
 ቤዛ ፊልም።  

 ውልቃዊ ርእይቶ   

ብኣብርሃም ለኣኸማርያም 

 ዕድመ ዝሃቦ ሰብ እንታይ ዘይረእኹ ክብል ይኽእል ? ክብርን ምስጋናን ንቶም  ሂወቶምን ንእስነቶምን ገቢሮም  ናብዙይ ሎሚ 

በፂሕናዮ ዘለናመዋእል ዘብፁሑና ደቂ ህዝቢ ይብፀሓዮም ። እቱ ቀደም ክትፅሕፈሉስ ይትረፍ ክትዛረበሉ ዘሕፍር ዝመስል ዝነበረ ቋንቋ 

ትግርኛ  ሎሚ ኣደባባይ ወፂኡ ቋንቋ  ሆሊዉድ ኮይኑ ናይ ታሪኽናን ቅያናን መስትያት ኮይኑ ክረእ እንተሎ መን ከ ዘይኾርዕ። ንዙይ 

ምስክር ኮይኑ ዝረከብኩዎ ኣብ ዝሃለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ቶሮንቶ ቤዛ ዝብል ኣርእስቲ ዝተሓንገጠት ፊልም  ኣብ ዝተርኣየትሉ እዋን 

ካብ ሩሑቕን ቀረባን ተእኻኺቡ ዝመፀ ተመልካቲ ሓደ ምስክር እዩ። እቱ ብዙሕ ጊዜ  ሰዓት ብዘይ ምኽባር ዝሕመ ህዝብና  ኣብዛ 

ፍልይቲ  ዕለት እዚኣ  ሰዓቱ እኽቢሩን መስርዑ ሓልዩን  ዘርኣዮ ጨዋነት ዝተመልኦ  ስነስርዓትን ተገዳስነትን  የዒስ ዘብል ኮይኑ ስለ 

ዝረኸብኩዎ  እዩ። መፂኡ እውን ብቱ ዝረእዮ ፊልም ተሓጉሱ ከም ዝኸደ ዘጠራጥር ኣይነበረን። 

 ቤዛ ታሪኻዊ ትሕዝቶእ ከምዘሎ ኾይኑ ሓድ ሓደ እዋን እናዘናገዐት ሓድሓደ እዋን ከዓ ከንፈር እናምጠጠት ከይትውድእካ 

እትሓርፋ ፊልም ኮይና እየ ዝረኸብኩዋ። 

 ስእልን ድምፅን ብስነጥበባውያን ውሕልና ዝተቐነባበረ ኮይኑ እቱ ኣብ እግሪ ዝተፅሓፈ ትርጉም እውን ሓደ 
ባዕሉ ዝኸእለ ገላፂ እዩ። 

ብርሃነ  ታሪኽን ባህልን ከየዛንፍ ኢሉ ይመስለኒ ብቐጢን መስመር ከምዝተጉዓዘ ዘርእዩኻ ኣብነታት ከምዘለዉ 

ኾይኖም ፖሎቲካዊ ውሕልና ግን ተፃዊቱ እዩ ። ንእብነት ኣብቱ ናይ ኣዜብ ታሪኽ የመና እጃም ዘይነበሮም ኣብቱ 

ውድብ ግን  ዓብይን ዘይሕለልን ተራ ዝተፃወቱ መራሕቲ ውድብ  ዝተፈላለየ መድረኻት እናፈጠረ  ኣስማቶም 

ክጥቀስ ምግባሩ ንቱ  ፊልም ሚዛናዊ  ክገብሮ ፈቲኑ እዩ  ። 

ኣብዙይ  ዳይረክተር ምኽዋኑ ጥራይ ዘይኮነስ  ሚዛናዊ ዝኾነ ኣተሓሳስቡኡ እውን  ከመስግኖ ይግባእ። ኣብቱ 

ፊልም ብርሃነ ክንደይናይ  ባህላውን ፖሎቲካውን ሚዛን ሓሊዩ ክኸይድ ዝገበሮም ፃዕሪታት ከም ዝነበሩ ትዕዘብ ኢኻ 

። ንኣብነት ኣዜብን መዓሾን ንመጀመርያ ክራኸቡ እንተለዉ ክልቲኦም ደናግል ከምዝኾኑ ይኣምኑ እዮም ። ኣዜብ  



ድንግልናኣ ክተረክብ እንተላ  ሓደ ዓይነት ድምፂ  ከምተስምዕ ናይ ግድን እዩ ነይሩ ብርሃነ ግን ባህላዊ ፅዕንቶ ፈሪሑ 

እዩ ይመስለኒ ከይ ኣቃለሐ ሓሊፉዎ ። ንቱ ታሪኽ እንታይ ሓገዝ  ኣለዎ እንተዘይተባሂሉ ንቱ ፊልም ግን ( 

ሰንሰሺናል)  መቐረት ምሃቦ ነይሩ ዝብል እምነት ኣለኒ።  ከመይ ገይራ ኡይ ትብል ጥይት ተወቒዓ እኳ ኡይ 

ዘይትብል ጀግና  ኣንተዘይተባሂሉ ማለተይ እየ ። ሓደ ዝስማዕኹዎ ወረ ኣሎ  ሓንቲ ንሳልሳይ ጊዜ ዝተመርዐወት 

ሰበይቲ  ንመጀመርያ ማዕልቲ ምስ ሰብእያ  ምስ ደቀሰት ኡይ ኢላ መሬት ዕንፅራር ገበረታ። ንቱ ኣውያት ዝሰሞዑ  

ኣጋይሽ እንታይ ደኣ ኾይንኪ ኢሎም ምስ ሓተቱዋ ኣነስ ንንቡሩ እየ እምበይ ዝኾንኩ የብለይን በለት ይበሃል ። እቱ 

ዝዓበየ ትሕዝቶ ናይቱ ፊልም ኣብ ናይ ኣዜብን ውድብን ታሪኽ ዘንጠልጠለ እኳ እንተኾነ ሓልሓሊፎም ዝስምዑ 

ዝነበሩ ሓውሲ ቐልዲ ዝመስሉ ዘረባታት ግን ንቱ ፊልም መቐረት ይህቡዎ  ስለ ዝነበሩ እዚኣ እውን ኣብቱ ፊልም 

እንተትቃላሕ መቐረት እያ ነይራ ። 

ቤዛ  ኣንካብ ውልቀ ሰባዊ ታሪኽ ተበጊሳ ናይ ህዝብን ገድልን ኣብ ሓደ ሞዕራፍ ኣጠቓሊላ ሓደ ጊዜ እናሕዘነት 

ሓድሓደ እዋን ከዓ እናዛነየት ሓቦን ፅንዓትን እተስንቐካ ፊልም ኮይና  እያ ዝረኸቡዋ።ዘይተነግረ እምበር ዘይተገብረ 

የለን ዝብሃል ሓቂ እዩ። ኣብ ገድሊ ብድልየት ጥራይ ዘይኮነስ እንካብ ድልየትካ ወፃኢ እውን እንተኾነ ግቡእኻ 

ምኽፋል  ከምዝነበረ  እንካብ ናይ ኣዜብ በቀለ ታሪኽ ምርዳእ ይከኣል እዩ ። ኣዜብ ብዘይተፀበቶን ብዘይሓሰበቶን 

ናብ ከተማ ክትኣቱ ክንገራ እንተሎ ፍፁም ኣይተቐበለቶን ነይራ። ውድባ ስለ እትፈቱ ግን ኣንትርፊ ምቕባል ካልእ 

ኣማራፂ ዝነበራ ኣይመስስለንን ። እቱይ በለ እቱይ በለ ግን ኣዜብ ድርብ መስዋእቲ ክትከፍል ከምዘለዋ ዝተፈረደላ 

ተጋዳሊት እያ ። ኣቦ ዘየብላ  ቆልዓ ሒዛ   ካብ ቦታ ናብ ቦታ ከምዝተንከራተት ብዘይካ ባዕላ ካልእ ዝፈልጦ ሰብ  

የለን። እቱ ሚሺን ዑምቀት ከምዘይነበሮ  ዘርእዩ ብዙሓት ኣብነታት ኣለዉ። ኣዜብ ምንም እኳ ውፍይትን ውድባ 

እትፈቱን እንተኾነት ድሕሪ  ሕርሲ ግን ሓሳባን ድልየታን ከምዝመቓቐል ተፈጥሮእዊ ሕጊ እዩ። ኣቦ ዘየብላ ቖልዓ 



ክተዕብን ነብፍሳ ክትክእልን ፀዓርዓር ምባላ ዘይተርፍ ነገር እዩ ። ካልኣይ ብውድብ እስርቲ እያ ። እንካባና 

መምርሒ(ሓበሬታ)  ከይረኸብኪ ብውልቂኺ ከይትንቀሳቐሲ ዝብል መምርሒ ተሓንጊጣ  እያ ኣትያ ። ኣብዙይ ሓደ 

ኣብነት ክጠቅስ ፡ ናይ ኢሃኣፓ መራሕን መስራትን ዝነበረ ብርሃነ መስቀል ረዳ  ንኣዲስ ኣበባ ንኣኼባ ምስ ነቐለ  

ንቶም ኮማንደራት ኣኪቡ  ኣነ ክሻብ ዝምለስ ምንም ዓይነት ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ከይትገብሩ ዝብል መምርሒ 

ኣውሪዱ ኸደ። ብድሕሪኡ ዝወረደ ሽግር ኣብ ታሪኽ ኢሂኣፓ ተፃሒፉ ኣሎ ። ገሊኦም ፈሊጡ ከወደአና ደልዩ እዩ 

ኢሎም ናብ ዓመፅ ተለዓሉ ገሊኦም ከዓ ከሰሱዎ። ናይ ኣዜብ ሚሽን እውን ብዙሕ ሕቶ ክለዓል ይከኣል  እዩ። 

ተፈጥሮኣዊ ሕጊ ዝጠሓሰ እውን እዩ ነይሩ። ሓንቲ ሓራስ ንደርጊ ዝኣክል ሰሊላ ሓበሬታ ክተመሓላልፍ ይክኣል ዶ 

ነይሩ ይኾን ?  ።  ኣዜብ ታሪኻ ባዕላ እንተትፅሕፎ ( ናይ ምፅሓፍ ክእለት እውን ስለዘለዋ) ኣዚዩ ምምቀረ ነይሩ 

ይብል። ብዝኾነ ኾይኑ ግን ዳይረክተር ናይ ቤዛ ብርሃነ ንጉሰ ዘቕረበልና ፊልም ኣዚዩ ዘሐጉስን ዝነኣድን ስለ ዝኾነ 

ምምስጋን ጥራይ እኹል እዩ ክበሃል ኣይካኣልን ክበረታታዕን ቀፅል ኣለናልካ  ክበሃል እውን ይግበኦ። ድሕሪ ሀዚ  

መሳጢ ፊልም ሒዙ እንተቐሪቡ ናይ ተመልካቲ ሕፅረት ከምዘይጋጥሞ ብዓይኑ ዝረኣዮ ስለ ዝኾነ እንካብ ብሀዚኡ 

ኣብ ምሽብሻብ ኣትዩ ይኸውን እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ። ። እተፅግብ ቅጫስ ኣብ መቕሎኣ እንተላ ተፍለጥ  ከም 

ዝበሃል ቤዛ ፊልም ኣመስኪራ እያ።  

ናይ ስዉእ ተጋዳልይ መዓሾ ተራ እውን ብገፊሑ እንተዝንፀባረቕ  ሙሉእ ታሪኽ ምኾነ ነይሩ ዝብል እምነት ኣለኒ። 

መ ዓሾ ብዝዕባ እታ ቖንጆን  ጀግናን ዝኾነት ኣዜብ  በቀለ ኣንካብ እትፍለዮ ጀሚሩ እንካብ  ኣእምሮኡ ትወፅእ እያ 

ክበሃል ኣይከኣልን ። ኣሽንኳይ ዶ ማዕረ ድንግልኡ ዘረከባን  ፍረ ውላዱ ዝዘርኣሉ  ማህፀን ዝተሰከመት ኣዜብስ 

ይትረፍ ካልእ እውን ኣብቱ ዕሽል ዕድሚኡናይ ውድብ ሕጊ ከኽብር እንተዘይኮኑ እንካብ ስምዒት ወፃኢ ክኸውን 



ኣይኽእልን። ብዙይ ዓይነት ውድብ ፍሉይ ፍቓድ  ኣዜብ ስለ ዝመረፀቶን ውድብ እውን ዕድል ስለ ዝሃበቶ ኣብ 

መፃኢ  ሓደ  ባዕሉ ዝከኣለ ምዕራፍ ክኸውን ይኽእል እዩ። 

 መብዛሕቲኦም ኣብቱ ፊልም ተራ ዝነበሮም ተዋሳእቲ ምስቲ ናይ ዓድና ናይ ፊልምን ተዋስኦን ተሞክሮ 

ኣረኣኢኻ ክምዘኑ እተለዉ ክነኣዱ ዝግብኦም ኣዮም።  ብፍላይ ንኣዜብ ወኪላ ዝተወሰአት  ሰላም እዙይ ይተርፋ 

ዘይትበሃል ተዋሳኢት እያ። ደጋጊምና ኣብ ናይ ትግሪኛ ፊልሚታት ክንሪኣ ዓብይ ህንጦት ኣለኒ።ድሕሪ ሀዚ 

ዝስርሑ ፊልሚታት ንሕሉፍ ጌጋታት እናኣረሙ ንቕድሚት እናጠመቱ ብዝሓለፈ ጌጋታት ይኹን ፍፃመታት 

ዝተጎድአ ሕብረተሰብ ክህሉ ስለ ዝኽእል ቁስሊ ምጉዳእ ከይኸውን ብ ዉሕሉል ኣቀርርባ  እናኸሸንካ ንቕድሚት 

ዝጥምት ፊልም ምስራሕ ልሙድ ክኸውን ይምነ ።  

   

 


