
የገጠር ጫጉሊ- ብር አምባር 

ፀሏፊ- ጌታ በሇጠ ዯበበ 

............................ 

 

ወቅቱ ኅዲር ነው። ቦታው እነብሴ ሳር፣ ምዴር ወረዲ፣ 016 ቀበላ "ጉመር" የተባሇች ጎጥ 

ውስጥ። ወይዘሮ አሰሇፈች በጠዋቱ ተነስታ የግብር ውሃ መውጫዋን ይዛ ወዯጓሮ ዯርሳ 

ብትመሇስም ባሇቤቷ አቶ ከበዯ ከመኝታቸው አሌተነሱም። "ምነው አንቱ ዯግሞ! ይነሱ 

እንጅ፥ ስንት መንገዴ አስቀምጦ መተኛት ምን ይይለታሌ" አሇች ወይዘሮ አሰሇፈች። 

አቶ ከበዯ በሽንሽቦ ቀሚስ ውስጥ "ሞንዯሌ" የሚሇውን የባሇቤታቸውን ዲላ በአይናቸው 

እየገረመሙ "ረፈዯ እንዳ ሙዲዬ?" አሎት። ሙዲዬ የአሰሇፈች የቤት ውስጥ መጠሪያ 

ነው። 

አቶ ከበዯ በሚስታቸው ቀስቃሽነት ተነስተው አሌቤን መሳሪያቸውን መጠራረግ ጀመሩ። 

ወትሮውንም ጎዲና ሲያስቡ አሌቤናቸውን ጠርርገው እና አሰናዴተው ሇጉዞ ማዘጋጀት 

ይወዲለ። ቡና ተፈሌቶ፣ ማዕዴ ቀርቦ ተበሌቶ ባሌና ሚስት ረዥሙን ጉዞ ጀመሩ። 

የጉዞው ዓሊማ አንዴ ብቻ ሆኖ ሇተፈጠረው ወንዴ ሌጃቸው ሚስት ሌመና ነው። ቦታው 

ዯግሞ ይድግ ማርያም። ከጉመር አቦ ይድግ ማርያም በእግር ከ5 ሰዓት በሊይ ይወስዲሌ። 

መኪና ይቅርና የተስተካከሇ መንገዴ ቅንጦት ነው። ጉዞው በእግር ነው። On foot የሚለት 

ፈረንጆች። 

 

የጉመርን ዲገት ጨርሰው አፋፉ ሲወጡ ወይዘሮ አሰሇፈች ቁሌቁሌ እየተመሇከተች "አቦዬ 

በሰሊም መሌሰህ ሇቤታችን አብቃን አዯራህን" ስትሌ ሇምትወዯው የአቡነ ገብረ መንፈስ 



ቅደስ ታቦት አዯራዋን ሰጠች። የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅደስ ቤተክርስቲያን 

ከመርጡሇማርያም ከተማ በግምት በ 30 ኪል ሜትር ርቀት ሊይ የሚገኝ ጥንታዊ 

ቤተክርስቲያን ነው።የተመሰረተው በ1560 ዓ/ም ሲሆን ቤተክርስቲያኑ ያረፈው ዙሪያውን 

በገዯሌ የተከበበች መንዯር ውስጥ ነው። ገዯለን አሌፎ ቤተ ክርስቲያኑ ቅጥር ግቢ ውስጥ 

ሲዯርሱ ውበቱ ማራኪ ነው። ዴዴሆ፣ ዋጫ፣ ዴግጣ፣ጉፊያ እና ላልችም የበርሃ ዛፊች 

ሇቤተክርስቲያኑ ግቢ ውበት የራሳቸውን አስተዋጽኦ አዴርገዋሌ። 

 

 

አቡነ ገብረ መንፈስ ቅደስ ግብፃዊ መሆናቸውን፣ በወሊጆቻቸው ማሇትም ስምኦንና 

አቅላፅያ ብርቱ ሌመና ተፀንሰው በታህሳስ 29 ቀን 829 ዓ/ም በግብፅ ምዴር 

መወሇዲቸውን ባታውቅም አሰሇፈች ሇአቡነ ገብረ መንፈስ ቅደስ ታቦት ሌዩ ክብር አሊት። 

አዎ! አቶ ከበዯም ቢሆኑ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅደስ "ወዯ ኢትዮጵያ ሂዴና ባንተ 

ምክንያት ብዙ ሰዎች ይዴናለ" ተብሇው ከግብፅ ሃገር ወዯ ኢትዮጵያ መምጣታቸውን 

ባያውቁም "አቡዬን" በብርቱ ያምናለ። ባሻዬ! የገጠሩ ማህበረሰብ ሏይማኖታዊ እውቀቱ 

ባይኖረውም ዕምነቱ ብርቱ ነው። ከእውቀት የሚገኘው ምዴራዊ በረከት ባይናቅም ብርቱ 

ዕምነትን የመሰሇ ነገር የሇም። እኛ አሇን እንጅ ከሁሇቱም የራቅን ከንቱ ፍጡራን። 

 

ወይዘሮ አሰሇፈች አሌቤን መሳሪያውን በትክሻው አዴርጎ ከሚንጎባሇሇው ባሎ እኩሌ 

ሇመራመዴ ዲቦቆል የሞሊው፣ ስንዯድ እና አክርማ ተጣምረው በሌዩ ዱዛይን የተሰራ 

አገሌግሎን በጀርባዋ፣ ጠርሙስ አረቂዋን በቀኝ እጇ ይዛ ትገሰግሳሇች። አሁን ተንታ 

ማርያም ዯርሰዋሌ። ጥንታዊቷ ተንታ ማርያም ቤተክርስቲያን ሇዋናው መንገዴ ጀርባዋን 

ሰጥታሇች። ከቤተ ክርስቲያኗ ጀርባ በ1ኪል ሜትር ርቀት ሊይ ዴንጋይ እና እንጨት 

ያሇበት መሳሇሚያ አሇ። ባሌና ሚስት ፊታቸውን ወዯ ቤተክርስቲያኗ አዙረው ማርያምን 

ተሳሇሙ። አሰሇፈች ከታች ይዛው የነበረውን አንዴ ዯረቅ እንጨት መሳሇሚያው ሊይ 

አስቀመጠች። 

 

ባሻዬ! መሳሇሚያ ሊይ ስሇሚቀመጥ እንጨት ትቂት ሊውጋህ። በሌጅነታችን ከብት ጥበቃ 

ውሇን፣ ማታ እንጨት ተሸክመን ስንመሇስ ከያዝነው ሸክም እንጨት ሊይ ቢያንስ አንዴ 



አስረኛውን መሳሇሚያው ሊይ እናስቀምጣሇን። ይኼ ህግ ነው። ያሌተፃፈ ህግ። 

በሌጅነታችን እንጨቱን ሇማርያም የሰጠናት ይመስሇን ነበር። እንጨቱ ሇመነኮሳት 

የሰንበቴ ቂጣ መጋገሪያ መሁኑን ያወቅሁት አዴጌ ነው። ሌጅነት መሌካም ነበር። 

 

ባሌና ሚስት ጉዟቸውን ቀጥሇዋሌ። ተንታ የተባሇውን ጎጥ ጨርሰው አምኝ አፋፍ 

እስከሚዯርሱ ሇጥ ያሇሜዲ ነው። አሌፎ አሌፎ " ሽው" የሚሇው ነፋሻማ አየር ሇዯከመ 

ጉሌበት ብርታት ይሆናሌ። የሚያማምሩ ቆርቆሮ ቤቶች በባህርዛፍ ተከበዋሌ። አሁን 

አምኝ አፋፍ ዯርሰዋሌ። ቁሌቁሌ ገዯለን ሊየው ሰው ተስፋ ያስቆርጣሌ። እግራቸው 

እንዯነገሩ ከተቀመጠው ዴንጋይ ጋር ግብግብ እየገጠመ ጉዞውን ተያያዙት። ዴካም 

ከተቀሊቀሇበት ጉዞ በኋሊ አምኝ ማርያም ዯረሱ። አምኝ ማርያም ጥንታዊ ቤተክርስቲያን 

ስትሆን የተመሰረተችው በ867 ዓ/ም ነው። የቤተክርስቲያኗ ቅርፅ ክብ ሆኖ በዴንጋይ እና 

በጥርብ እንጨት ውብ ሆኗ ተሰርታሇች። አረንጓዳ ተክልች አካባቢውን አስውበውታሌ። 

ትቂት ዯቂቃ እረፍት አዴርገው ጉዞ ሲጀምሩ የመኸር ቁረን ያጠገባቸው ሁሇት ኮርማ 

በሬዎች ገጥመዋሌ። አቶ ከበዯ "ፋሊው ዯግ ነው፥ሙሽሮች ትዲራቸው ያማረና ጥጋብ 

የተሞሊበት ይሆናሌ" አሇ ያዬውን ክስተት ወዯ በበጎ እየተረጎመ። 

የሚገርምና የሚያስዯንቅ መሌክዓ ምዴር እያቆራረጡ ሸትፊት ሚካኤሌ ዯረሱ። 

መንገዲቸው ከቤተ ክርስቲያኑ የሚርቅ ቢሆንም አሻግረው ወዯ ታቦቱ ዙረው ተሳሌመው 

ግራ ቀኝ በገዯሌ በተከበበች ቀጭን መንገዴ እየገሰገሱ ይድግ ማርያም ዯረሱ።ዴግስ 

ተቀበሊቸው። ጠሊ በብርጭቆ እና በቀንዴ ዋንጫ ተሞሌቶ፣ እንጀራው በሞሰብ ቢቀርብም 

የመጡበትን ጉዲይ ይሁንታ ሳያገኙ እህሌ -ውሃ እንዯማይቀምሱ ተናገሩ። የሚስት ወገን 

ፍቃደን ሰጠ። እነ አቶ ከበዯ ጉሌበት ስመው ተቀመጡ። እህሌ-ውሃው በየዓይነቱ ቀረበ። 

ተመገቡ። የጋብቻው ቀን እና የትምንም (ፍጥጥም) ቀን ተወሰነ። ትምንምን (ፍጥጥም) 

ከጋብቻው ቀን በፊት በሁሇቱም ተጋቢዎች ቤተሰብ ዘንዴ የሚሰናዲ አነስተኛ ዴግስ ነው። 

ዓሊማው የተጋቢዎችን ቤተሰቦች የበሇጠ ማቀራረብ ነው።ሁለም ወቅቱን እየጠበቀ ሆነ። 

የብቅሌ ሰበራ ሥርዓቱ በሁሇቱም ወገን ተከወነ። 

የሰርጉ ዋዜማ በሌዩ ሌዩ ክንዋኔዎች ዯምቋሌ። ሽምብራ እና ገብስ የተባለ የሰብሌ 

ውጤቶች በሰፊው ተቆለ። ዲሱ አምሮ ተሰራ። ዲስ ሇሙሽሮች የንግስና ምሌክት ነው። 

ሁለ ነገር ተዘጋጅቷሌ። በጉጉት የሚጠበቀው ሠርግ ዕሇት ዯረሰ። አንደ የዯገሰውን ላማት 



( ማዕዴ) ይበለሇት ዘንዴ ሰዎችን ይጎትታሌ። ላልች ሴቶች አግዴም አምሮ በተሰራው 

ዲስ ወስጥ ወጥ ይሰራለ። ወጣቶች ከሳር እና እርጥብ እንጨት የተዋቀረች የሙሽራ ጫጉሊ 

ሇመስራት ይጣዯፋለ። የሙሽራ ዕናት ወገቧን አስራ ወዱያ ወዱህ ትሊሇች። 

በሴቲቱም በኩሌ በቂ ዝግጅት ተዯርጓሌ።ያሌባሇቁ ሌጃገረድች ተመርጠው ሙሽራይቱን 

የማስዋብ ስራ ሊይ ተጠምዯዋሌ።ያሌባሇቁ ማሇት የጭናቸውን ስርቻ ወንዴ የማያውቀው 

ማሇት ነው። ላልቹ ሴቶች ካሊቸው ሌምዴ ሳይሰስቱ ያካፍሊለ። አቤት! ዴባብ! ሌዩ ነው። 

አንዶ ሽቶውን ፣ላሊዋ ኩለን በመኳሌ ይጣዯፋለ። የእግር አሌቦው፣ የእጅ አምባሩ፣ የራስ 

ባውንዴ፣ የአንገት ድቃና ዴሪው የሙሽሪትን ውበት በእጅጉ ጨምሮታሌ።በሴት በኩሌ 

ዝግጅቱ አሌቆ የባሌን መምጣት ሙሽራይቱ በጭንቀት፣ ላሊው ህዝብ በጉጉት 

ይጠብቃሌ። 

 

በወንዴ በኩሌ 11 ሚዜዎች እና ብዙ ሰርገኞች በጥንቃቄ ተመርጠው ዝግጅታቸውን 

አጠናቅቀዋሌ።ባሻዬ!የሚዜዎች ቁጥር 11 መሆን ዴንገተኛ አጋጣሚ አይዯሇም። 11 

ሚዜዎች ከሙሽራው ጋር 12 ሆነው በአስራ ሁሇት ወሮችን ፅዋ ማህበር መስርተው በተራ 

የሚጠጡበትን ክዋኔ ሇማመሌከት ነው። 

ሙሽራው በተመረጡት ሚዜዎች እና ሰርገኞች ታጅቦ የህይወት ጉዞ ተጋሪውን ሇማምጣት 

ያንን ረዥም መንገዴ ጀምሯሌ። እንዯተራራ የተቆሇሇ፣ በሩቅ ሲያዩት የሚያስዯንቅ፣ 

ሲቀርቡት የሚያስፈራ ገዯሌ የበዛበት መንገዴ።ይገርማሌ! አካባቢው እና መንግስት 

የሚተዋወቁት ግብር በመሰብሰብ ሂዯት ብቻ ነው። ከምንም በሊይ ህዝቡ ያሳዝናሌ። ጤና 

ጣቢያ፣ ሆስፒታሌ፣ መንገዴ፣ መብራት እና ውሃ የሚባለ መሰረተ ሌማቶችን 

አያውቃቸውም። እርግጥ ነው ከቅርብ ጊዜ ወዱህ ይድግ ማርያም እስከ 8ኛ ክፍሌ 

ትምህርት ቤት ተሰርቶሊቸዋሌ። ይኼ የሚመሰገን ነው። አንዴ እናት የከፋ ምጥ 

ቢያጋጥማት ከእማሆይ ሊቀች ውጭ የሚዯርስሊት ሃኪም የሇም። እማሆይ ሊቀች በይድግ 

ማርያም የታወቁ የባህሌ አዋሊጅ ናቸው። አርሶ መጋቢው ህዝባችን በዚህ ዘመን ጨሇማን 

የሚከሊከሇው ሜንዞ እና ናፍታ ተጋግዘው በሚሰጡት ብርሃን ብቻ ነው። የተስተካከሇ 

መንገዴ ባሇመኖሩ እናቶች እና ህፃናት እግራቸውን ብቻ ሳይሆን እጃቸውን ሇጉዞ 

ይጠቀሙበታሌ። በእኛ ዘመን ገዯሌ እየቧጠጡ ህይወታቸውን የሚገፉ የማህበረሰብ 

ክፍልች ማዬት ያሳቅቃሌ። ግን እውነት ነው። ይኼ በወገኖቼ የሆነ ነው። 



 

ባሻዬ! ወዯ ሙሽሮች እንመሇስ አይዯሌ? ሙሽሮችማ ከቃጣ- ቃጣ ተረማምዯው፣ ከዴንጋይ 

- ዴንጋይ ዘሇው፣ ቁሌቁሇቱን ወርዯው፣ አቀበቱን ዘሌቀው ከሙሽሪት መንዯር ዯርሰዋሌ። 

በበረሃ ዛፎች የተከበበች የይድግ ማርያም ውብ ቤተክርስቲያን በቅርብ ርቀት እየተመሇከቱ 

አንዴ ትሌቅ የዝግባ ዛፍ ስር አርፈዋሌ። ይድግ ማርያም እጅግ ጥንታዊ ቤተክርስቲያን 

ስትሆን የተመሰረተችው በ676 ዓ/ም ነው። አንዲንድች የዴዴሆ ቅጠሌ በመቁረጥ አቧራ 

የጠገበ እግራቸውን ሇማራገፍ ይታገሊለ። ላልች የጭጮ እንጨት በመቁረጥ አቧራ ከጥርስ 

ሌማትም ጋር ተባብረው ያወየቡትን ጥርስ ይቦርሻለ። ሽማግላዎች ስሇማሽሊው ቁረን፣ 

ሆዲቸውን ሇመሙሊት ከማሽሊ አገዲ እግር ጋር ስሇሚታገለ እንስሳት መክሳት እና 

መወፈር ያወራለ። ቦታውን አይተውት የማያውቁት አንዲንዴ ጉብልች ዯግሞ በቅርብ 

ርቀት የሚታዬውን አምኃራ ሳይንት የዓባይን ወንዝ አሻግረው ይመሇከታለ። ባቸታ፣ 

አህዮ፣ ዴንቻ፣ ቆተት የተባለ የአምኃራ ሳይንት ክፍልች ከይድግ ማርያም ምንም ያኽሌ 

አይርቁም። በመሏሊቸው ታሊቁ የዓባይ ወንዝ ይገማሸራሌ። 

ይኽ በእንዱህ እንዲሇ ከሰርጉ ቤት የተሊከ አንዴ ጎሌማሳ ወዯ ተዘጋጀሊቸው ቦታ ይገቡ 

ዘንዴ አበሰራቸው። ግሩም የሆነ አቀባበሌ ጠበቃቸው። ባሻዬ! ሚዜ ንጉስ ነው። ጃንሆይ 

አይተውት የማያውቁትን ክብር እና እንክብካቤ ሚዜ በመሆን ታገኘዋሇህ። ከጠሊ ጠሊ፣ 

ከብርዝም ብርዝ ተመርጦ ሇሚዜዎች ቀርቧሌ። ሇዚያውም በሚዜዎች መራጭነት። 

ሰርገኞችም ቢሆኑ ከንጉስ አነስ ያሇ የባሇሟሌ እና የመኳንንት ያኽሌ ክብር አሊጡም። 

ተበሊ ተጠጣ። ፉከራ እና ቀረርቶው በሚዜዎች ተጀምሮ በሰርገኞች ተቋጨ። ከሚዜዎች 

በኩሌ የሚሰማው የጡርንባ ዴምፅ የሙሽሪትን ብቻ ሳይሆን የእናቷንም ሌብ አሸበረው። 

30 ዓመታትን ወዯኋሊ ተጉዛ የእሷን የጫጉሊ ዘመን አስታወሰች። ግርግሩ፣ሁካታው፣ 

የግሌገሌ ሚዜው ክፉ የአሇንጋ በትር፣ሁለ ነገር ትዝ አሊት። እናት ስሇ ሌጇ አሰበች። 

 

የሴት ወገን ሙሽራ ሇማስረከብ ወከባ ሊይ ነው። " እኽ እኽ ወሰባዬ!" የሚሇው የወገኖቿ 

የመሸኛ ዘፈን ሙሽሪትን የባሰ አስጨነቃት። እኔ ጭንቅ ሌበሌሽ! 

የሙሽሪት እናት በሊይ ይቀመጡ 

የሙሽራው አባት ከሊይ ይቀመጡ 



አሳዴገዋታሌ እየቆነጠጡ።  

እያለ የሙሽሪት ዘምድች የእጅ አታሞውን ይነርቱታሌ።ሙሽሪት ከባሎ ጎን ሆኗ ምረቃን 

በግጥም አዋዝተው በሚያቀርቡ ወግ አዋቂ ሽማግላዎች የምረቃ ዓይነቶችን በየዘርፉ 

አጎረፉሊት። አንደ ሽማግላ ተነስቶ ረዥም ጭራውን ግራና ቀኝ ከማታ በኋሊ እንዱህ አሇ: 

"ሙሽራው ተባረክ፥ሙሽሪት ተባረኪ! ከዚህ ተነስተሽ እዚያ የዯረስሽበት እግርሽ ሇምሇም 

ይሁን። አብዝታችሄሁ ውሇደ ክበደ። ከፊለን ሇፈረስ፣ ግማሹን ሇመቅዯስ፣ የቀረው 

ሇባርኖስ!" ባሻዬ! ይኼ ምረቃ የዋዛ እንዲይመስሌህ። ወሌዲችሁ ሇፈረስ ማሇት ጦረኛ ሃገር 

ጠባቂ ሌጅ ውሇደ ማሇት ነው። ከፊለ ሇባርኖስ ማሇት ቤተሰብ የምታስከብር፣ የቤት 

መዝጊያ የሚሆን አምቻ የምታመጣ ሴት ሌጅ ውሇደ ማሇት ሲሆን "ላሊው ሇመቅዯስ" 

ማሇት ሇሀይማኖት ሰባኪ፣ ሇቤተክርስቲያናቸው ጠባቂ ቄስ ውሇደ ማሇት ነው። ግሌጥ ነው 

ባሻዬ! 

 

ሙሽራው-ንሳ-ንሳ 

እንዲታበሊት-ዲጉሳ። 

እቴቴሙሽሪት-አታሌቅሽ-አይበጅም 

ሴት ሌጅ ከእናቷ ጋር ዕዴሜዋን አትፈጅም:: 

እያለ በሆታ እና በእሌሌታ አጅበው ሸኟት:: የወንዴ ቀጣር ዋስ ተብል የተሰየመው ግሇሰብ 

የሙሽሪትን የሙሽራ እቃዎች ማሇትም ሙዲይ፣በተሇያዩ መሌክና ዱዛይን የተሰሩ 

አገሌግልች፣ አነስተኛ መጠን ያሊት የፊት መስተዋት፣ የክት ሌብሶች፣ የገሊ ሳሙናዎች 

ወዘተረፈ ሰብስቦ ከነጭ አቡዥዱ በተሰራ ስሌቻ ሰብስቦ ይዟሌ። 

አሁን ጉዞ ወዯጉመር አቦ ተጀምሯሌ። ሲመች በበቅል ሳይመች በጀርባ ሙሽሪትን እያዘለ 

ያንን አስቸጋሪና አሰሌች የበረሃ መንገዴ ተያያዙት። አምኝ ዲገትን ሳይወጡ ሇዓይን ያዝ 

አዯረገ። በእጅ ባትሪ እርዲታ እና በፈጣሩ ጥበብ ሇጥ ካሇው ሜዲ ዯረሱ። ሚዜዎች 

በሙሽራ አገሌግሌ የየያዙትን "ፍትፍት እንጀራ" በየመንገደ ቅጠሌ አንጥፎ ሇሚጠይቅ 

ጉብሌ እያፈሱ መስጠታቸውን አሊቆሙም። የወንዴ ሙሽራ ቤተሰቦች እና ዘመዴ 

አዝማድች የሙሽሮችን መምጣት በስስት እየጠበቁ ነው። ሜዲውን ጨርሰው ጉመር አፋፍ 

ሲዯርሱ " መጥተናሌ" የሚሌ መሌዕክት በጡርንባቸው አስተጋቡ። ምዴር በዯስታ ብዛት 



ተናጠች። ጉብልች እስከመንገዴ ዘሌቀው በእሌሌታ እና ሆታ ተቀበሎቸው። ምዴር 

ቃውጢ ሆነች። ፉከራው፣ ቅራርቶው፣ ዘፈኑ፣ ዴሇቃው እና የጥይቱ ፍምፅ ጉመርን ከከበባት 

ጋራ (ጎራ) ጋር ሲያስተጋባ ላሊ ዴምቀት ሆነ። 

ምግቡ፣ መጠጡ "ዘ ኢንተሪፍ" ነው። ጨዋታው ዯርቷሌ። ሰዓቱ ወዯ መንጋቱ ተጠግቷሌ። 

ቤቱ ውስጥ "የቤተ ዘመደ፣ይታያሌ ጉደ" የሚለ ዘመዴ አዝማድች በጭፈራ እና ጨዋታ 

ሇማንጋት ቃሌ ገብተዋሌ። ዴንኳን ውስጥ ቅራርቶና ፉከራው ዯምቋሌ። አንዴ ታሊቅ ሰርግ 

ሊይ ብዙ መሇስተኛ ሰርጎች ይኖራለ በተባሇው መሰረት የአዲም ዘሮች ሔዋኔን እየፈሇጉ 

መጎንተሊቸው አሌቀረም። እኔም የአዲምነቴን ግዳታ ሌወጣ ብዬ ከእነገራም ጊዮርጊስ 

የመጣች የሙሽራው ዘመዴ በቁጥጥሬ ስር አውያሇሁ። ሁ ማይነስ ሁ? ግዴግዲ ሊይ 

የተሰቀሇውን የናፍታ ብርሃን መጥፋት በጉጉት ከሚጠባበቁ ጥንድች አንደ እኔ ነኝ። 

 

ወጣቱ ሌዩ የሆነውን የዕሇቱ ትዕይንት ሇመከታተሌ ቋምጧሌ። "ብር አምባሩ ሰበራ" 

የተሰኘውን የቀዝቃዛው ጦርነት ጦርነት ጅማሮ በጉጉት እየጠበቅን ነው። ሙሽሪትን 

ከብበው ሲያጫውቱ የነበሩ ሌጃገረድች ከጫጉሊ እንዱወጡ ተዯርገዋሌ። ሙሽሪት ምዴር 

ተከፍታ ትውጣት ዘንዴ ተማፀነች። አሌሆነም። ጦርነቱ በሙሽራው አነሳሽነት፣ በግሌገሌ 

ሚዜው አበረታችነት እና በሙሽሪት ተሽኮርማሚነት በይፋ ሉጀመር ነው። ያች እርጥብ 

እንጨት ተቀሌሶ፣ በቀጫጭን ማገሮች አሌፎ- አሌፎ የተማገረች፣ ሰንበላጥ ሳር እንዯነገሩ 

የሇበሰች አነስተኛ ጫጉሊ የጦር አውዴማ ሌትሆን ነው። ሇተጋጣሚዎች አካሊዊ ዯህንነት 

ሲባሌ መሬቱ ከፍየሌ ቆዲ በተዘጋጀ አጎዛ ተሸፍኗሌ። ትዕይንቱን በግሌፅ የማዬት አሌፎም 

የቴክኒክ እገዛ የማዴረግ ሙለ መብት የተሰጠው ግሌገሌ ሚዜው ብቻ ቢሆንም ጦርነቱን 

በቅርብ ርቀት ሇመከታተሌ በጫጉሊው ዙሪያ የተኮሇኮሇው ታዲሚ ብዙ ነው። የጦርነቱን 

ውጤት በቀጣይ ይፋ እናዯርጋሇን። 

ክፍሌ ሁሇት….ይቀጥሊሌ፡፡ 


