
 

                                                

  

 

 

ናይ ጸልት ምኽንያታትና 

“ጸልት ኮነ ዛኾነ ሰናይ ግብሪ እንገብሮ ንርእስና ኢሌና 
ከም ምግብን ዛስተ ነገራትን ስሇ ዖዴሌየና እዩ” 

   ኩለ ነገር ናይ ርእሱ ምኽንያት ኣሇዎ፣ 

ከምቲ ንዖይምጽሊይና ምኽንያት ከነቕርብ 
እንፈቱ። ክንጽሉ ከም ዖልና ዴማ ብሕ 
ምኽንያታት ምህሊዎም ንርስዔ ኢና፣ ንሓዯሓዯ 
ሰባት ክጽሌዩ ከምዖሇዎም ክንነግሮም ከልና፥ ኣብ 
ሽግርድ ኣሇኹየ። ዛብለ ዖሇዉ ብምምሳሌ 
“ዖጸሌየኒ ምኽንያት ምንም የሇን” ኢልም 
ይሓስቡ፣ ካሌኦት ከኣ ጸሌዩ ምስ እንብልም “እዘ 
ዖሇናዮ’ኮ ብጸልትና እዩ” ይብለ፣ እዜም ሰባት 
ኣብ ሽግር ክህሌዉ ከሇዉ ጥራይ እዮም ዛጽሌዩ። 
እቶም ካሌኦት ዴማ ብምሕረቱ ከም ዛነብሩ 
ይዛንግዔዎ፣ ንኻሌኦት ዴማ ጸሌዩ ክንብልም 
ከልና ንዖይፍጽምዎ “ሕራይ” ይብለ፣ እዜም ሰባት 
ንመንፈሳዊ ነገር ዛእዖ ንጥቕሚ መንፈሳውያን 
ኣገሌገሌቲ ኢልም እምበር ንርእሶም 
ኣይመስልምን እዩ፣ ገሉኦም ከኣ ጸሌዩ 
ምስእንብልም “ክሌተ ስራሕ እኮ እየዛሰርሕ። 
ከይሰራሕኩ ከመይ ጌረ ቤተሰበይ ከመሓዴር፨” 
“ክሌተ ትምህርቲ እየ ዛምሃር። ዛምሃሮ 
ትምህርተይ ክውዴእ ቀሪበ እናሃሇኹ ከመይ 
ኢሌኩም ንጊዚይ ዛሻሞ ነገር ትእዛኒ፨” ብማሇት 
ይቑጥዐና፣ እግዘኣብሄር እንተዖይጐይለ ጉያ ሰብ 
ዴኻም ጥራይ ምዃኑ ኣይተረዴኦምን፣ 
“እግዘኣብሄር ንቤት እንተ ዖይሃነጻ። ሃነጽቲ 
ንኸንቱ ይጽዔሩ፣ እግዘኣብሄር ንኸተማ እንተ 
ዖይሓሇዋ። ሓሇዊ ንኸንቱ ይነቅሕ፣ ኣንጊህኩም 
ምትንሳእኩም ። ኣምሲኹም ምዴቃስኩም። እንጌራ 
ጻዔሪ ምብሊዔኩም ከንቱ እዩ። እዛስ ንፍቁራቱ 
ዯቂሶም ከሇዉ ይህቦም እዩ፣” (መዛ127።1-2)፣ 
ካሌኦት ከኣ ጸሌዩ ክንብልም ከልና “ኣነ 
ብጉሌበተይ። ሰበይተይ ብጸልት እናተሓጋገዛና 
ኢና እንነብር” ይብለ፣ እዜም ሰባት መንግስቲ 
ኣምሊኽ ብውክሌና እዩ ዛመስልም፣ ብዛኾነ። 
ንዖይምጽሊይ እነቕርቦ ምኽንያታት ተሪፉ 
ንኽንጽሉ ዖልና ምኽንያታት ብሕ እዩ፣ 

    

 

 

  ንምጽሊይ ብሕ ምኽንያታት እኳ 
እንተሃሇወ ኣብዘ ክፍሉ ግን ሰሇስተ 
ክንርኢ መሪጽና ኣልና፣ ንሳቶም ከኣ                     
1.ጸልት ዖየቋርጽ ኣገሌግልት ብምዃኑ 
2.ዛኾነ ሰናይ ነገር ብዖይጸልት ሓይሉ 
ስሇ ዖይብለ፣ 
3.ኣብዘ ክፉእ ዖመን መምሇጢ 
መርከብ ጸልት ብምዃኑ እዩ፣ 
 
1.ጸልት ዖየቋርጽ ኣገሌግልት ብምዃኑ 
   ጸልት ንግሆ ካብ ዴቃስና 
ክንትንስእ ከልና “ብሰሊም ዖሕዯርካኒ 
ኣምሊኽ ብሰሊም ኣውዔሇኒ” ወይ ምሸት 
ምለእ መዒሌቲ ጌርናዮ ዛወዒሌና ክዲን 
እናውጻእና “ብሰሊም ዖውዒሌካኒ 
ኣምሊኽ ብሰሊም ኣሕዴረኒ” ኢሌና 
ጥራይ እነካይድ። ወይ ቤተክርስትያን 
ክንከይዴ ከልና ጥራይ ዖይኮነስ። ጸልት 
ዖየቋርጽ ኣገሌግልት እዩ፣ ከምቲ 
እስትንፋስ ዖየቋርጽ መስርሕ ናይ 
ህይወት ዛኾነ። ጸልት ዴማ ናይ 
ክርስትና እስትንፋስ እዩ፣ ከምቲ ዒሳ 
ካብ ማይ ወጺኡ ንብሕ ሰዒታት 
ርሒቑ ብህይወት ክነብር ዖይክእሌ። 
ክርስትያን ውን ብዖይጸልት መንፈሳዊ  
(ናብ 2ይ ገጽ ይቕጽሌ) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ቁ2.12      “ኩራ ኣብ ውሽጢ ዒያሱ እዩ መሕዴሪኡ እሞ። ብመንፈስካ ንኹራ ኣይትተሃወኽ፣” መክ7።9 ፣ 

ትሕዛቶ 
1.ናይ ጸልት ምኽንያታትና………ገጽ1 
2.ብሌማኖን ጸልትን ምጽናዔ…….ገጽ2 
3ጥቕሚ ምውጋዴ ሕርቃን………ገጽ3 
4.ሕብረት ኣሕዋት……………….ገጽ4 
5.በዘ ናይዙ ዒሇም ከይንዔሾ……...ገጽ5 
6.መሰረታዊ ዛነ ሓቅታት……..ገጽ6 
7.ቤተክርስትያን ዖቃጸሇ ጣሉባን…ገጽ7 
8.ኣርእስትታት ጸልት…………….ገጽ13 

ዒምዱ-ጸልት 

ጐይታ የፍቅረካ እዩ  

ጐይታ የፍቅረኪ እዩ 

ጐይታ የሱስ ኣብ መስቀሌ ምእንቲ ሓጢኣትካ 
ሞይቱ ዯሙ ኣፍሲሱሌካ እዩ፣ ልሚ 
ሓጢኣትካ ተነሳሕ ምእንቲ ክትዴሕን ከኣ 
ብጐይታ የሱስ እመን እሞ ንስኻን ቤትካን 
ክትዴሕኑ ኢኹም። ናይ ዖሇኣሇም ህይወት 
ውን ክትረክብ ኢኻ፣ ስሇዘ። ንጽባሕ ወይ ካሌእ 
መዒሌቲ ከይበሌካ። መዒሌቲ ፍርዱ ከይመጸት። 
ንየሱስ ብምእማን ሕጂ ተቐበሌ፣ ከም ናይ ብሕቲ 
መዴሓኒኻ ጌርካ ተቐበል ናብ ሌብኻ ጸውዒዮ። 
ብንስሓ ናብኡ ቅረብ፣ 
 

 

 

 

 

 

 

-“እቶም ናብ ዴራር መርዒ እቲ ገንሸሌ 

እተዒዯሙ ብጹኣን እዮም። እዘ እቲ ናይ 

ሓቂ ቓሌ ኣምሊኽ እዩ፣” (ራእ19።9)፣ 

-“ኣምሊኽ ከኣ ንብዖል ንብዒት ካብ ኣዑንቶም 
ኪዯርዛ እዩ፣ እቲ ቐዲማይ ሓሉፉ እዩ እሞ። ዯጊም 
ሞት ኣይኪኸውንን። ዴሕሪ ዯጊምውን ሓዖን። ወይ 
ጫውጫው። ወይ ጻዔሪ ኣይኪኸውንን እዩ፣” 
(ራእ21።4)፣ 
-ተኸታታሉ ትምህርቲ ብዙዔባ ምዴሓን 

ብኢመይሌኩም ክትረኽቡ እትዯሌዩ ናብ  

ኢመይሌና ትምህርቲ ከም እትዯሌዩ ሓብሩና 

ክንሰዯሌኩም ኢና፣--//-- 

 

 

     ምዴሓን   ብየሱስ ጥራይ እዩ 

 

ገጽ 1 



 

ህሊዌኡ ተሓሌዩ ክነብር ኣይክእሌን እዩ፣ ህጻናት 
ንግሆ ተንሲኦም ምስ ኣቦኦም ክራኸቡ ዯስ እዩ 
ዛብልም። ዖይከውን ኮይንዎም እምበር ምለእ 
መዒሌቲ ሓቢሮም ክውዔለን ክኸደን ውን 
ኣይጸሌኡን እዮም፣ ንግሆ ተንሲኦም ንኣቦኦም እዮም 
ዛጽበዩ። ከምኡውን ማንም ክርስትያን ብወጋሕታ ምስ 
ሰማያዊ ኣቦ ብጸልት ክራኸብ ሓቢሩ ክውዔሌን 
ክሓዴርን ይግብኦ፣-እዘ ግን ስራሕኩም ግዯፉ ማሇት 
ከም ዖይኮነ ርደእ እዩ፣ 
  ክርስትያን ከም ነቢይ ዲንኤሌ ብምጽሊዩ ክውቀስ 
እምበር ብዖይምጽሊዩ እንተተወቕሰ። ዖሇዎ ኩነታት 
ሓዯገኛ ምዃኑ እዩ፣ እቲ ዖይኣምን ንጉስ እኳ 
ንዲንኤሌ እናሕነቕነቐ “ኣታ ዲንኤሌ ባርያ ህያው 
ኣምሊኽ። እቲ ኹለ ጊዚ እተገሌግል ኣምሊኽካስ ካብ 
ኣናብስ ኬናግፈካድ ኸኣሇ፨” በል፣(ዲን6።20)፣ 
እግዘኣብሄር ናይ ኩለ ጊዚ ኣምሊኽ እዩ፣ ጸልት 
ኩለ ጊዚ እንገብሮ ተግባር እምበር ኣጋጣሚ ወይ 
ንእግረ መገዴና ሕሌፍ እንብል መዖናግዑ ኣይኮነን፣ 
ካብ ጸልት ዛበሌጽ ስራሕ የሇን’ዮሞ ሰብ “ጉዲይ 
ኣሇኒ። ስራሕ ኣሇኒ” እናበሇ ጸልት እንተ ሓዯገ 
ይጉዲእ እዩ፣ እንጽሉ ኸኣ ንእግዘኣብሄር ኢሌና 
ዖይኮነ ንርእስና ኢሌና ኢና፣ ንነቢይ ዮናስ ስራሕካ 
እንታይ እዩ ምስ በሌዎ “ነቲ ባሕርን ንቑጽን ዛገበረ 
እግዘኣብሄር ኣምሊኽ እፈርሆ (አምሌኾ) እየ” 
(ዮና1።9)። ዛበል ቃሌ ንክርስትያናት መሓበኒ እዩ። 
ኣምሌኾ ስራሕ እዩ፣ ሓዯ ኣቦ ከምዘ ኢልም 
“እንበሌዔ እንሰቲ እግዘኣብሄር ከይቅየመሌና 
ኢሌናድ ኢና፨ ኣይኮነን ክንነብር ኢሌና ኢና፣ 
ጸልት ኮነ ዛኾነ ሰናይ ግብሪ እንገብር ንርእስና 
ኢሌና ከም መግብን ዛስተን ስሇ ዖዴሌየና እዩ” 
በለ፣  
  ቃለ ዴማ “ከየባተኽኩም ጸሌዩ፣” (1ተሰ5።17) 
ይብሌ፣ ሕሌፍ-ሕሌፍ ኢሌና። እንተ ጥዑሙና። ዯስ 
እንተ ኢለና። ጊዚ እንተረኺብና ዖይኯነ ከየባተኽና 
ክንጽሉ ተኣዘዛና ኣልና፣ ክንዴቅስ። ክንትንስእ። 
ከነዔርፍ ከልና። ክንጉዒዛ። ክንበሌዔ። ክንሰቲ። ምስ 
ሰባት ቅዴሚ ምርኻብና። ስራሕ ክንጅምር። ውሳኔ 
ክንወስዴ ከልና። … ክንጽሉ ይግብኣና፣ ሰባት 
ክርእዩና ንኽንረአ ዖይኮነ እግዘኣብሄር ክርእየናን 
ክረዴኣናን ኣብ መገዱ ክንጉዒዛ ከልና። ሰባት 
ቆጺርናዮም ክዴንጉዩና ከሇዉ። ንገሇ ሰብ ናይ ምኽሪ 
ኣገሌግልት ክንህብ ከልና ምጽሊይ የዴሌየና፣ ንሕና 
ንምጽሊይ እንተ ዖይሸገረና እግዘኣብሄር ንምስማዔ 
ዴምጽና ኣይርበሽንዩ፣ ከምቲ ኣዯ ኣብ ብሕ 
ጫውጫው ዖሇዎ ናይ ውለዲ ዴምጺ እተሇሌዮ። 
እግዘኣብሄር ናትና ኣውያት ንምስማዔ ይተግህ እዩ፣ 
   ነቢይ ዲዊት ኣብ መዛሙሩ “ስሇዘ ዯጊ ሰብ ዖበሇ 
ብእትርከበሊ ጊዚ ይሌምነካ። ብሓቂ ብርቱዔ ውሒዛ 
እንተ ዯፍኤውን። ኣይኪበጽሖን እዩ፣” (መዛ32።6) 
ይብሌ፣ ኣኼባና ሌክዔ ምስ ወዲእና። ካብ ሓዯ 
ቤትጽሕፈት ሌክዔ ክንወጽእ ከልና። ካብ ኤውሮፕሊን 
ሌክዔ ክንወርዴ ከልና። ዔረፍቲ ኣብ እንረኽበለ ጊዚ 
ኩለ ሞባይሌና ኣውጺእና እንዴውሇልም ናትና 
ሰባት ኣሇዉ። ካብኣቶም ንሊዔሉ ብምቹእ ጊዚ 
ክንረኽቦ ዛግብኣና እግዘኣብሄር እዩ፣  

ብምቹእ ጊዚ ኹለ ምስ እንጽሉ 
ብሓቂ ብርቱዔ ውሒዛ 
እንተዯፍኤውን ናባና ኣይቐርብን’ዩ፣ 
ከየባተኽኩም ጸሌዩ፣ 
2.ዛኾነ ሰናይ ነገር ብዖይ ጸልት 
ሓይሉ ስሇዖይብለ 
  ናይ ሰናይ ነገር ሓይለ ጸልት እዩ፣ 
ስሇዘ ንስጋና። ንዯቅና። ንእንገብሮ 
ሓገዛ። ንዛሓሰብናዮ ሓዴሽ ውጥን። 
ንመንፈሳዊ ኣገሌግልት ጸልት የዴሉ፣ 
ንዛሰሌጡ(ዛሰምሩ) ኣገሌግልታት 
ብዴሕሪኦም ዖል ምስጢር እንታይ’ዩ 
እንተበሌና። ጸልትዩ መሌሱ፣ 
  ብሰናይ ዛጀመረ ብሰናይ ክውዲእ። 
ብመንፈስ ዛጀመረ ብመንፈስ 
ክዴምዯም። ረዱኤትና ኩለ ናይ ፍቕሪ 
ትርጉም ክረክብ ጸልት የዴሉ፣ ሰናይ 
ዛኾነ ሓዲር። እተባረኹ ዯቂ። 
እግዘኣብሄር ጥራይ ዖኽብር 
ኣገሌግልት ክህሌወና ጸልት የዴሉ፣ 
ሓቂዩ። ጸልት ንተግባር ኣይትክኦንዩ። 
ጸልት ግን ንተግባር ዖሐይል እዩ፣ 
  መንፈሳዊ ኣገሌግልት ከም ናይ ስጋ 
ዔዮ ጉሌበት ጥራይ ዛሓትት 
ኣይኮነን፣ ሰይጣናዊ ውግእ ስሇ ዖሇዎ 
ምጽሊይ ወሳኒ እዩ፣ እቲ ውግእ ዖል 
ኣብ መዴረኽ ዯው ኢሌካ ብምስባኽ 
ወይ ብምዛማር ኣይኮነን። እቲ ውግእ 
ዖሇዎ ኣብ ጸልት እዩ፣ ናይ መዴረኽ 
ሰብከት ኮነ ዛማሬ ምርኮ ምእካብ 
እዩ፣ እሞኸ ዯኣ። ዖይተዋጋእናዮ 
ክንማርኽ። ዖይሰዒርናዮውን ክንብዛብዜ 
ከመይ ገይሩ ይክኣሇና፨(ማቴ12።29)፣ 
3.ኣብዘ ክፉእ ዖመን መምሇጢ መርከብ 
ጸልት ብምዃኑ እዩ 
  ክፉእ ዖመን ኣብ ጥንቲ ነበረ፣ ኣብ 
ዖመነ ኖህ ናይ ጥፍኣት ማይ። ኣብ 
ሶድምን ጐሞራን ዛነበረ ህሌቂት ነዘ 
የርእየና፣ ኣብ ዖመን ኣቦታትናውን 
ክፉእ ነገር ነበረ፣ ንኣብነት። ቀዲማይን 
ካሌኣይን ውግእ ዒሇም ክንጠቅስ 
ንኽእሌ፣ ኣብዘ ዖሇናዮ ዖመን ውን 
ክፉእ ነገር ኣል፣ ሰብ ክሳብ 
ዖይተመሌሰ። እቲ ክፍኣት ይኣኽሇኒ ኢለ 
ባዔለ ዯው ኣየብሌን እዩ፣ ከምቲ ስራሕ 
ክሳብ ዖል ዯሞዛ ዛኸፍሌ ዛህለ። ኩለ 
ክፉእ ነገር ከኣ ናይ ክፉእ ስራሕና ዒስቢ 
እዩ፣ ካብ ኣብ ዛሓሇፉ ዖመናት ዛነበረ 
ክፍኣት ኣብ ናትና ዖመን ይበዛሕ፣ 
ሕጂ ዖሇናዮ ዖይኮነ። ዛመጽእ ክፉእ ነገር 
እዩ ዖፍርሃና ዖል። ኣዛዩ ክኸፍእ እዩ፣ 
ናይ እግዘኣብሄር ቃሌ ትምቢት ምስ 
እነጽንዔ ክፍኣት እናበዛሐ እምበር 
እናጐዯሇ ከምዖይመጽእ ንፈሌጥ ኢና፣ 
  እምበኣርሲ። ኣብ ክፉእ ዖመን 
መምሇጢ መርከብ እንታይ እዩ፨ ምስ 

እንብሌ። ብስቡር ሌቢ ዛቐርብ ጸልት 
እዩ፣ ኖህ ኮነ ልጥ ኣብቲ ክፉእ ቅንያት 
ዴሒኖም ከም ዛሓሇፉ ነንብብ ኢና፣ 
“ርዴኣና” ኢሌና እንጽሌዮ። እቲ ዛረዴእ 
እግዘኣብሄር እዩ፣ ኣብ ሃገርና ዯርግ 
ክወዴቕ ከል ኣብ ኣስመራ ኮነ ኣብ 
ካሌእ ቦታታት ዛነበረ ናይ ጸልት 
ንብዒት እንታይ ከምዛሰርሐ ንዛክሮ 
ኢና፣ እግዘኣብሄር ይሰምዔዩ። ይረዴእ 
እዩ፣ ኣብ ሃገርና ከብትን ኣዛመራን 
ዖጥፍእ መቕዖፍቲ ክመጽእ ከል 
“እግዘኦ” ይብሃሌ ነይሩ፣ እግዘኣብሄር 
ከኣ ይምሌስ ነይሩ፣ ልሚ ግን ኩለ ናይ 
ሆሆን ናይ ትዔቢት መንፈስን 
እንተዖይኮይኑ ብስቡርን ቅጥቁጥን ሌቢ 
ዛቐርብ ሌቢ የብሌናን፣ ኣምሊኽ 
ብምሕረቱ ይምሇሰና፣ ብሓቂ ኣብ ክፉእ 
ዖመን መምሇጢት መርከብ ጸልት እያ፣ 
ነዘ ዖሇናዮ ክፉእ ንፋስ ዛሌውጦ ጸልት 
ጥራይ እዩ፣ ልሚ ናይ ንስሓ ጸልት 
የዴሌየና ኣል። ብዖይ ንስሓ ሓንቲ 
ከነስሌጥ ኣይኮነሌናን እዩ። ነፍሲወከፍ 
ብግለ ኾነ ብሓባር ብናይ ንስሓ ጸልት። 
ስሇ እታ ክትቁረጽ ዛበሃሇሊ ዖል 
ዖይፈረየት በሇስ። ስሉኣ ብንስሓ ገጽ 
እግዘኣብሄር ንዴሇ ፣ (ለቃ13) ፣ 
ሓውኹም ዱያቆን ሰዒረ ፣--//-- 
 

   ብሌማኖን ጸልትን ምጽናዔ 
  “እታ ንበይና እትነብር። ተስፋኣ ኣብ እግዘኣብሄር 
እትገብር። ብሓቂ መበሇት ዛነት ግና። ሇይትን መዒሌትን 
ብሌማኖን ጸልትን እያ እትጸንዔ።” (1ጢሞ5።5)፣  
 

  ኣብ ክርስትያናዊ ህይወት ክሌተ ዒይነት ሰባት 

ኣሇዉ። ገሉኦም ጽኑዒት ክኾኑ ከሇዉ ገሉኦም ግን 
ዖይጽኑዒት እዮም፣ እቶም ጽኑዒት ተስፋኦም ኣብ 
እግዘኣብሄር ጥራይ እዮም ዛገብሩ። ብኹነታት 
ርያኦም ከይተጸሌዉ። ኩለ ሳዔ ኣብ መንፈስ እዮም፣ 
እዜም ጽኑዒት ክርስትያናት ፈጺሞም ፈተና ዖይፍተኑ 
ወይ ዖይዯኽሙ ወይ ውን ፈጺሞም ውዴቀት 
ዖየጋጥሞም ማሇት ዖይኮነስ። ግናኸ እንተ ተፈተኑ 
ትውክሌቶም ኣብ ኣምሊኽ ዛገብሩ። እንተ ዯኸሙ 
ተሲኦም ዛቕጽለ። እንተወዯቑ ከኣ ተነሲሖም ዛምሇሱ 
ማሇት እዩ፣ “ጽኑዒት” ማሇት “ዛቕጽለ” ማሇት እዩ፣ 
ምናሌባሽ እዙ ጥቕሲ ነቶም ዖይተመርዒዉ ወይ 
ንመበሇታት(ሰብኣያ ዛሞታ) እያ ኢሌና ሸሇሌ ንብሊ 
ንኸውን። ግናኸ ነቶም ዛተመርዒዉ እውን ተመሳሳሉ 
ጥቕሲ ተዋሂብዎም እዩ። “ንጸልት(ጾምን) ጊዚ ምእንቲ 
ኽትረኽቡ። ንጊዚኡ ብምስምማዔ ክሌቴኹም እምበር። 
እቲ ሓዯ ኻብቲ ሓዯ ኣይፈሇ፣ ብምኽንያት እቲ 
ንነፍኹም ዖይምምሊኽኩም ሰይጣን ምእንቲ 
ኸይፍትነኩም ከኣ። ከም ብሓዴሽ ተራኸቡ፣” 
(1ቆረ7።5)፣ ስሇዘ እዘ መሌእኽቲ ንኹለ ኣማኒ እዩ፣ 
ዎ ክርስትያናት ኣሕዋተይ ብጐይታ ክንጸንዔን 
ክንቅጽሌን ምስኡ ክንጠብቕን ሓይሉ ዛህበና ሇይትን 

ገጽ 2 



 

መዒሌትን ሌማኖን ጸልትን እዩ፣ ጸልት ባዔለ 
ቅዴስና ኣይኮነካን እዩ ግናኸ ብቕዴስና 
ንኽትመሊሇስ ሓይሉ እዩ ዛህበካ፣ ብኸምዘ 
ዛመሊሇሱ ኣመንቲ ኣዛዮም ጽኑዒት እዮም። 
እግዘኣብሄር ውን ይርከበልም እዩ፣ ልሚ ሓቂ 
ክዙረብ። ክንዖናጋዔ ብዛብሌ ጊዚና ኣብ ምዛንጋዔ 
እነሕሌፎ። ንጸልትን ሌማኖን ግና ሒዯት ጊዚ 
ዖይብሌና። ዛንጉዒት ክርስትያናት ሓያል ኢና፣ 
ልሚ ንመሇስ። ነዘ ጊዚ ንፍሇጦ። ኣዛዩ መዏሸዊ 
ዛኾነ ጊዚ እዩ። ከምቲ ቃሌ ኣምሊኽ ዛብል። 
ቅንያቱ ክፉእ እዩ እሞ። ጊዚ ዒዱግና። ንጸልትን 
ሌማኖን ንተኣዖዛ፣ 
  ናይዘ ኣብነት ክትኮነና እትኽእሌ ሃና ጓሌ 
ፋኑኤሌ እያ። ንሳ ሰማንያን ኣርባዔተን ዛዔዴሜኣ 
መበሇት ነበረት። ካብ ቤተ መቕዯስ ከይወጸት። 
ብጾምን ብጸልትን ሇይትን መዒሌትን ንኣምሊኽ 
ተገሌግሌ ነበረት፣(ለቃ2።37)፣ ብሓቂ። ጸልት 
ኣገሌግልት ምዃኑ ነስተውዔል፣ እቶም ንጐይታ 
ሇይትን መዒሌትን ዛዯሌይዎ ሕንቁቓት ኣይኮኑን። 
“እታ ሕንቅቕቲ ግና። ብህይወት ኾሊስ ምውቲ እያ፣” 
(1ጢሞ5።6)፣ ሕንቁቓት ማሇት ፍትወት ናይዙ 
ዒሇም ዖዏሸዎም ማሇት እዩ፣ ኣብ ማቴ13።22 “እቲ 
ኣብ እሾኽ እተዖርኤ ኸኣ ነዘ ቓሌ ዘሰምዕ እዩ። ጓሂ 
እዙ ዒሇም እዘኣን ምዔሻው ሃብትን ግና ነቲ ቓሌ 
ይሓንቆ። ከይፈረየውን ይተርፍ፣” ይብሇና፣ “ጓሂ እዙ 
ዒሇም። ማሇት ሓሌዮት(worries or care) ናይ ናብራ 
ማሇት እዩ፣ ሌብና ብሓሌዮት ናይ ናብራ ክትሓዛ 
ከል እዘ እዩ ጓሂ እዙ ዒሇም።። እቶም ናብ ዴራር 
እተዒዯሙ ዖመኽንይዎ ንዖክሮ። እቲ ቐዲማይ “ግራት 
ዒዱገ ኣልኹ። ናብኣ ወፊረ ኽርእያ ብግዱ ዖዴሌየኒ 
ይኑስ። ከተማኽንየሇይ” በሇ፣ እቲ ኻሌኣይ ከኣ 
“ሓሙሽተ ጽምዱ ብዔራይ ዒዱገ ኣልኹ። ክፍትኖም 
ክኸይዴ እየ ከተማኽንየሇይ” በሇ፣ እቲ ሳሌሳይ ዴማ 
“ሰበይቲ ኣእትየ ኣልኹ ስሇዘ ክመጽእ ኣይኮነሇይን 
እዩ” በሇ፣(ለቃ14።15-24)፣ እዘ ኹለ ምኽንያታት 
ሓሌዮት ናይዙ ዒሇም እዩ። ካብ ንጐይታ ዖልና ጉያ 
ሓንቲ እኳ ክሕዖና ኣይንሕዯግ፣ 
  ኣብ 1ጢሞ6።11 “ኣታ ናይ ኣምሊኽ ሰብ። ንስኻ 
ግና ካብዘ ህዯም እሞ ዯዴሕሪ ጽዴቂ። ኣምሌኾ። 
እምነት። ፍቕሪ። ትዔግስቲ። ህዴኣት ስዒብ፣ ጽቡቕ 
ገዴሉ እምነት ተጋዯሌ። ነታ እተጸዋዔካሊ ህይወት 
ዖሇኣሇም ሓዙ፣” ይብሌ፣ ኣብ እምነት(ክርስትና) 
ገዴሉ ኣል። እዘ ገዴሉ ‘ማእሰርቲ’ ‘ጸርፊ’ ወይ 
‘ሞት’ ማሇት ጥራይ ዖይኮነ። ብመሰረት እዙ 
1ጢሞ6።11 እዘ ገዴሉ እምነት ተባሂለ ዖል ካብ 
ሕንቃቐ(ፍትወት) ናይዙ ዒሇም ሃዱምካ ዯዴሕሪ 
ጽዴቂ። ኣምሊኾ። እምነት። ፍቕሪ። ትዔግስቲ። ህዴኣት 
ምስዒብ። ነታ እተጸዋዔካሊ ህይወት ዖሇኣሇም ከኣ 
ምሓዛ(ምጽናዔ) እዩ። ብኸምዘ ኸኣ ብጸልትን 
ሌማኖን እንተቐጸሌና። ጽኑዒት ክንከውን ኢና፣ 
ልሚ ብኸምዘ እንተ 
 ተመሊሇስና። ኣምሊኽ ዖየሕፍር ስሇ ዛኾነ። 
ኣይክሕፍረናን እዩ፣ ዛተሓተ ንውሓት ናይ ጸልት 
ጊዚ። ሓዯ ሰዒት እዩ (ማቴ26።40)።። ግናኸ ኣምሊኽ 
ብንእሽቶይ ነገር ዒቢ ነገር ዛገብር 

 ኣምሊኽ እዩ። ንመዒሌቲ ንእሽቶይ ነገር 
ዛንዔቕ መንዩ ከም እተባህሇ። ንእሽቶይ 
ነገር ውን ትኹን ብእኣ ገሇ ነገር ክሰሌጥ 
ይኽእሌ እዩ እሞ። ኣሕዋተይ ልሚ 
ንመዒሌቲ ሓጺር ጊዚ ጥራይ ንጽሉ 
ንኸውን። ገላና ነዊሕ ንጽሉ ክንከውን 
ከልና ገላና ከኣ ሓጺር ንጽሉ ንኸውን።። 
ርብዑ ሰዒት ውን ትኹን ልሚ ንእኣ 
ከነቋርጻ ዖይኮንና ኣጆና ንቐጽሊ። ልሚ 
ርብዑ ሰዒት ትኸውን ንእኣ ግን 
እንተቐጸሌናያ ዴሕሪ ገሇ እዋን 
ክትብርክት እያ።። ስሇዘ ተስፋ 
ከይቆረጽና ነታ ሓጻር ናይ ጸልት ጊዚና 
ሸሇሌ ከይበሌና ብእኣ ንጽናዔ።። ገላና 
ከምቶም ንመዒሌታት ዛኣክሌ ከይበሌዐ 
ብጾምን ጸልትን ንኣምሊኽ ዖገሌግለ እኳ 
እንተዖይጾምና። ኣሓዋተይ እታ ናይ ጾም 
ጊዚና ዋሊ ውን ክሳብ ሰዒት ትሽዒተ 
ናይ ንግሆ ትኹን ንእኣ ውን ኣይነቋርጻ 
ብእኣ ንጽናዔ።። እግዘኣብሄር ከኣ ናብ 
ዒቢ ነገር ከሰጋግረና ከል ክንርኢ ኢና፣ 
ንኢሽተይ ኢሌና ኣይንንዒቕ፣ ኣምሊኽ 
እታ ዖሌመዴኩምኒ ንእሽተይ 
ኣይትኽሌኡኒ ከይብሇና፣   
  ኣብ መወዲእታ ገሇ ናይ ጆን ዌስሉ 
ህይወት ጠቒሰ ክውዴእ። ጆን ዌስሉ 
ጽቡቕ ሓዲር ዛነበሮ ሰብ ኣይነበረን፣ 
ሰበይቱ ኣብ ህይወቱ ብሕ ተሸግሮ 
ነበረት፣ ንእኡ ትሕት ንምባሌን 
ከተነእእሶ ኢሊ ዖይትገብሮ ኣይነበረን፣ 
ስሇዘ ጆን ዌስሉ ብዛወረድ ናይ ናብራ 
ውረዴ ዯይብ። ኮፍ ኢለ ብሓዖን 
ከይተሸገረ ንርእሱ ብኣገሌግልት 
እግዘኣብሄር ክጽመዴ መረጸ፣ በዘ 
ምኽንያት ጆን ዌስሉ ንህዛቢ እንግሉዛ 
ሌቡ ናብ እግዘኣብሄር ክምሇስ ገበረ፣ 
ጆን ዌስሉ ኣብ 54 ዒመተ ኣገሌግልት 
ዖመኑ። ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ እናዜረ 
ወንጌሌ ኣብጽሐ፣ ብሕ ስብከት 
ሰበኸ፣ ንጆን ዌስሉ። ክርስትያን ዖይኮኑ 
ናይ ታሪኽ ጸሓፍቲ ከይተረፉ ጆን ዌስሉ 
ኢንግሊንዴ ካብ ዯም ምፍሳስ ነጻ 
ክትከውን ዛገበረ ምዃኑ ከይጠቐስዎ 
ኣይሓሇፉን፣ ብሓቂ ናይ ሌማኖን 
ጸልትን ዒስቡ ብሕ እዩ፣ ጆን ዌስሉ 
“እግዘኣብሄር ንናትና ጸልት ምምሊስ 
እንተዖይኮይኑ ካሌእ ስራሕ የብለን” 
ክብሌ ተዙሪቡ፣ ጆን። ቅዴሚ ኩለ 
ኣገሌግልቱ ንናይ ጸልት ኣገሌግልት 
የቐዴም ነበረ፣ ጆን። ኣብ ጸልት ጸኒሑ 
ክወጽእ ከል። ገጹ የንጸባርቕ ነበረ፣ ጆን። 
ንመዒሌቲ ክሌተ ሰዒት ዛኣክሌ ኣብ 
ጸልት የሕሌፎ ነበረ፣         
ሓውኹም ኦነሲሞስ፣ --//-- 

 

 

 ጥቕሚ ምውጋዴ ሕርቃን 
  ሰብ ብእተፈሊሇየ ምኽንያት ይሓርቕ (ይቑጣዔ) 
እዩ፣ ክትጽሉ ኢሌካ ንወዱ ሰሇስተ ዒመት ወዴኻ 
ኣዯቂስካ ጅምር ከተብሌ ከልኻ ወዴኻ(ብፍሊይ 
ኣዳታት) ማዔጾ ከፊቱ ክመጸካ ከል ትሓርቕድ፨ እዘ 
ወዱ ሰሇስተ ዒመት ወዴኻ ናብ ማእከሌ ጽርግያ 
ጠኒኑ እናኸዯ የሕርቐካድ፨ ብመኪና ተሃዊኽካ 
ክትከይዴ ከልኻ መኪና ኣብ ቅዴሜኻ ኣዛያ ጎተት 
እናበሇት ክትዒግተካ ከሊ ትሓርቕድ፨ ንስኻ 
ብዖይገበርካዮ ሰባት ንስኻ ከም ዛገበርካዮ ቆጺሮም 
ክኹርዩሌካ ከሌዉ ትሓርቕድ፨ ገሉኦም ሰባት 
ንሕርቃኖም ክገሌጹ ከሇዉ ገሉኦም ከኣ ብውሽጦም 
እዮም ዛሕዛዎ። ኣየናይ እዩ ግን ቅኑዔ፨ ክሌቲኡ 
ቅኑዔ ኣይኮነን። ከመይ ጌርና ክንሓርቕ ከም 
ዖይብሌና ኢና ከነስተውዔሌ ዖልና ፣ ቃሌ ኣምሊኽ 
ፈጺምኩም ኣይትሕረቑ ወይ ኣይትኾርዩ ኣይብሇናን 
እዩ ግናኸ ብሌክዔን ኣብ ግቡእ ጊዚን ክኸውን ከም 
ዖሇዎ እዩ ዛምዔዯና። “ኯርዩ ሓጢኣት ከኣ 
ኣይትግበሩ፣ኣብቲ ኹራኹም ጸሓይ ኣይትዔረብኩም 
፣ንዴያብልስ ከኣ ስፍራ ኣይትሃብዎ ፣” (ኤፌ4።26-
27) ፣ እምበኣርሲ ዒሰርተ ጥቕሚ ምውጋዴ 
ሕርቃንካ ንርአ።-- 

1) እግዘኣብሄርን ሰባትን ኣብሉጾም ክዯሌዩኻ እዮም፣ 
2) ንሓሳባትካ ብዛበሇጸ ክትገሌጽ ክትክእሌ ኢኻ፣ 
3) ንስምዑታትካ ኣብሉጽካ ክትገትኦ ክትክእሌ ኢኻ፣ 
4) ህደእ ክትከውን ኢኻ፣ 
5) ንገዙእ ርእስኻ ከተዴዒዔስ ኢኻ፣ 
6) ከም ምለእን መስተውዒሌን  ኣመዙዙንን ሰብ 

ክትከውን ኢኻ፣ 
7) ከምቲ ቆሌዒ ዛዯሇዮ ኩለ ሃቡኒ ዛብሌ ዖይኮነስ 

ከም በጽሒ ሰብ ክትከውን ኢኻ፣  
8) ንሰባት ክትጸለ ክትጅምርን። ነቲ እትዯሌዮ 

ብሕርቃንን ብጻዔርን ዖይኮነስ ብጽንዒትን 
ብህዴኣትን ብርዴኢትን ክትረኽቦ ኢኻ፣ 

9) ውለዴኩም ኮነ ሰብኣይክ(ሰበይትኻን) ወሇዴኻን 
ከኽብሩኻ እዮም፣  

10)  ዒሻ ኣይክትከውንን ኢኻ፣ “ኩራ ኣብ ውሽጢ 
ዒያሱ እዩ መሕዴሪኡ እሞ። ብመንፈስካ ንኹራ 
ኣይትተሃወኽ፣” መክ7።9 ፣  ኦነሲሞስ --//-- 

ኩራ ገዯፍ 
ሓርቖት ውን 

ሕዯግ 
ኣይተንጸርጽር 
እዛስ ናብ እከይ 

ጥራይ እዩ  
ዖብጽሕ 

መዛ37።8-9 
 

ገጽ 3 



 

ሕብረት ኣሕዋት 
(FellowShip) 

  ኣብዙ ምዴሪ ምስ እግዘኣብሄር ክንመሊሇስ 
እንተኾይኑ ሰሇስተ ነገር የዴሌየና።- 

- ጸልት 
- ቃሌ ኣምሊኽ 
- ሕብረት ኣሕዋት 

  ኣብ ክርስትና ሓዯ ፍለይ ባህሪ ኣል። ንሱ ኸኣ 
ሕብረት እዩ። ክሌተ ክርስትያናት ዖይፋሇጡ ክነሶም 
ሓንሳእ እንተ ተሊሇዩ ከም ካብ ቀዯም ዛፋሇጡ 
ዛነበሩ ኮይኖም ኣሕዋት እዮም ዛኾኑ። ኩሊቶም 
ክርስትያናት ብክርስቶስ የሱስ ኣሕዋት እዮም። 
ብዖየገዴስ ዖምሌኽለ ቤተክርስትያን። ሓዯኳ 
ብክርስቶስ እንተል ንሱ ምስ ኩሊቶም ክርስትያናት 
ሓዎም እዩ፣ ክርስትያናት ነዘ ሕውነት እዘ 
ከዯሌዴሌዎ ይግብኦም። ንእኡ ንምጽናዔ ክጽዔሩ 
ይግባእ። ቃሌ ኣምሊኽ ኣብ እብ13።1 “ፍቕሪ 
ሕውነት ትጽናዔ።።” ይብሌ። እዙ ሕውነት እትጸንዒለ 
መገዱ ብፍቕሪ እያ።። ፍቕሪ እንተዖየሊ ኣብ 
መንጐኦም እታ ሕውነት ክትጸንዔ ኣይትኽእሌን 
እያ፣ ኣብ 1ጴጥ2።17 ወሲኹ “ሕውነት ኣፍቅሩ” 
ይብሇና። ኣብቲ ናይ እንግሉዛ መጽሓፍ ቅደስ 
“ህውነት ኣመንቲ ኣፍቅሩ” ኢሌዎ ኣል። “Love 
the brotherhood of believers.” ንሕና ኣመንቲ 
ነቲ ዖልና ሕውነት ከነፍቅሮ እዩ ዖልና። ሓዯኳ 
ፍለይ ወይ ብለጽ ወይ ሕፉር የብሌናን።። ኩሊትና 
ብክርስቶስ ሓዯ ኢና፣ ከምቲ ኣብ ቅዴሚ ናይ ስጋ 
ኣሕዋትና ዖይንሓፍር። ከምኡ ኣብ ቅዴሚ ኣመንቲ 
ኣሕዋትና ፈጺምና ክንሓፍር ወይ ሕፍረት 
ክስምዒና የብለን።። 
  ኣቱም ኣሕዋተይ። ልሚ እቲ ብጐይታ ዖል 
ሓውና ምስኡ ሓዯ ምዃንና ነስተውዔልድ፨ ሓዯ 
ሓውና ክፉእ ክገጥሞ ከል ከመይ ይስምዒና፨ እቲ 
ስቅያቱ ንኣናውን ይስምዒናድ ወይስ ከነውርየለ 
ኢና እንቕሌጥፍ፨ ሕውነት ዖይርዴኦም ሰባት ከም 
ቃየሌ እዮም እግዘኣብሄር ንኣታቶም “ሓውኻ ኣበይ 
ኣል፨” እንተበልም “ኣይፈሌጥን። ኣነድ ሓሊው 
ሓወይ እየ” እዮም ዛብለ ።(ዖፍ4።9) ፣ 
  ሃዋርያ ጳውልስ “እቲ ንጥቑዒት ዖጸናንዔ ኣምሊኽ 
ግና ብምምጻእ ቲቶስ ገይሩ ኣጸናንዒና” 
ኢለ(2ቆረ7።6)፣ ሃዋርያ ጳውልስ ነሕዋት ዖይንዔቕ። 
ንሕውነት ብክርስቶስ ኣዛዩ ዖስተውዔሌ ነበረ፣ 
ህሌውና ኣሕዋትና ኣዛዩ እዩ ንምጽንናዔ ዛኾነና። 
እዘ እዩ ሕውነት (ሓዴነት) ዛብሃሌ፣ 
ክሌተ ምዃን ካብ ሓዯ ዛበሌጸለ 6 ምኽንያታት 

1.ኣብ ጊዚ ፈተናታት። ኣብ ብሕውትውና። 
ከምኡውን ምእንቲ ክመዒዒደ። ንሓዴሕድም 
ክተሓጋገ ይጠቅም። (መክ4።9-12, ሮሜ15።14)፣ 
2.ሓዯ ክወዴቕ ከል ከተንስኦን። ሓቢሮም ክዔወቱን። 
ይጠቅም (መክ4።9-10 , መክ12።9-10, ገሊ6።1) ፣ 
3.ጾር ክበዛሖም ከል። ኣብ ዴኻም ንምብርታዔ። 
ይጠቅም። (ሮሜ15።1-5, ገሊ6።2)፣ 
4.ብጸልት ሓቢሮም ክጽሌዩ ይጠቅም።(ማቴ18።19)።። 
5.ኣብ ጊዚ እትጥቅዒለ ንሓሇዋ ይጠቅም። 
(መክ4።12, ዖዲ32።30)፣ 

 
 
 
 
6.ንምስክር ይጠቅም፣(ዖዲ17።16, 19።15, 
ማቴ18።16)፣ 

ዔሊማ ሕብረት 
  ሕብረት ክርስትያናት ኣዛዩ ኣገዲሲ 
እዩ። ህይወት ክርስትና ብዖይ ኣሕዋት 
ክንቅጽል ኣይክኣሌን እዩ፣ ገሉኦም 
“በይነይ ጽቡቕ ኣሇኹ። ይጽሉ ቃሌ 
የንብብ። ስሇዘ ሕብረት ንምንታይ 
የዴሌየኒ። ይብለ፣ ሕብረት ግን ናይ 
ግዴን እዩ። እንተዖይኮነስ ህይወትካ 
ክትዛሕሌ እያ። መንፈሳውነትካ 
ክዛሕሌ። ተስፋኻ ክውዲእ። እዩ፣ 
ሕብረት ዖይብለ ክርስትያን እንተል። 
ክርስትያን እዩ ክበሃሌ ኣዛዩ ኣጸጋሚ 
እዩ፣ እታ ሕብረት ትዴከም ትበርትዔ። 
ብዖየገዴስ ኣብ ሕብረትካ ጽናዔ፣ ንስኻ 
በርትዔ እሞ። እታ ሕብረትካ ዴማ 
ክትብርትዔ እያ፣ 

ኣብ ሕብረት ክትገብሮ ዖይግብኣካ 
1. ኣነ ናይ ክስቶ። ናይ ክስቶ። ኢሌካ 
ምፍሌሊይ ሕዯግ፣(1ቆረ110-31)፣ 

2. ኩለ እትገብሮ። ማሇት ብፍሊይ 
ዒበይቲ ውሳኔታት። ንኣብነት ሕጸ። 
መርዒ። ከምዘ ውሳኔ ክትገብር 
ክትሓስብ ከልኻ። ንሕብረትካ 
ክየፍሇጥካ ኣይትግበር፣ 

3. ንሕብረትካ ከየፍሌጥካ። ኣብ ካሌእ 
ሕብረት ኣይትሳተፍ።ምኽንያቱ ብሕ 
ናይ ስሕተት ትምህርቲ ስሇዖል፣ 

4. ሕብረትካ። ግዯፍ ንዛበሇትካ ጉዲይ። 
ግዯፎ፣ 

5. ንሕብረትካ ዛጐዴእ። ኣይትግበር፣ 
ንሕብረትካ ምስ ካሌኦት ሕብረታት 
ኣይተወዲዴር፣ 

6. ኮታስ ንሕብረትካ ተኣዖዛ፣ 
ጥቕሚ ሕብረት እንታይ እዩ 

“ሰብ ንስጋኡ ይምግቦን ይካናኸኖን 
እምበር። ሓዯ እኳ ዘጸሌኦ የሌቦን፣ 
ኣካሊት ስጋኡ ስሇዛኾንና። ክርስቶስ 
ከምኡ ንማሕበሩ ይከናኸና ኣል፣” 
(ኤፌ5።29-30) ፣ 
 መጽሓፍ ቅደስ ከም ዛብሇና። ክርስቶስ 
ርእሲ ማሕበሩ እዩ። እታ ማሕበር ከኣ 
ስጋ ክርስቶስ እያ፣ በብሓዯ። ነፍሲወከፍ 
ክርስትያን ኣካሌ ስጋ ክርስቶስ እዩ። 
ምኽንያቱ ኩለ ካብኡ እዩ ወጺኡ፣ 
ስሇዘ እታ ማሕበር= ስጋ(body) 
ክትከውን ከሊ በብሓዯ ነፍሲወከፍ 
ክርስትያን ከኣ= ኣካሌ(member) እዩ፣ 

  ማሕበር እንታይ ማሇት ምዃኑ 
ከነስተውዔሌ ይዴሇ ኣል። ማሕበር  
 

 
 
 
 
ስጋ ክርስቶስ እያ፣ መሰረት ማሕበር ስጋ 
ክርስቶስ እዩ፣  
ሓዴነትና ኣብቲ ስጋ እተዯረተ እዩ 
  ብሓት ኣመንቲ ምስ ነፍሲ ወከፍ ብዯጊኡ 
ክርስትያን እየ በሃሉ ሓዯ ክኾኑ እዮም ዛፍትኑ። 
ብሓቂ ናይ ኣምሊኽ ሰባትን ሓዴሽ ህይወትንድ 
ኣሇዎም እዩ ኣየረጋግጹን እዮም፣ ከምዘ ዒይነት 
ሓዴነት(ሕውነት)። ካብ ስፍሓት ስጋ ክርስቶስ 
ምውሳኽ እዩ። ሓዴነቶም ንብመንፈስ ምውታት 
ዖጠቓሌሌ እዩ። እዘ ኸኣ ንስጋ ክርስቶስ ባዔዲዊ 
(foreign) እዩ፣ ከምዘ ዒይነት ሓዴነት ብቓሌ 
ኣምሊኽ ኣይፍቀዴን እዩ፣ 
 ኣብዘ  ጸቒጠ ክዙረበሊ ዛዯሉ። ማሕበር ብስጋ 
ክርስቶስ እተዯረተ እዩ። ክንዮ እቲ ስጋ ወጻኢ ከኣ 
ክዛርጋሕ ኣይክኣሌን እዩ፣ 
  እስኪ ሕጂ ዯጊምና። ማሕበር እንታይ ምዃና 
ንርአ= ማሕበር ብኩልም ህይወት ክርስቶስ 
ዖሇዎም። ተኻፈሌቲ ክርስቶስ ምዃኑ። በዘኦም 
ዛቖመት እያ። እቶም ሰብ ከኣ ስጋ ክርስቶስ 
እዮም፣ ስሇዘ። ሓዴነት ክርስትያናት ንኹልም 
ዯቂ ጐይታ የጠቓሌሌ። ነቶም ስማውያን 
ክርስትያናት። ህይወቶም ዲግም ዖይተወሌዯን 
ናይዙ ዒሇም ዛኾኑን ግን ኣየእቱን እዩ፣ እዜም 
ከምዘኦም ዛበለ ሰባት ናይ ማሕበር(Church) 
ኣይኮኑን። ኣብቲ ሓዴነት ከኣ እትዋት ኣይኮኑን፣ 
እቶም ብሓቂ ኣካሌ ክርስቶስ ዛኾኑ ክርስትያናት 
ንዒሊምኦም ጨካናት እዮም። ነታ ክርስትያናዊት 
ህይወቶም ከጥፍእ ወይ ብምዔሻው ጌሩ ኣታሉለ 
ክምንጥልም ንዛመጽእ ፈጺሞም ኣይቅበሌዎም 
እዮም፣ ቃሌ ኣምሊኽ ነዘ ኣመሌኪቱ ከምዘ 
ይብሌ።- 
“ምስቶም ዖይኣምኑ ኣብ ሓዯ ኣርዐት ኣይትጸመደ፣ 
ማሇት፥ ንጽዴቅን ሓጢኣትን እንታይ ኣራኺብዎ፨ ወይስ 
ብርሃን ምስ ጸሌማት እንታይ ሕብረት ኣሌይዎ፨ 
ክርስቶስከ ምስ ብሌያሌ እንታይ ምስምማዔ ኣሇዎ፨ 
ወይስ ንኣማኒ ምስ ዖይኣማኒ እንታይ ግዯ ኣሇዎ፨ 
ንመቕዯስ ኣምሊኽከ ምስ ጣኦታት እንታይ ስምምዔ 
ኣሇዎ፨ ኣምሊኽ ኣባታቶም ክነብር ኣባታቶምውን 
ክመሊሇስ እየ። ኣነ ኣምሊኾም ክኸውን እየ። ንሳቶምውን 
ህዛበይ ኪኑ እዮም። ከም ዛበሇ። ንሕና ቤተ መቕዯስ 
ህያው ኣምሊኽ ኢና፣” ይብሇና፣ እሞ እንታይ ዯኣ 
ንግበር፨ መሌሲ= “ስሇዘ፥ ካብ ማእከልም ውጹን 
ተፈሇዩን ርኹስ ኣይትተንክዩን። ኣነውን ክቕበሇኩም እየ። 
ይብሌ እግዘኣብሄር፣” (2ቆረ 6።14-17) ፣ 
  ልሚ ንሕና በብሓዯ ኣካሊት ስጋኡ(members of His 
body) ኢና። እታ ማሕበር ከኣ ስጋኡ (His body) 
ምዃና ነስተውዔሌ፣ ኣካሌ ስጋኡ ስሇዛኾንና ምስቶም 
ኣካሌ ስጋኡ ዖይኮኑ ሰባት ኣብ ሓዯ ኣርዐት ክንጽመዴ 
ብፍሊይ ብመርዒ ምስኦም ኣብ ሓዯ ክንጽመዴ የብሌናን። 
ምስቶም ኣካሌ ስጋኡ ዖይኮኑ ክንምርዕ የብሌናን፣ 
“እቲ ንጥቑዒት ዖጸናንዔ ኣምሊኽ ግና ብምምጻእ ቲቶስ 
ገይሩ ኣጸናንዒና፣” --//-- 
 
 
 

ገጽ 4 



 

 

 
በዘ ናይዙ ዒሇም ከይንዔሾ 

  ልሚ ቃሌ ኣምሊኽ እንምሃሮ ካብ 

1ይመሌእኽቲ ዮሃንስ ምዔራፍ ክሌተ እዩ፣ ነዙ 
መሌእኽቲ መን እዩ ጽሒፍዋ፨ ነዙ መሌእኽቲ 
ሃዋርያ ዮሃንስ እቲ ኣብ ኣፍ ሌቢ የሱስ ጽግዔ ኢለ 
ተቐሚጡ ቃሌ የሱስ ዛሰምዔ ዛነበረ እሞ ንየሱስ። 
ጐይታይ ኣሕሉፉ ዛህካ መን እዩ። ኢለ ዛሓተቶ 
እዩ፣ እዘ ሃዋርያ ዮሃንስ ።ንወንጌሌ ዮሃንስ። 
ንቀዲማይን ካሌኣይን ሳሌሳይን መሌእኽቲ ዮሃንስ። 
ከምኡ ውን ንራእይ ዮሃንስ ዛጽሓፈ እዩ፣ የሱስ 
ነዘ ዮሃንስን ንሓዉ ያእቆብን ዯቂ ነጎዲ ኢለ 
ይጽውዕም ኔሩ፣ እዘ ዮሃንስ ኣብቲ ጽሑፋት እንተ 
ርኢና ብሕ ናይ ፍቕሪ ሰብ ዖይነበረ ይመስሌ።። 
የሱስ ግና ነዘ ወዯመዛሙር ኣብሉጹ የፍቅሮ ነበረ፣ 
ሓዯ ጊዚ ዮሃንስ ንየሱስ ከምዘ በል “ሓዯ ዖይስዔበና 
ብስምካ ኣጋንንቲ ኸውጽእ ከል ርኢናዮስ ንሱ ስሇ 
ዖይሰዒበና ኸሉእናዮ”፣ ዮሃንስ ብዙዔባ ኣምሊኻዊት 
ፍቕሪ ኣብ ጥቓ መስቀሌ የሱስ ምስ ማርያም ከል 
እዩ ተረዱእዎ። ሽዐ የሱስ ንዮሃንስ ከምዘ በል 
“እንሃ ኣዳኻ” በል፣ ማርያም ብናይ ወዲ የሱስ 
ከመይ ከምዛሓዖነት። የሱስ ውን ኣብቲ መስቀሌ 
ከመይ ከም እተሰቀየ ዮሃንስ ብዒይኑ ምስረኣየ። 
ብዴሕሪኡ ኣዛዩ ናይ ፍቕሪ ሰብ ከም ዛኾነ ኢና 
እነስየውዔሌ፣ ስሇዘ እዩ ኸኣ ዮሃንስ ኣብ 
መሌእኽትታቱ ኮነ ኣብ ወንጌለ ከምኡ ውን ኣብ 
ራእይ ብዙዔባ ፍቕሪ ኣተኩሩ ይዙረብ፣ ብፍሊይ 
ኣብ መሌእኽቱ ብዛበሇጸ ንፍቕሪ ገሉጹ ንረኽቦ፣ 
ሃዋርያ ዮሃንስ ንመን ከነፍቅር ከም ዖልና ንመን 
ከኣ ክንጸሌእ ከም ዖልና ኣብ መሌእኽቱ ዯጋጊሙ 
ይምህረና፣ ኣብ ምዔራፍ ክሌተ።- 

1.ኣብ ሓጢኣት ኣይንጽናዔ 
“ኣቱም ዯቀየ። ሓጢኣት ምእንቲ 
ከይትገብሩ። እዘ እጽሕፈሌኩም 
ኣልኹ፣” (1ዮሃ2።1)  

 ንሕና ኣመንቲ ንሓጢኣት ኣይተጸዋዔናን። ብርግጽ 
ሓጢኣት እኳ ከጋጥም ይኽእሌ እንተኾነ ንሕና 
ኣመንቲ ግና ንሓጢኣት ከም ዖይተጸዋዔና ቃሌ 
ኣምሊኽ ይነግረና፣ ኣብ ሓጢኣት ክንጸንዔ 
የብሌናን። ሓዯ እኳ ሓጢኣት ዛገበረ እንተልና 
ጠበቓ ኣብ ኣቦ ኣልና እሞ ልሚ ይነሳሕ። ሓጢኣቱ 
ዴማ ይዴምስሰለ እዩ፣ ቃሌ ኣምሊኽ ኣብ ካሌእ 
ጽሑፍ። ዛወዯቐስ ኣይትንስእንድ መገዱ እተጋገየስ 
ኣይምሇስንድ እዩ ዛብሇና። ስሇዘ ናብ የሱስ ናብቲ 
ዖፍቀረና ንመሇስ። ፍቕሪ ኣምሊኽ ዴማ ብምእዙዛና 
ኣባና ክትፍጸም እያ፣ ኣብ ሓጢኣት ክንጸንዔ 
የብሌናን። ነቲ ዛጠብቀና ሓጢኣት ነርሕቕ፣ 

2.ንሓውና ነፍቅሮ 
“ኣብ ብርሃን እነብር ኣሇኹ ዛብሌ 
ንሓዉ ኸኣ ዘጸሌእ ክሳዔ ሕጂ ኣብ 
ጸሌማት እዩ ዖል፣ እቲ ንሓዉ ዖፍቅሮ 
ኣብ ብርሃን እዩ ዘነብር። መዒንቀፊውን 
ኣብኡ የሌቦን፣ እቲ ንሓዉ ዘጸሌእ  
 

 
 
 
 
 
ግና ኣብ ጸሌማት እዩ ዖል። ኣብ 
ጸሌማትውን ይመሊሇስ። ጸሌማት 
ነዑንቱ ስሇ ዖዔወሮ ዴማ። ናበይ 
ከምዛኸይዴ ኣይፈሌጥን እዩ፣” 
(ፍቕዱ9-11)  

  ከነፍቅሮ ዖልና ሓውና እዩ። ፍቕሪ 
ዖይብሌና ብሕ እንተ ጎየናን    ብሕ 
ነገር እንተገበርናን ከም ዖዴሂ ጸናጽሌ 
ጭሌጭሌ ጥራይ ኢና እንብሌ።። ብርሃንና 
ክበርህ እንተ ኾይኑ ንሓውና ከነፍቅር ከም 
ዖልና ይነግረና። እንተዖይኮነስ ኣዑንትና 
ክዔውር እዩ። እዘ ኸኣ መንፈሳዊ ኣዑንትና 
እዩ፣ 

3.ንዒሇም ኣይንፍተዋ 
“ንዒሇም ወይስ ነቲ ኣብ ዒሇም 
ዖል ኣይትፍተዉ፣ ሓዯ እኳ 
ንዒሇም እንተ ፈተዋ ። ፍቕሪ 
ኣቦ የብለን፣” (ፍቕዱ15) 

 እዙ እንነብረሊ ዒሇም። ካብ ውዴቀት ኣዲም 
ጀሚራ ናበይ ትጎይይ ኣሊ እንተ በሌና። ናብ 
ሓዯ ጥርዘ ጥራይ እያ እትጎይይ ዖሊ ንሱ 
ኸኣ ናብቲ ጸረ ክርስቶስ ንምምጻእ እዩ፣ ኣብ 
ዒሇም ዛግበር ምንቅስቓሳት ኣቢለ ኣቢለ 
እቲ ጽረ ክርስቶስ ንኽመጽእ እሞ መወዲእታ 
ክኸውን እዩ ዛጎይይ ዖል፣ ብሓት ቀዲሞት 
ዲሕሮት ብሓት ዲሕሮት ከኣ ቀዲሞት ክኾኑ 
እዮም። ኣብ ክርስትና መዒስ ጀሚርካ ኣይኮነን 
ዖገዴስ። ፍጻሜኻ እዩ ዖገዴስ፣ ንዒሇም 
ዛፈትዉ ከም ዳማስ ንዴሕሪት ክወዴቁ 
እዮም።። ናይዙ ዒሇም ነገር ኩለ እንተ 
ዖይተጠንቂቕናለ ከዏሽወና እዩ፣ እቲ 
ሓጢኣት ዖበሇ ጥራይ ኣይኮነን ዖዏሹ። ዋሊ 
ውን እቲ ተፈቒደሌና እዩ እንብል እንተ 
ዖይተጠንቂቕናለ ከዏሽወና እዩ፣ ንኣብነት 
ሃብቲ ሓጢኣት ኣይኮነን። ግናኸ ሃብቲ 
እንተበዛሐ ሌብኹም ኣይተውዴቕለ ስሇ 
ዛብሌ ሌብና እንተ ኣውዯቕናለ ነቲ 
ህይወትና የውዴቖ እዩ፣ ካሌእ። ትምህርቲ 
ወይስ ስራሕ ዛኾነ ናይዙ ዒሇም ዖበሇ። ንሌብና 
ክሕዜ እንተፈቐዴናለ ሓጢኣት እኳ ዖይኮነ 
ክነሱ ግናኸ ሓንኩለ ከውዴቐና እዩ፣ 
ትምህርቲ ወይ ስራሕ ንሕዯግ ማሇት ዖይኮነ 
ግናኸ ክንፈሌጦ ዖሇና። ትምህርቲ ኮነ ስራሕ 
ኩለ ናይ ዒሇም ስሇ ዛኾነ ቀዲማይና ክኸውን 
የብለን፣ ንገላና ቀዲማይና ትምህርቲ። 
ስራሕና። ዯቅና። ዖልና ንብረት እዩ፣ ግናኸ 
ዋሊ እኳ ነዘ ነገራት ክንሓዴጎ ቃለ እንተ 
ዖይመሃረና። ግናኸ ናይ ዒሇም ብምዃኑ 
ንሌብና ክሕዜ የብለን። መወዲእትኡስ ጸረ 
ክርስቶስ ንምምጻእ እዩ፣ ሓዴሓዯ ግዚ ስራሕ 
ወይስ ትምህርቲ ምለእ መዒሌቲ ውዑሌና 
ክንመጽእ ከልና። ኣብ ስጋና ጥራይ ዖይኮነስ 
ኣብ መንፈስናውን ዴኻም ይስምዒና። ገሇ 
ኣሕዋት ከኣ ቃሌ ኣንተልካ ኣካፍሇና እንተ 
በለኻ ሓይሉ ትስእን፣ እዘ ምለእ መዒሌቲ 
ንዒሇም ክንዴህስሳ ስሇ ዛወዒሌና። ዛሕዴሰና  
 
 

 
 
 

ቃሌ የዴሌየና ከም ዖል እዩ ዖርእየና፣ ገሇ ኣሕዋት ከኣ 
ብዛሕዴስ ቃሌ ከካፍለና ከሇዉ መንፈስና ይሕዯስ፣ 
እምበኣርሲ ሓዯ እኳ ንዒሇም እንተ ፈተዋ ፍቕሪ ኣቦ 
የብለን፣ ንዒሇም ከይንፈትዋ ንጠንቀቕ። እዘ ጣዔሚ 
ንብረት ናይዙ ዒሇም ከየዏሽወና ኣዘና ንጠንቀቕ፣ 
ሃዋርያ ጳውልስ “ኩለ ተፈቒደሇይ ኣል። ኣነ ግና ሓዯ 
ነገር እኳ ኺመሌከኒ ኣይሓዴጎን እየ። ኢለ(1ቆረ6።12)፣ 
እዘ ክብሌ ከል ሓጢኣት ከ ተፈቒደለ ማሇትድ እዩ፨ 
ኣይፋለን። ሓጢኣትሲ ፈጺሙ ኣይተፈቕዯለን (ሮሜ6 
ርአ)። ሃዋርያ ጳውልስ ዛብሇና ዖል ብዙዔባ እቲ 
እተፈቕዯለ ዖበሇ እዩ ዛብሌ ዖል። “ብሌዑ ንኸብዱ። 
ከብዱ ኸኣ ንብሌዑ እዩ። ኣምሊኽ ግና ነዛን ነትን 
ኬጥፍእ እዩ፣ ስጋ ንጐይታ። ጐይታውን ንስጋ እዩ 
እምበር። ስጋስ ንምንዛርና ኣይኮነን፣” ይብሇና፣ 
ቀዲማይ። ብሌዑ ተፈቒደና እዩ ግናኸ ክመሌከና 
ክንሓዴጎ የብሌናን። ምለእ መዒሌቲ ምብሊዔ ጥራይ 
ከይንኸውን ንጠንቀቕ እዘ ካብ ፍቕሪ ኣቦ ይፈሉ እዩ፣ 
ካሌኣይ። ሃዋርያ ጳውልስ ‘ምንዛርና’ ዛበሊ። ምስ በዒሌቲ 
ቃሌ ኪዲንና ጾታዊ ርክብ ተፈቒደሌና እዩ። ሓጢኣት 
ኣይኮነን። ግናኸ ከም ዴሊይና ማሇት ኣይኮነን። እዘ ጾታዊ 
ርክብ ውን ክመሌከና ኣይንሕዯጎ። ምለእ መዒሌቲ 
ጾታዊ ርክብ ጥራይ ከይንኸውን ንጠንቀቕ እዘውን ካብ 
ፍቕሪ ኣቦ ዛፈሉ እዩ፣ ስጋናስ ንጐይታ እዩ። ጐይታ 
ውን ንስጋና እዩ እምበር። ስጋስ ንምንዛርና ኣይኮነን፣  

4.ዛበሇጸ ሓጐስና የሱስ ይኹን 
“ኩለ እቲ ኣብ ዒሇም ዖል። ፍትወት ስጋን 
ፍትወት ኣዑንትን ንብረት ትዔቢትን። እዘ 
ኻብ ዒሇም እዩ እምበር። ካብ ኣቦስ 
ኣይኯነን፣” (ፍቕዱ16)፣ 

  እዘ ልሚ ዖል ኣብ ዒሇም። ፍትወት ስጋ ማሇት ብብሌዑ 
ዴዩ ወይስ ብምንዛርና ንስጋኻ ባህ ከተብሌ ዛገብር ካብ 
ፍቕሪ ኣቦ ዛፈሉ ምዃኑ ንፍሇጦ። ርእስና ኸኣ ክንገትእ 
ይግብኣና፣ ፍትወት ኣዑንቲ ። ኣዑንትና በዘ ናይዙ ዒሇም 
ክፉእ ነገር ከይመሌኣ ንጠንቀቐሇን። ሰበይቲ ልጥ ነታ ብሓዊ 
እትነዴዴ ዛነበረት ሃገር ክትርኢ ኢሊ ንዴሕሪት ግሌጽ ምስ 
በሇት ዒንዱ ጨው ኮይና ተሪፋ። ጨው ከኣ ማይ 
እንተረኺቡ ይሓቅቕ ስሇ ዛኾነ ንሳ ኣብኡ ኣሰራ ከይተረኽበ 
ሓቒቓ።። ኣዑንትና ናብቲ ሕፍረት ንዑቑ ስሇቲ ኣብ 
ቅዴሚኡ ዖል ሓጐስ ኢለ መስቀሌ እተዒገሰን ኣብ የማን 
ኣምሊኽ እተቐመጠን ጀማር እምነትናን ዯምዲሚኣን የሱስ 
ክጥምታ እየን ዖሇወን። ናብ ዒሇም ገጸን እንተ ኣበሊስ 
ንጥፍኣተን እዩ። እግዘኣብሄር ነዑንትና ካብ ንዒሇም ምርኣይ። 
ኣእጋርና ናብ ዒሇም ከይከዲ። ኣእዲውና ናብ ዒሇም 
ከይመጣጠራ። ከናፍርና ናይ ዒሇም ከይዙረባ ቀፊር ጌሩ 
ይሓሌወን፣ እቲ ሳሌሳይ ናይዙ ዒሇም ተጠቒሱ ዖል ንብረት 
ትዔቢት እዩ። ገሉኡ ሰብ ብዖሇዎ ሃብቲ ይምካሕ ገሉኡ ከኣ 
ብትምህርቱ ይምካሕ። ገሉኡ ሰብ ከኣ ሃብቲ እንተ ዛህሌወኒ 
እናበሇ ሌክዔ ከምቲ ብሃብቱ ዛምካሕ ሰብ ንእኡ እዩ ዛምነ። 
ኣብዘ ዒሇም ግና ንኣና ዛዔበየ መኽሰብና የሱስ ምርካብና 
እዩ፣ ኩለ ሃብቲ ኩለ ካሌእ ውን ናይዙ ዒሇም ነገር ዖበሇ 
ኩለ ከም ጉሓፍ እዩ። እቶም ብሕ ዖጥረዩ ብሕ ጎሓፍ 
ኣሇዎም። ንኣና ግና ሃብትና መኽሰብና ህይወትና ፍቕርና 
የሱስ ጥራይ እዩ። ሰብ ከኣ ብዖል ንብረት ናይዙ ዒሇም እኳ 
እንተ ዛውንን ብእኡስ ክዴሕን ኣይክእሌን እዩ። ሰብከ በጃ 
ነብሱ እንታይ ክህብ እዩ ስሇ ዛብሌ።።  ስሇዘ ናይ መወዲእታ 
ትምክሕትና ንብረት ትዔቢት (ማሇት ዖይጠቅም ጉሓፍ 
ዛኾነ ትምክሕቲ) ዖይኮነስ እቲ ዛበሇጸ ትምክሕቲ የሱስ 
እዩ፣ ክብሪ ኹለ ንእግዘኣብሄር ይኹን። ጐይታ ኣዔዘ 
ይባርኽኩም፣--//-- 

 

ዒምዱ ቃሌ ኣምሊኽ 

ገጽ5 



 

 
 
 

መሰረታዊ ዛነ ሓቅታት 
 
  ህይወት ሰብ ዘቖመሇን መሰረታዊ ዛና ሓቅታት 

ኪፈሌጡ ዘዯሌዩ ብሓት ከምዖሇዉ ርግጽ እዩ፣ ብፍሊይ 
እኳ እቶም ዘዒብዩ ዖሇዉ መንእሰያት። ኣወዲትን 
ኣዋሌዴን። ነዖን ሓቅታት እዘኤን ኪፈሌጡ ሃረር ይብለ 
ይኾኑ፣ ኣብዘ ዖበንና ክፉእ ጠባይ። ዛሙትን ግፍዔን ገኒኑ 
ይርኤ ኣል፣ መንእሰያት ነቲ ኣዴሌዩ ዛነ ሓቅታት 
ብትብዒትን  ብንጹህ ሌቦናን እንተ ዘምሌከትዎ ግና። 
ምናሌባሽ ህይወቶም ንጥፍኣትን ውዴቀትን ኣሕሉፎም 
ኣይምሃቡን ነይሮም፣ 
  ብዙዔባ እቲ ፍሌሌይ ጾታ ናይ ሰውነትን ስምዑትን 
ዚስዔቦ ጠባያት። ገሉጽካ ምዛራብ ኣይተሇምዯን፣ እቶም 
ዯቆም ንምዔባይ ሓሊፍነት ዖሇዎም ወሇዱ ኸይተረፉ እኳ። 
ምስ ዯቆም። ብዙዔባ ጾታ ዯፊሮም ምዛራብ የሸግሮም 
እዩ፣ ከምኡውን ብሓት ክርስትያን ነቲ ሰውነትና ወይስ 
ናይ ጾታ ስምዑትና ኣብ ሰውነትና ዚምጽኦ ጠባይ ከም 
ርኹስ ገይሮም እዮም ዘርእይዎ፣ ነዘ ርእይቶ እዘ 
ብምስዒብ ብሓት መንእሰያት፥ ብዙዔባ ጠባይ ጾታ 
ኣይንዙረብን። ኣይንሓትትን። ኢልም ነቲ ኣብ ሰውነቶም 
ዘኸውን ሇውጢ ሸፊኖም። ንምስጢር ይሓሌፍዎ፣ ሓዴ 
ሓዯ መንእሰያት ግና ብፍትወት ስጋ ተሸኒፎም። ነቲ 
ብጭውነት ዖይረኸብዎ መግሇጺ። ብስዉር። ኣብ ዖይግቡእ 
ቦታን ብዖይግባእ መገዴን ኪዯሌይዎ ይርከቡ፣ 
  እግዘኣብሄር። ዒሇም ካብ እትፍጠር ጀሚሩ። ዖርኢ ዯቂ 
ሰብ። ብዛሙት ዖይኯነስ። ቅደስ ብዛነ ስርዒት 
ምትእትታው ኪበዛህ ሰሪዔዎ እዩ፣ ነዘ ስርዒት 
እግዘኣብሄር ሻሊ ምባሌ። ብሕ ጠንቅታት የስዔብ፣ 
መንእሰያት ካብቲ ዛሙት ዚምጽኦ። ካብ ወሇዱ ናብ 
ዖርኡ ዘምሓሊሇፍ ሕማም ኪሕሇዉ ይግብኦም፣ እቲ 
ብሓቂ ንክርስቶስ ኪስዔብ ዘዯሉ ሰብ። ነታ እምነቱ 
ነንዔሇት እናተኸተሇ ገዙእ ርእሱ እናገትኤ። ነቲ 
እግዘኣብሄር ብተፈጥሮ ዛዒዯል ጣባያት እናኣበርትዓ 
ኪነብር ይግብኦ፣ ክርስትያን ኣብ ቅዴሚ እግዘኣብሄር 
ቅደስ ብዛነ። ኣብ ቅዴሚ ሰብ ከኣ ፍረ ዛመሌኦ 
ህይወት ኪነብር ኸም ዘምነዩ እተረጋገጸ ኪኸውን ከል። 
ነቲ ናይ ሕክምና ሳይንስን ነቲ መጽሓፍ ቅደስ ዘህቦ 
ትምህርትታትን ከኣ ብጥንቃቐ ኺስዔብዎ ይግብኦም፣ 
ንሰውነትናን ኣእምሮናን መንፈሳዊ ኣካሄዴናን ኪመርሕ 
ዘኽእሌ መምርሒታት ብሕ ኣል፣ ነዘ መምርሒታት 
እዘ እንተ ዯኣ ስዑብና። ዒወት ዛመሌኦን ሕጉስን ህይወት 
ክንነብር ንኽእሌ ኢና፣ 
  ቅዴሚ ኹለ ግና ብጥንቃቐ ኽንፍጽሞ ዘግብኣና 
ትኽክሌ ዛነ ስጉምትታት ኣል፣ እቲ ቐዲማይ ስጉምቲ 
ንሰውነትካ ኸም ዘግባእ ጌርካ ምክንኻን እዩ፣ 
  ናይ ህይወት ዖበሇ ኹለ ምንጪ እግዘኣብሄር ምዃኑ። 
ንብሕ ሰብ ግሁዴ እዩ፣ ኣትክሌቲ። እንስሳ። ሰብ ካብ 
እግዘኣብሄር ህይወት ተቐቢልም። ንሱ ብዛመዯበልም 
መገዱ እናዒበዩ እናተፋረዩን እናበዛሑን ይነብሩ ኣሇዉ፣ 
እግዘኣብሄር ንነፍሲ ወከፍና ግሩም ዛነ መገዱ እተሃንጸ 
ሰውነት ሂቡና ኣል፣ 

  ካብታ እተወሇዴናሊ ዔሇት ጀሚርና ኽሳዔ ዔሇተ 
ሞትና ነዘ ተዋሂቡና ዖል ሰውነት ብጥንቃቐ 
ኽንኣሌዮ ሕዴሪ ተዋሂቡና እዩ፣ ጐይታ ህይወትና 
እግዘኣብሄር እዩ እምበር። ንሕና ኣይኯንናን፣ ነዙ 
ህይወትና ኣበይ ከም ዖውዒሌናያ እንሕተተለ ጊዚ 
ዴማ ኪመጽእ  

 

 
 
 
 
 
 
 
እዩ፣ መጽሓፍ ቅደስ። ብዯም ክርስቶስ 
እተዒዯግና ጥሪት እግዘኣብሄር ምዃንና 
ይገሌጸሌና፣ብቕንዔና ምእንቲ ኽንነብር። 
መምርሒ ዘነና። እግዘኣብሄር ቅደስ 
ሓጋጋቱ ሂቡና ኣል፣ ነዘ ሓጋጋት እዘ 
ምእንቲ  
ከነስተውዔል ዴማ ኣእምሮን ሒሌናን ናይ 
ተፈጥሮ ዲንነትን ሂቡና እዩ፣ ኩለ ሰብ። 
እቲ ብሕጊ እግዘኣብሄር ምንባር ዚምጽኦ 
በረኸትን እቲ ንሕጊ እግዘኣብሄር ምፍራስ 
ዚስዔቦ ጠንቅን ኪፈሌጥ ይግብኦ፣ እወ። እቲ 
ልሚ ዘዛራእ ዖርኢ በቲ ጽባሕ ዘዖንም 
ኣኸዙ ከም ዘውሰን ክትርዴኦ የዴሉ፣ 
  እቲ ኣብ ሰውነትና ሓዯራ ተዋሂቡና ዖል። 
ነቲናይ ጾታ ህይወትናውን ኣጣቓሉለ ዘሕለ 
እዩ፣ እቲ ናይ ጾታ ጠባይና በቲ ሕጊ 
እግዘኣብሄር ዘብል እንተ ዯኣ ተመሪሑ። 
ንህይወትና ትርኢቱ የጸብቖ። ነእምሮና 
የበርትዕ። ንሰውነትና የማዔብል፣ ነዘ ጠባይ 
ጾታኻ ኻብ ሕጊ ወጺእካ እንተ ዒየኻለ ግና። 
ነእምሮ ባርያ ይገብሮ። ንጥዔናኻ የበሊሽዎ። 
ንመንፈሳዊ ህይወትካውን የፍርሶ፣ 
  ኣብ ርእሲ እዘውን እግዘኣብሄር ንወዴን 
ንጓሌን ፍሌሌይ ዖሇዎ ተፈጥሮ ብምሃቡ። 
ዯቂ ሰብ ብፍቕሪ ተሳሒቦም። ንምለእ 
ህይወቶም ብምትእትታውን ብምፍቓርን 
ብምትሕግጋዛን ዖርኦም ብምፍራይን ኪነብሩ 
ፈቐዯልም፣ እግዘኣብሄር ናይ ጾታ ፍሌሌይ 
ብምፍጣሩን ንሰብ ናብ ምትእትታው 
ብምምርሑንሲ። ንማሕበራዊ ናብራን ንሃገርን 
መሰረት ዛነን ስዴራ ቤት እተባህሇ። 
ዴርጅት ኣቖመ፣ 
  ኣብ ርእሲ እዘውን። እቲ ሰብኣዊ ዛነ 
ፍጡር በይኑ ኪኸውን ከል። ጐዯል ስሇ 
ዛነ። እግዘኣብሄር ንወዴን ጓሌን 
እተፈሊሇየ ጾታ ብምሃቡን ፍቕሪ እተባህሇ 
ሰንሰሇት ኣብ መንጎ ኽሌቲኦም ብምፍጣሩን 
ጐዱለ ዘርከብ ከም ዘመሊሌኡ ገይሩ ኸም 
ዛፈጠሮም የረዴኣና፣ ኣወዲትን ኣዋሌዴን። 
ናብቲ እተቐዯሰ ስርዒት መውስቦ። ጥዐይ 
ሰውነትን ብሩህ ኣእምሮን ንእግዘኣብሄር 
ዘፈርህ ሌብን ሒዜም ኪቐርቡ ይግብኦም፣ 
ዛነ ይኹን ሰብ። ባህ ኢሌዎ ብጽቡቕ 
ምእንቲ ኺነብር። ጥዔና የዴሌዮ፣ ጥዔና 
ኺስኣን ከል ግና እቲ ናይ ተፈጥሮ 
ሰውነትና ግብርታት ይቃወስ እሞ። ህይወትና 
ብጓሂ ነሕሌፎ፣ 
  ቅዴሚ ኹለ ብእንሰትዮን እንበሌዕን 
ክንጥንቀቕ ይግብኣና፣ ሰውነትና ብዖይ 
መግቢ ኺነብር ኣይክእሌን እዩ፣ እተን 
በብዒይነተን ዛና መኪናታት። ምእንቲ 
ኺንቀሳቐሳ። ዚሙቐን ነዲዱ ኸም ዚዴሌየን። 
ኩለ ሰብ ከኣ። ህይወቱ ፈራዩ ምእንቲ 
ኪኸውን። መግብን ዛስተን የዴሌዮ እዩ፣ 
እቲ ነንዔሇት እንምገቦ መግቢ።ኣብ ርእሲ 
እቲ ንምንቅስቓስን ንምሕሳብን ሓይሉ  

 
 
 
 
 
 
 
ዛህበናስ። ነቲ ኣብ ሰውነትና ዖል ህዋሳትውን ይሕዴሶ፣ 
ሰብ ካብቲ ብሰሪ ሓጢኣት ካብ እግዘኣብሄር ዛረሓቀለ 
ጊዚ ጀሚሩ። ነቲ እግዘኣብሄር ዛሃቦ ጽቡቕ ህያባት 
እናባሊሸዎ ይነብር ኣል፣ ብሓት ሰብ። ካብ ዒቕሞም 
ንሊዔሉ ብምብሊዔን ብምስታይን። ንሰውነቶም ይብዴሌዎ፣ 
ብዖይ ስርዒት ምብሊዔ። ንጥዔናኻ ኣፍሪሱ። ናብ ሞት 
ኣቢለ ዘመርሕ ስሇ ዛነ፥ ገሉኦም ሰባት ንመቓብሮም 
በስናኖም እዮም ዛኹዔትዎ። ተባሂለ ይምሰሌ፣ መስተ 
ኣብ ስዴራቤትካን ኣብ ማሕበራዊ ናብራኻን ኣዛዩ 
ዚሕዛን ኩነታት እዩ ዘፈጥር -እቲ ከም ርግቢ ዛምሰሌ 
ጰራቅሉጦስ መንፈስ ቅደስ ከኣ ብኣኻ ጉህዩ ካባኻ 
ይሃዴም፣ ኣሌኮሌ ዚምጽኦ ሳዔቤን። ኣብ ሌዔሉ እቲ 
ነእምሮኻ ዘጐዴኦን ነቲ ኣብሰውነትካ ዖል በበይኑ 
ዛነ ናይ ስራሕ ክፍሌታት ዚቃውሶንሲ። ንዛሙት 
መሇዒዒሉኡ ስሇ ዛነ። ኣብ ኣዛዮም ብሓት ስዴራ 
ቤት ጽሌእን ክርክርን ምፍታሕን ኣእትዩ እዩ፣  
  ክርስትያን ዖበሇ ኹለ ኣብ ብሌዑ ካብ መጠን ኺሓሌፍ 
የብለን -እንተ ኣብ መስተ መጺእካ ግና ፈጺሙ ክሰቲ 
የብለን፣ መጽሓፍ ቅደስ። ሰውነት ነፍሲ ወከፍ ክርስትያን 
መቕዯስ እግዘኣብሄር ምዃኑ ይነግረና፣ ቤት መቕዯስ 
ቤት ጸልት ካብ ኯነ ኸኣ። ሕገፍራሽ ዛነ ነገራት 
ኪፍጽም ኣይግባእን፣ ዯም ጐይታ የሱስ ክርስቶስ። 
ንነፍስና ጥራይ ዖይኯነስ። ንስጋናውን ዒዱግዎ እዩ እሞ። 
ነዘ ብኽቡር ዋጋ እተዒዯገ። ዲሕራይ መዒሌቲ ብሓዴሽ 
ባህርይ ዘትንስእ ሰውነትና። ብዖይ ጠቅም ነገር ከነበሊሽዎ 
ኣይግብኣናን፣ 
  እግዘኣብሄር ንሰውነትና ዔረፍቲ ከም ዖዴሌዮ ፈሉጡ። 
ትኽስታ (ዴቃስ) ዘብሃሌ እተባረኸ ህያብ ሂቡና ኣል፣ 
ብሓት ሰባት ግና ነዘ ጊዚ ዔረፍቶም ከም ዘግባእ 
ኣየዖውትርዎን እዮም፣ ብሕ ሰብ ብጊዚኡ ኣይዴቅስን፣ 
ሰብ ትኽስታ ወሲዴዎ ምስ ዘዴቅስ ግና ህዋሳቱ ይሕዯስ፣ 
ኣብ ሰውነትና ዘርከብ በበይኑ ዛነ ግሇት ካብ ሰውነትና 
ወጺኡ ኺዴርበ ይዲል፣ ኣእምሮና ኸኣ ዚዴሌዮ ዔረፍቲ 
ይረክብ፣ ዘኣኽል ዴቃስ ዖይረክብ ሰብ። ኣብ ሌዔሉ እቲ 
ሰውነቱ ዴኹም ምዃኑስ። ጠባዩ ገርጫዋ ይኸውን፣ 
ኣእምሮኡውን ቀሌጢፉ ኣይሓስብን፣ ዘኣኽል ዴቃስ 
ዘዴቅስ ሰብ ግና። ብሓዴሽ ሓይሉ ተንሲኡ። ኣምሊኹ 
ኣመስጊኑ። ዔሇታዊ ዔዮኡ ብሓጐስን ብፍጥነትን ኬስሌጥ 
ይኽእሌ፣ ሓኪማት፥ ነፍሲ ወከፍ ሰብ። እንተ ወሓዯ። ኣብ 
ሓንቲ ሇይቲ ሸሞንተ ሰዒት ኪዴቅስ የዴሌዮ። ኢልም 
ይመኽሩ፣ 
  ሰብ ጥዐይ ኯይኑ ምእንቲ ኺነብር። ሰሊም የዴሌዮ፣ 
ብዛነን ብዖይኯነን ምጭናቕን ምብስጫውን ንጥዔና 
የባሊሽዎ፣ ምጭናቕ። እምነትካ ጎዯል ምዃኑ ዚርኢ እዩ፣ 
ሃዋርያ ጳውልስ፥ ዴላትኩም ዖበሇስ ብጸልትን ሌማኖን 
ምስናይ ምስጋና ኣብ ኣምሊኽ ይፈሇጥ እምበር። ብገሇ እኳ 
ኣይትጨነቑ። ኢለ ይመኽረና፣(ፊሌ4።6)፣ 
  ነዘ ኣብ ሊዔሉ ተመሌኪቱ ዖል ምኽርታት ርእዩ 
ሰውነቱ ዘሕለ ዖበሇ ሰብ። ነቲ ብእግዘኣብሄር እተዋህቦ 
ሓዯራ ይሕለ፣ እቲ ህይወቱ ዛሃበና ኣምሊኽ ነቲ 
እተዋህበና ህይወት ከም ዘግባእ ክንከናከኖ ይዯሉ፣ 
ብስጋና ንኣምሊኽ ነኽብሮ፣ ሓውኹም እዛራ፣--//-- 
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ቤተክርስትያን ዖቃጸሇ 
ተጋዲሊይ ጣሉባን 

“ክርስቶስ ማሪኹኒ” 
(ዮሱፍ ሑሴን ተጋዲሊይ ጣሉባን) 

   
  ነቶም ነዋሕቲ ኣኽራናት ሸፊኑ ዖል ጽዐቕ ሓምሊይ ጫካ 

ምርኣይ ባህ ኢዩ ዖብሇኒ፣ ኣብ ውሽጡ ብዖይ እቲ ተፈጥሮ 
ካብዛሃበቶ ናይ ገዙእ ርእሳ ጽባቐ ተወሳኺ እቲ ካብ በረኽቲ 
እናተወራወረ ዛወርዴ ኣዔዋፍ ተወሃሂደ ክትሰምዔ እንከሇኻ። እቲ 
ኣብ ውሽጥኻ ዛፍጠር ናይ ሓጐስ ስምዑት ንምግሊጹ ዖሸግር 
እዩ፣ ነቲ ካብ ዒመት ናብ ዒመት ዖይጠፍእ ሇምሇምነት ናይቲ 
ቦታ እናርኣኻ ሓሓሉፉ መግቢ ዖይንበሌዒለ ጊዚ’ውን የጋጥመና 
እዩ፣ ግናኸ በቲ ኣዑንትና ዛርእዮ ናይ ሃገርና ናይ ምዴርና 
ሇምሇምነት ነፍስና እናረወየት ትነብር፣ 
  ኣብዘ ቦታዘ ናይ ጣሉባን ተቓሊሳይ ኮይነ ክዋጋእ ብሓት 
ዒመታት ጌረ ኣሇኹ፣ ኣብተን ዛጸናሕክወን ናይ ቃሌሲ 
ዒመታተይ ኣብቲ ሰራዊት ዛነበረኒ ግዯ ዴማ መራሕ ብርጌዴን 
ናይ ስርሒታት ኣወሃሃዴን እየ፣ ምውጋእ እፈቱ እየ፣ ናብዘ 
ናይ ውግእ ግንባር ዛኣተኹ ዴማ። ካብቶም ኩለ ሳዔ ሞኽ 
ዖበለንን ዛጸሌኦምን ሓሙሽተ ክርስትያናት ቀቲሇ፣ 
ኣብዖየሇውለ ዴማ። ነቲ ቤተክርስትያኖም ኣቃጺሇ እየ ንበረኻ 
ዛኸዴኩ፣ ምቕታሌ ምስቓይ እፈቱ እየ፣ ኣሽንኳይ ሰብሲ 
እንስሳታት እኳ ክሳቐዩ ከሇዉ ምርኣይ እፈቱ እየ፣ የርውየኒ 
ዴማ እዩ፣ ብሕ እዋን ኣብ መዒስከርና ነቲ ዙሕሉ ንምብዲህ 
ሻሂ ነፍሌሕ ኢና እቲ ዖሇናዮ ቦታ ዴማ ሃመማ ስሇዛበዛሖ። 
እቶም ሃመማ ናብቲ ኩባያ ምስ ኣተዉ። ነቲ ኩባያ ብኢዯይ 
ከዱነ እታ ፍጥረት ክትወጽእ ዯሌያን ኣየር ስኢና ዴማ 
እናተጭነቐት እተስምዕ ዴምጺ ምርኣይን ምስማዔን የርውየኒ 
እዩ፣ ብሕ እዋን እቶም ናይ ቃሌሲ ብጾተይ ከምኡ 
ንኸይገብር ይነግሩኒ እዮም፣ እንተኾነ ግና ሓንሳእ ኣብ 
ውሽጠይ ዛተቐርጸ ስሇዛኾነ ክገዴፎ ኣይክኣሌኩን፣ ካብዘ ግና 
ንሰብ ምስቓይ እዩ ዖሐጉሰኒ፣ 
  ብፍሊይ ነቶም ብዖይክኦም ንእግዘኣብሄር ዛፈሌጥ ዖል 
ዖይመስልም ክርስትያናት (ኣመንቲ) እናርኣዩ ከንዴድም 
እንተኾይንሇይ ዴማ ፈጺመ ከጥፍኦም እፈቱ እየ፣ እቲ ቀዯም 
ማሇት ከይወጻኹ ከሇኹ ኣብቲ ጥቓ ገዙውትና ዛነበረ ቤት 
ጸልቶም ተኣኪቦም ክጽሌዩን ክዛምሩን ከሇዉ ኣዛየ ስሇዛርበሽ 
ጉሓፍን ዛጨነወ ማይን ካሌእ ነገራትን ሓዋዊሰ ነቲ ረሳሕ ማይ 
ተሓቢአ ብመስኮት እዯፍኣልም ነበርኩ፣ 
  ኣብ መገዱ ተጸብየ ቦርሳ ናይተን ዯቀንስትዮ መንጢሇ 
ምጉያይ። ጽሩይን ጻዔዲን ተኸዱኖም እክብ ኢልም ክኸደ 
ከሇዉ። ብዴሕሪ ኣግራብ ተሓቢአ ብዴሕሪኦም ጭቃ 
እስንዴወልም ነበርኩ፣ ካብ ኩለ ዛገርመኒ ዴማ ካብ ብዛሒ 
ትዔቢተይ ዛተሊዔሇ ምህዲም ዛበሃሌ የሇን፣ ነቲ ብኢዯይ 
ዛሓዛክዎ በትርን ነቲ ኣብ ቅዴሚኦም ሸነን እብሌ ንሳቶም 
ዴማ ብፍሊይ እተን ዯቀንስትዮኦም ዒይኒ ዒይነይ እናጠመታ 
ኣንታ ሓውና እንታይ ዯኣ ኮንካ፨ እንታይስ በዱሌናካ፨ 
ንምንታይ ከምዘ ትገብር ኣሇኻ፨ እናበሊ ክሌምናኒ ከሇዋ ነቲ 
ትሕትንአንሲ ዖሕመቕክወን ኮይኑ ስሇዛመስሇኒ ኣፍሌበይ 
ተነፊሐ እየ ዛኸይዴ፣ ኣብቲ እዋን እቲ ኸኣ ቅሩብ ክብዯት 
ምሌዒሌ ማሇት ጅም ጀሚረ ስሇዛነበርኩ። ብዖይካይ ሓያሌ 
ስፖርተኛ ወይ ተባኣሲ ዖል ኣይመስሇንን እዩ ነይሩ፣   

  ሓዯ መዒሌቲ ሓዯ ወዱ ገዙውትና 
መታዒብይተይ ዛነበረ ኣዛየ ዛፈትዎ ዒርከይ 
ካብቲ ኣዲራሽ ቤት ጸልት ክወጽእ ከል 
ምስረኣኽዎ። ዯመይ ሸኽሸኽ ኢለኒ ርእሰይ 
ምቁጽጻር ስኢነ ሰራውረይ ተገታቲሩ። ዖሉሇ 
ናብኡ ብምኻዴ ዴማ ንስኻኸ ኣብዘ እንታይ 
ትገብር፨ ኢሇ ሓተትክዎ። ንሱ ዴማ ፍሽኽ 
እናበሇ። ንጐይታ ረኺበየ። ንሱ ዴማ መዴሓኒ 
ነፍሰይ ንውሽጠይ ከኣ ሰሊም ኮይንሇይ እዩ፣ 
ነቲ ንስኻ እትፈሌጦ ክፉእን ዒመጸኛን ጠባየይ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ሇዊጡ ሰብ ገይሩኒ’ዩ። ንዒኻውን ብዙዔባ ጐይታ 
ክምስክረሌካ ዯሌየ ነይረ። ብዙዔባኻ ውን 
ኣብዘሐ እናጸሇኹ እየ፣ ርኢኻ ጐይታ ጥራይ 
እዩ ሰሊም ዛህብ ኢለ እናነገረኒ ከል። ነቲ ኣብ 
ሕቖይ ዛተዒጠቕክዎ ካራ ካብ ሰፈሩ ስሕብ 
ኣቢሇ ኣውጺአ። ኣነ ዴማ ንዒኻ እዘ እህበካ 
ኢሇ ነቲ ካራ ኣብ ኣፍ ሌቡ ሸኸሌክዎ፣ 
  እቲ ዒርከይ ሰንከሌከሌ እናበሇ ከይደ ነቲ 
ዛፈስስ ዛነበረ ዯሙ ብኽሌተ ኢደ ክሕዛ 
እናፈተነ ብኣፍ ሌቡ ጻሕ ኢለ ወዯቐ፣ ርእሱ 
ኣቕንዔ ኣቢለ ዴማ ነቲ ኣብ ኣፉ ዛመሌአ 
ዯም እናተፍአ ብዛዯኸመን ብጻዔረ ሞትን 
ስቓይን ብዛተሓዋወሶ ዴምጺ ገይሩ “እቲ 
ብሓባር ዖሕሇፍናዮ ናይ ቁሌዔነት ዖመንና። 
ሓመዴ እናጠሓንና ማይ እናተገጫጨብና 
ዛዒበናለ ዔዴመ ኣይትረስዒዮ። እቲ ዛነበረና 
ፍቕሪ ካብ ሌበይ ኣይጠፍአን። ንስኻ ግን ልሚ 
ነቲ ጽቡቕ ዖመን ረሲዔካ። ንየሱስ ስሇ ዖምሇኽኩ 
ጸሉእካኒ፣ ብስሕሇት ወጊእካውን። ኣሳቒኻኒ፣ 
በዘ ምኽንያትዘ ዴማ ነቲ ናይ ዖሇኣሇም 
ናፍቖተይ ዛኾነ ጐይታ የሱስ ክርእዮ እየ፣ 
በዘኣ ዴሕሪ ዯጊም ዖይምሇሰሊ ህይወተይ በዘ 
ንስኻ ጌርካኒ ዖሇኻ ነገር ጸሉኤካ ከሇኹ 
ህይወተይ ኣይትሓሌፍን እያ ልሚውን ከምቲ 
ናይ ቀዯም የፍቅረካ እየ፣ምናሌባት እዘ 
ዛገበርካዮ እንተኣጣዑሱካ። ዲግማይ ንዒይ 
ረኺብካ ይቕረ ክትሓተኒ ኣይትኽእሌን ኢኻ። 
ግናኸ ነቲ ኣነ ዖምሌኾ ጐይታ የሱስ ከም ናይ 
ብሕቲ መዴሓኒኻ ጌርካ እንተተቐበሌካዮ ንዒይ 
ዒቢ መኽሰብ እዩ’ሞ። ኣነ ይቕረ ኢሇሌካ 
ኣሇኹ፣ ጐይታ የሱስ የፍቅረካ እዩ” እናበሇ 
የማናይ ኢደ ኣሌዑለ ነቲ ኣብ ኣፍ ሌቡ 
ዛመሌአ ዯም እናተፍአ ክጥምተኒ እንከል ነቲ 
ኣብ ኣፍ ሌቡ ዛሸኸሌክዎ ካራ ብእግረይ ጌረ 
ረገጽክዎ እሞ። ብዖል እቲ ካራ ብምለኡ ናብ 
ሌቡ ኣተወ። ንሱውን ናይ መወዲእታ ጊዚ 
ግዑሩ ምስቲ ምዴሪ ተጣበቐ፣ ኣነውን ዋሊ 
ሓዯ ከይሓዖኒ መገዯይ ቀጸሌኩ፣ 
  እቶም ውሑዲት ኣመንቲ ከቢቦም ይበኽዩ 
ነይሮም፣ ኣነውን በቲ ጽቡቕ ኣግራብ ውሽጠ 
ውሽጢ ቆራሪጸ መገዯይ ብምኻዴ ተሰወርኩ፣ 
ካብኦም ኣምሉጠ ይኸይዴ ዴኣ’ምበር። 
ኣእጋረይ ተኣሳሲሮም ምኻዴ ሰኣንኩ። ሌበይ 
ፈርሀ። ኣፈይ ተቖሊሇፈኒ። ገዙይ እንተኣተኹ 
ዔረፍቲ ሰኣንኩ። ንበይነይ ምዛራብ ጀመርኩ፣ 
ከምብሓዴሽ እንታይ ከምዛወሰዯኒ ኣይፈሌጥን 
ተመሉሰ ናብቲ ዒርከይ ዛሞተለ ከባቢ 
ብምኻዴ ተሓቢአ እርኢ ነበርኩ፣ ነቶም ነቲ 
ሬሳ ኣሌዑልም ክወስዴዎን ፖሉስ’ውን ነቲ 
ስፍራ ከቢቦም ተመሌከትኩ፣ ኩልም ኣዛዮም 
ክነብዐን መሪር ሓዖን ክበኽዩን ርእየ ዛገዯዯ 
ሓረቕኩ። ነፍሰይ ዔረፍቲ ሰኣነት፣ ዴሕሪዘ 
ተመሉሰ ናብ ገዙይ ብምኻዴ ክሌተ ስረ። ክሌተ 
ጃኬት። ሓንቲ ካምቻ ብሓዯ ረቂቕ ፌስታሌ 
ሒዖ ንሓንሳእን ንመወዲእታን ንገዙውተይን 
ገዙይን ሓዱገ ናብ በረኻ ከዴኩ፣ ብሕ 
ተጓዑዖ ንኸተማ ሓዱገ ነቶም ኣብ ነዊሕ 
ርሕቀት ዖሇዉ ናይ ጣሉባን ምንቅስቓስ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ተጋዯሌቲ ክጽንበሮም ጉዔዜይ ጀመርኩ፣ ብግምት ገሇ 
ሸውዒተ ሰዒት ዛኸውን ምስተጓዒዛኩ ዯኺመ። ነቲ ሒዖዮ 
ዛነበርኩ መግቢ ክበሌዔ ኢሇ ናብቲ ደር ኣትየ ኣነ ኮፍ 
ክብሌን ነቲ ከባቢ ዖናውጾ ዛመስሌ ብርቱዔ ዴምጺ ክሰምዔን 
ሓዯ ኮነ፣ እቲ ዴምጺ ኣብ ጥቓይ ዖል እዩ ዛመስሇኒ “ናብዘ 
ቦታ’ዘ ስሇምንታይ መጺእካ፨  
 
ንወዯይ ቀቲሌካ ናበይ ትኸይዴ ኣሇኻ፨ ነቲ ዛገበርካዮ ካንድ 
ኣነ ኣይረኣኽዎን። ካባይከ ከተምሌጥ ትኽእሌ’ድ፨ 
ስሇምንታይ’ከ ኢኻ ከምዘ ዛገበርካ፨ዯም ወዯይ ናባይ የእዊ 
ኣል” ዛብሌ ብርቱዔ ዴምጺ ሰማዔኩ፣ በዘ ዴምጺ ኣዛየ 
ሰንቢዯ ፈጥፈጥ ከብሇኒ ምስጀመረ ካብ ኮፍ ዛበሌኩለ 
ብዴዴ ኢሇ ንምህዲም ጉያ ተተሓሓዛክዎ፣ እንተኾነ ግና 
እቲ ዴምጺ ሕጂ’ውን ኣብዘ ጥቓይ ኮይኑ የቃሌሕ ነበረ፣ 
ኣብ መወዲእታ ኣነ። በጃኹም ኣዘኹም ይቕረ ብለሇይ 
እናበሌኩ ከእዊ ጀመርኩ፣ ኣነስ ኣቦ እቲ መዋቲ 
ተኸታቲልም ዖርከቡኒ መሲለኒ እየ ዛነበረ፣  
  እቲ ዴምጺ እቲ ምስ ሓዯገኒ ህርመት ሌበይ እናወሰኸ። ነቲ 
ስምባዴ ዛፈጠሮ ፍርሃት ዴምጽን ንኸምሌጥ ክጐይ 
እንከሇኹ ውዱቐ ግንባረይ ብርከይን ተፈጋጊኡ ዯም ንዯም 
ኮይነ እየ። ኣብ መውዲእታ ኩርምይ ኢሇ ኮፍ ኢሇ ከሇኹ 
ንኻሌኣይ ጊዚ ካሌእ ዴምጺ ሰማዔኩ… ነቲ ብሓባር 
ዖሐሇፍናዮ። ሓመዴ ጥሒንና ማይ ተገጫጪብና ዖሕሇፍናዮ 
ናይ ቁሌዔነት ዖመንና ረሲዔካ ንጐይታ ስሇዖምሇኽኩ ጸሉእካኒ። 
ብስሕሇት ወጊእካውን ኣሳቒኻኒ። ብኣኻ ብሓወይ ነቲ ናይ 
ዖሇኣሇም ናፍቖተይ ዛኾነ የሱሰይ ክርእዮ እየ፣ ኣብዘ ናይ 
ፍጻሜ ሰዒት ዴማ ጸሉኤካ ነፍሰይ ኣይትኸይዴን እያ፣ 
የፍቅረካ እየ፣ ምናሌባሽ እዘ ዛገበርካዮ እንተ ኣጣዑሱካ 
ዲግማይ ረኺብካ ይቕሬታ ክትሓተኒ ስሇዖይትኽእሌ። ሕጂ 
ይቕረ ኢሇሌካ ኣሇኹ፣ ግናኸ ነቲ ኣነ ዖምሌኾ ኣምሊኽ እንተ 
ተምሌኾ ንዒይ ዒቢ ዔረፍቲ ስሇዛኾነ። ንጐይታ የሱስ 
ተቐበሌ፣ የሱስ የፍቅረካ እዩ፣ የፍቅረካ’ዩ… ዛብሌ ዴምጺ 
ሰማዔኩ፣ ዴሕሪኡ ነቲ ዴምጺ ኣብቲ ኣየር ተዋሒጡ ጸጥ 
በሇ፣ 
  ንኽጽሇሌ ቅሩብ ተሪፉኒ ኡይ … እናበሌኩ ኣእዌኹ፣ 
ካብቲ ዛሰማዔክዎ ንኸምሌጥ ብሕ ጎየኹ፣ ግናኸ ነቲ ኣብ 
እዛነይ ዖል ዴምጺ ከምሌጦ ኣይክኣሌኩን፣ ኣብ ከምዘ 
ዒይነት ኩነታት ኮይነ ቀባሕባሕ ክብሌ ኩነታተይ ዛረኣዩ 
ጓሶትን በቲ መገዱ ዛሓሌፉ ዛነበሩ ናይ ገጠር ሰባት ሒዜም 
ናብ ገዛኦም ወሰደኒ፣ ስሇዛዯንገጽሇይ ጽቡቕ ኣቀባብሊ 
ገበሩሇይ፣ እንተኾነ ግና ካብቲ ዴምጺቲ ክሃዴምስ 
ኣይክኣሌኩን፣ ናብ ከተማ ከምሇስ እቲ መንግስቲ ኣፍርሃኒ። 
ኣብ ዖሇኽዎ ከይተርፍ እቲ ሰዒት እናፈሇየ ዛመጸኒ ዴምጺ 
ኮፍ ከብሇኒ ኣይክኣሇን። ነቲ ጊዚ እቲ ልሚ ክዛክሮ 
እንከሇኹ ንዒይ ናይ መከራ ናይ ጭንቀትን ቅሌውሊውን 
መዒሌታት እዩ ነይሩ፣ 
  እዘ ምስ ኮነ ዴሕሪ ክሌተ ሰሙን ናይ ጣሉባን ሰራዊት 
በቲ ከባቢ ክሓሌፉ ከሇዉ ረኺቦምኒ፣ ኣነውን ናብኦም 
ክጽምበሮም ከም ዛዯሉ ምስነገርክዎም ኣካሊዊ ብቕዒተይ 
ምስረኣዩ ተቐበለኒ፣ ኣብ ትሕቲ እቶም ብዙሕሉ እተዋሕጡ 
ጐቦታት ዴማ ሓሙሽተ ወርሒ ወተሃዯራዊ ስሌጠናን ናይ 
ከበዴቲ ኣጽውር ትምህርትን ምስወሰዴኩ ሙለእ ዔጥቂ 
ሂቦምኒ ተጋዲሊይ ኮንኩ፣ 

  ከምዘ እናበሇ እምበኣር መዒሌታት ሓሉፎም ዒመታት 
መጹ፣ ኣነውን ስሌጣን እናወሰኽኩ መራሒ ክሳብ ምዃን 
በጻሕኩ፣ ሓዯ መዒሌቲ ይዛከረኒ ሰዒት ሰሇስተ ኣቢለ ምስኮነ 
ክሸይን ኢሇ ከምቲ ኩለሳዔ እንገብሮ ክሌተ ሰሇስተ ተጋዯሌቲ 
ሒዖ ከዴኩ፣ ማሇት ኩለሳዔ ብኣርባዔተ ማኣዛን ተጋዯሌቲ  

ዒምዱ ምስክርነት 
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ሓሇዋ ምስ ኣቐመጥና ንሕና ኬዴና ንሸይን፣ በዘኣ 
መዒሌትዘኣ ናብ ሓንቲ ዛዒነወት ገዙ ክሸይን ኣተኹ፣ ኣብ 
ውሽጢ ዴማ ሓንቲ ብቐይሕን ብሰማያዊን ቀሇም 
እተጻሕፈት ወረቐት ወዱቓ ረኸብኩ፣ ናይቲ ጸሓይ 
ዛሃረማ ጽዔዴው ኢሊ እምበር እቲ ኣብኣ ዖል ጽሕፈትስ 
ጽቡቕ ይንበብ ነበረ፣ ኣብዙ ወረቐት እዘኣ ሓዯ ጸጉሪ 
ርእሱ ንውሕ ዛበሇ ኮይኑ ዛወንጨረ ሰብ ነዊሕ ክዲን 
ዛተኸዴነን ኣብ መንኩቡ ዴማ ሓዯ ነዊሕ ጎቦ ክዴይብ 
ክፍትን ከልን ርእሱ ኣዴኒኑ ብብርኩ ተምበርኪኹ ዛርኢ 
ስእሉ ኣሇዎ፣ ነቲ ወረቐት ግሌጽ ኣቢሇ እንተ 
ተመሌከትኩ ኣብ ውሽጡ ተጻሒፉ ዖል ጽሕፈት “ብሓቂ 
ንሱ ንሕማምና ጾሮ። ንስቓይና ኸኣ ኣብ ነፍሱ ጸዒኖ። ንሕና 
ዴማ ከም እተወቕዓን ብእግዘኣብሄር ከምእተቐዛፈን ከም 
እተዋረዯን ጌርና ኣቛጸርናዮ ንሱ ግን ብሰሪ ገበንና ቖሰሇ። 
ብሰሪ ኣበሳና ዴማ ተኸትከተ … ኹሊትና ከም ኣባጊዔ 
ተባረርና … መከራ ጸገበ። ርእሱ ኣዋረዯ ኣፉውን 
ኣይከፈተን …” ዛብሌ ጽሑፍ ርኣኹ፣ ኣብዘ ጽሑፍ ።ከም 
ኣባጊዔ ተባረርና” ዛብሌ ቃሌ። ነቲ ናብዘ ስፍራዘ ክመጽእ 
ከሇኹ ዛብሰማዔክዎ ዴምጺ ምኽንያት ቀባሕባሓይ ምዃነይ 
ኣዖከረኒ፣ እቲ “ኣፉ ኣይከፈተን” ዛብሌ ዴማ ነቲ 
ዛቐተሌክዎ ዒርከይ ኣዖኪሩኒ ብሓሳብ ተዋሓጥኩ፣ 
  ዴሓን ኣዔሪፈ ዛነበርኩስ። ካን’ድ ሕጂውን ኣይሓዯገንን 
ማሇትዩ፨ ሕጂውን ይስዔበኒ ኣል፨ ኢሇ ኣዛየ ሓረቕኩ። ተመሉሰ 
ዴማ ምግራም ጀመርኩ፣ ኣብቲ ክሸይን ኮፍ ዛበሌኩለ ቦታ 
ኮይነ ከንብብ ከሇኹ ህርመት ሌበይ ወሰኸ፣ ስረይ ፈቲሐ ኮፍ 
ኣብ ዛበሌኩለ ነዊሕ ሰዒት ብምጽንሐይ እቶም ተጋዯሌቲ 
ክጽውዐ ጀመሩ፣ ኣነ ግን ዛኾንክዎ ኣይፈሌጥን ብጸጥታ 
ተዋሒጠ ነበርኩ፣ ሓዴሓዯ ጊዚ ናብራ ናይ በረኻ እንተዴኣ 
እጽሉኡኒ እሞ ኢዴና ንመንግስቲ ክንህብ እንተዯሉና ኣብ ጊዚ 
ሽንቲ ወይ ብሇይቲ ኢና ንጠፍእ ኔርና። ስሇዘ ምስ ዯንጎኽዎም 
ተሻቒልም ክርእዩኒ መጺኦም። ምህሊወይ ምስረኣዩ ግን 
ተመሉሶም ከደ፣ ኣነ ግን ንክሌተ ሰዒት ዛኣክሌ ኣብቲ ቦታ 
ኮፍ ኢሇ ጸናሕኩ፣ ዴሓር ግና ነዘ ወረቐት’ዘ ናብዘ ስፍራ’ዘ 
ዖምጽኦ መን’ዩ፨ ኣብ ዛኸዴክዎ ዛከታተሇኒ’ኸ ስሇምንታይ’ዩ፨ 
ኣይሓዴገካን’ዩ ኢለኒ ማሇት ዴዩ፨ ብምኽንያት እዘ ስም እዘ 
ናብ በረኻ መጺኤ፨ ሕጂ ኸኣ ኣብዘ ይከታተሇኒ ኣል እናበሌኩ 
ናብ መዒስከር ኣትየ። ነዘ ወረቐት’ዘ ዛዯርበየ ወይ ከኣ ዖምጽኦ 
ሰብ መንዩ፨ ኢሇ ብቓሌ ቁጥዒ ሓተትክዎም፣ ኩልም 
ከምዖይፈሌጡ ምስነገሩኒ ሓሪቐ። ኣብዘ ቦታ ቃሌሲ እንከሇና 
ነዘ ስም’ዘ ሓዯ ሰብ ከይሰምዮ ተጠንቀቑ ኢሇ ትእዙዛ 
ኣመሓሊሇፍኩ፣ ኣብ’ዘ ቀረባ መዒሌታት ዴማ ናብ ከተማ 
ኣቲና። ነቲ ስፍርኦም ኣጥፊእና። ካባታቶም ዴማ ነቶም ዛበዛሑ 
ሒዛና ናብዘ ቦታ’ዘ ብምምጻእ ምእንቲ ክቃሇሱ 
ኣተሓሳስብኦም ክንቅይር ኣሇና፣ እዘኦም ከሇዉ ሰሊም የሇን፣ 
እቲ መንእሰይ ነቲ ዛኣመነለ ምእንቲ ከይቃሇስ ሞትን 
ሓጢኣትን ብምባሌ እናፈራርሁ ሞራለ ሴሮም ኣሌሚሶም 
ኣሇዉ ብምባሌ ትእዙዛ ኣመሓሊሇፍኩ፣ 
  ዴሕሪ’ዘ ኩሊትና ሰስፍራና ሒዛና ዯቀስና፣ እቲ ዖፍርሃኒ 
ዴምጺ ዴማ ሕጂ’ውን ተመሉሱ መጸ “የሱስ የፍቅረካ እዩ” 
ዴምጺ ኣብ ኣእዙነይ ከቃሌሕ ጀመረ፣ ነዘ ዴምጺ’ዘ ስዑቡ 
ዴማ ቅዴሚ ሕጂ ሰሚዓዮ ዖይፈሌጥ ካሌእ ዴምጺ ሰማዔኩ 
“ዎ ወዯይ እዯሌየካ እየ ናባይ ተመሇስ። ክቕበሇካ እየ። ብህይወት 
ከንብረካ እየ፣ ኣብ ክንዱ እቲ ዛቐተሌካዮ ወዯይ ንኽብረይ 
ክጥቀመሌካ ናባኻ መጻእኩ፣ ንዒ ናባይ ንዒኻ ዛኸውን ስፍራን 
ማሕዯርን ኣሇኒ ክቕበሇካ …” ዛብሌ ዴምጺ ካብ ዛዯቀስኩለ 
ኣባራበረኒ። ነቲ ኣብ ጥቓይ ዛነበረ ረሻሽ ዒሚረ ጥይት ኣሕሉፈ 
ናብቲ ዴምጺ ዛሰማዔኩለ ሸነኽ ፈነኽዎ፣ እቲ ሰራዊት ዴማ 
ብጸሊኢ ዛተኸበበ መሲሌዎ በብዖሇዎ በብረቱ ኣሌዑለ በቲ 
ጸሌማት ሇይቲ ነቲ ስፍራ ኣናወጾ፣ ኣብ መወዲእታ ነቲ 
ሰራዊት ኣረጋጊኤ ጸጥ ኣበሌክዎ፣ ካብ ኩለ ዛገርመኒ ግና። 
በዘ ኩለ ናይ ከቢዴ ብረት ተኹሲ ዴምጺ ከይተኸሌከሇ 
ከይተዋሕጠ እኳ’ዯኣ እቲ ዴምጺ ካብቲ ቶኽሲ ንሊዔሉ ኮይኑ 
ኣብ ኣእዙነይ የቃሌሕ ምንባሩ እዩ፣ 

  ካሌእ መዒሌቲ ዴማ ንስሇያ ናብቲ ከባቢና ኣብ 
ዛተንቀሳቐስናለ እዋን በቲ እዋን መሪር ጸሓይ  
 

ሓዯ ሰብ ንበይኑ ዯው ኢለ ተመሌከትኩ። እቲ 
ተኸዱንዎ ዛነበረ ክዲን ምለእ ናይ ጀነራሌ ክዲን 
ምስናይ ዔጥቁ እዩ ዛነበረ። ኩሊትና ዴማ እናጐየና 
ናብዘ ሰብ’ዘ ብርያኡ ከቢና ተጸጋዔናዮ። ንሱ 
ግና ገሇ ፍርሃት ወይ ስንባዴ ከይተሰምዕ ነዑንቱ 
ናባይ ተኩሩ እናጠመተ ኣብ ጥቓይ ዯው በሇ፣ 
ኣነ’ውን ብረተይ ናብኡ ኣቕኒዏ ካብታ ዖሇዋ 
ከይንቀሳቐስ ኣዖዛክዎ፣ ንሱ ግና “ዎ ወዯይ ኣነ 
ንዒኻ እዯሌየካ እየ እሞ ናባይ ንዒ ብዯም እቲ 
ዛሞተ ወዯይ ተካኢ ክትከውን ናተይ ክገብረካ 
እዯሉ ኣሇኹ” ከም ሰብ ይዙረብ ከም ሰብ ይስጉም 
ከም ሰብ ይኸይዴ ግና ሰብ ኣይኮነን፣ ንብሕ 
ዒመታት ከም ዛፈሌጠካ ከምዛወሇዯካ ርሕሩሕ 
ኣቦኻ ይመስሌ። ክዙረበካ ከል ሰጋእ ዖይብሌ እቲ 
ፍቕሪ ዛመሌኦ ኣብ ገጹ ዛርአ ግርማ ሞገስ 
ፍለይ ይገብሮ፣ ግናኸ ሰብ ኣይኮነን፣ ንሱ 
ክዙረበኒ ከል እቲ ናይ ውሽጢ ሓርቆተይ 
ህውከተይ ክፉእ ባህርየይ ካብ ውሽጠይ ከሌግስ 
ከል ተሰምዒኒ፣ ከይተረዲኣኒ ዴማ ኣብ ትሕቲ 
እግሩ ወዯቕኩ፣ ብዖይርዴኣንን ክገሌጾ 
ብዖይክእሌን ኩነት ዴማ ንኽንኽ ኢሇ ክበኪ 
ጀመርኩ፣ ንምንታይ ከምዘ ከምዛገበርኩ ግና 
ኣይርዴኣንን እዩ፣ኣብ ህይወተይ ከምዘ በኽየ 
ኣይፈሌጥን፣ ምሓረኒ እናበሌኩ ዴማ 
ተማሕጸንክዎ፣ ናይ ሌማኖይ ይቕሬታ ክህበኒ 
ኢሇ ካብቲ ዛወዯቕኩለ ርእሰይ ኣቕንዔ ኣቢሇ 
እንተተመሌከትኩ። እቲ ኣቐዱመ ክርእዩ 
ዛጸናሕኩ። እቲ እተስዒርኩለ እቲ 
እተንበርከኽኩለ። ንሌበይ ዖሰንበድ እቲ ውሩይ 
ጅግና ኣብ ከባቢየይ ሰኣንክዎ፣ ኣብ’ቲ 
እተንበርከኽኩሊ ኮይነ የማነ ጸጋመይ እንተርኣኹ 
ሰኣንክዎ፣ ነቶም ኣብ ጥቓይዛነበሩ ተጋዯሌቲ ከኣ 
እዘ ኣብዘ ዛነበረ ጀነራሌ ናበይ ከይደ ኢሇ 
ሓተትክዎም፣ ንሳቶም ከኣ ኣብ’ቲ ቦታ ጀነራሌ 
ይኹን ተራ ወተሃዯር ከምዖይነበረ ነገሩኒ፣ ሕጂ’ድ 
ኣብዘ ኣይነበረን፨ ንዔኡ ርእየድ ኸ ኣይኮንኩን 
እተንበርከኽኩ፨ ብምባሌ መሇስኩልም። ዯሓር ግና 
ዒጀውጀው ኢሇ እየ ዛኸውን ኢሇ ንርእሰይ 
ብምዴዔዒስ ናብ መዒስከር ተመሇስና፣ 
  እዘ ነገር’ዘ ገሇ ነገር ኣሇዎ ማሇት’ዩ እምበር 
እናበሌኩ ብጣዔሚ ሓረቕኩ፣ እዘ ነገር’ዘ ምስኮነ 
ኣብ ሇይቲ ናይ ሳሌሳይ መዒሌቲ ብሕሌመይ። 
እቲ ብናይ ኣካዲዴንኡ ፕሮቶኮሌ መዖና 
ዖይርከቦ ውሩይ ጀነራሌ። በቲ ብቐዲማይ 
ብውኖይ እንከሇኹ ብዛርኣኽዎ ግርማ ሞገስ 
ኮይኑ ኣብ ጥቓይ ዯው ኢለ ርኣኽዎ፣ ከምዘ 
ዴማ በሇኒ “ወዯይ ንስኻ ንሰብ ካብ ናይ ሰብ 
ስርዒት ሓራ ከተውጽእ ኢሌካ ናብ በረኻ 
ወጺእካ፣ ኣነ ዴማ ንዒኻ ካብ ናይ ሓጢኣት 
ባርነት ሓራ ከውጽኣካ ናኣኻ መጺኤ በሇኒ” ኣነ 
ዴማ ብምግራም። ኣነ ናይ ምንታይ ሓጢኣት 
ኣሇኒ። ኣነ ብዔሊማ ዖሇኹ ሰብ’የ፣ ንህዛበይ ካብዘ 
መንግስቲ’ዘ ሓራ ከየውጻእኩ ዴማ ካብ’ዘ 
ንቕንቕ ኣይብሌን’የ ኢሇ መሇስኩለ፣ ንሱ ግና 
“ነዘ ህዛቢ’ዘ ሓራ ዖውጽኦ ኣነ ዴኣ እምበር 
ንስኻ ኣይኮንካን፣ ዴሓር ከኣ ካብቲ ናቶም ናይ 
ሰብ ነጻነት። ናትካ ባርነት ሓጢኣት ይኸብዴ፣ 
መጀመርታ ርእስኻ ሓራ ኣውጽእ። ዴሕሪኡ ኸኣ 
ካሌኦት ሓራ ከተውጽእ” በሇኒ፣ ኣዖራርብኡ 
ህደእ ኮይኑ። ዴምጹ ግና ከም ማዔበሌ ባሕሪ 
ኣከባቢኻ ዖናውጽ እዩ፣ ነዘ ዴምጺ’ዘ 
ስሇዛሰማዔኩ ካብ ዴቃሰይ ብምትንሳእ ኮፍ ኢሇ 
ምስ ርእሰይ ምጉት ተተሓሓዛክዎ፣ ካብዘ 
ዛፈትዎ ዔሊማይ ክፍሇ ስሇምንታይ ይዯሌየኒ፨ 
መን’ዩኸ እዘ እናመጸ ዖጨንቐኒ ዖል፨ 
   
 

  ኣብ ከምዘ ዛበሇ ህሌኽን ሓርቆትን እንከሇኹ። ነቶም 
ሰባት(ኣመንቲ) ፈጺመ ብምጥፋእ ሕነይ ክፈዱ ወሰንኩ፣ 
መሉሰ ኸኣ እቲ ብቐዲማይ ዛትሰዒርኩለን 
ዛተንበርከኽኩለን’ሲ እንታይ’ከ ኾይነ’የ እናበሌኩ ክሓስብ 
ጀመርኩ፣ 
  ሓዯ እዋን ወጋሕታ ተንሲእና ክንጉዒዛ ምስውዒሌናን 
ሓዯርናን ዒሰርተ ተጋዯሌቲ ኩናት ናብ ከተማ ብምእታው። 
ናብ ቤት ጸልት እቶም ኣመንቲ ብምእታው ነቶም 
ክርስትያናት ክንቀትልም መዯብ ኣውጻእና፣ ኣጋ ወጋሕታ 
ኢና ዴማ ኣቲና ዛነበርና፣ ኣብቲ ከባቢ ምስ በጻሕና እቶም 
ኣመንቲ ዒቢኦም ንእሽትኦም ኩልም መጽሓፍ ቅደስ ሒዜም 
ዴሕሪ ምእታው። ኣብ ትሕቲ እቲ ኮፍ ዛበሌለ መንበር 
ተንበርኪኾም ይጽሌዩ ነበሩ፣ ንሕና’ውን ጃኬታትና ተኸዱንና 
ናብ ውሽጢ ኣተና፣ እቲ ቀዯም ረሳሕ ማይ እዯፍኣለ 
ዛነበርኩ መሳኹቲ ልሚ’ውን ከይተመሓየሸ ከም ቀዯሙ 
ጸንሓኒ፣ ዖይተጸበኽዎምን ዖይገመትክዎምን ናይ ገዙውትና 
ሰባት ናብቲ ኣዲራሽ ክኣትዉ ምስርኣኹ ኣዛየ ተገረምኩ፣ 
ዴሓር ገዙና ክርእዮ ኢሇ ገጸይ ብሻርባ ተሸፊነ ከዴኩ፣ ቦቢ 
ከሌብና ርእዩኒ ዴማ ብሓይሉ ነብሐ፣ ኣዯይን እተን ክሌተ 
ኣሓተይን ንሳተንውን በዘ ሃይማኖት’ዘ ተሇኺፈን ስሇዛነበራ 
ንግሆ ነቲ ዛጸሌኦ መጽሓፍ ቅደስ ሒዖን ካብ ገዙ ክወጻ 
ምስርኣክወን ብሓርቆት ነዯዴኩ፣ 
  ኣብዘ ኣትየን ካብዛርእየን ሓዯ ዛኣፉ ኣብ’ዘ ክቐትሇን 
ኣሇኒ ኢሇ ብረተይ ጥይት ኣሕሇፍኩሊ፣ ጸኒሔ ከኣ ናይ ኣዯይ 
ነገር ኣሕዖነኒ፣ ስሇዘ ነታ ብረተይ ሌጓም ሇጉመ ካሌእ 
ሰብመሲሇ። ኣቲ ሰበይቲ ብንግሁኡ ናበይ ትኸዱ ኣሇኺ፨ እዘ 
ኣብ ኢዴኪ ሒዛክዮ ዖሇኺ መጽሓፍ’ከ እንታይ እዩ፨ ኢሇ 
ካብ ኢዲ መንጠሌክዋ፣ ኣዯይ ከኣ እዘ ናይ ህይወት ቃሌ 
ዖሇዎ ቃሌ እግዘኣብሄር እተጻሕፎ መጽሓፍ ቅደስ እዩ ኢሊ 
ብፍርሃት መሇሰትሇይ፣ ኣነ ኸኣ ናይ’ቲ መጥቃዔቲ ዔሊማ 
ከይትኾነኒ እናሓሰብኩ። ልሚ ኣኼባ የሇን ተባሂለ ኣል 
ፖሊይስ ስሇዛሕዛዎም ዒሪፍክን ኮፍ በሊ ተመሇሳ ኢሇ 
ተቖጣዔክዋ፣ ኣዯይ ከኣ መሉሳ እሞ’ኸ ካብ ኣሕዋተይ 
ተፈሌየ ኣብ ገዙይ እንታይ ክገብረ’የ፣ እንተተኣሰሩ ኾነ 
እንተተዲጎኑ ምስ ህዛቢ ኣምሊኽ ይሕሸኒ፣ እንተ ሞትኩ ዴማ 
ይሙት እምበር ካብ ህዛበይ ኣይምሇስን’የ በሇትኒ፣ ክሌቲኤን 
ኣሓተይ ኢዴ ኣዯይ ሒዖን ማማ ንስኺ ተመሇሲ ንሕና ነቲ 
ኩነታት ርኢና ክንምሇስ ኢና ኢሇን ሞሉቐን እናጐየያ ከዲ፣ 
ኣነ ኸኣ ዒው ኢሇ ተመሇሳ በሌክወን ስሇዖይተመሌሳ። ሓሪቐ 
ከይሓሰብክዎ ስም ናይታ ንእሽቶይ ሓብተይ ጸዋዔኩ፣ 
ንሳ’ውን ስማ ምስ ሰምዏት ካብ ጉያኣ ተመሉሳ ዯው ብምባሌ 
ትፈሌጠኒ ዱኻ፨ ኢሊ ሓተተትኒ፣ ኣብ መንጎ’ዘ ኸኣ እዩ ኔሩ 
ነቲ ቤት ጸልት ዖጻወዴናዮ ፈንጂ ብብርቱዔ ዴምጺ እተተኮሰ። 
ኣነውን ነዯይ ንክሌተ ኣሓተይን ካብ ሞት ኣዴሒነ 
ብእምነተን ግን ጨጎራይ እናተቓጸሇ በቲ ናይ ገዙና ቁሌቁሌ 
ብጉያ ተዒዖርኩ፣ ካባና ክሌተ ሰብ ጥራይ ሞይቶምና እቶም 
ካሌኦት ብሰሊም ወጺእና፣ በቲ ዔሇት እቲ እታ ኸተማ ብዒቢ 
ሽበራን ሓዖንን ተመሉኣ ከምዛወዒሇትን ሓምሳ ሰብ ሞይቶም 
ዒሰርተ ሓሙሽተ ዴማ ብከቢዴን ፎኪስን ማህረምቲ 
(ጉዴኣት) ከምዛበጽሖምን። ብምኽንያት እቶም ክሌተ ዛሞቱ 
ኣባሊት ዴማ እቲ ነገር ብናይ ጣሉባን ተጋዯሌቲ 
ከምዛተፈጸመ በቲ ናይ’ታ ሃገር መዯበራት ሬዴዮን 
ተላቪዥንን ተነግረ፣ 
  በቲ ሇይቲ’ቲ ሰራዊት ነቲ ዛተዋህቦ ስርሒት ብዛግባእ 
ስሇዛፈጸመ ዒቢ ሓጐስ ኮነ፣ ብሕ ከይጸንሐ ግና ኣነ ብዒቢ 
ሓዖን ተወቒዏ ወዯቕኩ፣ እቲ ሰብ ልሚውን በቲ ዖፍርህ 
ማዔበሊዊ ዴምጹ “ንስኻ ኣዳኻን ክሌተ ኣሓትካን ኣዴሓንካ 
ኣነኸ ስሇ’ቶም ካሌኦት ብሓት ዯቀይ ኣይሓዛንን’ድ እየ፨ 
ንእኦም ንምንጋፍከ ኣይፈጥንን’ድ እየ፨ ስሇቶም ዛጠፍኡ 
ዖሇዉ ዯቀይከ ኣይግዯስን’ድ እየ፨ እንተኾነ ግና ልሚ’ውን 
ንኣኻ ከዴሕን መጻእኩ፣ ናባይ ንዒ ኣነ’ውን ከዔርፈካ እየ። 
ገንዖበይ ክገብረካ እየ። ስሇ’ቲ ዛፈጸምካዮ በዯሌካ ልሚ’ውን 
ኣባይ ምሕረት ኣሇካ” ዛብሌ ዴምጺ ሰማዔኩ፣ ንስኻ መን 
ኢኻ፨ ኢሇ እናተንቀጥቀጥኩ ሓተትክዎ። ንሱ’ውን መሇሰሇይ። 
“ኣነ ካብ’ቲ ንስኻ ነዳኻን ንክሌቲኤን ኣሓትካን ዖሇካ ፍቕሪ 
ንሊዔሉ ዛፈትወካን ዖፍቅረካን። ካብቲ ንእአን ንምዴሓን ካብ 
ዛሓሰብካዮ ንሊዔሉ ከዴሕነካ ዛዯሉ ኣምሊኽካ’የ። ስመይ ከኣ  

ገጽ 8 



 

 
የሱስ ይብሃሌ” ኢለ ጸጥ በሇ፣ ነዘ ዛዙረበኒ ዛነበረ ሰብ 
ክርኢ የማነ ጸጋመይ ኣማዔዲኹ። እንተኾነ ኣይረኸብክዎን። 
እቲ ዴምጹ ግና ነዔጽምተይ ቀረጣጠሞ፣ ዴኻም በርቲዐኒ 
ከም ዛሞተ ሰብ ገበረኒ፣ከምዘ ኮይኑ ንብሕ መዒሌታት 
ዯቀስኩ፣ እቶም ምሳይ ዖሇዉ ተጋዯሌቲ ይሓቱኒ እንታይ 
ኮንካ ኢኻ እናበለ ይሓቱኒ። ብዙዔባ እቲ ዛሰምዕ ዖሇኹ 
ዴምጺ ክነግሮም ከሇኹ። ዛብሌዎ ስኢኖም ስቕ ኢልም 
ይጥምቱኒ። ገሉኦም ከኣ እዘ ዒጀውጀው-ሃተፍተፍ እዩ 
ኣቢለካ ይብለኒ ነበሩ፣ ኣብ መወዲእታ ነታ ኣብ ጁባይ 
ዖቐመጥክዋ ስእሉ ዛነበራ ትራክት ኣውኢኤ መሉሰ 
ኣንበብክዎ፣ ነቲ ብቐትርን ብሇይትን ዛርኣኽዎ ጀነራሌ 
ኣሰሊሰሌክዎ። ነቶም ዛሰማዔክዎም ዴምጽታት መሉሰ 
በእምሮይ ክሓስቦምን ክዛክሮምን ጀመርኩ። ነቲ ኣዯይን 
ኣሓተይን ስሉኡ ክሞታ ዛወሰናለን ዛተወፈያለን ኣምሊኽ 
ዯሇኽዎ። ኣብታ ዛፈራረሰትን መጀመርታ እታ ትራክት 
ዛረኸብኩሊን ቦታ ብምኻዴ ተንበርኪኸ ኣታ እትዙረበኒ 
ዖሇኻ ኣነ ዖይርእየካ ንስኻ ግና ትርእየኒ ዖሇኻ ጀነራሌ 
ኣይበርሃሇይን እሞ በጀኻ ግሇጸሇይ እናበሌኩ ብንብዒት 
ሓተትክዎ፣ 
  እዘ ከምዘ ኢለ እንከል ንኸባብየይ ዛመሌአ ጥዐም 
ብርቱዔ ዴምጺ ብምምጻእ “ዎ ወዯይ ንስኻ እኳ 
እንተዖይርኣኻኒ ኣነ ግና እርእየካ። ከይፈሇጥካኒ ፈሉጠካ። 
ከይዯሇኻኒ ዯሌየካ። ኣቦ ክኾነካስ ናባይ ንዒ” በሇኒ፣ በተን 
ንብዒት ዛተሓጽባ ኣዑንተይ ከሇኹ ተንበርኪኸ ሕራይ!” 
ኢሇ ተማሕጸንክዎ። ብኡ ብኡ ሓንቲ ኢዴ መጺኣ 
ንክሌቲኤን ኣዑንተይ ዲህሰሰትኒ፣ 
  ሽዐ ከም ብረጉዴ መስትያት እተሸፈነ ሃሳስ ዛርአ ወይ 
ከኣ ብዴሕሪ ረቂቕ መጋረጃ ዖል ገጹ ከተሇሌዮ 
ዖይትኽእሌ ምሌምሌ ቁመት ዖሇዎ ዯው ዛበሇ ሰብ 
ተመሌከትኩ፣ እዘ ዛርእዮ ዛነበርኩ ሰብ እናጸንሐ 
እናዯመቐ-እናዯመቐ ብምምጻእ ብግለጽ ርኣኽዎ፣ እቲ 
ጻዔዲ ጸጉሩ ኣብ መንኩሙ ወሪደ። እቲ ዛተኸዴኖ ክዲን 
ክሳብ እግሩን ኣዛዩ ጻዔዲ ኮይኑ ከምቶም ካብ ርሑቕ 
ዛውርወሩ ናይ ጸሓይ ጮራታት ዖንጸባርቕ ነበረ፣ እቲ 
ገጹ ብዒቢ ብርሃን ተኸቢቡ ፍቕርን ርሕራሐን ይንበብ፣ 
ርያኡ ዯስታን ሰሊምን የበስር፣ ንብሕ ዒመታት 
ከምዛፈሌጦ ናይ ቀረባ ዒርኪ ኮነኒ፣ ቀሌጢፈ ተንበርኪኸ 
ዴማ ከም’ቲ ዛሓሇፈ ይቕሬታ ክሓቶ ሓሰብኩ። ግና ከም’ቲ 
ናይ ቀዲማይ ልሚ’ውን ከይስወረኒ ፈሪሀ እናረኣኽዎ 
ኣመስገንክዎ፣  
  ውሽጠይ ዒቢ ሓጎስን ዔረፍትን ሰሊምን ተመሊእኩ፣ ከም 
ብሕ ጾርን ዔዲን ዛተራገፈለ ሰብ ኮይነ ፈኾሰኒ፣ ዛሇሌ 
ዛሇሌ መጺኡኒ። ንኣፈይ ስሓቕ መሌኦ። መሉሰ ኣነ ዴማ 
ሕጂ እንታይ ክገብር ትዯሌየኒ ኣሇኻ፨ ኢሇ ሓተትክዎ፣ 
ንሱ’ውን ናብቲ ዛነዒቕካዮ ሕብረት ናይ ዯቀይ ተጸንበር 
ኣብኡ’ውን ምስኦም ንበር በሇኒ፣ ዎ ጐይታ እቲ 
መንግስቲ እንተቐተሇኒ’ኸ እንታይ ክግብርየ፨ እቶም 
ሰባት’ከ እንታይ ክብለኒ እዮም፨ በሌክዎ፣ ንሱ’ውን እቲ 
እትገብሮ ኣነ ከርእየካ እየ በሇኒ፣ በዘ ቃሌ ተሰማሚዓ 
ዴማ ብሇይቲ ተሓቢኤ ናብ ከተማና ኣተኹ፣ ቀጥታ ናብ 
መዯበር ፖሉስ ከይዯ ኢዯይ ንመንግስቲ ክህብ 
ምስሓሰብኩ። ጽናሕ እቲ እትገብሮ ክሳብ ዛነግረካ ናብ 
ገዙኻ ኣቲኻ ተሓባእ። ነዘ ነገር ብምስጢር ሓዜ ንዛኾነ 
ከይትነግር ተጠንቀቕ በሇኒ፣ ኣነ’ውን ነዘ ቃሌ ተኣዘዖ ናብ 
ስዴራይ ኣተኹ፣ ምስ ስዴራይ’ውን ተጸንበርኩ ክኣቱ 
ከሇኹ ግና ብዖይካ ቦቢ ከሌብና ዛፈሇጠኒ ኣይነበረን፣ 
ነዯይ ወዲ ምዃነይ ምስ ነገርክዋ ዒው ኢሊ እሌሌ … 
በሇት፣ ንብሕ ዒመታት ዴማ ስሇወዲ ትጽሌይ 
ከምዛነበረት ነገረትኒ፣ ብረተይ ክሓብኣሇይ ነጊረየን። 
ንኣካሊተይ ማይ ሃባኒ ተሓጺበ መግቢ በሉዓ ኣዔረፍኩ፣  

  ከምዘ ኢሇ ሰሇስተ ወርሒ ምስጸናሕኩ 
መንግስቲ። እቶም ተቓወምቲ (ሰራዊት ጣሉባን) 
ኢድም ንመንግስቲ እንተዴኣ ሂቦም። ብዖይ 
ቅዴመ ኩነት ምሕረት ከምዛገብረልምን ስራሕ 
ከምዛህቦምን ብሬዴዮ ቴላቪዥንን ኣወጀ፣በታ 
ጊዚ እቲኣ ዴማ ጐይታ ልሚ ቀሌጢፍካ ወጺኻ  

 
ርእስኻ ግሇጽ በሇኒ፣ ነቲ ዛሓባእክዎ ብረተይ 
ሒዖ ጸጉረይ ምስተጠቓሇሇ ከይዯ ኢዯይ 
ንመንግስቲ ሃብኩ፣ መንግስቲ’ውን ተቐቢለ 
ንሓዯ ወርሒ ናይ ተሃዴሶ ትምህርቲ ምሂሩ። 
ናብ ስዴራይ ክምሇስን ምስቲ ሕብረተሰብ 
ክጽምበርን ፈቐዯሇይ፣ ስራሕ’ውን ሂቦምኒ 
ብጽቡቕ ዯሞዛ ናብራይ ክመርሕ ጀመርኩ፣ 
  ሕጂ ተሪፉኒ ዛነበረ ምስ ቤተክርስትያን 
ንዛነበረኒ ነገር ምምዔርራይን ብዙዔባ’ቶም 
ዛቐተሌክዎም ክርስትያናት ይቕሬታ ምሕታት’ዩ 
ነይሩ፣ ነዘ ነገር’ውን ናብቲ ጓሳ 
ማሕበር(ፓስተር) ብምኻዴ ነገርክዎ፣ እቲ 
ፓስተር’ውን ነቶም ኣገሌገሌቲ ኣኪቡ ነገሮም 
እሞ ተንበርኪኾም ጸሇዩሇይ፣ ነቲ ምእመን’ውን 
ሰንበት ዛኾነ ሰብ ከይተርፍ። ካሌኦት’ውን 
እንተሇዉ ሒዜሞም ክመጹ ምሌክታ ተንጊሩ 
ስሇዛነበረ እቲ ቤት-ጸልት ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ 
ምሌእ ኢለ ነበረ፣ እቲ ፓስተር’ውን ስብከቱ 
ምስወዴአ ንኣይ ንምስክርነት ዒዯመኒ እሞ 
ዛገበርክዎን ዛፈጸምክዎን ኮታ መንነተይ ሓዯ 
ብሓዯ ተር ኣቢሇ ምስ ነገርክዎም ነቲ ጉባኤ 
ሓዴሽ ሬሳ ዛወጾ ገዙ ኣምሰሌዎ፣ ኣውያት-
ብኽያት-ንብዒት-ዛሊ-ምስጋና መሉኡ ሕውስውስ 
በሇ፣ ኣብ መወዲእታ’ውን እግዘኣብሄርን 
መንግስትን ይቕይረ ኢልምሇይ እዮም፣ ናይ 
ጐይታ ምሕረት ርኤዮ’የ፣ እዘ ጉባኤ’ኸ ነቲ 
ቀዯም ዛገበርክዎ ሓጢኣተይ ይቕረ’ድ 
ይብሇሇይ’ዩ፨ ትፈትዉኒ’ድ ኢኹም፨ኢሇ 
ምስሓተትክዎም ዴማ ኩልም ካብ መንበሮም 
ተንሲኦም። ጐይታ ይባርኽካ! ነፍቅረካ ኢና 
ኣጆኻ ኣባኻ ገሇ ቂም የብሌናን ኢልም 
መሇሱሇይ፣ ኣባሌ ቤተክርስትያን ኮይነ። ልሚ 
ኣብ’ዙ ዛበዯሌክዋን ዛጐዲእክዋን ዛጸሊእክዋን 
ቤተክርስትያን ኣገሌግልት ተዋህበኒ ከገሌግሌ 
ጀሚረ ኣሇኹ፣  
  ኣብቲ ፈሇማ ቀዲመ-ሰምበት ኩለሳዔ ነቲ 
ቤት ጸልት ምስ ስዴራቤተይ ኮይነ። ነቲ 
ካንቸልን ነቲ ውሽጢ ገዙን ኣብ ምጽራይን። 
ነቲ መናብር ኣብ ምዴሊውን። ነቲ መጉሌሒ 
ዴምጺ ኣብ ምስትኽኻሌ። ናይ መዙሙር 
መጻሕፍቲ ኣብ መናብር ምዴሊውን ምቕማጥን። 
እቲ መዯብ ምስተወዴአ ዴማ ኣኻኺበ ነናብ 
ቦታኡ ምምሊስ ነይሩ ብመጠን እቲ 
እግዘኣብሄር ጸግኡ ዖብዛሓሇይ ከኣ ኣባሌ 
ጉጅሇ ጸልት ኮይነ ከገሌግሌ ዴሕሪ ምጽናሕ 
ዴማ ልሚ ወንጌሊዊ ኮይነ ነቲ ዖዴሓነኒ 
ኣምሊኽን ዛበዯሌክዎ ህዛብን የገሌግሌ ኣሇኹ፣ 
እግዘኣብሄር ኣብ ህዛቡ ዒቢ ሞገስን 
ተቐባሌነትን ሂቡኒ። ቤተ ክርስትያንና ዔሇት 
ዔሇት ብሓዯስቲ ነፍሳት ትምሊእ ነበረት። ከምዘ 
ይኹን እምበር እቲ ስዯትን መከራን ዴማ 
ክንዴኡ እዩ፣ ኣብቶም ዛተታሕ ቅደሳን 
ብዖይዒቐን መግረፍትን ስቓይን ይካየዴ። 
ብግሌጺ ኮነ ብሕቡእ እቲ ስዯት ገዱደ እዩ፣ 
  ናይ ጣሉባን ናይ ውግእ ግንባር ኣብ ጽንዒት 
ዛተሰረተ ኮይኑ ሓገዛ ዛህበና ኾይኑ ውዴብ 
የሇን፣ ነገር ግን ጣሉባን ነቲ ናይ ሰራዊት 
ሓይለ ዖጠናኽሮ። ኣብ ዒሇም ንዖሇዉ ዒበይትን- 
ፍለጣትን-ውሩያትን ሰባት ካብ ዛርከቡለ 
ጨዊኻ ብምውሳዴ ጅሆ ብምሓዛ ካብ 
መንግስቲ ሃገሩ ነቲ ዛተጨውየ ዚጋኡ 
ንኽሌቀቕ ብርክት ዛበሇ ድሊር ገንዖብ ክኸፍሌ 
ብምግባር። ነቲ ዛተረኽበ ገንዖብ ኣጽዋር 
ብምግዙእ ኢና እንጥቀም፣ 
  ብርግጽ እቲ ቀንዱ መናሃርያና ኣብ 
ኣፍጋኒስታን ይኹን ዴኣምበር “ኣቡስያፍ”  

 
ብዛብሌ መጸውዑ ዛፍሇጡ ናይ ፍሉፒንስ 
ተዋጋእቲ (ኣማዔዴየ) ከምኡ’ውን ኣብ 
ጃካርታን ኣብ ፓኪስታንን ምስዖሇዉ ተዋጋእቲ 
ናይ ዒሊማ ሓዴነት ኣሇና፣  
  ዔሊማና ዴማ ኣብ ኤስያን ኣብ ኩለ ዒሇምን ንሃይማኖት 
ምስሌምና ምጥንኻርን ምስፍሕፋሕን። ናይ ቁርኣን ናይ 
ሸሪዒን ቤት ፍርዴን ብዖይቅዴመ ኩነት ተግባራዊ ምግባርን 
ክኸውን እንከል። መሇሇይና ዴማ። ነዊሕ ጻዔዲ ጀሇብያ 
ምሌባስን ንጭሕምና ዴማ ብዖይ መጠን ምንዋሕን እዩ፣ 
  ብሓት ሰባት ኣሸበርቲ እዮም ዛብለና። ንሕና ግና ናይ 
ዒሊማ ጽንዒት ቃሌሲ ነካይዴ ከምዖሇና ኢና ንፈሌጥ። ምሌእቲ 
ዒሇም ብምስሌምና ክሳብ ትሽፈን ቃሌስና ክንቅጽሌ ኢና 
ንብሌ። ወይ ከኣ ካብቶም ከምኡ ዛብለ ዛነበሩ ተጋዯሌቲ 
ሓዯ ኣነ እየ ኔረ፣ ነዘ ነገር’ዘ እዜም ሰባት እዘኦም። ሓዯ 
መዒሌቲ ኣብ ከተማ ጃካርታ ኣትዮም ብዙዔባ ዔሊምኦም 
ክዙረቡ ምስ ሰማዔኩ’የ ናብ ጣሉባን ክጽምበር ኣሇኒ ኢሇ 
ዛወሰንኩ፣ 
  ኣብ ከባቢና ብሓት ዯሴታት ኣሇዋና። ኣብ ነፍሲ ወከፍ 
ዯሴት ንዖል ምንቅስቓስ ብዯቂቕ ኢና እንከታተል፣ ቅዴም 
ቅሩብ ዒመታት ኣብ ፓኪስታን ንዖሇዋ ዯቂ ኣንስትዮ። ካብ 
ዛኾነ ዒይነት ናይ ስራሕ ቦታ ክወጻን። ኣብ ገዛአን ተቐሚጠን 
ንሰብኡተን ብምውሳዴ ከገሌግሌኦም ከምዖሇወን ጌርና ኢና። 
ከም ስርዒት ምስሌምና ኸኣ ሙለእ ገጸን ዛሽፍን ኣከዲዴና 
ክኽዯና ጌርና ኢና፣ እምበኣር ጣሉባን ኣብ ፓኪስታን ጥራይ 
ዖይኮኑስ ኣብ ሙለእ ዒሇም ከምዖሇዉ ክነግረኩም እዯሉ፣ 
ገሇ-ገሇ ሰባት ናይ ጣሉባን ተውጋእቲ። ቀይሕ ሕብሪ ዖሇዎም 
ኣዔራብ ወይ ከኣ ፓኪስታናውያን ጥራይ ዖሇውዎም 
ይመስልም፣ ግና ከምኡ ኣይኮነን። ዚጋታት ኣፍሪቃ’ውን 
ኣሇዉ ብፍሊይ ካብ ናይጀራውያን ሱዲንን ዛመጹ ዯገፍቲ 
ዒሊማና ኣሇዉ፣ ኣነ’ውን ብትውሌዯይ ጃካርታዊ እኳ 
እንተኾንኩ። ንዒመታት ዛተቓሇስኩ ግና ኣብ ናይ ጣሉባን 
ግንባር እየ፣ 
  ልሚ ነቲ ኩለ ሓዱገ ንጐይታ የምሌኽ ኣሇኹ፣ ነዘ ሕጂ 
ዖሇኽዎ ህይወት ከስተማቕሮ ከሇኹ በቲ ጊዚ’ቲ ክሳብ ክንዯይ 
ዯስታ ናይ ህይወት ርሒቑኒ ከምዛነበረ እናሓሰብኩ እሓዛን፣ 
የሱስ ጐይታ እዩ፣ ሓዯ እዋን ይዛከረኒ። ሓንቲ ዛብቕቲ 
ኣሜሪካዊት     (ሌያ ማክድናሌዴ) ናብ ጃካርታ መጺኣ። 
ብብሕ ሽሕ ኮናትሌ ዛምዖን ናይ ሩዛን ስርናይን ህያብ 
ኣምጺኣ ነቲ ህዛቢ ከተከፋፍሌ ጀመረት፣ ናይ’ዘ ፍጻመ’ዘ 
ሪፖርት ዛተቐበሌዎ ዴማ ኣነ ስሇዛነበርኩ። ሓዯ ዛተወሰነ 
ሓይሉ ሒዖ ናብ ጃካርታ ከዴኩ፣ እቲ መዒሌቲ ሰንበት 
ብምንባሩ ክርስትያናት ከምቲ ሌሙዴ ኣብ ቤት ጸልቶም 
ከሇዉ። ንህዛቢ ጃካርታ ብምሌዔዒሌ ወሪርና። ካብኦም 
ንገሉኦም ቀቲሌና። ዒቢ ዯም ምፍሳስ ኣካየዴና፣ እቲ ህዛቢ 
ተቐቢሌዎ ንዛነበረ ሩዛን ስርናይን ከምዛመሌስዎ ዴሕሪ 
ምግባር ናብ ባሕሪ ዯርበናዮ፣ 
  ሓዯ ጊዚ 42 ዛኾኑ ክርስትያናት ኣብ ቤት ጸልቶም ከሇዉ 
ዴሕሪ ምቕጥቃጥና ካብ ሞንጎኦም ታሃንስ ንዛብሃሌ ሰብ 
ክሳደ ኣኸስቲነ ዛቐተሌክዎ ኣነ ባዔሇይ እየ፣ ኣብቲ እዋን’ቲ 
ፖሉስ እታ ሃገር እቲ ኩነታት ካብ ቁጽጽሮም ወጻኢ ዛኾነለ። 
ኣብ ከተማ ጃካርታ ዖካየዴዎ ናይ ሓዯ ሰሙን ብርቱዔ 
ዔግርግር ፈጺሙ ኣይርስዒንን እዩ፣ 
  ሓዯ እዋን ኣብ ቤት ጸልት ኣቲና እናምሇኽና ከልና እቲ 
ህዛቢ ከም ሓዯ ሰብ ኮይኑ ሆ! ኢለ መጸና፣ ንዋሊ ሓዯ 
ከይተንከዩ ዴማ ትኽ ኢልም ናባይ ብምምጻእ ሒዜሙኒ 
ኸደ፣ ኣዘና ርሒቕና ምስከዴና ኸኣ ኣብ ጫካ ዯው 
ኣቢልም ኣዛዮም ቀጥቀጡኒ፣ ካብ ብዛሖም ዛተሊዔሇ 
ክከሊኸልም ኣይከኣሌኩን፣ ቃሌ ናይ ኩልም ሓዯ እዩ 
ዛነበረ፣ ኣታ ከሓዱ። እስከ እቲ ንስኻ እትምሌኾ ናትካ የሱስ 
ከዴሕነካ ክንርኢ ኢና እናበለ ክሌተ እግረይ ብገመዴ 
ኣሲሮም። ብፈረስ መሬት መሬት ክጎቱኒ ጀመሩ፣ ህሌኽ 
ሒኒ ስቕ ኢሇ ንመከራይ እንተተጻወርክዎ ዖየሕምመኒ 
ዛተሰማምዒኒ ስሇዛመሰልም ብጫምኦም ርእሰይ ክረጋግጹኒ 
ጀመሩ፣ እናጎተቱኒ ክኸደ ከሇዉ እቲ ኣብ ምዴሪ ዛነበረ 
ኣእማን ግንባረይ ገጸይ እናሃረመንን እናፈግኣንን እኸይዴ 
ነበርኩ፣ ነቲ ስቓይ ክጻወሮ ስሇዖይክኣሌኩ’ውን ክሌምን  
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ጀመርኩ። ዴሕሪ ነዊሕ ጉዔዜ ኣተንሲኦም ክርእዩኒ ከሇዉ። 
ጸጋመይቲ ዒይነይ ፈሲሳ። ገጸይ ብእምንን ብዔንጸይትን በቲ 
ናይቲ ጫካ ኣጉናዴን ተሇሓሒጹ ስሇዛነበረ ናይ ሰብ 
መሌክዔ ኣይነበረንን፣ 
  ንኣይ ስቓይ ንዔኦም ግና ሓጐስ ኮይኑ። ንሳቶም እናበሌዐ። 
ኣነ ግና ንእኦም ጥራይ ከምዛርኢ ጌሮም ኮፍ ኣበለኒ፣ 
ክትበሌዔ እንተዯሉኻ ክንሓዛነሌካ እንተዯሉኻ ናብ’ቲ ናይ 
ቀዯም ስራሕካ ተመሇስ፣ ነዘ ዖመን ኣምጽኦ ናይ ኣመሪካ 
ሃይማኖትካ ሕዯጎ ይብለኒ ነበሩ፣ ኣነ ዴማ እቲ ንኣይ 
ተገሌጸሇይ ሓቂ ካብቲ ንሳቶም ዛብሌዎ ዖሇዉ ንሊዔሉ 
ከምዛኾነ ከረዴኦም ፈተንኩ እንተኾን ክሰምዐኒ ኣይክኣለን፣ 
  ኣብ መወዲእታ ኣብታ ጃሌባ ኣሳፊሮም። ብረት ብዛሓ 
ዒሰርተ ተጋዯሌቲ ተኸቢበ ናብ ሓንቲ ዯሴት ተወሰዴኩ፣ 
እተን ኣብ ከባቢና ዖሇዋ ዯሴታት ዲርጋ መብዙሕትአን 
እፈሌጠን’የ ክብሌ እኽእሌ። ሰባት ሒዛና እንኣስረሇን። 
መግቢ-ኣጽዋር ካሌእ ነገራት’ውን እነቐምጠሇን ሰብ 
ክበጽሐንን ክፈሌጠንን ዖይክእሌ ዯሴታት ኣሇዋና፣ እንተኾነ 
ነዙ ዯሴት እዘኣስ ቅዴሚ ልም ዛረኣኽዋ ኣይመስሇንን፣ 
ኣዛዩ ጽዐቕ ደር ኮይኑ እቲ ዙሕሉ ኣይረዴ’ዩ ዖብሌ፣ ሕጂ 
ሒዜምኒ መጺኦም ዖሇዉ ናብ’ዘ ቦታ’ዘ ክኸውን ከል እታ 
ዯሴት ሸሊሕን 5ኪ.ሜን  ትኸውን፣ 
  ካብ ኩለ ዖሰንበዯኒ ኣብዙ ዯሴት እዘኣ ነቲ ጫካን ነቲ 
ቆጽሌን ዛመስሌ ሕብሪ ዖሇዎም። ዒቢን ማእከሊይን ቁመት 
ዖሇዎም ኣትማንን ገባብሌን ብብዛሒ ኣሇዉ፣ ሓሰኽሰኽ’ዮም 
ዛብለ። ካብ ገረብ ናብ ገረብ ተወንጪፎም ይኸደ። 
ብርያይ ኩለ ይዋናጨፉ፣ ንዯቒቕ ዔረፍቲ የብልምን። 
ነቶም ኣብ ኣየር ዖሇዉ ክከሊኸሌ ከሇኹ ነቶም ብእግረይ 
ዖሇዉ የሰንብደኒ። እቶም ብየማነ ጸጋመይ ዛወናጨፉ 
ዒይነት ገባብሌ ዛቑጸሩ ኣይኮኑን፣ እምበኣረይ’ከ እዜም 
ሰባት ኣብ ከምዘ ዛበሇ ቦታ እዮም ዯርብዮምኒ። ዯሓር ነቲ 
ዛኣሰሩኒ ገመዴ ፈቲሖም። በሌ ዴሕሪ’ዙ መዒሌቲ እዘኣ 
ናይዙ ዯሴት’ዘኣ ንጉስ ክትከውን ሼምናካ ኣሇና ብምባሌ 
እናሰሓቑ። ኣብታ ዛመጹሊ ጃሌባ ተሳፊሮም። በእዲዎም  
ቻው ቻው ኣናበለ ሓንቲ ነዋሕ ሰይፊ ገዱፎምሇይ 
ዯርብዮምኒ ከደ፣ 

  ኣብዙ ቆራሪትን መጫጭሒት ገባብሌን እትመስሌን ዯሴት 
ንበይነይ ኮይነ። እንተ ኣንቃዔረርኩ ሰማይ። ዴንን እንተበሌኩ 
ኸኣ ቆጽሌን ገባብሌ ኣብ ዖሇዎ ስፍራ። ስሇ ጎይታ እሱር ኮይነ 
ኣሇኹ፣ መግቢ የብሇይን። ስንባዴን ፍርሃትን ብኽያትን 
ብሕትውና ተማሓዛዮሙሇይ ሸውዒተ መዒሌትን ሇይትን 
ኣሕሇፍኩ፣ ሓዯ መዒሌቲ ብዯው ኣእጋረይ ረዘዜም ኣካሊተይ 
ዯኺሙ። ኩለ ኣካሊተይ ፈጥፈጥ በሇ። ካብዘ እተሊዔሇ ነቲ 
ቆጽሇ መጽሉ ኣነጻጺፈ ከዔርፍ ጎቦ ኾንኩ። ብኡብኡ ኣካሊተይ 
ሞጢጉ ገጸይ ሓባቢጡ። ብናይ ኣዔዋፍ መዙሙር ከምዛወግሐ 
ተረዱኤ ነቓሕኩ፣ ሽዐ እቲ ካብ ዴቃሰይ እተበራበርኩለ 
እዋን ኣብቲ ዛዯቀስኩለ ኣብ ትሕቲ ሕቖይ ሓዯ ሌስለስ 
ነገር ክንቀሳቐስ ከል ተሰመዒኒ፣ ሰንቢዯ ግሌብጥ እንተበሌኩ 
ኣብቲ ዛዯቀስኩለ ሓዯ ቀጠሌያን ብጫን ከም ወርቂ 
ዖንጸባርቕ ሕብሪ ዖሇዎ ብግምት ኣርባዔተ ሜትሮን ፈረቓን 
ዛኸውን ቁመት ዖሇዎ ረጉዴ ገበሌ ብኸብደ እናተሳሕበ ካብ 
ጥቓይ ከዯ፣ 
  ሇካሳ! ንሱ’ውን ከማይ ናባሪ ናይ’ዙ ዯሴት እዘኣ እዩ ነይሩ፣ 
ሙቐት ዯሌዩ እዩ እምበር ምሳይ ዯቂሱ ኢሇ ኸኣ ሓሳብኩ፣ 
በቲ እዋን’ቲ ምስቲ ገና ሙለእ ብሙለእ ካብ ዴቃስ 
ዖይተበራበረ ኣእምሮይ። ናይ ገበሌ ስንባዴ ተወሲኽዎ እቲ 
እተሰምዒኒ ገምትዎ፣ በቲ ጊዚ እቲ ተመንን ዔንቅርቢትን 
ኣይክጎዴኡኹምን እዮም ዛብሌ ቃሌ ጐይታ ዖከርኩ፣ ምሳይ 
ሓዱሩስ ከይተተናኾሇኒ ስሇዛሓዯረ ተገረምኩ፣ ንጐይታይ 
ዴማ ኣመስገንኩ፣ 

  ኣብ ከምዘ ዛበሇ ኩነታት ኮይኑ። ብብሕ 
ፍርሃትን-ጥሜትን-ዴኻምን ተመሉኤ ብሕ 
መዒሌታት ሓሇፈ፣ ሓዯ መዒሌቲ ግና ሓዯ 
ዖገርም ነገር ኮነ፣ ሓዯ ብዔዴመ ኣዛዮም ዛዯፍኡ 
ቆርበቶም ዔጥርጥር ዛበሇ። ጸጉሪ ርእሶምን 
ምዔጉርቶምን ኣዛዩ ዛሸየበ ጡጥ ዛመስሌ። ገጾም  
 

 
ብሓጐስን ብዒቢ ግርማ ሞጎስን እተመሌአ። 
ክዙረቡ ዴምጾም። ክስጉሙ ኣካይዴኦም ህደእ 
ዛኾነ ሓዯ ኣረጊት ኣቦ ኣብ ቅዴመይ መጺኦም 
ዯው በለ፣ ሰንበዴኩ ዴማ ጣሉባን ዛኣሰርዎም 
ወይ ከኣ ኣብ’ዙ ዯሴት’ዘኣ ዛነበሩ ነባሪ ናይ’ዙ 
ዯሴት እዮም ኢሇ ዔዴሚኦም ብምርኣይ 
ዯንገጽኩልም። ኣብ ውሽጢ ዯቒቕ ሓሳበይ 
ርሑቕ ከዯ፣ ኣነ’ውን ኣብ’ዙ ዯሴት ኣዘኣ ከም 
እንስሳ ሳዔርን ቆጽሌን እናበሊዔኩ ክሳብ ዛሽይብ 
ዔዴመይ ሙለእ ኣብዘ ከሕሌፎ እየ ወይ ከኣ 
ብገበሌ ወይ በትማን ተነኺሰ ክሳብ ዛመውት 
ኣብዘ ክነብር’የ ማሇት’ዩ ኢሇ ንርእሰይ እናነባዔኩ 
ኣሌቀስኩ፣ 
  ሽዐ እዜም ኣቦ። ብንጽር ዛበሇ ቋንቋ ጃካርታ 
ጌሮም እናተዙረቡ ኣባይ ቅርብ ኢልም “ኣጆኻ 
ከምቲ ንስኻ ብሌብ ዛሓሰብካዮ ኣይከውንን’ዩ 
ኣብ’ዘ ዯሴት’ውን ብተመን ኣይትንከስን ኢኻ 
ገብሌ’ውን ኣይውሕጠካን’ዩ ንዔሊማይ ናብዘ 
ዯሴት’ዘኣ ኣምጻእኩኻ። ዴሕሪ ሕጂ ዴማ 
ኣይትጠምን ኢኻ፣ ሕጂ እንተኾነ’ውን ነቲ 
ኣብቲ ትሕቲ ገረብ ተቐሚጡሌካ ዖል 
ዲርሚሽ(መግቢ ጃካርታውያን ኮይኑ ረቂቕ ቅጫ 
መሰሌ መግቢ እዩ) ወሲዴካ ብሊዔ” ኢልም 
ነገሩኒ፣ ብመሰረት ሓበሬታኦም ተንሲኤ ናብታ 
ዛበለኒ ገረብ እንተኸዴኩ። ከምቲ ዛበለኒ። ኣብ 
ትሕቲ ገረብ ኣብ ሌዔሉ እምኒ እተቐመጠ 
ሰሇስተ ቅጫ (ዲርሚሽ) ረኸብኩ፣ ዉዐይ። 
ምቁር። ዖይጽገብ መግቢ እዩ ዛነበረ፣ 
እግዘኣብሄር ይሃበሇይ እኳ ከይበሌኩ ነታ 
ዛጠመየት ከብዯይ መሊእክዋ ዴሕሪ’ዘ ተመሉሰ 
ክርእዮም ግሌጽ እንተበሌኩ ሰኣንክዎም፣ 
  ዒው ኢሇ ከኣ ኣቦ! ዎ ኣቦ! ኢሇ ዯጋጊመ 
ጸዋዔኩ መሌሲ ግና ኣይነበረን። ንዯቓይቕ ርእየ 
ንዛስኣንክዎም ኣረጊት ኣቦ እንተረኸብክዎም 
ኢሇ ናብዛን ናብትን በሌኩ ግናኸ 
ኣይረኸብክዎምን፣ ሽዐ እሞ ኣብ’ዘ ዯሴት’ዘ 
ምናሌባት ከም’ዘ ከማይ እተኣስሩ ወይ ጅሆ 
ኣተታሕ ሰባት ኣሇዉ ማሇት’ዩ ኢሇ ሴፈይን 
ነቲ ነዊሕ በትረይን (ካብ ተመን ዛከሊኸሇለ) 
ሒዖ ነቶም ኣረጊት ኣቦ ክዯሉ ጀመርኩ፣ እታ 
ዯሴት ንእሽቶ ስሇዛነበረት ዖይረ ስሇዛስኣንክዎም 
ተመሉሰ መጺኤ ኮፍ በሌኩ፣ 
  ከምዘ ኢሇ ኸኣ ክሌተ መዒሌቲ ወዒሌኩ። 
ኣብቲ ሳሌሳይ መዒሌቲ ሰዒት 9።00 ኣቢልም 
ይኸውን እቶም ኣቦ ብስመይ እናጸውዐኒ መጹ፣ 
ሰንበዴኩ፣ ስመይ ክጽዋዔ ምስ ሰማዔኩ። ኣብ’ዘ 
ናይ ብሕትውና ስፍራ ዛፈሌጠኒ መን’ዩ ኢሇ 
ነቲ ብስመይ ዛጸውዒኒ ሰብ ንምርኣይን 
ንምዛራብን እናጎየኹ “ኣብዘ ኣሇኹ በለኒ’ሞ 
ግሌጽ እንተበሌኩ እቶም ኣቦ እዮም ዛነበሩ፣ 
ዖሉሇ ክሓቕፎም ምስሓሰብኩ። ኣብዖሇኻዮ ኹን። 
ዴሓን ኣብዖሇኻዮ ኹን በለኒ፣ ኣነ’ውን እንታይ 
ዯኣ ጠፊእኩም፨ ኢሇ እናበኸኹ ሓተትክዎም፣ 
ንሶም ከኣ ንስኻ ኣይረኣኻንን እምበር። ኣነስ 
ኩለሳዔ ይርእየካ እየ። ሕጂ ግና ኪዴ እሞ ኣብቲ 
ናይ ብቐዲማይ መግቢ ኣሇካ’ሞ ብሊዔ በለኒ፣ 
እናጎየኹ ብምኻዴ ዴማ ኣሌዑሇ በሊዔኩ፣ ኣብ 
ነብሲ ወከፍ ዛመጹሇን እዋናት ብዙዔባ ፍቕሪ 
ጐይታ ስሇ ቅደሳንን ስሇ ጐይታ ክብለ ብመከራ 
ስሇዛሓሌፉ ሰባት የዔሌለኒ ነበሩ፣ ብምኽንያት 
እምነቶም ስሇዛሞቱን እተሰውኡ ቅደሳን’ውን 
የውግዐኒ ነበሩ፣  
  ናይ’ቶም ሰብኣይ ዔሊልም ኩለሳዔ ህዴእ ዛበሇ 
ኮይኑ። እቲ እተዙረብዎ ኩለ ሌብኻዩ ዛማርኽ። 
እቲ ዛነገሩንን ዖዖንተዉሇይን ናይ ሰባት ናይ 
ህይወት ምስክርነት ኣዛዩ የዯንቐንን  

 
የውናውነንን ነበረ፣ ኩሌሳዔ ኣብ እተራኸብናለ እዋን ኣብ 
ሊዔሉ ኣብ ሰማይ ብዙዔባ ዖል ክብሪ ጐይታ በእሊፋት 
መሊእኽቲ ተኸቢቡ ብግርማ ሞገስ ኮይኑ ብሱራፍኤሌ 
ብዙዔባ ዛቐርበለ መዛሙርን ኣምሌኾን የውግዐኒ ነበሩ፣ 
  ኣብኡ ሰሊም ኣል። ኣብኡ ስቓይ የሇን። ምእሳር ኮነ 
ምፍታሕ የሇን። ኣብኡ ኣብ’ዘ ዛነግረካ ዖሇኹ ሃገር ሰረቕቲ-
ሸፋቱ-ዒመጽቲ-ስሇዖየሇዉ ፖሉስ የሇዉን። በዯሌቲ 
ስሇዖየሇዉ’ውን ዯያኑን ቤት ፍርዱን የሇን፣ ኩለ ሳዔ ሰሊም-
ሓጐስ እዩ ዖል። ኣብ’ቲ ሃገር’ቲ ዔዴመ ኣይቁጸርን’ዩ ናይ 
ገጽ ናይ ቆርበት ምዔጣር ጸጉሪ ምሽያብ የሇን፣ ኩለሳዔ 
ብዖይምቁራጽ ብዒቢ ሓጐስ ዛማረ ጥራይ እዩ ዖል፣ ኣብ’ቲ 
ሃገር’ቲ ሇይትን ጸሌማትን ዛበሃሌ የሇን፣ እቲ ንጉስ ብርሃን 
ኮይኑ የብርሃልም’ዩ ይብለኒ ነበሩ። እቶም ሰብኣይ።። 
  ምስቶም ሰብኣይ ክኸውን ከሇኹ ነታ ሓዲስ የሩሳላም 
እናፍቕ። ንሶም እንተኸደ እንተተሰወሩኒ ሌበይ ንእኦም 
ይናፍቕ፣ ካብ ኩለ ዛገርመኒ ክመጹ ኮነ ክኸደ ከሇዉ 
ኣይፈሌጥን’የ፣ ሃንዯበት ይመጹ ሃንዯበት ይኸደ(ይስወሩኒ)፣ 
ኩለሳዔ ኣብታ ዯሴት ክንቀሳቐስ ከሇኹ ኣብ ሓዯ ስፍራ ኮፍ 
ኢልም ወይ ከኣ ናባይ ክመጹ ከሇዉ’የ ዛረኽቦም፣ 
ጣሉባናውያን ብጥሜት ክመውት ኢልም ብዖይመግቢ 
ኣሲሮምኒ’ዮም ከይድም። እዜም ኣቦ ዴማ ኩለሳዔ እተሰንከተ 
ዉዐይ ቅጫ እናምጽኡ ይምግቡኒ፣ እቲ ዛህቡኒ  
ዲርሚሽን ብቁጽሪ ኣይውስኽ ኣይጐዴሌ ኣይረጉዴ 
ኣይረቅቕ ኣይበሊሾ ኣይዯርቕ መቐረቱ’ውን ኣይሌወጥን’ዩ፣ 
ኩለሳዔ ሓዴሽ’ዩ፣ እቶም ኣቦ መጹ ኣይመጹን ነቲ ቅጫ 
ግን ኣብ ቦታኣ ኩለ ሳዔ ኣይስእናን ነበርኩ፣ 
  ንእኡ እበሌዔ ኣይመንዎን’የ። ንእኡ በሉዏ ኣይጠምን’የ 
ሙለእ መዒሌቲ ጸጊበ እውዔሌ፣ እዜም ኣቦ ኣባይ ክመጹ 
ከሇዉ ኩለ ሳዔ ኣብ ሌበይ ዛስምዒኒ ነገር ኣል፣ ግና ከም’ዘ 
እዩ ኢሇ ክገሌጾ ዖይክኣሌ’ዩ ክኸደ ከሇዉ’ውን ከምኡ 
ይስምዒኒ፣ እዘ ዛስምዒኒ ስምዑት ዋሊ ኣብቲ ጽቡቕ ናይ 
ዴቃስ ሰዒት እንከሇኹ’ውን የሇሌዮ’የ፣ ይርዴኣኒ እዩ። ኣብ 
ዴቃስ ምስነቓሕኩ ኣብ ጥቓይ ዯው ኢልም ይረኽቦም፣ 
ኣይስሕቁን’ዮም። ክስሕቁ ርኤዮም ኣይፈሌጥን፣ ዴምጺ 
ዖረባኦም መዲርግቲ የብለን። ኩለሳዔ ሰናይካ። ሰሊምካ። 
ዯስታኻ። እዮም ዛምነዩ፣ ርሕራሔኦም ካብ ኣቦ ካብ ኣዯ 
ካብ ሓው ካብ ሓብቲ ይበሌጽ ሓዯ እዋን በቲ ኩነታት 
ክሓዛንን ክበክን እንከሇኹ ዯበኽ ኢልም ይመጹ፣ 
  ብዙዔባ መጽሓፍ ቅደስ ሓሇፋ’ቲ ዖንበብክዎ ጌሮም 
ይገሌጹሇይ፣ ምጽንናዕም ስሇዛበዛሓሇይ ሓዖነይ እርስዔ፣ 
ሓሓሉፉ ንክሌተ ወይ ሰሇስተ መዒሌታት ንሓንሳእ’ውን 
ንሰሙን ዖይርእዮም ግዚ ኣል፣ ይኹን እምበር ነቲ መግቢ 
በብመዒሌቱ ኣብታ ትሕቲ ገረብ እረኽቦ’የ፣ እዜም ሰብኣይ 
ካበይ እዮም ዛመጹ፨ ኣበይ’ከ እዮም ዛነብሩ፨ ኢሇ። 
ክዯሌዮምን ነቲ ዛርከብለ በዒቲ ወይ ከኣ ገዙ ኣብ’ታ ዯሴት 
ክዯሌን ኢሇ ክዖውር ጀመርኩ፣ ሙለእ መዒሌቲ እናዯሇኹ 
ሰሇስተ መዒሌቲ ዜርኩ፣ ኣብ ከምዘ ኩነታት እንከሇኹ እዜም 
ኣቦ ከም ቀዯሞም ናባይ ገጾም እናመጹ ዉለዯይ! በለኒ፣ 
ቅዴሚ ልሚ ዉለዯይ ኢልም ክጽውዐኒ ሰሚዓዮም 
ስሇዖይፈሌጥ ዯስ ኢለኒ ካብ ምቕማጠይ ተንሲኤ ኣብ’ቲ 
ጥቓኦም ዯው በሌኩ፣ 
  ቀጺልም በቲ ህዴእ ዛበሇ ኣዖራርብኦም። ልሚ ዉለዯይ! 
ስሇዛበሌኩኻ’ድ ተገሪምካ፨ ንስኻ ገና ከይተወሇዴካ ናብዙ 
ምዴሪ’ዘኣ ቅዴሚ ምምጻእካ። ካብ ማህጸን ኣዳኻ ሕቖ 
ኣቦኻን ከይወጻእካ ከሇኻ ኣነ እፈሌጠካ ነይረ። ሽዐ’ውን 
ዉለዯይ ነይረካ፣ ኣብቲ እዋን’ቲ ኸኣ ኣኻኻ ዖልን ክኸውን 
ዖሇዎን። ናይ ሌብኻ ሰናይነትን ርኤኹ፣ ነቲ ዛሓሇፍካዮን 
ብሕጂ’ውን ክትሓሌፎ ዖሇካን ናይ ልሚ ህይወትካን ኣብ’ቲ 
እዋን’ቲ ርኤኹ፣ ስሇዘ ንኣይ መታን ክትኮነኒ ሓሇኹኻ፣ 
ንስኻ ንኣይ ውለዯይ ኢኻ። ኣነ ኸኣ ንኣኻ ናይ ዖሇኣሇም 
ኣቦኻ እየ፣ ብዯመይ ዛዒዯግኩኻ ናይ ሓዴሽ ኪዲን 
ዉለዯይ ኢኻ፣ ናይ ቃሌ ኪዲነይ ቃሌ ኣባኻ ሰወርኩዎ፣ 
ከኽብረካን ክሕሌወካን ዛመረጽኩኻ። ናተይ ኢኻ በለኒ፣ 
  ብቓሊቶም ተዯነቕኩ። ዴምጾም ኣብ ውሽጠይ ኣትዩ 
ፍለይ ጣዔሚ ተሰምዒኒ። ከም ረቂቕ ሙዘቃ እወ። 
ከምቲ መጀመርታን መወዲእታን ዖይብለ ፍለይ  
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ጣዔሚ ዖሇዎ፣ ንሶም ክመጹ ከሇዉ ከባቢየይ ኩለ’ዩ 
ዛሌወጥ። ባህ ብዛብሌ ጥዐም መኣዙ ብዖሇዎ ሽታ(ጨና) 
ይምሊእ፣ እዘ ጽቡቕ መኣዙ ዖሇዎ ሽታ’ዘ ንሶም መጺኦም 
ኣብ ጥቓይ ዯው ክብለ ከሇዉ ጥራይ ዖይኮነ። ሓዴሓዯ 
ጊዚ ምናሌባት ንዒይነይ ስሇዖይርኣዩኒ ግዱ ኾይኑ 
ኣይፈሌጥን እቲ ሽታ ግና ይሸተኒ ነበረ፣ ኣብ ከምዘ 
ከሇኹ ኣብቲ ሌሙዴ ቦታኦም ረኸብክዎም፣  
  “ዉለዯይ! በለኒ፣ ትማሉ መንበርየይ ገዙይ ኣጉድይ 
ክትርኢ ኢሌካ ክትዖውር ርኤካ፣ ኣነ ኣብ ምዴሪ ሰብ 
ኣይነብርን’የ ኣነ ኣብቶም ኢዯይ ዛገበረቶምን 
ዛሰርሓቶምን። ኣብ ሌቢ’ቲ ንኽብረይ ዛፈጠርክዎ ናተይ 
ዛገበርክዎን ሰብ’የ ዛነብር፣ ማሕዯረይ ጼርካስ። 
ንማሕዯረይ ክትዯሌዮ ርኤካስ ዯንጊጸሌካ፣ ናተይ ማሕዯር 
ገዙይ ኣጉድይ ንስኻ ኢኻ፣ ንስኻ ንፍቓዯይ እንተተገዙእካ። 
ፍቓዯይ ከኣ ብመከራኻ ክትግሇጽ’ከሊ። ሽዐ ኣነ እኸብር፣ 
መንበርየይ ንስኻ ኢኻ። ኣባኻ እነብር ኣሇኹ። ኣባኻ 
ዛሰራሕክዎ ሌቢ’የ ዛቕመጥ፣ 
  ዉለዯይ ካብ ትንፋስካ ንሊዔሉ ኣነ እቐርበካ። ማሕዯረይን 
ዛርከበለን ኣብ ውሽጥኻ’ዩ፣ ማሇተይ ከምዛኾነ ተረዲእ፣ 
ትንፋስካ ካብ ግዲም እተተንፍሶ ኣየር’ዩ። ኣነ ግና 
ከይሓሰብካኒ ኣብ ውሽጥኻ ኣሇኹ፣ ውሽጥኻ ሌዔሉ ማንም 
እቲ ግዲም ዖል ይቐርብ፣ ኣነ ኸኣ ሌዔሉ’ዘ ኩለ ኣብ 
ጥቓኻ’የ፣ ኢልሙኒ ክሌተ ሰሇስተ ስጉምቲ ሰጉሞም 
ተሰወሩኒ፣ 
  በቲ ዛሰማዔክዎ ተዯኒቐ ኣብቲ ቆጽሇ መጽሉ ዛበዛሖ 
ቦታ ተንበርኪኸ ይቕረታ ክሓትት ምስ ሓሰብኩ። ኣብ 
ውሽጢ ሌበይ ዒቢ መጉሉሒ ዴምጺ ከምዛተቐመጦ ካብ 
ውሽጢ ዛዙረብ ሓዯ ብርቱዔ ዴምጺ ሰማዔኩ፣ “ዉለዯይ 
ጸልትካ ሰሚዓዮ እየ ኣይትፍራህ። ኣይትሸበር ጸልካ’ውን 
ሰሚዓዮ” ዛብሌ ዴምጺ ሰማዔኩ፣ ኣብ’ታ ግዚ ኣቲኣ ካብ 
ትንፋስካ ንሊዔሉ ቀረባ’የ ዛበል ቃሌ ጐይታ ኣጸቢቑ 
ተረዯኣኒ፣ 
  እዘ ከም’ዘ ኢለ ከል ሓዯ መዒሌቲ ኣብታ ዯሴት 
እናተዙወርኩ ከሇኹ። ሓንቲ ሞተር ጃሌባ ብሓይሉ 
እናተወንጨፈትን ነቲ ባሕሪ ኣብ ክሌተ እናጨዯዯትን 
ኣንፈታ ናብቲ ኣነ ዖሇኽዋ ዯሴት ጌራ ክትመጽእ 
ተመሌከትኩ፣ ሽዐ ንሽዐ’ውን ጣሉባን ክሌተ ዯቂ ኣንስትዮ 
ሒዜም መጹ፣ ናባይ መጺኦም ከኣ ብዛረኸብዎ በትሪ 
ክቕጥቁጥኒ ጀመሩ፣ ዴሕሪ ብሕ ኣዋርሕ’የ ንመጀመርታ 
እዋን ሰብ ዛርኢ ዖሇኹ፣ ምስተን ዛመጻ ዯቂ ኣንስትዮ 
ብቛንቋ ክንረዲዲእ ስሇዖይክኣሌና ክንዖራረብ ኣይክኣሌናን፣ 
እንተኾነ ብምሌክት እናተጠቐምኩ ቆጽሇ መጽሉ ቀንጢበ 
ኮፍ ኣበሌክወን፣ ንሳተን’ውን ነቲ እተሃርመ ኣካሊተይ 
እናዯረዙ ነቲ ዯመይ ክጸርጋሇይ ጀመራ፣ ዴሓር ክሌቲኤን 
ኢዯይ ኣንቢረ ክጽሌየሇን እንከሇኹ። እታ ሓንቲ ዛተረዴኣ 
ይመስሇኒ ክሌቲኡ ኣእዲዋ ኣብ ኣፍሊባ ጌራ ናብ ሰማይ 
እናጠመተት ፍሽኽ በሇት፣ ኣሕ! ሕጂ እዩ ኔሩ ምምስካር። 
ቋንቋ’ሞ ካበይ ይምጻእ ኢሇ ሓዖንኩ፣ ሇካስ እዘ ኹለ 
ክኸውን ከል ጣሉባናውያን ተሓቢኦም ይርእዩኒ ነይሮም፣ 
ካሌእ ክህበን ዛኽእሌ ምግቢ እኳ እንተዖይነበረኒ ሰሌስተ 
ቀጫጩ ኣምጺኤ ክህበን ኢሇ እንተኸዴኩ እተን ቀጫጩ 
ትሽዒተ ኮይነን ጸንሓኒ፣ እናተገረምኩ ዴማ ኣምጺኤ 
ሃብክወን። ካበይን ከመይን ከምዛረኸብክዎ ኣይፈሌጣን’የን 
ጠምየን ስሇዛነበራ እየን መስሇኒ። ካብ ኢዯይ ዲርጋ 
ምምንጣሌ ብዛመስሌ ኣቀባብሊ ወሲዯን ክበሌዒ ጀመራ፣ 
ነቲ ብሌዑ እናስተማቐራ ዴማ ከምእተሓጐሳ ብዒይነንን 
ርእሰንን እናንቀሳቐሳን ገሇጻሇይ፣ 

  ኣብ መንጐ’ዘ ሓሙሽተ ጣሉባን ካብ 
እተሓብኡለ ቦታ መጺኦም ነቲ ንበሌዕ ዛነበርና 
ቅጫ መንጠለና። እቲ ሓዯ ዴማ ጥዔም ኣቢለ። 
ክንዯይ’ከ ይምቅር እናበሇ ነቶም ብጾቱ ሃቦም፣ 
ዴሕሪ’ዘ ኸኣ እዩ ኔሩ። ካበይ ኣምጺኣካዮ መን 
ሂቡካ። ነቲ ሓርጭ ነቲ ሓውን ካበይ ረኺብካዮ 
ዛብለ ንመከራይ ዖግዯዴዎ ሕቶታት ዛሰዒበ፣ 
ንሕና ከይፈሇጥና እናመጸ ዛምግበካ ሰብ ኣል 
ማሇት’ዩ እናበለ ብሕ ኣጓጠጡሇይ፣ ነተን 
መሳኪን ዯቂ ኣንስትዮ በብተራ እናተበራረዩ 

ዴሕሪ ምግሳሶም በቲ ዛሓዛዎ ሰይፊ ቀቲልም 
ናብ’ቲ ባሕሪ ሰንዯውወን። እቶም ኣብቲ ባሕሪ 
ዛነበሩ ገዖፍቲ ሓራግጽ ዴማ ስግአን 
እናተመናተለ ምስቆራረጽወን ናብቲ ጥሌቂ’ቲ 
ባሕሪ ወሰዴወን። እቲ ማይ ብዯመን ተበሇሇ። 
እቲ ዒፍራን ምንዋጽን ናይቲ ባሕሪ’ውን ቀስ 
እናበሇ ጸጥ በሇ። እቲ ቀይሕ ቀሇም ዛፈሰሶ 
ዛመስሌ ዛነበረ ባሕሪ’ውን ከምኡ ቀስ እናበሇ 
እናጠፍአ እናጸረየ ከም ናይ ቀዯሙ ኮነ፣ በቲ 
ዛርኣኽዎ ኣስካሕካሕኩ። እንታይ ከምዛገብር 
እኳ እንተዖይፈሇጥኩ ኣብታ ዖሇኽዋ ኮይነ ነቲ 
ዛስዔብ እጸባበ ነበርኩ። ዴሕሪ’ዘ ኹለ 
ተንሲኦም ጃሌባኦም ሒዜም በቲ ባሕሪ 
እናሰፈፉ ኸደ፣ ዋሊ ሓዯ ኣብ ዖይብለ ጭው 
ኣብ ዛበሇ በረኻ። ኣብ ጥቓኻ ኮይኑ ኣጆኻ 
ዛብሇካ ሰብ ኣብዖይብለ ጐይታ ጥራይ ኣብ 
ጥቓኻ ኮይኑ ክረዴኣካ ከመይ ዛበሇ ግሩም 
ነገር’ዩ፣ ኣነ ዖይጠቅም ንማንም ዖይረብሕ ሰብ። 
ንህዛቢ ኣምሊኽ ዛቐተሌኩ። ቤት ጸልት 
ዖቃጸሌኩ ንህዛብን መንግስትን ዛበዯሌኩ 
ክነሰይ ጐይታ እቲ በዒሌ ውሬታይ ግና ነቲ 
ሕለፍ በዯሇይ ዒመጻይን ከይቆጸረ ናቱ ጌሩኒ፣ 
  እቲ ቀዯም ኣብቲ በረኻ ኣብቲ ጫካ ነቲ 
ዒቢይን ግርማውን ዴምጹ ሌኢኹ እዯሌየካ’የ 
ኣብ ክንዴ’ቲ ዛቐተሌካዮ ወዯይ መተካእትኡ 
ክትኮነኒ። ከምቲ ንሱ ዖገሌገሇኒ ንስኻውን 
ንህዛበይ ከተገግሌ ኢኻ ኢለ ዛጸውዒኒ ፍትዊ 
ጐይታይ ልሚውን ከምቲ ተስፋ ቃለ 
ከይሓዯገኒ ከይተፈሇየኒ። ስዴራይን ወገነይን 
ኣበይ ከምዖሇኹ እኳ ዖይፈሌጡ። ኣምሊኸይ ግን 
ኣብዙ በትማንን ብገባብሌን ዛተኸበበት ዯሴት 
ከምዖሇኹ ፈሉጡ ከም ሰብ። ሰብ መሲለ። 
ኣረጊት ሽማግሇ ኮይኑ መጺኡ፣ ከይጠሚ 
መግቢ። ከይሓዛን መጸናንዑ ኮነኒ ስሙ ብሩኽ 
ይኹን፣  
  ጣሉባናውያን ኣብዙ ዯሴት ሓዱጎምኒ 
ምስከደ። ከምቶም ዛሓሇፉ መዒሌታት ነበይነይ 
ተረፍኩ፣ በቲ ቅዴሚ ቅሩብ ሰዒታት 
ብዛርኣኽዎ ነገር እናስካሕካሕኩ ካብ ዛኾነ 
እዋን ንሊዔሉ ፍርሃትን ስንባዴን ኣዛዩ 
በርቲዐኒ። ጭብጥ ኩርምይ ኢሇ ተቐመጥኩ፣ 
ኣምሪረን ዒው ኢሇን እናበኸኹ ከሇኹ ኸኣ 
ናብቲ ቅዴመይ ተመሌከትኩ። ርኤዮ ዖይፈሌጥ 
ዔስሇ ኣትማንን ገባብሌን ብኸብድም 
እናተሳሕቡን እናተወርወሩን። ኣፎምን 
መሌሓሶምን እናአጣወጡ ናባይ ቀረቡ፣ ኣብ’ዘ 
እዋን’ዘ ስንባዯን ፍርሃትን ተዯማሚሮም 
ንዴሕረይ ኣቢሇ ክሃዴም ምስሓሰብኩ። መኣስ 
ናብ ጥቓይ ከምዛበጽሑ ከይፈሇጥኩ ህሩግ 
በለኒ፣ ካብ’ቲ ጭንቀተይ ዛፈጠሮ። ናይ 
ረዱኤት ዴላተይ ዴማ ዎ ጐይታ ተመን 
ኣይነኽሰካን ገበሌ’ውን ኣይውሕጠካን’ዩድ! 
ኣይበሌካንን፨ ንስኻ ኣምሊኽ ኢኻ ሰብ 
ኣይኮንካን እሞ እናግፈኒ። በጃኻ ንልሚ ጥራይ 
ኣዴሕነኒ ኢሇ ጸዋዔኩ፣ ሽዐ ኸኣ እየ ኣብ 
ሌዔሇይ ሓዯ ብርቱዔ ዴምጺ ዛሰማዔኩ። ምስ 
በርቅን ነጎዲን ዛዲረግ ብርቱዔ ዴምጺ ኸኣ እዩ 
ዛነበረ፣ በቲ ዛሰማዔክዎ ዴምጺ ኸኣ ብዖል 
ኣካሊተይ ኣንቀጥቀጠ ራዔዱ ሓዖኒ፣ 
“ኣይትፍራህ ኣይትሸበር። ምእንቲ ከዴሕነካ ኣነ 
ጥቓኻ ኣሇኹ። ሓዯ እኳ ከይጎዴኣካን ኢሇ ኣብ 
ትሕቲ ጽሊሌ ክብረይ ጋሪዯካ - ከሉሇካ 
ኣሇኹ’ሞ ስቕ ኢሌካ ዯው በሌ” በሇኒ፣ ነዘ 
ዴምጺ’ዘ ሰሚዏ ክረጋጋእ ብዛሓሰብኩ መጠን 
እቶም ገባብሌ ዛገዯዯ ናባይ ተጸግዐ፣ 
 ኣብ ውሽጢ ከም’ዘ ዛበሇ ኹነታት ኮይነ በቲ 
ዛርእዮ እናፈራህኩ። በቲ ዛሰምዕ ኸኣ እናተጸመምኩ 
እንከሇኹ።   

 
እቶም ገባብሌ ካብ መሬት እናተወርወሩ። ኣብ ሌዔሉ ርእሰይ 
ክዴይቡ ሓሲቦም ምዛሊሌ ምስ ጀመሩ። ከም ምስ መንዯቕ 
ወይ ከኣ ዒቢ ሓጺን እናተጋጨዉ ዛምሇሱ ዖሇዉ ኮይኖም 
ናብ ምዴሪ እናወዯቑ ተመሉሶም ንዴሕሪት ይኸደ፣ 
ሓንሳብ ክሌተሳዔ ስሇስተሳዔ ናፈተኑ። እናዖሇለን እናወዯቑን 
ዴሕሪ ምጽናሕ። ሪት-ሇስ ከምዛተባህሇ ሰሌፈኛ እንክምሇሱ። 
ኩልም እናተወንጨፉ። በቲ ዖሰቅቕ ቀጢንን ዴምጾም 
እናፋጸዩ ካብ ጥቓይ ከደ፣ ዒቢ ጽዔነት ከምዛተራገፈለ ሰብ 
እንክመስሌ ከኣ ኡፍ…… ኢሇ ኣብ መሬት ወዯቕኩ፣ በቲ 
እተገብረሇይ ኩለ ዴማ ንኣምሊኽ ባረኽኩ። ንጐይታ 
ኣመስገንኩ፣ 
  ዴሕሪ’ዘ ነታ ዛሇመዴክዋ ቅጫ ክዯሉ ከዴኩ፣ ግናኸ 
ኣይርኸብክዋን፣ ስሇዘ ዴማ ሰንቢዯ ተዒኒዯ ዯው ኢሇ 
ከሇኹ፣ “ልሚ ካብ’ዘ ቦታ ከውጽኣካ’የ ዴሕሪ ሕጂ ዴማ 
ኣብ’ዘ ኣይትኸውንን ኢኻ ናብ ካሌእ ቦታ ክወስዯካ እየ” 
በሇኒ፣ ብቕጽበት ዒይኒ ግሌጽ ኢሇ ንከባብየይ እናጠመትኩ 
ነቲ ዛነበርኩለ ቦታ ሰኣንክዎ ንርእሰይ ኣብ ካሌእ ቦታ 
ረኸብክዋ። ከመይ ኢሇ ናብዘ ከምዛመጻኹ ኣይፈሌጥን’የ። 
ብእግርስ ይምጻእ። ብፈረስ ወይስ ብጃሌባ ኣነ ኣይፈሌጥን’የ 
ጥራይ ነታ ዛነበርኩሊ ዯሴት ሓዱገ። ኣብ ብብሕ ሳዔርን 
ኣግራብን ብዛተመሌአ ኮረቢት። ምምጽአይ እየ ዛፈሌጥ፣ 
እዘ ቦታ ዙሕሉ የብለን ገባብሌን ኣትማንን ዴማ 
ኣይርኣኹን፣ ሓቂ እዩ ጻዔቂ ናይቲ ጫካ ንሌቢ ምስንባደ 
ኣይተረፈን። እንተኾነ ዴሕሪ’ዘ ጫካ ኣማዔዱኻ ባሕሪ 
ዖይኮነስ መሬት ገባብሌ ዖይኮነስ ኣዔዋፍ ኢኻ ትርኢ፣ ኣብ 
ርሑቕን ኣብ ቀረባን’ውን ዛተሓሊሇፉ ሰባትን ናይ ዔሇት 
ተጋባሮም ንምግባር ዛንቀሳቐሱ ሓረስቶት እርኢ ነበርኩ ዯስ 
ዴማ በሇኒ፣ እዘ ከም’ዘ ኢለ ከል መንፈስ ጐይታ ናብቲ 
ውሽጣዊ ክፍሉ ናይ’ዘ ጫካ እቶው በሇኒ፣ ቀስ እናበሌኩ 
ዴማ ነቲ ጣሻ እናረገጽኩ ናብ ውሽቲ’ቲ ጫካ ኣተኹ፣ ኣብ 
መንጎ’ዘ ብዒበይቲ ኣግራባት ኣብ ዛበቖለለ ስፍራ እተሰርሐ 
ማዔጾ ዴማ ዖይብለ። በዒሌ ክሌተ ክፍሉ ገዙ ርኣኹ፣ እታ 
ገዙ ኣብ ሌዔሉ’ቲ ብጫካ ምሽፋናን ምርስሓን ዘንጎ ኮነ 
ናሕሲ ዛብሃሌ ኣይነበራን። ናብዘኣ ከኣ’ዩ ጐይታ እቶው 
ዛበሇኒ፣ ንኽኣቱ ምስተጸጋዔክዋ ዴማ ብዒሇባ ሳሬትን 
ሓረጋትን ተጎቢኣ እያ ጸኒሓትኒ፣ ከምቲ ዛኣዖዖኒ ናብ 
ውሽጢ ንምእታው ዴማ ካብ’ቲ ኣግራብ ቆጽሉ ዖሇዎ 
ቅርንጫፍ ቆሪጸ። ነቲ ዒሇባ ሳሬትን ርስሓትን ክሳብ ኢዯይ 
ዛዴንዛዛ ነገፍክዎ፣ ነቲ ኣብ’ቲ ገዙ ዛጸንሓኒ ርስሓትን 
ድሮናን ከጸራሪ ብግምት ኣርባዔተ ሰዒት ዛኸውን ወሰዯሇይ፣ 
እቲ ዛነገፍክዎ ድሮና ኣብ ኣካሊተይ ተንጊፉ። ንኣካሊተይ 
ሸፊንዎ ነበረ፣ ሽዐ ብውሽጠይ ሕጅስ ኣሽንኳይ ሰብ 
እግዘኣብሄር’ውን እንተዛርእየኒ እኳ ከይስሓቐ ስቕ 
ኣይምበሇን ኢሇ ሓሰብኩ። ስርሐይ ምስወዲእኩ ክዲነይ 
ኣውጺአ ነገፍክዎ። ጥርሐይ’የ ነይረ፣ ከም’ዘ ኢሇ 
እናጸራረግኩ ኣብ ሓዯ ቦታ መስኮት ረኸብኩ። እቲ መስኮት 
ብመሸገጢ እተዒጽወ እዩ ዛነበረ፣ ነቲ መሸገጢ ስሒበ 
ምስከፈትክዎ ዴማ ብርሃን ናብቲ ገዙ ኣተወ፣ ኣብቲ ዖሇኽዎ 
ኮይነ እንተጠመትኩ ብሸነኽ የማናይ ሓዯ መጠነኛ ቁመት 
ዖሇዎ ኣርማዴዮ ረኣኹ፣ ነቲ ኣርማዴዮ ብጥንቃቐ 
እንተኸፈትክዎ ዴማ ብሕ ኣገራሚ ነገር ርኣኹ፣ ኣምሪረ 
በኸኹን ሓዖንኩን። ንብዒተይ ምቁጽጻር ክሳብ ዛስእን 
ንኽንኽ ኢሇ በኸኹ፣ 
  ኣብዘ ኣርማዴዮ’ዘ ዛርኣክዎ ኸኣ ክሌተ 
ብቛንቋ ጃካርታ እተጻሕፉ መጽሓፍቲ ቅደሳን። 
ቁጽሮም 150 ዛኾኑ ዴራር ጐይታ ዛውስዴለ 
ንኣሽቱ ብኬርታት። ሽምዒታት። ዒሰርተው ክሌተ 
ቀንዳሊትን ክሌተ መጽሓሪ ክርቢትን ረኸብኩ፣ 
ዴራር ጐይታ ናይ ዛወሰደ ሰማንያ ዯቂ-
ኣንስትዮን ዯቂ-ተባዔትዮን ኣባሊት እታ 
ቤተክርስትያን ስም ዛርዛር እተጻሕፎ መዛገብ። 
ኣብ እተፈሊሇየ እዋናት ንዔዮ ቤት ኣምሊኽ 
ዛኸውን ህያብ ዛሃቡለ ቅብሉታትን። መጠን 
ገንዖብን ኣብዘ ኣርማዴዮ’ዘ ነበረ፣ ብዖይካ’ዘ 
እግዘኣብሄር ብኣገሌገሌቲ’ዙ ቤተ ክርስትያን 
እናተጠቕመ ዛገብሮ ትኣምራት። ማይ ናብ ወይኒ 
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ዛሇወጠለ። ምውታት ዛተንስኡለ። ክብሪ 
እግዘኣብሄር ብሓይሉ ዛወረዯለን ዛተገሌጸለ 
ኩነት ዛገሌጽ ጽሑፍ’ውን ነበረ፣ 

  ብኻሌእ ሸነኽ ዴማ። እዘ ዴራር ጐይታ’ዘ ኣብ ዛወስደለ 
ዔሇት እተፈጸሙ ተኣምራታት ብተራ ቁጽሪታት ዛተሰነደ 
መዛገብ ኣብኡ ነበረ፣ ገሇ ካብኡ ቦኽሪ ጓሌ ናይቲ ጓሳ 
ማሕበር ካብ ሞት ከምዛተንስአት ። ብብርቱዔ ሕማም መንሽሮ 
ዛሓመሙ ሓኪም ኣይትፍወሱን ኢኹም ዛበልም ሰሇስተ ሰባት 
በታ ምሸት እቲኣ ዴራር ጐይታ ምስወሰደ ካብ ሕማም 
ከምእተፈወሱ ዛሕብር ነበረ፣ እቲ ምእመን ኣብ ጸልትን 
ኣምሌኾን ከሇዉ። ሓዊ መንፈስ ቅደስ ኣብቲ ቤት ጸልት 
ወሪደ። እቲ ሌሳን ሓዊ ካብ ውሽጢ ገዙ ሓሉፉ ንግዲም 
ከምዛወጸ። ብግዲም ዛነበሩ ሰባት ነቲ ዛነዴዴ ዛነበረ ሓዊ 
ከጥፍኡ ማይን ቆጽሇ መጽሌን ሒዜም ብምምጻእ ከጥፍእዎ 
ከምዛፈተኑ እሞ ምጥፍኡ ግና ከምዖይክኣለ። ዛትርኽ’ውን 
ነበሮ፣ በዘ ፍጻመ’ዘ ዴማ ብሓት ሰባት ንጐይታ 
ከምዛተቐበለን ቁጽሮም ከምዛዒበየን ዛገሌጽ ጽሑፍ’ውን 
ነበረ፣ 
  እናተዯነቑ ነቶም ኣብ’ቲ ኣርማዴዮ ዛረኸብክዎም ነገራት 
ኩልም ሓዯ ብሓዯ ተጠንቂቐ ኣውጺአ ኣብ ባይታ ናይዘ ገዙ 
ኣቐመጥክዎም፣ ዴሕሪ’ዘ ናብቲ ውሽጣዊ ክፍሉ ኣተኹ። 
ነዘ’ውን ከምቲ ቀዲማይ ክፍሉ ብቖጽሉ ኮስቲረ ኣጽረኽዎ 
ኣብዘ ክፍሉ’ዘ ካብ ጠዋለ ዛተሰርሑ ኣርባዔተ መናብርን። 
እግሩ ተሰቢሩ ዛወዯቐ ሰዯቓ ሰበኽቲን(ፑሌፒት) ረኸብኩ፣ 
ኣብ መሬት እተዯርበየ መጽሓፍ ቅደስን። ንጥምቀት ማይ 
ዛጥቀሙለ ዛነበሩ መጠነኛ ቁመት ዖሇዎ ባስካን ረኸብኩ፣ 
  ኣብቲ መንዯቕ ብቛንቋ ጃካርታ ብዒበይቲ ፊዯሊት እተጻሕፉ 
ዛተፈሊሇዩ ጥቕስታት ረኸብኩ። ገሉኦም ተቐዲዱድም እዮም። 
ካብ መንጎ እቶም ኣብኡ ዛርኣኽዎም ጥቕስታት ገሇ።- 

     1.ይ ኩለሳዔ መከራ ከጋጥመካ ከል ብጐይታ ባህ ይበሌካ 

    2.ይ ኣብ ኩለ መገዴኻ ንጃካርታ ንእግዘኣብሄር ኣማዔቁባ    
    3.ይ ንሓጢኣት ኩለሳዔ ኣይፋሌ በሌ 
    4.ይ የሱስ ኣብ ሌዔሉ ጃካርታ ስሌጣን ኣሇዎ 
  ኣብ ሌዔሉ’ቲ ሰዯቓ ሰበኽቲ ተንጠሌጢለ ዛነበረ ጨርቂ 
ዴማ “እግዘኣብሄር ኣብ ዛፋኑ ኮይኑ ንጃካርታ ይጥምታ 
ኣል” ዛብለን። ካሌኦት ከንብቦም ዖይክኣሌኩ ዛተፈሊሇዩ 
ጽሑፋት ነበሩ። ኮታ እዜም ቅደሳን ወንጌሌ ኣብ ጃካርታ 
ንምስባኽ ብብሕ ስቓይን መከራን ከምዛሓሇፉ ካብ’ቲ 
ጽሑፋቶም ክትርዲእ ትኽእሌ፣ ኣብቲ ጥቓ ሰዯቓ ሰበኽቲ 
ናይ ጃካርታ ባህሊዊ መሳርሒ ሙዘክ ተሰቢሩ ወዱቑ ነበረ፣ 
ነቲ ዛረኸብክዎን ዛርኣክዎን ኩለ ዴሕሪ ምእካበይ። ዎ ጎይታ 
ሕጂ’ኸ እንታይ ክገብር ትዯሉ፨ ኢሇ ኣብ’ቲ ዯው ዛበሌኩለ 
ኮይነ ብጸልት ሓተትክዎ፣ እዘ ገዙ’ዘ ቤት ጸልት ከምዛነበረ 
ዴማ ተረዲእኩ፣ 
  ጐይታ ኸኣ ኣብ ጥቓ’ቲ መስኮትን ባስካን ርአ በሇኒ፣ 
ዴንን ኢሇ ብጥንቃቐ እንተተመሌከትኩ ሓዯ ዛተነጽፈ 
ምንጻፍ ዛመስሌ ርአኹ። ንሊዔሉ ስሓቦ። ዴማ በሇኒ። ነቲ 
ዔንጨይቲ ከሌዔል ሓፍ እንተኣበሌክዎ ዒቢ ጉዴጓዴ ነበረ። 
ቅርብ ኢሇ እንተጠመትክዎ ዛሃዴሃዯ እንጥሾ ዖብሌ ዛሽትት 
ጨንኡ ዖይጽቡቕ ሽታ ሸተተኒ፣ ነቲ ሰባር መሳርሒ ሙዘቃ 
ናብ’ቲ ጉዴጓዴ ኣውሪዯ እንተተናኸፍክዎ። ወዮ ኣብ ጫፍ’ቲ 
ምሳርሒ ሙዘቃ ሓጺን ዛመስሌ ነገር ስሇዛነበረ ክስሕቦ 
እንተዯሇኹ ምስ ገሇን ነገር ተተሓሒ ንታሕቲ ክስሕበኒ 
ጀመረ፣ ሰንቢዯ ዴማ ዒው ኢሇ “ብስም የሱስ” ኢሇ ብሓይሉ 
እንተስሓብክዎ ሓዯ ዒቢ ርእሲ (ሽክና ርእሲ) ሰብ ሒ ወጸ። 
ነዘ ዛሓዛክዎ ዯርብየ ንዴሕረይ ጎየኹ፣ 
  ሌበይ ምስኣተሃዲዲእኩ። ዎ ጐይታ እዘ እንታይ እዩ፨ ኢሇ 
ነታ ክትትኮስ ዛዯሇየት ሌበይ ብኢዯይ ዯጊፈ ሓተትክዎ፣ 
ጐይታ ኸኣ እዘኦም ስሇስመይ ነፍሶም ዖሕሇፉ ሓዯ እዋን 
ኣብዘ ገዙ’ዘ። ብዒቢ ምስጋና ዖኽብሩኒ ነበሩ። ህይወቶም 
ኣሕሉፎም ብምህብ ንስጋኦም ነቲ ፈራሲ ኣካሊቶም። 
ብዖይበርስን ዖይመውትን ኣካሊት ዛቐየሩ ፍትዋትን ምሩጻትን 
ዯቀይ እዮም፣ ኣነ ኸኣ ብእኦም ከቢረ፣ ብናቶም ሞት 
ንስኻን ካሌኦትን ተረኺብኩም፣ ንብዒቶም ኩለሳዔ ኣብ 
ቅዴመይ’ዩ በሇኒ፣ ኣብ’ዘ ከምዖሇዉ ማንም እኳ 
እንተዖይፈሇጠ ኣነ ግና ብእኦም ከቢረ’የ በሇኒ፣  

  ኣብዘ ግዚ’ዘ ህዛቅኤሌ ዛበል ቃሌ ዖኪረ። ዎ 
ጐይታ እዜም ዒጻጽምቲ ተንሲኦም ናብ ጃካርታ 
መታን ክኣትዉ በጃኻ ኣዛዛ በሌኩ፣ እቲ 
ዛሓተትክዎ ሕቶ ተመሉሱ ክርኢ ንዯቓይቕ 
ተጸበኹ፣ ተሰሪዕም ሆ! እናበለ ናብ ከተማ 
ክኣትዉ’ሞ እቲ ህዛቢ ኸኣ በቲ ዛኾነን 
ዛረኣዮን ተገሪሙ ሆ! እናበለ ክብሪ 
ንእግዘኣብሄር ክህቦ ከል ክርኢ ሃረር በሌኩ፣ 
እንተኾነ ጐይታ ስቕ በሇኒ። ኣነ’ውን ስቕ 
በሌኩ። ጸጥታ ኮነ ኣምሊኽ ግና ምሳይ ነበረ፣ 
  ኣብ መወዲእታ ከይሓሰብክዎ። ካብ ውሽጠይ 
ፈንቂለ ዛወጸ ብኽያት ነኽነኸኒ ኣብ’ዘ ግዚ’ዘ 
ጐይታ ከም’ዘ በሇኒ፣ “ዎ! ውለዯይ ኣብ ቀረባ 
እዋን ነቶም ብብሕ መከራን ስዯትን ኣብ ዒቢ 
ስቅያት ንዖሇዉ ህዛበይ ሒዛካ ብምምጻእ ኣብ’ዘ 
ቦታ’ዘ ከተምሌኸኒ ኢኻ። ኣነ’ውን ብመንጐኹም 
ክሓሌፍ’የ። ተንስእ ካብ’ዘ ንኺዴ በሇኒ።።” እዘ 
ምስ ኮነ መንፈስ እግዘኣብሄር ናብ ካሌእ ቦታ 
ወሰዯኒ፣ ከመይ ኢሇ ከምዛኸዴኩ 
ኣይፈሌጥን’የ ብእግረይ ይኺዴ። ኣብ ኣዴጊ 
ይወጣሕ። ከም ኣዔዋፍ እንፈር ኣይፈሌጥን’የ 
ካብ ሓዯ ቦታ ተሊዑሇ ናብ ካሌእ ቦታ ምኻዯይ 
ጥራይ’የ ዛርዲእ፣ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስጉምተይ 
ዴማ እግዘኣብሄር ይዙረበኒ ነበረ፣ ሓዯ እዋን 
ንፈሇማ ንጐይታ ርኣኽዎ። ወሇሌ ዛብሌ 
ዴሙቕ ጻዔዲ ክዲን ተኸዱኑ ኣብ ቅዴመይ 
ርኣኽዎ። ኣዑንቱ ነቶም ዛውንጨፉ ከዋኽብቲ 
ሰማይ እዮም ዛመስለ። እቲ ኣብ ክሌተ 
ምዔጉርቱ ዛቦቐሇ ጭሕሙ ክሳብ ኣፍ ሌቡ 
ወሪደ። ጸጉሪ ርእሱ ብኽብርን ብዖገርም ጽባቐን 
ተመሺጡ ዛወረዯ’ዩ ዛመስሌ ዛነበረ። ኣብ 
ርያኡ ባሌባሌ ዛብሌ ብዒቢ ጉሁር ሓዊ 
ተኸቢቡ ነበረ፣ ከም ናይ ሰብ ዛበሇ ቅርጺ 
ኣካሌ ኣሇዎ ከም ሰብ ግን ኣይኮነን ገጹ 
ዴሙቕ ብርሃን ምሌኩዔ ገጽ። ርሕራሔ። ፍቕሪ። 
ዯግነት ዛንበቦ’ዩ” እተን ኣትኩረን ዛርእያ 
ኣዑንቱ ሃሌሃሌ ሓዊ የመንጭዋ። ንሱ ፍጹም 
ጽቡቕ’ዩ፣ ምስ ርኣኽዎ ነቲ ክብሩ ተጻዊረ 
ዯው ክብሌ ስሇዖይካኣሌኩ። ብግንባረይ ሙለእ 
ብሙለእ ናብ መሬት ወዯቕኩ፣ ከምዛሞተ 
ሰብ’ውን ኮንኩ፣ ዴሕሪ’ዘ ሓንቲ ኢዴ 
እትመስሌ ነገር ንሕቖይ ዲህሲሳ ናብ ሊዔሉ 
ኣተንሲኣትኒ። ኣነ’ውን ካብ’ቲ ዛወዯቕኩለ 
ተንሳእኩ። እንተኾነ ግና እቲ ኣቐዱመ 
ምስርኣኽዎ ዖዯነቐኒ በዒሌ ግርማ ሞገስ 
ኣምሊኽ ጐይታ የሱስ ሕጂ ኣብ ጥቓይ 
ሰኣንክዎ ኣይነበረን ተሰወረኒ፣ 
  ዴሕሪ ሒዯት ዯቓይቕ ዒቢ ዴምጺ ሰማዔኩ። 
“ውለዯይ ቦታ ክብረት ከርእየካ ፈተኹ” በሇኒ፣ 
ኣነ’ውን ጐይታ ፍቓዴካ ይኹን በሌኩ’ሞ 
ብገጸይ ተዯፊአ ኣመስገንኩ፣ ነቲ ዛርእየኒ 
ክርእን ነቲ ዛነገረኒ ክቕበሌን ተሃንጥየ ክጽበ 
ብሕ ሰዒታት ሓሇፈ። እናመሰየ’ውን ከዯ ሕጊ 
ተፈጥሮ ኮይኑ’ውን ክጽሌምት ጀመረ፣ ምዴሪ 
ጸሌማት ከዯና። ሰማይ’ውን ብከዋኽብቲ 
ተሰሇመ፣  ኣነ’ውን ካብቲ ዛነበርክዎ 
እናሰጎምኩ ናብታ ኣብ ቅዴመይ ዛነበረት 
ውሌዔ ጥፍእ ዛብሌ ብርሃን ዛነበራ ንእሽቶ 
ኣጉድ ኣምራሕኩ፣ 
  ኣብታ ኣጉድ ምስበጻሕኩ ከሕዴሩኒ 
እንተሇመንክዎም። እታ ነቲ ማዔጾ ዛኸፈተትሇይ 
ጓሌ ነቲ ናይ ገጸይ ይኹን ኩለ ኩነታት 
ኣካሊተይ እቲ ዖሕሇፍክዎ ሽጋረይን መከራይን 
ዛወሇድ ትርኢተይ ርእያ። ብምስንባዴ     
ኡይ!…እናበሇት ነቲ ማዔጾ ኣብ ሌዔሇይ ዒጸወቶ፣ 
ክሌተ ኣጓብዛ ኣወዲት ካብ ካሌእ ቦታ 
ብምምጻእ በቲ ዛሓዛዎ ኣባትር እናሃረሙ ካብኡ  

 
ክኸይዴ ኣዖኒ፣ ኣነ’ውን ዛመስየኒ እሞ 
መሕዯሪ ዛዯሉ ዖሇኹ ናይ ኣምሊኽ ሰብ እየ ኢሇ 
እንተሇመንክዎም። ብዖይዴንጋጽ በቲ ዛሓዛዎ 
ኣባትር ሕቖይ እናቐጥቀጡ ሰጉጎምኒ ተመሌሱ፣ 
ዴሕሪ’ዘ ናይ ኣንበሳን ዛብእን ዛንቁ ዴምጺ 
ሰማዔኩ’ሞ እንኮ ሰብ ኣነ እየ ኸኣ በሌኩ፣ 
ኣነ’ውን ከም ኤርምያስ ብናይ እግዘኣብሄር 
ሸቦጥ ቁጥዒ ሽጋር ዛርኣኹ ሰብኣይ እየ። ንሱ 
መርሓኒ ብብርሃን ዖይኮነስ ብጸሌማት ወሰዯኒ። 
መመሉሱ መዒሌቲ ብምሌእታ ኢደ ኣባይ 
መሇሰ። ብስጋይን ቆርበተይን ኣእረጎ። 
ንዒጻጽምተይ ሰበሮ። ከይወጽእሲ ብመንዯቕ 
ከበበኒ። ንሰንሰሇተይ ኣኽበድ። ንመገዯይ ኣዖንበል። 
ሰባበረኒ ኣዔነወኒ’ውን። ነፍሰይ ካብ ሰሊም 
ኣርሓቕካ። ነቲ ጽቡቕ ረሳዔክዎ። እናበሌኩ በቲ 
ሇይቲ’ቲ ነቲ ዛተነፍገ ርእሰይን ዛቖሰሇ ሕቖይን 
እናዯረዛኩ ናበይ ከምዛኸይዴ ንበይነይ መገዯይ 
ቀጸሌኩ፣ ኣብ መወዲእታ ተስፋ ከይቆረጽኩ ናብ 
ሓንቲ ካሌእ ብርሃን ዛረኣኹሊ ገዙ ምስተን 
ኣሓኦም ከብቲ ዯምበ እንተሕዯሩኒ እምበር 
ክኸይዴ ኢሇ እናሰሊሰሌኩ እንከሇኹ ብዴሕረይ 
ዴምጺ ሰብ ሰሚዏ። ንዴሕሪት ግሌጽ ኢሇ 
እንተሰማዔኩ በቲ ብርሃን ወርሒ። ሰባት ኣብ 
ቃሬዙ ጌሮም ዛጸርዎ ናይ ዛሓመመ ሰብ ቃንዙ 
ሰማዔኩ፣ ሰከም ከቢዴዎም ነንሓዴሕድም 
ክዖራረቡን ነቲ ሕሙም’ውን ኣጆኻ እናበለ 
ከዯዒዔስዎ ርኤ ኸኣ ሰሊምታ ዴሕሪ ምሃብ 
ክሕግዖኩም ኢሇ ግሌጽ በሌኩ፣ ንሳቶም’ውን 
ዯኺሞም ስሇዛነበሩ ሕራይ ኢልም ሃቡኒ። ነቲ 
ቃሬዙ በቲ ሓዯ ወገኑ ተሰኪመ እንተኸዴኩስ። 
እቲ ብርሃን ርእየ ክኸዯለ ዛሓሰብክዎ ገዙ። 
ናቶም ገዙ ነይሩስ ናብኡ ኣተና፣ ብሌበይ ሕዯር 
እንተዛብለኒ እናበሌኩ። ክወጽእ ከሇኹ። ናበይ 
ኢኻ ትኸይዴ፨ ኣንበሳ ከይሰብረካ። ዛብኢ’ውን 
ከይበሌዒካ። ኣብ’ዘ ምሳና ሕዯር። ጽባሕ 
ምስወግሓሌካ ኣራዊት’ውን ናብ ስፍራኦም 
ምስተመሌሱ ሽዐ መገዴኻ ትኸይዴ ኢልም 
ግዱ በለኒ፣ ኣነ’ውን ሕራይ ብምባሌ ክሓዴር 
ተሰማማዔኩ፣ ቅሩብ ሩዛን ቅጫ ዲርሚሽን 
ሂቦምኒስ ኣመስጊነ ክበሌዔ ርእዮም ተገረሙ 
ኣነ’ውን ምጽሊየይ ቀጸሌኩ’ሞ ብዙዔባ’ቲ ሕማሙ 
ዴማ ሓተትክዎም። ንሳቶም’ውን ንብሕ 
ዒመታት ከምዛሓመመን። ብፍሊይ በዘ ወርሒ’ዘ 
ዴማ ከምዛበርትዕ ነገሩኒ፣ 
  ኣነ ኸኣ። እዘ ሰብ’ዘ እንተዛጽሇየለ’ኳ ምሓወየ ነይሩ፣ 
እቲ የሱስ ዛበሃሌ ወዱ ኣምሊኽ ንዯቂ ሰብ ኩለ’ዩ 
ዖዴሕን፣ እዘ ናይ ዖመናት ሓሳብ’ዩ። ሕጂ ንስኻትኩም 
ንየሱስ እንተዖይኣመንክምዎን ዖይተቐበሌክምዎን እኳ። 
ስሇ’ቲ ሕማም ናይ’ዘ ሕሙም ክትብለ ክጽሌየለ 
እንተተፍቅደ። ኣምሊኸይ ስሇ ማንም ኢለ ዖይኮነስ ስሇ 
ስሙ ክብሌ ልሚ ኣብ ቅዴሚ ዒይንኹም ትኣምራት 
ክገብር’ዩ በሌክዎም፣ብሌበይ ዴማ ዎ ጐይታ! ልሚ ወሳኒ 
ጊዚ እዩ በጃኻ ኣይትሕሇፈኒ። ንስኻ ስቕ እንተበሌካ 
ክቐትለኒ እዮም ኢሇ ተማሕጸንክዎ፣ 
  እዘ ምስ ሰምዐ እቶም ሰብ ገዙ ጸሌኡኒ። ንጽሌኦም ዴማ 
ካብ ጥቓይ ብምትንሳእን ብምኻዴን ገሇጽዎ፣ ኣነን እቲ 
ሕሙምን ጥራይ ተረፍና። ናብቲ ቃሬዙ ቅርብ ኢሇ ኸኣ 
ንስኻ’ኸ ክጽሌየሌካ’ሞ ክትፍወስድ፨ ወይስ ንስኻ’ውን 
ከምኦም ካብ ጥቓይ ትኸይዴ፨ ብምባሌ ሓተትክዎ፣ እቲ 
ሕሙም’ውን ብጽሌእን ብንዔቀትን እናጠመተኒ። ክኸይዴ 
እንተዯሇኹስ በየናይ ሓይሇይ ክኸይዴ፨ ዴሊይካ ግበር 
በሇኒ፣ 
  ሽዐ ኣብ ሓዴሽ ኪዲን ብዙዔባ ጣቢታ። ወዱ 
ሓሇቓ ሚእቲ። ኣሌኣዙር። የሱስ ካብ ሞት 
ከምዛፈወሶም ምስኣዖንተኹለ ምጽሊይ 
ጀመርኩ። ዒው ኢሇ ኸኣ እዘ ሰብ እዘ  
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ንብሕ ዒመታት ኣሲሩ ካብ ዛሓዜ ሕማም ክፍታሕ 
ብእምነት ጸሇኹለ፣ ኣነ ነዘ ሰብ’ዘ ክጽሉ ከሇኹ እቶም ኣብ 
ግዲም ኣብ ዯምበ እተን ኣሓ ዛነበሩ ቤተ ሰቡ ካዔ… ካዔ… 
እናበለ ናይ ሊግጺ ሰሓቕ ይስሕቁ ነበሩ፣ ኣነ ኸኣ ብእኦም 
ከይተሰናበዴኩ ዯጋጊመ ጸሇኹ። ከምዘ ኢሌና ከሇና እቲ 
ሕሙም ብዴዴ ኢለ ዯው በሇ። ተምሊሱ። ውጽኣቱ። እቲ 
ንክሌተ እግሩ ኣሲሩ ዖሌመሶ ሕማሙ እናረኣየ ሓዯጎ 
ብእግሩ ዯው በሇ፣ ኣብቲ ገዙ ዒቢ ሓጐስ ኮይኑ ኸኣ እቶም 
ዛጸሌኡኒ ዛሓዯጉኒ ቤተሰቡ ኸኣ ነተን ዛፈንፈናኒ 
ኣእዲዎም ኣብ ኣፎም ጌሮም ናባና መጹ፣ብዙዔባ’ቲ ዛገበርዎ 
እናተጣዔሱ ኸኣ ኣብ እግረይ ወዱቖም ይቕሬታ ሓተቱኒ፣ 
  ነታ ኣብ ሰባር ጻሕሉ ጌሮም ቅዴም ዛሃቡኒ መግቢ 
ወሲድም ከኣ ካሌእ መግቢ ንእሽቶይ ማሕስእ ክሕረዯሇይ 
ኣዖ፣ ካብ’ቲ ኮፍ ኢሇለ ዛነበርኩ ኣተንሲኦም ከኣ ኣጎዙ 
ብዔራይን በጊዔን ኣንጺፎም ኣብዘ ኮፍ በሌ በለኒ፣ ዒቢን 
ውዐይን ዲርሚሽ ቅጫን ሰንኪቶም ከኣ ሃቡኒ፣ ፍቕርና ሞቐ። 
ኩልም ከኣ ኣነ’ውን እኮ ሓሓሉፉ ርእሰይ ይሕመኒ’ዩ። መገዱ 
ክኸይዴ ከሇኹ ቀሌጢፈ እዯክም። በጃኻ ጸሌየሇይ ክብለኒ 
ጀመሩ። ንጉንፋዔ ኣይሓዯጉ ንሕማም ከብድም እናዖከሩ 
ጸሌየሇይ በለኒ፣ ሽዐ ኸኣ’ዩ እቲ ትማሉ ጐይታ የሱስ 
“ክብረት ከርእየካ’የ” ዛበሇኒ ቃሌ ዛዖከርክዎ፣ ከም’ዘ ኢሌና 
ዔሊሌ ምስ ጀመርና። እዘ ሰብ’ዘ መኣስ ከምዛሓመመ። 
መበገሲ’ቲ ሕማም እንታይ ከምዛነበረ ሓተትክዎም፣ 
ንሳቶም’ውን ከምዘ ኢልም ኣዖንተውሇይ። “ምቸስ እቲ ጊዚ 
ቅሩብ ንውሕ ኢለ እዩ። ይዛከረኒ። ካብ’ዘ ገዙና መገዱ ሰዒት 
ኣቢሌካ ምስከዴካ ሓዯ ገዙ ነይሩ። ልሚ እኳ ብብሕ 
ኣግራብን ጣሻን ተሸፊኑ’ዩ። እቲ ሽዐ ዛፈሌጦ ሰብ 
እንተዖይኮይኑስ ልሚ ዛፈሌጦ ሰብ የሇን። ኣብኡ ከምዘ ናትካ 
ዒይነት እምነት ዛነበሮም ብሓት ሰባት ነይሮም፣ ሓዯ 
መዒሌቲ እቲ ገዙ ብርያኡ ሓዊ መሉእዎም ቃሌቃሌ ክብሌ 
ምስርኣና ክንረዴእ ኢሌና እናጎየና እንተኸዴና። እቲ ናይቲ 
ሓዊ ሃፈጽታ ምቕራብ ከሌኣና። በቲ ኩነታት እንተሰናበዴና 
እቶም ኣብ ውሽጡ ዖሇዉ ሰባት ነዱድም ተቓጺልም ኢሌና 
እናተሓጎስና ንሳቶም ግን ገሇ እኳ ከይገበሮም። ክዲኖም 
ተኸዱኖም ከሇዉ። ገጾም ብሕ ዖይቲ እተሇኽየ ክመስሌ 
ወሊህሊህ እናበሇ። ፍሽኽታ እናርኣዩ ካብ’ቲ ገዙ ወጹ እቲ 
ሃሌሃሌታ ሓዊ እቲ ንርእዮ ዖሇና ኩለ እንተነገርናዮም ከኣ 
ንሳቶም በቲ ሓዊ ከምዖይርእይዎ ብምግራም ይዙረቡና ነበሩ፣ 
ሽዐ ኣነ ሓሪቐ በቲ ሒዖዮ ዛነበርኩ ጋላዲ ንብሓት ቀተሌኩ 
እቶም ዛተረፉ ኸኣ ሃዱሞም ይኾኑ ተሓቢኦም እንዴዑ 
ተሰወሩና፣ ክንርእዮም ኣይከኣሌናን። ዴሕሪ’ዘ ኣብ’ቲ ካሌኣይ 
ክፍሉ ኣብ መንጎ’ቲ መስበኺኦምን ባስካን ንእሽቶ ጉዴጓዴ 
ኩዑትና ኣብኡ ቀበርናዮም። ነቲ ዛዛምሩለ መሳርሒ ሙዘክ 
ሰባቢርና ነቲ መጻሕፍቶም ቀዱዴና። ዲርጋ ክሌተ ሽሕ 
ዛኸውን ገንዖብ ወሲዴና ኬዴና። ብሕ ኣይጸናሕኩን ናብ 
ገዙይ እናኣተኹ ከሇኹ ኣብ ኣፍ ዯገ ገዙይ ወዯቕኩ። 
ኣሕዋተይ ኣሌዑልም ዴማ ኣብ ዒራት ኣዯቀሱኒ። እዘ 
ዛኸውንን ካብ ዒራት ካብ ዖይትንስእን ልሚ ዔስራን ሰሇስተን 
ዒመተይ’ዩ፣ 
  ነቶም ሰባት ካብ እተቐበሌናዮም 10 ሰባት ልሚ ብህይወት 
ዖሇና ክሌተ ሰባት ጥራይ ኢና። እቲ ሓዯ ኣብ ማእከሌ ከተማ 
ጀካርታ ተጸሉለ ጥራይ ነብሱ ኮይነ ይዖውር ኣል። ንእኡ 
ዖይፍሌጥ ሰብውን የሇን። ኩለሳዔ ፈቐድ ጐዯና’ዩ ዛሌፍሌፍ። 
ነቶም ሰባት ዛቐተሌክዎም ኣነ’የ ግና ዯግታት’ዮም ዛነበሩ። 
ሓዊ ዖየንዴድም’ዮም ዛነበሩ እናበሇ ኩለሳዔ ላፍ ከምዛብሌ። 
ነጊሮምኑ፣ ኣነ’ውን ብዖየቋርጽ ስቓይን። ተምሊስን ውጽኣትን 
ተወቓዔኩ። እቶም ካሌኦት ተሓባበርትና ብኽፉእ ሓዯጋ ሞቱ። 
እንታይ’ሞ ክብሇካ’የ ዯም ናይቶም ሰባት ይስዔበኒ ኣል 
መስሇኒ። እናበሇ እናበኸየ ምስከረሇይ፣ መሉሱ ዴማ ንስኻ 
ሕጂ’ውን በቲ ምኽንያት ኣነ ንእኦም ዛቐተሌኩለ ስምን። 
ብስም’ቲ ንሳቶም ዖምሌኽዎ ዛነበሩ ኣምሊኽ ኢኻ ጸዊዔካ 
ክፍወስ ዛገበርካኒ ብምባሌ ብዒቢ ጣዔሳን ሕፍረትን ንብዒትን 
ይሓተኒ ነበረ፣ ኩልም ቤተሰቡ ንጐይታ ተቐበሌዎ፣ ሙለእ 
ሇይቲ ኸኣ ብምግራምን ብምዴናቕን ብዙዔባ ህይወተይ 
እናመስከርኩልም ዛሓሇፍክዎን ዛገበርዎክን ኩለ ከይሓባእኩ 
ምስነገርክዎም ኸኣ ቅሩብ ተጸናንዏ’ሞ መሉሱ ብኢደ ነቲ 
ምዴሪ እናሃረመ። ሕጂ እግዘኣብሄር ንኣይ ይቕረ 

 ይብሇሌካ’ዩ ዱኻ ትብሇኒ ዖሇኻ፨ 
ኣይቀትሇንን’ድኸ፨ እናበሇ ሓተተኒ፣ ኣነ’ውን 
ብዙዔባ ምሕረትን ፍቕርን ጐይታ ብሰፊሑ ገሉጸ 
ዴሕሪ ምንጋር። እቲ ናይ ቀዯም ቤት ጸልትን 
ስፍራ’ቶም ዛቐተሌዎም ሰባትን እቲ ሇይቲ’ቲ 
ምስወግሐ ንኸርእየኒ ተዖራሪብና ስጋ ምሓስኣትን 
በሉዔና ኣብታ ዛሃቡኒ ኣጐዙ ግምብው በሌኩ፣ 
  እቲ ሇይቲ ኣበይ ከምዛሓዯርኩ ከይተፈሇጠኒ 
ኣብታ ኣጐዙ ብግምቡወይ ወግሐ፣ እቶም ሰብ 
ገዙ ወጋሕታ ተንሲኦም ንዖዲሇውዎ ግሩም ዛኾነ 
ቁርሲ በሉዔና ዴማ ተበገስና፣ ካብ’ቲ ገዙ ውጽእ 
ኢሇ ነቲ ከባቢ እንተጠመትኩ። ርሕቀት ናይ’ቲ 
ትማሉ ዛመጻእኽዎ መገዱን። ነቲ ኣኽራንን 
ናይቲ ሳዔርን ቆጽሌን ብጽዐቕ ቦቒለለ ዛርአ 
ናይ ተፈጥሮ ጫካ ኣግራብን እናርኣኹ እግረም 
ነበርኩ፣ እዘ ከምዘ ኢለ እንከል ዒይነይ ናብ 
ሓዯ ስፍራ ጠመተ። እቲ ሓዯ እዋን ዛጽሇዮ 
ዛነበረ ኣሕዋተይ ዛተቐተለለ ክብሪ 
እግዘኣብሄር ዛተራእየለ ዔብየቱ ዛገሇጸለን። 
ናይቲ እዋን’ቲ ቤት ጸልት ልሚ ግና መንበሪ 
ሳሬት ኮይኑ ዖል ገዙ ተመሌከትኩ፣  
  የዑንተይ ንብዒት ቋጸረ፣ ብሓሳበይ ርሑቕ 
ከዴኩ፣ ኣብ መንጐ እቶም ሰብ ገዙ መጹ’ሞ 
ተተሓሒዛና ናብቲ ኣዲራሽ ከዴና፣ ነቲ ማዔጾ 
ከፊትና ምስኣተና ተኾስቲሩን ጸርዩን ምስርኣዩ 
ሰምበደ፣ ኣብዘ ገዙ ሰብ ክነብር’ድ ጀሚሩ 
ኣል’ዩ በለ፣ ነቲ ካሌኣይ ክፍሉ ከፊቶም ከኣ 
ነቲ ቀቲልም ዛቐበሩለ ስፍራ ኣርኣዩኒ፣ ኩሊትና 
ተሓጊግዛና ዴማ ነቲ ኣዔጽምቲ ኣውጺእና 
ብዴሕሪ’ቲ ገዙ ቀበርናዮ። ስጋ ዛብሃሌ ኣይነበሮን 
ኣዔጽምቲ ጥራይ እዮም። ኣዔጽምቲ ናይ 
እተፈሊሇዩ ዒበይትን ንኣሽቱን ሰባት’ዩ ዛነበረ፣ 
ሓዯ እዋን። ናይ ልሚ ዔስራን ክሌተን ዒመት 
ኣብ’ዘ ስፍራ’ዘ ዯው ኢልም ንጐይታ ዖዘሙን 
ዛዛምሩን ዖመስግኑን። ቃሊቱ ንምስማዔ ኣብዘ 
ኣዲራሽ ዛተቐመጡን ቅደሳን ነበሩ፣ ልሚ ግና 
ብዒመጽ ነፍሶም ሓሉጹ ጸጥ ኢልም 
ብዖይምዛራብ ብዖይምንቅስቓስ ብሰሊም ዒሪፎም 
ዯቂሶም ኣሇዉ። ሓዯ መዒሌቲ ግና ብትንሳኤ 
ተንሲኦም። እቲ ዛሞተ ኣካሌ ብዖይመውት 
ተሇዊጡ ዲግማይ ሞት። ስዯት መከራ 
ንኸይገጥሞም። ምስ ቅደሳን ኣብ ትሕቲ እቲ 
ዛፋን ኮይኖም ንጐይታኦም ብዖይምቁራጽ 
ዛማሬ ከቕርቡ’ዮም፣ ኣሜን፣ ንሓና ኩሌና’ውን 
ተኻፈሌቲ ናይቲ ሓጐስ እቲ ክንከውን ኢና፣ 
ዴሕሪ’ዘ ተመሉስና ናብ ገዙ ከዴና፣ ኣብቲ 
ህሞት’ቲ ነቲ ካብቲ ቤት ጸልት ወሲድሞ ዛነበሩ 
ብርጭቆን ሽሓንን እታ ቤት ክርስትያን 
መወሌዑ ሽምዒ ዛጥቀምለ ዛነበሩ ቀንዳሌን 
ሃቡኒ’ሞ እዘ ከምዘ ኢለ እንከል ጣሉባን 
መጹና፣ ሽዐ እቶም ሰባት ምምጻእ ናይቶም 
ጣሉባን ምስ ርኣዩ። ኣብቲ ዯምበ ናይ ኣሓኦም 
ኣእትዮም ሓብኡኒ፣ ካብ መንጐ እቶም ሰባት 
ግና እቲ ዛተፈወሰ ሰብን ካሌኦት ሰሇስተ 
ኣወዲትን ሒዜም ከደ። ብኸምዘ ዴማ ንኣይ ዒቢ 
ናይ ምዴሓንን ናይ ምምሊጥን ሇውሃት 
ገበሩሇይ፣  
  ዴሕሪ’ዘ ብግምት ሓዯ ክሌተ ሰዒት ኣቢሇ 
ኣብቲ እተሓባእኩለ ዴሕሪ ምጽናሕ ካብ 
መሕብእየይ ወጺኤ። ስሇቲ ዛገበሩሇይ ኩለ 
ባሪኸዮምን። ብእምነቶም ክዴሌዴለን ብጐይታ 
ክብርትዐን ከምዖሇዎም ነጊረ። ንጐይታ 
ኣረኪበዮም ከዴኩ፣ ዴሕሪ’ዘ ቀጥታ ናብ ገዙ 
ናይ ስዴራቤተይ እየ ከይዯ፣ (ካሌኣይን ናይ 
መወዲእታን ክፋሌ ኣብ ናይ ዛመጽእ ሕታም 
ተኸታተለ)፣--//--  

     

 
 

 
 

ኣርእስትታት ጸልት 
  ዖሇናዮ እዋን-እዋን ጸልት እዩ። ማሇት 
መወዲእታ ኩለ ነገር ቀሪቡ እዩ። ጊዚ 
እናኸፍአ እዩ ዛኸይዴ ዖል። ሌቢ ሰብ 
ናብ እግዘኣብሄር እናቐረበ ዖይኮነ 
ዛኸይዴ ዖል እናረሓቐ እዩ ዛኸይዴ 
ዖል። ቅንያቱ ክፉእ እዩ። ስሇዘ ርእስና 
ንግታእ ። ኣብዘ ወርሒ እዘ በዘ 
ዛስዔብ ኣርእስትታት ጸልት ወሲኽና 
ብጸልት ክንነቅሕ ኩሌና ንጽዋዔ 
ኣልና፣ 

1.እግዘኣብሄር ምሕረተኛ ኣምሊኽ 
ምዃኑ እናተኣመንና። ብብዛሒ 
ምሕረቱ ፈጺሙ ስሇዖይሓዯገና። በዘ 
ገጽ እግዘኣብሄር እናዯሇና ንቕረብ፣ 
(ነህ9።31)፣ 

2.እግዘኣብሄር ብሓቂ ንዖዯሌይዎ 
ይርከበልም እዩ እሞ። ብትሕትና 
ንዯሌየካ ኣልና። ጽዴቅኻ ንዯሌይ 
ኣልና። ትሕትና ንዯሉ ኣልና። 
እናበሌና። ገጽ እግዘኣብሄር ንዴሇ፣ 
(ጸፎንያስ2።3)፣ 

3.እዘ ኽሳዔ ልሚ ዛረኽበና ዖል መከራ 
ንእሽቶ ይኑ ኣይረኤኻ። እናበሌና። 
ንገጽ እግዘኣብሄር ንዴሇ፣ (ነህ9።33) ፣ 

4.በዯሌና በዘሑ ኽሳዔ ሌዔሉ ርእስና 
በዘሑ እዩ እሞ። ብዴቑስን ስቡርን 
መንፈስ። ምሕረት ካብ ኣምሊኽ 
እናሇመንና። ገጽ እግዘኣብሄር ንዴሇ፣ 
(እዛ9።6) ፣ 

5.ዎ እግዘኣብሄር። እምብዙ ኣይትቆጣዔ። 
ኣበሳውን ንሓዋሩ ኣይትዖክር። ጠምተና 
ረኣየና። ንሌመካ ኣልና። እናበሌና ገጽ 
እግዘኣብሄር ንዴሇ፣ (ኢሰ 64።9) ፣ 

6.ንእግዘኣብሄር በዱሌና ኢና እሞ፥ ዎ 
ኣምሊኽ ብስምካ ተሰሚና ኢና እሞ 
ኣይትሕዯገና ብጊዚ ጸበባና ኣዴሕነና። 
እናበሌና ገጽ እግዘኣብሄር ንዴሇ፣ 
(ኤር14።7-9) ፣ 
 
7.ስሇ ምሕረቱ እምበር ስሇ ጽዴቅና 
ዖይኮነ። ጐይታ ክሰምዒና። ክረዴኣና። 
ገጽ እግዘኣብሄር ንዴሇ፣(ዲን9።18) ፣ 

8.እግዘኣብሄር ኣምሊኽ ህያው ስሇዛኾነ 
(Self-existent)። ኩለ ስሇዛኽእሌ። ነቲ 
ዛመዯቦ ኸኣ ዛኽሌክል ስሇ ዖየሌቦ። 
ኣብ ዖመንናውን ከምኡ ስሇዛኾነ። 
ኣሚንና። ኩለ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሩ 
ብምዃኑ ብምስጋና። ገጽ እግዘኣብሄር 
ንዴሇ፣ (እዮ42።2) ፣ --//-- 
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