
“   ”     ፍቕሪ ገድሊ ክልተ ትውልዲ ዘራኸበት ብልፅቲ ፊልም  !!/     ብደራሲ ፀጋይ ሓድሽ/

 ኣርእስቲ ፊልም=  ፍቕሪ ገድሊ

ደራሲት=   ኦርሊ ማለሳ /ትግራወይቲ፣ቤተ-እስራኤላዊት/

ዓይነት=       ኣብ ሓቀኛ ፍቕሪ ዝተመስረተ ፍቕራዊ ተዋስኦ /  ሮማንቲክ ድራማ/

 ዝተሰርሐሉ ግዘ= 2003 ዓ.ም

 ዝተመረቐሉ ዕለት=  ለካቲት 24/2004 ዓ.      ም ኣብ ኣዳራሽ ሓወልቲ ሰማእታት መቐለ

 ንውሓት ግዘ=1:50 /    ሓደ ሰዓትን ሓምሳ ደቒቕን/

 ቅድመ ታሪኽ

               ኣለም ጓል ተኽላይን ኣልማዝን መጋድልቲ ጥራሕ ዘይኮናስ ቅድሚ ምግዳለን እውን ኣዐርየን ዝፋተዋ መሓዙት እየን ነይረን፡፡ኣብ ልዕሊ 

               ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሕ ዝነበረ መግለፂ ዘይርከቦ ወፅዓ ክቕንጥጣ ሙሁሮአን ራሕሪሐን ናብ ሓራ መሬት ትግራይ መሪሸን፡፡ኣብ ከተማ 

        ”        ዝነበረ ምሕዝነተን ኣብ ምግዳል እውን ከም ዓረ ጠንኪሩ ቀፂሉ፡፡ ኣለም ጓል ተኽላይን ኣልማዝን እንተተራኺበን ኣብ ጎነን ዘለዉ  

   ” መጋድልተን ረሲዐን ወግዒጨጨም ይብላ፡፡

       ’        ብፍላይ ድማ ኣሃዱአን ነንበይኑ ብምዃኑ ናፍቕ ሓይሉወን ይቕኒ ሞ፣እንትራኸባ ዘዋግዕኦ ነዊሕ ዕላል ክሳብ እኽለ ማይ የረሰዐን፡፡ኣልማዝ 

           ኣብ ተዋጋኣይ ምድብ፣ኣለም ጓል ተኽላይ ድማ ምድባ ኣብ እንዳ ሕክምና፡፡ግዚኡ ካብ 77 ዓ.     ም ንዳሓር ውድብ ህ.ወ.ሓ.ት.   መርዓ ገድሊ 

 ምስ ፈቐደት፡፡
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             ኣልማዝ ንብጣዕሚ ትፈትዎ መጋድልታ ድሕሪ ምጉብዕባዕ ሕቱኡ ተቐቢላቶ፡፡ዘጉባዕበዐትሉ ምኽንያት ነቲ ሕቶ ፍቕሪ ዘቕረበላ ፀሊኣቶ 

            ዘይኮነትስ፣ንርክብ ስዒቡ ዝመፅእ ጥንስን ሕርስን ብምፍራሕ እዩ፡፡ኣልማዝ ብሰንኪ ጠንስን ሕርስን ምግዳላ ክቦክር ኣይትደልዮን፡፡ነዚ  

             ሓሳብ ሒዛ ግና ንነዊሕ ጊዘ ክትጓዓዝ ኣይካኣለትን፡፡ብፍቕሪ ተሳዒራ ምስ መጋድልታ ውድባ እትፈልጦ ርክብ መስሪታ፡፡ብዙሕ 

           ኣይፀንሐትን ጥንሲ ቋፂራ፡፡ጥንሲ ተወሊዱ፡፡መጋድልታ ነቲ ፍቕረ ቃልስን ፍቕርን ከይራኣየ ኣብ ኲናት ተሰዊኡ፡፡

               “ኣለም ጓል ተኽላይ ንፍቕሪ ብቐሊሉ ትንብርከኽ ኮይና ኣይተረበኸበትን፡፡ብፍላይ ካብ ሓደ መጋድልታ ዝቐረበላ ተደጋጋሚ ሕቶ ፍቕሪ  

’   ”            ክፀንሕ ዶ ሕራይ ክብል እናበለት ኣብ ትመናተአሉ ጊዜ ኲናት ኣጋጢሙዋ፡፡ ተጎዲኣ ካብ ብፆታ ተፈልያ ትጠፍእ፡፡ንመጥፋእታ ስዒቡ 

      ድማ ተሰዊኣ ዝብል ወረ ናብ ብፆታ ይበፅሕ፡፡

  ድሕሪ ምድምሳስ ድርግ

              ፋሽሽታዊ ስርዓት ደርግ መሊኡ ተቓቢፁ፡፡ንፋስ ሓርነት ኣብ ምድሪ ትግራይ ኢትዮጵያ መሊኡ ነጊሱ፡፡ኣልማዝ ካብ ምግዳላ ዝወለደታን  

       ‘ ’       ምእንቲ ዝኽሪ ሰውእቲ መሓዛኣ ኣለም ጓል ተኽላይ ኣለም ኢላ ዝሰመየታን ጓላ ኣብ መቐለ ትነብርን ትመሃርን፡፡

  ኣልማዝ ካብ ሽረ-              እንዳስላሰ ብነፋሪት ናብ መቐለ ትመፅእ፡፡መቐለ ኣለም ጓላ ትነብረሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ትውልዲ ቦታ ስውእ መጋድልተን 

                ኣቦ ጓላን እውን እዩ፡፡ኣልማዝ ድሕሪ መስዋእቲ በዓል ገዝኣ ካሊእ ሓዳር ኣይፈተነትን፡፡ኣለም ጓላ ሓንትን ሓንትን እያ ንዓኣ፡፡በዚ እውን  

               ኣለም ተመሃሮ ብዘላ ዓይነት ትምህርቲ ቢዝነስ ማኔጅመንት ዓባይ ሰብ ክትኮነላ ቀትርን ለይትን ንፈጣሪኣ ትልምን፡፡እቲ ሕሉፍ ብረታዊ  

 ተጋድሎ 17             ዓመት መበገሲኡ ዝገበረ ፊልም ድሕሪ ምድምሳስ ደርጊ ዘለዉ ዓመታት ሓዊሱ ኣብ ውሽጢ 27   ዓመታት ዝተፈፀመ ታሪኽ 

  ሒዙ እናተፈተወ ይውሕዝ፡፡

         ፊልም ፍቕሪ ገድሊ ምርኢታት በረኻን ከተማን ኣፈራሪቑ እናርኣየ፣ልቢ ኣንጠልጢሉ     ንኽልተ ትውልዲ ኣራኺቡ ንተመልከቲ እናንበዐን 

  እናሐጎሰን ከይተመነወ ይዛዘም፡፡

 ድሕሮ ደራሲት       

        ቃልሲ ወየንቲ ቀዳማይ ወያነ ብሳኣን በሊሕ ኣመራርሓ ኣብ 1935 ዓ.        ም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ስርዓት ጃንሆይ ውዒሉ፡፡ንግዚኡ ተደጒሉ፡፡

           ተደጒሉ ናብ ሓሞኽሽቲ ኣይተለወጠን፡፡ብሕፁባት መዓንጣ ደቂ ትግራይ ኣብ ከተማታት፣ገጠራት፣ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ውሽጣ 

      ውሽጢ ፈኸም ክብል ፀኒሑ፡፡ኣብ ወርሓ ለካቲት 11/1967  ዓ.        ም ደጊሙ ኣብ በረኻ ደደቢት ተወሊዑ፡፡ነቲ ቓልሲ ዝወልዕዎ 

             ዝብላዕ፣ዝስተ፣ዝኽደን ዝርገፅ ስኢኖም ዝተፀገሙ ዝበሃሉ ኣይነበሩን፡፡የግዳስ ኣብ ልዕሊ ትግራዋይ ዝበፅሕ ዝነበረ ደረት ኣልቦ ኣድልዎን  

              ወፅዓን ዝተሰወጦም፣ካብ ምስዋጥ ሓሊፉ ነቲ ዝተሓላለኸ ደርባዊ ወፅዓ ደሞሞ ሂቦም ሽምዓ ሓርነት ክውልዕሉ ዝቖረፁ ዝበዝሑ  

            ተምሃሮ፣ገሊኦም ኣባላት ፓርላማ፣ፍርቆም ድማ ሓረስቶት ቁፅሮም ኣዝዩ ውሑድ፣ውሑዱን ድሑርን ኣፅዋር ዝወነኑ፡፡ሓቦን ራኢኦምን ግን  

              እምባታት ፅበትን ዓሲምባን ዝህንድስ፣ፅኑዕ እምነ በረድ ዲቺኒማን ዝነድል፣ኣብ ሰባት ክህሉ እዩ ኢልካ ብዘይትግምቶ ተኣምራዊ ሓይሊ 

  ዝተመልአ ነይሩ፡፡ቅድሚ 38               ዓመታት ዝወልዕዎ ብረታዊ ተጋድሎ ከም ኣብ ሞንጎ ደቂቕ ፃፀን ገዚፍ ሓርማዝን ዝካየድ ቃልሲ ጌርካ  

’       ዝግለፅ ዩ፡፡ፃፀ ብልሓተኛ ፅብፅባሕ እናተስሓለ፣ብዓወት እናተፀንበለ ንቕድሚት ቀፀለ፡፡

2



         ሓቀኛ ዕላማ ሰረቱ ብሙሁራንን ሓረስቶትን ዝተወልዐ ዳግማይ ወያነ 1967, 68, 69, 70,71,72  ዓ.     ም ኢሉ ዓመታት እናቖፀረ 

            ዝገጠሙዎ ፈተናታት እናመናነሀ፣እናገወደ እናፈረየ ብዱላት እናደበሰ፣ትምክሕተኛታት እናደቖሰ ኣብ ዝምርሸሉ ጊዚያት ሓንቲ ህፃን ካብ 

    ወለዳ ኣይተ ብርሃነ ሽሻይን ወ/               ሮ ትሻል ኣየለን ሎሚ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ፍሉይ ቦታ ማይ ዱሙ ተወሊዳ፡፡እታ ሕንጣይ 

  ሽዑኡ ቅድሚ 37             ዓመታት ኣብ ከባቢኣ መላምል ደቂ ትግራይ ዝወልዕዎ መድሕን ዉፁዓት ዝኾነ ቃልሲ ዝርዳኣ ኣይነበረን፡፡

“   ”         ነቲ ዘይብሉስ ወሲኻትሉ ኮይኑ ድማ ጓል ክልተ ዓመት ሕንጣይ ኮይና  ብወፍሪ ሳባ      ወላዲታ ሓዚለናኣ ካብ ትግራይ ናብ ሱዳን 

                 ተሰዲዳ፡፡ኣብ ሃገረ ሱዳን ንሓፂር ጊዜ ፀኒሓ፡፡ወሲኻ ናብ ሃገረ እስራኤል ኣርሒቓ ኸይዳ፡፡ኣብ ሃገረ እስራኤል ታተ ሰንበተ ኢላ ዓብያ እግሪ  

          ተኺላ፣ተማሂራ፡፡ቀዳማይ ዲግሪ ብቴሌቪዥን ፕሮዳክሽን፣ካልኣይ ዲግሪ ድማ ብማስ ኮሚኒኬሽንን ጋዜጠኝነትን ወኒና፡፡እታ ሕንጣይ 

 ቅድሚ 34               ዓመት ዓብያ ተማሂራ ቋንቋ ሂብሩ እናተዛረበት እውን እንተኾነ ካብ ወለዳን ስድራኣን ብእትቐስሞ ታሪኽን፣ብባዕላ ካብ 

            ተንብቦን ተስተውዕሎን ንትግራይን ትግራዎትን ዘለዋ ፍቕሪ በብጊዚኡ ይዓቢ፡፡ንትግራይ ትግራዎትን ዘለዋ ፍቕርን ክብርን ብግብሪ 

  “ንምግላፅ ድማ ዘ-ሚረር/  መስትያት/            ዘርእስቱ ትግራዋይ ኢትዮጵያዊ ናብ ካልኦት ሃገራት እንትኸይድ ዘጋጥምዎ ናይ ባህሊ ጎንፂ 

            ዘንፀባርቕን ትግራይን እስራኤልን መሰረት ዝገበረ ፊልማ ብቋንቋታት ሂብሩን ትግርኛን ኣብ ኢትዮጵያ ዓይያቶ፡፡እታ ትግራወይቲ/ቤተ-

   ኤስራኤላዊት ሕንጣይ ቅድሚ 34    ዓመት ንርዝነት ቃልሲ ህ.ወ.ሓ.ት.      ን ታሪኽ ህዝቢ ትግራይን ኣልዒላ እንትትዛረብ፣

“            ’   ኣሕዋተይ ዘይትትካእ ሂወቶም ከፊሎም ዓዲ ሓራ ጌሮምዋ፣ኣነ ድማ ብሞያይ ንትግራይን ትግራዎትን ከገልግል የ፣እዚ ክገብር ዝደፋፈአኒ 

               ” ድማ ኣብ ደመይ ተዋሂዱ ዘሎ ትግራዋይነተይ እዩ፡፡ሓቦ ኣብ መትንታት ደም ትግራዎት ዝመላለስ ብዋጋ ዘይትመን ፀጋ እዩ ትብል፣

   እታ ናይ ቅድሚ 35     ዓመታት ሕንጣይ ናይ ሎሚ ወ/         ሪት፣ንባህልን ታሪኽን ትግራዋይ ዘለዋ ክብርን ናእዳን ብቓላት ዝግለፅ ኣይኮነን፡፡እዚ 

           ’    ድማ ወሲኻ ብሞያኣ ክትገልፆ ድሌት ሓዲሩዋ፡፡ይኹን እምበር ቋንቋ ትግርኛ ኣይትፈልጥን፡፡ከምዚ እናሃለወ ካብ ታ ናይ ተስፋ ምድሪ 

     ተባሂላ ትፅዋዕ ሃገረ እስራኤል ቅድሚ 3            ዓመት ናብ ትግራይ ተመሊሳ፡፡ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝተደረኸ ፊልማ ንምስራሕ እዩ 

             ኣመፃፅእኣ፡፡እዚ ንምግባር ቀንዲ ፀገማ ቋንቋ ትግርኛ ዘይምኽኣል ነይሩ፡፡እዚ ንምፍታሕ ፃዕሪ እናገበረት እናሃለወት እቲ ብፊልሚ 

               ክተንፀባርቖ ዝደለየት ታሪኽ ምፅሓፍ ጀሚራቶ፡፡ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ሀሁ ቋንቋ ትግርኛ ኣፅኒዓ ክትሰርሖ ምስቆረፀት ድማ ተወሳኺ 

              ፀገም ጎኒፉዋ፡፡ሕፅረት ገንዘብ፡፡ሓቦ ትግራዋይ ሰኒቓ ንዘጋጠማ ሕፅረት ገንዘብን ቋንቋን ፈቲሓ ነቲ ታሪኻዊ ፊልሚ ንምስራሕ ካብ 

             ምድራዊት ተስፋ ሃገረ እስራኤል ናብ ትግራይ ተመላሊሳ፡፡ንሓዲኡ ፀገም ብመጠኑ ቀልጢፋ ፈቲሓቶ፡፡ቋንቋ ትግርኛ ዋላ ኣዝያ 

            ኣይትምለኮ ክትዛረበሉን ምስ ትግራዎት ክትረዳደአሉን ክኢላ፡፡ንፊልማ ዝኸውን ሕፅረት ገንዘብ ዘቃልል ሓጋዚ ግና ኣይተረኸበን፡፡

  ”        ”   ሓግዙናቲ ዝበለቶም ድማ፣ ብቋንቋታት ኢንግሊዝኛን ኣምሓርኛን ስርሕዮ እሞ ገንዘብ ክንህበኪ ኢሎምዋታ፣እታ ሓቦኛ 

ትግራወይቲ/ቤተ-  ”        እስራኤላዊት እንተይተሰኮነት፣ ንቋንቋታት ኢንግሊዝኛን ኣምሓርኛን ዋናታቱ ኣለዉዎ፣ቋንቋ ትግርኛኸ መን ኣለኹልካ 

   ’  ”  ይበሎ ጠንጠንኩሉ ብቋንቋ ትግርኛ የ ዝሰርሖ ኢላ ብልበ-    ’  ‘ምልኣት መሊሳትሎም፡፡ዝፈከረቶ ብግብሪ ኣመስኪራቶ፡፡ካብ ቲ ዕሙቀቱን 

 ’ ’            “  ”  ርቀቱን ባሕሪ ዩ ተባሂሉ ዝግለፅ ሓቃዊ ታሪኽ ህዝቢ ትግራይ ብማንካ ጨሊፋ ምህዞኣ ዘፍሰሰትሉ ፈጠራ ፍቕሪ ገድሊ ሰምያ ፊልሚ 

        ”  ”   ሰሪሓቶ፡፡እነሆ መግቢ ሕልናና ኮይኑ ሓቦን ጀግነንትን ክንሰንቀሉ መኣዲ ፊልሚ ፍቕሪ ገድሊ ክነስተማቕሮ ቀሪባቶ፡፡ፊልሚ  ፍቕሪ ገድሊ 

              ኣብ ገድልን ገድሊ ዝወለዶ ህልው ኩነታትን ምርኩስ ገይራ ብዓለምለኸ ብቕዓት ዝተሰርሐት፣ኣብ ሕሉፍ ብረታዊ ተጋድሎ 17 ዓመት 

             ዝተሳተፉ ኣናብስ ዋዕሮታት ተጋደልቲ ትግራይን፣ናይቲ ሓርነታዊ ቃልሲ ተቛዳሲ ዝኾነ ናይ ሎሚ መንእሰይን ብገመድ ታሪኽ 

3



          ዘራኸበት፣ስራሕቲ ፊልሚ ትግርኛ ብስጉምታት ዘይኮነትስ ብዝላ ንቕድሚት እትወስድ ብልፅቲ ውፅኢት ኪነ-  ጥበብ ኢልኩም 

 ከምትንአድዋ እተኣማመን፡፡

 ልዕሊ 300     ሽሕ ዶላር፣ብኣና ድማ ኣስታት 5      ሚሊዮን ብር ገንዘብ ዝበልዐት፣ ሽዱሽተ እስራኤላውያን፣8   ትግራዎት ክኢላታት ፊልሚ 

 ዘሳተፈት፣ንምስርሓ 3     ዓመት ዝወሰደት፡፡ብኣጠቓቕማ ቴክኖሎጂ /    መብራህትን ድምፅን ግብኣትን/    ብቕዓት ሰብ ሞያን 

  “ ”            ተዋሳእትን፣ዝበልዐቶ በጀትን ኣንጀቴ ዘስመየት ብልፅቲ ፊልሚ ብስም ሰማእታትና ኣብ ዝሰየምናዮ ክቡር ኣደራሽ ሰነ 24/2004 ዓ.ም 

              ብዕሊ ኣመሪቓቶ፡፡ሎሚ ኣብ ሚኒስቴር ባህሊ እስራኤል ክኢላ ኣማኻሪት ፊልሚ፣ ኣብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ፊልም ተንከፍ 

  ኣስተምህሮታት ብምሃብን  ማለሳ ፕሮዳክሽንስ         ብዝብል ትካላ ዝተፈላለዩ ፊልማታት ኣብ ምፍራይ ትነጥፍ ወናምን ሓቦኛን 

ትግራወይቲ/ቤተ-  እስራኤላዊት “ወ  /    ” ሪት ኦርሊ ማለሳ    ፡፡እንኳዕ ባህ በለኪ!!    እንኳዕ ጠስሚ ልብኺ ሰተኺ!!   ዘብል ስራሕ ሰሪሓ፡፡

ንሓዋሩ

   እታ ወናምን ሓቦኛን ትግራወይቲ/ቤተ-          እስራኤላዊት ኣብ ዕለተ ምረቓ እቲ ፊልሚ ረዚን ቃል ተዛሪባ፣

“           ኩሉ ጊዜ ምሳና ስለዘሎ ዘይነድህበሉ ዓብዪ ሃፍቲ ኣለና፡፡እዚ ሃፍትና ብመልክዕ ኪነ-     ጥበብ ኣብ መድረኻት ኣህጉርናን ዓለምን 

              እንተነንፀባርቖ ትግራይና ካብ ምልላይ ሓሊፉ ገዚፍ ሃፍቲ እውን ምሓፈስናሉ፡፡እቲ ኣብ ኢድና እናሃለወ ዘይነድህበሉ ዝበልክዎ ፀጋና 

  ’   ባህልና፣ታሪኽናን እዩ፡፡እዚ ፀጋ ዚ ብመልክዕ ኪነ-        ጥበብ እንትንፀባረቕ ድማ ኣዝዩ ሳሓቢ ይኸውን፡፡ገንዘባዊ ዓቕሚ እንተተረኺቡ 

              ንታሪኾምን ባህሎምን ብዝግባእ ከንፀባርቑ ዝኽእሉ ክኢላታት ትግራዎት እውን ኣለው፡፡ኣነ እዚ ዕድል ተጠቒመ ከም ፍቕሪ ገድሊ  

   ዝኣመሰላ ካልኦት ፊልምታት ክሰርሕን፣ኪነ-      ”  ጥበብ ትግራይ ክድግፍን ሓሳብን ድሌትን ኣለኒ፡

 ፍቕሪ ገድሊ             ብፅሩይ ምስሊ ድምፂ፣ምኩራት ተዋሳእቲ ካልኦት ምህዞታት ጥበብ ፊልሚ ኣካቲቱ ዝተዓየየን፣ካብ ሃገርና ሓሊፋ ኣብ 

              ኣህጉርናን ዓለምናን ተወዳዲሩ ክስዕር ዘኽእል ዓቕሚ ዝሓዘን ኮይኑ ረኺበዮ፡፡ክልልና ብመዳይ ታሪኽን ቱሪዝምን ገና ዘይተተንከፈ ሃፍቲ 

  ኣለዎ፡፡ብኸም እኒ  ፍቕሪ ገድሊ            ደረጀኦም ዝሓለዉ ፊልምታት ኣብ ኣህጉርናን ዓለምን ክነላልዮ እንተኽኢልና ኣብ ቁጠባና ዝድርዖ ለውጢ 

     ቀሊል ኣይኸውንን እናበልኩ ንወናም ትግራወይቲ ቤተ-        እስራኤላዊት ኦርሊ ማለሳ ደጋጊመ እንኳዕ አሐጎሰኪ እብላ፡፡
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