
ሃፍቲ ተፈጥሮ ብምክንኻን ሕድሪ ለካቲት ነተግብር! 

 

       ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ሎሚ ዓመት “ወፍሪ ሓምለዋይ ልምዓት ንዝኽሪ መበል 40 ዓመት 11  ለካቲት”  ብዝብል 

ቴማ እናተሳለጠ እዩ::ኣብዚ  ልዕሊ 1.4 ሚልዮን ህዝቢ ዝሳተፈሉ፣100 ሺሕ ሄክታር መሬት ዝሽፍን ኣብ 113 ጣብያታት 

ዝርከባ 1318 መፋስሳት ዝስራሕ ኮይኑ  ልዕሊ 91 ሽሕ ዕዮ ጉጅለታት ክነጥፋ ተዳልየን:: እቲ ወፍሪ ካብ 25 ክሳብ 29 ጥሪ 

“ወፍሪ ሰማእታት” ብዝብል መሪሕ ቃል ዝተጀመረ እንትኾን ብስሩዕ  ካብ 2 ለካቲት 2007 ዓ/ም ምስላጡ ቀፂሉ ኣሎ::  

      ክንክን ሃፍቲ ተፈጥሮ በብዓመቱ ብምክያዱ ብርክት ዝበሉ ረብሓታት ተረኺቦም እዮም::ፍግረ መሬት ካብ 60 ክሳብ 70 

ሚእታዊ ቀኒሱ፤241 ሽሕ ሄክታር መሬት ብመስኖ ለሚዑ፤ፍርያት ዘራእቲ በብእዋኑ እናወሰኸ መፂኡ::ቅድሚ ሕዚ ኣብዛ 

ክልል 50 ሜትሮ ጉድጓድ ኩዒትካ እኳ ማይ ምርካብ ዘይከኣል ዝነበረ ኣብዚ ሕዚ እዋን  ህዝብን መንግስትን ካብ ተሞክሮኦም 

እናተምሃሩ ውህደት ፈጢሮም ብዘካይድዎ ዘለዉ ምርብራብ መጠን ማይ ከርሰ መሬት ሃፍቲ ተፈጥሮ እናወሰኸ ብምምፅኡ 

ካብ ሰለስተ ክሳብ ሓሙሽተ ሜትሮ መሬት ኩዒትካ ማይ ዝርከበሉ ኩነታት ተፈጢሩ::ሽፋን ደኒ እዚ ክልል 25 ሚእታዊ 

በፂሑ:: 

      ሕሉፋት ስርዓታት ንክንክን ሃፍቲ ተፈጥሮ እዚ ዝበሃል ቆላሕታ እንተይገበሩሉ እዮም ፀኒሖም::ብምዃኑ ህዝቢ ትግራይ 

በቲ ዝበፅሖ ዝነበረ ወፅዓ ኣሽንባይዶ ሃፍቲ ተፈጥርኡ ክከናኸንን ከልምዕን ድኽነት ከም ውህብቶን ዕድልን ገይሩ ክርኦ 

ተበይኑሉ ነይሩ::ብሰንኪ ጥምየትን ወፅዓን ከይፈተወ ናብ ዓዲ ጓና ክስደድ ይግበር ነይሩ፤ይኹን ′ምበር ገዛእቲ ደርብታትን 

ተፈጥሮን ብዘስዐብሉ ፀገማት እንተይተሰኮነ ከከም ኣመፃፅአኦም ብብልሓት እናሰገሮም መፂኡ:: 

     ስለዝኾነ ድማ መሪር ብረታዊ ቃልሲ ብምክያድ ኩለ መዳያዊ መሰላቱ ቃልሱ ኣረጋጊፁ:እቲ ካብ ብረታዊ ቃልሱ ጀሚሩ 

እናማዕበሎ ዝመፀ ስራሕቲ ክንክን ሃፍቲ ተፈጥሮ ሕዚ ′ውን ይረባረበሉ ኣሎ::ብመሰረት እዙይ “እተፅግበካያ ቅጫ ኣብ 

መቁለኣ እንተላ ትፍለጥ” ከምዝበሃል   ካብ ክንክን ሃፍቲ ተፈጥሮ ዝርከብ ረብሓ ብዝጠቕሞ ውድብ ህወሓት ካብ ብዕሸላ 

ትምህርቲ ብዝሃበቶ መሰረት ኣብ ሓራ መሬት ዓሞቕቲ ጎዳጉዲ ምኹዓትን ካልኦት ንጥፈታትን የካይድ ነይሩ::ድሕሪ 1983 

ዓ/ም ድማ ነዚ ዘሰላጥ ፖሊስን ስትራተጅን ተዳልዩሉ በብዓመቱ እናተሰርሐ መፂኡ:: 

       ስለዝኾነ እዚ ውህሉል ተሞክሮ ዝተጠረዮን ሰራዊት ዝተፈጠረሉን ዓውዲ፣ስራሕቲ ክንክን ሃፍቲ ተፈጥሮ ምክያድ ንዕቀባ 

ሓመድን ማይን ጥራሕ ዝምልከት ከምዘይኮነ ግንዛበ እናተጨበጦ እዩ::ልምዓት ሃፍት ተፈጥሮን መስኖን ማዕረ ትኹረት 

ብምርካብ ክፍፀሙ ብዝተቐመጠ ኣንፈት መሰረት ይትግበር ኣሎ::ከምኡ ′ውን ዕቀባ ሓመድን ማይን እንትካየድ ንስራሕቲ ስነ 

ህይወታዊ ኣብ ግምት ብምእታው ርብርብ እናተገበረ እዩ::ኣብ ኣተገባብራ ሓደ ሓደ ከባብታት ናብ ልምዓት መስኖ እንተትኩሩ 

ዝበዝሑ ከባብታት ናብ ልምዓት ሃፍቲ ተፈጠሮ ብምዝዛይ ሚዛን እዞም ክፈላለዩ ዘይግበኦም መዳያ ልምዓት እንትነፃፀሉ 

ዝስትውዓል ቃለሲ ከምዘድልዮ እናተገበረ እዩ::ስለዝኾነ ነዙይ ባልህ ኢልካ ምንቅስቓስ ወሳኒ እዩ:: 



    ብመሰረት እዙይ ነቶም ብሉፃት ተግባራት ንቕድሚት እናወሰድና ነቶም ሓላፍ ዘላፋት እናገምገምናን እናስተኻኸልናን 

ብምኻድ ስራሕቲ ክንክን ሃፍቲ ተፈጥሮ  ዝያዳ ክንርበሓሉ ኣለና::ከምቲ ክልልና ካብቶም ብብርኪ ሃገር ኮነ ዓለም መርኣያ 

ንምዃን ዝበቕዓትሉ ዓውዲ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ካልኦት ግንባራት ′ውን መርኣያ ብምዃን  ወርትግ ንለውጢ  ቅሩባት ክንከውን 

ኣለና:: 

      ብሓፈሻ ልምዓት ሃፍት ተፈጥሮ ዝሐሸ ዓቕሚ ህንፀት ሰራዊት ዝተፈጠረሉን ሰፊሕ ልምዲ ብምዃኑ እዙይ ጎልቢቱ 

ክቕፅልን መሊኡ ናብ ዝተዓፃፀፈ ዓወት ንምብፃሕ ርብርብ ይሓትት::ወፍሪ ዕቀባ ሓመደን ማይን ኣብ ሓደ እዋንን ዓመትን 

ጥራሕ ዘይኮነ ቀፃልን ዝተጠናኸረን ስራሕ ዝጠልብ ኮይኑ እዚ ኣብ መበል 40 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ 

11 ለካቲት ኮይንና እነካይዶ ዘለና ወፍሪ ምእንተ ሰላም፣ዴሞክራስን ልምዓትን ብኽብሪ ዝሓለፉ ስዉኣትና ብልምዓት 

ንምድባስን ቃል 11 ለካቲት ንምኽባርን ድልውነትና እነረጋግፀሉ እዩ:: 

ብርዒ መንበብቲ 

      ነታ ሎሚ ዓመት መበል 40 ዓመታ ብክብ ዝበለ ኣገባብ ንክትደምቅ እንሸባሸበላ ዘለና ወርቃዊት ዕለት 11 ለካቲት 

ንምውቃብ ብርክት ዝበሉ ምድላዋት ይውገኑ ምህላዎም ተገንዚበ::ብፍላይ  ናብ ብዙሕ ከባብታት ትግራይ ክንቀሳቐስ ዕድል 

ስለዝገጠመኒ ዝተወሰነ ክብል:: 

      ካብቶም ዝካየዱ ዘለዉ ምንቅስቓሳት ብርክት ዝበሉ እንትኾኑ ንገሊኦም ከልዕል:እቲ ፈላማይ ምፅብባቕ ከተማታት 

እዩ::ኣብዚ ሰንደቕ ዓላማ ሃገርናን ክልልናን ተሰቒሎም፣መብራህቲ ደገ ተሰናዲኦምን ገለ ከባቢታት ድማ ብዝተፈላለዩ 

ሕብርታት ወቂቦም ኮታስ ኣብ ኣብዝሓ ከባብታት ግርማ ሞጎስ እንትላበሱን በዓል በዓል እንትጨንዉን ተዓዚበ::በዚ ድማ ነታ 

በዓል ከስተማቕራ ክኢለ::ካሊእ፣ፅሬት ከባቢ ብምክያድ ኣብ ምክልኻል ዘድሀበ ስራሕቲ ጥዕና ምክያዱ ንኢደ::ፅርየቱ ዝሓለወ 

ከባቢ ንምፍጣር ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ድማ አሐጒሱኒ::ካብዚ ሓሊፉ “ፀጉሪ ለወጥ” ከየጋጥም ከባቢኻ ትኩር ኮይንካ 

ምሕላው እናተኻየደ እዩ::እዙይ ′ውን “ዘራጊ እንተሎ መን ፅሩይ ማይ ክሰቲ” ከም ዝበሃል ብሰላምናን ልምዓትናን ዝሕስዱ ገለ 

እከያት ብጋንኡ ምሕላው ኣገዳሲ እዩ ተባሂሉ ሓለዋ ይካየድ ኣሎ::ብተወሳኺ ብሽም እዛ ክብርቲ ዕለት ስራሕቲ ምሕዋይ ሃፍቲ 

ተፈጥሮ ብምክያድ ሃይሃይታ ምንቅስቓስ ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን እናተኻየደ እዩ::ካብዙይ ፈሊኻ ዘይርአ ንጥፈታት 

መስኖ ′ውን ቀትርን ለይትን ፃዕሪ እናተገበሮ እዩ::በሉ ካብቶም ብዙሓት ምንቅስቓሳት እቶም ውሱናት ዝተዓዘብኩዎም እዚኦም 

እዮም:: 

         እሞማ ነዚ ህዝቢ እዙይ ክንእዶ እደሊ:: “እንኳዕ ካባኻ ተፈጠርና…” ኢሉ ክቡር መራሒና ከምዝተዛረቦ ንሱ እየ 

ክደግም::እቲ ምንታይ እዚ ህዝብ ኣብ ኲናት ቀንዲ ፀላኢኡ ንዝኾነ ደርግ ድዒኹ ናብ መቓብር ኣውሪዱዎ እዩ::ሕዚ ′ውን 

ኣንፃር ነቲ ቀንዲ ፀላኢኡ ዝኾነ ድኽነት ድግድጊት ተዓጢቑ ናብ መቓብር ከውርዶ እናተረባረበ እዩ::ኣብ መወዳእታ 

ከምዝዕወት ድማ ርግፀኛ እየ::ብሓፈሻ እዚ ፅንዓት ዝተላበሰ፣ኣብ ሓደ ህርመት ኣብ ሓደ ዝሰመረ፣ኣብ ሓደ መስመር ብሓደ ልቢ  

ዝዓሰለ መዘና ዘይርከቦ ህዝቢ ናይ ልቡ ከምዝሰምረሉ ካብቲ ሕዚ ዝተዓዘብኩዎን ትዕዝብቲ ነዊሕ እዋንን ተበጊሰ እድምድም:: 



       ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ሓሳብ ወሲኸ ክሰናበት::እቶም ምንቅስቓሳት ገሊኦም ነኪስና ዝሻዝናዮም እኳ እንተኮኑ ገሊኦም ግን 

ተራእዮም ዝጠፍኡ ክኮኑ የብሎምን::የግዳስ ኣብ ቀፃሊ ′ውን ተጠናኪሮም ዝቕፅሉን ክኾኑ ይግባእ፤ምኽንያቱ በዓል እንትመፅእ 

ዝፍፀሙ ፀኒሖም ዝጠፍኡን ዝርስዑን ከይኾኑ ሓደራ፤ብሱሩ ′ውን በዓል ንስራሕትና ዝያዳ እነጠናኽረሉን ቃልና እነሐድሰሉን 

እዩ ክኸውን ዘለዎ በሃላይ እየ::እንተ ነዚ ህዝቢ ደጊመ እንኳዕ ናብታ ክብርቲ ዕለት 11 ለካቲት ብሰላም ኣብፃሓካ ብምባል 

ትዕዝብተይ ዛዚመ፤ሰላም:: 

ኣብርሃ ፍርዱ ካብ ወልቃይት (ዓዲ ረመፅ)  

2-4-15 

 

ወርቃዊት ዕለት 

ፀልማት  ጋሊሃ ብርሃን ዝኾለዐት፣ 

ድሕረት  ድንቁርና  ፈፂማ ዘጥፈአት፣ 

ዕርቃን ፣ጥምየት ንየው ዘባረረት፣ 

ንዝንተ ዕለት ትንበር ንሳ እናደመቐት። 

መዘከርታ  እቶም ጀጋኑ፣ 

ንመግዛእቲ  ዝሓረኑ፣ 

ሂወቶም ከፊሎም ሰላም ዘረጋገፁ፣ 

ኲናት ረቲዖም ልምዓት ዘብለፁ፣ 

ንዘልኣለም  ይዘከሩ ኣብታ ክብርቲ ዕለት፣ 

ኣብታ መዘና ኣልቦ ውቅብቲ ለካቲት! 

ፀጋ ኣብርሃ  ካብ መቐለ 

      

 

 

 



 


