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ኣብራሃም ብርሃነ 06-22-17
ኣብ ምድረ-ሓበሻን ኣብ ገለ-ገለ ሃገራትን፡ካብ ባህላዊ መሳርሒ ሙዚቃ መሠንቆ ወይ ከኣ
ጭራ-ዋጣ ኣዚያ ግንንቲ እያ።እንተኮነ፡መሠንቆ ባህላዊ ጽዕንቶ ዝሰረቱ እልቢ ዘይብሉ ዕንቕፋትን
ተቛውሞን ንዘመናት ኣተኣናጊዳ እያ።ኣብ ገለ ከባቢታት ምድረ-ሓበሻ ስጋብ ሎሚ ጨሪሱ መሠንቆ
ምጽዋት ከም ነውሪ ዝቑጸረሉ ኩነታት’ዩ ዘሎ።ኣብ ገለ ቦታታት ከኣ ምስ ዕንቕዓ ጸቕትን
ብድሆታትን፡ጽቡቕ መሰረት ዝሓዙ ሰራሕቲ፣ወረብትን ተጻወትን ፈሪዮም እዮም።
ኣዝመርቲ ዝሓለፍዎ ተነጽሎን ዘጋጥሞም ዚነበረ እልቢ ዘይብሉ ብድሆታት ካልእ ግዜ ናብ
ኣንበብቲ ዚቐርብ ኮይኑ ንሎሚ ግና ኣብ ቐንዲ ዉራይና ኪምለስ።
መሠንቆ ወይ ጭራ ዋጣ ክለዓል ከሎ፡ኣብዚ ዚሓለፈ ፍርቒ-ዘመን ስም ትእምርታዊ መዚቐኛ
ገብረጻድቕ ወልደዮሓንስ ኪጽዋዕ ንቡር መስርሕ’ዩ።ገብረጻድቕ፡ወርሒ መስከረም 1973 ካብዛ ዓለም፡
ኣብ መበል ዕሥራን ሸሞንተን ዕድሚኡ፡ ካብ ዚፍለይ ብዛዕብ’ኡ ብዙሕ ይዝረብ
እዩ።ብተወሳኺ’ውን፡ኣብ ዚተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ከም እኒ ሬድዮ
ጣብያታት፣መጽሔታት፣ጋዜጣታት፣መደበራት ቴለቪዥንን ኰነ ኣብ ዚተፈላለዩ መጽሓፍትን ይጸሓፍን
ይዝረብን እዩ።
እንተኮነ፡ኣብቲ ዝቃላሕ ኮነ ኣብቲ ዚዝርጋሕ ትሕዝቶታትን ጽሑፋትን፡ጌጋታት ከጋጥሙ
ዚነበረን ዘሎን እዃተኮነ ኪደጋግገም ከሎ፡ ከምቲ “ሓሶት ኪደጋግገም ከሎ ሓቂ ይመስል” ዚበሃል፡ነቲ
ናይ ቐረባ እዋን ታሪኽ ኣርካን ስነ-ጥበበኛ፡ኺድውኖን ወ ነቲ ብፍላጥ ይኹን ብዘይ-ፍላጥ ዘጋጥም ዘሎ
ሃጓፋት፡ምስ ገለ ብጮት ብምዃን፡ ኣብ ምእራሙ ገለ ኣበርኽቶ ኪንገብር ከም ሓሳብ ተላዒሉ
ነይሩ፣ግና እቲ ስራሕ ኣዚዩ በዳህን ኣድካምን ብምንባሩ ብዚተፈላለየ ምኽኒያት፡ ኣብ ታተ ከሎ
ኪቕጽሉ ኣይከኣሉን።ጸሓፊ እዚ ጽሑፍ፡ብዓቅሙ ገለ እጃም ኪገበር ኣለኒ፡ካብ ዚብል ተበግሶ፡ሒለት
ኪብል ካብ ዚጅምር፡እንሆ ልዕሊ 2 ዓመት ብስሩዕ ካብ ዚጅምሮ፡ኣቑጺሩ እንሆ።
ኣብዚ ዚተገብረ መጽናዕቲ፡ምንምዃ ኣዚዩ ኣድካምን ፈታንን ተኮነ ብሓገዝ ኹሉ ዚኽእል
እግዚኣብሔርን ግዱሳት ዉልቐሰባትን ዚተበጽሐ ደረጃ ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት’ዩ ዚብል እምንቶ
ኣሎ።ኣብዚ ልዕሊ ኽልተ ዓመት ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ፣ብ’ኣካል ይኹን ብመራኸቢታት፣ብሕቶን
መልስን ይኹን ብመልኽዕ ወግዒ ንዚተሳተፍኹም ልዕሊ ኣርባዕተ-ሚእቲ [400] ግዱሳት ወኸፋት፡ካብ
ልቢ ኤመስግነኩም እፈቱ።
እቶም ምንም ንዘይትድጉፉኒ፡ብሎሚ ጽባሕ ብምምልላስ ግዜን ጉልበተይን ንከንቱ ዜባከንኩም፡ገለ
‘ሓለፍቲ’ ገለ ገለ ትካላት፡ሳላኹም ጽንዓት ተዓጢቐ፣ብኒሕን ሓቦን ኪሰርሕ ስለዚገበርኩምኒ’ውን
ኤመስግነኩም።
ኽቡራት ኣንበብቲ፡ኣብዛ ሓጻር ጽሕፍቲ፡ብዛዕባ ጉድሳት ምንጭታተይን መወኸሲታተይን እዚ
እኹል’ዩ።ኣብ ዚመጽእ ነቶም ፍቓደኛታት ዚኮኑ ኪገልጾም እየ።እምበኣር እቲ ዚርዚር ኣየነይቲ
ሬድዮ እንታይ ቢላ ኣመሓላሊፋ፧ ኣበናይ መጽሔት ወይ ጋዜጣ ብዛዕባ ኣርካን ስነ ጥበበኛ ጉጉይ
ሓበሬታ ፅሒፋ፡ንግዚኡ ንጎኒ ጎሲና፡ናብቲ ዋና ቑውም-ነገር ኪእረም ዘለዎ ምእታው
ተመራጺ’ዩ።እቲምንታይ፡ንሰብ ናቱ ኪንህቦ ታሪካዊ ግዴታና እዩ።ትኽኽለኛ ታሪኽ ኪፀሓፍ
ኣለዎ’ዩ፡እቲ ዓንዃር ጉዳይ እምበር ሓደ ነቲ ሓደ ኺወቕስ ወይ ኺነቕፍ ኣይኮነን ሕመረቱ።
ኣብ ሓደ እዋን፡ጠበቓ ሓቂ ዚኮኑ ጥሒሻ-ሙሑር ነጋድራስ ገ/ሕይወት ባይከዳኝ፡”ፍልጠት ታሪኽ
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ጠቓሚ ዚኸውን፡ሓቂ ዚሓዘ ምስ ዚኸውን ጥራይ’ዩ።ሓቅነት ዚሓዘ ታሪኽ ምፅሓፍ ከኣ፡ቐሊል ጉዳይ
ኣይኮነን።” ኪብሉ ዚጸሓፍዎ ረዚን መልእኽቲ፡ንልቢ ዘለዎ ዕዳ ሕልና’ዩ፣ ንኹልና ንሓቅነት ኪንተግህ፣
ኪንዓይን ዚምሕጸን ሓደራ’ዩ ዚብል ጽኑዕ እምንቶ ኣለኒ።
እሞደኣ፡ናብ ጉዳይ ማእዘር መሠንቆ ምስ እንምለስ፡ገብረጻድቕ ወልደዮሓንስ፡ ኣባል ማ.ት.ኣ
ከምዚነበረ ዚዚረብ ወይ ዚጸሓፍ ጽሑፋት ጌጋ’ዩ።ግና ከም ንፉዕ ኣዝማሪ ጭርኡ ሒዙ ኣብ መድረኽ
ኣዳራሽ ማ.ት.ኣ ግሩም ጸወታ ይጻወት ከምዚነበረ ተዘኽሮ ብዙሓት እዩ።ንሱ ንመጀመርታ ዚተጸምበራ
ጉጅለ ሙዚቃ፡ኣብ ባጽዕ ዚነበረት ጉጅለ ሙዚቃ፡ሓይሊ-ባሕሪ እያ።እዚ ከኣ፡ኣብ መወዳእታ
1950ታት ብደገፍ ሓትኑ ወይዘሮ ንግስቲ ጋረድ እዩ።ነዛ ባንድ ብጸቅጥን ሕጫጨን፡ ናይቲ ግዜ
ብጮቱ ዚነበሩ፡ብቕልጡፍ እናተሃንፈጸ ጠንጢንዋ ናብ ኣሥመራ ተዓዚሩ’ዩ።
ንገብረጻድቕ፡ኣብ መጀመርታ 1950ታት፡ብፍላይ ኣብ ግዜ ሕድግለነ ዘይብሉ ወራር ባርኖስ ኣብ
ዘስዓቦ፡ከቢድ ማሕበረ-ቑጠባዊ ቑልውላው፡ኣብ ዓመተ 1951 ኣቆጻጽራ ዘመነ ሓበሻ፡
ኣሰራርሓ፣ኣተሓሕዛን ኣወቃቕዓን ዘስተምሃሮ መምህር ተነይሩ፡ኣፋዊት ገጣሚትን ወናም ተለሃይትን
ኽብርቲ ወላዲቱ ወይዘሮ ኣወጣሽ ጋረድ እየን።ናይዚ ሕያው ምስኽር ኸኣ፡ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ
ዘለዋ ክልተ ሓትነታቱን ጎረባብቱን ዚምስኽርዎ እዩ።
ኣደ ገብረጻድቕ ናብ እሕሰኣ ኰነ ማሪያም-ሸዊቶ ወይ’ውን ናብ ኣሥመራ እንኪገሻ
ከለዋ፡እናገጠማን እናደረፋን ስለዚኸዳ፡ኣብ መገዲ ኺጓነፈን ዘይህንጠየይን ሰብ ዳርጋ ኣይነብረን።
ንገብረጻድቕ፡ ‘ጻድቐይ’ ዚብል መጸውዒ ስም፡ኣብ ከተማ ኣሥመራ ብፈተውቱን ኣድነቅቱን ከም
ዚወጾ ዚጸሓፍ ጽሑፋት ትክክል ኣይኮነን፣እንታይ ደኣ፡ወላዲ ኣቡ’ኡ ልቢ ከይገበረ ስለዝሞቱ፡ምእላይ
ስድራ-ቤት ኣብ ዝባነን ዝተጻዕነ እምበይተይ ኣወጣሽ፡ “ጻድቐይ! ጻድቐይ መዓረይ።” ወዘተ እናበላ፡ነታ
ጻድቐይ ትብል መጸውዒ ነቲ ምእዙዝ ወደን ከምዝሰየምኦ’ዩ እቲ ሓቂ።ድሕሪ ወላዲት ኣዲኡ ‘ጻድቐይ’
ዚብል ምስ ረኸበ ከኣ፡ናብ ኣሥመራ 7 ዓመት ዚከውን ጸኒሑ’ዩ ከይዱ።
ኣብ ሓደ ሬድዮ ጣብያ፡ “እዚ ደራፋይ መን’ዩ፧” ኣብ ዚብል ተፈታዊ መደብ ድሕሪ ስም
ገብረጻድቕ ደጋጊሙ ብተከታተልቲ ምስ ተረቑሐ ሓደ ገዲም ከያኒ፡ ናብ ስትድዮ ደዊሉ፡”ገብረጻድቕ
ወሪድዎ ደይ ገዛ-ገዛ እናኸደ ጭራ-ዋጣ ጥራይ ዚጻወት ዚነበረ-ቆልዓ’ዩ ነይሩ።ወዘተ” ዚበሎ ዚንቡዕ
ስእሊ ወይ ሓበሬታ’፡ነዚ ሓድሽ ወለዶ ብመጠኑ ጌጋ ስእሊ ኣብ ምሕዳር ተራ ኣለዎ’ዩ።
እንተኮነ፡ገብረጻድቕ ወልደዮሓንስ በተን ክልተ ወይ ሠለስተ ዚኮነ ደርፍታት ዋንነት ደራሲኣን
ብዕሊ ዘይተረጋገጸ ዚዕየር ከያኒ ኣይኮነን ዚብል መርገጺ ኣለኒ።ነዚ ከኣ፡ሓደው ታሪኽ ሙዚቓን
ግጥምን ኣብ ምድረ-ሓበሻ ናተይ ናትካ ዘይነበሮ ፍጻሜ፡ስጋይ ስጋካ ዝሕመረቱ ምንባሩ ኣብዚ ዓውዲ
ንዚተመራመረሉን ንዚተፈላለዩ ቤተ-ሠብ ስነ ጥበብ ዚሃብዎ ምስኽርነት ዚሰምዔን ርዱእ ነገር እዩ።
ኣብ ብዙሓት ጠቢባን ስጋብ ኣብ 1979 መንቋሕቛሕታ መሰል ዋንነት ዚርከብ፡ ናይ ግጥምን ዜማን
ዋንነት፡ኣድሂቡ ናተይ ናትካ ዚብል ባህልን ባህርን ዳርጋ ከምዘይነበረ፡ምርምራትን መጽናዕታትን
ዘርጋገጽዎ’ዩ። ኣብዚ ሎሚ ኮይኑ ንመጽናዕቲ ኣብ ዚድህሰሰሉ ኣጋጣሚ’ውን ብሕይወት ንዘየለዉ
ከየንቲ ስርሓውቶም ናተይ’ዩ ዚብሉ ተራእዮም እዮም።
ብተወሳኺ’ውን፡ኣብ ሓደ ካሴት ብእኩብ ናይ እገለን-እገለን ስርሓውቲ እዩ ተባሂሉ ኣብ ልዕሊ ገበር
ካሴታት ዚጸሓፍ ዚነበረ፡ ብግልጺ ኣየናይ ስራሕ ናይ መን ዚብል ዘይፈልይ ኮይኑ ከምዚተረኽበ ሓደ
መር’ኣያ እዩ።ብዙሓት ድምጻውያን ተኮነ እገለ ሂቡኒ ከይበሉ ብምሕላፎም ብዙሕ ከሰሓሕብ ምዕዛብ
ንቡር ኮይኑ ኣሎ።
ገብረጻድቕ፡ዓሠርተ ሓደ መሳርሒ ሙዚቓ ሕርሕራይ ገቢሩ ዚጻወት፡ሃብሮም
ድምጻዊ፣ወራቢ፣ገጣምን ዘያምን ኮነ መራሕን ኣሰልጣንን ሙዚቃን ኣደራርፍን ኮይኑ፡ ኣብ ንኡስ
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ዕድሚኡ ከም-ዚተኮልፈ ዘይተኣደነ ምስኽራት ዚተረኽቦ’ዩ። ብሓንቲ ጭራን ንሓንቲ ዚኣውታራ
መሳርሒት ሙዚቃን፡ ከም ሓንቲ ባንድ ገይሩ ዚተጻወተ እንኮን ቐላስንዩ ዕጹብ ድንቒ ስነ ጥበበኛ
ከምዚነበረ፡ኣብ መጽናዕተይ ከረጋግጾ ኪኢለ እየ።
ጋሽ ኣብራሃምን ኮለኔል ፍስሃን ዚተብሃሉ ከየንቲ ኣብ ናይ ባዕሎም መጽናዕቲ፡ ነዚ ሓሳብ ዚርዕም
ሓበሬታ ከምዘለዎም ኰነ “ሊቀ ሊቃውንቲ ሙዚቀኛን፣ ኣብዘይ ግዜኡ ተፈጢሩ፡ኣብ-ዘይ ግዜኡ
ዚሓለፈ ከያኒ” ምዃኑ ዓሚ ኣብ ዚተወከስኽሎም ኣጋጣሚ ከረጋግጽ ኪኢለ እየ።ፀሓፊ፡ኮለኔል እያሱ
መንገሻ ዝገብሮ ዘሎ መጽናዕቲ’ውን ነዚ ሓሳብ ዝርዕምን ብሰፊሕ ታሪኽ ጻድቐይ ዚድህስስን ዚብል
እምንቶ ኣለኒ።ዶክተር ሙላቱ ኣስታጥቄ ተኮነ ፍሉይ ክእለትን ምልኸትን ጻድቐይ ኣብ ወግዕና
ኣልዒሉ ኣይጸግቦን’ዩ።
ኣብ ሓደ ጽሑፈይ፡ገብረጻድቕ ዉላድ ከምዚወለደ ዓሚ ገሊጸ ነይረ’የ።ግና ገና ዚተፈላለያ ጣብያታት
ኣይወለደን።ሓድጊ ዚበሃል ኣይሓደገን ኪብላ ስጋብ እዚ ግዜ የቓልሓ ኣለዋ።ጸሓፍቲ ኸኣ ይጽሕፉ
ኣለዉ እዮም።ስለዚ፡ነቲ ኣብ መዕቖቢ ስደተኛታት ሕንጻጽ፡ ኣቤል ተከስተ ዚተብሃለ ወዲ ጓሉ ዘሎ
ምግላጽ እኩል መርትዖ’ዩ።እቲ ሓደ ወዲ ሔለን ጓል ከኣ፡ ኣብ ቐሰየንቲ፡ሸካ ወዲ ብስራት-መንደፈራ
ምስ ወላዲ ኣቡኡ ተከስተ ፍስሃ መዓሾ ዚተብሃለ ወዲ ወዶም ንደጊያት መዓሾ እነብር ኣሎ።
ኣብ ከተማ ኣሥመራ፡ኣብ ወርሒ ጥሪ፡1967 ብዝተልዓለ ዕግርግር፡ ብዙሓት ነናብ ትውልዲ ዓዶም
ኩነታት፡ ሓዲኡ ስጋብ ዚኸውን እግረይ ኣውጽእኒ ይብሉ ነይሮም።ገብረጻድቕ ኸኣ፡ ምስ ስውእ
ተጋዳላይ ሙሴ ተኽለ ንመጨረሽታ ግዜ ኣብ ሓድሽ ዓዲ ከባቢ ሚድሚዶ ተራኪቦም።ኣብ ጅቡ’ኡ 10
ቕርሺ ጥራይ ሒዙ ምንባሩ ኣብታ ወርሒ መታሕድርቱ ዚነበሩ እዚኽሩ እዮም።ኣብታ ካብ ኣሥመራ
ዚተበገሰት ተሳፊሩላ ዚነበረ መኪና እኒ ኮመዲያን መምህር ሰሎሞን ገብረዝጋብሔር፣ወይዘሮ ገርግስ
በዓልቲ ኣሕሰኣን ወዘተን ነይሮም እዮም።
ዕድል ዘይገበረ፡ገብረጻድቕ ኣብ መረብ ተታሒዙ፡ልዕሊ ዓመትን ገለ ኣዋርሕን ተኣሲሩ እዩ።ኣብ
1968 ዳግማይ ትንሳኤ ምስ ሓለፈ ድሕሪ ገለ መዓልታት ብዋሕስ ኣቶ ዓብዱ ኢብራሂም ነጋሽ
ተፈቲሑ።እቲ ማእሰርቲ፡ ኣብ ሕይወቱ ከቢድ ጸቕቲ ፈጢርሉ እዩ።ባዕላዊ ተነጽሎን ጸቕትን
ብምሕዳሩ ኮነ ብዋሕስ ብምልቓቑ ኸኣ፡ካብ ፖለቲካ ክርሕቅ ዘይገበሮ ፈተነ ኣይነበረን።ኣብዚ ከምዚ
ኩነታት እንከሎ፡ተቐባሽ ዚተብሃለት ወይዘሪት ኣፍቒሩ፡ብሓለንጊ ፍቕሪ ይሳቐይ ነበረ።
ኣብ ልዕሊ ወይዘሪት ተቐባሽ ዚነበሮ ፍቕሪ ከኣ፡”ወይዘሪት ተቐባሽ ኪሕሎ!” ኪብል ደርፊ
ኣውጺኡላ፡መንእሰያት እናተቐባበሉ ይደርፍዋ ነበሩ።ኣዚያ ህብብቲ እናኮነት ኣብ ዝመጸትሉ እዋን
ከኣ፡ ኣባላት ስርዒትን ንቓልሲ ዝበራበሩ ዚነበሩ መንእሰያትን፡ነታ ‘ወይዘሪት ተቐባሽ ኺሕሎ’፡ ኪብል
ዚደረፈላ፡ናብ “ወይዘሪት ትግራይ ኪሕሎ” ቐይሮም ሕዝቢ ኺለዓዓል ዕዙዝ ግደ ከዚገበረት ብርኽት
ዚበሉ መንእሰያት እቲ ግዜ ዚዝኽርዎ ሓያል ትዝታ እዩ።
ኣነ’ውን ነታ፡
“ወሸን ቑንጅና ቑናኖየ
ወሸን ቑንጅና ቑናኖየ
ወይዘሪት ተቐባሽ ኺሕሎ
ኣይንሳ እንድያ ጓል ዓደይ
ናተይ ሕይወተይ።”
ኺብል ዚደረፈላ፡ቐያሕ ጽብቕቲ ጓል ኣኽሱም፡ካብ ዓድዋ ናብ ዓዳ ኣኽሱም ከይዳ እያ ዚብል ካብ
ወይዘሮ ኪዳን ሓበሬታ ምስ ሰማዕኩ፡ዓሚ ኣብ ከተማ ኣኽሱም፡ምሉእ ምዕልቲ ኺደልያ ውዒለ
እየ።እተን ምሳይ ንወይዘሮ ተቐባሽ ከዳልያ ዋኒነን ገዲፈን ክኮላ ዚወዓላ ኣዴታት ኣኽሱም ምስጋናይ
ወሰን የብሉን።ተቐባሽ ትረከብ ኢልና ስም ተቐባሽ ኣልዒልና ኣብ ንሓተሉ ናብ ሠለስተ እንዳ
ተቐባሽ ዚበሃላ ወሲዶሙና እዮም።እንተኮነ ኣብ 1968-69 ኣብ ከተማ ዓድዋ ዚተቐመጣ ብዘይምዃነን
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ድኻም ጥራይ ኮይና ተረፍና።ኒሕና ሓቦን እተን ዝስንያኒ ዚነበራ ኣንስቲ ርእየ ተስፋይ
በሪኹ፡ንተቐባሽ ኪረኽባ ዚነበረኒ ባህጊ፡ ኣብ ሓደ መዓልቲ ኺሰሚር ከምዘይኽእል ተረዲኡኒ፡ ነቶም
ዝሓገዙኒ ኩሎም ብልቢ ኣመስጊነ ተፋኒየዮም እየ።ኣብ ከተማ ኣኽሱም ትነብሩ ግና ተስፋ እገብር
ንወይዘሮ ተቐባሽ ኺትረኽብዋ እሞ ታሪኽ መታን መሊኡ ኺስነድ ኺብል እፈቱ።
ገብረጻድቕ፡ኣብ ሕይወቱ ሳላ፡ በሃራት ሙዚቐኛታት እኒ ኣቦ ባህላዊ ጭራ-ዋጣ ገብረጻድቕ
ገብረሚካኤል፣ እኒ መምህር ስዮም ወልደማሪያም፣እኒ ማየስትሮ ኡምበርቶ ባርቡይ፣ እኒ መምህር ፍስሃ
ኣረጋይ፣እኒ ኣርካን ጠቢብ የማነ ባሪያን ካል’ኦትን ስኒትን ዕልን ሙዚቓ ኣብ ደሙ ተዋሃሂድዎ’ዩ።ኣብ
መፋርቕ 1950ታት ንፈለማ፡ ኣብ መርዓ ሓደ ኣድናቂኡ ጆሃር ዚተብሃለ ‘ኣስላማይ’፡ኣብዚ ግዜ እዚ
ወዲ 80ታት ዘለዉ፡ኣብ ዓድዋ ምስ ተጻወተ።ዝንኡ ናብ ሽረ ብቕልጡፍ ኸደ።
ኣብ ሽረ፡ ኣብ ሓደ መርዓ ተዓዲሙ ምስ ኸደ፡ስኒት ሙዚቓ ምሕላው ኣብ መንፈሱ ኪሰርጽ
ፈሊሙ ዚነበረ ገብረጻድቕ፡ስኒት ወቓዕቲ ኸበሮ ብዘበላሸውሉ፡ተቖጢዑ ደው ኣበሎ ኣብ ሞንጎ
ጸወታ፣እዚ ዘናደዶም ኸኣ፡ንጭርኡ በቲኮም ሰይሮሙሉ።ንዑዑ’ውን ወቒዖም ኣባረርዎ።በዚ ከኣ፡ብልቡ
ሓዚኑ፡ዚተሰብረ ልቡ ሒዙ፡ ካብ ሽረ ኪወጽእ እንከሎ ክቦ ደርቢዩላ ከምዚወጸ ብዙሓት ይዝኽርዎ
እዮም። ነታ ጭራዋጣ፡ ኣስላሞም ክርስትያኖም ኮታ ኩሎም ጎረባብቱ ኣዋጺኦም ዚተዓደገት
ብምንባራ፡ሚሒር ስምዒቱ ልዕሊ ንቡር ተጎዲኡ’ዩ።
እቲ ምንታይ እተን ሰለስተ ቕርሽን ገለን ብከመይ ከምዚተረኽባን ናብ ፈረስ-ማይ ሕምባሻ ሰኒቐን
ካብ እንዳባ ኪዳነ፡ ዚዓደጋሉ ወላዲት ኣዲኡ ቐሊል ጉዳይ ኣይነበረን።በዚ’ዩ ከኣ ኣውያትን ሜላትን
ዚፈጠረሉ!
ኣብ 1968 ድሕሪ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምልቓቑ፡ኣብ ራማ ኣብ ሓደ ዉራይ ጭራ ኺጻወተሎም፡ኣብ
እንዳ መድሓኔ ዓለም ሰብ ዉራይ መጺኦም ዉዕል ብ100 ቕርሺ ኣሲሮም ከዱ።ኣብ ራማ ተኮነ፡ከምቲ
ኣብ ሽረ ዘጋጠሞ፡ስኒት ሙዚቃ ደጋጊሞም ኣበላሺዮሙሉ፣ብንዴት ጸወታ ደው ኣበሎ።በዚ ዚተቆጥዑ
ሰብ ዉራይን ደቂ ዓድን ወቕዕዎ፣ደግሲ ሽረ ኮይኑዎ ከኣ፡ብዕድሉ ኣማረረ።ተኺዙ ሓደረ።መመላእታ
ሰሙን ዚኸውን ኸኣ ሓርቖቱ ካብ ልቡ ኪወጸሉ ኣይኸኣለን።ጸሊም ስረ ምልባስን ጸሊም ሳእንን
ምውዳይን ዚፈቱ ዚነበረ ጻድቐይ፡ኣብ ሩባ ኪዳኑ ኣናሓጸበ፡ተኺዙ ይውዕል ምንባሩ መቕርቡ
ይዝኽርዎ እዮም።
ኣብ ከተማ ኣሥመራ ተኮነ፡ደገፍቲ ኣከለን ካልኦትን ንጋንታ ሓማሴን ደጋፊ ኮይኑ ብዚገበሮ
ዚነበረ ደገፋት፡ኪወቕዕዎን ኺሰሃልዎን እናሻዕ ይህንደዱ ነይሮም እዮም።ሓደ መዓልቲ ተኮነ ንበይኑ
ኣብ መገዲ ረኺቦም፡ሕርሕራይ ገይሮም ከምዚወቕዕዎ ዚዚኽሩ ገዳይም ተጻወቲ ኩዕሶ ኣለዉ እዮም።
ጻድቐይ፡ንመጀመርታ ግዜ ዕዮ ኣዝማሪነት እናዞረ ብዕሊ ዝፈለመሉ፡ ኣብ 1955 እዩ።ቕድሚኡ
ኣብ ሓይማኖታውን ሃገራዊ በዓላትን ወርጠበታት ኣምሪሑ ይፈተትን ነበረ። ኣብ ወርሓት
ቐውዕን፡ሓጋይን 1955 ኣብ ፈቐዶ እንዳ ስዋታትን እንዳ ባራትን መሠንቆ ኪጻወት እንከሎ፡ “ኺድ
ንየው! ኪድ፡ ኪድ…ኣይትረብሸና ወዘተ” ዳርጋ እንተብሃለ ይሽደድን ይቆናጸብን ነይሩ እዩ።እዚ
መስርሕ ምቑንጻብ ከኣ ብገለ ብሕይወት ዘለዉ፡ ኣዝመርቲ ከይተረፈ ይግበረሉ ነበረ።
በቲ ዝወረዶ ምቑንጻብ ተተንኺፉ፡ኣብ ሕንጸት ቤት ትምህርቲ ንግስተ ሳባ መዓልታዊ ስራሕ
‘ሚነዋለ’ ተዋፊሮም ዚነበሩ ኣሕዋቱ፡ ኣብ ምሕጋዝ ኪነጥፍ ጀሚሩ ነይሩ’ዩ።እንተኮነ፡ፀሓይ ወጺኣ፡
ማእዘር መሠንቆ ሓንሳብን ንሓዋሩን ዚበረቐትሉ፡ኣብ ኽረምቲ እታ ዓመት፡ኣብ ኮንጎ ዘሚቶም ዚነበሩ
ኣባላት ሠራዊት፡ኣብ እንዳ ወይዘሮ ታዘዝ እንዳ ሜስ፡ብቛንቛ ትግርኛን ኣምሓርኛን ገቢሩ
ንዉዕለቶምን ጅግንነቶምን ብዘሞግስ ፍኖት ብዝተጻውተ፡ሓሲብዎን ርእይዎን ከቶ ዘይፈልጥ ሽልማት
ኪጎናጸፍ ኪኣለ።እዚ ከኣ ኣብ ጉዕዞ ሕየቱ ቐላሲ ኮይንዎ እዩ።
ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ስቱዲዮ ሬድዮ ጣብያ፡ንገብረጻድቕ ዝቐረጾ፡እቲ ሙዑት ጋዜጠኛ ኣርኣያ
በላይ’ዩ።ኣብ በዓል ስርዓተ ዕርገት ምስ መምሃራን ንግስተ ሳባ ናብ እምባ ሶሎዳ ብሞይ’ኡ ዚደየበ
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ሙዚቐኛ በዓል ጭራ ጻድቐይ’ዩ።ንፈለማ ግዜ ንሓደ ፈረንጂ ኣብ ከተማ ባጽዕ፡ፍርቒ-ዘመን ይገብር፡
ብ70 ቕርሺ ጭራ ዚሸጠ ንሱ እዩ።እቲ ፈረንጂ ኣጸዋውታ ገብረጻድቕ ርእዩ፡ሚሒር ተመሲጡ
ብቐሊሉ ዚመልካ ወይ ዚኽእላ መሲልዎ ዓዲግዋ ብምንባሩ፡ኣፋፍኖት ዘይተመጠወ፡ኢደ- እግሪ
ከምዘይብሉ ብዚተዓዘበ ኸኣ፡ሰባቢሩ ነታ ጭራ ናብ ባሕሪ ከምዚደርበያ፡ብኣካል ኣብቲ ቦታ ዚነበሩ 50
ዓመት ንድሕሪት ተመሊሾም ዚዝኽርዎ’ዩ።
ንጉሥ ኃይለስላሴ ‘ጃንሆይ’፡ንስነ ጥበባውያን ብሓፈሻ ብፍላይ ከኣ ንባህላዊ ሙዚቃ ተጻወትን
ፍሉይ ድምጺ ዚነበሮምን፡ ኣብ ዚገብርዎ ዚነበሩ ምብርታዕን ምሕብሓብን፡ድሕሪ ገብረጻድቕ
ገበረሚካኤል፣ኣያ ንጉሠ ዮሓንስ ‘የሓንሰይ’፣መሓመድ ጀማል ሞሣ፣ኤልያስ መስመር፣ይርጋ ዱባለ፣ጌታመሳይ ኣበበን ወዘተን ኣለዉ ዚበሃሉ ኣዝመርቲ፡ስዒቡ ኰተቴ ገብረጻድቕ፡ኣብ ንግደት ኣስተርዮ
ማሪያም፡ልቢ ንጉሥ፣ሞኳንትን ሉዑላትን ዝማረኸ፡በሃር ሙዚቐኛ ምንባሩ ሰራሕተኛታት ቤት
መንግስትን ነጋዲያን ዚዝኽርዎ’ዩ።
ገብረጻድቕ፡ኩትር ናይ ፊልሚ ምርኣይ ፍቕሪ ብንኡሱ’ዩ ሓዲርዎ።ነታ ንሱ ጭራ-ዋጣ መጀመርታ
ግዜ ኪዕለም ከሎ፡ዚተሰርሐት ፊልሚ ‘ማዘር ኢንዲያ’ ኹቱር ፍቕሪ ነበሮ።ኣብዚሓ መንእሰያት እቲ
እዋን ብፍላይ ደቂ ኣሥመራ፡ ኣብ ልዕሊ ፍልሚ ‘ማዘር ኢንዲያ’ ሓለፋ ተመስጦን ባህጊ ምርኣይን
ብምሕዳሮም ደጋጊሞም ይርእይዋ ነይሮም እዮም።ገብረጻድቕ ካብቶም ብብዝሒ ነታ ፊልሚ ዚረ’ኣይዋ
ሓደ ብምንባሩ፡ኣብ ኣዳራሽ ሲነማታት ከተማ ኣሥመራ እናዞረ ዳርጋ ምርኣይ ዕግበት ሲኢንሉ-ሲ፡
ናብ ባጽዕ ከይዱ’ውን ይርእይ ምንባሩ፣ማዕረ ኽንደይ፡ ኣብ ደም ሰራውሩ ኣእትይዋ ምንባሩ
መርኣያ’ዩ።
ነዚ’ዩውን ኣብ ከተማ ኣሥመራ፣ ከተማ ባጽዕ፣ ኣብ ከተማ ዓዲ-ግራትን ንደርፊ ‘ማዘር ኢንዲያ’
ብመሠንቆ ኺጻወት ከሎ፡ዚተዓዘብዎ ሕንዳውያን መምሃራን ዚርንዛሕ ዚነብዑን ህርመት ልብታቶም
ይዝመት ምንባሩ እኒ ድምጻዊ ሓጎስ ገ/ሕይወትን ካልኦት ሰብ ዕድመ ጸጋን ዘውኽዑካ እዮም።
ሓምሳ ዓመት ይገብር፡ ኣብ ሞንጎ እስራኤልን ገለ ሃገራት ዓረብን፡ ኣብ ዚተገብረ
ኩናት፡ፍልስጤማውያንን ኣይሁዳውያን ስደተኛታት ናብ ምድረ-ሓበሻ መጺኦም ነይሮም እዮም።ኣብ
ከተማታት ኤርትራን ትግራይን ተዓቂቦም ኣብ ዚነብሩሉ እዋን ብፍላይ ኣብ ከተማ ኣሥመራ፡ ከባቢ
ማይ ጭሆት ብብዝሒ ምንባሮምን እኒ ገብረጻድቕን ካልኦትን ብሙዚቓ የዘናግዕዎም ነበሩ።
“ኣበይ ሓዲርኺ ሰንበትየ፣
ናብ ሰኒ ዘውገሐትየ፧”
“እንታይ መንጸፎም፧
ኺሻ ዓጻጺፎም።” ወዘተን ደርፍታት ዉርይ ኣዝማሪ ደሳለ ገሰሰው ተወሲኽዎ ክለሃዩን ኪዘናግዑን
የማስዩ ነበሩ።
ገብረጻድቕ፡ ሳላ ምልከት ሙዚቓን ተወፋይነቱን ምስ ብዙሓት ዓበይቲ ሰባት፣መራሕቲ
ሃይማኖት፣ሙዚቐኛታት፣ፍሉጣት ድምጻውያን፣ስፖርታውያን፣ሰበ ስልጣን፣ጋዜጠኛታትን መምሃራን
ኪፋለጥ ዕድል ተራሕይዉሉ እዩ።ስሙ ልዕሊ መቓብሩ ከቢሩ ዚነብር ምኳኑ ሓወልቲ ስርሓውቱ እኩል
ምስኽራት እዮም።ከም መጠን ንባህሊ ኣግኣዚያን ኺዓኹኽ ኮነ ሙዚቃ ትግርኛ ኪዓብይን ደርማስ
ኣስተዋጽኦ ዚገበረ ከያኒ መጠን፡እዚ ዚበሃል ቆላሕታ ኣይረከብን ዚብል ስምዕታ ሓሽከት ኣድነቕቲ
ሙዚቓ’ዩ።
ናይ ኽብሪ ዶክትሬት ማዕረግ ይግበኦ’ዩ ቢሎም ጸዓርዓር ዚብሉ ዉልቐሰባት ከምዘለዉ
ፍሉጥ’ዩ።ጻዕሮም ኺዕወት እምነይ’የ።ግና ልዕሊ ናይ ክብሪ ዶግትሬት ምሃብን ምርካብን ዘገድስ ነገር
ተሃሊዩ፣ታሪኹ ብኣግባቡ ምስናድን ንዉልድ ወለዶ ኺሰጋገር ምግባር እቲ ዝዓበየ ዕማም ኮይኑ
ዚረኽብዎ ከኣ ዉሑዳት ኣይኮኑን እዮም።
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ከምቲ ብዙሓት ከየንቲ ዕድል ገይሮም፡ስሞዒቶም፣ሓሳቦም ኮነ ድሕረ ባይትኦም፡ኣብ ማዕከናት
ዜናን መፅሓፍትን ኺገልጹ ዕድል ዚረኽቡ፣ኣዛሚድካ ዕድል ኣይረከበን’ዩ ዚብል ገምጋም ኣለኒ ከም
ትዕዝብተይ።እንተኮነ ከምቲ ገዲም ህቡብ ድምጻዊ ጌታቸው ካሳ፡ ኣብ ሓደ መደበር ቴለቪዥን ቐሪቡ፡
ካብ ናይ ኽብሪ ዶኽትሬት ክረክብ ንላዕሊ፡ ኣብ ልዕሊ መቓብረይ፡ “ኣርቲስት ጌታቸው ካሣ!” ተባሂሉ
ክጸሓፍለይ ወሰን ዘይብሉ ሃንቓይ’ዩ ክብል ዚገለጾ ስሚዒቱ ዚሕልፎ ረዚን መልእኽቲ ኣለዎ እዩ።
እዚ ከኣ ብዉሕዱ ጌታቸው ካሣ መን እዩ፧ ሙዚቓ ብከመይ ጀሚርዎ፧ ድሕረባይታኡ ከመይ እዩ
ዚብል ሓበሬታ ዕድል ገቢሩ፡ ኣብ ማዕከናት ብዙሓት ቐሪቡ፡ታሪኹ ኺስነድ በቂዑ’ዩ።ኣብ
ገብረጻድቕን ገለ ሒደትን ግና ብሕይወት ከለዉ እዚ ኣጋጣሚ ኣይተረኽበን።ኣብ ሬድዮ ኣሥመራ
ብዚተወሰነ መልኽዑ ድሕሪ ሞቱ ዚተሰነደ ነይሩ’ዩ።ግና፡ ኣብ ግዜ ደርግን ኃይለስላሴ፡ ኣብ ሬድዮ
ኣሥመራ ዚተቐርጹ ትሕዝቶታት ኪድመሰሱ ከምዚተገብሩ ዚግለጽ ሓበሬታት ኣለዉ እዮም።
እሞ ደኣ ታሪኽ ገብረጻድቕን መስለቱን ኣርካናት ስነ ጥበበኛታት ይኹን ካልኦት ሰብ ዓቢ
ዉዕለት ሙሑራት ግዜ ኸይደ፣ብቕርዑይን ቕጥውን መገዲ ኺስነድ ቐዳምነት ኪወሃቦ ኣለዎ እምበር
ብናይ ኽብሪ ዶክትሬት ጥራይ ዚድምደም ወይ ኪድበስ፡ ምላሽ ታሪኻዊ ሓላፍነት ንዘይምስካም ዘስምዕ
መስርሕ ይኸውን ኣሎ ዚብል ወቐሳታት ከስዕብ ንቡር’ዩ።
ኣማውታ ገብረጻድቕ ሓውሲ ጽንጽዋይ ኮይኑ ከም ዘሎ ፍሉጥ’ዩ።ዚተፈላለዩ ሰባት፡ብፍላይ ኣብ
ገለ-ገለ ትካላትን ዚዓዩ ሰባት፡ ኣብ መዳይ ሞትን ኣማውታን ገብርጻድቕ ኣይትሕተቱና ዚብል
ምላሾም ብዙሕ ኪትሓስብ ዚገብር ምዃኑ ብቐሊሉ ተስተውዕሎ ነገር’ዩ።ኣብ ኩናት ኢትዮጵያን
ኤርትራን፡ኣብ ማዕከናት ዜና ብዚነበረ ሓያል ኩናት ሕድሕድ፡’ድምጺ ሓፋሽ’፡ ኣብ ጉዳይ ሞትን
ኣማውታን ገብረጻድቕ ኣድሂባ ዘቓለሐቶ መልእኽቲ፡ነቲ ጥርጣረን ሕሜትን ንሰማይ ኪዓርግ ግደ ከም
ዚገብረ፡ካብ ዚተፈላለዩ ሰባት ትሰምዖ ነጥቢ’ዩ።
ገለ-ገለ ጸሓፍቲ፡ቐታሊ ገብረጻድቕ እገለ ዚበሃል እዩ ኪብሉ ደፊሮም ዚጽሕፉ ኣለዉ እዮም።ግና
ኪምርመርን ኪጽናዕን ዘለዎ ጉዳይ’ዩ እምበር ብሃበ ተረኽበ ኪትርዕሞ ዚገብር ብቑዕ ስነ ሞጎት ኮይኑ
ኣይተረኽበን።ኣብዚ ዚሓለፈ 35 ዓመታት ብዕሊ፡ ኣብ ጉዳይ ኣማውታኡ መግለጺ ዚሃበ የልቦን።
ገለ ጸሓፍቲ ታሪኽ ከኣ፡ገብረጻድቕ ካብቶም ዚባዕለጉ ኣባላት ኪነት ሓደ ከምዚነበረ፣ምስ
ሕንፍሽፍሽ ኣተሓሒዞም ናብ ካልእ ክፍሊ ብምምዳቡ ሕጉስ ብዘይምንባሩ ዚሰዓበ መቐይሮ ናብ
ዘየድልይ ኣንፈት ከምዘምርሐ ይገልጹ እዮም።ብተወሳኺ’ውን፡ ብዘይቕጥው ኣገባብ፡ ናብ ደምበ ደርጊ
ወይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምዚኸደ ዚገልጹ ተኮነ ኣለዉ እዮም።ብሓቂ ንገብረጻድቕ ጠንቒ ምኩብላል
ወይ ኪሰልም ዚቐሰቦ፡ ብጸወታዊ ርኽባትን ተዛመድትን ነገራት ድዩ፧መርትዖታት ኣለዉ’ዶ፧ መምዘኒ
ቕጥውነትን ዘይቕጥውነትን እንታይ’ዩ፧
ካልእ ኪስልም ዚገበሮ ምኽንያታት ኣይነበረን‘ዶ፧ ሞት ዘይምለስ፡ጨኻን መስርሕ፡ሕጊ
ተፈጥሮ’ዩ።ግና ታሪኽ፡ታሪኽ’ዩ።ታሪኽ ከኣ ሓቂ ኺከውን ከሎ’ዩ ሕዝባዊ ተኣማንነት ዚህልዎ ዚብል
ጽኑዕ ባህጊን ስነ ፍልጠታዊ ሰረት ከምዝለዎ፡ድርሳነ-ማህደራት ይሕብሩ እዮም።
ዘሚዩ’ዶ ኣይዘመወን ኣይኮነን ‘ቲ ሕቶ…ወይ ከኣ ባዕሊጉ’ዶ ወይካ ኣይባዕለገን ተኮይኑ ‘ቲ
ምኽንያት ከኣ ከይዲ ኣተኣላልያን ዚተወስደ ስጉምቲ፡ዚግምትን ከመይ ነበረ ዚብል ሕቶ ከም ዘልዕል
ብቐሊሉ ዘይስገር ነገር’ዩ።
ንሎሚ፡ ኣብ ታሪኽ ተወንጫፊ ወራቢ ከያኒ ገብረጻድቕ እዚ እኩል’ዩ።
ይቕጽል…
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