
                                                    ደቂ ሓዊ…  

                                                                        ብፍቓዱ ገብረእግዚኣብሄር   03-23-17                                                                                
                                                      (namnaye@gmail.com)  

“ ንዘረባ ዘረባ የምፅኦ፤ ንሓመድ ድጉሪ የውፅኦ! “ ከም ዝበሃል እዩ።  ቅድሚ ክልተ ዓመታት  ምሰ ተወላዲ ዛላንበሳ ዝኾነ 

ዓርከይ  እንተነዋግዕ  ቅድሚ  ሳላሳን ሓደን  ዓመታት  ኣቢሉ  ኣብ ከተማ ዛላንበሳ ጀሚሩ  ክሳብ  ስመ ጃናን  ከባቢ 

ሰንዓፈን  ዝተላብዐ  መሕዘንን መሐጐስን ክስተት ኣዘንተወለይ። ብርግፅ ዓርከይ ነቲ ነገር እንትዛረቦ  ክንዲ ዝግበኦ ትኹረት 

ሂቡ ዘይኮነስ ከም ሓደ ኣብ ከባቢኡ  ዘጋጠመ  ኵነት እዩ ነይሩ። ንዓይ ግን ከም ተራ ወግዒ ተሰሚዑ ክርሳዕ ኣይተረአየንን። 

ነቲ ዘረባ ብዝዘከርክዎ  ቁፅሪ  ሓዘንን ሓጐስን እናተሓዋወሱ የሸግሩኒ። ሓዚነ እሕጐስ፤ ተሓጒሰ  ድማ እሓዝን። ንምኽታብ 

እዛ ሓፃር ፅሕፍቲ ምኽንያት ዝኾነ እውን እዚ ስምዒት እዩ።    

ከም መበገሲ እዚ ካብ በልኩ ናብ ቀንዲ ዋኒነይ ክኣቱ። ንተኸተልቲ ክልተ ጫፋት ንድሕሪት ገዲፍና  ህዝቢ  ዛላምበሳን 

ስመ ጃናን በዚ ይፍለ እዩ ዘይበሃል  ሓደ ህዝቢ እዩ። “ ኣብ ዝባን ሑፃን ተጎዛዕን  ኮይንካ ንኣንበሰተ  ዘገላባ፣ ኣብ  እንዳ 

ዳሽም  ኮይኑ ንምድርባ  ምሕማይ ኣይከኣልን  እዩ።” ዝበሃል  ኣብ መንጎ እዞም ጎደቦታት ጓና ከምዘየለ ንምርኣይ እዩ።  ኣብ 

እዋን ማሕረስ፣ ብሓንሳብ ፀሚዶም ብሓንሳብ ይፈትሑ። ሓቢሮም ድማ ይምስሑ።  እንዳ ጋብር ኮኾባይ “ጓይላ ስመ ጃና  

ምሕዳረይ፣  ሃብኒ ድራርይ “ ብዝብል ደርፊ ተሰኒዩ ጓይላ ሂር እንትብል ንዓይ ኣይምልከትን ኢሉ ኣብ ገዝኡ ዝድቅስ 

ዛላምበሰታይ ከቶ ኣይርከብን። እዚ ከምዚ እናሃለወ ግን ገለ ኣዛውሮ ዝጎደሎም ውልቀ ሰባት ኣብ መንጎ እዞም ብባህሊ፣ 

ቋንቋ፣ መውስቦን ካልኦት ጉዳያትን ዝተኣሳሰሩ ህዝቢ ነቃዕ ዝፈጥርን ዘቃሕርን ዘረባታት ሸው ካብ ምባል ዓዲ ኣይውዕሉን። 

ኣብ ላዕሊ ዘሕዝንን ዘሐጉስን ክሰተት ብዝብል ዝተገለፀ እውን እቲ ዘሕዝን ክፋሉ በዞም ከምዚ ዝበሉ ውልቀ ሰባት 

ዝተሳወረ ሓዊ እዩ።  

ብኣቆፃፅራ ግእዝ  ብ1978  ኣብ ዛላንበሳ ካብ ዝርከባ  ኣብያተ  ስዋ  ኣብ ሓንቲ  ክልተ ውልቀ ሰባት  ይበኣሱ። መበኣሲኦም 

ንኽልቲኦም ዝምልከት ናይ ውልቆም ጉዳይ እኳ እንተነበረ ኣብ ዘመደይ ዘመድካን ጃንዳይ ጃንዳኻን ከይተወሰነ ናብ ዓደይ 

ዓድኻ  ብምግፍሑ ንደቂ ዛላምበሳን ሰንዓፈን ኣፋጠጠ። ካብ ክልቲኡ ወገናት ደርጊ ብረት ዘዕጠቆም ስለዝነበሩ  ናብ ተኹሳ 

ተኣትወ።  

እቲ ነገረ እናተጋፍሐ  ካብ ቆፅፅር ወፃኢ ኾነ። ካብ ከተማ ዘላምበሳ ሓሊፉ  ክሳብ ከባቢ ፎርቶን ሰንዓፈን በፅሐ።  ብኸምዚ  

እናቐፀለ ምስ ከደ መቝሰልትን ሞትን ኣጋጠመ። ካብ ክልቲኡ ወገን ህይወት ሰባት ጠፍአ።  እቲ ዝገረም እዚ ኩሉ 

እንትኸውን ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ወታደራት ደርጊ ምስ ምሉእ ዕጥቆም ፀግዖም ሒዞም ምዕዛቦም እዩ። ገና ካብ ሰናይ ጒሓቱ 

ክቆፃፀርዎ እንተዝደልዩ ክንዲዚ ዝኣክል ሽግር ኣይምተፈጠረን  ነይሩ።  

 ሻቡ ዝነበረ ስቕታ ወይ ኣብ ወሰን ኮይንካ ምዕዛብ ብዘይምኽንያት ኣይነበረን። ድልየት ደርጊ ክልቲኡ  ህዝብታት  

ክተሃላልቕን ናብ ዘይዛሪ ደምነት ክኣቱ እዩ ነይሩ ኢልካ ንምግማት ኣየፀግምን። ከመይሲ፣ እቲ ጎንፂ ንደርጊ ዓብዪ ፖለቲካዊ  

ትርጉም ነይርዎ።  ናይዞም ክልቲኦም ትግርኛ ተዛረብቲ ወገናት ናብ ጎንፂ ምእታው፣ ነቲ “ናይ ሓባር ፀላኢ ብሓባር 

ምድኻምን ምድምሳስን”  ብዝብል መትከል ዝካየድ ዝነበረ ዕዉት ዕጥቃዊ ቃልሲ ብኣሉታ ንምፅላው ይሕግዝ እዩ ካብ 

ዝብል ሓሳብ ዝነቐለ ነይሩ።  



 እቲ ህዝቢ ብኸምዚ  ንንባዕሉ ኣብ ምትህልላቅ  እንተተፀሚዱ ኣንፃር ስርዓት  ደርጊ  ዝግበር ቃልሲ ደው ይብል። እልፊ 

ኣእላፍ ኣፅዋር ተዓጢቕካን  ሺሾ ሰራዊትን ኣሰሊፍካን  ዘይተሳኸዐ ጉዳይ ወገናት ነንባዕሎም ብምብላዕ ብቐሊሉ ንምዕዋት 

ዝዓለመ ነይሩ። ኣብ ኣስመራ  ኣብ መወዳእታ 1982 ዓ.ም  ኣብ ኤርትራ ንዝነብሩ  ተወለድቲ ክፍለ ሃገር ትግራይ  ጥራይ 

ዝምልከት  ኣኼባ  ዝተገበረ  እውን ናይዚ መቀፀልታ ምንባሩ የርኢ። በዚ በለ በቲ ዘሕዝን ክፋል እቲ ክስተት  ብሰንኪ  

ጎንፂ  ውልቀ  ህይወት ሰባት ምጥፍኡን ደርጊ  ከም መንግስቲ ከይሓሰበ ነቲ ጉዳይ ንፖለቲካዊ ሃልኪ ክጥቀመሉ ምድላዩን 

ነይሩ።  

ብርግፅ እቲ ጎንፂ ከምቲ  ውሱናት ፅንፈኛታት ዝብልዎ፣ ዝምነይዎን ዝሓስብዎን ኣይኮነን። እዚ ተፃብኦ  ዘጋጠመ ኣብ መንጎ 

ህዝቢ ኤርትራን  ትግራይን ክቱር ቅርሕንቲ ስለዘሎ ኣይነበረን። ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ኣብ ዝኾነ ከባቢ የጋጥም እዩ። ኣብ 

ውሽጢ ትግራይ እውን እንተኾነ ብፀቢብ ከባብያውነትን ዓሌታውነትን ተጎጂሎም ሓመድ እንትሳሓኑ ምርኣይ ልሙድ እዩ። 

ኣብ ዓጋመ  ኣብ ከም ጣብያ ባሕራ ስሔታ፣ ኣብ እንዳባ ፃሕማ ሓሙሽተ ዙፋን  ኣብ ሳምረን  ዝተፈላለዩ ከባብታት ደቡባዊ 

ዞባ ትግራይ ዝተፈጠሩ ጎንፅታት ሕማቓት ኣብነታት እዮም። ኣብዞም ጎንፅታት ህይወት ሰብ ጠፊኡ ኣካላት እውን ጎዲሉ 

እዩ። ብተመሳሳሊ፣ ኣብ ኤርትራ ኣብ ከም ቆሓይን፣ ጡርዓን ፀንዓ ደግለን ዘጋጠመ ንመንግስቲ ኤርትራ  ዘሰልከየን ብዙሕ 

ክሳራታት ዘስዓበን ጎንፂ ምጥቃስ ይከኣል። እዚ ዘመልክትና ነገር እንተሃለዎ ኣብ መንጎ ሰባትን ዓሌታትን ዝፍጠር 

ዘይምቅዳውን ባእስን ባህርያዊ ምዃኑ እዩ። እኳድኣስ እቲ ጉዳይ፣ “ነቲ ዝተፈጠረ ጎንፂ ኣህዲእኻ ናብ ንቡር ሰላም 

ንምምላስ እንታይ ተገይሩ? “ዝብል ክኸውን ይግባእ።       

ኣብ ላዕሊ ዝተገለፀ ባእሲ ኸስ  ከም ዓለሙ እዩ ነይሩ።  እንተኾነ እቲ ሕማቕ ከስተት ቀስሚ ሰባት ሰይሩ ወይ ነበርቲ 

ክልቲኡ ከባቢ ኣቃሒሩ ኣይተረፈን። እኳድኣስ ካሊእ ዘሕብን እናተዘከረ ዝነብርን ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ፈጢሩ። ድሕሪ 

ምህዳእ እቲ ጐንፂ ዓበይቲ ዓዲ እቲ ከባቢ ነቲ ዘጋጠመ ፀገም ንምፍታሕ ወሰኑ። ትርግታ ልቦም ስለዝፋለጡ ኣብ መንጎ  

ሳልሳይ ወገን ክኣቱ ኣይፈቐዱን፤  ዕርቂ ካብ ሽዋ ክትመፀሎም ኣይተፀበዩን። ከመይሲ፣ እዞም ዓበይቲ ዓዲ ካብ ርሑቕ ዓዲ 

እትመፅእ ዕርቂ ካብ እተፋቕሮ እተናቁሮ ከምዝበዝሕ ካብ  ቀዳሞት ኣያታቶም  ዝተረድእዎ  ነገር ከይነበረ ኣይተረፍን።  

ጉዳይ ዕርቂ ብዝሃቀንዎ መሰረት ከዐውቱ ላዕልን ታሕትን በሉ። መንቀሊ እቲ ባእሲ ዝኾነ ጉዳይ ውልቀ ሰባት ናብ ከባብነት 

ብምቕያሩ ከምዝኾነ ተገንዘቡ። ኣብ መወዳእታ እቶም ዓበይቲ ዓዲ ኣብታ ጎንፂ ዝተጀመረትላ ከተማ ዛለምበሳ  ስዋ 

ኣፅሚቆም ምየስ ኣመይሶም ስብሕቲ ኣሕሪዶም ሰፊሕ ዳስ ሰሪሖም  ከም መርዓ ቦዅሪ ጓሎም ደው ኢሎም ተዓጠቁ። ኣብቲ 

ጉዳይ ዕርቂ ዳግማይ ደም ከይፈስስ ተሰማዕምዑ፤ ካብ ሓንቲ ዕትሮ ዝተቀድሐ ስዋ ሒዘም ሰላሞም ንኸይዝረግ ተመሓሓሉ፤ 

ስድራ ቤት ምውታት ይቕረ ይቕረ ንኽበሃሃሉን ብደም ንኸይደላለዩን ገበሩ።  ብውልቀ ሰባት ኣሳቢቡ ንዓድን ህዝብን  

ዝፀርፍን ዘናሽዉን ሰብ ብጥቡቕ ንኽውገዝን ግቡእ መቕፃዕቲ ክረክብ ከምዘለዎ ሓገጉ። ነቶም ኣብ ጎንፂ ዝተፀምዱ ዕጡቓት 

ኢድ ንኢድ ኣጨባቢጦም ብሰልፊ ተር ኣቢሎም ብዕልልታን ጣቒዕትን ተዓጂቦም ናብቲ ዳስ ከምዝኣትዉ ገበሩ። ኣብ 

መወዳእታ  ንዕርቂ ዝፈሰሰ እኽለ ማይ እናተበልዐን እናተሰተየን ብጓይላን ትልሂትን ዝደመቐ ዓብዪ ፌስታ  ድማ ኾነ።  

ብኸምዚ ከተማ ዛለምበሳን ከባብኣን ናብ ንቡርን ሰላማውን ህይወት ተመለሳት። ከም ወትሮኣ ኣብ ውሽጣ ዝነብሩን ካብ 

ከባቢ ዝመፁን ሰባት ዘለዎም ዝሸጡላ፣ ዘድለዮም ዝዕድጉላ ከምኡ እውን ብስኒትን ፍቕርን ዝነበረላ ጎደቦ ከይፈለየት ንኹሉ  

እትቐዱ   ሰላማዊት  ከተማ ኮነት። ድሕሪ ሓሙሽተ  ዓመታት ድማ ሞት ሕማቕ ዝተመነየላ ስርዓት ደርጊ ረአየት።  



ድሕሪ ውድቀት ደረጊ ምዕባለን  ዋዕን ከተማ ዛለምባሳ ብዘደንቕ ቅልጣፈ ተወንጨፈ። ንዝተፈላለዩ ፋብሪካታትን ከም 

ሲነማ ዝበሉ መሳገልታትን ተሓረየት። ብልዕሊ እዚ ድማ ሰብ ነጊዱ ዘትርፈላን ሰሪሑ ፍረፃምኡ ዝረኽበላን ውዕውዕቲ 

ከተማ ኮነት።  ኣብዚ እዋን ካብ ከባቢ ቁሸታት ንመጣየሲ  ዝተውሃብኦም “ዴሺ ሚለ“ ሒዞም ናብ ከተማ ዛላምበሳ 

ኣትዮም ምስ ተጓደላ ወይ ምስ ተኣከላ “ወዮ ቲኤንየ፣ ወዮ ቲኤንየ ፣ ተወዲአንየ “ ዝብል ጥርዓን ዝሓዘ  ደርፊ ንኽድረፍ 

ምኽንያት ካብ ዝኾና ከተማታት ሓንቲ ንምዃን በቕዐት። ምናልባት ወዲ ሰብ ቋንቋ ከተማታት ዝስምዕ ነይሩ እንተዝኾን  

ዛላምበሳ ነቶም ሰላማ ዝመለሱን ንቡር ህይወት ንኽትቅፅልን ዝገበሩ  ደቂ ለባማትን ኣርሒቖም ኣመትቲን ዝኾኑ ዓበይቲ 

ዓዲ ክልተ  ኣእዳዋ  ናብ ሰማይ ዘርጊሓን ተምበርኪኻን ”ኦ ዓበይቲ ዓዲ! ሳላ ሰላም ዘንገስኩም እኖኹልኩም ዓዲ ፍቕርን 

ራህዋን ኮይነ፤  ምስግናኹም ይስፋሕ ! ዘርእኹም ይባረኽ!  “ እናበለት ክትምርቕ እንተላ ምሰምዐ ነይሩ።  

እንተኾነ ከምዚ ዝበለ  ቅዱስ  ባህሊ ክንዲ ዝድለ ክቅፅል ዕድል ኣይረኸበን። ዝተውሃቦ ቆላሕታን  ክብርን  ትሑት እዩ። 

ብኽልቲኦም ወገናት  ከም ዓብዪ ዓወት ተሓሲቡ ዓመት ዓመት ኣይተዘከረን። ንኻልኦት ከባብታት መርአያ ንክኸውን 

ተባሂሉ ኣይተጋወሐን።  ድሕሪ ውድቀት ደርጊ ብዝነበሩ ካልኦት ፅምብላትን  ዳንኬራታትን ተሸፈነ። ውድቀት ደርጊ ናይ 

መጀመርታን ናይ መወዳእታን ዓወት ተገይሩ ተወሰደ። በዚ ምኽንያት ከባብያዊ ስኒትን ፍቅርን ቦታ ሰኣኑ፤  ብደዐን 

ትምክሕትን ሰሰኑ።  በብከባቢኡ ፀገማት እንትፍጠሩ ብፖለቲካዊ ሕሹኽሹኽ ግዝያዊ  ፍታሕ ክረኽቡ ተገብሩ። ነብሶም 

ልዕሊ ፈጣሪ ዝገብሩን  ንግላዊ ዝነኦም ዝቖሙን ሰባት ቦታ መሪሕነት ሓዙ።  ኣብዚ ኩነት ግደ ዓበይቲ ዓዲ ኣብ ምእላይ 

ከባብያዊ ፀገማት ባይታ ዘበጠ። እዚ እንተዘይከውን ዛላምበሳ ብዶዘራት ኣይምፍረሰትን ባረንቱ እውን ሕማቕ 

ኣይምረአየትን።  ህይወት ዓሰርተታት ኣሻሓት ኣይምጠፍአን፤ ማእለያ ዘይብሉ ሃፍቲ እውን ንመሳለጢ ኵናት ኣይምወዓለን። 

ግን እንታይ ይኹን፣ ኮይኑ! ደቂ ሓዊ…   ገይረምዎ ፤ እኒ ኣይግዶም  ውዒሎምዎ።  

እቲ ዘሕዝን ህዝቢ ተኸላቢቱ፣ ዓበየ ነኣሰ ኣብ ዓዱ ንቡር ሞት ስኢኑ መቓብሩ ከብዲ ዓሳ ኮይኑ እናሃለወ እውን ብዙሓት 

ዘይስቆሮም  ምህላዎም እዩ። ዘዝተፈጠረ ከም ዝባፀሐ ተባዕታይ ደርሆ ብኻራ በዳዊንን ካልኦት ፈጠርቲ ራዕድን ዕድሚኡ 

ይሓፅር ኣሎ። እቲ “ኮይንሉ” ዝተሳገረ ድማ  ብኸርተትን ጥምየትን  ኣብ ግዚያዊ መዕቆቢ ሃገራት ኣውሮጳ መዓልቲ የሕልፍ 

ኣሎ። ጨሪስካ ምፅናት እንተዘይኮይኑ ካብዚ ዝኸፍእ  ነገር የለን።  ንመረባዕ፣ ህድሞን ገበላን ኣቦሓጐታትና  ረሲዕና  እኒ 

ሲኞር ፕሪሞ፣ ጂሶፔ፣ ኣንቶንዮ፣ ኣንጀሎ፣ ካርሎ ሰሪሖም ዝገደፍወን ደብርታት ኮምፒሽታቶ እናማዕደና ምሕባን 

ኣይጠቀመናን። ብባዕዳውያን ኣይተገዛእናን  እናበልካ ምፍዕናን እውን ኣይቀደወናን።  ፀገምና ካባና ሓሊፉ ዓለም ብዓለማ 

ክተማርር እናገበረ እንተሎ፣ ብኒሐይ ንሒኻ መፍትሒ ካብ ምንዳይ ዓዲ ይወዓል ኣሎ። ነገራት ከምዚ እንተቀፂሎምን 

በብሸነኹ ተቀላቂሎም ዘለዉ ሓደጋታት ሓይሊ እንተረኺቦምን ብኣሊፍ ጠፊእና “ነበሩያ”  እንበሃለሉ እዋን ርሑቕ 

ኣይኸውንን። ወግዐይ በዛ እትስዕብ  ደርፊ ገብረፃድቕ ወ/ዮሃንስ ክኽምብት፦       

                                                    ፀባ ግመል ሸሃይ ዝሓለቦ፣  

                                           ውሕጅ መረብ ኩሉ ዝኣከቦ 

                                            ኣይቀንዐንን ልበይ ዝሓሰቦ !!                          

                               


