
 

 ያ ትውልድ  

የሀዘን መግሇጫ  

                                           ጥቅምት ፲፬ ቀን ፪ ሺህ ፰ ዓ.ም. 

የአቶ አስማማው ኃይለ (አያ ሻረው) የቀብር ሥነ ስርዓት ምክንያት በማድረግ 

ከ«ያ ትውሌድ ተቋም» 

 

ቡና ጨው ሌገዛ ገዳሪፍ መጥቼ 

የሚያሇማ መስልኝ በሰው ተሳስቼ 

ባክኜ ቀረሁኝ ካገሬ ወጥቼ። 

ማሪኝ ወርቅ አፈራው ጋሜ ባሇቤቴ 

ያሇ ጧሪ ቀሪ ሽማግላው አባቴ 

ማየት የተሳነሽ አሮጊቷ እናቴ 

እኔስ መቼ ቀናኝ አሜርካ ኑሮ 

ነጋ መሸ በቢሌ ሌቤ ተሸብሮ። 

ሰፊ ጎጆ አዳራሽ ጌታ የላሇበት 

የወንዛችን ውኃ ቢሌ ማይመጣበት 

ቢሰበር መካኒክ ጋራ የማይሻው 

ቡሊው አህያችን ጭነት የማይገታው 

እንዯ ዋዛ ቀረ ችምችም ያሇው መንዯር 

አሁን ቢቸግር ነው እንጂ ኒዎርክ ነው ወይ ሀገር። 

 

 

«ያ ትውሌድ ተቋም» የወንድማችንን አቶ አስማማው ኃይለ (አያ ሻረው) ዜና ዕረፍት 
ስንሰማ እጅጉን አዝነናሌ። ስሇ አስማማው ዛሬ ብዙ ሇመናገር ሳይሆን ሇቤተሰቦቹ፣ ዘመድ 
ወዳጆቹ፣ አድናቂ ወገኖቹ ጋር የቀብር ሥነ ስራዓቱ ተካፋይ በመሆን የምናውቀውን ያህሌ 
በማሇት ሇመሰናበት ነው። 

አቶ አስማማው ዛሬ በሞት ቢሇየንም ጥልሌን ያሇፈው ብርቅዬ ሥራዎቹ ስሙን ከመቃብር 
በሊይ ከፍ ከፍ ያዯርጉሇታሌ። 

ዛሬ አቶ አስማማው በሕይወት የሇም። ወዯድንም ጠሊን ኢሕአፓ/ኢሕአሠን በተመሇከተ 
ዳቦስ ያሇ መረጃ ትቶሌን ያሇፈ ዋነኛ ሰው ነበር። በላሊ በኩሌ ዯግሞ የስነ ጽሁፍና የቋንቋ 
ችልታውን ቀዯም ሲሌ በፃፈሌን “ይድረስ ሇአያ ሻረው” ግጥሙና “ከዯንቢያ-ጎንዯር እስከ 
ዋሽንግተን” መጽሐፉ ያስመሰከረ ወገናችን ነው። 
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በውብ ቋንቋና አነባበብ ቅሊጼ ያበረከተው “ይድረስ ሇአያ ሻረው”  ግጥሙ ያሇውን የስነ 
ጽሁፍ ችልታ ከመመስከሩም በሊይ ሇሀገሩ፣ ሇሕዝቡና ሇባህለ ያሇውን ኩራትና ሞጋችነት 
አስተሊሌፎሌናሌ። 

አቶ አስማማው በ2003 ዓ.ም እና በ2006 ዓ.ም. ኢሕአሠ ቅጽ 1 እና ቅጽ 2 እውነተኛ 
የኢሕአፓ ሠራዊት ታሪክ እንዯ ቅዯም ተከተሊቸው የፃፈና ሇንባብ ያበቃ ነው።  

አቶ አስማማው በቅጽ 1 የኢሕአሠ ታሪክ ከ1964 እስከ 1970 ዓ.ም. ያሇውን በአብዛኛው 
በወቅቱ በነበሩና በአገኛቸው መረጃዎች ተዯግፎ ያቀረበሌን ሲሆን የአፃፃፍ ስሌቱም የራሱን 
አስተያየት እምብዛም ሳያክሌበት በሕይወት ያለና በተሇያየ ጉዳይ ያናገራቸውን፣ 
ያወያያቸውን የሠራዊቱ አመራር አካሊትና አባሊትን ቃሌ እንዳሇ በማስቀመጥ ነበር። 

ከ1970 እስከ 1972 ዓ.ም. ያሇውን የኢሕአሠ ታሪክ የራሱን ግንዛቤ በማከሌ በቅጽ ሁሇት 
መጽሐፉ አስነብቧሌ። መጽሐፉ የኢሕአሠ ክፍሌ አንድ መጽሐፍ ቀጣይ ታሪክ ነው። እንዯ 
ዯራሲው አባባሌ የመጽሐፉ ታሪክ የሚያጠቃሌሇው ኤርትራ ውስጥ ሇስድስት ወራት 
በጥገኝነት የቆየው የአሲምባው ሠራዊት ቤጌምድር ከሚገኘው የኢሕአሠ ሠራዊት ጋር 
ከተቀሊቀሇ ከመስከረም 1971 ዓ.ም. ጀምሮ ብተና እስከተካሄዯበት ሰኔ ወር 1972 ዓ.ም. 
መጨረሻ ድረስ ያሇውን የትግሌ ጊዜ ነው።  

አቶ አስማማው (አያ ሻረው) ሇሀገርና ሇሕዝብ ያበረከታቸው መጽሐፍት ምንጊዜም ሕያው 
ያዯርጉታሌ። መጽሐፉ የራሱ የሆኑ ጉድሇቶች አለት ባዮች ቢኖሩም በአገኘው መረጃና 
በሚያውቀው መጠን ሇትውሌድ አንድ መረጃ አስተሊሌፏሌ። ስሇ አሲምባና ኢሕአሠ ታሪክ 
የመጀመሪያው ፀሐፊ ያሰኘዋሌ። 

ዛሬ አያ ሻረውን የምናነጋግረው “ይድረስ ሇአያ ሻረው” በሚሇው ግጥሙ ውስጥ ነው። የአያ 
ሻረው የስዯት ሕይወት ታሪኩን የሚያውቁ ወዳጆቹና ቤተሰቡ አስማማውን የሚያዩት 
“ከዯንቢያ-ጎንዯር እስከ ዋሽንግተን ዲሲ” በሚሇው ታሪካዊ ሌብወሇድ መጽሐፍት ውስጥ 
ነው። የኢሕአፓ/ኢሕአሠ ታጋዮችና የትግሌ ጓዶቹ ስሇ ኢሕአሠ በጻፋቸው ሁሇት 
መጽሐፍት ውስጥ ከአያ ሻረው ጋር ይነጋገራለ። አቶ አስማማው ከመቃብር በሊይ ስሙን 
ተክል ያሇፈ ኢሕአፓ/ኢሕአሠ ያፈራው የያ ትውሌድ ወገን ነው። 

በራሱ አንዯበት ያነበበው ወዯ ሁሇት ሰዓት የሚፈጀው የአስማማው ኃይለ “ይድረስ ሇአያ 
ሻረው” ግጥም የአሜሪካንን የስዯት ሕይወት በጣፋጭ የአማርኛ ቅሊጼ ተርኮሌናሌ።  

እያዝናና፣ እያሳቀ፣ እያስገረመ፣ እያስቆዘመ፣ ሀገረ አሜሪካንንና ገጠሪቷን ኢትዮጵያ በዓይነ 
ሕሉናችን ይስሌብናሌ። ኩሩ ባህሊችን ናፈቀኝ እያሇ ያዜማሌ። ያሇ መግባባቱን የቋንቋ 
ችግሩን በዯንብ ይነግረናሌ። ሀገሬ ኢትዮጵያ እያሇ በውስጡ ይዘምራሌ። ወንዙ፣ ሸንተረሩን፣ 
የከብቶቹን ጩኸት ይጮሃሌ። ባህላ ክብሬ፣ እኔስ ኮራው በሀገሬ ይሇናሌ።    

አቶ አስማማው ብዕሩ ነጥፏሌ፣ ሌሳኑ ተዘግቷሌ። ከእንግዲህ ሇህትመት ሰጥቶት ያሸሇበው 
የመጨረሻ መጽሐፉ ሇንባብ በቅቶ ከማንበብ በቀር ላሊ አናገኝም። ግና ትቶት ያሇፈው 
ሥራው ገና ብዙ ይሰራበታሌ፣ ይፃፍበታሌ። ሥራዎቹ ሇላልች ተዛማጅነት ሊሊቸው 
ሥራዎች ማጣቀሻነቱ አጠራጣሪ አይሆንም። ሇምርምርና ሇጥናት ሥራ ከየቤተ መጽሐፍቱ 
ይፈሇጋለ። ስሇ ኢሕአፓ/ኢሕአሠ የሚጽፉ፣ የሚያጠኑ፣ የሚመራመሩ ሁላም ከአስማማው 
ኃይለ ጋር ይነጋገራለ። ከመጽሐፉ ሇጥያቄዎች መሌስ ይፈሌጋለ፣ መጽሐፎቹ ላሊ ጥያቄ 
ያስነሳለ፣ ብዙ እንዲፃፍ ይጋብዛለ። አስማማው የችልታውንና የድርሻውን የትውሌድ 
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ግዴታውን ተወጥቷሌ ማሇት ይቻሊሌ። አንዯበቱን፣ አካለን፣ ማንነቱን በመጽሐፍቱ 
አስቀምጦሌን አሌፏሌ። 

«ያ ትውሌድ ተቋም» በአቶ አስማማው (አያ ሻረው) ከዚህ ዓሇም በሞት መሇየት የተሰማንን 
ጥሌቅ ሀዘን ሇመግሇጽ እንወዳሇን። አቶ አስማማው «ያ ትውሌድ ተቋም» እየሠራ ሊሇው 
የመረጃ ማሰባሰብና የተሰዉ ወገኖቻችን መታሰቢያ ድረ ገጽ በማድነቅ ሉዯረግ የሚችሇውን 
ትብብርና ድጋፍ ሲያዯርግ የነበረ ወገናችን ነበር። የኢሕአሠ እውነተኛ ታሪክ መጽሐፉን 
ቅጽ 2 ሇ«ያ ትውሌድ ተቋም» የማሳተምና ማከፋፈሌ ሀሊፊነቱን በመስጠት የመጀመሪያው 
ሰው ነው። 

አያ ሻረው ዛሬ ሩጫውን ጨርሷሌ። አምስት ጣቶቹ አፈር ጨብጠዋሌ። ኢትዮጵያ አንድ 
ሌጇን አጥታሇች። ያ ትውሌድ አንድ ወገኑን አጥቷሌ። በሕይወት ዘመኑ ጥልሌን ያሇፈው 
ሥራዎቹ ሇአሁኑና ሇመጭው ትውሌድ በክብር ይተሊሇፋለ። ጊዜ የማይሽረው መጽሐፍቱ 
ምን ጊዜም ተነባቢ ናቸውና ስሙ ከመቃብር በሊይ ሁላም ይነሳሌ። ትውሌድ ሁለ 
ያነቡሃሌ። የዜማ ቅሊጼህን ያዯምጡታሌ። አኩሪ ተግባር ፈጽመህ በማሇፍህ ሞትህ እረፍት 
ነው። 

ያ ትውሌድ ተቋም የአቶ አስማማው ኃይለን በሞት መሇየት ምክንያት በማድረግ “አያ 
አስማማው! ብዕርህ ይናገራሌ” በሚሌ ርዕስ ያዘጋጀነውን ያ ትውሌድ ቅጽ 3 ሌዩ ዕትም 1 
ከድረ ገጻችን www.yatewlid.org, www.yatewlid.com የምታገኙ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ መግሇጽ 
እንወዳሇን። 

በመጨረሻም በዛሬው ዕሇት የሚፈፀመውን የአቶ አስማማው ኃይለ የፀልትና የቀብር ሥነ 
ስርዓት ምክንያት በማድረግ «ያ ትውሌድ ተቋም» በአባሊቱ ስም ሇአቶ አስማማው ኃይለ 
(አያ ሻረው) ቤተሰብ፣ ዘመድ አዝማድና ወዳጅ ጓዯኞቹና አድናቂዎቹ በሙለ ሀዘናችሁ 
ሀዘናችን ነውና ሕግዚሃብሔር መጽናናቱን ይስጣችሁ እንሊሇን ከ «ያ ትውሌድ ተቋም»። 

 
ጥቅምት ፲፬ ቀን ፪ ሺህ ፰ ዓ.ም. (October 24, 2015) 
«ያ ትውሌድ ተቋም» 
ድረ ገጽ ፡ www.yatewlid.org, www.yatewlid.com 
ኢሜሌ ፡  yatewlid@yahoo.com, yatewlid@gmail.com, yatewlid@hotmail.com 
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