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ብዛዕባ ሙዚቃ ኣድሂቡ ብዙሕ ተዘሪቡ ኢዩ።ብዙሕ፡ብዙሕ ድማ ተጻሒፉ ኢዩ።ሙዚቃ መትኒ ብዙሓት ደቂ ሰባት ምዃኑ፡ብዙሕ ሳዕ
ተዘሪቡሉን ቓል ተኣቲዩሉን ኢዩ።ኣብ ምድረ-ሓበሻ፡መሳርሒ ሙዚቃ ብዙሕ ግዜ ብቐሊሉ ዚርከብ ኣይኮነን።ብፍላይ እቲ ዘመናዊ መሳርሒ
ሙዚቃ ዋጋ ክብር ዚበለ ብምዃኑ፡ምስ ዓቕሚ ኣብዝሓ ሕብረተሰብ ዚኸይድ ኰይኑ ኣይተረኽበን።እቶም ሒደት ናብርኦም ጥጡሕ ዚነበረን
ምስ ቤተክርስትያን ቕርበት ዚነበሮም ጥራይ ዚውኒንዎ ምንባሩ ናይ ቐረባ ተዘኽሮ ኢዩ።
እቲ ትምህርቲ ሙዚቃ ተኮነ ብቐሊሉ ዚርከብ ኣይነበረን።ኣብቲ ሕብረተሰባት ዚነበረ ድሑር እምነትን ኣመለካኽታን ድማ ዓቢ ሃሲያ
ዘውረደ ኩነት ኢዩ።እቶም ኣብ ምድረ ሓበሻ፡ሙዚቃን መሳርሒ ሙዚቃን ኪመሃሩን ኪስልጡኑን ዕድል ዚረከቡ ሒደት ግና ደርማስ ዕማምን
ታሪካዊ ኣበርኽቶን ገቢሮም ሓሊፎም ኢዮም።እቶም ብሕይወት ዘለዉ ድማ፡ ዘይተኣደነ ኣበርኽቶ ገቢሮም፣ ገና ኣብ ምግባር ይርከቡ ኣለዉ
ተባሂሉ ይእምነን ኢዩ።
ሙዚቃን መሳርሒ ሙዚቃን፡ብፍላይ እቲ ዘመናዊ ኣብ ኢድ ሒደት ሓበሻውያን ካብ ዚኣቱ፡ ካብ ፍርቒ ክፍለ ዘመን ንላዕሊ ዳርጋ
ኣይሓለፈን ክበሃል ይከኣል ኢዩ።ዳርጋ ኣብ ኢድ ጣልያናውያን፣ ኣብ ኢድ ኣርመንያውያንን ኰነ ምስ መንግስትን ኣብ ተዛማዲ ዕዮታት ዚነጥፉን
ተዘይኮይኑ ብቐሊሉ ዚረከብ ከቶ ኣይነበረን ኢዩ።
ኣብ ግዜ ሃይለስላሴ፡ገለ-ገለ ስድራቤታት ብብሕቶም መሳርሒ ሙዚቃ ኪዕድጉን ኪውኑንን ኰነ ኣብ ሙዚቃ ዚሳተፉ መንእሰያት ኪፈሪዩ
ከም ዚጀመሩ ብዙሓት መጽናዕታት ይሕብሩ ኢዮም።ጃንሆይን፡ኣብ ዘመኖም ኣብ ዓቢ ስልጣን ዚነበሩ ኣመሓደርትን፡ብዉልቖምን ብመምርሒ
መንግስትን ተዀልኺሎም፡ንወነንቲ ጽቡቕ ድምጽን ተጻወቲ ባህላዊ መሳርሒታት ዚገበርዎ ዚነበሩ፡ምብርታዕን ምኩስዃስን ባህሊ ሙዚቃ
ዘይነዓቕ ግደ ከም ዚገበረ፡እልቢ ዘይብሎም ጠቢባን ኪምስኽርዎ’ዩ።እዚ ድማ፡ ኣብዚ ዝሓለፈ ርብዒ ዘመን ምስኽርነት ኪወሃብ ተዓዚብናን
ሰሚዕናን ኢና።
ብዛዕባ’ዚ ጉዳይ፡ ኣብ ዚተፈላለዩ ላዕለዎት ትካል ትምህርቲ መጽናዕቲ ዚገበሩን፡ ኣብ ዚተፈላለዩ መደበራት ዜና ዚተገብሩ ቓለ-መጠይቓትን
ምውኻስ እኩል መርትዖ ኢዩ።
ሓደ ግዜ፡ ሓደ ፍሉጥ ኣቐናባሪ ሙዚቃን ሙዚቀኛን፡ስሙ ይጽንሓና፡ ናብ ኣመሪካ ገይሹ ከደ።ኣጋጣሚ
መገሽኡ ተጠቒሙ መሳርሒ ሙዚቓ ኪዕድግ ሃሰው ኪብል ናብ ዕዳጋ ይወርድ።ንሱ፡ጊታር ተጻዋታይ ከም
ምዃኑ መጠን ድማ፡ኣብቲ ጊታር ዝሽየጠሉ ቦታ ከይዱ፡ኣብቲ ዱኳን ዚተፈላለዩ ጊታራት እናተዓዘበ
ከሎ፡ምስቲ በዓል ድዃን ሓደን ክልተን ኪብሉ ኣናበሉ ኣብ ወግዒ ይኣትዉ።
ኣብቲ መጋሪያ-ወግዒ፡እቲ ሙዚቀኛ ሓደ ካብቶም ፍሉጣት ተጻወቲ ጊታር ምኳኑ፡ነቲ በዓል ዱዃን
ብዕላል-ዕላል ይነገሮ።እቲ በዓል ድዃን ከኣ፡ካብተን ኣብቲ ድዃን ዚነበራ ጊታራት፡እናፈተነ ከምርጾ
ይጅምር።ካብ ግዜ ናብ ግዜ፡እቲ በዓል ድኳን ነዛ ጊታር ልባ ኣጥፈኣላ።እቲ ጋሻ ሙዚቀኛ ድማ፡ኣዚዩ
ተገሪሙ፡”ሙዚቃ ኣበይ ኢካ ትምህር ወይ ትሰርሕ፧ ኣበየናይ ባንድ ኢካ ዘለካ፧ ክንደይ ዓመት ተጻዊትካ
ኢካ፡ ነዛ ጊታር ከምዚ ገቢርካ ተጻውታ ዘለካ፧” ክብል ተገሪሙ ይሓቶ ነቲ በዓል ድዃን።
ኪሮስ፡ብርሃነ፡ከበደ ደሞዝ።
እቲ ኣመሪካዊ ከኣ፡ “ኣነ ሙዚቀኛ ኣይኮንኩን።ምስ ዝኮነ ባንድ ኣይሰርሕን’ውን ኢየ።ሱቕ ኢለ፡ነቶም ዝዕድጉ፡ፈቲነ ክሸጠሎም ካብ ዝብል
ኢየ ዝተናኽፍ እምበር ኣነ’ሲ በዓል ሞያ ወይ ተጻዋታይ ኣይኮንኩን።” ክብል ምላሽ ሃቦ።
ወዮ፡ እቲ ኣብ ምድረ-ሓበሻ ሙዚቀኛን ኣቐናብራን ዚኮነ ድማ፡‘ኣነ’ኳ ፍሉጥን ግኑንን ዚብል ስም ሒዘ፡ክንድዚ ተራ በዓል ድኳን ኪጻወት
ኰነ ነዛ መሳርሒ ሙዚቃ ኪመልኽ ዘይከኣልኩ፡ድሕሪ ደጊም ገና ጀማሪ እምበር፡እዚ ኣብ ዓድና ዉሩይ ወይ ግኑን በዓል ሞያ ወዘተ ዝብል
መጸውዒ ስም፡ከይንመሃርን ከይንዓብን ዚገብር ኢዩ’፡ቢሉ እንሆ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት፡ካብ መስኮት ማዕኸናት ዜናን መድረኻትን ብዙሕ’ዩ
ዚተርፈኒ ብዝብል ተሰቲሩ ይኸይድ ከምዘሎ መቕርቡን መሳርሕቱን ዚገልጽዎ ኩነት ኢዩ።
ነዚ ሓሳብ መልዓልየይ፡እኒ በዓል ኪሮስ
ባሪያ፣ፍሬው ሃይሉ፣ገብረጻድቕ ወልደዮሓንስ፣ኣሰፋ
ዘየለዉ ጠቢባን፡ ኣብቲ ዚተዋፈርሉ ሞያን ዓውድን
ጉዳይ ኢዩ።እንተኮነ፡ “ዉሩያት ኢና፡ሰብ ዝና ኢና”
ስምዑልናን ከይበሉ፡ምስ ሓዋዝ መኣዛ
ተፈቲኖም ሓሊፎም፣ታሪኽ ሰሪሖም ሓወልቲ

ኣለማዮ፣እኒ ተኽለ ተስፋዝጊ፣ ኣተወብርሃን ሰጊድ፣የማነ
ኣባተ፣ወዲ ኣሚር፣መሓመድ ወርዲን ወዘተን ብሕይወት
ረዚን ታሪክ፡ሰሪሖም ከምዚሓለፉ ማንም ዘይስሕቶ
ዝብል ስምዒትን እምነትን ከየንጸባረቑ፣ ረኣይሉናን
ስርሓውቶምን ግሩም ዝኰነ ስሞምን፡ከም ወርቒ ብሓዊ
ተኺሎም ከምዚሓለፉ ምስጢር ኣደባባይ ኢዩ።

በርቒ ሓጋይ ዚኰነ ጸጋይ በራኺ ድማ፡ ካብዞም
ከየንቲ ዚፈልዮ ከቶ የብሉን።እቲ ምንታይ፡ኣብ
ዕምሪ ሕይወቱ ንሪሙ ተረማሪሙ፡ከም እምኒ-ዓረ
ዉሩይ ተጻዋቲ ጊታር ኢየ ከይበለ፡ካብዛ ዓለም

ኣብ ላዕሊ ዚተገልጹ ሒደት ዉፍያትን ኣብነታውያን
ታሪኽ ጊታር፡ምስቶም ኣለዉ ዚበሃሉ’ዩ።ኣብታ ሓጻር
ጸኒዑ፡ከም ሃረም ኮይኑ ሓሊፉ ኢዩ።ኣነ፡ከምዚ ኢየ፣ ኣነ
ከምዚተፈለየ ማንም ሙዚቀኛን ድምጻውን ዚምስኽሮ
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ሓቂ ኢዩ። ካብዚ ኸኣ፡ናይ ሎሚ ድምጻውያን ኰነ ሙዚኛታት ብሓፈሻ ከየንቲ ብዙሕ ምህሮ ኪቐስሙ ይግብ’ኦም’ዩ ዝብል ርእይቶ ኣለኒ።
ኣብ ግዜ ምምሕዳር ደርጊ፡ ትግርኛ ደርፍታት፡ ኣብ ካሴት ክሕተም ኣብ ዝጀመረሉ፡ጸጋይ፡ ኣብ ከተማ ኣሥመራ ፈላሚ ምንባሩ መዛግብቲ
ይሕብሩ ኢዮም።ኣብ 1982 ዓምፈ ወይ ከኣ ኣብ 1974 ዓምሓ፡ ናብ ኣዲስ አበባ ድሕሪ ምካዱ፡ኣብ ሓጺር ግዜ ብጠባዩን ብኽእለቱን፡ኣዚዩ
ተመራጺ ሙዚቀኛ ኪኸውን ምብቕዑ ብዙሓት ይምስኽሩ ኢዮም።ካብቶም ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ሓሳቦም ዝገለጹ፡ ርእይቶ ወሃብቲ፡ ንገለ
ንምጥቃስ ዚኣኽል ድማ፡ሶፊያ ኣጽብሃ፣ጌታቸው ስሑል፣ተከስተ ሰሎሞን፣ዳኒኤል ኣማን፣ብርሃነ ኪዳነ፣ሓጎስ ገብረሕይወት፣ታረቀ
ተስፋሕይወትን ካልኦትን ነዚ ሓሳብ ዚርዕሙ ኢዮም።
ነዚ ሓደ መርኣያ ድማ፡ ኪሮስ ኣለማዮ ኣብ 1987 ዓምፈ ወይ ከኣ ኣብ መጀመርታ ወርሓት ዓመተ 1979 ካብ ቤት ማእሰርቲ
ብዚወጸ፡ከመቕጽበት ምስ እኒ ጸጋይ ተራኺቡ፡ኣንጉዐይ ፍስስ፡ ከም ዚለቐቐ ማህደር ታሪኽ ኣብ ሰነዳቱ ኣስፊርዎ ኢዩ።ኪሮስን ጸጋይን ኢድን
ጓንትን ኰይኖም ዘይምኖ ስርሓውቱ ሰሪሖም ሓሊፎም ኢዮም።
ኽቡራት ኣንበብቲ፡ብዛዕባ ጸጋይ ርእይቶ ሃቡና ካብ ዚተብሃሉ ብርኽት ዚበሉ ግዱሳት ሰባት፡ናይ ገሊኦም ንሎሚ ቆንጪበ ከቕርበልኩም
እፈቱ።እቲ ምንታይ፡ሓሳቦም ዚህቡ ኪስስኑን እቲ ወሃብቲ ርእይቶ ዚሃብዎ ተኰነ በብግዚኡ ናብ ሕዝቢ ምቕራብን ኣብ ምጉልዕላዕ ስነዳ
ዘይነዓቕ ተራ ኣለዎ ካብ ዝብል ሰረተ-እምነት’ዩ።
“ጸጋይ፡ኣዚዩ፡ኣዚዩ በዓል ልዑል ክእለት’ዩ።ንቤይዝ ጊታር ከም’ኡ ገቢሩ ዚጻወታ የለን።ናቱ፡ኣጻውታ ጊታር ካብ ዝኰነ ሰብ ዚተፈለየ
ኢዩ።ብዛዕብ’ኡ ተዛሪበ ኣይውድእን’የ።ዝዀነ ሰብ፡ብዝዀነ መገዲ ከም ጸጋይ ጊታር ፈጺመ ዚጻወት
ኣይረኣኹን።ምኽኒያቱ፡ንሱ ንበይኑ’ዩ።ክእለት፡ክእለት’ዩ።ቐልዓለም ትዛረበሉ ወይ ትሕስወሉ ነገር ኣይኮነን።
ብዛዕባ ጸጋይ ፍሉይ ዚገብሮ ክነግረካ፣ንሱ፡ ኣብ ነፍሲወኸፍ ዜማ ቤይዝ ላይን “Base Line” ፈጢሩ’ዩ።እዚ
ኸኣ፡ምስ ድምጺ ሙዚቃ ዕዙዝ’ዩ።ንኪሮስ ኣለማዮ ተጻዊትሉ ኢዩ።መጉልሒ ድምጺ “Speaker” ቐሪብካ
ደርፍታት ኪሮስ ሳብዉፈር “Subwoofer” ዚተብሃለ መጉልሒ ድምጺ ገቢርካ ስምዓዮም’ሞ ክትግረም
ኢካ።ደርፍታት ኪሮስ ብዚሰማዕኽዎ ቑጽሪ ወትሩ ይግረም’የ።
ኣብ ሕይወተይ ክልተ ተጻወቲ ቤይዝ ጊታር’የ ዜደንቕ፡እቲ ሓደ ኣብ ሮሃ ባንድ ዚጻወት ጆቫኒ ሪኮ ክኸውን
ከሎ፡እቲ ሓደው ድማ ጸጋይ በራኺ’ዩ።”ኣንጉዐይ ፍስስ” ብካሴታ ወይ ብሲዲኣ ስምዓያ ኢካ፡ደሓር እታ ኣፍ
ኣውጺኣ ትዛረብ ጊታር ጸጋይ ኣዳምጻ ኢካ።
ኣብ ዓለምና ሒደት ሰባት ኢዮም ፍሉይ ክእለት ዘለዎም።ንኣብነት፡ከምቲ ኣብ መሠንቆ ገብረጻድቕ ፍሉይ
ዝዀኖ፡ኣብ ቤይስ ጊታር ድማ ጸጋይ በራኺ ፍሉይ’ዩ።
ብሓጺሩ፡ ኣብ ሙዚቃ፡ገብርጻድቕን ጸጋይን ቤት ትምህርቲ ኢዮም።ንሶም ሂቦሙና ዚሓለፉ ንምፍላጥ፡ምህሮ
የድልይ’ዩ።” ክብል ስዩም ኣለምሰገድ ‘ማስተር’ ርእይትኡ ሂቡ’ዩ።
“ንጸጋይ በራኺ የድንቆ’የ።ዘገርም ኣርቲስት ኢዩ።ንሱን ተክለ ተስፋዝጊን ዓበይቲ ጠቢባን ኢዮም።ኣብ ዘመናዊ ሙዚቃ ዓቢ ግደ ገቢሩ’ዩ።ኣብ
ምውህሃድ ሙዚቃ ፍሉይ’ዩ፡ ብናተይ ርእይቶ።እቲ ፍቕራዊ ታሪክ ግሩም’ዩ።ነቲ ግጥምታት ኣድሂበ ዓሚዩቕ ኣተኹሮ ኣይገበርኽሉን።እቲ ዛንታ
ግን ፈቲየዮ ኢየ።ሓቐኛ ምዃኑ ከኣ፡ ‘…ከይሞተ ምሟቱ፣ኣብ ሕጸ ክተርፍ…’፡ካብቲ ዚገርም’ዩ።” ክብል ኣክሊሉ ተስፋጽዮን ሓሳባቱ ብሕጽር
ዝበለ መገዲ; ኣብ 2015 ዓምፈ ገሊጹ ኢዩ።
“ሊያ፡ቐያሕ፣ቆንጆን መምህር መዋእለ-ሕጻናት ኢያ ኔራ።ኪሮስ ኣለማዮ፣ተከስተ ሰሎሞን፣ጸጋይን ብሓንሳብ ይሰርሑ
ኔሮም።ጸጋይ፡ሙዚቃዊ ሞይኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ’ዩ ኣማዕቢልዎ። ኣብ ሮሃ፡ ከኣ ዝሰርሓሉ ግዜ ኔሩ’ዩ።ሊያ ዓርኹ ኢያ
ኔራ።ብሉጻት ናይ ፍቕሪ ኣዕሩኽ ኢዮም ኔሮም።ሊያ፡ኣብ ጎደና 806 ፣ጸጋይ ኣብ ጎደና 807 ኢዮም ኔሮም።እቲ ሕዝቢ
ግና በቲ ዚነበረ ስም’ዩ ዝጽውዖ፡ ‘ኪነት ናይ ከፍተኛ 6፡ቀበሌ 08’ ብዚብል።ሊያን ጸጋይን ፍቕሮም ኣብ ኪነት ኢዮም
ጀሚሮሞ።ኣብ’ቲ መንእሰያት ሞያ ክሕዙ ኣለዎም ዝበለሉ ደርጊ ማለት ኢዩ።
ጸጋይ፡ካብ ብቆልዑዑ ክራር፣ጊታርን ፋምፋምን ይሃርም ኔሩ’ዩ።ዓበይቲ፡ኣሕዋቱ ልዑል ፍቕሪ ስነ ጥበብ ሙዚቃ
ኔርዎም ኢዩ።ሓዉ ግርማይ፡እንዳ መሎቲ፣ሃይለ ድማ፡ ኣብ እንዳ ኮካ ይሰርሑ ኔሮም።” ክብል ወዲ ማይተመናይ
ጋዜጠኛ ኢሳቕ ኣብራሃም፡ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2015ዓምፈ፡ ርእይትኡ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ሓጺር ዕላል ሂቡኒ’ዩ።
ኽቡራት ኣንበብቲ፡ብዛዕባ ርእይቶ ኣድነቕቲ ሙዚቃን ከየንትን ንሎሚ ኣብዚ ደው ኣቢልና፡ናብ ሓደ-ሓደ ነጥብታት ከብለኩም እፈቱ።
ደርፍታት ጸጋይ በራኺ፡ብዙሓት ደጊሞም ደሪፎሞ ኢዮም።ሓደ ካብቶም ዳርጋ ብዙሕ ደርፍታት ጸጋይ በራኺ ደጊሞም ካብ ዚደረፉ
ድማ፡ድምጻዊ ጀማል ሮሞዳን ‘ጃምቦ’ ኢዩ።ጀማል፡ ደርፍታት ጸጋይ ደጊሙ ንኪደርፍ ኣብ ዚነቐነሉ እዋን፡ነደ ጸጋይ፡ ወ/ሮ ትዕበ ኪደርፎ
ምዃኑ ሓቲትወን ኔሩ ምዃኑ ይሕበር’ዩ።እንተኰነ፡በዓልቲ ቤት ነፍስሔር ሃብተጽዮን፡ንጃምቦ ከሲሳቶ ኢያ።ኣብ ሳልሳይቲ ካሴት ጸጋይ በራኺ፡
ኣብ ግጥምን ዜማን ኣቶ ሃብተጽዮን ኣበርኽቶ ከም ዚገበረ፡ ዝሕብር ድሕሪ ሞት ጸጋይ በራኺ፡ ኣብ ገበር እቲ ካሴት ተጻሒፉ ተዘርጊሑ’ዩ።
ዋላ’ኳ እቲ ኣብ ልዕሊ ጃምቦ ዚነበረ ሃይዲ ክሲ፡ብሽማግለ ተተወደኣ ብዙሕ ሕቶታት ዘላዕል ፍጻሜ’ዩ።ንግደ ሓቂ፡ ኣቶ ሃብተጽዮን ኣብ
ሒደት ግጥምን ዜማን ደርፍታት ገለ-ገለ ድምጻውያን ኣበርኽቶ ከም ዚገበረ ዚገልጹ፡ሓበሬታት ኣብ ገበራት ዚተፈላለዩ ካሴታት ተለዉ፡ኣቶ
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ሃብተጽዮን መዓስን ብከመይ ናብ ባሕሪ ኪነት፡ ኪንዮ ምሕታምን ዋንነትን ሙዚቃ ኣትዩ ኣብ ኢድና ሓበሬታ ተሃለወ፡እዚ ጉዳይ
ተኣፋፍፊ’ዩ።ኣቶ ሃብተጽዮን ድማ ብሕይወት ስለዘየለዉ ብዙሕ ካብ ምባል ምቑጣብ ይሓይሽ ብምባል ልዙብነት ተመሪጹ ምጽንሑ
ኣይሰሓትን ኢዩ።
ኣቶ ሃብተጽዮን ንጸጋይ ብሓቂ ግጥምን ዜማን ሂብዎ ዲዩ፧ ዝብል ሕቶ ብዕልን ብመርትዖ ናይ ዓይኒ መሰካኽርን ዝምልስ መልሲ
ኣይተረኽበን ኣሎ።ግና ጸጋይ ድንገት፡ ካብዛ ዓለም ብሞት ብዚተፈለየ፡ ኣቶ ሃብተጽዮን፡ ኣብቲ ግዜ’ቲ ስሙ በሪኹ፣ መኣዲ ስርሑ ሰሲኑን፡ ኣብ
ዚነበረ ወቕቲ፡ሃንደበት ካሴት ጸጋይ፡ ኣብ’ቲ ገበሩ ስም ጸጋይን ኣቶ ሃብተጽዮን ዘለዎ ሒዙ ምውጽኡ፡ቤተሰብን መቕርብን ዚዝኽርዎ ዘሰንብድ
ፍጻሜ ትማሊ’ዩ ኔሩ።
ብኣንጻሩ፡ፍቕዲ ዘይብሎም ሰባት ነቲ ኩነታት ኣይግንዘብዎን ኔሮም።ኣብቲ ግዜ እቲ፡ኣብ ጉዳይ ሞት ጸጋይ እምበር፡ኣብቲ ኣብ ገበር ብዚወጸ
ኣስማት ዘስተውዓለሉን ዚተገንዘቦን፡ኣዚዩ ሒደት ኢዩ ኔሩ።
በዓልቲ ቤት ኣቶ ሃብተጽዮን፡ሓበሬታ
ምፍላይን ሓገዝ ክህባና ተሓቲተን ኢየን
ሃብተጽዮን ብሕይወት ስለዘየለዉ፡ንግዚኡ
ዓመታት ተጸቢና ኣለና።ንዚተወሰነ ግዜ
ሓዲሩና ኔሩ’ዩ።

ኣብ ምሃብን ብንጹር ስርሓውቲ ጸጋይ፡ ኣብ
ተኰነ ንምትሕብባር ፍቓደኛ ኣይኮናን ኔረን።ኣቶ
እቲን እትን ካብ ምባል፡ ምቑጣብ ይሓይሽ ቢልና
ተኰነ ብትዕግስቲ ምጽባይ ይሓይሽ ዝብል እምንቶ

ኣብ ግዜ ምምሕዳር መንግስቲ
ንቕሓትን መሰል ኣሕታምነት ብግቡእ
ስምምዕን ብጽዕንቶን ተኻፈልቲ ስምን
ኢዩ።ካሴት፡ ብእምነት ይስራሕ ኔሩ።ኣብ
ብሸፈጥቲ ይዝርጋሕ ኔሩ።ብዘይጠቕም

ደርጊ፡ሰብ ዋና ሙዚቃን ኣሕተምትን ምስቲ ዚነበረ
ብዘይምርዳእን ተታሒዙ፡ድርሰታት ከየንቲ ብተራ
ዝናን ይዀኑ ምንባሮም ብዙሓት ዝምስኽርዎ ሓቂ
እንዳ ስዋን ኣብ ፈቐዶ ቦታታትን ተቐሪጹ፡ብሕቡእ
ገንዘብ ይዕደግ ኔሩ።

ሻቡ፡ንዝናን ንስምን ዳርጋ ዚሰርሕ ማንም
ዘይብሉ ስራሕ፡ብሓወይ ሓወይ፣ ብስጋይ
እልቢ ዘይብሉ፡ነቲ ናይ ኣለይ ኣለይኻ ዕዮ፡

ከያኒ ብዘይምንባሩ፡ብዘይ ሕጋዊ ዉዕል ማእለያ
ስጋካ፣ብፍቕርን እምነትን ሞያ ይዕየይ ምንባሩ
ምስኽራት ትረኽበሉ ኢዩ።

ብሓጺሩ፡ሰብ ወነንቲ ሙዚቃን ኣሕተምትን ብዙሕ ታሪክ ዚመዝገቦ እወንታዊ ኣበርኽቶ እኳ ተገበሩ፣ገለ ሒደት ድማ ዓመጽን ተጉላባነትን
ዚተላበሰ ስርሓውቲ ይስርሑ ምንባሮም ግና ዘይርሳዕ ተርእዮ ትማሊ ኢዩ።ኣብዚ ምዕቡል እዋን ከማን ብዙሕ ሃጓፋትን ማሕለኻታትን ከም
ዘለዉ፡ ኣብ ግምት ኣእቲና፡ትማሊ ዚነበረ ስእሊ ንምርኣይ ሓደ ንጹር መረጼን ኢዩ።
ካብ ዘፍጥረት፡ኣትሒዙ ወድ ሰብ ስስዑን ዓማጽን ባህሪ ከምዚወነነ ትዕዝብቲ ብዙሓት ኢዩ።ኣብዚ ግናይ ዘመን እዚ ድማ፡እዚ ዓይነት
ሕማቕ ተርእዮ፡ናብ ኣራዊታዊ ባህሪ ዘማዕብሉ ዘለዉ፡ሓሽከት ኢዮም።ግና፡ሓቂ፡ሓቂ ኢዩ። ከምቲ፡ “በትሪ ሓቂ ትምንምን፡ እምበር ኣይትስበርን
ኢያ።” ዝበሃል’ዩ። ይንዋሕ፡ይሕጸር ድማ ሓቂ ተኰነ ግዜኣ ሓሊያ፡ ካብ ዚተቐበረትሉ፡ መቓብር ከም ትወጽእ ሕሉፍ ተመኽሮ ግርም ገቢሩ
ኣስተምሂሩና ኢዩ።
ብዛዕባ፡ዋንነት ድርሰት ግጥምን ዜማን ኣድሂብና፡ሓደ መዓልቲ ናብ ኣንበብቲ ከነቕርብ ተስፋ እገብር።
እንዳ ኣቦይ በራኺ፡ኣብ ኪነት ፍቕርን ምዝማድን ዳርጋ ንኩሎም ኔርዎም ኢዩ።እቲ ቦኽሪ ገዛ፡መስፉን
በራኺ፡ዚተፈላለዩ መሳርሒ ሙዚቓ ይጻወትን መሳርሒ ሙዚቃ የካርይ ምንባሩን ዓበይትን ቤተሰብን
የዘንትዉ ኢዮም።
ብፍላይ፡ስድራ እንዳ ኣቶ ገብረየሱስ ‘መደበር’፡50 ዓመት ዳርጋ ይገብር ንድሕሪት ተመሊሶም፡ንሶምን
በዓልቲ ቤቶም ሓደስቲ መርዑት ኰይኖም፡ጸጋይ ሕጻን ኰይኑ ምስ ሙዚቃን መሳርሒ ሙዚቃን
ሓርዀትዀት ኪብል ይዕዘብዎ ምንባሮም ይዝኽሩ ኢዮም።ኣብ ቤት እንዳ ኣቶ በራኺ ዚተፈላለዩ መሳርሒ
ሙዚቃ ምንባሩ’ውን፡ ኣብ ወግዖም ይጸውዩካ ኢዮም።
ሃይለን ግርማይን ተኰኑ ፈተነታትን ይገብሩ ነይሮም ኢዮም።ብፍላይ፡ኣብ ትልሂትን ሳዕስዒትን ድንቒ ዚኰነ
ክእለት ከምዚነበሮም መቕርቦም፣ቤተሰቦምን መሳርሕቶም ነበር የውኩዑካ ኢዮም።
መስፉን ናብ ኣዲስ ኣበባ ኪከይድ ከሎ፡ንመሳርሒ ኣቑሑቱ ሸይጥዎ ከምዚከደ ፈለጥቶም ይዛረቡ ኢዮም።
መስፉን በራኺ፡ ዓቢ ሓው።
ቺነማ ሓማሴን፡ንሓበሻውያን ዓሊሙ፡ኣብ 1937 ዓምፈ ብጣልያናውያን ካብ ዚህነጽ ንነጀው፡ንብዙሓት ኣብ ትሑት መነባብሮ ብርኺ
ዚነበሩ፡ዚነበሮምን ጽምኢ ጥበብ ዝሓደሮምን ደቂ ሓበሻ ደርማስ ኣስተዋጾ ዝገበርት ቤተ-ጥበብ ኢያ።
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“ልደተ ክርስቶስ”፡ ዝብል ድራማ ብመምህር ኣብራሃም ረዳ ጻድቕ ዚተደርሰ፡ ኣብ መድረኽ ቺነማ ሓማሴን፡እኒ ግራዝማች ኣለማዮ ካሕሳይ
ባህ ቢልዎም ብቋንቋኦም ዚተዋስእሉ ፈላሚ ስራሕ፣ቐጺሎም ኣብ 1947 ዓምፈ፡ “ብዝሓልፈ መነባብሮ ኤርትራ”፡ዝብል ኣርእስቲ ዘለዎ
ተዋስኦ፡ብግራዝማች በርሀ ምስጉን ዚተደርሰ ማዕረ ክንደይ፡ንደቂ ሓበሻ ይማርኾም ኔሩ፡ታሪክ ዚምስኽሮ ሓቂ ኢዩ።
መሸም፡ቺነማ ሓማሴን ተተላዒሉ፡ሓደ ካብቶም ቐዲሞም ዝለዓሉ፡ፍሉጣት ሰባት ሓደ ከተም’ዩ ዝብል እምንቶ ኣለኒ።ንብሲ ይምሓር
ንከተም እናበልኹ፡ጉዳይ ከተምሓደ ዓቢ ጦብላሕጣ ብዙሓት ምዃኑ ዚሰማምዕሉ ኢዩ።ካልኦት፡ኣብዛ ቤተ-ጥበብ ብዓይኒ ሞያ ዚፈረዩን
ዘፍረዩን ብርኽት ዚበሉ ኢዮም።
ኣብነት፡ካብቶም ብዙሕ ግዜ ብዚተፈላልየ ምኽኒያታት ስሞም ዘይለዓል ኪገልጽ ኪፈቱ ኢየ፣እቲ ምንታይ እቶም ፍሉጣትን ስሞምን
ዝንኦምን ዚዝመረሎምን ኣብ ሕልና ብዙሓት ስለ ዝቓላሕ ኢዩ።ስለዚ፡ደቂ ኣቦይ ኤልያስ፡እኒ ኣስማይትን ኣማኑኤልን ዚርኸብዎ፣ኣቶ ትካቦ
ገብሩ፣ኣቶ በየነ ካሕሳይ፣ፋኑስ ገብረሃንስ፣ፀጋይ ሓድሽ፣ጀሚል መሓመድ፣ጌታቸው ቀነኔ፣ዳዊት ኢሳቕን ኣስመሮምን ወዘተን ንግዚኡ ክለዓል
ወይ ክጥቐስ ይኽእል ኢዩ።
ካብ ጉይይ ምዓል ኪሳድ ምሓዝ ከም ዚብልዎ ኣበው፡ቺነማ ሓማሴን ምልዓልና፡ ጸጋይ በራኺ፡ንመጀመርታ ግዜ መድረኽ ኪነት
ዚረኣየሉ፡ናብ ቤተሰቡ ነበርቲ ሓድሽ ዓዲ ብዝኸደሉ ኣጋጣሚ፡ ኣብ ቺነማ ሓማሴን ኢያ።ጽልዋ ቺነማ ሓማሴንን ጉዕዞ ሕይወቱን፡ ኣብ ብዙሕ
ጽላታት ኪነት ብጊሓቱ ኪነጥፍ ሓደ ካብ ደራኽቲ በሪ ኮይንዎ ኢዩ ንምባል’ዩ።ብዛዕባ ቺነማ ሓማሴንን ገለ እቶም ከየንትን ስርሓውቶምን ሓደ
ምዕልቲ ኪንገላልሆ ክንፍትን ተስፋ እገብር።
ዓሚ ምስ ሰላም ስዩም፡ብዛዕባ ጸጋይን ሓደ-ሓደ ጉዳያትን ከነዕልል፡ ኣብ መራኽብታት መስመር ተራኺብና ኔርና።እንተዀነ፡ እቲ ዚነበረ
ኔትዎርክ ኣዚዩ ሕማቕ ብምንባሩ፡ከም ልብና ከዋግዕ ኣይከኣልናን።ግና፡ኣብ ጉዳይ ጸጋይ ሕጽር
ዚበለ፡ሕቶ ብዚተወከስኽዎ ብቕጽበት መልሲ ሂቡኒ ኔሩ ኢዩ።
ሰላም፡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ፡ኣብ ዓውዲ ታሪኽ ትምህርቱ ይኸታተል ብምንባሩ፣ኣብ 1987
ዓምፈ መመረቒኡ ዓመተ ነበረ፡ኣብ መመረቒ ጽሑፉን ትምህርቱን ኣድሂቡ ብምንባሩ፡ንኪሮስ ኣለማዮ
ኣብ ምዕጃብ፡ ናብ ኣሥመራ ምስ ሮሃ ባንድ ኪኸይድ ኣይከኣለን።በዚ ከኣ፡ንዳኒኤል ኣማን ኣብ
ክንድ’ኡ ኰይኑ ሊድ ጊታር ኪጻወት ሓጸዮ።ንሱ፡ምኽንያቱ ብዘይፈልጦ ግና ጸጋይ ምስ ሮሃ ባንድን
ኪሮስን ከም ዚተጸንበረ ሻቡ ኣይፈለጠን ምንባሩ ሓሳቡ ይገልጽ።
ንዳኒኤል ኣማን ቕድሚ ዓመትን መንፈቕን፡ኣብዚ ጉዳይን ዓንኼልን ሓቲተዮ ኔረ’የ፡ካልእ ግዜ
ብዛዕባ ዳኒኤልን ተዘኽሮታቱን፡ ናባኹም ከቕርቦ ኢየ።ኪሮስ ኣለማዮ ግና ምስ ጸጋይ ሓቢሩ ኪሰርሕ
ምሒር ይሕጉሶ ምንባሩ፡ምሕዝነቶምን ፍቕሮምን ዚፈልጡን ኰነ ገለ ናይ ቐረባ ቤተሰብ ጸጋይን፡ብተወሳኺ’ውን፡ኣብ ከተማ ኣሥመራ
ዚነበሮም ጻንሒትን ኣብ ስርሖም ዚነበሮም ዕግበትን፡ ምርኩስ ብምግባር ተዘኽሮኦም የካፍሉካ ኢዮም።
ወድ 105 ዓመት፡ ኣቦይ ፀጋይ ሓጎስ፡ወይ ድማ ግራዝማች ጸጋይ፡ኣብ ከተማ ኣሥመራን ኣዲስ ኣበባን ብስም ባጀት ዚብል ሳጓ ኢዮም
ዚፍለጡ።ሓወልቲ ኣክሱም ናብ ዓዲ ጥልያን ኪትውሰድ እንከላ ብዓይኖም ዚረኣዩዋ ኢዮም።ኩሉ ነብሶም ታሪኽን ምስ ታሪክን ዚተትሓዘ
ኢዩ።ኣብ ታሪክ፣ፖለቲካ፣ኣብ ጥበብ፣ኣብ ዓውዲ ሕሳብን ንግድን ወዘተን ዓሚዩቕ ፍልጠት ካብ ዘለዎም ሰብ ጸጋ ዕድመ ሓደ ኢዮም።
ምስ ስድራቤት እንዳ ኣቶ በራኺ ጽቡቕ ኣፍልጦ
ዚነበሩ፡ ሓዎም መሳርሕትን ዓርኽን ኣቦይ በራኺ
ተወሊዶም፡ሕጻን ከለዉ መንግስቲ ጥልያን ሓበሻ
ዕዳጋ ዓርቢ ከም ዚቐየሩ፡ ኣብ ወግዖም ይገልጽዎ

ነይርዎም።ብፍላይ እቶም ኣብ ግምሩክ ሰራሕተኛ
ኢዮም ኔሮም።ኣብ ከባቢ ኺዳነ ምሕረት
ዚቕመጥሉን ጣልያናውያን ዚነብሩሉን ብዚፈለየ ናብ
ኢዮም።

ኣቦይ በራኺ ድማ፡ቕድሚ ናብ ማይተመናይ
ኣብቲ ግዜ እቲ ሕዝቢ ኣሥመራ ከምዚ ሎሚ
ይፋለጥ ምንባሩ ዓበይቲ ወለዲ ይዝኽርዎ
ጉዳይ እንዳ ኣቶ በራኽን ጸጋይን ጥራይ ዘይኮነ፡ኣብ
ዚፈልጡ ኢዮም።

ምዃዶም፡ ኣብ ከባቢ ዕዳጋ ዓርቢ ብምንባሮምን
ዘይኮነ፡ኣዚዩ ዉሑድ ብምንባሩ፡ዳርጋ ሕድሕዱ
ኢዮም።ኣቦይ ጸጋይ ድማ፡ከም ትዕዝብተይ ኣብ
ዝሓተትካዮም ጉዳይን ዛዕባን ሰፊሕን ነዊሕን ታሪኽ

ኣብ ከተማ ኣሥመራ፡ ዓመት መጸ ዓመት፡ንበዓል
ኃይለማሪያም ወኺሉ ከኣ፡ራስ ኩሊት፣
ከም ጃንሆይ ኮይኖም ዝሰርሑ፡ ድማ ንሶም
ኣብዛ ሓጻር ክፋል፡ከም ሓደ ማል ምንጪ ጽሑፈይ፡ ካብ ልቢ ኬመስግኖም እፈቱ።

ናጽነት ኣብ ዚግበር ምርዒት ካርኒቫል፡ንመንግስቱ
ምንባሮም ተዘኽሮ ትማሊ ኢዩ።በዚ ኣጋጣሚ፡

ኽቡራት ኣንበብቲ፡ኣብዛ ናይ ሎሚ ጽሑፈይ፡ቕድሚ 2 ዓመት ይገብር፡ምስ ከያኒ ዳዊት ሰሎሞን ብዚገበርናዮ ወግዒ ኪዛዝሞ
እፈቱ።ዳዊት፡ኣብ ፍቕሪ ጥበብ ካብ ኣሥመራ ኣትሒዙ ከም ዚሓደሮ እፈልጥ’ዩ።በዚ ድማ፡ብዛዕባ ከየንትን ጥበብን ከነዕልል ተቐሲበ
ሓደ፡ድሕሪ እቲ ሓደ ወግዕና ድማ፡ “ኣንታ ዳዊት ብዛዕባ ጸጋይ በራኺ እባ ገለ ትፈልጦ ኣዕልለኒ ወይ ንገረኒ፧” ክብል ሓተትኽዎ።
ንሱ ድማ፡ “…እዋእ ጸጋይ ደኣ፡ኩለመዳያዊ ኣርቲስት ኢዩ።” ክብል ምላሹ ሃበኒ።
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ኣነ’ውን ወሲኹ ተነገረኒ ካብ ዝብልን ዳዊት ሰኣላይ ከም ምዃኑ መጠንን፡ጸጋይ ሰኣላይ ምንባሩ ክነግረኒ’ዩ ብዝብል ዉሽጣዊ ሃንቓ ገቢረ፡
“ከመይ ማለትካ’ዩ ኩለመዳያዊ ኣርቲስት ክትብል ከለካ፧” ክብል ሕቶይ ወሲኸ ኣኰልዀልኩሉ።
“ኩሉመዳያዊ ኣርቲስት ማለተይ-ሲ፡ይገጥም፣የዝይም፣ድምጻዊ፣ኣቐናባሪ ኰታ ስእሊ’ውን ይስእል ስለዚነበረ’የ፡ኩለመዳያዊ ኣርቲስት ዚብለካ
ዘለኩ…” ብምባል ኣብሪሁ ምላሹ ሃበኒ።
ብድሕሪ እዚ፡ምስ ሰባት ኣብ መኣዲ መዘናግዒ ብምንባሩ፡ነቲ ዚሃበኒ ምላሽ ኣመስጊነ ተፋነኽዎ።
ኣልማዝ ዚተብሃለት፡ኣብ እንዳ ብዙ ኣባሻዉል ዚነበረት ቤተሰብ እንዳ ጸጋይ ድማ ብወገና፡ብዛዕባ ጸጋይ ሓያል ሰኣላይ ምንባሩ፡እታ ኣብ
ኰቴቤ ኣብ ቤት እንዳ መስፉን ሓው፡ ካብ ዚረኣየተን ስእልታት ሓንቲ፡ ኣብ ማህደር ልባ ፍሉይ ጦብላሕታን ስምዒትን ከም ዘሕደራ
ተዘንቱው’ያ።
“ጸጋይ፡ለዋህ፣ሕያዋይን ፈቓርን ኢዩ ኔሩ።’ሞት ርግምቲ’፡ኢሉ ንሞት ኣቐዲሙ ባዕሉ፡ንባዕሉ ደሪፉላ ኢዩ።ኣፍቓሪቱ’ውን
ብድሕሪኡ ቐልጢፋ ኣርኺባቶ፣ ኣብ ሞት ብሓባር ይነብሩ ኣለዉ።…ኣብ ኣባሻዉል ምስ ደቂ ገዛውትና ኰይና፡ጸጋይ ምስ
በዓል ኬነዲ፣ነዋይ፣ኪሮስን ወዘተን ኪደርፍ ከሎ፡ንርኣዮ ተባሂልና ኪንርእዮ ንኸይድ ኔርና ኢና ናብ ገዚኦምን ናብ ሙዚቃ
ዘለዎ ቦታን።” ኣልማዝ ጸጋይ ኣባይ፡ ጓል ኣም’ኡ ትብጽሖ’ያ።
ከም ኩነታት ኣተራርካ ኣልማዝ፡ክእለትን ሞያን ጸጋይ ዘኺራ፡ዘካሪ ዘይብሉ ኮይኑ ምትራፉ፡ከም ቐስቲ ተወርዊሩ ወርትግ ከም ዝወግኣ
ብቐሊሉ ዛራ ንብዓታ ዝምስኽሮ’ዩ።ኣልማዝ ብዛዕባ ጸጋይ፡ሓልዮቱን ባህሪኡን ኰነ ኩነታት ስድራቤቱን ከም ማይ ነሓሰ ኮረር እናበለ ንብዓት
እናነብዐት፡ ኣብ ክረምቲ 2015 ዓምፈ ከተውኽዓኒ እዝኽር’የ።
ኣብ ጉዳይ ጸጋይን ቤተሰቡን፡ ኣብ መስርሕ ምምእራር ሓበሬታ እንከለኹ፡ካብ ዚተሓባበሩኒ እሞ ብምርሳዕይ ስሞም ዘይገለጽኽዎ ከምዘሎ
ኰይኑ ንሎሚ ካብ ከይጠቐስኽዎ ዘይሓልፍ፡ቤተሰብ እንዳ ነፍስሔር ረዳ ሓደ ኢዩም።እዞም ስድራ፡ካብ በዓልቲ ቤቶም ጀሚሩ፡ጋዜጠኛ
ሃብቶም ረዳ፣ከያኒ ዮሴፍ ረዳን ግድስቲ ሓፍቶም ምልእተ ረዳን ልባዊ ምስጋናይ ይብጸሓዮም ክብል እፈቱ።ኣብ መጻኢ ግዜ፡ ኣብ ገሊኡ ክፋል
ተዘኽሮኦምን ሓሳባቶምን ኪገልጽ ህርድግ ክብል’የ።
ኽቡራትን ኽቡራንን፡ኣብዚ ቕነ’ዚ፡ወርሒ ነሓሰ ከም ምዃኑ መጠን፡ሓያል ዝናብ በብቦት’ኡ ይዘንብ ምህላው ፍሉጥ’ዩ።እሞ ደኣ ኽረምቲ
ብዝመጸ ካብ ብብዝሒ ዝዝኸራ ደርፍታት ጸጋይን ብርሃነ ሃይለን ተጠቐስቲ ኢየን።ነታ ናይ ጸጋይ ኣድሂበ ገለ ሓሳብ ፈይ ከብል’የ።
“ማይ እናሃረመ፡ዒፍዕፍታ ምስ ግመ፣
እናረኣኺኒ ጽላል ተሰኺመ፣
እቶ ዘይትብሊኒ፡ እዋይ እንታይ ኮን በዲለ፧”
ኢሉ ኣስታት 40 ዓመት ይገብር፡ጸጋይ በራኺ፡ዝደረፋ ደርፊ ብኸፊሉ ናባኹም ብምግባዝ ኢዩ።ንእግረ-መገደይ፡ንድምጻዊ ጀማል ሮሞዳን
‘ጃምቦ’፡እታ ደርፊ ደጊሙ ኪደርፋን ክሊፕ ኪሰርሓላ እንከሎ፡ካብ ኣብ ከባቢ ኮሚሳራት ሓማሴን፡ ኣብ ማይተማናይ ኣብቲ ሓቐኛ ቦታ
ፍቕሮም ዝፈለመሉን እቲ ኩነታት ዘጋጠመሉን ተዝደርፎን ኪንደየናይ ምስ ኣምሓረ ኔሩ ዝብል እምንቶ ኣለኒ።ኣብ ድራማ ወይ ክሊፕ ‘ቑንጫብ
ተንቐሳቓሲ ስእሊ’፡ መረጻ ግዜን ቦታን ወሳኒ ግደ ከምዘለዎ፡ንኩልና ፍሉጥ ኢዩ።ኣብነት፡ደርፊ ሙሉጌታ በየነ ተወሲድና፡ ኣብታ “ሕይወት ጓል
ኣሥመራ” ትብል ደርፉ፡ማይ ጥምቐት ከም ሓደ ቦታ ተገሊጹ ኣሎ።
ስለዚ ከኣ፡ማይ ጥምቐት ኣብዚ ሓደ ክፍለ-ዘመን፡ ኣብ 3 ቦታታት ከም ዚነበረ ዓበይቲ ይገልጹ ኢዮም።ደርፊ ሙሉጌታ ድማ፡32 ዓመት ኢያ
ገይራ ዘላ፡እዚ ብምዃኑ ድማ፡ ኣበየናይ ማይ ጥምቐት ከም ዚነበረ ንዝፈልጡን ንዝምልኸቶ ኣካል ምሕታት ኣድላይ ኮይኑ ትረኽቦ
ኢካ።እምበኣር ነዚ ነጥብታት ኣብ ግምት ምእታዉ ማዕረ ክንደይ ኣድላይን ቐላስን ምዃኑ ንምዝኽኻር እምበር ሰብ ሞያ ከምዘለኽምዎ
ስሒተዮ ኣይኮንኩን ክብል እፈቱ።እሞ ደኣ፡
“ዉዕለትኺ ዘይርሳዕ
ዉዕለትኺ ዘይርሳዕ፡ኣደ ራህዋ ሰናይ፣
ናይ ፍቕርና ኣኽሊል፡ሓብሓቢት ጥዕናይ፣
ስምኺ ቐይረዮ፡ ካብ ሎሚ ንዳሕራይ፣
ካብ ሕሱም ደሓንኹ፡ትብጻሕኪ ምስጋናይ።”
እዛ ደርፊ ብዙሓት ዚፈትዉዋን ተዘኽሮ ትፈጥሮሎም ምዃና ብቐሊሉ ትርድኦ’ዩ።ብፍላይ ግና፡ ኣብቶም ኣብዝሓ ናይ ምርኣይ ጸገም፡’ዓይነስውራን’፡ ኣሕዋትና ፍሉይ ጦብላሕታ ከምትፈጥረሎም፡ካብ ብዙሓት ኣሕዋትና ተዓዚበዮ ኢየ።ብፍላይ ድማ፡ፈታዊ ሙዚቃ መምህር
ገብረሕይወት፡ካብ ቤት ትምህርቲ ዓይነ-ስውራን ናብ ክርእዩ ዝኽእሉ ተምሃሮ ተሓዊሶም ኪመሃሩ ብዚተመደቡ፣ኤደን ትበሃል ጓል ኣሥመራ
ትገብረሉ ዚነበረት ሓገዝን ሓልዮትን ዘኺሩ፡ኣብ ሰልሚ ሓሳብ ተሸሚሙ ብዛዕባ እዛ ደርፍን ተዘኽሮታቱን ኪጸውየኒ ከሎ፡ንዓይ’ውን ኣብ
ልዕሊ እታ ደርፊ ዘለኒ ተገዳስነት መመሊሸ ኪውስኽን ትዝታተይ ኪቕጀለኒን፡ ወርትግ ትቕስበኒ ኢያ።
ንበዓል ዉዕለትኻ፡ምምስጋን ግደ፡ባህልናን ሪምናን ንግበሮ እናበልኹ፡ንኹልኹም ሰብ ዉዕለተይ፡’ትብጻሕኩም ምስጋናይ’ ብምባል ንሎሚ
ክፍለየኩም እፈቱ።
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