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መጋሪሕቁር 

•እንቛዕ  ብደሓን  መጻእኩም  

 

•ዋድር ዳሕነድ እንትድነት 

 

•ኣሰናይ እብ ደሓን  መጻኩም   
 

ትውፊትን  ተራን  ቅ. ገርጊስ  ታቦት ዘመጋሪሕ 

  ኣብ  ሕዝቢ ቦጎስ (ከረን) 

 

ነግዲ ገርጊስ-መጋሪሕ ኣብ ፍራንክፎርት 

ሃገረ ጀርመን  

31 – 08 - 2013  
  

ክፍለማርያም ሓምደ 

ትሕዝቶ 
1.  ዕላማ  ኣስተምህሮ  
2. ምንጪ  
3. መጋሪሕ  ኣብ  ዝተፈላለየ  ትርጉማት 
4.  ቅ. ገርጊስ  ኣብ  8 ደብርታት  ቦጎስ  
5.  ጥንታዊ ኣሰር ክርስትና ዘመልክቱ ስም ቦታታት 
6. ባህላዊ ኣማልድነት ኣብ ገርጊስ መጋሪሕ (ብብሊን) 
7. ገርጊስ መጋሪሕ ዘዘኻኽሩ ቦታታት (ኣሻ ካና ማለናዅ) 
8. ዓሚቍ ባህላዊ እምነት ታቦት ቅ. ገርጊስ መጋሪሕ፡ ብኸመይ? 
9. ብትውፊት፡ መጋሪሕ ብ ማርያ እንክትውረር  
10. ካብ ጽሑፋት፡ ካብ 1820ታት ክሳብ 1870ታት፡ ወራራት ውቤን ግብጻውያንን 
11. ኣመጻጺኣ ምስዮን ካቶሊክን ምሕያል ከተማ ከረንን ፡ ምድኽኻም መጋሪሕ) 
12. ምስሪ ኣብ ቦጎስ (1872 -1 884) 
13. ብጊዜ ዕስክርና ጥልያን ኣብ ዘበን ትሩብሊ (ሊብያ) 1910 – 1941 
14. ምምስራት ማሕበራት ቅ ገርጊስ መጋሪሕ ብቀዳሞት ዓስከር ኣብ ኣስመራ 
15. 1967 – 1975፡  ምንዳድ ታቦት መጋሪሕን> ዕንወት በሲክድሪኣን ዖናን፡ ካሊእ ከባቢታትን> 

ካብ ዝዝክሮ 

16. ካብ ሰብ መጋሪሕ  እንመሃሮ፡ ኣብ ግዜ ሽግርን ስደትን   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

•   

ዕላማ  ኣስተምህሮ  

ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ኣብ ከባቢ በጎስ: ወይ ከረን ዝነብር 
ህዝቢ ኣብ ኣማልድነት ቅዱሳን ብፍላይ ቅ. ገርጊስ 
መጋሪሕ ዓሚቝ  እምነት ከምዝነበሮም ንምምልካት 

 
 

 

ምንጪ (ውሱን ) 

  

• ትውፊት ወይ ኣፋዊ ታሪኽ (ድግም) 

• ሓድሓደ ጽሑፋት፡  

• ውልቃዊ ተመክሮን ትዕዝብትን  ጸሓፊ 
 

ዓሚቝን  ሓያልን  መጽናዕቲ  ከምዘድሊ ምሕባር ግን  ኣድላዪ  ኢዩ 

መጋሪሕ ዝብል ስም ኣብ ብዙሕ ነገራት ንረኽቦ 

• ካብ ጥንቲ ታቦት ገርጊስ ማእከል አምነት ነበረ   
 

• ስም ሕጊ ቦጎስ (ፍቲሕ መጋሪሕ) 
 

• ተቀባል ዘረባ (መባልስ ብሊነው) 
 

• ብሂል (ዓዋዲ፡  ጂጛ፡ ዲወው ኒል ሓበርሳ ኣካን ወሪ ነበክ) 
 

• ሰብኣዊ  ጸጋታት ( cultural values) ጀመራ ፡ ምእክር፡ ምርወት፡ 
ተክሊብ፡ እምን፡  (መጋሪሕቁር፡ መጋሪሕቁራ) 
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ደብረ ቅ. ገርጊስ  ኣብ 8 ቍምስስናታት ቦጎስ 

.. 

መጋሪሕ (ካብ ጥንቲ)  

 

ሻርኪ (ካብ ቀደም) 

ፈርሔን                ደረቝ 

ወስበንስረዅ          ሼኻ  

ለበዳ                     ጭንድቅ 

 

 

 

ጥንታዊ  ኣሰር ክርስትና ዘመልክቱ ኣስማት ቦታታት ኣብ  በጎስ  

 

በቕላ (ዅ)  

ፈለዳርብ  (ፈለዳ = ቀሺራ) 

ፋፍዳ  (አቡና) 

 

ዔላቀ ሽ (ቀሺሪ  ኣባ፡ ወረባ ) 
 

 

 

ፈለስታዅ 

ደብረ ሲና 

ሥላሴሩዅ (እንዳ  ሥላሴ) 

ወዘተ … 

ኣብ ገርጊስ ታቦት መጋሪሕ ብልምዲ ክበሃል ዝጸንሐ  

• ዎ ገርጊስ  መጋሪሑዅ 

• ወርኪ ሽንክሪዅ 

• ታቦት መጋሪሑዅ 

• ቅምብር ደሀቡዅ 

• ጃብረድኻ  መርሓዅ 

• ደምቢረድኻ  ተለያዅ 

•ሙቅሊልዳ  ተከውዅ 

• ኪሰርታ  ሰምዓዅ 

• ኩል  እንኩንኹን 

• ዎ ገርጊስ በዓል መጋሪሕ 

• ዘንጉ ብሩር 

• ታቦቱ ኣብ መጋርሪሕ 

• ሰፍኡ ብወርቂ 

• ብቅድሚት  ዝመርሕ 

• ብድሕሪት ኮይኑ ከኣ ዝስዕብ 

• ካብ ግፍዒ ክፍኣት ዝሕሉ  

• ን ቅንዕና ዝምስክር 

• ናባኻ ንዕቘብ ኣሎና 

ኣብ ገርጊስ ታቦት መጋሪሕ ብልምዲ ክበሃል 
ዝጸንሐ ኣማልድነት 

 

 

• ዎ ገርጊስ መጋሪሑዅ 

 

• ሙቍለሳ ኒ ኣካንልድ ጉድግ 

 

• ምእክሩኹዳ ናን ኣኺ ምግዱርዳ ሉኵ 

 

• ዶው ያዅሲኻ ካና ሃቢሉ፡            
ከፍ ያዅሲኻ ክርጛ  

 

 

 

• ዎ ገርጊስ በዓል መጋሪሕ 

 

• ንሕሱም ካብ ቦትኡ ኣይተንቀሳቅሶ 

 

• ንቅኑዓት ኢድ ንምግዱራት ከኣ እግሪ 
ኩነሎም  

 

• ንደው ዝበለ ነገር (ጸላኢ) ከም ኦም፡ 
ንኮፍ ዝበለ ከኣኒ ከም እምኒ ግበሮ  

 

ኣብ ገርጊስ ታቦት መጋሪሕ ብልምዲ ክበሃል ዝጸንሐ 
ኣማልድነት 

 

ዎ ገርጊስ 

ኲ ካንፍዳ  ዋውዲና 

ኩ ደለትዳ  ሻሚሲና 

በሪ ፍድረውዲክ  ፍዲና 

 

 

ዎ ገርጊስ  

ብመንገብገብካ ኣንፍረና 

ብጽላልካ ኣጽልለና 

ነጻ ምስ ዝወጹ ኣውጽኣና  

ኣሻ ካና ማለናዅ 
 

ቆጽልን  እምንን  ዘቀምጡሉ ቦታ  

MegariH church building.pdf
Sharki.pdf
Sharki.pdf
Ferhen.pdf
Deroq.pdf
WesbensreK.pdf
Sheka.pdf
Sheka.pdf
Lebeda.pdf
Chindq.pdf
qmbr.jpg
qmbr.jpg
qmbr.jpg
qmbr.jpg
qmbr.jpg
qmbr.jpg


2013-09-24 

3 

ኣሻ ካና ማለናዅ  

ብወገን ምስራቅ (ኣብ መንጎ ሳንቃን ኣጀርበብን) ካብ ከረን ሓደ 18 ክ.ሜ. ርሒቁ ኣብ 
ዝርከብ ቦታ ካብ ቀደም ጀሚሮም ብኡ ዝሓልፍ ዘበለ ኩሉ፡ ጨንፈር ኦም ይሰልዕ እሞ ምስ 
እምኒ ሓዊሶም ኣብ ሓደ ኩሙር ቦታ ይድርብይዎይ ብ 4 ሸነኽ ግልጽ ኢሎም  ከምዚ ይብሉ   

 

ዎ! ገርጊስ  ሓምበላይ ኣደራ ታቦት መጋሪሑዅ ላውዳ  ሽንክራ  ኣኺና  ሸንገብዳ  ክዋል 

 

ደብረ ቅ. ገርጊስ ታቦት መጋሪሕ ካብ ማዕዶ ስለ ዝረኤ ኢዩ 

ኣብ ጥቃ ሻርኪ እውን ከምኡ ቦታ ይርከብ፡፡ 

 

ክሳብ ሎሚ ዚዝውተር ተግባር ኢዩ 

 

(ጽሑፋዊ  ምንጪ፡  ሓው ክፍል ኣጀመል ብ2006 ካብ ዝጸሓፎ)  

ገርጊስ  መጋሪሑዅ  

 

 

ከመይ ገይሩ ከምዚ ዓይነት ዓሚቝ እምነት ኣብ 
ኣማልድነት ቅ. ገርጊስ ክሓድር ክኢሉ? 

ገርጊስ መ ጋሪሕ  ደጋፊ  ቅኑዓት 
ናይ ቀደም ዛንታ  ገርጊስ  መጋሪሕ 

ፊተውራሪ ሚኤል ሓስማ ራካ ከምዝጸሓፉዎ (1989 ገጽ 100) 
 
ፈለማ  ምስ ማርያ ጽልኢ ነበሮም ደሓር ግን ተዓሪቆም ንኸይዋጋኡ  ….. ሰብ 
መጋሪሕ በቲ ውዕል ኣሚኖም ዘንግዑ ማርያ ውዕል  ጠሊሞም ብሃንደበት ኣብ 
መጋሪሕ ወረርዎም ብለን ኣብ ገርጊስ እምነት ሰለ ዝነበሮም እቶም ኣብ ዓዲ ዝጸንሑ 
ከይተዳህሉ ብዝነበሮም ኣጽዋር ገርጊስ ገርጊስ እናበሉ ገጠሙ ንውግእ ተዳሊዮም 
ዝመጹ ማርያ ብዙሓት ስለ ዝነበሩ ከጥፋኡዎም ምኸኣሉ እንተኾነ ሴፉ መዚዙ ጻዕዳ 
ፈረስ ዝትወጠሔ ሰብኣይ እናጋለበ ካብ ሰማይ ወሪዱ ኩስትር ስለ ዘበሎም ሃዲሞም 
መንገዲ ዓዶም ጠፊኡዎም ብሰለስተ ኣቅጣጫ ተበታቲኖም ከዱ ይበሃል 
ድግለል በኒዓምር ብዛዕባ ገርጊስ መጋሪሕ ወረ ነበሮ ሽዑ መዓልቲ ኣብ ፋይቶ ኣቲዩ 
መጋሪሕ ስለ ዝጸንሔ ጸገም ገርጊስ ብለን  ክርኢ ኢሉ ምስ ሰዓብቱ ኣብ ልጉስ ስፍራ 
ኮይኑ ነቲ ውግእ ይዕዘብ ነበረ ኣብ መጨረስታ ከኣ እዝጊ ኣርኣየኒ ገርጊስ ብለን ን… 
ብሴፍ ክጉምዶም ኢሉ መስከረ  
 
ጥልመት ንግዜኡ ጥዑም መጨረሽታኡ ግን ጥፎኣት ኢዩ (ገጽ 100)     

 

… 

 

 

ረቢ ኣርኤኒ ገርጊስ መጋሪሕ ዲብ ጸብጥ፡ ወብለን ዲብ 
ተሓርድ  

ቀዳማይ ዘመን ወራራትን  ምትእት ታው ካቶልክን  ምስልምናን 

ኣብ በጎስ (ካብ 1830  ክሳብ 1866) 
1848 ቖንስል ዓባይ ብሮጣኒያ ዝነብረ ካብ ባጺዕ ነቂሉ ብ ሳሕልን  
ሓልሓልን መጋሪሕን ክሓልፍ ከሎ ዘመዝገኦ ሓድሃድ አነገራት ኣሎ 

 

• ኣብ ከረንን መጋሪሕን 2 ቤ. ክ. ይብል፡ ግን ብርግጽ ካህናት 
የብሎምን ይብል. ግንከ ፕላውደን ዘይመዝገቦ  እውን ኣሎ ኢዩ፡ እቲ 
ቤተክርስቲያናት መጋሪሕ ዋና ከምዝነበሮ ኣይጠቀሰን፡፡ ግንከ ኣብ 
ሕዝቢ ብሊን  ኣሰር ቤተ ክህነት ዝነበሮም ሓለውቲ ታቦት እንዳታት 
ከምዝነበሩን ኣብ መጋሪሕ ኮይኖም ዝዓጥኑን ሃይማኖት ዝመርሑን 
ከምዘነብሩ፡ ክሳብ ሕጂ እውን ኩሉ ህዝቢ ቦጎስ ዝኾርዓሉ ታሪኽ  
ከምዘሎ ምጥቃስ ኣገዳሲ ኢዩ፡፡ እቲ ናይ በጻሕቲ ኤውሮጳውያን ኮታ 
ንኹሉ ዘጋጠሞም ብናትም ሚዛን እንዳ ረ ኢኣዩ ኢዮም ካብ 
መጀርምታ ማለት ካብ 1848 ጀሚሮም ከስተናዕቁ ዝጀመሩ፡፡      

 

 

ሳዕቤን ወራራር ዉቤን ምስርን (ብሽም ቱርኪ)  

ውቤ ካብ 1841 ክሳብ 1849 ን8 ግዜ ኣብ መታሕት ዘሚቱ ሰብ ግን ብሓደ ዘይኮነስ በበይኖም ታቃዊሞሞ 
 
ክርስቲያን ኢየ ሰለ ዝበለ ግን ገርጊስ ዝፈቱ መሲሉዎም  ውቤ ግን ካብታ ቦትኡ ን ቦጎስ ገጹ ክብገስ ከሎ 
ሃይማኖት ዝግድሶ ኣይነበረን 
 
ንመጋሪሕን ከረንን ከተረፈ ኣጥፊኡወን  
እቲ መጨርስታ ጥፋኣት ብ 1849 ነበረ 
 
ስዒቦም ንቦጎስ ካብ 1852 ክሳብ 1866 ዝወረርዎም እቶም ኢኣ ከሰላ ዕሪዶም ዝነበሩ ምስሪ፡ ብሽም ቱርኪ 
ኢዮም 
እዚ ጸገማት እዚ ንሕዝቢ ብሊን፡ ቤትጁክ፡ መንስዕ ኣዚዩ ስለ ዝሃሰዮ ሰብ በቦ ውልቑ ድሕነት ደሊዩ ኣብ 
ካቶሊክን  ምስልምናን  ተኣኪቡ 
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ምምጻእ ካቶሊክ ምስዮንን ኩነታት ክርስትናን  ኣብ  በጎስ 

• 1851 መጀመርያ ጉዕዞ ምስዮናዊያን ካቶሊክ ኣብ በጎስ  

• ን1ያ ጊዜ ኣብ መታሕት (ፈርሐን) 112 ተጠሚቆም ናይ 1ያ ካቶሊክ ኣብ 
ምድሪ በጎስ 

• ታቦት ገርጊስ ተኺሎም  

• ሰብ ገበይለቡ (በስክዲራ) ግን ሓለፍቲ እምነትና (ክርስትና) ኣብ መጋሪሕ 
ስለ ዘለዉ 1ይ ናብኡ ሕለፉ ንሶም ዝገበሩዎ  ክንገብር በሉዮም (ቤተ 
ክህነት ዝውኑኑ እንዳ ነይሮም) 

 

ምምጻእ ካቶሊክ ምስዮንን ኩነታት ክርስትናን  
ኣብ  በጎስ 

 
•ሰብ መጋሪሕ ኣብ ካቶሊክን እስልምናን ኣተዉ 
 
•ባህላዊ ማእከልነት መጋሪሕ ናብ ከረን ሓሊፉ 
 
•ገርጊስ ግን ናይ ኩሎም ሓላዊ ነይሩ፡ ኣሎ  ከኣ 

 
 

ምምጻእ ካቶሊክ ምስዮንን ኩነታት ክርስትናን  
ኣብ  በጎስ 

• መንገዲ ምጽዋዕ - ገለብ - ኣይባባ - ከረን -     ከሰላ ማዕቢሉ 

 

• ከረን ብናይ ኢንተርናሽናል ንግድ ማእከል ኮይና ተቀየደት  

 

• ከረን ናይ ንግድን ሃይማኖት ካቶሎክን እስልምናን ፖሊትካን ማእከል ኮይና 

ተራ ታቦት መጋርሕ ገርጊስ መጋሪሕ እናተለወጠ መጸ 

ካብ 1868 ጀሚሩ መንበር ምስዮን ካቶሊክ ኣብ ከረን ኮይኑ (ክሳብ 1914) 

 

• ቅ. ሚካኤል ከረን ብ 1875 ተመሪቃ 

 

• ታቦት መጋሪሕ ከም ማንም ደብሪ ጥራሕ ተቘጺሩ 

 

• እምነትን ኣማላድነትን ኣብ ገርጊስ ግን ኣይተረሰዐን ዋላ ብኣስላም ደቂ 
መጋሪሕን በጎስን ክሳብ ሕጂ 

• ብ1887 ግዝኣት ጣልያን ተቀላቂሉ 

ገርጊስ መጋሪሕን ፡ ሓድሓደ ተዘክሮታት ብግዜ ጥልያን 

 

ካብ ከባቢ 1910 ጀሚሩ  መንግስቲ ጣልያን  በስገዳድ ንብዙሓት ኤርትራዊያን  ዓስኪሩ ንሊብያ  
ምስ ወሰዶም ከመይ ዝኣመሰለ መሪርን ኸንቱ ሞትን  ከም ዘጋጠሞም  ገለ ካባኻትኩም እቶም 
ዘርከብናሎም ኣቦታትና  ከዘንትዉ ሰሚዕኩም ኣሎኹም ወይውን ሰሚዕኩም  ትህሉዉ 

 

ወለዶምን ኣብ ዓዲ ዝነበሩ ህዝቦምን ከኣ ከሰንዩዎም ከለዉ  

 

ኪድ በል ወደይ ኪዱ በሉ ደቅና ካብ ወረደኩም ገርጊስ ኣምበላይ በዓል መጋሪሕ ይሓሉኹም 
እናበሉ ኢዮም ዝፋኑዉዎም ዝነበሩ  

 

 

 ሓድሓደ ተዘክሮታት ብግዜ ጥልያን 

 

እቶም ኣብ ዓዲ ዝተረፉ መሳቱኦም መንእሰያት እውን 
ከምዘይረስዑዮም በቲ ኣብቲ ጊዜ እቲ ዝድረፍ ዝነበረ ናይ 
ናፍቆትን ሃንቀውታን ደርፍታት ብጽሑፍ እኳ ተመዝጊቡ 
እንትዘይተረኽበ ኣቦታትናን ኣደታትናን ክደርፋኣ ዝሰማዕናዮ 
ኣይተሳእነን 
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 ሓድሓደ ተዘክሮታት ብግዜ ጥልያን 

 

•ኣቦኩራ ወራዲት ገለ  ሓወጭኒማ 

እንትን ዓድዋ ይደነኵ ሊብያ ቋልስትኒማ   

 

•ኒ ሽንክረድ ተለልሰ ቂረ ቲዃ ኣኽረሎም 

ገርጊስ መርጋሪሑዅ ግን ናገሽ ነራ ይረሎም 
 

.. 

ንዝተዓስከሩ ድሕሪ 1910 
 

1. ኣየቶም መንእሰያትናስ ቁሩብዶ ኣይተቀላቀሉን 
ንስኻትኩም ዓድዋ እትብሉስ ሊብያዶ ኣይኮኑን ተራኢዮም 
 
 

2. በታ ዘንጉ ኣብሪሁ ብርሃን ለይቲ ይኹኖም 
ገርጊስ በዓል መጋሪሕ ነጀው ገጹ ይምራሓዮም (የብሎም) 
 
 
 
 
  

 ሓድሓደ ተዘክሮታት ብግዜ ጥልያን 
 
ገጣሚ ሙሳ ደባስ (ከባቢ 1921 (ብ ኣካል ዝፈልጦ ገጣማይ ኢዩ) 
 
ጽርግያ ሓሚመንትል- ሓሸላ  ክስራሕ ከሎ ኣብ ጓይላ ዝጨፈሮ (ዝደርፎ) 
 
” ኣምሓሩ ምን መጹ ካኣፎ ምወደኩም 
ሰርኩም ወሰከኩም ዋሰርኩም ዋኣስከኩም 
ገርጊስ መጋሪሕ ምን ትብሎ ረቢ ዎሰደኩም” 
 
ብ 1952 እምበኣር  እቶም ዝደረፍካሎምስ መጺኦምንዶ፡  ምስ በልዎ ካልእ ዓይነት 
ደሪፉ ግን  (ኣብዚ ኣኣየድልን) 

 
 ኣምሓሩ ካብ መጹስ ገርጊስ ሒዝና ንጽናሕ ኢሉ ደረፈ ይበሃል  
ናይ ዉቤን ኣሉላን ወራራት ነቶ ሕዝቢ ፈላሊዩኦ ኢዩ 
 

ተዘክሮታትን መብጽዓን ዓስከር ጥልያን ዘነበሩ 

• ግራዝማች ትንሰኤው ርባጥ (ካብቶም 1ያ ንሊብያ ዝኸዱ 1910)  

• ኣቦይ ዓብደላ ገብርክኽቶስ (1925) 

• ባሻይ ማሕሙድ  ድራር ኣብ ሊብያ (1925) 

 

ከም ድሕረ ባይታ ናይዚ ተዘክሮ አዚ ነቲ ሽዑ ዘጋጠመ መሪር ኩነታት  ዓሳክርን  
ሃዋሁው ሊብያ ን  ሞትን ዘንጸባርቅ  ብዶክተር  ሃይሉ ገብረኢየሱስ ዝተደርሰ  ሓደ 
ዛንታ  ዘርእስቱ (1928) ኣስፊሮሙዎ ንዘሎዉ ክንጠቅስ ንኽእል   

 

 

ተዘክሮታትን መብጽዓን ዓስከር ጥልያን ዘነበሩ 

 

”ሻብቱይ ልቦም ፎቅፎቅ በሎም፥ ሽዑ ኣዲኦምን 
ኣቦኦምን ዘከሩ፡ ሻቡ ዓዶም ተራአዮም፥ ኣብዙይ 
እንተ ሞትኩስ ዝቐብረኒ የብለይ ዝፈልጠኒ የብለይ 
ዝብል ሓሳብ መጻቶም ፡ ሻብቱይ ናብ ዓዲ ጓና 
ከይድካ ምእንቲ ሃገርካ ሓንቲ ጠቅሚ ዘትረኽበሉ 
ውግእ ምግጣም ክንደይ ዕሽነት ከምዝኾነ ተፈለጦም 
(ገጽ 28) 
 

 

ተዘክሮታትን መብጽዓን ዓስከር ጥልያን ዝነበሩ 

እቲ ኩነታት ሓደጋ ከውርደሎም ምስ ረኣዩ ይብሉ ንሶም 

ሓደ  ብጻዮም ኣንጸርጺሩ 

” ኣንታ ማሕሙድ በጃኻ ባ ነቲ ገርጊስ ብዓል መጋሪሕ አትብሎ ሰብኣይ  
ጸውዓልና  ካብዚ ሓደጋ ኣናጊፉ ኣብ ሃገርና ብሰላም ክመልሰና ”  ኢሉኒ 
ይብሉ 

 

ካብ ሽዓ ጀሚሮም ኩነታት አንኪጽንክሮም ገርግስ  መጋሪሑዅ ገርጊስ 
ኣምበላይ ኣደራ ኩ ንክትልድ ግን እናብለና ምስ ብጾተይይ ብሰላም 
ንመጋርሐይ ተመሊሰ ኢሎም ከዘንትዉ ኣን ባዕለይ ዘማዕኩዎ ኢዩ   
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መብጽዓ ዓስከር ጥልያን ዝነበሩ 

እቶም ገርጊስ ገርጊስ እናበሉ ኣብ ግዜ ሽግርን ሞትን ፈታኒ ሁመትቲ ብዙሓት ምስ 
ተመልሱ ማሕበር ቅ. ገርጊስ ከቁሙ ተረኺቦም  

 

ኣብ ዘተፈላለየ ቦታ 

ኣብነት 

ኣብ ኣስመራ 12 ደቂ ከረን ዝመስረቱዎ ማሕበር ቅ ገርጊስ ሓደ ካብቶም ዝስረቱዎ 
ሊብያ ነሮም ዝበሃሉ ግራዝማች ትንሳኤው ርባጥ ደሓር ወዶም ባሻይ ተኽለ ትንሳኤው 
ነይሮም 

  

ኣብ ኣስመራ ብማሕበር ቅ. ገርጊስ ዝፍለጡ ደቂ ከረን  

ስድራ ቤት  
• ባሻይ ተኽለ ትንሰኤው  (ፈርሐን) 
• ኡቕባሚኬኤል ትንሰኤው (ሓሚመንተል) 
• ጋምባ ሃይለ (ጉሽ) 
• ተወልደ  (ኣቦ ጸሃየ ተወልደ) (ከረን) 
• ወልደ ገብር (ፍርድጊ፡ ኮከን) 
•  መለስ (ከረን) 
•  ክብረኣብ (ከረን) 
• መምህር  ዘርኤ ሃብተ  (ሓዲሽ ዓዲ ዓንሰባ) 
• ዘር እዝጊ ባህዱራይ (ደሮቝ) 
• ጴጥሮስ  እማን (ካር ወርባ፡ ሓሚመንተል) 
• ዘርኣይ  ፍስሃየ  (ከረን) 

 
• ካል ኦት እ ውን  ኣብ  ማሕበር  ኡኳ  እ ንተ ዛይኮነ  ንቅ. ገርጊስ  ኣብ  ዝተፈላልየ  ቦታታት ደቂ  ከረን  
ዘብ ዕሉዎ ዓቢይ  በዓል ኢዩ 

 

1967፡ ምንዳድ ታቦት ቅ. ገርጊስ መጋሪሕ 

1967፡  ጥንታዊ ታቦት መጋሪሕን ከባቢኣን ጦር ሓዊ ክውሉዑወን ዝዝክሮ ነገራት 

 

ዋዝንተት (ቤጁክ) ብ መዓልቲ ቅ. ሚካኤል ሕዳር ክትነድድ ከላ፡ ሓላፊ ቤት ትምህርቲ በስክድራ ዝነበሩ ኣባ ሚካኤል 
ኣስፍሃ ነቲ ትምህርቲ ን2 ሰሙን ዓጺዮሞ፡ መምህራኣን ዘነብሩ መ ሓሪ ዓዋተ፡ ወልደየሱስ ኣደም፡ ቁርባን ተስፋሚካኤል፡  
እውን ንጊዜኡ  ካብ ስራሕ  ዕረፍቲ  ወሲዶም፡ ን 2 ሰሙን   

 

ኣብ ሰሙና ከኣ ታቦት መጋሪሕን  ከባቢ መጋሪሕን ጦር ከንድዱዎ ከለዉ፡ ኣነ ከኣ ትምህርቲ ምስ ተዓጽወ ምስ ስድራይ 
ኮይነ ን ኣዝመራ ም እራይ እሕግዝ ነይረ፡ ግን  ሓንቲ ሓላፊት ሰበይቲ  መጋሪሕ እንዳ ነደደትስ ክትሰርሕ ኣይትሓፍርን  
ምስ በለትኒ፡  ጠቅሊለ ስራሕ ገዲፈዮ፡ ስድራይ ከኣ ስለምንታይ ዘትሕግዘና ምስ በሉኒ ፡ ሓንቲ ከምዚ ኢላትኒ ምስ 
በልኩዮም  ከምዙ ክብሉኢ ይዝከረኒ፡ 

ሓቃ ድሕሪ ታቦት መጋሪሕ ብሊን እንታይ ሽም ኣሎና ንጥፍኣትና ኢዩ ግን ጦር ከይመጹ  ከለዉ ደኣ ንስራሕ ምስ በሉኒ 
ቀጺለ፡  ኣነ ሽ ዑ ዝ ሓስቦ ዘነበርኩ እንቋዕ ደኣ ዓድና ዘይነደደ መጋሪሕ ርሑቅ ኢዩ ዘሎ ኢየ ዝሓስብ ነይረ፡ መጋሪሕ ከም 
ማ እክለ ህዝቢ ቦጎስ ከምዘነበረት ኣይርድኣንን ነይሩ፡፡ ክሳብ 2003 እውን ምስ  ነፍሰ ሄር ወላዲተይ የዕልለሉ ነይረ፡፡ 

 

 

1970፡ ዕንወት በስክዲራን ዖናን 

ግን ድሕሪ ምንዳድ መጋ ሪሕ  ኩሉ  ሰብ ተሸቢሩ፡ እኽልን ንብረትን ክሓብኡ ጀሚሮም፡ 
ካልእ ዓድታት ክነድድ ምስ ተጀመረ አውን አቲ ሰብ ብዙሕ ኣይገረሞን፡ ድሕሪ መጋሪሕ ግዳ 
ኣየናይ ዓዲ ክድሕን እንታይከ ሽም ኣሎዎ እንዳበለ ገለ ንከትማ ከረን ግዒዙ ገለን ከኣ ንባሕሪ 
ወይ ኣብ ጎቦታት ሰፊሩ፡፡  

 

ድሕሪ 2 ዓመት ከኣ ሰኑይ ዕለት 30 ወርሒ 11 በስክዲራ፡ ን ጽባሒቱ ሰሉስ ዕለት 1 ወርሒ 
12   ከኣ ዖና ተደምሲሰን፡ ማዕረ ሺሕ ዝኸውን ሰብ ከኣ ብጭካነ ተደምሲሱ  

ኣብ  ቦጎስ ጥራሕ ዛይኮነ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ከኣ ጦር ሰላማዊ ህዝቢ ምጥፋእ ስራሕና 
ኢሎም ተተሓሒዞሞ፡፡   

 
ከም ሳዕቤኑ፡ ናይ ኣስተንትኖ ደርፊ  

መጋሪሕ ሼካ 
ውራ ሓሰባኹን አንታ ለበካ 
 
ዖና በስክዲራ ፡ ወናጀልናኽር ግን 
ከብትነ ደምቢራ 
 
ሽንጋለ (ምውታግ (ተሪፉ) 
 
መጋሪሕማ ይስታኹን ክምዳይ ሉላ 
እምማ ከተ ህምባኹን 
 
 

 

ሼኻ መጋሪሕ 

ልብኹም እናት ኮን ይሓስብ ይህሉ 

 

 

ታቦት እንኮላይ ታቦት መጋሪሕ  
ዘይሓለወ መንእሰይ አንታይ ክገብር 
ይውትግ 

ምህሮ ካብ ሰብ መጋሪሕ ኣብ ግዜ ሽግር 

• ንቅኑዕ ነገር ብዘይ ፍርሒ ምባል (ምምስካር) 

 

• ዓወት ብቅልጽምካ ጥራሕ ዘይኮነስ ብደገፍ ገርጊስ 
ከምዝመጽእ   

 

• ዋሕዲ ወይ ብዝሒ ዘገድስ ኣይኮነን ዋና ነገር ብሓደ 
ቃል ምሕባር (ከም ናይ ቀደም ሰብ መጋሪሕ)   
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ኣብ ዘዘሎናዮ መንፈስ ኣቦታትናን ኣደታትናን ኣይፈለየና 

 
 
 

 

ገርጊሰ በዓል ጻዕዳ ፈረስ 
ኣብ ዓድና (ጀርመን) ተኺልካ መሰረት 

መጋሪሕቁር   

ኤመትልድ ኤመ ድሚስኒ 
 

.. 

•ሸኑርድናኽርለ 

 ጃር ትክሲንተት 
 

 

•የቀንየለይ 


