
ምስላ  ኣበው  ወለድትና  `` ንዝገበረልካ  ወይ  ግበረሉ  ወይ  ንገረሉ `` 

 

 



ከምቲ  ኣብ  ላዕሊ  ሂበዮ  ዘለኹ  ኣርእስቲ  ነፍሶም  ይምሓር  ንኣባ  ሓይለኣብ  

ኪዳነማርያም  እንትርፎ  ፍቕርን  ሕውነትን ዝገበርኩሎም  ነገር  ስለዘይብለይ  ምስክርነተይ  

ክህብ  ስለዝደለኹ  ጥራሕ  እየ። ኣብ  መጨረሽታ  1976  ዓ.ም.ፈ    ኣብ  ከሰላ /ሱዳን  

ኣብቲ  መንበሪ  ገዝኦም  ኣብ  ውሽጢ  እቲ  ቀጽሪ  ንሶም  ዘመሓድርዎ  ቤተክርስትን  

ዝነበረ  ኢና  ተላሊና። ጓል  ጓል  ሓውብኦም  እትብጽሖም  ተጋዳሊት  ኣኽበረት  ኣብርሃ  

ንዕረፍቲ  ናብኦም  መጺኣ  ኣብኡ  ምስኦም  ነበረት። ኣነ`ውን  ብሥራሕ  ናብ  ከሰላ  

ኣትየ  ብምንባረይ  ምስ  ተራኸብና  ብኡ  ንብኡ  ናብ  ኣባቴ  ወሲዳ  ኣላለየትና። 

ዝምድናና  እንዳጸንዐን  እንዳ በርትዐን  ምስ  ከደ  ከኣ ብዕለት  30 . 10. 1977  ኣብ  

 

 

ከሰላ ብሓልዮት  እባ  ሓይለኣብ  ኣብ  ቤተ  ክርስትያን  ቃል  ኪዳን  ኣሲርና  ብብዙሓት  

ናይ  ሜዳ  ብጾትናን  ፈለጥትናን  ተዓጂብና  ናይ  ምሳሕ  ግብጃ  ተገይሩልና  ንምሸቱ  

ብጾትና  ብዘዳለዉዎ  ተኽለንኪኤል  ወዲ  ገብሩ  ክከም  ኣጋጣሚ  ኮይኑ  ኣብ  ከሰላ  

ስለዝነበረ  በቲ  ጥዑም  ድምጹን  ዜማታቱን  ብመሰንቆኡ  ከጻውተና  ኣምስየ። ካብቶም  

ኣብ  መርዓና  ዝነበሩ  ብጾትና  ብዙሓት  ኣባላት  ናይ  ክፍሊ  መጎዓዝያን  ክፍሊ  

ንግድን  ከምኡ`ውን  ካብ  ሕብረተሰብኣዊ  ቤት  ጽሕፈት  መሓመድ  ብርሃን  ብላታን  

ግርማይ  ገ/ኣምላኽን (ጠበቃ)  ተኽለ  ክብርኣብን   ብፍላይ  ከኣ  ርእሲ  ዓርክና  ስውእ  

ኣብርሃም  ተኽለን  ነበሩ። ጎድኒ  ንጎድኒ  ናብ  ወለድትና  ልክዕ  ሚካኤል  ሕዳር  ኣብ  

ዓዲ  ዋሕስ  ክንተክልን  ሕጽር  ዝበለ  መርዓ  ከኣ  ክንገብር  ምዃንና  ሓቢርናዮም  

ስለዝነበርና  ኣብ  ከሰላ  ድሕሪ  ሓደ  ሰሙን  ጽንሖት  ምስ  ናይ  ስንቂ  ዓበይቲ  

መኻይን  ተጓዒዝና  ነናብ  ዓድና  ኣተና። ከምቲ  ዝመደብናዮ  ብምግባር  ከኣ  ንወለድትና  

ኣሐጎስና  ምርቓቶም  ዓሲብና  ድሕሪ  ናይ  ክልተ  ሰሙን  ሕጽኖት  ናብ  ቃልሲ  

ጉዕዞና  ኣምራሕና። ድሕሪ  ገለ  ኣዋርሕ  ብጸይተይ  ፍቃድ  ኣምላኽ  ኮይኑ  ቋጸረት`ሞ  



ኣብ  ከሰላ  ክፍሊ  ንግዲ  ተመደበት። መዓልታ  ኣኺሉ  ከኣ  ብዕለት  08.08.1978  

ልክዕ  ሰዓት  ሾሞንተ  ናይ  ንግሆ    ልዋም  ጓልና  ተወለደት። ቦኽሪ  ጓልና  ብኢድ  

ኣባ  ሓይለኣብ  ተጠመቐት።  ኣብቲ  እዋንቲ  ኣባ  ሓይለኣብ  ንስደተኛታት  

ኤርትራውያን  ዘገልግል  ቤት  ትምህርቲ  ከፊቶም  ከምህሩ  ምስ  ጀመሩ  ከኣ  ብጸይተይ  

ነቲ  መደብ  ኣብ  ክፍሊ  ንግዲ  ኮይና  እትቃለሰሉ  ዝነበረ  ብፍቓድ  ድልየታ    ምስ  

ሓለፍታ  ብምስምማዕ    ነቲ  ግደ  ቃልሲ  ኣቋሪጻ  ኣብቲ  ቤት  ትምህርቲ  መምህር  

ኮይና  ኣገልገለት።  ድሕሪ  ናይ  ዓመትን  ኣርባዕተ  ወርሕን  ከኣ  ንብርሃን  ወድና  

ብዕለት  07.12.1979  ወለደት። በዚ  ግዝያት  እዚ  ኣነ  ኣብ  ካርቱም  ብሥራሕ  

ምኽንያት  ብምንባረይ  ነቲ  ናይ  ስንቅን  ዕጥቅን  ምድላዋት  ንውግእ  ሕድሕድ  

ዝካየድ  ዝነበር  ብኽልቲኤን  ውድባት  ኤርትራ  ተዓዘብኩ። ስለዚ  ከኣ  ሥድራቤተይ  

ሒዘ  መውጽኢ  ኣብ  ምንዳይ  ከለኹ  ኣጋጣሚ  ኣባቴ  ኣብ  ኣውሮጳ  ዑደት  ንሓገዝ  

ኣካይዶም  ተመሊሶም  ኣብ  ካርቱም  ረኸብኩዎም። ስግኣተይን  ዘለኒ  ሽግራትን  

ኣካፊለዮም  ከኣ  ምሉእ  ምትሕግጋዞም  ኣወፈዩለይ። እግዚኣብሔር  ሽግር  ይፈጥርሞ  

መደያይቦ  ከኣ  ይገብረልካ  ዝተባህለ  ሓቅነቱ  እዚ  እዩ። ንሶም  ናብ  ቦታኦም  ንከሰላ  

ከይዶም  ንብርሃን  ወድና  ኣጠሚቆም  ደቀይን  ብጸይተይን  ንካርቱም  ለኣኹለይ። 

ብወገነይ  ፓስፖርትን  ዘድሊ  ሰነዳትን  ኣሳሊጠ  ብዘይ  ገለ  ዕንቅፋት  ንጀርመን  ብዕለት  

20.01.1980  ብሠላም  ኣተኹ።  ተመስገን  ኣምላኽ  ልዑል  ፈጣሪ  እግዚኣብሔር  ንዓይ  

ዝሃበ  ፀጋን  በረኸትን   ንመን  ሂቡዎ ! ብኡ  ንብኡ  ከኣ  ድሕሪ  ቋንቋ  ጀርመን  

ደርገፍገፍ  ምባል  ብሞያ  ክእለተይ  ሥራሕ  ጀመርኩ። ንሠላሳን  ሾሞንተን  ዓመታት  

ካብዛ  ዝነብረላ  ዘለኹ  ዓዲ   ኮነ  ዝሰርሓላ  ሆስፒታል  ፈልከት  ከይበልኩ   ክሳብ  ናይ  

ጥሮታ  ዕድመይ  በጺሑ  ዝሰናበት  ተጊሄ  ሠራሕኩ። ከምኡ`ውን  ብጸይተይ  ደቅና  ኣብ  

መውዓል  ሕጻውንቲ  ምስ  ኣተው  ሥራሕ  ጀሚራ  ናብራና  ብጽቡቕ  ክንመርሕ  

ከኣልና።  ጓል  ኣርብዓ  ዓመት  ምስ  ኮነት  እቶም  እትሰርሓሎም  ዝነበረት  ኣሜሪካውያን  

ብመንግሥቶም  ተሳሒቦም  ንሃገሮም  ምስ  ተመልሱ  ዕድል  ረኺባ  ኣብቲ  ኣነ  

ዝሰርሓሉ  ሆስፒታል  ናይ  ነርስ  ሞያ  ተማሂራ  ብምዕዋት  ንነዊሕ  ዓመታት  ነርስ  

ኮይና  ኣገልገለት። ኣባ  ሓይለኣብ  ከምቲ  ኣብ  ታሪኽ  ሕይወቶም  ብማኅበሮም  ተገሊጹ  

ዘሎ  ኣብ  መላእ  ኤርትራ  ከገልግሉ  ድሕሪ  ምጽናሕ   ኣብ   መፋርቕ  2002  

ዓ.ም.ፈ  ንሕክምናን  ኣብ  ቁምስናታት  ዓዲ  ጥልያን  ተመዲቦም  እውን  ከገልግሉን  

ናብ  ሚላኖ  ተላእኩ። ስለዚ  ከኣ  ብዕለት  30.10.2002  ኣነን  ብጸይተይን  ዕድለኛታት  

ኮይንና  ኣባቴ  ናብ  ጀርመን  መጺኦም  ምስ  ቆሞስ  ናይ  ቤተ  ክርስትያንና  ኣባ  

ዮሴፍ  ኣወድ  ብሓደ  ኮይኖአ  ናይ  ብሩራዊ  እዮቤልና  ቀዲሶም  ምስ  ቤተሰብናን  

ፈተውትናን  ሓቢርና ድሙቕ ዝኾነ በዓል  ኣብዓልና።  



         

  

ቀጺልና  ናብ  ዝተፈላለየ  ንሶም  ዘገልግልሉ  ቦታታት  ዓዲ  ጥልያን  እንዳኸድና  

ምስኦም  ከም  ወላድን   ደቆምን  ኮይንና  ብፍቕርን  ሕውነትን  ተጎዓዝና።  ኣብ  ወርሒ  

ሓምለ  2004  ዓ.ም.ፈ  ኣብ  ሳን  ጆቫኒ  ሮቶንዶ  ዝተባህለ  ዓዲ  ናይ  ፓድረ  ፒዮ  

ዓቢ  ቤተ-ክርስትያን  ድሕሪ  ቫቲካን  ብካልኣይ  ደረጃ  ዝስራዕ  መወዳድርቲ  ዘይርከቦ  

በዓል  ክንሳተፍ  በቓዕና።  

       

            

ንሶም  እነተኮኑ`ውን  ሰናፍ  ኣይኮኑን  ስሕት  እንዳበሉ  ንጀርመን  ይመጹና  ነቢሮም  

እዮም። ኣባቴ  ብፍጥረቶም  ፈታውን  ኣኽባርን   ሰብ  ስለዝኾኑ  ኣብ  ዝገሽዎ    ዓድን  

ቦታን  ቀልጢፎም  ይፋለጡን  ይተዓራረኹን። ኣብዚ  እንቅመጠሉ  ከተማ  ኣብቲ  ናይ  

ጥልያን  ቊምስናታት  እንዳከዱ  ስለዝቕድሱሎም  ኣብ  ውሽጢ  ሓጺር  ጊዜ  ብዙሓት  

ጣልያን  ኣዕሩኽ  ከጥርዩ  ክኢሎም። ተሞክሮ  ዕድሜኦምን  ሰፊሕ  ናይ  ባህርያት  ወዲ 



ሰብ  ፍልጠትን  ኣብ  ዕለታዊ  ጒዕዝኦም  ካብ  ዝዕወቱሉ  ረቛሒ  መለለይኦም  እዩ። ኣባ  

ሓይለኣብ (Federico)  ኪዳነማርያም ብዕለት  19/ 03/ 2017  ዓ.ም.ፈ  ኣብ  ከተማ  

ሚላኖ  ምስ  ብጻዮም  ኣባ  ዓንደሚካኤል (Michele)  ተካህሉ  ብሓደ  ናይ  ሓምሳ  

ዓመት  ክህነቶም ( ኣሥመራ  19.03.1967  -  ሚላኖ  19.03.2017)  ብኽብርን  

ብዓጀባን  ክልተ  ኣቡናት  ዝተሳተፉዎ  ብዙሓት  ካህናት  ዝዓሰሉዎ  ከምኡ`ውን  መላእ  

ቤተሰቦምን  ፈተውቶምን   ካብ  ብዙሓት  ሃገራት  ኣውሮጳ  ዝተጸንበሩዎ  ብኣዝዩ  ዘደንቕ  

ሥርዓትን  ኣገባብን  ኣኽበሩ።               

 

 

 

ኣባቴ  ኣብ  ታሪኽ  ሕይወቶም  ዘይተዘከረ  ኣብ  ንኡስ  ዕድሜኦም  ካህን  ኮይኖም  ኣብ  

መንደፈራ  ኣብ  ዝነበሩሉ  እዋን  ብርቱዕ  ናይ  ሓደጋ  መኪና  ኣጋጢሙዎም  ንስንክላ  

ካብ  ኣፍ  ሞት  ወጺኦም  ሓደገኛ  ናይ  እግሮም  መስበርቲ  በጺሑዎም  ኢዩ። በዚ  

ሳዕቤን  ዝኣክል  ከኣ  መቐይሮ  ኣብ  ጒዕዞ  ሕይወቶም  ኮይኑ  ንነዊሕ  ዓመታት  ቃንዛን  

ስቓይን  ስለዝነበሮም  ኲሉ  ጊዜ  ኣብ  ትሕቲ  ሕክምናዊ  ክትትል  ነበሩ።  ቅድሚ  

መኪና  ሓደጋ  መተዓብይቶምን  ፈለጥቶምን  ብዛዕባ  ባህርያትን  ጠባይን  ኣባቴ  ክጸውዩ  

ከለው  ትጉህን  ውዑይን  የዋህን  ከምዝነበሩ  ኢዩ። ድሕሪ  ካብ  ኣፍ  ሞት  ምድሓን  

ናይ  ሓምሳ  ዓመት  ክህነት  ምኽባር  ዓቢ  ህያብ  እግዚኣብሔር  ኢዩ። ናይ  ኣባ  



ሓይለኣብ  የዋህነትን፡ ቆራጽነትን  ጽንዓትን  ንምግላጽን  ንምጽሓፍን    ቀለም  ብርዕን  

ወረቐትን   ዝኣክል  ኣይኮነን። ኣብ  ውሽጢ  ኤርትራ  ኮነ  ኣብ  ስደት  ብፍላይ  ኣብ  

ከሰላ  ሃገረ  ሱዳን  ብመንፈስ  ኮነ  ብሥጋ  ኃይማኖት  ይኹን  ወገን  ዓሌት  ከይፈለዩ  

ንብዙሓት  ደቂ  ሰባት  ዝሓገዙን  ወፈያኦም  ዘበርከቱን  ኢዮም። ብዝያዳ  ንዓይን  

ንሥድራቤተይን  ከኣ  ካብ  እመትስ  ሥድሪ  ኣላታ  ከምዝበሃል  እውነተኛ  ናይ  መንፈስ  

ኣቦይ  ዝኣምኖም  ንሶም  ከኣ  ከም  ውሉዶም  ዝኣምኑኒ  ብርቱዕ  ፍቕሪ  ነንሕድሕድ  

ዘጥረና  ኢና  ኔርና። እንታይ`ሞ  ዓለም  ጎደሎ  መሊኣ  ዘይትምልእ  ኮይና  ኣብዛ  

ዓዘቕቲ  ሕማቕ  እዋን  ናይ  ለበዳ  ኮረና  የማን  ጸጋም  ክበሃለሉ  ዘይከኣል  ወቕቲ  

ብሕማም  ተሳቕዮም  ናብ  ዝቕመጡሉ  ዓዲ  ፓዶቫ  ዓዲ  ጥልያን  ከይደ  ክኣልዮምን  

ክቐብሮምን  ብዘይምኽኣለይ  ድርብ  ሓዘንን  ጓህን  ኣስዒቡለይ  ኣሎ። መንግሥተ  ሰማያት  

የዋርስኩም  ነፍሰ-ኄር  ናይ  መንፈስ  ኣቦይ  ነቶም  ክሳብ  እነርክበኩም  ብድሕሬኹም  

ተረፍቲ  ድቕኹም  ጠልን  ራሕስን  ሕደጉልና።  ፍረ  ጻማኹም  ብልዑል  ፈጣሪ  

እግዚኣብሔር  ኣምላኽ  ክትከሓሱዎ  ከምዝኾነ  ዘጠራጥር  የብለይን።  

 

ናይ  መንፈስ  ወድኹም ! 

ኣንገሦም  ገ/ዮውሓንስ 

ሉድቪክስቦርግ/ጀርመን     

 

 

 

 

 

 

 



        

        ምስ  ጳጳስ  ዮውሓንስ  ፪ይ  ኣብ ቫቲካን     ምስ  ወላዲኦም  ኣቶ  ኪዳነማርያ  

ኣብ ኤርትራ   

          ፓዶቫ  ዓዲ  ጥልያን                                      ኣብ  

ቴድረር  (ኤርትራ)          

           

ኣባ  ሓይለኣብ  ኣብ  ዕድመ  ንእስነቶም              ኣባ  ሓይለኣብ  ምስ  ዓበዩ  ኣብ  

ፓዶቫ 



 

  


