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ደጊመ ኣይረኸብኩዎምን (ካብ ትዝታታት ገድሊ) 

መወዳእታ 1975 ጀሚርና ኣብ ፈለማ ኣዋርሕ 1976 ዓ/ም ታዕሊም ወዲእና ነናብ ዝበፅሐና ምድብ እንትንፈላለ፡ ኣብ መንጎና ዝተሃነፀ 

ወያናይ ፍቅሪ ዝፈጠሮ ናፍቆት ገና እንተይተፈላለና ሱር ሰዲዱ ከሳቅየና ጀመረ። ገድሊ እዩ እሞ ኩሉ ክኢልና ነናብ ዝበፅሐና ኣበልና። 

ታዕሊም “ብሩህ ተስፋ”። ድሕሪ ታዕሊምና ደጊምና ናይ ምርኻብ ነገር፡ ዝሕሰቦ ጉዳይ ኣይነበረን። ናይ መስዋእቲ ዕድሉ ዝዓዘዘ 

ስለዝነበረ። ነብሲ ወከፍና ከምቶም ቀዳሞት ናይ ቃልሲ ሕቶ ክነማልእ ብልቢ ተቀቢልና ዝኣተናዮ ዋጋ ሓርነት ሂወትና ንምሃብ 

ስለዝነበረ። 

ካብ ተከዘ ክሳብ ደደቢት ክንጓዓዝ ሓዲርና፡ ደደቢት ድሕሪ ምብፃሕ ናብ ክልተ ኣንፈታት ተፈላለና። ኣብ ሪጅን ሓደ ዝተመደብና ናብ 

ዓዲ መሓመዳይ እንትነብል፡ ናብ ሪጅን ክልተን ሰለስተን ዝተመደቡ ንማይ ሓንሰ ኣበሉ። ናብ ማእኸላይን ምብራቅን ትግራይ 

ንምጓዓዝ።  

ድሕሪ ልዕሊ ሓደ ዓመትን ፈረቃን ማለት ድሕሪ ምድምሳስ 8ይ ወራር፡ ንፖለቲካዊ ኮርስ ካብ ምድበይ ምስ ዝተወሰኑ ብፆት ንተከዘ 

ተመለስኩ። ዳርጋ ኩሎም ኣብ ሪጅን ሓደ ዝተመደቡ ደቂ ታዕሊም ብሩህ ተስፋ ናብቲ ኮርስ መፂኦም ተራኸብና። ሓንቲ ጎዲላተን 

እምበር ኣብ እንዳ ሰገናት መማህርተይ ዝነበራ መተዓልምተይ ረኺበ ሓጎሰይ ወሰን ኣይነበሮን። 

ናብቲ ፖለቲካዊ ስልጠና ካብ ኩሎም ምድባት ናይቲ ሪጅን ዝተወፃፀአ ተጋዳላይ ስለ ዝነበረ። ናይ ብርጌዳት 51 (እንዳ ተወነስ) 67ን 

71ን ብፆት ውን ስለዝነበሩ፡ ናይ ሓይልታት ብፆት ንመጀመርታ እዋን ስለዝረኸብኩ ሓጎሰይ ዝያዳ ገበሮ። ለካ ገሊአን መማህርተይ ውን 

ኣብ ሓይልታት እየን ተመዲበን ነይረን። 

ናይ በራጊድ 51ን 71ን ኮማንደራትን ናይ 67 ምክትል ኮማንደርን፡ ኣብ ገለ ዕማም ነይሮም፡ ነናብ ኣሃደኦም እንተብሉ ናብቲ ዝነበርናዮ 

መፂኦም ስለዝነበሩ፡ ንኽፈልጦም ዕድል ረኸብኩ። መድሕን፡ ድልዊ፡ እንተዘይተጋግየ ጎሸኔ ወይ ብንያም እዮም ነይሮም። 

ወዲ መቀለ ካብ 67 ኣለምፀሃይ ተስፋይ (ዕንሹ)፡ ጨንገር ባህሊ፡ ዘካርያስ ባህሊ፡ ለታይ መስፍን (ባህሊ) ካልኦትን ካብ 51 ኣብ 

መስርዕናን ዝነበሩ ይዝከሩኒ። ስልጠናና ወዲእና ነናብ ዝመፃእናዮ ኣበልና። መፃኢና እንታይ ከም ዘሎ ጠንቂቅና ስለ እንፈልጥ፡ ብፍላይ 

እቶም ናይ ሓይልታት፡ ወግሐ ፀብሐ መስዋእቲ ምስኣቶም ይውዕል ይሓድር ስለዝኾነ፡ ደጊምና ዘይክንራኸብ ንኽእል ኢና። በቢ ዘለናዮ 

በርቲዕና ንቃለስ ተበሃሂልና ተፈላለና። ኣብ ኩሎም ናይ መራኸቢ ኣጋጣሚታት ንዝተወሰነ ፃንሒት ገይርካ ኣብ ዝህሉ ምፍልላይ፡ 

ፍፁም ብፃያዊ ፍቅሪ ፈጢርና ኢና እንፈላለ። እንትንፈላለ ምፍልላይና እንተሕዝነና፡ በቲ ካሊእ መዳይ ድማ ናብ ዝናፈቅናዮም 

ብፆትናን ኣሃዱታትና ስለ እንምለስ ዝስመዐና ታሕጓስ ወሰን የብሉን። ኣብ ምፍልላይ ኣብ ኩሉ እዋን ዘጋጥም ዝተሓዋወሰ ስምዒት 

ኣሎ። 

መርዓ ምስ ተፈቀደ፡ ቅድሚ ምግዳሎም ተመርዕዮም ዝነበሩ፡ ናብ ዓዶም ተመሊሶም ምስ ሓዳሮም ክቅፅሉ ካብ እቶም መርዓ ምፍቃድ 

ዘቀመጦም ኣንፈታት ሓደ እዩ ነይሩ። በዙይ መሰረት፡ ካሕሳይ ማኢር፡ ናብ ሰበይቱን ደቁን ናብ እገላ ኣብ ዝኸደሉ ኣብ ዓዲ ኮኾብ፡ 

ብዘጋጠመ ናይ ባንዳ ክባ ድፋዕ ሒዙ እናጎልበበ ኣብቲ ክባ ንዝነበሩ ብፆት ካብቲ ሓደጋ ኣውፂኡ፡ንሱ ግን ኣብኡ ተሪፉ። ኩሎም ኣብቲ 
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ክባ ኣትዮም ዝነበሩ፡ መቁሰልቲ ዘጋጠሞ ውን ኣይነበረን። ምእንቲ ብፆቱ ሓሊፉ። ኣብታ ናይ መኽየዲቱ ምሸት ድሕሪ ድራር፡ ኣብ 

ፀግዒ ምግብና ጨንፈር ፅገና 09 ክነውግዕ ኣምሲና ምስ ተፈላለና ደጊመ ኣይረኸብኩዎም። 

1978 ክሳድ ጊመል፡ ደጀና፡ ካዛ፡ ማእኸላይ መዋፈሪ ህወሓት ኮነ። ክፍልና ውን ካብቶም ናይ ውድብ ዝበሃሉ ሓደ ስለዝነበረ፡ ክሳድ 

ጊመል ዓረድና። ናብ ማእኸላይ ሕክምና (03) ካዛ ብዙሕ እዋን ተመላሊሰ ዘይረኸብኩዎ መተዓልምተይ (ዶክተር) ዮውሃንስ (ዶክተር 

ሳጉኡ እዩ። ደረጅኡ ግን ነርስ እዩ።) ቅድሚ ናብ ካዛ ምምፅኡ ኣብ ሪጅን ክልተ መዋፍውሪ ባኽላ ኣብ ዝነበረሉ ውሩይን ብኹሎም 

ብፆት ተፈታውን፡ ጎበዝ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪን ስለዝነበረ፡ ብጣዕሚ ውሩይ እዩ ነይሩ። ኣብ ታዕሊምና ውን ካብቶም ብሉፃት 

ተፈተውቲ ሓካይምና ሓደ እዩ ነይሩ። መስከረም 13/1979 ኣብ መዋፈሪታት ካዛን ክሳድ ጊመልን ኣብ ዝተገበረ ናይ ነፈርቲ ደብዳብ፡ 

ካብቶም በቲ ደብዳብ ዝተጠቅዑ ክፍልታት ክፍሊ ሕክምና (03) ሓደ እዩ። ጆን ኣብቲ ደብዳብ ተወቂዑ ተሰዊኡ። ኣብ መዘጋ 

ወልቃይት ወዲ ሃይለ መተዓልምተይ መንነቶም ብዘይተፈለጡ ዕጡቃት ተሰዊኡ። ኣልማዝ ንገለ ዓመታት ዓላሚት ኮይና ድሕሪ 

ምፅናሕ፡ ኣብ ዓዲ ረመፅ ክፍሊ ህዝቢ (08) ተመዲባ ኣብ እትሰርሐሉ ብሓደ ዕጡቅ ከም ዝተሰወኣት ሰሚዐ። ታዕሊም ወዴናእና ምስ 

ተፈላለና ደጊመ ኣይረኸብኩዎምን። 

80 ውግኣት ሽረ ኣይተርኢ፡ዛግር፡ ዓዲ ገዘሞ፡ መከዞ፡ ዳንሻ፡ ብኣካል ኣቀዲመ ዘይፈልጦም ሰማእታት፡ ሓሊፎም። ኣብ ምጅማር 81 ኣነ 

ውን ናብ ኣሉላ ኣበልኩ። ማለት ቅድም እንክብል ብርጌድ 67 ደሓር 88 እየ ተመዲበ። ኣብ ፖለቲካዊ ኮርስ ዝፈልጦም ብፆት 

ስለዘለው ታሕጓሰይ ወሰን ኣይነበሮን። ናብቲ ብርጌድ ዝበፃሕኹሉ ፈላሚ ሰዓት፡ እቶም ብ1977 ዝፈልጦም ብፆት ንምርካብ እዩ ነይሩ 

ዕዙዝ ሃረርታይ። ንፐርሰነል እቲ ብርጌድ ንኣባ  በርሀ፤ እቶም ብፆት ከመይ ክረኽቦም ከም ዝኽእል ሓተትኩ። ዘዕግብ መልሲ 

ኣይረኸብኩን። ድሕሪ ገለ መዓልቲታት ግን፡ ኩሎም ብሂወት የለውን። ድልዊ ኣብ ሽረ ወዲ መቀለን ጓል ራያን ኣብ ታባ ወያናይ ፅንዓት 

ኣብ ናይ 80 ውግእ ምስወኦም ሰማዕኹ። ቃልሲ ምኻኑ ተረዲአ እንተይፈተኹ ውሕጥ ኣቢለ ናብ ተልእኾይ ኣተኹ። ምስ ተፈላለና 

ደጊመ ኣይረኸብኩዎምን። 

ለካቲት 12 ኣብ ፅባሕ ምስረታ ህወሓት ብ8 ለካቲት 1981 ኣብ ሰለኽለኻ ዝጀመርናዮ ውግእ፡ ተስፋይ ፀለምቲ ናብ ኣፍጋሕጋሕ ምስ 

ኣበለ ደጊመ ኣይረኸብኩዎን። ለካቲት 12 ኣጋምሸት፡ ታባ ወያናይ ፅንዓት ንምቁፅፃር ንዝተጀመረ መጥቃዕቲ ክፍለ ሰራዊትና ንምፍሻል 

13 ታንኽታት ደርጊ ዝወሓጠኦ ቁምብላታት ክተፍኣ ጀመራ። ንሕና ውን ብወገንና ናይ ኣይንምብርከኽን ምላሽ ንምሃብ፡ ኣጋር 

ሓይልታትና ካብ ተፅዕኖ ታንክታት ፀላኢ ነፃ ንምግባር ዓቅሚ ዝፈቀዶ ኣፅዋራትና፡ ቢቴን ሞርታር ፀሚድና ተኹሲ ቅድሚ ምጅማርና 

መራጂ ጋንታ ኣራንሺ እታ ቢቴን ባዕለይ ክሕዛ እየ ኢሉ ምስ መራሕቲ ሓይሊ ተዘራሪቡ ናብታ ዝመረፃ ቢቴን ከደ። ዝተወሃሃደ ተኹሲ 

ከፈትና። ካብ ኩለን ቢቴናት ፀላኢ ኣራንሺ ንዝሓዛ ትኹረት ሂቡ ብታንኪ በተና። ኣራንሺ ርእሲ ፀላኢ ንክደፍእ ባዕሉ ተኳሲ ክኾን 

ምስ ከደ ኣይተመልሰን። ደጊመ ኣይረኸብኩዎን። 

ካብ ከባቢ ደባርቅ ናብ ጋይንት ኣብ ዝመፃእናሉ፡ ጥሪ 15/1982 ህወሓት ኢህወዴግ ኣብ ከቢድ ሓደጋ በፅሐ። ድፋዕ ጉና ብዘይካ ክልተ 

ሬጅመትታት ዝሓዘኦ ጠቅላላ ድፋዕና ሙሉእ ንሙሉእ ብደርጊ ተሰብረ። ምሳይ ንሓደ ጉዳይ ስራሕ ሒዙ ዝነበረ ኪሮስ ከልካይ (ወዲ 

ከልካይ) ወይ (ቀይሕ ተኽሊ) ተፀዊዑ ድሓር ክንውደኦ ኢልና ተፈላሊና፡ ንሱ ናብ ሓይሉ ኣነ ናብ እንዳ ሬጅመንት ኣበልና። ድሕሪ 

ከባቢ 10 ደቂቃ ተዳሎን ተበገስን ሓደ ኮነ። ክሳብ እግሪ ጎቦ ጉና እንበፅሕ ብርክና ጨቢጥና ንልዕሊ ናይ ሓደ ሰዓት ብዘይ ምዕራፍ ጉያ፡ 

ዘዕርፍ ኩነታት ውን ኣይነበረን። ኣብ ልዕሊኡ ነፈርቲ እናሰዓባ ይትኩሳልና ኣለዋ።  

ዝወረደ መምርሒ ዝደኸመ ዝወደቀ፡ ብነፋሪት ዝተወቅዐ ንምልዓል ደው ክንብል ከምዘይብልናን፡ ኩሉ ቀልጢፉ ጉና ንኽበፅሕን እዩ 

ነይሩ። ዳርጋ መብዛሕትና ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ኢና በፂሕና። ኦፕሬተራት ተወለ (ባቡር) ለተብርሃን፡ ተኽላይ፡ ኑርሕሴን ኮታስ ኣብ 

ቤት ፅሕፈት ሬጅመንት ዘለና ብሓባር በፃሕና። ኩሎም ኦፕሬተራት ነናብ ዝደልይዎም ኣካላት የዘራርቡ ኣለው ብዝሓዝወን ሬድዮ 

ርክባት። ናይታ ሬጅመንት ፐርሰነልን ውደባን ሓይሊ ስለ ዝነበርኩ፡ ኩልና መራሕቲ ሓይልታትን መራሕቲ ሬጅመንትን ካብቶም 

ቀዲሞም ዝበፅሑ ስለዝነበርና፡ ኮማንደር ሬጅመንት ምስ እንዳ ክፍለ ሰራዊት እንትዘራረብ ዝተረፍና ብኮሚሳር ሬጅመንት ንምንታይ 

ከም ዝመፃእናን ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታትን ተነገረና።  

ኣነን ወዲ ከልካይን ብክልተ ኣንፈታት ዝተወሰኑ ብፆት ሒዝና ክንኣቱ ተገበረ። ኣነ ብየማን ንሱ ብፀጋም። ናቱ ተልእኾ ኣብ ቅድሚኡ 

ዘለው ወታሃደራት ፀሪጉ ንሚንጣዕን ዶሽካን መትከሊ ዝኸውን ቦታ ክሕዝ ምግባር፡ እንትኸውን፡ ኣነ ድማ ካሊእ ቦጦሎኒ ክሳብ 

እትመፅእ ብየማን ዘሎ ዝተወሰነ ከባቢ ተቆፃፂረ ክፀንሕን እዩ ተዋሂቡኒ ዘሎ ዕማም። ናተይ ናይ ፐርሰነል ሓላፍነት ኮሚሳር 

ሬጅመንትና ከከናውኖ ሓላፍነት ተውሃቦ። ምስ ክልቴና ከባቢ 20 ብፆት ኣለው። እቲ ዝተረፈ ተጋዳላይ ግን፡ ኣብ ሞርታራት ምትካል፡ 

ሚንጣዓትን ደሽካታትትን ቢቴናትን ኣብ ምግጥጣም ተፀሚዱ ኣሎ። ካልኦት ንዓና ተጠባበቅቲ ውን ተቀሚጦም ኣለው። ኩነታት ፀላኢ 

ብዕሊ ዝተፈለጠ ነገር የለን። ኣብቲ ተዋሂቡና ዘሎ ኣንፈታት ዘሎ ኩነታት ፀላኢ ሪፖርት ክንገብር ውን ዝተውሃበና ተወሳኺ ዕማም እዩ 

ነይሩ። ፀላኢ ሒዝዎ ዝነበረ መሬት መንጢልና ድሕሪ ምፅናሕ። ፀላኢ ተወዲቡ ኣሕደገና። እና መንጠልና እናተመንጠልና ሬጅመንት 

ሓውዜን እቲ ዝባን ኣብ ዝተቆፃፀርናሉ መፂኣ ተረከበትና። ድሕሪ ናይ 45 ደቂቃታት ኣብ የማናይ ዝባን ጎቦ ጉና ክንዋጋእ ምፅናሕ ንሕና 
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ንድሕሪት ናብ ሬጅመንትና ኣበልና።  እንትንወርድ ኮማንደር ሬጅመንት ሓውዜን ተወቂዑ ወዲቁ ረኣኹዎ። ናብ ሬጅመንትና ዘለቶ 

ከባቢ እንትበፅሕ በቲ ወዲ ከልካይ ብዝኣተዎ ኣንፈት ሚንጣዕ ክትኮስ ሰሚዐ፡ ክልቴና ተልእኾና ፈፂምና ኢለ ተሓጒሰ፡ እናዘለልኩ 

ሬጅመንትና ናብ ዘለቶ ምስ በፃሕኹ። ብፆት ትኪ መሲሎም ግን ድማ ኩሎም ብስራሕ ተፀሚዶም ፀንሑኒ። ገለ ነገር ከም ዘሎ 

ንምግንዛብ ኣየፀገመለይን። እንታይ ኮይንኩም ኢልካ ዘሕትት ኩነታት ኣይነበረን። ብዛዕባ ቀፃሊ ዕማም ንምፍላጥ ናብ መሪሕነት 

ሬጅመንት ኣብ ዘብለሉ እዋን ብርሑቅ ንኣባላት ሕክምና ረኣኹ። 

ትሕት ኢሎም ሓካይምና መብራህቱን ኣልማዝን ላዕልን ታሕትን ይብሉ ኣለው። ወዲ ከልካይ ምስ መብራህቱ ኣለጐን ወይ ወዲ 

ዋጋሸት ውን ምስ ኣልማዝ ብርሑቅ ረኣኹዎም። እቲ መኒኦም ምኻኖም ዘየለለኹዎ ብቃሬዛ ተሸኪሞም ወሰድዎ። ወዲ ከልካይ ግን 

ንኸይምለስ ኣርሒቁ ደቂሱ። ምስ ተፈላለና ብሂወት ደጊመ ኣይረኸብኩዎን።   

ኣብቲ ዓመት ክረምቲ ኮሚሳራትን ውዳበታትን ሓይሊ ከምኡ ውን ዝተወሰኑ ኮሚሳራት ጋንታ፡ ክፍለ ሰራዊታት ኣሉላ፡ ኣቃቂ፡ 

ኣግኣዚ፡ ንፖለቲካዊ ኮርስ ኣብ ደቡብ ወሎ ተንታ ከተማ ተኣኻኸብና። (ድሕሪ ካልኣይ ደብረታቦር ኮሚሳር ሓይሊ ኮይነ ኣብ 

ሬጅመንትና (ሬጅመንት ሑመር) ኣብ ሓይሊ ተኹሉ ድሕሪ ምምዳብ)  

ኣብቲ ኮርስ “ኣብዙይ ካብ ዘለና ተጋደልቲ፡ ዴስነት ንምርኣይ ዕድል ዘጋጥሞ ዝህሉ ዶ ይመስለኩም?” ዝብል ሕቶ ቀረበ። ካብ ነቲ ኮርስ 

ዝተቀመጡ ስራሕቲ ወፃእ እዩ ነይሩ እዚ ኣጀንዳ። መልሲ ኩሉ ተጋዳላይ “ካባና ዴስነት ክርኢ ዝኽእል የለን” እዩ ነይሩ። ኣብቲ እዋን 

ርሑቅ መሲሉ ዝተርኣየና ነገር እዩ። ኣብ ልዕሊኡ ኣብ ጫፍ ናይቲ ኲናት ስለ ዝነበርና ኣብ ኣፍደገ መስዋእትነት ስለዝነበርና ውን እዩ። 

እቲ ዓወት ብተነፃሪ እንተተራእዩ፡ ዝበፅሕ ክህሉን ዘይክህሉን ይኽእል ይኸውን።  

ኣብዚ ኮርስ ኣበባ፡ ተስፋይ ሃንደሳ፡ ናይ ኣግኣዚ ኮሚሳራት ሓይሊ። ደበስ፡ ንግስቲ ዓዲ 4ተን ካብ ኣቃቂ፡ ካብ ዝዝክሮም እንትኾኑ። 

ኬድር ዓብቃድር፡ ፍቅረ፡ ወሉ ባህሊ፡ጓል ጃብር፡ ገብረዋህድ፡ ገሹ ገ/ጊሀር፡ ኣባ ተክለ፡ ኮሚሳራት ሓይሊ፡ ወዲ ትካቦ ውደባ ሓይሊን 

ኦፕሬተር ሬጅመንትን ካብ ዝዝክሮም ናይ ኣሉላ ክፍለ ሰራዊት እዮም። ንከባቢ ኣርባዕተ ኣዋርሕ ኢና ፀኒሕና። ድሕሪ ስልጠና ክፍለ 

ሰራዊታትና ኣብ ሰሜን ሽዋ ምህላወን ምስ ፈለጥና ዝተሰመዐና ታሕጓስ ዕምቆት ነይርዎ። ክሳብ መሃል ሜዳ እናተደሃሃልና 

እናተቀላለድና እናደረፍና፡ እናተሓጋገዝና ኢና በፂሕና።  

ገብረዋህድ፡ ገሹ ካብቶም ብሉፃት ገጠምቲ እቲ ኮርስ ዝጥቀሱ እዮም። ወሉ ባህሊ፡ ወዲ ትካቦ ካብቶም ደረፍቲ፡ ኣነን ንግስቲ ዓዲ 4ተ 

ዘመሳስለና ክራር ምፅዋትናን። ናይ ጠርጣራው ደርፊ ምዝውታርናን እዩ ነይሩ። ጓል ጃብር፡ ሓጎስ ዝብኢ፡ ከዲር፡ 

ገብረዋህድ፡ገሹ፡ደበስ፡ወዲ ትካቦን ድማ ካብቶም ደሃልቲ ዝበሃሉ እዮም። ዝተፈላለዩ ደርፍታት ንደርፍ እኳ እንተነበርና፡ ዘይንድይቦ 

ጎቦ ሓበራዊ መዝሙር ስለዝነበረ ብሕብረት እንትንዝምር ፍሉይ ፅባቀ ይፈጥረልና ነይሩ። መትከላዊ ፅባቀ፡ ውሽጣዊ ፅባቀ። ገድላዊ 

ፅባቀ። ህወሓት/ኢህወደጋዊ ፅባቀ።  

ንሕና ኣብ ስልጠና ኣብ ዝነበርናሉ ኣብ ዝተገበረ ውግእ ካብ ሓይለይ መለይ፡ ካብ ሬጅመንትና ኣልማዝ ሓኪም ኣብ ደብረታቦር ምስ 

ተፈላለና ደጊመ ኣይረኸብኩዎምን። ተሰዊኦም ፀኒሖምኒ። ካብ ፖለቲካዊ ስልጠና ምስ ተመለስና ምድበይ ተቀይሩ ናብ ሬጅመንት 

መትከል ተመደብኩ። ከዲር፡ ገሹ፡ ገብረዋህድ፡ ፍቅረ ናብ ዘለውዎ ሬጅመንት። ሃይሊ ወያናይ ፅንዓት። 

ኣብ ከይዲ ምድላው ንስትራተጂካዊ መጥቃዕትን እቲ መጥቃዕቲ ምስ ተጀመረ፡ ንግስቲ ዓዲ 4ተ ኣብ ባሽ ሰሜን ሽዋ። ፅገ ጓል ጃብር 

(ኮሚሳር ሓይሊ ሬጅመንት ደስታ)፡ ተስፋይ ገንዘበ (ውደባ ሓይሊ እንድርያስ)፡ ተስፋይ ሓኪም (ኮሚሳር ሓይሊ)፡ኣብ ሰላ ድንጋይ 

ሰሜን ሽዋ፡ ኬድር ዓብቃድር ኣብ ደብረ ብርሃን፡ ኩሎም ተሰዊኦም። ናብ መጥቃዕቲ ምስ ወፈርና ደጊመ ኣይረኸብኩዎምን።  

ድሕሪ ዓወት ውን እንተኾነ ወዲ ዓላ ምክትል ኣሉላ። ወዲ ዓብዱ ካብ መራሕቲ ሬጅመንት ሑመር፡ ወዲ ትካቦ፡ ግርማይ መለስ (ወዲ 

መለስ 09 ዝነበረ) ዶ/ር ተወለ (መተዓልምተይ) ድሕሪ ምፍልላይ ተሰዊኦም ደጊመ ኣይረኸብኩዎምን።  

ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ዝረኸብኩዎም ኩሎም ኣበይ ኣለው? ብዙሕ ርግፀኛ ኣይኮንኩን። ብዙሓት ዝተሰውኡ ከምዝህልው 

ይግምት እየ። ኣብዚ ንምክታት ፈቲነዮም ዘለኹ፡ ኩሎም ዝፈልጦም ሰማእታት ኣይኮኑን። ገለ ንምግላፅ ዝኣክል ደኣ ‘ምበር። 

ኩሎም ዋጋ ሓርነት ሰላምን ራህዋን ህዝቦም ክቡር ሂወቶም ሂቦም ነቶም ቀዳሞት ስዒቦም ከይዶም። ግንቦት 20/83 ንምብፃሕ ታሪኽ 

ዝዛረቦ መረርቲ ኩነታት ፀበባታት፡ ንምሕላፍ ዓሰርተታት ኣሸሓት ደቂ ህዝቢ ሂወቶም ገቢሮም እዮም። ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ፡ ገባር 

ሸቃላይ ምሁር፡ መንእሰይ ዓብዪ ሰገናት፡ ደቂ ኣንስትዮ፡ ኣስላማይ ክስታናይ፡ ኮታስ ኩሎም ክፋላት ሕብረተሰብ ብሓባር ተቃሊሶም፡ 

ብሓባር ተሰዊኦም፡ ቀዳማይ ምዕራፍ እቲ ቃልሲ ንዓወት ኣብቂኦም እዮም። 
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እቲ ዝተረኽበ ዓወት ብምዕቃብን ብምጥንኻርን እቲ ተሪፉ ዘሎ ምዕራፍ ዓወት ንምርግጋፅ ከምቲ ሕሉፍ ኩሉ ሕብረተሰብ ብሓባር 

ክምርሽን እቲ ምዕራፍ ክበፅሖን ይግባእ። ብረታዊ ተጋድሎ ኣብ ውሽጥን ደገን ዝነበረ ትግራዋይ ክሳብ መስዋእቲ ከፊልሉ እዩ።  

ኣብ ታዕሊም ብሩህ ተስፋ 7 ካብ ኣውሮፓን ኣመሪካን ዝመፅኡ ምሁራት ተጋሩ ነይሮም። ካብኣቶም ሓደ ስውእ ዶ/ር ተወለ እዩ። 

ተሪፉ ዘሎ ምዕራፍ ዓወት ንምርግጋፅ ኣብ ዘዘለናዮ ውሻጠ ዓለም ኮይንና ብሓባር ንመርሽ። 

 

ብፆት ናበይ ከዱ? 

ሓለፋ ዘይብህጉ ማቻ ጥዑም ሂወት 

ፃምእ ዝረትዑ ኣብ ጥራሕ ከብዶም ዘሸነፉ ጥምየት 

መትከል ብርኪ ገይሮም ዘሸንፉ ጎላጉል ዓቀበት ቁልቁለት 

መስመር ዝኽዳኖም ቁሪ ዘንበርከኹ ወያነ ዝፅላሎም ዘይመኩ ኣብ ሙቆት 

ኣነ ስኢነዮም ናበይ ከዱ ብፆት? 

ናፍቆት መሪሩኒ ሰዲዱለይ ጭንቀት 

 

ልጋብ ሽዳ ዝረገፀ ወይ ውን ተመላጠጥ ሳእኒ 

ወይ ቁምጣ ዝዓጠቀ ዝመንመነት እትመስል ዘይተቃኒ 

ከላሽን ኤምፎርቲን ናቶ ወይ ብሬን ምስ ሸንሸሉ 

ፒአርሲ ወይ ድማ ሻንጣ ኣብ ዝባኑ ሓዚሉ 

ፃዕዳ ማእሲ ወይ ምስ ፀሊም ክፉፉ 

ቁኑን ጨጉሩ ብፃይ በበይ ኮን ሓሊፉ? 

 

ነናብ ዝተውሃበና ሽቶ ክንፍፅም ምስ ከድና 

ኩሎም ኣይተመልሱን በዝሕና ውሒድና 

እቶም ዘይተመልሱ እናፀዋዕኹ 

ናበይ ከይዶም ብፆት? በልኩ 

መልሲ ኣይረኸብኩን ዝነግር ስኢነ እንታይ ከም እተፈጥረ 

ከም ሙሴ ኣግኣዚ ስሑል ምኻኖም ብውሽጠይ ጠርጢረ 

ምስተፈላለና ኣይተመልሱን ምስ ከዱ ኣርሒቆም 

ኣይፈቀደን ኲናት ደጊምና ክንረኽቦም 
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ነቲ ዝወፅእሉ ህዝባዊ ተልእኾ ኣብ ሽቶ ንኽበፅሕ 

ትማሊ በጃ ኮይኖም ተሰናቢቶም ምፅናሕ 

ኲናት ብኲናት በደል ህዝቦም ብደሞም ንኽግናሕ 

ፀልማት ክቅንጠጥ ለይቲ ንኽወግሕ 

ምስ ከዱ ኣይተመልሱን ብፆት በሪሁ ምሽጥሩ 

ሓሊፎም ንዘልኣለም ከይዶም ንሓዋሩ 

 

እንኳዕ ንመበል 22 ዓመት ኣብፀሐና!! 

ዘልኣለማዊ ዝኽርን ሞጎስን ንሰማእታትና!! 

ተጋዳላይ ኣሉላ ነበር 

ኣውስትራልያ ሜልበርን።  

tegadalay_alula@yahoo.com  

 

       


