
 

ኣባይን ቢተውን ኣብ ሓንቲ ምሸት ምስ ኣልኣሚን 
 
ትማሊ ሓንቲ ብትግርኛ እተሰነደት መጽሓፍ አብ አዲስ አበባ ሂልተን ኢንተርናሽናል ተመሪቓ። ደራሲ ናይ’ዛ “ፅንዓት ክልተ” 
እተብሃለት ወመዘክራዊት መጽሓፍ መንእሰይ ሃይላይ ሓድጉ እዩ። ነዛ ኣብ ዙርያ ምቁር ገድላዊ ህይወት ኣላሚን እተዘንቱ ረዚን 
ትሕዝቶ ዘላ መጽሓፍ ገና ኣንቢበ ኣይወዳእኽዋን። ስለዚ ንሎሚ ንቁም ነገር ናይ’ዛ መጽሓፍ ኣመልኪተ ዘቕርቦ ትዕዝብቲ ኣይክህሉን። 
ደራሲኣ ሃይላይ ሓድጉ ግን ንተገዳስነቱን ኣበርክቱኡን ክሙጎስ ዝግበኦ ምዃኑ በዚኣጋጣሚኡ ጠቒሰ ክሰግር።  
 
አብ ምረቓ ፅንዓት ክልተ ብርክት ዝበለ ዕዱም’ዩ ተረኺቡ። እዚ’ውን ተጋሩ ቅድም ክብል ኣብ ምግዳል ኣንፃር ባዕዳውያን ወረርቲ፣ 
ቐጺሉ ኣንጻር በደልቲ ኣብ ዝተኻየዱ ተጋድሎታት ዝነበሮም ተሳትፎታት ብዓወት ምስፈፀሙ፣ ተሳትፉኦም ናብ ልምዓት ከኽትቱ 
ፀኒሖም ኣለው። ሎሚ ድማ ኣብ መኣድታት ስነጽሑፋት በበዝሕን ብሙሉእ ተገዳስነትን ምስታፎም መንፈሳዊ ባህታ ዝዕንግል’ዩ።  
እዚ ናይ ፅንዓት ክልተ መድረኽ ግን ካልእ ገይጺ’ውን ነይርዎ። አብኡ ዝተረኸባ አንስትዮ ነባር ተጋደልቲ ስለ’ቲ ንጉስ-ምጉስ ኮይኑ 
ዘምሰየ ተጋዳላይ ኣላ’ሚን ንጽንዓቱን ክእለቱን አመልኪተን ምቁርን ርቱዕን ምስክርነተን ክዕንግላና አምሽየን። ንሰን ንባዕለን ካብ መዓር 
ዝጥዕም ታሪኽ ከምዝህልወን ዘጠራጥር የብሉን። ከምቲ ንሳተን ባዕለን ዘዘኻኸርኦ ድማ ብርዒ ሃይላይ አብ ቐጻሊ ናብ ዋዕሮታትና 
ተቕንዕ ትኸውን። ብተስፋ!  
 
ሕዚ ናብታ ዋና ጽምብል-ወ-ተክሊል ናይ’ታ ምሸት ክኣቱ። ተጋዳላይን በዓል ስልጣን መንግስትን ኣቶ ኣባይ ፀሃዬ አውራ ክቡር ጋሻ 
ኮይኖም ተረኺቦም። ካልኦት ሓለፍቲ ውድብን መንግስትን’ውን ነይሮም። ንኣብነት አላሚን እንትስዋእ ኣብ ጥቑኡ ዝነበረ ተጋዳላይ 
ኣዲሳለም ባሌማ ኣብታ መድረኽ ተረኺቡ ነታ ናይ መወዳእታ ሰዓት አላሚን በመሳጢ ኣቀራርባ ኣዘንትዩዋ። ከምቲ ዝበልክዎ ግን፣ 
ኣብዛ ምሸት ካልእ ካብቲ ዛጊድ ዝተብሃለ ዝበለፀ ዝመስለኒ ምዕሩግ ኣጋጣሚ ተራእዩ ነይሩ።  
 
ማእከላዊ ኮሚቴ ህወሓት አብ ክልተ ዝተመቐለሉ እዋን 1993 ንዘክር። ኣቦመንበር ህወሓት ተጋዳላይ መለስ ዝሓዞም ዝበዝሑ ኣባላት 
ማእከላይ ኮሚቴ ዘለዉዎም በሓደ ገጽ፣ በቲ ኻልእ ድማ ምኽትል ኣቦመንበር ተጋዳላይ ተወልደ ዝሓዞም ዝወሓዱ ኣባላት ማ/ኮ ግን 
ድማ ዝበዝሑ ኣባላት ፖሊት ቢሮ ዝርከብዎም ኮይኖም ኣብ ክልተ ተፈናጨሉ። ኩነታት ማዕቢሉ ዝወጽእ ወጺኡ ዝቕጽል ቐጺሉ 
ምስተሃዳድአ ግን ገለ ዘየተሃዳድኡ ዝንባሌታት ካብቶም ዝወጹ ይኹኑ ካብቶም ዝጸንሑ ኣባላት ይንጸባረቑ ነይሮም። ንምፍልላይ 
ምኽንያት አብዝኾንዎም ነገራትን ካብቲ ምፍልላይ ንደሓር ኣብዝረአዩ ኩነታት እንተተፈላልዩ ዘሕፍር፣ ርእስኻ ዘድንን ነገር የብሉን። 
እቲ መዓንጣ ሰብ ዘሕርር አብቲ እዋን አሚኖሙሉ፣ ንተጋዳልይ ናብ መስዋእትነት እናዓደሙ ዝመጹ መራሕቲ ዕደኦም ረሲዖም ነቲ 
ሕዚ ዘየለ ተጋዳላይ “ሓቂ’ዩ” ኢሉ ዝተሰወአሉ ሕድሪ መሊሶም ክዃስይዎ እንተለው እዩ።  
 
አብዛ ናይ ትማሊ መድረኽ ግን ዘኹርዕ ነገር እዩ ተራእዩ። ቢተው ካብቶም ፍንጩላት፣ ኣባይ ካብቶም ጽኑሓት ክነሶም ብሓባር 
ኮይኖም “ከምቲ ቢተው ዝበሎ፣ ከምት ኣባይ ዝበሎ” እናተብሃሃሉ ንርእሶም ተኸባቢሮም ንክብረትን ጅግንነትን ስውእ ብጻዮም 
ተጋዳላይ አልአሚን ብሓባር አማዕሪጎም ምምሻዮም ልዑል ታሕጓስ ዝሃበ ኮይኑ ረኺበዮ። ክረአ ዝግበኦ ስልጣነ፤ ክምዕብል ዝግብኦ 
ብስለት’ዩ። ኣልኣሚን ንኽልቲኦም አሚኑ፤ ሕድሪ ሂቡ ዝተሰወአ ናይ ክልቲኦም ብጻይ ኢዩ። ካብዚ ንደሓር ‘ከመይ ናበይ ክንከይድ 
ይምረጽ’ ዝብል ሓሳብ እንተፈላለየኩም ክርደአና ይኽእል ይኸውን። ነቲ ሕሉፍ፣ እሞ በመሪሕነት ዝተዋሳእኻሉን ብጾትካ ዘሰዋእኻሉን 
መዋእል “ጌጋ ነይሩ” ምባል ግና ክርደአና ዝኽእል አይኸውንን። ቢተውን ኣባይን ናይዝተሰወአ ብሉጽ ጀግና ብጻይኩም ታሪኽ ብሓባር፣ 
ብተመሳሳሊ ድምፀትን ክብረትን ክተዘንትዉልና ብምምሻይኩም ግርማን ሞጎስን ውሲኽኩምልና አለኹም፣ ሞጎስ ይሃብኩም።  
ንደራሲ ሃይላይ ሓድጉ እንኳዕ ደስ በለካ እብል። ከምቲ አብቲ መድረኽ ደጋጊምካ ዝሰማዕኻዮ ምርቓት አነ’ውን ደጊመ ብርዕኻ 
ኣይንፀፍ እብለካ። ፅንዓት ሰለስተ ንምሕታምን ምምራቐን የብቅዕኻ።  
 
Tedla Desta  

tedla2desta@gmail.com 


