደይ ጻዕሪ ገለ ፈውሲ
ድኻም ዚኸውን ረኺቡ፡ቕዳሑ ከይገደፈለይ ብታህዋኽ ናብቲ ዚነብረሉ ዓዲ ከደ።
ብድሕሪ’ዚ፡ብዛዕባ ተኽላይ ዓደን ካብታ ኣብ ግዜ ቁልዕነተይ፡ኣብ ከባቢ ባር ሕውነት፣ባር እንቑጣጣሽ፣ባር ማራቶን ‘ሕጂ ባር
ኪርስፒ እንዳ ኣቶ ካሕሳይ’፡ወዘተን ተዘኽሮይ ከበርኽን ንካልኦት ሰባት ካብ ምሕታትንን ዓዲ ኣይወዓልኩን።
ንተኽላይ ዓደን ብዙሕ ሰብ ከም ዚፈልጦን ተዘኽሮታት ኣብ ሕይወት ፍቕዲ ዘይብሎም ሰባት ከም ዘሎ ብቐሊሉ ትዕዘቦ ነገር
ኢዩ።ካብ ምሁር ስጋብ ዘይተምሃረ፣ካብ ገባር ስጋብ ተጋደልቲ፣ካብ ተራ ኣባላት ጦር ሰራዊት ስጋብ መራሕትን ወተሃደራውያን
ሓለፍቲ፣ካብ ሰታያት ስጋብ ዘይሰትዩ፣ካብ ኣባላት ጀብሃ ነበር ስጋብ ተጋደልቲ ሕግሓኤ/ሻዕቢያ፣ካብ ኣባላት ማገብት ስጋብ ኣባላትን
መሪሕነትን ሕወሓትን ኰታ ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበረቑጠባ ይኩን ፖለቲካዊ ቐጸላን ዘለው ብዛዕባ ተኽላይ ዓደን ዚተፈላለየ
ስእልታትን ተዘኽሮታት ኣለዎም ኢዩ።
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ተኽላይ ዓደን፡ኣብ 1946 ዓውደ ኣዋርሕ ግርጎሪያን፡ ኣብ ዓዲ ኣቤቶ ሎሚ ዓዲ ኣቡን ከም ዚተወልደ ኣብዝሓ ሰብ ይፈልጥ
ኢዩ።ኣብዚ ዓመት ‘ዚ፡ ኣብ ዓዲ ኣቤቶ ይውለዱ ካብ ዚነበሩ ሕንጠያት ዳርጋ ዚበዝሓ ኣዋልድ ብምንባረን፡ሓደ ወዲ ተኽላይ
ገብረማሪያም ብምርካቡ፣ተኽለሃይማኖት ገብረማሪያም ዚብል ስም ኪወሃቦ፡ ምስ ዕለቱን ወርሓቱን ኣብ ግምት ኣትዩ ሃይማኖታዊ
ሪም ቐሲቡ ኢዩ።
ተኽላይ ብዚተወልደ፡ኣብ ቤተ-ክርስትያን ተኽለሃይማኖት ዚነበሩ ካህናት፡ስሙ ተኽለሃይማኖት ገብረማሪያም ኪብሉ ተሰየምዎ
እኳ እታ ስም ናብ ተኽላይ ብመስርሕ ግዜ ጸሪያ ኢያ።ኣብ ጥምቐት ተኽላይ፡ ኣብቲ ግዜ ካብ ዚነበሩ
ዉሩያት፡ ሰብ ጭራዋጣ ከም እኒ ኣይተ ጥላሁን ዚተብሃሉ፡ ናይ ሓጎስን ተድላን ‘ወዲ ተወሊዱ’
እናበሉ ብሽራት ከበስሩ፡ዕዱም ክሕጉሹ፡ብመሰንቆ ከም ዚተጻወቱ ዓበይቲ ይዝኽርዎ ኢዮም።
ተኽላይ ኣብ ግዜ ንእስነቱ፡ ኣዚዩ ትኩርን ሃብሮምን ምንባሩ ኣብ መኣዲ ትምህርቱ ካብቶም
ኣዚዮም፡ኣዚዮም ንፉዓት ዚበሃሉ ኢዩ ነይሩ።ቋንቋ ኣምሓርኛን ኢንግሊዝን ቁርጥምጥም ኣቢሉ፣ኣብ
ካልእ ዓይነታት ትምህርቲ ተኰነ በሊሕ ብምንባሩ፣ንደቂ ሰፈሩን መምህርቱን ኣኪቡ ይሕግዝን
የረድእን ምንባሩ ብዙሓት ይዝኽርዎ ኢዮም።
ካብቶም ነዚ ምስኽርነት ዚሃቡኒ ገለ-ገለ መታዓብይቱ፣ መጋድልቱን መቃልስቱን ነበር ሎሚ
ኮለኔላትን ጀነራላትን ዝርከቡ ኰነ፣መምህራኑ ነበር፣ገዳይም ተጋደልትን ወዘተን ንብልሒ ተኽላይ
ዘኺሮም ኣይጸግብዎን ኢዮም።”ኣብ ትምህርታዊ ክርክርን ናይ ቋንቋ ክእለት ዉድድርን መን
ይወዳደሮ ነይሩ፧” ክብል ገዲም ተጋዳላይን ወዲ ገዛውቱን መዝገበ ተዘኽሩኡ ብፍሉይ ይገልጽ ኢዩ።
ከምቲ ዉሩይ ጸሓፊ፡ ኣለምሠገድ ተስፋይ፡ ኣብ ግዜ ንእስነቱ፡ ኣብ ትምህርታዊ ዉድድርን ክርክር ቋንቋን ብምስታፍ ቕድመ
ግንባር ዚነበሮ፡ተኽላይ ድማ፡ ኣብ ዓድዋ ፈጣን ተምሃራይ ኢዩ ነይሩ፣ተመሃሮ ኣኪቡ ይሕግዞን የረድኦምን ከም ዚነበረ ክልተ
ምሁራት መታዕብይቱ የዘንትዉ ኢዮም።
ተኽላይ፡ኣብ ግዜ ቁልዕነቱ፡ሰበይቲ ፖሊስ ዚነብራ ጎረቤቱን ኣብ ከተማ ኣሥመራ ልዕሊ 30 ዓመት ዚተቐመጣ፡ወይዘሮ
እምባኣፍራሽ ደምሴ፡ብዛዕባ ተኽላይን ስድራቤቱን ፍሉይ ጦብላሕታ ኣለወን።ተኽላይ ምእዙዝን በሊሕን ብምንባሩ፡ምስ ኣሰሙ
ሓፍቱ ሓዚለን ከምዘዕበዮም እናተኸዛ ኣዋጊዐናኒ ኢየን። (ወይዘሮ ኣሰሙ ስጋብ ዓሚ ወርሒ ሰነ 2016 ዓ.ም.ፈ፡ ኣብ ዓዲ ዃላ ከም
ዘለዋ፡ኣብቲ ኣብ ጾሮና ዚተካየደ ግጭት፡ተጠቒሞም ናብ ኢትዮጵያ ዝሰገሩ ክልተ ኣባላት ኮማንዶ ነበር ደቂ ዓዲ ዃላ፡ሓቢሮሙኒ
ኢዮም።)
ተኽላይ፡ኣብ 9 ዉላድ ኣብ ዘለዋ፡ስድራ ከም ዝዓበየ፡ ኣብ ቃለ-ምልልሱ ሓቢሩ ነይሩ ኢዩ።እንተኮነ ኩሎም ኣሕዋቱን ኣሓቱን
ካብ ሓንቲ ኣደ ዚተረክቡ ኣይኮኑን ኢዮም።እተን ኽልተ ኣሓቱ፡ካብተን ቀዳመይቲ በዓልቲ ቤቶም ዚተረኸባ ኢየን።ሓንቲኣን ኣብ
ከተማ ኣሥመራ ከባቢ ዕዳጋ ዓርቢ፣ሓንቲኣን ኣብ መንደፈራ ስጋብ ቕድሚ ዚተወሰነ ግዜ ብሕይወት ከም ዚነበራ፡ጎረባብተን ዚነበራ
ኣዴታን ሓቢረናኒ ኢየን።
እቶም ሸውዓተ ዉሉዳት ድማ፡ ካብ ወይዘሮ ነበር ዚተረኽቡ ኢዮም።ወይዘሮ ነበር ኣዋዲ፡ ኣብ ኣውራጃ ዓድዋ፡ኣብ ማይ ዳዕሮን
ይሓን ሓረግ ትውልዲ ዘለወን ኮይነን፡ድሕሪ ክንደይ ልማኖን ጸሎትን ዚተወልዳ ብምዃነን፡”የት
ነበርሽ፧” ማለት “ኣበይ ነይርኺ፧” ዚብል ትርጉም ዚሓዘ ምዃኑ ኣዝመደንን ንልዕሊ 50 ዓመት
ጎረባብተን ዚነበራ ኣውጊዐናኒ።
ተኽላይ ወሊዱ’ዶ ኣይወለደን ዚብል ሕቶ ወትሩ ዚለዓል ኢዩ።ኣብ ግዜ ደርጊ ኣብ ከተማ
ኣሥመራ ኰነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ፡ዚነበሩ መንእሰያት ብዛዕባ ተኽላይ፡ ኣብ ባራት፣ ኣብ እንዳ ስዋታት፣
ኣብ መዘናግዒ ማእከላትን ማሕብራዊ ዉራይትን ኣልዒሎም ኪዛረቡ ደጋጊመ ተዓዚበ
ኣለኩ።ተኽላይ፡ስም እተን ኣዚዩ ዚፈትወን ዓባዩ፡ዝሓዘት ራሔል ትበሃል ጓል ኣላቶ ኢያ ክትብል
ናይ ቐረባ ቤተሰቡ ኣብ ጽዋኣ፡ዉላድ ሓድጊ ምግዳፉ ብመንፈስ ምድዕዓስ ትዛረብ ኢያ።
“ሕዝቢ ኤርትራ እንታይ ይብል ኣሎ፧ ጽቡቕ ኣለና ዶ ይብል ኣሎ ወይ ከኣ…፧ ስጋብ ሕጂ
ንኢሳይያስ ዲዩ ዝድግፍን ዚኣምንን ዘሎ፧ሕይወት፡ናብራ ከመይ ይመርሕ ኣሎ፧ንተኽላይ ከ
ይዝኽሮ’ዶ ሕዝቢ፧ ተኽላይ በዲሉ’ዶ ወይ ጽቡቕ ገይሩ ኢዩ ይብል ሕዝቢ፧” ክብላ ዓባይ ሓብቱ ወይዘሮ ጸሃይቱ ገብረማሪያም
ንተኽላይ እናዘኸራን፡ኣብ ሕልን’ኣን እናተቐጀለን ዓሚ ወርሒ ሚያዚያ ዚሓተቶኦ ኢዩ።
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ኣብቲ መጋሪያ ወግዒ ዚነበረት፡መንእሰይ ኤልሳ ጓል ሓብቱ ንተኽላይ፡ብዛዕባ ተኽላይ ኣድሂቡ ዚዚረብ ዚነበረ ዕላላት ብኣንኽሮ
ብምድማጽ፡ብዛዕባ ተኽላይ ብዙሕ ንምፍላጥ ሃንቓ ከምዘለዋ ካብ ኩነታታ ብቐሊሉ ተንቢቦ ካብ ጽሑፍ ገጻ፡ንእለቱ ድማ ናብ
ወግዒ ብወኒ ተጸንበረት።
“ስማዕ እንዶ፧ ተኽላይ ሓወይ፡ንኢሳይያስን ተግባራቱን ኢዩ ኣቃሊዑ እምበር ንቓልሲ ሕዝቢ ኤርትራ ኣይኮነን ካብ መሰረቱ
ተቋዊምዎ ንዓይ ከም ዚርደኣኒ።ኣነ ንእሽተይ ኢየ።ብዙሕ ክፈልጥን ከንቢብ ኢየ
ዚደልይ፣እምበር ፈሊጠ ኣይኰንኩን ዝዛረብ ዘለኩ።
ከም ትዕዝብተይ ግና ተኽላይይይይይይ ሓወይ ኣካይዳ ኢሳይያስ ስለዚተረድኦ ኢዩ ነቲ
ዉሳነ ዚወሰኖ።ተኽላይ ሓወይ ከኣ፡ ዓብይቲ ከም ዚነግሩና፡ጉንብሕ ድንን ምባል
ዘይፈቱ፣ፊት ንፊት ምግፋጥ ሒዝዎ ዚዓበየ ኢዩ።ወዲ 14 ዓመት ኮይኑ እኾ ንደጊያት
ገብሪሔት ደፊሩ ሕቶ ሕዝቢ ዚሓትት ዚነበር ኢዩ።ሓቐይ’ዶ ጸሃይቱየ፧” ብምባል ሕቶ ናብ
ወይዘሮ ጸሃይቱ ወስ ኣበለቶ።
ወይዘሮ ጸሃይቱ፡ህድእቲ ኣደ ኢየን።ክምልሻ ኰነ ኪዛረባ ሰብሪ ከም ሕላገት ዓሲልወን ኢየን ዘዋግዓ። “እወ፡ተኽላይ ፍትሕን
ናጽነትን ዚፈቱ ብምንባሩ፣ካብ ግዜ ቁልዕነቱ፡ ካብ ቤቱ ኣትሒዙ ንዘይኣመነሉ ብትብዓት ዝሓትት፣ንዝተሸገሩ መምህርቱን
መታዕብይቱን ዝሕግዝ ኢዩ ነይሩ።ንደጊያት ገብሪሔት ዚበልኪዮ ድማ ሓቂ ኢዩ።” ክብላ ምጡን ምላሽ ሃባሉ።
“ኢሳይያስ ደኣ ዓርኹ እንዲዩ ነይሩ።ግና ሕልንኡ ስለዘይፍቐደሉ፡ሕማቕ ተግባራት ኪጸሮ ብዘይምኽኣሉ ኢዩ ናብ
መንግስቲ/ደርጊ ኢዱ ዚሃበን ዚዛረብ ዚነበረን፣ብዙሕ ኣፍልጦ እዃ ተዘይብልለይ ግና ቑሩብ-ሲ ኩነታት ሕዝቢ ኤርትራ ከምቲ
ንሰምዖ ሕማቕ ኢዩ ዘሎ ዚብል ኢዩ።ኣብዚ ግዜ ከ፡ንተኽላይ ብከመይ ኢዩ ዚዚኽሮ ሕዝቢ፧ ስጋብ ሎሚ ንኢሳይያስ ዲዩ ዚድግፍ
ዘሎ፧ብዛዕባ ተኽላይ ከ እንታይ ይብል ኣሎ፧
በልስ ከ ረኣይ፡ካብ ዓድዋ፡ ናብ ዓዲ ዃላ ዓድና፡
ብእግርና እንዲና ነቲ መንገዲ ንመላለሶ ነይርና ዋላ ብግዜ
ደርጊ ሕጂ ግና እዛ ክንዲ ኣፍን ኣፍንጫን ዚርሕቐታ
መገዲ፡ከመይ ኮይና ኣላ፧ ኢሳይያስ ጽቡቕ ኣይገብረን።
እቲ ሕዝቢ ጽቡቕ ገይሩ ይፈልጦ’ዶ ኣሎ፧ ወይ ከኣ ከም ቐደም ይፈትዎን በጅኡ ይሓልፈሉ ኣሎ ኢዩ፧” ክብላ ብቐስታ ዕላለን
ብሕቶታት ተሰኒዩ፡ኻብቲ ሓልዮት ዚመል’ኦ ኣጣማምት’ኣን ይውሕዝ ነበረ።
ስድራቤት እንዳ ኣቶ ገብረማሪያም ወልዱ፡ኣዚያ ምስግንትን ሕያወይትን ምንባራ ማንም ጎረቤትን ነባር ተቐማጢ ዓዲ ኣቤቶን
ዝምስኽሮን ኢዩ።መምህር ገብረመድሕን ተፈሪ፡ ድሕሪ ካልኣይ ኹናት ሃብታማት ሃገራት፡ ብስም 2ይ ኩናት ዓለም ዚፍለጥ፡ ምስ
እኒ መምህር ተድላ ባይሩ፣መምህር ሞኮነን ደስታ፣ስዩም ወልደማሪያም ኪዳነን ኮይኖም፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ንግስተ ሣባ ዚምህሩ
ዚነበሩ፡ሓደ ካብ መምሃራን ተኽላይ ዓደን ኢዮም ነይሮም። ንሶም ንመንፋዕትን ምእዙዝነትን ደቂ ኣቦይ ገብረማሪያም ኣልዒሎም
ኣይጸግቡን ኢዮም።
መኺረኺ ነይረ፡ኢለኪ ነይረ ንኹሉ ኩርዕሉ፣
ሕውነታዊ ምኽረይ፡ እንሆ ፈሺሉ።
ሕጂ’ዶ ይሓይሽ፡ኣጎላጉል ኮይንኺ፣
ናይ ዝኾኑ ሰባት ጠባይ ከይፈለጥኪ፣
ብዙሕ ትቐርቢዮም፡ከየመዛዘንኺ፣
ኢለኺ ነይረ እንዲየ፡መታን ከይንዑቕኺ።
እዛ ግጥሚ መሸም ኣንቢብ ምስ ኣበልኹም፡ ኣብ ሕልናኹም፡ እቲ ገዲም ኸያኒ ዮሓንስ እስቲፋኖስ ከም ዚቕጀለኩምን
ንድሕሪት 32 ዓመት ተመሊስኹም ብዙሕ ከም ትሕሳቡን ትዝኽሩን ተስፋ እገብር።
ኣብ ግዜ ደግርን ቕድሚኡን ኣብ ባራት ኣሥመራ ዚሰርሓን ሰብ ዋናን ዚነበራ፡ ኣብ ሓደ እንዳ ሓዘን መሳርሕተንን መቕርበን
ተረኺበን ናይ ኣሥመራን ዕድመ ንእስነትን ወግዒ ምስ ተልዓለ፡ተኽላይ ዓደን ካብቶም ዚለዓሉ ሓደ ብምንባሩ፡እዛ ደርፊ ዮሓንስ
እንኪሰምዕ ኣብ ፍሉይ ባሕሪ ሓሳብ ይጥሕል ምንባሩን መስተን ሽጋራንን ከየቋረጸ ኤዘውትር ምንባሩ ኣብ ዕላል ብዙሓት
ይለዓል’ዩ።ተኽላይ፡ኽልተ ሽጉጥ ሒዙ ወይ ዓጢቁ ይከይድ ምንባሩ፡ፈራሕ ሰብ ከምዘይፈቱን ብዓይኒ ጥርጣረ ንዝረኣዮ፡ከም
ዘሰራጥይ ከም ዝነበረ፣ንደፋርን ንተባዕን ግን እፈትዉን ይጋብዝን ምንባሩ ካብ ዝውካዕ ወግዒ ገሊኡ ኢዩ።
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ትሕዝቶ እታ ደርፊ ማዕረ ክንደይ ትትንኽፎ ነይራ፡ሓንቲ ድሕሪ ሓንቲ፡ ካብ ከባቢ ዳንተ ዚነበራ ባራት፡ስጋብ
ባቢሎን፡ካምፖፖሎን ወዘተን ኩነታቱ ብዓይነን ዚዕዘባ ዚነበራ፡ ምስ ልዑል ናይ ምዝካር ኽእለተን ኣውኻዓልና
እብለኩም።ብተወሳኺ’ውን፡ ኣብ ግዜ ደርጊ ሰብ፡ኣብያተ ሙዚቃ ዚነበሩ ኩሎም፡ነቲ ዚሃብኩምኒ ምስኽርነትን ተዘኽሮኹምን
እናሞገስኩ።እሞ በዛ ደርፊ ንሎሚ ኣነ’ውን በዚ ክፍለየኩም እፈቱ።
እዛ ስእሊ ማእከል ከተማ ኣሥመራ፡ሓደ ነገር ተዘኽሮም ሰባት ኣለዉ ኢዮም።ኣብ 1976 ዓምሓ፡ተኽላይ ኣመና መስተ ክስተይ
ሓዲሩ፡ንግሆ ካባዛ ከባቢ ናብ ካቴድራል እናከደ ከሎ፡ ካብ ሓደ ‘ወያላ’ ሽግራ ወሲዱ ሕሳቡ ብዘይምክፋሉ፡እቲ ቆልዓ ደድሕሪኡ
ኪኸይድ ዝተዓዘቡ ፈለጥቱ የዘንትዉ ኢዮም።
እቶም መቕርቡ ነበር ሰምበት እሞ ከኣ ንግሆ ምድሪ መገዲ ሰጊሮም ዝኸዱላ
ምዕልቲ፡ማዕረ ክንደይ ብመስተ ይስነፍ ምንባሩ ዝሕብር’ዩ ዝብሉ’ውን ኣለዉ
ኢዮም።እተን ኣብ ላዕሊ ዘለዋ ስእልታት ‘ኣሳእል’ ድማ ተኽላይ ዝዓበየሉ፣ዝጻወተሉን
ኮፍ ኢሉ ዝዕርፈሉን ዘሰላስለሉን ቦታታ ኢየን።
ነዚ ጉዳይ ዘልዓልኽዎ፡ “በብሓደ ሰብ ውሓደ!” ዚብልዎ ወለዲ፡ኩንነታዊ ምሳሌ
ርዒምና፡ከለና ሕማቕ ይኹን ጽቡቕ ዛንታ ኪዝንተውን ተጻሪዩን ተመርሚሩን ናብ
ድርሳነ ታሪኽ ክድርዕ ዘለኒ፡ሃንቃ መሰረት ዚገበረ ምዃኑ ክሕብር እረድይ።

እዛ ታሪካዊት ሓወልቲ ድማ፡ኣብ ታሪኽን ፖለቲካን ዝግደስ ዚነበረ
ዝሓተላን ምንባራ ዓበይቲ እጸውዩካ ኢዮም።

ተኽላይ ዝዕርፈላን

ይቕጽል…
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