
መበል ሳልሳይ ክፋል 
 

ተማሃራይ መልኣከ ተኽለ ኣብ ኣስመራ (መቐጸልታ)  

 

 
 

ኣብ’ቲ ዝሓለፈ ክልተ ክፋላት፡ ብዛዕባ ጅግና ስዉእ ተጋዳላይ መልኣከ ተኽለ ኣብ ዓዲ ንኣምን ብኸመይ ከም 

ዝዓበየን፡ ኣብ ኣስመራ ብኸመይ ከም ዝተማህረን ኢና ርኢና። ኣብ’ዚ ሳልሳይ ክፋል ድማ ካብ’ቲ በጺሕናዮ ዝነበርና 

ብምቕጻል፡ ብዛዕባ እተን ኣብ ኣስመራ መልኣከ ተኽለ ዝተማህረለን ቤት ትምህርቲ ቤት ጊዮርጊስን ካልኣይ ደረጃ 

ቤት ትምህርቲ ሳንታ ፋሚልያን ከንርኢ ኢና። 

ተማሃራይ መልኣከ ተኽለ ሻቡዓይን ሻሙናይን ክፍሊ ኣብ ቤት ትምህርቲ ቤት ጊዮርጊስ (ኣስመራ) እዩ ተማሂሩ። 

ኣብ’ቲ እዋን’ቲ ሓለቓ ናይ’ታ ቤት ትምህርቲ እቶም ዓቢ ታሪኽ ዘለዎም መምህር ኣማኑኤል ገብርሀት (መምህር 

ግረጅ) እዮም ነይሮም።  

ሓደ ካብ’ቲ ነዛ ቤት ትምህርቲ እዚኣ ዝያዳ ግንንትን ፍትውትን ንኽትከውን ዝገበራ ምኽንያት፡ ኣባታዊ ባህሪን 

ሓልዮትን መንፍዓትን ናይ ሓለቓ ቤት ትምህርቲ መምህር ኣማኑኤል ግረጅ’ዩ። መምህር ኣማኑኤል ግረጅ ንነዊሕ 

ዓመታት ሓላፊ ናይ’ታ ቤት ትምህርቲ ኰይኖም ኣብ ዘገልገልሉ ዝነበሩ ዓመታት፡ ኣዝዮም ውሩይ ብምንባሮም 

ታሪኾም ክሳብ ሎሚ ብዓቢ ክብሪ እዮም ዝዝከሩ።  

ታሪኽ ናይ መምህር ኣማኑኤል ግረጅን ታሪኽ ናይ ቤት ጊዮርጊስን፡ ክልተ ገጽ ናይ ሓንቲ ቕርሺ’ዩ ክበሃል ይከኣል። 

ብዛዕባ ቤት ጊዮርጊስ ከተልዕል እንተ ድኣ ኰንካ፡ ብዛዕባ መምህር ኣማኑኤል ግረጅ ከይተንከፍካ ክትሓልፍ ፈጺሙ 

ዘይከኣል‘ዩ።  

ቤት-ገርጊሽ ንመምህር ኣማኒኤል ግረጅ ቦዂሪ ውላዶም’ያ እንተተባህለ፡ ምግናን ኣይመስለንን። ምኽንያቱ መምህር 

ኣማኑኤል ግረጅ ንተማሃርኦም ልክዕ ከም ደቆም ጌሮም እዮም ዝከናኸንዎምን ዝሓልዩሎምን ነይሮም። ልክዕ ከም 

ወላዲ እዮም ንተማሃራኦም ሓልዮት ብዝመልኦ ዝመኽርዎምን ዝገንሕዎምን።  

መምህር ኣማኑኤል እንተገንሑኻ፡ ልክዕ ከም ወላዲኻ ዝገንሓካ ጌርካ ኢኻ ትቖጽሮ። ሎሚ ገኒሖምኻ ጽባሕ 

ይእቡዱኻን ይመኽሩኻን። ንፉዕ ተማሃራይ እንተ ኰንካ፡ ፍሉይ ኣቃልቦ ይገብሩልካ። ኣብ ቅድሜኻ ዘይኰነ 

ዝንእዱኻ፡ ንወለድኻ ወይ ንቀረባ ቤተ-ሰብካ ረኺቦም እዮም ብዛዕባ መንፍዓትካ ዘውርዩልካ። ኣብነታዊ ተማሃራይ 

ኴንካ መታን ናብ ዝልዓለ ደረጃ ክትበጽሕ፡ ብዘለዎም ዓቕሚ የተባብዑኻን ይሕግዙኻን።  

መምህር ኣማኑኤል ብባህሪኦም ኣዝዮም ጽፉፍ (Perfect) ስለ ዝኾኑ፡ ንተማሃርኦም በቲ ናቶም መዓቀኒ እዮም 

ዝሰርዕዎም። ሕማቕ ተማሃራይ ክርእዩ ጨሪሾም ኣይፈትዉን‘ዮም። ኣብ ቅድሚኦም እታ ዝነኣሰት ጉድለት፡ ክንዲ 

መርፍእ ዋላ’ውን ትኹን፡ ከም ዓባይ ጉንዲ እዮም ዝሓስብዋ። ኣብ ቅድሚኦም ሸለል ኢልካ ዝሕለፍ ጉድለት 

የለን።  



መምህር ኣማኒኤል ንግሆ ትምህርቲ ኣብ ዝጅመረሉ ሰዓት፡ ንነፍሲ ወከፍ መስርዕ በብሓደ ይፍትሽዎ። ኩለን መሳርዕ 

ነናብ ክፍለን ምስ ኣተዋ፡ ቅድሚ ትምህርቲ ምጅማሩ፡ ንኹለን ክፍልታት ብፍኒስትራ ተቐልቂሎም ይኾልወን። 

ብመስኮት ምቕልቃሎም ክልተ ዕላማ’ዩ ነይርዎ። ብቐዳምነት እቲ ናይ’ታ ክፍሊ መምህር ኣብ ሰዓቱ ምእታዉን 

ዘይምእታዉን ንምርግጋጽ ኮይኑ፡ እቲ ካልኣይ ዕላማ ድማ ኣብ ውሽጢ ክፍሊ ዝርብሽ (ዝህውኽ) ተማሃራይ 

ንኸይርከብ ንምቁጽጻር’ዩ። 

ሓደ መዓልቲ ሓደ ካብ’ቶም መምህራን ብገለ ምኽንያት ደንጉዮም ስለ ዝመጹ፡ መምህር ኣማኑኤል ከም ልማዶም 

ብፍኒስትራ ተቐልቂሎም መምህር ከም ዘይብሎም ይዕዘቡ፡፡ ኣብ’ታ ክፍሊ ክኣትዉ ከለዉ መልኣከ ተኽለን ሃይለ 

ሰለሙንን ክርብሹ ይጸንሕዎም።  

መምህር ኣማኑኤል ማዕጾ ከፊቶም ንውሽጢ ኣትዮም፡ ንሃይለ ሰለሙን በቲ ገዚፍ ኢዶም ወስ ኣቢሎም ክሃርምዎ 

ምስ ሓሰቡ፡ ኢዶም ንድሕሪት ስሕብ ኣቢሎም፡ "ኣታ ቆልዓ ምርባሽ ዘይትገድፎ! ምስ ኣቦኻ ፍተውራሪ ከተብኣሰኒ 

ደሊኻ’ዲኻ?" ይብልዎ። መልኣከ ተኽለ እታ ማህረምቲ ካብ ሃይለ ሰለሙን ሰጊራ ንዕኡ’ውን ከም ዘይትተርፎ ስለ 

ዝተረድአ፡ ተቐዳዲሙ ንመምህር ኣማኒኤል መታን ከዝሕሎም፡ "ኣንቱም ኣቦይ መምህር፡ መን ድኣ’ዮም እዞም ኣቦይ 

ፍተውራሪ ዝበልኩሞም ሰብኣይ?" ኢሉ ይሓቶም። መምህር ኣማኑኤል በቲ ድፍረቱ ገሪምዎም፡ ኮይኖም፡ ኢዶም 

ሰብሲቦም ወስ ምስ ኣበሉ፡ መልኣከ ተቐላጢፉ "ዝባን መንግስቲ ከይትትንኩፉኒ" ኢሉ ይግዝቶም።  

መምህር ኣማኑኤል ነታ "ዝባን መንግስቲ" እትብል ከባድ ቃል ልክዕ ከም ብደረጃ መንግስታዊ ትእዛዝ ስለ ዘኽብርዋ፡ 

"ኣንታ ርጉም "ጫዓይ!"፡ "በል እስኪ ኣሰልስለለይ" ኢሎም ኣብ ምልማን‘ዮም ኣትዮም። መልኣከ ነዛ ዕድል እዚ’ኣ 

ተጠቒሙ፡ "ኣየሰልስለልኩምን’የ!" ስለ ዝበሎም፡ ክሃርምዎስ ይትረፍ፡ ንሱ ካብ ዘሰልስለሎም፡ ኣፎም ከፊቶም ዝኾነት 

ቃል ኣየውጽኡን። ኣብ‘ቲ መጀመርያ፡ መልኣከ ፍናን ስለ ዝተሰምዖ፡ ከሰልስለሎም ኣይደለየን። መምህር ኣማኑኤል 

"እምምም" እናበሉ ንክልተ ሰለስተ ደቓይቕ ምስ ተጸመምዎ፡ ብቐሊሉ ከም ዘየሰልስለሎም ስለ ዝተረድኡ፡ "ኣንታ 

ቆልዓ ስራሕና ኣብኲርካና ዘይትምሕረና፡" ኢሎም ምስ ለመንዎ‘ዩ፡ ከም ዘይትንክፍዎ ስለ ዝተኣማመነ ኣሰልሲልሎም።  

መልኣከ በታ "ዝባን መንግስቲ" እትብል ቃል’ዩ ነብሱ ከድሕን ክኢሉ። መልኣከ ንሓለቓ ቤት ትምህርቱ ዝኣኽሉ 

ኣፎም ዓጽዩ ንኸይዛረቡ ክገብሮም ምኽኣሉ፡ ከም ድፍረት ክቊጸር ዝከኣል እኳ እንተኾነ፡ እዚ ንባዕሉ ርእሱ ዝኸኣለ 

ዓቢ ክእለት’ዩ። እዚ ዘርእየና ትብዓት ናይ መልኣከ ተኽለ እኳ እንተኾነ፡ ብዝያዳ ከነተኲረሉ ዝግባእ ግን ናይ 

መምህር ኣማኒኤል ልቦና’ዩ። መምህር ኣማኑኤል ንናይ መልኣከ ትእዛዝ ዝተቐበልዎ፡ ንተምሃርኦም ኣብነት መታን 

ክኾኑ‘ዩ። ካብ‘ዚ እንመሃር ድማ፡ ናይ’ቲ እዋን’ቲ መማህራን፡ ንነብሶም ሕጊ ዘኽብሩን ብሕጊ ተቐይዶም ዝኸዱን 

ጥራሕ ዘይኮኑ፡ ንነብሶም ኣብነት ኮይኖም ንተማሃርኦም ስነስርዓት ዘስተምህሩ ምንባሮም’ዩ።  

መምህር ኣማኒኤል ኣብ ዝኸድዎ ቦታን ኣብ ዝዀነ ኣጋጣምን፡ ብዛዕባ ተማሃርኦም ምስ ኩሉ ሰብ እዮም ዘዕልሉ። 

ብተማሃርኦም ኣዝዮም እዮም ዝኾርዑ። ተማሃርኦም ትምህርቶም ወዲኦም ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም ምስ ተዋፈሩ 

ከይተረፈ’ዮም መምህር ኣማኑኤል ድሃይ ተማሃርኦም ዝከታተሉ። ዓወትን ምዕባለን ናይ ተማሃርኦም ብዙሕ’ዩ ዩ  

መምህር ኣማኒኤል ብዛዕባ ተማሃርኦም ከዕልሉ ከለዉ፡ "ኣብ ሆስፒታል እንተኸድኩ ተማሃሮይ ሓካይምን ነርሳትን 

ኮይኖም ይጸንሑኒ። ኣብ ናይ መንግስቲ ቤት ጽሕፈታት እንተኸድኩ፡ ሓለፍቲ ኰይኖም ይቕበሉኒ። ኣብ ናይ ንግዲ 

ስርሓት እንተኸድኩ፡ ኢንጅነራትን መሃንድሳትን ኰይኖም እረኽቦም። ኣብ ቤት ፍርዲ እንተ ከድኩ ዳኛታትን 

ኣኽበርቲ ሕግን ኰይኖም ይጸንሑኒ። ኣብ ፈቐዶ መንገዲ ደው ኣቢሎም፡ መምህር ኣነ’ኮ ተማሃራይኩም’የ ነይረ 

ክብሉኒ ከለዉ፡ ደስ’ዩ ዝብለኒ፡ እናበሉ’ዮም ብዛዕባ ተማሃርኦም ዘለዎም ክቱር ፍቕርን ኣድናቖትን ዝገልጹ።  

ተማሃራዮም ጅግና ስዉእ ተጋዳላይ መልኣከ ተኽለ ድማ፡ ዕድለኛ ስለ ዝነበረ ብኸምዚኦም ዓይነት መምሃራን‘ዩ 

ተማሂሩ። ንመምህር ግረጅ ድማ ብኣድናቖት ይገልጾም ምንባሩ እዝክር።  

መልኣከ ተኽለ ሻሙናይ ክፍሊ ኣብ ቤት-ገርግሽ ምስ ወድአ፡ ናብ ታሽዓይ ክፍሊ መሕለፊ ፈተና (High School 

Entrance General Examination) ልዑል ነጥቢ ስለ ዘምጽአ፡ ካብቶም ንመጀመርያ ግዜ ናብ‘ታ ሞዴል ስኩል 

(Model School) ተባሂሉ ትፍለጥ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሳንታ ፋሚልያ ንኽመሓር ተመሪጹ። ኣብ‘ዛ 



ቤት ትምህርቲ ቤት እዚኣ፡ ካብ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ናይ ኣስመራ ዝተዋጽኡ ብጠቓላላ ልዕሊ ሰላሳ ዝኾኑ 

ተማሃሮ እዮም ጀሚሮም።  

እቶም ካብ ቤት-ገርጊሽ ምስ መልኣከ ተኽለ ተመሪጾም ዝሓለፉ ኣስማቶም ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሮም ዘለዉ እዮም።  

 

1. መልኣከ ተኽለ 

2. ዑቕባይ ሃብተሚካኤል 

3. ፍስሃየ መለስ 

4. ብርሃነ ገረዝጊሄር  

5. ኣበባ ባይረ 

6. ኣሮን ኣፈወርቂ 

7. ኣሮን ምሕጹንቱ 

8. ሂወት ነጋሽ 

9. መንግስትኣብ መስመር 

10. ፍስሃየ ካሕሳይ 

11. ካሕሳይ በራኺ (ነዚ 

ታሪኽ እዚ ኣዘንታዊ) 

 

እቶም ዝተረፉ ድማ፡ ካብ ወንጌላዊት ቤት ትምህርቲ ገዛ ከኒሻ፡ ካብ ቤት ትምህርቲ ሕብረት (ቪላጆ ጆንዮ)፡ ካብ 

ቤት ትምህርቲ ጐዳይፍ ወዘተ ብልዑል ነጥቢ ዝሓለፉ ክኾኑ ከለዉ፡ እዞም ኣብ ታሕቲ ኣስማቶም ተዘርዚሩ ዘሎ 

ይርከብዎም።  

ተወልደብርሃን ክንፈ 

ብርሃነ ገብረስላሰ  

ብርሃነ ኣርኣያ 

ተኽለ ሓጐስ 

ሓጐስ መስፍን 

ሓዲሽ በርሀ 

ተ/ብርሃን ዮውሃንስ 

መንግስትኣብ ገብረስላሰ 

ግርማይ ፍስሃየ  

ኣሰፋው ባርያጋብር 

የማነ ገብረመስቀል  

ኪዳነ-ማርያም  

ተመልሶ ኣብርሃ  

ሓይልኣብ  

ኪሮስ ኣፈወርቂ  

ዮሴፍ  

ዘርኣይ ብርሃነ 

ዮኑስ  

ዓብደቃድር  

ገረንስኤ ተኽለ 

ኣልማዝን … ይርከብዎም 

መልኣከን ብጾቱን ናብ’ዛ ቤት ትምህርቲ እዚኣ ክምደቡ ከለዉ ብሚኒስትሪ ክፍሊ ትምህርቲ ዝተሓበሮም ነገር እንተ 

ነይሩ፡ ኣብ ሳንታ ፋሚልያ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቶም ድሕሪ ምውድኦም፡ ብቐጥታ ናብ ዩኒቨርሲቲ ናይ’ታ 

ቤት ትምህርቶም ክቕጽሉ ምዃኖም ዝብል’ዩ ነይሩ።  

እንተኾነ ግን፡ ኣብ’ቲ እዋን እቲ ደረጃ ትምህርቲ ናይ ሳንታ ፋሚልያ ዩኒቨርሲቲ፡ ምስ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ 

ኣወዳዲርካ ኣዝዩ ዝተሓተ’ዩ ዝብል ወረታት’ዩ ዝስማዕ ነይሩ። ብዓል መልኣከ ካብ’ቲ ኣብ ትምህርቲ ዝነበሮም ክቱር 

ህርፋን ብምንቃል፡ እዚ ጉዳይ እዚ ካብ መጀመርትኡ ስክፍታ ክሓድሮም ጀሚሩ። ናብ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት 

ሚኒስትሪ ትምህርቲ ናይ ኤርትራ ናብ ኣቶ ገብርሂወት ነባራይ ብምኻድ ድማ ስክፍትኦም ኣስሚዖም። ዝተዋህቦም 

ናይ ቃልስ መልሲ ድማ፡ “ንሕጂ ፈትንዎ እሞ ብድሕሪኡ ምርጫኹም ትገብሩ” ዝብል’ዩ ነይሩ።  

ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሳንታ ፋሚልያ ካብ ካልኦት ቤት ትምህርትታት ዝፈልያ ብዙሕ ብልጫታት ውን 

ነይርዋ እዩ። እቶም ተማሃሮ ናይ ነጻ ሓደ ዓይነት ክዳውንትን (Uniform) ከምኡ ውን መጻሕፍትን (text books) 

ይዕደሎም ነይሩ። ንግሆ ንግሆ ሰዓት ዓሰርተ ጥዓሞት ክወሃቦም ከሎ፣ ፍርቂ መዓልቲ (ፋዱስ) ድማ ምሳሕ ብነጻ 

ይወሃቦም ነይሩ። ገለ ካብ’ቶም መማህራኖም፡ ካብ ወጻኢ (ካብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን) ናብ’ታ ቤት ትምህርቲ ክበጽሑ 

ዝመጹ ኣዝዮም ዝተመርጹ ደረጃ ናይ ዩኒቨርሲታት ፕሮፈሰራት እዮም ነይሮም። እተን ቀወምቲ ደናግል 

መማህራን’ውን እንተኾና፡ ናይ ምምህርና ብቕዓተን ኣዝዩ ዝንኣድ እዩ ነይሩ። እቲ ዝወስድዎ ዓይነት ትምህርቲ 

ድማ፡ ዑምቆት ዘለዎ’ዩ ነይሩ።  

እቲ ዘገርም ግን፡ መልኣከን ብጾቱን ነዚ ሓለፋታት እዚ፡ ብዙሕ ግምት ክህብዎ ኣይመረጹን። ንቕድሚት ብምሕሳብ፡ 

ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቶም ምስ ወድኡ ናይ ዩኒቨርሲቲ መጻኢ ዕድሎም ብዝምልከት እዮም ኣርሒቖም ክሓስቡ 

ጀሚሮም። ተኸታታሊ ቀጻሊ ክትዓት ድሕሪ ምክያድ ድማ፡ ነቲ ቤት ትምህርቲ ንኽንገድፎዎ ይውስኑ። ናብ 

ትምህርቲ ሚኒስተር ብምኻድ ድማ ናብ ካልእ ቤት ትምህርቲ ክቕይርዎም ጥርዓን የቕርቡ። ክፍሊ ትምህርቲ 

ጥርዓኖም ባህ ስለ ዘይበሎም፡ ኣብ’ቲ ዘለኹሞ ትቕጽሉ ዝብል ደረቕ መልሲ ሂቦም እዮም ኣፋንየሞም። ንሳቶም 

ግን በዚ ዝተዋህቦም መልሲ ስለ ዘይዓገቦ ተቛውምኦም ኣየቛረጹን።   



ናታቶም ናብ ካልእ ቤት ትምህርቲ ምኻድ፡ ንሳንታ ፋሚልያ ዓቢ ክሳራ ከምጽኣላ ስለ ዝኽእል፡ ክፍሊ ትምህርቲ 

ብቐሊሉ ከም ዘየፍቅዱሎም ብሩህ’ዩ ነይሩ። እቶም ቤት ትምህርቲ ክቕይሩ ዝሓተቱ ቁጽሮም ውሑድ ብዘይ ምንባሩ 

ጥራሕ ዘይኮነ፡ ብምሉኦም ኣዝዮም ምሩጻት ተማሃሮ ብምንባሮም’ዩ። ትምህርቲ ሚኒስተሪ ከይፈቐዱሎም ግን፡ ንግዚኡ 

ናብ ዝኸድዎ ኣይነበሮምን።  

ኣብ’ቲ ናይ መጀመርያ ሰሙን፡ እተን ደናግል እቲ ተቓውሞ ክሳብ ክንድኡ ዝበጽሕ ኣይመሰለንን። ክጠዓሱ’ዮም 

ዝብል ግምት እየን ወሲደን። ዳሕራይ ግን ነቲ ዝግበረሎም ዝነበረ ሓለፋታት ከም ዝቋረጽ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ነቲ ጉዳይ 

ፖለቲካዊ መልክዕ ኣትሒዘን፡ ናብ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ኣብጺሐንኦ።  

ብዓል መልኣከ ነዚ ምስ ሰምዑ፡ ፖሊስ ነቲ ጉዳይ ብቐሊል ከም ዘይርእይዎ ተረዲኦም፡ ፖሊስ ዝኾነ ስጉምቲ 

ከይወሰዱሎም ከለዉ፡ ጥርዓኖም ናብ ኣመሓዳሪ ናይ ኤርትራ (ናብ ራእሲ ኣስራተ) ጥርዓኖም ብኸመይ መልክዕ 

ዘቕርብዎ ከም ዘለዎም መጽናዕቲ ከነካይዱ ጀሚሮም።  

ካብ’ቲ ዘካየድዎም መጽናዕቲ ከም ዝተረድእዎ፡ ጥርዓኖም ናብ ኣመሓዳሪ ከቕርቡ ከለዉ፡ ፕሮተኮል (Protocole) 

ክኽተሉ ከም ዘለዎም እዩ። ብቐዳምነት እቲ ጥርዓን ብጽሑፍ ብቛንቋ ኣምሓርኛ ከቕርብዎ ከም ዝግብኦም፡ ናብ 

ቤት ጽሕፈት ኣማሓዳሪ ክኣትዉ ከለዉ ኣብ ምድሪ በጥ ኢሎም ክሰግዱ ከም ዘለዎም፣ ናብ’ቲ ቤት ጽሕፈት 

ሓቢሮም ይኺዱ ድኣ እምበር፡ ነቲ ጥርዓን ዘቕርቡን ዝዛረቡን ግን ክልተ ሰባት ጥራሕ ክኾኑ ከም ዘለዎም ወዘተ 

ገለ ካብ’ቲ ኣቐዲሞም ክርድእዎ ዝነበሮም ጉዳያ’ዩ። እቶም ነቲ ጥርዓን ከቕርቡ ዝተመዘዙ ድማ፡ ኣቐዲሞም 

ልምምድ ከካይዶ ከም ዘለዎም ተረዳዲኦምሉ’ዮም።  

ነዚ ልምምድ እዚ ከካይዱ ከለዉ፡ እተን ደናግል እንተ ድኣ ፈሊጠን ከየተዓናቕፍኦም፡ ምድላዋቶም ተሓቢኦም’ዮም 

ኣካይዶሞ። ኣኼባታትቶም ድማ ኣብ’ቲ ቤት ትምህርቲ ዘይኮነ፡ ኣብ ቀጽሪ እንዳ ማርያም) ኰይኖም እዮም 

ኣጻፊፎሞ።  

ኩሉ ነገር ኣጻፊፎም ጥርዓኖም ብጽሑፍ ኣዳልዮም ናብ ቤት ጽሕፈት ራእሲ ኣስራተ ካሳ ክኣትዉ ምስ ተፈቕደሎም፡ 

ካብ ሕሉፍ ጥንቃቐ ዝተላዕለ ግዲ ኮይኑ፡ ማዕጾ ናይ’ቲ ቤት ጽሕፈት ክኽፈትን፡ ዝርኣዎ ሰብ ዘይብሎም ኣብ ምድሪ 

በጥ ኢሎም ሰጊዶም። መልኣከ ግን ክሳብ ሰጊዶም ዝትስኡ ኣብ ዘለዋ ድሪቕ ኢሉ ደው ኢሉ ተጸብይዎም። “ኣንታ 

እንታይ ድኣ ሃወኸኩም ዝረኣኽሞ ዘይብልኩም ትሰግዱ!” ኢሉ ኣላጊጽሎም። ምኽንያቱ ክሰግዱ ከለዉ ኣስራተ 

ካሳ ቁልሕ ኢሉ ውን ኣይረኣዮምን። ኣብ’ቲ ማዕድኦም ኣብ ሶፋ ኮፍ ኢሉ ብፊኒስትራ ንግዳም ገጹ’ዩ ዘማዕዱ 

ነይሩ። 

ብዛዕባ ጥርዓኖም ዝምልከት ኣስራተ ካሳ ድሮ ተሓቡሩ ስለ ዝነበረ፡ ዝኾነ ነገር ክዛረቡ ዕድል ከይሃቦም፡ ዓይኑ 

ኣፍጢጡ’ዩ ሃዲድዎም። "ተቓውሞኹም ካብ ሕጊ ዝወጸ ኣድማ ስለ ዝዀነ፡ ሰላሕ ኢልኩም ትምህርትኹም 

ትቕጽሉ" ኢሉ ክሰጎም ምስ ፈተነ፡ ጽቡቕ ዕድል ሓደ ካብቶም ነቲ ጥራዓን ከቕርቡ ዝተመዘዙ፡ ብድፍረት፡  "ክቡር 

ኣመሓዳሪ፡ ንሕና ምስ ክፍሊ ትምህርቲ ስምምዕ ኣሎና" ኢሉ ዘረብኡ ከይወድአ፡ ራእሲ ኣስራተ ካሳ "እንታይ 

ዓይነት ስምምዕ ኣለኩም?" ኢሉ ክሓቶ ስለ ዝጀመረ፡ ጥርዓኖም ክስማዕ ዕድል ረኺቦም። ንሓላፊ ክፍሊ ትምህርቲ 

ናብ ቤት ጽሕፈቱ ጸዊዑ ክሳብ ዝሓቶ፡ ኣብ ደገ ክጽበዩ ኣዚዙዎም።  

ኣቶ ገብርሂወት ነባራይ ተጸዊዖም ምስ መጹ፡ ክልቲኦም ተዘራርቦም ዘረብኦም ምስ ወድኡ፡ ራእሲ ኣስራተ ካሳ 

ግልብጥ ኢሉ፡ “ዘይሕጋዊ ኣድማ ስለ ዝገብርኩም፡ ነቲ ቤት ትምህርቲ ይቕረታ ሓቲትኩም፡ ጌጋኹም ኣሚንኩም 

ሰላሕ ኢልኩም ትምህርትኹም ትቕጽሉ” ዝብል ተሪር ትእዛዝ ሂቡ ሰጒጉዎም።  

ብዓል መልኣከ በቲ ዘጋጠሞም ኩነታት ከይተዳህሉ፡ ናይ’ታ ዓመት እቲኣ ትምህርቶም ኣብ’ታ ቤት ትምህርቲ 

ደምዲመሞ። ንዓመትኡ ዝበዝሑ ካብኣቶም ምስ ሓለቓ ቤት ትምህርቲ ልዑል መኮንን (ኣቶ ሰዋሱው ኣወቀ) 

ተረዳዲኦም፡ ዝተዋህቦም ፈተና ሓሊፎም ትምህርቶም ኣብ ልዑል መኮንን ቀጺሎም። ሓደ ካብኣቶም (ፍስሃየ 

መለስ) ኣብ ቀዳማዊ ሃይለ ክቕጽል ከሎ፡ ገለ ካብኣቶም ኣብ ሳንታፋሚልያ ዝቐጸሉ ውን ነይሮም’ዮም። መልኣከ 

ግን ናብ ከረን ብምኻድ’ዩ፡ ዓስራይ ክፍሊ ኣብኡ ቀጺልዎ።  



ኣብ ዝመጽእ መበል ራብዓይ ክፋል እምበኣር ብዛዕባ እታ ንመልኣከ ተኽለ ዓቢ ሃገራዊ ጽልዋ ዘሕደረትሉ ቤት 

ትምህርቲ ከረን ዝምልከት ብሰፊሑ ክንርኢ ኢና። ክሳብ ሽዕኡ ብድሓን የጽንሓና እናበልኩ፡ ርእይቶታትኩምን 

እርማትኩምን ከም ዘይፍለየኒ ስለ ዝተኣማመን፣ በዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ኢመይለይ ክትራኸቡኒ ብትሕትና እሓትት።  

 

ግርማይ ቦኽረ ካሕሳይ 

Girmai Bokre Kahassai 

 

bokrila@gmail.com 
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