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‹‹ብራናው ይነበብ ተዘርግቶ ባትሮኖሱ ላይ  

የነፋሲለደስ የነተዋ[ነ]ይ››  

ከላይ የተጠቀሰው የሙዚቃ ስንኝ የተወሰደው ከቴዎድሮስ ካሣሁን (ቴዲ አፍሮ) አዲስ 

አልበም ‹‹ጥቁር ሰው›› ነው፡፡ ‹‹ስለ ፍቅር›› የሚል መጠርያ ከተሰጠው ሁለተኛው 

ዘፈን ላይ ተካቷል፡፡ በዚህ ዘፈን ላይ የታላቁን ንጉሥ ፋሲለደስ የዘከረ ሲሆን በዚያን 

ጊዜ ታላቅ የነበረውን የጐንደር ዘመንና ሥልጣኔም ማስታወሻ ነው፡፡ ከታላቁ የጐንደር 

ንጉሥ ጋር የተጠቀሰውና ለብዙ ሰዎች ግራ ያጋባው ስም ተዋነይ ነው፡፡ የሰው ስም 

ይሁን የቦታ፣ ለምን ከፋሲለደስ ጋርም እንደተነጻጸረ ብዙዎችን ግራ አጋብቷል፡፡  

 

ተዋነይ የሚለው ስም በጣም ትልቅ የሆነ ስም ሲሆን በጥንት ኢትዮጵያውያን ሊቃውንት ከፍተኛ ስም ያለው ነው፡፡   

 

የሞትን ኮቴ የሰማ፣ መልአከ ሞትን የተጋፈጠ፣ እንዲሁም ስለ ዩኒቨርስ ጥልቅ ምስጢር ያውቃል የሚባል ሰው ነው፡፡  

 

ትክክለኛ ጊዜው ባይታወቅም ይኼ ሰው ከአምስት መቶ ዓመታት በፊት ይኖር የነበረ ሰው ነው፡፡ የጥበቡ መነሻ ጐጃም አካባቢ 

ደቀ እስጢፋ የምትባል ቦታ ሲሆን በዓይን የማይታዩ የውሻ ፊት ያላቸው (ገፀ ከለባት) ከሚባሉት ሰዎች ነው፡፡ እነዚህ ለየት 

(ካልዕ) ፍጥረቶች ታሪካቸውን ከአንድ ሰውና አጋጣሚ ጋር ያያይዙታል፡፡ ሌላው ሊቅ፣ አዋቂና ጠቢብ የሚባለው ሰው ደቀ 

እስጢፋ ነው፡፡ ደቀ እስጢፋ በዚያን አካባቢ የነበረውን ንጉሥ እስክንድር ቅኔ በሚያስተምርበት ወቅት ከንጉሡ ሚስት ጋር ሌላ 

ግንኙነት ይጀምራል፡፡ ይሄንን ንጉሡ በተረዳ ጊዜ በሕይወት እንዳሉ እንዲቃጠሉ ያዛል፡፡ ደቀ እስጢፋም ጠቢብ ነበርና የንጉሡን 

ሚስት ይዞ በጭሱ ተጭነው ያመልጣሉ፡፡ በዚያን ጊዜ የነበሩ አዝማሪዎች በሕይወት መኖራቸውን ሲያወሩ ንጉሡ ይሰማል፡፡ 

ጭፍሮቹንም ይልክና እንዲገደሉ ያዛል፡፡ በዚህም ጊዜ የንጉሡ ሚስት ተገልጣ ‹‹ተይዣለሁ›› (በዕውቀቱም በፍቅሩም ለማለት ነው) 

ብላ ትመልሳለች፡፡ ያንን በሰሙ ጊዜ ‹‹ውሻ ሁኑ›› ብለው ረገሟቸው፡፡ እናም ይሄ ርግማን ከትውልድ ወደ ትውልድ እየተላለፈ 

መጣ፡፡ እነዚህ ሰዎች ለየት ያሉ ፍጡር ከመሆናቸው በተጨማሪ በጥልቅ ጥበባቸው ይታወቃሉ፡፡ ተዋነይም ከእነዚህም ሰዎች 

ጥበብን ቀስሟል ተብሎ ይታመናል፡፡ ይሄ ሰው በቅኔ ዕውቀቱ ብቻ ሳይሆን ሞትን በፈቃዱ የሞተ ሰው ነው ተብሎ ይታመናል፡፡ 

‹‹ይኼንን አብነት ዓባይ ላይ ልበጥብጠውና የኢትዮጵያ ሕዝብ ይወቅ›› ብሎ ነበርም ይባላል፡፡ ይኼንን ሰውን ነው እንግዲህ 

ከምእት ዓመታት በኋላ ቴዲ አፍሮ ብራናው ተገልጦ ይነበብ ብሎ የዘከረው፡፡  
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ዘድንግል ለማ የሚባል ባለቅኔ እንደተናገረው የቴዲ አፍሮ ግጥሞች እንዲህ ላይ ላዩን ብቻ ሳይሆን በጥልቀት መታየት 

እንዳለባቸው ይናገራል፡፡  

 

በኢትዮጵያ የሙዚቃ ታሪክ ውስጥ እንዲሀ መወደድ የቻሉ፣ መፈቀር እንዲሁም በትኩረት መታየት ከቻሉ ጥቂት ሙዚቀኞች 

ውስጥ አንዱ ቴዲ አፍሮ ነው፡፡ ለብዙ አድናቂዎቹ ለውጥን ማምጣት የቻለ፣ አብዮተኛና እንደ ነፃ አውጭ የሚታይም ዘፋኝ 

ነው፡፡ የመጨረሻ አልበሙ ከወጣ ሰባት ዓመታትን ያስቆጠረ ሲሆን አዲሱን አልበምም ብዙዎች በጉጉት እየጠበቁት ነበር፡፡ ከነጠላ 

ዜማዎቹ መውጣትም ጋር ተያይዞ አልበሙ ምን ዓይነት ሊሆን እንደሚችልም ብዙዎችም ይተነብዩ ነበር፡፡  

 

ባለፈው ቅዳሜ አልበሙም በወጣበት ወቅት ፒያሳ አካባቢና ካዛንችስ አካባቢ የነበረው ግርግር ለየት ያለ ነበር፡፡ ተላላፊ በሚመስል 

ሁኔታ ከተማዋ የአንድ ሰው ዘፈን እያደመጠ ነበር፡፡ ብዙዎች አልበሙን ለመሸመት ተሰልፈውም ታይተዋል፡፡ መንገዶችም ላይ 

አልበሙ ከተወሰነለት ዋጋ በላይ ሲሸጥ ነበር፡፡ ሙዚቃ ቤቶች ብቻ ሳይሆን፣ ጫማ ቤቶች፣ ታክሲዎች ሙዚቃውን እያጫወቱ 

ነበር፡፡ በተለይ ታክሲዎች ዘፈኑን በማጫወት የሚወዳደራቸው ያሉ አይመስሉም ነበር፡፡  

 

የተለያዩ የማኅበራዊ ድረ ገጾች ፌስ ቡክንና ትዊተርን ጨምሮ በእሱ አልበም አስተያየቶች የተሞሉ ነበር፡፡ ከዚህ አልበምም ጋር 

ተያይዞ በአድማጩ መሀል የተቀላቀለ ስሜት ተነቧል፡፡ አንዳንዶቹም አስተያየቶችም ይሄንን አልበም እንደጠበቁት እንዳልሆነና ቅር 

እንደተሰኙበት አልደበቁም፡፡  

 

አክሱም ሆቴል አካባቢ ኃይሉ አየነው የተባለ በ30ዎቹ ዕድሜ አካባቢ የሚገኝ ሾፌር ላዳው ውስጥ ቁጭ ብሎ ሰው ይመጣል 

በሚል ተስፋ ይጠብቃል፡፡ የዝናቡ ሁኔታ ግን ትንሽ ተስፋ ያስቆረጠው ይመስላል፡፡ በጸጥታም ቁጭ ብሎ የቴዲ አፍሮን አምስተኛ 

ቁጥር ላይ ያለውን ‹‹ባሻው›› የሚለውን ዘፈን ያዳምጣል፡፡ በእነዚህ አጭር ቀናትም ግጥሙን መሸምደድ ችሎም አብሮ ይዘፍናል፡

፡ መንገደኞች ሲያልፉ ወደ ውስጥም ሲገቡ ድምፁን ትንሽ ከፍ ያደርገዋል፡፡ የቴዲ አፍሮ አድናቂ እንደሆነ የማያጠራጥረው 

ላዳው በቴዲ አፍሮና በጥላሁን ገሠሠ ፖስተሮች ማሸብረቁ ነው፡፡ ምንም እንኳን ለቴዲ ያለው ጥልቅ ፍቅር ቢሆንም በዚህ 

አልበም ላይ ያለውን ቅሬታ አልደበቀም፡፡  

 

‹‹ምን እንደጠበቅኩ መግለጽ ባልችልም ይሄንን ግን አልጠበቅኩም፡፡ ዘፈኖቹ ኃይለኛ ረብሻ የተሞላባቸው ሲሆኑ ግጥሞቹን 

መስማት ይከብዳል፤›› በማለት ኃይሉ ለሪፖርተር ገልጿል፡፡  

 

እንዲህ ካለም በኋላ የጥፋተኝነት ስሜት የተሰማው ይመስላል፡፡ ለማስተካከል በመሞከር መልኩ ‹‹ቴዲ እኮ ነው የልብ ትርታችንን 

የሚያውቀው፡፡ ግን አንዳንድ ዘፈኖቹ ጥሩ አይደሉም፤›› ይላል፡፡ ከሁሉም ዘፈኖቹ አራተኛ ዘፈኑን የወደደው ሲሆን ዘፈኑም 

ከሕይወቱ ታሪክ ጋር የሚመሳሰል ስለሆነ በጣም ወዶታል፡፡  

 

ለዘድንግል ግን በዓመታት ውስጥ ከሰማቸው አልበሞች ‹‹ምርጡ›› እንደሆነ ይናገራል፡፡ በተለይም የዓድዋ መነሣት የአርበኝነት 

ስሜትና የአገር መወደድን መንፈስ የመለሰ ነው ብሎ ያምናል፡፡ ‹‹ወጣቱ ትውልድ ታሪኩን የረሳው ይመስላል፤ ይሄ ዘፈንም 



በዓድዋ ያንን ለማስታወስ የሚሞክር ይመስላል፡፡›› አንዳንዶቹ ግጥሞች ለዘድንግል አስገራሚ ናቸው፡፡ ለምሳሌ ጥቁር ሰው ላይ 

ያለው ‹‹ጊዮርጊስ ፈረሱ ቆሞ ሳይ›› የሚለው በኢትዮጵያውያን ዘንድ የሚነገረውን ቅዱስ ጊዮርጊስ እንዴት ጦርነቱን እንደረዳ 

ያሳያል፡፡ ዘፈኑ የኦሮምኛ ግጥም ተካቶበታል፡፡ እንደ ዘድንግል አባባል ከሆነ ከዓድዋ በፊት የነበሩት ጦርነቶች እነ ሰሐጢ፣ ዶጋሊ፣ 

መተማ ሰሜነኞችን (የሰሜኑ ጦርነት) የነበረ ሲሆን በዓድዋ ግን ሁሉም ኢትዮጵያውያን ተሳትፈውበታል፡፡ በዚህ ጦርነት ላይ 

ከፍተኛ ሚና የተጫወቱት ደጃዝማች ባልቻ በፈረስ ስማቸው ባልቻ አባ ነፍሶና ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ዲነግዴ በፈረስ ስማቸው 

አባ መላ ኦሮሞዎች ናቸው፡፡ 

 

‹‹የእነዚህን ጦረኞች መንፈስ የሚያዋራ ይመስላል፤›› ለሚለው ዘድንግል  

‹‹ስለፍቅር›› የሚለው ግጥሙን አድንቆታል፡፡ ከተጠቀመባቸው ቃላት ጀምሮ ‹‹አትሮኖሱ›› (የግእዝ መጽሐፍ አስቀምጦ 

ማንበቢያ)፣ አርጋኖን፣ ዘመናትን ወደ ኋላ ተጉዞ በአባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ የተጻፈውን ጥንታዊው የቅድስት ማርያም ምስጋና 

ተካተውበታል፡፡ በዚሁ ዘፈን ላይ  

‹‹አፈር ይዞ ውስጡ አረንጓዴ  

ለምን ይሆን የራበው ሆዴ›› የሚለው የአሁኑኒቱን ኢትዮጵያ እንደሚወክል ይናገራል፡፡ ‹‹የሀብትና የሥልጣኔ የዕውቀት ባለቤት ግን 

የመጨረሻ ደሀ አገር የሚለውን፡፡›› ዘፈኑ ዕምቅ ነው የሚለው ዘድንግል፣ ‹‹የመጣንበትን ታሪክ ረስተናል›› የሚለው ‹‹ወጣቱን 

ትውልድ ታሪኩን እንዲጠይቅና እንዲያውቅ የሚገፋፋ ነው፤›› ይላል፡፡ 

 

የወንድማማቾቹን የእስማኤልና የይስሐቅን ስም አንድ ላይ መጥቀሱ በራሱ አሁን የማያባራ ግጭት ላይ ያሉትን የፍልስጥኤምና 

የእስራኤልን ወንድማማችነት ያስታወሰ ነው፡፡ ዘድንግል እንደሚለው በአንድ ቃል የዘመናትን ታሪክ የነገረበት ነው፡፡ 

 

‹‹የጥንቱን፣ የዛሬውን ለማገናኘትና የወደፊቱን ለመፍጠር ጥረት እያደረገ ነው፡፡››ም ይላል፡፡  

 

በዚህ አልበም ኢትዮጵያ የሰው ዘር መገኛ መሆኗን ‹‹ኦ አፍሪካዬ›› በሚለው ዘፈን የሚገልጽ ሲሆን፣ የሰው ልጅ መነሻው ዓባይ 

እንደሆነ በዘፈኑ አንስቷል፡፡ በግጥሙ ብቻ ሳይሆን በዜማውም፣ በሙዚቃ መሣርያውም አልበሙ የኢትዮጵያ ቀለም እንዳለው 

ዘድንግል አበክሮ ይናገራል፡፡ የመጀመርያው ዘፈን ነጋሪትን ያካተተ ሲሆን፣ ሙሾ እንዲሁም ሰባተኛው ዘፈን (ኃይል) ታዋቂው 

ባለቅኔ ሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድኅን የተካተተበት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ዜማ አለው፡፡ ከዚህም በተጨማሪ በአንዳንዶቹ ዜማዎች 

ላይ የባሕሩ ቃኘን አዘፋፈን እንደተከተለም ይናገራል፡፡  

 

በዚህ አልበም ከፖለቲካ ግጥሞቹ ወደ ‹‹ተራ›› ሐሳብ እንደተቀየረ የሚናገሩም አልታጡም፡፡ ካዛንችስ አካባቢ የልብስ ሱቅ ባለቤቷ 

ሐረግ ወርቅነህ  ይሔንን ሐሳብ ከሚያነሡት አንዷ ናት፡፡ በዱሮ ዘፈኑ የኤርትራንና የኢትዮጵያን ጦርነት በዝሆኖች ጥል አስመስሎ 

የሕዝቡን መዋደድ ዘፍኗል፡፡ የመንግሥት ለውጥ ቢመጣም ለውጥ አልመጣም ብሎ የዘፈነ ዘፋኝ ነው የምትለው ሐረግ፣ በዚህ 

አልበም የሴት ፍቅር ላይ እንዳተኮረ ትገልጻለች፡፡  

 

‹‹ቴዲ እንደሌሎቹ አርቲስቶች አይደለም፡፡ እዚህ አገር ላይ ብዙ ችግሮች አሉ እነሱን ማንሣት ነበረበት›› ትላለች፡፡ ሐረግ በዚህ 



አልበም ጥቁር ሰው የሚለው ዘፈኑን የወደደችው ሲሆን ምክንያቱም ምኒልክን በማንሣቱ ነው፡፡ አልበሙ ለአፄ ምኒልክና ለእቴጌ 

ጣይቱ፣ ለጥላሁን ገሠሠና ለሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድኅን ማስታወሻ የተሰጠ ነው፡፡ ሐረግ ብቻ ሳትሆን ስሙ እንዲገለጽ ያልፈለገ 

አስተያየት ሰጪም አልበሙን እንደጠበቀው አላገኘውም፡፡   

 

የቴዲን የግጥም ችሎታ ባይጠራጠረውም የሙዚቃ ቅንብሩን ግን አልወደደለትም፡፡ እሱ እንደሚለው ዘፈኖቹ ዋን ማን ባንድ 

ወይም በሲንተሳይዘር የተሠሩ ናቸው፡፡ ‹‹ይሄንን ያህል ዕውቅናና የገንዘብ አቅም እያለው ለምን ግጥም ላይ ብቻ እንዳተኮረ 

አልገባኝም›› በማለትም ይገልጻል፡፡  

 

በአሁኑ የሙዚቃ አካሔድ ብዙ የሙዚቃ መሣርያዎች ቀጥታ ስቱዲዮ ውስጥ ሲቀረጹ እሱ ግን ለምን ይሄንን እንደመረጠ ግራ 

ገብቶታል፡፡ ‹‹ሙዚቃ ጥሩ ነው የሚባለው ግጥሙ፣ ዜማውና፣ ቅንብሩ ጥሩ ሲሆን ነው፡፡ በዚህ አልበም ግን ቅንብሩ ጥሩ 

አይደለም፡፡ እንዲሁም ዜማው የተጣጣመ አይደለም፡፡›› ምንም እንኳን በዚህ አልበም የተደበላለቀ ስሜት የተፈጠረ ቢመስልም 

ከአዲካ ኮሙንኬሽንና ኢቬንትስ በተገኘው መረጃ ከሳምንት ባነሰ ጊዜ ውስጥ በመቶ ሺዎች ኮፒ መሸጥ ችሏል፡፡ 

 


