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    ኣቶ ኣብርሃ ገብረህይወት፡ብመጽሓፍ “ምሸት-ምሸት መርዓ” ኢዮም ዝፍለጡ ክበሃል 

ይከኣል’ዩ።ጋዜጠኛን ጸሓፍን ኣቶ ኣብራሃ፡ንልዕሊ ፍርቒ-ዘመን ኣብ ስነ-ጽሑፍ ትግርኛ 

ዝነጠፉ፣ዘይጸዓዱ ጸሓፍን ጋዜጠኛን ምንባሮም ታሪኽ ሕይወቶምን ፈለጥቶምን ዝምስክርዎ 

ጉዳይ ኢዩ።እዛ ትስዕብ ሓጻር ጽሕፍቲ ኣብ ገጻት መርበብ ሓበሬታ፡ማሕበራዊ መራኽቦ (Face 

book) ቕድሚ ገለ ኣዋርሕ ብዝለጠፍኹ፣ብዙሓት ብዛዕብኦን ብዛዕባ እታ መጽሓፍን ገለ 

ክብሎም ሓቲቶሙንን ተላብዮምንን ነይሮም ኢዮም።እታ መጽሓፍ ደጊመ ኣብ መስርሕ 

ምሕታም ብምህላዋ፡ኣዳላዊኣ ከቐላጥፎ መልእኽትኩም ኣብጽሔ እየ።ኣነ ድማ እንሆ 

ቆንጪበን ብዛዕብኦም ድማ ሓጺር ሌላ ክገብርን ኣንቂደ ኣለኹ። 

    “ጋዜጠኛን ጸሓፍን ኣብራሃ ገብረሕይወት፡"ምሸት ምሽት 

መርዓ" ትብል መጽሓፍ ቅድሚ 50 ዓመት ጽሒፎም ናብ 

ኣንበብቲ ዘርጊሖም ምንባሮም እፍለጥ ኢዩ። 

እዛ "ምሸት ምሸት፡መርዓ!" ትብል መጽሓፍ ንሰብ ሓዳር 

ዉዑይ ክትዕን ኢሂን ምሂን ከም ዘእተወት፡ቀለም ቆጺሮም 

ዘንበብዋን፡ሳዕቤኑ ዘጋጠሞምን ክዛርቡን ኬዘንትዉን 

ሰሚዕና ኢና። 

 

ምሸት-ምሸት፡መርዓ (every night,a wedding night) 

ስለዚ፡ሎሚ ኸ ሕይወት ብፍላይ ሓዳር ከመይ ኣሎ፧መርዓ 

ሎሚ፡ምስ መርዓን ስነ ስርዓትን ጥንቲ ከመይ ነነጻጽሮ፧ 

ሓዳር ክብረት ኣለዎ ኢዩ፡ሎሚ ግን ባህልን ክብርታት ይሽርሸር ኣሎ ዝብል ስምዕታ ኣሎ 

ኢዩ።ዋላ እኳ ትማሊ ትማሊ መሰልን ማዕርነትን ዝቅበል ሕብረተሰብን፡ስርዓትን ተዘይነበረ ግን 

ኣብ ገሊኡ ግን እቲ ምዛንን ፍትሕን ሻቡ ይሓይሽ ነይሩ ዝብሉ ይበዝሑ ኢዮም። 

  እሞ ብዛዕባ እዛ መፅሓፍ ማለት "ምሸት ምሸት መርዓ!" ዘንበብኽምዋ እንታይ ተዘኽሮታት 

ኣለኹም፧ 

ሊቅ ቋንቋን ስነ ፅሑፍን ዚነበሩ ኣቶ ኣብርሃ ገብረሕይወት፡ካብዛ ዓለም ብሞት ካብ 

ዚፍለዩ፡እንሆ 16 ዓመት ኮይኑ ኣሎ።ኣምላኽ ኣብ የማናይ ኢዱ ይቀበሎም እብል።” 

 

ምሸት ምሸት 

መርዓ! 

ልብ ወልድ፡ 

ብኣብርሃ ገብረሕይወት። 
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እተጻሕፈ። 

ግርማዊ ን.ነ.ቀዳማዊ  ኃይለ ሥላሴ 

ብዝነገሡ ኣብ መበል 37 ዓመት ተሓትመ። 

ኣሥመራ 1960 ዓ-ም፡ 

መግለጺ። 

   እዛ ልበ ወልድ ዛንታ እዚኣ መጅመርታ፡ ኣብ መጽሔት “አሥመራ” ብምሉእ ዘይኰነስ ብኸፊል ኣህኢመ 

ኣብ ኢድ ኣንበብቲ ከም እትበጽሕ ጀሚረ ነይረ።ግን ናይዛ ጽሑፍቲ እዚኣ ዛንታ ኣንቢቦም ዝተረድኡ ብዙሓት 

ሰባት ብመልክዕ መጽሓፍ፣ኣሕቲመ ናብ ኣንባብያን ክዝርግሓ ብደብዳቤን ብቓልን ስለ ዘተሓሳሰቡኒን ዘተባብዑንን 

እናመስገንኩ ብምልእታ ከውጽእ ተገደድኩ። 

ኣ.ገ. 
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መቕድም 

   ሓደ ደራሲ፡መጽሓፍ ኪጽሕፍ ከሎ፤ብከዋኽብትን ኣብ ምድሪ ብዝርከቡ ሑፃን እብንን፡ብናይ ሰማይ 

መላእክቲ፣ባንይ ምድሪ ኣጋንንቲ፤ በዕዋፍ በዕጻው፡ብምውታን ብህሕያዋን፤ብጠቕላላኡ ብናይ ደቅ ሰብን እንስሳትን 

ዘሎ ጠባያት ባሕርያትን ገይሩ ኢዩ ሓሳቡ ዚገልጽ። 

    ምኽንያቱ ከኣ ንሱ ባዕሉ እቲ መጽሓፍ ዝደርስ ወይ ዚጽሕፍ፡ሰብ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ፍጡር፤ ካብዞም ኣብ 

ላዕሊ ዝተጠቕሱ ጠባያት ተፈጥሮ ወይ ህልውና ስለዘለዎ ኢዩ። 

ደራሲ በዞም ኣብ ላዕሊ ዝተሰመዩ ዚንቀሳቐሱ ፍጡራን ስምዕን ወርቅን ግይሩ ኣዋሂዱ ኣሰናዲኡ እንተደኣ 

ዘይእቕሪቡ፡ግን መጽሓፍ ወይ ድማ ድርሰቱ፤ ኣብ ናይ ኣንበብያን ልሣን (መልሓስ) ጣዕምን ላዛን መቐረትን 

ኪገብር ኣይክእልን።ኣብ መወዳእታ’ውን ፍረ ነገሩን ቁውምነገሩን ኣብ ናይ ኣንበብቲ ናይ ኣእምሮ ሰሌዳ 

ተቐሪጹ፡ኣ ብ ግብሪ ኪውዕል ኣይኽእልን። 

   ምእንት’ዚ ዝኾነ ይኹን ደራሲ፡ንሓንቲ ዚተወሰነት ሓሳብ ማለት ኩሉ ጊዜ ኣብ ኣእምሮኡ ሓዲራ ኣየብልዕን 

ኣየስትን፡ኣየደቅስን ኣየተስእን እናበለት፡ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ከም ፊልም እትረኣዮ ዕላማኡ ንምግላጽ፤ግድን በዞም 

ኣብ ላዕሊ ዝተዘርዘሩ ነገራት ገይሩ ከተንስፍ ኣለዎ።እዚ እንተደኣ ዘይኰይኑ ግን፤ደራሲ መትሃዚ መቸበጢ 

ንዜብሉ ረቂቕ ሓሳቡ ብረቂቕ ሃዋህዉ ብዘይጭበጥ ነገር ገይሩ ኪገልጾ ኣይክእልን።ምገለጾ ከኣ ነይሩ~ ግንከ 

ረቂቕ ንረቀቕቲ ጥራይ ስለ ዜትወሰነ፤ግዙፍ ከኣ ንግዙፋን ተወሰነ፡ስለዚ ከኣ ኢዮም ናይ ምድሪ ኣጋንንቲ 

ንምሳሌ ዘድልዩ። 

   ሓድሓደ ሰባት ንመጽሓፍ ፊደላቱ ደኣ እምበር መንፈሱ ሕይወቱ ብዘይምንባብ ንጸሊም ጻዕዳ፡ንጻዕዳ ጸሊም 

ብምግባር፤ዘይትርጉሙ ዘይመልክዑ፡እናሃቡ፡ናይ ደራስያን ዕድመ ዘሕጽሩ’ናይ ደራስያን መቕሰፍቲ ናይ ልምላመ 

በረድ፤ናይ ፍረ ኣንበጣ፡ናይ ሱር ደጎብያ ዚኾኑ፤ኣብ ዓለም ዚነበሩን ዚነብሩን ከምዘኣን፤ ኣዕጽምቲ ዚሞቱ 

ደራስያን ዚንቀሳቐሱሉ መልሓስ ዘለዉ ደረስቲ አይ ደራስያን ዚዛራረብሉ እሙን ቃል ኢዩ ኪበሃል ይግባእ። 

   እንተኾነ ግን እቲ ክሳብ ሎሚ ንወድ ሰብ ኪጠቅምን ብጊዜ መከራ’ውን ከጸናንዕን ከናዝዝን ክኢሉ ዘሎ 

ሓቀኛ መጽሓፍስ፡ካብ ዚተበደሉን ዚተጨነቑን ተጻሪዩን፡ብጽሑፍ ጎሊሁ፡ካብ ሓደ ኢድ ናብ ሓደ ኢድ 

እናተምሓላላፈ ከስተምህር ዚነብር ዘሎ፤ናይ ኣእምሮ ሰሌዳ ጥራሕ ኢዩ። 

   ምእንተ’ዚ ሓደ ዝተማህረ ሰብ ነቲ ለይቲ ምስ መዓልቲ ኣብ ኣእምሮኡ ሓዲሩ ንዘናውጾ ሓሳቡ፤ሚሔን 

መንፊትን፤መኹባዕትን ሻሽን ኣእትዩ (ኣንጺሁ) ጸሚቑ ደቅሰብ ዝድሕኑሉን ዝጥቀመሉን ገይሩ፡ብጽሑፍ 

ኣጉሊሑ፡ብተፈጥሮ ወገኑ ንዚኾኑ ደቅሰብ፡ሓድ-ሓደ ጊዜ’ውን ካብ ሰብኣዊነት መሥርዑ ሸተት ክብል 

ከሎ፤ብግብሪ ወገኑ ንዚኽዕኑ ፍጡራን’እንስሳ ዚድሕንሉልመጽሓፍ እንተ ኣብርኪቱ፤ናይ ምፍላጡ ትርጉም፤ናይ 

ክእለቱ ሚዛን፤ናይ ህልውንኡ ምስክር እንታይ ኢዩ፧ናይ ሰብ ምዃኑ ዜግነቱኸ ብምንታይ ከረድእ ይኽእል፧እዚ 

እንተደኣ ዘይዀይኑ ግን እንስሳታት’ውን ተመራሪሖም ብዝተለምደ መንገዲ ንምኻድስ መምህርን ሓባትን 

መራሕን ኣይደልዩን ኢዮም። 

   እንስሳታት ተፈጥሮም ዝወሰነሎም ተግባር ንምፍጻም ጊዜን ሰዓትን ኣየሕልፉን፤እቲ ሰዓትን ጊዜን ዚሕልፍ፡እቲ 

ካብ መስመሩን መሥርዑን መንገዱን ተመዛቢሉ ዘሎ፤ኣንጻር ተፈትሮኡ’ውን ንምሥራሕ ዚደክም፤ዘኽፍኣሉን 

ዜጸብቐሉን ክመሚ ይኽእል ኢዩ ተባሂሉ ዚግመት ወድሰብ ጥራይ ኢዩ ዝነበረ።እንተኾነ ግን ሰብ ዚብል ቃል 
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ትርጉሙ እኳ ዓቢይን ረዚንን እንተኾነ፤ግብሩን ሥርሑን ግን ካብ ኲሎም እንስሳታት ዚነኣሰን ዚሓመቐን ትሕት 

ዝበለን ኰይኑ ብምርካቡ ኣጉል ፍጡር ህልከኛ ፍጥረት ዚብል ቅጽል ስም ክቕበል፡ኣብ ምጽዓር ይርከብ ኣሎ። 

   በዚ ምኽንያት’ዚ እዚ ነገር’ዚ ዝገጠሞ ሓድ አሊቅ፡ኣስተማሲሉ ኪጽሕፍ ከሎ “ላሕምኒ ኣእመረ ቤት እግዚኡ 

ወኣድግኒ ምቅማሖ፤ሰብእስ ዘበኣርያየ ገበርኩቆሙ ወበ አምሳልየ ፈጠርኩዎሙ ሐሰሱኒ ከመ ይቅተሉኒ።ላሕሚ ቤት 

ጎይታኡ ኪፈልጥት ከላ፤ኣድጊ’ውን ዘንገርግረሉ ቦታ ክፈልጥ ከኣለ፤ደቂ ሰብ ግን ብመልክዐይን ብምስላየን 

ኣኽቢረ ፈጢረዮም ከብቅዕ፡ኪፈልጡንን ከለልዩን ኣይከኣሉን፡የግዳ ንኪቐትሉኒ ሃደኑኒ። 

   “ንቓለይ ከኣ፡ዓይኖም እናረኣየ፣እዝኖም እናሰምዔ፡ኣሉታ ኪህብሉ ተገደዱ።”፡እናበለ ረቂቕ ዝኾነ ናይ ደቂ 

ሰብ ናይ ሥነ ተፈጥሮ ፍልጠት ድንቊርናን፤ብደም ነፍስ ናይ ዚንቀሳቐሱ እንስሳታት ናይ ኣእምሮ ኃይልን 

ብምንጽጻር ጸሓፈ። 

  ኣብዚ ዘሎናዮ ክፍለ ዘመን ወድ ሰብ ናይ የብስን ባሕርን ጠፈርን ጠባይ ኣብ ምምርማር ኣብ ዝበቕዓሉ 

ሰዓት፤ናይ ርእሱ ጠባይን ባሕርይን ምምርማርን ምፍላጥን ግን ንሓንቲ ካልኢት (ሰከንድ) ጊዜ እኳ ዕድል 

ስኢኑልናይ ድልየቱ ግዙእ ናይ ሃረርታኡ ኣገልጋሊ ኮይኑ ተሪፉ ኣሎ። 

ጸሐፊ 
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ምልክዕቲ ዳስ። 

   ሓደ ጊዜ ኣብ ሓንቲ ጸባብ ጐልጐል፡ብዙሕ ብዓይነቱ ሕብሪ ብዘለዎ ቆጽልታት ዝተሸለመት ሃንቲ ጸባብ ዳስ 

ተሠሪሓ ትርኤ።ኣብ ዉሽጣ ብዙሓት ዳስታ ኣለዋኣ።ናብዛ ዳስ እዚኣ ዚእትውን ዚወጹን ዕዱማትን ወራድ 

መርዓን ከኣ ስፍርን ቁጽርን የብሎምን።እቶም ዕዱማትን ወራድ መርዓን ኪልለዩ ኣይከኣሉን፡ምኽንያቱ እቶም 

ወራድ መርዓ ከምቲ ግቡእ ወጮ ናይ መርዓ ምልክት ስለዘይገበሩ  

ምልክት ኣብ መንጽር እታ ዳስ ተሰጢቱ ይረአ ነበር።እዚ ኹሉ ነገር ክኸውን ከሎ፡ኣነ ኣብ መንጽር እታ ዳስ 

ዀይነ ናይቲ ነገር ኩነታት ብምድናቕ ነቲ ቅጥዒ ዘይብሉ ዕዱምን ነታ ቅንዝር ዝኾነት ዳስን ብዓቢይ ኣድናቖት 

ኦዘብ ነበርኩ።እዚ ክብል ከለኹ ከኣ፡ካብ ገዳም ዝመጻ እኩ ባሕታዊ ኣይኰንኩን፡ከተማ ተወሊደ ዝዓበኹ፤ዕባይ 

ከተማ ወይ ድማ ፍጹም ዓለማዊ፡ጭው ዝበልኩ ዕዋላ ኢየ።እዚ ነገር’ዚ ከደንቐኚ ኣይተገብኤን፣ግን ዚዜ ዝወልዶ 

ግዲ ኰይኑስ ንተፈጥኦይ ለዊጡ ኣብ ናይ ምምርማር ደረጃ ኣብቅዐኒ። 

ኰይኑ ኸኣ፡ናይ’ቲ መርዓ ተኻፋሊ ንክከውን ኣቐዲሙ ናይ ዕድመ ወረቐት በጺሑኒ ኢዩ።እንተኾነ ግን ምንም፡ኳ 

እቲ ናይ ዕድመ ወረቐት ኣብ ኢደይ እንተጨበጥኩ፡ብዙሕ እምነት ኣይገበርኩሉን። 

ምኽንያቱ፡እቶም ኣብ ኣፍደገ እታ ዳስጸኒሖም ወረቐት ዚቆጻጸሩ ሰባት ገጽ ሬ ማለት ንበዓል ጻዕዳ 

ድማእምበር፡ሕጊ ተኸቲሎም ወረቐት ዕድመ ንዘለኦም፤ከምቲ ዋና ኣኽቢሩ ዝዓደሞ ኣኽቢሮም ኣብ ቦታኡ 

ኣየቐመጥዎን።ብዙሕ ናይ ትዕቢት መልክዕ፤ናይ ንዕቀት መንገድ’ውን የርእይዎ።ዝኾነ ዀይኑ፡እዚ ኰነ፡እቲ 

“ም፣አሶብ ብኽድኑ” ወይ ከኣ “ሣግላ ብላዕ ኣይትቕላዕ” ከም ዚበሃል ጉዱ ንምፍላጥ እቲ ናይ ዕድመ ወረቐት 

ኣብ ጁባይ ብኽብሪ ኣቐሚተዮ ነበርኩ።ንምእታው ኢየ ዝመጻእኩ፡ግን ኩነታቱ ኣደናጊሩኒ ነበረ።ናይ ምእታው 

ነገር ኣይዝረብን። 

ካብተን ኣብ ዉሽጢ ዝርከብ ብዙሃት ዳሳት ኣበየነይቲ ከም ዝኣቱ ወይስ ናይ ኣየነይተን ዳስ ዕዱም ከም ዝዀንኩ 

እቲ ዝተውሃበኒ ናይ ኦድመ ወረቐት ፈልዩ ኣይረድእን።ሓቂ ኢዩ ኣብቲ ኣፍ-ደገ እታ ዓኣይ ዳስ ኢየ 

ዝነበርኩ፡ኣብኣ ኰይነ እውን ብዙሕ ዚእቱን ዚወጽእን ብጠቕላላኡ ሃላፍ መንገዲ ክብሎ እኽእል፤ብዙሕ 

ተመሓላላፊ ሰ እርኢ ነበርኩ።ነቲ ተመሓላላፊ ከይሓትት ከኣ፡ኲሉ ብናይ እንስሳ ባሕርይ ኢዩ ዝመላለስ 

ዝነበረ።እንስሳ፡ማኦረ ናብ ዝለምዓሉ ማይ ናብ ዝነትዓሉ ተመራሪሑ ክኸይድ እንከሎ ብደመ ተፈጥሮ ብእንስሳዊ 

ባህርዩ ተመሪሑ ኢዩ ዚኸይድ። 

 

   ናብታ ኣብ ሎሊ መቓብር ዝተሠርሐሔት “ምሸት ምሸት መርዓ” ዝተብህለት ዳስ ለይታዊ ወይስ ልማዳዊ 

ተግባሮም ንምፍጻሙ፡ክራር እናወቕዑ፥መሰንቆ እናደገሙ፥እምቢልልታ እናነፍሑ፡ብእንስሳዊ ተባይ ተመራሪሖም 

ክኣትዉ ከለኡ “ምንም እኳ እንተኾነ ሰብ እንድየ!” ብዝብል ሕልና ተገዲዱ፡ኣብ መንጽር እታ ዳስ ኮይኑ 

ብእንክሮ ብተዘክሮ (ኣድናቖት) ኪዕዘቦም ከሎ። 

ግቡኡ ከኣ ኢዩ።እዞም ዝረኣኽዎም ሰባት ከ…፧? ግን እንታይ ይግበር…! ሰብ ነቲ ሰብ ኣቢሉ ዘጸውዖ ተግባር 

እንተዘይፈጺሙ ካብዞም ተሠሪዖም ክኸዱ ዝረኣኽዎም ፍልልይ የብሉን።ሓቂ ኢዩ፡እዞም ዝተብሃል እንስሳኣታት 

ንዝረኸብዎ ቆጽሊ ብጥሪኡ ብምብልዖም፡እቲ ሰብ ተባሂሉ ዚጽዋዕ ካልእ ፍጡር ከኣ፡ነቲ ዚረኸቦ 

ቆጽሊ፡ተመራሚሩ ብዝረኽቦ ናይ ሥነ ተፈጥሮ ፍልጠት ኣብሲሉ (ተጢቑ) ብምብልዑ ኢዩ ፍልልይ 
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ዚገብረ።ኣብዚ ጊዜ እዚ እቶም ሰብ ቀርኒ፡በቲ ኣብ ጫፉ ናይ ባሕርያዊ ብልሒ ዘለዎ ቀርኖም ከይወግኡኒ፡እቶም 

ቀርኒ ዘይብሎም ከኣ በቲ ክብደት ዝመልኦ ጽፍሒ እግሮም ከይረግጹኒ’እቶም ብልቦም ዚሰሓቡ፡በቲ መርዚ 

ዝተቐብአ ናይ ሞት ልሣኖም ከይለኽፉኒ፡እቶም ብኽንፎም ዝበሩ እውን ብመንገብገቦም (ገይሮም) ጉንዲ እዝነይ 

ከይጭልጉሙኒ (ከይጸብፍዑኒ)’ብፍርሃት ዚእክል ሱቕ ኢለ ኣሕለፍክዎም። 

   እታ ዳስ፡ልምላመ ወይስ ሃመልማል ዝተፈልያ ፍጹም ናይ ሃጋይ መልክዕ ኢዩ ዝነበራ።ይኹን እምበር ብሰብ 

ዝሠርሖ ኣርቲፊሻል ቆጽልን ዕምባባታትን ኢያ መልኪዓን ኣጊጻን እትርኤ ዝነበረት።ቁርብትለይ ናይ ባሕርይ 

ቆጽሊ ወይ ከኣ ናይ ተፈትሮ ልምላመ ኣይነበራን።እብ ርእሲ እዚ እውን እቲ ተሸሊማቶ ዝነበረት ሽልማት ናይ 

ቀደም ብትክትኽ ዝበለ ሃርን ቀይሕ ቋረን ጥራይ ኢዩ ዝነብረ።እቲ ተሠሪሑ ዝነበረ ቦታ እውን ብግምት ከም 

እተዓዘብክዎስ፡ናይ ሳኽራማት ዓለም ማለትስ ጌጋ ዳ ይክልኣለይ እምበር እታ ናይ ዕቡዳት ዓለም እትበሃል 

ሰሎሞን ቀደም ብሕልሙ ዝረኣያ፡ሓንቲ ክፍለ ዓለም፡ኣብ ማእኸል እታ ዳስ ትርከብ።እቲ ፈላጥም ጠቢብን 

መስተውዓልን ዝኾነ ሰሎሞን እንተድኣ ዘይተቐይሙለይ፡ነዝ ዝተብሃለት ምልክዕቲ ዳስ ኣብታ ምሸት እቲኣ ዳ 

ተላለኽዋ።ዘገር፣ ኢዩ፡ንዓይነይ ዕምባባ፡ንሓሳበይ ዕጹብ ድንቅ፡ንሕልናይ መግቢ፡ንኣእምሮይ ፍስሃ ኰይናትኒ 

ነበረት።እዚ ዂኩ ሕክሚ ኣይኮነን፡ጋህዲ ኢዩ። 

   ድሕር’ዚ ዂሉ ምስ ጨነቐኒ ኰነታቱ ንኽፈልጥ ክሓትት ኣብታ ኣፍ ዳስ ኰይነ ብሓሳበይ ከውርድን 

ከደይብን ከሎኹ፡ኣጋጣሚ ኰይኑ ካብቶም ኣሰለፍቲ ሓደ ዉጽእ በለለይ’ሞ ኣነ ኸኣ ተሃዊኸ ስለ ዝነበርኩስ 

ንጊዚኡ ቅርብ ኢለ፡ “…ጐይታይ ብኽብረትኩም እዚ መርዓ እዚ ናይ መን መርዓ ይበሃል፧?” ኢለ 

ሓተትክዎ።ኣተሓትታይ፡ቃለይ ድኽም ዝበለ፡ፍርሃት ዝተሓወሶ ኢዩ ዝነበረ።ግን ከምቲ ዝፈራሕክዎ 

ኣይኮአንን።እግዝኣብሔር ይሃቦ ጋሻ ምዃነይ ግዲ ፈሊጡስ ከሰምብደኒ ኣይደለይን።ህድእ ብዝበለ ኩነታት፡ 

“…ጋሻ ዲካ፧ ናይ መን መርዓ ደሊኻ፧” በለኒ።ኣነ ኸኣ፤ “…ጋሻስ ኣይኰንኩን ወዲ ዓዲ ኢየ።ግን 

ኣንድዒ፡እንታይ ከም ዝዀንኩስ ጉዳይ ጠፊኡኒ ኢዩ።ናይ ዕድመ ወረቐት ኣብ ኢደይ ኣሎ።”፡ በልክዎ ንሱ ኸኣ፡ 

“…እምበራ ግዲ የለን፡በኦ ኣይትሸገር፥ካብዚ ዚቐልል ነገር የለን።እዚ ዳስ እዚ “ዘልዓለም መርዓ” (ምሸት ምሸት 

መርዓ ኢዩ ዝበሃል” በለኒ።ነገሩ ገረመኒ፡ኣዘራርብኡ ንእዝነይ ጋሻ ወይስ ሓዲሽ ኢዩ ዝነበረ፡ኣሹንኳይ ዳስስ ዓለም 

እውን እንተኾነ፡ንዘልዓለም ነባሪት ኣይኮነትን፡የግዳስ ሓላፊትን ጠፋኢትን ኢያ። 

   ቅድም ብዘመን ኖህ፡ከም ደርሆ ብዝፈልሐ ማይ ዝተለብለበት፡ድሓር እውን ሽሕ’ዃ/ምንም’ዃ እቲ መዓት 

ብኸፊል ይኹን’ምበር ብዘመን ሎጥ ብእሳተ-ጎመራ ዝተገሰጸት ምዃና መጽሓፍቲ ዝምስክርዎ ኢዩ።ከምኡ እውን 

በብግዚኡ ብዝትንስኡ ዓመጸኛታትን ግፍዔኛታትን ብናይ ግፍዒ ስስራሕ እናተደብደበት መከረኣ ክትቅበል 

ዝነበረት ጭንቀና ዓለም ኢያ። 

   ብዘይካ እዚ እውን’ኣብ ዉሽጣ ዝነብሩ ፍጡራት ኲሎም ወይ ከኣ ተስዓ ካብ ሚእቲ፡ብጥሜትን ጽምእን 

ሕማማን ዕርቃንን ፍዳኦም ክቕበሉ ዝነብሩ ኢዮም።ስለዚ’ኣብ ዓለም ኰይንካ፡ “ዘለዓለም መርዓ” ዚብል ቃላ 

ኪዝውተር ኣይግባእን።እዛ ዓለም እዚእ፡እሹንዃይዶ ዝለዓለም መርዓ መዓልቲ መዓልቲ መርዓ እዃ ክኸውን 

ከኣለ?” እናበልኩ፡ከውርየሉ ከለኹ፡ንዘረባይ ስለ ዝመነዎ ገጽ ዝከልኣንን፡ “…እምበኣር ዘለዓለም መርዓ ካብ 

ኰነትስ፡ነቶም ካልኦት ክመስል ምስ ኣተኹ’ውን ዘውጸኣኒ ኣይህሉን።እታ ሓቀኛ ዓለም እትበሃል፡ቀደም ብቖሎዓይ 

ከሎኹ ዝሰምዓ ዝነበርኩ ግዲ ኢያ! እስከ ሓቂ እንተዀይኑ ክፍትና፡ምናልባት ከምዚ ናይ ሕጂ ትሕዝቶእ 

እንድሕር ዀይና’፣ምሉእ ይግበሮ ኢለ”፡ከም ሓደ ኩርኩር፡እቲ ኲሉ ናይ ቅድም ምምርማርን ምርቓውን 

ተሪፉ፡ከይተወላወልኩ ንዕላማይ እውን ምልስ ኢለ ከይጠመትኩ ክትት በልኩ።ኣብዚ’እታ ዳስ እንታይ ክብለኩም 

እተደንቕ ኢልያ ዝነበረት።ስፍሓታ ክሳብ ኣድማስ፡ንውሓታ ክሳብ ጠፈር ኢዩ፡እንተበልኩ፡እቶም ኣብኡ ዝነበሩ 

ዕዱማት ዝሰማምዑሉ ኢዩ። 
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ተቐባሊት ኣጋይሽ። 

   ብድሕር’ዚ ምንም’ኳ ናይዛ ዝተብሃለት ዳስ ድምቀታ ጽቡቕ እንተኾነ፡ጋሻ ምዃነይ ምእንታን ከይፍለጥ 

ወይስ  ከይልለ፡ብድፍረትን ብብርቱዕ ክእለትን ላዕልን ታሕታን ክብል እንተፈተንኩ ክኾነለይ 

ኣይከኣለን።ተገለጽኩ’ሞ ጋሻ ምዃነይ ዝፈለጠት ሓንቲ ቆንጆ ናባይ ቅርብ ኢላ።ልዝብ ብዝበለ ኣዘራርባ፡ 

“…ድራረይ ስለምንታይ እትስንብድ ወይስ ድንግጽ ዝበልካ እትመስል፧ እዚ እኮ ናይ ኲሉ ንዂሉ ኢዩ።እስከ 

ቊሩብ ቅርብ በል! እንታይ’ዶ ኣለዎ ኢዩ…” እናበለት ከም ከብቲ ብኢደይ ወጢጣ፤መጋረጃ ቀሊዓ ዓበይቲ 

ሰባት ናብ ዘለዉዎ ሕልፍኚ መሪሓ ኣእተወትኒ>ኣነ ኸኣ፡ “…ዝገደደ መጺኡ፡ኣምላከይ ካብዚ ዝኸፍእ 

ኣየተምጽእ! ጐይታይ ኣዛብእ ኣብ ዘለዉዎ ኣእተወትኒ!! 

 

   እታ ተቐባሊት ኣጋይሽ ነቲ ዕድሙም መጋረጃ ቀሊኦኣ ናብቲ ሕያው ኣብ ልዕሊ ኣስከሬናት ቁሩብ ቅጭጭ 

ከይበሎም (ከይተሰከፎም)፤ተፈጥሮኦም ናብ እንስሳ ለዊጦም፤ዝሶስዕሉ ዘልዉ ዉሻጠታትትን ሕልፍናታትን ወሲዳ፤ 

“ነዓ ነቲ ብመዓልታዊ ስራሕ ዝደከመ ሓንጐልካ ኣብዚ ብምእታ፡ኣዕርፎ ኣሐድሶ፡ንኹሉ ከኣ ረስዓዮ፡ምልስ ኢልካ 

እውን ኣይትጠምቶ”፡ እናበለት ከም ከብቲ ብኢዱ ወጢጣ ንዂሉ ከተርእዮ ከላ። 

   “ሕጅስ ኣብጽሓትኒ ድሃርከ፧ ናበይ ክትወሰኒ ኢያ”፡እናበልኩ ብሓሳበይ ከውርድን ከደይብን እንከለኹ፡ኣብዚ 

መንጎዚ ብሰብ ተዋሕሊሉ ኣብ ዝተሠርሐ፡ቅድሚ ሎሚ ብዙሓት ፈላጣትን ለባማትን ኣብ ዘጥሓለ ባህሪ 

ከተትሕለኒ ብዘለዋ ክእለት ተፈታተነኒ።ዝኾነ ዀይኑ፡ “እግዚእብሔር ጸድፊ ይፈጥር’ሞ መደያይቦ ከኣ ይፈጥር” 

ከም ዝበሃል’ንእሽቶ ናይ ተፈጥሮ ፍልጠት ሰለ ዝነበረትንስ፡ “…ሞት እኳ እንተኾነስ ዘይሓትትከ፡ብልዙብ 

ኣዘራርባኣ ተኣሪኸ ክሳብ መኦኣስ ኢየ…” ኢለ፡ኣበይ ከምዘለኹን ከመይ ከምዝዀንኩን ክሓታ 

ተገደድኩ።ሓተትክዋ እውን።ሕቶይ ሕጽር ዝበለ ኢዩ ንሱ ኸኣ’ “…እዚ ዘለኹዎ ቦታ እንታይ ኢዩ ዝብል 

ዘሎ፧” ዝብል ነበረ፡ “ሰብ ክሳ…”-ከምዚ ቢላ ትቕጽል ኢያ። 

 

   ክቡራትን ክቡራንን፡ኣብ ጉዳዮም ዘድሃበ ድማ ሓጺር መላለዪ ኣብ ዝቕጽል ክፋል ሒዘልኩም ደበኽ ክብል 

እየ። 


