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ምልምል ቦረስለዋ!! 

/ብፀጋይ ሓድሽ welwalo_waw@yahoo.com መቐለ / 

እቲ ለካቲት 28/2006 ዓ.ም ኣብ ኣዳራሽ ሆቴል ሚላኖ መቐለ ተረኺብና ብዛዕባ ክቡር ነገር 

ክንሓስብ፣ክነስተንትን፣ ክንሰምዕ፣ክንዛረብ…ዘተኣኻኸበና ምልምል፣ኣብ ቀዳማይስ ካልኣይስ ዙሪዩኡ 

ፋሽሽት ወራሪ ጥልያን ካብ ሮማ ተሃንዲዱ መሬት ጀጋኑ ክግብት ያኢ!! ኣብቶም ዓቀብቲ 

ጀግንነት ትግራዎትን ኩሎም ኢትዮጵያውያን ዝኾኑ ለማልም ኣፃድፍ፣ እምባታት፣ኩጀታት፣ 

መይዳን ገራሁን ኣምባኣላጀ ሕርሕራይ እንትዳሃኽ…ኣሽንባይዶ ባዕሉ ክፍጠርስ ንዕኡ ንዝፈጠሩ 

ወለዱ ወለዶም እውን ገና ኣይተሓሰቡን ዝነበሩ፡፡ 

እቲ ዝተፈጠረሉ ወረዳ ኣምባኣላጀ ከባቢ ቦረስለዋ ጣብያ ሰረት ቁሸት ኢላስ /ኢልያስ/ ነቲ ዶብን 

ባሕርን ሰገር  ወራሪ ጥልያን ጥራሕ ዘይኮነስ፣ንጃንሆይ ኮነ ነቲ ውሽጣዊ ፀላኢ ዉፁዓት ህዝብታት 

ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ…” ዓሳ ንምሓዝ ባሕሪ ምንፃፍ” ብዝብል ቅሉዕ እከይን ሰይጣናውን 

ፖሊሲኡ ደመኛ ፀላኢ ህዝቢ ትግራይ ንዝኾነ ፋሽሽት ደርግ እውን ቀዳዊኡ ኣይኮነን፡፡ እቶም 

ጀጋኑ ደቂ ቦራሰለዋ…ኣምባላጀ… ምስካልኦት ኣሓትን ኣሕዋቶምን ዘራፍ ኢሎም ንፋሽሽት 

ጣልያን ዓካርዓካሪቱ እንትሰብርዎ፣…እቲ ዓረር ጣልያን ኣፍሪሑዎ ንዓዲ እንግሊዝ ሃዲሙ ከብቅዕ 

ብተጋድሎ ሓርበኛታት ወለዲ…ዓዲ ሓራ ምስ ወፀት…” ተመሊሰ ኣለኹ…ሕዚ እውን እዝጊ ሓርዩ 

ዝሸመኒ ንጉስ’የ” ምባሉ ኣግሪሙሎም፣ምስ ወየንቲ ወጀራት፣እንደርታ…ሓቢሮም ኣብ ማይ ደርሁ” 

ማሕላና ብስም ገረብና” ኢሎም ቃል ኣሲሮም “ግፍዐኛ ጃንሆይ..ወጊድ” ብምባል ወፊራቶም 

ነይሮም፣ እንተኾነስ…ንግዚኡ ኣይሰለጣቶምን፡፡ እዚ ንኽተውግዖ ቀሊል ዝመስል እንተትወዕሎ ግን 

ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ቅያ ወለድና እንትፍፀም እውን እንተኾነ እቲ ለካቲት 28/2006 ዓ.ም ኣብ 

ኣዳራሽ ሆቴል ሚላኖ መቐለ ዘተኣኻኸበና ምልምል ቦራሰለዋ ኾኑ ወለዱ እንትዝንቶ ዳኣ 

ይስምዕዎ እምበር ኣይወዓልሉን፣ ግዳስ ቅያ ፀኒሑዎም ደሓር ዳኣ ኣስጢሞም ሒዞምዎ እቲ 

ወርቃዊ ታሪክ ከይሃስስን እናተኾለዐ ክቕፅልን ወፈየኦም ኣዕዘዙ እምበር፡፡ 

ደቂ ቦረስለዋ፣ኣምባኣላጀ፣ወጀራትን እንደርታን ብስም ገረቦም ምሒሎም ዘውጠኑዎ ቃልሲ ቀዳማይ 

ወያነ ኣይተዓወተን፡፡ እንተኾነ ግን ተተኲሳ ዕላማኣ ከምዝስሓተት ቅልሃ “ኮይኑዎ” ተባሂሉ 

ዝተዓፅወ መዝገብ ኣይነበረን፡፡ ተደጒሉ ውሽጣ ውሽጢ ጉሃረ፡፡  ኣረመንየ ውልቀ መላኺ መራሒ 

ደርግ  መንግስቱ ሃ/ማርያም ንጃንሆይ ብ1966 ዓ.ም  ካብ ስልጣኖም ኣውሪዱ ብሕጊ ክዳነዩ 

ኣይፈቐደን፡፡ ሓቢኡ ቀቲሉ…ኣብ ትሕቲ ዙፋኑ ቀበሮም፡፡ ወርሒ ለካቲት11/1967 ዓ.ም ኮይኑ 

ኣሰር ቀዳማይ ወያነ ሒዙ…ካብ ጥንካረን  ድኽመትን ቀዳሞት ወየንቲ ተማሂሩ…ኣብ ደደቢት 

ቃልሲ ርችት ሓርነት ተወሊዑ፡፡ እዚ  ታሪካዊ ፍፃመ እውን እንተኾነ እቲ ለካቲት 28/2006 ዓ.ም 
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ኣብ ኣዳራሽ ሆቴል ሚላኖ መቐለ ዘተኣኻኸበና ምልምል ቦረስለዋ ኣይርከበሉን፡፡ ወለዱኳ ሽዕኡስ 

“ ብጓልካ ንወደይ” ባህላዊ ስርዓት መውስቦ እንዳባ ተሓፃፅዮም ወይ እውን መሊኦም ተኣታትዮም 

ይነብሩ፡፡ እንተ ምልምል ቦረስለዋ ግን ኣሽንባይዶ ክውለድ ብመልክዕ ድቂ እውን ኣብ ማህፀን 

ወላዲቱ ኣይተሓሰበን ኣይተፈጠረን፡፡ 

ማ.ገ.ብ.ት. ናብ ተ.ሓ.ሕ.ት.፣ተ.ሓ.ሕ.ት. ናብ ህ.ወ.ሓ.ት. እናተብሃለ ካልኣይ ዕዉት ተጋድሎ 

ትግራዎት መምስ መድረኹ ዝጠዓዓም ምምሕያሽ መስመር እናገበረ ብዓወታት እናተፀምበለ 

ይቕፅል፣ብኣፃብዕቲ ዝቑፀሩ ዝነበሩ ወጠንቲ ቃልሲ…ሰዓቢኦም ካብ ዓስርተታት ሰጊሩ ብኣማኢት 

ክቑፀር ጀሚሩ፡፡ ኢድዩ ኣብ ኲናት ኣብ ዝተፀፍዐሉ፣ ኢህኣፓ ባዕሉ ብዝወለዖ ዉግእ ካብ መሬት 

ትግራይ ተፀራሪጉ ኣብ ዝወፀሉ፣ጀብሃ ካባ ስዕረት ኣብ ዝተጎምጎመሉ፣ መሬት ካብ ስሱዓት 

መሳፍንቲ ተመንጢሉ ንሓረስቶት ትግራይ ኣብ ዝተሸንሸነሉ ፅባሕ ቀዳማይ ጉባኤ ህወሓት ካብ 

ለካቲት 17-21/1971 ዓ.ም ኣብ በረኻ ምዕራብ ትግራይ ፍሉይ ቦታ ማይ ኣባይ ብ “ሓፋሽ 

ይንቃሕ! ይወደብ!ይተዓጠቕ!” ዝብል ጭርሖ ተሰንዩ እንትሳለጥ፣ 

ከም ሓድሽ ንመስርት ዝዓነወ ዓዲ 

ወዲቕና ኣይንትረፍ ፍቖዶ መንገዲ፣” 

ባሕርና እቲ ሓፋሽ ህዝብና 

ድፋዕና ጎቦታት ዓድና 

ስንቅና ወያናይ ሓቦና 

እምነትና ኣብ ቅኑዕ መትከልና፣ 

ዝብሉ ሓደሽቲ ዜማታት ቀሪቦም ቀልቢ ጉባኤተኛታትን ብርክት ዝበሉ ትግራዎት መናእሰይ 

ንዝለዓለ ቃልሲ እንተለዓዕሉ እውን ምልምል ቦረስለዋ ወይከ ሓበሬታ ኣይነበሮን፡፡ ቃልሲ ህዝቢ 

ትግራይ 1967፣1968፣1969 ፣70፣ እናበለ ኣብ 1971 ዓ.ም ምስ በፅሐ እቲ ለካቲት 28/2006 ዓ.ም 

ኣብ ኣዳራሽ ሆቴል ሚላኖ መቐለ ዘተኣኻኸበና ምልምል ቦረስለዋ ተወሊዱ፡፡ 

መኪና ኣሽንባይዶ ክትረግፆ ድምፃ ተሰሚዓትሉ ኣብ ዘይትፈልጥ ህልም ዝበለ ገፀር እዩ ተወሊዱ፡፡ 

ሰማይ ዝተወለደሉ ከባቢ እተን ንህዝቢ ዘርዕዳ ሚጋት እምበር፣ ህዝቢ ዘመላልሳ ነፈርቲ 

ዝተሓላለፋሉ ኣብ ዘይነበረሉ ጊዚያት ኣብ መጓሰ ጤለበጊዕን፣ ብዋናነት ድማ ኣብ’ቲ ዓመት 

መመላእታ ዘየቋርፅ መስኖ ወለዱ እናሓለወን ሸዊት ተኽሊ ገደንኡ እናተቛደሰን ዓብዩ፡፡ ምህሮ 

ክህነት ጀሚሩ ነይሩ፡፡ እንተኾነ ሓያል ትእዛዛትን መቕፃዕትን ካህን ወላዲኡ መሊኡ ክፍፅም 
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ብዘይምኽኣሉ  “ዕለታት” በፂሑ ደው ኣቢሉዎ፡፡ ጊዜ መጓስኡ ብፃወታ ዕንድር ፋፃን፣ድምፂ 

ኣዕዋፍን ምቁርን ንፋስን ዝተሰነየ ብምንባሩ ዉንትኡ ክሳብ ሕዚ ካብ ኣእምርኡ ኣይሃሰሰን፡፡ ኣብ 

መጓስኡ ኣብ ከባቢኡ ዝሰምዖ ዝነበረ ድምፂ ኣናብር፣ወዓግን ኣህባይን ክሳብ ሕዚ ትማሊ ዝነበረ 

ተመሲሉ ይስመዖ፡፡ ወዮ ሽዑኡ ህፃን ኮይኑ እምበር፣ ህዝቢ ትግራይስ ብፋሽሽት ደርግ ዝጋፈዐሉ 

ዝሕረደሉ ሕማቕ ወቕቲ እዩ ነይሩ፡፡ “ ገደልያ ይፈጥር እሞ መደያይቦ” ከም ዝበሃል በቲ ኻሊእ 

ሸነኹ ድማ ደቂ ከርሱ ጀጋኑ ትግራይ ዝወልዕዎ ፍትሓዊ ቃልሲ ረመፅ ንበደልቲ፣ ብርሃን 

ንዉፁዓት እናኾነ ይግስግስ ነበረ፡፡  

ፋሽሽት ስርዓት ደርግ ነቲ ምልምል ቦረስለዋ ተወሊዱ ንዝዓበየሉ ከባቢ ብዙሕ ደፊሩ ዝኣትዎ 

ኣይነበረን፣ምኽንያቱ ኣትዩ ብኽልተ መንገዲ ኣይምለስን፣ ቅድም ቀዳድም ህዝቢ ቦረስለዋ ኩሉ 

ዕጡቕን ደጋፍን ህወሓት ብምዃኑ ክቕጥቅጦ እዩ፣ ካብዚ እንተሓሊፉ ድማ እቶም ክኣቱ 

ዝፈቐድሉ ተጋደልቲ ህወሓት እንትምለስ ብሜላ ቆረፃ ቆራሪፆም ሬሳን ምሩኽን ክገብሩዎ እዮም፡፡ 

በዝን ካልእን ምኽንያት እቲ ንደርግ ካብ ወረ ሓሊፉ ብኣካል ዘይፈልጦ ዝነበረ ምልምል 

ቦረስለዋ… ደርግ ክሳብ ዝድምሰስ ክልተ ጊዜ ጥራሕ እዩ ሪኡዎ፡፡ ሓደ መዓልቲ ምስ ካህን 

ወላዲኡ ንከተማ ዓዲ ሽሆ ወረደ’ሞ ወታደራት ደርግ ንካህን ወላዲኡ “ሕብሪ ዓይንከ ኣይፈተናዮን” 

ብዝዓይነቱ ዕባራ ምኽንያት ብመዝረ ኣብ ዝባኖም ዘዕለብሎም ኣብታር ምፅጋብ ኣብዩዎም ኮለ 

ኣሲሮምዎም፡፡ ፀኒሖም ግን ብልመና ፈቲሖምዎም፡፡ ንኻልኣይ መዓልቲ ድማ ደርግ ናብ ዝዓበየሉ 

ቁሸት ኢላስ ኣትዩ ጉርጉር ወያናይ ንዝኾኑ ኣቦሓጉኡ ክሃድን ኣብ ዝወፈረሉ ወቕቲ እዩ 

ዝፈልጦ፡፡ ካብ’ዚ ወፃኢ ምልምል ቦረስለዋ ምስ ፋሽሽት ደርግ ናይ ርሑቕ እምበር ናይ ቀረባ 

ሌላ የብሉን፡፡ 

ፋሽሽት ደርግ ብጥሙር ቀላፅም ህዝብታት ኢትዮጵያ ተደምሲሱ…መራሒኡ ኮለኔል መንግስቱ 

ሃ/ማርያም  ኣብ ከተማ ሃራሬ ሃገረ ዚምባቤ ፕረሲደንት ሮበርት ሙጋቤ ዕቑባ ሂቦምዎ ምስ 

ተሸጎጠ፣  ምልምል ቦራሰለዋ፣ 

- ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሓምሻይ ክፍሊ ብስም ስውኣት ጀጋኑ ተቓለስቲ ህወሓት ኣብ 

ዝተሰየመን ኣብ ጣብያ ሰረት ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ቀዳማይ ብርኪ በላይን ተስፋይን 

ተማሂሩ፣ 

- ከምኡ እውን ኣብ ጣብያ ደጀን ዝርከብን ብስም ተቓለስቲ ህወሓት ዝተሰየመን ቀዳማይ 

ብርኪ ቤት ትምህርቲ ደስታን ታፈረን ሻድሻይ ክፍሊ ተማሂሩ፣ 

- ሻውዓይን ሻምናይን ክፍሊ ብተመሳሳሊ ብስም ስውእ ተጋዳላይ ህወሓት ኣብ ዝተሰየመ 

ቤት ትምህርቲ ወዲ ሽረ ተማሂሩ፣ 
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- ካብ ታሽዓይ ክሳብ ዓሰርተ ክልተ ክፍሊ ድማ ኣብቲ ኣብ ቃልሲ ተምሃሮ ኢትዮጵያ 

ዉዑይ ፖለቲካዊ ተሳትፎ ብዝነበሮ ተቓላሳይ ጥላሁን ይግዛው ዝተሰየመ ቤት ትምህርቲ 

ኣብ ከተማ ማይ ጨው ተማሂሩ፣ 

ምልምል ቦረስለዋ…ኣብ ዓዱ ኣብ መጓስኡ ኮነ ደሓር እናተምሃረ እውን ብሬድዮ ድምፂ ወያነ 

ትግራይ ዝሓልፉን፣ ብጋዜጣ ወይን ዝሕተሙ ዝነበሩ መስተንክራት ቃልሲ ህወሓት ብዝረኸቦ 

ኣጋጣሚታት ካብ ምክትታል ኣየቡከረን፡፡ ኣብ ድ.ወ.ት. ዓንድታት ተሃድሶን ማህደር ቃልስን 

ይሓልፉ ንዝነበሩ ቁምነገራት ክሳብ ሕዚ ዘይሃስስ ዝኽሪ ኣለዎ፡፡ ኣብ ምስንዳእ ጋዜጣ ወይን 

ዓንዲ ተጋድሎ  ብተኸታታሊ ንንባብ ዝበቅዕ ዝነበረ ኣብ ክልል ዓፋር ፍሉይ ቦታ ሰርዶ ንጀጋኑ 

ተጋደልቲ ህወሓት ዘጋጥሞም ፈተናን ኣተኣላልዩኡን፣ ንታሪኽ ጀግና ኣባል ስርዒት ክንደያ 

ዝምልከት ኣብ ድ.ወ.ት. ዝቃላሕ ዝነበረ ዛንታን ብፍሉይ ይዝክሮ፡፡ እቲ “እቲ ዘይተነገረ እምበር፣ 

ዘይተገብረ የለን፣” ዝተብሃለሉ ቃልሲ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ኣብ መፃሕፍቲ ተራሮች 

ያንቀጠቀጠ ትዉልድ፣ተጋድሎ፣ ፅንዓት፣ኦፕሬሽን ኣግኣዚን ካልኦትን ኣንቢቡ ዘይፀግቦም እዮም፡፡ 

ምልምል ቦረስለዋ ንመስተንክራዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ዝነበሮን ዘለዎን ሕልፊ ፍቕሪ 

ናብ ትኽክለኛ ምርጭኡ ደፊኡዎ፣…ኣብ መልቀቒ ሃገራዊ ፈተና ፅቡቕ ውፅኢት ኣመዝጊቡ ናብ 

ደገ-ሰላም ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ቀፅሪ 6 ኪሎ ምስ በፅሐ…ትምህርቲ ስነ-ፅሑፍን ጋዜጠኝነትን 

ምፅናዕ ቀዳማይ ምርጭኡ ኮይኑ፡፡ መመረቒ ፅሑፉ እውን ኣብ ምንባብ ዝለመደላ፣ታሪኽ ቃልሲ 

ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ዝተምሃረላ ጋዜጣ ወይን ዓንዲ መኣዲ ጥበብ ብተኸታታሊ ንኣንበብቲ 

ይቐርቡ ኣብ ዝነበሩ ሓፀርቲ ልብ-ወለዳት ናይ ደረስቲ ሰለሞን ኣባዲን ፀጋይ ሓድሽን ክኸውን 

ገይሩ ብኣግባቡ ወጊኑዎ፡፡ 

ምልምል ቦረስለዋ ካብ ሚድያታት ትግርኛ ብፍላይ ንሬድዮ ድ.ወ.ት.ን ጋዜጣ ወይንን ዘለዎ ፍቕሪ 

መዐቀኒ ኣይነበሮን፡፡ ኣብ ቀፅሪ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ እናሃለወ ዘጋጠሞ ጉዳይ ደጋጊሙ ኣውጊዑ 

ኣይመንዎን፡፡ ጋዜጠኛ ጋዜጣ ወይንን ኣባል ዉድብ ህወሓትን ናይ ምዃን ድሌቱ ጠርዚ ነኺኡ፡፡ 

ንዝረኸቦም መሓዝቱን ኣዕርኸቱን ኣቐዲሙ ዘቕርበሎም ሕቶ “ ከመይ ኣቢልካ እባ እዩ ኣባል 

ዉድብን ጋዜጠኛን ዝኽወን?” ይብሎም፡፡ ተሓተቲ ዘዝፈልጡዎ ይነግርዎ፡፡ መልሳቶም 

ኣየዕገቦን፡፡ ናብ ጋዜጣ ወይን ፅሑፍ ክልእኽ ይደሊ እሞ ኣሰናዳእቲ ጋዜጣ ወይን ኣበይ 

ከምዝርከቡ ኣይፈልጥን፡፡ ሓደ መዓልቲ ግን ብውነ ብምፍታሽ ኣድራሻ ወይን ዝገልፅ ቁፅሪ ስልኪ 

ኣብ’ቲ ጋዜጣ ብምርካቡ ንምንታይ ክሳብ ሽዕኡ ከምዘይረአዮ ሓሪቑ ነብሱ ድሕሪ ምውቃስ፣ 

እናጎየየ ናብ ናይ ህዝቢ ስልኪ ብምዃድ ናብ’ቲ ዝረኸቦ ቁፅሪ ስልኪ ይድዉል፡፡ ብቐጥታ ዝረኸቦ 

ንነባር ጋዜጠኛን ደራስን ብርሃኑ ኣባዲ ነይሩ፡፡ 
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ሽዕኡ ኣብ ጥቓ ፓርላማን  ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትርን ናብ ዝነበረ ጨንፈር ቤት ፅሕፈት 

ምስንዳእ ጋዜጣ ወይን ብምኻድ ንነባር ጋዜጠኛን ደራስን ብርሃኑ ኣባዲ ካብ ተኸታታልነት ናብ 

ተሳታፍነት ተሸጋግሮ ሓፃር ፅሑፍ  ድሕሪ ምሃብ  ድሌቱ ብስፍሓት ኣዋጊዑዎ፡፡ ነባር ጋዜጠኛን 

ደራስን ብርሃኑ ኣባዲ ነቲ ኣብ ሚድያ ቋንቋ ትግርኛ ንምስራሕ  ህንጥውነት ዝተዓዘበሉ ተምሃራይ 

ዩኒቨርስቲ ምልምል ቦረስለዋ “ኣጆኻ ዝተመነኻዮ ኣይትስእኖን ጥራሕ ሙሁሮኻ ኣስጢምካ ሓዝ” 

ኢሉ ሞራል ዘስንቕ ማዕዳ ለጊሱ እታ ክትሕተመሉ ዝወሰዳ ሓፃር ፅሕፍቲ ተቐቢሉዎ፡፡ 

ምልምል ቦረስለዋ ብምትብባዕ ነባር ደራስን ጋዜጠኛን ብርሃኑ ኣባዲ ሓቦን ተስፋን ሰኒቑ ናብ 

ዝመሃረሉ ዩኒቨርስቲ ተመሊሱ፣ ድሌቱ ከስምር ምምሳዩን ምሕዳሩን ኣብ ቤተ-ንባብ ገይሩ፡፡ ሓደ 

መዓልቲ ተመሲጡ እናንበበ እናሃለወ ሓደ ዝቐርቦ መሓዝኡ ቅርብ ኢሉ “ ስምካ ኣብ ጋዜጣ 

ኣንቢበዮ” ኢሉዎ፣…ምልምል ቦራሰለዋ እቲ ካብ መማህርቱ ዝሰምዖ ሓበሬታ ሓቅነቱ ከረጋግፅ 

ደንጊፁ በርደግ ኢሉ ናብቲ ጋዜጣ ዝቐመጠሉ መደርደሪ ብሓዉሲ ጉያ በፂሑ፡፡ ሓበሬታ ዓርኩ 

ትኽክል እዩ፡፡ እታ ንፈለማ እዋን ካብ ተኸታታልነት ናብ ተሳታፍነት ክተሰጋግሮ ሓሲቡ ናብ 

ኢድ ነባር ጋዜጠኛን ደራስን ብርሃኑ ኣባዲ  ዘብፅሓ ሓፃር ፅሕፍቲ ተሓቲማስ ኣብ ትሕቲ እታ 

ፅሕፍቲ ስሙ ሰፊሩ ኣንቢቡ፡፡ ታሕጓሱ ጠርዚ ተንኪፉ፡፡ እታ ጋዜጣ ኣብ ቤተ-ንባብ ክትቅመጥ 

ዝኣተወት እያ፡፡ ይኹን እምበር…ዋላ ሕጊ ዘይፈቐዶ ፈፂሙ ሓቢኡ ኣውፂኡ ናብ መደቀሲኡ 

ብምውሳድ ክኣቱ ክወፅእ ከንብባ ደልዩ፡፡ እታ ጋዜጣ ከምትሕባእ ገይሩ  ኣቐጢኑ ዓፃፂፉዋ 

ውሽጡ ብፍርሒ እናተቐጠነ ንድፉን ጫምኡ ኣብ ዝሰነየ ካልሲ ኣእትዩዋ፡፡ ካብ’ቲ ቤተ-ንባብ 

ኣውፂኡዋ፡፡ እቲ ዝፈፀሞ  ደሓር ተመሊሱ እንትሪኦ  እኳ ጥሕሰት ስነ-ምግባር እንተኾነ ሽዑኡ 

ግን ንዕኡስ ትኽክል ኮይኑ ዳኣ ተሰመዖ፡፡ 

ምልምል ቦረስለዋ ኣብ ልዕሊ ጋዜጣ ወይን ዝሓደሮ ፍቕሪ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ይውስኽ ኣብ 

ዝነበረሉ ጊዜ ካብ ኣዲስ ኣበባ ቀፅሪ ስድስ ኪሎ ብ1998 ዓ.ም  ተመሪቑ ወፀ፡፡ ብቐጥታ ናብ ዋና 

ከተማ ወረድኡ ዝኾነት ከተማ ዓዲ ሽሆ ተመሊሱ ክኢላ ምጥርናፍ፣ምውዳብን ምትንታንን ሓበሬታ 

ኮይኑ ንሓደ ዓመት ኣገልገለ፡፡ ድሕሪ’ዚ ምስ ቀንዲ ባህጉ ተራኺቡ በ2000 ዓ.ም ኣብ ምስንዳእ 

ጋዜጣ ወይን ጀማሪ ላዕለዋይ ሪፖርተር ኮይኑ ተቖፂሩ፡፡ ዓንድታት ተጋድሎ፣ማረት፣ እቶት 

ንልምዓት፣ ንወለዲ ዝሓልፍ፣ሰናይ ምምሕዳር፣ ፖሊስን ካልኦትን ብፍቕሪ ኣሰናዲኡ፡፡ ካብ ጊዜ 

ናብ ጊዜ ዓቕሙ ብንባብን ገምጋም ስራሕን ዓቕሙ ሓፍ ኢሉ ናብ ብርኪ ላዕለዋይ ኣሰናዳኢ 

ድማ በፂሑ፡፡ እቲ ምልምል ቦረስለዋ ለካቲት 28/2006 ዓ.ም ድማ ካብ ናብ’ቲ ሞያ ጋዜጠኝነት 

ተደራቢ መዓርግ ደራስነት እትዉስኸሉ ቦኳር መፅሓፉ ክንምርቐሉ ዓዲሙና…ደራስን ጋዜጠኛን 

ጠዓመ ኣብርሃ፡፡ 
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ትግራይ ከም እኒ ዘርዓያዕቆብ፣ደቂቀ እስቲፋኖስን ካልኦት ስፍርን ቁፅርን ዘይብሎም ጠቢባን 

ኣክሱምን እኳ እንተነበሩዋ… ኣብ ኣተሓሳስባን ተግባርን መርአያ መሪሕ ብምዃን ብዘበርከቶ 

ዝንተ እለት ዘይበሊ ኣበርክቶ…ካብ ባዕልና ሓሊፉ ኣህዛብ ኣህጉርናን ዓለምና “SELFLESS” 

ውልውቃነት ዘይጠብቆ፣ ዳልዋ ሌላን ጉሌላን ዘይናቱ…ንገዝኡ ጥራሕ ዘይኮነስ ምእንቲ ድሕንነት 

ኣህጉር ዓለም ክሳብ መስዋእቱ ዝተመራመረ…ጊዜ ዘይስዕሮ ኩለንተንኡ ንህዝቢ ዘሀገር ናይ 

ሊሂቃን ልሂቅ ብምባል ብሓደ ድምፂ ዝተሰመማዕሉ ብምዃኑስ መለስ ልዕሊ ኩሊኦም ሊቃውንቲ  

ዉጥሕ ይብል፡፡ 

 “…ትርጉም ስያመ ወይን ተቓለስ ተልዓል ማለትዩ፡፡ ጋዜጣ ወይን ድማ መቃለሲት መለዓዓሊትን 

መድረኽ እያ፡፡…ወይን ንፈለማ እዋን እትጥቀመሉ ዝነበረት ኣቕሓ ኣብ 1968 ዓ.ም ኣብ ከተማ 

ዓዲግራት ነቊጡ ካብ ዝነበረ ፀላኢ ብኦፕሬሽን /ወፍሪ/ ብምምንጣል እዩ፡፡ እቲ ካብ ፀላኢ 

ዝተረኸበ ታይፕ ራይተርን መራብሕን ኣብ ሳዕሲዕ ዳይማ ኣብ ሓንቲ ዕምፃፅ ጉጂ ኮይኑ ቀንዲ 

ዘዋሪኡ ፍስሃ ኣፈወርቂ /ፍስሃ ሜዞን ክልተን/  ነይሩ፡፡ ኣብ ጋዜጣ ዝወፁ ፅሑፋት ድማ ዕንቊ 

ተቓላሳይ መለስ ዜናዉን ነባራት ብፆቶምን የዳልዉዎ ነበሩ፡፡” ዝብል ታሪኽ ዝቐሰመ ምልምል 

ቦረስለዋ ጋዜጠኛን ደራስን ጠዓመ ኣብርሃ…ናብ’ቲ ዝብህጎ ዝነበረ ሞያ ጋዜጠኝነት ብቦኳር 

ህዝባዊት ጋዜጣ ትግራዎት ኣቢሉ ቅድሚ ምፅምባሩ፣ 

“….ኣብ ጋዜጣ ይኹን ኣብ ካልኦት ናይ ፅሑፍ ስራሕቲ ናይ’ቲ ጋዜጠኛ /ፀሓፊ/ መንፈስ ብጣዕሚ 

ወሳኒ እዩ፡፡ ኣብ’ዚ ብዝተኽኣለ መጠን ክልተ ነገራት ኣዝዮም ኣድለይቲ እዮም፡፡ ፈለማ እቲ 

ዝሓልፍ መልእኽቲ፣ መልእኽቲ ንዝተወሰነ ሰብ ወይ ሓደ ኣካል እዩ ክሓልፍ ዝግበኦ፡፡ ስለዚ 

ክሓልፍ ዝድለ መልእኽቲ ምፍላጥ ፈላሚ ተኽእሎ ፀሓፊ እዩ፡፡ እቲ መልእኽቲ ዝሓልፈሉ ኣካል 

ምፍላጥ ከዓ እቲ ካልኣይ ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ፡፡ እዚአን ክልቲአን እንተዘይተወሃሂደን መልኽቲ 

ብኣግባቡ ክሓልፍ ኣይኽእልን፡፡ 

ስለዚ እውን ፀሓፊ ዝፅሕፎን ዘሕልፎን ሓሳብን መልእኽትን ብሙሉእነት ክፈልጦ ክፅዕር ኣለዎ፡፡ 

ካልኣይ እቲ ተቐባላይ እንታይ ዓይነት ኣረኣእያ፣ኣተሓሳስባን መንፈስን ኣለዎ ዝብል ክፈልጥ 

ክኽእል ክፅዕር ኣለዎ፡፡ እዚ ኸዓ ከቢድ እዩ፡፡ ካብ’ቲ ቀዳማይ ድማ እቲ ካልኣይ ይኸብድ፡፡ ናይ 

ህዝቢ ስምዒት፣መንፈስ፣ ናይ’ቲ ተቐባላይ ኣረኣእያ ብትኩር መንገዲ ብቐሊሉ ብዝርዳእ መንገዲ 

ቃኒኻ ንምቕማጥ ምእንቲ ክከኣል፡፡ …ብዝበለፀ ኻዓ ናብ’ቲ ተቐባላይ ምቕራብ የድሊ፡፡” ዝብል 

ቃል ዕንቊ ተመራማሪ ፖለቲካን ቁጠባን ምኩር ፀሓፍን መራሕን ጋዜጠኛን መለስ ዜናዊ ኣብ 

ፍሉይ ሕታም መፅሄት ወይን ወርሒ ግንቦት 1987 ዓ.ም ተሓቲሙ ኣንቢቡ ሰኒቑ እዩ፡፡  

መምህር ኣተሓሳስባን ተግባርን ኩለንተንኡ ንህዝቢ ዘሀገረ ምዃኑ ኣብ ርእሲ ፖለቲካዊ መሪሕነት 
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ዓለም ኣለና ዝብሉ ምዕራባውያን መራሕቲ “selfless” (Selfless mean:  thinking of others first: 

putting other people's needs, interests, or wishes before your own.) 

ማለት እውን ሕማም ዉልቃውነት ዘየጥቅዖ  ህዝባዊ መራሒ ኢሎም ዝንኣድዎ መለስ ምስ ብፆቱ፣ 

…ዉድብ ህወሓት ነቲ ኣብ ልዕሊ ትግራዎትን ኢትዮጵያውያን ተዳዕኒኑ ዝነበረ  ዓይኒ መርፍኡ 

ዝጠፍኦ ድኽነት ዝፈትሕ ዓይኒ መርፍእ ረኺቡ እዩ፡፡…ከመይ ገይርና ንወፅእ? ክሓልፈልና ድዩ? 

ዝበሃል ነገር  መንገዱ፣ ዓይኒ መርፍኡ ዝጠፍአሉ ኩነታት እዩ ነይሩ፡፡ ካብ’ቲ ክፉእ ናብራን 

ማሕበራዊ ሽግራትን ንላዕሊ ብርሃን ዘይነበሮ ኩሉ ፀልማት እዩ፡፡ በዚኣ ከይድና ከምዚኣ ገይርና 

በዚኣ ሓሊፍናስ ክንወፅኦ ኢና ዝበሃለሉ ጠቕሊሉ ኣይነበረን፡፡ ካብ’ዚ ፀልማት ንምውፃእ እውን 

እዩ ቃልሲ ተኻይዱ፡፡…” ኢሉ ቅድሚ 14 ዓመታት ኣብ መበል 25 ዓመት ለካቲት 11/ ልደት 

ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ዓሚዩቕን ንተወሳኺ ቃልሲ ዘለዓዕልን  ትንተንኡ ብፍሉይ ሕታም 

ጋዜጣ ወይን ኣቢሉ እንተሕልፍ፣  

 “…ሓደ ሰብ ከም እንስሳ ክጉተት፣ ካሊእ ሰብ ክውስነሉ የብሉን ክንብል እንከለና ሓደ ህዝቢ 

እውን ከም እንስሳ ክጉተት ካሊእ ህዝቢ ክውስነሉ የብሉን ካሊእ ሓይሊ ክውስነሉ የብሉን ናይ 

ዝብል ሓደ ዝተኣሳሰረ ገመድ እዩ መሰረታዊ ዴሞክራሲያዊ ኣረኣእያና፡፡ ክውደብ፣ክፅሕፍ ማዕረ 

ክኸውን፣ሓደ ብላዕሊ ሓደ ብታሕቲ ክኸውን የብሉን ኩሉ ማዕረ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ሓደ 

መበገሲኡ እዩ፡፡…” ብምባል ትርጉም ማዕርነት እንተጉልህ፣ 

“…ኣብ ደገ ምስ ክልተ ክፍልታት በቲ ሓደ ገፅ ስቕ ኢሎም ብዕሙት ፍፁም ዴሞክራሲ ዝኾኑ 

መሳፍንቲ ኣፃብዕቶም ገቲሮም ‘ እዘን ኣፃብዕቲ ትርእይወን’ዶ ኣለኹም? ኩለን’ዶ ማዕረ ተፈጢረን 

ሓንቲ ነዋሕ ሓንቲ ሓፃርያ፡፡ ስለዚ ኩሉ ማዕረ ይኹን ዝበሃል ዘረባ ዘይነበረን ዘይህሉን እዩ’ 

እናበሉ ዝማጎቱ ዝነበሩ እዮም፡፡ ከምዚኦም ቅሉዓት ፍፁም ፀረ-ዴሞክራሲ ነይሮም፡፡ ነዚኦም 

ክንቃለስ ነይሩና፡፡…” ኢሉ ምረት ሕሉፍ ተጋድሎ ብምቁር ኣንደበቱ እንተዘንቱ፣ 

“…ብርግፅ ህ.ወ.ሓ.ት. ካላሽንን ገምባለን’ዩ፣ግና ካላሽንን ገምባለን ጥራሕ ኣይኮነን፡፡ ብላዕሊ 

ነፋሪት፣ ብምድሪ ታንክን መድፍዕን ንሓራ መሬትና ኣብ ዝሕምሰሉ ዝነበረ እዋን እዙይ ዝበሃል 

ሃፍትን ንብረትን ኣብዘይነበረሉ እዋን ትምህርቲ ሕክምና፣መጓዓዝያ ንምስፍፋሕ፣ናይ’ቲ ሓረስታይ 

ናብራ ንምምሕያሽ ዓብዪ ቃልስን ፃዕርን ኣካይድና ኢና፡፡…” ብምባል ነባርን ህሉውን ዝቕፅልን 

ጥንካረ ዉድብ ህወሓት እንተጉልህ፣ 

“…ንዓና ከም ህ.ወ.ሓ.ት. ሉኣላውነት ምኸባር ማለት ዘይሩ ዘይሩ ናይ ዴሞክራሲ ሕቶ እዩ፡፡ 
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ዘይሩ ዘይሩ ናይ ደገ ሓይሊ ክዕምፀካ፣ዘይትደልዮ ነገር ኣብ ልዕሌኻ ብሓይሊ ክፅዕነልካ ኣይግባእን 

ኣይከኣልን፣ ካብ ዝብል መሰረታዊ ዴሞክራሲያዊ እምነት ዝምንጩ እዩ፡፡…” ኢሉ ባህሪ 

ዴሞክራሲያዉነት መትከል ትርጉም ሉኣላዉነትን ዉድቡ እንትኹልዕ፣ 

እቲ ኩለንተንኡ ንህዝቢ ዘሀገረ “…ካብ ኩሎም ፈተናታት እቲ ዝዓበየ ፈተና ውሽጣዊ ፈተና እዩ፡፡ 

ካብ ኩሎም እቶም ውሽጣዊ ፈተናታት ከኣ እቲ ዝዓበየ ፈተና ገይረ ዝወስዶ ኣብ መስመራት፣ኣብ 

ኣረኣእያታት ዝመፅእ ደውታ፣ነዚ ደውታ እዙይ ንምፍታሕ ዝተገበረ ቀፃሊ ፃዕርታትን ቃልስታትን 

እዩ፡፡… ኣብ’ዚ መዳይ ብዘካየድናዮ ዘየቋርፅ ቃልሲ ክሳብ ሕዚ ዓይኒ-መርፍኡ 

ከምዘይጠፍአና፣እቲ ዘይሰብ ዝነበረ ሰብ ምዃኑ፣ሰብ ጥራሕ እንተይኮነስ ስልጣን ሒዙ እውን 

ክገብሮ ዝኽእል ምዃኑ ኣብ ሕሉፋት ዓመታት ብተግባር ኣረጋጊፅና ኣለና ክበሃል ይከኣል’ዩ፡፡…” 

ብምባል ህዝቢ ትግራይ ዝዓተሮ ዓወት ከይምንጠል  “ህዝባዊ ወያነና ነዊሕን መሪርን እዩ፣ዓወትና 

ናይ ግድን’ዩ” ዝብል ህዝባዊ ጭርሖ ወርትግ ካብ ምጭራሕ ሰጊሩ ንፃት እውን ካብ ጎኒ ዕውትነቱ 

ብተግባር ዘረጋገፀ ዉድቡ ህወሓት ክርሕቅ ከምዘይብሉ ብኣፅንኦት እንተረድእ-- ምልምል ቦረስለዋ 

ጋዜጠኛን ደራስን ጠዓመ ኣብርሃ ኣንቢቡን ቃል ረዚን መልእኽቲ ብሉፅ መራሒ ናብ መትንታት 

ደሙ ኣትዩዎን፡፡ 

እምበኣርከስ “ጭሩ በዛ ዓቕማ…” ኮይኑ ምልምል ቦረስለዋ ዝተቐበሎ ሕድሪ ብጭቡጥ ናብ ግብሪ 

ዘሽርፈሉ ወቕቲ በፂሑ፡፡ ንቐፃሊ እውን እንተኾነ ኣብ ሕሉፍን ህሉዉን ኣንፀባራቒ ተጋድሎ 

ህዝቢ ትግራይ ጠሚቱ ዘሰናድኦም መፃሕፍቲ ክህልዉዎ እዮም፣ንሕዚ ግን ብሜላ ኣፀሓሕፍኡን 

ዋሕዚ ሓሳባቱን ዘካተቶ ፃልጣ መረዳእታን ካብ መእተዊኡ ክሳብ መዛዘሚኡ ብህንጡዉነት 

ክተንብቦ ናይ ምግባር ተኽእሎን መቐረትን  ዘለዎ “ መለስ ብኣንደበት ዓጀብቱ” ብዝብል ሽም 

ዘጠመቖ ቦኳር ታሪኻዊ መፅሓፉ ኣበርኪቱልና ኣሎ፡፡ ምልምል ቦረስለዋ ደራስን ጋዜጠኛን ጠዓመ 

ኣብርሃ “ እንኳዕ ኣመጎሰካ…ብርዕኻ ከም ወሓዝቲ ሩባታት ተከዘ፣ጊቤን ኣባይን ኣይንፀፍ” ዝብል 

ሰናይ ትምቢትና ንገልፀሉ፡፡ 

ምልምል ቦረስለዋ ደራሲን ጋዜጠኛን ጠዓመ ኣብርሃ ናይ’ቲ ዕንቁና ክሳብ ሕዚ መሊእና 

ዘይፈለጥናዮ ዘይተረዳእናዮን ምጡቕ ሰብኣዊ ባህሪኡ ዘርኢ መፅሓፍ…እንኩታ እንትብለና…” 

በዓል ሓዳር’የ…ንግዚኡ ታሪኻዊ መፅሓፍ መለስ ብኣንደበት ዓጀብቱ ቦኽሪ ዉላድና ጌርኩም 

እንትትቖፅሩልና ታሕጓስና ወሰን የብሉን ብምባል እየ” ኢሉ እዩ፡፡   

 ኣብ’ቲ ለካቲት 28/2006 ዓ.ም ኣብ ኣዳራሽ ሆቴል ሚላኖ መቐለ ዝተሳለጠ ድሙቕ ምረቓ 

መፅሓፍ “መለስ ብኣንደበት ዓጀብቱ” ዓበይቲን መናእሰይን ደረስትን ተመራመርቲ 
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ታሪኽን፣ላዕለዎት ምሁራንን ሓለፍቲ ኣብያተ ዕዮ መንግስትን ሚድያታት ትግርኛን ስድራ ስውእ 

ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዉን ዝርከቡዎም ብርክት ዝበሉ ዕዱማት ኣብ ዝተረኸብሉ ጋዜጠኛን 

ደራስን ጠዓመ ኣብርሃ ዝስዕብ ቁምነገር ወሲኹ፣- 

“…እዞም ሽዱሽተ ዓጀብቲ ብፆት መለስ ከም ሓደ ሰብ ሓደ ወሲደ ሓደ መፅሓፍ ፈጢሮም 

ኣለው፡፡ ስለዚ ካብ’ዚ ምርዳእ ዝከኣል ኣብ ሕድሕድ እቲ ቃልሲ ዝነበረ ሰብ እንተነኣሰ ሓደ 

ዘይተሓተመ መፅሓፍ ምህላው እዩ፡፡ ኣብ’ዛ መፅሓፍ ምናልባት ናሃተይ ግደ ዝኸውን እቲ ንሶም 

ሒዞምዎ ዝፀንሑ ዘይተሓተመ መፅሓፍ ኣሐቲመ ንንባብ ምብቃዕ እዩ፡፡ ከምዚ ዓይነት ስራሕ 

ክንሰርሕ ንደሊ ኣካላት ድማ ብርክት ዝበሉ ዘይተሓተሙ መፃሕፍቲ ዝሓዙ ሰብ ታሪኽ ዘለው 

ምዃኖም ዘመላኽተና እዩ፡፡….” 

እቲ 172 ገፅ ዘለዎም 11 ዝተፈላለዩ መረዳእታታት ታሪኽ ብምውካስ፣ ካብ ሽዱሽተ ዓጀብቲ 

ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናውን ሽዱሽተ ስድራን መቓልስትን ኣካቲቱ ቃለ-መጠይቕ ብምክያድ 

ዝተሰናደአ ምቁርን ፃልጣ መረዳእታን ዝሓዘ መፅሓፍ “መለስ ብኣንደበት ዓጀብቱ” ካብ ዘካተቶም 

ክልተ ፍፃመታት ብምክፋል ነዚ ትዕዝብታዊ ፅሑፍ ክንዛዝሞ፡፡ ዓጃቢ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ 

ዜናዊ ተጋዳላይ ገብረስላሴ ግደይ ዝሃቦን ኣብ ገፅ 46 ዝርከብን፣ 

ፍፃመ-1 

“…ሓደ እዋን ቶኒ ብሌየር መራሒ ኢንግሊዝ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን እዩ፡፡ ኣነ ናብ’ቲ ዝመያየጥሉ 

ዝነብሩሉ ክፍሊ ኣይኣተኹን፡፡ ኣይተ ተስፋይ ዝበሃሉ ፕሮቶኮል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዝነበሩ 

እዮም ናብ ቤት ፅሕፈት ቶኒ ብሌየር ምስኡ ኣትዮም ነይሮም፡፡ ሃንደበት ኣብ ሞንጎ ወግዖም ‘ 

ኣብ ናይ ዒራቕ ጉዳይ እንታይ ክተማኽረና ትኽእል?’ ኢሉ ቶኒ ብሌየር ንመለስ ይሓቶ እሞ 

መለስ ድማ ‘ ምምኻር እንተዝኸውን ካብ መጀመርትኡ ገና ከይጀመርኩምዎ ክኸውን ነይርዎ፡፡ 

ግን ንሳዳም ክተውርድዎ ትኽእሉ ኢኹም፡፡ እንተኾነ ግና ሰላም ክተምፅኡ ኣይትኽእሉን፡፡ 

ብቕልጡፍ ንዒራቕ ለቒቕኩም ክትወፅኡ ኣለኩም፡፡’ ኢሉ ከምዝመለሰሉ ኣይተ ተስፋይ ካብ ቤት 

ፅሕፈት ምስ ወፁ ኣዋጊዖሙኒ፡፡ ‘እዚ ንኡስ እዚ ዕድመ ሂቡዎ እንተፀኒሑ ነዛ ዓዲ ኣበይ እዩ 

ከብፅሓ?’ ኢሎም ብኣግራሞት ኣፃዊቶሙኒ፡፡ 

ከምታ መለስ ዝተዛረባ ድማ ፕረሲደንት ሳዳም ሑሴን ወሪዱ እንተ ዒራቕ ግን ዘይትዝሕል 

መቕሎ ኮይና ዛጊድ ትሕመስ ኣላ፡፡…” 

ዓጃቢ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ነበር ተጋዳላይ ገብረስላሴ ግደይ ኣብ ገፅ 95 እውን ዝስዕብ 
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ትዕዝብቱ የካፍል፣ 

ፍፃመ-2 

“…ወርሒ ጥቅምቲ 1993 ዓ.ም መለስ ኣብ ኩዌት፣ጃፓን፣ማሌዥያን ደቡብ ኮርያን ዑደት ስራሕ 

ይገብር፡፡ ገለ ሚኒስትራት እውን ምስኡ ከይዶም፡፡ እዋን ትምህርቲ ተዓፅዩ ስለ ዝነበረ ንበዓል 

ስምሃልን ዋልታ (ወዲ ተጋዳላይ ክንፈ ገ/መድህን) እውን ‘ንማላኣዮም’ ኢልና ምሳና ይኸዱ፡፡ 

ኩዌት ምስ ኣተና ከም መጠን ህፃናትን ኣገዳስነትን ዝከታተሎም ሰብ ክምደብ ነይርዎ፡፡ 

ዝተመደብኩ ድማ ኣነ ነይረ፡፡ 

ሰምሃል ኣብ’ቲ ዝዓረፍናሉ ሆቴል ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ካብ ታሕቲ ናብ ላዕሊ ብሊፍትን 

ብመደያይቦን እናተመላለሰት ትኣብየኒ፡፡ እንተጎየኹ እናተሓብአትን እናሃደመትን ክረኽባ 

ኣይከኣልኩን፡፡ ምኽንያቱ ብሊፍት ወሪዳ ተሓቢኣትኒ ብመደያይቦ ትድይብ፡፡ ኣብ ታሕቲ ምስ 

ሰኣንኩዋ መሊሳ ይድይብ፡፡ እሞ ምሳ ድማ በቲ ካሊእ ትወርድ፡፡ ከምኡ እናገበረት ላሕ ተብለኒ፡፡ 

መወዳእትኡ ግን ኣብ’ቲ መዕረፊና ‘ኮሪደር’ ረኺበ ይሕዛ፡፡ ኣብኡ ድማ ናይ ኢትዮጵያን ኩዌትን 

ሚኒስትራት ንመለስ ብፕሮቶኮል ተቐቢሎም ናብ መአከቢ ኣዳራሽ ንኽወስድዎ ተሰሊፎም 

እኒሄዉ፡፡ ኣነ ግን ተናዲደ ስለዝነበርኩ ነቶም ሚኒስትራት እውን ልቢ ኣይበልኩዎምን እሞ 

ንሰምሃል ብፅፍዒት ጭው የብላ፡፡ ስምሃል ብኽያት ዕንፅራር ትገብራ፡፡ እቶም ሚኒስትራት ቁሊሕ 

ቁሊሕ ኢሎም ይሪኡኒ እሞ ይኸዱ፡፡ ንሳ እውን ንእሽቶይ ብኽይ ብኽይ ኣቢላ ትገድፎ፡፡ ኣነ 

ናይ ኩዌት መራሕቲ ምህላዎም ምስ ተረዳእኹ ተሰኪፈ ኣለኹ፡፡ 

ነገር ቆልዓ መለስ ምስ መፀ ስምሃል ከም ብሓዱሽ ብኽያት ትጅምር፡፡ መለስ ‘እንታይ ኮይንኪ?’ 

ይብላ፣ ‘ገብረስላሴ ወቒዑኒ’ ትብሎ፡፡ መለስ ድማ ‘ ተረዳድእዮ’ ኢሉዋ ይኸይድ፡፡ ንሕና እውን 

ዋላ ሰምሃል ህፃን ትኹን ደቂ ተጋደልቲ ምርድዳእ ከም ባህሊ ሒዞምዎ ስለዝዓብዩ ንረዳዳእ፡፡ ኣነ 

ክወቕዓ ከለኹ እውን ከም ሓፍተይ እምበር ከም ሓንቲ ጓል ሓደ ፍሉጥን ዓብዪን መራሒ ሃገር 

ምዃና ሓሲበ ኣይፈለጥን፡፡ ናይ’ቲ ተጋዳላይን ወለዳን መንፈስ እውን ከምኡ እዩ፡፡ 

እዚ ፍፃመ ብምኽንያት እየ ዝዝክሮ ዘለኹ፡፡ እቲ ቀንዲ ቁምነገር መለስ ካብ ዝተሓተ ክሳብ 

ዝለዓለ ነገር፣ካብ ዝተሓተ ክሳብ ዝዓበየ ሰብ ነገራት ብኹራን ሓይልን ዘይገልፅ ህዱእን ምንባሩ 

ንምግላፅ እዩ፡፡…” 

ዓጃቢ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ነበር ተጋዳላይ ገብረስላሴ ግደይ ኣብ ገፅ 50 ዝሃቦ ሓሳብ 

መእሰሪ ቁምነገርና ይኹን፡፡ “…ብሓፂሩ ንመለስ ይትረፍ’ዶ ቅድሚ ሕዚ ዋላ ሕዚ እውን ገና 

ኣይፈለጥናዮን ዘለና፡፡ ስብእና መለስ ዝበለፀ ዝፍለጥ ዓመታት ብዝወሰኸ ቁፅሪ እዩ፡፡ ዓመታት 
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እናወሰኸ ብዝኸደ ቁፅሪ ኩሉ እቲ ሕዚ መንእሰይ ዘሎን ዕድመ ሂቡዎ ዝፀንሐ ዓብዪ ሰብን ድሕሪ 

ብዙሕ ዓመታት እውን ብብልሒ መለስ ምድናቕ ኣይተርፍን፡፡ እዚ ኣብ ቀፃሊ ብግልፂ ዝርአ 

ይመስለኒ፡፡ ምኽንያቱ እቶም ፅሒፉ፣ተሊሙ፣ጀሚሩን ኣፈራቕዩን ዝገደፎም ስራሕቲ ዕሹኡ ምሉእ 

ብምሉእ ብተግባር ስለዝረአዩ ዕምቆት መሪሕነቱን ስብእንኡን ዝያዳ እናተግሃደ ክኸይድ እዩ፡፡  
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