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“እቲ ባሕሪ ኣይነፀፈን፣ዓሳ እውን ኣይጠፍአን፡፡” 

 /ብፀጋይ ሓድሽ welwalo_waw@yahoo.com መቐለ/ 06-13-17 

ሎሚ እውን ከምቶም ሕሉፋት ዓመታት 15 ሰነ/2009 ዓ.ም መበል 29 ዓመት መዓልቲ 

ሰማእታት ትግራይ  ብሕራነ ክንዝክሮ ኢና፡፡ ነዚ ዕለት እዚ እንትንዝክር ብቑዛመ 

ዘይኮነስ ብሕራነ ክኸውን ዝግበኦ ንምንታይ እዩ? ፀላእትና ኣብ ልዕሌና ዝኸዓውዎ ጓህሪ 

ንድሕሪት እንምልሶ ኣይኮነን፣ ግዳስ ፈፂሙ ንኸይድገም ኢና ክንከላኸሎ ዘለና፡፡ 

ንኸይድገም ክንከላኸሎ ድማ ወርትግ ካብ መስመር ቃልሲ ንፃት እኳ ክንገልስ 

ከምዘይብልና ንግንዘብ፣ ሓድነትና ልዕሊ በዝሕና ክሕይልን ክጥንክርን ከምዝግበኦ፣ ከምቲ 

ጀግና ሜጀር ጀነራል መስፍን ኣማረ ብምኽንያት መበል 26 ዓመት በዓል ግንቦት 

20/2009 ዓ.ም  ኣመልኪቱ ብቴሌቪዥን ትግራይ ንዝኽሪ ውግእ ኣልዓሳ ጠሚቱ ቀሪቡ 

ዝነበረ ፍሉይ ምድላው ዝበሎ “ሓንጎልና ብፍልጠት፣ ጁባና ብሃፍቲ ብምምላእ” ቀርኒ 

ድኽነት ብምስባር ኣቢልና ዓርሰ እምነትና ሓፍ ብምባል ኩርዓትና ክነበርኾ ኣለና፡፡ ነዚ 

እውን ኢና መዓልቲ ሰማእታት ብቑዛመ ዘይኮንናስ ብሕራነ ኢና ክንዝክሮ ዝግባእ ንብል 

ዘለና፡፡ 

***** 

ዓደየ ሓውዜን’የ 

ህዝብታት ሓዚነን’የ 

ሃገራት ሓዚነን’የ፣ 

/ ነፍስሄር ከያኒ ዶ.ር ኪሮስ ኣለማዮሁ/  

ምእንቲ ሓርነትናን ምርግጋፅ ሓርነት ህዝብታት ሃገረ ኢትዮጵያን እንትንቃለስ ዝተሰገረ 

መንገዲ ሰቲ ብሰቲ ኣይነበረን፡፡ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ሰባት ዘይፈቀድ ክፉእ ተግባራት ኣብ 

ልዕሌና ተፈፂሙ፡፡ እንተ ንሕና ኩሎም ውዲታት መናኒህና ብዓወት በሪኽና፡፡ ቅድሚ 

ስርዓት ደርግ ኣብ ዝነበሩ ገዛእቲ ስርዓታት ዝወረደና በደል ገዲፍና በደላት ደርግ 

ኣፅቢብና ንዘክር፡፡ 
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ታሪኽና ከምዝነግረናን ዘምህረናን ንኻልኦት ህዝብታት ሕማቕ ተግባር ፈፂምና 

ኣይንፈልጥን፡፡ በዚ እውን ኣብ ልዕሌና ሕማቕ  ክፍፀም ዘይምድላይና ከም ነውሪ 

ዝውሰድ ኣይኮነን፡፡ ደርግ ከም ብሄር ከጥፈአና ስለዘንቀደን ዝተሃንደደን ኢና ክንምክት 

ናብ በረኻታት መሪሽና፡፡ ብቑፅርና ዉሑዳት ብሄራውን ሃገራዊ ዕላማታት ሓንፂፅና ናይ 

ኣይንብርከኽን ጥይት ተኲስና፡፡ ኣብ’ዛ ዓለም እቲ ኣዝዩ ዝኸበረ ሂወት ክንከፍል 

ተሓቲትና ምእንቲ ርትዓዊ ዕላማ ኣሻሓት መላምል ደቂ ህዝቢ ፈንጅታት እናረገፁ 

ክብርቲ ሂወቶም ንምህጋር ድሕር ኣይበሉን፡፡ ነቲ ዝኸፍአን ዝሓየለን ዝበሃል ሞት 

ኣንበርኪኽና ብዓወት መሰስ ኢልና፡፡ 

መሪር ተጋድሎ እንትነካይድ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝወርዱ ዝነበሩ ስቓያት “ህልቀት” 

ብዝብል ቃል እንተተገለፁ እውን ተጋኒኖም ዘይበሃሉ ግፍዓዊ ጨፍጫፋት ተፈፂሞም፡፡ 

ግፍዓዊ ጨፍጫፍ ሓውዜን ሓደ ዓብዪ ምስክር እዩ፡፡ 

ቅድሚ 15 ዓመታት ኣቢሉ ሳምሶን ሰውሩ ዝተብሃለ ፀሓፊ ሓውዜንን ጎሬኒካ እትብሃል 

ሓንቲ ኣውሮፓዊት ዓድን ኣነፃፂሩ ፅሒፉ፡፡ ፅሟቕ ፅሑፉ ዝስዕብ ትሕዝቶ ኣለዎ፡፡ ዕለተ 

ዕዳጋ ሰሉስ ሚያዝያ 26/1937 ኣቆፃፅራ ኣውሮፓ መንበሪት ህዝብታት ቦስኮ ዝኾነት 

ከተማ ጎሬኒካ መይዳ ዕዳጋኣ ብዓደግትን ሸየጥትን ኣዕለቕሊቑ፡፡ ዕዳጋ ዓሚሩ ድሕሪ 

ሰዓታት እንካ-ሃባ ሄንከል 1-115 ን ጃንከር 52-5 ዝበሃላ ነፈርቲ ውግእ ጀርመን ኣብ 

ሰማያት ጉሬኒካ በፂሐን፡፡ ኣይደንጎያን ኣብ ማእኸል ዕዳጋ ዝደርበየኦ ቡንባ ምድሪ 

ሓሪሱዋ፡፡ ጎሬኒካ ብሓያል ድምፅን ኣውያትን ተናዊፃ፡፡ ኣብ ደቓይቕ ሬሳ ኣብ ልዕሊ ሬሳ 

ተኾሚሩ፡፡ ብኣሻሓት ዝቑፀሩ ህፃን፣ኣረጋዊ፣ሰብኣይ፣ሰበይቲ፣ብኣልማሚት ደብዳብ ነፈርቲ 

ሃሊቖም፡፡ 

ካብ’ቲ መህለቒ ደብዳብ ካብ ብሱል ጥረ ኮይኖም ዝተረፉ መሰኻኽር ዓይኒ ከምዝበልዎ፣ 

“ነፈርቲ ጀርመን ንጎሬኒካ ደጋጊሞም ክሳብ ዝደኽሞም ብቡንባ ነፈርቲ ቀጥቂጦምዋ” እቲ 

ደብዳብ ምስ ሃድአ ድሕሪ ሒደት ደቐይቕ ናብ ጎሬኒካ ዝበፅሐ ጋዜጠኛ ዝተዓዘቦ 

ብኸምዝስዕብ ኣስፊሩዎ፣- 

“…ፍቖድኡ ሬሳታት ህፃናት፣ኣዴታት፣ኣቦታት፣ተገቲቶም ርኢና፡፡ ሓሓሊፉ ድምፂ 

ዝበኽዩን ዝሳቐዩን ህፃናትን መናእሰይን ይስማዕ፡፡ ናብ ሓደ ኩምራ ሬሳ ተፀጊዐ ሓደ ኣቦ 

ሪአ፡፡ ዝተቐዳደደን ዝነደደን ክዳውንቶም ሪአ ቀሺ ምዃኖም ተገንዚበ፡፡ ገፆም ብሓውን 
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ትክን ተለብሊቡ፡፡ መኪናይ ጠጠው ኣቢለ ቀሪበዮም፡፡ ኣነ ይዛረቦም ንሶም ኣይከኣሉን፡፡ 

ክዛረቡ ይፍትኑ ልሳኖም ተለጒሙ ይኣብዮም ሱቕ ይብሉ፡፡ ዓቕሞም ፀንቂቖም ኢዶም 

ሓፍ ኣቢሎም ናብ ሓደ ኣንፈት ኣመላኺቶሙኒ፡፡ ናብ’ቲ ዝሓበሩለይ ኣንፈት ኣማዓድየ 

ጠሚተ፡፡ ሓዊ ቃልቃል ኢሉ ይነድድ፡፡ ‘ቡንባ’ ኢሎም ተንፊሶም ካሊእቲ ቃል ከይወሰኹ 

ንሓዋሩ ተሰናቢቶም፡፡ ናብ’ቲ ዘመላኸቱኒ ቀሪበ፡፡ ዝረኣኹዎ ንምዝራቡን ምፅሓፉን 

ይኸብድ፡፡ ኣብ ፍርስራስ ገዛ ዝተኣከቡ ሬሳታት ቤንዚን ከም ዝፈሰሶም ሃልሃል እናበሉ 

ይነዱ፣ ዓፅምን ስጋን ሰብ ብዘይገልጋሊ ይቃፀል፡፡ ኮን ደኾን ብሂወት ዝተረፈ ክነድሕን 

ኢሎም ፍቖዶ እቶም ፍርስራስ ገዛውቲ ቃሬዛ ሒዞም ዝጓየዩ ሰባት ንብዓቶም ማንታ 

ማንታ ይወርድ፡፡ ህንፃታት ከተማ ጎሬኒካ ዝበዝሑ ነዲዶምን ፈራሪሶምን መተሓላለፊ 

መንገድታት ዓፅዮም፡፡ ኣብ ከተማ ጎሬኒካ ዝተወሰኑ ወታደራዊ ዒላማታት እኳ እንተነበሩ 

ነፈርቲ ውግእ ጀርመን ግን ኣብ’ቲ ንፁህ ዓዳጊን ሸያጥን እየን ኣነፃፂረን፡፡ ሂትለር 

ዝለኣኾም ልኡኻት ጥፍኣት ቡንባታቶም ኣብ ርእሲ ንፁሃት ኣዝኒቦምዎ፡፡ 

ካብ’ቲ ሕሱም ደብዳብ ብሂወት ዝተረፉ ሰባት ሽዑኡ ደጋጊሞም ዘልዑሉወን ቃላት 

‘ነፈርቲ…ቡንባ…ተኹሲ…ሓዊ’ ዝብላ ነይረን፡፡ ካብ ሞራልን ርህራሄን ሰባት ፈፂሙ 

ብዝረሓቐ ኢ-ሰብኣዊ ጨፍጫፍ ኣብ ዕዳጋ ጎሬኒካ ተፈፂሙ፡፡ ከምዚ ዝኣመሰለ 

ዘስካሕክሕ ተግባር ዝፍፅም ፍጡር ዳግም ኣብ ዓለም ክፍጠር’ዶ ይኸውን?” ክብል 

ይሓትት ንሕሱም ጨፍጫፍ ከተማ ጎሬኒካ ተዓዚቡ ዝፀብፀበ ጋዜጠኛ፡፡ 

እንተኾነ ግን ንኣውሮፓዊት ከተማ ጎሬኒካ ዘጋጠማ ጨፍጫፍ ቡንባ ዝበልፅ ኣረመንያዊ 

ጨፍጫፍ ሰነ 1980 ዓ.ም ኣብ ሃገረ ኢትዮጵያ ትግራይ ተፈፂሙ፡፡ እቲ ህልቂት ድሕሪ 

ጨፍጫፍ ጎሬኒካ 53 ዓመታት ፀኒሑ ተደጊሙ፡፡ ነቲ ወፍሪ ዝመርሖ ዳግማዊ ኣዶልፍ 

ሂትለር ዝኾነ ሓለቓ ሓምሳ ለገሰ  ኣስፋው እንትኸውን እታ ግፍዓዊ ጨፍጫፍ 

ዝተፈፀመላ ድማ ዳግማዊት ጎሬኒካ ከተማ ሓውዜን፡፡ 15 ሰነ/1980 ዓ.ም ዕለተ ሮቡዕ፡፡ 

ኣብ ዉዕዉዕ ዕዳጋ እንካ ሃባ ንምብህሃል ከተማ ገጠሩስ ንሓውዜን ኣዕለቕሊቑዋ፡፡ ከምቲ 

ልሙድ ደቂ ኣንስትዮ ደቀን ደቀን ኣኾልኪለን፣ደቂ ተባዕትዮ ኣብዑር፣ጠለበጊዕ ኣእዱጎም 

እናኾከቡ ንዕዳጋ ሓውዜን ዓቕላ ኣፅቢቦሙላ፡፡  

ዕዳጋ ብረስኒ ጀሚሩ፡፡ ከካብ ኣንፈቱ ዝውሕዝ  ብንፁር ዘይስማዕ ማዕበላዊ ድምፂ 

ይፈጥር፡፡ ብሃንደበት ዘይተለመዳ ነፈርቲ ደበኽ ብምባል ንሰማያት ሓውዜን 

ተቖፃፂረንኦ፡፡ ኣከታቲለን ናብ ልዕሊ እቲ ጨጉሪ ርእሲ ዝኾነ ንፁህ ህዝቢ ቡንባታት 
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ደርብየን፡፡ ገርሁ ዘተርክስ ዘይኮነስ ፍጡራትን ተፈጥሮን ዝልቑምፅ ቡንባታት ዘኒቡ፡፡ 

ሰብ ኣብ ልዕሊ ሰብ እናተደራረበ ክወድቕ ጀሚሩ፡፡ ሬሳታት ተኾሚሩ፡፡ ተደጋጊሙ 

ዝወርድ በዝሒ ዘለዎ ቡንባ ድምፁ ከበሮ እዝኒ ይቐድድ፡፡ እቲ ቡንባ ዝፈጥሮ ሃልሃልታ 

ንፍጡራትን ንብረታትን የቃፅል፡፡ 

ኣውያት…ሕምስምስ…ምውዳቕ…ምልዓል…መሊስካ…ምውዳቕ…ዳር ትርኢት ምድሪ ከም 

ዑንቂ ፀቢባ፡፡ 

ነፈርቲ ኲናት ዝኸዳ ይመስላ’ሞ መሊሰን መፅየን ሓዊ ይተፍኣ፡፡ ኣዛዚአን ሓለቓ ሓምሳ 

ለገሰ ኣስፋው ንፈውሲ ማሕላ ሓደ ዓዳግን ሸያጥን ከይተትርፋ ኢሉ ዝኣዘዘን ክትግብራ 

ንፍጡር ብዘይንሕስያ ዝእርምድ ቡንበአን ኣከታቲለን ይድርብያ፡፡ ዕዳጋ ሓውዜን ብሓዊ 

ተለብሊባ፡፡ ነፈርቲ ውግእ ብዝወረደ መቕዘፍቲ እንተይዓገባ ብዙሪያታት እናተተኻኻኣ 

ጨፍጫፈን ኣሐይለን፡፡ ሓውዜን ዘይሓሰበቶ መዓት ወሪዱዋ፡፡ ኣብ ዕዳጋኣ ዝነበረ 

ታሕጓስ ዓዳግን ሸያጥን ናብ ዋይዋይታ ክልወጥ ደቓይቕ እምበር ሰዓታት ኣይወሰደሉን፡፡ 

ሓውዜን ካብ ምንባር ናብ ዘይምንባር ተለዊጣ፡፡ 

ኣብ ቀዳማይ ዙር ንዝረገፉ ንፁሃን ሪኦም ዘእወዩን ክረድኡ ዝቐረቡን ሰባት ኣብ ደብዳብ 

ካልኣይ ዙር ይቕዘፉ፣ዝተረፉ ኣብ ሳልሳይ ዙር፣ ራብዓይ ሓምሻይ ዙራት እናተቖፀረ 

ፍጡር ከም ቆፅሊ ረገፈ፡፡ ዝሞተስ ሞይቱ ትንፋስ ምሕላፍ ኣብያቶ ሓጋዚ ስኢኑ ዝቕንዞ 

ሰብ ድማ ብዙሕ፡፡ ዝተቖለለ ሬሳ ንኽትሪኦ የሰምብድ፡፡ ኣብ ቀፅሪ እቲ ብሲኦል ዝምሰል 

ፍፃመ ስም ኣደን ኣቡኦምን እናፀውዑ ዝነብዑ ህፃናት ኣባዲ ዘይብሎም ከብድኻ ይበልዑ፡፡ 

ከቢድ ጉድኣት በፂሑዎም፣ ዓይኖም ብንጣር ቡንባ ፈሲሱ ስድረኦም ይእልሹ ፡፡ 

እኖታት ህፃናት ብተቐፃፃሊ ቡንባ ተለብሊቦም ሓሪሮም፡፡ ወለዲ ኣብ ኣፍ ሞት ኮይኖም “ 

ኣቦይ…እነይ” ንዝብሉ ደቆም “ ኣጆኻ…ኣጆኺ…ኣለኹልካ…ኣለኹልኪ…” ኢሎም 

ክጥብሩዎምን ክእብድዎምን ኣይከኣሉን፡፡ ቡንባ…ሓዊ…ኣውያት…ህውከት…ዓቕሊ 

ፅበት…ዳግማውያን ናዚ ዝኾኑ ደርጋውያን ንሓውዜን ዳግማዊት ጎሬኒካ ገይሮምዋ፡፡ ኣብ 

ጠላዕ ቀትሪ ኣብ ዕለተ ዕዳጋ ኣብ ሓንቲ ፀሓይ ልዕሊ 2500 ወገናት ሃሊቖም፡፡ እዚ 

ጅምላዊ ህልቀት ኣብ ታሪኽ ሃገርና ተወዳዳሪ ዘይብሉ ግፍዒ እዩ፡፡   

ጋዜጠኛ ሃሴት ፍስሃ ዝፀሓፎ “ቅያ ተጋድሎ” ዝብል ታሪኻዊ መፅሓፍ ኣብ ገፅ 410 

ዝስዕብ ሰፊሩ ይንበብ፡፡ 
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“ሓውዜን ኣብ’ቲ ብዝነበረ ምምሕዳራ ኣካልላ ኣብ ኣውራጃ ዓጋመ ናይ እትርከብ ወረዳ 

ክልተ በለሳ ቀንዲ ከተማ እያ ነይራ፡፡ ደርግ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ጀሚሩ ግፍዕታት ደርግ 

ኣይተፈለያን፡፡ ስሩዕ ሰራዊትን ባንዳታትን ደርግ ካብ ምጉላት፣ዓድግራትን ዕዳጋ ሓሙስን 

እናተበገሱ ኣብ ሓውዜን ዝፈፀሙዎ ግፍዒ ዘርዚርካ ኣይውዳእን፡፡ ደብዳብ ነፈርቲ ውግእ 

እውን ተፈልይዋ ኣይፈልጥን፡፡ ቅድሚ ሰነ 15/1980 ዓ.ም ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ሸውዓተ 

ጊዜ ተደብዲባ ነይራ፡፡ እቲ ንመበል ሻምናይ ጊዜ ዝተኻየደ ደብዳበ ግና ብዓይነቱ 

ዝተፈለየ ነይሩ፡፡ 

ደርግ ሰነ 15/1980 ዓ.ም ኣብ ሓውዜን ዘካየዶ ደብዳብ ብልሒ መግለፂ ናይ’ቲ ኣብ ዘበነ 

ደርግ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈፀመ ግፍዒ እዩ፡፡ ኣብ መዓልቲ ዕዳጋ ህዝቢ 

ምስተኣከበ ክልተ ሄሊኮፕተራትን ኣርባዕተ ሚግን ኣውፊሩ ንሽዱሽተ ሰዓታት ዝኣክል 

ብዘይ ዕረፍቲ ደብዳብ ምክያድ ኣብ ልዕሊ እቲ ንዕዳጋ ዝተኣከበ ህዝቢ ህልቀት ክበፅሕ 

ገይሩ፡፡ በቲ ደብዳብ ስጋ ሰብን እንስሳን ተለዋዊሱ፣ሓውዜን ብሓውን ትክን ቡንባታት 

ተዓይና ከምዘይነበረት ኮነት፡፡ በቲ ደብዳብ 2434 ሰባት ተቐቲሎም፣1500 ድማ ከቢድ 

ጉድኣት ኣካል በፂሑዎም፡፡ ሓለቓ ሓምሳ ለገሰ ኣስፋው ድሕሪ ደብዳብ ሓውዜን ናብ 

ላዕለዎት ሓለፍቱ ኣብ ዘቕረቦ ፀብፃብ 5000 ሰባት ከምዝደምሰሰን ልኡኹ ብብቕዓት 

ከምዝፈፀመን ገለፀ፡፡ 

ደርግ ከምዚ ዓይነቱ ጫፍ ግፍዕታት ዝፈፀመ ነቲ “ዓሳ ንምጥፋእ ባሕሪ ምንፃፍ” ዝብል 

ዕላምኡ ኣብ ሸቶኡ ንምብፃሕ እዩ ነይሩ፡፡ እንተኾነ ግን ባሕሪ ኣይነፀፈን፣ዓሳ እውን 

ኣይጠፍአን፡፡” 

ደም ሓውዜን ምስኮነ ቐላይ 

መረሸ እምበር ጀግና ወያናይ 

ተዓጢቑ መዓንጣ ኣስጢሙ 

ዕሱብ ራስዩ ህዝቢ ኣስደሚሙ፣ 

ሰነ 1980 ዓ.ም ደም ሓውዜን ዉሑጅ ምስ ኮነ ሽዑኡ ክራማት ብስም ሓውዜን ዝተሰየመ 

ወፍሪ ተኻይዱ፡፡ እንዳስላሰ-ሽረ ማእኸሉ ገይሩ 34 ሽሕ ሓይሊ ሰብ ኣተኣኻኺቡ 

ዝሓዘ፣ዘመናዊ ኣፅዋራት ዝዓጠቐን መበል 604 ኮር “ሶስተኛ ኣብዮታዊ ሰራዊት” ብወፍሪ 
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ሓውዜን ሓመድ ደፈጭኡ በሊዑ ተደምሲሱ፡፡ ብግፍዕታት ሓውዜን ዝሓረነ ህዝቢ 

እንተይወዓለ እንተይሓደረ ሓድነቱ ልዕሊ ካልእ ጊዜ ጠሚሩ ንፋሽሽት ደርግ ካብ 

እንዳስላሰ ሽረን ከባቢኡን ፀራሪጉ ደሙ ሓፊሱ፡፡ 

መፅሓፍ “ቅያ ተጋድሎ” ኣብ ገፅ 413-414 ይቕፅል “… ኣዝዩ  ዝገርም ህዝቢ ትግራይ 

ነቲ ኣብ ሓውዜንን ካልኦት ከባቢታትን ዘቃፀሎን ዝሓረዶን ንብረትን ጥሪቱን ዝምንዝዖን 

ዝነበረ ሰራዊት ደርግ ዝነበሮ ኣተሓሕዛ እዩ፡፡ ሕነ ክፈዲ ኣለኒ እንተይበለ ተኸናኺኑ ሒዙ 

ንውድቡ የረክብ ነይሩ፡፡ እዚ ድማ ኣብ ህወሓት እናማዕበለ ዝመፀ ዴሞክራሲያዊን 

ህዝባውን ኣተሓሕዛ ምሩኻት ኣብ ህዝቢ ትግራይ እውን ሰሪፁ ምንባሩ የመልክት፡፡…” 

ፋሽሽት ደርግ ድሕሪ ደብዳብ ሓውዜን ክፍኣት ግብሩ ኣየቐነዮን፡፡ ህዝቢ ትግራይ ብሓደ 

ልቢ ጠጠው ኢሉ ምስ ካልኦት ኣሓት ዉፁዓት ህዝብታት ሓቢሩ  ፋሽሽትነት ምሕዩ 

ብህዝባዊ ስርዓት ተኪኡዎ፡፡ 

ድሕሪ 1983 ዓ.ም…    

ከም እኒ ጀጋኑ ወለድና ሃፀይ ዩሃንስ ፈሊሞምዎ ዘይመልእዎ ፌደራላዊ ስርዓት ጋህዲ 

ኮይኑ፡፡ ህዝብታት ኢትዮጵያ ወነንቲ ሪኦምዎ ዘይፈልጡ ኣብ ምክእኣልን ምክብባርን 

ዝተመስረተ ስርዓት ኮይኖም፡፡ ባዕሎም ንባዕሎም የማሓድሩ፣ ኢትዮጵያውነት ተገዲዶም 

ዘይኮነስ ፈትዮም ፈቒዶም ዝቕበልዎን ዘኽብርዎን “መንነትና” ብምባል ተቐቢሎምዎ፡፡ 

ሃገር ኣብ ፖለቲካዊ ቅዋማ ቅድሚ ሎሚ ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ሱር በቆስ ለውጢ ኣመዝጊባ፡፡ 

ፖለቲካዊ ውድባት ብነፃነት ይውደቡ፣ዘዝኣመንሉ ኣማራፂ ሒዞም ይካትዑ ተኸተልቲ 

የብዝሑ፣ ኣብ ምርጫ ይሳተፉ፡፡ ብዝረኸቡዎ ድምፂ ህዝቢ ኣብ ፓርላማ ይውከሉ፡፡ 

ካሊእን ካሊእን፡፡ እዝን ካልእን ድሕሪ 1983 ዓ.ም ዝተመዝገበ ለውጢ ኣብ ታሪኽ ፖለቲካ 

ሃገረ ኢትዮጵያ ተራእዩ ዘይፈልጥ ምዕባለ እዩ፡፡ 

ህዝቢ ትግራይ መላምል ደቁ ከፊሉ፣ኣሰንኪሉ፣ብዕንወት ጥሪትን ንብረቱን ብዘረጋገፆ 

ለውጢ ተጠቃሚ ምዃን ጀሚሩ፡፡ እቲ ጅማሮ ናብ ፍፃምኡ ክበፅሕ ግን ሕዚ እውን ገና 

ገና ዘየቋርፅ መሪር ሓምለዋይ ተጋድሎ ኣብ ቅድሜና ኣሎ፡፡ ጎና ጎኒ ሓምለዋይ ቃልሲ፣ 

ተረፋ መረፍ ሓይልታት ትምክሕቲ ብቐፃልነት ምምካት  ንፃት ዘይንዝንግዖ እዩ፡፡   

ንቐፃሊ…  
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ብመስዋእቲ ደቂህዝቢ ዝተተኸለ ፌደራላዊ ስርዓት ኣብ ናፅነታት፣- 

 ምዝራብ፣  

 ምፅሓፍ፣ 

 ዝኣመንካሉ ሓሳብ ብሰላማዊ ኣገባብ ምድጋፍ፣ዘይኣመንካሉ ሓሳብ ምቅዋም፣ 

 ዝኣመንካሉ ፖለቲካዊ መርገፅ ሕጊ ኣኽቢርካ ምድጋፍን ምቅላስን፣ 

 ኣብ ምርጫ ምምራፅን ተመራፂ ኾይንካ ምውድዳርን፣ 

ካልኦት ምስ’ቲ ሕሉፍ ዝነበረ ዘበነ ፀልማት ብምንፅፃር ሱር በቆስ ለውጢ ዝተመዝገበሉ 

እዩ፡፡  

በቶም ልዕል ኢሎም ዝተጠቐሱ መመዘኒታት ቀዲሞሙና ምስዝኸዱ ኣነፃፂርና ክንሪኦ 

እንተለና ድማ ገና ገና ብዙሕ ይተርፈና፡፡ እቲ ዝተርፍ ንምምላእ ዘኽእል ምችው 

መደላድል እኒሀ፡፡ ነዚ ምችው መደላድል ዝፈታተኑዎ ሓደጋታታት ድማ ብዙሓት 

እዮም፡፡  

 ትምክሕቲ፣ 

 ፀቢብነት፣ 

 ክራይ ኣካብነት፣ 

 ሙስና፣ 

 ጉድለት ሰናይ ምምሕድዳር፣ 

ካልኦትን ብመስዋእትነትን ስንክልናን ደቂ ህዝቢ ዝተረጋገፀን ሒዝናዮ ዘለና ትስፉው 

ጉዕዞና ንምኹላፍ ዝተወከፉ ሃጓፋት እያቶም፡፡ ነዚኦም ንምምካት ቅድም ቀዳድም 

ካብዚኦም ዝፀረየ፣ብእምነ ዓረ ዝግለፅ ፅንዓት ቃልሲ ዝተቐነተ፣ ጊዚኡ ንዝጠልቦ ቃልስን 

መስዋእትን ውፉይ ዝኾነ፣ ብፍቕሪ ህዝብን ሃገርን ዝነደደ መሪሕነት የድሊ እዩ፡፡ ድሕሪ 

እዚ ከምቲ ወለድና ዝብልዎ ‘ እግሪ ቀዳማይ ርኢኻ ተልሀ’ እዩ፡፡ ፅፉፍን ፅኑዕን ቆራፅን 

ኣመራርሓ ዝወነነ ህዝቢ ኣይኮነን፣ ስድራ እኳስ ተኣምር ከይሰርሕ ዝዓግቶ ሓይሊ የለን፡፡  

ህዝቢ ትግራይ ወናኒ ጥንታዊ ስልጣነ፣መለለይኡ ዝኾነ ቋንቋን እቲ ቋንቋ ዝውከለሉ 

ፊደልን ዝፈጠረ፣ ዓለም ገና እንተላ ድምፅታት ሙዚቃ ካብ ምፍጣር ሓሊፉ መግለፂ 

ምልክታት እውን ኣቐሚጡ ምዝማርን ምልሃይን ዝጀመረ ኢልካ ትግራዋይ ካብ ካልኦት 
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ህዝብታት ዝፍለየሎም ብዙሓት ነጥብታት ምቕማጥ ይከኣል፡፡ እዚታት ኣፅብብ ኣቢልካ 

ናብ’ቲ ሕሉፍ ፅጥቃዊ ቃልሲ 17 ዓመት እንትተሽርፎ ግን ህዝቢ ትግራይ ዝተዓወተ 

ጠንካራ ኣማቲ፣ ፅብፅባሕ ካብ ተሞኩሩኡ እናተምሃረ ምስ ቅዲ ፖለቲካ ዓለም እናተናበበ 

ዝሰሓል መሪሕነት ስለዝወነነ እዩ፡፡ ህዝቢ ብእምኒ ዓረ ዋላ እውን ልዕሊኡ ዝምሰል ጥንካረ 

ይሃልዎ፣ ብዘይካ ተቓሊሱ ዘቃልስ መሪሕነት ተዓዊቱስ ተኣምር ክሰርሕ እዩ ኢልካ 

ዝሕሰብ ኣይኮነን፡፡ ምኹላፍ ቃልሲ ቀዳማይ ወያነ ዘምህረና እውን ንሱ እዩ፡፡ ብቑዕን 

መምስ መድረኹ እናበሰለ ዘይኸድን መሪሕነት ዘይወነነ ህዝቢ ኣይዕወትን፡፡ ስለዚ 

መራሕትና ጠንካራን ፅኑዓትን ክትኮኑ ግድንን ግድንን ይኸውን፡፡ 

ንሕና እውን ከም ህዝቢ ከም በብደረጃና ተረባሕቲ ናይ’ዚ ብመስዋእትን ስንክልናን 

ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዝተረኸበ ለውጢ ተኣመንቲ ሓለውቲ ወተሃደራት ክንከውን 

ይግባእ፡፡ 

ብምኽንያት መበል 29 ዓመት ሰነ 15/2009 ዓ.ም መዓልቲ ሰማእታት ትግራይ ኢና 

ንሕሉፍን ህልውን ተጋድሎና ዘኪርና ብፈተናታት ዘይሰዓር ኒሕ ንስነቕ ንብል ዘለና፡፡ 

ቅድሚ 26 ዓመታት ዝነበረ ፋሽሽት ደርግ ጀጋኑ ተቓለስቲ ህወሓት ንምብርካኽ  ፈቲኑ 

ፈቲኑ ምስ ኣበዮ “ዓሳ ንምሓዝ ባሕሪ ምንፃፍ” ዝብል ተስፋ ቀበፅ ጭርሖ ሒዙ ናብ 

ተግባር ኣትዩ፡፡ ጭርሖ ፋሽሽት ደርግ ኣሐረነና ዳኣ እምበር ኣየምበርከኸናን፡፡ ልዕሊ 

በዝሕና ሰሚርና መኪትናዮ ሰዒርናዮ፡፡ ዝነፀፈ ባሕሪ የለን፣ዝጠፍአ ዓሳ እውን ከምኡ፡፡  

ፈካሪ መንጌ” ክሳብ ሓደ ሰብን ሓንቲ ጥይትን ትቐሪ…” ከምዘይበለ ሃዲሙ ኣብ ዙምባቤ 

ሰፊሩ መዓልቲ ሞቱ ይቖፅር ኣሎ፡፡ ርግፅ እዩ ንደርግ ካብ ሃገረ ኢትዮጵያ ፀራሪግናዮ፣ 

ሓተላ ኣተሓሳሳብኡ ግን ሕዚ እውን ኣሎ፡፡ እዚ ሓተላ ኣተሓሳስባ መሊኡ ክሳብ ዝቕህም 

ንሕና እውን ካብ መስመር ቃልሲ ፈንተት ክንብል የብልናን፡፡ በዚ ፅንዓትና እዩ እውን 

ካሕሳ መስዋእቲ ስንክልናና ዕንወት ጥሪትን ንብረትናን ጋህዲ ዝኸውን፡፡ 

                                                 ///// 

   

 

 

 


