
ኣደይ መድህን ደሞዝ (ጓልሰረት) ዓሪፈን፡ 

10 ጥቅምቲ 2021፡ 

መዓልቲ “ጽንዓት ይሃብኩምን ሕሰም ኣይትርከቡን” 

ብመስከረም 1937፡ “ዓዲ-ወርቀ” ኣብ ዘተባህለት እንዳዊት ክፋል ዓዲ-ጸጸር፡ (ርእሲ ዓድታት 

ቆላ ሰራየ ደምበላ) ዝተወ ልዳ “ኣደይ መድህን ደሞዝ 

ገብረሚካኤል” ዝተባህላ ወላዲት ኣብ ዓመ ተ 2021 

ብድርቀት ምእዙዛትን ዘይምእዙዛትን ጭዋዳታት ኣካላት 

ተደ ኒሰን ሕክምና ብምስኣን ዓራት ምስሓዛ ብደቀን፣ 

ደቂ-ደቀንን ደቆምን፣ ከምኡ’ውን ሙሉኣት ቤተሰብን 

እናተኣለያ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ብሰኑይ 27 መስከረም 

2021፡ ብግእዝ ድማ ሰኑይ (መስቀል) 17 መስከረም 

2014 ድሕሪ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ድርኩኺት 85 

ዓመተን ኣብ ቤተን ዓሪፈን። 

ስነስርዓት ቀብረን’ውን ብሰሉስ 28 መስከረም 2021፡ ኣብ መቓብር ዓደ ንን ባዕለን ኣብ 

ዝመረጽኦ ቦታ ነብሲሄራትን፡ ምስእኒ በዓልቤተን ሻ/ባሻ ኣብራሃም ወልደኣብዝግን ዓባይ ጓሎም 

ወ/ሮ ለምለም ኣብራሃምን፣ ም ስ ሓሙተን ኣቦይ ሸቃሃንስ ወልደኣብዝግን በዓልቲ ቤቶም 

ኣደይ ኣምለ ሰትን፣ ምስ ጓል-ሓሙተን ወ/ሮ ርግበ ሽቃሃንስን ካልኦትን ተፈጺሙ። ሰንበት 10 

ጥቅምቲ ድማ ስነስርዓት ተዝካር ዕረፍተን ተዘኪሩ ውዒሉ። 

ንሰን ድሕሪ’ቲ ጓል ዕስራ እንከለዋ ካብ ነብሲሄር ሰርጌንቲ ገብረየሱስ ዝተባህሉ ቆሓይናይ 

ዝተበኮርኦ ወደን፡ ካብ ዳግማ ይ በዓልእንዳአን ነብሲሄር ሻ/ባሻ ኣብራሃም ወልደኣብዝጊ 

ወልደገብሪ ኤል ዝተባህሉ በዓል ዓዲ ገብራይ’ውን ሓሙሽተ ከብደን ብምውሳኽ ሰለስተ 

ኣወዳትን ሰለስተ ኣዋልድን ኣፍርየን’የን ሓሊፈን። 

ብዛዕባ ዕረፍቲ ኣደይ መድህን ካብተላዕለስ ካብተን ካልኦት ኣዴታት ሃገርና ሕልፊ ዝጥቀስ’ኳ 

እንተዘይሃለወ፡ ስለ’ቲ ነበ ርነቱ ኮነ ኣብርእሲ ኣዴታት ሃገርና ንዝወርድ ሕሰም ንምጥቃስ 

ድሕረ-ባይታአን ምድህሳሱ ጽቡቕ እመስለኒ። 

ከምባህሪ ነገር ምስዝግርጨን “ጓልሰረትከ!” ኢለን ክጭድራ ዝሰምዐ/ት ስለ’ቲ ንዱር መልሰ-

ነድሪነት “ሱርክን ትቦንቆስ” ብማለት ክምለሰለን ይከኣል’ኳ እንተኾነ፡ ንሰን ግና 

እንተዝሰምዓዖ’ውን ምስሰብ በሃላይ ክናጎዳ ነገር ከሽምራን-ክኹምራ ን ከየገደሰን ክዒበንኦ 

ጥራይ ከምዝሓልፋ ይብልኦ ነይረን’የን። ከምኡ ማለተን እቲ ዘይተጻባእን ቦቑቧቑን ሓይለን 

ንዘይ ተጓዳኢ ዘበለ ብጻዕዳ ልበን’ምበር ንተዓዛቢ ክመስሎ ብጻዕዳ ኣልባሳት ተመስልየን ክቐርባ 

ዘይሓስቦኦ መስተውዓሊት፣ ወሓለን ኣኽባሪት ስድራቤተንን ህዝበንን ምንባረን ከምዘነጽር ኩሉ 

ፈላጢአን ዝደግሞ ሓቂ ኢዩ።    

ኣደይ መድህን ከምተን ኩለን ኣዴታት ሃገርና ጎደሎ 

ናብራአን ክሽፍና ብዓዲ ጎልጓሊትን ዓጻዲትን፣ ክሳብ 

ዘመን ምስ ሓ ሰመ’ውን ርካበን ኣብ ዝባነን ተሸኪመን 

ብእግረን ሰምበለን ተደርጊመን ደቀን ዘዐንግላን 



ትሕዞአን ዘከናውናን፣ ድሒረን ድማ መራቒትን ወዳሲ ትን ደቀንን ህዝበንን ከምዝነበራን 

ስመን ጥራይ ዘይኮነ ባህረንን ቅርሰ ንን ዘነጽሮ ተራኺ ዝኽርታት ኣይወሓደን።                          

ንሰን ኢደን ዝመልኣለን ናብራ’ኳ እንተዘይነበረን ዝባነን ወዲጓና ከይሪ ኦ ከብደን ሓምሊ 

ምምልኡ ናይናብራ ምርጫአን ነበረ። ወትሩ ኣብ ቤ ተ-ክርስቲያን ማሪያም ሰምበል ከይደን 

መንደቕ እናሰዓማ ምስወዳ ከተ ማልደን ክልምናኣ እንከለዋ ኣብ ገዝአን ምስተመልሳ ድማ ነቲ 

ኣብ ፊ ት ዓራተን ሰቒለንኦ ዝነበራ ክርስቶስን መስቀሉን እናጠመታ “ኣንታ ኣ ምላኽ፡ 

ሓደራኻ ኣብ ትሕቲሰብ ከይተውድቐኒ፣ ዝባነይ ከይትቐልዓኒ”  ኢለን ክልምና ዝረኣየ ዘበለ፡ 

እንተላይ ነቲ ካብ እንዳ ኣሕሙአን ተቐቢ ለን ዓመታዊ ዝኽሪ ዝገብራሉ ስእሊ ኣቡነ-

ተኽለሃይማኖት ወሲኹ ብ ውሽጣዊ እምነተን ከይተዓጀበ ኣይሓልፍን። እቲ ቀንዲ ዝዓጅብ 

ግና ንሰን ነቲ “ዝባንካ ወዲ ጓና ኣይርኣዮ” ዝብል ምስላ ዝህብኦ ኣተረጓጉማ ንበዓል-ቤተን 

ከይተረፈ ዝደንጸወ ምንባሩ’ዩ። ንሶም ገለ ካብቲ ወትሩ ብኣድናቖት ዝዝክሩዎ ተግባረ ን 

ንምጥቃስ ድማ ይካኣል ኢዩ። 

ኣብ ዶንጎሎ ላዕላይ ዓስኪሮም ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ሓንቲ ሰዓት ዓሰርተ ናይ ንጉሆ ንቤት 

ጽ/ፈት እዚ ተጸዊዖም ከዱ’ሞ ኣብ ፊት’ቲ ሻምበል ኣብ ዝነበረ መቓምጦ ኮፍ ኢለን 

ንዝጸንሐኦም በዓልቲ ቤቶም ምስረኣዩ ኣብቲ ቦታን በቲ ሰዓት’ትን ብከመይን ንምንታይን 

ከምዝመጻ እናደንጸዎምን ካብ ዜና ዕረፍትታት እናተሰከፉን ስዒሞመን ተቐመጡ። እንተ ንሰን 

ብ ጋሕጋሑ ነቒለን ምስተን ንባጽዕ ዝወርዳ ኣውቶቡሳት’የን ወሪደን።   

ነገራቱ ዝተዓዘቡ በዓል ስልጣን፡ መራሒ ጥራይ ዘይኮኑስ ብቀንዱ ዓርኪ-መሓዛ ብምንባሮም 

እናተፈሸኹ “ንዘይመውት 

ፈውሲለዎ ዝባሃልስካ ከምዚ ናትካ ኢዩ። ግና ድማ ጥዑም ኢኻ’ሞ እንኳዕ ድማ ከምዚኣ 

ዓይነት በዓልቲቤት ሃለወትካ” ኢሎም ብዛዕባ’ቲ ጉዳይ ድሕሪ ምዕላል “በዓል ቤትኪ ቅድሚቲ 

መዓልቲ ስርዓተ ዝውውር ዋንነት መሬት ክሰዶ ኢየ’ሞ ኣብኡ ክፍርም ኢዩ። ሕጂግና ንዑናይ 

ንዘናጋዕ” ኢሎም ክሳብ ንሰን ኣብሰዓተን ዝብገሳ ናብቲ ባር እንዳ’ቦይ የሴፍ ሒዞ ሞም ከዱ። 

ኣጋግዘ ምስኮነ’ውን ኣደ ከምሓሳበን ምስተን ብንጉሆኡ ሒዘንአን ዝወረዳ ኣውቶቡሳት ነስመራ 

ተመልሳ። 

እምነትን ወግዕን ዝሰረተን ወላዲት ዝባን ቤተን ወዲጓና ከይርእየለን ብሳላ ትብዓተንን ሓሙተን 

ኮኑ ደቂ ዓደን ዝገብሩ ለን ምትሕግጋዝን ዓዲ ዘፍርዮ ምህርቲ ብዒዱወን ስለዘይፈልጥ፡ ምስ ቲ 

ዝወስዶኦ ተቖራጺ ደሞዝ እናካወና’የን’ውን ነ ቲ ውዕሎ ሰበይቲ ዘይመስል ውሳነ ደፊረንኦን 

ንወግዑን ሕጋውነቱን በዓል እንዳአን መጺኦም ከምዝፍርሙሉ ዝገበራን።  

ሻ/ባሻ’ውን ኣቐዲሞም ነስመራ ደይቦም ዕጥቅን መበገስን በዓልቲ እንዳ ኦም ምስኣረጋገጹ፡ 

ብዑቁብን ቁጠባን ዘዋህለልኦ ገንዘብ ቤቶም ከኸድ ንኦ ከምዝወሰና እናተነግሮምን ነቲ ስእልን 

ዞባን ናይቲ ዝዕደግ መሬትን እናረኣዩን ነገር ሰብኣይ ግ ዲ ኮይኑ ክኣምንዎ ኣጸገሞም። ኩሉሳዕ 

“ሰብኣይ ክዳን ነገርን ሰበይትን ኢዩ” ኢለን ክምስላ ዘይግደሱለን ዝነበሩ ኣቦ በቲ ብእምነተን 

ዝኣተውኦ ውሳነ ምሒር ተሓቢኖም ሰዓት ምስኣኸለ ድማ ፌርማ ዋንነት ኣንቢሮም ነገር 

ከምወግዑ ከደንዎ። 



“ዝባንካ ወዲጓና ኣይርኣዮ” ንዝብል ምስላ ብዝኣምናሉ 

ዝትርጉማ ወላዲት ብጠመተኣን ዝባን ዝሽፈን 

ብጨርቅን ወርቅን ዘይኮነ፡ ብቤትን መቓብርን ምዃኑ 

ጽኑዕ እምነት ስለዝነበረን ምንም’ኳ በዓልቤተን ብስራሕ 

እንተረሓቑወን መሬት ምስ ወነና ንምስርሑ’ውን 

ክፍሕትራ ኣይተጸገማን። ምስ ገና ዘይደረቑ ደቀን 

ጉልበታዊ ይኹን ከ ም ብሊኮቲ ምስራሕ ናይ ወትሩ 

ዕማመን ገይረን ሓንቲ ክፍሊ መንበሪ ተን ሰሪሐን ካብ 

ዓደራዕ ክራይ ገዛ ክናገፋ ብምብቅዐን ኣብ ገዝአን ኮ 

ይነን’ውን ንዝተረፈ ክምልኣ ዘኽኣለን ፈጣሪ 

ንምምስጋን መታን ክቐር በለን ኣብቲ ስግር ዓራተን 

ዝራኣየን መንደቕ ገዚፍ ናይታ ናብኡ ዘብጽ ሐትን ማሪያም ሰምበል ምስወዳ እናጠመታ፡ 

ክድቅሳ “ድሓን ሕደሪ”፣ ክትንስኣ ድማ “ከመይ ሓዲርኪ”፣ እናበላ ተመሓዚየንኣ ነበራ። ክሳብ 

ዕረፍተን ድማ ክሳብ ሳልሳይ ወሎዶጂረን ከይበተና ሓቖፋን ተሓቑፋን 

ነገር ናይ’ቲ ኣብታ ዝተወልዳላ ንእዲ ዝወለድኦ ግዳም ዝሓደረ በኹረን ከይጸወያሉ 

ምሕላፈን’ሞ ጻዕዳ ልበን ዝደወነ ደገል ከይኑ ከይጸረየ ብቅ ርሕንተን ከምዝዓረፋ ኣብዛ ትስዕብ 

ስእሊ ተቐሊዑ ይርአ ከምዘሎ ንዘስተብሃለ ኣይሕብኦን። 

ወደን ሓንሳብ ምስተኸወለን ብእጋጣሚ ዓመታዊ ንግደት ተሓንበለ ሕዳር ከብዕላ ዓዲ ከዳ’ሞ 

ከምቲ ልምደን ነብሰን ኣ ብቲ መንደቕ ቤተ-ክርስቲያን ዓዲ መስቂለን “ኣንታ ቅዱስ ሚኪኤል 

ኣቦይ፡ ወዮ ተስፋኻ ዝሓሰብኩዎ ወደይሲ’ምበር ተ   ሰዊሩ። ካንዲኻ ጨኪንካለይ ዶስ 

ከይተፈለጠኒ ዝኣበስኩዎ ሃልዩ መቕጻዕቲ በይንካለይ?” ብማለት ኣዒንተን ከምዘውሓ ዛ 

መሓዛአን ኣብ ዝተረኽበ ወግዒ ዝውኮኦኦ ትረኻ ኮይኑ ይትረኸሉ’ሎ።      

ኣብ ካልኣይ መፋርቕ ናይ 1976 እመስለኒ ጸላኢ ደቀምሓረ ክኣቱ ከም ዝወጠነ ምስተፈልጠ 

ቀዳመይቲ ጋንታ ክሳድ ቀጸ ላ ክትሕሉ ተኣዚዛ ነበረት። ኣብ’ታ ረፋድ መዓልቲ’ቲኣ መሬት 

ኣማን ምንባሩ ምስተረጋገጸ ጋንታ ከምቅንያቱ ናብ መው ዓሊኣ እናወረደት ሰለስተ ካብቶም 

ሽዱሽተ ኣብታ ክሳድ ሓለዋ ዝተረፉ ንውሽጢ ማይ ሓባር ተገማጊሞም ምስፈታትሹ ን 

ሓበሬታታት ኣኻኸቡን ኣቕቲሮም’ዮም ናብ መውዓሊኦም ዝተመልሱ።  

ገና እግሮም ከይኣተወ ኣብቲ ኣባይቲ ጀርዲን እንዳጋሎ ዕሙር ወኻዕታ’ኳ እንተሰምዑ ግድሻ 

ከይገበሩሉ ምሳሕ ከምዝህ ሉ ኣሚኖም ናብታ መመገቢቶም ገጾም እናምርሑ ሓደ ካብቶም 

ኣብቲ ሂላ ዝነበሩ ክልተ መራሕቲ መሳርዕ (ስዉእ ያቆ ብ ወዲኣራዊት) ተቐልቂሉ ብሓውሲ 

ዋዛ፡ “ተስፉ፡ ንዑ ናብዚ” በለ። 

“ተስፉ!” መኖም ምዃኑ ክፍታተሹ ነንሕድሕዶም እናተጠማመቱ ናብ ጸዋዒ ኣምርሑ። 

ደረጃታት ወጺኦም ናብቶም እ ኩባት ደቂ ጋንታኦም እናተሓወሱ ድማ ዘይተጸበይዎ ድምጺ 

ወላዲት ኣይብእልልታ፡ ኣይብኡይታ “ተስፈይ ወደይ!” ብ ዝብል ነጎድጓዳዊ ነድሪ ፈንየን 

ቅጽበት ክትንሳኣን ኣብ ክሳድ’ቲ ብድሕሪት ዝነበረ ጎበዝ ክጥምጠማን ከምዛ በርቂ!  



ጥርዝነቱ እቶም ቀዳሞት ዘይንሱ ምንባሮም ፈሊጠን ኣሻበን ከምዝቐምሰላን፡ እቲ ዳሕረዋይ ግና 

ብርግጽ ስለዝፈለጥኦ ኣ ሻበን ካብቲ ዝተዋህበን መቓምጦ ከምዝተንሳኣን ብዝድነቕ ነፍጺ 

ኣብክሳድ ወደን ከምዝተጠምጠማን ድንቂ ነበረ። 

ንሱ’ሞ እናተሓንቀ’ኳ እንተተዓንደ ውሒጥዎ ናብንቡር ተመልሰ’ሞ እቲ ኣውራ ዝዓጀቦ ነገር 

ግና ኣቡኡ’ውን ተንሲኦም ክስዕሙዎ እንከለዉ ነበረ። ድሕሪ ቁሩብ ወኻዕታ ወዲኣራዊት 

“በሉ ንዑተመስሑ’ሞ ድሕሪኡ ከነዕልል” ኢሉ ምስ ወሰ ዶም ንርእሱ ዝገረሞ ነገራት ንብጻዩ 

ክሓቶ ጀመረ። ተዋዛያይ ብምንባሩ ድማ፡ “ስማዕ’ንዶ ‘ተስፊት” ኢሉ ከሽሙረሉ ጀ መረ።   

ያቆብ ነቶም ሰብ መሪሕዎም ዝመጸ ኣጋይሽ ምስተቐበሎም ንሰን ህውኽ ኢለን “ዚወደይ ገለ 

ተስፉ ዝባሃል ገድሊ ኣይት ፈልጥን? ምሳኹም ከምዘሎ’ኳ ሰሚዕና ኢና” ክብላ ሓተትኦ’ሞ ግር 

ከምዝበሎ ተዓዚበን “ስሙ’ዩ ተስፉ’ምበር ድሓርሲ ስም ካህናቱ ስዒራ ተስፋንቺኤል’ዩ ተባሂሉ። 

ሳጓ ድማ ተጠሚቑ’ሎ ኢለንኦ” ክብላ ምስጠር ኣምሎቛ። 

ወላዲት ንበኹሪ ወደን እንተስ ብናይ ቅብጥሮት፡ 

እንተስ ንዝኽሪ ጂረን ኣብ ሕማቑ ይኹን ጽቡቑ 

“ተስፈይ ወደይ” ነበረ ት ቃለን። ወዲ ኣራዊት ግና 

ድሕሪ ቁሩብ ኣስግሎት መን ምዃኑ’ኳ እ ንተፈለጦ 

ነታ ሓዳስ ስም ሽዓ ጥራይ ስለዝሰምዓ፡ ክዋዘ ክብል 

ነበረ ና ብ ምግብና እናኸዱ፡ ስማዕ’ንዶ ዓርኩ፡ እቲ 

‘ሚኪኤል’ ከድኣ መዓስ ወሰኽካሉ? ድሓር ኣቦኻ 

ጥሮታ ከምዘይወጹን ሓኪም ናይ ኩማንድስ ምዃኖምን 

ምስገለጹልና ብጋንታኣ’ኮ’ያ ነንሕድሕዳ ተጠማሚታ። 

ኣዴ ኻ ሽዑ ዓይነን ኣፍጢጠን ነቦኻ ክጥምቶኦም 

ምስረኣኹ ንርእሰይ ሰን ቢደ። ዝገደደ ከኣ ኣቦኻ 

ንኢሳያስከ ክንረኽቦ ንኽእልዲና’’ ኢሎም ም ስሓተቱ፡ ጋንታና ኩሉ ነገሮም ቀዊጡዋስ 

‘ይፍታሓላ’ ክንብል ጸኒሕና እብለካ” ክብል ዝቀወጦ ነገር ኣራገፈሉ።  

“ይፍታሓላ!” ክብል ተስፉ ነታ ቃል ብልቡ ደገማ። “መንዩሞ ክፈትሓ? ሽዓስ ነቲ ነታ ሳጓ 

ዘውጽአ ናይ ሎሚ ብ/ር ጀነራል ሚኪኤል ዮሃንስ መንን ኣበይን ረኺቡ ይሕተቶ? ኣጠማቒስኳ 

ብስም ወዲ ሰምበል እም በር ኣቦ ተስፉ ጥሮታ ከምዘይወጹ ይፈልጥ ኣይነበረን። ያቆብ ግና 

እዞም ኣቦ ከመይቢሎም ብኩማንድሶም ናብ ተጋደል ቲ ተሓ ሶም? ዓላ ከምዘለኻኸ መን 

ሓበሮም?” እናለ ምቐጸለ። ግንከ ናይ ከተማ ነገር ከምዘይንገር ስለዝፈልጥ ኣዘመ።   

ድሮ ናይ ጉዕዞ ዓላ ሓሙስ መዓልቲ ናይ ድሕሪ ቀትሪ ሓንቲ ግርምቲ ኣደ ቤት ሻ/ባሻ 

ኣብራሃም ኣጣይቐን መጻ’ሞ በዓል ቲ እንዳ ምንም ንዘይፈልጠአን ጋሻ ብልበን መርድእ ዲዩ 

ካልእ ሒዘን ምምጽአን እናተሻቐላሉ ብኣፈን ግዳ፡ “ኣነ’ኳ ኣይ ፈለጥኩኸንን” እናበላ ስለ’ቲ 

ንቡርነቱ ቡን ከፍላሓ ጀመራ። ወየን ጋሻ’ውን “ሓቅኽን መን ክትብላኒ ወዝቢ እንዳኣሉ ኣ 

ራኺብና” ኢለን እናመለሳ፡ ቀጺለን ድማ ንበዓል ቤት ክሓታሎም ጀመራ’ሞ በዓልቲ ቤት ነገሩ 

ገፊሑወን ቆልዓ ልኢኸን ንበዓል እንዳአን ካብቲ ዝሰርሑሉ ክሊኒክ ስለዝጸውዐዖም ቤቶም 

ዘይድሓን ከይትጸንሖም እናሰግኡስ ቀዲያ’ኳድኣ ስለዝ ጸንሐት ሓጠቕ’ኳ ንዘይበልኦም ጋሻ 

ሰላምታ ኣጽጊቦም “ሓማትስካ በይነን’የን” ኢሎም እናስሓቑወን ፍንጃሎም ዓተሩ።  



ሓደን ክልተን ክበሃሃሉ ድሕሪ ምጽናሕ ሰብኣይ ብግዲኦም ጋሻኦም ከምዘይፈለጡወን ሓበሩ’ሞ 

ንሰንድማ ነገራቱ ንምጥ ላል ብድፍረት በኹሮም መን ከምዝባሃልን ኣበይ ከምዘሎን 

ስለዝሓተትኦም ኣደ ደሪቐን ተረፋ። ኣቦግና ከይተሰከፉ…….።  

ጋሻ’ውን “እወ ወለዲ ኣጓኒፉና ዘሎ ጸገም ገገዛና ከምዝኣተወ በባዕልና ጥራይ ክንፈልጦን 

ክንምስጥሮን ጸኒሕና። ሕጂግን ኩሉ ጋህዲ ኮይኑ” ምስበላ ንእሽቶ ስቕታ ዓሰለ’ሞ ቀጺለን 

መንነተን ድሕሪ ምግላጽ፡ “ትማሊ’የ ካብ ዓላ መጺአ”………..።   

ለካ’ተን ክንድኡ ዝኣክል ከቢድ መስጢርን ብስራትን ሒዘን ዝመጻ ኣደስ ወላዲት ሓርበኛን 

ስዉእን ሃይለ ዓሲምባ እየን ። ሃይለ (ሃይለገርግሽ) ማለት’ውን በዓልቤታ ንተ/ት ሳባ ኣፈወርቂ 

ምዃኑ ኢዩ። ንሰን ሰይቲ ወደን ሒዘን ካብ ኣስመራ ዓላ (ጋዴን) ወሪደን ወደን ምስረኸባ፡ ካብ 

ወደን ብዝቖጠብኦ ሓበሬታ ሰኒቐን ኢየን “ደኺመ-ሰጊአ” ከይበላ ንጽባሒታ ሰምበል፡ ውሽጢ 

ካምቦ ኩማንድስ ተደርጊመን ንወለዲ ድሃይ ጽቡቕ ተስፋ ዘበሰራ። እቲ ዝተመስረተ ሕውነት፣ 

ምትሕ ልላይን ምብጽጻሕን ክልተ ወለዲድማ ክሳብ ሕልፈቶም ከምዝቐጸለ ምጥቃሱ ጥራይ 

ይእከለና። 

“ወድኹም ትማሊ ኣብ ዓላ ተራእዩ” ዝሰምዑ ወለዲ ጽባሕ ዓርቢ ንቕሎ ዓላ ብዝኾነ ተኣምር 

ክትሓልፎም ኣይነበራን። ስለዚ ኣደ ተስፋ ተሓንጊጠን እግረን ኣብ ወደን ዝተራእየላ 

መንቀራቕሮ ክድርገማ ኣይተማተኣሉን። እንተኾነ እታ ዝተኣ ጉደት መኻልፍ ናይ “ኣነ’የ 

ዝኸይድ፡ ኣነ’ባ” ከምዋዛ ተፈታሒት ብዘይምንባራ ጓልሰረት ኣብሞንጎ ንክልቲኦም ምርካብን 

ንክልቲኦም ምስኣንን ጥርዚ ውሳኔ ተቐርቀራ። መወዳእታኡ ኣቦ ነቲ ከይመጽእ ዝፈርሆኦ 

መከራ ከምዘይመጽእ ኣእሚኖ ምን ብጋሕጋሑ ኣጽቢሖም ብምብጋስን ሳላ’ቲ ንጹር ሓበሬታ 

ናይተን ግድስቲ ኣደ ጋዴን ወሪዶም ስለዘጣየቑ ነበረ እቲ ዝተሓተተ ወዲዓዲ ናብ’ቲ 

መዋዕሎ’ታ ጋንታ ዝመርሖም።   

ወየን በዓል-ቤተን እንተ ኣብ መገሻ፡ እንተ ድማ ምስተመልሱ 

ዓርቢ መዓልቲ ከምክርስቶስ ክስቀሉ እናታራእየን ዝተጨ ነቓ 

በዓልቲቤት፡ ዋላ’ኳ ወደን ምስአን ብዘይምሕዳሩ ቅር 

እንተበለን፡ ገጹ ምርኣየን ክንዲኩሉ ኮይንለን ፈጣሪ ኩሉ ኣለ 

ም ድማ ንሓዋሩ መፈጸምታኡ ከርእየን እናተመነያ፡ ከም’ቲ 

ወደን ዝመደቦ ኣንጊሁ ዘፋንዎም ሰብ ስለዝመጾም ብሰላም 

ገዝአን በጽሓ’ሞ፡ ባኮታት ሽምዓን ዕጣንን ሸማሚተን ነናብ 

ዝምልከቶ ከብጻሓን ክልእካን ዝተዓዘቡ በዓልቤተን ድማ በ 

ጺሖም ከምዝምለሱ ዘኽኣለ ምስጢሮም ዓባቢጦም ዋዛ 

ብዝኸደኖ ቁምነገር እናሸርጠጡ ብኣድናቖት ሓሰቡወን። መቸ ም ከምቲ ዝተጠቕሰ ንሰን 

ንኩሉ ቀራቢአን ብጻዕዳ ልቢ’ምበር ብጻዕዳ ጨርቀ-ወርቂ ስለዘይነበረ ኣብ እንዳአንን ፈጣሪ 

አንን ዝተነጽፈ ከምዓረ ዝተረረ አምነተን እምነት ይዕድመለን ነይሩ’ዩ። እዚ ዝተጠቕሰ ክልተ 

ናይ ሂወተን ተሞኩሮ ድማ ገለ ካብቲ ኣብውሽጢ ዓመተ 1976 ዘጓነፈን ገጥምታተን 

ከምንምሳሌ ክባሃል በዓል-ቤተን ብዓውታ ዝዛረቡሉ ንምጥቃስ እንተዘይኮይኑ ሂወተን ብሙሉኡ 

ንዘደንጹ ፈተናታት ፈጣሪአን ብምእማንን ቆራጽነት ተደግዲገንን ኢየን ሓሊፈንኦ።  



ኣብ እግሪ መንደቕ መስኮት ገዝአን ኮይነን ጸሓይ ዕራርቦ እናተጸልዋ ምስ’ተን ስግረን ዝነበራ 

“ኣደይ ኣብርሀት” ዝተባህላ መሓዛአን ኮይነን ብዛዕባ ናይቲ ድሮዓሰርተ መዓልቱ ዘቑጸረ ናይ 

ዓርቢ ዕለት 24 ግንቦት 1991 ድብልቕልቕን፡ ድሮ ድማ ገለ ካብ ወፋሮ ኣትዮ ም ገዝኦም 

ከምዝበጽሑን እናዕለላ ሓንቲ ቶዮታ ዝዓይነታ መኪና ኣብ ሞንጎ ክልቲኡ ኣባይቲ ደውበለት። 

ቅጽበት ሓደ ውርጠበ ካብታ መኪ ና ወሪዱ ንሰይተቦይግደ “እንዳቦይ ኣብርሃ ኣብዚ ዲዩ” 

ኢሉ ሓተተን።   

ንሰን’ውን ነቶም ኣብታ መኪና ዝነበሩ ክልተ ጨጓራት ርእየን እናተመ ናተዋ ናብተን ስግረን 

ዝነበራ ኣደ ሓበርኦ’ሞ ንሱድማ፡ “ኣደይ መድህን ኣጋይሽ መጾኦምኽን” በለን ልቡ 

ከምተመሸተ እንቃዓ እናተንፈሰ። 

“ታይ ኣጋይሾም!” ክብላ ሓተትኦም ምስ’ታ ብጽሕቲ ወርሒ ዝነበረት ኣደ’ዛ ትርአ ጓለን 

እናተንሳኣን ቀው ኢለን እናጠመትኦምን። 

ክልቲኦም ወታደራዊ ጃኬት ዝተኸድኑ ኣጋይሽ’ውን ካብ መኪናኦም ወሪዶም ቀረቡወን። 

ምስ’ቲ ስርቖት ኣዒንትን ብልበ ን ድማ “እዋይ! ጤልሰራዊት’ኳ ይኾኑ፡ ምሓረና 

ጎይታይምዓረይ” ኢለን እናተጠማመቱ መን ንመን ክፈሊ ቀወ…. በቃ…..   

ዘሙይ (ቡላ) ዝያዳ ናብአን ቀሪቡ “ኣደይ መድህን ወድኽን’ዩ’ኮ እዚ” ክብለንን ክልቲአን 

ተጠሊዐን ከእውያን ከምዛ ሓ ንቲ! ናይ ጋዴንስ’ኳ ኣይ ኡይታ ኣይ እልል ክልቲኡ 

ዝተፈራረቐ ኢዩ ዝነበረ። ሽዑግና ብጠጠወን ተጠሊዐን ኡይይይይ!  

ኣደይ ኣብርሀት ሰይተቦይ ግደ ተንሲአ እናመጸአን “መድህን ኣልል ኢዩ ዝባሃል እልልበላ” 

እናላ ሃለፍታ ከይጽንበረን ደገ ፍአን። ሽዑ መዓጓጉርቲ ተራኸበ፡ ከባቢ ድማ ተኣከበ። በረኸኛ 

ምስ ብጻዩ’ውን ናብ ዘይፈልጦ ቤቱ ተመሪሑ ኣተወ። ን ወፋሮ ምንም ከይመሰሎም እንተ 

ንተዓዘብቲ’ሞ ብርግጽ እቲ ወላድን ውሉድን ዝፈላለየ መግዛእቲ ሽዑን ንሓዋሩን ካብ ሱሩ 

ከምተማሕወን ፍስሃ ዎሰላም ከምዝዓሰለን ብዘበስር ሰላምታን ተስፋን ዓሰለ።  

በኹሪ በረኸኛ ነብሱ ብመንጽር መስዋእትን ስንክልናን ክሪኣ ንሱ ዝሓሸ ምንባሩ ኣሚኑ ሃለዋት 

ገዝኡ ይኹን ህዝቢ ኤር ትራ ብምስትብሃል “ናብራ እንተተባሂሉስ መቓብር’ውን ምወቕ’ዩ” 

ትብል ምሳሌ ኣምሓርኛ እናኮማስዐ ንወዮ ዘስካሕክ ሕ ሂወት ኣብ ጠስሚ እንተዝእለኽውን 

ካበዒንቱን ዝኽርታቱን ንዘይሃስስ ስምብራት ክገጥም ብልቡ መሓለ-ጠሓለ።  

እሞ ድሕሪ ውዕል-ሕድር ሂወትናይ’ታ ንሱ እናክመጽእ ከምጨራሩ ኣፋ ከፊታ ትጸንሖን 

እንተምጺእላ ተኾምስዕ፣ እንተ ዘየሎ ተደፊና ትሓድር ስድራኡ ክኣልያ ነይርዎ። ባቃ ኣብ 

በረኻኡ እንከሎ ዝፈለጣ ‘ናጽነት’፡ ገዛእቲ ይለወጡ’ምበር ካ ልእ ሂወት ከምዘይመጽእ 

ስለዘረጋገጸ ሓንቲ መዓልቲ ህዝቢ ምስ ዝገደዱ ገዛእቲ ከምዝናጎድ ርግጸኛ ነበረ። ኮይኑ ድማ 

ድሕሪ ውዕል-ሕድር እቲ ብስም “ናጽነት መጺኣ” ተባሂሉ ዝተራእየ ፋም-ጣጥን ወኻዕታን 

ሽንፍላኡ ክግላህ ግዜ’ውን ኣ ይወሰደሉን። ብኡንቡኡ ሰብ ናብ ሰቡን እምባኡን ክጽጋዕ ወደን 

ብስም “ተመዲብካ” ናብ ገረቡን በረኻኡን ተሻሕሽሐ።     

ሓደ ረፋድ እቲ ብግምባር ናጽነት ኣስመራ ዝኣተወ’ሞ ድሕሪ ቁሩብ ኣዋርሕ ከተማ ከጽሩዩዋ 

ምስወጠኑ ተመሊሶም ናብ ድሕሪ መስመር ዝመደቡዎ ወደን ካብ በረኻ ናቕፋ ገዝኡ ክበጽሕ 



መጸ። ንጽባሒቱ ኣብ ቤት ጽ/ታት ኣራፊዱ ምስተመ ልሰ ምስ ኣቦይግደ ክዘናጋዕ ከደ። ንሰን 

ድማ ካብ ሹቕ ምስኣተዋ ኣብ ዝነበሮ ከይደን ሒዘንኦ ገዝአን ተመልሳ። 

ስለ’ቲ ተስፋ ጽቡቕ ዘመን፡ ስለድማ’ቲ ናይታ ዓመት ኣበዓዕላ መዓልቲ ናጽነት ቡሱልን-ጥረን 

እናሓዋወሳ ምስ’ታ ድሮ ክ ትዛረብ ዝጀመረት ጓልጓለን እናተሳሓቓ ቡን ኣፍሊሐን ዕጣነን 

ኣትኪኸን ንክርስቶሰ-ማሪያመን፣ ሚኪኤለ-ኣቡነን ብዓው ታ ዝባሃል ምስበልኦም ወደንድማ 

ፍንጃሉ ክሕዝ እናቐበልኦ ነቲ ኣዴታት ኤርትራ ዘሻቐለ መለሳ-ኣልቦ ተርእዮ ገዛእቲ ድ ሮ 

ከምዘስተብሃላሉ ብልቡ እናሓሰበ ንሰን ክታኾባ ከምዘብሃገን፡ “ኣንታ ተስፈይ ወደይ፡ እዛ 

መንግስትኹምሲ ካንዲዩ ኮ ይንዋ ቡሉስያየለ ፍርዲ፡ ዝብላዕየለ ውግዒ፡ ንሓዋሩኸ እምበርዶ’ዛ 

ምሕደራ ትኽእሉዋ ኢኹም? ‘ስንኩላቶም ቀቲሎም፣ ተጋደልቶም ኣሲሮም ኣባሪሮም’ ይስማዕ’ሞ 

እንታይ’ዩ ሽንና’ዛ መንግስትኹም?” ኢለን ሓተትኦ። 

ንሱ ድማ ነቲ ኣብ ደጀናት ከም ናይ ሰልፋዊ ክብረት ተሓሲቡ ዝተዓዳደሙሉ ዝነበሩ ቡን 

ለኺፍዎ’ኳ እንተዘይነበረ ሽ ዑግና ስለወላዲት ፍንጃሉ ተቐቢሉ ነቲ ዕረ ዝጠዓሞ ቡን ምስ’ቲ 

ዕረ ናብራ ከም መርዚ ብሽኮር ኣካዊሱ እናተጸየረ ኣወ ል ቡነን ምስሰተየለን ብልቡ፡ “እንኳዕ 

ኣብውሽጠይ ዘሎ ጽዖተ-ስንብራትን ደገል ሓሳረመከራን ኣይፈለጥኪዮ” ኢሉ ክሓ ስብ 

ስለዘስገለ፡ ኣስዕብ ኣቢለን “ከምኡ ዲዩኸ ነይሩ ረኽቢ ረኺባቶ?” በላነቲ ተኣሚኑ ዝኻሓደ 

ዝብልኦ ስሙ ከየልዓላ። 

ወደን ሓሳባተን ኣይሰሓቶን ኮይኑስ ደጊሙ ብልቡ “ቀቀሊሉ፣ ገና-ገና!” ኢሉ እናሓሰበ 

ስለዘስገለ ንሰን ነገራቱ ተዓዚበን “በል ድሓን ኩሉ ንኬር ይበሎ፡ ቡሩኽ ማዓልቲ ተስፈይ ወደይ” 

ኢለን ንሕማቕ መዓልቲ ክዘብላላ ክብላ ተጋደላ።            

ካብ ሸቕ መጺአን እንዳቦይግደ ምስኣተዋ ኣብቲ ምድሪ-ቤት ቡዙሓት ቆልዓ-ሰበይቲ ተጸፋጺፈን 

‘ቲቪ ኤረይ’ እናረኣያ ር እየን ከም ሰበን ኣዒንተን ላኣኻ’ሞ፡ በቲ ዝተራእየን ናይ ‘ናጽነት’ 

ሳዕስዒት ከምተጠራጠራ ብዝመስል ብጠጠወን፡ “ወይ ለከይ፡ ኣንቲ መንድኣሉ’ዚ ብቆልዓ-

ሰበይቲ ተኸቢቡ ዘንገር-ዘልሓብ ዝብል? ካን ቅምጥኢሉ ነቲ ንጉስ’ዩ ይመስል!” በላ።  

“እወ ንሱ’ዩ ኣደይ መድህን፡ ኣሰያስ ኢዩ’ኮ” ዝብል ዘሐጉሰን ዝመሰሎ ሕቡን ቃላት ድማ 

ወሓዘለን። 

“ጓስረትከ!” ክብላን ተዓዘብቲ ቆልዑ ልቦም ክትምሸትን ከም’ዛ ሓንቲ። ቀጺለን “ንሕናን 

ብጥምየትን ፍርህን መንከስና ኣ ንቀብቂቡ ኣስናንና እናረገፈስ ንሱን ኣርኪብሉ ምስቆልዑ 

ክስዕስዕ!....... ኣጥፍኣኣ’ዛ መርኣይት፡ ኣጥፋኣኣ ኣብርሀት!”  

ከቢድ ውሳነ ኢዩ። ኣደይ ኣብርሀት ጠባይ መሓዛአን ኣጸቢቐን ስለዝፈልጣ፡ ናይ ውሽጠን 

ኣብነብሰን ኣጽሕየን “መድህን ዓቕሊ፡ ናይ ናጻነት’ኮ ኢዩ ርግኣ’ሞ ኪዳ ቡንክን ስተያ” 

በልአን።   

“ዶ…….፡ ናጽነት ኢልካኸ ‘ታይዘረብኡ’ዩ! ብማለት ጸጉረን ብኸዩፉ ነብሰን እናንቀጥቀጠ 

ቀልጢፈን ንሕማቕ ክስወራሉ “ተስፋንቺኤል፡ ንኺድ ንዓናይ ገዛና ንኺድ” በልኦ። 



ኣቦይ ግደ ድማ ጓልስረት እንተንቂደን ከምዘይምለሳ 

ስለዝፈልጡወን ኣብ እዝኒ ወደን ቀሪቦም “መድህን 

ውቃበኣ ኣንተተ ላዒሉዋ ኣይትምለስን ወይ ብኣጋኡ 

ኣይበርደላን’ዩ’ሞ ኪድ ድሓር ከነ ውግዕ ኢና” ኢሎም 

ስለዝመዓዱዎ ወላዲቱ ከብኪቡ ንገዝኡ ከደ። ኣ ብገዛ’ውን 

ንወያ ጠፊኣ ዝጸንሐት ቲቪ ከውልዕ ኢሳይያስ ዳግማይ ከ 

ምዘይቅልቀል ከእምነን ነይርዎ።     

ናጽነት ‘ሓዳስ ኤርትራ’ ነደይ መድህን ብኣስማታ 

ኣይቀደወተንን። ከ መይሲ ስዉኣትን ጥፉኣትን፣ ስንኩላትን 

ምዝቡላትን፣ ጥዩሳትን ርእሶ ም ኣድኒኖም ዝኸዱ 

ድስኩላትን፣ ሹመኛታትን ኣዕገርጊሮም እናተባህ ሉ ኣባላት ደርጊ ነበር ፈቲሖም ንተጋደልቶም 

ዝኣስሩን ምስተዓዘባ ወ ደን ምሰየኖት ከምዝነብር ክግምታ ኣይተጸገማን። እቲ ብኣውራኡ ዘሻ 

ቐለን በታ ዕለት ብሎኮ ስዒሩ ዝኣተወ ንበረኻ፣ ሳሕለ-ናቕፋ ዝነበረ ተ ተመሪጹ ንከተማ 

ክድርገም ምስተዓዘባ፡ ኣብ ምንትምንታይ ምንባሩ ብዝመሰለን ተርጒመን “ኮቶን ወደይ ጠፍአ!” 

እናበላ ነቲ ድሒሩ ከም ዝመጽእ ዝተወርየሉ ለውጢ’ውን ከይኣመንኦ’የን ተሪፈን።  

ኩሉድማ ደለ ምኾነ። እቲ ፍርቂ ኣካላቱ ተሸልዒዱ ዝኣተወ ወደን ንበረኻኡ ኣሽዂኾሞ 

ከይኣክል፡ “መንግስቲ ቆይሙ” እናተባህለ ብስም ሃገራዊ ኣገልግሎት ንዝተረፉ ክልቲኦም ደቀን 

በረኻ ምስኣስፈሩዎም ቁንቁኛ ናይ’ቲ በረኸኛ መንግስቲ ስለዘይተገልጸለን ኣብ ዝኾነ ዕላለን፡ 

“ቦራይ-መራይ ክዳውንቲ ከዲኖም ድማ ሰዲዶሙለይ። እዚ’ኮ እምኒ ኣውዲቕናሎ ም ኢና 

ንማለት ኢዩ” ካብሕጂ ዝነቀወ ዝብእስ ኣየሕድረንን’ኮ ተባሂሉ ኢዩ፡ ብእዋኑን ግህዶን ኡይ ንበል” 

እናበላ ክጫነ ቓ ዘዝረኣየን ዝሰምዐን ንርእሱ ከይተሻቐለ ኣይሓልፍን። ግን ዝሰምዕ ዘይኮነ 

“መን ይርዳእ?” ኢዩ ነይሩ’ቲ ወሳኒ ጉዳይ።  

ዝኾነ ኮይኑ ነገር በኹረን ኣየደቀሰንን። እቲ ናይበረኻስ ሳላጾሎተን ኣብ መንደቕ ገዝአን 

ወረቐት ሓርበኛ ከይጠቃዓየን ሓ  ሊፈንኦ። ናይ ድሕሪ ናጽነት ኲናትን ሞትን፡ ብቀንዱ ወደን 

በታ ዘምጻኣ ‘ናጽነት’ ኣናተሃድነ ተራእዩ እናተባህለ ክስወር፣ መይቱ እናተወረየሉድማ ክሰርርሲ 

ገበኑኸ እንታይ ምንባሩ ግደፍ ንወላዲት ንተዓዛቢ’ውን ፍጹም ዝሓርበተ ምስጢር’ዩ ዝነበረ። 

እሞ ወደን ተመርዕዩ ኣብዳሰን ካብዘየዕለላ፣ ወሊዱ ካብዘይሓዘላ፣ ኣማሲያኡ’ሞድማ ነታ 

ዝተጨራረመት ኣካሉ ቋጺሩ ሃገሩ ገዲፉ ካብተሰደ፡ ትርፎ ”ቅድሜኻ ይስጣሓኒ!” ኢለን 

ቅድሚኡ ክስጣሓ ካልእ እንታይ ኣማራጺ ነይርወን?  

ስለኡ ይኸውን ኣብ 2020 ናብ እንዳ ሚኪኤል ዓደን ብምኻድ ደጊመን ነብሰን ኣብ መንደቕ 

ቤተክርስቲያን መስቂለን፡ “ምኪኤል ኣቦይ፡ ካብ በረኻ ምሰእተኻዮስ ዝኣኸለ መሲልኒ ተተስፍየ 

ነይረ። ዝገደደ ሎሚ መጸ። እዚ ወደይሲ ርእየ ክ ስእኖ! ኣብ ሳንዱቕ ቀቢሮም ከምጽኡለይ! 

ወይ ሓደኣፉ ብኡኣቢሉ ክሽረብ ካን ጨኪንካ!” እናላ ክምልሰለን ለመንኦ። 

“መን የርድእ ዝቐበረ፣ መን ይንገር ዝዋዓለ” ክባሃል ይስማዕ እንዲዩ፡ እንተኾነ ካብ ታሕተዋይ 

ኮነ ላዕለዋይ መንግስታት ሰማዒ ኮነ ረዳኢ ኣይረኸባን። ርጡብ ዘረባ ድማ ንዘይመውት ፈውሲ 

ክህልዎ እንከሎ እንተተኣዚዝሉ ግዳ ዶርሆ’ውን ትጸድፎ ኢያ። ብምዃኑ ካብ መፋርቕ ናይ’ዛ 



ዝዓረፋላ ዓመት ወዮ ጭዋዳታት ኣብራኽ ኣእጋረን ተጨባቢጡ ሽኮ እግ ረን ምስተኾርመየት 

ጠሪሸን ዓራተን ሓዛ።  

ኣብ መእተዊ ጽሑፈይ ነቲ ከም ምስጢር ዘቕረብኩዎ ዘይተጋህደ ምስልን መልእክትን ክብሎ 

ዝዓደመኒ፡ ንሰን ኣብ ዓራ ተን ኮይነን ነቲ ካብ ስግር ማዕዶ ዝሰፈረ ወደን ዝተላእከለን ናይ 

ናፍቖት ደብዳበ ደጋጊመን ክስዕማኦ እንከለዋ ኣላይተን ዝነበረት ብእዋኑ ኣብ ጥምቀታ 

“ሰናይት” ክብላ ዝሰየምኣ በኹሪ ጓል በኹሪ ጓለን ዘልዕኣለቶ ስእለን መሰረት ገይረ ኢየ። 

ጽቡቕ ንዘቕለበ ድማ ኣብ ኣብራኸን ንዘሎ ደብዳበ ክሪኦ ኣይጽግሞን ኢዩ።  

ብኸመይ ክኸውን ከምዝኻኣለ ንኣጋጣምነቱ ገዲፍና ደብዳበኡ ዝሳዓም ዝነበረ ገያሻይ 

ምድዋሉ’ሞ ከይዓጀበ ኣይሓልፍን ኢዩ። ሽዑ ኣእጋር ጥራይ ዘይኮነስ ተኾርምዩ፡ ኣዒንተን 

ብዛራ ንብዓት ቆርቚሩን ንሂሉን፣ ኣእዛነን’ውን ገልዲሙን ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ስእሊ ይኹን 

ድምጺ ናይቲ ካብግዳም ኣትዩ ግዳም ዝሓደረ ወደን ክሪኣን ክሰምዓን እናተጋደላ’ያ ጓል-ጓለን 

ንታሪኽ ስኢላተን። 

ወደን ኮሮና ዝግምስበለ ኣብዝሓጸረ ግዜ ከምዝመጸን ብዘእምን ዝሓሰቦ ቃላት ክመጻደቕ 

እንከሎ ንሰንግና ካብ ክሳድ ን ላዕሊ ከምዝባሃል ብህድኣት፡ “ሓራይ’ዚ ወደይ ክትመጽእ ኢኻ፡ 

ግናስ ኣይንራኸብን ኢና!” ኢለን ብከቢድ ኣተንፊሰን ኣ ዘማ። ምምጽኡ ርጉጽ እንተነይሩ 

ከምዘይጸንሐኦ ካብተኸስተለን እንኳዕ ግዳ ከምካልኦት ንሱ ከምዝቐደመን ኣይሰምዓ! 

ከምኡ’ዩ ዕድለን ኣዴታት ኤርትራ! ናይተን ደቀን ኣብ በረኻ ከምተሰውኡ ዝተነግረንስዃ 

ንእዋኑስ ብወረቐት ሓርበኛ ተ ረጋጊአን ይነብራ። ገደደ ናይ ከምተን ሓደን መቕሊ 

ዘይነበረንን ከም ወላዲት ጀነራል ብርሃነ ገ/ሄር ዝኣመሰላ ወለዲ። ኣ ብ ምንት-ምንታይ’ዩ’ቲ 

በረኸኛ ንጉስ ንወደን ከምዝኣሰረለንን ንመን ከምዘእውያሉ ከይተኸስተለንን ኣዒንተን ደም 

እናተ ሓልበ ዝዓረፋ! ገደደ ናይተን ከምወላዲት ሃይለ ዱሩዕ ዝኣመሰላ ርእየን ዝሰኣና! ወለዲ 

ናይ’ቶም ኣውያቱ ከይተሰምዐ ኣ ብ ማእሰርትን ባሕርን ዝሓቐቑኸ? ኮታ ኤርትራውነትና 

ከምዘምጻኣትልና ዝንገረና መከራ’ሞ ክንደይ ክንብሎ!    

ኣይደንጎየን፡ ብሰኑይ 27 መስከረም 2021 መስቀል ድሕሪ ፍርቂ መዓልቲ ወላዲቱ ከምዝዓረፋ 

መርድእ ተደወለሉ። ንሱ ከይተዳለወሉ ዝጸንሐ’ኳ እንተዘይመሰለ ናብ ሰሉስ ዘውግሐ ለይቲ 

ቆሪሩ ከምዝሓደረ ግና ገለ ካብቲ ወላዲቱ ከም እም ነተንን ክኾንኦ ዝነበረንን ኮይነን ጸገመን 

ንማሪያም ሰምበለንን ለዋህ መሬተንን እናነገራ ከምዝሓለፋ ሰሚዑ ዝሰነዶ፡ እ ዚ’ውን ነባሪ 

ተዘክሮ ኮይንሉ ኣሎ። ወላዲቶም ቀቢሮም ንዝመጹ ገዛእ ኣሕዋቱ ድማ ከም ወናኒ ተባዕ 

ጓናነት፦ 

“እሞ ኣዴና ራሕሲ ትግደፍ፡ ንስኻትኩምድማ ጽንዓት ይሃብኩምን፡ ተረጋግኡን ኣይትሕመቑ 

ድማ” ምስበሎም፡ “ሕሰም ኣይትርከብ’ዚ ሓወይ!” ክብሉ ዝመለሱሉ። 

ንእዋኑስ ነገራቱ ከየስተብሃለ ዘነወረ ወይ ዝኻዓበ ይነብር ይኸውን። እንተ ንሳቶም ሓዎም 

መጺኡ ኣዲኡ ክቐብር ‘ከምዘ ይከኣለ’ ስለዝፈለጡ’ዮም ብቋንቋ መልቀስ ጥራይ ዝተፋነዉዎ።   

ስርዓተ ህግደፍ ንዝብድሁዎ ሓርበኛታት ግደፍ ብሂወቶም ምስመቱ’ውን ኣብታ ዝተጋደሉላ 

ሃገር ከምዘይቅበሩ ካብ ዝ ጭርሕ ንዳሓር ብፍርሂ ጽኑዕ መትከል ከምስሉዎ ዝሃቀኑ 



ኣይወሓዱን። ዋላ ንውሱናት ጭራኦም ዘሰልሰሉ ንሳናዱቕ ሬ ሳታት ሰቦም ከምስል ብባንዴራ 

ሃገር እንተኣማዕረገሎም’ውን ክናገደሉ’ምበር ዓላማ ሬሳታት ከተግብርሲ ኣይዓላማኡን።  

ግዳም ዝሓደረ ሓርበኛ’ሞ ያኢ ኣብ “መቓብር ሓርበኛ” ንክቕበር ክብል ክመሳሰል ባህጊኮነ 

ግድሻ’ኳ ሓዲርዎ ነይፈልጥ! 

“ድሓን ኩኑ ወለደይ!” ክብል ጨደረ’ቲ ታሪኽን ሕድርን ወላዲኡን እኖኡን ዘጽንዐ ሓርበኛ! 

ድሕሪ ወለዱ ሞት ግዲኡ ምዃና ስለዝፈልጥ ድማ ወይከ ……….   

ንነገሩ ንሞት ወላዲት ዝዳረግ ሕሰምሲ ይህሉዶ?  

 “ኣፍደገ መንግስተ-ሰማይ ተኸፊታ ትቀበልኪ ወላዲተይ መድህን ደሞዘ /ጓልሰረት/!” እሉ 

ድማ ተጸናንዐ ተስፉ ወደን!   

ወዲ ጥሮታ፡ 

 

       

                

 

 

 

 

  


