
1 
 

ስምረት 

ሓፂር ተዋስኦ መድረኽ 

/ ንመበል 40 ዓመት ልደት ውድብና ዝተዳለወ --ብፀጋይ ሓድሽ/ 

“…እታ ቅድሚ 24 ዓመታት ዝነበረት ኢትዮጵያ ሰብ ዝበሃል ፍጡር ክነብረላ እተፅግም ምድራዊት ሲኦል ነይራ፡፡ ብህወሓት 

ዝምራሕ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ እምበኣር ነዚ ምድራዊ ሲኦል ሰብ ክነብረሉ ናብ ዝኽእል ሃዋሁ ንምልዋጥ ዝተኻየደን 

ዝተፈፀመን እዩ፡፡ ክብደት እቲ ቓልሲ ብመንፅር እዚ እንትምዘን እዩ ዕሙቀቱን ርቀቱን ዝርደአካ፡፡ እቲ ቓልሲ ብመንፅር እዚ 

ኣኽቢድና እንተመዚንናዮ ብፍላይ ህዝቢ ወናኒ ዝተመሓየሸ ኣተሓሳስባ ክኸዉን ዝተሰርሐን ዝተመዝገበን ሱር ቦቆስ /break 

through / ለውጢ ንኽንርደኦ ይቐለና፡፡ 

እቲ ቃልሲ ወፅዓ ብዝሓየሎ ህዝቢ እዩ ተጀሚሩ፡፡ ህወሓት ድማ ብልሒ እቲ ቃልሲ ብምዃን ነቲ ህዝቢ ዝጀመሮ ፍትሓዊ 

ቃልሲ ብኣግባቡን ብትኽክልን መሪሑዎ፡፡ ስለዚ እቲ ቓልሲ ኣብ ሞንጎ ህወሓትን ኣብ ሞንጎ ደርግን ዘይኮነስ፣ኣብ ሞንጎ ደርግን 

ህዝቢ ትግራይን እዩ ተኻይዱ፡፡ እዚታት ዘረደአና ቃልስና ህዝቢ ከም ህዝቢ ንሓደ ዓመፅ ዝመከተሉ ቅድሚት ዝስራዕ ተሞኩሮ 

ኾይኑ ይጥቀስ፡፡ 

ተጋዳላይ ህወሓት ነቲ ዝካየድ ዝነበረ ቃልሲ ርዝነቱ ተረዲኡ ‘ ሂወትካ ሂብካ ፈንጂ ፀላኢ ፅረግ እሞ…ብፆትካ ንቕድሚት 

ክምርሹ’ እንትበሃል ብዘይቃልዓለም ‘ኣነ..ኣነ…ክስዋእ’ ተባሃሂሉ ተቐዳዲሙ፡፡ ምናልባት ከምዚ ዓይነት ናይ ቃልሲ ተሞኩሮ 

ኣብ ካልኦት ኣሊሽካ ክትረኽቦ ክብድ ዝብል ይኸውን፡፡…” 

ንንናይ ሊሂቃን ሊህቅ ፅኑዕ ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ኣስረስ ሓደ ጊዜ “…ካብ ህዝቢ ትግራይ ምውላድካስ እንተይ ይስመዐካ?” 

ዝብል ሕቶ ቐሪቡሉ፡፡ መለስ ብወገኑ “…ካብ ወርቂ፣ ወርቂ ንወርቁ ድማ ብሓዊ ካብ ዝተፈተነ ወርቂ ምፍጣረይ ኩርዓት 

ይስመዐኒ…” ክብል ብኹርዓት መሊሱ፡፡ ሓቁ እዩ፡፡ ህዝቢ ትግራይ ወፅዓ ዘይቕበል…ንኻልኦት ህዝብታት እውን ክውፅዕ 

ዘይደሊ ጥራሕ ዘይኮነስ ዘይሓስብ ጭዋን ኩሩዕን ህዝቢ እዩ፡፡ ከምኡ ስለዝኾነ እውን እቲ ፅቡቕ ነገር ካብ ክርዳድን ጉርድን 

እናፈለየ ቃልሱ ኣጠናኺሩ ኣብ ምቕፃል ይርከብ፡፡ 

እዚ ብፍላይ ኣብ ካልኣይ ወያነ ብዘመዝገቦ ኣንፀባራቒ ዓወት 40 ዓመቱ ልደት ቃልሱ ኣኽቢሩ ዓወታቱ ዓቂቡ ንኻልኦት 

ተወሰኽቲ ዓወታት ኣብ ምሽብሻብ ዝርከብ ልዕሊ እምኒ ዓረ ዝጠንከረ ፅንዓት ዝተቐነተ ህዝብን ውድቡን ብምንታይ ጥበባዊ 

ብልሓት ኢኻ ብኣግባቡ እትገልፆም? ዝብል ጣይቐት ኣልዒሎም ንምምላስ ከየንቲ ትግራይ ኣብ ሓያል ጥበባዊ ምህዞ ዓሲሎም 

ይርከቡ፡፡ 

እነሆ ኣነ እውን ኣብ’ቲ ዓውዲ ጥበብ ካብ ዝመላለሱ ሓደ ብምዃን እዚ ዝስዕብ ሓፂር መድረኽ ተዋስኦ 

ንኽተንብብዎ….እንተጥዒምኩም ድማ በብዘለኹምዎ ሰሪሕኹም ናብ መድረኽ ክተቕርብዎ እእንግድ ኣለኹ፡፡ 

/////                                          ////                                            //// 
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/ ብኽዳዉንቲ ትግራይ፣ኣምሓራን ኦሮሞን ዝተመላኽዑ ሰለስተ ሰባት ፅልኣት ብዝዓብለሎ ክትዕ ዓይኖም ክናቖሩ እናበሉ ናብ መድረኽ 

ይኣትዉ፡፡/ 

በርሀ፣-/ብብደዐ/ ባዕላ ትፈልጥ ዲኻ ዝበልካ ቶሎሳ? 

ቶሎሳ፣-/ ብሕርቃን/ እወ ባዕላ ትፈልጥ፡፡ ትተዓወት ኣይትተዓወት ኣይግድሸንን፡፡ እንታይ’ዶ ትገብረለይ ኣላ’ያ፣ ከም መጠን ኣዶ 

ዘይትሕብሕበንን እንትጠምየኒ ዘይትእብደኒ፣እንትፀምአኒ ዘይተርዉየኒ እንተኾይና…ኣደይ ስለዝኾነት ጥራሕ ከኽብራ… 

በርሀ፣- ንኣዴኻ ተሕስር?...በሊዑ ኣሉ… 

ቶሎሳ፣- /ብሕርቃን/ ንመን ንዓይ ዲኻ ኣታ? 

በቀለ፣- ሕደግ እንዶ ከም ሓያል…ፈንጣሕጣሕ ኣይተበልን ቶሎሳ፡፡ በርሀኸ ኣየናይ ዓቕሚ ሃልዩካ’ዩ ኣፍካ መሊእኻ እትዛረብ?...ኩሉኹም 

ድኹማት ኢኹም… 

ብሓባር(በቀለን ቶሎሳን)፣- ንመን? 

በቀለ፣- /ክወቕዖም እናተፀግዐ/ እንድዕላ እኖኹም?... 

ቶሎሳ፣-/ ንበርሀ/ ሕደግ’ማ ንስኻ እዉን ፈንጠርጠር ኣይትበል፣/ ንበቀለ/ በቀለ እንድዕላ እኖኹም ዲኻ ዝበልካ? 

በቀለ፣-/ብሕጫጨ/ ክደግመልካ /ተኣኒኑ/ እንድዕላ እኖኹም?... 

በርሀ፣-/ብሕርቃን/ ኣታ ወዲ ደመይ ኣይተፍላሓዮ 

በቀለ፣-ገርገር ይበል ግዲ!! 

በርሀ፣-ፍግም ከብለካ እየ፣ 

በቀለ፣-/ ብንዕቐት/ ማይ’ዶ ዓሚኾ’የ ኣነስ… 

ቶሎሳ፣- በርሀ…ሪእናልካዋ…መልሓስሓስ ኣይትበል!!/ ንበቀለ/ በቀለ እምበኣርከስ እንድዕላ እኖኹም ኢልካና? 

በቀለ፣- ዘረባ እንዶ ኣይትሕየኽን? 

በርሀ፣- ዘይሕየኽ’ዶ ተዛሪብካ ኮይንካ? 

ቶሎሳ፣- / ናብ ተመልከቲ ገፁ ገይሩ ብኹርዓት እናሰደረ / ኣየ በቀለ…ሓወይ…እምበኣር እንድዕላ እኖኹም ኢልካና? ንዓና  ዝፀረፍካ’ኮ 

መሲሉካ ይኸዉን?...ኣዴና ሓንቲ’ዶ ኣይኮነትን… 
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በቀለ፣- ባዕላ ትፈልጥ!!... 

በርሀ፣- ንስኻ’ባ ባዕልኻ ትፈልጥ!!... 

ቶሎሳ፣- ወሊዳ ወሊዳስ እምበኣር ሞሳኣ ፀርፊ ኾይኑ…. 

በቀለ፣-ወሊዳ ወሊዳ ፀጋታትን ሃፍትን መረበኣ ብማዕረ ዝጥቀም ምልኩዕ እንተዘይገይራትኒ…ስለዝወለደትኒ ጥራሕ’ዶ  ‘ኣደይ ኣደይ’ 

እናበልኩ ስማ ወግሐ ፀብሐ ከም ዳዊት ክደጋግሞ ኾይነ፣… 

በርሀ፣- መን’ሞ ሕልፊ ተገይሩሉ? 

በቀለ፣- ኣይፈልጥን!! 

ቶሎሳ፣-ክትፈልጥ’ባ ይግበአካ!? 

በቀለ፣-/ብንዕቐት/ ክላ እንዶ ክትፈልጥ ይግበአካ እንታይ ዶኾን እናበልካ ኣይተፅመንን… 

በርሀ፣- ግደፍባ ሰብ…ኣይትዘንጥል!! 

ቶሎሳ፣- ንዓይ ስለዝዘንጠለኒ ዲኻ ትሕለቐለይ ዘለኻስ ንባዕልኻ?... 

በርሀ፣- /ብንዕቐት/ ናይ ባዕልዕኻ ባዕልኻ ትፈልጥ ኣነ ብዛዕባ ባዕለይ’የ ዝዛረብ ዘለኹ፣… 

ቶሎሳ፣-/ ብብደዐ/ መንከ ፍለጠለይ ኢሉካ?...እንታዋይ ኢኻ ንስኻ ወደይ!! 

በርሀ፣-/ብሕጫጨ/ እምበኣር ሓዉካ ምዃነይ እውን ትጠራጠር ኢኻ? 

በቀለ፣- ርግፅ’ዩ ካብ ሓንቲ ማህፀን ተወሊድና… ግንከ ታተ ኢልካ ክሳብ ንዓቢ ንፋለጥ ዲና?...ተፀዋዊዕና እኳ ዘይንሳማዕ፣…ሓንቲ 

እተራኽበና ንወላዲትና ዝተናኾላ ክርከብ እንተሎ ተዛሪና ንምዉቃዕን ክብራ ንምሕላዉን እዩ፡፡ ካብ’ዚ ወፃኢ ኣብ ሓደ መኣዲ ከቢብና 

ካበይ? ናበይ ንኺድ? ከመይ ንሕበር ንስመር ኢልና ዘቲና ንፈልጥ ዲና? ፀጋታት ገዛና ሙሉእ እዩ’ሞ ብኸምዚ መንገዲ ኣብ ረብሓ ነዉዕሎ 

ኢልና ኣድቂቕና ኣዋጊዕና ንፈልጥ?..እሞ እዚ ድዩ ዳኣ ሕዉነትን ዓፅመ ስጋን መግለፂኡ? 

ቶሎሳ፣- በርሀ ሓወይ ኢለ ከኽብረካ ደገኻን ዉሽጥካን ኣንተርቲረን ኣድቒቐን ከፈልጠካ ኣለኒ፡፡ ፀገምካ ፀገመይ ሓጎስካ ሓጎሰይ ምዃኑ ካብ 

ክሳድ ንላዕሊ ዘይኮነን ካብ መዓሙቕ ልቢ ክኣምን ክኽእል ኣለኒ፡፡ ሓንቲ ኣዶ እያ ወሊዳትና፣ወላዲትና ዝናኣ ዓብዪ’ዩ፡፡ ዓብዪ ዝናኣ እኽለ 

ማይ ኮይኑ ኣፅጊቡናን ኣርዉዩናን ኣብ ፅላላ ማዕሪግና ክንነብር እንተዘይክኢልና ትርጉም ሕውነት እንታይ እዩ? ብስሩ እዉን እኮ ኣነ ዓብዪ 

ሕቶ ኣለኒ? 

ብሓባር ( በርሀን በቀለን ብሓባርን ብተመስጦን) ክንሰምዐካ? 

ቶሎሳ፣- ብስሩ ኣደይ ትፈትወኒ ድያ? ኣይመስለንን፡፡ ተዳልወንን ተጓንየንን እዉን ይመስለኒ፡፡ ስለዚ ኣብ’ቲ ዉድድር ተዓወተት 

ኣይተዓወተት ብዙሕ ኣየሻቕለንን ኣይግድሰንን እውን፡፡  
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በርሀ፣- ንዓይስ እንታይ’ዶ ኣሕሊፋትለይ እያ ግን ኣደይ ብምዃና ጥራሕ እፈትዋ… 

በቀለ፣-ኣነ እዉን ኣይሓንቀቕኩላን!!... 

ቶሎሳ፣-ኩልና ኣሕዋት ኣይገበረትልናን ኣይሐንቀቐትናን እንተኢልና መን ዳኣ’ዩ ዘመስግና? 

በርሀ፣- እንድዕልካ? 

በቀለ፣- መንድዒ ጥፋእዋ ሱቕ በል!! 

በርሀ፣- /ብሕርቃን/ ንዓይ ዲኻ? 

በቀለ፣- /ብሕጫጨ/ የለን ንንፋስ’ባ!! 

 ክበኣሱ ይቀራረቡ፡፡ ቶሎሳ ክበኣሱን ክዋቕዑን ብጣቕዒት የተባብዖም፡፡ ክልቲኦም ነቲ ድምፂ ጣቕዒት ሰሚዖም ናብ ቶሎሳ 

የፍጥጡ፡፡ 

በርሀ፣- እንታይ ኾንካ ተጣቕዕ ኣለኻ? 

በቀለ፣- አሀ ማራቶን ተወዳዲሩ ዝተዓወተ ኣሎ ድዩ? 

ቶሎሳ፣- በሉ ተጓሰጡ፣…ተደማማዩ…ተሰባበሩ ኣሐጉስንን’ዶ? 

በርሀ፣-ዋእ!! 

በቀለ፣- ተሞኻእ!! 

 ክበኣሱ እንትቀራረቡ ቶሎሳ ንኽበኣሱ የለዓዕሎም፡፡ ኣብ ክሊ’ዚ ኣዲኦም (ኢትዮጵያ) ብጥልፍን ባንዴራ ኢትዮጵያን መልኪዓ 

ርእሳ ደፊኣ ብጓሂ ትኣቱ፡፡    

ኣዶ፣- /ብኹርዓት/ በርሀ…በቀለ እንታይ ኢኹም ትገብሩ ዘለኹም? 

በቀለ፣- ነዚ ሕማቕ መልክዑ ከበላሽዎ እየ፡፡ 

በርሀ፣- ሃለዋትካ እየ ዘጥፍኦ? 

ቶሎሳ፣- በሉ እንዶ ተጓሰጡን ጥራሕ ፈኸራ እኮ ኮይንኩም መሬት’ኮ ብጉራ ዕምብሮ ከዲንክምዋ!! 

ኣዶ፣-/ ብጓሂ ጡዋዕ ኢላ/ ቶሎሳ ወደይ ደም ኣሕዋትካ ክፈስስ ብሂግካ፡፡ 

ቶሎሳ፣- /ብፅልኣት/ ወደይ ኣይትበልኒ… 
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ኣዶ፣- /ብጓሂ/ ኢዶእ!!...ደሓን ፅባሕ ንጉሆ ከጣዕሰካ’ዩ፡፡ ኣሕዋትካ ክቃተሉ ፊሽካ ትነፍሕ ኣለኻ?...በርሀ በቀለ..ቶሎሳ…ኣንታ 

እንተዘይተኸባቢርኩም እንተዘይተኸኣኢልኩም ዳኣ…መን ከኽብረኩምን ክፈርሐኩምን?...ሓይልስ ክህልወኩም’ዶ ኾይኑ…ሓይሊ 

እንተዘይሃልዩኩም ድማ ሓያልን ሰነፍን መዕረፊ በትሩ ክገብረኩም እዩ፡፡ 

 ሰለስቲኦም ብሕንከት ርእሶም ክደፍኡ ይጅምሩ፡፡ 

መልሱ’ባ?...እንተኾነ ምስ ከምዚ ከማኹም መላምል ደቂ ዘለዉወን ኣዴታት ክነሓናሕ ኢኹም ኣፋኒኹሙኒ?...ቀኒዑኪ’ዶ ኣይቀንዐክን 

ኢልኩም ምሓተትኩምኒ!! 

በርሀ፣- አሀ ንሕንሕ ከመይ ነበረ? 

በቀለ፣-54 ተወዳደርቲ ኣዴታት ነይርክን ተባሂሉ? 

ቶሎሳ፣- ቀዲምክየን’ዶ? 

ኣዶ፣- ከመይ ኣቢለ ክቕድመን ማእገር ዝኾኑኒ ደቀይ ዘይተወሃዱ ዘይቀሰንኩ ዝኸድኩዎ ከመይ ኣቢሉ ክቐንዐኒ? 

በርሀ፣-ከመይ? 

ኣዶ፣- ነዚ’ዶ ሕቶ የድልዮ፡፡ ልበይ ንደሓር ገይረ ጎይየ ከመይ ኣቢለ ክዕወት፡፡ ደቀይ ብድሕረይ ተዋድኡ፣ጠመዩ ዓረቑ ፀምኡ ክብል 

ንድሕሪት ተጎሲሰ፡፡ ናይ ውድድር ፍርቂ ዓወት’ኮ ናይ ሞራል ልዕልና ምውናን እዩ ደቀዋ፡፡ ሕደጉ’ባ ደቀይ ተሳነዩ…ሕበሩ፡፡ 

እንተተሳኒኹም እንተሓቢርኩም እኮ ሃፍቲ ገዛኹም ኣኺሉ ዝተርፍ እዩ፡፡ ተጓሕጒሑ ዝውዳእ እኳ ዘይኮነ፡፡ ብስምምዕ ተኸባቢርኩም 

‘ብብደዐ ኣነ ይበልፅ ኣነ’ባ’ እንከይተበሃሃልኩም፣ ኩልና’ባ ብሉፃት ኢልኩም እንተወፊርኩም ኣብ ቅድሜኹም ፀኒሑ ደው ከብለኩም 

ተኽእሎ ዘለዎስ መን’ዩ ደቀዋ!! 

ቶሎሳ፣- /ብዕግበት/ አ… 

በርሀ፣- እንታይ በልኪ ኣደዋ? 

ኣዶ፣- ፍቕርን ሰነያን ዕጠቑ፡፡ 

በቀለ፣- ካሊእኸ?... 

ኣዶ፣- ሕበሩ ስመሩ፡፡ ምትፍናን ሓዲግኩም ብማዕርነት ናብ ስራሕ ዉፈሩ፡፡ ዓወት ተደረሩ እብለኩም ኣለኹ ደቀዋ፡፡ / ብኽልተ ኣእዳዋ 

ዘርጊሓ ናብ ጓጓኣ እናፀገዐቶም፣/ ኣቱም ደቀይ ኣሽንባይ’ዶ ዝሓበርኩም ኣሕዋትስ “ ዝሓበራ ኣፃብዕቲ’ኳ ኣርቃይ ዘፀምብዓ” እስቲ ብሩህ 

መፃኢ ተቐነቱ፡፡ በሪ ፀላኢ ሃርህሩዎ፡፡ ኣኹርዑኒ… 

በርሀ፣- / ኣቐዲሙ ይንብርከኽ/ ኣደዋ…ክሳብ ክንድ’ዚ ዲና ኣማሪርናኪ?... 

በቀለ፣- ኣደዊተይ ንዓመታት ኣጉሂናኪ ኣቑሲልናኪ ፀኒሕና፣… 
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ቶሎሳ፣-/ ይንብርከኽ/ ኣደዋ ደጊም ፀላኢ ሰናይና ፀራሪግና ክንጉሕፎ ኢና፡፡  

 ኣዶ ንላዕሊ ኣእዳዋ ዘርጊሓ ብታሕጓስ ትዕልል፡፡ ሰለስቲኦም ደቃ ብታሕጓስ ኣንቃዕሪሮም ብዓይኒ ፍቕርን ስስዐን ይሪኡዋ፡፡ 

ኣዶ፣- በቃ ዝሓለፈ ይኣክል ተልዓሉ እዞም ደቀይ፡፡ ዝሓለፈ ሕመቕኩም መምሃሪኹም ንመፃኢ መናጠሪኹም 

ይኹን፡፡…ተመስገን…ንስኹም እንተሓቢርኩም…እንተተኸባቢርኩም እንተተኸኣኢልኩም…እሞ ሰሚርኩም ንስራሕ እንተወፊርኩም 

መኒኣ’ያ ንዓይ ኣብ ጉያ  እትቕድመኒ? መኒኣ እያ ንዓይ እትደፍረንን ቅንዕ ኢላ እትሪአንን…ንዑናይ ሕዚ እናረአኹሙኒ ንኹለን 

መነሓንሕተይ ራሕሪሐየን ክዕወት’የ፡፡… ደቀዋ ባዕልናን ገዛናን ንቕልፅም እማ ሓይልና እንትንጠምሮ እዩ፡፡ ንዑናይ ናብ’ቲ ናይ መወዳደሪ 

ቦታ ንዑናይ…፡፡ ንዑናይ ኣሰይ ኣንቱም ምልኩዓት ሕብሪ !!...ኣሰይ ኣንቱም እሙናት ማእገር!!...ኣሰይ ኣንቱም መባህረርቲ ንፀላኢ…ኣሰይ 

ኣንቱም ተምሳሌት ፍቕርን ሓድነትን፡፡ 

 ናብ ደቃን ናብ ተሳተፍቲ ተመልከትን እናፈራረቐት፡፡ 

ኣታ ዕልል በሉ 

ደቀይ ፍቕሮም ከምሓኸለ መቂሩ 

ደጊም ፀላኢ ክኣቱ በበይ ገይሩ 

ዝሸልኮሉ ቀዳድ ተሃርሂሩ፣ 

ዕልልልልል በሉ….ዕልልልልልል በላ 

ዓልላ….ዓልሉ…ስኒት ደቀይ ሰሚሩ፣ 

 ንወላዲቶም ብየማነ ፀጋም ብድሕሪት ሰንዮምዋ ይወፁ፡፡ 

 

--------- ተዛዚሙ--------- 

 

/ ጥሪ 1/2007 ዓ.ም መቐለ/ 


