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                ዘይንገር ታሪኽ፡ክቡር ከበደ ሚካኤል 

=======/////////======/////////======= 

     ክቡራት ኣንበብቲ፡ብዛዕባ ክቡር ደራስን ጋዜጠኛን ነፍስሔር ኣቶ ከበደ ሚካኤል፡ከም ሓደ ፍሉጥ ሰብን ከም ደርማስ እጃም 
ገይሮም-ካብ ዝሓለፉ ወከፋት መጠን ሰሚዕኹም ወይኸኣ ኣንቢብኩም ከም ትፍለጡ ምንም ጥርጥር ዳርጋ የብሉን`ዩ ክበሃል 
ይከኣል`ዩ።ግን ድማ ከም`ቲ ግዙፍ ስሞምን ታሪኾም መሰረታዊ ዝኰነ ታሪኾም ብፍላጣትን ብዘይፍላጥን ተጎስዩ ዝሕለፍ 
ነጥብታት ከም-ዘሎዎ ክትሓስብ ከሎኻ ትግረምን ዘ-ኢትነገር ዘብል ዂነታትን ይፍጠር ኢዩ። 

 

   ኣቶ ከበደ ሚካኤል ኣበይ ተወሊዶም ዓብዮም፧ ንዝብል ሕቶ ብዙሕ ኣይትደኽመሉን 
ኢኻ።ንሱ ድማ ኣብ ሰሜን ሸዋ ኣብ መንዚ ገርም ገብሪኤል (ከባቢ ደብረብርሃን) ብዙሓት 
ጸሓፍቲ ድማ ጽሒፎሙሉ ኢዮም።እንተዀነ ከበደ ሚካኤል ወድ መን ኢዮም፧ ኣዲኦም ኸ 
እንታወይቲ ኢየን፧ ንምንታይ ብስም ኣኩኦም ይጽውዑ ነይሮም እባ፧ ኢልኻ ክትሓትት ከሎኻ 
ዝተሓብኣ ታሪኽ ክትረኽበሎም ግድን ትቕሰብ ኢኻ። 

    ከም ኣነ ተኰይኑ ብዛዕባ ከበደ ሚካኤል ንፈለማ እዝነይ ስሞም ክሰምዖ ይዂን 
ንመጽሓፎም ክረክብ ዝገበሩኒ ተነበሩ፣ክቡር ኣቶ ዓንደብርሃን ተወልደብርሃን (በዓል ድባርዋ) 
ኢዮም፣እቲ ጊዜ ኸኣ ናብ ሳልሳይ ክፍሊ ምስ ሓለፍኹ መጽሓፍ ገዚኦም ኣምጺኦም ክህቡኒ 
ኰነ ጋዜጣታት ዓዲጎም “እንካ እዚ ኣንብቦ ኢኻ-ዝወደይ!” ቢሎም ክህቡኒ ኣብ ዝጀመርሉ 
እዋን ምንባሩ ኣዝክር ኢየ። 

    ብድሕሪ’ኡ ኣብ ራብዓይ ክፍሊ፡ኣብ ዝነበርናሉ ኣብ ቤት ትምህርትና ንፉዓት መምህራን 
ብምንባሮም ኰነ ኣብ ጋዜጣ ሕብረትን ሬድዮ ኣስመራን ኣዚዮም በላሕቲ ጋዜጠኛታት 
ብምንባሮም ብዛዕባ ኣምር ምንባብን ኣብ ጉዳይ ኣቶ ከበደ ሚካኤልን ካልኦት ኣድሂቦም ካብ 

ዝጽሕፍዎ ዚነበሩ ድርዒ ዝኰነኒ ኣብ ጉዳይ ገለ-ገለ ጸሓፍትን ደረስትን ጭላጭል ሓበሬታ ክሓድረኒ ጀመረ።ክምሰጥ ድማ 
ከመቕጽበት ዓይኒ ስለዝኰነኒ ብቕንፍጽ ባህሊ ምንባብ ክሓድረኒ ባብ ኣርሕይለይ`ዩ እብል። 

    ብተወሳኺ ኸኣ፡ኣብ ኣብያተ-ንባብ ድማ መጽሓፍቶም ከም ባህታ ልብና ንረክብ ብምንባርና፣ብዛዕባ ጽሑፋቶም እናሻዕ 
ከነንብ ዕድል ተራሕወልና።ብፍላይ ኣብ ቤተ-ንባብ ብርትሽ፣ኣመሪካ፣ኣብ ባይቶ ኤርትራ ነበር ቤት-ንባብ ቢሮ ትምህርቲ ነበር 
(ሕጂ ቤት-ጽሕፈት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዘሎን)ን እንዳ ፓቮኒ (ማእከል ቤተ ንባብ ፓቮኒ)ን እልቢ ዘይብሉ መጽሓፍቲ 
ብምንባሩ ስሙን ጽልዋን ኣቶ ከበደ ሚካኤል ክሓድረና ግድን ነበረ። 

    ብዕድመን ብልብን ምስ ዓበኹ ድማ ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝርከባ ኣብያተ ንባብ ክመላለስ ከለኹ፣ስምን ስርሓውትን ኣቶ 
ከበደ ሚካኤል ኣመና ኣብ ሕዮይ ክዓዝዝ ጊዜ ኣይወሰደለይ፣ብፍላይ ድማ ኣብ ፒያሳን ከባቢኡን ንዉዕልን ንዘናጋዕን ብምንባርና 
ብዛዕባ ኣቶ ከበደ ሚካኤል ክትሰምዕ ግድን ኢኻ ክትሰምዕን ክትፈልጥን ትቕሰብ።እቲ ምንታይ ስርዓት ደርጊ ገዛውቶም ምስ 
ወረሶን ቤተ-ንባቦም ድሕሪ ምቕጻሉን ኣብ 4-ኪሎን ፒያሣን ንነዊሕ ዓመታት ኣብ መዕረፍ-ኣጋይሽ (ሆቴላት) ይሓድሩ ብምንባሩ 
ብቐረባ ብዛዕብ’ኦም ክንሰምዕ ዕድል ንገብር ነበርና።ብዙሕ ጽልዋታት ድማ ፈጢሩልና ኢዩ። 

    ካብ`ተን ኣብ ፒያሳ ቕድሚ ሓያሎ ዓመታት ዝሰማዕናየን ዕላላት ድማ ኣቶ ከበደ ሚካኤል ኣብ ጊዜ ደርጊ ብዙሕ መከራ ከም 
ጸበል ይበጽሖም ኣብ ዚነበርሉ እዋን ሓደ ምዕልቲ ሰለይቲ ይሃድንዎም ብምንባሮም ገለ ኤርትራውያንን ተጋሩን ንሶም ክመጹ 
ኸለዉ ወይ ትም ይብሉ ወይድማ ንሶም ክመጹ ኸለዉ ሰላሕ ቢሎም ይኸዱ ነበሩ።ከምዚታት ኣብ ዘጓንፎም ኣብ ዚነበርሉ 
መቃን ጊዜ  ሓደ ጊዜ መሪርዎም “እኔም ትግሬ እኾ ነኝ!” ኢሎም ኣብ ጥቃ ጣይቱ ሆቴል ኣብ ሊስትሮ ኮፍ ኢሎም ዝተዛረብዋ 
ዘረባን፣ ብዛዕባ መንግስቱ ኃይለማርያምን ስርዓቱን ብዓውታን ብትብዓትን ዝገበርዎ ዚነበሩ ተቋውሞታት፣ምስክር ዓይኒ ዝኰኑ 
ዓበይቲ ወለዲ ክዕልሉና ኸለዉ፣ንዓና ነቶም ሽዑ ጊዜ ብኣንክሮ ንሰምዕ ዚነበርና ማዕረ ክንደይ-ሓያል ወኖም ድርዕን ዋልታን 
ኰይኑ ጽንዓቶምን ድፍረቶምን ከኣ ከም ኣብነታዊ ሰብ ይጸልወና ምንባሩ ቕጅል እብለኒ። 

     እንተኰነ “ጉይይ ካብ ምዓል ክሳድ ምሓዝ!” ትብል ኣበሃህላ ኣዚያ ስለ ትማርከኒ ብምጥቓም፣ክቡራት ኣንበብቲ ናብ 
ሕመረት ጉዳየይ ከብለኩም ክግደድ ኢየ።ልዕል ኢለ ~ኣቶ ከበደ ሚካኤል ኣብ ጊዜ ደርጊ “እኔም እኮ ትግሬ ነኝ!” ዝበልዋ ንሎሚ 
ሓንቲ ዘኢትነገር ዝኰነት ነጥቢ ከልዕን እፈቱ ኣሎኹ።እወ፡ኣቶ ከበደ ሚካኤል ብዙሕ ታሪኽ ዘሎዎም ኣብነታዊ ጸሓፍን ደራስን 
ምዃኖም ማንም ሕልና ዘሎዎ ሰብ ክምስክሮ ዝክእል ጉዳይ ኢዩ። 
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     “ሃጸይ ምኒሊክ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ብርቱዕ ጽልእን ፍርሕን ብምንባሮም ኣብ ልዕሊ ትግራዋይ ማእለያ ዘይብሉ ግፍዕታትን 
መከራን ክበጽሕ ገይሮም ኢዮም።” ዝብሉ ብዙሓት ዓበይቲ ወለድን ገለ-ገለ ምሁራትን ተመራመርቲ ታሪኽን ይሕብርዎ 
ኢዮም።እዚ ድማ ድሕሪ ሞት ሃጸይ ዮሐንስ ብዙሓት ተጋሩ ዝርከብዎም ካብ ሰሜን ኤርትራ ወሲኻ ዘመነ ኣካሒዳ ብምንባሩን 
ፖለቲካዊ መዘውር ናብ ሸዋ ብምቕያሩን፣ብብዝሒ ህዝቢ ናብ ሸዋ ገጹ ሃጽ ቢሉ ክውሕዝ ገይሩ`ዩ።ብፍላይ ድማ ናብ ማእከል 
ኢትዮጵያ ካብ ኣንፈት ሰሜን ክውሕዙ ገይርዎም ኢዩ። 

    ካብ`ቶም ብዙሓት ኸኣ ስድራ-ቤት ኣቶ ከበደ ሚካኤል ብእንዳ ኣዲኦም ካብ ትግራይ-ዓድዋ ናብ ሸዋ ክመጹ ዝከኣሉ።እዚኣ 
ብዙሓት ጸሓፍቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ይነጥርዋ ኢዮም።እዚ ድማ ጽዕንቶ ሸዋውያን ምኳኑ ምሁራትን ተመራመርትን ታሪኽ 
ኣንዳዕዲዖም ይዛረብሉ ኢዮም።ከም ሓደ ኣብነት ንዶ/ር ረይዱልፍ ሞልቬር ብዛዕባ እታ “Black lions” ኣድሂበን ብፍላይ ኣብ 
ጉዳይ ከበደ ሚካኤልን ሕቶታት ኣብ ዘቕረብክሉ እዋን ብዛዕባ ከበደ ሚካኤል እታ ዝፈልጣ ጥራሕ ከም ዝጸሓፈን ተዝፈልጥ 
ድማ ክጽሕፎ ከም ዚነበረ-ኣውሲኡለይ ኢዩ።ንግደ ሓቂ እውን ከም ትዕዝብተይ ተኰይኑ ብቅንዕና ወይ ብዘይፍልጦ ዝተገብረ 
ምኳኑ ኣብ ዕላልና ክግንዘብ ክኢለ ኢየ።እቶም ገሊኦም ግን ብፍላጥ ዝገበርዎ ጉዳይ ኢዩ። 

    ተመራማርን ጸሓፊ ታሪኽን ዝኰኑ ዶ/ር ኪሮስ ሙሉ ምስ ከበደ ሚካኤል ይኹን ምስ ተግባራት ሃጸይ ምንሊክ ብዕምቆት 
ዝፈልጡን ሰፊሕ ምንርምርን ዝገበሩ ወከፍ ብምኳኖም ነዚ ናይ ከበደ ሚካኤልን ካልኦትን ኣብ ታሪኾም ዘሎ ሰንኮፍ ኣተራርኻ 
ካብ ዘመነ ሃጸይ ምኒሊክ ገኒኑ ዝመጸን ደይመደይ ተባሂሉ ዝተሰርሐ ምኳኑ የውስኡ ኢዮም።ኣቶ ኪሮስ ወልደሚካኤል ድማ 
ንልዕሊ 60 ዓመት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተቐመጡን ብኣካል ምስ ከበደ ሚካኤል ከም ዝፋለጡ ሰብን፣ክንዮ ብጉዳይ ስራሕ 
ኣብ ሕምብርቲ ፒያሳ ሓሽከት ተዘኽሮታት ከም ዘሎዎም ሰብ መጠን፣ተመሳሳሊ ርድኢትን ሓበሬታን ኣሎዉም ኢዩ። 

     ክሕጽሮ እምበር ኣብ ጊዜ ሚኒሊክ ዝጀመረ ወፍሪ ጽልእን ምንጻልን ንመንነትና ታሪኻን ክሕከክ ሒለት ምባል ብዙሕ 
ኣብነታት እኳ ተሃለዎ ንሎሚ ዛዕባና ጉዳይ ከበደ ሚካኤል ብምኳኑ ኣብ`ዩ ክግድቦ ይቕሰብ ምህላወይ ክሕብር እፈቱ።ኣብ’ዛ 
ቀዳመይቲ ክፋል ዝዀነት ጽሑፈይ ቕድሚ ምዝዛመይ-ኣቶ ከበደ ሚካኤል ብዛዕባ ታሪኽ ኣድሂቦም ዝጸሓፍዎ መጽሓፍቲ ቤቶም 
ምስ ተቃጸለ ዝሓደሮም ጓሂ ክሳዕ ሕማም ኣብፂሕዎም ኢዩ።ካልኣይ ወላዲ ኣቡኦም ብዕሊ ዘይፈልጡን ብስም ኣኩኦም 
ምጽውዖም ከቢድ ሕልናዊ ሕቶታት ነይርዎም ኢዩ። 

 

 

 

   እዚን ካልእ ብዙሕ ብድሆታት ሰጊሮም ግን ታሪኽ ፍጹም 
ዘይርስዖ ኣበርክቶ ገይሮም ሓሊፎም ኢዮም።እስከ ንሎሚ ካብቲ 
ዝጸሓፍዎ መጽሓፍቲ ንገሊኡ ናባኹም ከበሎ እሞ ኣብ ዝቕጽል 
ድማ ንገሊኡ ናባኹም ከብሎ ኢየ። 

 

 

 

➢ የዕውቀት ብልጭታ/ነጸብራቕ ፍልጠት               [A Spark of Knowledge] (1950) 

➢ የመዠመሪያ እርምጃ/ፈላሚ ስጒምቲ                  [First Step] 

➢ ታሪክና ምሳሌ 1, 2, 3) /ምሳለን ታሪኽን            [Proverbs] 

➢ ታላላቅ ሰዎች/ ዓበይቲ ሰባት                   [Great People in History] (1963) 

➢ የዓለም ታሪክ ፩ኛ ክፍል/ታሪኽ ዓለም 1ይ ክፋል     [History of the World, Part 1] (1955) 

➢ ጃፓን እንደምን ሰለጠነች?/ ጃፓን ብኸመይ ማዕቢላ፧  [How Did Japan Modernize?] 

➢ የሥልጣኔ አየር/ ንፋስ ስልጣነ                     [The Breeze of Civilization] 

➢ ኢትዮጵያና ምዕራባዊ ሥልጣኔ/ ኢትዮጵያን ስልጣነ ምዕራባዊ ዓለምን 
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{ [Ethiopia and Western Civilization] [L'Ethiopie et la civilisation occidentale] – 
originally written in Amharic (1949); translated into French and English by 
Marcel Hassid} 

➢ የትንቢት ቀጠሮ/   ቆጸራ ትንቢት                    [Prophesy Fulfilled?] (1947) 

➢ አኒባል /ሃኒባል                                        [Hannibal] 

➢ በላይነህ/ የቅጣት ማዕበል/ ማዕበል ቕጽዓት          [A Storm of Punishments] 

➢ ካሌብ  

➢ አክዐብ  

➢ ቅዱስ ገብርኤል በምድረ-ገነት  [St. Gabriel in Heaven] 

➢ ግርማዊነታቸው ባሜሪካ አገር [His Highness Emperor Haile in America] (Hard Cover - 
1966) 

➢ የኢትዮጵያ የጥንት ስእሎች [Old Ethiopian Paintings] (Paper Cover - 1969) – in 
Amharic, French and English 

 

ኣብራሃም ብርሃነ   

ይቕጽል… 


