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ፅንዓት ክልተ ብዝለዓለ ድምቀት ተመሪቑ 

 

ብጋዜጠኛን ደራሲን ሃይላይ ሓድጉ ዝተፅሓፈን ኣብ ዙሪያ ታሪኽ ስውእ ጅግና ተጋዳላይ 

አልኣሚን (የኋላሸት ገ/መድህን) ተመስሪቱ ንታሪኽ ዕጥቃዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዘዘንቱን ፅንዓት 

ክልተ መፅሓፍ ለካቲት 21/2005 ዓ.ም. ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሂልተን ሆቴል ብዝለዓለ ስነስርዓት 

ተመሪቑ፡፡ 

ኣብ’ቲ ስነስርዓት ምረቓ ናይ ክብሪ ጋያሹ ኮይኖም ዝተረኸቡ መስራቲ ማገብትን ህወሓትን 

ተጋዳላይ ኣባይ ፀሃየን (ሕዚ ብሚኒስትር መዓርግ ዋና ዳይሬክተር ኮርፖሬሽን ስኳር ኢትዮጵያ) 

ብርጋዲየር ጄኔራል ገ/ኪዳን ገ/ማርያም ኣብ ሚኒስቴር ምክልኻል ሰራዊት ሃገር ዋና ሓላፊ 

ኢንዶክትሬሽን እንትኾኑ ንፅንዓት ክልተ ብሓባር ኮይኖም ዕላዊ ገይሮምዎ፡፡ 

ተጋዳላይ ኣባይ ፀሃየ ንዕላውነት ፅንዓት ክልተ ምኽንያት ብምግባር ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ኣልኣሚን 

(ቃልኣሚን) የኋላሸት በሊሕ ፖለቲካዊ መራሒ፣ ብልሓተኛ ወዳቢ ህዝቢ፣ ኩሉሻብ ዘንብብ፣ 

ዝመራመርን ኣርሒቑ ዝእምትን ከምኡ’ውን እንትርፈ ቃልስን ህዝብን ካልእ ህይወት ዘይነበሮ፣ 

አብ መወዳእታ ድማ ኣብ ተጋድሎ ህወሓት ንፀላኢ ኢድ ምሃብ ነውሪ ምኾኑ ዘመስከረን ኣብ 

ዓውደ ውግእ ንፀላኢ ኢደይ ኣይህብን ኢሉ በሽጉጡ ንባዕሉ ዝሰወአን ጅግና ተጋዳላይ ምንባሩ 

መስኪሮም፡፡ 

ኣይተ ኣባይ ዘረብኦም ብምቕፃል ንታሪኽ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምቅላሕ ዝለዓለ ፅዕሪ ዘካየድ 

ዘሎ ፍቱው መንእስይ ሃይላይ ሓድጉ ኣዝዩ ክሙገስን ክናኣድን ከምዘለዎ ምስገለፁ ኣብ’ዚ ሕዚ 

እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ተዋፊሮም ንተጋድሎ ኣያታቶም ዝህድሱ ዘለው ኩሎም ውፉያት 

መናእስይ ዝለዓለ ክብሪ ከምዝግቦኦም ኣገንዚቦም፡፡ 

ብዘይካ’ዚ እቶም ኣብ ኩሉ ዓውደ ሰራሕቲ ሓገዝ ክገብሩ ሕቶ እንትቐር በሎም ብዝለዓለ 

ውፉይነት ንለዘዎም ዓቕሚ ኩሉ ፀንቂቖም ናይ ገንዘብ ደገፍ ዝገብሩ ዘለዉ ግዱሳት ሰብ ሃብቲ 

ክምስገኑ ከምዝግቦኦም ምስሓበሩ ኩሉ በብዝተዋፈረሉ ሞያ ቀፃሊ ቃልሲ ብምክያድ ራእይ 

ሰማእታት ጋህዲ ንምግባር ክፅዕር ከምዘለዎ ፃውዒት ኣቕሪቦም፡፡ 

ኣብ’ቲ ስነስርዓት ምረቓ ዝተረኸቡ ስድራ ስውእ ጅግና ተጋዳላይ ኣልአሚን (የኋላሸት ገ/መድህን) 

ከምኡ’ውን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውደ ስራሕቲ ምስኡ ሓቢሮም ዝተዋፈሩ ተጋደልቲ፡- ኣዲስዓለም 
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ባሌማ (ዶክተር)፣ ቢተው በላይ፣ ያለም ስዩም፣ ትዕበ መስፍን፣ ገ/ኪዳን ደስታ ብዛዕባ ኣልአሚን 

ተዘክሮኦም በብተራ ኣቕሪቦም፡፡ 

 

ኣብ’ቲ ስነስርዓት፣ ፊርማ ተጋደልቲ ኣባይ ፀሃየ፣ ኣዲስዓለም ባሌማ፣ ብ/ጄኔራል ገ/ኪዳን ገ/ማርያም 

ፀሐፊ እቲ መፅሓፍ ሃይላይ ሓድጉ ዝዓረፈሉ ክልተ-መፅሓፍ ፅንዓት ክልተ ንጨረታ ቀሪቡ እቲ 

ሓደ ብ10,000 ብር እቲ ካልኣይ ብ8,500 ብር ብኣይተ ፍስሃን ብኣይተ ፀጋይ ኣድማሱን 

ተገዚኡ፡፡ 

ኣብ ስነስርዓት እቲ ምረቓ ልዕሊ 800 ሰብ ዝተረኸበ ኣንትኸውን ብርክት ዝበሉ ግዱሳት ሰብ 

ሃብቲን ምሁራትን ንዝትፈላለዩ ኣብያት ትምህርቲ መፃሕፍቲ ገዚኦም ንምዕዳል ቃል ኣትዮም 

እዮም፡፡ 

ኣብ መጠቓለሊ እቲ ምረቓ ዘረባ ዘስምዐ ጋዜጠኛን ደራሲን ሃይላይ ሓድጉ ምዕቃብ ታሪኽ 

ተጋድሎ ህዝቢ ትግራይ ዝለዓለ ተገዳስነትን ሓላፊነትን ከምዝሓትት፣ እቲ ብኹላሙሉ ኣንፀባራቒ 

ዝኾነ ናይ ቀደምን ናይሕዚን ታሪኽ ትግራይ ክፃሓፍ ኩሉ በብዓቕሙ እጃሙ ከወፊ ከምዝግባእ፣ 

እዚ እንትግበር ሕድሪ ሰማእታት ከምዝኽበር በኣፅንኦት ገሊፁ፡፡ እቲ ናይ ሕዚ ፅንዓት ክልተ 

መፅሓፍ’ውን ከምቲ ቀዳማዋይ ፅንዓት መፅሐፍ ብደራሲን ጋዜጠኛን ብርሃኑ ኣባዲ ናብ ኣምሓርኛ 

ከምዝትርጎም’ውን ኣብ’ቲ ስነስርዓት ዕላዊ ኮይኑ፡፡ 

323 ገፅ ዘለዎ ፅንዓት ክልተ መፅሐፍ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዋግኡ ብር 70፣ ኣብ ወፃኢ ድማ 36 

usd፣ 25 Euro እንትኸውን ኣብ ውሽጢ ሃገር ብጃፋር ዓዳሊ መፅሓፍ ከምዝከፋፈል ተፈሊጡ 

ኣሎ፡፡  

 

  


