
ወጋሕታ ዶክ በየነ ኪዳነ ሐመድ አዳም ለቢሳ 

 
„ኦ አዳም መሬት እካሞ ናብ መሬት ተመለስ“  

ወይዘሪት ወጋሕታ በየኒ ኪዳነ ዕለት 21.04.2021„መሬት ናብ መሬቱ ሐመድ ናብ ሐመዱ“ ብምባል ግብአተ መሬት ተፈጺሙ ሐመድ 

አዳም ለቢሳ። ኩሉ ብ ስድራቤት ዶክ. በየነ ኪዳነ ዝግደስን መሓዙታ ንወጋሕታን ንስነስርዓት ቀብሪ ወይዘሪት ወጋሕታ 

ፈጺሙ። ብምኽንያት እዚ ከቢድ ለበዳ ንሰፊሕ መጎቦር ንምግባርን ብብዝሔ ንምስታፍን አጸጋሚ’ዃ እንተኮነ እቲ 

ንቡር ክብሪ ናይ ጓል አዳምን ሔዋንን ግን ብጸሎተ ፍትሓትን ዕጣንን ተፈጺሙ። ክብሪ ንቶም ነዚ ስርዓተ ፍትሓት 

ዝፈጸሙ ሊቃውንቲ ካህናት። 

 

ሐደ ብዕድመ ዝደፍኡ ካህን ድሕሪ ቀብሪ ንዝኽሪ ስድራቤት ወጋሕታ ብምዝካር ከምዚ ክብሉ ንቀባሮ አጸናንዑ። 

“ወጋሕታ ቅድሚ ገለ መዓልታት ሕቋፍ ዕንባበ ሒዛ አብ’ዚ ቀጽሪ መቃብር ረኺበያ፣ ወጋሕታ ጓለይ ናበይ ድኣ’ኺ 

ትኸዲ ዘሎኺ ብምብል ሐታተያ፣ አነስ ናብ አቦይን አደን እየ ዝኸይድ ዘለኹ ክትብል መሊሳትለይ ።ትኣምራት እዩ ናብ 

አቡኣን አዲአን ከይዳ“። ድሕሪ ምብባሎም፣ „አነ ንልዕሊ 40 ዓመት ኣብዚ ሃገር ተቀሚጠ። እቲ አብ ሃገርና ዝርከብ 

ዘሎ በብዝኸድካዮ ጽንተትን ህልቀትን ከይአክል’ሲ ከምዚ ናይ’ዛ ስድራቤት እዚአ ጥፍኣት አይረአኩን“ ክብሉ 

አጸናኒዖም ። 

 

ስንብታ ወጋሕታ ተኣምራት’ዩ። ወጋሕታ ንገለ ግዝያት ካብ ከባቢ ፈተውትን አዕሩክን ወለዳ ርሒቃ ነቢራ እያ። አብ 

ዝሓለፈ እዋን ግን ክትሐትትን ክትቀርብን ቀንያ እያ ይብሉ ነበርቲ ከለን። እዚ ንፈተውቲ ስድራቤት ዶክ. በየነ ዓቢ 

ተስፋ አሕዲሩ እዩ። ግን እዚ ምቅራብን ምሕታትን ንስንብታ ኮይኑ ተሪፍ። እቲ ተኣምር አብ’ዚ አየብቀዔን፣ ከም ዝፍለጥ ቦታ መቃብር 

በቶም ናይ መቃብር አመሐደርቲ እዩ ዝውሰን። ስለ ዝኾነ ድማ እቲ ተኣምራት ምቃብር ወጋሕታ ብኣጋጣሚ አብ ጎሮቤት 

ናይ ወለዳ ስለ ዝተመደብ አብ ጎኒ አቦኣን አዲአን እያ ዘለዓለማዊ ዕረፍታ ደቂሳ።  

 

አስማት ደቂ ዶክ በየነ ምስ መድረክ ዝተዛመደን ንዕኡ ብዝግልጽን አገባብ እዮም ተሰምዮም። እታ ቦኽሪ ከም ኩሉ ቦኽሪ 

ውላድ ናይ ትምኒትን ሐጎስን 

ብስም መረበቶምን መጸዊዕኦምን፣ ዳብራ ቢሊም ሰምይዋ ከለው፣ አብ እዋን አስመራ ብ ሐይልታት ሰውራ ተኸቢባ ሎሚዶ 

ጽባሕ ነጻ ትወጽእ ኣብ ዝብሃለሉ ዝነበር እዋን ራህዋን ነጻነት ንምብሳር ወጋሕታ ክሰምይዋ ከለው፣ ትውልድን ሐረግን 

ከውሕስን ክቅጽል መታን ንሕሳስ ልደ ወዶም መዋእል ሰመይዎዎ። እዚ ድማ ምስ ኩሉ እዋናዊ መኸተታት ንሐጎስን 

ሃገርውነትን ናይ?ዛ ስድራቤት መግለጺ እዩ ነቢሩ። 

 

አብ’ዚ ናይ መወዳእታን ዘሕዝንን ዕለት’ዚ ናይ ቀብሪ ስነስርዓት ኣፈጻጽማን ብዝመልከት፣ ነቲ ኩሊ ስነ ስርዓት ቀብርን ስርዓተ ፍትሐትን 

ምውዳን ምውህሃድን ንዝሰርዑ ብፍላይ አቶ በርሄ ስዩም ን ምሕበረ ሰን ከለን መሓዙትን መሳድድቲ ስድራቤት ዶክ በየነን ብሓበራ 

ከየመስግንክዎን ክሐልፍ አይመርጽን። 

ድሕሪ ስነ ስርዓት ቀብሪ ከም’ቲ ግብእ ብማሕበረሰ ከለንን ከባብኣን ብዝተዳለው ቛሬጣን ሻሂን ማይን ንኩሉ ቀባራይ ተቀቢሎም መኽፈልቲ 

ኣኽፊሉ። ፈተውቲ ዓለምን መሐዙታን ብዝገበረኦ ሞያ ከየመስገንክወን ክሓልፍ አይመርጽን። “ሰብ ንአማኒኡ እዝጊ ንለማኒኡ” እዩ’ሞ 

ሞሳኩም ካብ እግዚኣብሔር ተኸፈሉ። 

 

ስድራ ቤት ባሻይ ኪዳነ ዳብራ ብሕልፈት ዶክ በየነ (04.2013) ብዓልቲ ቤቱ ወሮ ዓለምጸሃይ (11.2015) ዳብራ (05.2005) ወጋሕታ 

(04.2021) መዋእል (07.1987) ከም“ኡውን ስውእ ሐው ተስፋማርያም ኪዳነ ዳብራ (02.1975) ኣብ መሳዕ ተጋድሎ ሐርነት ኤርትራ 

ብጀንነት ክስማእ ኣንከሎ፣ ወ/ሮ ምሕረት ኪዳነ ምስ ሐደ ወዳ አብ ማእከል ቤታ ኣብ ዓድቀይሕ (1975) ብግፍዒ ብኢድ ስርዓት መግዝእቲ 

ክትቀተል ኮላ፣ ንእሽቶ  ሐብቶም ለተብርሃን ኣብ መሳርዕ ህዝባዊ ግንባር ብጅግነት ተሰዊኣ፣ ሐደ ድሕሪ ሐደ በብመዓልስቱ 

ሐሊፎም እዮም። እዛ ትውልደ ጀጋኒ ስድራቤት እዚአ ብዙሕ መስዋእትን ከቢድመከራን  

አሕሊፋን ተሕልፍ አላን። 

 

ጸሎትን ቅንዕናን እንዳ ባሻይ ኪዳነን እንዳ ከንቲባ ድፍዕን መሬት አይወደቀን፣ ስሞምን ትውልዲ 

 ሐረጎምን ብክብሪ ንዘልዓለም ነባሪ እዩ። አብ መስመር ትውልዶም አዋልድን ሐደ ወድን አሎዉ። 

ንሐውትና አኸዛ ኪዳነ ንዘበርከተቶ ሐበሬት እናኣምስግንኩ.። 

 

ጽንዓት ይሃብኩም 

ደበሳ እዮብ ይደብስኩም 

ካሕሣይ ገብረእግዚኣብሔር 


