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ከም ተጋሩ ትኽክለኛ መንነትናን ተግባርናን…ኣብ
መድረኽ ሃገርና ብዘይሰኸፈት እንተቕረብና ኸ?
ማንጂንግ ዳይሬክተር
ጌታቸው ኣረጋዊ
አድራሻ፡0911 05 77 47
E-Mail:
gechuwurayna@
gmail.com
or
gechdwet@yahoo.com
ኣሰናዳኢ
ነጋ ዘርኡ

ኣረጋዊ ዝተበሃለ ባህላዊ ጭራ ዝደርፍ እዩ(ኣብ ኣኽሱም)። ኣብቲ ደርፉ ካብ ዘሎ ግጥሚ…
…….እዞም ተጋሩ
ናይ ታሪክ ሓወልቶም፣ ኣክሱም ዘመስከሩ
ንሓርነት ንህዝቦም፣ ደሞም ዝገበሩ።
…..ኣቱም ደቂ ትግራይ፡ ክንደይ ትጥንክሩ
ዝመፀ እንተመፀ፣ ታሪኽኩም ተኽብሩ
ሃሊሉ ዝመፀ፣ ኣጥቢቕኩም ትኣስሩ

negazerue@yahoo.com
0914113536

ክመሃር ዝመፀ፣ ዘርዚርኩም ትነግሩ።

ዓምደኛታት

ዝጠመየ እንተሎ፣ ክትመልእሉ ከብዱ

ሙሉወርቅ ኪ/ማርያም
ዶር. ክንፈ ኣብርሃ
ናሁሰናይ በላይ
ሰሎሞን አባዲ
ተ/ሚኪኤል ኪ/ማርያም
ዲዛይን ለይአውት
መፅሄት ውራይና
ብውራይና ስራሕቲ
ሚድያን
ኪነጥበብን ሓ/ዝ/ው/ማ
እና ተዳለወት ማሕበራዊ፣
ኢኮኖምያውን
ፓለቲካውን ዛዕባታት
እትድህስስ ወርሓዊት
መፅሄት ውልቀ እያ፡፡
ጉንቦት 2005 ዓ/ም
ጀሚራ፡፡

ኣቱም ደቂ ዓደይ፣ ብዝሑ እባ አይትውሓዱ

ዝፀገበ ድማ፣ ትመኽሩ ትምዕዱ
እምቢ ተበለኩም፣ ትብልዎ ኽሳዱ።
ኣንቱም ወሓላሉ፣ ኣንቱም ግርማ ዓዲ
በዘይ በኣኻትኩም፣ ይስስን ዶ ዓውዲ
ብዘይ በኣኻትኩም፣ ትኽበር ዶ? ዓዲ።…..
ዝብል ፍረ-ሓሳብ ይርከቦ። ነስተውዕል! ኣብ ኢትዮጵያ ዝፀሓፉ ፅሑፋት እንተሪኢናዮም(ብፍላይ
መፂሄታትን ጋዜጣታትን ውልቀ) ንትግራይ ዘፀልሙ እዮም ዝበዝሑ። ዋእ! ’ክንዲ ዘኾለስኩ ኢደይ
ተነኸስኩ’ ያ በለ። ተጋሩ፦ እዛ ሃገር ብታሪኻ ክትሕበን ካብ ጥንቲ ብዙሕ ተኣምር ዝሰርሑ እዮም፤
ሓቂ ሓደ። ንነፃነትን ላእላውነትን ኢትዮጵያ ዝያዳ ዋጋ ዝኸፈሉ እዮም፤ ሓቂ ክልተ። ንህዳሰ ሓዳሽ
ኢትዮጵያ ልዕሊ መጠን መስዋእትንት ኮይኖም፤ ሓቂ ሰለስተ። ብመንነቶም ዘይደራደሩ፤ ድኽነት
ንምጥፋእ ዝያዳ ዝተግሁ፤ ሓይሉ ንዝኣምን ዘንፍሱ፤ ንኻልኦት መክበርቲ፤መሰሎም ዝትንክፍ
ፈፂሞም ዘይፃወሩ/ዝድምስሱ ወዘተ፤ ቅቡላት ሓቅታት። እቲ ደራፊ እዚኣተን ኣብታ ግጥሚ ደርፉ
ኣካቲቱ፤ ደሓን ይእቶ። ሓቦ የትሕዘካ።
ብስሩ ግን እዚ ከምዚ ዝበለ ህዝቢ፣ ንምንታይ ካብ ዝንእዶን ዘመስግኖን ዝፀርፎን ዘፀልሞን በዝሐ?
ኢልና ንሓትት ዶ? እቲ ስቅ ዝበለ ዝንእዶን ዘመስግኖን እዩ ኢልና እንተኾይና (ሓቅነት ዉን ክህልዎ
ይኽእል) ግን ክሳብ መዓዝ ሱቅ?ንዚ ህዝቢ ዝመርሑ መራሕቲን እዚ ህዝቢ ዘፍረዮም ምሁራትን
ንምንታይ መንንቱ ዓው ኢሎም ብድፍረት ኣብ መድረክ ዘየቅርብሉ?
እዚ ህዝቢ ዋጋ ከፊሉ እዩ። ተቃሊሱ እዩ። ከርተት ኢሉ እዩ። ፀዋር እዩ። ዓቃል እዩ። ህዝቢ ትግራይ
ክምዚኣ ምኻኑ ዝስሕታ ኣካል ዘሎ ኣይመስለናን። ብኣ ልክዕ ግን ክብሪ ክረክብ ይግባእ። ዝፈትዎን
ዝኣምነሉን ዝሕለቐሉን መራሒ ክምደበሉ፣ ምስ ካልኦት ኣሕዋት ኢትዮጵያውያን ብዘቀራርብ መልክዑ
ተገባራቱ ክንገረሉ፤ ኣብ ትግራይ ፍትሕን ዴሞክራስን ክሰፍን፣ ንቲ ዝኸፈሎ ዋጋ ዝምጥን ክብርን
ረብሓን ክረክብ…ይግባእ። ንዙይ ንዙይ ቅድምያ ክተግሁ ዝግባእ መራሕቲ ትግራይ እኳ እንተኾኑ
ንኹሉ ግን ይምልከት።
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ቆርበት ብርሑሱ …!

ዘይሕለፍ ኣገዳሲ ጉዳይ
ገብረ ሥላሴ ኣርኣያ - ለካቲት 2008

ኣሃዱ
ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ትግራይ ዝምልከት ብዙሕ ዛዕባታት ኣልዒልና ብዘይ ምንም
ስኽፍታ ዘቲና ኢና። ገለ ጉዳያት፣ ብፍላይ ኣብ ሞንጎ ውድባት ኣባላት ኢህወደግ ዘሎ
ርክብን ንሶም ዝመርሑወን ክልላትን ኣመልኪቱ ምዝራብ ግና ዳርጋ ንብዙሕ ቕኑዕ
ሰብ ዘሰክፍ ኮይኑ ፀኒሑ እዩ። ንምታይ’ሲ ኣብ ሞንጎ እዞም ዝተጠቐሱ ውድባትን
ደገፍቶምን ኣሉታዊ ሳዕቤን ዝፈጥሩ ፍልልያት ከይህሉዉ እሞ ኣድላይ ናብ ዘይኮነ
ፍሕፍሕ ከይእቶ ክበሃል ’’ምእንቲ እታ ሞጎጎ ትሕለፍ እታ ኣንጭዋ’’ ናተብሃል ብዙሕ
ነገራት ብወዝቢ ይሕለፍ ፀኒሑ እዩ። ሎሚ ግና ተሰኪፍካ ዘይሕለፉ ጉዳያት ዓመት
ዓመት የጋጥሙ ንርኢ ኣለና። ከምዚኦም ዝበሉ ኣገደስቲ ጉዳያት ኣጋጢሞም’ውን
ክንዛረቦ’ዶ ወይስ ብኻልኦት ተንበልቢሉ ዝገደደ ኣሉታዊ ውፅኢት ከየስዕብ ምእንታን
ሱቕ ክንብል? እናበልና ልቢ እንተዕበና፤ ጊዜ ይሓልፍ እሞ ካሊእ ሓዱሽ ጉዳይ
ናተውሰኾ ክኸይድ ነስተብህል። ርኢኻ ከምዘይራኣኻ ምሕላፍ ድማ ትዕግስትን
ገለ ኣማራፂ ጥፍኣት ሃሰው

ኩነታት ኣገዳሲነቱ እናዓበየ ይመፅእ ከምዘሎ ንምትሕስሳብ እዩ። እዚ ፅሑፍ

ዝብሉ ሓይልታት ዕድል’ውን ስለዝኸፍት ፤ እቲ ጉዳይ ምልዓሉ ዝምረጽ እዩ ናብ

እዚ ብዘይካ ኣለሻ ዘላቒ ፍትሒ ዝኾነ ዓይነት ፖለቲካ ኣጀንዳ ከምዘይብሉ

ዝብል መደምደምታ በጺሕና ንርከብ። እቲ ዝተፈጠረ ነገር’ውን ህዝብን መንግስቲን

ክንገልፅ ንደሊ።

ስለዝፈለጦ ተዛሪብካ ናብ ዘተን ፍታሕን ምምዕዳው ይበልፅ ብምባል ሎሚ ክንልዕሎ
ተገዲድና ኣለና።

ኣብ ቋራ ብዛዕባ ወልቃይት

እዚ ፅሑፍ ኣብ ሰሜን ጎንደር (መዋሰኒ ምዕራብ ትግራይ) ብተደጋጋሚ ዝጋጥሙ

ፅንፈኛታት ሓይሊ ትምክሕትን ፀረ ህዝቢ ትግራይን ካብ ውድቀት ደርጊ

ዘለዉ ኩነታት ይምልከት። ኣብዚ ፅሑፍ ዘሎ መረዳእታ ገሊኡ ኣፍቲ ከባቢ ካብ

ጀሚሩ መሬት ወልቃይት (ብሓፈሽኡ ምዕራብ ትግራይ) ብትግራይ ተወሲዱና

ዝነብሩ ውልቀ ሰባት ብምሕታት ብሩሕቕ ዝተኣከበ፣ ገሊኡ ካብ መንግስታዊ ሰነዳት፣

ክብሉ ፀኒሖም። ሎሚ’ውን ቀጺሎም ኣለዉ። እዚ ክሲ እዚ ኣብ መድረኽ

ገሊኡ ድማ ካብ መራከቢ ሓፋሽ እንትኸውን ገለ ነቲ ኩነታት ኣቲሒቱ ወይ ድማ

ፖለቲካ ፣ ብመራኸቢ ሓፋሽ፣ ብመርበብ ሓበሬታ፣ ብድራማን ደርፊታትን

ኣጋኒኑ ዝገልጽ ክህሉ ይኽእል እዩ። ግና መንግስቲ ግልጽነት ኣብዘይለሉ ኩነታት

ገይሮም ደጋጊሞም ክገልጹ ሰሚዕና ንሰምዕውን ኣለና። ሎሚታት ድማ፤ እዚ

ነገራት ንኢሶም ወይ ድማ ተጋኒኖም እንተተገሊጾም ክገርመና ኣይግብኣን። እቲ

ቕድም ክብል ዝገበር ዝነበረ ናይ ፀግዓ ፀግዒ ፀለመን ጎስጓስን ኣካይድኡ

ተፈጺሙ ዝበሃል ዘሎ ኩነታት ኣብ መሬት ዘሎ ሓቂ ምዃኑ ምርዳእ ዘድሊ ኮይኑ፤

ቐይሩ፤ ሰለይ እናበለ ናይ ማእኸል ሰደቓ መጺኡ ኣሎ። ኣብ ቐረባ እዋን

ምእንታን በቶም ኣንፃር ትግራይ ጠጠው ዝበሉ ሓይሊታት ብዙሕ ክወዓዋዕ ዝፀንሐን/

ወልቃይት ኣመልኪቱ ሓደ ዝተዘርግሐ ናይ 15 ደቓቕይ ንውሓት ዘለዎ ቪዲዮ

ዘሎን ናይ መሬት ተወረርና መገፋዕታ እንታይ ከምዝመስል ክንርኢ፤ ነዚ ኣርእስቲ

ርኢና ነይርና። እዚ ቪዲዮ ክልተ ደቓይቕ ምስከደ ቐጺሉ ዘሎ 13 ደቓይቕ

ዝምልከቱ ታሪኻዊ ሰነዳትን ወግዓዊ መረዳእታትን ኣብ ረብሓ ዊዒሎም ኣለዉ።

ክልተ ሰባት መደረ ዘስምዑሉ ናይ ኢትዮጵያን ብኣዴንን ባንዴራ ዝተዘርገሐሉ

ዕላማታት እዚ ፅሑፍ እዚ ሰለስተ እዮም። 1) ኣብ ዶባት ክልል ኣምሓራ ብፍላይ ድማ

መድረኽ ኮይኑ ይርአ። እዚ ኣብ ቐረባ እዋን (2008 ዓ.ም.) ኣብ ቋራ፣ሽንፋ

ዶባት ሰሜን ጎንደር ዝርከብ ህዝቢ ትግራይ ሕገ መንግስቲ ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊኡ

ዝተገበረ ህዝባዊ ኣኼብ ከምዝኾነ ድማ ኣፍቲ ቪዲዮ ዝዛረብ ኣታላይ ዛፌ

ዝወርድ ዘሎ ግፍዒን ምፍንቓልን ጠመተን ፍታሕን ክግበረሉ ንምፅዋዕ። 2) ብዛዕባ

ዝተብሃለ ሰብ የረጋግፅ።

ሕሉፍን ህሉውን ኩነታት ዶባት ትግራይን ህዝባን ንምድህሳስን። 3) ኣፍቲ ከባቢ ዘሎ

እቲ ቪዲዮ ምስረኣና ናብቶም ከባቢታት ብምድዋል ናይቶም ሰባት መንነትን

ምስትውዓልን’ኳ እንተኾነ ነቶም ብኣንፃሩ ዘለዉ
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ኣብ መሬት ዘሎ ኩነታትን ሓበሬታ ክንረክብ ፈቲና እንሆ

ዝሓቱ ዘለዉ ሓይሊታት ንህዝቢ ወልቃይት ፀገዴ

እዩ። ብዝምልከቶም መግስታዊ ኣካላት ዝኾነ ዓይነት

ክምቲ ዝስዕብ ኣሕፂርና ኣቕሪብናዮ ኣለና።

ንምጥባር ብዝተፈላለየ መገዲ ጎስጓስ ከምዝካይዱን ነቲ

ስጉምቲ ስለዘይተወሰደ ድማ፤ ሓሙሽተ ወርሒ ሙሉእ

ከምዝረኸብናዮ ሓበሬታ እንተኾይኑ፤ ኣብቲ ቪዲዮ

ህዝቢ ናብ ኣምሓራ ክልል ተኸሊልካ ኢኻ፣ መሰረተ

ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ኣብ ርእሲ

መጀመርታ ዝዛረቡ ሰባት ተወለድቲ ወልቃይት ኮይኖም

ልምዓት ንኽስርሐልካ ምስ ኣምሓራ ክልል ተረዳዲእና

ናይ ምትእጉጓል ኣዝማምያ ምርኣዩ፤ ንቐፃሊ ሰላም

ሓደ እዋን ኣብ ከባቢ ወልቃይት ሑመራ ዝነብሩ

ኢና፣ ኣብዚ ጉዳይ ንነጥፍ ዘለና ሕጋዊ ስልዝኾና

ንምዝራግውን ዕድል ከፊቱሎም እዩ ክብል ህዝቢ

ዝነበሩን፤ ሕዚ ግን ኣብ ጎንደር ከባቢ ዝንቀሳቐሱን

ኢና፣ ሕጋዊያን ተዘይንኸውን ምኣሰሩና ነይሮም ወዘተ

ገሊጹ። ኣብ ኣምሓራ ክልል ግን ካብዚ ብዝተፈለየ

ምኳኖም የረጋግፅ። ነዞም ሰባት ዝድግፉን ዘተሓባብሩን

ናበሉ ነቲ ህዝቢ የበራብሩ ከምዘለዉ ተሓቢሩ። እዚ

መልክዕ ብዝተወደበን ስሩዕ ህዝባዊ ኣኼባን ናተኻየድ

ሹመኛታት ሰሜን ጎንደርን ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ደቂ እቲ

ንምግባር መዓልታዊ 250 ብር ናተኸፈሎም ዝንቀሳቐሱ

እዩ እቲ ምንቅስቓስ ተሳሊጡ። እቲ ዘተሓሳስብ ድማ

ከባቢ ከምዘለዉ’ውን ተነጊሩና። ኣብ ትካላት ጥረት(

ምዃኖም’ውን ኣፍቲ ኣኼባ ተገሊጹ እዩ።

ንሱ እዩ።

ትካል እግሪ ምትካል ኣምሓራ) ዝሰርሑ ገለ ውልቀ

ህዝቢ ወልቃይት ፀገዴ’ውን መንነት ናይቶም ዑሱባት

ክንድዚ ዝኣክል ህዝባዊ ኣኼባ ኣብ ቋራ እንተተሳልጡ፤

ሰባት’ውን ኣብቲ ምንቅስቓስ ኢዶም ከምዝሓወሱ

ህዝቢ ፈሊጡስ ኣብቲ ጉዳይ ብዝተፈላለየ መንገዲ

እንተነኣሰ ናይቲ ከባቢ ኣመሓደርቲ ካብኡ ሓሊፉውን

ሰሚዕና። ምፅራይ ድሕረ ባይታ ናይቶም ሰባት

መርጊጺኡ ግልፂ ገይሩ ኣሎ። ንሕና ነገደ ኣግኣዚያን

ክልል ኣምሓራ ዘማሓድር ዘሎ ብኣዴን ኣፍልጦ ኣይሃቦን

ዘድለየሉ ምኽንያት እቲ ዝገብሩዎ ዘለዉ ምንቅስቓስ

ብሄረ ተግራይ ምዃና ታሪኽና ኣፃፊፍና ንፈልጥ ህዝቢ

ኢልካ ምሕሳብ፤ ኣሸበሸብ ፖለቲካዊ ግርህነት ጥራይ እዩ

ዓቕምን ትርጉምን ንምርዳእ እንተሓገዘ ኢልና እምበር፤

ኢና። ህዝቢ ወልቃይት ፀገዴ ትግራዋይነቱ ንዕዳጋ

ክኸውን። እሞ እዚ እንታይ ማለት ይኸውን? ብኣዴን

ከም ውልቀ ሰባት ባዕሎም’ውን ግልፂ ዝኾነ ቪዲዮ

ዘይቐርብ ፤ ብስሩ’ውን ብቑንጣር ዕሱባት ዝድለል

ኣይሰማዕናን ዝብል ዒባራ ምኽንያት ከየቕርቡ’ውን እቲ

ብምዝርጋሕ መንነቶምን ትሕዝቶ ምንቅስቓሶምን

ወይም ዝሽየጥ ህዝቢ ኣይኮነን። ትማሊ ትግራዋይ፤

ኣኼባ ምስተኻየደ እዞም ክልተ ውልቀ ሰባት ባዕሎም

ኣይሓብኡን። እንተኾነ ግና ካብቲ ናይቶም ወልቀሰባት

ሎሚ ትግራዋይ ፅባሕ ትግራዋይ እዩ። ሕቶ መንነቱ

ቪዲዮ ብምውዳድ ብመርበብ ሓበሬታ ናብ ህዝቢ

ንላዕሊ ዘተሓሳስብ እቲ ተግባር ዝፍጸመሉ ዘሎ ኣገባብ

ብመሪር ቓልሱን መስዋእቱን ከምዘረጋገፀ ግልፂ

ከምዝዘርግሑዎ ይፍለጥ። በቶም መንበደበድቲ ሓዊ

ስለዝኾነ ኣብኡ ክነትኩር መሪጽና።

ብምግባር መንግስትን ውድብን እስካብ ሕዚ ዘርኣዩዎ

ዝኾኑ ድምፂ ራዲዮ ኣመሪካ’ውን (መደብ ኣምሓርኛ)

ትዕግስቲ ብምንኣድ፤ ካብዚ ንላዕሊ ንቐፃሊ ምትዅቷኽ

ከምቲ ልሙድ ኣዋዓዊዖምሎም። እሞ ሽዑኸ ብኣዴን

ዝፀውር እንግዳዕ ስለዘይህሉ ስለዘየለ ግን ዝገደደ

ኣብ ቋራ ንዘሎ ምምሕዳር እንታይ በሉዎ? እቲ ኣኼባ

ሽግር ከይተመዘዘ፤ ብእዋኑ ኣድላዪ ዝኾነ ስጉምቲታት

ብዘይ ኣፍልጦ ብኣዴን ከምዘይተሳለጠ እቲ ከይዲ ባዕሉ

ክውሰድ ከምዘለዎ መተሓሳሰቢ ከምተውሃበ ብድምጺ

ግልጺ ገይሩዎ ኣሎ። እሞ ብኣዴን ነዚ መልሶም እንታይ

ወያነን EBCን ዝቐረበ ፀብፃብ ሰሚዕና።

ምኾነ?

ብርግፅ ኣብዚ ትሕዝቶ ናይ መንነት ኣጀንዳ ኣገዳስንቱን

እቶም ሰባት ሕቶ ምልዓልን ሰላማዊ ሰልፊ ምግባርን

ክውነነቱን ብዙሕ ዘተሓሳስብ ጉዳይ ኣይኮነን። ህዝቢ

መሰሎም እዩ። እንተኾነ ግና ዘልዓሉዎ ሕቶ

ወልቃይት፣ ፀገዴ፣ ቃፍታን ሑመራን መርገጺኡ ግልጺ

ተዃሳሕን እንተገደደውን ናይ ማእኸላይ መንግስቲ

ስለዝገበረ፤ እዞም ዑሱባት ክሳኸዐሎም ማለት ዘበት

ጣልቃ ኣእታውነት ዝሓትትን እንዳሃለወ፤ ናይ ሓደ

እዩ። ዘተሓሳስበና ዘሎ ግና እዚ ዘይኮነስ ናይዞም

ክልል ውሽጣዊ ጉዳይ ንምንታይ ኣብ ካልእ ክልል

ዑሱባት ምንቅስቓስ ብኸመይን ኣብ ከመይ ዓይነት

ንምትእንጋድ ተደሊዩ? እዞም ክልተ ውልቀ ሰባት

ወድዓዊ ኩነታትን ይፍጸም ከምዘሎ ምርኣይ ኣዚዩ

ዝገበሩዎ ናይ ኣድሕኑናን ’’ውፈር ተበገስን’’ ፃዊዒት

ኣገዳሲን ግልጺ ክኸውን ዘለዎ ጉዳይ ስለዝኾነ እዩ።

ብቐጥታ ንብኣዴንን ህዝቢ ጎንደርን እዩ ነይሩ። እሞ

ከምቲ ዝተገለጸ፤ እዚ ምንቅስቓስ ኣብ ወልቃይት

ብኣዴን ከምዚ ዓይነት ባንዴርኦም ዝተዘርገሐሉ ኵናት

ብዝተበታተነ፣ ኣብ ክልል ኣምሓራ ግን ህዝቢ

ዝዕድም ህዝባዊ ምልዕዓልን ፃዊዒትን ምላሾም እንታይ

እናኣከብካ ከምዚሳለጥ ግልጺ እዩ። ነቲ ኣብ ወልቃይትን

ይኸውን? ከምዚ ዓይነት ኣዕናዊ ምንቅስቓስ ኣብ

ከባቢኡን ብዝተበታተነ መልክዕ ዝገበሩዎ ምንቅስቓስ

ዝግበረሉ’ኸ፤ ህወሓት ንዝምልከቶም ብዕሊ ክሓትት

መንግስታዊ ኣካላት ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ምንም

ዶ ኣይምተገበኦን? ካብ ናብቶም ትርፍራፍ ዝሓለፉ

ስለዘይብልዎም፤ እቲ ህዝቢ ባዕሉ ”ንሕና እንፈርሓሉ

ክልተ ስርዓታት ኢድካ ምውጥዋጥ፤ ነዚ ምንቅስቓስ

ንሶም ዝደፍሩሉ እዋን መፂኡ” ኣሎ ክብል ገሊጹዎ

ኣብ ክልሎም ዝፈቐዱ መራሕቲ ክልል ኣምሓራ ብግልጺ

ትሕዝቶን ሓዱሽ ኣካይዳ
መስፋሕፋሕትን
እዞም ክልተ ውልቀ ሰባት ንህዝቢ ቋራ ብምእካብ
”ህዝቢ ወልቃይት ብሄሩ ኣምሓራ እናሃለወ መሬቱ
ተጋሩ ስለዝደለዩዎ ጥራይ ንዝሓለፈ 25 ዓመታት
ተገዲዱ ትግራዋይ ኮይኑ ይነብር ኣሎ” ይብሉ። ብናቶም
ኣገላልፃ፣ ”ንሕና ህዝቢ ወልቃይት ኣምሓሩ ኢና፣ ተጋሩ
ኣይኮናን” ብምባል ህዝቢ ጎንደርን ብኣዴንን ኣብ ጎድኒ
ህዝቢ ወልቃይት ንክስለፉ ይፅውዑ። እዚ ዝገብሩዎ
ዘለዉ ናይ ምልዕዓል ስራሕቲ ኣብ ኩሎም ወረዳታት
ጎንደር ተንቀሳቒሶም ንህዝቢ ከምዘረድኡ’ውን ገሊጾም።
ንሱ ጥራይ’ውን ኣይኮነን። እስካብ ሕዚ ንኣብያተ
ፅሕፈታት ብኣዴን፣ ኢህወደግን ቤት ምኽሪ ፌደሬሽንን
ጉዳዮም ከምዘቕረቡ’ውን ግልፂ ገይሮም።
እዚ ምንቅስቓስ ህዝብን መንግስቲን ፈሊጡዎስ ኣብ
ምዕራብ ትግራይ ብፍላይ ኣብ ከተማ ሑመራ ህዝባዊ
ኣኼባ ከምተኻየደ ብድምጺ ወያነን’ውን ተይተረፈ
ተፀብጺቡ እዩ። እቶም ናይ መንነት ሕቶን መሬትን

1 https://www.youtube.com/watch?v=1JG1r6wFPEs&list=RDu6vOjYC4mxQ&index=5
2 http://www.mereja.com/video/watch.php?vid=68c892fd7&fb_action_ids=10156305325420313&fb_action_
types=og.likes&fb_ref=.VnGoFfRVts4.like
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ውራይና
ዘይሕተት እንታይ እዩ ሕግብግብ ዘብል ?
ብኣዴን ከም ውድብን ከም ኣመሓደሪ ክልል ኣምሓራን ነዚ ኩነታት ዝምጥን ግልጺ
ዝኾነ ምልሽ እንተዘይሂቦምሉ፤ ጥርጣርና ቐፃልን እናሰፍሐ ዝኸይድን ከምዝኸውን
ክርድኡ ይግባእ። እዚ ጉዳይ ካብ ናይ ውልቀ ሰባት ምንቅስቓስ ንላዕሊ ገይርና
ክንሓስብን ከምዚ ልዕል ኢልና ኣቕሪብናዮም ዘለና ሕቶትታት ክነልዕልን ዘገደደና ብቑዕ
ምኽንያታት ኣለውና። እምበኣርከስ እቲ ኩነታት ከይንዛረበሉ ካብ ዝግባእ ንላዕሊ
ኣሰኪፉና እምበር፤ ኣብቲ ከባቢ ካብዚ ዝገደደ ዘተሓሳስብ ነገር’ውን ክፍፀም ፀኒሑ
እዩ። እሞ እቲ ጉዳይ ክንደየናይ ዘተሓሳስብ ከምዝኾነ ንምግማት ክጥዕመናስ፤ እስቲ
ኣብ ቐረባ እዋናት ዘጋጠሙ ነገራት ክንርኢ ንፈትን፤

ኣገደስቲ ፍፃመታትን ርኢቶናን
፩ይ፡- ካፍቲ ከባቢ ብቐጥታ ከምዝሰማዕናዮ ዓሚ ኣብ ኣብርሃ ጅራ ከተማ ዓብዲራፍዕን
ከባቢኡን (ተጋሩ ብብዝሓት ዝነብሩሉ ክልል ኣምሓራ) ዝነብሩ ተጋሩ ብግፍዒ
ንብረቶም ተመንጢሎም ካብቲ ከባቢ ተሰጒጎም ተባሂሉ ብሰፊሑ ተነጊሩ እዩ።
ተምሃሮውን ካብ ቤት ትምህርቲ ተሰጒጎም ሎሚ ኣብ ሑመራን ከባቢኣን መንግስቲ
ክልል ትግራይ የምህሮም ከምዘሎ ኣረጋጊፅና። እዚ ክፍፀም ንቲ ክልል ዝመርሕ ዘሎ
ብኣዴን ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ዝበሎን ዝሃቦን ፍታሕ የለን። ክልልና’ውን ንቲ ጉዳይ
ዓልዒሉ ምስ ዝምልከቶም ተዘራሪቡ ዶ ኣይተዘራረበን ዝፍለጥ ነገር የለን።
፪ይ፡- ኣብዚ ቐረባ እዋን ኣብ መተማን ከባቢኡን ኣብ ሞንጎ ቅማንትን ብሄር ኣምሓራን
ዝተወልዐ ግጭት ናይ ሰብን ሂወትን ኪሳራ ኣስዒቡ ኣብ ቑፅፅር ዊዒሉ ተባሂሉ። ኣቦ
ወንበር ብኣዴን ደመቀ መኮነን፣ ኣዲሱ ለገሰ፣ ካሣ ተክለብርሃን ገዱ ኣንዳርጋቸውን
ሓዊሱ፤ ካልኦት መማሓደርቲ ክልል ኣምሓራ ኣፍቲ ቦታ ብምርካብ ዑደት ገይሮም፣ ምስ
ህዝቢ ኣኼባታት’ውን ኣካይዶም፣ ጊዚያዊ ሰላም ብምፍጣር ነቲ ቐንዲ ሽግር ግን ኣብ
ከይዲ ዝፍትሐሉ ፃዕርታት ከም ዝግበር ቃል ክኣትዉ ብEBC ተመሓላሊፉ።
እዚ ዝንኣድ ኮይኑ ኣብዚ ዝተፈጠረ ሓደገኛ ግጭት ኣብ ኣብ ሞንጎ ብሄራት ኣምሓራን
ቅማንትን ደኣ ይኹን እምበር፤ ኣብ መተማን ከባቢኡን ዝነብሩ ልዕሊ 500 ዝኾኑ ተጋሩ
ዘቕነዐ ቀጥታዊ መጥቃዕቲ’ውን ከም ተፈፀመ ብናይ ወፃኢ መራኸቢ ሓፋሽ ተነጊሩ እዩ።
እዞም ንፁሃት ዜጋታት ንብረቶም ተቓጺሉ፣ ተዘሪፎምን ተፈናቒሎምን ናብ 400 ዝኾኑ
ግዳያት እቲ መጥቃዕቲ ብፌደራል ፖሊስ ኣብ ዝሕሎ ካምፕ ተዓቚቦም ዘይጭበጥ
ፍታሕ ይፅበዩ ከምዝነበሩን እቶም ዝተረፉ ድማ ሃለዋቶም ከምዘይፍለጥ ብኣንደበት
እቶም ግዳያት ኣብ VOA ክፍሊ ትግርኛ ሰሚዕናዮ።
እዚ ናይ ብሄር ኣምሓራን ቅማንትን ተባሂሉ ኣፍልጦ ዝተውሃቦ ግጭት ምስተሰምዐ፤
ማእኸላይ መንግስቲ ናብ ሰሜን ጎንደር ሓደ ጉጅለ ከምዝለኣኸ ዳሕራይ ገሊጹ።
ይኹን’ምበር ኣብቲ ብሰበ ስልጣናት ብኣዴን ዝተሳለጠ ህዝባዊ ኣኼባታት እቲ ኣብ
ልዕሊ ተጋሩ ዝበጽሐ ግፍዒ ከም ጉዳይ ፈጺሙ ኣይተልዓለን። ብመራኸቢ ሓፋሽ’ውን
ኣይተመሓላለፈን። ንሚኒስተር ካሣ ተ/ብርሃን ሓዊሱ እስካብ ሕዚ ዝተሓተቱ ሰበ
ስልጣናት’ውን እቲ ግጭት ኣብ ቅማንትን ብሄር ኣምሓራን ጥራይ ከም ዝኾነ ገይሮም
ብጥንቃቐ ዘሊሎምዎ እዮም። እዚ ኣብ ተጋሩ ዝብጸሐን ዝበጽሕ ዘሎን ግፍዒን ጥሕሰት
ሕጊን ንምንታይ ድፈን ድፈን ከምዝተመርፀ ኣይርድአናን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ብኣዴን
ዘለና ጥርጣረ ክውስኽ ገይሩና እዩ።

ሓደ ክስመረሉ ዝግባእ መትከል ኣሎ። ንሱውን ክልላዊ ምምሕዳር ኣምሓራ
ኣብ ክልሎም ዝነብር ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ማዕረ እቲ ወዲ ክልል፤ ፍትሕን
ሰላምን ከሕልዉሉ፤ ሕገ መንግስታዊ ሓላፍነት ዘግድዶም ምዃኑ እዩ። ኮይኑ ግን
ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ነቶም ናይቲ ከባቢ ኣመሓደርቲ እንተሓበሩሎም ሰማዒ
እዝኒ ከምዝሰኣኑ እቶም ግዳያት ብኣንደበቶም ይገልፁ። እዚ እንታይ ክንብሎ?
ተወለድቲ ብሄር ኣምሓራ ዝኾኑ ኣብ ቤንሻንጉልን ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን በገለ
ሰበ ስልጣን እቶም ከባቢታት ኮነ ተባሂሉ ግፍዒዕን ምፍንቓልን በጺሑዎም
ተባሂሉ ብቤት ምኽሪ ወከልቲ (ፓርላማ) ኣጀንዳ ኮይኑ ተደጋጋሚ ተዘሪቡሎምስ
እቶም በደል ዘብፅሑ’ውን ማኣሰርቲ ተይተረፈ ከምዝተፈረዶም ዝረአናሉ ፍፃመ
ነዊሕ ጊዜ ኣይኮነን።
እዚ’ኸ ኣብ ፓርላማ ከም ጉዳይ ተራእዩ ክዝረበሉ ክንደይ በዝሒ ዘለዎ
ትግራዋይ እዩ ክፈናቐል ዘለዎ? ንሕድሕድ ሚኢቲ ሽሕ ትግራዋይ ወኪልና ኣብ
ፖርላማ ዘቐመጥናዮም ወከልቲ’ኸ እዙይ ዘይተዛረቡ ታይ ክገብሩ ተቐሚጦም?
ዘተሓትት አዩ። እቲ ሓቂ ኣብቶም ጎንፂ ዝተሓወሶም ደኣ ንዛረብ ኣለና እምበር
’’ውፃእ ኣይትበሎ ከምዝወጽእ ግበሮ’’ ብዝብል ኣካይዳ ኣብዞም ዝሓለፉ ዓሰርተ
ዓመታት ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ተጋሩ እንድዮም ሓደ ብሓደ ካብቲ መዋእሎም
ዝነበሩሉ ከባቢታት ለቒቖም ክወጽኡ ዝተገደዱ። እተን ልዕል ኢለን ዝተጠቐሳ
ቦታታት ዝተኸለልኦ ናብ ኣምሓራ ክልል ድኣ ይኹን እምበር ብዝሒ ነበርተን
ተወለድቲ ብሄር ትግራይ እዮም። እዚ ኩነታት ዘይፈተወዎ ኣመሓደርቲ
ዴሞግራፊያዊ ትሕዝቶ ናይተን ከባቢታት ንምቕያር ብምሕሳብ ኣብ ልዕሊ
ተጋርሩ ዝተፈላለዩ ፅዕንቶታት እናፈጠሩ ከምዝፀንሑን ብዙይ ምኽንያት’ውን
ብዙሓት ተጋሩ ካብተን ቦታታት ብሰላሕታ ክፈናቐሉ ከምተገበረ ይግለጽ ፀኒሑ
እዩ።
፫ይ፡- ኣብ ፀገዴን ወልቃይትን ዘለዉ መዋሰንቲ ጣቢያታትውን ብትግራይ ገፅ
ዘለዉ ሓረስትቶት ዱኽዒ (መዳበሪያ)ብገንዘብ እንትወስዱ፣ ብፀገዴ (ክልል
ኣምሓራ)ዘለዉ ግና ብነፃ ይዕደሉ ከምዘለዉ ይንገር። ነዚ ንምርኣይ’ውን
ሓደ በዓል መዚ ክልል ትግራይ ናብቲ ከባቢ ከይዱ ከምዝነበረ ክነፃሪዮ
ዘይከኣልና ሓበሬታ ረኺብና። እሞ ንወልቃይት ዝሓቱ ወይ ድማ ክሸጡ ዝዋገዩ
መስፋሕፋሕቲ ስለዘለዉስ ኣብ ጎረባብቲ ጣቢያታት ናይ ነፃ ዱኽዒ ብምዕዳልን
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ውራይና

ጥቅምቲ 2008

(እንተተዓዲሉስ) ብኣንፃራዊ ዝሓሸ ሰናይ

ብጌጋ ኣይነበረን። ብኣዴን ታሪኽ ዕጥቃዊ ቓልሶም ወርሒ ምሉእ

ሎሚ ጎንደር፣ ዓፋር፣ ኤርትራን ቐይሕ ባሕሪን ይሓውስ

ምምሕዳር ብምትካልን ነቲ ብትግራይ ዘሎ

እንትትርኹ ህወሓት ሽማ’ውን ክፅውዕዋ ከምዘይደለዩ ኣብቲ

ከምዝነበረ መዛግብቲ ታሪኽ የረድኡ። ንኣብነት

ህዝቢ ልቡ ንምሽፋት ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ እዩ

ብቴሌብዥኖም ዘማሓላለፉዎ ዶክመንተሪ ግልጺ ገይሮም።

Manoel Barradas ዝተብሃለ ኣብ 1624 ዓ.ም

ክብሉ እዚ ሓበሬታ ዘቐበሉና ግዱሳት ወገናት

ብኣዴን ኣብቲ ብህወሓት ተሓንፂጹን ተመሪሑን ዝተኻየደ ”ወፍሪ

ኣብ ትግራይ ይነብር ዝነበረ ፖርቹጋላዊ ልኡኽ ኣብ

ይገልጹ። እዚ ፍልይ ዝበለ ምንቅስቓስ ኣብ

ሰላም ብቓልሲ” ድሕሪ ምስረታ ስሙር ግንባር ውሑድ ሰራዊቶም

Tractatus Tres Historico-Geographici (1634)

ከባቢ ቆቦ ወሰናት ትግራይውን ከምዝፍፀም

ንመጀመርታ ግዘ ምስ ህወሓት ዝሰለፍሉ ምዃኑ ናተፈለጠ፤

ዝብል መጽሓፉ ኣብቲ ዘበን ዝነበረ ናይ ትግራይ ካርታ

ይንገር። እዚ ምስቲ ልዕል ኢሉ ዝተገለጸ

ቁሩብ ሕንኽ እንተይበሉ ካብ ኣላጀ እስካብ ሰሜን ወሎ ዝተገበሩ

ከምቲ ዝስዕብ ኣቒሚጡዎ ኣሎ:

ብቶም ዕሱባት ዝንዛሕ ባዶ ተስፋን (ዝበለጸ

ከበድትን ወሰንቲን ውግኣት ከም ናቶም ገይሮም ተሪኾምልና።

ልምዓት ክነምፀአልካ ምስ ክልል ኣምሓራ

እሞ ይውሓድ ይብዛሕ ዝትረኽ ናይ በይኖም ናይ ጀግንነት ታሪኽ

ተዘራሪብና ወዲእና ኢና ወዘተ) ምስቲ

እናሃለዎም።

ኣብ መዋስንቲ ዘለዉ መማሓደርቲ ክልል

ከምቲ ብመራኸቢ ሓፋሽ ዝቐረበ እዚ ዝተዓዘበ ህዝቢ ደብረ

ኣምሓራ ይሕግዙዎም ኣለዉ ዝብል ወረ ኣብ

ታቦር’ውን ንመራሕቲ ብኣዴን ኣብ ቅድሚ ጠ/ሚ ሃ/ማሪያም

ንግምግምን እቲ ብኽልቲኡ ጫፋት ትግራይ

ደሳለኝ፣ ምክትሉ ደመቀ መኮነንን ጀ/ል ሳሞራን ዝመሰሎ ነቐፌታ

ዝግበር ዘሎ ዝተበሃለ ህዝቢ ናይ ምድላል

ኣቕሪቡ ንህወሓትን ተጋደልቱን ድማ ጅግነንቶም ብዘረባን ፈኸራን

ተግባር ሓቂ እዩ ኢልና እንተኣመና ዝገርም

ገይሩ ኣስሚዑ እዩ። ”እኛ በጣም ቅር ብሎናል ለምን የህወሓቶች

ፍልፍል፣ The Institute of Development and

ኣይኮነን።

ስም ኣልጠራቹሁም የመሰርቱዋቹ፣ ያሳደጉዋቹሁ፣ የመሩዋቹሁ

Education for Africa (IDEA),

ኣብዚ ጉዳይ ክንብሎ ንደሊ እንተሊዩ፣

እዚ ተራራ የቀበርናቸው ስንት የህወሓት ጀግኖች እያሉ” ክብሉ

ትግራይ ካብዚ ሕዚ ዘላቶ ኣርብዕተ ዕፅፊ ትዓቢ

ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ዘሎ ስእነት ሰናይ

ንብኣዴን ብግልጺ ነቒፎምዎም ። ጀ/ል ሳሞራን’ውን ነቲ ኣብ

ከምዝነበረት መዛግብቲ ታሪኽ ይምስክሩ። እቲ ልዕል

ምምሕዳር ኣብ ወሰናወሰን ዘሎ ህዝብና ኣብ

ብኣዴን ዝቐረበ ነቐፌታ ንጎድኒ ብምግዳፍ ብናይ ለባማት

ኢሉ ዝተጠቐሰ ባራዳስ ዝተብሃለ ፖርቹጓላዊ ስፍሓትን

ማዕዶ ብዘሎ (እንተሊኡ?) ብተዛማዲ ዝሓሸ

ኣንደበት ብዛዕባ ጀግንነት ህዝቢ ደብረ ታቦር ሓፂር ዘረባ

ዶባትን ትግራይ ኣመልኪቱ ከምዚ ዝስዕብ ኢሉ ነይሩ:

ምሕደራን ኢኮኖሚያዊ ረብሓን እንተተፀለወ

ኣስሚዑ።

“Among all the kingdoms that the Emperor of

ኣይፍረዶን። ብስእነት ሰናይ ምምሕዳርን

እሞ እቲ ብኣዴን ዘርእዩዎ ዘለዉ ዘይመትከላዊ ባህሪ ኣብ ግምት

Ethiopia possesses today one of the greatest

ፍትሕን መሪሪዎም ናብ ካሊእ ክልል ዘይኮነስ

ብምእታው፣ እቶም ዝተጠቐሱ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ

and most important is the Kingdom of Tygre.

ሃገር ዝቐየሩ ህዝብታት’ውን ከምዘለዉ

ዝበፀሑ ዘለዉ ግፍዒታት ኮነ ኢልካ ዝግበር ዘሎ እዩ እንተበልና

From north to south, that is from the limits

ይፍለጥ እዩ እሞ ምእንቲ ጎረቤት ክልል ኢልካ

ኣይፍረደናን። እንታይ ንምርካብ እዩ ግን? ዕብደት ተዘይኮይኑ

of the Amacens [ሓማሴን ] to Enderta, it

ዘይኮነስ ምእንቲ ግቡእ ረብሓ ህዝብን ሃገርን

ብኣዴን እዚ ዘየዋፅኦም ሕማቕ ተግባር ከምዝኾነ ክስሕቱዎ

covers an area of from ninety to one hundred

ክበሃል ሰናይ ምሕደራን ልምዓትን ንፅባሕ

ኣይምተገበአን። እዚኦምን ከምዚኦምን ዝበሉ ሓደሽቲ ባህሪያት

leagues; and from east, which is beside

ዘይበሃል ጉዳይ ምዃኑ ክስመረሉ ኣለዎ። እዚ

ከይኣኽሉ ሎሚ ድማ ምስ ትምክሕተኛታትን መስፋሕፋሕቲን

Dancali [ዓፋር], located at the entrance to

ከም ዘሎ ኮይኑ እቲ ብጎረቤት ክልል ይግበር

ምውጋኖም ገሪሙና ኣሎ። ንምዃኑ እዞም መስፋሕፋሕቲ እንታይ

the southern end of the Red Sea, to the west,

ዝበሃል ዘሎ ተግባር ዕላምኡ ነቲ ዘመሓድሩዎ

ዝመስል ግዝኣት እዩ ብትግራይ ተወሲዱዎም ኣብዚኩሉ ኣውያትን

bounded by the Tacasse [ተከዘ ] River beside

ህዝቢ ተረባሒ ንምግባር እስካብ ዝኾነ ሽግር

ፀለመን ተዋፊሮም ዘለዉ? እዚ ብዙሕ ዘየማትእ ታሪኻዊ ጭብጢ

the Semen, it covers an area of similar size,

ዘለዎ ኣይኮነን። ናይ ጎረቤት ህዝቢ ንምድላል

ዝሓዘ መልሲ ኣለዎ።

so that the kingdom has a nearly circular

ተሓሲቡ ዝግበር ዘሎ ተኾይኑ ግና ዘይሕጋዊን

shape; unless we wish to extend it, some

ተግባርን ምዃኑ ክንገልጽ ንፎቱ።

ግዝኣተ መሬት ትግራይ
ቐደምን ኣብዚ እዋንን?

፬ይ፡- ኣብ መበል 35 ዓመት በዓል ምስረታ

ሕዚ ዘሎ ወለዶ ሳላ ብእንግድዑ ዘረጋገፃ ናፅነቱ ፤ መዓል

Staff, 10/13/2004).

ብኣዴን ዘርኣዮዎ ዘይልሙድ ናይ ጒሒላነት

ኣቦታቱ ፈቲሹ ካብ ምርካብ ዝቐሎ ነገር የለን። መዓል ኣቦታቱ

ካብዚ ከምንርድኦ ህዝቢ ትግራይ ሽንኳን ናይማቱ መሬት

ባህሪ ህዝቢ ደብረ ታቦር ሓዊሱ ንብዙሕ

ድማ ኣይጋገን። ብመሰረቱ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ንኽትፍጠር

ክወስድ ታሪኻዊ ግዝኣቱ ዝነበሩ ቦታታት’ውን ዘይምለሰ

ሰብ መዛረቢ ኮይኑ ዝቐነየ ጉዳይ እዩ። ኣብቲ

ዝገበረ እምነ ሰረት ዝወደቐ፤ ኣብ ኣክሱም ብተጋሩ እዩ። እዚ

ህዝቢ ምዃኑ እዚ ካርታ ሓደ ጭቡጥ መረዳእታ እዩ።

በዓል ወርሒ ሙሉእ ዝግበር ዝነበረ ቕጥፈት

ከም ንቡር ግዝኣቱ በቲ ከባቢ ጀሚሩ ናብ ኩሉ ኣንፈት እናሰፍሓ

እስካብ መወዳእታ 1930ታት እኳስ ዶብ ትግራይ

ካብ መሓዛ ውድብ ዘይትፀበዮ ዘይቕኑዕ

3 http://aigaforum.com/events/
andm35th-debretabor-tplf.php
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ዝኸይድ ዝነበረ ስርወ መንግስቲ እዩ ነይሩ። ትግራይ እናተብሃለ
ዝጽዋእ ክፋል ኣኽሱማዊ ግዝኣት ድማ ብዙሕ ኸባብታት ናይ

maintain should be done, as far as Lamalmon
mountain range [ሊማሊሞ ተራራ]…” (IDEA

http://www.africanidea.org/17th_maps.
htm

ጥቅምቲ 2008

ውራይና
ኣለውሃ ምላሽ ነይሩስ ንወሎ ከምተውሃበ ኩሉ ዝፈልጦ

ኣብርሃ ጅራ -ዓብድራፍዕን ከባቢኡን) ብቑጽሪ ዓብላላይ

ድሕሪ ውድቀት ደርጊ ዝተመስረተት ሓዳስ ኢትዮጵያ

ጉዳይ እዩ። ኣብ ዝተፈላለየ ዘበን ዝነበሩ ገዛእቲ ሸዋ፣

ከምዝኾነ እቲ ኣብ መወዳእታ ዝምጽአ ትምክሕተኛ

እቲ ሱር ሰዲዱ ዝነበረ ፖለቲካዊ ሽግር (ብዋናነት

ብፍላይ ኣብ ዘበን ሃፀይ ሚኒሊክን ሃፀይ ሃይለሥላሴን፣

ወታሃደራዊ መንግስቲውን ኣይከሕዶን።

ብሄራዊ ወፅዓ) ንምፍታሕ ዘኽእል ሓዱሽ ሕገ

ትግራይ ንምድኻም ክብሉ ብሰሜን፣ ብምብራቕ፣

ድሕሪ ውድቀት ደርጊ’ውን እንተኾነ ኣብቲ ካርታ ዝርአ

መግስቲ ተቐሪጹ ብሰፊሕ ተሳትፎ ህዝቢ ፀዲቑ።

ብምዕራብን ደቡብን ኣንፈት ዝነበረ ታሪኻዊ ግዝኣቱን

ዘሎ ሓቂ ኣይተቐየረን። ንኣብነት ኣብ ምዕራብ ትግራይን

ኣብዚ መንግስቲ ኢህወደግ ካብቶም ዝሓለፉ

ህዝቡን ብዘይፍቓዱ እናቖረሱ ኣብ ትሕቲ መግዛእታዊ

ዘለዋ ወረዳታት ኣመልኪቱ ማእከላዊ ስታቲስቲክስ

ስርዓታት ዝተፈለየ ኣራእያን ፖለቲካዊ መትከልን

ምምሕዳር ጥልያን፣ “ጠቕላይ ግዝኣታት” ጎንደርን

ኣጀንሲ ኢትዮጵያ ኣብ 1994 ዓ.ም ዘካየዶ ቖጸራ ህዝቢ

ብምሓዝ ኣካልላ ብጎቦታትን ሩባታትን ዘይኮነስ ሃገር

ወሎን ክሕወስ ኣገዲዶምዎ እዮም። ኣብዚ መንግስቲ

ከምዝስዕብ ኣቐሚጡዎ ኣሎ:

ማለት ህዝቢ እዩ ዝብል ጠንካራ መርገጺ ወሲዱ

እንተኾነ’ውን መዋእሎም ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ከባቢታት

Wereda Kefta Humera

ብቲ ሓዱሽ ሕገመንግስቲ መሰረት ናብ ካልኦት ክልላት

Tsegede

ቐሊል ዘይበሃል ትግርኛ ተዛራቢ ህዝቢ ተመላሊአን

All persons

ብምኻደን ነባር ግዝኣት ትግራይ ኣይተመለሰን። ይኹን

59,846

ደኣምበር ኣብቶም ዝተወሰዱ ግዝኣታት ዝነብር ህዝቢ

Tigraway*

መብዛሕትኡ ቋንቋ ትግርኛ ከምዘይቀየረ ኣብ መሬት ዘሎ

45,532

ሓቂ እዩ።

Amhara 3,800

ዋና ኣራሚ መርበብ ሓበሬታ Horn Affars ዳኒኤል

[ፍልፍል:ካብ Central Statistics Agency – CSA

እስከመገንጠል ያለው መብቱ በማናቸውም መልኩ

ብርሃነ: “Reality-Check: Tigray Annexed Amara

Tables 2.12 & 2.15. 1994 ዓ.ም , ካብ Horn Affairs

ያለ ገደብ የተጠበቀ ነው።

Land” ኣብዝብል ጽሑፉ ኣብ ደርግ እዋን በመንግስቲ

ዝተወሰደ]

ቑጽሪ 3፡- ማንኛውም የኢትዮጵያ ብሔር ፣

ዝተሓተመ መጽሓፍን ካልኦት መረዳእታትን ተጠቒሙ

እዚ ልዕል ኢሉ ቐሪቡ ዘሎ መረዳእታ ወረዳታት ወልቃይት፣

ብሔረሰብ ፣ ሕዝብ ራሱን የማስተዳደር ሙሉ መብት

ንዙይ ልዕል ኢሉ ዝተጠቐሰ ሓቂ የረጋግፅ። ደርግ

ቃፍታ ሑመራ፣ ፀለምቲን ፀገዴን ዝብዝሕ ህዝበን ትግርኛ

አለው። ይህ መብት ብሔሩ ፣ ብሔረሰቡ ፣ ሕዝቡ

ኣብ 1971 ዓ.ም ዘውጽኦ ‘Class Struggle and the

ተዘራባይ ከምዝኾነ የረጋግፅ። ሎሚውን እንተኾነ

በሰፈረበት መልክዓ ምድር ራሱን የሚያስተዳድርበት

Problem in Eritrea’, ዝብል መጽሓፍ ኣብ ናይ

ወልቃይት ኮነ ብሓፈሽኡ ምዕራባዊ ትግራይ 92.28

መንግሥታዊ ተቋማት የማቋቋም እንዲሁም በክልልና

መወዳእታ ገፁ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝርከቡ ቤሄራትን

ሚእታዊ ትግርኛ ተዛራባይ ህዝቢ ዝነብሮ እንትኸውን

በፌዴራል አስተዳደሮች ውስጥ ሚዛናዊ ውክልና

መልከኣ ምድራዊ ኣቀማምጥኦምን ዝገልጽ ካርታ ከምዚ

6.48 ሚኢታዊ ድማ ተወለድቲ ብሄር ኣምሓራ ምዃኖም

የማግኘት መብትን ያጠቃልላል።

ዝስዕብ ኣቐሚጡዎ ይርከብ:

ኣብ 2007 ዓ.ም ብማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ

ቑጽሪ 5፡- በዚህ ሕገ መንግሥት ውስጥ «ብሔር ፣

ዝተገበረ ቖጸራ ህዝቢ የረጋግፅ ።

ብሔረሰብ ፣ ሕዝብ» ማለት ከዚህ ቀጥሎ የተገለጸውን

እቲ ሓቂ እዚ ብምዃኑ ድማ ውሑድ ቑጽሪ ዘለዎም ኣብ

ባህርይ የሚያሳይ ማኅበረሰብ ነው። ሰፋ ያለ የጋራ

ወልቃይት ዝነብሩ ብሄር ኣምሓራ ኢና ኢሎም ዝኣምኑ

ጠባይ የሚያንጸባርቅ ባሕል ወይም ተመሳሳይ

ውልቀ ሰባት ወይውን ጉጀለታት ብዋኒኖም ናይቲ

ልምዶች ያላቸው፣ ሊግባቡት የሚችሉበት የጋራ ቋንቋ

ዝበዝሐ ህዝቢ መንነት ክቕይሩን ክስፋፍሑን ብትምክሕቲ

ያላቸው ፣ የጋራ ወይም የተዛመደ ሕልውና አለን

ትወጢሮም ቖላን ደጉዓን እንትረግፁ ሱቕ ኢልካ ምርኣይ

ብለው የሚያምኑ ፣ የሥነ ልቦና አንድነት ያላቸውና

ኣይግበኣን።

ብስሩውን ንሶም ደገፍቶምን ዝኣተውዎ

በአብዛኛው በተያያዘ መልክዓ ምድር የሚኖሩ ናቸው።

ዓዘቕቲ ዘይኸውን ሕልሚ ምዃኑ ክፈልጡ፤ ብውሕሉል

እዚ ልዕሊ ኢሉ ተጠቒሱ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ቑ- 3
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ኣገባብ ክንገሮም ይግባእ። ከምዚ ዓይነት ኣብ ህዝቢታት

ብግብሪ

en/2011/06/05/reality-check-tigray-annexed-

ቕርሕንቲ ዝፈጥር ነገር ኣብ ቅርዓቱ እናተሳለጠ ሱቕ ኢሉ

ግልፂ እዩ። ዓብላላይ ቑጽሪ ትግርኛ ተዛራቢ ህዝቢ

amhara-lands/

ዝርኢ ወይ ድማ ዝፈቐደ ብኣዴን’ውን፤ ግልጺ ተነጊሩዎ

ዘለዎም ኸባቢታት ናብ ሰሜን ጎንደርን ናብ ዓፋርን

ኣብዚ ካርታ ኣብ ቑጽሪ 2 ትግርኛ ተዛራቢ ህዝቢ

ግልጺ ዝኸነ መርገጺኡ ምፍላጥ የድሊ ንብል። እቲ ኣብ

ከምተኸለላ ማእከላዊ ስታቲስቲክስ ኣጀንሲ ዘውጽኦ

ዝነበረሎም ከባቢታት ኢትዮጵያን (ኤርትራ ሓዊሱ)

ክልሎም ዝግበር ዘሎ ግልጺ ዝኾነ ጥሕሰት ሕገመንግስቲ

መረዳእታን እቲ ናይ ደርጊ ካርታን ምርኣይ እኹል

ተመልኪቱ ኣሎ። እምብኣርከስ ቋንቋ ትግርኛ ዝዛረብ

ምዃኑ ክበርሀሎምን ተደናጊሩ ዝብልዎ እንተልዩ ድማ

እዩ። ካሊእ ገዲፍና እዘን ዝተጠቐሳ ኸባቢታት፣

ህዝቢ ኣብዛ ሎሚ ዘላ ትግራይ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሰፊሕ

ከብርሁን ይግባእ።

ከባቢታ ሰሜን ጎንደር’ውን (ፀገዴ/ጠገዴን ፀ/ጠለምትን፣

ኣፈፃፅማ ሕገ-መንግስቲ

Horn

Affair

Tsilemti Welkait

ብሄርን ቋንቋን መሰረት ብምግባር ክልላት ክምስረታ
ተገይሩ። ብዙይ መሰረት ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስት

48,690 97,630 90,186

ኣንቀጽ 39 መሰል ርእሰ ውሳነ ህዝብታትን ብሄር
ብሄረ ሰባትን ኣመልኪቱ ካብ ዝተፅሓፉ ገሊኦም

41,999

87,012

87,099

ከምዝስዕብ ይብሉ:
ቑጽሪ 1፣ ማንኛውም የኢትዮጵያ ብሔር ፣

10,382

2,734

14,226

ብሔረሰብ ፣ ሕዝብ የራሱን ዕድል በራሱ የመወሰን

ዘየተፈፀመሎም

ወረዳታት

ከምዘለዉ

ናብ ገፅ 15 ይዘውር.....
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ውራይና

ጥቅምቲ 2008

ሓቅንሕሶትንኣብታሪክሃፀይዮሃንስ 4ይ-

2ይ ክፋል

ብሙሉወርቅ ኪ/ማርያም
II. ሃፀይ ዮሃንስ ፖሊሲ ሃይማኖትን
•ሃፀይ ዮሃነስ ፅኑዕ ተኸታሊ ኦርቶዶክሳዊ
ተዋህዶ ሃይማኖት ኢትዮዽያ ከምዝነበሩን
ኣለክሳንደሪያዊ ቀኖና ክልተ ልደት ናይ ዝበሃል
እምነት ተዋህዶ ወገን ከምዝኾኑንን ማንም
ዝኽሕዶ ኣይኮነን።
o ከምዚ ብምንባሮም ነቶም ኣብ ሰለስተ
ተመቓቒሎም
ዝነበሩ
ሃይማኖታት
ኦርቶዶክሳዊ ክርስትያናት ናብ ሓደ ንምምፃእ
ክርስትያን ዘይኮኑን እምነት ዘይነበሮምን
ወገናት ድማ ብወንጌል ክስበኹ ዝብል ድልየት
ነይርዎም።

ሐ) ናይ ሙስሊም ሃይማኖትን ካልኦት ባህላዊ
እምነታትን ኣብ ዘለዎም ከባብታት ወንጌል
ክስበኽ ምግባር ዝብሉ’ዮም።

o
ደጃች ካሳ ምርጫ ናይ ኣቡነ
ኣትናቴዎስ ናብ ኢትዮዽያ ምምፃእ
ስለዘሕጎሶም መምህር ወልደኪዳን ዝበሃሉ
• ሃፀይ ዮሃንስ ኣብ 1860 ዓ.ም ገና ደጃች
ወዲ ጎንደርን ፍሉጥ ናይ ጎጃም ሞጣ ጊዮርጊስ
ካሳ እናተብሃሉ ናይ ትግራይ ገዛኢ ከለዉ
መምህር ሃይማኖትን ኣምፂኦም እጬጌ ዝብል
ካብ ኣለክሳንዴሪያ ጳጳስ ክመፀሎም ሓቲቶም
ማዓርግን ቴዎፍሎስ ዝብል ስምን ሂቦም ሓጋዚ
ነይሮም። ኣቡነ ሰላማ ሞይቶም ስለዝነበሩ
ገይሮምሎም። ካብ ገዳም ደብረዳሞ ንቀሸ
መተካእታ ይሰደደልና ኢሎም ንዘቕረብዎ
ገበዝ ሃይሉ ኣምፂኦም እያሱ ብዝብል ሽም ናይ
ሕቶ ናይ ካቶሊክ ሚስዮናውያን ተባርሩ
ኣክሱም ንቡረእድ ገይሮም ተሸይሞም።
እንተኾይንኩም ኢና ጳጳስ እንሰደልኩም
ዝብል ምላሽ’ዩ መፂእዎም።
o
ነዚ ጥንኩር ቤት ምኽሪ ሃይማኖት

o
ናይ ሃፀይ ተኽለጊዮርጊስ ንግስና
ዘይተቐበልሉ ሓደ ምኽንያት ብኢድ ጳጳስ
o ዓለማዊ ዝኾነ ፍልስፍና ኣብ ዘይፍለጠሉ ዘይኮነስ ብኢድ እጨጌ ገብረእየሱስ ዘውዲ
ዘበን ሃይማኖት ከም መሳርሒ ጌርካ ሃገራዊ ስለዝደፍኡ እዩ።
ሕብረት ንምፍጣር ምፅዓር ሽዑ ኮነ ቅድሚኡን
ድሕሪኡን ልመድ ኣሰራርሓ ነይሩ።
o
ካልኣይ ጉጅለ መልእኽተኛ ናብ
ኣሌክሳንደሪያ ኣብ 1861 ዓ.ም ምስ ሰደዱ ኣቡነ
o መንበረ ቅዱስ ማርቆስ ብዝብል እምነት ኣትናቴዎስ ናይ ጳጳስነት ሲመት ረኺቦም ናብ
ምስ መራሕቲ ሃይማኖት ኣላክሳንደሪያ ካብ ኢትዮዽያ ተላኢኾም።
330-1951 ዓ.ም ዝነበረ ጥቡቕ ርክብ’ውን
ንባዕሉ ኣብ ፖሊሲ ሃይማኖት እዛ ሃገር ዓብይ o
ሃፀይ ተኽለጊዮርጊስ እንዳሃለዉ
ፅልዋ ነይርዎ። ከምዝፍለጥ ኣርባዕተ ጳጳሳት ደጃች ካሳ ምርጫ ንምንታይ ጳጳስ ረኺቦም
ናብ ኢትዮዽያ ዝመፁ ኣብ ዘበነ መንግስቲ ንዝብል ሕቶ ብሓደ ወገን መልእኽተኛታት
ሃፀይ ዮሃንስ ነይሩ። እዚ ኩነታት ናይታ ሃፀይ ተኽለጊዮርጊስ ብግዝኣቶም ትግራይ
ሃገር ነፃነት ኣብ ምሕላው ኮነ ኣብ ሓደጋ ኣብ ኣቢሎም ከይሓልፉ ከልኪሎም። ብካሊእ
ምእታው ዝተፈላለየ ኣስተዋፅኦ ገይሩ እዩ።
ወገን ግን በቲ ያታዊ ሕግን ልምድን ሃገር ጳጳስ
ናብ ሃገር ከምፅእ ዝኽእል ኣነ’ምበር ንስኹም
•ሃፀይ ዮሃንስ ኣብ ሃይማኖት ዝተኸተሉዎ ኣይኮንኩምን ዝብል ሙግት ብምልዓል ደጃች
ፓሊሲ፦
ካሳ ምርጫ ተቓዊሞም።
ሀ) ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነበረ ናይ ኣርቶዶክሳዊ
ክርስትያናት ቀኖናዊ ፍልልይ ፈቲሕኻ ናብ
ሓደ ሕብረት ብምምፃእ ሞራሎም ክዓብይ
ምግባር

o
ሃፀይ ተኽለጊዮርጊስ ብወገኖም
ብሃፀይ ቴድሮስ ዝዓነዉ ኣብያተ ክርስትያን
ጎንደር ብምስራሕ ቤተክርስትያን ዝተወረቶ
መሬት መሊሳ ክትርከቦም ብምግባርን
ካብ ተኸተልቲ ክልተ ልደት ወፃኢ ዝነበሩ
ለ) ብወፃእተኛታት ሚስዮናውያን ዝመፅእ ኣቕሽትን ፈለስትን ብምእሳርን ብምቕታልን
ፖለቲካዊ ሕንፍሽፍሽ ንምውጋድ ንዓኣቶም ናይ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያንን ናይ
ካብ ኢትዮዽያ ምስጓጉ
8

ኣለክሳንደርያን ደገፍ ክረኽቡ ፅዒሮም’ዮም

ምስ ወደቡ ደጃች ካሳ ምርጫ ካብ ትግራይ
ወፃኢ ዝነበሮም ተቐባልነት ብሓደ ጊዜ
ክብርኽ ክኢሉ። ንባዕሎም’ውን “ደጃች
ካሳ ርእሰ -መኳንንት ዘኢትዮዽያ”፣ “ዳጃች
ካሳ ዘብሄረ ኣክሱም ኢትዮዽያዊት ርእሰ
መኳንንት ዘኢትዮዽያ ወ.ዘ.ተ ብዝብል
ሲመት ናብ መራሕቲ ኣውሮፓ ደብዳቤታት
ክፅሕፉ ጀሚሮም።
•
ኣብ 16ን 17ን ክፍለዘበን ብዝነበረ
ነዛ ሃገር ዘዕነዉ ኲናታት ብዝኸፈቶ ነዃል
ብዙሓት ሚስዮናውያን ናብ ኢትዮጵያ
ኣትዮም ነይሮም። ብሕልፊ ኣንፃር ኣሕመድ
ግራይ ኣብ ዝተገበረ ውግእ ብሓገዝ መፂኦም
ዝነበሩ ኢየሱሳውያን ዝበሃሉ ፓርቱጊዝ ዓብይ
ቕልውላው ፈጢሮም ነይሮም እዮም።
o
ኢየሱሳውያን ዝተፈላለየ ትርጉም
ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ከምህሩ ጀሚሮም
o
ተዋህዶ ሃይማኖት ክልተ ልደት
ዝብል ቀኖና ሒዛ ፀኒሓ። እዚ’ውን ብ1800
ዓ.ም ፓትርያርክ ኣለክሳንደርያ ብደብዳቤ
ብዘረጋገፅዎ መሰረት ክርስቶስ ካብ ኣብን
ብቅድስት ማርያምን ይውለድ ዝብል ናይ
ክልተ ልደት ሓሳብ ብምሓዝ ነቲ ካልእ
ክተውግዝ ፀኒሓ። ናይ ትግራይን ጎንደርን
መሰረት ድማ ነይርዎ። ነቲ ካሊእ ክተውግዞ

ጥቅምቲ 2008

ውራይና
ፀኒሓ። ናይ ትግራይን ናይ ጎንደርን መሰረት
ነይርዎ።
o
ቅብኣት ኣብ ጎጃምን ሒደት
ከባብታት ትግራይን ዝርከብ ሰለስተ ዓይነት
ኣተረጓጉማታት ሒዙ ዝኸይድ ዝነበረ’ዩ።
o
ፀጋ ዝበሃል ካሊእ ቀኖና ድማ
ብመብዛሕትኡ ኣብ ሽዋ ብሒደት ድማ ኣብ
ጎንደር ተቐባልነት ዝነበሮ እዩ።
•
እዞም ፍልልያት ጠፊኦም ብመሰረት
እቶም ናይ ኣሌክሳንዴሪያ ፓትርያርክ ዝእዝዝዎ
ኩሎም ኣብያተ ክርስትያናት ኣብ ሓደ ዓይነት
ኣተሓሳስባ ንክጥመሩ ሃፀይ ቴድሮስ ፅዒሮም
እዮም። ሃፀይ ተኽለጊዮርጊስ’ውን እንተኾኑ
“ናይ ኣቡነ ሰላማ (ኣለክስንደሪያዊ እምነት)
ዘይቕበል ሰብ ኩሉ ኣነ ናብ ዘይገዝኦ ስፍራ
ወፂኡ ይኺድ።” ዝብል ኣዋጅ ክሳብ ምእዋጅ
በፂሖም ነይሮም።

ክብል ተገይሩ ኣባ ማሳያን ስዓብቶምን ካብ
ሃገር ተባሪሮም። ኣባ ተኽለፅዮን ዝበሃሉ
ፍሉጥ ናየ ሰለስተ ልደት መምህር ናይ
እየሩሳሌም ክሰደዱ መሪፆም ከይዶም።
o
ካብ ናይ ፀጋ(ሰለስተ ልደት)
ተኸተልቲ ተክሌ ኣልፋ፣ ዋልድቤ እንግዳን
ዙራኣምቤ እንግዳን ዝበሃሉ ናይ ዋልድባን
ዙራኣምባን ካህናት ናብ ሽዋ ሃዲሞም ፀኒሖም
ስለዝነበሩ ተታሒዞም ናብ ችሎት ቦሩሜዳ
ኣብ ወርሒ ግንቦት 1870 ዓ.ም ቀሪቦም።
o
ኣብቲ ዋዕላ ገሊኦም ተዋህዶ
ሃይማኖት(ክልተ ልደት) ንቕበል ኢና ክብሉ
እንተለዉ ዋልድቤ እንግዳን ዙራኣምቤ
እንግዳን ግና ነቲ እምነት ተዋህዶ ኣይንቕበልን
ኢሎም። በዚ ምኽንያት ተገሪፎም መልሓሶም
ከምዝቑረፅ ተፈሪድዎም።

o
ኣብ ደብረታቦር ድማ ኣብ መጀመሪያ
ዓመት 1872 ዓ.ም ካለእ ኣኼባ ተኻይዱ። ናይ
o
ሃፀይ ቴድሮስ ንሽዋ ከገብሩ ቅብኣትን ተዋህዶን ክርክር ቀሪቡ ነቲ ናይ
ምስኣተዉ ነቶም ንኣቡነ ሰላማ ካብ ሃገርና ተዋህዶ ሃይማኖት ከምዝቕበሉ ተገይሩ።
ውፅኡልና ኢሎም ዘባረሩ ካህናት ብጭጉራፍ
እንዳገረፉ ተዋህዶ ሃይማኖት ንክቕበሉ •
ኣቡነ ኣትናቴዎስ ብዕለት 22 ሰነ
ገይሮም። ንገለገሊኦም’ውን መልሓሶም 1868 ዓ.ም ሞይቶም። እዚ ማለት ድሕሪ
ቆሪፆሞም እዮም ክብሉ ሃለቃ ዘነብ ፀሓፊ ኲናት ጉንደትን ጉራዕን(ዕለት 8 ሕዳርን ዕለት
ታሪክ ሃፀይ ቴድሮስ ፅሒፎም’ዮም።
7 መጋቢትን 1868 ዓ.ም) ምዃኑ’ዩ። በዚ
ምኽንያት ሃፀይ ዮሃንስ ምስ ግብፂ ብዝገበርዎ
o
ይኹን’ምበር ምኒልክ ድማ ብዕሊ ኲናት ምኽንያት ክሳብ 1874 ዓ.ም ካብ
ከይኣውፅኡ ነቲ ሰለስተ ልደት ዝብል ናይ ፀጋ ኣሌክሳንደሪያ ጳጳስ ከይመፀሎም ፀኒሑ።
ወገን ደጋፊ ነይሮም። ምስ’ዚ እቲ ናይ ልጥ ድሓር ግን ኣርባዕተ ጳጳሳት ተላኢኾሙሎም።
ማረፊያ ሚስዮናዊ ትካል ዘጣየሸ ናይ ኣባ ኣቡነ ማርቆስ ኣቡነ ማርቆስ ሽዑ ኣብ ሃገር
ማሳያ ምስ ምኒልክ ዝተፈጠረ ርክብ ንገዳም ምስበፅሑ ኣብ ደብረታቦር ሞይቶም ኣቡነ
ደብረሊባኖስ ናይ ሰለስተ ልደት ማእኸል ናይ ጴጥሮስ(ትግራይ)፣ ኣቡነ ማቴዎስ (ሽዋ) ኣቡነ
ምግባር ውዲት ነይርዎ ዝተብሃለ’ውን በዚ ሉቃስ(ጎጃም) ተመዲቦም። ኢትዮዽያ ኣብ
ምኽንያት እዩ።
መዋእላ ኣርባዕተ ጳጳሳት ክትረክብ ዝተገብርሉ
ጊዜ ብዘበን ሃፀይ ዮሃንስ ነይሩ።
o
ብዘይካ’ዚ
ድማ
ምኒልክ
ንካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኣብ ተጉለት፣ o
ተዋህዶ ሃይማኖት ንምጥንኻር ኣብ
ገላን፣ ኣማን፣ ቢርቢርሳ፣ ፊንፊኔ፣ ዳሮን ከተባን ትግራይ፣ ቤጌምድር፣ ወሎ፣ ሽዋን ጎጃምን
ዝበሃሉ ከባብታት ጉልቲ ሂቦሞም ነይሮም።
ብርክት ዝበሉ ኣብያተ ክርስትያናት፣ ኣስሪሖም
እዮም። ደብረሊባኖስ ገዳም(ብኣሕመድ ግራኝ
•
ኣብ ጥሪ 1870 ዓ.ም ሃፀይ ዮሃንስ ዝፈረሰ) ፣ ደብረ ብርሃን ስላሴ(ዓድዋ)፣ ስላሴ
ሽዋ ኣትዮም። በዚ ምኽንያት እቲ ኣብ ሽዋ ቦሩ ሜዳ(ወሎ)፣ ህሩይ ጊዮርጊስ(ደብረታቦር)
ዝነቆጠ ፕሮጀክት ካቶሊክ ሚስዮናውያን ደብረኤልያስ ቤት ትምህርቲን ቅ/ሚካኤል
ብዝምልከት ብትእዛዝ ሃፀይ ዮሃንስ ጠጠው (ጎዛምን) ፣ ቅዱስ ዮሃንስ (ዳሊገው ፣ ጎጃም)

ወ.ዘ.ተ እቶም ዋና ዋና እዮም።
o
ብምኽንያት ናይ 16 ክፍለዘበን
ኲናትን ዳሕራይ ኣብ ናይ ዘበነ መሳፍንቲ
ዝነበረ ህውከትን ዛሕቲሉ ዝነበረ ናብ
እየሩሳሌም ዝግበር ሃይማኖታዊ ጉዕዞ ዳርጋ
ናብ ምግዳፍ በፂሑ ነይሩ። ሃፀይ ዮሃንስ ምስ
ቀዳማዊ ጊዮርጊስ ንጉስ ግሪክን ምስ ሱልጣን
ዓብደል ሓሚድ መራሒ ቱርክን ተላኣኢኾም
ኢትዮዽያውያን ምእመናን ኣብ ገዳማት
እየሩሳሌም ሓለዋ ንክግበረሎም ሓቲቶም።
o
ኣብ ኲናት ጉንደትን ጉራዕን ምስ
ሰራዊት ግብፂ ገጢሞም ዝማረኽዎ ናይ ወርቂ
ሳናቲም ናብቶም መነኮሳት ኢትዮዽያውያን
ናብ ኢየሩሳሌም ሰዲዶም። ብጠቕላላ ድማ
86600 ማርያትሬዛ ምስ ኣርባዕተ ሳፁን
ወርቂ፣ ስኒ ሓርማዝን ዝባድን ተሸይጡ
መስርሒ ቤተክርስትያን ክኸውን ሰዲዶም።
ንቀለብ መነኮሳት ገዳም ካብ 1861 ዓ.ም ክሳብ
1879 ዓ.ም 108300 ማርያ ትሬዛ ቅርሺ
ልኢኾም።
o
ነዚ ገንዘብ’ዚ ተቐቢሎም ብዓብይ
ስነ ምግባር፣ ፃዕርን ፍልጠትን ዘተግበርዎ
መምህር ወልደስማእት ዝበሃሉ በዓል ሽዋ
ፈላሲ ኮይኖም ካብቲ ዝተሰደደሎም ገንዘብ
ቆጢቦም ካብ ቀፅሪ መንድቕ እየሩሳሌም ወፃኢ
ኣብ ጥቃ መንበሪ ስፍራ ቆንስል እንግሊዝ
ብስም ገዳም ዓብይ መሬት ዓዲጎም። እቲ
ሃፀይ ዮሃንስ ዘህነፅዎ ውቁብ ቤተክርስትያን
ደብረገነት ዝበሃልን ብስም ቅድስት ማርያም
ኪዳነምህረት ተባሂሉ ዝፅዋዕን እዩ። ሎሚ በቲ
ቤተክርስትያን ዝሓልፍ ፅርጊያ ጎደና ኢትዮዽያ
ተባሂሉ ተሰይሙ’ሎ። ጂን ባፕቲስት ኮልቦ
ዝበሃል ፈረንሳዊ ከምዝፃሓፎ።
“ኣፀደ ቤተክርስትያን ደብረገነት ካብቲ ኣብ
መቐለ ዝሃነፅዎ ቤተመንግስትን ኣብ ካልኦት
ከባብታት ዘህነፅዎም ህንፃታትን ንላዕሊ ሃፀይ
ዮሃንስ ንዘለኣለም ክዝከሩ ክነብሩ ዝገብሮም
እዩ።” ይብል።
oሃፀይ ዮሃንስ ኣብ ኲናት መተማ ብዕለት
1 መጋቢት 1881 ዓ.ም ክስውኡ እንተለዉ
እቲ ቤተክርስትያን ተሰሪሑ ዳርጋ ተወዲኡ
ነይሩ እዩ። መምህር ወልደሰማእት ሓላፊ
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ውራይና
እቲ ገዳም ካብቲ ተዓዲጉ ዝነበረ ንእሽተይ
መሬት ብ9000 ናይ ወርቂ ሳናቲም ሽይጦም
በቲ 2000 ነቲ ዝጎደለ ስራሕ ቤተክርስትያን
መሊኦም ሰሪሖም። እቲ ዝተረፈ 7000 ድማ
መሬትን ገዛን ዓዲጎም ናይቲ ገዳምን ሓላፊን
ናይ ካልኦት መነኮሳትን መንበሪ ኣብ ውሽጢ
ሓፁር ቅድስቲ እየሩሳሌም ከምዝኸውን
ገይሮም። እቲ ሎሚ ጳጳስ ኢትዮዽያ ኣብ
እየሩሳሌም ዝነብሩሉ ዘለዉ ድማ እዚ እዩ።
•ነዚ ብዝፃረር ኣብ 1895 ዓ.ም ነቲ መምህር
ወልደሰማእት ዝገደፈዎ ታሪካዊ ፅሐፍ ቃል
ምስክርነትን ዘፋልስ ኣብ ኣርባዕተ ማዕዝን
ቅድስት ቅዱሳን ደብረገነት ኪዳነምህረት
ቤተክርስትያን ብኣርባዕተ ቋንቋ ካሊእ ፅሑፍ
ተለጢፍዎ ኣሎ።

ጥቅምቲ 2008

ዝነበረ መሬት ተሸይጡ ነቲ መንበሪ ጳጳሳት
መዕደግን መስርሕን ዝዋዓለ 9000 ወርቂ
ሳናቲም’ውን እቶም ናይ ፅሐፍ እምኒ
ዝለጠፉ ሰባት ኮነ ኢሎም ዘሊሎምዎ ወይ
ኣይፈልጡዎን።
•ካብተን ብኣርባዕተ ቋንቋ ተፃሕፈን
(ዓረብ፣ፈረንሳይ፣ ጣልያንን ኣምሓርኛን)
ዝተለጠፋ ኣእማን ወፃኢ ኣብ ልዕሊ እቲ
ቤተክርስትያን ብሃፀይ ምኒልክ ዝተውሃበን
ዝተቐመጠን
ነገር
ኣይነበረን።
ነቲ
ቤተክርስትያን መመልኢ ዝኸውን ገንዘብ
እንተዘይነብር እቲ መንበረ ጳጳስ በቲ ሃፀይ
ዮሃንስ ዝሰደድዎ ገንዘብ ዝተዓደገ መሬት
ተሸይጡ ክዕደግ ኣይምተገብረን ።

•ዘይከሓድ ሓቂ ግን ሃፀይ ምኒልክን እቴጌ
“ሃፀይ ዮሃንስ ንጉስ ነገስት ዘኢትዮዽያ ህንፀት ጣይቱን ኣብ ውሽጢ ኣፀድ እቲ ዝተሰርሐ
እዚ ደብረገነት ኪዳነምህረት 4000 ወርቂ ቤተክርስተያን ክልተ ክፍሊ ገዛውቲ ድሓር
ሳናቲም ከፊሎም ጀሚሮም። እዚ ድማ ኣብ ኣስሪሖም እዮም።
ዘበነ ማርቆስ ብ1874 ዓ.ም እዩ ነይሩ። ብዕለት
17 መጋቢት 1884 ዓ.ም እቲ ስራሕ ህንፃ •መምህር ወልደሰማእት ብዛዕባ ጥንስስ
ቅድሚ ምውድኡ ንጉስ ሞይቶም። ዳግማዊ ሓሳብ፣ ኣጀማምራን ኣፈፃፅማን እቲ
ሃፀይ ምኒልክ 4000 ወርቂ ሳናቲም ከፊሎም ቤተክርስትያን ብቃለ ማሕላ ዝፀሓፍዎን
ነቲ ህንፃ ከምዝውዳእ ገይሮም። ብዕለት 16 ሎሚ ኣብ መዝገብ ቤት እቲ መንበረ ጳጳስ
ሚያዝያ 1885 ዓ.ም ብዘበነ ማቴዎስ ህንፃ ናይቲ ገዳም ብዘይማትእ ክቡር ስፍርኡ ሒዙ
ቤተክርስትያን ደብረገነት
ኪዳነምህረት ዝርከብን ሰነድ ከምዚ ዝስዕብ ዝብል ቃል
ይርከቦ፦
ተፈፂሙ።” ይብል እቲ ፅሑፍ ብኣምሓርኛ
“ እታ ንኡሽተይ መሬት ሃፀይ ዮሃንስ ብ9000
ወርቂ ሳናቲም ተሸይጣ 7000 ወርቂ ሳናቲም
ሂብና ነቲ ቤተሃና ካርኖ(ናይ ሎሚ መንበር
ጳጳስ) ለዊጥናዮ። 2000 ወርቂ ሳናቲም
ድማ መመልኢ ህንፀት ቤተክርስትያን
•ሃፀይ ዮሃንስን ሃፀይ ማኒልክን ማዕረ ኣርባዕተ ተጠቒምናሉ። ካብዚ ወፃኢ ናይ ዝኾነ
ሽሕ ወርቂ ሳናቲም ከፊሎም ዝበል ሰነድ ይኹን ካሊእ ሰብ ዋላ ሓንቲ ማርያትሬዛ
ኣብቲ ገዳም ኣይርከብን። እቲ ፀሓፊ ብክንደይ ኣይተጠቐምናን። እዚ ሓቂ እንተዘይኮይኑ ኣብ
መዓልቲ ፍርዲ ፈጣሪ ናብ ፀጋም የሰናብተኒ።
ከምዝተሰርሐ እውን ኣይፈልጥን።
•እዚ ፅሐፍ ዕለት መስዋእቲ ሃፀይ ዮሃንስ ካብ
1 መጋቢት 1881 ዓ.ም ናብ 17 መጋቢት 1884
ዓ.ም ኣንዊሑ ብህይወት ዘይነበሩሉ 3 ዓመትን
ክልተሰሙንን ዕድመ ወሲኩ።

•ሃፀይ ዮሃንስ ኣርባዕተ ሳንዱቕ ወርቂ ሳናቶምን
86,500 ማረያትሬሃን ንመዕደጊ መሬትን
ንመስርሒ ቤተክርስትያንን ከምኡ’ውን
108300 ማሪያትሬሃ ድማ ንቀለብ ገዳማውያን
ከምዝኸፈሉ እቲ ዳሕረዋይ ፀሓፊ ዝነገሮ ሰብ
የለን።
•በቲ ሃፀይ ዮሃንስ ዝሰደድዎ ገንዘብ ተዓዲጉ
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ርክብ ምስ ሚስዮናውያን ወፃኢ


ኣብዚ እዋን’ዚ ደጃች ካሳ ኣቐዲሞም
ኣብ ጠረፍ ቀይሕ ባሕሪ ነቊጦም ናይ
ዝነበሩ ቱርካውያንን ግብፃውያንን ሓይሊ
ንምውጋድን እታ ሃገር እትደልዮም ኣቑሑት
ኮነ ካልኦት ፅልዋታት ክእትውን ምስ ክርስትያን
መንግስታት ኣውሮፓ ርክብ ፈጢሮም
ክንቀሳቐሱን ነይሩ። እዚ ንምግባር ምስቶም
ካብ ኣውሮፓ ምስ ዝመፁ ሚስዮናውያን ፅቡቕ
ርክብ ነቲ ምፍጣር የድልዮም ነይሩ።ብካሊእ
ወገን ድማ ምስቶም ሚስዮነውያን ዝፈጥርዎ
ርከበ ምስቲ ከደልድልዎን ከጠናኽርዎን
ዝሕልንሉ ዝነበሩ ኦርቶዶክሳዊ ሃይማኖት
ዝፃባእ ናይ እምነት ግርጭታት ከይላዓልን
እቲ ሃገራዊ ትካል ነቲ መንግስቲ ዝህቦ ደገፍ
ከይዳኸምን ክገብሩ ነይርዎም።

ላዛሪስት ካቶሊክን ፕሮቴስታንት
ሚስዮናውያን ድማ በቲ እዋን ምስ ዝነበረ
ድልየት ቀረመት ኣፍሪካን ደጃች ካሳ ምርጫ
ምስ ኦርቶዶክሳዊ ሃይማኖት ብዝነበሮም
ጥቡቕ ዝምድናን ምኽንያት እቶም ናይ
ወፃኢ ኣውሮፓውያን መንግስታት ማእገር
ኮይኖምዎም ብነፃነትን ብዘይ ገደብን
ሃይማኖታዊ ኣስተምህሮ ክህቡ ድልየቶም
ነይሩ።

ኣብ ርእሲ’ዚ ኩሉ ድማ ዕድል
ዝሃበትኒ ክጥቀም ኢሉ ናይ ብዙሓት
መንግስታት ዕሱብ ኮይኑ ብምግልጋል ነዛ ሃገር
ዓብይ ሕማምን ዕንቅፋትን ዝሸንከረላ ወርነር
ሙንንገር ብ1857 ዓ.ም ኣብ መሬት ባፅዕ
ካብ ዝረግፅ ጅሚሩ ነዚ ፍልልይ ኣጓሃሂሩ
ክጥቀም ስለዝደለየ ተወሳኺ ዓብይ ፀገም
ኮይኑ መእተዊ ኢድ ምእንቲ ክረክብ ምስቶም
ሚስዮናውያን ወፃኢ ብቐሊሉ ጥንኩር ርክብ
ከፈጥር ይንቀሳቐስ ነይሩ።
ወርነር ሙንዚንገር ተወላዲ
ስዊዘርላንድን ብዛዕባ ምብራቓዊ ዓለም
ዝተምሃረን’ዩ ነይሩ።

ደጃች ካሳ ምርጫ ብ1859 ዓ.ም ንትግራይ
ብምኽንያት ፃምእ ፖለቲካዊ ህርፋን
ጠቕሊሎም ምስሓዙ ካብ ዘበነ መሳፍንቲ ኣብ ዓዲ እማቱ ገደብ ኣልቦ ጦብሎቕታ
ጀሚሮም ኣብ ሰሜን ኢትዮዽያ ምንቅስቓስ ንምክያድ ክብል ኣብ ቦጎሳ ጓልቲ ዓዲ ሰበይቲ
ጀሚሮም ዝፀንሑ ካቶሊክ ሚስዮናውያን ተመርዕዩ።
ነይሮም። ኣብ ዓጋመ፣ ኣካላጉዛይን ቦጎስን
ተጣይሾም ነይሮም እዮም።
ካብ 1857 – 1863 ዓ.ም ኣብ ባፅዕ

ጥቅምቲ 2008

ውራይና
ምክትል ቆንስል ፈረንሳይ ኮይኑ ኣገልጊሉ።
ኣብኡ እናሃለወ ካብ 1859-1860 ወኪል/ዕሱብ
መንግስቲ እንግሊዝ ኮይኑ ክሳብ ምፍፃም ኲናት
መቅዳላን ምምላስ ሰራዊት እንግሊዝን ብሓባር
ወፊሩ ብንጥፈት ተዋሲኡ።
ብድሕሪ’ዚ ተኣማንነቱ ናብ ግብፂ
ብምዝዋር ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ቱርኪ ትግዛእ
ኣብ ዝነበረትሉ እዋን “ቤይ” ዝብል ቀምሽ ኦቶማን
ረኺቡ ብ1863 ዓ.ም ገዛኢ ባፅዕ ኮይኑ ተሸይሙ።
እዚ ክፋእን ዕሱብን ሰብ’ዚ ብ1864 ዓ.ም
ብስም መንግስቲ ግብፂ ካብ ባፅዕ ተላዒሉ ንቦጎሳ
ወሪሩ ኣብ ቁፅፅሩ ኣእትይዋ። በዚ ምኽንያት ድማ
“ፓሻ” ዝብል ቀምሽ ኦቶማን ቱርኪ ለቢሱ ናይ
ምብራቓዊ ሱዳንን ጠረፍ ቀይሕ ባሕርን ጠቕላሊ
ገዛኢ ዝብል ሽመት ተዋሂብዎ።
ኣብዚ እዋን ደጃች ካሳ ምስ ሃፀይ
ተኽለጊዮርጊስ ዝነበሮም ቁርቁስ ስልጣን ኣብ
ዝበረኸ ደረጃ ዝበፅሓሉ ጊዜ እዩ ነይሩ። ናይ
ሙንዚንገር ርክብ’ውን ብምኽንያት ኲናት
መቅደላ ምስ ሰበ ስልጣን ሃፀይ ተኽለጊዮርጊስ
ኮይኑ ንደጃች ካሳ ስዒሩ ኣብዚ ከባቢ ግፍሕ ዝበለ
መሬት ናይ ምሓዝ ድልየት ነይርዎ።

ኬዲቭ እስማዓል ከም ሓደ ንጉስ
ንሓደ ጭፍርኡ ዝፅሕፎ ገይሩ ናብ ሃፀይ
ዮሃንስ ብዛዕባ ጥቕዓት ሚስዮናውያን
ደብዳቤ ክልእኽ እንተሎ ሃፀይ ዮሃንስ ብቑጥዐ
መልሲ ዝሰደዱሉ ሙንዚንገር ኣብ ባፅዕ ናይ
ግብፂ ሹመኛ እንተሎ እዩ።

ምእታው ሚስዮናውያን (ጣልያንን
ፈረንሳይን) ካብ 1857 ዓ.ም ኣቢሉ
ይጀምር’ምበር ክሳብ ሽዑ ናብቲ እምነት
ዝተፀምበሩ ካብ 10000-12000 ሰባት ኣብ
ፀንዓደግለ(ኣኩለጉዛይ) ከምኡ’ውን ካብ
15000-16000 ሰባት ኣብ ቦጎስ እዮም
ነይሮም።
በዚ ምኽንያት እተን ክልተ
ከባቢታት ግዝኣታት ፈረንሳይ ንክኾና
ሙንዚንገር ብ1857 ዓ.ም ሓቲቱ ነይሩ።

ናብ እስልምና ክተእትዋ እያ ወይ ድማ
ዕግርግር ከምዝፍጠር ገይራ ስርዓት ኣልቦነት
ዝህውኻ ከባቢ ከምእትኸውን ክትገብራ
እያ ክብል ፅሒፉሎም። ፈረንሳይ ብወገኖም
ንሚስዮናውያንና ኣድሕኑልና ዝብል ምሕፅንታ
ናብ ግብፂ ሰዲዶም። ኬዲቭ እስማዔል ፓሻ
ናብ ደጃች ካሳ ደብዳቤ ዝፀሓፈ ድማ ካብዚ
ብዝነቐለ እዩ።
ኣብ መንጎ’ዚ ደጃች ካሳ ግብሪ ከፈሉ
ዝብል ሕቶ ናብቲ ሚስዮናውያን ዝነበሩሉ
ከባቢ ልኢኾም ፀንዓደግለ ኣይንኸፍልን
ዝብል ተቃውሞ ገይሮም። እቶም ኣከብቲ
ግብሪ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ብወገን ሙንዚንገር
ተቃውሞ ኣልዒሉ ፈረንሳይ ንወሰን ኢትዮዽያ
ካብ ፅዕንቶ ግብፂ ክትከላኸለልካ እንተደሊኻ
እቲ ብሓይሊ ዝወሰድኩሞ ንብረታት ምለሱ
ዝብል ደብዳቤ ድማ ሰዲዱሎም። ዳጃች ካሳ
ብወገኖም “ካብ ናይ ፈረንሳይ ሚስዮናውያን
ዝወሩኒ ቱርኪ ባዕሎም መፅዮም ክወሩኒ
እመርፅ” ዝብል ምላሽ ሰዲዶሙሉ።

ኣቡነ ኣትናቴዎስ ካብ ግብፂ ናብ
ኢትዮዽያ ብ1861 ዓ.ም ምስመፁ’ውን
ሙንዚንገር ባዕሉ ናብ ደጃች ካሳ ምርጫ
ፅሒፉ ሚስዮናውያን ትፃባእ ኣለኻ ዝብል
ኣብዚ እዋን’ዚ እዩ ምስ ኣቡነ
መጠንቀቕታ መሳሊ ክፅሕፍ እንተሎ ንጉስ ኣትናቴዎስ ኮይኖም ዘውፅእዎ ኣዋጅ ዝተነገረ።
ፈረንሳይ’ውን ከምቲ ናይ ምክትል ቆንስላ
ሙንዚንገር ዝበለ ተመሳሳሊ ደብዳቤ ሰዲዱ “ ብስም ልኡል ካሳን ኣቡነ ኣትናቴዎስን ኩሎም
ሙንዚንገር ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሃገራዊ
ካቶሊካውያን ሓበሻ ከምዝእሰሩ፣ ንብረቶም
ፖለቲካ ብስፍሓት ክሕምዙቕ ዝጀመረ ካብዚ
ኣብዚ እዋን’ዚ ደጃች ካሳ ብየማነ ከም ዝውረስን ኣብያተ እምነቶም ከምዝፈርስን
ንድሓር እዩ። ከም ሹመኛ ግብፂ መጠን ኣብ ልዕሊ ፀጋም ተወጢሮም ምንባሮም ዝገለፁሉ ናብ ይገብር። ኮይኑ ግን ኣውሮፓውያንን ናይ
ኢትዮዽያ ወራር ክግበርን ሰሜናዊ ኢትዮዽያ ዲልሞንተ ዝበሃል ኣውሮፓዊ ዝፀሓፍዎ ውልቀ ንብረቶምን ካብዚ ትእዛዝ’ዚ ወፃኢ
ኣብ ትሕቲ ግብፂ ንክኣትው ዘይተቆጠበ ፃዕሪ ደብዳቤ ከምዚ ዝስዕብ ይብል።
እዮም።”
ኣካይዱ።
“ ናይ ኣቢሲንያ ንጉስ ከምዝኸውን
ብሙንዚንገር ኣብ 1863 ዓ.ም
ሃፀይ ዮሃንስ ምስ ነገሱ ዋና ተቓሚኦም ርግፀኛ እንተዝኸውን እዚ ሕቶ’ዚ(ጉዳይ ነዚ ምላሽ ኢሉ “ክትርስዖ ዘይብልካ ቁምነገር
ኮይኑ
ሚስዮናውያን) ሽዑ ንሽዑ ምፈታሕኹዎ እንተሃለወ ኩሎም ንካቶሊካውያን ካህናት
ነይረ። ኮይኑ ግን ነታ ሲሶ መንግስቲ ኣቢሲንያ ዝተቓወሙ ገዛእቲ ወዲቖም ተሪፎም እዮም።
o
ንራአሲ ወልደሚካኤል ሰለሞን ካብ እትኸውን ትግራይ ጥራሕ’የ ዝገዝእ ዘለኹ። ንስኻ’ውን ክትወድቕ ኢኻ ብወገነይ ኣነ ግን
ሓማሴን
ሰራዊተይ ኩሉ ኣብ ልዕለይ እምነት ከምዘለዎ እንግሊዝ ናብ ኣቢሲንያ ንክትኣትው እንታይ
ርግፀኛ ስለዘይኮንኩ መናሓንሕተይ ጐበዜ ከምዝገበርኩ ስለዝፈልጥ ሕዚ’ውን ፈረንሳይ
o
ንዳጃች ካሳ ጎልጃ ካብ ኣካለጉዛይን/ ኲናት ክገጥመለይ ከመፅእ እንተሎ ክመቓቐል ከመይ ኢሎም ኣንፃርካ ክኣትዉ ከምዝኽእሉ
ትግራይን
ይኽእል’ዩ።
እፈልጥ እየ።” ዝብል ደብዳበ ናብ ደጃች ካሳ
ፅሒፉ።
o
ንደጃች ካሳ ውቤ ካብ ሰሜን
ብካልእ ወገን ድማ ሙንዚንገር
ናብ መንግስቲ ፈረንሳይ ኣብ ዘሕለፎ
ብካሊእ ወገን’ውን ኣባ ቱቬር
o
ንንጉስ ምኒልክ ካብ ሽዋ ብምርኻብ ፅሑፍ ንኢትዮዽያ ጠንካራ ካቶሊካዊት
ዝበሃሉ ሚስዮናዊ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን
ጥንኩር ናይ ተቃውሞ ግንባራት የተባብዕ ነይሩ። ሃገር እንተዘይጌርኩማ ግብፂ ኣትያ ወይ
“ሎሚ ከኢላታት ኣውሮፓውያን ንገዛኢ
11

ውራይና
ትግራይ ዝጠቅም ነገራት ክሰርሑ ኢሎም
ካብ ሃገርና መፂኦም ነይሮም። ኮይኑ ግን ገዛኢ
ኣምሓራ’ምበር ገዛኢ ትግራይ ፈታዊና ኣይኮነን
ኢላዮም። ስለዚ እትህብዎ ኣገልግሎት ንገዛኢ
ኣምሓራ ሃብዎም ኢለዮም እየ።” ዝብል
ደብዳቤ ናብ ሃፀይ ተክለጊዮርጊስ ፅሒፎም
ክሳብ ግንቦት 1863 ዓ.ም ናብ ትግራይ
እንተዘይስጊርኩም ግዝኣትኩም ክዓንው’ዩ
ዝብል መልእኽቲ’ውን ሰዲዶም።
ከምቲ ዝተብሃለ ሃፀይ ተኽለጊዮርጊስ
ናብ ትግራይ ኣኽቲቶም ኣትዮም። ብሓምለ
1863 ምስ ደጃች ካሳ ገጢሞም ኣብ ዓድዋ
ክሳዓሩ እንተለዉ እቲ ደብዳቤ ኣብ ድንኳን
ሃፀይ ተኽለጊዮርጊስ ተረኺቡ። በዚ ዝተገብረ
ውዲት ምኽንያት ሰለስተ መራሕቲ ሰራዊት
ናብ ኣከሎጉዛይ ናብ ዓጋመን ተሰዲዶም
እቲ ኣብያተ እምነታት ከምዝቃፀል ተገይሩ
ንብረቶም ተወሪሱ።
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ክትጠቅም ከምዘይትኽእል እኣምን። ኣብ
ብምልእታ ኣቢሲንያ ናይቲ ህዝቢ ኩነታት
ኣመሓይሹ ንከመሓድር ዝኽእል ሓደ ሰብ’ኳ
ኣይርከብን። . . . እዛ ሃገር ብውሽጣዊ ኲናት
ብሸፋቱ፤ ብቀተልቲ ነብስን ብሕማቓት
ሰባትን ከይትዓንው ከድሕና ዝኽእል ባዕዳዊ
መግዛእቲ ጥራሕ’ዩ።
ካሊእ ኣብ ድሮ ኲናት ግብፅን ሃፀይ ዮሃንስን
ዝፀሓፉዎ ድማ ከምዚ ዝስዕብ ይብል።
“ብወገነይ እቲ ፀገም ብሙሉእን ብወሳንነትን
ኣብ ውሽጢ ሓፂር እዋን መፍትሒ ከረክብ’ዩ
ኢለ ተስፋ እገብር። እዚ ምስኮነ ናይዚ
ሰብ’ዚ(ዮሃንስ) ክፉኣት ተወዲኡ ከምታ
እትግቦኦ ውርደት ክረክብን ኣቢሲንያ
ብግብፂ ተታሒዛ ኩሎም ክፋኣት ዜጋታት
ክጠፍኡ’ዮም።. . . ህዝባ ሽዑ ፅቡቕ መንግስቲ
ረኺቡ ብሃፍቱ ክጥቀምን ማዕፆታታ
ንስልጣነን ንስብከተ ወንጌልን ክኽፈቱ’ዮም።

ድሕሪ ምብራሮም ውዕለት ተሓሲብሎም
ካርዲናል ተባሂሎም ኣብ ሮማ ተሸይሞም።
እቲ ኣንፃር ሚስዮናውያን ዝነበረ
ተቃውሞ ድሕሪ ሞት ሃፀይ ዮሃንስ’ውን
ብኩሎም ነገስታት ቀፂሉ ነይሩ። ክሳብ ኣብ
ካልኣይ ውግእ ዓለም ዝነበረ ወራር ጣልያን
ዝኾነ ይኹን ካቶሊካዊ ጳጳስ ሩባ ኣዋሽ ሰጊሩ
ናብ ማእኸላይ ሃገር ከይኣትው ዝብል ሕጊ
ፀኒዑ ፀኒሑ’ዩ።
ርክብ ሙስሊምን ሃፀይ ዮሃንስን
ሃፀይ ዮሃንስ ምስ ማሕበረሰብ
ሙስሊም ዝነበሮም ርክብ ዝጅምር ድሕሪ
ስዕረት ሃፀይ ተኽለጊዮርጊስ ካብ 1864 ሓምለ
ንድሓር እዩ።

o
ኣብ ከባቢ ዓዘቦ ዝነበረ ዘይምርግጋእ
ንምህዳእ መጀመሪያ ሰራዊት ሒዞም ክወፍሩ
እንተለዉ ደጃች ወልደእየሱስ ዝበሃሉ ናይ
ግብፂ ኣብ ሕዳር 1868 ዓ.ም ምስ ወጀራትን እንዳመኾኒን ገዛኢ ብምኽንያት
ሃፀይ ዮሃንስ ብዝኣተወቶ ናይ መጀመሪያ ኲናት ሃይማኖታዊ ጎንፂ ተቐቲሎም ፀኒሖም እቶም
ኣብ ጉንደት ተሳዒራ። ክራፕፍ ካብቲ ውግእ ዝቐተሉ ሽኽ ዓብደላ ኢዶም ሂቦም ብምሕረት
ብዝመፀ ጭንጭንታ ግብፃውያን ንኢትዮዽያ ኣትዮሙሎም። ይኹን’ምበር ናይ ዓዘቦ
ወይ ዝተወሰነ ከባቢ ክሕዙ ዘይደለዩ መሲልዎ ገዛእነት ተዋሂብዎም ናብ ዓዶም ክምለሱ
ተገይሩ።
ከምዚ ዝስዕብ ኢሉ ፅሒፉ።

ኣብዚ እዋን’ዚ ሙንዚንገር ናይ
ባፅዕ ገዛኢን ናይ ግብፂ ሹመኛን ኮይኑ ሓዱሽ
ቆንስል ፈረንሳይ ኣንፃር ሃፀይ ዮሃንስ ሰራዊት
ክኸትት ሓቲቱ። ፈረንሳይ ንባዕላ ምስጀርመን
ገጢማ ተዳኺማ ስለዝነበረት ኣይከኣላትን።
ሙንዚንገር ብወገኑ ብስም ካቶሊካውያን
ኣካለጉዛይ ናይ ፅግዕተኝነት ሓገዝ ክትህቦምን
ክተዕቑቦምን ዝብል ደብዳቤ ናብ መንግስቲ
“ ሰራዊት ግብፂ ንኣውራጃ ሓማሴን ካብ
ግብፂ ናብ ከዲቭ እስማዔል ኣቕሪቡ።
ትግራይ ንጭልጋ ድማ ብወገን ምዕራብ
ብዝኾነ ግን ምክትል ቆንስል ብሓይሊ ክሕዘን ኣለዎ። ኣነ መራሒ ግብፂ
ፈረንሳይ ናብ ሃፀይ ዮሃንስ መፂኡ ብዛዕባ እንተዝኸውን ዋላ ብሙሉኡ ኣውሮፓ
እቶም ሚስዮናውያን ተዛራሪቡ። እቲ ኣብ ኣንፃራይ ጠጠው እንተዝብል ነተን ኣብ
ድንኳን ሃፀይ ተኽለጊዮርጊስ ዝተረኽበ ላዕሊ ዝተጠቐሳ ኣውራጃታት ምሓዝኩወን።
ደብዳቤን ፈኸራ ዝመልአ መልእኽቲ ብወገነይ ውርደት ከይኣጎበብካ ናብ ሰላም
ሙንዚንገርን ኣርእዮም። እቶም ዝተወረሩ ምእታው ትርጉም ኣይብሉን።

o
ሃፀይ ዮሃንስ ሰራዊት ሒዞም ኣብ
ዓዘቦ እንዳሃለዉ ግብፂ ንቦጎስ ወሪራ። በዚ
ኣስጋኢ ምክንያት ዝጀመርዎ እንተይወድኡ
ኣባ ቁቢን ንዘበሃሉ ካሊእ ኦሮሞ ኣብ ቆቦ
ወሲኾም ሽመት ምስ ሃብዎም ባዕሎም
ንባዕሎም ንከመሓድሩ ገዲፎሞም ከይዶም።

o
ስልጣን መንግስትነት ካብ ዝጭብጡ
ካብ 1865-1870 ዓ.ም ወራራት ግብፂ ኣብ
ከባብታት 4000 ማርያትሬዛ ይኣክል ተባሂሉ

ስለዚ ናይቶም ሚስዮናውያን ምክልኻልን ከምቲ ዝሓለፈ ሃይማኖታዊ
ተኻሒሶም። ንቁሩብ ጊዜያት ድማ እቲ ፀገም
ፀገም ዝኸውን ዘሎ ኣብ ጉዳይ ውሽጢ ሃገር ናዕብታት ኣብ ምቁፅፃርን ፀኒሖም።
ሃዲኡ ነይሩ።
ኣቲኻ ጠብሎቕ እንዳበልካ ምዙባቕን ናይቲ

ካብ ችሎት ቦሩ ሜዳ ምስተመለሱ
እቶም ሚስዮናውያን ኣብ ልዕሊ ሽዑ ኣፍሪካ ንምውራር ዝተኣታተዉ ዝነበረ
ግን ኣብ ወሎ “እዚ ከባቢ’ዚ ክሳብ ኣሕመድ
ሃፀይ ዮሃንስ ዝነበሮም ቅርሕንቲ ግን ቀፂሉ ኣካይዳ መሳወርቲ ምዃኖምን እዩ።
ግራይ ዘዕንዎን ሰባት ሃይማኖቶም ክልውጡ
ኣባ ፍላድ ዝበሃሉ ሚስዮናዊ ናብ እንግሊዛዊ
ሃፀይ ዮሃንስ ሓድነት ኢትዮዽያ ዝገብርን ናይ ክርስትያን እዩ ነይሩ። ዝኾነ
ዲፕሎማት ብ1867 ዓ.ም ሓምለ ዝፃሓፈሉ
ኣብ ምህዋኽን ድልየት ጣልያን ኣብ ምርዋይን ኮይኑ ግን ሙስሊም ኮነ ኦሮሞ እምነትዘለኩም
ደብዳቤ ከምዚ ዝስዕብ ይብል።
ተዋፊሩ ዝነበረ ኣባ ማሳያን ስዓብቱን በ1870 ብስም እየሱስ ክርስቶስ እመኑ። ተጠሚቕኩም
ክርስተያን ኮይንኩም ምስ ንብረትኩም
“ኣቢሲንያ ባዕላ ንዝኾነ ይኹን ነገር ዓ.ም ካብ ሽዋ ንክባረሩ ገይሮም። ኣባ ማሳያ
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ውራይና

ብሰላም ንበሩ። ናይዚ ዓለምን ናይቲ ዝመፅእን
ገዛእቲ ክትኮኑ ኢኹም ክብሉ ተዛሪቦም።
o
ናይዚ
ፖሊሲ’ዚ
ኣድላይነት
ዝተርኣዮም በቲ ዘይዓረፈ ናዕቢ ሃይማኖታትን
ብወራር ግብፂ ኲናት ካብ ዝጅምር ናይ ሰላም
ስምምዕ ዘይተፈረመ ብምንባሩን እዩ። እዚ
ድማ ኣብ ከባቢ ወሎ ዘንፃፀረ ጥራሕ ነይሩ።
ኣብቲ ከባቢ ኩሎም ሙስሊም ተኣማንነቶም
ንዝመስልዎም ግብፂ’ምበር ነታ ዝነብሩላ ሃገር
ኣይኮነን ዝብል ቅዋም ይጋዋሕ ነይሩ።
o
ሸኽ ጦልሃ ቤን ጃዕፈር ዝበሃሉ
ተወላዲ ኣርጎባ ምስ ካልኦት ሰባት ኮይኖም
ኣብ ገርፋ፣ ሪቂን ወረቃሉን ናዕቢ ዝለዓለሉ
ናይ ተቃውሞ ማእኸላት ኣጣይሾም።
o
ወይዘሮ መስተዋት እኖ ኣባ ዋጠውን
ሰበይቲ ኢማም ሊበን ኣመዴን ድማ ናብ
ኬዲቭ እስማዔል(ግብፂ) እቶም ዝኸበቡና
ክርስትያን ናብ ግዝኣትና ከይኣትዉ ሓግዙና
ዝብል ደብዳቤ ብ1869 ዓ.ም መሓመድ የሱፍ
ብዝበሃል መልእኽተኛ ሰዲደን ነይረን።

ነብዩ መሓመድ ዝወረደ ቀጥተኛ ዘርኢ ኣለና
ዝብሉ እዮምነይሮም፡፡ ንራእሲ ሚካኤል ሃፀይ
ዮሃንስን ደጃት ሃይለማርያም ድማ ንጉስምኒል
ክኣባልገኮይኖሞም፡፡ ቅድሚ እቶም ኣርባዕተ
ጳጳሳት ምምፀኦም ነተን ዓበይቲ ክፍላተ
ሃገር ኢትዮጵያ ናይ ሃይማኖት መማህራን
የድልዩወን እዮም ስለዝተብሃለ፦


ሀ/መምህርኣካለወለድወሎ



ለ/ጌታየግርማይወረሂመኖ



ሐ/ ኣቃቤሰዓትገብሩጎንደር

መ/ ኣባወልደጊዮርጊስጎጃምክምደቡለንተገይሩ

ኣብ 1870 ዓ.ምኣብ ከባቢ ራያ ዓዘቦ
ዓመፅ ተላዒሉ ብሓይሊ ጠጠው ከብል
ተገይሩ። ኣብያተ ክርስትያናት ተሰሪሑ፡
፡ ራእሲ ገብረኪዳን ዘሞ ኣማሓዳ
ሪዘቡልኮይኖምተሸይሞም ፡፡

ኣብ 1872 ዓ.ም ሃፀይ ዮሃንስ ኣብ ከባቢወረኢሉ
ሓግዮም ናብ መሬት ኣርጎባ ንነጭዳርጓ ምስ
ነጉስ ምኒልክ ቀፂሉም፡፡ ክልቲኦም ብሓባር
o
በዚ ምኽንያት ሓሰን ወዳጆ ዝበሃሉ ነቲ ከባቢ ናብ እምነት ክርስቲያን ንክኣትው
ናይ ደራ ወደባት ዓመፅ ምስ ኣካየዱ ካብ ፅዕንቶታት ገይሮም፡፡ ብጠቕላላ ናብ ከባቢ
ከዲቭ እስማዔል ተሰዲዱሎም ዝተብሃለ 600 000 ዝኾኑ ሰባት እምነት ክርስትና
ኣፅዋር ውግእ ምስተሳዕሩ ተማሪኽዎምን ክቕበሉ እንከለው ካብዚኦም መብዛሕቲኦም
ባህላዊእምነት ዝነበሮም እዮም፡፡
ተታሒዙዎምን እዩ።

ዝነብሩሎም ዝነበሩ ከባቢታት እዮም፡
፡ ብዙሓት ፍሉጣት ዓበይቲ ሙስሊም
ማሕበረሰብ ትግራይ ነጋድራስ ዝብል ቀምሽ
እንዳተውሃቦም ነቲ ስራሕቲ ንግዲ ክቆፃፀሩ
ይግበር ነይሩ፡፡
ወርነር ሙንዚንገር ግብፂ ንኢትዮጵያ
ክትወርር እንተላ ምስ ንጉስ ምኒልክ
ምስጢራዊ ስምምዕ ገይሩ ብድሕሪት ብሓባር
ንትግራይ ንክወገኡ ምስ ሰራዊቱ ብዓዲ ዓፋር
ገይሩ ናብ ሽዋ ክሓልፍ ተንቀሳቒሱ፡፡ ናይ
ወሎን ናይ ዓዘቦን ሙስሊም ክተሓባበሩና
እዮም ዝብል እምነት ነይርዎ፡፡
ሱልጣን ዓሊ ሚራሕ ከም ዝብለዎ ኣቦኦም
ሱልጣን መሓመድ ሓንፈሬ /ሱልጣንኣውሳ/
ንወርነር ሙንዚንገር ምስ ሰራዊቱ ክድምስስዎ
ዝኸኣሉ ሃፀይ ዮሃንስ በቶም መዋስብቶም ናይ
ዳሞሆይታ ዓፋር ኣቢሎም ከይተሕልፍዎም
ኢሎም ብዝሰደድዎ መጠንቀቕታ መሰረትእዩ፡
፡ ኣብቲ ምድምሳስ መብዛሕቶኦም ግብፃውያን
ዝርከብዎም 361 ሰራዊት ሙንዚንገር
ነይሮም፡፡ ሙንዚንገርን ሰበይቱን ኣብኡ
ክሞቱ እንከለው ውሑዳት ሱዳናውያንን
ኣዕራብን ፀልማት ተጎልቢቦም ኣምሊጦም፡፡
ናብ ታጁራ ድማ ኣትዮም::

እቲ ሃይማኖታዊ ፖሊሲ ዝትግበር ዝነበረ
ነቶም መራሕቲ ሽመትኩምን መሬትኩምን
እንድሕር ትደልዩ ናብ ክርስትና እምነት
ኣብ ትግራይ 1872 ዓ.ም ሙስሊም

ስለዚ ሃፀይ ዮሃንስ ሓይልን ጭቆናን ዝነበርሉ ፍሉይ
እተዉ ብዝብል ነይሩ፡፡ ንሳቶም ምስ ኣተዉ
ከባቢታት ነይሩ፡፡
ዘይተፈለዮ ስጉምትታት ብምውሳድ ክሳብ
ኣብያተክርስቲያን ሰሪሖም ህዝቢ ንኽጥመቕ
* ኣብ ከባቢኣ ኽሱም ማይኩመል ፣
መሰል መሬት ምምንጣል በፂሖም እዮም። ዕዳጋ ማልቃ
ናዕዴር
የተባብዑ ነይሮም፡፡
ኢማም መሓመድ ዒሊን ኢማም ኣመዴ

* ኣብ ሽረ ዓዲ ዳሕኖ
ሊበንን ሽመቶምን መሬቶምን ንዘይምስኣን
እቲ ስጉምቲ ብኸምዚ መንገዲ እንተተኸየደ
* ኣብ እንዳባ ፃሕማ ፣ ሓፂባ ዓዲ እውን 1881 ዓ.ም ሃፀይ ዮሃንስ ናብ መተማ
ተጠሚቖም። ኢማም መሓመድ ዓሊ ናይ 
ተገመስ ዘንጒ በጊዐላ ሰግሊ እንዳባቀንዲ
ራእስነት ማዓርግ ተዋሂብዎም ሚካኤል እንዳጭዋ
ክዘምቱ እንተለዉ ወሎ ሰላማውን ናይቲ
ክበሃሉ እንተለዉ ኢማም ኣመዴ ሊበን ድማ 
ወፍሪ ሓይሊ ሃገር ሓደ ቅልፅም ንክኸውን
* ኣብ እንትጮ ዓዲ ዛእመረ
ዳጃች ሃይለማርያም ተባሂሎም።
ክኢሉ፡፡

* ኣብ ክልተ ኣውላዕሎ ነጋሽ

ናይ ክልቲኦም መራሕቲ ምእታው
ነቲ ሃገራዊ ውህደት ዓብይ ስዳሮ ኮይኑ ወሎ
ክሳብ ኣብ 1859 ዓ.ም ምኒልክ ዝሕዝዋ
ስኢናቶ ዝነበረት ዓርሰ ምምሕዳር ብ1867
ዓ.ም ክምለሰላ ክኢሉ።
ክልቲኦም ተናሓናሕቲ ደቀባት ወሎ ካብ


* ኣብ ዓዲ ኢሮብ ሳሆ ብሙልኦም
ዘይተተነከፉ

* ኣብ መቐለ ኣብ ምዕራብ ገፅ
ቤተመንግስቲ
እዚኦም ኩሎም መሬት ሒዞምን ከም ደቂ
ሃገር መጠንን እንዳነገዱን እንዳኣለሙን

ስለዚ ፖሊሲ ሃይማኖት ሃፀይ ዮሃንስ ምስቲ
እታ ሃገር ኣትተያቶ ዝነበረት ከቢድ ናይ የማነ
ፀጋም ውጥረት ኣገናዚብካ ዝራኣይ እምበር
ኣፅቢብካ ብናይ ሓደ ወገን ስምዒት ወይ
ኣበሃህላ ክትንተን ዝኽእል ኣይኮነን፡፡
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ኣኼባና ነዊሕን ብዙሕን እዩ…
ብክሳቴብርሃን

መደራጉሕ-ሑመራ

“ምውፃእ ኣይፍቀድን፡፡ኣርፊድኩም ዝመፃኹም
ኣለሊናኩም ኣለና፡፡ ኔት ዎርክ መራሕቲ
መሓውርኩም ተቆፃፀሩ” ኢሉ ንባዕሉ ብጓሮ
ሸሊኹ ሽጋራ ሆያ ሀየ ክብል ወፀ፡፡ ህልም ብልጭ
ዝብል ናይ ኢንተርኔትን ስልክን ኔት ዎርክ ብናይ
ሰባት ሓደ ንሓሙሽተ ኔት ዎርክ ተተኪኡ፡
፡ እቲ መራሒ አኼባ ድሕሪ 10ታት ደቓይቕ
አፉ እናሓበሰ መፂኡ ኣብ ወንበሩ ተቐመጠ፡
፡ “እሞ ናይ ሎሚ ኣኼባ ፍሉይ ዝገብሮ…” ኢሉ
ክጅምር ክብል ኣብ ጎኑ ዝነበረ ካሊእ መራሒ
ኣኼባ ናብ እዝኑ ቅርብ ኢሉ ሕሹኽ በሎ፡፡
“ይቅርታ ዝክረ ሰማእታት ረሲዕና ኩልና ከካብ
ዝተቐመጥናዮ ተላዒልና ሰማእታት ንዘክር፡
፡ ብጀካ ሃይማኖት መራሕቲ ኩልና ጉልባብና
ንቅላዕ…ዕረፍቲ፡፡ ንደማመፅ ትማሊ ምልኣተ
ጉባኤ ጎዲሉና ኣኼባ ፈሪሱ እዩ፡፡ ሎሚ እውን
መፂኡ ዘሎ ሓይሊ ሰብ ክንዲ እቲ ዝድለ ኣይኮነን፡
፡ ግን ክንቅፅል ኢና ፡፡ ኣብቲ ማዕዶ ዘለኹም
ድምፂ ቀንሱ፡፡ ሞባይልኩም እውን ኣጥፍኡ፡፡
እሞ ናይ ሎማዓንቲ አጀንዳና ኣብ ካልኣይ ዙር
ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ዝተትሓዙ መደባት
ምይጥጥ ንምግባር ዝተዳለወ ሓፂር ፅሑፍ
ኣሎ ንጅምር ኣለና” ኢሉ ካብ ሻንጣኡ ክንዲ
ሳይክሎፔድያ መፅሓፍ ዝኸውን ጥራዝ ወረቐት
ኣውፂኡ “መእተዊ” ኢሉ ንባብ ጀመረ፡፡ ፍርቂ
ሰዓት እውን ወሰደሉ እቲ መእተዊ ጥራሕ፡፡ ምስቲ
ብፃዩ በቢ ተራ እናተባረዩ ከንብቡ ሓሙሽተ
ሰዓት ኮነ፡፡ “ገዛእቲ ድርብታት ህዝቢ ትግራይ
ጨቊኖም አደዳ ድንቁርናን ድሕረትን ገይሮሞ
ፀኒሖም እዮም፡፡ ሀዚ ግን ሳላ መሪሕ ውድቡ
ብኣፃብዕቲ ዝቑፀራ ዝነበራ ኣብያተ ትምህርቲ
ሀዚ ኣሻሓት በፂሐን ምንም ጣብያ ጥዕና ዘይነበራ
ሀዚ ኣሻሓት ጣብያ ጥዕና ተሃኒፀን /ዋላ ሓኪምን
መሳርሕን ኣይሃልወን/ ብእግሪ ጉዕዞ ሰሙናት
ዝወስድ ዝነበረ መንዶ መንዶ ዘራኽብ ኣስፋልት
ተሰሪሑ ሐዚ ብሰለስተ ሰዓታት ይእቶ ኣሎ፡
፡ ብሓፈሻ ሃገርና ካብ ኣፍሪካን ዓለምን ፈጣን
ዕብየት ዘመዝግባ ዓድታት ሓንቲ ኮይና ኣላ፡
፡ ኣብዚ ተወሳኺ ዘለኩም” ዝብል ድምፂ ምስ
እሰመዐ ተኣካባይ ከካብ ናይ ባዕሉ ሓሳብ ባኒኑ
ግሩምሩም በለ፡፡ ኢዱ ዘውፀአ ግን ኣይነበረን፡
፡ 10 ደቃይቕ ሱቑታ ውሒጥዋ አደራሽ፡፡
“ቀዲሙ ዝሸወተ ዒፍ ትበልዖ ቀዲሙ ዝተዛረበ
ሰብ ይፀልኦ ኮይኑና እንበር ኣብዚኣ ንእሽተይ
ክውስኽ” ኢሉ ሓደ ሃርበኛ ልምዓት ዝብል
ፅሑፍ ዘለዎ ቲሸርትን ቆቢዕን ዝገበረ ቀፀለ፡፡
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“እሕሕ… እሞ እቲ ቀሪቡ ዘሎ ሓሳብ ግልፂ እዩ፡
፡ ሃገርና ኣብ ማእኸላይ እቶት ዘለወን ሃገራት
ተርታ ንምስላፍ መንግሰቲ ሓንፂፅዎ ዘሎ ፖሊስን
ስትራተጅን ንምትግባር ኩልና ክንረባረብ ይግብኣ
የቐንየለይ ወዲአ ኣለኹ፡፡” እቶም ተኣከብቲ
ካብቲ ዝበሎ ቁም ነገር እኳ እንተዘይረኸብሉ
ቃላት እናደጋገመ ዓጀጅ ስለ ዘይበለ ግን
መግለፂ ፍትወቶም ዕንቡር ጣቕዒት ጋበዝዎ፡፡
ሓደ ድማ “ሕቶ ኣለኒ” ኢሉ ኢዱ ዊጥ ኣበለ፡፡ “በቢ
ዓመቱ ብክልተ ዲጂት እናዓበና መፂና ይበሃል፡፡
ሓንቲ ዓመት ድርቂ ኣጋጢሙ ግን ኢዱ ናብ ዝሰዶ
ዝሰኣነ ገባር በቢ ከባቢኡ ኣእላፍ እዩ፡፡ ብናይ
ሓንቲ ክረምቲ ድርቂ ዝፍተን ዕቤት ድዩ ደኣ? እቲ
ዓሚ ቅድሚ ዓሚ ዝዕፀፍ ዝነበረ ምህርቲ ኸ ኣበይ
ኣተወ?” ከም ዝወደአ እንተይገለፀ ድምፁ ኣጥፈአ፡
፡ ኩሉ ተኣካባይ ይኹን መራሕቲ እቲ ኣኼባ
ናብቲ ሓታታይ ኣተኲሩ ጠመተ፡፡ መራሕቲ እቲ
ኣኼባ ንኻሊእ ዕድል ምሃብ ኣቋሪፆም “ኣረኣእያና
ነስተኻኽል፡፡ እዚ ሓደ ሓደ ኳኺቶታት ዝብልዎ
እዩ ናይዛ ኣተሓሳስባ እዚኣ ፍልፍላ ክትፅናዕ
ኣለዋ፡፡” ኢሉ ሓውሲ መጠንቀቕታን ምፍርራሕን
ካልኦት ከምዚ ዓይነት ሕቶ ንከየቕርቡ ትእዛዝ
ኣውረደ፡፡ እቲ ሓታታይ ናይ ይበተኹ እንበር
ቅኑዕ መልሲ ክረክብ ከም ዘይኮነ ውሽጡ
እናፈለጠ እዩ ነቲ ሕቶ ደርጒሕዎ፡፡ ምስ መንዶ
መንዶ ትኸይድ ኢኻ እንዳ መንዶ መንዶ ትኣቱ
ኢኻ እናተብሃለ ገምጋም ፀረውረው ዘበሎ እዩ፡፡
ኣብ ሓደ ፀግዒ ናይቲ ኣኼባ አደራሽ ወትሩ
ንኸምዚታት ውፍይቲ ዝኾነት ሓንቲ ጎርዞ ሓደ
ፆር ዝኾን ዑድ ወሊዓ ዑጉጉግ እናበለት ቡና
ተፍልሕ ነበረት፡፡ ነቲ ናይቲ ዑድ ትኪ ሪአ
“እያንጓለለ” በልበል መፀኒ፡፡ ኣብቲ ጎና ድማ
ሓፋሽ ማሕበራት ሒዘናኦ ዝመፃ ጭርሖ ዝተፅሓፎ
ንቁርሲ ቡና ሓደ ቀሺን ሓደ ሓጅን ብሓደ ካራ
ቆራሪሶም ዘቐመጥዎ ሕንባሻ ተኮሚሩ ይረአ ነበረ፡
፡ እቲ ዝውረ ዘሎ ሓሪ ብዙሕ ግዲ ኣይኮነን ኢለ
ብምጥርጣር ምራቐይ እናዋሓጥኩ ናብቲ ሕንባሻ
ዓይነይ ተኸልኩ፡፡ ሞባይለይ ቫይብሬት ጌራ
ኣበራቢራትኒ ኣውፂአ እንተረኣኽዋ ክልተ ሰሙን
ሙሉእ ፅባሕ ፅናሕ እናበልኩ ዘመላለስክዎ
ተገልጋሊ እዩ፡፡ ኣብ ናቱ ቦታ ኮይነ እንታይ ከም
ዝስመዐኒ እኳ እንተፈለጥኩ ሐዚ ፅቡቕ ምኽንያት
ረኺበ ድምፂ ቀኒሰ ኣኼባ … ኣኼባ ኢለ ዓፀኽዎ፡፡
ናብ መንደቕ እቲ መአከቢ ኣደራሽ ዙርያ ምላሻ
ቆላሕ ዝበለ ሰብ በብግዚኡ ዝተለጠፉ ድኽነት

ነበረ ክንገብሮ ኢና፣ ምስ ህወሓት መፃኢ ዘመን
ብሩህ እዩ፣ ሕድሪ ሰማእታትና ኣይነዕብርን፣
ኣባይ ክግደብ እዩ መለስ ክዝከር እዩ፣ ህንፀት
ልምዓታዊ ሰራዊት ንዕበየትን ዝላን፣ ትልሚ
ዕብየትን ስግርርን ንምዕዋት ኩልና ንረባረብ
መረፃ 2007 ፍትሓዊ ዲሞክራስያውን ተኣማንን
ኮይኑ ክዛዘም እዩ ኮታስ መቑፀሪ ዘይብሎም
በዓል ዋናኦም ተግባሪኦምን ዘይፍለጡ
ጭርሖታት በቢ ሕብሩ ወረቐት ተለጢፎም
ነቲ መንደቕ ጉራምራ ኣምሲለምዎ ይርኣዩ፡፡
ድሕሪ ሓደ ሪኢቶን ሕቶን ተሳተፍቲ መጠቓለሊ
ካብ መራሕቲ እቲ አኼባ ቀረበ፡፡ ሃገርና ትኽተሎ
ዘላ ፖሊስን ስትራተጅን… ብሉፅ ተሞክሮ… ሓላፍ
ዘላፍ ኣለዎ… ክንዲ እቲ ዝድለ ኣይኮነን… ልምዓት
ጉጅለ… ዝምልከቶም ኣካላት…ካብ ዝሓለፈ ዝሓሸ
ኣፈፃፅማ ተራእዩ… ክራይ ኣካብነት ኣተሐሳስባን
ተግባርን… ሙሉእነት የብሉን ዝብሉ ቃላት
ዝበዝሕዎ ለንጋድ መጠቓለሊ ፡፡ ኣብ መወዳእታ/
መወዳእታ እትብል ቃል ዝሰመዐ ተሳታፊ እቲ
ኣኼባ ሓደ ዓብይ ድርዕቶ ካብ ማእገሩ ከም
ዝተልዓለ ፍሒት ፍሒት ምባል ጀመረ፡፡/ መግለፂ
ቅዋም ዘቕርቡ ካብቶም ተኣከብቲ ተሳትፎ ደቂ
ኣነስትዮ ይሃልዎ ተባሂሉ 7 ሰባት ተጠቆሙ፡፡
በዓል 11/በዓል ክልት ዲጂት/ ነጥብታት ቅዋም
መግለፂ ዝሓዘ ሻውዓተ ገፅ ወረቐት ተነበበ፡፡
ንሕና መንዶ መንዶ ከምዚ ክንገብር ኢና ከምዚ
ክንከውን ኢና ኮታስ ዘይተኣተወ መፅበዓ የለን፡፡
ፅቡቕነቱ መግለፂ ቅዋም ኣብ መወዳእታ ናይ ኣኼባ
ዝቐርብ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ኣየካትዕን፡፡ እኳደኣስ
ብጣቕዒት ይዕጀብ፡፡ እንበር እማ መጀመርያ
ዝቐርብ እንተዝኾን ከመይ ኢሉ? ንምንታይ?
ግልፂ ኣይኮነን? እናተብሃለ ክንደይ መማጎተ፡፡
ብዝኾነ እቲ ኣኼባ ተወዲኡ ፅባሕ በቢ
ጣብያኡን ቀጠናኡን ከም ዝቕፅል መተሓሳሰቢ
ወሪዱ ንሎሚ ኣብዚ ወዲእና ኣለና ምስ ተብሃለ
እናተንጠባጠበ ዝኣተወ ተኣካባይ እናተዳፈአ
ወፀ፡፡ ኣነ ግን ኩሉ ግዜ ካብ ኢድ እቲ ኣኼባ
መራሒ ዘይትፍለ ሲናር ላይን ደብተር ኣብቲ
ጠረጴዛ ሪአስ ነቲ ኣኼባ ዝመርሕ ዝነበረ ኣርኪበ
ክህቦ ሓውሲ ጉያ ሰጎምኩ፡፡ ሰሪቐ ቅልዕ ኣቢለ
ሪአያ፡፡ ዝመፀ ክመፅእ ዝግበኦ ተባዕታይ ኣነስታይ
ድምር ዝብል ጥራሕ እዩ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ
ተፃሒፍዋ፡፡ ሞኽ በልና፡፡ ናይ ቁፅሪ ዝኾነ ዘመን፡፡

ጥቅምቲ 2008

ውራይና

ካብ ገፅ 7 ዝዞረ

ተፅዕኖታት ናፈጠሩ ካብቶም ከባቢታት ክወጽኡ ይግበር

ፒቲሽን ፊርማ ናታኣኻኸቡ ከምዝነበሩ ብስፊሑ

ንኣብነት ኣብ ኣምሓራ ክልል ኣብርሃ ጅራ-ዓብድራፍዕን

ጸኒሑን/ኣሎን ዝብል ዘረባ ሓቅነት ከምዘለዎ እዚ ድሕሪ

ይንገር። እዚ ኣየረጋገጽናዮን፣ ካብ ወከልቲ ቤት ምኽሪ

ኸባቢኡን፣ ኣብ ክልል ዓፋር ድማ ሽኸትን ኸባቢኡን ኣብ

ብዙሕ ዓመታት ተራእዩ ዘሎ ናይ ህዝቢ ቑጽሪ ምንካይን

ፌደረሽን ምርግጋጽ ግን ይከኣል እዩ። ሚኒስተር ካሣ

ንርኢ’ኳስ ነዚ ሓቂ የረጋግፃልና።

እቲ ኣብ ቐረባ ዝተፈጸመ ምብራርን መረጋገፂ እዩ።

ተ/ብርሃን እውን መሰል ዓርሰ ምምሕዳር ዝምልከት

ካሊእ ኣብ 1994 ዓ.ም ኣብ ሳንጃ ወረዳ ከተማ ዓብድራፍዕ

(ሕዚ ብዕሊ ዝፍለጥ በዝሒ ህዝቢ ትግራይ ነዞም ካብ

13 ሕቶታት ናፍቲ ንሶም ዝመርሑዎ ዝነበሩ ቤት

ዝተገበረ ቖፀራ 1137 ኣምሓርኛ ተዛራቢ ህዝቢ እንትኸውን

ኣምሓራ ክልል ተመዛቢሎም ኣብ ትግራይ ዝኣተዉን ኣብ

ምኽሪ ፌደሬሽን ቐሪቦም ይፅንዑ ከምዝነበሩ ኣብ

ትግርኛ ተዛራባይ ግን 2047 እዩ ነይሩ (CSA Tables 2.14.

ኣዲስ ኣበባ ደሴን ካልኦት ከተማታት ኢትዮጵያ ብልመና

ቀረባ እዋን ገሊጾም እዮም።

1994 ዓ.ም)። ብቖጸራ ተረጋጊጹ ንምኽላል’ውን ምችው

ዝመሓደሩ ዘለዉ ወገናትናን ኣይሓውስን።)

እዚ ሓዱሽ ናይ ምክላል መስርሕ መንነት፣ ቋንቋ፣

እናሃለወ ናብ ዘይመስሎ ክልል እዩ ተቖሪጹ ተሪፉ። ድሕሪ

ብኣንፃሩ ኣምሓራ ክልል ኣብ ቑጽሪ ህዝቡ ዝሓወሶም

መሬትን/ተፈጥሮን ሃፍቲ ምምሕዳርን መሰረት ዝገበረ

ውድቀት ደርግ ክልላት ከም ብሓዱሽ እንትኽለላ ብጎቦታትን

ተጋሩ ድሕሪ ብግልጺን ብስውርን ምብራሮም’ውን፤

ሓደሽቲ ውሽጣዊ ጎንፂታት ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት

ሩባታትን ዘይኮነስ ህዝቢ ማእኸል ዝገበረ ክኸውን ኣለዎ

ቑጽሪ ህዝቢ እቲ ክልል ከምዝነበረ እዩ ዘሎ። ኣብቲ

ከምዝፈጠረ ዘይከሓድ’ኳ እንተኾነ፤ ነዚ ዝነበረ ናይ

ዝብል ናይ ኢህወደግ መርገጺ ኣብ ዓብድራፍዕን ገለ ገለ

ዝሓለፈ ዝተኻየደ ቖጸራ ህዝቢውን ከም ዋጋ ዕዳጋ

ምብትታን ሓደጋ ጠጠው ኣቢሉዎ ብተነፃፃሪ ርግኣት

ከባቢትታት ወልቃይት ፀገዴን ኣይሰርሐን። እዛ ከተማ

ውረድ ደይብ ኢሎም ተኸራኺሮም ብሚሊዮን ዝቑጸር

ዘለዋ ሃገር ምፍጣር ተኻኢሉ ኣሎ። ሽግራት ኣብ

ብስሩ’ውን ንሑመራ ዋላ ካብ ዳንሻ ትቐርብ ናሃለወት ሰገር

ህዝቢ ከምተመረቐሎም ዝዝከር ጉዳይ እዩ።

ዘዋጥጡ ነቑጣታት ድማ፤ ነዙይ ዝጥምት መንግስታዊ

ሩባ ኣንገረብ ስለትርከብ ጥራይ ምስ ትግርኛ ተዛረብቲ ህዝባ

እዚ ልሉይ ዘይኮነ ኣሰራርሓ ብዓፋር ገፅ ዘሎ ዶባትናውን

ኣካል ብሚኒስትሪ ደረጃ ተጣይሹ እዩ - ሚኒስትሪ

ናብ ክልል ኣምሓራ ተኸሊላ ትርከብ። እዚ ናይ ኢህወደግ

ተመሳሳሊ እዩ። መዋእሎም ብትግራይ ዝመሓደሩ

ፌደራል ጉዳያት። ሕገ መንግስታዊ ጣልቃ አእታውነት

እምነት ጥራይ ኣይኮነን ጥሒሱ። ኣብ ኣንቀጽ 39 ቑ፡

ዝነበሩ ብውሕዱ ከም ዳሉል፣ በራሕለ፣ ኣርሆን ካልኦት

ዝጠልብ ኣብ ዝኾውን ድማ፤ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን

3 “ማንኛውም የኢትዮጵያ ብሔር ፣ ብሔረሰብ ፣ ሕዝብ

ከባቢታትን መብዛሕትኦም ህዝቢ ዓፋር ዝነብረሎም

ዝለዓለ ኣካል ከምዝኾነ ይፍለጥ። ሕገ መንግስቲ

ራሱን የማስተዳደር ሙሉ መብት አለው።” ዝብል ሕጊ’ውን

ስልዝኾኑ ኣብዚ ሓዱሽ ስርዓት ናብ ክልል ዓፍር

ሃገርና’ውን ከምዚ ዓይነት ሕቶ ንዝለዕሉ ህዝብታት

ብግልጺ ጥሒሱ ይርከብ።

ከምዝኸዱ ዝፍለጥ እዩ። እዚ ሕገ መንግስቲ ተኸቲሉ

ግልጺ ዝኾነ ምላሽ ኣቐሚጡ ኣሎ። ኣንቀጽ “48”

እሞ ናብ ትግራይ ምኽላል እንተተረፈስ ኣብ ኣምሓራ ክልል

ተፈጺሙ እንተይልና ንምንታይ ድኣ ዓብላላይ ትግርኛ

“የኣከላለል ለውጦች’’ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ቑ1፣

ንኦሮምኛ ተዛረብቲ ‘’ኦርምያ ዞን’’ ተባሂሉ ከምዝተውሃቦም

ተዛረብቲ ህዝቢ ዘለዎም ቦታታት ንምኽላል ዘየጸግም

“የክልሎች ወሰን በሚመለከት ጥያቄ የተነሳ እንደሆነ

ዓይነት መሰል ዓርሲ ምምሕዳር ክወሃቦም ዶ ኣይምተገበአን?

ኣቀማምጣ መሬት እንዳሃለዉ ከምቲ ናይ ዓፋርን

ጉዳዩ

ክንዲዚ ዝኣክል በዝሒ ህዝቢ ኣብ ቤት ምኽሪ ክልል ኣምሓራ

ካልኦትን ሕገ መንግስቲ ተኸቲሉ ዘይተፈጸመሎም?

የሚመለከታቸው ክልሎች መስማማት ካልቻሉ

ይኹን ዝነብርሉ ወረዳታት በቲ ሕገ መንግስቲ ዝፈቕዶ

ከም ኣብነት ንምጥቃስ ሽኸትን ኸባቢኡን (ምብራቓዊ

የፌደሬሽኑ ምክርቤት የህዝብን ኣሰፋፈር እና ፍላጎት

ውክልና ከም ዘይብሉ’ውን ርዱእ እዩ። ንዙይ እውን እዩ

ክፋል እንደርታን ወጀራትን ዝነበሩ ኸቢታታት) ትግርኛ

መሰረት በማድረግ ይወሰናል” ይብል።

ኣያ ዘይብሉ ተሪፉ ኣደዳ ትምክሕተኛታት ኮይኑ ዝድፈርን

ተዛረብቲ ዝዕብሉሉዎ ወረዳ ከምዝኾነ ናተፈለጠ

እዞም ህዝቢ ግና ሕገ መንግስታዊ ሕቶ ኣልዒሎም

ዝሓስርን ዘሎ።

ብዘይድሌቶም ናብ ዓፋር ተኸሊሎም እዮም። ህዝቢ

እናሃለዉ ንምንታይ ዝሰምዖም ከምዝሰኣኑ ግልፂ

እቲ ዝገርም ድማ ኣብ 1994 ዓ.ም ኣብ ኣምሓራ ክልል

ሓሳቡን ድሌቱን ኣይተጠየቐን እምበር እዞም ህዝቢ ናብ

ኣይኮነን።

ዝነብር ዝነበረ ጥቕላላ ብዝሒ ትግራዋይ 40,971 ዝነበረ

ትግራይ ከምዝመርጹ ኣብ ከይዲ ተራኢዩ እዩ።

እቲ መሪር ሓቂ ትግራይ መሬት ጥራይ ዘይኮነስ

እንትኸውን፣ ድሕሪ ዓሰርተ ኣርባዕተ ዓመታት ኣብ 2007

እዞም ተቖሪጾም ዝተረፉ ህዝቢ ኣብ ከይዲ ብኹሉ

ህዝባውን

ኣብ ዝተገበረ ቖጸራ ህዝቢ ግን ናብ 37,397 ከምዝወረደ

መዳይ ዘይጥዕም ኮይኑ ስለዝረኸቡዎ ናብ ትግራይ

ምስተወሰደ ተሪፉ ኣሎ። ክሓትት እንተኾይኑ ብኹሉ

እቲ መንግስታዊ ሰነድ የረጋግፅ ። ምውላድ ዘየቋረጸ ህዝቢ

ንምምላስ ወይ ድማ ኣብ ዘለዉዎ ብፍሉይ ዞን

ኣንፈት ግዝኣቱ ዝተወሰዶ ህዝቢ ትግራይ እዩ

ኣብ ክንዲ ወሰኽ ዘርኢ ብግልባጡ ቐኒሱ። ድሕሪ እዚ ናይ

ክንመሓደሩ ኢሎም ንዓመታት ጥርዓን ኣቕሪቦም

ክሓትት ዝግባእ። ኣብ ክልል ኣምሓራ እኮ እስካብ

መወዳእታ ቖጸራ ህዝቢ ምክያዱውን ካፍተን ዝተጠቐሳ

ክልልን ፌደራል መንግስቲን ምስማዕ ከምዝኣበዩዎም

ሎሚ ብትግርኛ ዝጸውዑ ቦታታት ብቑጽሪ ብዙሓት

ኸባቢታት ተጋሩ ናይ ምብራር ስጉምቲ ስለዝተወሰደ ካብዚ

ብመራኸቢ ሓፋሽ ካብ ኣንደበቶም ብተደጋጋሚ ሰሚዕና

እዮም።

ኣዐርዩ ዝወሓደ ከምዝኸውን ምግማት ይከኣል። ከምቲ ልዕል

ኢና። እዚ ሕቶ ብምቕራቦም ድማ ብክልል ዓፋርን

እዞም ትምክሕተኛታት መሬት ኣምሓራ እዩ ዝብሉዎ

ኢሉ ዝተብሃለ ኣብተን ወረዳታት ክልል ኣምሓራ በዝሒ

ናይቲ ወረዳ መማሓደርቲን ብዙሕ ምጉናያትን ጥቕዓትን

ዘለዉ ወልቃይት’ውን ዓዲ ሳግላ፣ ዕዳጋ ሰሉስ፣ ደለሳ

ትግርኛ ተዛራቢ ስለዝዕብልል እዚ ኩነታት ዘይፈተወዎ

ከምዝበጽሖም ይፍለጥ። ብተመሳሳሊ ኣብ ዓብድራፍዕን

ቆቓሕ፣ ሰላሳ ዓይና፣ ዓዲ ረመፅ ፣ ሩባ ሎሚ፣ ደብረ

መመሓደርቲ እቲ ክልል ናይተን ከባቢታት ዴሞግራፊያዊ

ብሓፈሽኡ ኣብርሃ ጅራን ኸባቢኡን ዘለዉ ተጋሩውን

ማርያም፣ ታሕታይ ማይ ሑመር፣ ማይ ጋባ፣ ዓዲ

ትሕዝቶ/ሚዛን ንምቕያር ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝተፈላለዩ

በሚመለከታቸው

ናብ

ካልኦት

ክልሎች

ክልላት

ይፈጸማል።

ተቖርሚሙ

ሰላም፣ ምድሪ ወይዘሮ ፣ መጉእ፣ እንዳቦ፣ ብላምባ
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ቅርሺ፣ ፀብሪ፣ ዓወርቂ፣ ደጀና፣ ማይ ጥምቀት፣ ዓዲ

ዘለዉ ምችው ባይታ ምስ ዝሃበ ኣካል’ውን (ብኣዴን)

ኣሰሊፉ ሕልፊ መስዋእቲ ዝኸፈለ ወረጃ ህዝቢ እዩ።

ጋባ፣ ኩሊታ፣ ብላምባ ልቋስ ወዘተ፣ ኣብ ፀገዴ’ውን

ፊት ንፊት ዝርርብ ዝግበረሉ ኩነታት ምፍጣር ቅኑዕን

ብምዃኑ ድማ ስርዓታትን ተፈጥሮን ብዘብጽሕሉ

ከተማ ንጉስ፣ ዳንሻ፣ እንዳማርያም፣ እንዳስላሰ፣

ኣገዳስን እዩ። ምምሕዳር ትግራይን ወከልቲ ህዝብን

ድርብርብ ዕንወት ህዝቢ ትግራይ ኣብዛ ሃገር እቲ

ጨጓር፣ ማይ ዓጋም፣ ማይ ደልየ ፣ ዋልካ፣ ዳራ፣ ሒላብ፣

እዚ ኣብዘይገብሩሉን ግልፂ ሓበሬታ ኣብዘይህበሉን

ዝበዝሐ ኣካል ጉዱልን ዝተሓላለኸ ማሕበራዊ ቕልውላን

ኩዶ፣ መድሃኒኣለም፣ ዓዲ ባርጌራ፣ ደብሪ ሓርያ፣

ኩነታት ዜጋታት (ብፍላይ ተወለድቲ ናይቲ ክልል) ኣብ

ዝተሰከመ ህዝቢ ከምዝኾነ ማእከላይ ስታቲስቲክ ኣብ

እምባታሮ፣ እንጣኣቤላ ወዘተ ዝብሉ ስያመታት ትግርኛ

ኣመሓደርቲ እቲ ክልልን ብሓፈሽኡ ኣፍቲ ሃገር ዘሎ

2007 ዓም ዝገበሮ መፅናዕቲ ብግልጺ የቐምጥ።

ዝሓዙ ጣቢያታትና ህያው መረዳእታ ነዊሕ ታሪኽናን

ላዕለዋይ ኣካልን ሕቶ እንተልዓሉን እንተእወዩን ዝገርም

እሞ እዚ ንኽብሩን ንሃገሩን ኩለንተንኡ ዝኸፈለ ህዝቢ

መንነትናን ከምዝኾኑ ክፈልጥ ዝደለየ ክፈልጥ ይግባእ።

ኣይኮነን። የግዳስ ግቡኦም ከምዝፈጸሙ ጥራይ እዩ

ብኹሉ መዐቀኒ ዝለዓለ ኸብሪ ክረክብ ዘለዎ ድኣ እምበር

ብሓፈሽኡ ኣብ መሬት ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ትግራይን

ክውሰድ ዘለዎ።

ኣደዳ ትምክሕተኛታትን መስፋሕፋሕቲን ክኸውን

ህዝባን ከምዚ ምዃኑ ናተፈለጠ መሬት ተወሲዱና

ብዛዕባ እቶም ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ክልል ኣምሓርራ

ኣይግባእን። ህዝቢ ትግራይ ሽንኳ ናይ ካልኦት ክወስድ

ተጋሩ ኣይኮናንን ወዘተ ዝብሉ ወገናት ኣብ ዘይምልከቶ

ዝተባረሩ ዜጋታት ዝምልከት አስካብ ቀረባ መዓልቲ

መዋእሉ ዘመሓድሮም ዝነበሩ ግዝኣተ መሬትውን

ክልል ከይዶም ጎንፂ ዝዕድም ምልልዕዓል እንተካይዱ

ካብቶም ግዳያትን ኣብቲ ከባቢ ካብዘለዉ ጉዱሳት

ዘይምለሰ ህዝቢ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ታሪኹ እታ ዝነኣሰት

ብኣዴን ነዚ ጥፍኣት ዝኸውን ባይታ ከመቻችወሎም

ወገናትን ከምዝሰማዕናዮ፤ ሓንቲ ፍታሕ ኣይተገበረን።

መሬት ዘማሓድረሉ ዘለናሉ ኩነታት ኢና ንርከብ። እዚ

ኣይምተገበአን።

ብዛዕብኦም ዝተገደሰ ወገንውን የለን። አቶም ግዳያት

ሓቂ እዚ ብስሩውን ኣብ ናይ ታሪኽ መፃሕፍቲ ብግልጺ

ዓቕልን ሓላፍነት ምስካምን

ዝተዘረፉዎ ንብረቶም ኣይተመለሰሎምን። ተመዛቢሎም

ሰፊሩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክፈልጦ ዘለዎ ጉዳይ ስለዝኾነ

ብወገና ኣብ ሞንጎ ውድባት ኢህወደግ ዘሎ ርክብ

ከምዝተረፉ’ውን

ኣብዚ ተመራመርቲ ታሪኽ እጃሞም ክገብሩ ይግባእ።

ሰላማዊን ኣብ ምክብባርን ምትሕብባርን ዝተተኸለ ኮይኑ

ዝኾነ ኣካል’ውን የለን። ስለዝኾነ ድማ ፍትሒ

ክልል ኣምሓራ ዘማሓድር ዘሎ ብኣዴን’ውን ኣፍቲ

ክቕፅል ኣገዳሲ እዩ ኢልና ንኣምን። ምእንተምንታይ’ሲ

ዝወርደሉ ኩነታት ክፍጠር ይግባእ። ኣመሓደርቲ

ክፉእ እዋን ኢዱ ዘርጊሑ ተቐቢሉ ሓብሒቡ ዘዕበዮ

ናይዞም ውድባት ርክብ ምሕማቕ ካልእ ሳዕቤን

ክልል ኣምሓራ’ውን ነዚ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝወረደን

ህዝቢ ኣብ ዘማሓድሮ መሬት እንትጓነ ሱቕ ኢሉ

ከምዝውለድ ስለንርዳእ። ትግራይ ዝመርሕ ዘሎ

ዝወርድ ዘሎን ግፍዒ ግልፂ ምላሽ ክህቡሉ ንፅበ። እዚ

ምርኣዩ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ። ካውኡ ሓሊፉ ድማ ኣብ

ውድብ’ውን ኣብ ዓብይን ንእሽቶን ጉዳያት ምስ ብኣዴንን

ኣብ ዘይተገበረሉ ኩነታት ተጋሩ ከምዚ ዓይነት ጉድ

ክልሉ ፀረ ህዝቢ ትግራይ ዝግበር ምንቅስቓስ ክፈቅድ

ኣብ መዋሰንቲ ዘለዉ ኣማሓደርቱን ኣብ ሰሓቦ ጉተቶ

ተደሪዕና ከምዘይንታኸስ ዝግንዘብ ኣካል ክግንዘብ

ኣይምተገበኦን። ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ’ውን ህዝቡ

ክኣቱ ዘይምከር እኳ እንተኾነ፤ ከምዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ

ይግባእ። ህዝብና ክድፈርን ክዋረድን ስለዘይተቓለሰ፤

ኣብ ክልሉ ይንበሩ ኣይንበሩ ብዘየገድስ ናይ ተገዳስነት

ትግራይ ዝመጽእ ዝኾነ ይኹን ሓደጋ እናረአየ ግና ዓቕሊ

ኣብዝኾነ እዋን እዚ ዝወርዶ ዘሎ ተፃብኦ ኣይቕበሎን።

ምልክት ከርኢ ሓላፍነት ኣለዎ። እዞም ህዝቢ ትማሊ

ክገብር ኣይንመክርን። ምኽንያቱ ንህዝቡ ዝተቓለሰ

ኣይግባእን’ውን።

ትማሊ ኣያታቶም ሰፍ ዘይብል መስዋእቲ ካብ ዝኸፈልሉ

ውድብ ስለዝኾነ ጥራይ ዘይኮነስ፤ ሙሉእ ሓላፍነት

መደምደምታ

መሬት ከም ናይ ሳውዲ ዓረቢያ ንብረቱ ተዘሪፉ ወይ

ወሲዱ ዘማሓድሮ ዘሎ’ውን ብምዃኑ ከምዚኦም ዝበሉ

ህዝቢ ትግራይ ንታ ባዕሉ ዝመስረታ ሃገሩ ኢትዮጵያ

ራሕሪሑ ክጥረዝ እንተሎ እንተነኣሰ ካብ ዝምልከቶም

ሽግራት ኣብ ዝፈፀሙሉ እዋን እንተወሓደ፤ ምስቲ ክልል

ዘላቕነት ክብል መዋእሉ ካብ ብፅሒቱ ንላዕሊ መስዋእቲ

ኣካላት ቕልጡፍ ምላሽ ክጠልብ ይግባእ። ሽንኳን ኣብ

ኣምሓራ ዝመርሕ ዘሎ ብኣዴን ይዛተ፣ ካብኡ ሓሊፉ

ናኸፈለ ዝመፅአ ህዝቢ እዩ። እዛ ሃገር ኣብ ትሕቲ

ሃገሩ ዝነብር ትግራዋይ ኣብ ዳያስፖራ ዘሎኳ’ስ ንዓዱ

ናብ ቤት ምኽሪ ኢህወደግ ወሲዱ እቲ ኩነታት የዛቲ፣

ባዕዳዊያን ገዛእቲ ከይትወድቕ ዘይሕለል ቓልሲ ገይሩ

ይጠቅም እዩ ተባሂሉ ተወዲቡን ብውልቁን ኣብ ናይ

እንተገደደ ድማ ናብ ማእኸላይ መንግስቲ ብምቕራብ

ጀጋኑ ደቁን ንገስታቱን ጥሪቱን ብምክፋል ንመተማን

ሃገሩ ልምዓት ንክሳተፍ ምእንታን፤ መንግስቲ ዘይገብሮ

ሕገ መንግስታዊ ፍታሕ ክገብረሉ ይግባእ።

ኸባቢኡን ሓዊሱ እታ ሎሚ ዘላ ሃገር ዘፅንሐ ተባዕ

ፃዕሪ የለን። ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኢትዮጵያ ዘሎ

ኣንቱም ነዚ ህዝቢ ወኪልኩም፤ ካፍቲ ከባቢ ኣብ

ህዝቢ እዩ። ኣብ ስርዓታት ሃ/ሥላሴን ደርጊን ዝተገበረ

ትግራዋይውን ብዝተፈላለየ መገዲ ኣብ ልምዓት ትግራይ

ሃገራዊን ክልላዊን ቤት ምኽሪ ትርከቡ ተመረፅቲውን

መሪር ዕጥቃዊ ቓልሲ’ውን ህይወት ዓሰርተታት ዓሻሓት

ዝሳተፍ ዘሎ ወናም ህዝቢ እዩሞ ኣብ ጠላዕ ፀሓይ

ህዝብኹምን ግዝኣትኩምን ዳግም ክሽየጥ ኣብ ድርድር

ቐያሕትን ፀለምትን ደቁ ከፊሉ፣ ካብ ሚኢቲ ሽሕ

ክግፋዕ እንተሎ ሱቕ ኢልካ ምርኣይ ኣይግበኣን ጥራይ

ኣብዝኣትወሉ እዋን ሱቕ ምባል ዝተመረጽካሉ ሓላፍነት

ንላዕሊ ኣካሉ ኣጉዲሉ፣ ንብረቱን ጥሪቱን ባዲሙ፣ ኣብ

ዘይኮነስ ሱቕ ምባልውን ዝገደደ ሳዕቤን ከምዘለዎ

ምዝንጋዕ ምዃኑ ምርዳእ የድሊ። ህዝቢ ወልቃይት

መወዳእታ እዛ ሃገር ዳግማይ ካብ ፀልማት ኣውጺኡ

ተረዲእኻ እዞም ሰብ ከንቱ ሕልሚን አቶም መድረኽ

ፀገዴ፣ ቓፍታን ሑመራንውን ብግልጺ ነጊሩኩም

ንኻልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ’ውን ዝተርፍ ሰላምን

ዘመቻችዉሎም ዘለዉ ሓይሊታትን ዘይሕሰብ ይሓስቡ

ኣሎ። እዞም ካሊእ መንነትን መሬትን ዝሓልሙ ዘለዉ

ሓርነትን ዝፈጠረ ህዝቢ እዩ። እቲ ጠላም ጉጅለ ሻዕቢያ

ከምዘለዉ ብግልፂ ቛንቛ ምርዳእ የድሊ ብምባል

ሓይልታት ትምክሕቲ ተረፍመረፍ ደርግን ሃ/ሥላሴን

እንትወረና’ውን ወታሃደር ጥራይ ዘይኮነስ፣ ምልሻን

ኣውያትና ኣብዚ ንዛዝም።

እዮም እናበልካ ግዜ ካብ ምጥፋእ እቲ ዝንቀሳቐስሉ

ወየንቲን፣ መናእሰይ፣ ኣዴታትን ኣያታትን ኣብ ግምባር

ሰላም፣ ልምዓትን ራህዋን ንኹሎም ህዝብታት … ፍትሒ

ይግለፅ። እስካብ ሕዚ ተሓታቲ

ንተበደልቲ!
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ውራይና

ህዝቢ ትግራይ እናኸፋፈልካ ዝብል ባህጊ….. ብወል
ቃይት ይቕልቀል ኣሎ!
“መፂኡ ነገር ብጎንደር”
ብዳንኤል ኢሳያስ
ሓለሓሊፉ እውን እንተኾነ ወልቃይት፣ ፀገዴ፣ ራያ፣
ሑመራ ዝብሉ ናይ ገለገለ ውሑዳት ሰባት በለካ
ለኽዐካ ይስማዕ ነይሩ እዩ፡፡ ኣብቶም ዝሓለፍናዮም
ውሑዳት ኣዋርሕ ግን ካብቲ ቅድም ክብል እንሰምዖ
ዝነበርና ዘረባታት ሕምየት ብዝተፈለየ መልክዑ
ብሄራዊ መንነት ሽፋን ብምግባር፣ ክልላዊ ቅርፅን
ዋንነትን ህዝብታት ወልቃይት ዝሓቱ ገለ ሰባት
ንሰምዕን ንርእን ኣለና፡፡
ንውሑዳት ተመሳሰሊ ድሌትን ሕዱር ሕማምን
ዘለዎም ሰባት ኣኪቦም “መሬት ወልቃይት ፀገዴ
ናይ ትግራይ ዘይኮነስ ናይ ኣምሓራ እዩ፡፡ ህዝቢ
ወልቃይት ፀገዴ ትግራዋይ ዘይኮነስ ኣምሓራይ
እዩ፡፡ ዋላ እኳ ተዛረብቲ ቋንቋ ትግርኛ እንተኾና
ውሽጣዊ መንነትና ግና ኣምሓሩ ኢና” …… እንትብሉ
ሰሚዕና፡፡
እቶም ብሽም ህዝቢ ወልቃይት ምሽቃጥ ስራሕና
ኢሎም ዝሓዝዎ ሰባት በዚ ጥራሕ እውን
ኣይተኸተቱን፡፡ ክብርን ድሌትን ህዝቢ ወልቃይት
ረጊፆም ብሕዱር ስምዒትን ሕማምን ውሑዳት
መጫፍርቶምን ደፋእቶምን እናተጎተቱ ካብ
ዞባ ክሳብ ፌደራል ሕቶ ብሄራዊ መንነት ህዝቢ
ወልቃይት ከምዘቕረቡ ካብ ኣንደበቶም ክንሰምዕ
ክኢልና ኢና፡፡
እስኪ እዞም ሰባት ንምንታይ ከምዚ ኢሎም?
ብመሰረቱ እዞም ሰባት ከ እንመን እዮም? ደድሕሪ
እቶም ሓላያትን ተጣበቕትን መሲሎም ብሽም
ህዝቢ ወለቃይት ዝጣልዑ ዘለዉ ሰባት ከ እንመን
ኣለው፣ ዕላመኦም ከ እንታይ እዩ? ዝብሉ ዛዕባታት
ቅድሚ ምቕራበይ ብዛዕባ ትግራይን ወልቃይት
ፀገዴን ገለ ገለ ሓቅታት ከቕርብ፡፡
ኣብቲ ብፖርችጋላዊ ፀሓፊ ታሪኽ “ማንኤል ባራድስ”
ኣብ 1964 ዓ/ም ዝተፅሓፈ መፅሓፍ “ታሪኻውን
መልክኣ ምድራውን መግለፅታት ትግራይ
ኢትዮጵያ”/a seventh century historical and
geographical account of tigray, Ethiopia/
ዝብል ፅሑፍን ካርታን ትግራይ ከምዝሕብሮን
ዘመላኽቶን ትግራይ ብደቡብ ኣልወሃ ምላሽ /
ወልድያ/፣ ብሰሜን ለማሊሞ፣ ብምብራቕ ዓፋር /
ሓጓፍ ሽንጥሮ/፣ ብሰሜን ምብራቕ ዳህላክ ደሴት
/ሐዚ ኤርትራ/ ተካትትን ትዋስንን ምንባራ
የመላኽት፡፡ ብሓፈሽኡ ድማ ትግራይ ኣብቲ እዋን
ዝነበራ ሰፍሓት ካብቲ ሐዚ ዘላቶ “ኣርባዕተ ዕፅፊ”
ምንባሩ የቐምጥ፡፡

ካብዚ ብተወሳኺ ፅሑፋት ዘመነ መሳፍንቲ
ኢትዮጵያ ምስ እንርኢ ድማ ኣብ መፋርቕ 17
ክፈለ ዘመን ኣማሓዳሪ ሽረ ዝነበሩ ደጃዝማች
ገላዲዎስ ንወልቃይት ፀገዴ ብምልኡ የማሓድርዎ
ከምዝነበሩ ይነግረና፡፡ ኣብ መበል 20 ክፍለ ዘመን
እውን እንተኾነ ወልቃይትን ፀገዴን ኣማሓዳሪ
ትግራይ ንዝነበሩ ራእሲ ጉግሳ ይግብራ ምንባረን
እዩ ታሪኽ ዘርደአና፡፡ እዚ ነቲ መልክኣ ምድራዊ
ዋንነትን ታሪኽን ወልቃይት ፀገዴ ትግራይ
ዝገልፅ ኮይኑ ብሄራዊ መንነት ወልቃይት ፀገዴ
ንምርግጋፅ ግን ታሪኽ ምግልባጥ ኣየድልን፡፡ እቲ
ምንታይሲ ኣቦታትን እኖታትን ወልቃይት ፀገዴ
ብኣካሎም ስለዘለውና፡፡ እቲ ምንታይሲ ኣስማት
ትግርኛ ወረዳታት፣ ጣብያታትን ከባቢታት
ወልቃይት ፀገዴ ባዕሎም ምስክራት ስለዝኾኑ፡፡
ናይዚ መረጋገፂ ኣብቲ ካብ 16 ክሳብ 22 ለካቲት
2008 ዓ/ም ኣብ ወረዳታት ወልቃይት፣ ፀገዴ፣
ቃፍታን ሰቲትን ሑመራ ዝተሳለጡ ሰላማዊ
ሰልፍታት ብመስዋእቲ ህይወት ኣቦታትናን
እኖታትናን ዝተረጋገፀ መንነትና ብፀረ
ሰላም ሓይልታት ኣይኹለፍን፣ ብመንነትና
ኣይንደራደርን፣ ትማሊ ትግራወት፣ ሎሚ
ትግራወት፣ ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ትግራወት ኢና፣
ካብ መስመር ህወሓት ኢህወዴግ ንፃት እውን
ፈተኽ ኣይንብልን፣ ንዝፍፀሙ ዘለዉ ፀረ ሕገ
መንግስታዊ ተግባራት መንግስቲ ሕጋዊ ስጉምቲ
ክውስደልና ንሓትት፣ ምስ ህወሓት ኢህወዴግ
ጉዕዞና ብሩህ እዩ፣ ሓድነት ህዝብታት ኢትዮጵያ
ተጠናኺሩ ክቕፅል እዩ ወዘተ ዝብሉ ጭርሖታት
ሒዞም ነቲ ትምክሕታዊ ኣተሓሳስባ ፀረ ሰላም
ሓይልታት ዘስምዕዎ ተቓውሞ እኹል ትምህርቲ
እዩ፡፡
ህዝቢ 70 ወልቃይትን ሸሞንተ ማይ ቤት ፀገዴን
ዘርኢ ሓረጎም ካብ ማእኸል ትግራይ ዝምዘዙ
ተጋሩ እዮም፡፡ ቋንቆኦም፣ ባህሎም ኮነ ዙርያ
መለሽ ማሕበራዊ መግለፅታቶም ትግራይን
ትግራዋይነትን እዮም፡፡ ኣብ ብሄራዊ መንነት
ህዝብን መሬትን ወልቃይት ፀገዴ ዝኾነ ዘደናግር
ነገር የለን፡፡ ኣብ ዝኾነ ግዝኣት ትግራይ ከምዘለዉ
ተጋሩ ዝኾነ ይኹን ሕዋስ እውን ዘይብሎም
ተዛረብቲ ቋንቋ ትግርኛ ተጋሩ እዮም፡፡
እዚ ኮይኑ እናሃለወ እዩ እምበኣር ኣብ መሬት
ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ዘነፃፀረ ክሕደትን
ባንዳዊ ተግባራትን ሓደ እዋን ዝተፈፀመ፡፡ ኣብ
ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሕ ዝነበረ ማእለያ

ዘይብሉ በደላት ከይኣክል ኣብ እዋን ንግስነት
ሃፀይ ሃይለስላሴ ካብ ከባቢ 1940 ክሳብ 1957
ዓ/ም ኣብ ዝነበሩ እዋናት ስፍሕ ዝበለ ክፋል
መሬት ምዕራብን ደቡብን ትግራይ ናብ ግዝኣታት
ጎንደርን ወሎን ክካተቱ ተገበረ፡፡
ናይዚ ምኽንያት ድማ መቐፀልታ ናይቲ ሚኒሊክ
ህዝብን መሬትን ትግራይ ከፋፊልካ ብምግዛእ
ብሄራዊ ሓድነቱ ናይ ምድኻም ስትራተጂ ሓደ
ኣካል እንትኸውን፣ ብኣውርኡ ድማ ነቲ ሃፀይ
ሃይለስላሴ ካብ ሓረስቶት ወጀራት ራያ ዓዘቦን
ገጢምዎም ዝነበረ ዓመፅ ቀዳማይ ወያነ ዳግም
ንኸይፍጠር ዝተፍሓሰ ውዲት ምዃኑ እዩ
ዝፍለጥ፡፡
ኣብቲ እዋን ኣብ ተደጋገምቲ ወፅዓን በደልን
ዝነብር ዝነበረ ህዝቢ ትግራይ ሓዚኑ እዩ፡፡
መሬቱ ተወሪሩ፣ ካብ ኣሕዋቱ እውን ተፈልዩ፡
፡ ከም ውፅኢቱ ድማ ህዝቢ ወልቃይት ፀገዴን
ራያን ድርብርብ ዝበለ ወፅዓ ክሽከም ተገደደ፡
፡ ካብ አሕዋቱ ኣብ ልዕሊ ምፍላዩ ብዘይሰምዖን
ዘይዛረበሉን ቋንቋ ክመሓደር ተፈሪድሉ፡፡
ይኹን እምበር ህዝቢ ነቲ ፍርዲ ኣሜን ኢሉ
ኣይተቐበሎን፡፡ ነቲ ብትዕቢትን ንዕቐትን
ዝተፈፀመ ተግባር ስዒቡ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ
ትግራይ ተቓውሞታት ኣስሚዑ ፣ ካብኡ ሓሊፉ
እውን ብረት ኣልዒሉ ፀረ እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝበፅሕ
ዝነበረ ግፍዒ ተቓሊሱ ተሰዊኡ፡፡ መወዳእትኡ
ድማ ናይ ሰላም፣ ናይ ዴሞክራሲ፣ ናይ ልምዓት
ዕላምኡ ኣረጋጊፁ፡፡ ኣብ ብሄራዊ መንነቱ ድማ
ባዕሉ ወሲኑ፡፡
ህዝቢ ትግራይ ማዕረ ማዕረ ኩሎም ብሄር፣
ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ንዘበናት
ብሄራዊ መፅቀጥቲ ዝበፅሖ ዝነበረ ህዝቢ እዩ፡፡
ካብቲ መፅቀጥቲ ንምውፃእ ድማ ምእንተ ባዕሉን
ኩሎም ውፅዓት ህዝብታት ኢትዮጵያን ሕልፊ
ተቓሊሱ፣ ሕልፊ መስዋእቲ ከፊሉ፡፡ እንተኾነ
ንዝኸፈሎ ሕልፊ መስዋእቲ ሓለፋ ዘይደሊ ህዝቢ
እዩ፡፡ ምኽንያቱ ቀደሙ እውን ዝኸፈሎ መስዋእቲ
ምእንተ ሰላም፣ ልምዓትን ዴሞክራስን ኢሉ እዩ፡
፡ ነቶም ንዘበናት ኣብ እንግድዕዑ ተዳዕኒኖም
ዝደቑስዎ ዝነበሩ ፀላእቱ ህይወት ልዕሊ 60 ሽሕ
ደቁ ከፊሉ እዩ ስዒርዎም፡፡ ነቶም ፀረ መላእ
ህዝቢ እዚ ሃገር ዝነበሩ ሓይልታት ትምክሕትን
ፋሽሽታዊ ስርዓት ደርግን ብመስዋእቱ እዩ ካብዚ
ሃገር ኣወጊድዎም፡፡
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ውራይና
ህዝቢ ትግራይን ውድብ ህወሓትን ድማ
እንታይነት መፅቀጥትን ብሄራዊ ዕብለላን
ውፅኢቱን ካብ ሰናይ ጊሓቱ ይፈልጥዎ እዮም፡፡
ስለዝኾነ እዩ ድማ ውድብ ህወሓት ህዝቢ ትግራይ
ኣብ ጎና ኣሰሊፋ ኣብቲ ጉዕዞ 17 ዓመት ብረታዊ
ቃልሲ እቲ ብረታዊ ቃልሲ ዝጠልቦም ከበድቲ
መስዋእትታት ከፊላ 1983 ዓ/ም ሃገር ተቖፃፂራ
እንትተብቅዕ “ስልጣን ንኣይ ጥራሕ እዩ ዝግባእ”
ዘይበለት፡፡ ናይዚ ውፅኢት ስለእትፈልጥ እዩ፣
ኣብቲ ቃልሲ ዝኾነ ዓይነት ብፅሒት ንዘይነበሮም
እኳ ድኣስ ኣንፃራ ተሰሊፎም ይዋግእዎ ንዝነበሩ
ዝተፈላዩ ውድባት ፖለቲካ ፀዊዓ ናይ ሓባር
ግዝያዊ ስግግር መንግስቲ ዝመስረተት፡፡ ውፅኢት
ሓይልን ፀቕጥን ኣዐርያ ስለእትፈልጥ እዩ፣ “እዚ
ናተይ መሬት እዩ ነይሩ፣ እዞም ህዝቢ ናተይ
ህዝብታት እዮም ነይሮም እሞ ንዓይ እዩ ዝግባእ”
ዘይበለት፡፡
ዕላማ ቃልሲ ውድብ ህወሓት ምእንተ ውፅዓት
ህዝብታት ስለዝነበረ ድሌታቶምን ባህግታቶምን
በዓልቶም ንኽውስኑ ኩሉ ዕድል ንብሄር፣
ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ እዩ እቲ
ሓላፍነት ዘረከበት፡፡ ከም ዕላማ ውድብ ህወሓት
/ኢህወዴግ ብሄራዊ ይኹን ሃገራዊ መንነት
ደሊኻዮ፣ ፈቲኻዮን መሪፅካዮን እትቕበሎ እምበር
ብሓይሊ ዝፅዓነካ ኣይኮነን፡፡ እዚ ስለዝኾነ እዩ
ድማ ስርዓት ፌደራሊዝም ሃገርና ክሳብ ምግንፃል
ዝፈቅድ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝብታት ዘረጋግፅ
ዓንቀፅ 39 ብዕሊ ኣካል እቲ ሕገ መንግስቲ
ክኽውን ዝተገበረ፡፡
እዋኑ 1985 ዓ/ም እዩ፡፡ ሃገርና ኢትዮጵያ ድሕሪ
ውደቀት ስርዓት ደርጊ ብግዚያዊ ስግግር መንግስቲ
እናተመርሐት ፌደራላዊ ስርዓት ዘተኣታተወትሉ
እዋን፡፡ ኣብዚ እዋን እዩ ክልላት ሃገርና ናይ ባዕለን
ወሰን ምምሕዳራት ዝተፈለየለን፡፡ እዚ ተግባራዊ
እንትኸውን ድማ እተን ኣብ ዓለምና ብርክት
ዝበሉ ብሄረሰባትን ቋንቋታትን ዘለወን ከምኒ
ሃገራት ህንድን ናይጀርያን ካልኦትን ዝኣመሳሰላ
ሃገራት ክልላተን እንትፈልያ ዝተጠቐማሉ ረቋሒ
መሰረቱ ኣብ ድሌታት ህዝቢ ዝተመስረተ ኮይኑ
ቀንዲ መለክዕታቱ ድማ ቋንቋ ፣ ባህልን ታሪኽን
ህዝብታት መሰረት ዝገበረ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ፡፡
ኣብዚ እዋን እዩ እምበኣር እቲ ካብ ጥንቲ እዋን
ጀሚሩ ቋንቋኡ፣ ባህሉ፣ ታሪኹን መሬቱን ትግራይ
ዝነበረ ወልቃይት ፀገዴን ውሱን ክፋላት ራያን ናብ
ግዝኣት ትግራይ ዝተመለሰ፡፡ ስለዚ እቶም ሕዚ
ገለ ገለ ተለኣኣኽትን ባንዳታትን ዘምበልብልዎም
ዘለዉ ሕቶታት መሰረት ዘይብሎም እዮም፡፡
ብሰናይ ድልየቶም ተቓሊሶም ብሰናይ ድልየቶም
ድማ መሰሎምን ብሄራዊ መንነቶምን አረጋጊፆም፡
፡
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እዚ እንትኸውን ካብቲ ብታሪኻውነቱ ህዝቢ
ትግራይን መሬት ትግራይን ዝነበረ ምዕራብን
ደቡብን ክልልና ሻቡ እውን ግዝኣት ኣምሓራ ኮይኑ
ከምዝተረፈ ዝፍለጥ እዩ፡፡ ናይዚ ቀንዲ ምኽንያት
ኣብቶም ካብ ከባቢ 1940 ክሳብ 1985 ዓ/ም
ኣብ ዝነበሩ እዋናት ዝበዝሕ ህዝቢ እቲ ኸባቢ
ቋንቋኡን ባህሉን ብኣምሓርኛ ስለዝተዓብለለ
እዩ፡፡ እዚ ስለዝኾነ እቲ ህዝቢ፣ ህዝቢ ትግራይ
እናሃለወ፣ እቲ መሬት እውን ናይ ትግራይ ምዃኑ
እናተፈለጠ ብመሰረት እዚ ምኽንያት ናብ
ትግራይ ክምለሱ ኣይክኣሉን፡፡
ዝኾነ ኮይኑ ግን ድሌት እቶም ዝበዝሑ ነበርቲ
ህዝቢ ስለዝኾነ ውድብ ህወሓት ኮነ ህዝቢ
ትግራይ ነዚ መሰረት ዝገበረ ሕቶ ኣልዒሉ
ኣይፈልጥን፡፡ንድሌትን ውሳነታትን ህዝቢ ዝለዓለ
ክብሪ ስለዝህብ እዚ መሬት ናተይ ስለዝነበረ፣
እዞም ህዝብታት ኣሓተይ ስለዝነበሩ ናባይ እዮም
ክኾኑ ዝግበኦም እንትብል ኣይተሰምዐን፡፡
እቲ ሓቂ እዚ እናሃለወ እዩ እምበኣር ፀረ ሰላም
ሓይልታት ትምክሕቲ “ብዕራይ ወለደ” እንትብሉ
ዝስምዑ ዘለው፡፡ ብመሰረቱ እዞም ሓይልታት
ዘልዕልዎም ዘለው ሓሳባት ካብ ሓቂ ዝረሓቐ
እዩ፤ ማለት ጥራሕ እውን ዘይኮነስ ኣብቲ ናይ
ሓሶት መረዳእትኦም ኮይኖም እውን ግን ካልእ
ልኡኽ ዝተሸከሙ ምዃኖም ምርዳእ የድሊ፡
፡ እዞም ሰባት መሬት ኣይኮኑን ደልዮም፡፡ እዞም
ሰባት ንብሄራዊ መንነት ወልቃይት ፀገዴ ኣይኮኑን
ተሓሊቖም፡፡ እዞም ሕቶታት እንተዝምለሱ እውን
ካብቲ ፀረ ሰላምን ልምዓትን፣ ባህሪ ባንዳታትን
ድሌት ምፍጣር ህውከትን ክወፁ እዮም ኢልካ
ኣይሕሰብን፡፡
ኣብ ሃገርና ተፈጢሩ ብዘሎ ሰላምን ፀጥታን፣
በብእዋኑ ብዝህነፅ ዘሎ ስርዓት ዲሞክራስን
ቁጠባዊ ዕብየትን ዓይኖም ደም ዝመልኡ ኣካላት
ብዙሓት እዮም፡፡ ካብቶም ተረፍመረፍ ሓይልታት
ትምክሕቲ ኢድዩን ኢህኣፓን ጀሚሩ ክሳብ እቶም
ብኵናት ዝተሰዓሩ ኣባላት ኢሰፓ፣ ኦነግ፣ ኣብኖግ፣
ጉንበት ሸውዓተ፣ ሻዕብያ፣ ኣልሸባብ ካልኦት
ብሽም ተቓወምቲ ውድባት ፖለቲካ ዝንቀሳቐሱ
ሓይልታትን ነዚኦም ድማ ብደገ ኮይኖም ኣየኹም
ዝብሉ ካብ ኣፍሪካ ክሳብ ኣውሮፓ ዝተዘርግሑ
ኣካላት ምግባረ እከይ ቆፂርካ ዝውድኡ ኣይኮኑን፡
፡
እዞም ሓይልታት ቁጠባዊ ዕብየት ሃገርና
ኣይደልዩን፡፡ ፖለቲካዊ ሓድነት ህዝብታት
ሃገርና ክተሓላለኽ፣ ህዝብና ነንባዕሉ ክባላዕን
ህውከት ክፈጥርን እዮም ዝፅልዩን ብዝኸኣልዎ
ዝንቀሳቐሱን፡፡ ብሓፈሻ ኣብ ሃገርና ሰላም፣
ዴሞክራሲ፣ ልምዓት እንተሃልዩ እቶም ልዕል
ክንብል ዝገለፅናዮም ሓይልታት ጥቕሚ

ኣይረኸቡን፡፡ ስለዚ ጥቕሞም ምእንታን
ከይጎድሎም ኣብ ኩሉ ቦታ እምኒ ይፍንቅሉ፡፡
ዝተፈላለዩ ምኽንያታት እናፈጠሩ ምእንተ እታ
ዕላምኦም ብሽም እቲ ብመንነቱ ዘይጣላዕ ክቡር
ህዝቢ ወልቃይት ይሽቅጡ፡፡ ሰማዒ እንተረኺቦም
በቲ ዝፀውዕዎ ማዕበል ህውከት ህይወት ደቂ ሳበት
እንተጠፊኡ ድማ ዝበለፀ ተወሳኺ ምኽንያት
ረኸቡ ማለት እዩ፡፡ ስለዚ እውን ነዚ ኣጋጣሚ
ኣጠናኺሮም ክቕፅልሉ ቀትርን ለይትን ይፅዕሩ፡፡
እዚ ቀዋሚ እከይ ፍልስፍና ህይወቶም እዩ፡፡
እዞም ፀረ ሰላምን ትምክሕትን ሓይልታት ብፍላይ
ብህዝቢ ትግራይ ድማ ድቃስ የብሎምን፡፡ ነዞም
ሓይልታት ዳግም ኣብዚ ሃገር ህይወት ንኸይዘርኡ
ጉድጓድ ዘእተዎም እዚ ህዝቢ ምዃኑ ኣፀቢቖም
ይፈልጡ፡፡ ነቲ ትምክሕታውን ዘርኣውን
ኣተሓሳስበኦም ነቒሉ ብምድብራይ ፀረ ህዝብን
ሃገርን ምዃኖም ኣብ ህዝብታት ኢትዮጵያ ዝፈጠሮ
ኣተሓሳስባ ኣብ ኩርምቶም ሒዞም ይቑስቁስዎ
እዮም ዘለዉ፡፡ ህዝቢ ትግራይ መሰረትን ዋርድያን
ናይቲ ኣብዛ ሃገር ተፈጢሩ ዘሎ ሰላም፣ ልምዓትን
ዲሞክራስን ምዃኑ ይፈልጡ እዮም፡፡ እዚ ጅግና
ህዝቢ መሰረት እታ ኣብ ማዕርነትን ምክእኣልን
ብሄር ብሄረ ሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ
ዝተመስረተት ሓዳሽ ፌደራላዊት ሃገር ኢትዮጵያ
ምዃኑ ይርድእዎ እዮም፡፡
ስለዚ እዞም ፀረ ሰላም ሓይልታት እቲ ትምክሕታዊ
ኣተሓሳስበኦም ዳግም ክምለስ እንተኾይኑ ኣብ
ህዝቢ ትግራይ ህውከትን ዕግርግርን ክኽሰት
ይፅልዩ፣ ብዝኻኣልዎ ዓቕሞም ድማ ይንቀሳቐሱ፡፡
እቲ ኣብ ወረዳታት ወልቃይትን ፀገዴን ከሳውርዎ
ዝፀንሑ ፀረ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ምንቅስቓሳቶም
እምበኣር ናይዚ ኣተሓሳስበኦም ሓደ መግለፂ እዩ፡
፡
ስለዚ ነዛ ብደምን ኣዕፅምትን ኣሕዋትና ዝተፈጠረት
ሃገር ብፍላይ ድማ ክልልና ትግራይን ህዝቢ
ትግራይን ንምቑራስ ይኹን ንምሕማስ ዝንቀሳቐሱ
ዘለዉ ሓይልታት ትምክሕቲ ብኣውርኡ ውድብን
መንግስትን ብስቕታ ክምልከትዎም ኣይግባእን
እብል፡፡ ኣብዞም ሓይልታት ዘየዳግም ስጉምቲ
ክውሰድ ይግባእ፡፡ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ድማ
ህዝብታት ወልቃይት ፀገዴ ከምታ ቀደሞም ኣብ
ጎኒ ውድቦም ህወሓትን ሓዎም ህዝቢ ትግራይን
ተሰሊፎም ተግባራት እዞም ፀረ ህዝቢ ትግራይ
ዝኾኑ ሓይልታት ከፍሽሉን ክቃለሱን ይግባእ፡፡
ኣብ ኩሉ ከባቢታት ሃገርና ዝርከብ ህዝቢ ትግራይ
እውን ተመሳሰሊ ሓላፍነት ወሲዱ ነዞም ኣብ
ህዝብና ህውከትን ዕግርግርን ክፈጥሩ ዝንቀሳቐሱ
ዘለዉ ሓይልታት ምቅላስ ኣገዳሲ ኮይኑ እቲ
ትምክሕታዊ ባህግታቶም ግን ሕዚ እውን ኣብዚ
ሃገር ፍፁም ተቐባልነት ዘይብሉ ኣብ ልዕሊ
ምዃኑ ምስ ስርዓት ደርግ ኢሰፓ ሓቢሩ ዝተቐበረ
ብላይ ባህጊ ምዃኑ እውን ይረድኡ፡፡

ጥቅምቲ 2008

ውራይና

“እቲ ምግዳል ዝፈጠረለይ ዓብይ ነገር እንተሃለወ ንሰብ
ክትነብር ምኽኣል፣ ምሕጋዝ እዩ” ተጋዳሊት ዘነቡ ኣሰማሀኝ
ተጋዳሊት ዘነቡ ኣሰማሀኝ ትበሃል። ኣብ ሳምረ ተወሊዳ ዓብያ። 73 ዓም
ተጋዲላ። 2000 ዓም ብኽብሪ ተሰናብታ። ኣብዚ እዋን በሪ ማይዳ ናይ
ደቂ ኣንስትዮ ሆስቴል ኣጣይሻ ዕሸላት ደቂ ኣነስትዮ ክተምህር ጀሚራ
ኣላ። እቲ ስራሕ ሰፊሕን ናብ ብዙሕ ከባብታት ትግራይ ክባፃሕ ዝድለን
ኮይኑ ንግዝኡ 40 ደቂ ኣነስትዮ ተቐቢሉ ኣብ ከተማ ሳምረ ተጀሚሩ
ኣሎ።መስራቲት አዚ ሰናይ ተግባር ተጋዳሊት ዘነቡ ሓሳባ ክተካፍለና
ዓዲምናያ፤ እግረመንገድና እውን ካብ ከይዲ ተጋድሎኣ ተምኩሮ
ንምርካብ፤ ተጋድለኣ ክተዋገዐና ሓቲትናያ ተሞኩረኣ ኣካፊላትና ናብቲ
ምግባረ ሰናይ ስራሕ ትሰግር። ሙሉእ ትሕዝቶ ክተንብቡ ንዕድም።

ንገድሊ ከመይ ኢኪ ትፈልጥዮ?
ገድሊ ብ1971ዓም ንሳምረ እንትኣትዉ ሻድሻይ ክፍሊ ነይረ ሻዓ ፈሊጠዮም።
ኣብ ቤት ትምህርቲ እናሃለና ነፂኦም ደርፊ ኣስሚዖም። ኣብ ቀፃላይ ዓመት
ሻውዓይ ክፍሊ ኣብ መቐለ ክመሃር ነይሩኒ ብሰንኪ ፀገማት እቲ ኩነታት
ክከይድ ኣይከኣልኩን። ሽዑ ተጋደልቲ ናብቲ ከባቢና ምምልላስ ጀሚሮም፤
ሓላያት ጥዑማት፤ ጎይለኦም ደስ ዝብል ፤ ምስ ዓበይቲ ኣቀራርብኦም ፅቡቕ
ስለዝነበረ ፈቲናዮም። ደርጊ ሕማቕ ምኳኑ ይርአ እዩ፤ ናይ ተሓህት ፖለቲካ
ግን ሽዑ ተረዲኡኒ ንምባል ኣይክእልን። ሽዑ ተጋደልቲ ዝኣተዉሉ መዓልቲ
ደርግ እናታገር ጥሪ ኢሉ ገንዘብ ከዋህልል ዳስ ዝተኸለሉ ጊዜ ነይሩ። ሽዑ
ተጋደልቲ ብቕፅበት መፂኦም ነቲ ከተማ ተቆፃፂሮም “ናትኩም ኢና ክፈቱና”
ክብሉ ሰሚዕና። ኣብቲ ዝነበርኩዎ ገዛ ከፊትና ምስአእተናዮም ፤ ክሳብ
ሕዚ ዘይርስዓ ሳባ ተካ እትብሃል ተጋዳሊት ንመጀመርያ ጊዜ ዝረአኹዋ
ተጋዳሊት እያ። ብጣዕሚ ቀያሕ ኮይና ዕጥቂ ገይራ ቆቢዕ ገይራ ደስ ክትብል
መዓት እያ። ሽዑ ፈሪሑ ሰብ ተበታቲኑ ነይሩ። ዳሓር ደቅኹም ኣምፅኡ
ምንም ኣይንብሎምን ተባሂሉ ሰብ ኣኻኺቡ ካብ ዝተሸጎጥዎ ኣምፂእዎም።
ብሓፈሻ እዞም ተጋደልቲ ነቲ ዝነበረ ናይ ደርጊ ቀይሕ ራዕዲ ዘድሕኑ ኮይኑ
ስለዝተራእዮ ህዝቢ ፈትይዎም።
ቅድሚኦም ኢህኣፖ ዝብሃሉ ይንቀሳቐሱ ነይሮም ። ከምኒ ዶክተር ጌታቸው
እኒ ፋሲል ዝኣመሰሉ ደቂ እዚ ከባቢ ነይሮሞም። ንሶም ስርዒት ደርጊ
ንዝነበሩ ክልተ ሰባት ካብዚ ጨውዮም ኣብቲ በረኻ ኣሳቕየሞም ይብሃል
ነይሩ። ደርጊ ሕነ ክፈዲ መፂኡ ህዝቢ ካብዚ ሳምረ ከተማ ፈሪሑ ሕጥጥ
ኢሉ ወፂኡ ምንባሩ እዝክር። ብዝኾነ ከምኡ እናበለ ጊዜ ምስከደ 72ዓም እኒ
ዘመዳ፣ ዓፈራ፣ ኩሕለን ዝብሃሉ ተጋደልቲ ነቶም ቁሩብ ትምህርቲ ዝነበረና
ክረኽቡና ይፍትኑ ነይሮም። ንቐርቦም ኔርና። 73 ዓም ዕለተ መስቀል ኣነ
፤ጃምብሊስት፤ ዘሞ፤ ኣማከል (ንኣዲኣ ሓንቲ ኮይና ተሰዊኣ እያ ፤) ሓዳሽ
ፍቓዱ ፤ክንግሓፍቲ ፀጋይ እትብሃል ብሓፈሻ 9 ቆልዑ ብሓደ ተጋዲልና። 5
ተሰዊኦም ኣርባዕተ ኣለና። ጓል 14 ዓመት ነይረ።
ሽዑ ኣርስገ ናብ ዝብሃል ቦታ ከይድና ክልተ ሰሙን ፀኒሕና። ኣብ መንገዲ
ሰብ ብዕልለታ ይስንየና ነይሩ። ድሕሪኡ ኣፅራጋ ታዕሊም ኣቲና። ኣብ
ታዕሊም ዝነበረ ምግብን ብፍላይ ጣንጡን ኣይተቐባበለንን ሓሚመ። ክልተ
ሰሙን ሕክምና ፀኒሔ እንትወፅእ እቶም ደቂ ታዕሊመይ ኩሎም ንኤርትራ
ከይዶም ፀኒሖምኒ። ታዕሊም ፋና ንበሃል 6 ወርሒ ተዓሊመ። ታዕሊም
ወዲኤ ፤ ኣነ ቦጦለኒ 60 እንዳሳሞራ በፂሑኒ። ሽዑ ምጥንኻር ቦጠለኒ ነይሩ
ኣብ ዓዲነብርኢድ 4 ወርሒ ፀኒሕና። ኣብኡ እንተለኹ ናብ ሕክምና ተመዲበ

ኣልማዝ ጓል ጥረ ጨው መራሒት ጋንታና ነይራ። ሽዑ ድብያ ዓዲዳዕሮ
ደርጊ መፀ ይብሃል ትኸይድ ትምለስ፤ ዓማ መፀ ይብሃል ትኸይድ ትምለስ
ከምኡ እናበልና ፀኒሕና። ኣልማዝ ጠንካራ ነይራ ብጣዕሚ ዘድንቓ። ምስኣ
እየ ዝሓድር ፍሉይ ክንክን ትገብረለየ ነይራ፤ ሽዑ ብናታ ሓልየት ወነ
ዓጢቐ።
ብድሕሪኡ ሕክምና ተማሂረ። 73 ዓም ናይ ሓባር ብርጌድ ተፈጢረን
ናይ ሳሞራ ብርጌድ ተመዲበ፤ ድብያ ሑመራ ነይሩ ቃፍታ ውግእ ነይሩ
ኣብኡታት ብሓደ ኔርና። ካብኡ ተመሊስና ኣቕማራ ተንቤን ሕክምና
ክመሃር እንደገና ተሰዲደ። ዶክተር ኣባዲ ይመርሖ ኣብ ዝነበረ ሆስፒታል
ሰልጢነ ክሳብ 76 ወርዒ ኣቕማራ ነርስን ላባራቶሪ ቴክኒሻንነ ኮይነ
ኣገልጊለ። 76 ዓም ወርዒ ካድረ ክመሃር ኣትየ ሰልጢነ ንምብራቕ ማለት
ንህንፀት ናይ ሪጅን 3 ሕክምና ማእኸል ተመዲበ። ክሳብ 78 ዓም ኣብኡ
ነይረ። ካብኡ ኮሌራ ተላዒሉ ተባሂሉ ብስየን ፃድቃንን መዳብነት ናብ
ሓየሎም ዝነበሮ ኣለውሃ ተላኢኸ። ፀላኢ ራያ ሒዝዎ፤ ኣብቶም ንማእኸል
ሃገር ዘገጣጥሙ ታጋደልቲ ኣሸጋሪ ኩነታት ተፈጢሩ። ኢንፍጂን (ማይ
ሓይሊ) ሒዘ ከይደ። ክሳብ ሽዑ ኮሌራ ርእየ ኣይፈልጥን። መፅሓፍ መፂኡ
ናይ ኮሌራ ስእሊ ታይ ከምዝመስል ተገሊፁልና።
ኢንፍጂን ሽኮር ፅዒንና በረኻ እናጠሓስና መጨረሻ ለይቲኣቲና። ሽዑ
ብዙሓት ተጋደልቲ ይስውኡ ስለዝነበሩ ምሸት ዝኣተናላ መዓልቲ ሓየሎም
ዝተሓጎሰሉ ኩነታት ፈፂሙ ኣይርሰዓንን። ኣብታ ዝኣተናላ ጊዜ ኣጋጣሚ
እታ ገዲፍናያ ዝኸድና መዋፈሪና ህንፀት ፀላኢ ኣትይዋ። ንሕና ነቶም
ዝሓመሙ ምሕጋዝ ጀሚርና። ዳሓር ኣብ ኮረም ንተጋደልቲ ዘድሊ ነገር
ንምግባር ሓየሎም ዝመርሖ ኦፐረሽን ተገይሩ። በተን ዝወፃ ኣፋውስን
ዝነበራናን ጌርና ተጋደልቲ ሓጊዝና ግን ማንም ዝሕግዘካ ዘይነበረሉ ኣፀጋሚ
ጊዜ ስለዝነበረ፤ ብራያ ፀላኢ ብህንፀት ፀላኢ ተኸቢብና ብዙሕ ተጋዳላይ
ተሰዊኡ።
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ዓጋዜን ዕንሹ ዝብሃል አእዋም ፍረምረ
እናጠበስና ንበልዕን ህይወትና ነቕንን ኔርና።

ወዲኡ ካልኣይ ዲግሪ ኣብ ጀርመን ከይዱ ተማሂሩ
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣሎ ተቆፂሩ ይሰርሕ። ብወደይ
ብጣዕሚ ሕጉስቲ እየ ከመይ ዝበለ ስርዓት ዘለዎ
ቆልዓ እዩ።

ምስ ሙሉጌታ ጫልቱ ኣበይ ተፋለጥኩም?
ንሙሉጌታ ዝፈልጦ 75 ዓም ምንጥል ካድረ
ዘምሃረና ንሱ እዩ። ወርዒውን ኣብ መዋፈሪ
ብሓደ ኔርና ኢና። ዝፀንሐ አዩ እቲ ፍልጦ።
ብድሕሪኡ መርዓ ተፈቒዱ ወርዒ ተራኺብና
78 ዓም።

እታ ካልአይቲ ጓለይ ምዕራፍ ሙሉጌታ ትብሃል።
ዓሪፍና ዝወለድናያ ስስለዝኾነት። ንሳውን ጎበዝ
እያ ቀዳማይ ዲግሪ ኣብ ደገ ትመሃር ኣላ።
እዚ ኹሉ ንምውጋዕ ዘበገሰና ኣብ ሳምረ
ዝጀመርክዮ ፕሮጀክት እዩ። እስቲ ነዙይ ግለፅልና?

እሞ ትዳላለዩ ኔርኩም ድዩ ከመይ እዩ?
ተዝኸውን ምስአ እዩ ደስ ዝብለኒ ነይሩ። እቲ
መርዓ ምስተፈቕደ እቶም ብፆት ብዙሓት ንሕና
ውሑዳት ኢና። እዙይ ዝፈጠሮ ነገር ኣብ መንጎ
ብፆት ምፍሕፋሕ ክፍጠር ደስ ኣይብለካን። እቲ
ብፃያዊ ጥምረት ነይሩ። ሕዚ መርዓ እንተኾይኑ
ዘይሩ ዘይሩ ንሓደ ስለእትኸውን ስክፍታ ነይሩ።
ደሓር ናብቲ ፍቕሪ እናተላመድካ ምስከድካ
ፈቲናዮ ቀፂልና ዘይልመድ የለን።
ብድሕሪኡ ዓዲ መሓመዳይ ሽመልባ ተመዲበ
ናይቲ ሪጅን ላባራቶሪ ሓላፊት ኮይነ። ካብኡ
ወራር ደርጊ መፂኡ 81 ዓም ንኤርትራ ውጉኣት
ሒዝና ኣቲና። ኣብ ማይ ቆቃሕ ኔርና ሽዑ
ጥንስቲ ነይረ። ሽዑ ምግብና ናብራና ኩሉ ፅቡቕ
ኣይነበረን ዓሶ ኣሎ በረኻ አዩ፤ እቲ ጥንሰይ
ፅቡቐ ኣይነበረን። ኣብ ትሕቲ አቲ ኩሉ ፀገም
ጥንስቲ ክትብሃል ስለዘይትደሊ እሓብኦ ነይረ።
ብዝኾነ ጎስቆልቆል ነይሩ። ኣብ ኤርትራ ናብቲ
ህዝቢ ኬድና እንጀራ ክንስንክት ኣይፈቕዱልናን
ሻዕቢያ። ስለዚ ብሕሱም ጎስቆልቆል ነብሰይ
ሓቢጡ ደም ውሒዱኒ ነይሩ። ክንፈ እዩ ደሓር
ናብ ሓደጋ ከይትኣትዊ ኢሉ ቁሩብ መኺሩኒ።
ሽዑ ሓንቲ ብፂት ተወጊኣ ትርፊ ኣንጀት ሒዝዋ
ሻዕቢያ ክንዲ ዝሕክምዋ ኣብዮም ናብ ካልእ
ናትና ቦታ እንትንሰዳ ኣብ መንገዲ ተሰዊኣ።
ካልአ ተሪፉ ማይ ንበይንኹም ኳዓቱ ኢሎምና።
ሽዑ ዝተመስረቱሉ ገለ ዓመት ከኽብሩ
ዘይነገሩና ለይቲ ተኹሶም፤ ቶኾምብያ ኣብ
ጥቃና ስለዝኾነት ባንዳ መፀና ኢልና ውጉኣትና
ጋዕገልጠምና ሰብና ኣዋዲድና ወፂና ኣድቢና
። ደሓር ዝመፀ ፀላኢ ዘየለ ስቕ ምስኮነ፤
ሓደ ሰብ ሰዲድና እንተጠየቕናዮም ከመይ
ጌርኩም ሻዕብያ ዝተመስረተሉ መዓልቲ ምኳኑ
ይጠፍኣኩም ኢሎም ስሒቆምና። ሽዑ እዩ
ሻዕብያ ርጉማት ምኳኖም ዝተረደኣኒ። እቶም
ዝሰደድናዮም ብፆት ዳሓር መፂኦም።
ሓደ መዓልቲ ድማ ሓደ ገባር እናጎየ ይመፅእ
ናባናሞ፤ “በይዛኹም ጓለይ ኣድሕኑለይ”
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ይብለና። ኤልሳ እትብሃልን ሓደ ብፃይን ኣታሓሒዘ
ናብቲ ገዛ እንዳቲ ገባር እሰዶም። እትው ክብሉ
እቶም ናይ ሻዕብያ፤ምስኦም ኣትዮም “ ታይ
ክትገብሩ መፂኹም ? ንስኹምስ ንናትና ገባር
ክትሕግዙ ኣይትኽእሉን” ኢሎም ሰዲዶሞም።
ብዘኾነ ካብኡ ክወልድ ምስበልኩ ንኣፅራጋ ክንፈ
ሒዙኒ መፂኡ። ምስ ኩሉ ፀገማተይ ደብዳብውን
ተወሲኽዎ ኣብ ሕርሲ ናይ ሞት ሕየት ኮይኑ
መጥባሕቲ ተገይሩለይ ክወልድ። ብጣዕሚ ሕማቕ
ኩነታት በፂሔ ብመጥባሕቲ እንትወልድ ከመይ
ኢለ ህይወተይ ከምዝተረፍኩ ይገርም ነይሩ።
ድሕሪኡ ወርሒ ምስገበርኩ ናብ ውድባዊ ጉባኤ
ኣቤራ ከይደ፤ ኩነታት ጥዕናይ ኣፀጋሚ ስለዝነበረ፤
ኣብ ሰሜን በስቅያ ተመዲበ ክጠናኸር ክኢለ።
ድሕሪኡ መቐለ ተታሒዙ፤ በቢዞብኡ ተመዲብና፤
ዞባ ዓድዋ ናይ ሕክምና መተሓባበሪት ተመዲበ
ክሳብ ኣዲስ ኣበባ እንኣቱ ኣጋር ሓኪም ውን
ኣምህር ኣብኡ ፀኒሔ።
ኣዲስ ኣበባ ምስኣተና ጦር ሀይሎች ሆስፒታል
ተመዲበ። ድሕሪኡ ኣካዳሚ ክንመሃር
ተመልሚልና ኣብ ቆሬ ተማሂረ። ኣዲስ ኣበባ
እንትኣቱ 7ይ ዝጀመርኩዎ ክሳብ 9ይ ተማሂረ።
ኣብ ቆሬ ክሳብ 12 ተማሂረ ኣብ መከላከያ ጠቅላላ
ምምሕዳር ፋርማሲ ኮይነ። ድሕሪኡ ኣዲስ ኣበባ
ዩኒቨርሲቲ ተፈቲኒ ዲግሪ ኣብኡ ወዲኤ። ኣብዚ
ከይዲዚ ፈለማ ሻምበል ኮይነ፤ ቀፂሉ ሻለቃ
መጨረሻ ኮሎኔል በፂሔ ደጊም ይዕረፉ ተባሂለ
ተሰናቢተ።

ክልተ ደቅኹም ኣብ ትምህርቲ ከመይ እዮም?
ሓደ ቦኽሪ ወድና ኣብ ኣፅራጋ ዝተወልደ
ይኩኖኣምላክ ሙሉጌታ ይብሃል( ናይ ሓደ ስውእ
ብፃይ ሽም እዩ ወሲዱ ንሙሉጌታ መጋድልቱ
ዓርኩ እዩ፤ ንዓይ ድማ ወዲ ሳምረ እዩ ቆልዓ ኮይነ
እፈልጦ እየ)። ይኩኖ ቀዳማይ ዲግሪ ኣዲስ ኣበባ

ተጋዳላይ ናይ ቢዝነስ ኣተሓሳስባ የብሉን ኩልና
ሓደ ኢና ኣብዙ ጉዳይ። ተጋዳላይ ካብ ውድብ
ወፂኡ ከምዚ ገቢጡ ኣሰላሲሉ ክነብር እየ ዝብል
ኣይነበሮን። ካብ ውድብ ወፂኻ ፀልማት እዩ
ይመስለና ነይሩ። ኪድ ውፃእ ተባሂልካ ውን ታይ
ከምትገብር ኣይትፈልጥን። አዕርፍ ምስተባህለ
ግን እዙይውን ዶ ኣለኻ ኢኻ ኢለ ታይ ክገብር
ኢለ ምሕሳበይ ኣይተረፈን። ብ2000 ዓም እዩ
ሙሉጌታ ኢጋድ ይሰርሕ ነይሩ ንሰን ሒዘ መፂኤ
ዓደይ አዩ ደቀይ ዘዕርፉሉ እዩ ኢለ ናብ ትግራይ
መፂኤ ገዛ ሰሪሔ። ድሕሪ ሓደ ዓመት ኣብ
መከላከያ ስራሕ ነይሩ ከም ማንም ሰብ ተወዳዲረ
ኣትየ።
ኣመፃፅኣይ ኣብ ቢዝነስ ዘይኮነስ ናይ ሰብ ሓዘን
ምንባብን ምሕጋዝን ዝተደረኸ እዩ። ፍልፍል
ተሓጓስይውን ካብኡ እየ ዝረክብ ዝነበርኩ።
ብፍላይ ቤላ ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን ሰብ ንኡሽተይ
እንተሓጊዝካዮ ከመይ ሰብ ከምዝኸውን እናረአኹ
መፂኤ እየ። ኣብ ሕክምና burnout ዝብሃል ኣሎ።
እዚ ማለት ነቲ ዝተጨነቐ ሕሙም ክትሕግዝ
ሙሉእ ጊዜካ እናሃብካ ብኡ ጌርካ ንባዕለኻውን
ከይኮንካ ምትራፍ ይምልከት። ምሸት ኣብ
ስራሕ ውዒለ እንትኣቱ ኣብቲ ሕክምና ብጣዕሚ
ተጎዲኡ ወይ ክመውት ኢሉ ዝሓደግኩዎ ሰብ
የሕዝነኒ ይበኪ ነይረ። ብፍላይ ምስ ኤች ኣይቪ
ዝተተሓሓዘ።እዙይ ሰብኣዊ ስራሕ ንናይ ገዛይ
ህይወት ኣፀቢቁ ይጎድኦ ስለዝነበረ፤ ካብዚ ስራሕ
ይኣኽለኪ ክትወፂ ኣለኪ ይብሉኒ ነይሮም። ኣነ ግን
እታ ዘላ አያ ተፅግበኒ። ኣጋጣሚ ሙሉጌታውን
ከማይ እዩ።
እግረ መንገደይ ዝሕገዝ ተረኺበ እሕግዝ እየ።
ስድራ ተጋደልቲ ኣለዉ፤ መናእሰይ ኣለዉ
ዝሕግዞም። ሰብ ዝተፈላለየ ባህሬት እንድዩ ዘለዎ
ንዓይ ካብዚ ንላዕሊ ዘሕጉስ ነገር የብለይን። እቲ
ምግዳል ዝፈጠረለይ ዓብይ ነገር እንተሃለወ ንሰብ
ክትነብር ምኽኣል፣ ምሕጋዝ እዩ። ህዝቢ እንታይ

ጥቅምቲ 2008

ውራይና
ይገብር ካብ ዝጣየሽ ግን ዓመት ገይሩ።

እቲ ዝተዋሃብኩዎ ቦታ በሪ ማይዳ ይብሃል፤ እቲ ሽም ግን ኣጋጣሚ ምስ
ዕላማይ ተሳኺዑ። በሪ ትኸፍተለን እሞ ድሕሪኡ ማይዳ ይፅበየን ከምክእለተን
ይጎያ ማለት እዩ። በሪ ሜዳ ሃገር በቆል ምግባረ ሰናይ ኮይኑ ዝተመስረተ እዩ።

እንታይ እዩ ክሕዝ ክሳብ ሕዚ ታይ ጌርኩም?
ሓሳብና ዝተማልአ ማእኸል ምጥያሽ እዩ። መመገቢ ገዛ ኣሎ። ኮምፒተር
ሰንተር ኣሎ፤ ላብረሪ ፤ መዘናግዒ ክህልዎ እዩ። እቲ ትካል ባዕሉ ንባዕሉ
ክኽእል ድማ ፍልፍል እቶት ክህልዎ ክግበር እዩ። እዙይ ብናተይ ዓቕሚ
ጥራሕ ኣይስራሕን። ልዕሊ ኩሉ ዘሕጉሰኒ ዘልዓልካሉ ሰብ በዚ ሕጉስን ክሕግዝ
ዝደልን ምኳኑ እዩ።
ሕዚ ሓደ 40 ዝኾና ቆልዑ ተቐቢልና ክነምህር ነዙይ ዘድሊ ምድላው ጌርና
ንዓመት ዘስጉም እቶትውን ረኺብና ንጅምሮ ኣለና። ልዕሊ 13 ሰብ ነቲ ኩሉ
ከይዲ ዘመሓድሩ ቆፂርናብ40 ቆልዑ ጀሚርና። ዛጊድ አቲ ወረዳ 4500 ካሬ
ሂቡና እምነሰረት ኣንቢርና ኣለና። ነቲ ሰረት ዘድሊ ኣቑሑ ኣማሊእና ኢና። ቀፂሉ
ሓገዝቲ ናይ ምትእኽኻብን ምዝዛምን ይተርፍ። ግን እቲ ከይዲ ከምዝሰልጥ
ካብ ሕዚ ይርአ ኣሎ። ሓደ ሰብ ብወርሒ 500 እናኸፈለ ሓንቲ ቆልዓ ከምህር
ብዘሓተትናዮ መሰረት ዛጊድ ዳርጋ ኩለን ረኺበን ይመስለኒ። ካብአን 25 ነተን
ተጋደልቲ ሒዞምወን ኣለዉ። ኣብ ዓመት 6000 ን4 ዓመት ተኸታቲሉ የምህር
ማለት እዩ። ዩኒቨርሲቲ ምስኣተዋውን ይከታተል።በቢዓመቱ 40 እናወሰኸ
160 ደቀንስትዮ እዩ እቲ ካምፖስ ዝሕዝ። 40 ብዓመት ይኣትዋ 40 ይወፃ
ከምኡ እናበለ ይኸይድ። ህንፃ እንተተሰሪሑ ስፖንሰር ኣይሰኣንን።
ህዝቢ ከምይ ተቐበለኪ?

ማለት አዩ ክፈልጥ ገይሩኒ እዩ። ካብኡ ሐሊፉ ድማ ኣብ ቤተሰበይ
ዝረአኹዎ ነገር ኣሎ።
ሕዚ፤ በቲንሕና ንምግዳል ዝወፃእናሉ ዕድመ ዝርከባ መዓት ቆልዑ
ደቀንሰትዮ ኣለዋ። ንሰን ከይደን እንተተባህለ 10ይ ክፍሊ ይበፅሓ። ኮለጅ
ክኣትዋ እናኸኣላ ከመይ ገይረን ክኸዳ ይፅግመን። ኣብ መንጉኡ ብቑዓት
ኮይነን ተወዳዲረን ስራሕ ዝረኽባሉ ሃዋህው ይፀብብ እዩ። ድሕሪዚ
ገፅ ሰብ ምርኣይ ወይ ናብ ሓዳር ወይ ኣጎላጉል ምትራፍ አዩ ዝመፅእ።
እዙይ ኣብ ከተማ እንተጋጢሙ ኣብ ገጠር ደኣ ከመይ ፀገም ይህሉ ኢለ
ኣስተንቲነ። ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ ብዓቕመይ ክሕግዝ ኣለኒ ኢለ ተላዒለ።
ኣጋጣሚ ኣብዚ ዓዲ( ሳምረ) ካብ ቅድሜና ዝነበሩ ጀሚርካ ዩኒቨርሲቲ
ዝበፅሓ የለዋን። ብዝግባእ ትምህርቲ ዝወደአትኳ የላን። ዋላ ሕዚውን
ኣብቲ ዕድል ትምህርቲ ዝተኸፍተሉ ናብ ዩኒቨርሲቲ ዝበፅሓ ጓል እከለ
ኢልካ እትቆፅረን እየንምበር የለዋን። ድሕሪ 8ይ ናብ ሳምረ ከተማ
ክመፃ ብዙሕ ነገር ስለዘድልየን ቤተሰብ ይፈርሕ ወይ ናብ ስደት ይኸዳ
ወይ ኣብኡ ተረሚስካ ምትራፍ ይመፅእ። እዙይ ዝኾና ዘለዋ ብስሩ
ስለዝኣብየን ዘይኮነስ ጉዳይ ናብራን ድኽነትን እዩ።
ነዙይ ብዓቕመይ ንምቕያር፤ ምስ ስድራ ተማኺርና ካብ 8ይ ክፍሊ
ንላዕሊ ንዝመሃራ ደቀንስትዮ ኣብ ሓደ ገዛ አዕሪፈ ምግበን ክኢለ ከምህረን
ኢለ ሆስቴል ከጣይሽ ወሲነ። ከምኡ እንተገይረ ህይወተንን ህይወት
ሕብረተሰብን ክቕይራ ይኽእላ ኢለ እኣምን። ካብ ዝሓስቦ ሰለስተ ዓመት

ህዝቢ ደስ እዩ ኢልዎ። ሳምረ ጀሚረዮምበር ኣብተን ብኹናት ዝተጎድኣ
ከባብታት ትግራይ እንተኾይኑለይ ክቕፅል አሓስብ። ኣጋጣሚ ናይ ወለዲ
ኣኼባ ጌርና ኔርና ( ወለድን ቆልዑን ከፍ ኣቢልና ኢና ነዛርቦም) እቶም ወለዲ
ደቅና እንተተማሂረን ካልእ ኣይንጥይቕን ክንሕግዝ ኢና ኢሎም ቃል ኣትዮም።
እተን ቆልዑውን ጎበዛት እየን ኩለን ካብ ገጠር እየን መፂኤን( ናይ 3 ሰዓት
ዝጓዓዛ እየን)፤ ልዕሊ 90 ዝረኸባ እየን ነጥበን፤ እዚኤን ብወረዳ ደረጃ ተፈቲነን
እየን ናብዚ ኣትየን ዘለዋ። ስለዚ ድልየተን ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ።

ነቲ ክሳብ ሕዚ ዝሓገዘ ሰብ እተሕልፍዮ መልእኸቲ እንተልዩ?
ኣነ ተጋዳሊት እየ። ምግዳለይ ንህዝቢ ክሓስብ ገይሩኒ እዩ። ሰባት ኣብዝመረፅዎ
ቦታ እንተልሚዖም ልምዓት ኣብ ዘለዎ ቦታ ሃልዩ ልምዓት እዩ። በኣጋጣሚ
ኣብ ሓደ ፀገም ዝርአኹሉ ቦታ ጀመርኩምበር፤ ሕዝውን መንፈሰይ ዓቕሚ
ሃልዩኒ እንተሓጊዘ መላእ ትግራይ እዩ ዝረአየኒ። ናዓይ ካልእ ትርጉም የብሉን
ህዝቢ ትግራይ እዩ ህዝበይ። ኣብ ትግራይ 4 ከምአን ክሃንፅ እየ ዝሓስብ።
እዙይ ብምስርሓይ ነተን ተመሃሮ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ምግባረሰናይ ክዋፈሩ
ንዝደልዩ ሕያዎት ሰባት ኮላይ ንተጋደልትን ቦታ ዝኸፈትኩሎም ምኳነይ ውን
ደስ ይብለኒ። ብዙሓት ክሕግዙኒ መፅብዓ ዘኣተዉ ኣለዉ። ናይ መጀመርያ
200 ሽሕ ዝሓገዘኒ በላይነህ ክንዴ ዝብሃል ገባሪ ፅቡቕ እዩ። ቀፂሎም እኒ
ዮሴፍ መብራህቱ( ነቲ ኮንስትራክሽን ካብ ዲዛይን ጀሚሪ ከይተሓለለ ዝሓገዘ
እዩ፤)፤ እኒ ረዘነ ( ፀሜክስ) ኩሎም ከመስግኖም እደሊ። ህዝቢ ብተሓጓስ
ተቀቢልኩም ኣሎ። ንህዝቢ ትግራይ ዘይኮንና ንመን ክንኮን ! ስለዚ እዚ ህዝቢ
ክኽበር ኣለዎ ኢለ ስለዝኣምን ንሓግዞ እብል። የቕንየለይ።
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ውራይና

ጥቅምቲ 2008

እምባሰነይቲ፤ መዕለቢ ዝሰኣነ ሓታቲ

ብነጋ ዘርኡ

“ናይ እምባሰነይቲ ወረዳ ይመለሰልና ሕቶ ናይ ህዝቢ ሕቶ ኣይኮነን። ልምዓት ስለዝሰኣኑ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ? ስልጣን ህረፍ ኣሎ ኣብቲ ከባቢ”
ምክትል ርእሰ ምመሕዳርን ኣማኻሪ ፖለቲካን እቲ ዞባን ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓትን ኣይተ ተኽላይ
“ንሕና ከም ዞባ እንትንመያየጥ ዝሃብናዮ መደምደምታ፤ እቲ ሕቶ ናይ ህዝቢ ሕቶ ክኸውን እዩ። ሕቶ ህዝቢ ከምዝኸውን ይፍለጥ እዩ። ካብቲ ሕዚ ዝኒሄናዮ ናይ
ልምዓት ምንቅስቓስ ዝያዶ ደኾን ንለምዕ ዝብል ባህጊ ዘምፀኦ ሕቶ እዩ።”
ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓትን ኣማሓዳሪ ዞባ ማእኸልን ኣይተ ሚኸኤለ
“ናይ እምባሰነይቲ ወረዳ ይመለሰልና ሕቶ ናይ ህዝቢ ሕቶ ኣይኮነን ዝበለ ሰብ ዝሓዘት ውድብ ንሳ ጥራሕ እንተኮይና ፤ እታ ህዝቢ እምባሰነይቲ ዝፈልጣ ውድብ
ኣይኮነትን። ድምፂ ህዝቢ ኣብ መንግስቲ እንተይበፅሓ ብካድረታት ይጭወ እንተልዩ ኣይንፈልጥን። ሕቶና ሕቶ መላእ ህዝቢ ኮይኑ፤ ክንለምዕ ፍትሒ ክነረክብ
ዝብል እዩ። እዚ ሕቶ’ዚ ፈትሓዊ ምላሽ ከይረኸበ ደው ዝብል ኣይኮነን”
ተወከልቲ ህዝቢ እምባሰነይቲ

ብ1994 ዓም ሓጋይ (ቅድሚ 14 ዓመት ምኳኑ እዩ)
ከተማ ነበለት ብስራሕቲ ጋዜጠኝነት ከይደ ነይረ።
ሽዑ ኣብ ህዘቢ ነበለት፤ ከም ማይ፤ መበራህቲ
፤ ፅርግያ፤ ቤተ ትምህርቲ ፤ ሕክምና ዝመሳሰሉ
መሰረታዊ ዝብሃሉ ናይ መሰረተ ልምዓት
ሕቶታትና ይመለሱ ኣብ ዝብል ውዕይ ህዝባዊ
ምንቕናቕ ከምዝፀንሓ እዝክር። ቅድሚ ናብቲ
ቦታ ምኽያደይ ኣብ ፓርላማ ተወካሊ ህዝቢ አቲ
ከባቢ ( እምባሰነይቲ) ዝኾኑ ዶክተር ገብርኣብ
ባርናባስ መፂኦም ንወከልቲ ህዝቢ ረኺቦም
ከምዘዘራረቡ ሓበሬታ ፀኒሑኒ። ነቲ ህዝቢ ሽዑ
ንዶክተር ገብርኣብ ፤ ጉዳይ ዘይተሰርሐ መሰረተ
ልምዓት ከምዘዘራረቦም፤ እቲ ልምዓት ዘይሰልጥ
ዘሎ ዋና ምኽንያት ግና ወረድኡ ስለዝተመንዘዐ
ምኳኑ ከምዝገለፀሎም፤ ስለዚ ወረዳ ካብ
ምምላስ ወፃኢ ንዝመፅእ ዝኾነ ኣጀንዳ ኩሉ
ከምዘይቕበልዎ ድሕሪ ምግላፅ፤ “ኣብ ቤት ምኽሪ
ወከልቲ ህዝቢ ንዓና ዝቆምካ እንተኮይንካ ወረዳና
ኣምልሳ። እንተዘየለ ውክልናና ክነውርድ ኢና፤
ዶክተር ገብርኣብ ዝብሃል ኣይውክለናን “ ኢሎም
ከምዘፋነውዎ ነጊሮምኒ። ዶክተር ገብርኣብ
ንሳ ሒዞም ከይዶም ሕቶ ዝወከሎም ህዝቢ
ኣብ ፖርላማ ከቕርቡ ኣይተራእየን። ዘምፅእዎ
ለውጢውን ኣይተራእየን። ከምኣ ኢሎም ካብ
ፖርላማ ዓመቶም ወዲኦም ወፂኦም።
እቲ ህዘቢ ግን ንሱ ግዲ ተረዲእዎ ነይሩስ
ዶክተር ገብርኣብ ሰሚዖሞ ምስከዱ ብዙሕ
እንተይፀንሐ፤ ሕቱኡ ከምዘይምለስ ተስፋ ዝቐበፀ
ህዝቢ ብሰላማዊ ሰልፊ ንክገልፅ ገለ ምልዕዓላት
ጀሚሩ። መንግስቲ ሽዑ ቀልጢፉ ካብቶም
ኣለዓዓልቲ ኢሉ ዝጠርጠሮም ደቂ ነበለት (ሓደ
ክልተ ይኾኑ) (ምናልባት ካልእ ወንጀል ክህልዎም
ዘይክህልዎም ኣይፈልጥን) ንዓድዋ ናብ ቤት
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ማእሰርቲ ዳጎኖም። ነገራት በዚ መልክዕ ሃሪሱ
ይኸውን ዝብል ግዳማዊ ገምጋም ጌርና ክሳብ ሕዚ
ፀናሕና።
ኣብ መንጎ ‘ዚ ኣብ ወርሒ ጥሪ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ
ሰናይ ምምሕዳር፤ ሓደ ፖለቲካዊ ላዕለዋይ ሓላፊ፤
ወረዳ ይመለስ ዝብል ጉዳይ እምባሰነይቲ ካልእ
እንትድቅስ ንምንታይ ብዘይምቁራፅ ከምዝሕተት
ኣይርደኣናን ክብሉ ተሰሚዖም።
እዚ ምስተሰመዐ ለካ እዚ ጉዳይ ነበለትስ ኣይሃረሰን
ክንብል ድማ ገይሩና። እወ ጉዳይ እምባሰነይቲ
14 ዓመትን ካብኡ ንላዕልን መቋረጫ ዘይብሉ
ኣብ ዝንኣሰትን ዝዓበየትን ዋዕላ ትሕተት። ኣብ
ዝኾነት ህዝባዊ ዋዕላ ዝተሳተፋ ደቂ ነበለት
ብዘይምሕላል የልዕልዋ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ
ነሓሰ ኣብ ዘተኻየደ መበል 12 ውደባዊ ጉባኤ
ኣጀንዳ ነይሩ። ኣብ መፋረቕ ወርሒ ጥሪ 2008
ዓም ኣብ ዝተሳለጠ ዋዕላ ሰናይ መመሕዳር ጉዳይ
ነበለት ኣጀንዳ ነይሩ። ጉዳይ ነበለት ኣብ ጣብያ
ኣጀንዳ ይኾን፤ ኣብ ፌደራል መንግሰቲ ጥርዓን
ዝሓዙ ወከልቲ ከይዶም ኣጀንዳ ገይሮሞ። እቶም
ተወኪልቲ (መስማዕቲ ጥርዓን ህዝቢ ነበለት)፤
ንቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም፤ ንኣፈ ጉባኤ
ኣባዱላ ገመዳ ፤ ንኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ፌደረሽን
ካሳ ተክለብርሃን፤ ንተጋዳላይ ኣማኻሪ ቀዳማይ
ሚኒስተር ኣባይ ፀሃየ፤ ንተጋዳላይ ስብሓት ነጋ፤
ንተጋዳላይ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተረ ሃለቃ
ፀጋይ በርሀ፤ ንሚኒስተር ተጋዳላይ ደብረፅየን
ገብረሚካኤል፤ ንዳሪክተር ትእምት ተጋዳሊትን
ኣባል ፈፃሚት ኢህወደግን ኣዜብ መስፍን ወዘተ
ነጊሮም አዮም።
ካብዚ ሓሊፎም ጉዳዮም ንዝሰመዐኦም ሚድያ
ዘቕርቡ እንትኸውን፤ ከም ኣብነት ኣብ ወርሒ

ለካቲት ኣብ ዝተሓትመት ጋዜጣ ሪፖርተር
ብዛዕብኡ ወፂኡ አዩ። ጉዳይ እምባሰነይቲ ኣብ
መፅሄት ውራይና ሽፋን ክውሃቦ ስምዕተኦም
ዘቕረቡ ድማ፤ ኣብ ዘሓለፈ ወርሒ ሕዳር ጌታቸው
ኣረጋዊ ፤ ብኣይተ ጌታቸው ወልዱ ኣብ ነበለት
ዝተሰርሐ ፕሪፓራቶሪ ቤት ትምህርቲ ክምረቕ፤
ብዕዱም ጋሻነት ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝተረኽበሉ
አዋን ነይሩ። ካብ ሽዑ ኣትሒዙ ብተደጋጋሚ ናብ
ምስንዳእ እዛ መፅሄት ብምድዋል ሽፋን ክንህቦም
ብዝሓተቱና መሰረት እስቲ ቁሩብ ኣስፍሕ ኣቢልና
ንሕተቶም እሞ ነውፀኣሎም ብዝብል እንሆ ሎሚ
ካብ ተወከልቲ ህዝቢ ነበለት ንሓሙሽተ ሰባት
ብስልኪ ረኺብና ኣተኣናጊድናዮም ኣለና። ንፍርዲ
ክጥዕመኩም ኣንብቡ።

ውራይና፦ ቁሩብ ብዛዕባ ጥንታውን
ገድላውን ታሪኽ እምባሰነይቲ ብምዝንታው
ዶ ክንጅመር
መልሲ ፤ 70 እምባሰነይቲ ማለት ንተንቤን ፤
ነሕፈሮም ፤ ንእንዳባፃሕማ፤ ንሓውዜን ዓድታትና
ዘወሳስን ሰፊሕ መሬት ትግራይ እዩ። ኣብ 14
ክፍለ ዘመን ማእኸል ምሕደራ ትግራይ ኮይኑ
ግኑን ሽም ዝነበሮ ምኳኑ ታሪኽ ይነግረና። ኣብ
ትግራይ ተገይረን ዝብሃላ ታሪኻት ኩለን ኢድ
ደቂ እምባሰነይቲ ዘይብለን ኣይኮናን። ካብ ጥንቱ
ማዕርነት ሃይማኖት ዝተረጋገፀሉ፤ ጥንታዊ ደብርን
መሳጊድን ቱሪዝማዊ ፀጋታት ዝሓዘ፤ ፍሉጣት
ሰባትን ዝፈልፈሉሉ እዩ። ኣብ ዘመናዊ ዝብሃል
ጊዜውን ካብ ዘመን ሃይለሰላሰ ጀሚሩ፤ እዛ
ልዐሊ 108 ዓመት ዘለዋ ከተማ ነበለት ኣማእኺሉ
ርእሱ ዝኸኣለ፤ ናይ ባዕሉ ካርታ ዝሓዘ ወረዳ
እምባሰነይቲ ዝነበረ እዩ።
እቲ ቃልሲ ዳግማይ ወያነ እንካ ፍልፍሉ ካብዚ
እዩ ነይሩ። ወያነ ነበለት ዝኣተወት ኣብ ደደቢት

ጥቅምቲ 2008

ውራይና
ምስተፈጥረት ኣብ ዓመታ አዩ። 1968 ዓም
ነሓሰ ኣትያ፤ 75 ዓም ባይቶ ተጣየሹ፤ ሽዑ’ውን
እምባሰነይቲ 17 ጣብያታት ሒዛ ወረዳ ኮይና። ኣብ
17 ዓመት ቃልሲ 17 ጊዜ ደብዳብ ደርጊ ዝወረዳ
እንትኸውን፤ በቢጉሓቱ እናሓረነት ብጠቕላላ
ይኣኽለና ክሳብ ዝብሃል 15 ሽሕ መንእሰይ ካብዛ
ወረዳ ተጋዲሎም። ክሳብ 10 ሽሕ ተሰዊኦምን
ቆሲሎምን ዝብል ገምጋም ኣሎ። ናይ እምባሰነይቲ
ጉዳይ ተኣምር አዩ።
ሓደ መዓልቲ ብ1981 ዓም ንማእኸል ሃገር ወፍሪ
ተበፂሑ ደወታ ምስተፈጥረ፤ ካብዚ ብሓንቲ
ፀሓይ 2500 መናእሰይ ዝተጋደሉ እንትኾን፤ ኣብ
ካልኦት ዝለገሙ ከባብታት መርአያ ከይኮንኩም
ንታዕሊም ኣይትኣትዉን ተባሂሎም ፈቆዶ
ትግራይ እናዞሩ። “ዕሰልየ ንእምባሰነይቲ ምሰልየ”
እናተባህሉ ዝውር ቀንዮም። ውድብን ህዝብን
ክሳብታ ጊዜ ኣብ ዝነበረ መዋእሎም ክንድኣ
ዝተሓጎሱላ መዓልቲ ነይራ ኢልና ኣይንኣምንን።
ኣብ አዋን ደርጊ፤ ብወገን ምዕራብ ዕዳጋ ዓርቢ፤
ፈረስማይ፤ ብሰሜን እንትጮ ፤ ብምብራቕ ምጉላት
ሓውዜን ወዘተ ንሰለሰተ ኣርባዕተ ዓመታት፤
ሰራዊት ደርግ ዓሪዱለን እንትነብር፤ ኣብ ክባ
እዚ ኩሉ ፀላኢ ዝነበረት እምባሰነይቲ (እንትርፊ
ንውሱን መዓልቲ ኣትዩ ዝወፀ ደርግ) ዋላ ሓንቲ
መዓልቲ ብደርጊ ክትመሓደር ዘይፈቐደት እያ።
እሞ 70 እምባሰነይቲ ክሳብ ክንዱዙይ ተቓሊሳ
ከም ሃገራ ንፋስ ሰላምን ልምዓትን ዝተንፈሰት
ሕምብርቲ ቃልስን ፅንዓትን እያ። ብኡ ክነሕፅሮ።
ፅቡቕ! ሕዚ ፍረ ቃልስና ልምዓትን ሰላምን ጎሲዕና
እንቴልኩም ቀርዩ አትብልዎ ደኣ ታይ እዩ?
ፅቡቕ እዩ። በል ሓዝ። ህዘቢ እምባሰነይቲ ሳላ
ዝተቓለሰ፤ ሳላ ነቲ ሕዚ ዓሲሉ ዘሎ ሰላምን
ልምዓትን ዘምፀአ፤ ተሰንዲሑ ኮሪዑ ዝነብር፤
በቢዓመቱ እናተኾለዐ ዝሕደሽ ተስፋን ራእይ
ዕብየትን ዘለዎ ህዝቢ እዩ። ከም ኩሉ ትግራዋይ
ክምዕብል ብጥብቂ ተሓባቢሩ ዝሰርሕ፤ ብዛዕባ
ዓዲ ዝግደስ፤ ዕድሉን ተስፍኡን ኣብ ኢዱ ምኳና
ዘኣምን ህዘቢ እዩ። እዙይ ኮይኑ ሕልፊ ኣይደልን፤
መሰሉ ክምንዛዕ እውን ግን ኣይደልን። ኣብ ጊዜ
ደርግን ሃይለስላሰን ካብ ዝነበርናዮ መስርዕ
ዘትሕት ኣሰላልፋ ኣይነደልን። ቀርዩና እንብሎ
ከምዚ እዩ።
ክሳብ 1987 ዓም እምባሰነየቲ ማለት ነበለት
ዘማእኸለን 17 ጣብያታትን ዝነበርዎ ወረዳ ነይሩ።
ካብኡ ብ87 ዓም መዋእለን ብእምባሰነይቲ
ዝፍለጣ 4 ጣብያታት ንእንተጮ (አሕፈሮም)
ብግዲ ብምውሳድ፤ ዝተረፋ 13 ጣብያታት ናብ 10

ብምጭፍላቕ፤ እምባሰነይቲ ንሰን ጥራሕ ዝሓዘት
ንኡስ ወረዳ ገይሮማ። እዙይ ህዝቢ ዘየእመንካ
ዝተገብረ ምኳኑ ተቆጢዕና፤ 5 ዓመት መመላእታ
፤ ምስ ወግሓ ንምንታይ ካብ ዝነበርናዮ ክንዓቢ
እምበር ክንንእስ ተጌርና ኢሉ ህዝቢ ጠሪዑ።
ከምኡ ዝገበርና ባጀት ስለዝወሓደን ንምሕደራ
ምእንቲ ክጥዕምን እዩ ኢሎምና። ብድምፂ
ወያነውን ናይ ወረዳታት ምጭፍላቕ ዜና
ተመሓሉፉ ህዝቢ ከምዝተቐበሎ ውን ኣብ መቐለ
ጥራሕ ኮይንካ ተገሊፁ።
በዙይ ብጣዕሚ እናቆጠዐና ስለዝመፀ ብ94 ዓም
ብዝተወደበ መልክዑ፤ ምስ መሰረተ ልምዓት
ምድንጓይ ኣተሓሒዙ ህዝቢ ቅሬትኡ ከልዕል
ቀፂሉ። ተወካሊ ፓርላማና ዝነበሩ ኣጋጣሚ
መፂኦም ክምልሱልና ሓቲትናዮም። ኩሉ
ኣይተሳኸዐን። ናብ ሰላማዊ ሰልፊ ገፅና ክነበል
ምስበልና፤ የተሓባብሩ እዮም ንዝበልዎም
ሰባት ቀልጢፎም ገበናት ምሂዞም ዓድዋ
ኣሲሮሞም(ዳሓር አኳ ተኣሲሮም ተፈቲሖም)።
ነቲ ዝተረፈ ድማ እናተኸታተሉ ድሂሎሞ፤ ካብ
ሕብረተሰብ ክንፀል ሽማሽም ኣውፂኦምሉ ኣብ
እምባሰነይቲ ፍርሕን ምጥርጣርን ክነግስ ሸነቒቆም
ሰሪሖም። በዚ ድማ ንጊዚኡውን እንተኾነ ሕቶና
ተደጉሉ ፀንሐ።

ተደጉሉ ፀኒሑ ማለት ዳሓር ተላዒሉ
ማለትኩም ድዩ?
ብስሩ እዚ ሕቶዚ ዝዓረፈሉ መዓልቲ የለን። ዳሓር
ዝቐፀለ ሕቶ ብፍንው ዘይኮነስ ካብ 10 ጣብያታት
35 ሰባት ወኪልና ካብ ወረዳ ክሳብ ፌደራል
ከብፅሑ እዩ ተገይሩ። ፈለማ ወረዳ ጠይቕና ልዕሊ
ዓቕምና አዩ ናብ ድልየትኩም ሕለፉ ኢሉና። ናብ
ቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ዓሚ ሕዳር
ኬድና። ኩሉ ምስነገርናዮም፤ ሕቶኹም ነውሪ
ኣይኮነን ግን እዚ ኣብቲ ከባቢ ክውዳእ ዝግብኦ
ሕቶ እዩ ነይሩ፤ እዙይ ዘይምግባሮም ግን ፀገም
ሰናይ ምሕደራ ከምዘሎ የመላኽት ኢሎም ናብ
ክልል ክንኣቱ ነጊሮምና ተመሊስና። ናብ ክልል
እንተኣተና ክቡር ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ
ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብወኪሎም ኣቢሎም
ብምዝርራብ ደጊም ኣይትምፅኡ ባዕልና መኺርና
ምላሽ ክንህብ ኢና ኢሎምና ተመሊስና። ተፀበ
እንተበልና ምላሽ ተሳኢኑ ነገር አናተንከባለለ
መበል 12 ውድባዊ ጉባኤ በፂሑ።
ሽዑ እቲ ጉዳይ ከም ኣጀንዳ ተላዒሉ እኒ ተጋዳላይ
ኣርከበ ዑቑባይ ተዛሪቦምሉ። ዳሓር ግን ሕቶ
ህዘቢ ከምዘይኮነ ተደፋፊኑ ሓሊፉ። መሊሱ
ኣብዚ ዓመት ኣብ ዝተሳለጠ መድረኽ ሰናይ

ምሕደራ ተላዒሉ። ሽዑ እቶም ክቡር ምክትል
ምምሕዳር ዞባ “ናይ ነበለት ወረዳ ይመለሰልና
ሕቶ ናይ ህዝቢ ሕቶ ኣይኮነን። ልምዓት ስለዝሰኣኑ
ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ? ስልጣን ህረፍ ኣሎ ኣብቲ
ከባቢ” ኢሎም። እቶም ክቡር ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ
ድማ “ንሕና ከም ዞባ እንትንመያየጥ ዝሃብናዮ
መደምደምታ፤ እቲ ሕቶ ናይ ህዝቢ ሕቶ ክኸውን
እዩ። ሕቶ ህዝቢ ከምዝኸውን ይፍለጥ እዩ።
ካብቲ ሕዚ ዝኒሄናዮ ናይ ልምዓት ምንቅስቓስ
ዝያዶ ደኾን ንለምዕ ዝብል ባህጊ ዘምፀኦ ሕቶ
እዩ።” ብምባል ዝተዋቐዐ ሓሳብ ብምሃብ እቲ
ጉዳይ መዕለቢ ከይገበሩ ተዛዚሙ። ህዝቢ
ኣይደቀሰን ሕቱኡ ቀፂሉ።
ድሕሪኡ ነዚ ጉዳይ ስርሐይ ኢሎም ናብ ዝሓዝዎ
ናብ ክቡር ዋና ኣመሓደሪ ዞባ ማእኸል ኣይተ
ሚኪኤለ ተሰጋጊሩ። ንሶም ኣብዚ ወርሒ’ዚ
ንነበለት ብመመፃእ ካብ ጣብያ ዓሰዓሰርተ ሰብ
ኣክቡለይ ኢሎም ናብ 140 ሰብ ተኣኪቡ። ገና
አንታይ ይሕይሽ ኢሎም ሰብ ከየዛተዩ ድማ
እዚ ጉዳይ ሕቶ ህዝቢ ዘይኮነስ ውልቀሰባት
ንረብሓኦም ዘላዕለዎ እዩ ምስበሉ፤ ህዝቢ ናይ
ውልቀሰባት ዘይኮነስ ናትና ሕቶ እዩ ኢልዎም።
ህዝቢ ከምቲ ዝሓሰብዎ ኮይኑ ስለዘይፀንሐ፤
በሉ ድሕሪ ሕዚ ከለዓዕል ኣብ ርእሲ ዝተረኽበ
ዘየዳግም ሰጉምቲ ክንወስድ ኢና ውርዲ ካብ
ርእስና ኢሎም ደምዲሞም። ደጊም እዚ ሕቶ’ዚ
እንተምፃእኹምዎ ናባይ አዩ። ኣነ ድማ ኣይኾንነ
እየ ክብለኹም ኢሎምና። ሓላፊ ፀጥታ ኣይተ
ደጀን አውን ዓሪፍኩም ከፍ እንተበልኩም ፅቡቕ።
ደጊም ካብ ክልተ ሰብ ንላዕሊ ተኣኪቡ ከለዓዕል
ዝተረኽበ ግን መንግስቲ ስጉምቲ ከምዝወስድ
ነፍልጥ ኢሎም ከይዶም። እዙይ 21 ዓመት ምሉእ
ዝሰማዕናዮ ዘረባ ግን ኣየሽብርኸናን።
ብ87 ዓም እኮ 81 ዝነበራ ወረዳታት እየን
ንምሕደራ ክጥዕም ናብ ከባቢ 40 ተጨፍሊቐን።

እዙይ ትፈልጡ’ዶ?
እወ ንፈልጥ

ኣብ እምባሰነይቲ በይና ከምዘይተገብረ
እናፈለጥኩም ደኣ ንምነታይ ኢኹም
ህልኽ ተምስለዎ? ልምዓት ከም ሃገርኩም
እንተልዩኩም ግድን ወረዳ ዘይኮንና እትብሉስ
ንመንታይ?
ምግትታር እኮ ኣይኮነን። ህዝቢ እምባሰነይቲ
እኮ መንግሰቲ በይኑ ዝውድኦ ልምዓት ከምዘየለ
ይፈልጥ ብስሩውን ብጉልበቱ ብጥሪቱ ብግዚኡ
ኩሉ እናተሓባበረ የልምዕ እዩ። እዚኣ ንገብር
ኣለና ናትካ አጃም እዚኣ እያ ተባሂሉ ተለኪዑ
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ውራይና
ዝተዋህቦ ኩሉ ፃት ከየፅንሐ ዝሰርሕ ንቑሕን ሓያል
ተቓላሳይን ህዝቢ እኮ እዩ። እዙይ ኣብ ከባቢና
ብተሳትፎ ሓፋሽ ዝተሰርሑ መሰረተ ልምዓት
ዝምስክርዎ እዩ። ንሕና ወረዳና ይመለስ ዝበልና
ልምዓትና ንክሰልጥ ጥራሕ አዩ። እዙይ ንምሕታት
ድማ እዘን ትሕት ኢልና አንጠቕሰን ምኽንያታት
ተመልከቱ
1
ህዝቢ እምባሰነይቲ ከባቢ 100ሽሕ
በፂሑ ኣሎ። እዚ ህዝቢ’ዚ ብኣሰፋፍራ እቲ
ዝርሓቐ 10 ኪሜ ዝቐረበ ደማ 5 ኪሜ ካብታ ዋና
ከተማ ነበለት ርሒቁ ዝሰፈረ ብምኳኑ ኣብ ሓደ
ወረዳ ተማእኺሉ ክመሓደር ስለዝምችዎ
2
ኣብ ከባቢና ዝርከብ ሰብ ሰራሕን
ተፈጥሯውን ፀጋታት ቱሪዝም፤ ሃብቲ ተፈጥሮን
ሓይሊ ሰብን ብዝግባእ ዘመሓድሮ ረኺቡ፤ ንዓዲ
ንህዝቢ ዝጠቅም ቅልጡፍ ዕብየት ክነመዝግብ
ስለእንኽእል
3
ካብ እምባሰነይቲ ንዕዳጋ ዓርቢ ዘሎ
ርሕቀት ከባቢ 52 ኪሜ ስለዝኸውን፤ ፍትሒ
ንምርካብ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ብዋጋ ዘይትመን
ክሳራን ናይ ልምዓት ምጉታትን ይበፅሓና ስለዘሎ።
ብ10 ቅርሺ እትውዳእ ጉዳይ፤ ሰብ ክሳብ ሰለስተ
መዓልቲ ኣብ መንገዲ እናተንገላተዐ፤ ብዘየግባእ
ወፃኢ ሳንሳን ኢሉ። ኣብ ልምዓት ክውዕል ዝነበረ
ሓይሊ ምሕደራ እናረገመ እናተፀገመ የሕለፎ
ኣሎ። ስለዚ አዚ ውርድት ንምትራፍ።
4
ብውፋያት ተወለድቲ ዝተሰርሑ
ኣብያተ ትምህርቲ እኳ እነተሃለዉና፤ እዚ ከባቢ
ንወረዳ ዝምጥን ቀረብ ሓይሊ ሰብን ማቴርያልን
ስለዘይረኸበ፤ ኣብኡ ዝመሃሩ ቆልዑ ዕድሎም
ንፁር ኣይኮነን።ስለዚ እዙይ ንመመዕርራይ።
5
ካብዚ ሓሊፉ ብስሩ ሕገ መንግስቲ
ሃገርና ብግልፂ ህዝብታት ኢትዮጽያ ኣብ ቀረበኦም
ክመሓደሩ ስለዘቐመጠ።
ብድምር እንትርአ ህዝቢ እምባሰነይቲ ዝሓትት
ዘሎ፤ ምእንቲ ህዝብን መንግስትን ተሓባቢርና
ብጣዕሚ ስሉጥ ልምዓት ክነምዝግብ’ስ ምምሕዳር
ወረዳና ኣብ ነበለት ይኹን እዩ። ናይ መስዋእትነት
ሕቶ ብአዕፅምትን ደምን ህይወት ገቢሩ ዝምልስ
ህዝቢ፤ ንዕላማ ውድብ ክሳብ መወዳእታ ደቁ
ገቢሩ ዘዐወተ ህዝቢ፤ ልምዓትና ክሰልጥስ ወረዳ
ምሕደራ ኣብ ቀረባና ይተኸል (እሞ ድማ ሓዳሽ
ዘይኮነትስ ዝተመንዘዐት መሰልና) ምባሉ እንታይ
እዩ ነውሪ ኮይኑ። ነቲ ንልምዓትና ደው ዝበለ
መንግስቲ እዚኣ ምሕታትና ታይ እዩ ንምምላሱ
ፀጊምዎ? በቃ እዚኣ እያ።
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ጥቅምቲ 2008
ኢናውን ተባሂሉ። ሓቂ ዝርአየን ዝመስከረን ሰብ
ምፅላእ፤ ምፅላም ኣሎ እንብል ዘለናውን ነዚ እዩ።
እቲ ሕቶ ግን ናይ ህዝቢ ኣይኮነን ። እምባሰነይቲ
ተፈልያ ካብ ልምዓት ዝቀረየትሉ የለን ። የግዳስ
ገለ ፍሉይ ረብሓ ዘለዎም ናይ ደርጊ ኣወዳድባ
ዘናፍቑ፤ ማዕሮ ክንጠርዕ እናበሉ ገንዘብ
አናተዋፀኣሎም ስራሕ ዘብኩሩ ውልቀ ሰባት
ዝገብርዎ አዩ ይብሃል እዩ። ብርግፅ እቶም ወከልቲ
ብሓቂ ድምፂ ህዝቢ ድዮም ዘስምዑስ ከምቲ
ዝብሃል እዩ?
ብምክትል ኣመሓዳሪ ዞባ፤ ናፈቕቲ ስርዓት ደርጊ
እዮም ክብሃል ንሕናውን ሰሚዕና ኢና። ብመሰረቱ
ከምቲ ልዕል ኢልና ዝገለፅናዮ ህዝቢ አምባሰነይቲ
ደርጊ ሓንቲ መዓልቲ ኣመሓዲሩና ስለዘይፈልጥ፤
ዘይንፈልጦ ኣካል ክንናፍቆ ኣይንኽእልን።
ነቲ ከምኡ ዝበለ ሰብ ግን ተመሊስና ክንሓቶ
ንደሊ። እቶም ወከልቲ ተጋደልትን ወየንትን
እዮም ንሰኻኸ ታይ ኢኻ ድማ ንብል። ድምፂ
ህዝቢ ምኳኑ ሓቂ ብተኽክል ከፃሪ ዝደሊ መፂኡ
ቁሸት ንቁሸት ስድሪ ብስድሪ ይእቶ የፃሪ። ህዝቢ
ኣይሕቶናን እንተይሉ ሻዐ ደው ነብል። እቶም
ወከልቲ ድፍን እምባሰነይቲ ዲግ ኣቢሉ ዝመረፀና
ምኳነና ህዝቢ ይፈልጥ። ካብ ህዝቢ ገንዘብ ይዋፃእ
አዩ ዝብል ድማ ብግልባጡ ኮይኑ፤ የግዳስ ንሕና
ሕድሪ ህዝቢ ስለዝኸበደና ካብ ጅቧና እናውፃእና
ውልቀ መነባብሮና ተጎዲእና ኢና። እዙይ ህዝብና
ይጠየቕ ይመስክር። ድሕሪ እቲ ሕቶ ምንም
ዘደፍእ ካልእ ረብሓን ልእኹቶን ውን የብልናን።
እዚ ንምርግጋፅ ወረዳና ትመለስ እሞ ድሕሪኡ
ኣብ ልምዓት ምበር ኣብ ነገር እንተውዒልና ክርአ።
እዛ ሕቶ እንተተመሊሳ ፤ ልምዓትን ዕብየትን
ንምትሕብባር ቀዳሞት ተሰለፍቲ ንሕና ኢና።

ሕዚ ቁሩብ ንሰመዓይ ድንግር እትብሎ
ሕቶ እምባሰነይቲ በቲ እትብልዎ ዘለኹም
እንተተመለሰስ፤ እዚ ህዝባዊ መንግስቲዚ
እንታይ ከይጎድሎ እዩ? ትክክለኛ ሕቶ
እንተኾይኑ ንከይምልስ ዘፍርሖስ ታይ ኣሎ።
ስቕ ኢለ ግምትኩም እየ ዝሓተኹም ዘለኹ?
ብሓፃራ ሕቶ ወረዳ እምባሰነይቲ እንተዝምለስ፤
ልምዓት ይሰልጥ፤ ምትእምማን ህዝብን
መንግስትን ይድንፍዕ ። እዙይ ብዘኾነ መዐቀኒ
ቅዱስ ሓሳብ እዩ። ስቕ ኢሉ ገለ ናይ ባህ ኣይበሎ
ወይ ገለ ዘምለጡ ሕማቕ ዘረባታት ገዲፍና
ሕቶኹም ብመሰረቱ ጌጋ እዩ ወይ ናይ ልምዓት
ህረፍ ዝወለዶ ኣይኮነን ዝብል እኮ የለን። እምቢ
ኢልካ ክተረትዕ ምፍታን እዩ አሕጉሉና ዘሎ።
ሕቶኹም ልክዕ እዩ ግን ኣይምለስን እዮም
ዝብሉ። ከም ግምትና እንተኾይኑ እዙይ ዝገብሩ
ዘለዉ፤ ንኻልኦት ሓተትቲውን መርአያ ከይንኾን
ብምፍራሕ እዩ። ካልእ መበገሲ ስኢንናሉ ኣለና።
ሕዚ እዛ መፅሄት ዝምልከቶ ኣካል ኣሸበሸብ
እንተንበባ እንታይ መልእኽቲ ተሕለፉ?
ናይ እምባሰነይቲ ወረዳ ይመለሰልና ሕቶ ናይ
ህዝቢ ሕቶ ኣይኮነን ዝበለ ሰብ ዝሓዘት ውድብ
ንሳ ጥራሕ እንተኮይና፤ እታ ህዝቢ እምባሰነይቲ
ዝፈልጣ ውድብ ኣይኮነትን። ድምፂ ህዝቢ ኣብ
መንግስቲ እንተይበፅሐ ብካድረታት ይጭወ
እንተልዩ ኣይንፈልጥን። ሕቶና ሕቶ መላእ ህዝቢ
ኮይኑ፤ ክንለምዕ ፍትሒ ክነረክብ ዝብል እዩ።
እዚ ሕቶ’ዚ ፍትሓዊ ምላሽ ከይረኸበ ደው ዝብል
ኣይኮነን።

በቀዳማይ ኣብ ፓርላማ ንእምባሰነይቲ
ብምግባርና
ስጉምቲ
ከወስዱ
ዝውክሉ ክቡር ኣይተ ኣፅብሃ ኣረጋዊ ንነበለት እዙይ
ካብታ
ዝተቓለስናላን
ወሪዶም ነይሮምውን ሰሚዔ። ብዛዕብኡዶ እንተኺኢሎም፤
ዘቕናዕናያን ውድብ ካልእ ተልእኾ ዘለዎም ሰባት
ኣዘራሪብኩሞም?
እወ ኣብዚ ንዝመፀ ሰብ እኮ ንሱ አንተየዛራረብና
ናብ ካልእ ኣጀንዳ ኣየንኣቱን። ብዙሕ ዕማም
ሒዞም ምስ ህዝቢ ክመያየጡ መፂኦም
ነይሮም። ናብታ ዝርሓቐት ጣብያውን ከይዶም
ተመያይጦም። ህዘቢ ሽዑ፤ ሕዚ ወረዳ ካብ
ምምላስ ዝዓቢ ኣጀንዳ ከምዘይብሉ ኣንዳዕዲዑ
ነጊርዎም። ካልኦት ኣጀንዳታት ትሕቲኡ እዮም
ዝስርዑ ኢልዎም። እዚኣ ዝተረድኡ ኣይተ ኣፅብሃ፤
ሕቶ ናይ ህዝቢ ምኳኑ፤ መሰል እውን ምኳኑ
ብዝግባእ ኣሚኖም ከይዶም። ንሶም ምስወፁ ግን
ንምንታይ መሰልኩም እዩ ይብሉ ተባሂሉ ካብ
ዞባ ዝመፁ ሰባት ተቆጢዖም። ዘምፅእዎ ክንርኢ

ይደፍኡና ይገፍዑና ኣለዉ ማለት እዩ። ሽዑ ሰባ
ዝገፍዐት ውድብ ንሰብ ክትሓትት ዘይኮነስ ንባዕላ
እያ ትሕተት። ብምፍርራሕ ዝምለስ ሕቶ የለን።
ከእምኑና እንተኽኢሎም ይምፅኡ ንመያየጥ።
ከእምኑና እንተኽኢሎም ነተን ዘምፃእናየን
መኽንያት ነጥቢ ብነጥቢ ገልቢጦም ዘሓሸ ኣማራፂ
የቕርቡ። ቀሊል ናይ ክንለምዕ ሕቶ ኣቕሪብና፤
ኣብ ዘይዛሪ ዕንክሊል ሸኾርተት ከብሉና ፈፂሙ
ኣይግባእን። ዓዲ ካብ ዘመሓድር ዲሞክራሲያዊ
መንግስቲ ትፅቢት ኣይግበርን። ስለዚ መንግስቲ
ኣብ መንጎ ዘለዉ መቀባበልቲ ምስማዕ ገዲፉ
ብቐጥታ ወሪዱ ድምፂ ህዝቢ ይስማዕ።

ጥቅምቲ 2008

ውራይና

ኣድላይነትን ኣለሻን ምሁር፤ ኣብ ዋሕዚ ታሪክ ትግራይ
ብኣቤል ጉዕሽ (ጋዜጠኛ)
መእተዊ
ካብ ህልው ፖለቲኮ ቁጠባውን ማሕበራውን
ኩነታት ዓለምና ተሸሪፉ ብሃገር ደረጃ ዝግለፅ
ኣድላይነት ምሁር ኣሎ። እዚ ተደላዪ ጠለብ
እዙይ ድማ ክሳብ “ክእለሽ ኣለዎ” ዝብል
ድፍኢት ዘሕድር ኣድላይነት ይወስደና። ኣብዚ
ሓፂር ውልቃዊ ምልከታ እዙይ ኣድላይነት ሓደ
ዝተወደበ ሓይሊ ምሁርን ክንእልሾ ብዛዕባ
እንመላለሱሉ መንገድን ንምቕማጥ ፈቲነ ኣለኹ።
ምሁር ዝብል ቃል ነቲ ኣብ ውሳነ ህልውን
መፃኢን ሓደ ህዝቢ ዓብዪ ሓይሊ ኮይኑ ዘገልግል
ወይ ከገልግል ትፅቢት ዝግበሮ ብኢንግሊዝኛ
ellite እንብሎ ምናልባት ምስ “ሊቅ” ዝብል ቃል
ትግርኛ ክምዓራረ ዝኽእል ነጥቢ ንምውካል
ተደልዩ ምዃኑ ክፍለጠለይ እደሊ። ምኽንያቱ
ኣብቲ ምሁር ዝብል ባዕሉ ብዙሓት ኣፈላላያት
ስለዝልዓሉ እዩ። ኣብዚ ፅሑፍ እዙይ ኣብ ታሪክ
ህዝብና ይኹን ዓድና ትግራይ ሰኣን ከምዚ ዝበለ
ዝተወደበ ሓይሊ ምሁር ኣብ ህዝብና ዝበፅሑ
በደላት ላዕሊ ላዕሎም ንምርኣይ ተፈቲኑ ኣሎ።
ኣብ ሓደ እዋን ዝተልዓለ ጥርኑፍ ናይ ምሁር
ሓይልን ዝፈጠሮ ተኣምራዊ ስርሒትን እውን
ተዳህሲሱ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ህልው ኩነታትን
ባይታን ምሁር ክፍሊ ትግራይ ተተናኺፉ ኣሎ።
ከም መደምደምታ እዚ ወሳናይ ሓይሊ እዙይ
ክፍጠረሉ ዝኽእል ዕድል ንምምልኻት ፃዕርታት
ተገይሮም ኣለዉ።

ዘበን ዓሻ
“ተጋሩ ኣንታ ዞም ዓያሱ
ተኣኪቦም ዳሶም ዘፍርሱ
ዳስ ኣቡኦም እምበር ዳስ መን ፈሪሱ”
ምፍጣር ሓዳስን ጥርንፍትን ኢትዮዽያ ንምፍጣር
ሓዱሽን ብርቱዕን ሓይሊ ኣንፃር ህዝቢ ትግራይ
ምኽንያት ኮይኑ እዩ። ርጉፅ እዩ ዘበነ መሳፍንቲ
ዓዲ በብእንባን ሩባን ከሊልካ ናተይ ናተይ እባ
እናተበሃሃልካ መቓቓላይ ዝኾነ ስርዓት ኣብ ልዕሊ
ክነግስ ምግባሩ ዝተጠርነፈ ሓይሊ ንከይህልውን
ክሳብ ሕዚ ዘይዛረየ ጎጣዊ ኣተሓሳስባ ክህልውን

ገይሩ እዩ። ይኹን ድኣ እምበር ሃፀይ ቴድሮስ ካብቲ
ዝተፅሓፈሎም ገድልታት ክምስገኑላ ዝኽእሉ
ከም ሃገር ኢትዮዽያ ኢሉ ዝሓስብ ሕብረተሰብ
ክፍጠር ኣካባይ ወይ ጠርናፋይ ግደ ተፃዊቶም
እዮም። እዞም ሃፀይ ኣብ ሽዋ ንጉስ ሚኒሊክ
በዚን በትይን ማዕዶ ድማ ተክለጊዮርግስን ካሳ
ምርጫን ኣብትርቶም የዋጥዉጡ ኣብ ዝነበሩሉ
እዋን እዮም ናብ ንግስና መፂኦም። ሃፀይ ቴድሮስ
ድሕሪ ኣብ መቅደላ ብገዛእ ሽጉጦም ምሕላፎም
እቲ በብከባቢኡ ዝነበረ ንግስናን ግዝኣትን ከም
ዘለዎ ቀፂሉ እታ ዓባይ ቅውም ነገሮም እትብሃል
ሓዳስን ጥርንፍትን ኢትዮዽያ ናይ ምምስራት
ሓሳብ እውን ብተኸተልቶም ክትቅፅል ክኢላ።
ካሳ ምርጫ ንሃፀይ ተክለጊዮርግስ ኣብ ዓድዋ
ስዒሮም ንጉስ ፅዮን ተባሂሎም እንትነግሱ እቲ
ዓዲ ሓንቲ ናይ ምግባር ሓሳብ ሕዚ ብዙሓት
ዲሞክራስያውን ኢና ዝብላ ሃገራት ይጥቀማሉ
ብዘለዋ ቅርፂ ፌደራል ስርዓት ቀፂሎም፤ ናብታ
ሃፀይ ቴድሮስ ዝጀመርዋ ሓንቲ እመት ፅባቐ ካልእ
ዝላ ወሲኾም ህዝብታት በብከባቢኡ ብዘለዉ
ንጉሳት ክምሓደሩ ፈቒዶም ንሶም ድማ ንጉሰ
ነገስት ኮይኖም ክመርሑ ክኢሎም። ኣብ ናይ 17
ዓመታት ናይ ስልጣን ግዚኦም እውን ሃገር ኣብ
ቅድሚኡን ድሕሪኡን (ክሳብ ውድቀት ደርጊ)
ተራእዩ ኣብ ዘይፈልጥ ውሽጣዊ ምርግጋዕ ከም
ዝሓለፈት ፀሓፍቲ ታሪክ የቐምጡ፤ ካብ ወፃኢ
ብዝነበረ ፈተነ ወራራት ዋላ እንተዘይሃረሱ።
ካብ ድባብ ሓደን ብሕታውን ሓዘን ሞት ወዶም
ከይተናገፉ ሃገር ከድሕኑ ናብ መተማ ዘሚቶም
እናተዃሽሑ ብድሕሪት ከም ዝተተኮሰት
ብእትጥርጠር ጥይት መስዋእቲ ክሳብ ዝኸፍሉ
ንትግራይ ጥዑም ዘበን ነይሩ። ብድሕሪ መስዋእቲ
ሃፀይ ዮሃንስ ግና እቲ ዘበነ ዓሻ ዝብሃል ናይ
ትግራይ ናይ ሓደ ሚኢቲ ዓመት ወፅዓን መከራን
መፂኡ።
እዚ ዘበን እዙይ ብዙሓት ምሁራን ብብዙሕ
መንገዱ ይገልፅዎ። ኣዴታት እንደርታ፤
“ከመይ ኢኹም ሚኒሊከይ በይዛ
መዓር ዶ ተምፅኡ ኣይነበርኩሙን ብኣዘዛ
ስብሕቲ ዶ ተምፅኡም ኣይነበርኩሙን ብኣዘዛ
ፃዕዳ ጣፍ ዶ ተምፅኡ ኣይነበርኩሙን ብኣዘዛ

መንፀፍ ዶ ኣይነበርኩሙን ከም ዓጎዛ
ተፀጊዕኹም ፀኒሕኹም ኣብ ስምብዛ
ሃፀይ ዮሃንስ ምስ ሞቱ ከም ብዋዛ
ሎሚ ድኣ እንታይ ኣምፅኣኩም ሰብ ዘይብሉ ገዛ”
ተባሂሉ ዝተገጠመሎም እዋን ኮነ። ከም ፀሓፊ
ታሪክ ደብተራ ፍስሃ ጊዮርግስ መቐለ ገና ካብ
ትኩስ ሓዘና ከይወፅአት ሃፀይ ሚኒሊክ ክሳብ
ሓውዜን ዘሊቖም ብልዕቲ ኣወዳት እናሰለቡ
ወለዶ ኣብሪሶም እዮም። ኣብ ልዕሊ ትግራይ
ዝነበሮም ሕዱር ፅልኢ ሃፀይ ሚኒሊክ ካብ
ዝተገለፀሎም መንገድት ኣብ ድሮ ሞት ሃፀይ
ዮሃንስ ሃፀይ ሚኒሊክ ናብ ኣብ ኤርትራ ንዝሰፈረ
ጣልያን ዝፀሓፍዎ ደብዳበ እዩ። ንሶም “ንናይ
ትግራይ ደጃዝማቻትን ሽመኛታትን ቅፅዓለይ”
እዮም ዝበሉ። ብሳላ ዝተጠርነፈን ዝተወደበን
ሓይሊ “ምሁር” ሽዋውያን ግና እቲ ታሪክ
ናበይ ገፅ ከም ዝተፀሓፈ ናይ ፕሮፌሰር መስፍን
ወልደማርያም መፅሓፍቲ ምንባብ ጥራይ እኹል
እዩ።
ኣብዚ ናይ ትግራይ ዘበነ ዓሻ ህዝቢ ትግራይ መሪር
ዝተበደለሉ እዋን እዩ ነይሩ ምባል ይከኣል።
መሳፍንቲ ትግራይ ኣብ ቀጥታዊ ምሕደራ
ምኒሊክ ኮይኖም ክኸዱ፣ በብኣውሮጃን ካልእን
ተወዲቦም ክዋግዑ ክውዕሉ፣ ሰነያን ፍቕርን
ከይለግቦም እኳ ድኣስ ብጓልን ጋርን ዝፍታሕ
እዩ ናብ ዝብሃል ከቢድ ደምነት ክኣትው ተፃዒሩ
ሰሚሩሎም ድማ። እቲ ዘበን፤
“ሽዋ ኣንቲ ዓባይ ቃላይ
ውሒጥክዮም ተረፍኪ መሳፍንቲ ትግራይ”
ተባሂሉ ዝግጠመሉ ዝነበረ ዘበን እዩ። እዚ
ኩፉእ ባዕልኻ ንባዕልኻ ናይ ምቅታል ዘበን
ዓንታዓንታሮም “ብግዞት” ድዩ ብካልእ ናብ ሽዋ
ክኸዱ ብምግባር ዝግለፅ እውን ነይሩ። ካልእ
እማ ይትረፍ ራእሲ ኣሉላን ራእሲ ሓጎስን ዶ
ምተቐታተሉ?
ኣብዚ ሓደ ሚኢቲ ዓመት ዝወሰደ “ዘበነ ዓሻ”
ተጋሩ ተናቚሮም። ተጋሩ ተቓቲሎም። ተጋሩ
ተዳምዮም። ተጋሩ ካብ ሓደ ማህፀን ወፂኦም
ዳገት ኣባኢሱ ደም ዘፋስሶም ሕማቓት ኮይኖም።
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እዙይ ብዝተወደበ፣ ዝተፀንዐ፣ካብ ድልየት ሓሊፉ
ናብ እምነት (principle) ብዝተሰጋገረ ብጣዕሚ
ረቂቕ ናይ ሽዋ ምሁራን ዝተሰርሐ ምናልባት
ንምምሓዉ ነዊሕ እዋን ዝወስድ ታሪክ እዩ ኮይኑ
ሓሊፉ።
እቲ ዘበነ ዓሻ ድሓር ዘመናዊ ትምህርቲ ቀሚሶም
ተባሂሎም ኣብ ዝእመነሎም ናይ መወዳእታ 19
ክፍለዘበን ወለዶ እውን ሰሪሑ እዩ። መምህር
ሙሉወርቅ ኪዳነ ማርያም ሓቅን ሕሶትን ኣብ
ታሪከ ሃፀይ ዮሃንስ ኣብ ዝብል ፅሑፎም ግደ
ምሁራን ትግራይ ኣብ ምፍጣር ዘመናዊት
ኢትዮዽያ ከም ዘቐመጥዎ እቶም ዝበዝሑ ኣብ
ናይ ሚኒሊክን ሃይለስላሰን ዘበን ዝነበሩ ሰብ
ምህሮ/ኣስኳላ ተጋሩ እዮም። ንምንታይ እዮም
ድኣ እዞም ምሁራን እዚኦም ክብርን መንነትን
ትግራይ ዘይሓለዉ ዝብል ሕቶ ምልዓሉ ግድን
እዩ። ነጋድራስ ገብረህይወት ባይከዳኝ ሓደ
ካብቶም ፈላሞት ሊቃውንቲ እዛ ሃገርን ውሉዳት
ትግራይን እዮም። ንሶም ኣብ ዘሐተሙወን
መፅሓፍቲ ሃገር ከመይ ትምራሕ ታሪክ ከ ከመይ
ይፅሓፍ ብዝርዝር ኣቐሚጦም እዮም። እቲ ንኣና
ክኸውን ዝግባእ ትምህርቲ ግን እዞም ሰብ እዚኦም
ንምንታይ ሰላሳ እኳ ከየፋረቕዋ ከምዚ ኮይኖም?
ዝብል እዩ። ኣብ በብዘበኑ ዝመፅኡ ተጋሩ ምሁራን
ወይ ብዙሕ ከይሰርሑ ካብቲ ዝሰርሕዎ ድማ
ውሕድ ከይተዘረበሎም እዮም ሓሊፉ። እዙይ
ዝተወደበ ናይ ምሁር ክፍሊ ካብ ዘይምፍጣር
ዝመፅአ ምልክት ዘበነ ዓሻ እዩ ኢለ እኣምን።
ዶክተር ሰለሞን ኣብ ዘዝተረኸቡላ መድረክ
ዝዛረብዋ ሓንቲ ዘረባ ኣላ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተምሃሮ
እናሃለና ይብሉ (እዙይ ብውሕድ ቅድሚ ፍርቂ
ክፍለ ዘበን እዩ ዝኸውን ዘሎ) ምስ ብመንነቶም
ዘይሓፍሩ ዝብልዎም ኤርትራውያን ብትግርኛ
ከዋግዑ እንተለዉ ካልእ ሰብ ከይሰምዖም ቅድመ
ድሕሪኦም ርእዮም እዮም ዝዛረቡ ነይሮም።
ድሓር ግን ኣብታ ዩኒቨርስቲ ንሳ ኣብታ ስርዓት
ንሳ ክሳብ ዲንነት ብዝበፅሕ ሓላፍነት ሰሪሖም
እዮም። ኣብዚ ዩኒቨርስቲ እዙይ ንመብዛሕትና
ፍሉጣት ዝኾኑ ተጋሩ ምሁራን ነይሮምን ኣለውን።
እዚኦም ንምንታይ ኣብ ዘበነ ዓሻ ንዝደቀሰት
ትግራይ ዘይተሟጎቱ? እዙይ ክሳብ ድሓር ቀፂሉ
እዩ። ኣፈ ቄሳር ኣፈወርቅ ገብረየሱስ እቲ መፅሓፍ
እቱይ ኣብ ዝፅሓፈሉ እዋን አ! ዝብል ትግራዋይ
ኣይነበረን ድዩ ኮይኑ? ስምን ክብርን ደብተራ ፍስሃ
ተቐቢሩ ድሓር ድማ ፈላማይ ሕትመት ተባሂሉ
ናይ ኣፈወርቅ ገብረየሱስ መፅሓፍ ሽልማትን
ክብርን እንትረክብ ትግራዋይ ድዩ ዘይነበረ ኮይኑ?
ትግራዋይ ብ1983 ዓ/ም ቴሌቭዝን ትግርኛ ተዛሪባ
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ኢሉ ዶ ክግረም ምተገብኦ? እዚ ክፍጠር
ዝኸኣለ ምሁር ትግራዋይ ስለዘይነበረ ድዩ?
ኣብ ዘበነ ሃይለስላሰ ራእሲ መንገሻ ስዩም
ኣብ ዘበነ ደርጊ ድማ ኮሌኔል ፍስሃ ደስታ
ዶ ኣይነበሩን እዮም? ትግራይ ብኮረምን
ኣላማጣን ተኾርሚማ፣ ብፀለምትን ፀገዴን
ተኾሊማ፣ ብኤርትራን ዓፋርን ተሸርሚማ
‘”ገና ኣክሱምን ዓድዋን ጥራይ ኢና ክነትርፋ”
ተባሂላ ክሳብ ዝፍከረላ እሞ ድማ ዋላ
ብክፋሉ ሰሚሩሎም ክሳብ ሕዚ ሕማም
ኹርምቲ ሓዲጎሙልና እንትኸዱስ እቲ
ትግራዋይ ድዩ ዘይነበረ ኮይኑ?
እቲ ምኽንያት ሓደን ሓደ ጥራይን እዩ።
ዘመነ ዓሻ ስለዝነበረ ክሓብር፣ ናብ ሓደ
ስምዒት ክመፅእ ዝኽእል ኣተሓሳስባ
ዘለዎ ናይ ምሁር ውዳበ (elite forum)
ስለዘይነበረ እዩ። ብዝኾነ እቲ ዘበነ ዓሻ ምስ
ቆርበትና እንተለና ስጋና በሊዑ ሓዱሽ ናይ
ወያነ ዘበን ኸፊቱ ሓሊፉ።

ወያነ
“ትግራይ
ዝዓደይ
ኣይትንብዕለየ

ኣይትንብዕለይ

ሓፂር ምንሽር በቲ ዃና ደርብይለየ
ሓላልምበይ”
ኣድላይነት ዝተወደበ ምሁር ዘመላኽቱ
በብእዋኑ ዝተርኣዩ ብዙሓት ነገራት ነይሮም
እዮም። እቲ ሓደ ኣብ መፋርቕ 19 ክፍለዘበን
ዝተርኣየ ምንቅስቓስ ወያነ እዩ። እዚ ብፍሉይ
ብሓረስቶስ ወጀራት፣ ሰለዋን እንደርታን
ዝተመርሐ ቀዳማይ ወያነ እናተብሃለ ዝፅዋዕ
ምንቅስቓስ እንትኸውን ዓዲ ከመይ ክትኾን
ከም ዘለዋ፣ ህዝቢ ከመይ ክምሓደር ከም
ዘለዎ፣ ስልጡን ብዝኾነ ኣገባብ ክሳብ ብረት
ዘቅንዐ ናይ ጅግንነት ጫፍን ቃልስን ዝተኸደ
ምንቅስቓስ ነይሩ።
እቲ ናይ ቀዳማይ ወያነ ምንቅስቓስ “ሰማይ
ኣይሕረስ ንጉስ ኣይኽሰስ” ተባሂሉ ኣብ
ዝኣምን ማሕበረሰብ ውሽጢ ክፍጠር እዩ
ኢልካ ዘይሕሰብ ምስቲ ምዃኑ ብዙሕ
ክብሃለሉ ዝነበረ እዩ። እንተኾነ ብሰንኪ እዚ
ልሑልሕ ውዳበ ምሁር ኣብ ኲናት ቀዳማይ
ወያነ ዝውዓሉ ሓርበኛታት ኣዕይንትና
እናረኣየ ይሰናበቱ ኣለዉ፤ ኣረ ተወዲኦም! እዚ
ምንቅስቓስ እዙይ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት

(ስኣን ብቑዕ ኣመራርሓ እዩ ይብሃል) ዓብዪ ናይ
“እምብለይ ኣይግዛእን እምብለይ” ስምዒትን ሕራነን
ደጒሉ ቅሂሙ።
ብድሕሪ እዙይ መበገሲ ካልኣይ ወያነ ዝኸውንን
ጭቡጥ ናይ ምሁር ጥርናፈ ዝተርኣየሉን ምንቅስቓስ
ተጋሩ ተምሃሩ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ተወሊዑ። እቲ
ምንቅስቓስ ንህዝቢ ትግራይ ጥራይ ዘይኮነስ ሕዚ
ይነፍስ ንዘሎ ዝሓሸ ንፋስ ህይወት ምኽንያት ዝኾነ
ምንቅስቓስ እውን ነይሩ።
ኣብቲ እዋን ዝነበራ ከም ኣቦይ ስብሃት ዝብልዎ ብ “F”
ዝውድኣ (ፍሮንት) ውዳበታት ዳርጋ ናይቲ ተማሂሩ
ወይ ኣብ ትምህርቲ ኣሎ ዝብሃል ብሓፈሻ ካብቲ
ካልእ ማሕበረሰብ ዝሓሸ ዓቅሚ ከም ዘለዎ ዝእመን
ምሁር ክፍሊ ነይሩ። ካብቲ መዐቀኒ ዋዒ ወያነ እቲ
ዩኒቨርስቲ ዝነበሩ በዓል ጥላሁን ይግዛው ጀሚሩ
ክሳብ መራሕቲ ኢህኣፓን ካልኦትን ተጋሩ ነይሮም።
ብሓፈሻ እንትርአ ኣብ ምውላዕ ወያነ ኢትዮዽያ ግደ
ምሁራን ተጋሩ ናይ ኣንበሳ ነይሩ ምባል ይከኣል።
እቲ እዋን ለውጢ ንምምፃእ ዘኽእል ዓቕሚ ከመይ
ክውደብ ከምዝከኣል ዘምሃረ ነይሩ።
ዋላ ኣብ ሜላ ይፈላለዩ ኩሎም ናይቲ እዋን
ምንቅስቓሳት ህንፀት ዘመናዊትን ዲሞክራስያዊትን
ኢትዮዽያ ብዝሓልም ዝተወደበ መንእሰይ ምሁር
ዝምርሑ ነይሮም ምባል ይከኣል። ናይዚ ውፅኢት
ድማ ኩላትና ከም እንርድኦ እዩ፤ ብውሑድ ህዝብታት
ብፍቕርን ሰነያን ዝነብሩላ፣ እንተነኣሰ ኣብዘን ዝሓለፋ
ዕስራን ገለን ዓመታት እተን ቅድሚኡ ዝልዓላ ዝነበራ
ሕቶታት ብወሳናይ መልክዑ ዝተመለሰላ ሃገር
ተሃኒፃን ትህነፅ ኣላን።።
እቲ ወያነ ብወገን ነቲ ወያነ መሪሓ ኣብ ረብሓ
ዘውዓለት ውድብ እኳ እንተርእይና ብዙሕ ኪሳራ
እዩ ተከፊልዎ። ህዝቢ ትግራይ 60 ሽሕ ደቁ ጥራይ
ኣይኮነን ሰዊኡ። ልዕሊ 100 ሽሕ ደቁ ጥራይ ኣይኮነን
ሰንኪሉ። 17 ዓመታት ጥራይ ኣይኮነን ከሲሩ። የግዳስ
ማዕረ መሬቱ እዩ ርእሱ ባዲሙ። ብክልተ ሰለስተ
ወለዶ ዘይድሕን ቤተ ሰባዊ ቁስሊ እዩ ተቐቢሉ። ዕፃ
መፃኢኡ ብካልእ ኣንፈት ክኸውን እዩ ተገይሩ። እዚ
ኩሉ ኮይኑ፤ ዋጋ ምውያኑ ተኸፊልዎ ዶ ኣይተኸፈሎን
ብዘየገድስ እቲ ዝተወደበ ናይ ምሁራኑ ሓይሊ ግና
ንሕቶ ውሽጡ ተረዲኡ ኣብ ዝብፃሕ ኣብፂሑሉ እዩ
ምባል ይከኣል።
ካብ ዝተወደበ ሓይሊ ህወሓትን ንሱ ዝመርሖ
ክልቲኡ ምዕራፍ ቃልስን ምርዳእ ከም ዝከኣል
ኣብ ዘበናዊት ኢትዮዽያ ግደ ዝተወደበ ውድብን
ረብሕኡን ንምርዳእ ናይ ህወሓት ታሪክ ምውሳድ
እኹል እዩ። ንሳ እያ ህዝብና በዚ መንገዲ እንተኸድካ
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ውራይና
ኢኻ ክትዕወት እትኽእል ብዝብል ምሁራዊ
መሪሕነት ወሲዳ ኣብ ዝብፃሕ ዘብፀሐት። እዚኣ
ሓቂ እዚኣ እቲኣ እቲኣ ከይበልካ “thank you”
ብዝብል ቃል ጥራይ ክትግለፅ ዝግባእ ናይ ተጋሩ
ወየንቲ ካልኣይ ወያነ ክብሪ እያ።

ዘይሓትት ወለዶ…..
ኣብ ትሕቲ እዚ ንኡስ ርእሲ እዙይ ድሕሪ
ለውጢ ማለት እውን ድሕሪ 1983 ዓ/ም ዘሎ
ኣድላይነትን ኣለሻን ምፍጣር “ፎረም” ምሁር
ትግራይ ንምድህሳስ እንትፍትን እቶም ብምሁር
ዝብሃል ክፍሊ ዝተዓመሙን ዝተዓወቱን ፅቡቓት
ሓቅታት ከምዘለዉ ኮይኖም ይተርፉና ኣብ
ዝብሎም ኣትኲረ ክገልፅ እየ።
እቲ ክፈርስ ዘይመስል ዝነበረ ስርዓት ብደም ደቂ
ህዝቢ ምስ ፈረሰ ሰኣን ምሁራዊ ፎረም ክልተ
መሰረታዊ ጌጋታት ተፈፂሞም ኢለ እኣምን።
ንሳቶም እውን፦
ሓደ ኣገዳሲ ክብሪ ህዝብናን ስነ ምግባር ተጋዳላይን
ኮይኑ ዝመፅአ ተወፊኻ ምስራሕ ናብ ማተርያላዊ
ኣተሓሳባ ተቐይሩ፤ ነዚ ዘተኣናግድን ዘተባብዕን
ፖለቲካል ኢኮኖሚ ተፈጢሩ፤ ኣብ መወዳእታ
ኩሉ ነንፃሕላ ናብ ዝብል ኣዝዩ መፍርሒ “ዘበነ
ተበላላዕ” ናብ ዝብሃል ብርኪ ተሰጋጊሩ። እዚ
ኣብ ዕስራ ዓመት ዝተመዝገበ ቁጠባዊ ዕብየት
ዝፈጠሮ ክልወጥ ናይ ዝደሊ ማሕበረሰብ ባህሪ
እዩ እናተብሃለ “demanding society” ብእትብል
መታለሊት ቃል ክምለስ ተፈቲኑ። ኣብዙይ
ልዕልና ገንዘብ ዝሓሸ ነገር ካብ ምግባር ብዝዘለለ
ኣብ ልዕሊ ሕልና እውን ኣንዳዕዲዑ። ውላድ
ክወርስ ወለዱ ናብ ምቅታል በፂሑ። ዓዱ ሸይጡ
ጎማ መኪንኡ ዝቕይር ሃፍታም ተፈጢሩ። ኣብ
ልዕሊ ብደሙ ዝሃነፃ ውድብ ስዋ ዝሰትየሉ ዋንጫ
ምቕማጥ ጀሚሩ። ጥይት ብግንባረይ ትእቶ ኢሉ
ህጁም ዝኣቱ ዝነበረ ተጋዳላይ ኣብ ልስልስቲ
ወንበር ኮፍ ምባል ምስጀመረ ለስሊሱ። ብዛዕባ
ባኒ ምሕሳብ ምስ ጀመረ ስርኡ ተፈቲሑ።
እዚ ክፋለ ህዝቢ እዙይ ዋላ እኳ ክግበረሉ ኢሉ
ዝተቓለሰ ህዝቢ ኣይንበር ልክዕ ከምታ ኣብታ
ሓወልቲ እውን ብፅሑፍ እምነ በረድ ዘስፈራ
“ልዕሊ ማንም ይኹን ትሕቲ ማንም ክሓድር”
ስለዘይደሊ ጃኬቱ እንትግፈፍ ስኽ ኢሉ ክርኢ
ኣይከኣለን። ዝግብአኒ ኣይተገበረልይን ኢሉ
ምንፅርፃር ጀሚሩ። እቲ ወረጃ ህዝቢ ጠምየ
ፀሚአ ኢሉ ሓቲቱ። ኣብ ሓደ ሕታም መፅሔት

ውራይና እቲ ቀንዲ ፀገም ምብዛሕ ዘይትፍፅሞ
መፅብዓታት እዩ ኢሎም ነይሮም መምህር
ሙሉወርቅ። ትግራይ ዓይኒ ዓራት ክንገብራ ኢና
ምባልን ዓይኒ ዓራት ክትገብራ ዘኽእል ጭቡጥ
ዓቕሚ ምህላውን ብጣዕሚ እዩ ዝፈላለ። ኣብ
ሕሉፍ ዕስራ ዓመት ዝተርኣየ እዙይ እዩ። እዙይ
ድማ ንዝወፅአት ፖሊሲ ከተግብር ዝኽእል
ናይ ምሁር ውዱብ ምንቅስቓስ ዘይምህላው
እዩ። ከመይ ገይርኩም እዚይ ተመፃቢዕኹም
ዝብል። ካብ ምንታይ ተበጊስኩም እዚ ቃል
እዙይ ኣቲኹም ኢሉ ዝሓትት ተሳኢኑ። ውፅኢት
“እማንኩም” ድማ ኣይተገበረለይን ንምባልስ
እቲ ዝተገበረሉ እውን ክሳብ ሓሞኾሽቲ ምግባር
ክበፅሕ ክኢሉ።
ካልኣይ መሰረታዊ ነጥቢ ድማ ኣብታ ቃልሲ
ዝተሰውአ ወዲ ህዝቢ ፅባሕ ዝሓሸ ንክኸውን
ብምባል እዩ። ዋላ እቲ ፍርቂ ኣካሉ ሒዙ ናብ
ሰላም ዝተሰጋገረ ተጋዳላይ ክጋደል እንተሎ እዩ
ህይወቱ ሂቡ እሞ ከም ስውእ እዩ ክርአ ዘለዎ።
ብዝኾነ ንሱ እውን ዝሓሸት ፅባሕ ክትፍጠር
ብዝብል እዩ ኣካሉ ከፊሉ። ኣደ ውሉዳ መሪቓ
ንሓዊ ዘረከበት ኣብ ፅባሕ ብምትእምማን እዩ።
እቲ ናይ ሕዚ ወለዶ እውን ዝሓሸት ፅባሕ ይደሊ።
ስለዚ ዋጋ መስዋእትና ኣብ ዝብል ወለዶ ኢና ዘለና
እዩ እቲ ነገር።
ዝተወደበ ናይ ምሁር ሓይሊ ዘድልን ክንእልሾ
እውን ግድን ዝብልን እዞም ዝስዕቡ ዝኣመሰሉ
ናይዚ ወለዶ ሕቶታት ክሓተሉን ኡፍ ኢልካዮም
ዝጠፍኡ ሓዊ በሸር ከይኮኑ እውን ምሁራዊ
መሰረት ክትሕዙን ይደሊ።
መሬት ትግራይ ልዕሊ 3 ሽሕ ዘበን ተሓሪሱ። ሕዚ
እውን ድዩ በታ ሜላ ንሳ ክሕረስ? ኣይደኸመን
ዶ? ኣይሰልቸዎን ዶ? በብእዋኑ ቁፅሩ እናወሰኸ
ዝኸይድ ዘሎ ዕፃ መንእሰይ ትግራይ ሕዚ እውን
ድዩ ‘ካብታ ዘይብላ መሬት ክማቐል? ማሕደሪ
ነብሲ ካብታ ዘላ ክውሰድ ድንቂ፤ መሰረታዊ ናይ
ቁጠባ ፍልፍል ክኾንስ የዋፅእ ዶ ሕርሻ?
እቲ ድሕሪ 1983 ዓ/ም ዝፍጠር ዘሎ መንእሰ
ቅድሚኡ ካብ ዝነበረ ክፍኣትን ብድዐን ደርጊ
ዝፈልጥ ሰብ ብቁፅሪ ይበዝሕ ኣሎ። ስለዚ ሕዚ
ንዘሎ ውድብ ይኹን መንግስቲ ክፈትዎን ክፀልኦን
ዝክእል ብስርሑ እዩ። ቀልቢ እዚ መንእሰይ
ዝስሕብ ናይ ውድብን መንግስትን ስራሕ እንታይ
ኣሎ? ከምዚ ነይርና ዝብሉ እውን ይውሕዱ
ኣለው። ሕቶ ተፈጥሮ ክምልሱ ይጓዓዙ ኣለዉ።
መራሕቱ ይሓሙ ኣለዉ፤ ይደኽሙ ኣለዉ። መን

እዩ ወለድኩም ከምዚ ነይሮም ክብል? ብስሩ
ኣድላይነት ታሪክ እንታይ እዩ?
ሃገር ተሸብዲዑ እንታይ ፀገም ኣለዎ ዝብል
ይበዝሕ ኣሎ። ህዝቢ ተበዲሉ እንታይ ከፊእዎ
ዝብል ሓዱሽ ሹመኛ ይመፅእ ኣሎ። ሸለልተኛ፣
ግብዝን ከይደፋእኻዮ ዝወድቕን ወለዶ ይበዝሕ
ኣሎ። ዝብሉ ተረርቲ ርእይቶታት ኣለዉ። እዙይ
እንታይ እዩ ክወልድ?
ትግራይ ኣብዛ ሃገር ዘለዋ ብፅሒትን ነዛ ሃገር
ንቅድሚት ንምውሳድ ዘለዉ ዕድላትን እንታይ
እዮም? ኣብ ድኽመትና ዝቕልቀል ማይ ጥፍኣት
የለን ድዩ? ከም መዘውር ፖለቲካ ዛ ሃገር
ተገይሩ ዝውሰድ ውድብ ህወሓት መራሒኣ
ዝነበረ ተጋዳላይ መለስ ምስሓለፈ ስጋ ህዝቢ
ትግራይ ክምንጭታ ዝተቐልቀላ ኣፅፋር ሕዚ ኸ
የለዋን ድየን? ህወሓት ገፊጣ ገፊጣ ኣብ ጓጉኣ
ንዝኣጎደቶም በላዕቲ መንፀፎም፤ ሰናይ ምምሕዳር
ዝፍታሕ ሓፈሻዊ ናይ ልምዓት ሕቶ እንትምለስ
እዩ እናበለት ዝተኸላኸለትሎም መራሕቲ፤ ሱራ
ኣዳኺሞም ነነው ምስ ኣበልዋ ርእዮም ከምዛ
ሕዚ ንትግራይ ንእተው ኢሎም ብዝተፈላለዩ
መይላታት ዘይንቕነቕ እምነት ህዝቢ ትግራይ
ክፈታተኑ ዝፈተኑ ኸ ደቂሶም ድዮም? ብግልፅን
ብሕቡኡን እናተቐልቀሉ፣ ንህወሓት ከም ዕድልን
ስግኣትን እናተጠቐሙ ህዝብና ክብድሉ ዶ
ውጥም ቅልቅል ኣይብሉን ዘለዉን እዮም?
እዚ ወለዶ እዙይ ከምዚ ይብል ኣሎ።
ታሪክና ይምንዛዕ ኣሎ። መቓብር ኣያይ እዩ ዝበለ
“ኣይ ኣያኻ ኣብዚ ኣይነበረን እኮ እንዴ!” ይብሃል
ኣሎ ትግራዋይ።
እዚ ኹሉ ስክፍታታት ምሁራዊ ውዱብ ሓይሊ
ብምሓዝ ዝእለ ይኸውን። ነንባዕሉ ዝፋተዉ
ፖለቲከኛታት ትግራይ ዶ ትፈልጡ? ሓደ ነቲ ሓደ
ስም እናውፅኣሉ ይውዕል። ኔትወርክ ብዝብልዋ
ዕጥራን እናፀመዶ ይውዕል። ነንባዕሎም ዝፋተዉ
ምሁራን ተጋሩ ዶ ኣለዉ? እቶም ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ
ትግራዋይ ኣምሓራይ እናበሉ ክጠላለፉ፣ እቶም
ኣብ ትግራይ ዘለዉ እንደርታዋይ ዓጋመታይ
እናተበሃሃሉ ክፀቡ ዝውዕሉ ሰነፋት! ነንባዕሎም
ዝቀራረቡ ሃፋትም ትግራይ ኸ ርእይኹም ዶ
ትፈልጡ? ዓብዪ ጥርጥር ኣለኒ!!
እዚ ዝተፈጠረ ሓደ ገዛኢ ሓይሊ ስለ ዘይተፈጠረ
እዩ። እዚ ገዛኢ ሓይሊ እዙይ ድማ ናይ ምሁር
ሓይሊ እንተኾነ ዝሓሸ ይኸውን ዝብል እምነት
ኣለኒ።

27

ውራይና

ጥቅምቲ 2008

ዝምድና ፊደላትን ቃላትን ኣብ ስነ ፅሑፍ ቋንቋ ትግርኛ
ብተክለሚካኤል ኪ/ማርያም
Email: tekle855@yahoo.com
መሰረት ቋንቋ ድምፂ ኮይኑ ነቲ ዝስማዕ ድምፂ
ዝትክእ ፊደል እናተቐረፀሉ ካብ ድምፂ ናብ ፊደል
፣ ካብ ፊደል ናብ ቃላት ፣ ካብ ቃላት ናብ ምሉእ
ሓሳብ (ዓረፍተ ነገር) ኢሉውን ናብ ሰነ ፅሑፍ
ዝዓበየ ምዃኑ ብሰብ ሞያ ተረጋጊፁ ዝሓደረ
እንትኾን ቋንቋ ትግርኛውን ተመሳሳሊ ቅኒት
ሒዙ ኣብዚ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ዕብየት ይርከብ፡፡
ስነ ፅሑፍ ዘዓበየ ጠርዚ ቋንቋ ኮይኑ እቲ ዝፀሓፍ
ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዝተሓላለፍ ስለዝኾነ
ዝለዓለ ጥንቃቐ ዝድልዮ ከምዝኾነ ንዅሉ ዘረዳድ
እዩ፡፡ብዙይ እንተተስማዕሚዕና እናሰፍሑ ዝኸዱ
ዘለዉ ግድፈታት ዝምድና ቃላትን ፊደላትን ኣብ
ስነ-ፅሑፍ ቋንቋ ትግርኛ ሓቢርካ መስመር ኣብ
ምትሓዝ ዘፅግም ኣይኸውንን ዝብል እምነት
ስለዘለኒ ኣብ ዝስዕቡ ነጥብታት ሓሳበይ ከቕምጥ፡
፡
1.
ዝምድና ሳልሳይን (ሳልስ) ሻድሻይን
(ሳድስ) ፊደላት
ቃል ፊደላት ኣገጣጢምካ ዝህነፅ እንትኾን
ብጥምረት ክልተ ቃላትውን (ብድርብ ቃል) ቃል
ይህነፅ፡፡እዙይ ማለት ነናይ ባዕሎም ትርጉም
ዘለዎም ዝተፈላለዩ ቃላት ከም ዘለዉ ኮይኖም
ክልተ ቃላት ናብ ሓደ ተጠሚሮም ካልእ ትርጉም
ዝሓዘ ቃል ምህናፅ ኣብ ኣግባብ ሰዋስው ትግርኛ
ቦትኡ ሒዙ ይርከብ፡፡ ብኻልእ ወገን ብጥምረት
ክልተ ዝተፈላለዩ ቃላት ዝተፈለየ ትርጉም ዘለዎ
ቃል እንትህነፅ ሓድሓደ ፊደላት ለውጢ ይገብሩ
እዮም፡፡ብፍላይ ኣብ ነፀላ ቃል ብሳልሳይ ፊደል
ዝውድኡ ብጥምረት እንትመፁ ናብ ሻድሻይ ወይ
ናብ ቀዳማይ ፊደል ናይ ምልዋጥ ባህርይ ኣለዎም፡
፡ ምኽንያት እቲ ዝህነፅ ቃል ብሓደ ትንፋስ
ስለዝንበብን ብዝፍጠር ድምፂ ናይ ፊደላት
ለውጢ ስለዘስዕብን ኣብ ዘረባና ዝስማዕ ድምፂ
ብግቡእ እንትሰፍር ዝኽሰት ኣግባብ ሰዋሰው
መስተፃምር እዩ፡፡
እዞም ብመሰረት ዝስማዕ ድምፂ ፊደላት ይልወጡ
እዮም እንብሎም ዘለና ድምፂ ናይ ቛንቛ ቀዳማይ
ደረጃ እዩ ካብ ዝብል ሓቂ ዝነቐለ ኮይኑ ፈለማ
ኣብ ኣንደበት ወድሰብ ድምፂ ተሰሚዑ ፤ ቀፂሉ
ነቶም ዝስምዑ ድምፅታት ዝውክሉ ፊደላት
ተቐሪፆም ፤ ብመሪሕነት ድምፂ ቃላት ፣ ኢሉውን
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ዓረፈተ ነገር እናተሃነፀ ኣብ ዘለናዮ ደረጃ ቛንቛ
ምብፃሕ ተኻኢሉ ኣሎ፡፡
ሰለዚ እዙይ ኣብ ግምት ብምእታው ዝስዕቡ
ቃላት ከም ኣብነት ንርአ! ወዲ ፣ ደቂ ፣ ዓዲ
፣ ዓምዲ ፣ ተኽሊ ወዘተ ዝብሉ ከምዘለውዎ
ብንፅል እንትፀሓፉ መወዳእታ ፊደሎም ሳልስ /
ሳልሳይ/ ክኽውን ግድን እንትኾን ምስ ካልእ ቃል
ተጠሚሮም ኻልእ ትርጉም ብዘተኣናግድሉ እዋን
ግና ብሓደ ትንፋስ እንትንበቡን እንትድመፁን
ሳድስ እምበር ሳልስ ዝበሃል ኣብ ድምፅና
ስለዘይስማዕ ሳልስ ዝነበረ ፊደል ናብ ሳድስ
ተለዊጡ እቲ ዝስማዕ ድምፂ ክፀሓፍ ይግባእ፡
፡
ኣብነት፡-ወዲ + ዓዲ = ወዲ ማለት ተባዕታይ ፆታ
እንትኾን ዓዲ ማለት ሃገር ወይ ገዛ ዝብል ትርጉም
ይህቡና፡፡ተጠሚሮም እንትመፁ ግና “ወድዓዲ”
ኮይኑ ትርጉሙ ኣብዚ ዓዲ ዝተወለደ ወይ ኣብዚ
ዓዲ ዝውለድ ወይ ወድሃገር ዝብል ትረጉም ሒዙ
ይመፅእ፡፡ስለዚ ብመሰረት ቅኒት ድምፂ ዝስዕቡ
ጥምረት ቃላት ልዕል ክብል ብዝረአናዮ ኣግባብ
በኸምዙይ ይፀሓፉ፡፡ወዲ + መሸሻ = ወድመሸሻ ፣
ደቂ + ሰብ =ደቅሰብ ፣ ደቂ + ዓዲ = ደቅዓዲ ፣ ዓዲ
+ ግራት = ዓድግራት ፣ ዓምዲ + ሕቘ = ዓምድሕቘ
፣ ደቂ + ኣንስትዮ=ደቅኣንስትዮ/ደቀንስትዮ ፣
ወራዲ + መርዓ = ወራድመርዓ ብዝብል ካብ ሳልስ
ናብ ሳድስ እንትልወጡ ፣ ተኽሊ + ሃይማኖት =
ተኽለሃይማኖት ፣ ተኽሊ+ወይኒ = ተኽለወይኒ
ወዘተ ዝብሉ ኣብነታት ድማ ካብ ሳልስ ናብ ግእዝ
(ቀዳማይ ፊደል) እንትልወጡ ርኢና፡፡ትኽክል
ምዃኑ ንምርግጋፅ እንተተደልዩ እናተዛረብናን
ድምፂ
እቶም
ፊደላት
እናጠዓዓምናን
እንተሞኪርናዮም “ድ” እምበር “ዲ” ዝብል ድምፂ
ፈፂሙ ከምዘይስማዕ ብቐሊሉ ክንረኽቦ ንኽእል
ኢና፡፡ ኣቀማምጠኦምውን ከምቲ ኣብ ላዕሊ
ተቐሚጦም ዘለዉ እንተይፈለኻ እዮም ዝፀሓፉ፤
እዙይ ማለት ኣብነት “ዓድ ግራት” እንተይኮነ
“ዓድግራት” ብዝብል እንተተቐሚጡ ልክዕ እዩ ፡፡
ስለዚ እቶም ነፀላ ቃላት በበይኖም
እንተንቢብናዮም ኣብ መወዳእታ ቃል ዘሎ ሳልስ/
ሳልሳይ/ ፊደል ፅቕጥ ኣቢልና ብምንባብ ካብቲ
ሓደ ቃል ናብቲ ካልእ ቅድሚ ምስጋርና እነትንፍስ
ምዃና ዘመላኽት ናይ ምዕራፍ/ግትእ ናይ ምባል/

ኩነታት ዝስትውዓል እንትኾን ምስ ካልእ ቃል
ተጠሚሩ እንትመፅእ ግና ብዘይ ምንም ዕረፍቲ
ብሓደ ትንፋስ ስለዝንበብ ሳልሳይ ዝነበረ ፊደል
ናብ ሳድስ ተለዊጡ ንድምፅና ዝትከአልና ቃል
ምፅሓፍ ሞያውን ፅባቐን ዘረባና ወይ ፅሑፍና
ዘላብስ እዩ፡፡
ካልኦት ተመሳሰልቲ ፀገማትውን ኣብነት ወሲድና
እንትንርኢ “ሚኢቲ” “በቢ” ወዘተ ዝብሉ ብሳልስ
እንተይኮነ ብሳድስ ክፀሓፉ ይግባእ፡፡ስለዚ
ንድምፅና ብዝትክኡ ፊደላት ብትኽክል ይፀሓፍ
እንተተባሂሉ “ምኢቲ” ፣ “በብ” ኮይኑ ዓረፍተ ነገር
እናሃነፅካ እንትርአ ክልተ ምኢቲ ብር ፣ በብዘለናዮ
ድኽነት ንምጥፋእ ንረባረብ እናበልካ ምፅሓፍ
ግቡእ ነይሩ፡፡
“ጥዕና” ዝብል እንተወሲድናውን ስለተለመደ
ብዝጀመርናዮ ክንቅፅል ኣለና እንተዘይተባሂሉ
ኣብ ፅሑፍ እንተዘይኮይኑ ኣብ ዘረባና “ጥዒና”
እምበር “ጥዕና” ዝብል ኣይስማዕንሞ ምስ ድምፅና
ዝሳነ ኣግባብ ኣፅሓሕፋ ሰዋስው እንተንዕቅቦ
ሓቂ እዩ ነይሩ፡፡ወዮድኣ ንዝምድና ትግርኛ ፣
ግእዝን ኣምሓርኛን ግቡእ ጠመተ ኣብ ምግባር
ዓቐብ ይኾነና ኣሎ እምበር ኣብ ግእዝን ኣብ ዘረባ
ህዝብናን “ጥዒና” ዝብል እዩ ዘሎ፡፡እዙይውን እዩ
ስኣን ምስትውዓል ኣብ ዘረባና ዝስማዕ ድምፅን
ዝፀሓፉ ፊደላትን እንተይተሳነዩ እናተረፉ ቀስ
ብቐስ ቋንቋና ዘዳኽሙ ኣጠቓቕማታት እናበዝሑ
ይኸዱ ኣለዉ ዘብለና ዘሎ፡፡
2.
ብሳልስ ፊደል ዝውድኡ ቃላት ብቕደም
ስዓብ ተሰሪዖም እንትመፁ
ኣብ ዝኾነ ፅሑፍ ብሳልስ ፊደል ዝውድኡ ቃላት
ተሰሪዖም እንትፀሓፉ ብነፀላ ሰረዝ ዝፍለዩ ኮይኖም
ናብ ዓረፍተ ነገር (ምሉእ ሓሳብ) እንትልወጡ ግና
ኣብ መወዳእታ ዘለዉ ክልተ ቃላት መወዳእታ
ፊደሎም ካብ ሳልስ ናብ ሳድስ ብምልዋጥን “ን”
ፊደል ብምውሰኽን ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ነፀላ
ሰረዝ ገዲፍካ ብምጥቕላል ትኽክለኛ ኣፀሓሕፋ
ይኸውን፡፡
ኣብነት በበይኖም እንትፀሓፉ ዓይኒ ፣ እዝኒ
፣ እግሪ ፣ ስኒ ብዝብል ተሰሪዖም ይቕመጡ፡፡
ብዓረፍተ ነገር ክግለፅ እንትድለ ግና ዓይኒ ፣
እዝኒ ፣ እግሪን ስኒን ኣካላት ወድሰብ እዮም

ጥቅምቲ 2008

ውራይና
ዝብል ጌጋ ኮይኑ ዓይኒ ፣ እዝኒ ፣ እግርን ስንን
ኣካላት ወድሰብ እዮም ኢልካ ክፀሓፍ ይግባእ፡
፡ነሃስ ፣ ወርቅን ብሩርን እናበልካ ምፅሓፍውን
ኣግባብ ዘለዎ እዩ፡፡እዚ ኣብሃህላ ብብዙሕ ስለ
ዝግለፅ ከም መስርሕ ወሲድካ ንኵሎም ብሳልሳይ
ፊደል ዝውድኡ ምትእንጋድ ይከኣል እዩ፡
፡ ኣብነት ወዲን ጓልን እንተይኮነ ወድን ጓልን ፣
ነጋሲን የሺን እንተይኮነ ነጋስን የሽን ፣ ልምዓትን
ዴሞክራሲን እንተይኮነ ልምዓትን ዴሞክራስን
፣ ቃልሲን ዓወትን እንተይኮነ ቃልስን ዓወትን
፣ ትልሚን ፍፃመን እንተይኮነ ትልምን ፍፃመን
ወዘተ ብምባል ሰዋስዋዊ ርትዓውነት ዘለዎ ስነፅሑፍ ክቐርብ ይኽእል እዩ፡፡እዙይ ኣብ ኣፀሓሕፋ
እምበር ኣብ ዘረባና ኣብ ዝኾነ ትግራዋይ ዝድመፅ
ስለዝኾነ ምስትውዓል እንተዘይኮይኑ ዝውሰኸ
ሓዱሽ ነገር የለን፡፡
3. ቀፀላ ፊደላት
ፊደላት ዓርሱ ክኢሉ ኣብ ዘግልግል ቃል
ብቕድሚት ወይ ብድሕሪት ተፀጊዖም እንትመፁ
ኣብቲ ቃል ወይ ኣብቲ ስነ-ፅሑፍ ዝተለመደ
ትርጉም ናይ ምልዋጥ ወይ ተወሳኺ ሓሳብ ዘስዕብ
ምዃኑ ናይ ምምልኻት ባህሪ ዘለዎም ኮይኖም
እቶም ፊደላት ሓደ ወይ ካብ ሓደ ንላዕሊ ክኾኑ
ይኽእሉ እዮም፡፡ቀፀላ ድሕሪት /ድሕረ-ጥብቆ/
እንብሎም ከም “ውን” ፣ “ውይ” ፣ “ለ /ለለ/” ፣
“ሞ” ፣ “ባ” ፣ “ኳ” ፣ “ማ” ፣ “ኸ” ፣ “ዶ” ፣ “ከ”
ወዘተ ፊደላት በበይኖም እንትቕመጡ ካብ ፊደል
ዝሓለፈ ትርጉም የብሎምን ፤ ምስ ቃል ተፀጊዖም
እንተይፈለኻ እንትፅሓፉ ግና ትርጉምን ትሕዝቶ
ስነ-ፅሑፍን ናይ ምልዋጥ ሓይሊ ተላቢሶም
ይመፁ፡፡
ናይቶም ዝተጠቐሱ ፊደላት ግልጋሎት ቅድሚ
ምርኣይና ብዛዕበኦም መብርሂ ንምሃብ ዝኣክል
ብዙሓት ሰባት “እ” ፊደል እናወሰኹ እውን ፣
እሞ ፣ እኳ ፣ እማ ፣ እባ ወይ ‘ውን ፣ ‘ሞ ፣ ‘ኳ
፣ ‘ማ ፣ ‘ባ እናበሉ ይፅሕፉ እዮም፡፡ብመሰረቱ
ከምኡ ዝብሉ ቃላት የብልናን ጥራሕ እንተይኮነስ
ኣብ ዘረባና ዝድመፅ “ውን”፣ “ኳ” ፣ “ሞ”፣ “ማ”
፣ “ባ” እምበር ምስ እዚኣቶም “እ” ዝብል ድምፂ
ኣይስማዕን፡፡ሕዚውን እቲ ዓብዪ ፀገምና ንድምፅና
ዝትክልና ፊደል እንተይመረፅና ብምፅሓፍ እቲ
ወለድና ዘፅንሑልና ደረጅኡ ዝሓለወ ቛንቛ
ትግርኛ ኣደላዲልካ ዘይምፅሓፍን ኣብ ባህሪ ተጋሩ
እናዓንደሩ ዝርከቡ ሕማም ዘይምድምማፅን
ህልኽን ዝወለድዎ እዩ፡፡
ኣብነት ዮሃንስ ናብ ቤት ትምህርቲ ዝኸይድ

እንተኾይኑ ኣነውን ክኸይድ እየ ክበሃል ይከኣል
እዩ፡፡ብኻልእ ወገን ዮሃንስ ክመፅእ እዩሞ ክፅበዮ
እየ፡፡ወይ ንስኻ ንኺድ ትብለኒ ኣለኻ እምበር
ኣነሞ ኣይኸይድን ወይ ኣነኳ ኣይከይድን ወይ
ኣነማ ኣይከይድን ፣ ንስኻ ካብ እትደክምስ ኣነባ
ክመፅእ ፣ ኣነዶ ክመፅእ ወዘተ እናበልካ ላዛ
ትሕትና ዝተላበሰ ኣዘራርባ ይፀሓፍ እምበር
“እውን’’ ፣ “እሞ” ፣ “እኳ” ዝብሉ ኣብሃህላታት
የብልናን ፤ ብተወሳኺ ክፀሓፍ ዘለዎ ኣነውን ፣
ኣነሞ ፣ ኣነኳ ፣ ኣነማ እምበር ኣነ እውን ፣ ኣነ
እሞ ፣ ኣነ እኳ (ኣነ’ውን ፣ ኣነ’ሞ ፣ ኣነ’ኳ ) ኢልካ
ምፅሓፍ ኣይትኽክልን ዝብል መደምደምታ ኣለኒ፡
፡ጌጋ እንተተባሂሉ ሞያዊ መርትዖ ይቕረብሞ
ንመሃረሉ፡፡
ኣብዙይ ብሓደ ወገን ኣብ እንዛረቦ ዘየለ ፊደል ኢና
እነእቱ ዘለና ፤ በቲ ኻልእ እቲ ዝመፀ ቀፀላ-ድሕሪት
ብሓደ ትንፋስ እናንበብናዮ እናሃለና ካብቲ ቃል
ክፍለ ዘይግባእ ፈሊና ብምፅሓፍ ትርጉም ኣልቦ
ንገብሮ ኣለና፡፡
ከምቲ ቅድም ኢሉ ዝተሓበረ ሓሳብ ንምልዋጥ ፣
እቲ ጉዳይ ዝጠቕሰካ ምዃኑ ንምምልኻት ፣ ጥያቐ
ንምቕራብ እንትንሓስብ እንጥቀመሎም ኮይኖም
ብሓደ ትንፋስ ዝንበብ ንበይኑ እንተተቐሚጡ
ካብ ፊደል ዝሓለፈ ትርጉም ስለዘይህብ እቲ
ዝመፅእ ፊደል ብዘይ ምንም ነጥቢ ናብቲ ቃል
ተፀጊዑ ክፀሓፍ ኣለዎ፡፡
ኣብነት ፩፦እቲ ጉዳይ ዝምልከታካ ምዃኑ
ብኣወንታዊ ንምግላፅ በብከባቢኡ ውሱን
ኣፈላላይ ዘተኣናግድ ኮይኑ “ኣነ” ዝብል ከም
ኣብነት ወሲድና ንርአ፡፡ኣነውን ፣ ኣነለ/ኣነለለ/ ፣
ኣነውይ ወዘተ ………….፡፡
ኣብነት ፪፦ ኩነታት ብኣሉታ ንምግላፅ ኮይኑ
“ኳ” ፣ “ሞ” ፣ “ማ” ዝብሉ ቀፀላ ድሕሪት/ድሕረጥብቆ/ ፊደላት እንትንጥቀም ኣነኳ ኣይቅበሎን ፤
ኣነሞ ኣይቅበሎን ፤ ኣነማ ኣይቅበሎን!! ብዝብል
ኣግባብ ክፀሓፉ ይግባእ፡፡
ኣብነት ፫፦ ጥያቐ ንምቕራብ ዝጠቕሙና ቀፀላ
ድሕሪት /ድሕረ-ጥብቆ/ ፊደላት “ኸ” ፣ “ዶ” ፣
“ከ” እንትንወስድ ኣነኸ? ኣነዶ? ንስኻትኩምከ?
ወዘተ ብምባል ካብቲ ቃል እንተይተፈለየ
ምፅሓፍ፡፡ብፍላይ “ዶ” ኣብ ብዙሕ እትርከብ
ፊደል እንትትኮን ንበይና ተፈልያ ክትፀሓፍ ግቡእ
ሰለዘይኮነ ኣብ ቦተኣ ትቀመጥ፡፡እንተዘይኮይኑ
ካብ ፊደል ዝሓለፈ ትርጉም ኣይትህብን፡፡
ኣብነት ፬፦ቂርታ ዝሓዘለ ጥያቐ ንምቕራብ “ባ”

ፊደል እንትንጥቀም - ዝሐተትካዮ ቀልቢ ስኢኑ
እንተይተመለሰ እንትተርፍ ወይ ዝለኣኽካዮ ሰብ
እቲ መልእኽቲ እንተይፈፀሞ እንትተርፍ “ባ”
ፈደል ድሕረ-ጥብቆ (ቀፀላ-ድሕሪት) ብምጥቃም
ዝመፅእ ዓይነት ኣዘራርባ እዩ፡፡ኣብነት ሓደ
መምህር ንተምሃሪኡ መፅሓፍ ኣምፅአለይ ኢልዎ
እንተይፈፀሞ እንተደንጉዩ ኣምፅአለይባ! ኣብ
ግሮሰሪ ኣቲኻ ሙዝ ምዘነለይ ኢልካ ሰሚዑ
ተሎ እንተዘይፈፂምዎ ሙዝባ ምዘነለይ! ወይ
ምዘነለይባ! ብምባል ቂርታ ዝሓዘለ ጥያቐ ክቐርብ
ይኽእል እምበር ከምቲ ሕዚ ዝርአ ዘሎ ናይ ባዕልኻ
እናገደፍካ ናይማትካ ምቁማት ስልጣነ ከምዘይኮነ
ምፍላጥ የድሊ፡፡ብፍላይ ብትግራይና ቂርታ
ሓዘል ሕቶን ቅጭ ዘምፅአልካ ኣቀራርባን ስለዝኾነ
ወርቃዊ ባህልና እንተንዕቅቦ፡፡ብትግራይና መኪና
ንዝሓዘ ሰብ ተማለአኒባ እንተልካዮ እናሰምዐካ
ገዲፍካ ክኸይድ ከምዝሓሰብ ብምርዳእ ኮሪኻ
እትዛረቦ ኮይኑ ብጎራብትና ትኽክል ክኸውን
ይኽእል እዩ፡፡
እዚ ኣከያይዳ ንቶም ኣብኡ ዝፀንሑ ባህሪ
ምውርራስ ቋንቋ ኮይንዎም ፣ እቶም ህፃናትውን
ዝሰምዕዎን ዝረአይዎን ተሎ ናይ ምሓዝ ምስ ባህሪ
ደረጃ ዕድሚኦም ተኣሳሲሩ ዝመፅእኳ እንተኾነ
እቶም ካብ ዛላኣንበሳ ሓሊፎም ዘይፈልጡ
ዓበይቲኸ “ተስታይ ምስ ኣብታይ” ዝዓይነቱ እዩ
እምበር ብምንታይ ተፀሊና ይብሉ? እዚ ዓይነት
ኣዘራርባ ነቲ ላዛን ጣዕምን ዝተላበሰ ኣዘራርባ
ተጋሩ ብዘይ ንሕስያ እናገሃሶ ምዃኑ ኣይንረስዕ፡፡
ክንፈልጦ ዝግበአና ትግርኛ መበቆሉ ኣብ ትግራይ
ስለዝኾነ ኣግባብ ሰዋሰውና ዘይምሕላው ኣብ
መንነትና ምልሕላሕ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ፡፡
ብጌጋ ዝተዛረብዎ ተቐቢልና ክነጋውሐሎም ላሕ
እንትንብልውን ከም ዝበልፁና ገይሮም ብምሕሳብ
ነቲ መን ከማና ዝብል ኣጉል ትምክሕቶም ኣፍልጦ
እናሃብናዮም ምዃና ኣይንረስዕ፡፡
ኣብነት ፭፡- ብመን ከም ዝተሰርሐ ንምሕባርን
ናበይ ከምዝፀሓፍ ንምምልኻትን ኣብ እንጥቀመሉ
መስተዋድድውን ፀገማት ይረአዩ ኣለዉ፡፡ ሓደ
ፅሑፍ ናይ መን ምዃኑ ንምግላፅ ኣብ መወዳእታ
ብእከለ ፣ ንእከለ ወዘተ ተባሂሉ ክፀሓፍ ዝግብኦ
ብ እከለ ፣ ን እከለ እናተብሃለ ክፍለ ዘይግባእ
ተፈልዩ ይፀሓፍ ስለዘሎ ድምፅና ዝትክእን ኣግባብ
ሰዋስውን ኣይኮነንሞ ይተኣረም፡፡
ስለዚ በብግዚኡ ዝፍጠሩ ዘለዉ ሰላዕ በጣዕ
ኣጠቓቕማታት ንምዝባዕ ቋንቋ ትግርኛ
ባይታ ይፈጥሩ ኣለዉ ዝብል ሓሳብ ስለዘለኒ
እንተረአናዮዶ ኣይመሐሸን?
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ተጓንፎ.....ብዛዕባ ውራይና
ጎይትኦም መኮነን- ዓዲግራት
			
Facebook:
Getu Mak
			

Email: goitom2002@
gmail.com

መፅሄት ውራይና ኣብዚ ሕዚ ‘ዋን
ልሳን ህዝቢ ኾይና እተገልግል ዘላ
ብሕታዊት ትግርኛ መፅሄት እያ።
ህዝቢ ከም ህዝቢ መጠን
ዝራኣይዎ ጥንኩርን ድኹምን
ጎንታት መንግስትን ውድብን
ብዘይምንም ሰኸፈት ሓሳቡ
እናሸራሸረላ ዘላ መፅሄት ትግርኛ
‘ውን ‘ያ። ተበፃሓይነታ ብጣዕሚ
ወሲኹ ትግራዋይ ወርሒ ወርሒ
ብሓደሽትን ሰፋሕቲ ትንተናታትን
ዛዕባታት ዝፅበያ ‘ውን ኮይና ‘ላ።
ከም ጀማሪ መጠን ግን ኣብ ከይዲ
ጉዕዞኻ ብዙሓት ፀገማት ኣየጋጥሙን
ማለት ኣይኮነን። የጋጥሙ ‘ዩም።
ነገር ግን ፀገማት እናሓለፍካ ኣንፈት
እናነፀርካ ጠንኪርካ እናሰራሕኻ
ሓቂ ሒዝካ ልሳን ህዝቢ ኮይንካ ኣብ
መላእ ሕብረተሰብ ተበፀሓይ ምዃን
ድማ ካብ ማንም ንላዕሊ ዕዉት
ይገብረካ።
ሎሚ ኣብ ህዝብን መንግስትን
ሰፊሕ ኣፈላላይ ኣብ ዝተፈጠረሉ
እዋን እንፅርፅሮትን መረረትን ኣብ
ዝበዝሐሉ እዋን እዞም ፀገማት
ጎሊሆም ዝራእይሉን ህዝብን
መንግስትን
እንከይተሰኻኸፉ
ዝመያየጥሉ መድረኽ ምፍጣር
ኣገዳሲ ይኸውን። ናይ ሞትን
ሕየትን ጉዳይ ‘ውን እዩ።
ንዚ ክገብራ ትፅቢት ዝግበረለን
ድማ ከም ድልድል ኮይነን ፀገማት
ህዝቢ ዘቃልሓ ሚድያ ዓብዩ
እጃም ኣለወን። ብቲ ተፈጢሩ ዘሎ
ሃዋህው ግን ህዝቢ ኢ/ያ ብፍላይ
ድማ ህዝቢ ትግራይ ዝተዓደለ
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ኣይኮነን። ይገልፃኒ እየን ኢሉ ዘጣየሸን
ሚድያታት ምስ መንግስቲ ወጊነን ህዝቢ
እናንፀርፀረን መረረቱ እናገለፀ እንተሎ
ኣፅቅጥ ኣቢለን ከም ጓና ከምዘይፈልጥኦ
ኣማዕድየን ይጥምትኦ። “ፈሊጡያ
ዝደቀሰስ…” ከም ዝብሃል ማለት ‘ዩ።
ህዝቢ ዘይምልከቶን ዘይውራዩን ጣጣ
እናዋጠያ ይውዕላ።

እንተበልና ምግናን ኣይኸውንን።
እንተኾነ ግን መስመር ሓቂ እንተሒዝካ
ምዕዋትካ ኣይተርፍን። ኣብ ኢድ ነብሲ
ወከፍ ትግራዋይ ምብፃሕኻ ኣይቐርን።
ኩሉ ብሃንቀውታ ዝፅበያ መፅሄት ‘ውን
ክትኸውን በቒዓ። ሓደ ሓደ ጉዛያትን
ኣእምሮኦም ተሰሊቡ ብፅሊኢት ዘነዓዕቑ
ሕዚ ውን ግን ኣይሰኣኑን ኣይበሃልን።
ፅቡቕ ስራሕ እንትትሰርሕ መንቀኛኻ
ኣይሰኣንን ከምዝበሃል። ንመእተዊ
ዝኣክል እዚ እንካብ በልኩ ናብቲ
ኩሉ ሓደ ኣይኮነን እሞ ቅድሚ ሓደ
ተጓንፎይ እንተኣተኹ ፅቡቕ ይመስለኒ
ዓመት ኣቢሉ ግን ካብዚ ኩሩዕ ትግራዋይ
ክቡራት ኣሓተይ!!
ዝተፈጥሩ ካብ ኣብራኹ ዝወፅኡ
ደቁ፣ ህዝቢ ወፅዓ የኣኽሎ፣ ተቓሊሱ
ከም ዘይተቓለሰ፣ መስዋእቲ ከፊሉ
ከምዘይከፈለ ከምዘይተሰውአ ኾይኑ ምስ ውራይና ዝተላለኹ ኣብ 6ይ ሕታም
ፀገማቱ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናገደዱ ኣብ “መንግስትነትን ሕገ መንግስትን ኣብ
ዝመፅሉ እዋን ልሳን ህዝበይ ውራይ ኢትዮጵያ” ብዝብል ዋና ርእሲ/ ዓንቀፅ
ህዝበይ ኢላ መፅሄት ውራይና ቅልቅል ሒዛ ምስ ወፀት እንትትኾን ካብኡ
በለት። ብዞም ግዱሳት ደቂ ህዝቢ ንደሓር ግን እተን ዝሓለፋኒ ሕታማት
ተመስሪታ። ብዕሊ ስርሓ ጀሚራ።
ተጓይየ ብምንባብን ሕዚ ድማ በቢ
ወርሑ ብሃንቀውታ ካብ ዝፅበያ ኣዝየ
ዝፈትዋ መፅሄት እያ - ውራይና። እዛ
መፅሄት ክንድቲ ዝከኣለኒ ኣብ ሕድሕድ
ኣብዛ ሓፃር ዕድሚኣ ካብ ዕድሚኣ
ትግራይዋይ ኢድ ኣትያ ከትንበብን
ንላዕሊ ሰሪሓ። ካብ ዕድሚኣ ንላዕሊ
ሪኢቶ ክወሃበላን ንቐፃሊ ‘ውን ዘለውዋ
ልሳን ህዝቢ ኾይና። ድሒራ ተፈጢራ
ክፍታት እናመሓየሸት ዝሓሸት መፅሄት
መርኣያ ነተን ቀዳሞት ሚድያታት
ንኽትከውን ኣዝየ ይመነ ይህንጠው።
ኾይና። ማሕበራዊ፣ ኢኮነምያዊ፣
ዝከኣለኒ ኩሉ ድማ ይገብር። ሓደ ነገር
ፖለቲካውን ታሪኻውን ምንቅስቓስ
ግን ቅር ይብለኒ። ውራይና ውራይ ህዝቢ
ህዝቢ ትግራይ ታይ ከምዝመስል ኣብ
ትግራይ ኮይና ብብዝሒ እትንበብ ኣብ
ምንታይ ኩነታት ከም ዝርከብን ብቲ
ሓዳሽ ዕምበባ እትሕተም ‘ውን ኣብኡ።
ቋንቁኡ ብቲ ልሳኑ ተጠቒማ ዘለዎ ገፅታ
ንምቕያር ሃርኮትኮት ትብል ኣላ።
ንምንታይ? እዚ ህዝቢ ትግራይ ዝበሃል
ኣበይ ድዩ ዝርከብ? ኣይ ኣብ መቐለ
ዶ ኣይኮንን ‘ዩ? ኣብ ውቕሮ፣ኣብ
ኣብ ከይዲ ጉዕዞኣ ግን ካብ ማንም ዓዲግራት፣ኣብ ኣኹሱም፣ ኣብ ሽረን
ንላዕሊ ተፈቲና፣ ካብ ማንም ንላዕሊ ኣብተን ዝቐረያ ካልኦት ከባብታትና ዶ
ምፅልእላኣት በፂሕዋ፣ ጠቐነ ተገይሩላ ኣይኮነን ዝነብር ዘሎ? ዝብል ወድዓዊ
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ኣነ ዘይፈለጥኩስ ናይ ተቓወምቲ መፅሄት ኣምፂኻ
ምስ ወላድየይ ክተባእሰኒ!?” እናበለት ከርድኣ ፈቲነ
ኣይኮነለይን ዝተረፋ መፅሄተይ ሒዚ ንገዛይ። ዝደልዩ
ተሃልዮም ‘ውን ካብ ገዛይ እናመፁ ንኽወስዱ ንገርለይ
ድማ በልክዋ። ንፅባሒትኡ ኣነ ‘ውን ከረድኣ ሞኪረ
ካልኦት መሓዙት ንዛ መፅሄት ክወስዱ ዝመፁ ነቲ
ኩነታት ኣረዲኦም ኩላህና ኣብ ምርድዳእ በፂሒና
ምንነት እታ መፅሄት እውን ኣብራህሪህና ይቅር
ተባሃሂልና ተፋላሊና ንብለኩም።

ሕቶ ምልስ ኢልካ ክትሓትት ይገብረካ። እንታይ ድኣ ‘ዩ
‘ሞ እቲ ፀገምና? ናይ ምንባብ ድሌት ዶ ዘይብልና ንኾን?
እስኪ ንመያየጠሉ ኣሕዋት ወኣሓት!!

እዚ ፀገም እዚ ንኽፈትሕ ብወገነይ ሓደ ሓሳብ መፂኡለይ።
ባዕለይ ንባዕለይ። ንመቐለ ብዝኸድኩዎ ኣጋጣሚ
ተጠቒመ ብዝሕ ዝበለ መፅሄት ሒዘ ብምምፃእ ኣብ
ዓዲግራት ከተማ ንመሓዙተይን ንካልኦት መንበብትን
ንምክፍፋልን ንምብፃሕን። ምስ ጌታቸው ሓወይ ተደዋዊለ
ዝተወሰነ መፅሄት ክሰደልና ኣነ ድማ ኣብዚኣ ኮይነ ከከፋፍል
ተሰማሚዕና። 60 መፅሄት ይሰደለይ።
ብታሕጓስ ተቐቢለ ኣብ ሓንቲ መሓዛይ በዓልቲ ካፊቴርያ
ኣቐሚጠ ካብዛ ካፌ እናመፁ ንኽወስዱ ኣብ መረባ
ፌስቡከይ ሙሉእ ሓበሬታ ይጥቅዕ። መንብብቲ ‘ውን
ካብዛ ዝተወሃበቶም ሓበሬታ ተደሪኾም እናገዝኡ እታ
መፅሄት ‘ውን ፅቡቕ እናተሸጠት ውዒላ።

ኣብቲ ሽዑ ግዘ “ትግራይ ንሰብ ሃፍቲ ትዕጉግ ዶስ ትሰጉግ?”ን
“ውግንና ውድብ ንመን?” ዝብላ ዓበይቲ ዛዕባታት ሒዛ
ዋና መነጋገሪ ዝኾነትሉ ‘ዋን ‘ዩ ነይሩ። ፅልምትምት ምስ
በለ ግን ዘይተሓሰበ ተጓንፎ ኣጋጢሙ። እዞም ክቡር ወላዲ
ሰኣን ኣፍልጦ ናብዛ ካፌ መፂኦም ንዛ ጓሎም ክሓንቅዋ።
“ታይዳነኺ ትገብሪ ናይ ተቓወምቲ መፅሄት ሒዝኪ?
ገዛይ ክተዕፅውለይ? ዘይደለኽዎ ግብሪ ክተኽፍልኒ?
ሰሪሐ ሸቒለ ከይነብር ክተእስርኒ?” እናበሉ ምድረ ሰማይ
ቀውጢ ገበርዋ። ወያ ቆልዓ ‘ውን ተደናጊፃ ናባይ ደዊላ
ንኽመፃ ትነግረኒ። ኣነ ‘ውን ግዜ እንተይወሰድኩ ቅልጥፍ
ኢለ ንኽበፅሓን እቲ ኩነታት ንኽዕዘብ ገበርኩ። “ጌትሽ!
መፅሄትካ ቀልጢፍካ…ቀልጢፍካ ውሰደለይ!! ውሰደለይ!!

እታ ካልኣይቲ ተጓንፎ ድማ 14 መፅሄት ብናይ ባዕለይ
ወፃኢ ዓዲገ ኣብ ዝተፋላለያ ቤት ዕዮታት ካብ መቐለ
ክሳብ ዓዲግራት ኣብ ሕድሕድ ጠረጴዛ ብምሕዳግ
ዝዝመፀ ንኸንብቦን እቲ ዝድለ ግንዛበ ንኽረክብን
ንኽጭብጥን ብምሕሳብ ዝገበርክዎ ምንቅስቓስ
እንትኾን ብዘሕዝን መልክዑ ግን ድሕሪ ዝተወሰነ
‘ዋን ብዘይካ ኣብታ ሓንቲ ቤት ዕዩ ኣብ ካልኦተን
ፍርቁ ተቓፂሉ ፍርቁ ድማ ናብ ዳ ጉሓፍ ተሰንድዩ
ረኺበዮ። ብጣዕሚ ሕዝን ኢለ። ስለኻ ዘዕልል ርእሰ
ጉዳይ ዝሓዘ መፅሄት ክተቃፅሎ ናብ እንዳ ጉሓፍ
ክትድርብዮ? ኣይግባእን!!

እዛ ሓንቲ ቤት ፅሕፈት ግን መን ‘ያ ዶ ኢልኩምኒ?
ግርም!! ፕሬዝደንት ዩንቨርሲቲ ዓዲ ግራት።
ዶ/ር ዛይድ ነጋሽ። ዶ/ር ዛይድ ነዛ መፅሄት ዘለዎ
ክብሪ ፉሉይ እዩ። ምቕሉል ዓብዩ ሰብ ንመናእሰይ
ዘበረታትዕ። ኣይዞኹም ጎብዙ ዝብል። በቢ ወርሑ
ኣብ ዝተሓተመትሉ ንኽትመፀሉ ይነግረኒ። ኣነ ‘ውን
ኣየቛረፅኩን የብፅሐሉ። ብዝሕ ኢሉ መፂኡ ኣብ
ላይብሬሪ ንክቕመጥን ብተምሃሮ ንኽንበብን ይደሊ።
እዚ ተግባራዊ ንምግባር ድማ ኣብ ከይዲ ኣለና።

ውራይና ውራይ ህዝቢ ‘ያ። እቲ ምሁር ሓይሊ ሰብ
ምስቲ ከተመታይ ገጠረታይ ብምቅንጃው ሳይንሳዊ
ትንተና ብዝኾነ መንገዲ ወድዓዊ ፀገማት ትግራይ
ኣብ ምቅላሕን መፍትሒ ኣብ ምቕማጥን እቲ ዓብዪ
እጃም ብምውሳድ እናተጠቐመላ ትርከብ ዘላ መፅሄት
እያ- መፅሄት ውራይና። ተቐዲዳ፣ ተቓፂላን ናብ
እንዳ ጉጃፍ ተደርብያ እትጠፍእ መፅሄት ኣይኮነትን
ውራይና። ሓቃውነታ ንህዝቢ ምውጋና ኣብ ኢድ
ህዝቢ ክትበፅሕ ገይርዋ እዩ። ንወነቲ እዛ ትካል፣
ነመዳለውትን ንተሳተፍትን እናባራታታዕና እንኸደሉ
ግዜ እዩ እናበልኩ ሓሳበይ ኣብዚ ክኽምብት።
የቐንየለይ!!ኣይፈላልየና!! በርትዑ!!
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ዳግማይ 85 !
ጉልሓይ ተጋደልቲ
ብኣትናትዮስ
ተጋደልቲ ማለተይ ኩሉ ፀረ ደርግ ዝተጋደለ፣

ፋይዳ ሰለዘይብሉ፤ ምስቲ ዓርሲ ዝዋገ፤ዋላ

እዩ። ጉዳይ ሻዕቢያ ‘ውን ብመንጽር ዚ ጠምትዎ።

ኩለ ኣባላት ውድብን ህዝቢ ትግራይን ዘካተተ

ሓደ መንግስቲ ኣይተራእየን ኣየድልዮን እውን።

ምስ ህልውና እቲ ዝተመግደረ ሻዕብያ ዝተተሓሓዘ

ማለተይ እየ።ጕልሓይስንካ ጉልሓይ ብጅምላ

ህዝቢ ኤርትራኳ ጥማር ገንዘቡ ጫሕ ኣቢሉ ካብ

ህልውና ዘለዎም ከይህልዉ።

ዝርፍርፍ ሕማም።

መረበቱ ተተመዝሒቝ ይሃድም ኣሎ። መውፅኢ
ዝሰኣነ’ምበር ኣብ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ምውት

85 ምስበልኩ ፤ ኣብዚ ቅነ ወርቂ ንምእራይ
ወፊሮም

ካብ

ተከዘ

ብሻዕብያ

ሓንሳብ

ሻዕቢያ ክነብር ዝደሊ ኤርትራዊ ዳርጋ የለን፣
ብዘይካ ዝተወሰኑ ተበለፅቲ በጋሚዶታት፡፡

ተጨውዮም ፤ ዳሓር ተመሊሶም ብዛዕባ

ኣሸበሸብ ገመድ ኣንውሕ እናበሉ፤ ዜጋታት ናብ
መሸንቆቆ ሻዕቢያ የእትዉሞ፤ ሕነ ከይፈድዩ
ተመሊሶም ምእንቲ ክንብሎም ብውሽጡ ግጡም
ምውጋይ ይመልስዎም እንተሃለዉኸ። ሻዕቢያ፤ ነቲ

ዝተባህሉ 85 ወገናትና ክዛረብ ዝመሰለኩም

ብኣንፀሩ ፤ ሻዕቢያ ካብቲ ብህልዉ ንላዕሊ እቲ

ብግዕዙይ ምሕደራ መሸንቆቆ ኣብ ክሳዱ በፂሓ ዘላ

ክትህልዉ ንቡር እዩ።

ነቲ

ዝሞተ ኣብ ልዕሊ ሃገርን ህዝብን ዘብፅሖ መዘዝ

መንግስቲ ብውሽጡ ግጡም ይሕግዞ ከይህሉ ኢልካ

ዝተበገስኩሉ ዘረባ ይኹን ነቲ ጭውያን

ምብዝሑ ዝገርም ኮይኑ ኣሎ። ሻዕቢያ ፤ ድሕሪ

ምሕሳብ ከመይ አዩ ነውሪ ዝኾን። ንሱስ ንቡር እዩ።

ኣሽካዕላልን ሻዕብያ ፤ ድኹዒ ኩሎም ፀገማት

ምሟቱ፤ ደምሒት ዝብሃል እኽብካብ ወዲቡ

ነገራት ከምቲ ሓደ እዋን ኣይተ መለስ ዜናዊ ዝበልዎ

ኮይኑ ዘዛርበና ነገር፤ ሓደ እዩ። ኣብ ታሪኽን

ኣብ ርእሲ ህዝቢ ትግራይ ብዋጋ ዘይትመን

ኮይኑ፤ ”ኣዚርኪ ረአይዮ

ፈኸራን ክነብር ዝመረፀ ለቁዛይ መንግስታዊ

ጥፍኣት ኣብፂሑ። ሻዕቢያ ድሕሪ ምሟቱ፤

ተኸዲናቶ” ። ቀልቢ ሓፋሽ እናጠወኻ ምስ ዘሳሒ

መሓውር እዩ። መንግስቲ ኢትዮጽያ ብርግፅ ፤

ተረፍ መረፍ ኦነግን ግንቦት 7 ን ኣኻኺቡ

መጎድእኻሞ ክሳብ መዓዝ እዩ ድራማ እናሰራሕኻ

ነቲ በለፀኛን ቀይናንን ፍርዲ ዘሄግ ዘይምቕባል

ዓዲ ክሕምስ ሩፍታ ኣስኢንዋ። ሻዕቢያ

ክንበር???

ጥራሕ እንተይኮነስ ሻዕቢያ ካብ መጥቅዓይ ናብ

ድሕሪ ምሟቱ፤ ብሶማልያ ኣልሸባብ ተጠውዩ

ተኸላኻላይ፤ ካብ ተኸላኻላይ እንትትወቕዖ ናብ

ብምእታው ኵናት ውክልና(proxy war) ወሊዑ

ተፀማማይ ብርኪ ከውርዶ ምኽኣሉ፤ ኣሽሓት

ዛጊድ ሕሳቡ ዘይተወራረደ ሰፍ ዘይብል ክሳራ

ህይወት ከፊሉሉ’ውን እንተኾነ፤ ዘመስግኖ

ኣብፂሑ። ወዘተ ። ስለዚ ምስዚ ከምዚ ዝመሰለ

እዩ። እቲ ምሰ ኤርትራ ዘሎ ርክብ ኣይ ኩናት

ዓርሲ ክሳብ ዛጊድ ክንቋራቆስ ኣይምተገበአን።

ኣይ ሰላም ቁርፁ ኣብዘይተፈልጠ ዓንኬል

ግን ፖለቲካዊ ዕጥራን ግዲ እዩ፤ (መንግስትና

ሕምብሊል ክብል ምግባሩ ግን ፤ እቲ ሓደ

ሻዕቢያ አንተጠፊኡ ፖለቲካዊ መፃወቲ ካርታ

ድሕሪ እቲ ካልእ መስርዕ ለጊቡ ዝመፀ መዘዝ

ካበይ ክመዝዘ ዝበለ መንግስትና) ኣብ ግብኣተ

እዩ።

መሬት ሻዕቢያ ክውዕል ኣይደልን ዝመስል።

ዘይሩ ዘይሩ

ምዕራባውያን ፤ ኣልቃይዳ፤ ኣልሸባብ፤ ሰላፊ
ኩሉ ዓይኑ እናረአየ ልቡ ኣይስሕተሉን ይፈልጥ

፤ ታሊባን፤ ዳዕሽ ወዘተ ክጠፍኡ ኣይደልዩን።

እዩ። ሻዕቢያ ማለት ጎብለል ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ

እቱይምንታይ ኣብቶም ካብ ዝልዓለ ክሳብ

ኮይኑ ናይ ምንባር ዕድሉ ብጀጋኑ ኢትዮጽያውያን

ዝተሓተ ዋዕላታቶም ታይ ክዛረቡ። ካብ መን

ምስተመንዘዐ፤ ብ1992 ዓም እዩ ግብኣተ መሬቱ

ንሕልወካ ኣለና ኢሎም ከፋሊ ግብሪ ከእምኑ፤

ምፍፃም ክተርፎ እንተዘይኮይኑ ሞይቱ እዩ።

ካብ መን ንሕልወካ ኣለና ኢሎም በጀት

ድሕሪኡ ዘሎ ሻዕቢያ ዓርሲ ወይ ኣርቲፊሻል

ሰሰሊዖም ናብ ወልቀ ካምፓኒታቶም ከዛውሩ።

እዩ። ጊዜኻ ካብ ምህንኳት ሓሊፉ ታዕሪፉ

ህይወቶም ምስ ህይወት “ፀላእቶም” ዝተኣሳሰረ
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ናብ ዋኒን ሎሚዓንቲ ክኣቱ። 1985 ዓም ማለት ገና
ኣፀቢቑ ስምብራቱ ዒሕ ዘብሎን ዝተረደኦን መፃኢ
ወለዶ ፅሒፉ ዘይውድኦ ዛንታ ዘለዋ እያ። አዕፅምቲ
ኣሽሓት ስውኣትን ትብዓትን እምነትን ሚልየናት
ህልዋት ተቓለስቲ፤ ንክብሪ ጠጥዒ ዝለመዱ ቁንጣር
ዕቡያት ክብሃል ዝተሸጠላን ዝተለወጠላን ዘበነ
ክሕደት እያ። ተጋዳላይን ህዝብን ስርናይ ዘሪኦም
ክርዳድ ዝተኣንገዱላ ዘበነ ኣርወ( ተመን) እያ። 1985
ዓም ፤ ውድብ ህወሓት ነቶም መወዳእታ ናብራ ዓለም
ምግዳል ጥራሕ ይመስሎም ዝነበረ ተጋደልቱ ብዘይ
ምንም ሓበሬታ ኣብ ማእኸል ጎልጎል ዝራሕረሓሉ
ዘበነ ውግዘት እያ። 1985 ዓም ማለት እቲ ብጅግንነትን
መስዋእትነትን ተጋዳላይ ተሸፊኑ ምስ ክንደይ ኣገልን
ደገልን( ዳሓር ባዕሎም እዚኦም መሳና ይመርሑ
ፀኒሖም ድዮም ኢሎም ዝተጠራጠርዎም ሰባት
ነይሮም) ዝመፀ ኣመራርሓ ፤ ከም ጅግና ዝተቆፅረላ፤
እቲ ብጠያይቲ ኣካላቱ ሚሔ ዝመሰለ ተጋዳላይ ድማ

ጥቅምቲ 2008

ውራይና
ቆዛሚ ተባሂሉ ዝተደርበየላ ዘበነ ኮር ተገምጠል

ብዙሕ

ነጊሩና።

ዝበለ መንእሰይ ኣማሓዳሪ ወረዳ ወርዒለኸ

እያ።

ገሊኦም ከም ኣብነት ንመሃሮም ኔርና። ኣብ

ብኣሰራርሓ ዝሾሞ ቤት ምኽሪ ከይተኣከበን

ኩሉ ዝነበረ ቃልሲ ግን ንቃልስን ፅንዓትን

ከይፈለጠን ካ መሪሕነቱ ክወርድ ከምዝተገበረ

ህዝቢ ትግራይ ዝዳረጎ ኣይተራእየን። መዓልቲ

ይዝረብ/፡፡ህዝቢ ትግራይ ነቲ ብውሱናትን

መዓልቲ መስርዕ ተጋዳላይ ጎዲሉዶ ኣይጎደለን

ወሰንቲን ዝተገለለ ተገዳላዩን መንእሰዩን ኣምሪሑ

እናተኸታተለ ፤ ካብ ቦኽሪ ክሳብ ሕሳስ

ካልእ ሕጋዊ ፖለቲካዊ ፓርቲ ብምምስራትን

ልደ ደቁ ተር ኣቢሉ፤ ቀዲምካኒ እንተሞትካ

ብምግዳልን ዝተጠለመ ሕድሪ ስውኣቱ ከምልእ

ብግንባሩ ተወቒዑ ንስማዕ እናበለ ዘፋኑ ወላድ

ሰላማዊን ሕጋዊን መንገዲታት ሃሰውሰው ክሳብ

፤ትግራዋይ ክኸውን ኣለዎ። ብዝኾነ ምኽንያት

ምባል ኣብፂሖሞ እዮም፡፡ኮነ ኢሎም ኣኽሲረሞ

ተዓንፂሉ ካብ መስርዑ ንዓዲ ዝመፀ ውሉዱ፤

መኹስራታት ፖለቲካ፡፡

ብርግፅ ህወሓት ውድብ እዩ። ውድብ ስለዝኾነ
ድማ ሓደ ምዕራፍ ቃልሲ ይመርሕ ነይሩ ግቡእ
እውን እዩ። ህወሓት ዝመርሖ ምዕራፍ ቃልሲ
ግን ( ፀፍ ጭልጥ ዝበለ ፈኸራ ንጎድኒ ጊዲፍና
ብዝሰኸነ አእምሮ ንሕሰብሞ) ህወሓት ጥራሕ እዩ
ክመርሖ ነይሩ ኢልካ ህወሓት ካብ ሰማይ ዝነጠበ
ሃዋርያ ዘይኮነስ ፤ ህዝቢ ትግራይ ብሰንኪ ወፅዕኡ
ኣብ ዘደላደሎ ጓህሪ ቃልሲ ኣትዩ ነቲ ሓዊ ዘሳወረ
ናይ ሰባት እኽብካብ እዩ።ህወሓት ዉሑዳት
ዉሱናትን ወሰንቲን ክምድላዮም ዝሓጥዩሉ

ምልሕሓፅ

ከምዝነበረ

ኣንጠልጢሉ ናብ ኣሃዱኡ ዝመልስ ህዝቢ
ትግራይ እዩ።

እዚ ህዝቢ ንዑኡ ዝመስል ተጋዳላይ ክፈጥር
ባህርያዊ ነይሩ። እዚ ህዝቢ

ንምውያን

ዉድብ እዩ፡፡ ሓደ ክልተ ዝኾኑ ነዚ ኩሉ ጅግናን

ቁምብላታት ረሽራሽ፤ ፋሽሽቲ ብዘይዛረ ዋሕዚ

ዘይትበቅዕ ነብሲ፤ ንምግዳል ዘይትኸውን ስጋ

እሙንን ተጋዳላይ ዘውርድሉን ዘደይብሉን፣ ብኡ

ኣብ ርእሱ እናነጎደ ክምብርከኽ እንተበልዎ

እንኳዕ ኣይፈጠረለይ ኢሉ ዝቃለስ መንእሰይ

ኣቢሎም ንትግራይን ህዝባን እዝኖም ሎኺኾም/

ዝሕርን ህዝቢ ትግራይ እዩ። ኣብ መጋርያ

ኣብ ሓደ መድረኽ ወሊዱ። ተራእዩ ድማ፤

ኣብዚ እዋንዚ ንህዝባዊ ሕቶ ህዝቢ እምባስነይቲ

ሓዊ እናተጠብሰ ፤ ቁምብላ ወዲኤን ኣብ

ተጋዳላይ መንእሰይ ትግራይ ስጋ ለቢሱ ሓፃዊን

ምስማዕ ዝኣበዮም ትዕቢተኛታት ምዃኖም

ማይዳ ደው ንዝበላ ታንክታት፤ዘዝሞተ ሞይቱ

ኣምኪኹ። ኣብ ኣመራርሓ ዝነበሩ ሰባት ሓንሻብ

ዘረጋገፅሉ ሓደ ኣብነትዩ/ ዝገዝእሉ ኣብታ እዋን

ዘዝተረፈ ተሪፉ ዓረር ፀይሩ ዘብፀሓለን ህዝቢ

እንትድስክሉ፤ ሓንሻብ እንትሽከሉን ራሕሪሖም

ኣሸበሸብ ህወሓት፤ እንተዘይፍጠር ፤ ነቲ ዝተሳወረ

ትግራይ አዩ። ወድኻ ወይ ጓልካ ኣብ መስርዕ

እንትኸዱን ፤ ኣበሰኦም ብመስዋእቲ እናሸፈነ

ቃልሲ ዝመርሕ ካልእ ውድብ ብዘይ ጥርጥር

ተሰዊኡ ኢልካ ንክትነግሮ ብዳስ ሓዘን ዘይኮነስ

ዘየድሊ ክሳራኳ እንተበፅሖ ከይተፀባፀበ ፤ ከም

ክፍጠር

እዩ።ኣይድምደምን።ህወሓት

ብኹርዓት እትኸዶ ህዝቢ ፤ ህዝቢ ትግራይ

መርዓት ኩሒሉ ስኢሉ፤ ኣብ ሽልምቲ በቐሊ ከፍ

ዘጥፈኦም ውድባትስ ኔሮምንዶ፣ ገዛእቲ እዮም

እዩ። ማንም ምሰተዓወተ፤ ሳላ እዚ ህዝቢ

ኣቢሉ ኣምፂእዎም። እንተኣብይዎም ፤ ኩሎም

ኔሮም ከይብሃል ከምቲ ናይ ቀደም መታለሊ ዘረባ፣

ክብል እምበር ታዋይ እዩ ነዚ ህዝቢ’ዚ ሳላይ

ኣመራርሓ ወሪዶም፤ ብሓንቲ ፀሓይ ክንድኦምን

ህወሓትኮሞ ገደደ ሎሚ፣ ነቲ ቃልሲ ጠሊሙን

እዩ ኢሉ ዝንየተሉ። ማንም ኣብ ቅድሚ ህዝቢ

ክንዲ ዕፅፎምን ኣመራርሓ ከፍሪ ዝኸእል ዓቕሚ

ጨዉዩን ናብ ዝገንገነ ገዛኢ ደርቢነት ዝተለወጠ፣

ትግራይ ክንየት ኣይኽእልን። ህዝቢ ትግራይ

ከምዘለዎ እናፈለጠ ፤ ከይተንከፈ ሓብሒብዎም።

’’ፃዕዳ ርእሰማላዊያን ማለት ንሕና ህወሓት ኢና’’

ቃልሲ ጀሚርዎ ቀፂልዎ ወዲእዎ። ኣኸሎ

ተጋዳላይ እናተኳሽሓ ይሽፍነሎም ነይሩ’ምበር፤

በለ መለስ ዜናዊ፡፡ ህዝቢ ትግራይ ሃዋህው

ገጠሞ። ህዝቢ ትግራይ ኣመራርሓ ህወሓት

ለካ ንሳቶምስ ክብሪ እናሰርነቖም ኣብ ውሽጦም

ቃልሲ እንተዘየደላድል ህወሓት ኣይምሃለወን።

ንዝፈጥሮ ጌጋ መስዋእቲ ከፊሉ ዝእርም

ክንደይ ምቁሳል ነይርዎም እዩ ክሳብ ዝብሃል

ህወሓት ምስተፈጥረውን እንተኾነ ህዝቢ ትግራይ

እኮ እዩ። ብመንፅርዚ ንናህሪ ቃልሲ ህዝቢ

ታሪኽ ዓቂቡ። እዙይ ነብሲ ወከፍ ተጋዳላይ

እንተዘየዕቝቦን ኣብ ከብዲ ኢዱ አእትዩ ሓንሳብ

ትግራይ ህወሓት ደደጊሙ ንድሕሪት ይጎቶ ኔሩ

ይኹን ኣመራርሓ ኣንዳዕዲዑ ዝምስክሮ ሓቂ

መፂኻ ኢኻ ኣይትወፅእን እንተዘይብሎ ህወሓትን

እንተተባህለ እዩ እቲ ትኽክልን ሓቂን፡፡ ህዝቢ

ይመስለኒ። እሞ ድሕሪ ዓወትስ እቲ ኣመራርሓ

ኣይመሃለወን።

ትግራይ ዘሰለፎም ደቁ ናብ ሓቀኛ ቃልሲ

ንሕና ተመሊስና ክነግልግለካ ደጊም ንስኻ ምራሕ

ዝተሓወሱ እናመሰሎም ኣያታቶም መስዋእቲ

ክብሎ’ዶ ምተገበአስ ፤ ፀሓይ ምስ በረቐ ካልእ

ንዝኸፈልሉ መትከል ዲሞክራሲ ዓትዒቶም

ኣነ እየ ዝብል ኮኸብ ክፍጠር ነይርዎ?። እሞ

ውድብ ጠቂያ ንህዝቢ ክትስምዕ፣ ሕቶ ህዝቢ

ከምኡ ኮይኑ። 1985 ዓም ስሕተት ካብ ዝብሃል

ክትመልስ እንትጋተሩ፣ ተዳፊሩ ተባሂሎም

ታሪኻዊ ንጥረ ነገር ንክትስራሕ ካብ ቤተ ፈተነ

ዝተባረሩ ብዙሓትዮም፡፡እዛ መስርሕ እዚኣ

ኣጫህያ ዝወፀት ዓመት ኮይና ። ጋዶ! በለፅ ኣብ

ውድብ ሓሻኽርን ሓሰውቲን ሓዚላ ክትንኖ

ኮረቻ ስልጣን ተወጢሓ፤ እቲ ማእኸላይ ኮሚቴ

ዝገበረትን ነቲ ውድብ ምስ ህዝቢ ዝፈላለየትን

እናተቓለሰ ኣንታ ተጋዳላይ ናብ ምቑዛም ኣቲኻ

ኮይና ኣላ፡፡/ ንሕጋዊን ህዝባዊን ሕቶ ህዝቢ

ዝብል ተገምጢሉ ዝተፃሕፈ ታሪኸ ተነቢቡሉ፤

እምባነይቲ

ከም ደቂ ዛግራ ክብተን ተገይሩ። ባህግን ራእይን

ነይሩ

ኣይተ መለስ ተጋዳላይ እናሃለዉ ቅድም ኢሉዋ
ሓደ እዋን “ ነቲ ገባር ከይተማህረ ኣምሂሩና ኢልና
ክነምህሮ ኬድና። ዳሓር ተገልቢጡ ኣብ ትሕቲ
ሓርፋፍ አእዳዉ አእትዩ ኣምሂሩና” ኢሎም። ብኣ
ተወዲኣ። ግን መምህር እንትብሃል ውን ኩሉ ሓደ
ኣይኮነን። ህዝቢ ትግራይ ሕልፊ’ምበር፤ ሓደ ተራ
መምህር ኣይኮነን። ነፃነትካ ባይታ ዘቢጥካ ምምፃእ
ይኹን ኩናት ኣንፃር ገዛእቲ ኣባና ኣይተጀመረን።
ዕድመ ንታሪኽ፤ ኤስያ ላቲን ኣማሪካን ኣፍሪካን

ሰሚዕና

ክንምልስ

ይግበአና

33

ውራይና

ጥቅምቲ 2008

ኣማታይ ወዘተ ናብ ዝኾነሉ ብርኪ ይሰጋገር ኣሎ።
ነዚ ዕብየት ፈጣሪኡን ዋርድይኡ ህዝቢ አዩ። /
እንተዘይዕንቀፍ ብመንፅር እቲ ቃልሲን ዝተኸፈለ
መስዋእቲን ልዕሊዚ ክውንጨፍ ከምዝነበረ
ከይተረሰዐ/
ነዚ ዕብየት ዚ ብልሙድ፤“ውድብ መሪሕ
ምበር ጭራ ሒዙ ዝስዕብ ኣይኮነን” ስለዝብሃል
፤ ህወሓት ኣነ እየ ኣምፂኤዮ ኢላ ክትፍክር
ትኸውን። ህወሓት ነዚ ዝመፀ ዕብየት ክትመርሕ
ታሪኽ ዝዓደላ እንተትነብር ቅድም ቀዳድም
ምስቲ መድረኽ ዝኸይድ ኣወዳድባን ኣራእያን፤
ከምኡውን ሙያዊ ዕጥቂ ክህልዋ ነይርዎ። ኣብዚ
15 ዓመታት ብጋህዲ ከምዝረአናዮ እንተኾይኑ ግን
ህወሓት ደስኪላስ፤ ኣብ ጫፍ ናይቲ ጦር ምህላው
ተሪፍዋስ ኣብቲ ጭራኳ ደሊና ሰኢንናያ እናበለ
ህዝቢ ኣንዳዕዲዑ ኣቐሚጥዎ። ህወሓት ዘሰለፈቶ
ብዙሕ ሓይሊ ሰብ በብወረድኡ ፤ በብጣብይኡ፤
ኣብ ምልማዕ ዘይኮነስ ኣብ ምሕንኳር ተዋፊሩ

መሬት ንመሬት ኣስፋሕፊሕኻ ምስተታሕዘ፤ ሕቶታት

ተባሂላ’ምበር፤ ብመሰረቱ እታ ቅሬታ ናይ ልምዓት

እንተመፀ ፤ የለን ዕብየት ዝጠለቦ እዩ ብዝብል ሓንካስ

ሕቶ እያ። ካልእ ምኽንያት የብላን ።”ይብሉ።

ምኽንያት ክሽፈንን ቃንዛ ህዝቢ ክናዋሕን ምግባር

እዙይ ምስቲ መፅሄት ውራይና ኣቀዲማ ዝበለቶ

ቀፂሉ።

ዝሳነ ሓቂ እዩ።

ሰናይ ምምሕዳርን ልምዓትን ዘይነፃፀሉ ሕቶታት

ብርግፅ እዞም ሚኒስተር በዛ ኣገላልፀኦም ኣብ

እዮም። ክልቲኦም ድማ ካብ መትከል ዝፍልፍሉ

ከብዲ ህዝቢ ዘሎ ኣተሓሳስባ እዮም ኣንፀባሪቆም።

እዮም። ህዝባዊ መትከል ኣብ ዘይብሉ ሃዋህው፤

ግን መሊኦም ከየንትዕዋ ግድማ ግድሚ እዮም

ብዛዕባ ሰናይ ምሕደራ ኮነ ብዛዕባ ልምዓት ምዝራብ

ሓሊፎም። “ብመሰረቱ እታ ቅሬታ ናይ ልምዓት

ኣይከኣልን ። እዙይ ማለት መሰረት ዕንወት ይኹን

ሕቶ እያ” እንተይሎም ልምዓት ዘምፅእ ቅኑዕ

ልምዓት ሰናይ መትከል እዩ ማለት እዩ። ህዝቢ

መትከል ምኳኑ ንምንታይ ዘይገልፁ። ክምዝገብ

ዝሓትት ዘሎ ድማ መጀመርያ ሰናይ መትከል፤ ህዝባዊ

ዝግብኦ ልምዓት እንተዘይተመዝጊቡ ድማ፤ ቅኑዕ

መትከል ኣበይ ኣሎ ዝብል እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ

መትከል ስለዝተሸርሸረን ሕድሪ ህዝቢ ተጠሊሙ

ዝተሓትመት መፅሄት ውራይና ሕቶ ህዘቢ ብድምር

ናብ ዝተወሰኑ ወሰንቲ ናብ ገዛኢ ደርብነት

ሕቶ ሰናይ ምሕደራ ዘይኮነስ ሕቶ ህዝባውን ሰናይን

ተለዊጦም ከም ድልየቶም ክዕንድሩ ክሓርዱ

መትከል ከምዝኾነ ዘቐመጠቶ ብወገነይ ትክክል እዩ

ክጎምዱ

እብል። እዛ መፅሄት ኣብ ገፅ 11 ብሓፂር ኣብነት ነቲ

ንምንታይ ክቡር ዶክተር ደብረፅየን ነቲ ዘቃለሰና

ዘምፀአቶ ሓሳብ እንትተገልፅ

ሓፋሽ ፤ ነቲ ሸሊሙ ሸላሊሙ ኣብ ሰረገላ ስልጣን

ህዝቢ መስደመም ኢሉ ዝገምገሞ ግብረ እከይ

“ ኣብ መቐለ ዘላ ዝርካባ ማይ እንተስ ብሽፍቲ እንተስ

ክሰርሑ (ካብ ህዝቢ ዝሕባእ የለን) ተራእዮም።

ብገለ ብምዕሩይ ትውሃበና ምባል ሕቶ ሰናይ ምሕደራ

ህዝቢ ትግራይ፤ ውድብ ምንጥብጣባ ዘይኮነስ

አዩ። ኣብ መቐለ ን25 ዓመታት እኹል ፅሩይ ዝስተ

ምድላያውን ኣፀጊሙ ይብል ኣሎ። ኣድጊ ካብ

ማይ ንምቐራብ ንምንታይ ኣይከኣልኩምን ግን ካልእ

ምሟታ ምጉታታ!

እዩ ። ሕቶ ስትራቴጂ እዩ።” ትብል።

ህዝቢ ብግልፂ ኣብ ኣኬባ ጥቕኡ ንዘሎ ወኪል

ብመዓርግ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር መተሓባበሪ

ህወሓት እየ በሃላይ ብኢዱ እናመላኸተ ፤ እዙይ

ክላስተር

መሬት ሸይጡ፤ እዙይ ኣብ ኣርባዕተ ከተማታት

ኢንፎርሜሽንን ቴክኖሎጅን ክቡር ዶክተር ደብረፅየን

መሬት ሰሰሊዑ ገቢትዎ ፤ እዙይ ብኮንትሮባንድ

ገብረሚካኤል ፤ እውን ነዚ ሓቂዚ ክኽሕድዎ

ኣቑሑን ሰብን የመላልስ( ፀጥታ ሃገር ዘናግዕ እውን

ኣይተራእየን። ንሶም ኣብ ፍሉይ ሕታም መፅሄት

አዩ) ፤ እዙይ ገበን ዝፈፀሙ ሰባት ጉቦ ተቐቢሉ

ወይን መበል 40 ዓመት ገፅ 16 ፤

እንትሰድደ ርኢና፤ እዙይ ሰበይቲ እንዳማቱ

“ ሰናይ ምምሕዳር ፤ ምስ ልምዓት ምስ ዴሞክራሲ፤

መንጢሉ ስድራ በቲኑ ወዘተ ኢሉ ። ቀደም

ምስ ኩሎም እቶም ናይ ልምዓት ዓንድታት ምዃኖም

ህወሓት ኣብ ሕቑፊ ህዝቢ ክትምራሕ እንተላ

ዝእመነሎም ተኣሳሲሩ ክርአ ኣለዎ። ኣብ ሰናይ

፤ ቀደም ኣመራርሓ ህወሓት ኣይተንቃዕርሩ

ምመሕዳር ዘሎ ሽግር ክትፈትሕ እንተኾይንካ ኣብ

ኣይትጠምቱና ኢሎም

መደብ ገዛኢ ደርቢ

ሰናይ ምመሕዳር ጥራሕ ክትሕፀር ኣለካ ማለት

እንተይሓኾሩ፤ ከምዚ ዝበለ ሓጥያት ንግደፎሞ

ኣይኮነን። … ካብዚ ወፃኢ ንበይና ነፂልና ንሰናይ

ዘይትግብኦ ታኒካ ኣልዒሉ ዝተባህለ ሰብ’ኳ፤ ዳር

ምምሕዳር ቅጥቅጥ እንተወዓልናያ ንሳ መሰረታዊ

መሰደሩ ተርእዮ ከምዝነበረት ይፍለጥ። ሕዚ ግን

መፍትሒ ክተምፅእ ኣይትኽእልን።” ይብሉ’ሞ

ቀስ እናተባህለ ናይ እማን ተጋደልቲ ፀፀግዖም

ይቕፅሉ፤

ኢኮኖምን

ሚኒስተር

መራኸብን
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ኣይኮንን።

ከፍ ዘበለና ሓፋሽ ብፍላጥ ይኹን ብዋሕዲ
ኣስተውዕሎት ስለዝራሕራሕናዮን፤ ኣደዳ ማንም
ዝሰንተረ ጎተና ህድሞ ስለዝገበርናዮን እዩ ብምባል
መሊኦም ታዕ ዘየበልዎ።

“ብሓደ ኢድና ተኣሲርና ብሓደ ኢድና ኢና
እንሰርሕ ዘለና” ኢሎም ነይሮም። እዙይ ማለት
፤ እቲ ስርዓት ከውልን መኸታን ገይሮም ናብ
ሞኖፖሊ ካፒታሊስት ዝተቐየሩ ኣመራርሓ
ኣለዉ(የኛ ሌቦች ብኣፎም ዝበልዎ እዩ) ማለት
ምኳኑ ማንም ሃስስ ኢሉ ዝርድኦ ነገር እዩ። ክቡር
ዶር ደብረፅየን ውን
፤“ ምኽንያት ዘይብሉ ሕመቕ የለን። እቲ ሕመቓት
ወይ ኣብ ልምዓት እዩ ወይ ኣብ ሰናይ ምምሕዳር
እዩ። … ካልእ ምኽንያት ክህሉ ኣይኸእልን።
ንሕናውን ከም ማእኸላይ ኮሚቴ ንዐአን ኢና
ገምጊምና። ንዐአን እንትንግምግም ንሕናውን
ኣብኡ ኣለና።” ኢሎም። እወ ኣለዉ ናበይ ደኣ
ክኸዱ።
ዶክተር እዙይ ምስበሉ ግን ስጉምቲ ካብ ላዕሊ

“ ብምኽንያት ዕግበት ዘይምህላው ብቕሬታ
ስለዝተገልፀት

ስለዘመቻው’ዶ

ኣይተ መለስ ዜናዊኳ ሓደ እዋን ኣብ ፓርላማ

ኣትሒዝካ፤ ካብ ታሕቲ ክሳብ ላዕሊ ውሱናትን
ከም ድልየቶም ወሰንትን ስልጣን ከም ቲሓግ

ባይታ

ናይ ሰናይ

ምሕደራ ሽግር

ስለዘይተጀመረ፤

ስለዘይጅመር’ውን፤

ንዕኡ

ክሽፍኑ ኣብኣ ኣብታ ሓንቲ ገለፀኦም ሕዚ’ውን
ምስቲ ላዕለዋይ ሓሳቦም ዝራፀም ዘረባ ይገብሩ።

ጥቅምቲ 2008

ውራይና
“ … ዝኾነ ይኹን ሰብ ክፈልጦ ዝግባእ ነገር

ሕዚ እቲ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ብስሩ ብፃህያይ ክራይ

እንተሊኡ፤ ኣብ ኣመራርሓ አቲ ውድብ ፍጥጥ

ኣካብነት ተዓብሊሉ እዩ ተባሂሉ ኣብ ዝተደምደመሉ

ዝበለ ፖለቲካዊ ሕመቕ ወይ ስርቂ የለን።

እዋን፤ በየናይ ሞራል እዮም፤ ዶክተር ደብረፅየን፤

ብሌብነት ዝጠርጠርናዮኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ

ነቲ ስርዓት ኣካቢ ክራይ ኣሳፊሑ ከፍ ክብል ጊዜን

ሓደ’ውን የለን። ዝኾነ ይኹን ሰብ ዋላ ተሓቢኡ

ጉልበትን ፍልጠትን ከፍ ኣቢሉ ዒሕ ኢሉ ዝወለዶ

እንተሰረቐ ካብ ዝተፈላለየ ኣንፈት ወረ ምምፅኡ

ኣካል ኣመራርሓ፤ ከም ፒላጦስ የለን ንፁህ እዩ

ኣይተርፍን። ይኹን ምበር ብወረያ ወረ ዋላ

ዝብልዎ? ሓደ መዓልቲ ላዕለዎት ሚኒስትራት ኣብ

ይኹን ብስርቂ ዝሕመ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ

ዝተኣከቡሉ ፤ ሰናይ ምሕደራ ኣብ ዝዳህሰሰ ዋዕላ

የለን”ኢሎም። ( ወይን መበል 40 ዓመት ገፅ 21)

ክቡር ቀዳማይ ሚኒስተር፤ ዓዲ ማእገር ሰበስልጣን

ድሕሪ እዛ መስደመም ኣገላልፀኦም ክቡር ዶክተር
“ ስጋ ብፆት” ኢሎም’ዶ ክምሕሉ ምኽኣሉ?
ንርእሶም

ክሓድገሎም!

እዙይ

ፓለቲካዊ

ውሕልነት እንተኾይኑ ድማ ንሰማዒ፤ ኣንባቢ
ክሓድጎ። ናብ ካልእ እሞ ኣይንኺድ፤ ብሓፂር

ብዝሓዙ ደለልቲ ትምራሕ ከምዘላ ብኸቢድ ጣዕሳ
ድሕሪ

ምግላፅ “ ሕዚ ካብዛ ኣኼባ ወፂኹም

ኩልኹም ናብ ኔትዎርክኹም ኢኹም” ዝበልዎ’ኸ፤
ዶክተር ደብረፄን ከፍ ኢሎም ይሰምዑሉ ኣብ
ዝነበረ ዋዕላ’ዶ ኣይኮነን።በየናይ መፈተሺ ማሽን አዩ

እምበኣር ህዝቢ ንሙስና ብገዛ ምክራይ ጥራይ
ይጥምቶ ኣሎ እንቴልኩም እቲ መሰረታዊ
ስሕተት ኣብኡ እዩ ዝኒሄ። ይገርመኩም ህዝቢ
ኣብ ቪላታትኩም ዓይኑ ኣየውደቐን። ህዝቢ ኣብ
መካይንኩምን ቀያሕቲ ምንፃፋትኩምን ዓይኑ
ኣየውደቐን። ህዝቢ ኣብ እትበልዕዎ ነጭን ጮማን
ፈፂሙ ዓይኑ ኣየውደቐን። ንሱ ፀገም የብሉን ኣብ
ርእሲ ገዛ ገዛ ኾምሩ፤ ፀገም የብሉን እናበላዕኹም
ብልዑ። እናሰተኹም ስተዩ። እቲ ዓይኒ ህዝቢ
ወዲቑዎ ዘሎ ነቲ ህዝቢ ተቓሊሱ ዘምፀኦን ከም
ዓይኒ ብሌኑ ዝሕብሕቦን ንዓኻትኩም ብሕድሪ
ክትሕልዉሉ ዝሃበኩንም መትከል ምጥላምኩም
አዩ። ኣሽሓት ወየንቲ ዝተሰውኡሉ መትከል።

ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ብፁእ ወቅዱስ ኮይኑ።

እዚ ኩሉ ግዲ ዘይተዋሕጠልኩም ዶክተር

ሕቶ ህዝቢ ሕቶ ልምዓት’ምበር ብሰናይ ምምሕዳር

ንመፃኢ’ኸ ታይ አዩ ክግበር ከምዚ ትብሉ፤ “…

ዝወራረድ ኣይኮነን ኣብ ዝበልካላ ሓንቲ መቕረፂት

ካብ ብሕዚኡ ዝፍታሕ ክንፈትሕ ፤ ዝፅረግ እውን

ድምፂ ፤ ኣብ ታሕቲ’ምበር ኣብ ኣመራርሓ ለይባ

ክንፀርግ ፤ ዝስልጥን አንተኾይኑ ክስልጥን፤ ምደባ

የብልናን ኢልካ ከም ሓሰኻ ደንበ ናብ ዝልምልመካን

ምቕያር እንተኾይኑ ምደባ ብምቀያር፤ ኣቢልና

ናብ እተስኩኖን ናይ ቀበሌ ኣመራርሓ ተሓታትነት

መፍትሕታት ነምፅእ ኢሉ እዩ እቲ ውድብ ወሲኑ”

ንታሕቲ ምውራድ’ከ ታይ ዝብልዎ ምልክነት

( ዝኒ ከማሁ ገፅ 18)። “በትረይ ሃቡኒ ዝመልኮ

እዩ? ጊዜያ ዝሃቦ ሓምሓምሰ እምኒ ይሰብር ደኣ

ኣለኒ” በለ ሰብኣይ ዓንፆ ዓንፆ ንማዕፆ ንሰበይቱ

ከይኾነኩም ዶክተር ተመሊስኩም ሕሰቡ። እቶም

ክወቅዕ ዝብሃልስ እዙይዶ ዘይዙይ።

ማእኸላይ ኮሚቴ በቲ ዶክተር ዝበልዎ እሰኒ ብፁኣት

ቃል እቶም ውሱናትን ወሰንቲን ምእንቲ ክትግበር

ይኹኑ ንበል።

ድማ ፤ ዝፅረግ ተፀሪጉ ኣብ ሕምብቲት ቤት ፍርዲ

ኣፖርታይድ ሰፈር ኣብ ዝብሎ ዘስርሕዎ ቪላታት፤

ሙስና ዝብሃል ግን ገዛ ምስራሕን ምክራይን ጥራሕ

ይወዓል ኣሎ። ድሕሪ እቲ መሀከይ ዋዕላታትን

ኣብቲ መስርዕ ክራይ ኣካብነት ቀዳማይ ስፍራ

ድዩ። ኣይፋሉን። ኣብ ዘይዓቕምኻ ዓዲ ዝኣክል ካብ

ኣውጫጭን፤ በተን ንውሱናት ከገልግላ፤ ካብ

ዝሓዙ ምኳኖም ካብኡ ዝዓቢ መረዳእታ የለን።

ምምራሕ ዝኸፍእ እንታይ ሙስና ኣሎ ዶክተር? ዓዲ

ከበድቲ ብረታት ልዒለን ዘድምፃ ቀያዳይ

ንመን እዮም ክራይ ኣካቢ ዝብልዎ ዘለዉ ዶክተር፤

ብዕሾኽ መርገም ጎሓሉን ደላሎን ክሳብ እትውረር

ኣሰራርሓ ክሳብ ኣፍንጭኦም ዝተዓጥቁ ኤዲተራት

ንሰመዓይ ዝርድኦ ኣይመስለንን።

definition

25 ዓመት ኣብ ዝደቀስካሉ ካብ ምሕርናኽ ዝኸፍእ

ዝተመደቡለን ሚድያታቶም ፤ ኣስታት 280 ፀረ

ክራይ ኣካብነት ንሕና ኢና እነውፀኣሉ ይበሃል

እንታይ ሙስና ኣሎ ዶክተር? ሰብ ተጓይዩ ድኽነት

ሰናይ ምሕደራ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣብ

እንተልዩ ፅቡቕ። ህዝቢ ኣይፈልጥን ኢልካ ይንዓቕ

ከይቐብር ነንርእሱ ኣብ ምጥርጣር ተመሊሱ

ትሕቲ ቀይዲ ከምዝውዓሉ ክግለፀልና ቀዊዑ።

እንተልዩ ግን ሕማቕ። ግን ሕዚ ማንም መንእሰይ

መእሰርን መብተኺን ኣብ ዘይብሉ ዋዕላ እንክሊል

እወ ከምቲ ዶክተር ዝበልዎ ኣብ ታሕቲ ዘሎ

ትግራይ ንክራይ ኣካብነት ይኹን ንዝኾነ ፖለቲካዊ

ክብል ካብ ምግባር ዝኸፍእ ጠበቓ ድክነት ሙስና

ዜጋ ከም ስገም ቀውዒ ተዓፂዱ። ከም ጫቁት

ኣሰላልፋ ፤ ካብታ ዶክተር ዝገለፅዋ ንላዕሊ ምበር

ታይ ኣሎ። ዓቕሚን ዝሓሸ ሕሊናን ንዘለዎም ዜጋታት

ገለ ርፍራፍ ( ኣበል) ዝብተነሎም ገለ መሳኪን

ንታሕቲ ዝገልፃን ዝርድኣን የለን እንተበልናዮም

እናመልዐስካ ካብ ምግላል ዝዓቢ ታይ ሙስና

መንጨብጨብቲ’ውን ፤ ነቲ ብወሱናት ወሰንቲን

ግን እንታይ ምበሉ። ትሕት ኢልካ ምውራድን

ኣሎ፣ ሓይሊ ሰብና ብስግኡ ሓፃዊን ዘምክኽ እዩዶ

ዝተፋሕሰ ውዲትን ኣውጫጭን ከም

ምርኣይን እኮ እዩ ከዋፅእ ነይሩ። ንቁንጪዶ

ይብሃል ኣይነበረን፡፡ብዓል ሕሊና ስርቂ ስለዝቃወም

መወዳእታ ፈውሲ ስርዓተ ለውጥን ገይሮም ደጊም

ትኳን ይወሓሶ፤ ንዝብኢዶ ቡኻርያ ተወቕሶ ዝበለ

በጀት ኣብ ዝሽክርከረሉ ከባቢ ክርአ ስለዘይብሉ፣

አእዳው ኣከብቲ ከከራይ ተኾርምየን ክብሉ ፈቆዶ

መን እዩ ዝነበረ። ሓደ ሰብ እኮ ይገልፅ’ምበር

ኣየብልዕንያ፣ እናበልካ ካብ ምስጓግስ፤ ብሉፅ ሙስና

ማሕበራዊ ሚድያ ጣቕዒት ከድምቁ ቀዊዖም።

ኣብ ልዕሊኡ ባዕሉ ኣይምስክርን። ኣብ መንበር

እዚ’ዶ ኣይኮነን።

እዙይ ድራማ እዩ። ድሮኳ ገሊኦምስ መረዳእታ

ኣገላልፃ ኣየናይ ማእኸላይ ኮሚቴ እዮ እንተውሓደ
ካብ ማእኸላይ መነባብሮ ትግራዋይ ብሚኢቲ
ዕፅፊ ዝበልፅ ገዛ ዘይብሉ ? ኣብ ገዛ መንግስቲ
እናነበሩ ገዛ ዘካርዩ ኳ ብቓልኩም “ ኣብ ክልተ
ሰለስተ ሰባት ኣጋጢሙና ናብ ገዛኹም እተዉ ኢና
ኢልናዮም”(ዝኒ ከማሁ ገፅ 21-22) ብዝበልኩሞ
ክንሕዞ። እዞም ሰባት ኣብቲ መሬት ብሜትሮ
ዘይኮነስ ዳርጋ ብግራም ዝካረየለን ዓድታት እዮም
ገዛ ሰሪሖም ዘካርዩ ዘለዉ። መቸም ወርሓዊ
እቶቶም ካብ ናይ ሓደ ላዐለዋይ ነጋዳይ ክበዝሕ
እምበር ኣይውሕድን። ኣብ መቐለኳ ህዝቢ

ፖለቲካ ዝደየበ ሰብ፤ መስትያቱ ሓፋሽ እዩ።

ናይ

ተሳኢንዎም ኣደዳ ዋዕ ዋዕ ሓደ ቕነ ኮይኖም
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ተሰዲዶም። እዙይ እዩ ዝግበር ዘሎ እምበኣር

ይኽእል። ህዝቢ መትከል ርሒቑና እናበለስ ፤

ሓፋሽ ሰላሙ ክዝረግ ስለዘይደሊ ምእንተ ሞጎጎ

መንእሰይ ትግራይ ዝፈልጦ።

ኣብ ክንዲ መትከልካ እንተይተዓዝረ እትመልስ

ትሕለፍ ኣንጭዋ ኢሉ ከምዝግዛእ ፈሊጦም፤

ፀሓፊ እዚ ፅሑፍ ፤ ይትረፍ ዘይግብኦ ዝወሰደ

፤ ስርዓት ምሉእ ከም ዕትሮ ጨጊንካ ክጥዒ

ውሱናት ከም ድልየቶም ዘውዕይዎን ዘዝሕልዎን

እንትብላዕ ዘማዓደውን እንተኾነ ፤ኣብ ላዕሊ

ምፍታን ከመይ ገይሩ መፀልኩም!

ስርዓት እዩ።

ይኹን ኣብ ታሕቲ ኣብ ዝሃለወ ይሃሉ ፤ ከም

እንታይ ኢና ኮይንና ?

እዚ ስርዓት’ዚ፤ ሓፋሽ ህዝቢ ትግራይ ምግዳልስ

ኢዱ ንኽፍረድ ይኣምን። እንተኾነ ኩሉ በብሽሙ
ክፅዋዕ ኣለዎ እብል። መሬት ይሽየጥ ይልወጥ
ኣሎ፤ ይውረር ኣሎ እንተተባሂሉ ምስ መሬት
ዘመሓድሩ ሰበ ስልጣን ከይተሻረኸካ ትሽየጥ እያ
ዝብል እምነት ግን የብለይን። በበይ ሓሊፉ እዩ
ኣመሓዳሪ ቀበሌ መሬት ዝወርር? ነዙይ ተራ ሽፍታ
እኳ ኣይፍትኖን ሕልሚ እዩ። ኣየነይቲ መሬት ከ
እያ ላዕለዋይ ሓላፊ እንተይርአየ እንተይሰምዐ
ክትሽየጥ አትግበር። እቲ ዋና ዓይኒ ማይ ከየንፀፍካ
ኣየናይ ዋሓዚ ሩባ ክደርቕ ተራእዩ።

ሕዚ ፤ ላዕለዋይ ኣካል ዘየደላደላ ደንበ ኣካቢ
ክራይ ኣላዶ የላን፤ ላዕለዋይ ኣካል ከይፈለጣ
እትስራሕ ሓንቲ ስጉምቲ ኣላዶ የላን

ዝብል

የዋህ ክትዕ ሓዲግና ናብቲ ህልዊ ደው ዝበልናሉ
ኩነታት ንእቶ። ሕዚ ደው ኢልናሉ ዘለና ባይታ
ኣብ ናይ ዓለም ፖለቲካ ሜኑ ዝርዝር ዘይርከብ
ብልሓቱ ዘይፍለጥ ባይታ እዩ። ዕዳጋ ዝመርሖ
ካፒታሊዝም ኣይኮንን። ምኽንያቱ ብውሑድ
ናይ ኣቋራጭ’ምበር ናይ ውድድር ባይታ
የብሉን። ዴሳዊ ስርዓት ኣይኮነን። ምኽንያቱ እቲ

ለካ የሕፍር እዩ ኢሉ ርእሱ ኣድኒኑ ዝነብረሉ፤
በቶም ኣብ ምውዳቕ ደርጊ ታኒካ ዘየልዓሉ
ኮሚደረ ረጊፆም ዘየንትዑ ለቁዛያት ብዘይ ሓንቲ
ቶኽሲ ተማሪኹ ኣንፈቱ ዝጠፍኣሉን ስለዝኾነ።
ሎሚ ኣሰራርሓን ሕግን ዘይኮነስ ቆርበት ሰብ
ዝእዘዘሉን ዘፍርሓሉን ጊዜ እዩ። ሕጊ ኣብ ማዕረ
ተቃላሳይ ህዝቢ ማዕረ ዘይትርጎመሉ ብሰብ
አንግዳዕ ዝቕለሰሉ ጊዜ እዩ። ኣኻሲዱ ወይ ክሳድ
ሒዙ ዝፀንሓ ካብቲ ጉይይ ዝውዕል ዝህፍትመሉ፤
ሓፋሽ ዓይነ ምራኑ ስኢኑ ፤ ምሁር ዓይነ ምራኑ
ስኢኑ ኢዱ ኣብ ርእሱ ገይሩ ሰብ ዶ የለን ክብል

ኣብ መዘጋጃ ቤት ተቆፂሮም መሬት ለኪዖም

ኩሉ ከከም ስርሑ ኩሉ ከከም ክእለቱ ዝብል

፤ ሽኻል ተኺሎም ብሊዝ ክዕድሉ ዝተመደቡ

መትከል ደሳዊ ስርዓት ቅንጣብ እኳ ኣየማልእን።

መሃንዲሳት፤

ወፃእ

እዙይ ወያናይ ዲሞክራሲ ስርዓት ኣይኮነን።

ሎሚ ከምቲ ዕድመ መዋእሎም ዝተቓለሱ

ጠልቆምቆም እንተይሎም፤ ኣየናይ ስርዓትን

ምኽንያቱ ኣብ ነቓዓት መንግስታዊ ግድግዳ

ቀሺ በዓል ኣንከረ ዝበልዎ ዘይተቃለሰ ጎራሕ

ኣሰራርሓን ስለዝኸፈተሎም እዩ ናብ ከምኡ

ዝተመረጉ ደላሎን ኣከብቲ ክራይን እናሃፍተሙ፤

ዝዓንደረሉ፤ ዝተቃለሰ ሓላል ዝዕዘመሉ ጊዜ እዩ።

ኣትዮም ? ክሕተት ኣለዎ። ሓደ እዋን ኣይተ መለስ

ድኻ ኣንቋሪዑ ኣብ ዝጥምተሉ ጊዜ፤ ሓፋሽ

ሎሚ ገለ ተበለፅቲ እቲ ውድብ ኣንፈት ጠፊእዎ

፤ “ካብ ትግራይ ከይዶም ኣዲስ ኣበባ ዝልምኑ ሰባት

በብደረጅኡ ተጠቃሚ ይኸውን ዝብል መትኸል

ክለዋወስ ኮነ ኢሎም ዝሰርሑ፤ ተለዋዊሱ ናብቲ

በዚሖም ከመይ ትርእይዎ” ተባሂሉ ንዝቐረበሎም

ጦርጦሱ ስለዝኣተወ። ልምዓታዊ ዲሞክራሲያዊ

ዝሓሰብዎ ብርኪ ምስወረደ ድማ ክዘውርዎ

ሕቶ “ ንሕና ብእንግሊዘኛ እንትንልምን ርእዮም

ኢሎም ዝጠመቕዎ ሽምውን ዝኸብዶ እዩ።

ኢዶም ዘእተዉሉ ጊዜ እዩ። ገፊሑሎም። እዚ

ንሕናስ

ከየኣብየና

ምኽንያቱ ሰብ ከልምዕ እናከኣለ ዝተቐየደሉ፤

ሓፋሽ ኣይብሎን ከይትብሉ ኣነ ሓደ ካብቶም

ኢሎም ምምፀኦም ኣየግርመለይን” ክብሉ ዋላ ስነ

ሰለጤን ክረክብ እናኸኣለ ብፃምእ ፍትሒ ቃዕ

ሓፋሽ እየ። እንመን ሒዞም ኣብያተ ዕዮ ይመርሑ

አእምራዊ ማህሰይቲ ዘብፅሕ ኣገላልፃ እንተኾነ፤

ዝበለሉ ባይታ ስለዘሎ።

ከምዘለዉ ቀሊል አዩ ምፍታሽ ይከኣል። ንሓፋሽ

ካብታ

ብኣምሓርኛ

ዝተመደቡላ

ምልማን’ዶ

እግሪ መራሒኻ ተከቲልካ ከምዝኩደድ ግን፤ እታ
ሓቂ ናብ ነብሶም ብምጥባቕ ገሊፆማ እዮም።
በዓል ዋንኣ ዘይኣመነት በጊዕ ኮልኮላ ኣብ ደገ
ኣይተሕድሮን። ባይታ ዘይተመቻቸወሉ ካብ
ሰማይ ዝነጥብ ኣሰራርሓ ይኹን ኣሰራርቓ የለን።
እምበኣርከስ ኩሉ ዋና ወይ መበገሲ ባይታ ኣለዎ።
ኣየናይ ዓምዲ ሒዙ ደኣ ክቑፀ ! ግን በዓል ዋና
ዘይኮነስ ተዓዳማይ እዩ ዝቕየድ ዘሎ ሎሚ ዘበን።
ዓውዲ ዳጉሻ ኮይኑ ዘሎ ወዲ ማርያም ኹሊዖው
እዩ። ዳግማይ 85፣ ጉልሓይ ገድሊ። ግፍዒ 85
ዓም ድሕሪ 7 ዓመት ምብትታን ፈጢሩ። ሕዚ
ግን ኣብ ዝተፈልየ ጊዜን ኣሰላልፋን ስለዘለና
ብምብትታን አኣመራርሓ ጥራሕ
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ከይሓልፍ

እምበኣርከስ አዙይ ኣቡኡን ኣዲኡን ዘየፍለጠ
ድቓላ ስርዓት እዩ። ውሱናት ወሰንቲ ብር እናበሉ
ሓፋሽ ነዘ በል ናብቲ በል እናበሉ ከምቲ ደርጊ
ብሕገ መንግስቲ ዘይኮነስ ብኣዋጅ ዘመሓድር
ዝነበረ፤ ሕዚ ድማ

ብኢቨንትስ (events)

ዘመሓዱሩሉ ጊዜ እዩ። እገለ ዝተፈጥረሉ ዓመት፤
እገለ ዝሞተሉ ዕለት ፤ 40 ዓመት ናይ መንደኾን
50 ዓመት ናይ መንደኾን ወዘተ እናተባህለ
ሙሉእ ዓመት ብመስርዕ መዘከርታ ስፍይ
ኣቢልካ፤ ኣብ ቆሎ ጥጥቆ ኣጀንዳታት ነዓ ሓሸው
በል እናበልካ ሩፍታ ኣስኢንካ፤ ሓፋሽ ንውሽጡ
ከይሓስብ ብምግባር እያ ዓዲ እትግዛእ ዘላ።

ዘእውየሉ ጊዜ በፂሕና።

ብዘየለ ፀብፃብ

ዘህጠራ ሚድያታት ኣለዋና።

“ሚድያ ኩሉ ዝወገነ እዩ” ዝብል መትከል
ጋዜጠኝነት ብእዝና ኣንጠልጢሎም ብሉፅ
ተሞክሮ እምበር ዝወደቐ ተግባራትን ጉሕለትን
ብመምሃራይነቱ ክጉርጉራ ዘይፍቀደለን ሚያታት
እንድየን ዘለዋና። ርክብ ህዝብን መንግስትን
በዓላት ካብ ምድማቕ፤ “ ዓዲ ኳኵቶ ኣይተቡቅልን፤
እዙይ ናይ መጀመርታንናይ መወዳእታን ውድብ
እዩ “ ዝብሉ ጭርሖን መብራህትን ፈቆዶ ፅርግያ
ካብ ምትካል ሓሊፉ ታይ ክውትፍ ይውዕል።
ንተቓላሳይ ዜጋ ሽማሽም እናሃብካ ዝሰርሖ ታሪኽ
እኳ ናይ ምምስካር ዕድል ከልኪለን ኣብ ኩነታት

ጥቅምቲ 2008

ውራይና

ብዘይውዓሉ ፈጣጣት እናግለፃ ታሪክ ዝሕንኩራ

ከምእትመፅእ ድማ ሓፋሽውን እቶም ወሰንቲ’ውን

ሚድያታት አንድየን ዘለዋና። ሕሶት ባህርያዊ

ይፈልጥዋ እዮም።

መለለይኦም ዝገበሩ ኣከብቲ ፀብፃባት እንድዮም
ዓምቢቦም ዘለዉ።
እዙይ ንምንታይ ተፈጥረ ኢልኩም ሓደ ክልተ

እታ ደርፊ ቀትሪ ኣብ ገዛይ ደጋጊመ መስተ
ከይሰተኩ ምስሰማዕክዋን ግጥሚ እታ ደርፊ

ብዘተረፈ ወቐሳ ዘብዛሕኹ ዝመሰለኩም ክትህልዉ

ኮለል ኢሊ ናብ እዝነይ ምስኣተወ ግን … እታ

ኢኹም። ንህዝቢ ትግራይ ስለዘይሰማዕኹሞ

ትማሊ ዘሐጎስትኒ ደርፊ ኣየብከየትንን እምበር

እምበር ኣነ ደኣ ታይ ተዛሪበ!

ኣጉህያትኒ፡፡ ምክንያቱ እውን ትማሊ መስተ ሰትየ

ሰብ ከይትኹንኑ። እዝክር ቀደም ብዓደውዓላ

ብዜማኣ ጥራሕ ባህ ዝበለትኒ ደርፊ… ብፅባሒትኡ

ገፅ ጅብሃ እትብሃል ትምክሕተኛን መላኺትን

ማይ ሰትየ ትሕዝቶ ግጥማ እውን ስለዝሰማዕኩ

ውድብ ትንቀሳቀስ ነይራ ። ኣብቲ ምንቕስቓሳ
ኣባላታ በቢቑሸቱ ኣብ ልዕሊ ገባር ግፍዒ
ይብፅሑ’ሞ ገባር ክጠርዕ ይኸድ። ዳሓር ከምዚ
ኮይነ ምስበሎም “ ታይ እሞ ዝበፅሓካ ግፍዒ
ብውልቀሰብ ምበር ንጀብሃ ዝገልፅ ኣይኮነን”
ኢሎም ይመልሰዎ። ካልእ ውን ከምኡ ። ካልእ
እውን ክምኡ። መጨረሻ ዝመረሮ ህዝቢ ተኣኪቡ
“ ውልቀሰባት ተኣኪቦ እዮም ጀብሃ ኮይኖም ።
ስለዚ ኣብ ህዘቢ ብኣባላቱ ዝበፅሓና ግፍዒ ድምር
ኣቢልና ብጀብሃ ምኳኑ ኢና እነኣምን” ኢሉዎም።

ወይ
ደርፍታትና!

ከፊኢኒ፡፡ ደረፍትና እውን ብዛዕባ ዜማ እምበር
(መብዛሕትኡ እኳ ናይ ህዝቢ ዜማ እዩ) ብዛዕባ
ግጥሚ ግዲ ከምዘይብሎም ኣረጋጊፀ፡፡

ደርፊ ቅርሲ እዩ፡፡ ብፍላይ ባህላዊ ደርፍታት

እስቲ ናብቲ ትሕዝቶ ግጥሚ ንሕለፍ፡-

ድማ ኣብቶም ብዓይኒ ዘይረኣዩን ዘይድህሰሱን

’’ለሚነዮ ታይ ክማላኣልኪ ካብ ትግራየ’’

ቅርስታት ይምደቡ ፡፡ ኣብ ዓውደ ትምህርቲ ስነ
ቅርሲ ድማ ብ(Intangble Cultural Heritages)
ይፍለጡ፡፡ እዚ ዘበለኒ ምክንያት ኣብዛ መፅሄት
ብተከታታሊ ብዛዕባ ዝወረደ ግጥሚ ዘለዎም

ወርቂ’ዶ ፅራየ፡፡
ለሚን ቆላ ታይ ክማአኣልኪ ምረፂባ
ወርቂ ዶ ጓጉባ

ባህላዊ ደርፍታት ትግርኛ ብምንቃፈይ ዝኮረየ

’’ ክትመሰልለይ ዕምባባ አዲስ አበባ’’

ስለዚ ኣብ ህዝብን ዓድን ዝበፅሕ ዘሎ ግፍዕን

ሓደ ሓወይ “መምህር ስነ ቅርሲ እናሃለካ

መሓዙትኪ ብኣኪ ክዛረባ

ክሳራን ድምር ኣቢልና መትከላ በዉሱናትን

ኣብዘይሞያካ ኣቲካ ብዛዕባ ግጥሚ ደርፊ ትግርኛ

ኣብቲ ጥልፊ ደርብሉ እቲ ካባ

ወሰንቲን ዝተጨውየት ውድብ ምኳኑ ክንሕዝ

ምፅሓፍካ ኣግባብ ኣይኮነን” ዝዓይነቱ መልሲ

ይግባእ። ኩሎም ስሕተታት ፍልፍሎም ስሑት

ንፅራይስ ባዕልኪ ኣለክሉባ

ኣብዛ መፅሄት ስለ ዝሰደደለይ … ነዚ ሓወይ ቅርሲ

መትከል እዩ። ውሱናት ሰባት ንቓልሲ፤ ፃዕሪ፤

ማለት ሓወልቲ ጥራሕ ከምዘይኮነ ንምርዳእ እዩ፡

ክብሪ፤ ታሪኽ ወዘተ ህዝቢ ትግራይ ናብ ዕዳጋ

፡ ብዘይምፍላጡ ስለዝኮረየ ግን ኣይሓዝኩሉን፡

ኣንቱም ሰብ! ስቕ ኢልካ’ዶ ከም ልባካን

ኣውሪዶሞ ኣለዉ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ዘመን ኣብ

፡ ስለዚ ስም መምህር ስነ ቅርሲ ጥራሕ ዘይኮነስ

ከምዝመፀልኣን ይድረፍ እዩ? እዚ ዝመስል

እገለ መዘጋጃ ቤት ግቡእ ክብርን ኣቀባብላን

ከም ሓደ ትግራዋይ እውን ትሕዝቶ ግጥሚ

ድምፅን ምውዳድ ሙዚቃን’ዶ ምስዚ ዝወረደ

ምፅባይ ሕልሚ አዩ። ከምቲ ናይ 85 ዓ ም 280

ባህላዊ ደርፍታት ትግርኛ እንተፀቢቆም ክንእድ

ግጥሚ’ዚ ምተዋሰበ! እዚ ደራፋይ’ዚ መጀመሪያ

መሃንዲሳትን ካለኦትን ብጅምላ ስለዝተኣስሩ

እንተዘይኮኑ ድማ ክነቅፍ መሰለይ ስለዝኮነ እግረ

ንሓንቲ ዝፈትዋ ጎርዞ’’ ካብ ትግራይ ወርቂ’ዶ ፅራይ

ለውጢ ክመፅአ ምፅባይ ሕልሚ እዩ። እኳ ደኣስ

መንገደይ ነዘን ዝስዕባ ግጥሚ ክልተ ደርፍታት

ከምፀአልኪ ኢሉዋ፡፡ ብወገነይ ሓደ ትግራዋይ

ናብ ዝገደደ ምንኻስን ምጥርጣርን ተኣትዩ ኣሎ።

ትግርኛ ክድህስስ እየ፡፡

ወዲ ንዝፈትዋ ጓል ፈፂሞም ኣብመማረፂ

ናብ ገዛኢ ደርቢ ንዝተለወጠ ሰብ ተመሊስካ
ኣገልግል ካብ ምባል ዝሞተ ሰብ ምትሳእ ይቐልል።
ሕዚ ንዓ ተኣሰር ተኣንኮት እናበሉ ሰብ መዝሓሊ
ጥይት ዝገብርዎ ዘለዉ ድሕሪ ዓኼባ እንታይ
ተገይሩ ዝብል ሕቶ ንምምላስ እዩ። ካልእ ውዲት
ክሳብ ዝፍሓስ መዝሓሊ። መባረጃ ይብሉ ዓጋመ
ዓደይ።

እዛደርፊ ኣዚኣ ንመጀመርታ ግዜ ምሸት ኣብ
ሓደ እንዳ መሸታ እየ ሰሚዐያ ብሉፅ ድምፂ
ደራፋይ፣ ክእለት ተፃወቲ መሳራሒ ሙዚቃ
ብሓቂ መሲጡኑ ኣብ መቐለና ድማ ከምዚ ዝበለ
ጥዑም ደርፊ ዝሰርሑን ዘወሃህዱን ሰብ ሞያ
ምህላዎም ተሓቢነን ተሓጎሰን፡፡ ተሓጉሰ ጥራይ
ግን ኣይተረፍኩን፡፡ ኣቦ ጓይላ (DJ) እታ ቤት

ግን መልሲ ከምኡ ከምዘይኮነ ንሶምውን

መስተ ፀዊዐ ነታ ደርፊ ናብቲ ዝሓዝኩዎ ፍላሽ

ንሕና’ውን ልቦናና ይፈልጥ። እቲ

ዝድለ

ንክገብረለይ ናይ ክልተ ቢራ ሞቅሽሽ (Tip) ሓዊሰ

ለውጢ ናይ መትከል ለውጢ እዩ። እዚኣ ከመይ

ምስሓተትኩዎ ወዲያው ይህበኒ:: ብፅባሒቲኡ

ኣስትይኒ ኣብልዕኒ ጓጉባ፡፡

ዘይኣትው ’’ወርቂን ስዋን’’ ከማርፅ ሰሚዐ
ኣይፈልጥን፡፡ ኣብዝኮነ ይኩን ከባቢታት ትግራይ
ወርቂን ፅራይን ንሓንቲ ጓል ዘማርፅ መንእሰይ
የለን፡፡ ካበየናይ ባህሊ ኣምፂኡ ትግራዋይ ባህሊ
ከምስሎ ከምዝፈተነ ኣይርደአካን፡፡ አረ ኣብ ኩለን
ናይ ኢትዮጵያ ክልላት እውን ወርቅን ባህላዊ
መስተን ንሰበይቲ ዘማርፅ ባህሊ ዘለዎ ህዝቢ
ዝህሉ ኣይመስለንን፡፡ ወዮ ሎሚ ዓሻን ዋዛን ጓል
የላን እምበር ’’ደሓን ካብ ወርቂ ፅራይ ይሐሸኒ
“ተትብሎስ እዚ ሰብኣይ እዚ ስዋ ድዩ ተሸኪሙ
ናብ አዲስ አበባ ክከይድ? ብምንታይ እዩከ
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ውራይና
ክወስዶ? ብነፋሪትን ብኣውቶብስን እንተኮይኑ
ኣይፍቀድን፡፡ ዝብላዕን ዝስተን ሒዝካ ናይ ዝህቢ
መጓዓዝያ ምጥቃም ክልኩል እዩ ፡፡
ቀፂሉ ድማ እዚ ደራፋይ እዚ
ክትመስልለይ ዕምባባ አዲስ አበባ፣ መሐዙትኪ

ጥቅምቲ 2008
ስሩድ መለስሎም ኣካሎም መፍዘዚ

ጎ ልዓ በሪ ዘ መና ዊ
ት ምህር ቲ

ሳላ ጀጋኑና ሰላም ተረኪቡ ሕዚ
ጋመየ ጋመ
ምሳኪ ካብዝሓድር ሸምጠይ ሓሚመ

ካብ aigaforom.com ዝተወስደ /ብፀጋይ ሓድሽ

ብኣኪ ክዛረባ በለና፡፡ ብመሰረቱ ዕምበባ ኣዲስ

ኣቱም ኣሕዋት! እዚ ጠሓሒሳ ዝኮነ ደራፋይ እዚ

ትግራይ ንኣሻሓት

አበባ ዝበሃል የለን፡፡ ዕምበባ ኣብ ዓሲምባ ይኩን

ግጥሚ እዚ ፅቡቕ መሲልዎ ንበል… ግን ’’አረ እዚ

ኣለዎ፡፡

ኣብ አዲስ አበባ፣ ኣብ ሳምረ ይኩን ኣብ ሽረ

ግጥሚ’ዚ መሕፈሪ እዩ ግደፎ ’’ዝብሉ ኣዝማድን

ዝበሃል ኩሉ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ እዩ፡

ሓደ እዩ፡፡ ዓይነትን ዘርእን እቲ ዕምባባ ክፈላለ

ፈተውትን የብሉን ድዩ እስቲ ይዘከሩ’ዞም ጀጋኑ

፡ ኣብ ፀለምቲ ኣፍሪካ ቅድሚት ዝተሰርሐ

ይክእል እምበር ዕምባባ እከለ ከተማ ዝበሃል

ቁምቡላ ዘጉረሱ’’ኢሉና እቲ ቁምቡላ ምስጉረስዎ

ቤተክርስትያን ትግራዎት

የለን፡፡ ዕምበባ ኣብ ዝኮነ ቦታ ዕምበባ እዩ፡

ተረኩሶም ጨሚቶም ድዮም ወይስ ከም ናይ ሃፀይ

ኢትዮጵያ ብሃይማኖት ቀዲማ ክርስትና ተቐቢላ

፡ ኣብ መወዳእታ ድማ እዚ ደራፋይ እዚ ወዮ

ቴድሮስ መድፍዕ ከይተኩስዎ ተበላሽዩ … ዝፍለጥ

እንተተባሂሉ ኣብ ትግራይ

ጓጉባን ፅራይን ኣነ ካብ ትግራይ ከምፅኣልኪ

ነገር የለን፡፡ ቁምብላ ዘጉረስ ኩሉ ጀግና ተዝኮንማ

እውን ቀዲሙ ዝተሰበኸ ኣብ ትግራይ እዩ፡፡

እናበለ ዝፀንሕ ጓል ተገልቢጡ ’’ንፅራይስ ባዕልኪ

ኣብ ኣፍሪካ ከም ደርጊ ጀግና ኣይመሃለወን፡፡

እዚታት ሽዑኡ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኣተሓሳስባ

ኣለክሉባ፤ ኣስትይኒ ኣብልዕኒ ጓጉባ ኢሉዋ ዓሪፉ፡

ሓየት ኣባዱላ ዝበሎም ዝተከበሩ ኣይተ ኣባዱላ

ዝማዕበለን ምዃኑ ዘመላኽት እዩ፡፡ ሽዑኡ ነቲ

፡ ለካ ንባዕሉ ጓጉባን ፅራይን ደልዩ እዩ ህርፋን

ገመዳ ድዮም ካሊእ ኣብዚእውን ኣይበርሀለይን፡

ዝነበረ ኩሉ ነገር ክሽከምን ከተኣናግድን ዝኽእል

ጓጉባ ከምዘለዎ ሰብ ጓጉባ ጓጉባ ዘብዘሐ? አረ

፡ እቶም ብመድፍዕን ቁምብላን ዝውድኡ ዘለው

ስልጡን ኣተሓሳስባ ኣብ ትግራይ ነይሩ ማለት

ክእለት ግጥሚ ደርፊ ዘለኩም ተጋሩ ነዞም ደረፍቲ

ፀላእቲከ ፀበል ድዮም ይነዝሑ ኔሮም ብሱርከ

እዩ፡፡ “ ኪዱ ብዛዕባ እምነትኩም ብነፃ ኣብ

ኣሕዋትና ሓግዝዎም፡፡ ብከምዚ እንተቀፂሎም

ምምራክ የለን ድዩ ወሲኪውን ደራፋይ ”ምዕራብ

ዓዲ ሓበሻ

ድሕር ግዜ ብዛዕባ ጣይታን ፀብሕን እውን ክደርፉ

ሽዋ ምስ ህዝቢ ወላይታ፤ እኒ ቴድሮስ ውቅሮ ምስ

ቁርኣን ሰፊሩ ክበሃል እንተሎ በቲ ሽዑኡ እዋን

ይክእሉ እዮም፡፡ ጨሓም ሰብኣይ ድማ ጓጉባን

ታሪክ ገራዕልታ” ይብል፡፡ ኣህዛብ ምዕራብ ሽዋ

ዝነበሩ ትግራዎት ባህሎምን ኣተሓሳሳብኦምን

ፅራይን ከምፅኣልኪ ኢሉ ምደረፈ !

ከምባታ ወላይታን ከምዝበልዎ ጀጋኑን ኩሉሻዕ

ኣዝዩ ዝማዕበለ ምንባሩ ዘመላኽት እዩ፡፡ ስለዚ

ሽቶል ኣብ ኢዶም ዘይለን (ሽቶል ምሓዝ ግን

ምክእኣል ሃይማኖት ኣብ ትግራይ ዝፀንሐ ታሪኽ

ምልክት ጅግንነት ድዩ) ክሽኑ ይክእሉ እዮም

እዩ ዘለዎ፡፡

እስቲ ሐዚ ድማ ናብ ካሊእ ደርፊ ንሕለፍ
’’እስኪ ይዘከሩ እዞም ጀጋኑ ሓመድ ዝለበሱ
ፈኪሮም ዝከዱ ዓዶም ዘይተመልሱ
ጀጋኑያ ኔሮም ቁምቡላ ዘጉረሱ
ኢትዮጵያዊ ጀግና ሓየት ኣበዱላ
ሕራይ ገበርካዮም ኣብ ባድመ ቆላ
እንታይ ክብለካ ወደቦይ ኣሉላ
ሉሎም ወድኣዮም ብመድፍዕ ቁምቡላ
ቀደሙ ጀግና እዩ ዝህዝቢ ከምባታ
ምዕራብ ሸዋ ምስ ህዝቢ ወላይታ

ዓመታት ዝዘለቐ ታሪኽ

ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚት ተፈፂሙ

ዝሰርሑዎ እዩ፡፡
እዩ፡፡

እስልምና

ኬድኩም ስበኹ” ተባሂሉ

ኣብ

ታሪክ ሃፀይ ቴድሮስ ግን ምስ ውቅሮን ገርዓልታን
ምንም ዘራክብ ነገር የብሉን፡፡ ካበይ ናበይ
ከምዝዘልልን ወግዑ ናበይ ናበይ ከምዘብሎን

እቲ

ዘይረዳኣካ ደራፊ በዚይኳ ከይሰናበተና ብጣዕሚ

እንደርታ፣ወጀራትን ምስ ዓፋር፣ ብወልቃይት

ብዘሕዝንን ሰማዓይ ደርፊ ብዝንዕቅን መንገዲ

ምስ ኣምሓራ፣ ብኢሮብ ምስ ስንዓፈ ይራኸብ፡

እዞም ኩሉ ጀጋኑ ዓዲ ዝበሎም ሰባት ረሲዑ ኣብ

፡ እዚ ጉርብትና ክሳብ ብመውስቦ ምትእስሳር

መንጎ እውን ናብዝበለቶ ሰበይቲ ኣቲዩ “ጋመየ

ዝበፅሐ እዩ፡፡ ስለዚ ትግራዋይ ብቐሊሉ ክግለፅ

ጋመ ምሳኪ ካብ ዝሓድር ሽምጠይ ሓሚመ” ኢሉ

ዝኸብድ ዋላ እንተኾነ ንኣፍሪካ ከመክሕ ዝኽእል

ነገሩ ቀልዲ ጌርዎ፡፡

ዝማዕበለ

እዚ ደራፋይ እዚ ሓደ ዓብይ ናይ ኪነት
ዋዕላ ኣዳሊካ ክልላዊ ነቄፌታን ወቀሳንክወሃቦ

ትግራይ

ዝበሃል ብኸባቢታት

ኣተሓሳስባ

ዴስኣ

ዝወነነ፣ሓያል፣ስልጡን

ባህሊ ስራሕ ዝነበሮ እንተተብሃለስ ምግናን
የብሉን፡፡

ይግባእ እንተበልኩ ዘጋነንኩ ኣይመስለንን፡ሕማም

ዓጋመ ዝበሃል ከባቢ በቲ ዝፀንሐን ነባርን

ሽምጥን ጋመን እንተሃልይዎ ብዛዕባ ሽምጢ

እኒ ቴድሮስ ውቅሮ ምስ ታሪክ ገርዓልታ

ኣገላልፃ

ደጋጊምካ ምድራፍ መን ሽም ጀጋኑ ዝሃገር

ኣፈሹም፣ ሳዕሲዕ ፃዕዳ እምባ፣ ኣፅቢ ወምበርታ…

ተባዕ ተጋዳላይ ተናካሳይ ሕንዚ

ዝበሎም ሰባት እናልዐለ ውዓል ኢልዎ!

ዳሞ ብዘት፣ ክልተ በለሳ ሓዉዜን፣ሓረማት

ዓርኪ ናይ ሓየሎም ዓርኪ ናይ ኣግኣዚ
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ከባቢታት ጉሎመኸዳ፣ኢሮብ፣ጋንታ

ጥቅምቲ 2008

ውራይና

እንተኾነ ድሕሪ ፃንሖት ኣርባዕተ ዓመት
ብምኽንያት ዘጋጠመ ፀገም ጥቅምቲ 1841 ዓ.ም
ቤት ትምህርቲ ጎልዓ ናብ ዓሊቴና ተዛዊሩ፡፡
ጥቅምቲ 1841 ዓ. ም (October 1848) / ናብ
ዓሊቴና

ምስ ተዛወረ ብፁዕ ኣባ ገብረሚካአል፣ ኣባ
ወልደገብርኤል ፣ኣባ

ወልደኪሮስን

ከም

መምህራንን ወሃብቲ ሓገዝን ኩለመዳይ ሓላፍነት
ወሲዶም ይሰርሑ ምንባሮም መዛግብቲ ታሪኽ
ሰኒዶምዎ ኣለው፡፡
ይኹን እምበር ኣብ ጥቅምቲ 1844

ዓ.ም

ብዘጋጠመ ፀገም ቃፀሎ ሓዊ ቤት ትምህርቲ
ዓሊቴና ዓንዩ፡፡ ድሕሪ ሕድሳት
መኽፈቲ ኣፎምዩ፡፡ ቋንቋታት ግእዝ፣ ትግርኛ፣

1866

መፃሕፍቲ

ኣምሓርኛ፣ እንግሊዝኛ፣ ጣልያንኛ፣ ፈረንሳይኛን

ኢትዮጵያውያንን ክልተ ኣውሮፓውያንን ካህናት

ዓጋመ ክሳብ

መሊሱ ተኸፊቱ፡፡

ነሓሰ

ዘካተተ እዩ፡፡ ብኣፍ ዝንገርን ኣብ ጥንታዎት
ዝሰፈረን ዘርኢ

ዓ.ም

ኣብ

ብሰለስተ

ሓማሴን ከምዝሰፍሕ የመላኽት፡፡ ብዋናነት ድማ

(ካብ ሞንጎኦም ሓደ ኣባ ኣረጋዊ ዘሱ) ኣገልግሎት

ሕምብርቱ ኣብ ዓዲግራት ይገብር፡፡ ዓጋመ ካብ

ምሃብ ጀሚሩ፡፡ ዘምህሮም ዓይነታት ትምህርቲ

ቀደም ካብ ዘመን መንግስቲ ኣክሱም ኣትሒዙ

ምዝራብ፣ ምስማዕ ምፅሓፍ ይኽእሉ፡፡ ኣባ ሃይሉ

ግእዝ፣

ዝነበረን ብዙሕ ታሪኽ ዝተፈፀመሉን ከባቢ እዩ፡

ሓጎስ እዮም ዝበሃሉ፡፡ ካብ 1997 ዓ.ም ናብ’ዚ

ጂኦግራፊ፣

፡ ካብቶም ብኸባቢ

ኣማሓዳሪ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ማርያም

ትምህርትን ኮይኑ፣ 20 ተምሃሮ ሒዙ ዘምህረሉ

ገዳም ዓሊቴና ኮይኖም ኣብ ምግልጋል ይርከቡ፡

ቋንቋ ኣምሓርኛ ነይሩ፡፡

ዓጋመ ፈሊሞም ዝበሃሉ ንሓዲኡ መዚዝና
ክነውግዕ፡፡ ኣብ ኣጀማምራ ስሩዕ ዘመናዊ
ትምህርቲ፡፡
ብ1950 ዓ.ም
ኣብ

ከባቢ ዓዲግራት ምጅማሩ ኣመልኪቶም ካብ
ዘቕረብዎ ሰፊሕ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ፆሚቕና

ተወሊዶም፡፡ ብ1964 ዓ.ም

ትምህርቲ ጀሚሮም፡፡ ካብ
ራብዓይ

፡ እዞም ወላዲ ስሩዕ ዘመናዊ ትምህርቲ ኣብ

ቀዳማይ ክሳብ

ዓይጋ፣ሓምሻይን

ሻድሻይን

ዓሊቴና፣ካብ ሻውዓይ ክሳብ 12 ክፍሊ ዓዲግራት
ተማሂሮም፡፡ ከምኡ

ክነቕርበልኩም፡፡

ኣምሓርኛ፣ ላቲን፣

ስነ-ቅርፂ፣ ፍልስፍናን መንፈሳዊ

After being raided and burned in
(October 1851) the school at Alitena
was

rebuilt

Reopened

and finally
(August

ታሕሳስ 1/1837 ዓ. ም (ዲሴምበር 10 /1844

Three

ኣቆፃፅራ ኣውሮፓ) ኣብ ጎልዓ ዓጋመ፣ዓዲግራት

European Priests.

ትግራይ ኢትዮጵያ ፈላሚ ዘመናዊ ቤት ትምህርቲ
ተኸፊቱ፡፡ ኢትዮጵያውያን ኣቕሽቲ፣
ቢያንቸሪ

ዝበሃሉ

ደባትር፣

ኣውሮፓዊ

ቀሺ

ሒሳብ፣ ታሪኽ፣

Ethiopian

reopened.

1874).

STAFF;

priests,

Two

ቤት ትምህርቲ ዓሊቴና ግንቦት 24/ 1873 ዓ.
ም ካብ ደገ ብዝመፁ ወረርቲ ወታደራት ዓንዩ፡

እውን ዝለዓለ ሃይማኖታዊ ትምህርቲ ኣብ ሃገራት

ፋዘር

ሮማን ቫቲካንን ረኺቦም፡፡ ድሕሪ እዚ ልእኽቶ

ብኣጠቓላሊ ሓሙሽተ ምሁራን ሒዙ ብ13 ደቂ

ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ሒዞም ልኡኽ ኮይኖም

ተባዕትዮ ተምሃሮ ስርሑ ጀሚሩ፡፡ ዘምህሮም

ኣብ ዝተፈላለያ ቆሞሳት ኣገልጊሎም፣ ኣብ ቤት

ዓይነታት ትምህርቲ ግእዝ፣ ኣምሓርኛ፣ላቲን፣

ዝህቦ ዓይነት ትምህርትን ለውጢ ኣይነበሮን፡፡

ትምህርቲ ፅንሰታ ከም ምክትል ዳይሬክተርን

ስነ-ቅርፂ፣ መንፈሳዊ ትምህርቲ ኮይኖም ማእኸል

መምሃሪ ቋንቁኡ ድማ ትግርኛ ነይሩ፡፡

መምህርን ኮይኖም ሰሪሖም፡፡ ሳሆ ቋንቋ ኢሮብ

መምሃሪ ቋንቋ ዝበዝሕ ኣምሓርኛ ነይሩ፡፡

ኣብ 1887 ዓ.ም ዝተዓፀወ ቤት ትምህርቲ

፡ ድሕሪ ሓደ ዓመት ነሓሰ 1874 ዓ.ም ተሓዲሱ
ጀሚሩ፡፡ ኣብ ኣወዳድብኡን ቁፅሪ ሰራሕትኝኡን

39

ውራይና

ጥቅምቲ 2008

ድሕሪ ፃንሖት ሰለስተ ዓመት ሰነ/24 1890
ዓ.

ም መሊሱ ተኸፊቱ ፡፡ ሽዑኡ እኒ ኣባ

ተስፋስላሴ፣ኣባ

ገብረእግዚኣብሔ

ፋዘር

ጉርሲንን ፋዘር ኩልቤክስን ከም መምህራን
ኣገልጊሎም፡፡

ዝዋሃቡ

ዝነበሩ

ዓይነታት

ትምህርቲ ድማ ግእዝ፣ ኣምሓርኛ፣ ፈረንሳይኛ፣
ታሪኽ፣ሳይንስ፣ሒሳብ፣ጂኦግራፊን

ትምህርቲ

ክርስትናን እዮም፡፡ ቋንቋ መምሃሪ ኣምሓርኛ

እዚ ቦታ ንነዊሕ ጊዜ ይመላለሱዋን ብዛዕባ ናይ

ኮይኑ፣ በዝሒ ቁፅሪ ተምሃሮ እቲ ጊዜ 32 እዩ፡፡

ኢትዮጵያ ፊደላትን ቋንቋን ሊጡርጊያን ልዕሊ

ኣብ 1898
ናይ

ዓ.ም

ምስፋሕ

(1906)

ኣብያተ
መደብ

ትምህርቲ

ተሳሊጡ

እዩ

EXPANDED EDUCATIONAL

PROGRAMME.፡፡ መሰረት እዚ ኣብ ከባቢታት
ዓይጋ፣ብዒራ፣ጎልዓ፣ማይበራዝዮን

ታሕታይ

ዝባን ቀዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ
ተኸፊተን፡፡ ናብቶም ዝነበሩ ዓይነታት ትምህርቲ
ሓደሽቲ ተወሲዀዎም፡፡ ብዝሒ ተምሃሮ 400
በፂሑ፡፡

ኣርባዕተ ሚእቲ ዓመታት መፅናዕትን ጽሑፋትን

ዝሃተሙ ወዲ ጎንደርን ካልኦትን ምጥቃስ
ይከኣል።

ዝገብሩላ ዝፀንሑ መሕደሪ ኣጋይሽ ብ1912 ዓ

ኣብ’ዚ ክስመረሉ ዝግባእ ርግፅ ኣብ

ም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 15 ከም

ቅድሚ ሓደ ክፍለዘመን

ዘመናዊ ኮሌጅ ኣሓዲሶም ኣህንፂሙዋ፡፡ ካብ

ዘመናዊ ትምህርቲ መንፈሳውን ዓለማውን

ኢትዮጵያ ተምሃሮ ብስኮላር ሽፕ ምስ ፀወዑ

ዝሓወሰ ምንባሩ እዩ፡፡ እዚ ኾይኑ ብዓለማዊኡስ

ሓሙሽተ ካብ ከረን ኣርባዕተ ካብ

ትግራይ

ብሃይማኖታዊ ትምህርቱስ ካብዚ ቦታ ዝፈረዩ

ጠቕላላ ምስ ኣበ ነብሲ ትሽዓተ ምስከዱ፤ኣብ

ምሁራን ዝማዕበለ ሃገራዊ ኣተሓሳስባ ክፍጠር

ዓሊተና ይመሃሩ ዚጽንሑ ተምሃሮ ኣብነት ኣቡነ

ዝነበሮም ኣበርክቶ ብኣግባቡ ክስነድ ግቡእ እዩ፡፡

ፈረቓን

ጎልዓ
ዝፈለመ

ሃይለማርያም ካህሳይን ዶ/ር ኣባ ሓጐስ ፍሱሕ
ኣሞዓስ ዳውሃንን ከዱ። ኣቡነ ሃይለማርያም

ኣብ 1905 ዓ. ም ኣብ ዓሊቴና ቀዳማይን ካልኣይን

ኣየር ምስምማዕ ኣብዩዎም ንዓሊተና ተመለሲም

እንነብረሉ ዘለና ኸባቢ ወናኒ ነዊሕ ዕድመ

ብርክን ኣብያተ ትምህርቲ ተኸፊተን (In

ኣብ ዓሊተና ትምህርቶም ክውድኡ ከለዉ፤

ዘቑፀረ ስልጣነ ምዃኑ ተኣሳሲሩ ነቲ ብኣባ ሃይሉ

ዶ/ር ኣባ ሓጐስ ፍሱሕ ኣብ ሮማ ትምህርቶም

ኣማሓዳሪ ገዳም ማርያም ዓሊቴና ቀሪቡ ዘሎ

ብምውዳእ ናይ መጀመሪያ ናይ ኢትዮጵያ ዶክተር

መፅናዕቲ ዝስዕር ወይ እውን ዘማዕብል ክቐርብ

1913 at ALITENA opened Both Primary

ኮይኖም ኣብ ኡርባኒያና ዩኒቨርሲቲ ትምህርቶም

ይኽእል እዩ፡፡ ንጊዚኡ ግን ሚኒስቴር ትምህርቲ

and secondary schools.)፡፡ ኣብቲ ካልኣይ

ኣጠቓሊሎም ተመሊሶም ኣብ ደሴ ይሰርሑ

“ታሕሳስ 1/1837 ዓ. ም (ዲሴምበር 10/1844

ብርኪ 30

ዝርከበኦም 90

ነበሩ። እዞም ዶክተር ኣባ ሓጐስ ናይ መንፈስ

ኣቆፃፅራ ኣውሮፓ) ኣብ ጎልዓ ዓጋመ፣ዓዲግራት

ተምሃሮ፣ኣብቲ ቀዳማይ ብርኪ ድማ ክልቲኡ

ጥራሕ ዘይኮነስ ብርቱዕ ናይ ሃገር ፍቕሪ እውን

ትግራይ ኢትዮጵያ ፈላሚ ዘመናዊ ቤት ትምህርቲ

ፆታ ዘካተቱ 550 ተምሀሃሮ ነይሮም፡፡

ስለዝነበሮም ጣሊያን ሃገርና ምስወረረ ነፃነት

ተኸፊቱ፡፡”

ሃገረይ ከይረኣኹ ሽምዓ ኣየብርህን

ኢሎም

ንሕና እውን ነዚ ታሪኽ ብምኹላዕ እቲ ብጅማሮ

ካህን

ዘመናዊ ፈላሚ ሰፈር ፍልጠት ዝኾነ ጎልዓ ዝግበኦ

ኢዮም ነይሮም። ፀኒሖም ብዝሓደሮም ሕማም

ክብርን ኣፍልጦን ረኺቡ በፃሕቲ ውሽጢ ዓድን

ምክንያት ኣብ ደሴ ብ1931 ዓ.ም ሞቱ። እዚኦም

ወፃእን ክኸዉን ክንሰርሐሉ ይግባእ፡፡

ደቂ-ኣንስትዮ

ዓሊቴና ከምቱ ብዙሕ ጊዜ ተደጋጊሙ ከምዝግለጽ
ድሕሪ ጐልዓ ዘመናዊ ትምህርቲ ዝቐፀለላ ቦታ
ኮይና ጐልዓ ምስ ተዓጽወት ንዓመታት ዘመናዊ
ትምህርቲ ይካየደላ ጸኒሑ ኢዩ። ኣብ ቫቲካን
ከተማ ሮማ ብ1481 ዓ ም ንንግደት መቃብር
ጴጥሮስን ጳውሎስን ንምርኣይ ብኢየሩሳሌም
ገይሮም ናብ ሮማ ንዝኸዱ ኢትዮጵያውያን፤
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሲኪስቱስ ራብዓይ (4ይ)
ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ንንግደት ብናይ ሽዑ

ኣብ

ፀልማት

ዝነብሩ ዚነበሩ ጀግና

ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ካልእ ኢትዮጵያ ትምህርቲ
ብዘይምህላዉ ካብ ጎንደር፤ ካብ ደሴ ፤ ካብ
ሰሜን ሸዋ ካብ ምዕራብ ትግራይ መጺኦም ኣብ
ዓሊተና ዝመሃሩ ዝነበሩ ውሑዳት ኣይኮኑን።
ንኣብነት ኣቡነ ኣስራተማርያም እምሩ

መንገዲን ጉዕዞን ንመንፈሳውነት ክሳብ ሮማ

ናይ ኣዲስ ኣበባ ሊቀ ጳጳሳት ዚነበሩ፤ ኣባ

ምምጻኦም ተደንቆም ንናይ ካልእ ዓለም ሕዝቢ

ገብረሚካኤል መኮነን ኣብ ዓሊተና ብሽፋረው

ዘይገበሩዎ ኣብ ውሽጢ ቫቲካን ንመሕደሪ ኣጋይሽ

ብዝብል ሽም ዝፍለጡን ብዙሕ መጻሕፍቲ

ኣብ ጥቓ መቃብር
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ቅዱስ ጴጥሮስ ሃቦዎም።

ብምባል ኣፍልጦ ሂቡዎ ኣሎ፡፡

ብፍላይ ብፍላይ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልልና
ነዚ ርእሰ ጉዳይ ዓብዪ ቆላሕታ ብምሃብ ነዚ
መፅናዕቲ ዘራጉዱ ተወሰኽቲ ስራሕቲ ብምስራሕ
ኣብ’ቲ ቦታ ፍሉይ መዘከርታ ክገብረሉ ኣለዎ፡፡
ቢሮ ትምህርቲ ክልልና እውን ነዚ ንኣጀማምራ
ዘመናዊ ትምህርቲ ሃገርና ዘበስር ታሪኻዊ ጠመተ
ሂቡ ቀዋሚ ሓድጊ ከቐምጠሉ ይግባእ፡፡

