ፍኖተ ሰሜን
ቅፅ 1

ቁፅሪ 3

ቀዳማይ ዓመት

ዋጋ ብር 15
ጥቅምቲ 2009ዓ/ም

ተሃራፊ ተባዕ ሚዛናዊ ብርዒ!

ንሰ ጥም ዶ ኣለና
ንሰ ምጥ !
ምስ ጢ ር ትሕ ተ
ንቕ ሓታዊ
ኣእ ምሮን
ኣል ኮላው ነት ን!

ድሙ ኣንጭዋ በሊዓ
“ሕርሚ ይኹነኒ!”
በለት!
ነ ገር ት ምክሕ ቲ!

ትሕዝቶ
ቃል ክፍሊ ምስንዳእ

1

...ናብ ሰሜን ጃንኣሞራ ዝተዋፈረ
ሓደ ብርጌድ ተወጋኣይ ሓይሊ
ህወሓት /ብርጌድ 11/ ኣብ ከባቢ
ራስዳሽን ንዝርከቡ ወረዳታት /በየዳ፣
ጃንኣሞራ/ ካብ ኣገዛዝኣ ስርዓት ደርግ
ሓራ ገይርወን። ብቦጠሎኒ 40 ፈለማ
ዝተኻየደ ወፍሪ’ውን ይኹን ድሒሩ
ብብርጌድ 11 ዝተገበረ ምንቅስቓስ
ከቢድ
መስዋእቲ
ዝተኸፈለሉ
ነይሩ።...

ደብዳቤታት

መጭ በሃልን ሰራርን
ገፅ 6
ድሙ ኣንጭዋ በሊዓ “ሕርሚ
ይኹነኒ!” በለት!
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-ብሙሴ ዘልደታ

ትማሊ ብዓይኒ ሎሚ
ገፅ 15

እቶም ኣስመረታይ...
-ብኣታኽልቲ እምባዬ
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ዕንጉለን ቆርበትን
ገፅ 10
ንሰጥም ዶ ኣለና ንሰመጥ? …
-ብ ኣብይ በላይ
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ሰነዳት እንታይ ይብሉ
ገፅ 20

ኣሉላ ከም እንደገና
ዓሚፆም

-ብደስታ ካሳ

...ደርግ ንወታደራቱ ድቁስን
ክብሪትን ኣስኒቑ፣ “በቲ ክብሪት
ገዛውቲ ትግራዋይ ኣባርዕሉ፡ በቲ
ድቁስ-በርበረ ድማ ጥሪት ትግራዋይ
እናሓረድኩም ኣጠዓዕምሉ!” ኢሉ
ብኣልማሚት መንደራትና እንተቃፅል፣
ህፃውንትና ብሳንጃ ዘልዚሉ ኣብ ገርገራ
ከም ቋንጣ እንትሰቅል፣ ጠለ በጊዕና
እንትግዕዝም በይንና ኢና ነይርና። ኣብ
ሓንቲ ፀሓይ ንልዕሊ 2500 ዜጋታትና
ብናፓልም እንተሕርር ‘ውን በይንና
ኢና ነይርና።...
...“እወ እዚ ንኣሕሉቕካ ንገሮም። እዚ
ተንኮል እዚ ናቶም (ናይቶም ተጋሩ
ማለቶም’’ዩ) ተንኮል ምዃኑ ንገሮም።
ኢሎም ኣፍጠጡለይ። ድሕሪኡ እቲ
ቃለ-መሕትት ስሩዕ ቃለ-መሕትት ኮይኑ
ክቕፅል ኣይከኣለን። ንሶም ከም ሓደ
ኤርትራዊ ኣነ’ውን ከም ሓደ ኢትዮጵያዊ
ነናይ ውድባትናን መንግስትታትናን
ቕዋም ሒዝና ኽትዕ ገጠምና። እቲ ነገር
ነዘ እንተበልክዎ ንንየ፤ ንንየ እንተበልክዎ
ንነዘ እናበለ ኣብ ውሽጢ ነገር ኣተና።
ቀፀሉ። እዚ’ውን ካብ ውሽጢ’ቲ ናብ
ኣንበባይ ክበፅሕ ዘይተደለየ (oﬀ the
record) ‘ዩ። ...

ማኔጂንግ ዳይሬክተር
ኣታኽልቲ እምባዬ
ዋና ኣሰናዳኢ
ኣብይ በላይ
ላዕለዋይ ኣሰናዳኢ
ሃ/ስላሰ ሰገድ
ኣሰናዳኢ
ደስታ ካሳ

ኣበርከቲ ፅሑፍ
ብርሃኑ ኣባዲ
ዶ/ር ኣርዓዶም ሃይሉ
ኮምፒዩተር ፅሑፍ
ምዕባለ ዓብዱራሑማን
ከቨር፣ ለይኣውትን ዲዛይንን

Archer
Graphics & Animation Studio

መተሓባበርቲ ዝርግሐ መፅሄት
ሃ/ስላሴ ሰገድ
ምዕባለ ዓብዱራሑማን

ዝፈፀመ ጉጅለ እኳ እንትኾነ ብቑሉዕ በትሪ

ቃል

ክፍሊ ምስንዳእ
ደጋሲ ሕማም ትምክሕቲ!

ስልጣን ጨቢጡ ንሓደ ህዝቢ ህዝቢ ትግራይ
ፈልዩ፣ ትግሬ ገዳይ ኢሉ፣ 55 ሚልዮን ህዝቢ
ኢትዮጵያ ን5 ሚልዮን ትግራዋይ ክንብርከኽ
ከይኮነስ ክጭፍለቕ ኣለዎ ኢሉ ብመንግስታዊ
ማዕኸናት ዜናታቱ ዝኣወጀ፣ ናይ ኣያታቱ

ሃለዋት ህዝብና ንምጥፋእ ዘይኾነሎም ምዃኑ ብተመሳሳሊ፤ ህዝብና ብመንግስቲ ጣልያን
ትግራዋይ ናይ ምንብርካኽ ሕድሪ ዝተሰከመ
ዝፈለጡ ታሪኻዊ ፀላእትና ኩሩዕ መንነቱ እንትውረር ከም ዘይናቶም ሪኦም ንኣስታት 8
መንግስቲ እዩ ነይሩ።
ንምብርካኽ ኩሉ ዓይነት ውዲት ምግባር ኣዋርሕ ካብቲ ካሊእ ኢትዮጵያዊ ብዝተፈለየ
ካብ ዝጅምሩ ብዙሓት ዘመናት ተቖፂሮም መንገዲ ንበይኑ ሓሰረ መከራ ክርኢ ምግባሮም እዚ ኩሉ ከየሰኮነና፣ ብትብዓት መኪትና ኣብ
እዮም። ብፍላይ ኣብዞም ዝሓለፉ ምኢቲ ዓቕሚ ህዝብና ክስበር፣ ተቃላሳይ መንነት ድልየትንማዕርነትንዝተመስረተሃገርክንፈጥር
ዓመታት ዝነበረ ኩነታት ንድሕሪት ምልስ ትግራይ ክንብርከኽ ካብ ዝነበሮም ትምኒት ተንቀሳቒስና። ይኹን’ምበር ትምክሕቲ
ኢልና እንትንርኢ ካብ ምንሊክ ጀሚሮም እዩ ዝብገስ። ጣልያን ብደገፍ ሓይልታት ብቐፃልን ዘየቋርፅን ቃልሲ ዝንብርከኽ’ምበር
ክሳብ ደርግ ዝነበሩ ገዛእቲ እዛ ሃገር ንትግራዋይ ወፃኢ ነዛ ሃገር’ዚኣ ገዲፉ እንትወፅእ ‘ውን ሻላ እንተተባሂሉ ዝደግስ ሕማም ብምዃኑ
ከየንበርከክኻን ከይሰዓርካን ዘመነ ስልጣን ብተመሳሳሊ፤ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዘብፅሕዎ ሎሚ ድማ ብተመሳሳሊ ጭርሖ ብተመሳሳሊ
ምርግጋፅ ይኹን ምንዋሕ ኣይከኣልን ብዝብል በደል ናይቲ ዝሓለፈ ተግባሮምን ናይ ምንሊክ ተግባር ክቕልቀል ጀሚሩ። እዚ ቅንያት’ዚ
ስነ ሞጎት ተወጢሮም ንህዝብና ክንበርክኹ ፖሊሲመቐፀልታን እዩ ነይሩ።
ብኹለሙሉ ኣዐርዩ ዘተሓሳስቡ ተግባራት
ዘይፈንቀልዎ እምኒ የለን።
እናስተውዓልናሉ ቀኒና። እቲ ትኽስ እናበለ
ብተመሳሳሊ ስርዓት ደርግ ኣብ ልዕሊ ህዝብና
ዝፀንሐ ትምክሕታዊ ኣረኣእያ ፈኸም ምባል
ምንሊክ በትሪ ስልጣን ምስጨበጡ ኣብ ዘብፀሖ በደል መግለፂ ዝርከበሉ ኣይኮነን።
ጀሚሩ።
ትግራይ ዝነበሩ ተቃወምቲ ሰጥለበጥ ክብሉ ህዝቢ ትግራይ ካብቶም ካልኦት ህዝብታት
ናብ ትግራይ እንትወፍሩ ዘይትንከፉን ኢትዮጵያ ፍልይ ብዝበለ ኣገባብ “ትግሬ ትግራዋይን ጎንደሬን እንታይን መንን ምዃኖም
ዘይድፈሩን ንጉስ ምዃኖም ንምርኣይ ገዳይ!” ተባሂሉ ብደርጋውያን ዝተፈከረሉ እናተፈለጠ፣ እዞም ክልተ ህዝብታት
ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዘብፅሕዎ ምብስባስ ህዝቢ እዩ። ደርግ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ብመንነትን ደምን ዝተኣሳሰረ ሕውነትን
ታሪኽ ሰኒድዎ ኣሎ። ንጉስ ሃይለስላሰ ‘ውን ህዝብታት ኢትዮጵያ ሰፍ ዘይብል ገበን ዝምድናን ዘለዎም ምዃኑ ርዱእ እናኾነ ብስም

ደብዳቤታትኩም
መፅሄት ጥራሕ ኣይኮነትን መርትዖ ሰነድ ‘ውን’ያ

ኣድራሻ
0342-405406/0914-701176
E-mail: t fi n o t e@ gma i l.c om
ካሳ መንገሻ ህንፃ ቢሮ ቁፅሪ 31
መቐለ
0964-670770
ኣዲስ ኣበባ

ትብፃሕ ናብ ኣሰናዳእቲ መፅሄት ፍኖተ- ሰሜን ዛጊድ ኽልተ ሕታማትኹም ኣንቢበ።
ብትሕዝቶታት መፅሄትኹም ‘ውን ረውየ። ብፍላይ ኣብ ካልኣይ ሕታምኩም ብዛዕባ
ህዝብን መሬትን ወልቃይት ፀገዴ መንነትን ዋንነትን ዝምልከት ዘቕረብክምዎ ታሪካውን
ሕጋውን ትንተና ንፁርን ግልፅን ነይሩ። ናይ ብሓቂ እቲ ፅሑፍ ኣብኡ ከሎ ሙሉእ ሰነድ
መርትዖ’ውን’ዩ። ዝምልከቶ ክልላዊ ኣካል’ውን ቆላሕታ ከም ዘዕረፈሉ ኣይጠራጠርን።
ብፍላይ ብፍላይ ግን ንቶም ኣብ ከተማ ጎንደር ነቊጦም “ትግራዋይ’ምበር ትግራይ ንተከዘ
ተሳጊራ ኣይትፈልጥን” ዝብል ትምክሕታውን ዓፍጣጥን ጭርሖ ተሓንጊጦም ክቁዝሙ
ንዝኸረሙ ሓይልታት ግቡእ ምላሽ ዝሃበ’ዩ በሃላይ እየ። በዚ’ውን መፅሄትኩም መፅሄት
ጥራሕ ዘይኮነትስ ሓንቲ ኣገዳሲት መረትዖ ሰነድ ‘ውን ‘ያ ኢለያ ኣለኹ።በዚ ኣጋጣሚ
‘ውን ንወትሩ ዓሚል መፅሄትኹም ኮይነ ከም ዝቕፅል እናረጋገፅኩ ቀፃሊ ሕታም ብዓብይ
ሃንቀውታ ይፅበያ ከም ዘለኹ ክሕብረልኩም እፎቱ።
ባራኺ ወልዱ ካብ መቐለ

እቶም ኣስመረታይ

መሬት ተወሰደ ዝብል ጉልባብ ትምክሕቲ ደም
ኣህዛብ ክፈስስ ይግዕር ኣሎ። እዚ ተርእዮ’ዚ
ሓድሽ ክመስል ይኽእል ይኸውን። እዚ
ተርእዮ’ዚ ብፍላይ ኣብቲ ምስ ህዝቢ ትግራይ
ብስጡም ዝተኣሳሰረ ህዝቢ ጎንደር ዝነብረሉ
ከባቢ ብምዃኑ ትግራይን ትግራዋይን ካብ
ህዝቢ ኣምሓራ ዝተነፀለ ዘምስል ምስሊ ከርኢ
ይኸውን።

መፅሄት ፍኖተ ሰሜን ቀዳመይቲ ዘይኮነትስ ኻልአይቲ ሕታም ኣብ ኢደይ ኣትያ ንኹሎም
ዝሓዘቶም ርእሰ ጉዳያት ሓደ ብሓደ ሪአዮም። ኩሎም ብዝሓዝዎን ብዘሕልፍዎ ቁም ነገር
እንትምዘኑ እዚ ይተርፎ ዝበሃል ኣይኮነን። ኣብ ጉዳይ ወልቃይት ተደሪኩም ዘቅረብክምዎ
ፅሑፍ ንታሪኻዊ ጭብጥታት መሰረት ገይሩ ዝብገስ ብምዃኑ ንድሕረ ታሪኽ እቲ ጉዳይ
ካብ ስር መሰረቱ ክንርድኦ ዝሕግዝ እዋናዊ ፅሑፍ’ዩ። ከምዚ ዓይነት ታሪካዊ ጉዳይ ድማ
ታሪካዊ መበገሲ እቲ ሕዚ ክወዓዋዕ ዝቐነየ ጉዳይ ወልቃይት ሰብ ዋንኡ ዝያዳ ክበርሀልና
ዝሕግዝ ጥራሕ ዘይኮነስ ኻልኦት ዝተጋገዩ ወገናት ጌገኦም እንታይ ምዃኑ ዘርኢ ‘ውን
‘ዩ። እንተ ከማይ ግን ካብ ትሕዝቶታት እታ መፅሄት እቶም ኣስመረታይ እትብል ፅሑፍቲ
ልበይ ሰቂላቶ ተሪፋ። መወዳእታኣ’ውን ክፈልጥ ሃረር ኢለ ኣለኹ። መወዳእታ እቶም
ኣስመረታይስ እንታይ ኮን ይኾን ናይ ንሓዋሩ ማለተይ ኣይኮነን ኣብታ ዝተላዕለት ርእሲ
ናይታ ፅሕፍቲ’ምበር፡፡
ዘርኡ በላይ ካብ ከተማ ዓድዋ

ይኹን’ምበር እዚ ተርእዮ’ዚ እቶም ፀላእቲ

ለውጢ ተዓዚበ

ህዝቢ ክቓንይዎ ላሕ ይብልሉ ብዘለዉ
መነፅር ክርአ የብሉን፡፡ ናይ ፀላእትና ድልየት

ቀዳመይቲ ሕታም መፅሄትኩም ኣንቢበያ ሽዑ ንሽዑ’ውን ሪኢቶይ ሊኢኸልኩም ነይረ።
ከምቲ ኣብ ሪኢቶይ ዘቐመጥኽዎ’ውን መፅሄትኩም ኣብ ትሕዝቶ ዘይኮነስ ኣብ ዲዛይን
ሕፅረታት ከም ዘለዋ ሓቢረልኩም ነይረ። ብድሕሪኡ ካልኣይ ሕታም መፅሄትኩም
ረኺበያ። ኣብ ትሕዝቶ ዝያዳ ዕምቆት ዘለዎም ፅሑፋት ሒዛ ዝያዳ ጎልቢታ ረኺበያ።
ኣብ ዲዛይን እዋን እንተኾነ ዘይከምታ ቀዳመይቲ ትግርኛን ኣምሓረኛን ነናይ ባዕሎም ቦታ
ተፈልይሎም ንኣንባቢ ብዝጥዕም ኣመዓራሪኹም። ንዝተውሃበኩም ሓበሬታ ኣብ ግምት
ኣእቲኹምስ ይኹን ብናይ ባዕልኹም ተበግሶ ለውጢ ተዓዚበ። እዚ ይበል ዘብልዩ።
ንቐፃሊ’ውን ካብቲ ዝበፃሕኽዎም ንላዕሊ ክትልወጡን ክትመሓየሹን ፃዓሩ።

ንሕና በቲ ካሊእ ህዝቢ ዝተፀላእና ዘምስል
ስምዒት ክንፈጥር’ሞ ናብ ፀቢብነት ክንኣቱ
ዝደፋፍእ እዩ። እዚ ንፀላእትና ተወሳኺ
ዓቕሚ ምፍጣር እዩ። እቲ ትኽክለኛ ግንዛበ
እዚ ሎምቅነ ዝርአ ዘሎ ምንቅስቓስ ናይቶም
ዝሓለፉ ሓይልታት ትምክሕቲ ኣጠማምታ
መቐፀልታ እዩ። ፈውሱ ድማ ሕዚ’ውን ከም
ቀደምና ንትምክሕቲ ፈሊኻን ምስቶም ካልኦት
ህዝብታት ኢትዮጵያ ተጠሚርካን ምቅላስ
እዩ፡፡ ትምክሕቲ ደጋሲ ሕማም ስለ ዝኾነ ኣብ
ልዕሊ ትምክሕቲ እነካይዶ ቃልሲ ዘየናሕስን
ቀፃልን ክኸውን ይግባእ።

ካሕሳይ ምሩፅ ካብ መቐለ

ታሪኽ ራእሲ ኣሉላ ካብዚ ንላዕሊ’ውን የድልዮ
ብዛዕባ ራእሲ ኣሉላ ካብ ዝተፅሓፉ ኢልኩም ዘውፃእኽምዎ ዘለዎ ታሪክ ዝነኣድ እዩ።
ራእሲ ኣሉላ ብዙሕ ዝሰርሑ ብዙሕ ዘይተዘረበሎም፣ ዘይተፀሓፈሎም ጅግና እዮም።
ናትና ነገር ትሙስሙስ እዩ ኮይኑ። ብዛዕባ እቶም ብኣካል እንፈልጦም ናይ ትማልን
ሎምን ጀጋኑና’ውን ምፅሓፍ ኣይከኣልናን። ብዝኾነ ናይ ራእሲ ኣሉላ ታሪኽ ገፊሕን ነዚ
ወለዶ’ዚ ኣምሃርን ስለ ዝኾነ ብዝርዝር ክትርእይዎ ፈትኑ . . . ናይዚ ወለዶ’ዚ ጀጋኑ ‘ውን
ኣይትረስዕዎም . . . ኣብ ትሕዝቶ መፅሄትኩም ብዙሓት ዝነኣዱን ዝምስገኑን ስራሕቲ
ወፂኦም ኣለዉ። በሪቕኩም ከይትጠፍኡ ሕድሪ፡፡
ሊላይ ካብ መቐለ

ፍኖተ-ሰሜን

መጭ በሃልን
ሰራርን

ድሙ
ኣንጭዋ በሊዓ
“ሕርሚ ይኹነኒ!” በለት!
ነገር ትምክሕቲ!
ብሙሴ ዘልደታ
ትርጉም ትግርኛ:ብኣሰናዳእቲ መፅሄት ፍኖተ ሰሜን

... ርግፅ’ዩ ኣብ ጎንደር ዘጋጠሙ
ገለገሊኦም ፍፃመታት ካብ ርትዓዊ
ኣረኣእያን ተግባርን ዝወፁ ብምዃኖም
ብቀሊሉ ኣሚንካ ንምቅባል ዘፀግሙ
ክኾኑ ይኽእሉ’ዮም። ሃፀይ ዮውሃንስ
ክሳዶም ኣብ ዝሃብሉ መተማ፣
ሽንፋ ዝነበሩ ተወለድቲ ትግራይ
ንዘመናት ብረሃፆም ዘፍርይዎ ሃብቲ
ተመንጢሎም ተባሪሮም እንትበሃል
ንምእማን ይኸብድ’ዩ።
ንኣዴታት
ጎንደር ብዘይውሉድ ንዘትረፈ ስርዓት
መላኩ ተፈራ ንምድምሳስ ዝተቓለሱ
መናእሰይ ትግራይ፣ ኢዶምን እግሮምን
ተቆሪፁ ዝተቀበረሉ ሰሜን ጃን ኣሞራ
ዝርከበሉ ጎንደር፣ ተወለድቲ ትግራይ፤
ብትግራዋይነቶም ጥራሕ እንትቕተሉ፣
ንብረቶም እንትዓኑን እንትዝመትን
ምርኣይ ኣሚንኻ ክትቕበሎ የፀግም...
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ታሪካዊ ትንጎ
ህዝብታት ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ሃገርና
ንዘመናት ሱር ሰዲዱ ንዝፀንሐ ጭቆና፣
ኣድልዎን
ምዝመዛን
ከብቅዕ
ኣብ
ዝተኻየደ መሪር ቃልሲ ዝለዓለ ብፅሒት
ኣበርኪቶም’ዮም። ናይ ታሪኽ ኣጋጣሚ
ኮይኑ ንስርዓት ደረግ ብምቅዋም ዝተኻየዱ
መብዛሕትኦም ዕጥቃዊ ቃልስታት መሰረቶም
ሰሜን ኢትዮጵያ ስለ ዝነበረ እዞም ህዝብታት
ነቶም ምንቅስቃሳት ኣብ ምምስራት፣
ምጉህሃር፣ ምጉልባትን ከምኡ’ውን ብዓወት
ክዛዘም ኣብ ምግባርን መተካእታ ኣልቦ ግደ
ኣበርኪቶም።

ቃልሲ ብናይ ደርጊ ተዋጋእቲ ነፈርቲ፣
መዳፍዕን ኣጋር ሰራዊትን ብዝተኻየደ
ደብዳብ ዝኸፈሎ መስዋእትነት ዕምቆቱ
ንምግላፅ ኣፀጋሚ’ዩ። ኣብ ሃሙሲት፣ በለሳ፣
ሓውዜን፣ ሸራሮ፣ ዓዴት፣ ዓብይ ዓዲ፣ ሳምረን
ኻልኦት ከተማታትን ገጠራትን ብዝተኻየደ
ደብዳብ ነፈርቲ ብኣሻሓት ዝቁፀሩ ዜጋታት
ሃሊቆም’ዮም። ኣብ ሰሜን ወሎ ከተማ
መርሳን ኻልኦት ከተማታትን ብዝተኻየደ
ደብዳብ መድፍዕ ቢ.ኤም /ኣርባዓ ኣፉ/
ዝበፅሐ ህልቂት ኣዝዩ ዘስካሕክሕ’ዩ። ብኣጋር
ወታደራት ደርግ ዝተፈፀመ ጅምላዊ ቅትለት
ምዝርዛር ኣፀጋሚ’ዩ።

ኣዝዩ ብዝኸፍአ መልክዕ ኣብ ከተማታት
ሰሜን ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ህልቂት ቀይሕ
ራዕዲ ደርግ እቲ ካሊእ ህዝብታት ሰሜን
ዝኸፈልዎ መስዋእቲ ክብደት ዘመላኽት’ዩ።
ብፍላይ ድማ ጎንደርን ቀይሕ ራዕድን
ኣተሓሒዙ ንዝርኢ ገምጋሚ ህዝብታት ሰሜን
ህዝብታት ኣምሓራ፣ ኣገው፣ ቅማንነት፣ ኢትዮጵያ ንዘለናሉ ህንፀት ሓድሽ ስርዓት
ጉምዝ፣ ትግራይ፣ ኩናማ፣ ኢሮብ፣ ኣፋርን ዝኸፈልዎ ዋጋ፣ ክንደየናይ ከቢድ ምዃኑ
ኤርትራን /ኣብቲ እዋን ህዝብታት ኤርትራ ብዕምቆት ክግንዘብ ዘኽእሎ’ዩ።
ኣብ ውሽጢ ህዝብታት ሰሜን ኢትዮጵያ
“መልኣኩ ተፈራ የእግዜር ታናሽ
ዝድመሩ ምንባሮም ከይዘንጋዕና/ ዘጠቓለለ
ወንድም የዛሬ ተውልኝ የነገን
ከባቢ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ እዋን ዕጥቃዊ
ኣልወልድም!”
“ቃልስና ነዊሕን መሪርን’ዩ ዓወትና ናይ
ግድን’ዩ!” ዝብል መትከል ተሓንጊጦም
ዝተቃለሱ ህዝብታት ሰሜን ኢትዮጵያ
ንዕውትነት ቃልሶም ዝኸፈልዎ መስዋእትነት
መዳረግቲ ኣይርከበሉን።

ፍኖተ-ሰሜን
ጎንደር ስርዓት ደርግ ብምቅዋም ሰለማዊ
ሰልፊ ዝወፅሉ ዕለት። እቶም መናእሰይ
“ዴሞክራሲያዊ መሰላት ብዘይገደብ ይከበሩ!
መሰል ብሄራት ይከበሩ! ጉዳይ ኤርትራ
ብሰላማዊ መንገዲ ይፈታሕ!” ዝብሉን
ኻልኦት ተመሳሰልቲ ጭርሖታትን ብምቅላሕ
ተቃውመኦም ኣስምዑ። ንቶም ሰልፈኛታት
ካብ ደርጊ ዝተውሃቦም ምላሽ ግን ዘይዛሪ
ተኩሲ ጥይት’ዩ። ብውፅኢቱ ድማ ህይወት
ብርክት ዝበሉ መናእሰይ ሓለፈ። ጎንደረይቲ
ኣደ ጠቐር ተኸደነት። /እቲ መዓልቲ 29
ሕዳር ምዃኑ ከይተዘንገዐ/ ኣብ ጎንደር ሻለቃ
መልኣኩ ንመናእሰይ እንተህልቕ ኣምሳያታቱ
በዓል ሓለቓ ሚኢቲ ደስታ ታደሰን
ፀጋልኡል ኪሮስን ኣብ መቐለ ብስም ቀይሕ
ራዕዲ ንመናእሰይ እናቐተሉ ኣብ ጎደናታት
ይሰጥሕዎም ነይሮም። እዞም መናእሰይ
ብዘይ ዝኾነ ገበን፣ ብኒ ሓለቓ ሽሕ መልኣኩ
እዚ ግጥሚ እዚ ካብ ግጥሚ ‘ውን ንላዕሊ፣
ስለ ዘይተደለዩ ጥራሕ ነይሩ ግዳይ ሞት
ካብ ቅኔ ‘ውን ንላዕሊ፣ ካብ ዝተደርደሉ ቃላት
ዝኾኑ። እዞም መናእሰይ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ
‘ውን ንላዕሊ፣ ልዕሊ እቶም ፊደላት ዓፅሚ
ከምኡ’ውን ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ሱር ሰዲዱ
ሰማእታት፣ ስጋን ደምን ተወሃሂዶም ዝሃነፅዎ
ንዝፀንሐ ድኽነት፣ ድሕረት፣ ፀረ ዴሞክራሲ
ካብ ጎቦ ራስ ዳሽንን ሓወልቲ ኣኽሱምን
ስርዓት ክውገድ ስለ ዝሓተቱ ጥራሕ ነይሩ
ዘይንኣኣስ ግዝፈት ዝሓዘ ምልክት ዘለዎ’ዩ።
ዕፀኦም ህልቒት ዝኾነ።
ሻለቃ መልኣኩ ተፈራ ዝተበሃለ ፍጡር፣
ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝነበረ ስሪት መሬት
ግን ድማ ጭካነኡ ኣብ ሰብኣዊ ፍጡር
መስፍናዊ ኾይኑ እቶም ሓረስቶት ድማ
ዘየቑፅሮ፣ ዘርኢ ሰብ ንምጥፋእ ቆሪፁ
ብትውልዲ ተተሓሒዙ ዝመፀ መሬት
ዝተበገሰ፣ እንትደሊ ንሰብ ብሳንጃ ዝሓርድ፤
ብመልክዕ ርስቲ እናወረሱ ክግልገልሉ
ዝጎምድ፤ እንትደሊ ንኣካላት ሰብ ብጥይት
ፀኒሖም። ድሕሪ ጊዜ ምኽንያት እናተኣለሸ
ዝበጣጥስ፤ እንትደሊ ንቆልዓ ቀቲሉ ኣብ ጎደና
ዋንነቶም ብመሳፍንቲ እናተመንጠሉ ኣብ
ዝዝርግሕ፤ እንትደሊ ብቡልዶዘር ጉድጓድ
ኸይዲ መሬት ኣልቦ ብምዃኖም ኣመዓደውቲ
ኣኹዒቱ ብጅምላ ዝቀብር፤ እንትደሊ ንሰብ
ብልዒ መኳንንቲ ኾይኖም ፀኒሖም። ምስ እዚ
ምስ ህይወቱ ኣብ ገደል ሊማሊሞ ዘፅድፍ፤
ወፅዓ ተደሚሩ ስእነት ፍትሕን ዴሞክራስን
“ጎንደረታይ ሓራዲ” እዩ’ሞ፣ ከም ዝደለዮ
ስለ ዘማረሮም ለውጢ ንምምፃእ ንዝግበር
ናይ ምግባር ስልጣን ተዋሂብዎ’ዩ እሞ፣
ቃልሲ ዝለዓለ ድልውነት ነይርዎም።
ስልጣን ፈጣሪ ዝጨበጠ መሲልዎ’ዩ እሞ
ይኹን’ምበር ብፍላይ ንውሽጣዊ ስምዒት
“በይዛኻ ንሎሚዓንቲ ወደይ ግደፈለይ ንፅባሕ
ቃልሲ ሓረስቶት ጎንደር ተገንዚቡ ንሕቶኦም
እሞ ኣይወልድን” ብምባል ጎንደረይቲ ኣደ
ተረዲኡ ንምምራሕ ድልው ዝኾነ ውድብ
ክትምሕፀን ኣገዲድዋ።
ኣብቲ እዋን ኣይነበረን።
እዚ ጥራሕ ግን ኣይኮነን። ጎንደር ብምረት
ኣብቲ ከባቢ ይንቐሳቐሱ ካብ ዝነበሩ ውድባት
እትዝክሮ ካሊእ ፀልማት ታሪክ ኣለዋ።
ሓደ ዝኾነ ኢህኣፓ መላእ ሓረስታይ ተሳታፊ
እዋኑ 29 ሕዳር 1969 ዓ.ም ‘ዩ። መናእሰይ
ዝኾነሉ ዝተናውሐ ዕጥቃዊ ቃልሲ ንምክያድ

ድልውነት ኣይነበሮን። ብኣቋራጭ ብዕልዋ
መንግስቲ ኣቢሉ ስልጣን ንምሓዝ ዝዓለመ
ስትራተጂ ይኽተል ስለ ዝነበረ ንሓረስቶት
ጎንደር ወዲቡን ኣዕጢቁን ህዝባዊ ቃልሲ ናይ
ምምራሕ ብቕዓቱ ከረጋግፅ ኣይከኣለን። ካብዚ
ብዝዘለለ ሕቶ መሬት እቲ ሓረስታይ ብኣዋጅ
መሬት መንግስቲ ደርግ ስለ ዝተመለሰ እቲ
ሓረስታይ ናብ ቃልሲ ናይ ምልዕዓል ወነ
የብሉን፣ ዝብል ዝምቡዕ ቁዋም ብምስጓሙ
ህዝባዊ ዓመፅ ንምብራዕን ንምምራሕን
ዘኽእል ብቅዓት ከየጥረየ ተሪፉ።
ከየጥረየ ተሪፉ ጥራሕ እንተይኮነስ ኢህኣፓ
ክሕንክባ ዝሃረፋ ስልጣን ከምኡ ኢሉ
ብቀሊሉ ዘይትርከብ ምዃና እንትግንዘብ
ምስኡ ሓቢሩ ክቃለስ ንዝፀንሐ ሓረስታይ
ጎንደር ንካራ መልኣኩ ተፈራ ኣረኪቡ ፍርቁ
ኣብ ጎኒ መልኣኩ ተፈራ ተሰሊፉ ኽሳድ እቲ
ሓረስታይ እንትቕንጥብ፤ ፍርቁ ድማ ሎሚ
ሃርበኛ ኢሳትን ግንቦት 7ን ኾይኑ ብህልቂት
ህዝብታት ጎንደርን ኻልኦት ኢትዮጵያውያንን
ቅድሚ ኣርብዓ ዓመት ንዝሰኣኖ ስልጣን
የማዓዱ ኣሎ።
“ደርሆስያ ብኣምዑት ደቃ ትፃወት!” ከም ወዮ
ዝበሃል ኣብ ትሕቲ ደርግ፣ ኢህኣፓን ኻልኦት
ትምክሕታውያን ውድባትን ዝነበሩ ሓቦ
ኣልቦታት፤ ብህይወት ጎንደረታይን ኻሊእ
ህዝቢ ኢትዮጵያን ጠላዕ ተፃዊቶም፤ ንህዝብና
ኣዳምዮም ብቃልሲ ህዝብታት ዝተመንጠልዎ
ጋማ ስልጣን ክኣስሩ ይደልዩ አለዉ። ንልዕልና
ህዝብታት ኢትዮጵያ ክቃለስ ኢየ ክብል
ዝፀንሐን ደሓር ንቃልሲ ህዝብታት ክሒዱ
ንኽሳድ ጎንደረታይ ከም ገፀ በረከት ንሰይፊ
ፋሽስታውያን ኣረኪቡ ብምኻዱ፤
“እናቸንፋለን ሲሉነ ባጅተው
ጓዶች ወዴት ሄዱ እኛን ኣስፈጅተው”
ብተዛማዲ ትርጉም
“ክንስዕር ኢና ክብሉና ፀኒሖም
ብፆት ናበይ ከዱ ንዓና ኣወዲኦም”

ጥቅምቲ 2009 ዓ/ም ፍኖተ ሰሜን
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ፍኖተ-ሰሜን
ተባሂሉ ዝተዘረበሉ ኢህኣፓ ሎሚ ስሙ ህዝቢ ጎንደርን ትግራይን ብደም፣ብስጋን
ቀይሩ ብኢሳት፣ ብግንቦት ሰባት . . . ስም ዓፅምን ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ነረጋግፅ።
ብኣምዑት ጎንደረታይ ክፃወት ይደሊ።
እቲ ካሊእ ኣብቲ ከባቢ ይንቀሳቐስ ዝነበረ ናይ
ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ሕብረት /ኢድዩ/
መስፍናዊ ዘውዳዊ ስርዓት ንምምላስ ዝቓለስ
ውድብ ብምዃኑ ሕቶ ሓረስቶት ጎንደር
ተሓንጊጡ ቓልሲ ንምምራሕ ዘኽእል ባህሪ
ኣይነበሮን። ኣብ ውሽጢ እቲ ቃልሲ ንምስታፍ
ዝለዓለ ተበግሶ ዝነበሮ ኣብ ከባቢ ኣርማጭሆን
ጃንኣሞራን ዝነብር ሓረስታይ ጎንደር ዝመርሖ
ብቑዕ ውድብ ንምርካብ ክሳብ 1974 ዓ.ም
ክፅበ ነይርዎ። ኣብ ውሽጢ ኢህኣፓ ናይ
ምስትኽኻል ምንቅስቓስ ከካይድ ፀኒሑ
ተፈልዩ ዝወፀን ብ1973 ዓ.ም ዴሞክራሲያዊ
ምንቅስቃስ ህዝብታት ኢትዮጵያ /ኢህዴን/
ብዝብል ስያመ ዝተመስረተን ወያናይ
ዴሞክራሲያዊ ውድብ ምስ ህወሓት ብሓባር
ድሕሪ 1974 ዓ.ም ኣብ ኣርማጭሆን ሰሜን
ጃንኣሞራ /ራስ ዳሽን/ ምንቅስቓስ እንትገብሩ
ንዘመናት ዝፀንሐ ሕልሚ ሓረስቶት ጎንደር
ጋህዲ ምዃን ጀሚሩ። ጥንታዊ ታሪኽ ዘለዎ
ርክብ ህዝብታት ጎንደርን ትግራይን እውን
ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ተሰጋጊሩ።
በጦሎኒ 40 ብዝብል ስያመ ዝፍለጥ ተዋጋኣይ
ሓይሊ ህወሓት ብ1975 ዓ.ም ናብ ሰሜን
ጃንኣምራ /ራስዳሽን / ብምእታው ኣብቲ
እዋን ምዝሕሓል ጀሚሩ ንዝነበረ ወነ ቃልሲ
ሓረስቶት ጎንደር ክበራበር ድሕሪ ምግባር
ብ1976 ዓ.ም ብዝተጠናኸረ መንገዲ ናብ
ሰሜን ጃንኣሞራ ዝተዋፈረ ሓደ ብርጌድ
ተወጋኣይ ሓይሊ ህወሓት /ብርጌድ 11/ ኣብ
ከባቢ ራስዳሽን ንዝርከቡ ወረዳታት /በየዳ፣

ብዝተኻየደ ወፍሪ ኣብ ሰሜን ጃንኣሞራ፣
ኣርማጭሆን ኻልኦት ቦታታትን ዝነበረ
መሓውር ደርግ ምሉእ ብምሉእ ብምፍራሱ
ሓረስቶት ጎንደር ብዝተማልአ ኩነታት ናብቲ
ቃልሲ ዝፅምበርሉ ምችው ባይታ ተፈጢሩ።
ጅማሮ እቲ ዓወት እናሰፍሐን እናዓሞቀን
ብምቕፃሉ ብሓፈሻ ህዝብታት ሰሜን ኢትዮጵያ
ብፍላይ ህወሓትን ኢህዴንን /ብኣዴን/ ግንባር
ናብ ዝምስርትሉ ብርኪ በፂሖም። ኣብ ድሮ
ውድቀት ስርዓት ደርግ ዝተኻየደ ኮንፈረንስ
ህዝብታት ሰሜን ኢትዮጵያ ‘ውን ናይዚ
ብቃልስን መስዋእትነትን ዝተሃነፀ ሓድሽ
ሓድነት ህዝብታት መርአያ ተገይሩ ይውሰድ።
ህዝብታት ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ
ሓበራዊ ዕላማ ሕብረት ፈጢሮም ዘጓሃሃርዎ
ቃልሲ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ተባፂሑ ህዝባዊ
ማዕበል ኣስዒቡ ዓፋኒ ፋሽስታዊ ስርዓት ደርግ
ተደምሲሱ። በዚ’ውን ንትምክሕታውያን፣
ድኽነት፣ ድሕረትን ፀረ ዴሞክራሲን
ዝኾነ ስርዓት ናብ መቓብር ዝጉሕፍ ሕገመንግስታዊ ስርዓት ካብ ዝምስረት እንሆ
ዒስራ ዓመት ኣቊፂሩ።

ይኹን’ምበር ካብ ሰሜን ጃንኣሞራ፣ በየዳ፣
ኣርማጭሆ፣ በለሳ፣ ክምርድንጋይ፣ ነፋስ
መውጫ፣ ደብረታቦርን ካብ መላእ ግዝኣት
ጎንደርን ብህዝባዊ ቃልሲ ዝተፀራረጉ ሰዓብቲ
ስርዓት ደርግ፤ ኣብ ትሕቲ ግንቦት 7 ዝተወደቡ
ናይቲ ሓቦ ኣልቦ ኢህኣፓ ተረፍመረፍ፣ ድሙ
ኣንጭዋ በሊዓ “ሕሩም ይኹነኒ!” በለት
ከም ወዮ ዝበሃል ትምክሕታዊ ኣረኣእየኦም
ደጊስዎም ህልቂት እንትድግስ፣ ጥፍኣት
ጃንኣሞራ/ ካብ ኣገዛዝኣ ስርዓት ደርግ ሓራ
እንትሰብኽ፣ ሓድነት ህዝብታት ንምብጣስ
ገይርወን። ብቦጠሎኒ 40 ፈለማ ዝተኻየደ
ፋሕጠርጠር እንትበሃል ተራእዩ። እወ! ድሕሪ
ወፍሪ’ውን ይኹን ድሒሩ ብብርጌድ 11
ርብዒ ክፍለ ዘመን ከም ብሓድሽ እናሓደረ
ዝተገበረ ምንቅስቓስ ከቢድ መስዋእቲ
ዝደግስ ሕማም ትምክሕቲ! ብደም ህዝቢ
ዝተኸፈለሉ ነይሩ። ብርክት ዝበሉ ተጋደልቲ
ጎንደር ዝተጨማለቑ ደርጋውያንን ጎንደረታይ
ብቀዝሕን በረድን ጎቦ ራስዳሽን ኢዶምን
ግዳይ ህልቀት ክኾን ዝገበሩ ኢህኣፓውያንን፣
እግሮምን ተኾርመዩ። ኣብቲ ቦታ ንዝነበረ
ሰራዊት ደርግ ንምድምሳስ ኣብ ዝተኻየደ ብጎንደረታይ፤
ውግእ መስዋእቲ ኸፈሉ። ነዚ’ውን’ዩ ርክብ
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“ኢህኣፓ መጅ ሆኖ ደርግ ወፍጮ ሆኖ
ተፈጭቶ አለቀ ደሃው ጥሬ ሆኖ
አረ አገሬ ሰሜን አረ አገሬ አገሬ
ጎንደሬው ተፈጨ በሁለት ገበሬ!”
ተባሂሉ ዝተዜመሎም ረሲዖም ትማሊ
ጎንደረታይ ሕሱር ኢሉ ብዝኾነኖ ፀበል
ትምክሕቲ ክጠምቕዎ ይህውትቱ ኣለዉ።
ርግፅ’ዩ፤ ናይ ብሄር፣ ብሄረሰባትን ህዝብታትን
ዴሞክራሲያዊ
ሓድነትን
ማዕርነትን
ዘይኣምኑ ሓይልታት ትምክሕቲ ብህዝባዊ
ዴሞክራሲያዊ ቃልሲ ካብ ዝተደምሰስሉ
ፅባሕ ጀሚሩ ንዝወደቐ ስርዓት ክመልሱ
ፃዕሪ ኣይገበሩን ነይሮም ኣይበሃልን።
ኾይኑ ግን ህልቀት ቀይሕ ራዕዶም ገና
ካብ ኣእምሮ ህዝቢ ኣይጠፍአን’ሞ፤ ንቲ
ሓረስታይ ንጥፍኣት ኣሳጢሖም ምህዳሞም
ኣይተረስዐን’ሞ፣ ሰብ ቀቲሎም ዋጋ ዝቀተልሉ
ጥይት ክኸፍል ምግዳድ ፋሽሽታዊ ተግባሮም
ናይ ቀረባ እዋን ትዝታ’ዩ’ሞ፣ ብደብዳብ
ነፈርቲ ውግእ በገዛ ዜገኦም እንትጭፍጭፍ
ፅቡቕ ገበረ ኢሎም ይወዳደሱ ከም ዝነበሩ
እቲ ህዝቢ ኣይረስዖምን’ሞ፣ ኢትዮጵያ ቤት
ማእሰርቲ ብሄረሰባት ገይሮምዋ ከም ዝፀንሑ
ግልፂ’ዩ’ሞ፤ እዚ ክሳብ ዝርሳዕ፣ ነዚ ዘይፈልጥ
ወለዶ ክሳብ ዝመፅእ ንኣስታት 25 ዓመታት
ትኽስ እናበሉ ፀኒሖም፡፡
ስለዚ “ዝብእስያ ናብ ዘይፈልጥዎ ዓዲ ከይዱ
ቆርበት ኣንፅፉለይ በለ” ከም ወዮ ዝበሃል
ንስርዓቶም ብኣካል ንዘይፈልጦ መንእሰይ
ወለዶ ማእኸል ብምግባር ሓድሽ ፀዋታ
ጀሚሮም። ኣብ ልዕሊ ሓዊ ዝግበር ፀዋታ።
እዞም ሓይልታት ቀንዲ ዝልለይሉ ባህሪ
መንነት ህዝቢ ብዘይምቕባል ከም ዝኾነ
ይፍለጥ። እቲ ልሙድ ተግባራት ትምክሕቶም
ዝጀመሩ’ውን በዚ መንነት ህዝቢ ብምክሓድ
ምንቅስቓሶም’ዩ። ኣብ ጎንደር ናይ ዝርከብ
ብሄረሰብ ቅማንት መንነት ብምክሓድን ባዕሉ
ንባዕሉ ናይ ምምሕዳር ሕቶኡ ብምንፃግን
ነይሩ ውዲቶም ዝጀመሩ።

ፍኖተ-ሰሜን
ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያ መርሚሩ ብድምር ንብረት 235 ሰባት ተዘሪፉን ኣብ ወፃኢ ሃገር ኾይኖም ብዝመርሕዎ ሰልፊ
ሽንፋ ዜጋታት ህይወቶም ንሞት ንብረቶም
ንቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ ፌደራላዊ ተቓፂሉን።
ንዕንወት ተሳጢሑ። ብሓፈሻ ኩነታት
ዲሞክራሲያዊ
ሪፐብሊክ
ኢትዮጵያ
ኣብዚ ሰልፊ ዝተጋውሑ ጭርሖታት
እቲ ከባቢ ዘርኢ መሰረት ብዝገበረ ፅልኣት
ብምቕራብ ዘፅደቖን ኣብ ጋዜጣ ሪፖርተር
“ቅማንት አገር የለውም፣ ይለያል ዘንድሮ፣
ክዕብለኽ ገይርዎም። እዚ እንደገና ዝደገሰ
ተሓቲሙ ዝወፀን ፀብፃብ ከም ዘመላኽቶ
የቅማንት ጭንብል ትግሬ ነው! ወልቃይት
ሕማም ትምክሕተኛታት ኣብ ጭልጋ፣ ኣብ
እዞም ካብ ሰሜን ጃንኣሞራ፣ በየዳን ኻልኦት
ኣማራ ነው!” ዝብሉ ነይሮም። ኣብቲ ሰልፊ
ኣይከል ከተማ ፣ ላዕላይ ኣርማጭሆ፣ ማውራ
ከባቢታት ጎንደርን ብህዝባዊ ቃልሲ
ዝተንበልበለ ባንዴራ፤ ባንዴራ መንግስቲ
ኣብ ዝተበሃለ ጣብያ ኣብ ልዕሊ ዘይተዓጠቑ
ተፀራሪጎም ናብ ጎንደርን ኻልኦት ከተማታትን
ፌደራላዊ
ዴሞክራሲያዊ
ሪፐብሊክ
ኣባላት ብሄረሰብ ቅማንት ንዝበፅሕ ምጥፋእ
ዝሃደሙ ትምክሕተኛታት፣ ሰዓብትን ነበር
ኢትዮጵያ ዘይኮነስ ዴሞክራሲያዊ ሓድነትን
ህይወት፣ ምጉዳል ኣካልን ዕንወት ንብረትን
ኣባላት ስርዓት ደርግን ካብ ግንቦት 7ን
ማዕርነትን ብሄር ብሄረሰባትን ሃይማኖትን
ምኽንያት ከም ዝኾነ ይእመን።
ኻልኦት ሓይልታት ትምክሕትን ብዝረኽብዎ
ዝፃረር ባንዴራ ዘመነ ሃፀይ ሃ/ስላሴ ነይሩ።
ናይ ቀረባ ኣመራርሓ 29 ሕዳር/2008 ዓ.ም
ልዕሊ ዝኾነ ይኹን መስደመም ዝኾነ ግን እቲ ኣረኣእያ ትምክሕቲ ብልዕልነት ሓደ ብሄር
ኣብ ወረዳ መተማ ሽንፋ ኣብ ዝበሃል ጣብያ
ዘይሕጋዊ ሰልፊ ክካየድ ዝተመረፀሉ ዕለት’ዩ ጥራሕ ዝኣምን ብዙሕነት ዘይቅበል ኣብ
ዘይሕጋዊ ሰልፊ ምክያዶም ይፍለጥ።
ርእሲ ምዃኑ ካልኦት ብሄር ብሄረሰባት ወይ
29 ሕዳር 2008 ዓ.ም ምዃኑ’ዩ።
መንነቶም ቀይሮም ኣካል ትምክሕተኛ ክኾኑ
ኣብቲ ሰልፊ ካብ 15,000-20,000 ዝበፅሑ
29 ሕዳር መዓልቲ ሕገ መንግስቲ ፌ.ዴ.ሪ.ኢ
ኣለዎም፤ ወይ ኸዓ ክጠፍኡ ኣለዎም ብዝብል
ዕጡቓትን ኻልኦት ካብ 50,000-70,000
ዝፀደቐሉ፣ ብሄራት ብሄረሰባትን ህዝብታትን
መትከል ዝግዛእ’ዩ።
ዝበፅሑ ዕጥቂ ዘይሓዙ ሰባትን ተሳቲፎም።
ኢትዮጵያ ብሰናይ ድልየቶም ኣብ ማዕርነት
ነቲ ሰልፊ “የኣማራ ኮሚቴ” ብዝብል ዝተመስረተ ሓደ ፖለቲካውን ቁጠባውን ኣብ ጎንደር ዘጋጠመ’ውን እዚ’ዩ፡፡ ብሄረሰብ
ስያመ ዝተወደበ ኣካል ከምዘተሓባበሮ ማሕበረሰብ ንምምስራት ቃል ዝኣተይሉን ኣባላት ቅማንት ወይ ኣምሓራ ክኾኑ ኣለዎም
እንተተገለፀ እኳ ኣብ መሓውራት እቲ በቢዓመቱ መዓልቲ ብሄር ብሄረሰባት ኾይኑ ወይ ኸዓ ክጠፍኡ ኣለዎም። ናይዚ ኽፉእ
ክልላዊ መንግስትን ብኣዴንን ዝርከቡ ሓደ ክኽበር ዝተወሰነሉን ዕለት’ዩ። ብኣንፃሩ ግን ሕማም ኻሊእ መልክዕ ድማ ኣብ ጎንደር
ሓደ ኣባላት ኣመራርሓ ውሽጣ ውሽጢ ከም ኣብ ወረዳ መተማ ጣብያ ሽንፋ ዝተኻየደ ዝርከቡ ተወለድቲ ትግራይ ንምጥቓዕ
ዘዋደድዎ ተገሊፁ’ዩ።
ሰልፊ ናይቲ ሕገ-መንግስቲ መሰረታዊ ዝተገበረ ምንቅስቓስ’ዩ። ነዚ’ውን ከም
መትከላት ዝፃረርን መንነትን ማዕርነትን ብሄር ምኽንያት ተገይሩ ዝተወሰደ ወልቃይት
ዕላማ እቲ ሰልፊ ብኣውርኡ ሕቶ መንነትን
ብሄረሰባት ዘይቕበል እኳደኣስ ብዘርኣውነትን ኣምሓራ’ዩ ዝብል ጭርሖ’ዩ። ወልቃይት ጎቦ
መሰል ዓርሰ ምምሕዳርን ንዘቕረቡ ኣባላት
ፅልኣትን ዝተመልአ ልዕልነት ሓደ ብሄር ወይ ኸዓ ሩባ ኣይኮነን። ወልቃይት ኣግራብ
ብሄረሰብ ቅማንት ክሽቑረሩን ምንቅስቓሳቶም
ወይ ድማ ማዕድን ኣይኮነን። ወልቃይት
ዝሰብኽ ብምዃኑ ኣዝዩ የደንፁ።
ክዕገትን ካብ ምግባር ብተወሳኺ “ወልቃይት
ንብረት ኣይኮነን።. . . ወልቃይት ሰብ’ዩ።
ናይ ኣምሓራ’ዩ” ዝብል ምልዕዓል ብምክያድ እቲ ካሊእ ዘግርም ድማ እዞም ሰልፊ ሽንፋ
ህዝቢ’ዩ። እንታይ’ሞ ደኣ ንሓደ ህዝቢ ከም
ኣብ ሽንፋ ይኹን ኣብ ኻልኦት ከባብታት ዞባ ዘተሓባበሩ ተረፍመረፍ ስርዓት ደርግ ዝኾኑ
ግኡዝ ነገር፣ ከም ንብረት ቆፂርካ ናይ ክስቶ’ዩ
ሰሜን ጎንደር ኣብ ስራሕ ንግዲ ተዋፊሮም ሓይልታት ትምክሕቲ 29 ሕዳር/1969 ዓ.ም
የለን ናይ ኽስቶ እባ ምባል ይከኣል ድዩ ኾይኑ?
ንዝነበሩ ተወለድቲ ትግራይ ንምጥቓዕ’ዩ ኣብ ከተማ ጎንደር ብዴሞክራሲያውያን
መን ወይ ናይ መን ምዃን ከም ዘለዎ ክውስን
ነይሩ። ከም ትልሞም ‘ውን ዕላማ እቲ ሰልፊ መናእሰይ ንዝተኻየደን ሕቶ ማዕርነት ብሄር
ዘለዎ ኸ ባዕሉ ህዝቢ ወልቃይት ኣይኮነን
ተግባራዊ ገይሮም። ኣብታ እዋን ጥራሕ ንዝሓተተን ሰላማዊ ሰልፊ ብፅዕፁዕ ተኹሲ
ድዩ? ከክንዲ ህዝቢ ወልቃይት ኾይኑ ካሊእ
ሓሙሽተ ተወለድቲ ቅማንት እንትቕተሉ በቲኖም ብርክት ዝበሉ መናእሰይ ኣብ
ኣካል ክዛረብኸ መን ፈቒድሉ?
53 መንበሪ ኣባይቲ ብሄረሰብ ቅማንት ምስ ዝቐተልሉ ዕለት ዳግም ደም ንፁሃት ዜጋታት
ዝሓዝዎ ንብረት ተቓፂሎም። ብተወሳኺ ክፈስሰ ምግባሮም ‘ዩ። በዓል ሓለቓ ሽሕ ነዞም ሕቶታት ሕገ-መንግስቲ ፌደራላዊ
ኣብ ሽንፋ ናይ ዝነብሩ 58 ተወለድቲ መላኩ ተፈራ ቅድሚ 40 ዓመት 29 ሕዳር ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ብቑዕ
ትግራይ ሹቓት ተዘሪፎም። እዞም ፈጠርቲ 1969 ዓ.ም ኣብ ልዕሊ መናእሰይ ጎንደር ምላሽ ሂብሎም’ዩ። ኣብ ሕገ መንግስቲ
ነውፂ ዝጀመርዎ ህውከት ንዝኾነ ይኹን ተኩሲ ኸፊቶም ህልቀት ኣብ ዝፈፀምሉ ዕለት ፌ.ዴ.ሪ.ኢ ዓንቀፅ 39 ብግልፂ ከም ዝተቐመጠ
ዝምሕር ኣይነበረን’ሞ ሓሙሽተ ተወለድቲ ሰዓብቶም በዓል ታማኝ በየነ፣ ሓለቓ ሽሕ ዝኾነ ሕቶ መንነት ብዝምልከቶን በዓል ዋና
ኣምሓራ’ውን ህይወቶም ዝሰኣኑ እንትኾን ዳዊት ወ/ጊዮርጊስ፣ ካሳ ከበደን ኻልኦትን

&ናብ ገፅ 12 ይዘውር

ጥቅምቲ 2009 ዓ/ም ፍኖተ ሰሜን

9

ፍኖተ-ሰሜን

ዕንጉለን
ቆርበትን
ንሰጥም ዶ ኣለና
ንሰመጥ? …

ብኣብይ በላይ

... ንሕና ባዕልትና ንሸራረፎ ንዘለና
ታሪኽና ተበሊፁ፣ ንሕና እነሐሕዮ
ንዘለና ውሽጣዊ ድክመትና ኣንተርቲሩ
ክጥቀመሉ ዝደሊ ሓይሊ ምህላዉ
ንምንታይ ከም ዘይረአና ይገርም
እዩ። እቲ ዝተቓለለ፣ ኣካሉ ዝጎደለ፣
ዘሰልጠነ፣ ዘበቀዐ፣ እቲ ቅድሚ
ብፃየይ ኣነ ክስዋእ ዝብለ ወለዶ
ብህይወት እናሃለወ ዝምታ (ክትራን)
ታሪኽ ዝተጀመረ እዚ ወለዶ’ዚ ምስ
ሓለፈ እንታይ ከም ዝመፅእ ገምቱ።
እቲ ዳሕራይ ዝምፅእ ተካኢ ወለዶ
“ታሪኽ ተዛቢዑ!” ኢሉ ዝከራኸረሉ
መርትዖ ኣይንገድፈሉን ዘለና። እቶም
ታሪኽና ክዝምቱ ዝመጣጠሩ ዘለዉ
ከም መርትዖ ዘቕርብዎ እቲ ንሕና
እንፅሕፎ ኣሉታ ስለ ዝኾነ ነቲ ተካኢ
ወለዶና መርትዖ ነስእኖ ኣለና ...
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ካርቶን ገድሊ

እስቲ ሓደ ሓደ ጊዜስ ቁሩብ ድፍእ ኣቢልና ሓቂ ንዘራረብ። ቅድሚ ኣርበዓ ዓመታት ኣቢሉ
ህዝባዊ ቃልስና እንትጅመር በይንና ኢና ነይርና። ብዓሰርተታት ዝቑፀሩ ተጋደልትና ክንዲ ደርግ
ዝኣክል ፀላኢ ክነምበርከኽ ኢና፣ ኣብ መቓብር ደርግ ሽግ ሓርነትን ማዕርነትን ክንውልዕ ኢና
ኢሎም እንትጭርሑ በይኖም እዮም ነይሮም። ብትምክሕቲ ዝነደዩ እኒ ኢህኣፓ “ማንቲለ ዘሊላ
ዘሊላ ናብ ባይትኣ! እዚኣቶም ድማ ካብታ ማንቲለ ዘይፍለዩ ፍጥረታት እዮም!” እንትብሉና
በይንና ኢና ነይርና።
ኣሸንኳይ’ዶ እቲ ቀደም ቀደም ቃልሲ እንትጅምር ደሓር ደሓር ምስተርናዕና፣ ንደርግ
ኣዐሪና ምስደሰቕናዮ፣ ድስቒትና እንተቐንዝዎ ካብቲ ቃንዛ ተበጊሱ መንግስቲ ዝኣክል
ሓይሊ፣ “ትግሬ ገዳይ” ኢሉ እንትፍክር ወይ እንትቑዝም በይንና ኢና ነይርና። ደርግ
ንወታደራቱ ድቁስን ክብሪትን ኣስኒቑ፣ “በቲ ክብሪት ገዛውቲ ትግራዋይ ኣባርዕሉ፡ በቲ
ድቁስ-በርበረ ድማ ጥሪት ትግራዋይ እናሓረድኩም ኣጠዓዕምሉ!” ኢሉ ብኣልማሚት
መንደራትና እንተቃፅል፣ ህፃውንትና ብሳንጃ ዘልዚሉ ኣብ ገርገራ ከም ቋንጣ እንትሰቅል፣
ጠለ በጊዕና እንትግዕዝም በይንና ኢና ነይርና። ኣብ ሓንቲ ፀሓይ ንልዕሊ 2500
ዜጋታትና ብናፓልም እንተሕርር ‘ውን በይንና ኢና ነይርና።
ሽዑ እቶም ትምክሕታውያን ደንበ ፈልዮም የባጭዉልና እዮም ነይሮም። “ኣብ ዘይዓቕሞም
ገጢሞም ህዝቢ የውድኡ ኣለዉ!” ይብሉና ነይሮም። ትግራዋይ ንካልኣይ ጊዜ ኣብ ሕቶ
ማዕርነት፣ ኣብ ሕቶ ዲሞክራሲያዊ ሓድነት ጭርሖ ቀንጠብጠብ ከይብል ኣዐርዩ ክድቆስ ኣለዎ
ይብሉና ነይሮም። ካብ ኣዲስ ኣበባ ክሳብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝዓረዱ ሓይልታት ትምክሕቲ፣
እኒ ጄኔራል ሃይሌ መለስ ኣብ ጎንደር ኮይኖም ገባር ኣኪቦም! “ትግሬ ገዳይ” እንትዚሙ! ኣብ
ቤተመንግስቲ ኣራት ኪሎ ዝነበሩ እኒ መንግስቱ “ነዚ መናጢ ድኻ ህዝቢ’ዚ በልዎ!” እናበሉ
ይፍክሩ ነይሮም። ኣብ ዲሲ ዝነበሩ ገፈጥመፈጥ ትምክሕቲ ድማ “ኣበጀ መንጌ!” ይብሉታ
ነይሮም።
ስለዚ ካብ ፈለምትኡ ክሳብ ሎሚ ብኣና ዝደቀሰ ሓይሊ ትምክሕቲ ኣይነበረን። ደደንበና ፍሉጥ
እዩ ነይሩ። በይንና ኮይንና ግና ታሪክ ንፅሕፍ ነይርና። ሓቂ ንዛረብ እንተተባሂሉ እተን ቅድሚ
40 ዓመታት ዘቖምናየን ባይቶታት መሰረት እቲ ሕዚ ዝኒሀ ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ እየን።
እወ! ሓቂ ይነገር እንተተባሂሉ እቲ ኣብ መላእ ዓለም መዳረግቲ ዘይብሉ ንኹሎም ሰብኣዊ፣
ዲሞክራሲያዊ፣ ቁጠባውን ማሕበራውን መሰረት ዝኾነ ከምኡ’ውን መሰል ብሄር፣ ብሄረሰብን
ህዝብታት ኢትዮጵያ ዘረጋገፀ ሕገ መንግስቲ መሰረቱ ዝተነፀፈ ቅድሚ ኣርበዓ ዓመታት ኣቢሉ
ኣብ መመሓደሪ ባይቶታትና’ዩ። እተን ቅድሚ ኣርብዓ ዓመታት መመሓደሪ ባይቶታትና ክኾና

ፍኖተ-ሰሜን
ዘንበርናየን መሰላት ዓቢየን፣ ሰፊሐን፣ ሃገራዊ
መልክዕ ሒዘን ኣብ ሕገ መንግስቲ ሃገርና
ሰፊረን ኣለዋ።

ክሕብረለይ ምስ መፀ ኣይተ ባራኺ ብሓሳብ

እዚ ኩሉ ተሓሊፉ! ሎሚ ዘመን ተገልቢጡ።
ጥንካረ ሓድነትና . . . ፍልፍል ስጥመትና
ምሽጥራውነትና ምዃኑ ተዘንጊዑ ኣብ
ውሽጥና ንዝነበረ ጥንካረ ንዝፈታተኑ
ሓደጋታት ንቓላዕ ኣለና። ሎሚ ሎሚ
እንሪኦም ዘለና ፀላእትና ኣብ ውሽጥና ዝነበረ
ድኽመት’ምበር ኣብ ውሽጥና ዝነበረ ጥንካረ
ኣይረኣዮምን።

ካብ ኣስመራ ናብ ኣዲስ ኣበባ ድሕሪ ሰሙን
ነይሩ ዝተመለስኹ። ምስቶም ፕሬዝዳንት
ዝተገበረ ቃለ-መሕትት ኣዲስ ኣበባ
በፂሑ፣ ብመሳርሕተይ ካብ ክሪ ናብ ፅሑፍ
ተገልቢጡ፣ ብኮምፒተር ይፃሓፍ ከም ዘሎ
ሓበሬታ በፂሑኒ’ዩ። ካብ ኣስመራ ናብ
ዝውክሉ የሀንጥዉኻ። ኣብ ዓይነይ ዘዝኣተየ ኣዲስ ኣበባ ብናይ ንጉሆ ነፋሪት ክጓዓዝ ኣብ
ምዕፍጣጥ እንትጅምር፣ እቲ ዘምርፀኒ ዘሎ ኤርፖርት ኣስመራ ቅድም ኢለ በፂሐ ኣለኹ።
ወዲ ዋጋ ከይበዝሐኒ ከምብዋዛ ሓበረለይ።
ፈተሻ ቀፂሉ ተራይ በፅሐ። ቅድመይ ዝነበሩ
ክንደይ ይኸውን? እንትብሎ፣ ዋግኦም
ሰባት እንትፍተሹ ርሕቕ ኢሎም ዝነበሩ
ሰማይ’ዩ። መሐተሚኦም፣ መሕፀቢኦም፣
ወታደራዊ ክዳን ዝገበሩ ሰባት ናተይ ተራ ምስ
ንታሪካዊ ትሕዝቶታቶም ኣብ ግምት ዘእተወ
በፅሐ ናብቲ መፈተሺ ቦታ ተፀግዑ። ስርዓት
ዋጋ ወፃኢኦም ብብዙሕ ኣማኢት ናቕፋ
ብዘይብሉ መልክዕ ኣቁሑተይ ዘርጊፎም ሓደ
ይግመት። ኾይኑ ግን ካሊእ እዋን ዝረኽቦም
ብሓደ ፈተሹ። መቅረፂ ድምፅን ክርታትን
መሲሉ ኣይተሰመዐንን’ሞ ብመብዛሕትኦም
ብፍሉይ ተራኣዩ። ኣብ ውሽጢ መቅረፂ
ሚድያታት ሃገርና ክሳብ ሕዚ ተደጋጊሞም
ድምፂ ዝተቀመጠ ክሪ የለን። ኻልኦት ክርታት
ዝወፁ ዘለዉ በዝሒ ዘለዎም ፎቶ ግራፋት
መዐሸጊኦም ኣይተኸፈተን። ተረዳዲእና።
ክሕፀቡለይ ኣዚዘ ክሳብ ዝበፅሐለይ ናብ ደገ
ዝቀረፅክሎም ክርታት ምሳይ ዘይምህላዎም
ወፃኹ።
ፈሊጦም ማለት’ዩ። ግን ምንም ኣይተዛረቡን።
ኣብ ደገ ወፂአ ኣዝየ ዝፈትዎን ዘኽብሮን ነባር ዝቐረበለይ ሕቶ ናይ “ኣሰር” (ርግጫ) ክፍሊት
ጋዜጠኛ ረኸብኩ። ኣይተ ክፍሎም ኣድጎይ፣ ከኽፈል ጥራሕ ነይሩ።

ካብ ገፅ 32 ዝዞረ

&

ካብ ዝተዓዘርዎ ኣይተመለሱን ነይሮም።
ተሰናቢተዮም እንትወፅእ ሰላምተኦም ናይ
እዚ ኹሉ እንትግበር እዚ ኩሉ እንትስራሕ
ዝዓምበዘ ሰብ ሰላምታ ይመስል ነይሩ።
ካብቶም ዝነበሩና ማእለያ ዘይብሎም
መለለይታት “ምሽጥር ውድብን ህዝብን ካብ ውሽጢ’ቶም ዝተዳለዉለይ ፎቶ ግራፋት
ምሕላው” ቁልፍን መሰረታውን ጉዳይ እዩ እቶም ፕሬዝዳንት ኣነ ዝደልዮም ንምምራፅ
ነይሩ። እቶም ኣኽላባት እንትነብሑ ንሕና ካብ ቢሮ እቶም ሚኒስተር ናብ ቤተ -መዛግብቲ
ርእስና ኣቕኒዕና ግን ድማ ኣብ ልብና ዘሎ ኣብ (archive) ኣምራሕኹ። እቲ ቤተ -መዛግብቲ
ልብና ሒዝና ከምቲ ግመል በራሕለ መንገድና (archive) ካብ ቢሮ እቶም ሚኒስተር ቁሩብ
ንእምርር ነይርና። እንታይ ንገብር ኣለና! ርሕቕ ኢሉ ዝተሰርሐ መኽዝን ዝመስል
እንታይ ንሓስብ ኣለና! ናበይ ንኸይድ ኣለና. . ሰፊሕ ህንፃ’ዩ። ሰነዳት ዕጥቃዊ ቃልሲ
. ንሕናን ንሕናን ጥራይ ኢና ንፈልጥ ነይርና። ብዝድለ ኣግባብ በቢናቶም ተቐሚጦም
ድኽመትና ኣብ ውሽጥና እንእርመሉ መስርሕ ይረኣዩ። ፎቶግራፋት እቶም ፕሬዝዳንት ካብ
ኣቐሚጥና፣ ጥንካረና ኣብ ውሽጥና ሒዝና ዝፀንሕዎ ቦታ ቀሪቦምለይ ምምራፅ ጀመርኩ።
ንጓዓዝ ነይርና።
ኩሎም ንዝተፈላላየ እዋንን ኩነታትን ስለ

ህዝቢ ከመይ ወዲብና? ኣዴታት ከመይ
ተቓሊሰን? ኣያታትና ከመይ ወይኖም? ጥራይ
ኢድና ብከመይ ምስ ታንክ ገጢምና? እዚታት
ምዝንታው ገዲፍና ናይ ሓንቲ ዝፈሸለት
ውግእ ታሪኽ ኣብ ብዙሓት ምዕራፋት
መቓቒልና ክንደርሶ ንጓየ ኣለና። ብዙሓት
ወየንቲ ነይሮምና። ብዙሓት ሽግ ወየንቲ
ነይረን። ሓደ ንምኢቲ ዝገጠመ ጀግና ነይሩ።
ናይዞም ጀጋኑ እዚኦም ዛንታ ኣየልዓልናዮን።
ካሊእስ ይትረፍ እቲ ዓለም ዘስደመመ፣
ዘይሓዊ ስምበራት ዝገደፈ፣ ደብዳብ ሓወዜን
መሊእና ኣይፀብፀብናዮን ጥራይ እንተይኮነስ
ምስቶም ንሓወዜን ዝደብደቡ፣ ደምና
ደም ከልቢ ክገብሩ ምስ ዝፀዓሩ ኮይንና
ንውድብና ንሓሚ ኣለና። ኣብ ውሽጥና
ዝነበሩ ጀጋኑ፣ ጅግንነቶም ጥራይ እንተይኮነስ

&
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እቲ ፍሉጥ ኣሰናዳኢ “ኢትዮጵያን ሄራልድ
“(Ethiopian herald) ዝነበረ ሰብ። ኣይተ
ክፍሎም መሰል ጡሮታኡ ኣሐልዩ ኣስመራ
ምንባር ካብ ዝጅምር ፀኒሑ ኣሎ። ኣብቲ
እዋን ታተ ይብል ንዝነበረ ሚድያ ኤርትራ
ሞያዊ ደገፍ ይገብር ነይሩ። ናፍቖታዊ
ሰላምታ ምስተለዋወጥና ድሕሪ ቁሩብ
ፃንሒት ብሜላ ርእሰ ጉዳይ ወግዕና ናብቲ
እዋናዊ ረስኒ ኣሰጋገርክዎ። ግምተይ እዚ
ረስኒ ፖለቲከኛታት፤ ናብ እዝኒ ጋዜጠኛታት

ኤርትራ’ውን በፂሑ ይኸውን ብዝብል’ዩ
ነይሩ። ኣይተ ክፍሎም ግን ሽንጣፍ ወረ
‘ውን ኣይነበሮን። ቀልቡ ምስ “ጥዑም ዘመን”
ተዘክሮታት ፅባሕ ውድቀት ደርግ ‘ዩ ነይሩ።
እቲ መንእሰይ ወዲ፤ እቶም ፎቶግራፋት
ከም ዝተዳለዉ ካልኣይ መፂኡ እንትነግረኒ
ተመሊሰ ናብ ቤተ-መዛግብቲ (archive)
ከይደ ዝግበአኒ ሒሳብ ከፊለ ንኣይተ ክፍሎም
ኣድጎይ ‘ውን ተሰናቢተ ናብ ሆቴለይ
ኣምራሕኹ።

“ ክንደይ ቅርሺ’ዩ?” በልክዎም
“ብወፃኢ ሸርፊ ኢኻ እትኸፍል! ድሕሪ ሕዚ
ምስ ኤርትራ እንገብሮ ርክብ ብዶላር’ዩ
ክኸውን ዶ ኣይበልኩምን?” በለኒ ካብቶም
ፈተሽቲ ሓዲኡ።
“እሞ እኮ ገና ተግባራዊ ኣይኮነን፤” በልክዎ፡፡
“ንሱ ኣይትነግረናን! በለኒ ቁጥዕ ኢሉ።

&

ናብ ገፅ 17 ይዘውር

ጥቅምቲ 2009 ዓ/ም ፍኖተ ሰሜን

11

ፍኖተ-ሰሜን
ታሪኻዊ ምትእስሳር ዘለዎም ምዃኑ ይፍለጥ።
ነዚ ንምግላፅ ኽልተ ታሪካዊ ኣጋጣምታት

ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ እኽሊ፣ ሃፍትን
ንብረትን ኣብ ልዕሊ ምዕናዉ ፍረ ነብሲ

ኣሰራርሓ ተነፂሩ’ዩ። ካብዚ ብዝዘለለ ሕቶ ጥራሕ ምጥቓስ እኹል’ዩ።
ዶብን መንነትን ዝተኣናገደሉ ኣሰራርሓ ውሳነ
ህዝቢ (ሪፈረንደም) ተቐሚጡ’ዩ። ከምዚ 1. ወራሪ ሓይሊ ድርቡሽ ብሰሜናዊ
ምዕራብ ኢትዮጵያ ኩናት ኣብ ዝወለዐሉ
ግልፂ ብዝኾነ ኣግባብ ሕጋዊ ኣሰራርሓን
እዋን እቶም ናይ መጀመርያ ግዳይ
ኣፈፃፅማን ኣብ ዝተመቻቸወሉ ኩነታት
ህዝብታት ጎንደር ከም ዝነበሩ ብታሪክ
ህውከት ምፍጣርን ንምጥፋእ ህይወት
ተፀብፂቡ’ዩ። ኣብቲ እዋን ወራሪ
ሰብን ንዕንወት ንብረትን ምኽንያት ምዃን
ሓይሊ ድርቡሽ ኣዴታት፣ ህፃውንትን
ንምንታይ ኣድልዩ? ንምንታይ ከ ብዕሙት
ሽማግለታትን ጎንደር ብምቕታል፣
ዘርኣውነትን ፅልኣትን ብዝተቓነየ ህውከት
ኣብያተ ክርስትያንን መንበሪ ኣባይትን
ኣብ ተወለድቲ ሓደ ብሄር ዘነፃፀረ ጥቕዓት
ብምቅፃል ዘስካሕክሕ በደል ፈፂሙ።
ተፈፂሙ?
ምስ ንጉስ ምንሊክ ክዋግኡ ትልሚ
ሓምለ 2008 ዓ.ም. ሓይልታት ትምክሕቲ
ዝነበሮም ሃፀይ ዮውሃንስ ብኽያትን
ኣብ ከተማ ጎንደር ብዝፈጠርዎ ህውከትን
ሓዘንን ኣዴታት ጎንደር ኣብ ዝሰምዕሉ
ዕግርግርን ብርክት ዝበሉ ተወለድቲ ትግራይ
ጊዜ ትልሞም ዓፂፎም ናይ ህዝብታት
ተቐቲሎም፣ ንዓመታት ዘፍረይዎ ሃብትን
ጎንደር ብሓፈሻ ድማ ሉኣላውነት
ንብረትን ተዘሪፉ ወይ ተቓፂሉ። “ትግራዋይ
ኢትዮጵያ ንምኽባር ናብ መተማ
ይውፃእ!” ዝብል ጭርሖ ብምግፋሕ ህልቀት
ብምውፋር ምስ ድርቡሻት ኣብ ዝተኻየደ
ሕድሕድ ክፍጠር ዝለዓለ ፃዕሪ ገይሮም።
ውግእ ህይወቶም ሰዊኦም።
ርግፅ’ዩ ሓይልታት ትምክሕቲ ካብኣቶም
ዝፍለ መንነት ክነብር ስለ ዘይደልዩ እቲ ካሊእ 2. ደፍተራ ፍስሃ ጊዮርግስ ዝተበሃሉ ፀሓፊ
ታሪኽ ትግራዋይ፤ ታሪክ ኢትዮጵያ ኣብ
ብሄረሰብ ወይ ናታቶም ኣባል ክኾን ኣለዎ
ዝብል መፅሓፎም ከም ዝገለፅዎ ሰራዊት
ወይ ድማ ክጠፍእ ኣለዎ። እዚ ተግባሮም
ሃፀይ ምንሊክ ንመሳፍንቲ ትግራይ
እዚ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበርሉ ዘመነ ሃፀይ
ከገብር ብ1882 ዓ.ም ናብ ትግራይ
ሃ/ስላሴን ወታደራዊ ደርግን ፈፂሞሞ ‘ዮም።
ወፍሪ ኣካይዱ ነይሩ። ሰራዊት ሃፀይ
ኣብዚ ሓደ ክለዓል ዘለዎ ሕቶ እዚ ኣብ ፅልኣት
ምንሊክ ኣብ ምብራቕ ትግራይ፣ ኣፅቢ
ዘርኢ ዝተመስረተ ጥቕዓት፤ ንህዝቢ ኣምሓራ፣
ኣብ ዝበሃል ከባቢ ወራር ብምክያድ
ንህዝቢ ጎንደር ይውክል ዶ ኣይውክልን?
ዝብል’ዩ። ህዝብታት ጎንደርን ትግራይን
ንቲ ፋሽስታዊ ስርዓት ደርግ ንምድምሳስ
ኣብ ዝተኻየደ ነዊሕን መሪርን ቃልሲ ኢድ
ንኢድ ተተሓሒዞም ሓበራዊ መስዋእቲ
ኸፊሎም። መናእሰይ ኽልቲኡ ህዝብታት
ስርዓት ደርግ ንምእላይ ኣብ ዝተገበረ ቃልሲ
ኣብ ጎቦታት ጉና፣ መራኛ፣ ክምር ድንጋይ፣
ሰሜን ኣርማጭሆ ወዘተ ኣብ ሓደ ግንባር
ተሰሊፎም ኣብ ልዕሊ ምውግኦም መስዋእቲ
እንትኾኑ ‘ውን ኣብ ሓደ ጉድጓድ ተቀቢሮም።
ብዘይካ’ዙይ ኽልቲኦም ህዝብታት ኣብ እዋን
ዕጥቓዊ ቓልሲ ካብ ዝፈጠርዎ ዝጠንከረ
ርክብ ንልዕሊ ነዊሕ ዘመናት ንድሕሪት ዝቑፀር

መናእሰይ ሓረስቶት ትግራይ ብምቑራፅ
(ብምስላብ) ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ተግባር
ፈፂሙ። እዚ ዘስክፍን ዘነውርን ተግባር
ዝረኣዩ ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ምንሊክ
ዝነበሩ “ጎንደረታይ ሰራዊት” ብዝብል
ስያመ ዝፍለጡ ጎንደረቶት ኣባላት
ሰራዊት ነቲ ተግባር ወታደራት ምንሊክ
ኣመና ምኹናኖምን ብርቱዕ ተቃውሞ
ምስመዖምን ደፍተራ ፍስሃ ጊዮርጊስ ኣብ
መፅሓፎም ኣስፊሮም።

ካብ ገፅ 9 ዝዞረ

&

ብዝኾነን ህዝቢ ቀሪቡ ፍታሕ ዝረኽበሉ
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እዞም ዝተጠቀሱ ታሪኻዊ ኣጋጣምታት
ዘመላኽትዎ ቁምነገር፤ ርክብ ህዝብታት
ጎንደርን ትግራይን ፍፁም ክናወፅ ኣብ
ዘይኽእለሉ መሰረት ዝተሃነፀ ምዃኑ ‘ዩ።
ከምቲ ሕብረተሰባዊ ሳይንስ ዘረድኦ ኣብ ሞንጎ
ህዝብታት ዝፍጠርን ክፍታሕ ዘይኽእልን ጎንፂ
የለን። ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ’ውን እንተኾነ ኣብ
ሞንጎ ህዝብታት ጎንፅን ቅርሕንትን ክፍጠር
ዝገብሩ ካብቲ ጎንፂ ክኸስቡ ዝደልዩ ፀረህዝቢ ሓይልታት’ዮም። (ትምክሕታውነት፣
ፀቢብነት፣ ሕሉፍነት ፣ ፋሽዝም ወዘተ
ተጠቀስቲ ‘ዮም።) ህዝብታት ጎንደርን
ትግራይን ከቃሓሕርዎም ካብ ዘኽእል
መሰረታዊ ካብ ዘይኮነ ኣፈላላይ ብዝበለፀ
ብርክት ዝበሉ ዘረዳድእዎም መሰረታዊ ዝኾነ
ሓበራዊ ረብሓ ኣለዎም። ካብ ውሽጢ እዚ
ሰላም፣ ልምዓት፣ ዴሞክራሲ እቶም ቀንዲ

ወልቃይት ፀገደ ከባቢ ግጨው

ፍኖተ-ሰሜን
ምዃኖም ምርቋሕ ይከኣል።
ፍልፍል እቶም ፀገማት፤
እቲ መሰረታዊ ሓቂ እዚ ኾይኑ እናሃለወ እቲ
ፀገም መኣዝን ስሒቱ ጎንፂ ህዝብታት ናብ
ዝመስለሉ ኣንፈት ዘምርሐሉ ምኽንያት ደኣ
እንታይ’ዩ?
1. ክፍተት ኣመራርሓ
1.1 እቲ ፀገም ብስፍሓት ኣብ ዝተፈጠረሉ
ክልል ኣምሓራ ብሓፈሻ፣ ብፍላይ
ድማ ኣብ ዞባ ሰሜን ጎንደር ዝርከብ
ናይቲ ክልላዊ መንግስቲ ሰንሰለትን
መሓውር ብኣዴንን ኣብ ሕገመንግስቲ ፌ.ዴ.ሪ.ኢ፣ ኣብ ሕገ
መንግስቲ ክልል ኣምሓራ፣ ኣብ
ፕሮግራም ብኣዴንን ኻልኦት
ሕግታት እታ ሃገርን ዝተቐመጡ
መትከላት ብስጥመት ኣብ ስራሕ
ከውዕልዎም ኣይከኣሉን። ሕቶ
መንነትን መሰል ዓርሰ ምምህዳርን
ብሄረሰብ ቅማንት ብ2001 ዓ.ም ኣብ
ዝቐረበሉ እዋን ሽዑ ንሽዑ ብመሰረት
ሕገ መንግስቲ ፌ.ዴ.ሪ.ኢ ዓንቐፅ
39ን ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ክልል
ኣምሓራ፣ ከምኡ ‘ውን ብመሰረት
ኣብ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ብኣዴን
ዝተቐመጠ መትከል ብዘየመናትእን
ብዘየላጢ ኣገባብን ፍታሕ ክወሃብ

ይግባእ ነይሩ።
ይኹን’ምበር ገለገለ ኣባላት ኣመራርሓ እቲ ክልልን ብኣዴንን ብምኽንያት
ዝተጎልበብዎ ትምክሕታዊ ኣረኣእያ ነቲ ሕቶ ከተኣናግድዎ ኣይከኣሉን። ኣብ ውሽጥን
ደገን ዝርከቡ ሓይልታት ትምክሕቲ ብዝፈጠርዎ ተወሳኺ ፅዕንቶን ብዝነዝሕዎ
ተኸታታሊ በለካለኸዐካን ኣቢሉ ህዝቢ ክደናገር ብምግባሮም ካብ ብጓሓቱ ኣብ ጎድኒ
ብሄረሰብ ቅማንት ክስለፍ ዝኽእል ፈታዊ ሰላምን ዴሞክራስን ህዝቢ ጎንደር ኣካል እቲ
መፍትሒ ከይኸውን ገይርዎም።
እቲ ፀገም እናተሓላለኸ ምስ ከደ ‘ውን እንተኾነ ብብሄረሰብ ቅማንት ንዝለዓለ
ተቃውሞ ብመትከላት ሕገ መንግስቲ ክፍታሕ እናተኽኣለ ንምዕፋን ብዝተገበረ ፈተነ
ኣብ ህይወት ሰብን ኣካልን ከምኡ ‘ውን ኣብ ንብረት ጉድኣት ክበፅሕ ተገይሩ።
1.2 ምስ ወልቃይት ተኣሳሲሩ ዝተልዓለ ሕቶ መንነትን ዶብን’ውን እንተኾነ እቲ ኣመራርሓ
ብመሰላት ሕገ-መንግስታት ፌ.ዴ.ሪ.ኢን ክልል ኣምሓራን ከተኣናገድ ዝኽእለሉ ባይታ
ክፈጥር ኣይከኣለን ። ብቐዳምነት ዝተልዓለ ሕቶ መንነት፤
“ናይ መን’ዩ”?
“ናይ ብሓቂ ሕቶ ህዝቢ ወልቃይት ድዩ ወይስ ናይ ካሊእ ሓይሊ”?
እቲ ሕቶ ካብ ተልዓለ እቲ ጉዳይ ብዝበለፀ ንዝምልከቶ ወልቃይት ንዝርከበሉ ክልል
ትግራይ ቀፂሉ ንቤት ምኽሪ ፌዴራሽን ፌ.ዴ.ሪ.ኢ ቀሪቡ ፍታሕ ክረክብ እናተገበኦ
ንምንታይ ብክልል ኣምሓራ ዞባ ጎንደር ክተኣናገድ ተገይሩ?
እቲ ሕቶ ዶብኸ ሕግታት እዛ ሃገር ብዘነፀርዎ ኣፈታትሓ ጎንፂ መበገሲ ብውሳነ ህዝብን
ብምምርድዳእን ክፍታሕ ንምንታይ ፃዕሪ ዘይተገበረ?
ነዞም ሕቶታት እዚኦም መንግስቲ ክልል ኣምሓራን ኣመራርሓ ብኣዴንን መልሲ
ክህብሎም ይግባእ ነይሩ።
1.3 ምስ ሕቶ መንነትን ዶብን ወልቃይት ተተሓሒዞም ዝቐረቡ ሕቶታት ብዝምልከት
መንግስቲ ክልል ትግራይን ኣመራርሓ ህወሓትን ዝግባእ ጠመተ ሂቦም ብመሰረት ሕገ
መንግስቲ ፌ.ደ.ሪ.ኢን መትከላት ፖለቲካዊ ፕሮግራም ህወሓትን ፍታሕ ክረኽቡ ፃዕሪ
ክገብሩ ይግበኦም ነይሩ። ሕቶ መንነት ወልቃይት ገና እንትፍልም ህዝቢ ወልቃይት
እቲ ሕቶ ዘይምልከቶ ከም ዝኾነ ደጋጊሙ ምግላፁ ይዝከር። ነቲ ሕቶ ኣልዒሎም
ዝንቐሳቐሱ ብኮሚቴ ዝተወደቡ ሓይልታት ከም ዘይውክልዎ ብዘይምስልካይ ገሊፁ።
እቲ ጉዳይ ብእዋኑ እንተዘይተፈቲሑን መዕለቢ እንተዘይረኺቡን ከስዕቦ ዝኽእል
ሓደጋ “እዛ ዓተር እንተሓዲራ ኣይትቁርጠምን” ብዝብል ብሂል ተጠቂሙ ኣዘኻኪሩ።
ይኹን’ምበር ካብ መንግስቲ ክልል ትግራይ ይኹን ኣመራርሓ ህወሓት ህፁፅ ምላሽ
ከይረኸበ ተሪፉ። እዚ ድማ እቲ ዝተፈጠረ ክፍተት ኣመራርሓ ብግልፂ የመላኽት።
1.4 መንግስቲ ፌ.ደ.ሪ.ኢን ነቲ መንግስቲ ዝመርሖ ዘሎ ኢህወዴግን ኣብ ክልል ኣምሓራ
ዝተልዓለ ሕቶ መንነትን ሕቶ መሰል ዓርሰ ምሕደራን ብሄረሰብ ቅማንት፤ መንግስቲ
እቲ ክልል ክፈትሖ ከም ዘይኽኣል ተገንዚቡ ህፁፅ ፍታሕ ዝረኽበሉ ኩነታት ክፈጥር
ነይርዎ። እቲ ሕቶ ብእዋኑ ብዘይምፍትሑን ንቲ ሕቶ ስዒቡ ብዝተፈጠረ ጎንፅን
ንዝበፅሐ ጉድኣት ተሓተትቲ ኣብ ልዕሊ ዝኾኑ ኣመራርሓ ግቡእ ስጉምቲ ክወስድ
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ፍኖተ-ሰሜን
ነይርዎ። ካብዚ ብዝዘለለ እቲ ጉዳይ ኣብ መድረኽ ኢህወዴግ ብምቕራብ ክዝተየሉን
ፍታሕ ክረክብን ኣብ ክንዲ ምግባር ብስኽታ ምሕላፍ እቲ ዝነበረ ክፍተት ኣመራርሓ
ብግልፂ ዘርኢ’ዩ።
2. ሕቶ ህዝብን ጉጅለታትን ፈላሊኻ ዘይምርኣይ፤
ኣብ ሕቶ መንነትን ሕቶ ዓርሰ ምሕደራን ብሄረሰብ ቅማንትን ኣብ ሕቶ መንነትን ሕቶ ዶብን
ወልቃይት ዝተልዓሉ ሕቶታት ኣብ ብምትእንጋድ ዝተራእየ ካሊእ ፀገም ገና ብኣግኡ መንነት
ናይቶም ኣበገስቲ እቶም ሕቶታት ፈሊኻ ንምርዳእ ዘይምኽኣል’ዩ።
ሕቶ መንነትን ሕቶ ዓርሰ ምሕደራን ብሄረሰብ ቅማንት ንመንግስቲ እቲ ክልል ዝቐረበ፤
ነቲ ሕቶ ንምቕራብ ብዝተወደበ ኣባላት ኮሚቴ’ዩ። ነቲ ሕቶ መንግስቲ እቲ ክልል እንትነፅጎ
ኣባላት እቲ ኮሚቴ ጥርዓኖም ንቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ኣቕሪቦም’ዮም። ቤት ምኽሪ
ፌዴሬሽን’ውን ውክልና ህዝቢ ዘለዎም ምዃኑ ዘመላኽት ፊርማ ንከቕርቡ ብመሰረት
ዘቕረቦ ሕቶ ፊርማ 18,000 ህዝቢ ኣቕሪቦም’ዮም። በዚ መዳይ እቲ ኮሚቴ ውክልና
ህዝቢ ዘለዎ ምዃኑ ከረጋግፅ ኽኢሉ። መንግስቲ ክልል ኣምሓራ እቲ ሕቶ ናይ ህዝቢ
ምዃኑ ኣብ ምርግጋፅ ኣብ ክንዲ ምስራሕ ነቲ ሕቶ ምስ ኣባላት እቲ ኮሚቴ ጥራሕ
ብምትእስሳር ናብ ዘየድሊ ቆይቊ ኣትዩ እቲ ጊዜ ክጓተት ገይርዎ። ብኻሊእ ገፅ ኣብ ክሊ
ሕቶ መንነት ህዝቢ ወልቃይት ኣብ ዝተልዓለ ጉዳይ እቲ ሕቶ ናብ ባዕሉ ናይቲ ህዝቢ
ድዩ ወይ ከዓ ናይቶም ኣባላት እቲ ኮሚቴ ብምባል መንግስቲ እቲ ክልል ንምፅራይ ፃዕሪ
ኣይገበረን። እኳደኣስ ሓቀኛ ውክልና ህዝቢ ቅማንት ንዝሓዙ ኣባላት ኮሚቴ፤ ውክልና
ህዝቢ የብልኩምን ኢሉ “እንትጠራጠር” ዝነበረ ምምሕዳር ውክልና ህዝቢ ወልቃይት
ንዘይብሎም ትምክሕተኛታትን ኣባላት እቲ ኮሚቴን ኣብ ከተማ ጎንደር ቤት ፅሕፈት
ኸፊቶም ክንቀሳቐሱ ምግባሩ ድሕሪኡ ንዝተፈጠረ ጎንፅን ንዘስዕቦ ጉድኣትን ምኽንያት
ኮይኑ።

ኣ

ብ መፈለምታ ወርሒ ሚያዝያ 1990 ዓ.ም
ልክዕ ሰዓት ዓሰርተ ሓደን ፈረቓን መዓልታዊ
ስርሐይ እናወገንኹ ነይረ። ናይ ቢሮ ስልከይ
ተደጋጊሙ ተደወለ። ብዙሕ እዋን በቲ ሰዓት
ዝድውለለይ ናይ ብዙሕ ዓመት መሓዛ
ነይሩኒ። ሓልሓሊፉ ድሕሪ ስራሕ ሓቢርና
ቢራ ንጠዓዕም ኢና። ብልሙድ ኣበይ ከም
እንራኸብ ቆፀራ እንሕዝ ኣብ’ዚ ሰዓት’ዚ’ዩ።

ካብ ስር መሰረቱ እንትርአ ብኣዴንን ህወሓትን ወይ ድማ ክልላዊ መንግስቲታት ኣምሓራን
ትግራይን ኣብ ኣፈታትሓ ሓደ ሕቶ ኣፈላላይ ክህልዎም ኣይግባእን ነይሩ። ኽልቲኦም ውድባት
ይኹኑ ኽልቲኦም መንግስታት ንሕገ መንግስቲ ፌ.ዴ.ሪ.ኢን ንፕሮግራም ኢህወዴግን ተገዛእቲ
ኽሳዕ ዝኾኑ ንዝተልዓሉ ሕቶታት ሓበራዊ መፈትሒ ከመቻችዉ ኣለዎም። ሓዲኡ ብትምክሕቲ
ንዝልዓሉ ሕቶታት ብዕሙት ከተኣናግድ ቤት ፅሕፈት ኸፊቱ፣ ደድሕሪኡ ኣጆኻ እናበለን
መምርሒ እናሃበን እንተዋፍሮ እቲ ኻሊእ ድማ እንትቓወሞ ምርኣይ ዘሕልፎ መልእኽቲ
እንተልዩ ካብ ሕገ መንግስትን ፕሮግራም ኢህወዴግን ናይ ምኹሩምባጥ ዝንባለ ምግጣሙ’ዩ። ንቲ ስልኪ ኣልዐልኩዎ። እቲ ፃውዒት ካብ
ርሑቕ ምዃኑ ድምፀቱ የፍልጥ። ድሕሪ
3. ኣብ ኣፈታትሓ ሕቶታት ሰናይ ምምሕዳርን ፍትሕን ዘሎ ፀገም፤
ሰላምታ፣ ዘረባና ብትግርኛ ቀፂሉ። እቲ
ኣብ ክልል ኣምሓራ፣ ዞባ ሰሜን ጎንደር ዝርከብ ህዝብን ኣብ ክልል ትግራይ፣ ዞባ ምዕራብ ዝርከብ ስልኪ ካብቲ ዝተፀበኽዎ ከይኮነስ ካብ
ህዝቢ ብፍላይ ፣ ከምኡ ‘ውን ህዝብታት ኽልቲኡ ክልል ብሓፈሻ፣ ከም ካልኦት ህዝብታት ኣይተ ኣክሊሉ ገ/ሚካኤል /ኣክሊሉ ዓላ/ ኣብ
ኢትዮጵያ ዘልዕልዎም ብርክት ዝበሉ ሕቶታት ሰናይ ምምሕዳርን ፍትሕን ኣለውዎም። እዞም ኤርትራ፣ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ካብ ዝነበሩ
ላዕለዎት ሓለፍቲ ሓደ ካብ ዝኾኑ ካብ
ሕቶታት ንዓመታት እናተጓተቱ ዝፀንሑን ብእዋኑ መሰረታዊ ፍታሕ ዘይረኸቡን ‘ዮም።
ኣስመራ’ዩ ነይሩ።
ሕቶታት ሰናይ ምምሕዳርን ፍትሕን ምስ ውሽጣዊ ዴሞክራሲያዊ ህይወት ውድብ ኢህወዴግ
ስጡም ምትእስሳር ኣለዎም። እዞም ኣባላት እቲ ግንባር ዝኾኑ ውድባት፤ ውሽጣዊ ዴሞክራሲያዊ “ሕቶኻ ድሕሪ ብብዙሕ ፃዕሪ ተቐባልነት
ህይወት ኣባላቶም ተግባራዊ ዝኾነሉ ናይ ኣረኣእያን ተግባርን መደባት ክህልውዎም ባይታ ረኺቡ ኣሎ። ፅባሕ ሰዓት ትሽዓተ ቆፀራ
ከጣጥሑ ይግባእ። ኣባላት ሓሳባቶም ብነፃነት ክህቡ፣ ርእሰ ጉዳያት ብዴሞክራሲያዊ መንገዲ ኣትሒዘልካ ኣለኹ። ሕዚ ከም ገለ ጌርካ ትኬት
ቁረፅ’ሞ ኣብ ናይ ቅድሚ ሰዓት ኣውሮፕላን

&

14

ናብ ገፅ 23 ይዘውር

ፍኖተ-ሰሜን

ትማሊ
ብዓይኒ ሎሚ

እቶም
ኣስመረታይ
…
ገለ ኽፋል ከተማ ኣስመራ

ኣስመራ ከም እትኣቱ!” ኢሎምኒ።
ብሃንቀውታ ዝፅበዮ ዝነበርኩ ምላሽ እኳ
እንተኾነ ከምዚ ብርባፀ ክኸውን ግን
ኣይፈተኽዎን። ብህፁፅ ትኬት ናይ ምቁራፅ
ጉዳይ፤ ካብ ቤት ፅሕፈት ኢህወደግ
ደብዳቤ የድልዮ’ዩ። ንቲ ደብዳቤ ዝፅሕፍ
ሰብ ኣብ ቢሮኡ ይሃሉ፣ ኣይሃሉ ዝፈልጦ
ነገር ኣይነበረን። እቲ ካሊእ ፀገም ሕቶታት
ኣየዳለኹን። እቲ ቀንድን ዓብይን ጉዳይ
ግን ሓላፍየይ ንዝነበሩ ንኣይተ ኣለምሰገድ
ገ/ኣምላክ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ቅድሚኡ
ዝነገርኩዎም ነገር ዘይምንባሩ’ዩ።

ኦፊስ፣ ትኬት ከቁረፅ ከም ዝኽእል ተነጊሩኒ፤
ሓደ ገዛ ዕዮይ ወዳእኹ።
ቀፂለ ሓላፍየይ ናብ ዝነበሩ ኣይተ ኣለምሰገድ
ገ/ኣምላክ ደወልኩ። ድሕሪ ሰላምታ ንቃለመሕትት ኣስመራ ክኸይድ ከም ዘለኒ
እንትነግሮም ቁጥዕ ኢሎም “ናይ ምንታይ
ቃለ-መሕትት’ዩ?” በሉኒ።

“ምስ ኣይተ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቃለ- መሕትት
ክገብር ከም ዝደሊ ኣብ ኣስመራ ንዘለዉ
ኣይተ ኣክሊሉ ቆፀራ ከትሕዙለይ ሓቲተ
ፅባሕ ሰዓት ትሽዓተ ቃለ -መሕትት ንምክያድ
ኣይተ ኢሳያስ ምፍቓዶም ሕዚ ነጊሮምኒ”
ምስ ኣይተ ኣክሊሉ ዝርርብና ምስ ወዳእና እንትብሎም እቲ ጉዳይ ከም ዘይፈተውዎ
ኣራት ኪሎ ናብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት “ንምንታይ ደኣ ቐዲምካ ዘየፍለጥካኒ?” ካብ
ኢህወደግ፤ ቦታ ኣውሮፕላን ክትሕዙለይ ዝብል ሕቶ ቃና ድምፆም ተረደአኒ። ግን
ስልኪ ደዊለ። ነቲ ፃውዒት ስልኪ መልሲ ውዱእ ጉዳይ ምዃኑ ምስ ተገንዘቡ ሕቶታተይ
ዝህብ ሰብ ኣይነበረን። ባዕለይ ናብ ቢሮ ሒዘ ብህፁፅ ኣብ ቢሮኦም ክርከብ ኣዘዙኒ።
መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ደወልኩ። ንህፁፅ
ዘዳለኹዎ ሕቶ ኣይነበረን። ግን ሓደ ዓብይ
ጉዳይ ስራሕ ናብ ኣስመራ ንምኻድ ከም ዝደሊ
መበገሲ ሓሳብ ነይርኒ። ቅድሚኡ ኣብ ዝነበረ
ሓቢረ ቦታ እንተልዩ ሓተትኩ። ቀኒዑኒ። ፊት
& ናብ ገፅ 18 ይዘውር
ንፊት ብሄራዊ ትያትር ካብ ዝርከብ ትኬት

ብኣታኽልቲ እምባዬ
... “ስማዕ” በሉኒ። “ኣብ ውሽጢ ኤርትራ
ፋብሪካ ስሚንቶ ኣሎ፣ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ
ፋብሪካ ዓለባ ኣሎ። ኣብ ውሽጢ ኤርትራ
ካብ ዕጥቃዊ ቓልሲ ጀሚሩ ክሰርሕ
ዝፀንሐ ፋብሪካ መድሓኒት ኣሎ። ነዚአን
ኣዕቢናን ኣስፊሕናን ክንጥቀም እናኻኣልና
ኣብ ውሽጢ ትግራይ ፋብሪካ ስሚንቶ፣
ፋብሪካ ዓለባ፣ ፋብሪካ መድሓኒት
ምትካል ንምንታይ ኣድልዩ? ቁጠባ
ኽልቲአን ሃገራት ብኣጋጣሚ ታሪኻውን
ወድዓውን ኩነታት ተኣሳሲሩ ከሎ L.C
ተግባራዊ ምግባር ንምንታይ ኣድልዩ? ...

ጥቅምቲ 2009 ዓ/ም ፍኖተ ሰሜን
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ካብ ገፅ 11 ዝዞረ

&

ከም ሓድሽ ቅዲ ሒዝናዮ ዝኒሀና ነገር ብርዕና
ስሒልና ነቲ ዘዕበየና፣ ዘምሃረና፣ ምሉእ
ፖለቲካዊ ሰብእና ዝሃበና ውድብ ምንሻው
እዩ። ተፈተወ ተፀልአ ንኹላትና . . . እወ
ንኩላትና. . . ኣብቲ ውድብ ንዝተቓለሰና
ይኹን ንዘይተቓለሰና ተጋሩ እዚ ዝኒሀና
መንነት ዝሃበና፣ ፅላል ኮይኑ ክሳድና ከነቕንዕ
ዝገበረና ህወሓት እዩ። ተፈተወ ተፀልአ ሕዚ
ንዓና ብጥማር ወኪሎም ጠጠው ዝበሉልና
ህወሓትን ብህወሓት ዝቆመ መንግሰቲ
ትግራይን እዮም።

ኣብ እዋን ዕጥቃዊ ቃልሲ ካብ ዝተስኣሉ ስእልታት

ሞዴል ጅግንነቶም፣ ህያውነቶም እናጉላህና
መተኣኻኸቢ እዚ ሓድሽ ወለዶ ኣብ ክንዲ
ምግባር፣ ኣብ ከይዲ ንዝነበሮም ንኡሽተይ
አበር እናጉላህና ናይ ነብስና ዝናን ክብርን
እንእልሽ ከም ዘለና ትዕዘቡ ዶ ኣለኹም?

ሓይሊ ምህላዉ ንምንታይ ከም ዘይረአና
ይገርም እዩ። እቲ ዝተቓለለ፣ ኣካሉ ዝጎደለ፣
ዘሰልጠነ፣ ዘበቀዐ፣ እቲ ቅድሚ ብፃየይ ኣነ
ክስዋእ ዝብለ ወለዶ ብህይወት እናሃለወ
ዝምታ (ክትራን) ታሪኽ ዝተጀመረ እዚ
ወለዶ’ዚ ምስ ሓለፈ እንታይ ከም ዝመፅእ
ህወሓት እኮ ኣይትዕወትን ተባሂላ፣ ተናዒቓ
ገምቱ። እቲ ዳሕራይ ዝምፅእ ተካኢ ወለዶ
. . . ግን ድማ ዘስደምም ታሪኽ ዝሰርሐት
“ታሪኽ ተዛቢዑ!” ኢሉ ዝከራኸረሉ መርትዖ
ውድብ እያ። ኣያ ኩሉ ዝኾነት ውድብ እያ።
ኣይንገድፈሉን ዘለና። እቶም ታሪኽና ክዝምቱ
ህወሓት ናይ ተጋሩ ጥራይ እንተይኮነትስ ናይ
ዝመጣጠሩ ዘለዉ ከም መርትዖ ዘቕርብዎ
ኩሎም ኣብዛ ሃገር እዚኣ ዘለዉ ሓይልታት
እቲ ንሕና እንፅሕፎ ኣሉታ ስለ ዝኾነ ነቲ
ዲሞክራሲ ማእገርን ፅላል እያ። ፅሑፋትናን
ተካኢ ወለዶና መርትዖ ነስእኖ ኣለና።
ዘረባናን መስመር ህወሓት ንኹሎም ተቃለስቲ
ሓይልታት ማእኸል ኮይኑ ኣቃሊሱ ኣብ ክንዲ ንምዃኑ ንሕና ተጋሩ ወለዶታት ዘተኣኻኽብ
ዝብል እቶም ካልኦት እንተዘይህልዉ ህወሓት ጅግና ምፍጣር ንምንታይ እዩ ተሳኢኑና?
ኣብ እትበፅሖ ኣይነበራን ናብ ዝብል የዘንብል
ንዓለም ዘዛረበ ታሪኽ እኒሀና። እዚ ንዓለም
ኣሎ። ናይቶም ካልኦት ምህላው ኣገዳሺ
ዘዛረበ ታሪኽ ዝሰርሑ ጀጋኑ ኣለውና። ዓዲ
ምዃኑ ኣይዝንጋዕን። ግን ሚዛኑ ክሕሎ
ሃገር ክልተ ሰለስተ ወርሒ ዝዓለወ፣ ጅግና
ኣለዎ። ንሕና ባዕልትና ዝሸራረፍናዮ ታሪኽ
ኢሎም እንትገጥምሉ፣ እንትዝይምሉ፣
ተመሊሱ ክሳብ ክንደይ ክልብልበና ይጅምር
መፅሓፍ እንትፅሕፍሉ፣ ቴኣትር እንትሰርሕሉ
ከም ዘሎ ምዕዛብ ቀሊል እዩ።
ንሕና ሰብ ብዙሓት ጀጋኑ ግና ኣብ
ንሕና ባዕልትና ንሸራረፎ ንዘለና ታሪኽና ድኽመታትና ንናቖት። ነቲ ዝዓበየ ኣብነታዊ
ተበሊፁ፣ ንሕና እነሐሕዮ ንዘለና ውሽጣዊ ምስሊ ገዲፍና ነቲ ኣበር እናኣለሽና ነጉልህ።
ድክመትና ኣንተርቲሩ ክጥቀመሉ ዝደሊ ምጉላህ ጥራይ እንተይኮነስ ኣሕሊፍና ንህብ።
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ኣብ ውድብና ይኹን ኣብ መንግስትና ዝርአ
ኣበር ናትና’ምበር ናይ ካሊእ ኣይኮነን።
ብርሑቕ ኮይንና፣ ካብቲ ብልሽውና
ንባዕልትና ንፁሃት ገይርና፣ ንሕና ሓተትቲ፣
እቲ ካሊእ ተሓታቲ ገይርና እንኸዶ መንገዲ
ኣብ ዘብፀሐና የብሉን። ምእንተ ምንታይ
እንተተበሃለ ነቶም ነቲ ውድብን መንግስትን
መተሓምይቲ ገይርና ምሽጥርና እንነግሮም
ዘለና ንሕተቶም፤ መልሲ ክህቡና እዮም።
ትግራዋይ . . . ትግራዋይ እዩ! ከምዝበልኹም
ኣይትጠርጥሩ። ኣብ 1997 እኸለ ምሳና
ይትረፍ እኸለ ናብ መቐለ ይኺድ ኣይበሉን።
እንተዝኾነሎም እቲ ጭርሖ ናብ ኩላትና
ዝጠመተ እዩ ነይሩ።
ኣብዚ ካብ ህወሓት ወፃኢ ካሊእ ውድብ
ክህሉ የብሉን ዝብል ቅዋም የሰጉም ዘለኹ
ከይመስለኩም። ኣነ ዝብል ዘለኹ ተፈተወ
ተፀልአ ሕዚ ብጭቡጥ ፅላል ህዝቢ ትግራይ
ኮይኑ ዝከላኸል ውድብ ህወሓት’ምበር ካሊእ
ዝርአ የለን። እቲ መንግስቲ’ውን ከምኡ። እታ
ሓቂ እዚኣ’ያ።
ስለዚ ክንሰጥም’ምብር ክንሰምጥ የብልናን።
ኣብ ውሽጥና ንዝረኣዩ ኣፈላላያት ንንፋስ
ከይሃብና ንዘትየሎም። ጅግና ምፍጣር፣
ኣብቲ ትሕቲ ጀጋኑና ምፅላል እኳ
እንተዘይተመሰለልና ኣብ ትሕቲ ህወሓት
ንስጠም። ሎሚ ብሽለልታ እንፈጥሮ ነቃዕ
ፅባሕ ዓብይ ጉህሚ ኮይኑ ከምዘስምጠና
ክዝንጋዕ የብሉን።

ፍኖተ-ሰሜን

ካብ ገፅ 11 ዝዞረ

&

ካብ ገፅ 22 ዝዞረ

መሓመድ ሸሪፎ
ባራኺ ገ/ስላሴ

ንነገሩ ዶላር ስለ ዝነበረኒ ጥቕሉል ሚኢቲ ፈረንጂ ወረድዎ
ዶላር ኖት ኣውፅኤ ሃብክዎም።
“መን’ዩ መሽረፊ ዝገበረካ? እዚ ናትኻ ስራሕ
“ሽሩፍ የለን!”
ኣይኮነን?”. . . ኣፍጠጠሉ
“እሞ ደኣ?”
“እሞማ ሽሩፍ ክፈል።”
“ኣይብለይን !”
“ናትካ ፀገም ‘ዩ”፡፡ ምፍጣጥ ኾነ። እቲ መልሲ
ይትረፈኒ ከምዘላ እታ ጥቅላል ሚኢቲ ከፊለ
ብሰላም ናብ ሃገረይ ክምለስ፤ ናብ ዝብል
ድምዳመ በፂሐ ነይረ። ቅድመይ ተፈቲሹ፣
ክፍሊት “ኣሰር” (ርግጫ) ብዶላር ከፊሉ፣
ኣቑሑቱ የስተኻኽል ዝነበረ ወፃእተኛ ኣብቲ
ከባቢ ነይሩ። “ዝርዝር ይህልወካዶ!” በልክዎ።
ስቕ ኢለ ንዕድለይ ክፍትን ኢለ እየ’ምበር
ክኾነለይ’ዩ ዝብል ግምት ኣይነበረንን። ኣብ
ሽምጡ ዝተዓጠቖ ቦርሳ ከፊቱ፣ “ If you
are lucky!” (ዕድለኛ እንተኾንካ) ኢሉ
ተመናትኦ።
እቲ እንመላለሶ ዝነበርና ዘረባ እንታይ ከም
ዝኾነ ዋላ ኣይረደአዮ’ምበር ናይ ጥዕና ከም
ዘይኮነ ተረዲእዎ ነይሩ ማለት’ዩ። ሕዚ
‘ውን ምስ ስግኣቱ ሓሙሽተ በዓል 20 ዶላር
ኖታታት ሂቡኒ።
በዓል 20 ዶላር ኖታታት ሒዘ ተመለስኩ’ሞ፤
“ክንደይ ዶላር’ዩ ክኸፍል ዝግበአኒ?”
እንትብል፤ እቶም ፈተሽቲ ንዓይ ገዲፎም ንቲ

&

ተጋሩ ዝውክሉ ዝመስሉ።” ይብል ኮንቲ ሮስኒ
ኢታልያ ኣብ ዝብል መፅሓፉ።

እቲ ፈረንጂ ግን ናይ ዋዛ ሰብ ኣይነበረን።
“ንቲ ጥቕሉል ዝርዝር፤ ንቲ ዝርዝር ጥቕሉል
ንምግባር ፍቃድ ኣየድልዮን። በዓል 100 ዶላር
ጥቕሉል ኖት ሂቡኒ፤ ዝርዝር ሂበዮ። ካሊእ
ታሪክ የብሉን።” በሎም።
እቲ ጉዳይ ናብ ዘይድለ መኣዝን እንተኸይዱ
ንቱ ናቱ ገንዘብ ከምልሰሉ’ምበር ብናተይ
ምኽንያት ክተኣጓጎል የብሉን። እዚ ብውሽጠይ
ዝበፃሕኽዎ መደምደምታ’ዩ። ኾይኑ ግን ንቲ
ፈረንጂ ዘተኣጓጉል፤ ብመዳይ ሕጊ ዝሓትሉ
ኣይተርኣዮምን ይመስልኒ ንቲ ክፍሊት ፈፂመ
ናብ ሃገረይ ክምለስ ፈቐዱለይ። እዚ ርክብ
ኽልቲኦም ሃገራት ናበይ የምርሕ ከም ዘሎ
ዘመላኽት እኹል ምልክት ነይሩ።
እቲ ዘይተርፍ ኲናት ድሕሪ ሓደ ወርሒ
ተጀሚሩ። ኣብ ልዕሊ ሲቪል ዜጋታትናን
ምልሻታትናን ጉድኣት ብምብፃሕ ዝተወሰኑ
ቦታታት ክቆፃፀሩ ብምኽኣሎም እቶም
ኣስመረታይ ከይዲ እቲ ኲናት ከም
ኣጀማምርኡ ዝቕፅል መሲልዎም “ሰማዒ
ስኢንና ‘ምበር እዚ መልእኽቲ ብጋዜጠኘኦም
ኣቢልና ሊኢኽናሎም ነይርና!” ክብሉ
ብድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ ተሰሚዖም።
ኣጠቓሊለ፡

ኣብቶም ዘቐፀሉ ሰለስተ መዓልትታት
ራእስታት ትግራይን ሃፀይ ምንሊክን
ንምይይጥን ንድግስን ይራኸቡ ነይሮም።
ምንሊክ
ምንም’ኳ
ራእሲ
መንገሻ
ንዘበርከቱሎም ውህብቶ 100 ብረትን 6,000
ማርያተሬሳ ቅርሽን እንተተቐበሉ ዝገበሩሎም
እንግዶት ግና ዝሑል እዩ ነይሩ። ፀኒሑ 6 ሰነ
1894፣ እቶም ኣርባዕተ ራእስታት ትግራይ ናብ
መጋብኣያ ሃፀይ ምንሊክ እንደገና ተዓዲሞም
ኣብ ቅድሚ ሃፀይ ምንሊክን ተኣመንቶምን
ቀሪቦም ከም መርአያ ተኣማንነቶም እዚ
ዝስዕብ ንከማልኡ ተሓቲቶም።
I.

ክሳዕ ሕዚ ብራእሲ ሓጎስ ዝምሓደር
ዝነበረ ፀለምቲ ናብ ንግስቲ ጣይቱ
ንኽመሓላለፍ፣

II.

ንቡረኢድ ተባሂሉ ዝፍለጥ ሽመት
ምምሕዳር ቅድስቲ ከተማ ኣኽሱም
ብሃፀይ ምንሊክ ንኽዋሃብ፣

III.

መንግስታዊ እቶት ትግራይ ናብ
ግምጃ ቤት ንጉስ ነገስት ንኽኣቱ፣

IV.

ኣብ እንደርታ ዝነበረ መሰል ጉልቲ
ልእልቲ ዘውዲቱ ንኽሕደስ ዝብሉ
እዮም። እቶም ራእስታት ብዛዕባ’ቲ
ጉዳይ ቃል ቅድሚ ምእታዎም
ብዛዕባ’ቲ ጉዳይ ዘትዮም ሓሳቦም
ንከቕርቡ ኽልተ መዓልታት
ተዋሂብዎም።

ፍልፍል፤ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ
እዋን ምቅርማት ኣፍሪካ፤
ፖለቲካዊ ታሪኽ ህይወት ራእሲ
ኣሉላ፤ (1875-1897)
ሃጋይ ኤርሊክ ቴልኣቪቭ
ዩኒቨርሲቲ

፡
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“ከምዚ ኣብ ሓፂር ጊዜ ይኸውን’ዩ ኢለ
ሕታም መፅሄት ኣሰር ምስ ኣይተ መለስ ቃለ- ኣይገመትኹን!” በልክዎም
መሕትት ኣካይደ ነይረ። ኣብቲ ቃለ -መሕትት
ኣይተ መለስ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ባዕሉ “ግን እቲ ቃለ-መሕትት ንምንታይ ኢኻ
ፖሊሲ ገንዘብ ( monetary policy) ቀሪፁ ደሊኻዮ?”
ናይ ባዕሉ ገንዘብ እናሓተመ ብምዃኑ ኣብ “ብፃይ መለስ ንዝሃቦ ቃለ-መሕትት ዝህልዎም
ሞንጎ ኽልቲአን ሃገራት ዘሎ ልውውጥ ምላሽ ንምፍላጥ እንትብሎም” ቁሩብ ህድእ
ንግዲ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ እናተሰጋገረ ከም በሉ፤
ዘሎ ኣብሪሆም። ክልቲኦም ዝተፈላላዩ
ሃገራት ብሓደ መለክዒ /ሚዛን/ ኽልተ “እሺ ሕቶታት ኣዳሊኻ’ዶ?”
ዝተፈላላዩ ነገራት ምልካዕ ወይ ምምዛን ስለ
ናብ ቢሮኦም ብሹፌር እየ ዝኸድኩ’ሞ
ዘይኽእሉ ናቕፋን ብርን ብማዕረ/ብቓንጪ/
ኣብ መንገዲ ዝጨሓገርኩዎ ኣንበብክሎም
ኣይለዋወጡን። ስለዝኾነ ልውውጥ ንግዲ
ንሶም’ውን ሓደ ኽልተ ሕቶ ወሰኹ’ሞ
ክልቲኦም ሃገራት ብገንዘብ (Currency)
“ቅድሚ እቲ ቃለ-መሕትት ምስ ኣክሊሉ
ሳልሳይ ሃገር ይኸውን ብምባል ኣብሪሆም
ተዘራረቡ። ንሶም /ናትና ናይ ኤምባሲ ሰባት
ነይሮም። ብተወሳኺ መንግስቲ ኢትዮጵያ
ማለቶም’ዩ/ ክፈልጥዎም ዝደልዩ ጉዳያት
ኣሰራርሓ ፍራንኮ ቫሉታ ዘይቅበል እንትኾን
ስለ ዘለዉ ናታቶም ሕቶታት ወሲካ ንቲ
መንግስቲ ኤርትራ ግን ይቅበል’ዩ። እዚ ከዓ
ቃለ-መሕትት ግበር!” ኢሎምኒ ብሓፂሩ
እቲ ካሊእ ፀገምና ብምዃኑ ሓድሽ ስርዓት
ተገላገልኹ። ናብ ቤት ፅሕፈተይ ምስ
ምልውዋጥ ንግዲ ምትእትታውን ምፍላጥን
ተመለስኩ ትኬት ተቆሪፁ ንጉዕዞ ዘድልየኒ
ኣድላይ ከም ዝኾነ ኣብሪሆም ነይሮም። ።
ኩሉ ተዳልዩ ፀኒሑኒ ብናይ ንጉሆ ኣውሮፕላን
ስለዚ ምስ ኤርትራ ዝህሉ ርክብ ንግዲ ምስ
ናብ ኣስመራ በረረኹ።
ካልኦት ሃገራት ከም እንገብሮ ብሌተር ኦፍ
ክሬዲት ( letter of Credit /L.C/) ይካየድ። እንተዘይተጋግየ ኣብ ኣስመራ ንሓምሻይ
ኣብ ክሊ እዚ ግን ኣብ ዶባት ኽልቲኡ ሃገራት ጊዜ እየ ተረኺበ ዘለኹ። ሓምሽቲኡ ጊዜ
ኣብ ሞንጎ ዝነበሩ ህዝብታት ክሳብ 2000 ንፕረዝዳንት ኢሳያስ ረኺበዮም ኣለኹ።
ብር/ናቕፋ ዝበፅሕ ዘካይድዎ ኣናእሽተይ ካብዞም ሓሙሽተ ርክባት ኣርባዕቲኦም ብቃለ
ምልውዋጥ ንግዲ ብዘይ L.C የካይዱ ብምባል -መሕትት ዝተገበሩ ርክባት ‘ዮም። ኣንባቢ
ንዘይምስልቻው ግን ፈላማይ ርክብን ብቃለ
ኣብሪሆም ነይሮም።
-መሕትት ዝተገበረ ናይ መወዳእታ ርክብን
እምበኣር ምስ ኣይተ ኢሳያስ ዝግበር ቃለጥራሕ ከካፍለኩም መሪፀ። ኣብ ፈላማይ
መሕትት ኣብ ክሊ እቲ ዝተጠቐሰ ጉዳይ
ርክብና ዝነበረ ኩነታት ኣብ ዝሓለፈ ሕታም
ዝህልዎም ግብረ መልሲ ዝጥምት ከም
ኣስፊረዮ። እንሆ እቲ ናይ መወዳእታ ድማ
ዝኸውን ግምት እንተነበረኒ ‘ውን ኣብቲ
ኣጠዓዕምዎ።
ቅንያት ኣብ ቀፅሪ ቤት ፅሕፈት ኢህወዴግ
“ዝሸተኒ ዝነበረ ምሕርፋፍ ርክብ ኽልቲአን ናብ ኣስመራ ኣብ ዝኸድኽሉ ቁፅሪ ዓራት
ሃገራት ዝምልከት ሕቶታት ንምድላው’ውን ዝሕዘሉ ሓደ ሆቴል ነይሩ። ቅድሚ ናፅነት
ኣኽሱም ሄቴል ዝበሃል ዝነበረን ድሕሪ
ኣብ ኣእምሮይ ከመላልስ ቀንየ እየ።
ናፅነት ለገሰ ሆቴል ተባሂሉ ዝተሰየመን። ካብ
ኣብ ቢሮ ኣይተ ኣለምሰገድ ገብረኣምላክ
ኣኽሱም ናብ ለገሰ ዝተቀየረሉ ምኽንያት
እንትኣቱ ቅድሚ ሰላምታ ንመንታይ ‘ዩ
ብወረያ ወረ ከም ዝሰማዕኽዎ ኣኽሱም ዝብል
ብዛዕባ እዚ ቃለ መሕትት ኣቐድም ኣቢልካ
ስም ብህግሓኤ ሰባት ስለ ዘይተፈተወ’ዩ
ዘየፍለጥኻኒ ብምባል ብስልኪ ንዝሓተቱኒ
ይበሃል።
ደገሙለይ። ድምፆም ናይ ኹራ ቃና ነይርዎ።
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ብዝኾነ ሎሚ ‘ውን ከም ወትሩ ናብቲ
ሆቴል እየ ከይደ። መደቀስየይ ኣብ ቀዳማይ
ደብሪ ምስ ሓዝኩ ናብ ኣይተ ኣክሊሉ ስልኪ
ደዊለ ኣስመራ ምእታወይ ሓቢረ መኪና
ክልእኹለይን ቅድሚ እቲ ቃለ መሕትት
ክንዘራረብን ሓተትክዎም።
ኣብ ቀፅሪ ቤት ፅሕፈት ኤምባሲ ኢትዮጵያ ምስ
ኣይተ ኣክሊሉ ተራኺብና ምኸሪ ጀመርና።
ኣይተ ኣክሊሉ ፍፁም ትፅቢት ዘይተገበረሎም
ምዕባለታት ከምዘለው ሓበሩለይ። መንግስቲ
ህግደፍ/ህግሓኤ/ ሰልጠንቲ ቀዳማይን
ካልኣይን ዙርያ ሳዋ ክኸቱ ፃውዒት ከም
ዘቕረበ፣ ምስ ሰራሕተኛታት ኤምባሲ
ኢትዮጵያ ዝነበረ ርክብ ምሕርፋፉ፣ ካሊእ
ተሪፉ እቲ ኩሉ ጊዜ ክፉት ዝነበረ ማዕፆ ቢሮ
ህግሓኤ/ህግደፍ ንሰራሕተኛታት ኤምባሲ
ኢትዮጵያ (ንቶም ኣምባሳደር ሓዊሱ) ዕፅው
ምዃኑን ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ዘተሓሳስብ
ከም ዝኾነን ኣረዲኦምኒ።
“እሞኸ‘ደኣ?” በልክዎም።
“ግልፂ መልሲ ዝህበካ ኣይመስለንን። ግን
እንተኽኢልካ ሰልጠንቲ ሳዋ ክተኣኻኸቡ
ንምንታይ ከም ዘድለየ ሕተቶ!” በሉኒ::
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንበይነይ ዘዳለኽዎም፣ ኣይተ
ኣለምሰገድ ዝሓበሩለይ፣ ምስ ኣይተ ኣክሊሉ
መኺረ ዝወሰኽዎም ሕቶታት እንትውድቦም
17 ሕቶታት ኮይኖምለይ። እቶም ፈላሞት

ፍኖተ-ሰሜን
ፕሬዝዳንት ናብ ዘመላኸቱኒ ሶፋ ወንበር
ኬደ ኮፍ በልኩ። እቶም ፕሬዝዳንት ኣብቲ
ቅንያት ዓሶ ተታሒዞም ናብ ሃገረ እስራኤል
ብምኻድ ሕክምና ጌይሮም ምምላሶም ሰሚዐ
ስለ ዝነበርኩ፤ ብዛዕባ ጥዕናዊ ኩነታቶም
ሓተትክዎም። ከም ዝሓሾም እናሓበሩለይ
ኣብ ጥቓይ ኣብ ዘሎ ሶፋ ሮማዕ በሉ።

ሕቶታት እቶም ዝተለመዱን ዘስልቹ መልሲ
ዝፅበዮምን ዘሰልችዉ ሕቶታት’ዮም። እቲ
ረዚን ሕቶ ዝጅምር ድሕሪ ሳልሳይ ሕቶ’ዩ።
“እቲ ሓድሽ ፖሊሲ ሌተር ኦፍ ክሬዲት
ኢትዮጵያ፣ ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ዝህልዎ
ትርጉም እንታይ ‘ዩ?”ዝብል። ነቶም ሕቶታት
ኣሰናዲአ ልክዕ ሰዓት ትሽዓተ ብሰራሕተኛ
ኤምባሲ ኢትዮጵያን ብተጋዳላይ ህወሓትን
ዝኾነ ኣደም መኪና መሪሕነት ናብ ቤተ
መንግስቲ ኣስመራ ኣምራሕና።
ንቤተ መንግስቲ ኣስመራ ጋሻ ኣይኮንኩን፤
ወዲ ገዛ እየ። ካብ 1984 ዓ.ም ጀሚሩ።
ካብዚ ንመወዳእታ ጊዜ ዝገበርክዎ ምብፃሕ
ሓዊሱ ንብርክት ዝበሉ እዋናት ተመላሊሰሉ
እየ። ናውቲ ቤት ፅሕፈት ኣይተ ኢሳያስ
ኣይተቀየረን፤ ከም ዘሎ ‘ዩ። ፀሓፊቶም ‘ውን
ቁሩብ ዶኾን ረጒዳ’ምበር እታ ዝፈልጣ ነዋሕ
ሰበይቲ። ነዊሕ ፕረዚዳንት፤ ነዋሕ ፀሓፊት።
ቅድሚ ቃለ- መሕትት ንተጋዳላይ ኣደም
ናይ ባዕሉ ስራሕ ሂበዮ። ሰኣሊ ፎቶ።
ኣነን ኣደምን ቅድሙን ድሑርን ኮይንና
ናብ ቢሮ እቶም ፕሬዝዳንት እንትንኣቱ
ንበይኖም ኣይፀንሑናን። ኽልተ ሰባት
ምስኦም ኣለዉ። ሓደ መዘኻኸሪ ጥራዝን
መቅረፂ ድምፅን ዝሓዘ፣ እቲ ካሊእ ድማ
ካሜርኡ ኣብ ጠረጴዛ ኣቐሚጡ መብራህቲ
ዘመዓራሪ። ብቀዳምነት ንዕዖም ካብኡ ንቶም
ኽልተ ሰባት በቢተራ ሰላምታ ሂበ፤ እቶም

ሕቶ ናብቲ ካሊእ ሕቶ ብዘሳግር መልክዕ
ዝተዳለዉ’ዮም። ስለዚ ናተይ ሕቶታት ‘ውን
በዚ መልክዕ ዝተወደቡ ነበሩ። ኣብ ሳልሳይ
ሕቶ ግን ኩሉ ነገር ተበላሺዩ። ብቅደም
ሰዓብ ንዘዳለኽዎም ሕቶታት ዝድምስስን
ዘበላሹን መልሲ። ኣብቲ እዋን ንሕተመት
ዝበቕዐ ትሕዝቶ መፅሄት ኣሰር ክተንብቡ
ንዘይኸኣልኩም ኣንበብቲ ምላሽ እቶም
ንቲ ቃለ -መሕትት ድልው ምኻነይ
ፕሬዝዳንት ብሓፂሩ ከቐምጠልኩም።
እንትገልፀሎም እቲ መዘኻኸሪ ጥራዝን
መቅረፂ ድምፅን ዝሓዘ ሰብ ኣብ ጥቓይ ኮፍ ፈላማይ ክሲ ፕረዚዳንት ኢሳያስ ዝጅምር
ኢሉ ክመዓራረ ጀመረ። በቲ ጉዳይ ግርታ “መንግስቲ ህወሓት” ብምባል’ዩ። መንግስቲ
ተሰሚዑኒ “ከመይ እዩ እዚ ነገር ?”እንትብል፤ ኢህወደግ ኣይበሉን። ካብኡ ብዝገደደ
እቶም ፕሬዝዳንት “እዚኦም ጋዜጠኛታት ኢህወደግ ዝበሃል ነገር የለን’ዮም ዝብሉ።
ድምፂ ሓፋሽ’ዮም። እቲ እናካይዶ ቃለ- “መንግስቲ ህወሓት ዘተኣታትዎ ዘሎ
መሕትት ክቀርፁ’ዮም።” በሉኒ።
ፖሊሲ L.C ተኸላኻላይ ( Protectionist)
ፖሊሲ’ዩ። ዝብል ነይሩ። ሸቀጣትን ፍርያትን
“ኣነ ቃለ- መሕትት ዘካይዶ ንፕሬስ’ዩ።
ኤርትራ ኣብ ዕዳጋ ኢትዮጵያ ዕድል ከይረኽቡ
እዚ ዘካይዶ ቃለ- መሕትት’ውን ብፍሉይ
ንምግባር ዝወፀ ፖሊሲ’ዩ። ፖሊሲ መንግስቲ
ንበይነይ (Exclusive)’ዩ። ስለዚ ንሶም ቃለ
ህወሓት፤ ዓቕሚ ንግድን ዕብየት ኢንድስትርን
-መሕትት ክገብሩ ድልየት እንተልይዎም
ኤርትራ ንምቕታል ዝወፀ ፖሊሲ ‘ዩ።” ዝብል
ንበይኖም ክገብሩ ኣለዎም’ምበር ምሳይ
መበገሲ ነይርዎ።
ፍፁም ኣይኾንን፤” በልኩ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ
“ንሪከርድ’ዩ’ምበር
ካባኻ
ቀዲሞም
ዝኽተሎ ፖሊሲ ተኸላኸላይ (Protectionኣየመሓላልፍዎን” ኢሎም ከእሙኑኒ ፈተኑ።
ist) ከም ዘይኮነ፣ ምስ ጎሮባብቲ ሃገራትን
ፍፁም ዘይቅበሎ ጉዳይ ነይሩ። ኣብዚ
ኻልኦት ሃገራትን ካብ ዝገብሮ ርክብ ፖሊሲ
ጉዳይ ኣነ “ኣይኸውንን” እንትብል እቶም
ንግዲ ዝተፈለየ ከም ዘይኮነ፣ ሸቐጣት ኤርትራ
ፕሬዝዳንት ከእሙኑኒ ብዙሕ ተዘራሪብና።
ካብ ዕዳጋ ወፃኢ ንምግባር ዘተኣታተዎ
ኣብ መወዳእታ ፍፁም ዘይገብሮ ምዃነይ
ኣሰራርሓ ታሪፍን ኮታን ከምዘየለ፣ ሓደ
ብትኽ ዝበለ ቕዋመይ ኣፍለጥኩ። “ግን” በልኩ
መንግስቲ ተኸላኻላይ (Protectionist)
“ንሪከርድ ዝድለ እንተኾይኑ፣ ናተይ መፅሄት
ፖሊሲ ኣተኣታትዩ ዘብሉ መዐቀንታት ኣብዚ
ምስተሓተመ ቅዳሕ ክልእኽ፤” ብምባል ቃል
ፖሊሲ ከም ዘይተኻተቱ ከርድእ ፈተንኩ።
ኣተኹ። ናተይ ትኽ ዝበለ ቕዋመይ ምስፈለጡ
እኳ’ደኣስ ካብ ኻልኦት ሃገራት ብዝተፈለየ
ንቃለ-መሕትት ዝመፀ ጋዜጠኛ ምስ በዓል
መልክዑ ምስ ኤርትራ ዝህሉ ንግዲ ካብ ቀረፅ
“ካሜርኡ” ናውቶምን መብራህትታቶምን
ነፃ ኾይኑ ከም ዝቕፅል ግን ኣብ ዝተወሰኑ
ኣኪቦም ንዓይን ንኣደምን ምስ ፕሬዝዳንት
ሸቐጣት ቁፅፅር ከም ዝግበር ጥራሕ ዘካተተ
ገዲፎምና ወፁ።
ፖሊሲ ምዃኑ፣ ካብ ኻልኦት ጎሮባብቲ
እቲ ቃለ-መሕትት ተጀሚሩ። እቶም ቀዳሞት ሃገራት ብዝተፈለየ መልክዕ ኣብ ከባቢ ዶብ
ኽልተ ሕቶታት ብሰላም ሓለፉ’ሞ ቅድም ኣብ ዝግበሩ ኣናእሽተይ ምልውዋጥ ሸቐጥ
ክብል ናብቲ ዝጠቐስክዎ ኣውራ ሕቶይ ብናቕፋ /ብር ምልውዋጥ ከም ዝከኣል
ኣተኹ። ብሓደ ጋዜጠኛ ዝቐርቡ ሕቶታት ዘቐመጠ ምዃኑ ገሊፀ፤ ኣብዚ ጉዳይ መብርሂ
ቃለ-መሕትት ብቅደም ሰዓብ ካብ ሓዲኡ ክህበሉ ሓተተኩ።

&

ናብ ገፅ 30 ይዘውር
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ኲናት ዶግዓሊ

ሰነዳት
እንታይ ይብሉ?

ኩነታት መሳፍንቲ
ትግራይ፤ ወልቃይት
ብምንሊክ ትእዛዝ ካብ
ምምሕዳር ትግራይ
ወፂኡ፤ ናብ ንግስቲ
ጣይቱ ኣብ ድሮ
ዝተመሓላለፈሉ እዋን!

ለካቲት -ግንቦት 1893

ኣሉላ ከም
እንደገና
ዓሚፆም
20

. . . እዚ ኩሉ ኮይኑ ራእሲ ኣሉላ ካብ ፖለቲካዊ ሓላፍነቶም ክውገዱ ዝተወሰነ ውሳነ ዝቕበልዎ
ጉዳይ ኮይኑ ኣይረኸብዎን። ዘጋጠሞም ውርደት’ውን ዝፃወርዎ ኣይነበረን። ስለዚ ምእዙዝ
ንክኾኑ ንዝኣተውዎ ቃል ንምጥሓስ ጊዜ ኣይወሰደሎምን። ብመሰረት’ዚ ድማ መንገሻ ናብ ሽዋ
ንከይኸዱ እንደገና ተቓውሞ ኣልዒሎም።
ስለዚ 21 ለካቲት 1893፣ ኣሉላ ብተምቤን ኣቢሉ ይሓልፍ ኣብ ዝነበረ ሓደ መስርዕ ሰራዊት
መንገሻ መጥቃዕቲ ከፊቶም። ኣብቲ እዋን’ቲ መንገሻ ኣብ መቐለ ዝነበሩ እንትኾኑ እቲ ኣብ
ዓድዋ ዝነበረ ጣልያናዊ ወኪል፣ ኣሉላ ንዕኡ ንምዕጋት ክመፁ እዮም ዝብል ስግኣት ኣሕዲሩ
ነይሩ። ኣብ ኣኽሱም መፅናዕታዊ ስራሕቲ የካይድ ዝነበረ ቲ.ጂይ.ቤንት ዝተበሃለ እንግሊዛዊ
ተመራማሪ ነቲ ኩነታት እንትገልፆ፡“ወረ ሽበራ ተዘርጊሑ . . . ገሊኦም ራእሲ ኣሉላ ኣብ ቀረባ እዮም ዘለዉ፣
ኣብ ኢዶም ንዝወደቑ ኩሎም ፀላእቶም ድማ የማናይ ኢዶምን ፀጋማይ
እግሮምን ይቖርፅዎም ኣለዉ እናተበሃለ ይውረ ነይሩ። እቲ ኣብ ዓድዋ
ዝነበረ ወኪል መንግስቲ ጣልያን’ውን ካብዚ ተበጊሱ ብራዕዲ እናተሓበፀ
ብርግፅ ንዓይ’ውን ክቖራርፁኒ እዮም፣ ምኽንያቱ ኣነ ካብ ቐደም ኣትሒዘ
ፀላኢኦም’የ፡፡” . . . ይብል ነይሩ።
ራእሲ ኣሉላ ከም ትኪ እናበነኑ፣ ካብ ገሃነም ከም ዝመፅእ ሰይጣን ይውሩየሎም ስለ ዝነበረ
ኣማሓዳሪ ዓድዋ (ደጊያዝማት እምባዬ) ንኣሉላ ንምክልኻል ኩሉ ሰብ ኣብ ማዕፅኡ መስቀል
ንኽገብር ኣዚዞም፡፡ ኢሉ ነይሩ።
ይኹን’ምበር ኣሉላ ናብ ርእሰ ከተማ ትግራይ ንምእታው ይኹን ኣብ ልዕሊ ጣልያን ሕነ ፈዳይ
መጥቃዕቲ ንምክያድ ዘኽእል ዓቕሚ ኣይነበሮምን። ስለዚ ደጊያዝማት ተድላ ፋንጃ ንዝርከብዎም
50 ጥራሕ ንዝኾኑ ሰዓብቶም ሒዞም ናብታ ዕርዲ ዝሃነፁላ መነወ ተመሊሶም። ኣብ መወዳእታ
ለካቲት ራእሲ መንገሻ ንራእሲ ኣሉላ ዝማርኽ ንእሽተይ ሓይሊ ናብ መነወ ልኢኾም ነይሮም።
ኣዛዚ እዚ ሓይሊ’ዚ ደጊያዝማት ኣባይ እንትኾኑ ደጊያዝማት ኣባይ ንኣሉላ ዘመዶምን ኣቐድም
ኣቢሉ’ውን ናቶም ሰዓብን ብምንባሮም ነቶም ናይ ቀደም ጎይተኦም ንምጥቃዕ ኣይጨከኑን።
እኳ ደኣስ ከም ቀደሞም ኣገልጋሊኦም ንክኾኑ ራእሲ ኣሉላ ኣእሚኖምዎም ነይሮም። ስለዚ
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ኣብ መፈለምታ መጋቢት 1893 ኣሉላ 200
ተዋጋእቲ ኣኻኺቦም ኣብ ኣበርገለ ናብ
እትርከብ እምባ ድቡቕ ደይቦም።
ካብ መፈለምታ መጋቢት ክሳብ መፈለምታ
ግንቦት 1893፣ ብራእሲ ሓጎስ ዝምራሕ
ሓይሊ መንገሻ፣ ንኣሉላ ምስ ዝጠመዩ
ሰዓብቶም ከቢቡዎም። ብተደጋጋሚ ምኽሪ
ባራቲየሪ ዝተፀልዉ መንገሻ ኣብቲ እዋን
ንኣሉላ ንምድምሳስ ተስማሚዖም ነይሮም።
ይኹን’ምበር ባራቲየሪ ኣብ ናይ ትግራይ
ቀጥታዊ ወታደራዊ ጉዳይ ኢዱ ከየእቱ ትእዛዝ
ስለ ዝተውሃቦ መንገሻ ንዝነበሮም ድሌት
ኣፅዋርን ጠያይትን ከማልእ ኣይከኣለን።
ግንቦት 1893
ምንሊክ ንኣሉላ ኣድሒኖምዎም
ከም እንደገና ኣብ 1893፣ ንካልኣይ ጊዜ
ኣሉላ ብናይ መንገሻ ሰባት ወታደራዊ ስዕረት
ኣጋጢምዎም። ስለዚ እንደገና ኣብ መንኩቦም
እምኒ ተሰኪሞም ኣብ ክሳዶም ገመድ
ኣእትዮም ኣብ ቅድሚ’ቶም መንእሰይ ራእሲ
ትግራይ ሰጊዶም። ቅድም ዝነበሮም ደረጃ
ንክሕዙ’ውን ዝተማሕፀኑ እንትኾኑ መንገሻ
ግና ነዚ ምሕፅንታ’ዚ ኣይተቐበልዎን። ኣብ
ከይዲ’ዚ መንገሻ ኣብ ልዕሊ ኣሉላ ዝኾነ ሓደጋ
ከየብፅሑ ንምክልኻል፤ እጨጌ ቴዎፍሎስ ካብ
ኣኽሱም ናብ መቐለ ብህፁፅ ተንቀሳቒሶም።
ብዘይጥርጥር ኣብዚ እዋን እዚ እዩ ድማ ሃፀይ
ምንሊክ ነቶም ክሳዕ ሕዚ ፀላኢኦም ዝነበሩ
ራእሲ ኣሉላ ንምድሓን ጣልቃ ዝኣተዉ።
ኣብቲ እዋን’ቲ ሃፀይ ምንሊክ ንኢትዮ/ኢታሊ
ኣብ ዝምልከት ውዕል ውጫለ ብዘጋጠመ
ምስሕሓብን ምስ ሮም ዝነበሮም ዝምድና
እናተበላሸወ ብምኻዱን ብጉርሖም ገፆም ናብ
ኣሉላ ክምልሱ ግድን እዩ ነይሩ። እቶም በዓል
ዝና ጄኔራል፣ እቶም ንጣልያናውያን ዘዋረዱ
ስሙይ ተዋጋኣይ፣ ንመፃኢ ኣገዳሲ ሓይሊ
ክኾንዎም ከም ዝኽእሉ ንምግማት ምንሊክ
ኣይፀገሞምን። እቶም ኣሉላ ክጠፍኡሎም
ፅኑዕ ድሌት ከም ዘለዎም ንባራቲየሪ ኣብ

&

ናብ ገፅ 22 ይዘውር

ካብ ገፅ 29 ዝዞረ

&

ዝገበሮ ተጋድሎ ልዑል ምንባሩ ናብ
ሕቶ ዝኣቱ ኣይኮነን። ይኹን’በር ብኣዴን
ነዚ ተጋድሎ ኣብ ዘካይደሉ እዋን
ብዝተፈላላዩ ኣጋጣምታት ናብቲ ውድብ
ሰሊኾም ዝኣተዉ ትምክሕተኛታት
እቲ ውድብ ዝተቃለሰሉ ምሩፅ ዕላማን
ህይወት ምሩፃት ተጋደልቱ ዝኸፈለሉ
ቃልሱን ከተዓናቕፉ ክንቐሳቐሱ ይርአ
ኣሎ። እዞም ሓይልታት እዚአም ነቶም
ኣብ ቁርፂ መዓልቲ ቃልሲ ራሕሪሖም
ንዝሃደሙ ተምበርከኽቲ በዓል ያሬድ
ጥበቡ ዝኣምሰሉ ድሁላት ብዝህብዎም
መምርሒ ህዝባዊ ሕድሪ ብኣዴን
ንምቕባር ዝፅዕሩ፣ መሰረታዊ ሕቶ
መንነት ህዝብታት ዘናግዑ፣ መለለይ
ብኣዴን ንዝኾነ ዘይተምበርከኻይነት
ብተምበርካኻይነት ንምትካእ ዝህውትቱ
‘ዮም።
በዚ በለ በቲ ሕገ መንግስቲ ፌ.ዴ.ሪ.ኢ
ዝተቐረፀ ብቀንዱ ንህልዉና ሉኣላውነት
ኢትዮጵያ ፀረ ዝኾኑ ኣረኣእያታት ህዝባዊ
መሰረት ክስእኑ ብምግባር’ዩ። እዚ ሕገ
መንግስቲ ኩሎም ብሄር፣ ብሄረሰባትን
ህዝብታትን
ብሓባር፣
ብሰናይ
ድልየቶምን ብማዕርነትን ሓንቲ ሃገር
ክትህልዎም ዝገበረ ሕገ መንግስቲ’ዩ።
ይኹን ‘ምበር ትምክሕቲ ይኹን ፀቢብነት
ብሓደ ጊዜ ዝጠፍኡ ኣረኣእያታት
ኣይኮኑን። እዞም ኣረኣእያታት እዚኦም
ጊዜ ሓልዮም፣ ምችው ኩነታት ተፈጢሩ
ኣብ ዝብልሉ እዋን ዝጥጥዑን ጥፍኣት

ዝድግሱን ኣረኣእያታት ‘ዮም። ኣብዚ
ሕዚ እዋን ብሓይልታት ትምክሕቲ
ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ‘ውን ነዚ
ዘረጋግፅ’ዩ። ንምንታይ እንተተብሃለ እቲ
ምላሽ ቀሊል ‘ዩ።
ኣብ ልዕሊ ትምክሕትን ፀቢብነት ክግበር
ዝነበሮ ቀፃሊ ቃልሲ ንጎኒ ተገዲፉ።
ትምክሕትን ካሊእ ቕኑዕ ኣረኣእያን
እንዕቅነሉ ወያናይ ዴሞክራሲያዊ
መምዘኒ ንጎኒ ተገዲፉ። ውድባዊ
ሓለዋን መኸተን ብዘይዋርድያ ክተርፍ
ተገይሩ። ትምክሕትን ፀቢብነትን ሓደ
ጊዜ ምስ ተወቕዑ ዝሞቱ ኣረኣእያታት
ኾይኖም ክረኣዩ ተገይሩ። ግን እቲ
ሓቂ ከም ወዮ “ድሙ ኣንጭዋ በሊዓስ
ሕሩም ትኹነኒ” በለት ከም ዝበሃል’ዩ
እሞ መሰልን ህልውናን ህዝብታት ካብ
ምድሃፅ ሕሩም ዘይፈልጡ፣ ኣብ ውሽጢ
መሓውር ብኣዴን ሰሪፆም ዝኣተዉን
ንህዝቢ ብስእነት ሰናይ ምምሕዳር
ኣንቢዖም ናብ ምፍሳስ ደም ይሰጋገሩ
ዘለዉ ኣስናን ትምክሕቲ ንሓዋሩ ክንቐሉ
ኣለዎም። እወ ኣፃፋር ጥፍኣቶም ክንቕሉ
ኣለዎም። ብሓደ ቃል ኣብ ልዕሊ
ትምክሕትን ፀቢብነትን ዝግበር ቃልሲ
ፍፁም ክቋረፅ የብሉን። ኣብ ማእኸል
እቶም ዘይተንበርከኹን ትምክሕትን
ዘሎ ኣፈላላይ ብቀይሕ መስመር
ክፍለ ኣለዎ። እቶም ዘይተንበርከኹ
ሕቶ መንነት ህዝብታት ንዘይምምላስ
ኣይንብርከኹን’ሞ!!

ጥቅምቲ 2009 ዓ/ም ፍኖተ ሰሜን
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ካብ ገፅ 21 ዝዞረ

&

መፃኢ ዕድሎም ኣብታ ስሞም ከም ኣብ ኣምሪሖም፣ ደድሕሪኦም
ድማ ራእሲ
ሮማን ኣስመራን ምስ ዶግዓሊ ብዝተተሓሓዘ ኣሉላ፣ ራእሲ ሓጎስን ራእሲ ወልደሚካኤል

መፈለምታ ሚያዝያ ኣረጋጊፆሙሉ ዝነበሩ
ምንሊክ፣ መንገሻ ንኣሉላ ንኸምሕርዎም መልክዑ ዝፍለጡላ ኣዲስ አበባ ምዃኑ ኣኸቲሎም ብትሕትና ናብ መንበሪ ሃፀይ
ምንሊክ ኣትዮም። እቶም ንጉሰ ነገስት ሃፀይ
ብክልተ ልኡኻቶም ብጥብቂ ክምከሩ ኣይተጠራጠሩን።
ምንሊክ ዘውዲ ኣብ ርእሶም ደፊኦም ኣብ
ገይሮም።
1894- 1897
ዙፋን ተቐሚጦም ብራእሲ ዳርጌ፣ ራእሲ
“ብዛዕባ’ዚ ባራቲየሪ ንመንገሻ እንትወቅስ” ካብ
ከም እንደገና የማናይ ኢድ ንጉስ። ንልዕልነት ሚካኤል፣ ራእሲ ወሌን ብኻልኦት ዓበይቲ
መወዳእታ መጋቢት ጀሚሮም ንኢትዮጵያ
ሰበስልጣንን ኣውሮጳውያንን ተኸቢቦም
ሽዋ ምቕባል፤
ካብ ዓመፅ ኣሉላ ንዘልኣለም ሓራ ከውፅኡ
ንመንገሻ ፀኒሖምዎም፡፡” ይብል ሳልሳ
ዝምሕሉ ዝነበሩ መንገሻ ንሶም ባዕሎም’ውን ሰነ 1894 ፡ዝተበሃለ ፀሓፊ።
ክዕቅብዎ ከም ዘይኽእሉ ይርድኦም ብዝነበረ
ኣሉላ ንምንሊክ ኢዶም ሂቦም
ኣብቲ በሪ ምስ በፅሑ ኣርባዕቲኦም ራእስታት
ኣገባብ ምሒሮምዎም። ድሕሪ’ዚ ኣሉላ 500
ወታደራት ንክህልውዎም እንትፍቀደሎም ራእሲ መንገሻ ተደጋጋሚ ፅልዋታት ትግራይ ኢዶም ንኽህቡ ከም ዝመፁ
እኹል ፋይናንሳዊ ፍልፍል’ውን ከይተዋህቦም ሃፀይ ምንሊክ ደፋፊኡዎምን ሸለልትነት ተቓወምቲ፣ ምሕረት ንምሕታት ጥራዩ
ኣይተረፈን። ብ16 ግንቦት 1893፣ ድማ ኣብ ጣልያናውያን ተስፋ ኣቑሪፅዎምን ኣብ ኣብ ዝወፀ እንግድዓታቶም ዓበይቲ ኣእማን
ጥቓ እምባ ድቡቕ መንገሻ ንምንሊክ ዘለዎም መፈለምታ ወርሒ ሚያዝያ 1894፣ ንምንሊክ ተሰኪሞም ናብቶም ንጉስ ብምቕራብ ናብ
ተኣማንነትን ደገፍን ብወግዒ (ኣብ ቅድሚ ኢዶም ክህቡ ወሲኖም። ባራቲየሪ ከም ዝገለፆ መሬት ተደፊኦም። ምንሊክ ብሓንቲ ቃል
ህዝቢ ) ኣፍሊጦም።

እንተደኣ ኮይኑ እቶም ኣብ ቤተ መንግስቲ
መንገሻ ተናዒቖም ዝረኣዩ ዝነበሩ ኣሉላ ኣብ
ንፅብሒቱ’ውን ንኣሉላ ኣብ ሕቑፎም
ዓድዋ ናብቲ ውሳነ ዘምርሕ ዘተ እንትካየድ
ሒዞም ናብ መቐለ ዝተበገሱ እንትኾኑ፣
ብዙሕ ኣይተዛረቡን።
ብዘይጥርጥር ካብቲ ጊዜ’ቲ ጀሚሮም እዮም
ኣሉላ ንምንሊክ ዝነበሮም ኣረኣእያ ክሓስብሉ ብ2 ሰነ 1894 መንገሻ ምስ ራእስታቶም ኣዲስ
ዝጀመሩ። እቶም ብመንገሻ ክልተ ጊዜ ኣብ ኣበባ እንትኣትዉ ኣቓልቦኦም ንኽስሕቡ
ቅድሚ ህዝቢ ዝተናሸዉ ኣሉላ ደጊም ድሌት ዝተዳለዉን ብዝግባእ ዝተዓጥቑን ብተወሳኺ
ዮውሃንስ ዘማልእሉ ፅኑዕ ዕላማ ዘለዎም ኮይኑ 25 መዳፍዕ ዝነበሮምን 12,000 ወታደራት
ኣይተሰመዖምን። ዝና ኣሉላ ኣብ ትግራይ ተኣኻኺቦም ፀኒሖምዎም።
ይኹን ዋላ’ውን ኣብታ ኣዐርዮም ዝተደቖሱላ
ተምቤን እናሃሰሰ ስለዝመፀ ንነፅነት ትግራይ “መንገሻ ቀቅድሚኦም ታቦተ ቅድስት ማርያም
ዝሓዙ ካህናት ቤተክርስትያን ኣኽሱም
ዝነበሮም ተዋጋኣይ ምስሊ’ውን ጠፊኡ።
ስለዚ ኣሉላ ኣብ መዳይ ፖለቲካ ንጡፍ
ኣብ ዘይነበሩሉ ኣብ መወዳእታ 1893ን
ኣብ መፈለምታ 1894ን ልዕልነት ትግራይ
ንምምላስ ንዝነበሮም ሕልሚ ቅሂሙ። ኣብ
ትግራይ ንዝነበሮም ደረጃ ንምምላስ ዕድል
ከምዘይብሎም ዝተረድኡ ኣሉላ መፃኢ
ዕድሎም ኣብ ክልተ ኣማራፂታት ጥራሕ
ተንጠልጢሉ ተሪፉ። እቲ ቀዳማይ ኣማራፂ
ኣብ ኣስመራ ናብ ዝነበረ ምምሕዳሮም
ምምላስ እንትኸውን እቲ ካልኣይ ኣማራፂ
ድማ ናይቶም ንጉስ ነገስት የማናይ ኢድ
ምዃን እዩ ነይሩ። ይኹን’ምበር ኢትዮጵያን
ጣልያንን ኣብ ድሮ ውግእ እናሃለዉ ኣሉላ
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ይቕረ ከም ዝበሉሎም ገለፅሎም’ሞ መንገሻ
ኮፍ ከም ዝብሉ ምስተገበረ እቶም ኻልኦት
ግና ድሕሪ ቁሩብ እዋን ተፀዊዖም ኮፍ ከም
ዝብሉ እንተተገበረኳ ፈለማ ናብ ኻልእ ቦታ
ተወሲዶም ነይሮም እዮም።
“ንርብዒ ሰዓት ዝኸውን ፀጥታ ሰፈነ።
ኩሎም ብዘይገለ ምንቅስቓስ ኣብ ዓሚቕ
ሓሳብ ከምዝጣሓሉ ቀው ኢሎም ይጥምቱ
ነይሮም። ነቶም ተጋሩ እቲ መስዋእትነት
ዘብቀዐሉ ይመስል። ኣሉላ ጥራሕ እዮም
ነይሮም ነቶም ንጉስ እንግደዖኦም ሂቦም ሓደ
ኢዶም ኣብ ኣፎም ጌሮም ንዝፀንሐ ኹርዓት

&

ናብ ገፅ 17 ይዘውር

ፕሮፌሰር ሃጋይ ኤርሊክ

ፍኖተ-ሰሜን
ትምክሕተኛታት ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ነዃል ጥቅሚ፣ ኣብ ሰላም፣ ዴሞክራስን ልምዓትን፣
ክትዕ ተኻይድሎምን ብነፃነት ተዘትይሎምን ምርካብ ብኡ ኣቢሎም ህውከትን ዕግርግርን ብሓፈሻ ኣብ ክሊ ህንፀት ሕገ መንግስታዊ
ድምዳመ ክረኽቡ ምግባርን ይግባእ። ተራ ምፍጣር ዝኸኣሉ።
ስርዓት ዝድለ ስራሕ ስርፀት ኣይተኻየደን።
ኣባላት ንመራሕቶም ብነፃነት ክመርፁ፣
እዚ ስራሕ ስርፀት ትካላዊ ብዝኾነ መልክዕ
4. ሓበሬታ ብእዋኑ ንህዝቢ ዕላዊ
ከምኡ’ውን ካብ ሓላፍነት ክወርዱ ክኽእሉ
ምስ ቤተሰብ፣ ሕብረተሰብ፣ ቤት ትምህርቲ፣
ዘይምግባርን ቀፃልነት ዘለዎ ስራሕ
ኣለዎም። ኣባላት በደል እንትበፅሖምን ፍትሒ
ስቪል ሕ/ሰብ፣ ዴሞክራሲያዊ ትካላት፣ ወዘተ
ስርፀት ዘይምክያድን፤
እንትስእኑን ክሲ ኣቕሪቦም ፍታሕ ዝረኽብሉ
. . . ኮይንካ ተወሃሂድኻ ዝሰረሐሉ ባይታ
ኣሰራርሓ ተግባራዊ ክኾን ይግባእ።
ኣብ ዘለናሉ ዘመን ሓበሬታ ሓይሊ’ዩ፣ ኣይተፈጠረን። እዛ ሃገር ዝፈጠረቶን ፅቡቓት
ጉልበት’ዩ፣ ሃብቲ’ዩ፣ ምስልጣን’ዩ ወዘተ ዕድላት ማለት ህንፀት ግድብ ህዳሴ፣ ቕልጡፍ
እዞም ውሽጣዊ ዴሞክራሲያዊ ህይወት እቲ
እናተበሃለ ይግለፅ። ብርግፅ ‘ውን ሓበሬታ ቁጠባዊ ዕብየት፣ ብዙሕነት፣ ሕገ መንግስቲ
ውድብ ዝሕልዉ ኣሰራርሓታት፤ ቅድም
ኣብ ህይወት ደቂ ሰባት ወሳኒ ግደ ኣብ ፌ.ዴ.ሪ.ኢ ፣ ድርቒ ብናይ ባዕልኻ ዓቕሚ
ክብል ኣብ ዝነበረ እዋን ምስ ጉድለታቶም
ዘበርክተሉ ዘመን ኢና ንርከብ። እቲ ሓቂ ምምካት፣ ሓይሊ መኽበሪ ሰላም ዓለም
ኣብ ስራሕ ዝውዕልሉ ዕድል እኳ እንተነበረ
እዚ ኮይኑ እናሃለወ መንግስቲ ይኹን ምዃን፣ ቁፅሪ ሓደ ተመራፂ ሃገር ቱሪዝም
ድሕሪ ጊዜ ግን እናተሸርሸሩ ሕዚ ተግባራዊ
ንዕዑ ዝመርሖ ውድብ ኢህወዴግ ምስ ምዃን፣ መዲና ኣፍሪካን ዓለምን ምዃን፣
ናብ ዘይኾንሉ ብርኪ ይበፅሑ ኣለዉ። ኣባል
እዚ ናይዚ ዘመን ቁልጡፍ ምልውዋጥ ዓወታት ኦሎምፒክ ወዘተ . . . ንህንፀት
ካብ ናይቲ ውድብ ኣመራርሓን ኣሰራርሓን
ሓበሬታ ሓቢሮም ክስጉሙ ኣይከኣሉን። ማሕበረሰብ መንግስትን ሃገራዊ ምርድዳእ
ሓንጊዱ፣ ብኔትወርክ ተኣሳሲሩ፣ ንውድቡ
ብዛዕባ ሕቶ መንነትን ሕቶ መሰል ዓርሰ ኣብ ምፍጣርን ምጥቃም ኣይተኻእለን።
እናባሕጎገ ምዃኑ ኣብ ዝረኣየሉ ኩነታት
ምሕደራን ብሄረሰብ ቅማንት፣ ብዛዕባ ሕቶ ብምዃኑ ድማ መንእሰይ ወለዶ ኣብ ውሽጢ
ብኸመይ’ዩ ሕቶ ሰናይ ምምሕዳርን ፍትሕን
መንነትን ሕቶ ዶብን ወልቃይት፣ ደድሕሪ ጉዕዞ ህዳሴ ዘላ ሓዳሽ ኢትዮጵያ ክርኢ’ውን
ህዝቢ ክምለስ ዝኽእል? ዴሞክራሲያዊ
እዞም ሕቶታት ዘለዉ ሓይልታት፣ በቢ ክልክዕ’ውን ዝኽእለሉ ባይታ ምፍጣር
ህይወቱ ዝሕልወሉ ገመድ ዝበተኸ ኣባል
እዋኑ ብዛዕባ ዝተፈጠሩ ጎንፅታትን ብዛዕባ ኣፀጋሚ ኾይኑ።
ከመይ ኢሉ’ዩ ዴሞክራሲያዊ ህይወት ህዝቢ
ዘስዕብዎ ጉድኣትን፣ ኣብቶም ጉዳያት ቅዋም
ክሕሉ ዝክእል? ባዕሉ ብፍትሒ ክምራሕ
5. ምትሕውዋስ ደንበ፤
መንግስትን ኢህወዴግን ንህዝቢ ዝርዝርን
ፍትሒ ተግባራዊ ዘይገበረ ኣባል ከመይ
ኣብ ክልል ኣምሓራ ብፍላይ ድማ ሰሜን
እዋናዊ ሓበሬታን ኣይተዋህቦን።
ኢሉ’ዩ ስራሕ ፍትሒ ተግብራዊ ዝገብር?
ጎንደር ዘሎ ኩነታት ብግልፂ ከም ዘመላኽቶ
እዚ ብምዃኑ እቲ መንእሰይን ካሊእ ክፋል
ኣመራርሓ ኣባል ውድባት ኢህወዴግ
ኣብ ወያናይ ዴሞክራሲያዊ ሓይልታትን
ሕ/ሰብን ሓበሬታ ካብ ኻልኦት ኣካላት
ባዕሎም ንባዕሎም ቃልሲ ዘካይድሉ ናይ
ሓይልታት ትምክሕትን፤ ከምኡ’ውን ኣብ
ክረክብ ተገዲዱ። እዞም ኣካላት ዝህብዎ
መተኣራረምን መተሃናነፅን መድረኽ ኣብ
ደላይ ሰላም ህዝብን ፀረ ሰላም ሓይልታትን
ሓበሬታ ድማ /ከም ናይ ኢሳት፣ ሚድያ
ምፍጣር መዳይ’ውን ሰፊሕ ሃጓፍ ይርአ ኣሎ።
ምትሕውዋስ ደምበ ምፍጣሩ’ዩ። ኣብ ውሽጢ
መንግስቲ ኤርትራ፣ ማሕበራዊ ሚድያ
ብሓደ ኣመራርሓ በደል ዝበፅሖም ኣባላት ነቲ
መንግስቲ እቲ ክልልን ብኣዴንን ዝርከቡ
ኣዝዩ ዝምቡዕን ብናይ ባዕሎም ፀረ ሰላም
ካሊእ ኣባል ኣመራርሓ ጥርዓን እንትቕርቡ
ገለገለ ኣባላት ኣመራርሓን በዝሒ ቁፅሪ
ድልየትን ዝተቓነየ’ዩ። እቲ ፀገም በዚ ጥራሕ
ጥርዓን ዝቐረበሉ ኣመራርሓ ነቲ በደል
ዘለዎም ኣባላት እቲ ውድብን ሕቶ መንነትን
ኣይድረትን፡፡ ዝንቡዕ ሓበሬታ ይህብዎ ጥራሕ
ዝፈፀመ ኣመራርሓ ብድፍረት እንትቃለሶን
ሕቶ መሰል ዓርሰ ምሕደራን ብሄረሰብ
ዘይኮነስ ብቀፃልነት’ውን ተገዛኢ ምንጪ
ፍትሒ መታን ከረጋግፅ ከስተኻኽሎን
ቅማንት ኣይቕበልዎን። ብተመሳሳሊ መንገዲ
ሓበሬታ ናታቶም ክኸውን ገይሮምዎ። ሰልፊ
ኣይረአን። ምእንተ እዚ ሕቶታት ሰናይ
ኣብ ውሽጢ ኾነ ኣብ ደገ ዝርከቡ ሓይልታት
ውፃእ፤ ዓመፅ ኣቐፃፅል፣ ኣብ ልዕሊ እከለ
ምምሕዳርን ፍትሕን ብመንፅር ውሽጣዊ
ትምክሕቲ (ግንቦት ሰባት፣ አርበኞች ግንባር፣
ብሄር ጥቕዓት ፈፅም እናበሉ የዋፍርዎ።
ኩነታት ዴሞክራሲ ኢህወዴግ ክፍትሹ
ሰማያዊ ፓርቲ ወዘተ . . .) ሕቶ መንነትን ሕቶ
ኣለዎም። ኢህወዴግ ውሽጡ ስለ ዘይፀረየ እቲ ካሊእ መሰረታዊ ፀገም ኣብ ክሊ ስርፀት መሰል ዓርሰ ምሕደራን ብሄረሰብ ቅማንት
ንዝመርሖ መንግስቲ ‘ውን ብልቢ ምልኣት ሕገ መንግስትን ኣብ ህንፀት ሓድሽ ወለዶ ይቃወምዎ’ዮም።
ከፅሪ ኣይከኣለን። ብምኽንያት እዚ ኣብ ዝተኻየደ ስራሕ ኣዝዩ ድኹም ምዃኑ’ዩ። ኣብ
ብኻሊእ መዳዩ ኣብ ውሽጢ ክልላዊ
ዙርያ ሕቶታት ሰናይ ምምሕዳርን ፍትሕን ማዕርነት ብሄር ብሄረሰብ፣ ኣብ ኣድላይነት
መንግስትን ብኣዴንን ዘለዉ ገለገለ ኣባላት
መሰረታዊ ለውጢ ከመዝግብ ዓቕሚ ስኢኑ። ስርዓት ፌደራሊዝም፣ ኣብ ዙርያ ሃገራዊ
ኣመራርሓ “ወልቃይት ኣምሓራ’ዩ” ዝብል
ነዚ’ውን ‘ዩ ምፍራስ እዚ ስርዓት ዝምነዮ
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እምነት እምነቶም እዩ። ስለዚ ኣብ ውሽጥን መንግስታዊ ስርዓት ናይ ምፍራስ ኣጀንዳ
ኣብ ደገን ዝርከቡ ሓይልታት ትምክሕትን ሒዞም ይንቐሳቐሱ ኣለዉ። ናይ ውሽጥን ደገን
ፀረ ሰላምን “ወልቃይት ኣምሓራ’ዩ” ዝብል ሓይልታት ትምክሕቲ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ
ጭርሖ ተሓንጊጦም ህውከት ንምፍጣር ቅማንትን ትግራይን ጥቕዓት እንትፍፀም፣
እንትንቀሳቐሱ ነዚ ኣብ ምትሕብባር ኣብ ህይወት ሰብ፣ ኣካልን ንብረትን ጉድኣት
ይርከቡ።
ኣብ ኽልቲኦም ዛዕባታት እንትበፅሕ ዋላ ሓንቲ ድምፂ ተቃውሞ
ወየንቲ ዴሞክራሲያውያን ሓይልታትን ኣየስምዑን፤ እዃደኣስ እቲ ጉድኣት ክበፅሕ
ሓይልታት ትምክሕትን ሓደ ዓይነት ቅዋም ቀንዲ ተዋሳእቲ ኾይኖም። “ተወለድቲ
ክሕዙ ኣይኽእሉን። እዚ ክኸውን ዝኽእል ኣምሓራ ኣብ ክልላት ኦሮምያ፣ ደቡብ ጥቕዓት
ሓይልታት ትምክሕቲ ኣብ ኣመራርሓ በፂሕዎም ክስጎጉ ተገይሩ” ብምባል ንልዕሊ
ብኣዴንን እቲ ክልላዊ መንግስትን ሰሪፆም ዒስራ ዓመት ኣውያት የስምዑ ዝነበሩ
ክኣትዉ እንተኽኢሎም ጥራሕ’ዩ። ኣብ ባይታ ሓይልታት ትምክሕቲ፤ ንሳቶም ዝቆፃፀርዎ
ዘሎ ኩነታት ‘ውን ነዚ’ዩ ዘንፀባርቕ።
ሚድያን ልኡኽተኦም ዝፍፅሙ ከም ጉባኤ
ኣብ ውሽጢ እቲ ህዝቢ ዘሎ ኩነታት ‘ውን
ብተመሳሳሊ መልክዑ ምትሕውዋስ ደምበ
ምህላዉ ዘመላኽት። ብመሰረቱ ህዝቢ ፈታዊ
ሰላም ጥራሕ እንተይኮነስ ሰላም ንምስፋን
መጠኑ ዝሓለፈ መስዋእቲ ይኸፍል፡፡ኾይኑ
ግን ኣብ ሰሜን ጎንደር ዝርከቡ ሕሉፋት ፀረሰላም ሓይልታት፤ ድምፂ ህዝቢ ዓፊኖምን
ሎጒሞምን ንዘይሕጋዊ ሰልፎም፣ ህውከትን
ዕግርግርን መጥቀሚ ገይሮምዎ። ኣብ ፅልኣት
ዘርኢ ንዝተመስረተ ንሓደ ብሄር ነፂልካ
ንምጥቓዕ ወፍሪ እንትገብሩ፣ ተወለድቲ
ትግራይ ካብ ጎንደር ክወፁ እንትግበር፣ ካብ
ህዝቢ ተሪር ተቃውሞ ኣይገጠሞምን፤ ወይ
ከዓ ነዚ እኩይ ተግባሮም ጠጠው ከብሉ
እቲ ህዝቢ ውፅኢታዊ ፅዕንቶ ክገብረሎም
ኣይካኣለን። ብምዃኑ ድማ ምትሕውዋስ
ደምበ ስለ ዝተፈጠረ ዝብእን ኣድግን
ንምፍላይ ናብ ዘይከኣለሉ ኩነታት ተበፂሑ።
እዚ ምትሕውዋስ ‘ዩ ፀረ-ሰላም ሓይልታት
ትምክሕቲ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ጎንፂ ክፈጥርን
ዕግርግር ክኣትዎ ናይ ምግባር ውዲቶም

ሰብኣዊ መሰልን ከም ሂዩማን ራይት ዎች
ዝበሃሉ ትካላት ሕዚ ኣብ ተወለድቲ ቅማንትን
ትግራይን ጥቕዓት እንትበፅሕ፣ ተወለድቲ
ትግራይ ሃብትን ንብረትን ካብ ዘፍረይሉ
ከባቢ ጎንደር ተፈናቒሎም እንትወፁ ዋላ ሓደ
‘ውን ድምፂ ተቃውሞ ከስምዑ ኣይከኣሉን።

ኣብ ኸይዲ ካብ ዝቐለለ ናብ ዝተሓላለኸ
እናተሰጋገሩ ምምፅኦም ምርዳእ ይከኣል።
ብተመሳሳሊ ምንጪ እቶም ፀገማት ዝኾኑ
ምኽንያታት ሓደ ብሓደ በቢደረጅኡ
ብምፍታሕ ኣጠቓላሊ ሰላምን ምርግጋእን
ብምፍጣር እቲ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት
ብዝበለፀ ኣጠናኺርካ ምቅፃል ግቡእ
ይኸውን።
ርግፅ’ዩ ኣብ ጎንደር ዘጋጠሙ ገለገሊኦም
ፍፃመታት ካብ ርትዓዊ ኣረኣእያን ተግባርን
ዝወፁ ብምዃኖም ብቀሊሉ ኣሚንካ
ንምቅባል ዘፀግሙ ክኾኑ ይኽእሉ’ዮም።
ሃፀይ ዮውሃንስ ክሳዶም ኣብ ዝሃብሉ መተማ፣
ሽንፋ ዝነበሩ ተወለድቲ ትግራይ ንዘመናት
ብረሃፆም ዘፍርይዎ ሃብቲ ተመንጢሎም
ተባሪሮም እንትበሃል ንምእማን ይኸብድ’ዩ።
ንኣዴታት ጎንደር ብዘይውሉድ ንዘትረፈ
ስርዓት መላኩ ተፈራ ንምድምሳስ ዝተቓለሱ
መናእሰይ ትግራይ፣ ኢዶምን እግሮምን
ተቆሪፁ ዝተቀበረሉ ሰሜን ጃን ኣሞራ
ዝርከበሉ ጎንደር፣ ተወለድቲ ትግራይ፤
ብትግራዋይነቶም ጥራሕ እንትቕተሉ፣
ንብረቶም እንትዓኑን እንትዝመትን ምርኣይ
ኣሚንኻ ክትቕበሎ የፀግም። ፀላኢ ብሄር
ብሄረሰባት ኢትዮጵያ ዝኾነ ስርዓት ደርግ
ንምድምሳስ መናእሰይ ትግራይን ኣምሓራን
ኣብ ጉና፣ መራኛ፣ ክምር ድንጋይ፣ ኣብ ኩሎም
ግዝኣታት ጎንደር መስዋእቲ ኮይኖም ኣብ ሓደ
ጉድጓድ ኣብ ዝተቐበርሉ ጎንደር “ትግራዋይ
ይውፃእ” ተባሂሉ ተዘሚሩ ክበሃል ምስማዕ
ዘደንፁ’ዩ።

ብኻሊእ ገፅ ከም ሻዕብያን መንግስቲ ግብፅን
ዝኣምሰሉ ታሪኻዊ ፀላእቲ ኢትዮጵያ ዕብየትን
ሰላምን ሃገርና ንምትዕንቓፍ ኣዝዩ ብዝተዋደደ
ኩነታት ኣብ ዝሰርሕሉ እዋን እዞም ሓይልታት
ትምክሕቲ ምስኦም ግንባር ፈጢሮም
ኢትዮጵያ ናይ ምዕናው ዕላማ ፈፀምቲ
ኾይኖም ተረኺቦም። እቶም ሓይልታት
ወፃኢ ኣብ ዝቐረፅዎ ውጥን ጥፍኣት መሳርሒ
ብምዃን ካብኣቶም ዝቐርበሎም ገንዘብ፣
ሎጂስቲክስን ሚድያን ብምጥቃም ኣንፃር
ረብሓ ህዝብታት ኢትዮጵያ ጠጠው ኢሎም።
እዚ ሕብረት ሓይልታት ትምክሕትን ታሪኻዊ
ፀላእቲ ኢትዮጵያን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ
እንተኾነ ግን ሕዚ’ውን እቲ ጉዳይ ብብስለት
ሰላም ሃገርና ዝተፈጠረ ፀገም ኣብ ምግዳድ
ምርኣይን ህዝብን ሓይልታት ትምክሕትን
ዝለዓለ ብፅሒት ኣበርኪቱ ‘ዩ።
ፈላሊኻ ምቕማጥ መስተውዓላይነት’ዩ።
ንጊዚኡ’ውን እንተኾነ ተግባራዊ ክገብሩ
መጠቓለሊ፤
ሓይልታት ትምክሕቲ ኣብ ስልጣን ኣብ
ዕድል ዝሃቦም።
ዝነበርሉ ዘመን ንጎንደረተይቲ ኣዶ ኣንቢዖም፣
ኣብ ላዕሊ ዝተዘርዘሩ ነጥብታት ኣብ ጎንደር
6. ሕብረት ሓይልታት ትምክሕትን ፀላእቲ
ንትግራወይቲ አዶ ኣንቢዖም። ንመናእሰይ
ንዘጋጠመ ፀገም ከም መበገሲ ክጥቀሱ
ኢትዮጵያን፤
ጎንደር ጨፍጪፎም ‘ዮም ንመናእሰይ
ዝኽእሉ’ዮም። መበገሲ እቲ ፀገም ዝኾኑ
ትግራይ ‘ውን ቐቲሎም ‘ዮም። እዞም
ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓይልታት ትምክሕቲ ነጥብታት ባዕሎም ንባዕሎም ዝተኣሳሰሩ ኣብ
ሓይልታት ሕዚ’ውን እንተኾነ ኣብ ማእኸል
ካብ ዝኾነ ይኹን ጊዜ ንላዕሊ ኣብ ውሽጢ ርእሲ ምዃኖም ሓዲኡ መበገሲ ነቲ ኻሊእ
ህዝቢ ጎንደር ተሽጒጦም ንህዝቢ ኣደናጊሮም
ኢትዮጵያ ዕግርግር ናይ ምፍጣርን እቲ ሕገ ክፍጠር ምኽንያት እናኾነ እቶም ፀገማት
ናብ ገፅ 29 ይዘውር

&
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Live For Now

ስለዚ ምፁና ብሓባር ንስራሕ!

ፍኖተ-ሰሜን

ካብ ገፅ 24 ዝዞረ

&

ንጊዚኡ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ መጥቓዕቲ ይፈፅሙ’ምበር ከምኡ እንተቀፂሎም ፅባሕ
ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጎንደር ጭፍጨፋ ዘይፍፅምሉ ምኽንያት የለን።

መንግስቲ ፌ.ዴ.ሪ.ኢ፣ ኣብ ፖሊሲታት
መንግስትን ፕሮግራም ውድባትን
ቀፃልነት ዘለዎ ንኹሉ ዝጠመረ ስራሕ
ስርፀት ምክያድ ግቡእ ይኸውን።

ስለ ዝኾነ እናተፈፀመ ዘሎ ገበን ብገለገለ ኣብ ውሽጢ መሓውር መንግስትን ብኣዴንን ብዘለዉን
ከምኡ ‘ውን ኢዶም ብደም ብዝጠልቀየ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ብዝርከቡ ሓይልታት ትምክሕትን 6. ኢህ.ወ.ዴ.ግ /ብኣዴን ክሳብ ሕዚ
ምዃኑ ብዝግባእ ምግንዛብ የድሊ። እቲ ዝካየድ ቓልሲ’ውን ኣብዞም ሓይልታት ጥፍኣት
ዝገብርዎ ቃልሲ ብዕጥቒ ቃልሲ ጥራሕ
ዘነፃፀረ ክኸውን ኣለዎ። ነዞም ሓይልታት ጥፍኣት ንምብርካኽ ድማ ዝስዕቡ ነጥብታት ኣብ
ዝግለፅ ከም ዝኾነ ገይሮም ዝርድእዎ
ግምት ክኣትዩ ኣለዎም።
ብዙሓት ‘ዮም። ብፍላይ እቲ ሓድሽ
ወለዶ ኢህወዴግ/ብኣዴን ብነፍጢ
1. ኣብ ቓልሲ ዝተመስረተ ናይ ዕላማ ሓድነት ምፍጣር ኣድላይ’ዩ። ብሓደ ገፅ ኣብ ሞንጎ
ጥራሕ ንደርግ ዝሰዓሩ ጌይሮም
ኣባላት ውድባት ኢህወዴግ፤ ብካሊእ ገፅ ድማ ኣብ ውሽጢ በቢ ውድቡ ኣብዝርከቡ ኣባላት
ይሪእዎም። ትምክሕተኛታት ድማ
ዝጠንከረን ዘየቋርፅን ቃልሲ ብምክያድ ዝተመዓረየ ናይ ዕላማ ሓድነት ምፍጣር ተባራዒ
ካብኡ’ውን ሕልፍ ኢሎም ብኣዴን
እዋናዊ ሕቶ’ዩ። ብኻሊእ ኣበሃህላ እቶም ውድባት ውሽጦም ብምፅራይ ንዝቓለስሉ
ኣብ ህወሓት ዝሓደረ እምበር ባዕሉ
ፕሮግራምን ንሕገ መንግስቲ ፌ.ዴ.ሪ.ኢን ብፅንዓት ጠጠው ዝበሉ ኣባላት ጥራሕ ሒዞም
ኽኢሉ ንትምክሕቲ ዘንበርክኽ ሓይሊ
ክቕፅሉ ኣለዎም። በዚ መንገዲ ቓልሲ ምሽግሻግ ኣመራርሓ ዝካየደሉ መስርሕ ክፍጠር
ኣይመስሎምን።
እንተመሰሎም’ውን
ይግባእ።
ንሱ ክፍለጥ ኣይደልይዎን። ኢህወዴግን
/ብኣዴንን ካብኡ ዝዓበየ ሃገራዊ
2. ሕዚ ንዝተልዓሉን ንቅድሚት ንዝለዓሉን ሕቶታት ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ፌ.ዴ.ሪ.ኢ
ረብሕኡ ዝዓዘዘ ስራሕ ዝሰርሑን ነዛ
ህዝቢ ብዝሳተፈሉ ኣግባብ ህፁፅ ምላሽ ምሃብ ግቡእ’ዩ። ምስ እዚ ተኣሳሲሩ ብህዝቢ
ሃገር ሓድነትን ልኣላውነትን ፅኑዕ
ዝለዓሉ ሕቶታት ሰናይ ምምሕዳርን ፍትሕን ህዝቢ ብዘሳተፈ ምልዕዓል ዘላቒ ፍታሕ
መሰረት ዘንበሩ ምዃኖም ኣይግንዘቡን።
ክረክብ ምግባር ኣድላይ’ዩ። ሕቶታት ፍትሒ ህዝብታትን ሕቶታት ናይቶም ንሕገ
ኢህወዴግ/ብኣዴን ህዝብታት ኢትዮጵያ
መንግስታዊ ስርዓት ንምፍራስ ዝፅዕሩ ፈጠርቲ ነውፅን ተሓዋዊሶም ከይቐርቡ ብምግባርን
ብቃልሶም ዘፅደቕዎ ሕገ መንግስቲ
ግልፅነት ኣብ ምፍጣር መዳይ ዘየቋርፅ ቃልሲ ምክያድ ናይ ግድን ይኸውን። እዚ ኸዓ
ክህልዎም
ምእንታን
ብዓይነትን
ፈጠርቲ ነውፂ ካብ ህዝቢ ክንፀሉ ዝገብሮም’ዩ።
ብቁፅርን ዘይግለፅ መስዋእትነት ዝኸፈሉ
3. ህዝቢ ኣምሓራ ብሓፈሻ፣ ህዝቢ ጎንደር ድማ ብፍላይ ካብ ሓይልታት ትምክሕቲ ዝንፀለሉ
ምዃኖም ብውነ ኣይርድእዎን። ኣብዚ
ተኸታታሊ ስራሕ ብምስራሕ እቲ ህዝቢ ንትምክሕተኛታት ብፅንዓት ክቓለስ ምግባር
መዳይ ኩሎም ውድባት ኢህወዴግን
ይግባእ። ብሽማግለ ዓድታትን ኻልኦት ህዝባዊ ኣወዳድባታትን ኣቢልካ ትምክሕተኛታት
ዝነበሮም ግደን ተሳትፎን እንታይ ከም
ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይን ኣባላት ብሄረሰብ ቅማንትን ዝፈፀምዎ ገበን ክኹነን ምግባር
ዝነበረ እናተዘንገዐ ዝመፀ ይመስል።
ግቡእ’ዩ። ንስድራ መወትቲ ምክሓስ ዝተዘመተ ሃብትን ንብረትን ምምላስን መሊስካ እግሪ
ስለዝኾነ ኢህወዴግ /ብኣዴን ንህልዉና
ናይ ምትካልን ስራሕ ምክያድን ጠቃሚ’ዩ። ኮንፈረንስ ህዝብታት ሰሜን ኢትዮጵያ ከፅዋዕ
እዛ ሃገር፣ ንኩውንነት ሕገ መንግስቲ
ብምግባር ህዝብታት ኣምሓራ፣ ኣገው፣ ቅማንት፣ ትግራይ፣ ዓፋር፣ ኩናማን ኢሮብን
ዝሰርሖም ተግባራት ናብቲ መንእሰይ
ብሓባር ፀገማቶም ዝፈትሕሉን ውህደት ዝፈጥርሉን ኩነታት ክዝትዩ ባይታ ምምችቻው
ወለዶ ክሰርፅ ወሳኒ ስራሕ ይፅበዮ።
ይግባእ። ብቀፃሊ ‘ውን ተሞክሮ ባህሊ፣ ታሪክ፣ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ዝለዋወጥሉ
7. ብርግፅ ህወሓት ልዕሊ ኩሎም ውድባት
ንወትሩ ዝህሉ ፎረም ክምስርቱ ምግባር መስተውዓላይነት’ዩ።
ኢህወዴግ ዝበለፀ ተሞክሮ ዝነበሮን
4. ኣብ ምጥፋእ ህይወት ሰብ፤ ኣብ ምጉዳል ኣካል፣ ኣብ ምዝማትን ምዕናውን ንብረት ከምኡ
ዝሐሸ ጥንካረ ሒዙ ዝፀንሐን ውድብ
‘ውን ዘርኢ መሰረት ዝገበረ ፅልኣት ክፍጠር ዘለዓዓሉን ዝነዝሑን ኣካላት ናብ ፍርዲ
እንተኾነ’ውን ግደ ኩሎም ውድባት
ክቐርቡ ምግባር ግድን ክስራሕ ዘለዎ ‘ዩ።
ተኪኡ እናዓመመ ዝመፀ ውድብ
ኣይኮነን። ካብ ኣርባዕቲኦም ውድባት
5. ቕልጡፍ፣ ተኸታታልን ዘየቋርፅን ስርዓት ሓበሬታ ምዝርጋሕ ኣድላይ’ዩ።ሓበሬታ
ኢህወዴግ ብፍላይ ብኣዴን ብዝተፈለየ
ብእዋኑ ዘይምሃብ ማለት ነገራት ተሓላሊኾም ካሊእ መልክዕ ክሳብ ዝሕዙ ምፅባይ ማለት
መልክዕ ስሩ ኣንዊሑ ንዝፀንሐ ሓይሊ
ስለዝኾነ ገና ምልክት እንተርእዩ ህዝቢ ክፈልጥ ምግባር ኣዝዩ ጠቓሚ’ዩ። እዚ ብምዃኑ
ትምክሕትን ኣረኣእይኡን ንምምሓው
ድማ መራኸብቲ ሓፋሽን ማሕበራዊ ሚድያታትን በምጥቓም ከምኡ’ውን መድረኻት
ብምስንዳእን ቀፃልነት ዋሕዚ ሓበሬታ ምርግጋፅ ይግባእ። ምስ እዚ ብዝተኣሳሰረ ኣብ ሕገ

&

ናብ ገፅ 21 ይዘውር
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ፍኖተ-ሰሜን
እንሪኦ ገፅ ግን ተመሳሳሊ ነይሩ። ካልኦት
ንሕቶይ ብቐጥታ
ናይ ኢህወዴግ ሰባት ኣበይ ኣለዉ? ኢልና
ዘ ሪከርድ” (oﬀ the record) በሉኒ። ክንሓትት ኣይደለናን። እዚ ንምንታይ
(ዘይመሓላለፍ ወይ ኸዓ ዘይቕረፅ መልእኽቲ ይኾን?” ኢልና ፅዕንቶ ክንገብር ኣይደለናን።
ኣለኒ ማለቶም ‘ዩ።) ኣነ ግን መቕረፂ እዚ ንዓናን ንዕዖምን ምስጢር ኣይኮነን።
ድምፀይ ከየጥፋእኹ ዝብልዎ ሰማዕኽዎም። ፖሊሲታት ኢትዮጵያ መን ከምዝሕንፅፆም
ቐሪፀዮ’ውን። “ስማዕ” በሉኒ። “ኣብ ውሽጢ መን ከም ዘፅድቖም ግልፂ’ዩ። ስለዚ ኤል.ሲ
ኤርትራ ፋብሪካ ስሚንቶ ኣሎ፣ ኣብ ውሽጢ ይኹን፣ ኻሊእ ፖለቲከኛታት ኻልኦት
ኤርትራ ፋብሪካ ዓለባ ኣሎ። ኣብ ውሽጢ ብሄራት ፈሊጦምን ተገንዚቦምን ኣውፂኦምያ
ኤርትራ ካብ ዕጥቃዊ ቓልሲ ጀሚሩ ክሰርሕ ዲኻ ትብለኒ ዘለኻ? ኣብ ክንዲ ህወሓት
ዝፀንሐ ፋብሪካ መድሓኒት ኣሎ። ነዚአን ምባል ኢህወዴግ ኣውፂኡ፤ ኣፅዲቕዎ፤ ምባል
ኣዕቢናን ኣስፊሕናን ክንጥቀም እናኻኣልና ኣብ ውሽጦም፣ ንወያነ ንዘይፈልጥ እንተነገርዎ’ዩ
ውሽጢ ትግራይ ፋብሪካ ስሚንቶ፣ ፋብሪካ ዝሓይሽ።
ዓለባ፣ ፋብሪካ መድሓኒት ምትካል ንምንታይ
ኣድልዩ? ቁጠባ ኽልቲአን ሃገራት ብኣጋጣሚ “ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ተቃውሞ
ታሪኻውን ወድዓውን ኩነታት ተኣሳሲሩ ከሎ መጠኑን በዝሑን ንፈልጦ ኢና። ኣብ ውሽጢ
L.C ተግባራዊ ምግባር ንምንታይ ኣድልዩ? ኢትዮጵያ እዚ ውድብ እዚ ብኽልተ እግሩ
ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘይንፈልጦ ኮይንና ድዩ?!”. . ጠጠው ክብል ዝኸኣለሉ ምኽንያት ንዓናን
. እቲ እንፈልጦ . . . ኣምሓራይ፣ እቲ እንፈልጦ ንዕዖምን ግልፂ’ዩ። ናትና ደገፍን ሓገዝን
. . . “ኦሮሞ” (ናተይ ኣበሃህላ’ዩ)”. . . ድሕሪ ወሳኒ ነይሩ ዋላ ኣይንበሎ መተካእታ ግን
እዚ ዘሎ ክገድፎ። ፍፁም ኣድላይ ኣይኮነን። ኣይነበሮን። በዚ በለ በቲ ወያነ ኣብ ጎሮሮና
ፍፁም ዘይተፀበኹዎም ቃላት ብምዃኖም ዓፅሚ ክቕርቕረልና’ዩ ፈቲኑ። እዚ ንታሪክ
ኣዐርዩ ገሪምኒ። ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ከምዚ ክንገድፎ ኢና።
ዓይነት ንዕቀትን ፅልኣትን!. . .
“ብምጥቕላል መንግስቲ ኤርትራ ’ብመንግስቲ

ኢትዮጵያ ዝተውሃበኒ ሕቶ ካብ ዝሓዝክዎ
ርእሰ ጉዳይ ቁሩብ ውፅእ ዝበለን ኣድላይን

ህወሓት’ ዝወፀ ፖሊሲ ከም ዘይቕበሎ፣
ንተግባራውነት ኣብ ከባቢ ዶብ ተግባራዊ
ክኸውን ንዝተተለመ ምልውዋጥ ንግዲ
ተሓባባሪ ከም ዘይኾን እንትገልፁለይ፤

ኣነን ኣደምን ካብ ቤት ፅሕፈት እቶም
ፕሬዝዳንት እንትንወፅእ ዝተሰመዐኒ ስምዒት
ሕዚ’ውን ንዓመታት ንድሕሪት ተመሊሰ
እንትዝክሮ ብቓላት ንምግላፅ እፅገም።
“ንፈታተን!” ዝብል መልእኽቲ እቶም
ፕሬዝዳንት ናብ ምንታይ ዘነፃፀረ ከም ዝነበረ
ፍፁም ዘሻሚ ኣይነበረን። ኣዲስ ኣበባ ዝነበሩ
ጠርነፍተይ ነዚ ኣበሃህላ እንትሰምዑ እንታይ
ከም ዝስምዖም ሓሲበ ደንፀወኒ። ብቐጥታ
ናብ ቤት ፅሕፈት ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኢና
ኣምሪሕና። ናብ ቀፅሪ ኤምባሲ ኢትዮጵያ
ቅድሚ ምእታዉና ኣብ ቤት ፅሕፈት እቶም
ፕሬዝዳንት ምሳይ ቃለ-መሕትት ንምግባር
ተዳልዩ ዝነበረ ጋዜጠኛ ድምፂ ሓፋሽ ካብ
ቐፅሪ ኤምባሲና ወፂኡ እንትኸይድ ብርሑቕ
ረኣኽዎ። ኣይረኣየናን። ንሕና’ውን ቕልጥፍ
ኢልና ናብ ኤምባሲና ብምእታው ናብ ቢሮ
ኣይተ ኣክሊሉ ኣምሪሕና።

ካብ ገፅ 19 ዝዞረ

&
ኣይመለስዎን። “ኦፍ

ኣተሓሒዞም ‘ውን
“እወ እዚ ንኣሕሉቕካ ንገሮም። እዚ ተንኮል
እዚ ናቶም (ናይቶም ተጋሩ ማለቶም’’ዩ)
ተንኮል
ምዃኑ
ንገሮም።
ኢሎም
ኣፍጠጡለይ። ድሕሪኡ እቲ ቃለ-መሕትት
ስሩዕ ቃለ-መሕትት ኮይኑ ክቕፅል ኣይከኣለን።
ንሶም ከም ሓደ ኤርትራዊ ኣነ’ውን
ከም ሓደ ኢትዮጵያዊ ነናይ ውድባትናን
መንግስትታትናን ቕዋም ሒዝና ኽትዕ
ገጠምና። እቲ ነገር ነዘ እንተበልክዎ ንንየ፤
ንንየ እንተበልክዎ ንነዘ እናበለ ኣብ ውሽጢ
ነገር ኣተና። ቀፀሉ። እዚ’ውን ካብ ውሽጢ’ቲ
ናብ ኣንባባይ ክበፅሕ ዘይተደለየ (oﬀ the record) ‘ዩ።

“እሞ እቲ መፍትሒ እንታይ ‘ዩ?” በልክዎም።
“መፍትሒ? እቲ መፍትሒ እማ ምፍትታን ‘ዩ
። እዚ ንኣሕሉቕካ ንገሮም፤ ንፈታተን በሎም
፤ እዚ ሓፂርን ግልፅን መልእኽቲ ይመስለኒ!።”
ኢሎም ስኽ በሉ።

ዝተጠቀምሎም ቃላት ቑሩብ ሕርቓን
ዝሐዘሉ፤ ዓሚቕ ቑጠዐ ዝሓዘሉ መልእኽቲ
ዘለዎም እንተኾኑ’ውን ኣብ ገፆም ዝንበብ
ስምዒት ግን ኣይነበረን። እቲ ቃለ-መሕትት
በዚ መንፈስ ክቕፅል ከም ዘይኽእልን ነቲ ቀንዲ
“. . . ብዛዕባ መንግስቲ ህወሓት ዘይንፈልጦ ስሕበት መልሲ ምርካበይ ስለ ዝተረዳእኹን
ነገር የለን። ርክብና ብደረጃ ኢህወዴግ ናብ ኻልኦት ተመሳሰልቲ ሕቶታት ክሰግር
ንክዓቢ ፅዒርና። በዚ ርክብ ኩሉሻብ ኣይደለኹን። ይኹን’ምበር ካብ ኤምባሲ
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መሲሉ ስለ ዝተርኣየኒ፤
“መንግስቲ ኤርትራ ሰልጠንቲ ቀዳማይን
ካልኣይን ዙር ሳዋ ክተኣኻኸቡን ሪፖርት
ክገብሩን ፃውዒት ዘቅረበ ንምንታይ’ዩ?”
በልክዎም
“እቲ ፃውዒት ኣነ ኣየቕረብክዎን። ንቲ ሕቶ
ዘቕረበ ሸሪፎ ስለ ዝኾነ ንዕዑ እንተሓተትካዮ
ምላሽ ትረክብ ኢኻ።” በሉኒ። ፍትሕ ኢሎም።
“ቃለ መሕትትና” ንሰለስተ ሰዓትን ርብዕን
ዝዘለቐ ነይሩ። ንኣንባቢ ብቀጥታ ክመሓላለፍ
ዘይተደለየ መልእኽቲ (oﬀ the record)፣
ብቀጥታ ካብ ዝመሓላለፍ መልእኽቲ (on
the record) ብዓይነትን ብበዝሕን ይበልፅ።
መጥመሪኡ ግን ዘይሩ ዘይሩ “ንፈታተን”
ዝብል’ዩ ነይሩ። ካሊእ ሕቶ ኣይነበረንን። ንቲ
ቃለ-መሕትት ሽፋንን መዐጀብን ኣብ ሜዳ
ከለዉ ዝተሰኣልዎም ፎቶታት ከመይ ክረክብ
ከም ዝኽእል እንትሓቶም “ኣብ ሚኒስትሪ ዜና
ባራኺ እንተሓቲትካዮ ክህበካ’ዩ” ኢሎምኒ
በዚ ተፈላለና።

ፍኖተ-ሰሜን
“እቶም ጋዜጠኛታት ኣብ በሪ ረኺብካዮምዶ?” ሓደ ነገር ከም ዘሎ ተረዲእኒ። ዝኾነ
ይኹን ምላሽ ከይሃብኩ፣ ንቲ መፍትሕ
በሉኒ ኣይተ ኣክሊሉ፡፡
ተቀቢለ ኣብ መጀመርያ ደብሪ ናብ ዝነበረ
“ናይ ምንታይ ጋዜጠኛታት?” በልኩ ከም መደቀሲ ክፍለይ ኣምራሕኹ። ኣብ መደቀሲ
ዘይፈልጥ ኮይነ።
ክፍለይ ዝተወሰነ ክዳን (መብዛሕትኡ ክዳን
“ጋዜጠኛታት ድምፂ ሓፋሽ መፂኦም ውሽጢ) ዝሓዝክሉ ንእሽተይ ሻንጣን ስራሕ
ነይሮም። ናይ ዝገበርካዮ ቃለ መሕትት ቅዳሕ ጋዜጠኝነተይ ዘሳልጠሉ ናውቲ ዝሓዘ ናይ
ይደልዩ’ዮም መሲሉኒ። ምስ መፀ ክትሓትዎ ኢድ ቦርሳ ነይሩኒ። ኽልቲኦም ኣይተቆለፉን።
ኢኹም! ኣነ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝፈልጦ ኣብ ኢድ ቦርሳይ ዝነበሩ ናውተይ በቢናቶም
ነገር የለን ኢለዮም፤ ከም ዝፅበዮኻ ነጊሮምኒ ዝተቐመጡ እኳ እንተነበሩ ተሓማዚቖም
ፀንሑኒ። ክዳን ዝሓዝክሉ ንእሽተይ ሻንጣይ
ነይሮም።”
‘ውን ከምኡ። ከምዚ ዝገበሩ ሰራሕተኛታት
“ንረሳዓዮም!”
ኢለ
ቃለ-መሕትት እቲ ሆቴል ከም ዘይኮኑ ርግፀኛ እየ። ኣልጋ
ዝገበርኩሎም ክርታት/ካሴታት/ ኣውፅአ፣ ዘንፅፋ ሰራሕተኛታት ሰረሐን ዝውግናሉ ኣብ
ኣቐዲመ ናብ ዘዳለኽዎ መዐሸጊ ኣእትየ ኣዲስ ናይ ንጉሆ ስራሕ’ዩ። መን ደኣ’ዩ?
ኣበባ ናብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈተይ ክበፅሑ
ናብታ ተቐባሊት ጋሻ ተመለስኹ።
ኣድራሻ ፀሓፍክሉ።
“ኣነ ኣብዚ ኣብ ኣስመራ ቁሩብ ስለ ዝፀንሕ
(ብሓቂ ‘ውን ዝፀንሐሉ ጉዳይ ነይሩኒ) እዚ
ኣብ እሙን ሰብ ናብ ኣዲስ ኣበባ ለኣኹለይ”
ኢለ ንኣይተ ኣክሊሉ ሂበዮም ናብ ሆቴለይ
ኣምራሕኹ።

ንምንታይ ከም ዝተመለስኹ ተረዲእዋ
ይመስለኒ ቀልባ ናባይ ገበረት። እናተዋዘኹ
ብዘምስል ቃና “ሰብ መፂኡ ነይሩ ድዩ?
በልክዋ
“እንታይ’ሞ ክገብር? መፍትሕ ኣምፅኢ
ኢሎምኒ ሂበዮም።” ኢላትኒ ቀዘዘት።

ካብ ቤት ፅሕፈት ኤምባሲ እንትወፅእ እቲ
ጋዜጠኛ ድምፂ ሓፋሽ ናብቲ ኤምባሲ ይምለስ ፅንሕ ኢላ”ግን እንታይ’ዩ እቲ ነገር?’ በለትኒ፡
ነይሩ።
፡
ኣብ መደቀሲ ሆቴለይ ዝተወሰነ ጊዜ ፀኒሐ
ድራር ክጠዓዕምን ምስ ኣይተ ኣክሊሉ ኣብ
ከተማ ንምርኻብ ናብ ዝሓዝክዎ ቆፀራ
ንምኻድን ወፃኹ። ናብ ሆቴለይ ዝተመለስኩ
ምሸት ሰዓት ኣርባዕተ ከባቢ’ዩ። ናይቲ ሆቴል
ደጋዊ በሪ ሓሊፈ መፈትሕ መደቀሲ ክፍለይ
ናብ እትህብ ጓል ኣንሰተይቲ ሰራሕተኛ
እንትበፅሕ፣ እታ ጓል ፍሉይ ብዝበለ
ኣጠማምታ ረኣየትኒ።

“ዋላ ሓንቲ። ብዙሕ ዘጨንቕ ኣይኮነን።
ረስዕዮ!” ኢለያ ተመለስኹ። ከም ዝመስለኒ ፣
እቶም ጋዜጠኛታት ወይ ድማ ተሓባበርቶም
ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ክፍሊ ስለያ ምስቶም
ፕሬዝዳንት
ዝገበርክዎ
ቃለ-መሕትት
ክቕድሑ ወይ ክወስዱ ወይ ኸዓ ንኻሊእ
ኣቕሓን ሰነድን ኣለሻ መፂኦም ነይሮም

ንቲ መፍትሕ እናቀበለትኒ፣ “እንታይ ዲኻ
ትሰርሕ?” በለትኒ፡፡

ኣብቲ እዋን ኣነን ናይ ስራሕ መሓዙተይን
እነሰናድኦም፣ ጋዜጣ ወይንን መፅሄት ኣሰርን
ኣብ ውሽጢ ኣስመራ ብሓደ ወኪል ኣቢሎም
ይሽየጡ ነይሮም። ወኪልና ኣብ ውሽጢ
ኣስመራ ዝሕተም ናይ ሓደ ውልቀ ጋዜጣ
ኣሐታምን በዓል ዋናን ነይሩ። ንውሕስንኡ

“እንታይ ተረኸበ?” በልክዋ፡፡
“ዋላ” በለትኒ ድንን ኢላ ናብቲ በሪ
እናጠመተት።

ማለት’ዩ። ግን ንምንታይ? ዘይተፈትሐ
ሕንቅሕንቕሊተይ።

ክብል ስሙ ከየልዐልክዎ ክሰግር’ሞ፤ ናብ
ወኪልና ዝተልኣኹ ጋዜጣታትን መፅሄታትን
ሒሳቦም ከይተዓፀዉ ብምፅንሖም ብዛዕባ
እቲ ሒሳብ ንምዝርራብ ብፅባሒትኡ ቆፀራ
ነይርኒ። ምስ ተራኸብና ሽዑ ንሽዑ “ኣንታ
ሓወይ እንታይ ዓይነት ቃለ-መሕትት ስለ
ዘካየድኻ’ዩ እዞም ጋዜጠኛታት ድምፂ ሓፋሽ
ብእግርን ፈረስን ዝእሉሹኻ ዘለዉ?” በለኒ።
“እንታይ እዮም ዝእሉሽኒ? ኣበይ ከም ዘለኹ
ይፈልጡ እንድዮም ግዲ!” በልክዎ፤ በቲ
ጉዳይ ብዙሕ ከም ዘይተገደስኩ ኣምሲለ።
ሕዚ ብዕሊ ዘይዝክሮም ምኽንያታት ሂቡኒ
እቲ ሒሳብ ብባንኪ ኣቢሉ ከም ዝልእኸለይ
ቃል ኣትዩለይ ምስኡ ሓቢሩ ዝሰርሕ ዮሴፍ
ምስ ዝበሃል ጋዜጠኛ ኣላለየኒ።
ዮሴፍ ኣብ መጀመርያ ዒስራታት ዝርከብ
ምሩቕ ዩኒቨርስቲ’ዩ። ንከተማ ኣስመራ
ከም ሜዳ ኢዱ’ዩ ዝፈልጣ። ብሩህ ኣእምሮ
ዝተዓደለ’ዩ። ድሕሪ ምምራቕ ዩኒቨርስቲ
ኣብ ስራሕ መንግስቲ ክዋፈር ኣይደለየን።
ሕልሙ ብሞያ ጋዜጠኝነት ንሃገሩ ምግልጋል
ነይሩ። ኣብ ውሽጢ ኣስመራ ዝነበረ ኩነታት
ግን ንሕልሙ ክውን ክገብር ከም ዘየኽእሎ
መሲሉ ከም ዝረኣዮ ኣብታ ሓፃር ፃኒሒትና
ብጎቦጎቦ ኣፃዊቱኒ ተፈላሊና።
ኲናት ተጀሚሩ ብዙሓት ወታሃደራት
ህግሓኤ ብሰራዊት ኢትዮጵያ ከም ዝተማረኹ
ዝዝከር’ዩ። ምሩኻት ሻዕብያ ዝተኣከብሉ
ቦታ ኣብ ትግራይ ማይቅነጣል ተባሂሉ ኣብ
ዝፍለጥ ከባቢ’ዩ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ንቶም
ፕሬዝዳንት ቃለ-መሕትት ምስ ገበርክሎም
ድሕሪ ኽልተ ዓመት’ዩ። ሚድያታት
ኢትዮጵያ ንቶም ምሩኻት ሻዕብያ ከዘራርቡ
ናብ ግንባር ብመልክዕ ወፍሪ ወፊሮም
ነይሮም። ነዞም ካብ ዝተፈላላዩ መንግስታውን
ውድባውን ሚድያታት ዝተወፃፅኡ ጉጅለ
ጋዜጠኛታት ኣተሓባቢረ ናብቲ ቦታ ምብፃሕ
ጌይረ ነይረ። ምሩኻት ሻዕብያ እንትነዘራርብ
ኣተሓባባሪ ማእኸል ምሩኻት ኮሎኔል ነጋሽ
“ካብ ውሽጢ እቶም ምሩኻት ንዓኻ ዝፈልጥ
ሰብ ኣሎ’ሞ ኣዘራርቦ፤ በለኒ። መን ክኸውን
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ይኽእል? ኢለ እንትሓስብ ሓደ ዝተጎሳቆለ
ኣካላዊ ሰውነቱ ዝፈረሰ ሰብ ናባይ መፀ።

ቃሊቲ ናብ ዝነበረ ማእኸል መጠናኸሪ ኣነ ተሓታቲ ንሶም ሓታቲ ብምዃን ሞያና
ምሩኻት ሻዕብያ ከይደ ኣካላውን መንፈሳውን ክቐያይርዎ ፈተኑ። ልዕሊ ኹሉ ኣብ ውሽጢ

ፍፁም ኣይዘከርክዎን።

ሕውየቱ ተዓዚበ። ኣመና’ውን ተሓጊሰ።

“ዘንጊዕኻኒ ዲኻ? ኣብ ቦታ ምሩኻት ሒሳብ
ክትፀባፀብ ዝመፃኻ መሲልኒ’ዩ ከዘራርበካ
ዝሓተትኩ!” በለኒ እናሰሓቐ። ብደርጊ ስኑ
ዘኪረዮ። “ወዮ ጆሊ ኮምፒሽታቶ!” ኣብ
ኣስመራ ብወኪል ጋዜጣ ወይንን መፅሄት
ኣሰርን ኣቢለ ዝተላለኽዎ ዮሴፍ’ዩ።
ብኣሰገዳድ ተሓፊሱ ናብ ዓውደ ውግእ ከም
ዝኸደ፣ ኣብ ዓውደ ውግእ ንቲ ውግእ ከም
ዝተቓወሞ፣ ብምኽንያት እዚ ብሰለልቲ
ሻዕብያ ተታሒዙ ኣብ ከባቢ ጢዖ ናብ ዝርከብ
“ቤት ማእሰርቲ ገላዕሎ” ኣትዩ መከርኡ
ከም ዝረኣየ ኣፃዊትኒ። እቲ ማእሰርቲ ሲኦል
ምስኮኖ ተጋጊየ፤ ንሃገረይ ክከላኸል እየ፣
ፃውዒት ሻዕብያ ብምሉእ ልበይ ከቕበል እየ።”
ብምባል ካብ ማእሰርቲ ወፂኡ ናብ ግንባር
ከም ዝተልኣኸን ሓንቲ ጥይት ከይተኮሰ ኢዱ
ንወታሃደራት ኢትዮጵያ ብምሃቡን እንሆ
ምሩኽ ኮይኑ ኣብ ማይቅነጣል ረኺበዮ።

ካብ ኣዲስ ኣበባ /ኢትዮጵያ/ ወፂኡ ናብ
ኣሜሪካ ከመይ ከም ዝኣተወ ኣይፈልጥን።
ኣይሓተትክዎን’ውን ንሱ’ውን ኣይገለፀለይን።
ግን ድሕሪ ሓደ ዓመት ካብ ኣሜሪካ ስልኪ
ደዊሉ ረኺበዮ። እሞ’ማ ሕዚ ኣብ ሃገረ
ኣሜሪካ ይነብር።

ኣግሪሙለይ። እንታይ ከም ዝገበረሉ’ውን
ጨኒቕኒ። ትማሊ ናይ ሞያ መሓዛይ ዝነበረ
መንእሰይ ሎሚ ምሩኽ’ዩ። ንመሬት ክረግፅ
ዝፅየፍ ዝነበረ ኣስመረታይ መንእሰይ፣ ሎሚ
ብዘይ መቕየሪ ክዳን ምስ ባልዕ ፎፎው
ይባሃሃል ኣሎ። ነገር ፍልጦ ኮይኑ’ምበር
ዳርጋ ኩሎም ምሩኻት ብተመሳሳሊ ኩነታት
ዝመፁን ተመሳሳሊ ታሪኽ ዘለዎምን’ዮም።
ግን ኣብ ሰናይ ጊዜ ብፅቡቕ እትፈልጦ ሰብ
ብከምዚ ዝበለ ኣጋጣሚ ምርካብ ኣመና
ንስምዒትኻ ይርብሽ። ክገብረሉ ዝኽእሎ
ብዙሕ ነገር ኣይነበረን። ዝነገረኒ ታሪክ ግን
ብሙሉእ ልበይ ተቐቢለዮ ኣለኹ። ንኮሎኔል
ነጋሽ ንቲ ታሪኽ ነጊረ ብፍሉይ ክሕዝዎ
ሓተትክዎም። ንሶም ‘ውን ሓሲቦሞ ከም
ዝነበረ ገሊፆምለይ ብህፁፅ በይኑ ናብ ኣዲስ
ኣበባ ከም ዝልእኽዎ ሓበሩለይ። ቅሳነት
ረኺበ።

እቲ ግዳማዊ ታሪክ ኣብዚ ክኽምብቶሞ ናብ
ኣስመራ ክንምለስ

ብመሰረት ሓበሬታ ኣይተ ኢሳያስ ኣፈወርቂ፤
ቅድሚ ናፅነት ኣብ ሜዳ ዝተሰኣልዎም “ሕዚ ኣብ ሞንጎ ክልቴና ምቕሕሓር ምፍጣር
ፎቶታት ንምርካብ ናብ ሚኒስትሪ ዜና ከይደ እንታይ ይዓብስ?” ኢሎም ዘረበኦም ጀመሩ።
ነይረ። ኣብቲ እዋን ሚኒስተር ሚኒስትሪ ዜና ዝደለኽዎ ርእሰ ጉዳይ ተጀሚሩ ማለት’ዩ።
ኣይተ ባራኺ ገ/ስላሴ እዮም ነይሮም። ሕዚ ኣብ ማእኸል ዘረበኦም ከይኣተኹ ሰመዓይ
ዒራዒሮ ኣብ ዝበሃል ቤት ማእሰርቲ ኣለዉ ምዃን መረፅኩ። ቀፀሉ . . . ምቕሕሓር
ይበሃል። ንኣይተ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተቃዊሞም ንክልቲኡ ህዝብታት ከም ዘይረብሕ፣ ኣብ
ስቃይ ካብ ዝተፈረደሎም ላዕለዎት ሰበ ርክብ ክልቲኦም መንግስታት ዝተፈላላየ
ፀገም እንተሃልዩ ‘ውን ብዘተ ምፍታሕ ከም
ስልጣን ኤርትራ ሓደ እዮም።
ዝግባእ፣ መራሕቲ ኢትዮጵያ ኾኑ መራሕቲ
ኣይተ ባራኺ ቅድሚ ናብ ቓልሲ/ሜዳ/ ህግሓኤ ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ሃገራት ዘሎ
ምውፅኦም ኣብ ትግራይ፣ ኣብ ከተማ ሰናይ ርክብ ክቕፅል ክፅዕሩ ከም ዝግበኦም፣
ዓዲግራት መምህር ነይሮም። ወዲ ዓዲግራት ሕዚ ኣንፀላልዩ ዘሎ ሓደጋ ምቅሕሓር ክእለ
ምዃነይ ብወረያ ወረ ግዲ ስሚዖም ከም ዘለዎ፣ ኣስፊሖም . . . “ኣዝዮም . . .
ምስተራኸብና፤
ኣስፊሖም ንብዙሕ ደቓይቕ ኣፃወቱኒ። ቃለ
“ኣነ ኣብ ከተማ ዓዲግራት እንተምህር ኣብኡ መሕትት ክገብረሎም ወሰንኩ’ሞ ሰናይ
ፍቓዶም ሓተተኩ።
ዶ ኔርካ?” በሉኒ።
“ኣይ የለን ንሶም ዓዲግራት መምህር እናሃለዉ
ኣነ ኣብ ዓዲግራት ኣይነበርኩን። ቀዳማይ
ብርኪ ትምህርተይ ኣብኡ ኣይተምሃርኩን”
ኢለዮም ናብ ኻሊእ ዛዕባ ተሳገርና።

ኣይተ ባራኺ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝነበረ
ኩነታት ንምፍላጥ ዝነበሮም ሃንቀውታ
ዝለዓለ ኾይኑ ረኺበዮ። ናፅነት ኤርትራ ኣብ
ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘሕደሮ ስምዒት፣ ድሕሪ
ናፅነት ክልቲኦም ሃገራት ዘለዎም ኣጠቓላሊ
ርክብ፣ ኣብ ህዝቢ ብዛዕባ ዝተፈጠረ ኣረኣእያ፣
ካብ ወፍሪ መልሲ፣ ዮሴፍ ናብ ኣዲስ ኣበባ እቲ ካሊእ ኢትዮጵያዊ ኣብ ልዕሊ ህወሓትን
ምምፅኡ ኣረጋጊፀ። ብኣካል’ውን ኣብ ከባቢ ህዝቢ ትግራይን ዘለዎ ኣጠማምታ፣ ብምልዓል

32

ህዝቢ ኦሮሞ፤ ኣብ ኦነግ ዘሎ ኣረኣእያ ክሳብ
ክንደይ ከም ዝተዳኸመ ንምፍላጥ መላሊሶም
ምሕታቶም ገሪምኒ። ንሶም ካብ ፈላጢ
ውሽጢ ጋዜጠኛ ሓድሽ ነገር እንተተረኸበ
ኢሎም’ምበር እዋናዊ ፖለቲካዊ ኩነታት
ኢትዮጵያ ካብ ኣመራርሓ ሻዕብያ ብዙሕ
ዝተሓበአ (ዝተሰወረ) ኾይኑ ኣይኮነን። ካብ
ኣይተ ኢሳያስ ኣብቲ ቃለ-መሕትት ዝገበርክሉ
ኣጋጣሚ ዘረጋገፅክዎ ‘ውን እዚ ነይሩ። ዘርዊ
መልሲ ምስኣኑ ናብ ናይ ባዕሎም ስምዒትን
ግንዛበን ተሰጋገሩ።

“እንታይ ሓድሽ ነገር ክነግረካ ኢልኻ ኢኻ
እሞ?” በሉ’ሞ መራሕቲ ኢትዮጵያ ካብ
መራሕቲ ሻዕብያ ብዝበለፀ ተነጋጊሮምን
ተኣማሚኖምን ንምስራሕ ዘለዎም ዕድል
ዝሓሸ ከም ዝኾነ ብዝገልፅ መልክዕ “የግዳስ
ብወገን ናትና መንግስቲ ፀገም እንተልዩ’ውን
መራሕቲ ኢህወዴግ ተመኻኪሮም ንናትና
ኣመራርሓ ንምእማን ዓቅሚ ዘለዎም
ይመስለኒ’ሞ ነዚ ክገብሩ መልእኽተይ
ንገረለይ!” ኢሎምኒ ቀዘዙ። ፎቶግራፋት
እቶም ፕሬዝዳንት ክእልሽለይ ተነጊርዎ ዝነበረ
መንእሰይ እቶም ፎቶግራፋት ከም ዝተዳለዉ

&

ናብ ገፅ 11 ይዘውር

አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ በጠቆሙኝ
& ከገፅ 15 የዞረ
ወደ ቦታው ተንቀሳቅሼ ነበር:: የሻዕቢያ መሰረት ድሮ ከነፃነት በፊት የተነሱዋቸውን
ምርኮኞችን ስናነጋግር የምርኮኞቹን ማእከል ፎቶግራፎች ለመጠየቅ ወደ “ሚኒስትሪ
የሚያስተባብሩት ኮሎኔል ነጋሽ “ከምርኮኞቹ ዜና” ሄጄ ነበር:: በወቅቱ “የሚኒስትሪ ዜና”
ውስጥ አንተን የሚያውቅ ሰው አለና ሚኒስትር፣ አቶ በራኺ ገብረ ስላሴ ነበሩ:: አሁን
አነጋግረው፤” አሉኝ:: ማን ሊሆን ይችላል? ብዬ ዒራዒሮ በተባለው እስር ቤት ውስጥ ይገኛሉ
ሳስብ አንድ ተጎሳቅሎ ከሰውነት ውጭ የሆነ ይባላል:: አቶ ኢሳያስ አፈወርቂን ተቃውመው
ሰው ወደኔ መጣ:: ፍፁም አላስታወስኩትም:: ስቃይ ከተፈረደባቸው ከፍተኛ የኤርትራ
ባለስልጣኖች ውስጥ አንዱ መሆናቸው ነው::
“ረሳኽኝ እንዴ? በምርኮ ወቅት ሒሳብህን
ለማወራረድ የመጣህ መስሎኝ ነው ላነጋግርህ አቶ በራኺ ገብረ ስላሴ ለትግል ከመውጣቸው
የጠየቅኩት!’’ አለኝ በሳቅ:: በጥርሶቹ በፊት ትግራይ፣ ዓዲግራት ከተማ ውስጥ
አስታወስኩት:: “የኮምፒሽታቶው ጆሊ!” አስተማሪ ነበሩ :: የዓዲግራት ልጅ መሆኔን
በአስመራው የወይን ጋዜጣና የአሰር መፅሔት የወሬ ወሬ ሰምተው ኖሮ ገና ስንገናኝ፤
ወኪል አማካኝነት የተዋወቅኩት ዮሴፍ “እኔ ዓዲግራት ውስጥ ሳስተምር እዚያ
ነበር:: በግዱ ታፍሶ ወደ ጦር ሜዳ መሔዱን፣ ነበርክ? ለነገሩ ህፃን ትሆን ይሆናል? አሉኝ::
በጦር ሜዳ ውስጥ ጦርነቱን መቃወሙን፣
በዚህም ምክንያት በሻዕቢያ ደህንነቶች ተይዞ “አይ የለም! እርስዎ እዚያ አስተማሪ እያሉ
ጢዖ አካባቢ በሚገኘው “የገላዕሎ እስር” እኔ ዓዲግራት አልነበርኩም፤ የ1ኛ ደረጃ
ቤት ውስጥ አበሳውን ማየቱን አጫወተኝ:: ትምህርቴን እዚያ አልተማርኩም’’፤ ብያቸው
እስሩ ሲኦል ሲሆንበት “ተሳስቻለሁ፣ ለአገሬ ወደ ሌላ አጀንዳ ተሻገርን::
እዋጋለሁ፣ የሻዕቢያን ጥሪ በሙሉ ልቤ
እቀበላለሁ፣” በማለቱ ከእስር ወጥቶ ወደ አቶ በራኺ ኢትዮጵያ ውስጥ ስለነበረው
ግንባር መላኩንና አንድም ጥይት ሳይተኩስ ሁኔታ ለማወቅ የነበራቸው ጉጉት ከፍተኛ
ለኢትዮጵያ መንግስት ወታደሮች እጁን ሆነብኝ:: የኤርትራ ነፃነት በኢትዮጵያ
በመስጠቱ እንሆ ምርኮኛ ሆኖ ማይቅነጣል ህዝብ ላይ ያሳደረው ስሜት፣ ከነፃነት
አገኘሁት::
በኋላ ሁለቱ አገሮች ስላላቸው አጠቃላይ
ግንኙነት፣ በህዝቡ ውስጥ ስለተፈጠረው
ገረመኝ፤ ምን እንደማደርግለትም ጨነቀኝ:: አመለካከት፣ ሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ
ትናንት የሙያ አጋሬ የነበረ ወጣት ዛሬ በህወሓትና በትግራይ ህዝብ ላይ ስላለው
ምርኮኛ ነው:: ቈሻሻ ለምን ነክቶኝ ሲል ዕይታ፣ በማንሳት እኔ ተጠያቂ እሳቸው ጠያቂ
የነበረው ያስመራው ወጣት ዛሬ ያለ ቅያሪ በመሆን ሙያችንን ሊያቀያይሩት ሞከሩ::
ልብስ ከተባይ ጋር ይፋለማል:: ለነገሩ ሁሉም ከሁሉም በላይ በኦሮሞው ህዝብ ውስጥ
ምርኮኞች በተመሳሳይ ሁኔታ የመጡና የኦነግ አመለካካት ምን ያህል እንደተዳከመ
ተመሳሳይ ታሪክ ያላቸው ናቸው:: ግን በደጉ መላልሰው መጠየቃቸው ገረመኝ:: ለነገሩ
ጊዜ በበጎ የምታውቀውን ሰው በእንደዚህ ከውስጥ አዋቂ ጋዜጠኛ አዲስ ነገር ይገኝ
ያለ ሁኔታ ማግኘት ስሜትን በእጅጉ እንደሆን ብለው ነው እንጂ የወቅቱ
ይረብሻል:: ላደርግለት የምችለው ብዙ ነገር የኢትዮጵያ የፖለቲካ ሁኔታ ከሻዕቢያ አመራር
አልነበረም:: የነገረኝን ታሪክ ግን በሙሉ ብዙ ስውር ሆኖ አልነበረም:: ከአቶ ኢሳያስ
ልቤ ተቀብየዋለሁ:: ለኮሎኔል ነጋሽ ታሪኩን በቃለ-መጠይቁ ወቅት ያረጋገጠኩትም
ነግሬ በልዩ ሁኔታ እንዲያዙት ጠይቅኳቸው:: ይኸው ነበር:: የሚያረካ ምላሽ ሲያጡ ወደ
እሳቸውም አስበውበት እንደነበር ገለፁልኝና ራሳቸው ስሜትና ግንዛቤ ተሸጋገሩ::
በአስቸኳይ ለብቻው ወደ አዲስ አበባ
እንደሚልኩትም ገለፁልኝ:: እፎይታ አገኘሁ:: “አሁን በሁለታችን መካከል መቃቃር
መፍጠር ምን ይበጃል?” ብለው ንግግራቸውን
ከመስክ መልስ፣ ዮሴፍ አዲስ አበባ መምጣቱን ጀመሩ:: የፈለግኩት ርዕሰ-ጉዳይ ተጀመረ
አረጋግጫለሁ:: በአካልም ቃሊቲ አካባቢ ማለት ነው:: ጣልቃ ሳልገባ አድማጭ መሆንን
ከነበረው የሻዕቢያ ምረኮኞች ማገገሚያ ውስጥ መረጥኩ:: ቀጠሉ... “መቃቃር ለሁለቱም
ተገናኝተን አካላዊና መንፈሳዊ ለውጡን ህዝቦች እንደማይበጅ፣ በሁለቱ መንግስታት
አይቻለሁ:: እጅግም ተደስቻለሁ::
መካከል የተለያዩ የግንኙነት ችግሮች ቢኖሩም
በውይይት መፍታት እንደሚገባ፣ የኢትዮጵያ
ከአዲስ
አበባ
(ኢትዮጵያ)
ወጥቶ መሪዎችም ሆኑ የህግሓኤ መሪዎች በሁለቱም
አሜሪካ እንዴት እንደገባ አላውቅም፣ አገሮች መካከል ያለውን መልካም ግንኙነት
አልጠየቅኩትምም፤ እሱም አልገለፀልኝም:: ለማስቀጠል መትጋት እንደሚገባቸው፣ አሁን
ግን በዓመቱ ከአሜሪካ ስልክ ደውሎ እያንዣበበ ያለው የመቃቃር ደመና መወገድ
አግኝቸዋለሁ፡፡ እና አሁን አሜሪካን አገር እንደሚገባው፣…” በስፋት... በጣም በስፋት
ውስጥ ይኖራል::
ለብዙ ደቂቃዎች አጫወቱኝ:: ቃለ-መጠይቅ
የጎን ታሪኩን እዚህ እንቋጨውና ወደ አስመራ እንዳደርግላቸው ወሰንኩና ፈቃደኝነታቸውን
ጠየቅኩ:: “ምን አዲስ ነገር እነግርሃለሁ
እንመለስ::
ብለህ ነው?” አሉና፣ የኢትዮጵያ መሪዎች፣

ፍኖተ-ሰሜን
ከሻዕቢያ መሪዎች ይበልጥ ተነጋግረውና
ተምምነው ለመስራት ያላቸው ዕድል የተሻለ
መሆኑን በሚገልፅ መልኩ “ይልቅስ በኛ
መንግስት በኩል ችግር ካለም የኢህአዴግ
መሪዎች ተመካክረው የኛን አመራር
ለማሳመን ዓቅሙ ያላቸው ይመስለኛልና
ይህን እንዲያደርጉ መልእክቴን ንገርልኝ!’’
ብለውኝ ተከዙ:: የፕሬዚዳንቱን ፎቶግራፎች
እንዲፈልግልኝ ትእዛዝ ተሰጥቶት የነበረው
ወጣት ፎቶግራፎቹ መዘጋጀታቸውን ሊነገረኝ
ሲመጣ አቶ በራኺ በሐሳብ ከሄዱበት ገና
አልተመለሱም ነበር:: ተሰናብቻቸው ስወጣ
ሰላምታቸው የሰመመን ያህል ነበር::

ከተዘጋጁልኝ የፕሬዚዳንቱ ፎቶግራፎች
መካከል የሚሆኑኝን ለመምረጥ ከሚኒስትሩ
ቢሮ ወደ ቤተ-መዛግብቱ (archive)
አመራሁ:: ከሚኒስትሩ ቢሮ ትንሽ ራቅ ብሎ
የተሰራ መጋዝን የሚመስል ሰፊ ህንፃ ነው::
የትጥቅ ትግሉ ሰነዶች ባግባቡ ተደራጅተዋል::
የፕሬዚዳንቱ ፎቶግራፎች ከተደራጁበት
ቦታ ቀረቡልኝና መምረጥ ጀመርኩ:: ሁሉም
የተለያየ ወቅትና ሁኔታ ስለሚወክሉ ያጓጓሉ::
ዓይኔ የፈቀደውን ሁሉ ማግበስበስ ስጀምር፣
አስመራጩ ልጅ ዋጋ እንደይበዛብኝ እንደዋዛ
ጠቆመኝ:: ምን ያህል ይሆናል? ስለው፣
የሚቀመስ አልነበረም:: ማሳተሚያቸው፣
ማሳጠቢያቸው፣ ታሪካዊ እሴታቸውና ሌሎች
ወጪዎች ተደማምሮ በብዙ መቶ ናቅፋዎች
ይገመታል:: ሆኖም ሌላ ጊዜ እማገኛቸው
መስሎ አልተሰማኝምና፣ በብዙዎቹ ያገራችን
ሚዲያዎች እስከዛሬ ድረስ ደግመው፣
ደጋግመው እየወጡ ያሉትን ብዛት ያላቸውን
ፎቶግራፎች እንዲታጠቡልኝ አዝዤ ስራው
እስኪጠናቀቅ ድረስ ወደ ውጭ ወጣሁ::

ውጭ ወጥቼ በጣም እምወደውንና
እማከብረውን አንጋፋ ጋዜጠኛ አገኘሁ:: አቶ
ክፍሎም አድጎይ፣ ታዋቂው “የኢትዮጵያን
ሄራልድ” (Ethiopian herald) አዘጋጅ
የነበረ ሰው:: አቶ ክፍሎም የጡረታ መብቱን
አስከብሮ አስመራ መኖር ከጀመረ ሰንብቷል::
በወቅቱ ዳዴ ይል ለነበረው የኤርትራ ሚዲያ
ሙያዊ እገዛ ያደርግ ነበር:: የናፍቆት ሰላምታ
ከተለዋወጥን በኋላ በዘዴ ርእሰ ጉዳያችንን
ወደ ወቅቱ ትኩሳት አሸጋገርኩት:: ግምቴ ይህ
የፖለቲከኞች ትኩሳት በኤርትራ ጋዜጠኞች
ጆሮም ደርሶ ይሆናል ከሚል ነበር:: አቶ
ክፍሎም ግን ፍንጩም አልነበረውም::
ቀልቡ “ከደጋጎቹ” አፍላ የደርግ ውድቀት
ማግስት ትዝታዎች ጋር ነበር:: ያ ወጣት ልጅ
ፎቶግራፎቹ መዘጋጀታቸውን እነደገና መጥቶ
ሲነገረኝ ተመልሼ ወደ ቤተ-መዛግብቱ (archive) ሄድኩና የሚጠበቅብኝን ሂሳብ ከፍዬ
አቶ ክፍሎም አድጎይንም ተሰናብቼ ወደ
ሆቴሌ ተመለስኩ::

&
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ከላይ የተዘረዘሩት ነጥቦች በጎንደር ለተከሰተው
ችግር እንደ መንስኤነት ሊጠቀሱ የሚችሉ
ናቸው፡፡ የችግሩ መንስኤ የሆኑት ነጥቦች
እርስ በእርስ የተሳሰሩ ከመሆናቸውም በላይ
አንዱ መንስኤ ለሌላው መፈጠር ምክንያት
እየሆነ ችግሮቹ በጊዜ ሂደት ከቀላል ወደ
ውስብስብነት እየተሸጋገሩ መምጣታቸውን
መረዳት ይቻላል፡፡ በተመሳሳይ መልኩ የችግሩ
ምንጭ የሆኑትን ምክንያቶች አንድ በአንድ
በየደረጃው በመፍታት አጠቃላይ ሰላምና
መረጋጋትን በመፍጠር ሕገ መንግስታዊውን
ስርዓት ይበልጥ አጠናክሮ መቀጠል ተገቢ
ይሆናል፡፡እርግጥ ነው በጎንደር የተከሰቱት
አንዳንዶቹ ሁኔታዎች ከርትዓዊ አስተሳሰብ
እና ተግባር ውጭ በመሆናቸው አምኖ
ለመቀበል የሚያስቸግሩ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡
አፄ ዮሃንስ አንገታቸውን በሰጡበት መተማ
ሽንፋ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ለዘመናት
በላባቸው ያፈሩትን ሃብት ተነጥቀው ተባረሩ
ሲባል ለማመን ይከብዳል፡፡ የጎንደርን
እናቶች ያለ ልጅ ያስቀረውን የሻለቃ መላኩ
ተፈራን ስርዓት ለመገርሰስ የታገሉት
የትግራይ ወጣቶች እጅና እግራቸው ተቆርጦ
የተቀበረበት ሰሜን ጃንአሞራ የሚገኝበት
ጎንደር የትግራይ ተወላጆች በዘራቸው ብቻ
ሲገደሉ፣ ንብረታቸው ሲወድምና ሲዘረፍ
መመልከት አምኖ መቀበል ያስቸግራል፡፡
የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦች ጠላት የሆነውን
የደርግ ስርዓት ለማስወገድ የትግራይ እና
የአማራ ወጣቶች በጉና፣ በመራኛ፣ በክምር
ድንጋይ፣ በሁሉም የጎንደር ግዛቶች መስዋእት
ሆነው በአንድ ጉድጓድ በተቀበሩበት ጎንደር
“ትግሬ ይውጣ” ተባለ፣ ተዘመረ ሲባል
መስማት እንግዳ ነገር ነው፡፡
ቢሆንም ግን አሁንም ጉዳዮን በብስለት
መመልከትና ሕዝብን እና የትምክህት
ኃይሎችን ለያይቶ መፈረጅ አስተዋይነት
ነው፡፡ የትምክህት ኃይሎች በሥልጣን ላይ
በነበሩበት ዘመን የጎንደርን እናት አስለቅሰዋል፣
የትግራይን እናት አስለቅሰዋል፡፡ የጎንደርን
ወጣት ጨፍጭፈዋል፣ የትግራይን ወጣት
ገድለዋል፡፡ እነዚህ ኃይሎች አሁንም ቢሆን
በጎንደር ሕዝብ መሃል መሽገው ሕዝቡን
አደናግረው ለጊዜው በትግራይ ተወላጆች
ላይ ጥቃት ይፈፅሙ እንጂ እንደዚሁ
ከቀጠሉ ነገ በጎንደር ሕዝብ ላይ ጭፍጨፋ
የማይፈፅሙበት ምክንያት የለም፡፡
ስለሆነም እየተፈፀመ ባለው ወንጀል
በአንዳንድ በመንግስትና በብአዴን መዋቅር
ውስጥ ባሉና እንዲሁም እጃቸው በደም
የጨቀየ በአገር ውስጥና በውጭ የሚገኙ
የትምክህት ኃይሎች መሆናቸው በውል
መገንዘብ ያስፈልጋል፡፡የሚካሄደው ትግልም
በእነዚህ የጥፋት ኃይሎች ላይ ያነጣጠረ
መሆን አለበት፡፡እነዚህን የጥፋት ኃይሎች
ለማንበርከክ ደግሞ የሚከተሉት ነጥቦች
ግምት ውስጥ መግባት ይኖርባቸዋል፡-

1. በትግል ላይ የተመሠረተ የዓላማ
አንድነት መፍጠር ያስፈልጋል፡፡ በአንድ
በኩል በኢህአዴግ አባል ድርጅቶች
መሀል በሌላ በኩል በየድርጅቶቹ
በሚገኙ አባላት መሀል ጠንካራና
የማያቋርጥ ትግል በማካሄድ የነጠረ
የዓላማ አንድነት መፍጠር የወቅቱ
አንገብጋቢ ጥያቄ ነው፡፡ በሌላ አገላለጽ
ድርጅቶቹ ውስጣቸውን በማጽዳት
ለሚታገሉለት ፕሮግራምና ለኢፌዲሪ
ሕገ መንግስት በፅናት የቆሙ አባላትን
ብቻ አቅፈው መቀጠል አለባቸው፡
፡ በዚህ ትግል የአመራር ሽግሽግ
የሚካሄድበት ሁኔታ መፍጠር ይገባል፡፡
2. አሁን ለተነሱትም ሆነ ወደፊት ለሚነሱት
ጥያቄዎች በኢፌዲሪ ሕገ መንግስት
መሠረት ሕዝብን ባሳተፈ መልኩ
አፋጣኝ ምላሽ መስጠት ተገቢ ነው፡፡
ከዚህ ጋር ተያይዞ በሕዝቡ የሚነሱትን
የመልካም አስተዳደርና የፍትህ ጥቄዎች
ሕዝቡን ባሳተፈ ንቅናቄ በዘላቂነት
መፍታት ያስፈልጋል፡፡ የሕዝቦች
የፍትህ ጥያቄዎችና የነውጠኞች
ሕገ መንግስታዊ ሥርዐቱን የመናድ
ጥያቄዎች ተደባልቀው እንዳይቀርቡ
በማድረግና ግልፅነት በመፍጠር ረገድ
የማያቋርጥ ትግል ማካሄድ የግድ
ይላል፡፡ ይህም ስራ ነውጠኞቹ ከሕዝብ
እንዲነጠሉ ያደርጋል፡፡
3. የአማራ ሕዝብ በአጠቃላይ፣ የጎንደር
ሕዝብ ደግሞ በተለይ፣ ከትምክህት
ኃይሎች የሚነጠልበት ተከታታይ ሥራ
በመስራት ሕዝቡ ትምክህተኞቹን
በፅናት እንዲታገል ማድረግ ይገባል፡፡
በአገር ሽማግሌዎችና በሌሎች ሕዝባዊ
አደረጃጀቶች አማካይነት ትምክህተኞቹ
በትግራይ ተወላጆችና በቅማንት
ብሄረሰብ አባላት ላይ የፈፀሙትን
ወንጀል እንዲወገዝ ማድረግ ተገቢ
ነው ፡፡ የሞቱትን ቤተሰቦች የመካስና
የተዘረፈውን
ሀብትና
ንብረት
የመመለስና መልሶ የማቋቋም ስራ
እንዲካሄድ ማድረግ ጠቃሚ ነው ፡፡
የሰሜን ኢትዮጵያ ሕዝቦች ኮንፍረንስ
እንዲጠራ በማድረግ የአማራ፣ የአገው፣
የቅማንት፣ የትግራይ፣ የአፋር፤ የኩናማ፣
የኢሮብ ሕዝቦች ችግሮቻቸውን
በጋራ
ስለሚፈቱበትና
ውህደት
ስለሚፈጥሩበት ሁኔታ እንዲወያዩ
ማስቻል ይገባል ፡፡ በቀጣይም የባህል፣
የታሪክ፣ የልማትና መልካም አስተዳደር
ተሞክሮ የሚለዋወጡበት ቋሚ ፎረም
እንዲመሰርቱ ማድረግ ብልህነት ነው ፡
፡
4. በሰው ህይወት መጥፋት ፣ በአካል
መጉደል፣ በንብረት ዝርፊያና ውድመት
እንዲሁም የዘር ጥላቻ በመቀስቀስና

በማሰራጨት ተጠያቂ የሆኑ አካላት
ለፍርድ እንዲቀርቡ ማድረግ ተገቢ
ይሆናል ፡፡
5. ፈጣን፣ ተከታታይና የማያቋርጥ
የመረጃ ስርዓት መዘርጋት ያስፈልጋል፡
፡ መረጃ በወቅቱ አለመስጠት ማለት
ነገሮች ተወሳስበው ሌላ መልክ
እስኪይዙ ድረስ መጠበቅ ማለት
ስለሆነ ገና ምልክት ሲያሳዩ ሕዝብ
እንዲያውቅ ማድረግ እጅግ ጠቃሚ
ነው፡፡ በመሆኑም የመገናኛ ብዙሀን እና
የማህበራዊ ሚዲያዎችን በመጠቀም
እንዲሁም
ሌሎች
መድረኮችን
በማዘጋጀት የመረጃ ፍሰት ቀጣይነት
ማረጋገጥ ይገባል፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘ
በኢፌዲሪ ሕገ መንግስት፣ በመንግስት
ፖሊሲዎችና በድርጅቶቹ ፕሮግራሞች
ቀጣይነት ያለውና ሁሉን አቀፍ የስርፀት
ሥራ ማካሄድ ተገቢ ይሆናል፡፡
6. ኢህአዴግ/ብአዴን እስከ ዛሬ ድረስ
ያደረጉት ትግል በትጥቅ ብቻ የሚገለፅ
እንደሆነ
አድርገው
የሚቆጥሩ
በርካቶች ናቸው። በተለይ አዲሱ
ትውልድ ኢህአደግ/ብአዴን በነፍጥ
ብቻ ደርግን ያሸነፉ አድርገው ነው
የሚመለከቱዋቸው፡፡ ትምክህተኞች
ደግሞ ከዚያ አለፍ ብለው ብኣዴን
የህወሓት ተለጣፊ እንጂ ራሱን
ችሎ ትምክህትን ያንበረከከ ሓይል
ኣይመስላቸውም፡፡ ቢመስላቸውም
ያ
እንዲታወቅ
አይፈልጉም፡
፡ ኢህአዴግ/ብአዴን ከዚያ የዘለለ
አገራዊ ፋይዳ የሰሩና ለዚች አገር
አንድነትና ሉአላዊነት ፅኑ መሰረት
የጣሉ መሆናቸውን አይገነዘቡም፡
፡ ኢህአዴግ/ብአዴንና የኢትዮጵያ
ህዝቦች
በትግላቸው
ያፀደቁት
ህገመንግስት በቁጥርም በዓይነትም
የማይገለፅ መስዋእትነት የተከፈለበት
መሆኑን በቅጡ አይረዱትም፡፡ በዚህ
ረገድ ሁሉም የኢህአዴግ ድርጅቶች
የነበራቸው ሚናና ተሳትፎ ምን
እነደነበረ እየተረሳ የመጣ ይመስላል፡፡
ስለሆነም ኢህአዴግ/ብአዴን ለዚይች
አገር ህልውና፣ ለህገመንግስቱ እውን
መሆን፣ ያከናወነው ተግባር በወጣቱ
ትውልድ እንዲሰርፅ ቁርጠኛ ስራ
ይጠብቀዋል፡፡
በርግጥ ህወሓት ከሁሉም የኢህኣዴግ
ድርጅቶች የበለጠ ልምድ የነበረውና የተሻለ
ጥንካሬ ይዞ የቆየ ደርጅት ቢሆንም የሁሉንም
ድርጅቶች ሚና ተክቶ እየተጫወተ የመጣ
ድርጅት ኣይደለም፡፡ በተለይ ብአዴን
ከአራቱም የኢህአዴግ ድርጅቶች በተለየ
መልኩ ስር ሰዶ ከቆየው

&
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ይህም በመሆኑ ወጣቱና ሌላው የሕብረተሰብ ክፍል ከሌሎች አካላት መረጃ ለማግኘት
ተገደደ፡፡ እነዚህ አካላት የሚሰጡት መረጃ ደግሞ (እንደ ኢሳት፣ የኤርትራ መንግስት
ሚዲያ፣ ማሕበራዊ ሚዲያ) እጅግ የተዛባና ከእራሳቸው ፀረ ሰላም ፍላጎት ጋር
የተቃኘ ነው፡፡ ችግሩ በዚህ ብቻ አያበቃም፤ የተዛባ መረጃ ይሰጡታል ብቻ ሳይሆን
በቀጣይነትም የእነሱ መረጃ ምንጭ ተገዢ እንዲሆን አድርገውታል፡፡ ሰልፍ ውጣ፣
አመፅ አቀጣጥል፣ በእገሌ ብሄር ላይ ጥቃት ፈፅም እያሉ ያሰማሩታል፡፡
ሌላው መሰረታዊ ችግር በሕገ መንግስቱ ዙሪያ የተካሄደው የስርፀት እና የአዲሱ
ትውልድ ግንባታ ስራ እጅግ ደካማ መሆኑ ነው፡፡ በብሄር ብሄረሰቦች እኩልነት፣
በፌዴራሊዝም ስርዓት አስፈላጊነት፣ በአገራዊ ጥቅም ዙሪያ፣ በሰላም፣ ዴሞክራሲና
ልማት አንገብጋቢነት በአጠቃላይ በሕገ መንግሥታዊ ስርዓት ግንባታ ዙሪያ ተገቢው
የስርፀት ሥራ አልተከሄደም፡፡ ይህ የስርፀት ስራ ተቋማዊ በሆነ መልኩ ከቤተሰብ፣
ሕብረተሰብ፣ ትምህርት ቤት፣ ሲቪል ሕብረተሰብ፣ ዴሞክራሲያዊ ተቋማት፣ ወዘተ…
ጋር ተቀናጅቶ የሚሰራበት ሁኔታ አልተፈጠረም፡፡ አገሪቱ የፈጠረቻቸውን መልካም
አጋጣሚዎች ማለትም የህዳሴው ግድብ ግንባታ፣ ፈጣን የኢኮኖሚ ዕድገት፣ ብዝሃነት፣
የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ መንግስት፣ ድርቅን በራስ አቅም መመከት፣ የዓለም ሰላም አስከባሪ
ኃይል መሆን፣ የቱሪዝም ቁጥር አንድ ተመራጭ አገር መሆን፣ የአፍካና የዓለም መዲና
መሆን፣ የኦሎምፒክ ድሎች ወዘተ… ለወጣቱ ሕብረተሰብ ግንባታና አገራዊ መግባባት
መፍጠር መጠቀም አልተቻለም፡፡ በመሆኑም ወጣቱ ትውልድ በህዳሴ ጉዞ ውስጥ
ያለቸውን አዲሲቷን ኢትዮጵያ መመልከትም መለካትም የሚችልበት ሁኔታ መፍጠር
አስቸጋሪ ሆኗል፡፡

1. የጎራ መደበላለቅ
በአማራ ክልል፣ በተለይ ደግሞ በሰሜን ጎንደር ያለው ሁኔታ በግልፅ
እንደሚያመለክተው በአብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ኃይሎችና በትምክህት ኃይሎች
እንዲሁም በሰላም ፈላጊው ሕዝብና በፀረ ሰላም ኃይሎች የጎራ መደበላለቅ መፈጠሩን
ነው፡፡ በክልሉ መንግስትና በብአዴን ውስጥ የሚገኙ አንዳንድ የአመራር አባላትና ሰፊ
ቁጥር ያላቸው የድርጅቱ አባላት የቅማንት ብሄረሰብ የማንነትና የራስ አስተዳደርን
ጥያቄ አይቀበሉትም፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታ በውስጥም ሆነ በውጭ የሚገኙ የትምክህት
ኃይሎች (ግንቦት ሰባት፣ አርበኞች ግንባር፣ ሰማያዊ ፓርቲ ወዘተ…) የቅማንት
ብሄረሰብ የማንነትና የራስ አስተዳደር ጥያቄን ይቃወሙታል፡፡
በሌላ መልኩ በክልሉ መንግስትና በብአዴን ውስጥ ያሉ አንዳንድ አመራሮችና
አባላት “ወልቃይት አማራ ነው” የሚለውን እምነት ይጋራሉ፡፡ በውስጥም በውጭም
የሚገኙ የትምክህትና ፀረ ሰላም ኃይሎች “ወልቃይት አማራ ነው” የሚለውን መፈክር
በማንገብ ሁከት በመቀስቀስና በማስተባበር ላይ ይገኛሉ፡፡ በሁለቱም ርእሰ ጉዳዮች
ላይ የአብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ኃይሎችና የትምክህት ኃይሎች አንድ ዓይነት አቋም
ማንፀባረቅ አይችሉም፡፡ ይህ ሊሆን የሚችለው የትምክህት ኃይሎች በብአዴን እና
በክልሉ መንግሥት አመራር ሰርፀው መግባት ሲችሉ ብቻ ነው፡፡ በመሬት ላይ ያለው
ሁኔታም ይህንኑ ሁኔታ ያንፀባርቃል፡፡
በሕዝቡ ውስጥ ያለው ሁኔታም በተመሳሳይ መልኩ የጎራ መደበላለቅን ያመለክታል፡
፡ ሕዝብ በመሰረቱ ሰላም ወዳድ ነው ብቻ ሳይሆን ለሰላም መከበርም መስዋእትነትን
ጭምር ይከፍላል፡፡ ነገር ግን በሰሜን ጎንደር የሚገኙ ፅንፈኛ ፀረ ሰላም ኃይሎች
የሕዝቡን ድምፅ አፍነውና ሸብበው ለሕገ ወጥ ሰልፋቸውና ለሁከትና ብጥብጥ
ዳርገውታል፡፡ በዘር ጥላቻ የተመሰረተውን አንድን ብሄር ነጥሎ የማጥቃት
ዘመቻቸውን ተግባራዊ ሲያደርጉ፣ የትግራይ ተወላጆች ከጎንደር እንዲወጡ ሲደረግ፣
ከሕዝብ ጠንካራ ተቃውሞ አልገጠማቸውም፤ ወይም ይህንን እኩይ ድርጊታቸውን
እንዲያቆሙ ሕዝቡ ውጤታማ ተፅእኖ ሊያደርግባቸው አልቻለም፡፡ በመሆኑም
የጎራ መደባለቅ ስለተፈጠረ ጅብና አህያን መለየት ወደማይቻልበት ሁኔታ ተደረሰ፡
፡ ይህ መደበላለቅ ነው ትምክህተኛ ፀረ ሰላም ኃይሎች የሕዝብ ለሕዝብ ግጭት
የመፍጠርና ብጥብጥ የማካሄድ ሴራቸው ለጊዜውም ቢሆን ተግባራዊ እንዲያደርጉ
ዕድል የሰጣቸው፡፡

ፍኖተ-ሰሜን
2. የትምክህት ኃይሎችና የኢትዮጵያ
ጠላቶች ሕብረት፤
በአሁኑ
ወቅት
የትምክህት
ኃይሎች ከምንጊዜውም በላይ
በኢትዮጵያ ውስጥ ብጥብጥ
የመፍጠር እና ሕገ መንግስታዊ
ሥርዓቱን በሃይል የመናድ አጀንዳ
ይዘው
እየተንቀሳቀሱ
ነው፡
፡ የውስጥና የውጭ የትምክህት
ኃይሎች በቅማንትና በትግራይ
ተወላጆች ጥቃት ሲፈፀም፣ በሰው
ህይወት፣ አካልና ንብረት ላይ
ጉዳት ሲደርስ አንድም የተቃውሞ
ድምፅ አላሰሙም፤ ይልቁንም
ጉዳቱን በማድረስ ዋንኛ ተዋናዮች
ሆነዋል፡፡ “የአማራ ተወላጆች
በኦሮሚያ፣ በደቡብ ክልሎች
ጥቃት ደረሰባቸው፣ እንዲባረሩ
ተደረጉ” በማለት ከሃያ ዓመታት
በላይ ሲጨሁ የነበሩት የትምክህት
ኃይሎች፣ እነሱ የሚቆጣጠሩት
ሚዲያና
ተልእኮአቸውን
የሚፈፅሙ አንደ ሰብአዊ መብት
ጉባኤ እና እንደ ሂዮማን ራይት ዎች
የተባሉ ድርጅቶች አሁን በቅማንት
እና በትግራይ ተወላጆች ጥቃት
ሲደርስ፣ የትግራይ ተወላጆች
ሃብትና ንብረት ካፈሩበት የጎንደር
አካባቢ ተፈናቅለው ሲወጡ
አንድም የተቃውሞ ድምፅ ማሰማት
አልቻሉም፡፡
በሌላ በኩል እንደ ሻዕቢያና የግብፅ
መንግስት የመሳሰሉት የኢትዮጵየ
ታሪካዊ ጠላቶች የአገራችንን
ዕድገትና ሰላም ለማደናቀፍ እጅግ
በተቀናጀ ሁኔታ በሚሰሩበት ወቅት
እነዚህ የትምክህት ኃይሎችም
ግንባር ፈጥረው ኢትዮጵያን
የማፍረስ ዓላማ ፈፃሚ ሆነው
ተገኝተዋል፡፡ እነዚህ የውጭ
ኃይሎች የቀረፁትን የጥፋት
ስትራቴጂ ማስፈፀሚያ መሳሪያ
በመሆን ከእነሱ የሚቀርብላቸውን
ገንዘብ፣ ሎጂስቲክስ እና ሚዲያ
በመጠቀም በኢትዮጵያ ሕዝቦች
ጥቅም ላይ ተፃራሪ ሆነው
ቆመዋል፡፡
ይህ
የትምክህት
ኃይሎችና የኢትዮጵያ ታሪካዊ
ጠላቶች ሕብረት በአሁኑ ወቅት
በአገራችን ሰላም ላይ የተፈጠረውን
ችግር በማባባስ ከፍተኛ ድርሻ
አበርክተዋል፡፡
ማጠቃለያ
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& ከገፅ 19 የዞረ

& ከገፅ 20 የዞረ

የትምክህት ሃይልና አመለካከት ጋር ያደረገው ከአስመራ ወደ አዲስ አበባ የተመለስኩት ከሳምንት በኋላ ነበር:: ከፕሬዚዳንቱ ጋር የተደረገው
ተጋድሎ ከፍተኛ መሆኑ ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ቃለ-መጠይቅ አዲስ አበባ ደርሶ፣ በስራ ባልደረቦቼ ከክር ወደ ፅሑፍ ተገልብጦ፣ በኮምፒዩተር
አይደለም፡፡ ሆኖም ብአዴን ይህንን ተጋድሎ እየተፃፈ መሆኑን መረጃው ደርሶኛል:: ከአስመራ ወደ አዲስ አበባ በሚደረገው የጧት በረራ
በሚያደርግበት ወቅት በተለያዩ አጋጣሚዎች ለመብረር አስመራ ኤርፖርት የደረስኩት ቀደም ብዬ ነው::
ወደ ድርጅቱ ሰርገው የገቡ ትምክህተኞች
ድርጅቱ የታገለለትን ምርጥ ዓላማና የምርጥ ፍተሻው ቀጥሎ ተራዬ ደረሰ:: ከኔ በፊት የነበሩት ሰዎች ሲፈተሹ ራቅ ብለው የነበሩ የደንብ
ታጋዮቹን ህይወት የከፈለበትን ትግል ልብስ ያጠለቁ ሰዎች የኔ ተራ ሲደርስ ወደ መፈተሻው ቦታ ተጠጉ:: ስርዓት በሌለው መልኩ
ሊያደናቅፉ እየተንቀሳቀሱ ይታያሉ፡፡ እነዚህ ሁሉንም እቃዎቼን ዘርገፉና አንድ በአንድ ፈተሹ:: መቅረፀ-ድምፁና ሌሎች ክሮች በትኩረት
ኃይሎች እነዚያ በቀውጢ ወቅት ትግሉን ታዩ:: መቅረፀ-ድምፁ ውስጥ የተቀመጠ ክር የለም:: ሌሎች ክሮች እሽጋቸው አልተከፈተም::
ጥለው የፈረጠጡትን ተንበርካኪዎች እነ ያሬድ ተግበባን:: ቀረፃ ያደረግኩባቸው ክሮች ከኔ ጋር አለመኖራቸውን አወቁ ማለት ነው:: ግን ምንም
ጥበቡ የመሳሰሉ ወኔ ቢሶች በሚሰጡዋቸው አልተናገሩም:: የቀረበልኝ ጥያቄ የኮቴ ክፍያ እንድከፍል ብቻ ነበር::
መመሪያ የብአዴንን ህዝባዊ አደራ ለመቅበር “ስንት ብር ነው?” አልካቸው::
የሚጥሩ፣ የህዝቦች መሰረታዊ የማንነት
ጥያቄ የሚያናጉ፣ የብአዴን መለያ የሆነውን
“በውጭ ምንዛሪ ነው የምትከፍለው! ከእንግዲህ ከኤርትራ ጋር የምናደረግው ግንኙነት
የአልንበረከክም ማንነትን በተንበርካኪነት
በዶላር ይሆናል ብላችሁ የለም እንዴ?’’ አለኝ ከፈታሾቹ አንዱ::
ለመተካት የሚቋምጡ ናቸው፡፡
“ታዲያ ኮ ገና ተግባራዊ አልሆነም፣’’ አልኩት::
ያም ሆ ይህ የኢፌዴሪ ህገ-መንግስት
“እሱን አትነግረንም!” አለኝ ቆጣ ብሎ::
የተቀረፀው በዋነኛነት ለኢትዮጵያ ሉኣለዊነትና
ህልውና ፀር የሆኑት አመለካከቶች ህዝባዊ
ለነገሩ ዶላር ነበረኝና ድፍን የ100 ዶላር ኖት አውጥቼ አስቀመጥኩ::
መሰረት የሚያጡበት ሁኔታ እንዳይኖር
በማድረግ ነው። ህገመንግስቱ ሁሉም ብሄር፣
“ዝርዝር የለም!”
ብሄረሰቦችና ህዝቦች በጋራ፣ በመፈቃቀድና
በእኩልነት አንድ አገር እንዲኖራቸው ያደረገ
“እና?”
ህገ-መንግስት ነው።
“እናማ ዝርዝር ክፈል::”
ይሁን እንጂ ትምክህትም ይሁን ጠባብነት
“የለኝማ!”
በአንዴ የሚወገዱ አመለካከቶች አይደሉም።
እነዚህ አመለካከቶች ጊዜ ጠብቀው፣
“ችግርህ ነው!” መፋጠጥ ሆነ:: መልሱም ይቅርብኝ እንዳለ ድፍኑን ከፍዬ ብቻ በሰላም ወደ
አመቺ ሁኔታ ተፈጠረ በሚሉበት ወቅት
አገሬ ልመለስ፤ ወደሚል ድምዳሜ አጋድዬ ነበር::
እንደገና የሚያቆጠቁጡና ጥፋት የሚደግሱ
አመለካከቶች ናቸው። አሁን በነዚህ የትምክህት ከኔ በፊት ተፈትሾ፣ የኮቴውን ክፍያ በዶላር ከፍሎ፣ እቃዎቹን እያስተካከለ የነበረ የውጭ ዜጋ
‰ይሎች እየተከሰተው ያለው ሁኔታ ይህንን እዚያው አካባቢ ነበር::
የሚያረጋግጥ ነው። ለምን ቢባል መልሱ ቀላል
ነው።
“ምንዛሪ ይኖርህ ይሆን!” አልኩት:: እንዳው ልሞክር ብየ ነው እንጂ ይሳካል የሚል ግምት
ኖሮኝ አልነበረም::
በትምክህትና በጠባብነት ላይ መደረግ
የነበረበት ቀጣይ ትግል ወደ ጎን ተትቷል።
ትምክህተኛና ጤነኛ አመለካከት የምንለካበት
አብዮታዊ ዴሚክራሲያዊ መመዘኛ ወደ ጎን
ተቷል፡፡ ድርጅተዊ ጥበቃና ክልከላ ያለ ዘበኛ
እንዲቀር ተደርጓል፡፡ ትምክህትና ጠባብነት
አንዴ ተመትተው የሚሞቱ አመለካከቶች
ተደርገው ተወስዷል። ግን እውነታው
“ድመት አይጥ በልታ “እርም ይሁንብኝ”
አለች፤ እንዲሉ ነውና የህዝቦችን መብትና
ህልውና ከመቆርጠም እርም የማያውቁት፣
በብአዴን መዋቅር ሰርፀው የገቡትና ህዝቡን
በመልካም አስተዳደር እጦት አስለቀሰው ወደ
ደም ማፋስስ እየተሸጋገሩ ያሉት የትምክህት
ጥርሶች ሁሌም መበርቀስ አለባቸው፡፡ አዎን
የጥፋት ጥፍሮቻቸው መነቀል አለባቸው፡
፡ በአንድ ቃል በትምክህትና በጠባብነት ላይ
የሚካሄደው ትግል ፍፁም መቋረጥ የለበትም።
ባልተንበረከኩትና በትምክህት መካከል ያለው
ልዩነት በቀይ መስመር መለየት አለበት፡፡
ያልተንበረከኩት የህዝቦችና የማንነት ጥያቄ
ላለመመለስ አይንበረከኩምና።

ወገቡ ላይ የታጠቀውን ቦርሳ ከፍቶ እየተመለከተ፣ “If you are lucky!” (ዕድለኛ ከሆንክ) ብሎ
አመነታ:: ምልልሳችን ባይገባውም፣ ጤነኛ እንዳልሆነ ገብቶታል ማለት ነው:: ትንሽ አቅማምቶ
አምስት ባለ 20 ዶላር ኖቶች ሰጠኝ::
ባለ 20 ደላር ኖቶች ይዤ ተመለሰኩና “ስንት ደላር ነው መክፈል ያለብኝ?” ስል ፈታሾቹ እኔን
ትተው ፈረንጁ ላይ ወረዱበት::
“ማነው መንዛሪ ያደረገህ? ይህ ያንተ ስራ ነው?”... አፈጠጡበት::
ፈረንጁ የዋዛ አልነበረም፡፡ “ድፍኑን ዝርዝር፣ ዝርዝሩን ድፍን ለማድረግ ፈቃድ አያስፈልገውም::
ባለ 100 ዶላር ድፍን ኖት ሰጠኝ፣ መቶ ዶላር ዝርዝር ሰጠሁት:: ሌላ ታሪክ የለውም፣” አላቸው::
ነገሩ ከተካረረ ገንዘቡን እመለስለታለሁ እንጂ በኔ ምክንያት መጉላላት የለበትም:: ይህ በውስጤ
የደረስኩበት ድምዳሜ ነበር:: ሆኖም ፈረንጁን የሚያጉላሉበትም፣ በሕግ በኩል የሚጠይቁበትም
አልታያቸውም መሰለኝ ከፍያውን ፈፅሜ ወደ አገሬ እንድመለስ ፈቀዱልኝ:: ይህ የሁለቱ አገሮች
ግንኙነት ወዴት እያመራ እንደሆነ የሚያመለክት በቂ ፍንጭ ነበር::
አይቀሬው ጦርነት ከአንድ ወር በኋላ ተጀመረ፡፡ በሲቪል ዜጎቻችንና በሚሊሺያዎቻችን ላይ
ጉዳት በማድረስ የተወሰኑ ቦታዎቻችንን መቆጣጠር የቻሉት የአስመራው ሰውዬ የጦርነቱ ሂደት
እንደ አጀማመሩ የሚቀጥል መስሏቸው “ሰሚ አጣን እንጂ መልእክቱ እኮ በጋዜጠኛቸው በኩል
ልከን ነበር!” ሲሉ በድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ ተደመጡ፡፡አጠቃለልኩ
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እጨጌ ቴዎፍሎስ ጊዜ ሳይሰጡ ከአክሱም
ወደ መቐለ ተንቀሳቐሱ። ያለጥርጥርም በዚህ
ወቅት ነበር አፄ ምንሊክ እኛን እስከዚያ
ጊዜ ድረስ ጠላታቸው የነበሩት ራስ ኣሉላን
ለማዳን ጣልቃ የገቡት። በዚያ ወቅት አፄ
ምንሊክ ኢትዮ-ኢታሊን በተመለከተ የገቡት
የውጫሌ ውል ባጋጠመው ያለመግባባት
ከሮም ጋር የነበራቸው ግንኙነት እየተበላሸ
በመሄዱ በብልጠት ፊታቸውን ወደ ኣሉላ
ሊመልሱ የግድ ነበር። እኚያ ባለ ዝና
ጄኔራል፣ እኚያ ጣልያናውያንን ያዋረዱ
ስመጥር ተዋጊ፣ ለመጪው ወሳኝ ሃይል
ሊሆኑዋቸው
እንደሚችሉ
ለመገመት
ምንሊክ አልተቸገሩም። እኚያ አሉላ
ከምድረገፅ እንዲጠፉላቸው ፅኑ ፍላጎት
እንዳላቸው ለባራቲየር በመጀመርያ ወርሃ
ሚያዝያ ላይ አረጋግጠውለት የነበሩት
ምንሊክ፣ መንገሻ አሉላን እንዲምሩዋቸው
በሁለት መልእክተኞቻቸው በኩል በጥብቅ
እንዲመከሩ አደረጉ።
በዚህ ጉዳይ ላይ ባራቲየር መንገሻን ሲወቅስ
“ከመጋቢት ወር መገባደጃ ጀምሮ ኢትዮጵያን
ከአሉላ አመፅ ለዘልኣለም ነፃ እንደሚያወጧት
ሲምሉ የነበሩት መንገሻ ራሳቸውም ቢሆኑ
ሊያከብሩት እንደማይቻላቸው ይገነዘቡት
በነበረው ሁኔታ ማሯቸው።” ከዚያ በኋላ
አሉላ 500 ወታደሮች እንዲኖሯቸው
ሲፈቀድላቸው፣ በቂ የፋይናንስ ምንጭም
ሳይሰጣቸው አይቀርም።
ግንቦት 16/1893 ዓ.ም ደግሞ በድቡቕ
ኮርብታ አጠገብ መንገሻ ለምንሊክ ያላቸውን
ታማኝነትና ድጋፍ በይፋ(በህዝብ ፊት)
አስታውቁ። በነገታውም አሉላን በእቅፋቸው
ይዘው ወደ መቐለ የሄዱ ሲሆን፤ ያለጥርጥር
ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ነበር አሉላ በምንሊክ
ላይ የነበራቸውን አመለካከት መመርመር
የጀመሩት። እኚያ በመንገሻ ሁለት ጊዜ
በህዝብ ፊት የተናናቁት አሉላ፤ ዳግም
የዮውሃንስን ፍላጎት የሚያሟሉበት የፀና
ዓላማ ያላቸው ሆኖ አልተሰማቸውም።
የአሉላ ዝና በትግራይም ይሁን በዚያች
በሃይለኛው በተመቱባት ተምቤን እየደበዘዘ
ስለመጣ ለትግራይ ነፃነት የነበራቸው የተዋጊ
ምስልም ጠፋ።
ስለዚህ አሉላ በፖለቲካው ጉዳይ ንቁ ተሳታፊ
ባልነበሩበት በ1893 መጨረሻና በ1894
መጀመርያ ላይ የትግራይ ልእልና ለመመለስ
የነበራቸው ህልም ደበዘዘ፡፡ በትግራይ
ውስጥ የነበራቸው ቦታ ለመመለስ እድሉ

ፍኖተ-ሰሜን
እንደሌላቸው የተገነዘቡት አሉላ የወደፊቱ በኋላ ተጠርተው ቁጭ እንዲሉ ቢደርግም
እጣ ፈንታቸው በሁለት አማራጮች ላይ መጀመርያ ወደ ሌላ ቦታ ተወስደው ነበር፡፡
ብቻ የተንጠለጠለ ሆኖ ቀረ። የመጀመርያው
አማራጭ አስመራ ወደ ነበረው ግዛታቸው “ሩብ ሰዓትያህልፀጥታ ሰፈነ። ሁሉም ያላንዳች
መመለስ ሲሆን ሁለተኛ ኣማራጭ ደግሞ እንቅስቃሴ በጥልቅ ሃሳብ ላይ እንደሰመጡ
የንጉስ ነገስቱ ቀኝ እጅ መሆን ነበር። ይሁን ትክ ብለው ይመለከቱ ነበር። ትግራዮቹ
እንጂ ኢትዮጵያና ኢጣልያ በጦርነት ዋዜማ መስዋእትነቱ ያበቃላቸው ይመስላል። አሉላ
ላይ እያሉ የአሉላ ቀጣዩ እድል በዚያች ብቻ ነበሩ ለንጉሱ ጀርባቸውን ሰጥተው
ስማቸው እንደ ሮማና አስመራ ከዶግዓሊ ጋር አንድ እጃቸውን አገጫቸው ላይ አስደግፈው
በተያያዘ መልኩ፤ በሚታወቅባት ኣዲስ ኣበባ የቆየውን የትግራዮች ኩራት ወካይ
የሚመስሉት፡፡” ይላል ከንቲ ሮስኒ ኢታልያ
መሆኑን አልተጠራጠሩም።
በሚለው መፅሃፉ።
1894 -1897፤ እንደ አዲስ የንጉስ ቀኝ እጅ
መሆንና የሽዋ የበላይነት /ልእልና /መቀበል፤ በቀጠሉት ሶስት ቀናት የትግራይ ራስችና
አፄ ምንሊክ ለውይይትና ለድግስ ይገናኙ
ሀ. ሰኔ 1894 ፡- አሉላ ለምንሊክ እጃቸውን ነበር። ምንሊክ ምንም እንኳ ራስ መንገሻ
ሰጡ፡፡
ያበረከቱላቸውን 100 የጦር መሳርያና 6,000
ማርያተሬሳ ስጦታ ቢቀበሉም ያደረጉላቸው
ራስ መንገሻ የአፄ ምንሊክ ተደጋጋሚ ጫና መስተንግዶ ግን የተቀዛቀዘ ነበር። ከተወሰነ
ገፋፍቷቸውና እንዲሁም የጣልያናውያን ቆይታ በኋላ ሰኔ 6/1894 እነዚያ አራቱም
ቸልተኝነት ተስፋ አስቆርጧቸው በወርሃ የትግራይ ራሶች ወደ አፄ ምንሊክ ችሎት
ሚያዝያ 1894 መግቢያ ላይ ለምንሊክ ተጠርተው፤ በአፄ ምንሊክና ታማኞቻቸው
እጃቸው ለመስጠት ወሰኑ። ባራቲየሪ ፊት ቀርበው የታማኝነታቸው ማረጋገጫ
እንደገለጠው ከሆነ እኚያ በመንገሻ ቤተ የሚከተለውን እንዲያሟሉ ተጠየቁ
መንግስት ተንቀው ይታዩ የነበሩት አሉላ፤
አድዋ ላይ በተካሄደውና ወደ ውሳኔ ባመራው I. የትግራይ ግዛት አካል የሆነውንና
ውይይት ወቅት ብዙም አልተናገሩም። ሰኔ በራስ ሐጎስ ስር ይተዳደር የነበረው የፀለምቲ
2/1894 መንገሻ ራሶቻቸውን አስከትለው (ወልቃይት ፀጌዴ) ግዛት ወደ ንግስት
አዲስ አበባ ሲገቡ ቀልባቸውን እንዲስቡ ጣይቱ ይዞታነት እንዲተላለፍ፤
የተዘጋጁና በሚገባ የታጠቁ ተጨማሪ 25
የቅድስት
ኣክሱም
መድፎች የነበራቸው 12,000 ወታደሮች II.
ከተማን የሚያስተዳድረው የንቡረ
ተሰባስበው ጠበቁዋቸው።
ኢድነት ስልጣን በአፄ ምንሊክ ብቻ
“መንገሻ ከፊታቸው የቅድስት ማርያም ታቦት
የሚሰጥ ሹመት እንዲሆን፤
የያዙ የአክሱም ቤተ ክርስትያን ካህናት
ከትግራይ የሚሰበስበው
አስቀድመው ከኋላቸውም ራስ ኣሉላን፤ ራስ III.
ግብር ወደ ንጉስ ነገስቱ ግምጃ ቤት
ሃጎስንና ራስ ወልደሚካኤልን አስከትለው
በቀጥታ ገቢ እንዲደረግ፤
በትህትና ወደ አፄ ምንሊክ መኖርያ ገቡ።
ንጉስ ነገስት አፄ ምንሊክም በጭንቅላታቸው IV.
እንደርታ ግዛት ውስጥ
ዘውድ ደፍተው በዙፋናቸው ላይ ተቀምጠው የነበረው የልእልት ዘውዲቱ ጉልት
በራስ ዳርጌ፣ በራስ ሚካኤል፣ በራስ እንዲታደስ፤ የሚሉት ነበሩ። እነኛ ራሶች
ወሌና በሌሎች ከፍተኛ ባለስልጣናት እና በጉዳዩ ላይ ቃል ከመግባታቸው በፊት
ኣውሮፓውያን ተከበው መንገሻን ጠበቋቸው፡ በጉዳዩ ላይ ተወያይተው ሃሳባቸውን
፡” ይላል፤ ሳልሳ የተባለ ፀሃፊ።
እንዲያቀርቡ ሁለት ቀናት ተሰጣቸው።
ደጃፍ ላይ እንደደረሱ አራቱም የትግራይ
ራሶች እጃቸውን ለመስጠት እንደመጡ
ተቃዋሚዎች፣ ምህረት ለመጠየቅ እርቃኑን
በወጣ ጀርባቸው ትልልቅ ድንጋይ ተሸክመው
ወደ ንጉሱ በመጠጋት ወደ መሬት ተደፉ።
ምንሊክ በአንዲት ቃል ይቅር እንዳሏቸው
ገለጡሏቸውና መንገሻ ቁጭ እንዲሉ
ከተደረገ በኋላ ሌሎቹ ግን ከተወሰነ ጊዜ

ምንጭ፤ ኢትዮጵያና ኤርትራ በአፍሪካ
ቅርምት ወቅት፤የራእሲ ኣሉላ ፖለቲካዊ
የህይወት ታሪክ፡ (1875-1897) ሃጋይ
ኤርሊክ፤ ቴልኣቪቭ ዩኒቨርሲቲ፡፡
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& ከገፅ 12 የዞረ
“እንርሳቸው!”
ብየ
ቃለመጠይቅ
ያደረግኩባቸውን ክሮች አውጥቼ፣ ቀድሜ
ወዳዘጋጀሁት ማሸግያ አስገባሁና አዲስ አበባ
ወደ ሚገኘው ጽህፈት ቤቴ እንደሚደርሱ
አድራሻውን ፃፍኩኝ::
“እኔ እዚህ አስመራ ውስጥ ትንሽ ስለምቆይ
(በርግጥም የምቆይበት ጉዳይ ነበረኝ) ይህን
በታማኝ ሰው ወደ አዲስ አበባ ይላኩልኝ” ብየ
ለአቶ አክሊሉ ሰጠሁና ወደ ሆቴሌ አመራሁ::
ከኤምባሲው ጽ/ቤት ስወጣ የድምፂ ሓፋሽ
ጋዜጠኛው ወደ ኤምባሲው ይመለስ ነበር::
ዎች ለዓመታት ሲንከባለሉ የቆዩና በወቅቱ መሰረታዊ
በሆቴሌ መኝታ ቤት ትንሽ ቆይታ ካደረግኩ
በኋላ እራት ለመቀማመስና ከአቶ አክሊሉ
ጋር ከተማ ውስጥ ለመገናኘት አድርጌው
ኢህአዴግ ድርጅቶች ውስጠ ዴሞክራሲያዊ ህይወት ወደነበረ ቀጠሮ ለመሄድ ወጣሁ::
ሩ አባላት የሆኑ ድርጅቶች የአባሎቻቸው ውስጣዊ
በት የአመለካከትና የተግባር ማዕቀፍ ማመቻቸት ወደ ሆቴሌ የተመለስኩት ከምሽቱ አራት
እንዲሰጡ፣ ርእሰ ጉዳዩች በዴሞክራሲያዊ መንገድ ሰዓት አከባቢ ነበር:: የሆቴሉን የውጭ በር
ረው እንዲደመደሙ ማድረግ ይገባል፡፡ ተራ አባላት አልፌ፣ የመኝታ ቤት ቁልፍ የምትሰጠው ሴት
ከኃላፊነት ማውረድ መቻል አለባቸው፡፡ አባላት በደል ሰራተኛ ካለችበት ስደርስ፣ ልጅቱ ለየት ባለ
ርበው መፍትሄ የሚያገኙበት አሰራር ተግባራዊ መሆን መልኩ ተመለከተኝ::
ቁልፉን እያቀበለችን፣ “እንታይ ዲኻ
ትሰርሕ?”፣ (ምንድነው እንዴ የምትሰራው?)
ወት የሚጠብቁ አሰራሮች ቀደም ባለው ጊዜ እስከነ ማለቷ ነበር::
ሁኔታ የነበረ ቢሆንም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሸረሸሩ “ምነው?” አልኳት::
ኑበት ደረጃ ደርሰዋል፡፡ ኣባሉ ከድርጅቱ አመራርና
ሳስሮ፣ ድርጅቱን እየቦረቦረ መሆኑን በሚስተዋለበት “ምንም፣” አለች፣ ትክሻዋን ሰበቅ አድርጋ ወደ
ስተዳደርና ፍትሕ ማስፈን የሚችለው? ዴሞክራሲያዊ በሩ እየተመለከተች::
አንዴት ነው የሕዝብን ዴሞክራሲያዊ ህይወት መጠበቅ
ህን ተግባራዊ ያላደረገ አባል እንዴት ነው በሕዝብ ላይ ነገር እንዳለ ገባኝ:: ምንም መልስ ሳልሰጣት፣
ቁልፉን ተቀብዬ በመጀመሪያው ፎቅ ላይ ወደ
ነበረው መኝታ ክፍሌ አመራሁ:: በመኝታ
ቤቱ ውስጥ ጥቂት ልብሶች (በአብዛኛው
እርሳቸው ትግል የሚያካሂዱበት ጠንካራ የመተራረምና የውስጥ ልብሶች) የያዝኩበት ትንሽ ሻንጣና
ክፍተት ይታያል፡፡ በአንድ አመራር በደል የደረሰባቸው የጋዜጠኝነት ሥራዬን የማከናውንባቸው
ያቀርቡ አቤቱታ የቀረበለት አመራር በደል ፈፃሚውን ቁሳቁሶች የያዘ መለስተኛ ቦርሳ ነበሩኝ::
ጋጋጥ ሲያርመው አይታይም፡፡ በመሆኑም የሕዝቦች ሁለቱም አልተቆለፉም:: በመለስተኛው
ኢህአዴግ የውስጥ ዲሞክራሲ ሁኔታ አንፃር መፈተሽ ቦርሳ ውስጥ የነበሩት ዕቃዎቼ በመልክ
ቱ የሚመራውን መንግስትንም በልበ ሙሉነት ማፅዳት መልኩ ተደራጅተው የነበሩ ቢሆንም
ተዳደርና በፍትሕ ጥያቄዎች ዙሪያ መሰረታዊ ለውጥ ተመሳቃቅለዋል:: የልብስ መያዥ ትንሿ
ዓቱን መፍርስ የሚመኙ ትምክህተኞች በሕዝቡ ውስጥ ሻንጣዬ ስርዓቷ ተዛብቷል:: ሰው ገብቶ
እንደነበር ጠረጠርኩ:: የሆቴሉ ቤቱ
የቻሉት፡፡
ሰራተኞች እንደማይሆኑ እርግጠኛ ነኝ:: አልጋ
አንጣፊዎችና የፅዳት ሰራተኞች ስራቸውን
የሚያበቁት በጧቱ ፈረቃ ነው:: ግን ማን?
ጣይነት ያለው የስርፀት ሥራ አለማካሄድ፡፡

ነው፣ ሃብት ነው፣ መሰልጠን ነው ወዘተ… እየተባለ
ላይ ወሳኝ ሚና በሚጫወትበት ዘመን ላይ እንገኛለን፡፡
ድርጅት ኢህአዴግ ከዘመኑ ፈጣን የመረጃ ልውውጥ
ንት ብሄረሰብ የማንነትና የራስ አስተዳደር ጥያቄ፣ ስለ
ነዚህ ጥያቄዎች በስተጀርባ ስላሉ ኃይሎች፣ በየወቅቱ
፣ በጉዳዮቹ የመንግሥትና የኢህአዴግ አቋም ለሕዝብ

&

ወደ ገፅ 18 ይዞራል

ወደ እንግዳ ተቀባይዋ ተመለስኩ::
ለምን እንደተመለስኩ ገብቷታል መሰለኝ
ትኩረቷን ወደኔ አደረገች:: እንደ ቀልድ
“ሰው መጥቶ ነበር እንዴ?” አልኳት::
“ምን ላድርግ? ቁልፍ አምጪ አሉኝ፣
ሰጡኋቸው!” አለችና ተከዘች:: ቆየት
ብላ፣

“ግን ምንድን ነው ነገሩ?” አለችኝ::
“አይ ምንም
አያስጨንቅም::
ተመለሰኩ::

አይደለም፣
እርሺው!”

ብዙ
ብያት

እንደሚመስለኝ፣
ጋዜጠኞቹ
ወይም
ተባባሪዎቻቸው የሆኑ የደህንነት ሰራተኞች
ከፕሬዚዳንቱ ጋር ያደረግኩትን ቃለ-ምልልስ
ለመቅዳት ወይም ለመውሰድ ወይም ለሌላ
ዕቃ ወይም ሰነድ ፍለጋ መጥተው ነበር ማለት
ነው:: ግን ለምን? ያልተፈታ እንቆቅልሽ::
*

*

*

በወቅቱ
እኔና የስራ ባልደረቦቼ
የምናዘጋጃቸው፣ ወይን ጋዜጣና አሰር
መፅሔት አስመራ ውስጥ በአንድ ወኪል
አማካኝነት ይሸጡ ነበር:: ወኪላችን አስመራ
ውስጥ የሚታተም የአንድ የግል ጋዜጣ
አሳታሚና ባለቤት ነበር:: ለደህንነቱ ስል
ስሙን ልዝለለውና ወደዚህ ወኪል የተላኩ
ጋዜጦችና መፅሔቶች ሒሳባቸው ያልተዘጋ
ስለነበር ስለ ሂሳቡ ለመነጋገር በነጋታው
ቀጠሮ ነበረኝ:: ገና ስንገናኝ “አንተዬ ምን
ዓይነት ቃለ-መጠይቅ ብታካሂድ ነው እነዚህ
የድምፂ ሓፋሽ ጋዜጠኞች በእግር በፈረስ
የሚፈልጉህ?” አለኝ::
“ምን ይፈልጉኛል? የት እንዳለሁ ያውቁ የለም
እንዴ!” አልኩት፤ ነገሩን ችላ እንደ ማለት
ብዬ:: የቃለመጠይቁን ጭብጥ ሊያውጣጣኝ
ሞከረ:: ውትወታውን ወደ ጎን ትቼ ስለ ሒሳቡ
ጠየቅኩት:: አሁን በውል የማላስታውሳቸውን
ምክንያቶች ሰጥቶኝ ሒሳቡን በባንክ በኩል
እንደሚልክልን ቃል ገብቶልኝ ከእሱ ጋር
ከሚሰራ ዮሴፍ ከሚባል ጋዜጠኛ ጋር
አስተዋወቀኝ::
ዮሴፍ በሃያዎቹ መጀመሪያ ላይ የሚገኝ
የዩኒቨርሲቲ ምሩቅ ወጣት ነው:: አስመራ
ከተማን እንደ እጁ መዳፍ ያውቃታል:: ብሩህ
አእምሮ ታድሏል:: ከዩኒቨርሲቲ እንደተመረቀ
በመንግስት ስራ መሰማራት አልፈለገም::
ህልሙ አገሩን በጋዜጠኝነት ሙያ ማገልገል
ነበር:: አስመራ ውስጥ የነበረው ሁኔታ ግን
ይህንን ህልሙን ዕውን የሚያደርግ መስሎ
እንደማይታየው በዚያች አጭር ቆይታችን
በዳርዳርታ አጫወቶኝ ተለያየን::
ጦርነቱ ተጀምሮ ብዙ የህግሓኤ
ወታደሮች በኢትዮጵያ ሰራዊት መማረካቸው
ይታወሳል:: የሻዕቢያ ምርኮኞች የተከማቹበት
ቦታ ትግራይ ውስጥ ማይቅነጣል በሚባለው
አካባቢ ነበር:: ይህ እንግዲህ ፕረዚዳንቱን
ቃለመጠይቅ ካደረግኩ ከሁለት ዓመታት
በኋላ መሆኑ ነው:: የኢትዮጵያ ሚዲያዎች
እነዚህን የሻዕቢያ ምርኮኞች ለማነጋገር ወደ
ግንባር ተንቀሳቅሰው ነበር:: ይህን ከተለያዩ
የመንግስትና የደርጅት ሚዲያዎች የተውጣጣ
የጋዜጠኞች ቡድን ለማስተባበር

ወደ ገፅ 20 ይዞራል
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1.1 የማይመለከተው እንደሆነ ደጋግሞ መግለፁ ይታወሳል፡፡ ጥያቄውን አንግበው
የሚንቀሳቀሱ በኮሚቴ የተደራጁ ኃይሎች አንደማይወክሉትም ሳይታክት
ገልጿል፡፡ ጉዳዩ በወቅቱ ካልተፈታና አልባት ካላገኘ ሊያስከትል የሚችለውን
አደጋ “እቺ ባቄላ ካደረች አትቆረጠምም” በሚል ብሂል ጭምር አሳስቧል፡፡
ሆኖም ግን ከትግራይ ክልል የመንግስትም ሆነ የህወሓት አመራሮች አፋጣኝ
ምላሽ ሳያገኝ ቀርቷል፡፡ ይህም የተፈጠረውን የአመራር ክፍተት በግልፅ
ያመለክታል፡፡
1.2 የኢ.ፌ.ዴ.ሪ መንግስትና መንግስቱን የሚመራው ኢ.ህ.አ.ዴ.ግ በአማራ ክልል
የተነሳውን የቅማንት ብሄረሰብ የማንነትና የራስ አስተዳደር ጥያቄ የክልሉ
መንግስት ሊፈታው እንዳልቻለ ተገንዝቦ አፋጣኝ መፍትሄ የሚያገኝበትን
ሁኔታ መፍጠር ነበረበት፡፡ ጥያቄውን በወቅቱ ባለመፍታት እና ጥያቄውን
ተከትሎ በተፈጠረው ግጭት ለደረሰው ጉዳት ተጠያቂ በሆኑ አመራሮች
ላይ ተገቢውን እርምጃ መውሰድ ነበረበት፡፡ ከዚህ ባለፈ ጉዳዩን በኢህአዴግ
መድረክ በማቅረብ መወያየትና መፍትሄ እንዲያገኝ ማድረግ ሲገባ በዝምታ
መታለፉ የነበረውን የአመራር ክፍተት በግልፅ ያሳያል፡፡

1. የሕዝብንና የቡድኖችን ጥያቄ ለያይቶ አለመመልከት፤
በቅማንት ብሄረሰብ የማንነትና የራስ አስተዳደር ጥያቄና በወልቃይት የማንነትና
የድንበር ጥያቄ ዙሪያ የተነሱት ጥያቄዎችን በማስተናገድ በኩል የታየው ሌላው ችግር
ገና ከጅምሩ የጥያቄዎቹን አመንጪዎች ማንነት ለይቶ ለመገንዘብ አለመቻል ነው፡፡
የቅማንት ብሄረሰብ የማንነትና የራስ አስተዳደር ጥያቄ ለክልሉ መንግስት የቀረበው
ጥያቄውን ለማቅረብ በተደራጀ የኮሚቴ አባላት ነው፡፡ ጥያቄውን የክልሉ መንግስት
ውድቅ ሲያደርገው የኮሚቴው አባላት አቤቱታቸውን ለፌዴሬሽን ም/ቤት አቅርበዋል፡
፡ የፌዴሬሽን ም/ቤትም የሕዝብ ውክልና ያላቸው መሆኑን የሚያመላክት ፊርማ
አሰባስበው እንዲያቀርቡ በጠየቀው መሰረት የ18,000 ሕዝብ ፊርማ አቅርበዋል፡፡
በዚህ ረገድ ኮሚቴው የሕዝብ ውክልና ያለው መሆኑን ለማረጋገጥ ችሏል፡፡ የአማራ
ክልል መንግሥት ጥያቄው የሕዝብ መሆኑን ለማጋገጥ ከመስራት ይልቅ ጥያቄውን
ከኮሚቴው አባላት ጋር ብቻ በማስተሳሰር አላስፈላጊ አሰጥ አገባ ውስጥ ገብቶ ጊዜው
እንዲጓተት አደረገ፡፡
በሌላ በኩል በወልቃይት ሕዝብ ማንነት ጥያቄ ዙሪያ የተነሳው ጉዳይ ጥያቄው የሕዝቡ
የራሱ ነው ወይስ የኮሚቴው አባላት በማለት የክልሉ መንግስት ለማጣራት ጥረት
አላደረገም፡፡ ይልቁንም የቅማንት ህዝብ ሃቀኛ ውክልና የያዙትን የኮሚቴ አባላት
የህዝብ ውክልና የላችሁም ብሎ “ሲጠራጠር” የነበረው መስተዳደር የወልቃይት
ህዝብ ውክልና የሌላቸውን ትምክህተኞችና የኮሚቴው አባላት በጎንደር ከተማ ጽ/
ቤት ከፍተው እንዲንቀሳቀሱ በማድረግ ኋላ ላይ ለተፈጠረው ግጭትና ላስከተለው
ጉዳት ምክንያት ሆኗል፡፡ በመሰረቱ ሲታይ ብአዴን እና ህወሓት ወይም የአማራ እና
የትግራይ ክልል መንግስታት በአንድ ጥያቄ አፈታት ላይ መሰረታዊ ልዩነት ሊኖራቸው
አይገባም ነበር፡፡ ሁለቱም ድርጅቶችም ሆኑ ሁለቱም መንግስታት ለኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ
መንግስትና ለኢህአዴግ ፕሮግራም ተገዢ እስከሆኑ ድረስ ለተነሱት ጥያቄዎች የጋራ
መፍትሄ ማበጀት አለባቸው፡፡ አንዱ ላነሳው ጥያቄ አንዱ ቢሮ ከፍቶለት ከኋላው
አይዞህ እያለና መመሪያ እየሰጠ ሲያሰማራው ሌላው ደግሞ ሲቃወመው መመልከት
የሚያስገነዝበው ነገር ቢኖር ከሕገ መንግስቱና ከኢህአዲግ ፕሮግራም የማፈንገጥ
አደጋ መከሰቱን ነው፡፡
2. የመልካም አስተዳደርና የፍትሕ ጥያቄ አፈታት ላይ ያለው ችግር፤
በአማራ ክልል፣ በሰሜን ጎንደር ዞን የሚገኘው ሕዝብና በትግራይ ክልል፣ በምዕራብ
ዞን የሚገኘው ሕዝብ በተለይ፣ እንዲሁም የሁለቱም ክልል ሕዝቦች በአጠቃላይ፣
እንደ ሌሎቹ የኢትዮጵያ ሕዝቦች የሚያነሱዋቸው በርካታ የመልካም አስተዳደርና

የፍትሕ ጥያቄዎች አሉዋቸው፡፡ እነዚህ ጥያ
መፍትሄ ያላገኙ ናቸው፡፡
የመልካም አስተዳደርና የፍትሕ ጥያቄዎች
ጋር ጥብቅ ቁርኝት አላቸው፡፡ እነዚህ የግን
ዴሞክራሲያዊ ህይወት ተግባራዊ የሚሆ
ይኖርባቸዋል፡፡ አባላት በነፃነት ሃሳባቸውን
ክርክር ተካሂዶባቸው እና በነፃነት ተንሸራ
መሪዎቻቸውን በነፃነት መምረጥ፣ እንዲሁም
ሲደርስባቸውና ፍትሕ ሲጓዳልባቸው ክስ አ
ይኖርበታል፡፡
እነዚህ የድርጅት ውስጠ ዴሞክራሲያዊ ህ
ጉድለታቸውም ቢሆን ስራ ላይ የሚውሉበ
በአሁኑ ወቅት ጭራሽ ተግባራዊ እስከማይ
አሰራር አፈንግጦ፣ እርስ በርሱ በመረብ
ሁኔታ እንዴት ነው በሕዝብ ላይ መልካም
ህይወቱ የሚጠብቅበትን ገመድ የበጠሰ አባል
የሚችለው? እራሱ በፍትሕ እንዲመራና ፍ
ፍትሕን ስራ ላይ የሚያውለው?
የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች አመራሮች እርስ
የመገነባባት መድረክ በመፍጠር በኩልም ሰፊ
አባላት ለሌላው የድርጅቱ አመራር አቤቱታ
አመራር በድፍረት ሲታገለውና ፍትሕ እንዲ
የመልካም አስተዳደርና የፍትሕ ጥያቄዎች
ይኖርባቸዋል፡፡ ኢህአዴግ ውስጡን ባለማፅ
አልቻለም፡፡ በዚህ መክንያት በመልካም አ
ማስመዝገብ ተስኖታል፡፡ ስለዚህም ነው የስ
ቀዳዳ ማግኘት እና ሁከትና ብጥብጥ መፍጠ
3. መረጃን በወቅቱ ለሕዝብ ይፋ አለማድረግና
ባለንበት ዘመን መረጃ ኃይል ነው፣ ጉልበት
ይገለፃል፡፡ በእርግጥም መረጃ በሰዎች ህይወ
ሃቁ ይህ ሆኖ ሳለ መንግሥትም ሆነ የሚመራ
ጋር አብረው መራመድ አልቻሉም፡፡ ስለ ቅ
የወልቃይት የማንነት እና የድንበር ጥያቄ፣ ከ
ስለተፈጠሩ ግጭቶችና ስላስከተሉት ጉዳቶ
ዝርዝርና ወቅታዊ መረጃ አልተሰጠም፡፡

14

ፍኖተ-ሰሜን

ፕሮፌሰር ኤርሊክ ሃጋይ

ሰነዶች

ምን ይላሉ?

. . . ያም ሁሉ ሆኖ ራስ አሉላ ከፖለቲካዊ
ኃላፊነታቸው እንዲነሱ የተወሰነባቸውን
ውሳኔ የሚቀበሉት ጉዳይ ሆኖ አላገኙትም።
ያጋጠማቸው ውርደትም እሚሸከሙት
አልነበረም። ስለዚህ ታማኝ ለመሆን የገቡትን
ቃል ለማፍረስ ጊዜ አልወሰደባቸውም።
በዚህም መሰረት መንገሻ ወደ ሸዋ እንዳይሄዱ
እንደገና ተቃውሞ አስነሱ። ስለዚህ የካቲት
21/1893 አሉላ በተምቤን አድርጎ ይጓዝ
በነበረው የመንገሻ አንድ የመቶ ሰራዊት
ላይ ጥቃት ሰነዘሩ። በዚያን ጊዜ ራስ መንገሻ
በመቐለ ውስጥ የነበሩ ሲሆን ያ አድዋ ላይ
የነበረው የጣልያን ወኪል ኣሉላ እሱን ለማገት
ይመጡ ይሆናል የሚል ስጋት አድሮበት
ነበር። አክሱም ላይ ጥናታዊ ስራ ያካሂድ
የነበረው ቲ.ጂይ ቤንት የተባለ እንግሊዛዊ
ተመራማሪ የነበረውን ሁኔታ ሲገልፀው፡-

ምሽግ ወደገነቡባት መነወ ተመለሱ። በወርሃ
የካቲት መገባደጃ ላይ ራስ መንገሻ ራስ
ኣሉላን የሚማርክ ጥቂት ሃይል ወደ መነወ
ልከው ነበር። የሃይሉ ኣዛዥ ዳጃዝማች አባይ
ናቸው። ዳጃዝማች አባይ የራስ ኣሉላ የስጋ
ዘመድና ቀደም ሲልም የሳቸው ተከታይ
የነበሩ በመሆናቸው እኝያ የቀድሞ ጌታቸውን
ለማጥቃት አላስቻላቸውም። ይልቁንም እንደ
ቀድሞ አገልጋያቸው እንዲሆኑ ራስ ኣሉላ
አሳምኖዋቸው ነበር። ስለዚህ
በመጀመርያ ወርሃ መጋቢት 1893 ኣሉላ
200 ተዋጊዎችን አሰባስበው አበርገለ ላይ
ወደምትገኘው ድቡቕ ኮርብታ ወጡ።
ከመጀመርያ ወርሃ መጋቢት እስከ
መጀመርያ ወርሃ ግንቦት 1893፣ በራስ ሃጎስ
የሚመራ የመንገሻ ሃይል ኣሉላን ከነተራቡ

“የሽብር ወሬ ተስፋፋ . . . አንዳንዶቹ ራሱ ተከታዮቻቸው ከበባ ውስጥ አስገቧቸው።
ኣሉላ በቅርብ ርቅት ነው ያሉት፤ በእጃቸው በተደጋጋሚ የባራቲየር ምክር የተሳቡት
ውስጥ የገቡትን ሁሉንም ጠላቶቻቸውን መንገሻ በዚያን ጊዜ አሉላን ለመደምሰስ
ደግሞ ቀኝ እጆጃቸውንና ግራ እግሮቻቸውን ተስማምተው ነበር። ይሁን እንጂ ባራቲየር
ይቆርጧቸዋል፤ እየተባለ ይወራ ነበር። ያ በትግራይ ቀጥታዊ ወታደራዊ ጉዳይ እጁን
አድዋ ላይ የነበረው የጣልያን መንግስት እንዳያስገባ መመርያ ስለተሰጠው መንገሻ
ወኪልም ከዚህ ተነስቶ በፍርሃት እየተናጠ የነበረባቸውን የጦር መሳርያና ጥይቶች ፍላጎት
በርግጠኝነት
እኔንም
ይቆራርጡኛል፤ ሊያሟላላቸው አልቻለም።
ምክንያቱም እኔ ከድሮም ጀምሮ ጠላታቸው ረ. ግንቦት 1893፤
ነኝ” ይል ነበር። ራስ ኣሉላ እንደጭስ እየተነነ፣
ከገሃነም እንደሚመጣ ሰይጣን ይነገርላቸው ምንሊክ አሉላን አዳኗቸው፤
ስለ ነበር፤ የአድዋ ገዢ የነበሩት /ደጃዝማች
እምባዬ/ አሉላን ለመከላከል ሁሉም ሰው እንደገናበ1893፣ ኣሉላ ለሁለተኛጊዜ በመንገሻ
በራፉ ላይ መስቀል እንዲያደርግ ኣዘው ሰዎች ወታደራዊ ሽንፈት ገጠማቸው።
ስለዚህ በጀርባቸው ድንጋይ ተሸክመውና
ነበር።” ይላል፡፡
በአንገታቸው ዙሪያ ገመድ አስገብተው በኛ
ወጣቱ የትግራይ ራስ ፊት ሰገዱ። በፊት
የነበራቸው ቦታም ይዘው እንዲቀጥሉ
ተማፀኑ። ይሁንና መንገሻ የአሉላን ተማፅኖ
አልተቀበሉትም። በዚህ ሂደት መንገሻ በአሉላ
ላይ የሆነ አደጋ እንዳያደርሱ ለመከላከል
ይሁንና ኣሉላ ወደ ትግራይ ርእሰ ከተማ
ለመግባትም ይሁን የብቀላ ጥቃት ለማካሄድ
የሚያስችል አቅም አልነበራቸውም። ስለዚህ
ደጃዝማች ተድላ ፋንጃን ጨምሮ 50 የሚሆኑ
ተከታዮቻቸውን አስከትለው ወደዚያች

ሰነዶች ምን አሉ?
የትግራይ መሳፍንቶች
ሁኔታ፤ ወልቃይት
በምንሊክ ትእዛዝ ከትግራይ
አስተዳደር ወጥቶ፤ ወደ
ንግስት ጣይቱ እንዲተላለፍ
በተወሰነበት ዋዜማ!
ከየካቲት- ግንቦት 1893
አሉላ እንደገና አመፁ
በደስታ ካሳ
...“የሽብር ወሬ ተስፋፋ . . .
አንዳንዶቹ ራሱ ኣሉላ በቅርብ ርቅት
ነው ያሉት፤ በእጃቸው ውስጥ የገቡትን
ሁሉንም ጠላቶቻቸውን ደግሞ ቀኝ
እጆጃቸውንና ግራ እግሮቻቸውን
ይቆርጧቸዋል፤
እየተባለ
ይወራ
ነበር። ያ አድዋ ላይ የነበረው የጣልያን
መንግስት ወኪልም ከዚህ ተነስቶ
በፍርሃት እየተናጠ በርግጠኝነት
እኔንም ይቆራርጡኛል፤ ምክንያቱም እኔ
ከድሮም ጀምሮ ጠላታቸው ነኝ” ይል
ነበር። ...
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አንባቢዎች የፕሬዝንዳንቱን መልስ ባጭሩ
ላስቀምጥላችሁ::
የፕሬዝንዳንት ኢሳያስ የመጀመሪያ
ክስ የሚጀምረው “የህወሓት መንግስት”
በማለት ነው:: የኢህአዴግ መንግስት
አላሉም:: እንዲያውም ኢህአዴግ የሚባል
ነገር የለም ነው ያሉት:: “የህወሓት መንግስት
እያስተዋወቀ ያለው የL.C. ፖሊሲ የተከላካይ
(protectionist) ፖሊሲ ነው፣” የሚል ነበር::
“የኤርትራ ሸቀጦችና ምርቶች በኢትዮጵያ
ገበያ ዕድል እንዳያገኙ ለማገድ የወጣ ፖሊሲ
ነው:: የህወሓት መንግስት ፖሊሲ የኤርትራን
የንግድ ዓቅምና የኢንዱስትሪ ዕድገት
ለመግደል የወጣ ፖሊሲ ነው፤” የሚል
መንደርደሪያ ነበረው::
የኢትዮጵያ መንግስት በኤርትራ
ላይ እከተለዋለሁ የሚለው ፖሊሲ ተከላካይ
(protectionist) እንዳልሆነ፤ ከማንም
የጎረቤት አገሮችና ከሌሎች አገሮች ጋር
ከሚያደርገው የንግድ ፖሊሲ የተለየ
እንዳልሆነ፣ የኤርትራን ሸቀጦች ከገበያ
ለማስወጣት ያስተዋወቀው የታሪፍም የኮታም
አሰራር እንደሌለ፣ አንድ መንግስት ተከላካይ
(protectionist)
ፖሊሲ
አስተዋወቀ
የሚያሰኙ መስፈርቶች በዚህ ፖሊሲ ውስጥ
እንዳልተካተቱ
ለማስረዳት
ሞከርኩ::
እንዲያውም ከሌሎች አገሮች በተለየ መልኩ
ከኤርትራ ጋር የሚኖረው ንግድ ከቀረጥ ነፃ
ሆኖ እንደሚቀጥል ግን በተወሰኑ ሸቀጦች ላይ
ቁጥጥር እንደሚያደርግ ብቻ ያካተተ ፖሊሲ
መሆኑን፣ ከሌሎች ጎረቤት አገሮች በተለየ
መልኩ በድንበር አካባቢ በሚደረጉ ትናንሽ
የሸቀጥ ልውውጦች በናቅፋ/ብር መለዋወጥ
እንደሚቻል ያስቀመጠ መሆኑን ገልጬ በዚህ
ጉዳይ ላይ ማብራሪያ እንዲሰጡ ጠየቅኩ::
ጥያቄዬን ፊት ለፊት አልመለሱትም::
“ኦፍ ዘ ሪኮርድ” (oﬀ the record) አሉኝ::
የማይተላለፍ ወይም የማይቀረፅ መልዕክት
አለኝ ማለታቸው ነው:: እኔ ግን መቅረፀ
ድምፄን ሳላጠፋ የሚሉትን አዳመጥኩ፤
ቀረፅኩትም::
“ስማ” አሉኝ:: “ኤርትራ ውስጥ
ሲሚንቶ ፋብሪካ አለ፣ ኤርትራ ውስጥ የልብስ
ፋብሪካና ስፌት አለ:: ኤርትራ ውስጥ ከትጥቅ
ትግሉ ጀምሮ ሲሰራ የነበረ የመድኃኒት
ማምረቻ አለ:: እነዚህን አሳድገንና አስፍተን
መጠቀም ስንችል ትግራይ ውስጥ ሲሚንቶ
ፋብሪካ፣ ጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካ፣ መድኃኒት
ፋብሪካ ማቋቋም ለምን አስፈለገ? የሁለቱ
አገሮች ኢኮኖሚ በታሪክና በነባራዊ ሁኔታዎች
አጋጣሚ ተሳስሮ እያለ L.C.ን ተግባራዊ
ማድረግ ለምን አስፈለገ? የኢትዮጵያን ህዝብ
አናውቀውምና ነው!?” ... ያ የምናውቀው…
አማራ፣ ያ የምናውቀው…. ‘ኦሮሞ’ (የኔ
አባባል ነው)”... ከዚያ በኋላ ያለውን
ልተወው:: ፍፁም አስፈላጊ አይደለም:: ጭራሽ
ያልጠበኳቸው ቃላት በመሆናቸው ገረመኝ::

ፍኖተ-ሰሜን
በህዝቦች ላይ እንደዛ ዓይነት ንቀትና ጥላቻ! ... ቃለ መጠይቁ በዚህ መንፈስ መቀጠል
እንደማይቻልና ዋናው አንኳር መልስ
አያይዘውም፣
“አዎ…
ይህን ማግኘቴን ስለተረዳሁ ወደ ሌሎች ተመሳሳይ
ለአለቆችህ ንገራቸው:: ይህ ተንኮል የነሱ ጥያቄዎች ለመሸጋገር አልፈለኩም:: ሆኖም
(የትግራዮቹ ማለታቸው ነው) ተንኮል ግን ከኢትዮጽያ ኤምባሲ በኩል የተሰጠኝ
መሆኑን ንገራቸው!” ብለው አፈጠጡብኝ::
ጥያቄ ከያዝነው ርእሰ ጉዳይ ትንሽ ወጣ ያለና
አስፈላጊም መስሎ ስለታየኝ፤
ከዚህ በኋላ ቃለ-መጠይቁ መደበኛ የቃለመጠይቅ ይዘት ይዞ መቀጠል አልቻለም::
“የኤርትራ መንግስት የአንደኛና
እሳቸው እንደ አንድ ኤርትራዊ እኔ እንደ ሁለተኛ ዙር ሳዋ ሰልጣኞች እንዲሰባሰቡና
አንድ ኢትዮጵያዊ የየድርጅቶቻችንንና ሪፖርት እንዲደርጉ ጥሪ ያቀረበው ለምንድን
የመንግስቶቻችንን አቋም ይዘን ክርክር ነው?” አልኳቸው::
ገጠምን:: ነገሩ ወዲህ ብል ወዲያ፣… ወዲያ
ብል ወዲህ እያሉ እማይሆን ነገር ውስጥ
“ጥሪውን እኔ አላቀረብኩትም::
ገባን::
ጥያቄውን ያቀረበው ሸሪፎ ስለሆነ እሱን
ብትጠይቅ ምላሽ ታገኛለህ፡፡” አሉኝ፤ ዘና
ብለው::
ቀጠሉ:: ይህም ላንባቢ እንዲደርስ
ካልተፈለገው (oﬀ the record) ውስጥ ነው::
“... ስለ የህወሓት መንግስት የማናውቀው
ነገር የለም:: ግንኙነታችንን በኢህአዴግ ደረጃ
ለማሳደግ ጥረናል:: በዚህ ግንኙነት ሁሌም
የምናየው ፊት ግን ተመሳሳይ ነበር:: ‘ሌሎቹ
የኢህአዴግ ሰዎች የት አሉ?’ ብለን ለመጠየቅ
አልፈለግንም:: ‘ይህ ለምን ይሆናል?’
ብለን መጫን አልፈለግንም:: ይህ ለኛም
ለነሱም ምስጢር አይደለም:: የኢትዮጵያ
ፖሊሲዎች ማን እንደሚቀርፃቸው ማን
እንደሚያፀድቃቸው ግልጽ ነው:: ስለዚህ
ኤል. ሲም ይሁን፣ ሌላ የሌሎቹ ብሔሮች
ፖለቲከኞች አውቀውና ተገንዝበው አወጡት
ነው የምትለኝ? ህወሓት እንደ ማለት
ኢህአዴግ አውጥቶ አፀደቀው ማለታቸው
ውስጣቸውን፣ ወያነን ለማያውቅ ቢነግሩት
ነው ‘ሚሻለው::
“በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ተቃውሞ
መጠኑንና ብዛቱን እናውቀዋለን:: በኢትዮጵያ
ውስጥ ይህ ድርጅት በሁለት እግሩ እንዲቆም
የቻለበትን ምክንያት ለኛም ለነሱም ግልጽ
ነው:: የኛ ድጋፍና እርዳታ ወሳኝ ነበር
ባንለውም ምትክ አልነበረውም:: በዚህም
አለ በዚያ ወያነ በጉሮሯችን ውስጥ አጥንት
ለመሰካት ነው የሞከረው:: ይህን ለታሪክ
እንተወዋለን::”
በማጠቃለልም፣
የኤርትራ
መንግስት
“በህወሓት መንግስት” የወጣውን ፖሊሲ
እንደማይቀበለው፣
በድንበር
አካባቢ
ተግባራዊ እንዲሆን ለተተለመው የንግድ
ልውውጥ
ተግባራዊነትም
ተባባሪ
እንደማይሆን ሲገልፁልኝ “እና መፍትሄው
ምንድን ነው” አልኳቸው::
“ ‘መፍትሔው?’ መፍትሔውማ
መሞካከር ነው:: ይህንን ለአለቆችህ ንገራቸው፤
እንሞካከራለን በላቸው፤ ይህ አጭርና ግልፅ
መልእክት ይመስለኛል:: እንሞካከራለን!”
ብለው ዝም አሉ:: ቃላቶቻቸው ንዴት
የተሞላባቸው፤ ውስጠ-ሰፊ የቁጣ መልእክት
ያዘሉ ቢሆኑም ፊታቸው ላይ የሚነበቡ
ስሜቶች አልነበሩም::

“ቃለመጠይቃችን” ለሶስት ሰዓት
ከሩብ ያህል ተካሄደ:: ላንባቢ በቀጥታ
ሊተላለፍ ያልተፈለገው መልዕክት (oﬀ the
record) በቀጥታ ከሚተላለፈው መልዕክት
(on the record) በዓይነትም በብዛትም
ያመዝናል:: መቋጫው ግን ዞሮ፣ ዞሮ ያው
“እንሞካከራለን” የሚለው ነው:: ሌላ ጥያቄ
አልነበረኝም:: ለቃለመጠይቁ ሽፋንና ማጀቢያ
ሜዳ እያሉ የተነሱዋቸው ፎቶግራፎች
እንዴት ማግኘት እንደምችል ስጠይቃቸው፤
ሚኒስትሪ ዜና በራኺን ብትጠይቅ ይሰጥሃል
ብለውኝ፣ በዚሁ ተለያየን::
እኔና አደም የፕሬዚዳንቱ ጽሕፈት
ቤት ለቀን ስንወጣ የተሰማኝ ስሜት አሁንም
ለዓመታት ወደኋላ ተመልሼ ሳስታውሰው
በቃላት ልገልፀው እቸገርለሁ:: “እንሞካከለን!”
የሚለው የፕሬዚዳንቱ መልእከት ምን
ላይ ያነጣጠረ እንደነበረ ፍፁም አሻሚ
አልነበረም:: አዲስ አበባ የነበሩት አለቆቼ
ይህንን አባባል ሲሰሙ ምን ሊሰማቸው
እንደሚችል አሰብኩና ደነገጥኩ:: በቀጥታ ወደ
ኤምባሲያችን ጽህፈት ቤት ነበር የሄድነው::
የኢምባሲውን በር ዘልቀን ከመግባታችን
በፊት በፕሬዚዳንቱ ጽህፈት ቤት ከኔ ጋር
ቃለ-መጠይቅ ለማድረግ ሲዘጋጅ ያየሁት
የድምፂ ሓፋሽ ጋዜጠኛ ከኢትዮጵያ ኤምባሲ
ግቢ ወጥቶ ሲሄድ በርቀት አየሁት:: አላየንም::
እኛም ፈጥነን ወደ ኢምባሲው ቅጥር ግቢ
ዘልቅንና ወደ አቶ አክሊሉ ቢሮ አመራን::
“ጋዜጠኞቹን በር ላይ አገኘሃቸው?” አሉኝ
አቶ አክሊሉ::
“የምን ጋዜጠኞች?” አልኩኝ እንዳላወቅኩ
ሆኜ::
“የድምፂ ሓፋሽ ጋዜጠኞች መጥተው ነበር::
ያደረግከውን ቃለ-መጠይቅ ቅጂ ይፈልጋሉ
መሰለኝ:: ሲመጣ ትጠይቁታላችሁ! በዚህ
ጉዳይ ላይ እኔ የማውቀው ነገር የለም ብያቸው
በር ላይ እንደሚጠብቁህ ነግረውኝ ነበር”::
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ፍኖተ-ሰሜን
ልውውጥ ስርዓት ማስተዋወቅ አስፈላጊ
መሆኑን ገልፀዋል:: ስለዚህ ከኤርትራ ጋር
የሚኖረው የንግድ ግንኙነት ከሌሎች አገሮች
እንደምናደርገው በሌትር ኦፍ ክሬዲት (letter of credit, /L.C/) ይከናወናል:: ያም ሆኖ
ግን በሁለቱ አገሮች ድንብር በሚኖሩ ህዝቦች
መካከል እስከ 2000 ብር/ ናቕፋ ድረስ
የሚያደርጉት ትናንሽ የንግድ ልውውጦች ያለ
L.C ያካሄዳሉ በማለት አብራርተዋል::
እንግዲህ ከአቶ ኢሳያስ ጋር የማደርገው ቃለምልልስ በዚህ ጉዳይ ዙሪያ የሚኖራቸው
ግብረ-መልስ ላይ ያጠነጠነ ይሆናል የሚል
ግምት ቢኖረኝም በዚያው ሰሞን በኢህአዴግ
ጽሕፈት ቤት አካባቢ “ሺሸተኝ” የሰነበተ
የሁለቱ አገሮች ግንኙነት መሻከር የሚመለከት
ጥያቄዎችም ለማዘጋጀት በአእምሮዬ ሳሰላስል
ሰንብቻለሁ::
አቶ ዓለምሰገድ ገብረአምላክ ቢሮ
ስገባ ከሰላምታ በፊት “ለምንድን ነው ስለ
ቃለ-መጠይቁ ቀድመህ ያልነገርከኝ?” በማለት
በስልክ የጠየቁኝን ደገሙት:: ድምጻቸው
የቁጣ ድምፀት ነበረበት::
“እንዲህ በአጭር ጊዜ ይሆናል
ብዬ አልገመትኩም!” አልኩዋቸው::
“ግን ቃለ መጠይቁን ለምንድን ነው
የፈለግከው?”
“ብፃይ መለስ ለሰጠው ቃለመጠይቅ
የሚኖራቸውን ምላሽ ለማወቅ፣”
ስላቸው ትንሽ ረገብ አሉ::
(ንግግራችን በትግርኛ ነበር::)
“እሺ ጥያቄዎች አዘጋጅተሃል?”
በሹፌር ነበር የሄድኩትና መንገድ ላይ
የሞነጫጨርኩዋቸውን
አነበብኩላቸው::
እሳቸውም አንድ ሁለት ጥያቄዎችን አከሉና
“ከቃለመጠይቁ በፊት ከአክሊሉ ጋር ተነጋገሩ::
እነሱ (የኛ ኢምባሲ ሰዎች ማለታቸው ነው፤)
እንዲያውቁዋቸው የሚፈልጉ ጉዳዮች ስላሉ
የነሱን ጥያቄ አክለህ ቃለመጠይቁን አድርግ!”
ብለውኝ ባጭሩ ተገላገልኩ:: ወደ ጽሕፈት
ቤቴ ስመለስ ትኬቱ ተቆርጦ ለጉዞ አስፈላጊው
ሁሉ ተዘጋጅቶ ጠበቀኝና በጠዋቱ አውሮፕላን
ወደ አስመራ በረርኩ::
ዛሬ አስመራ ውስጥ ያለሁት ባልሳሳት
ለአምስተኛ ጊዜዬ ነው፡፡ አምስቱንም ጊዜ
ፕሬዚዳንት ኢሳያስን አግኘቻቸዋለሁ፡፡
ከነዚህ አምስት ግንኙነቶች ውስጥ አራቱ
በቃለመጠይቅ መልክ የተደረጉ ግንኝነቶች
ናቸው፡፡ አንባቢን ላለማሰልቸት ግን
የመጀመሪውን ግንኙነትና በቃለመጠይቅ
መልክ የተደረገውን የመጨረሻውን ግንኙነት
ብቻ ላካፍላችሁ መረጥኩ፡፡ በመጀመሪው
ግንኙነታችን ላይ የነበረው ሁኔታ ባለፈው
እትም አሰፈርኩት፡፡ እንሆ የመጨረሻውን
ደግሞ ዛሬ አጣጥሙት፡፡

አስመራ በሄድኩ ቁጥር ሁሌ መኝታ ከቃለ-መጠይቁ በፊት አቶ አደምን የስራ
የምይዝበት አንድ ሆቴል ነበር:: ከነፃነት በፊት ድርሻ ሰጠሁት:: ፎቶ አንሽነት:: እኔና አደም
አክሱም ሆቴል ሲባል የነበረውና ከነፃነት በኋላ ኋላና ፊት ሆነን ወደ ፕሬዚንዳንቱ ቢሮ ስንገባ
ለገሰ ሆቴል ተብሎ የተሰየመው:: ከአክሱም ፕሬዚንዳንቱ ብቻቸውን አልነበሩም:: ሁለት
ወደ ለገሰ የተቀየረበትን ምክንያት በወሬ ሰዎች አሉ:: አንድ የማስታወሻ ደብተርና
ወሬ አክሱም የሚለው ስም በህግሓኤ ሰዎች የድምፅ መቅረጫ መሳሪያ የያዘ፣ ሌላው
ባለመወደዱ መሆኑን ሰምቻለው::
ደግሞ ካሜራውን ጠረጴዛ ላይ አስቀምጦ
መብራት የሚያበጃጅ:: በቅድሚያ እሳቸውን
ዛሬም የሄድኩት ወደዚያው ሆቴል ነበር:: ከዚያ ሁለቱን ሰዎች በየተራ ሰላምታ
የመኝታ ክፍሌን በአንደኛ ፎቅ እንደያዝኩ ሰጥቼ ፕሬዚንዳንቱ ወደ አመላከቱኝ ሶፋ
ለአቶ አክሊሉ ስልክ ደውዬ አስመራ መግባቴን ወንበር ላይ ሄጄ ቁጭ አልኩ:: ፕሬዚንዳንቱ
ነገርኩና መኪና እንዲልኩልኝና ከቃለ- በወቅቱ ወባ ታመው እስራኤል አገር ድረስ
መጠይቁ በፊት እንድንነጋገር ጠየቅኳቸው::
በመሄድ ታክመው እንደተመለሱ ወሬው
ነበረኝና ስለጤንነታቸው ጠየቅኩዋቸው::
በኤምባሲው ጽሕፈት ቤት ውስጥ እንደተሻላቸው እየነገሩኝ አጠገቤ ካለው ሶፋ
ተገናኝተን ከአቶ አክሊሉ ጋር ምክክር ወንበር ላይ ዘፍ አሉ::
ጀመርን:: አቶ አክሊሉ ጭራሽ ያልተጠበቁ
ሁኔታዎች መኖራቸውን ጠቆሙኝ:: የህግሓኤ
ለቃለ-መጠይቁ
መዘጋጀቴን
መንግስት የአንደኛና ሁለተኛ ዙር ሳዋ ስገልፅላቸው ማስታወሻ ደብተርና መቅረፀ
ሰልጣኞችን እንዲሰባሰቡ ጥሪ ማቅረቡን፣ ድምፅ የያዘው ሰው ከኔ አጠገብ ቁጭ ብሎ
ከኢትዮጽያ ኤምባሲ ሰራተኞች ጋር የነበረው መሰናዶውን ጀመረ:: በጉዳዩ ግር ተሰኘሁና
ግንኙነት መሻከሩን፣ እንዳውም ያ ሁሌም “ምንድነው ነገሩ?” ስል፤ ፕሬዚንዳንቱ
ክፍት የነበረው የህግሓኤ ቢሮ ለኢትዮጵያ “እነዚህ የድምፂ ሓፋሽ ጋዜጠኞች ናቸው::
ኢምባሲ ሰራተኞች (ለአምባሳደሩም ጭምር) የምናካሂደውን ቃለመጠይቅ ይቅርፃሉ::”
ዝግ መሆኑን ነገሩኝና ሁኔታው አሳሳቢ አሉኝ::
መሆኑን አስረዱኝ::
“እኔ ቃለ-መጠይቅ የማደርገው
“እናስ?’ አልኳቸው::
ለፕሬስ ነው:: የማደርገውም ቃለመጠይቅ
ለብቻዬ (exclusive) ነው:: ስለዚህ እነሱ
“ግልፅ
መልስ
የሚሰጥህ ቃለ-መጠይቅ ማድረግ የሚፈልጉ ከሆነ
አይመስለኝም:: ግን ከተቻለ እነዚህን የሳዋ ብቻቸውን ሊያደርጉዎት ይችላሉ እንጂ ከኔ
ሰልጣኞች እንዲሰባሰቡ ለምን እንደተፈለገ ጋር ጭራሽ አይሆንም፤” አልኩኝ::
ጠይቀው!” አሉኝ
“ለሪኮርድ ነው እንጂ ከአንተ
ቀድመው አያስተላልፉም” ብለው ሊግባቡኝ
አዲስ አበባ ለብቻዬ ያዘጋጅሁዋቸው፣ ሞከሩ:: ጭራሽ እማልቀበለው ጉዳይ
አቶ ዓለምሰገድ ያከሉዋቸውና ከአቶ ነበር:: በዚሁ ጉዳይ እኔ “አይሆንም” ስል፣
አክሊሉ ጋር በመመካከር የጨመርኳቸው ፕሬዚዳንቱ ሲያግባቡኝ ብዙ ተነጋገርን::
ጥያቄዎች ሳደራጃቸው 17 ጥያቄዎች በመጨረሻም ፍፁም የማላደርገው መሆኑን
ሆኑልኝ::
የመጀመሪያዎቹ
ጥያቄዎች ቁርጥ አቋሜን አሳወቅኩ:: “ግን” አልኩ…
የተለመደው አሰልቺ መልስ የሚጠብቃቸው “ለሪኮርድ የሚፈለግ ከሆነ፣ የኔ መፅሔት
አሰልቺ ጥያቄዎች ናቸው:: ዋናው ጥያቄዬ ከታተመ በኋላ ቅጂውን እልካለሁ፣” በማለት
የሚጀምረው ከሶስተኛ ጥያቄ በኋላ ነበር:: ቃል ገባሁ:: የኔን ቁርጥ አቋም ካወቁ በኋላ
“አዲሱ የኢትዮጵያ የሌተር ኦፍ ክሬዲት ለቃለ-መጠይቁ የመጣው ጋዜጠኛ “ከካሜራ
ፖሊሲ በኤርትራ መንግስት የሚኖረው ማኑ” ጋር እቃዎቻቸውንና መብራቶቻቸውን
እንድምታ ምንድን ነው?” የሚለው:: እነዚህን ሰብስበው እኔንና አደምን ከፕሬዚንዳንቱ ጋር
ጥያቄዎች አዘጋጅቼ ከቀኑ ዘጠኝ ሰዓት ትተውን ወጡ::
በኢትዮጽያ ኤምባሲ ሰራተኛና የህወሓት
ቃለ-መጠይቁ
ተጀመረ::
ታጋይ በሆነው አቶ አደም ሹፌርነት ወደ የመጀመሪያዎቹ የተለመዱት ሁለት ጥያቄዎች
አስመራ ቤተመንግስት አመራን::
በሰላም አለፉና ቀደም ሲል ወደ ጠቀስኩት
ዋና ጥያቄዬ ገባሁ:: በአንድ ጋዜጠኛ የሚቀርቡ
የቃለመጠይቅ ጥያቄዎች በቅድመ ተከተል
ከአንዱ ጥያቄ ወደ ሌላ ጥያቄ በሚያሸጋግር
መልኩ የተሰናዱ ናቸው:: ስለዚህ የኔም
ጥያቄዎች በዚህ መልኩ የተደራጁ ነበሩ::
በሶስተኛው ጥያቄ ላይ ግን ነገሩ ሁሉ ተበላሸ::
በቅደም ተከተል ያዘጋጀሁዋቸውን ጥያቄዎች
በደምሳሳ የሚያበላሽ መልስ:: በወቅቱ
ለህትመት የበቃውን የአሰር መፅሔት ይዘት
ማንበብ ላልቻላችሁ
ለአስመራው ቤተመንግስት ቤተኛ
ነኝ:: ከ1984ዓ.ም ጀምሮ፤ ከዚህ ለመጨረሻ
ጊዜ ካደረግኩት ጉብኝት ጋር በርከት ላለ
ጊዜ ተመላልሻለሁ:: በነዚህ ጊዜያት ውስጥ
የአቶ ኢሳያስ አፈወርቂ የጽሕፈት ቤት
ቁሳቁሶች እንዳሉ ናቸው:: ፀሐፊያቸውም
ያችው የማውቃት ከጊዜ በኋላ ትንሽ ውፍረት
ያስተዋልኩባት ረዥም ሴት ናት:: ረዥም
ፕሬዝዳንት፣ ረዥም የግል ፀሐፊ::
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አስመራ

ትናንት
በዛሬው ዓይን

“የኣስመራው
ሰውየ!”
በ ኣታኽልቲ እምባዬ

...“አዎ…
ይህን
ለአለቆችህ
ንገራቸው:: ይህ ተንኮል የነሱ
(የትግራዮቹ ማለታቸው ነው)
ተንኮል መሆኑን ንገራቸው!” ብለው
አፈጠጡብኝ::
ከዚህ በኋላ ቃለ-መጠይቁ መደበኛ
የቃለ-መጠይቅ ይዘት ይዞ መቀጠል
አልቻለም:: እሳቸው እንደ አንድ
ኤርትራዊ እኔ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ
የየድርጅቶቻችንንና የመንግስቶቻችንን
አቋም ይዘን ክርክር ገጠምን:: ነገሩ
ወዲህ ብል ወዲያ፣… ወዲያ ብል ወዲህ
እያሉ እማይሆን ነገር ውስጥ ገባን::
...

ሚያዚያ ወር በ1990ዓ.ም መጀመሪያ ላይ አስመራ ለመሄድ እንደምፈልግ ነግሬ ቦታ
ከቀኑ አስራ አንድ ሰዓት ተኩል ቢሮዬ ውስጥ እንዳለ ጠየቅኩ:: ቀናኝ:: ብሄራዊ ትያትር ፊት
ቁጭ ብዬ የእለት ተግባሬን በማገባደድ ላይ ለፊት ካለው የትኬት ቢሮ፣ ትኬት ማስቆረጥ
ነበርኩ:: የቢሮ ስልኬ ደጋገግሞ አቃጨለ:: እንደምችል ተነግሮኝ አንድ የቤት ስራ
ብዙ ጊዜ በዚያ ሰዓት የሚደውል የብዙ ጨረስኩ::
ዓመት ጓደኛ ነበረኝ:: ከስራ በኋላ አልፎ
ቀጥሎ አለቃዬ ወደ ነበሩት አቶ
አልፎ አብረን ቢራ እንቀማምሰለን:: የት
እንደምንገናኝ የምንቀጣጠረው በዚያ ሰዓት ዓለምሰገድ ደወልኩ:: ከሰላምታ በኋላ
አስመራ ለቃለ-መጠይቅ መሄድ እንዳለብኝ
ላይ ነበር::
ስነግራቸው፣ ቆጣ ብለው “የምን ቃለስልኩን አነሳሁት:: ድምፁ ከርቀት መጠይቅ ነው?” አሉኝ::
የመጣ መሆኑን ድምፀቱ ያስታውቃል::
“ከአቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር ቃለ-መጠይቅ
ከሰላምታ በኋላ፣ ንግግራችን ለማድረግ እንደምፈልግ አስመራ ላሉት አቶ
በትግርኛ ቀጠለ:: አቶ አክሊሉ ገ/ሚካኤል አክሊሉ እንዲያመቻቹልኝ ጠይቄ ነገ በዘጠኝ
(አክሊሉ ዓላ) በኤርትራ የኢትዮጽያ ኤምባሲ ሰዓት ቃለ-መጠይቅ ለማድረግ አቶ ኢሳያስ
ውሰጥ ባለሥልጣን ከነበሩት ከአስመራ ነበር ፈቃደኛ መሆናቸውን አሁን ነገሩኝ፤” ስላቸው
ሁኔታውን እንዳልወደዱት “ለምን ቀድመህ
የሚደውለው::
አላስታወቅከኝም?” ከሚለው ጥያቄያቸው
“ጥያቄህ በብዙ መከራ ተቀባይነት ድምፀት ገባኝ:: ግን ያለቀለት ጉዳይ መሆኑን
አግኝቷል:: ነገ ከቀኑ ዘጠኝ ሰዓት ቀጠሮ ሲገነዘቡ ጥያቄዎቼን ይዤ ባስቸኳይ ቢሯቸው
ይዤልሃለሁ:: አሁን እንደምንም ብለህ እንድገኝ አዘዙኝ::
ትኬት ቁረጥና በጠዋቱ አውሮፕላን አስመራ
እንድትገባ!” አሉኝ::
በጉጉት ስጠብቀው የነበረው
ምላሽ ቢሆንም እንዲያ መጣደፉን ግን
አልወደድኩትም::
ባስቸኳይ
ትኬት
የማስቆረጡ ጉዳይ ከኢህአዴግ ጽሕፈት
ቤት ደብዳቤ ያስፈልገዋል:: ደብዳቤውን
የሚጽፈው ሰው ቢሮ ውስጥ ይኑር አይኑር
የማውቅበት ሁኔታ የለም:: ሌላው ችግር
ጥያቄዎቼን አላዘጋጀሁም:: ዋናው ትልቁ
ጉዳይ ግን አለቃዬ የነበሩት አቶ ዓለምሰገድ
ገብረአምላክ ስለሁኔታው ከዚህ በፊት
የነገርኩዋቸው ነገር አለመኖሩ ነው::
ከአቶ አክሊሉ ጋር ንግግራችንን
እንደጨረስኩአራትኪሎወዳለውየኢህአዴግ
ጽ/ቤት የአውሮፕላን ቦታ እንዲያሲይዙልኝ
ስልክ መታሁ:: ስልኩን የሚመልስ ሰው
የለም:: ‘ራሴው ወደ ኢትዮጵያ አየር መንገድ
ቢሮ ደወልኩ:: በአስቸኳይ ለስራ ጉዳይ ወደ

ያዘጋጀሁት ጥያቄ አልነበረም:: ግን
አንድ ትልቅ መነሻ ሃሳብ ነበረኝ:: ባለፈው
የአሰር መጽሔት ዕትም ከአቶ መለስ ጋር ቃለምልልስ አካሂጄ ነበር:: በዚሁ ቃለ-መጠይቅ
አቶ መለስ የኤርትራ መንግስት የራሱን
የገንዘብ ፖሊሲ (monetary policy) ቀርጾ
የራሱን ገንዘብ እያሳተመ በመሆኑ በሁለቱ
አገሮች መካከል ያለው የንግድ ልውውጥ
ወደ አዲስ ምዕራፍ እየተሸጋገረ መሆኑን
አብራርተዋል:: ሁለቱ የተለያዩ አገሮች በአንድ
መለኪያ (ሚዛን) ወዘተ ሁለት የተለያዩ
ቁሶችን መለካት ወይም መመዘን ስለማይቻሉ
ናቅፋና ብር በእኩል አይለዋወጡም::
ስለሆነም የሁለቱ አገሮች የንግድ ልውውጥ
በ3ኛ አገር ገንዘብ (currency) ይሆናል
በማለት ገልፀዋል:: የኢትዮጵያ መንግስት
የፍራንኮ ቫሉታ አሰራርን የማይቀበል ሲሆን
የኤርትራ መንግስት ግን ይቀበላል:: ይህም
ሌላው ችግራችን በመሆኑ አዲስ የንግድ
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ፍኖተ-ሰሜን
1. የድርቡሽ ወራሪ ጦር በሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ ጦርነት ባካሄደበት ወቅት የወረራው
የመጀመሪያዎቹ ሰለባዎች የጎንደር ሕዝቦች እንደነበሩ በታሪክ ተዘግቧል፡፡ በወቅቱ
የዱርቡሽ ወራሪ ኃይል የጎንደር እናቶችን፣ ሕፃናትንና ሽማግሌዎችን በመግደል፣
አብያተ ክርስትያን እና መኖሪያ ቤቶችን በማቃጠል አስከፊ በደል ፈፅሟል፡፡ ከንጉሥ
ምንሊክ ጋር ለመዋጋት እቅድ የበራቸው አፄ ዮሃንስ የጎንደር እናቶችን ለቅሶ እና ሃዘን
በሰሙ ጊዜ እቅዳቸውን ሰርዘው የጎንደር ሕዝቦችን በአጠቃላይ ደግሞ የኢትዮጵያን
ሉዓላዊነት ለማስከበር ወደ መተማ በመዝመት ከደርቡሾች ጋር በተካሄደው ውጊያ
ህይወታቸውን ሰውተዋል፡፡
2. ደብተራ ፍስሃ ጊዮርግስ የተባሉ የትግራይ ተወላጅ ታሪክ ፀሃፊ የኢትዮጵያ ታሪክ
በሚለው መፅሃፋቸው እንደገለፁት የአፄ ምንሊክ ሰራዊት የትግራይን መሳፍንቶች
ለማስገበር በ1882 ዓ.ም ወደ ትግራይ ዘመቻ አካሂደው ነበር፡፡ የአፄ ምንሊክ
ሰራዊት በምስራቅ ትግራይ፣ አፅቢ በተባለው አካባቢ በመዝመት በአካባቢው
የነበረውን እህል፣ ሃብትና ንብረት ከማውደሙም በላይ የወጣት ገበሬዎችን የዘር
ብልት በመቁረጥ (በመሰለብ) እጅግ አሰቃቂ ተግባር ፈፅሟል፡፡ ይህንን አስከፊና
አስነዋሪ ተግባር የተመለከቱ በምንሊክ ሰራዊት ውስጥ የነበሩ “ጎንደሬ ጦር” በሚል
ስያሜ የሚታወቁ የጎንደር ተዋጊ ኃይሎች ይህን የምንሊክ ወታደሮች ተግባር
ክፉኛ ማውገዛቸውንና ብርቱ ተቃውሞ ማስማታቸውን ደብተራ ፍስሃ ጊዮርግስ
በመፅሐፋቸው ዘግበውታል፡፡
የተጠቀሱት ታሪካዊ ክስተቶች የሚያመላክቱት የጎንደርና የትግራይ ሕዝቦች ታሪካዊ
ግንኙነት ፍፁም ሊናጋ በማይችል መሰረት የተገነባ መሆኑን ነው፡፡ ለነገሩ የሕብረተሰብ
ሳይንስ እንደሚያስረዳው በሕዝቦች መሃል የሚፈጠርና ሊፈታ የማይችል ቅራኔ የለም፡
፡ መቼም ቢሆን በሕዝቦች መካከል ቅራኔ እና ግጭት እንዲፈጠር የሚያደርጉት ከግጭቱ
ማትረፍ የሚፈልጉ የተለያዩ ፀረ ሕዝብ ኃይሎች ናቸው፡፡ (ትምክተኝነት ጠባብነት
አክራሪነት፣ ፋሺዝም ወዘተ ተጠቃሾች ናቸው) የጎንደርና የትግራይ ሕዝቦች ሊያቃቅራቸው
ከሚችል መሰረታዊ ካልሆነ ልዩነት ይልቅ ብዙ የሚያስማማቸው መሰረታዊ የሆነ የጋራ
ጥቅም አላቸው፡፡ ከዚህ ውስጥ ሰላም፣ ልማት፣ ዲሞክራሲ ዋንኞቹ እንደሆኑ መጥቀስ
ይቻላል፡፡
የችግሮቹ ምንጭ
መሰረታዊው እውነታ ይህ ሆኖ ሳለ ችግሩ ፈር ለቆ የሕዝቦች ግጭት ወደሚመስልበት
አቅጣጫ ያመራበት ምክንያት ታዲያ ምንድን ነው?
1. የአመራር ክፍተት፤
1.1 ችግሩ በስፋት በተከሰተበት የአማራ ክልል በአጠቃላይ፣ በሰሜን ጎንደር ዞን
ደግሞ በተለይ፣ የሚገኘው የክልሉ መንግስት መዋቅርና የብአዴን አደረጃጀት
በኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ መንግስት፣ በአማራ ክልል ሕገ መንግስት፣ በብአዴን
ፕሮግራም እና በሌሎች የአገሪቱ ሕጎች የሰፈሩትን መርሆዎች በጥብቅ ስራ
ላይ ማዋል አልቻሉም፡፡ የቅማንት ብሄረሰብ የማንነትና የራስ አስተዳደር
ጥያቄ በ2001 ዓ.ም. በቀረበበት ወቅት ወዲያውኑ በኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ መንግስት፣
አንቀፅ 39 እና በአማራ ክልል ሕገ መንግስት፣ እንዲሁም በብአዴን ፓለቲካዊ
ፕሮግራም በሰፈረው መርህ መሰረት ያለምንም ማቅማማትና ማንገራገር
የማያሻማ መፍትሄ ሊሰጠው ይገባ ነበር፡፡
ሆኖም ግን አንዳንድ የክልሉ መንግስት እና የብአዴን አመራር አባላት
በተጠናወታቸው የትምክህት አመለካከት ምክንያት ጥያቄውን ማስተናገድ
አልቻሉም፡፡ በውስጥና በውጭ ሃገራት የሚገኙ የትምክህት ኃይሎች
በፈጠሩት ተጨማሪ ጫና እና ባሰራጩት ተከታታይ ውዥንብር አማካኝነት
ህዝቡ እንዲደናገር በማድረጋቸው በመሰረቱ ከቅማንት ብሄረሰብ ጎን መሰለፍ
የሚችለው ሰላምና ዴሞክራሲ ወዳዱ የጎንደር ሕዝብም የመፍትሄው አካል
እንዳይሆን አደረጉት፡፡

ችግሩ እየተወሳሰበ ከሄደ
በኋላም ቢሆን በቅማንት
ብሄረሰብ
የተነሳውን
ተቃውሞ በሕገ መንግስቱ
መርሆዎች መፍታት ሲቻል
በኃይል ለማፈን በተደረገው
ሙከራ በሰው ህይወትና
አካል እንዲሁም በንብረት
ጉዳት አንዲደርስ ተደርጓል፡፡
1.2 ከወልቃይት ጋር ተያይዞ
የተነሳው የማንነትና የድንበር
ጥያቄም ቢሆን በኢ.ፌ.ዴ.ሪ
እና በአማራ ክልል ሕገ
መንግስቶች
መሰረት
መስተናገድ የሚችልበትን
ሁኔታ አመራሩ መፍጠር
አልቻለም፡፡ በመጀመሪያ
ደረጃ የተነሳው የማንነት
ጥያቄ የማን ነው? እውን
የወልቃይት ሕዝብ ጥያቄ
ነው ወይስ የሌላ ኃይል?
ጥያቄው ከተነሳስ ጉዳዩ
ይበልጥ
ለሚመለከተው
ወልቃይት
ለሚኝበት
ለትግራይ ክልል ከዚያም
ለኢ.ፌ.ዴ.ሪ የፌዴሬሽን ም/
ቤት ቀርቦ መፈታት ሲገባው
ለምን በአማራ ክልል
በጎንደር ዞን እንዲስተናገድ
ተደረገ? የድንበር ጥያቄውስ
የአገሪቱ ሕጎች ባስቀመጡት
የግጭት አፈታት መሰረት
በህዝብ
ውሳኔ
እና
በስምምነት
እንዲፈታ
ለምን ጥረት አልተደረገም?
እነዚህን ጥያቄዎች የአማራ
ክልል መንግስትና የብአዴን
አመራር
ሊመሉስዋቸው
ይገባ ነበር፡፡
1.3 ከወልቃይት
የማንነትና
የድንበር
ጥያቄ
ጋር
ተያይዘው
የቀረቡት
ጥያቄዎች
በተመለከተ
የትግራይ ክልል መንግስትና
የህወሓት
አመራሮች
ተገቢውን ትኩረት ሰጥተው
በኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ መንግሥትና
በህወሓት
የፓለቲካ
ፕሮግራም
መርሆዎች
መሰረት ሊፈቱዋቸው ጥረት
ማድረግ ይገባቸው ነበር፡
፡ የወልቃይት የማንነት
ጥያቄ ገና ከጅምሩ ሲነሳ
የወልቃይት ሕዝብ ጥያቄው

&

ወደ ገፅ 14 ይዞራል
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ሴራቸውን የጀመሩት፡፡
ህዳር 29 ቀን የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ መንግስት
የፀደቀበት የኢትዮጵያ ብሄሮች ብሄረሰቦችና
የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን መርምሮ ሕዝቦች በነፃ ፈቃዳቸው በእኩልነት
ለኢ.ፌ.ዴ.ሪ የሕዝብ ተወካዮች ም/ቤት የተመሰረተ አንድ የፖለቲካ ኢኮኖሚ
በማቅረብ ያስፀደቀውና በሪፖርተር ጋዜጣ ማሕበረሰብ ለመመስረት ቃል የገቡበት
ታትሞ የወጣው ሪፖርት እንደሚያመለክተው እና በየዓመቱ የብሄር ብሄረሰቦች ቀን ሆኖ
እነዚህ ከሰሜን ጃን አሞራ፣ ከበየዳ፣ እና እንዲከበር የተወሰነ ቀን ነው፡፡ ነገር ግን
ከሌሎች የጎንደር አካባቢዎች በሕዝባዊ በመተማ ወረዳ፣ በሽንፉ ቀበሌ የተካሄደው
ትግል ተጠራርገው ወደ ጎንደርና ሌሎች ሰልፍ የሕገ መንግስቱን መሰረታዊ መርሆዎች
ከተሞች የሸሹት ትምክህተኞች፣ የደርግ የሚፃረርና የብሄር ብሄረሰቦችን ማንነትና
ስርዓት አቀንቃኞች ከግንቦት ሰባትና ከሌሎች እኩልነት የማይቀበል ይልቁንም በዘር ጥላቻ
የትምክህት ኃይሎት በሚያገኙት የቅርብ የተሞላና የአንድ ብሄር የበላይነትን የሚሰብክ
አመራር ህዳር 29/2008 ዓ.ም በመተማ መሆኑ በእጅጉ ያስገርማል፡፡
ወረዳ ሽንፋ በተባለ ቀበሌ ሕገ ወጥ ሰልፍ
ማካሄዳቸው ይታወቃል፡፡
ሌላው የሚደንቀው እነዚህ የሽንፋን ሰልፍ
በሰልፉ ከ15,000 - 20,000 የሚደርሱ ያስተባበሩ የደርግ ስርዓት ቅሪት የሆኑ
ታጣቂዎች እና ሌሎች ከ50,000 - 70,000 ትምክህተኛ ኃይሎች ህዳር 29/1969
የሚደርሱ ትጥቅ ያልያዙ ሰዎች ተሳትፈዋል፡ ዓ.ም. በጎንደር ከተማ በዴሞክራሲያዊ
፡ ሰልፉን “የአማራ ኮሚቴ” በሚል ስም ወጣቶች የተካሄደውን እና የብሄር እኩልነት
የተደራጀ አካል እንዳስተባበረው ቢገለፅም የጠየቀውን ሰላማዊ ሰልፍ በጥይት እሩምታ
በክልሉ መንግሥትና በብአዴን አደረጃጀት በትነው በርካታ ወጣቶችን በገደሉበት ቀን
የሚገኙ አንዳንድ የአመራር አባላት ውስጥ ዳግም የንፁሃን ዜጎችን ደም ማፍሰሳቸው
ውስጡን እንዳቀነባበሩት ተገልጿል፡፡ የሰልፉ ነው፡፡ እነ ሻለቃ መላኩ ተፈራ ከ40 ዓመት
ዓላማ በዋንኝነት የማንነትና የራሰ አስተዳደር በፊት ህዳር 29/1969 ዓ.ም በጎንደር ወጣቶች
ጥያቄ ያቀረቡትን የቅማንት ብሄረሰብ ተኩስ ከፍተው እልቂት በፈፀሙበት ዕለት
አባላትን ለማሸማቀቅና እንቅስቃሴያቸውን ተከታዮቻቸው እነ ታማኝ በየነ፣ ሻለቃ
ለመግታት በተጨማሪም “ወልቃይት የአማራ ዳዊት ወ/ጊዮርጊስ፣ ካሳ ከበደና ሌሎች
ነው” የሚል ቅስቀሳ ለማካሄድና በሽንፋም ውጭ አገር ሆነው በመሩት የሽንፋ ሰልፍ
ሆነ በሌሎች የሰሜን ጎንደር ዞን አካባቢዎች ዜጎች ህይወታቸው ለሞትና ንብረታቸው
በንግድ ስራ ተሰማርተው የሚኖሩትን ለውድመት ተዳርጓል፡፡ የአካባቢው አጠቃላይ
የትግራይ ተወላጆች ለማጥቃት ነበር፡፡
ሁኔታ በዘር ጥላቻ እንዲበከል አድርገውታል፡
፡ ይህ እንደገና ያገረሸው የትምክህተኞች ደዌ
እንደታቀደውም የሰልፉን ዓላማ ተግባራዊ በጭልጋ፣ አይከል ከተማ፣ በላይ አርማጭሆ፣
አድርገዋል፡፡ በዚሁ ወቅት ብቻ አምስት ማውራ በተባለ ቀበሌ ባልታጠቁ የቅማንት
የቅማንት ተወላጆች ሲገደሉ 53 የቅማንት ብሄረሰብ አባላት ለደረሰው የህይወት
ብሄረሰብ መኖርያ ቤቶች እስከነ ንብረታቸው መጥፋት፣ የአካል መጉደልና የንብረት
ተቃጥለዋል፡፡ በተጨማሪም በሽንፋ ቀበሌ ውድመት መንስኤ እንደሆነ ይታመናል፡፡
የሚኖሩ የ58 የትግራይ ተወላጆች ሱቆች
ተዘርፈዋል፡፡ እነዚህ ነውጠኞች የቀሰቀሱት
ሁከት ግን ማንንም የሚምር አልነበረምና የትምክህት አመለካከት በአንድ ብሄር
አምስት የአማራ ተወላጆችም ህይወታቸውን የበላይነት ብቻ የሚያምንና ብዝሀነትን
ያጡ ሲሆን በድምሩ የ235 ሰዎች ንብረት የማይቀበል ከመሆኑም በላይ ሌሎች ብሄር
ተዘርፏል ተቃጥሏል፡፡
ብሄረሰቦች “አንድም ማንነታቸውን ቀይረው
የትምክህተኛው አካል መሆን አለባቸው፣
አሊያም መጥፋት አለባቸው!” በሚል መርህ
በዚህ ሰልፍ የተስተጋቡት መፈክሮች “ቅማንት ይገዛል፡፡ በጎንደር የሆነውም ይሄ ነው፤
አገር የለውም!፣ ይለያል ዘንድሮ!፣ የቅማንት የቅማንት ብሄረሰብ አባላት ወይ አማራ
ጭንብል ትግሬ ነው! ወልቃይት አማራ መሆን አለባቸው ወይ መጥፋት አለባቸው፡፡
ነው!” የሚሉ ነበሩ፡፡ በሰልፉ የተውለበለበው የዚህ ክፉ ደዌ ሌላው ገፅታ ደግሞ በጎንደር
ባንዴራ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ የሚገኙ የትግራይ ተወላጆችን ለማጥቃት
ሪፖብሊክ መንግስት ባንዴራ ሳይሆን የብሄር የተደረገው አንቅስቃሴ ነው፡፡ ለዚህም እንደ
ብሄረሰቦችን እኩልነትና ዴሞክራሲያዊ ሰበብ ተደርጎ የተወሰደው “ወልቃይት አማራ
አንድነትን እና የሃይማኖት እኩልነትን ነው” የሚል መፈክር ነው፡፡ ወልቃይት
የሚፃረረው የአፄ ኃ/ስላሴ ዘመን ባንዴራ ተራራ ወይም ወንዝ አይደለም፡፡ ወልቃይት
ነበር፡፡ ከምንም በላይ አስገራሚ የሆነው ሕገ ደን ወይም ማእድን አይደለም፡፡ ወልቃይት
ወጥ ሰልፉ እንዲካሄድ የተመረጠበት ቀን ንብረት አይደለም፡፡…. ወልቃይት ሰው ነው….
ነው፤ ህዳር 29/2008 ዓ.ም. መሆኑ ነው፡፡
ሕዝብ ነው፡፡ ታዲያ አንድን ሕዝብ እንደ
ግዑዝ ነገር፣ እንደ ንብረት በመቁጠር የእከሌ
ነው፣ የለም የእገሊት ነው ማለት ይቻላልን?
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ማን ወይም የማን መሆን እንዳለበት
መወሰን ያለበትስ እራሱ የወልቃይት ሕዝብ
አይደለምን? ስለ ወልቃይት ሕዝብ ሆኖ ሌላ
አካል እንዲናገርስ ማን ፈቀደለት?
ለእነዚህ ጥያቄዎች የኢ.ፌ.ዴ.ረ ሕገ መንግስት
ብቁ ምላሽ ሰጥቷአቸዋል፡፡ በኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ
መንግስት አንቀፅ 39 በግልፅ እንደሰፈረው
ማንኛውም የማንነት ጥያቄ በሚመለከተውና
በባለጉዳዩ ሕዝብ ቀርቦ መፍትሄ የሚያገኝበት
አሰራር ተቀምጧል፡፡ ከዚህ ባለፈ የድንበርና
የማንነት ጥያቄ የሚስተናገድበት የሕዝብ
ውሳኔ (ሪፈረንደም) አሰራርም ተቀምጧል፡፡
እንደዚህ ጥርት ባለ ሁኔታ ሕጋዊ ማዕቀፍና
የአፈፃፀም አሰራር በተበጀለት ሁኔታ ሁከት
መፍጠርና ለሰው ህይወትና ለንብረት
ውድመት ምክንያት መሆን ለምን አስፈለገ?
ለምንስ በጭፍን የዘር ጥላቻ በተቃኘ ሁከት
በአንድ ብሄር ተወላጆች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት
ተፈፀመ?
ሐምሌ 2008 ዓ.ም የትምክህት ኃይሎች
በጎንደር ከተማ በፈጠሩት ሁከትና ብጥብጥ
በርካታ የትግራይ ተወላጆች ተገድለዋል፣
ለዓመታት ያፈሩት ሀብትና ንብረታቸው
ተዘርፏል ወይም ተቃጥላል፡፡ “ትግሬ
ይውጣ!” የሚል መፈክር በማስተጋባት
የእርስ በእርስ እልቂት እንዲፈጠር ከፍተኛ
ጥረት አድርገዋል፡፡ እርግጥ ነው የትምክህት
ኃይሎች በልዩነት መኖርን ስለማይሹ
ሌላው ብሄረሰብ ወይ የእነሱ አባል መሆን
አለበት አለያም መጥፋት አለበት፡፡ ይህንን
ተግባራቸው በስልጣን ላይ በነበሩበት በዘመነ
አፄ ኃ/ስላሴና በዘመነ ወታደራዊው ደርግ
ፈፅመውታል፡፡ እዚህ ላይ አንድ መነሳት
ያለበት ጥያቄ ይህ በዘር ጥላቻ የተመሰረተ
ጥቃት የአማራውን ሕዝብ፣ የጎንደርን ሕዝብ
ይወክላል ወይስ አይወክለም? የሚለው ጥያቄ
ነው፡፡
የጎንደርና የትግራይ ሕዝቦች ጨቋኙን
የደርግ ስርዓት ለመገርሰስ በተካሄደው
ረጅምና መራራ ትግል እጅ ለእጅ ተያይዘው
የጋራ መስዋእትነት ከፍለዋል፡፡ የሁለቱም
ሕዝቦች ወጣቶች የደርግን ስርዓት ለመጣል
በተደረገው ትግል በጉና ተራራ፣ በመራኛ፣
በክምር ድንጋይ፣ በሰሜን አርማጭሆ ወዘተ
አንድ ግንባር ላይ ተሰልፈው ከመዋጋታቸውም
በላይ መስእዋት ሲሆኑም አንድ ጉድጓድ ላይ
ተቀብረዋል፡፡ ነገር ግን ሁለቱም ሕዝቦች
በትጥቅ ትግሉ ወቅት ከፈጠሩት ጠንካራ
ግንኙነት በላይ ረጅም ዘመናት ወደኋላ
የሚቆጠር ታሪካዊ ትስስር ያላቸው መሆኑ
ይታወቃል፡፡ ይህንን ለመግለፅ ሁለት ታሪካዊ
ክስተቶችን ብቻ መጥቀስ በቂ ነው፡፡
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ይዞታቸው በባላባቶች እየተነጠቁ በሂደት የሚያስችል ባህሪይ አልነበረውም፡፡
መሬት አልባ በመሆናቸው የበይ ተመልካች
ሆነው ቆይተዋል፡፡ ከዚህ ጭቆና ጋር ተደምሮ በትግሉ ውስጥ ይበልጥ ለመሳተፍ ከፍተኛ
የፍትሕና የዴሞክራሲ እጦት ስላስመረራቸው ተነሳሽነት የነበረው በአርማጭሆና በሰሜን
ለውጥ ለማምጣት ለሚደረገው ትግል ከፍተኛ ጃንአሞራ አካባቢዎች የሚኖረው የጎንደር ገበሬ
ዝግጅት ነበራቸው፡፡ ሆኖም ግን በተለይ የሚመራውን ብቁ ድርጅት ለማግኘት እስከ
የጎንደር ገበሬዎችን ውስጣዊ የትግል ስሜት 1974 ዓ.ም መጠበቅ ነበረበት፡፡ በኢህአፓ
ተገንዝቦ ጥያቄያቸውን ተረድቶ ለመምራት ውስጥ የእርማት ንቅናቄ ሲያካሂድ ቆይቶ
ተነጥሎ የወጣውና በ1973 ዓ.ም የኢትዮጵያ
የተዘጋጀ ድርጅች በወቅቱ አልነበረም፡፡
ሕዝቦች ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ (ኢህዴን)
በአካባቢው ሲንቀሳቀሱ ከነበሩት ድርጅቶች በሚል ስያሜ የተመሰረተው አብዮታዊ
አንዱ የሆነው ኢህአፓ ሰፊው ገበሬ በወሳኝነት ዴሞክራሲያዊ ድርጅት ከህወሓት ጋር
ተሳታፊ የሆነበትን የተራዘመ የትጥቅ በጥምረት ከ1974 ዓ.ም በኋላ በአርማጭሆና
ትግል ለማካሄድ ዝግጁነት አልነበረውም፡፡ በሰሜን ጃንአሞራ (ራስ ዳሽን) እንቅስቃሴ
በአቋራጭ በመፈንቅለ መንግሥት አማካኝነት ሲጀምሩ የጎንደር ገበሬዎች የዘመናት ህልም
ስልጣን የመያዝን ስትራቴጂ የተከተለ ስለነበረ እውን መሆን ጀመረ፡፡ ጥንታዊ ታሪክ ያለው
የጎንደርን ገበሬዎች አደራጅቶና አስታጥቆ የጎንደርና የትግራይ ሕዝቦች ግንኙነትም ወደ
ህዝባዊ ትግሉን የመምራት ብቃት ማረጋገጥ አዲስ ምዕራፍ ተሸጋገረ፡፡
አልቻለም፡፡ ከዚህ ባለፈ የመሬት ላራሹ ጥያቄ
በደርግ መንግስት የመሬት አዋጅ ስለተፈታ ቦጦሎኒ 40 በሚል ስያሜ የሚታወቀው
ገበሬው የትግል ተነሳሽነት የለውም፤ የሚል የህወሓት ሻለቃ ተዋጊ ኃይል በ1975 ዓ.ም
የተሳሳተ አቋም በማራመዱ ህዝባዊ ዓመፁን ወደ ሰሜን ጃንአሞራ (ራስ ዳሽን) በመግባት
ለማቀጣጠልና ለመምራት የሚያስችል ብቃት በወቅቱ መቀዛቀዝ ጀምሮ የነበረውን የጎንደር
ገበሬዎች የትግል ወኔ እንዲነቃቃ ካደረገ
ሳይኖረው ቀረ፡፡
በኋላ በ1976 ዓ.ም በተጠናከረ ሁኔታ ወደ
ሳይኖረው ቀረ ብቻ ሳይሆን ኢህአፓ ሰሜን ጃንአሞራ የተሰማራው የህወሓት አንድ
በአቋራጭ ሊፈናጠጥበት የከጀለው ስልጣን ብርጌድ ተዋጊ ኃይል (ብርጌድ 11) በራስ
እንዲሁ በቀላሉ የማይገኝ መሆኑን ሲገነዘብም ዳሽን ዙሪያ የሚገኙትን ወረዳዎች (በየዳ፣
አብሮት ሲታገል የነበረውን የጎንደር ገበሬን ጃንአሞራ) ከደርግ አገዛዝ ነፃ አወጣቸው፡
አንገት ለመላኩ ተፈራ ቢላዋ አስረክቦ ገሚሱ ፡ በበጦሎኒ 40 መጀመሪያ የተካሄደው
ከመላኩ ተፈራ ጎን ተሰልፎ የገበሬውን አንገት ስምሪትም ሆነ፣ በኋላ በብርጌድ 11 የተደረገው
ሲቀላ ገሚሱ ደግሞ ዛሬ የኢሳትና የግንቦት እንቅስቃሴ ብርቱ መስዋእትነት የተከፈለበት
ሰባት አርበኛ ሆኖ በጎንደርና በሌሎች ነበር፡፡ በርካታ ታጋዮች በራስ ዳሽን ተራራ
ኢትዮጵያ ህዝቦች እልቂት ከዛሬ አርባ ዓመት የበረዶ ግግር እጅና እግራቸው ተቆርጧል፡፡
በፊት ያጣውን ስልጣን ይቋምጣል፡፡
በስፍራው የነበረውን የደርግ ጦር ለመደምሰስ
በተካሄደው ውጊያ መስዋእትነት ተከፍሏል፡
“ዶሮ በልጆቿ አንጀት ትጫወታለች!” እንዲሉ ፡ ለዚህም ነው የጎንደርና የትግራይ ሕዝብ
በደርግ በኢህአፓና በሌሎች የትምክህት ትስስር በደም፣ በሥጋና በአጥንት የተቆራኘ
ድርጅቶች ስር የነበሩ ወኔ ቢሶች በጎንደሬውና መሆኑን ብዙዎቹ የሚስማሙበት፡፡
በሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ህይወት ቁማር
ተጫውተው፤ ህዝባችንን በደም አዋጅተው
በህዝቦች ትግል የተነጠቁትን የስልጣን ሸማ
መከናነብ ይፈልጋሉ፡፡ ለኢትዮጵያ ህዝቦች
ልዕልና እታገላለሁ ሲል የነበረውና በኋላ
የህዝቦችን ትግል ክዶ የጎንደሬውን አንገት
እንደ ገፀ በረከት ለፋሽስቶች ሰይፍ አሰረክቦ
በመሄዱ፤
“እናቸንፋለን ሲሉነ ባጅተው
ጓዶች ወዴት ሄዱ እኛን አስፈጅተው”
ተብሎ የተቀኘለት ኢህአፓ ዛሬ ስሙን ቀይሮ
በኢሳት፣ በግንቦት ሰባት… ስም በጎንደሬው
አንጀት መጫወት ይፈልጋል፡፡
ሌላው በአካባቢው ሲንቀሳቀስ የነበረው
የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ሕብረት (ኢድህ)
ባላባታዊውን የዘውድ ሥርዓት ለመመለስ
የሚታገል ድርጅት በመሆኑ የጎንደር
ገበሬዎችን ጥያቄ አንግቦ ትግሉን ለመምራት

በተካሄደው ስምሪት በሰሜን ጃንአሞራ፣
በአርማጭሆና በሌሎች የነበረው የደረግ
መዋቅር ሙሉ በሙሉ በመፈራረሱ የጎንደር
ገበሬዎች በተሟላ ሁኔታ ወደ ትግሉ
የሚቀላቀሉበት ምቹ መደላድል ተፈጠረ፡፡
የዚህ ድል ጅማሬ እየሰፋና ጥልቀት እያገኘ
በመቀጠሉ አጠቃላይ የሰሜን ኢትዮጵያ
ሕዝቦች በተለይ ህወሐትና ኢህዴን
(ብአዴን) ግንባር ወደ ሚመሰርቱበት ደረጃ
ደረሱ፡፡ በደርግ ውድቀት ዋዜማ የተካሄደው
የሰሜን ኢትዮጵያ ሕዝቦች ኮንፈረንስም የዚህ
በትግልና በመስዋእትነት የተገነባው አዲስ
የሕዝቦች አንድነት ማሳያ ተደርጎ ይወሰዳል፡፡
የሰሜን ኢትዮጵያ ሕዝቦች በጋራ ዓላማ
ስር ሕብረት ፈጥረው ያቀጣጠሉት ትግል
በመላው ኢትዮጵያ ተዳርሶ ህዝባዊ ማዕበል
አስከተለና ጨቋኙና ፋሽስቱ የደርግ ስርዓት
ተገረሰሰ፡፡ በዚህ የድህነት የኋላቀርነት፣ የፀረ
ዴሞክራሲ፣ ስርዓት መቃብር የተገነባው

ሕገ መንግስታዊ ስርዓት እነሆ ሃያ ዓመትን
አስቆጠረ፡፡
ሆኖም ከሰሜን ጃንአሞራ፣ ከበየዳ፣
ከአርማጭሆ፣ ከበለሳ፣ ከክምር ድንጋይ፣
ከነፋስ መውጫ፣ ከደብረታቦር፣ ከመላው
የጎንደር ግዛት በሕዝባዊ ትግል የተጠራረጉት
የደርግ ስርዓት አቀንቃኞች፤ በግንቦት
ሰባት ስር የተደራጁት የወኔ ቢሱ ኢህአፓ
ትርፍራፊዎች፣ ድመት አይጥ በልታ “እርም
ይሁንብኝ!” አለች እንዲሉ ትምክህተኛ
አመለካከታቸው እንደገና አገርሽቶ እልቂት
ሲደግስ፣ ጥፋት ሲሰብክ፣ የህዝቦች አንድነት
ለመበጠስ ሲፍጨረጨር ታየ፡፡ አዎ!
ከሩብ ክፍለ ዘመን በኋላ እንደገና፡፡ እያደር
የሚያገረሽ የትምክህት በሽታ! የጎንደርን ህዝብ
ያስፈጁት ደርጎችና ኢህኣፓዎች፣ ጎንደሬው፣
“ኢህአፓ መጅ ሆኖ ደርግ ወፍጮ ሆኖ
ተፈጭቶ አለቀ ደሃው ጥሬ ሆኖ
አረ አገሬ ሰሜን አረ አገሬ አገሬ
ጎንደሬው ተፈጨ በሁለት ገበሬ”
ብሎ የተቀኘላቸው መሆኑን ረሰተው ትናንት
ርካሽ ብሎ ባወገዘው የትምክህት ጠበል
ሊያጠምቁት እየተክለፈለፉ ናቸው፡፡
እርግጥ ነው፤ በብሄር፣ ብሄረሰቦችና
ሕዝቦች ዴሞክራሲያዊ አንድነትና እኩልነት
የማያምኑት የትምክህት ኃይሎች በሕዝባዊ
ዴሞክራሲያዊ ትግል ከተደመሰሱበት
ማግስት ጀምሮ የወደቀውን ስርዓት ለመመለስ
ጥረት አላደረጉም ነበር አይባለም፡፡ ነገር ግን
የቀይ ሽብር ፍጅታቸው ገና ከሕዝቡ አእምሮ
አልጠፋም ነበርና፣ ገበሬውን ለጥፋት ዳርገው
መፈርጠጣቸው አልተዘነጋም ነበርና፣ ሰው
ገድለው የጥይት ዋጋ የማስከፈል ፋሺስታዊ
ተግባራቸው የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነበርና፣
በተዋጊ አይሮፕላን ድብደባ የገዛ ዜጎቻቸውን
ሲጨፈጭፉና ደግ አደረገ ብለው ሲሞጋገሱ
እንደነበር ሕዝቡ አልረሳውም ነበርና፣
ኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦች እስር ቤት
አድርገዋት መቆየታቸው ለማንም ግልፅ
ነበርና ጥረታቸው ሁሉ መና ሆኖ መቅረቱ
የቅርብ ግዜ ትዝታ ነው፡፡
ሆኖም ግን “ጅብ ወደማያውቁት አገር
ሄዶ ቁርበት አንጥፉልኝ አለ” እንዲሉ
ስርዓታቸውን በአካል የማያውቀውን ወጣቱ
ትውልድ ላይ በማነጣጠር አዲስ ጨዋታ
ጀምረዋል፤ የእሳት ላይ ጨዋታ፡፡ እነዚህ
ኃይሎች ዋንኛ የሚለዩበት ባህርይ የሕዝቦችን
ማንነት ያለመቀበል እንደሆነ ይታወቃል፡፡
የተለመደውን የትምክህት ተግባራቸውንም
የጀመሩት በዚሁ የሕዝቦችን ማንነት የመካድ
እንቅስቃሴያቸው ነው፡፡ በጎንደር የሚገኘውን
የቅማንት ብሄረሰብ ማንነት በመካድና የራስ
አስተዳደር ጥያቄውን ውድቅ በማድረግ ነበር
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ፍኖተ-ሰሜን
“መላኩ ተፈራ የእግዜር ታናሽ ወንድም፣
የዛሬን ተውልኝ የነገን አልወልድም፡፡”
ይህ ግጥም፣ ከግጥምም በላይ፣ ከቅኔም
በላይ፣ ከተሰደሩት ቃላትም በላይ፣
ከፊደላቱም በላይ የሰማእታት አጥንት፣ ስጋና
ደም ተዋህደው የገነቡት ከራስ ዳሽን ተራራና
ከአክሱም ሃውልት የማይተናነስ ግዝፈት የያዘ
ተምሳሌትነት ያለው ነው፡፡

መጭ ባዩ
ድመት አይጥ
በልታ “እርም
ይሁንብኝ!” አለች
የትምክህት ነገር!
ከሙሴ ዘልደታ

...ወደ ሰሜን ጃንአሞራ የተሰማራው
የህወሓት አንድ ብርጌድ ተዋጊ ኃይል
(ብርጌድ11) በራስዳሽንዙሪያየሚገኙትን
ወረዳዎች (በየዳ፣ ጃንአሞራ) ከደርግ
አገዛዝ ነፃ አወጣቸው፡፡ በበጦሎኒ 40
መጀመሪያ የተካሄደው ስምሪትም ሆነ፣
በኋላ በብርጌድ 11 የተደረገው እንቅስቃሴ
ብርቱ መስዋእትነት የተከፈለበት ነበር፡፡
...

ሻለቃ መላኩ ተፈራ የተባለ ፍጡር፣ ግን
ደግሞ ጭካኔው ከሰብአዊ ፍጡር ውስጥ
ታሪካዊ ዳራ የማያስመድበው፣ የሰውን ዘር ለመጨረስ
ቆርጦ የተነሣ፣ ሲያሻው ሰውን በሳንጃ
የሰሜን ኢትዮጵያ ሕዝቦች በአገራችን የሚያርድ የሚጎምድ፣ ሲያሻው የሰውን
ለዘመናት ተንሠራፍቶ የኖረውን ጭቆና፣ ገላ በጥይት የሚበጣጥስ፣ ሲፈልግ የሰውን
አድልዎ፣ እና ብዝበዛ ለማስወገድ በተካሄደው ልጅ ገድሎ ጎዳና ላይ የሚዘረጋ፣ ሲፈልግ
እልህ አስጨራሽ ትግል ከፍተኛ ድርሻ በቡልዶዘር ጉድጓድ አስቆፍሮ በጅምላ
አበርክተዋል፡፡ የታሪክ አጋጣሚ ሆኖ የሚቀብር፣ ሲፈለግ ሰውን እስከነ ሕይወቱ
የደርግን ሥርዓት በመቃወም የተካሄዱት በሊማሊሞ ገደል የሚወረውር፣ “የጎንደር
አብዛኞቹ የትጥቅ ትግሎች መሠረታቸው አራጅ” እንደፈለገው የማድረግ ሥልጣን
ሰሜን ኢትዮጵያ ነበርና እነዚህ ሕዝቦች ተሰጥቶታልና፣ የፈጣሪን ያክል ሥልጣን የያዘ
ንቅናቄውን
በመጠንሰስ፣
በማሳደግና መስሎታልና “እባክህን የዛሬን ልጄን ተውልኝ
በማጎልበት እንዲሁም ለድል በማብቃት -------የነገን ግን አልወልድም” በማለት
ወሳኙን ሚና ተጫውተዋል፡፡ “ትግላችን የጎንደርዋ እናት እንድትማፀን አስገደዳት፡፡
ረዥምና መራራ ነው፣ ድላችን አይቀሬ ነው!”
የሚለውን መርህ አንግበው የታገሉት የሰሜን ይህ ብቻ ግን አይደለም፡፡ ጎንደር ሌላም
ኢትዮጵያ ሕዝቦች ለድላቸው ስኬት የከፈሉት በምሬት የምታስታውሰው የጨለማ ታሪክ
አላት፡፡ ወቅቱ ህዳር 29/1969 ዓ.ም ነው፡
መስዋእትነት ወደር አይገኝለትም፡፡
፡ የጎንደር ወጣቶች የደርግን ሥርዓት
የአማራ፣ የአገው፣ የቅማንት፣ የጉሙዝ፣ በመቃወም ሰልፍ የወጡበት ዕለት፡፡ ወጣቶቹ
የትግራይ፣ የኩናማ፣ የኢሮብ፣ የአፋር፣ “ዴሞክራሲያዊ መብቶች ያለገደብ ይከበሩ!
የኤርትራ /በወቅቱ የኤርትራ ህዝቦችም የብሔሮች መብቶች ይከበሩ! የኤርትራ ጉዳይ
በሰሜን ኢትዮጵያ ሕዝቦች ውስጥ ይካተቱ በሰላማዊ መንገድ ይፈታ!” የሚሉና ሌሎች
እንደነበር ይገነዘቧል/ ሕዝቦችን ያካተተው መፈክሮችን በማስተጋባት ተቃውሞአቸውን
የሰሜን ኢትዮጵያ ክፍል በትጥቅ ትግሉ አሰሙ፡፡ ለሰልፈኞቹ ከደርግ የተሰጣቸው
ወቅት በደርግ ተዋጊ አይሮፕላኖች መድፎችና ምላሽ ግን የጥይት እሩምታ ነበር፡፡ በውጤቱም
በተዋጊ እግረኛ ወታደሮች በተካሄደበት የበርካታ ወጣቶች ህይወት አለፈ፤ የጎንደር
ድብደባ የከፈለውን መስዋእትነት ጥልቀት እናትም ከል ለበሰች፡፡ /ቀኑ ህዳር 29 መሆኑ
መግለፅ እንኳን ያዳግታል፡፡ በሃሙሲት፣ ልብ ይሏል/፡፡
በበለሳ፣ በሓውዜን፣ በሸራሮ፣ በዓዴት
በዓብይ ዓዲ፣ በሳምረ እና በሌሎች ከተሞችና በጎንደር ሻለቃ መላኩ ተፈራ ወጣቶችን
ገጠሮች በተካሄዱ የአውሮፕላን ድብደባዎች ሲፈጅ ቢጤዎቹ እነ መቶ አለቃ ደስታ
በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች አልቀዋል፡፡ በሰሜን ታደሰና ፀጋልዑል ኪሮስ በመቐለ በቀይ
ወሎ በመርሳ ከተማ በመሳሰሉት ከተሞች ሽብር እልቂት ስም ወጣቶችን እየገደሉ
በተካሄደው የቢ.ኤም መድፍ /አርባ ጎራሽ/ በየጎዳናው ይዘረጉ ነበር፡፡ እነዚህ ወጣቶች
ድብደባ የደረሰው እልቂት እጅግ ዘግናኝ ያለምንም ወንጀል፣ በእነ ሻለቃ መላኩ
ነው፡፡ በደርግ እግረኛ ወታደሮች የተፈፀሙ ስላልተፈለጉ ብቻ ነበር ፍጅት የደረሰባቸው፡
የጅምላ ግድያዎችን መዘርዘር አዳጋች ነው፡፡ ፡ እነዚህ ወጣቶች በሰሜን ኢትዮጵያ
እንዲሁም በመላው ኢትዮጵያ ስር ሰዶ
የቆየውን ድህነት፣ ኋላቀርነት፣ ፀረ-ዲሞክራሲ
ስርዓት እንዲወገድ ስለጠየቁ ብቻ ነበር አጣ
ፈንታቸው እልቂት የሆነው፡፡
እጅግ አስከፊ በሆነ መልክ በሰሜን
ኢትዮጵያ ከተሞች የተካሄደው የደርግ የቀይ
ሽብር ፍጅት ሌላው ሕዝቦች የከፈሉትን
የመስዋእትነት ክብደት ያመለክታል፡፡ በተለይ
ደግሞ ጎንደርና ቀይሽብርን አገናዝቦ ለሚቃኝ
ገምጋሚ የሰሜን ኢትዮጵያ ሕዝቦች ላለንበት
አዲስ ስርዓት ግንባታ ያበረከቱት ዋጋ፣ ምን
ያህል ከባድ መሆኑ በጥልቀት ይገነዘባል ፡፡

በሰሜን ኢትዮጵያ የነበረው የመሬት ስሪት
የባላባታዊ የመሬት ስርዓት ሆኖ ገበሬዎቹ
ደግሞ በትውልድ ሲወርድ የመጣውን
መሬት በርስት መልክ እየወረሱ ሲገለገሉበት
ኖረዋል፡፡ ከጊዜ በኋላ በሰበብ አስባቡ

6

ማሰብ
_’በዓላማችን ትልቁና ከባድ ነገር ማሰብ ነው።’

ምርጥ አባባሎች
ፑ ብሊሊየለ ሳይረስ በመጀመሪው ዓመተ ዓለም
ስኬት

ኤመርሳን በ1836 ከፃፈው የተወሰደ ሓሳቦችን ወደ ቁሳዊነት መለወጥ የውጫዊ ስኬት ምስጢር
ነው፡፡

_’ማሰብ ሁሉም ነገር ጥቅም ላይ የሚውልበት ሁኔታ
እንዲፈጠር ያደርጋል’

ሄነሪ ዋርድ ቤከር በ1887 ከተናገረው

ኤመርሰን በ1844 ከፃፈው የተወሰደ

የአንድ ደቂቃ ስኬት የአንድ ዓመት ውድቀትን ያካክሳል፡፡

‘

ሮበርት ብሮዊንግ በ1886 ከተናገረው

‘መታሰብ የሌለባቸውን ጉዳያት ለማሰብ መድፈር
ይኖርብናል። ምክንያቱም ጉዳዮቹ የማይታሰቡ ከሆኑ ማሰብ
ያቆማል፡፡ ተግባርም ኣእምሮ የማይመራው ይሆናል። ‘

የማይረቡ ሰዎች የምንላቸው እኛ የወደቀንበትን ተግባር
በስኬት ሲያጠናቅቁት ከማየት የበለጠ አሳፋሪ ነገር
የለም።
የብዙ ነገሮች ስኬት ነገሮቹ መቼ እንደሚፈፀሙ በማወቅ
ላይ ይመሰረታል።

አሊቨር ጎልድ ለሚዝ በ1765 ከተናገረው የተወሰደ

ፈላው በርት በ1869 ከተናገረው የተወሰደ

ጂይ ዊልያም ፉልብራይት በ1964 ከተናገረው የተወሰደ
ታታሪዎችን ኣሳቢዎች ይገዙዋቸዋል።
ሓሳቦቼ አጃቢዎቹ ናቸው። አንድ ላይ ልሰበሰባቸው ፣
ልመርጣቸው፣ ላስራቸው፣ ላባርራቸው እችላለሁ።

ምንተሰኩው በ 1750 ከፃፈው
አንድ ስኬት ብቻ ነው ያለው። እሱም ህይወትህን አንተ
በመረጥከው መንገድ መምራት።
ክርስቶፎር ሞርሊ በ1922 ከፃፈው

ስርቆት
ሁሉም ስርቆት አንፃራዊ ነው። ስርቆትን ያልፈፀመ ፍፁም
ሰው አይገኝም።
ኤመርሰን በ1844 ከፃፈው የተወሰደ
አጋጣሚዎች ሌባን ይፈጥራሉ።

ስቃይ
ህመም ሰዎች እንዲያሰቡ፣ ማሰብ ደግሞ ሰዎች
አዋቂ እንዲሆኑ፣ ማወቅ ደግሞ ሰዎች ተፅዕኖዎችን
እንዲቋቋሙ ያደርጋችዋል፡፡
ጆን ፓትሪክ በ1953 ከፃፈው የተወሰደ
ስቃይ ሰዎችን የሚፈወስ ቢሆን ኖር ድሮ እንድን ነበር፡፡

የእንግሊዞች አባባል
በስርቆት የተሰበሰበ ሃብት ሌባን ወደ ጨዋ ሰው ያሸጋግራል።
ቶማስ ፍሉር በ1732 ከተናገረው የተወሰደ
ሌባ ሁሉም ሰው እንደሚሰርቅ ያምናል።

ጀርጅ ሳንታያና በ1905 ከፃፈው
ሌሎች በኛ ላይ የሚያደርሱትን ስቃይ ለመመዘንና
ለማወቅ ጊዜ ኣይፈጅብንም፡፡ እኛ በሌሎች
የምናደርሰውን ስቃይ ለማስተዋል ግን ችግር ይሆንብናል።

ኤድጋር ዋትሰን ሆው በ1911 ከተናገረው
ልቦች በመቁሰል ይኖራሉ፡፡

የእንቁላል ሌባ የግመል ሌባ ይሆናል

ቶማስ ኤ ኬምፒስ

ኦስካር ዋይልድ በ1893 ከፃፈው

የፐርሺያውያን አነጋገር
አንድንድ የተሰረቀ በሬ ጭንቅላቱን ከበረቱ ውጭ ያደርጋል።

መሰቃየትን የሚፈራ በፍርሃት መሰቃየት ጀምሯል።

በስልክና በደብዳቤ መልዕክት ላደረሳችሁልን!
-ደሳለኝ ሙሴ (አዲስ አበባ ኮተቤ) -ሃ/ማርያም ሕሉፍ (ተንቤን ዓ/ዓዲ) -መ/ም ገ/ሚካኤል ተ/ህይወት (መቐለ)
-ኢንጅነር ሳሙኤል በላይ (መቐለ) -ሃይላይ ወዲ ቐሺ (መቐለ)

ኣድራሻ
0342-405406/0914-701176
E-mail: t fi not e@ gma i l.c om
ካሳ መንገሻ ህንፃ ቢሮ ቁፅሪ 31
መቐለ
0964-670770
ኣዲስ ኣበባ

ማኔጂንግ ዳይሬክተር
ኣታኽልቲ እምባዬ
ዋና አዘጋጅ
ኣብይ በላይ
ከፍተኛ አዘጋጅ
ሃ/ስላሰ ሰገድ
ዓምደኞች
ብርሃኑ ኣባዲ
ዶ/ር ኣርዓዶም ሃይሉ
ሙሴ ዘልደታ

የኮምፒዩተር ፅሑፍ
ምዕባለ ዓብዱራሑማን
ከቨር፣ ለይኣውትና ዲዛይን

Archer
Graphics & Animation Studio

የመፅሄት ስርጭት አስተባባሪዎች
ሃ/ስላሴ ሰገድ
ምዕባለ ዓብዱራሑማን

ደብዳቤዎች

ቁምነገር ተክሻለሁ። ያም ሆነ ይህ ግን የስርጭት ጉዳይ
አስቡበት። እንዲያ ደክማችሁ ድካማችሁ አንባቢ እጅ
ካልደረሰ ኪሳራ ነው።
ታሪካዊ ጫና የፈጠረ ፅሑፍ
ኣክሊሉ ከዓዲግራት
ምንም እንኳ ብትዘገይም ሁለተኛ እትማችሁ በጣም ማራኪና
የተፈለገውን ደረጃ የጠበቀች ነበር። እንዲያውም ከደረጃ በሁለት ቋንቋ መታተሙ አስደስቶኛል
በላይ። ከሁሉም በላይ ያደነቅኩት “ወልቃይት! የመጨረሻው
በአማርኛና በትግርኛ የሚዘጋጅ መፅሄታችሁ ልዩ ስጦታ ነው።
መጨረሻ!” በሚለውና የወልቃይትን ታሪክ ያከተተው ጥንታዊ
ፅሑፋችሁ እጅግ ጠቃሚ ስራ ነው። እንዲህ ዓይነት ታሪካዊ ትግርኛ ለመልመድ ትልቅ ፍላጎት ስላለኝ ይህንን ተግባራዊ
ስራ አድካሚ ቢሆንም ህዝብ የሚፈልገውን መሰረታዊ ጉዳይ ለማድረግ እየሞከርኩ ቢሆንም በትላልቅ ቁምነገሮች በሁለቱም
ስለ ሚመልስ ሽልማቱ ከፍተኛ በመሆኑ ልትቀጥሉበት ይገባል። ቋንቋ የሚታተም መፅሄት መኖሩ ደግሞ ድካም የሚያቃልል
በመሆኑ ቀጥሉበት።
እንዲህ ዓይነት ርእሰ ጉዳይ የሚያስተናግድ መፅሄታችሁ
በይዘትም በቅርፅም ከሚታማበት ሁኔታ የወጣ በመሆኑ
ልትከሩ ይገባል። ቀጥሉበት፡፡
ዓለም ከአ/ ኣበባ
የስርጭት ጉዳይ አስቡበት

ሃሊና ከአ/ኣበባ
የአስመራው ሰውዬ
የሰውየው ምስል፣ የታሪኩ ፍሰት ጥፍጥ ብሎኛል። እንዲያ
ነው እንጂ! ይቀጥላል ተብሎ የተንጠላጠለ በመሆኑ አደራ
እንዳትቆርጡት

ከፍተኛ ቁምነገር ያወጣ መፅሄት መኖሩን ሰምቼ መፅሄታችሁን
ለማግኘት የወሰደብኝ ድካም ቀላል እንዳይመስላችሁ።
መፅሄቱን በስንት ድካም አግኝቼ ካነበብኩት በኋላ ባነበብኩት

አዲስ ከመቐለ

ምስጋናችን የላቀ ነው!
ዝግጅት ክፍሉ

1

ይዘት
...ወደ ሰሜን ጃንአሞራ የተሰማራው

ደብዳቤዎች

የህወሓት አንድ ብርጌድ ተዋጊ ኃይል
(ብርጌድ11) በራስ ዳሽንዙሪያየሚገኙትን
ወረዳዎች (በየዳ፣ ጃንአሞራ) ከደርግ
አገዛዝ ነፃ አወጣቸው፡፡ በበጦሎኒ 40
መጀመሪያ የተካሄደው ስምሪትም ሆነ፣
በኋላ በብርጌድ 11 የተደረገው እንቅስቃሴ

መጭ ባይና አስጋሪ

ብርቱ መስዋእትነት የተከፈለበት ነበር፡፡

ገፅ 6

...

ድመት አይጥ በልታ” እርም
ይሁንብኝ! ” አለች!

...“የሽብር ወሬ ተስፋፋ . . .
አንዳንዶቹ ራሱ ኣሉላ በቅርብ ርቅት
ነው ያሉት፤ በእጃቸው ውስጥ የገቡትን
ሁሉንም ጠላቶቻቸውን ደግሞ ቀኝ
እጆጃቸውንና ግራ እግሮቻቸውን
ይቆርጧቸዋል፤
እየተባለ
ይወራ
ነበር። ያ አድዋ ላይ የነበረው የጣልያን
መንግስት ወኪልም ከዚህ ተነስቶ
በፍርሃት እየተናጠ በርግጠኝነት
እኔንም ይቆራርጡኛል፤ ምክንያቱም እኔ
ከድሮም ጀምሮ ጠላታቸው ነኝ” ይል
ነበር። ...

-በሙሴ ዘልደታ
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ሰነዶች ምን ኣሉ
ገፅ 13

ኣሉላ እንደገና አመፁ!
-በደስታ ካሳ
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...“አዎ…
ይህን
ለአለቆችህ
ንገራቸው:: ይህ ተንኮል የነሱ
(የትግራዮቹ ማለታቸው ነው)
ተንኮል መሆኑን ንገራቸው!” ብለው
አፈጠጡብኝ::
ከዚህ በኋላ ቃለ-መጠይቁ መደበኛ
የቃለ-መጠይቅ ይዘት ይዞ መቀጠል
አልቻለም:: እሳቸው እንደ አንድ
ኤርትራዊ እኔ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ
የየድርጅቶቻችንንና የመንግስቶቻችንን
አቋም ይዘን ክርክር ገጠምን:: ነገሩ
ወዲህ ብል ወዲያ፣… ወዲያ ብል ወዲህ
እያሉ እማይሆን ነገር ውስጥ ገባን::

ትላንት በዛሬው እይታ
ገፅ 10

የአስመራው ሰውየ...
-በኣታኽልቲ እምባዬ

...

ፍኖተ ሰሜን
“የኣስመራው

ቅፅ 1

ቁጥር 3

አንደኛ ዓመት

ዋጋው ብር 15
ጥቅምት 2009ዓ/ም

አጓጊ የተባ ሚዛናዊ ብዕር!

ድመት አይጥ በልታ
“እርም ይሁንብኝ!”
አለች!
የት ምክህ ት ነገ ር!

ሰውየ!”...
አሉላ እንደገና
አመፁ...

