
Aለን ባመፅ (ቁጥር Aምስት) (ከAጅሬው ዝብርቅርቅ ማህደር) 
          

ካለፈው የቀጠለ 
 
ግን መቃብሩ የፈካ ምልክት Eንኳን የለውም። ሃውልትም Aልተሰራለትም። ቤተሰቦቿ ሊያሰሩላት 
የገንዘብ Aቅም ይኖራቸው Aይኑራችው Aላውቅም:: ግን ለIሕAፓ ታጋይ ሃውልት ማን ነው 
የሚያቆመው”? ደረቁን የተኛችበትን Aፈር ግን Aሳይሃለሁ Eኔ ምልክት Aለኝ። በAመት Aንድ 
ጊዜም ቢሆን ዉሃ በኮዳ ቢጤ ነገር Eየወስድኩ በመጠኑ Eንደጠበልም ቢሆን Aፈስባታለሁ። 
ህያዉነቷን ለመጠበቅ”። Aልኩት ከዚህ በኋላ የሌሎቹን ሁለት Aብረውን የታገሉ ወንድሞቻችን 
ታሪክ ማውራት Aልፈለግሁም።  
“Eንግዲህ Eንደሱ ከሆነ የሌሎቹን ታሪክ ስንገናኝ Eናውራው። ሁሉንም ባንድ ጊዜ የሚከብድ 
ይመስለኛል። Aይመስልህም? ሲል ጠየቀኝ 
“ካልክ Eኔም Aሁን Eርሱን ሳስብ ነበር”። ብየው ከAራት ቀናት በኋላ ጐላ ሚካኤል ተገናኝተን 
የፀሐይ ንጉሴን መቃብር . . . ተስማምተን ተለያየን። 
  
የፀሐይ ንጉሴ መቃብር  
  
Eንደ ተለያየን Eግሬም፣ ስሜቴም የመሩኝ በቀጥታ ወደ ፀሐይ ንጉሴ መቃብር ነበር። ለምን 
Eንደሁ Aላውቅም ለብዙ ጊዜ ያልተሰማኝ የEርጋታ ስሜት ውስጤ ውስጥ ሰላም ነገር ሲፈጥር 
ይሰማኛል። Aረማመዴም ከወትሮው የተለይ ዝግታና ደረት መንፋት ነበረበት። ፀሐይ ንጉሴ 
መቃብር ላይ ስቀመጥ ሁል ጊዜ የሚመጣልኝ ደስ የሚለው ስሜቴን ዛሬ ከወዲሁ ተገናኘሁት። 
ከተኛችበት ስደርስ Eንደምን ሰነበትሽ ፀሐይ Aልኩና ከመቃብር ድንጋይ ላይ በሃሳብ Eልም 
ጭልጥ Aልኩ። ለሰAታት የሰላም Eንቅልፍ ጭልጥ Aድርጎ ወሰደኝ። ስነቃ ካሁን ቀደም Aጎቴ 
ነመራን በተኛሁበት Aናግሬ ስነሳ የተሰማኝን ያህል ጉልበት ተሰማኝ፡፡ ፀሐይ ንጉሴን Eንደገና 
Eንዴ ሰነበትሽ ሃውልታችን፤ ምነው ዘንድሮ ምን Aግኝቶ ለሁለተኛ ጊዜ ተመልሶ መጣ ሳትይ 
Eንዳልቀረሽ ይገባኛል። ሰሞኑን Eንግዳ ይዥብሽ ልመጣ ስለሆን Eርሱን ልነግረሽ ነው 
የመጣሁት። Aምስት ሆነን ባንድ ህዋስ ዉስጥ ስንታገል ከነበርነው መካከል ከሊፋና ክብረት ጋር 
Aሁን ያላችሁበት ሳትገናኙ Aትቀሩም። ተገትረን በህይወት የቀረነው Eኔና የትግል መሪያችን ሆኖ 
ሲያታግለን የነበረው በኋላ ሊገደል ሲፈለግ የጠፋና ካልገደሉት ወደ በረሃ ወጥቶ ይሆናል ያልነው 
ሰው ነው። ከAሜሪካን Aገር መጥቶ መሃል መርካቶ በAጋጣሚ ተገናኘን። Eነሆ Eንግዲህ ያንቺን 
መስዋEት መሆን ነግሬው ሊያይሽ ከፈለገ Eንደማመጣው ቃል ገብቸለት ከAራት ቀናት በኋላ 
ሊመጣ ቀጠሮ ይዘናል። Aልኳትና Aርፌ ቁጭ ብየ ምስሏን ከህሊናዬ Aውጥቼ በህዋው ላይ ሰቅዬ 
Aስተውላት ጀመር። ፀሐይ ከEኔ ሌላ Eየመጣ የሚጐበኝሽ ሰው Eንዳለ Aላውቅም። ዘንድሮ ግን 
Eነሆ ሁለት ልንሆነ ነው (በየAመቱ IሕAፓ የተወለደበትን ጊዜ Eያስታወስኩ በዚህ ጊዜ ነው ወደ 
ፀሐይ Eየሄድኩ Aመቱን የማከብረው)። የጊዜ ነገር Aይገርምም። ከሃያ ስምንት Aመታት ታጋይ 
ሁሉ በየቦታው በተዘራበት Aገር ከEኔ ጋር ባረፍሽበት መሬት ላይ የሚቆም ሰው ማግኘቴ። ቅድም 
Eንዳልኩሽ Aሜሪካ ነዋሪ የሆነው የትግል መሪያችን የEናንተን መስዋEትነት መክፈል ስነግረው 
ምርር ብሎ Aለቀሰ። ዘንድሮ ያለውን Aቋም ባላውቅም ያው Eንዳልኩሽ ከAራት ቀናት በኋላ 
መጥቶ ያይሻል። ያናግርሽ ይፈልግ ከሆነ ለብቻችሁ Eተዋችኋለሁ። መቼም ማለት የሚፈልገው 
ነገር ሳይኖር Eንደማይቀር Aምናለሁ። ያ ሁሉ ስቃይ ሲወርድብሽ የEርሱንም፣ የEኔንም፣ 
የሌሎችንም ስም ካፍሽ ሳታወጭ Eንደተሰዋሽ ነግሬዋለሁ። መቼም ፀሐይ Aንድ ሰው ወደ Aገሩ 
ሲመጣ ወደ Aገሩ ተመለሰ Eንጅ ለጉብኝት መጣ Aይባልም። ይህ ወደ Aገሩ የተመለሰ የትግል 
መሪያችን የነበረ ሰው Aገሩ መመለሱ ለጉብኝት ወይም ለመዝናናት Aይመስለኝም። ምንም 
የተመቸው ቢመስልም Aገሩ ሁሉ ነገሩ ይመስለኛል። Eርሱም ቢሆን የከፈለው መስዋEትነት ቀላል 



Aይደለም። በቀደም ስናወራ ምን Aለኝ መሰለሽ “Eስኪ ላለፈ ጊዜ ስንል Aምስታችንም Eንገናኝ” 
መስዋEትነታሁን ስነግረው ስለEናንተ የማውቀውን Eንድነግረው ጠየቀኝ። ታሪካችሁ Aገር 
የሚያኮራ ነው መነገር Aለበት፣ ለትውልድ መተላለፍ Aለበት Aለኝ። መፅሐፍም ይፃፍበት (ፅፎ 
ከከበረም ምን Aለበት ደማችን ነው) በቃሉም ለልጆቹ ለባልንጀሮቹ ይናገረው ታሪካችሁን 
መንገር ጀምሬለሁ። በይ Eንግዲህ ከAራት ቀናት በኋላ Eመለሳለሁ ብያት በየAመቱ 
Eንደማደርገው የEጄን መዳፍ ሳም Aድርጌ የተኛችበትን መሬት ነካሁና በዝግታ Eርምጃ 
ቤተክርስቲያኑን ተሳልሜ ከባቢውን ለቀቅሁ። 
 
Aራቱ ቀናቶች ክንፋቸውን Aውጥተው በረሩ። ከቀጠሮው ሰAት ቀደም ብየ ከባቢዉን በሩቅ ስቃኝ 
(Aለ Aይደለም ጥንቃቄ ወታደር ሳይሆኑ ደርሶ ወታደር መሆን) ቆይቼ ችግር Aለመኖሩን ካጠናሁ 
በኋላ የትግል መሪየ የሆነውን ሰው Aየሁት። ከኋላው “ደርሼ Aገሬውን Aትመስልም የሌላ Aገር 
ሰው Eንደሆንክ ታስታውቃለህ” ብየ ለሰላምታ Eጄን ዘረጋሁ። Eጄን Aፈፍ Aርጎ ጐትቶ በEቅፉ 
ሰላም ካለኝ በኋላ 
“Aገሬ ነው Eኔም የAገር ሰው ነኝ ጥቂት ብሰነብት Aንተኑ መስዬ ነው የምገኝ”። Aለና “ግን 
Aሁን ምኔ ነው የተለየው” Aለና Eንደልማዱ ትቀልድብኛለህ Aይደል ሲል 
“Eንዴት ነህ? ወደ Aገርህ የመጣህበት ተሞላልህ ስል ጠየቅሁት” ለምን Eንኳን Eንደመጣ 
ሳላውቅ 
“ደህና ነኝ የመጣሁት ለEረፍትና Aገሬንና ቤተሰቦቼን ላይ ነው Eንጂ ሌላ ጉዳይ Eንኳን 
የለኝም”። ብሎ Eርምጃችንን ወደቤተክርስቲያኑ ጀመርን። 
“በቀደም ካንተ ጋር ስንለያይ መንገዴን ወደዚህ Aቅንቼ ለፀሐይ ሰለድንገተኛ ግንኙነታችንና ዛሬ 
ወደዚህ Aብረን Eንደምንመጣ ስለነገርኮት በጉጉት ትጠብቀናለች” ስለው Eንደመደንገጥም 
Eንደመገረምም Aድርጎት ቆም ብሎ Aስተዋለኝ። 
ፀሐይ ንጉሴ መቃብር ስንደርስ ቆም Aልኩና መዳፌን ሳም Aድርጌ የተኛችበትን መሬት ነካሁና 
“ፀሐይ ይኸውልሽ በቀደም በነገርኩሽ መሰረት የትግል መሪያችንን የነበረውን ሰው ይዠልሽ 
Aብረን መጥተናል”። “Eስኪ Eይው Eንዴት Eንዳማረበት ከነኝህ ሁሉ Aመቶች በኋላ Aንድ ፀጉር 
የነቀለ Aይመስልም። Aላማረበትም?”። ስላት የያዘውን የሚያምር Aበባ ካረፈችበት መሬት ላይ 
በጥንቃቄ ዘርጋ Aድርጎ Aስቀመጠና ልክ Eኔ Eንዳደረግሁት ጣቶቹን ሳም Aድርጐ የተኛችበትን 
መሬት ነካ Aደረገና ቀና Aለ። የዛሬ Aቋሙን Aልወቅ Eንጂ ለፍቅሩ በጣም Aከበርኩት። Aብሬው 
ከEርሱ ጋር በIሕAፓነት የታገልኩባቸውን ዘመኖችም የባሰ ወደድኳቸው። Aንጀቴ ውስጥ 
ምስቅልቅል ያለ ስሜት ሲስምጥ ይሰማኛል። Eንባወች በAይኔ ሞሉ። ፀሐይ መቃብር ላይ መጥቼ 
Aልቅሼ Aላውቅም ይህ የመጀመሪያየ መሆኑ ነው።  
“Aመሰግናለሁ ለAክብሮትህ በጣም Aመሰግናለሁ” ከማለት ሌላ ስሜቴን ልገልፅ ተቸገርኩ። “ፀሐይ 
Eነሆ ሁለት ሆነን መጣን። ምንም Eንኳን Aድናቂሽ፣ Aክባሪሽና የሚወድሽ ቁጥር ስፍር 
ባይኖረውም ለዛሬ Eነሆ ሁለት ሆነን መጣን። Eስኪ ሁለታችሁን ለጥቂት ጊዜ Aብራችሁ 
ልተዋችሁ”። ብየ የEርሱን መልስ ሳልጠብቅ ዘወር Aልኩ። ከፀሐይ ራስጌ የተቀመጠው ድንጋይ 
ላይ ቁጭ ብሎ ክርኖቹን ጉልበቶቹ ላይ Aሳርፎ በመዳፎቹ ጉንጮቹን ተደግፎ Eንዳቀረቀረ ብዙ 
ቆየ። ከሩቅ ሳስተውለው Aልፎ Aልፎ የሚያወራት መሰለኝና የበለጠ ደስ Aለኝ። ተመልሼ በል 
Eንግዲህ ከተጣገባችሁ Eንሂድ ጊዜ ካገኘህ ተመልሰህ ታያታለህ” ሰለው በዝግታ ተነሳ። ከያዝኩት 
ዉሃ Eንደልማዴ Eነሆልሽ ጠበሉ በትግል መሞት ሕይወት የተዘመረበት ብየ ከAፈሯ ላይ 
Aርከፈከፍኩና Eንደጀመርነው መቃብሯን ስመን ቤተክርስቲያኑንም Eንሳለም ብየው ተሳልመንና 
ከባቢዉን በዘግታና በዝምታ ለቀቀን። ስለፀሀይ ንጉሴ ከዚህ በኋላ ምንም Aላወራንም ነገር ግን 
ወደ ፀሀይ ንጉሴ መቃብር Eየሄድኩ Eንደምጎበኛት የሚያውቅ ከርሱ ሌላ ማንም Eንደሌለ 
Eንደነገርኩት Aስታውሳለሁ።  
 



የቤተክርስቲያኑን ከባቢ ለቀን ዘወር ካልን በኋላ Aንዲት ሰዋራ ስፍራ Aረፍ Aልን። ስለሌሎቹም 
ወንድሞቻችን መስEዋትነት ላወራው ቃል ብገባለትም ዛሬውኑ ባይሆን ፈልጌ ነበር። ሆኖም 
መሄጃየም Eየቀረብ ነው ካሁን በኋላ ብዙ መገናኘት Aንችል ይሆናል ስላለኝ የክብረትን 
መስዋEትነትና የተፈጠረውን በዚሁ ቀን Aወራሁት። 
 
ክብረት ሞላ 
 
ስለክብረት መናገር ስጀምር ልክ ስለፀሐይ ንጉሴ መናገር Eንደጀመርኩት Aድርጌ ቅደም ተከትል 
Eንዳላወጣሁለት በAEምሮየ የመጣውንና የማስታዉስውን ብቻ Eንደማወራው በተቻለ መጠን 
የገዳይ የAጋዳይ ስሞቼን ሳልጠቅስ የራሴንም ስሜት ለራሴ Aስቀርቼ Eንደምተርክለት ነግሬው 
ግን ታሪኩ ጠንከር ያለ ሂደት Eንደነበረው Aስረድቸው ነበር ታሪኩን የተረኩለት። 
       
የክብረት Aገዳደል ፍጥነት የሞላው ነበር። ታውቅ Aታውቅ Eንደሆን Aላውቅም Eንጂ ክብረት 
የወታደር ልጅ ነው (ነበር Aልልም Aሁንም ህያው ነውና)። Aባቱ ኮርያ ይሁን ኮንጎ ወይም 
ሁለቱም ቦታ የዘመቱ Aምሳ Aለቃ ናቸው። ልጃቸው Eንደጠፋ ያወቁት በተያዘ ማግስት ነበር። 
ከሰፈር ባልንጀሮቻቸውና ቤተዘመዶቻቸው ጋር በመሆን ወደሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ቢሄዱ የለም 
ተባሉ። Aብረዋቸው ለሄዱት ሰፈረተኞች Aንዱ በሰፋራቸው ኖሪ የሆነ ፓሊስ ማታ ጣቢያ 
Aምጥተውት ሌሊቱን Eንደወሰዱት በመጠቆሙ ከጊዜው ጋር በተያያዘ የሰፈር ሰዎች 
ተሽቀዳድመው ወደምኒሊክ ሆስፒታል የሬሳ ቤት ሄዱ። ሬሳ ቤት የሚገባ ደፋር ቶሎ የክብረት 
ወላጆችና ቤተዘመዶች ሳይመጡ ተባለና Aንዱን ወጣት Aንተ ግባ Aንተ ግባ ተብሎ ከሬሳወች 
መካከል Aንገቱን Aርደውት ሬሳውን Aይቶ Eየተንቀጠቀጠ ወጥቶ ለሰፈረተኞቹ ነገረ (ይህ ወጣት 
ከተገደሉ ወጣቶች መካከል የክብረትን መኖርና Aለመኖር ለመለየት ሲሞክር በተመለከተው የተነሳ 
ለብዙ ጊዜ የAEምሮ ታማሚ ሆኖ ነበር በኋላም ራሱን Aንቆ ገደለ)። ቤተሰቦቹን የለም ብሎ 
ወደቤታቸው የሚመልስ መላና መልEክተኛ Aዘጋጅተው ወደሰፋራቸው ተመልሰው ድንኳን በፍጥነት 
Aስጣሉ። ድንኳኑ በለቀስተኛው ሞልቶ ዋይ ዋይታው ቀጥሎ ሬሳውን ከዳግማዊ ምኒልክ 
ሆስፒታል Eንዲያመጡ ስራ የተሰጣቸው ሰዎች በወቅቱ ለተገደል “Aናርኪስት” የሚከፈለውን 
ገንዘብ (ለጥይት መሆኑ ነው፤ ነገር ግን ክብረት የተገደለው በጥይት ሳይሆን Aንገቱን ቆርጠውት 
ነው) ከፍለው ሬሳውን Aምጥተው ከቤት Aረፈ። Aመሻሽ ላይ ከመኝታ ቤታቸው ሳይወጡ የቀሩት 
Aባቱ Aምሳ Aለቃ ሞላ ይሁኔ ወደ ድንኳኑ መጥተው መንቆራጠጥ ጀመሩ። 
 
          
 ይቀጥላል  
            
 Aጅሬው ዘብሔረ መርካቶ (ከመርካቶ) 
 


