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ዜና ዕረፍቲ ኣይተ ኣፅብሃ ብፁእ 

 

ኣይተ ኣፅብሃ ብፁእ ካብ ኣቡኡ ዝትኸበሩ ፊታ/ብፁእ ወ/ጀውርጊስን ካብ ኣዲኡ ዝኸበራ ወ/ሮ ባፈና ኣፅብሃን ኣብ 

ወረዳ ስሓርቲ ኣጫላቖ ኣብ ዝትበሃለ ቑሸት ብዕለት 4 ንሓሳ 1947 ዓ/ም ተወሊዱ ብዝሓደሮ ሕማም ንሓሰ 09/2013 

ኣብ 66 ዓመቱ ካብዛ ዓለም በሞት ተፈልዩ ኣሎ።  

ኣይተ ኣፅብሃ ብፁእ ዕድምኡ ንትምህርቲ ምስበፅሐ ኣብ ከተማ ሳምረ እሳካብ ራብዓይ ክፍሊ ተማሂሩ፤ በቲ እዋን ቤት 

ትምህርቲ ሳምረ ካብ ራብዓይ ክፍሊ ንላዕሊ ስለ ዘይነበረ፤ ናብ ከተማ መቐለ ከይዱ ኣብ ቤት ትምህርቲ መሰረተ 

እስካብ ሻድሻይ ክፍሊ ተማሂሩ፤ ናይ ካልኣይ ብርኪ ትምህርቱ ድማ ኣብ ሃፀይ የሃንስ ኣጠቃላሊ ካልኣይ ብርኪ ቤት-

ትምህርቲ ጨሪሱ፤ በ1969 ዓ/ም ኣቆፃፅራ ግእዝ ናይ 12 ክፍሊ ሃገራዊ መልቀቒ ፈተና ወሲዱ ብፅቡቕ ነጥቢ 

ብምሕላፍ፤ ብ 1970 ዓ/ም ናብ ዩኒቨርሰቲ ኣዲስ አበባ ኣትዩ ንክልተ ዓመትን ፈረቓን ኣካዉንትንግ (Accounting) 

እናፅንዐ ፀኒሑ በጠንቂ ዝገጠሞ ናይ ኣእምሮ ጢዕና ሕማም፤  ትምህርቱ አቋሪፁ ወፂኡ እዩ። 

ኣይተ አፅብሃ ብፁእ ኣብ ምጅማር ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ፤ ናብ ማይጨው “እድገት በሕብረት” ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝነበረ 

ወፍሪ ተምሃሮ ቅድሚ ምውፋሩ/ምዝማቱ፤ እስካብ መወዳእታ 11 ክፍሊ ንፉዕን ብሉፁን ከምኡ’ውን ተሸላሚ ተምሃሪ 

ከምዝነበረ ይፍለጥ እዩ። ኣይተ ኣፅብሃ ብ1967 ዓ/ም ናብ ከተማ ማይጨው ምስወፈረ፤ ምስኡ ምስዝነበሩ ብፆቱን 

መዋፍርቱን ብዛዕባ ወፅዓ ህዝቢ ትግራይ ተረዲኦም ብርክት ዝበሉ ንጠፋታት ይገብር ምስምንባሩ፤ ብስንኪ እዙይ 

ንትምህርቱ ዝህቦ ዘነበረ ጠመተ ኣዝዩ ክንክይ ገይርዎ እዩ። 

ብ 1969 ዓ/ም ድሕሪ ወፍሪ እድገት በሕብረት ዋላ’ካ ናይ 12 ክፍሊ ትምህርቱ ይጀምር’በር፤ ኣፅብሃ ኣብ ከተማ መቐለ 

ብትግሃት ይነጥፉ ካብ ዙነበሩ ናይ ከተማ ስርዒት መፅናዕቲ ክበባት (Study Circles) ኣመራርሓ ኣባላት ሓደ ስለ 

ዝነበረ፤ ወሳኒ ኣብዝኾነ ናይ 12 ክፍሊ ናይ ትምህርቲ እዋኑ ትምህርቱ ብዝግባእ ኣይከታተልን ነይሩ ምባል ይከኣል እዩ። 

ይኹን’በር ናይቲ ሃገራዊ ፈተና (ESLCE) ወሰዱ በፅቡቑ ነጥቢ ሓሊፉ እዩ። 

ኣይተ አፅብሃ ብፁእ ብ 1969 ናይ 12 ክፍሊ ሃገራዊ መልቐቒ ፈተና ኣብ ዝወስደሉ ዓመት፤ ትምህርቱ ኣቋሪፁ ናብ 

ገድሊ ምስ ክልተ ብፆቱ ናብ ገረብ ሶርናይ ዝኸደ እንትኾን፤ገለ ካብቶም ናይ TPLF መራሕቲ ረኺበምዎ መንነቱ 

ምስሓተትዎ፤ “ኣፅብሃ ብፁእ ይበሃል” ኢሉ ሽሙ ክንግሮም ከሎ፤ ብጣዕሚ ከምዝሰንበዱን “እስካ ናብዙይ 

እንተመፂእካ’ማ ናይ መቐለ ከተማ ስርዒት’ከ ከመይ ክኾን?” ብምባል ንሓደ ወርሒ ንምይይጥን ንስልጠናን ኣብ ገረብ 

ሶርናይ ፀኒሑ ንመቐለ ስርሑ ክቅፅል ተመሊሱ መፂኡ እዩ። ኣፅብሃ ብፁእ ኣብ መቕለ ልዕሊ 75 ኣባለት ከመዝመልመለ 

ይግለፅ እዩ። ኣፅብሃ ብፁእ ንወለዱ ትኣዛዚን፤ በስድርኡ ፉሉይ ክብሪን ፍቕርን ዝዋሃቦ፤ ብመማህርቱን መምህራኑን፤ 
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ኣእርኽቱን ብፆቱን ትኣማኒ፤ ልዑል ተቐባሊነትን ዘይዕፀፍ ቕኑዕና ዝነበሮን፤ ንዘስካሕክሕ በደል ህዝቢ ትግራይ 

ብዝግባእ ተረዲኡ ነብሱ ዝሃበ ግዱስ ትግራዋይ ነይሩ። 

ኣይተ ኣፅብሃ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሰቲ ብ 1970 ዓ/ም ምስኣተወ፤ ኣብ ዘርፊ ትምህርቲ ኣካውንቲንግ ኣትዩ፤ በቲ እዋን 

ብባችለር ዲግሪ ንምምራቕ 3 ዓመት ይወሰድ ዝነበረ ዋላ’ካ እንተ ነበረ፤ ኣብ 1972 ዓ/ም፤ ኣብ ጥቓ መመረቒኢኡ እዋን 

ናይ ኣእምሮ ሕማም ሓዲሪዎ ተዘይተመረቐ ካብ ኣ/ኣበባ ዩኒቨርስቲ ወፂኡ እዩ። ድሕሪኡ ን40 ዓመታት ዝኣክል ናይ 

ኣእምሮ ሕማም ሰለባ ኮይኑ እስካብ ዕለት ሞቱ ፀኒሑ እዩ። ብ 1971 ዓ/ም ኣፅብሃ ናይ ካልኣይ ዓመት ተምሃሪ እናሃለወ፤ 

ወዲ ሓፍቱ ኣይተ ሙሉጌታ መስፉንን፤ ምንኣስ ሓው ኣይተ ይዲድያ ብፁእን ናይ ቐዳማይ ዓመት ተምህሮ ከምዝነበሩን 

በቲ እዋን  ሓያል ናይ መደቀሲ ገዛ ሕፅረት  ስለ ዝነበረ፤ ንኡ ኣብዝተዋሃቦ መደቀሲ ክፍሊ ንሓደ ዓመት ሙሉእ ምስኡ 

ደቂሶም እዮም። 

ኣይተ ኣፅብሃ ከኪንዲ ንትምህርቱ ጠመተ ምሃብ፤ ኣብ አዲስ ኣበባ ዩኒቨርሰቲ ናይ ውድብ ስራሕቲ ካብ ዝመርሑ ሓዳ 

ስለ ዝነበረ ዳርጋ ሙሉእ ግዘኡ ዝጥፍኦ ኣብ ፖለቲካዊ ዕማማት ከምዝነበረ ኣሕዋቱ ይሕብሩ። ኣብ አዋሳ፤ ሻሸመነ፤ 

ዝዋይን ናዝሬትን ይነብሩ ምስ ዝነበሩ ተጋሩ ኣባላት ውድብ ተራኪቡ ይመያየጥን፤ ብዛዕባ ቓልሲ ህዝቢ ትግራይ 

ዝሕብሩ ኣድለይቲ በረርቲ ፅሑፋት ሒዞ ይኸይድ ነይሩ። ብዙሕ መፅናዕትን ድኻምን ዝሐትት ትምህርቲ ዩኒቨርሰቲ  

ንምስዓር ገጀፍቲ ናይ ኣካውንትግ መፃሓፍትን ንካልኦት ኮርስታት ዝትንክፉ ናይ መፅናዕቲ ፁሑፋት ኣብ ጠረጴዙኡን 

ቤተ-መፃሓፍትን ዘርጊሑን ከፊቱን ክንዲምፅናዕ፤ በቲ እዋን ብጣዕሚ ክልኩል ዝነበረ “ወይንን ዕጠቕን” ዝተባሃሉ ናይ 

ውድብ በረርቲ ፅሑፋት ኣብ ትርኣሱን ትሕቲ ፍርናሹን ሓቢኡ የቕምጡ ከምዝነበረ ንኡሽተይ ሓው ይዲድያ ይዝክር። 

ካብዙይ ብተወሳኺ ኣፅብሃ ንፉዕ እግሪ-ክዕሶ ተፃዋቲ ምንባሩ ይዝከር። ኣብ ከተማ መቐለ ካብ ዲቭዝዩን “ለ” ናብ “ሀ” 

ዝሓለፈ “ጀወርጊስ” ዝትባሃለ ጋንታ ናይ ፀጋም ክንፊ ኣጥቓዒ ኮይኑ ተፃዊቱ እዩ። ኣብ ዩኒቨርሰቲ ኣ/ኣበባ’ውን ንቲ 

ዩኒቨርስቲ ወኪሉ ዝተፃወተ እንትኾን ክልት ዓመት ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ኮለጃት ኣብ ዝግበር ዝነበረ፤ ፅዋዕ መን 

ዓተረ፤ ንክዕወቱ ካብዘገበሩ እቲ ሓደ ነይሩ። 

ሕልፈት ኣይተ ኣፅብሃ እንትግለፅ፤ ብዛዕባ ኣብ ስድርኡ፤ ማለት’ውን  ኣብ ኣቡኡን ኣዲኡን ከምኡውን ኣብ ካልኦት ቀረባ 

ቤተሰቡ በገለ ኣመራርሓ ወያነ ዝትወሰደ ኣግባብነት ዘይብሉ ዑሙት ናይ ምቕታል ስጉምቲ፤ ንሙሉእ ቤተሰብ ሒቒኡ 

ዝጎዘዘ እንትኾን፤ ንሓውና ናይ ነዊሕ እዋን ናይ ኣእምሮ ሕማም ጠንቂ ከምዝኾነ ምግላፅ ግድን እዩ። ኣይተ ኣፅብሃ   

ፍቅሪ ህዝቢ ትግራይን ቃልሱን ካብ መዓሙቕ ልቡ ይነድድን ይንቅልቀልን ኣብዝነበረሉ እዋን፤ ንህዝቢ ትግራይ 

በመሪሕነት ዝነጥፍ ዝነበረ ዝኣምንሉ ውድብ፤ ኣብ ልዕሊ ኣካል ህዝቢ ትግራይ ዝኾኑ ዝፈትዎምን ዝግደሸሎምን 

ወለዱን ስድርኡን ክቕበሎ ዘይኽእል ፍትሓዊ ዘይኮነ ስጉምተ ተወሲዲዎም ተቐቲሎም ተባሂሉ ክንገሮ ከሎ እቲ ስጉምቲ 

ክፃወሮ ስለዘይኻኣለ፤ ንኡሽተይ ፀኒሑ ክዳኑ ደርቢዩ ጥራሕ ዝባኑ ኣብ ጎደናታት ኣ/ኣባባ ወዲቑ፤ ድሕሪ ብዙሕ ኣለሻ 

ኣሕዋቱ እንዳ ሓደ ናይ ቀረባ ዘመድ ገዛ ረኺበምዎ እዮም። 

ወላድቲ ኣቦን አዶን ኣይተ ኣፅብሃ ካብ መንበሪ ገዛኦም ገለ ሰብ ስልጣን ኣባላት ውድብ ኣሲሮም ክወስድዎም ከለው፤  

ወላዲ ኣቡኡ ዓይኖም ኣዓርዩ ዘይርእይ ዝነበሩ ወዲ 72 ዓመት ሻማግለ እዮም ነይሮም። ወላዲ ኣቡኡን ኣዲኡን ምስ 

ካልኦት ቐረባ ስድራታትን ብዘይገበርዎ ነገር ብጠቐነ፤ ኣብ ኣበርገለ “ባኽላ” ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ናይ ባዶ ሹዱሽተ 

ማእኸል እሱራት ብውዱብ  ምቕታሎም ምስ ሰምዐ፤ ኣእምርኡ ክቕበሎ ብዘይምኽኣሉ፤ እነሆ ካብ 1972 ዓ/ም ጀሚሩ 

እስካብ እታ ዝዓረፈላ መዓልቲ ንኣስታት 40 ዓመታት ናይ ኣእምሮ ሕሙም ከይኑ ብመከራ ሓሊፍዎ እዩ። ድሕሪ 

ምፍራስ ገዛናን ምቕታል ወለዲናን ከክንዲ ወለድና ንኣናኣሽቶይ ኣሕዋቱን ኣሓቱን ትምህርቱ ወዲኡ ክሕግዝ እዩ ኢልና 

ተስፋ ዘገበረናሉ ንፉዕ ሓዉና ን 40 ዓመት ናይ አእምሮ ሕሙም ኮይኑ ምሟቱ ኣዝዩ የሕዝነና እዩ። ዋላ’ከ ሰባት 
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ይረስዕዎ’በር ኣብ ማህደር ታሪኽ ህዝቢ ትግራይ ዘበርከቶ ዝንኣድ ተግባር ክዝንጋዕ ኣይብሉን በማለት በዚ ኣጋጣሚ 

ምእንታን ህዝቢ ትግራይ ብንእስነቱን ሸዊት ዕድሚኡን ዝወፈዮ ስራሕ ከይዝንጋዕ ክንጥቁም ንደሊ። 

ዓይኒን ልብን ስድርኡ ኣብኡ ወዲቑን ዓሪፉን ዝነበረ ሙሉእ ስድራ፤ እቲ ገዛ በውድብ ከምዘይለዓል ሒቕኡ ኣብ ልዕሊ 

ምግዛዙ፤ ንዑዑ ን40 ዓመታት ንምትሕማም ዝተሓደገ ተወሳኺ ከቢድ ሸኽሚን ፈተናን ነይሩ። ሕማም ሓውና ከቢድን 

ረዚንን ዘይሓስስ ስነ-ልቦናዊ ማሕሰይቲ ኣብፂሒሉና እዩ። ካብ ምጅማር ቓልሲ ህዝቢ ትግራይ እስካብ ሳልሳይ ዓመት 

ናይ ዩኒቨርሰቲ ትምህርቱ፤ቃልሲ ህዝቢ ዘቐደመ ፍቱው ሓዉና አፅብሃ፤ ብጠንቂ ትእዛዝ ዘትወሰኑ ኣመራርሓ ውድብ 

ኣብ ወለድና ዝተወሰደ ዘይግባእ ናይ መቕተልቲ ስጉምቲ ኣብ ዝሓመመሉን ውድብ ትዓዊታ ስልጣን ኣብ ዝሓዘትሉ 27 

ዓመታት፤ ብፃይና ከመይ ይኾን ኣሎ ተባሂሉ ዘይምሕታቱ ኣዝዩ የሕዝነና እዩ። ስድራና፤ ከም መጠን ካሊእ ስድራ 

ትግራዋይ እቶም ብዘይ ፍርዲ ዝተቐተሉ ወለዲን ኣሕዋትን ይቕሬታ ዘይተሓተተ ምዃኑን፤ ናይ ወለድና ኣዕፅምቲ ካብ 

ዝተደብረየሉ በረኻ ኣውፂእናን ኣኪብናን ክንቐብር ስለ ዝተኸልኸልና፤ ሓዘንና ዝትዓፃፀፈን ዝትደራረበን እዩ። እቲ 

ብሂወት ዝነብር ዘሎ ስድራ፤ ንሓዋሩ ኣብ ትግራይ ሰላምን ዴሞክራሲን እንትዓስል በስልጡን መንገዲ ኣብ ቅድሚ 

ወንበር ፍትሒ ጠጠው ኢሎም ኣብ ልዕሊ እዚ ግፍዒ እዙይ ተወሳእቲ ኣብ ዝነበሩ ሰብ ስልጣናት ወያነ ክሲ ዝምስርት 

ምዃኑ እንትንገልፅ፤ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ብፍላይ ድማ ህዝቢ ትግራይ ካብቶም ብግፍዒ ወለድና ዝቓተሉን ገዛና 

ዘፍረሱን ገለ ሰብ ስልጣን TPLF ፈሊናን ነፂልናን ከምዝንርኦ ንገልፅ ንደሊ።  

ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሕ ዘሎ መስካሕኪሒ በደልን ጭፍጨፋን’ውን ካብ መበጊሲኡ በፅንዓት ኣትሪሪና 

ከምዝንቃወሞ ክንገልፅ ንፎቱ። በደል ህዝብና፤ በደል ህዝቢ ትግራይ ቃሕ ዝበሎ ነገር ይፈጠር ብዘየገድስ፤ በደል 

ዝተበደለ ስድራና ምዃኑ ንገልፅ። 

ፈተውቲ ኣፅብሃን ሙሉእ ስድርኡን ንዝኾንኩምን ካብ ፅኑዕን መሪርን ሓዘንና ወፂእና ንከንብርትዕ ዘፅናዕናዑኩምና 

ኩሉ ዝላዓለ ምስጋናና ነቕርበልኩም። 

ካብ ስድራ ኣፅብሃ ብፁእ 


