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ቅዴሚ 15 ዒመት እዩ።  መበል 20 ዒመት ኢህዳን( በኣዳን ) ክኽበር መሬት እፍን ክዴን ትብል ነበረት። እቲ ምዴሊው ምእንቲ  

ክዯምቕ ዴማ ፤ ዜተመስረትለ ቁሸት ከምኡውን ኣንዯበት ሽዐ ዜነበሩ ወየንትን ገባራትን ብቪዴዮ ተቐሪፁ ይምፃእ ኢለ ህሊዊ ዮሴፍ 

ኣ። ኣብ ዜስራሕ ድክመንታሪ ንክካተት። ኮነ ዴማ 2 ሰኣልቲ  ሰዯዯሞ፤ ጋዛጠኛ ግን መሪፅኩም ካብ ትግራይ  ግበሩሎም በሇ። 

ከምቲ ዜበሎ ክልተ ሰብ ብልፍንቲ ክንፅመዴ ካብ ትግራይ ተመረፅና። መን? ኣነን ፀጋይ ፍስሃፄንን( ባጫ)። ቀዯም ኣብቲ እዋን ቃልሲ 

ትንታግ ዜብልዋ ቦጠሇኒ ተጋዯልቲ ትግራይ  ፅሊልን መከታን ኢህዳን ከምዜነበረት ታሪኽ ኣሇና። ( መከርታ ክኾነኩም፤ ዯሃብ 

ቦኸረፅየን ፤ ‚ ትንታግ ቦጦሎኒ ኣብ ማእኸል ዒሉሊ‛ ዜብል ዯርፊ እኳ ነይርዋ) ። ስሇዙ ዜተዋህበና ተልእኾ ፤ ነቲ ፅኑሕ ቅያ አያታትና 

ምዴጋም ስሇዜነበረ ሓደሽ ኣይኮነን ንዒና። 

እዘይ ምስኮነ፤ ካብ  ቤት ፅሕፈት ክልል ትግራይ( ሽዐ ሞባይል ኣይነበረን) ስልኪ ንዒብይ ዒዱ ወቒዖም እንተሓዯጉ፤ ‚ ፅባሕ ኢህዳን 

ትመፀኩም ስሇሊ ተዲሉኹም ተፀበዩ‛ እትብል ሓንቲ ንዒቐብ ኣፋ ስሑት ( Misinformation) መልእኸቲ ትመሓሇፍ። ካብ ዒብይ 

ዒዱ ዚ’መልእኽቲ ሒዘ ጦፈኛ ሃጅ እንተበሇ፤ ፀሓይ ዕራርቦ ንጣብያ ሽለም እምኒ ( ቆሊ ተንቤን ጉያ) የብፅሓ። እዘይ ዜሰምዏ ህዜቢ 

ሽለም እምኒ፤ ጎቦ ልቡ ኾነ። በቲ ሓዯ ገፅ ዴሕሪ 20 ዒመት ኢህዳን፤ መዲሕንቶም ዜተቀብረሊ ታሪኸ ዜሸሇማ ሽለም እምኒ ክርእዩ 

ምዴሊዮም ገረሞን ተሓጎሰን። በቲ ካልእ ገፅ ግን እቶም ዜመፁ ኣጋይሽ መነመን እዮም? ክንዯይ እዮም? ይገሇፀት ከም እንቁሊሉሕ ኣፍ 

ይብሊ መልእኽቲ ብምንባራ ታይ ኣዲልዩ ከምዜፀንሕ ጨነቆ። መጨረሽኡ  እዘይ ዲሓር ክንርእያ ሕዙ ምፀአና ንግበር ዴማ በሇ። 

ስዑቡ  ካብ ሕምብርቲ እታ ቁሸት ናብ ክሳውዱ ፃውዑት ብፅሑልና ተጋወሐ። ሰብ ይተኣከብ ምኸሪ ንኽርከብ!  

ሽለም አምኒ ብፀልማት ዯርጓዕ እናበሇት ተአኩባ መኸረት። እሞ ኢሎም ‚ኢህዳን ክመፁ  እንተተባሂለ እኒ ተፈራ ዋልዋ ፤ ኣዱሱ 

ሇገሰ፤ ህሊዌ፤ በረኸት ኣይተርፉን። መፃኹ እንተየበልካ ዴምር አኳ ኣይገባእን ነይሩ ዋ፤ ዜኾነ ኮይኑ ኣብ ማይቤትና ሎ ኣዋፂና 

ንፀበዮም፤ እንተበዜሑ 30 ክኾኑ እዮም፤ ተየሇ ዜረኸብዎ ተቋዱሶም ይኸደ‛ ኣብ ዜብል ውሳነዴማ በፅሐት። ዴሕሪኡ ገገዚኻ ኬዴካ ፤ 

ቁራዕ፤ ጊባቦ፤ መቐርሰሚቶ፤ ሊጋ ወተ ምፍታሽ ኮነ። ተመሃሮ ዯቆም ሇዎም ኣብ ኣብታር ዜስቀል ጭርሖታት ኣፅሓፉ። ‚ ኢህዳን ኣብ 

ቁርፂ እዋን ዜሓገና ውዴብ እዩ። ኢህዳን ሰከምናዮ ሕዴሪ ይጠሇመ ውዴብ እዩ። ብዒወት  ወያነ ኢትዮጽያ ንዕወት። ሓቀኛ 

መሓዚና ኢህዳን እንኳዕ ብዯሓን መፃኻ። ዜብለ ጭርሖታት ተፃሒፎም ንጉሆ ናብ ሓዯ ማእኸል ተኣከቡ። ኣብታ ቁሸት ሻባ ምሸት 

ዴቃስ በዚ ዒይኑ ዜረት ሰብ የሇን።  ዲስ እውን ረሰሪሑ፤ ሙኩት ተሓሪደ፤ ትስንክት ዜሓዯረ  ዜተፈሇሇየ ሕብሩ ጣይታ ተተዒፂፉ 

ተኾመረ፤ ኣሰር ውሃ መሳሉ ዜነበሩ ኣዯ ብዕትሮ ተሓንጊጣ፤ ርጉኦ ሇዋ ርጉኦ ኣጅቦ ሇዋ ኣጅቦ፤ መዒር ዜነበራ ብርዙ ገይራ ብቡግሊ 

ሒዚ ቀረበት። ታይ ግዴኹም ፤ ሽለም እምኒ ኣብ ሓንቲ ዲስ ተሓምበሇ እናበለ ንዜመፁ ወራዴ መርዒ እትቕበል ክትመስል ዴግዴጊት 

ዒጢቓ ዯው በሇት።  

ኮነ ዴማ ጉጅሇ ጋዛጠኛ ዜፀዒነት ኮብራ( ሃሇቃ ፀጋይ ሻባ ናይ ባዕሎም ኮብራ ሂቦምና) ዯርሆ ነቆ ተበጊሳ፤ በቲ ሽዐ ኩርኳሕ ዜነበረ 

መንገዱ ክይዴ ሓዱራ ዒብይ ዒዱ ሓሉፉ ብጎምበስ ሞሞና ፤ ንኣንበራ መጠቓ ጣብያ ጉያ ኣራፊዲ ዯበኽ በሇት። ካብኡ መኪና 

ስሇይትኸድ  ዜፅበዩና ዜነበሩ ቆልዐ ሸኽምና  ፀይሮሞ ብእግሪ  ጉዕዝ ኮነ። ኣብ መንገዱ ዜተቐበሇና ኣመሓዲሪ ቁሸት፤ ጋዛጠኛታት 

ጥራሕ ምኳንና ርእዩ ፤  

‚ ዋእ!ታይ እዩ ዜግበር ሎ? ብስሩባ ኣበይ ኣሇዉ ቶም ጋያሹ? ንሕናኮ ማእኸሊይ ኮሚቴ ክመፁ ኢና ተባሂልና። እቲ ህዜቢ መልእኽትን 

ሕዴርን ኣዲልዩ እዩ ዜፅበ ሎ።  ታይ ክንብሎ ኢና። ወይ ኣፀቢቕኩም መልእኽቲ ኣይትገብሩ? ወይ ሒዜኩሞም ኣይመፃኹም ? 

ወይሇከ ጉዴ መፂኡኒ ! ‚ እናበሇ አዕጎምጎመ።  ፀገም ፈጢራ ሊ እታ ‚ኢህዳን ትመፅእ ኣሊ!‛ ትብል መልእኽቲ ምኳና ንክንፈልጥ ጊዛ 

ኣይወሰዯልናን። ስሇዙ ናብ መፍትሒ ንምፃእ’ሞ ፤ ኣነ ቃሇመጠይቅ ክገብር። ፀጋይ ዴማ ናይ ኢህዳን ተወካሊይ መሲለ፤ እቲ 

ቃሇመጠይቕ ምስተወዯአ፤ ታይ መልእኽቲ ከብፀሓልኩም ይበል ተበሃሃሂልና ተሰማማዕና። 

ናብታ ቁሸት እናቐረብና እንትንከዴ ዜቕበሇና ህዜቢ እናዒመረ ከዯ። እታ ዜተመስረቱሊ ቦታ ዒሟቕ ኮይናስ፤ ብግዴምታት ዜተኸበበት 

ስትራቴጂያዊት ቦታ እያ። ካብቶም ግዴምታት ናይ ዯስዯሰ ኳሕ  ክሪም በሇ። ኣዳታት፤ ሚልሽያ ፤ ተመሃሮ … ንዒና ዒጂቦም ኣብ 

ርእስናን ኣብ መንገዴናን  ሰትን ዕምበባን እናነስነሱ ፤ እናተዒሇሇ እናተጨፈረ ቀፀልና። ካብ ባህርዲር ዜመፁ ሰኣልቲ ጋዛጠኛታት 

መሲለናስ አመሓዯርቲ ክልሇ ግዱ አዮም ክብለ ዯንፀዎም። ዜኾነ ክከውን ኢሎም ግዱ ኣብ ማእኸል ተዒጂብና ንዜነበርና ንዒይን 

ንፀጋይን  ቀቅዴሜና እናጎዩ ምቐራፅ ጀመሩ።  ከምኡ ኢልና ኣብታ ብኣዳን ዜተመስረቱሊ ገዚ መካበብያ ምሰኣተና ፤ ፈሇማ ቃሇ 

መጠይቕ ቀፂልና ዯማ መልእኸቲ እንተልይዎም ከምእንቐበል ነገርናዮም።  



ብመሰረት መዯብና ኣነ ቃሇ መጠይቅ እንትገብር  ወዮ ወኪል ብአዳን ዜመዯብናዮ ፀጋይ ተኾርኒዐ ከፍ በሇ። ( ፀጋይ ሽዐ ኣብቲ 

ምልእልእ ዜበሇ ነብሱ ፃዕዲ ካናቲራ ስሇዜገበረ በዒል ስልጣን ንኸትብሎ ኣየሕፍርን ዜነበረ)። ቃሇ መጠይቕ ምስወዲእኹ ዴማ ‚ ታይ 

ክንሰምዏኩም‛ በሇ በምሕርኛ። ተዲልዮም ዜፀንሑ 3 አቕሽትን ሓዯ ጭዋን ረባ ቀፀለ፤ 

‚  ቅዴሚ 20 ዒመት በዙ ብዒዯምሓራ ብጃናሞራ ገፅ፤ 30 ዜኾኑ ብጣዕሚ ጎስቆልቆል ዜበለ ተጋዯልቲ መፂኦምና። ውን ይብሇና 

ጨጉረሇወጥ እንታዎት እዮም እንተበልና፤ እያሱ በርሀ ዜነበሮም ውሕዲት ተጋዯልቲ መፂኦም ክቃሇሱ እዮም ተቐበልዎም ኢሎምና 

ኣፅሉልናዮም።  ፅንሕ ኢልና ዴማ ትሪእዎ ኣሇኹም ( ሓዯ ገባር እናርአዩና) ነዙ ገባር’ዙ ገዚ ኣልቒቕና ብምልእታ ሂብናዮም ናብራን 

ታዕሉምን ጀሚሮም። ዒሇምቶም ተጋዯልቲ ህወሓት እዮም። በዙ ግዴማ ግዴሚ የጓይይዎም ፤ በጥ በል ፤ ሓፍ በል ይብልዎም ይትኩሱ 

… ዜተባህሎም እናገበሩ 6 ወርሒ ተቐሚጦም እዮም። መሻርፍ ውዴብ ስሇይኣኽሎም፤ ኣንስቲ ማይ በብተራ ይሓውራሎም፤ እንጀራ 

ይስንክታሎም፤ ከምኡ እንትርከብ ዴማ እኽሇማይ እናዋፃና ዒንጊልናዮም ኢና።  ተአምራት ሊይነ ኣብዙኣ ክፅሕፍ ይሓዴር ነይሩ፤ 

በረኸትን ተፈራን ‘ውን ይፅሕፉ ነይሮም፤ ሃይሇ ነይሩ፤ ኣዱሱ ነይሩ፤ ህሊዊ ነይሩ፤ ሕያዎትን ሰብ መኽበርቲ ፈሊጣት ስሇዜነበሩ ከምዚ 

ዯቅና ንርእዮም ኔርና። 

‚ስልጠና ምስወዴኡ ንበሇሳ ኢና ስሇዜበለ፤ ካብዚ ጣብያ ኣብቅልቲ አዲሉና፤ ተከ አሳጊሮም ክሳብ ሰሜን በየዲ ብፅሑ ሰብ መዱብና 

፤ ብግንባርኩም እምበር ብሕቆኹም ተወቂዕኹም ከይንሰምዕ፤ ብዒወት ተመሇሱ ኢልና ሰኒናዮም። እምበኣርከስ ሕዴርኹም 

ከየዕበረኩም ዴሕሪ 20 ዒመት ምመፃእኹም ነመስግ በሇልና ። ሕዙ ኣብዙኣ መፈጠር ትእምርትኹም ዜኾነት ቦታ ሓወልቲ ትኸለ፤ 

ቤት ትምህርቲ ትኸለ ።‛ በለ። ህዜቢ ጣቕዑት። 

ዴሕሪኡ ናብቲ ዜተዲሇወ ዲስ ኬዴና ዜተሓርዯ ሙኩት ምስ ዜተዲሇወ ሽሻይ ገፋፊጥና ከብዴና ክሳብ ቑር በሉዕና( ከም ሽዒ ክሳብ 

ሕዙ ፀጊበ ኣይፈልጥን lol)  ፤ እግረ መንገዴና ንሃገረሰሊም መልፋ ኣጋሉስና ዜነበሩለ በዒቲ ቀሪፅና ፤ ወተሃዯራዊ መራሕቲ ኢህዳን 

ክነራርብ ንባዴመ ከዴና።  

ዕማምና ዚዙምና ካሴት ዜሰዯዴናለ ህሊዌ ዮሴፍ ‚አዑንተይ ማይ እናሰረበ ርእየዮ‛ ኢለና ። ኣብቲ በዒል ምሳና ክውዕለ 5 ሰብ ካብ 

ጣብያ ሽለም እምኒ ስዯደ ፤ እቶም ጋዛጠኛ’ውን ከይተርፉ ተባሂልና ተኸቢርና ኣብኡ ወዒልና በልናኩም። ዴሕሪ ዒመት ኣቢለ ተፈራ 

ዋልዋ ናብታ ጣብያ ወሪደ እምነ ሰረት 2 ኣብያተ ትምህርቲ ( ኣብ ጉያን ኣብ ሽለም እምንን) ኣንቢሩ ተመሉሱ፤ ኮይኑ ዴማ ቅዴሚ 4 

ዒመት ኣቢለ ተሰሪሔን።  

እወ ብኣዳን ብህዜቢ ትግራይ ተወሉድም ዜዒበዩ እዮም። ብኣዳን ዜገበሩ እንተገበሩ ውዕሇታ ህዜቢ ትግራይ ከፊልካ ዜውዲእ 

ኣይኮነን። ውዕሇታ አኖድ ከፊልካ ይውዲእ ኮይኑ? ስሇዙ ብኣዳን ነቲ ዜመርሕዎ ህዜቢ፤ ናብዙ ብፃሕናካስ፤ ህዜቢ ትገራይ 

ስሇዜፈጠረና እዩ ኢሎም ከምህርዎ ይግባእ። ህዜቢ ትግራይ ከይትትንክፍ፤ ተተንኪፍካ ግን ማስቃ ኣሇዎ ክብለ ይግባእ። 

ወዯሓንኩም።     

          


