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እንዲሌክ (ቺኪ) ብዙ በሳሌ ሰው ነበር። ቁም ነገሩና ጥንካሬው እጅግ
የቀና
የሚሰራውን፣ የሚያወራዉን፣ የሚጫወተውን፣ የሚያነበውን፣
የሚወዯውን፣
የሚያከብረውን፣
የሚመክረውን፣
የሚቃወመውን፣
የሚዯግፈውን፣ አሳምሮ የሚያውቅ ውዴ ጓዲችን ጓዯኛችንና መካሪያችን
ነበር። ቺኪ ሇሀገሩና ሕዝቡ ራዕይ ያሇው ጠይቆና መርምሮ አውቆ
ትግሊችን ወዳት መሔዴ እንዲሇበት ወዯኋሊ ሳይሌና ሳያወሊውሌ
አዘውትሮ የሚከራከርና የሚያሳምን ሁሊችንንም በእኩሌ የሚመሇከት
ጠንካራ ግሇሰብ ነበር። በርቱ ይሌ ነበር አዘውትሮ። የሕዝባችንን ብሶት
መስማት ከቻሌን መፍትሔውን ማፍሇቅ ይቻሊሌ። አሁንም መስዋዕትነት
ከከፈሌን ማዯራጀት ማንቀሳቀስ ይቻሊሌ። ሕዝባችንን ባሊሰሇስና
ተግባራዊነት ባነገበ ትግሌ ከዴህነት አዙሪት ማውጣት ይቻሊሌ።
ኢትዮጵያዊነትና ኢትዮጵያን ሇዘሇዓሇም ማቆም ይቻሊሌ ብል የሚያምን
ነበር።
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ቺኪ ሇሀገሩ ኢትዮጵያና ሇሕዝቡ ያሇውን ፍቅር በተሇያዩ የግጥም
ስብስቦቹ ሲያንጎራጉርና ሲጽፍ ሕይወቱን የኖረ ብርቅዬ የኢትዮጵያ ሌጅ
ነበር። በ2006 የታተመው “ሌብ በለ ሰዎች እና ኑ ብሇዋችኋሌ” በሚሇው
አጫጭር የግጥም ስብስቦቹ፡ እምነትን፡ እውነትን፡ ፍቅርን፡ እያስተማረን
ሇሀገርና ሕዝብ ተቆርቋሪነቱንም ያስነብበናሌ። ኢትዮጵያ ሁሇገብ ሌጇን
አጣች። ሇጓዯኞቹ አዛኝ፡ አሳቢ፡ አሰባሳቢ፡ መካሪና አስተማሪ የነበረው
ቺኪ ዛሬ ትዝታውንና የማይነጥፉ ውብ ሥራዎቹን ጥልሌን አሌፏሌ።
ኢትዮጵያ
አንዴ
ጠንካራ
ተከራካሪዋንና
ጠበቃዋን
አጣች።
እንጉርጉሮውንና ዝማሬውን ሇሀገርና ሕዝብ እንዲዯረገ፡ በጥፋጭ ብዕሩ
እንዲስነበበ ያሇፈ አኩሪ የዚያ ትውሌዴ ወገናችን ነው። ወንዴም ቺኪ
በዯረሰበት ህመም ቢሇየንም የተከበራችሁ ቤተሰቦቹ፡ በመጨረሻው
የሕይወት ፈተና ወቅትም አብራችሁ ሇነበራችሁ ሇተከበራችሁ ጓድቹና
ጓዯኞቹ ዓሊማና ፅናቱ ሁላም ይከተሇን።
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አቶ እንዲሌካቸው ይርጉ (ቺኪ)

እንዳልካቷው ይርጉ 1952 - 2004 እ.ኢ.ኗ

“ኢትዮጵያ ቆሢጥ ልጅዋን ኗጣች፡፤ እኛም ጓዳችንና ወንድማችንን ኗጣን።
ህሏም እየበሟታበትና ድካም እየቧጫጫነው ከቆሏለት ዓላማ ሳያዛንፍና
ትግሉን ሳይጠሢጠር እስከ ሏጨሟሻ እስትንፋሱ ድሟስ ታግሎ ማለፉ
በህይወት ላለነው ትልቅ የሞሢል ጥንካሣን ይሰጠናል። በትግል ሳይሽነፍ
በህሏም ቧሸነፈ። የወንድማችን ስሐና ታሡኩ በኢትዮጵያ የትግል ማኅዯር
ለዘላለም ይኖሢል። ፅናት ለዘሏዶቸና ጓዶቸ”።

Ethiopia Will Prevail!
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የአቶ እንዲሌካቸው አጭር የሕይወት ታሪክ

የሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርቱን እየተከታተሇ ባሇበት ወቅት የ1966
የኢትዮጵያ አብዮት ይፈነዲሌ። በዚህ ግዜ ሁለንም የኢትዮጵያ ሌጆች
በእኩሌነት የሚያይና፡ ሰብአዊና ዳሞክራሲያዊ መብቶችን የሚያስከብር
ሕዝባዊ መንግስት አስፈሊጊነት ሀገሪቱን በወጠራት ወቅት እንዲሌክ ገና
ወጣት ነበር። በወቅቱ የዕዴሜው ሇጋነት ሳያግዯው በዚህ ትግሌ ሇሀገሩና
ሇወገኑ የምከፍሇው ዴርሻ አሇኝ በማሇት ትምህርቱን ባማቋረጥ ወዯ
ትግለ ጎራ ገባ።
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በወቅቱ በአዱስ አበባ ከተማ የዯርግን አፋኝ ሥርዓት ከሚታገለ ጓድቹ
ጋር በመሆን በአዱስ አበባ ከተማ የሰሊማዊ ሰሌፍና የቅስቀሳ ሥራዎችን
በማስተባበር ወሳኝ ሚና ተጫውቷሌ። በዚህ ወቅት በኢትዮጵያ ሕዝባዊ
አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ) ወጣት ክንፍ ተመሌምል ትግለ
የሚጠይቀውን
መስዋዕትነት
በመክፈሌ
የህዝብ
ሌጅ
መሆኑን
አረጋግጧሌ።
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አቶ እንዲሌካቸው ይርጉ ከአባቱ ከአቶ ይርጉ አባይነህና ከእናቱ ከወ/ሮ
ወሰኔ የሱፍ በወል ክፍሇ ሀገር በዯሴ ከተማ ታህሳስ 7 ቀን 1952 ዓ.ም.
ተወሇዯ። ቤተሰቡ በሥራ ምክንያት ወዯ አዱስ አበባ ሲዛወር አብሮ
በመጓዝ የአንዯኛ ዯረጃ ትምህርቱን በቀዴሞው ሌዕሌት ጽጌ በሻህ
ት/ቤት አጠናቋሌ። በመቀጠሌም የሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርቱን በተፈሪ
መኮንን ት/ቤት ሇተወሰኑ ዓመታት ተከታትሎሌ።
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እንዲሌክ በወቅቱ የሚያዯርገው ትግሌ በመንግሥት በመታወቁና እርምጃ
ሉወሰዴበት የሚችሌበት ሁኔታ በመፈጠሩ በ1969 ዓ.ም ወዯ በረሀ
ሇመሄዴ ወሰነ። በአሲምባ ተራሮች የትጥቅ ትግሌ የጀመረውን
የኢሕአፓ ሠራዊት (ኢሕአሠ) ወዯ ትግራይ በመጓዝ ተቀሊቀሇ።
በሠራዊቱ ይሰጥ የነበረውን የሽምቅ ውጊያ ሥሌጠና አጠናቆ፡
“…ብረት አነሳሁ
ሇትግሌ ተነሳሁ
ሌጓዝ በዴሌ ጏዲና
በተሰዉት ጓድች ፋና …”

የሚሇውን መዝሙር በመዘመር መራራውን ትግሌ ተያያዘው።
እንዲሌክ 1970 ዓ.ም.
በትግሌ ሜዲ፡ በጥይት ተመቶ የግራ ክንፍ
ሳንባው ቢጏዲም፡ ከአሲምባ ኤርትራ፡ ከኤርትራ ጏንዯር፡ ወሌቃይት፡
ፀሇምት፡ በሇሳ፡ አርማጭሆና የጭሌጋ በረሃዎችን ሲያቋርጥ በአካለም ሆነ
በሞራለ ዴካም ሳይታይበት ጉዞዎቹን አጠናቋሌ።

1973 ዓ.ም. ሇህክምና ወዯ ሱዲን ከወጣ በኋሊ ወዯ አሜሪካ መጣ።
ኢሕአፓ በሰሜን አሜሪካ ዴርጅታዊ መዋቅሩን ዘርግቶ እንቅስቃሴ
በጀመረበት ግዜ እንዯገና ተቀሊቅል በተሇያዩ ኮሚቴዎች ኃሊፊነትን
ተቀብል አገሌግሎሌ። በዚህ ወቅት ቤተሰብ ቢመሰርትም ፡ ሥራውን፡
ቤተሰቡንና ማህበራዊ ሕይወቱን አመጣጥኖ በመምራት ሁለንም
ኃሊፊነቶቹን በአግባቡ ተወጥቷሌ።
እንዲሌክ (ቺኪ) በሰሜን አሜሪካ በልስ አንጀሇስ ከተማ ቀዯምት
የነበረውን የሥነ ጽሁፍ ክበብ ሇማቋቋም ከፍ ያሇ አስተዋጽዎ አዴርጓሌ።

Ethiopia Will Prevail!

EthioLion

ቺኪ (እንዲሌክ) በስነጽሁፍ ብቻ ሳይወሰን በከተማው ውስጥ በአማርኛ
የሚተሊሇፍ የሬዴዮ ፕሮግራም ሇማቋቋም ከጣሩት ሰዎች ውስጥ በግንባር
ቀዯምትነት ይጠቀሳሌ። “ሌሳነ ኢትዮጵያ” የተባሇው ይህ ሬዴዮ
በሚያቀርበው ሳምንታዊ ዝግጅት የመኖሪያ ቤቱን ሇፕሮግራም ዝግጅት
በማዋሌ የዝግጅቱ አቀነባባሪና አቅራቢ በመሆንም ተሳትፏሌ።

እንዲሌክ በግሌ ህይወቱም እዚህ አገር ከመጣ በኋሊ በልስ አንጀሇስ
ኮሙኒቲ ኮላጅ አሶሲየት ዱግሪ በአርት (Associate Degree in Arts)
በማጠናቀቅ ከዚያም በተጨማሪ በMedical Coding ጥናት በማዴረግ
በCCS
የብቃት
ማረጋገጫውን
አግኝቷሌ።
አቶ
እንዲሌካቸው
በAmerican
Health
Information
Management
Association
(AHIMA) አባሌ በመሆን አገሌግሎሌ። በሥራ ዓሇምም በልስ አንጀሇስ
ከአገሇገሇበት ውስጥ LA Metropolian Hospital, King Hospital,
Gurdinia Community Hospital ሲጠቀሱ፡ ከዚያም በአትሊንታ
Piedmont Hospital, Peidmont Fayettevill Hospital, Rockdale
Medical Center ሇበርካታ ዓመታት በተማረበት ሙያ አገሌግሎሌ።
እንዲሌክ ከባሇቤቱ ከማርታ ነጋሽ ጋር በ01/17/2001 (እ.ኤ.አ.) ጋብቻ
መስርቶ በትዲር ይኖር ነበር። ትዲሩን አክባሪና ሇትዲሩ ሟችና ሌጆቹን
አፍቃሪ የነበረው እንዲሌክ፡ እውነት፡ እምነት እና ኦሪት የተባለ የሦስት
ሴት ሌጆች አፍርቷሌ።
ሇበረሀው ንዲዴና ውኃ ጥም፡ ሇኑሮ ውጣ ውረዴ፡ በአጠቃሊይ
ሇማንኛውም ችግር እጁን የማይሰጠው እንዲሌክ በጥቂት ወራት ውስጥ
በአዯረበት
ህመም ምክንያት የወትሮ አቅሙ ቢሸሸውም ከፍተኛ
ሞራለና ሇሰው ተጨናቂነቱ፡ ትህትናውና፡ ተጫዋችነቱ እስከመጨረሻው
የህይወቱ ጠርዝ ዴረስ አብረውት ነበሩ። አብረውትም ወዯ መቃብር
ወረደ።
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n.

እንዲሌክ ቺኪ በስፖርት መስክም በካሉፎርኒያ ልስ አንጀሇስ (LA
STAR)ና አበበ ቢቂሊ ሇሚባለት ክሇቦች እግር ኳስ ተጫውቷሌ። በልስ
አንጀሇስ ከተማ የነበረው የኢትዮጵያ ማህበረሰብን ተቋም ሇማቋቋም
በተሇያየ ግዜ የተዯረጉ ጥረቶች ቢኖሩም፡ እንዲሌክ ማዕከለን
ሇመመስረት ያዯረገው ጥረትና በአስተባባሪነት ያገሇገሇው ግሌጋልት
አሁንም ይታወሳሌ።

ኢትዮጵያውያን ወዯዚህ አገር መምጣትና መቋቋም ያሌጣረው ጥረት
ያሌፈነቀሇው ዴንጋይ አሌነበረም።

Co
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ይኸን ክበብ ሇማቋቋም አባሊቶችን በተሇያዩ ሁኔታዎች ወዯ ክበቡ
በመጋበዝ ፡ በማበረታታትና ፡ እራሱም፡ ግጥሞች በመፃፍ “ጧፍ” የተባሇ
የግጥም መዴብሌ በተከታታይ ከአባሊቱ ጋር በመሆን አሳትሟሌ። የዚህ
ክበብ አባሊት በተሇያየ ምክንያት ቁጥራቸው ቢቀንስም ላሊ ተመሳሳይ
ክበብ አቋቁሞ “ጠብታ” በሚሌ መዴብሌ የአባሊትን የግጥም ስብስቦች
ሇዕትመት እንዱበቃ ከላልች አባሊት በተሇየ ሁኔታ በከፍተኛ ዯረጃ
ጥሯሌ። ይህ ክበብ በልስ አንጀሇስ ከተማ እስከዛሬ ዴረስ ሥነጽሁፉን
ተወዲጅ ሇማዴረግ አሁንም በመንቀሳቀስ ሊይ ይገኛሌ። በዚህ ግዜ ውስጥ
ሦስት የ”ጠብታ” መዴብልችና በግለም “ሌብ በለ ሰዎች እና ኑ
ብሇዋችኋሌ” በሚሌ ርዕስ አጫጭር የግጥም ስብስቦች ሇአንባቢያን
አበርክቷሌ።

Et
hi

እንዲሌክ በ2006 ዓ.ም. መኖሪያውን አትሊንታ ከተማ በማዴረግ አዱስ
ኑሮ ጀመረ። እንዲሌክ የጥበብ ጥማቱን ሇማስታገስ በማሰብ ወዯ ልሬት
ክበብ በራሱ መሪነት ተቀሊቅሎሌ። በዚህም ጥበብ አፍቃሪ ግብዣ
ሳይጠብቅ ወዯ ጥበብ የሚሄዴ መሆኑን በተግባር አስመስክሯሌ። በዚህ
ክበብ ውስጥ “ሥነጽሁፍ በሽታ ነው፡ ሌተውህ ብሇውም አይተወኝም”
በሚሇው አባባለ ይታወሳሌ። እንዲሌክ በወር አንዴ ግዜ የሚዯረገው
የግጥም ጉባዔ ሊይ ግጥሙን ቆሞ በማንበብ ገጣሚዎችን በማበረታታት፡
አባሊትን በመጋበዝ፡ የጉባዔውን ቀንና ቦታ በማስተባበር በአጠቃሊይ
ሁለንም በመሆን ይህ ቀረህ የማይባሌ አባሌና የክበቡ መሪ ሆኖ
አገሌግሎሌ። በዚህ ክበብ አባሊትን የግጥም መዴብሌ እንዱያሳትሙ፡
የግጥም ጉባኤዎች ሇህዝብ እንዱቀርቡ በአመራርም በተግባር በመሳተፍም
ተወዲዲሪና ተተኪ የማይገኝሇት ስራ አከናውኗሌ።

እንዲሌክ ባዯረበት ህመም በህክምና ሲረዲ ከቆየ በኋሊ፡ ርህሩሁ እንዲሌክ፡
ሇሰው ተጨናቂው እንዲሌክ፡ የማይሸነፈው እንዲሌክ፡ ተሸንፎ ግንቦት 6
ቀን 2004 ዓ.ም. ከዚህ ዓሇም በሞት ተሇየ።

የወንዴማችን ቺኪ
የሕይወት ታሪኩን የሚዲስስ ሌዩ የክብርና
የመታሰቢያ ዝግጅትና የቀብር ሥነ ሥርዓት ከታች በተገሇጸው ቀንና
ቦታ እንዯሚካሄዴ እየገሇጽን ሇበባሇቤቱ፡ ሇሌጆቹ፣ ሇወንዴም እህቶቹ
ሇአባቱና ሇመሊው ቤተሰብ፣ ዘመዴ አዝማዴና የትግሌ ጓድቹ
እግዚአብሔር ብርታቱንና ጥናቱን ይስጣችሁ/ይስጠን እንሊሇን።

እንዲሌክ ከማንም በሊይ ከመንገዴ ወጥቶ ሰውን ሇመርዲት ንጹህ ሌብ
የታዯሇ ሰው አክባሪና ሇጋስ ነበር። በተሇያዩ ግዜያት በሰዎች
ሊይ
ሇሚዯርሱ ችግሮች ቀዴሞ ዯራሽ፡ መጠሇያ ሊጡ ቤቱ ወስድ
የሚያስተናግዴ፡ የተቸገሩ ሰዎች ከችግራቸው የሚወጡበትን ሁኔታ
በማመቻቸት ያሌተቆጠበ ጥረት የሚያዯርግ ነበር ። እንዲሌክ ሇበርካታ

Ethiopia Will Prevail!

EthioLion

ካሌታተሙ የቺኪ ግጥሞች

የኗቶ እንዳልካቷው ይርጉ (ሤኪ) የክብር ሥነ ሥርዓትና የቀብር ሥነ
ሥርዓት

ኑዛዜ

ከነ-እምነቴ ሌቆይ
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ቀን ፡ ኗርብ May 18, 2012
ሰዓት ፡ 4፡00 – 8:00 P.M. Eastern Time
ኗድሢሻ ፡ Horis A Ward Funeral Home
1355 Rockbridge Road
Stone Mountain, GA 30087

n.

የኗቶ እንዳልክ የቀብር ሥነ ሥርዓት

Et
hi

ምን አሌባት ምን አሌባት
እንዯው ሇምናሌባት
እንዯማይሆን እያወቅሁት
ያማረ አንዴ ሰው
በእምነቱ ያዯረ
ከነፍስ ከሥጋው እየተሻከረ
እውነት ባሇው ጉዞ ሲባክን የኖረ
አንዴ ሰው ነበረ
ነበረ፡ ነበረ
ይባሌ ይሆን እንዯው ቢጠቅም ባይጠቅም
እባካችሁ ተዉኝ ሌቆይ ከእነእምነቴ
ታቅፌው ሌንፏቀቅ ከቀሪው ሕይወቴ።

የኗቶ እንዳልክ የክብር ሏታሰቢያ ሥነ ሥርዓት

ቀን ፡ ቅዳሜ May 19, 2012
ሰዓት ፡ 10:00 A.M. Eastern Time
ኗድሢሻ ፡ Kidiste Mariam Ethiopia Orthodox
Church
1152 Stone Mountain Lithonia Road
Stone Mountain, GA 30058
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ይቆፈራሌ መሬት፡ ይወጣሌ አፈር
ጉዴጓዴ ይበጅና፡ ይሆናሌ ቀብር
ዯጉ ያገሬ ሌጅ ቀና ገራገሩ
ጠሊቴም ወዲጄም ሁለ ሰው ከበሩ
ይተክዛሌ ያዝናሌ፡ እኔው በመሞቴ
የገባው ጊዜና፡ ይህ ሁለ እንግሌቴ
አገሬ ግን ገና፡ ዯጋጉን አብቅሊ
ሰውን በባህለ፡ በወጉ አማምሊ
ሬሣየን አትወሰዴ፡ አትሆነኝም ሇኔ
እዚሁ ቅበሩኝ፡ ከስዯት ምናኔ።

ከቤቧ ክርስቲያን የፀሎት ሥነ ሥርዓት በኋላ የቀብሠ ሥነ ሥርዓት ቦታና
ኗድሢሻ
Melwood Cemetery
5170 E Ponce De Leon Ave
Stone Mountain, DeKalb, GA 30083
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