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በርሀ እወ በርሀ!! 

 

ብ ፀጋይ  06/06/14 

ካብ ቅዱሳንን ወለዲ ጀጋኑን ቅየኛታትን ማህፀን ኣዴታት ትግራይ እታ ሓንቲ ካብ ባላምባራስ 

ሃይለ ዘረፋ ድቂ ቋፂራ፣ ድቂ ዓብዩ ልስሉስ ስጋን ዓፅምን ሰሪዑ…ዘይነቑሓ ደቀቕቲ 

ኣዒንቲ፣ኣእዘን፣ኣስናን ዘይቦቖሎ ግርፃን፣ደልዲለን ዘይረገፃ መሓዉር፣ከቢድን ቀሊልን ናብ ምስካም 

ዘይተሰጋገራ ኣእዳው ሒዙ ኣብ  ዓዴት ማህበረ ደይጔ ኣክሱም ናብ ዓለም ተፀምቢሩ፡፡ እቲ 

ቡቃልያ ሽዑኡ ሽም ቀሹ ከምዘለዎ ኾይኑ…በርሀ ተሰይሙ፡፡ 

እቲ ናይ’ቲ ጊዜ ሕንጣይ ኣብ ፅባሓት ምድጓል ቃልሲ ቀዳማይ ወያነ…ኣብ መወዳእታ 

ኣርበዓታትን ናብ ዓለም እንትፅምበር፣መስፍናዊ ወፅዓ ልዕሊ ዓቐን ኮይኑ ዝሓለፎም ትግራዎት… 

ትግራዎታይ  

ኣይትረማረምን እንዶ ኣንታ ተዓዋታይ፣ 

ወያነየ 

ኣይትረማረምንዶ ከዓነየ፣ 

ኢሎም ዘዚሙሉ ወቕቲ ነበረ፡፡ 

እቲ ዕድለኛ ሕንጣይ… 

- ካብታ ብጂኦሎጂካዊ ኣቀማምጣኣ ሀጓፍ ሽንጥሮ፣መይዳ፣እምባታት፣ዓቐብ ቁልቁል ወኒና 

ድሌት በፃሕቲ ውሽጢ ዓድን ወፃእን እተማልእ፣ 

- ካብታ ብርክት ዝበሉ ታሪካዊ ፍፃመታት ዘተኣናገደትን ዝተፈላለዩ ሓድግታት 

ዝወነነትን፣እሞ ብታሪካዊ ሓድግታት ካብ ሃገርና ቅድሚት እትስራዕ፣ዓለምለኸ ኣፍልጦን 

ተቐባልነትን ዝረኸቡ ቤተመቕደስ ይሓን ሓወልትታ ኣክሱምን ኣብ ከርሳ ዝሓዘት፣ 
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- ብመንፅር ምዕባለን ስልጣነን ባህልን ካብ ሃገር ቀዳማይ ብርኪ ዝሓዘትይ፣ንፈለማ እዋን 

ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ካብ 1000 ዓመተ-ዓለም ጀሚሩ ንፈለማ ጊዜ ስርዓት ንግስና 

ዝተመረላ መሬት፣ ኣብ ከርሳ እትርከብ ኣክሱም ንኣስታት 800 ዓመታት ዋና ከተማ 

ኢትዮጵያ  ኮይና ዘገልገለት፣ ካብ ቅድሚ 3000 ዓመት ጀሚሩ ብዘይምቁራፅ እናዓበየን 

እናማዕበለን ናይ ዝመፀ ሓድጊ፣ታሪኽን ባህልን በዓልቲ ዋና፣ 

- ናይቱ ሳይንሳዊ ትሕዝቶ ዘለዎን ቀዳማይ መግለፂ ስልጣነ ዓለም ጌርካ ዝውሰድ 

ሃይማኖታዊ/ ያሬዳዊ ዜማ ከምኡ እውን ቅኔ፣ድጓ ካብ ምምሃዝ ሓሊፉ ከም ከበሮ፣ፀናፅልን 

መቖሚያን ዝኣመሰሉ ሃይማኖታዊ መሳርሒታት ሙዚቃ ዝፈጠረን ዘላለየን ኣክሱመታይ 

ጥበበኛ ጠቢብ ወላዲት፣ 

- ኩሎም ኢትዮጵያውያን ዝሕበንሉን ኩርዓት ፀለምቲ ኣፍሪካውያን ዝኾነን ባዕዳዊ ወራሪ 

ዘሕፈረ ታሪኽ ኲናት ዓድዋ ዝሓቖፈት፣ታሪኽ ኲናት ዓድዋ ባዕዳዊ ወራሪ ጣሊያን 

ብጀጋኑ ኣቦታትና ተዋሪዱ ዝተመለሰሉን ንናፅነት ኣፍሪካውያን መንገዲ ዝሓበረን ፍፃመ 

ዘተኣናገደት፣ 

- ብታሪኽን እምነትን ንቕድሚት እትስራዕ፣ዓበይቲ ሃይማኖታት ክርስትናን እስልምናን ኣብ 

መረባኣን ታሪኽ ሃይማኖት ኢትዮጵያ ንዘፅንዑ ሰብ ሞያ ተመራፂት ባይታን፣ 

- ብተፈጥሮኣዊ ኣቀማምጣኣ፣ብሃፍቲ እንስሳ ዘገዳምን ዘቤትን፣ብታሪኽ ህዝባን 

ስልጣነኣን፣ታሪኻዊ፣ባህላውን ፖለቲካውን ሓድግታትን ነባራዊ ባህላን ኣዝያ 

ተስደምም፣ብሓፈሻ ናይ ታሪኽን ሓድግን ዋልታን ዝኾነት ትግራይ… 

ዝተፈጠረ ምዃኑ ኣብቲ እዋን ኣይፈለጦን፡፡ 

በርሀ…በዓል ስረ…ንዉፁዓት መዓር ንበደልቲ ዕረ…ኣብ መፈለምታ 70ታት እማ ናብ ገድሊ 

ተፀምበረ…ብህዝባዊት ብርዑን ቃጭል ድምፁን ካብ በረኻታት ሳሕል ክሳብ እምባ ሰሜን ራስ 

ዳሽንን..በዓቲ እንዳጋብር ሃገረ ሰላም ተምቤንን…ኣዲስ ኣበባን መቐለን…” ድምፂ ወያነ ትግራይ” 

ኢሉ ካብ ምቅላሕ ሰጊሩ ክሳብ “ የትግራይ አብዮት ድምፅ” ብዝብል ብቋንቋታት ትግርኛን 

ኣምሓርኛን ዓወት ትግራዋይን ወያንኡን በቲ ብውህብቶ ፈጣርን ብስራሕን ተሳሒሉ 

ዝመቀረን…ስምዕ ዉዕልካ እንተሓደርካዮ ዘይምኖ ድምፁ ኣጋዊሑ፡፡ 

በርሀ ምስ ብፆቱ ፀልማት ዝጋልሀ…መሪር ዕጥቃዊ ቃልሲ 17 ዓመት ብመስዋእትን ስንክልናን 

ኣናብስ፣ኣናብር፣ ዋዕሮታት ጋህዲ ምስኮነ…ታሪኽ ብኽቡር ወፈያኻ እናተዘከርካ ንበር ኢላ ሓፅያቶ፣ 

ብስራት ዓወት ግንቦት 20/1983 ዓ.ም ስዒቡ ካብ ማእኸላይ ኮሚቴ ህ.ወ.ሓ.ት. ዝተውሃበ መግለፂ 

ቦኳር ኣንባቢኡ ኾነ፡፡ 
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በርሀ…እናበርሀ…እናብረሀ…ኣብ መድረኽ ሰላምን ዴሞክራሲን ልምዓትን እውን ዝተጀመረ 

ቃልሲ…ኣብ ዳርችኡ ንምብፃሕ ሰጎመ፡፡ ተስፋና…ክልምልም..” ተስፋ” ኢሉ ተስፋ ዘስንቑ 

ወለለታት ካብ ህዝባዊት ብርዑ ሓሊቡ… 

ፈተና ምስጋር ፅንዓት ኣዕጢቓ 

ንፅባሕ ምንባር ሃረርታ ኣስኒቓ 

ጋላሂት ፀልማት ህይወት ኣድሚቓ 

ህያብ ፈጣሪ ንሰብ ምርቓ፣ 

ተስፋ ንርሁብ 

ተስፋ ንርኹብ፣ 

ሃለዋት ተስፋ ንሰላም ፍቕሪ 

መንገዲ ለውጢ ንራህዋ በሪ፣ 

ኩሉ ንምርኣይ ተስፋ መብራህቲ 

ፅባሕ ንባዕላ ካልእ መዓልቲ፣ 

ያሬድ ይመስክር 

ናይ ተስፋ ሚስጥር 

ፈለማ ውድቀት ደሓር ተኣምር 

ትርግታ ልቢ ናይ ደም መዘውር 

ሞተራ ተስፋ ብዘይጥርጥር፣ 

(በርሀ ሃይለ ዘረፋ 19/02/1994 ዓ.ም) 

ኢሉ ብሓቦን ተስፋን ምንባር ሚስጥር ዓወት ምዃኑ ኣምሂሩናን መጊቡናን፡፡ 

በርሀ ተጋዳላይ፣ከያናይ፣ኣንደበተ ርቱእ፣መምህር ወርትግ ተምሃሪ፣ኣብ ምግዳሉስ ምኽያኑስ፣ታሪኽ 

ምስናዱስ፣ዕዉት… 
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ቃጭል ድምፁ ፣ሕልሙ ሓንቲ ህዝቡ ክሪኦ በሊፁ፣ 

በርሀ እወ በርሀ ኣሽንባይዶ ሎሚ ምድሪ ወጊሑ፣ ሕለፍ ተሓላለፍ ኮይኑ ሪኡ…ናብታ ኣብ ቃልሲ 

ዝተፀምበረላ ፅባሕ እንተዝስዋእስ ወትሩ ህያውን ዝኩርን ክቡርን እንዶ ግዲ!!...እቱይ ምንታይስ 

ዝወጠኖ ቅኑዕ መስመር ተዓዊቱ ፅላል ዋናታቱ ካብ ምዃን ሓሊፉ ንጎረባብትን ኣህጉርን ዓለምን 

ዝተርፍ መኽሰብ ይሕፈሰሉ ስለዘሎ፡፡ 

በርሀ እወ በርሀ “ ንሕና ብሄር ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን…”ብዝብል ልባዊ ማሕላን 

ምትእምማንን ዝወረቐ ሕገ-መንግስታዊ ስርዓት መሰረቱ፣ ማዕርነትን ምክእኣልን መለለይኡ 

ስርዓት እንድዩ ተኺሉ ሓሊፉ ግዲ!! 

በርሀ እወ በርሀ ኣብ ፅላል ሓንቲ ሃገር እናነበሩ ዘይፋለጡ፣ዘይከባበሩን ዘይሓብሩን፣ እኳ ዳኣስ 

ብግልባጡ ዝፈራርሑ ዝናቖሩ ኣሕዋት፣…ኣብ ብርሃን ሕብረትን ጥምረትን ዓሲሎም ንድኽነት 

ታላቑ እናቖሽመዱ…ኣብ- ኦክስፎርድ መዝገበ ቃላት ኣብነት ድርቅን ድሕረትን ተባሂላ እትጥቀስ 

ዝነበረት ሃገር…ንረግረግን ዓዘቕትን ድንቁርናን ስእነትን ሓሊኻ ኣዳኺማ ኣብ ጎደና መስርዕ 

ማእኸላይ እቶት ዘለወን ሃገራት እትስረዐሉ ሜላ ኣመቻችዩ ዝሓለፈ እንድዩ!! 

በርሀ እወ በርሀ መሃይምነት መለለይኦም ኮይኖም ዝፀንሑ ልዕሊ ሓደ ሚሊዮን ህፃናት፣ሰገናትን 

መናእስይን ትግራይ፣ ልዕሊ 20 ሚሊዮን መናእሰይ ኢትዮጵያውያን ናብ መኣዲ ፍልጠት 

እንትግስግሱ… ዝረአየ ዕድለኛ እኮ እዩ!! 

በርሀ እወ በርሀ ከተማታት ገጠራት ትግራይ ኢትዮጵያ ብመብራህቲ እንትደምቃ፣ ብመስመር 

ስልኪ ድዩ ሞባይል ካብ’ዚ ንንየ..ንየ “ ሄለው!ሃለው…ሄሎ!” ዝበሃሃልሉ ስሉጥ ርክብ ጋህዲ ክኸውን 

ኢዱ ዝሓወሰ ደቀ-መዝሙር ሓምለዋይ ለውጢ እዩ!! 

በርሀ እወ በርሀ ቁሸታት ምስ ጣብያታት፣ጣብያታት ምስ ወረዳታት፣ ወረዳታት ምስ ናእሽቱን 

ዓበይትን ከተማታት ብመንገዲ መኪና እናተራኸባ ዕብየተን እንተቀላጥፋ ተዓዚቡ  “ ኣንታ ነዚ 

ዕውት ገድሊ እዝስ ኣሽንባይ’ዶ ሓደ ጊዜ ዕስራ ጊዜ’ኳ እንተተጋደልካሉ ምዕዳል’ዩ” ኢሉ ጠስሚ 

ልቡ ሰትዩ ኣብ መስመሩ ፀኒዑ ክቡር መስዋእቲ ዝኸፈለ እንድዩ ግዲ!! 

በርሀ እወ በርሀ ብዘይከልካሊን ህጡር ረብሓን ክረምቲ ሓጋይ ንዘመናት ዝውሕዙ ዝነበሩ ሩባታት 

ተከዘ፣ጣና በለስ፣ጊቤ፣ ኣውራ ኣውራ ድማ ኣባይ “ ህድኡ ደጊምስ ጊባቦኹም ምልኡ  ዓበይትን 

ቀለልትን እንዳስትሪታት ኣንቀሳቕሱ” እንትበሃሉ፣ መትረብ ሃነንቲ ባቡራት መዕርፎ ነፈርቲ 

ሃይሃይታ እንትህነፅ  ሪኡ ዝሓለፈ ኣልማዝ ዕንቊ ተጋዳላይ እንድዩ!! 
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በርሀ እወ በርሀ እቲ ዕውትነቱ  ካብ ሰናይ ጒሓቱ እንትጥጃእ ዘረጋገፀ ዕላማ እናተፈተነ፣ ካብ 

ዘጋጠሙዎ ፈተናታት እናበልሐ ንፈተውቱ መድሓኒት ርእሲ ፍልፀት፣ንፀላእቱ በሊሕ ከም ዓረብ 

መላፀ ምዃኑ ሪኡ ዝሓለፈ ህያው እኮ እዩ፡፡ 

በርሀ  እወ በርሀ ምስ ብፆቱ ዝዘርኦ እንተፍሪ፣ንጥሙያት እንትዕንግል፣እንተርዊ፣ሸዊት ንእስነቱ 

ዘሀገርሉ ዕላማ ከይዛሪ ዘቐፅሉ “ንሞትስያ ዉሉድ ሕኒኣ” ዘብሉ ክፋላት ኣብራኹ ሓዲጉልና ሓሊፉ 

እናሃለወ’ማ እምቢ ልብና ክሳብ ዘስበር ዓይንና ክሳብ ዝቕይሕ ኣይንሓዝን ኣይንነብዕ!! 

በርሀ እወ በርሀ ብዕላማ፣ብመስመር ሞያ፣ ንትግራይን ህዝባን ብዝነበሩ ድሙቕ ራእይ ዝልለ ሓደ 

ነይሩ ብዓሰርተታት ኣማኢት ኣሻሓት ዝግመቱ ሰዓብቲ ዘፍረየ እዩ’ሞ፣ ዘይዛሪ ዕላምኡ ንሓዋሩ 

እውን እንተኾነ ንፃት ከመዘየቋርፅ ኣብ ጥርጥር ዝኣቱ ኣይኮነን፡፡ 

ወናም ተጋዳላይን ጋዜጠኛን ከያኒን በርሀ…ኣብ ዕቤት ኪነ-ጥበብ ትግራይ ኣበርክቶኦም ዕዙዝ 

ዝኾኑ ትግራዎት እኒ ቅዱስ ያሬድ፣ደብተራ ፍሰሃ ጊዮርጊስ ዓብየዝጊ፣ ሸኽ ዑመር፣ገ/ፃዲቕ 

ወ/ዮውሃንስ፣ኪሮስ ኣለማዮሁ፣ ብዙሓት ብሂወት ዘለውን ዘየለውን ከየንቲ ብመድረኽ ሽልማት ኪነ-

ጥበባት ትግራይ/መሽኪት/ ኣቢሎም ክኽበሩን ክዝከሩን ዝጀመሮ ሰናይ ተግባር ሰዓብቱ ብዙሓት 

ኢና፡፡ 

በርሀ እወ በርሀ  ግቡኡ ፈፂሙ፣ ዝተረፎ ንዘየሻቕሉ ተካእቱ ኣረኪቡ ዝሓለፈ ጀግና 

እንዶ!!...ጅግና እምበር ብነባሪ ሓድግታቱ ስሙ ወትሩ ልዕሊ ዕንቂ ኣልማዝ ኣውራቕ እናተኾልዐ 

ዝነብር፣ 

በርሀ እወ በርሀ 

ቅይኡ በሪሁ ዘብረሀ 

በርሀ ሓቂ ውርሱ 

ንሚድያ ንኪነት ዋሕሱ ኣበ-ነብሱ፣ 

ርቱእ ኣንደበቱ 

ኣይንብሎን ሞይቱ፣ 

ሞይቱ እናበልና ምድሪ እናቖስቆስና ኣይንበክን እምብለና፣…እምቢ እምብለና!!...ግዳስ ሓድጉ 

ኣፅኒዕና…ኣስጢምና ሒዝና…ንሰማያዊ ጎይታና…”ምፍጣርና ካብ ዘይተረፈ ዕዕሊ ምድሪ ዝነብርን 

ዋሕስን ጠበቓን ብዙሓት ኮይኑ ዘዘክረና ሰናይ ቅያ ንምስራሕ ኣብቀዐና” ዳኣ እዩ ፀሎትና፡፡ 
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በርሀ እወ በርሀ ናትና 

ንሕና ሕዚ እውን ሓንቲ እያ ፀሎትና 

ልኡል ፈጣሪ ኣብ መኣዲ መስተንክራትካ ይፀምብረና፣ 

/// 

ለካቲት 19/2006 ዓ.ም 

ዉቕሮ 

 

 

 

 


