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ባቡር ዓሰርተ ክድመሮ ሓደ 
 

ዋላ’ኳ ሕጊ ተፈጥሮ ከይበዲ እተን ኣዕዋፍ ሰማይ ብዜምአን ወጋሕታ እንተበሰራ፤ መሬት ትግራይ 
ግን ወገግ ኣይበለሉን። ንዘበናት ዝወረሮ ድቕድቕ ፀልማት ዓቕለ ሞት ኣፅቢብሉ ብፀሓይ ተፈጥሮ 
ዘይኮነስ ብፀሓይ ቃልሲ ክደምቕ ግዘ ምስ ናፈቐ ወጊሑ ይመሲ። ይትረፍ ‘ዶ ሰቡ ዓውዱን 
ጥሪቱን’ውን ብኣዛብእ ቀትሪ ተዘሚቱ ጡሽ ጥምብሽ፣ ግብ ስልም ናብራ ኣስካሕኪሕዎ ኣሎ። እዋን 
ዘበነ መሳፍንቲ። 

ዓይኑ ዘፍጠጠ ግፍዓዊ ኣገዛዝኣ ካብ ማዕፆ ህድሞን ሰቐላን ሓሊፉ ኣፍ ብኣምሳለ ስላሴ ዝተፈጠረ 
ክቡር ሰብ ሎጒሙ ፍትሕን ርትዕን ኣስኢኑዎ። ዝፀምአ ጎሮሮ ሰብን ጥሪትን እኳ ብማይ 
ከይትርክስ ልግሲ ተፈጥሮ ሩባታት ኣብ ኢድ ቁፅፅር መሳፍንቲ ኣትዩ መስኖ እንተልምዕሉ፤ 
ሆረየታት ራያ ራዩማ ግን ንዓቐብ ኣፎም ከፊቶም ጎይታይ ማይ እንትምህለሉ ህዝቦም ደም ነቢዑ፣ 
ደም ሙዒጉ ማይ ንክረክብ ኣብ እግሮም ሰጊዱ። ጉቦ ጮማን ሜስን ዝፀገበ ከሽዐኦም ምርህራህ 
ኣብዩ ህዝቢ ኣባይቲ ክሰርሕ ዝተኣዘዘሉ እዋን ጭንቅን ፀበባን  ዕድመ ዝሃቦም ሰብ ታሪኽ 
ብኣንደበቶም እንተዘንትዉ ዝሰምዐ ወለዶ ሕሰም ዘበነ መሳፍንቲ ክንደየናይ መሰካሕክሒ ምንባሩ 
ከም ኣብነት ዝፅረሕ እዩ። 

ኣብ’ቲ ግዘ ትግራዋይ ብስንኪ ብሄራዊ ዕብለላን ምዝመዛን እንትማስን ዶግሒ ሓርነት ናፊቓ 
ንቁልቁለ ኣፋ ከም ሎቖታ ክዝቕዝቑዋ ዝዓጠቑላ ትግራይ ግን ዘንጊ ብይን ኣስጢማ፣ ፈትሊ ሓቂ 
ከይትብጠስ ካብ ዝደነነቶ ክትቀንዕ በብ ግዝያቱ ትገታገቶም ነይራ። ወፅዓ ሓረስቶት ዘድመፀ 
ልሳና ናብ መላእ ትግራይ ክዝርጋሕ ተመጣጢሩ እንተብቅዕ ስኣን ጥንኩር ኣወዳድባ ዓፈና 
ፀቒጥዎ ይተዓንቀፍ’ምበር ውዒሉ ሓዲሩ ግን ወዮ፡-  

“ቓሎ ስንዳይ በሊዕኻዮ ቓሓርየ፣ 

ሓሾት እምበይ ወያነ’ዶ ይስዓርየ…” ዝብል ቃል ዝባን ገረብ ቀዳሞት፤ ረመፅ ዝናር ጓህሪ ጥይት 
ወያነ ከምዘይተፈትሐ የዘኻኽር ነይሩ።  

ግዘ እናደፍአ እንትኸይድ ኣርዑት ገዛእቲ ደርቢ ቀራቅሮኡ ሰጢሙ ማእገረ ትግራዋይ ፅዖት 
ወፂኡዎ። ብዓቀይቶትን ምስለነታትን ከይተረፈ መኣዲ ውሻይ ኣትዩዎ። ስሑል ካራ ንደንበ 
ሓረስቶት ሽደናትን ሓራሳትን  ኣብቲኹ። ገርሁ ፆም ሓዲሮም፤ ማዕኸናት ጠምዮም ፣ላጋታት 
ራሕሲ ሓሪሙዎም። ኣንፈት መሓውር መሰረተ ልምዓት ለሚሱ መፈናፈኒ ብዘይብሉ ቀይዲ 
ዴሞክራሲ ተሎኲቱ። ድሕረትን ድንቁርናን ሱሮም ገዊዱ። ፍርያቱ ኣንጉዕ ዓይነ ብርኪ መለኽቲ  
ኮይኑ ረኣዪ ‘ምበር ተረባሒ ዘይኮነ ህዝቢ ትግራይ ብሃፈታሙ ደኽዩ። ሽዑ መዓናጥኡ ብሃልሃልታ 
ወፅዓ እናተኸምተረ ድምፁ ዘስምዐሉ መድረኽ ዓይነ መርፍኡ ተሃሊሙ ካብ ቁዛመ ዝዘለለ 
ስምዒቱ ብመልቅስን ደርፍን ይገልፅ ነይሩ። ንኣብነት እኳ፡- 

“ፅሓፎ ለሚ ዘበን ይጫገዱ…፣ 

ሃም ኣንሽተይቲ ፈረሰ ዞኽላል ኻብዱ፣ 

ብድበላ ጠሊ ድማለዱ፣ 
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ብእንቃዓ ጣፍ ፍርማ ድቓድዱ… 

ዝብኢ ሶዶምሉ ብየዓዱ።” ብምባል ስእነት ፍትሒ ፃርፃር ዘበለን እነይ ደበሰ ንጉሰ ብመልቅስ 
ዘሕለፈኦ መልእኽቲ፤ ዘበን ዘየውድቖ ልሳን ህዝቢ መግለፂ እቲ ዝነበረ ሕሱም ስርዓት እዩ። 

ኣብ መፋርቕ 1960 ታት ሰማዒ ዝሰኣነ ድምፂ ሓረስቶ እናልሓኸ ዓመፅ ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ 
ዘለዓዐሎ ማዕበል ሕቶ “መሬት ላራሹ… ማለት’ውን መሬት ንሓራሲኡ” ንምግልባጥ እቲ ዝነበረ 
መስፍናዊ ስርዓት ምኽንያት ኮይኑ። ስልጣን ብወታደራዊ ሓይሊ ጨቢጡ “ያለ ምንም ደም 
ኢትዮጵያ ትቅደም” ዝጨርሐ ስርዓት ደርጊ”ውን ‘እዛ እምባይ መን ይወረሳ’ ብምባል ካብ ብኣግኡ 
ማእሰርትን መርሸንትን ጀሚሩ። እዛ “ያለ ምንም ደም…” ዝተብሃለላ ሃገር ብግፍዒ ደም ከም ነትዒ 
ማይ ዝውሕዘላ ዜጋታታ ብዝበኣሰ ካብ ዝወፈርሉ ዝተርፉላ ኮይና ኣበ ዓዘቕቲ ስእነት ሰላምን 
ዴሞክራስን ተረግሪጋ።     

ግዘ ግዝያት ወሊዱ ወቕቲ ወርሓት ኣፍፂጉ ንቕድሚት እንትጭርገድ ግን ዋሕታ ሰናይ ዘበን 
ዘበስር ኣድማስ ጨዲዱ ፋና ሓርነት ዝኹልዕ ባቡር ዕጥቃዊ ቃልሲ ተወሊዱ። 11 ለካቲት 1967 
ዓ.ም ። መቓልሕ ኣንደበት ውፁዓት ናብ መላአ ትግራይ ኣንፈት ከይደረቶ እንትዝርጋሕ ድማ 
ፀልማት ዝቕንጥጥ ዕድም ክተት ጉዕዞ ነዊሕን መሪርን ብሄራዊ ልደት ኣጠሚቑ። መቑሕ 
መግዛእቲ ተሓምሽኹ። ሽግ ሓርነት ብመስዋእቲ ንዝንተኣለም ክኹላዕ ሂወት ዝኸፍሉ፣ ኣካል 
ዝግብሩ ከዋኽብቲ ንመትከል ህዝባውነት ስዒቦም ናብ ባቡር ተጋደል ተፀምቢሮም።  

ውራይ ባቡር ሓርነት ውራይ ምርግጋፅ ሰላምን ዴሞክራስን፣ ዋኒን ሕቶ መሰል ፍትሕን ርትዕን 
ኮይኑ ጉዕዞኡ ቀፂሉ ተቐፃፂሉ። ውሑዳት ዝነበሩ ኣማኢት ሰጊሮም ዓሰርተታት ኣሻሓት በፂሖም። 
ንሚልዮናት ወኪሎም ሚልዮናት ሰዓብቲ ኣኸቲሎም። ምሽጥር ፅንዓት ሰራዊት ባቡር ካብ 
ውቅያኖስ ሰፊሑን ዓሚቑን ተፀንቂቑ ዘይውዳእ ኣልቦ ደረት ሰማየ ሰማያት ፀዋርነት ኣተኣናጊዱ። 
ነጋሪት ፍትሓዊ ኲናት  ማዕበል ቃልሲ ህዝብታት እንትጓዝም መናእሰይ ሃዲድ ቀዳሞት ስዒቦም 
ንፃውዒት ቅኑዕ ዕላማ ምላሾም ሂቦም። በረኻታት ትግራይ ዕርዲ፣ ህዝቢ ትግራይ ባሕሪ፣ ካብ ፀላኢ 
ዕጥቂ ዝብል መትከል ብጥማዕ ደም ማሕላን መስዋእትን መስተንክራዊ ፍፃመ ኣመዝጊቡ። 
መይዳታት፣ ሽንጥሮታትን ኣኽራናትን ትግራይ ማህደር ቅያ ጅግንነት ንወለዶ ከዘንትዉን 
ከውርሱን ኣብ ጓጉኦም ድሙቕ ታሪኽ ኣንቢሮም። ልደት ህዝቢ ትግራይ መሰረት ልደት ብሄራት 
ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ምዃኑ ኣነፂሩ ዴሞክራስያውያን ውድባት ኣኸቲሉ።  

ታሪኽ ቀይሕ ራዕዲ ታሪኽ ዘይርስዖ ስርዓት ፋሽታውያን ዝግለፀሉ ኣረመንያዊ ጨፍጫፍ ንፁሃት 
እዩ። ካብ ጓጓ ወለዶምን መረበቶምን እናተመንጠሉ ብግፍዒ ዝተገረፉ፣ ኣካሎም ዝጎደሉን 
ዝተረሸኑን ደቂ ህዝቢ ግገዝኡ ይቁፀሮም። ኣብ ልዕሊ ሬሳ ውላዳ ዓልሊ ዝተብሃለት ኣደ ንብዓታ 
ከይረአ ሙዒጋ ቃንዛ ከርሳ ረምቲቱዋ ብፀበባን መከራን ዝሓለፈቶ ግዘ ተመሊሳ ክትዝክሮ 
ኣይትደልን። ይትረፍ’ዶ ዓው ኢላ ኣእውያን በኽያን ነገር ወላድ ሓዘን በርቲዕዋ ክተተንፍስ 
ብጩቕ እንተይላ’ኳ ጋዶ ተቖፂሩ ንመልዐሊ ሬሳ ውላዳ ገንዘብ ክፈሊ ተባሂላ ዘንትእለት ማዕፆ 
ብዝተኳሕኩሐ ቁፅሪ ዘይባህረረት ወላድ ኣይነበረትን። ኣምሂራ ንቁም ነገር ክተብፅሕ፣ መርዓን 
ደርዓን ደጊሳ ብርሃን ደቃ ክትርኢ ተሃንጢዋ ተስፋኣ መኺኑ፣ ትምኒታ ተኾሊፉ።  ኮታ ህዝቢ 
ትግራይ ከም ህዝቢ ንክበርስ ኣብ ዕዳጋታትን ካልኦትን ብነፈረቲ ፋሽታውያን ተደብዲቡ። ነዚ 
ደብዳብ ሓውዜን ከም ኣብነት ምጥቃስ እኹል እዩ። ግንከ! ኒሕ ስንቁ ህዝቢ እንድዩ፤ በቶም 
ዝዘንብዎ ዝነበሩ መስካሕካሕቲ ዓፀባት ንፃት’ውን ሸብረኽ ከይበለ ንደቁ ከዲኑ፣ ኣርጊፁን መሪቑን 
ኣቃሊሱን ተቓሊሱን። ገዘፍቲ ወራራት ደርጊ፣ ድርቅን ሻዕብያን መኪቱ ከዓ ኣንፀባራቒ ዓወት 
ሓፊሱ። 
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ህዝቢ ትግራይ ክብሪ ዝህብን ዝቅበልን ክቡር ህዝቢ እዩ። እዚ እናፈለጡ ዝሕንክሩ ደርጋውያን 
ግን “ወርቅ ብያነጥፉለት ፋንድያ ነው የሚል… ማለት’ውን ወርቂ እንተንፅፍሉ ፋንድያ እዩ 
ዝብል…” ብምባል ንፍትሓዊ ቃልሱ ግቡእ ሰላማዊ ምላሽ ኣብ ክንዲ ምሃብ ክብሪ ኣስኢኖም 
ኣቃሊሎምዎ። እቲ ሓቂ ይዘረብ እንተተባሂሉ ግን ህዝቢ ትግራይ ንወርቂ ወርቂ፣ ንፋንድያ 
ፋንድያ ኢሉ መምዩ ንምዝራብ ክሕርብቶስ ይትረፍ ፤ ነቲ “ኣብ ኣፍሪካ ተወዳዳሪ ዘይብሉ” 
ብምባል ዝምክሕሉ ዝነበሩ ዓምቧኽ ሰራዊቶም’ውን ብሓያል መስመርን ብጥበብ ቆረፃን ነጋሪ ወረ 
ዘይብሉ ኣትሪፍዎ እዩ። ትግራይ ሃፈታም’ምበር ድኻ ኣይኮነትን። እንተ ደርጋውያን “በተኽ 
ጥምይቲ …” ኢልካ ምንሻው መውፅኢ ኣፎም ነይሩ። እሞኸ!እዛ መኣዲ ዝንቕ ፀጋታት ዝሓቖፈት 
ሕርትምቲ ኣምሲሎም “እንዳ እምኒ” ዝብል መፀውዒ ዝሃቡዋ ትግራይ እምና መዓድን እምነ 
በረድ፣ ሮጒድ መሬታ ብዓይነት ዝሕፈሶ፣ ከርሳ ዕቑር ሃፍቲ ዘዋህለለ ምዃኑ ዘይተጋሃደሎም’ዶ 
ይነብር? እንተ እቲ ሓቂ ጥሉል እዩ። 

ባቡር ዓሰርተ ክድመሮ ሓደ ድርብ ድርብርብ  ፀገማት እናጥሓሰ ፀልማት ብብርሃን እናቀንጠጠ፣ 
ዝራግ ጋሊሁ እናፅረየ ከበድቲ ኣፅዋራት ዘዕለቕለቑዎ ገዘፍቲ ኮራት ፋሽስታውያን ኣቃቢፁ 
ማዕበሉ ኣብ ማእኸል ሃገር በፂሑ። ሕራነ ኣይንምብርከኽን ብዓፈንቲ ትስርነቕ ዝነበረት ትንፋስ 
ውፁዕ ክወሓስ ንፋስ ሰላምን ዴሞክራስን ኣዕሲሉ። ሓራ መሬት ትግራይ ሓራ መሬት ኢትዮጵያ 
ክኸውን ቀዳማይ ምዕራፍ ዕጥቃዊ ቃልሲ ኣብ መቓብር ደርጊ ብመስተንክራዊ ዓወት 20 ጉንበት 
1983 ዓ.ም ተኸምቢቱ። ቃልሲ ህዝብታት ሕቶ ብሄራት ብሄረ ሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ 
መሊሱ። ማዕርነት ኩሉ ዝረጋገፀሉ ስርዓት ፌዴራሊዝም ተተኺሉ። ሕገ መንግስቲ ፀዲቑ ህዝቢ 
ብወከልቱ ክመሓደር በቒዑ። እንተ ባቡር መስመር ሕዚ’ውን ኣብ ጉዕዞ ርብርብ ኣንፃር ድኽነት 
ይምርሽ ኣሎ።  

ሎሚ! ንቀብሪ ድኽነት ዝፈስስ ረሃፅ ‘ምበር ንመለኽቲ ዝውሕዝ ደም የለን። እዝኒ ወግሐ ፀብሐ 
ድምፂ ነፈርትን ናፓልን ሰሚዑ ዝሽበር ከርሲ ኣይህልውን።ዓይኒ ብግፍዒ ተረሺኖም ኣብ 
ጎደናታት ዝዝርግሑ ዜጋታት ምርኣያ ሕርሚ እዩ። ካብ ጓጓ ወለዶምን መረበቶምን እናተሓነቑ 
ብኣስገዳድ ናብ ውግእ ዝቁስቆሱ ንኡሳት ይትርፍ’ዶ ክሕሰብስ ኣይሕለምን። ንሱ ሳላ ስዉኣትና 
ታሪኽ ኮይኑ ዝተዛዘመ ምዕራፉ እዩ። ሎሚ! ኣፃብዕቲ ጭዃሮ ዓቲረን ውሕስነት ምግቢ ዘስምራሉ፣ 
ሳይነስን ቴክኖሎጂን ንምውናን ብርዒ ጨቢጠን ምህዞ ዘሳልጣሉ ግጥም ‘ምበር ኲናት ኣገዲዱወን 
ቃታ ኣይስሕባን። ኲናት መብረሲ ዓዲ፣ መጥፍኢ ሂወት፣ ጎዳኢ ኣካልን መስካሕክሕን ምዃኑ 
ፅሒፈን ግን ምዕሳል ሰላምን ዴሞክራስን፤ ንምሕዝነት ህዝብታትን ልምዓትን ኣማራፂ ከምዘይብሉ 
ክስንዳ እየን። ሎሚ! ንሕገ-መንግስቲ ዝግዛእን መሰረት ዝገበረን ሕሊና ፍትሕን ሰናይ ምምሕዳርን 
ዘንግሰሎም ኣብያተ ፍርዲ ’ምበር ሚዛን ብይን ንዘዝብል ዳይነት መንበር ኣይፈቅድን።   

እዚ መሪር ህዝባዊ ተጋድሎ ዝመርሐ ባቡር ሓርነት ኣብ መላእ ሃገር ፀሓይ ኣብሪቑ፣ ምዕባለን 
ለውጥን ተሊሙ፣ ነዊሕ ራእይ ከዐውት ሕርሻ ዝመርሖ ኢንዳስትሪ ውራዩ ገይሩ ቀፂሉ። ጉዕዞ 
ኣንፃር ድኽነት ኣወዓዕዩ እዛ ብስንኪ እቶም ዝሓለፉ ዓፈንትን መዝመዝትን ስርዓታት ጥምየትን 
ድሕረትን መግለፂኣ ኮይኑ ዝፀንሐት ሃገር፤ ብቅኒት መስመር ተሃድሶ ክልተ ኣሃዝ ዘለዎ ዕብየት 
ቁጠባ ንተኸታተልቲ ዓመታት ክተመዝግብ ኣኽኢሉዋ። እንሆ ሎሚ ከዓ ኢንዳስትሪ ናብ ዝመርሖ 
ሕርሻ ክሰግር ትልሚ ምዕባለን ለውጥን 5 ዓመት ኣፈራቕዩዎ እኒሀ። ኢትዮጵያ ምስተን ዝሐሸ 
ሃፍቲ ወኒነን ብቁጠበአን ኣብ ማእኸላይ ብርኪ ዝርከባ ንክትስራዕን ናብ ቅርቅርቲ ምዕባለ 
ክትድይብን ህዝቢ፣ ውድብን መንግስትን ተወሃሂዶም ብመሪሕነት እቲ ባቡር ኣብ ወፍሪ ልምዓት 
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ከቲቶም ኣለዉ። ፖለቲካዊ ቁጠባ ኣካብነተ ክራይ ሰይርካ ልምዓታዊ ፖለቲካዊ ቁጠባ ንምንጋስ 
ድማ ግንባራት ተነፂሮም ብልዕቲ ድኽነት፣ ድንቁርናን ድሕረትን ይኽርተም ኣሎ። 

እቲ ሒዝናዮ ዘለና ዘበን “ወፍሪ መለስ ንዕብየትን ዝላን!” ዝብል መሪሕ መስመር ዝጨበጥናሉ 
ኮይኑ ከይንኽበስ ከም ሓፂን  ተሪርና ፣ ከይንጉነፅ ከም ጎቦ ሓይልና ኣብ ቃላይ ሕድሪ እንሕምሰሉ 
እዩ። ብፍላይ ኣብ ንጥፈታት ሕርሻ፣ ትምህርቲ፣ ጥዕናን ምንጋስ ሰናይ ምምሕዳርን፤ ብስም ብዓል 
ራእይ ዓብዪ መራሒና ዝኣተውናዮ ቃል እንትግብረሉ መድረኽ ወያናይ ሓቦ ምርግጋፅ መሰረታዊ 
ለውጢ ህዝብን ሃገርን እዩ። ነዚ ድማ ፡-  

 ኣብ ገፀርን ከተማን ኣብ ሓደ እዋን ሰለስተን ልዕሊኡን ግንባራት ልምዓት    ኣሰሊፍካ 
ብመልክዕ ሰራዊት ምንቅስቓስ 

 ኣብ መንጎ ኣመራርሓታት ዘሎ ዘይምምጥጣንን ኣብ’ቶም ናይ ሰራዊት ኣፈፃፅማ ዘለዉ 
ኣፈላላያትን ምፅባብ ኣድላዪ ኮይኑ ብኣጠቓላሊ ከም ሰራዊት ንህቢ ውህደትን ምንባብን 
ዘገወደ ወፍሪ ህንፀት ምክያድ ወሳኒ እዩ። ብመሰረት እዚ ተረባሕነት ደቂ ኣንስትዮን 
መናእሰይን ዘማእኸለ ፖሊስን ስትራቴጂን፤ ብሰራዊት ህዳሰ እናተዓወተ፣ ልምዓታዊ ብዓል 
ሃፍቲ እናበርከተ ይርከብ።  

ኣብ’ዚ ፀሐይ ሰላምን ዴሞክራስን ዝበረቐሉ ስርዓት ኮይንካ ሕሉፍ ተጋድሎ እንትትዝክር ታሪክ 
ማይ ረጊፅካን ተተርኢስካን ጥምየት ኣብቂዑ፤ ጎፍላ ፀጋታት ጓጓ መሬት ትግራይ ኣብ ረብሓ 
ንምውዓል ዕጥቂ ቃልሲ ይኾነካ። ንድኽነት ብቅልፅም ህርኩት፣ ንድሕረትን ሕማምን ብጥይት 
ትምህርቲ ዘግ ኣቢልካ ሕነ ሕነ ዝሓለፈ ፀበባ ትግራይና ብፅጋብን ስልጣነን ክትከሓስ ዕድም 
ዘየድልዮ ቆፃል ውሕጅ ክትስዕብ ወነኻ ይንቕነቕ። ኣዕፅምቲ ስዉኣት ብክብሪ ዝሓቖፉ ጎቦታትን 
ሽንጥሮታትን ቆፃል ካባ ክለብሱ ግቡእ ኮይኑ ፃውዒት ሕድሪ ጀጋኑ ብልምዓት ንምድባስ ውዓል 
ሕደር ዘየብል ዕዳ ህሉዋት እዩ። ጉዕዞ ህዳሰ ኢትዮጵያ ዝጠልቦ መስዋእቲ ከፊልካ ራእይ መለስ 
ከም ወርቂ ተኾሊዑ ዝንተኣለም ዝነብር ከዓ ብፈኸራ ዘይኮነስ ንክብርታት መለስ ክብሪ ሂብና 
ህንፀት ግድብ ህዳሰ ኢትዮጵያን ካልኦትን ዕላማታት ዓብዪ መራሒና ብስራሕ እንትነዐውቶምን፤ 
ብሄራት ብሄረሳባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ብማዕረ ዝዳነይሉ ሕገ መንግስቲ ፌ.ድ.ሪ.ኢ ተኸቢሩ 
ሉኣላውነታ ዘረጋገፀት ሃገር ቀፃልነት እንትህልዋን እዩ። ምስ’ዚ ብተወሳኺ ሕምብርቲ ኢትዮጵያ 
ካብ ኳዂቶ ምሉእ ብምሉእ ፀፅዩ ንኣፍሪካውያን ኣሓትን ኣሕዋትን ከምኡ’ውን ንካልኦት 
ህዝብታት ዓለም እንህቦ ክብሪ ትርጉም ብዘለዎ ምክእኣልን ምትሕልላይን እንትፍፀም ጥራሕ እዩ።       

ስለዚ እቲ ባቡር ዘይዛሪ ውሕጅ ልምዓት ቆፃል እናልበሰ፣ ፍርያት እናሸሸየ ንቅድሚት እንትምርሽ 
ወለዶ እናተቐባበለ ኣብ ዳርችኡ ንከብፅሖ ቃል ፅንዓት ተለቋቚሙ ሽግ ሓርነት ሽግ ምዕባለ 
ሳይነስን ቴክኖሎጂን ከስምር ኣለዎ። “ወፍሪ መለስ ንዕብየትን ዝላን” ክዕወት ዕጥቅኻ ኣስጥም 
እንትብሃል ዘድሐርሕር እንተሃልዩ ድማ መንገዲ እናራኣኻን እናቀለስካን ናብ ዳስ ሃይሃይታ ባቡር 
ዓሰርተ ክድመሮ ሓደ ክኸትት ምግባር ኣካል ብልሒ ሰራዊት ልምዓት ኮይኑ ኢድ ንኢድ 
ተተሓሒዝና ግንባራት ልምዓትና ኣብ ዘዐውት መስመር ምስላፍ ዜግነታዊ ግቡእ ኣለና። 

ዘለናሉ ወቕቲ ባቡር ዓሰርተ ክድመሮ ሓደ ኣብ ጉዕዞ 38 ዓመታት ዘካየዶም ፈተንቲ መድረኻት 
ንምዕዋት ብልሒ ምቅልላስ ኣመራርሓን ኣንፈት እቶም ኣብ’ዚ ብርኪ ዘብፅሑ ኣሰራርሓታትን 
ዝነፀረሎም ዓሰርተ ጉባኤታት ኣሕሊፍ መበል ዓሰርተ ሓደ ጉባኤ ንምክያድ እናተሸባሸበሉ ኣብ 
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ዘሎ መድረኽ ምዕዋት ቅብብል ሕድሪ እዩ። እዚ ጉባኤ በሊሕን ብዓል ራእይን መራሒና ኣብ 
ዝሰኣናሉ ፈታኒ ወርሓት ዝካየድ እንተኾነ’ውን ሕድሪ መለስ ብካሕሳ ምዕባለ ንምክፋል ቃል 
ኣለና።  እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ህዝባዊ ማዕበል ተገልቢጡ ከይውሕጠና “ዕጥቂ ህወሓትን ራእይ 
መለስን ተዓጢቕና ቀፃሊ ጉባኤና ብሩህ እዩ!” ብዝብል መሪሕ ጭርሖ ሃዲድ ልምዓትን ሰናይ 
ምምሕዳርን ሃኒፅና ንወለዶ ድኽነት ዘይኮነስ መለስ ዝምነያ ብልፅቲ ሃገር ክነውርስ ኣብ መስመር 
ባቡር ዓሰርተ  ክድመሮ ሓደ ንዕሰል።  

ዓወት ንመበል 11 ጉባኤ ህወሓት! 

ብኣብርሃ ታደሰ (ድወት)    03 መጋቢት 2005 ዓ.ም 

 

 

    

   


