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ክፀዴፍ ያ ዜበለስ ቆንጠፍጠፇ ይሓቁፍ 
 

ብ1982ዒ/ም/ኢ ኣብ ዯቡብ ወሎ ኣብ ከተማ ተንታ ካብ ክፍለ ሰራዊታት ኣሉላ 
ኣቃቂ ኣግኣዙን ንፖለቲካዊ ኮርስ ካብ ነብሲ ወከፍ ሬጅመንትታት ኮሚሳራት 
ሓይልን ገለ ውዲበታት ሓይሊን ከምኡ ውን ዜተወሰኑ ኮሚሳራት ጋንታን 
ተወፃፂእና ኣብ ትምህርቲ ኣብ ዜነበርናሉ እዋን ነይሩ ንመጀምርያ ግዛ “ክፀዴፍ ያ 
ዜበለስ ቆንጠፍጠፇ ይሓቁፍ” ዜብል ምስላ ዜሰማዕኹ። ብፃይ ገ/ዋህዴ ኮሚሳር 
ሓይሊ ሬጅመንት መትከል ካብ ክፍለ ሰራዊት ኣሉላ ነይሩ ነዚ ምስላ ዜተጠቐመ። 
ንምንታይ ነዚ ምስላ ተጠቒመ ፅንሕ ኢለ ምኽንያታተይ ከቐምጥ። ናይቲ መስላ 
ዋና መልእኽቲ ግን ካብ ምፅዲፍ ንምዴሓን እሾኽ ቆንጠፍጠፇ ውን እንተኾነ ካብ 
ምሕቛፍ ንዴሕሪት ኣይበሃልን እዩ። ኣብቲ ዜተኻየዯ ፖለቲካዊ ኮርስ ካብ 
ዜተምሃርናዮም ሓዯ ወይ ክልተ ፍረ ከካፍለኩም። ትምህርቲ ንምሃብ ይኮንኩስ 
ታሪኽ እየ ከካፍለኩም። እቲ ዜነበረ ኮርስ ብታሪኽነቱ ንምቕማጥ ስለዜግባእ። 
 
ግዙኡ ሓይሊ ሚዚን ዯርጊ እናተዲኸመ ሓይሊ ህወሓት/ኢህወዳግ ብኣንፃሩ 
እናሓየለ ዕብየት እናረኸበን ዜመፅአሉን ውዴቀት ዯርጊ ዜተቓረበሉን እዋን 
ስለዜነበረ ዴሕሪ ውዴቀት ዯርጊ ንዜስዕብ ሓደሽ መዴረኽ ዜፀውር ብቕዒት 
ንምፍጣር ኽእል ስራሕቲ ህወሓት/ኢህወዳግ ኣብ ዒብይ ወሳኒ ናይ ኣካላዊን 
ኣተሓሳስባዊን ምዴላው ስለዜነበረ ዜወሰዴናዮ ፖለቲካዊ ኮርስ ውን እንተኾነ ናይዙ 
ኣካል ሓዯ ክፊል እዩ ነይሩ። 
 
ብ1966 ዒ/ም ንዜነበረ ናዕቢ መላእ ህዜብታት ኢትዮጵያ ዯርጊ ናብ ረብሕኡ 
ብምቕያር ወታሃዯራዊ ሓይሉ ብምጥቃም ነቲ ናዕብታት ብዜተፇላለዩ ዳታት 
ኣጨናጊፈ ብክልተ እግሩ ምስ ረገፀ መሓውራት ዒፇንኡ ብምዜርጋሕ ነይሩ ስልጣኑ 
ረጋገፀ። ናይቲ ናዕቢ መላእ ህዜብታት ኢትዮጵያ መወዲእትኡ ብዕምቆት  
ብምምርማር ዴማ እዩ ህወሓት መፍትሒኡ ብረታዊ ተጋዴሎ ጥራሕ እዩ ኢሉ 
ብምእማን ንበረኻ ዜወፅአ። ንምንታይ? ህዜቢ ዜመረፆ መንግስቲ ስለይነበረ። 
ህዜቢ ይመረፆ መንግስቲ ህዜባዊ ክኸውን ባህሪኡ ስለይፇቕዯሉን ስለይኽእን 
ፀረ ህዜቢ ስለ ዜኾነን እዩ። ብብረታዊ ተጋዴሎ ህዜባዊ መንግስቲ ንምምፃእ ናብ 
በረኻታት ንምውፃእ ተገዯዯ። 
 
ብ1981 ዒ/ም ብወታሃዯራዊ ጉጅለ ዯርጊ ኣብ ዜተፇተነ መፇንቅለ/ዕልዋ መንግስቲ 
ቅዴሚ ምፍሻሉ ገና ኣብ ጅምሩ ናይቲ ዕልዋ ቀንዱ ተዋሳእቲ ወይ እቲ ጉጅለ 
ንህወሓትን ካልኦት ሓይሊታትን ናይ ምትሕብባር ፃውዑት ብምቕራብ ዯርጊ 
ብመፇንቀለ መንግስቲ ብምውዲቕ ናይ ሓባር መንግስቲ ንምምስራት ጋቢዘ ነይሩ። 
ይኹን ‘ምበር ህወሓት ብናይ ወታሃዯራዊ ሓይሊ ተመሪሑ ዜፍጠርን ዜግበርን 
መፇንቀለ መንግስቲ ናይ ህዜቢታት ተሳትፎ የካትት ስለዜኾነ ካብቲ ህልዊ ሎ 
መንግስቲ ብዜኾነ ይኹን መልክዐ ስለይፍለ ህወሓት ንዜቐረበሉ ፃውዑት ነፂጉን 
ተቓዊሙን።    
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ምስ ዯርጊ ካብ መጀመርታ ክሳብ ውዴቀቱ ኣብ ኲናት ገጢሙ ክሳብ ሐዙ ሎን 
ኣብ ውዴቀት ዯርጊ ብሕታዊ ስራሕ ዜፍፅም ሎን ህወሓት/ኢህወዳግ እዩ። እዙ 
ዴማ ብወታሃዯራዊ ጎነፅ ዜምዜገብ ስራሕ እዩ ዜኸውን። ዯርጊ ምስ ወዯቐ ቦታ 
ዜርከቦ ሓይሊ ወታሃዯራዊ ሓይሊ ኢህወዳግ እዩ ዜኸውን። ሓይሊ ኢህወዳግ 
ንዯርጊ ብሓይሊ ብረት ስለዜሰዒረ ግን መንግስትነት ብህዜቢ ከይተመረፀ ብሒቱ 
ንኽውንን ስለ ይግባእን ዜተቓለሰሉ ዕላማን ብይምዃኑ ህዜቢ ይኾነኒ እዩ 
ንዜበሎ ባዕሉ ብይ ገለ ተፅዕኖታት ነፃ ብዜኾነ መንገዱ ንምምራፅ ኽእል ባይታ 
ንምጥጣሕ ጥራሕ እዩ ናይ ኢህወዳግ ሓላፍነት ዜኸውን። ካብዙ ወፃእ ኣነ እየ 
ሞይተ ኣነ እየ ንዯርጊ ስዑረ ተባሂሉ መንግስትነት ዜተሓሉ ኣካይዲ ፍፁም 
ይህዜባውን ይዳሞክራሲያውን ስለ ዜኾነ ህወሓት/ኢህወዳግ ንኩሎም ፖለቲካዊ 
ሓይሊታት ዋላ ውን ኣብ ግዛ ብረታዊ ተጋዴሎ ንህወሓት ብብረት ንምምካት 
ኲናት ኣውጆም ብዜወልዕዎ ኲናት ዜተጠብሱ ኢህኣፓን ኢዳዩን ውን ብሰላምዊ 
መንገዱ ናብ ህዜቢ ቀሪቦም ንመንግስትነት ንክወዲዯሩ በሪ ዜኸፍት ከይዱ 
ንምፍጣር ኽእል ሃዋህው እዩ ይመዒራረ ነይሩ። 
 
ኣብቲ ኮርስ ለና ኮሚሳራት ሓይሊ ነዙ ፖለቲካዊ ኣረኣእያን ኣረዲዴኣን ኣብ 
ነብሲ ወከፍ ተጋዲላይ ንክህሉን ንክዒቢን ንምግባር ዜተውሃበና ሓልፍነት እዩ 
ነይሩ። እዙ ከይዱ ሻቡ ዜተሓሰበ ወይ ዜተወጠነ ይኮነስ ህወሓት ካብ መፇጠሩ 
ኣትሒዘ ሒዜዎ ዜተፇጠረ ባህሪ እዩ ነይሩ። ህወሓት ንበረኻ ዜወፅአሉ ብሕታዊ 
ዕላማ ውን እዙ እዩ ነይሩ። ካብዙ ወፃእ ህወሓት በረኻ ውፅእ ካሊእ ዋኒን 
ኣይነበሮን። ስለዜኾነ ውን እዩ ገና ኣብ መጀመርታ ዒመታት ምስ ኢህኣፓ ኢዳዩ 
ጠራናፉት ግንባር ግገሓት ኣብ ሰላማዊን ናይ ቃልሲ ናይ ምትሕግጋዜን 
ዜተመስረተ ርክባት ንክህልዎ ካብ ግዛ ናብ ግዛ ይሕለል ፃዕርታት ኣብ ምክያዴ 
ዜነበረ። ህወሓት ምስ ዜኾነ ይኹን ሓይሊ ኣፇላላያቱ ብኣፇሙዜ ክፇትሕ ፇፂሙ 
ሓሲቡ ኣይፇልጥን። እኳ ዴኣስ ኣብ መንጎና ሎ ናይ ዕላማ ኣፇላላይ ሒዜና ናብ 
ህዜቢ ንቕረብ ህዜቢ ይፍረዯና። ዜብል ፍታሕ እዩ ውትር ዜነበረ። እቶም 
ሓይሊታት ኣፇሙዜ ምስ ቕንዐ ውን እንተኾነ ነቲ ቕንዕዎ ኣፇሙዜ ንምውራዴ 
ይተቖጠበ ዴኻምን ፃዕርን ካብ ምክያዴ ዒዱ ዜወዒለሉ ግዛን እዋንን ኣይነበረን። 
ንምንታይ? ህዜቢ ከይሓዜካ ዜብፃሕ ርሕቐት ከምይህሉ ስለዜኣምንን ኣብ ኲናት 
ስለ ይኣምንን። ኲናት ተገዱዴካ መማረፂ ስኢንካ እትኣትዎ ዒርሱ ዜኸኣለ 
ንሕብረተ ሰብ ናብ ፀገም ዜዲርግ ሕማቕ ነገር ስለዜኾነን። ግን ኩሎም ሓይሊታት 
ህወሓት ንዜፇተኖ ሰላማዊ መንገዱ ብምንፃግ ኣብ ልዕሊ ህወሓት ኲናት ኣውጆም 
ህወሓት ከይፇተወ ተገዱደ ክኣትዎ ዜተገበረ እዩ ነይሩ። ብዜወልዕዎ ኲናት ዴማ 
ተሸኒፎም። ዒርሰ ቅትለት ፇፂሞም። 
 
ህወሓት/ኢህወዳግ ህዜባዊን ዳሞክራስያዊ እዩ ኢልካ ምግላፁ እኹል 
ኣይመስለንን። ህወሓት/ኢህወዳግ ህዜብን ዳሞክራሲን እዩ ምባል ትኽክለኛ ናይ 
ህወሓት/ኢህወዳግ መግለፂ እዩ ዜኸውን። እቲ ሓቂ ውን ንሱ እዩ። ካሊእ ምሽጥር 
የብሉን። ህዜብን ዳሞክራሲን ማለት ህወሓት/ኢህወዳግ ማለት እዩ። 
ህወሓት/ኢህወዳግ ነብሲ ወከፍ መዴረኽ ኣብ ውሽጢ ህዜቢ ብምዃንን ነቲ ህዜቢ 
ኣንቂሑ ወዱቡ ብምዕጣቕ እቲ ህዜቢ ባዕሉ ክቃለስ ብምግባርን እዩ ነዙ ሐዙ 
በፂሕዎ ሎ ዯረጃ ክበፅሕ ዜኸኣለ። “ዒሳ ንምሓዜ ባሕሪ ምንፃፍ” ዜብል ኣባህላ 
ዯርጋውያን ካብ ባድ ዜመፅአ ረባ  ኣይነበረን። ዜነበረ ተጋዴሎ ናይ ህዜቢ 
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ተጋዴሎ ብምንባሩ እዩ ነቲ ዯጋፉ ናይቲ ቃልሲ ህዜቢ ብምውዲእ ንኣመራርሑኡ 
ንምህዲን ኽእል ከይዱ ዜጀመረ። 
 
ባሕሪ ንምንፃፍ ካብ ዜብል ተበግሶ እዩ ዴማ ኣብ ዜተፇላለዩ ከባቢታት ትግራይ 
ከም ኣብ ተንቤንን ሓውዛንን ህዜቢ ናይ ምጥፊእ መተ ካየዯ። ህዜቢ ትግራይ 
ከይጠፍአ ህወሓት ክጠፍእ ከም ይኽእል ንዯርጊ ውን እንተኾነ ኣይተኸወሎን 
ነይሩ። እቲ ተጋዴሎ ናይ ህዜቢ ተጋዴሎ ምዃኑ ዯርጊ ውን ሙሉእ ብሙሉእ 
ኣሚኑሉ ዜሓዯረ እዩ ነይሩ። 
 
ህወሓት/ኢህወዳግ ህዜባውነት ንምርግጋፅ ዜተፇጠረ ተጋዴሎ ስለዜነበረ ውን እዩ 
ዴሕሪ ውዴቀት ዯርጊ ንዜህሉ መዴረኽ ዜፀውር ዒቕሚ ንምፍጣር በቢእዋኑ 
ንተጋዯልቱ ፖለቲካዊ ብቕዒቶምን ዒቕሞምን ንምዕባይ ዕለታዊ ቃልስታቱ ገይሩ 
ብባህሊ ሒዜዎ ዜመፅአ። ኩሉ ተጋዲላይ ገና ኣብ ታዕሊም እንትኣቱ ጀሚሩ እዩ 
ናይ ሓፊሽ ህዜቢ ወሳንነትን ልዕልነትን ክርዲእን ካብዙ ዕላማ ብምብጋስ ንኽቃለስ 
ዜተመዒራረየ ኣረዲዴኣን ኣረኣእያን ክህልዎን ዜግበር ዜነበረ። ንምንታይ? እቲ 
ዜስለፇሉ ሎ ተጋዴሎ ህዜባዊ ተጋዴሎ ስለዜኾነ። 
 
ኩሉ ተጋዲላይ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ኣብ ሎ ናይቲ ተጋዴሎ ሰንሰለት 
ዜተሰለፇ ብሙሉኡ ነዙ ዕላማ ብምቕባልን ብምእማንን ነይሩ ሂወቱ ብምኽፊል ነቲ 
ዕላም ኣብ ሽትኡ ንምብፃሕ ዜተወፇየ። ንምንታይ? ህወሓት/ኢህወዳግ በዙ 
ኣተሓሳስባ ዜሃነፆ ተጋዲላይ ስለዜነበረ። ኣብ ዜተፇላለዩ መዴረኻት ብተግባር 
እናመስከረ ስለዜመፅአ። ካብዙ ብምብጋስ ውን እዩ ክሳብ ውዴቀት ዯርጊ ኣብ 
ዜነበሩ ውግኣት ንስኻ ፅናሕ ኣነ ክስዋእ ዜብል ባህሊ ሒዘ ናብ ዒወት ዜበቕዏ።    
 
ናይ ሓዯ ነገር መንነት እንታይነት ንምፍላጥ ቀሪብካን ኣብ ውሽጡ ኣቲኻን ጥራሕ 
እዩ ትኽክለኛ ስእሉ ክርከብ ዜከኣል። ብርሑቕ ንዜርኢ ትኽክለኛ ምስሊ ናይቲ 
ስእሊ ክንፀረሉ ኣይኽእልን። ብወረ ንዜሰምዕ ዴማ ጠቕላላ ምስሉ ኣይገሃዯሉን። 
ንዜኾነ ይኹን ተግባራት ምንቅስቓሳት ፍፃሜታት ስራሕቲ ሪእኻ ምበር ይብሃል ያ 
ኣሎ ይስማዕ ያ ኣሎ ብዜብሉ ተባረርቲ ረባታት ፅሑፊት ሓቀኛ ምስሊ ናይ ‘ቶም 
ዜውረየሎም ሎ ስለ የትሕዘኻ ንነገራት ምፍራዴ ብቑዕ መርተዖታት 
ኣይክኾኑን።  
 
ትኽክለኛ ምስሊ ህወሓት/ኢህወዳግ ንምርኣይ ናብ ህወሓት/ኢህወዳግ ቀሪብካ 
ምምርማር የዴሊ። እዙ ማለት ግን ኣባል ወይ ተጋዲላይ ምዃን ጥራሕ እዩ 
ምቕራብ ናብ ህወሓት/ኢህወዳግ ማለት ኣይኮነን። ናይቲ ስራሕቲን ውፅኢታትን 
ተጠቃሚ ምዃንን ንባዕሉ ዜኸኣለ ዒብይ መርትዖ እዩ። 
 
ህወሓት/ኢህወዳግ ንዜገብሮም ስራሕቲ ኩሎም ካብ መንነቱ እዮም ዜምንጭው። 
ንመንነትን ምስልን ህወሓት/ኢህወዳግ ብዘሓት ሓይልታት ኮኑ ውልቀ ሰባት 
ይትርጉሙ ክህብዎ በቢ እዋኑ ዜወፇሩ ብዘሓት እዮም። ካብ ምጅማር እቲ 
ቃልሲ ክሳብ ሐዙ ግዛ እናሓለው ንየን ነን ዜብሉ ተፃባእቲ ክርኣዩ ፀኒሖምን 
ይርኣዩን ኣለው። እዝም ተፃባእቲ ህወሓት/ኢህወዳግ ተፃባእቲ ህዜብታት ኢትዮጵያ 
ብፍላይ ዴማ ተፃባእቲ ህዜቢ ትግራይ እዮም። ኣብዙ መስርሕ ምፅባእ ዜተሰለፈ 
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ሓይሊታት ገሊኦም ገና ብግሓቱ ብረታዊ ተጋዴሎ ኣብ ዜጅመረሉ ዜነበሩን 
ዜተፇጠሩን እንትኾኑ ገሊኦም ዴማ ኣብ ውሽጢ እቲ ብረታዊ ተጋዴሎ ዕላማታት 
ቃልሲ ሀወሓት/ኢህወዳግ ኣብ ሽቶ ንምብፃሕ እጃሞም እናኣበርከቱ ፀኒሖም ግን 
ዴማ ኣብ ዜተወሰነ ዯረጃ ኣብፂሖም ካብኡ ምስቲ ቃልሲ ንምጉዒዜ ብርኪ 
ዜጠለሞም ዯውታ ዜፇጠሩ ማዕበል ናይዙ ተጋዴሎ ዜገለፎም ዴሓር ፀረ 
ህወሓት/ኢህወዳግ ኮይኖም ዜተሰለፈ ሓይልታት እዮም።  
 
እዝም ውልቀ ሰባት ኣብ ህወሓት/ኢህወዳግ ኣብ ዜለዒለ ናይ ኣመራርሓ ዯረጃ 
ዜነበሩ ምዃኖም ታሪኽ ዜፇልጦ ሓቂ እዩ። ኣብ ግዛ ብረታዊ ተጋዴሎ ውሕሉልን 
ፅፈፍን ስራሕቲ ሰሪሖም ነቲ ተጋዴሎ ናብ ዒወት ብፅሑ ምንባሮም ብዜኾነ 
ይኹን ምኽንያታት ክከሓዴ ይግበኦ ኣብ ታሪኽ ብረታዊ ተጋዴሎ ነብሲ ወከፎም 
ዒብይ ቦታ እዩ ለዎም። ካብ እዝም ውልቀ ሰባት እዙኦም ገሊኦም ነቲ ብረታዊ 
ተጋዴሎ እናመርሑ ክሳብ ዜተወሰነ ዯረጃ እንተብፅሑ ገሊኦም ክሳብ ምዜዚም እቲ 
ብረታዊ ተጋዴሎ ተቓሊሶምን ኣቃሊሶምን እዮም። ዴሓር ግን ነቲ ዜተቓለስሉን 
ቃለሱሉን ነቲ ካብ ጎኖም ብፆቶም ብመስዋእቲ እንትፍለዩ ብሓዯራ ረከብዎም 
ውዴቦምን ህዜቦምን ዕላምኡን ሓዯራ ስውኣት ብፆቶም ረሲዖምን ክሒድምን ሎሚ 
ኣንፃሩ ላዕልን ታሕቲን ክብሉ ይርአዩ ኣለው። እቶም ብመስዋእቲ ዜሓለፈ ግን 
ንስኻትኩም ፅንሑ ነቲ ዜተረፇ መልኡ ኣብ ሽቱኡ ኣብፅሑ። ንሕና ከክንዲኹም 
ቅዴሜኹም ክንስዋእ እናበሉ ነቶም ዜተርፈ ብልቢ ኣሚኖም እዮም ብመስዋእቲ 
ሓሊፎም። 
 
ድ/ር ኣረጋዊ በርሀ ኣይተ ስየ ኣብርሃ ኣይተ ገብሩ ኣስራት ወ/ሮ ኣረጋሽ ኣዲነን  
ኣብዙ እዋን ፀረ ህወሓት/ኢህወዳግ ኣብ ምንቅስቓስ ይርከቡ። ድ/ር ኣረጋዊ በርሀ 
ነቲ ብረታዊ ተጋዴሎ ንምጅማር ካብቶም ዜለዒለ ስራሕ ዜሰርሑ ሓዯ ነይሩ ግን 
ገና ኣብ ግዛ ዕጥቃዊ ተጋዴሎ ራሕሪሕዎ ዜኸዯ እዩ። ቃልሲ ምረቱ ምስ ፀላኢ 
ብረታዊ ፍሕፍሕ ምስ ዜህሉ ጥራሕ ዜብል እምነት ብምሓዜ ቃልሲ ዜጀመረ እዩ 
ዜመስለኒ። ወይ ዴማ ቃልሲ ካሮሳ ከምዜጎትት በቕሊ የማነ ፀጋም እንተይ ርኣየ 
ፉት ንፉት እናጠመተ ዜኸይዴ ዒይነት ገይሩ ስለዜወድ እዩ ይምስለኒ ብረታዊ 
ተጋዴሎ የማንን ፀጋምን ዴሕሪትን ቅዴሚትን ኮታስ ብረቂቕ 360 ዱግሪ ክጥምት 
ምስ ጀመረ ኣይፊለይን በታ ሓንቲ ናይ ቅዴሚት መርኣይት ጥራሕ እየ ክጥምት 
ለኒ ብምባል መዴረኽ ዜጠልቦ ክምልስ ብይ ምኽኣሉ ነቲ ዜጠንሰሶ ውዴቡ 
ራሕሪሕዎ ዜኸዯ። ክሳብ ሐዙ ውን ካብቲ ከም በቕሊ ናብ ሓዯ ኣንፇት ምስንበለ 
ተሰኒንዎ ዯሪቑ ይርከብ። ምእንተ ኢትዮጵያ ኣብ ወፃኢ ዴማ ክቃለስ ይርከብ። 
መቸም ምእንተ ዜኾነ ይኹን ዒዱ ካብቲ ዒዱ ርሒቕካ ዜግበር ቃልሲ ክሳብ 
ክንዯየናይ ውፅኢታዊ ክኸውን ከምዜኽእል ይተገንበ ድ ይኾን? ወይስ 
ንኢትዮጵያ ናብ ዕዲጋ ብምውራዴ ክዋገየላ እዩ ዜፍትን ሎ? ወይስ ኣብ ናይ 
ቃልሲ ኣንፇታት ኣመልኪቱ እዩ ዜመራመር ሎ? ብወገነይ መልሲ ክረኽበሉ 
ኣይከኣልኩን። በቲ ኮነ በቲ ግን ኩሉ ኣካይዴኡ ፀረ ሃገርን ህዜብን እዩ ኢልካ 
ንምፍራዴ ግን ብዘሕ ኣፀጋሚ ኮይነ ኣይረኸብኩዎን።  
 
ኣይተ ስየ ኣብርሃን ኣይተ ገብሩ ኣስራትን ኣብ ዜመፅእ ሎ መረፃ ኣብ ተንቤንን 
መቐለን ንህወሓት ንምስዒር ክወዲዯሩ እዮም። ኣብ መቐለን ተንቤንን እንተይ 
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ስዑሮም ዳሞክራሲያዊ መረፃ ከምይኸውን ውን ተንብዮም። ግን እንታይ ንምባል 
እዮም ዯልዮም እንተይ ስዑርና ዳሞክራሲያዊ መረፃ ኣይኾንን ክብሉ ዜኸኣሉ? 
ህዜቢ ትግራይ ናቱን ይናቱን ኣይፇልጥን ክብሉ ዯልዮም ድ ይኾኑ? ህዜቢ 
ተንቤንን መቐለን ጠቐምቱን ጎዲእቱን ነፂሩ ክፇልጥ ኣይኽእልን። ዯቂ እቲ ከባቢ 
ስለዜኾና ዕላማና ብየገዴስ ክንጠቕሞ ዱና ክንጎዴኦ ብየገዴስ ብዕሙት ክመርፀና 
እዩ ማለቶም ድ ይኸውን? ህዜቢ መቐለን ተንቤንን ንሕጊ ይግዜኡ ሰባት ወከልቲ 
ክኾንዎን ንኽመርሕዎ ፍቓዯኛ እዩ ማለቶም ድ ይኸውን? ህዜቢ መቐለን ተንቤንን 
ኣብ ብረታዊ ተጋዴሎ ዯቁ ምእንተ እቲ ተጋዴሎ ብመስዋእቲ ኣይሓለፈን እሞ 
ብዜባን ስወኣት ተባሂልና ረጊፅና ምውፃእና ኣይንታዩን ወይ ዴማ ንዜተሰውኡ ዯቁ 
ክብሪ ይምሃብ ዜባን ስወኣት ተባሂልና ረጊፅና ምውፃእና ብጅግንነት ክቖፅረልና 
እዩ ወይ ዴማ ይቅርታ ክገብረልና እዩ ማለቶም ድ ይኸውን? ህዜቢ መቐለን 
ተንቤንን ናይ ባዕሉ ናይቲ ህዜቢ ወሳንነት ትሕቲ ክብርና እዩ ከቐምጦ። ልዕሊኡ 
ምዃንና ፇሊጡ ኣብ ትሕቴና ገይርና ከምዜዯለናዮ ንኽንረግፆ ፍቓዯኛ እዩ 
ማለቶም ድ ይኾን?  
 
ንሳቶም ነዝም ልዕል ኢለ ብሕቶ መልክዕ ከቕርበን ዜፇተንኩ ሓቅታት ይሃልዎ 
ኣይሃልዎ ብዜመሰሎም መሊሰሞ ሓሊፎም ኣለው። እንተ ኣነ ግን ካብ ሓሳቦም 
ተበጊሰ ነዙ ዜስዕብ ከቐምጥ ፇቲነ ኣለኹ። 
 
ክንምረፅ ኢና ኢልካ ናብ መዴረኽ ምምፅኡ ዒርሱ ዜኸኣለ ገበን ይመስለኒ። ናይ 
ኣረዲዴኣ ገበን። ኣብዙ ለናዮ መዴረኽ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዜህሉ ኩሉ ዒይነት 
መረፃ ንምውዴዲር ፇላማ ሓዯ ሰብ ወይ ጉጅለ ናይ ሕጊ ላዕለዋይነት ክኣምንን 
ክቕበልን ግዴን ይኸውን። ኣይተ ስየን ኣይተ ገብሩን ኣብ ኣመራርሓ ኣብ 
ዜነበርሉ እዋን ንሓሳባቶም ብዜበዜሕ ናይቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ተቐባልነት ኣብ 
ይረኸበሉ ግዛ ስዕረቶም ተቐቢሎም ብዴምፂ ኣብዜሓ ተገዙኦም ክኸደ 
ኣይከኣሉን። ነቲ ዜተገበረ ዴምፂ ኣብ ክንዱ ምቕባል ሽሙን ይሽሙን ብምሃብ 
ጠንጠነና ኢሎም ካብቲ መስርሕ ዒርሶም ግለሉ ሰባት እዮም። ኣነ በዒል ስየ 
ቕረብዎ ዜተስዒረ ሓሳቦም ጌጋ ነይሩ ኣይኮንኩን ዜብል ለኹ። ኣብቲ ዜርርቦም 
ኣይነበርኩን። ብኣሰራርሓ ኣንፃር እየ ውግዕ ለኹ። ናይ እኒ ስየ ኣብርሃ 
ትኽክለኛ ሓሳብ ነይሩ ንበል። ዋላ ‘ኳ ሓሳቦም ትኽክል ይኹን ‘ምበር ብዴምፂ 
ምስ ዜሰዒር ግን ንስዕረቶም ሙሉእ ብሙሉእ ብልቢ ተቐቢሎም ክኸደን 
ንተግባራውነቱ ብይትልግምቲ ክንቀሳቐሱን ይግበኦም ነይሩ። ኣብ ክንዴኡ ግን 
ንሕጊ ጥሒሶም። ንሕጊ ዴሕሪ ምርጋፅ ብዴሕሪኡ ናይ ህወሓት ናይ ቁፅፅር ኮሚቴ 
ዯጊፈና እባ ወተ ዜብል በለካ ለኽዏካ ተቐባልነት ኣይህልዎን። ናብቲ ናብቲ 
ምጥራዕ ብዜኾነ ይኹን ተኣምር ተቐባልነት ክረክብ ኣይነበሮን። ከምዙ ምስ 
ኣጋጠሞም እዮም ሰባት  
“ሕጂ ድ የሐይሽ ዯኒንካ ምብካየ 
ቀዯም ነበረ ‘ምበር ግፍዑ ምንካየ” ዜበሉ። እቲ መሰረታዊን ቀንዴን ናይ ጉባኤ 
ሕጊ ውሑዲት ኣብ ትሕቲ ብዘሓት እዩ። እዙ ሕጊ ንኹሉ ብማዕረ የገልግልን 
ከምኡ ውን ይገዜእን። ሕግታት ጉባኤ ከፍርስን ክጥሕስን ዜኽእል ዜኾነ ይኹን 
ኣካል የለን። ቁፅፅር ኮሚሽን ውን እንተኾነ ፇፂሙ ሓላፍነት የብሉን። ሕጊ 
ከፅዴቕን ክስዕርን ዜኽእል ባዕሉ እቲ ጉባኤ ጥራሕ እዩ። ነዙ ከይዱ ረጊፅካ 
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ብዴሕሪኡ ንዜመፅእ ጥርዒን ዋጋ ዜወሃቦ ኣይኸውንን። መእሰሪኡ ዜተበተኸ ነገር 
ዜዒይነቱ እዩ ዜኸውን። 
 
ኣብዙ ሒዜናዮ ለና ዒመት ኣብ ዜመፅእ ሎ ሃገርለኸ መረፃ ህዜቢ መቐለን 
ተንቤንን ንስየን ንገብሩን እንተይ መሪፁ ዳሞክራሲያዊ ምርጫ ኣይኸውንን። 
ማለቶም ብናይ ኣብዜሓ ውሳነ ክኣምኑ ይኽእሉ ንባዕሎም ልዕሊ ብዘሓት 
ቐምጡ ኣብ ዜቕፅል መረፃ እንተተሳዑሮም ፍትሓውነት ዜጎዯሎ ገይሮም 
ከቐምጥዎ ምዃኖም ብገንኡ እናነገሩና እዮም ለው። ፍትሓውነትን 
ዳሞክራሲያውነት መረፃ ኢሎም ዜመዜንዎ ንሳቶም ብዜዯልይዎ መንገዱ 
እንትኸይዴ ጥራሕ ‘ምበር ዜበዜሕ እንታይ በለ ወይ እንታይ ወሰነ ወይ እንታይ 
መረፀ ኣይእንታዮምን። 
 
ካሊእ ገበኖም ንህዜቢ መቐለን ተንቤንን ዜጠቕሞን ይጠቕሞን ነፂሩ ክፇሊ 
ዜኽእል ህዜቢ ገይሮም ይምርኣዮም እዩ። እዙ ህዜቢ ንህወሓት ነቒሑን ተወዱቡን 
ዜተቐበለ ምዃኑ ዜኸሓደ ይመስሉ። ህዜቢታት ክልቲኡ ከባቢታትን መላእ ህዜቢ 
ትግራይን ዯቁ ንመስዋእቲ መሪቑ ንህወሓት ዜሃበ ህወሓት እዩ ዋሕሰይ ኢሉ 
ብምእማን ነይሩ ንህወሓት ዒንዱ ሑቐ ዜኾነ። ዯቁ ዜተሰውእሉ ዕላማ ከምፅእ 
ዜኽእል ብሕታዊ መሪሕ ውዴብ ህወሓት ምዃኑ ገና ብግሓቱ ፇሊጡን ኣሚኑን 
ተቐቢሉን ነይሩ ኣብ መስርሕ እቲ ተጋዴሎ እጃሙ እናኣወፇየ ዜፀንሐን ወፉ 
ሎን። መሪቑ ዜሰዯድም ዯቁ ዜተሰውእሉ ውዴብ እዩ ህወሓት። ፍረ መስዋእቲ 
ዯቁ ዴማ እናረኸበን ካብ ግዛ ናብ ግዛ ረብሕኡ እናዒበየን ዜመፅእ ሎ ብመሪሕ 
ውዴቡ ህወሓት ምዃኑ ብዜግባእ እናረኣዮ ሎ ይተኸውሎ ነገር እዩ። ንዜፇሰሰ 
ዯም ዯቁ ኮንቱ ከይተርፍ ህዜቢ ተረባሒ ንምግባር ኩነታት ይኽፊእ ይጥዒም 
ብየገዴስ ንኹሉ ክኢሉ ሐዙ ውን ኣብ ልምዒታዊ ተጋዴሎ ዜዋሳእ ሎ ህወሓት 
ሓዱጉ ካሊእ ይረብሖን ኣብ ከይዱ ጠሊምዎ ንዜኸዯን ንዜኸሓድን ዜመርፀሉ 
ዜኾነ ይኹን ምኽንያት ኣይህልዎን። ክብሪ መስዋእቲ ዯቁ ይሕሉ ውልቀ ሰብ ኮነ 
ጉጅለ ሓንጎፊይ ኢሉ ዜቕበለሉ ልቦና የብሉን። 
 
እዝም ናይ ህዜብን ናይ ስውኣት ብፆቶም ሕዴሪ ዜጠለሙ ዜኸፍአ በዯል ኣብ 
ልዕሊ ህዜቦም ይፍፅሙ ኣለው። ፀረ ህወሓት/ኢህወዳግ ንዜገብርዎ ገልጠምጠም 
ምስ ካልኦት ሓይሊታት ተወሃሂድም ንየን ነን ኣብ ምባል ይርከቡ። እዝም ሐዙ 
ሓቢሮሞም ለው ሓይሊታት እዙኣቶም ፀረ ህዜቢ ትግራይን ፀረ ህዜብታት 
ኢትዮጵያን ምዃኖም ኣንዲዕዱዖም ይፇልጥዎም እዮም። ኣብ ህወሓት/ኢህወዳግ 
ኣብ ዜነበርሉ እዋን ውን እንተኾነ ፀሪኦም እናተቓለሱ ምንባሮም ባዕሎም ውን 
እንተኾነ ዜኽሕዴዎ ነገር ኣይኮነን። ገሊኦም ተረፍ መረፍ ኢህኣፓ መኢሰን 
ዯርጋውያንን እዮም። ምስ እዙኦም ኣብ ዜተገበረ ብረታዊ ግጭታት ተሰሊፎም 
ዜወቕዕዎም እዮም። ሎሚ ግን ክሰግዴሎም ይርአዩ ኣለው። ንምንታይ? ማዕበል 
ልምዒታዊ ተጋዴሎ ሀውሓት/ኢህወዳግ ካብ መስርሑ ስለዜገለፎም እዮም ሎሚ 
ከይፇተው ኣብ ሕሉፍ ዒመታት ፀላእቶም ንዜነበሩን ብረት ዒጢቖም 
ንዜመከትዎምን ጎይታይ እንበይተይ ዜብልዎም ለው። ንምንታይ? ክፀዴፍ ያ 
ዜበለ ቆንጥፍጠፇ ይሓቁፍ ስለዜኾነ ነገሩ።  
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ካብ ግዛ ብረታዊ ተጋዴሎ ኣትሒዘ ነቒሑ ተወዱቡ ዒጢቑ ንህወሓት ገበለ ህዜቢ 
ተንቤንን እንዯርታን ንመን ይመርፅ ኣብ ከይዱ ዜርአ ነገር እዩ። ብዒሌት ብርኢ 
ንምዴንጋር ምፍታን ግን ፀሓይ ዜዒረቦ ውዱት እዩ። 
 
ናብ መዴረኽ እንትትመፅእ ግን ቅዴሚ ምምፃእኻ ፇለማ ንባዕልኻ ፇቲሽካ ምምፃእ 
ዜግባእ እዩ ዜመስለኒ። 
 
ካብቶም ክትፍሾም ዜግባእ ነገራት ገሊኦም 
ንሕጊ ክሳብ ክንዯየናይ ተገዚኢ እየ? ኣብ ዳሞክራሲ ለኒ ኣረዲዴኣን እምነትን 
ትኽክለኛነቱ ክሳብ ክንዯየናይ እዩ? ውሑዲት ኣብ ትሕቲ ብዘሓት ዜብል 
ይምቕባል ዳሞክራሲያውነት ዴዩ? ብሓዯ ወገን ዜተውሃበካ ህዜባዊ ሓላፍነት 
ራሕሪሕኻ ብካሊእ ኣንፇት ኣለኹ ማለት ንህዜባውነትካ ክሳብ ክንዯየናይ የረጋግፅ? 
ዜብሉን ካሎትን ሓዊስካ ባዕልኻ ንባዕልኻ ብምሕታት ክትምልስ ምፍታን 
ምናልባት መንገዴኻ ንኽትርኢ ሓጋዙ ይኸውን እዩ ይብል ኣነ። 
 
ሃይለ/ተጋዲላይ  
ኣውስትራልያ 
02/05/10 
     
 
            
 


