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            ሓቅታት ብዛዕባ፡ማእዘር መሠንቆ ገብረጻድቕ ወልደዮሓንስ                  ራብዓይ ኽፋል 

                              =================////////////=========== 
ኣብራሃም ብርሃነ                                               ዕለት፡ 26-09-2017 

ቡራት ኽቡራንን ኣንበብቲ፡ኣብ ዝሓለፈ ግዜ መበል ሳልሳይ ኽፋል፡“ሓቅታት ብዛዕባ፡ማእዘር መሠንቆ ገብረጻድቕ 
ወልደዮሓንስ” ብዝብል ኣርእስቲ፡ናባኹም ቐሪቡ ኔሩ’ዩ።እንሆ፡ሎሚ’ውን ራብዓይ ኽፋሉ ቐሪቡ ኣሎ፣ንምንባቡ ኣቐዲመ 

ብኽብሪ እዕድም። 
 
    ኣብ ዝሓለፈ ግዜ፡ኣብ ጉዳይ ገብረጻድቕን ሙዚቃዊ ሕይወቱን ኣድሂቦም ካብ ዝተጽሓፉ፣ዝትረኹን ዓመት መጸ ዓመት ኣብ ዝተፈላለዩ 
መደበራት ዜናን ጣብያታትን ዝልቐቑ ሓበሬታት ብርኽት ዝበሉ ጌጋታት ከምዘለው ጽሒፈ ኔረ ኢየ።እቲ ገሊኡ ምንጩ ካብ ዘይምፍላጥ 
ኢዩ።እቲ ገሊኡ ሓንሳብ ብከም’ኡ ኣገባብብ ምዝንታዉ ካብ ተለምደ ዝቕጽል ዘሎ ኢዩ።እቲ ገሊኡ ድማ ተስፋይ ሓዉ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን 
ዝገበሮን ዝገብሮ ዘሎን ኢዩ።ገሊኡ ኸኣ፡ ምስ ሞቱን ኣማውቱኡን ተተሓሒዙ ዘሎ ናይ ታሪኽ ምሽማውን ምምዝባዕን ዘንቐሎ ኢዩ ዝብል 
ግንዛበን ሓበሬታን ኣሎ ኢዩ። 
 
   “ንኹሉ ግዜ ኣለዎ!!” ከም ዚበሃል ኩሉ ግዜኡ ሓሊዩ ከም ዝወጽእን ከም ዝቓላሕን ታሪኽ ግርም ገቢሩ ምሂሩና ኢዩ።ከምቲ “ኩሉ 
ክሓልፍ፡ሓቂ ኣብ መወዳእታ ትተርፍ።” ዝብል ኣበሃህላ ኣመሪካውያን ዝገልጾ ድማ ሓቂ ቐስ እናበለት ከም ጸሓይ በርቒ ከም ትበርቕ ጉዕዞ 
ሕይወት ብዙሕ ኣስተምህሩና ኢዩ።እሞ ደኣ፡ነቶም ሓቐኛ ታሪኽን ብዘይምፍላጥ ጌጋታት ዝፈጸሙን ኢሂን ምሂን እናተብሃሃልና ክንሳግም 
ኢና።እቶም ፈሊጦም ዝደቐሱን ብዙሕ ትያትሮን ንዝሰርሑን ግና ባዕሉ ግዜ ይመልሰሎም ምባል ተመራጺ ኢዩ። 
 
   ኣብዚ ብስሩዕ ታሪኽ ገብረጻድቕ ወልደዮሓንስ ክምእረር ካብ ዝጅመር፣እንሆ፡ዳርጋ ሰለስተ ዓመት ወሲዱ ኣሎ።ኣብዚ መስርሕ ምምእራር 
ታሪኽ ገብረጻድቕ ብዙሕ መሰናኽላትን ዕንቕፋታትን ከም ዚነበሩን ከም ዚህልዉን ንምግማቱ ኣይኸብድን ኢዩ።እቲ ዝኸበደ ፈተነታትን 
ዕንቕፋትን እተን ዝርካበን ትካላት ሓበሬታ ናይ ምሃብ ግዴታኣን ምዝንገዐንን ሓላፍነተን ዘይምውጽኣን ርኡይ ጸገም እዚ ግዜ ኢዩ።ሓበሬታ 
ምርኻብ መሰል ኢዩ ዝብል ሕጊ፡ንስሙ ኣብ መጽሓፍቲ ተጻሒፎም ከም ዚተደንገጉ ወግሐ ጸብሐ ይዝረብ ኢዩ፣ግና ኣብ ባይታ ንዝጠቕምን 
ዘይጠቕምን ሓበሬታ፡ ኣብ 21 ክፍለ-ዘመን ሌላን ጉሌላን ምግባር ኽንዲ እምባ ዝኸውን ጸገም ኮይኑ ከም ዘሎ ጉሁድ ኢዩ።  
 
   መንግስታውያንን ትካላትን ገለ-ገለ ትካላት ብስመን ናይ ብሕቲ ዝበሃላን፡ንዘይ ረብሕ ሓበሬታ ኣዋርሕ ከመላልሳካ፣ክትልምን ክትመሳሰል 
ዝገብርን ኣሰራርሓ ማዕረ ኽንደይ ዶቛሲ ተግባራት ኮይኑ ምህላዉ ፍሉጥ ኢዩ።ነቲ ኣማልኣዮ ዚብሉካ ቕጥዕታት፣መስርሓትን ኰነ ድኻማትን 
ከይተረፈ ኣማሊእካ መሰልካ ክትረኽብ ጋዶ ኢዩ ኮይኑ ዘሎ። “ኩሉ ኣይንህበካን ኢና።ዝተወሰነ ጥራሕ ኢካ ትወስድ፣ንማንም እኮ ሱቕ ኢልና 
ኣይንህብን ኢና።ካብ ቤት ጽሕፈት እገለ… ምስኽርነት ኣምጽእ፣ይፈልጡካ ዲዮም፧ ድጋፍ ካብ እገለ ከተምጽእ ግድን ኢዩ።” ዝብሉን ወዘተን 
ድሑራት ሕማማት ኮይኖም፡ “ብሕብሪ ዓይኒ!” ዝወሃብ ሓበሬታ ሕብረተሰብን ሃገረን ናበይ ኮን ከብጽሕ ኢዩ፧ ‘ኮር ተገልበጥ’፡ዘብል ዕለታዊ 
ተርእዮ ኮይኑ ኣሎ። 
 
   ነቲ ኩሉ ዝኽእል ፈጣርን ግዱስ ኣካል ሕብረተሰብን ኣብ ግምት ኣእቲካ፡ነቲ ኣብ ትካላትን ኣብያተ ዕዮ መንግስትን ዘጋጥመካ፡መሰናኽላትን 
ማሕለኻታትን፡ከም ሕማም ሕርሲ ክትርስዖን ከም ዘይናትካ ኽትርእዮን ይገብረካ ኢዩ።ግና ሳላ፡ኣብ ኩሉ ኹርንዓት ዘሎ ሕዝቢ፡ ንእሽተይ 
ስራሕ ክስራሕ ምኽ’ኣሉ ምስጋና ንኩሎም ሓገዝትን ደገፍትን ዀነ ግዱሳትን እብል። 
 
   እምበኣር፡ናብቲ ዋና ቑዉምነገር ክምለስ ኽቡራት ኣንበብቲ።ኣብዚ ኽፋል 
እዚ፡ነቶም ኣብ ጉዳይ ገብረጻድቕ ኣድሂቦም ኣብ ዝተፈላለየ ግዚያት፡ ዝተዘርግሑ 
መጽሓፍትን መጽሔታትን ክትረኽቡ ዘይኸኣልኹም ዀነ ምስ ምንዋሕ ግዜ 
ክትርስዕዎ እትኽእሉ ሰባት፣ኣብ ሬድዮ ጣብያታት ካብ ቕድሚ 20 ዓመት ኣትሒዞም 
ዝቓልሑን ዝፍነዉን ዝነበሩ መደባትን ትሕዝቶታትን ንኽትሰምዑ ዕድል 
ዘይገበርኹምን፡ንገሊኡ ቆቆንጪበ መታን ክትግንዘብዎን ፍርድኹም ባዕልኹም 
ክትህብሉን ናብ ኣንበብቲ ከቕርብ ኽፍትን ኢየ። 
 
   ኣብተን ገሊኤን ተሓቲመን ዝወጻን ናብ ሕዝቢ ገና ዘይተዝርግሓን መጽሓፍቲ፣ 
ዀነ ኣብዚ ልዕሊ ርብዒ ዘመን ዝተዘርግሓ መጽሔታት፡ኣብ ገብረጻድቕን 
ታሪኽን ሙዚቃዊ ሕይወቱን ኣድሂቡ ካብ ዝሰፈረ፡ ኣብዛ ኽፋል ንገሊኡ ተመሳሳሊ 
ብምዃኑ ጨሊፈ ናባኹም ከቕርቦ ኢየ። 
 
            ==============/////////////////////////////-------------/////////////////////////////===================== 
 

   “ገብረጻድቕ፡ ኣብ ከተማ ኣሥመራን ከባቢኡን ዝለዓለ ተፈላጥነትን ተፈታውነትን ዘለዎ ተወላዲ ትግራይን ኣባል ኣርኬስትራ ፖሊስ 
ኤርትራን’ዩ።እዚ ሰብ ብኽእለት ሙዚቃን፣ ዝተፈላለዩ መሳርሕታት ሙዚቃን፡ ኣብ ሕዝቢ ዓብይ ቦታ ዝሓዘ’ዩ። 
 
   ገብረጻድቕ ተወሊዱ ዝዓበየሉ ዓድዋ ኢዩ።ኣብቲ ንሱ ዝዓበየሉ ከተማ ሓደ ኣምበርብር ዝተብሃለ ቁሩብ ሕማም ኣእምሮ ዝነበሮ ሰብ 
ኔሩ፡ኣምበርብር ዘይእኽቦ ናውቲ ኣይነበረን፡ሓደ እዋን ሒዝዋ ዚነረበት ኣቕሓ ግና ንኽእለት ሙዚቃ ገብረጻድቕ መሰረት ኢያ።ኣምበርብር 
ጭራዋጣ ሒዙ እንትዘውር ዓብይ ሓዉ ንገብረጻድቕ ዝዀነ ተስፋይ ወልደዮሓንስ ይሪኦ እሞ ማቻ መዓልቲ ተፀቢዩ፡ነታ ጭራዋጣ 
ይምንጥሎ።ተስፋይ ንጭራ ዋጣ ኣምበርብር ይተናኽፍ፣እናወዓለ፣እናሓደረ እውን ነታ ጭራዋጣ ይመልካ። 

   ኽ 
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   ሓደ እዋን ኣመሓዳሪ ትግራይ ልዑል ራእሲ መንገሻ ስዩም፡ኣብ ዓድዋ ተረኺቦም ቤት ትምህርቲ እንትምርቑ ተምሃራይ እቲ ቤት ትምህርቲ 
ዝዀነ ተስፋይ፡ኣብ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ጭራዋጣ ይጻወት እሞ ነዚ ዝራኣዩ ልዑል መንገሻ መቐለ ወሲዶም እናሓገዙ ዘመናዊ ትምህርቱ 
ንኽቕጽል ይገብርዎ።ተስፋይ ንተኸታተልቲ ሽዱሽተ ዓመታት ብራእሲ መንገሻ እናተሓገዘ ትምህርቱ እናቐፀለ፡ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብዘይ ፍቓድ 
እቶም ልዑል ናብ ኣስመራ ከይዱ ዝሰርሓሉ ዕድል ክኣላልሽ ጀመረ… 
 
   ተስፋይ ናብ መቐለ ኣብ ዝኸደሉ እዋን እታ ጭራዋጥኡ ንምንኣስ ሓዉ ገብረጽድቕ ወልደዮሓንስ ኢዩ ሂብዎ።ገብረጻድቕ እዉን ብድሕሪ ናይ 
ሓዉ መገሻ ነታ ጭራዋጣ እናተናኸፈ፡ኣብ ሓጺር እዋን መሊኽዋ።ኣቦ እኒ ገብረጻድቕ ኣይተ ወልደዮሓንስ ሓድጋይ ገብረጻድቕ እግሪ 
እንከይተከለ ካብ ዓለም ብሞት ዝተፈለዩ ኢዮም።ብምኽኒያት እዚ ኩሉ ሓላፍነት ስድራ ኣዲኡ ወ/ሮ ኣወጣሽ ጋረድ ኢየን ክሽከመኦ 
ተገዲደን።ገብረጻድቕ እዉን ምስ ኣዲኡ ኾይኑ ዘመናዊ ትምህርቱ ቐፀለ… 
 
   ገብረጻድቕ ሸውዓተ ዓመቱ እንከሎ ኢዩ ዘመናዊ ትምህርቲ ጀሚሩ።ብምዃኑ እዉን ፅቡቕ ትምህርቱ እናደፍኣ እታ ሓዉ ተስፋይ ዝገደፈሉ 
ጭራዋጣ መለኻ።ይኹን እምበር ወላዲቱ ወ/ሮ ኣወጣሽ ፍቕሪ ጭራዋጣ ንትምህርቱ ከዐንቅፎ ኢዩ ኢለን ስለዝሓሰባ ትምህርቱ ጥራሕ 
ክከታተላ ኣጠንቐኦ።ገብረጻድቕ እዉን ንመጠንቀቕታ ወላዲቱ ሰሚዑ እንተብቕዕ ብጭብጥ ግና ካብ ምፅዋት ጭራዋጣን ምስቁንቛን ደርፍን 
ኣይራሓቐን።ብምዃኑ እዉን ወላዲቱ ነታ ጭራዋጣ ሰባቢረን ክፈላለየኦ ፈተና። 
 
   እዚ ምስ ኾነ እዉን ገብረጻድቕ ካብታ ፍቅሪ ዘሕደረትሉ ጭራዋጣ ተረሓሒቑ ክነብር ስለዘኸኣለ፡ካብ ኣዲኡ እናተኸወለ ይፃወት።ኣብ ከምዚ 
ዓይነት ኩነታት እናሃለወ ዓብይ ሓዉ ተስፋይ ብ1961 ዓ.ም ናብ ኣስመራ ኣምርሐ።ኣብ ኣስመራ ኣትዩ ጭራዋጣን ክራርን እንትናኽፍ 
ዘስተብሃለት ሓንቲ ጣልያናዊት መሳርሒ ሙዚቃ ቫዮሊን ንኽመሃር ትምህርቲ ዕድል ፈጠረትሉ።ገብረጻድቕ ቫዮሊን ክመሃር ተባሂሉ ኣብ 
ዝኣተዎ ቤት ትምህርቲ ሙዚቃ ቫዮሊን፣ክራር፣ቤዝን ሊድን ጊታር፣ኦርጋን፣መሊኹ ወፀ። 
 
   ድሕሪ እዚ ገብረጻድቕ ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ ዝነበራ ጉጅለታት ሙዚቃን ተዋስኦን ተቆፂሩ ክሰርሕ ጀመረ።ነዚ ኩሉ ክእለቱን ብቕዓትን 
ኣይኮነን ዘይፈልጥዎ ሰባትስ እቲ ዓብይ ሓው ተስፋይ እዉን ኣብ ዘግረመሉ እዋን ገብረጻድቕ ኣብ 1964 ዓ.ምሓ ኣባል ፖሊስ ኦርኬስትራ 
ኤርትራ ኾይኑ ተቖፀረ።እዚ ዘበን ገብረጻድቕ ብድምጻውነትን፣ፃዉቲ ዝተፈላለዩ መሳርሕታት ሙዚቃን ዝያዳ ጎሊሁ ብጥበብ ሙዚቃ ንቐልቢ 
ብዙሓት ገዝኣ። 
 

“ሓዳር ጌርኪ ሰሚዐ ብወረ፣ 
ኣቲ! ሓዳር ጌርኺ እወ ሰሚዐ ብወረ፣ 

ኣነ ብድሕሬኺ ብዙሕ ኣንፀርፂረ፣ 
ይነብር ኣለኩ ንብዓተይ ቛፂረ።” 

 
 
   ## ዝብል ዜማ ገብረጻድቕ ንህይወት ፍቕሪ ብዙሓት መናእሰይ ዝዳህሰሰ ኢዩ። 
 
   እዚ በዓል ብዙሕ ተውህቦ ዝኮነ ከያኒ ኣብ ከተማ ኣስመራ እንትደርፍ ተመልኺቶም ሓቢሮም ኢዮም ዝደርፉ።ገብረጻድቕ ብጥበብ ኣቢሉ 
ዘዘንትዎ ዛዕባታት ቅዳሕ ህይወት ናይቲ ማሕበረሰብ ብምዃኖም ናይ ብዙሕ ማሕበራዊ ጓዳ ዝተንከፈ ኢዩ። 
 

 
“ብልሓቱ ጠፊኡኒ ብዙሕ’ውን ጠርጢረ፣ 

ለካስ ከይፈልጥኹ መርዓኺ ተገብረ፣ 
ግር ግዳ ኣይበለንን እምበር መዓስ ከ ሲነነዮ ነይረ፣ 

ይበሳጮ ኣለኹ 
ብንኡሰይ ከለኹ 

ኣይሓስቡን ድዮም ስድራኺ፧ 
ኣይ ወዲ ኣዳምን እንድየ ንካልእ ዝህቡኺ!” 

 
 

## ዝብል ኣዝዩ ፍትዉን ኣብ ናይ ብዙሓት ኣእምቶ ዝተቐርፀን ብጠንካራ ግጥምን ሰሓባይ ዜማን ዝተሃንፀ ሙዚቃ ገብረጻድቕ ካብ መንጎ  
ተመልከትቲ እናተቐባበሉ ምስ ገብረጻድቕ ዘዚምዎ ሙዚቃ ኢዩ።ኣብ መዛዘሚ እዚ ሙዚቃ፡ 
 

ዝሰተናዮ ፈሰሰ፣ 
ዝነደቕናዮ ፈረሰ፣ 
ንብዓትዉ ፈሰሰ፣ 

የሚሒለ ኣይጠልምንየ፣ 
ዝኾነ ክኸውን ኣብ’ኡ ክፀንዕየ። 

 
   ## ዝብል ስለዘለዎ ተመልከቲ ነቶም ተለላ ግጥምታት እናደጋግገሙ ምስ ገብረጻድቕ ሓቢሮም ይደርፉ። 
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   “ተፈላሊና ዲና”፡ ዝብል ዜምኡ እዉን ብብዙሓት ዝተፈተወሉ ኢዩ።ኮታስ ገብረጻድቕ ብሙዚቃ ኣቢሉ ዘይተንከፎ ማሕበራዊ ህይወት ደቂ 
ሰባት የለን እሞ ብቓና ድምፁ፣ብብስለት ግጥምታቱ፣ ብመቐረት ዜምኡ ብማራኻይ ኣፀዋውታ መሳርሒ ሙዚቕኡ፣ዝለዓለ ኽብርን ናእዳን 
ረኺቡ ዉሩይ ኾነ።ኦርኬስትራ ፖሊስ ኤርትራ ምርኢት ሙዚቃ ከቕርቡ ኢዮም እንተደኣ ተባሂሉ ንገብረጻድቕ ክበሃል ድፍ’እ ኢዩ።ከም፡ 
 

“ተፈላሊና ዲና ፍቕረየ ጋዶ ኾይኑ፣ 
ገና ከይተማነና መሬት ብእዋኑ፣ 

ልበይ ብናፍቆትኺ እንሆ ሓዚኑ፣ 
ሕሰብለይ ደኣ እምበር ሰውነተይ ማሲኑ።” 

 
   ## ዝብሉ ዜማታት ድማ ተመልከቲ ኩሉ ግዜ ይደገመልና ዝብል ድምፂ ዘስምዕሉ ኢዩ። 
 

“መኒኽኒ ዲኺ ፍቕረይ ኣነስ ኣይመነኹን፣                                                                                   
ኣነስ ገና ኢየ ፍቕረይ ኣይወዳእኩን።” 

 
  # ዝብል ዜምኡ ፍቑራት ሰሚዖም ዘይመንዉዎ ዜማ ገብረጻድቕ ኢዩ።“ኣይመሓልናን’ዶ፡ 
ከይንጣለም፣ሰላም ከመይ ኣለኺ ፅብቕቲ ወይዘሪት፣ኣቲ ጓል ብሌነይ፣ቁጽሪ ኤለፎንኪን ካልኦትን ካብ ሞንጎ እቶም ምዑዛት ሙዚቃታት 
ገብረጻድቕ እቶም ዉሑዳት ኢዮም።ገብረጻድቕ ንዘመናዊ ሙዚቃ ጥራሕ እንተይኾነስ ንባህላዊ ሙዚቃታት ትግርኛ እዉን ምዕሩግ ቅኒት 
ወሲኹ ይፃወት ኢዩ። 
 

“ወሸነ ቁንጅና ቁናኖ፣ 
ወይዘሪት ትግራይ ኩሑሎ፣ 

ኣይንሳ ድያ ጓል ዓደይ፣ 
ናተይ ህይወተይ።” 

 
   ## ዝብልን ካልእን ህዝባዊ ግጥምታት ተጠቒሙ ብምዕሩግ ቃና ዝተፃወተ ኢዩ። 
 

“ዓለም ዘሊጡኺ ዝያዳ ኩላተን፣ 
ኮሪኺ ክትነብሪ፡ክትኾኒ ብፀይተን፣ 

ማእኸላ ትግራይ ዓዳ ኣኽሱም መረበታ፣ 
ዝያዳ ኩላተን ዘይብላ መሰት።” 

 
   ## ዝብል ዜምኡ እዉን ንጥንታውነትን፣ፅባቐን ትግራይ ዝገለፀላ ኢዩ።ንደርፍታት ኣምሓርኛን።ህንድን እዉን ብብቕዓትን መሳጥን ላዛ 
ዝፃወት ገብረጻድቕ ናይ ኩሎም ደርፍታቱ ግጥሚ፣ዜማን ምውዳድ ሙዚቃን ባዕሉ ኢዩ ዝውግኖ።ኣብ እዋን ቀዳማዊ ሃይለስላስ ኣብ ኢትዮጵያ 
ዝርከቡ ኦርኬስትራታት ፖሊስ ንሕንሕ ሙዚቃ ኣብ ዘካየደሉ እዋን ገብረጻድቕ ክልተ ግዜ ብሙዚቃን፣መሳርሕታት ሙዚቃን ዝሰዓረ 
ብዉልቁን፣ብጉጅለን ንኦርኬስትራ ፖሊስ ኤርትራ ዘሸለመ ክኢላ’ዩ። 
 
   ገብረጻድቕ ንሙዚቃዊ ንሕንሕ ናብ ኣዲስ ኣበባ፡ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ንኩለምዳያዊ ኽእለቱ ዘስተብሃለ ፍሬው ሃይሉ፡ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከትርፎ 
ፅዒሩ ኣይሰመረሉን።ፍሬው ሃይሉ፡ ኣብ ትግራይ ከባቢ ሃገረ ሰላም ተወሊዱ ዝዓበየ እንትኸውን ኣብ ከባቢኡ ዲቁና ረኺቡ እንትቕድስ ራእሲ 
መንገሻ ቢሂጎሞ ናብ መቐለ ወሲዶሞ።ድሕሪ እዚ ፍሬው ካብ መቐለ እዉን ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣምሪሑ።ዉሩይ ዝበሃል ተጻዋታይ ብዙሓት 
ደርፍታት ኣምሓርኛን ዉሑድ ትግርኛን ዝኾነ ከምኡ’ውን ኣኮርዲዮን ዝበሃል መሳርሒ ሙዚቃ ብምፅዋት ዘስመየ ሰብ ኢዩ። 
 
   ገብረጻድቕ ናብ ኣዲስ ኣበባ፡ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ ፍሬው ብሙዚቃዊ ስርሑ ዝለዓለ ተቐባልነት ዝረኸበሉ እዋን ነይሩ።ጥበባዊ ስራሕ 
ገብረጻድቕ ዘስተብሃለ ፍሬው ንገብረጻድቕ ኣብ ኣዲድ ኣበባ ንምትራፍ እኳ እንተፀዓረ ሓለፍቲ ኦርኬስትራ ፖሊስ ኤርትራ ስለዘይፈቐዱ እቲ 
ሓሳብ ኣይሰለጠን።” 
   
      ===============/////////////////========================/////////////////////=====================///////============= 
 
   ኽቡራት ኣንበብቲ፡ነቲ ኣብ ላዕሊ ሰፊሩ ዘሎ ዝተቆንጨበ ጽሑፍ፡ገጎዚና ንምር’ኣዩ ዝበለጸ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዓኒ፡ብሕጽር-ሕጽር ዝበለ 
ጉዚታት ክንድህሲሶ ከለና፡ካብ ጠላዕ መገድን ነዊሕ ጽሑፍን የናግፈና ይኸውን’ዩ ዝብል እምንቶ ኣለኒ ኢዩ። 
 

   “ገብረጻድቕ፡ ኣብ ከተማ ኣሥመራን ከባቢኡን ዝለዓለ ተፈላጥነትን ተፈታውነትን ዘለዎ ተወላዲ ትግራይን ኣባል ኣርኬስትራ ፖሊስ 
ኤርትራን’ዩ።እዚ ሰብ ብኽእለት ሙዚቃን፣ ዝተፈላለዩ መሳርሕታት ሙዚቃን፡ ኣብ ህዝቢ ዓብይ ቦታ ዝሓዘ’ዩ። 
 
   ገብረጻድቕ ተወሊዱ ዝዓበየሉ ዓድዋ ኢዩ።ኣብቲ ንሱ ዝዓበየሉ ከተማ ሓደ ኣምበርብር ዝተብሃለ ቁሩብ ሕማም ኣእምሮ ዝነበሮ ሰብ 
ኔሩ፡ኣምበርብር ዘይእኽቦ ናውቲ ኣይነበረን፡ሓደ እዋን ሒዝዋ ዚነረበት ኣቕሓ ግና ንኽእለት ሙዚቃ ገብረጻድቕ መሰረት ኢያ። 
 
   ኣምበርብር ጭራዋጣ ሒዙ እንትዘውር ዓብይ ሓዉ ንገብረጻድቕ ዝዀነ ተስፋይ ወልደዮሓንስ ይሪኦ እሞ ማቻ መዓልቲ ተፀቢዩ፡ነታ 
ጭራዋጣ ይምንጥሎ።ተስፋይ ንጭራ ዋጣ ኣምበርብር ይተናኽፍ፣እናወዓለ፣እናሓደረ እውን ነታ ጭራዋጣ ይመልካ።” 
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   እወ፡ገብረጻድቕ ኣብ ከተማ ኣሥመራን ካልኦት ከተማታትን ኣዚዩ ዝለዓለ ተፈላጥነትን ተፈታውነትን ካብ ዚነበሮም ከየንቲ ሓደ ምንባሩ 
ጥርጥር የብሉን ኢዩ።ድሕሪ ብርኽት ዝበለ ዓመታት ከም ኣዝማሪ ኰይኑ ምዕያዩ፡ኣብ ጉጅለ ሙዚቃ ሓይሊ ባሕሪ ዝጀመሮ ደሓር ድሕሪ 
ዝተወሰነ ዓመታት፡ ኣብ ኦርኬስትራ ፖሊስ ኤርትራ ኣባል ኮይኑ ዝሰርሐ ጠቢብ ኢዩ። 
   
  ጻድቕ፡ኣብ እንዳ ገብሪኤል ዓድዋ ተወሊዱ ስጋብ ወዲ ዓሰርተ ሰለስተ ዓመት ዝገማገም ኣብታ ከተማ 
ምምንባሩ ዚፍለጥ ኢዩ።’ኣምበርብር’ ዝበሃል ሰብ ነይሩ’ዶ፧ ዝብል ሕቶ ዋላዃ ንፈልጦ ኢና ወይ ድማ 
ኣብ ዓድዋ ኔሩ’ዩ ዝብሉ ሰባት ዘይርኸቡ ተኮነ፣ከም ዚነበረ ጌርና ተወስድናዮ ጸገም ዘለዎ ኮይኑ 
ኣይትረኽቦን ኢካ።እቲ ጸገም ምስኡን ብድሕሪኡን ዘሎ’ዩ ዝኸውን ዘሎ። 
 
   እዚ ማለት፡እዚ ኣምበርብር መዓስ ኢዩ ኔሩ፧ ብሓቒ እታ ትበሃል ጭራዋጣ ሒዝዋ ኔሩ እሞ፡ተስፋይ 
‘ገረዝገሔር’ ጭራዋጣ መንጢልዎ፣ተናኺፉ ውዒሉ ሓዲሩ ነታ ጭራ ከም ዝመለካ ዝግለጽ ዘረባ ዀነ 
ጽሑፍ ግና ብዙሕ ሕቶታት ዘለዓዕል ኮይኑ ኢካ ትረኽቦ። 
 
   እዚ ድማ፡ወዮ ደኣ ተስፋይ መዓስ መንጢልዎ ኣይነገረናን እምበር፡ቕድሚኡ ወላዲት ኣዲኡ 
ወ/ሮ ኣወጣሽ ጋርድ ካብ መጀመርታ 1950ታት ኣትሒዘን ኣየስተምሃሮን ድየን፧ ኣዴና ኢያ ኣምሂራትና 
ምባል ድዩ ከቢዱዎ ዝኸውን፧ ጎረባብቲ ዝዛረብዎን ዝምስኽርዎን፡ኣደይ ኣወጣሽ ባዕለን፡ታኒካን 
ዒቓን ገቢረን ሰሪሐን ዘስተምሃር’ኦም ምዃነን ምስጢር ኣደባባይ ኢዩ። 
 
   ተስፋይ ንጻድቕ ብኽንደይ ዕድመ’ዩ ዝዓብዮ፧ ገብረጻድቕ ድዩ ቐዲሙ ንጭራዋጣ መሊኽዋ ወይ ኸኣ ተስፋይ፧ ተስፋይ፡ኣብ 2000 ዓ.ም.ሓ፡ 
ኣብ ሓደ መድረኽ፡ “ገብረጻድቕ ኣብ 1950 ዓ.ም.ሓ ኢዩ ተወሊዱ!” ክብል ዝገለጾ ሓቂ ተኮይኑ፡ኣብ 1954/55 ዓ.ም.ሓ ብዙሓት ሰባት፡ሓንቲ 
ጓል ኣንስተይቲ መቕርቦም ምስ ደቂ ወሊያሃንስ ኣብ ዕዮ ኣዝማርነት ትዘውር ኔራ’ያ ዝብሉ ዓበይቲ ትረኽብ ኢካ።በዚ ድማ፡ ነታ ኣብ ኣመሪካ 
ትርኸብ ወ/ሮ ግደይ ዉበት’ዶ ትኽውን ብዝብል ብመገዲ ንጉሰ ብርሃነ ወልደዮሓንስ፡ዕለት 10-1-2010 ዓ.ም.ሓ ሓቲትናያ፣ንሳ ከምዘይኮነት 
ሓቢራትና ኣላ። 
 
   ጻድቕ ኣብ 1950 ዓ.ም.ሓ ተወልዱ እንተኢልና ወሲድና፡ኣብ 1964 ዓ.ም.ሓ ከመይ ኣቢሉ ንሔለን ጓሉ ወሊድዋ ዝብል ሕቶ ኣይለዓልን’ዶ፧ 
ወዲ 8 ዓመት ዲዩ ኮይኑ ናብ ኣሥመራን ባጽዕን ዝኸይድ ኔሩ፧እሞ ድማ ኣብ 1954/55 ዓ.ም.ሓ፡ወዲ 4 ወይ 5 ኮይኑ ድዩ ምስ እኒ ተስፋይ 
ዝዘውርን ዝጻወትን መሥንቆ ዝጻወት ኔሩ ንብል ዲና ዘለና፧ ኣብ 1962 ዓ.ም.ሓ፡ ወዲ 12 ዓመቱ ዲዩ ኰይኑ ናብ ፖሊስ ኦርኬስትራ ተጸንቢሩ፧ 
ናብ ጉጅለ ሙዚቃ ሓይሊ ባሕሪ ወዲ 8/9 ኮይኑ ዲዩ ኣትዩ ወጺኡ፧ሕቶ ኣብ ልዕሊ ሕቶ ኪውሕዝ ኢዩ!!! 
 

   “ሓደ እዋን ኣመሓዳሪ ትግራይ ልዑል ራእሲ መንገሻ ስዩም፡ኣብ ዓድዋ ተረኺቦም ቤት ትምህርቲ እንትምርቑ ተምሃራይ እቲ ቤት ትምህርቲ 
ዝዀነ ተስፋይ፡ኣብ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ጭራዋጣ ይጻወት እሞ ነዚ ዝራኣዩ ልዑል መንገሻ መቐለ ወሲዶም እናሓገዙ ዘመናዊ ትምህርቱ 
ንኽቕጽል ይገብርዎ።ተስፋይ ንተኸታተልቲ ሽዱሽተ ዓመታት ብራእሲ መንገሻ እናተሓገዘ ትምህርቱ እናቐፀለ፡ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብዘይ ፍቓድ 
እቶም ልዑል ናብ ኣስመራ ከይዱ ዝሰርሓሉ ዕድል ክኣላልሽ ጀመረ… 
 
   ተስፋይ ናብ መቐለ ኣብ ዝኸደሉ እዋን እታ ጭራዋጥኡ ንምንኣስ ሓዉ ገብረጽድቕ ወልደዮሓንስ ኢዩ ሂብዎ።ገብረጻድቕ እዉን ብድሕሪ ናይ 
ሓዉ መገሻ ነታ ጭራዋጣ እናተናኸፈ፡ኣብ ሓጺር እዋን መሊኽዋ።ኣቦ እኒ ገብረጻድቕ ኣይተ ወልደዮሓንስ ሓድጋይ ገብረጻድቕ እግሪ 
እንከይተከለ ካብ ዓለም ብሞት ዝተፈለዩ ኢዮም።ብምኽኒያት እዚ ኩሉ ሓላፍነት ስድራ ኣዲኡ ወ/ሮ ኣወጣሽ ጋረድ ኢየን ክሽከመኦ 
ተገዲደን።ገብረጻድቕ እዉን ምስ ኣዲኡ ኾይኑ ዘመናዊ ትምህርቱ ቐፀለ…” 

 
   ሓደ እዋን ኣመሓዳሪ ትግራይ ዝነበሩ፡ልዑል ራእሲ መንገሻ ስዩም፡ኣብ ዓድዋ ቤት ትምህርቲ ክምርቑ ተረኺቦም፡ንተምሃራይ ዝዀነ 
ተስፋይ፡ጭራዋጣ ኪጻወት ርእዮም ናብ መቐለ ከም ዚወሰድዎ ዝገልጽ ጽሑፍ ሰፊሪ ኣሎ።ኣብዚ ዝለዓል ሕቶ ተሃሊዩ፡ተስፋይ ሻቡ ተምሃራይ 
ድዩ ኔሩ፧ ብዙሓት ዓበይትን መምሃራን ዚነበሩ ደቂ ወልደዮሓንስ ኣብ ምሕላው ከብትን ስራሕን ተዋፊሮም ኔሮም እምበር ይመሃሩ ኔሮም 
ዝብል ምስኽርነት ኣይትረኽብን ኢካ። 
 
   ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ገብረጻድቕ ኣድሂበ ኣብ ዝገበርኽዎ ምእኻብ ሓበሬታ፡ገብረጻድቕ ምሳይ ይመሃር ኔሩ ዝብል ተምሃራይን ጎረባብቱን ነበር 
ገና ኣይረኸብኹን ኣለኹ።ካብቶም መምህራራን ተዀነ ኣብ ኽፍሊ ምሂርናዮ ኢና ዚብሉ ኣይጓነፈነን ኣሎ።ምሳና ከብቲ ይሕሉ ኔሩ ኢዩ ዝብሉኒ 
ግና ዓበይቲ ወለዲ ረኺበ ኢየ።ኣብዚ ቐረባ መዓልታት ካብ በዓልቲ ቤት ኣቶ ብርሃነ ወልደዮሓንስ ኰነ ወ/ሮ ግደይ ዉበት ተመሳሳሊ ሓሳብ 
ረኺብና ኣለና ኢና። 

   ተስፋይ ኸ ይመሃር ኔሩ’ዶ፧ መዓስ ተማሂሩ፧ ምስ እኒ መን፧ ዝብል ሕቶ ተዚምለስ ጽቡቕ ኔሩ 
ኢዩ።ብዝዀነ ባዕሉ ተማሂረ ኢየ እንተ ኢሉ ጸገም የብሉን ኢዩ።ራእሲ መንገሻ፡ ኣብ 1955 ዓ.ም.ሓ፡ ኣብ 
ዓድዋ፡ ተረኺቦም ጭራዋጣ ኪጻወት ርእዮሞ ናብ መቐለ ቤተ-መንግስቲ ከም ዚወሰድዎ ኣየካትዕን 
ኢዩ።ግና ዋላ ኣብ መቐለ ይመሃር’ዶ ኔሩ’ዩ፧ ዝብል ሕቶ ዝምልስ ገና ኣይተረኽበን ኣሎ።እዚ ግና ንሓቐኛ 
ታሪኽ ክሰፍር ኣለዎ ንምባል ተዘይኮይኑ፡ምምሃር ማለት ኣብ ቤት ትምህርቲ ከይዳ ጥራይ ትመሃሮ 
ምህሮ ዘይምዃኑ ኣንዳዕዲዐ ካብ ምህሮ ፍልስፍና ህንዳውያን ሕይወተይን ቐሲመ’የ። 
 
   መዓስ ኢዩ ካብ ቤተ-መንግስቲ ናብ ኣሥመራ ከይዱ፧ ባዕሉ ተስፋይ ንጸሓፊ እዚ ፅሑፍ ኣብ ቐረባ 
ግዜ፡ ኣብ 1957 ዓ.ም.ሓ ናብ ኣሥመራ ከም ዝኸደ ገሊጽሉ ኢዩ።ኣብ ካልኦት ጽሑፋትን ማዕከናት ዜናን 
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ተቓሊሑ ወይ ተሓቲሙ ወጺዩ ዘሎ ድማ ኣብ 1961 ዓምሓ ዝብል ኢዩ። ‘ካብ ትዕዝብተይ፡ተስፋይ ባዕሉ ዝበሎ ይኸውን ኢዩ ዝብል እምነት 
ኣለኒ ኢዩ።’ 
 
   ተስፋይ እታ ካብ ‘ኣምበርብር’ ዝመንጠላ ዝጽወየላ ጭራዋጣ ንገብረጻድቕ ሂብዎ ከይዱ ዝብል ምስኽርን ምርትዖን ክትረኽበሉ ኣዚዩ 
ኣጸጋሚ ኢዩ።ብዘይካ ተስፋይ ነዛ ሓሳብ እዚኣ ዘራጉዳን ከም ሳዕሪ ሮማዲ ዘስፋፍሓን ከቶ የልቦን።ኣብ ዓድዋ ዘለዋ ኰነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ 
ዝርከባ ሓትነታቶም ይኹና ናይ ቐረባ ኣዝማድን መቕርብን ነዚ ሓሳበ-ወግዒ ጨሪሶም ኣይፈልጥዎን ኢዮም። 
 
   ብኣንጻሩ ድማ፡ገብረጻድቕ ንመሠንቆ ካብ 1951 ዓ.ም.ሓ ኪተናኽፋ ምጅማሩ ምስኽር ንምርኻብ ኣየጸግም ኢዩ።ብዝኾነ ኢሂን ምሂን 
ምብህሃሉ ንመጻኢ ንተመራመርቲ ገለ ኣበርኽቶ ኪገብረሎም’ዩ ዝብል ተስፋይ ወሰን የብሉን ኢዩ።ኣቶ ወልደዮሓንስ ሓድጋይ ዝብል ዝውቱር 
ኮይኑ ዘሎ ስም፡ጌጋ ኣለዎ ኢዩ።ሓድጋይ ኣያ እኒ መምህር ኒቐዲሞስ እምበር ኣቦ ወልደዮሓንስ ኣይኾንን ኢዮም። ገብረጻድቕ ዘመናዊ ትምህርቱ 
ምስ ኣዲኡ ኮይኑ ቐጸለ ዝብል ተኮነ ስጋብ ሎሚ ምስኽር ወይ መረዳእታ ተረኺቡሉ’ዶ ይኸውን፧ 
 

 
 “ገብረድጻድቕ ሸውዓተ ዓመቱ እንተሎ ኢዩ ዘመናዊ ትምህርቲ ጀሚሩ።ብምዃኑ እዉን ፅቡቕ ትምህርቱ እናደፍኣ እታ ሓዉ ተስፋይ ዝገደፈሉ 
ጭራዋጣ መለኻ።ይኹን እምበር ወላዲቱ ወ/ሮ ኣወጣሽ ፍቕሪ ጭራዋጣ ንትምህርቱ ከዐንቅፎ ኢዩ ኢለን ስለዝሓሰባ ትምህርቱ ጥራሕ 
ክከታተላ ኣጠንቐኦ።ገብረጻድቕ እዉን ንመጠንቀቕታ ወላዲቱ ሰሚዑ እንተብቕዕ ብጭብጥ ግና ካብ ምፅዋት ጭራዋጣን ምስቁንቛን ደርፍን 
ኣይራሓቐን።ብምዃኑ እዉን ወላዲቱ ነታ ጭራዋጣ ሰባቢረን ክፈላለየኦ ፈተና። 
 
   እዚ ምስ ኾነ እዉን ገብረጻድቕ ካብታ ፍቅሪ ዘሕደረትሉ ጭራዋጣ ተረሓሒቑ ክነብር ስለዝኸኣለ፡ካብ ኣዲኡ እናተኸወለ ይፃወት።ኣብ 
ከምዚ ዓይነት ኩነታት እናሃለወ ዓብይ ሓዉ ተስፋይ ብ1961 ዓ.ም.ሓ ናብ ኣስመራ ኣምርሐ።ኣብ ኣስመራ ኣትዩ ጭራዋጣን ክራርን እንትናኽፍ 
ዘስተብሃለት ሓንቲ ጣልያናዊት መሳርሒ ሙዚቃ ቫዮሊን ንኽመሃር ትምህርቲ ዕድል ፈጠረትሉ።ገብረጻድቕ፡ ቫዮሊን ክመሃር ተባህሉ ኣብ 
ዝኣተዎ ቤት ትምህርቲ ሙዚቃ ቫዮሊን፣ክራር፣ቤዝን ሊድን ጊታር፣ኦርጋን፣መሊኹ ወፀ።” 

    
   ጻድቕ፡ሽውዓተ ዓመቱ እንከሎ’ዩ ዘመናዊ ትምርቲ ጀሚሩ ዝብል ሓሳብ፡ኣብዚ ዳርጋ ሰለስተ ዓመት ዝገብር መስርሕ ምእካብ ‘ሓጺር ታሪኽ 

ሕይወቱ’፡ ኣብ ንግስቲ ሳባ ኰነ ኣብ እንዳ ምስዮን ምሳና ተማሂሩ ዝብል ሰብ ኪርኸብ ኣይኸኣለን 
ኣሎ።ሰነዳት መዛግብቲ ብግቡእ ዝተዓቐበ ዳርጋ የልቦን ኢዩ። 
 
   ኣብቲ ግዜ እቲ መዘን’ኡ ዚነበሩ፣ብኽልተ ዓመት ንዓብዮ ኢና ዝብሉ፣ብዕድመ ኣመና ዝበልጽዎ ሰብ 
ዕድመ ጸጋን ጎረባብቱን ገብረጻድቕ ኣብ ዓድዋ ናብ ቤት ትምህርቲ ኪኸይድ ርእየዮ ዝብል ሰብ ስጋብ 
ሎሚ ኣይተረኸብን ኣሎ።እኒ መም. ኣበባ፣መም. ተናኘ ገብረኣምላኽ፣ወ/ሮ ለተብርሃን፣ደቂ ኣቦይ 
ብርሃነ ደስታ፣እንዳ ኣቶ ሰይፉ ታፈረን ካልኦትን ነዚ ሓሳብ ካብ ዝገልጹ ገለ ኣብነት ኢዮም።  
 
  ኣደይ ኣወጣሽ ጋረድ፡ጭራዋጣ ከመይ ከም ዝስራሕን ዝጽወትን ባዕለን ንደቐን ከም ዘርኣያን 
ዘስተምሃራን ማንም ጎረቤት፣ቤተሰብን መቕርብን ዝምስኽሮ ሓቒ ኢዩ።ስለዚ፡እዚ ጭራዋጣ 
ኣይትጻወት ኢለን፡ይኽእልኽሎን ይገንሐኦን ኔረን ዝብል ሓበሬታ ምንጩ ሚሒር የገርመካ ኢዩ። “ደቂ 
ኣያ ወልያሓንስ፡እዱባት፣ጥዑማትን ምእዙዛታን ኢዮም ኔሮም።” ዝብል ካብ ዝኾነ ፈላጢኦምን ደቂ 
ሰፈሮምን ብቐሊሉ ትረኽቦ ምስኽርነት ኢዩ።እዚ እንተኮይኑ ደኣ፡ከመይ ኣቢለ መጠንቐቕታ ሂበን’ኦ፧ 
ከብቲ ክሕሉን ዓበይቲ ኣሕዋቱ ክሕግዝን ጭራዋጣ ካብ ኢዱ ፈጺሙ ከምዘይፈልይ ዚነበረ፡ብዙሕ 
ምብርባር ዘየድልዮ ናይ ትማሊ ታሪኽ’ዩ።ካብ ኩሎም ደቂ ኣያ ወሊሃንስ ምእዙዝን እዱብን ድማ 
ገብረጻድቕ’ዩ ኔሩ። 

ኣቶ ሰይፉ ታፈረ-በዓል ሞያ ሕጊ። 
    
   ኣደይ ኣወጣሽ ኣሽንዃይ’ዶ ጭራዋጣ ኪሰባቢራሉ፡ጎረባብቲ እንተስ ዓሠርተ ሳንቲም፣እንተስ ሓሙሽተ ሳንቲም ዀነ ሕርካም ኣዋጺኡ 
ዝተዓደገት ጭራ፡መን ኣኪብዎ ነቲ ገንዘብ፧ መን ከ ነታ መሠንቆ ዓዲግዋ፧ ንዝብል ሕቶ ቐሊልን ዘየማትእን መልሲ ይርኸቦ ኢዩ።ኣቶ 
ሰይፉ፡በዓል ቤተን ንወ/ሮ ንግስቲ ዮሃላሸት፡ንጻድቕ ካብ ብሕንጻንነቱ ኣትሒዞም ዝፈልጥዎ ኢዮም።ብዝሞተ’ውን ከም ቤተሰብ ሬሳ ጻድቕ 
ተረኺቦም ኣብ ምቕባር ግዴኦም ከም ዚገበሩ የውግዑካ ኢዮም።ካብቲ ብዙሕ ዝጸወዩኒ ንገሊኡ ሓደ መመዓልቲ ከቕርቦ ኽፍትን’የ። 
 

   “ድሕሪ እዚ ገብረጻድቕ ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ ዝነበራ ጉጅለታት ሙዚቃን ተዋስኦን ተቆፂሩ ክሰርሕ ጀመረ።ነዚ ኩሉ ክእለቱን ብቕዓትን 
ኣይኮነን ዘይፈልጥዎ ሰባትስ እቲ ዓብይ ሓው ተስፋይ እዉን ኣብ ዘግረመሉ እዋን ገብረጻድቕ ኣብ 1964 ዓ.ምሓ ኣባል ፖሊስ ኦርኬስትራ 
ኤርትራ ኾይኑ ተቖፀረ።እዚ ዘበን ገብረጻድቕ ብድምጻውነትን፣ፃዉቲ ዝተፈላለዩ መሳርሕታት ሙዚቃን ዝያዳ ጎሊሁ ብጥበብ ሙዚቃ ንቐልቢ 
ብዙሓት ገዝኣ። 

“ሓዳር ጌርኪ ሰሚዐ ብወረ፣ 
ኣቲ! ሓዳር ጌርኺ እወ ሰሚዐ ብወረ፣ 

ኣነ ብድሕሬኺ ብዙሕ ኣንፀርፂረ፣ 
ይነብር ኣለኩ ንብዓተይ ቛፂረ።” 

 
   ## ዝብል ዜማ ገብረጻድቕ ንህይወት ፍቕሪ ብዙሓት መናእሰይ ዝዳህሰሰ ኢዩ።” 
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   ናብ ፖሊስ ኦርኬስትራ ኤርትራ መን’ዩ ኣቐዲሙ ኣትዩ፧ ተስፋይ ወይ ከኣ ጻድቕ፧ ተስፋይ፡ ኣብ ከባቢ ኪዳነ ምሕረት ንጻድቕ ድሕሪ ገለ 
ዓመታት ብዝረኸቦ እንታይ ኮን ኢልዎ ይኸውን፧ ተገሪምሉ ድዩ፧ ወይ ከኣ ሰንቢዱ’ዩ፧ናብ ሓዉ ኢሉ ዲዩ ኸይዱ ወይ ድማ ናብ ሓትነታቱ፧ 
ደርፊ “ሓዳር ጌርኺ…” ብሓቂ ንሕይወት ብዙሓት መንእሰያት ዝዳህሰሰን ዝማረከን ምንባሩ ኣየካትዕን ኢዩ።ሎሚ’ውን ተኮነ ልቢ ብዙሓት ካብ 
ምትንካፍ ዓዲ ዉዒላ ኣይትፈልጥ ኢያ።ብዙሕ መሳርሒ ሙዚቃ ብምጽዋት ይበል ዘብል ሙዚቐኛ ምንባሩ’ውን ኣብ ክትዕ ዝ’ኣቱ ከቶ 
ኣይኮነን። 
 
   ዉነሽ ኣብርሃን ጎረባብታን ከይተረፈን ብረዚን መልእኽታን ዘገርም ኣጸዋውታኣን ልበን ተተንኺፉ ኢዩ።ንመጋብር ገብረማሪያም ድማ 
መዛረቢ ዛዕባ ገቢርዎ ኢዩ።እቲ ምንታይ ምስ ገብረጻድቕ መባልዕትን መሳትይትን ብምንባሮም ከምዚ ዓይነት ጥልመት ወይ ጌጋ ይፍጸም’ዩ 
ዝብል ግምትን እምነትን ብዘይምንባሩ ኢዩ።ኣሽዒቱ ድማ ወዲ ወሊዳ፡ተኪኣ ተባህሉ ስም ተሰይሙ ኢዩ። 
 

   እዚ በዓል ብዙሕ ተውህቦ ዝኮነ ከያኒ ኣብ ከተማ ኣስመራ እንትደርፍ ተመልኺቶም ሓቢሮም ኢዮም ዝደርፉ።ገብረጻድቕ ብጥበብ ኣቢሉ 
ዘዘንትዎ ዛዕባታት ቅዳሕ ህይወት ናይቲ ማሕበረሰብ ብምዃኖም ናይ ብዙሕ ማሕበራዊ ጓዳ ዝተንከፈ ኢዩ። 
 

“ብልሓቱ ጠፊኡኒ ብዙሕ’ውን ጠርጢረ፣ 
ለካስ ከይፈልጥኹ መርዓኺ ተገብረ፣ 

ግር ግዳ ኣይበለንን እምበር መዓስ ከ ሲነነዮ ነይረ፣ 
ይበሳጮ ኣለኹ 
ብንኡሰይ ከለኹ 

ኣይሓስቡን ድዮም ስድራኺ፧ 
ኣይ ወዲ ኣዳምን እንድየ ንካልእ ዝህቡኺ!” 

 
   ## ዝብል ኣዝዩ ፍትዉን ኣብ ናይ ብዙሓት ኣእምቶ ዝተቐርፀን ብጠንካራ ግጥምን ሰሓባይ ዜማን ዝተሃንፀ ሙዚቃ ገብረጻድቕ ካብ መንጎ  
ተመልከትቲ እናተቐባበሉ ምስ ገብረጻድቕ ዘዚምዎ ሙዚቃ ኢዩ።ኣብ መዛዘሚ እዚ ሙዚቃ፡ 
 

ዝሰተናዮ ፈሰሰ፣ 
ዝነደቕናዮ ፈረሰ፣ 
ንብዓትዉ ፈሰሰ፣ 

የሚሒለ ኣይጠልምንየ፣ 
ዝኾነ ክኸውን ኣብ’ኡ ክፀንዕየ። 

 
   ## ዝብል ስለዘለዎ ተመልከቲ ነቶም ተለላ ግጥምታት እናደጋግገሙ ምስ ገብረጻድቕ ሓቢሮም ይደርፉ። 
 

 
   እዛ “ይበሳጮ ኣለኹ” ትብል ደርፊ፡ዋንነታ ናይ ስነ-ጥበበኛ ዑስማን ዓብደርሒም 
ምዃና ብብዙሓት ይዝረብ ኢዩ።ዑስማን ባዕሉ ንጸሓፊ፡ እዚ ጽሑፍ ናቱ ምዃና 
ዓሚ ሓቢርዎ ኢዩ።ድምጻዊ ኣብራሃም ገብረመድሕን ደጊሙ ደሪፍዋ’ዩ።ዑስማን 
ከየፍቐዱኒ ደሪፎም ንዝበሎም ቕር ከም ዚበሎ ገሊጹልና ኢዩ። 
 
   ንኣብርሃም ገብረመድሕን ነዚ ጉዳይ ኣድሂብና ኣብ ዝሓተትናዮ ምላሽ ክህበና ፍቓደኛ 
ኮይኑ ኣይተረኽበን ኣሎ።ዑስማን ገብረጻድቕ ነዛ ደርፊ ብምድራፉ ምንም ቕሬታ የብሉን 
ኢዩ።እቲ ምንታይ ኣብቲ ግዜ ናተይ ናትካ ዝብል ብዘይምንባሩንሱ ንባዕሉ ናይ 
ዘድንቖምን ዚፈትዎምን ይደርፍ ከም ዝነበረ ተዘኽሮ ትማሊ ብምዃኑ ኢዩ። 
 
   ከምቲ ቕድሚ ዕስራ ዓመት ኣብ ልዕሊ እኒ ሳሙኤል ብርሃነ ዝገብሮ ነቐፌታ፡ ኣብ ገብረጻድቕ የብሉን’ዩ።ብኣንጻሩ ልዑል ኣኽብሮት ኣብ 
ልዕሊ ገብርጻድቕ  ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ደቂ ወልደዮሓንስ ከም ዘለዎ ገሊጹለይ ኢዩ። 
 

    “ተፈላሊና ዲና”፡ ዝብል ዜም’ኡ እዉን ብብዙሓት ዝተፈተወሉ ኢዩ።ኮታስ ገብረጻድቕ ብሙዚቃ ኣቢሉ ዘይተንከፎ ማሕበራዊ ህይወት ደቂ 
ሰባት የለን እሞ ብቓና ድምፁ፣ብብስለት ግጥምታቱ፣ ብመቐረት ዜምኡ ብማራኻይ ኣፀዋውታ መሳርሒ ሙዚቕኡ፣ዝለዓለ ኽብርን ናእዳን 
ረኺቡ ዉሩይ ኾነ።ኦርኬስትራ ፖሊስ ኤርትራ ምርኢት ሙዚቃ ከቕርቡ ኢዮም እንተደኣ ተባሂሉ ንገብረጻድቕ ክበሃል ድፍ’እ ኢዩ። 
ከም፡ 

“ተፈላሊና ዲና ፍቕረየ ጋዶ ኾይኑ፣ 
ገና ከይተማነና መሬት ብእዋኑ፣ 

ልበይ ብናፍቆትኺ እንሆ ሓዚኑ፣ 
ሕሰብለይ ደኣ እምበር ሰውነተይ ማሲኑ።” 

 
   ## ዝብሉ ዜማታት ድማ ተመልከቲ ኩሉ ግዜ ይደገመልና ዝብል ድምፂ ዘስምዕሉ ኢዩ። 
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  ኣደይ ኣወጣሽ፡ዉነሽ ኣብራሃ ሓሪሳ ብዝሰምዓ ናብ ኣሥመራ፡ “እንቛዕ ማሪያም ኣውጻኣትኺ”፡ ኪብላኣ ከይደን ምንባረን ኣንስቲ ደቂ 
ኣባሻዉል፣ደቂ ገዛማንዳ ጥልያን ኩነ እንዳ ገብሪኤል ዓድዋ ይዝኽርኦ ኢየን።ኣብ ጥምቐት ሔለን ተኮነ ከይደን ኢየን።እታ ባእሲ ሽዓ ምዕልቲ 
ክትጸባረቕ ምጅማራ ኣብቲ ጽንብል ስነ ስርዓት ክርስትና ዚነበራ ይገልጻ ኢየን። 
 
   ገብረጻድቕ ብዚተኣሰረ፡ዉነሽ ንሔለን ሓዚላ ናብ ዓድዋ መጺኣ ምንባራ፡ ኣብዚ ቐረባ መዓልታት ሰበይቲ ኣቶ ብርሃነ 
‘ገብረማሪያም’፡ብልምዲ ኣቶ ወልደዮሓንስ ስለዘዕበይዎ ‘ብርሃነ ወልደዮሓንስ’ ተባሂሉ ዝጽዋዕ’ዩ፣ንወደን ዘዋግዖዖ ሓጺር ወግዒ 
ይሕብር’ዩ።ጻድቕ ተኣሲሩ ብዝሰምዐት ከኣ፡ቆልዓ ሓዚላ ከምዚ ሎሚ መገዲ ኣሥመራ-ዓድዋ መገዲ ዓመታት ከይኮነ መጺኣ ኔራ’ያ። 
 
   ኣደይ ኣወጣሽ ፍቕርን ጥልመትን ዉነሽ ንወደን ማዕረ ክንደይ ሃሲያ ኣውሪዱሉ ይፈልጣ ኔረን ኢየን።ንሰን ንባዕለን ብዓይነን፡ኣብ ቕድሚ 
ዓይነን ዝበጽሐን ነገር ብምዃኑ’ውን ማንታ ጓሂ ክልቲኦም ኢዩ።ግጥሚ ገጢመናሉ ምንባረን ኣዚየን ብዕድመ ዓበይቲ ኣዴታት ይቕጀለን ኢዩ። 

 
“መኒኽኒ ዲኺ ፍቕረይ ኣነስ ኣይመነኹን፣ 

ኣነስ ገና ኢየ ፍቕረይ ኣይወዳእኩን።” 
 

   ## ዝብል ዜምኡ ፍቑራት ሰሚዖም ዘይመንዉዎ ዜማ ገብረጻድቕ ኢዩ። “ኣይመሓልናን’ዶ ከይንጣለም፣ሰላም ከመይ ኣለኺ ፅብቕቲ 
ወይዘሪት፣ኣቲ ጓል ብሌነይ፣ቁጽሪ ኤለፎንኪን ካልኦትን ካብ ሞንጎ እቶም ምዑዛት ሙዚቃታት ገብረጻድቕ እቶም ዉሑዳት ኢዮም።ገብረጻድቕ 
ንዘመናዊ ሙዚቃ ጥራሕ እንተይኾነስ ንባህላዊ ሙዚቃታት ትግርኛ እዉን ምዕሩግ ቅኒት ወሲኹ ይፃወት ኢዩ። 
 

 
   ገብረጻድቕ፡ንዉነሽ ኣብራሃ ሚሒር ይፈትዋን የፍቕራን ምንባሩ ኣዕርኽቱን ጎረባብታን ኣብ ዕላሎም ዘዘንትዉዎ ኢዮም።ጻድቕ፡ምስ ዉነሽ 
ጸኒሑ፡እንተሓጒሱ ናይ ሓጎስ ቕኒት ቓኒዩ ነዛ መሠንቆ እንተጻወተ፡ካብ ገዛ ብርሃኑ እናዘለለን እናነጠረን ኪወርድ ከሎ እኒ ወይዘሮ ኪሮስ 
ዚርከብኦም ስጋብ ሎሚ ኣብ ሓንጎለን ይቕጀለን ኢዩ።ኣብቲ ዝተፈላለይሉ ግዜ ድማ፡ናይ ሓዘን ቕኒት ገቢሩ ዘስቕዕንቑን ደርፍታት ኪደርፍ 
ከሎ፡ብዙሕ ሰብ ልቡ ይትንኸፍ ምንባሩ ዓበይቲ ይነግሩካ ኢዮም።ነታ ደርፊ “ካብ ኩለን ኣዋልድ ንዓኪ ኣፍቒረ”፡ ንገለ ኽፋል ግጥማ ንዳህሲሶ 
እሞ ካብ ትሕዝቶኣ ባዕላዊ ትዕዝብት ንውሰድ ክብል እፈቱ። 

በዲልኺኒ፡ ፍቕረይ በዲልኺኒ፣ 
ከየጥፋእኩ ፍቕረይ ጸላእኪኒ፣ 

ብዘይ ፍቓድ ንሞት ፈሪድኺኒ። 
 
ተጣላምና’ዶ፧ ተኻዕዳና’ዶ፧ 
ተጣለምና’ዶ፧ ከለና ኣብ ዓለም፣ 
ተጋጊኺ እምበር ኣነ’ዶ ይጥለም። 
ብዘይ ጥፍኣት ንሞት ፈሪድኺኒ፣ 
ብዘይ ጥፍ’ኣት ንሞት ፈሪድኺኒ። 
 

  
“ወሸነ ቁንጅና ቁናኖ፣ 

ወይዘሪት ትግራይ ኩሑሎ፣ 
ኣይንሳ ድያ ጓል ዓደይ፣ 

ናተይ ህይወተይ።” 
 

   ## ዝብልን ካልእን ህዝባዊ ግጥምታት ተጠቒሙ ብምዕሩግ ቃና ዝተፃወተ ኢዩ። 

 
   “ወሸን ቁንጅና ቁናኖ”፡ ትብል ደርፉ ኣብ ዝሓለፈ ጽሑፍ፡ንመን ኢሉ ደሪፍዋ ኪግለጽ 
ተፈቲኑ’ዩ።ስለዚ፡ናብ ካልእ ነጥቢ ክሓልፍ’የ።ንሔለን ጓል ጻድቐይ፡ “ናተይ ሕይወተይ!” 
ዝብለላ ብርኽት ዝበለ መንእሰይ ነበረ።ዳዊት ሓደ ካብ’ኣቶም ሓደ’ዩ ኔሩ።ዳዊት 
ሽላን፡ንደርፍታት ጻድቕ ኣመና ከም ዚፈትዎም እፍለጥ’ዩ።ካብ ግዜ ቁልዕነቱ ኣብ ከባቢ 
ኣባሻዉል ምዉዓል ኤዘውትር ምንባሩ ኣይዝንጋዕን’ዩ፣ካብተን ጎረርኡ መታን ከጽርይ፡ ጸጸር 
እናወሓጠ ዝደርፈን ደርፍታት ብጻድቕ ዝሓለፋ ምንባረን እሙን’ዩ።ንደርፍታት ገብረጻድቕ 
ቕድሚ ሔለን ፈሊጥዎም’ዩ ዝብል ግምት ብዙሓት ኢዩ። 
 
   ዳዊት፡ ንደርፊ “ሓዳር ጌርኺ” ካብ ምሒር ምፍታው ደጊሙ ደሪፍዎ ኢዩ።ንሔለን ምሒር 
ይፈትዋን ኤፍቕራን ምንባሩን ናይ ትማሊ ተዘኽሮ’ዩ።ሓደ ምዕልቲ ሔለን፡ምስቲ ኣብ ቤት 
ትምህርቲ ኮምቦኒ ‘ባርካ’ ዝመሃር ዚነበረ ዓርካ ተፈላሊያ ግዲ ሰሚዑ፡ መደፋፈሪ ተኮኖ ቢሉ 

‘ማይ ዮርዳኖስ’ ጠዓዒሙ ከረው ቢሉ ‘ተሓሪዱ’ ከይድዋ’ዩ።እንታይ ኮን ኣጋጢምዎ ይኸውን፧ “ሓዳር ጌርኺ!” ትብል ንሔለን’ዉን’ዶ ሓሲቡ 
ደሪፉዋ ይኸውን፧ ሓደ መዓልቲ ዝምለስ ይኸውን ኢዩ።ዳዊት ሽላን፡’ናይ ሕማመይ’፡ፍቕሪ ሔለን ሕማም ኮይኑዎ ኔሩ’ዩ።ሓደ ምዕልቲ ባዕሉ 
ክጸውየና ተስፋ ንገብር።እቲ ምንታይ ታሪኽ፡ታሪኽ’ዩ። 
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“ዓለም ፈሊጡኺ ዝያዳ ኩላተን፣ 

ኮሪኺ ክትነብሪ፡ክትኾኒ ብፀይተን፣ 
ማእኸላ ትግራይ ዓዳ ኣኽሱም መረበታ፣ 

ዝያዳ ኩላተን ዘይብላ መሰት።” 
   ## ዝብል ዜምኡ እዉን ንጥንታውነትን፣ፅባቐን ትግራይ ዝገለፀላ ኢዩ።ንደርፍታት ኣምሓርኛን።ህንድን እዉን ብብቕዓትን መሳጥን ላዛ 
ዝፃወት ገብረጻድቕ ናይ ኩሎም ደርፍታቱ ግጥሚ፣ዜማን ምውዳድ ሙዚቃን ባዕሉ ኢዩ ዝውግኖ።ኣብ እዋን ቀዳማዊ ሃይለስላስ ኣብ ኢትዮጵያ 
ዝርከቡ ኦርኬስትራታት ፖሊስ ንሕንሕ ሙዚቃ ኣብ ዘካየደሉ እዋን ገብረጻድቕ ክልተ ግዜ ብሙዚቃን፣መሳርሕታት ሙዚቃን ዝሰዓረ 
ብዉልቁን፣ብጉጅለን ንኦርኬስትራ ፖሊስ ኤርትራ ዘሸለመ ክኢላ’ዩ። 

 

 
   ጻድቕ፡ከም ማንም ከያኒ እቲ ዘመን ደርፍታት ዚፈትዎምን ዘድንቖምን ይደርፍ ኔሩ’ዩ።ኣብዚ ክትዕ ዘሎ ኣይመስለንን’ዩ።ዋላ’ዃ ብጌጋ ኩሉም 
ዝደርፎም ዚነበረ ደርፍታት፡ግጥሚ፣ዜማን ምውዳድ ሙዚቃን ባዕሉ’ዩ ዝውግኖ ወይ ዚፍጽሞ ኔሩ ተባሂሉ ተተጽሓፈ። 
 
ጻድቕ፡ምስ ፖሊስ ኦርኬስትራ ኮይኑ ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ከይዱ ምንባሩ ካብ እኒ ይስሓቕ ባንጃው 
እሰምዕ’የ።ናይ ሽልማት ነገር ኣፍልጦ የብለይን’ዩ።ዝህቦ ርእይቶ’ውን ኣይክሕልወኒን’ዩ።ግና 
ተሸሚሉ፡ኣሸሊሙ ዚብል ጽሑፍ ዘገርም ኣይኮነን’ዩ።ተዘይዊሕድዎ’ኳ ዝብል እምንቶ ኣለኒ’ዩ። 
 
   ኣላዩ መድረኽ፣ ሓያል ጋዜጠኛን ሰራሕተኛ ሲቪል ኣቪየሽን ነበርን፡ኣርኣያ በላይ ንጻድቕ 
ንፈለማ ግዜ ድምጹ ዝቐረጾ’ዩ።እዚ፡ “ትግርኛ ብኣፍ ኣርኣያ በላይ፡ሙዚቃ’ዩ።” ዘበለ ወናም ሰብ፡ንጻድቕ 
ፍናንን ድጋፍን ብምሃብ ይፍለጥ’ዩ። 
 
   ጀብሃ ጨኻን ንኣርኣያ ኪትቐትሎ፡ከላ ጻድቕ ኣብ ዓድዋ ተኣሲሩ ብምንባሩ፡ ኣብ ቤት ማእሰርቲ 
ኮይኑ’ዩ ዜና ሞት ፈታዊኡ ሰሚዑ እምበር ከምቲ ገለ ጸሓፍቲ ዝብልዎ ኣይኮነን’ዩ።ኣብ ቋንቋ ትግርኛ 
ድሕሪ እኒ መምህር ገብረመድሕን፡ኣርኣያ በላይ ንትግርኛ ሕይወት ከም ዝሰርዓላ መጠን፡ይሕግዞን 
የበራትዖን ብምንባሩ ምሒር ሓዚኑ’ዩ። 
 

 
   ገብረጻድቕ ንሙዚቃዊ ንሕንሕ ናብ ኣዲስ ኣበባ፡ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ንኩለምዳያዊ ኽእለቱ ዘስተብሃለ ፍሬው ሃይሉ፡ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከትርፎ 
ፅዒሩ ኣይሰመረሉን።ፍሬው ሃይሉ ኣብ ትግራይ ከባቢ ሃገረ ሰላም ተወሊዱ ዝዓበየ እንትኸውን ኣብ ከባቢኡ ዲቁና ረኺቡ እንትቕድስ ራእሲ 
መንገሻ ቢሂጎሞ ናብ መቐለ ወሲዶሞ።ድሕሪ እዚ ፍሬው ካብ መቐለ እዉን ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣምሪሑ።ዉሩይ ዝበሃል ተጻዋታይ ብዙሓት 
ደርፍታት ኣምሓርኛን ዉሑድ ትግርኛን ዝኾነ ከምኡ’ውን ኣኮርዲዮን ዝበሃል መሳርሒ ሙዚቃ ብምፅዋት ዘስመየ ሰብ ኢዩ። 
 
   ገብረጻድቕ ናብ ኣዲስ ኣበባ፡ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ ፍሬው ብሙዚቃዊ ስርሑ ዝለዓለ ተቐባልነት ዝረኸበሉ እዋን ነይሩ።ጥበባዊ ስራሕ 
ገብረጻድቕ ዘስተብሃለ ፍሬው ንገብረጻድቕ ኣብ ኣዲድ ኣበባ ንምትራፍ እኳ እንተፀዓረ ሓለፍቲ ኦርኬስትራ ፖሊስ ኤርትራ ስለዘይፈቐዱ እቲ 
ሓሳብ ኣይሰለጠን።” 

 
   ፍሬው ኃይሉ፡ኣዚዩ ዉሩይን ወናምን ከያኒ ምንባሩ ብዙሕ ሰብ ዝፈልጦ እመስለኒ’ዩ።ብዛዕባ ናብ መቐለ ክቕድስ ሰሚዖም ብሂጎም ራእሲ 
መንገሻ ስዩም ከም ዚወሰድዎ ዝሕብር ሓበሬታ።ገለ ሰባት ክዛረቡ ትሰሰምዖ ኃይለስላሴ ኣብ መገሻ እናሃለዉ፡ድምጹ ሰሚዖም ከም 

ዚወሰድዎ’ዩ። 
 
ኣብ ሬድዮ ኢቢሲ ራእሲ መንገሻ ከም ዚወሰድዎ ዝገልጽ ታሪኽ ፍሬው ከም ዘቃለሓት ሓደ ጋዜጠኛ እቲ 
ትካል ሎሚ ዕለት 13-1-2009 ዓምሓ ሓቢሩኒ ኣሎ። እዚ ሕቶ ተዘይኮይኑ ካልእ ኣብ ጉዳይ ዝኑኡን 
ንኣኮርድዮን ዝነበሮ ምልኸት ሕቶ ይኹን ርእይቶ የብለይን። 
 
ንራእሲ መንገሻ፡ ኣብ ሓደ ቐብሪ ዓሚ ረኺበዮም፡ኣብ ጉዳይ ሰብ ጭራዋጣ እኒ ገብረጻድቕ 
ገብረሚካኤል፣ኣብ ተስፋይ ወልደዮሓንስ ኣድሂበ ክሓቶም ከለኩ፡ስም ፍሬው ኃይሉ ከይተረፈ 
ኣልዒለሎም ኔረ’የ።ኣብ መገሻን ድካም ስነ-ስርዓት ቐብሪ ወይዘሮ ጸሃይቱ ገብረስላሴን ግዲ ተጸሚዶም 
ብምቕናዮም፣ኣብ ከቢድ ድኻም ምንባሮም ጥርጥር የብሉን። 
 
ሻቡ፡ሰምበት መዓልቲ፡ነዚታት ከምዘይዝኽርዎ ሓቢሮሙኒ ኢዮም። “ኣነ እቲ ዘገድሰኒ’ዩ ዝብሎ’የ 

ዝሓስበሉ…!እምበር ንኩሉ ነገር ይዝኽሮ’የ ማለት ኣይኮነን ግዜ ከ ኣለኒ’ዶ ትብል፧” ክብሉ ምላሽ ሂቦሙኒ ኢዮም።ብዝኮነ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኰነ 
ብዛዕባ ፍሬው፡ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከትርፎ ከም ዝጸዐረ፡ጥሉል ሓበሬታ ስጋብ ሎሚ ኣይረከብኩን ኣለኹ። 
 
   ኽቡራት ኣንበብቲ፡እዚ ካብቲ ገሊኡ ነጥብታት ንሎሚ ናባኩም ኪበጽሕ ዝሓረኽዎ’ዩ።እዚ ከም ፍቓድ ፈጣሪ ካብ ኰነ፡ ካልኦት ዝጽሕፉ 
ጸሓፍቲ ወይ ዝመራመሩ ስጋብ መጺኦም ንዝእረም ክንእረመሉን ንዝረዓም ኺንርዕሞን ዘየማትእ ጉዳይ’ዩ።ኣብ መስርሕ ኢሂን ምሂን ብዙሕ 
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ክጸርይን ኪጻረይን ከም ዝኽእል ተስፋይ ወሰን የብሉን።ነዚ ምዕራፍ እዚ ኣብዚ ኣብቒዐ ኣለኩ። 
   ነቲ ዝተረፈ ገና ዘይተማእረረን ኣብ ኢደይ ዘሎ ዘይተቓልሐ ሓበሬታትን፡ ዳግማይ መጽናዕቲ ከካይደሉ ሑርያይ ገቢረዮ ኣለኹ።ስለዚ፡ነቲ 
ዘለኒ ሓበሬታታት ከማእኽሎን ኪኽልሶን ግዜ ከድልየኒ ምዃኑ ተረዲኣ ኣለኩ።ካልእ ግዜ ኣብ ቐጻሊ ምዕራፍ ኪንራኸብ ኢና ዝብል እምንቶ 
ኣለኒ።ወ ደሓንኩም ኽብል ከለኩ፡ ካብቲ ብዙሕ ግጥምታት እምበይተይ ኣወጣሽ ጋረድ ንኽልተ ቕድሚ 60 ዓመት ዝገጠምኦ ብምግባዝ’የ። 

 
ኣወጣሽ ፍርይቲ ዓይኒ፡ 
ኣወጣሽ ፍርይቲ ዓይኒ፣ 
ጥራይ ጥዕና ምእበር፡ 
እንታይ ከይትኮኒ!! 

========== 
 

ኣነ ዝሕዝነኒ፡ጓል ምዃነይ፡ 
ኣነ ዝሕነኒ፡ጓል ምዃነይ፣ 

እዛ ዓባይ ሩባ፡ዘይሰግራ ንበይነይ። 
 

   ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ቕድሚ ሎሚ ዘይተዳህሰሱ ኪንድህሲሶ ክንፍት ኢና።ካብቲ ገሊኡ ድማ፡  
ብዛዕባ፡ 

 ረዳ፡ኣድጊ ኣያ ወሊሃንስ። 
 ትውልዲ ዓዲ ኣቦይ ወሊሃንስ፣ኣደይ ኣወጣሽ ወዘተ። 
 ኣዕሩኽ ገብረጻድቕ። 
 ቤትሰቡን መቕርቡን። 
 ኣሰላልሙኡን ኣማዉቱኡን። 
 እንዳ ምልኽት ናብ ሳሕል ዝሕለፍዎ መልእኽቲ። 
 ምስ ዉነሽ ኣብራሃ መፈላለይ’ኡ። 
 ካልእ ሞያታቱን ክእለቱን። 
 በርሀ ወልደዮሓንስ ‘ተጨላ’ን ሻዕብያን። 
 ወዘተ 
ፍሉይ ምስጋና፡ 

 ዘመድን ዓሌተ-ዘመድን፡ኣብ ዓድዋ፣ኣብ እሕሰኣ፣ኣብ ኣዲኣ ኣበባ፣ኣሥመራን ምዕራባዊ ዓለም ዘለዉን 
 ተጋደልቲ፡ ተሓሕት/ህወሓት፣ህግሓኤ፣ተሓኤ 

 ኣባላት ፖሊስ፡ኣብ ግዜ ኃይለስላሴን ኣብ ግዜ ደርጊ 

 ኣባላት ሰራዊት፡ኣብ ግዜ ኃይለስላሴን ደርግን  

 ኣባላት ዘንዶ ነበር 

 ደቂ ኣባሻዉል-ገዛብርሃኑ 
 ደቂ ባጽዕን ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ዘለዉ ኣባላት ማሕበራት ደቂ ባጽዕን 

 ደቂ ኣሥመራን ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ዘለዉ ኣባላት ማሕበራት ደቂ ኣሥመራን 

 ከየንቲ፡ገዳይም ኤርትራውያን ከየንቲ፣ገዳይም ከየንቲ ኢትዮጵያውያን 

 ጋዜጠኛታት ኣባላትን ማዕከናት ዜናን፡ሬድዮ ኣሥመራ፣ሬድዮ ኢትዮጵያ፣የዛሬይቱ ኢትዮጵያ፣ድምጺ ሓፋሽ፣ጋዜጣ 
ሕብረት፣ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ፣ ኢትቪ፣ሬድዮ ፋናን መጽሔታትን 

 መምህራን ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ወ ኣሥመራ ዩኒቨርሲቲ ነበር 

 ደቂ ዓድዋ፡ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታትን ከተማታትን ዝርከቡ 

 ኣባላት ክፍሊ ስነዳን ምርምርን ህግደፍ ነበር 

 ኣባላት ማሕበር ሰብ ጭራዋጣ ነበርን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝርከቡ ኣዝመርቲ ነበር 
 መምህራን ተምሃሮ ነበርን፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሙዚቃ ያረድ 

 ጎረባብቲ 

 ደቒ እንዳ ገብሪኤል-ዓድዋ 

 ደቒ ኣባሻዉል-ገዛብርሃኑ 

 እሕሰኣ 
  
   ሳላኹምን ሳላ ደገፍኹምን፡ታሪኽ ንጉስ መሠንቆ ገብረጻድቕ ወ/ዮሓንስ፡ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ክጸሓፍን እቲ ብጌጋ ተጻሒፉ ዚነበረ፡ኣንባቢ 
ወይ ተመራማሪ ኪመራመርን ኪግንዘብን ዘግብር፡‘ንጣብ ማይ ኣብ ዒትሮ’ ትኸውን ጻዕሪ እጃምኹምን ሪምኹምን እቲ ወሳንን ቐላስን’ዩ። 
 
   እቶም ምንም ንዘይትሕግዙን ንዘይተበርኽቱን፡ብሎሚ ጽባሕ ዘድከምኹምኒ፡ሓበሬታ ይሃልኹም ኣይሃልኩም ንዘይትህቡኒ ዘመላለስኩምኒ 
ሰብ ግዜ ዝዀንኩም ‘ሓላፍቲ’፣ትርጉም ሓበሬታ ምንም ዘይስወጠኩም፣ሓበሬታ ሕዝቢ ወይ ዉልቐሰብ ናይ ባዕልኹምን ንባዕልኹም ጥራይ 
ትዉንንዎ ዝመስለኹምን ንኩሉ ሓበሬታ ዋላ ንዝሞተ ጉዳይ፡ ከም ተኣፋፊ ዛዕባ ብምጥማት ድማ፡ ሓበሬታ ናይ ምርካብ መሰል፡ ‘ምስጢረ 
ስላሴ’ ተምስልዎ፡ግዜኡ 21 ክፍለዘመን’ዩ እሞ ንሓበሬታ ዝደልይ ማዕጸኹም ከፊትኹም ክትጽበይዎ ‘ብሕጊ-ኣምላኽ’ እላበወኹም። ሳላ 
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ዘድኸሙኒ፡ሳላ ዘከላበትኩሙኒ ድማ ክሕርን ብምግባርኹም ኤመስግነኩም እፈቱ። 


