ናይ ወይዘሮ በላይነሽ ፍሰሃ ሕጽር ዝበለ ናይ ሒወት ታሪኽ
ሓፍትና ወ/ሮ በላይነሽ ፍስሃ ካብ ኣብ አቦኣ ኣይተ ፍስሃ አስፈሃን ካብ አዲኣ
ወ/ሮ ታደለች ዕቡይን ብ ዕለት 8 ወርሒ ጥሪ 1952 ዓ/ም ኣብ ከባቢ ዓድዋ
ፍሉይ መጸውዒኡ ኣሳይ መንጉዳ ኣብዝ ተባህለ ቦታ ተወሊዳ።
በላይነሽ ኣብ ናይ ወጣትነት ዕድሜኣ ካብ ትግራይ ናብ ሱዳን ተሰዲዳ እንትት
ነብር፣ ኣብኡ ዝነበራ ድቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብምትሕብባር ማሕበር ድቂ
ኣንስትዮ ትግራይ መስሪታ ጠርናፊት ኮይና እንዳሰርሐት ኣብልዕሊ ምጽንሓ፡
ደቂ አንስትዮ ሱዳን ወኪላ ኣብ ትግራይ በጺሓ ከምዝተመልሰት ይንገረላ።
ኣፍቲ ጊዜ እቲ ይካየድ ኣብ ዝነበረ ጸረ ኢድዩን ጸረ ደርጊን ቃልሲ ካብ
ተጋደልቲ ብዘይ ንኣሰ ዝልዓለ እጃም ኽተበርክት ከም ዝጸንሐት አፍት ኸባቢ
ዝነበሩ ናይ ውድብ ጠርነፍቲ ይምስክሩ።
ካብ ሱዳን ናብ ሳውዲ ዓረብያ ምስ ከደት ክዓ እቱ ካብ ሱዳን ሒዛቶ ዝኽደት
ናይ ቃልሲ ወነ ብዘይ ምቁራጽ ኣብ ጎኒ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ማዕኸላይ
ምብራቕን ኣብ ጎኒ ሕወሓትን ብመስላፍ ዘይንዓቕ ግደ ኸም ዘበርከተት
ይነገረላ።
ብ 1981 ዓ/ም ካብ ሳውዲ ዓረብያ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ከተማ ለንደን ኣዶ
ሰለስተ ቖልኡ ኾይና ምስመጸት ክዓ ሕዚስ ደቀይ ክዕቢ ቃልሲ ይእኸለኒ ወይ
ካዓ ከዕርፍ ከይበለት ሕዚ ውን ከም ትማሊ እቲ ልሙድ ቃልሲ ኣብ ጎኒ
ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ጨንፈር እንግሊዝ ተሰሊፋ ውድባዊ እጃማ ምውፋይ
ቀጸለት።
ካብዙይ ብተወሳኺ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ጨንፈር እንግሊዝ ካብ
ዝተመስረተትሉ ዕለት ጀሚራ ክሳብ ዛ ዝዓረፈትላ ዕለት ንጥፍቲ ኣባል ኮይና
ናይ አባል ግዴታኣ ብግቡእ እንዳተዋጸአትን ዝልዓለ እጃም ኽተበርክትን ጸኒሓ
እያ።
ብተመሳሳሊ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝርከብ ናይ ተጋሩ እድር ካብ ዝምስረት
ጀሚሩ ክሳብ ብጽኑዕ ሕማም ተታሒዛ እትድቅስ ዓቕማ ዝኽኣሎ ኹሉ እንዳ
አበርከተት ከምዝጸንሐትን አፍቲ ናይ አባል እድር ምስሳን ዓብዩ ግደ
ኽምዝነብራን ናይ እቱ እድር መራሕቲን ኣባላትን መስኪሮም እዮም።

ብሓፈሽኡ በላይነሽ ግልጺ፣ ተጻዋቲት፣ ዝሓመመን ዝወለደን ጠያቒት፣ ፈገግታን
ስሓቕን ካብ ገጻ ዘይፍለ፣ ለጋስን ብልኡን ስተዩን በሃሊት ሓፍቲ ከምዝነበረት፤
ከምኡ ውን ዓመት ዓመት ብዘይ ምቁራጽ እንዳ ደገሰት ተዓጢቓ
ኽተስተኣናግድ ዝጸንሐት ዘይትትካእ ሓፍቲን ኣዶን ከምዝነብረት ኩሉ ሰብ እዩ
ዝምስክረላ።
በላይነሽ ብዝ ሓደራ ጽኑዕ ሕማም ምኽንያት ሕክምናኣ ኽትካታትል ጸኒሓ ብ
ዕለት 21 ወርሒ መጋቢት 2006 ዓ/ም ልክዕ ስዓት 4፡15 ኣብ 54 ዓመታ
ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልያ።
ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝርከቡ ናይ ውድብ ኣባላትን ጠርነፍቲን፤ ናይ ማሕበር ደቂ
አንስትዮ ኣባላትን ጠርነፍቲን፤ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝነብራ ኣዴታት፤ ናይ
ሃይማኖት መራሕቲ ብ ሓፈሽኡ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝነብሩ ተጋሩ ዓብይ ምስ
ንኡሽተይን ካልኦት ጎረባብቲን መሓዙታን ዝተሰምኦም መሪር ሓዘን እንዳ ገለጹ
ንዐኣ መንግስተ ሰማይ ንደቃን ንቤተሰባን ኽዓ ጽንዓትን ነዊሕ ዕድመን
ይመነዩ።

