
ወይዘሪት ሥላስ ረዳ፡ ካብ ማህደር ታሪኽ ብጭልፋ 

 

ርሑስ በዓል ኢድ ንኹልኹም ኣመንቲ እምነት እስልምና ይኹን እናበልኹ። 

ኽቡራትኣንበብቲ፡ብዛዕባ ማማ ሥላስ ረዳ ኣድሂብኩም ገለ ክፅሕፍ ትሓቱኒ ዘሎኹም ግዱሳት 

ሰባት ከም ዘሎኹም ከቶ ኣይሰሓትክዎን ኣሎኹ። 

እሞ ደኣ ኣምላኽ ረዲኤቱ ሂቡኒ፡ኣብ ሒደት መዓልታት ሓፂር ፅሑፍ ብዛዕብኣን ክጽሕፍ ተስፋ 

እገብር። 

ከም ዝፍለጥ ማማ ሥላስ ረዳ፡ኣብ ንኡስ ዕድሜኣን ዝናን ሃበባን ዝተጓናጸፋ ሒደት ደቂ-ኣንስትዮ 

ምድረ-ሓበሻ ምኳነን ዝፍለጥ ጉዳይ እዩ።ታሪኽ እውን ይምስክሮ እዩ። 

ማማ ስላስ፡ኣብ 1948 (ወይ ድማ ኣብ 1955 ዓ/ም/ፈ) ኣብ ዉድድር ቊንጅና ተወዳዲረን፡

ቀዳመይቲ ዝወጻ ኣብነታዊ ጓል-ኣንስተይቲ እየን።ኣብ ትግራይ እውን ተኰነ ኣብ መወዳእታ ዘመነ 

ኃይለሥላሴ ተወዳዲረን ዕውቲ ኰይነን እየን።ብዛዕባ ዉድድር ቊንጅና ትግራይን እስፖርታዊ 

መዳያቱ፡ኣድሂቡ ጋዜጠኛ ተስፋይ ኣብ ግቡእ መቃን ጊዜኡ ዝፀሓፎ ፅሑፍ ምንባብ እኹል እዩ 

እብል። 

ከም ኣነ ድማ ንማማ ሥላስ ረዳ ቀሪበ ክፈልጠን ዕድል ዝገብርኹ፡ኣብ እንዳ ማማ ኣበባ 

ኣድሓኖም፡ሓዘን ወደን(ኣብ ዋሽንግተን ተዘይተጋግየ ዝሞተ ወደን) ዝተራኸብናሉ ህሞት'ዩ ነይሩ። 

ቕድሚኡ ብርሑቕ ብመገዲ ኣዝማደን ኰነ ብኣካላት ቤተሰብን ዝኰኑ ባእታታት ኣብ መጋርያ 

ወግዕታትን ብማዕዶን ተኰነ እፈልጠን ነይረ እየ። 

ምስ መምህር ሙሉእወርቅ ኪዳነማርያም ድማ ንዓመታት ከም ሓደ መቕርበይ መጠን፡ኣብ'ቱይ 

ብዙሕ ዝሕላገቱ ወግዕታትና ሳሕቲ ክንዝክረን ቕጅል እብለኒ እዩ። 



ብፍላይ ድማ ብመገዲ ኣቶ ገብረመስቐል (ኣካያዲ ሥራሕ ወጋገን ባንኺ ጨንፈር መቐለ ነበር) 

ኰነ እተን በላሕ ዝኰና ኣዴና ማማ ኣበባ ኣድሓኖምን ብዕምቆት ክንፋለጥ፡ ቕድሚ ገለ ዓመታት 

ባብ ኣርሕዮሙለይ እዮም።ምሥጋናይ ኸኣ እናሻዕ እብፅሓዮም እብል ንእግረ-መገደይ። 

እሞ ደኣ ማማ ሥላስ ረዳ፡ድሕሪ ዓመትን ገለ ኣዋርሕን ኣብ ከተማ ዓድዋ ዘሎዋ መሲሉኒ፡

ንዝተፈላለዩ ሰባት እሓተለን ምንባረይ እዝክር እየ።ሓደ መዓልቲ ግን ንወድ ሓወን  ዝኰነ 

(ጋዜጠኛ ዳኒኤል ኣስመላሽ) "ዳኒ፡ንማማ ሥላስ፡ብመገሻ እንተኼድካ ወይ ተተንቀሳቒስካ ሓደራካ 

ሰላምታ ኣብጽሓለይ ኢኻ።" ብኣጽንዖት እብሎ እሞ። 

ንሱ ድማ "እዋእ፡ማማ ስላስ ደኣ፡ካብ ንዓይ ንዓኻ ትቐርበኻ እኮ!" ብዝበለኒ ብመልሱ ጋን ኰይኑኒ፡

እምብዛ ኣርመመኒ።ኣስዒቡ ድማ "ኣብ ኣዲስ ኣበባ እኳ እያ ዘላ።ኣይትራኸቡን ዲኹም፧" ንሕቶይ 

ብሕቶ መለሰለይ። 

 

ኣነ ኸኣ ንእለቱ ቁፅሪ ስልከን ሃሰው ኢለ ብምርካብ። ንእለቱ ደወልኩለን።ማማ ሥላስ 

ብዝደወልኩለን ኸኣ ኣመና ተሓጎሳ።ሰላምታ ድሕሪ ምልውዋጥና።ብኣካል መፂአ ክጥይቀን 

ምኳነይ ድሕሪ ምግላጽ ኸኣ፡መምህር ተወልደ ረዳ ደሃየን ከም ዝሓቱለንን ሰላምታኦም 

ከምብፅሓሎም ከም ዝተላበዉኒ ድማ ኣውሳእኩለን። 

ንሰን ድማ ሰላምታይ ከብፅሓለን መልእኽቲ ሃባኒ። 

ሥነ ጥበበኛ መምህር ተወልደ ረዳ(ሓደ ካብ ኣቦታት ዘመናዊ ሙዚቃ ትግርኛን ንክራር 

ብኤለክትሪክ ክሰርሕ ዝገብሩ ፊተውራሪ ከያኒ ምኳኖም ታሪኾም ይምስክር'ዩ)፡መምህር ተወልደ፡

ንሰብ ዘይርስዑን መስተውዓልን ብምኳኖም ንመታዕብይቶምን ኣድናቅቶምን ኰነ ንፈለጥቶም 

ሰላምታ ከብፅሓሎም፡ኣብ ንራኸበሉ እዋን፡ኣብ ስልካዊ ወግዕታትና ይነግሩኒ ብምምባሮም ድማ 

ንማማ ስላስ ረዳ ትርከቦም  መቕርቦምን ፈተውቶምን፡ብመሰረት 'ሰላምታ ኣብጽሓለይ ኢኻ' 

ዝተብሃልክዎም ብኣካልን ብስልክን ደዊለ የብፅሐሎም'የ። 

መምህር ተወልደ ረዳ ኣብ ታሪኽ ሙዚቃ ግንዖ ታሪኽ ዘሎዎም ወከፍ ብምኳኖም፡ንማማ ሥላስ 

ረዳ ድማ ሙዚቃ ቕድሚ 60 ዓመት ምሂሮመን ነይሮም እዮም። 

ነዚ ሓበሬታ እፈልጥ ብምንባረይ፡ንክልቲኦም ከራኽቦም ዝነበረኒ፡ሃንቃ ምስ ዘሎ ኲነታት፡ናብ 

ኢትዮጵያ ብኣካል ክመፁ ተዘይከኣሉ እኳ ብስልኺ ግን ድሕሪ ፍርቒ-ዘመን ክራከቡን ተሃን 

ናፍቆቶም ከውፅኡን ምክኣሎም ባህታ ፈጢሩለይ እዩ። 

ንግደ ሓቂ እዞም ክልተ በብሞይኦም ደርማስ ታሪኽ ዝወነኑን ንሕድሕዶም ዝከባበሩን ህቡባት 

ሰባት ምርኣይ ዓቢይ ትምህርቲ ይህበካ'ዩ። 

 



ኣንበብቲ፡ብዝኰነ ናብ ፍረ-ነገረይ ክኣቱ እየ። 

እወ፡ማማ ሥላስ ረዳ፡ንባዕለን ረዚን ታሪኽ ዘሎወን ንብዙሕ ዝዓይነቱ መሰናክል ሓሊፈን ኣብ ዳራ 

ዓወት ዝበጽሓ ኣደ እየ።መሬጼን ቁንጅናን ሃበባ ኣለባብሳ ክዳውንትን ኰነን ታሪኽ ምስርሐን 

ብዙሕ ሰብ ዝምስክሮ'ዩ።መምህር ተወልደ ረዳ እኳ ሓደ ኣብነት እዮም። 

ንሎሚ ማማ ሥላስ ረዳ፡ኣብ ወይዘሪት ኤርትራን ወይዘሪት ትግራይን ተወዳዲረን ዝተዓወታ 

በዓልቲ ጋማ ኣደ እየን።ኣብ ወይዘሪት ኢትዮጵያ እውን ተኰነ ተወዳዲረን፡እንተኰነ ብዝነበረ 

ትእይንቲ ብብልሽውናን ሕከከኒ ክሓከኻ ዝበሃል ድሑር ሕብረተሰብኣዊ ሕማማት  ክሰዓራ 

ተቀሲበን እየን፡ንሰን ክዕወታ ዘየማትእ ምንባሩ ገለ ተዓዘብቲ የውስኡ እዮም።ታሪኽ ተኰነ ኣፍ 

ኣውፂኣኡ ይሕብረና እዩ። 

ማማ ሥላስ ረዳ፡ብጉዳይ ዉልቃዊ ዋኒነን፡ካብ ዓደን ናብ ኣዲስ ኣበባ ብዝመፃ ተዓፅየን ኣብ ኣዲስ 

ኣበባ ይርከባ ኣሎዋ።በዚ ድማ ኣብ ኢደን እኩል ሰነድን መረዳእታን ክረክብ ኣይከኣልናን ኣሎና። 

 

እንተኰነ ቕድሚ ሎሚ ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ዝሰማዕክዎ ምስክራትን ቕድሚ ሎሚ ተራኺብና 

ዘውግዓኒ ዝነበራን ኣብ ሕዮይ ብኸፊሉ ሰፊሩ ብምህላዉ፡ቁሩብ ክሕንጥጥ ዝክእል ይመስለኒ። 

ኣብ ዝቕፅል ስፍሕ ዝበለ ገይረ ክፅሕፍ ድማ ተስፋ እናገብርኹ። 

ንሎሚ ግን ብዙሓት ሰባት፡"ብዛዕባ ማማ ሥላስ ረዳ ኣብ ጋብላ ማዕከን ሓበሬታን ማሕበራዊ 

መራኽቦታትን ኣልሽና ዝኰነ ሓበሬታ ክረክብ ኣይከኣልናን ኣሎና።" እናበልኩም፡ብመገዲ ስልኽን 

ብማሕበራዊ መራኽቦታትን ስለ ትውከሱኒ ዘሎኹም፡"ዘለካ ተወከፍ፡ኣይትሰከፍ!" ከም ዝበሃል ዘሎኒ 

ክውከፍ ክብል፡ብሃውሪ ወላ ተኰነ ክሕንጥጥ'የ። 

ማማ ሥላስ ረዳ፡ኣብ'ዚ ጊዜ እዚ ጓል 85 ዓመት እየን ኰይነን ዘሎዋ።ሕማም ሽኰሪያን ደም 

ብዝሕን(ፀቕጢ) ተሓዊስዎ፡ከም ባህታ ልበን ክዛረባን ታሪኸን ከውግዓን ተዘይከኣላ እኳ፡እቲ ንኽእሎ 

ብህየት እንከለዋ፡ሓንቲ መንቲ-ፅሕፍቲ (ዓንቀጽ) ተኰነ ስለኣን ክፅሕፍ ሕልናዊ ግዴታ ኣሎኒ'ዩ። 

ኣቶ ተኪኣ በየነ (ነፍሲሄር) ኣመሓዳሪ ባንኺ ኤርትራ ነበርን ደራስን ኣብ መጽሓፎም ማለት ኣብ 

መፅሓፍ "ካብ ሪቕ ሕፍንቲ" ንማማ ሥላስ ረዳ፡ኣብ ዓዲ ጥልያን ከተማ ሮማ ብዝተራኸቡ 

ዘጋጠሞምን ዘጓነፎምን፡ካብ ቆፎ ዝኽሪ ሕልንኡ በሪቢሩ፥ብዛዕባ ማማ ስላስ ረዳ ፅሑፉ ምህላዉ 

ዝፍለጥ'ዩ። 

እቶም ነታ መጽሓፍ ዘየንበብኲምዋ ክተንብብዋ ትኽእሉ ኢኹም።ነቶም ነታ መፅሓፍ ብቐሊሉ 

ክትረኽብዋ ዝዘይትኻሉ ኣንበብቲ ድማ ኣብ ዝቕጽል ክንዲ ዝከኣልኹ ናባኹም ከብሎ'የ። 



ኣቶ ተኪአ በየነ፡ኣብ ኣመሪካ  ኣብ መገሻ ኰይኑ ንማማ ስላስ ረዳ ስልኺ ደዊሉ ብምሕታት ኰነ 

ነታ መጽሓፍ ታሪኸን ብኸፊሉ (ብጭልፋ) ስለ ተውስእ፡ረኺበን ክነብኣ ሓውሲ ለበዋ ሂበወን 

ምንባሩ፡ቕድሚ 5 ዓመት ኣብ ዝገብርናዮ ወግዕታት ኣውጊዐናኒ ምምባረን እዝክር'የ። 

በሉ፡ንሎሚ እዙይ ካብ በልኹ፡ኣብቱይ ዝቕጽል ድማ ብዛዕባ ማማ ሥላስ ረዳን ኣርካን ጋዜጠኛ 

ኣርኣያ በላይ ዝነበሮም ርክባትን ተዘኽሮታትን፣ብዛዕባ ህቡብ ድምጻዊ ኣስመሮም ወልደትንሳኤ 

(ማትኣ) ዝነበሮም ፍቕርን ዘሕለፍዎ ህይወትን ኰነ ምስ ኣቡነ ማርቆስ ዘጓነፈን ተጓንፎም 

ብምንታይ ከም ዝቐፅዕወን፣ ምስ ሞታለቃ ግርማ ወልደጊዮርግስ (ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ነበር) ከም 

ሓላፊኣን መጠን፡ንምንታይ ቀጺዖመን ነይሮም፧ ወዘተ ከካፍለኩም ሒለት ክብል እየ። 

 

ኣብራሃም ብርሃነ 

 

ወደሓንኹም! 


