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ምስ ሞት ወላዲ ተተሓሒዙ ደኣ ኮይኑ መንገደይ እምበር፥ ኣብ ከባብና ትግራይ ዝረከባ ገዳማትን ንወለዶ 
ክሓልፍ ዝግብኦ ሃድግታት ንምጉብናይ ፈቲነ ኔር ኣብወርሒ መስከረም። ውርሒ መስከረም ጎላጉልን 
እምባትትን ትግራይ ብጣዕሚ እዮም ደስ ዝብሉን ዝምዕርጉን፥ ገልገለ ምሰቀል፥ ሕልፍ ሕልፍ ኢሉ 
ታህሶስን ክሊዖን ዝማዕረጉ ጎቦታት ዕድዋ ኣፍታ ዝነበረትኒ ሓጻር ጊዜ ተጠቒም እቲ ግርማ እምባታት 
ዕድዋን ተሸኪምዎ ዘሎ ናይ ነዊሕን ሕጺር እዋን ዛንታን ቅያን እናስታወስኩ ጻኒሒተይ ብጣዕሚ 
ኣስተማቒረዮ ቐኒየ። ሓዘንን ትካዘን ሞት ወላዲ እውን ዳርጋ ኣረሳሺዕምኒ ቐንዮም፥ ድንገት ትዝ ምስበለኒ 
ብእዋን ቑልዕነተይ ኣቦይ ሒዙኒ ከይዱ ናብዝነበረን ኣብዝተልኣለየ እዋን እውን ዝኸዶ ዝነበርኩ ከባቢ 
ይሓ ንኽኸይድ ወሲን ዳም ኝኽልተ መዓልቲ ናብ ወገን ይሓ ተጓዒዘ፥ እምባታት ሰመያታ ብርሑቕ ምዕዶ 
እናቋመትኩ ክሳድ ቖራጻት፥ ትኩዝ፥ እንዳ ኣውነ መዝራእተ፥ ብንየ ማዕዶ ድማ ዕዲ ቑጮ ኣማዕዲየ 
ኣቋሚተ ፥ በኡኡ ኣቢለ ድማ ጥንታዊት ከተማ ይሓ ኣንዳ ኣባ ሃፍጸ ዝብሃል ናይቀደም ሓድጊ እንደገና 

ጎብኒየዮ መጺኣ።  

 



ኣብ ኢትዮጵይ ኢቲ ዝነወሐ ዕድመ ዘለዎ መሊኡ ዘይፈረሰ ገዳም እዝ ናይ የሓ ገዳም ጥራሕ እዩ። ክሳብ ሎሚ ብሳይንሳዊ 
መንገዲ ዕድመ ንይዝታሪኻዊ ገዳም ኣይፍለጥን ግን እቶም ፍልጠት ኣለና ዝብሉ ዓለምለኸ ፈላጣት ልዕሊ  3300ን ዕድመ 
ክህልው ከምዝኽእል ይዛረቡ።  

እሞ ታግበር ትብለና እትብሉ ኽትህልዉ ስለዝትኽእሉ ናብቲ ዋና ዕላማ ዝጽሑፍ በቐጥታ ክመልሰኩም፤ 

እሞ ዝተወጽዑ ቕዱሳንን መላእኽትን ይብል እቲ ኣርእስቲ ጽሑፍ፥ ቕዲስንና መላእኽትን ይውጽዕ ድዮም? 

እሞ በሉ፥ ቕዱሳን መላእኽትን ትግራይ ተወጺዕና ይብሉኹም ኣለዉ፥ ትግራይ ብዙሓት ገዳማትን 
ህድግታትን ዘለዉዋ ከምዝኾነትን “ ኦፕን ኤር ሙዚየም” ዝብል ስያመ ኽወሃባ ዝኸኣለት ሃፍታም ሃገር 
እያ፥ ዘዉ ሕድግታትን ሙዝየማትን ብፍላይ ሕዚ ድሕሪ ምውዳቕ ደርጊ ምስቲ ዝነበረ ህዝባዊ ማዕበል 
ቃልሲ ትግራይን ብዙሕ ጠመተ ተጌሩሉ ብዙሕ መጽናዕትን ናይሃድግታት ናይ ምዕቃብ ስራሕቲ ዝተገበረ 
ምዃኑ ዝይከሃድ ሓቂ እዩ፥ ሕዚ ኣውን ከምትዕዝብተይ ተኾይኑ ጽቡቕ ስራሕቲ ይሰርሑ ኣለዉ እዮም 

ኽበረታታዕ እምበር ክንቀፍ ዝግባእ ኣይመስለኒንን።  

እሞ ንምንታይ ደኣ ዝተወጽዑ መላእክትን ቕዱሳንን ዝብል ኣርእስቲ ተጠቒምካ ዝብል ሕቶ ከምትሓቱ 

ይግምት፥ ንምንታይ ከምዝኾነ ምሳይ ጽንሑ ከጨብጠኩም እየ። 

ወሒ መስከረም ገዳም እንዳባሓፍጸ ኣንትንጉብንይ ፥ ብዙሕ ወግዒ ኣዋጊዕና ምስ ጥዕማትን እዱባት 
ገባራት ይሓ፥ መቸም ኩሉኹም ከምትርድእዎ ይጥመዮ፥ ይሃልዎ ኣይሃልዎ ገባር ትግራዋይ ኣብገጹ ሃጎስን 
ብርሃንን ኣይፍለዮን፥ ኩሉሻዕ ኽምስ ፍሽኽ እዩ ዝብል፥ ጋሻ ብጣዕሚ እዩ ዝፍተው፥ ደሲልዎ ይእንግደካ፥ 
ኣብዝኸድናዮ ስዋ፥ ሻሂ፥ ቡን ጥጋቢዝና ብጣኦሚ ደስ ዝብል ጊዜ ነይሩ። ንነዊሕ ዘበን ዝተዕቀበ ሃድግታት 
ድማ ኽትርኢ ከለኻ ድማ ብዕይነ ሕሊና ነዊሕ ትጉዓዝ ፥ ኣብቲ ቐደም ከምዚ ሕዚ ዘበናዊ ዘመን ከይነገሰ 
እቶ ሕዝቢ ከመይ ኢሎም ይነብሩ ከዝነበሩ ካብ ምሓስብ ሓሊፉ ግምታት እውን ትገብር፥ ብዙሕ 

ኽጽናዕን ክምረመርን ዝግብኦ ነገራት ከምዘሎ ድማ ምርዳእ ይከእል እዩ ፤፤  

ዝኾነ ኾይኑ ድሕሪ ምጉብናይ ትገዳማትን ሕድግታን ጽልግልግ ምባል ስለዝጀመረ ናብ መዕረፊ ቦታን እና 
ከድና ከለና ምስ መጎብነይና ኣቦ ነውጎዖ ካብዝነበርና ሓደ፥ ብዛዕባ ቱሪስት እዚ ቦታ እናጎብነዩ 
እንተመሰዮምሲ ከመየ ትገብሩ ደኣ ኢለዮም፥ ክፍ ኢሎም ዝስተ ዝብላዕ እንተደለዩስ ከመይ እዩ ኢለዮም፥  
ብዋሕዋሕታ ወርሒ ቐውዒ ኣናተረኣኣይና ኽምስ ኢሎም፥ ክምዚ ኢሎም ድማ መሊሶምለይ “ በዚኣስ ዛ 
መንበሪ ቕድሳንን መላዕኽትን ዝኾነት ዕድኻ ተወጺዓ እያ ኢሎምኒ” ሃቆም ድማ እዮም፥ ኣነ ብወገነይ እቲ 
ዝግበር ዘሎ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ብዙሕ እዩ ፥ ዕበይቲ ተግባራት አውን ይፍጸሙ ኣለዉ ኣብ ዕድና፡ 
ብወገነይ ከም ነቐፌታ ዘቕርቦ ግን ናይ ዕግበት ጠጠውን ድም ይረኣይ ኣሎ እዩ፥ ጽቡቕ እውን 
ኣይመስለንን። ኻብኡ ብተወሳኺ ድማ ዞም ኣቦና ወሲኾም ዘረዱኡኒ ነገር ምስቲ ኣነ ዝሓስቦ ይመሳሰል 
እዩ፥ ብገባር ዕይኒ ከምዚ ዝበለ ሕሳብ እነተቕርቡ ከለዉ ብጣዕሚ እዩ ዝገርም፥ ወደያይ ኢሎም 
“ ተወጺዕና እኳ ኣይንብልን ሎሚ ብሓቂ ጽቡቕ ኢና ዘለና ኢሎም ግን ፥ ጽቡቕ ኣለኹ ኢልካ ድቃስ 
ጽቡቕ ስለጸይኮነ ብዙሕ ተዘወሰኸሉ ዝኸባቢ ንቱሪስት ጽቡቕ ምኾነ ኢሎምኒ፥ ብዙሕ እዋን ምስይስይ 
ክብል ከሎ ቱሪስት እቲ ከባቢ ኣየር ብጣዕሚ ይፈትውዎ እሞ መዕረፊ ስለዘይብሉ ግን በሪሮም ነኽሱም 
ነአዲስ ኣበባ እዮም ዝበሩ ኢሎምኒ፥ ወጾኣናውንሲ በዚ ይግለጽ እዩ ኢሎም፥ እሞ ንስኻትኩም ዝመስል 
ሰባት አናሃልወኩም ንምንታይ ንውጻዕ ኢለ ናይሕንቃቐ ዘረባይ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ኢሎም ድማ 
ኣስሒቆምኒ፥ ሃቆም እውን ይመስለኒ፥ ነቲ ከባቢን ብፍያ ነታ ገዳም ፥ ብዝከኣል መጠን ህገዝ ክንገብረሉ 

ይግባእ ዝብል እምነት ብመሕዳር እዩ እዚ ጽሑፍ ከዳሉ ተበጊሰ፤፤ 

ምስመሰየ ኩሉ ምስሕረሰ በይነይ ክተርፍ እንተለኹ ካብዝገብሮም ነገራት ሓደ ቴለስኮፕ ጌርካ ካብ 
ምድረና ሪሒቑ ዝርከብ ዕለም ምፍታሽ ዳርጋ ኣመለይ ኢዩ፥ ኣብ እግሪ እንዳ ኣውነ ምዝራእተ ኮይነ ድማ 



ንመጀመሪያ ጊዜ ኣብ ዓደይ ኮይነ ብቴለስኮፕ ከዋኽብቲ ክቖጽር ጀመርኩ፥ ኣብ ዕዲ ኣሜሪካ ኮይንካ 
ረኣኻዮ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ኣፈላላይ እኳ ተዘይሃለዎ፥ ኣቀማምጣ ከዋኽብቲን ሰዕታቶም ግን ይፈላላአይ 
አዩ፥ ምስቲ ጥዑም ኣየር ይሓ ተሓዊሱ ብጣዕሚ መንፈስካ የሐድስ፥ ምስቲ ዝነበረ ወግዒ ኣቦና ድማ ፥ ሃደ 
ሓሳብ ብልጭ በለለይ፥ ናይቲ ከባባኢ ቱርዝም ንምጥንኻር ሃንቲ ናይ ምህዋር ጠፈር መር ኣይ ስቱድዮ 
ዘይኒገብረላ፥ ዝብል ኔሩ፥ እዚ ስቱድዮ ዕብይን ወጻኢ ዝሓትት ከይኮነስ ኣብቲ ኸባቢ ንምጉብናይ ንዝኸዱ 
ወጻእተኛታት ይዀን ደቂ ዕዲ ተወስኺ ናይ መጻንሒ ንኽኸውን ጥራሕ እዩ፥ ካብ ዝገረመኩም ግን 
ቴለስኮፕ ጥጠቒመ  ኮኮብ ምርኣይ ሃዱሽ አይኮንኩን፥ ኣብገጠር ትግራይ ኮይነ እንትርእይ ግን ዝተሰመዐኒ 
ሓጎስን ፥ ደስ ደስን ግን ፍሉይ ኔሩ፥ ፍሽፍሽታ ነፋስ ይሓ እናሰማዕኻ ሰማየ ሰማያት በይኒኻ ከዋኽብትን ፥ 
ካብ ዓለምና ቢ ዕሰርተታት ሚኢቲ ሸሕ ሪሒቑ ዝከብ ሓቂ ክትርእይ ፍሉይ ተሓጓስ ይስመዐካ፥ እዚ 

እንደገና ኒዕመታ ንኽገብሮ ተመንየ፥ ካልኦ ክፈትንዎ እውን ተመኒየሎም። 

ዝኾነ ኮይኑ፥ ምስወግሕ ዘጎብነይኒ ኣቦ ሓደ ማህተም ጽዓረፎ ወርቐት ሒዞም ለይ መጺኦም፥ ኣዚውን ነቲ 
ገዳም መጠናኸሪ ዝኸውን ሕገዝ ንኽገብረሎም ኔሩ፥ እሞ ሓገዝ ዘየተረፈ በይነይ ካብ ዝገብሮ ፥ ለበኣማት 
ደቂ ዕዲ ፥ ተጋሩ ኣይጠፎኡን እሞ ኣተሓባቢረ ሃደ ነገር ክንሕግዝ ክነፈትን ኢና ኢለ ቃል ኣትየሎም እሞ፥ 
ከምዛዝበልዋ ዝተወጽዑ መላእኽትናና ቁድሳትናን ከይረግሙና ብዝከኣለኩም ንኽትሕግዙ እዩ፤፤ 

እሞ ሓግዙ ኢልካ ብምጥያቕ ጥራሕ ነገራት ስለዘይሳኻዕ ክንሕግዞ እንኽእል ነኽንገብር ሐደ ኮሚተ 
ንኽጣየስ እናሓበርኩ ፥ ኣግረ መንገደይ ነዛ ሰናይ ተግባር ኣብተግባር ንምውዓልን ንምትሕብባርን በፈላሚ 
ባዕለይ እለኹ ነዙይ እትድግፉ ድማ ፥ ብመርበበ ሕበሬታ ኣቢልና ንኽንዘረረብ ሰናይ ድልየትኩም 
ግለጾልና፤ ነዚ ተግባር ኣዚ ድማ ፥ ሰባት ስም ዝርዝሮም ንኽምዝገቡን፥ ገንዘብ ወይድማ ናውቲ ንምውጻእ 

መዓልቲ ንኽንውሰን ፥ ትግራይ ኦንላይንን ዓይጋ ፎረምን ብዚ ኝኽትተሓባሩ ብትሕትና ይሓአኩም። 

የቐንየለይ  



 


