
                   ማረት ሐዚ እውን ኣብ መንገዱ ሌምዒት ዘሊ! 

1970 ዒ/ም ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ ተጣይሻ። ኣብ ሕቑፉ ህወሓት ኣብ ሓራ መሬት ይነብር 
ንዝነበረ ከምኡ ድማ ብሰንኪ ኲናትን ድርቅን ሰንሰን ኢለ ናብ ሱዲን ተሰዱደ ንዝነበረ 
ትግራዋይ ምሕጋዝ ዕሊማኣ ነይሩ። ማረት ዲሓር ኣዝመራ ምስኣዝመረ ድማ ስዯተኛ ትግራዋይ 
ናብ ዒደ ተመሉሱ ክጣየሽ መሰረታዊያን ናይ ሕርሻ መሳርሒታትን ካሌኦት ሓገዛትን ኣብ 
ምሃብ ታሪካዊ ግዯ ፇፂማ። 

ዝነበረ ፀሌማት እዋን ምስሓሇፇ፣ ፀሊኢ ከምዘይነበረ ምስኮነ ድማ ማረት ይኣኽሇኒ ኣይበሇትን 
ኮታስ ካብ ናይ ረዱኤት ስራሕቲ ናብ ናይ ዘሊቒ ሌምዒት ሃዱድ ኣትያ እነሆ ልሚ ኣብ 
ትግራይ ዒባይ ዘይመንግስታዊ ትካሌ ኮይና መነባብሮ ሓረስታይ ትግራይ ኣብ ምቕያር 
ትርከብ። ብዋናነት ኣብ ኣርባዕተ ዒበይቲ ግንባራት  ትነጥፌ። ስራሕቲ ሕርሻን ምሕዋይ ሃፌቲ 
ተፇጥሮን፣ ስራሕቲ ቀረብ ፅሩይ ዝስተ ማይ፣ ስራሕቲ ሌምዒት መስኖ፣ ስራሕቲ ጥዕና ሌምዒት 
ማረት ብሰፉሑ እትዒመልም ሌምዒታዊ ዒውዱታት እዮም። 

ማረት ኣብቶም ዝሓሇፈ ሓሙሸተ ዒመታት ኣብ ሕርሻ እንታይ ሰሪሓ ንዝብሌ ከም ኣብነት 
እንተርኢና ተባሕጕጉ ዝነበረ 72, 247 ሄክታር መሬት ከሓዊ ተጌሩ እዩ። ከምኡ ድማ መዯባዊ 
ዛሊ ዝበሃሌ ኣብ ኣፃድፌ ሓደሽ ተሓራሲ መሬት ብምፌጣር ናብ ፌርያት ዝቕይር መዯብ 
ብምትእትታው ብርክት ዝበለ መናእሰይ ተረባሕቲ ምዃን ጀሚሮም። ኣብ ምሕዋይ ጉህሚታት 
ኮነ መዕቖሪ ማይ ጎዲጉዱ ኣብ ምስራሕ ብዝሇዒሇ ናህሪ ብምስራሕ መሬት ትግራይ ኣብ 
ምሕዋይ ግዯ ማረት ሌዐሌ እዩ። ማረት ፌርያት ሓረስታይ ብቐሉለ ናብ ዕዲጋ ንምቕራብ 
ተበፃሕነት መንገዱ ብምህናፅ ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ ዒመት ሌዕሉ 1500 ኪል ሜትር ገሉኡ 
ሓጋይ ጥራሐ ገሉኡ ድማ ኣብ ሓጋይን ክረምትን ዘገሌግሌ መንገዱ ሃኒፃ እያ። 

ማረት ኣብ ምሕዋይ ሃፌቲ ተፇጥሮ ብንጥፇት ትሳተፌ ኣሊ ክንብሌ ከልና ነዚ ሓጋዚ ዝኾና 
85 ዝኣኽሊ ጣብያታት ፇሌሲ ብምህናፅን ፅሬት ዘሇዎም ተኽሉታት ብምትእትታውን ሓረስቶት 
ትግራይ ብውሌቀን ብሓበራን ተረባሕቲ ትገበር ኣሊ። ማረት ኣብ ሌምዒት ዘራእቲ፣ ሌምዒት 
ሃፌቲ እንስሳ፣ መማረፂ ሓይሉታት ወዘተ ብምትእትታው መነባብሮ ሓረስታይ ትግራይ ናብ 
ዘሐሸ ብርኪ ክመፅእ ኣበርቲዒ ኣብ ምስራሕ ዘሊ ህዝባዊት ትካሌ እያ ኣብ ትግራይ። ማረት ኣብ 
ሕርሻ ካብ ትሰርሖም ሰፊሕቲ ሰራሕቲ ዝተወሰነ ኢሌና እምበር ብዙሕ እዩ ኣብዙይ ተዘርዚሩ 
ዝውዲእ እውን ኣይኮነን። ኣብ ጥዕና ድማ ሕብረተ ሰብ ዝመርሖ ጠቐሊሊ ስነ ፅሬት ፣ ስነ 
መዒዛ፣ ምጣነ ስዯራ ወዘተ ብምትእትታው መንግስቲ ኣብ ጥዕና ዝሓዞ መዯብ ኣብ ምዕዋት 
ናይ ባዕሊ ግዯ ተበርክት ኣሊ። ኣብ መስኖ ድማ ዘበናዊ ናይ መስኖ ሌምዒት ኣብ ትግራይ 
ክጉሌብት ዝተኣታተወት ኮይና ኣብ ዞም ዝሓሇፈ ሓሙሽተ ዒማውቲ ብርክት ዝበለ ማእኸልት 
ግድባት፣ ብርክት ዝበለ ሩባታት ብምእሊይ፣ መእሇዪ ውሑጃት ብምህናፅ፣ ፌሌፌሌ ምዕባሇታት 
ብምጥንኻር፣ ሓይሉ ኤላክትሪክ ተጠቒምካ ማይ ብምስሓብ ኮታስ ብርክት ዝበለ መማረፅታት 
ብምቕራብ  ሌዕሉ 8000 ሄክታር መሬት ብምሌማዕ ሌዕሉ 32,000 መራሕቲ ስድራ ሓረስቶት 
ብመስኖ ተጠቀምቲ ጌራ እያ።  



ብተመሳሳሉ መንገዱ ማረት ኣብ ምብፃሕ ፅሩይ ዝስተ ማይ ኣብ ገፀር ትግራይ ኣብ 34 
ወረዲታት ሰፊሕቲ ስራሕቲ ብምስራሕ ውፅኢታዊ ሰራሕቲ ትዒምም ኣሊ። በዚ መሰረት ድማ 
ትሌሚ ዕቤትን ስግግርን ንምዕዋት ናይ ባዕሊ ሌዐሇ ብፅሒት ኣሇዋ። ንኣብነት ኣብቶም ዝሓሇፈ 
ሓሙሽተ ዒመታት እንተርኢና ሌዕሉ 376 ፌሌፌሌ ምዕባሇ፣ ሌዕሉ 1950 ኳዕቲ ኢድ፣ ሌዕሉ 
2260 ብማሽን ዝኮዒት ማእኸሊይ ዕምቆት ዘሇዎም ትካሊት ማይ፣ 8 ዒሚቕ ጎዲጉዱ ብምኹዒት 
ሌዕሉ 1.2 ሚሉዮን ህዝቢ ተረባሒ ፅሩይ ዝሰተ ማይ ኮይኑ እዩ። 

ክቡራት ኣንበብቲ እዚ ፅሑፌ፤ ናብቲ ዋና ዕሊማ ፅሑፇይ ክምሇስ። ዕሊማይ ጥንካረታት ማረት 
ብዝርዝር ንምግሊፅ ኣይኮነን እንተዝኸውን እውን ዘርዚርካ ዝውዲእ ኣይኮነን ዕምቆት ዘሇዎ 
ሓተታ ዝጠሌብ ስሇዝኾነ። 

ትኹረተይ ኣብዚ ቕነ ስራሕቲ ማረት ንምርኣይ ካብ ዝተፇሊሇዩ መንግስታውን 
ዘይመንግስታውን ቢሮታትን ኣብያተ ፅሕፇታትን ዝተውፃእፅኡ ሓሇፌትን ክኢሊታትን ዝገበርዎ 
ዕዶት እንታይ ይመስሌ ከምዝነበረ ንምድህሳስ አዩ። ሰናይ ንባብ። 

ዕሇተ ቀዲም 15 ታሕሳስ 2009 ዒ/ም ንጎሆ ነይሩ ካብ መቐሇ ንኣንፇት ዯቡባዊ ምብራቕ ጉዕዞ 
ዝጀመርና። የማነ ፀጋም እንትንጥምት ፌርያት ሓረስታይ ዲርጋ ተጠቓሉለ ገዛ ኣትዩ እዩ። ኣብ 
ዒውዱ ዝተወሰነ ሓሰር እምበር ኩምሪ እኽሉ ዲርጋ የሇን። መስኖ ዝኣትዎ ከባቢታት ብመስኖ 
ይሇመዕ እዩ ዘል። ኣብ ወረዲ ሕንጣል ዋጅራት ዕሸሌ ከተማ መሌበ እንትንበፅሕ ዘል እዋናዊ 
ናይ መስኖ ሌምዒት እናተዒዘብና እንትንሓሌፌ ኣብ መንገዱ ካሮት፣ ዘይትሁን ካብዝሸጡ ሰብ 
ሌምዒት ምግዛእ ኣይገዯፌናን። ኣብዚ ቦታ ክሌተ ስምዑት ነይሩና። በቲ ሓዯ ገፅ ዘል ሌምዒት 
መስኖ ተሓጕስና በቲ ካሌእ ገፅ ድማ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ በሇስ በቲ ኣብ ትግራይ ዘል ሕማም 
በሇስ ዒንዩ ምስረአናዮ ንውሽጥና ሓዚና ኩሊትና ድማ ዘዝመሰሇና ተዛሪብና። ካብ ማእኸሌና 
ናትና ሓጥያት እዩ ዝበለ ወገናት እውን ነይሮም። 

ኣብ ከተማ ዯንጎሊት  ድማ በፃሕና። ኣብ ጥቓ እዛ ከተማ ዒበዪ ዝስራሕ መኽዘን ኣል። መኪና 
ጠጠው ኣቢሌና ጠይቕና። ካብ መቐሇ ናብ ሳምረ ፉና ሩባ ንዝህነፅ ፀሉም ፅርጊያ ቤት ፅሕፇት 
እዩ ምስ በለና፣ ህዝቢ እዚ ከባቢ ንነዊሕ እዋን ይሓቶ ዝንበረ ሕቶ ምምሊሱ ብጣዕሚ ዯስ 
ኢለና። ምስ ክሌሌ ሰሇስተ ዝፇጥሮ ቁጠባዊ፣ ማሕበራዊን ፖሇቲካዊን ምትእሰሳር ሌዐሌ ምስ 
ምዃኑ ድማ ፌለይ ባህታ ፇጢሩሌና።  

ጉዕዞና ንኣንፇት ሰሜን ምዕራብ ብምጥምዛዝ ኣብ ከባቢ ግጀት ዕሸሌ ከተማ ጣሺ በፃሕና። እዛ 
ዕሸሌ ከተማ ሓያሌ ተፇጥሮኣዊ ፌሌፌሌ ማይ ኣሇዋ። ይኹን እምበር እዙ ማይ  ንዘበናት 
ቁሌቁሇት ሒዙ ካብ ምፌሳስ ሓሉፈ ኣብዚ እቶ ዝበሃሌ ኢኮኖሚያዊ ረብሓ ከይሃበ እዩ ፀኒሑ። 
ገሉኡ ኣብ ሓሸዋ ይወሓጥ ገሉኡ ድማ ሃፉፈ ይተረፌ። 



 

2007 ዒ/ም ነይሩ እምበኣር ማረት ነዚ ንዘበናት ሓንጊደ ዝፀንሐ ሩባ ጣሺ ናብ ክሌተ ገፅ 
ብምእሊይ ብክሌተ ገፅ አዚ ሩባ መዯባዊ ዛሊ ሰሪሓ ንመናእሰይ እንኩ ተጠቐሙ፣ ኣብ ዒድኹም 
ሰሪሕኹም ንበሩ ዝበሇቶም። ኣብዚ ሌምዒት መናእሰይ ብኽሌተ ገፅ እዮም ተረቢሖም። ኣብ 
እዋን ዕዶት ብኣንዯበቶም ከምዝተናገሩና ብግዚያውን ብቐዋምን ዝተረብሑ እንትኾን እቶም 
ቀዋሚ ዝበሃለ ነቲ መሬት ብቐፃሉ እናሌምዐ ዝርብሑ እንትኾኑ እቶም ግዝያዊ ተጠቀምቲ 



ዝበሃለ ድማ እቲ መዯባዊ ዛሊ እንትስራሕ ብመዒሌታዊ ብእኽሌን ገንዘብን ዝተረብሑ እዮም።

 

ኣብ ቻይናን ኮሪያን ብወረ እንፇሌጦ ዝነበርና ሌምዒት መዯባዊ ዛሊ ልሚ ብዒይንና ርኢና። ኣብ 
ዝባን እቲ መዯባዊ ዛሊ ብርክት ዝበለ ማንጎታትን ኣቮካዶታትን ከምኡ ድማ አሕምሌቲ 
ተዘሪኦም ኣብ ፅቡቕ ዕቤት ኣሇዉ። መናእሰይ ድማ ኣብ በብናይ ባዕልም መርበብ ምትሕግጋዝ 
ኮይኖም ኣብ ሌምዒት እዮም ዘሇዉ። ክሌቲኦም ፆታ እናተሓጋገዙ ይሰርሑ።  ንቐፃሉ ብርክት 
ዝበሇ ማንጎ፣ ኣቮካዶን አሕምሌትን ንዕዲጋ ከቕርቡ ተስፊ ሰኒቖም ኣብ እንካ ሃባ ስራሕ 
ይርከቡ። 

ጉዕዞ ዕዶት ማረት መወዲእትኡ ጣብያ ጣሺ ኣይነበረን። ቀፂለ ኣብ ወረዲ ስሓርቲ ሳምረ ጣብያ 
ዋዛ ኮነ። ምግናን ዶ ይመስሇኩም ይኸውን እዛ ጣብያ ካብ ንኽክእ እንስሳ ምለእ ብምለእ 
ተኸሉሊ ገባር ሳዕሪ እናዒፀዯ ከፌቱ ምቕሊብ ጀሚሩ እንተበሌናኩም። እምበኣር እቲ ጉዲይ ሓቂ 
እዩ። ጣብያ ዋዛ ካብ መስኖ ወፃኢ ዝኾነ ቦትኣ ብሳዕርን ካሌኦት ንቐሇብ እንስሳ ዘገሌግለ 
ሳዕሪታትን ኣግራብን ጣሻ ኮይና እያ። ንመስኖ ዘገሌግሌ ቦታ ድማ ዝተፇሊሇዩ መማረፅታት 
ማይ ተሃኒፆም ብመስኖ ሓምሇወይቲ ኮይና እያ ዘሊ። ኣብ ዋዛ እቲ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር 
እቶም ሓረስቶት መብዛሕትኡ ሕረሽኦም ብፃዕዲ ሽንጉርቲ ምሽፊኖም አዩ። እዞም ሓረስቶት 
ዕዲጋ ተኮር ዘራእቲ ክዘርኡ ማረት ምስካሌኦት መዲርግቲ ኮይና ፅዕፁዕ ስራሕቲ ከምዝሰርሐት 



ኣይተጠራጠርናን።

 

ሓረስታይ ግርማይ ኣሰፊ ነባሪ ጣብያ ዋዛ እዩ። “ሓዱግናዮ ክንጠፌእ ኢሌና ዝነበርና ዒድና 
ብሳሊ መንግስትናን ማረትን ተመሓይሹ፣ ሇምሇም ኮይኑ ልሚ ኣብ ስጡም ሌምዒታዊ ስራሕቲ 
ኢና ዘልና። ንሓዯ ህዝቢ ረዱኤት ተይኮነስ መንገዱ ሌምዒት ኢኻ ክተርአዮ ዝግባእ። ንሕና 
ድማ እቲ መንገዱ ሌምዒት ሒዝናዮ ኣልና። ዯጊም ንድሕሪት ዝምሌሰና ነገር የሇን። ከባቢና 
ምለእ ብሙለእ ካብ ንኽክእ እንስሳ ነፃ ጌርና እነሆ ልሚ ሜዲ ዒድና ማይ ነቲዐ ካብ ሊዕሉ 
ክሳብ ታሕቲ ሌምዒት ብሌምዒት ኮይና። የቐንየሌና ማረት፣ የቐንየሌና መንግስትና” ምስበሇ 
መንገዱ፣ ኔት ወርክ፣ መብራህቲ ዝኣመሰለ መሰረተ ሌምዒታት ወሰንቲ ስሇዝኾኑ መንግስቲ 
ከእትወልም ድማ ተሊብዩ። 



 

ጉዕዞ እናቀፀሌና ኢና። ታሪካዊት ከተማ ግጀት፣ ሃይማኖታት ተኸኣኢልምን ተዯጋጊፍምን 
ዝነብሩሊ ከተማ ግጀት፣ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃሌሲ ሆስፒታሌ ኮይኑ ዘገሌግሌ ዘነበረ ሪፇራሌ 
ሆስፒታሌ ማሾን ኣዯራሻት ዕጥቂ ቃሌሲ ገረብ ዋናን፣ ገዲም ህንፃ እንዲየሱስን ገዲም ማህበሩከን 
ከምኡ ድማ መስጊድ ኣቦይ ዛሂድ ኣብ ዙርያኣ ዝርከቡሊ  ከተማ ግጀት ካብ ዋዛ ምስተመሇስና 
ኣብ ውሽጣ ካብ ዝርከብ ህያብ ንቐዯም በለ ኢሊትና ምሳሕ፣ ቡና፣ ሻሂ፣ ተቛዱስና። 

ሐዚ እውን እቲ ጉዕዞ ካብ ከተማ ግጀት ንኣንፇት ምዕራብ ምስ ፀሓይ ሓቢርና ንጎዒዝ ኣልና። 
ማይዲ ቸሉ መወዲእታ ዘይበለ ውቅያኖስ እዩ ዝመስሌ። ኣብ ሓንቲ መኪና ምሳይ ምስዝነበሩ 
ተጉዒዝቲ እዚ ማይዲ ንምታይ መገሌገሇ ኢሌና ዕሊሌ ጀሚርና። ሓዯ ካባና ዒበይቲ ጎዲጉዱ 
ኩዑትካ መስኖ ጌርካ ገነት ተምስል ምስበሇና መንግስትናን ከምን ማረት ዝበሊ ዘይመንግስታዊ 
ሌምዒታውያን ትካሊትን ኣብዚ ሰፉሕ ማይዲ ዕዮ ገዛ ከምዝፅበየን ተዒዚብና። ካብ ወረዲ ስሓርቲ 
ሳምረ ወፂእና ወረዲ ጣንቋ ኣበርገሇ ቆሊ ቦታ ኣቲና ምስ ከተማ የጭሊ ተራኸብና። መስዩ ስሇ 
ዝነበረ ዝሓዝናዮ ሽቶ ንምስኻዕ  ከተማ የጭሊ ብጨረፌታ ርኢናያ ሓሉፌና። ከባቢ ሸውዒተ 
ሕጉም ተዒዚብና። እዙ ከባቢ ኣመና ዒሪቑ እዩ ዘል። እዙይ ዝበሃሌ ዕቀባ ሓመድን ማይን ስሇ 
ዘይተገበረለ ሐዚ አውን መንግስታውን ዘይመግስታውን ትካሊት ነዚ ከባቢ ትኹረት ክህባ 
ምዕዶና ነይሩ።  



ፀሓይ ትወርድ እያ ዘሊ። ንሕና ድማ ኣብ ዋና መሳገሪ ድሌድሌ ገረብ ግባ በፂሕና ካብ ዋና 
መንገዱ የጭሊ ዒብዪ ዒዱ ንኣንፇት ምብራቕ ናብ ዝርከብ ኣኽራናት ሓሙሽተ ኪል ሜትር 
ተፀጊዕና ኣሇና።  

ዐዯተኛታት ብተመስጦ ይዕዘቡ ኣሇዉ። ብተሇምዶ ኣብዚ ከባቢ “ገረብ ግባ፣ ግባ እንጂ ውጣ 
ኣሌተባሇም” ዝበሃሌ ንነዊሕ ግዘ ዝፀንሐ ኣበሃህሊ ኣል። ትማሉ ልሚ ኣይኮነን እሞ ልሚ ግን 
ታሪኽ ተቐዪሩ ገረብ ግባ ብሌዕሉ 40 ሚሌዮን ቅርሺ ሌምዒታዊ ህሌኽ ማረት ተወሲኹዎ 
ንሊዕሉ ወፂኡ ካብ 500 ክሳብ 600 ሄክታር መሬት ኣብ ምሌማዕ ይርከብ። እዙ ሩባ እንትህነፅ 
ኩነታት ምችዋት ኣይነበሩን። ብዙሓት ሰባትን ትካሊትን  ሩባ ግባ ምእሊይ ከቢድ እዩ ኢልም 
ሓሉፍሞ  እዮም። ማረት ግን ዯፉራቶ። ዋሊ ክሌተ ግዘ እቲ ህንፀት ውሕጅ ተተዒናቐፍ ተስፊ 
ከይቆረፀት ሌምዒታዊ ህሌኽ ሒዛ ሰሪሓቶ ማረት። ሌዕሉ 31 አዕምዱ ኣብ ሓዯ ሩባ ብምስራሕ 
ገረብ ግባ ብመቑረን ተኣሲሩ ሌምዒታዊ ኮይኑ ከብዱ ሓረስቶት እቲ ከባቢ ኣብ ምዕንጋሌ 
ይርከብ። ነበርቲ እቲ ከባቢ ንዕዯተኛታት ብታሕጓስ ተቐቢልሞም ንማረት ዘሇዎም ናእዲ 
ገሉፆም እዮም። 



 

ተጋዲሇይ ፀጋይ በርሀ ኣብ ዐዯት ካብ ዝተሳተፈ ዒበይቲ መራሕቲ እዮም። ነቲ ሌምዒት 
ኣመሌኪቶም ንነበርቲ እቲ ከባቢ መሌእኽቲ አሕሉፍም ነይሮም። “ኣቱም ሃርበኛታት ሓረስቶት 

እዚ ዒብዪ ናይ ሌምዒት ትካሌ ኣባኹም ክህነፅ ከል ስቕ ኢለ ዝመፀ ኣይኮነን። ጀጋኑ ናይ 
ሌምዒት ምዃንኩም ስሇዝተኣመነ እዩ። እምነትኩም ዝበሇፀ ዝጠናኸር ድማ ተፇጢሩ ዘል 
ሃዋህው ተጠቒምኩም እንተኣሌሚዕኹም እዩ እሞ በርትዐ መንግስቲ ኮነ ማረት ኣብ ጎንኹም 
ኣልና” ኢልም። ብተመሳሳሉ ዋና ዲይረክተር ማረት ተ/ወይኒ ኣሰፊ ድማ ሐዚ አውን ማረት 
ዝከኣሊ ኩለ ከምትሕግዝ ገሉፆም። 



 

ፀሓይ ናብ ሰፇራ ኣትያ፣ መሬት ፅሌግሌግ ምስበሇ፣ ናብታ ኣብ ውዐይ ሌምዒታዊ መንገዱ ዘሊ 
ከተማ ዒብዪ ዒዱ ኣተና። ዒብዪ ዒዱ ዝተዒዯሇት ከተማ እያ ምባሌ ይካኣሌ። ብርክት ዝበለ 
ታሪካዊ ቦታታትን መዘናግዑታትን ዘሇዉዋ ከተማ እያ። ነዚ መሰረት ዝኾነ ሌምዒት መንገዱ 
ድማ መንገዱ መቐሇ ዒብዪ ዒዱ ዒድዋ ህንፀቱ ዲርጋ ተዛዚሙ ግሌጋልት ምሃብ ጀሚሩ እዩ። 
መንገዱ ፇረ ወይኒ ሓውዜን ወርቂ ኣምባ ተምቤን ጎንዯር ድማ ኣብ እንካ ሃባ ሰራሕ ኣል። 
ከምዝተዒዘብናዮ እዙ መንገዱ ኣብ ምትእስሳር ሌምዒታዊ፣ ፖልቲካዊን ማሕበራዊን እዙ ከባቢ 
ዒብዪ ግዯ ክህሌዎ እዩ። ዒብዪ ዒዱ እዙይ ይንእሳ እምበር ኣይዒብያን። እዙይ ንምርካብ እያ 
ብርክት ዘበለ ጀጋኑ ዘወፇየት፣ እነሆ ድማ ዕሊማ እዞም ጀጋኑ ሌምዒታዊ ኮይኑ ዒምቢቡ፣ ፇረ 
ኮይኑ ንዕዘቦ ዘልና። 

ጉዕዞ ካሌኣይ መዒሌቲ ኣብ ዙርያ ዒብዪ ዒዱነይሩ። ሐዚ እውን ብማረት እናተሓገዘት 
ሓምሇወይቲ ኮይና እያ ጣብያ በጋ ሸኻ። ኣብ በጋ ሸኻ ዘል ሌምዒት ሌከዕ ከምቲ ኣብ ስሓርቲ 
ሳምረ ዘረአናዮ ዝተዋዯዯ አዩ። ሊዕሇዋይ መፊሰስ እቲ ከባቢ ምስሓወየ ኣብ ታሕቲ ማይ ወፂኡ 
ሌምዒት ብሰፉሑ ይሳሇጥ ኣል። መዯባዊ ዛሊ ዝተሰርሐልም መናእሰይ ካብቲ ዝወፀ ማይ 
ተጠቒሞም የሌምዐ ኣሇዉ። መዯባዊ ዛሊ በጋ ሸኻ ብዝተፇሊሇዩ ተኽሉታት ማዕሪጉ እዩ ዘል። 

ኣብዚጣብያ ኩለ ዒይነት ስራሕ ይሳሇጥ። ከባቢ ምስሓወየ ሌምዒት ሃፌቲ እንስሳ ብሰፉሑ  
ይሳሇጥ ከምዘል ተዒዚብና። 



 

ብተመሳሳሉ መንገዱ ኣብዛ ወረዲ ኣብ ጣብያታት ዒዱሓን ገፅኪ ምሇስሇይን  ዘል ሰፉሕ 
ሌምዒት  ፌረ ምረ ፣ ኣብ ሳንታ ገሇበዲ ዘል ተመሳሳሉ ናይ አሕምሌትን ፌረምረን ሌምዒት፣ 
ኣብ ሓውዜን ማይ ጎቦን ጣብያ ፇረ ወይንን ዘል ምሕዋይ ከባቢን ሌምዒት ፌረምረን 
አሕምሌትን  ዘይርካ ንምውዲእ ብዙሕ ሰዒታት ይውድእ። ብምዃኑ ድማ ብጨረፌታ ብሓዯ 
ገፅ ኮይና ምስረአናዮ ትግራይ ኣይትሇምዕን ዝብለ ዝነበሩን ዘሇዉን ፀሊእቲ ህዝቢ ትግራይ 
ካብዚ ሪኦም ሓሳቦም ከስተኻኽለ ኣሇዎም ምባሌ ይከኣሌ። እወ እንተ ማረት ግን ሐዚ እውን 
ኣብ መንገዱ ጥንኩር ሌምዒት ከም ምርኣይ ምእማን እዩ እሞ ርኢና ንምስክር ኣልና። 

ድሕሪ ናይክሌተ መዒሌቲ ዐዯት እንታይ ከምዝተዒዘብና፣ ማረት እንታይ ጥንኩር ጎኒታት 
ኣሇዉዋ፣ ንቐፃሉ ዝመሓየሹ እንታይ እንታይ ኣሇዉዋ፣ ንምዝርራብ ኣብቲ ሰፉሕ ኣዯራሽ ገዛ 
ገርሊሰ ውቕሮ ተኣኻኺብና። መጀመርያ ማረት መን እያ? ዘሇዉዋ ጥንካረታት ታይ ይመስለ?  
ሇገስቲ ኣካሊት ማረት እኒመን እዮም? ማረትን ህዝቢ ትግራይን እንታይ ምትእስሳር ኣሇዎም? 
ዝብሌ ሓፂር ፅሑፌ ምስቀረበ ተሳተፌቲ ዐዯት ብዛዕባ ማረት ሓሳቦም ክገሌፁ ዕድሌ ረኺቦም 
እዮም። 

ፕሮፋሰር ምትኩ ሃይሇ ኣብቲ ዕዯት ተሳታፉ ነይሮም። “ማረትን መቐሇ ዩኒቨርስቲን ንሌዕሉ 
23 ዒመታት ሓቢረን ከምዝሰርሓ ምስገሇፁ ካብቲ ዕዶት ናይ ማረት ጥንካረ ከባቢ ምስሓወየ 
ናብ ዝብሊዕ እንጀራ ይቕየር ከምዘል፣ ምስሇምዏ ድማ ሕብረተ ሰብ ባዕለ ምውናን ከምዘጀመሮ 
ተዒዚበ” በለ እሞ “ቅድሚ 23 ዒመት ተምቤን ዒዱሓ ሌምዒት ክኸውን ኣይኽእዕሌን ምድረ 



ባዲ እዩ ኢሌና ንካታዕ ነይርና፤ ይኹን እምበር ናይ ማረት ይካሌ እዩ ዘብሌ መንፇስ ኣሸኒፈ 
እነሆ ልሚ ኣብ ዒዱሓ ሰፉሕ ናይ ፌረ ምረ ዯሴት ተፇጢሩ ሐዚ ቀዯም ከምዚ ነይሩ 
እንተበሌካ እውን ሰማዑ ኣይትረክብን። እዙይ ናብ ካሌኦት ከባቢታት ምስፊሕ እዩ ዘድሉ” 
ኢልም። ቀፀለ ድማ ተኣማንነት፣ ምስ ኩልም ይግበኣና በሃሌቲ ሓቢርካ ምስራሕ፣ ኣስፉኻ 
ምሕሳብን ምሰራሕን ካሌኦት መግሇፂታት ጥንካረ ማረት ምዃኖም እውን እውን ፕሮፋሰር 
ሓቢሮም። ፕሮፋሰር ኣብ ዘረበኦም ማረት ንኻሌኦት ኣፌሪካ ዒዱታት እውን መርኣያ ትኸውን 
ከምዘሊ ንኣብነት ማረት ውሕስና ዘራእቲ ንሓረስቶት እንትትጀምር ኣብ ትግራይ ኣይከኣሌን 
ዝብለ ሓይሉታት ከምዝነበሩ፤ ይኹን እምበር ማረት ይከኣሌ እዩ ኢሊ ዝጀመረቶ ልሚ ሃገራዊ 
ካብ ምዃን ሓሉፈ እኒ ምዕራብ ኣፌሪካ እውን ተሞኩሮ ዝወሰዲለ ኩነታት ከምዘል ገሉፆም። 

እዙይ ከምዘሇዎ ኮይኑ ፕሮፋሰር ክእረም ይግባእ ዝበሌዎ ሓሳብ እውን ኣቕሪቦም እዮም። 
ማረት ናይ ትግራይ ምስሉ ክቕይር ዝኽእሌ ሌምዒት እናሌመዏት እናሃሇወት ንናይ ዯገ 
ዕዲጋታትን ጠሇባትን አብ ምፌሊጥ ውሱንነት ምህሊዉ ከምዝተዒዘቡ ሓቢሮም። ኣብ ኣጠቓቕማ 
ማይ ዝረአ ብኽነት እውን ይተኣረም ኢልም። ምትእሰሳር ዕዲጋ ተጠናኺሩ ክቕፅሌ እውን 
ምዑዶም ፕሮፋሰር ምትኩ። 

ካሌኦት ተመሳሰሌቲ ርኢቶታት ድማ ተዋሂቦም እዮም። መዯባዊ ዛሊ ናብ ሳይንሳዊ ስራሕቲ 
ተሸጋጊሩ ተረባሕነት መናእሰይ ኣዚዩ ክዒቢ ከምዝግባእ ካብዝተፇሊሇዩ ርኢቶ ወሃብቲ ተሊዑለ። 
ከምኡ ድማ ኣብ ማረት ዘል ሰፊሕቲ ስራሕቲ ብሳይንስ ዝተዯገፇ ንምዃን ምስ ናይ ዯገን 
ውሽጥን ዩኒቨርሲታትን ናይ ምርምር ማእኸሊትን ሓቢርካ ምሰራሕ ከምዘድሉ እዉን ተሓቢሩ 
እዩ። 

ኣብ መወዲእታ ዋና ዲይረክተር ማረት ተ/ወይኒ ኣሰፊ ንቶም ዝተውሃቡ ኣወንታዊ ርኢቶታት 
ብምዕቃብ ይስተኻኸለ ዝተብሃለ ነገራት ድማ ብቕሌጡፌ ብምእራም ሐዚ እውን መነባብሮ 
ህዝቢ ትግራይ ንምሌዋጥ ዘይተሓሇሇ ፃዕሪ ከምዝግበር ገሉፆም። 

ማረት ሓዯሽቲ ምህዞታት እናታኣታተወት ኣብ ምሌዋጥ መነባብሮ ህዝቢ ትግራይ ናይ ባዕሊ 
ግዯ ከምተበርክት ድማ ናይ ኩሊትና እምነት እዩ። ሰሊም። 

ገ/ሂወት ገብሩ 

ማረት መቐሇ 


