"ረቢ ሂቡኒ፣ረቢ ወሲድዎ!"
========///=========
ክቡራት ኣንበብቲ፡ከመይ ትዀኑ ኣለኹም፧ ኹሉ ኣማን ወ ሠላም ክኾነልኹም እምነይ።በሉ፡ናብ ቐንዲ ቁውም-ነገረይ
ከብለኹም’የ።ቕድሚ ገለ ዓመታት ኣብ ጉዳይ ከረርትን ሰብ ጭራ-ዋጣ ወይ ኣዝመርቲ ኣድሂበ ገለ ጽሑፋት እናሓናጠጥኹ ናብ
ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና እልእኽ ምንባረይ ዘንበብዎን ዝሰምዕዎን ይዝኽሩዎ ኢዮም እብል።
ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ድማ ክቕጽለሉ ኣይከኣልኩን።ሓደ ብዙሕ ሰነድ ዝሓዘ ሃርድ-ዲስኽ ኰነ ላፕቶፕ ምብልሻው ዘንቐሎ
ክኸውን ኸሎ ብተወሳኺ’ውን፡ ኣብ ገለ ማዕከናት ዜና ብፍላይ ሬድዮን ቲቪን ጣብያታት ዝዓዩ ጋዜጠኛታት ምንጪ ብዘይምግላጽ
ከም ናቶም መፅናዕቲ ኣምሲሎም ከቕርብዎ ብምዕዛበይን ካብ ፈለጥተይ ብምስምዐይ ዝተበገሰ ካልእ ረቋሒ ኮይኑኒ ኢዩ።
እንተዀነ፡ሕልፍ-ሕልፍ እናበልኹ፡ኣብ ማሕበራዊ መራኽቦታት እጽሕፍ ምንባረይ ግን ተጎስዩ ዝሕለፍ ኣይዀነን እብል።ነዚ ድማ
ኣዝሓለፈ 5 ዓመታት ካብ ዝለጠፍኽዎም ንሰለስተ ሓፀርቲ ጽሒፋት ጠርኒፈ ንሎሚ ከቕርቦም’የ።ቀዳመይቲ ብዛዕባ የሕያ ኪያር
ተጻሒፋ ዝነበረት ኢያ።
“ዉርዩን ወናምን ሥነ-ጥበበኛ የሕያ ኪያር-ካብ’ቶም ኣዚዮም ህቡባት ሰብ ጭራ-ዋጣ ወይ ኣዝመርቲ ዝበሃሉ ሓደ እዩ።ኣብ ዓዲ
ሰብዑ፡መራጉዝ ከም-ዝተወልደን ዝዓበየን ፈለጥቱ ይዛረቡ እዮም።
"ጽሞቕለይ ስዋየ፣
ተ'ኣቢኺ ዓድዋ ኣለዋየ።"
"ጽሞቕለይ ስዋየ፣
ተ'ኣቢኺ ሽረ ኣለዋየ።"
ዝነበረ ናይ ሕዝቢ ደርፊ፡ኣብ ግዜ ኃይላሥላሴ ኮነ ደርጊ ከኣ፡
ኣዝማሪ ንጉስ የሓንስ
"ጽሞቕለይ ስዋየ
ጽሞቕለይ ስዋየ፣
ተ'ኣቢኺስ መንደፈራ ኣለዋየ።"-ገይሩ ንሕዝቢ ሰራየ ብቐንዱ፣ብሓፈሻ ንኣድመጽቱን ኣድነቕቱን ይደርፍ ነይሩ።
ሰብ ጭራ ዋጣ ኣብ ግዜ ኃይለስላሴ ሓውሲ ንእሽተይ ማሕበር ነይራቶም እያ።ኣብ ደርጊ ግና ኣቦና ኤልያስ መስመር ዝመርሕዋ፡
ኣብ ባር ሰውሒ ፈረስማይ፡ዕዳጋ ሓራጅ መራኸቢት ዝነበርት ዕልልቲ ማሕበር ነበረቶም።
ኣብ ጊዜ ኃይለሥላሴ እቲ ፖለቲካዊ ጎኑ ገዲፍካ፡ዓበይቲ ወልዲ ፍቕርን ስኒትን ዝነበሩ ጥዑም ጊዜ ምንባሩ እናሻዕ የዋግዑ
እዮም።
እኒ በዓል ኤልያስ መስመር፣እኒ የሕያ ኺያር፣እኒ ብረይ ይሓንሰይ፣ንጉሰ ይሓንሰይ፣ኣያ ገብሩ፣ቡዛየነ፣ገብረኣኒና፣ገብረጻድቕ፣እኒ
ገበረመድሕን ኪዳነ፣ኣያ ጥላሁን፣ ወዘተ ዝርኸብዎም-ኣለዉ ዝበሃሉ ሰብ ጭራ-ዋጣ ዉራይ ነይራቶም፣ ናብ ዓዲ-ኣቡን ናብ እንዳ ቤት
የሓንሰይ ዉራይ ነይራ ሓቢሮም፣ካብ መንደፈራ ተታሒዞም መጺኦም ነይሮም። “ሰሓቅን ፍቕርን ዝነበረ ንሎሚ ይግበሮ!”-ይብላ
በዓልቲ ቤት ነፍሲሔር ንጉሰ ይሓንሰይ።
ኣብ ጊዜ ደርጊ ከኣ ፍቕሮም መሊሱ ሰዊዱን ኣጉላዕሊዑ ብምንባሩ፣ኣቶ ገብረመድሕን ዝተብሃለኡ በዓል ፈረስ-ማይ ዝሰርሕወን
ዝነበሩ፣ጭራታት ናብ መንደፈራ ናብ እንዳ ኣዝማሪ ብረይ ይሓንሰይ ይስደድ እሞ፣ናብ ከተማታት ኤርትራ እሸጥዎ ነይሮም እዮም።
‘ሓልዮትን ምኽብባርን ይበል’-ኢዩ ነይሩ።
እሞ ደኣ፡ኣብ መርዓ እንዳ ኣቶ ዓብደልዋስዕ፡ድሮን ኣብ መርዓ መዕልትን ንክደርፍ ዝተጸወዐ ተጻዋቲ ጭራ-ዋጣ ኣጋጣሚ ነገር
ሰይጣን ዶ ንበሎ፣ ወዱ ይሞቶ!
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ናይ እስላም ነገር ምኽባድን ከልበትበትን የብላን እንዲዩ መቸም።ወዱ ቐቢሩ! ከምዚ ናይ ክርስትያን 40’ዶ 80’ዶ እንከይበለ፣
ኣብቲ መርዓ ሓያል ወኒ ዘለዓሎ፣ኽጻወትን ህለሃይን ዝተዓዘቡ ስኹፋት ወኸፋት ከምዚ ኽብሉ ተወኸስዎ።
"ኣንታ የሕያ፣ትማሊ ትማሊ ወዲካ ሞይቱካ፣ትማሊ ትማሊ ሓመድ-ድበ ኣልቢስካ፣ካን ተራእዩካ ዲዩ ኣብ መርዓ እንዳ-ማትካ
ክትጻወትን ክትዘልልን፧"-ይብልዎ።
የሕያ ሽኮር ከኣ፡
‘ረቢ ሂቡኒ፣ረቢ ከኣ ወሲድዎ!’ ምስ ዝሞተ’ዶ ደኣ ክሞውት ኢልኹምኒ፧"-ኢሉ ምስ መለሰሎም።እቶም ተኣኺቦም ዝነበሩ ድማ
ብሰሓቅ ተዋሕ በሉ።እታ መልሲ ኸኣ ዘይተዳግም ‘ተረኻብ ዘረባ ግዲ ኮይናቶም!፧’-ግርም ምላሽ ኮይናቶም፣ናብ ዉራዮም ተመልሱ
ንብብለኩም።
“ክስታይና ፈትዩካ ከም ሽክና፣
ካህን ይፈትወካ ከም ብራና።”
ኣቶ ገብረሚካኤል ገብረመድሕን ዝተብሃሉ 'ሃለቃ'፡ሎሚ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ መጋርያ-ወግዒ እናዕለልና ከለና፡ብዛዕባ መንደፈራን
ሕይወት ዓዲ ወግርን ኣልዒሎም ስለዘይዘግቡ፣ኽንራከብ ከለና ካብ ባህልን ታሪኽን ሕውይወትን መንደፍራ ኣልዒልና ህጁም ኢና
ንብል ኽንራከብ ከለና።
እሞ እዞም ኣቦ፡
"ኣዋልደየ ኪዳ ዕበዳ
ላዕላይ ሰማይ'ዶ ኣለዎ ሜዳ።"
ኢሉ ኣብ ግዜ ኃይላሥላሴ ዝደረፈ፡ የሕያ ኪያር ኢዩ፣ከማን በዛ 'ኺዳ ዕበዳ!' ዝብለካያ ንኽዕውላን ክዘላን ዝደፋፍእ ኣንጻር
ባህልናን ክብርታትናን ዝኮነ መልእኽቲ ብምድራፍካ ካብ ዉድድር ተሪፍካ/ተገሊፍኻ እምበር ብካእልሲ ኣይኮንካን ከም ዝበልዎ ደያኑ የዕሊሎሙኒ እሞ፣ገለ ትፈልጥዎ ተሃሊዩኹም ገለ በሉና
ኢኹም።ክነራጉዶ! ኰነ ከነጣልሎ እብል።
ህቡብ በዓል ጭራ-ዋጣ መኰነን ኣስረሰሀይ
እንተ ኣነ ምስ ደርፊ የሕያ ኺያር ይዘናጋዕ ኣለኹ።ንሎሚ ብዛዕባ የሕያ ኺያር ብሓጺሩ ነዚ
እመስል፣ካልእ ግዜ ከስፍሖ እየ ንስኩም ትፈልጥዎ ተልኩም ከኣ ዋላ ናብ ግለይ ብሕጓ (inbox) ከም
ናይ ወትሩ ደገፋትኹም ግበሩለይ ኢኹም።
“ዓደይ ዘይብሉ ኣይገዛይን፣
ከብተይ ዘይብሉ ኣይደምበይን፣
ዉሽማ ዘይብሉ ኣይ-ሰባኣይን።”
ናይ የሕያ ኺያር ስእሊ የብለይን።እዞም 4 ህቡባትን ዉሩያትን ሰብ ጭራ-ዋጣ እዮም።”
እታ መበል ካልኣይ’ቲ ድማ ኣብ ጉዳይ ኣቦ ባህላዊ ጭራ-ዋጣ ዝኰነ ኣዝማሪ ገብረጻድቕ ገብረሚካኤል ዘድሃበት ኢያ ትኸውን
ዘላ።
“ዓቢይ ሥነ-ጥበበኛ ገብረጻድቕ ገብረሚካኤል (ገረንቺኤል)፡ኣብ መበል 20 ክፍለ-ዘመን ካብ ዚነበሩ ኣዝመርቲ ወይ ሰብ ጭራዋጣ
መዳርግቲ ኣልቦ በዓል ዕሊ ምኳኑ ብኣማኢት ሰባት ኣብ ፈቐድኡ ዚምስክርሉ ጉዳይ’ዮ።
ኣብ ምድረ-ሓበሻ፡ኣብ ግዜ ኃይለሥላሴ ጭራ ከመይ ከምትውቃዕን ትስራሕን ዳርጋ ንዘየምሃሮ ሰብ ዳርጋ የለን ኢዩ።ኣብ’ዚ
ዉሽጢ ርብዒ-ዘመን ከማን ብርኽት ዝበሉ ምስክርነቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ክገልፅዎ ሰሚዕናን ተዓዚብናን ኢና።
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ኣብ ዘመነ ጃንሆይ ድማ ኣብ ሕልፍኚ ቤተ-መንግሥቲ ብኽብሪ ተዓዲሞም፣ ካብ’ቶም ብቀዳመነት ዝዕደሙ ሓደ ኢዩ ነይሩ።ነዚ
ድማ ቤተ-መንግሥቲ ኣሥመራ፣ኣዲስ ኣበባ፣ባጽዕ ኰነ ጎንደርን ካልኦት ከተማታት ዝምስክርኦ ፍረ-ነገሩ’ዩ።
ኣቦ ጭራ-ዋጣ ገብረጻድቕ ገብረሚካኤል (ገረንቻኤል)
ኣብ ከተማታት ኣሥመራ፣እኒ ዓድዋ፣ዓዲዃላ፣መንደፈራ፣ደቀምሓረ፣ባጽዕ፣ደሴ፣ኣክሱም፣ሽረ፣መቐለ፣ኣዲስ ኣበባ፣ናዝሬት፣ጎንደር ወዘተ ኣዚዩ
ምሩጽን ወናም ኣዝማሪ ኮይኑ ብልዑል ጠለብ ሰሪሑ ኢዩ።
ኣብ ምርኢት ፈስቲቫል ኤክስፖ-ኣሥመራ ኣብ 1961 ዓ/ም ወይ ድማ ኣብ 1969
ዓ.ም.ፈ፡ዝተሳተፉን ብቀዳመነት ካብ ዝተሸለሙን ሓደ ኢዩ።
ብሰሪ ፖለቲካዊ ብዙሕ መከራን ምጉስቋል በጺሕዎ’ዩ፣ሓያል እምነቱ ድማ ብዙሕ ዋጋ ኣክፊልዎ ኢዩ።ክሳዕ ቅድሚ ዕስራ ዓመት
(ሎሚ 22 ዓመት)፣ካብዛ ዓለም ብሞት ዝፍለይ-ኣብ ጉዕዞ ሕይወቱ ዋላ ሓሚሙ ኣብ መዕቆቢ ሕሙማት ተዓቒቡ፣ብተፈጥሮኦ ዳእለኛ
ብምንባሩ፣ብቀልድን ዋዛን ኣዚዩ ልሉይ ሰብ ኢዩ ነይሩ።”-እታ ሳልሳይቲ ድማ ኣብ ጉዳይ ገብረጻድቕ ኮይና ግን ምስ ‘ዝማም’ ዝብል
ብምትሕሓዝ ዝተጻሕፈት ኢያ ኾይና ዘላ።
"ዝማም እዛ ዝማመይ
ወይዛ ናይ ሕማመይ።"
============
‘ዝማም’ ዝብል ከተንቢቡ ከለኹም፡እንዳ ዝማም እንዳ ስዋ ትዝኽሩ ብዙሓት ኢኩም ክበሃል
ይከኣል እመስለኒ።ንሓየሎም 'ቐቲልዎ' ዝበሃል ጀሚል ያሲን (ወዲ ያሲን)፡እንዳ ዝማም ብግልባጥ
መንበሪ-ቤቶም’ያ ነይራ።እንዳ ዝማም ከም ሓንቲ ግንንቲ እንዳ ሥዋ ክመጽእ ከሎ ከም ወዲ ማማ
መጠን፣ንዂሉ ሰብ ስዋ ወይዘሮ ዝማም ይጋብዝ ከምዚነበረ ዝዕልሉ ኣይሰኣኑን ኢዮም።
ኣዝማሪ ገብረመድሕን፡ኣዚዮም ዝሓጸሩ በዓል ጭራ-ዋጣ 20ክ-ዘመን’ዮም።
ሓየሎም፡ንባዕሉ ስዋ ኣመና ይፈቱ ምንባሩ፡ ዓበይ ሓፍቱ ዀነ ዓበይቲ ሰባት ይዛረቡ
እዮም።ሓየሎም፡ ንባዕሉ ብግዜ ኅይለሥላሴ ካብ ዓድዋ ይኹን ካብ ሽረ ናብ ኣስመራ ክከይድ ከሎ
እንዳ ስዋ ምኻድ ይፈቱ ምንባሩ ዝዝክሩ ኣሎዉ ኢዮም። ሙዚቃ ድማ ፈታዊ ኢዩ ዚነበረ።ጭራዋጣ ድማ ዝገደድ ፍቕሪ ከምዝነበሮ ፈለጥቱ ዘውስእዎ’ዩ።
‘ምናልባት እንዳ ዝማም ከማን ይመጽእ ነይሩ ይኸውን’ዩ’- ምስኽር ኢና ብጭቡጥ ዘይረኸብና እምበር ሓየሎም መንእሰይ ኣብ
ዝተኣከበሉ ኲሉ መዘናግዒ ቦታታት ምኻድ የዘውትር ምስ ምንባሩ ድማ ርዱእ ነገር እመስል’ዩ።
እቲ ንዝማም ብጭራ-ዋጣ ዝደረፈላ፣ ኣቦ ጭራ ዋጣ ገብረጻድቕ ገብረሚካኤል 'ገረንቼል' እውን እግሩን ጭርኡን ናብ እንዳ ስዋ
ኣመና ይፈቱ ነይሩ።እንዳ ዝማም ከይተረፈ ከም ሰቡ ይመላለስ ምንባሩ ዓበይቲ ይዛረቡ እዮም።
ብዙሓት ደረፍቲ ዝማም ኢሎም ዝደርፍዎ ቕድሚ 50 ዓመት ኣቢሉ፣ገብረጻድቕ ዝደርፎ ዝነበርረ ደርፊ እዩ ኣሓዲሶምን ከሊሶምን
ዝደርፉዎ ዘለዉ ክበሃል ይከኣል ኢዩ።
"ዝማም
ኣንቲ ዝማም
ምሳኪ ምንባር ተማም"
ዝብል ከይተረፈ ናይ ገብረጻድቕ እዩ።ኮታ ብዙሕ ባህላውን ኣብ ዉራያት ዝድረፍ ዝነበረ ደርፍታት ገብረጻድቕ ገብረሚካኤል
ምዃኑ ጋዜጠኛታትን ጸሓፍትን፣ ኣብ ግዜ ኃይለሥላሴ ነበር፣ዝዋጥዩ ዝነበሩ ሰብ ጭራ-ዋጣ ይኹን ሰብ ጸጋ ዕድመን እናሻዕ ይሕብሩ
እዮም።
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‘ገብረጻድቕ ዘይተዘመረሉ መዝሙር ሥነ-ጥበብ እዩ።’-ክበሃል ዝኽእል ድንቒ በዓል እሙር ጥበብ ዘመን’ና’ዩ ነይሩ።”
ክቡራት ኣንበብቲ፣እዚ ንሎሚ ይኣኽል ኢዩ ክብል እፈቱ።ኣብ ዝተፈላለዩ ጊዜያት ኣብ ገጻት
ማሕበራው መራኽቦ ይኹን ኣብ ገለ ማዕከናት ብዙኃት ዝተቃልሐ ወይ ዝተዘርግሐ-ተመሓይሹ ወይ
ተኣሪሙን ሰዊዱን ምቕራቡ ኣድላይን ኣገዳስን ምኳኑ ክግንዘብ ብምኽእለይ እየ ጠርኒፈ ነቶም
ነቢብክምዎ ዘይትፈልጡ ይኹን ንዝበለጸ ምርምርን ኢሂን ምሂን ሓጋዝን ቀላስን ተራ ከም ዝህልዎ
እምንቶይ ወሰን የብሉን’ዩ እብል።
ኣዝማሪ ኤልያስ መስመር

ምሥጋና፥
#ንዂልኹም ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታን ከተማታትን ዘለኹም፡ኣብ መስርሕ ምምእራር ሓበሬታ
ከለኹ፣ንዝገበርኹምለይ ኩልንትናዊ ደገፋትን ብልቢ ደጊመ ኤመስግን።

ኣብራሃም ብርሃነ (shamdenden@gmail.com)
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