
  

   የነጻ ፕሬሱ ታጋይ ንጉሴ  ጋማ  በክብር ተቀበረ 

              በታምሩ ገዳ (tamgeda@gmail.com) 

 

የኢትዮጵያ ነጻ ፕሬስ  ጋዜጠኞች  ማህበር  (ኢነጋማ )አባል እና    የኢትዮጵያ ሳተላይት  ቴሌቭን (ኢሳት) የለንደን  ዘጋቢ የነበረው  
የጋዜጠኛ ንጉሴ ጋማ  የቀብር ስነስርአት  አርብ እለት  ለንደን  ከተማ ውስጥ  ወዳጅ፡ ዘመዶቹ ፡የሰራ ባልደረቦቹ እንዲሁም  ብዛት 
ያላቸው አድናቂቹ  በተገኙበት  በደመቀ ስነሰርአት ተከናወነ፡፡ የሙያ አጋሮቹም  ጋዜጠኛ ንጉሴ  ያቀጣጠለውን የነጻነት ችቦ 
ተረክበው አስከ ተራራው ጫፍ አንደሚዘልቁ  ቃል ገቡ፡፡ 

 

 

የዜና እረፍቱ  ከተሰማበት ካለፈው ሳምንት ጀምሮ ከመዲናይቱ ለንደን እና ከተለያዩ የአገሪቱ (የታላቋ ብሪታኒያ)  ከተሞች  የተሰባሰቡ  

የሙያ አጋሮቹ፡ብዛት ያላቸው አድናቂዎቹ እና ጓደኞቹ አርብ እለት (ሰኔ1 2012 ኤ፡አ) የፍትሃተ ጸሎት ስርአት  ወደ ተከናወነበት  

በኢትዮጵያ  ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤ/ክ የርእሰ አድባራት  ደብረ ጼዮን   የቅድስት ማሪያም ቤ/ክ  ቤተስቦቹን እና አስክሬኑን  በክብር 
በማጀብ የተገኙት  ገና ከጠዋቱ ነበር ፡፡ የፍትሃት ጸሎት ስርአቱ መፈጸምን ተከተሎ  የቤተክርስቲያኒቱ  አሰተዳዳሪ የሆኑት ቆሞስ 

ግርማ ከበደ  ለሃዘንተኛው  ባሰሙት  ንግግር "ስለ እውነት  ፡ሰለ ፍትህ እጦት ፡ ስለ ሰላም ፡ሰለ አንድነት እና ሰለ እኩልነት  ሲታገለ 
እራሱን መሰዋአት ላደረገ  ሰው   ጥቁር የሃዘን ልብስ በመልበስ ሊለቀስ  አይገባም ፡ምክንያቱም ጌታችን እየሱስ ከርስቶስ  በቅዱስ 

ወንጌሉ  አንዳሰተማረን እርሱ ከብጹአን መካካል አንደ አንዱ ሰለሚቆጠር በመሆኑ ነው፡፡" ካሉ በሁዋላ   "በትንሳኤ ሙታን  
ለሚያምን ወገን በሙሉ ጥቁር  ልብስ መልበስ  በሃዘን መኮራመት አይገባም ፡  ይልቁንም  በፍቅር እጦት  እና በፍትህ መጓደል  

ለሚማቅቁ ወገኖቻችን  እና ለመላው የአለም ህዝብ ልናዝን እና  ተግተን ልንጸልይ ይገባል፡፡" ሲሉ የሟች ጋዜጠኛ ንጉሴ ቤተሰቦችን 
እና አደናቂዎቹን  በማጽናናት የመንፈሳዊ አባትነት ምክራቸውን ሰጥተዋል፡፡ 

 

ከዚያም በመቀጠል  ሰለ ጋዜጠኛ ንጉሴ ጋማ  ማንነት እና ሰላከናወናቸው  ተጋድሎዎች   ከብዙ  በጥቂቱ  የሚያወሳው  የህይወት  
ታሪኩ በሙያ በለደረቦቹ አማካኝነት  የተነበበ ሲሆን   ከሙያው ጋር በተያያዘ ጋዜጠኛ ንጉሴ ጋማን  በቅርብ ከሚያውቁት  መካከል 

አንዱ   እና  የኢትዮጵያ  ነጻ ፕሬስ ጋዜጠኞች ማህበር(ኢነጋማ)  ፕሬዜዳንት የሆነው   ጋዜጠኛ ክፍሌ ሙላት   በሰደት ከሚኖርበት  



  

ከምደረ  አሜሪካ ኤዩስተን  (ቴክሳስ) ግዛት  የላከው  የሃዘን  መግለጫ  ተነብቧል፡፡ጋዜጠኛ ንጉሴ  በህይወት ዘመኑ አሰባሰቦ  እና  
አሰለጥኖ ወደ ሰነጹሁፍ  አለም ከሳባቸው  መካከል  የሁለት  አድናቂዎቹ   ዝከረ  ጋዜጠኛ ንጉሴ ግጥሞች ለሃዘንተኛው  ተነብበዋል፡፡  
የእነዚህ ግጥሞች የቃላት አመራረጥ አና  አወራረድ  የበዙዎቹን  ልብ በሃዘን  ባቡር አሳፍሮ ለመጓዝ ችለዋል፡፡ በዘማሪት ሄሩት በቀለ 

መሪነት  (ማሪያም የልብን  ሃዘን ታቀላለች  እና  በበጎ ፍቃዱ ሁሉም በእርሱ ሆነ)  በሚሉት  መንፈሳዊ እና አጽናኝ መዘሙሮች   
የታጀበው የጋዜጠኛ ንጉሴ አስክሬን የግባተ መሬት ከተከናወነበት  የለንደኑ  የማነር ፓርክ  የቀብር ሰፍራ  ሲደርስ  ብዛት  ያለው  
ሃዘንተኛ   የመጨረሻ ስንብቱን  በመሪር እምባ  በመራጨት ፡ለጋዜጠኛ ንጉሴ ያላቸውን አክበሮት  እና  ልዩ ፍቅር  በመቃበሩ ላይ 
አበባዎችን    በማኖር ገልጸዋል፡፡ የጋዜጠኛ ንጉሴ  ቤተሰቦች  በበኩላቸው   የደረሰባቸውን ጠልቅ ሃዘን በግንባር በመገኘት  እና 
በተለያዩ የመገናኛ በዙሃናት እማካኝነት  ለገለጹላቸው  ወገኖች በሙሉ አክብሮታቸውን  እና  ምስጋናቸውን  ገለጸዋል፡፡ 
በሰተመጨረሻም   የማበረታቻ ፡የማጽናኛ  ትምህርት እና  የማሳረጊያ ጸሎት ከተካሄደ በሁዋላ  የቀብር ሰነስርአቱ ተጠናቅቋል ፡፡ 

 

 

 

በ1947 አ.ም በጅማ ከተማ ከወላጅ አባቱ ወታደር ጋማ  ዳባ  እና ከወላጅ እናቱ ወ/ሮ በላይነሽ ደስታ የተወለደው  ጋዜጠኛ  ንጉሴ 

በአገር ቤት ቆይታው በተለያዩ  የከፍተኛ  የትምህርት ተቋማት (በቀደሞው የአዲስ አበባ ንግድ ስራ ኮሌጅ እና በአዲስ አበባ 

ዩኒቭርስቲ)  በሂሳብ አያያዝ አና በውጪ የቋንቋዎች ጥናት  የእንግሊዘኛ  ቋንቋ የመጀመሪያ ዲግሪውን  የተቀበለ ሲሆን  በተለያዩ 
መግስታዊ በሆኑ እና መንግስታዊ  ባልሆኑ  ተቋሟት ውስጥ  በተለያዩ የከፍተኛ የሃላፊነት  ቦታዎች  ሲያገለግል ቆይቶ   የደርግ 
ሰርአት መውድቅን ተከትሎ በኢትዮጵያ  ውስጥ ብልጭ ብሎ በጠፋው  የነጻው  ፕሬስ ዘመን ጧፍ የተባለች እና  በአማሪኛ ቋንቋ 
ትታተም ለነበረችው  ሳምንታዊ ጋዜጣ ዋና አዘጋጅ በመሆን  በአገዛዙ ውስጥ ይታዩ የነበሩ  በርካታ የሰብአዊ መብት ረገጣዎችን እና 
ጥሰቶችን  በማሰረጃዎች   በመደገፍ ለህዝብ ይፋ ሲያደርግ  በነበረበት ወቅት  ዘገባዎቹ ያስቆጣቸው የኢሃዲግ ሹማምንቶች  በእርሱ 
እና በተቀሩት የነጻው  ፕሬስ አባላት ላይ በሚያደርጓቸው  ተደጋጋሚ የእስራት  እና የማዋከብ  እርምጃዎች   የተነሳ  የሚወደውን  
ሙያውን፡ ህዝቡን፡ አገሩን እና ቤተሰቡን  ሳይወድ በግድ  ጥሎ በመሰደድ  መሪሩን እና  አሰከፊውን የስድት ኑሮውን በምድረ 
እንግሊዝ አገር የገፋ  ጠንካራ ጋዜጠኛ አንደነበር  የህይወት ታሪኩ ያስርዳል፡፡ 

 



  

ጋዚጠኛ ንጉሴ  በስደት ዘመኑም  ቢሆን   በአገር ቤት ሰለሚካሄዱት    የሰብአዊ መብት ረገጣዎች ለተለያዩ  የኢትዮጵያዊያን  ደህረ 
ገጹች  እና   ሜዲያዎች  በመጻፍ  ሙያው ግዴታውን    በብቃት የተወጣ  እና  ብራሱ  ወጭ የምትሰራጭ  አቤሲኔያ የተሰኘች  ጋዜጣ 
በማሳተም በስደት ያሉ ወገኖቹ  ሰለሀገራቸው  ወቅታዊ ሁኔታዎች ግንዛቤ   እንዴጨብጡ  ጥረት ሲያደር  ቆይቷል፡፡ ከተቀሩት  
የሙያ አጋሮቹ ጋር በመሆን የኢትዮጵያ  ነጻ ፕሬስ  የጋዜጠኞች  ማህበር የደጋፍ  ሰጭ  ማእከል በብሪታኔያ የተባለ  ማህበር 
በማቋቋም  እና በፕሬዜዳንትነት  በመምራት    በኢትዮጵያ ውስጥ ይንቀሳቀስ  ለነበረው   እና  በሁዋላም በአገዛዙ ባለልጣናት 

ለታገደው ብቸኛው   የነጻ ፕሬስ ማህበር (ኢነጋማ)  እና  በሰደት አና በችግር ላይ ለነበሩ የነጻው ፕሬስ  አባላት የገንዘብ  ድጋፍ እና  
የሞራል እገዛ አንዲያገኙ  ሁኔታዎችን አመቻችቷል ፡፡  ከዚያ በተጨማሪ ማሀበሩንም በመወከል ከተለያዩ የአለም አቀፍ  የሰብአዊ  
ተሟጋች ድርጅቶች ጋር በመሆን  ሰለወቅቱ  የሰብአዊ መብት ረገጣዎች የግንዛቤ ማስጨበጥ እና  የሎቤ ስራዎችን  ሰረቷል፡፡  
በስተመጨረሻም ከተቋቋመ በአጭር ጊዜ ውስጥ   በተመልካቶቹ ዘንድ በአማራጭ የዜና ምንጭነቱ  እና  የዜና ሽፋኑ ተወዳጅነትን 

ያተረፈው የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቭዥን ጣቢያን  (ኢሳት) በመቀላቀል ከለንደን  የሚያቀርባቸው  በርካታ  ዝግጅቶቹ  መካከል 
ኢትዮጵያ የአለም  የሃይማኖት፡ የታሪክ እና  የስልጣኔ ሄደት ውስጥ ቀደምት ቦታ የነበራት አገር መሆኗን  የሚያወሳው   ፕሮግራሙ 
ጋዜጠኛ  ንጉሴ ለጣቢያው  እና  ለታዳሚዎቹ  እንቁ ሰው አንደነበር  የስራ ባለደረባዎቹ  እማኝነታቸውን  ሰጥተዋል፡፡ጋዜጠኛ ንጉሴ 
የአራት ልጆች  አባት  እና  የሁለት የልጅ ልጆች አያት ነበር ፡፡ 

 

 

ሰለ ጋዜጠኛ ንጉሴ ጋማ  የተሰጡ አስተያየቶች በከፊል... 

 

"የተከበራችሁ ወገኖቼ ዛሬ ወንድማችን እና  ወገናችንን ወደ ህያው አምላካችን እና   ወደ ዘለአለም ቤቱ  ፡ወደ መንግስተ ሰማያት ነው 

የሄደው  እንጂ ጨርሶ አልሞተም ፡ስለ አርሱ ማልቀስ የለብንም የልቁንም  ሰለ ክርስቶስ ስቅለት፡ስለ ቤ/ክን መገፋት፡ሰለራሳችን 
ሃጢያት  ከዚያም  ባሻገር በፍትህ መጓደል  ፡በፍቅር እጦት ፡በአገር እና በቤተሰብ መለያየት  ለሚነከራተቱ የሰው ልጆች በሙሉ  

ከልብ ልናዝን እና  ልንጸልይ የገባል፡፡እግዚአብሄር   የሞተውን የወንድማችን (የወለደ  ገብርኤልን) ነፍስ በአብረሃም ፡በይሳቅ  እና 

በየአቆብ እና  በቅዱሳን አጠገብ ያኑርልን፡፡ " 

ቆሞስ አባ ግርማ ከበደ የርእሰ አድባራት  ደብር ጺዮን የቅድስት  ማሪያም ቤ/ክን አስተዳዳሪ  

 



  

"ጋዜጠኛ ንጉሴ ለእኔ ቀረቤታው የጋብቻ  ብቻ ሳይሆን የቀርብ ወዳጄ እና  የሚስጥር ጓደኛዮ  ጭምር ነበር፡፡የንጉሴን ሴት ልጅ 
በማገባት እና   ጥሩ ቤተሰብ  ለማፍራት በመብቃቴ   በጣም እድለኛ  ሰው  ነኝ ፡፡ንጉሴ  ዘወትር የሚወደድ ፡ የማይሰለች እና  ቁም 

ነገር አዋቂ ሰው ነበር ፡፡ዛሬም ሁሌም እናፍቀዋለሁ ፡፡" 

የጋዜጠኛ ንጉሴ  ጋማ  ሴት ልጅን ያገቡት እንግሌዛዊው  ሚስተር  ሜር  በንጉሴ መለየት የተሰማቸውን ጥልቅ ሃዘን እንደገለጹት  

 

 

 "ጋዜጠኛ ነጉሴ ጋማ  በኢትዮጵያ  ውስጥ  ብቅ ብሎ በጠፋው  የነጻው ፕሬስ ጉዞ  ውስጥ አንባገነኖችን በማጋለጥ እና  እርቃናቸውን  
በማስቀረት  ጉልህ ሜና ከተጫወቱት የነጻው ፕሬስ አባሎቻችን  መካከል አንዱ ነበር ፡፡በእስር፡በስደት እና በችግር  ላይ  የነበሩ 
የነጻው ፕሬስ አባላትን   በፋይናንስ እና  በሞራል ለመርዳት ንጉሴ ጋማ ጓደኞቹን እና ደጋፊዎቻችንን  በማስተባበር ረገድ ያበረከተው 
አስተዋጽኦ  በቀላሉ  የሚረሳ አይደለም፡፡ በሙያ ባልደርባዮ እና   በወዳጄ በጋዜጠኛ  ንጉሴ  ድንገተኛ  ሞት ምክንያት በእጅጉ 
አዝኛለሁ ፡፡ በዚህ አጋጣሚ ፈጣሪ ለቤተሰቦቹ ምጽናናቱን እንዲሰጣቸው  በእራሴ  እና በሙያ አጋሮቼ  ስም ምልእክቴን ማስተላለፍ 

እወዳለሁ፡፡" 

 

ጋዜጠኛ ክፍሌ  ሙላት  የኢነጋማ ፕሬዜዳንት ከኤዩስተን አሜሪካ ከላከው የሃዘን መግለጫ  መልክቱ የተወሰደ 

 

" ጋሼ  ንጉሴ ከመሞቱ አንድ ቀን በለንደኑ  የሮያል ሆስፒታል  ውስጥ (በኦክስጄን እየተረዳ)...   "አደራ የነጻነት  ቀን ቀርቧል፡ ኢሳት  

እያከናወነ ያለው  ስራ ለፍሬ  መብቃቱ አይቀርም ፡በረቱ  ተበራቱ"  የሚለው   የስንብት አደራው ውስጤን  በእጅጉ  ንክቶታል፡፡ 
ጋዜጠኛ ንጉሴ  ከሙያው በሳልነቱ  ባሻገር ሰዎችን የማረጋጋት  እና በቀላሉ የመግባባት ባህሪው የተለየ ስው ነበር፡፡እርሱ እና  መስል 

ጓደኞቹ የጀመሩትን ሃሳብን  በነጻ የመግለጽ  ትግልን ከግቡ ለማድረስ እኔ እና የሙያ ባልደረቦቼ በጽኑ እንታገላለን፡፡"  

የኢሳቱ ጋዜጠኛ  ወንድም አገኝ  በምድረ አሜሪካ ከላስቪጋስ  ከተማ  ለሚሰራጨው  የህብር  ራዲዮ የምእራብ አውሮፓ ልዩ ዘጋቤ  

ለሆነው (ለዚህ  ጸሃፊ)  እምባ እየተናነቀው   በባልደረባው  ሞት የተሰማውን  ሀዘን   እንደገለጸው  

 

 

".... ፈጣሪ ምን ነካው ፡አንድዮ ምን ነካው ፡ 

ቸር በቤቱ እያለ ቸሩን ከዚህ የሚወስደው ፡ 

ደግ በዚያ ሞልቶ  ደጉን ከዚህ የሚነጥቀው፡ 

ጀግና በዚያ እያለ ጀግናን የሚነጥቀው፡ 

ንጉስ ለሌለው  ህዝብ ንጉስ የሚያሳጣው ፡፡ 

. 

. 

. 

ፈጣሪ እባክህ ንጉሴን  ከደጋጎቹ መሃል  ከቤትህ አኑረው ፡ 

ስለ አናትህ ስትል ከእልፍኝህ  አስገባው ፡ 



  

ከምትወዳት  መዲና ከጦቢያ ነው የመጣው፡ 

የባለ ቀስተደመናው የቁርጥ  ቀን ልጅ ነው፡፡ " 

 

ጋዜጠኛ ንጉሴ  ጋማ በስነጹሁፍ  ሙያ ካሰባሰባቸው እና   አደናቂዎቹ  ከሆኑት መካከል አንዱ  የሆነው ወጣት ሀብታሙ  ካቀረበው 
የሃዘን እንጉርጉሮ መካከል የተቀነጨበ    

 

" ንጉሴ በጣም ቅን ፡ሃቀኛ እና  ሰላምተኛ  ፡የሃገሩ ፍቅር ዘወትር የሚያንገበግበው  ቅን  ሰው ነበር ፡፡ጋዜጠኛ  ንጉሴ ማህበረሰቡን 
ለመርዳት ያልሞከራቸው ነገሮች የሉም፡፡ነገር ግን እግዜአብሄር ደግ ደጉን መርጦ ይውስዳል እንደሚባለው   ሆነብን ነገሩ ሁሉ ፡፡
ፈጣሪ ነፍሱን ይማርልን፡ልጆቹን  ያሳድግልን ፡፡አሁን  አደራ የምላችሁ  ነገር ቢኖር  ምንም እንኳን ንጉሴ  በአካል ቢለየንም  እኛን 

በቅርቡ ከተቀላቀሉን  ከቤተስቡ መለየት እንደሌለብን ነው፡እነርሱ (ቤተሰቦቹ )  ለዚህ አገር እንግዶች ናቸው ፡፡እባካችሁ  እንዚህን  

ልጆቹን ቀርበን  እንጠይቃቸው ፡፡በቁም መጠያየቅ አለብን ፡እርስ በርሳችን እንደጋገፍ ፡፡" 

 

አንድ የለንደን  ከተማ ነዋሪ ሰለ ጋዜጠኛ ንጉሴ  ጋማ ያላቸውን ትውስታ እና  የአብራኩ ክፋዮች  ለሆኑት ልጆቹ  እና   ቤተሰቦቹ  ምን 
ቢደረግ እነደሚጠቅምው  ለሀዘንተኛው  ከሰጡት  አባታዊ  ምክር የተወሰደ  

 

"ጋዜጠኛ ንጉሴ ሰዎችን  ለመርዳት  ዘውትር ቅርብ የሆነ ሰው ነበር፡፡እውቅናችን ለብዙ ጊዜያት አንደመሆኑ  መጠን  ንጉሴን በገኘሁት 
ቁጥር  ቢቸገር  እና  ቢበደል  እንኳን ፈገግታው እና  ትህትናው ከፊቱ ላይ  አይጠፋም ፡፡  ንጉሴ ባመነበት ጉዳይ ላይ ወደሁዋላ  

ማለትን እንደሽንፈት  የሚቆጥር እና  ስለ እውነት የሚፋለም   ታላቅ ሰው ነበር ፡፡" 

የንጉሴ  ጋማ የቅርብ ወዳጅ የሆነው ጋዜጠኛ  ዘውዱ መንግስቴ  በቀብር ስነስርአቱ ላይ  ለዚህ ዘጋቢ  ውስጣዊ ስሜቱን እንዳካፈለው   

  

 

   


