
ብዴሕረይ ዯንዳር ኣይትብቖሊ !! 

(ትሕዜቶ መጽሓፍ ናይ ኣቶ ኣስገዯ ገብረስሊሴ ብዜምሌከት) 

ኣብ መፈሇምታ ክብል ዜዯሉ ሓዯ ነገር፡ እቲ ታሪኽ ዜሰርሐ ወሇድ 

ብሂወቱ እንዲሃሇወ፤ ኣስገዯ ጋህዱ ርእስቱ ናይ ፈጠራ ቲያትር 

ምስራሕ ካብ ዜጅምር ቀንዩ ኣል። ግና እስካብ ልሚ ነቲ ናቱ ናይ 

ፈጠራ ታሪኽ ከም ቁምነገር ቆጺሩ፣ ጊዛ ወሲደ መሌሲ ክህቦ ዜፈተነ 

ኣይራኣኹን። እቲ ምኽንያት ዴማ ትሕዜቶ ናይቲ መጽሓፍ ርካሽ 

ስሇዜኾነ ሰባት ንዑቖም ገዱፎሞ። ምናሌባት ኣስገዯ ግና ተቐባሌነት 

ይረክብ ከምል መሲሌዎ ብጌጋ ከይርድኦ እንተተሰቆሮ እስቲ ቁሩብ 

ክነግሮ ኢሇ እየ።  

ኣስገዯ ኣብቶም ናይ ሓሶት ዴርሰታቱ ርክብ ህወሓትን ሻዕቢያን ብዜምሌከት ሓሽከር፣ ጊሊ ዜብለ ቃሊት 

ዯጋጊሙ ይጥቀም እዩ። እቲ ኹለ ህዜቢ ትግራይን ሙለእ ህዜቢ ኢትዮጵያን፤ ከምኡ’ውን ህዜቢ ኤርትራን 

ባዕለ ሻዕቢያ’ውን እንተይተረፈ ዜፈሌጦ ሓቂ ግና፤ ህዜቢ ትግራይን ውዴብ ህወሓትን ንህዜብታት 

ኢትዮጵያ ካብ ሕሽክርናን ጊሊነትን ነጻ ከውጽእ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ታሪኽ መወዲዴርቲ ይብለ ጅግንነት 

ዜሰርሐ፤ ካብዙ’ውን ህዜቢ ኤርትራ ከይተረፈ ተረባሒ ዜኾነለ፤ ሻዕቢያ’ውን አብ ሳሕሌ ካብ ምቕባር 

ዜዯሓነለ ፍጻመ እዩ ነይሩ። ብሱሩ’ውን ሌቢን ርእሲን ንሇዎ፤ ትምክሕቲ ይኮነስ ትግራዋይ ወይ ዴማ 

ህወሓት ዜብለ ቃሊት ጊሊ ወይ ዴማ ሓሽከር ምስዜብለ ቃሊት አይሳነዩን፣ አይመኻይዱን፣ ናይ ልሚ ጥራይ 

ይኮነስ ዋሊ ናይ ቀዯም ታሪኽና’ውን ኩለ ዜፈሌጦ እዩ።  

እሞ  እዙ ሰብኣይ ዯኣ እንታይ እዩ ዜብሌ ል? 

ሇማቕነ ሓውና ኣስገዯ ገብረስሊሴ “ጋህዱ” ብዜብሌ ርእሲ መጻሕፍቲ  ዯሪሱ መርቑሊተይ እንዲበሇ ኣብ ሃገረ 
ኣመሪካ ካብ ስቴት ናብ ስቴት እንዲዝረ ንመጽሓፉ እንዲፋሇጠ ቐንዩ። ምስ ኣስገዯ ሓቢርና ንዒመታት ኣብ 
ክፍሉ ታዕሉም ህወሓት ስሇዜሰራሕናን ብቐረባ ስሇንፋሇጥን፣ መጀመርታ መጽሓፍ ምጽሓፉ ኣሐጐሱኒ 
ተቐሊጢፈ ነቲ መጽሓፍ ረኺበ ኣንበብኩዎ። ነቲ መጽሓፍ ምንባብ ምስጀመርኩ ብጣዕሚ ገረመኒ። ዜሓሸ 

ጽሒፉ ይኸውን’ዩ ኢሇ ናብ ቀጻሉ ምዕራፍ እንተተሰጋገርኩ ካብ ጭቃ ናብ ረግረግ ዜዒይነቱ ዜገዯዯ ነገር 

ረኸብኩ። ስምዑተይ እንታብ ምግራም ሓሉፉ ብቑጠዏ ተቓጸሇ። ንምንታይ ትብለ ትኾኑ….ብፍሊይ ጋህዱ 

ቁጽሪ ሓዯ እትብሌ መጽሓፉ ተጀሚራ ክሳብ ትውዲእ፤ “ህወሓት ናይ ሻዕቢያ ሓሽከር፣ ጊሊን መገሌገሉን 
እዩ ነይሩ።”  እንዲበሇት እያ ትገሌጽ። ካብዙ ሓሉፉ ኣስገዯ ተጋዲሊይን ህዜቢ ትግራይን ምስ ኣመራርሕኡ 
ናይ ሻዕቢያ ትእዚዜ መፈጸሚ ከምዜነበረ ኣብቲ መጽሓፍ ብግሌጺ ኣቐሚጥዎ ኣል። ነቲ ዒሇም ስዯመመ 

መስተንክራዊ ታሪኽ ዜሰርሐ ህዜብን ተጋዲሊይን ኣመራርሕኡን “ጊሊ” ብምባሌ ከናሽዎን ከመራስሖን 

ፈቲኑ። ኣብ ዯዯቢት ቓሌሲ ዜጀመርኩ’የ ካብዜብሌ ሰብ ንታሪኽ ህዜብናን ተጋዲሊይናን “ብጋህዱ ዜቐብር” 
ጽሑፍ ምቕራቡ ሕዜንን ሕፍርን እዩ። 

ሓውና ኣስገዯ ህወሓት ናይ ሻዕቢያ ጊሊ ከምዜነበረ ንምርግጋጽ ኢለ ኣብቲ መጽሓፉ ካብ ሓቂ ወጻኢ ዜኾኑ 
ንታሪኽ ህወሓትን ህዜቢ ትግራይን ይገሌጹ ሓሳባት ኣቕሪቡ ኣል። እቲ ኹለ ቕረቦ ሓቂ ዜሰሓተን 
ዜተመዚበሇን ንባዕ ሓሳባት ኣብዙ ምቕራብ ማሇተቲ መጽሓፍ ከም ል ምዴጋም ማሇት ስሇዜኾነ ከቕርቦ 



ኣይካኣሌኩን። ምኽንያቱ እቲ መጽሓፍ ከምል ኣብ ግጉይ መሰረት ዜተሃነጸ ስሇዜኾነ ቁሩብ ቆንጢረ ኣብ 
ዜተወሰኑ ነገራት ተዯሪኸ ናይቲ መጽሃፍ ግጉይነት ንምግሊጽ ክፍትን፦ 

ኣስገዯ ማሕበር ገሰገስቲ ብሄረ ትግራይ ናይ ዕጥቂ ቓሌሲ ከካይዴ ወሲኑ ገሉኦም ተጋዯሌቲ ናብ ዯዯቢት 

ገሉኦም ዴማ ናብ ሻዕቢያ ክዕሇሙ ምግባሩ “ናይ ሻዕቢያ ትእዚዜ ንምኽባር” እዩ ነይሩ ይብል። ናይ ብሓቂ 

ከምቲ ኣስገዯ ዜብል ዴዩ ነይሩ? ብ68 ዒ.ም. ንወፍሪ ራዚ ንምምካት ምስ ሻዕቢያ ብምሕባር ህወሓት 

ንዯርጊ ምዴምሳሱ፣ ከምቲ ኣስገዯ ዜብል “ንሻዕቢያ ዜጠቅም፣ ንህወሓትን ህዜቢ ትግራይን ዕኑ” ስጉምቲ 

ዴዩ ነይሩ? “ጀብሃ ብህወሓት ዜተዯምሰሰ ንረብሓ ሻዕቢያ ተባሂለን ንሻዕቢያ ንምዴሓንን እዩ፣ ህወሓት 

ንጀብሃ ብምዴምሳስ ናይ ሻዕቢያ ሓሽከር ምዃኑ ኣረጋጊጸ” ይብሌ ሓውና ኣስገዯ። ቀጺለ ዴማ “ወፍሪ 
ቀይሕ ኮኸብ ኣብ ኤርትራ እንትካየዴ ህወሓት ናብ ኤርትራ ሰጊሩ ምስ ሻዕቢያ ተሓባቢሩ ንዯርጊ ምውቅዐ 

ንጎይትኡ ሻዕቢያ ንምዴሓንን ሓሽከርነቱን ንምርግጋጽ እዩ” ይብሌ። ጋህዱ ነቲ ሓቂ ትቐብሮ ዴያ ሊስ 

ወይስ ተግህድ? ህወሓት ናብ ኤርትራ ሰጊሩ ንዯርጊ ምውቅዐ ጠቒምዎ’ድ ወይስ ጎዱእዎ? ንምንታይ እዩ 

ህወሓትናብ ኤርትራ ሰጊሩ ንዯርጊ ዜዯምሰሰ? ንበዒርሱ ንምዴሓን’ድ ወይስ ንሻዕቢያ ንምዴሓን? ሕዙ’ውን 

ኣስገዯ ካብ ወፍሪ ቀይሕ ኮኸብ እንተይወጸ “ ኣብ እዋን ወፍሪ ቀይሕ ኮኸብ ዑስራን ሸውዒተን ሽሕን 

ሰብዒን ሓሙሽተን ተጋዲሊይ ህወሓት ንሻዕቢያ ንምዴሓን ተባሂለ ስውእ፣ ቁሱሌን ምሩኽን ኮይኑ” ይብሌ። 

እዙ’ኸ ብዕራይ ወሇዯ ዴዩ ወይስ ግሁዴ ሓቂ? ንምዃኑ ህወሓት ኣብ እዋን ወፍሪ ቀይሕ ኮኸብን ሰሊሕታ 

ወራርን ክንዱ’ዙ ዜኸውን ሰራዊት ኔርዎ ዴዩ? ኣብ እዋን ወፍሪ ቀይሕ ኮኸብ ዜነበረ ኩነታት እንትገሌጽ 

ኣስገዯ ብጣዕሚ ዜርዜር ዜኾኑ ነገራት እዩ ዜገሌጽ’ሞ፣ ነዙ ንምፍሊጥ ኽእሌ ቦታን መዜነትን’ከ ኔርዎ ድ? 

ንምዃኑ’ኸ ሽዐ ኣበይ እዩ ነይሩ? ኣብ ትግራይ’ድ፣ ኣብ ኤርትራ ወይስ ካብ ክሌቲኡ ወጻእ? ናብ ኤርትራ 

ሱሳን ሓሙሽተ ሽሕን ትሽዒተ ሚኢቲን ሰራዊት ተሊኢኹ ዜብል ኣስገዯ ብኸመይ እዩ? 

እቶም ሌዕሌ ኢልም ዜተገሇጹ ቁምነገራትን ካሌኦት ኣገዯስቲ ሓሳባትን ብዜምሌከት ካብዙ ቐጺሇ ሓዯ ብሓዯ 

ክዴህስሶም ክፍትን እየ። ብተወሳኺ’ውን ህወሓት ብባህሪኡ ዱሞክራስያዊ ዴዩ ወይስ ጸረ-ዱሞክራስያዊ 

ውዴብ እዩ ነይሩ? ኣብ እዋን ዕጥቂ ቃሌሲ ዜወስድም ዜነበሩ ስጉምቲታትን ኣሰራርሓታትን ከመይ ክረኣዩ 

ይግባእ? ዜብለ ሕቶታት ኣብዙ ጽሑፍ’ዙ ክምሌሶም እየ። ሓውና ኣስገዯ ንኣመራርሓ ውዴብ ጥራሕ 
ይኮነስ ካብ ኣመራርሓ ወጻኢ ንዜነበሩ ብዘሓት ተጋዯሌቲ ጊሊ፣ ሓሽከር፣ ጨካን ገራፊ፣ ሰሊሉ፣ ዒያሹ 
እንዲበሇ ጸሪፍዎምን ኣናሽይዎምን። ካብቶም ዜተጸረፉ ብርክት ዜበለ በይዚ ህዜቦም እንዲተጋዯለ 

ዜተሰውኡ ጀጋኑ እዮም። ንምንታይ ኣስገዯ ይጸርፎምን ይዴህልምን? ኣንበብቲ ባዕሌኹም ፍረዴዎ።  

ኣብ ምዕራፍ III ጋህዱ ቁጽሪ ፩---“ርክብ ማሕበር ገስገስቲ ብሄረ ትግራይን ህዜባዊ ግንባር ሓርነት 

ኤርትራን ተጋዴል ሓርነት ኤርትራን ኣብ ዜብሌ ርእሲ፡ ኣብ ገጽ 12 ካሌኣይ ፓራግራፍ 

„‟ማ.ገ.ብ.ት‟‟(ህወሓት) ናይ ሻዕቢያ ትእዚዜ ንምኽባር ትሽዒተ ናይ ዩኒቨርሲቲ ምሁራት ኣብ ወርሒ ጥሪ 

1967 ብኣስመራ ጌሮም ንሰሜናዊ ባሕሪ ዑን ዜባሃሌ ንክኸደ ኣስመራ ኣተዉ”……ይብሌ። 

ማሕበር ገስገስቲ ብሄረ ትግራይ(ማ.ገ.ብ.ት) ናይ ዕጥቂ ቓሌሲ ክጅምር ምስወሰነ፣ በቲ ሓዯ ገጽ ኣብ በረኻ 

ዯዯቢት ኣትዮም ቓሌሲ ዜጅምሩ በቲ ካሉእ ገጽ ዴማ ናብ ሻዕቢያ ከይድም ዜዕሇሙ ሰባት መዯበ። እዙ ናይ 

ማ.ገ.ብ.ት ውሳነ እዩ። ናይ ካሉእ ውሳነ አይኮነን። ከመይ ኢልም ከምዜቃሇሱ፣ እንታይ ዒይነት ናይ ቃሌሲ 

ፕሮግራም ክህሌዎም ከምሇዎም፣ ከመይ እቲ ናይ ዕጥቂ ቃሌሲ ከምዜጅመር ንነዊሕ ጊዛ ተመያይጦም፣ 

ኣብ ዜተፈሊሇየ ሃገራት ዜተኻየዯ ናይ ዕጥቂ ቃሌሲ ተሞክሮ ብዜግባእ ኣጽኒዖም መርሚሮምን ምስ ኩነታት 

ሃገርና ዜሳማማዕ ናይ ቃሌሲ ስሌቲ ነጺሮም ኢዮም ነቲ ቃሌሲ ጀሚሮሞ። 



ብዘሓት ናይ ዕጥቂ ቃሌሲ ካየደ ውዴባት ንናይ ግዲም ሓገዜ ኣናኢሶም ኣይሪኡን። ብዘሕ እንተይረሓቕና 

ጀብሃን ሻዕቢያን ቃሌሲ እንትጅምሩ ናይ ኣዕራብ ሃገራት ሓገዜ ብዘሕ ጠቒምዎም እዩ። ኢሳያስ ኣፈወርቂን 

ካሌኦት ብጾቱን እስካብ ቻይና ከይድም ወተሃዯራዊ ስሌጠና ወሲድም ኢዮም። ኣሽንባይ ገና ቃሌሲ ዜጅምር 

ውዴብ፣ እዘይ ዜባሃሌ ኣጽዋር ይኹን ንዋት ይብለ ውዴብ፡ መንግስታዊ ስሌጣን ዒቲሮም ናይ ሃገር 

ኢኮኖሚ ተቖጻጺሮም፣ ኣብ ዜሓሸ ቁጠባዊ ምዕባሇ ዜበጽሑ ሃገራት’ኳ ካብ ዜተፈሊሇያ ሃገራት ኩሇ መዯያዊ 

ሓገዜ ንክረኽቡ ሊዕሌን ታሕቲን እንትብለ ይረአ። 

እዝም ዒሰርተ ሓዯ ካራን ሓሙሽተ ዜኣረገ ብረትን ሒዝም ናብ በረኻ ዯዯቢት ዜተዋፈሩ ተጋዯሌቲ 

ዜሕግዝም ሓይሉ ኣናዴዮም ምንቅስቓሶም ግቡእ ድ ነይሩ ወይስ ኣይነበረን? ምንም ዒይነት ቁጠባን 

ኣጽዋርን ይብለ ውዴብ፣ ነቲ ካይድ ውሽጣዊ ቃሌሲ ዜሕግዜ ሓይሉ ዯሊሌዩ ናብ ስሌጠናን ሓገዜን 

ምውፋሩ እንታይ ነውሪ ኣሇዎ? ብናይ ባዕለ ውሳነ፣ ብናይ ባዕለ ሓሳብ እቲ ዕጥቃዊ ቃሌሲ ከመይ ክጅመር 

ከምሇዎ ወሲኑ ንስሌጠናን ሓገዜን ናብ ሻዕቢያ ዜተዋፈረ ውዴብ ከመይ ጌሩ ናይ ሻዕቢያ ትእዚዜ ንምኽባር 

ወፊሩ ይባሃሌ? 

ነቲ ቓሌሲ ይኹን ነቶም ተጋዯሌቲ’ኮ ወዴዒዊን ባዕሊዊን ኩነታት ህዜቢ ኢትዮጵያ/ትግራይ እዩ ፈጢርዎም። 

ሓዯ ህዜባዊ ቃሌሲ ብሰናይ ዴላት ናይ ውሌቀሰባትን ውዴባትን ኣይፍጠርን።ካብ ጭቡጥ ኩነታት ናይቲ 

ሃገር ወጻኢ ጠፍጢፈ ክፈጥሮ እየ እንተበሌካ’ውን ፍሕት እንተይበሇ ዜሓቅቕ ውዴብ ኢዩ ዜኸውን። 

ህ.ወ.ሓ.ት ግን ካብ ዜፍጠር ጀሚሩ ብሓያሌ ህዜባዊ ማዕበሌ ተዒጂቡ ብይምቁራጽ ዜማዕበሇን 

ዜተዒወተን ውዴብ ኢዩ። ነቲ ምዕባሇን ዒወትን ዜተፈሊሇየ ምኽንያት ከምሇዎ ርደእ ኮይኑ፣ ካብቶም 

ወሰንቲ ምኽንያታት ሓዯ ግና እቲ ቓሌሲ ወዴዒዊን ባዕሊዊን ኩነታት ሃገርና መሰረት ጌሩ ዜተፈጥረ ምዃኑ 

እዩ። 

እዙ ወዴዒዊ ኹነታት መሰረት ጌሩ ዜተፈጥረ ውዴብ ነቲ ኩነታት እንዲንበበ ብትኽክሌ ዜመርሕ ኣመራርሓ 

የዴሌዮ። ኣነ ብወገነይ ናይ ሻዕቢያ ሓገዜ ንምርካብ ህ.ወ.ሓ.ት ተጋዯሌቱ ናብ ሻዕቢያ ክስሌጥኑ ምሌኣኹ 

ናይ ውሕለሌ ኣመራርሓ ውጸኢት እዩ በሃሊይ ኢየ። ኣብ ከባቢና ናይ ሓባር ጸሊኢ ዜወቅዕ ሓይሉ እኔሀ፤ እዙ 

ሓይሉ’ዙ ካባና ዜሓሸ ዒቕሚ ኣሇዎ፤ ስቕ ኢሌና ክንሪኦ ኣይግባእን ክንጥቀመለ ኣሇና ኢልም ምውፋሮም 

“ናይ ሻዕቢያ ትእዚዜ ንምኽባር” ብሌ አይኮነን። እኳዯኣስ ኣብ ኣፍንጭኦም ንዯርጊ ዜወቅዕ ሓይሉ 

እንዲሃሇወ እንተይተጠቐምለ እንተዜተርፉ ኔሮም እዩ ጌጋ ክኸውን ዜነበረ። 

ሳሊ ከምኡ ዜገበሩእንታይ ረብሓ ተረኺቡ? እዝም ተጋዯሌቲ’ዙኦም ሻቡ ጋጠሞም ንዕቐትን ምጉጣጥን 

ተጻዊሮምን ተዒጊሶምን ብምስሌጣኖም፡ ዋሊ’ዜተወሰነ ይኹን ናይ ኣጽዋርን ካሇኦት ናውቲ ሓገዜ ረኺቦም። 

ኣብ እግሪ ምትካሌ ዜተረኸበ ሓገዜ ብምዃኑ ዴማ ብቐሉለ ዜረአ ሓገዜ ኣይነበረን። ውጽኢቱ ዴማ ዒብዪ 

ነይሩ። ንሙሴ ካብ ሽረ ንምውጻእ ዜተገብረ ኦፕረሽን ብ1967 ክረምቲ ኣብ ኣኽሱም ከተማ ዜተወሰዯ 

ስጉምቲ ዕዉት ክኸውን ኣብ ምግባር እቲ ብሓገዜ ዜተረኽበ ኣጽዋር ናይ ባዕለ ኣስተዋጽኦ ኔርዎ። ብርግጽ 

እቲ ሓገዜ እንተይርከብ ናይ ሽረን ኣኽሱምን ኦፕረሽን ጨሪሱ ኣይተምኻየዯን ማሇተይ ኣይኮነን። 

ሻዕቢያ ብዜፈጥረልም ዜነበረ ጸገም ብስምዑት እንዲገንፈለ ስምዑታዊ ስጉምቲ እንተዜወስደ ኔሮም ግን ነቲ 

ቓሌሲ ዜጠቅም ሓገዜ ኣይምረኸቡን።እዙ ርእየካ እቶም ተጋዯሌቲ ሊቒ ዕሊምኦም ንምዕዋት ኢልም ዜኾነ 

ይኹን መስዋእትን ጸገምን ንምቕባሌ ዴሌዋት ከምዜነበሩ እዩ። እዙ ርኢ ኣርሒቖም ዜርእዩ በሊሕቲ፣ 



ምእንቲ ሊቒ ዕሊምኦም ኢልም ግዜያዊ ስምዑቶም ዜቆጻጸሩ፤ ጽቡቕ ናይ ኣመራርሓን ዱፕልማስያዊን 

ጥበብ ዜሰነቑ ምዃኖም እዩ። ኣብዙ መዴረኽ እዙ ናይ ሻዕቢያ ትእዚዜ ተቐበሌቲ ወይ ጊሊታት እዮም 

ንምባሌ ኸሌ ምኽኑይን ስነ-ሞገታዊን ሓሳብ የሇን። ጽሌኢታዊን ስምዑታዊን ኣተሓሳስባ ጥራሕ እዩ 

ክኸውን ዜኸእሌ። 

ኣብ ገጽ 13 ሳሌሳይ ፓራግራፍ ጋህዱ ቁጽሪ ፩….’’መሪሕነት ህዜባዊ ግንባር ንህ.ወ.ሓ.ት መሪሕነት ንነዊሕ 

ግዛ ኣብ ቃሌሲ ዜጸንሐ፣ ንህዜቢ ኢትዮጵያ ኣሇዒዑለ ኣብ ሓጺር ግዛ ንዯርጊ ካብ ስሌጣን ከባርር ዜኸሌ 

ኢ-ፒ-ኣር-ፒ  ዜባሃሌ ውዴብ ስሇል ኣብ ትሕቲ ኢ-ፒ-ኣር-ፒ ኮይንኩም እትቃሇሱ ንዐ…………..” 

ከምዜበልም ኣብቲ ጽሑፍ ሰፊሩ ይርከብ። 

እሞኸ ናይ ጎይትኡ ናይ ህዜባዊ ግንባር ትእዚዜ ንኸየዕብር ኢለ ህ.ወ.ሓ.ት ኣብ ትሕቲ ናይ ኢህኣፓ 

ፕሮግራም ኮይኑ’ድ ተቓሉሱ? እስኪ ኣይተ ኣስገዯ ነዚ ሕቶ መሌሰሇይ !! 

ኩሊትና ከምንፈሌጦ ህ.ወ.ሓ.ት ንኢሃኣፓ ሌክዕ ከምቲ ንህዜባዊ ግንባር ዜቐርቦ ዜነበረ ካብ መጀመርታ 

ኣትሒዘ ይቐርቦ ነይሩ። ምስመራሕቲ ኢህአፓ ብዘሕ ግዛ ምይይጥ ተኻይደ፤ ኣፈሊሊይና ከምሇዎ ኮይኑ 

ኣብ ራኽበና መዲይ ብሓባር ኮይና ንዯርጊ ንውቃዒዮ ብምባሌ ናይ ስሙር ግንባር ፕሮግራም ሓንጺጹ 

ነኢሃኣፓ ኣቕሪቡለ። ኢህኣፓ ብትምክሕቲ ሰኺሩ ብጭራሽ ክቕበል አይከኣሇን። መጀመርያ ፖሇቲካዊ 

ኣፈሊሊዮም ከጽርዩ ተዯጋጋሚ ምይይጥ ተኻይደ። ኢህኣፓ “ኣብ ትሕቲ ናተይ ፕሮግራም ኣቲኹም 

ክትቃሇሱ ኣሇኩም ፡ እዙ ክትገብሩ እንተይክኢሌኩም ምሳኹም ምይይጥ ኣየዴሌን” ብምባሌ ማዕጽኡ 

ሸጎረ። ህወሓት በዙ ተስፋ እንተይቆረጸ ፡ “ንሕና ኣብ ትሕቴኹም ኮይና፣ ናትኩም ፕሮግራም ሒዜና ናትና 

ገዱፍና ክንቃሇስ ኣይንኸእሌን፡ እንተኾነ ግና ፖሇቲካዊ ኣፈሊሊይና ከምል ኾይኑ ንኽሌቴና አብ ራኽቡና 

ጉዲያት መሰረት ብምግባር ናይ ሓባር ጸሊኢ ስሇሇና ስሙር ግንባር ክንምስርት ይግባእ” ብምባሌ ናይ 

ስሙር ግንባር ፕሮግራም ሓንጺጹ ኣቕረበ፡ ነዙ’ውን ኢህኣፓ ብትምክሕቲ ነጸጎ። 

ኢህኣፓ ነዙ ኹለ ናይ ህወሓት ጻዕርን ተበግሶን ነጺጉ ንህወሓት ንምዴኻምን ንምጥፋእን ተንቀሳቐሰ። 

ኣባሊትናን ወየንትናን ምብስባስ ስርሐይ ኢለ ተተሓሐዝ። ዯገፍትናን ኣባሊትናን ዴማ ቐንጸሇ፡ 

መዋፈሪና’ውን ወረረ።ምስ ኢደ እንዲተዋጋእና እንዲሃሇና በቲ ውግእ ተዲኺሞም ኢዮም ካብ ዜብሌ ግጉይ 

ግምት ኣብ ሌዕሉ ህወሓት መጥቃዕቲ ፈነወ። ህወሓት ግና በቲ ናይ ኢደ ኲናት ጏሌቢቱን ጠንኪሩን 

ስሇዜነበረ ንዒርሱ ንምዴሓን ናይ ምክሌኻሌ ውግእ ኣካየዯ። ናይ ህወሓት ውግእ ናይ ህሌውና ውግእ እዩ። 

ምስኩልም ውዴባት ዜገበሮ ውግእ ንኸይጠፍእ ጥራሕ ዜገበሮ ናይ ህሌውና ውግእ እዩ። 

ህወሓት ምስ ኢሃኣፓ ዜገበሮ ዜነበረ ተዯጋጋሚ ርክባት ኣብ ናይ ባዕለ ሓሳብን ፕሮግራምን ተመስሪቱ እዩ። 

ሻዕቢያ ኣብ ትሕቲ ኢህኣፓ ኩኑ እንተበሇ ህወሓት ነጺግዎ። ህወሓት ኣብ መሰረታዊ መትከሌን ዕሊማን 

ተዯራዱሩ ሓሽከር ሻዕቢያ ኣይኮነን። ጸረ-ኢህኣፓ ውግእ እንትገብር’ውን ንሻዕቢያ ኣየፍቀዯን ወይ 

ኣየማኸረን። ብናይ ባዕለ መንገዱን ሓሳብን ጥራሕ ኢዩ ተዑዘ። ከምቲ ኣስገዯ’ውን ባዕለ ብተዯጋጋሚ 

ኣብ ጽሑፉ ቕረቦ፣ ህወሓት ብናይ ባዕለ መንገዱ ምስ ዜተፈሊሇዩ ውዴባት ውግእ ገጢሙ እንትሰዕር 

እንተል ሻዕቢያ ብጣዕሚ ይኹሪ ከምዜነበረን ካብዙ ተበጊሱ ዴማ ርክብን ሓገዜን የቋርጽ ከምዜነበረ 

ዜፍሇጥ እዩ። 



መሇስ ዛናዊን ብርሃነ ኣየሇን ናብ ኤርትራ (ዒሊ) ምስ ሰገሩ ኣመራርሓ ሻዕቢያ ዜተዚረቦ ብምባሌ ኣብ ጋህዱ 

ቁጽሪ ፩ ገጽ 27 ፓራግራፍ 3 ከምዜሰዕብ ይብሌ---“መስፍን ሓጎስ ይብልም፦ ንስኹም ጸረ ሰውራታት 

ኢኹም፣ ንግንባር ገዴሉ ሓርነት ትግራይ ኣጥፊእኹም፣ ኣብ ርእሲ ኢህኣፓውን ኲናት ኣዊጅኩም ኣሇኹም። 

ሕዙ ኣብዙኣ ኣይትውዕለን፡ ልማዒንቲ ብቐትሪ ጽርግያ ዯቀምሓረ ሰጊርኩም ትኸደ፡ ኣብ መሬት ኤርትራ 

ኣይትሓዴሩን፡ ዋሊ ዯርጊ ይብሊዕኹም በሇ” ብምባሌ ኣብቲ መጽሓፍ ገሉጽዎ አል። 

በቲ ኣይተ ኣስገዯ ዜጸሓፎ ኬዴና’ውን ህወሓት ብናይ ብዒርሱ መንገዱ እናኸዯ ንሻዕቢያ ቑጥዕ ስጉምቲ 

ይወስዴ ከምዜነበረ ኢዩ ርእየና። እሞ ከምዙ ዜበሇ ውዴብ ዯኣ ኣብ ዒርሱ እምነት ሇዎ፣ ብናይ ዒርሱ 

መንገዴን ሓሳብን ዜኸዴ ኢዩ ዜባሃሌ እምበር ከመይ ጌሩ ሓሽከር ወይ ጊሊ ይባሃሌ? ኣይተ ኣስገዯ ናብ ካሉእ 

እንተይከዴና’ኮ ናይ ባዕሌኻ ጽሑፍ ምስክር ኢዩ። ምስ ውዴባት ናይ ምውጋእ ጉዲይ ተራ ነገር ኣይኮነን፣ 

ብጣዕሚ መሰረታዊን መትከሊዊን ጉዲይ ኢዩ። ከምዙ ዜኣመሰለ ወሰንቲ ነገራት ባዕለ ህወሓት እንዲወሰነ 

ንሻዕቢያ ዒቕለ ጽብበለ እንተ-ነይሩ ህወሓት ከመይ ኢለ ኢዩ ጊሊ ኮይኑ “ቅርንብ ዒይነይ” ዜምሰሇለ? 

ማ.ገ.ብ.ት ኣብቲ ጊዛ ዕጥቃዊ ቃሌሲ ምጅማሩ እዋናውን ትኽክሇኛን ነይሩ፡ ምስ ንዯርጊ ክወቕዐ ዜኽእለ 

ሓይሌታት ምትሕብባሩ ክህሇፍ ይግበኦን ኣዎንታዊን ስጉምቲ ነይሩ። ሓገዜን ስሌጠናን ንምርካብ 

ተዒሇምቲ ናብ ህዜባዊ ግንባር ምሌኣኹ፣ ብዒይኒ ቃሌስን ብረብሓ ህዜቢ ትግራይን እንትረአ ክነኣዴ ዜግበኦ 

ስጉምቲ እዩ፡ ኣስገዯ ነቲ ዜተወሰዯ ስጉምቲ “ናይ ሻዕቢያ ትእዚዜ ንምኽባር” ኢሌካዮ ኣሇኻ፡ ናይ ብሓቂ 

ክንረዲዲእ እንተኾይና፣ ኣብቲ እዋን’ቲ ስሌጠናን ሓገዜን ኣየዴሌን ነይሩ ዱኻ ትብሌ ሇኻ? ምስ ሻዕቢያ 

ጠቕሉለ ርክብ ኣየዴሌን ነይሩ ዱኻ ትብሌ ሇኻ? ከምኡ ትብሌ እንተኾይንካ እንታይ ዯኣ ክግበር ነይርዎ? 

መማረጺ ሓሳብን ክግበር ነይርዎ እትብል ሓሳብ እንተሃሌዩ እስቲ ንገረና፣ እንተ ብዴፍኑ ትእዚዜ ንምኽባር 

ዜብሌ አበሃህሊ ግና ክስቆረና ኣይኽእሌን። 

ኣብ ገጽ 33 ህዜባዊ ግንባርን ህወሓትን ዜተሰማምዐለ ሰሇስተ ነጥብታት ርዙሩ ብምቕማጥ ኣብ ገጽ 34 

ካሌኣይ ፓራግራፍ ዴማ “ በቲ በሇ በቲ እቲ ዜተገበረ ስምምዕ ንህዜባዊ ግንባርን ህዜቢ ኤርትራን ዜጠቅም 

ንሕወሓትን ህዜቢ ትግራይ ዴማ ዕኑን ይጠቅምን እዩ ነይሩ” ብምባሌ ህወሓት ንህዜቢ ትግራይ ዕኑን 

ነቲ ቓሌሲ ይጠቅም ስጉምቲ ከምዜወሰዯ ይገሌጽ። 

ኣነ ካብቲ ኣስገዯ ዜወሰድ መርገጺ ዜፍሇን ፍጹም ተጻራሪ ሓሳብ እዩ ሇኒ፡ እቶም ጭብጢታት ዴማ እነሆ፦ 

ኣነ ኣብቲ እዋን’ቲ ማ/ኮሚቴ ህወሓት ምስ ሻዕቢያ ናይ ዜገበሮ ስምምዕነት ቃሇ-ጉባኤ ኣብ ኢዯይ ስሇየሇ 

ወይ ስሇየንበብክዎ፣ እቲ ጉዲይ ከምኡ ኣይነበረን ኢሇ ቕርቦ ሓሳብ የብሇይን፡ እቲ ኣስገዯ ዜብል ልን 

እቲ ዜተገበረ ስምምዕነትን ዜተወሰነ ክፍተት ክህሌዎ ዜኽእሌ ምዃኑ ዋሊ እንተገመትኩ፡ እቲ ኣስገዯ 

ቐመጦ ናይ ስምምዕነት ሓሳብ ዋሊ “ምለእ ንምለእ እስቲ ሓቂ ይኹን” ብምባሌ እየ ሓሳበይ ቕርብ፦ 

እቲ ቀዲማይ ውዕሌ ኣስገዯ ኣብ ገጽ 33 ቐመጦ ከም ዜስዕብ ይብሌ---“ህዜባዊ ግንባር ኣብ ትግራይ 

እንዲኣተወ ምስ ህወሓት ኮይኖም ንጸሊኢ ከጥቅዐ፡ ዜተረኽበ ንብረት ፎከስቲ ኣጽዋር ፍርቂ ንህወሓት 

ከበዴቲ ኣጽዋር ንህዜባዊ ግንባር ክምቀሌ ይስማምዐ” ይብሌ። በቲ ሌዕሌ ኢለ ዜተቐመጠ ስምምዕነት 

መሰረት ህወሓትን ህዜባዊ ግንባርን ብሓንሳብ ኮይኖም ንናይ ራዚ ፕሮጀክት ወራር ኣፈሺልም፡ ኣብ ሴሮን 

ሊምበሳን ዜተገብረ ውግእ እቲ ናይ ራዚ መቻ ሓይሉ ተዯምሲሱ፡ ምለእ ዒወት ኣብቲ ተሃቂኑ ዜነበረ 



መቻ ተረጋጊጹ፡ ዯርጊ ሓሲብዎ ዜነበረ ፈሺለ፡ ህወሓት ሇዎ ተሰማዕነትን ተቐባሌነትን እንዲዒበየ ከይደ። 

ናይ ህወሓት ሓይሉ ኣብ ህዜቢ ትግራይ ጥራሕ ይኮነስ ኣብ ካሌኦት ናይ ሃገርና ከባቢ’ውን ክፍሇጥ 

ጀሚሩ፡ ካብ ነቑጣታት እንዲተበገሰ ንምንቅስቓስ ህወሓት ሽግር ክፈጥር ዜጸንሐ ሓይሉ ተበቲኑን 

ተዯምሲሱን፡ ስሇዜኾነ ዴማ መብዚሕተን ወረዲታት እዙ ዜባሃሌ ጥንኩር ናይ ዯርጊ ሓይሉ ኣይነበረንን። 

ነዙ ሌዕሌ ኢለ ዜተጠቐሰ ምችው ኩነታት ተጠቒሙ ህወሓት ናብ ብርክት ዜበሇ ከባቢታት ትግራይ 

ብምንቅስቓስ ንህዜቢ ከንቅሕ፣ ክውዴብን ከዕጥቕን ከኣሇ። ኣብ ምዕራብ ትግራይ ጥራሕ ተሓጺሩ ዜነበረ 

ውዴብ ሽዐ እዩ ምስ ህዜቢ ማእኸሊይን ምብራቕን ብስፍሓት ክፋሇጥ ዜጀመረ፡ ሽዐ ናይ ህወሓት ሃሇዋት 

ጥራይ ይኮነስ ናይ ህወሓት ሓይሉ ካብ ጫፍ እስካብ ጫፍ ገኒኑ። ብኣጽዋር’ውን እንተኾነ ህወሓት 

ተጠናኺሩ እዩ፡ ብዘሓት ኣባሊትን ዯገፍትን ተዒጢቖምለ፡ ናይዙ ተረፍውን በብኸባቢኡ ጸሊኢ ከይረኽቦ 

ተባሂለ ኣብ ትሕቲ መሬት ተቐቢሩ። 

ራዚ ፕሮጀክት ምስፈሸሇ ህወሓት ብሞራሌ፣ ብሓይሉ ሰብ ይኹን ብኣጽዋር ተጠናኸረ፡ ሌዕሉ ኹለ ዴማ 

ኣብ ህዜቢ ትግራይ ሇዎ ተቐባሌነት ኣብ ዜሇዒሇ ዯረጃ ብምብጻሕ ክብ ዜበሇ ወተሃዯራዊን ፖሇቲካዊን 

ዒወት ተጎናጸፈ። ጸሊእቲ’ውን እንተኾነ ህወሓት ብቐሉለ ይቑርጠም ሓይሉ ምዃኑ ተገንቡ፡ ከምቲ 

ኣስገዯ ባዕሌኻ ዜገሇጽካዮ ዴሕሪ ፍሽሇት ወራር ራዚ ፕሮጀክት ዯርጊ ብናይ ህወሓት ሓይሉ ተዯናጊጹ፣ 

ህወሓት ንምጥፋእ ነበሌባሌ ዜባሃሌ ፍለይ ሓይሉ ብጸረ ዯባይ ውግእ ስሌቲ ኣሰሌጢኑ ኣብ ከተማታት 

ትግራይ ክንቁጡ ገርዎም እዩ። 

እዙ ኣብ ሊዕሉ ዜተገሇጸ ረብሓ፣ ረብሓ ህወሓትን ረብሓ ቃሌሲ ህዜቢ ትግራይን ኣይኮነን ዴዩ? እቲ ናይ ራዚ 

ፕሮጀክት ሓይሉ ንዒና መሪቑ ንውዴባት ኤርትራ ጥራሕ ዴዩ ክወቅዕ ነይሩ? “ካብያ ጉይይ ማዒሌስ ክሳዴ 

ምሓዜ” ከምዜባሃሌ ምስሊ ወሇዴና ኣብ ካሉእ ነገር ሃሇውሇው ምባሌ ገዱፍና ህወሓትን ህዜባዊ ግንባርን 

ንወራር ራዚ ምሰፍሸለ ህወሓት ብፖሇቲካዊ፣ ወተሃዯራዊ፣ ኣጽዋርን ሓይሉ ሰብንድ ተጠናኺሩ? ዜብሌ 

ሕቶ ብምምሊስ እዩ ህወሓት ነቲ ውዕሌ ብምፍጻም ተጎዱኡ’ድ ወይስ ተጠቒሙ ክባሃሌ ዜከኣሌ። ዴሕሪ 

ፍሽሇት ራዚ ፕሮጀክት ህወሓት ጠንኪሩን ሓዪለን ከምዜወጸ ተጋዲሊይ ህወሓትን ህዜቢ ትግራይን ጥራሕ 

ይኮነስ ጸሊኢ’ውን ዜምስክሮ ይሃስስ ቁሌጭ ዜበሇ ሓቂ እዩ። 

ብስሩ’ባ እንታይ ክግበር ኔርዎ ኢኻ ትብሌ ሇኻ ኣስገዯ? ንህዜቢ ትግራይ ገፊፉ ናብ መቻ እንዲዋፈሮ 

ጸሊኢ፣ ኣብ መሬት ትግራይ ኮይኑ እንዲተዲሇወ፣ ኣብመሬት ትግራይ ንህዜቢ እንዲበሳበሰ እንትሓሌፍ ስቕ 

ኢሌና ክንሪኦ ኔሩና  ዱኻ ትብሌ ሇኻ? ወይስ ክንወቕዖ ይግባእ’ዩ ግን ምስ ሻዕቢያ ሓቢርና ክንወቕዖ 

ኣይነበረናን ኢኻ ትብሌ ሇኻ? ከምኡ ትብሌ እንተሉኻ ዴማ ንዯርጊ ዜወቅዕ ሓይሉ ኣብ ጥቓኻ እንዲሃሇወ 

ምስኡ ሓቢርካ ንናይ ሓባር ጸሊኢ ይምውቃዕ ማሇት ዯርጊ ጽቡቕ ነዲዱን ጉሌበትን ክረክብ ምግባር ማሇት 

ኢዩ። 

ኣብ እዋን ወፍሪ ራዚ መቻ ህወሓት ናይ ሓዯ ዒመት ዕዴመ ሇዎ ዕሸሌ ውዴብ እዩ ኔሩ፡ ገና መሉኡ እግሪ 

ይተኸሇ ረይረይ ዜብሌ ውዴብ እዩ ኔሩ፡ ህዜባዊ ግንባር ኣብቲ’ዋን ምስቲዜነበሮ ሓይሉ ንህወሓት ሓቢርና 

ንዯርጊ ነጥቅዕ ክብል እንተል ህወሓት ክሕሰም ኣይግባእን። ህወሓት ሓቢረ ንጸሊኢ ኣይወቅዕን እንተዜብሌ 

ኔሩ ብቐጥታ ይኹን ብተዋዋሪ መንገዱ ሓሽከር ዯርጊ ኮይኑ አል ማሇት እዩ፡ ኣብቲ እዋን’ቲ ከምኡ ክብሌ 

ዜገብሮ ምኽኑይ ሓሳብ ኣይነበረን። ህዜባዊ ግንባር ጸረ ዯርጊ ሓይሉ እዩ ኔሩ፡ ንህወሓት ዴማ ከም 



ጠራናፊትን ኢዴዩን ከጥፈአካ እየ ኣይበልን፡ ኣብ ሌዕሉ ህወሓት ብረት ኣየሌዒሇን፣ ውግእ ኣይገበረን፡ 

የግዲስ ይዕበ ይንኣስ ንህወሓት ዜሕግዜ ዜነበረ ውዴብ እዩ። 

ኣስገዯ ብ’1968 ዒ.ም. ህወሓት ምስ ህዜባዊ ግንባር ኮይኑ ንዯርጊ ምዴምሳሱ ኣናሲሕዎን ኣሕዙንዎንስ 

“ንህዜቢ ትግራይን ንህወሓትን ይጠቅም ስጉምቲ” ይብል ኣል፡ ናይ ብሓቂ ሀሕፍር እዩ፡ እምበርከ 

ብውኒኡ ዴዩ ይጋዯሌ ኔሩ ዜብሌ ሕቶ ክተሌዕሌ እዩ ዜገብረካ። 

ኣስገዯ “ህዜባዊ ግንባር ነቲ ካብ ዯርጊ ዜተመንዏ ከበዴቲ ኣጽዋራት ክወስዴዎ ስምምዕነት ተገይሩ” 

ብምባሌ እቲ ርክብ ናይ ጎይታን ባርያን ንምንባሩ ከም መረዲእታ የቕርብ፡ ከምቲ ሌዕሌ ኢለ ዜተገሇጸ ከምቲ 

ኣስገዯ ዜብል ል ዋሊ እቲ ስምምዕነት ከምኡ ኔሩ ኢሌና እስቲ ንውሰዴ---መቸም ከቢዴ ብረት ክባሃሌ 

ከል ከምቲ ሽሙ ከቢዴ ስሇዜኾነ ሌዕሉ መኻይን ዜጸዒንን ብመኻይን ዜጉተትን እዩ፡ ኣብ ውግእ ዜተረኽበ 

ከቢዴ ብረት ከምቲ ፎኪስ ብረት ተመቒሌና እንተንወስድ ኔርና እንታይ ንገብሮ? እንታይ ይዒብሰሌና ሽዐ? 

ምኽንያቱ ሽዐ ህወሓት ኣብ ትሑት ብርኪ እያ ኔራ፡ እተካይድ ውግእ ዯባይ ውግእ’ዩ፡ ሻቡ ሰራዊት 

ህወሓት መዲፍዕ ኣይጥቀምን ኔሩ፡ ኣበይ ይቕመጥ? ቀዋሚ መዋፈሪ ኣይነበረን፡ ከመይ ኣብ ጥቕሚ 

ይውዕሌ? ዜሰሌጠነ በዒሌ ሙያ’ውን ኣይነበረን፣ ከመይ ይንቀሳቐስ? መኻይን ኣይነበራን፡ ዜገበርና ጌርና 

ህዜቢ ተሸኪሙ ዋሊ እንተወሰድ እንታይ ክንገብሪ ንኽእሌ? ምናሌባት ክግበር ዜኽእሌ ኲዑትካ ምቕባር 

እዩ። እንተተቐቢሩ ዴማ ብሓመዴ ተበሉዐ ክበሊሾ እዩ፡ ስሇዙ እንታይ ኣሇዎ  ናይ ሓባር ጸሊኢና ክወቕዕለ 

ሻዕቢያ እንተተጠቐምለ? በቲ ኸቢዴ ብረት ኣሌማዜ ይኹን ወርቂ ኣይርከብ! ኣብቲ እዋን ሻዕቢያ ዒብዪ 

ዒቕሚ ስሇዜነበሮም ነቲ ብረት ወሲድም እንተጠቐምለእዩ እቲ ዜበሇጸ። እንታይድ ክገብርለ ኢዮም? ንዯርጊ 

እዮም ዜዴምስስለ---ዯርጊ ዴማ ናይ ኩሊትና ጸሊኢ እዩ። 

ስሇዙ ሽዐ ህወሓት ዜወሰድ ስጉምቲ እዋናውን ትኽክሇኛን እዩ፡ ብኣናሽተይን ይመሰረታውን ነገራት 

እንዲተዯፋፍአ ከምዙ ናትካ ኣተሓሳስባ ካብ ኣፍንጭኡ ኣርሒቑ ምርኣይ እንተዚኣብዮ ኔሩ እንከይዒበየ እዩ 

ክመውት ኔሩ፡ ናይ ሚሌዮናት ህዜቢ ሓሊፍነት ክሽከም ኣይምኸኣሇን ኔሩ።  

ውዴብ ህወሓት ናይ ፋኖታት እክብካብ ኣይነበረን፡ ናይ ዑዋለን ህንደዲትን ውዴብ ኣይነበረን፡ ናይ 

ሕብረተሰብ ሇውጢ ንምምጻእን ስርዒት ንምቕያርን ዒሉሙ ዜቃሇስ ውዴብ እዩ፡ ነዙ ተግባራዊ እንትገብር 

ኩሇ-መዲያዊ ጸገም ከምጋጥሞ ፈሉጡ፣ ነዝም ጸገማት እዙኦም ከመይ ከምዜፈትሖም ብዜግባእ ተረዱኡ 

ተቓሉሱ ቃሌስ ውዴብ እዩ። 

ጎንጽታት ከመይ ይእሇዩ--ቀዲማይን ካሌኣይን ጎንጺ እንታይ ይመስሌ? መሰረታዊን ይመሰረታዊን ጎንጺ 

ከመይ ይተሓዜ ዜብለ ኣገዯስቲ ሕቶታት ካብ ዕሙቕ ዜበሇ ሳይንሳዊ ክሌሰ-ሓሳብ ተበጊሱ መሉስዎም’ዩ 

ጥራሕ ይኮነስ ብተግባርውን በዙ ሳይንሳዊ ናይ ጎንጺ ኣተኣሊሌያ መትከሌ’ዩ ይምራሕ ኔሩ። ከምቲ ኣስገዯ 

ትብል ሇኻ ብረት ወሲዴኩም፣ ብሽኩቲ ሰርቕኩም፣ ንብረት ቀርቂርኩም እንዲበሌካ ኣብ ይመሰረታዊ 

ነገራት ዕንክሉሌ ምባሌ ትርጉም ኣይነበሮን። ኣመራርሓን ተጋዲሊይ ህወሓትን ኣጽዋርን ንብረትን ብቓሌሱ 

ከምዜረኽቦ ያኣምን ኔሩ፡ ዯርጊ ዚኣክሌ ዒብዪ ጸሊኢ ኣብ ቅዴሜኻ ኮፍ ኣቢሌካ ኣብቲ መዴረኽ’ቲ 

መሰረታዊ ንይኮኑ ጎንጽታት ዒብዪ ግምት ብምሃብ ምስ ሻዕቢያ ምጉናጽ ወይ ምውጋእ ማሇት መሰረታዊ 



ናይ ኣመራርሓ ውዴቀት ጥራሕ እንተይኮነስ ነቲ ህዜባዊ ቃሌሲ’ውን ምዴኻም እዩ፡ ብተዋዋሪ ይኹን 

ብቐጥታ ዯርጊ ክጠናኸር ምግባርን ዯምበ ወያነ ክዒኑ ምግባርን እዩ። 

ናይ ወሇዴና ቓሌሲ ኣብ ቀዲማይ ወያነ ዒነውነው ኢለ ዜተረፈ’ኮ እቲ ወያነ ግጉይ ስሇዜነበረ ኣይኮነን፡ 

እነተኾነ ግና ብሳይንሳዊ መንገዱ ዜኣሌዮን ዜመርሖን ውዴብ ስሇይነበሮ እዩ፡ ኣመራርሓ ናይቲ ውዴብ “ 

ናይ ስረይ ስሬኻ” መትከሌ ተኸቲለ እንተዜዕንዴርን እንተዜጫዴርን ኔሩ ልሚ “ካሌኣይ ወያነ” እንዲበሌና 

ክንቁዜም ኔርና ኢና። ንያትን ሞራሌን ህዜብና ጥዋዕዋዕ ኢለ ባይታ ብምዜባጥ ርእስና ዯፊእና ክንከዴ ኔርና 

ኢና። ስሇዙ ኣመራርሓ ህወሓት ኣብ ወፍሪ ራዚ ዜገበሮ ስምምዕነትን ዜተኸተል ናይ ጎንጺ ኣተኣሊሌያ ኣንፈት 

ከምቲ ኣስገዯ ዜበል “ ንህወሓትን ህዜቢ ትግራይን ዕኑን ይጠቅምን” ይኮነስ ንህወሓትን ንህዜቢ 

ትግራይን ናብ ሌዐሌ ናይ ቃሌሲ ምዕባሇ ሰጋገረ ስምምዕነትን ኣመራርሓን እዩ ነይሩ። 

እቲ ካሉእ ስምምዕነት ናይ ወፍሪ ራዚ “ካብ ትግራይ ክምት ዜኽእሌ ገባር፣ ህወሓት ባዕሊን ስርዑትን ገይራ 

ከይምትን ዕጥቂ ተዒጢቑ ኣብ ዒደ ብሰሊም ክነብር ክትጽዕር ይሰማምዐ” ይብሌ ጋህዱ ቁጽሪ 1 ገጽ 33፡ 

በዙ ስምምዕነት’ዙ መሰረት ህወሓት ብዜተፈሊሊየ ስሌትታት ናይ ስርዑት ምንቅስቓስን ፖሇቲካዊ ስራሕትን 

እቲ ንወፍሪ ተዲሌዩ ዜነበረ ሰራዊት ናብ ዒዴዒደ ክብተን ከምዜገበረ ተቐሚጡ ኣል። 

“---በቲ ትሌሚ መሰረት ህወሓት እቲ ዜተዋፈረለ ትሌምታት ብሙለኡ ይፍጽም፡ ካብ ትግራይ ክምት 

ዜግብኦ ዜነበረ ገባር ብጀካ ካብ ራያ ዜመጹ ውሑዲት፣ ሌዕሉ ሰሊሳን ሓሙሽተን ሽሕ ክምት ዜተዲሇወ 

ከይምት ገይሩ፡ እቲ ንገባራት ከዕጥቕዎም ዜተኣ ብረት ዜበዜሕ ኣጽዋር ኣብ ዯገፍቲ ህወሓት ኣተወ ---

ይብሌ”። 

እቲ ናይ ኣስገዯ ጽሒፍዎ ል መረዲእታ እኹሌ እዩ፡ ናብ ካሉእ ምኻዴ ኣየዴሌየንን፡ ኣስገዯ ከምዜበሌካዮ 

ብናይ ህወሓት ፖሇቲካዊን ስርዑታዊን ስራሕቲ ሌዕሉ ሰሊሳን ሓሙሽተን ሽሕ ህዜቢ ተበታቲኑ፡ ዒዱ ዒደ 

ኣትዩ፡ እዙ ዒወት ህወሓት ዴዩ ዜገሌጽስ ወይስ ዕንወት ህወሓት? ዒወት ወያነ ትግራይ ዴዩ ዜባሃሌስ 

ውዴቀት ወያነ ትግራይ? ሇሉ ሰሊሳን ሓሙሽተን ሽሕ ትግራዋይ ሚቱ ክማረኽ፣ ክመውትን ኣካለ 

ክጎዴሌን ዜነበረ ካብዙ ምንጋፉ ጥራሕ ንውዴብን ህዜብን ዒብይ ዒወት እዩ። ከምቲ ባዕሌኻ ዜጸሓፍካዮ 

ዴማ እቲ ዜተበተነ ሓይሉ ዯጋፊ ህወሓት ኮይኑ ነቲ ዜተወሰዯ ብረት ሒዘ ናይ ህወሓት ዕጡቕ ኮይኑ እዩ፡ 

ህወሓት ዴማ ብናይ ሰብ ሓይሉን ብኣጽዋርን ተጠናኺሩ። 

እቲ ህወሓት ምስ ሻዕቢያ ዜገበሮ ውዕሌን ኣብቲ ውዕሌ ተመስሪቱ ዜገበሮ ምንቅስቓስን ነቲ ሌዕሌ ኢለ 

ዜተገሇጸ ዴርብርብ ዒወት ኣምጺኡ፡ ከመይ ጌርካ ዲኣ “ንህወሓትን ህዜቢ ትግራይን ዕኑን ይጠቅምን 

ውዕሌ እዩ ነይሩ ኢሌካዮ? “ መስዯመም እዩ።እቲ ሓሳብካ ባዕለ ነንባዕለ ዜሊተምን ተጋራጫዋይን እዩ፡ ኣብ 

ሊዕሉ ንወያነን ህዜብን ዕኑ እዩ ትብሌ፡ ትሕት ኢሌካ ዴማ ነቲ ዜበሌካዮ ምለእ ንምለእ ዜጻረር ሓሳብ 

ተቕርብ። 

ብዒሰርተታት ኣሽሓት ዜቑጸር ሰራዊት ዯርጊ ክኸውን ዜነበረ ህዜቢ ብምብታኑ ዯርጊ ማይ ዒዂቱ ተሪፉ፡፡ 

ዯምበ ጸሊኢ መንሚኑን ተዲኺሙን፤ ብኣሽሓት ዜቑጸር ብረት ጸረ ህወሓት ክቐንዕ ዜነበረ መኺኑ ጥራሕ 

ይኮነስ ንረብሓ ህወሓትን ህዜቢ ትግራይን ውዑለ፤ ዯምበ ወያነ እንትጠናኸር ዯምበ ጸሊኢ ተዲኺሙ። 

በቲ ዜተወሰዯ ስጉምቲ ዯርጊ ማይ ዒዂቱ ብምትራፉ ኣይተ ኣስገዯ ኣናሲሑካ ዴዩ? እንተይ ትናሳሕ 



ነይርካ ዲኣ ነዙ ጸሊኢን ፈታዊን ዜፈሌጦ ዴሙቕ ዒወትን ሓቅን ከመይ ጌርካ ዕንወትን ውዴቀትን ህዜቢ 

ትግራይ እዩ ኢሌካዮ ኣስገዯ ! ኣብ መእተዊ ናይቲ ጽሑፍ ንምንታይ ነዙ ጽሑፍ ከምዲሇኻዮ እንትትገሌጽ 

“ነቲ ታሪኽ ከይተኸሇሰ ንምሕሊፍ” ብዜብሌ ገሉጽካዮ ኣሇኻ፡ ግና ነቲ ታሪኽ ምጽሓፍ ምስጀመርካ ነቲ 

ህዜቢ ትግራይ ምስ ውዴቡ ተቓሉሱ መዜገቦ ዒወት ክተመራስሕን ቁሌቁሌ ኣፉ ክትዯፍእን ጀሚርካ። 

ቅዴሚ ናብ ካሉእ ምስጋረይ ሓዯ ነገር ክጥቁም፡ ኣብ ገጽ 43 ሳሌሳይ ፓራግራፍ ጋህዱ ቁጽሪ 1 ከምዙሰዕብ 

ይብሌ---“ክቡራት መንበብቲ ህዜባዊ ግንባር ኣብ ዜተፈሊሇየ መዴረኻት ንሌዕሉ 30 ዒመት ንወያነ ንሕና 

ኢና ውዴብ ጌርናያ እናበለ እንዲተጃሃሩ ከምዜመጹ ሌዕሌ ኢሇ ገሉጸዮ ነይረ፡ እስቲ ሕዙ‟ውን ናይ እማን 

ዴዩ ህወሓት ብሻዕቢያ ተጠፍጢፉ?---“ ብምባሌ ናይ ህዜባዊ ግንባር ጃህራን ሓሶትን ቃሌሌ ል 

ይመስሌ፡ በቲ ካሉእ ገጽ ዴማ ህወሓትን ኣመራርሓን ኩርኩር ሻዕቢያ ሓሽከር ህዜባዊ ግንባር፣ ባርያን ጊሊን 

እንዲበሇ እታ መጽሓፍ ተጀሚራ እስካብ ትውዲእ ንህወሓት ከጸሌም ዜካአል ኩለ ይገብር። 

ናይ ብሓቂ ርግእ ኢሌና ብዜሰኸነ መንፈስ ነቲ ጽሑፍ እንተመርሚርናዮ ናይ ሻዕቢያን ኣስገዯን ሓሳብ ናይ 

ቅርጺ እንተይኮይኑ ናይ ትሕዜቶ ኣፈሊሊይ የብለን፡፡ ሻዕቢያ ንህወሓት ንሕና ኢና ኣዕቢናያ፣ ፈጢርናያ፣ 

ጠፍጢፍናያ፣ እስካብ ኣዱስ ኣበባ ተሸኪምና ኣእቲናያ ይብሌ፡ ኣስገዯ ዴማ ህወሓትን ኣመራርሕኡን ሓሽከር 

እዩ፣ ብናይ ባዕለ መንገዱ ኣይዒዜን፣ ብናይ ጎይተቱ ትእዚዜ እዩ ዜኸዴ፣ ኩርኩር ህዜባዊ ግንባር’ዩ 

ብምባሌ፣ ሓዯ ጎይታ ነቲ ባርይኡ ክወቕዖ ዯስ ምስበል ንባርይኡ ዒይኑ የንቁሮ’ሞ እት ጎይታ “ ዒይንኻ‟ድ  

ኣንቊረካ እንተበል ዒይኑ ነቚሩ እንዲሃሇወ እቲ ባርያ “ዯሓን‟የ ቅርንብ ዒይነይ እየ ተወቒዏ ” በሇ---

ብምባሌ እቲ ዜኸፍአ መግሇጺ ናይ ህወሓት ባርነት በዙ ምስሊ’ዙ ከረጋግጾ ፈቲኑ’ዩ ኣስገዯ። 

ሕለፍ ሓሉፉስ ኣብ ገጽ 33 መወዲእታ ፓራግራፍ “---ስሇዜኾነ ዴማ መሪሕነት ህወሓት ከምዴሊዩ ሽዯን 

ኮይኑ ናይ ህዜባዊ ግንባር ባዕለ ጊሊ ኮይኑ፣ ተጋዲሊይ ህወሓትን ህዜቢ ትግራይን እውን ናይ ህዜባዊ ግንባር 

ጊሊ ጌርዎ---“ ብምባሌ ነቲ ኽቡር መስዋእቲ ከፊለ፣ ማንም ውዴብ ክሰርሖ ይከኣሇ ብምስራሕ ንዯርጊ 

ዜዯምሰሰ ጀግና ውዴብ ከዋርድ ፈቲኑ። ነቲ ኩሩዕ ህዜቢን ተጋዲሊይን ባርያ ኢለ ኣጸሉምዎ፡ ካብ ባዒርሰይ 

ጀሚሩ ተጋዲሊይ ህወሓት ንሕናስ ባሮት ኢና ኢለ ሓሲቡ ኣይፈሌጥን፤ ከምኡ ይሓሰበለ ምኽንያት ዴማ 

ሓሽከር ይምዃኑ ኣብ ዕሇታዊ ሂወቱን ናይ ተጋዴል ታሪኹን ብተግባር ይረአ ስሇዜነበረ እዩ። 

እሞ ዯኣ ናይ ኣስገዯ ሓሳብን ናይ ሻዕቢያን ብምንታይ ይፍሇ? ኣስገዯ “ህወሓት ሓሽከር እዩ ኔሩ” ይብሌ፡ 

ሻዕቢያ ዴማ “እወ ሓቅኻ ኢኻ ኣነ እየ ታተ እንዲበሌኩ ኣዕብየዮ፣ ኣነ ጎይትኡ እየ” ይብሌ፣ ይሕሱ፣ ጃሃር። 

እንታይ ዲኣ’ዩ ኣፈሊሊይኩም? ኣነ ንናይ ኣስገዯ ሓሳብ ተርጐመ ኣበሃህሊኻ እዙ’ዩ ኢሇ ኣይኮንኩን ቕርብ 

ሇኹ፡፡ ነተን ዜጻሓፈን ጥረ ቃሊት፣ ቃሌ ብቃሌ እየ ዜገሌጽ ሇኹ። 

ናይ ኣስገዯን ናይ ሻዕቢያን ሓሳብ ተመሳሳሉን ሓዯን እዩ፡ ጥራሕ ይኮነስ ኣዕርዩ ዜመጋገብን ዜተዋሃሀዯን 

ተማኺሮም ዜጻሓፍዎ እዩ ዜመስሌ። ዋሊ ኣስገዯ ሻዕቢያ  ከምዙ ዜበሇ ግፍዑ ፈጸመ፣ ከምዙ ዯገመ እንተበሇ 

ኣብታ ቁሌፊን ወሳኒትን ጉዲይ ግን ብፍሊጥ ይኹን ኣይኹን ኣብ ጎኒ ሻዕቢያ እዩ ተሰሉፉ። 

እቲ ብጣዕሚ ሕዜን ግና ኣይተ ኣስገዯ ነቲ ንስኻን ብጾትካን ዜተጋዯሌናለ ታሪኽ ናይ ሕሽክርናን ባርነትን 

ታሪኽ ጌርካ ምጽሓፍካ እዩ፡፡ ምናሌባት ንስኻ ነቶም መራሕቲ ዜረኸብካ እንተመሲለካ ተጋጊኻ ኢኻ፡፡ ኣብ 



ቃሌሲ ህዜቢ ትግራይ እቲ ወሳኒ ታሪኽ ናይቲ ህዜቢን ተጋዲሊይን ኣመራርሕኡን ታሪኽ እዩ፤ ነጻጺሌካ 

ክጭንዴሖ እየ እንተበሌካ’ውን ይኸውን እዩ። 

ንስኻውን ነጻጺሌካ ክትጭንዴሖ ኣይፈተንካን፤ ስሇይካኣሌ ዴማ ኣመራርሓ፣ ውዴብ፣ ህዜቢን ተጋዲሊይን 

ኩለ ሓሽከርን ባርያን ጌርካዮ።ንምዃኑ ናይ ህወሓት ታሪኽ ከይተኸሇሰ ከሕሌፍ እየ ትብሌ ሇኻ እንታይ 

ዒይነት ታሪኽ ኢኻ ክትጽህፍ? ናይ ሓሽከርን ጎይታን!  መቸም ነቲ ውዴብን ህዜቢን ሓሽከርን ጊሊን 

እንዲበሌካዮ ናይ ጽንዒትን ጅግንነትን ታሪኽ ምጽሓፍ ዜካኣሌ ኣይኮነን፡፡ እንታይ ኢሌካ ኢኻ’ሞ ዲኣ 

ክትጽሕፍ ! 

ሓሳብካ ቀዪርካ “እቲ ኣመራርሓ እዩ ሓሽከር እምበር እቲ ህዜቢን ተጋዲሊይን ናይ ጅግንነት ታሪኽ ሰሪሑ 

ንዯርጊ ዯምሲሱ እዩ “ እንተበሌካ ዴማ ዜበኣሰ ክበሊሸወካ እዩ፡ መን ምስመርሐ ዴማ ክመጽእ’ዩ። መን 

ውጸኦ ፖሉሲን ስትራተጂን ተኸቲለ፣ መን ዜሓንጸጾ ወተሃዯራዊ ሳይንስን መስመርን ሒዘ? ብጀግንነት 

ጥራሕ ዒወት ዜመጽእ እንተዜነብር ዲኣ ናይ ቀዲማይ ወያነ ወሇዴና ጅግንነት ንኢስዎም ዴዩ ! ንዜብለ 

ሕቶታት መሌሲ የብሌካን። ስሇዙ ፈቲኻ ጸሉእኻ እቲ ታሪኽ ካብ ኣመራርሕኡ ወጻኢ ምጽሓፍ ኣይካኣሌን። 

ስሇዙ ቅኑዕን ጽፉፍን ታሪኽ ክትጽሕፍ እንተኾይንካ እዙ ውዴብ ህወሓትን ህዜብን ጊሊ ወይዴማ ሓሽከር 

ነይሩ ዜብሌ ሓሳብ ግጉይ ምዃኑ ኣሚንካ ክተስተኻኽል ይግባእ። 

ነዙ እንተይኣሪምካ ናይቲ ህዜቢ ናይ ቃሌሲን ጅግንነትን ታሪኽ ኣሌዑሌካ ዜጸሓፍካ እንተጻሓፍካ፣ ዜኾነ 

ተመራማሪን ታሪኽ ጸሃፍን እዙ ህዜቢ’ዙ ከምዙ ዜበሇ ታሪኽ እንትሰርሕ መሪሕ ውዴብ ኔርዎ’ድ? እዙ 

ኹለ መስዯመም ውግኣት እንትካየደ እንታይ ዒይነት ወተሃዯራዊ ስሌትን ስትራተጂን ነቲ ውግእ ይመርሕ 

ነይሩ?  ንህዜቢ ትግራይ ናብ ሓዯ ኣተኣኻኺቡ ክቃሇስ ኽኣሇ ፖሇቲካዊ ፕሮግራም እንታይ ይመስሌ 

ነይሩ? ኮታስ ነዙ ህዜቢ መሪሑ ናብ’ዙ  ዒወት  ብጸሐ መን እዩ ዜብሌ ሕቶ ምቕራቡ ይተርፍ እዩ፡፡ ናይ 

ጎይትኡ ትእዚዜ መኽበሪ እዩ ነይሩ፤ እንተበሌካ ዴማ ሕዙ’ውን ዜበኣሰ ሕቶ እዩ ክመጽእ። 

ሓሽከር ዯኣ ከመይ ገይሩ ነዙ ታሪኽ ሰሪሑ? ናይ ባዕለ መስመርን ኣካይዲን ይብለ ከመይ ገይሩ ነዙ 

ተኣምራዊ ታሪኽ ሰሪሑ እንተተባሃሌካ መሌሲ ሇካ ኣይመስሇኒን። 

አብ ናይ ኣስገዯ መጽሓፍ ጋህዱ ገጽ 46 ምዕራፍ 7 ካሌኣይ ፓራግራፍ ከምዜስዕብ ይብሌ---“ ኣብ 1968 

ዒ.ም ህወሓት ካብ ግንቦት ክሳብ ሓምሇ ምስ ጠራናፊት ብውግእ ተጸሚዲ እንዲሃሇወት ዜፍጸም ዜነበረ ገበን 

ከይኣክሌ፣ ጠራናፊት ኢዴዩ ኢለ ሹም ቀዪሩ መናዊ ሰራዊት ሒዘ ምስ ህወሓት ናይ ሞትን ሕየትን 
ግብግብ ገጢሙ እናሃሇወ ህዜባዊ ግንባር ንህወሓት ዜሃቦ ትእዚዜ ንስኹም ዯርጊ ተዯምሲሱ ነጻነትና 
ከይንረክብ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ንዯርጊ ክቃሇሳ ዜተወዯባ ውዴባት ምዴምሳስ ስራሕና ኢሌኩም ሒዜኩሞ 

ኣሇኹም። ቅዴሚ ሕዙ ንግንባር ሓርነት ትግራይ ጨፍሉቕኩም፣ ጽንሕ ኢሌኩም ንተጋዴል ሓርነት ትግራይ 

ጠራናፊት ኮሚቴ ኣጥፊእኹም፣ ንኢህኣፓ‟ውን ተፈታቲንኩም ኔርኩም፣ ሕዙ‟ውን ንኢዴዩ ክትወቕዐ 

ትዲሇዉ ኣሇኹም። ኣብዙ ግዛ‟ዙ ይትረፍድ ብፖሇቲካዊ ፓርቲ ተወዱቡ ንዯርጊ ዜዋጋእ ሓይሉ ምቅዋም፣ 

ዜኾነ ሽፍታ ሓዯ ናይ ዯርጊ ወታዯር ቀቲሇ ክመጽእ እየ እንተይለ‟ውን ክተባባዕን ዕጥቂን ክዋሃቦነዩ ሇዎ። 

ስሇዜኾነ ዴማ ህወሓት ካብ ልሚ ጀሚርኩም ምስ ውዴባትን ውሌቀ ሰባትን እትገብርዎ ግርጭት ዯው 



እንተይ‟ቢሌኩም ህዜባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ብብረት ትብጠኩም ምዃና ነፍሌጥ በለ ብጽሑፍ 

በዒሌ ወዱሌብን ሓጎስ ፓፓየን ብምሌኣኽ “። 

እዙ ሌዕሌ ኢሌና ዜረኣናዮ ህወሓት ንውዴባት ስቕ ኢሊ ዴያ እንዲሓሇፈት ታዒጽዴ ነይራ ወይስ ንሃሇዋታ 

ጠንቂ ስሇዜኾና እየን? እቲ ምኽንያት ግሌጺ’ዩ ነይሩ፣ ንህሌውና ቃሌሲ ህዜቢ ትግራይ ከተዒናቕፉን 

ከጥፍኡን ዜመጹ ጸሊእቲ ህወሓት በብተራ ከምይትስኡ ዯቒሳቶም እያ። 

ከምቲ ሌዕሌ ኢለ ዜተቐመጠ ኣስገዯ ዜብል ል ናይ ሻእቢያ ትእዚዜ ከይዴና ነቲ ጉዲይ ንርኣዮ’ስኪ፦ 

ህዜባዊ ግንባርነዙ ቀጥተኛን በሉሕን “ትእዚዜ” ምስ ኣመሓሊሇፈ ህወሓት እሞ እዙ ትብል ሇኻ ትእዚዜ 

ኣኽቢሩድ ንሻዕቢያ ከሕጉስ ኢለ ንጠራናፊትን ኢዴዩን ምዴምሳስ ገዱፍዎ? ኣይገዯፎን። የግዲስ ሕርሕራይ 

ጌሩ ድቛቚሱ መስፍናዊ ስርዒት ኣብ ሃገርና ከምብቅዕን ቦታ ከምይብለን በቲ ተሪር ቅሌጽሙ 

ኣምሂርዎም፤ ይርሳዕ ትምህርቲ ሂብዎም፤ ዲግም ከምይሊዒለ ገይሩ ቀቢርዎም። 

በቲ ኣስገዯ ዜብል ል እንተኾይኑ ግና እቲ ጎይታ ሻዕቢያ ትእዚዜ ከመሓሊሌፈለ እንተል ህወሓት ንጎይትኡ  

ኢዴ ነሲኡ ክቕበል ነይርዎ። ከምቲ ኣስገዯ ዯጋጊሙ ዜመሰል “ዒይኑያ እንተንቆርዎስ ቅርንብ ዒይነይ በሇ” 

ከምዜበል ጎይተተይ ሓቅኹም ኢኹም ተጋግየ እየ፤ ኢዴዩ’ውን ዜገበሩኒ የብልምን ብምባሌ ኢደ ክእርንብ 

ኔርዎ ማሇት እዩ። 

እቲ ጀግና ውዴብ ህወሓት ግን ንመስፍናዊት ኢዴዩ ጥራሕ ይኮነስ ንሻዕቢያን ካሌኦት ውዴባትን በቲ 

ዜርዯኦም ቋንቋ ገይሩ ብቐሉለ ይዕጸፍ ውዴብ ምዃኑ ኣብ ትሕቲ ጸሌማትን ይሕሇፍ ዜመስሌ መጻብብ 

መንገዱን ከመይ ኢለ ፈናጺሑ ከምዜወጸ ኣርእይዎም፤ ህወሓት ብቐሉለ ይቑርጠም፣ ብቐሉለ ይሕየኽን 

ይዋሓጥን ውዴብ ምዃኑ ኣመስኪሩ፤ ንህወሓት ከጥፍእ ዜሓሇመን ዜተመነየን ጸሊኢ እንተሃሌዩ ሓንሳብ 

ጥራሕ ይኮነስ ኣዕርዩ ዯጋጊሙ ክሓስብ ተገዱደ። 

ህወሓት በቲ ሓዯ ገጽ ኣብይ እዋኑን ግዙኡ እንተይሓሇወን ጎንጺ ተሊዑለ ናብ ብረታዊ ግርጭት ከይዒቢሞ 

ዯምበ ወያነ ከይዲኸም፣ ንይመሰረታዊ ነገራት ሸሇሌ እንዲበሌካን ዜኸረረ ነገር ከይብጠስ፣ ዜሓበጠ ነገር 

ኣብይ እዋኑ ከይነቱግ፣ ስምዑትን ቂምን ናይቲ ውዴብ መምርሒ ከይኾን ብጥንቃቐ ዜዒዜ ዜነበረ እዩ። 

ምስተፈሊሇዩ ጸሊእትን ውዴባትን ተ ይገብር ነይሩ፣ ምስ ጠራናፊት እንተይተረፈ ሽማግሇ ዒዱ ብሇውዎ 

ኣብዐር እንዲተሓርደ ዴግስ እንዲተገብረ ዜተዯጋገመ ናይ ዕርቂ ፈተነ ተኻይደ እዩ። 

በቲ ኻሉእ ገጽ ዴማ እዙ ኹለ ፈቲኑ ምዃን ምስኣበዮን ሃሇዋቱ ኣብሕቶ እንትኣቱን፣ ናይ መትከሌን ናይ 

ዕሊማን ጉዲይ ኣብ ዜኾነለ ጊዛ ዴማ  ናይ ማንም ኩራን ምፍርራሕን ክንዴጽፍሪ እንተይራኣየን 

እንተይተንበርከኸን በሉሕን ቆራጽን ውሳነ ብምውሳን ወሇም ሇም እንተይበሇ ይሰርሕ ነይሩ። እቲ ሌዕሌ 

ኢሌና ዜረኣናዮን ንቕዴሚት እንርእዮን ምስ ውዴባት ኤርትራ፣ ምስ ጠራናፊት፣ ጀብሃ፣ ኢህኣፓ፣ ሻዕቢያ 

ዜነበረ ርክብን ጎንጽን ነዙ ንጸባርቕ እዩ። 

ዱፕልማስያዊ ጥበብን ሓይሌን ከከም ኩነታቱ እንዲተጠቕመን እንዲተዋዯዯን ዜኸዴ ውዴብ እዩ ህወሓት። 

ከምዙ ዜበሇ ውዴብ ዴማ ኹርዕን ሕብንንምበር ማንም እንዲተሊዕሇ ከራኽሶ ዜግባእ ውዴብ ኣይኮነን። 



ኣብ  ጋህዱ ገጽ 48 “ ምስ ኢህኣፓ ብምግትታር የዴሉ ጸረ-ዱሞክራስያዊ መትከሌ ብምሓዜ ማሇት 

ንትግራይ ነጻ ሃገር‟ያ ስሇዜኾነ ነካይድ ቃሌሲ ነጻ ሃገራዊ ሪፓብሉክ ትግራይ ንምምስራት እዩ ኢሌካ በታኒን 

መዕነዊን ናይ ምግንጻሌ መስመር ምሓዜ” ይብሌ። 

“ነጻ ሃገራዊ ሪፓብሉክ ምምስራት” ዜብሌ ፕሮግራም ብጣዕሚ ሓጺር ንዜኾነ ጊዛ ( ካብ ሽደሽተ ወርሒ 

ይበሌጽ) ተታሒዘ ነይሩ፡ እንተኾነ ግና እዙ ናይቲ ውዴብ ገዚኢ ፕሮግራም ኮይኑ ኣይቀጸሇን። ብ’68 

ዒ.ም. ኣብ ብጣዕሚ ሓጺር ጊዛ ዒርሰ-ነቐፌታ ተገይሩ፣ ተጋጊና ኔርና ተባሂለ፣ ተኣሪሙን ተስተኻኺለን፡ 

ንሌዕሉ ሰሊሳ ዒመት ናይ ህወሓት ገዚኢ ፕሮግራም ናይ ማዕርነታዊ ሓዴነት ፕሮግራም እንዲሃሇወ ጥራሕ 

ይኮነስ፣ እዙ ፕሮግራም ተዒዊቱ፣ ነዙ ፕሮግራም መሰረት ዜገበረ ፈዯራሊዊ መንግስቲ ተተኺለ ነዊሕ 

ርሕቐት ምስከዯ፣ ሕዙ ብር ኣቢሌካ ኣቢሌካ ንሰሇስተ- ኣርባዕተ ወርሒ ጸኒሑ ዜተኣረመ ሓሳብ፡ ዴሕሪ 

ሰሊሳን ሰሇስተን ዒመት ካብ መቓብሩ ኲዑትካ ብምውጻእ፣ እዙኣ’ውን ነይራ ኢሌካ ንኽትጽሕፍ ሃርበትበት 

ዜበሌካለ ምኽንያት እንታይ እዩ? 

ብናተይ ኣረኣእያ ህወሓት “ነጻ ሪፓብሉክ ትግራይ” ዜብሌ ሓሳብ ሒዘ ጸኒሑ ገና ሱር እንተይሰዯዯ ገና ናይ 

ኩለ ተግባራቱ ገዚኢ እንተይኮነ ተጋግየ ነይረ ኢለ ንዒርሱ ነቒፉ ምስትኽኻለ፣ ናይ ብሓቂ ክነኣዴን 

ክሙገስን ሇዎ፣ ኩለ ዴማ ብቕንዕና ክመሃረለ ሇዎ ኣወንታዊ ስጉምቲ እዩ። 

ብዘሓት ውዴባት ዜወዯቕለ ሓዯ ዒብይ ምኽንያት ጌግኦም ክእርሙን ከስተኻኽለን ይምኽኣልም እዮም፡ 

ኣብ ነብሶም ል ርስሓት ምጽራይ ኣብይዎም ወይ ከጽርዩ ስሇይዯሇዩ ዒነውነው ኢልም ዜተረፉ ውዴባት 

ብዘሓት እዮም። እቶም ኣብ ስሳታትን ሰብዒታትን ዜነበሩ ውዴባት ጥራሕ ይኮነስ እቶም ሕዙ ሇዉ 

ውዴባት እንተይተረፈ፣ ንዒርሶም ነቒፎም ጌግኦም ምስትኽኻሌ ዒብይ ውርዯትን ሕንከትን መሲሌዎም እቲ 

ጌግኦም ሒዜዎም ናብ መቓብር እንዲወረዯ ስኽ ኢልም ይሪእዎ፤ ኣብ መወዲእታ ዴማ ከም ዕቡዴ ከሌቢ 

እንዲኽሇፍሇፈ ይቐትልም። 

መብዚሕቶም ውዴባት ናይ ግዲም ሓይሉ ስሇዜወቕዖም ኣይኮኑን ወዱቖም ዜተርፉ፡ ብቐንደ ዕንዎም ኣብ 

ውሽጦም ተኣጂለ፣ ዯስኪለን ኣጐለን ዜጸንሐ ውሽጣዊ ዴኽመታቶም እዩ፤ ንውሽጣዊ ዴኽመታቶም ናይ 

ምእራም ወነን ብቕዒትን ስኢኖም፣ ኣብ ናይ ዴሕረት ዒቕቲ ተዋሒጦም ይጸንሑ’ሞ ሓዯ ነገር መጺኡ 

ዴፍእ እንተብልም ከም ዜቖንቆነ ዕንጨይቲ ዒጠምጠም ኢልም ይሰባበሩ። ውሽጦም ተበሉዐን ቦኽቢኹን 

ስሇዜጸንሐ ነቲ ካብ ዯገ ዜመጾም ጽፍዑት ዜጻወር ውሽጣዊ ጥንካረ ይስእኑ። 

ዯርጊ፣ ቅንጅት፣ ኢህኣፓ፣ ጀብሃ ወተ ናይዙ ጽቡቕ ኣብነት እዮም፡ ህወሓት ግን ንውሽጥኻ እንዲጽረኻ 

ምኻዴ ከም ቀዋምን ቀጻሌን ውዴባዊ ኣሰራርሓ ሒዘ ንውሽጡ እንዲጽረየን ካብ ዴኽመታቱ እንዲተናገፈን 

ስሇዜመጸ፣ ብሓያሌ ህዜባዊ ማዕበሌ ተዒጂቡ ኣብ ዒወት በጺሑ፤ ሕዙውን ዴኽነት ንምጥፋእን ሌምዒት 

ንምምጻእን ኣብ ዜግበር ርብርብ ብዒወት እንዲመረሸ ይርከብ። 

ስሇዙ ኣስገዯ ህወሓት “ነጻ ሪፓብሉክ” ዜብሌ ፕሮግራም ሒዘ ነይሩ እዩ’ሞ ጸቢብ እዩ ዜበል ንብጣዕሚ 

ሓጺር ጊዛ ዜተታሕን ኣብ ሓጺር ጊዛ ዜተኣረመን እዩ፤ እዙ ዴማ ህወሓት ገና ካብ ዜፍጠር ጀሚሩ 

ንባዒርሱ እንዲገምገመን እንዲነቐፈን ይኸዴ ከምዜነበረን እዙ ኣሰራርሓ’ዙ ነቲ ዕጥቃዊ ቃሌሲ ጥራሕ 



ይኮነስ፣ ኣብዙ ናይ ሌምዒት ቃሌሲ’ውን ህወሓት ዒወት ንኽሓፍስ ኽእል ኣሰራርሓ ኣብ ሌዕሉ ምዃኑ 

ብቕንዕና ክመሃር ንዜዯሉ ውዴብን ኣመራርሓን ዴማ ብዯም ዜተጻሕፈ ወርቃዊ ተሞክሮ እዩ። 

ጋህዱ ኣብ ገጽ 48 ሰሇስተ ቦጦልኒ ዜኾን ናይ ህዜባዊ ግንባር ሓይሉ ናብ ከባቢ ምዕራብ ትግራይ  ናብ 

ሊዕሊይን ታሕታይን ቆራሮን መዯባይን ከምዜሰገሩ ብምግሊጽ ናይተን ኣብኡ ዜነበራ ናይ ህወሓት ሓይሌታት 

መሪሕነት ዜሃብዎ ርኢቶ እንትገሌጽ ኣብቲ ሌዕሌ ኢለ ዜተገሇጸ  ገጽ መወዲእታ ፓራግራፍ “ ናይ 

ኣርባዕቲአን ሓይሌታት መሪሕነት ሓይሉ ብሕብረት ብዚዕባ ናይ ሻዕቢያ ኢዴ ኣእታውነት ኣብቲ ኸባቢ 

ንዜነበሩ ማ/ኮሚቴ ህወሓት ግዯይ ርኣጽዮን፣ ስብሓት ነጋ፣ በሪሁ በርሀ፣ ሇና ሪኢቶ ነጊርናዮም፡ ነቲ 

ዜሃብናዮም ርኢቶ ብምናኣስ፣ ዋሊ ህዜባዊ ግንባር ጌጋታት ይሰርሑ እንተሃሇዉ እቲ ርክብና ክበታተኽ 

ኣይኽእሌን፡ ትዕግስቲ ግበሩ በለና፡ ኣይተቓወምናዮምን፣ ከይተሓጎስና ዴማ ተፈሊሇና‟ ይብሌ። 

ቀጺለ ዴማ  ሻዕቢያ ናይ ጸሃየ ገ/መዴህን ትባሃሌ መኪና ጨውዮም እንትምሇሱ ኣብ ዒዱ ዲዕሮ፣ ዒዱሃገራይ 

ነቲ ከይሓሌፉ ዜዒገቶም ህዜቢ ብተኹሲ በቲኖም ብምሕሊፍ ሸራሮ ምስበጽሑ እቲ ህዜቢ ብዘሓት 

ዕጡቓት ስሇዜነበርዎ ንሻዕቢያ ተኹሲ ከምዜገጠመልም ብምግሊጽ ከምዜስዕብ ይብሌ፦ “ኣብዙ ጊዛ እዘይ 

ኣውዒልም ወሌደ ኣብ ኤርትራ ኣምባሰዯር ዜነበረ በቲ ጊዛ‟ቲ ወኪሌ መሪሕነት ህወሓትን ኣብ ድብ 

ኤርትራ ምስ ህዜባዊ ግንባርን ጀብሃን ርክብ ህዜቢ ዜነበረ ግዯይ ርኣጽዮን ኣባሌ ፖሉት ቢሮ ህወሓትን፣ 

ንህዜቢ ሸራሮ ብዒበይቲ ዒዱ ሸራሮ ኣሇሚኖም ጎይተቶም ህዜባዊ ግንባር ክሓሌፉ ገበሩ” ብምባሌ እቲ ናይ 

ህወሓትን ሻዕቢያን ዜነበረ ርክብ ናይ ጎይታን ሓሽከርን ንምንባሩ ከም መረዲእታ የቕርብ። 

ከምቲ ሌዕሌ ኢሌና እንዲረኣናዮ ዜመጻና ሕዙ’ውን ቅንጥብጣብ ሓበሬታ ሒዜና ኣብ ክንዱ ንቆራቖስ ኣብቲ 

ሻቡ ጊዛ ዜነበረ ናይ ጸሊእን ውዴብን ኩነታት እንታይ ይመስሌ ነይሩ? ኣብ ውሽጢ ተጋዯሌቲ ህወሓት 

ዜነበረ ኩነታት’ከ? ጠቕሊሊ ውዴብ ኣብ ተኣማምንን ጡጡሕን ኩነታት ዴያ ነይራ? ዜብሌ ሕቶ ምስ 

መሇስናን ኩሊትና ኣብ ትሕቲ ሓዯ መነጸር ኮይና ነቲ ኩነታት ምስረኣናዮ፣ ሽዐ ህወሓት ነቲ ኣብ መንጕኡን 

ህዜባዊ ግንባርን ዜነበረ ርክብ ብትኽክሌ ሒዜዎ’ድ ኣይሓዝን? ናይ ጎይታን ሓሽከርን ዜምዴና ዴዩ ነይሩ? 

ዜብሌ ክንሪኢ። 

ቅዴሚኡ ግን ንኣስገዯ ሓዯ ሕቶ ኣሇኒ፤ ሻዕቢያ ሓንቲ መኪና ጨውዮም እንትሓሌፉ ኣብ ዒዱ ዲዕሮን ዒዱ 

ሃገራይን ተኹሲ ከፊቶም ከምዜሓሇፉ ኣብ ሸራሮ’ውን ምስቲ ህዜቢ ተኹሲ ከምዜገጠሙ ገሉጽካሌና፤ 

መቸም ናይ ተኹሲ ግጥም እንተኔሩ ሞት ወይ መቑሰሌቲ ይውሓዴ ይብዚሕ የጋጥም እዩ፤ ኣብን ሰሇስተ 

ከተማታት ዜተገበረ ግጥም መን ዜባሃሌ ሰብ ሞተ? መን ዜባሃሌ’ከ ቆሰሇ?  መቸም ናይ ምዜካር ተውህቦ 

ኣሇካ’ሞ እትርስዕ ኣይመስሇንንን። ዜቖሰሇን ዜሞተን እንተይሃሌዩ እቲ ግጥም ነይሩ ዜባሃሌ ል 

ተኣማንነት ኣይህሌዎን፤ ኣነ ንበዒርሰይ ህዜባዊ ግንባር ኣብቲ ዜጠቐስካዮ ቦታ ውግእ ገይሮም ሰብ ቀቲልም 

ዜባሃሌ ፈጺመ ሰሚዏ ኣይፈሌጥን፤ ወይ ኣይረኣኹን፤ ጊዜያዊ ይምጥዕዒምን ጎይቂን ምርባሽን ኣብ ብዘሕ 

ቦታ ኣጋጢሙ እዩ። ብተኹሲ ዜተሰነየ ግጥም ወይ ውግእ ግና ሽዐ ዜነበረ ኣይመስሇንን። ውግእ እንተነይሩ 

ዴማ ካብቲ ህዜቢ ዜቖሰለን ዜሞቱን ንገረና። 

እቲ ሌዕሌ ኢለ ዜተገሇጸ ኩነታት እንትፍጸም ኩነታት ውዴብ ከመይ ነይሩ? ህወሓት ጠራናፊት 

ምስ’ትባሃሌ ውዴብ ውግእ ገይራ ብዒወት ህወሓት ተዚዙሙ፡ ጠራናፊት ናይ ፍለጣት ሸፋቱ እኽብካብ እዩ 



ነይሩ፤ እዝም ሸፋቱ’ዙኦም መብዚሕቶም ኣብ ምዕራብ ትግራይ እንዲተንቀሳቐሱ ተራ ናይ ሽፍትነትን 

ላብነትን ተግባር ዜፍጽሙ ዜነበሩ ዕለሊት ሇያቡን ከተርትን እዮም። ህወሓት ተፈጢሩ ምስተንቀሳቐሰ፣ 

ጸረ’ዝም ከተርቲ ስሇዜነበረን ሰሪሕኹም ብሌዐ ስሇዜበልምን፣ ተኣኻኺቦም ጠራናፊት ብዜብሌ ሽም ምስ 

መሳፍንቲ ሓቢሮምን ዯሪጎምን ንውዴብ ህወሓት ከጥፍኡ ምስመጹ፣ ህወሓት ብካይድ መጥቃዕቲ 

ተዯምሰሱ። ቀጺለ ኢዴዩ ብዜብሌ ሽም ዜሓሸ ዕጥቅን ውዲበን ሒዝም ህወሓት ንምጥፋእ ተመኪሖምን 

ተሃንዱድምን ምስመጹ ናይ ጠራናፊት ዕዴሌ ገጠሞም። 

ዴሕሪ’ዙ ኩነታት’ዙ ናይ ኢዴዩ ሓይሉ ኣብ ሱዲን ተጠራኒፉ ገፊሕ ምዴሊው ገበረ፡ ብመንግስታት 

እንዲተሓገ በናዊ ኣጽዋር ዒጠቐ፤ ከም ቀንዱ መዋፈሪኡ ክጥቀመለ ዜዯሇየ ቦታ ዴማ ወሌቃይትን 

ኣዴያቦን ነበረ፤ ሽዐ ኣዴያቦ ዲርጋ ምለእ ንምለእ ኣብ ቁፅጽር ህወሓት እዩ ነይሩ፤ ስሇዙ ኢዴዩ ንህወሓት 

ጸራሪጉ መሊእ ሃገር ንምቁጽጻር ገዙፍ ሓይሉ ኣዲሌዩ ልሚ ጽባሕ ኣተኹ ይብሌ ነይሩ፤ ህወሓት ብናይ 

ኢዴዩ ዒርሞሸሽ ሓይሉ ከይዴምሰስ ነዙ መጥቃዕቲ ንምክሌኻሌ ክዲል ነይርዎ። 

ስሇዙ ውዴብ ህወሓት ንባዒርሱ ንምዴሓን ኣብ ዒብዪ ውራይ ተጸሚደ ነይሩ። በቲ ካሉእ ገጽ ዴማ ጀብሃ 

እኒሀ፤ ጀብሃ ኣብ ኣዴያቦ ከባቢ እንዲተንቀሳቐሰ ምስ ኢዴዩ ምለእ ምትሕብባር ይገብር ነይሩ፤ ንህወሓት 

ንምጥፋእ ምስ መሳፍንቲ ሸሪኹ ቀሉሌ ይባሃሌ ጸገም ፈጢሩ ንህወሓት ናይ ጎረሮ ዒጽሚ ኮነ። 

ሌዕሉ ኹለን ዜኸፈአን ዴማ ናይ ህወሓት ውሽጣዊ ኩነታት ዜሓመቐ ምዃኑ እዩ፡ “ናይ‟69 ሕንፍሽፍሽ” 

እንዲተባህሇ ዜፍሇጥ ናይ ውዴብ ህሌውና ዜተፈታተነ ማዕበሌ ንውዴብ ህወሓት ምጽርራግ ዜጀመረለ 

እዋን እዩ ነይሩ። ንዯርጊ፣ ንኢደን ንጠራናፊትን  ይተንበርከኸ ሓይሉ ብዴሑር ከባብያዊ ስምዑት ተዒዊሩ 

ዯንበርበር ክብሌ ጀመረ፤ ብሓዊን ናይ ጥይት ዒረርን ይፈሰሰ ሓሞት ብበሇካን ሇኸዒካን ሓሜትን ክፈስስ 

ጀመረ፤ ብዘሕ ተጋዲሊይ ናይ ምግዲሌ ወኒኡ ተሰሉቡ ናብ ጸሊኢ ምስሊም ዜጀመረለ ኩነታት እዩ ነይሩ፡ 

ሽዐ ንዜነበርና ተጋዯሌቲ እቲ ኹነታት መጨነቒ ነይሩ፤ ብሓባር ተሽኪሌ ሒዜካ ሓዱርካ ንጉሆ ቆሊሕሊሕ 

እንተበሌካ ብጻየ ኢሌካ ኣብ ጎንኻ ዯቂሱ ዜሓዯረ ተጋዲሊይ ኣብ ዜሓዯረሊ ቦታ ኣይትረኽቦን፤ ገዱፉካ ናብ 

ዯርጊ ይኸዴዕ። 

ሓዯ ሓዯ ሻዕ ዋርዴያ ክሕሌዉ ዜወጹ ተጋዯሌቲ ተታሓሒዝም ብኡኡ ገይሮም ይስሌሙ፤ ጋንታ ብይ ሓሇዋ 

እቲ’ሓዴረለ ኣጋጣሚታት ብዘሕ ነይሩ፤ ብኽንዯይ ጸገምን መስዋእትን ዜተረኸበ ኣጽዋር ተመሉሱ ናብ 

ጸሊኢ ኣተወ፡ ብርክት ዜበለ ናይ ኣሃደታት መራሕቲ ግዲይ ናይቲ ጸገም ስሇዜነበሩ ንዜመርሕዎም ተጋዯሌቲ 

ኣብ ክንዱ ምትብባዕን፣ በቲ ጸገም ከይዯሃለ ምግባርን ንባዕሌቶም ኣካሌ ናይቲ ጸገም ብምዃን ተጋዲሊይ ኣብ 

ውዴቡ እምነት ክስእንን ንያቱ ክወዴቕን ይገብሩ ነይሮም። ንኣብነት ኣነ ዜነበርክዋ ሓይሉ 92 ቅዴም ኢሊ 

81 እትባሃሌ ዜነበረት ሓይሉ በቲ ሽግር ኣዕርየን ካብ ተጠቕዒ ሓይሌታት ሓንቲ ነይራ፡፡ ኣነ 

ኣብ’ዜተመዯብክዋ ጋንታ ዜነበሩ መሪሕነት ጋንታና ኩልም ፈጠርቲ ጸገም ነይሮም፡ ካባና ቅዴም ኢልም 

ዜተጋዯለን ዜሓሸ ተመኩሮ እንዲሃሇዎምን ዜዚረብዎ ረባን ዜፍጽምዎ ተግባርን ዯሃሊይን ተስፋ ቑርጽን 

ነይሩ፡፡ ውሽጣዊ ሓዴነት ናይቲ ተጋዲሊይ ተናጊዐ፤ ኮታስ ንኹሊትና ጨንቐናን ፍራሓና ሕማቕ ኩነታት 

ነይሩ፡ እቲ ውዴብ ከምቲ ሌሙዴ ኣሰራርሕኡ ናይቲ ጸገም ሓዯጋን መንቀሉን ብዜግባእ ተረዱኡ ንውሽጡ 

ከዕርን ከጽርን እንተይንቀሳቐስ ህወሓት “ ነበር ” ክኸውን ከምዜነበረ ጠራጥር ኣይነበረን። 



ህወሓት ብዯርጊ፣ብጀብሃ፣ ብናይ ኢዴዩ ወራርን ብናይ ባዕለ ውሽጣዊ ጸገም ተወጢሩን ዒቕለ ጸቢብዎን 

እንዲሃሇወ ከምቲ ሌዕሌ ኢሌና ዜረኣናዮ ዴማ ናይ ሻዕቢያ ምፍርራሕ ተወሰኸለ። ህወሓት ብጸሊእትን 

ብውሽጣዊ ጸገማትን ተወጢሩ ኣብ ዜነበረለ እዋን ህሌውንኡ ንምዴሓን ናይቲ ወያነ ህሌውና ንምርግጋጽን 

እንታይ ክገብር ነይርዎ? ምስ ኩልም ክዋጋእ፣ ንኹልም ክገጥመልም እንተበሇ’ኸ ዒቕሚ’ድ ነይርዎ? ናይ 

ብሓቂ ህወሓት ናይ ኣመራርሓ ጽንዒትን ብቕዒትን ዜፍተነለ ጽንኩር ኩነታት እዩ ነይሩ። 

ህወሓት እንታይ ገበረ? ነቲ መጻብብ ከመይ ሰገሮ? ቅዴሚ ኩለን ሌዕሉ ኩለን ውሽጣዊ ጥንካሪኡ ናይ 

ምርግጋጽን ካብ ሕንፍሽፍሽ ናይ ምጽራይን መዯብ ሓ፡ ምስዙ ጎኒ ንጎኒ ዴማ ብዕሉ ኣዋጅ ኣዊጁ ንህወሓት 

ከጥፍእ ዜመጽእ ል ወራሪ ሓይሉ ከመይ ከምዜምክቶ፣ ነቲ ዜወሊወሌ ል ሓይሉን ገና መሉኡ ናብ 

ጸሊእነት ይተቐየረን ዴማ ብዱፕልማስያዊ መንገዱ ከመይ ከምዜኣሌዮን ከምዜሕዝን ኣብ ስነ-ፍሌጠታዊ 

ዜኾነ ናይ ጎንጺ ኣተኣሊሌያ መትከሌ ተመስሪቱ፣ ከከም ሓዯግኦምን ባህሪኦምን ብቐዲማይን ካሌኣይን ዯረጃ 

ክረአ ሇዎ ጎንጺ ብቕዯም-ሰዒብ ኣቐሚጡ ተንቀሳቐሰ። 

ኩልም መዯባት ዴማ ተዒወቱ፡ ናይ ኢዴዩ ሓይሉ ኣብ ዜተናወሐ ውግእ ተዲኺሙ፡ ህወሓት ናብ 

መጥቃዕቲ ተሰጋገረ። ኣብ ግሌጺ መዴረኽ ተጋዲሊይ ሓሳባቱ ከቕርብ ብምግባር እቶም ዜነበሩ ዒንቀፍቲ 

ሓሳባት ክውገደ ከኣለ፤ ብርክት ዜበሇ ተጋዲሊይ ሒዜዎ ዜነበረ ሓሳብ ግጉይ ምዃኑ ኣሚኑ ንነብሱ 

ብምንቃፍ ካብ ግጉይ ናብ ቅኑዕ መንገዱ ኣምረሐ። ውሽጣዊ ሓዴነት ናይቲ ተጋዲሊይ ተረጋገጸ፤ ህወሓት 

ዴማ ንኹልም ጸገማት ፈቲሑ ናብ ሓደሽ ናይ ቃሌሲ ምዕራፍ ተሰጋገረ። 

ምስ ኢዴዩ ብምሕባር ዜተፈሊሇየ ሻጥርን ተንኮሊትን ዜፍጽም ዜነበረ ጀብሃ’ውን ውዴብ ብካየድ 

ውሕለሌን ጥበብ ዜተመሌኦን ዱፕልማስያዊ ጻዕሪ መሉኦም ምስ ኢዴዩ ከይውግኑን ክመጋመጉን ገበሮም። 

ተወሊወሊይ ሓይሉ ከመይ ከምዜተሓዜ ብዜግባእ ዜተረዯአ ህወሓት ንሻዕቢያ’ውን ከሇዜቦ ክኢለ እዩ። 

እሞ ጋህዱ ዯኣ ነቲ ሌዕሌ ኢለ ተቐመጠ ሓቂ ትዯፍኖ ዴያ ሊስ ተግህድ? ብመዒት ጸሊእቲ ተኸቢቡ፣ 

ብጸገማት ተወጢሩ ኣብ ዜነበረለ ጊዛ ተጋዲሊይ ህወሓት ሻዕቢያ ዜምሌከት ንዜቐረበ ናይ ኩራን ስምዑትን 

ሓሳብ፣ ኣመራርሓ ህወሓት “ዯሓን ንጻወሮ፣ ንተዒገስ፣ ምእንተ-ሊቒ ረብሓናን ሃሇዋት ውዴብናን ኢሌና 

ጊዜያዊ ጸገማት ንጸመም” ምባለ ሓሽከር ወይ ባርያ’ድ የብል? ርክብ ከይባሊሾ ምባለ ንጎይቱኡ ሰጊደ’ድ 

የብል? ብስሩ’ባ ኣብቲ መጻብብ እቲ ህወሓት ካብቲ ዜገበሮ ዱፕልማስያዊ ኣተሓሕዚ ወጻኢ እንታይ ክገብር 

ነይርዎ ማሇት እዩ? ኣፉ ከፊቱ ክውሕጦ ንዜመጽእ  ል ናይ ኢዴዩ ወራሪ ሓይሉ ገዱፉስ ብዒጸይ ቀሇሇይ 

ምስ ህዜባዊ ግንባር ክገጥም? ሽዐ’ኮ ሻዕቢያ ዋሊ የፈራርሕ’ምበር ንህወሓት ከጥፍእ ኢለ ሰራዊት ኣሰሉፉ 

ኣይተንቀሳቐሰን፡ ነቲ ቓሌሲን ህዜብን ዜጠቅም ኣየንኡ እዩ? ፍርዱ ንመንበብቲ ክገዴፈልም። 

ህዜቢ ሸራሮ ምስ ሻዕቢያ ንሌዒል ዕግርግር ንምእሊይ ኣመራርሓ ህወሓት ካየዴዎ ናይ ሽምግሌና ተ 

ከምቲ ኣስገዯ ዜበል “ ንጎይተቶም ንምዴሓን “ ዴዩ? ብሽምግሌናን ተን ኣሌዮም የዴሉ ዯም ምፍሳስ 

ከይህለ ብምግባር ነቲ ሽግር ብሰሊማዊን ዱፕልማስያዊን መንገዱ ምእሊዮም ክምስገኑ ይግባእ። እቲ 

ውዴብ’ኮ ብዘሕ ሓሊፍነትን ዕማምን ሇዎ ውዴብ እዩ። ብፍሊይ ኣብቲ ኩነታት እቲ ዴማ ከምቲ ሌዕሌ 

ኢለ ዜተገሇጸ ኣብቲ ውዴብ ዒበይቲን ተባራዕትን ጸገማት ነይሮም። ነዝም ጸገማት ቕዴሚያ ሂብካ ምፍታሕ 

እንዲተገበአስ እቲ ኣመራርሓ ዯዴሕሪ’ቲ ሓፋሽ እንዲተጎተተ ሆ! ክብሌ ኔርዎ ማሇት ዴዩ? እቲ ውዴብ 



ከምኡ እንተዜገብር መሪሕ ምዃኑ ተሪፉ ጭራ ሓፋሽ ሒዘ ዜጋሌብ ናይ ፋኖታት እኽብካብ ኮይኑ ኣል 

ማሇት እዩ። 

ሓዯ ኣመራርሓ ምስ ዜረሰነ እንዲረሰነ፣ ምስ ዜጫዯረ እንዲጫዯረ፣ ኣርሒቑ ክጥምትን ንመጻኢ ነገር 

እንዲኣመተ ክሰርሕን ይኽእሌ እንተኾይኑ ካብቲ ዜመርሖ ህዜቢ ብምንታይ ክፍሇ ይከኣሌ? ስሇዙ እቲ 

ኣመራርሓ ነቲ ሸዐ ጋጠመ  ዕግርግር ብሰሊማዊን ዱፕልማስያዊን ተ ምእሊዩ “ንጎይትኡ ከዴሕን” 

ይኮነ ክባሃሌ ሇዎስ፣ ምእንቲ ናይ ቃሌሲን ህዜቢን ዴሕንነት ነቲ ጸገም ብሰሊም ኣሌይዎ፡ እዩ ክበሃሌ 

ዜግባእ።  

ከምቲ ሌዕሌ ኢሇ ዜገሇጽክዎ፣ እቲ ኣብ 69 ዒ.ም. ጋጠመ ጸቢብን ጥንኩርን ኩነታት፣ ህወሓት ኣይሌቆን 

ዜብሌ ኣተሓሳስባ ካብ ጸሊእቲ ጥራሕ ይኮነስ ካብ ፈተውቲ’ውን ዜመጽእ ዜነበረ ሓሳብ እዩ፡፡ እዙ ኩነታት 

ጸሌሚትዎም፣ ይወግሕ መሲሌዎም ዜሰሇሙ ተጋዯሌቲ’ውን ብዘሓት እዮም። 

ዯጊም ወያነ ካብዙ ክባ እዙ ኣይትወጽን፡ ካብዙ ምውጻእ ማሇት “ጊመሌ ብዒይኒ መርፍእ ምሕሊፍ” ማሇት 

እዩ ኢልም ዜዯምዯሙ ውዴባትን ጸሊእቲን ብዘሓት እዮም። ኣብቲ እዋን ነዙ ኹለ ጸገማት ጠሓሒሱ 

ከምዜዕወት እርግጸኛ ዜነበረ ህወሓት ጥራሕ እዩ። ንናይ ኢዴዩ ሓይሉ ካብ ፖሇቲካዊን ማሕበራዊን 

መስረቱ ወጻኢ ብምርኣይ፣ ብኣካሊዊ ግዜፈትን ናይ ኣጽዋርን በዜሒን ጥራሕ ብምሌካዕ፣ ኢዴዩ ይዴፈር 

ገዙፍ ሓይሉ ጌሮም ይሪእዎ ኔሮም፤ ኩልም ውዴባት ሻዕቢያ እንተይተረፈ። 

ኢዴዩ ዜዴፈርን ባምባን ምዃኑ ኣሚኑ ተባዕ ስጉምቲ ዜወሰዯ እቲ “ዕሸሌ” ህወሓት እዩ፡ ናይ ኢዴዩ 

ፖሇቲካዊን ማሕበራዊን መሰረት ካብ ስነ-ፍሌጠታዊ ስነ-ሓሳብን ክሌሰ-ሓሳብን ተበጊሱ ዒᎁቕ ትንተናን 

ገምጋምን ብምግባር፣ ኢዴዩ ባምባን ዒርሲን ምዃኑ፣ እቲ ዜነበረ ናይ ኢዴዩ ሓይሉ ከም ጋሻ ውሕጅ 

ንግዙኡ ፈኪሩ ዜመክኽ ሓይሉ ምዃኑ፣ ጊዜያዊ ሽግር ካብ ምፍጣር ሓሉፉ ሊቕነት ከምይብለን እቲ 

ዜነበረ ሓይሉን ኣጽዋርን በኒኑ ከምዜተርፍን፣ ብምእማን ብትረት ዜተቓሇሰ ህወሓት እዩ። 

ህወሓት ከምታ ጸሊእቲ ዜበሌዋ “ብዒይኒ መርፍእ” ሓሉፉ ንኹልም ጸገማት ብጥበብን ቆራጽነትን ስዑሩ 

ወጸ፡ ህወሓት ኣብ ዜተሓሊሇኸን ፈታኒን ኩነታት ከም ወርቂ ኣብ ሓዊ ተፈቲኑ ዜወጸ ህዜባዊ ውዴብ እዩ፡ 

ናይ ብሓቂ ብቓሌሲ ህዜቢ ትግራይ ዜሕበንን ዜሕጎስን ወገን ህወሓት ኣብቲ መጻብብ ጊዛ ዜወሰድ 

ስጉምቲን ኣተኣሊሌያ ጎንጽን ክኾርዒለን ክሕጎሰለን ይግባእ። እዙ ናይ ህወሓት ታሪኽ ናይ ህዜቢ ትግራይ 

ታሪኽ እዩ፡ ህወሓት ነዙ ታሪኽ እንትሰርሕ ኣብ ባሕሪ ህዜቢ ትግራይ እንዲሓመሰ እዩ። እቲ መሐመሲ 

ባሕሪ እንተይህለ ነይሩ እቲ ዒሳ ኣይምሓመሰን ጥራሕ ይኮነስ ኣይምነበረን’ውን። ስሇዙ ንህዜቢ ትግራይ 

ዜሓሇኻ እንዲመሰሌካ ነቲ ብዯም ህዜቢ ዜተጻሕፈ ታሪኽ ህወሓት ክትዴህሌን ክተጉዴፍን ምጽዒር ክእረም 

ሇዎ ታሪኻዊ ክዴዒት እዩ። 

እቲ መጻብብ ናይ 69 ዒ.ም. እስካብ ክንዯየናይ ፈታኒ ከምዜነበረ ንምፍሊጥ ኣስገዯ ዜተጸገመ ኣይመስሇንን፡ 

ኣስገዯ ሽዐ ንውዴብ ህወሓት ከም መርዒት ዒይኑ ዜሕብሕባ ዜነበረ ውፉይ ተጋዲሊይ እዩ ነይሩ። እቲ 

ዜነበረ ኩነታት ካብ ማንም ሰብ ንሊዕሉ ጨንቖን ገዴሶን ከምዜነበረ እርግጸኛ እየ፡ ሕዙ ግና ነቲ ዜነበረ 

ቀውጢ ኩነታት ክውሌ ኣቢለ፣ “ህወሓት ሓሽከር እዩ ነይሩ” ንምባሌ ኽእል ገሇ ፍጻመታት ካብቲ ዜነበረ 

ህሌው ኩነታትን ሓቅን ቦጥቊለ ብምውጻእ እዩ ከርእየና ዜፍትን ል። ብርግጽ እዙ ኣካይዲ’ዙ ነቲ ኸይዱን 



ታሪኽን ናይቲ ቓሌሲ ብዜግባእ ንይተረዯአ ሰብ ገሇ “ረሳስን ስምዑት” ተሓዊስዎ ከዯናግር ይኽእሌ እዩ። 

ነቲ ከይዱ ናይቲ ቃሌሲ ብዜግባእ ንዜተረዯአ ሰብ ግና ከም ኣስገዯ ሓቂ ክዯፍን እንተይዯሌዩ ብፍጹም 

ክዯናገር ዜኽእሌ ኣይመስሇንን። 

ኣብ ጋህዱ ቁጽሪ ፩ ምዕራፍ 9 ካብ ገጽ 69 ጀሚሩ ኣብ መንጎ ህዜባዊ ግንባርን ህወሓትን ናይ ወተሃዯራዊ 

ስትራተጂ ኣፈሊሊይ ከምተፈጠረን ህወሓት ዜተኸተል ናይ ኲናት ኣካይዲ ትኽክሇኛ ከምዜነበረን እዙ 

ኣካይዲ ዴማ ንህወሓት ዒበይቲ ዒወታት ክትሓፍስ ዜገበራ ወተሃዯራዊ ስትራተጂ ምዃኑ፣ ብኣንጻሩ ዴማ 

ሻዕቢያ ካብቲ ህወሓት ዜተኸተል ኣካይዲ ኲናት ዜተፈሇየን መዕነዊን ኣካይዲ ከምተኸተሇ ኣስገዯ ዜገሇጾ 

ምለእ ንምለእ ዜሰማማዒለ ሓቂ እዩ። 

ኣብ መንጎ ህወሓትን ህዜባዊ ግንባርን ዜተፈጠረ ኣፈሊሊይ ንዒወትን ውዴቀትን ናይቲ ዜካየዴ ዜነበረ ህዜባዊ 

ኲናት ዜውስን መሰረታዊ ኣፈሊሊይ እዩ፡ እቲ ኣፈሊሊይ ፖሇቲካዊን ስነ-ሓሳባዊን እዩ፡፡ እቲ ኣፈሊሊይ ናይ 

ተራ ውግእ ኣፈሊሊይ ኣይኮነን። ንህዜቢ ብኸመይ ንወዴብ? ከመይ ነዕጥቆ፣ ከመይ ወሳኒ እጃሙ ክጻወት 

ንግበሮ? ነቲ ኲናት ዜጸውር ተኣማምን ዯጀን ከመይ ይፍጠር? ናይቲ ወያነ ዕጡቕ ሓይሉ ከመይ 

ይወዯብ? ዜብለ መሰረታዊ ሕቶታት ዜምሌስ ዒብዪ ኣፈሊሊይ እዩ። 

ነዙ ሕቶታትዙ ዜተፈሊሇዩ ሓይሌታት ዜተፈሊሇየ መሌሲ ክህብለ ይኽእለ፡ መሌሶም ዜፈሊሇየለ ምኽንያት 

ዴማ ነቲ ጉዲይ ዜሪአለ መነጸር ስሇዜፋሊሇ እዩ፡ እቲ ዜርእየለ ፖሇቲካዊን ስነ-ሓሳባዊን መነጸር ተመሳሳሉን 

ተቐራራቢን እንተይኮይኑ ኣብቲ ዜኽተሌዎ ወተሃዯራዊ ስትራተጂ’ውን ኣፈሊሊይ ክፈጥሩ ይቐርን 

ግዴነታዊን እዩ፡ ኣብ መንጎ ሻዕቢያን ህወሓትን ጋጠመ ናይ ወተሃዯራዊ ስትራተጂ ኣፈሊሊይ መበገሲኡ 

ዒᎁቕ ፖሇቲካዊ ፍሌሌይ እዩ። 

ሓዯ ፖሇቲካዊ ውዴብ ብናይ ብዒርሱ መንገዱ ዜኸዴ ምዃኑ፣ ናይ ብዒርሱ ኣረኣእያን ኣካይዲን ዜኽተሌ 

ምዃኑ፣ ምስ ከባቢኡን ኩነታቱን ዜሰማማዕ ናይ ቃሌሲ ኣንፈት ዜኽተሌ ምዃኑ፣ ወሳኒ መግሇጺኡ 

ዜምረሐለ ፖሇቲካዊ ፕሮግራም መስመርን ስትራተጂን እዩ። በዙ መንጽር እዙ እንትንሪኦ እንተሇና ህወሓት 

ካብ ንጉሁኡ ጀሚሩ ንኹነታት ሕብረተሰብ ሃገርናን ከባቢናን ብትኽክሌ ገምጊሙ ካብ ሻዕቢያ ይኹን ካብ 

ካሌኦት ውዴባት ብመሰረቱ ዜተፈሇየ ፖሇቲካዊ ራእይ ሒዘ ዜተበገሰ ብሕታዊ ውዴብ እዩ። 

እዙ ፖሇቲካዊ ራእይ ዴማ ኣብ ዜኽተል ወተሃዯራዊ ስትራተጂ ብዒብይኡ ተንጸባሪቑ፡ ናይ ባዕለ 

ወተሃዯራዊ ስትራተጂ ሓንጺጹ ጥራሕ ይኮነስ፣ ነቶም ግጉይ ስትራተጂ ሒዝም ዜጸዴፉ ዜነበሩ’ውን 

ኣሪምዎም፣ ነቒፍዎም። ሻዕቢያ ነዙ ምኽርን ነቐፌታን ናይ ህወሓት ይምስምዐ ናይ ብዒርሱ ሽግር እዩ፡ 

ሳዕቤንን ውዴቀትን ናይቲ ሻዕቢያ ዜተኸተል ኣካይዲ ህወሓት ብዜግባእ ነጺሩ ኣቐሚጥዎ እዩ። 

ብዘሕ ጊዛ ክሌሰሓሳብን ተግባርን ብባህሪኡ ዜተወሰነ ምፍንታትን ምርሕሓቕን የርኢ እዩ፡ እቲ ብጣዕሚ 

ዜገርምን ኣብ ታሪኽ ህወሓት ግቡእ ስፍራ ክሕዜ ሇዎ ጉዲይ፣ እቲ ናይ ህወሓት ናይ ወተሃዯራዊ ስትራተጂ 

ክሌሰሓስብ ዲርጋ ሚኢቲ ንሚኢቲ ብተግባር ዜተተርጎመ ምዃኑ እዩ። “ናይቲ ህዜባዊ ኲናት ዯጀን ጎቦታት 

ይኮነስ ህዜቢ እዩ” ዜብሌ ኣንፈት ናይ ህወሓት ነዊሕ ኣብይባሃሌ ጊዛ ብተግባር ተራእዩ፡ መሊእ ህዜቢ 

ትግራይ ናይቲ ኲናት ዯጀንን ዒንዱ-ሕቖን ኮይኑ ህዜቢ ትግራይ ናብ ቃሌሲ ስሇዜወሓጀ እቲ ዕሸሌ ህወሓት 

ተኣምራዊ ዜኾነ ምዕባሇ ኣርኣየ። ህወሓት ኣብ ሓጺር እዋን መሊእ ህዜቢ ትግራይ ሓራ ኣውጺኡ፣ ወቒዐ 



ዴሚ ሓያሌ ዒርሞሸሽ ሓይሉ ፈጠረ። ሻዕቢያ ዴማ ሌክዕ ከምታ ህወሓት ዜበሊ ኣብ ጎቦታት ሳሕሌ 

ተቐቢሩ፡ ካብ ህዜቢ ተነጺለ፣ ንሰራዊቱ ዜትክእ ሓይሉ ስኢኑ፡ “የረዲት ያሇህ !” ብምባሌ ንህወሓት ካብ 

ናይ ሳሕሌ ሲኦሌ ንኸውጽኦ ተማሕጸኖ። መቸም እዙ ጃህራ ኣይኮነን፡ ኣብ ጥረ ሓቂ ዜተመስረተ ጭብጢ 

እዩ። ዋሊ’ኳ ህወሓት ንናይ ባዕለ ጥቕሚ ኢለ እንተሓገ (ካብ ነዊሕ ጊዛ ኣንጻር እንትረአ) ኣብታ ሻዕቢያ 

ሓገዜ ዜዯሌየሊ እዋን ህወሓት “እምቢ” እንተዜብል (ሽዐ ህወሓት ተዯሊዱለ ስሇዜነበረ) ሻዕቢያ እንካብቲ 

ናይ ጎቦታት ሳሕሌ ሲኦሌ መዒዜ’ዩ ክወጽእ ነይሩ? ዜብሌ ሕቶ ንግዙኡ ኣንጠሌጢሌና ንግዯፎ። ሓዯ ዒብዪ 

ሓቂ ግና ኣል፡ ብምኽንያት ዜተሓንጸጸ ወተሃዯራዊ ስትራተጂ ህወሓትገቢለን ሓዪለን ዒርሞሸሽ ሓይሉ 

ኮይኑ እንትወጽእ ሻዕቢያ ግና ብምኽንያት ዜተኸተል ግጉይ ኣካይዲ ሓይለ ተሸምሪሩን ተዲኺሙን፣ ተስፋ 

ቆሪጹ ምስ ዯርጊ ክዕረቕ ጉምብሕ ጥሌዕ እንዲበሇ ብዘሕ ጊዛ ኣባኸነ። 

እቲ ሌዕሌ ኢለ ዜተቐመጠ ሓቂ እንታይ እዩ ዜሕብረና? ህወሓት ሓሽከር ሻዕቢያ ምንባሩ ዴዩ ርእየና? 

ህወሓት ሻዕቢያ ከምዴሊዩ ዜጠውዮን ዜጎቶን ዜነበረ ውዴብ ምዃኑ ዴዩ ዜነግረና?  “ብዕራይ ወሉደ !” 

ዜብሌ ጭርሖ ዜተዒጠቐን በዙ ጭርሖ’ዙ ዜተጠመቐን ሰብ “ብጋህዱ ንሓቂ ክዯፍእን ክቐብርን” 

እንተይኮይኑ ምእንቲ ሓቂ ኢለ ዜኸፍል ዋጋ የሇን። 

ካብ ንጹህ ሌቦና ተበጊሱ ንሓቂ ክሪኢ ንዜዯሉ ግና እቲ ኩነታት ግሌጺ እዩ፡ ህወሓት ንማንም እንተይጠየቐ፣ 

ካብ ማንም እንተይቀዴሐ ምስ ማንም ከይተዯራዯረ፣ ናይ ባዕለ ምስ ኩነታቱ ዜሰማማዕ ወተሃዯራዊ 

ስትራተጂ ሓንጺጹ ተዒዊቱ። ከምዙ ዜበሇ ውዴብ “ እንኳዕ ናይ ካሉእ ኣይኮነ ” ብሌን ኹርዕን እዩ፡ 

ንጎይቱኡ ዜእርም፣ ንጎይቱኡ ተጋጊኻ ኢኻ መንገዱ ዕንወት ሒዜካ ናብ ገዯሌ ትኣቱ ኣሇኻ ዜብሌ ባዒርሱ 

ተኣማሚኑን ዯፊሩን ዜኸዴ ሓሽከር ተራእዩን ተሰሚዐን ኣይፈሌጥን። ሓዯ ባርያ ከምኡ እንተይለ ካብ 

ጊሊነት ወጺኡ ዜወየነን ዜሓንገዯን ነጻ ሰብ ኮይኑ ኣል ማሇት እዩ። 

ሕዙ’ውን ብጣዕሚ ገርም ግን ኣስገዯ ኣብ ሞንጎ ህወሓትን ህዜባዊ ግንባርን ናይ ወተሃዯራዊ ስትራተጂ 

ኣፈሊሊይ ከምዜተፈጠረ ህወሓት ዜሓንጸጾ ስትራተጂ ቅኑዕን ናብ ዒወት ብጸሖ ምዃኑ፣ ካብኡ ሓሉፉ’ውን 

ንሻዕቢያ ተጋጊኹም ኢለ ከምዜነቐፎም ሻዕቢያ ግና ከምይተቐበሌዎ ኣብቲ መጽሓፍ ገሉጽዎ እዩ (ጋህዱ 

ቁ.፩ ገጽ 69-72) ካብቲ ናይ ኣስገዯ ጽሑፍ ጥራሕ ህወሓት ናይ ባዒርሱ እምነት ሇዎ ብናይ ባዕለ መንገዱ 

ዜኸዴ ምዃኑ ንምግንዚብ ይከኣሌ። እንተኾነ ግና እታ መጽሓፍ ካብ ኣርእስታ ተጀሚራ ክሳብ ትውዲእ 

“ህወሓት ናይ ሻዕቢያ ሓሽከር ነይሩ” እንዲበሇ ይሌቕ። እቲ ቕርቦ መረዲእታን ቐምጦ መዯምዯምታን 

ብጣዕሚ ተጋራጫዋይ እዩ፡ “ ከኹዴዴ ብትግርኛ ክዴርብ ብኻሉእ ” እዩ ዜመስሌ እቲ ነገር። ይሳነን 

ይጣዒዒምን ሓሳብ ኣብ ሓዯ መጽሓፍ ወታቲፉን ቀራቒሩን ኣስገዯ ምሁራት ርኢቶ ሂቦሙለ እዮም 

ይብሌ። እቶም ርኢቶ ዜሃብለ ምሁራን ብግሌጺ እንተዜጽሕፍዎ ነቲ ርኢቶኦም’ሞ ኣብኡ ተመስሪትና 

እንተንዚራረብ ጽቡቕ ነይሩ። ናይ ብሓቂ “ምሁራን” ርኢቶ እንተሂቦምለ፣ እቲ ሓቂን ይሓቂን ፈሊሉኻ 

ምንቃፍ ይትረፍ’ሞ፣ እንተነኣሰ እኳ ኣንቢቦም እዙ ሓሳብዙ ምስ’ዙ ሓሳብ’ዙ ኣይቀዲዯውን፣ እቲ ኣብ ሊዕሉ 

ዜጻሕፍካዮን ኣብ ታሕቲ ተቐምጦ ሇኻ መዯምዯምታን ኣይሳነን’ሞ ኣመዒራርዮ ወይ ቀይሮ ኢልምድ 

ኣይምዕደን እዮም? ወይስ እቶም ምሁራት ትብልም ሇኻ “ ብጋህዱ ሓቂ ዜዯፍኑ “ ምሁራት እዮም ? 



ህወሓት ብናይ ዒርሱ ራእይ፣ ብናይ ዒርሱ እምነትን መንገዱን እንዲተቓሇሰ ዜዒዜ ውዴብ ምዃኑ ርኢ 

ካብቲናይ ወተሃዯራዊ ስትራተጂ ኣፈሊሊይ ወጻኢ ካሌኦት ብርክት ዜበለ መሰረታዊ ፖሇቲካዊ ኣፈሊሊያት 

ነይሮም እዮም፡ ንኹልም ክንሪኢ’ኳ እንተይከኣሌና ነቶም ውሱናት እስኪ ንርአ። 

ኣብ ኣሰሊሌፋ ሓይሌታት ዜነበረ ኣፈሊሊይ፣ ሻዕቢያ ኣብቲ እዋን ንዜነበረ ናይ ሩሲያ ስርዒት “ፍትሓዊን 

ዳሳዊን ስሇዜኾነ ኣብ ዯምበ ሰውራ ክረአ ሇዎ ፈታዊ እዩ፡ ብርግጽ ሕብረት ሶቭየት ምስዯርጊ ኮይኑ 

ማእሇያ ይብለ ኣጽዋር እንዲሓገ ንዯርጊ ኣዕጢቑ፡ ነጻነትና ከይንረክብ ዒብዪ ዕንቅፋት ኮይኑ እዩ፡ ከምዙ 

ስሇዜገበረ ጸሊኢ እዩ‟ሞ ኣብ ዯምበ ጸረ ሰውራ እዩ ል ክባሃሌ ኣይግባእን፡ ብፖሇቲካዊ ኣሰሊሌፍኡ ፈታዊ 

እዩ፡ ግጉይ ፈታዊ እዩ፡ እቲ ጌጋ ዴማ ክእረም ዜኽእሌ ጌጋ እዩ” ብምባሌ ንሩሲያ ከም ፈታዊ ሓይሉ ገይሩ 

ይወስዴ ነይሩ። እዙ መርገጺ’ዙ ካዴረታቱን ተጋዯሌቱን ምህረለ ዜነበረ ዕሊዊ መርገጺ ናይ ሻዕቢያ እዩ 

ነይሩ። 

ህወሓት ብመሰረቱ ካብቲ ሌዕሌ ኢለ ዜተገሇጸ ናይ ሻዕቢያ መርገጺ ዜተፈሇየ ፖሇቲካዊ ሽኻሌ ኔርዎ። 

ህወሓት ይብሌ---“ ናይ ሕብረት ሶቭየት ስርዒት ዳሳዊ ኣይኮነን፡ ኣብ እዋን ላኒንን ስታሉንን ርግጽ‟ዩ 

ሕብረት ሶቭየት ዳሳዊት እያ ነይራ፡ ዯሓር ግና “ዳሳዊት”(ሶሻሉስት) ብሊ ዜነበረ ፖሇቲካዊ መስመራትን 

ኣካይዲታትን ስሒታ ከሊሲት ኮይና እያ፡ እቲ ዜተኸሇሰ መስመራትን ኣካይዲታትን ዴማ ናብ ሃጸያዊት 

ሓይሉ ቀዪርዋ እዩ። ስሇዙ እቲ ዜነበረ ዳሳዊ ስርዒት ናብ ሃጸያዊ ስርዒት ተቐዪሩ እዩ፡ ናይ ሩስያ ሃጸያዊ 

ባህሪ ካብ ናይ ምዕራብ ሃጸይነት ባህሪ ኣይፍሇን፡ ናይ ሩስያ ይኹን ናይ ምዕራብ ሃጸይነት ኩልም ጸሊእትና 

እዮም፡ ናይ ሩስያ ሃጸይነት ዴማ “ዳሰ-ሃጸይነት”(ሶሻሌ ኢምፐርያሉዜም) ተባሂለ ይጽዋዕ። ሕብረት 

ሶቭየት ምስ ዯርጊ ኮይና ጸረ ውጹዒት ህዜብታት እትገብሮ ሊ ጭፍጨፋን ዒፈናን ወንጃእ ኢለዋ 

ስሇዜተጋገየት ይኮነስ ከም ኩልም ሃጸያውያን ሓይሌታት ካብ ሃጸያዊ ባህሪኣ ዜፈሌፈሇ ናይ ዒፈናን 

ምስፍሕፋሕን ተፈጥሮ እዩ ” ---ብምባሌ ተሪር መርገጺኡ ይገሌጽ። 

እቲ ሌዕሌ ኢለ ዜተገሇጸ ናይ ሻዕቢያን ህወሓትን ኣፈሊሊይ መሰረታዊን ይቀራረብን እዩ፡ ከም ጸሉምን 

ጻዕዲን ብግሌጺ ዜሌሇ፣ ከም ሰማይን መሬትን ኣዕርዩ ዜረሓሓቕ ዒᎁቕ ፖሇቲካዊ ፍሌሌይ እዩ። ህወሓት 

ከምትሌሙዴ  ናይ ሻእቢያ መርገጺ ግጉይን ክእረም ዜግቦኦን ምዃኑ ዯጋጊሙ ኣኻኺርዎምን ነቒፍዎምን፡ 

ከምቲ ኣብ ወተሃዯራዊ ስትራተጂ ዜረኣናዮ ኣብዙ’ውን ብትምክሕቲ ነጺጎሞ። ንስኹም ሃሇሌቲ ኢኹም፣ 

እቲ መርገጺኹም ሃሊሉ መርገጺ እዩ ብምባሌ ዴማ ሻዕቢያ ክቕበሌዎ ኣይከኣለን፡ እንተኾነ ግና እቲ ናይ 

ህወሓት መርገጺ ብኽሌሰ-ሓሳብ ጥራይ እንተይኮነስ ብተግባር ዜተረጋገጸ ጸሓይ ዜወቖዖ ሓቒ እዩ ነይሩ። 

እዙ ሌዕሌ ኢለ ዜተገሇጸ ኣፈሊሊይ ኣብ ወረቐት ተጻሒፉ፣ ናይ ወረቐት ኣፈሊሊይ ኮይኑ ኣይተረፈን፡ ብረባ 

ተሇፊፉን ኣብ ኣኼባ ተሪቡን ዜተረፈ ናይ ቃሊት ኩምሪ ኣይኮነን። ሻዕቢያ ካብ ሒዜዎ ዜነበረ ግጉይ 

መርገጺ ናይ ሕብረት ሶቭየትን ካሌኦት ኣረኣእያታትን ተዯማሚሮም ነቲ “ሰውራ” ጠሉሙ ምስ ዯርጊ 

ክዕረቕ ብዘሕ ጽዑሩ እዩ። ኣጋጣሚ ኾይኑ ኣይቀንዖን ዯኣ’ምበር እንተዜቐንዖ ኔሩ ንህወሓትን ህዜቢ 

ትግራይን ዒብዪ ሽግር ምፍጣሩ ኣይተርን ነይሩ። እንተዜዕረቑ ነይሮም ዯርጊ ልን የልን ሓይለ ኣኻኺቡ 

ኣብ ሌዕሉ ህወሓትን ህዜቢ ትግራይን ክረባረብ ኔሩ እዩ፡ ምናሌባት’ውን ሻዕቢያ ምስ ዯርጊ ሰሚሩ 

ንህወሓት ክቕርቅር ምፍታኑ ኣይተርፍን ነይሩ፡ ናይ ክሌቲኡ ህዜብታት ቃሌሲ ብባህሪኡ ዜተኣሳሰረን 

ይፈሊሇን ስሇዜነበረ ናይቲ ሓዯ ኣፍንጫ እንትውቃዕ ናይቲ ኻሉእ  ዒይኒ ምንብዐ ግዴነታዊ ስሇዜነበረ፣ 



እቲ ሻዕቢያ ሒዜዎ ዜነበረ ግጉይ መርገጺ በቲ ሓዯ ወይ በት ኻሉእ መንገዱ ንኹሊትና ምሌኽኻሙ 

ይተርፍ እዩ ነይሩ። 

ስሇዙ እቲ ኣፈሊሊይ ካብ ናይ “ ብሽኩቲን ሽኮርን “ ምሕባእን ምውሳዴን ንሊዕሉ ዒᎁቕ ፖሇቲካዊ ትርጉም 

ዜነበሮ እዩ፡ እሞ’ኸ ዯኣ ከምዙ ዜበሇ ሱር ዜሰዯዯን ገዙፍን ኣፈሊሊይ ሒዘ ንሻዕቢያ ዜምክት ዜነበረ ውዴብ 

ሓሽከርን ጊሊን እንዲበሌካ ጸሇል ምሌካይ ርትዒዊን ፍትሓዊን ድ ይኸውን? ነቲ ቓሌሲ ወሰንቲ ኣብ ዜኾኑ 

መሰረታዊ ጉዲያት ይዕጸፍን  ተሪርን መንገዱ ሒዘ ዜዒዜ ውዴብ ኩርኩር ድ ይባሃሌ? ጊሊ እንተዜኾን’ድ 

ንዯርጊ ብምዴምሳስን ብምዴምሳስ ጥራሕን እዩ ዒወት ቃሌስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ክረጋገጽ ዜኽእሌ፣ 

ግዯፍ ወሇም ሇም ኣይትበሌ፣ ኣይትምበርከኽ ብምባሌድ ንሕስያ ይብለ ነቐፌታን ተቓውሞን ከሪኢ 

ምኸኣሇ ? ብፍጹም ክብሌ ኣይምኻኣሇን። ከምዙ ዜበሇ ንሕስያ ይብለ ነቐፌታን ተቓውሞን  ርኣየ 

ውዴብ ኣብ ዕሊምኡ ዜተኣማመን፣ ምስ ዜነፈሰ ይነፍስ፣ መትከሊዊ ዕሊምኡ ዜሓቶ መስዋእቲ ንምቕባሌ 

ዴለውን ጽኑዕን ዜኾነ እዩ ክባሃሌ ዜግባእ። 

ኣብ መሰሌ ብሄርን ብሄረሰባትን ዜነበረ ኣፈሊሊይ ከምዜፍሇጥ ቅዴሚ ዯርጊ ምዴምሳሱ ናይ ብሄር ሕቶ ኣብ 

ኢትዮጵያ ቁሌፊን ወሳኒ ፖሇቲካዊ ሕቶ እዩ ኔሩ፡ ብዘሓት ምኩሓት ውዴባት ኣብዙ ሕቶ’ዙ ብዜነበሮም 

ግጉይን ትምክሕታዊን መርገጺ ከይቀንዖም ተሪፉ እዩ። ህወሓት ግና ነዙ ናይ ህዜብታት ኢትዮጵያ ፖሇቲካዊ 

ሕምብርቲ ዜኾነ ሕቶ ወዴዒዊን ስነ-ፍሌጠታዊን ምሊሽ ብምሃቡ፣ ኣብ ዘርያ’ዙ ሕቶ’ዙ ንህዜቢ ወዱቡን 

ኣዕጢቑን ናብ ቃሌሲ ክምርሽ ብምግባር ተዒዊቱ ጥራሕ ይኮነስ ናይቲ ሕቶ ሓቅነት ብዜረአ፣ ብዜስማዕን 

ብዜዴህሰስን ጥረ ተግባር ኣረጋጊጽዎ እዩ። ስሇዜኾነ ዴማ ህወሓት ናይ ብሄራትን ብሄረሰባትን ሕቶ ክሳብ 

ምፍንጫሌ ብዜኸዴ ሰፊሕ ዱሞክራስያዊ መሰሌ ክረጋገጽ ኣሇዎ፡ እዙ’ዩ ዜኣኽሇካ ተባሂለ ክግዯብ 

ኣይግባእን፡ ዜብሌ ጽኑዕ መርገጺ ነይርዎ። 

ሻዕቢያ ብመሰረቱ ካብዙ ዜተፈሇየ ካብቶም ትምክሕተኛታት ውዴባት ይፍሇ መርገጺ እዩ ኔርዎ፡ “መሰሌ 

ብሄራትን ብሄረሰባትን ክሳብ ምፍንጫሌ” ዜብሌ መርገጺ ኣይኣምነለን ነይሩ። ኣብዙ ሕቶ’ዙ ህወሓትን 

ሻዕቢያን ተዯጋጋሚ ተ ጌሮም እዮም፡ ሻዕቢያ ነዙ መርገጺ ዜወሰዯለ ምኽንያት ንዒርሱ ነጻነት(ንኤርትራ 

ክንጽሌ) ስሇዜጸሌእ ኣይኮነን፡ ንኤርትራ ነጺለ ብሽም ነጻነት ናይ ኤርትራ ገዚኢ ክኸውን ዴላቱን ዕሊምኡን 

እዩ። እንተኾነ ግና ኤርትራ ነጻ ምስወጸት ኣብ ኤርትራ’ውን እንተኾነ ብዘሓት ብሄረሰባት ስሇሇዋ ነን 

ብሄረሰባት ዒፊኑ ክሕዜ ስሇዜዯሉ(ከምዙ ሕዙ ዜረአ ል) እዩ ነቲ መሰሌ ብሄራትን ብሄረሰባትን ረጋግጽ 

ዱሞክራስያዊ ሕቶ ይተቐበል፡ ስሇዙ ኣብ ከምዙ ዜበሇ ቁሌፊ ሕቶ’ውን ሻዕቢያን ህወሓትን ተፈሊሌዮም 

እዮም። 

ናብ ዜርዜር ፖሇቲካዊ ፕሮግራምን መስመራትን እንተንኣቱ ዴማ ማእሇያ ይብለ ኣፈሊሊያት ምውጻእ 

ይከኣሌ፡ ከም ኣብነት እቲ ሌዕሌ ኢለ ዜተገሇጸ ፖሇቲካዊ ኣፈሊሊያት ዜሕብር ሓዯ ዒብዪ ሓቂ ኣል፡ ህወሓት 

ናይ ብዒርሱ ፖሇቲካዊ መስመር፣ ኣሰራርሓን ኣካይዲን ኔርዎ ምባሌ ሓዯ ነገር ኮይኑ፣ ነቲ ሻዕቢያ ዜሕዝ 

ዜነበረ ንቓሌሲ ዜጎዴኡ ግጉያት መርገጺታት ብይምሕረት ቃሌዖን ዜኹንኖን ምንባሩ እዩ። እዙ ምቅሊዕን 

ምንቃፍን ዴማ መራሕቲ ውዴባት ኣብ ዜገብርዎ ዜነበረ ርክባት ተሓጺሩን ተሓቢኡን ዜተረፈ ኣይነበረን፡ 

እቲ ዜነበረ ኣፈሊሊይ ተጋዲሊይን መሊእ ህዜቢን ብግሌጺ ክፈሌጦ ተገይሩ እዩ፡ ኣብ ናይ ተጋዯሌቲን ህዜቢን 

ኣኼባታትን ጥራሕ ይኮነስ ብሬዴዮ ዴምጺ ወያነ እንተይተረፈ ብዕሉ ዜፍኖ ዜነበረ እዩ። 



ስሇዙ ህወሓት ኣብ ወተሃዯራዊ ስትራተጂ፣ ኣብ ኣሰሊሌፋ ሓይሌታት፣ ኣብ መሰሌ ብሄራትን ብሄረሰባትን 

ወተ ካብ ሻዕቢያ ዜተፈሇየ ኣካይዲን መርገጺን ኔርዎ፡ ነቲ ሻዕቢያ ሒዜዎ ዜነበረ ፖሇቲካዊ መርገጺታት 

ብይምሕረት ኣብ ቅዴሚ ህዜቢን ተጋዲሊይን ኣቃሉዕዎ። በዙ ተግባር’ዙ ዜኾረየ ሻዕቢያ ምስ ሱዲን 

ብኤርትራ ሓሉፍና እንራኸበለ ዜነበርና መስመር ካብ ምዕጻው ጀሚሩ ጠቕሊሊ ርክብ ዜተበታተኸለ 

ኩነታት ተፈጢሩ ነይሩ፡፡ ስሇዙ ህወሓት ክዕቀን ሇዎ ከምቲ ኣስገዯ ዜብል ብናይ “ ብሽኩቲን ሽኮርን” 

ጉዲይ ይኮነስ፣ ህወሓት ስርዒት ንምቕያርን ናይ ሕብረተሰብ ሇውጢ ንምምጻእን ኣብ ካይድ መሪር ቃሌሲ 

ናይ ብዒርሱ ፖሇቲካዊ መስመርን ወተሃዯራዊ ስትራተጂን ኔርዎ’ድ? ንዜብሌ ሕቶ ብምምሊስ እዩ ህወሓት 

ሓሽከር ዴዩ ኔሩ ወይስ ነጻ ውዴብ ንዜብሌ ሕቶ ምምሊስ ዜካኣሌ። 

ኣብ ክንዱ እገሇ ከምዙ ክብሌ ሰማዕኽዎ፣ በዙ ክሓሌፍ ረኣኽዎ እንዲበሌካ ንሊዕሉ 30 ዒመት ተቓሉሱ 

ኣንጸባራቒ ዒወት ንመዜገበ ውዴብ ብበሇካ ሇኸዒካ ምጽሊም፣ ንመሰረታዊ ፖሇቲካዊ መስመሩን 

መርገጺታቱን ምጽእዎ ውጽኢትን ብምትንታን እዩ ናብ መዯምዯምታ ክብጻሕ ዜግባእ። 

ቅዴሚ ጽሑፈይ ምዜዚመይ ሓዯ ነገር ከቐምጥ። ሓውና ኣስገዯ ንምንታይ እዩ ካብቲ ዜነበረ ሓቂ ወጻኢ 

ጽሒፉ? ንምንታይ ኣብ ውሽጢ ህወሓት እንዲተጋዯሇ እንዲሃሇወ ዜኣምነልም ዜነበረ ነገራት ሕዙ ገሌቢጡን 

ኣዚቢዐን ዜጽሕፍ ል? መሌሱ ግሌጺ እዩ። ኣስገዯ ሕዙ ኣብ ህወሓት ስሇየሇ እዩ። ናይ “ብዴሕረይ 

ዯንዳር ኣይትብቆሊ” ሕማም እዩ። እዙ ሕማም’ዙ ኣብ ኣስገዯ ጥራሕ ይኮነስ ኣብ ካሌኦት ንህወሓት 

ዜመስረቱን ዜመርሑን ኣሕዋት’ውን ዜረአ ል ሕማም እዩ። እዙ ሕማም’ዙ ሕማቕን ርኹስን እዩ። 

ኣሕዋትና ካብዙ ኣረኣእያ ተበጊሶም ነቲ ጊዛ ንእስነቶም ዜሰውእለ ታሪኽ ብሓሶትን በሇካ ሇኸዒካን 

የጸሌምዎ ኣሇዉ። ነቲ ባዕሌቶም መስሪቶም ብተወሰነ ዯረጃ’ውን እንተኾነ ዕበይዎ ውዴብ ተመሉሶም 

ይበሌዕዎን ይምንጭትዎን ኣሇዉ፡ “በሊዑ መንጸፉ” ከምዜባሃሌ። ንሳቶም ኣብቲ ውዴብ እንዲሃሇዉን 

ኣብዜመርሕዎን ጊዛ ንህወሓት ከም መርዒት ዒይኖም ይሕብሕብዎ ኔሮም። ንሳቶም መሰስ ምስበለ ግና 

ንህወሓት ከም ዕረ ጸሉኦሞ። ኣስገዯ’ውን ከምቶም ካሌኦት መዋዕሌቱ “ኣነ የሇኹሊ ህወሓት ገዯሌ ትእቶ” 

ኢለ ናይ “ብዕራይ ወሇዯ” መዯራጉሕ ይዴርቢ ኣል። “ብዴሕረይ ዯንዳር ኣይትብቆሊ” ዜመበገሲኡ  

ሕሱም ውሌቃውነት እዩ። ኣነ ስሌጣን ይሓዜኩለ ታሪኽ፣ ኣነ ይተጸዋዕኹለ ሌምዒት ገዯሌ ይእቶ 

ዜመበገሲኡ ሕማም እዩ። ምሕረት የውርዴ!! 

ሇኣሇማዊ ዜኽሪን ክብሪን ንስዋኣትና !!! 

     ኮሇኔሌ ይትባረኽ ኣማረ 

       ታሕሳስ 2003 ዒ.ም. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


