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1. mXtêE 
 

dqE sÆT ¨B ›lMÂ MNÆR µB ZJM„ KNdY KFlzbÂT kMZt@{„ 

ZÞBR T<Kl¾ mrÄX¬ ê§ እኳ XNtzY¦lw ¨¥xþT ¨š•T ›¥ýtE 

NM‚ÜÉéM GN Bzù•T Zs¥Ñ;ùlù gùÄY X†። Xzù B¨ÄMN ሄêNN wY 

BµLåT sÆT (>äM BzygDS) Ztjmr zRxþ dqEsÆT በዜሖም µB XêN ÂB 

XêN XÂws¡# {g¥T XNtU_ሞM ¡› XÂnky BMáD Þzþ ¨S¬T 7.3 bþL×N 

¨B ZGmT bZ¼þ በፂሑ YRkB።  

Xzù ብዘሕ ኣማኢት ኣሻሓት ›¥ýtE Zwsd gù:ø bZ¼þ dqEsÆT qÜI„ BOLÈf 

Mýú< Zjmr ግን ¨B’ዘ Z•lû KLt KFlzbÂT XNTóN ካብ ሕዙ DÞ¶ 30 

›mታT XWN L:lþ ትሸዒተ bþL×N kMZ¡WN YGmT። mIÂ:tE¬T 

kMZÞB„ã'WN ÂB‣ dqEsÆT XÂtm•y¹ Zm{ bZ‡M XÂws¡ kYÇ ÂB 

ýDDR ›lM BMX¬ãM፣ MHø úYNSN t½KñlÖ©þN XÂ›by BMMIxù'WN 

ከምዜኾነ ይግለፅ። 

Bzù•T Mhù‣T kMZs¥Ñ;ùlù XNtd¨óYnù ¨F¶µ BMHø úYNSN 

t½KñlÖ©þN N›lM zbRktè BzùÞ ¨Y¦lù XMbR XtÜ m¦²Y úYNSN 

t½KñlÖ©þN Zón ርኢ ሰብ N›lM MBRµ¬ GN Bzù•T Ys¥Ñ;ùlù። XzùY ኸ› 

Þzþ ¨F¶µ qÄmYtE t«Ý¸T úYNSN t½KñlÖ©þN KgB‣ YGÆX nY„ 

BMÆL Mhù‣T XNTNTnù YSM;ù፤ ርኡ ዜሃበ ሓረስታይ ካብ ፍርያት እቱ ርኢ ክጥቀም 

ይግበኣኒ እዩ እንተበለ ሓጥያት ስለይብሉ። XzùY ርኢ ዯቂሰባት Nfl¥ XêN Ztf«r wY'WN 

MNÆR Zjmr ¨B ¨F¶µ X† µB ZBL ¨t•úSÆ ZBgS X†። HlùêE kùn¬T 

¨F¶µ Bubù_ XNTrx GN ከም'tÜ ZGb¨ ካብ ፍሪያታት ሳይንስን ቴክኖሎጂን zYM_Ý¥ 

ግሁዴ X†። 

እቱ ሓቂ ግን እዘይ ጥራሕ ኣይኮነን። እቱ ንዒለምና ሕዙ ዜኒሃቶ ምዕባለ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ቀንዱ መሰረት 

ዜኾነ ትምህርቲ ሒሳብ መበቆሉ ኣብ ኣፍሪካ እዩ (ቅዴሚ 3500 ዒመት)። ፇላመይቲ ዩኒቨርሲቲ ዒለምና 

ዜተፇጥረት’ዉን ኣብ ኣፍሪካ እያ (ኣብ ሃገረ ሞሮኮ)። ስለዘይ ኣፍሪካ ርኢ ጥራሕ ኣይኮነትን ንዒለም ኣረኪባ፤ 

ሪኣ፣ ኣብቍላ፣ ኮስኵሳ፣ ፃህያ፣ ኣፍሪያ’ውን ምዕፃዴ ዜጀመረት ፇላመይቲ ኣህጉር እያ። ካሊእ ማ ካብ ሓዯ 

ላዕለዋይ ምሁርን ተመራማራይን ትማሊ ኣብ መበል 30 ዒመት በዒል ኬሚካል ሶሳይቲ ኢትዮጵያ ዜገበሩዎ 

መኽፇቲ መዯረ ዜሰማዕኹዎ እዉን ከካፍለኩም። ሓዯ ፇረንጂ (ቅዴሚ ክልተ ሚኢቲ ዒማዉቲ ይመስለኒ፣ ኣነ 

ኣይሓዜኩዎን እምበር ሽሙ እኳ ይፀርሑዎ ነይሮም) ናብ ኣፍሪካ ተጓዒዚይ ኮይኑ መፂኡስ ሓሚሙ ኢለሞ። 
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ዴሕሪኡ ዒይነት ሕማሙ ዜተዒቡ ዒብዪ ወላዱ (ኣፍሪካዊ) ዜኾነት ቆፅሊ ቀጥቂጦምን ቀሚሞምን የብልዐዎ 

እሞ ይጥዑ። ገሪሙዎ እታ መዴሓኒት እንታይነታ ሓቲቱዎም ምስነገሩዎ ኣብ ኣዉሮጳ ከይደ ኣፊሊጡዋ፤ እታ 

መዴሓኒት ክሳዕ ሕዙ ብኡኡ ሽም ትፅዋዕ ኣላ። ዜገርም ነገር እዩ፤ ዜሓከመ እናሃለወ ብተሓኪሙ ዜዯሓነ ሕሙም 

ሽም መዴሓኒት እንትስየም ምርኣይ ኣዜዩ መስዯመም እዩ።  

እዘይን ወዱ ከምዘይን ዜበሉ ነገራት እንትሰምዕ ምናልባሽ እቶም ሓዯ ሓዯ ከምዘይ ዜበለ መዴሓኒታት ዜፇልጡ 

(ናይ ሓበሻ መዴሓኒት እናበልና ንፅወዖ ማለተይ እየ) ክሳዕ ዕለተ ሞቶም ንኻሊእ ሰብ የካፍሉሉ ምኽኒያት 

ብኸምዘይ ዒይነት እኩይ ተግባራት ስለዜሰክሑ ድ ይኾን ኢለ እሓስብ። ብቻ ግን ኣብ ሃገርና’ዉን (ብፍላይ ዴማ 

ኣብ ክልልና) ከምዘይ ዒይነት ይተፇለጡ ግን ዴማ ኣብ ዒለም ብሉፃት ተወዲዯርቲ ኮይንና ንክንወፅእ ዜሕግዘን 

ኽእሉን ናይ ኣባሓጎታትናን እኖሓጎታትናን ገና ይፇለጥናዮም ማእለያ ብይሎም ፍልጠታት ከምለዉ 

ጠራጥር ኣይኮነን።         

xþT×eÃ lùsþN µLåT ፇላሞት ሰባትን ZnB„§ Znb„ MÂLÆ>'WN dqEsÆT 

Ztf«„§ ›Äþ kMZónT Ztf§l† mIÂ:tE¬T ZÞB„ã gùÄY ንምዃኑ ተዯጋጊሙ 

ተሓቢሩ እዩ። BRGI BSLÈn XWN µBtN qÄmዎT ¨B IbùO BRkþ bÉþ¼N 

Znb‣ ý¼ùÄT ¦g‣T ዒለምና MNÆ‣ ¬¶< BGLÉþ zRX×N\ µB •Dgþ¬T 

SLÈn zbN ¨<sùM B‚rÆ XN:zïN gùÄY X†። እዘይ ጥራሕ ግን ኣይኮነን፤ ሃገርና ኢትዮጵያ 

ካብ’ተን ኣብ ትሕቲ ኣገዚዜኣ ባዕዲዉያን ወረርቲ ይወዯቓ ዉሑዲት ሃገራት ዒለምናን ብሕታዊት ሃገር ኣህጉርና’ን 

እያ።  

¬¶áêE mrÄX¬¬T kMZÞB„ã kt¥¬T Ztf«ራ QD¸ 5500 ›m¬T Má*ነን 

f§äT kt¥¬T'WN ¨B ¥X¡§Y MB‣O MNÆረን ይፍለጥ X† (B¶èN# 1960)። 

B›lM dr© M<¬M BzùÞ XêN Zwsd ¨ZU¸ kYÄþ XNTóN QL«ùF 

lW«þ XÂtr¨y Zm{N XtÜ Þzþ Znþh ›YnT M<¬M XÂ•z Zm{N GN ¨B 

mbL 19 KFlzbN X†። ¬¶áêE FLF§Tን mrÄX¬¬T kMZÞB„ã 1800 ›.M.f. 

2.4% HZbþ ›lM _‣Þ ¨B kt¥ታት ዒለምና YnBR nY„”” (Population Reference Bureau, 

1990)። Þzþ GN ÄRU FRqE (48%) HZbþ ›lM ¨B kt¥ታት ZnBR XNTóN B 

DÞ¶ 20 ›mT XWN bZ¼þ nÆ¶ kt¥ 60% kMZóN YGmT። 

ከም’ቱ ቅዴም ኢሉ ዜተገልፀ xþT×eÃ µB'tN QDM xþlN BM:Æl ZFlÈ ዜnb‣ ¦g‣T •NtE 

XNTT÷N µBtN QDM xþlN BM<¬mN ZFlÈ Znb‣ kM XMb›L y•# ¨<sùM# 

§lþb§N dBrBR¦NN እዉን BRKT Zbl HZbþ YnBrlN kMZnBR YGmT። Xzù bZ¼þ 

HZbþ'WN •d•d XêN BDRqEN Þ¥MN µlþX gþz¤ ¡› BõRnT XÂt¦Sy X† mÉþxù።  

N¨BnT B1850 ›.M.f bZ¼þ HZbþ YÍT L:lþ 10000 nY„። Y¡ùN'MbR DÞ¶xù X¬ 
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¡t¥ kMzl¬ B¦{Y t½ãDéS M:ÂêN mB²ÞtÜxù sB MH§‚ÜN'WN Yንገር። 

(NKrST# 1965 ›.M.f# ¨B Æ.S.S.xþ. 1994 ›.M.f.)።   

kt¥ ›Dê XWN µB'tN BbZ¼þ HZbN ZFlÈ qÄmwT kt¥¬T ዒለምና 

•NtE XNTT÷N XêN XÂ•lfN kùn¬T XÂt‚ÃyrN XNT¡D GN bZ¼þ HZÆ 

XÂt‚Ãyr X† mÉþxù። B•f¹ùxù XNTrx bZ¼þ HZbþ ¨B ÄRU kùlN ¦g‣T 

XÂws¡ X† mÉþxù\ ¨B mB²ÞtxN kt¥¬T'WN kMxù። BZtf§ly 

¨UÈ¸N zYtlmd kùn¬TN GN bZ¼þ HZbþ kt¥¬T KNkþ Z<XllùN 

Zt‣XylùN gþz¤ ¨Ys¨NN። ቀንዱ ዚዕባ እዘ ፅሑፍ ብምኽኒያት ምስ ባዕዲዉያን ወረርቲ ዜተገብረ 

ኵናት በዜሒ ህዜቢ ከተማ ዒዴዋ ከመይ እናተሃሰየ ከምዜመፀ፤ ይኹን ከዒ’ምበር እቱ ህዜቢ ነፃነቱ ሓልዩ፤ ግን 

ዴማ ከም ህዜቢ እንተይበረሰን እቱ ባሕሪ እንተይነፀፇን ብምፅንሑ ምኽኒያት ንሕና ናብ’ዘ ሕዙ ዜኒሀናሉ እዋን 

ሰላምን መንገዱ ልምዒትን ምብፃሕና ርኢ እዩ። ብምቕፃል’ዉን እዘ ተጀሚሩ ዜኒሀ ከይዱ ልምዒትን ጉዕዝ ሰላምን 

ንከይኹለፍ ክንገብሮ ለና ነገር ንምሕባር እዩ።    

2. በን ይስዕሮን ሓቂ ይሰግሮን ንነፃነት ዜተኸፍለ ክቡር ዋጋ 

ሃገርና ኢትዮጵያ ካብ’ተን ኣብ ግዜኣት ባዕዲዉያን ወረርቲ ይኣተዋ ዉሑዲት ሃገራት ዒለምናን ብሕታዊት ሃገር 

ኣፍሪካ ምዃና ተዯጋጊሙ ተነጊሩ እዩ ገና’ዉን ክንገር ለዎ ጉዲይ እዩ። እዘይ ዴማ ብኣጋጣሚ ዜተኸሰተ ኵነት 

እንተይኮነስ በን ይስዕሮ መስዋእትነት ንብረትን ሂወትን ተኸፉሉዎ ዜተረኽበ ምዃኑ ሩደእ እዩ፤ ተራ 

መስዋእትነት እንተይኮነስ ህዜቢ ከም ህዜቢ ዜተዃሸሐሉ፣ ሂወት ዜገበረሉ፣ ኣካላቱ ዜጎዯለሉን ጥሪቱ ወፇየሉን 

መስዋእትነት።  

mIÂ:tE¬T kMZÞB„ã QD¸ KLt KFlzbÂT kt¥ ›Dê Znb‣ bZ¼þ 

HZbþN tmlþsù ዴሕሪ •d KFlzbN (ዴሕሪ ሓዯ ሚኢቲ ዒመት) Znb‣ bZ¼þ HZbþN 

ÄRU ¥:r X†፤ XzùY’ዉን መጠን ሞትን SdTN L;ùL MNÆ„ እዩ ዜሕብረልና።  

ሰዯቓ ፩፤ በዜሒ ህዜቢ ገለ ከማታት ኣብ 1880 ›.M.f። 

ሽም ከተማ ዒሰብ ኣስመራ ባፅዕ ከረን ዯብረማርቆስ ጎንዯር ዯብረታቦር ዯብረብርሃን ኣንኮበር ኣዱስአበባ መቐለ ኣኽሱም ዒዴዋ 

በዜሒ ህዜቢ 5000 5000 3500 5000 2000 6000 5000 2500 6000 30000 15000 3000 8000 

     FLFL# b›L mzþ S¬tEStEKS ኢትዮጵያ (1984 ›.M.f) 

µB'zù sdª Mዕ²B kMZk¨L ኣብ 1880 ዒ.ም.ፇ kt¥ ›Dê BbZ¼þ HZbþ µB 

¨ÄþS ¨bÆN m‚lN ምናልባሽ’ዉን ከተማ ሃረር qÉþ§ TS‣: ZnbrT ¡t¥ ምንባራ እዩ። 
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>;ù Znbr bZ¼þ HZbþ xþT×eÃ MÂLÆ> TÞtE 10 ¸L×N kMZnBR X† 

ZGmT። ይኹን’ምበር በቢእዋኑ ብጋጥሙ ዜነበሩ ፀገማት (ብፍላይ ተዯጋጋሚ ሓሪን ኵናትን) እዘ ቀፂሉ 

ቀሪቡ ዜኒሀ ምስሊ ንረክብ።   

 

ሰዯቓ ፪፤ በዜሒ ህዜቢ ከተማ ዒዴዋ ካብ እዋን ናብ እዋን።   

>M kt¥  bZ¼þ HZbþ 

 1800 ዒ.ም 1900 ዒ.ም 1984 ›.M.f. 1994 ›.M.f. 2007 ዒ.ም.ፇ 

›Dê 8000 8000 14335 24519 40502 

FLFL# b›L mzþ S¬tEStEKS ኢትዮጵያ (1984# 1994፣ 2007 ›.M.f) 

Xzù bZ¼þ'zùY DÞ¶ •d KFlzbN µB 8000 ÂB 14335 (¥lT B 6000 sÆT) 

_‣Þ XNT›bþ HZbþ ከተማ ›Dê Y¡ùN µlþX HZbþ TG‣Y ¨YêlDN nY„ 

¥lT ¨Y÷nN\ ¬Yd¨S zZtwLd wY YSdD nY„\ wYWN YmWT nY„\ 

wYk› KLtExù። 

nzù kMzùY ›YnT gù:ø :ByT bZ¼þ dqE sÆT kt¥¬T xþT×eÃ Y¡ùN 

BF§Y ኸ› ከተማታት TG‣Y Ztf§l† M<nþÃ¬T kMZHlùý RÇX'†። ካብ’ዝም 

ምኽኒያታት እዙኣቶም ሓዯ እዉን ኣብ ሩሑቕ ይኹን ኣብ ቀረባ እዋናት ንነፃነት ሃገር ብዜተገብረ ኵናት ዜሃለቐ 

ህዜቢ እዩ። 

ከም’ቱ ቅዴም ክብል ዜተገለፀ ከተማ ዒዴዋ ካብ’ተን ቅዴም ክብላ ዜፍለጣ ጥንታዉያን ከተማታት ሃገርና ሓንቲ 

እያ። ይኹን’ምበር ኣብ ዜተፇላለዩ እዋናት ምስ ባዕዲዉያን ወረርቲ ብዜተገበረ ኵናት በዜሒ ህዜባ ሓዯ ሓዯ እዋን 

ብፍርቂ፣ ካሊእ እዋን ዴማ ብክልተ ኢዴ እናነከየ እዩ መፂኡ። እን ዜስዕባ መረዲእታታት ብምርኣይ እቱ ኩነታት 

እንታይ ዜኣክል መስካሕኽሒ ከምዜነበረ ምርዲእ ይከኣል’ዩ። 

 B 1804 ›.M.f. bZ¼þ HZbþ kt¥ ›Dê ¨S¬T 8000 ZGmT XNTnBR 

µB >;ù KúB 1870 ›.M.f. B<NdY kMZws¡ ê§'µ* እንtzYtfl« B 

1870 ›.M.f. MS DRbù> BZtgbr õRnT GN፣ bZ¼þ HZbþ kt¥ ›Dê 

4000 _‣Þ MT‣û YFl_። ብርግፅ ብ1804 ዒ.ም.ፇ 8000 ዜነበረ በዜሒ ክሳዕ 1870 

ዒ.ም.ፇ በዜሑ እንተይወሰኸ እዩ ፀኒሑ ምባል ኣይከኣልን። ስለዘይ ኣብ’ዘ ምስ ዴርቡሽ ዜተኻየዯ ኵናት 

ካብ ነበርቲ እቱ ከተማ ጥራሕ ልዕሊ 5000 ሰብ ከምዜሃለቐ ጠራጥር ኣይኮነን። እዘ ከምዘይ ዜበለ 

ልዐል መጠን መስዋእትነት ኣብ’ቱ ተራፉ ህዜቢ ዜገዴፎ መሪር ሓን ምግማት ፀግም ኣይኮነን። ንሱ 
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ጥራሕ ግን ኣይኮነን፣ ኣብ ቅርፂ ስነህዜቢ እታ ከተማ ዒብዪ ምዜባዕ እዩ ስዕብ። ምናልባሽ’ዉን እቶም 

ዜተረፈ ህፃዉንቲን ሽማግለታትን ዜበዜዎም ከምዜኾኑ ይግመት።  

 በዜሒ ህዜቢ ከተማ ዒዴዋ ¨B ZOIlù ›m¬T •Yý YIÂÞ XMbR B 1888 

ዒ.ም MS ÈlþÃN BZtgbr õRnT k› bZ¼þ HZbþ እታ ከተማ እንዯገና ÄRU B 

KLtxþD nkþ†፤ እቱ ከባቢ ዜባዯመሉ ኵታት እዩ ተፇጢሩ ነይሩ።። 

 B 1897 ›.M. bZ¼þ HZbþ ከተማ ›Dê 10000 bÉþ¼ù NMNÆ„ zrDX 

•bÊ¬ ê§ XNt¦lw ¨B ý>«þ KLt slSt ›¥ýtE BZtgbr õRnT 

ዴማ ÂB 6000 kMZwrd YFl_። 

 ¨B'zù ዜተጠቐሰ XêN'zùY bZ¼þ HZbþ ¨ÄþS ¨bÆ 65000 MBI¼ù XNTFl_ 

µBzþ¨èM bZ¼þ tU„ 1000 _‣Þ nYéM። XzùY ¥lT bZ¼þ tsdDtE 

(N¨ÄþS ¨bÆ) T¼ùT'† nY„። SlzùY bZ¼þ nbRtE ከተማ ›Dê Zw•d 

ነበርቲ SlZtsdÇ እዩ ኢልካ ምዴምዲም ከቢዴ እዩ፤ ሞይቶም SlZtwÇxù X† ZBL 

ግን የረዲዴእ እዩ። nzù ልዐል መጠን äT Bzù•T sÆT qNÄþ M<nþÃT k› 

DRqE\ ኵናትን µLåTN K_qsù kMZ<Xlù ¨yt•TTN።  

ስለዘይ dqEsÆT ¨B²›lM ¨BZnB„§ XêN X¬ Zn¨sT mslÖM ብሂወት KnB„ 

M<¨lÖM'†። እዚ msL እዙኣ msL Zón ይኹን F«ùR Mዃና  RÇX'†። Y¡ùN'MbR 

Xzù msL dqEsÆT XzùY BZtf§l† XêÂTN BZtf§l† M<nþÃ¬TN 

XÂtg¦s Zm{ X† መፂኡ። እዘ ፀገም ¨B ÅF BMB{ù¼ù ዴማ dqE sÆT ¨B 

KnB„lù zY<Xlù BRkþ ¨BÉþ¼ù bZ¼þ HZbþ kt¥¬T Mýú< YTrF'ä 

qÜIrN ›qEbN zY¡Älù BRkþ bÉþ¼N MIn¼N መዚግብቲ ታሪኽ ይሕብሩ። 

dqE sÆT ሜ§ ¨nÆBéåM qSB‚S Kú: XÂ‚y„ dr© mnÆBéåM µB ÂY 

XNSú¬T B›YntÜ ZOY„ã kMzùY ›YnT {gM NMN¬Y ¨U«m ¨Yb¦LN። 

XtÜ ‚NÄþ qÜMngR GN m›Z እን¬Y ›YnT {gM yU_M ZBL X†። N¨BnT B 

1340 ›.M.f. ¨B ¨ýéÔ zU«m "{lþM äT" tÆ£lù ZFl_ XêN sþî 

¨ýéÔýÃN MO¬lù YFl_። B 317 ¨mt ›lM ¨B ÒYÂ zU«m Þ¥M 

gùNÍ:'WN kùlù qtElù ý¼ùÄT sÆT _‣Þ MT‣û ሰነዲት ይሕብሩ። SlzùY XtÜ 

‚NÄþ Þè NMN¬Y {gM yU_M tY÷nS Þzþ'WN m›Z እን¬Y ›YnT {gM 

yU_M ZBL X†።  
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NM_O§L ዜኣክል dqE sÆT tf«þéM ¨B ZnB„§ ›lM Zl›lùን ክምለሱ ዜግበኦምን 

KLt Þè¬T ¨lý። 

1. dqE sÆT B¥X¡§Y N<NdY ›¥ýtE ¨B RXsþ mÊT YnB„? bZ¼þ 

ZnB„lù ›¥ýtE¡ BMN¬Y YýsN? 

2. MNÆRS YNb„! GN ¬Y ›YነT ÂB‣ XÂnb„ X×M k Z•Lû zlý? 

ZBlù Þè¬T ¨gd>tE X×M”” 

XzþåMN µLåT ¨gd>tE Þè¬TN NMM§S\ zDL† Bzù•T ng‣T ¨lý። 

µB¨èM XtÜ ‚NÄþ XêÂêE mrÄX¬ MRµB M<¨L'†። nzùY mrÄX¬ 

bbþXênù t¨kþbù ZTNtnlù Xä Bxùxù msrT SgùMtE Zýsdlù mSRÞ 

MZRUÞ ÂYGDN'†። እዘ ኩሉ ምግባር ዜከኣል ዴማ ህዜቢን ሃገርን ሒዜካ እዩ፤ ነዘይ’ዉን ነፃነት 

ኣገዲሲ እዩ ጥራሕ እንተይኮነስ ግዴን’ዉን እዩ። 

እዘ ኩነታት ክዉን ንምግባር ዴማ ኣብ ዜተፇላለዩ እዋናት ህዜቢ ከም ህዜቢ መጠን፤ መንግስቲ እዉን ከም 

መጠን መንግስቲ ዜተኻእሎም እናገበሩ ፀኒሖም እዮም ምባል ይከኣል’ዩ። ብርግፅ ነፃነት ኩሉ ማዕረ 

ከምስተማቕራ ይፍለጥ’ዩ። ነፃነትካ ሓሊኻ ንምኻዴ ኣብ ዜግበር ተጋዴሎ ግን ኩሉ ማዕረ ይሳተፍ’ዩ ማለት 

ይክኾን ግን ይኽእል’ዩ። እዘ ከምዘይ ዜበለ ነፃነትካ ሓሊኻ ንምኻዴ ዜተገብረ ኵናታት (ናይ ቀረባን ናይ ሩሑቕ 

እዋንን) ዲርጋ መብዚሕትኡ ኣብ ትግራይ ዜተገብረ ምስ ምንባሩ ህዜቢ ትግራይ ሓለፊ ከምዜተዋሰአን 

ከምዜተሰወአን ክፍለጥ ይግበኦ፤ ሓቀኛን ኹርዕን እንሕበነሉን ታሪኽ ስለዜኾነ ኩሉ ብጉቡእ ክርዯኦ ለዎ ጉዲይ 

እዩ። ኣብ ከምዘይ ዜበለ ከይዱ’ዉን ገለ ከተማታትን ከባቢታትን ዜበለፀ ከምዜተሃሰያ ይፍለጥ። ካብ’ተን 

ብከምዘይ ዒይነት ከይዱ ኣዜየን ዜተሃሰያ ከተማታት እዉን ሓንቲ ከተማ ዒዴዋ እያ። 

ከም እምነተይ ዴሕሪ ሕዙ ንከምዘይ ዒይነት ህልቂት ዜዲርግ ኵናት ከጋጥም እዩ ዜብል እምነት የብለይን። እዘይ 

ግን ዒለማዊ ኩነታት ብምርኣይ ወይ’ዉን ለዮ ዝባ (ቀርኒ ኣሪካ) ዜኒሀዎ ኩነታት ብምትንታንን ብምግምጋምን 

ዕፁዊ ዜግበር ነገር ኣይኮነን፤ በዘ መዲይ’ዘይ ዉሕስና ክበና ዜኽእል ኣካል’ዉን የለን። እንኮ ዋሕስና ግን 

ሓዴነትናን ልምዒትናን ጥራሕ እዩ። ሓዴነት እንተይሃልዩና ሰላም ኣይህሉን፣ ሰላም እንተይሃልዩ ዴማ ልምዒት 

ክህሉ ኣይኽእልን፤ ብይ ልምዒት’ዉን ኸዒ ሓዴነት ክህሉ ኣይኽእልን። ስለዘይ እቱ ተጀሚሩ ዜኒሀ ከይዱ 

ሓዴነት፣ ሰላም፣ ልምዒትን ብየቋርፅ መንገዱ ካብ እዋን ናብ እዋን እናጎልበት ንክኸዴ ናይ ምግባር ዒብዪ 

ሓላፍነትን ክእለትን ለዎ እቱ መንእሰይ ወለድ እዩ። እቱ ሕዙ በቢ ኣብያተ ትምህርቱን ዩኒቨርሲቲታቱን ዜመሃር 

ሎ መንእሰይ ንሰለስቲአን (ሓዴነት፣ ሰላምን ልምዒትን) ጠሚሩ ክሕንን ብቐፃልነት እናጎልበተን ክኸዴ ዜኽእልን 

ዴማ እንህቦ ለና ትምህርቲ ፅሬቱን ዯረጁኡን ዜሓለወ ምግባር እንተተኻኢሉ ጥራሕ እዩ። ከምኡ እንተጌርና ዴማ 

እዘ መንእሰይ ወለድ እዘይ ተረካቢ ሕዴሪ ኣያታቱን ኣዳታቱን ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ ከይዱ ምዕባለ ሳይንስን 

ቴክኖሎጂን እዋን ዜጠልቦ ታሪኽ ሰሪሑ ንኽሓልፍ ኽእሎ ሙሉእ ዒቕሚ ከምለዎ ንፃት’ዉን እንተኾነ 

ክንጠራጠር የብልናን። 
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ብርግፅ ፅሬት ትምህርቲ ካብ እዋን ናብ እዋን እናተመሓየሸ ክኸዴ ኽእሉ ዜተፇላለዩ ስራሕቲ ይስሩሑ ከምለዉ 

ግሁዴ እዩ፤ ግን ዴማ ፅሬት ትምህርቲ ንምርግጋፅ በቱ ሕዙ ዜኒሀና ቅልጣፇን ኣሳዴራን ክንቅፅል ኣለና ዜብል 

እምነት የብለይን፤ ጊዛ ከይቕዴመና ካብ ለኒ ስግኣት ቀልጢፍና ክንልወጥ ይግበኣና ካብ ዜብል ባህጊን። ርግፅ’ዩ 

ፅሬት ትምህርቲ ንምርግጋፅ ኩሉ አእጃሙ ክዋፃእ ኣለዎ። ኣብ’ዘይ መሪሕ ተራ ክፃወት ለዎ ግን እቱ መምህር 

ባዕሉ እዩ። ኣብ’ዘ ከይዱ እዘይ ግዯ መንግስቲ ኣቕሊልካ ዜረአ ኣይኮነን። ብፍላይ ሞያ መምህርነት ጉቡእ ቦታ 

ንክወሃቦን ምቹዊ ሃዋህዉ ስራሕ መምህርነት ንክፍጠርን፣ ኩሉ ፀጋታት እዚ ሃገር ብይ ምንም ዒይነት ብኽነትን 

ምጥፊእን ኣብ መሉኡ ክዉዕልን መንግስቲ መተካእታ ይብሉ ግዯ ክፃወት ኣለዎ እዩ በሃሊ እየ። ካብ ረባ ንላዕሊ 

ዒብዪ ትርጉም ለዎ ተግባር ስለዜኾነ እሞ መምህር ዴላዩ ልፍልፍ ዉዑሉ ልፍዴልፍ እንተሓዯረ እቱ ሎ 

ሓፇሻዊ ሃዋህው ግን እንታብ ላዕሊን ታሕቲን ኢልካ ሸቂልካ ዜሓልፇልካ ኣብ ከባቢና ብተግባር ዜረአ ካሊእ 

እንተኾይኑ ዋላ ኣብ ኣብያተ ትምህርና ፅሬት ትምህርቲ ዜመስል ነገር እንሃልዩ ብትርጉሙ ግን ለዉጢ ዜፇጥር 

ኣይኸዉንን።  

ይኹን’ምበር ንሕና መምህራን ዴማ በታ ላ ኩነታት ጥራሕ’ዉን ብተኸታታሊ (እናንበብና) ዒቕምና ብምህናፅን 

ጉቡእ ምዴላዋት ብምግባርን ተምሃሮና ሳይንሳዊ ሜላታት ኣፀናንዒን ኣፇታትናን ክዕጠቑ ብምግባርን መንፇሶም 

ብምልዕዒልን ፅሬት ትምህርቲ እታ እነምህረላ ቤት ትምህርቲ፣ ኮሌጅ ወይ ዩኒቨርሲቲ ብዉሕዴ ብ 60% ክብ 

ክብል ምግባር ንኽእል ኢና ኢለ እየ ዜኣምን። ናይዘይ ዴምር ዉፅኢት ዴማ ፅሬት ትምህርቲ ክልልናን ሃገርናን 

ይዒቢ ኣሎ ማለት እዩ። 

ስለዘይ ሎሚ መበል 118 ዒመት በዒል ዒወት ዒዴዋ እንትነኽብር እቱ ዜሓለፇ ተጋዴሎታትን መስዋእትነትን ኩሉ 

ብምዜካርን ካብኡ ብምምሃርን በቱ ሎሚ ሃገራት ወኒነነኦ ለዋ ኣፅዋር ኵናት ዴማ ከምዘይ ዜበለ ዉግእ 

እንተተላዑሉ ህዜቢ ከም ህዜቢ ክበርሰሉ ዜኽእለሉን እቱ ባሕሪ ክነፅፇሉን ዜኽእል ዕደል ዒብዪ ስለዜኾነ “ኣነ 

ብሂወት እናሃለኹ ሃገረይ ኣብ ከምዘይ ዜበለ ፀገም ፍፁም ኣይትወዴቕን!” ኢልና ነንባዕልትና ቃል ክንኣቱ 

ይግባእ። እስራኤላዉያን ግልጋሎት ብሄራዊ ዉትዴርና ምስወዴኡ ኣብ ማሳዲ ትበሃል ቀዯም ምስ ሮማዉያን ኵናት 

ገጢሞም ሓንቲ ሰበይቲን ሓዯ ህፃንን ጥራሕ ዜተረፈላ እምበር ኩሉ ዜተወዯአላ ጎቦ ዯይቦም “Never Again! ኣነ 

ብሂወት እናሃለኹ ሃገረይ ሃገረ እራኤል ኣብ ከምዘይ ዜበለ ፀገም ዲግም ፍፁም ኣይትወዴቕን” ኢሎም እዮም ቃል 

ዜኣትዉ። ዴሕሪኡ በቢዜተዋፇሩሉ ዒዉዯ ስራሕ እዉን ለይቲን ቀትሪን ይሰርሑ።  

እቱ ከባቢ ብኣካል ከይዯ ሪአዮ ስለዜነበርኩ እታ ነቱ ታሪኽ (ኣብ ቦቱኡ) ዜገፀትልና እስራኤላዊት እናነብዏት 

ክትነግረና እንተላ መንፇስካ እዩ ዜርብሽ፤ ንባዕልኻ ክሓትት እዉን የገዴዯካ። ከም ኣገላልፃኣ እታ ዜገለፀትልና 

እስራኤላዊት፤ እቶም ሽዐ ዜነበሩ እስራኤላዊያን ኣብ’ቱ ዜባን ጎቦ ኮይኖም ብለዎም መሳርሒሳታት እናተዋጉኡ 

ዴሕሪ ምፅነሖም ስንቂን ዕጥቂን ወዱኦም ብሮማዉያን ምስተኸቡ ክልተ ኣጉባዜ ተመሪፆም። እቶም ዜተመረፁ 

ኣጉባዜ እቱ ህዜቢ “እንታብ ንማረኽ ንኹልና ቀቲልኩም ንባዕልትኹም እዉን ክትቀትሉ ሓዯራ” ኢሉ እዩ 

መሪፁዎም፤ ከምታ ዜተባህሉዋ’ዉን ገይሮም። ኣብ’ዘ ከይዱ እዘይ ግን ሓንቲ ሰበይቲ ሓዯ ቆልዒን ተሓቢኦም 

ስለዜተረፈ እቱ ታሪኽ ኣውፂኦሞ።             
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ንሕና’ዉን ኣብ’ዘ ንነፃነቶም ኢሎም ብዒሰርተታት ኣሻሓት ህዜቢ ዜሃለቑላ ዕለት ለካቲት 23 ኮይንና እንተተኻኢሉ 

ብኣካል ናብ’ቱ ቦታ (ከተማ ዒዴዋ) ኬዴና እንተይተኻኢሉ ዴማ ኣብ ለናዮ ኮይንና ሕዴሪ እዝም ሰማእታት 

እናከርና “Never Again!፣ ኣነ ብሂወት እናሃለኹ ሃገረይ ኣብ ከም’ቱ ዜሓለፇ ዜበለ 

መስካሕኽሒ እዋናት ፍፁም ኣይትወዴቕን” ኢልና ቃል ክንኣቱ ይግበአና። እዘይ ኢልና ግን ኩላትና 

በቢለናዮ (ኣብ ዉሽጢ ሃገር ንሃሉ ኣብ ወፃኢ ሃገር ብየገዴስ) ካብ ሕማቕ ነገራት ንባዕልትና ነፂህናን ሕማቕ 

ነገራት (ስርቂ፣ ቀንጠብጠብን በለካ ለኽዏካን) ተፀይፍናን ሓቂ ሒዜናን በቢዜተዋፇርናሉ ዒዉዯ ዕዮ ዉፅኢታዊ 

ስራሕቲ ክንሰርሕ ኣለና።። ኣብ 2008 ዒ.ም ዜኽበር መበል 120 ዒመት በዒል ዒወት ዒዴዋ ዴማ ኩላትና እንተታብ 

ለናዮ (ሩሑቕን ቀረባን) ተኣኻኺና ሰሙን ሙሉእ ብዜተፇላለዩ ተታት ክነኽብሮ ምዴላዋት ንግበር እብል። 

ኣብ’ዘ ከምዘይ ዜበለ ከይዱ ዴማ ብፍላይ ምሁራትን ሓንፀፅቲ ፖሊሲታትን ላዕለዎት ኣመራርሓታትን እቱ ታሪኽ 

ተዒቂቡ ንቐፃሊ ጉዕዝ ልምዒት በሪ ንክኸፍተልና ኣብ ምግባር ዜዒበየ ግዯ ክንፃወት ይግበአና።  

ከምዘይ ጌርና ካብ ሕሉፍ ተማሂርና ንቐፃሊ ሓዯ ሚኢቲ ዒመት ንምትላም እሞ እቱ መንእሰይ ወለድ ንሕና 

ዜሓለፍናዮ ኩሉ ከየጋጥሞ እንተተኻኢሉ መፃኢ እዋናት ሓባጥ ጎባጥ ይብላ ትግራይ፣ ነቱ መንእሰይ ወለድ 

ከምዴላዩ ክጎዪን ክስጉምን እተኽእል ሃገር ክነርክቦ እንተንኽእል ሓላፍነትና ብጉቡእ ተዋፂእና ኣለና ምባል 

ንኸኣልና። ግን ዴማ ኣብ’ዚ ተለዋዋጢትን ንምግማታ ኣዜያ ተፀግምን ዒለም ኮይንና ከምዘይ ዜበለሃዋህው 

ክንፇጥረሉ እንኽእል ኣይመስለንን። እንኽእሎ ነገር እንተሃለወ ግን እቱ መንእሰይ ወለድ ኣብ’ዚ ምስሓባጥ ጎባጣ 

ዜነብሩላ ዒለም እዙኣ ብቑዒትን ብሉፃትን ተነሓናሕቲ ኮይኖም፣ ጎቦታትን ሽንጥሮታትን እንተጋጥሙዎም 

እንተይተሃከዩ ጉዕዝ ዜጅምሩን ከምዴላዮም ናይ ምዴያብን ምዉራዴን ዒቕሚ ለዎም ክኾኑ ጌርካ ምቕራፅ እዩ። 

እዘይ ዴማ ፅሬቱን ብቕዒቱን ዜሓለወ ትምህርቲ ክወሃብ ብምግባር ኣቢልካ እዩ ዜፍፀም እሞ ኣብኡ ዯኣ 

ንረባረብ። ካብ ኩሉ ንላዕሊ ግን ነቱ መንእሰይ ወለድ (ብተግባር) እነምህሮ ነገር ኩሉ፣ ሓላፍነት ክስመዖ ግብርን 

ኽእልን ክኾን ይግባእ፤ ብፍላይ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲን ትካላት ላዕለዎት ትምህርቲን እብል።  

ርሑስ መበል 118 ዒመት በዒል ዒወት ዒዴዋ! 

ክንፇ አብርሃ (ድ/ር) 

e-mail: kinfeab@yahoo.com                       


