
       መግለጺ ሓዘን:  

  ካብ ነበር ተጋዳላይ ብስራት አማረ  

ዜና ዕረፍቲ ተጋዳላይ ክብሮም ገብረማርያም 
ዕረፍቲ ብጻይ ተጋዳላይ ክብሮም አብዚ እዋን ብዕደመ ይኩን ክረክቦ ዝግባእ ዓለማዊ ቅሳነት ብዕድሚኡ ልክዕ ከይረከበ 
አብ 62 ዓመቱ ምዕራፉ ዝሕዝን እዩ፡፡  ይትረፍ ንቤተ ሰቡ ንክብሮም ዝፈለጥ ኩሉ ክሓዝን እዩ፡፡ አብ 1968 ዓ.ም ናብ 

ህወሓት ዝተጸንበረ ብጻይ ክቡር ተጋዳላይ ክብሮም ካብቶም 
ውሑዳት አዝዮም ጽጹይ ስነ-ምግባርን አብ ጽርየትን 
ብስለትን ዝተመስረተ ሰራሓቲ ምፍጻም ዝክእሉ ተጋደልቲ 
ሓደ እዩ ኔሩ፡፡ አብቲ ዝተናወሓ ናይ ዕጥቂ ቃልሲ፡ ትሕትናን 
ዘይዛሪ ዓቅሊን ተከቲሉ ንህዝቢ ትግራይ ብጅግንነት ጥራሕ 
ዘይኮነስ ብስጡም ስነ-ምግባር እውን እዩ አክቢርዎ፡፡ አነ 
ከምዝፈልጦ ክብሮም ማለት ስነ-ሰርዓትን  ስራሕን ማለት 
እዩ፡፡ አብዞም ዝሓለፉ 27 ናይ ስልጣን ዓመታት እውን እቲ 
ዝነአድ ስነ-ምግባር መርአያ ኮይኑ ቀጺልሉ ንቲ ዝተቃለስሉ 
ህዝቢን አክቢርዎ እዩ፡፡ እዚ ክብሪን ሞጎስን ድማ  ንቤተ-ሰቡ 
ብፍላይ ንህዝቢ ትግራይ ድማ ብሓፈሻ ኩርዓት አዩ እሞ፡ 
ሓዘን ጥራሕ ዘይኮነስ በቲ ዝገደፈልና ዝገርም ቅንዕናን 
ዘይዘናበል ስነ-ምግባርን ክንሕበን አውን ኢና፡፡   

   ምስ ክብሮም ብሓባር አይዓበናን፡ መተዓብይቱ ከም 
ተጋዳላይ አክሊሉ (ደንበርቃይ) ስዉእ ተጋዳላይ ተክላይን 
ዝባሃሉ ንፉዓት ተማሃሮን ጀጋኑናን  እዩ ዓብዩ፡፡ ክብሮምን 

መተዓብይቱን አብቲ ተሓህት/ህወሓት ህልውንአ ክተረጋግጽ ዝገበረቶ ከቢድ መስዋእትነትን ጀግንነትን ዝሓትት ቃልሲ 
ብሉጽ  ጅግንነት ምስቲ ሽዑ ዝነበረ ተጋዳላይ ዝፈጸሙ ብአካል አውን ዝፈልጦም ዘቅንእ ሰብእና ዝነበሮም መናእሰይ 
እዮም፡፡ ካብቲ ናይ 1960ታት መወዳእታ ጀሚረ ግን አብቲ ዕጥቂ ቃልሲ ብቀረባ እናሰጠመ ናብ ዕርክነትን ሓሳብ 
ምቅይያርን  ዝከደ ርክብ ክምስርት ኪኢለ እዩ፡፡  አብ ናይ ተጋዳላይ ፍቅርን ምትሕልላይን ጥራሕ ዘይኮነስ አብ መትከል 
ዝተመስረተ ርክብ ብዝግባእ ምፍጣርን ብዘላቂነት ነቲ ርክብ ምህላውን ዝክእል ብቁዕን ክቡርን ሰብ እዩ ኔሩ፡፡ አብ እንዳ 
ክብሮም ሓሶት፡ ሕሽክርና፡ ንሀዝቢ ዝብድሉ ተግባራት፡ ቀጠፍጠፍ፡ ድላይ ስልጣን፤ ሸፈጥ፡ ብሓፈሻ ስነ ምግባር ውድቀት 
አይፍለጡን፡፡ ብምካኑ ንክብሮም ክሻዕ ሕዚ ብጻይ ተጋዳላይ እናበልኩ እየ ክጽወዖ ጸኒሐ፡፡  ንህዝብና ዝግበኦ ክብርን 
ሓልዮትን አብ ቃለስን ድሕሪ  ዓወትን  ክሻዕ ዕለተ ሕልፈቱ ዝሃበ ዓብይ ትግራዋይ እዩ ኔሩ፡፡   

  ክብሮም በ1975 ዓ.ም አብ ካልአይ ጉባኤ ህወሓት አባል ማእከላይ ኮሜቴ ኮይኑ ተመሪጹ፡ ብኔትዎርክን ዝምድናን 
ምስራሕ አብ ዘይተጀመረሉ ዘበን ተጋዳላይ ህወሓት ናይ ክብሮም ብልጽነት ሪኡን ፈልዩን ብመሉእ ድምጺ ማእከላይ 
ኮሜቴ ክከውን ገበሮ፡፡ አብ ህወሓት ዳርጋ ኩሉ ብደረጃ ትምህርትን ዕድመ ገድልን ተማጣጣኒ አብ ዝነበረሉ ወቅቲ ናይ 
ክብሮም ብልጹነት ብምስትውዓል ምምራጽ ማለት  ቅንዕና ናይቲ ቃልስን ተጋደልቱን በቲ እዋን መርአያ ከምዘነበረ ዝሕብር 
እዩ፡፡ ብጻይ ተጋዳላይ ክብሮም ነቶም ድሕሪኡ አብ ውሽጢ ህወሓት እናማዕበሉ ዝከዱ ዝነበሩ ዝንባለታት ብፍላይ ድሕሪ 
ምስረታ ማሌሊት ፍሉይ ዝበሉ ናይ ምስትውዓል ተዘክሮታት አብ አእምሮይ ክሓድሩ ዝገበረ ረዚን ተጋዳላይ ምኳኑ 
ክፈልጠሉ ዝከአልኩ መድረክ ተፈጠረ፡፡  ክብሮም፡ ሓዱሽ መስፍን፡ ሕቡር ገብረኪዳን፡ ሙሉጌታ ገብረሂወትን አነ 
(ብስራት አማረን) ፈለምቲ አባላት ቁጽጽር ኮሜቴ ማሌሊት ኢና ኔርና፡፡  ክብሮም ምክትል ኦቦ ወንበር ሓዱሽ ድማ አቦ 
ወንበር እዮም ኔሮም፡፡ ጉጅላዊ ዝመስል ምንቅስቃስ አብ ከባቢ መሪሕነት፡ ነንሕድሕዳካ ብስም ደርባዊ ቃልሲ ምንቛት 
ዝተዓዘበ ክብሮም ብፍላይ ናይ ግደይ ዘርአጽየንን በሪሁን ካበቲ ቃልሲ ምግላል እቲ ስዒቡ ክመጽእ ዝክእል ምክፍፋል 
ስለዘስገኦ እዚ ዝስዕብ በለኒ፡ “አብ ቃልስናን ህዝቢ ትግራይን እቲ ዝለዓለ ጥፍአት ክስራሕ እንተኮይኑ ምክፍፋል እዩ፡፡ እዚ 
ሓደገኛ ተርእዮ ብዝቀጸለ ቁጽሪ ምግዳልና ከሰክፈናን ከጉሄናን ይክእል እዩ፡ በለ እሞ ነዚ ጠጠው እነብለሉ ኩነታት 
ምፍጣር መማረጺ የብሉን በለ’፡፡ ብድሕሪ እዚ አብ ውሽጢ ምብድዳል ከይሰፍሕ ነቲ ናይ ቁጽጽር ኮሜቴ ሓለፍነት 
ተጠቂምና ዲሞክራሲያዊ ዘይኮኑ ውሳነታት መሪሕነት ማሌሊት ንቃለሶ ጠጠው እውን ክብል ንሞክር ኢሉ መከረ፡፡ 



   ስለዝኮነ እውን ቃልሲ ስለዝመረጸ ነቲ አብ 1975 ዓ.ም ብክብሪ አትይዎ ዝነበረ ናይ ማእከላይ ኮሜቴነት መደብ 
አይደለዮን፡ ሓዱሽ መስፍን እውን ብተመሳሳሊ አይደለዮን፡፡ ንቃልስን ህዝቡን ዝከፋፍሉ ኮይኖም ስለዝረአዮም ነቶም 
ማእከላይ ኮሜቴ ንምኳን ዘክእሉ ጉጉያት ረቋሒታት አብ ተግባር ከውዕል ፍቃደኛ ክክውን አይከአለን፡፡ ማሌሊት ኮይንካ 
ብስም ደርባዊ ቃልሲ ምጭፍጫፍን ምክፍፋልን ፍልስፍናን ብዙሕ ድካምን ዘይሓትት መመዘኒ ረቋሒ አይነበረን፡፡ እዚ 
ንተጋዳላይ ክብሮም ናይ ብቁዕ ተጋዳላይ መመዘኒ ኮይኑ አይረከቦን ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ዓብይ ስነ ምግባር ውድቀት እውን 
ጌሩ እዩ ዝቆጽሮ ኔሩ ኢለ እየ ዘግምት፡፡  ብፃይ ክብሮም አብ መከላከሊ ሚኒስቴር  ኮሌኔል ማአርግ ተዋሂቡ ደዊለ ሎሚ 
እንታይ ትባሃል ኮሎኔል ወይስ ተጋዳላይ ኢለ ሓቲተዮ፡፡ ጌጋ ከይትገብር ኮሌኔል አልካ ብጌጋ እውን ከይትጽወዐኒ ስለዝበለኒ 
አብዚ ጽሑፍ እውን አይተጠቀምኩልን፡፡  

     ክብሮም ክሻዕ እታ ሂወቱ እትሓለፍ ናይ መጨረሻ ሴኮንድ በተስቡን ፈተውቱን አብ ጉድኑ ኔሮም፡፡ ከምዚ ዝአመሰለ 
ንሞት ከም ተራ ነገር ዝርኢ  ክምስ እናበለ፡ በዛዕባ ህዝቢን ቃልስን እናተዛረበና ሞይቱ፡ ከምዚ ሪኢና አይንፈልጥን ኢሎም 
ነጊሮምኒ፡፡ እወ ክብሮም ማለት እሱ አዩ፡፡ ንህዘቢ ትግራይ ብሓልዮት ጽጹይ ሰነ-ምግባር፡ ክእለትን ጀግንነትን ዘገልገለ 
ተጋዳላይ ክብሮም፡ አብቶም ዝሓለፉ ንልዕሊ 15 ዓመታት አብ ግሊ ዝተመስረተ ናብራን ስራሕን እናመርሐ ጸኒሑ፡፡ 
ምምራሕ ናይ ግሊ ናብራ ንክብሮም ዓብይ ጉዳይ አይነበረን፡፡ ፈታዊ ስራሕ፡ አብ ፍልጠትን መጽናዕትን ዝተመስረተ ስራሕ 
ምምራሕ ዝክእል በዓል ሞያን ሙሉእ ስነ-ምግባርን ስለዝነበረ ደቁ፡ ሳራን፡ ህሊናን ከም አቦአን ብሉጻት ሙህራትን ሰብ 
ስራሕን እየን፡፡ እቲ ናይ መወዳእታ ናቢ ክብሮም ድማ ሕዚ ካልአይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ወዲኡ ክም አሓቱ ክክውን እዩ፡፡ 
ንበዓልቲ ቤቱ ሂወት ብርግጽ ዝገደፎ ሓዘን እኳ እንተሃለወ ንበይና ዝገደፈላ ዕዳ ናይ በቴሰብ ግን የለን ኢለ ይአምን እሞ 
በዚ ድማ ንጸናናዕ፡፡  

ንመላእ ቤተ-ሰብ ክብሮም ገብረማርያም፡ ብፍላይ  

ንበዓልቲ በቱ፡ ሂወት  

ሳራ ክብሮም 

ህሊና ክብሮም 

ናቢ ክብሮምን ካልኦት አሓት፡ አሕዋትን ፈተውትን  ጽንዓትን አካእሎን ይሃብኩም እብል፡፡ ንሓውና፡ ተጋዳላይ ክብሮም 
ድማ መንግስተ ሰማያት የዋርሰልና፡፡  

 

          ብሰራት አማረ  

         ካብ ሰሜን አሜሪካ  


