
ቅልዕቲ መልእኽቲ

ናብ ሓው ተስፋይ ተምነዎ

7ይ ክፋል መጨረሻን

ከመይ ትቕንዩ ተኸታተልቲ መርበብ ሓበሬታ ኢንተርነት ኣብ ዝሓለፈ ጽሑፈይ ብዛዕባ ገለ ኣካላት
ስርያ ኣዲስ ኣገባብ ዝተረሸንሉ ገሊጸ ኔረ። እንሆ ሕጂ ናብ ምሉእ ትሕዝቶ ስርያ ኣዲስን ኣቀታትላ
ስዉ/ወልዳይ ግደን ስዉ/ኪዳነ ክፍሉን ብኸመይ በቶም ገበነኛታት ኢሳያስ ኣፈወርቅን መሻርኽቱ
ሰለሙን ወልደማርያምን ከም ዝተቐትሉ ከቕርበልኩም ተዳልየ ቀሪበ ኣለኹ። ቅድሚኡ ግን ደቂ
መታሕት ኣሕዋትና ንክርስትያን ወዲ ከበሳ ክቐትሉ ከም ዘይደልዩ ሓሲቦሞ’ውን ከም ዘይፈልጡን
ከብርህ እፈቱ። ባዕሉ ሓው ተስፋይ ተምነዎ ዝገለጾ ዘወንጌል ቀሺ ወልደገብሪኤል ካብ ቻይና
ወተሃደራዊ ትምህርቲ ወዲኡ ምስ መጸ ኩነታት ገድልና ሕማቕ እዩ ዘሎ ክሳብ ዝረጋጋእ ናብ ጸላኢ
ኢድካ ሂብካ ጽናሕ ኢሉ መሳርፉ ኣስኒቑ ዝሰደዶ ስዉ/ ሓሊብ ሰተ እዩ። ካልእ ብወገን ሰምሃር
ዝነበሩ ተጋደልቲ እቲ ሓላፊ ሽሙ ረሲዐዮ እምበር ን15 ተጋደልቲ ኩነታትና ኣይጠዓየን ስለዚ
ንግዚኡ ናብ ጸላኢ ኢድኩም ሃቡ ኢሉ መሳርፎም ኣስኒቑ ናብ በዓል ጊንዳዕ ኢዶም ንክህቡ ባዕሉ
ክሳብ ከተማ ዝበጽሑ እንዳ ተደፋነቑ ተፈላልዮም። ምስዚ ኣተሓሒዘ ብዙሓት ሰባት እዚ ትጽሕፎ
ዘለኻ ግዚኡ ኣይኮነን ሎሚ ብዛዕባ ሓድነት ህዝቢ ከመይ ከም ዝጥርነፍ እንተ ትጽሕፍ ይሓይሽ
ዝብሉ ኣለዉ፡ መልሲ ናተይ መጽሓፍ ዝኣክል ንሓደ ኣውራጃን ደቂ ሓደ ኣውራጃን ከም ድላይካ
ዘመተ ኣካይድካ ሱቕ ኢልካ ኣይሕለፍን ምኽንያቱ ሱቕ እንተ ኢልካ ሓቂ እዩ ክመስል። እምበኣር
ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኩሉ ግዜ ነቲ ባዕሉ ዝፈጸሞ ገበን ናብ ሰብ ኣጸጊዑ ንሱ ነጻ ሰብ ሓንቲ ገበን
ከም ዘይብሉ ክመስል እዩ ዝደሊ። ስለዚ እቶም 150 ሓደስቲ ተሰለፍቲ ምስ ሰለሙን ወልደማርያም
ከለዉ ኢሳያስ ባዕሉን ብሰብ ከም ዝጸሓፍ ጌሩን እቶም ምሳኻ ዘለዉ ሓደስቲ ተሰለፍቲ ፖለቲካውን
ወተሃደራውን ትምህርቲ ክወስዱ ናብ ኣዶብሓ ስደዶም ዝብል ተደጋጋሚ ደብዳቤ ምስ ለኣኸ ሰለሙን
ንብጾቱ ኣኪቡ እዞም ሓደስቲ ናብ ኣዶብሓ ክሰዶም እየ ካብ መሪሕነት ትእዛዝ መጺኡኒ ኣሎ
ይብሎም’ሞ እቶም ብጾቱ ማለት ኪዳነ ጎቦዝ፡ በራኺ ንጉሰ(ወዲ ፈንቅል)፡ ገሪንኪኤል፡ ዘለዉዎም
ኣጥቢቖም ይቃወምዎ። ኣብቲ ሰዓት እቲ ኣብርሃ ተወልደ ኣብ ዓላ ንበይኑ ስለ ዝነበር፡ ገሪንኪኤል
ባዕሉ ከም ዝገለጸለይ ኣትሪሩ ንዓይ ሃበኒ ባዕለይ ናብ ኣብርሃ ተወልደ ሒዘዮም ክከይድ ኢሉ
ለሚንዎ እዩ። ምኽንያቱ ድሮ እቶም ብወገን ባርካ ዝተረሸኑ በቶም 11 ሃዲሞም ናብ ጸላኢ ኢዶም
ዝሃቡ ተሰሚዑ ጸላኢ’ውን ብጋዜጣ ከም ዝዝርጋሕ ጌሩዎ እዩ። ስለዚ እዞም ብጾቱ ዝነበሩ ንሰለሙን
ኣጥቢቖም ለሚኖሞ ለመንኦም ነጺጉ ናብ ኣዶብሓ ሰዲድዎም። ቅድሚ ንኣዶብሓ ምኻዶም ገሪንኪኤል
ምሉእ ሽሞምን ዓዶምን ደረጃ ትምህርቶምን ስረሖምን ጽሒፉ ሓንቲ ካላሽን ተዓጻፊት ሒዙ እዚ
ዝገበርካዮ ንኣብርሃ ተወልደ ክሕብሮ እየ ኢሉ ናብ ዓላ ከይዱ። ክቡር ኣንባቢ ሕጂ ተዓዘብ ሓው
ተስፋይ ተምነዎ እቶም ኣኼባ 11 ገዳይም ተጋደልቲ ናይ ሰልፊ ነጻነት ኢሉ ኣብ መጽሓፉ ከይተረፈ
ገሊጽዋ ዘሎ፡ ወገናዊ ኣውራጃዊ ኢሎም ወንጂለሞ ጥራይ ኢሉ ዓጽዩዋ። 150 ሓደስቲ ተሰለፍቲ
ምስ ኢሳያስ ተመሳጢሩ ከም ዝርሸኑ ጌሩ፡ ከምኡ ንሓደ ቀረባ ሰቡ (ንሰለሙን) ኣዶብሓ ምስ
በጻሕካ ሓሚመ በሎም እሞ ንሕክምና ከሰላ ሱዳን ክሰዱኻ እዮም፡ ኣብ ከሰላ ንኪዳነ ክፍሉን
ወልዳይ ግደን ረኺብካ እዛ ደብዳቤ ሃቦም ኢሉ ሓንቲ ደብዳቤ ይህቦ። ከምኡ ንገለ ደቂ ሓማሴን
ካብቶም ሓደቲ ክትርሸኑ ከይትኾኑ ጠርጢረ ስለ ዘለኹ ናብ ጸላኢ ኢድኩም እንተ ሃብኩም ይሓይሽ



ኢሉ ምኽሪ ለጊሱሎም ስለ ዝነበረ ኣብ ከባቢ በዓል ሓልሓል ምስ በጽሑ ናብ ጸላኢ ኢዶም ዝሃቡ
ኔሮም። እምበኣር እቲ ዘመድ ሰለሙን ኣዶብሓ ምስ በጽሑ ከምታ ዝበላ ሓሚመ ኢሉ ናብ ሱዳን
ይብገስ ኣብ መንገዲ ጸጥታ ማለት ተጋደልቲ ይረኽብዎ’ሞ ሓሚሙ ንከሰላ ይኸይድ ከም ዘሎ
ይሕብሮም። ሻንጥኡ እንተ ፈተሹ እታ ደብዳቤ ናይ ሰለሙን ትርከብ በዚ እቲ ወዲ ይርሸን። ንኪዳነ
ክፍሉን ወልዳይ ግደን ከኣ ብሰንኪ እዛ ደብዳበ ኣብ ከሰላ ከይዶ ይቐትልዎም፡ ምስ ሞቱ ኣብ ጁባ
ኪዳነ ክፍሉ ኢሳያስ ዝጸሓፈሎም ደብዳቤ እዞም ኣስላም ከይሓርድኹም ካብ ዘለኹሞ ተኣለዩ ትብል
ፈቲሾም ረኺቦማ። በዚ ወንጀል ዝተፈጸመ ሓላፍነቱ ሰለሙን ወልደማርያም እዩ ተባሂሉ ኣብቲ ኣኼባ
11 ተጋደልቲ ዝበሎ ሓው ተስፋይ ተምነዎ ሰለሙን ወልደማርያም ወገናዊ፡ ኣውራጃዊ፡ ሃይማኖታዊ
ብናይ ስርያ ኣዲስን ኪዳነ ክፍሉን ወልዳይ ግደን ሞት ተሓታቲ እዩ እዮም ኢሎም ወንጂለሞ። እዚ
ምውንጃል እዚ ከኣ ኢሳያስ ብመደብ እታ ገበን ዝተፈጸመት ምስ ሰለሙን ተጠቕሊላ ክትቅበር ስለ
ዝደለያ እዩ። ስለዚ እቶም 11 ገዳይም ተጋደልቲ ካብ ርእሶም ዝመንጨወ ኣይኮነን። ቅርሕንቲ ኔሩ
ግን ንኹሎም ኢሳያስ ንዕኡ ዝልክም ስለ ዝኾነ በታ ድሌቱ ክትከደሉ ይደሊ ስለ ዝነበረ ጽሒፉ እዩ
ሂቡዎም፡ እታ ጽሕፍቲ ከኣ ኣድሓኖም ገረማርያም ኣንቢቡዋ። ዋላ ነቶም ሙሁራትን 11 ገዳይም
ተጋደልትን እኮ ኢሳያስ እዩ መሪጽዎም። ብኣኼባ መልክዕ ተመሪጹ ዝኸደ ተጋዳላይ ኣይነበረን ሙሴ
ተስፋንኪኤል ምስ ተሃርመ ግን ተዋዓዊዑ። ሕጂ ደቂ ሓደ ኣውራጃ ስለ ዝነበሩ ንሰለሙን ወገናዊ
ኣውራጃዊ ኢሎም ውንጂሎሞ ክትብል መልክዕ የብሉን። ግን እቶም ምሁራት ከምቲ ኣብ ላዕሊ
ዝጠቐስኩዎ ሕጊ ክህሉ ብሕጊ ተቐይድና ክንከይድ ይደልዩ ስለ ዝነበሩ ንሰለሙን ተጣቢቖምሉ
ኣድሒኖሞ። ንስኻ ግን ብዛዕባ ዘይነበርኩዎ ኣይዛረብን ብዝብል ሽፋን ገበን ኢሳያስን ሰለሙንን
ሓቢእካ ንተወልደ ኢዮብ ብዘይ ወዓሎ ገበነኛ ጌርካ ኣቕሪብካዮ። ተወልደ ኢዮብ ኣብ ጀብሃ ተራ
ተጋዳላይ ኔሩ ንወጻኢ ክመሃር ሰዲደሞ ምስ ተመልሰ ከኣ በቲ ናይ ስርያ ኣዲስ ካብ ጀብሃ ተቐይሙ
ምስ ኢሳያስ ተፈንጪሉ። ዋላ ሓንቲ ዝፈጸሞ ገበን የብሉን። ኣነ ንገሪንኪኤል ኣብ ጀብሃ ረኺበ
ኣዘራሪበዮ ኔረ ንሱ ኸኣ ከምዛ ዝብለካ እዚ ኹሉ ገበናት ኣብ ጀብሃ ይኹን ኣብ ሻዕብያ ዝፍጸም
ዝነበረን ዘሎን ብሰንኪ ኢሳያስን ሰለሙንን ምኳኑ ሓቢሩኒ እዩ። እሞ ሓው ተስፋይ ተምነዎ ጸገምካ
እንታይ እዩ? ነጢርካ ናብ ኣውራጃን ወገንን ዝወሰደካ ነዚ ህዝቢ ባዕልኻ ኣብርሃሉ። ኣነ ከም
ዝሰማዕኩዎ ግን ብዙሓት ኣባላት መንካዕ ዝነበሩ ሂወቶም ንኸድሕኑ ክብሉ ገለ ናብ ሰለሙን
ወልደማርያም ተጸጊዖም ገለ ከኣ ናብ ኢሳያስ ይሕሸና ኢሎም ናብ ኢሳያስ ተጸጊዖም። ንኣብነት
ጴጥሮስ ሰለሙ፡ ጀነራል ዑቕበ ኣብርሃ፡ ጀነራል ተስፋይ ቀያሕታይ፡ ጀነራል ስብሓት ኤፍረም ወዘተ
ዘለውዎም ንኢሳያስ መሪጾም ብዓል ንስኻ ግን ንሰለሙ ከም ዝመረጽኩም ጽንጽንታ ኔሩኒ። ንኣብነት
ኣብ ሱዳን ፈዳይን ሻዕቢያ ረኺቦምኻስ ምሳኻ ከዕልሉ ይውዕሉ ኔሮም፡ ንስኻ ኣባል መንካዕ ኮንካ
ጥራይ ሃዲምካ እንተ ትኸውን ምሓረዱኻ ኔሮም ነቶም የሚን ዝነበሩ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ንስለላ
ይጥቀሙልኩም ስለ ዝነበሩ ኣይቀረቡኻን። ከምኡ ብድሕሪ ነጻነት ብ1992ዓም ካብ ሱዑድያ ናብ
ኣስመራ ኣቲኻ ዋላ ከም ሰብ ዝሓተተካ ኣይነበረን፡ ገለ ክልተ ወርሒ ዝኸውን ተቐሚጥካ ቦታ
ስኢንካ ተመሊስካ። ሞሸዳያን (ዳያን) ሽሙ ብልክዕ ኣይፈልጦን ግን ኣብ ኣየር ፖርት ኢዮም
ሒዞሞስ ዝፈጸሞ ገበን ስለ ዘይነበሮ ብዋሕስነት ፕረሲደንት ኢሳያስ ተፈቲሑ ሰሚዐ ኔረ
ቀልጢፉ’ውን ወጺኡ። እንታይ ማለተይ እየ ንኹሉኹም ኣብ ጀብሃ ዋላ ኣብ ስደት ኮይነ
ይከታተለኩም እየ ኔረ። ጽሑፍካን ዘረባኻን ብዙሕ ብዙሕ ዝእረም ኣለዎ፡ ንኣብነት ደቂ ቀይሕ ባሕሪ
ተንኮለኛታት እዮም ትብል፡ ንሶም ደኣ ብምልኡ ተጋዳላይ ሰልፊ ነጽነት ከሎ ሓደ ተጋዳላይ ከይሓወሰ
ንበይኑ ይዝቲ ንበይኑ ይውስን ንበይኑ ክሕግግ ምስ ረኣይዎ ምስ ኣሕዋቶም ደቂ ከበሳ ከይጋራጨዉ



ክብሉ ንሱ ብዝበሎ ክኸዱ መሪጾም፡ ወደን ከይገንሓስ ምስ ሰይቲ ወደን ይበኣሳ፡ ከም ዝበሃል
ምስቶም ቅድመና ዝነበሩ ገዳይም ተጋደልቲ ክንዲ ምርጋም ናብ ቀይሕ ባሕሪ ጎይኻ። ደሓር ውድብ
ህ.ሓ.ሓ.ኤ. ዓፋር ሳሆ ትግረ ዝሓቖፈ ውድብ ብሓደ ወገን ክትጽውዖ ጌጋ እዩ። ከምኡ ብዛዕባ
መስፍን ሓጎስ ምስዚ ኩሉ ገበናቱ ሓንቲ ቃል ኣይተዛረብካን። በቲ ይኹን በዚ ብሰንኪ ሰለሙን
ወልደማርያምን መስፍን ሓጎስን ዝወሰድዎ ግጉይ መርገጽ ሰውራና ተረሚሱ ምሁራትና ከምቲ ዝበልካዮ
በሪሶም ኣብ መጨረሻ ከኣ ሃገር ኣብ ኢድ ኢሳያስ ወዲቓ ትመውት ኣላ። ሕጂ’ውን ገና እቲ
ተልእኾ ናይ ኢሳያስ ንምፍጻም ብምስጢር ምስ በዓል መስፍን ሓጎስን መሰልቶም እንዳ ተራኸብካ
ኣከለጉዛይ’ዶ ሓማሴን’ዶ እንዳበልካ ውሽጢ ውሽጢ ነዞም መንእሰያት ዝብትን ተካይዶ ዘመተ
ንሰምዖ ኣለና’ሞ ንሓድነት እዚ ህዝቢ ተቓለስ፡ ህዝብና ይብተን እዩ ዘሎ፡ እታ ሃገር ትመውት ስለ
ዘላ ንከነድሕና ብሓባር እንተ ተቓለስና ይሓይሽ። መጽሓፍካ ግን ብዙሕ ዝእረም ኣለዋ’ሞ ዳግማይ
ኣንብባ። ወደሓንካ….

ካብ መኮነን ዓንደሚካኤል

ቶሮንቶ ካናዳ


