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   የአቶ እንዲሌካቸው ይርጉ አጭር የህይወት ታሪክ 
 
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። 
የሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርቱን እየተከታተሇ ባሇበት ወቅት 
የ1966 የኢትዮጵያ አብዮት ተቀሰቀሰ። 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 ወዯ ትግለ 
ጎራ ገባ። 
 
በወቅቱ 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። 
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። አቀበት፡ ቁሌቁሇት መውረደን፡ በረሀብና 
ውኃጥም መሰቃየቱን፡ በበረሃ ንዲዴ መንዯደ እና ላልችንም 
ችግሮች ከጓድቹ ጋር በመሆን ብርታትና ጥንካሬውን 
እንዱሁም ቆራጥነቱን፡ ሇዓሊማ ሟችነቱን አረጋግጧሌ። 
 
በዚህ ወቅት የኢሕአፓ ሠራዊት፡ በአንዴ በኩሌ የፋሽስቱ 
ዯርግ፡ በላሊ በኩሌ በጠባብ ብሔረተኛው ወያኔ ሀርነት 
ትግራይና ሻቢያ በመታገዝ በተከፈተበት ጦርነት ከትግራይ 
መቆየት አሌቻሇም ነበር። ዴርጅቱም አካባቢው ምቹ 
አሇመሆኑን ተረዴቶ በወሰነው ውሳኔ ምክንያት እንዲሌክ 
ከጓድቹ ጋር በመሆን የኤርትራን በረሃ አቋርጦ፡ የጏርፍ ውኃ 
እየጠጣ የሜዲ ሥርና ቅጠሌ እየበሊ ጏንዯር ከአሇው 
የኢሕአፓ ሰራዊት ጋር ተቀሊቀሇ። ጏንዯር ከገባ በኋሊ 
እንዲሌክ ሪጅን 2 በመባሌ የሚታወቀው የአርማጭሆ 
አካባቢን ሕዝብ የማዯራጀት ኃሊፊነት ተሰጥቶት ተሌዕኮውን 
በሚገባ ተወጥቷሌ። 
 
እንዲሌክ ሇሞት የማይዯነግጥ፡ በሽታ የማይፈራ፡ ሊመነበት 
ጉዲይ ህይወቱን ሇመስጠት የማይመሇስ ጎበዝ፡ ጽኑና ዯፋር 
ታጋይና የሕዝብ ሌጅ መሆኑን የሚያውቁት 
ይመሰክሩሇታሌ። 
 
እንዲሌክ 1970 ዓ.ም.  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 ተወቷሌ። 



እንዲሌክ (ቺኪ) በሰሜን አሜሪካ በልስ አንጀሇስ ከተማ 
ቀዯምት የነበረውን የሥነ ጽሁፍ ክበብ ሇማቋቋም ከፍ ያሇ 
አስተዋጽዎ አዴርጓሌ። ይኸን ክበብ ሇማቋቋም አባሊቶችን 
በተሇያዩ ሁኔታዎች ወዯ ክበቡ በመጋበዝ ፡ በማበረታታትና ፡ 
እራሱም፡ ግጥሞች በመፃፍና “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 ሥነጽሁፍን ተወዲጅ 
ሇማዴረግ አሁንም በመንቀሳቀስ ሊይ ይገኛሌ። በዚህ ግዜ 
ውስጥ ሦስት የ”ጠብታ” መዴብልችና አንዴ በግለም “ሌብ 
በለ ሰዎች እና ኑ ብሇዋችኋሌ” የሚሌ የግጥም ስብስቦች 
የያዘ መጽሏፍ ሇአንባቢያን አበርክቷሌ።   
 
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 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 በአዱስ መሌክ 
ሇመመስረት ያዯረገው ጥረትና በአስተባባሪነት ያገሇገሇው 
ግሌጋልት አሁንም ይታወሳሌ። 
 
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 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 
ኢትዮጵያውያን ወዯዚህ አገር መምጣትና መቋቋም 
ያሌጣረው ጥረት ያሌፈነቀሇው ዴንጋይ አሌነበረም። 
 
እንዲሌክ በግሌ ህይወቱም እዚህ አገር ከመጣ በኋሊ በልስ 
አንጀሇስ ኮሙኒቲ ኮላጅ አሶሲየት ዱግሪ አርት (Associate 
Degree in Arts) በማጠናቀቅ ከዚያም  በተጨማሪ 
በMedical Coding ጥናት በማዴረግ በCCS (Certified 
Coding Specialist) የብቃት ማረጋገጫውን አግኝቷሌ። 
አቶ እንዲሌካቸው በAmerican Health Information 
Management Association (AHIMA) አባሌ በመሆን 
አገሌግሇዋሌ። 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 
በተማሩበት ሙያ አገሌግሎሌ።  
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እንዲሌክ ከባሇቤቱ ከማርታ ነጋሽ ጋር በ01/17/2001 ጋብቻ 
መሥርቶ በትዲር ይኖር ነበር። ትዲሩን አክባሪና ሇትዲሩ 
ሟችና ሌጆቹን አፍቃሪ የነበረው እንዲሌክ፡  እውነት፡  
እምነት ኦሪት የተባለ የሦስት ሴት ሌጆች አባትም ነበር።  
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። 
እንዲሌክ ባዯረበት ህመም በህክምና ሲረዲ ከቆየ በኋሊ ርህሩሁ 
እንዲሌክ፡ ሇሰው ተጨናቂው እንዲሌክ፡ የማይሸነፈው 
እንዲሌክ፡ ተሸንፎ ግንቦት 6 ቀን 2004 ዓ.ም. ከዚህ ዓመት 
በሞት ተሇየ።               
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   ምስጋና 
 
ውዴ ባሇቤቴ 
 ላትና ንጋቴ 
ሊመስግንሽ መሰሌ አጥንትሽ ቢፀዴቅ 
 ጥሩሽ በፍሇቀሇቅ 
ሊመስግንሽ አንቺ እኔን ስትጨምቂ 
 እኔን ስታርቂ 
ከራሴ ጠብ ያሇኝ ዴንግርግር ያሌኩኝ ሰው 
  ይዘሽን ሇኖርሽው 
መፅሏፉ እንዲሻው 
 እኔ የተፈጠርኩ ከአንችጎን ስብር ነው። 
 
 

     ኑዛዜ 
 
ይቆፈራሌ መሬት ይወጣሌ አፈር 
ጉዴጓዴ ይበጅና ይሆናሌ ቀብር 
ዯጉ ያገሬ ሌጅ ቀኑ 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። 
 
 
 

 

 
                                                                                  

 
ከነ-እምነቴ ሌቆይ 
 
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:: 

 
 
 
 

ሦስቱም ከእንዲሌካቸው ያሌታተሙ ግጥሞች 
የተወሰደ ናቸው። 
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ብትሄዴም አሇህ 
 
ስጋህ እና ዯምህ አጥንትህ ካጥንቴ 
በነፍስ ተቆራኝተዉ ህይወትህ ህይወቴ 
ወንዴሜ ነህ ጓዳ ሇኔ ባሌ ቤቴ 
የቤቴ ሞገስ ነህ የጎጆዬ አበባ 
ናፍቆቴ ስስቴ ወጥትህ እስክትገባ 
ክብሬ ወግ ማረጌ ያምላኬ ስጦታ 
ወዲጄ አንጄቴ ነህ ሆዳ የኔ አሇኝታ 

ቺኪ የኔ ጌታ። 
እንዯሰዉ ቅር ብሎህ ላፍታ ሳትቆጣ 
ካንዯበትህ ክፉ አንዴም ቀን ሳይወጣ  
እንዯተዋዯዴን--እንዯተጨዋወትን--እንዯተሳሳቅን 
ምነዉ ምን ጉዴ መጣ ምነዉ ባጭር ቀረ--ምነው አልዘሇቅን 
“ ህልም ነዉ ወይ” አለኝ ማመን ቸገራቸው 
ሇጋ ፍሬዎችህ የስስት ፍቅራቸው 
ላይመሇስ ሄዶል ብየም አልነግራቸው  
አይመጣም ከእንግዱህ ብየም አልነግራቸዉ። 
እናዉራ ምከረኝ መላዬ ብልሀቴ 
አይዞሽ በሇኝ ዛሬም ፅናቴ ብርታቴ። 
ሇቤቴ ሇልጅህ 
ወዲጅ ጓዯኞችህ፤ 
መልካምነት ፍቅርህ ሇወገን ሇሰዉ ዘር 
ዯግነት ዉሇታህ ሥራህ ቢዘረዘር 
አያልቅም ቢወራ አያልቅም ቢነገር። 
ዛሬ ተነጥሇህ ፡ ይኸን ሁለ ጥሇህ 
ብትሄዴም አሇህ ፡ ሁሌም ከኔ ጋር ነህ። 
ጠንካራዉ መንፈስህ ተዋህዶል ከዯሜ 
ሀሳብክን ልፈጽም እስካሇሁኝ በዴሜ 
በቃልህ እኖራሇሁ በጽናትህ ቆሜ 
እስከመጨረሻው እስከዘላሇሜ።   
 

ከባሇቤቱ ከወ/ሮ ማርታ ነጋሽ 

 

እኔ አገሬ አሌሄዴም(መሌስ) 
 
እኔ አገሬ አልሄዴም እናንተ ሂደልኝ 
እኔንም ባትሆኑ ማየቱን እዩልኝ 
ብዙ እንዯሚያዯርገዉ  
      ብር ጠርቀም አርጎ  
       ያሇዉን ጠራርጎ 
ጨርቃጨርቅ ሸምቶ 
ሶስት አራት ባልጃ ጢም አዴርጎ ሞልቶ  
ቤተሰቤ እዴገቴ ---- 
                የሚል ሰበብ ሰጥቶ(ሇራስ) 
በአይሮፕላን መብረር ሆኗል እና ስልቱ 
እኔንም ባትሆኑ ማየቱን እዩልኝ 
እኔ አገሬ አልሄዴም እናንተ ሂደልኝ። 
እዚሁ እቆያሇሁ ዯርሳችሁ ስትመጡ ሁለን እንዴትነግሩኝ። 
እኔ ግን ቀፎኛል ያየሁት ሬሳ 
ተሰጥቶ የዋሇዉ ወዴቆ ሳይነሳ 
የፈሰሰዉም ዯም ዯርቆ ስላላየሁ 
አገሬ ሳልገባ እዚሁ እቆያሇሁ። 
የሚያዉቁኝን ሰዎች ዴንገት አግኝታችሁ  
አሇ ወይ በጤና እንዳት ነዉ ካሏችሁ 
መሬቷን ሳይሇቁ 
ሇአስራ አስር አመታት እየተሰቀቁ 
በቁም ሇተበለት ሇነፍስ ህመማቸዉ 
እኔንም ባትሆኑ  
እኔኑ ሁናችሁ ሰላምታ ስጧቸዉ 
ከያዛችሁት ጨርቅ 
ሇነፈረዉ አንጀት ሽፋን ቢሆናቸዉ 
ከትልቁ ሻንጣ አንዴ አንዴ አዴሏቸዉ። 
 

                   እንዲልካቸው (ቺኪ)   ግንቦት 1994 
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ከ እህቱ እስከዲር ይርጉ 
 
እኔ ጭቃ ላቡካ 

አንተ ውሃ ቅዲ 

እቃ-እቃ እንጫወት 

እሙሳ አባት ሜዲ 

ትምህርት ቤት እንሂዴ  
ሀሁ መከሇሻ 

ልህልት ጽጌ በሻ 

ካሬ ስንጫወት 

ጋሼ ይርጉ እንዲይቆጣ 

ዴንጋዩን ዯብቀው  
በሇበስከው ቁምጣ 

ቆሎ ጨምረህ ያዝ 

ውሃ በጠርሙስ 

እንበላዋሇን እረፍት ሲዯርስ፡፡ 
ምንም ጊዜው ቢረዝም 

ምን ጊዜው ቢርቅ 

መች እረሳዋሇሁ  
ስትሄዴ ያሇ ስንቅ 

ይናፍቀኝ ጀመር  
መልሶ መልሶ 

አሲምባ የተኛው  
ቺቺ ተንተርሶ 

ምዴር ቀውጢ ሆኖ 

ጥይቱ ሲንጣጣ 

እይቱ ይህን ጎበዝ 

ከመሀል ሲወጣ 

አዯምጥሀሇሁኝ  
ንገረኝ አንዴ አፍታ 

ምን ይመስል ነበር 

ከሞት ጋር ጨዋታ 

ክፉ ህልም ያሳየኛል 

መልሶ መልሶ 

ባንዱራ ተቀድ 

ሰንዯቅ ተገርስሶ 

 
ኢትዮጵያ አሇቀሰች  
ሄዯች ተምበርክካ 

ሇካ ሰው የላትም አንተን የሚተካ፡፡ 

ዯግሞ- እንኪያ ሰላንቲያ 

ምን አሇሽ በስዯት 

ጀግና ልማደ ነው እንዯወጣ መቅረት 

ያገኘሁህ ሇታ ሞት አንተን አያርገኝ 

ትልቁን ሰው ወስዯህ 

ባድ እንዲዯረከኝ 

አያችሁት ውሽት ይሄዲል ተኩራርቶ 

የእዉነት አባት ሞቶ 

እይቱማ ክህዯት ይሄዲል ተኩራርቶ 

የእምነት አባት ሞቶ 
የኦሪት አባት ሞቶ 
ጀግናው አባ ወራው  
የማርታ ባል ሞቶ 
ነግዯህ ያተረፍክ 

መሰልከኝ እኔማ 

ልጆች አሳዲጊ 

መሰልከኝ እኔማ 

አገር ይሻል ነበር  
ላፈር ላፈርማ፡፡ 
መንገደ ተጠርጎ 

ከሚመላሇሰው  
ላይገኝ አንዴ ሰው 

ላይገኝ ጥሩ ሰው 

የዚህ ሰው ዯግነት እጅጉን ገነነ 

የሠው ሸከፈና የራሱን በተነ 

መችም ሲዖል አትሄዴ 

ክፉ በመስራት 

የእግዚአብሔር ሀገሩ እንዳት ነች ገነት  
ገነት ይርጉ (1947 - 1996) 
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Ato Endalkachew Yirgu was born from his father Ato Yirgu 

Abayneh and his mother W/ro Wesene Yesuf in the city of Dessie in 

December 17, 1960. He completed his elementary education at li’elt 

Tsige Beshah Elementary School and continued his Education at 

Teferi Mekonen High School. 

 

While he was attending high school, the 1974 Ethiopian revolution 

started. Endalk decided to join the youth movement of Ethiopian 

People Revolutionary party   (E.P.R.P) with a bright vision for 

equality, humanity and democratic rights for the people of Ethiopia. 

But eventually the conflict between the EPRP and the Government 

grew to a point that threatened his life because of his active 

participation at the forefront of the movement. As a result he was 

forced to flee and joined the armed struggle Ethiopian People 

Revolutionary Army (E.P.R.A) and went through a lot of hardship 

that included wandering through the mountains and deserts of 

northern Ethiopia, several battles with the government and other 

factions, disease, starvation and sustained a bullet wound. He took a 

temporary refuge to the neighboring country Sudan. Later he was 

granted Asylum to the United States, and became a resident of the 

city of Los Angels. 

 

While in Los Angeles, Endalk furthered his education at the Los 

Angeles Community College and  received an Associate’s Degree in 

Business Management, continued his studies to become a Certified 

Coding Specialist and carried on  his professional career at places 

like the LA Metropolitan Hospital, King Hospital, Gurdinia 

Community Hospital and  Piedmont Hospital in Atlanta just to 

mention few. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Endalk dedicated his time and energy to motivate his peers, and 

organized an Ethiopian literature club and published the quarterly 

and famous publication titled Tuaf. He is also the founder of another 

poetry club called Tebta, which published the self titled book of 

collected poems which is still active in Los Angeles to this day. 

During this time he was able to publish his first work called “Lib 

Belu Sewoch” (Be Aware Folks!.) 

 

Endalk has also made a lot of contributions to the making of the 

Ethiopian radio program called Lisane Ethiopia, by converting his 

own house into a studio. In addition to this Endalk had been a 

member of the La Star and Abebe Bikila soccer Sports club in Los 

Angeles. He also was known and respected for his tireless dedication 

to the Ethiopian community in the Los Angeles area. 

 

Endalk got married in Jan, 2001 and started a family with his wife 

W/ro Marta Negash and is blessed with three lovely children. In 

2006 Endalk moved his family to Atlanta in search of a better place 

to raise his wonderful family. Driven by his passion for literature and 

poetry, he joined, inspired and later led the Laureate poetry group in 

Atlanta. On the monthly gathering of this group, he read and inspired 

others to read. He motivated and encouraged the members of the 

group to publish their own works. 

Endalk was known to be a very kind, good hearted person that 

helped a lot of people in need without any regard. He used to bring 

people in need of a shelter to his house and illumined their hope with 

his loving kindness. 

Endalk was diagnosed with liver cancer and received treatment and 

later died on May 14, 2012. But his courage, strength and his wish to 

celebrate life stayed with him until his last moments. And for that he 

shall always be loved and remembered. 
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