
ድምፃዊ ኣብርሃም ገብረመድህን…. ተቓላሳይ ካልእ ምዕራፍ 

ብኣቤል ጉዕሽ (ጋዜጠኛ) 

abelhope.guesh@gmail.com  

ቅድመ ታሪኽ 

ገና ተምሃራይ ካልኣይ ብርኪ እናሃለኹ ነይራ ቀዳመይቲ ኣልበም እዚ ድምፃዊ ናብ ዕዳጋ 

ዝወፀት። ቅድሚ ከባቢ 10 ዓመት ማለት እዩ። ዓብዪ ምውዕዋዕ ከም ዝነበራ እዝክር። 

ብቴሌቭዥን ብዛዕብኡ እንትዝረብ ሓደ በዓል ፀጋ ዕድመ ዝተዛረብዎ ክሳብ ሎሚ ኣይርስዖን። 

ኣብርሃም ሙዚቃ ትግርኛ ካብ ድቃሱ ዘበራበረ ድምፃዊ ከም ዝኾነ ብስምዒት ተዛረቡ። 

ኣብርሃም፤ ኣብቲ እዋን ኣብ ሙዚቃ ትግርኛ ካብ ሰማያት ከም ዝወረደ ዓብዪ ተኣምር ተገይሩ 

ተወሲዱ ምንባሩ ናብ 90 መወዳእታታት ብዝኽሪ ምልስ ምባል ጥራሕ ይኣክል። እንፈትዎ ሓውና 

ጋዜጠኛ ነጋ ዘርኡ እውን “ካብ ካልእ ፕላኔት ዝመፀ ድምፃዊ” ኢሉ ሞያዊ ምስክርነት ኣብ ዝህብ 

ፅሑፉ ሰኒድዎ ኣሎ። ገጠራት ትግራይ ዝኣተወ ዝና ኣብርሃም ጓሶት ከይተረፈ ኣብ ቀላቕል 

 ዓዶም ኮይኖም ዘዝይምዎ ደርፊ “መሳኒተይ” ዝብል ነበረ። 

 ካብ  ትግራይ ወፃኢ ኣብ ዘለዉ ከባቢታት እውን እንተኾነ 

 ሙዚቃ ትግርኛ እንተተላዒሉ ኣብርሃም ከም ምልዓል ኾነ።  

ዲያቆን ኣሸናፊ መኮነን “ምክር ለወዳጅ” ኣብ ዝብል መፅሓፉ  

“ናብ ብዙሓት ዝርእይዃ ቦታ ውፅእ ምስ በልካ ቁፅሪ ዒላማ ብዙሓት 

 ሕማቓትን ፅቡቓትን ኢኻ እትኸውን”  ይብል። ኣብርሃም ዕላማ 

 ዓበይቲ ናይ ህይወት ኣስተምህሮታትን ምስዚ ተጓዛጒዙ ድማ 

 ዘይፅቡቕ ጉዝምዝምታን ኮይኑ ዘሊቑ እዩ። 

 እዚ ብምስራሕኻ ጥራሕ ዝፍጠር ፀጋ ብርቱዕ ሰብ እዩ፤  

ግድን ድማ እዩ። “ማቻ” ኣልበሙ ኣብ 9ይ ዓመት ናይታ ቀዳመይቲ 

 ስርሑ ሒዙ እንትመፅእ እምብኣር እቶም ክልተ ዘይተርፉ ጫፋት 

 ተቐቢሎምዎ እዮም። ክልቲኦም ጫፋት ዘዝደለይዎ ክብሉ እቲ ካሴት ክሰምዕዎ ነይርዎም። ነዚ 

እውን ከይኾነ ኣይተረፈን ሰሙን ኣብ ዘይመልአ ጊዜ ውሽጢ ልዕሊ 70 ሽሕ ካሴት ዝተሸወጠ። 

 

ሎሚ ምስዚ ድምፀ-ነጎድጓድ ከያኒ ዝራኸበሉ ባይታ ብመሪሕነት ስነ ጥበባዊ ምስጉን ተስፋይ 

ክረኽቦ ክኢለ። ኣብ ሕፅር ዝበለ ጊዜ ብዙሕ ኣዋጊዕና ንኣዲስ ኣበባ በሪሩ። ተመሊሱ እንትመፅእ 
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ከም ዝድውለለይ ተዘራሪብና ብመሰረት ቃሉ ካብ ሆቴል ፕላኔት ብዝተደወለ ስልኪ መሰረት ኣብቲ 

ቦታ ንልዕሊ 2 ሰዓታት ዘዋጋዕናዮ ወግዒ ከምዚ ዝስዕብ ገይረ መልክዕ ከትሕዞ ፈቲነ ኣለኹ።  

“ጋቢ ድርብ ኣቢሎም ዘዋግዑ ዘለዉ ይመስሉ….” 

ንናይ ውልቀ ጉዳይ ንዓድዋ ገፅ ሓሊፉ ከም ዝነበረ ዝተዛረበኒ ድሕሪ ምዉቕ ሰላምታ ነይሩ። 

ክሳብ ቅርንብ ዓይኑ ዝተጠርነቐት ቆቢዕ ገይሩ ቡን ኣብ ዝስተየሉ ድኳ እቲ ሆቴል ዝጀመርናዮ 

ወግዒ ከየቋረፅናዮ ናብቲ መሐመሲ ከበቢ ተጓዓዝና። እግረ መንገድኹም…. ቅድም ኢሉ “ናይ 

ኣብርሃም” ዝብሃል ቆቢዕ ይሽወጥ ከም ዝነበረ ዶ ትፈልጡ? (ወይ ንመላጣት ሕተቱ)። ከምቲ 

“ማህሌት” ዝብሃል ዙርያ ማለት እዩ። ብዛዕባ ጎቦታት ዓድዋ እንተዋግዕ ኣብርሃም ብዓብዪ ተመስጦ 

እዩ። እዛ ዓዲ ኣብ ምሕዋይ ሃፍቲ ተፈጥሮ እትገብሮ ንዘላ ስራሕ ኣብነታዊ መግለፂ እምባታት 

ዓድዋ ከም ዝኾኑ ይዛረብ። “ዝገርመካ ነገር ሕዚ ማይ ነቲዖም እየ ረኺበዮም” ኢሉኒ። Mountain 

at conference ዝብል ስያመ ተዋሂብዎም ብዓይኒ ቱሪዝም ተጠመትቲ ካብ ዝኾኑ ፀጋታት 

ትግራይ ገሊኦም ከም ዝኾኑ ምስ ነገርክዎ “ሓቂ እዩ! ኣብ ኣኼባ ዘለዉ እንድዮም ዝመስሉ… ኣነ 

ከዓ ሲ ከምዚ ጋቢ ድርብ ኣቢሎም ዘዋግዑ ዘለዉ ይመስሉኒ” ኢሉኒ። 

ኣነ፡ እሞ ኣንታ እዞም ጋቢ ዝደረቡ ወለድስ ኣይድረፈሎምን ዶ? 

ኣብርሃም፡ እዚኦም ዘይተዘመረሎም ዘይተደረፈሎም መን ክድረፈሉ!  

“በሪ ዘበናዊ ሙዚቃ ትግርኛ ንምኽፋት ምስ መሓዙተይ ተዘራሪብና ኢና 

ኣቲናዮ…..”    

ብዛዕባ እዛ ቀዳመይቲ ካሴቱ እንትነዋግዕ ካብ ዝተዛረቦ እቲ ሓደ እዩ። ከምቲ ዝፍለጥ እቲ ናይ 

እዋን ቃልሲ ሙዚቃና ወሰን ብርትዐ ሙዚቃ ክሳብ ክንደይ ከም ዝኾነ ንዓለም ዘርአየ ነይሩ። 

ብድሕሪኡ ኣብ ዝነበሩ ናይ ሰላም እዋናት ግና ተዘሓሒሉ ምንባሩ ምስ ኣብርሃም ተኣማሚንና። 

ኣብርሃም ዝገርም ተሟጓታይ፣ ተኻራኻራይ፣ ዝኣመነሉ ከእምነካ ዝፍትንን ኣብ ጭቡጥ ዛዕባ ኮይኑ 

ክሳብ መወዳእታ ብሓሳብ ዝሳጎድ ሰብ እዩ። ን”ሓበነይ” ካሴት ዝሰራሕና ተጋሩ ይብል ኣብርሃም 

ኣብ ታሪክ ቋንቋ ትግርኛ ሓዱሽ በርን ምስልን ንምፍጣር ነይሩ። “በታ ዝኽእላ ሓንቲ ነገር ክገብር 

ከም ዘለኒ ንባዕለይ ቃል ዝኣተኹላ ምዕራፍ ነይራ እውን ኢሉኒ። ነታ ካሴት ንሳ ንምስራሕ ምስኡ 

ዝነበሩ ሰብ ሞያ ኣልዒሉ ኣይመንዎምን። ብእግሪ እናኸድና (walk እናገረብርና) ኣብ ሀመልማሎ 

እትብል ደርፊ ዘለዉ ናይ ቃላት ንምእላሽ ክንደይ ጊዜ ወዲኦምሉ ከም ዝኾኑ እንትሓቶ “ዋይ እቲ 

ዳዊት! ኣይ ከመይ ዝመሰለ ሊቅ እንድዩ” ኢሉ ንዳዊት ሰሎሞን ዝለዎ ክብሪ ይገልፅ። 



ኣነ፡ ካልኣይ ካሴት ምውፃእ ግን ኣይደንጎኻን? 

ኣብርሃም፡ ደንጉየ እባ! ሓደ ሙዚቃ ቀዋሚ ስርሐይ ክኸውን ኣይደልዮን ኣይኸውንን እውን። 

ካልኣይ ናይ ባዕለይ ስንፍና እውን ይህልዎ። እዚ ማለት ግን ማቻ ኣልበም ኣብዚ ዓመት እዚ 

ተሰሪሑ ዝተወደአ እዩ ማለት ኣይኮነን። 

“ክምሃረሉ ብዝኽእል መንገዲ እንተዝንቀፍ ደስ ይብለኒ….”  

ልዕል ኢለ ክብ ምስ በልካ ቁፅሪ ዝመፅኡ ክልተ ጨረራት ከም ዘለዉ ተዛሪበ ነይረ። ኣብርሃም 

ነንባዕልና እናተመሃሃርናን እናተኣራረምናን ክንከይድ ከም ዝግባእ ይኣምን። ኣብ ካልእ ቃለ 

መሕትት እውን “ኣነ ሰለማዊ እየ።” ክብል ሰሚዐዮ ኣለኹ።  እተን ብኣሉታ ዝልዓላን ብዝተፈላለዩ 

መንግድታት ዝዝረባን ዘረባታት ነጊረዮ “ንሕና ነንባዕልና ከምዚ እንተተናቚርና ብጣዕሚ እዩ 

ከቢድ።” ብዝብል ሓፂር መልሲ እዩ መሊሱለይ። ኣብ መንጎ ደራስን ተደራስን ዘሎ ርክብ ጥራሕ 

ዘይኮነስ ኣብ ኩለመዳያዊ ርክባትና ምርድዳእን ክንራዳዳእ ከም እንክእል ኣብ ምእማንን ዝተደረኸ 

ኣነባብራ ክህልወና ከም ዝግባእ ይዛረብ። እዚ ሰብ እዚ ሰላማዊ ጥራሕ ዘይኮነስ ልምዓታዊ እውን 

ይመስል። (ኣብ ቅንፍ ውሽጢ) ልምዓታዊ ማለት ከቐፅል ዝክእል፣ ከበግስ ዝክእል፣ ዝሓሽና ክገብር 

ዝክእል ሃዋህው እንትፍጠር ነዚኣ ፀንቂቅካ ምጥቃም ማለት እዩ። ኣብርሃም ንምምሃር ኣዝዩ ቀረባ 

ዝኾነ ሰብ ኮይኑ ረኺበዮ። 

“ቃልሲ እንድዩ፤ ንባዕልኻ ኢኻ ክተጎልብት ዝግባእ” 

ሓደ ዝተሟጎትናሉን ቀቅዋምና ሒዝናሉ ዝወፃእናን ርእሰ ጉዳይ ህዝቢ ብዘሎ ናይ ሙዚቃ 

ምንቅስቓስ ዕጉብ ድዩ ኣይኮነን ዝብል እዩ። ዕጉብ ኣይኮነን ናተይ ቅዋም ነይሩ። ተኸራኺርና። 

እዚ ብዝኾነ መዐቀኒ ዘይቕበሎ ኣጉል መደምደምታ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ፤ ከም መረዳእታ 

ዘቕረበለይ ነጥብታት ኣለዉ። እቲ ሓደ ኣብ ዝኾነ ከባቢ ሃገርና ይኹን ዓለምና ተንቀሳቒስና 

እንተርእይና ትግርኛ ብዘይዛሪ ብራኸ ካብ ካልኦት ሙዚቃታት ንላዕሊ ይድመፅ። ካልእ ኣብ ዝኾነ 

መድረክ ትግርኛ ካብ ካልእ ሙዚቃ ብላዕሊ ሰባት ይስዕስዕሉ፣ የለዓዕል፣ ሓይለ ኣለዎ። ኣብ ወፃኢ 

ንፀዓዱ ከመይ ትርእይዎ ኢለ ሓቲተ እፈልጥ ዝብል ኣብርሃም “pushy” ማለት እውን ድፍኢት 

ዘለዎ ከይፈተኻ ዘንቀሳቅስ እዩ” ዝብል መልሲ ከም ዝሃብዎ ይዛረብ። ብቁፅሪ እንተድኣ ተራእዩ 

እውን እቲ ሕዚ ዘሎ ሙዚቃ ትግርኛ ብዙሓት መናእሰይ እናሓቖፈ ይኸይድ ከም ዘሎን እዚ ድማ 

ፅቡቕ ከም ዝኾነን እዩ ዝዛረብ። ዝገረመኒ ድማ ዋላ ኣየግርመልኩም ክነግረኩም። ትግርኛ 

ዘይክእሉ ድምፃውያን ኣሕዋትና ብናይ ትግርኛ ህርመት ዝፃወትዎም ደርፍታት ይበራኸቱ ኣለዉ። 

እዚ ንኣብርሃም ሙዚቃ ትግርኛ ኣብ ካልኦት ዘሕድሮ ዘሎ እወንታዊ ፅልዋ ዘመላክት እዩ።   



ካልኣይቲ ነጥቢ ኣብርሃም ኣላ። ሙዚቃ ብርግፅ ሰርቲፊኬት ዘይሓትት ኩሉ ሰብ ብዘይተፍትሽ 

ክኣትዎ ዝክእል ኢንዳስትሪ እዩ። ኩሉ ግን ክቕፅል ኣይክእልን ይብል። ንምንታይ? ናተይ ሕቶ 

ነይሩ። ኣብርሃም እንትምልስ “ህዝቢ ቀልዓለም የብሉን። ልክዕኻ እዩ ዝህበካ።”….. “ህዝቢ እዩ 

ፈራዲ ዶ በለ ኪሮስ” እናበልኩ ብውሽጠይ ዝሓስብ ዝነበርኩ ይመስለኒ።  

ኣነ፡ ብዙሓት ደረፍቲ ናይ ትምክሕተኛታት ዝብሃሉ ጉጅለ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ እንትደርፉ፣ ታሪክ 

ህዝብና እንትምንዝዑ፣ ሕማቓት ኢኹም ከይበሉ ግን ጽቡቓት ኢና ብምባል ፅቡቅና እንተህስስዎ 

ንዕዘብ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ትብል? 

ኣብርሃም፡ ቃልሲ እንድዩ ንባዕልኻ ኢኻ ክተጎልብት ዝግባእ። ደረፍቲ ክንምሃር፣ ክነንብብ፣ ምስ 

ለባማት ክንውዕል፣ ምስ ምሁራት ክንማኸር፣ ናብቲ ማሕበረሰብ ወሪድና ህዝብና ክንርእን ታሪኹ 

ክነፀንዕን ይግባእ። ሽዑ ናይቲ ቃልሲ ተዓወትቲ ንሕና ንኸውን።” 

“ገና ገና እየ፤ እዚኣ እትብሃል ነገር ኣይሰራሕኹን!”   

ኣብ ገምጋም ኪነ ጥበብ ትግርኛ ክልተ ጨናፍር ክትዓት ኣለዉ። እቲ ሓደ፤ ኪነ ጥበብ ምስ 

ዝነበሮ ብምንፅፃር ገምጋም የቐምጥ። እቲ ካልእ ድማ ምስ ክኾኖ ዝግባእ ብምንፅፃር ይግምግም። 

ኣብርሃም ንባዕሉ እንትግምግም በታ ካልኣይቲ እያ። ኣነ ካብዚ ብላዕሊ ክኸይድ ምኸኣልኩ 

ይብል። “ፈታሊት ድኣ ኹና እምበር እትኸድኦስ ዓዲ ጡጥ እዩ” ከም ዝብሃል ስኽ ኢለዮ ክሓልፍ 

ነይረ። ይኹን እምበር ኣብዚ ሕዚ እዋን ኢድካ ሰዲድካ ቀዲሙ ካብ እተረኽቦም ድምፃውያን ሓደ 

ንሱ እናሃለወ ንምንታይ ከምዚ ከም ዝበለ ሓቲተዮ። “ንምንታይ ይመስለካ…. እዛ ዓዲ ገና 

ዘይተዳህሰሰ ታሪክ፣ ዛንታ፣ ባህሊ፣ መንነት ዘለዋ ዓዲ እያ። እዚ በቲ ዝሓሸ መሳርሒ (ኪነት) 

ኣቢልካ እዩ ንወለዶ ዝሓልፍ። ከምዚ ምስ ዝኸውን እውን እዩ እቲ ስራሕካ ዘይኣርግ ዝኸውን። 

ስለዚ ከምቲ ዓንተቦይ ዝበልኩኻ ህይወትና ንምምራሕ እውን ክንሰርሕ ስለዘለና እምበር ብዙሕ 

ዘይተሰርሐሉ ህዝቢ እዩ። ስለዚ ገና እየ።”  

ብዛዕባ ድምፁ ካብ ዘዋጋዕናዮም ወግዕታት ገሊኦም ንካልኦት ደረፍቲ ዝኸውን ምኽሪ እውን ነይሩ። 

ኣትሌቲክስ ዝወዳደር ሰብ በብንጉሁኡ ክጎዪ እንድሕር ዘለዎ ዝደርፍ ሰብ እውን ኩሉ ሻብ 

ክለማመድ ኣለዎ ይብል። ማቻ ካሴት ክሳብ እትስርሓሉ ዘሎ እዋን ኣብ ትምህርቲ ይውዓል ኣብ 

ንግዲ፣ ኣብ ገዝኡ ይውዓል ኣብ ኣኼባ ንዝተወሰነት ጊዜ ብስርዓት ጎረርኡ ስፖርት ከም ዘስርሕ 

ይዛረብ ኣብርሃም። 

ኣነ፡ ብዛዕባ ድምፅኻ ሰባት እንታይ ይብሉኻ? 



ኣብርሃም፡ ጽቡቕ ድምጺ ከም ዘለኒ ይዛረቡ። ኣነ እውን ንእስኒ ዝጥዕም ድምፂ ዘለኒ ይመስለኒ። 

ይኹን እምበር ድምፀይ ናተይ ኣይኮነን ናይ ኣምላክ እዩ። ብፍላይ እንተዘይሰሪሐሉ ኪሳራ እዩ። 

ብጣዕሚ ብዙሕ ዘይተሰርሐ ነገር ከምዝተርፈኒ ይርድኣኒ እዩ። 

“ብኪነት እንታይ ምግባር ከም ዝከኣል ካብ ህወሓት ንላዕሊ ዝፈልጥ ዉድብ 

ዘሎ ኣይመስለንን።” 

 ኣብ ኪነት ትግርኛ ሕዚ ዘሎ ሃዋህው ኣመልኪትና ካብ ዘዋጋዕናዮም ግርማት ሰዓታት ድማ እዚኣ 

ክዛረብ። ኣብ መቐለ ዘለዋ ኤፍኤማት ንምውፃእ ንፅል ዜማታት ዘለወን ግደ እባ ዘስተውዓለ ሰብ 

ዶ ይህሉ? ብዝኾነ ኣብርሃም እዚ አብ ማሕበረሰባዊ ሳይንስ Structural Functionalism እንብሎ 

ዓይነት ኣመለኻክታ ዝሰረፆ ይመስል። (ስትራክቸራል ፋንክሽንሊስት እዩ።) ውዳበ ይኣምን። 

ብሓባር ምዃን ዘለዎ ረብሓ ይትንትን።  

ማቻ ካሴት ምስ ኣሐተምና ይብል ኣብርሃም፤ ኣብ መቐለ ዘከፋፍል ቤተ-ሙዚቃ ክሳብ ዝሰኣን 

ዝበፅሐ ዓብዪ “ኦርጅናል” ናይ ዘይምግዛእ ፀገም  ነይሩ። ኣብያተ ሙዚቃ ኣይግዛእን ብዝብል 

ፍርሕን ራዕድን ካሴት ምክፍፋል ገዲፎምዎ። ህዝብና ረብሓ ምግዛእ “ኦርጅናል” ካሴት ክፈልጥ 

ዝፅዕር ዝተወደበ ቃልሲ መድለየ ነይሩ። 

ኣብርሃም ይቕፅል….. ኣብ ትግራይ እዚ ዝብሃል ዝተደራጀወ፣ ሱር ዝሰደደ፣ ብቐሊሉ ዘይፈናቐል 

ጠንካራ ናይ ሙዚቃ ውዳበ (ባንድ) የለን። እዚ ብተናፀል ዝግበር ናይ ደረፍቲ ጉዕዞ ኣድካምን 

ፍርኡ ዘይጥዕምን ይገብሮ።   

ኣብርሃም ይስልስ…… “ ኣብ ትግራይ ሙዚቀኛታት ዝምሃርሉ፣ ደረፍቲ ዝለማመድሉን ሓፀርቲ 

ኮርስታት ዝወስድሉን ኣብያተ ትምህርቲ ኪነ ጥበብ የለን። እዚ እውን ካልእ ፀገም ይመስለኒ።” 

ካብ ፕላኔት ሆቴል ወፂእና እንትንኸይድ ኣብ በሪ ጋዜጠኛ ዓወት ወዳጅ ረኺብናዮ ዝበላ ናይዚኣ 

መቐፀልታ ኣላ። ድሕሪ ሌላ “ዓወት ሓወይ… ሕዚ በዓል ማሙሽ ሓየሎም እዮም ተሰኲሞምና 

ዘለዉ። እዞም ሰባት እዚኦም ክእለቶምን ፍልጠቶምን በበይ ገይሮም እዮም ናብ ህዝቢ ከሕልፉ? 

ኣብታ ስትድዮ እዮም ተዓፅዮም ዝውዕሉ። ስለዚ ኣብ መደባትኩም ከምዚኦም ዝበሉ ዓበይቲ ሰብ 

ሞያ እናሓተትኩም ሰብ እንተዝምሃረሎም ፅቡቕ ይመስለኒ።” ኢልዎ። ዓወት እውን ምስ ሕፅረት 

ጊዜ ኣየር (ሓቁ ድማ ይመስልኒ) ዝተኣሳሰረ ፀገም ከም ዝዓግቶም ገሊፁ ተሰነባቢትና።  

ብዝኾነ ኣብርሃም መንግስቲ ከምዚ ይግበር ውድብ ከምዚ ትግበር ኢሉ ክመክርን ክወቅስን 

ኣይደለየን። እዚ ዉድብ እዚ ብኪነት እንታይ ምግባር ከም ዝከኣል ይፈልጥ እዩ ብእትብል ዓባይ 

ቃል ሃርሂርዋ ሓሊፉ። 



“ንጓይላ ሒዘ ናብ መድረኽ ዓለም እንተዘይደይበ ስራሕ ሰሪሐ ኣይብልን”      

ካልእ ኣዝዩ “ዘደንገፀኒ” ነገር ድማ እኒሀ። ንመፃኢ እንታይ ትሓስብ ኣለኻ ንዝብል ሕቶይ 

ዝተውሃበ ምላሽ እዩ። ኣብርሃም ገብረመድህን ንሕሉፍ 9 ዓመታት ክልተ ካሴት እዩ እናሰርሐ 

ፀኒሑ። እቲ ሓደ ዝሰማዕናዮ “ማቻ” ዘበናዊ ሙዚቃ ኣልበም እንትኸውን እቲ ካልኣይ ርእሱ 

ንግዚኡ ዕላዊ ዘይኮነ ባህላዊ ሙዚቃታት ዝሓዘ ኣልበም እዩ።  

ኣነ ሙዚቃ ፍልፍል እንጀራይ ኮይኑ ክቕፅልን ብኡ ክነብርን ኣይደልን ከምዝበለኒ ነጊረኩም እየ። 

ሙዚቃ ትግርኛ መዳርግቲ ዓበይቲ ኪነ ጥበባት ዓለም ክኸውን ዝከኣሎ ኩሉ ክገብር ምስ ባዕሉ 

ቃል ከም ዝኣተወ ድማ ክደግመልኩም። እዚ ሰብ እዚ ድግድጊት ተዓጢኹ ኩዳ ሲስ ክብል እዩ። 

እዚ ሰብ እዚ “ጣንቋ ድዩ ገዛኺ ማይሎሚንየ” እናበለ ኣውርስ ክብል እዩ። ኣብርሃም ናይ ኩናማ 

ዜማ ሰሪሑ ከም ዝወደአ እውን ነጊሩኒ። ኣብርሃም ልክዕ ከም ነብስሄር ኪሮስ በቲ መንደራጉሕ 

ድምፁ “መጋልዋ…” እንትብል ብዓይነ ሕልናይ ስኢለ እናገረመኒ…. “ዋላ ንባዕለይ እዩ 

ብሃንቀዉታ ክቐትለኒ ኢሉ ዝኒሀ እቲ ኣልበም ንሱ” ኢሉ ምሳይ ናብ ካልእ ጦብላሕታ ኣትዩ። 

 በዓል ዓብዪ ተልእኾ ድምፃዊ ኣብርሃም ሓንቲ ሕቶ ሓቲተዮ።  

ኣነ፡ ዋእ ብስሩ ባ ባህላዊ ደርፊ ትኽእል ዲኻ? 

ኣብርሃም፡ ዋይ ከመይ ድዩ ኸ ዝብርሃኒ መሲሉካ! ባህላዊ ደርፊ እንትደርፍ ዉቃበይ ናበለ ቅንጥጥ 

እዩ ዝብል። 

 

“ንገጠራት ትግራይ ክወርድ እየ” 

ቅድሚ ዓርባዓ ዓመት (ዳርጋ) “ንገጠራት ትግራይ ክወርድ እየ” ዝብሉ ምሁራት ነይሮም። ከም 

ኣብርሃም መናእሰያት። ኣብቲ እዋን ንገጠር ዘውርድ ዝነበረ ምኽንያት አብ ዝባን ህዝቢ ዝሓንበጠ 

መስገደል ንምስባር ፋስካ ንምስሓል እዩ። ሕዚ ንገጠር ምውራድ የድሊ። ንገጠር ምውራድ ዘድሊ 

ፋስ ንምስሓል አይኮነን። ይትረፍ ሰብ ተኽሊ ምቑራፅ እውን ተኸልኪሉ እዩ። (ምሽኪናይ ፋስ….)  

ሕዚ ንገጠር ትግራይ ዝውረድ ርእስኻ ንምስሓል እዩ። ርእስኻ ምስሓል ዘድሊ ኣብ ዝባን ህዝቢ 

ዝሓንበጠ መስገደል ድኽነት፣ ድንቁርናን ድሕረትን ንምስባር እዩ።   

እምነት ኣብርሃም ቀዳማይ ተደራሲኡ ህዝቢ ትግራይ እዩ። ዝኾነ ይኹን ናይ ትግርኛ ኪናዊ 

ስራሕ ንትግራዋይ እዩ ብቐዳምነት ዝብፀሖ። ስለዚ ተደራሲኻ ክትፈልጥን ክትርዳእን ግድን እዩ። 

ከም በዓል ኣብርሃም ገብረመድህን ዝበሉ ሰብ ሞያ ኪነት ድማ ቅድመ ግንባር ተሰለፍቲ ክኾኑ እዩ 

ዝግባእ። ኣብርሃም “ሻንጣይ ጠርኒፈ ንትግራይ ክዞራ እየ፤ ብዛዕባ እቲ ዝደርፎ ባህላዊ ደርፊ 

እኹል ግንዛበ ሒዘ ክምለስ እየ” ባሃላይ እዩ።  



 ዶክተር ዳኒኤል ተኽሉ ሓንቲ መፅሓፍ ንምሕታም (ምስጥር ምውፃእ እንተድኣ ዘይኮይኑ መዝገበ 

ቃላት ይመስለኒ) “ገጠረታይ ኮይነ ኣለኹ።” እንትብሉ ሰሚዐዮም ኣለኹ። ጋዜጠኛታት ግርማይ 

ገብሩን ነጋ ዘርኡን እውን “ዘለና ስለ ዝወዳእና ቅያር ክዳን ሒዝና ንዓዲ ንቀልቀል” ኢሎም ቆፀራ 

ከም ዝሓዙ እፈልጥ። ኩለን ትካላት ሚድያታትና ጋዜጠኛታተን እናለኣኻ ዘስርሕኦ ናይቲ ህዝቢ 

ሓቀኛ መንነትን ባህልን፣ ኣነባብራን ፍልስፍና ህይወትን ኣሎ። 

ስለዚ እቲ ንገጠር ምውራድ ህዝብኻ ብዝልውጥ መልክዑ ብመንገዲ ህዝብኻ ምድያብ እዩ ማለት 

እዩ። 

ምስ ኣብርሃም ዝተፈላለይናሉ ቦታ ኣብ ባጃጅ እዩ። ኣብተን ናይ መወዳእታ ደቓይቅ ብዛዕባ 

“ምድርፃፅ” ነዋግዕ ነይርና። “ተደርፂፅካ  ምድራፍ” ነጋ ዘርኡ ዝጥቀመላ ቃል እያ። ኣብርሃም 

ድማ ብካልእ መንገዲ ድርፀፃን ኣደራርፃን ቃላት ሙዚቃ እናዋገዐኒ “ወራጅ” ኢለ። ንሱ ብዜማ 

እውን እዩ ይነግረኒ ነይሩ። “ከም ተኽሊ ሕዮባ!” ክብል እንተሎ ን “ሕዮባ” እትብል ቃል ዝገብራ 

ርኣይዎ። ምድርፃፅ ንሱ እዩ።  

ለካ ካብዛ ባጃጅ ወራጅ ኢለ ነይረ። በሉ ወራጅ! ኣነ ካብ ባጃጅ ክወርድ ከየንትና ድማ ንቃልሲ 

ሓዱሽ ምዕራፍ ናብ ህዝቦም ይውረዱ። 

ኣቤል ጉዕሽ 

10 መስከረም 2007 ዓ/ም 

መቐለ 


