ባሕሩ አልደረቀም፤ አሳው አልተያዘም
ከዘመናት በፊት የዓለማችን የዕድገት ደረጃ ቁንጮ ተብሎ ከሚታወቁት የዓላማችን አምስት አገሮች
ውስጥ አንዷ የነበረች አቢሲኒያ የውስጥ ችግሯና በመካከለኛው ምሥራቅ የተፈጠረው የእስልምና
ሃይማኖት ተከትሎ የክርስትና ሃይማኖት መሠረት ተደርጐ የተገነባው ዕድገት ቀስ በቀስ ከልዕለ
ሃያልነት ወደ ተራ ነገር እየተለወጠች መጥታለች፡፡
ያ ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ3ኛ ክፍለ ዘመን አንስቶ እየተገነባ የመጣ የ900 ዓመታት የማያቋርጥ
ገናናነት ከ6ኛ ክፍለ ዘመን ጀምሮ የዕርስ በዕርስ ጦርነት እየተፈታተነው ሥርዓተ መንግሥቱ
በተለይ ወደ ሮሃ /ላስታ/ በሚዛወር ዕድሜውን በማራዘም እስከ 12ኛ ክፍለ ዘመን የተንፏቀቀ
ቢሆንም የልዕለ ሃያልነቱ ጉዳይ ግን ቀደም ብሎ በማስረከቡ ወደ ነበረበት ደረጃ የማደጉ ጉዳይ
በጭራሽ የማይታሰብ ሆነዋል፡፡
በተለይ ከ1262 ዓ.ም. ጀምሮ የጐንደር ዘመነ መንግሥት በ1632 ዓ.ም እስከሚመሰረት ድረስ
ኢትዮጵያ ወደለየለት ዝቅጠት የምትሄድበት ዘመን አመላካች እየሆነ መጥቷል፡፡

ለዚህ ማሳያም

በአክሱምና ላስታ ለዘመናት የአንድ መንግሥት ማዘዣ /ቤተመንግሥት/ ገንብቶ የማስተዳደር
ልምድ የቆየ ቢሆንም በዚህ ዕድሜ ግን አንድ ማዕከዊ መንግሥት የሚቀመጥበት ማዕከለ የሌለበት፣
የሥርዓተ መንግሥት አመራር መስጫና ልዩ ቦታ ያልተገነባበት፣ በስም ብቻ የደጋ ክርስትያን
መንግሥት

(Christian

highlands

kingdom

)

በሚል

መጠሪያ

ንግስትን

ከዘመድ

ዘመድ

እያስተላለፉ፣ ሃገር የምትመራበት መርህ እያጣች፣ የንግድ መስመሮቿ በሰሜን በኩል በቱርክ፣
በምሥራቅ በኩል በአዳል መንግሥት የተቀማው ማዕከላዊ መንግስት ነኝ ባዩ መንግሥት ሳይወድ
ከአዳል መንግሥት ወደ ደም መፋሰስ ማምራቱ ተገድደዋል፡፡
በአሁን ጊዜ አንድ አንድ አክራሪ የታሪክ ፀሐፊዎች በእስልምናና ክርስትና መካከል የተደረገ ጦርነት
ነበረ የሚሉ ቢሆንም ዋና የጦርነቱ ዓላማ ግን የምሥራቁ /የዘይላ/ ወደብ ተቆጣጥሮ የንግድ
መስመሩን የማስተዳደር ጉዳይ መኖሩ፣ በመሆኑም ጦርነቱ ሃይማኖታዊ ሳይሆን የኢኮኖሚ የበላይነት
የመቆጣጠር ጉዳይ ነው፡፡
የዛሬ ጽሁፌ ታሪክን ማስታወስ እንጂ የመተንተን ጉዳይ አይደለምና ወደዛሬውኑ ጉዳዬ ልግባ፡፡

ያ

ለዘመናት በልዕለ ሃያልነት ይታወቅ የነበረ ህዝብ ወደ እርስ በእርስ ጦርነት በመግባቱ መለያው
ጦረኛ፣ ረሃብተኛ የሚል ቅፅል ስም እያገኘ፣ በተለይ የጐንደር ዘመነ መንግሥት ማክተሙን ተከትሎ
ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ አንድ እንኳ የሚያስተዳድራት አካል አጥታ የቋራው ካሣ እስኪደርስላት
ጊዜ በጐበዝ አለቆች ተከፋፍላ የመተዳደር ዕጣ ፋንታ ገጥሟታል፡፡

በቴዎድሮስና ዮሃንስ የተሞከረው የአንድነት ጥያቄ በመኒሊክ አንዲት ኢትዮጵያ የመፍጠር ዓላማ
የተሳካ ቢመስልም የአንድነቱ ዓላማ ግን ህዝቡን ማዕከል ያደረገ ባለመሆኑ የህዝቦች መብት
ለዘላለሙ ተዳፍኖ እንደማይቀር ከአመሰራረቱ ጀምሮ ዕውን ነበረ፡፡
በተለይ የሚኒሊኩ ተከታይ የሃፀይ ኃይለሥላሴ የአገዛዝ ሥርዓት በዘመናዊነት የተለወሰ መስፍናዊ
ሥርዓት በመሆኑ ኢትዮጵያ የህዝቦቿ መኖሪያ ሳትሆን የዜጐቿ እስር ቤት እስከ መባል ደርሳለች፡፡
ያ በገናናነቱ የሚታወቅ ህዝብ በትንሽ አለቆች፣ ውሱን የመሬት ባለቤትነትና፣ ህዝቡ በአጠቃላይ
ጭሰኛ በሚል ከፋፍሎ ለማስተዳደር ቢሞከርም የህዝቡ ፍላጐት ግን እኩልነት፣ ኢኮኖሚያዊ ነፃነት፣
ፍትህ

ማግኘት

የሚለውን

ተግባራዊ

ለማድረግ

በሰላማዊ መንገድ

እንደማይሆንለት እየተረዳ

መጥቷል፡፡
በመሆኑም ማንነቱን በጦርነት ለማረጋገጥ የቆረጠ ህዝብ በየቦታው ፊት ለፊት ከሥርዓቱ መጋጨት
ጀምረዋል፡፡
በወቅቱ

በራያና ዓዘቦ፣ በጐጃም፣ በባሌና በጊዶኦ ህዝቦች ስርዓቱን ለመጣል የተደረገው ሙከራ

የነበረውን

የአደረጃጀትና

የአመራር

ክፍተት

ተጠቅሞ

በኑጉሱ

የነበረውን

ዘመናዊ

አደረጃጀትና ጦር መሣሪያ ትግሉን ለመበታተን ችለዋል፡፡
በ1967 ዓ.ም. በትግራይ ህዝብ የተመሰረተው የትግል ስልት ግን ከዚያ በፊት የነበሩትን የትግል
ሥልቶችን ከግምት ውስጥ ያስገባ በመሆኑ በወቅቱ ሥልጣን ላይ የነበረውን አንባ ገነናዊው የደርግ
ሥርዓት ሊበታትነው ይቅርና የት እንዳለ ለይቶ ለማወቅም በጣም አስቸጋሪ የሆነበት ጉዳይ
እንደነበረ ይታወቃል፡፡
የዚህ ዋና ምክንያት ደግሞ ታጣቂው ታጋይና ህዝቡ ፍፁም አንድነት የነበረባቸው፣ ታጋዩ በውጊያ
ሲሞት ያየ አርሶ አደር የታጋዩን መሣሪያ ተጠቅሞ የታጋዩን ሬሳ እንኳ ደርግ እንዲያገኘው
የሚከላከል፣ ከዚህ ከዘላለም ራሱ መስዋዕት የሚሆንበት ደረጃ የደረሰ ነበረ እና ደርግ ይህንን ሚስጥር
ባለማወቁ ትግራይ ውስጥ ያለውን በመንግሥቱ ኃይለማሪያም አባባል “እፍኝ የማይሞሉ ወንበዴዎች”
ለማጥፋት

በሚል በተለያዩ ወቅቶች ሥምንት ከፍተኛ ዝግጅት የተደረገባቸው ዘመቻዎች ወደ

ትግራይ አዝምተዋል፡፡
የዘመቻው ጋጋታ በወቅቱ የነበሩ አውራ መንገዶች ከመቆፋፈር ውጭ በትግሉ አንድም የማዳካም
አዝማሚያ ሳይሆን፣ በአንፃሩ በተደጋጋሚ ከደርግ የሚማረኩ ዘመናዊ መሣሪያዎችና የህዝቡ እልህ
እየጐመራ የሚመጣ ትግል ለማጥፋት አንድ ዘዴ ዘየዱ፡፡
የትግራይ ህዝብ ከምድረገፅ ሲጠፋ ብቻ ነው፡፡
ማድረቅ”

ይሄውም ታጋዩቹ ሊያዙ የሚችሉ

ለዚህም መፈከር ነደፉ፣ “ዓሳ ለመያዝ ባህር

በ1980 ዓ.ም. ህ.ወ.ሓ.ት የ14 ዓመት ታዳጊ ድርጅት ነው፡፡ ይሁን እንጂ በትግራይ ነፃ የወጣቸው
አካባቢዎች

ከ90%

በላይ

አድርሰዋል፡፡

ከተወሰኑ

ከተሞች

ውጭ

ያለው

ህዝብ

ራሱ

በራሱ

የሚተዳደር፣ ሰላሙን በራሱ የረጋገጠ፣ ኢኮኖሚያዊ ነፃነቱ የተረጋገጠለት፣ በተወሰነ ደረጃም ቢሆን
በትግሉ ወቅት በተገኘው ተሞክሮ ትምህርትና የጤና አገልግሎት የሚያገኝበት ሁኖቸ ተፈጥሮዋል፡፡
ህዝቡ እነዚህ ለወደፊትም እንዲከበሩለት እጅጉን ይመኛል፡፡
በሌላ በኩል ደግሞ ትግራይ በህ.ወ.ሓ.ት፣ ሰሜን ጐንደርና ሰሜናዊና ምስራቃዊ ወሎ በኢህዴን
የተነጠቀው ደርግ የህዝቡ ነፃ መውጣት ሳይሆን ለሥልጣኑ እጅግ ይጨነቅ ነበረ፡፡

በመሆኑም

ትግራይ በልዩ ሁኔታ ማስተዳደር የሚችሉ የአደጋ ጊዜ አስተዳደር /Emergency Administration/
በሚል በሃምሣ አለቃ ለገሰ አስፋው እንዲመራ ሲወስን መፈክሩም አብሮ ተሰጣቸው፡፡

ይህ መፈክር

“ዓሣ ለመያዝ ባህር ማንጠፍ” የሚል ዘረኛና አረሜናዊ አባባል፡፡
ሐውዜን በትግራይ ምሥራቃዊ ዞን የምትገኝ ጥንታዊ ከሚባሉ የትግራይ ከተሞች አንዷ ናት፡፡
ጂኦግራፊያዊ አቀማመጧ የሦስት ዞኖች ማዕከል ከመሆኗ በተጨማሪ በደጋና የቆላ ነዋሪዎች መካከል
ደማቅ የመገባበያ ሥፍራ ናት፡፡
የከተማዋ ዙሪያ ከፍተኛ የዳጉሳ ምርት አምራች በመሆኑ ገበያ ባይኖረውም በዕለተ ረቡዕ ወደ
ከተማዋ ጐራ በማለት እንደ የዶሮ ዓይን የነጠረወን የዳጉሣ ጠላ የማይቀመስ የአካባቢው አርሶ አደር
የለም፡፡

ይህ ለዘመናት የኖረው ታሪክ ነው፡፡

ሐውዜን የተንቤን፣ አንባሳነይቲ፣ ሓራማት፣ ክልታ

አውላዕሎ እና እንደርታ ህዝቦች የገበያ ማዕከል ከመሆኗ በተጨማሪ በወቅቱ የነበረውን የገበያ
ጉድለት በመሸፈን የባህር ማዶ መርት በአፋርና ቀይ ባህር አልፎ የሚሸጥበት በትግራይ ልዩ የገበያ
ስፍራ ለመሆን ከበቃች ቆይታለች፡፡
ሃምሣ አለቃ ለገሰ አስፋው ከኰሌኔል መንግሥቱ ኃይለማሪያም የተሰጠውን አስቸኳይ ትዕዛዝ
ለመፈፀም ምቹ ሁኔታ እየፈላለገ ከርመዋል፡፡
ማግኘት አልቻሉም፡፡

ይህ ለመፈፀም ግን ከሓውዜን የበለጠ አማራጭ

ምክንያቱም ተልዕከው በሌሎች ትልልቅ ከተሞች ከተፈፀመ በዓይኑ ማየት

የሚችለው የከተማውና የአካባቢው ህዝብ ብቻ ነው፡፡

ሓውዜን ግን የሶስቱም ዞኖች ህዝብ በወሬ

ሳይሆን በዓይኑ በማየት ሊማርበት የሚገባ ከተማ /የገበያ ማዕከል/ መሆኗ ተረጋግጧል፡፡
ሃምሣ አለቃ ለገሰ ለተልዕኮው መሳካት ምርጥ ማስተማሪያ ማዕከል ያገኘ ቢሆንም የአረመኔነቱ
ስፋት

ለመጨመር ግን አሁንም ጊዜ ያስፈልገው ነበረ፡፡ ይሄውም ህዝብ በብዛት ወደ ገበያ

የሚወጣበት ወቅት፡፡
ኢትዮጵያ ፈረንጆች ሞንሱን ብሎ በሚጠሩት ንፋስ የዝናብ ተጠቃሚ ከሆኑት አገሮች አንዷ
ስትሆን፤ በተወሰኑ አባባቢዎች ከሚስተዋለው የበልግ ዝናብ ከሚያስከትለው ውሱን ምርት ውጭ

ከ85% የሃገሪቷ ምርት የመኸር መሆኑ ይታወቃል፡፡ በመሆኑም ሰኔ በመኸር ምርት ላይ ያላትን
ወሳኝነት ለመጥቀስ ያክል “አንድ ሰኔ ላይ የተነቀለ በሰባት ሰኔዎች አይተካም” ይላል የአገሬው
ሰው፡፡
እነ አምሣ አለቃ ለገሰ ግን ወቅቱን የሚጠባበቁት የሰኔ የመኸር ምርት ለመጨመር መርጥ ዘርና
ዘመናዊ የአፈር ማለስለሻ ወይም ማዳበሪያ ይዘው አልነበረም፡፡

ይልቁንስ ቀኑ እስኪደርስ የሚግ 23

ግዢና ጥገና፣ የተዋጣላቸው አብራሪዎች፣ ስኳድሮን ሄሊኮፕተሮችና ፓይለቶች እንዲሁም ሰው
በተሰበሰበበት

ባንዴ ብዙ ሊፈጁ የሚችሉ ናፖል የተባሉ የሚግ 23 ቁምቡላዎች፣ ሰው በሚሸሽበት

ወቅት በተናጠል ሊለቅሙ የሚችሉ የመትረየስ ሰንሰለቶችና ጥይቶች ነበሩ፡፡
ቀኑ ለአርሶ አደሩ እጅግ ወሳኝ ቀን ነው፡፡
ይወርዳሉ፡፡

በክረምት ወተት ሊሰጡ የሚችሉ ላሞች ገበያ

ላሞቹ የሚሸጡ አርሶአደሮች በሬ ገዝተው ከእርሻ ለመጠቀም ቀኑ በአርሶ አደሮች

አባባል ባለ በሬና ባለ ዘር የሚከሩበት ነው፡፡ ወሳኝ የግብይት ቀን፡፡ አህያዎች በሸማቹም፣ በገዢም
በኩል ገበያ ወርደዋል፡፡

አንዱ ዘር ለመሸጥ አንዱ ደግሞ ዘር ገዝቶ ጭኖ ለመመለስ፡፡

ይህ

በተለይ የሰኔ አጋማሽ ሓውዜን ከተማ የምትደምቅበት ዋነኛ መገለጫ ሆኖ ለዘመናት ኖረዋል፡፡
ሰኔ 15 ቀን 1980 ዓ.ም. ግን ከወትሮው በተለየ ሓውዜንን በጉጉት የሚጠብቅ ከሸማችና ሻጭ
በተጨማሪ ሶስተኛ ወገንም ዝግጅቱ አጠናቅቀዋል፡፡

ማክሰኞ ቀን ገበያው ድረስ ደርሶ ካደረው

ሻጭና ገዢ ውጪ አብዛኛው ገበያተኛ ዕሮብ ከአራት እስከ አምስት ሰዓታት በአህያና በእግር ተጐዞ
የሚደርስበት በመሆኑ የገበያው ድምቀት የሚታየው ከቀኑ 5፡30 -7፡00 ነው፡፡

እነ ለገሰ አስፋው

ገበያው እንደ ወትሮው የደመቀ መሆኑ ለማረጋገጥ ትንሽ የስለላ አውሮፕላን በመላክ በገበያ ላይ
ያለና ለገበያው የተቃረበ ብዙ ህዝብ ሥራ መጀመሩን አረጋግጧል፡፡

ከዚህ በኋላ ጭካኔያቸው

ለሚፈጽሙበት አንድም ሰዓት ማጥፋት የለም፣ ይህ ከሆነ ገበያውን አጠናቅቆ ወደየቤቱ የሚያመልጥ
ህዝብ ሊኖር ይችላል፡፡

በመሆኑም ትእዛዛቸውን ይፋ አደረጉ፡፡

በሐውዜን የሚገበያይ ህዝብ ደርግን እንደ ጠላት የፈረጀ ቢሆንም በገበያ ህዝብ የሚፈጅ መንግሥት
ይኖራል የሚል አምነት አላሳደረም፡፡ ይልቁንስ ሸመታውና ግዢው ተጧጡፈዋል፡፡
ያለወትሮው አዲስ ክስተት ተከሰቱ፡፡
ድምፃቸውን

አስከትለው

ሓውዜን

ልክ 4፡30 ግን

ሁለት ሚግ 23 እንዲሁም 4 ሂሊኮፕተሮች አስደንጋጭ

ውስጥ

በነበረው

ህዝብ

እሳታቸውን

ማርከፍከፍ

ጀመሩ፡፡

በተሰበሰበው ህዝብ የሚወርደው ናፓል ቁምቡላዎች የሰውና የእንስሳት ደምና ሥጋ እየቀላቀለ ነው፡፡
ንብረቱና ቤተሰቡ ጥሎ ከተማ ለመልቀቅ በ4ቱም የከተማዋ መአዝናት ለሚሸሽ ህዝብ የተዘጋጁ
ደግሞ አራቱ ሄሊኮፕተሮች የያዙትን መትረየሶችን በማዝነብ እንዳይንቀሳቀስእ ደረጉት፡፡

በቃ በከተማውም በዙሪያውም ማምለጫ የለም፡፡ ሁሉም እሳት፡፡የአምሳ አለቃ ለገሰ አስፋው ዓሣ
ለመያዝ ባህር ማንጠፍ መፈክር ዝግጁቱን ጨርሶ ሥራ ከጀመረ ቆይቷል፡፡

በተለይ ሚግ 23

አውሮፕላኖች በ10 ደቂቃዎች ልዩነት በሌላ ተመሳሳይ የጦር አውሮፕላኖች ይቀያየራሉ፡፡
የተፈፀመው እዛው ነው፡፡

ሐውዜን በጥንታዊቷ ከተማ፡፡

በአራቱም ማዕዘናት ወደ ከተማው

የተመመው ህዝብና እንሰሳ ደሙና ሥጋው ከአፈር ተቀላቅለዋል፡፡
በወሰደው ጭፍጨፋ 25000 ህዝብ የሞተ ብቻ ነው፡፡

ይህ ግፍ

ከ4፡30 አስከ 7፡00 ሰዓት

የቆሰለ፣ አካሉ የጐደለ በዚህ አይደመርም፡፡

በየአካባቢው እናታቸው የሚጠብቁ ህፃናት፣ አባወራው ገዝቶት የሚመጣ በሬና የነገ ተስፋ የሆነውን
ዘር የሚጠብቁ ቤተሰብ ትፅቢታቸው ወደ ለቅሶ ተቀይሯል፡፡
ፀሐይ ሲጨፈጭፉት ግን አንድ ዓላማ ነበረ፡፡

ኢሰፓዎች ያሁሉ ህዝብ በጠራራ

ዓሳ ለመያዝ ባህር ማንጠፍ፡፡

ካሁን በኋላ ደርግ ካልጠፋ እርሻና ሰላማዊ ኑሮ መመስረት እንደማይቻል፡፡

ህዝቡ ግን ወሰነ

በመሆኑም ወደ ሐዘንና

ዋይታ ሳይሆን ተጠናክሮ ወደ ትግል መግባት አማራጭ የሌለው መሆኑ በማመን ተመመ፡፡
በአጭር ጊዜ የደርግ ሥርዓተ ቀብር ለማየትም ቻለ፡፡

ዓሣው ሳይያዝ ቀረ ባህሩም ሳይነጥፍ ቆየ፡፡

ይህ የዛሬ 24 ዓመት በሐውዜን የተፈፀመ ግፍ ነው፡፡

የሰማዕታት ቀን ተብሎ በትግራይ ህዝብ

እንዲዘከር የክልል ምክር ቤት ወስኖታል፡፡ ሰማዕታት የሚዘከሩት ግን በያረፉበት ሥፍራ በሚገነባ
ልማት ነው፡፡
ነው፡፡

እኔ ይህ በምፅፍበት የBSC ትግበራ እየሰራሁ የህዝብ አገልጋይነቴ በማረጋገጥ ላይ

ይህንን የምታነቡስ ቃል ገባችሁ?

“የሰማዕቶችን አደራ ልማት በማፋጠን ይካሳል”
Gere MuguLat ከቦሌ

