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                   ሓቅታት ብዛዕባ ማእዘር መሠንቆ፡ ገብረጻድቕ ወልደዮሓንስ       ካልኣይ ክፋል 

 
ኣብራሃም ብርሃነ 07-08-17 

 
  ኽቡራንን ኽቡራትን፡ ኣብ ዝሓለፈ ቐዳማይ ክፋሉ ነቢብና ነይርና።እንሆ ከኣ፡ መቐጸልትኡ ሒዘልኩም ቐሪበ ኣለኩ።ንምኽትታሉ ብኽብሪ 
እዕድም። 

 
  ንመእተዊ ዚኸውን ግና፡ ኣብቲ ዚሓለፈ መንቲ ጽሑፍ፡ንገብረጻድቕ ወልደዮሓንስ፡ “ተወንጫፊ” ቢለ ገሊጸዮ ነይረ።እዚ ከኣ መብርሂ ዚደልዩ 
ኣንበብቲ ረኺበ ኢየ።ስለዚ፡ብሕጽር ዚበለ መብርሂ ክህበሉ እፈቱ። 
 
  ጻድቐይ፡ኣብ ባህላውን ዘመናውን ሙዚቓ ሓዲስ ብልሕን ለውጥን ዘምጸኣ ኣርካን ሙዚቀኛ’ዩ።ኪንዮ፡ኣብ ባህሊ ኣግ’ኣዝያን፡ኣብ ታሪኽ መሠንቆ 
ተራእዩ ዘይፈልጥ ዓርሞሻሻዊ ለውጢ ኪውን ኪኸውን ዕዙዝ ግደ ዚገበረ ኢዩ።ንመሥንቆ ወይ ጭራ ዓይነታዊ ለውጢ ብምግባር፡ነታ ንዘመናት ኣብ 
ምድሪ-ሓበሻ ብዓቐና ገዛፍ ዚነበረት ጭራ፡ኣዚያ ንእሽተይ መሳርሒት ሙዚቃ ኮይና ሓዋዝ ድምጺ ኪተወጽእ ዚገበረ ኢዩ። 
 
  ኣብ መዝገበ ቓላት፡ኣብ ጽሑፍ፣ኣብ ሙዚቃ፣ ኣብ ኣረኣእያ፣ ኣብ ምዕባለ፣ኣብ ፖለቲካን ወዘተን ዓይነታዊ ለውጢ ወይ’ውን ቕጽበታዊ ለውጢ  
ዘምጸኣ ወይ ዘተኣታተወ ሰብ ወይ ኣካል፡”ኣብዮታዊ፣ ሰውራዊ ወይከኣ ተወንጫፊ” ኪብል የስፍሮ ኢዩ። 
 
  እም ደኣ፡ጻድቐይ ነዚ ነጥቢ ዘማልኣ ከያኒ ብምዃኑ ኣብዮታዊ ወይ ተወንጫፊ ኪንብሎ ኣይንኽእልን’ዶ ትብሉ፧ 

 
  እዚ ከምዚ ቢሉ ከሎ ግና፡ ኣብ መደበር ተለቪዥን ኢቢኤስ፡ጋዜጠኛ ቴድሮስ ጸጋይ፡ኣብ ዘዳልዎ ኣብ መደብ ርእዮት፡ “ኣብ ታሪኽ ጭራ ዋጣ 
ኣድሂቡ፡ ኣብ ዚተገበረ መጽናዕቲ፡ናብ ሰሜን ገጽ ማለት ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ፡ዓቐን መሠንቆ ዓባይ ኢያ።እዚ ከኣ፡እቲ ባህልን ታሪኽን ወለዶም 
ንምኽባር ዝዓለመ ነቲ ጥንታዊ መሰረት ከይለቐቑ ዕብይ ዚበለ መሠንቆ ኢዩም ዚጥቐሙ፣ናብ ማእከል ዓዲ ወይ ሸዋ ከኣ ማዕኸላይ ዓቐን ዘለዎ 
መሠንቆ ከምዚኮነ፣ኣብ ደቡብ ከኣ፡ዓቐን መሠንቆ ኣዚያ ንእሽተይ ኢያ።” ክብል ንሓደ መጽናዕቲ ምርኩስ ብምግባር ንተከታተልቱ ሓቢሩ ነይሩ ኢዩ። 

 
   ኣብቲ መደብ ዚቐረበ መጽናዕቲ፡ ከም-ዚኮነ ምርምርን መጽናዕትን ምሉእ ወይ ፍጹም፡ ከም-ዘይከውን ርዱእ ነገር ወሲድና፡ናብ ኣዳላዊ ሕቶን 
ርእይቶን ጽሒፍና፡ግና ስጋብ ሎሚ ምላሽ ኣይተረከበን ኣሎ። 

 
  ብተወሳኺ፡ኣብ ቤት ትምህርቲ ሙዚቃ ያረድን ዘምህሩ መምሃራን ኰነ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣባባ ዚርከባ ምስ ሙዚቃ ዚሰርሑ፣ዘጽንዑን ዘስተምህሩን 
ትካላትን ዉልቐ-ሰባትን ኣብ ጉዳይ ገብረጻድቕ ኣብ ዚተሓተትሉ ኣጋጣሚ፡ንደርፍታቱ ኣብዚ ቐረባ ዓመታት ሳላ ማሕበራዊ መራኽቦ ‘You Tube’፡ 
ረኺቦም ይሰምዑ ምህላዎም ምግላጾም ተዘይኮይኑ እምበር መዓስ ደሪፍዎ፧ መን ኢዩ ገብረጻድቕ፧ኣብ ሙዚቓ እንታይ ኣበርኽቶ ገይሩ፧ ኣበይ-ኣበይ 
ነይሩ፧ ምስ እኒ መን ሰሪሑ፧ ወዘተ እዚ ዝበሃል ሓበሬታ ከም-ዘይብሎም ገሊጾም ኢዮም። 
 
   እንተኮነ፡ ኣብ ባይታ፡ ኣብ ምድረ-ሓበሻ ብፍላይ ከኣ፡ ኣብ ሰሜን ማለት ኣብ ትግራይን ኤርትራን፡ብገብረጻድቕ ዚተሰርሐት፡ እታ ዚነኣሰት መሠንቆ 
ዕድሜኣ ልዕሊ ክልተ ወለዶ ሓሊፉ ኣሎ።ኣብ ስነ ፍልጠት ስነ-ሠብ፡ ሓደ ወለዶ ካብ 20-25 ዓመት፡ ከም-ዚኮነ ዚፍለጥ ኢዩ።እዚ ኣብ ግምት 
ኣትዩ፡ልዕሊ ፍርቂ-ዘመን ዘቑጸረ ክዉን ኹነታት፡ተጎሲዩ ኪዝንተው ምርኣይ፡ ሓደው ታሪኽ ገብረጻድቕ ብግቡእ ዘይምስናዱን ዘሕደሮ ጽልዋ 
ዘይምዝርግሑን ዘረጋግጽ ሓቒ ኢዩ። 

   
 እምበር ገብረጻድቕ፡ካብ መወዳእታ 1950ታት ኣትሒዙ ጭርኡ ከም ሰብ የዛርባ ምንባሩ፣ብዚተፈላለዩ ቛንቛታት ዚተደርፉ ደርፍታት ብልኽዕ ከም 
ባህታ ልቡ ይጻወተላ ምንባሩ ብዙሓት ናይ ዓይኒ ምስኽራት ኺዛረቡ ሰሚዕና ኢና።ኣብነት፡ ቋንቋ ጥልያን፣ዓረብ፣ኣምሓርኛ ወዘተን ብተወሳኺ’ውን 
ብቋንቋ ግእዝ ገይሩ ዋላ’ኳ ተዘይቀጸሎ ይጻወት ነይሩ ኢዩ። 
 
    እዚ ከኣ ካብ፡ ኣቦይ ካሣ በዓል እሕሰኣ ዚወሰዶ ተመኽሮ ኢዩ።ኣቦይ ካሳ፡መንእሰይ ኮይኖም ግኑን ተጻዋተይ ጭራዋጣ ዚነበሩ ኢዮም።ንሶም፡ካብ 
ቕድሚ 80 ዓመት ኣትሒዞም፡ብግእዝ፣ብትግርኛን ኣምሓርኛን ገይሮም መሠንቆ ዚጻወቱ ዚነበሩ፡ህቡብ በዓል ጭራዋጣ ኢዮም ነይሮም።ደቆም 
ኣርኣያ ካሳን ወሉ ካሳን ዚተብሃሉ ዉሩያትን ህቡባትን ባህላውያን ተጻወቲ ጭራዋጣ ተኮነ፡ንጻድቐይ ብመገዲ ወላዲት ኣዲኡ ድሕሪ ምፍላጡ፡ ጺልዋ 
ፈጢሮሙሉ ኢዮም። 
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    ኣብ ግዜ ገድሊ፡ጻድቐይ ኣብተን ዚነበረለን ዳርጋ ክልተ ዓመት፡ንሙዚቃ ገድሊ እጃሙ ገይሩ ኢዩ። “ጥበብ ትዋጋእ፡ተዋግእ!” ዚብል ኣባሃህላ 
ኺውን ገይሩ ኢዩ።ገለ ኣብነት ንምጥቓስ ዚኣኽል ከኣ፡ 

 
     “…ገብረጻድቕ ኣብ መፋርቕ 1969 ናብ ሜዳ ትግራይ ኣትዩ።ንባህሊ ዉድብ ዳርጋ ኣወይንዎም ኢዩ።ኣወይንዎም ማለት-ሲ፡ነቲ ዚነበረ 
ደርፊ፡ከበሮ ኣይተርፍ፣ጥይት ኣይቐሪ፣ግዛዕን ገይሩ ማለት ኢዩ።ከም’ዚ ዚበለ ሃዋሁ ‘ሙድ’ ስለዚነበረ ድማ’ዩ።በዓል ሓየሎም ኣር’ኣያ፡ገብረጻድቕ 
ኪደርፍ እንተሎ፡ወትሃደራዊ ትርኢት የርእዩ ነይሮም።ሓየሎም ምስ ሓይልታቱ ኮይኑ… 

 
  …እታ ቐዳመይቲ ደርፈይ፡ ‘ነቶም መድሓርሓርቲ’ ብምቑዛም ኢየ ጀሚረያ።ዜማኣ ናተይ ኢያ። ኣነ ከኣ ደራፋይ ኣይኮንኩን ነይረ።ተኸታታሊ ሜላ 
ኢየ ነይረ።ኽቑዝም እንተለኩ ሰሚዑ’ዩ፣ኢንትሮ ኣይተርፍ፣ብርጅ ኣይቐሪ…ኣእትዩ ንስኻ ሓሪፍ ደራፋይ ክትኸውን ኢሉ፣ ንዓይ ናብ ደርፊ ብእዝነይ 
ጎቲቱ ዘእተወኒ ገብረጻድቕ’ዩ።ብድሕሪ’ዚ እቲ ናይ ሙዚቓ ስምዒተይ፣ምስ ድሌተይ ሓቢሩ ኺኸይድ ዝገበረ ገብረጻድቕ’ዩ።” ክብል ኢያሱ በርሀ 
ባዕሉ ኣብ ዝመወሎ መደብ ዝኽረ-ገብረጻድቕ፡ቕድሚ 9 ዓመት ምስኽርነቱ ሂቡሉ ኢዩ። 

 
    “ገብረጻድቕ፡ናይ ውድብ ሙዚቃ ደረጃ ክሕሉ ገይሩ’ዩ።” ክብል ከያኒ ጠርጣራው፡ኣብ ሓደ ማዕኸን ዜና ኣብ ዚገበሮ ቓለ መጠይቕ ከም ዚሓበረ 
ናይ ቐረባ ተዘኽሮ’ዩ።እዚ ምስኽርነት ገድሊ ንሎሚ ኣብዚ ይኣኽል ብምባል ሓንቲ ኣብነት ካብቲ ብዙሕ ከኣ፡ ኣብ ዘንዶ ኮይኑ ክዓይይ ከሎ ክገልጽ 
እፈቱ። 
 
    “ብዛዕባ ገብረጻድቕ ተዘሪቡ ኣይውዳእን’ዩ።ነዊሕ ታሪኽ’ዩ።ኣብቲ ገብረጻድቕ፡ኣብ ሙዚቃ ዚነጥፈሉ ዚነበረ ግዜ፡ማንም ሰብ ከም’ኡ ብሙዚቃ 
ዚሓስብ ኣይነበረን።ናቱ፡ናይ በይኑ ዓለም ነይርዎ።ቑሩብ-ቑሩብ ምሳይ ጥራይ ነይሩ ዚረዳዳእ፡ብጣዕሚ ኮራይ ነይሩ፣ዚርደኣሉ ሰብ ስለዘይነበረ። 
እታ ጭራ ምስኡ ኢያ ተቐቢራ።ስማ ጭራዋጣ ኢልናያ እምበር ናቱ ፍልይቲ፡ፍልይቲ ኢያ ነይራ። 

 
     ገሬ፡ኩሉ ግዜ፡ክለብ ክኸፍት ዘይገበሮ ጻዕሪ የለን።ግና ኣብቲ ግዜ ‘ቲ፡ኣይተቀበልዎን፣ምስ ግዚኡ ኣይከይድን ነይሩ።ኣብዚ ዘለናዮ ግዜ ተዚኸውን 
ግና ተኣምር ኪሰርሕ ነይሩ ኢዩ። 
    ገሬ፡ኣብ ሚልዮናት ዚተፈጥረ፡ንሱ በይኑ ጥራይ ሓደ ሰብ ነይሩ።ምስ ብጣዕሚ ዓቢ፡ዓቢ ክእለት ከሲርናዮ ኢና።” ክብል ማስተር ስዩም 
ኣለምሠገድ፡ ንጻድቕ እናተደናፈቐ ይዝኽሮ’ዩ። 

 
    ገብረጻድቕ፡ንብዙሓት ስነ ጥበበኛታት ኰነ ማእለያ ዘይብሎም ኣድነቕቱን ዓቢ ኣብነትን ኣርኣያን ኢዩ።ኣብ ልቢ ብዙሓት ከኣ፡ጽልዋ ኣሕዲሩ 
ኢዩ።ፍጹም ዘይምነዉ ስነ ጥበባዊ ስርሓውቱ፡ካብ ዉሉድ ናብ ዉሉድ፡ ከም ድልድል መሰጋገሪ ኮይኖም ከምዘገግሉ እምንቶ ብዙሓት ኢዩ። 
 
   “ንጭራ-ዋጣ ከም ገብረጻድቕ ዚተጻወታ ሰብ የለን፣ንመጻኢ ግዜ’ውን፡ከም’ኡ ጌይሩ ዚጻወት ኣሎ ኣይብልን ኢየ።” ሜጀር ጀነራል ሓየሎም 
ኣርኣያ።ካልእ ጻድቕ ኣብ ዚተፈላለየ ቦታታት ደርፍታቱ ቐሪጹ ኣብ ካሴት መሊኡ ኪህቦም ብዙሓት ይሓትዎ ነይሮም ኢዮም።ዓሰም ሆቴል ከኣ፡ 
ካብተን ቦታታት ሓንቲ ኢያ። ሙሁር ታሪኽ ዚኾነ ኤፍረም ወልደጊዮርግስ ከኣ፡ነዚ ጉዳይ ቕርበት ስለዘለዎን ከም ናይ ታሪኽ በዓል ሞያን፡ኣብ 
ሙዚቃ መሠንቆ ርእይት’ኡ ክህብ ከሎ፡ከምዚ ቢሉ ነይሩ። 
 
  “ከም ገብረጻድቕ፡ኣብ ጭራ-ዋጣ ኣይነበረን፣ኣይክህልዉን እዉን ኢዩ ዝብል እምንቶ ኣለኒ።” እዚ ካብቲ ብዙሕ ሒደት ኢዩ፡ ከም ኣድላይነቱ ኣብ 
ዚመጽእ ግዜ ናብ ኣንበብቲ ከቕርቦ ኢየ። 

 
    ኣብ ቐዳማይ ኽፋል፡ገብረጻድቕ ንመጀመርታ ግዜ ዚተጸምበራ ጉጅለ ሙዚቃ፡ጉጅለ ሙዚቓ ሓይሊ-ባሕሪ ምዃና ገሊጸ ነይረ ኢየ።ነታ ባንድ 
ዚገደፈላ ምኽኒያት፡ብሰሪ ሕጫጨን ቐልድን ናይቲ ግዜ ብጮቱ ምዃኑ’ውን ተሓቢሩ ኢዩ።እሞ እቲ ሕጫጨን ጸቕጥን እንታይ ከመይ ነይሩ፧ ዚብሉ 
ኣይተስ’ኣኑን እሞ፡ብሕጽር ዚበለ መገዲ ኪገልጾ ኢየ። 
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   እወ፡ገብረጻድቕ ኣብታ ጉጅለ ክጽንበር ዚገበራ እተን ኣብ መጀመርታ 1950ታት ናብ ዓዲ ዃላ፡ደሓር ከኣ ናብ ከተማ ባጽዕ ዚወረዳ ኣደይ 
ንግስቲ፡ወዲ ሓፍተን ብሳላ ብልሕን ወንን ሓፍተን ወይዘሮ ኣወጣሽ ጋረድ ዋጣ፡ብታኒካን ዒቓን ኣዛሚደን ባዕለን ሰሪሐን ከምዚ ገይርካ ኢዩ ዚጽወት 
እናበላ ከስተምህር’ኦም ይዕዘባ ብምንባረን ኰነ ሒዝዎ ዚመጸ ልዑል ክእለት ኣብ ግምት ኣእትየን ኢየን። 

 
   እታ ጉጅለ ሙዚቃ እኩል ምዱብ-ገንዘብ ወይ ባጀት ብዘይምንባራ፡ንኰተቴ ጻድቐይ፡ዚርካቡ ’ተረፍ-መረፍ’ መግቢ እናበልዐ ኪጸንሕ፡እሞ ብግዜ 
ከይዲ ዓስቢ ኪግበረሉ ከምዚኮነ ተነጊርዎ ኪዓይይ ይጅምር ግና ነዚ ዚሰምዑ ብጮቱ፡”በላዒ ተረፍ…ወዘተ” ቢሎም ኣልባቡ ብዘጥፍእሉ ብቕጸበት 
ነታ ባንድ ገድፍዋ ዚተዓዝረ ናብ ኣሥመራ። 

 
  ኣብ ከተማ ኣሥመራ፡ስሙ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናገነነ ዚመጸ ጻድቕ፡ኣብ ዚተፈላለየ መድረኻት ብሳላ እኒ የማነ ባሪያ፣ተኽለ ተስፋዝጊን ካልኦትን 
መድረኽ ስነ ጥበብ ኬስተማቕር ሰፊሕ ባብ ተርሓወሉ።ኣብ 1962 ከኣ፡ ኣብ ጉጅለ ሙዚቃ ፖሊስ ኦኬስትራ ከም ኣባል ኪጽንበር ከም ዚከኣለ 
ይፍለጥ።እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ፡ ኣብ ዓመተ 1964 ኢዩ ተጸንቢሩ ኢሎም ዚጽሕፉ ከም ዘለዉ ኣይዝንጋዕን ኢዩ። 

 
   ገብረጻድቕ ንጀብሃ ምሒር ዚጸልኣሉን ከርሀ ዜሕደረሉን ኣጋጣሚ ከኣ፡ኣብ ቤት ሻሂ-ሕይወት ጸኒሑ፡ናብ ኣብ ጥቃ እንዳ መሓመድ እንዳ ጠሓኒት 
እኽሊ ዚነበረ ሊስትሮ ዓርኹ ገብረኺዳን ደው ቢሉ እናዋግዐ ከሎ፡ፈዳይን ጀብሃ፡ ንወዲ ምዘሎ ንምቕታል፡ኣብ ማእከል ከተማ ከባቢ ኣባሻውል 
ምድረ-ሰማይ ቶኽሲ ብቶኽሲ ይገብርዋ። 
 
  ኩሉ ሰብ፡እግረይ ኣውጽእኒ ቢሉ ናብ ዚተፈላለየ ኣንፈታት ሕይወቱ ከድሕን የምልጥ፣ጻድቕን ገብረኺዳንን ርእሶም ኣድኒኖም ተዓኒዶም ኮፍ 
በሉ፡ምድረ-ሰማይ ቐውጢ ኣብ ዚኮነሉ ግዜ፡ኣማራጺ ዘይነበሮም ኣዕሩኽ፡ ነዚ ኹሉ መጅሙዕ ካብ ማዕዶ ብዓይኖም ኪዕዘብዎ ከኣሉ፡ወዲ ምዘሎ 
ንገብርጻድቕ ብክእለቱ ዘድንቖን ዚሽልሞን ኢዩ ነይሩ፣በዚ ከኣ ሓዘኑ ምረት ኣውሓዘሉ፡ንጀብሃ ከኣ ኣምሪሩ ኪዒብዋ ኢዩ። 

 
  እዚ ነጥቢ እዚ፡ዘልዓልኽዎ ብዙሓት ገብረጻድቕ፡ ናብ ጀብሃ ኪስለፍ ወሪዱ ነይሩ ኢዩ ዚብሉ ሓደ ኣብነት ተኮነ ቢለ ኢየ። 

 

 
 
 
  ንሞት ብዙሓት ደሪፎሙላ ኢዮም።ቑጽሪ ዘይብሎም ከኣ ገጢሞሙላ ኢዮም።ገለ-ገለ ጸሓፍትን ደራስትን ተኰነ ንሞት ሓንጢጦሙላ 
ኢዮም።ገብረጻድቕ ከኣ፡ “እዚ’ዩ ሞት” ክብል ንረጋጺ ዓማጺ ዚበሎ ደሪፉሉ ኢዩ። 

 
    ኣብ ሕብረተሰብና፡ ንሞት ኣይትግጠመላ፣ኣይትድረፈላ ወይ ምጽዋዓ ኣይተብዝሓላ ዚብል ዘረባታት ልሙድ ኢዩ።ብፍላይ ንሞት፡ከም እኒ 
ገብረጻድቕ ወልደዮሓንስ፣ ጸጋይ በራኺ፣ተኽለ ተስፋዝጊን ገለን ንሞት ደሪፎሙላ ሞት ርግምቲ ናይ ወዲ ሰብ መቕዘፍቲ፡ቐዚፋቶም ኢያ ዚብል 
ርድኢት ኣሕዲሩ ኢዩ።እንተኮነ፡ገብረዝጊሔር ገብረጻድቕ፡ “ሞት ሓያል ርግምቲ፡ዓርከይ ወሲድኽለይ ጨኪንኺ” ክብል ቕድሚ ርብዒ ዘመን 
ደርፉ፡ብሕይወት ይነብር ምህላዉ ተዘንጊዑ ኢዩ። 

 
    ንቡር ኮይኑ፡ዜና ሞት ገብረጻድቕ፡ ኣብ ኩሉ ማእዝናት ብዚተሰምዐ ልቢ ብዙሓት ምሒር ሓዚኑ ኢዩ።ኣብ ዓድዋ፣ኣብ ኣሥመራን መቐለን ኣብ 
ዚነበረ ዳሳት-ሓዘን ከኣ ፈተውቱን ኣድነቕቱን ሓዘኖም ገሊጾም ኢዮም። 
 
    ኣብ ኣሥመራ፡ኣብ ትሕቲ ማሕበር ሰብ ጭራ ዋጣ ዚጥርነፉ ዚነብሩ፡ኣብ መኣከቢኦም ቦታ፡ባር ፈረስ-ማይ ተረኺቦም ሓዘኖም ገሊጾም ኢዮም። 
    ኣብ ልዕሊ መቓብሩ ኮይኑ፡ሓንሳብን ንሓዋሩን ጭራ ብምውቓዕ መሪር ሓዘኑ ዚገለጸን፡ ብ’ኡ ገይሩ ንመሠንቆ ንሓዋሩ ዚተሰናበተ ደስታ 
ወልደዮሓንስ ሓዉ ኢዩ፣እምበር ከምቲ ዝጽወይ ኣይኮነን እቲ ሓቂ። 
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ሓደራኻ ሓወይ 

=========== 
መዘኸርታይ ኢያ ጽን ኢልኹም ስምዑኒ፣ 
ነዚኣ ምድራፈይ፡ ኣይትቐየሙኒ፣ 
ሓደራ ካብ በለ፡ካብ ተወኸሰኒ፣ 
         ኣሃይ… 
ኣይርስዖን ኣነስ፡ኣይርስዖን ኣነስ 
ኣንታ መን ኣለኒ…?!?!?!?!   
 
 
 
እዛ ግጥሚ መን ንመን ገጢምዋ፧ መን ንመን ቢሉ ደሪፍዋ፧ ዕዮ ይኩነና ኽቡራት ኣንበብቲ። 
 
   
 ቕድሚ 25 ዓመት፡ሙዚቃዊ መድረኽ ኣብትን-ኣብትን ዓሚርሉ ኣብ ዚነበረ ግዜ፡ሓደ መዓልቲ ኣብቲ ኣብ መድረኽ ኣብዮት ኣደባባይ፡ ‘ናይ ሎሚ 
ባሕቲ መስከረም’ ደርፊ ገብረጻድቕ ይድረፍ ነይሩ።ኣብ ሞንጎ ሓንቲ ጓል፡ብኣውያት ምድሪ ቐውጢ ትገብራ፡ተዓዛብን ሙዚቐኛታትን ትንግርቲ 
ኮይንዎም ጋን፡እንሃለወ ገለ ፈለጥታ ሕሹኽ ቢሎም ኩነታቱ ሓበርዎም። 
 
 
እዛ ጓል መን ኢያ፧ እንታይ ኮይና ኢያ ብኣውያት መሬት ቐዊጣታ ትብሉ፧ 
 
 

 
 
 
 
 
 
ሓዳር ገይርኺ 
=========== 
ካብ ሰብ’የ ሰሚዔዮ፡ ናይ ሕጸኺ ወረ፣ 
ሰምቢደ ወደቑኹ ነፍሰይ ተኮምተረ፣ 
ብኹቱር ናፍቖት ሓሳበይ ተቐየረ። 

 
     ሓዳር ገይርኺ ሰሚዔ ብወረ፣ 
    ብግብርኺ ብዙሕ ኣንጸርጺረ፣ 
   ይነብር ኣለኹ ንብዓተይ ቛጺረ። 

 
ትምህርተይ ከይቕጽል ኣሰናኺልኪኒ፣ 
ካል’ኦት ከየናዲ፡ምሳኻ ኢየ ኢልኺኒ፣ 
ኣይ ላዕሊ ኣይ ታሕቲ ኣጎላጉል ደርቢኺኒ። 

 
   ኣታ ከምዚ ድዩ ምሕያሉ ፍቕሪ፧ 
   ኣይ ሰሙን ኣይ ወርሒ … ጻዕሪ። 
============////================ 
 
       
       ተፈላሊና ዲና፧ 
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      ============ 
  
ተፈላሊና ዲና፡ፍቕረይ ጋዶ ኮይኑ፣ 
ገና ከየተማነና፡መሬት ብእዋኑ፣ 
      ልበይ ብፍቕርኺ፡እንህፕ ሓዚኑ፣ 
     ሕሰብለይ ደኣምበር ሰውነተይ ማሲኑ። 
 
ዘይምልላይ ምሓሸና፡ጓኖት ምዃን ከም ቐደምና፣ 
ተላሊና እንታይ ረኺብና፡ዘይብእዋኑ ተማኒና። 

 
 
   ደሓን’ዶ ኣይነበረን፡ናይ ክልቴና ፍቕሪ፣ 
   እንታይ ሰዲዶሙሉልዝከውን መባረሪ፣ 
   ማስቓና ይውረዶም፡ካብ ልዑል ፈጣሪ፣ 
   መሲልዎም ደኣምበር ነውሪ ኣይኮነን ፍቕሪ። 

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

 
   
 እዘን ግጥምታት ወይ ደርፍታት መን ገጢምወን፧ መን ከ ደሪፍወን፧ ዘለኩም ሓበሬታ ምስናይ መርትዖ ተለኩም ገለ በሉና ኢኩም።ኣነ’ውን፡ ገለ 
ኽንብለኩም።ኣብ ዝቕጽል የራኽበና። 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


