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መርድእ 

====/////==== 
 

   ክብርቲ ኣዴና፡ ማማ ኣበባ ኣድሓኖም ገብረእዝጋብሔር፡ትማሊ ሰሉስ ዕለተ 18 ታሕሳስ 

2015 ዓ/ም፡ካብ'ዛ ዓለም ብሞት ተፈልየን ኣሎዋ።    
 

    ኣደይ ኣበባ፡ምስ ሓዳረን ደቐንን ኣብ ከተማ ኣሥመራ ከባቢ እምባጋልያኖ፡ብስኒትን 

ፍቕርን ዝነብራ ነይረን።ኣብ ዘመነ ኃይለሥላሴ ዝነበረ ፍቕርን ሕውነትን ኣልዒለን 
ኣይፀግባን ምንባረን፡ ካብ’ቶም ክምስክሩ ዝክእሉ ሓደ ባእታ ዝዀንኩ ይስመዓኒ። 

 

   ድሕሪ ዉድቐት ስርዓት ደርጊ ናብ ከተማ ዓድዋ ተመሊሰን፡ነቲ 1950ታት ዝዓደግዎ 
መሬት ንመንበሪ ኣባይቲ ኣተኲረን ግሩም ዝኰነ መንበሪ-ቤት ኣስርሂሐን ክነብራ 

ምጽንሐን ይፍለጥ። 

 
 

    እዘን ኣብነታዊት ኣደ እዚኣን ን7 ዉሉዳተን ብዘይ ኣቦ ከም ኣደን ኣቦን ኰይነን ዘዕበያን 

ንፍረ ዘብፀሓን ወናም ኣደ እየን። 
 

   ከም ዛብሎን ፀኒዐን ከም ሓራስ ነብሪ ሓሪነን፡ደቀን 

ኰስዂሰንን ሓብሒበንን፡ኣብ ዝብፃሕ ቦታ፡ከም ዘብፅሓ 
ማንም ፈላጢአን ዘበለ ዝርዕሞ`ዩ። 

 

  ክቡር በዓል ቤተን ኣቶ ገብረዮሃንስ ገብረጊዮርግስ፡ኣብ 
1959 ዓ/ም፡ኣብ ከባቢ ደሴ እትርከብ ጢጣ ብዝብል ስም 

እትፍለጥ መገዲ፥ብሓደጋ መኪና ብሞት ምፍላዮም 

ዝፍለጥ'ዩ። 
 

ኣዴና ማማ ኣበባ ድማ ብድሕሪ ምፍላይ በዓል ቤተን 

ንደቀን ስነን ነኺሰን ዘዕበያ ምኳነን ታሪኽን ዝምስክሮን 
ዝድርዖን ከም ዘንጊ ሓቂ ትኹል ነገር`ዩ። 

 

 
ኣስማት ዉልዳተን ነዞም ዝስዕቡ ይመስሉ። 

 

❖ ኣቶ ግርማይ፣ 
❖ ኣቶ ኣማኑኤል፣ 

❖ ኣቶ ዮናስ፣ 

❖ ወ/ሮ ለተብርሃን፣ 
❖ ወ/ሮ ሂወት፣ 

❖ ወ/ሮ ንግስቲ፣ 

❖ ወ/ሮ ገነት ዝበሃሉ እዮም። 
 

 

    ካብ'ዞም ደቀን ኣቶ ግርማይ ኣብ ከተማ ዋሽንግተን ብዝሞተ ቕድሚ 6 ዓመት ኢና 
ፅቡቕ ገይርና ዝተፋለጥና እዋን እዩ ነይሩ። 
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   እዝክር ኣቶ ሙሉወርቅ ኪዳነ ማርያም፣ማማ ሥላስ ረዳ (ወይዘሪት ትግራይን ኤርትራን 

ነበር)፣ኣቶ ገብረመስቐል ገብረጊዮርግስን ወዘተ ተራኺብና ምንባርናን ንድሕሪት ተመሊሸ 

እዝክር። 
 

ከም ባህልን ትውፊትን ኣበዋት ድማ ኣብ ዳስ-ሓዘን ብዙሕ ኣውጊዕናን ብዙሕ ፍልጠት ከም 

ዝቐሰምኩ ኣነ ባዕለይ ምስክር እየ። 
 

ማማ ኣበባ ኣድሓኖም በዓል ቤተን ብዝሞቱ ምስ ኣምላኽ ክምጓታ ዓሊመን፡መጽሓፍ ቅዱስ 

ምሉእ ከንብባ ከም ዝተቐሰባ ኣውጊዐናኒ እፈልጣ እየ።ኣብ`ቲ እዋን`ቲ ኣብ ጥቃ ዕዳጋ-
ሓሙስ ኣስመራ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ኬንሻ ብዙሕ ዛንታ ስለ ዝሕለፋ “በጃኽን ኣውግዓኒ 

ኢኽን እባ፧” እናበልኩ ይተኳትዂን ብምንባረይ ኣብ ዝማእመኣን የውግዓኒ ነይረን እየን። 

 
    እዝክር ሓደ ጊዜ ኲናት ዓተሮ ኣብ መንጎ ሃጸይ ዮሃንስን ሃፀይ ተኽለጊዪርግስ ዘካየድዎ 

ዉግእ ኣድሂበ መባእታዊ መጽናዕቲ እናገብርኹ፡ንሰን ድማ መቓብር ወደንን ዓሌተ-

ቤተሰብን ክርእያ ኢለን ብዝመፃ ወዝቢ መሣ-ንመሣ ተራኸብና። 
 

እቲ ቦታ ኣብ ቤተ-ክርስትያን እንዳ ጊዮርግስ እዩ ነይሩ።ሻቡ፡ደው ኢልና ብዘዕልልና 

"ንዓናይ ንገዛ ምሳይ ንኺድ ሓቢርና።ተመሲሕካ ሻሂ ወይ ቡን ትሰትይ ከማን…" በላኒ። 
 

 ግን ኣነ "ማማ ኣበባ ደስ ምበለኒ ነይሩ።ወግዕክን ጥዑም።ፍሽኽታክን ፅቡቕ።እንታይ እሞ 

ዝግበር ኰይኑ፡ ንሎሚ ግድን ዝርእዮ ቦታታት ስለ ስለ ዘሎኒ፡ኣይጥዕመንን እዩ።እንተኰነ 
ክሳዕ እቲ እግሪ ከፋንወክን ደስ እብለኒ"-በልኽወን። 

 

    ሒዘናኒ ክኸዳ እኳ ሓሲበን ተነበራ፡ግድን ሃጸይ ዮሃንስ ንቤተ-መንግስቲ ሓሲቦሞ ዝነበሩ 
ቦታን “የት ነበርሽ?” ዝበልዎ ከባብን ክርእይ ሓሊነ ብምንባረይ፡ንሕቶአን ኣይተ

 ቐበልክወንን።ንሰን ከኣ፡ብስልቲ ኣደ ብምኳነን “ሕራይ ደሓን ከም ዝጠዓመካ ግበር 

ኢኻ!” ቢለን እሽትአን ገለጻለይ። 
 

    እናውጋዕና ድማ ክሳዕ ቤት ትምህርቲ መሰልጠኒ መምሃራን ኣብጸሓክወን።ብዛዕባ 

መምህር ስዩም ወልደማርያም (ሓው ኣቦይ ወልደኣብ ወልደማርያም ኪዳነ) ኣብ ዓድዋ 
መሰልጠኒ መመህራንን የስተምህሩ ምንባሮምን ሙዚቃ ድማ ኣብ ቤት ትምህርት ንግስተ 

ሳባን እንዳ ኣቶ በቀለ ብርሃነ (እንዳ ወለዶም እንዳ ፊተውራሪ ብርሃነ ወንድም) ሙዚቃ ኣብ 

1930ታትን 40ታትን የምህሩ ምንባሮም እናዕለልና ግርቒ መገዲ ኣፋረቕናዮ። 
 

   መሊሽና ድማ ብዛዕባ እተን ፈላሞት ከረርቲ ዝኰናን፡ ብዛዕባ ኣብ ጊዜ ኃይለስላሴ ዝነበሩ 

ገለ-ገለ ደረስትን ጸሓፍትን ኣድሂብና ኣውጋዕና።ብድሕሪ'ዚ ~”ደሓን ኲና፣ደሓን ኲን” 

ተበሃሂልና ከም ዉልድን ወላዲትን ብሓውሲ ምድፍናቕ ተፈላሎና። 

 

    ኣብ ዝቕጽል ዕረፍተይ እዝክር ኣብታ ዝተራኸብናላ ሳምንቲ- ቐዳም መዓልቲ ናብ 
መንበሪ ቤተን ከድኹ።ብላዕ ስተ ንቡር እዩ። 

 

    ብዛዕባ ደራሲ ወ ጸሓፊ ክቡር ኣቶ ተኽላይ ዘወልዲ ግሩም ተዘኽሮ ብምሓዘን ይኹን ከም 
ደቂ ገዛውቲ መጠን- ስለኦም ኣውግዓኒ።ኣብ መኣዲ ትምህርቲ ዝነበረን ሰሃሮ ይግርመኻ 

`ዩ።ኣመና ብርቱዕ ሃንቃ እዩ ነይርወን።ኰታ ብዛዕባ ትምህርቲ ኣብ ዘዕልላሉ እዋን ሃረር 
እናበልኩ እየ ዝሰምዐን ነይረ። 
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ብሓጺሩ፡ብዛዕባ ህቡብ ድምጻዊ ኢያሱ በርሀ ኣመልኪተን እሙንን ዝጭበጥ ሓበሬታ፡ ካብ 

ዝሃቡኒ ሒደት ሰባት ማማ ኣበባ ኣድሓኖም ፊተውራሪት እየን።ኢያሱ ኣብ ኣስመራ 

ምውላዱን ከመይ ምንባሩ ብቆልዕነቱን ምስ ቤተሰቡ ዝነበሮም ፍቕርን ሕውነትን ወዘተ 
ኣድክም የብለን ነበርኩ። 

 

 (ብዛዕባ ኢያሱ በርሀ ኣድሂበ ቕድሚ ሎሚ ክልተ መንቲ-ፅሑፋት ሓናጢጠ ምንባረይ 
ሳልአንን መሰልተንን እዩ እብል።) 

 

   ብሓፂሩ፡ማማ ኣበባ ኣድሓኖም፡ኣብ መበል 85 ዕድሚአን ብሰሪ ዘሎ ዕፅዋን ክባን ንጹሃት 
ደቂ ኣዳም፡ምስ ቤተሰቦም ከይራኸቡ ተኣጊዶም፡ንሰን እውን ከም ድላይ ልበን ምስ 

መቕርበንን ቤተሰበን ከይተራኸባ፡ኣብ ከተማ ዓድዋ ግዳይ ምፍልላይን ሞትን ኰይነን 

ኣሎዋ። 
 

  ብዙሓት ፈተውቲ፣መቕርበን ኣባላት ቤተሰበን ክረኽብወን ኰነ ክርእይወን ሃረር 

እናበሉ፡ብሰንኺ ዘሎ ህልው ኲነታት ኣይከኣሉን እዮም።ንግደ ሓቂ ድማ መሪር`ዩ። 
 

ብዝኰነ ምንም ዝበሃሎን ዝግበሮን ካብ ዘይሃለወ፡ንቤተሰብን መቕርብን ፅንዓት ይሃብኩም 

ክብል እፈቱ።ጠሊ ሔርሞን ይሕደጋ። 
 

 

     እዛ ስእሊ ቕድሚ 6 ዓመት ካብ ዝጸሓፍኽዎ መንቲ ፅሑፋት ዝተወስደት ብምኳና 
ንፅርቲ ኣይኰነትን እያ።ኣገልግሎት ኔትዎርክ ኣብ ዝጀመረሉ ካብ ቤተሰብ ብዝረኸብኩ 

ካልእ ስልእን ረኺበ ክልጥፍ ምኳነይ ክሕብል እፈቱ። 

 
   ሃንደበት ሞተን ብዝተነግረኒ ሃታ ሃታ ኢለ ዝሓንጠጥክዋ እያ እሞ ንዝህሉ ዝዀነ ዓይነት 

ጌጋ ሓላፍነት ኣነ ዝወስዶ ምኰነይ ክሕብር እረድይ። 

 
 

 

 
 

 

ኣብራሃም ብርሃነ 

 


