
ቅንያት ቅዱስ የውሃንስን ባህልናን  
ሆየ ኣብ ከባብታት ሰለኽለኻ 

 (ብ ይርጋ ገብረመድህን (HaHu Ethiopia) 08-17-17 

ካብ ባሕሪ ብጭልፋ … 
ልሙዕ ኣግራብን መሮርን ዓድና ኣዒንትና ኣብ ዝቆፃፀረሉ ሃነን ኢልና ምሩኻት ተፈጥሮ ኣብ ንኾነሉ ግዝያት መወዳእታ 

ክረምቲ ኢና በፂሕና ዘለና። 

ጋሕጋሕ ፣ መሬት ከብዲ ኣድጊ ምስ ኮነት እቲ ነብስና ዝሓከና ውርጪ ነሓሰ ምንም ከይቆፀርና መሓዙት ተኣኻኺብና 

ናብ ሓመሳ ንጎይ።ንሰውሒ፡ሹምን ማይሓርገፅን ሰለኽለኻ። 

ቅንያት ቅዱስ የውሃንስ ኮይኑ ዕምበባ ገብረመስቀል ነቲ ገያፅ ብኣኻውሕ ዝተኸበ ማይሓርገፅ እኳስ ድባብ ዘልብሶ ቅነ 

ኢና ዘለና። 

ገለ ኣብ ሰውሒ ሹም ወይ እውን ምዕራፍ ኣብረሮም ኮይንካ ናብ ጎላጉል ማይ ኣድጊ እንትትጥምት ምልኣትን 

ዕግበትን መንፈስ እቲ ሓምለዋይ ከርሰምድሪ ዓኒዱካ ክትትስእ ኣይትብህግን። 

ገለ ዓይንኻ ኣዚርካ ናብ ማይትዋሩ እንዶ ኣይረኣኻን ሓምለዋይ ዝርኣት እቲ ሃርኳት ሓረስታይ ድማ ተስፋ ሰናይ ዘበን 

ኣሕንጊጡ ከም ብተይ ክትዘልል ይገብረካ። 

ሃፍታም ከርሰ ምድሪ። 

ሰውሒ ሹም እንትርፊ ቅንያት ጳጉሜን ኣንስቲ ዓድና እምበር ካልእ ዝቕድመና የልቦን። 

ኣንስቲ ዓድና ግን ቅንያት ጳጉሜን እቲ ዓመት ሙሉእ ውሒዙ ዘየቋርፅ ሩባ ሰለኽለኻ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ  

ማለት እውን ካብ ዳዕሮ፣ምሕምባስ ባቡር ክሳብ ሰውሒ ሹም ለይቲ ገስጊስካ ምሕምባስ ዝቕድመን ኣይርከብን። 

ሎሚ ግን ገና መፋርቕ ነሓሰ እዩ እሞ ንሳተን የለዋን።ኮን ዶ ኾን ማይሓርገፅ(እንዳኣብረሮም) ሕሙም ዝኣልኩን ገለ 

መፅብዓ ኮይኑወን ኣረቂ ይኹን ቡን ሒዘን ዝመፃ ይቕድማና እምበር ሕዚ እውን መሰስቲ እቲ ሩባ ንሕና ኢና 

መንኣሰያትን ሰገናትን ሰልኬ። 

ቁርሲ ወዲ ቑርሲ ኣይንታይናን።ሕንብስ ውዒልና ታብር ከየርከበና እንተስ እንዳግብፃዊት እንተስ ካብ ሽግን ወይ 

እውን ኣርሒቕና ብምኻድ ሽግ እንኣርየሉ ሰዓት ስለ ዝኾነ ቅድሚ ምሳሕ ዋኒና ንሱ እዩ። 

እርይ ውዒልና ድማ ብሽግን ወገን እንተፀኒሕና ፎኾኽታ እንዳ ማማሃረጉ ብእንዳግብፃዊት እንተውዒልና ድማ ነናብ 

ገዛና ኣላጊስና ሽውሃትና ነዕንግል። 

ኣንቱም ሰብ ጋዳ ኣይደኽመና። 

ሽግና ጠማሚርና ድማ ከበሮ ናብ ምክራይ ሰለይ ንብል።ምቁር ግዜ። 

 



“ድሕሪ ደርሆ ነቆ የለን ለይቲ፡ ድሕሪ ደብረ ታቦር የለን ክረምቲ” 

ደብረ ታቦር ኮይኑ [ነሓሰ 13] ድማ እንዳመድሃኒኣለም ተሳሊምና ተቐዲምኩም ከይንበሃል ኣጋግዘ ሆየ ሆየ ናብ 

ምባል ንኣቱ። 

ዓበይቲ ኣሕዋትና ኣማስዮም ስለ ዝጅምሩ ንሳቶም ከይቀደሙና ዓመት ናብ ዓመት ዘብፅሓና ጎይታና እንዳመስገንና  

<< ሆየ ሆየ ፡ ሆየ 

ሆየ ሆየ ፡ ሆየ 

 

ካብ ደብረ ታብር ፡ ሆየ 

የለን ክረምቲ ፡ ሆየ 

ካብ ደርሆ ነቆ ፡ ሆየ 

የለን ለይቲ ፡ ሆየ 

ቅዱስ የውሃንስየ ፡ ሆየ 

ደሓን ተመለስየ ፡ ሆየ 

መስቀልየ መስቀልየ ፡ ሆየ 

ደሓን ተቐልቀልየ ፡ ሆየ 

ኣየኹም ቆልዑ ፡ ሆየ 

ባሎንጓ ጨልቂዑ ፡ ሆየ 

ኣጆኽን ኣንስቲ ፡ ሆየ 

 ፃዕዳ ጣፍ ለወስቲ ፡ ሆየ 

ኣታ በዓል ማዕዶ ፡ ሆየ 

እሞ ንዓያ እንዶ ፡ ሆየ 

ብሹመል ታህሶስ ፡ ሆየ 

ክንኳላሰስ ፡ ሆየ 

ብሹመል ጠጥዓሎ ፡ ሆየ 

ክንተዓላሎ ፡ ሆየ 

ብሹመል ኣርጉዲ ፡ ሆየ 

ተመራጉዲ ፡ ሆየ 



እነየ ዓባየ ፡ ሆየ 

ክሳደን ልዋየ ፡ ሆየ 

እነየ ንእስቲ ፡ ሆየ 

ክሳደን ኩስኩስቲ ፡ ሆየ 

ሆየ ዝበልና ፡ ሆየ 

ዓመት ይዕቖረና ፡ ሆየ 

ሆየ ዘይበሉ ፡ ሆየ 

ዓመት ይማህለሉ ፡ ሆየ 

ሆየ ሆየ ፡ ሆየ>> 

እንዳበልና ዓዲ ብምልእታ እንዳኾለልና ሽግ ሰላምን ተስፋን ኮሊዕና  ድምፂ ርህው ዘመንን ተስፋን ብስራትን 

ነስምዕ። 

ሽግ ከይብራህኻ ሆየ ምባል ነውሪ እዩ።ሽግ ከየብራህና ክንጅምር እኳ እንተይልናስ << ሽግ እኳ ዘየብራህኹም>> 

ተባሂልና ንንወር ። 

ሆየ ኢልና ምስ ወደስና ድማ  

እንተስ ሕምባሻ እንተስ ቕርሺ ዓሽ ይበሃለና እሞ  

<< ፈሰሰ ከም ማይ ነሓሰ 

ከምዚ ንዓመታ ይዕቖረና ጎይታ >> 

ብምባል ሰናይ ትምኒትና ገሊፅና ከይመሰየና ክነረኻኽብ ሃለው  ንብል። 

ዓመት ንዓመት ዘይመልኣሎም ድማ ዓመት ንዓመት ይዕቖረና እምበር ንዓመታ ከምዛ ሕጂ ሙሉእ ሞጎጎ ሕማባሻ 

እንትንበሃል ንዓመታ ኣቕሪብና ስኢልና ዕልል ንብል።ብሓጎስ ክንፍንፃሕ ንቐርብ። 

እዛ ፈሰሰ ከም ማይ ንሓሰ እውን መሪቕና ንኸይድ። 

ይወሃበና፣ቃል ይተኣተወልና፣ዋላ ተቐዲምኩም ንበሃል ሰናይ ትምኒትና ከይገለፅና፣ፈሰሰ ከም ማይ ንሓሰ 

 ከምዚ ንዓመታ ይዕቖረና ጎይታ ከይበልና ክንከድ ኣይሕሰብን።ነውሪ እዩ ኣይፀንሓናን። 

 

ግዳ ባህሊ ሆየ ከተማን ገጠራትን ዓድና ንእሽተይ ፍልልይ ስለ ዘለዎ እታ ናብ እንዳ ኣባሓጎይ ከይደ ዝቐሰምኩዋ 

እውን ውን ኢላትኒ። 

ጣብያ ዓዲ በዓረጅ ቁሸት ዓዲ ዛጓ  



ማይ ባሬት፣ ጉርዝሒት፣ምድማር ዝብላ ቓላት ገና ዓዲ ዛጓ እንትብል ቅዝል ዝብላኒ ፍሉይ ተዘክሮ ዘለዎን ከምቲ 

ሰውሒሹምን ማይ ሓርገፅን ሰልኬና ናይቲ ጣብያ ተወለድቲ ጳጉሜን ይኹን ቅዱስየውሃንስ ዝሕንብሱለን እየን። 

 

ኣነ እውን ንኽረምቲ ካብ ከተማ ናብቲ ገጠር እንትኣቱ ብሓዲአን ስለ ዝሳገር ናይ ከተማ ጣጣይ ለቓሊቐ ኣራጊፈ 

ዝኣትወለን እየን። 

ብጉርዝሒት ንደይብ ብማይ-ባሬት ቅድሚ እንዳ ጎይታይ ምብፅሐይ ግርማ እቲ መንገዲ ኾይኖም ዓጂቦም 

ዘእትዉኒ ብየማንን ፀጋምን ነንባዕሎም ኣብ ላዕሊ ዝተራኸቡ ቀናጭብ ክሳብ እዛ ሕዚ ኣብ ዓይነይ ኣለው። 

  ዒልቦ ሰጊኑ ፣ጭሒሙ ምርኣይ ሹሻይ ዓይነይ ይመልኣለይ።ብፍላይ ዑፍ መስቀል ተሃራፊት ምስ ዝሰገኑ ዝርኣት 

ክትፃወትን ግርምኦም ኮይና እትደምቀሉን ቅንያት ግዲ ኾይኑስ እንዳ ጎይታይ ንኽረምታዊ ዑደተይ ምምራፀይ 

ዝሕበነሉ ምቁር ቅነ ክራማት እዩ። 

እቲ ንኣራዊትን ኣዕዋፍን መፈራርሒ ተባሂሉ  ጠጠው ኢሉ ብላይ ጨርቂ ዝተኸደነን ኣእዳው ዝዘርገሐ ዝመስልን 

ምስሊ ሰብ ተኪኡ ሓላዊ ገደና ክኸውን ዝተሰርሐን ምስሊ ግን ሞይተ ኣይርስዖን። ሎሚ ኾይኑ እኳ ተረኣየኒ ። 

ምውዳስ ዶ ትፈልጡ? 

<<ንወድሰን ንወዳድሰን 

 ኣበይ ኣለዋ ንሰን?  

ንወድሰን ንወዳድሰን 

 ኣበይ ኣለዋ ንሰን? >> 

ኣብቲ ኸባቢ ቅድሚ ቅዱስ የውሃንስ ምብፅሑ ሕድሕድ ገዛውቲ እንዳዘርካ ኢኻ ትውድስ። 

ዝወደስካዮም ድማ ሽዑ ዘለዎም፣መብዛሕትኦም ግና ንቅዱስ የውሃንስ ወይ መስቀል ይማፃብዑ። 

እቲ መፅብዓ ድማ ካብ ሙሉእ ሞጎጎ ሕማባሻ ክሳብ ደዓኛ ክኸውን ይኽእል። 

ስዋ ከም ዘለዎ ኾይኑ።እቲ ስዋ እውን ካብ ድምብሊቕ ክሳብ ዝንግሪር ክኸውን ይኽእል ከከም ዓቕሚ እቶም ሰብ 

ገዛ ይውሰን። 

ሓደ መሓዛይ እንትነግረኒ ድማ ኣብ መዋሰንታት ዓዴትን ኣኽሱምን ዘለው ገጠራት ድማ እዚ ወደሳ ደብረታብር 

ጀሚርካ ድሮ ማርያ ኢልካ እቶም ገዛውቲ ተዘይኣረኻኺብካሎም ሩፋኤል *ጳጉሜን ሰለስተ* እውን ከም ዝካየድ እሞ 

እቲ መፅብዓ ድማ እንተስ ንዓመታ ኣይኮነን እውን ንቅዱስ የውሃንስን ንመስቀልን ይኸውን። 

 

ኣብቲ እንዳጎይታይ(እንዳኣባሓጎይ) ዝሰማዕኹዎ ዘደንፁ ነገር ግን ከይነገርኩኹም ኣይሓልፍን። 

ሆየ ኢልካዮም ዘፅቅጡ ፣ መፅብዓ ኣትዮም ዘይህቡ ወይ እውን ሰይጣን ሰሪርዎም ዘዕልቡ እንተጋጥሙ እዞም 

ኣጉባዝ ተኣኪቦም ናፍቲ ናይቲ ዓዲ መእወይ ቦታ ብምኻድ እቶም ዝኸልእዎም ሰብ ቤት ከም ዝዓረፉ ኣቃብሩና 

ክብሉ ተካል ፋሎም ከም ዝገልፁ እሞ ንገለ ከም ዘሰንብዱ ንመብዛሕትኡ ግን እንዳ እከለ ሆየ ተሓሲሞምና ወይ 

መፅብዕኦም ጠሊሞምና ዝብል መልእኽቲ የሕልፉ። 



ኣየ እወ እዚ ባህልና። 

ማርያ ከበሮ ንኣውላድ ዓድና ኣረኪብና ድማ ምቁር ባህሊ ኣሸንዳ ነስተማቕር። 

ኣብዚ ቕንያት እዚ ኩለንተናና ባህሊ እዩ።ትፅቢትና ፀበል ማይ ጳጉሜን እዩ። 

ቅንያት ጳጉሜን ግን ካብ ዓድኻ ወፂኻ ኣይትዘክሮ። 

ብርሃነ ገብረሂወት ዝብልዎ ኤርትራዊ ፀሓፋይ ከምዚ ኸማይ ነዚ ቅንያት ጳጉሜንን ሓመሳን እንትገልፅ ከምዚ ይብል 

<<ከውታ ለይቲ እዩ። ናብ ምውጋሕ ኣቢሉ የምርሕ ግን ቅድሚ ኮኾብ ፅባሕ። 

“ ጳጉሜንየ ኣብ ማይ ጳጉሜን 

ኣይትሕፀባን ዶ ኣብ ማይ ጳጉሜን >> 

ዝብል ደርፊ ምስተን ኣብ ወጋሕታ ጩቕጩቕ ዝብላ ኣዕዋፍ ተወሃሂዱ ኣብ ኣእምሮይ ይቓጭል ኣሎ።ማይ 

ጳጉሜን ንኽሕፀባ ተኣኪበን ናብ ሩባ ዝወርዳ ኣዋልድ መስከረም እናተቐባበላ የዚምኦ።ዝገድፋሉ 

የብለንን።ምስ ኣዕዋፍ መስከረም ንሕናዶ ንስኽን እንክበሃሃላ ኣየ ክጥዕማ። 

ማየን ተቛሪረን እንክምለሳ የማነ ፀጋመን ካብ ዘለው ግራውቲ ሸዊት ስገም ቀቀንጢበን ሓሓስየን ኣፈን 

ይኸፍታ።ቅድሚ ምቑራረን ግን ፈፂመን ኣይውዕልኦን።ነውሪ።ማይ ጸሎት እኽሊ ከይለኸፍካ እዩ። 

ኣይሓረሳ ኣይሓመሳ ኣዕዋፍ መስከረም እውን ከምአን።ንዝጭልገዐ ዝገድፋሉ የብለንን።ንሕናስ ማዕረኽን 

እንዲና ክንዝምር ኣርፊድና እናበላ ኣብ ጉንቦ  መሸላ ተኾይጠን እጃመን የልዕላ።” 

(ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዛራ ጥበባት ካብ ዝፀሓፎ  ) 

ነፀብራቕ እቲ ባህሊ ከባቢና ብምቁር ቃላት ስለ ዝገለፀለይ ድማ ነታ ናቱ ኣገላልፃ ከይወሰኽኩ ተጠቒመላ። 

ምናልባሽ መንኣሰይ ተሓፀብቲ ማይጸሎት ጳጉሜን ዘዝጨልቅዐ ባሎንጋ ለኻኺሞም ኣፎም ከም ዝኸፍቱ እውን ግን 

ዝኽረይ ከቐምጥ። 

 

ድሮ ቅዱስ የውሃንስ ኮይኑ መፅብዓና ክንእክብ እሞ ተቐቢልና ጉይል ክንሓድር፣ ዓመት ንዓመታ ዝዓቖረና ጎይታ 

ንምምስጋን፣ከምኡ እውን  ነዛ ዝሓለፍናያ ዘበን ንምፍናው ፅልው ዝወዓልናዮ ከበሮ ሒዝና ብባህላዊ ዓለባ ማዕሪግና 

ሽግና ወላሊዕና 

<<ቅዱስ የውሃንሰይ ወለባ 

ሰኵዐ ኣብ ርእሰይ ዕምበባ 

ንየ ዝዓደየ ጎልጎል  

ክፃወት እየ መፂአ እምበር። 

ኣቲ እምበይተይ ፀሓየ  

መፅየያ ኣለኹ ዛመፅብዓየ>> እናበልና ከም ልማድና ሆየ ንጅምር 

<<ሆየ ሆየ ፡ ሆየ 



 ሆየ ሆየ ፡ ሆየ 

ቅዱስ የውሃንሰይ ፡ ሆየ 

መዓዝ ትምለሲ ፡ ሆየ 

ከምዚ ንዓመታ ፡ ሆየ 

ይዕቖረና ጎይታ ፡ ሆየ 

ሆየ ሆየ ፡ ሆየ>> 

እንዳበልና ወቂብና ንዓድና ፍሉይ ድባብ ንፈጥረላ።ኣዴታት ኣብ ዘዘለውኦ ኮይነን ዕልልትአን የስምዓ። 

መፅብዓና ምስ ተቐበልና ድማ: 

<< እዘን እምበይተይ ዝሃባና  

ቀለብ ዓመት ይኾነና  

ኣያ ጎይታይ ዝሃቡና  

ቀለብ ዓመት ይኾነና 

ፈሰሰ ከም ማይ ንሓሰ 

ከምዚ ንዓመታ ይዕቖረና ጎይታ>> እናበልና ወዲስና ወዳዲስና ንወፅእ። 

 

እዙይ ገዲፍካ ዶ ይውፃእ ኣታ።ኣየ እንጀራ ሕማቕ። 

ዝውር ሓዲርና፣ ሆየ ወዲእና ምስተፈላለና ድማ ድማ ሓዱሽ ዓመት ኮይኑ ኣብ ናይ ወጋሕታ ብኻልኦት ከይንቕደም 

ንዓኾዃይ ኢልና ዝሓባእናዮ ሽግና ወወሊዕና ገዛ ገዛ እንዳዘወርና ናይ እንኳዕ ኣብቀዓና  ሰናይ ትምኒትና ንምግላፅ ነቲ 

ዝተወልዐ ሽግ ኣብ መሬት ኣንቢርና ሒዝና ሰብ ገዛ በብተራ  ዓመት ንዓመት ዝዓቖሮም ጎይትኦም እንዳመስገኑ 

ተሳጊሮም ክሳብ ዝውድኡ  

<<ዓኾዃይ ዓኾዃይ   ዓኾዃይ 

ብርሃን ገዳይ መስቀል ገዳይ 

ዓኾዃይ ዓኾዃይ   ዓኾዃይ 

ቁራዕ ሓምሊ ውጻእ ገዓት ጠስሚ እቶ 

ዓኾዃይ ዓኾዃይ   ዓኾዃይ 

ሰማይና ኣዝመራ መረባና ሽሻይ 

ዓኾዃይ ዓኾዃይ   ዓኾዃይ 

ፀላም ይልገስ ብርሃን ይእቶ 



  ዓኾዃይ ዓኾዃይ   ዓኾዃይ 

ብርሃን ገዳይ መስቀል ገዳይ 

ዓኾዃይ ዓኾዃይ   ዓኾዃይ 

 ሰላም እቶ   ፍቕሪ እቶ 

ዓኾዃይ ዓኾዃይ   ዓኾዃይ 

 ድኽነት ውፃእ  ሃፍቲ ምላእ 

ዓኾዃይ ዓኾዃይ   ዓኾዃይ 

ትዃን ውፃእ  ቁንጪ እቶ 

  ዓኾዃይ ዓኾዃይ   ዓኾዃይ 

ብርሃን ገዳይ መስቀል ገዳይ >> ንብል። 

ወለዲ ይምርቑና።ናይ መዐኮኺ ድማ ይሽልሙና። 

ሓዱሽ ዓመት ኮይኑ ቅዱስ የውሃንስ ኮይኑ ድማ ንኣውላድ ዓድና ሕዚ እውን ጉይል ዝሓደርናሉ ከበሮና ኣረኪብና 

መስቀልና ክንትኩስ ሃረር ንብል። 

በሉ እስከዓ መት ንዓመት ይዕቖረና። 

 

ይርጋ ገብረመድህን (HaHu Ethiopia) እየ እንክ ሽዋ። 

 

 

 


