
                                                                                        
 
                                                         " መሪር ሓዘን " 
 
አዚና ንፈትዎ ሓውና ጀማል ዓ/ራሕማን (ተጋዳላይ) ብሕማም ምኽንያት ብ ዕለት 07/02/2022 ዓ/ም 
አብ ከተማ መልበርን ሃገረ አውስትራልያ ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልዩ። ጀማል ካብ ወላዲኡ ዓ/ራሕማን 
ሓሰን ካብ ወላዲቱ ስተልበናት ዓ/ራሕማን አብ አስመራ ተወሊዱ። ክቡራት የሕዋቱ ከማል ፣ ኒዕማ ፣ 
ናስር ፣ ኑርሑሴን ፣ ስዒድ ፣ አማል ኮይኖም ካብ ክብርቲ ብዓልቲ-ቤቱ ሃድያ ሳልሕ ድማ አርባዕተ ቀልዑ 
ዝወለደን ዕምባባ ቦኽሪ ጓሉዝርአየን እዩ።  
 
ሎሚ ! ሕጽር ዝበለ ታሪኽ ሂወት ጀማል ክጽሕፍ ከለኹ ልበይ እንዳ ተቃጸለ ከም ውሑጅ ንብዓት 
አዒንተይ ብኽልተ ሙዓጉርተይ ጀለብ ጀለብ እንዳበለ ንረቢ ሓይልን አኽእሎን ይሃበኒ እንዳ በልኩ 
ጽሑፈይ ይጅምሮ …………. 
 
ጀማል አብ መደበር ቤ/ትምህርቲ ቀዳማይ ደረጃ ተማሃሩ አብ እስላምያ ወይ ብ ፖነቨለንቲ ትፍለጥ 
ዝነበረት ቤ/ትምህርቲ ድማ ካልአይ ደረጃ እንዳ ተማህረ ከሎ በቲ ዝነበሮ ክቱር ሃገራዊ ስምዒት ካብታ 
ምዉቅቲ ስ/ቤቱ ከይተወላወለን ከይተጠራጠረን ንናጽነት ኤረትራ ህያው ንኽገብር ከም ሰቡ ብ 1977 
ዓ/ም አብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ'ዩ ተሰሊፉ።  
 
እቲ ባህግናን ድልየትናን ሓደ ስለ ዝነበረ ጀማል ካብ አስመራ አነ ካብ ሃገረ ሱዳን አብታ ብመንእሰያት ፣ 
ትሕተ ዕደመ ቆልዕቱን ፣ ደቂ አንስትዮን አዕለቅሊቃ ትእንግድ ዝነበረት ክፍሊ ታዕሊም ከርከበት ባርካ 
ስልጠና ድሕሪ ምውሳድ ንደንካልያ ኢና ተመዲብና።  
 
እምብአርስ ጉዕዘና ንደንካልያ ብ መርየት ዘይኮነስ እንታይ ድአ ብ ቀይሕ ባሕሪ ጌርና ክንከይድ ስለ ዝነበረ 
እንተ ካብ ራስ ዱሜራ ወይ ራስ ቄሳር ባርካን ሳሕልን ሓዊስካ ዙራ'ሞ ሃገርካ እዩ'ሞ ጸላኢ ሰንጢቅካ ብ 
ሰላም ክትበጽሕ ግን ቀሊል ከምዘይኮነ ርዱእ እኳ እንተ ነበረ በቲ ጉዕዞ ግን ባህታ ፉጢሩልና ካብ ባርካ 
ንሳሕል ተጓዒዝና ኢና ዓራግ በጺሕና።  
 
ድሕሪ ሰለስተ አርባዕተ ወርሒ አብ ዓራግ ምስ ጸናሕና አብ ገምገም ባሕሪ ኴንና ነታ መርከብ ካብ ንጽበይ 
አብ ዒላ ጻዕዳ ክንጸንሕ ተመርጸ። ናይ አጋጣሚ ኮይኑ አነ ብዓሶን ፣ ወይቦን ተስኒፈ ሃለዋተይ አብዘይ 
ፈልጠሉ ኩነታት ምስ በጻሕኩ ብቅጽበት ኤመርጀንሲ ንዓራግ ሆስፒታል እየ ተመሓላሊፈ። 
  
አብ ሆስፒታል ከለኹ ወየ እታ ነዋርሕ ብተስፋን ብሃንቀውታን ላለየ ላሎይ ላለየ ላሎይ ወደባት ዓደይ 
ይርአየኒ'ሎ እንዳበልና ንጽበያ ዝነበርና መርከብ ደበኽ ኢላ መጸት። ዝፈትዎም ብጾተይ ካብ ቅድመይ 
ተፈልዮም ካብ ዒላ ጻዕዳ ተበገስ ኮይኑ አብታ መርከብ ዘላቶ ምስበጽሑ አብታ መርከብ እንዳ ተሰቅሉ 
ከለዉ ብጽዕነት እታ መርከብ ጥርንቅ ኢላ ናይ ምስጣም ምልክት ስለ ዘርአየት እቲ " ባሕረኛ " ድሕነቶም 
ክዕቅብ ሰውራዊ ሓላፍነት ስለ ዝነበሮ ጀማል ካብቶም ብዙሓት ውሑዳት ዝተመልሰ ኮይኑ ብቀጥታ 
ንባርንቱ'ዮም ጉዕዝኦም ቀጺሎም።  
 



" ባርንቱ "ሓንቲ ካብተን ከተማታት ንጻ ንክትወጽእ ሰፍ ዘይብል ከቢድ መስዋእትን መውጋእትን 
ዝተኽፍላ መተካእታ ረዳት ኮይኖም አብቲ ጹዕጹዕን ድቅድቅ ዝበለ ውግእ እዮም ተሸሚሞም ጀማል 
ዝርአዮ አብ ባርንቱ ይትረፍ'ዶ ንፈታዊኻ ንጸላኢኻ ዘይትምንየሉ ስለ ዝኾነ ዘ-እትነገር እዩ ኢለ ክሓልፎ 
ግን ጀማል ካብ ብሱል ጥረ ኮይኑ እዩ ወጺኡ ከምዚ ኢሉ ኮሎ …………. 
 
ደርጊ ብ 1978 ዓ/ም ብ ሶብየት ሕብረት ዓጢቁ ሰፉሕ ወራር ምስ ጀመረ ጸላኢ ንኽገትኡ ካብ ባርንቱ 
ንኡምሓጀርን ከባቢአን ክኸዱ ናይ ግድን ስለ ዝነበረ እንዳ ተዋግኡ ከለዉ ድማ ሓርበኛ ጅግና ተባዕ ጀማል 
ተጋዳላይ ብጅግንነት ካብቲ ሒዝዎ ዝነበረ አርበጅን ካብቲ ናይ ጸላኢ ዝትኮስ ዝነበረ ከቢድ ብረትን 
ብድምጺ አእዛኑ ብኸቢድ ስለ ዝተሃሰየ ሕክምና ክገብር ብሱዳን ገይሩ ንወጻእ ክኸይድ እዩ እቲ መደብ 
ዝነበረ።  
 
ጀማል ተጋዳላይ ግን በቲ አተአላልያ ድስ ስለ ዘይበሎን ተወሳኺ ነቶም ብጾቱ ምስ ጸላኢ አብ ግምባር 
ኮይኖም ማይ ዶ ጸባ እንዳ ተባሃሉ ብጅግንነት እንዳ ተረጋረጉ ገዲፍዎም ዝኸደ ብዝተኻእለ መጠን 
ክምለሶም ድአምበር ካልእ ድልየት ስለ ዘይነበሮ ካብ ከሰላ ሰሙን ምስ ገበረ ንሃወሻይት ሆስፒታል'ዩ 
ተመሊሱ። አብ ሃወሻይት ግቡእ ሕክምናን ክንክንን ተገይርሉ ድማ ናብ ብጸቱ'ዩ ተጸምቢሩ።  
 
ጅግና ጀማል ተጋዳላይ ቀዳማይ ረዲኤት ተማሂሩ ሓኪም ጋንታ ኮይኑ ብቲ ምስ ጸላኢ በቲ ሕድ ሕድ 
ውግእን ከየዕረፈ ነቲ ዝወጽአሉ ዕላማ ንምዕዋት ካብ 1977 ዓ/ም ክሳብ 1981 ዓ/ም ብጅግንነት ዝመከተ 
ምእንቲ ሓላል መርየቱን ሓላል ህዝቡን ክብል አብ ሂወቱ ስምብራት ዝጉደፈሉ ታሪኽ ሰሪሑን 
ብዘይድልየቱ ንስደት እዩ አምሪሑ።  
ሓርበኛ አይነብርን ታሪኩ እዩ ዝውርስ !!! 
 
ጽሑፈይ ቅድሚ ምጥቅላል ጀማል ተጋዳላይ ብ ሱዳን ገይሩ አብ ግብጺ ምስ ክብርቲ ኒዕማ ሓፍቱን ናይ 
ቀረባ ዓጽሚ ስጉኡን አዝማዱን የዕሩኽቱን ብጾቱን ተራኺቡ አብ እስክንድያ ቪክቶርያ ኮለጅ እንዳ 
ተማህረ ከሎ ድማ ብ 1987 ዓ/ም ን አውትራልያ ተሰዲዱ።  
 
ጀማል የዋህ ሩህሩህ ኮርዩ ቂምታ አብ ልቡ ዘይሕዝን ሓጋዚ ሰብን እዩ። ጽቡቅ ዝገበረልካ ግበረሉ ወይ 
ንገረሉ ዝብል ምስላ ቀዳሞት ንዓይ አብዚ ዘለኽዎ ኽበጽሕ ህያው ዝገበረ እዩ። ጽቡቅነት ናይ ጀማል ክሉ 
በብናቱ ክገልጾ'ካ እንተተመርጸ ንዓይን ንዑስማን (ዓጥጫ) ግን አብ ልብና ፍሉይ ቦታ እዩ ዘለዎ። እዚ 
እንዳበልኩ ስድራ-ቤት ጀማል የሕዋቱን አዝማዱን ፈተውቱን ጽንዓት ይሃብኩም ን ጀማል ድማ ጀነተል 
ፈርዶስ ይኩን ሰፈሩ እንዳበልኩ ናይ ሓዘን ጽሑፈይ አብዚ ይዛዝሞ።  
 
 
ኢብራሂም ጅሃር ካብ  
ሃገረ አውስትራልያ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


