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=========================/////////////////==========/////////////===================== 
   ክቡራትን ኹቡራንን፡ዓሚ ኣብዚ ወርሒ’ዚ ሓደ ዓቢ ጥበበኛ ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልዩ ኔሩ ኢዩ።እዚ ዉርይ ካናዳዊ ስነ 
ጥበበኛ፡ከምቲ ብዙሕ ሰብ ዝፈልጦ ስሙ፡ሊዮናርዶ ኮሀን ኢዩ ዝበሃል።ኣብ ሓንቲ ሓጻር ጽሕፍቲ ምስ ህቡብን ዉርይን ጋዜጠኛ፡ 
ኣርኣያ በላይ ንእለቱ ከተሓሕዞ ፈቲነ ምንባረይ እዝከረኒ ኢዩ።ብርኽት ዝበሉ ወሃብቲ ርእይቶ ድማ ከስፍሓን ናብ ዓንቐጽ ክልውጣ 
ተላቢዮሙኒ ምንባሮም እዝክር ኢየ። 

 

    እንሆ ሎሚ ድማ፡ጽሑፍን ታሪኽን ኣይመውትን ኢዩ ከም ዚበሃል፡ተዘኽሮይ ንድሕሪት መሊሰ፡ገለ ክብል ተቐሲበ 
ኣለኩ።ኣንበብቲ ድማ፡ዝኽርኹምን ኣፍልጦኹምን ከተከፍሉና ተስፋይ ወሰን የብሉን ኢዩ። “ሓርበኛ ተሞተ፡ስሙ ግን ኣይመወት 
ኢዩ።” ወይ ድማ “በዓል ታሪኽ እንተሞተ፡ስሙ ግን ልዕሊ መቓብር ኢዩ።” ዝብልን “ስምን ታሪኽን ልዕሊ መቓብር ኢዩ።” ኣዕቢዩና 
ኢዩ።ብፍላይ ደርፊ ፀጋየ እሼቴ እንክሰምዕ፡ንታሪኽ ዘለኒ ሚዛን እናሻዕ ይዕዝዝ ኢዩ።እታ ‘እውነት ትኖራለች ከመቃብር በላይ’ 
ትብል፡ ሓቂ ኣብ ልዕሊ መቓብር ኢያ ትነብር፡ዝትሕዝቶኣ ደርፊ፡ነቲ ብዓይነይ ቆሎዓ ኰይነ ብከፊሉ ክርእዮ ዕድል ዝገበሩ፡ፍሹል 
ፈተነ መፈንቕለ መንግስቲ ወርሒ ግንቦት 1981 ዓ.ም.ሓ፡ኣድሂባ ዝተዳለወት ብምዃና ድማ ወትሩ ክዝኽር ተቐሰበኒ’ያ።  

 

   ኣብ መንጐ ኣርኣያ በላይን ሊዮናርዶ ኮሀን ዘመሳስሉ ነጥብታት ዉሑዳት ኣይኰኑን ኢዮም።ከም ወዝቢ’የ ሓሲበ፡ጽሑፍ 
ሓንጢጠ ሓሊፈዮ ኔረ፣እንተኰነ ነቲ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ፣ ኣብ ሞያ ዓውዲ ጋዜጠኝነት፣ኣብ ምምህርናን ዕማም ሲቪል ኣቬሽንን 
ድርሰትን ደርማስ ኣስተዋጽኦ ዝገበረ፡ብሰሪ ፖለቲካዊ እምነቱ ከም ኢዱ ዘይተዘመረሉን ዘይተጽሓፈሉን በሃር ጥበበኛ ኣርኣያ በላይ 
ንእሽተይ ጽሕፍቲ ክጽሕፈሉ፡ሓበን ይስመዓኒ ኢዩ። 

 

   ካብቲ ዓሚ ዝሓናጠጥኽዎ ሓጺር ጽሑፍ ድማ፡ “ሓርበኛ ኣይነበርን’ዩ፡ታሪኹ’ዩ ዝውረስ።” 
ብምባል፡ከምቲ ዝነበረሮ ከስፍሮ ኢየ። 

 

    “ደራስን ጋዜጠኛን ኣርኣያ በላይን ደራስን ስነ ጥበበኛን ሊዮናርድ ኮሀን እንታይ የመሳስሎም 
ትብሉ፧ 

 
   "ትግርኛ ብኣፍ ኣርኣያ በላይ፡ጥዑም ሙዚቓ እዩ።" ጋዜጠኛ፣ደራስን ድምጻዊ ካሳሁን ኣብ 
ወርሒ መስከረም 2016 ዓ.ም.ፈ ዝተዛረበኒ እዩ።እልቢ ዘይብሉ ናይ ዕድመ ሰብ ጸጋ፡ኣርኣያ በላይ 
ኢልካ ተልዒልካሎም፡"ሓዋዝ ጣዕሚ ትግርኛ ብልሳን ኣርኣያን ልዑል ዕሉን ጽኑዕ እምነቱን!" ብዓሚዩቕ ተዘክሮን ፍቕርን 
ይገልጽዎ’ዮም።  

   ኮሀን ሱዛና ዝደረፈላ ዓመት ቕድሚ 50 ዓመት፣ኣርኣያ ንስነ ጥበበኛ ገብረኣኒያ 'ቢትወደድ'፡ባህሊ ትግርኛ ንምዕባይ ኣብ እስቲዲዮ 
ሬድዮ ኣስመራ ብዋጣ ደርፊ ክቕረጽ ዝገበረላ እዩ። 

   ኣርኣያ ብሰንኺ ጽኑዕ እምነቱን ፖለቲካዊ ኣርኣእዩን ግዳይ ሞት ከምዚከውን ይፈጥን ይኣምንን ነይሩ እዩ።ብፈዳይን ቕድሚ 
ምቕታሉ ኣርኣያ በላይ፡ክቕተል ምዃኑ ይዛረብ ምንባሩ ዝትዛረቦም ሰባት የዕሊሎሙኒ ኣለዉ። 

   ኮሀን ተኮነ ኣብ ዝገብሮ ዝነበረ ቓለ ምልልሳትን ጽሑፋትን ሞቱ ከምዝተቓረበት ይገልጽ ነይሩ እዩ።ኣርኣያ በላይ፡ ኣብ ቤተ ክህነት 
ሓያልን ፅኑዕን ኣገልጋሊ ምንባሩ ብዙሓት ኣቕይሽትን ዓበይትን ኣቦታት ምስኽርነቶም ሂቦሙኒ እዮም። 

  ኮሆን ሃለሉያ ኮነ ብሱሳን ዝብላ ደርፍታት ኣዚዩ ዝፍለጥ ስነ ጥበበኛ እዩ።ኣርኣያ በላይ ምስ ደቂ ሰባት ፍሉይ ርኽባት ዝንበሮ ኣብ 
ሃይማኖታዊ ጉዳያት ዉፍይን ግዱስን ሰብ ነይሩ።ኮሆን ከኣ ብተመሳሳሊ ከም'ኡ ነይሩ። 

   ኣብ ከተማ ኣስመራ፡ሻሂ ብብራድ ክሽየጥ ከሎ ፡ኣርኣያ ካብ ኣዚዮም ፈተውቲ ሻሂ ምንባሩ ማህደር 

ታሪኹ ይገልጽ እዩ።ሻሂ ዝጋበዞም ተጻወቲ ጭራ-ዋጣ፡ ነዚ ዘራጉድ ምስኽርነት ሂቦሙኒ 
እዮም።ኮሀን'ውን ፈታዊ ሻሂ ምንባሩ ይዝረብ እዩ።ኣብ ግጥምታቱ ተኮነ ገሊጽዎ እዩ። 

 
   ኣርኣያ ብማሕበር ትያትር ኣስመራ ልዑል ኣፍልጦ ዝተውሃቦ ስነ ጥበበኛ እዩ ነይሩ።ኦርቶደክሳዊት 
ቤት ክርስትያን ከኣ ወዲ ቤታ ምንባሩን ኣብ ስነ ጥበብን ስነ ጽሑፍን ልዑል እጃም ከምዝነብሮ 
መስኺራትሉ እያ። 

   ንኮሀን ከኣ ኣብ ስነ ጽሑፍ ብዝገበሮ ደርማስ ኣስተዋጽኦ ኣፍልጦን ሽልማትን ተዋሂብዎ 
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እዩ።ሃለሉያ ትብል ደርፉ ብ200 ዝኮና ቛንቛት ተደሪፋ እያ። 

‘ሕይወት ተስፋ ኣልቦ፣ብዙሕ ጓሂ፣ተስፋ መቁረጽ ነገራት ዘለዋን ልዑል ተስፋ፣ዘልኣለማዊ ፍቕሪ፣ዓሚዩቕ ፍቕርን ሃንቓን ሃረርታን 
ዝሓቖፈት እያ።’ ክብሉ ኣርኣያ በላይን ኮሀንን ይኣምኑን ይሓስብን ነይሮም እዮም። 

   እቲ ዝተረፈ ባዕልኩም ወስኽሉ።ትፈልጥዎ ታሪኽ እዩ።ግና ንኣዚየ ዝፈትዎ ድምጹ ሰሚዐ ዘይመንዎ ሓብሓብን ኰስኳስን ቛንቛን 
ስነ ጽሑፍን ትግርኛ ዝኮነ በሃር ኣርኣያ በላይ ንምዝኻር ካብ ዝብል እየ።ደሃይ ደቁ ዘለኹም’ውን፡ ገለ እስከ በሉና ኢኩም።” 

 
    ሓደ ኣብ ኣሥመራ ዘሎ፡ጋዜጠኛን ስነ ጥበበኛን ምስ ጥበብን ጠቢባን ቕርበት 
ብምህላው፡ብዛዕባ ኣርኣያን ስነ ጽሑፍን ሕቶታት ኣቕሪበሉ ኔረ፣ንሱ ድማ ነዚ ዝስዕብ 
መልሲ ካብ ዝሃበኒ ቆንጪበ ኤቕርቦ ኣለኩ። 
  
   “እንታይ ዓይነት ድርዳር ሕቶታት ድኣ ኣዝኒብካለይ። ብዝኾነ፡ ጦብያ ፈላሚት ስነ 

ጽሑፋዊት ስራሕ ዝብል ምህሮ ኣዒብና። ሓደ ዛንታ'ውን ከምኡ ክትበሃል ይክኣል- 
ድሒሩ ዝመጸ እዩ። ኣብታ ኣለምሰገድ ተስፋይ ዝጸሓፋ፡ ስነ ጽሑፍን ሰራውን 

ኣማዕባብልኡን ትብል መጽሓፍ ከምኡ'ውን ሓው ሰለሙን ምስላ ንልቦና ትግርይና 
ብዝብል ዘሕተማ ድርሰት ብሰፊሕ ተዘርዚሩ ኣሎ። 
 

  ሓያለ ደረስቲ ብዓይነትን ብዝሕን ንምዕባዩ ግደ ከም ዝነበሮም ኣይከሓድን። ኣብ 40ታት ጋዜጣታት ዘሕትሙ ዝነበሩ ጸሓፍቲ 
እምነ ማይል ምዃኖም ኣይከሓድን። ዋዕላ ቋንቋን ስነ ጽሑፍን ዝመርሑን ዝተሳተፉን'ውን፡ ኣብቲ ህንጻ ዘይቀሊል ኣስተዋጽኦ 

ኔሩዎም። እቲ ኣብ መጀመርያ 1950ታት ዝነበረ ማተደ ማለት ማሕበር ተዋስኦ ደቀባት ከምኡ ማምሃልን ማሕበር ምምሕያሽ 
ሃገራዊ ልምድን ማትአን'ውን ኣቃሊልካ ዝርአ ኣይኮነን። ከም በዓል መምህር ሙሳ ኣሮን፣ ኣርኣያ በላይ፣ መምህር ይስሓቅ ዮሴፍን 
ካልኦት'ውን ዓቢ ግደ ተጻዊቶም። 
 

   …ብዙሕ ነገር። ጎረቤትና እዩ ገዛውቱ።ኣብ ማይተመናይ ጎደና 805’ዩ። በዓልቲ ቤቱ ኣበባ እያ ትበሃል። ሰልሰተ ኣዋልድ ሓደ ወዲ 
ወሊዱ። ከባቢ እንዳ ሳዕሪ ኣርባዕተ ኣስመራ እዩ ዓብዩ። ፍኖተ ብርሃን ይመላለስ ኔሩ። ቅድሚ ጋዜጠኛ ምዃኑ፡ መምህር ተቖጺሩ። 

ኣባል ማትአ ኮይኑ'ውን ሰሪሑ። ንፉዕ ገጣማይን መራሕ መደብን ምንባሩ ዝተፈልጠ እዩ። ንዘርኣይ ደረስ ባንድ'ውን ኣላልዩዎም 
እዩ። ነዊሕ ድኣ ኣይገበረን እምበር። ሓንቲ ካብ መሰጥቲ ማእክላይ ልብወለድ ዛንታኡ- መን እዩ በደለኛ እያ። ብዘይካ'ዚ ካብ 

ኣሰናዳኢ ቦርድ መጽሔት ኣስመራ እዩ። ኣርኣያ በላይ- ጋዜጠኛ፡ ደራሲ፡ ተዋሳኣይ፡ ገጣማይን መራሕ መደብን ኔሩ።”  
 
    ኣርኣያ በላይ፡ኣብ ዕዳጋ ዓርቢ ኢዩ ተወሊዱ።ብእኒ መምህር ርእሰ ደብሪ 
ዑቕባ እንድርያስ ዓስቡ ብርሃን ትምህርቲ ከም ዝፈለሞ ብዙሓት ዓበይቲ 
ነጊሮሙኒ ኢዮም።ሕምባሻ እናሸጠ ንስድርኡ ይሕግዝ ምንባሩን ኣብ ቤተ 
ክርስትያን ምምልላስ ምሒር ዚፈቱ ፍቱው ቆልዓ ኰይኑ ከም ዝዓበየ ፈለጥቱ 
ኤዘንቱዉ። 
 
   ኣብ ቋንቋ ትግርኛን ጥበብን ዓቢ ጽልዋ ዝነበሮም፡ደቂ ሰፈሩ ዘይነዓቕ ጽልዋ 
ይሕዲሮሙሉ ኢዮም።እንተላይ እታ ኣብ ዓዲ ቐይሕን ሰገነይትን ከም ዝዓበየት 
ዝንገረላ ወላዲት ኣዲኡ፡በዓልቲ ዓድዋ-ኣብ ጥበባዊ ሕይወቱ ገዚፍ ግደ ገይራትሉ 
ኢያ ክብሉ ዘዋግዑኒ ኣለዉ። (እዞም ሰብ ዕድመ ጸጋ ካብ 50 ክሳዕ 105 
ዝዕድሚኦም ኢዮም።) 
 
   ወላዲ ኣቡኡ፡ጎጃመታይ ኢዮም።ኣርኣያ በላይ ብቐተልቲ ነፍሲ 
ብዝተቐትለ፡መርእድ ተነጊርዎም፡ካብ ባህርዳር ከምዝመጹ ዝዝኽሩ ኣለዉ 
ኢዮም።ኣባላት ማትኣ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከተማታትን ሙዚቃዊ ምርኢት 
ኣርእያ፡ናብ ከተማ ባህርዳር ብዝኸደት፡ኣብ ቤት እንዳ በረምበራስ በላይ ተሰማ 
ከም ዝቆረሰተ፡መምህር ኣስረስ ተሰማ ኣብ ጽሑፎም ኣስፊሮሞ ኣለዉ። 

 
   ኣቦይ በላይ ሓንቲ ዓይኖም ጉድእቲ ኢያ ኔራ።ጎጃሜ ኢዮም።ቆርበት ይሸጡ ኔሮም።ኣደ፡ኣርኣያ ኣዚየን ጽብቕቲ ኢየን።ኣብ 
ሰገነይቲ ዓብየን ጓል ዛታ ኢየን።ኣርኣያ ድማ ናይ ኣዲኡ ወሲዱ፡ቆንጆ ኢዩ።ንሱን ሰበይቱን ብቁርባን ኢዮም ተመርዒዮም።እንዳ 
ዑቕባ እንድሪያስ ደሓር ኣስኳላ ቪቶሪያ ክመሃር ትዝ ይብለኒ ኢዩ።ምስ ኣያ መስመር፡ ኣቦ ኤልያስ ዋጣን ደቒ ዕዳጋ ዓርቢ ጽቡቕ 
ቕርበትን ፍቕርን ነበሮም…” ክብሉ ወዲ 106 ዓመት ኣቦይ ጸጋይ ሓጎስ ኣውጊዖሙኒ ኢዮም። 
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   ስነ ጥበበኛ ሃብቶም ሃይለ፡ ኣብቲ ምስ ሊንጎ ዝግበሮ ቓለ መጠይቕ ብዛዕባ ኣርኣያ በላይ፡ኣብ ዝዳህሰሰሉ ዛዕባ ከምዚ ቢሉ ኔሩ’ዩ።  

   “ከም በዓል ግራዝማች ኣለማዮ ካሕሳይ፣ ኣርኣያ በላይ፣ ጀንደ ወዲ ፈራዳይን ክልኦትን ዝኣመሰሉ ኣበሰርቲ 
ኔሮምን ኣለዉን፡ ብዛዕባኦም እንታይ ትዝክሮ ኣሎካ፧ ካባኣቶም ገለ ዝጸለወካ ይህሉ ዶ፧ 

   ኩላቶም በብዝነብሮም ዓይነት ኣቀራርባ፡ ኣብ ዘዝተዋህበ ግዜን፡ ኣዝዮም ክድነቑ ዝግብኦም ስነ-ጥበባውያን፡ 
እቶም ብሂወት ዘየለዉ ኔሮም፡ እቶም ብሂወት ዘለዉ ከኣ እዮምን። ብቐንዱ፡ ግን እቶም ቀዳሞት፡ በዓል 
ግራዝማች ኣለማየሁ፡ ኣርኣያ በላይ፡ ንጉሰ መንሰዓይ ንካልኦትን ምስ በዓል ጀንደ፣ወዲ ፈራዳይ፣ ሃብቶም በየነ 
(መጺጽ)፣ ኣነን ካልኦትን ዝነበርናሉን ይፈላለ እዩ።  

   ኣነ ብፍላይ ካብ’ዞም ዳሕረዎት ብቐረባ ዝፈልጦም መሳርሕተይ ስለ ዝኾኑ፡ ካብ ኣቀራርባኦም ብዙሕ ተማሂረ 
እየ። ቀንዲ ንዓይ ዝመሃረኒ ግን፡ ኣፈወርቂ ኣብርሃ እዩ። ኣፈወርቂ፡ ኣብ ሓይልታት ወዲ መስርዐይ ኔሩ። 

    ድሒሩ ከኣ ኣብ ጉጅለ ባህሊ ብርጌድ 23 ሓላፊየይን፡ ናይ መድረኽ መራሒን ኔሩ። ንሱ፡ ኣብ ናይ ሽዑ ሶቬት ሕብረት ብስነ-

ቅመም ተመሪቑ ናብ ሜዳ ዝኣተወ’ኳ እንተ ነበረ፡ ኣብ ስነ-ጽሑፍን ናይ መድረኽ ኣመራርሓን ጽቡቕ ክእለት ኔርዎ። ብዛዕባኡ ሓደ 
ካብ ዝዝክሮ ነገር፡ መደብ ክውድብን፡ ከም ገለ ኣብ መንጎ ምርኢት ዘይሓሰብካዮ ዕንቅፋት ምስ ዝርከብ ከኣ፡ ሓደ ነገር ናይ ምምሃዝ 

ክእለት ኔርዎ። ካልእ ብዛዕባ ቀዳሞት፡ ዋላ’ኳ ብዕድመን መደባቶምን ክርኢ ዝበቅዕ እንተ ነበርኩ፡ ኣብ ከተማ ስለ ዘይዓበኹ፡ 
ብኣካል ኣብ መድረኽ ንኽርእዮም ኣይበቓዕኩን።  

   ንኣርኣያ በላይ ግን፡ ድምጹ ኣብ ሬድዮ እሰምዖ ኔረ። ብጣዕሚ ዝምስጥ ናይ ኣዘርራርባ ቅዲ ኔርዎ። ተቐቲሉ ዝብል ዜና ኣብ ሬድዮ 

ምስ ተቓልሐ ከኣ፡ ብጣዕሚ ሓዚነ። ብምሟቱ ዝጎሀኹሉ ናይ ፈለማ ስነ-ጥበባዊ ድማ ኔሩ። ድሒሩ፡ “ኣርኣያ በላይ ዘቕትል ገበን 
ኣይነበሮን” ዝብል ዘረባ ተደጋጊሙ ተሰሚዑ’ዩ። ኩሉ ሳዕ ከኣ ዘቕትል ገበን እንተ ዘይኔርዎ’ስ፡ ናብ ምቕታል ዘይተመጣጠሩ ኔሮም 
እንተ ዝኾኑ እንታይ ኔርዎ’ እብል። ምኽንያቱ፡ ምስ ኣርኣያ በላይ ብዙሕ ክእለት ተቐቢሩ እዩ። ብዓቢኡ ድማ ሂወቱ!!” 

 

 
   ኽቡራት ኣንበብቲ፡እቲ ወዝቢ ምምስሳል እዞም ዓበይቲ ናይ ጥበብ ሰባት ዘንቐሎ ጉዳይ ምዃኑ ሓቢረ ኢየ።ግና ካብ መቕርብ 
ንመን ትቐርብ ዝበሃል ኣበሃህላን እቲ ብዙሕ ክዝረበሉን ክጸሓፈለሉን እናተገብኣ ኣቃልቦ ዘይትውሃቦ ኣርኣያ ክገብር ኢየ።  

 
   ኣርኣያ፡ብዝተፈላለየ ምኽኒያታት ብፍላይ ድማ፡ ‘ሓንቲ ኢትዮጵያ’፡ ወይ ድማ ንሕብረት 
ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ጎረርኡ ኣስሒሉ፡በቲ ከም ሙዚቃ ዝጥዕም ድምጹ ብምስባኩን 
ብምጉስጓሱን፡ከም ገበን ተቆጺሩ ብቐንጸልቲ ዝተቐንጸለ ዉሩይ ጋዜጠኛ ግዳይ ኰይኑ 
ኢዩ።ኣርኣያ ብዝሞተ፡’ቋንቋ ትግርኛ ሞይታ!’ ዝበሉ ሓሽከት ኢዮም።ሞት ኣርኣያ ከም ሞት 
ቋንቋ ትግርኛ ምሕሳቡ፡ መመሊስካ ክትሓስቦ ከለካ እማኖም ኢዮም ኢካ ዘብል ኢዩ። 
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   ብዛዕባ ኣርኣያ በላይ ካብ ዝሓተትኽዎም 150 ዝኰኑ ሰባት፡ነዚ ሓሳብ ዝርዕሙ ኢዮም።ከም ሓደ ቤተ-ንባብ ዝተቓጸለ ዓይነት 
ዝመስሎም ድማ ኣይሰኣኑን ኢዮም።መምህር ገረዝጊሔር ሓደ ኢዮም።እታ ወይዘሪት ኤርትራ ኰነ ወይዘሪት ትግራይ ዘበለት፡ሎሚ 
ወ/ሮ ስላስ ረዳ ተኰነ፡ምስ ኣርኣያ በላይ ኣብ ሲቪል ኣቬሽን ከም መሳርሕተን ምንባሩን ዝነበሮ ስነ ምግባርን ክእለትን ኣልዒለን 
ኣይጸግባን ኢየን።ኣብ ሬድዮ ኣሥመራ ዝነበሩ ጋዜጠኛታትን ቴክንሻናት ድማ ተመሳሳሊ ሓሳብ ኢዮም ዝህቡካ።ላዛ ትግርኛ ከም 
ሓዋዝ ስንቒ፡ንሕልና ገይሩ፡ኣብ ሕልና ብዙሓት ዝቐረጸ፡ኣርኣያ በላይ ኢዩ ዝብሉ ቁጽሮም ይገርመካ ኢዩ። 
 

   ወ/ሮ ጽገ በዓልቲ እንዳ ኣባገሪማ ኢየን።ኣብ ኣሥመራ ከባቢ፡ኪዳነ 
ምሕረት 17 ዓመት ተቐሚጠን ኢየን።ጎረቤት እታ ኣዚያ ፍልጥቲ 
ከራሪት ኣበባ ኣጽብሃን መቕርብን ኢየን ኔረን።ንድምጺ ኣርኣያ ዓሚ 
ብዘስማዕኽወን ብንብዓት ገጸን ተሓጺቡ ኢዩ። 
 
   ንሰን ምስ ኣርኣያን ድምጹን ፍሉይ ፍቕርን ተዘኽሮን ኣለወን’ዩ። 
ኣሥመራ ኣትየን ኣዋርሕ ከይገበራ፡ኣርኣያ ብምቕታሉ መሪር ሓዘን 
ይስመዐን ኢዩ። እቲ ጣዕሚ ትግርኛ፡ላዛ ይገብረሉ ኢዩ።እዱብን 
ክብረቱ ዝሓለወን ኣብነታዊ ጋዜጠኛን መምህር ኢዩ ኔሩ ይብላ ወ/ሮ 
ጽገ። 
 
   ወ/ሮ ሙሉ ገ/ኪዳን ዝተብሃላ በዓልቲ ዓዲ ኣርባዕተ ድማ፡ሰብኣየን 
ጀብሃ ዝቐተሉለን መጠን፡ንጉዳይ ኣርኣያ ክዝክራ መሪር ሓዘን ከም 
ዝስምዐን ቕድሚ ክልተ ዓመት ኣብ ዝሓተትኩወን ግዜ ክፈልጥ ኢኪለ 
ኢየ።ብዉሕዱ ንደቓይቅ በኪየን፡ንብዓተን ክዛርይ ምርኣየይን ብሚሒር 
ከቢዱኒ ዩ።ወደን ንክቕተል ዝተገብረ ምጽማድ ፈንጅን መቕተልቲ 
ኣርኣያን እቲ ኣብ ሕይወተን ዘይዝነን ቃንዛ ምኳኑ ጸውየናኒ ኢየን። 
 

   ኣብ ግዜ ኅይለ ሥላሴ ሰብ ጭራ ዋጣ ዝነበሩ፡ሰብ ዕድመ ጸጋ ድማ፡ ‘ኣርኣያ በላይ ከም ስሙ ኣርኣያ ኢዩ’ ክብሉ የውግዑካ 
ኢዮም።ንብዙሓት ብዛዕባ ምቕራጽን እስትድዮን ኣፍልጦ ይኹን ተመኽሮ ዘይነብሮም፡ኣዝመርቲ ባዕሉ ተገዲሱ ይቐርጾም ምንባሩ 
ኤዘንትዉ ኢዮም።ከም እኒ ገብረጻድቕ ወልደዮሓንስ፣ገብረጻድቕ ገብረሚካኤል፣ሓጎስ ወረስ፣ገለ ደቂ ኣስረሰሀይ፣ደቂ የሓንሰይ ወዘተ 
ተጠቐስቲ ኢዮም። 
 
   ኮሀን፡ኣብ ሃገረ ካናዳ፡ኣብ መዳይ ሙዚቃን ድርሰት ሙዚቃን ኣብ ልዑል ብርኺ 
ደረጃ ዝተሰርዐ ኢዩ።ኣብ 2011 ዓ.ም.ፈ፡ ኣብ ካናዳ እቲ ዝለዓለ ሽልማት ረኪቡ 
ኢዩ።ኮሀን፡ግጥሚ ምግጣምን ጽሑፋት ምጽሓፍን ኣብ 1950ታትን መጀመርታ 
1960ታት ከም ሞያ ከም ዝሓዞ ማህደራት ታሪኹ ይሕብሩ ኢዮም። 
 
   ሙዚቃዊ ሞይኡ ድማ ኣብ 1967 ዓ.ም.ፈ ጀመሮ።ኣቦን ኣደን ኮሀን ካብ ዝተፈላለዩ 
ድሕረባይታን ዓድን ኢዮም ኔሮም።ከምቲ ኣደ ኣርኣያ ኣብ ሙዚቃ ዕሊ ዝነበራ፡ኣደ 
ኰሀን፡ሳላ ኣብ ቤታ ኰይና ትደርፍ ምንባራ ጽልዋ ክሓድሮ ዘይነዓቕ ግደ ገቢራ ኢያ። 
 
   ኣብዛ ዓመት እዚኣ ድማ ኣርኣያ በላይ ንማትኣ ከም ዝገደፋ ታሪኽ ይሕብር ኢዩ።ግን 
ምስጢሩ ደፊሩ ዝነግረና ኣይተረኽበን ኣሎ፧ምኽኒያቱ፡ “ማትኣ ናይ ጀብሃ ወይ ናይ ቃልሲ መሳርሒ ኢያ ኔራ…” ወይ ድማ “…ናይ 
ከተማ ጀብሃ…” ከም ዝነበረት ዝግለጽ ሓሳባትን ሓበሬታትን ምስ ተንብብ ወይ ትሰምዕ፣ንሱ፡ ነቲ ሓሳብ ክሰማምዖን ክርዕሞን 
ፈጺሙ ኣይሕሰብ ኢዩ። 
 
   መምህር ኣስረስ ተሰማ፡ነዚ ጉዳያ ጎሲዮሞ ኢዮም ሓሊፎም።ንሶም ንባዕሎም፡ከም ኣቦይ ወልደኣብ ወልደማሪያም፡ኣካታዒ 
ድሕረባይታን ፖለቲካዊ እምነት ዘለዎም ምዃኖም ብብዙሓት ይእመን ኢዩ።ኣብነት፡ኣባላት ማትኣ ዝነበረ ስነ ጥበበኛ ጌታቸው 
ኣብዲ፡ ከም ማትኣ ኰስኪሳ ዘዕበየቶ ኢትዮጵያዊ ገቢሮም ጽሒፎም ኣለዉ።ግን ወሎ ዝተወልደ፡ትውልደ ኤርትራዊ ኢዩ።ናቶም 
ድማ ከም ኣርኣያ በላይ ልኽዕ ብእንዳ ኣቡኦምን ኣዲኦምን ብተመሳሳሊ ዝውለዱ ክነሶም፡ነዚ ፈጺሞም ኣይጸሓፍዎን ኢዮም። 
 
   ማትኣ፡ንቓልሲ ኣበራቢራን ኣሰሊፋን ኢያ ግን ንቓልሲ ጀብሃ ይኩን ሻዕብያ ዘይድግፉ ኤርትራውያን ከም ዚነበሩ እልቢ 
ዘይብሎም ተነበሩ’ዃ፡እዚ ክግለጽ ከቶ ኣይሕሰብ ኢዩ ኔሩ፣ሕጅ ግን ግዜን ሓቅን ካብ ጉድጓድ ተቐሊዐን ይወጻ ምህላወን ዋግዋጎ 
ብርሃን ህሉው ባይታ ይምስኽር ኣሎ ኢዩ። እዚ ዝርዳኣካ ነገረ እኳ ተሃለወ፡ንምንታይ ንማትኣ ኣብ 1967 ዓ.ም.ፈ ገዲፎማ ኔሮም 
ዝምልስ ወይ ዝጽሕፍ ሰብ ግን ኣይርከብን ኢዩ።ተዘሊሉ፡ ካብ ዝሕለፍ ብዙሕ ነጥብታት ሓደ ኢዩ። 
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   ጀብሃ፡ንምንታይ ኢያ ንኣርኣያ በላይ ቐቲላቶ እባ፧ ጀብሃ ኰነ ሻዕብያ ዋላ ንሰን ዝወለድኣን ዉድባት፡ካብቲ ድሕረተን ኰነ 
ጸቢብነተን፡ኣንጻርና’ዩ ንዝበልካዮ ሰብ ብምቕታል ከም ስልትን መምርሕን ምጥቓሞም ኢዩ።ግን ድማ፡ደም ንጹሃት ዋጋ 
ኣይህልዎን’ዶ ትብሉ፧ 
 

  እቶም ቐንዲ ቐተልቲ ወይ ቐንጸልቲ ብከመይ ከ 
ሕይወቶም ሓሊፉ፧ ይሓልፍ ኣሎ፧ “ናይ ኢዶም 
ይረክቡ ኣለዉ።” ትብል ሓንቲ ካብቶም ኣንስቲ ፈዳይን 
ዝነበረት፡ወ/ሮ ኣብርሀት ኪዳነ ተኰነት። 
 
 
   ንኣርኣያ፣ንመሓሪ ምስግና ኰነ ንካልኦት ንጹሃት 
ሰባት ዝቐተሉ፡ ኣብ ምንታይ ደረጃ ይህሉ ትብሉ፧ኣብ 
ዕረፍቲ’ዶ ወይስ ኣብ ከልበትበትን ዕንኺሊልን ትብሉ፧ 
 


