
መብርሂ፡  ሰማይ ልዕሊ ሶዶም

ኦራቶሪዮ (ንዘመርያን/መዘምራን ዝተደርሰ ሙዚቃ / ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ቲማ ዘሎዎ) ብ ቮልፍጋንግ ክሌበር፡ ሊብሬቶ፡ ኤሪክ ጊበል

ድሕረ-ባይታ ናይ‘ዚ ጽሑፍቶ

እዚ ሰማይ ልዕሊ ሶዶም ኣብ ትሕቲ ዚብል ኣርእስቲ ቀሪቡ ዘሎ ኦራቶሪዩም ከም ኣበርክቶ ንዝኽሪ መበል 500 ዓመት ናይ‘ቲ ብዕለት
31.10.1517 ኣብ ከተማ ቪተንበርግ ዚጀመረን ብ   እረማወይብጽገና   ናይማርቲንሉተር  ዚፍለጥኢዩ።  ድርሰትናይ'  ዚሙዚቃእዋናዊ ሕቶ ናይ ሓተትቲ-
ዑቕባ ከመይ ኪተሓዝ ከምዘሎዎ ዚምልከት'ዩ። እዚ፡ ነቲ ኣብ ቅዱስ-መጽሓፍ፡ ቁርኣንን ታልሙድን ብዛዕባ ሰዶም ተጠቂሱ ዘሎ ታሪኽ
ምርኩስ ብምግባር ነቲ ኣብ ሓፋሽ ሕዝቢ ብቚጽሪ እናወሰኸን ኣብ ሓንጎል ብዙሓት እናሰረጸን ዚመጽእ ዘሎ ጸረ-ጋሻ ወይ ጸረ-እንግዶት
ዚኾነ ኣተሓሳስባ ብውልቂ ደረጃ ብሞራል ኪግጠም ይከኣል ዶ ኣይከኣልን   ዝብልሕቶይምርምር።

ሰዶሚ ብዛዕባ ሓደ- ጾታዊ (ግብረ-ሰዶማዊ) ፍቕሪ (  ብመንጽርትርጓሜ ናይ‘ቶም ዓቀብቲ ወይ   ድሑርኣተሓሳስባዘለዎም ተርጎምቲ ንሰዶሚ
ኣብ ቁርኣን ከም'    ቲንእኦምዝጥዕምብምትርጓምንሓደ- ጾታዊ ምፍቓር ኪ   ውገዝኣለዎዝብሉ) ኣይኮነን።    ሰዶሚኪብሃልእንከሎግህሰትን ዓመጽን ብምጥቃም ስልጣን
ምድልዳል ኮይኑ; ንነፍሰ-ወከፍ ወይ ንውልቀ-ሰባት ከኣ ናብ ሓደ ስርቂ ዚዓብለሎ ብልሹው ሕብተ-ሰብ ኣውሪድካ መሰል-ኣልቦ
ምግባርን‘ዩ።

  ታሪኻዊመበገሲናይ'  ዛሊብሬቶ ኣንቲክ ናይ ግሪኻዊ  ድራማኮይኑ፣ ብፍላይ ከኣ ናብ  ጊዜኣይሺሎስ፡ ኢያ ትምለስ። ኣይሺሎስ  ቊጽሪናይ‘ቶም
ኣባላት መዘምራን ቀኒሱ፡   ኣብክንዳኡብዙሓት     ነቲ ጽሑፍብቓልዚዛረቡተዋሳእቲ ኣተኣታቲዩ።     እቶምተዋሳእቲኣብትግባሬናይ'    ቲድራማኣገዳሲተራ

   ተጻዊቶም።ምኽንያቱብመንጽርናይ‘ቲ ቅድሚኡ ኣ   ብጊዜዲዮኒዝያ ልሙድ ዝነበረ ደረቕ ዝኾነ ተዋስኦ፡  ሕጂነቲ ድራማ    ሓድሽሂወትወይወሳኒ
ድፍኢት ዝሃበ ኢዩ ነይሩ።
ኣብ‘ዚ፡ እታ ጒጅለ-መዘምራን ልዑል ተራ ዝነበራን ሓደ ተዋሳኣይ ጥራይ ኣብ መድረኽ  ወጺኡዚዋሳኣሉ ዚነበረ   እዋንንኢዩነይሩ፡  ማለትመንፈሳዊ

   መዝሙርንተዋስኦንዘጣመረ(ኦራቶርዮ)  ኮታስምስ‘ዚ ናይ እዋንና ዚዳረግ  ኢዩነይሩ። 
 እዛ"ሓተትቲ-ዑቕባ"    እትብልድርሰትወይጽሕፍቲ ማለት ኣስታት 463 ቅድሚ ልደተ  ክርስቶስብ  ገጣማይ   ኣይሺሎስእተጻሕፈትኮይና፡ ንመዘምራን

ዳግም ሓያል ቦታ ይዋሃቦም‘ሞ ናብ‘ቲ ያታዊ ባህሊ ማለት  ናብናይ ቀደሞም ተዋሳእቲ ይመልሶም።
እዚ ሰማይ ናይ ሰዶም ዚብል ስያሜ እንበኣር ምስ‘ዚ ሓያል ተራ ናይ ጒጅለ-መዘምራን ኢዩ ዚተሓሓዝ። ኣብ'   ዛድራማሂወትናይ
           ሎጥኣስጋኢእናኾነይመጽእ።ውልቃዊዕጫኡምስምንባርንዘይምንባርንክተሓሓዝይጅምር።ኣብ መወዳእታኡ ኣብ ቅድሚ‘ታ ጒጅለ-መዘምራን ናይ ደቂ-ስዶምን
መራሒኣን ሓይሊ ወይ ሓጋዚ ዘይብሉ ይተርፍ። 

ሰማይ ልዕሊ ሰዶም
ኦራቶርያ ብቮልፍጋንግ ክለበር 
ሊብሬቶ፡ ኤሪክ ጊበል
 ጽሟቕትሕዝቶ

(  ነዚመደብ'      ዚተባሂሉናብብዙሓትቋንቋታትእተተርጎመት)



መቕድም
ኤርትርውያን መላእኽቲ መብራህቱን ስብሓትን ኣብ ሰማይ ኮይኖም ንመሬት የማዕዱው። ኣብኡ ኮይኖም ጉዕዞም ኪቕጽሉ ኣብ ዶብ
ግዛኣተ-ሰዶም ንዝጽበዩ ደቂ-ሃገሮም ስደተኛታት ይርእዩ። ኲነታት ደቂ-ሃገሮም ኣዝዩ ይትንክፎም የግዳስ ገለ ንኸይገብሩ ሓይሊ ይስእኑ።
ዕላል ብዛዕባ ኣብ ገዛእ-ርእሶም ዝወረደ ሽግር ይጅምሩ። መብራህቱ መግረፍቲ ዜሕለፈ ኢዩ፡ ስብሓት ከኣ ቅድሚ ካብ ሃገሩ ምስዳድ
መግረፍቲ ንኸይወርዶ ፈሪሑ ኣብ ቅድሚ‘ቶም ሃገራዊ ድሕነት ዝመሓለ ኢዩ። 

1ይ ፍጻሜ
ጒጅለ- ዘመርያን ዳርጋ ንዂሎም ሕዝቢ ሶዶም ምቾት ዚመልኦ ሂወት ንኽሕልፉ ዘኽኣሎም ሃብትን ጸጋን ዚገልጽ መዝሙር ትዝምር።
ብዛዕባ ሃልቂ- ነገር(ሸመታ) ወሲብ ወይ ጾታዊ ርክብን ስልጣንን ኢዩ ነይሩ። ብ ወዲ-ተባዕታይ ዚፍጸም ዝነበረ ደረት-ኣልቦ ዓመጽ ባህሪ
ሰብኣይ‘ዩ ብምባል ሽፈፍ ኢልካ‘ዩ ዚሕለፍ ዝነበረ። ሎጥ ሓደ ፈሪሀ-እግዚኣቢሄር ሰብኣይ ኢዩ። ቅድሚ ሓያሎ ዓመታት ን ሶዶም ዝመጽአ
ኮይኑ በቲ ሽዑ ዝነበረ ንጉሥ ፈራዳይ ንኪኸውን ይሽየም። ንሕጊ ሰዶም ብፍዂስ ዝበለ ኣገባብ ይጥቀመሉ ብምንባሩ፡     ማለትነቶምክሱሳትዝድግፍፍርዲ
  ይህብብምንባሩ፡ደቂ ሰዶም ኣዝዮም  የኽብሩዎነበሩ።   ሎጥግን    ብውሽጡንሕጊሰዶምኣይቅበሎን'      ዩነይሩወይብኣኡዕጉብኣይነበረን።   ሓደእዋንኣብ
ጎረቤት ሃገራት ውግእ ይለዓል እሞ ካብ‘ዘን ሃገራት ብዙሓት ስደተኛታት ንሃገረ ሰዶም  ገጾምይውሕዙ። ኣብ' ቲእዋን' ቲኣብ ሃገረ-ሰዶም መሰል
ዑቕበኛታት ወይ‘ውን መንበሪ-  መሰልንወጻእተኛታት ኣይፍለጥን ኢዩ ዝነበረ። በ'   ንጻሩግንከኣ ሕሱር ጉልበተ-ዕዮ ኲል ጊዜ ተደላዪ ኢዩ
ነይሩ። ን ሎጥ ግን ምስ መሰል-እንግዶት እተተሓሓዘ ዑቕባ ቅዱስን ዘይትንከፍን ክቡር ነገር  ኢዩዝነበረ። ዑቕበኛታት   ግንከኣኣብ ሓደ ቦታ
ይእከቡን፡ ገንዘቦም ይዝመቱን በስገዳድ ኣብ ስራሕ  ይዋፈሩንነበሩ። ኣብ መወዳእታ ሓደ ጒጅለ ደቂ-ሰዶም ንገለ መንእሰያት ስደተኛታት
ኣወዳት ብዓመጽ ይጋሰሶም።

2  ይፍጻሜ
መብራህቱን ስብሓትን ናብ ሎጥ ይኸዱ። እሱ ከኣ ክሳብ ንውሓተ ምቕምጦም መደቐስን መዕቈብን ቦታ ይልግሰሎም። ሎጥ ምኽንያት 
መምጽኢኦም ኣይሓቶምን። ጥራይ እሱ ናይ ቤት-ፍርዲ ስራሑ ኬሰላስል ምዃኑ እሶም ከኣ ንደገ   ክቕልቀሉከምዝይብሎምጥራይ 
የጠንቕቖም። ሽዑ እቶም መላእኽቲ ‚ብሓሙሽተ ደቂ-ሰዶም ዝተዓመጹ ስደተኛታት ኣለዉ ዝብል ወረ ኣሎ‘ሞ ሓቂ ዲዩ ሓሶት ኢሎም‘ 
ንሎጥ ይሓትቱዎ። ሎጥ እዚ ወረ'ዚ ንፈለማ ጊዜ‘ዩ ዝሰምዖ ዘሎ። እቶም መላእኽቲ ብኣምላኽ እተላእኩ ተዓዘብቲ ምዃኖም ንሎጥ 
ይሕብሩዎ‘ሞ ነዚ  ተፈጺሙ ዚብሃል ዘሎ ጒዳይ ብዕቱብ ንኪተሓሓዞን እቶም ዓመጽቲ ከኣ  ግቡእ   ፍርዲንኺህቦምይደፋፉኡዎ። ሎጥ ግን 
ይሰግእ። ካብ ሰዶም ንኸይስጎግ ይፈርህ። እንበኣር ሓደ ልዙብ ፍርዳዊ ሜላ ብምጥቃም ነቲ መስርሕ ንክጅምሮ ፍቓደኛ ሙዃኑ ይገልጽ።

3  ይፍጻሜ
ኣብ‘ቲ ፍርዳዊ መስርሕ፡ ሎጥ ኣንጻር‘ቶም ገበርቲ-እከይ/ዓመጸኛታት ፍርዱ ይህብ።  ነዚ ፍርዲ ንኽሰምዑ ተረኺቦም ዝነበሩ ተዓዘብቲ
ጫው-ጫውን ዕግርግርን ይገብሩ። ሎጥ ካብ‘ቲ ኣደራሽ ከምዚወጹ ይገብር። ሎጥ ሕዝቢ ኣብ ዘይብሉ ቅኑዕ ፍትሒ ምዃኑ፣ ማለት
ልዕሊ‘ቲ ሽዑ ዜገልግል ዚነበረ ሕጊ፡ ይገልጽ። ከም‘ዚ ብምግባር ከኣ ቅንዕና ናይ‘ቲ እሱ ዚሃቦ ፍርዲ ነቶም ከም ተዓዘብቲ እተላእኩ
መላእኽቲ የመስክረሎም። ኣብ ደገ፡ ማለት ቅድሚ‘ቲ ቤት-ፍርዲ፡ ብዙሓት ሰባት ይእከቡ።   ዕግርግርይለዓል፡ናይ ፕሮግሮም ሃዋሁው ይፍጠር
(ፕሮግሮም ዚብሃል ኣንጻር ንኡስ ጒጅለ ናይ ሓደ ሕብረተ-ሰብ ዚግበር ሃገራዊን፡ ሃይማኖታዊን ዓሌታዊን ኣድማ/ሸበሮ ኢዩ)። በቲ
መሳዂቲ ኣእማን ይድርበ። ገሊኦም ከኣ ‚ሎጥን ኣጋይሹን ሕጊ-ሰዶም እንታይ ምዃኑ ክነፍልጦም ኢና‘ እናበሉ ይጭድሩ። ሽዑ እቶም
ኣደምቲ ነቲ ቤት-ፍርዲ ይወርሩዎ። 



4  ይፍጻሜ
ወተሃደራት ይመጹ‘ሞ ነቶም ኣደምቲ ይዓግቱዎም። ሀሮልድ ይመጽእ‘ሞ ሽዑ ሓዲሽ ሕጊ ናይ‘ቲ ንጉሥ ይእውጅ። እቲ ኣዋጅ ክልተ
ሜላ ዚሓዘ ኢዩ፥ ብሓደ ሸነኽ ዶቦት ንኽርገጥ/ንኽዕጾ፡ በቲ ካልእ ሸንኽ ግን ከኣ ሕጊ-ዑቕባ ከም ሕጊ ይጸድቕን ነቶም ድሮ ኣብ‘ቲ
ሃገር ዚነብሩ ዑቕበኛታት ምኽንያት ዑቕባኦም ኪጻረ ምዃኑ የረጋግጸሎም። ሮልድ፡ እቲ ንጉሥ ክሳብ ክንደይ ካብ ሕዝቡ ርሒቁ ከም
ዝጸንሐ የነጽር። ኣብ‘ቲ ሕዝቢ ብዙሕ ተቃውሞ እናሃለወ ኣብ መወዳእታ ናይ‘ቲ መልእኽቲ ግን እቶም ወተሃደራት ነቲ እኩብ ሕዝቢ
ፋሕ ከም ዚብል ይገብሩዎ።

5  ይፍጻሜ
እቲ መሪሕ ጒጅለ- ዘመርያን ሕነ ንምፍዳይን ስልጣን ንምጭባጥን ይጽዕር። እቶም ንጎነጽ ወይ ንሓይሊ ቅሩባት ዝነበሩ ሰብኡት ናይ
ሰዶም ንቤት ሎጥ ይወርሩዎ/ይጎጡዎ፡ ንመብራህቱን ስብሓትን ከኣ ይገርፍዎም። እቲ መሪሕ ጒጅለ- ዘመርያን ከኣ ን ሎጥ ይወግኦ
ክሳብ‘ታ ዝሞተላ ህሞት ከኣ ፍትሒ እናበለ ይሓልፍ።

27.06.2016፡ ኤሪክ ጊበል


