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ኽቡራትን ኽቡራንን፡ኣብ ዝሓለፈ ኽፋል ብዛዕባ የማነ ባሪያ (ጸሊም ኰኰብ) ቐሪብልኩም ኔሩ ኢዩ።ገለ ሓበሬታ ረኺብኹምሉ 
ክትኰኑ ተስፋ እገብር።ተዘይኰይኑ ድማ ዝኽሩ ካብ ተጻሕፈ ዘኺርናዮ ክንከውን እምንቶይ ኢዩ።በሉ ሕጅ ድማ ካልኣይ ክፋሉ 
ሒዘልኩም ቐሪበ ኣለኩ፡እሞ ሃየ ንኺድ በሉ ክብል እፈቱ። 

 
   ሓንቲ ዓበይቲ ሰበይቲ፡ኣብ መንገዲ ክልምና ድሕሪ ምጽናሕ፡ምስ ሓደ ኣብ ባሕሪ ሓሳብ ጥሒሉ 
ዝሳግም ዝነበረ ሰብ፡ፊት ንፊት ተራኸባ። “ስለ ማሪያም…ስለ ማሪያም፣ተራዱኡኒ እዞም ደቐይ…” 
እናበላ ክልምና ዝተገንዘበ።ኢዱ ናብ ጅብኡ ብምእታው፡ገንዘብ ኣውጺኡ ሂብወን ብቕልጣፈ ዕዝር 
ይብል።ንሰን ድማ፡እርጋንን ድኹም ዓይኒን ዝነበረን ብምዃነን፡ “ኣታዮ፡ለዓስኺ እዚ ሰልዲ ክንደይ 
ምዃኑ ርኢካ፡ጽወየኒ ኢካ፧” ክብላ ንሓለፍቲ መገዲ ይሓትኦም። 
 
   ንሶም ድማ፡ “ኣደይይይይ እዚ ሚእቲ ቕርሺ ኢዩ።ሚእቲ ሂቡኽን ከይዱ ኣሎ።” በልወን።ንሰን ድማ 
ኣመና ተገሪመን።መን ኰይኑ ኢዩ ክንድዚ ዝኣኽል ገንዘብ ዝህበኒ ቢለን። “እዋእ፡ኣታ ተጋግግዩ 
ከይከውን፧ ለይፈልጦ ስግር ከይመጸኒ፡እዞም ደቀይ ጥዑይ ገቢርኩም፡ሪኢኩም ጽወዩኒታ፧” 
ብዝበልኦም።እቶም ሓለፍቲ መንገዲ ድማ፡”እንትን ማማ፡ባሪያ ኢዩ ኢኮ፡ሂቡኽን ዘሎ!” ይብልወን። 
 

   እቲ ሰበይቲ ከኣ፡ “እ ዋ እ…ባሪያ ደኣ ፡እንታይ ላበለ ኢዩ ልቶክበለይ፧ ናይ ጥዕና የኮነይ ማለት ኢዩ እዞም ደቐይ! ባሪያ ከ ይቶኩብ 
ድዩ ክንድዚ፧” ብምባል መለሳሎም።ንሰን ባሪያ ዝብልኦ ካልእ፡እቲ ቶካቢ ባሪያ ካልእ ኰይኑ ግርንቢጥ ኩነታት ኰይኑ ኣሎ። “እትን 
ማማ እዚ ባሪያ ዝበሃል፡ደራፋይ ኢዩ።ክህብ ከሎ ዘለዎ ኢዩ ዝህብ፣ንስኽን ከኣ ዕድል ገይርኽን ኣለክን።ተመስገን ኢልክን ጥራይ 
ኪዳ…” በልወን።ወየን ሰበይቲ፡ብምግራምን ብምድናቕን እዛ 100 ቕርሸን ሒዘን ናብ ቤተን ብናህሪ ኣምርሓ። 
 
  እዘን በዓልቲ ገረዓልታ ዝኰነ ኣደ፡እነይ ብዝብል መጸውዒ ኢየን ዝፍለጣ።ድሕሪ የማነ ባሪያ ዓመትን ሸሞንተ ወርሕን ይገብር 
ኢየን ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልየን።ግን ጸዋይትን መስሓቅን ብምንባረን፣ምስቲ ኣብ ግዜ ደርጊ ኣብ ካቴድራለ ከባቢ ዘለዋ ገለ 
ድኳውንቲ እናለመና ዘጋጠመን ተጓንፎን፡እሞ ብፈለጥተን ብመቕርበንን ዝበጽሐን ሕጫጨን ቕይዔን ኣተሓሒዘን ኢየን፣ ንባሪያን 
ንመጋብሩን ብቐሊሉ ክቕበልኦን ክርዕምኦን ዘይከኣላ።እነይ ዓይነን ድኽም ዝበለ፡ኣብ ጥቓ ኣምባሳዶር ሆቴል ወይ ፊት ካቴድራል 
ኣብ ዝነበራ መሸጢ ክዳውንቲ፡ደው ኢለን እናለመና እናሃለዋ ይርዳኽን ዝብለን ብዘይምርካበን መልሲ ኣብ ምጽባይ ኣለዋ። 
 
   ተተጸበያ ተተጸበያ፡መልሲ ዝበሃል ግን ከቶ የለን።ኣብ ፊተን ተጠሊዑ ደው ዝበለ ሰብ ኣሎ እሞ ከይመለሰይ ወይ ይርዳኽን 
ከይበለኒ ፍጹም ኣይከይድን ኢለን ኢየን ዝጽበያ ዘለዋ።እንተኰነ፡ጭራሽ መልሲ ብዘይምርካበን ብንዴት ናብ ቤተን ተዓዝራ።እቲ 
ዘጋጠመን ንደቂ ጓለን ይነግርኦም እሞ፡ንሶም ድማ ብሰሓቅ ተዋሕ ይብሉ። 
 
   ምኽኒያቱ፡ኣብቲ ድዃን ባምቡላታት እምበር ሰብ ዝበሃል ከምዘይነበሩ ዝተረድኡ ደቂ ጓለንን ደቂ ሰፈርን።ንሰን ግን “ግደፍ ኣያ 
ጥልያን፡ይርዳኺ እንዶ በለኒ ክከደልካ። ለይቶኮብካለይ ኢለ ኣየማርረካን ኢየ።ግናሲ ‘ይርዳኹም ዳርጋ ትካቦ’ ልበልዎ፡ደይ ኢለ ኢየ 
ልጽበየካ እኒኤኩ…” ብምባል ንነዊሕ ግዜ ህልኽ ሒዝወን ደው ኢለን ከምዝለመንኦ ብዝነገርኦም፡እቲ ሰሓቕ ድምቐት ወሲኹ፡ምንጪ 
ምርሳንን ወካዕታን ገበርኦም።በዚ ድማ፡’እነይ’ ኩሉ ነገር ብዓይኒ ጥርጣረን ዘይፈልጥኦ ጋሻ ነገርን ስለዝመስለን ኢየን፣ንየማነ 
ባሪያ፡ባሪያ ኢዩ ሂብኩን ተበልወን። “እዋእእእእ ባሪያ ደኣ፡እንታይ ላበለ ኢዩ ልቶክበለይ…!” ክብላ ዝተቐሰባ። 
 
    ኽቡራት ኣንበብቲ፡ከምዚታት ዓይነት ተጓንፎታትን ዝኽርታትን ማእለያ የብሎምን ኢዮም ዘለዉ።ምኽኒያቱ ባሪያ፡ ‘ኣቦ 
ድኻታት’ ዝብል ቕጽል ስም ብቐሊሉን ብሃበ ተረኽበን ዝወጸ ብዘይምዃኑ ኢዩ።ስለዚ፡ከከም 
ኩነታቱ ከቕርቦ ክፍትን ኢየ።የማነ ባሪያ፡ድሕሪ ካብዛ ዓለም ብሞት ምፍላዩ፡ኣብ ልቢ ዝፈልጥዎን 
ዘይፈልጥዎን ደርማስ ኽብርን ፍቕርን ከም ዘለዎ ፍሉጥ ኢዩ። 
 
   እንተኰነ፡ብዘይካ እታ፡ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 1999 ዓ.ም.ፈ፡ንስለ ኽብሩን ኣበርኽቱን 
ዝተሓትመት መጽሔት፡ ‘ጸሊም ኰኰብ’ ብድሕሪኡ እዚ ዝበሃል ስራሕ ወይ ጽሑፍ 
ተዳልይሉ ኢዩ ዘብል ኣይትረክብን ኢካ።እዚ ድማ ሓደው መንግስቲ ከም ዘይደልዮ ፍሉጥ ኢዃ 
ተኰነ ኣብ ደገ ዝነበሩ ፈተውቱን ኣድነቕቱን ግና ዓመት መጸ ዓመት ብልቦም ዝዝኽርዎን ገለ 
ዝገጥምሉን ሓጺር ጽሑፋት ኣብ ገጻት ፌይስቡኽ ዝልጥፍሉን ዝሓለፈ ተርእዮ ተዘይኰይኑ፡እዚ 
ዝበሃል ዝጥቐስ ክትረክብ ኣዚዩ ኣጸጋሚ ኢዩ። 
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   ኣብ ገለ-ገለ ማዕኸናት ዜና ድማ፡ኣብ ዝኽሪ ዓመቱ ደርፍታቱን ካብቲ ኣብ መጽሔት ጸሊም ኰኰብ ሰፊሩ ካብ ዘሎ ጽሑፋትን 
ቆናጪቦም ናብ ሕዝቢ ዘቕርቡ ከምዘለዉ ብቐሊሉ ትዕዘቦ ነገር ኢዩ።እዚ ግን እኹል ኰይኑ ኣይትረኽቦን ኢካ።እዚ ድማ፡ኣብቲ 
ዝሓለፈ 20 ዓመት፡ብዙሕ ምርምርን መጽናዕትን ክግበር ይግባእ ኔሩ ኢዩ።ናብ ትማሊ ምልስ ኢልና ምስንዝኽር፡የማነ ባሪያ 
ብዝሞተ፡ዝተኣትወ መብጽዓን ድርዳር ቓላትን ብሰሪ መንግስቲ ክውን ክኸውን ከም ዘይከኣለ እልቢ ዘይብሉ ሰብ ይፈልጥ 
ኢዩ።ድሌትን ዓቕምን ሕዝቢ ግን ካልእእእእ ኢዩ ኔሩ።ድሌትን ሃንቓን ቤተሰቡን ድማ ኣዚዩ፡ኣዚዩ ዝዓዘዘ ምንባሩ ከይተሓልመ 
ዝተፈልጠ ኢዩ።ግን እንታይ እሞ፡እንታይ እሞ፡እዛ ዓለም እዚኣ እሞ! ከም ዝብልዎ እንዶ፡ ኣብ ባይታ ኰይኑ ነገሩ ኣሎ። 
 
    እስከ ሓንቲ ብኢድ የማነ ካብ ዝተገጥማ፡ካብ መጽሔት ጸሊም ኰኰብ ዝተወስደት ከቕርበልኩም። 

 
 
    ደርፍታት የማነ ባሪያ፡ንሕይወት ብዙሓት ዝድህስስን ዝተናኽፍን ኢዩ።ብዙሓት ዓበይቲ ሰባት ንደርፍታቱ ሰሚዖም ከም 
ዘይጸግብዎ ይዛረቡ ኢዮም። “ኣብዚ ኣጋ እርጋነይ፡ኣብ መኪናይ ደርፍታት ብኤምፕ3 መሊኣ ካብ ዝሰምዖ፡ደርፍታት የማነ 
ገብረሚካኤል ኢዩ።ፈጺሙ ኣይምነዉን ኢዩ።ደጊመ እንክሰሞዖ ከም ሓዲስ ኢዩ ዝኰነኒ።ሰለዚ፡ድማ ኣብ መገዲ ደርፍታቱ ምስማዕ 
ኣመል ጌረዮ ኣለኩ።…” ክብሉ ዶ/ር ሰሎሞን ዑንቃይ ከም ወዲ ኣባሻዉል መጠን፡ብዛዕባ ኣባሻዉል ኣብ 20 ክ/ዘመን መልኽዕ 
ሕይወትን ኣነባብራን ኣድሂብና ቕድሚ ዓሚ ካብ ዘውጋዕናዮ ወግዕታት ዝተወስደ ኢዩ።ከም ኣብነት ኢየ ንዶ/ር ገሊጸ እምበር እልቢ 
ዘይብሎም ኢዮም ከምዚታት ዝብሉካን ዝምስኽሩልካን ኣይትስእንን ኢካ። 
 
    ኣብ ከባቢ ኣባሻዉል፡ ኣብ ዝሓለፉ መንግስታትን  ኰነ ሎሚ ዘሎ መንግስቲ ስዋ ዝሸጣ ዝነበራ፡ረኪብካ ምስ ተዋግዐን ካብ 
ቐዳሞት ብለውሃቱን ሰብኣዊ ክብሩን ዝልለይን ዝዝኸርን ባሪያ ካብቶም ቐዳሞት ኢዩ።የማነ፡ዕዳጋ ንዝሰኣነት ቤት ዝዝኽርን 
ዝሕንሽሽን፣መቑሽሽ ምሕዳግ ዕላመቱ ኢዩ።ሌላን ጉሌላን ዘይብሉ በሊሕን መስተውዓልን ምዃኑ የውግዓኻ ኢየን።ኣብ ከተማ 
ኣሥመራ፣ከረን፣ባጽዕ፣መንደፈራ፣ደቀምሓረ ወዘተ ከኢድካ ትረኽቦ ይትረፍ እሞ፣ኣክሱም ኬድካ ካብ ደቂ ኣክሱም ነዚ ምስኽር 
ትረክበሉ ኢካ።ዓድዋ ኬድካ ብተመሳሳሊ ብቐሊሉ ትረኽቦ ኢካ።  
 
   መቐለ፣ሽረ፣ደሴ፣ናዝሬት፣ዛላምበሳ፣መዓስከራት ስደተኛታት፣ጎንደር፣ኮምቦልቻ፣ኣዲስ ኣበባ ኬድካ፡ነዚ ሕያው ምስኽርነት ብቐሊሉ 
ትረክቦ ኢኻ።ኣብ ኤውሮጳ፣ ኣብ ኣመሪካ፣ ኣብ ሱዳን፣ኣብ ኡጋንዳ፣ ኣብ ኬንያ፣ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ወዘተ ወዘተ ኬድካ ሓበሻ 
ኣብ ዘለዎ ዘበለ፡ብዘይ ኣፈላላይ ሓንቲ ድምጺ፡ሓንቲ ዓይነት ቓል ከም ትሰምዕ ጥርጥር የብሉን ኢዩ።ባሪያ፡ባሪያ ሕዝቢ ከም ምዃኑ 
መጠን፡ኣገልግሎቱ ንኩሉ ሓፋሽ መጢዩ ኢዩ። “ኣይትሰኸፍ፡ዘለካ ተወኸፍ” ዝብል ኣበሃህላ ኣብ ሕይወት ባሪያ ሕያው ሕመረቱ’ዩ። 
ከም ካባ ሕያውነት ተላቢስዎ ነቢርሉ ሓሊፉ ኢዩ። 
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   ገለ ሰባት ከም እኒ ስነ ጥበባዊ ኃይለ ገብሩ፡ንየማነ ገብረሚካኤል፡የማነ ባሪያ ክብልዎ ሚሒር ይስከፉ ኢዮም።ገሊየና ድማ፡ባሪያ 
ክብሎን ትርጉም ባሪያ በቲ ግቡእን መገልገልነት መንፈስን ንንጥምቶ ግን ፍሉይ ስምዒትን ወዝን ኣለዋ ኢዩ።ባሪያ፡ሓደ ትርጉሙ 
እሙንን ተኣዛዝን ኣገልጋሊ ማለት ምዃኑ ንዝስወጦም መግለጺኡ ንሱ’ዩ።ዶ/ር ርእሶም ሃይለ ብዛዕባ የማነ ባሪያ ኣድሂቦም ከምቲ 
ልምዶም ሓጻር ግጥሚ ገጢሞሙ ምንባሮም ብብዙሓት ዝዝኸር ኢዩ።ኣንቢብና ንትሕዝቶኣ ከነስተማቕሮ ኤቕርባ ኣለኩ። 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  ኣልማዝ ሓደ ኽቡር ማዕድን ምዃኑ ኩሉ ዝፈልጦ ኢዩ።የማነ ባሪያ ድማ ጸሊም ኣልማዝ ኢዩ።ኣብዚ ኣልማዝ መልዓልየይ፡የማነ 
ኣብ ደርፊ ዓለም ካብ ዝኣቱ ዳርጋ 60 ዓመት ኣብ ምግብጋብ ኢዩ ዝርከብ።እዚ ክብል ከለኩ፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኪዳነ ምሕረት 
እናተምሃረ እንሃለወ ፍቕሪ ደርፊ ከም ዝሓዞ ማህደር ታሪኽ ሕይወቱን ፈለጥቱን ዝምስኽርዎ ኢዩ።ስለዚ፡ወርቓዊ እዮቤልዩ ኣብዚ 
ዉሽጢ ሓደ ዓመት ምዃኑ ኣብ ምግት ኣእቲካ፡እታ ኣልማዝ ዘመና ትብል መጸዉዒት መራጎዲ ትረክብ ኣላ ማለት ኢዩ። 
 
    የማነ ኣስማት ደቁ ንዝፈልጥን ንዝሰምዐን ፍሉይ ኣተኹሮን ፍሉይ ተመኽሮን 
ትረኽበሉ ኢካ።ከምዚ ዓይነት ሰባት ሒደት ኢዮም።ኣብነት፡ንጉስ ሙዚቃ ብዝብል 
ቕጽል ስም ዝፍለጥ ጥላሁን ገሠሠ ኣስማት ደቁ ከምዚ ዓይነት ገቢሩ ከም ሰይሙ 
ዘውጽኣሎም ምዃኑ ሰነድ ታሪኽ ሕይወቱ ዝምስኽሮ ኢዩ። 
 
   ብተወሳኺ’ውን፡ወናም ከያኒ ኪሮስ ኣለማዮ ብተመሳሳሊ ኣስማት ደቁ 
ዝሕብሮ፡ኣብ ኩነታት ሕይወቱን ሃለዋቱን ተሞርኺሱ ዝወጸ ምዃኑ ኣብ ግምት 
ኣእቲካ ዝገርሙ ጠቢባን ምዃኖም ሓደ ቐሊል ኣብነት ኢዩ። 
 
    
   የማነ ባሪያ፡ ምስ ቦብ ማርለይ ዘመሳስሎ ብዙሕ ኢዩ። ከምቲ ቦብ ማርለይ ንወዱ ዚጊ፡ኣብታ ናይ መወዳእታ ቓሉ፡ “ገንዘብ 
ሕይወት ኣይዕድግን ኢዩ።” ዝበሎ።ትርጉም ገንዘብ ምንም ዋጋ ከምዘይብሉ ልዕሊ ንቡርን ልዕሊ ዝኰነ ሰብን፡ ካብ ዝተሰወጦም 
ሓደ ምዃኑ ሕላገት ህየቱ፡ ከም ሃረማዊ ሓወልቲ ተኺሉ ኢዩ። 
 
 
 
 
 
   ከምቲ ቐዳማይ ሚኒስተር ጃማይካ፡ ኣብ ስነ ስርዓት ቐብሪ ቦብ፡ “ድምጺ ማርለይ፡ኣብ ኩሉ ዝርከብ ኣውያት ኢዩ።ኣብዛ ዘላ 
ኤለክትሪካዊት ዓለም፡ድምጹ ኣብ ኩሉ ዝርከብ ኣውያት’ዩ።…ከምዚ ዝበለ ዓይነት ሰብ፡ካብ ሓንጎልካ ብቐሊሉ ዝድምሰስ 
ኣይኰነን።ማርለይ፡ሓደ ኣካል ካብቲ እኩብ ንቕሓት እዛ ሃገር ኢዩ።” ክብል ዝገለጾ።ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ድማ፡ “…የማነ ከም 
የማነ ክረኣ ከሎ፡ ‘ቕድሚ መጻኢ ወቕቱ ዝተፈጥረ ዉህብቶ ሕብረትሰብ ኢዩ ኔሩ።’ እንተተብሃለ ኩሉ ዝፈልጦን ዝኣምኖን ሓቂ 
ስለዝዀነ፡ዝተጋነነ ኣበሃህላ ኣይኰነን።የማነ ገስጋሲ ራእይ ዝነበሮ ስነ-ጥበባዊ ብምዃኑ፡ምስሉን ዜማኡን ከም ካልኦት ኣህጉራውያን 
ህቡባት ስነ-ጥበባኛታት ተኸቢሩን ወቕታ’ውን ኮይኑ ይነብር።…” ኣዉያት ባሪያ፡ኣብ ዘመኑ ንድምጹ ኣዘሚኑ፡ንዘመናት ኪዝንተውን 
ክዝኸርን ብዉሕሉል ጥበቡ ካብ ዘመን ናብ ዘመን ዝሰጋገር ድልድል ወላዶ ኰይኑ ኣሎ ኢዩ። 
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    ኣስመረት መድኃኔ ኣብ ሬድዮ መድረኽ ትዓይይ ዘላ ጋዜጠኛ ኢያ።ኣብ ኩነታት ግጭት ኤርትራን ኢትዮጵያን ምስ እኒ ሚልክያስ 
ምሕረትኣብን መድሓኔን ኣብ ጋዜጣ ቀስተ ደመና ተጊሃ ትነጥፍ ዝነበረት፡ኣብ መጽሔት ጸሊም ኰኰብ ምስ ሓው የማነ ባሪያ 
ዝኰነ፡ፋሲል ገብረሚካኤል ዝካየደቶ ቓለ-መጠይቕ ነዚ ዝስዕብ ዝመስል ኔሩ። 
 

 
   ኽቡራትን ኽቡራንን፡ነዛ መበል ካልኣይቲ ክፋል ጽሑፈይ፡ኣብዚ ዛዚመ ዘለኩ።ኣብ ዝቕጽል ብዛዕባ የማነ ባሪያ፡ብወ/ሮ ኣምለሠት 
የማነ፡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘርኣዮ መደብ ሙዚቃዊ ምርኢትን ናብ ትግራይ ዝነበሮ መደብን፣ገለ ዓበይቲ ዓዲ ኢሮብ፡ኣብ ዓዲ ግራት 
ምሳሕ ብዝጋበዝዎ ገለ ካብ ዝተዛረቦን ዝተሰምዖን፣ካብ ደገ ናብ ኤርትራ ክኣቱ ከሎ ካብ ዝተዛረቦ፡ተረካብ ዘረባ፣ኣብ ባቢሎን 
እናተዘናግዑ ከለዉ፡ኢሳይያስ ብዝመጾም ካብ ዝተዛረቦን ካልእን ሒዘ ክቐርብ ክፍትን ኢየ።ስጋብ ሽዑ ሰላም ቕነ ንኩልና ክብል 
እፈቱ። 


