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ዓለም ሓደ (1966-1983 ዓ.ም) 

ኪነታዊ ምህዞ ዘይኮነስ ግሁድ ሓቂ እየ ዘካፍል ዘለኹ፡፡ ዝወዓልኩሉ ዝሓለፍኩዎ፡፡ ኣብ 

መፈለምታ ወርሒ 1966 ዓ.ም ሓደ ቅጥን ቅይሕ ዝበለ መንእሰይ ካብ ዝተወለደላ ዓዱ ጎጥ 

በዓቲዓያ፣ቁሸት ምንጋስ፣ ጣብያ ጓሕጎት፣ ወረዳ ጋንታ ኣፈሹም ዞባ ምብራቕ ትግራይ በዓልቲ 

ቤቱን ቦኽሪ ዉላዱን ኣምሪሑን ሓንጊሩን ናብ ኤርትራ ኣስመራ እንትስደድ፣ ናብ ኣስመራ 

ብመኪና ኣሳፊሩ ዝወስድ ገንዘባዊ ዓቕሚ ኣይነበሮን እሞ፣ ብዓዲግራት ኣቢሉ ናብ ከተማ 

ዛላኣንበሳ ብዘእቱ መንገዲ ንየማን ብኣብምበሰተ ገለባ ተጠዉዩ ቁልቁል ተጓዒዙ ናብ ከተማ ፆሮና 

ኣትዩ ብዋዒ ጎልጎል ሃዘሞ እናተለብለበ ሕርሻ ማይ ዓይኒ ሰጊሩ ናብ ዋና ኣስፋልቲ ተፀምቢሩ፡፡( 

ገንዘባዊ ዓቕሚ  እንተዝህልዎ እውን ብኮለኛ ወይ እውን N-3  ተፃዒኑ ኣብ ሓምሻይ ሻድሻይ 

መዓልቲ  እዩ ክኣቱ ነይሩ ዝኸውን) ናብ ኣስፋልት ተፀምቢሩ ነዊሕ ተጓዒዙ ማይ 

ሰራዉ፣ሰገነይቲ፣ደቀምሓረ ሓሊፉ ድሕሪ ጉዕዞ እግሪ ሓደ ሰሙን ኣቢሉ ናብ ኣስመራ ኣትዩ ገጀረት 

ዓብዪ ዝበሃል ቦታ ዓሊቡ፡፡ ንጊዚኡ ባዕሉን ስድሩኡን ምስ ኣዝማድ ተደሪቦም ኣዕሪፎም፡፡ ሽዕኡ 

እቲ ጊዜ ፅቡቕ ኣይነበረን፡፡ 1966 ዓ.ም እዩ’ሞ “እግዚኣብሄር ሓርዩ ዝሸመኒ ንጉስ እየ “ብምባል 

ንኣስታት 50 ዓመታት ንሃገረ ኢትዮጵያ ህዝቢ ኣደንቊሮም ‘ሰጥ ለጥ በል’ ኢሎም ዝገዝኡ 

ጃንሆይ መንበረ ስልጣኖም ፈልዓው ፈልዓው ካብ ምባል ሰጊሩ ብኮሎኔል መንግስቱ ሃ/ማርያምን 

ሰዓብቱን ተቐቲሎም ንቡር ቀብሪ እኳ ሓሪሙዎም ኣብ ዉሽጢ ገዛ ዝተቐበርሉ ቃሕ ዘይብል 

ወቕቲ’ዩ ነይሩ፡፡(ሓደ ሓደ ጊዜ ‘ኢድ ሰራሒት ፀናሒት’ ዝብል ምስላ ወለድና እኮ ኣብ መዓልኡ 

ዉዒሉ ኢኻ ትረኽቦ፣ ጅግና ኾይንካ ተፈጢርካ ጅግና ኾይንካ ሰብ እናሃረፈካ ንሓዋሩ ዘዘክረካ 

ክቡር ነገር ሓዲግካ ሙማት እውን ሞት ክበሃል፣ ኣንበሳ እየ እናበልካ ፀኒሕኻ ትሕቲ ሃመማ 

ኾይንካ ሞት ድማ ሞት ይበሃል፡፡) 

እቲ  ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ቤተ-መንግስት ገነተ ልኡል ዝረአ ዝነበረ ጠገለ ዘይነበሮ ናይ ስርዓት 

ለውጢ ኣብ ኣስመራ እውን ፅቡቕ ስምዒት ኣይፈጠረን፡፡ እቲ ኣቕድም ኣቢሉ ንናፅነት ኤርትራ 

ዓሊሙ ዕጥቃዊ ቃልሲ ኣብ በረኻታት ሳሕል ዝወለዐ ሻዕብያ መንግስቱ ሃ/ማርያምን ሰዓብቱን 

መኣዝኑ ኣስሒቶም ብምቅንፃልን ብምቅትታልን ዘምፅእዎ ለውጢ ስርዓት ተበሊፁ ካብ በረኻታት 
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ሳሕል ተሃንዲዱ  ኣስመራ ክቆፃፀር ፃዕሪ ዝገበረሉ፣ እቲ ኣብ ትሕቲ ስርዓት ጃንሆይ ኮይኑ ኣብ 

ኣስመራ ዝነበረ ኮማንዲስ ዝበሃል ወታደር ድማ ሻዕብያ ናብ ኣስመራ ከይኣቱ ዝከላኸለሉ፣ብሰንኪ 

እዚ ዝተፈጠረ ዕግርግር ድማ ህዝቢ መእተውን መውፅእን ሓሪሙዎ ዝበልዖን ዝሰትዮን ስኢኑ 

ዝተሸገረሉ ፀዋግ እዋን፡፡  

እቲ ካብ ዓዱ ትግራይ ናብ ኣስመራ ሓደ ዉላዱን በዓልቲ ቤቱን ኣምሪሑ ዝኸደ መንእሰይ 

ክሓልፈለይ ኢሉ ተሰዲዱ ካብ ፀገምስ ናብ ዝገደደ ደልሃመት ምስግጋሩ ደንፅዩዎ ተደናገረ፡፡ ህፃን 

ዝብላዕ ዝስተ ኣምፅእ ይብል፡፡ ከተማ ኣስመራ  ካበይ ናበይ ምዃኑ ብዘይፍለጥ ድምፂ ተኹሲ 

ጠያይቲ ትሕመስ፡፡ንቆልዓስ ይኹን ንዓብዪ ዝብላዕ ዝስተ ካበይ ይምፃእ? ነቲ መንእሰይ ፀገም 

ኣስናኑ ስሒሉ ክውሕጦ ደልዩ፡፡ መንእሰይ ካብ ተጨቑሚጥካስ እናተወሳወስካ ሞት ይሐሽ ኢሉ 

ናብ’ታ ብስደት ዝሓደጋ ዓዱ ክምለስ ኣንቂዱ መንገዲ ተታሓሒዙዎ፡፡ ንድምፂ ጠያይቲ ጥሜት 

ተፃዊሩ እግረ መንገዱ ምፅዋት እናለመነ ናብ ዓዱ ክምለስ ንመዓልታት ተጓዒዙ፡፡ ኣብ መንገዱ 

ግን ሓያልን መደንገፅን ፈተና ጎኒፉዎ፡፡ ነቲ ሓደን እንኮን ወላዱ ሞት ብሕማም ኣማኻንዩ 

መንጢሉዎ፡፡ ንሱን በዓልቲ ቤቱን ኣምሪሮም በኽዮም፡፡ ኣብ ጥቕኦም ናብ ዝረኸብዎ 

ቤተክርስትያን ከይዶም ወዶም ብስርዓት ቀቢሮም፡፡ ስደት ዘስዓበሎም ክሳራ ተጎምጒሞም ንዓዶም 

ኣትዮም፡፡ ርግፅ እዩ ዓዶም ተመሊሶም ኣብ  ገዝኦም ኣዕሪፎም፣ ጉጂኦም ግን ብዘይእኸለ ማይ 

ክማሙቕ ኣይከኣለን፡፡ ካብ ሕርሸኦም እዚ ዝበሃል እቶት ዝረኸብሉ ጊዚያት ኣይኮነን ነይሩ፡፡ 

ስለዚ ዝብላዕ ዝለሓስ ምስሰኣኑ ክልተ ዓመት ፀኒሖም ደጊሞም ናብ ስደት ኣምሪሖም፡፡ ናብ’ቲ 

ዝፈትዉዎ ቦኽሪ ዉላዶም ዝተመንጠልሉ ስደት፡፡ 

1968 ዓ.ም  መጀመሪያ እቲ መንእሰይ ነፍሰፆር በዓልቲ ቤቱ ኣምሪሑ ከምቲ ቅድሚኡ ዝገበሮ 

ድሕሪ ኣስታት ሓደ ሰሙን ዝወስድ ጎዕዞ እግሪ ናብ ኣስመራ ኣትዩ፡፡ ሽዑኡ እውን እንተኾነ እታ 

ኸተማ ሰላም ዝህብ ህዱእ ኩነታት ዝረአየላ ተባሂሉ መሊኡ ዝዝረበላ ኣይነበረትን፡፡ ምስ’ቲ ኣብ 

ከባቢታት ወርሒ ለካቲት 1966 ዓ.ም ዝነበረ ኩነታት ኣነፃፂርካ ግን ደሓን ነይራ፡፡ እቲ መንእሰይ 

ነፍሰፆር በዓልቲ ቤቱ ሒዙ ከምቲ ቅድሚኡ ዝገበሮ ናብ እንዳ ዘመድ ኣይተደረበን፡፡ ኣላሊሹ 

ክራይ ገዛ ረኺቡ፡፡ ዝረኸቦ ስራሕ እናሰርሐ ናብርኡ ክውትፍ ጀሚሩ፡፡ ኣብ ኣስመራ ዝነበረ 

ኩነታት እውን ምምሕያሽ እናርኣየ ከይዱ፡፡ እቲ መንእሰይ ካብ ስራሕቲ ጉልበት ናብ ንግዲ ገፁ 

ኣማዓድዩ፡፡ ስለዚ ካብ ዓዲግራት ናብ ኣስመራ ንግዲ ጌሶ ከመላልስ ጀሚሩ፡፡ 

ጎዳይፍ፣ገጀረት፣ባርጅማ፣ኣባሻዉል፣ዕዳጋ ዓርቢ፣ገዛ ባንዳ 

ጣልያን፣ቲራቮሎ፣ሰምበል፣ካምቦቦሎ፣ቤትመኻእ፣ፀፀራት፣ ቪላጆ፣ሓዝሓዝ ኣብ ዝበሃሉን ካልኦት 

ከባቢታት ኣስመራን ናብ ዝርከባ ነጋዶ ስዋን ሜስን እናተዘዋወረ ብዙሓት ደንበኛታት ኣጥርዩ፡፡ 

ናብርኡ ክመሓየሽ ጀሚሩ፡፡ እታ ነፍሰፆር ዝነበረት በዓልቲ ቤቱ እውን ደቦል ወዲ ተገላጊላ፡፡ 
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መዓልታት፣ሰሙናት፣ ኣዋርሕ ይሓልፉ ተደሚሮም ዓመታት ይኾኑ፡፡ እቲ መንእሰይ እውን ኣብ 

ዕድሚኡ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ሰሰን ዉላድ እውን ለውጢ ኣርእዩ፡፡ ክሳብ 1977 ዓ.ም ኣብ ዘሎ 

ጊዜ ዳርጋ ኣብ ርእሳ ርእሲ ሰለስተ ቆልዑ ወሲኹ ኣቦ ሽዱሽተ ስድራ ኮይኑ፡፡ ጎናጎኒ እዚ 

ፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ይጉህሃር ኣሎ፡፡ ኣብ ትግራይ በረኻ  ደደቢት ብወርሒ ለካቲት 

1967 ዓ.ም ዝተወለዐ ዕጥቃዊ ቃልሲ ብዓወታት እናተፀምበለ ይቕፅል፣ ስርዓት ሻዕብያ ዝመርሖ 

ቃልሲ ንናፅነት ኤርትራ እውን ከምኡ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ይጠናኸር፣ ‘ኣብ እገለ ዝበሃል ቦታ 

ኤርትራ’ያ ኲናት ተገይሩ..ኣብ ከምዚ ዝበሃል ከባቢታት ትግራይ ደርግን ህወሓትን ገጢሞምስ 

ክንድዚ ዝኣኽሉ ወታደራት ደርግ ተደምሲሶም’ ዝብሉ ጥሉላትን ዘይጥሉላትን ወረታት ፅብፅባሕ 

ይስምዑ፡፡ 

1977 ዓ.ም ንህዝቢ ድምፂ ኲናት ጥራሕ ዘይኮነስ ሕሱም ድርቂ እውን ክሃስዮ ጀሚሩ፡፡ ብፍላይ 

77 ዓ.ም ብዝተኸሰተ ድርቂ ህዝቢ ትግራይ ክንድምንታይ ተሃስዩ ተደጋጊሙ ዝተዘረበሉ ጉዳይ 

ስለዝኾነ ምድጋሙ ንቐባሪ ከም ምርዳእ እዩ ዝኸውን፡፡ እንተ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝነበረ ግን 

ብዙሕ ዝተዘረበሉ ኣይኮነን፡፡ ነባሪ ከተማ ኣስመራ ብፍላይ  እቲ ትሑት መነባቡሮ ዝነበሮ 

ብጥሜት ኣዐርዩ ዝተሃሰየሉ እዩ፡፡ ህዝቢ ነቲ ሕሱም ጊዜ ደርግ ንወታደራቱ ይቕርቦ ካብ ዝነበረ 

ተረፍ ኮረንሾ (ዝነቐፀ እንጀራ) እናተመገበ እዩ ሰጊሩዎ፡፡ ብሓቂ ባህ ዘይብል ሕማቕ ጊዜ፡፡1977 

ዓ.ም እቲ ኣቦ ሽዱሽተ ስድራ ካብ መንእሰይነት ናብ ዕድመ ኣባፅሕ ዝተሳገረሉ እዩ፡፡ ካብ 

ትግራይ ናብ ኣስመራ ከም ልቡ እናተመላለሰ ስራሕቲ ንግዲ ጌሾ ከየካይድ ኣብ መንገዱ ዉግኣት 

ኣናጋጠሙዎ ንሕንጢጥ ካብ ሞት ዘምለጠሎም ጊዚያት በዚሖም ፈተና ኮኑዎ፡፡ በዚ እውን ንደቁ 

ተረፍ ኮረንሾ ወታደራት ደርግ ብምምጋብ ካብ’ቲ ሕሱም እዋን ክምልጥሉ ላዕልን ታሕትን ምባል 

ኣየቋረፀን፡፡  

እቲ ኣቦ ሽዱሽተ ስድራ 1977 ዓ.ም ወርሒ ጥሪ ኣብ መንገዱ ዘጋጥሙዎ ዉግኣት ብጥንቃቐ 

ሓሊፉ መንግድ ጌሽኡ ከቋርፅ ናብ ትግራይ ኣምርሐ፡፡ ዕድሉ ፀቢቑ ብሰላም ናብ ዓዲግራት 

ኣትዩ፡፡ ጌሽኡ ዓዳዲጉ በቲ ፀውርኡ ኣኽሪሩ ኣሲሩ ተሸኪሙ ደጋጊሙ ዝመላለሰሉ ብዳሞ ሓዱሽ 

ዓዲ ፆሮና ብሾልቂ ጎልጎል ሃዘሞ ኣናተለብለበ ማይ ሰራው ኣቋሪፁ ኣስመራ በፂሑ፡፡ ሸሚቱ 

ዘምፅኦ ጌሶ ከምቲ ቅድሚኡ ዝገብሮ ዝነበረ ገሊኡ ኢድ ብኢድ ገሊኡ ድማ ብልቓሕ 

ንደንበኛታቱ ሸያይጡ ወድአ፡፡ ድሕሪ’ዚ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ 1977 ዓ.ም ጥዕና ተጓዲሉዎ 

ሓሚሙ ደቀሰ፡፡ሕማሙ ቀልጢፉ ኣይሕሾን፡፡ ግዳስ  ኣዐርዩ ገዲዱዎ ሃለውለው ምባል ጀሚሩ፡፡ 

ዝለቀሖ ገንዘብ እውን ኣይኣከቦን፡፡ ስድራ ኣዝማድ ተኣኪቦም ፍቖዶ ማንጨሎት፣እንዳ ፈላጢ 

ወሲዶምዎ ዝተረኸበ ለውጢ የለን፡፡ ኣብ መወዳእትኡ እቲ ኣቦ ዳግማይ ትንሳኤ 1977 ዓ.ም 

ኣርባዕተ ደቁን እምንቲ በዓልቲ እንድኡን ራሕሪሑ ንሓዋሩ ንዓለም ተሰናቢቱዋ፡፡ በዓልቲ 

እንድኡን ደቁን ድሕሪ ሞቱ ኣብ መይዳ ከምዝወግሖ ዝብኢ ብቐትሩ ፀልሚቱዎም፡፡ ዓይኒ 
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መርፍእ ህይወት ጠፊኡዎም፡፡ሽዑኡ  እቲ ብ1968 ዓ.ም ዝተወለደ ቦኽሪ ገዛ ዕድሚኡ ትሽዓተ 

ዓመት ተምሃራይ ሳልሳይ ክፍሊ ፣ ምንኣስ ኣሕዋቱ ነገረ ዓለም ዘይተሰወጦም... ሞት ኣቦኦም እኳ 

ዘይተረደኦም ሓናጡ ነይሮም፡፡  

እታ ስድራ ድሕሪ ሞት ኮብራሪኣ ኣብ ከቢድ ፈተና ኣትያ፡፡ ብዘይካ እቲ ቦኽሪ ካልአቶም ደገ-

ሰላም ቤት ትምህርቲ ክረግፁ ዘኽእል ዓቕሚ ተሳኢኑ፡፡ እቲ ቦኽሪ ተምሃራይ እውን እንተኾነ 

ጥራሕ እግሩ፣ዝተቦጃጎለ ክዳውንቲ ተኸዲኑ፣ ዘይተማልኡ ደፋትር ሒዙ፣ ዝበዝሕ ጊዜ ካብ 

መማህርቱ ብርዕን እርሳስን እናለመነን እናተዋሓሰን ክመሃር ተገዲዱ፡፡ ብኸምዚ ኣገባብ ንልዕሊ 

ክልተ ዓመታት ምዃድ ተሳኢኑዎ ንዓቕመ ከቢድ ስራሕ ዋላ እኳ ዝበፅሐ እንተዘይነበረ  ፍርቂ 

መዓልቲ ዝረኸቦ እናሰርሐ ፍርቂ መዓልቲ እናተምሃረ ጣጣ ጉጂኡን ትምህርቱን ክዓብስ ሃለኸ፡፡ 

ቦኽሪ ምስ ስድርኡ ቀዳዳት ናብራ ክዓብስ እንትሃልኽ፣ ብኻሊእ ሸነኽ ፖለቲካ ሃገረ ኢትዮጵያ 

ፅብፅባሕ ለውጢ እናርኣየ ህዝባውያን ኣብ ልዕሊ ዉልቀ መላኺ ፋሽሽት ስርዓት ደርግ ድርብርብ 

ዓወታት እናመዝገቡ ቀፀሉ፡፡ ደርግ ኣብ ቀልቀል ሞት እውን ኮይኑ “ አረ ጎራው” ኣይገደፈን፡፡ 

መወዳእትኡ ግን ግንቦት 20/1983 ዓ.ም መንጌ ዝመርሖ ዝነበረ ዕስለ ሰራዊት ራሕሪሑ ኣብ 

ዙምባቤ ሰፊሩ፡፡ ዓዲ ሓራ ወፅያ ሕለፍ ተሓላለፍ ነጊሱ፡፡ ሓቀኛ ለውጢ ስርዓት ኣብ’ዛ ሃገር 

ተጋሂዱ፡፡ እቲ ቦኽሪ ደረጃ ትምህርቱ ዓስራይ ክፍሊ በፂሑ ኣብ መፈለምታ 1984 ዓ.ም ምስ 

ስድርኡ ናብ’ታ መዳሕንቲ ወለዱ ዝተቐበረላ ከተማ ዓዲግራት ትግራይ ኣትዩ፡፡   

 ዓለም ክልተ (1983 ዓ.ም-----) 

1983 ዓ.ም ኣብ ከተማታት ማይጨው፣መቐለ፣ዓዲግራት፣ ዓድዋ፣ኣክሱም ኣብ ዝነበራ ብፃብዕቲ 

ዝቑፀራ ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ብኣዝዩ ዝተጋነነ ቁፅሪ ዘይግለፁ ተምሃሮ ነይሮም፡፡ 

ትግራይ ካብ’ታ ኣብ ኲሓ ዝነበረት ሓንቲ ንእሽተይ ፋብሪካ ሕሩጭ እዚ ዝበሃል መንግስታውን 

ዉልቀን ትካላት ትውንን ኣይነበረትን፡፡ ህይወት ትግራዎት ዝዋሓሳ፣ብፍላይ ድማ ነቶም ፍሉይ 

ክንክን ዘድልዮም እኖታትን ህፃናትን ዝዋሓሳ ትካላት ጥዕና ርሕቐተን ዳርጋ ሰማይ ነይሩ፡፡ ኣብ 

ለይቲ ንገዛዙን ናእሽቱን ማእኸለዎትን ትካላት ዘብርህን፣ ንማሽነሪታት ዘንቀሳቕስን ሓይሊ 

ኤሌክትሪክ ምርካብ ከም መሰረታዊ ጉዳይ ዘይኮነስ ከም ገይፂ ዝቑፀረሉ ወቕቲ’ዩ፡፡ ግልጋሎት 

ቴሌቪዥን፣ሬድዮ፣ ስልኪ ከም ልብኻ ዝርከብ ኣይኮነን፡፡ 

ኣብ ከምዚ ኩነታት እዩ እምበኣር እቲ ቦኽሪ ተሰዲዱ ይነብረሉ ካብ ዝነበረ ኣስመራ ናብ ዓዱ 

ዓዲግራት ትግራይ እትዩ፡፡ እቲ 68 ዓ.ም ተወሊዱ ንምግላፁ ዝኸብድ ኣበሳ ርእዩ ዝዓበየ ናይ’ዚ 

ፅሑፍ እዚ ኣሰናዳኢ እዩ፡፡ እቲ ብሕማም ኣብ ኤርትራ ብ1977 ዓ.ም ዝዓረፈ እውን ወላዲኡ 

ኣሰናዳኢ ናይ’ዚ ፅሑፍ እዩ፡፡ ደጊም እምበኣር ኣነ ኣናበልኩ ምውጋዕ ክጅምር፡፡ 
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ምናልባት እቲ ንዓይ ዝጎነፈኒ ከም ኣብነት ገይረ ምፅሓፈይ ጎሊሁ ክረአ ይኸውን እምበር፣ቅድሚ 

23 ዓመታት ዝነበረ መነባቡሮ ብኣማኢት ኣሸሓት ዝግመቱ ትግራዎት ልዕሊ እቲ ንዓይ ዝጎነፈኒ 

ኣዝዩ ዝበኣሰን ፀልማትን ምንባሩ እዚ ፅሑፍ እዚ ዘዘኻኸረኩም ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን 

ዘለኹም ኣንበብቲ ምስ ነብስኹም ዘቲኹም ትትኣማመንሉ እዩ፡፡ 

ቅድሚ 23 ዓመታት ኣብ ዝነበሩ ዓመታትስ እምበርከ ከም ሰብ’ዶ ንነብር ነይርና ኢና? ኢለ 
እንትሓስብ ብፍፁም ዝብል ምሉእ መልሲ ባዕለይ ንባዕለይ እህብ፡፡ ምኽንያቱ እቲ ዕሙቀት 
ድኽነትናስ ክትገልፆ እውን ዝኸብድ ነይሩ፡፡ ካብ’ቲ ኣብ ንዋትን ኣብ ገንዘብን ዝነበረና ድኽነት 
ኣብ ኣተሓሳስባና ዓሲሉ ዝነበረ ድኽነት መግለፂ እስእነሉ፡፡ ወዮ ዳኣ ንድሕሪት ተጎሲስና  እምበር 
ሓደ እዋንስ እምኒ ኣቕሊጥና ሓወልትታት እንሃንፅ፣ ብስራሕቲ ስነ-ህንፃ፣ንግዲ፣ ብወታደራዊ 
ሓይልን ብልሓትን ንእኒ ሮማ ቻናን ፔርሺያን እንዳረግን እንሓልፍን ምንባርናስ ታሪኽ 
ብመረዳእታ ዝሓዞን ዘይዝንጋዕን እዩ፡፡ Munro-Hay ዝተብሃለ ፀሓፊ ታሪኽን ተመራማሪን 
ዝፀሓፎ ሓፂር እማኝ ከቕርብ፣- 

 “…Aksum was the only African State in ancient times, outside the Roman 
Dependencies, to issue its own national coinage. The Aksumite coinage   lasted 
from about 270 AD, or a little later to the early seventh century, and seems to 
have been used in both external trade and international market transactions… 
No other African State south of the Sahara issued coins until the sultanate of 

Kilwa began coinage production possibly in the mid-tenth century (Stuart Munro-
Hay; Aksum An African Civilization of Late Antiquity 1991)…” 

ክንድ’ዚ ዝኣክል ዳኣ ንምንታይ ንድሕሪት ኣንቆልቊልና ፀዲፍና? ዝሰርሕን ዘስርሕን ስርዓት 

ጠፊኡ፡፡ ነዚ ተበሊፆም ከምዘይነንሳእርር ኮይንና ክንወድቕ ክንርመስ ኣብ ሶፍትዌር ሓንጎልና 

ድሕረታት ዝፀዓኑ ሰብ ረብሓ ናይ ደገ ሓይልታት ምህላዎም እውን ፍሉጥ’ዩ፡፡ ነዚ ሓደ መግለፂኡ 

ናይ ባዕልና እንብሎ እምነትን ሃይማኖትን ከምዘይብልና ናታቶም ካህናትን ጳጳሳትን እናሾሙ 

ቅዱስ መፅሓፍና ካብ ዝእዝዞ ወፃኢ ካብ ባሕቲ ክሳብ ባሕቲ ብበዓላትን ዝኽርታትን ተጎሊትና 

እናወዓልና ድኽነት ንዓና ካብ ፈጣሪ ከም ዝተውሃበ ፀጋ ገይርና ክንሓስብን ክንቅበሎን 

ገይሮሙና፡፡ 1967 ዓ.ም ፈሊሙ ብ1983 ዓ.ም ተዓዊቱ ብዕሊ መስርሕ ናይዛ ሃገር ዝኾነ ስርዓት 

እምበኣር ኣብ’ዚ መዳይ ዘምፀኦ ሱር ቆስ /breakthrough/ ለውጢ እዩ ክሳብ ሕዚ ክግለፅ ብዝግበኦ 

ዕሙቀት  ዘይተገለፀ፡፡ እዚ ስርዓት እዚ ኣብ መዳይ ኣተሓሳስባ ዝምፅኦን ኣብ ባይታ ዝተረጋገፀን 

ለውጢ ቃላት ክገልፁ ዓቕሚ ንኢሱዎም፣ ወይ እውን  ፀሓፍትና ናይ ምግላፅ ዓቕሞም ደኺሙ 

ኣሎ፡፡ 

 ቅድም ኢለ ኣብ ዝፀሓፍኩዎ ፅሑፍ ዝተጠቐምኩሉ ኣብነት ኣብ’ዚ እንተደገምኩዎ ዘሰልቹ 

ኣይኮነነ፡፡ ብሰንኪ ምሒር ድኽነት ሰብኣይን ሰበይትን ቤተክርስያን ዝሳለምሉ ድርብ ነፀላ 
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ስኢኖም፣ነታ ዝርካቦምሓንቲ ነፀላ  እቲ ሰብኣይ ክሳለም እንተኸይዱ እታ ሰበይቲ ኣብ ገዝኣ 

ተኾርምያ ትፅነሐሉ፣ እታ ሰበይቲ ቀዲማ እንተኸይዳ ድማ እቲ ሰብኣይ ገዝኡ ንድሕሪት ዓፅዩ 

ዝፅበየሉ ሕሱም ወቕቲ ኢና ኣሕሊፍና፡፡ እቲ ዝግርም ድማ ኣብ ምድረ ገነት እናተቐመጥና እኮ 

እዩ፡፡ ሓመድና ማይና ንፋስና ኩሉ ወርቂ እናሃለወን ሳኣን ሓንጎልና ለሚዑ ክንጥቀመሉ 

ዘይምኽኣልናን እኮ ኢና ክንድ’ዚ ንፅገም ዝነበርና፡፡ ሕዚ ኮይነ እንትዝክሮ እቲ 1977 ዓ.ም 

ሓሚሙ ዝዓረፈ ወላዲየይ ዝቐተሎ ሕማም፣ ካብ ብማንጨሎትን ብፈላጥን ንላዕሊ ሕክምና 

ዘድሕኖ ሕማም ዓሶ ምንባሩ እግንዘብ፡፡ ጣንጡ ዓሶ ኣበይ ነኺሳቶ እውን ሕዚ እርደአኒ፡፡ እኽለ 

ማይ ዝሰኣነላ ገዝኡን ዓዱን ገዲፉ ንኣለሻ እኽለ ማይ  ብእግሩ ብፆሮና ኣቢሉ ብቆላ ጎልጎል ሃዘሞ 

ናብ ኣስመራ እንትጉዓዝ ምኽንያት ዓሶ ዝኾነት ጣንጡ እያ ለኺፋቶ፡፡ እንታይ ዋጋ ኣለዎ እሞ 

ነቶም ሽዑ ዝነበሩ ስድራይን ኣዝማደይን ክመሃሩ፣ክሕከሙ፣ ቅድምን ድሕርን ቤቶም ከልምዕሉ 

ዝኽእሉ እታዎት ሕርሻ ክቐርበሎም ባይታ ዘየመቻቹ ስርዓት ብምንባሩ ክቕኒ ዝግበኦ ዝነበረ 

ህይወት ወላድየይ ብኣግኡ ክቑፀ ግድን ኮይኑ፡፡ ወላድየይስ እኳ ሓደ እዩ፡፡እቶም ብ 1977 ዓ.ም 

ኣብ ኮረም መፅለሊ ጣብያ ጋንዶ ብሰንኪ ሕማምን ጥሜትን ዝረገፉ ኣስታት 300 ሽሕ ንፁሃን ፣ 

ፀገሞም ከይኣኽሎም ወፅዓን በደልን ልዕሊ ዓቕሞም ኮይኑ ዝፈትዉዋ  ዓዶም ሓዲጎም ናብ ሱዳን 

ንሰደት ዘመርሑ ትግራዎትስ ኣይ ናይ’ቲ ሽዕኡ ሃገር ዝመርሕ ዝነበረ ‘ነበሰ-በላ’ ስርዓት ግዳያት 

እንድዮም ግዲ፡፡  

ለካቲት 11/ 1967 ዓ.ም ጀሚሩ ግንቦት 20/1983 ዓ.ም ንሕሱማት ፀላእቲ ዝሰዓረ ስርዓት ዝወልዓ 

ፀሓይ ግን ምቅርትን ዘይተቃፅልን እያ፡፡ ከም ብሄር ካብ ቀልቀል ሞት ወፂእና ኣብ ጎደና ህላወ 

ተፀምቢርና፡፡ ብመሬትና፣ብሃፍቲ ተፈጥሮና፣ ብመስሕብ ቱሪዝምና ብኻልኦት ፀጋታትናን ብሓይሊ 

ሰብና ድሩኡ እውን ስኡናት ኣይነበርናን፡፡ እንታይ ዳኣ እዩ ከም ደቂ ዛግራ ፍቖዶ 

ብዘይሕጋዊስደት ፋሕ ጭንግራሕ ዘብለና ዝነበረ? ምላሹ ፍሉጥን ፍሉጥን እዩ፡፡ ንህዝቢ ንሃገርን  

ንተፈጥሮ ፀጋኣን ብኣግባቡ ዝመርሕን ዘመሓድርን፣ ልዕለ ትሕትነት ኣወጊዱ ዕርያ ስርዓት 

ዝተክል፣ ስማዊ ዘይኮነስ ሓቃዊ ጎደና ዴሞክራስን ልምዓትን ወግሐ ፀብሐ ዝኹስኩስ ብልሓትን 

መሪሕነትን ስለዘይነበረ እዩ፡፡ 

ሎምታት ልዕሊ ሓደ ሚሊዮን ትግራዎት ተምሃሮ ኣብ መኣዲ ምሁሮ ከቲቶም እንትርኢ፣ 

መቐለ፣ዓዲግራት፣ኣክሱም ዝበሃላ ዩኒቨርስታት፣ ኣብ ከተማታት ማይጨው፣ መቐለ፣ 

ዉቕሮ፣ዓዲግራት፣ ዓድዋ፣ ኣክሱም፣ሽረ-እንዳስላሰ፣ ብመንግስትን ብውልቀን ዝመሓደራ ዝተፈላለያ 

ኮሌጃት ተተኺለን ብዓስርተታት ኣሻሓት ዝግመቱ ብዓቕሞም ዝተኣማመኑ መሃዝቲ ምሁራን 

መናእሰይ ፈርዮም እንትርኢ ሓደ ሓደ ጊዜ ሕልሚ ይመስለኒ፣ ሕልሚ ዘይምዃኑ እንትትጋሃደለይ 

ድማ ታሕጓሰይ ደረት እስእነሉ፡፡ 
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ልዕሊ 24 ወረዳታት ትግራይ ወርቅን ዝተፈላለዩ ክባር ማዕድናትን ይውንና፣ ስቡሕ መሬት፣ 

ዶግዓ፣ሓውሲ ዶግዓን ቆላን ከባቢ ኣየር ትግራይ ንሕርሻ ኣዝዩ ዝሰማማዕ፣ ንህቢ ኣፍርየሉ 

ደርሆ፣ሓሰማ እንተበልካ ግመል፣ ዋላ እውን ናይ ዓዲ ውሽጢ ይኹና ናይ ደገ ኣላሕም፣ ኣብዑር፣ 

ኣጣል፣ ኣባጊዕ፣ ኣፍራስ፣ ኣእዱግ ካልኦት እንስሳት ንምፍራይ ብጣዕሚ ተመራፂ ምዃኑ 

ብመፅናዕቲ ኣደጊፎም እንትነግሩኒ ብታሕጓስ ክትርጋእ እብል፡፡ 

ወያ ሓንቲ ከምሓሙስ ኣብ ትግራይ ዝነበረት ፋብሪካ ሕሩጭ ኲሓ ብትእምትን ካልኦት ሰብ 

ዉልቀ ሃፍትን ብዝውነና ብርክት ዝበላ ኣፍረይቲ ትካላት ተተኪኣ ፣ እሞ ድማ ጠለብ ዉሽጢ ዓዲ 

ካብ ምዕጋብ ሓሊፈን ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት እውን ክወዳደራ ዝኽእላ ምዃነን እንትግንዘብ 

እምበርከ እዚ ለውጢ ብሓቂ ኣብ ውሽጢ 23 ዓመታት ዝተመዝገበ ድዩ? ኢለ ንባዕለይ 

ብኣግራሞት እሓትት፡፡ 

ኣብ’ታ መንግስቱ “... ንመዐደጊ ቾክ ዝኸውን እቶት እኳ ዘይርከበላ...” ኢሉ ዘባጨወላ ትግራይ፣ 

መድሓኒት ሰብን እንስሳን ፈርዩ እንትቐርብ፣ ዓበይትን ናእሽቱን መኪናታት ተገጣጢመን፣ “ ኣዲስ 

ጂሊ...ሳባ...” ዝብል ስያመ ሒዘን ኣብ ጎደናታት ኢትዮጵያ እንትሕንበባ ሪኤ ብታሕጓስ ዝኾኖ 

እስእን፡፡ 

ተካእቲ ዘፍርያ ኣዴታት ዝሕከማሉ መስርሕ ሕክምና ሰፊሑ፣ ተረከብቲ ፅባሕ ዝኾኑ ህፃናት 

ዕብየቶም ካብ ዘተኣጓጉል ሕማም ክመሓሩ ዘኽእል ዝተማልአ ክታበትን ሕክምናን ብቐረበኦም 

ዝረኽብሉ ባይታ ተመቻችዩ እንትርኢ፣ ምስ’ቲ ሰኣን እኹል መግብን ሕክምናን ብሕንጣዩ ዝሞተ 

ምዕባይ ሓወይ ዝነበረሉ ጊዜ ኣነፃፂረ “ኣንታ እዚ ለውጢ እዝስ...እናሰሰነ ዳኣ ይቐፅል” ዝብል 

ሰናይ ትምኒት ይወርሰኒ፡፡ 

ልዕሊ ኹሉ ዘሐጉሰኒ ግን  56.1 ሚእታዊ  ትሕቲ መስመር ድኽነት ዓሊሉላ ህዝባ ምቕላብ 

ተሳኢኑዋ ፍቖዶ ስደት እትዘርእ ዝነበረት ትግራይ፣ ብብስለት ኣመራርሓን ፃዕሪ ህዝባን ዝነበረ 

ድኽነት ኣብ 2003 ዓ.ም ናብ 31.8 ሚእታዊ፣ ኣብ 2007 ዓ.ም ድማ ናብ 23.2 ሚእታዊ ክትንክዮ 

ተሊማ ትንቀሳቀስ ምህላዋ እዩ፡፡ ነዚ መርኣያታት ዝኾኑ ኣብ ከተማታት ኣብ ስራሕቲ ንግድን 

ኢንቨስትመንትን ብምስታፍ፣ ኣብ ገፀራት ትግራይ ብስራሕቲ ሕርሻ ቁፅሮም ዘይንዓቕ 

ሚሊኒየራት ይፍጠሩ ኣለው፡፡ ብሓፈሻ ሳእኒ ምውዳይ ዝሓርሞም ዝነበረ ደቂ ሓረስቶት ጫማ 

ምውዳይ፣ፅቡቕ ክዳን ምኽዳን፣ ፅቡቕ መግቢ ምብላዕን ምስታይን ዝጀመርሉ ሓቃዊ መንገዲ ህዳሰ 

ኣብ ዝተትሓዘሉ ወቕቲ ንርከብ፡፡ ስለዚ ንዓይ እቲ ቅድሚ ግንቦት 1983 ዓ.ም ዝነበረን፣ድሕሪ 

1983 ዓ.ም ግንቦት ዘሎን ለውጢ ኣፈላለዩ ብኽልተ ዓለም ገይረ እገልፆ፡፡ ቅድሚኡ 1983 ዓ.ም 

ዝነበረ ፅልሙት ዓለም፣ድሕሪ 1983 ዓ.ም ግንቦት ዘሎ ድማ ትስፉው ዓለም፡፡ ዕድመ ሂብኩም 
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ስርዓታት ጃንሆይ፣ደርግ፣ ዝኒሀ ስርዓትን ዝረአኹምን እንትተነፃፅሩን ድማ እትብልዎ ብዙሕ 

ከምዝኾንስ ጥርጥር የብሉን፡፡ 

ኣብ’ዚ ሓንቲ ኣብነታዊት ወግዒ ክገልፅ፡፡ ናብ ከተማ ሽረ-እንዳስላሰ /ምድረ-ገነት/ ብምኽንያት 

ስርሕ ኣብ ዝኸድኩሉ ጊዜ ምስ ሓደ ወላዲ ከዋግዕ ዕድል ገጢሙኒ፡፡ ዕድመ ፀገብ ወላዲ እዮም፡፡ 

ብዛዕባ ኣብ ደደቢት ተወሊዑ ዝተዓወተ ቃልሲ እኹል ግንዛበ ኣለዎም ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብቲ 

ቃልሲ እውን ኢዶም ሓዊሶም እዮም፡፡ ኣብ ወግዕና፣ 

“ ስማዕ እዚ ወደይ....ናይ ሃብታም ድኻ ዝበሃል’ዶ ትፈልጥ?” ክብሉ ሓተቱኒ፣ 

ደንፅዩኒ፡፡ ዓይንን ሓመድን ምስናዮም ገሪሙኒ፡፡ ምኽንያቱ ሃብትን ድኽነትን ሓውን ሓሰርን ዳኣ 

እምበር፣ ማይን ፀባን ምዃኖም ኣይፈልጥን፡፡ 

“ሰብ’ዶ ሃብቲ እናሃለዎ ይደኪ እዩ?ኣባህላኹም ኣይተረደአንን?” በልኩዎም ካብቶም ዕድመ 

ዝመሃሮም ለባም ወላዲ መዓር ዘለዎ ቁምነገር ከምዝዘንብ እናተስፈኹ፡፡ 

“ እወ ሰብ ሃብቲ እናሃለዎ ይደኪ፡፡ ሰብ ገንዘብ እናሃለዎ ብገንዘቡ ዝደለዮ ክገብር ዘይኽእል 

እንተኾይኑ ሃብታም ዘይኮነስ ድኻ እዩ፡፡ እሞኣብ ጊዜ ደርጊ እማ ዝሃፍተምካ እንተሃፍተምካ 

እውን ድኻ ኢኻ፣ ብስሩ እውን መጠን እትውንኖ ሃብቲ እውን እኮ ይትመነልካ እዩ ነይሩ፡፡ 

‘ብውልቀ ሰብ ደረጃ ልዕሊ እዚ ገንዘብ ምሓዝ ኣይፍቀድን’ ተባሂሉኮ ተኣዊጁ እዩ፡፡ ዋላ ሃብታም 

ኮይንካ ብተን ክትሕዘን ዝተፈቐደልካ ገንዘብ እውን እማ ቅርሽኻ ሆጭ ኣቢልካ ብነፋሪት ምኻድ 

ዝከኣል ኣይነበረን፡፡ ነፈርቲ ዉግእ እምበር፣ህዝብን ንግድን ዘመላልሳ ነፈርቲ ዝዓርፋሉ ዘይነበረ፡፡ 

ስለዚ ሽዑኡስ ሃብታም ኮይንካ እውን ድላይካ ክትሰርሕ ዘይትኽእል ድኻ ኢኻ ማለት እዩ፡፡ ናይ 

ሃብታም ድኻ ትርጉሙ እዚ እዩ፡፡” በሉኒ፡፡ ብተመስጦ ክሰምዖም ፀኒሐ፣፣ 

“ሎሚኸ?” በልኩዎም፣ 

ፍሽኽሽኽ እናበሉ “ ሎሚ ዳኣ ኣንታ ወደይ መንእሰይ ኮይንካ’ያ እንተትፍጠር እንድዩ ዘብል፡፡ 

ገንዘብ እንተሃልዩካ ካብ ሑመራ፣፣ሽረ፣ ኣክሱም መቐለስ ብነፋሪት ኣብ ደቓይቕ ኣዲስ ኣበባኻ 

ድርግም እዩ እምበር፣” ብምባል ኣስሓቑኒ፡፡ ዕድመ ዝሃቦም ወለዲ ኣብ ትግራይ ብሓፈሻ ኣብ ሃገረ 

ኢትዮጵያ ዘሎ ለውጢ ብኸምዝን ልዕሊ እዝን የስተማቕርዎ፡፡ ምኽንያቱ ዘዝወለዱዎም ደቆም 

ብሕብርታት ፃዕዳን ቀይሕን ራዕዲ ብዓረር ጨካናት ኣብ ቅድሚኦም ተደፊኦም ኣብ ኣደባባያት 

እንትስጥሑ፣ እዚ ከይኣክል ‘ደቅኹም ናይ ዝተቐንፀልሉ ዓረር ዋጋ ክፈሉ’ እናተብሃሉ ዝሓለፉዎ 

ፀልማት ጊዜ ፈፂሞም ስለዘይርስዕዎ፡፡ ነቲ ሕዚ ዝኒሀ ሃዋሁ ንምምፃእ ዝተኸፈለ ዙርያ መለሽ 
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መስዋእቲ ብገንዘብን ንዋትን ዘይትመን እሞ ድማ ዘየጣዕስን ኣዝዩ ኣዝዩ ክባርን ምዃኑ ኩሉ 

ለባም ይርደኦ እዩ፡፡         

ርግፅ ዝበፃሕናዮ ምስ ዝሓለፍናዮ እንትነነፃፅሮ ኣዝዩ ኣዝዩ ዘሐጉስ እዩ፡፡ግንከ ምሰ’ቲ ዝፀንሐና 

ዓሚዩቕ ኩለመዳያዊ ድኽነት ኣነፃፂርና ክንበፅሖ ዝግበአና ገና ገና ምዃኑ ርዱእ እዩ፡፡ ናብ’ቲ 

ዝተለምናዮ ንክንበፅሕ ግን እቲ ዝወነንናዮ ኩለመዳያዊ ናይ ለውጢ ፀጋ ናይ ምስትምቓርን ናይ 

ምዕቃብን፣ ከይጉሓል ናይ ምሕላውን ዓቕምና ክብርኽ ኣለዎ፡፡ ምኽንያቱ እቲ ሎሚ ወኒንናዮ 

ዘለና ምዕሩይ ጎደና እዩ ናብ’ቲ ፅባሕ እንበፅሖ ተብሃጋይ ለውጢ ዘናጥረና፡፡ 

/////                                   /////                                 ///// 

            

 

 

 


