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                       ኣርካናት መበል 20 ክ/ዘመን-ብኸፊሉ 

                =====////=====////===== 
 
    ሰላማት ክቡራት ኣንበብቲ መርበብ ሓበሬታ ይኹን ማሕበራዊ መራኽቦታት፡ ከመይ ትዀኑ 

ኣሎኹም፧ ሰላም ወ ሰናይ ክትብሉኒ ንቡር ኰይኑኒ ክሓተኩም እቕሰብ ኣሎኹ።ከም ኣነ ድማ 
ሰላምን ሰናይን እምነየልኩም ኣሎኹ። 

 

ርሑስ በዓል ሓድሽ ዓመትን ልደትን ይገብረልና-ይግበረልኩም ክብል እፈቱ። 
 

 

  በሉ'ምበኣር፡ንሎሚ እዛ ትስዕብ ስእሊ ደለይታ ብዙሓት ብምኳኖም ካብ ዝረኸብክዎ ሓበሬታን 
ሕቶን መሰረት ብምግባር እግምት’የ።እምበኣር፡መታን ናብ ሓፋሽ ክትባጻሕ ብመገዲ መርበብ 

ሓበሬታ እዝርግሓ እነሀኩ።ገለ ገለ ሓበሬታ ተኰነ ናባኹም ከብል`ውን እየ። 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
እዞም ኣብ'ዛ ስእሊ ዘሎዉ ኣርካናት ኣስማቶም ከም'ዚ ዝስዕብ እዩ። 

 

 
❖ ኣባ ጅሮም ገብረሙሴ፣ 

 

❖ ብላታ ኤፍሬም ተወልደመድህን፣ 
 

❖ ኣቶ ገብረኽርስቶስ ተኽለሃይማኖት፣ 

 
❖ ብላቴን ጌታ ሎሬንዞ ታእዛዝ፣ 

 

❖ ወንጌላዊ ተወልደመድህን መድሕን እዮም። 
 

#(ኣብ ዝርዝር ኣስማት ዝኰነ ዝእረም ነገር ተሃልይዎ ምስናይ መረዳእትኡ ክቕበሎ ምኳነይ 

እሕብር።) 
 



2 
 

   ዶ/ር ደጃዝማች ዘውዴ ገብረሥላሴን ገለ-ገለ ጸሓፍትን ደረስትን ኰነ ኣብ መጽናዕትን 

ምርምርን ዝግደሱ ባእታትን ኣካላትን፡ንኹሎም ነቶም ኣብ 1932 ዓ/ም/ፈ ካብ ኤርትራ 
ፋሽሽታዊ መንግስቲ ጥልያን ዘባረሮም ምሁራትን ኣመንቲ እምነት ክርስትና-ፕሮቴስታን(መካነ 

እየሱስን ወዘተን) ከም `ኤርትራውያን` እዮም ገይሮም፡ኣብ መጽሓፍቶም ይኹን ኣብ 

ዝጸሓፍዎ  ጽሑፋትን፡ከም ዝፅሕፍዎም፥ኣንቢብናን ሰሚዕናን ንኸውን ኢና እብል። 
 

 

   ቕድሚ ምብራር ተኰነ ብሰናይ ፍቓዶምን ድሌቶምን ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ዝመጹ 
ሙሁራት፣ተቃለስትን ሰሃሮ ትምህርቲ ዝሓደሮምን ደለይቲ ስራሕን ወዘተን ይርከብዎም`ዮም። 

ኣቶ ገብረኽርስቶስ ተኽለሃይማኖት ከም ኣብነት እኳ ተወሲድና፡ብጌጋ እምበር ኣብ ዘመነ ሃጸይ 

ዮሃንስ ኣብ መንጎ ኣዂሱምን ዓድዋን እትርከብ ዓዲ ዝተወልዱ እዮም። 
 

    ብሓጺሩ ኣብ መንጎ ሃጸይ ዮሃንስን ሃጸይ ተኽለጊዮርግስን፡ኣብ 19 ክፍለዘመን፡ነጥበ-መቐይሮ 

ዝኰነ ኲናት ኣብ ዝተኻየደሉ ከባቢ እዮም ተወሊዶም።ኲናት ዓተሮ ብልምዲ ኲናት ማይ 

ዓሰም ተባሂሉ ብልምዲ ዝጽዋእ፡ኣብ'ቲ ዛዛሚ ቦትኡን ዝኰነ ከባቢ ሓጸቦ ወይ ድማ ገደቦ ዓተሮ 

ምኳኑ ፍሉጥ ነገር እዩ። 

 
   ኣባላት ቤተሰቦምን ፈለጥቶምን ድማ “ልዕሊየና ፈሊጦሞም ድዮም ኰይኖም ከምዚ ኢሎም 

ደፊሮም ዝፅሕፉ ወይ ዝዛረቡ፧” ክብሉ ትሰምዕ ኢኻ።ካልእ ኣብነት ክጠቕስ ብላታ ኤፍሬም 

ተወልደመድህን ቕድሚ ሓደ ዘመን ኣቢሉ፡ብኢዶም ኣብ ዝጸሓፍዎ ታሪኽ ሓረግ ትውልዶምን 
መውስቦኣዊ ዝምድናታቶምን ኣድሂቦም፡ዕድል ገይረ ካብ ዝረኸብክዎን ዘንበብኽዎን ወከፍ 

እየ።ግን ታሪኾም ክጸሓፍ ከሎ እቲ ንሶም ዝብልዎን ዝጸሓፍዎን ጭራሽ ኣይትንከፈን 

እዩ።ምናልባሽ ንመፃኢ ክእረምን ንኩሉ ዘካትት ሓበሬታን ታሪኽን ክጸሓፍ በዓል ምሉእ 
ተስፋ`የ። 

 

    ካብ`ዝን በዝታትን እተሪኢናን ተዓዚብናን ድማ ሓደ መርኣያ ታሪኽ ከም ባህጊ ልብኻን 
ጥሙሕካን ይጸሓፍን ይተሓናጠጥን ምህላው ህያው መረጼን`ዩ። እቶም ኣብዙይ መቃን ጊዜ 

ዘለዉ ጸሓፍቲ ታሪኽ ወይ ታሪኽ ህይወት እዞም ኣርካናት ዝፅሕፉ ወይ ምስክርነቶም ዝህቡ፡ 

ባእታትት ምስ ዘሎ ህልው ፖለቲካን ብናታቶም ርእየትን ጥሙሕን እምበር ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ 
ሓቂ ኣብ ግምት ዘየእትዉ ዳርጋ ምኳኖም ክግለጽ ይከኣል`ዩ።እዙይ ከም ኣብነት እዩ እምበር 

ተዘርዚርካዮ ሓሽከት እዩ እቲ ክግለጽ ወይ ክእረም ዝግብኦ ክበሃል ይከኣል`ዩ።  

 
 

    ክቡራትን ክቡራንን፡ንሎሚ እቲ ቐንዲ ሕመረት ጉዳይ፡ብዛዕባ ኣባ ጅሮም ገብረሙሴ 

ኣድሂቦም ዘንቀዶ’ዩ።እዙይ ኸኣ ነቶም ኣብ ታሪኽ ኣድሂቦም ዝመራመሩን ዝጽሕፉን ጉዱሳት 
ወከፋት-ንስእሊ ኣባ ጅሮም ከም ዝደልይዎ እናሻዕ ሓበሬታ ረኺበ`የ።  

 

   ብተወሳኺ ድማ ኣብ`ዛ ስእሊ ዝርከቡ ወከፋት እቶም ኣርካናት ትማሊ ዝነበሮም ስኒትን 
ፍቕርን ከመይ ዝበለ ዉሃ-ዘበለ ምንባሩ ተነጽር ሓንቲ ኣብነት እያ እብል።ብድሑር 

ሕብረተሰባኣዊ ሕማማት ፍጹም ከይተጠቕዑ፡ ነቲ ዝኣመንሉ ዕዮታት ተጊሆምን ተወፍዮምን 

ዝዓየዩ-ኣብነታውያን ኣርካናት እዮም ነይሮም ክበሃል ይከኣል’ዩ። 
 

 
   እንተኰነ ስርዓት ሸዋ ወይ ኃይለሥላሴ ድማ ነዞም ኣርካናት ከመይ ኣቢሉ ንጥቕሙን 

ረብሓታቱን ዓሊሙ፡ መዝሚዝዎምን ተጠቒሙሎምን ክትሓስብ ከሎኻ ትግረምን ትእርመምን 

ኢኻ። 
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    ንኢትዮጵያ "ሃገርና" ንህዝባ ድማ "ህዝብና እዩ" ኢሎም ለይትን ቐትርን ዝሰርሕዎ ታሪኽ 

ኰነ ዘፍሰስዎ ረሃጽን ደምን ዘካሪ ኣልቦ ኰይኑ ከም ዘሎ ርዱእ ነገር`ዩ።ንኻልኦት ኣብ 
ዘይወዓልዎ ዉዕሎን ኣብ ዘይሰርሕዎ ታሪኽን፡ ከም ግምጃ ክግምጀዉ ኰነ ከም 'ሪም-ምድር' 

መሬት ሪም ክወሃቦም ኰነ ቁጠባዊ ጉንዖታት ክምጠዎም ይኹን ሃፍተ-ገነት ከፍርዩን ባብ 

ተራሕዩሎም`ዩ። ሎሚ ተኰነ ከም ሕማም ደግሲ ዝበኣሰ ደግሲ ብምሃልዉ፡ብዓይነ ስጋና 
ንርእይን  ብእዝንና ወግሐ-ጸብሐ ንሰምዕን ኣሎና ኢና። 

 

 
    ኣብነት፡ናብ ሓደ ካብ`ቶም ኣርካናት እሞ ንርኣይ።እወ፡ወንጌላዊ ተወልደብርሃን መድሕን 

ጃንሆይ፡"እሙን ኢኻ" ቢሎም ናብ ዓውደ-ዂናት ዝኰነ ቦታታት መልእኽቲ ከብፅሕሎም 

ቢሎም ልኢዀሞም እዮም።በዚ መሰረት ድማ ኣብ ኲናት ማይ-ጨው ዕጫ መርሖ ህይወት ግዲ 
ኰይኑ ተሰዊኦም ግን ድሌት ኲናት ወይ ተቃላሳይ ዝነበሩ ወከፍ ከቶ ኣይነበሩን እዮም።ነዚ 

ምስክርነት ብቐሊሉ ካብ ስድራቤቶምን ፈለጥቶምን ትረኽቦ ኢኻ። 

 

    ካልእ መግለጺ ምስ እንርእይ ድማ ኣቶ ገብረኽርስቶስ ተኽለሃይማኖት (ደራስን ጸሓፍን) 

ኣካይዲ ስራሕ `ቤት ማሕተም ብርሃርና ሰላም` ዝነበሩ፡~”ሃገርይ ብጥልያን ከይትውረር” 

ኢሎም ኣቐዲሞም ከም ጋዜጠኛን ጸሓፍን መጠን፡ኣብ ጋዜጣ ብምጽሓፎም፡ዝበጽሖም እንቕዓ 
ኣደራዕ ምንግልታዕን ምኽንያት ሞቶም ተኰነ ንድሕሪት ተመሊስካ ምስ እትፍትሾ ኣዝዩ 

ዝሕዝንን ዘቆጥዕን ተግባራት ባርባርያውያን እዩ። 

 
   ዕዮ ተግባራት መስፍናውያን ግብረ መቓፍራውያን እዩ።ሎሚ ድማ መስፍናውነት ምስ ጊዜ 

ማዕቢሉ ካባ ዘመናውነት ዝለበሱ መሲሎም ኣብ ከርፋሕ ኣተሓሳባን ኣሰራርሓን መስፍናውያን 

ዲቕ ኢሎም ተሳጢሖም ይርከቡ ምህላዎም ድርብ ድጉዓ ይፈጥረልካ`ዩ። 
  

  ግዕዙያትን ሕድግለነ ኣልቦ ዝኰኑ ስርዓታት፡ንእሙናትን ዉፍያትን ኣገልገልቶም ኣደዳ ግዳይ 

ሞትን ስቕያትን እናገበሩ-ነቶም ባንዳታትን ወስላታትን ግን ብኣንጻሩ ክሽልምዎምን ብገበታ 
ሓሶት ታሪኾም ከቐናጅዉን ከኳሓሕሉን ተራእዮም እዮም።ገና እውን እቲ መንፈስ ኣብ ሰማያት 

ጨቆንቲ ዝዝንብይ ዘሎ ብምኳኑ ስርሑን ተግባራቱን ቀጻሊ ኰይኑ ይነብር ኣሎ። 

 
 

         

  
      

ንሃገር ኢሎም ብምውፋሮምን ሒለት ብምባሎምን ጥራሕ፡ኣብ ፀሓይ ቀትሪ ተኻሒዶም ኣደዳ 
ማእሰርትን መስዋእትን ኰይኖም እዮም።ካብ ገበታ ስርሖምን መዚ ሓላፍነቶም ዝተገፍዑን 

ዝተገለሉን ድማ ኣዲኦም ትቊጸሮም ክበሃል ይከኣል`ዩ። 

 
    ኣብነት፡ቀኛዝማች መንገሻ ከፈላ ክግለጹ ካብ ዝክእሉ ብርክት ዝበሉ ሓደን ቀላስን 

እዮም።ንሶም፡መስራቲ `ማሕበር ሃገር ፍቅር ትያትር’ ክነሶም፡ጃንሆይ ርኡይ ጥልመትን 
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ክሕደትን ብምፍጻም ነቶም ኣገልጋሊኦም ዝኰኑ ኣቶ መኰንን ሃብተወልድ ከም ግምጃ 

መጥዮሞም እዮም።ቀኛዝማች መንገሻ ከፈላ ነዚ ኲነታት ክገልጹ ዝገጠምዋ ግርም ዝኰነት 
ገለጺት ዝኰነት ግጥሚ ክሳዕ ሎሚ ንለባማትን ብታሪኽ ንዝግደሱን ሕማም ኲርምቲ ዳርጋ 

ኰይናቶም ከም ዘላ ጸሓፊ እዙይ ፅሑፍ ተዓዚቡ ኣሎ። 

 
 

ብዝኰነ ንእግረ-መገደይ ሓንቲ ነጥቢ ከልዕል ክቕሰብ'የ። 

 
    ንሱ ድማ ሓደ ብሰብ ዝተፋለጥኽዎ ኣብ ታሪኽ ዝግደስ ወከፍ፡ ኣብ መቃን ዘመነ ደርጊ፡ኣብ 

ስለያ ምክልኻል ሃገር ኰይኑ "ንሃገይ ክሳዕ መስዋእቲ ድልው እየ" ኢሉ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈለን 

ዘገልገለን እዩ። 
 

ድሒሩ ድማ "ኢትዮጵያ ዓደይ እያ እሞ ዝኽእሎ ክገብረላን ክሰርሓላን እየ" ኢሉ መዋእለ-ነዋዩ 

ከፍስስ ዓሊሙ፡ካብ ምዕራባዊ ዓለም ኣተወ። 

 

    እንተኰነ ብሰሪ መንነቱ ኣብ ዘመነ መንግስቲ ኣቢይ ኣሕመድ ተኰነ ብዙሕ ዕንቕፋትን 

ምንግልታዕን ብዝበጽሖ-ሓደ መዓልቲ ስምዒቱ ከተንፍስ ግዲ ኢሉ ንዓይ ሕዳርናይ ከምዚ 
በለኒ። 

 

 "ስማዕ እስከ እዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ ከመይ ዝበልዋ እያ፧ ንዝሰርሓላን ዝደመየላን 
ትኽሕድ፡ንዝላገጸላን ደማ ዝመጽይን ድማ ኡፍ-ኡፍ ትብለሉን፡ከመይ ዝበልዋ ዓዲ እያ፧  

 

 
"ንምዃኑ ንኢትዮጵያ ዝሰርሓላን ዝገብረላን ኰነ ዝተሰዋኣላን ደሙ ዘፍሰሰላን ግቡኡ ትህቦ እያ 

ዶ ትብል፧" ብዘረብኡ ተዓዚምና ትም-ሕትም በልና። 

 
    "እቲ ትርፍን ሓለፋን ዝብል ዘረባ እሞ ይፅንሓልና!፧" ክብል ብዝወሰኸ ድማ እንኺሓስቦ 

ከለኹ፡ ናብ ማዕበል ሰልሚ ትዝታት የጥሕለኒ'ዩ።"ኣብ ኽንዲ ዘዀለስኩ ኢደይ ተነኸስኩ!" 

ድዮም ዝብልዎ ከምኡ ዝዓይነቱ ዝኰኖ ሰብ ብዙሕ እዩ ክበሃል ይከኣል እዩ። 
 

 

    ብሓፂሩ፡ናብ ፍረ-ነገረይ ክምለስ፡እንሀት እዛ ስእሊ እብል ኣሎኹ። 
(ይቕረታ፡ደጊመ እልጥፋ ኣሎኹ) 

 

    ኣብ ርእሲ`ኡ ድማ ብላታ ኤፍሬም 
ተወልደመድህን ገብረመድሕን ክተናኽፍ 

እግደድ ኣሎኹ። 

 
    እወ፡ ብላታ ኤፍሬም (ወድ ቀሺ  

ተወልደመድህን ቀሺ ገብረመድህን) ታሪኽ 

ትግራይን ኤርትራን ክጽሕፉን ክሰብኩን 
ብዝጀመሩን ኰነ ካብ'ዞም ኣብ'ዛ ስእሊ 

ዘሎዉን ዘየለውን፥ ብጾቶምን መቕርባቶምን 
ብዝተቐትሉ፡ካብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ክርሕቑ ተባሂሉ ናብ ኣመሪካ ከም ኣምባሳደር ኰይኖም 

ብስራሕ ምኽንያት ግልል ክብሉ ምግባሮም ንድሕሪት ምልስ ኢልኻ ክትሓስብ ይቕስበካ እዩ። 

 
    ከም'ዚታት ዝኣመሰሉ ታሪኻት ደጋጊምካ ዝስማዕ ትንግርቲ ዝኰኑ ታሪኻት ክትሰምዕ 

ከሎኻ-ስጊንጥርነት ፖለቲካ እዛ ሃገር መመሊሹ የዶግዓካን የናውጸካን እዩ። 
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    ቕድሚ ሓደ ዘመን ኣቢሉ ብላታ ኤፍሬም ተወልደመድህን ብዛዕባ ወለዶ ሓማሴን፣ዓጋመን 
ዓድዋን ኣተኲሮም፡ብኢደ ፅሑፎም ገይሮም፡ዝጸሓፍዋ 

መጽሓፍ ንምንታይ እዚ ኹሉ ዓመታት ብርሃን ሕትመት 

ዘይረኸበት፧ ወይ ዘይተሓትመት የብለኻ እዩ። 
 

    ንሶም ሓረግ ትውልዶም፡ኣብ 18 ክፍለ ዘመን ካብ 

ምድረ-ዓጋመ ናብ ምድረ-ሓማሴን (ሽማንጉስን 
ከባቢኡን)- ከም ዝመጹ ኣብ'ቲ ብኢዶም ዝጸሓፍዎ 

ጽሑፍ ተገዲሰ ኣንቢበዮ ምንባረይ እዝክር እየ። 

 
   እቲ ፅሑፍ ድማ ኣብ'ቲ ዘቐመጥክዎ ቦታ ብሰላም 

ክጸንሓኒ ተስፋይ ወሰን የብሉን።ኣብ’ዛ ጎኒ ካብ ዘላ 4 

ምስልታት ዝሓዘት ሓንቲ ጥርንፍቲ ስእሊ፡ናይ ብላታ ኣጽብሃ ድማ ነቲ ፅሑፍ ዝሃቡኒ ኣቦ 

እዮም።  

 

ብዝኰነ ቕድሚ ምዝዛመይ፥እዛ ኢትዮጵያ እትበሃል ሃገር ጉዳም ዝኰነት ዓዲ፡ከም'ዚኦም 
ዝኣመሰሉ ኣርካናት ብዉዲትን ብሽርሕን ዝበልዐት ሃገር እያ። 

 

     እማን ድማ "አብዮት ልጆችዋን ትበላለች!" ወይ ድማ "ሰውራ ደቂ ትበልዕ ኢያ!" ዝብል 
ብህሎ ሕብረተሰብና ሓንጎፋይ ቢልካ ትርዕሞ ጉዳይ እዩ።ደቃ ተጊሆምን ሒለት ኢሎምን፡ ካብ 

ዲቕ ዝበለ ማዕሙቕ ድኽነትን ድሕረትን ከውጽእዋ፡ ኣብ ዝብገስሉ እዋን በብሓደ ትበልዕ። 

ነቶም ንህዝብን ሃገረን ደም ዘንብዑ ድማ ከጉላዕልዑን ከጒስዑን እትገብር ሃለውሳ ዝኰነት ሃገር 
እያ ምባል ዝቐልል ይመስል።ጉዳም ዓዲ! ጉዳም ዝኰነት ሃገር! ክትብላ ዘደናድል ታሪኽ 

ዝወነነት ትንግርታዊት ዝኰነት ዓዲ እያ ክበሃል ይከኣል`ዩ። 

 
 

   ክቡራት ኣንበብቲ፡ብዛዕባ ኣባ ጅሮም ገብረሙሴ ጥልቕ ዝበለ ሓበሬታን ኣፍልጦን የብለይን 

እዩ።ግን ከም ምስክርነት ማማ ዉህበት ተወልደመድህን መድሕን ተኰይኑ- 
 

 "ኣባ ጅሮም ሊቕ ስነ-ቋንቋ ምንባሮም በቲ ዝነበሮም ዕምቆት ኣፍልጦ ቋንቋ ግእዝ ድማ ኣብ 

ፈረንሳ የምህሩን የስተምህሩን ምንባሮም-ኣብ ሃገረ ፈረንሳ ድማ ከም ዝሞቱ" ኣብ ወግዕታትና 
ኣዊሲኣለናለይ ምንባረን እዝክር'የ። 

 

 
    እዛ ንፅርቲ ዝኰነት ስእሊ ድማ ካብ'ቲ ሓሽከት ማህደር ኣሳእለን ዝተረኽበት እያ።ወላ እኳ 

ድብዝዝ ዝበለት ስእሊ ቕድሚኡ ተነበረትኒ፡ግደ ማማ ዉህበት ዝለዓለን ዝበረኸን ምኳኑ 

ብምግላፅ ሓሳበይ ክዛዝም እፈቱ።ከማስወን ድማ ግድን ይዀነኒ እዩ። 
 

     ኣንበብቲ ድማ ካብዚ ዝሓሸን ዝበለፀን ሓበሬታን ኣሳእልን ከተካፍሉናን ተስፋ እገብር 

ኣሎኹ።እዛ ስእሊ ናይ ክቡር ዶክተር ሚካኤል ተሰማ ድማ ካብ ማማ ዉህበት ዝረኸብክዋ እያ። 
 

    ንሰን ብዙሕ ኣሳእል ኣብ ቤተን ስለ ዘሎ ነዛ ታሪኻዊት ስእሊ “ናይ መን እያ፧” ፡”እንታይ ከ 
ክትዓብስ እያ!፧”  ብምባል ዳርጋ ክጉሕፍኣ ክብላ ኣነ ድማ ርእይ ብዘበልክዋ ንእለቱ “ማማ 

ዉህበት እዚኦም እኮ ዶ/ር ሚካኤል ተሰማ እዮም! ኣይፈለጥክኖኦምን ዲኺን፧ ምስ ወላዲኽን 

ኰነ ምስ ኣባሓጎክን ስጡም ርክብ፡ ካብ ዝነበሮም ወከፋት ሓደ እዃ እዮም። 
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    ሓቀይ ብዛዕባ ዶ/ር ሚካኤል ተሰማ ኣመና ከም ዝግደስ ይነግረክን እየ፧ ከመይ ኣቢልክን ከ 

ረሲዕክንኦም ትፈልጥኦምን እንዲክን ሓቀይ፧” ብዝበልክወን ደው ኢለን ተኪዘን ክሓስባ 
ከመቕንፍጽ ተቐሰባ። 

 

     “ስማዕ ዝወደይ እዚ ናብራን ዝበጽሓና መከራን ምንግልታዕን ንኹሉ ዳርጋ ዝሓለፈን 
ሰባትን ዳርጋ ረሲዑና`ዩ።እምበር ንዶክተር ሚካኤል ተሰማ ደኣ እወ ይፈልጦም ነይረ’የ።እቶም 

ኣብ አምስት ኪሎ ገዝኦም ዝነበረ፣ምዕሩግ ሰብኣይ።ኣለባብስኦም ፍሉይን ዘናጥን ምሁር ዝነበሩ 

እንድዮም” እንታይ ደኣ ህልም ኣቢለ ረሲዐዮም፧ መን እዮም እኳ’የ ዝብል ነይረ!” ወዘተ በላኒ። 
 

    ኣነ ድማ “ደሓን ማማ ዉህበት ኣነ እየ ዕድል ገይረ።ኣምላኽ ርዴተይ ርእዩ ሃፈ-ጻማይ 

ርእዩለይ ኣሎ።እንቋዕ ኣይቐደድክንኦ ወይ ኣይጎሓፍክንኦ ጥራይ እምበር ኣዚ`ዚ ንዓይ 
ኣድላይን ወሳንን ስእሊ`ዩ።” ምስ በልኽወን። 

 

    ንሰን ድማ “በል ዉሰዶ ኢኻ” በላኒ።ወደን ካብ ኣመሪካ ዝመጸ ኣብ ጎንና ኰይኑ ዝዕዘብ 

ዝነበረ፡ንሓሳበን ፍጹም ኣይተቐበሎን።በቲ ሓያል ወኑ ተላዒሉ ድማ “በጃኻ ኣስኢልኻ ወይ 

ኣባዚሕካ ምለሶ ኢኻ!” በለኒ። 

 
    ማማ ዉህበት ድማ “ኣየድልየናን እዩ።ዘድልይዎ 

ተኰኑ ይውሰዶ በቃ ልዕሊ 80 ዓመት ዝገበረ ስእልታት 

እንታይ ክንገብሮ ኢና፧ ናይ መን እዩ ዘይንፈልጦ እኮ 
ኣሎና ብዙሕ ኣሳእል። 

 

   ንሱ ዘዘድልዮን ዘዝፈልጦምን ተደልዩ ይውሰዶ” 
በላ።ግን ብዓይንና ብቋንቋ ኣካላትናን ምስ ወደን 

ተሰማሚዕና።ኣነ ኣባዚሐ ናብ ቤቶም ክመልሶ ምኳነይ 

ብዝሓበርኽዎ መሰረት ኸኣ መልስክዎ እብለኩም። 
 

    ነዙይ ኹሉ መጽሓፍየይ ታሪኽ ታሪኽ ስለ ዝኰነ 

እዩ።ካልኣይ ድማ ንሰን ወላዲ ኣቡአን ዓርኮም ንዶ/ር 
ሚካኤል ተሰማ ምንባሮም ኣይፈልጣን ወይ ረሲዐንኦ 

ነይረን ማለት እዩ።እምበር እዛ ስእሊ-ሲ ንኩቡር ወላዲአን 

ወንጌላዊ ተወልደመድህን መድሕን ቕድሚ 97 ዓመት 
ብህያብ መልክዕ ዝተመጠወት ግምጃ እያ ነይራ። 

 

   ምኽንያቱ ወላዲአን ብሕጻነን እንከለዋ እዮም በጃ መስዋእቲ ኰይኖም ኣብ ኲናት ማይ-ጨው 
ሓሊፎም።ብተወሳኺ፣እቶም ኣብ ላዕሊ ዘለው ኣርካናት ንዶክተር ሚካኤል ተሰማ ብጻቶምን 

መቕርቦምን እዮም ነይሮም።ንሶም ንባዕሎም ሓደ ኣርካን እቲ ዘመን እዮም ነይሮም። 

 
    እሞ ናብ መዛዘሚ ምዕራፍ ቕድሚ ንብጽሐይ፡ካብ`ዛ ጽሑፍቲ እዚእ፡ ገለ ሓበሬታ ቊንጫብ 

ሓበሬታ ተኰነ ረኺብኩም ክትኰኑ ተስፋ እገብር።ልዕሊ ኹሉ ድማ እታ ስእሊ ታሪኻዊት 

ብምኳናን ገለ እውትዋት ታሪኽ ክርከባ ይክእል`ዩ። ብፍላይ ስእሊ ኣባ ጅሮም ገብረሙሴ ሃሰው 
ኢልኩም ክሳዕ ሎሚ መዓልቲ ንዘይረኸብኩም ባእታታት-ምስሎም ንምርኣይን ዝሓሸን ዝበለጸን 

ድማ ኣማራጺ ኰይና ክተገልግል ተስፋይ ወሰን የብሉን እብል። 
 

 

ወደሓንኩም! 
 

ኣብራሃም ብርሃነ 


