ኣንበሳ በረኻ
ብ ክንፇ ኣብርሃ (ዶ/ር)
e-mail: kinfeab@yahoo.com
ዒሇምና ብኣማኢት ኣሻሓት ዜቑፀራ ጭጋረት እንስሳ ቤትን እንስሳ ገዲምን ፇጢራስ ኩሊቶም ነናይ ባዕልቶም
ቀሇብ ኣዲልያትሎም ትርከብ። ኣብ’ዘ እቱ ጉልብት ዜበሇ እንስሳ ነቱ ካብኡ ድOO ዜበሇ እንስሳ እናበልዏ፣
እቱ ድOO ዜበሇ’ዉን ከምኡ ወይ ዜተፇሊሇየ ሜሊታት ተጠቒሙ ሓሉኹ ብምዉዲOንካብኡ ዜዒብዩ ወይ
ዜንእሱ በሉዐን ከም ኩነታቱ’ዉን ፀጊቡን ፇጣሪኡ ኣመስጊኑን ዜነብረሊ ዒሇም እዙኣ፤ ኩለ እንስሳ ድማ ነናይ
ባዕለ መልክዕ፣ ቁመና፣ ባህረን ኣመልን ከምዜህለዎ ተገይሩ እዩ ፇጣሪ ፇጢሩዎ። ኩሊቶም ፍጥረታት
መሳስሎም ጉዲይ እንተሃሇወ፤ ብሙሇኦም ሓዯ ሓዯ ሻዕ ጥራሕ እዮም ዜዉሇደ (ዯጊሙዜፍጠር እንስሳ የሇን)
ኩሊቶም ድማ ሓዯ ሓዯ ሻዕ ጥራሕ ይሞቱ (ይድቀO ይፍረ ብየገድስ ክልተሻዕ ዜመዉት እንስሳ የሇን።
ኩሊቶም እንስሳታት ተወሉዶም ናብ ዒሇም ካብ ዜተፅንበራለ ዕሇት ኣትሒዘ ክሳዕ ሞይቶም ነዚ ዒሇም እዙኣ
ዜፍሇዩዋሎ እዋን ግን፤ ገሉኦም ንሒዯት ዯቓይO ወይ ሰዒታት ነይሮም እንትሞቱገሉኦም ድማ ንብዘሕ
ዒሰርተታት ዒማዉቲ ብሂወት ይነብሩ።እንስሳ ቤት ይኹኑ እንስሳ ገዲም ተፇጢሮም ኣብ ርእሲ መሬት
ዜነብራለ እዋን ንዉሓቱ ብየገድስ ዒይነት መነባብሮኦም’ዉን ኣዜዩ ዜተፇሊሇየ እዩ፤ ገሉኦም ዜተዯሊዯሇን
ማቻ ሇዎን ናብራ እንትነብሩ ገሇ ገሉኦም ድማ ብዘሕ ከርተትን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ስዯትን ምንቅስቓስን
ዜዒብሇሎን ናብራ እንትነብሩ ንዕብ።እንስሳ ቤት ይኹኑ እንስሳ ገዲም ንዉሓት ዜነብሩዎ እዋን ብየገድስ፤
ገሉኦም ጥዐያት፣ ቦቝቧቓትን ሓሊያትን እንትኾኑ ገሉኦም ድማ ርጉማት፣ ስሱዒትን ካሉእ እንስሳ ብጥሙዩ
ከብዶም ክሳዕ ብፅጋብ ክጭዯድ ዜብል ዜበልዐን ኮይኖም ንረ<ቦም። እቶም ገሇ ሕልፍ ዜበለ እንስሳታት
ድማ ፇጣሪ ዜሃቦም ዒይነብርኪ ተጠቒሞም ክንዱ ዜሽቅለ ዯም ካልኦት እንስሳታት እናመጠጡን ናይ ካልኦት
ፍፁም ፅግዕተኛታትን ኮይኖም ይነብሩ።
ክሳዕ ሎሚ ብኣፇጣጥሩኡ ማረረ እንስሳ ዜፇልጦ እኳ እንተይሃሇወኒ መጠንን ድልዲሇ ዒርሰ እምነት
ፍጥረታትን እንስሳታትን ግና ካብ’ቱ ሓዯ ናብ ካሉእ እንትፇሊሇ ንዕብ። ብርግፅ ዜኾነ ይኹን ዒይነት ፍጥረት
ምስ ዒርሰ እምነቱዜዉሇድ ከምየሇ ግሁድ ኮይኑ ዒርሰ እምነት ዜፍጠር ወይድማ ይፍጠር’ዉን በቱ እቱ
ፍጥረት ንሱ ዜገብሮ ዕሇታዊ ምንቅስቓሳት፣ ሃርኮትኮት በሃሊይነትን፣ ሊዕሉን ታሕቲን ኢለጥርዮም
ተሞክሮታትን እዩ። እቶም እንተይተሃከዩ ጎቦ ዯይቦምን ቁልቁል ወሪዶምን ንባዕልቶምን ስድረኦምን ዜዕንግለ
እንስሳ ቤት ይኹኑ እንስሳ ገዲም ዜተዯሊዯሇ ዒርሰ እምነት እንትህልዎም ከም ቁርዱድ ዜኣመሰለ ዯም
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ካልኦት እንስሳታት እናመጠጡ ዜመሓዯሩ እንስሳታት ድማ ዉቃቤኦም ተዲሂለ ኩለ ሻዕ እናተ¡ወለ ዜነብሩ
ሰብ ትሑታት ዒርሰ እምነት ወይድማ ዒርሰ እምነት ዜበሃል ይተፇጥረሎም እዮም። በቱ ካሉእ ገፅ ድማ
ካብ’ቶም ልዐልን ዜተዯሊዯሇን ዒርሰ እምነተን ዜልሇዩ ፍጥረታት ዒሇምና እቱ ሓዯ “ኣንበሳ በረኻ” እዩ።
ኣንበሳ በረኻ ሇዎ ዒርሰ እምነት ዜተዯሊዯሇ ንምዃኑ ካብ ትርኢቱ ክትግምቶ ይከኣል’ዩ። ኣንበሳ በረኻ
እንትትሪኦ ኣዜዩ ምዕሩግ፣ ሽንኳይዶ ብኣካል ሪእኻዮስ ድምፁ ብሩሑO ሰሚዕኻ’ዉን ፍርሕን ርዕድን፣
ኣዜዩ ኩሩዕ፣ ተይተንከፈዎን ምሒር እንተይጠምዩዎን ፍፁም ይትንክፍን ይተንኲን፣ ካልኦት ፍጥረታት
ዋሊ ክንዱ ድሊዮምኣብ ጥቑኦ ኾይኖም እንተዅዯብዯቡፇፂሙ ይዯናገፅን ካብ’ቱ ዜወፇረለ ዉራይ ሃዯን
ወፃኢ ብሱሩ ቅንጭ ይብሎን ፍጥረት እዩ።
ካሉእ መሇሇዪ ባህረ ኣንበሳ በረኻ’ዉን ኣሎ። ኣንበሳ በረኻ ንናይ ካልኦት ናፅነት ፍፁም ይዲፊእን ናይ ባዕለ
ሙለእ ነፃነት ኣ<ቢሩ ዜነብርን እንስሳ ምዃኑ እዩ። ምናልባሽ ንናፅነቱ ዜዲፊእን ሰሊሙ ዜርግን ዜኾነ ይኹን
ሓይሉ እንተመፂኡ ድማ ይምሕርን የዲግምን ስጉምቲ እዩ ዜወስድ። ኣንበሳ በረኻ ብናፅነቱ ምድፊርን
ሰሊሙ ምዜራግን እንተመፂኦሞ ሽንኳይዶ ጓናስ ዯቁን ቤተሰቡን’ዉን ይምሕር እንስሳ እዩ (ብርግፅ እቱ ዜህቦ
ዒይነት ግብረ መልሲ ከከም ዒይነቶምን መንቀሉ እቱ ም<ኒያቶምን ክሕይል ወይ ክፇኵስ ይ<እል’ዩ)፤ኾይኑ
እዉን ግን ርእዮ ቍጠዏ ንኹለ ርዕድ እዩ።
ብኻሉእ ገፅ ድማ ኣንበሳ በረኻ ኣዜዩ ሓሊይ፣ ቅኑዕን ቦOቧOን ፍጥረት እዩ። ሓዯ ቀንዱ መሇሇዪ ኣንበሳ
በረኻ ሊዕሉን ታሕቲን ኢለ ሃዱኑ ምፀኦ ስጋ ስድሩኡ ዒንጊለ
ምፅጋቦም ምስ ኣረጋገፀ ጥራሕ እዩ ንባዕለ ድማ ዜዕንገል።
ኮታስ ኣንበሳ በረኻ መሇሇዪታቱ ኩሎም ርዙርካ ምግሊፅ
ኣዜዩ ከቢድ ኮይኑ እቱ ከምዘይ ዒይነት ቁመናን ባህረን ክሕዜ
<አለዎ ም<ኒያታት ግን ተመራመርቲ ስነፍጥረት ኣፅኒዖሞ
ይኾኑ ኢሇ እግምት።
ድምር ኣቢልካ እንትረአ ግና እዘ ብርዜነቱን ዒርሰእምነቱን ካብ
ኩሎም ፍጥረታት ኣዜዩ ዜፍሇ እንስሳ እዘይ ዋሊ እኳ ጥዐይ፣
ቅኑዕን ቦቝቧOን ተሎ ይቝጣዕን’ዉን ይኹን’ምበር ብፍሊይ
ብመንነቱ ዜመፆን ናፅነቱ ዜዲፇኦን ጉዲይ እንተጋጥሞ ግን
ብምሒር ቍጠዏ መሬት እያ ተንቀጥቅጥ፣ ፍጥረት በሇት
ኩሊ’ዉን ትርዕድ ቤተሰቡ እንተይተረፈ ድማ ይሽበሩ።
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ኣንበሳ በረኻ ግድን ኮይኑዎ እንተተቖጢዐ ወይድማ ጠምዩዎ ንባዕለን ንስድሩኡን ክዕንግል ሃልዩዎ እሞ
ስጉምቲ ክወስድ እንተሃልዩዎወይ’ዉን ክሃድን እንተሃልዩዎ ድማ ምስ ኩሎም ተመሳሰልቲ ዜኾኑ እንስሳታት
ክጓየ ሃውቲቱ ኣይዉዕልን። ቅድሚ ስጉምቲ ክወስድ ምዉሳኑ ወይድማ ክሃድን ምሕሳቡ ሓሳቡ እዩ ናብ ሓዯ
ተኣኻ<ብ። ድሕሪኡ እታ ዕሊሙኡ ሳ¡ዏሊ መንገዱ እዩ ናዱ። ነቱ ክህዯን ሇዎ ወይ’ዉን ኣብ ዑሊማ
ዜኣተወ እንስሳኣስተብሂለ ምስ መረፀ ንዐኡ ጥራሕ ፇልዩ ክሳዕ መወዲእታኣ የብፀሖ፣ በቱ ረዙን ኣእዲዉ
ብሙለእ ቀልቡ ሓዯሻዕ የዕርፇለ፣ ከምዜሓሰቦ ገይሩ’ዉን ዒጠO ይብሎ፤ እቱ ወፍሪ’ዉንብዒወት ኣንበሳ
በረኻ ይዚም። ኣብ’ዘ ከም’ዘይ ዜበሇ ወፍሪ ኣንበሳ በረኻ ናብ ካልኦት እንስሳታት ግልፅ ምልፅ ኣይብልን፣
ካልኦት ጎና ኖኒ ይመፁኒ ኣሇዉ ኢለ’ዉን ድምብርፅ ኣይብል፤ ወይከ ኣይርዕድን።
ታሪ<ገድሉ ኣንበሳ በረኻ ከምሪአና እንተዯኣ ኾይኑ ኣንበሳ በረኻ ምስ ኩለ ፍጥረት (ዯቂO ይኹን ፍሩይ፣
ዒብዪ ይኹን ንኡሽቶይ) ተሓባቢሩ እዩ ዜነብር፤ ክሳዕ ንነፃነቱን መንነቱን ሓዯጋ ይኮኑዎ። ኣንበሳ በረኻ
ብዜተፇሊሇየ ም<ኒያት ካብ ልቡ እንተተቖጢዐ ግን ዋሊ ነታ ካብ ኩሎም ፍጥረታት ዜዒበየትን ክንዱ ስባር
ጎቦ እትኾንን እንስሳ ሓርማዜ ኣፅኒዐን ኩነታት ኣመቻችዩን ብድሕሪታ ዯይቡ ናብ ዜባና ብምዉፃእ
ንOድሚት ሓሉፈ ብጎሮረኣ ሓኒቑ እዩ ግ ብሊን ዒዕ ኣቢለ ዜ‚ትሊን።
ስሇዘይ ኣንበሳ በረኻ ካብ ኣያታቱ ብተግባር ዜተማህሮን ዜመሇኾን ነገር እንተሃሇወ ክተናኾሎ ዜ<እል
ፍጥረት ኣብ ከምዘይ ዜበሇ ደር ወይ ጫካ ያ ተሓቢኡ
ኣሎ ወይ’ዉን ዒሪደ ኣሎ ዜብል እንተሰሚዐ ዋሊ
ከይደዎ ይፇልጥ ደርን ገዯልን ይኹን ብድፍረት
ይጥሕስሶ በረኻ፣ ይድይቦ ጎቦ፣ ይወርዶ ሩባን
የቋርፆ ሜዲን ከምይብለ ሕ’ውን ገድሉ ኣንበሳ
በረኻ ይሕብር። ኮታስ ኣንበሳ በረኻ ኣንጊሁ ዜወፇረለ
ዉራይ እንተየዏወተ ስሇይምሇስ ብፍሊይ ብዜኾነ
መእመናይ ም<ኒያት ሓሪኑ ንግጥም እንትወፍርድማ
ኣብኡ ዜተረ<በ ፀሊኢ ብይምሕረት ሰሊሉዐዎ እዩ
ዜመፅእ።እዘ ኹለ ኮይኑ ግን ኣንበሳ በረኻ ጉልበት
ኣሇኒ፣ ሓያል እየ፣ ዜዯሇኹዎ ካብ ምግባር ዜዒግተኒ የሇን
ኢለ ተመኪሑ ኣይፇልጥን፣ ኣይዅራዕራዕን ብዒፀበ ‚ሇሇ እውን ናብ ባእሲን ጎይቍን ኣይኣቱን። እቱ ካብ
ባሕሪ ዜዒሙOትዕግስቱ እንተተፀንቂቑ ግን መባእስቱ ዜረ<ቦ ርኻቦት ኣይሃበና እዩ።
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ሓዯ ሓዯ ሻዕ ግና እዘ ነዝም ኩሎም እንስሳታት ክመል< <እል ሓይሉ ሇዎን ንፀሊእቱ ብሩሑO’ዉን
ርዕድን ፍጥረት ካብ ምርጣጥ ወይ ሸሇል ምባል ዜነቅል ቅጥዑ ይብለ ኣተሃዲድና እንትሃድን እታ ድ<ምቲ
እንስሳ ትበሃል ዒጋን’ዉን ኣብ’ታ ልስልስቲ ጎኑ ወጊኣ ከም እት‚ትሎ ወይ ከም እተዲ<ሞ ገድሉ ኣንበሳ
በረኻ የርኢ።ካሉእ ካብ ገድሉ ኣንበሳ በረኻ እንመሃሮ ጉዲይ’ዉን ኣሎ። ኣንበሳ በረኻ ብዘሕ ሃዱኑን ፀሊእቱ
ኩሎም ዚሕ ኣቢለን ምስወዯአ ምናልባሽ ብዒወቱ ይሰክር’ዩ ይመስሇኒ ወይድማ “ዜኣ<ሇኒ ሃዱነ እየ”
ዜዒይነቱ’ዉን ክኾን ይ<እል እንትድቅስ ድማ ብ‚ሉለ ነOኒOካዮ ኣይሰምዕን። ኣንበሳ በረኻ ዒርሰ እምነቱ
ቅፅፅ ዜበሇን ኣዜዩ ዜተዯሊዯሇን ካብ ምዃኑ ዜነቅል ይመስሇኒ ንኹለ እዩ ዜኣምኖ፣ ኣይጥርጥርን ስሇዜኾነ’ዉን
መቓርብቱ ብዕሉ ኣይመርፅን። ስሇዜኾነ’ዉን ኣብ ይኮነ ቦታ ኣራጢጡ እዩ ዕይም። ብዘሓት እሙናትን
ጎራሓትን መቓርብ’ቱ እዚ ዜተናወሐት ድቃስን ብር ይምባልን እዙኣ ሓዯ መዒልቲ ንዒብዪ ሓዯጋ ክተሳጠሖ
ከም’ዜ<እልን እንተመ¡ሩዎ እዉን ክሰምዖም ኣይከኣሇን።
ሓዯ እዋን ኣንበሳ በረኻ ብዜፇጠሮ ምርጣጥን ዜተናወሐ ድቃስን ኣብ ብጉቡእ ይፀረየ ሜዲ ኣዑሙ እንተሎ
ዯቀOቲን ምንም ዒOሚ ይብሎምን ፍጥረታትን ሇመም እናበለ መፂኦም ቀስ እናበለተፀግዐዎ። ኣንበሳ
በረኻ ድማ ብዘሓት ብርቱዒት ሊሕ በሇ ምዃኑ ስሇዜፇልጥ ነዝም
ዯቀOቲ ፍጡራት እምነት ግዱ እዩ ኣሕዱሩሎም ወይ’ዉን መጋብሮም
ይፇሇጠ፤ ሱO ኢለ ረአዮም።እዝም ፍጡራን ቀስ እናበለ ሓዯ ብሓዯ
ዜተጠራ‚ሙ

ከም

እኒ

ሓፇውን

ቁርዱድን

ዜኣመሰለሓሳኹ

በታልስልስቲን ምምጣጣ እትጥዕምን ኣካለ ኣቢሎምን እቱ ሳሕዝ ሎ
ኣካለ ክሓኩ መሲሎምንተፀግዐዎ እሞ ግልፅ ምልፅ እናበለ ዯም ምምጣጥ ጀመሩ።
እዘ ኹለ እንትኾን ብሩሑO ትርኢን እትዕብን ዜነበረት ጭርናዕ እዉን ብግዱኣ እታ ኣብ እዋን ሃዯን
ዜቖሰሇት ኣካል ኣንበሳ በረኻንኣብ ደርን ገዯልን እንትሃድን ዕሾ< ቆንጠፍጠፇ እናሓ ዜሇሓፃ ቆርበቱን
ምትዅታዅ ትጅምር። እዘ ብርቱዕ ፍጥረት ድቃሱ ምስ ሓየሇን ምስተናወሐን ጭርናዕ ብሊዕሉ፣ ቁርዱድን
ሓፇውን ብታሕቲ ኾይኖም እዘ ንሓርማዜ ስኵን ዜነበረ ኣንበሳ በረኻ ምስኡ ተፀጊዖም ዯሙ እናመጠጡ
ረዜረዜ ክሳዕ ዜብል ገብሩዎ። እዘ ኵነታት ብት<ክል ስተዉዒሇት ሇዃዂቶ’ዉን ኣብ ዜወዒሇት ዉዑሊ
ምሸት ንምሸቱ ስሇዜኾነ መሬት ዜወግሓሊ ፀሓይ ዒራርቦ እንትትኮን ምስ እታ ዯም ሰትያ ዜሃረየት ጭርናዕ
ገጢማ ነዘ ኣንበሳ በረኻ ናብ ገፁ እንተይተረፇ እናዒሇበትን ብጥቓ ዒይኑ እናነፇረትን እዜኑ እናዯንቆረትን
ክተሽካዕልሇለ ጀመረት። እዘ ብዘሕ መስተንክር ዜሰርሕ ዜነበረ ኣንበሳ ዒበይቲ ዜበሃለ ፀሊእቲ ፀፀግዖም
ምስኣትሓ ብምሒር ድቃስን ምርጣጥን መፃወቲ ሓፇው፣ ቁርዱድ፣ ጭርናዕን ሇዃዂቶን ኮይኑ ዉዑለ
ሓዯረ።
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እወ ኩለ ኣካሊቱ ሓፇው ወሪሩዎ፣ ሇልስለስ ኣካሊቱ ቆራዱድ ጠቢቖሞ፣ ጭርናዕ እዉን እቱ ኣንበሳ በረኻ
ቀድም ኣብ እዋን ሃዯን ዜተወOዒ ዉቃዕ (ቁስሉ) ከም መእተዊ ገይራ እናግፇሐትን ሇዃዅቶ
ብምዕዲምንገሉአን ዯሙ እንትመጣ ገሉአን ድማነዘ ንናፅነቱን ሰሊሙን ይዯራዯር ዜነበረ ኣንበሳ በረኻ ዯጋዊ
ሰሊሙ ኣረጋጊፁ እንተብቅዕ ዉሽጣዊ ሰሊሙ ግን ሙለእ ብሙለእ ረገኦ። ኣርባዕቲኦም ፍጡራት
ብዜኣሇሙዎ ዉዱት እዉን እዘ ይነፅፍ ዯም ኣንበሳ በረኻ ብ‚ፃልነት’ዉን ብይ ስግኣት ክመጡ ካብሇዎም
ባህጊ ተበጊሶም ካብ ኣብ ጥቓ እቱ ኣዑሙለ ዜኒሄ ሜዲ ዜበቖሇት ሓረግ ቀስ እናበለ ዜፇሓሱዋ ፈሕሶ ገይሮም
ጠፉሮም ኣሰሩዎ። እን ነንባዕልተን ፍፁም ይፊሇጣ ዜነበራ ኣርባዕተ ፍጡራት ኩሊተን ኣብ ምምጣጥ ዯም
ኣንበሳ ገጢመን (ሇዃዅቶ’ዉን ኣይ ማያ ኣይሰማያ) ኣብ ዜወዒሇት ዉዑሊ ምስ ዯም ሰትያ ዜሰ¡ረት ሇዃዂቶ
ዒሪኻን ወጊናን ነዘ ጅግና ኣንበሳ በረኻ ብሰሇስቲአን (ብሓፇው፣ ቁርዱድን ጭርናዕን) ዯሙ ተመጢጡ
ሇዃዂቶ’ዉን ብጥቓ እዜኑ ፍር እናበሇትን ሓዯ ሓዯሻዕ እዉን ምሒር ድፍረታ ኣብ ገፁን ግምባሩን
እናዒሇበትን ሰሊሙ ተርገ፤ ፍሒት ክብልን
ክከሊ¡ልን

እንተበሇ’ዉን

እግሩ

ጥራሕ

እንተይኮነስ ኩለ ነብሱ ተሓሉኹ ራዕ ኢለ
ወዯ‚። እቱ ብሩሑO እንትስማዕ መሬት
ንቀጥቅጥ ድምፂ ውፀአለ ኣፈ እዉን ተሎጒሙ
ኣዑንቱ ጥራሕ ቆሊሕሊሕ ክብሊ ጀመራ።
ኮታስ ወየ ሙለእ መዋእለ ብዘሕ ቅያ ብምስራሕ
ዜፍሇጥ ዜነበረ ኣንበሳ በረኻ ሰኣን ረባ ፇተውቱ
ይምስማዕ መፃወቲ ጓኖት ኮነ፤ ዯቀOቲን
ኣብ’ዘይ ያ ነይረን ወይድማ እዘ ቅያ እዘይ ያ ሰሪሐን ተባሂሇን ይፍሇጣ ፃፀ ጓል ፃፀ’ዉን እናመፃ
ከሽካዕልሊለ ጀመራ፤ ኮታስ ወየ ሰራሒ መዲርግቲ ይብለ ቅያታትሃመማ ኡሽ ንምባል እኳ ዒOሚ ሰኣነ።
ድቃስ ብምብዜሑን መቓርብቱ ብይምስትዉዒለን ብምፀኦ ፀገም ወየ ኣንበሳ በረኻ በን ግምባር ፇጢረን
ዯም ክመጣ ዜኣሇመኦ ሓረግን ዜፇሓሰኦ ፈሕሶን ተጠፉሩ ክዲ¡ም ሓንቲ ዒርቢ ጥራሕ እያ ቀርያቶ ዜኒሃ።
ኣብ መወዲእታ ከባቢ ግን እዘ ኣንበሳ በረኻ በዝም ዯቀOቲ ዜመስለ
ግን መጋብሮም ይምዕሩይ ዜኾኑ እንስሳታት (ሓፇው፣ ቁርዱድን
ጭርናዕን) ዯሙ መመጢጦም እንተየስተብሀሇሎም ብዜኣሇሙዎ
ዉዱት፣ ሓረግን ፈሕሶን ጠፉሮም ኣዯዲ ፇታዊን ፀሊኢን ምስገበሩዎ
ቅድሚ ሕዙ ወየ ኣንበሳ በረኻ ምስ ጉልበቱ እናሃሇወ ዜሰዒሮም
ስዐራት ዕስሇ ኣዚብእ እዘ ኩነታት ተዒዙቦም እናተፀዋዉዐን ብታሕጓስ ዉጭጭጭ እናበለን መፂኦም
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ብድሕሪኡ ድምር በለ። ኣንበሳ በረኻ ሕለፍ ኩነታት ብሙለእ ኪሩን ም<ሪ አያታቱ ዲግም ክጥጥዕ ገይሩን
ከምብሓደሽ ዜነበሮ ጉልበት ኩለ ኣተኣኻኺቡ ነዘ ሓረግን ፈሕሶን መጠጥቲ ዯም በጣጢሱዎ ብድድ
በሇ።ወየ መዒዜ እዩ ዜሞተልና ኢሇን ሕነ ክፇድያ ዜፅበያ ዜነበራ ዕስሇ ኣዚብእ ተዯናገፃ፤ ብምሒር ስንባዯ
እዉን ነዘ ኣንበሳ ፅሕፃሕ ብፅሕፃሕ ዒየነኦ።
እተን ዯም ኣንበሳ ሰሰትየን ዜ<ረጣ ሓፇዉን ቁርዱድን’ዉን ተዯናጊፀን ናብ መሬት ረገፊ፤ ከመየ “ቁርዱድስያ
ሓቀኛ ክበሃል ምስ ቆርበት ተጣቢቑ ሞተ” ዜበሃል ዯኣ ገና ኣይፀገብናን በሃልቲ ተጣቢቖም ፀንሑ እምበር።
እታ ጭርናዕ እኳ መዒዜ፣በበይ ኣቢሊ ናበይ ከምዜነፇረት ኣይተራእየትን። ሇዃዂቶ’ዉን መሬት ምውጉሑ
ተዒዙባ ናብ ፅኑዒ ሃዯመት። እዝም ምምጣጥ ዯም ኣዚሚደዎም ዜፀንሐ ሰሇስተ ፍጡራትን ተዯናጊራ ምስ ይ
መዋግንታ ወጊና ዜነበረት ሇዃዂቶን ፊሕ ጭንግረሖም ወፁ። ወየ ዉፃእ መዒት ዜኾነ ኣንበሳ በረኻ’ዉን ረይ
ረይ እናበሇ ናብ ስድሩኡ ተሓውሰ። ኣንበሳ በረኻ ነዝም ስድሩኡ እቱ ኣጋጢሙዎ ዜፀንሐ ፀገምን ኩነታትን
ብእርይ ቁፅር ኣዕሇሎም። እዘ ብሓውሲ ድቃስ ተጀሚሩ ናብ ልኣሇማዊ ዕረፍቲ ክOየር ሓንቲ ዒርቢ ቀርዩዎ
ዜነበረ ምርጣጥ ን<ይድገም ምስ ወሇደን ኣያታቱን ሓብሒቦም ናብ’ዘይ ብፅሑዎ ኩሊቶምን ክዚተን እሂን
ምሂን ክበሃሃልን ጀመረ። ወየ ዯኣ ረሲዐዎ ፀኒሑ እምበር ልዕሉ ፍርቂ ሓይሉን ጉልበትን እቱ ኣንበሳ በረኻ
እኮ ካብ መዕበያ ዜረ¡ቦ እምበር ናይ ባዕለ ኣይነበረን።
እቶም ገና ካብ ብዕሸለ ነዘ ኣንበሳ በረኻ ብተግባር መንገዱ ሓቢሮምን ሓቦ ኣዕጢቖምን ኣብ’ዘይ ብፅሑዎ
ቀዯሙ’ዉን ንበይኑ ተፇልዩ ዜገብሮ ሃዯን ጉቡእ ከምይነበረ ብዕሉ ምስ ሓበሩለን ምስ ኣረድኡዎን ሕለፍ
ጉዕዝ እቱ ኣንበሳ ብሓባር ኮይኖም ምስ ገምገሙን ምስተረዲድኡን ናብ ሓዯ ዕልባትን መዯምዯምታን
ብምብፀሖም ኩሊቶም ተሓጎሱ። ኣብ መወዲእታ እቱ ሓበራዊ ገምጋም ጉዕዝ ኣንበሳ በረኻ’ዉን ብፍሊይ እቶም
ዒበይቲ ወሇዱ ከምዘ ዜስዕብ እንትብለ ም<ሪ ሇገሱለ።
 ስማዕ ወድና፤ ብርግፅ እቱ ከባቢኻን እትዒርፇለ ቦታታትን መሉኡ ክሳዕ ይፀረየ ሓፇው ኣጥፉእኻ
እተጥፇኦን ኣሪኻ እትዉዯኦን ፍጡር ኣይኮነን፤ ሕዙ’ዉን ሇመም እናበሇ ምምፅኡ ኣይተርፍን። ግን
ድማ ነብስኻ ኩለሻዕ መርባዕ እና‚ጥቀጥካ እንተተሓፂብካዮ ሓፇው ረጋፉ እዩ፤ ብነዊሕ እዋን
ግን ከባቢኻ ፅሩይ ይኹን፤ እተዑመለ ቦታ ድማ ብጉቡእ ምረፅ እምበር ሜዲ ረ¡ብኩ ኢልካ
ሮማዕ ኣይትበል በለዎ። ንሓፇው ብፅሟO መርባዕ ምሰጥፊእኻዮ’ዉን ሓፇው ኣጥፉአ ኣሇኹ
ኢልካ ኣይተራጥጥ፤ ሓፇው ክተፅሪ ዜተሓፀብካለ መርባዕ እዉን ናይ ጭኑOዯኣ እዩ እምበር
ተመራፂ ኣይነበረን። ስሇዘይ እቱ ቅጥቃጥ መርባዕ ርጋፅ ስሇዜገድፍ ንሱ እዉን ናብ’ቱ ባሕሪ
ኬድካን ንሩባ ወሪድካንን‚ዯም ማይ ነሓሰ፣ ኣክትትል ኣቢልካ ድማ ማይ ጓቝሜን ጌርካ ሙልጭ
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ኣቢልካ ተሓፀቦ ኢሎም እንትመ<ሩ ን‚ፃሉ ግን ከባቢኻ ሙለእ ብሙለእ ብምፅራይ ኣቢልካ
ኢኻ ንሓፇው ክትከሊ¡ሎ ት<እል ክብለ ም<ሮም ሇገሱለ።
 ብርግፅ ቁርዱድ ናይ በይንኻ ፀገም ኣይኮነን ንኹሊቶም እንስሳ ቤት ይኹን እንስሳ ገዲም
ዜፇታተን ሎ ሓዯጋ እዩ። ከም ዒልየትና ግን ቁርዱድ ኣይጠብቀናን ነይሩ፤ ንስኻ ግን ቁርዱድ
ዜጠብቀካ ሎ ኣብ ሓዯ ቦታ ንነዊሕ እዋን ስሇእተዕይም ሇኻ እዩ። ስሇዘይ ኣንበሳ ምዃንካ
ኣይትረስዕ፣ ክትድቅስን ኣብ ሓዯ ቦታ ኣራጢጥካ ክተዕይምን ኣይኮንካን ተፇጢርካ። ስሇዘይ ወስ
ወስ በል እምበር ከምዜሞተ ኣብ ሓዯ ቦታ ኣይተዕልብ (ዋሊ ይጥዒምካ)፤ ክብለ መዒደዎ።
 እታ ሳልሰይቲ (ጭርናዕ) ካብ ቀዯም’ዉን እናተፇታተነትና እያ መፂኣ፤ ኣቦሓጎና እዉን ኣብ ሃዯን
ዉዑለ ምስ ቆሰሇ ኣእሊፍ ጭርናዒት መፂአን’የን ዯሙ መጢጠን ወዱአነኦ። ንሱ’ዉን ከም’ዘ ከማ
ካ እዩ በይኑ ንሃዯን ወፉሩ ነይሩ እሞ ባርረለ ኣይረ¡በን። ልቢ ክኾነካጭርናዕ ቆርበትካ ስሕዩን
ኣካልካ ቆሲለን ከፉኡዎን እንትትረ<በካ እንተሊ እያ መፂኣ ትዒርፍ። ስሇዘይ ከባቢኻ ኣፅሪኻ ኣብ
ሓዯ ልግብ እንተይበልካ እናተዋሳወስካ እንትነብር ኣካልካ ኣይማስንን፣ ብ‚ሉለ እዉን
ኣይቖስልን። ሽዐ ጭርናዕ ቆሊሕ ኣይትብሇካን። ካብ ኩለ ንሊዕሉ ግን ቆርበትካ በብእዋኑ ቆሊሕ
በሎ፣ ነብስኻ’ዉን ዯርቢኻ ኣይተዕብሮ። በለዎ።
 እዝም ሰሇስቲኦም ብዯም ዜሰ¡ሩ ፍጡራት (ሓፇው፣ ቁርዱድን ጭርናዕን) ኣብየሇዉለ ቦታ
ሇዃዂቶ ኣይትዯናገርን፣ መዋዕልታን መማስይታን ክተስተብህል ስሇዜኾነት ምስ ጭርናዕ
ኣይትዉግንን እዘ ወዯይ፤ እምበር ሇዃዂቶ እንታይ በሃሉት፤ ይ ኩለሻዕ ኣብ ስራሓ እያ፤
በለዎ።
 “ስሇዘይ” በለዎ እቶም መ¡ርቲ ሇባማት መሊዜብቱን ወሇደን ማዕዲታቶም ብምOፃል “ሓፇው
ን‚ዯም ብፅሟቝ መርባዕ፣ ዯሓር ድማ ብማይ ነሓሰን ኣከታቲልካ ድማ ማይ ጓቝሜንን
ብምሕፃብ፣ እቱ ቁርዱድ በቱ ደልደል ፅፍርኻ ገሇ ክፊል ኣካሊቱ ተ‚ርዱደን ተቖሪፁን ከይተርፍ
ብዕሉ ብምቝርዲድ፣ ነታ ጭርናዕ ድማ ብጋነኣ ጭራኻ ኣመዒራሪኻ ፀኒሕኻ ኡሽ ብምባል
ክትከሊ¡ሎምን ክተራግፎምን ት<እል ኢኻ” ምስበለ፤
 “ካብ ተሞክሮና ከምዜረአናዮ ግን ልዐል ጥንቃ‚ ክትገብረሊ ሇካ እታ ኣሕረግሪጋ ፀኒሓ ዯሓር
ናብ ደልደል ፈሕሶ ተ‚ይራ ጠፉራ ሒዚትካ ዜነበረት ሓረግ እያ። ርግፅ ብዘሕ ዒይነታት ኣሕራግ
እየን ሇዋ፣ ዋሊ ኹሊተን ግን ኣይጥቁዋትን። ስሇዜኾነ’ዉን እታ ሕማO ሓረግ እዙኣ ካብ ሱራ
ተማሕያ እንተይተዯርብያ በቢፅባሕ ቦታኣን መልከዒን ቀይራ እናበቖሇት ሰሊምካ ክትርጎ እያ።
እዙኣ ብዜረገቶ ሰሊም ድማ እቶም ስዐራት ዕስሇ ኣዚብእ ተፃዊዖም እናመፁ ክህዉኹኻ እዮም፤
እዙኣ ወ ዯሓንካ” ብምባል ስንቂ ሂወት ኮይኑ ከገልግል ዜ<እል ማዕዲ ሇገሱለ።
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ወየ ኣንበሳ በረኻ ዲግም ናብ ሂወቱ ብምምሊስ እቱ ኣብ ዜሓሇፇ እዋናት ካብ ከምዘይ ዜበሊ ባሕሪ ሓሳባት
ወሇደ ተፇልዩ በይኑ ከርተት እናበሇ ሕሇፎ ጊዛ ኣሕኖ። ካብ’ዘ መዒት’ዘይ ዜወፀ ኣንበሳ በረኻ ድማ ኩለ
ኩነታቱ ብዕሉ ብምፍታሽን ኣመፃፅኡኡ ብምስትብሃልን እን ዜስዕባ ሸሞንተ ቁምነገራት ንባዕለ ብዕሉ
ከስተብህሇሇን ከምሇዎ ንባዕለ ቃል ኣተወ።
1. ት<ክል’ዩ ፀሊእቲ ስርዐሇይ ሇዉ ዉሽጣዊ ዒOመይ ተዲኺሙ ስሇዜረ¡ቡኒ እዩ። ዉሽጣዊ
ዒOመይ ዜዲ¡ም ሎ ድማ ሰኣን ኩለ ኣካሊተይ ብጉቡእ ከም ሓዯ ኣካል እሂን ምሂን ተባሃሂለ፣
ተዋዱደን ተዚትዩን ይምዉፊሩ እዩ። ስሇዘይ በቢ መዒልቱ ምስ ኩለ ኣካሊተይ ከዉግዕን ምስ
ዉሽጠይ ኢሂን ምሂን ንምብህሃልን እኹል ጊዛ ብምዉሳድ ዒOመይ ዲግም ብዜሓየሇ መልኩዐ
ክሃንፆ እየ!!!
2. ክሳዕ ሕዙ ሓፇዉን ቁርዱድን በቱ ለስለስ ጎነይ ኣትዮም ዜመጠጡዎ ዯመይ ቀሉል ኣይኮነን።
ሓፇዉን ቁርዱድን ድማ ካብ እቱ ጋዕይይ ዜበሇ ¡ባብየ እምበር ካብ ካሉእ ኣይመፁን። ስሇዘይ
ከባብየ ብየቋርፅ መንገዱን ከይዱን እናፅረኹ ክነብር እየ፣ እዘይ ንምግባር ግን ቅድሚኹለ ነብሰይ
ክፀሪ ስሇሇዎ ነብሰይ ብጉቡእ ከፅርዮን ክከና¡ኖን እየ!!!
3. እዚ ካብ ማዕዶ ነፉራ ዜመፀት ጭርናዕ እዉን እንተኾነት በቱ ዜቖሰሇ ቆርበተይ ኣትያ እቱ ብሳዕ
ብምግፊሕን ካልኦት ተመሳሰልቲ መጠጥቲ ዯም ብምፅዋዕን ዜተፃወተትሇይ። በዘይ ዜበፅሐ ኪሳራ
እዉን ብ‚ሉለ ዜረኣይ ኣይኮነን። ጭርናዕ ካብ ሩሑO ነፉራ ብምምፃእ ክትፃወተሇይ ዜ¡ኣሇትን ግን
እቶም እንታብ መረባይ ዜመፁ ሓፇዉን ቁርዱድን ኣዲኺሞሙኒ ስሇዜፀንሑን ብዒብዩኡ ድማ ናይ
ቀዯም ሃዯንን ኵናትን ዜገዯፇሇይ በሰሊን ተበሉፃን እያ። ስሇዘይ ምድርቤተይ ብጉቡእ ብምፅራይን
ሕለፍ ጠባሰይ ናብ ተኣማምን ዋሕስ ብምOያርን ንጭርናዕ ብሩሑቓ ኡሽ እናበልኩ ክሇሊ¡ሊ እየ፤
መፂአ ክዒልብ እሞ ቆርበት ክበስዕ እየ ኢሊ እንተሓሰበት’ዉን ገና ቅድሚ ምዕሊባ በቱ ኣፃፍረይ ቆሉበ
ክረጋግፃ እየ!!!
4. እቱ ክሳዕ ሕዙ ኣሕፉዉኒ ዜፀንሐ ሓፇዉ ብመርባዕ ቀጥቂጠ ብዯምቢ ምስሓፀብኩዎ እቶም ሓፇዋት
ምስተጓሕፈ ገሇ ዜተረፈ ከይህልዉ እሞ ከይስስኑ ድማ ኣብ ባሕሪ ዒዯይን ሩባ ገዚይን ወሪዯ በቱ
ፅሩይን ይሓርየተን ማይ ነሓሰ ሙልጭ ኣቢሇ ሓፂበ ኣከታቲሇ ድማ ብማይ ጓቝሜን ብዯምቢ
ምስሓፀብኩዎ ን‚ፃሉ ግን ነብሰይ በቢመዒልቱ ብምሕፃብን ከባብየ ብጉቡእ ብምፅራይን ካልኣይ
ከይሕፈ ንባዕሇይ ቃል እኣቱ ኣሇኹ!!
5. ቁርዱድ እዉን ብግዱኡ ፇታዊ መሲለ ሇመም እናበሇ ምስቀረበኒ እታ ልስልስቲ ኣካሇይ ፇሉጡ ብኣኣ
ኣትዩ ዯም ክመጥጥ ጀሚሩ ስዏበሇይ ኪሳራ ቀሉል ኣይኮነን። ካብ ኩለ ንሊዕሉ ድማ ንጭርናዕ
ኣሕሉፈ ሂቡኒ እዩ ፀኒሑ። ነዘ ቁርዱድ ቆራዱዯ ምስ ኣግሇስኩዎ ሕዙ’ዉን ከባቢየ ብምፅራይን
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መቓርብተይ ብዕሉ ብምስትዉዒልን ካልኣይ ከምዘይ ዜበሇ ፀገም ከየጋጥመኒ ዯልዱሇ ንክሰርሕ ቃል
እኣቱ!!!
6. ካብ ኩለ ንሊዕሉ ግን እታ ይጥቁውቲ ሓረግ ን‚ዯም ከም ካሉእ ተሉ መሲሊ ምስ ኣሕረግረገት
ከምኣ ዜበሊ ይጥቁዋት ብምርካብ ናብ ደልደል ፈሕሶ ዯሓር’ዉን ተገሚዲ ኩለ ኣካሊተይ ቀይዲ
ብመሓዜ ካሉእስ ይትረፍ ድምፀይ ከየስምዕ ሎጕማ እያ ሒዚትኒ ፀኒሓ። እዚ ይጥቁውቲ ሓረግ ካብ
ኩሇን ዜገዯዯት ዯመኛይን ኣካሊተይ ኩለ ጠፉራ ንፀሊእቲ ክተርክበኒን ተቓሪባ ዜነበረት ስሇዜኾነት
በቱ ደልደል ቅልፅመይን በሉሕ ፅፍረይን ካብ ሱራ በቍሰ ካልኣይ ከይትጥጥዕን ከይትግዉድን ገይረ
ንክምሕያ ቃል እኣቱ!!!
7. ኩለሻዕ ከባቢየ ብዕቱብ እናገምገምኩን እናተ¡ታተልኩን ኣካሇይ ብጉቡእ ብምህናፅ ዜኾነ ይኹን
ይተገመተ ናይ ዉሽጢ ይኹን ናይዯገ ፀሊኢ ከምየስረዏሇይ ገይረ ልዕሉ ኹለ እናተ¡ሊ¡ልኩ፣
እንተመፁ’ዉን እናመከትኩ ኩለሻዕ ቀፃልነት ብሇዎ መልኩዐ እናሓየልኩ ክነብር እየ!!!
8. እዘ ክሳዕ ሕዙ ከጋጥመኒ ዜፀንሐ ፀገም መንቀሉኡ ኣነ ከም መጠን ኣንበሳ በረኻ እኹል ዒOሚ ኣሇኒ
ኢሇ ስሇዜተዒሸኹን ረባ ፇተዉተይ ይሰማ ዕኹን እዩ። ስሇዘይ ድሕሪ ሕዙ እን ክሳዕ መበል 7
ዜተርራ ነጥብታት ንምፍፃም ከም እቱ ናይ ሕዙ ተርእዮ ፀገም ምስ ኣጋጠመኒ ጥራሕ እንተይኮነስ
ኣብ ፅቡO እዋናት እዉን እንተኾነ ምስ እቶም ሓብሒቦም ኣብ’ዘይ ብፅሑኒ ኩሊቶምን እቶም
ወሇዯይ እሂን ምሂን እናተበሃልኩ ታሕጓሰይን ብዯሆታተይን እናካፇልኩዎም ክነብር ቃል እኣቱ!!!

ኣንበሳ በረኻ
ወርሒ ነሓሰ 2007 ዒ.ም

ሜዲ ትግራይ
ብምባል ወየ ኣንበሳ በረኻ ንካልኣይ ጊዛ ተሃዯሰ።

ዒወት ነቱ ህርኩትን ቅኑዕን ኣንበሳ በረኻ!!
ሰናይ እዋንክራማት!!!!
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