
ተጻሕፈ፡ዕለት 23/10/2017 1 

                                    ፍቕሪ ስጋብ መቓብር፡ ‘ሽገይ ሃቡኒ’              ቀዳማይ ኽፋል 

                          =====================////////===================== 

                                            ኣብራሃም ብርሃነ                       ዕለት፡24/10/2017 ዓ.ም.ፈ 

                  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ጋመይ ኔራትኒ፡ጽቡቕ ዝሓደሳ፣ 
ኢደይ ሰቢራተን፡ኣጻቢዕቲ ነኪሳ። 

ከመይ ዲዩ ኔሩ፡ምኽሪ ናይ ኽልቴና፣ 
ከም ደመና ኣብ ላዕሊ፡ ተሰቒሉ ኣብ ሰማይ። 

   ኽቡራት ኣንበብቲ፡ እዛ ግጥሚ ምስ ኣንበብኹም እንታይ ኰን ተዘኪርኹም ይኸውን፧ 
ብዛዕባ እታ ብኣይሮፕላን ገቢራ ዝተፈለየቶ ፍቕርቲ’ዶ ይቕጀለኩም ይኸውን፧እዛ ደርፍን 
እታ ‘ኣይሮፕላነይ’ ዝብላን ብዙሕ ትዝታታት ካብ ዝፈጥራ ትሕዝቶ ጥበባዊ ፍርያት ኢየን። 
ብዛዕባ መምህር ተወልደ ረዳ፡ ክፈልጥ ዚደልይ ብዙሕ ሰብ ከምዘሎ ብቐሊሉ ትግምቶ ነገር 
ኢዩ።መምህር ተወልደ ረዳ፡ሓደ ካብቶም ፊተውራሪ ጥበብ ትግርኛ ኢዮም።ኣብ መሳርሒ 
ሙዚቃ’ውን ገዚፍ ግደ ዝገበሩን ንጊታር ኣቦ ዘበሉ ሙዚቀኛ ምዃኖም ታሪኽ ዝምስኽሮ 
ኢዩ። 

   እንተኰነ፡ምስ ምንዋሕ ግዜ ይኹን ምስ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ስኒትን ምቕዳውን 
ብዘይምህላዎም፡ኣብ ማዕከናት ዜና ብዙሕ ኣተኽሮን ጠመተን ዳርጋ ኣይረኽቡን 
ኢዮም።ዋላ’ዃ ካብ ኣፍ ብዙሓት ዓበይትን ገዳይም ኸየንትን ፍጹም ዘይርስዑን ዘይዝለሉን 
ተኰኑ ብዙሕ ፈተነታት ስሞም ንምድምዛዝ ግና ዕዮታትን ዉዲታትን ተገቢሩ ኢዩ።ዘመናዊ 
ሙዚቃ ኣብ ኤርትራ/ኢትዮጵያ ኢልካ እንተልዒልካ፡ስም መም ተወልደ ረዳ ግድን ክለዓል 
ዘለዎ ዓቢ ሓወልቲ ኢዩ። 

    እታ ፈላሚት ብኤለትሪክ ትሰርሕ ክራር፡ሰሪሖም ናብ መዓላ ዘውዓሉ መምህር ተወልደ ረዳ ኢዮም።ግና ብዙሓት ጸሓፍቲ እጢ 
ክብሪ ንኣተወብርሃን ሰጊድ ክህብዎምን ክጽሕፉን ትዕዘብ ኢካ።እዚ ድማ ምስቲ ድሌት እቲ ስርዓትን ሓቂ ክፈልጡ ዘይደልዩን ኣብ 
ግምት ኣትዩ፡ክመዛባዕን ክህንደስን ግዜ ኣይወሰደን ኢዩ።መምህር ብፍላይ ኣብዚ ዝተወሰነ ዓመታት ብርሃን ዓይኖም ብምስ’ኣኖም 
ይኹን ምስ ግላዊ ባህሪኦም ተኣሳሲሩ፡እነ ከምዚ ኢየ ፣ከምዚ ዝገበርኩ ኢየ ክብሉ ግዜን ዕድልን ኣይረከቡን ኢዮም። 

   ኣብ ሙዚቃ ትግርኛ፡ ኣብ ጊታር እቲ ዝለዓለ ግደን ክእለትን ካብ ዝወነኑ ሒደት ሰባት፡መምህር ተወልደ ፊተውራሪ ኢዮም።እኒ 
ሰላም ስዩም፣ጸጋይ በራኺ፣ሃይለ ገረዝጊሔርን ካል’ኦትን ኣሰርን መገድን ተወልደ ረዳ ምዃኖም ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ገሊጾሞ ኢዮም። 

   ብዙሓት ዓበይቲ ሰብ ዕድመ ፀጋ፡እታ ተወልደ ረዳ ከም መእተዊ ዝጻወታ ሙዚቃ ማዕረ ኽንደይ ኣብ ሰልሚ ከም 
ተጥሕሎም፣ኣብ ባሕሪ ከብዶም ናብ 50 ዓመት ዝተከዘነ ተዘኽሮን ትዝታን ከምዘሸሞም ይኹን እቲ ህርመት ሙዚቃ መግቢ ሕልና 
ይኰኖም ምንባሩ ትሰምዖ ምስኽርነት ኢዩ። 

   ተወልደ ረዳ፡ኣብ ምሕጻር ነገራት ልሉይ ባህሪ ኣለዎም።ኣብ ዘረባ ከምቲ “ማሸላን ዘረባን ኣብ ምሕጻሩ” ዝበሃል ምሕጻር 
ይፈትዉ፣ኣብ ዜማ ሓጺር ግን ከኣ ዓሚዩቕን ሰሓብን ይሰርሑ፣ ኣብ ግጥሚ ሓጺር ግን ገላጽን መራኺን ናዕታ ኤዘውትሩ ምኹር 
ከያኒ ኢዮም።መምህር ተወልደ፡ኣብ ቆጸራ፣ ስነ ምግባርን ግብረገብነትን ኣይሕመዩን ኢዮም። 

   ኣብተን ሒደት መዓልታት ትዕዝብተይ፡ኣብ ቆጸራን ስነ 
ምግባርን ወሰን ዘይብሉ ጥንቓቐን ዕቱብነትን ከምዘለዎም 
ኣስተብሂለ ኢየ።ንሞይ’ኦም ዘለዎም ኽብርን ፍቕርን ድማ ኣዚዩ 
ዕዙዝ ኢዩ።ኣብ ቤቶም ብዙሓት ዓይነታት መሳርሒ ሙዚቃ 
ብፍላይ ድማ ዝተፈላለዩ ዓይነት ክራር ከም ዝርከቡ ባዕሎም 
ኣውጊዖሙኒ ኢዮም። 

   ብተወሳኺ፡ናብ ሆላንድ ዝኸደ ሙዚቐኛ፣ድምጻዊ ኰነ ኣድናቂ 
ሙዚቃ፡ኣብ ቤቶም ሰላም ክብሎን ክርእዮምን ዳርጋ ዘይኸይድ 

የለን።እዚ ብፍላይ ኣብዚ 15 ዓመታት ጉሁድ ኢዩ ኔሩ፣ገና’ውን ኣሎ። 
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   በዚ ድማ፡እቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ከየንቲ ዘዕሉካን ዝምስኽርዎን ተሃሊዩ፡ድንቒ ጥበብ መምህር ተወልደ ረዳ፣እዱብ ኣቐራርባን 
ጥንቓቐን ኰነ ኣብ ኣተሓሕዛ መሳርሒ ሙዚቃን ንብረትን ዘለዎም ደርማስ ዕቱብነትን ይጸውዩካ ኢዮም። 

    መም ተወልደ ረዳ፡ኣብ ዕቤት ሙዚቃ ገዚፍ ተራ ከም ዝተጻወቱ፡ታሪኽ ኣብ ሰነዳቱ ዘስፈሮ፣ገዳይም ጠቢባ ዝምስኽርዎን እቶም 
ሰብ ዕድመ ጸጋ ድማ ዝዝኽርዎን ኢዩ።ኣብ ሞንጎ ሞንጎ፡ስም መምህር ተወልደ ንዝሰፈሮ፡ንገለ-ገለ ጽሑፋት ከቕርቦ ክፍትን 
ኢየ።ከም ዝፍለጥ መምህር ተወልደ ረዳ፡ኣብ ማሕበር ትያትር ኣሥመራ ዓቢ ግደን ስምን ዚነበሮም ከም ምዃኖም ይጁን ኣብ ካልእ 
ሙዚቃዊ ጉጅለታት ተኰነ ዕዙዝ ኣበርኽቶ ብምግባሮም፡ከም ሙዚቐኛን ድምጻውን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ብምስታፎም፡ስሞም ከም 
ሃረም ሰፊሩ ከምዘሎ እፍለጥ ኢዩ። 

   እስከ፡መምህር ኣሥመራ ዩኒቨርሲቲ ዝነበሩ፡ዶ/ር መሓመድ ኪያር፡ኣብ ጉዳይ መምህር ተወልደ ረዳ ኣድሂቦም ብኢንግሊሽ 
ዝጸሓፍዎ ሓጺር ጽሑፍ፡ናብ ትግርኛ ርዒሙ ቐሪቡ ኣሎ።ነንብቦ እሞ፡ገለ ከም መወኸስን ከም ሕቶ መልዓልን ይዀነና 
ኢዩ።ንመምህር ቕድሚ ምጽሓፈይ፡ኣብ ማሕበራዊ ግላዊ ገጽ ናቶም፡ሓቲተዮም ኔይረ ግና ምላሽ ኣይሃቡንን ኣለዉ።ስለዚ፡ናብ ከምዚ 
መልኽዕ ክጽሕፎ ተቐሲበ ኣለኩ።እንሆ ድማ፡ 

   “ተወልደ ረዳ፡ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ስነ ጥበባውያን ኤርትራ፣ንጉዳያት ሕዝቢን ነታ ኣብ 1965 ዓ.ም.ፈ ሽገይ ሃቡኒ ትብል ደርፉን ዝተወፈየ 
ኢዩ።እታ ደርፊ ትሕልፎ መልእኽቲ ገና ስጋብ ሎሚ ኣገዳሲ ኰይኑ ትረኽቦ ኢካ።ንሱ’ውን ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ስርዓት ብምቕዋሙ፡ናብ ሃገሩ 
ተመሊሱ ኣይፈልጥን ኢዩ። 

   ተወልደ ረዳ፡ነታ ኣብ 1962 ዝተጸምበራ፡ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ‘ጀብሃ’፡ጀብሃ ምስ በለ ኣይተመልሰን ኢዩ።ተወልደ ኣዳላዊ 
ሙዚቃ፣ሙዚቀኛ፣ድምጻዊ፣ደራስን ገጣምን ጥራሕ ኣይኮነን፣እንታይ ደኣ፡ኪኢላ ኤለክትሪሻን፡እታ ኣቶወብርሃን ሰጊድ ኣብ ደርፍታቶም 
ዝጥቐሙላ ክራር፡ንፈለማ ግዜ ብኤአክትሪክ ትሰርሕ ክራር ዝሰርሐ ኢዩ። 

   ብተወሳኺ’ውን፡ተወልደ ረዳ ኪኢላ መካኒክን እስፖርታውን ኔሩ።እዚ ድማ ብሽክለተኛን ተጻዋቲ ኩዕሶ እግርን ኢዩ ኔሩ። 

   ተወልደ ኣብ ከተማ ኣሥመራ፡ኣብ ከባቢ ጸጸራት ኣብ 27/12/1941 ዓምፈ ኢዩ ተወሊዱ።ኣብ ቤት ትምህርቲ ‘ኣስዃላ ቪቶሪያ ኣማኑኤለ’፡ 
ድሕሪ ምምሃሩ፡ኣብ ቤት ትምህርቲ ሕብረት ተከታቲሉ ኢዩ።ኣቡ’ኡ ኣቶ ረዳ ተስፋማሪያም ጋመ (እንዳ መፍለስ) ኣብ ሮክሓይቶ 
ኣከለጉዛይ፣ኣዲኡ ወ/ሮ ስላስ ተሰማ ንኡስ (እንዳ ቱርካይ) ኣብ ለጎ ሳርዳ ተወልዱ። 

   ተወልደ ረዳ ምስ ዓብደልቓድር ከቢረ፣ምስ ራእሲ ተሰማ ኣስበሮምን ወልደኣብ ወልደማሪያም፡ ኣብ ክለብ ጀበርቲ ‘ደሓር ናዲ ኣለሸባብ” 
ዝተቐየረ፡ክለብ መንእሰያት ብምርካቡ፡ናብ ምንቕስቓስ ቃልሲ ንናጽነት ከም ዝተጸንበረ እዝክር ኢዩ። 

    ኣብ ግዜ ንእስነቱ፡ዓርቢ ዓርቢ ፊልምታት ዓረብ ምርኣይ ኤዘውትር ብምንባሩ፣ ኣብ ሙዚቃ ሕይወቱ ዓቢ ጽልዋ ዝፈጥረሉ፡እቲ ዓቢ 
ሶርያዊ-ግብጻዊ ድምጻዊ ዝኰነ ፈሪድ ኣል ኣትረሽ ምኳኑ ኣብ ተዘኽርኡ እዝኽር ኢዩ።ንክእለት ተበርህ ተስፋሁነኝ ዝዳህሰሰን ዝረከበን ተወልደ 
ኢዩ።ንብዙሕ ደርፍታታ’ውን ንሱ ኢዩ ሰሪሑላ። 

   ተወልደ ከም ሙዚቀኛ ኣብ ኣሥመራ፡ ከምቲ ዝድለ 
ብኢትዮጵያውያን ክብሪ ኣይረከበን፣በዚ ድማ ነቶም ኣብ ከተማታት 
ስጉምቲ ዝወስዱ ዝነበሩ ‘ፈዳይን’፡ኣጽዋሮም ነስመራ ብዝመጹሉ 
ኣጋጣሚ ከቐምጠሎም ጀመረ። 

   ተወልደ ረዳ፡ብማዕከናት ዜና ዳች ቲቪን ‘Dutch TV’ 
ብኢጣሊያናዊት ቲቪ ራይን ‘TV RAI’፡ ኣብ ሙዚቃዊ ሕይወቱ 
ኣድሂቦም ከም ዝጠየቕዎ ሰሚዐ ኔረ፣እንተኰነ፡ነቲ ሓበሬታ ዝርከቦ 
መራኽቦ ስጋብ ሎሚ ክረክቦ ኣይከኣልኩን ኣለኩ።እዚ ጽሑፍ ክሰፍሕን 
ተስፋ እገብር።ንተወልደ ረዳ ዘላለየኒ፡ጀላን ያሲን ድማ እዙዝ ምስጋናይ 
ኬቕርበሉ እፈቱ።”  

    ካብዚ ጽሑፍ መምህር ዶ/ር መሓመድ ኪያር፡ብዛዕባ መምህር ተወልደ ረዳ ገለ ሓበሬታ ረኺብና ምዃና ጥርጥር የብሉን 
ኢዩ።ግና ሕቶ ከልዕል ድማ ንቡር መስርሕ ኢዩ።ኣብነት፡መምህር ተወልደ ረዳ፡ጀብሃ ከምዚ ኢላቶም ዝብል ሓበሬታ ኣሎ። “ንስካ 
ኢትዮጵያዊ እንዲካ፡እዚ ቓልሲ እንታይ ይምልከታ…፧” ዝብል ኢዩ።እዚ ወግዒ መምህር ባዕሎም ኣብ ኣጋ እርጋኖም ኰይኖም 
ዘዋግዕዎም ሰባት፡ ከም ዘለዉ እፍለጥ ኢዩ።ነዚ እንታይ ምበልኹም ዶክተር፧ መምህር ተወልደ፡ ምስ ጀብሃ፡ “ፍቕሪ ስጋብ 
መቓብር!” ዝብል እምነት ከም ዘለዎም ብሰፊሑ ዝዝረብ ከምዘሎ ኰይኑ ማለት ኢዩ።ፍቕሪ ክሳዕ መቓብር-ሽገይ ሃቡኒ! 

   ነዚ ከም ሓደ ነጥቢ፡ዝውሰድ ኣሎ ኢዩ።ንሱ ድማ፡ድሕሪ ናጽነት ናብ ኤርትራ ዘይምእታዎም ኢዩ።ብርግጽ፡መምህር ኣብ መዓልቲ 
መሬታዊ ናጽነት ኤርትራ፡መዓት መጸ ዓመት፡ኩልንትን’ኦም ጸሊም ተኸዲኖም ከምዝሕልፍዎ ባዕሎም ኣብ 2012 ዓ.ም.ፈ ከይተረፈ 
ቕድሚ ሕጂ ተዛሪቦሞ ኢዮም።ግን ምስ ጀብሃ ስጋብ መቓብር ይብሉ’ዶ ይዀኑ፧ እንተኰይኑ ድማ፡እቲ ‘እዚ ቓልሲ እንታይ 
ይምልከተካ…!’ ብፍቕሪ ንኩሉ ትፍሽን ኢያ፡ዝብል መርሖ ተሸፊኑ ኢዩ ክሀባል ይኽእል ድዩ፧ 
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   ብተወሳኺ፡እብ ጉዳይ ዕድመ ኢዩ።ንሱ ድማ፡መምህር ተወልደ ረዳ፡ ኣብ ኣጋ ጥልያን 
ኣብ ካልኣይ ኰናት ምዕቡላት ሃገራት ዓለም ማለት ኣብ 27/12/1942 ዓ.ም.ፈ ወይ ድማ 
ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 1935 ዓ.ም.ሓ ከም ዝተወልዱ ተገሊጹ ኣሎ።ኣብ ገሊኡ ጽሑፋት’ውን 
ይግለጽ ኢዩ።ከም ኣነ ግን መምህር ተወልደ ዕብይ ይብሉ ኢዮም ዝብል ርድ’ኢት 
ኣለኒ።እዚ ድማ ሓደው መምህር ተወልደ ረዳ፡ቕድሚ 60 ዓመት ሙዚቓ የስተምህሩ 
ምንባሮም ሓበሬታ ኣሎ ኢዩ። 

    ወ/ሮ ስላስ ረዳ፡ሓንቲ ካብ ተምሃሮ-ሙዚቃ መምህር ተወልደ ኢየን ኔረን።ንሰን 
ካብተን ፈላሞት ደቂ ሓበሻ መሳርሒ ሙዚቓ ክመሃራ ዕድል ዝረከባ ሓንቲ 
ኢየን።ንክእለት መምህር ተወልደ ምሒር የድንቕ’ኦ ኢየን።ኣብ 1948 ዓ.ም.ሓ መበል 25 
ዓመት ኢዮቤል፡ስልጣን ንጉሠ ነገሥት ኃይለ ሥላሴ፡ኣብ ቅንጅና ዉድድር ተሳቲፈን 
ብዝተዓወታ፡ኣብቲ ግዜ እቲ መሳርሒ ሙዚቃ ምዕባየን ኰይኑ መምህር እዝኸረን 
ኢዩ።ሕጂ ንሰን ጓል 84 ዓመት ኰይነን ኣለዋ።ካልኦት’ውን ንመምህር መሳርሕቶም፣ደቂ 
ገዛውቶም፣መቕርቦምን ኣድነቕቶምን ዕድመኦም ኪንዮ ዝግለጽ ምዃኑ ይዛረቡ ኢዮም። 

   ወ/ሮ ስላስ ስመን ምስ ስም ወዳሊት ኣደ መምህር ሓደ ኢዩ።መምህር ተወልደ ስላስ ትብል ደርፊ ከም ዚነበረቶም፡ዝዝኽሩ ኣለዉ 
ኢዮም።እዛ ደርፊ ንመን ኰን ትኸውን ተደሪፋ ሕቶ ትፈጥር ኢያ።ንሶም እንታይ ይብሉና ይዀኑ፧ መምህር፡ኣይሮፕላነይ ትብል 
ደርፎም ኣብ ሓቐኛ ሕይወቶም ካብ ዝገልጻ ሓንቲ ምዃና ይዕለል ኢዩ። እታ ዝተደርፈላ ‘ኣልጋነሽ’ ትበሃል ጎርዞ እቲ እዋን ምዃና 

ዝገልጹ’ውን ኣለዉ ኢዮም። 

   እቲ ካልእ ድማ፡ኣቦይ ወልደኣብ ወልደማሪያም፡መምህር እኒ ተወልደ ረዳ ምንባሮም ዝግለጽ 
ሓበሬታ ኣሎ።ስለዚ፡መምህር ወልወል መዓስ ኢዮም መምህር ኔሮም፧ ከም ዝፍለጥ፡ወዲ 18 
ዓመት ኰይኖም፡ናብ ማህደር መንፈሳዊ ትምህርቲ ን5 ዓመት ተምሂሮም ኢዮም።እዚ ድማ ወዲ 
23 ዓመት ኰይኖም ኣብ 1928 ዓ.ም.ፈ ናብ ምምህርና ክዋፈሩ ከም ዝከኣሉ ዝፍለጥ 
ኢዩ።ድሕሪ’ዚ ናብ ባረንቱ ከስተምህሩ ከም ዝኸዱ፡ተመሊሶም ናብ ኣሥመራ ከምዝተመልሱ 
ድርሳናት ታሪኽ ሕይወቶም እምስኽር ኢዩ። 

   እሞ ደኣ፡መምህር ተወልደ ኣብ 1942 ዓ.ም.ፈ ተተወሊዶም፡መዓስ ኢዮም ምሂሮሞም ንዝብል 
ሕቶ ዝምልስ ተዝርከብ ግርም ኔሩ፣ምኽንያቱ ኣብ ዘመነ ሞግዚት ኢንግሊዝ ኣቦይ ወልወል 
እንታይ-እንታይ ይሰርሑ ኔሮም ዝብል ኣብ ግምት ኣእቲካ ሕቶ ይፈጥረልካ ኢዩ።ንግዚኡ እዚ 
ይ’ኣኽል ኢዩ፣ስጋብ ገለ መልሲ ንረኽብ ብዝብል ናብ ካልእ ነጥቢ ንኺድ።  

   ኣብ መደበር ተሌቪዥን ኤርትራ፡መደብ ሕጻናት ዝዓይይ ዝነብረ፡መንእሰይ ተኽለ መዝገበ፡ኣብ ማሕበራዊ መራኽቦ፡ፌይስቡክ 
ሓደ እዋን ለጢፍዎ ዚነበረ፡ሓጺር ሓበሬታ ብዛዕባ መምህር ተወልደ ከምዚ ዝስዕብ ኣስፊሩ ኔሩ ኢዩ። 

“ሌላ ምስ ኣቦናን ኣያ ጥበብን ተወልደ ረዳ 

   ኣቦና በዓል ጥበብ፡ ኣቶ ተወልደ ረዳ ኣብ ዕዳጋ ዓርቢ/ኣባሻውል ተወሊዱን ዓብዩን።ናይ መጀመርያ ደርፉ ብ 1953/4 ዓ.ም.ፈ፡ ኣብታ ናይ 
ኣቦና ወልድኣብ ወልደማርያም ኣብ ካይሮ ከይዶም ዝኸፈትዋ ሬድዮ "ኣስመረተይ" ትብል ናይ ተወልደ ረዳ ደርፊ ተሰምዐት። 

   ኣብ 1958 ዓ.ም.ፈ ቴፕ ኣብ ኤርትራ ክተኣታተዋ ጀመራ።ኣብ ቤት ቁርሲ ተስፋልደት (ጥቓ እንዳባ መሻዕ) ሸሓኒ ፉል ምስ ክልተ ባኒ ብ 25 
ሰናቲም እናበላዕካ፡ናይ በዓል ተወልደ ረዳ ደርፊ ከም ዝስማዕ ዝነበረ ናይ ሽዑ ናይ ዓይኒ መሰኻክር ረኺበን ኣዘራሪበን።ኣቦና ተወልደ ረዳ ኣብ 
ኣስመራ ኣብ ከባቢ ፐላሶ ፋሌጣ ዝባሃል ቤት ሙዚቃ ከም ዝነበሮ’ውን ናይ ሽዑ የዕሩኽቱ ኣብ ሬድዮ ከዕልሉ ሰሚዐ 

   "ሽገይ ሃቡኒ" ድሕሪ ዝተናውሐ ዓማውቲ ናይ ኣስመረተይ ብ 1961 ዓ.ም.ፈ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ማሕበር 
ትያትር ኣስመራ ኮይኑ ደሪፍዋ (ኣብ ቀዳማዊ ሃይለስላሴ ቸርቸር ጎደና)።ኣብ 1968 ዓ.ም.ፈ ኣብ ኣስመራ 
ራድዮ ተጀመረ።እዛ ሽገይ ሃቡኒ ትብል ደርፊ ናይ ተወልደ ረዳ ከኣ ኣዝያ ተፈትወትን ብዙሕ ኣድናቖት ኣብ 
ፈተውቲ ኣትረፈትን።ብዙሕ ሰብ ክሰምዓ ምስ ጀመረ ከኣ ናይ ሽዑ ኣመሓዳሪ ናይ ኣስመራ ዝነበረ "ናይ ሸፋቱ 
ሃገራዊ መዝሙር እያ" ብምባል ነታ ደርፊ ኣኸልከላ። 

   በዝን ካልእን ኣቦና ተወልደ ረዳ ብ1970 ዓ.ም.ፈ ከም ኩሎም ናይ ሽዑ ሰብ ጥበብ ናብ ማእሰርቲ ተወስደን 
ተጋፍዐን።ድሕሪ ካብ ማእሰርቲ ምልቃቑ፡ ድማ ጠቕሊሉ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከዱ።ኣብ እንዳቦይ ካሳ ዝባሃል ቦታ 
ድማ ጸወታ ሙዚቃ ጀመረ።ኣብ እንዳቦይ ካሳ ቤት ዝእንገድ ዝነበረ ሰዓቢ ተወልደ ረዳን፡ሰማዒ ትግርኛን 

ብብዝሒ ነታ "ኣይሮፕላነይ" ትብል ደርፊ ክመርጽ ፡ተወልደ ረዳ ከኣ ንሰማዕቱ ከሐጉስ ነታ ደርፊ እምብዛ ክደጋግማ ይርአ ነበረ።ዋና እቲ ቤት 
ኣቶ ካሳ ድማ "ኣንታ ተወልደ ወደይ እዛ ናትካ ኣውሮፕላነሲ መዓስ ድያ ትበርር" ኢሎም ጨረቑሉ ይበሃል መታን ነቲ ካልእ ደርፍታቱ ክደርፎ 
ክጅምር። 
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    ክሳብ ሕጂ ኣብ ናይ ቀደም ካሴቱ ቅድሚ ናይ ተወልደ ረዳ ኣይሮብላነ ዘላሊ ሰብ ኣቦና በዓል ጥበብን ጋዜጠኛን ኣርኣያ በላይ እዩ። ኣቦና 
ስነጥበበኛ ተወልደ ረዳ ብዘይካ ኣብ ድምጺ ፡ኪቦርድ፡ድራም።ሳክስፎን፡ከምኡ ውን ናይ ጊታር ወሓለ እዩ።ተጋዳላይ ኣቦና ተወልደ ረዳ ኣብ 
ወጻኢ ሃገር ነዊሕ ድሕሪ ምቕማጥ፡ን ኣብ ሃገርና ዘሎ ዘይቅርዑይ ምሕደራ ህግደፍ ኣብ ምቅዋም ብጥበብ እናገበረ ሰባት ኣብ ምንቃሕ 
ይርከብ።ዕድመን ጥዕናንን ኣቦና ስነጥበበኛ ተወልደ ረዳ። 

                                                                                                       ተኽለ መዝገበ  

                                                                                                                   ምንጪ-እኽብካብ ወግዕታት” 

 
   ብዛዕባ እዚ፡ተኽለ መዝገበ ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት፡ኣኪቡ ናብ ሕዝቢ ዘርጊሕዎ ዚነበረ፡ሓበሬታ ንተበግሶኡ እንተላይ ንዕማም ዶ/ር 
መሓመድ እናመስገንኩ፡ንሎሚ ኣንባብን መቕርብን ገለ ክብሉና እጽበ እረድይ።ኣብ ዝቕጽል ግና ንዝሰፍሕ ኣስፊሐ፣ንዝእረም ዘበለ 
ብዘእርም ፍኖትን ንዝንቕፍ ተሎ’ውን ብዓይኒ ነቐፌታ ኢሂን ምሂን ክንበሃሃል ተስፋ እገብር። 
 
    መምህር ተወልደ ረዳ ኣብ ሙዚቃ ብፍላይ ድማ ኣብ ጉዳይ ማኅሌታይ ያሬድ መጽናዕቲ ንምግባር ተበግሶ ገቢሮም ምንባሮም 
እፈልጥ ኢየ፣እዚ ኣበይ ኰን ኣብጺሖሞ ይዀኑ፧ብተወሳኺ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ሙዚቃዊ ምርዒት ከርእዩ ሓሳባት ኔርዎም 
ኢዩ፣ምናልባሽ ጸገማት ከም ዝህልዎም እርደኣኒ ኢዩ።እዚ ድማ እርጋንን ብርሃን ዓይኖም ከምቲ ዝድለ ኣገልግሎት ዘይህቦም ምስ 
ምህላዉን ዝተሓሓዝ ዝብል እምንቶ ኣለኒ ኢዩ።ብዝዀነ፡ቕድሚ ዝኣገረ ዕድመን ጥዕናን እምነ!! 
 
      ብዙሓት ስነ ጥበበኛታት፡ኣብቲ ዝሓለፈ ፍርቒ ዘመን፡ንመምህር ተወልደ ረዳ ርእዮምን ኣድኒቕዕምን ናብ ሙዚቃ ዝተጸምበሩ ኣለዉ 

ኢዮም።ንገሊኡ ከም ኩነታቱ ክጽሕፎ ክፍትን 
ኢየ። 
 
   ሓደ ግዜ፡ገዲም ስነ ጥበበኛ፡ዓብደላ ኣቡበኸር 
፡ናይ መን ደርፍታት ትሰምዑ ኔርኹም፧ጽልዋ ናይ 
እኒ መን ሓዲርኹም ተባሂሉ ምስ ምጅማር ማትኣ 
ኣተሓሒዙ ካብ ዝመለሶ ብኸፊሉ ከምዚ ክብል 
መሊሱ ኔሩ ኢዩ። 
 
   “እወ ጀማሚሮም ኔሮም፡ ግን ኣበይ ክትረኽቦ፡ 
ኣብ ሬድዮ ኣስመራ ኣይመጽእን እዩ፡ ኣብ ናይ 
ኣዲስ ኣበባ ረድዮ እዉን ትግርኛ ይስማዕ 

ኣይነበረን። ግን በዚ እንዳ ሻሂታት ክትሓልፍ ከሎኻ፡ ወይ እምበቲቶ ክንበልዕ ኢልና ምስ ኣቶና፡ ደርፍታት ናይ ተወልደ ረዳ፣ ኣልኣሚን፣ 
ተበርህ ተስፍሁነኝን፡ ገለን ክንሰምዕ ጀሚርና።  

 

   ቅድሚኡ ግን ናይ በዓል ኣተወብርሃን ሰጊድ ‘ዘነበሽ ኣብቲ ሩባ’፣ ‘ዓደየ ዓዲ ጀጋኑ’ ይስማዕ ኔሩ።” ካብዚ እንርድ’ኦ ነገረ ጽልዋ እኒ 
መምህር ተወልደ ረዳ ማዕረ ኽንደይ ምንባሩ ኢዩ።ካልእ ምስኽርነት ኣብ ዝቕጽል ከስፍር ህርድግ ክብል ኢየ። 
 
    መምህር ተወልደ ረዳ ናብ ኣዲስ ኣበባ መዓስ ኢዮም ኸይዶም፧ ኣብ ምምስራት ማት’ኣ ወሳንን ቐላስን ካብ ዝነበሩ ሓደ ምዃኖም 
ካብ ማንም ዝኽወል ኣይኰነን።ግን ኣብ 1967 ዓ.ም.ፈ ማትኣ ገለ ኣባላታ ክጥንጥንዋ ጀሚሮም ኔሮም ኢዮም፣እዚ ምኽኒያቱ እንታይ 
ኢዩ፧ብዙሕ ግዜ ሸፈፍ ተባሂሉ ኢዩ ዝሕለፍ።ኣብታ ዓመት ጋዜጠኛ ኣርኣያ በላይን መምህር ኣስረስ ተሰማን፡ ነታ ማሕበር ከም 
ዝገደፍዋ፡ብሳውያ ይግለጽ ኢዩ። 

 
   ማትኣ መሳርሒት ገድሊ ወይ ናይ ከተማ ጀብሃ ምንባራ ዝዛረቡ ብርኽት 
ዝበሉ ኣለዉ ኢዮም።በቲ ሓደው ድማ ቕድመ ምርመራ ‘ሳንሱር’ ይግበረልና 
ኔሩ፣ብዙሕ ተዓብን ምፍርራሕን ኔሩና ይበሃል።በቲ ሓደው ድማ ብጥበብን 
ብሜላን ትኸይድን ብምንባራ እዚ ዝበሃል ጸገማት ካብ ምፍጣር ከም ዝደሓነት 
ዝጽሕፉ ኣለዉ ኢዮም። 
 
   ማትኣ ንግደ ሓቂ ዓቢ ዕማም ኣብ ባህሊ፣ ኣብ ሙዚቃ፣ ኣብ ቋንቋን 
ማሕበራዊ ሕይወትን ምንቕቃሕን ከም ዝፈጠረት ርዱእ ነገር ኢዩ።ግና እቲ ገለ-
ገለ ድኽመታት ዘይምዝራቡን ዘይምጽሓፉን ከም ሓንቲ ብጽእትን ቕድስትን 

ማሕበር ከምስልዋ ብዙሕ ሒለት ዝብሉ ትዕዘብ ኢካ። 
 
   እዚ ፖለቲካዊ መዘውር ዝበዝሖ፡ዕንኺሊል ዕዮ ማዕኸናት ዜና፣ ፖለቲከኛታትን ነጸግቲ ሓቕን ግን ነታ ዳግመይቲ ማትኣ ዘለዋ 
ኩነታት ክዝንግዕዎን ክስሕትዎን ይገብር ኣሎ ኢዩ።እዚ ኣብ ዝቕጽል ክድህሰስ ኢዩ፣ብፍላይ ድማ ኣብቲ ናይ ባዕሉ ዛዕባ፡ኣብዚ 
ቐሪቡ ዘሎ ላህመታዊ ዳህሳስ ኢዩ። 
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   እንተኰነ፡መምህር ተወልደ ረዳ ከም ሓደ ዕዙዝ ኣበርኽቶ ዝገበሩን ነታ ማሕበር ኣብ ምምስራታን እግሪ ምትካላን ዘይነዓቕ ግደ 
ምስ ምግባሮም ተተሓሒዙ ብዙሕ ዝለዓሉ ነጥብታት ኣለዉ ኢዮም።ኣብነት፡ኩሎም ኣባላት ተደናገጽቲ ጀብሃን እታ ማሕበር ሓደ 
ክንፊ እቲ ዝግበረ ዚነበረ ተጋድሎ ከምስልዎ ርብዒ ዘመን ተራሂጽሉ ኢዩ። 
 
   ከም’ኡ እንተኰይኑ፡ጋዜጠኛ ኣርኣያ በላይ ንምታይ ጀብሃ ቐቲላቶ፧ ንምንታይ ነታ ማሕበር ሓደ ድሕሪ እቲ ሓደ ይገድፍዋ ኔሮም፧ 
ገሊኦም ኣብቲ ግዜ እቲ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ስርዓት ኃይለ ሥላሴ ዝደናገጹ ዚነበሩ፡ድሕሪ ናጽነት ከም ቐንዲ ሃገራውያን 
ተጋደልትን ክዕለለሎምን ክጣቐዐሎምን ከሎ፡ገሊኦም 
ድማ ብሰንኺ ነቲ ዘሎ ስርዓት ብምቕዋሞም ጥራሕ ክንጸጉን 
ኣተኽሮ ክንፈጉን ከም ዝተገብረ፡ማህደራትን 
ዝተቓልሑ መደባትን ምኽትታሉ እኹል መርትዖ 
ኢዩ። 

    
   ስርዓት ኃይለ ሥላሴ ድሑርን መስፍናውን ምንባሩ 
ብብዙሓት ይግለጽ ኢዩ።ኣብቲ ግዜ እቲ ቕድመ ምርመራ 
‘ሳንሱር’ ምግባሩ ከም ሓደ ነውርን ከም ፍርሒ ንቓልሲ 
ተመሲሉ ይግለጽ ኢዩ እናሻዕ፣ሎሚ ዘሎ ቕድመ 
ምርመራ ግና ዓለም ዘስደመመ ምኳኑ ከቶ ኣይዝረበሉን ኢዩ።ንምንታይ ኰን ይኸውን፧ 
 
   ትማሊ እዃ እንተስ ብሓቦን ንሒን እንተስ ብጥበብን ሜላን ባህግታት ልቢ ገለ ድምጻውያን ወይ ጠቢባን ይደርፍ ኔሩ ኢዩ፣እሞ 
ድማ ዓለም ኣብ ዘይማዕበለትሉ እዋን ኢዩ፡ሎሚ ግና ሕሱም ዘመን ኰይኑ፡ናጽነት ተጓናጺፍና ኣብ ዝበሃለሉ፡ንጥሙሕ መንግስቲ 
ዘገልግል ጥራሕ ተዘይኰይኑ፡ንወድዓውነትን ሓቅን ዝገልጽ ጥበባዊ ስራሕ ይስራሕ’ዶ ኣሎ፧ ኣረ! ዓይንና ንቕላዕ… ስነ ጥበበኛ 
ፍሊሞን፡ “ከም ድሌተይ፡ ኣብ ሕይወተይ” ቢሉ ብዝደረፈ፡ኣንታይ ተባሂሉ ዉዕሎ ፍጻሜ ትማሊ ኢዩ። 
 
   ንብዙሓት ጥበባኛታት ይኹን ጸሓፍን ጋዜጠኛታት፡ንስደት እግሮም ከብሉ ዝገበሮም፡ሓደ ካብቲ ብዙሕ ሓርነት ዘይምህላዉን 
ማሕንቆ ቕድመ ምርመራ ግማዕ ኣካሉ ኢዩ።ንድምጻዊ ፊሊሞን ድማ፡ንስደት ከምርሕ እንታይ ገቢርዎ፧ የማነ ባሪያ፡ ንወያነ ኣብቲ 
መጀመርታ እዋን ናጽነት፡ ኣብ ጉዳይ ህንፀት ደሞክራሲ ዝግበር ዝነበረ ስዳሮታት ዕዮታት፡ዝተዓዘቦ ኣድሂቡ፡ ምስ ደረፈ እንታይ 
ተጻብኦታት መጺእዎ፧ ኣብራሃም ኣፈወርቒ ፡ “ኣቤላ” ትብል ደርፉ ብዛዕባ ሓወልቲ ኣክሱምን ካልእን እንታይ ሳዕቤን ምንጻልን 
ምቑንጻብን በጺሕዎ፧ መስርሕ ቕድመ ምርመራን ጉዕዞ ሓርነት ኣልቦን ተዘኽሮ ትማሊ-ትማሊ ኢዩ። 
 

   ነዚ ነጥቢ መልዓልየይ፡ታሪኽ ማተደ፣ማትኣን መምህር ተወልደ ረዳን ኰነ 
ናይ ካልኦት ሳዕቤን ኣብ ስደት መንበሪኦም፡እዚ ዝተገልጸ ናይ ሓርነት 
ምስኣን፣ኣብ ባርነት ምንባርን መሰል ምሕራምን ዘበገሶ ኢዩ። 
 
   ጥበብ ድማ ሓርነት ኢያ ትደልይ፣ሓደ ካብቲ መንዛዒ ቐጸላ ናጽነት ጥበብን 
ትምህርትን ድማ ቕድመ ምርመራ ዝርከቦ ጭው ዝበለ ምልኽነት ኢዩ።እዚ 
ቐታሊ መርዚ እዚ፡ምስ ኣብ ግዜ ደርግን ኃይለ ሥላሴን ብቕኑዕ መዐየርን 
ብመጽናዕትን ዝግበር ምዘና እንተዝህሉ፡ሚዛን ፍትሕን ርትዕን እንታይ ኰን 
ምፈረደ ኔሩ፧፧ በሉ በዛ፡ “ሰብ ምዃነ” ትብል ኣስተምሃሪት ኽብርታት ዝኰነት 
ክፈለይኩም ኢየ። 

 
ሰብ ምዃነ 
======== 

ሰብ ምዃነ፡ሰብ ምኳነ፣ 
ኣብ ዓለም ክነብር፡ምኽኣሉ ምስ’ኣነ፣ 

ሓጥያት ካባና፡ነልግሶ ናብ ዕነ፣ 
ጌጋ’ውን ካባና፡ናይ መሬት ፈተነ። 

ኣብ ሞንጎ ስድራና፡ ምስ ነኣሽቱ ኣሕዋትና፣ 
ሕያዎት ስድራና፡ምስ ኩሎም ንሳነ። 

 


