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ድርዳር ሕቶታትን ገለ ናዕታ-ስምዒታተይን፡ 

ንግርማይ ኪዳነ (ወዲ ፊሊፖ) 
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===== 

ዕለት፡1-09-2019 ዓ.ም.ፈ 

   ፈለማ፡ሰላም ከመይ ትኸውን ኣለኻ፡ጸጋ ጥዕናኻ፧ ክብል እፈቱ፤ብምቕጻል ድማ ዕድመን ጥዕናን 
እምነየልካ።ወድ ፍሊፖ፡ነዚ ትገብሮ ዘለካ ንጥፈታት ቃለ-ምልልስ፡ኣብ ማሕበራዊ መራኽቦ 
‘Youtube’ ዝደልዮ ትሕዝቶታት ሃሰው እናበልኩ ከለኹ፣ ሃንደበት ስምካን ስም ኣቦካን ምሥናይ 
ሳጓኻ ኣብ መደዳ ዚተፈላለዩ ትሕዝቶ መደባት ብዚረኣኹ፡ብቕንፍጽ ንትሕዝትኡ ተገዲሰ ክሰምዖ 
ከምዝለኒ ኣየማታእኩን ኢየ።ምኽንያቱ ድማ ኣብ መዳይ ስነ ጥበብ ኣድሂብካ ሓሳብካ፣ርእይቶካን 
ትንታነካን ኰነ ኣፍልጦካ ኪትህብ ሃንቓ ገይረ ንነዊሕ እዋን እጽበየካ ብምንባረይ ኢዩ። 

   እተን ኣነ ዚፈልጠን ገለ ደርፍታትካ፡ካብ ጊዜ ቁልዕነተይ እምብዛ ዝፈትወን ዉጽኢት ሕያብ ጥበብካ 
ብምዃነን ብዛዕብአን ገለ ክትብለና ልዑል ትጽቢት ብምግባር ወግሐ-ጸብሐ ተሃንጥየ እጽበይ 
ነበርኩ።ኣጋጣሚ ኮይኑ ድማ ኣብ 2010 ዓ.ም.ፈ ወርሒ ክረምቲ፡ኣብ ወርሒ ነሓሰ ተዘይተጋጊየ፡ኣብ 
ቀጽሪ ዩኒቨርሲቲ ደቡብ ኣፍሪቓ-ዩኒሳ፡ኣብ መድረኽ ሃገራዊ ዋዕላ-ኣብ ትሳተፈሉ ዚነበርካ እዋን፡ከም 
ወዝቢ ምሸት-ምሸት ንፋስ ክትወስዱን ክትዘናግዑን ከለኹም፡ “ንዘረባ ዘረባ የምጽኦ፤ንሓመድ ዱግሪ 
የውጽኦ!” ከም ዚበሃል፡ብዕላል ዕላል ኣጋውና ተጋጢሙ ብዙሕ ኣውጊዕና ኢና።ብፍላይ ኣብ ታሪኽን 
ስነ-ጥበብን ድማ ሰፊሕ ጊዜ ሂብና ከም ዘዕለልና እዝኽር ኢየ። 

   ንስኻ ድማ ኣየሕፈርካንን፡ኣብ ድባብ ኣድካሚ ኣኼባ ዉዑልካ በቲ ዚነበረ ሓያል ቁሪ ክረምቲ 
ከይተበዳህካ፡ካብቶም ብጾት ግልል ቢልና፡ዕላል ጥበብን ታሪኽን ወጃዕ ክንብል፡ኣነ ድማ ተመሲጠ 
ክሰምዓካን ተገዲሰ ክሓተኻን፡ኣብ ለሰ ሕልናይ እናሻዕ ይቕጀለኒ ኢዩ።ቁጽሪ ክልተ ቃለ-መጠይቕካ 
ምሸት ሰዓት 10፡00 ብሓሙስ ብዚረኣኹ ኸዓ፡ንእለቱ ምስ ኣውረድክዎ ተመሲጠ ፍርቒ ለይቲ ኢየ 
ሰሚዐዮ።ቕድሚ ሎሚ ሓንቲ ክፋል ምስ ሬድዮ ስኒትና ቃለ-ምልልስ ኣካይድኻ 
ብምንባርካ፤ተኸታቲለዮ ብምንባረይ ኢየ ድማ ነታ ቁጽሪ ክልተ ጥራሕ ቀልጢፈ ትሕዝቶአ 
ከይፈተሽኩ ከውርዳ ዚወሰንኩ። 

   ብዝኮነ ነቲ ዘውረድክዎ ቃለ-መጠይቕላ፡ለይቲ ምድሪ ኣብ ንእደይ (ዓራተይ) ተጎምቢወ እናሰማዕኩ 
ግን እዚ ካልእ ዓይነት ቃለ-መጠይቕ ምኳኑ ንእለቱ ኣስተብሃልክሉ።ንጽባሒቱ ድማ ብጊሓቱ፡ምስ 
ሕልናይ ቆጸራ ብምሓዝ፡ነታ ካልኣይቲ ከውርዳ ዓሊመ፡ዋይፋይ ናብ ዘለዎ ቦታ ከይደ ከውርዳ ተቐሲበ 
ኢየ።ነታ ቀዳመይቲ ክፋላ ድማ ትማሊ ፍርቒ ለይቲ (ማለት ብዓርቢ) ኢየ ተመሲጠ ሰሚዐያ። 

   ክቡር ወድ ፍሊጶ፡ክሓተካ ዚደልዮ ብዙሕ ድርዳር ሕቶታት እኳ ተሃለዉኒ እዃ ንሎሚ ግን ሓጺር 
ጊዜ ጥራሕ ስለዘለኒ፡ብተወሳኺ እውን ንዓኻ እውን ዓትዒተ ከይሕዘካን፡ ናብተን ዚተወሰና ሕቶታተይን 
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ከለ ናዕታ ስምዒተታተይን ተዘኽሮታተይን፡ከብል ሕርድግ ክብል ኢየ።ደጊመ ግን ዕዙዝ ምሥጋናይ 
እብጻሕካ ክብል እፈቱ። 

   ብዛዕባ እታ “ክርስቶስ…!” እትብል ደርፍኻ፡ኣጋጣሚ ኣብ ሓደ ሬድዮ ጣብያ፡ኣብ 2009 ዓ.ም.ፈ 
ምሒር እፈትዋ ብምንባረይ ኤድርፋ ነበርኩ።ብዝኰነ ሕማቕ ኣጋጣሚ ድማ ሓደ ኣኼስ ሰብ፡ ‘ኣብ 
ፈነወ ሬድዮ ጣብያና፡ናይ ጴንጠ መዝሙር ይድረፍ ኣሎ።እዚ ድማ ዝሕፍርን ነውርን ኢዩ፥ብሕጊ 
እውን የጠይቕ ኢዩ” ቢሉ፣ንህላላ ሓላፊ እቲ ሬድዮ ጣብያ ዝኰነ ሓደ ‘ጎቪንዳ’ ዝዓይነቱ ሞባይል 
ደዊሉ ብዚነገሮ፡ብሓውሲ ቁጠዐ፡ምሸት ሰዓት ዓሠርተን ገለ ደቃይቕን እቲ ሓላፊ ተብሃሊ ድማ ‘እንታይ 
ደኣ መዝሙር ከፊትኩም፡እዚ ኣብራሃም እኮ ደፋር ኢዩ፤ምንም ጣጣ የብኩን ኢዩ።ናይ ሃይማኖት 
ደርፊ ኣምሪርና ኣይትኽፈቱ ኢልናኩም ነይርና ኢና እኮ! ቅድሚ ሎሚ መንዙማ ወሊዕኩም ጉድ 
ገይርኩምና ነይርኩም…” (ቅድሚ ሎሚ መንዙማን ናይ ጴንጤ መዝሙር ዚለቀቑ ወይ ዚፈነዉ 
ኢንጅነራት ነይሮም ኢዮም ግን ብቕልጡፍ ፈሪሖም ኣጥፊኦማ ኢዮም) ወዘተ በሎ ንሓደ ሕልኩስ 
ቴክንሻን። 

   ወዮ ኣሰለት ዝኰነ ቴክንሻን ድማ ንሓላፊኡ ክሕጉስ ንእለቱ ነታ ‘ፎልደር’ ናትካ ደርፍታት ዚሓዘት 
ብዘይመለሳ ሕድግለነ ብዘይብሉ ኣገባብ ኣጥፍኦ።ኣነ ደገ ጸኒሐ ናብ እስቱድዮ ብዚመጻእኩ እቲ 
ኣቃጣሪ ቴክንሻን ድማ “ነቲ ‘ክርስቶስ’ ዚብል መዝሙር እኮ ደምሲሰዮ ኢየ፣ሓላፊና ደምስስዎ ኢሉና 
ኢዩ።” በለኒ።ኣነ ብነድሪ ኣመና ኣመና ብልበይ ሓዚነ።ብዙሕ ከማን ተዛሪበ ኢየ።ነቲ ሓውሲ ጎቪንዳ 
ዚኰነ ሓላፊና ወረ ካብ ዘበጻጽሕሉ፡ሓደ እቲ ሕልኩስ ቴክንሻን ብምኳኑ ድማ ክዛረቦ ዝግበአኒ ከም 
ሕላገተይ ብነድሪ-ቁጥዔ ብዙሕ ተዛረብኩ። 

   “እታ ምስ ‘ፎልደራት’ ዚጠፍአት ሙዚቃ፡መዝሙር ዘይኮነትሲ ደርፊ ኢያ።ዘይትርከብ ደርፊ 
ኢያ።ምሕታት ወይ ምጽራይ ኣይግበርን ድዩ፧ቀደሙስ ንሕና ፍቐዶ ሱዕድያን ኤውሮጳን ኰነ ሱዳንን 
ገለን፡ንዚፈላለዩ ፍሉጣት ሰባት ሃለው ኢልና ስደዱልና ኢልና ዘምጻእናዮ ደርፍታት ሰብ ግዜ ኮይንኩም 
‘መዝሙር ድዩ ደርፊ’ ፈሊኩም ዘይትፈልጡ፡ግበሩ ዚተብሃልኩም ጥራሕ ንምግባር ትጓየዩ…” ወዘተ 
ቢለ ስምዒተይ ኣጉሳዕኩ።ግን እታ ደርፊ ካብተን ዓመታት ኰለል ቢለ ዝአከብክወን ደርፍታት ሓንቲ 
ብምኳና፡ድጉዐይ ወሰን ኣይነበሮን ኢዩ። 

   ንጽባሒቱ እቲ፡ኣብ ዘይ ምጥናኖ ኮረሻ ስልጣን ተኮይጡ ዚነበረ ጊንጢ ‘ሓላፊ’ ቀዳም ንግሆ 
ስምዒተይ ክፈልጥ ተሓቢኡን ብሓሽከራቱ ገቢሩ ክጸናጸነኒ ኣርፈደ።ኣነ ግን ነቲ ቀንዲ ሓሳውን 
ዓለወኛን ነቲ ቴክንሻን ደምሥስ ተባሂሉ፡ ‘ንምንታይ፧’ ከይበለ ረዚን ንብረት ዚድምስስ ብላሽ-ብላሻት 
ብሸለልታ ሸጊጠዮም ዉዓልኩ። 

   እዚ ታሪኽ ነዊሕ ኢዩ ግን ክሕጽሮ ኢየ፥ተዘኽሮ ሓያል ኮይኑኒ ኢዩ።በቃ! ድሕሪ እታ ጊዜ 
እቲአ፡ብሰሪ ድፍረት ‘ጎቪንዳ’ ፎልደር ሙሉእ ጠፊኡኒ ኢዩ።ኣብታ ፎልደር ድማ ብቀሊሉ ኣብ ዕዳጋ 
ዘይርከብ፡ገለ ደርፍታት ገብረጻድቕ ወልደዮሓንስን ካልኦትን እታ ፎልደር ‘ለቆታ ሰነድ’ ሒዛ ብምንባራ 
እዝክር ኢየ።ብዝኰነ ናብቲ ዋና ቁውም-ነገረይ ክአቱ፡እዛ ደርፊ መዓስ ኢኻ ደሪስኻያ፧ ንምንታይ ከ 
ኣብ ደርፊ ስም ‘ክርስቶስ’ እባ ጸዊዕካ እባ፧ ኣብ 18 ክፍለዘመንን ይኩን ኣብ 19 ክፍለዘመን ክሳዕ ሐጸይ 
ምኒሊክ ስም ክርስቶስ ኣብ ኣደባባይን ብነገስታት፣ መሳፍትትን መኳንንትን ኣብ ምድረ-ሓበሻ ምጽዋዕ 
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ዘኩርዕን ግድን ዝኰነ ስርዓተ-ኣገባብ ምንባሩ፡ኣብ ጉዕዞ ሕይወተይ ዘንበብክዎም መጽሓፍትን 
ምስክራት ምሁራትን ዚሕብርዎ ጉዳይ ኢዩ። 

   ብድሕሪ ሐጸይ ምኒሊኽ ግን ስም ክርስቶስ፡ምስ ገለ-ገለ ሃይማኖታውያን ትካላትን ወይ ቤተ-
እምነታትን ብምትሕሓዝን ብምርዓምን ‘ኣጸያፊ ወይ ድማ ናይ መናፍቓን’ ከም ዝዀነ ኣምሲሉ 
ብዚተሰርሐ ነዝሕን መናፍሕ ፖለቲካን ስብከተ ሃይማኖትን፡ብቐሊሉ ትድህሲሶ ወ ትዕዘቦ ‘ዋግዋጎ’ 
ሕምብርተ-ትርኢት ኢዩ።ንስኻ ከ እንታይ ትብለና ከም ሓደ በዓል ዕድመ-ጸጋን ምስ ታሪኽ ቕርበት 
ከም ዝለኻ ሰብን፧ ኣልግብ ኣቢልኻ ድማ ኣብ ኪዳነ ምሕረት ‘ሹቕ” ትምህርቲ ክርስቶስ ትመሃር 
ምንባርካ ስለ ንሰምዕ፡ትምህርቲ ክርስቶስ ኣብ ዘመነ ሕግደፍ ንምንታይ ነውርን ገበንን ኮይኑ ትብል፧ 
ንእግረ-መገድኻ ድማ ብዛዕባ ጸሐይቱ በርሀ (ጓል ዝናር) ኣብታ ዚገለጽካያ መሳልል (ኣስካላ-ስካላ) 
ክራር ክትጻወት ትዕዘብ ተነይርካ ተዘኽሮኻ ወስ ክትብለና እሓትት። 

   ካልእ ሕቶተይ ድማ ብዛዕባ ሊቀ-ሊቃውንቲ ኡምቤርቶ ባርቡይ ኢዩ።ንብዙሓት ጣልያናውያን 
ምሁራትን ተመራመርትን ብዛዕብኡ ኣድሂበ ብፍላይ ኣብዚ ዝሓለፈ መመላእታ 10 ዓመት 
ሓቲተ፡ሓታቲተ ኢየ ግን ዚዕግብ ግብረ-መልሲ ኣይረኽብን ኢየ።እዚ ንምንታይ ኮይኑ ትብል እባ፧ 
ኡምቤርቶ ባርቡይ ወድ መን ኢዩ፧ ኣበይ ተወሊዱ ዓቢዩ፧ ኣብ ግዜ ሕጻንነቱ ብርሃን ዓይኑ ብዝሰአነ 
ዘማዕበሎ ባህርን ጠባያትን ወዘተ ካብቶም ብርኽት ዚበሉ ሰባት ዚሓተትክዎም፡ገለ-ገለ ኣፋፍኖት 
ረኺበ ኣለኩ ኢየ።ግን ሓበሬታ ጭራስ ስለ-ዘይነዓቕ ብተወሳኺ እውን ከምቲ ኣቶ ዘምሕረት ኣብ ሓንቲ 
መጽሓፉ ዚበሎ “ኣብ ጉዳይ ታሪኽ ኣድሂቡ ዚግበር ምርምርን መጽናዕትን ቀጻሊ ክኸውን 
ኣለዎ።…”፡ትፈልጦ ዓዕሚዩቕካ ክትገልጸልና ብአኽብሮት ክሓትት እፈቱ።ኣነ ድማ እቲ ኣብ ኢደይ 
ዘሎ ሓበሬታ ሓደ ምዕልቲ ናብ ሕዝቢ ኪዝርግሖ ተስፋ እገብር። 

    ብዛዕባ ባርቡይ ገለ ጦብላሕታይ ወስ ክብለኻ፡ኣነ ካብ ጊዜ ሕጻንነተይ ብዛዕባ ባርቡይ እሰምዕ ነይረ 
ኢየ።እቲ ሰረተ-ምኽንያቱ ድማ፡ኣነ ኣብቲ ገዛውቲ እንዳ ኣብኡ እንዳ ባርቡይ (ካምቦቡሽ ከባቢ) ኢየ 
ተወሊደ።ወድ ሓደ ዓመት ብዝዀንኩ ድማ ወለደይ መንበሪ-ገዛ ቁሩብ ፍንትት ናብ ዚበለ ቤት 
ብምቕያሮም ካብ እንዳ ባርቡይ ከባቢ ርሒቀ ኢየ፣እንተዀነ ሰበይቲ ኣቦይ ዚነበራ ወ/ሮ ለተንሰአ 
(በዓልቲ-ሓዘሞ) ነደ እምቤርቶ ይፋለጣን ይቀራረባን ብምንባረን፡ቆልዓ ኮይነ ናብ ቤተን ይኩን ናብቶም 
ጎረባብቲ ፈለጥትና ክኸይድ ከለኹ ይኹን ኣብቲ ገዛውቲ እንዳ ባርቡይ ዚነበሩ ዓበይቲ፡ኣብ ሓዘንን 
ዉራይን ሰኒታ ጉኑን ሰፈር ብምንባሩ፡ብዛዕባ ታሪኽን ሰሓቕን ቀልድን ኪዛረቡ እናሻዕ እሰምዕ 
ነበርኩ።በዚ ድማ እቶም ኣብ እንዳ ባርቡይ ዚቕመጡ ዚነበሩ መማህርትናን ሓውሲ ደቂ ገዛውትናን 
ብዙሕ ሻዕ ኪዕለል እሰምዕ ኢየ። 

   ብፍላይ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ኣቶ ሃብተኣብ ተኽለ (ሓው ስውእ መሓሪ/ሙሴ ተኽለ) ብዛዕባ እንዳ 
ባርቡይ ደጋጊመ ይሓቶ ብምንባረይ፣ብዛዕባ ቤት ትምህርቲ ኮምቦኒ፣ጥበብን እንዳ ባርቡይን ፍቕሪ 
ቐደምን ቀጻሊ ኣብ ዝተራኸብናዮ ነውግዕ ነበርና፤ በዚ ድማ ስም እንዳ ባርቡይን እተን ለዋህ ወላዲት 
ኣደ ኡምቤርቶ ዚነበራ ወ/ሮ ባህጉ ግደ፥ዳርጋ 60 ዓመታት ንድሕሪ ተመሊሱ ኣብ ሰልሚ ተዘኽሮ 
ጥሒሉ ከዕልለኒ ከሎ ባህ ይብለኒ ነበረ።ብፍላይ ድማ ኣደይ ንግሥቲ ሰይተቦይ ሃለቃ ከበደ፡ (ደርጊ 
ካብ ዚወድቅ ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብምግዓዘን፡ኣብዚ ዚሓለፈ 27 ዓመት ከይተረኣኣና ድሕሪ 
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ምጽናሕ ዓሚ ተራኺብና ነይርና)፣ ኣብቲ ዚተራኸብናሉ ድማ 65 ዓመት ንድሕሪ መሊሰ ብዛዕባ 
ኡምቤርቶ ባርቡይ ብዘልዓልኩለን፣ ስምዒተን ከም ገለ ክኸውን ከመ-ቕጽበት ተራእየኒ።ግን ድማ 
ጉዳይ ታሪኽ ኮነኒ! 

   “ኣንታ፡ወድ ብርሃነ!!ናይ ባዕልና ዕላል ከይጸገብና-ሲ፡ናብ ዕላል ወድ ባርቡይ እናመላለስካ ብሕቶ 
ጦቕ ተብለኒ ኣለኻ፧ ወድ ባርቡይ ኣዲኡ ደኣ ጥዕምቲ ነበራ…፧” በላኒ።ኣነ ድማ ማማ ንግስቲ፡ “ኣደይ 
ለገሳ (ቕድሚ 27 ዓመት ኣቢሉ፡ንድምጻዊ ዘርአብሩኽ/ናይጀርያ ጋሻ ተጋዳላይ ኮይኑ 
ብምርአየይ፡ንዓናይ ንዛወር ጆተነ ገለ ንጻወት) ክብሎ ናብ ቤቶም ብዚአተኹ፡ብዛዕባ ኡምቤርቶ ክዕልላ 
ሰሚዐየን ነይረ ኢየ!!” ብዚበልኽዎን። ማማ ንግስቲ ድማ ንዓዲ 80ታታ ካብ ዚሓልፍኦ ዓመታት እኳ 
ተሓለፋ፡ዕላል ዘዕልለን ብፍላይ ሕይወት ኣሥመራ ጸውየን ከቶ ዘይመንዋን ኮይነን ረኸብክወን። 

    ደሓር ኣስዒበን ድማ “ስማዕ እስከ ወድ ብርሂን፡ ‘ኡምቤርቶ ደኣ ሓዳሽ መርዓት ከለኹ፡ኣይ ተኸኽ 
እንድዩ ዘብለኒ ነይሩ! መን ከ ነገረኻ መትኸክ ምንባሩ፧ ኣቦካ ኢዩ ነጊሩኻ ዚኸውን፡ንፉዕ 
ኣዘንታዊ፡ወግዔኛ እንድዩ ነይሩ መቸስ ኣቦኻ!”-ወዘተ ቢልና ንሰዓትን ገለ ደቃይቕን ከም ዘውጋዕና 
እዝክር ኢየ።ካልእ ግዜ ክምለሰክን ኢየ ብምባል ተፋኒየየን ግን ኣይጠዓመንን ኣሎ ንግዚኡ ክብል 
ይኽእል ኢየ። 

  ወድ ፊሊጶ ንፉዕ ዘካሪ ምኳንካን ሳፊ ወድ ኣሥመራ ምዃንካን ቕድሚ 9 ዓመት ነጊረኻ ነይረ 
ኢየ።ሕጂ እውን እደግመልኻ ኣለኹ ኢየ።ወድ ኣሥመራ ድማ ፍቕርን ስኒትን ሕላገቱ ምንባሩ 
ኣይትዝንግዖን ኢኻ ግዲ!!፧ ብዝዀነ ብዛዕባ መምህርካ ምዃኑ ዝእመን እምቤቶ ኣርቡይ ብጽሑፍ 
ኬዕልለኻ ደስ ስለዚበለኒ ኢየ ተመሲጠ ዚሕንጥጥ ዘለኩ።ከይተዳለኹ ብስምዒት እጽሕፈልኻ 
ምህላወይ ድማ ቅር ግዲ ኣይብለኻን ይኸውን ኢዩ ዚብል እምነት ኣለኒ ኢዩ።ናዕታ ስምዒት ታሪኽ 
ኢዩ!! 

  በል ናብተን ንሎሚ ዚሓሰብኽዎን ገለ ሕቶታት ወሲኸ ከብለኻ ኢየ፣ሰዓበኒ ኢኻ ብዙሕ ኣየንውሖን 
ኢየ ወድ ፍሊጶ (ኣስሊ)! 

   ብዛዕባ ደርፊ ኣቦ ዜማ ሃገር ኣቦና ኣተወብርሃን ሰጊድ፡ዝሃብካዮ ርእይቶን መልስን ሰሚዐዮ ኣዚየ 
ዓጊበ ኢየ።ኣነ ኣብ ዚገበርኽዎ መጽናዕቲ ከምቲ ንስኻ ዚበልካዮ ኢዩ።ኣፈላላይ የብለይን ኢዩ።ኣነ 
ልዕሊ 150 ሰባት ኣብ ጉዳይ ኣተወብርሃን ሰጊድ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ጥራሕ ሓቲተ ኢየ።ንደራሲ 
ግጥሚ ዝኰኑ ክቡር ኣቶ ዘወንጌል ኣባይ ድማ ታሪኾም ብዓቅመይ ክንዲ ዝዳህሰስኩን ማህደር ሰነዳት 
ክንዲ ዝከኣልኽዎ ዚገላለጽኩ፡ብርግጽ ደርፊ “ዓደየ-ዓዲ ጀጋኑ!” ታሪኽ፡ታሪኽ ስለዝኰነ ሕድገት ወይ 
ግድፈት ፍጹም ኣየድልዮን ኢዩ በሃሊ ኢየ።ንስኻ እውን ግርም ገበርካ እብል ኣለኹ። 

   በዚ ጽኑዕ እምነተይ ድማ ብዙሕ ዋጋን ሰፍ ዘይብል መስዋእትን ከፊለሉ ኢየ፣ግዜ ሓልዩ ኩሉ 
ክቓላሕን ክግለጽን ኢዩ በሃሊ ኢየ።ብሓጺሩ ግን እኒ ኣበባ ወልደሥላሴ፣ጸሐይቱ በርሀ (ጓል 
ዝናር)፣ታደለሽ ወልደገብሪኤልን ፋና ዒተልን ቕድሚ ኣተወብርሃን ሰጊድ ነዛ ደርፊ ይደርፍአ ከም 
ዚነበራ ጭቡጥ ሓበሬታ ኣይረኸብኩን ኣለኩ።’ግን መጽናዕቲ ዘይውዳእ ዓውዲ ኢዩ!’ ድዩ ዚበሎ ሊቅ 
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ጥበብ ዝኰነ ኣማኑኤል ኤልያስ፧፧ እንታይ መርትዖ ወይ መረዳእታ ኰን ክትህበና ትኽእል፧ ወይ ድማ 
ባዕላዊ ምስክርነት ኣለካ ኢዩ፧  

    እዛ “ዓደየ ዓዲ ጀጋኑ” ትብል ደርፊ ኣድሂቡ መምህር መኰነን ተስፋይ ካብ ድምጻዊ ኣልአሚን 
ዓብደለጢፍ ረኺበዮ ወይ ሰሚዐዮ ብዝብል ካልእ መረዳእታን ጭብጥን ዘይብሉ ብማዕከን ዜና 
ተቓሊሑ ነይሩ ኢዩ።ኣነ ግን ኣብቲ ኣተወብርሃን ሰጊድ ኣብ መርዓ ጓል/ወድ ጃንሆይ ዚተብሃለን 
ዚተገብረን ምስክር ዚህቡኒ ብርኽት ዚበሉ ሕያው መሰካኽር ረኺበ ኣለኹ ኢየ።  

   ብዝኰነ አልአሚን ዓብደለጢፍ ንምንታይ ከምኡ ኢሉ፧ ንዑዑ ይምልከት ግን ኣብ ጉዳይ ኣልኣሚን 
ዓብደለጢፍ ቕድሚ ዓመታት ዚጸሓፍኽዎ ጽሑፋት ናብ ሕዝቢ ሓደ መዓልቲ ክዝርግሖ ከለኩ፡ገለ 
ስእልን መሰለትን ድምጻዊ ኣልአሚን ክንረኽብ ተስፋ እገብር ኢየ።እንተዀነ ኣብ ታሪኽ ጥንቃቐን 
ዕቱብን ደቂቕን መጽናዕቲ ከም ዘድልይ ኣማኑኤል ሳህለ ኣብ ጊዜ ደርጊ ዚጸሓፋ ጽሕፍቲ ብዙሕ 
ተምህረና ኢያ ዚብል ጽኑዕ እምነት ኣለኒ ኢዩ። 

   (ብዛዕባ ኣልኣሚን ዓብደለጢፍ ኣድሂብካ፡ኪንዮ እታ ዓባይ ኣባሻውል ትብል ደርፊ፡ግጥማ ናትካ 
ምኳኑ ኣብ 2010 ዓ.ም.ፈ ክትዛረበኒ ከለኻ፡ዘዕለልካኒ ነጥብታት ኣሎ ኢዩ፤ኣድላይነቱ ስለዘይተርኣየኻ 
ዲኻ ዘይገለጽካዮ ኣብ ቃለ-መጠይቕካ፧) 

 ንሎሚ በዚ ክሰግሮ ኢየ።ኣብ ካልእ ጊዜ ግን እቶም ናይ ዓይኒ መሰካኽር ኣብ ቤት ክቡር ደጃዝማች 
ዘወደ ገብረሥላሴ፡መበል 10ይ ዝኽሪ ሞቶም ወይ ዕረፍቶም ተረኺቦም ዚነበሩ ኩሎም መዃንንትን 
ደቂ መሳፍትን ኰነ ካልኦት ገዳይም ድምጻውያን/ሙዚቀኛታት ኣብ ጉዕዞ መጽናዕተይን ምርምረይን 
ተመርኩሰ ዚረኸብኽዎ ሓበሬታ ናብ ሕዝቢ ከም ኣድላይነቱ ኬቕርቦ ኢየ። 

   ካልእ ሕቶ ድማ ኣብ ማትአ፡ሓደ ገብረጻድቕ በርሀ ዚበሃል ኣባል ከም ዚነበረ ገለ ማህደራት ይገልጹ 
ኢዮም፣ኣብ ትግራይ ዘለዉ ገለ ጸሓፍትን ጋዜጠኛታትን ድማ ኣዝማሪ ገብረጻድቕ ወልደዮሐንስ ኣባል 
ማትኣ ምንባሩ ይጽሕፉ/ይገልጹ ኢዮም፤ኣብዚ ከም ኣነ ምንም ጭቡጥ ሓበሬታ ኣይረኸብኩን 
ኣለኩ።ግን ገብረጻድቕ ዚብል ስም ኣብ ማትኣ ከም ዚነበረ ብመወከሲታተይ ተደሪኸ ኪዛረብ እክእል 
ኢየ።ኣብዚ እንታይ ትብለና፧ መሸም መካምቦን ኮምቢሽታቶን መራኸቢ ኣስሊታት እንድዩ ነይሩ ገለ 
ዝኽርታት ክህልወኻ ትስፉእ ኢየ። 

   ኣብ 1967 ዓ.ም.ፈ፡እኒ በዓል ኣርኣያ በላይ፣ሃለቃ ኣስመሮምን ሳልሳዮም ኢልካ ዚገለጽካዮም ኣባል 
ማትአ ነበርን፡ ብስርዓት ኃይለሥላሴ ተሓባቢሎም ካብ ሪቕ ማትኣ ከም-ዝወጹ ሓቢርኻ ኣለካ።እዚ 
ከም ጥንጣረ ዚነበረኒ ሓሳብ ደፊርኻ ምዝራብካ ወይ ምግላጽካ በቲ ሓደ ወገኑ ካልእ ሸነኽ 
ኣጠማምታን ትረኻን ብምኳኑ ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ኢዩ።እቲ ካልእ ወገኑ ድማ ወሳኒ መርትዖ ወይ 
ዚረጎደ ምስክርነት ተዘይሃልይዎ ድማ ሃጓፍ ኣብ ምፍጣር ኣሉታዊ ሳዕቤን ኣለዎ ኢዩ ዝብል እምነት 
ኣለኒ ኢዩ።እዚ ነጥቢ መልዓልየይ ድማ ታሪኽ ብምስክርነት ክድርዕን ከጉላዕልዕን ኣለዎ በሃሊ ኢየ። 

   ንአብነት ካብዞም ዚተገልጹ ሰባት ብሕይወት ዳርጋ ሓደ እኳ የለን መስለኒ፤ስለዚ ካብ ኣባላት 
ስድራቤታቶም ወይ ድማ ዚገደፍዎ ጽሑፍ ወይ ካልእ ሰነድ ተዘይሃልዩ፡ብመንግስቲ ተሓባቢሎም 



                                                           6                                                                                 ተጻ ሕፈ፡ ብዕ ለት 31-08-2019 

ዓ .ም.ፈ  
 

ኢዮም ንማትኣ ጠንጢኖማ ምባሉ ይኸብድ ኢዩ በሃሊ ኢየ።ወይ ድማ ምስክርነትካ ፍቃድካ ተኮይኑ 
ደጊምካ ኣነጸረልና ኢኻ። 

   ካልእ ነጥቢ ድማ ኩሎም ኣባላት ወይ ኣብዝሓ ደገፍቲ ጀብሃ ወይ ገድሊ ገይርኻ ምቕራጽ ድማ 
ድፍረት ኮይኑ ይስመዓኒ ኢዩ።ኣብዚ 27 ዓመታት ሰማዕን ዝኰነ መጽናዕቲ ዚገብር ሰብን፡ ከምቲ 
ትደልዮ ቅርዑይ ሓበሬታ ብዘይምርካቡ፡ኩሉ ነቲ ዓውዲ ጥበብ ፖለቲካዊ ኣንፈትን ድርኺትን 
ከተትሕዞ ምፍታን፥ ኣዚዩ ከቢድ ጉዳይ ኮይኑ እስመዓኒ ኢዩ።ታሪኽ፡ሓያል ከም ኣስራዚ፣ርሱን ዛዕባን 
ሓያል ማዕበልን ብምዃኑ ምስክራትን መርትዖታትን ወሳንን ቐላስን ኮይኑ እስመዓኒ ኢዩ።ንስኻ እውን 
ከም ሓደ ሕያው ምስክር ንክትዛረብ ወይ ታሪኽ ክትገልጽ ንዓመታት ኪንጽበየኻ ዚጸናሕና ነዚ ኣምር 
ተዀልኺልና ኢዩ ክበሃል ግድን ኢዩ። 

   ብዛዕባ ግራዝማች ኣለማዮ ካሕሳይ ኣድሂብካ ኣስፊሕካ ክትገልጸልና ክሓተኻ እፈቱ።ኣነ ቆልዓ 
ኮይነ ኣብ ማእከል ፓቮኒ፡ ‘ፓቮኒ ሴንተር’ ቆልዑት ኣኪቦም ኬስተምህሩን ከሰልጥኑን ኰነ ኣብ መዋእለ 
ሕጻናት ከለና፡ንሕጻናት እናዞሩ የስተምህሩ ብምንባሮም ገለ ቀዛሕ ዚብለኒን ንህርኩት ድምጽን ደራስን 
ይሕደጎ ገብረመድሕን ናይ ቀረባ ቤተሰቡ ብምኳኖም ኣብ 1999-2001 ዓ.ም.ፈ፡ኣብ ዘሎ መቃን 
ጊዜ፡ኣብ ኣባሻውል እንዳ ኩመል፣እንዳ ኣዝመራን እንዳ ትብለጽን ምስ ብጾትና ከዕልለና እዝክር 
ኢየ።ስለዚ ንስኻ ሞያውን ከም መታዕይይትኻ መጠን ገለ ከም ወስታ ሰማይ ወስ በለና ኢኻ ክብል 
እፈቱ። 

    ብዛዕባ ዓሊ ስዒድ ባና፡ወድ መንደፈራ ምዃኑ ገሊጽካ ኣለኻ ኢኻ።ግን ኣቡኡ ምስራዊ’ዶ ኣይኮነን 
ኢዩ።ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዛዕባ ተወልደ ረዳ ኣድሂበ ክሓትት ከለኩ፡ኣብ ፒያሳ እውን ግብጻዊ/ምስራዊ 
ብእንዳ ኣብኡ ምኳኑ ምስክርነት ረኺበ ኣለኹ። እዚ ከመይ ትርእዮ ወይ ድማ ኣደ ትቕደም ኢልኻ 
ክብሪ ሂብካ በዲኡ ኢኻ ገሊጽካልና ዘለኻ ቢለ ክሓትት እፈቱ። 

   ኣብታ ዚገለጽካያ ደርፊ ‘ማሚተ’ ድማ ዓበይቲ ደቂ ኩሓ ቅድሚ ሎሚ ክዛረቡላ ሰሚዐ ኣለኩ።ኩሓ 
ማለት ኣብ ጥቓ ከተማ ዘላ መቐለ ዘላ ንእሽተይ ከተማ ኢያ፤ብተወሳኺ እውን እቲ ሕቡብ ድምጻዊ 
ተስፋይ ግርማይ (ቀያሕ እያ ነይራ፡ቀያሕ ጓል ኣክርያ) ቢሉ ዚደረፈ ወድ ኩሓ ብምዃኑ ብዛዕብኡ 
ክጥይቕ ከለኹ፡ብዛዕባ ዓሊ ስዒድ ባና ዓበይቲ ኤርትራውያንን ተጋሩን ኣብ ኩሓ ዚነብሩ ኣውጊዖሙኒ 
ምንባሮም እዝክር ኢየ። 

   ስለዚ፡ንምታይ ኢዩ ን‘ኩሓ’ ኣብ ትሕዝቶ ግጥሙ ኣእትዩ ትብል፧ንከተማ ደሴ ምጥቓሱ ኣብቲ 
ሓሳብ ትረኽቦ ሓሳብ ኢዩ። ብተወሳኺ ድማ ከተማ ደሴ ጥልያን ነዛ ሎሚ ዘላ ኢትዮጵያ ወሪሩ ምስ 
ሓዛ፡ብዙሕ ታሪኽን ዝኽርታት ጥበብን ዘለዋ ከተማ ብምዃናን ሓርበኛ ዘርአይ ደረስ ኣብ ቅነ መርዕዑ 
ንከተማ ደሴ ይመላለስ ምስ ምንባሩን ከተማ ደሴ ንሰንደቅ ዕላማ (ባንዴራ) ብዚነበራ ፍሉይ ክብሪ ገለ 
ተታሓሒዙ ይኹን ኣቦይ ወልደኣብ ወልደማርያም ኣተኩሮ ይህቡላ ምስ ምንባሮም ይኹን ካልእ ደሴ 
ድሕሪ ከተማ ኣሥመራ፣ከረንን ዓድዋን ጥምቲ ዓይኒ ብዙሓት ዚወድቓ ብምንባራ ከተነጽረልና ወይ 
ትፈልጦ ምስ ዓውደ ጥበብ ኣተሓሒዝካ ክትሕብረና ብኣኽብሮት እሓትት። 

  (ደስታ ኩሓ ንዓይ ደልያትኒ፣ 
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ዓ .ም.ፈ  
 

ኣድኪምኽኒ ደው እናበልኩ ክሳብ ደሴ ንኸንቱ) ወዘተ ዚብል ኣብታ ደርፊ ኣሎ መስለኒ ኢዩ፧ 

   ኣብ መወዳእታ ድማ ብዛዕባ “ኤክስፖ ኣሥመራ 1969” ኰነ ብዛዕባ “ኤክስፖ ኣሥመራ 1972” 
እንታይ ትብለና፧ ኣብቲ ናይ 1969 ዓ.ም.ፈ ወይ ድማ 1961 ዓ.ም.ሓ ገለ-ገለ ጽሑፋትን ተዘኽሮታትን 
ዳርጋ ብቐሊሉ ትረኽብ ኢኻ፣እንተዀነ ብዛዕባ እታ ካልአይቲ መድረኽ ብዙሕ ካባኩም ዓይነት ሰባት 
ኣይትሰምዕን ኢኻ።ግን ካብ ኣዝመርትን ዓበይቲ ሰብ ዕድመ ጸጋን ገለ ሓበሬታ ትሰምዕ ኢኻ።ኪሮስ 
ኣለማዮ ኣብታ ካልኣይቲ መድረኽ ኤክስፖ ጥራሕ ድዩ መጺዩ/ተሳቲፉ፧ዘመናውያን ዝኰኑ 
ሙዚቀኛታትን ድምጻውያንን ኣብታ ቀዳመይቲ ኤክስፖ ኢኹም ተቶኹሩ፡እቶም ባህላውያን ድማ 
ኣብታ ካልአይቲ መድረኽ ሕጉሳትን ንዩታትን ኢዮም፡እዚ እንታይ የረደኣኻ፧ 

   ዝከበርኻ ስነ-ጥበበኛ ግርማይ ኪዳነ፡ኣብዚ ዕድሜካ ንጥፉ ሓንጎልን በሊሕ ክእለት ምዝካርን ወኒንካ 
ታሪኽ ክትነግር ምብቃዕካ፡ናይ ፈጣሪ ዕዮ ኢዩ ዚብል እምነት ኣለኒ።ደጊመ ዕድመን ጥዕናን ይሃብካ 
ክብል እፈቱ።እዛ ደብዳቤይ ንውሕ ኢላትካ ትኸውን ኢያ ግን ነቶም ኣንበብቲ እውን ንእገረ-መገደይ 
ሳምዕ-ስምዒተይን ሕቶታተይን ተረዲኦም ዚፈልጥዎ ኪምልኡ፡ንዚተጋገኽዎ ክእርሙ ተራ ይህልዎ 
ኢዩ ዝብል ግምት ኣለኒ ኢዩ።ስለዚ፡ኣንዊሑለይ ኣይትበል ኢኻ።ዋላ ነተን የድልያ ኢየን ዚበልካየን 
ምስ ዘለካ ጊዜ ክትምልሰለይ ተስፋ እገብር። 

 

ሠናይ ቅነ 

ኣብራሃም ብርሃነ 


