
“እቶም ዘለው ዝነብሩ ይመስሉ፣ እቶም ዘየለው ዘይነበሩ ይመስሉ” 

ኣብዚ እንነብሮ ዘሎና ከቢድ ህይወት ብዙሕ ንምዝካሩ ዝኸብድን ዘስደምምን ናይሐንቲ ትውልዲ ሰገር ታሪኽ ሰድራቤት። 

ነዚ መሰረት ብምግባር እየውን  ክጽሕፍ ዝጀመርኩ። ብዛዕባ ዝነበርዎን ዝሰርሕዎ ድየ ክጽሕፍ ወይ ድማ ብዛዕባ 

ዘይምህላዎምን ጸንተ ሕልፈቶምን፣ ከቢድ ናይ ሕልናን ሐሳብን ፈተነ። ምንባሪሰ ኣብ ሰነድ ታሪኽ ጀጋኑን ሊቃውንትን 

ክነብሩ ምዃኖም አይጠራጠራጠርን፣ ሐረግ ትውልዶም ግን  አብቂዑ ኣዩ። ዝኽፈት ገንኢ ዝምዘዝ ሐረግ ድሕሪ መዋእል 

ኣብቂዑ ኣኪሉ ተዕጽዩ።እዚ ታሪክ ዚ ታሪክ ዶክ በየነ  ቦሮምቦራስ ኪዳነ ዳብራ ፣በቡኡ ዳብራ ብርህመላ በዲኡ ካን እንዳ 

ከብቲባ ድንፉዕ ጽንተተ ሓረግ ዩ።  

እንዳ ቦሮንበራስ ኪዳነ ፣ ብእንዳ ዳብራ እዮን ዝፍለጡ። አቦን ዓብይ ወድን፣ ዳብራ ፣ወዲ ኪዳነ ዳብራ እናተባህሉ ኣብ ኩሉ 

ናይ ስራሕ መደቦም መንበሪኦምን ተጸዊዖን። ልቦናን ሞያን  ድሕሪ መልክዕ ይወረስ እዩ። ቦሮምቦራስ ኪዳነ ዳብራ እውን 

ንወዶም ሞዮኦምን  ልቦናኦምን ሕያውነቶምን ኣውሪሶሞ እዮም። አቱም ቆልዑ“ ተማሃሩ ንፍዑ ከም ወዲ ኪዳነ ዳብራ 

“እናተባህለ እዩ መንእሰይ ተማዒዱ። 

ብፍልጠትን ሞያን ኩሉ ዝኸውን እንተዝነብር፣ ዶከትርና ናይ ዶክ  በየነን፣ ህዝባዊ ኣግልግሎት ሞያዊ ትምህርቲ ኣብ ሃገር 

እስራኤል ናይ ዓለን ንህይወትን ትውልድን ምቅጻል እኩል ትሩፍ ኣዩ ነቢሩ። ግን ከምቲ ኢጥልያውያን ክምስሉ ከለው  

“ሐንቲ ግራም ዕድል፣ ካብ 100 ዓመት ትምህሪት ትበልጽ “ ዝብሉ፣ እንዳ ዶክ በየነ ትምህርትስ ነይርዎን ግን ጽቡቅ ዕድል 

አየጋጠሞምን። እቲ ብመዋእል ሕሳስ-ልደ ዝጀመረ ቅዝፈት ሎሚ ብወጋሕታ ተጸንቂቁ። እቲ ሊቅ እቲ ተባዕ ባዓል ሐሞት፣ 

እቲ ጸሓፊ እቲ ተንታኒ እቲ ሞጓቲ እቲ መካቲ፣ “እምኒ ትለድ“ ከም ዝብሃል ድሕሪ ቅዝፈት መዋእል ወዱ  ደኒኑ፣ ትም  ቃዚኑ  

ኣብ ከቢድ ሐዘን ወዲቁ፣ ኩሉ ንውሽጡ ገይርዎ፣ ብውሽጡ ተጎዲኡ። ሞትወዲ 8 ዓመት ውሉድን አግባብ አማውታን 

ንምዝካሪ ከቢድ እዩ። እቲ ናብዚ ዘብጽሔ ግን ዘይተቀልዔ ምስጡር ኮይኑ ተሩፍ። 

ድሕሪ ሕልፈት ወዶም መቅዋእል፣ ቀጺላ እታ ብስም መረበቶምን መሰዊዕኦምን ቦኽሪ ጓሎም ዳብራ ድሕሪ ብዙሕ ስቃይ 

ዓሪፋ። እዚ ንስድራቤት ዶክ በየነ ካልእ “ንብዓል በርቂ ብሓዊ ደብሶ“ ኮነ። ቦኽሪ ጓሎምን ዳብራን  ሐዘኖም መሊሱ ከቢዱ። 

ቀጺሉ ድሕሪ ሕማም ናይ ዶክቶር ሰብ ዘይትጸበዮ ሞት ዓቢ ህጓፍ ንስድራቤትን ቃልሲን። ቀጺሉ ናይ ዓለም ድሕሪ ነዊሕ 

ሕማምን ጓህን። ሎማ ስዒባ ወጋሕታ፣ ኣብ ክንዲ ዝወግሕ ፈጺሚ ዓሪቡ ኣብቂዑ። ኣብ ርእሲ ሐወልቲ መቃብር ዝርዝር 

ኣስማት ሐንቲ ታሪኻዊት ስድራቤት መላስ ወረ ዘይብላ ጸኒታ። ንመን ኢናሞ ክንድብሶ፣ “ወደምበሳ ክመውት ቅበር፣ 

አንበሳ ክመውት ዓዲ ውዓል“ ከምዝብሃል ንሕናን ሕልናናን። 

አብ ፐንሲልቨንያ ዩኒፈርሲቲ ካሳብ ሎሚ ዕለት ስእሉ ብኽብሪ ምስቶም ብሉጻት ምሩቃት ናይቲ ዩኒቨርሲቲ  ተውቂቡ አሎ። 

እዚ ሐደ ካብ ናይ ታሪኽ ማህደር ናይ ዶክ በየነ ኪዳኒ እዩ። ብተወሳኺ ውን አብ ማህደር ሐርነታዊ ቃልስን፣ ቃልሲ ንፍትሕን 

ግዝአት ሕግን ፍትሕን ምስ ስውእ ሐውን ስውኣት ብጹቱን  ሐርበይናታትን ነባሪ እዩ። 

 ዶክተር በየነ  ወዲ ዳብራ 

 ወ/ሮ ዓለምጸሃይ  መድሃንየ  

 ዳብራ  

ወጋሕታ 

 መዋእል  

ብሰላም ዕረፉ!!!! 

ሐውኩምን ብጻይኩምን 

ካኀሣይ ገብረእግዚኣብሔር ተሰማ 


