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======================///////////////////////////////=====================///////////////////////============================== 
 
   ኽቡራት ኣንበብቲ፡ከመይ ትቕንዩ፧ ሰላም ወ ሊላይ ኽኮነልኩም ትምኒተይ ኢዩ።ከምዚ ኣብ ላዕሊ ትርእይዎ ዘለኩም፡ገለ ቕላዓት ኣሳእል ኣብ 
ሰሙነ ጳጉሜን ኢዩ።ካብ ‘ባሕቲ-ሓሶት’ ጀሚሩ፡ስጋብ ድሮ ሓድሽ ዓመት፡ካብ ቆልዑ ክሳብ ዓበይቲ፡ ኣብ ሩባ ወሪዶም ክሕጸቡ፡ካብ ጥንቲ 
ጥቕምቲ ኣትሒዙ ዓመታዊ፡ቕነ ጳጉሜን ብዚመጸ ከም ዚዝውተር ርዱእ ነገር ኢዩ።  
 
   ካብ ቦታ ናብ ቦታ ገለ ለውጥታት ከም ዝህልዎ ትግምት ኢካ።እዚ ማለት፡ ኣብ ገለ-ገለ ዓድታት ወይ ከተማታት ጭራን ከበሮን ገቢሮም ካብ 
ለይቲ ኣትሒዞም፡መሓዙትን መቕርብን ወይ ከኣ ደቂ ዓዲ፡ሓደ ነቲ ሓደ እናጸውዐ፣ጸኒሑ’ውን ነቶም ዚተረፉ፡እቶም ተኣኺቦም ዘለው ናብ 
ቤቶም ብምኻድ ከበሮ እናወቕዑ፡መሠንቖ እናተጻወቱ ካብ ምድቓሶም ይቕስቕስዎም ኢዮም። 
 
   ኣብ ገሊኡ ድማ ብዘይ ከበሮን ጭራን እንተስ እናተጸዋውዐ እንተስ ብሰዓት ተቛጺሮም ኰነ ብስድራቤታዊ መልኽዕ ተኣኺቦም ናብ ቐረቦም 
ዝርከብ ሩባ ወሪዶም ይሕጸቡ ኢዮም።ነቲ ነዊሕ መሰረት ከም ዘለዎ ዝእመነሉ በዓል ብዝተፈላለዩ ግጥምታት የሰንይዎ ኢዮም።ኣጋጣሚ 
ኰይኑ፡ኣብ ሩባ ማይ ጓጓ ሃንደበት ኣረፋፍድ ኣቢለ፡ ካብ ዝረከብኽዎም ቆልዑ፡ነተን ኣብቲ ቕልዓት ኣሳእል ዘለዋ፡ክልተ ኣዋልድ ድረፋለይ እባ 
ብዝበልኽወን፡ብዙሕ ልምድን ኣፍልጦን ከም ዘይብለን ብምግላጽ ሓንቲ ግን ክንፍትን ኢላ ከምዚ ክብላ ኣዝየማለይ፡ 
 

ጳጉሜንየ፡ጳጉሜንየ፣ 
ጳጉመንየ፡ጳጉሜንየ፣ 

ትሕጸባ’ዶ፧ 
ሓደ ስሙንየ። 

   ኣብ ባሕቲ ጳጉሜን፡ዚፈልሕ ቡን ብዙሕ ኣተኽሮ ዳርጋ ከም ዘይወሃቦ፡ ኣብ ገለ ትዕዝብቲ ወሲደ ኣለኩ።እቲ ምንታይ ባሕቲ ጳጉሜን፡ባሕቲ 
ሓሶት እንተስ ካብ ዚብል ወይ ድማ ተሃኪየን ኣብተን ኰሊለ ዝተዓዘብኽወን ናይ ሽዑ መዓልቲ ቡን፡ድምቐታን ኣገባባን ዝጎደላ ኮይኑ ተራእዩኒ 
ክብል እደፍር ኢየ።ብዝኰነ፡ኣብቲ ንግሆ፡ንግሆ ዝግበር ምትእኽካብን ናብ ሩባ ወሪድካ ምሕጻብን ብዙሕ መንእሰይ ከተግብሮ ትዕዘቦ ጉዳይ 
ኢዩ።ኣብ ገለ-ገለ እቲ ሩባ ተበኪሉ’ዶ ሕማም ኣተት ኣለዎ ዝብል ሓበሬታ ሰብ ሞያ ሕኽምና ስግኣት ከም ዚፈጠረሎም ብቐሊሉ ትዕዘቦ ኢዩ። 
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   ኣብ ዕለተ 3 ጳጉሜን፡ኣብዝሓ ስድራቤታት፡ኣንጊሁ ናብ ቤተ ክርስትያን ድሕሪ ምኻድ፡ኣብ ቤቱ በብዓቕሙ ዚተዳለወ ገዓት ኪበልዕ 
ዚህንጠይ ትዕዘብ ኢካ።ጳጉሜን ብዚመጸ ቑጽሪ፡መጠን እቲ ባህሊ ሓይማኖታዊ በዓል ክድርዕን ከጉላልዕን፡ኩሉ ሰብ ኣብ ሩባ ወሪዱ፡ክሕጸብ 
ከሎ፡ግቡእ ኣተኹሮ ጽሬት ከዘውትር ብርቱዕ ጎስጓሳትን ምንቕቓሕን ክግበር ዘድልይ ኮይኑ እስመዓኒ ኢዩ። 
 
  እምበኣር፡ኽቡራት ኣንበብቲ፡ኣብ ምድረ-ሓበሻ ሰላምን ርግኣትን መታን ኪስውድ፡ሕድሕድ ምኽብባርን ስኒትን ኣድላይ ኢዩ።ኣብዚ ሓድሽ 
ዓመትን በዓል ቕዱስ ዮሓንስ ድማ፡ኩሉ ኣስላሙ ክርስትያኑ ንሠላምን ምርግጋእን ጸኒዑ ክጽልይን ክተግህን እምነይ ኢየ።ርሑስ በዓል ንኹሉ 
ወዲ ኣዳም ክብል እፈቱ። 
 ንሓንሰይ ንመስቐለይ፣  
                                                  ድርብ ከበሮ ሓዛለይ። 
  ናብ መበገስየይ ጉዳይ፡ኽኣቱ ኽቡራት ኣንበብቲ፡ ኣብቲ ርእሲ እዚ ጽሑፍ፡“ዘይተዘመሮም ይዘመረሎም!” ዝብል ሰፊሩ ከም ዘሎ፡ብምኽኒያት 
እዚ ሓድሽ ዓመት ንገሊኦም ግዜ ከይኸደ ዝግቦም ኽብሪ ክወሃቦምን፡ቆላሕታዊ መዝሙር ክዝመረሎም ዝብል ደወል ጻውዒት ንምድዋል 
ዝዓለመ ኢዩ። 
 
  ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውደ ሞያን ጽላትን ኰነ ኣብ ዓውደ ኹናትን ስፖርትን ታሪኽ ሰሪሖም ዝሓለፉ ብዙሓት ኢዮም።እንተዀነ ዘካሪ 
ዘይብሎም፡ወይ ድማ ስሞም ከም ዝግብኦም ዘይዝምረሮም ሒደት ኣይዀኑን ኢዮም።ሓንሳብ ስሙ ክጎልሕ ዝተደልየ ጥራይ ኣተኹሮ ልዕሊ 
ንቡር ብምሃብ፡ነቲ ካልእ ቆላሕታ ኪንፈጎ ምርኣይ ዚውቱር ባህሊ ዳርጋ ኮይኑ ኣሎ።እልቢ ዘይብሎም ድማ ብዝተፈላለየ ምኽኒያታት 
ተረሲዖም ኢዮም።ገና’ውን ኣብ መስርሕ ምርሳዕ ዘለዉ ኰነ ኣብ ባሕሪ ምርሳዕ ዝሽመሙ ከም ዚህልዉ ትግምቶ ነገር ኢዩ። 
 
  ገለ ኣብነት ንምርኣይ ዝኣኽል፡ኣብ ኩናት ዓድዋ፡ዓቢ እጃም ካብ ዚገበሩ ዝእመነሎም ባሻይ ኣውዓሎም ኢዮም።ባሻይ ኣውዓሎም ንብርኽት 
ዚበለ ዓመታት ዘኻሪ ከቶ ኣይነበሮምን ክበሃል ይኽእል ኢዩ።ኣብዚ 9 ዓመት ግና እንተስ ዕድል ገቢሮም እንተስ ተዘኸሩ ኢልዎም።እንሆ፡ዓመት 
ብዚመጸ ቑጽሪ ኪዝኸሩ ንርእይ ኣለና ኢና።ንዑዖምን ንኣሉላ ኣባ ነጋን፡ብፍሉይ ቆላሕታ ተዋሂብዎም ኣብ ገለ ማዕኸናት ዜና ስሞም ኪቓላሕ 

ክንዕዘብን ክንሰምዕን ክኢልና ኣለና ኢና። 
 
  ጥልያን፡ንኢትዮጵያ ብዘይምውራሩ፡ወይ ድማ ተመኺቱ ኣብቲ መጀመርታ ኩናት ዓድዋ 
ብምምላሱ፡ከም ሓደ ዓቢ ዓወትን ሓበንን ካብ ዚረኣይ ሓደ ዘመን ሓሊፍዎ ኢዩ።እንተዀነ፡ወሪሩ 
ተዝኸውን ግና ምስሊ መግዛእቲ ከመይ ምስኮነ ነይሩ፧ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣይምስተፈላለያን ኔረን 
ዚብል ሓሳብ ብዙሕ ዋጋ ኣይወሃቦን ኢዩ።በቲ ሓደው ኽውን ተግባር ሰለዝኾነ ኢዩ፣በቲ ሓደው ድማ 
መግዛእቲ ብኽፉእ ሸነኹ ጥራይ ስለዝረኣይ ኢዩ።ሓሳብ ብናጻ ምሕሳብ ኣብ ዝኸብደሉ ኩነታት፡ነቲ 
ምሕሳብ’ውን በቶም ወሰንቲ ሰባት ብምግዳቡ፣ምምካትን ዝኸፈልኻ ዋጋ ከፊልኻ ምሳዓር ዘምጽኦ 
እወንታዊ መኽሰባት ዚበሃል ኣጋኒንካ ምጥማት ተዘይኮይኑ፡ኣሉታዊ ሳዕቤኑ ደፊርካ ምርኣይ 
ኣይሕሰብ ኢዩ ክበሃል ይኸኣል ኢዩ። 
 
  ኣብዚ ቐረባ እዋን ግን ሳላ፡ማህበራዊ መራኽቦታት፡ጥልያን ንኢትዮጵያ ከም ወረራ፡እዚ ተፈላልዩ 
ዘሎ ሕዝቢ፡ሓደ ኮይኑ ምወጸ ኔሩ ዚብል ሓሳብን እምነትን ብዙሓት እዃ ተዀነ ኣብ ባይታ ከምኡ’ዶ 

ምኾነ ነይሩ፧ ዝብል ሕቶ’ውን ዳርጋ ኣይምለስን ኢዩ።መግዛእቲ ብዙሕ ኢዩ ዓይነቱ፡መግዛእቲ ወዲ ዓዲ ዘስተማቕር ዘሎ ሕዝቢ፡ብናጽነት 
ሓሳባቱ ከሸራሽርን ከሰላስልን ዕድል ተዝረሓወሉ ኔሩ፡ እንታይ ኮን ምበለ ኔሩ፧ ዝብል ከም ሓሳብ ምርኣይ ዝኸብደሉ ወቕቲ ትዕዘብ ኢካ። 
 
  ጥልያን ኰነ ኢንግሊዝ ኣብዝሓ ግዜ ከም ባዕዳውያን ገዛእቲ ክጥመቱን ክረኣዩን ልሙድ ተርእዮ ኢዩ።ኣብ ኤርትራ ድማ እንተላይ ምምሕዳር 
መንግስቲ ኃይለስላሴን ደርግን ብመንግስቲ ህግደፍን ብዙሕ ሕዝብን ከም ባዕዳዊ መግዛእቲ ኢዩ ዝቆጽሮን ዝትረኽን።እቶም ደገፍቲ ሕዝባዊ 
ግንባር ዚነበሩ ዉድባት ከይተረፈ፡ኣብ ኤርትራ ዚነበረ፡ሓይሊ መግዛእቲ ኢትዮጵያ፡ከም ባዕዳዊ መግዛእቲ፡ኣብ ዳራ ወጺኦም ከምዝመስኸሩን 
እናሻዕ ይዛረቡ ምንባሮምን ምስጢር ኣደባባይ ኢዩ። 
 
  ‘ኤርትራ፡ብባዕዳዊ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ተገዚኣ ኢያ።” ዝብል ብትሪ ዝቋወምዎ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ከም ዘለዉ መጠን፣ኣብ ኤርትራ’ውን 
ነዚ ሓሳብ ዝቋወሙ ብዙሓት ኤርትራውያን ከም ዘለዉ ፍሉጥ ነገር ኢዩ።ባዕዲ፡ቃል ብቓሉ ምትርጓም ኣይኸብድን ይኸውን ኢዩ።ባዕዳዊ 
መግዛእቲ ማለት ብዓይኒ ፖለቲካዊ መዝገበ ቓላት እንታይ ኮን ይብል ይኸውን፧ባዕዲ፡ማለት ሓልዮት ዘይብሉ፣ጮቋኒ፣ ዓጽመ ስጋ ዘየዛምዶን 
ታሪኽ ዘየራኽቦን ወዘተ ኰታ ጓና ቢልና ብሓጺሩ ተባሂሉ ክግለጽ ይእኽል ኢዩ።እዚ ብላህመታዊ  ዓይኒ ትርጉሙ ይኸውን ኢዩ። እቲ ናይ 
ኤውሮጳ መግዛእቲ፡መግዛእቲ ጓና፡ምዕባለን ለውጥን ዘምጽእ ንብረትን ሃብትን ዓዲ ዝብሕጉግ ጥራይ ዲዩ ተገቢሩ ዝጥመት፧ 
 
  እቲ መግዛእቲ ኢትዮጵያ  ተባህሉ ዘሎ ድማ፡ድሕረትን ድንቑርናን ዝመለለይኡ 
ብምዃኑ፡እዚ ዚበሃል እወንታዊ ጎኒ ከም- ዘይነበሮ ገቢርካ ዝጽወ፡መናፍሕ፣ ነቲ ሎሚ 
ዘሎ መግዛእቲ ከ እንታይ ዝብልዎ ዓይነት መግዛእቲ ኮን ይብልዎ ይኾኑ፧ ብዉሕዱ ኣብ 
‘መግዛእቲ’ ኢትዮጵያ፡ጎደና ጸሊምን ጻዕዳን ቢሉ ‘ሕብሪ ዓይኒ’ ዚፈለይ ኣይነበሮን ኢዩ።ኣብ 
መኣዲ ትምህርቲ፡ኩሉ ማዕረ ይረኽብ ኔሩ ተባሂሉ ክውሰድ ይኽእል ኢዩ።ምስፍፋሕ 
ትምህርቲ ኣብ ኩሉ ኔሩ ዶ፧ ንዝብል ሕቶ ዳርጋ ኩሉ ዚፈልጦ ጉዳይ ኢዩ።ኣብ ማህደረ 
ትምህርቲ ዝበዝሕ ዕድል ንመን ይወሃብ ኔሩ ንዝብል ሕቶ’ውን፡ናብ ቤት መንግስትን 
መሳፍንትን ኣዚዩ ዝቐረበ ምንባሩ ብዙሕ ክትዕ ኣይድልዮን ይኸውን ኢዩ። 
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  ኣብዚ ግዜ እዚ፡ማህደረ ትምህርቲ ንመን ኢዩ ዝወሃብ ዘሎ ምሕታትን ምላሽ ምርኻብ እዋኑ ዚጠልቦ ዘመነ ምዕባለን ቴክኖሎጅን ስለዝኮነ 
ብቐሊሉ ትዕዘቦ ጸሊም ሕብረ-ትርኢት ኢዩ።እዚ ታሪኽ ሰፊሕ ኢዩ ካልእ ግዜ-ግዜ ሂብካ ኪጸሓፍ ዘለዎ ኢዩ።ንእግረ-መገደይ ወስታ ወስ 
ከብል ካብ ዝብል እየ እምበር ባህሪኡን ዕላመቱን ከም ሕላገት ማእከላይ ባሕሪ ኢዩ ። 
 
   ናብ’ቲ ጉዳይ፡ዘይተዘመሮም ይዘመረሎም ክምለስ ኢየ።ኣብ መበል ካልኣይ ግዜ ወራር ጥልያን፡ብዙሓት ዘደንቕ ታሪኽ ሰሪሖም ሓሊፎም 
ኢዮም።ኣብ መስቐላዊ ጎደና ሕይወትን ጎደና ኣብርሃ ደቦጭን ሞጎስ ኣስገዶምን ከም ሓደ ዝዓበኹ መጠን፡ኣስማትን ጅግንነትን እዞም ኽልተ 
መንእሰያት እናሰማዕኹ ዓቢየ ኢየ። 
   ብተወሳኺ’ውን፡ዓመት መጸ ዓመት፡ኣብ ዚተፈላለዩ ማዕኸናት ዜና ቆላሕታ ይግበረሎም ኢዩ።ኣብ መጽሓፍትን ጋዜጣታትን ታሪኾም 
ይዝንተው ኢዩ።ብዝተፈላለዩ ቛንቛታት ታሪኾም ተጻሒፉ ኢዩ።ብዛዕባ ኣቡነ ጴጥሮስ’ውን ብተመሳሳሊ እናሻዕ ይዝንተው ኢዩ።ኣብ ገሊኡ 
ማዕከናት ዜና ግና ይንፈገኦም ኢዩ። 

 
    በላይ ዘለቀን መሰልቱን ብዙሕ ሳዕ ኣስማቶምን ዝገበርዎ ጅግንነትን ይዝንተውን ይዝኸርን ኢዩ።ብፍላይ 
በላይ ዘለቀ፡ኣብ ልዕሊ 250 ደርፍታት ስሙ ከም ሓደ ጅግናን ሓርበኛን ብምግላጹ፡ኣብቶም ቋንቋ 
ኣምሓርኛ ዝሰምዑን ብመንጽር ናትና ኢዩ ኢሎም ዘቕርብዎን ኣካላትን ሕዝብታትን ከም ዓቢ ኣብነታዊ 
ጅግና ኮይኑ፡ካብ ዉሉድ ወለዶ ከርእዮ እጃሙ ይገበር ኣሎ ኢዩ።ኣብቲ ካልእ ሕዝቢ’ውን 
ተመሳሳሊ’ዩ።ሓወልቲ ብስሙ ተተኺሉሉ ኢዩ።ብዙሕ ጽሑፋትን ምርምራትን ተዳልይሉ 
ኢዩ።መጽሓፍ’ዉን ተጻሒፍሉ ኢዩ።ገና’ውን ይጸሓፈሉ ኣሎ ኢዩ። 
 
    ኣብ ከባቢ ሸዋ፡ ካብ ዚነበሩ ድማ፡ከም እኒ ጃካማ ኣኬሎ ዝበሉን መሰልቶምን ብዙሕ ተዘሚርሎም 
ኢዩ።ካብቲ መጽሓፍ ምጽሓፍ ዚጀመረ መዝርሙር፡ስጋብ ሽልማት ጅግንነትን ሓርበኝነትን እናተውሃቦም 
ስጋብ ግዜ ሞቶም ብዙሕ ንዘበርኸትዎ፡ኽንዲ ዝተኽ’ኣለ መጠን ኣፍልጦ ተመጢዎም ኢዩ።ኣብ ብርኽት 
ዚበላ ማዕኸናት ዜና ግቡእ ቆላሕታ ረኺቦም ኢዮም ዘብል ስርሓውቱ ተዓሚሙ ኢዩ። 

 
   ኣብ ኤርትራ ተኮነ፡ኣብ ግዜ ጥልያን ንዚነበሩ ኣይንግዛእን ዝብሉ ዚነብሩ፡ኣድሂቡ ኣብ ዝተገብረ ጅግንነት መኸተ፡ደሓን ዝበሃል ስነዳ ታሪኽ 
ተገቢሩ ዘብል ስርሓውቲ ተዓሚሙ ኢዩ።ብመልኽዕ መጽሓፍ ደሓን ዚበሃሉ መጽሓፍቲ ተጻሒፎም ኢዮም።ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ኣብ 
ማዕከናት ዜና ናብ ሕዝቢ ቐሪቦም ኢዮም።ታሪኽ ዉጽኢት ቐጻሊ ጻዕርን ምርምርን ከም ምዃኑ መጠን፡ ኣብ መስርሕ ግዜ ዘይሕለል ጻዕርን 
ዕዮን ኪግበር ምዃኑ ዘይሰሓት ነገር ኢዩ። 
 
   ኣብ ጉዳይ፡ጅግና ዘርኣይ ደርስ ኣብ ግዜ ኃይለስላሴን ደርግን ዓቢ ቖላሕታ ካብ ዚወሃቦም ታሪኻት ሓደ ኢዩ ኔሩ።ኣብዚ ግዜ እዚ ብፍላይ 
ኣብዚ ርብዒ ዘመን፡ ኣብ ምድረ ሓበሻ ቆላሕታ ዚገበረሉ መንግስቲ ወይ ዉድብ የልቦን።እዚ ዝገርም ተርእዮ ኢዩ።እታ ዘርኣይ ደርስ ዚገበሮ 
ጅግንነት፡ሓሶት ኢዩ ወይ ድማ ስናዕ ምናዕ ኢዩ ንምባል ገለ ፈተነናት ኣብ እንዳ ህግደፍን ኣብ ገለ ኣሳሰይቲ እቲ ሓሳባትን ተገቢሮም ኢዮም። 
 
   ኣብ ዝሓለፉ መንግስታት፡ጅግንነቱ ብዙሕ ዝተዘርበሉን ዝተጽሓፈሉን ምንባሩ ብስሙ ዝስየማ ዚነበራ ትካላት ምር’ኣይ እኹል መርትዖ 
ኢዩ።ኣብያተ መግቢ፣ሆቴላት፣ጉጅለ ባንድ፣መዕረፊ ኣጋይሽ፣ሓወልታት፣ኣስማት ቀበሌታትን ኣሃዱታት ሰራዊትን ገለ ካብቲ ንኽብሪ ዘርኣይ 
ደርስ ተባሂሉ ተዋሂቡ ዚነብረ ኢዩ።ኣብዚ ሎሚ ከኣ ንምፍራስን ንምድዋንን ስሙን ታሪኹን ብዙሕ ተስሪሑ፣ይስራሕ ኣሎ ኢዩ።  
 

 
 
   ኣብ ከተማ ኣሥመራ ዚነበረ ሓወልቲ ዘርኣይ ደርስ ህግደፍ ቕድሚ 20 ዓመት ኪፈርስ ገቢሩ ኢዩ።ብተመሳሳሊ፡ ኣብ ዶግዓሊ ዚነብረ 
ሓወልቲ ኣሉላ ኣባነጋ፣ኣብ ፊት ቤት ትምህርቲ ቐይሕ ባሕሪ ‘ቀሃዝ’ ዚነበረ፡ሓወልቲ ኢተገ መነን ሓዊስካ እተን ዚነበራ ሓወልታት ኪፈርሳን 
ኪዓንዋን ተገቢሩ ኢዩ።ኣብ ሃዘጋ ዚነብረት ሓወልቲ ዘርኣይ ደረስ ከም ዘላ ደቂ እቲ ከባቢ ይሕብሩ ኢዮም።ኣብ እንዳባገሪማ፡ደርጊ ሓወልቲ 
ኣሉላ ኪሰርሕ ፈተነታት ገቢሩ ምንባሩን ገለ-ገለ ‘ዕንቕፋታት’ ተጓኒፍዎ ኢዩ።ብድሕሪኡ ዚዘኸሮ ከይረከበ ድሕሪ ምጽናሕ፡ኣብ ቐረባ እዋን 
ኣውፋሪ ኣቶ ዳዊት እጃሙ ከም ዚገበረ፡ኣብ ታሪኽ ኣፍልጦን ነቲ ጉዳይ ቕርበት ዘለዎምን ይዛረቡ ኢዮም።  
 
   ኣብ ኤርትራ ኣብ ግዜ ኃይለስላሴ፡ብስም ዘርኣይ ደርስ፡ዝተሰየመት ጉጅለ ሙዚቃ ኔራ ኢያ።እዛ ሓውዝ ደርፍታት ኣብ ሓጽር ግዜ ከተፍርይ 
ዝበቕዐት ጉጅለ ሙዚቃ፡ንመዘኸርታ ዝኣኽል ብኸፊሉ ምስ እንርእይ፡ 

“ዕዮና ኪንጅምር እነና ተበጊስና፣ 
ዘርኣይ ደረስ ብዝብል እናተጸዋዕና።” 
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እዛ ዘር’ኣይ ደርስ ትብል ኣዚያ ተዘካሪት ደርፊ፡ብገዲም ጥበበኛ ሃይለ ገብሩ ናብ ሕዝቢ ኣቕሪባ ኢያ።ገዲም ከያኒ ጌታቸው ካሣ’ውን ተኰነ 
ኣብታ “ሀገሬን ኣትንኳት” ትብል ኣዚያ ህብብትን ፍትውትን ጥበባዊ ፍርያቱ፡ስም ዘር’ኣይ ደርስ ጠቒሱ ከምዚ ክብል ኣዚዩሙላ ኢዩ። 
 
              “ ዘርኣይ ደረስ ወንዱ በሮ፡ የቆመላት፣ 
                ጀግኖች በጦር ሜዳ ወጥተው፡ የቀሩላት፣ 
                እኔም በተጠንቀቅ ኣለሁ’ሽ የምላት፣ 
                ጥቁርዋ ኣፍሪቃ ሃገሬን ኣትንዃት።” 
  
   “ፍቕሪ ተኮይኑ ሻሽ ይምሰል፣ጽልኢ ተኮይኑ ዃኽ ይምሰል!” ብዝብል ዘረባ ዝፍለጥ ሓው ዘርኣይ ደረስ፡ተስፋጽዮን ደረስ ምርኩስ 
ብምግባር፡ብዘስምዕ ካብ ሓላፍነት ዝጎደሎ፡ናይ በተኹ ኣጸሓሕፋ ታሪኽ ንዕዘብን ንርእይን ምህላውና ማዕረ ኽንደይ ኣብዚ ምዕቡል እዋን፡ኣብ 
ፍትሕን ርትዕን “ከም ሽንቲ ግመል ንድሕሪት ተመሊስና”፡ ምህላውና ሓደ መረጼን ኢዩ ዝብል እምንቶ ኣለኒ። 
    

   ካልእ ኣብ መኸተ ወራር ጥልያን፡ ኣብ ትግራይ ኮይኖም ሓያልን ታሪኽ ዘይርስዖን ጅግንነት ዝፈጸሙ 
ተጋሩን ኤርትራውያንን ከም ዘለዉ ይፍለጥ ኢዩ።ብኣንጻሩ ድማ፡ኣብ ጎኒ ጥልያን ዝወገኑ መሳፍንቲ ከም 
ዚነበሩ ታሪኽ ትማሊ ኢዩ።ካብቶም ብዙሓት ጀጋኑ ግና ሓለፋ ጅግንነት ካብ ዝፈጸሙ ብማንም ዝዝንተውን 
ዝምስኸረሉን ታሪኽ ደጊያት ገብረሕይወት መሸሻን ደጊያት ኣባይ ካሕሳይን ካብቶም ብዙሓት ገሊኦም 
ኢዮም። 
 
  ብፍላይ ድማ ደጃት ገብሪሄት ድንቕን መስተንኽርን ጅግንነት ከም ዝፈጸሙ ጭሩ ከይተረፈ ትምስኽሮ 
ምዃኑ ካብ ዝሓተትካዮም ሰባት ትረኽቦ ጉዳይ ኢዩ።ደጊያት ገብሪሄት ወዲ ሓዞ ባይሩ ኣብ ዝሓለፈ ርብዒ 
ዘመን ኣብ ማዕከናት ዜና ዘኻሪ ኣይረኸቡን ኣለዉ። 
 
  ኣብ ተረኽቲ ታሪኽ ተኮነ ኣብ ማዕኸናት ዜና ኪቓላሕ ከሎ ስም ደጊያት ገብሪሄት ኣይለዓልን 
ኢዩ።ምናልባት ይቑሮጽዶ ይኸንው ዘብል ትዕዝብቲ ትረኽበሉ ኣጋጣሚታት ኣሎ ኢዩ።እዚ ክብል  

 
   ከለኩ፡ ኣብዚ ቕነ ኣብ ማዕከናት ዜና፡ኣስማት ኣብ ቐዳማይ ወያነ ዚተሳተፉ ስሙያት ሰባት ኪግለጽ ከሎ፡ስም ደጊያት ገብረሄት ፈውሲ 
ማሕላ ተኮነ ኣይግለጽን ኔሩ።ከምቲ ኣብ ዓወት ኩናት ዓድዋ፡ኣብ ገሊኡ ማዕከናት ዜና ስም ባሻይ ኣውዓሎምን ኣሉላ ኣባነጋን ጥራይ ዝገልጻ 
ዝነበራ።ኣብ ገለ ማዕከናት ዜና ድማ ስም ደጊያት ባልቻ ‘ኣባ ነፍሶ’ን መሰልቶምን ዝግለጽ ኔሩ፣ ኣብ ገለ-ገለ ማዕኸናት ድማ ስም ሃጸይ 
ምንሊክን እተጌ ጸሃይቱን ጥራይ ጎሊሖም ኪወጹ ተገቢሩ ይዝንቶ ከም ዚነበረ፡ኣብ ሓደ መድረኽ ገምጋም ከይተረፈ ቐሪቡ ምንባሩ ናይ ቐረባ 
ኣዋርሕ ተዘኽሮ’ዩ። 
  
   እዚ ዓይነት ኣተራርኻ ታሪኽ፡ኣብ መበል 21 ክፍለ-ዘመን እሞ ድማ ኣብ ሓደ ሃገር ዚነብር ሕዝቢ 
ኪፍጸም ምርኣይ ማዕረ ክንደይ ሰፊሕ ክፍተትን ገፊሕ ሃጓፋትን ምህላዉ ዝሕብር ኣንፈት ኢዩ። 
 
   ኣብዚ ቐረባ ኣዋን፡ኣብ ሓደ ማዕኸን ዜና፡ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ታሪኽ ኢትዮጵያ ከጽንዕ ዕማም 
ተዋሂብዎ ግና ኣብ ዓመታት ዕዮ-ገዝኡ ኪፍጽም ከም ዝኣገሞ ዝሕብር’ዩ ዜና ተቓሊሑ ኔሩ ኢዩ። 
  ኣብ ቐርኒ ኣፍሪቓ ዘለዋ ማዕኸናት ዜና፡ኣብ ኢድ መንግስቲ ወይ ዉድባት ብምህላወን ንዝንባሌን 
ድልየትን፡ ወነንተን መወልተንን ዝሳስይ ስርሓውቲ ተዘይኮይኑ ንረብሓ ሕዝቢ ኣተኩረን ኪሰርሓ 
ምሒር ከም ዝጽግመን ብቐሊሉ ትዕዘቦን መጽናዕታት ዝምስኽርዎን ወድዓዊ ተርእዮ ኢዩ። 
 
   ሚዛን ሓቅን ፍትሕን ሕላገታ ዘይገበረት ማዕኸን ዜና ድማ ሱታፌን ዕዙዝ ሰዓብነትን ኪትጓናጸፍ 
ከቶ ዘይሕሰብ ኢዩ።ማዕኸናት ዜና ካብ ሃልኺ ጎስጓስን መናፍሕን ሓሊፈን፡ናብ ማዕኸን ብዙሓት 
ኪዀና ገና ብዙሕ፡ ኣዚዩ ብዙሕ መገዲ ከም ዚተርፈን ምስሊ ስርሓውተን ሪኢካ ትምስኽሮ’ዩ። 
 
   ማዕኸናት ዜናታት ኣብ ረብሓ ሕዝቢ ብተግባር ውዒለን፡ኣብ ፍትሓውነት፣ኣብ ሚዛናውነት፣ኣብ ርትዓውነት፣ኣብ ኣሳታፍነት፣ኣብ 
ሓላፍነታዊ፣ተሓትትነትን ምዕሩይነትን ኣድሂበን ክሰርሓ ከም ዘለወን ኣምር ዕዮኣን፡ ኣብ ወረቐት ወይ ኣብ መደረ ብዙሕ ሳዕ ይግለጽ’ዩ።ኣብ 
ባይታ ግና ከም ኣፈላላይ ሰማይን ምድርን ኢዩ ኮይኑ ዘሎ። 
 
   ኽቡራት ኣንበብቲ፡ነፍሲሔር ኣተወብርሃን ሰጊድ፡ቕድሚ 50 ዓመት፡ ኣብታ “ተጋሩየ” ትብል ደርፎም፡በታ ፍልይቲ ክራሮም ገቢሮም 
ዝከረርዋ፡ቆንጪበ ክጋብዘኩም እፈቱ። 
 

“ከመዓልካ ወዲ ሓዞ በይሩየ፣ 
ይመጽእ ኣሎ ለማልሞ ገይሩየ፣ 
ንሱ ኣንበሳ፡ሓሻኽሩ ነብሪየ። 

 
ገብሪሄተይ ወዲ ሓዞ ባይሩየ፣ 
ንሱ ኣንበሳ፡ሓሻክሩ ነብሪየ፣ 

መሊስዋ ዝገበረ ገይሩየ። 
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እንታይ’ዩ፧ሕዝማ እንታይ’ዩ፧ 
ገብሪሄተይ ኣባ ፈንቕልያዩ። 

 
ተጋሩየ፡ኣታ ‘ዞም ተጋሩየ 

ከጥዕመሎም ሽጉጥ ምስ ዝናሩየ። 
 
   ደጊያት ገብረሕይወት መሸሻ ወዲ ሓዞ፡ብዝሰርሕዎ ድንቒ ታሪኽ ዓሠርትው ሓደ ንሻናት ከም ዝተሸለሙ ማህደር ታሪኾም ፈቲሽካ ትረኽቦ 
ኢካ።ዋላ’ኳ ኣብ ቐዳማይ ወያነ፡እቲ ናቶም መጋብር ጅግንነት ከም ኣሉታ ዝርእይዎ ኣካላት ተለዉ፡እቲ ፍጻሜ ግና ከም ታሪኽ ብፍትሕን 
ርትዕን ጸሓፍቲ ታሪኽን ፖለቲከኛታትን ክጽሕፍዎ ኰነ ከዘንትዉዎ ይግባእ ኔሩ ኢዩ። 
 
   ኣብ ጉዳይ ቐዳማይ ወያነ ግቡእ መጽናዕቲ ገቢርና ዝብሉ ሊቃውንቲ ከይተረፈ፡ስም ደጊያት ገብረሕይወት መሸሻ ከይጠቕሱ  ዝተሰወሮም 
ወይ ዝስኸፉ ዘለው ወይ ድማ ኣይትግለጽዎ ዝበሃሉ የምስል ኢዩ።ምኽኒያቱ፡ኣብቲ ብማዕኸናት ዜና ዝቓልሕ መጽናዕቲ ወይ ጽሑፍ ስሞም 
ዳርጋ ኣይትሰምዖን ኢካ።እዚ ድማ ኣዚዩ ዘገርምን ዝሕዝንን ኢዩ።ኣሉታዊ ጎኖም ተገሊጹ፣እቲ ድንቒ ታሪኾም ኪትረኽ ይግባእ ኔሩ።ታሪኽ 
ምቕባር ግና ንሓቂ ከም ምቕባር ምዃኑ ኪንስሕቶ ኣይግባእ ኢዩ። 

 
   ታሪኽ፡ቐዳማይ ወያነ ኪፈሽል ዚገበረ ምኽኒያቱ ብግልጽን ብንጹር ኪግለጽ 
ኣለዎ።ንመጻኢ ታሪኽ’ውን ብ’ኣግባቡ ክጸሓፍን ኪስነድን ግደ ምሁራትን ዝምልኸቶ ኣካል 
ኽከውን ኣለዎ።እቲ ምንታይ፡ታሪኽ ታሪኽ ኢዩ።ንገለ መዓር፡ንገለ ዕረ ዕርዕረ ዝኾነሉ 
ኣጋጣሚ ኪሕሰበሉን ኪዝተየሉን ይግባእ’ዩ።ፖለቲካኛታት ድማ ኩሉ ከም ዘለዎ ኮይኑ 
ስለዘይነብር፡ንታሪኽ ካብ ምድህኻኽን ምዕምጻጽኝ ኪትሕረሙ ግዜ ይጠልበኹም 
ኣሎ።ሎሚ ዝተዓብጠ ፍጻሜ ታሪኽ ጽባሕ ምውጽኡ ዘይተርፍ ባህሪ ታሪኽ’ዩ። 
 

“ወዲ ሓዞ ፈኺሩ እንትለዓልየ፣ 
   ወዲ ወላይ መን ኢሉካ ሰዓብየ።” 

 
   ኣብዚ እዋን እዚ፡ገለ-ገለ ዓበይቲ ሰባት፡ታሪኽ ጽወዩኒ ኢልካዮም እናዋግዑካ 
ከለዉ፡ኣጋጣሚ ታሪኽ ሓርበኛ ደጊያት ገብረሕይወት መሸሻ ተተላዒሉ፡እዛ “ወዲ ሓዞ 
ፈኺሩ እንትለዓል’የ” ትብል ደርፊ ክትሰምዕ ንቡር ኢዩ።ግና ገለ-ገለ ነዛ ደርፊ ኪነግሩካ 
ይስኸፉ ኢዮም።ገለ’ውን ጌጋ ይገብሩ ዘለዉ ዝመስሎም ከም ዘለዉ ኣብዚ ቐረባ ዓመታት 

ካብ ዘጓነፈኒ ተርእዮ ኢዩ።እዚ ድማ፡ኣብዚ ግዜ ስም ወዲ ሓዞ ባይሩ፡ ኣብ ማዕኸናት ዜና ብዘይምልዓሉ፡ኣብቲ ሕዝቢ ጽልዋ ፈጢሩ ኢዩ።እዚ 
ከኣ፡ከም ሓውሲ ዘይግቡእ ታሪኽ ገቢሮም ዝቖጽርዎ ከም ዘለዉ መጠን ተሓቢኖም ዝጸዉዩካ ድማ ኣይትስእንን ኢካ። 
 
   ብዛዕባ ኣብ መበል 54 ዕድሜኦም ኣብ መካነ ሕይወት፡ሰኒታ-ኣሥመራ ክእለዩ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ኣብ 1956 ዓምሓ ዝሞቱ፡ኣብ ኣክሱም 
ዝተቐብሩ፡ደጊያት ገብረሕይወት፡ ኣብ መፍተል ሓበሬታ ሓደ ጽሑፍ ብሕጽር ዚበለ መገዲ ካብ ዝተጽሓፈ፡ እዚ ዝስዕብ ዝመስል ኢዩ።  
 

“ደጃዝማች ገብረህይወት መሸሻ (ወዲ ሓዞ ባይሩ) 

 
   ደጃዝማች ገብረህይወት መሸሻ (ወዲ ሓዞ ባይሩ) ብዳዕሮ ተኽሊ ኣቢሉ ናብ ትግራይ ዝኣቱ ዝነበረ ሰራዊት ፋሽስት ጥልያን ኣድብዮም 
ብምጽናሕ ምውትን ቁስልን ዝገበሩ ስሙይ ጅግና እዮም፡፡ ብደጃዝማች ገብረህይወት መሸሻ (ኣባ ፈንቅል*) ዝምራሕ ሓይሊ ተጋሩ ኣብ ፀለምቲ 
ዋልያ ክተባበው ዝበሃል ከባቢ፤ ዳዕሮ ተኽሊ፤ ኣብ ተንቤን ዓዲ ዕንቅርቲ፤ ኣብ ዓድዋ እንዳባ ገሪማ፤ ኣብ ገረዓልታ፤ሓውዜን፤ ኣብ ወርዒ፤ ኣብ 
መረብ፤ ኣብ ቆራሮ፤ኣብ ለማሊሞ፤ኣብ ዓዲ ኣርቃይን ካልኦት ከባቢታትን ብዝተፈላለየ ግዘ ምስ ሰራዊት ፋሽስት ጥልያን ዝተዋግኡ ሓርበኛ 
እዮም፡፡  

 
    ወታደራት ፋሽስት ጥልያን ሽም ደጃዝማች ገብረህይወት መሸሻ እንትለዓል ብፍርሒ ይርዕዱ ነይሮም፡፡ ካብዙይ ዝተልዓለ ድማ “ፌመሱ 
(ስሙይ) ገብረህይወት ቁመቱ ክንድ ምንታይ ይኣክል? ርጉዱ ክንድምንታይ ይኸውን?” እናበሉ ንሰባት ይሓቱ ነይሮም እዩ ዝብሃል፡፡ ደጃዝማች 
ገብረህይወት መሸሻ ቁመቶም ሓጺር ማእጋር ከምዝነበሩ እዩ ዝንገር፡፡ካብ ሰብ ዝነውሑን ዝረጉዱን ገይሮም ዝግምቱ ዝነበሩ ወታደራት ፋሽስት 
ጥልያን ግና ትኽክለኛ ቁመትን ርጉድን ደጃዝማች ገብረህይወት ንዝነግሮም ሰብ “ሓሲኻ ክተውቅዐና ደሊኻ ዲኻ?” እናበሉ ኣሲሮም ይገርፍዎ 
ነይሮም፡፡ “ደጃዝማች ገብረህይወት መሸሻ ክንዲ እምባ እዩ ዝኸውን” ብምባል ኣጋኒኑ ዝነገሮም ድማ “ብራቮ ፈታዊና ኢኻ” ኢሎም ይሰድዎ 
ከምዝነበሩ ይዝንቶ፡፡ እዚ ኣባህላ እዚ ግን ንቶም ኣፍሪካዊ ጄነራል ራእሲ ኣሉላ ኣባ ነጋ ዝበሃል ዝነበረ ምዃኑ ይፍለጥ፡፡  

 
  *ኣባ ፈንቅል ማለት መጸውዒ ስም ፈለስ ደጃዝማች ገብረህይወት መሸሻ እዩ፡፡” 
 
  ኽቡራት ኣንበብቲ፡ኣብ ዝመጽእ ግዜ፡ብዛዕባ ሓርበኛታት ዘርኣይ ደርስን ደጊያት ገብረሕይወት መሸሻን ብሰፊሑ ከቕርበልኩም ተስፋ 
እገብር።ንሎሚ ግና ነቶም “ዘይተዘመሮም ንዘምረሎም”፡ ኣብ ዝብል ርእሲ፡እዚኦም ከም ኣብነት ገሊጽና እምበር ካልኦት ከም ዘለዉን ከም 
ዚህልዉን ምስ ህሉው ኰነታትን ወድዕን ኣብ ግምት ኣእቲካ ግደን ኢዩ።ስለዚ፡ኩሉ ዝምልኸቶን ግዱስን ኣእጃሙ ክገብር ክላቦ እፈቱ። 
 

   


