


ባማርኝ ቋንቋ የሚቀርቡ መታሰብያ
በቅርያት ጋት የሚደረገው ደገፍ  በከቲባችን ብዙውን የምያስደስቱ ነገሮች የተሰሩና የታቀዱ ነገሮች እዳሉ ስህተት አይሆንም 
1 በመንገድ ላይ ለሞቱት የሁደይ ኢትዬጲያ ወገኖቻችን በየአመታቱ የመታሰብያ ቀን እዲከበር መሆኑ በተጨማሪ የመጀመርያ ግዜ ከቅርያት ጋት 
የሞቱትን መታሰብያ አንዳርታ መሰራቱ ከዛ በውኃላ በሀረ ህርፄል ላጠቃላይ መታሰብያ ተፈቅዶ ተሰራ!! እና መዛጋጃቤቱ ወይም ከታባው ለከተማው 
ሆነ በተለይ ለየሁደይ ኢትዬጲያ ብዙውን አስፈላጊና አንገብጋቢ የሆኑ ነገሮችን የሚረዱ ሰው መሆናቸው እኛ የቅርያት ጋት ነዋራዎች ደስቶኞች ነን  
ይላሉ, ኖዋሪዎቹ ። ይሄው, ለጎረቤት እንዳይረበሽ ,ወይም ከመኖርያ ቤት እግርጌ ደስታና መከራ ጉደይ ማሳለፍ እንዳይ ቸገር ,ወይም እዳይረበሹ 
በማለት, ሌላ አገር የሚቀኑበት አዳራሽ, ወይም ማዓዶን, ተሰጥቶው አዳራሹ ስራላይ ይውላል። በዚህ ህደት በመገድ ለይ ለሞቱባቸው ወገኖቻችውም: 
ስም ስማቸው በአንዳርታ እዲፃፉ መዘጋጃቤት ስለ አቀደ ከምኬደ ቂሊጣ መስራቤት (የመቀበያ ማዕከል) መጥታቹህ እድታስመዘግቡ በማለት 
የመዛጋጃቤት መስራቤት በትህትና ይጠይቃል።
በአንድ ከተማ አመራር አንድ አካል ነው የቅርያት ጋት ነዋሪዎች ለየሁደይ ኢትዬጲያ ነዋሪዎች በወር አንዴ ጋዜጣ በማስወጣት ለነዋሪዎቹ ስልት ታላቅ 
ጥቅም አለው በማለት በቋቋቸው ደገፋና መበረታተቻ በማለት በከተማችን ውስጥ ምን እየተካሄደ ለማወቅ ለወደፊትም ሀሳባቸው እደያቀርቡ እና ጠቃሚ 
እውነታዊ ሲመት እዲሰጣቸው ለወደፊቱም ግብረ መልስና አስተያየት ያገኛሉ በማለት የከተማችን መራ እና አስተዳዳሪ እዲህ ባለ መልኩ አቀርበዋል ።
በተጨማሪ በመኮነንነት የጨረሱ ወታደሮች ወይም በመኮንነት የምያገለግሉ ወታደሮች ወይም ለመኮንነት ኩረስ የሚማሩ ወታደር መዘጋጃቤቱ በስራቸው 
ለማጠናከር ትንሽ ሱጦታ ለመለገስ በአክብሮት ይጠራሉ በተጨማሪ ከመዘጋጃቤት ጎን ሁኖ ሞቄድ ቀቂሊጣ የቅርያት ጋት ነዋራዎች ከፍ ያለ አገልግሎት 
የሚሰጥ መሆኑን ጥርጥር የለውም ።አል ትሽልኬኒ ላዔት ዝቅና ይባላል በእብራይስጥ: ባማርኛ ደሞ በእርጅኝየ(አሮጌ በሆንኩ ሰአት)ግዜ አትተወኝ ይባላል 
ይህን ማለታችን ሽማግሌዎች አረጋውያኖች አቅመ ደካሞች ስራ የማይሰሩ እደሚታወቀው በሀገራችን አብሮ መብላት መጠጣት ባህላችን እስከሆነ ድረስ 
ዛሬ ከምቄድ ቂሊጣ በሰምት አንደ ቀን ሻይ ቡና የሚባል ፕሮግራም አንዱ ባህላችንነ ያለመርሳት ሁለተኛ ከዚህ ከዚህ አሁን ያለነው ግዜ ላይኖረን 
ይችል ይሆናል  እና አሁን ግን ከምቄድ ቂሊጣ ሽማግሌዎችን ማንኛውም ሰው ግዜ ያለው እየመጡ ትብብሩና ግንኝነቱ በምያስደስት ሁኔታ እየተካሄደ 
እና ብዙ ነገሮች ይገኙበታል በለዚህ ሳልጠቅስ የማላልፈው ሰራ የሞቄድ ቂሊጣ ሰራተኛ ብዙ አገልጋሎት እያበረከቱ ይገኛሉ።

ረገድ
1 - በስደት ሀገር እያሉ የበረከቱት ትብብረና አገልግሎት ከዚህ በፁፍ የመያስረዳ ገጽ ይገኛል።
2 - ለቅረያት ጋት ነዋራ  የተደረጉ ስራዋች እና አስተዋፂኦ ለሁደይ ኢትዮጲያ ከዚህ ገጽ ይገኛል።        
3 - ሰለ አቶ ምትኩ ሰማይ የደረጉት አገልግሎትና አስተዋበፅኦ?  ስንል ከገጽታዉ ያስረደናል
4 - እዲሁም አቶ ክብረት የዎሴፍ ያበረከቱት አገልግሎትና ርዳታ በገጽታው ይገኛል ።
5 - በከተማችን  ማለት ከቅርያት ጋት የተሰሩ አዳዲስ ፈብሪካዎች ክባንያዎች 
6 - የከተማችን ተዋላጆች መኾኖኖች መመረቃቸው 
7 - በከተማችን የሴቶች ድርጅት ማህበር ብዙ ትምህርትና ስራ የምያመርቱባት  

የቡና ወግና ክብር።
ቡና ማለት በኢትዪጲያ  በጣም ትልቅ ክብር ያለበት ሞላዊ ኢትዮጵያዊ ያውቃል 
1ኛ ቡና ሰላምን ያመጣል ያስታርቃል 
2ኛ ፍቅር ያቀርባል 
3ኛ እረፍትም ይሰጣል 
4ኛ ደስታን ያመጣል 
5ኛ መከራ ይሸኛል እና ቡና ወግና ክብረ ያለበት መሆኑን አንርሣ እነዚህ አምስት ነጥቦች የተጠቀሱት በዝርዝር አናስረዳለን።ቡና ሠላም ያመጣል 
ያስታርቃል ለምሳሌ ሁለት ጎረቤቶች ወላጆች በሊጆች ቢጣሉ
ወይም በእርሻ ወይም በከብት ከአዌድማ ገብተው ከበሉ በዚህ የተነሣ ጥል ለማሥታረቅ ባገር  ሽማግሌ 
ለነዚህ የተጣሉ ሠዎች ለማስታረቅ  ይሄዳሉ ከዛ ከቤት ከገቡ በውሀላ ክቡር እንግዳ በመጀመሪያ የሚቀርበው ቡና ሊፈላ ሢቀርብ ልያስታርቁ የሄዱ 
ሽማግሌዎች እዲህ ይላሉ በመጀመሪያ ግዜ
ያመጣነን እንነጋገር እና ከዛ በውሀላ እንጠጣለን ሢሉ ባለቤቱ እንግዳ ተቀባይ ታዳያ ምን ይከለክለናል ቡና እየጠጣን እናወራለን በማለት ከዛ በውሀላ 
ቡና ተፈልቶ እየተጠጣ ጨዋታ ያመጣቸው በምሳሌ በግጥም  እያላሣለሡ ልዛ ባለው አነጋገር አቦል እስከ በረካ ቡናቸው አየጠጡ ሁልቱ የትጣሉ ሰዎች 
አንዲህ ባል መልኩ ኣስታርቀው ሰላም ፈጥሮው የሄዳሉ:: 
2ኛ ቡና ፍቀር ያመጣል ፍቅሮኞች ጎረቤቶች ተራ በተራ ቡና ይጠጣሉ።ማለትም በኢትዮጵያ ባህል ሰወስተ ጊዜ
ቡና ይጠጣሉ አንድዋ ጥዋት አንድዋ ቀን አንድዋ ማታ እያንዳንዱ የተለያዩ ጨወታዎች እያመጡ እየተዝናኑ አቦል ደረጃ ተዉና እያሉ  በፍቅር በዝና 
ግዞቸዎ ያሣልፋሉ ።
3ኛ ብና እረፈት ይሰጣል ሰዉ ስራ ዉሎ ሲመጣ በባህላችን መሰረት ብና ይፈላና በዝና በጨወታ እየጠጡ 
ይጫወታሉ, እንዲሁም ተረትተር እንቆቁልሸ ዘርም ይቆጥራሉ, እከሌ የከሌ ዘር ነው የእነ እከሌ ዘመድ አይደለም ከእነሱ መጋባት ይችላል እያሉ አወሉ 
ቶናና በረካ ጠጥትው ቡዙ ጊዜ አሳልፍው ወደ እየቤታቸው ይሔዳሉ በማግሰቱም እንደዚሁ በየቀኑ በየሳምንቱ በየወሩ አመቱም ዘመኑን እንደዚሁ 
ያሳልፉት ነበር።
ይህ ሁሉ ዝም ብሎ አይደለም የጎረቤት ፍቅር የዘመድ ፍቅር እየጨመረና ማኣዛው እየጣፈጠ ይሔድ ነበር::
4ኛ ቡና ደሰታ ያመጣል በጥዋት ተነሰቶ ቡና ሲቆላ ሽታው ደሰ ይላል ቁርሰ ይቀርባ ያበባ ቆሎ ተቆልቶ ሲያዩት በጣም ያምራል ደሰ ይላል ቀኑም 
ያማረ ይሆናል ያሰቡት ሁሉ ይሳካል ፍቅርና ሰላም ስፍኖ ይውላል::

ለውድ ህብረተሰባችን
ይህንን የመጀመርያ ግዜ ባአማረኛ ቋንቓ የሚወጣ ጋዜጣ አንድ ርእስ ለመከታተል የሚያስችል ሀሳቦች እና ሀሳቦችን ማቅረብ የሚያስችል ነው ። ዓላማው 
ለነዋሪዎች ተደራሽ ለማድረግ ነው ። ይህን በከተማችን ውስጥ እና በህብረተሰብመ ውስጥ ምን እየተከናወነ እዳለ የምያስረዳ ያደርገዋል: የቅርያት ጋት 
ከቲባ ክቡር አቶ አቪም ደሀሪ እንዲሁም የከታባ ምክትል ወይዘሮ ሹላሚት ሳሀሉ በተጨማሪ ለከቲባ ምክትል ለአቶ የዓቆ እፍራይሞቮ በእነርሱ ድጋፍ 
በነዚህ ላይ የህንን ያማረኛ ጋዜጣ ለህዝብ አገልግሎት እዲሰጥ እና በዚሁም ለብዙ አመታት እንዲቀርብ ምኞቴ ነው: የሞቄድ ቂሊጣ ማእከል አስተዳዳሪ  
አቶ ያኒብ ውበት ባጋጣሚ በስሜ እና በስም  ባለደሮቦቸ ምስጋናየን እያቀረብኩ ለነዋሪዎች እና ለወጣቶችን ለሽማግሌዎች በጥሩ ሁኔታ እና የሚቻለውን 
ያህል አገልግሎት የሚሰጡ ሳልጠቅስ አላልፍም: አቶ ደኒኤል ተሰማ, የስራ አስካሀጅ እና አስተባባሪ ከባለምያዎች መገናኘት እና ሰራ የሚፈልጉ ትብብር  
በማድረግ ስራ ፈላጊዎችን ከስራ ቦታ በማጣመር በተጨማሪ ኩርስ የስራ ስልጠና በተማሩት ትምህርት ስራ በማስገባት በተለያዩ ለየአንዳንዱ ስራ ፈላጊ 
እያመቻቹ  ስራ ፈጣሩ ናቸው።
አቶ መታትያው ካሳይ  ለወጣቶች ለሆኑ ,ካልሆነ ቦታ የሚወድቁ ልጆች, ከወላጆች ጋር በመሆን: ከልጆች የሚታየው ገፅታዎችን ለማስወገድ 
ከወላጆቻቸው በመሆን የሚፈጠሩ ችግሮችን  አስተባባሪ ናቸው። ችግሩ  ካልሆነ ቦታ እዳይ ወድቁ እና እደይገኙ በመምከር ተኝተው እዳይ ዉሉ 
ስራ እዲገቡ መምከር እና  ስራ እዲሰማሩ ማዱረግ በተጨማሪ ላንድ አንድ  መርዳት ማለት የሚጣሩ ነገሮችን ማጣራት ማመልከቻ መፃፍ መልሶ 
ከባለሞያዎችን ማነጋገር የቋንቋ እጥረት ያላቸው ካንድ አንድ ቦታ ሂደው በመነጋገር  የመሳሰሉ ወዘተ!!
ወይዘሮ ሶሱና በየነ የሞቄድ ቂሊጣ ፃሀፊ ናቸው ።እዲሁም እንግዶችን ማስተናገድ እና  የተቻላቸውን መርዳት በመሳሰሉ ስራዎችን እዲሁም የመስራቤት 
ስሪ ያከናውናሉ። 
ያኒቨ ውበት!!
መናሄል ሞቄድ ቅሊጣ (የስራ አስተባባሪ) 
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5ኛ ቡና በመከራና በሐዘን ጊዜም ያዝናናል ጎረቤቱ ዘመድ አዝማዱ ቡናና ቁርሰ እየያዙ ወደ ሐዘንተኛች እየመጡ ሐዘንቶኞችን ያዝናናሉ።
ልምጡ ስዎች ለማከበርና ልማስትባበል በንዲህ ባለምልኩ ቡና ቅንና ስአቱ ስው እየምጡ አየህዱ ሐዘንተኞች ቀኑ ለማሳልፍ የቡና ባህለ ተቆጥሮ 
አያልቅም ከሞላ ጎድል ይህነን ይምስላለ::
ሐዘንተኞችም ሐዘናቸው ረሰተው ይዝናናሉ የቡና ባሕል ተቆጥሮ አያልቅም ከሞላ ጎደል ይህ ይመሰላል።
ይሄዎ ዛሬ በቅራት ጋት ከተማ ከመዘጋጃቤት ጎን ሞቄዶ ቃሊጣ በሣምንት አንድቀን ሰኞ ከሣአቱ 10:00 እስከ 12:30 ሻይ ቡና የሚባል ፕሮግራም 
ይካሄዳል ይሄው አባት ያበጀዉ ለልጅ ይበጀው እደሚባለዎ ይሄው ዛሬ አባቶቻችን እናቶቻችን ስራየማይሰሩ አቅመደካሞች አዛዉቶች ከላይ 
እደተጠቀሰዉ በሞቄድ ቃሊጣ በዲህ ባለ መልኩ ይካሄዳል በተጨማራ ባለሞያዋች ገለፃ ትምህርት አዘል ያስረደሉ ሰለ ጤና ጥበቃ ፓራሻት ሀሻቡዋዓ 
ቅዳሜ የተነበበዎ ጥቅልል ባለ መልኩ የስረዳሉ እዲሁም ህጎችን ማለት የሰዎ መብት ማወቅ በተጨማራ እነሱ በነሱ እየተወያዩ በጥሩ ሁኔታ ቀንና ግዜ 
በንዲህ ባለመልኩ ያሳልፉታል።
 
የሴቶች ስልጠና ትምህርት
የኢየሩሳሌም የዕብራይስጥ ::አካዴማ ወላጅ ዩንቨርስቲ
ይህ እቅድ ለሴች ስልጠና እና ትምህርት እዲሁም ፣እዲያስተምሩ በተለይ ለህፃናቶች እዴት እክብካቤ እዲሆንላቸው  በስልጠና ላይ ይገኛሉ።
1—ይህ እቅድ ስልጠና ለሴቶች በዚህ መንገድ ተምረው ይሰራሉ በሚል ለህፃናቶች እዴት መከባከብ እደሚቻል በማለት ፣በግብር ልማት,ጥናት ተቋም,  
ውስጥ ትምህርት የእየሩሳሌም ዕቨራይስጥ ዩንቨርስት ከዶክተር አየለት ጊሊዐዲ ተቃናበረ።
3 የኢትዮጲያውያን ተወላጆች ሴቶች ከዚህ ትምህርት ስልጠና ይገኛሉ። በማለት በስልጠናቸውና በተሰጡት ትምህርት በጥሩ ሁኔታ ያገለግላሉ 
የመጀመርያ ስልጠና ማለት ትምህርት በታህሳስ ወይም በደፀቤር 2013ዓ/ም እስከ ማርች ወይም ሜርፅ 2014ዓ/ም ተጠናቀቀ።
እና ዋና አላማው የደመና መጋረጃ ለመክፈት ነው በሚል ሀሳብ በተቀላቀሉ ዘርፎች ስልጠና ተዘጋጅቶ እየተካሀደ  ይገኛል። የሁደይ ኢትዮጵያውያን   
ያመጡት ማህበረሰቡ ዕውቀት ስልጠናና ድገፋ እየተደረገላቸው ይገኛሉ በስኬት ህደት ይህ ፕሮግራም ተቀሳቅሶ ነበር በዚህ ምክኛት ከሬን ሀዳሳ 
አሰልጣኝና ደጋፊ ለኢትዮጲያውያን ተወላጆች ሴቶች በዚህ አላማ ተምረው ስልጠና ወስደው በስራ ገበታ ወይም ገብያ ውስጥ ለማጣመር እዲሳተፉ  
እየተደረገ ይገኛል ። ኩርሱ በሳምት አንድቀን እየተሰጡ  ይገኛሉ ኩርሱም በተለያዩ ዘርፎች ያተኩራል የተጠቂነት እድገት, የግንኝነት ባህሬዎች, 
ማህበራዊ ልማት, ድርጅታዊ  ምክር, የተቋሙ ፕሮግራሞች አቀራረብ እና ተጨማሪ
አሁን ኩርሱ በቅርያት ጋት ከተማ እየተካሄደ ሲሆን 30 ኢትዮጲያውያን ሴቶች እየተደራጁ ነው።
እነሱ በቅድመ—መደበኛ ትምህርት  ቤት ለትምህርት መሳርያ ከመዋለ ህፃናት ጀምሮ በመስክ ላይ መሳርያዎችን በመስጠት ስለ ልማት ጉዳአይ ስሜታዊ 
እና ምክንያት የመፃፍ የማንበብ እና ዝግጅት ላደኛ ደረጃ የሚማሩ ልጆች ሲሆን ይሄው እነኝህ የሰለጠኑ እና የተማሩት በተለይ መዋለ ህፃናት የሚውሉ 
ልጆች     
በህፃን ልጅነታቸው የፆታ ጥቃት ለመከላከል መሳርያዎች ተሰጥተዋል ። ከልጆች እና ከባለ ሞያዎች ጋር ከልጆች ጋር ግንኝነታቸው ለመጠናከር  እና  
ሽግግርን ለማሳደግ ባህላዊ ግንዛቤ ነው 
የኩርሱ ስኬት እና ጥያቄ በመከተል ወደፊት እዲቀጥል ተስፋ እናደርጋለን  በኢትዮጲያውያን ማህበረሰብ ውስጥ እንዲሁም በማህበረሰብ ያሉትን  
ታላላቅ ወይም በፍቃደኝነታቸው እና በመስክ ውስጥ በሞያው ሊሰሩ ይችላሉ ።በቅርያት ጋት የሚገኙ የማህበረሰብ  አባላት የመስክ  ሞያዎች:  ኮርሱ 
የሚካሄደው  በሞቄድ ቂሊጣ(የመቀበያ ማዕከል) ለየሁደይ ኢትዮጲያ ሲሆን የኩርስ  አስተባባሪዋ ወዘሮ ፃሀላ ተሰማ ናቸው።

ፋና
ለሀካት ፋና የኪነት ቡዱን መብራት እስክስታ  ለሀካት ፋና ይባላል።
ይህ  ላሀካት ፋና ወይም የቡዱን መብራት ኪነት እስክስታ የባህል ልብስ ለብሰው በደንብ የሚያሳዩ ወጣቶች የሚያስደስት ባህላችንን ተወናዋኞች ከልብ 
የሚከታተሉ ልጆች አስፈላጊ የሆነ መሳርያ ተዘጋጅቶ በመቀሳቀስ ይገኛሉ፣ እነኝህ በጣም  የሚያኮሩ ወጣቶች በሳምት አንድቀን ከባለ ሞያ ጋር በሞሆን ይህ  
አስደሳች የሆነ  ኪነት የሚከታተሉ ልጆች ለወደ ፈፊቱ ከትልቅ ደረጃ ይደርሳሉ ብለን እናስባለን ይላሉ ሀላፊዎቹ።  
እስክስታ, ወይም ክኔት, ወይም ዘፈን በቡዙ አይነቶች ብንጠራቸው ትልቅ ፈስታ እና ደስታ ጤናን የተሳሰሩም ናቸው የሚያመጡም ነው። እስክስታ ወይም 
ዘፈን ሲዘፈን ካንጀት ወይም ከልብ ከስሜት የተነሳ ስለሆነ ለዚሁ ነው ደስታ ፊስታ ጤና የተባለው እና እንድያውም በተለይ ኢትዮጲያውያን ሲዘፉኑ 
ከወገባቸው በላይ በትክሻቸው ከልባቸው ሙሉ ደስታ የሞላ ይዘፍናሉ ከደስታ የተነሳ እድሜም ይሰጣል እግዘአብሄር ከደስታ እገኛሎህ እንደሚባል  ደስታ 
እድሜ ይሰጣል።
ይህ ለሀካት ፋና ወይም የኪነት ቡዱን መብራት እነኝህ ስልጠና የወሰዱ ወጣቶች በክብር ተጠርተው እስክስታ በሚያሳዩበትግዜ በባህል ልብስ  በታጀበ  
ከአዳራሹ የሚገኙ እንግዶች የሚያስደስት እደ መብራት ሁኖው የሚቀርቡ የለሀካት ፋና የኪነት ቡዱን መብራት ናቸው።|
አነኝህ የለሀካት ፈና ክነተኞች የቅርያት ጋት በመዘጋጃቤት መስራቤት እና በምቄድ ቂሊጣ ተነሳሽነት ወይም ፍላጎት በማቋቋም በምስራድ ሀቂሊጣ በዓሊያ   
ወይም የስደተኞች መገገሚያ ሚኒስቴር ወጭ በመሸፈን በሳምት አንድቀን በአቶ ሰለሞን መርሻ ባለ ሞያ ልምምድ በሳምት አንድቀን  መማር ጀመሩ አሁንም 
ከወዘሮ አቢባ ዮሰፍ ባለ ሞያ የለሀካት ፋና እስክስታ እየሰሩ እየተማሩ ይገኛሉ። 

ካሬ(ኪካር) ሀቄሲም
2013 ዓ/ም የቅርያት ጋት ምክትል ወዘሮ ሽሎሚት ሳሀሉ በራሳቸው ተነሳሽነት ሁሌም ለህዝባቸው ለማገልገል ወደ ሗላ የማይሉ ተቆርቋራ እና ሀሳቢ 
በመሆናቸው ከክቡር የቅርያት ጋት ከቲባ አቶ አቢረሀም ደሀሪ ጥያቄ አቀረቡልዋቸው ። ጥያቄው?
ከዚህ አለም የተለዩ ቄሶቻችን በስማቸው ካሬ(ኪካር) ሀቄሲም እዲሰራ  የሚል ጥያቄ ባቀረቡት መሰረት ክቡር ከቲባ አቶ አብሪም ደሀሪ በደስታ ሀሳባቸው 
ተቀበሉት ከዛ በውሀላ የምያስፈልጉ ነገሮች መፅድቆች (እሹሪም) ለማስፈፀም ወይም የስምች ኮሚቴ 2,ያገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር)
በዲህ ባሉ መስራቤቶች በማመልከት ማፅድቆችን እስታ ይዘጋጅ ድረስ  የከታባ ምክትል ወዘሮ ሽሎሚት ሳሀሉ በአለም ያሉ ቄሶችን አዛውቶች የሞቱባቸው 

በተሰብ  በማሰባሰቡ  ብዙ ግዜ ውይይት እና ምክክር 
በማካሄድ፣ እየአንዳዱ በመስማት ሀሳብ ለሀሳብ በመለዋወጥ 
ይህ ቁዱስ ሀሳብ እና አላማ ባንድ በመሆን ሀሳባቸው 
በማካፈል በማሰባሰብ በመወያየት የሟች ቤተሰብ ባሰቡት  
እና በመረጡት እዲሆን ተወሰነ ግን እያንዳንዱ ሀሳቡ 
የተለያየ ቢሆንም በእጅ ብልጫ ፀደቀ ,ተወሰነ, የወዘሮ 
ሽሎሚት ሰሀሉ ሀሳባቸው እነኝህ ቄሶች ሰውነታቸው ነው 
የተቀበረ እጂ  እውቀታቸው እና ስማቸው አልተቀበረም  
በማለት ልዩ በሆነ እቃዎች በማሰራት አስደናቃ በሆነ ሁኔታ 
በዳቢት ኮኮብ ቅርፅ ስማቸው በማፃፍ በምያስገርም  እና 
በምያስደንቅ በሆነ ሁኔታ ተሰርቶ ይገኛል ነብስ  ይማር።
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የቴኔን ጉሩፕ ፈብራካ  tenengrdup
የቴኔን ጉሩፕ ፈብራካ የተለያዩ ጌጣጌጦች የሚሰራ  በአይነመረብ ወይም በእንተርነት 
አማካኝነት በትእዛዝ የሚሸጥ እዲሁም በአለም የሚገኝ የቴኔን ግሩፕ እደተጠቀሰው 
በእተርነት አማካኝነት የሚሸጥና የምያመርት ገብያ የምያውል ነው።
2አ የቴኔን ጉሩፕ የምያለማቸው እቃዎች ህደት ባለበት በትእዛዝ የሚሸጥ አድኑቆት 
ባለበት በማሸግ ሰዎች ካዘዝበት ቦታ የምያደርስ ፈብራካ ነው ።
3አ በትንሽ ክፍል የጀመረው ኩባንያ ዛሪ  እስከ ፓርክ እደሲትራ እስከ 200 
ሰራተኛ ዲረሰ የሚገኝበት ፈብራካ ወይም ሚፍዓል ሁኖ እዲሁም በተጨማራ  40 
ሰራተኞች እደሚጨምር ያስረዳናል 
4አ ይህ ኩፓንያ  በዉዲዲር ከአለም ዉስጥ 20 ከተለያዩ አገሮች የሚገኙ ስኬታማ 
በሆነ  እዳቸነፈ ያስረደናል።
5አ ዛሬ ይህ ፈብራካ ወይም ሚፍዓል ከ 2,400 ከ,ሚ እስከ 5,2, ድናም 
የሚያህል መሬት ስፋት በዲህ ባለ እዶስታራ ወይም ፋብራካ በቅርያት ጋት ከተማ  
ተሰርቶዋል።
የቅርያት ጋት ነዋሪዎች በሙሉ በኤዞር ታዓስያ (እዶስትሪ) አካባቢ የሚገኝ አዲስ 
ፈብሪካ በየአይነቱ የምያመርት መሆኑን ሰራተኛ ሆነ የማይ ሰራ ሆነ ማንኛው ሰው 
የቅርያት ጋት ሰው ኖዋሪ የሆነ ሂዶ መጎብኘት ይችላል።
(1)ፈብራካው የምያመርተው ማንም ፕላስቲክ እደገና እድንጠቀምባቸው በንፁህ  
አሳራር ገብያ እዲውል ይሰራል (2) የደሮ እቃዎች በጥሩ ሁኔታና በጥሩ መልክ 
ጌጣጌጦች በእቴርነት መልክ በእዝ ያዘዙ ሰዎችም እቃው አድንቆት ባለበት ታሽጎ  
ከታዘዘበት ቦታ የምያደርስ (3) ቢቶን( ቢንሰን)የሚቆርጥ ወይም የቢንሰን ቆርጦ 
ክፍል የሚሰራ ፈቢሪካ በኤዞር ታዓስያ (እዶስትሪ) ፈብሪካ ወዘተ!!!!!
እንጊዲህ ከዛ ሂዳቹህ መጎብኘት ትችላላቹህ።

መልካም ምኞት ለ17 የከተማችን ተወላጆች መኾኖኖች ባለፈው ሐሙስ የቅርያት 
ጋት ከተማ ከቲባ አብራሀም ደሀራ አዲስ ለይስራኤል መከላከያና ደህንነት ሀይሎች 
ሴቶች ዎዶች መኾኖኖች ምስጋናቸው አቀረብልዋቸዎ የስራኤል መከላለያ 
ደህንነቶች ሀይሎች የቅረያት ጋት ተወላጆች ለሆኑ የለፕ ቶፖ ወይም የእጃ 
ኮምፒተር አበረከቱዉላቸዎል ።
ለሁሉ መኾኖኖች ኮምፒተር በሚል መርሆ የመቀሣቀሥ የወጣቶችና ታዳጊዋች 
ክፍል ትኑፉ ወይም እድገት አመካኝነት በ2010 ዓ/ም ከ-200 ሞቶ በላይ 
ከምፒተሮች ወይም ፖላፖቶፐች ለሴቶችና ለዎዶች መኾኖኖች አበርክተዉላቸዋል
ከ17 መኾኖኖች አንድ ኢትዮጲያዊ መሆኑ ተረደተንዋል።
በዚህ በመቀጠል የቅርያት ጋት ከታባ አቢራሀም ደሀራ ያሠሙት ንግግር 
ወጣቶቹ ወደ ዉትደርና አለም የምትመለመሉ እንደነዚህ መኾኖኖች ወድሞቻቹህ 
እንድትደርሱ በለሙሉ ተስፋ ነኝ በማለት በተጨማሪ 12 መኮኖኖች የኢትዮጰያ 
ተዎለጆች በመመርቃችው በጣም የሚያኮራ መሆኑን በሚል ንግግራቸዉ 
አስቀምጠዋል።

አንዳርታ የሙታን መታሰብያ
የቅርያት ጋት ማዘጋጃቤት ከእስራኤል የመጀመርያ ግዜ ሱዳአን ለሞቱ ወገኖቻችን 
በ1995 ዓ/ም ሀወልት ተሰራ
አዳርታ) ከተቋቋመ በውኃላ ከብዙ ግዜና አመታት  አገረ  አቀፍ ሀወልት
(አዳርታ) በሃር ሂርፄል ተሰራ ።አሁንም የቅርያት ከተማ  የመዘጋጃቤት መስራቤት  
ሡዳን ለሞቱት ወገኖቻችን ስማቸው ከሀወልት ወይም ከአዳርታ ስማቸው ኢዲፃፍ 
ዝግጅ በመሆን ከሞቄድ ቃሊጣ ማረካዝ   ዖፄም ሂዳቹ ሱዳአን የሞቱ ወገኖቻቹህ  
ማስመዝገብ ትችላላቹ እነሱም አባት እናት ወንድም እህት እሚታ 
(ሀያት) ለመመዝገብ የምትፈልጉ ሁሉ አድራሻችን ኤሁድ ቤን ጊራ 5 ለማንኛው 
ለማጣራት ለምትፈልጉ ሁሉ ስልክ ቁጥራችን  08-6525461 ደውላቹ መረዳት 
ትችላላቹ ይህ አንዳርታ ከእስራኤል አገር የመጀመርያ የተሰራ መሆኑን ባሁኑ ሰአት 
ያለቹ አንዳርታ ወይም ሀወልት አስደናቂ እና አስደሳች ቦታ ተቀምጣ ትገኛለች ይህ 
ጉሩም የሆነ አሰራርእና አስደሳች ቅርፅ ሀወልት በየአመቱ በክብር በቡዙ አጀብታ 
ከሞቱባቸው ቤተሰብ  በማጀብ መብራትና አበባ በማስቀመጥ በንዲህ ባለ መልኩ 
ለሞቱት ወገኖቻችን በየአመቱ እየተከበረላቸው ይገኛለረ ነብሳቸው ይማር።

እዶስቲሪ - Ipu
አዲስ ኩባንያ የፓርክ ፈቡራካ አዲስ ቦታ እዶስቲሪ በቅርያት ጋት መስርታለች። 
ipu እዶስትሪ የኩባንያ ተሣትፎ የፕላስታክ ምርጫ መስክ ለይ በንፁህ ክፍል ውስጥ ላይ ደህንነት ለመከላከያ እደስቲሪዎች በምርት ስራ ላይ ተሰሩ የህክምና እርዳታ 
ጨምሮ የምያመርት ቅንብር የህክምና ምርቶች ያካትታል እዳየውም 50% ፕረሰንት የተሰሩ ምረቶች ወደ ውጭ ይልካል ከዝያም ግዜ ጀምሮ ኩባንየው እየሰፋ 
ሂዶዋል ልክ እንደ ያብኔ ፍበሪካ ተመሳሳየ ቅርያት ጋት ስርታለች በንዲህ ባለ እዶስቲሪ መናፈሻ የሰራቶኞች የሚከፍሉት ግብር ወይም ክትትል ያደረጋል ኩባንየው 
በ4,090 መት እስከ 6.8 ኤክስ ወይም ዱናም የመሬት ስፋት እድስቲሪዎች 55 ሰራተኞች የላት እዲሁ ከሰፋ በውኀላም ይታከላል።

D&P - ኩባንያ ንፁህ ክፍል ተሳትፎ
ኩባንያ D&P ንፁህ በሆነ ክፈል ሀላፍነቱ የተወሰነ ሻጮት የጥገና ክፍሎች ንፁህ በሆነ ፈርማሲ ኩባንያዎች ወደ ግማሽ ይመጣሉ ኩባንያ የተከናወነ የሚቆርጥ ቢቶን 
የሚገነባ ክፍሎች በዲህ በለ የሚመሰገን አንስተኛ በምርት ህደቱ ውስጥ እና ለዝግጅቱ ሀላፊ ነው ክፍሎች የሚዘጋጁ ከሌሎች ነገሮችም በተጨማራ ኢቴል የክፍል 
ማቀዝቀዣ ለማምረት ንፁህ ክፍሎችን ማመድ የቢሮዎች ግባታ በእዶስቲሪ መናፈሻ ውስጥ በቅርያት ጋት 1,135 መ/ት የሚሆን 2.2, ዱናም የመሬት ስፋት 
በንዲህ ባለ መልኩ እንዲሁም 30 ሰራቶኞችን ይዛለች በተጨማሪ ሢሥፊፋ 10 ሰራቶኞች ያክላል ።
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መሰረት የሴቶች አድነት ማህበር
መሰረት የሴቶች አድነት ማህበር የተቋቋመው በ2009-ዓ/ም ነው የተጀመረው ረዕይ ባላቸው ታላላቅ እሴቶች ሲሆን እስካሁን ባለው ማህበራቸው አቋም 
(ሁኔታ) ላደረሱ ውድ ታላላቆች ሴቶች ክብር ምስጋና ይድረሣቸው ይላሉ የማህበሩ ተሣታፊዎች እዲሁም ከጎናቸው ለሆኑት ለደጋፊዎቻቸው የቅርያት 
ጋት ከተማ ክቡር ኣቶ ኣብራም ዳሃሪ አና የከንቲባ ምክትል ዎይዞሮ ሹላሚት ሳሃሎ ባደርጉልን ትብብር ከትልቅ ደረጃ ኣድርሰዉናል ለባለድርጅቱ 
ድርጅት ያልሆኑ ግለሰቦች በነሱ እርደታ ማህበሩ እስካሁኑ ሊቆይ ችለዋል ማለት የድርጂት ተሳታፊዎች ደከመይ ሰለችኝ ሳይሉ ስራዉን ያኴሄዳሉ ይላሉ 
የማህበሩ ሰራተኞች ።
እንዲሁም የማህበሩ ደርጅት ተሳታ ፊዎች ተስፋአ እደማያቋርጡ የማህበሩ አባሎች የሆኑ አላማውን እደምያሣኩ እዲሁም ለመጪ ትውልድ 
እደምያስረክቡ ለማህበሩ ድርጅት ታላቅ ክብር ነው 
የማህበሩ አላማ የተነሱበት ዋናው ራዕይ ያላቸውን ባህልና ቅርፅ ውበታቸውንና በተለያዩ መልኩ ለመጪ ትውልድ በማሳየትና በማስረዳት ሀላፍነት 
ስለተሰማቸው ነው ።
የባህላችን ቅርፅ ጠብቀንና አስጠብቀን ተምረነም አስተምረን ለሌላው ህብረተሰብ እዴት እደሚደርሱ ቅርፆችን በየቤቱ እዲገኙና እዲኖር ለማድረግ ነው 
ይላሉ የማህበሩ ተሳታፊዋች ።
ለአሁኑ ትውልድ ለሚመጣው ትውልድ ለማስተላለፍ በባህላቸው እዲኮሩ ለማድረግ ይሆናል 2!!! ማህበሩ ከተቋቆመ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያለዉ 
ሁኔታ ምን እደሚመስል ይላሉ ማህበሮኞች 
የመሰረት አድነት ማህበር የሚገኙ አባላት በሙሉ የምያደርግ እጅግ ግሩም ድንቅ ስራና እንቅስቃሴ እያደረጉ ይገኛሉ ።ማለትም ያለ አስደናቃ ማራኪ 
የሆኑ ባህላዊ ቅርፆችን በመሰረት በመጠበቅ ከእናቶቻችን የወሰዱትን የተማሩትን የእጅ ስራቸውን 1 እደ ስፌት ደቴል ጥልፍ የግድግዳ ጌጣጌጦች ደቴል 
የጠረጴዛ ልብስ ያልጋ ልብስ የመሳሰሉትን ወዘተ
እድያውም ከዚህ በበለጠ ቡዙን የፈጠራ ችሎታዎች እያደበሩና እያሳዩ እየተማሩ እድያስተምሩ ፍላጎታቸው ለመጪው ትውልደ እዲያታላልፋ በለሙሉ 
ተስፋ ናቸው እነኝህ የመሰረት አድነት ማህበርቶኞች ይህ ብቻ ሣይሆን ትያትርም ማለት ( ሃፃጋ) ለህዝቡ እያሳዩ ጥሩ ተወዳጅ በሆነ ትያትር በተለያዩ 
ከተማዎች አሣይተዋል አሁንም በዚህ ስራቸው እየተደሰቱና እየኮሩ በተጨማራ የበለጠ እደምያሣዩ ምኞታቸው ነው።በቅርያት ጋት ከተማ የማህበረሰብ 
ማህበር አገልግሎት የሚሰጥ አደራሽ ነጭ ፀጉር በሚል ትያትረ አዘጋጅተው ያሳዩ ቡዲን በፅሁፍ እናስረደለን::

ነጭ ፀጉር ነው ይላል
ውስብስብ የሆነ በአገራችን ማለት በእስራኤል ያሉ አዛውቶች ወይም 
አረጋውያን አስደናቃ የሆነ የምያሣይ ትያትር ያሣዩት የመሰረት 
ቡድን በፅሁፍ እንዳስሳለን ።
በሀገራችን የሰው ስብዕና ግዛት ያቋቋሙ ሰዎች አገር አመታት 
አልፈዋል የተረሱም አሉ ከዛም ትልቅ ጭኮት ተሰማ ይህ የሆነበት 
ከዝምታ የተነሣ የአሮግያውያኖች ስሜት በመሆን በዚህ የተነሣ ወደ 
ኔርሶች ደረሰ አክብካቤ ተሰጣቸው በልጆች አመለካከት እዴት 
ይመስላል በአረጋውያንስ እዴት ይመለከቱታል እዴት የስማቸዋል። 
ሁኔታው አሳዛኝ እና የምያሳዝን አዛውንት ውጊያው ብቻቸውን 
የሚተው አይደለም እድያውም በጣም ቅርብ የሆነውን 
የምያውቃቸው አካባቢ እንኳን እየራቁ ሢሄዱ የብቸኝነት 
ሚና ምድን ነው? እና የሚፈለገው ያሁኖ ግን የሞኖር ፍላጎት 
ነው።የቡድን ታሪክ በለሞያዎች የሴቶች ድርጅት መሰረተ አሁን 
በዝምታ ተይዞ የነበረ አስደናቃ በሆነ ትያትር ለመናገር ወሰኑና 
ከእርሰው ጋር አደርነት በትያትር መልክ  አስቀምጠዋል ይላል 
የፍልም ሰራተኞች።
ችልተኝነት እንያተው።

የፊሊም ቡዱን መሰረት
ከቅርያት ጋት የሚገኘው አደራሽ ወይም የማህበራዊ (ማትናስ) 
አገልግሎት የሚሰጥ ጸጥታ ወይም ዝምታ በሚል የሰሩት ፍልም 
በፁሁፉ እናስረዳለን በመጀመርየ የመሰረት ማህበርቶኞች በፍልም 
ያሳዩትን አስደናቃ በሆነ ስለ ከቤት ውስጥ የሚፈጠር ብጥብጥ 
መከላከል እደሚችል ያስመለክታል አስገራሚ በሆነ አሳይተዋል 
በተለይ በባልና ምሽት ከቤተሰብ የሚፈጠረው ግጭትና ብጥብጥ 
እንዴት መቋቋም እደሚችል በፍልም አሣይተዋል በተለይ በሃፃጋ 
የምያስረዳን በባልና ምሽት ያለ አመፅና ብጥብጥ ሢሆን እንዲሁም 
በልጅነታቸው የሚዳሩ ወጣቶች እዲሁም ከመሀከሉ ወላጆች 
በመጨመር ከዛም የተለያዩ ባህሎችና ግጭት ያለበት ባህሬዎች 
የጥቃት ተፅኖ በቤተሰብ ግፍ የጥቃት እኩልነት ፍትሄዎችን ማግኘት 
መፍትሄዎችን መፈለግና ያ የሚፈጠር ንትርክና ግጭት ለሞላው 
ቤተሰብ ስለሚተርፍ ጥሉና ጭቅጭቁና ብጥብጡ ለልጆች ገፅታ 
ሁኖ እደይቀር ፍትሄ መፈለግ።ለምሣሌየሆነ ሰው የሚባል ልጃቸው 
ሣሚም የሚጠቀም እንዲሁም ቤተሰቦቹ ብጥብጥ በርግጥ ለውከቱ 
በህደቱ ውስጥ ባለሞያዎች እደ ማህበራዊ ሰራቶኞች(ኦብዲም 
ሦጲኣሊም) በዚህ ነገር ውስጥ ይገባሉ ።ይህ አንዲይገኝ መፍቲሄ 
በቲያትር ገልፀዋታል::
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ምትኩ ሰማይ ነፍስ ይማር (1936 – 2015 አ.ኤ.ኣ)
ክቡር ምትኩ ሰማይ ነፍስ ይማር ለወገናቸው፤ ለህዝባቸውና ለሀገራቸው ያበረከቱት አገልግሎት በአጭሩ
ክቡር ምትኩ ሰማይ ከአባታቸው ከአቶ ሰማይ ተካ እና ከእናታቸው ከወ/ሮ ባዩሽ ዮሴፍ በጎንደር ክፍለ ሀገር በወገራ አውራጃ ጃንበለው ልደታ በተባለው የገጠር 
ቦታ መጋቢት 6 ቀን 1928 ዓ/ም (እ.ኢ.አ) ተወለዱ። ከጥቂት ጊዜ ባኋላ ወደ አባታቸው አቶ ሰማይ ተካ ቤተሰቦች ወደ ደቋ ኪ/ምህረት በመመለስ ልጅነታቸውን 
ጀመሩ።
ልጅ ምትኩ ሰማይ እየጎረመሱ በሄዱ ቁጥር እውቀት እየጨመሩ ታዋቂነትን እያገኙ መጡ። ለወላጆቻቸው ታታሪ አገልጋይም ሆኑ ከዛም አልፎ ተርፎ ለጓደኞቻቸው፤ 
ለጎረቤቶቻቸው፤ አንድነት ፈጣሪ፤ ሰው አክባሪ፤ ህግጋት አዋቂ ምህር፤ ጠንካራና ብልህ ሰው ለመሆን በቁ። በ 1953 ዓ/ም (እ.ኢ.አ) ለአቅመ አዳም ሲደርሱ የ25 
ዓመት ወጣት እያሉ ከባለቤታቸው ከወ/ሮ ፈለጉ ሮቤል ጋር በዓለም፤ በደስታና በማዕረግ በመዳር ተጋቡ። ጥሩ ቤታቸውንም መስርተው ልጆች መውለድ ጀመሩ።
ክቡር ምትኩ ሰማይ በኢትዮጵያ ምድር ብዙ ዓመታትን ያህል ሲኖሩ ለህዝባቸው ለቤተ ይስራኤል አንድነት ፈጣሪ በበጎ ፍላጎትና እግዚአብሔር በለገሰላቸው 
እውቀት በቤተ ይስራኤሎች ላይ ይፈጸም በነበረው በደል ተጽኖ ጉዳት በጣም ተቆርቋሪና ዋና መከታ በመሆን በህጉ መሰረት እንደ ጠበቃ ሰራተኛ ሁነው በመቆም 
ለህብረተሰባቸው ሲያገለግሉና ሲታገሉ ሲኖሩ እንደነበር በርካታ የዓይን ዋስትናወች ይመሰክሩላቸዋል። በተለይ ቤተ ይስራኤሎች መብታቸው እንዲጠበቅ እና 
እንዳይበደሉ በማለት ትልቅ ትግል፤ ክስም ሆነ፤ ክርክር ከገበሬ ማህበር ወደ ምክትል፤ ከወረዳ ወደ አውራጃ እና ክፍለ ሀገር አስተዳዳሪወች መስሪያ ቤቶች ድረስ 
ሄደው በመታገል የቤተ ይስራኤሎችን ሀይማኖት ሲያስጠብቁና ለብዙወቻቸውም መብቶቻቸውና መሬታቸውን ሲያስመልሱ የወገን መመኪያ ደፋርና በይሁዲነታቸው 
ኮርተው የሚያስኮሩ የወገን አንባ ራስ ነበሩ።
ከ 1972 እስከ 1978 ዓ/ም (እ.ኢ.አ) በወገራ አውራጃ፤ ዳባት ወረዳ፤ በደቋ ኪ/ምህረት የገበሬ ማህበሩ ሊቀመንበር ዋና ጸሃፊ እና የፍርድ ሸንጎ ሀላፊ በመሆን ለብዙ 
ዓመታት ህዝቡን በሙሉ ቤተ ይስራኤሎችን ክርስቲያንን ወይም ስላሞችን ሃይማኖት ሳይገድባቸው በትጋት ሰላም የሰፈነበት፤ ህግጋት የተከበረበት፤ የህዝብ መብት 
የተጠበቀበት ገበሬ ማህበር እንዲሆንና እንዲቋቋም ኣድርገዋል: ከዚህም ተጨማሪ የሃገር ሽማግሌ የተጣላ ኣሥታራቂም ነበሩ::
ክቡር አቶ ምትኩ ሰማይ ለወገናቸው አልፈውና ቀድመው መገኘታቸው ይስራኤል ከገቡ በኋላም አላቋረጠም። ለምሳሌ ያህል የአያቶቻቸው መካነ መቃብር ኢትዮጵያ 
በአግባብ መጠበቁ ቀርቷል ተብሎ ሲሰሙ ወገንን በማበራታትና በመምራት ከሌሎች የቤሰብ አቫሎችጋር በመሆን ኢትዮጵያ ተመልሰው ደቋ ኪ/ምህረት ሄደው 
አስፈላጊውን ያህል ጊዜ በመቆየት መካነ መቃብሩ በአግባብ እንዲጠበቅ በህግ ዋስትና በማሰናዳት መሬቱን በጥሬ ገንዘብ ገዝተው፤ መካነ መቃብሩን አስከብረው፤ 
አሳንፀው እና ቋሚ ጠባቂ ቀጥረው ዝግጅቱን አከናውነው ተመለሱ። በዚህም ፍጻሜ የወገን አንባ በመሆን ወገናቸውን በድጋሜ አኩርተውና አገልግለዋል። በ 1973 
ዓ/ም (እ.ኢ.አ) ክቡር ምትኩ ሰማይ ከጓደኛቸው ከአቶ ሙላው ማሙ ጋር በሶህኑት ሀየሁዲት ተመርጠው ትልቅ ሃላፊነት ተጥሎባቸው ሃላፊነቱን ፈቃደኛ በመሆን 
ተቀብለው ከተማሪ ልጆቻቸውን ጋር በመሆን እስራኤሎች ይኖሩባቸው በነበሩት የወረዳውና የአውራጃው የገጠር መንደሮች በመዞር ቤተ ይስራኤሎችን መመዝገብ 
ጀመሩ። በወቅቱ በነበረው ፖለቲካውይ አስተዳደር ይህንን የመሰለ ስራ በሚስጢር እና በድብቅ የሰሩ ነበር::
በተጨማሪ በዳኝነት በኩል ደግሞ ታዋቂ ተሟጋች ደፋር የማይፈሩ ህግ አክባሪ በዳኝነት በባለስልጣን ፊት ተቀባይነት የነበራቸው በህዝብ በኩል ታማኝነት ያተረፋ 
የሚከበሩ ሰው ነበሩ። ይህ ሁኔታ ግን በ 1980 ዓ/ም (እ.ኢ.አ) በወገራ ኣወራጃ በደባት ወረዳ ከሌሎች ወገኖቻቸው ጋር በመሆን እስር ቤት በመታሰራቸው ተለወጠ። 
የታሰሩበት ምክንያትም አቶ ምትኩ ሰማይ እርስዎ የህዝብ ሃላፊ እንደመሆንዎ መጠን ቀስቃሽና፤ መሪ፤ ህዝብን አስከድተው፤ ወደ ይስራኤል፤ ሊወስዱ ወይም 
ሊያስከዱ ነው ተብሎ ስለተጠቆመባቸው ነበር። እንዴት እንደምትሄዱ ማን እንደሚወስዳችሁ የእውነትን አውጡ እና ተናገሩ እየተባሉ በግፍና በቆራጥነት ከባድ በሆነ 
ጥያቄና ምርመራ ደረሰባቸው። ከአቶ ምትኩ ሰማይ ጋር አብረዋቸው የታሰሩትም ይስራኤልያውያንም እንደሳቸው ብዙ ስቃይ፤ መከራና ድብዳቤ እንዳዩ ለህዝብ ግልፅ 
ነው:: በእግዛአብሔር እርዳታም ከሞት ተርፈው ከእስር ቤት በመፈታታቸው ወደ ይስራኤል ለመሄደ ወሰኑ። ከታጋየቹ ጋር ግንኝነት በማድረግ ይለፍ እዲሰጣቸው 
አመለከቱ ። ታጋየቹም ተባበርዋቸው ማለትም ይለፍ ተሰጣቸው ይህ ይለፍ የተሰጣቸው እስከ ደረስጌ (ሰሜን ኢትዮጲያ) ከተማ ድረስ በመሄድና ችግሩን አብራረቶ 
በመናገር ነበር። ከዝያም ለወገናቸው በሙሉ ልሄድ ነይ የብዙ ሰው ይለፍ ይዣለሁ በማለት በግልፅ እየተናገሩ ጉዞውን ካዘጋጁ በኋላ መጋቢትወር 1981 ዓ/ም 
(እ.ኢ.አ) አካባቢ ያለምንም መደበቅ ቤተሰቦቻቸውና ለጉዞ የተነሱ ወገኖቻቸውን ጎረቤትና ብዙ ያደራ ልጆችን በመጨመር ከደቋ ኪዳነ ምህረት በመሳናበት በግልፅ 
ከረፋዱ ላይ ጎረቤትን በመሰናበት ጉዞውን ጀመሩ። ከዝያም ደባርቅን አቋርጠዉ ድበባህር ገቡ። ለተወሰነ ቀናት የዘገዩትን ሰወች ከስባሰቡ በኃላ በታጋዮቹ በመታጀብ 
ጉዞውን ቀጠሉ። ከዝያም ዛሬማን ጨው በርን በማቋረጥ አዳርቃይ ገቡ። ላንድ ሣምንት ያህል አዳርቃይ ከቆዩ በኃላ ተጨማሪና አስፈላጊ ዝግጅቶችን ካካናዎኑ በኃላ 
ጉዞን በመቀጠል ወደ ማይፀብሪ አርብ ቀን ገቡ። ቅዳሜ ቀንን አርፍ ብለው ካደሩ በኃል እሁድ ጠዋት ጉዟቸውን ቀጠሉ ከሁለት ቀን በኃላም ማይገማ እምትባል 
ከተማ ደረሱ። ለተወሰነ ቀናቶች ከቆዩ በኃላ ለታጋዮቹ ያቀረቡት ርዳታ ተፈቀደላቸውና በአቶ ምትኩ ሰማይ ሃላፊነት 75 ሰዎች ነበሩ በጭነት መኪና የተወሰነ መንገድ 
ወደ ሁመራ እንድያጓጕዟቸው ፍቃድ አገኙ። በዝያን ወቅት በነበረው የኢትዮጲያን መንግስት ጦርነት ምክንያት መኪናዎች ቀን ተደብቀው ውለው ለሊት ብቻ ነበር 
የተጓዙት። ከዝያም ከሁለት ቀን ጉዞ በኋላ ሁመራ ሱዳን ደንበር ደረሱ። አቶ ምትኩ ሰማይ የመጎጎዣን ይለፍ በማሳየት ወደ ሱዳን ደንበር ለመሻገር እንዲረዷቸው 
እርዳታ ከታገዩች ጠየቁ ወዲያውኑም ተፈቀደላቸው። የኢትዮጲያንና የሱዳንን ደንበር ሲሻገሩ የሱዳን ወታደሮች እያዩቸው በግልፅ (ባይፋ) በሰላም አየታዩ ወገናቸውን 
ይዘው ነበር የተሻገሩት። ከኢትዮጲያ ምድር ከተሻገሩ በኃላ ቀደም ብሎ በታጋዮች አማካይነት ተካራይተው የነበረው የጭነት መኪና ቆይቷቸው በአቶ ምትኩ ሰማይ 
መሪነት በሰላም ሱዳን ሀገር ገቡ። አቶ ምትኩ ሰማይ ሱዳን ከገቡ ከሁለት ቀን በኃላ የሞሳድ ሰራተኞች ጋር ተገናኙ። ከዝያም በኃላ በሐላፊነት ያመጧቸውን ሰዎች 
ሰም ዝርዝር ይስጡን ብለው ጠየቁዋቸው። አቶ ምትኩ ሰማይም የሞሣድ ወኪል ሰራተኛች መሆናቸውን ካራጋገጡ በኋላ በሐላፊነታቸው ያመጧቸውን ሰዎች ሰም 
ዝርዝር አስረከቧቸው። ከትንሽ ጊዜ በኋላ የሙሳድ ሐላፊዎችና ሰራተኞች አቶ ምትኩ ሰማይን አብረዋቸው እንዲተባበሯቸው ጠየቋቸው። እሳቸውም እሺ ፍቃደኛ 
ነኝ በማለት እንደ ተለመደው ወገናቸውን ባእድ ምድር ሱዳን ላይ በአግባብ ማገልገል ጀመሩ። ከሞሳድ ወኪሎች ጋር መስራት ከጀመሩ በኋላም ቤተ ይስራኤሎች 
በፍጥነት ወደ ይስራኤል እንዲገቡ የተቻላቸውን ያህል መጣር ጀመሩ። ከባለቤታቸው ከልጃቸው ጋር ሱዳን በመቆየት የወገኖቻቸውን ፍላጎት በሟሟላት ከ 1988 
–1989 ዓ/ም በሚያስደንቅ ሁኔታ ሲያገለግሉና ሢሰሩ ቆዩ። አቶ ምትኩ ሰማይ የተጣለባቸውን ሀላፊነት ካገለገሉ በኃላ ከባለቤታቸውና ከልጆቻቸው ጋር በመሆን 
በእግዚአብሄር እርዳታ ካሰቧት ቅድስት እየሩሳሌም በ 27/10/1989 ዓ/ም እ.ኤ.አ ወደ ቅድስት ሀገር ይስራኤል ቅርያት ጋት ከተማ ገቡ። የቅርያት ጋት ከተማ 
ኖዋሪ ሁኖው ሲኖሩ ልጆቻቸውን በእንክብካቤና በደንብ አስተምረው የዩኒበርስቲ ተመራቂወች አና የተለያዩ የስራ መስኮች ላይ ክፍ ያለ ቦታ ይዘው አንዲኖሩ 
ኣድርገዋቸዋል ድረው ኩለው ከህዝቡ ጋር ተስማሚ በተጨማሪ የተጣሉ አስታራቃ ሰጋጂና ዳዊት ደጋሚ ቄስ አክባሪ ፆሎት ቤት ፆላች እግዚአብሄር ፈሪ በችግርም 
ሆነ በደስታ ፈጥኖ ደራሽ አደጋ ወይም ሞት በሚያጋጥም ግዜ ከመጀመርያ እሰከ መጨረሻ ችግር ተካፋይ ደከመኝ ሰለቸኝ የማይሉ የሚረዱና የሚተባበሩ በቅሪያት 
ጋት በሚገኘው የህዝብ መገልገያ ሞኣዶን የኮሚቴ አባል በመሆን ህዝበ እስራኤልን ያገለግሉ ትልቅ የከተማዋ ኣዛዉንት ነበሩ:: በቄሶችም ሆነ በህዝቡ ዘንደ ተወደጅነት 
ያላቸው የተከበሩ ሰው ነበሩ::ክቡር አቶ ምትኩ ሰማይ ለወገናቸው፤ ለህዝባቸው፤ ለሀገራቸው እና ለሰው ልጅ ፍጡር በሙሉ ያለምንም መድሎ ያበረከቱትን 
አገልግሎት በተገቢ ለመግለጽ በሶህኑት ሀይሁዲት ወይም በመንግስት መሰሪያ ቤት ደረጃ ታውቆላቸው የአስረ ፅዮን የሸልማት ክብር ተሰጥተዋል:: አቶ ምትኩ ሰማይ 
ጎበዝ፤ ታታሪ፤ አራሽ አንደፋራሽ፤ ትልቅ ባለ ሞያ፤ ተባባሪ፤ አስተናጋጅ፤ ግብረ ገብነት ያላቸው፤ ከሰው ጋር ተስማሚ፤ ባለ ትልቅ ታሪክ ሰው ነበሩ አንደሚባለው 
ሁሉ “ዙሮ ዙሮ ከቤት ኑሮ ኑሮ ከምሬት” አይቀርምና በ 10/05/2015 ዓ/ም እ.ኤ.አ በደረሰባቸው ያልታሰበና ታይቶባቸው የማያውቅ የልብ ድካም ምክንያት ከዚህ 
ዓለም በሞት ተለዩን።

ነፍሳቸው አረገነት ለዘላለም የምታርፍ ትሁን 
ነፍስ ይማር አሜን!!!
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ሰለ አቶ ክብረት ዮሴፍ በሀገራቸዉ ባደረጉበት ጀምሮ እስከ ሱዳን ጉዞ የበረከቱት አስተዋፅኦ
አቶ ክብረት ዮወሴፍ ከእናታቸዉ ወዞሮ የሻረግ በየነ ከአባታቸዉ ከአቶ የወሴፉ የተመኝ በጎደር ክፍለሀገር በስሜን አዉራጃ ልዩ ስሙ ስሜን መንጣ ከተባለው 
ቦታ በኢትዮጲያ አቆጣጠር በ-1941 ዓ/ም መሰከረም 6 ቀን ተወለዱ ባአባትና በእናት ልዩ እክብካቤ ካደጉ በዉሐላ በልጅነታቸው ዘመን አባታቸው አቶ 
ዮሴፍ ተመኞህ ከዚህ አለም በሞት ተለዩ።
የአባታቸዎ የሞት እልፈት በውኃላ እናታቸው የባላቸው ጥልቅ የሆነ ሐዘን ሲሰማቸው በዛ የተነሣ የተወለዱበት ቦታ በመልቀቅ ወደ ወገራ አውራጃ ልዩ 
ስም ዶሮ ውሃ ወደ ተባለው አዲስ ቦታ በመሄድ አቶ ታረቀኘ ዬሴፋ አግብተዉ በዚሁ አዲስ ቦታ በአለም በደስታ አዲገው ከዛ በውሀላ አቶ ክብረት ዬሴፋ 
እደምያቸው ለአቅመአደም ከደረሱ በእናታቸውና በጀራ አባታቸው ከፋተኛ እርዳታ ተደርጎላቸው ንሮውን ለመመስረት ጀመሩ ከዛ በውሀላ ገደቢየ ወደ 
ተባለቹ በማምራት ራሣቸው ችለው ቤት ሰርተው አዲስ ኑሮዋቸው እያስተካከሉ ከዛአም በዉኃላ የከተማ ፀጥታ አስከባራ ወይም የጥበቃ ጎደ በመባል ተሸሙ።
በወቅቱ አደገኛ እና አስቸጋራ የሰዉልጅ ያለምንም ፍርድ በጠራራዉ ፀሀይ በጥይት የሚገደልበት በወጣዉ የማይመለስበት ሲሆን ወገነቻቸው ወጣት ከሽማግሌ 
ለመርዳት ከዚህ አሠቃቃ እልቀት ለማዳን እቅድ አቀዱ ይህ ያቀድ ምክንያት ወታደራዊ መንግስት በየአፓ ስም ወጣቱን በለሊት በማፈን ሲረሹንና
ስያሳስሩ ምንም እንኻን በተሰጡት ሥልጣን ለቡዙ ግዜ ብያገለግሉ ስልጣናቸው እየተጠቀሙ ለወገናቸው መከታ በመሆናቸው ለሞት ፍርድ ሊገደሉ 
የተመዘገቡት ይሁዳውያን ወጣቶች ከተደቀነባቸው አደጋ ሁሉ በለሊት ጨለማ ተገን በማደረግ በያሉበት ቦታ ሰብስበው ለተወሰነ ቀን ደቢቄ ሥንቅ 
አዘጋጅተው ወደ ሱዳን የምያደርሣቸው ሰው ፈልገው ታዋቃ የሆነ አቶ አስላከ የተባለው እሣቸውም ከነዚህ የደበቅዋቸው ቤተይስራኤል በለሊት ጉዞቸው ወደ 
ሱደአን አመሩ። እኔም ይላሉ አቶ ክብረት ዬሴፍ ለቡዙ ሰአታት ከሸኝዋቸው በውኃላ ለሊት ተቀን ተጉዘው ወደቤታቸው በሰላም ደረሱ ከዝያም በተለያዩ 
ግዜ መድረሳቸው እያጣሩ ከቡዙ ቀናቶች በውሀላ ደረሱ የሚል መልእክት ሰማሙ።
ከዝያም በመቀጠል ያለምንም እረፍት ወገነቻቸው ከአረሜኔው ደርግ መንግስት በልዩ ዜዴ ደከመኝ ሰለቸኝ ሣይሉ ግድ ሆነባቸው ለህዝባቸው ለመርዳት 
ጨለማን ተገን በማደረግ በለሊት ተጉዘው በድብቅ ጎደር ከተማ በመግባት የአቶ አማረ ምትኩ ልጅችና እዲሁም ሌሎች ጭምርት የሁደውያን ይዘው በለሊት 
ለተወሰነ ግዜ በመደበቅ ብዛት ያለው ስንቅ አዣጋጅተው ስለነበሩ ከዛ በውሀላ አርማጭሆ ከተባለ ቦታ ከደረሱ
 ወደ ሱዳን የምያደርስ ሰው ተዋውለው ከዛ በውኃላ ወጣቱ በሙሉ በገዛ አህያቸው ስቃቸው በመጫን እሣቸውም ማለት አቶ ክብረት የወሴፍ ለተወሰነ 
ቀናቶች ለሊት ከሸኝዋቸው በውኃላ ወደ ወገራ በሰላም ተመለሱ ከዛም እስከሚሰሙ ደህና መድረሳቸው አለ መድረሳቸው ልባቸው አላረፈም ስጠይቁ 
ሥያስጠይቁ ከዛ በውሀላ በሰላም መደረሳቸው ከሰሙ በጣም ደስ አላቸው 
በውኃላ ግን ሊቀመንበሩ አስጠርዋቸውና እዲህ ባለ ጥየቃ ጠየቁዋቸው አቶ ክብረት የወሴፍ እስዎ ፀጉረ ለወጥ ከቤትዎ ያገባሉ ያወጣሉ የሚል ጥያቄ 
ቀረበላቸው እሳቸውም አላደች ፍራቻ ልክ ነዉ የገጠር የሁዳውያን ልጅች ውሀ ጠማን ብለው ሊጠጡ መጥተው ሂደዋል ከዛ አሻጋራ ሌላ የማውቀው 
የለኝም ለመሆኑ ወሀ መስጠት ወጀል ነው ሢሉ መልስ ሰጥዋቸው ከዛ በውሀላ ግን ማስጠንቀቅያ ተሰጣቸው ይህ የሆነ የፀጥታ አስከባራ በመሆናቸው በዚህ 
መልኩ አለፉት ከዛም በውኃላ ክትትል እየተደረገባቸው እያለ አቶ ክብረት የዎሴፌ ለወገናቸው ያለምንም ፍራቻ ትግላቸው ቀጠሉ ነገሩም በዚህ አላለቀም 
አቶ አስናቀው ሞክርያ የህክምና ባለ ሞያ የሁዲ ወገናችን በሥራላይ እያለ በደርግ ወታደሮች ወያኔ በተባለ ወቤዴ መካከል ጦሩነት ተከፍቶ ከብዙ ሰአት 
ውግያ በውኃላ አቶ አስናቀው ሞክርያ ወደማችን በጥይት ተመትቶ ሞተ ነብሱ ይማር የአቶ አስናቀው የሞት እልፈት በውኃላ በተሰቦችን በሙሉ ጎዛቸውን 
በመጠቅለል ወደ ሱዳን ሢጓዙ መደርጌ ከተበለው ቦታ ከበር ጠብቀው ቆይተው በመንግስት እጅ ተያዙ ጦሩም እነዚህ የተያዙም ወገነቻቸውን በማሰር 
ለአውራጃ ፐሊሥ አስረከብዋቸውና ታሰሩ አቶ ክብረት የወሴፉ ይህንን ሁኔታ ሢሰሙ በቂ ስንቅ አዘጋጁ እና ወደ ታሰሩበት ጉዞዋቸው አመሩ የፐሊስ  
ጣብያ አዛዥ ሂደው በምን ምክኛት እንደ ታሰሩ ጠየቁዋቸው እንዲህ በሚል መልስ ሰጡዋቸቸው እነኝህ እስረኜች ኮብላዮችና አገር ከዳተኞች ናቸው 
አሉዋቸው እኒህ ባላቸው ስለሞቶባቸው እና ልጄቻቸው ይዘው ከዘመድ ለመጠጋት እጂ አገር ለመክደት አይደሉም በሚል መልስ ሰጡዋቸው አቶ ክብረት 
ዮሴፉ የፀትታ አስከባራ በመሆናቸው በማንም ነገር ተሰሚነት ነበራቸውና እነዚህ የታሰሩ በስህተት ነው የሚል አቶ ክብረት የዎሴፉ ጥያቄ አቀረቡልዋቸው 
በውኃላ እዲህ በሚል መልስ ተቀበሉ የዋስትና መብታቸው እዲጠበቅ አተ ትዋሳቸዋለህ ብለው ጠየቁዋቸው አቶ ክብረት የወሴፉ በውስጥ ልባቸው ደስታ 
በተሞላ እኔ እዋሳቸዋለሁኝ ባስር ጣቴ እፈርማለሁኝ አሉዋቸው በተዘጋጀ ሰነድ የቤት ቁጥር ሙሉ አድራሻ ተጨማራ አስር ሺ 10,000 ብር ፈርም ብለው 
ካስፈረምዋቸው በውኃላ እስረኞችን አስፈትተው መኪና ተኮናትረው በሰላም በደስታ ከኖሩ በውኃላ የሟቹ ተዘከር አውጥተው ወደ እሥራኤል ለመሄድ 
የሚፈልግ ሁሉ ወደ አዲስ አበባ መሄደ አለበት የሚል ወሬ ስለተሰማ አቶ ክብረት የዌሴፉ ይህ ሢሰሙ ሁኔታዎችን በማመቻቸት ወደ አዲስ አበባ እዲሄድ 
ግፊት አድርገው ከሁለት ቀን ጉዞ በውሀላ መድረሳቸው ከረጋገጡ በውሀላ አዲሱ አበባ ለተወሰነ ግዜ በመቆየት ሣይገለሉ የተመኙት ምኞት ተሳክቶላቸው 
ከአራት ሰአት በረራ በውኃላ የኢትዮጲያ ምድር በመልቀቅ ከተቀደሰችው የእሥራኤል ምድር በመርገጥ በሰላም ከዘመዶቻቸው መቀላቀላቸው በስልክ 
ደውለው ለአቶ ክብረት የወሴፉ ከፉ የለ ምስጋኔ አቀረቡላቸው። 
ይህ እዲህ እንደለ ወደሳቸው ታራክ እንመለስ አቶ ክብረት የወሴፉ በ-1980 ዓ/ም ቁጥራቸው 27 የሚሆኑ በተሰቦቻቸው በመያዝ ወደሱዳን ጉዞ አመሩ 
ጉዞው በጣም አስቸጋራና አስፈራ በወምቤዴ የታጠረ በመሆኑ ጨለማን ተገን በማድረግ ለሊት በሞጋዝ ቀነ ብርሀን በመደበቅ እንዲያ ሁኖም አልፎ 
አልፎም በወቤዴዎችን ስቃቸውና ገዘባቸው እየተቀሙ በራሀብና በውሀ ጥማት ተስፊ ሳይቆርጡ ለአድወር በስቃይ በመከራ ከተጎዙ በውኃላ ከሱዳን ደምበር 
ሰፋዋ ከምትባል ከደረሱ የቀይ መስቀል ግዝያዊ የስደተኞች መጠለያ በሽታው ድካሙ በመጫጫን ያሁሉ መከራና ስቃይ አይተው ከደረሱ በውሐላ ቀይ 
መስቀል እንዳንቀበላቹ ባጀት የለንም ብለው ለዚህ ሁሉ ስደተኛ ከመጠለያ የሚገኙ አሳነበትዋቸው ከዛም በውኃላ ሞቱም በዛ ችግሩም እየተባበሰ የሚበሉትና 
የሚጠጡት ታጣ ጠፋም ለዚህ ሁሉ መፍትሄ  ለመፈለግ አቶ ክብረት የወሴፉ ህዝቡን በመሣባሰብ ገምጋሚ ኮሚቴ ይመረጥ የሚል ሐሳብ ቀረበና የው እንደ 
ተለመድ ወደውኃላ የማይሉ ለህዝበቻቸው ለመርዳት ተመርጠው የመጀመርያ ሀሣብ ያቀረቡት በመጀመርያ በየቦታው ያሉ ወጣቶችን በራሀብና በጥማት ያሉ 
ወጣቶች ማሰባሰብና ከዛ በውኃላ እጂና ተጕንት ሁነን መስራት እንችላለን።
ከዛ በውሀላ ይህ ሁኔታ ለወደፊቱ እንዳይደገም ምክር በመስጠት ከተባለ በውኃላ አስፈላጊ ነገሮች በማሟላትና ከሚመለከተው ክፍል ጋር በመነጋገር ወደ 
እስራኤል እዲሻገሩ በማድረጋቸው የስውር እቅስቃሴ በማካሄድ ተቃናቃኞችን የነበሩ የወያኔ ወንቤድየ ለሱዳአን መንግስት ጥቆማ በማድረጉ በአሽቸኮይ ወደ 
ኢትዬጲያ ተመለሱ ባትመለሱ ግን ሞት ይከተልባቹኃል ወይም ትገደላላቹህ የሚል የግዜ ገደብ ተሰጣቸው ይህ የመሥፈራረያ አዋጅ የታወጀ መሆኑ ሰሙና 
የእስራኤል መግስት ለኢትዬጲያ መንግስት መሣርያ እንደ ሚሰጥ ትንሽ ጮራ ከሰማነ በውሀላ እንደ ገና ከሱዳአን ወደ ኢትዬጲያ ተመለሱ ከዝያም ጥር 10 
ቀን በ-1981 ዓ/ም  (እ.ኢ.አ) ጠረፉ ላይ ደᎈን በውኃላ የወር ጉዞ ጕንደር ዙርያ ልዩ ስም ትክል ደግያ ከተባለው ቦታ ደረሱ የወረዳው አስተዳዳራ ለተወሰነ 
ቀን ያህል ከተከባከብዋቸው በውኃላ ለየአንዳንዳቸው የምህረት ደብዳቤ ሰጡዋቸው የሁሉ ሰው በየ መኖርያው አካባቢ ተጉዘው ለተወሰነ ግዜ ከቆየነ በውኃላ 
ወደ እስራኤል የሚሄድ የሚፈልግ ወደ አዲስ አበባ ከተማ መሄድ አለበት ተብሎ ስለ ተነገረ በቴሰቦቸ እዲሁም ሌሎችም ጭምርት በማቀሳቀስ ወደ አዲስ 
አበባ የሁለት ቀን ጉዞ ደረሱ ከዛ በውኃላ አቶ ክብረት የዎሴፌ ያሁሉ ችግረ ጥማት ራሀብ ዲካም ተስፋ ሳይቆርጡ ሀሣባቸውና ምኞታቸው ተሣክተላቸው 
ለተወሰነ ግዜ ከቆዩሁ በኋላ በሚፊፃዓ ሽሎሞ በ-1991 ዓ/ም ጉዞየን ወደ እስራኤል በማዲረግ በአራት ሰአት ውስጥ በረራ በውኃላ ወደተቀደሰችው አገር 
ደርሰው በአሁኑ ሰአት ከቅርያት ከተማ ከነሙሉ ቤተሰቦቻቸው ጋር ይኖራሉ ። ባሁኑ ግዜና ሰአት ባለሁበት ሳስብ የወገኖቸን ሂወት ለማዳን ያደረኩት ትግል 
ሣስታውስ ከፍ ያለ ኩራት ይሰማኛል ወጌኔ ሁሉ ክብር የሰጡኝን ከዚህ አገር ማለት እስራኤል ቀደም ሲል የነበረኝን ልማድ በመጠቀም ወገኔን ለማገልገል 
የወገኔን ፍቅር ስላለይ በተለያዩ ምክንያቶች ለመርደት የተጣሉ ማስታረቅና ማስማማት እንዲሁም ሌሎችም በሚል አነጋገር በዲህ ባለ መልኩ በአቶ ክብረት 
የወሴፌ ቃላቸው ይህ ይመስላል።
ከፍ ያለ ምስጋና እናቀርበለን ጤናቸው ይስጣቸው ይላሉ ሀላፊዋቹ።
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