
 

ብነጋ ዖርኡ 

 

ሕርይቲ ምሕረተኣብን ሌእሌቲ ሃብተማርያምን ኣብ መቐሇ 

ተወሉዯን ዛዒበያ ብዔዴመ ዲርጋ መሳቱን መሓትን እየን። 

ሌእሌቲ ኣብ ቀበላ 11 ፣ ሕርይቲ ዴማ ቀበላ 13 መቐሇ 

ዛተወሌዲ ኮይኑ፣ ኣብ ዖበን ሃይሇ ስሊሴ ተመሃሮ ኮይነን 

ሌእሌቲ ብሓንቲ ክፍሉ ትቕዴማ ነበረት። እዖን መሓት 

ተመሃሮ ኣብ ዛነበራለ ዖመን ዛነበረ መንእሰይ ሌእኵትኡ 

ትምህርቲ ጥራሕ ክከውን ዛተዒዯሇለ ኣይነበረን። ዒዱ ኣብ 

መስርዔ ነዊሕ ዋሕዘ ታሪካ ኣብ መጋርያ ሇውጢ ስርዒተ 

መንግስቲ ዛተሰክተተህለ ውዔይ ጊዚ ነይሩ። ኣብቲ መንእሰይ  ንቓሌሲ  ዛተበራበሩለ ዖመን ዴማ ፤ እዖን 

መሓት ብሓዯ ምስ ወያነ ሰሌፇን ሒዖን። ፇሇማ ስርዑት ኮይነን ኣብ ከተማ ብዙዔባ ቃሌሲ መማሻጥርቲ 

ኮይነን ነቂሔን ኣንቂሔን።። መጨረሻ ክሳዯን  መሸንቅቆ ዯርጊ ምስ ኣንፀሊሇዋ፤  ስረ ኣሕፂረን፣ ስንቂ 

ቋፂረን፣ ስርዴአን ተሰናቢተን . . . ብሓንቲ ረፊዴ መስርዔ ተሓህት ክመሌኣ ካብ መቐሇ ወፂኤን። ብዒዱ 

ዒፊር ገይረን ዒሳጋራ ናብ ዛነበረ ክፍሉ ታዔሉም ተሓህት ወሪዯን። እይ 1968 ዒ.ም ክረምቲ እዩ። 

ብ1981 ዒ.ም ዯርጊ ካብ ትግራይ ምስወፀ፤ ሕርይቲ ናብታ ቅዴሚ 13 ዒመት ዛገዯፇታ መቐሇን ስዴርኣን 

ተመሉሳ። ሽዐ ሕርይቲ ቅዴሚኣን ዴሕሪኣን ብዛተሰሇፈ ኣሽሓት ብፆታ ተማእኪሊ ነበረ።   መካይዱ 

ሕርይቲ ዛነበረት ሌእሌቲ ሃብተማርያም ግን ዙንትኣ እዩ ዛመፀ እምበር ባዔሊ የሇን። ናብ ኣድ ሌእሌቲ እውን 

ከዯት።  ሌእሌቲ ኣበይ ተረፇት? ሕቶታት ተሊዑለ። ሕርይቲ ትዛንትዎ ኣሊ ….. 

ሌእሌቲ . . . ብሕርይቲ 

ምስ ሌእሌቲ ቅዴሚ ኩለ ብቤተሰብ እዩ ፍሌጦና። ቅዴሚ ኣነን ንሳን ምፍሊጥና ስዴራና ይፊሇጡ። ንሳ 

ብሓዯ ዒመት ት/ቲ ትቅዴመኒ ኮይኑ፣ ምስ ብርታዊት ኣስፊው ፣ ዖነቡ ታዯሰ፣ ብቐረባ ሓዯ ክሊስ ነይረን 

(ብርታዊት ማሇት ሓፍቲ የውብማርን ትርፈን ኣስፊው እያ)። ኣብ 66 ዒ.ም ናዔቢ ህዛብን ተመሃሮን  

እንትጉህር፣ ከም ሃገረ ምዴርከ ምን ግዴን ስሇዛነበረ ፤ ኩሌና ኣብ ትሕቲ እቲ ዋዑ ምስሊፍ ጀሚርና። 

ሽዐ፤ ካብ ትምህርቲ ንሊዔሉ ቀሌቢ ተምሃራይ ናብ ሰሌፍታትን ናዔብታትን ኮይኑ።  



ሌእሌቲ ትምህርታ 11 ክፍሉ ዛበፅሐት እንትትነብር ኣዛያ ንፍዔቲ፣ ብቤተሰባ ተፇታዊት እርንብቲ፣ ብጣዔሚ 

ቆንጆ ነይራ። ዴሕሪ 5 ኣወዲት ሻዴሸይቲ ዛተወሇዯት ጓሌ ስሇዛነበረት ኣዱኣ ብጣዔሚ እየን ዛፇትወአ። 

ኣብ ስዴርኣ ከም ሽማ ሌእሌቲ እያ ነይራ። ብዴሕሪኣ ክሌተ ኣዋሌዴ ኣሓታ ኣሇወኣ ሽዐ ዯቀቕቲ እየን 

ዛነበራ። ሌእሌቲ ግን ዒባይ መሌክዒ ፅብቕቲ ብጣዔሚ ቆንጆ መንእሰይ ነይራ። 

ይገርመኩም ኣብቲ ብናይ ቃሌሲ ዋዑ ተጠሚቕና ንየን ነዖን እንብሇለ እዋን፤ ሌእሌቲ ተሓፅያ ነይራ። ሓዯ 

ካብ ዒዱ ኣማሪካ (ካሉፎርንያ) ዛመፀ ዒርኪ ሓዋ(ዒረኪ ዖምክኤሌ) ተሓፅይዋ ተመሉሱ ክወስዲ እዩ 

ዛሓስብ ዛነበረ። ብሕ ውህብቶታት ካብ ዒዱ ኣማሪካ ዴማ ይሰዯሊ ነበረ። ንሳ ግን ካብ ምግዲሌ ንሊዔሉ 

ውንኣ ዖወሰዯ ዋሊ ሓዯ ነገር ስሇዖይነበረ ኣብ ሓዲርን መርዒን ቀሌቢ ኣይነበራን። የግዲስ ንሱ ከመይ ገይሩ 

ኣብዘ ሕዘ ጊዚ መርዒ ይሓስብ እናበሇት ይገርማ ነይሩ። ናይ ቻይናን ናብ ቬትናምን ህዛብታት ቃሌስን 

ዒወትን ኣንቢብና ኣብ እንግረመለ እዋን ካብ ቃሌሲ ወፂኻ ምሕሳብ ንኹሌና’ውን ዛኸውን ኣይነበረን።  

ብዛኮነ እቲ  ከይዱ’ዘ ብሕ ሓዯሽቲ ነገራት አዩ ፇጢሩ። ንኣብነት “ቻይና ጉሩፕ” ዛተሰየመ እኽብካብ 

ወዱኒታት ዛተፇጥረለ ኣጋጣሚ ነይሩ። እቲ ጃንዲ መብዙሕትኡ ስራሕቱ  ኣንፃር ዯቀንስትዮ ገይሩ። ናይዘ 

ጉጅሇ ተግባራት ብኣንፃሩ ንዯቀንስትዮ ብፍሊይ ንተመሃሮ ከቍጥዔ ጀሚሩ። 

 እቲ መረረት ምስበዛሓ ዴማ፤ ከምዘኦም ዛበለ ነውርታት ኣንዯበት ይሓሌና ዛብሌ ምሌዔዒሊት ክፍጠር 

ከኣሇ። ሽዐ ትግራይ 8 ኣውራጃ ነይርዋ ፤ ከካብ ኣውራጅኡ  ሓሓሙሽተ ተመሃራይ ተመሪፁ፤ ንመንገሻ 

ስዩም ዛጠራዔናለ ኩነታት ዴማ ተፇጥረ። እንተኮነ በቲ ዛሓሰብናዮ ሕቶና ክምሇስ ኣይከኣሇን። መጨረሻ 

ካብ ተመሃሮ ንዔኡ መፍትሒ ክከውን  ፀረ ጉጅሇ ቻይና (ኣንቲ ቻይና) ተሊዔሇ። ኣብ መንጎኦም ዒብይ 

ባእስን ኣምባጓሮን ተፇጢሩ ናይ ሓይሉ ስጉምቲ ተወሲደ። እቲ ነገር ብከምዘ ዛተወሰነ መዏገሲ  

ዛተገብረለ መሰሇ። ዯሓር ከምዛተረዲእናዮ እንተኮይኑ ግን እዘ ጉጅሇ ናይ ፖሇቲካ ዔማም ዛነበሮ ምዃኑ 

ተረዱእና። 

እዘ  ቻይናን ፀረ ቻይናን ተባሂለ ዛተጀመረ ጎንፂ፤ ኣብ ከይዱ ነንርእስና ንክፊሇጥ ዔዴሌ ዛፇጠረ ዴማ 

ነበረ። ኣብ ትሕቲ እዘ ከይዱ ኮይንና 67 ዒ.ም ብሒታ ፤ ኩለ ናብ ትምህርቱ እንትምሇስ (መስከረም 2) 

ስሌጣን ዛጨበጠ ዯርግ ወፍሪ እምበር ትምህርቲ የሇን ክብሌ ምእዋጁ ተፇሌጠ። ሽዐ ናብ ወፍሪ መሰረተ 

ትምህርቲ ኩሌና ክንወፍር ነይሩና። እቶም ቃሌሲ ትግራይ ዛጀመሩ(ማሕበረ ገስገስቲ ብሄረ ትግራይ)  እቲ 

ወፍሪ ግዴን ካብ ኮነ ሓንቲ ዖሊ ኣማራፂት ውዲበና ኣብ ምጥንካር ናብ ረብሓና ንቐይሮ ዛብሌ መትከሌ 

ሒዜም ክንወፍር ገበሩ። ኣብቲ ወፍሪ ከምቲ ዛተባህሇ ስራሕቲ ስርዑት ተጀሚሩ። ኣነ ኣሊማጣ ዖሚተ። 

ኣሌማዛ ኣሇሙ (ዯሓር መራሒት ቦጠሇኒ ዛነበረት)፤  ሓፍቲ የውብማር ዛኮነት ትርፈ ኣስፊው (ስውእቲ) 



፣ እስከዲረ ሓደሽ፣ ይኩኖ ዛብሃሌ ( ኣብ ኣጉሊዔ ዛተሰወአ)፣ በሊይ ዖምክኤሌ ዛብሃሌ (ወዱ ኣኽሱም) 

ብሓዯ ወፍሪ ዛነበርና ኢና። ሌእሌቲ ሃብተማርያም ኣብዘ ከይዱ’ዘ ኩለ ነይራቶ። ንሳ ኣብቲ ወፍሪ፤ ሳምረ 

በፂሕዋ።  

ካብ ወፍሪ ክሳብ እንምሇስ (ክሳብ 68 ዒ.ም) መባእታዊ ፖሇቲካዊ ፍሇጠትን ዴሌየት ቃሌሲን’ምበር ፤ 

ዛተስሇፍናለ ውዴብ ኣይነበረናን። ዯሓር ግን ስርዑት ተሓህት ኮይንና። ካብ ዯቀንስትዮ ኣነ ፣ መብራት 

በየነ፣ የውብማረ ኣስፊው፣ ብርታዊት ኣስፊው፣ ትርፈ ኣስፊው፣ ሌእሌቲ ሃብተማርያም፣ ኣሌማዛ 

ኪዲነማርያም፣ ኣሌማዛ ኣሇሙ ብሓዯ ስርዑት ኣቲና። የውብ ማርን መብራትን ተመሃሮ ዩኒቨርስቲ 

እንትነብራ፤ ዛተረፍና ካሌኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዛበፃሕና ኢና።  

ካብ ኣወዲት ዴማ፤ እያሱ በረሀ፣ ሐሰን ሽፊ፣ ሙለጌታ ጫሌቱን ይኩኖን (ኣጉሊዔ ዛተሰወአ) እንትነብሩ፤  

ኣረባዔቲኦም ምሳና ስርዑት ነይሮም። እቲ ስርዑት በቢ ጉጅሌኡ ዛተመቐሇ እንትነብር፣ ናትና መተሓባበሪት 

ኣሌማዛ ኣሇሙ ነይራ። ናብ ሜዲ እናተመሊሇሰ ዖራኽበናን መዯባት ዛህበናን ዴማ ይኩኖ እዩ። ይገርም እዩ 

ነታ  ዛተወሇዴናሊ መቐሇ ኣይንፇሌጣን ኔርና። ሽዐ ተር ኢሌካ ካብ ገዙ ናብ ትምህርቲ ካብ ትምርቲ ናብ ገዙ 

እዩ። መእተዊ መውፂኢኣ ኩሊ ክንፇሌጣ ዛኸኣሌና ግን  ዴሕሪኡ እዩ። 

ሌእሌቲ ብጣዔሚ ዯፊር ነይራ። ንዏዒ ዛወሃባ ተሌእኾ በዘ ቀበላ 11 ከባቢ(መቐሇ)  ንክትዋፇር እዩ። ካብ 

በረኻ ዛመፅእ ፅሑፍ መሊዒዒሉ ቃሌሲ ንመሊእ መቐሇ ክነብፅሕ ኮሇሌ ንብሌ።  ካሌእ ተሪፈ እቲ ወረቃቅቲ  

ንእሱራት ብሓፁር ንዴርብየልም ኔርና። በቢ ጉጅሇ ንመያየጥ፣  ዖዴሉ ሓገዛ ካብ ስዴራና ከይተረፇ ነዋፅእ 

ንሰዴዴ … ብጣዔሚ ውፍይነት ነይሩና። ብሓት ውዴባት ነቲ መንእሰይ ክሰርዏኦ ይመናጠሊለ ስሇዛነበራ፤ 

እቲ ቃሌሲ ከቢዴ ነይሩ። ንኣብነት እቶም ቻይና ጉሩፕ ዛብሃለ ዛነበሩ ወዱኒታት ብቐጥታ ኢህኣፓ 

ሰሪዒቶም። ንወያነ’ውን ሽማን ዖይሽማን እናሃብካ ምዴኻም ነይሩ።  ከምዘ ስሇዛኮነ ዴማ ዛተዯናገረ 

መንእሰይ ክተእምን ሸንቂቅካ ምስራሕ ሓቲቱ። 

ኣብዘ ከይዴ’ዘ ግንባር ገዴሉ ሓርነት ትግራይን( ግገሓት) ተሓህትን ግርጭት ፇጢረን ተባሂለ ዒብይ 

ምዴንጋራት ተፇጢሩ። ነዘ ዯንገርገረ ቀሌጢፍካ ምፅራይ ብጣዔሚ ወሳኒ ጉዲይ ተወሳኪ ቃሌስን ዛሓትት 

ኮይኑ። ስሇዘ ንሕና ባህርታትን ማሕሇኻታትን ግገሓት፣ ኣብ ምረዲእን ኣብ በረኻ ዛተፇጥረ ጉዲይ ካብ 

ዔቅን ንሊዔሉ ክጋነን ከምዖይግብኦ ኣብ ምርኣይን ብንጥፇት ተንቀሳቂስና።  ኣብ ርእሲ’ዘ ዯርጊ  ካዴርታት 

ክምሌምሌ ሰፉሕ ምንቅስቓስ ስሇዛጀመረ ነዘ ዛፃረር ምብርባራት ንገብር ኔርና። 

ዴሕሪ እዘ ኩለ ግን ዯርግ ወሽን ኢለ ክኣስር ስሇዛጀመረ እቶም ስርዑት ኣብ 3 ጉጅሇ ተመቃቂሌና ንበረኻ 

ክንወፅእን ተወሲኑ።  እያሱ በርሀ፣ ሌእሌቲ፣ ሓሰን ሽፊ ዛሓዖት ጉጅሇ ፤ ሓምሇ 3/ 1968 ዒ.ም ብዔዲጋ 



ሓሙስ ኣቢልም፣ ንዔዲጋ ረቡዔ ገይሮም፣ ናብ ዒሳጋራ( ዒዱ ዒፊር) ኣትዮም። ኣነ፣ ኣሌማዛ፣ 

ይኩኖ(ኣመንቲሊ ዛፀዯፇ)፣ ከምኡውን ሓዯ ካሳ ዛብሃሌ ወዱ ኰሓ ብሓዯ 4 ኮይንና ስዑብናዮም። ንሕና 

ብማይ መገሌታ ጌርና ንፅባሒቱ   ናብ ክፍሉ ታዔሉም ዒሳጋራ ኣቲና። እኒ በዒሌ ብፆት ምብራት፤ 

የውብማር፤  ኣሌማዛ ኣሇሙን እስከዲር ኩሇን ዴማ ሕዘ ኣይትመፃን ዒዱ ቐይርክን ስርሓ(ፅንሓ) ተባሂሇን። 

የውብ ማር ንኣዱስ ኣባበ ከይዲ። ብጣዔሚ ክትትሌ ምስበዛሓ ኣብ 69 ዒም መፇሇምታ ናብ ተዔሉም 

መፂኣ። መብራት በየነ’ውን ዯዴሕሪኣ ስዑባታ። ኣሌማዛ ኣሇሙ፣ ትርፈ ኣስፊው፣ እስከዲር ሓደሽ ክሳብ 

70 ዒ.ም ከተማ ፀኒሔን ስዑበናና። ኣነ፤ ሌእሌትን ኣሌማዛን ብሓዯ ተዒሉምና።  

ኣብ ገዴሉ 

ሓምሇ 1968 ዒ.ም ዒሳጋራ(ዒፊር) ምስኣተና ኣብቲ ጊዘያዊ መዋፇሪ ዛነበረ ዒሳጋራ ታዔሉም ጀሚርና። 

ኣብዘ ታዔሉም ፤ ውሑዲት ተጋዯሌቲ እንትንነብር፤ ኣጓሊት ዴማ ፇሇማ ሰሇስተ ጥራሕ ኔርና። ኣነ፤ 

ሌእሌትን ኣሌማዛን። ዯሓር ገነት እትብሃሌ(ሓኪም)፤ ዖውደ እትብሃሌ (ጓሌ መቐሇ)፣ ብስራት እትብሃሌ 

ካብ ዒዴዋ መፂኤን ተወሲኸናና።  ሕዘውን ግን ኣጓሊት ንዒይነት እምበር ውሑዲት ኢና። ኣብ ርእሲ 

ምውሓዴና ብስራትን ዖውደን ናብራ ጅብሃ ዛሓሸ ምቾት ኣሇዎ ኢሇን (ኤርትራውያን እየን) ምስ ዒማ 

ክቃሇሳ ከይዯን። ጊዘኡ ግን ኣጋጣምታት ዛበዛሖ ስሇዛነበረ ነገራት ብቅሌጡፍ ይሇዋወጡ እዩም። በቲ 

ሓዯ ገፅ ቃሌሲ መሪርዎ ሰብ መስርዔ ይጎዴሌ። ኣብ ፅሊልት ጥፍኣት ዛኣተወ ካሌእ ዴማ ንሜዲ ወሪደ 

ሓርነቱ ክእውጅ ይቀዲዯም። ምእንተይ ዴማ 68  ክረምትን 69 ዒ.ም መፇሇምታን ብስንኪ ሃዯን ዯርጊ 

ብሕ ተመሃራይ  ንበረኻ ወፂኡ።  

ስሇዘ ታዔሉም ዒሳጋራ ኣይፀመወን። የግዲስ ሰሇስተ ሓይሌታት ዛመሌእ ተጋዲሊይ ብሓዯ ዛዔሇመለ 

ኣጋጣሚ ተፇጢሩ። መቸም ኩለ ነገር እንዴዩ ዖይማሊእ ፤ ተዒሊማይ ምስመሌአ  ዒሊማይ ተሳኢኑ። ፇሇማ 

ሕቡር ገረኪዲን በይኑ ታዔሉም ጀሚሩና።  ኣብ መንጎ ሃንዯበታዊ ጊዚ ዖይትህብ ትርፉ አንጀት ሓሚሙ። 

ኣብ ማእከሌ በረካ ዒይኑ እናረአየ ካብ ዛሞት ኮነ ተረፇ  ንዒዴዋ ሆስፒታሌ (ኣብ ትሕቲ ፀሊኢ) ከይደ 

ክሕከም መሪፁ። ንሱ ምስከዯ ጀማይካ ቁሩብ ቀፂለሌና። በይኑ ግን ኣይከኣሇን። ኣብ ከምዘ ዛበሇ 

ቀንፇዖው እናሃሇና ዖይትሓስበ ሽሻይ ነጢቡሌና። ኣብ ትሕቲ ስሌጠና መኮንንነት ሃ/ስሊሴ ዛስሇጠኑ (ኣብ 

ውዴብ 4 ቸንቶ ዛብሃለ)፣ ሓሇፎም ቸንቶ፣ ተስፊይ ቸንቶ፣ (ተወቂዐ ጀርመን ምስከዯ ብኡ ዛተረፇ) ፣ 

ታዯሇ ቸንቶ(ኣብ ኰናት ኢዴዩ  ዛተሰውአ) ከምኡውን ሰመረ ቸንቶ(ስውእ) ዛተባህለ ፇሊጣት ወተሃዯራዊ 

ሳይንስ ሽዒ ኣብ ታዔሉም እናሃሇና መፂኦም ነቲ ዛነበረ ፀገም ፇቲሖሞ። 



ቅዴሚ እዜም 4 ቸንቶታት ምምፅኦም ንወተሃዯራዊ ስሌጠና ተባሂለ ዛወፀ ካሪክሇም ኣይነበረን። ታዔሉም 

ብሌምዱ ጥራሕ ይካየዴ። ንሶም ምሸት ምሸት እቲ ካሪክሇም ብምይይጥ ይሕንፅፁ፣ ቐትሪ ይዔሌሙ ከምኡ 

እናበሌና እንተወሓዯ ቁሩብ ዯረጅኡ ዛሓሇወ ስጠና ክህለ ገበሩ። ኣብ መንጉኡ መሉሱ ግርማይ ጃብር 

ዛብሃሌ ኣብ ውዴባት ኤርትራ ዛነበረ ተጋዲሊይ ይመፅእ። ንሱ ዴማ ብሕ ተሞክሮ ኣካይዲ ዯባይ 

ተወጋኣይ ስሇዛነበሮ ንእኒ ቸንቶ እናዯገፇ ዒሇመና። እዘ ኩለ ተዯማሚሩ ዛፇጠረሌና ኣጋጣሚ  ሓዯ 

ወርሒ ምለእ ንክንዔሇም ዔዴሌ ረኸብና። ሽዐ እዋን ኣርክብ ኣርክብ ስሇዛነበረ፤ ምንም ታዔሉም ከይገበሩ 

ኣብ ሓይሌታት ኣቲኹም ተዒሇሙ ዛብሃለ ብሓት ነይሮም። መስርዔ ክትምሌእ ሽኮሊ እዩ ዛነበረ። 

ሌእሌቲ ዴሕሪ ታዔሉም ብቀጥታ ሓይሉ 71  ተመዯበት። ምስተወዖዏት ዛበዛሕ ምንቅስቃሶም ዜባ ምብራቅ 

ኮይኑ። ሓይሌታት 61ን 71 ምብራቕ እየን ነይረን። እዘኤን ካብ ውግእ ንሊዔሉ እቲ ጊዘ ዛጠሌቦ ዛዒበየ 

ስርሓን ኣብ ፖሇቲካዊ ጏስጓስ ነበረ። ምኽንያቱ ሓይሌታት ኢህኣፓ ኣብቲ ከባቢ ስሇዛነበራ፣ ካብ ኰናት 

ዛበሇፀ ቅዴዴም ዛሓትት፤ ህዛባዊ ተቐባሌነትካ ንምዴሌዲሌ ዛግበር ፖሇቲካዊ ስራሕቲ ነይሩ። ንሕናን 

ኢህኣፓን ነናትና ፖሇቲካዊ መትከሌ ንምስራፅ ከምኡ ኣብ እንጓየየለ እዋን ግን ተግባራትና ኩለ ሰሊማዊ 

መስርሕ ዛነበሮ እዩ።  ምስ ኢህኣፓ ሓበራዊ ኮሚቴ ነይሩና። ብሓዯ ህዛቢ ንእክብ ነናትና ዔሊማ ነሰርፅ። 

ኣብ ሰቦያ፣ ቀሌዒን ካሌኦት ተጎራበቲ ጣብያታት   ዯጉዒታት ዒጋመ ንሱ እዩ ነይሩ ስራሕና። ፖሇቲካዊ 

መትከሌካ ንህዛቢ ተቕርብ፣ መወዲእታ መን ይሕሽካ ትብል ነቲ ህዛቢ፣ ብግሌፂ ይመርፅ ፤ ዯሓር ኣብ 

ዛመረፀካ ትሰርሕ። ንኣብነት ሰቦያ ናትና ነይሩ፣ ቀሌዒት ናትና ነይሩ፣ ምዴርባ ናይ ክሌቴና ነይሩ። ሰግሊት 

ዛብሃሌ ቦታ ዴማ ናይ ኢህኣፓ ነይሩ። ንሱ ተቐቢሌና ንኸዴ። በቃ። 

ስሇዘ እተን ሓይሌታት ክፍሉ ህዛቢ እየን ነይረን። ክፍሉ ህዛቢ ዛብሃሌ ሴክሽን ከይተጣየሽ ኩለ ዔማም 

ዛወዴቅ ኣብ  ሰራዊት እዩ። ሰራዊት  ዯባይ ተዋጋኣይ እዩ፤ ሰራዊት ፖሇቲካዊ ካዴረ እዩ። ብመሰረት’ዘ 

ሌእሌቲ ህይወት ምግዲሌ እንትትጅምር ኣብ ሓይሌታት ዛተወዖዏት ክፍሉ ህዛቢ ብምን እዩ። ናይ 

ሌእሌቲ ነገር ብጣዔሚ ዛገርም ናብራ በረካ ቀሌጢፈ ዛሇመዯቶ ምና እዩ። ዯቂ ጋንትኣ ከምዛምስክርዎ 

ሌእሌቲ ብጣዔሚ ትሕትና ዛነበራ፣ ዖይትዯክም፣ ብጣዔሚ ንቕሕቲ፣ ምስ ገባር ንምትሕውዋስ ጊዚ 

ዖይወስዯሊ፣ ውሻጠን ናብራን ገባር ዯቀንስትዮ ንክትፇሌጥን ምስአን ንክትሊመዴን  እትቅሌጥፍ ፤ ኣድ 

ናይታ ጋንታ ፤ ርህርህትን ሌዐሌ ብፃያዊ ሓሌዮት ዛነበራ  ነይራ።   ናብ ውሻጠ ህዛቢ ኣብ ምእታው ዴማ 

ኣጓሊት ዛሇዒሌ እጃም ነይርወን። ኣብ ሓይሉ 61 ጠዒሙ ትብሃሌ ተጋዲሉት ነይራ፣ ሓይሉ 51 ማርታ  

ነይራ፣ ሓይሉ 71 ሌእሌቲ ነይራ፣ ሓይሉ 81 ዴማ ኣነን(ሕርይቲ ምሕረተኣብ) ሳባን(ኮልኔሌ ሳባ) ኔርና . . 

ንሕና’ውን  ስራሕትና ንሱ እዩ። 



ኣብዘ ከይዱ’ዘ ውግእ ጠራናፉት ተወዱኡ ዔሊማታት ተሓህት ንከባቢ ዯቡብ ትግራይ ክስፊሕፊሕ 

ከምዖሇዎ ተወሲኑ። እዘ ውሳነ ንምትግባር ሓይሉ 61ን ሓይሉ 71 ንዯቡብ ትግራይ ክፊሇጣ ተበጊሰን። ሽዐ 

ዯርጊ ተጋዯሌቲ ብኸባቢኹም እንተሓሉፎም “ኡይ” በለ ኢለ ንህዛቢ ኣጠንቒቑ ፀኒሑ እዩ። ብመሰረት’ዘ 

እቲ ገና ዔሊማ ውዴብ ዖይፇሇጠ ህዛቢ ካብቲ ፊሽሽት ዛመፀ መምርሒ ከተግብር ግዴን ስሇዛነበረ፤ በዘ 

ዴዴባ ዯርግዒጀን ከባቢ ኣራጉረ ገሇ ከምኡ ተርእዮታት ገጢሞም ነይሮም። 

ኣብ ትሕቲ’ዘ ኩነታት ሌእሌቲ ዛነበረታ ሓይሉ 71 ናብቲ ንምዴሪ ዒፊር ዖቀሊቕሌ መሬት እንዯርታ (ከባቢ 

ኣመንቲሊ) ትኣቱ። ሽዐ ኣንፃር እቲ ዯርጊ ዛሓሰቦ ኮይኑ  ህዛቢ እቲ ከባቢ ንፊሌማዩ ንዛርአዮም ተጋዯሌቲ 

ተሓህት ብፅቡቕ ተቐቢለ እኽሇማይ ዒንጊለ ምለእ መዒሌቲ  ክሕብሕቦም ወዒሇ። ሌእሌቲ ሽዐ ከምቲ 

ወትሩ እትገብሮ ቀሌጢፊ ናብተን ገባራት ዯቀንስትዮ ብምእታው ወገን ህዛቢ ምዃና ንባዔሊን ንውዴባን 

ዒብይ ተቐባሌነት ኣርኪባ እያ። ብረት ዛተዒጠቐት፤ ዛተምሃረት ወገን ዛህቢ ዛኾነት ተጋዲሉት ጓሌ 

ኣነስተይቲ ንፊሌማይ ጊዚ ዛርአየ ህዛቢ ኣራጉረ ብሌእሌቲ ብጣዔሚ  ገሪምዎን ተሓቢኑን  ወዒሇ። 

ኣማስይኡ ምንቅስቓስ ፀሊኢ ተፇጢሩ። ተጋዲሊይ ሽዐ ኣብ ማእኸሌ ህዛቢ ኮይኑ ክዋጋእ ስሇዖይመረፅ 

መዋፅእ ፇጢሩ ካብቲ ከባቢ ክሇግስ ወሲኑ ተሊዑለ። ኣብዘ እዋን  ገሉኦን ኣሃደታት ብዛተወዯበ ኣገባብ 

ፀሌማት ተከዊሇን  ካብቲ ከባቢ ንወገን ምብራቅ ትግራይ ሰሉኯን። ገሇ ክፊሌ ሓይሉ 71 ግና ምክሌካሌ 

እናገበረት ክተዛሌቅ ኣብ ዛገበረቶ ምንቅስቃስ ንዒዱ ዒፊር ዖውርዴ ብጣዔሚ ሓያሌ መንቀራቕሮ ፀዴፉ 

ገጢምዋ። ብምኑ ዴማ፤ ክሳብ በቲ ሓዯጋ ተበራቢሮም ዯው ዛብለ መስርዔ ተከቲልም ይከደ ካብ መንጎ 

ዛነበሩ ዛተወሰኑ  ተጋዯሌቲ ናብቲ ሃው ዛበሇ ገዯሌ እናተማርሑ ፀዱፎም።  

ምስወግሐ ዯርጊ ካብቶም ፀዱፎም ዖይሞቱ ንገሉኦም ሒ ኣሲረዎም፣ ዛረሽኖም’ውን ነይሮም። ንኣብነት 

እቲ ምሳይ ዛወፀ ይኩኖ ሽዐ ፀዱፈ ብዯርጊ ተታሒ ቤተ ማእሰርቲ ኣትዩ ብሕ ተሳቅዩ እዩ(ሕዘ 

ብህይወት ወፃኡ ሰሚዓ ዯስ ኢለኒ)።  ኣብዘ ናይ አመንቲሊ ክፈእ ኣጋጣሚ  ሌእሌቲ’ውን ካብቶም ዛፀዯፈ 

ግን ብህይወት ዛተረፈ ተጋዯሌቲ ሓንቲ ኮነት። ሌእሌቲ ሽዐ ምስፀዯፇት፣ ኣብ እግራ ተሓቕያ ክትወሳወስ 

ኣይከኣሇትን። ናይ ሞትን ሕየትን ፃዒርዒር ግን ገይራ።  መንገሻ ስገዴ ምስዛተባህሇ ተጋዲሊይ ኮይና ፍሑኽ 

እናበሇት ሓዱራ ናብ ሓዯ እንዲገባር ኣትዮም። 

ሌእሌቲ ምስ ካሌኣይ ርእሳ ካብ መንጋጋ ዯርጊ’ ሞት ጠፉሓ እንተወፀት፤ እቲ ዛኣተወትለ ገዙ ግና 

ኣጋጣሚ እንዲ መስፍን ገባር ስሇዛነበረ ካሌእ ፀገም ተፇጢሩ ። ኣብቲ ገዙ ዖዔቆቦም ገባር( መስፍን)፤ 

ወተሃዯራት ዯርግን ከይድም እቲ ኩነታት ፀሓሕ  ምባለ ርእዩ፤ ንሌእሌትን ብፃያን  ባዔለ ዒጊትዎም ። 

ኣይሰዯኩምን ኢሌዎመ። ናይቲ መስፍን ኣተሓሳስባ ካሌእ ዖይኮነስ ብቁንጅና ሌእሌቲ ምሒር ስሇዛተማረኸ 



“አዘኣ እትመስሌ ጓሌ ንወዯይ ከምርዔዋ ኣሇኒ’ምበር ኣይሰዲን” ዛብሌ ነበረ። ከመኡ እናበሇ 4 መዒሌቲ ኣብ 

ሓንቲ ፀባብን ፀሌማትን ህዴሞ እንትዒግቶም፤ ሌእሌቲ ብጣዔሚ ዒቕሌና ፀቢቡና ፤ ካብ መስዋእትነት 

ንሊዔሉ ውርዯት ተሰሚዐና ነይሩ ክትብሌ ዲሓር ሕሌሚ እናመሰሊ ትዛክሮ ነበረት። 

ዯሓር ግን ብዒበይቲ ዒዱ እንዯረታ ነቲ ጉዲይ መፍትሒ ተገይሩለ። መንገሻ ተወሊዱ  እንዯርታ ስሇዛኮነ 

ናብ ኣቡኡ (ፉተውራሪ ስገዴ) ናይ ብፅሑሌና መሌእኽቲ ሰዱደ። ዯሓር ካብ መቐሇ ብሕቡእ ሰሉኾም 

ዛኸደ ዒበይቲ ዒዱ ነቲ መስፍን ረኺቦም “ታሪኽካ ከይትፅይቕ ምሰዲዴ ይሕሸካ” ኢልሞ። ሰዱዴዎም። 

ሌእሌቲ ምስ ብፃያ(መንገሻ ሰገዴ) ስነ ኣእምራውን ኣካሊውን ዔረፍቲ ምእንቲ ክትወስዴ ናብ መዋፇሪ 

(ዒሳጋራ) ናባይ መፂኣ። ሌእሌቲ ሽዐ እግራ ብባንዳጅ ተኣሲራ ሰሇይ ትብሌ ብሕ ገይራ። ድክተር ኣባዱ 

ዔረፍቲ ኣዘኡሊ ስነኣእምዊ ምርግጋዔ ክትገብር ብሕ ወሲደሊ። ንሌእሌቲ ብጣዔሚ ዛገርም ክትኣምኖ 

ዖፅግም ኣጋጣሚ እዩ ገጢምዋ። ምሳና እናሃሇወት’ውን ክትዛክሮ እንተሊ ከም ሕሌሚ ትብህርርን ትስክሕን 

ነይራ። 

ብዛኾነ ቀስ እናበሇት ውሽጣዊ ትረት እውን ስሇዛነበራ ኩነታት ናብ ንቡር ተመሉሱ። ዴሕሪኡ ቀሌጢፈ 

ናብ ሓይሉ ኣትያ (ሓይሉ 71)። ዯሓር መብዙሕቱ ጊዚ ኣብታ ሓይሉ ኮይና ስራሕቲ ክፍሉ ህዛቢ እያ 

ቀፂሊ። ኣጋጣሚ ኣብ ከባቢ ሰቦያ እንትትንቀሳቐስ ሓዋ ኣብርሃም ሃብተማርያም ኣብ ኢህኣፓ ተስሉፈ(ሕዘ 

ኣብ ወፃኢ ሃገር እዩ ዛነብር)  ይራኸቡ ነይሮም። ንሱ ናይ ኢህኣፓ የንቅሕ፤ ንሳ ናይ ህወሓት ተንቅሕ 

ብሰሊም ይፇሊሇዩ።  

ኣብርሃም ሽዐ “ክሊ ሙህሮኽን ግዲ ስቕ ኢሌክን ዖይትቕፅሊ፣ ኣብ ዖይዔወት ዔሊማ ከርተት ኣይትበሊ’’ 

ይብሇና ነይሩ። ሌእሌቲ ግን ኣብ ዛሓዖቶ ዔሊማ ትክክሇኛነት ምኽንያት ስኢና ኣይትፇሌጥን’ሞ ሐሳብ ሌባ 

ከዔንቅፈ ዛክእሌ ነገር ኣይትቅበሌን። ብጣዔሚ ውዴባን ህዛባን ትፇቱ ፣ ኣብታ ሓይሉ ዴማ ሌክዔ ከም 

ንግስቲ ትኽበር ዛነበረት እያ። 

ዯሓር ከምኡ ኣብ ምገዲሌ ብፅንዒት እንትንቅፅሌ ሓዯ ታሪካዊ ምዔራፍ ክብሃሌ ዛኽእሌ ነገር ፇጢርና። እዘ 

ብዯቀንስትዮ ተጋዯሌቲ ዛተፇጥረ ሓደሽ ሓሳብ “ዯቀንስትዮ ዴረብ ወፅዒ ስሇዖሇወን ኣብቲ እንጋዯሇለ ዖሇና 

ዱሞክራሲያዊ ውዴብ ኮይንና ንምንታይ ውዲበ ዯቀንስትዮ ዖይንፇጥር” ዛብሌ ሓሳብ እዩ። እዘ ሓሳብ 

ፇሇማ እንትመፅእ “ኣብ ውሽጢ ውዴብ ኯይንካስ ካሌእ ውዲበ እንታይ ኣዴሇየ?” ዛብሌ ምጥርጣር ነገረ 

ገጢምዎ ነይሩ።  ዴሕሪ ብሕ ምምይያጥ ግን ውዯባ ዯቀንስትዮ የዴሉ ምዃኑ ኣሚንና ኣብ ሓይሌታት 

ዛነበርና ተጋዯሌቲ(ዯቀንስትዮ) ተኣኪብና ክንመያየጥ ኣብ መዯምዯምታ በፂሕና። 



እዘ መዯመዯምታ ንድክተር ኣታኽሌቲ ቀፀሊ ነጊርናዮ። ንሱ ብተበግሶና ተሓጉሰ፣ “ኣብ ምዔራብ ንዖሇዋ 

ተጋዯሌቲ ክነግረንሞ ክትእከባ” ኢለና። ቅዴሚ ኵናት ኢዴዩ ምብርትዐ ዴማ ኣብ ማእኸሊይ ዜባ ሰቦያ 

ተኣኪብና። ካብ ምዔራብ እኒ ሮማን፣ ኣረጋሽ፣ የውብማር፣ ሇምሇም ጓሌ ስሑሌ፣ ሕርይቲ ቀሺ፣ ህይወት 

ሊፍሊፍ፣ ገነት(TDA ዛነበረት)ናብቲ ኣኬባ መፂኤን። ካብ ምብራቕ ኣነ፣ ሌእሌቲ፣ መብራት በየነ፣ ዖውደ፣ 

ብስራት፣ ጠዒሙ፣ ንግስቲ፣ ገነት(ሓኪም) ርግበ ሰሇሞን ፣ ሰባ. . . ተረኺብና። 

ኣብዘ ኣኼባ ተሞክሮ ካሌኦት ሃገራት ኣሌዑሌና፣ ናትና ጭቡጥ ኩነታት ዯቀንስትዮ ትግራይ ተተንቲኑ። 

መጨረሻ ሕቶ ዯቀንስትዮ ምስ ቁጠባዊ ዔብየት ዛምዛገብ ምዃኑ፣ ንዴርብ ወፅዒ ዴረብ ቃሌሲ ክንገብር 

ከምዛግባእ፣ ንኩለምለ ማሕበር ክንምስርት ከምዖሇና መወዲእታ ተሰማሚዔና። እቲ ዯሓር ማሕበረ 

ተጋዯሌቲ ዯቀንስትዮ ትግራይ (ማዯኣት) ኮይኑ ዛተጣየሸ መሰረቱ ንሱ ነይሩ ክብሃሌ ይኽእሌ። ሌእሌቲ 

ኣብዘ ጊዚ ምጥያሽ፤  ሓዯሽቲ ሓሳባት ኣብ ምምፃእን  ምዔሟቕን ንጥፍቲ ተዋሳኢት ነይራ።  

እይ ወሲንና ንቐፃሊይ ምስ ዛውሰኽ በዛሒ ዯቀንስትዮ ኣብ ግምት ዖእተወ ምዴሊው ክግበር፣ ኣብ 

ተፇጥሮዊ ኩነታት ተጋዲሊይ ዛፍጠር ናይ መውስቦ ተርእዮታት(ተኸሌኪለ’ እንተነበረ ተርእዮታት 

ስሇዛነበረ) ከመይ ከምእንኣሌዮ፣ ኣብ ፅሊሌ ውዴብ ኮይንና ብዙዔባ እንምስርታ ማሕበር ዖወተ ብሰፉሑ 

ክነበራብር ዔማም ሒዛና ነናብ ኣሃደና ተዋፉርና። 

ንሕና እይ እንትንገብር ኣብ ከይዱ ቃሌስን ጊዚን ዛፍጠር ምዔባሇታት ምሌውዋጥ ቀፂልም። ሰፉሕ 

ሓይሌን ዖመናዊ ብረትን ዛተዒጠቐ ኢዴዩ ኣብ ሑመራ ዛነበረ ሓይሉ ዯረጊ ዯምሲሱ፣  ንሸራሮ ኢለውን 

ንሊዔሊይ ኣዴያቦ ወሸን ኢለ ገስጊሱ። ሽዐ ሓይሌታት ተሓህት ነቲ ወራር ንምምካት ኣብ ኩለ ቦታ ዛነበረ 

ሓይሊ ጠቕሉሊ ንምዔራብ ክተት በሇት። 

ሌእሌቲ’ውን ኣብ ሓይሉ 71 ምስኮነት ንምዔራብ ተበጊሳ። ሌእሌቲ ፇሊማ ዱቶርዮ ዯሓር ካርባይን ዛተባህሇ 

ብረት ትሕንገጥ ነይራ።  ኢዴዩ ሸራሮ ንዛነበረት ናይ ስምረት መሇስ ሓይሉ ዴሐሪ ብሕ መስዋእትነት 

ጥሒሱ ንዒዱ ሃገራይ፣ ቀፂለ ንዒዱ ነብርኢዴ መፂኡ። ኢዴዩ ሽዐ ኣብ ቅዴሚኡ ዛፀንሐ ሓይሉ ኣብ 

ትግራይ ኣል ኢለ ኣይገመተን። የግዲስ፤ ንትግራይ ብሓፂር ጊዚ ናፃ ገይሩ ንኣዱስ ኣባበ ክቕፅሌ ይሓስብ 

ነይሩ። ካሌእ ተሪፈ፤ ገና ካብ ሱዲን እንትብገስ ንኹሇን ኣውራጀታት ትግራይ ኣመሓዲሪ መዱቡሇን  እዩ 

ነይሩ። ሰራዊቱ ሓራ የውፅእ፣ ዛመዯቦም ኣመሓዯርቲ ይተክሌ… ንሽዋ ይቕፅሌ። 

ኢዴዩ ኣብ ሸራሮ ብዛረኸቦ “ዒወት” ሰኺሩ፣ ሽሾ ገባር  ሰራዊቱ እናተጓተተ ንከበሳታት ኣዴያቦ ገስጊሱ። 

ተሓህት ኣብዘ እዋን ቅዴሚ ሓያሌ መዋጥር ዯው በሇት። ብሓዯ ገፅ፤ ምስቲ ወተሃዯራውን ቁጠባውን 

ዯጀና፣ ዒንዱ ሕቆኣን ዒይኒ ብላናን ዛነበረ ህዛቢ ኣዴያቦ ከይትበታተኽ ኣብ ከቢዴ መዋጥር ኣተወት። በቲ 



ሓዯ ወገን ዴማ ኣብ ቅዴሚቲ ዒርሞሸሽ ሰራዊት ፀኒሕኻ ፉት ንፉት ምውጋእ ከምዛኸብዴ ኣስተውዏሇት። 

ኣብ መዯምዯምታ እንትትበፅሕ ግን፤ ኮነት ተረፇት ምንም ከይተዋግአ ክሃዴም(ከንሳሕብ) ኣይተራእዮን። 

ስሇዘ ተሓህት ካብ ዛነበሮም 8 ተዋጋእቲ ሓይሌታት እተን 6 ካብ ማእኸሊይን ምብራቕን ትግራይ ናብቲ 

ዒውዴ ኰናት ኣኽቲቶም። ሚያዛያ 7/1969 ዒ.ም ዴማ እተን ሓይሌታት ብኣባሊት ማእኸሊይ 

ኮሚቴ(ስብሓት፣ ግዯይን፣ ኣረጋዊ በርሀን) እናተመርሓ፤ ናብቲ ኰናት ክካየዯለ ዛተወሰነ ሰንሰሇታዊ 

ጏቦታት ዒዱ ነብርኢዴ ኣትየን ግዘያዊ ዔርዴታት ኵዑተን ተፀበያ። 

ሚያዛያ 10 ሰዒት 12፡00 ፤ መሬት ኣዴያቦ ጠኒሳቶ ዛቐነየት ሓያሌ ጭንቂ ክትሓርስን ክትሕርስን ጀመረት። 

ሰራዊት ኢዴዩ፤ ኣብ ሌዔሉ እቲ 30 ኪ.ሜትር ዛተዖርግሐ ጊዘያዊ ዔርዴታት ተሓህት ህደዴ ኢለ በርቃዊ 

መጥቃዔቲ ከፇተ። ሰራዊት ኢዴዩ ኰናት ካብ ዛኸፇተለ ዯቂቃ ጀሚሩ ማዔበሊት መጥቃዔቲ እናዯራረበ 

ዔርዱ ክሰብር ብሓርበኝነት ጠጎጎ። ሰራዊት ተሓህት በቲ ማዔበሌ ከይተዯናገፀ፣ ዛሓዖን ኣቦ ገጭገጭ 

ብረታት ይኾነና ኢሇን ክሳብ ዯው ዛብሊ ብዔሊማ ፅንዒት ኣተኪለ ተኸራተመ። እቲ ግጥም ሓዯ ተሓህት 

ን100 ኢዴዩ ብፅሒት ዛካየዴ ዴማ ኮነ። 

እታ ፇሊመይቲ መዒሌቲ ኵናት መራር ኮነት። ተፇጥሮን ኣዔፅምቲ ሰብን ብጠያይቲ እናተሰባበረ ሩፍታ 

ዖይብሊ ፀሊም መዒሌቲ ወዒሇት። ሰዒራይን ተሰዒራይን’ውን ዖይብሊ ጃሊ መዒሌቲ ሓሇፇት። ኣብ ትሕቲ 

ጊዘያዊ ዴፊዒት ተሓህት ኣማኢት ሬሳታት ነይሮም። ብዴሕሪ ዴፊዔ’ውን ውጉኣትን ስውኣትን ተሓህት 

ነይሮም። ካሌኣይ መዒሌቲ ተመሳሳሉ ጥፍኣት ሒዙ ወጊሓ፣ ተመሳሳሉ ጥፍኣት ሒዙ ኣምሰየት። ኣብ ካሌኣይ 

መዒሌቲ ሰራዊት ኢዴዩ ንዒዱ ነብርኢዴን ከባቢኣን ተቆፃፂሩ፣ ካብ ቁፅፅር ተገዯሌቲ ተሓህት ዛገፍሐ ቦታ 

ብምሓዛ፤ በቲ ዖሰሇፎ ሓይሉ ሰብ ዒብሊሌነት፣ (ዲርጋ ሰዒራይነቱ) ከምዖግህዴ ተኣማመነ። ኣቦ ገጭገጭ 

ብረታት ተጋዯሌቲ ተሓህት’ውን ስርሐን አእኺሇን ካብ ነፍጥነት ናብ ዔንጨቲ ተሇዊጠን።  

ኣብዘ እዋን፣ ኣብ ቅዴሚ ኣመራርሓ ተሓህት ዛተቐዖሇት እንኮ ኣማራፂት ን38 ሰዒታት ብዖይ ዔረፍቲ ኣብ 

ዛተገበረ ውግእ ዛበፅሓካ ክሳራን ዖመዛገብካዮ ዒወትን ተቐቢሌካ፤ ምንስሓብ ጥራሕ ነበረት። ብመሰረት’ዘ 

ዴማ ብዔሇት 13 ሚያዛያ እቲ ስኑ ነኺሱ ክዋጋእ ዛፀንሐ ተጋዲሊይ ተሓህት ብዛተወዯበ ኣገባብ ዴፍዐ 

ሇቂቑ፣ ፀሌማት ተኸዊለ፣ 25 ኪ.ሜትሮ ርሒቃ ናብ እትርከብ ዒዱ እምሩን ዊዲኽን ከንሳሕብ ተነግሮ። 

ከይደ።  

ኣብዘ መሪር ኰናት’ዘ ሰራዊት ተሓህት፤ ኣብ ትሕቲ ሓያሌ እቶን ኣትዩ ከም ወርቂ ዛተፇተነ’ እንተነበረ፤ 

ንክትቅበል ብጣዔሚ ዛመርር መስዋእቲ ከፉለ እዩ። ሰራዊት ህወሓት ዒዱ ነብርኢዴን ኣዴያቦ ብሓፇሻን፤ 

ንዖይፍሇጥ ጊዚ ንኢዴዩ ኣርኪቡ ዔረ እናጠዒሞ ኣንትወፅእ፤ ኣብ ኰናት ዒዱ ነብርኢዴ ጥራሕ 21 ምሩፃት፣ 



ምሁራት፣ ብጣዔሚ ውሩያት ሰብ መትከሌን ማእገር እቲ ውዴብን ዛኾኑ፣ ኣብ ቀፃሊይ ጉዔዜ ገዘፍ ተስፊ 

ዛተገብረልም ተጋዯሌቲ ወዱቆም። ብሓፇሻ ኣብቲ ፇሇማ እዋን ዛነበሩ ምሁራት ተጋዯሌቲ ህወሓት ሌዔሉ 

ፍርቂ ኣብ ኰናት  ኢዴዩ እዮም ተሰዊኦም።  

ሌእሌቲ ሃብተማርያም ኣብ ኰናት ዒዱ ነብርኢዴ፤ ካርባይን(ብረት) ሒዙ፣ ፇተኽ ከይበሇት፣ ኣትኪሊ፣ 

መሬት ብሓዊ ሊዔሌን ታሕትን እናጓሃረት፣ ከይተሸብረትን ከይተሸብረኸትን ተዋጊኣ። መወዲእታ ኣብቲ 

ርሱን ኵናት ከብዲ ተወቒዒ። ምስተወቅዏት፤ እቲ ብርቱዔ መውቃዔታ ካብቲ ዛነበረቶ ብዖይ ዯገፍ 

ከወሳውሳ ኣይከኣሇን። “ዒወት ንውፅዒት ፣ ዔንወት ንመዴሓርሐርቲ መሳፍንቲ” እናበሇት ትጭርሕ ምንባራ 

ግን፤ ተጋዲሉት ሕርይቲ ምሕረተኣብ ትዛክር። ሽዐ እቶም ሓይሌታት ኢዴዩ ነዘኣ ማሪኽና ኣሕኪምና 

ምሳና ክትከውን’ያ እናበለ ይፍክሩ ነይሮም። ኢዴ ብኢዴ ኰናት ስሇዛነበረ መን እንታይ ይብሌ ይስማዔ 

ነይሩ። 

ኢዴዩ ከምኡ እንትፍክሩ ሰሚዕም ብጣዔሚ ዛሓረኑ ተጋዯሌቲ ተሓህት ብወገኖም፤ ሌእሌቲ ገዱፍና 

ኣይንወፅን ኢልም ወሲኖም። ዯሓር ኣፇወርቂ ዛተባህሇ ሓኪም (ተመሃራይ ኣሇመያ ዩኒቨርስቲ) ሓው 

ጀነራሌ ፃዴቃን፤  ጥይት ከም በረዴ እናዖነበ ንሌእሌቲ ተሸኪሙ ሒዛዋ ክውፅኣ ፇቲኑ። ኣብ መንጉኡ 

ብቀረባ ዛርኣይዎም ዛነበሩ ሰራዊት ኢዴዩ ግና፣ ኣፇወርቂ ንሌእሌቲ ፀይረዋ ቁሩብ ፇንተት ምስበሇ ኣብ 

ሌዔሉ ክሌቲኦም ዛናብ ዒረር ኣዛኒቦም፤ ንሌእሌቲ ኣዯጊሞም፣ ንኣፇወርቂ’ውን ወቒዕም ንኽሌቲኦም ኣብኣ 

ኣውዯቕዎም። ክሌቲኦም ኣብ ሓንቲ ጉዴጓዴ ሓመዴ ኣዲም ሇቢሶም። 

እወ! ወያ ሓቦኛ፣ ወገን ህዛቢ፣ ቆራፅ ተዋጋኢት፣ በሊሕ ተዙሪባ እተእምን፣ ገና ጏያ ዖይፀገበት ብርኪ ሉል ፣ 

መሌክዏኛ ተፇታዊት፣ ፍሌፍሌ ኩርዒት ተጋዯሌቲ ዛነበረት ሌእሌቲ፣ እቲ ኣብ እንግዴዒ ዛበፅሕ ጨጉሪ 

ርእሳ ሊፅያ(ጏቲና) ቁምጣ ዒጢቓ፣ ብረት ተሓንጊጣ በረኻ ከርተት ካብ እትጅምር ዲረጋ ኣብ ሓዯ ዒመታ፣ 

ገና 14 ዒመት ንዛቅፅሌ ብረታዊ ተጋዴል ሕዴሪ ንብፆታ ገዱፊ ኣብ ዒዱ ነብርኢዴ ብኽብሪ ሓሇፇት። 

ቅዴሚ ሓዯ ወርሒ ( ወርሒ መጋቢት) ኣብ ውግእ ሸራሮ ኣሌጋነሽ ተሰዊኣ። ኣብ ሚያዛያ ዴማ ሌእሌቲ 

ኣሰር ኣሌጋነሽ ሒዙ፤ ኣብ ኰናት ኢዴዩ ካብ ዛተሰወኣ ዯቂ ኣንስትዮ ካሌአይቲ  ክትኮን ታሪኽ መዛጊብዋ።  

ኣብ ቅዴሚ ተጋዯሇቲ ህወሓት ስዔረት ዛብሃሌ ነገር ከም ሕሌሚ ዛቆፅር ዛነበረ ህዛቢ ኣዴያቦ ሽዐ፣ 

ውዴብ ኣንሳሒባ ንዛብሌ ዚና ሰሚዐ ክኣምን ተፀገመ። ብዛገጠመ መስዋእቲ’ውን ብሕ ሰብ ጉህዩ 

መዒንጥኡ ሓሪሩ። ብወገን ኢዴዩ ግን ካብ ኣዴያቦ ዛነቐሇ ንፊስ ጉራን ፇኸራን፤ ክሳብ ሱዲን ተናፇሐ። 

መሓውር ተሓህት ከራቲምና እናተባህሇ ከበሮ ሓምሓም ተዯከረ። ትእምርቲ ተጋዯሌቲ ተሓህት ዛነበረት 

ሌእሌቲ እትብሃሌ ጅግና ኣውዱቅና ዛብሌ ዚና ዴማ ዒብሉለ ክዛረብ ቀነየ። ተወርዩ። ነብሲ ወከፍ 



ተጋዲሊይ ህወሓት ግን ብመስዋእቲ እታ ትእምርቲ ምግዲሌ ዯቀንስትዮ ዛነበረት ሌእሌቲ ኣምሪሩ ሓዖነ። 

ኣብ ሌዔሉ ዯመኛ ፀሊኢ ኢዴዩ ሕነ ዛፇዴየሊ መዒሌቲ እናተሓነየ ኣስናኑ እናሕርቀመ ብመዯባይ ጤረር 

ገይሩ ንምእኸሊይ ትግራይ ከይደ።  

ኣብ ምብራቅ ትግራይ ዛነበረ ተጋዲሊይ’ውን ወረ በፂሕዎ ሐዘኑ። መተዒብይታ፣ መስታን መሓዙን ብፂታ 

መተዒሌምታ፣ ቁምነገር መዋግዔታ ሕርይቲ ምሕረተኣብ ኣብ ምብራቕ ትግራይ ኮይና ከም ሃገራ ጉዲይ 

ሌእሌቲ ሰሚዒ። ሕርይቲ ብጉዲይ ሌእሌቲ ዛተቆሌቆስ ሓዖና፣ ንኹልም ጀጋኑ ብፆታ ኣዖኪርዋ ሌዔሉ 

መጠን ኣምሪረ ሓዘነ ትብሌ። ከም ተጋዲሉት ፀኒዒ፤ ከም ሰብ ግን ሓዘና።  

ሌእሌቲ፣ ካብተን ጉዲይ ውሌቃዊ ናብርአን ኣወንዘፇን ምስ ህዛበይ ክሓሌፇሇይ ኢሇን ገና እግሪ ተከሌ 

ኮይነን ንቃሌሲ ዛቆረፃ ሓንቲ ነይራ። ሌእሌቲ፣ ጉዲይ ሕፀን መርዒን ዴሕሪ ሓርነት ሰሪዓን ካብ ብሕ 

ማቻዊ መማረፅታት፤ ቃሌሲ ከም ብሕታዊ መፍትሒ ዛመረፃ ተባዒት ዯቂ ህዛቢ ሓንቲ ነይራ። ሌእሌቲ 

ገባር ትግራወይቲ ሓራ ክትወፅእ ክነምህራ ኣሇና ኢሇን ነዊሕ ዋሕታ ሓርነት ዛኣመታ ሓቀኛ ተጋዯሌቲ 

ሓንቲ ነይራ። ሌእሌቲ ፍሌፍሌ ፅንዒትን ሓቦን ትእምርቲ ተጋዯሌቲ ዯቀንስትዩ ምግዲሌ ዖጥዔመሊ ውፍየተ 

ነይራ። 

ሌእሌቲ ብርትዔቲ ኣባሌ ስርዑት ነይራ። ብርትዔቲ ተጋዲሉት ነይራ። ኣብ ብርቱዔ ውግእ ተሰዊኣ። ሕርይቲ 

13 ዒመት በረኻ ከርተት ኢሊ ብ1981 ዒ.ም ናብታ ብሓዯ ሇይቲ ገዱፇንኣ ዛወፃ ከተማ መቐሇ ኣትያ። እያሱ 

በርሀ  

“ልሚ ዒይነይ በርሀ  

ማማ ሲዑመኪ ፀሊእተይ ጋሉሂ።”  

ዛበል ኣብ ሕርይቲ ብትክክሌ ሰሪሑ። ብርግፅ ኣቡኣ ( ወሊዱኣ ኣቶ ምሕረተኣብ ) ንሳ በረካ ኣትያ ቁሩብ 

እንተይፀንሓት ኣዯዲ መርሸንቲ ዯርግ( ካብቶም ኣብ ውጫሇ ወሲደ ዛረሸኖም ወገናት ሓዯ እዮም)  

ኮይኖም እዮም። ሕርይቲ ንእንኣ  ንምስዒም ግን  በቂዒ እያ። እ ዯኣስ ብ79 ዒም ዛወሇዯቶ መዖክር 

ዛተባህሇ ቦኽሪ ወዲ ሒዙ ብምእታው ንወሊዱታ መኽሰብ ኣምፂኣትሇን።  ንእንኣ ንሌእሌቲ ግን ዒወት 

ጥራሕ ሒዙህሇን ኣትያ።  ዯሃይ መሓዛኣ ክትህብ ዔዲ’ውን  ፀይራ መፂኣ። ብመሰረት’ዘ ሕርይቲ ተር ኢሊ 

ናብ እንኣ ንሌእሌቲ፤ ኣዯይ ፉሉ ከይዲ። ኣዯይ ፉሉ ቅዴሚ ንሌእሌቲ ምውሊዯን ሓሙሽተ ኣወዲት 

ኣከታቲሇን ወሉዯን ነይረን። ሻዴሸይቲ ውሊዴ እቲ ስዴራ ኮይና ብመፅብዒ ዛመፀት ሌእሌቲ ኣብቲ ስዴራ 

ፍለይ ቦታ ክብረትን ነይርዋ። ሌእሌቲ ዛብሌ ስያመ ዛተዋህባ’ውን ሌዔሉ ኩልም ዯቀን ተሃራፉት 



ብምንባራ እያ። ከም ብላን ዒይኖም እትርአ ሌእሌቲ ንበረኻ ምስወፀት ከብዱ እነይ ፉሉ ብጣዔሚ ሓፍ 

ሓፍ ክብሌ ከምዛጀመረ ሕርይቲ ትዙረብ። እነይ ፉሉ ዴሕሪ ምግዲሌ ሌእሌቲ ካብ ገዙ ዖየዋሳውስ ሕደር 

ሕማም ፅቂጥወን ከምዛነበረ ሕርይቲ ትዛክር። ሰምቢዯን። ስምባዯ ኣብ ከብዯን ሓዱሩ። 13 ዒመት ከመኣ 

ምስበሊ ሓሉፈ። ሕዘ መኻይዲ መሓዙን ሕርይቲ ኣብ ቅዴሚ እንይ ፉሉ እንተተራእየት’ ምርግጋዔ የሇን። 

ዒይኒ ሕርይቲ ምስርአያ ምስ ሕቶአን ተሓጉሰን። 

መፂኺ’ድ? ኢሇንኣ ኣዯይ ፉሉ ንሕርይቲ  

እወ። እንዔ ብሰሊም ፀናሕኩም መሉሰ  

በይንኻ ዴዩ ዯኣ ዛምፃእ? ማሐዙኺኸ ኣበይ ገዱፍክያ?  

ሕርይቲ ዯኒና ብባሕሪ ሐዖን ተዋሒጣ፣ ኣፅቂጣ። ቀዯሙ’ውን ከርሳ ነጊርዋ ዛነበረት ኣድ፣ ሕዘ ቁርፃ 

ፇሉጣ። ኣብ ርእሲ ሕማም፣ ሕማም ኮይኑ። ዴሕሪ’ዘ ኣዯይ ፉሉ እቲ ሓዖን እናዯቆሰን ጥዔና ዛብሃሌ 

ምጥባቕ ኣብይወን። ንፊስ እንተቐየረሊ  ብምባሌ ዴሕሪ ቁሩብ ዒመት ንኸባቢ ኣስመራ መሊእ ስዴራ 

ከይድም ትብሌ ሕርይቲ። ዴሕሪ ቁሩብ ዒማውቲ ዴማ ክሌቲኦም ወሇዱ ተመራሪሖም ካብዙ ዒሇም 

ተፇሌዮም ሰሚዓ ኢሊትኒ። 

ሌእሌቲ ንበረኻ እንትትወፅእ፣ “ኣነ ኣይምሇስን፣ ዒወት ግን ክመፀኩም አዩ” ዛብሌ ብኢዲ ፅሒፊ ዛገዯፇት 

መዖከርታ ብ1984ዒ.ም ኣብ መቀሇ፤ ፇሊማይ ናይ ስውኣት ኤግዘቪሽን እንትግበር ተራእዩ። ንዔኡ ዛርአየ 

ህዛቢ ፣ ብመስዋእታ ሓዘኑ፤ ብሓሳባን ትንቢታን ግን ተገሪሙ። ብዖምፀአቶ ዒወት ተፇሲሁ ዖኪርዋ። ሽም 

ሌእሌቲ ሕዘ ጅግና፣ ቆራፅ፣ ትእምርቲ ምግዲሇ፣ ዋዔሮ፣ ነብሪ. . . ዛብለ ቅፅሊት ኣቐዱሙ ይፅዋዔ። ከም 

ዔጣን ዮርዲኖስ ኣብ መሊእ ትግራይ ጨንኡ ስንቕንቅ ይብሌ። ብሓት ጉጅሇታት ሌማዒት ብሽም ሌእሌቲ 

ይፅውዒ። ሕርይቲ ምሕረተኣብ ቦኽሪ ውሊዯይ ጓሌ እንተትኸውን ሌእሌቲ ምበሌኩዋ ኢሊ። ወዱ ምስኮነ 

ግን ንሌእሌትን ንኩልም ስውኣትን ንምዛካር “መዖክር” ኢሊቶ። ከም ሓሳብ ሕርይቲ ም/ኣብ እንተኾይኑ፤ 

እታ ሌእሌቲ ዛዒበየትሊ ቀበላ 11 ዖሊ ጏዯና፣ ብሽማ ክትስየም ትዯሉ። ሓሳብ ናብ ከንቲባ ቀሪቡ ኣል። 

አዔፅምቲ  ሌእሌቲ ኣብ ዖንፀፎ ጏዯና ንጓዒዛ ኣሇና።  ብጎዯና ሌእሌቲ ክንጓዒዛ ኢና። 


