
        በወጉ ያሊወቅነው የቢቸናው ብርቱ ዯራሲ- አውግቸው ተረፇ 

           ፀሏፉ- ጌታ በሇጠ ዯበበ (ጎጃም፣ ዯብረ ማርቆስ) 
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የኢትዮጵያ ሥነ ፅሐፌ ታሪክ ሲነሳ ጎጃም በመጀመሪያው ረዴፌ ሊይ ይቀመጣሌ፡፡ ይህ 

የሆነው ጎጃም የብዙ የሥነ ፅሐፌ ጠብብት እና ሉቃውንት መፌሇቂያ በመሆኑ ነው፡፡ 

አጅግ የበዙ የሥነ ፅሐፌ ሰዎች ከትሊንት እስከ ዛሬ ከጎጃም ምዴር ቢፇሌቁም ታሪካቸው 

በወጉ ተመዝግቦ የሚገኘው የጥቂቶች ብቻ ነው፡፡ ሇሏገር ታሊቅ ውሇታ ውሇው ያሇፈ ገዴሇ 

ብዙ ሰዎችን ትውሌዴ እንዱያውቃቸው ማዴረግ የእኔ ዘመን ትውሌዴ ግዳታ ነው፡፡ የዚህ 

ፅሐፌ ዓሊማ በኢየኢትዮጵያ ሥነ ፅሐፌ ታሪክ ውስጥ የራሳቸውን አሻራ ካስቀመጡ 

ታሊሊቅ የኪነ ጥበብ ሰዎች መካከሌ አንደ ስሇሆነው አውግቸው ተረፇ (ኀሩይ ሚናስ) ታሪክ 

በጨረፌታ ሇአንባቢ ማስነበብ ነው፡፡ 

በጎጃም ክፌሇ ሀገር በቢቸና አውራጃ ጨው ሰቅሊ ማርያም ቀበላ ውስጥ በ1942 ዓ/ም አንዴ 

እንቁ እና ብርቱ ዯራሲ ተወሇዯ፡፡ ስሙ ኀሩይ ሚናስ ተባሇ፡፡ በሌጅነቱ የቤተ ክህነት 

ትምህርት ጎጃም ውስት ባለ ታዋቂ ቅኔ ቤቶች እየተዘዋወረ ተምሯሌ፡፡ኀሩይ ሚናስ 

አቡጌዲ፣ ቅኔ እስከ ዋዜማ እና ፆመ ዴጓን ከተማረ በኋሊ በዴቁና ተቀጥሮ ቤተ 

ክርስቲያንን አገሌግሎሌ። የቅኔ እውቀቱን ሇማሳዯግ ጎጃም ውስጥ ዱማ ጊዮርጊስ ከአሇቃ 

ማርቆስ ዘንዲ ተመዘገበ፡፡ ዱማ ጊዮርጊስ እሌቆ ቢስ ሉቃውንትን በማፌራት፣ የኦርቶድክስ 

ተዋሕድ ሏይማት መዱና በመሆን ሇረዥም ዓመታት ያገሇገሇ ቤተክርስቲያን ነው፡፡ 

ገዲሙ ከጥንት ከእነ አባ ተክሇ አሌፊ እሰክ የእነ አሇቃ አያላው ታምሩ ታሊሊቅ የቤተ 

ክህነት ሉቃውንት ጉባዬ ዘርግተው አስተምረውበታሌ፡፡ከአራቱ ጉባኤያት (ብልያት፣ 



ሏዱሳት፣ መፅሏፌተ ሉቃውንት እና መፅሏፌተ መነኮሳት) በተጨማሪ ቅኔና ዜማ በወጉ 

ተነግሮበታሌ፡፡ 

 

ወዯ ጉዲዬ ሌመሇስና ኀሩይ ሚናስ  ሌሳኑ የሚባሌ ጎንዯሬ የቅኔ ቤት ባሌንጀራ ነበረው፡፡ 

ሌሳኑ ወዯ ዱማ ጊዮርጊስ ከመምጣቱ በፉት አዱስ አበባን ያውቀው ነበር፡፡ በእንዴ ወቅት 

ሌሳኑ ኀሩይን አዱስ አበባ ቢኼደ የተሸሇ ትምህርት እንዯሚማሩ እና በዴቁና ስራ 

ተቀጥረው መስራት እንዯሚችለ ነገረው፡፡ ኀሩይ በሃሳቡ ተስማማ፡፡ ሁሇቱ የቅኔ ተማሪዎች 

ዯጀን ከተማ ዴረስ በእግራቸው ከኼደ በኋሊ ወዯ አዱስ አበባ በእግር ሇመኼዴ አዴካሚ 

ከመሆኑም በሊይ ጊዜ የሚወስዴ መሆኑን ተገንዝበው የትራስንፖርት ብር ሇማግኘት 

ከዯጀን ከተማ ዝቅ ብሊ ከምትገኘው ቆሊማ ሰፇር ከአርሶ አዯሮች ቤት ስሇንተ ማርያም 

አለ፡፡ የማርያምን ሥም ጦርቶ መጠየቅ (መሇመን አይባሌም) የቤተ ክህነት ተማሪ ዯንብ 

ነው፡፡ ሥርዓቱን ጥንቅቅ አዴርጎ የሚያውቀው እና ሇቤተክህነት ትምህርት ክብር ያሇው 

የዯጀን አርሶ አዯር ሇእነ ኀሩይ ጥጥ ሽጠው እንዱጠቀሙ ሰጧቸው፡፡ 

 

ከአርሶ አዯሮች የተቀበለትን ጥጥ በመሸጥ ሇመኪና የትራንስፖርት የሚሆን ገንዘብ 

አገኙ፡፡ ሇዯሊሊ እና ሇረዲት የሚከፇሇውን ከፌሇው በጭነት መኪና አዱስ አበባ ገቡ፡፡አዱስ 

አበባ ቀጨኔ መዴኃኔዓሇም አረፈ፡፡ በወቅቱ የቅኔ ተማሪዎችን ሇማበረታታት አፇ ንጉስ 

ነሲቡ የተባለ ግሇሰብ ሇተማሪዎች በወር ሦስት ብር እንዱከፇሊቸው ያዯርጉ ነበርና ኀሩይ 

ሚናስም በወር የሚከፇሊቸውን ብር እየተቀበሇ ኑሮውን በዚያው አዯረገ፡፡ 

 

ኀሩይ ወር ጠብቆ የሚያገኛት ሦስት ብር በቁጠባ አሳዯጋት፡፡ በርከት አሇች፡፡ኀሩይ ያችን 

በጊዜ ሂዯት የተጠራቀመች ገንዘብ ሇአንዴ ወዲጁ በአዯራ ሰጠው፡፡ ሰውዬው የአዯራ 

ግዳታውን አሌተወጣም፡፡የኀሩይን ገንዘብ ይዞ ጎጃም ገባ፡፡ኀሩይ የዋዛ ሰው አይዯሇምና 

ተከትልት ጎጃም ውስጥ ይስማ ዯጀን ተብል የሚጠራ ቅኔ ቤት በመኼዴ አቤቱታውን 

ሇቅኔ ቤቱ መሪጌታ አቀረበ፡፡ ባሇዕዲው መሏሊ ፇፅሞ ከዲ፡፡ በዚህ ጊዜ ኅሩይ ከቤተሰቦቹ 

የትራንስፖርት ገንዘብ ተቀብል ተመሌሶ አዱስ አበባ ኼዯ፡፡ 

 

አሁን እንዯ መጀመሪያው ቀጨኔ መዴኃኔዓሇም አሌኼዯም፡፡ወዯ ቅዴስት ማርያም 

ቤተክርስቲያን በመኼዴ ኑሮውን ቢጀምርም ሕይወት ቀሊሌ አሌሆነችሇትም፡፡ ከቅዴሰት 



ማርያም ቤተክርስቲያን ወጥቶ ብዙ የመከራ ሕይወትን ገፊ፡፡የአዱስ አበባ በረንዲ 

አዲሪዎችን ተቀሊቀሇ፡፡ የበረንዲ አዲሪነት ሕይወት ፇታኝ ነው፡፡ ጠኔው፣ እርዛቱ፣ ውሃ 

ጥሙን አሌቻሇውም፡፡  

 

አንዲንዴ ቀኖች ብሩህ ናቸው፣ የተስፊ ነፀብራቅ ይዘው ይዘው ይመጣለ፡፡ በአንዴ ወቅት 

ኀሩይ የብስራተ ወንጌሌ ራዱዮ ጣቢያ ሰባኪ ከነበሩት ከአሇቃ ነብዬ ሌዑሌ ጋር ተገናኘ፡፡ 

ኀሩይ ሚናስ በወር 12 የኢትዮጵያ ብር እየተከፇሇው ሇአሇቃ ነብዬ ሌዑሌ መፀሏፌ ቅደስ 

በማንበብ፣ በመፃፌ እና መንገዴ በመምራት በረዲትነት ተቀጠረ።በውሊቸው መሰረት አሇቃ 

ነብዬ ኀሩይን ዘመናዊ ትምህርት ሉያስተምሩት ነበር። ግን አሌሆነም። በዚህ ጊዜ 

አውግቸው ከአሇቃ ነብዬ ሌዑሌ ጋር ያሇውን ውሌ በማፌረስ የሏይማት መፅሔት፣ ውዲሴ 

ማርያም እና ጋዜጣ በማዞር ዘመናዊ ትምህርቱን ቀጠሇ። በአስኳሊው ትምህርትም ጎበዘ፡፡ 

በ1969 ዓ/ም አስራ ሁሇተኛ ክፌሌ ተፇትኖ ወዯ ዩኒቨርሲቲ የሚያስገባውን መቁረጫ ነጥብ 

አመጣ፡፡ በ1970 ዓ/ም ገናውን የአዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተቀሊቀሇ፡፡ይሁንና ከዓመት በሊይ 

መግፊትአሌቻሇም፡፡ ትምህርቱን እንዲይገፊ ያዯረገው ፖሇቲካ እንጅ የአቅም ውስንነት 

አሌነበረም፡፡ ነገሩ ወዱህ ነው፡፡ኀሩይ በውቅቱ የኢህአፓ አባሌ ስሇነበረ “ትምህርት ከዴሌ 

በኋሊ” በሚሇው የኢህአፓ ታጋዮች መርህ መሰረት ትምህርቱን አቋርጦ ጀምሮት ወዯ 

ነበረው የሕይወት መስመር ውስጥ ገባ፡፡ መፅሔት፣ የፆልት መፅሏፌት እና ጋዜጣ 

አዟሪነትን መተዲዯሪያው አዯረገ፡፡ 

 

የፆልት መፅሏፌት እና ጋዜጣ እያዞረ ሲሸጥ የነበረው ኅሩይ በጓዯኞቹ ሃሳብ አምጭነት 

አንዯ ቦታ ሆኖ ሌብ ወሇዴ እና ላልች መፅሏፌትን መሸጥ ጀመረ፡፡ አሁን መዯበኛ 

የመፀሏፌ ነጋዳ ሆኗሌ፡፡ የመፅሏፌ ንግደ ላሊ የሕይወት መስመር አሳዬው፡፡ብዙ የሏገር 

ውስጥ እና የውጭ መፅሃፌትን አነበበ፡፡ታሊቁን ዯራሲ ስብሃት ገ/እግዚያብሔርንም 

የተዋወቀው በዚህ ወቅት ነበር፡፡ከዯራሲ ስብሃት ጋር የጠበቀ ወዲጅነት መሰረቱ፡፡ መፅሏፌ 

ነጋዳ የነበረው ኅሩይ ሚናስ ዯራሲ ሆነ፡፡ ወይ አዱስ አበባ የሚሇውን መፅሏፌ አውግቸው 

ተረፇ በሚሌ የብዕር ሥም በየካቲት መፅሔት ሊይ ወጥቶ ሇንባብ በቃ፡፡ የትውሌዴ 

ሥሙን ትቶ ሇምን በብዕር ሥም እንዯፃፇ ሲጠየቅ “መፅሏፌ አዟሪ ስሇነበርሁ ሰዎች 

ይተርቡኛሌ (በአራዲዎች አነጋገር ይፍግሩኛሌ ማሇት ነው) ብዬ ነው” ሲሌ በሸገር ኤፌ 



ኤም ከጋዜጠኛ መዓዛ ብሩ ሲያወጋ ሰምቸዋሇሁ፡፡ በዚያም አሇ በዚህ አሁን ኀሩይ ዯራሲ 

ነው፡፡ ከእዚህ በኋሊ  ራሱ በመረጠው ሥም አውግቸው ተረፇ እያሌሁ እቀጥሊሇሁ፡፡ 

“ወይ አዱስ አበባ” የተሰኘውን ዴርሰት ካሳተመ በኋሊ “አነወተቴ” እና ”እያስመዘከብኩ ነው” 

የሚለትን ሁሇት ዴርሰቶች እንዱያትሙሇት አታሚ ዯርጅቶችን ቢጠይቃቸው ሁሇቱም 

በዘመኑ የነበረውን የሳንሱርን ሕግ ማሇፌ ባሇመቻሊቸው የህትመት ብርሃን ተነፇጉ፡፡በዚህም 

አውግቸው ተበሳጨ፡፡የአዕምሮ እክሌ የገጠመውም በዚህ መነሻነት ነው፡፡ዴጋሜ መፀሏፌ 

መፃፌ እንዯላሇበት ራሱን አሳመነ፡፡ ሙለ ትኩረቱን መፅህፌ ንግዴ እና ንባብ ሊይ 

አዯረገ፡፡ ዯራሲ ስብሃትን ተዋውቆ ስሇነበረ በእንግሉዝኛ ቋንቋ የተፃፈ መፅሏፌትን እሳዯዯ 

ማነበቡን ተያያዘው፡፡ ከዓመት በኋሊ ላሊ የዕዴሌ ብርሃን ወዯ አውግቸው ተረፇ መጣች፡፡ 

ከታሊቁ ዯራሲ እና ጋዜጠኛ ዲኛቸው ወርቁ ጋር ተገናኙ፡፡ ዯራሲ እና ጋዜጠኛ ዲኛቸው 

ወርቁ በወቅቱ የኩራዝ አሳታሚ ዴርጅት የቦርዴ አባሌ ነበሩ፡፡ የአውግቸውን የስነ ፅሐፌ 

እውቀት የተረደት ዲኛቸው ወርቁ አውግቸውን  ኩራዝ ማተሚያ ዴርጅት በመጽሏፌ 

አርታኢነት አስቀጠሩት፡፡ ሇብዙ የዴርሰት ሥራዎችም የአርትኦት ሥራ ሰራ፡፡ በዚህ 

ዯርጅት ውስጥ እንዲሇ “የአንገት ጌጡ” እና ላልችን የትርጉም ሥራችን ሰርቶ ሇህትመት 

አበቃ፡፡ አሁን የተዋጣሇት ዯራሲ እና ተርጓሚ ሆኗሌ፡፡ 

ባሻዬ እስኪ ትቂት የዯራሲውን ሥራዎች በመጠኑ እንቃኝ፡፡ ዯራሲው ከሃያ በሊይ ዴርሰት 

እና የትርጉም ሥራችን ሰርቷሌ፡፡ ባይተዋር፣ ንፁህ ፌቅር፣ ዯመኛው ሙሽራ፣ አንዴ ሸ 

አንዴ ተረቶች፣ የቀሌድች ማዕበሌ፣ ጣፊጭ የግሪም ተረቶች፣ ጩቤው፣ የፕሮፋሰሩ ሌጆች ፣ 

የትውሌዴ እሌቂት፣ የአማሌዕክትና ጀግኖች ታሪክ፣ ስሇሽና ስምንተኛው ሽህ፣ የግሪን 

ተረቶች፣ የህንዴ ተረቶች፣ ቤቱ፣ የፌቅር ትንሳኤ፣ አስዯናቂ የአሇም ምርጥ ተረቶች 

ከአውግቸው ሥራዎች መካከሌ ናቸው፡፡ መከራና ችግርን ተጋፌጦ ይኼንን ሁለ ሥራ 

መስራት የሚዯንቅ ነው፡፡ ከአውግቸው ወጪ ማን ሉያዯርገው ይቸሊሌ? ማንም፡፡   

 

አውግቸው “እያስመዘገብኩ ነው” በሚሇው ሥራው በዯርግ ዘመን ሉነገር ቀርቶ ሉታሰብ 

የማያችሇውን የዘመኑን አገዛዝ  ነውረኝነት በዴንቅ ቃሊት አሽሞንሙኖ ኮንኗሌ፡፡ ሰውዬው 

ዯፊር ነው፡፡ የአቢዮት ጠባዎችን ሕገ ወጥነት በሸጋ ብዕሩ ሞግቷሌ፡፡ የቀበላ ሰራቶኞችን 

ፌሬ አሌባ ስበሰባ ወዲጅነት እና ሕዝባዊ ወገንተንነት ማጣት አሳይቷሌ፡፡ በዘመን 



የነበረውን መንግስታዊ ውስሌትና፣ ጭቆና እና አዴሌዎ ‘ሇምን’ ብል መጠየቅ እና 

ሁኔታውን ሇመቀየር ብዕርን ይዞ መነሳት የአንዴ ታሊቅ ዯራሲ መገሇጫ ነው፡፡ 

“ወይ አዱስ አበባ” በሚሇው የአጫጭር የሌብ ወሇድች ስብስበ ሥራው ብዙ ማህበራዊ 

ኩነቶችን ነካክቷሌ፡፡ በተሇይም ትኩረት ያሇተሰጣቸው የከተማይቱ  በረንዲ አዲሪ ዜጎችን 

ሕይወት ግሌጥ አዴርጎ አሳይቷሌ፡፡ በአንዴ ወቅት ከበረንዲ አዲሪዎች መካከሌ አንደ ሞቶ 

በመገኘቱ ወዯ እስር ቤት የተወሰዯው ገፀ ባህርይ እስር ቤቱን በእጅጉ ይወዯዋሌ፡፡ ነገር 

ግን ታሳሪው የወንጀለ አዴራጊ መሆኑ በማስረጃ ባሇመረጋገጡ ዲኛው ነጻ ብል 

አሰናበተው፡፡ ታሳሪው ከፊው፡፡ ያንን ውርጭ( ብርዴ) እና ርሃብ ዯጋሜ ሇመጋፇጥ ማሰቡ 

ዯከመው፡፡ ታሳሪው “ፖሉስ እንዯ መሌዕክ ሆኖ እስር ቤት ጨመረኝ፤ዲኛው ግን እንዯ 

ሰይጣን ሆኖ ንፁህ ነው፤ ወንጀለ ሊይ የሇበትም ብል አባረረኝ፡፡”ሲሌ የበረንዲ አዲሪዎች 

ህይወት ምንኛ የከፊ መሆኑን አሳይቷሌ፡፡ 

የአውግቸው ተረፇ ላሊው ሥራው “እብደ”የተሰኘ ነው:: ይኼንን ዴርሰት የጻፇው የአዕምሮ 

እክሌ ዯርሶበት ከተሸሇው በኋሊ ነው፡፡ዴርሰቱ በአዕምሮ ህመም የህክምና ባሇሙያዎች 

ዘንዴ ጠቃሚነቱ የጎሊ ነው፡፡ዴርሸጹ ብበዙ ተወዶሌ፡፡ አውግቸው ተረፇን “እብደ”የተሰኘ 

ዴርሰት ሇማሰብ አማኑኤሌ ሆስፒታሌ ዯራሲው ሲታከምበት የቆዬውን አንዴ ህንፃ በሥሙ 

ሰይመውሇታሌ፡፡ በህመም ውስጥ ሆኖ ሳይሰሇቹ እና ሳይታክቱ የዴርሰት ሥራ መስራቱ 

ሌዩ ያዯርገዋሌ፡፡ አውግቸው እውነትም ሌዩ ነው፡፡ 

ዯራሲ አውገቸው ተረፇ “ማሞ ቢጩ” በተሰኘ ሥራው የሱስን አዯገኛነት ሇትውሌዴ 

አበክሮ አስተምሯሌ፡፡በዚህ ዴርሰት መጠጥን ጨምሮ ማንኛውም ሱስ አምጭ ነገሮች 

በዯስታ ተጀምረው ሌንወጣው የማንችሇው አዙሪት ውስጥ ሉከቱን እንዯሚችለ እያዋዛ 

አስተምሮናሌ፡፡  

አውግቸው ከአሌፍ አሌፍ ከሚነሳበት ህመሙ በስተቀር ከሰዎች ጋር ተግባብቶ የሚያስኖር 

ጥሩ ጠባይ ነበረው ይባሊሌ፡፡ባሴ ሏብቴ ከሚባሌ የጎጃም ተወሊጅ እና ዴንቅ ዯራሲ ጋር 

ሇረዥም ዓመታት በዯባሌነት አብረው ኖረዋሌ፡፡ ባሴ ሏብቴ ማሇት የጋዜጠኛ እና ዯራሲ 

ስንደ አበበ የአንዴ ዘመን የፌቅር ጓዯኛ ነበር፡፡ አሁን በሕይወት የሇም፡፡ነፌስ ይማር!! 



በኢትዮጵያ በየዓመቱ የሚካኼዯው 4ተኛው የበጎ ሰው ሽሌማት ነሏሴ 28 ቀን 2008 ዓ/ም 

በአቤሌ ሲኒማ ተከናውኗሌ፡፡ በዕሇቱ ዯራሲ አውግቸው ተረፇ በሥነ ፅሐፌ ዘርፌ ሇአገርና 

ሇህዝብ ሊበረከተው ታሊቅ አስተዋፅኦ በኪነ ጥበብ (ዴርሰት) ዘርፌ የ2008 ዓ.ም የበጎ ሰው 

ሽሌማት አሸናፉ ሆኖ ሽሌማቱን ከዯራሲ አያሌነህ ሙሊቱ እጅ ተቀብሎሌ፡፡ መሸሇሙ 

ተገቢ ነው፡፡ ዯራሲ ድክተር  እንዲሇጌታ ከበዯ አውግቸው ተረፇን “ፅፇነው የማያሌቅብን 

አውግተነው የሚተርፌብን አይነት ሰው ነው” ሲሌ ይገሌፀዋሌ፡፡ 

 

የዯራሲ አውግቸው ተረፇ የትዲር እና የቤተሰብ ሁኔታ በተመሇከተ በ1969 ዓ/ም ጎጃም 

ቤተሰብ ጥየቃ እንዯኼዯ ቤተሰቦቹ የመጀመሪያው የሆነችውን ሚስቱን ዲሩት፡፡ትዲራቸው 

ሇአመት ብቻ ነበር የዘሇቀው፡፡በኋሊ በ1987 ዓ/ም ሁሇተኛ ሚስቱን አገባ፡፡ሌጆችንም 

ወሇዯ፡፡አውግቸው የጋራ መኖሪያ ቤት (ኮንድሚኒዬም) ቤት ዯርሶት ቃሉቲ ገሊን 

ኮንድሚኒየም ሲኖር ቆይቶ ሞት የሰው ሌጅ ሁለ የማይቀር ዕዲ በመሆኑ ያ ታሊቅ የኪነ 

ጥበብ ሰው ሰኔ 10/2011 ዓ.ም ከዚህ ዓሇም በሞት ተሇየ፡፡ 

 


