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1970 ዓ/ም ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ ተመስሪታ። ክትምስረት ከላ ሽዑ ኣብ ሓራ መሬት 
ትግራይ ንዝነበረ ህዝቢ ረዲኤት ብምቕራብን ዕላማታት ህወሓት ብምድጋፍን ትሰርሕ 
ነይራ። ኣብ 1977 ዓ/ም ኣጋሙ ዝነበረ ድርቂ ብምምካት ማረት ሱማ ብድሙቕ ኣብ ልቢ 
ህዝቢ ትግራይ ክፀሓፍ ገይርዎ እዩ። ህዝቢ ንሱዳን ብብርሃን እኳ ዘይኮንስ ብፀልማት 
ኣመላሊሳ። ኣብ ሱዳን ኣብ ፅላል ተዓቝቡ ምግቢ ክረክብ ገይራ። ደሓር ኣዝመራ 
ምስተረኸበ ድማ ህዝቢ ናብ መረበቱ ተመሊሱ ሓዲጉዋ ዝኸደ ኣጉድኡ ከምዉቕ ገይራ 
ማረት። እዙ ፅሑፍ እንትፅሕፍ ንመበገሲ እምበር ታሪኽ ማረት ኣነ ፅሒፈ ክውድኦ 
ኣይኮነን። ኣፍቲ ብህወሓት ዝግበር ዘሎ ታርኽ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ምስናድ ናይ ባዕሉ 
ገፅ ሒዙ ክወፅእ ይኸውን እዩ ዝብል ተስፋ ኣለኒ።  ስለዚ ንፀሓፍቲ ታሪኽ ከሓድጎ እሞ 
ናብ ዛዕባይ ክምለስ። 

ኣብዚ ቕነ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብቲ ዝተጠቕዑ ፅሑፋት እንተንብብ ንማረት ፀለሎ 
ዝለኽዩ ፅሑፋት ተዓዚበ ኣሎኹ። እዞም ፅሑፋት መመሊሰ እንትሪኦም ብዙሓት ሕቶታት 
ከልዕል ጀሚረ። እታ ኣብ ትግራይ ዘላ ማረት ድያ?  ኢለ ከሓትት ጀሚረ። ንሳ ተኾይና 
ኣብ እንካ ሃባ ስራሕቲ ልምዓት እያ ዘላ። ብዓመት ምስ ዝተፈላለዩ ገበርቲ ሰናያት 
እናተራኸበት ልዕሊ 1000 ጎዳጉዲ ማይ እናኾዓተት ኣዴታትና ጉልበተን ክቑጥባ፣ ተምሃሮ 
ማይ ኣለሻ ዘጥፍእዎ ዝነበሩ ግዘ ኣብ ትምህርቲ ከውዐልዎ ትሰርሕ ዘላ ትካል እያ። 

እንድሕር እታ ንፈልጣ ማረት ከይና እማ ማእለያ ዘይብሎም ናይ ተፈጥሮ ሃፍቲ ስራሕቲ 
እናሰርሐት እምበረ መጠን ኣብ ልቢ ሓረስታይ ትግራይ ሰሪፃ ብምእታው ተፈጥሮኣዊ 
ሓደጋታት እንተጋጥሙ ህዝቢ ተስፋ ዝገብረላ ትካል ኮይና ኣላ። ከባቢ 100 ዝኾኑ 
ናቑጣታት ፈልሲ ኣብ ትግራይ ሰሪሓ ኣብ ሓደ ክረምቲ ልዕሊ 15 ሚሊዮን ፈልሲ ኣፍሊሳ 
ብመጓዓዝያ ገይራ ኣብ ኣኽራናት ትግራይ ክትከሉ ብምግባር እቶም ብፀሓይን ኵናትን 
ቃዲሮም ዝነበሩ ጎበታት ትግራይ ወዝ ክገብሩ ብፅሒት ማረት ኣመና በሪኽ እዩ። 
እምበኣር ምዝራበይ ዘይተረፈንስ ኣብ ባይታ ዘዕዘቦ ስራሕቲ ማረት ገና ክውስኸሉ። ኣብ 
ትግራይ ዘይነበረ ምሩፅ ዘርኢ ኣፕል፣ ኣራንሺ፣ ማንጎ፣ ኣቮካዶ…ኣሕምልትን ካልኦት 
ቅመማ ቕመማትን ኣብ ምትእትታው እውን ማረት ናይ ኣንበሳ ብፅሒት እናሓዘት 
ትመፅእ ዘላ ትካል እያ። ኣብ ደጉዓ ተምቤን፣ ጉሎ መኸዳ፣ ኣፅቢ ወንበርታ… ዘሎ ኣፕል፣ 
ኣብ ተምቤን ገፅኪ ምለስለይ፣ ዓዲ ሓ፣ በጋ ሸኻ ዘሎ ከባቢ ምሕዋይን ናይ ማንጎን 
ኣራንሺን ኩታ ገጠም ተኽልታት ካብ ውፅኢታት ማረት ገሊኦም እዮም። ኣብ መረብ ለኸ 
ራማ ሓመዶስ እንታይ ድዩ ናይ ማረት ዶ ኣይኮነን። ካብ ኣላማጣ ጀሚርካ ክሳብ 
ወልቃይት ፀገዴ ማረት ኣላ። ህዝቢ ድማ ንስራሕቲ ማረት ይንእድ። ማረት ኣብ ከባቢኡ 
ብዝተፈላለዩ ዘርፍታት ልምዓት ኣመና ክትስስነሉ ድማ ሰናይ ልምዓታዊ ድሌቱ ይገልፀላ 
ህዝቢ። 



መማረፂ ሓይልታት እናተጠቐምካ ልምዓት ምስላጥ ልምዲ ማረት እዩ። ብፀሓይ ዝሰርሕ 
ሓይሊ ምጥቃም፣ ብባዮ ጋዝ ምጥቃም ጥዕና ኣዴታትን ህፃናትን ካብ ምሕላው ብተወሳኺ 
ከባቢ ከይበርስ ድማ ዝለዓለ ረብሓ ኣለዎ። ምሩፃት ዓሌታት ከፍቲ ናብ ሓረስታይ 
ብምትእተታው ሓረስታይ ትግራይ ይፈትዋ ንማረት። ንከባቢ 39 ዓመት ምስ ህዝቢ 
ትግራይ ኮይና ልዑል ስራሕ ኣብ ምስራሕ ትርከብ ማረት። ዓሚ ኣጋጢሙ ኣብ ዝነበረ 
ድርቂ ድማ ልዑል ሓገዝ ብምግባር ዳግም ብህዝቢ ትግራይ ክትፍቶን ክትእመንን 
ይገብራ። ልዕሊ 50  ሚሊዮን ቅርሺ ዝወደአ ምሩፅ ዘርኢ ንሓረስታይ ብምክፍፋል ዘርኡ 
በሊዑ ንዝነበረ ሓረስታይ ተስፍኡ ክልምልም ብምግባር ብርክት ዝበለ ኩንታላት ክሓፍስ 
ክኢሉ እዩ ሓረስታይ ትግራይ። ኣብ ሓደ ሓደ ከባቢታት ተምሃሮ ትምህርቶም ከየቋርፁ 
ተኸታታሊ ናይ ትምህርቲ መሳርሕን ቀለብን ብምሃብ ኣብ ፅሬት ትምህርቲ ናይ ባዕላ ግደ 
ዝገበረትሉ መዋእል ነይሩ። ረሲዐ ነይረ ካብ ምዕራብ ትግራይ ብመካይን ቀለብ ከፍቲ 
ብምፅዓን ንሓረስቶት ራያ ኣከፋፊላ እያ። እምበኣር ብሓፈሻ እዛ ኣብ ሕርሻ፣ ቀረብ ፅሩይ 
መስተ ማይ ንሓረስቶት፣ ትምህርቲ፣ ጥዕናዊ ስራሕቲ፣ ልምዓት መስኖ፣ ካልኦት ማሕበራዊ 
ጉዳያትን ብምውጋን ማእኸል ብሉፅ ተመኩሮ ዝኾነት ትግራወይቲ ማረት ንምፅላም እዩ 
ፀናፅል ሕጭልጭል እናበሉ ከበሮ ሓሶት ምስላቕ ጀሚሮም ዘለዉ።  

ዕላማ ማረት ግን ሓንቲን ብዝነፈሰ ንፋስ ዘይትግልበጥን አዐርያ ሱር ዝሰደደት እያ። 
ግመል መንገዱ ይቐፅል ከልቢ ይንባሕ ዋላ እውን ረጒድ ስጋ ዝነኸሰ መሲልዎ ዝርባቡ 
ይዘርብብ እያ መርገፅ ማረት። ህዝቢ ትግራይ  ክሳብ ዝሓልፈሉ ንድከም እያ መርገፂ 
ኣመራርሓ ማረት እውን እንትኾነ። ኣመራርሓ ማረት ዝስርሑ ስራሕቲ ቀልጢፎም 
ማሕበራዊ ለውጢ ንምምፃእ ዘይኣትውዎ ቋቝራ የለን። ምስቶም ኮፍ ኢሎም ፀለመ 
ዝፅሕፉ ወገናት ዝብልዎ ሓሳብ ኣዝዩ ዝተረሓሓቐ እዩ። እዙይ ምስተዓዘብኩ ፀላእቲ 
ማረት እንመን እዮም ክብል ውሽጠይ ኣገዲዱኒ ናይ ዓቕመይ ናብዚ ዘበን ዝወለዶ 
ማሕበራዊ መራኸቢ ጫሕጊረ ክሰድድ ድማ እነሆ ተገዲ ኣሎኹ። እዙይ ክብል ከሎኹ 
ንቶም ብግልባጡ ዝፅሕፉ ብሓቂታት ዝጎልበተ ፅሑፍ ፅሒፍኩም ኣረድኡና እሞ ወይ 
ምሳኹም ክንዕሪ ወይ እቲ ሓቂ ክነረደአኩም ዝብል መርገፂ አውን ኣሎኒ እዩ። እንተዘይ 
ኮይኑ ግን ሸሎውላጋ ዝኾነ ሓሳባት ከስቢ የብሉን እውን በሃሊ እየ። 

ፀላእቲ ማረት ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ እዮም ኢልካ ምድምዳም እኳ ከቢድ እንትኾነ ካብዘን 
ዝተዓዘብኩዎን ፅሑፋት ግን ናብኡ የዘንብላ ኣለዋ። ንኣብነት ሓደ ወገን ካብ ዝፀሓፎ ሓንቲ 
መስመር ከምፅእ። “…ብስም ህዝብና ለሚና ቕርሺ እናምፀአት ክንድቲ እትእክቦ ገንዘብ መድመዓይ ስራሕ 
ዘይሰረሐት ማረት(ህዝብና ማዓዝ ረዲኣትና ትፈልጥ ዝብላ)፣ ዓብይ ገንዘባዊ ምብኻን(ሙስና ዝተዘፎቐት 
ዝመስለኒ)፣ እታ ንኻልኦት ገበርቲ ሰናይ ከይኣታ ሓንቓ ሒዛ ዘላን ኣብ ኣሰራርሓኣ ግልፅነት ዝጎደላን 
ማረት  ቅድሚ ሎሚ ውን ፅሒፈ እየ ገና ውን ክንድዝኸኣልኩዎ ክንፅሕፍ ክፍትን እየ።” ይብል። 

እዙ ፀሓፊ ኣይትፅሓፍ ዝበሎ የለን። ክፅሕፍ ቃልሲ ወለዱ ክብርን ሞጎስን ኣጓናፂፍዎ እዩ። ግን 
ብናተይ እምነት ሓቂ ፀሓፍ እየ ዝብል ንኣብነት ስቕ ኢልና ፀጉሪ ከይፈንፃሕና ብተራ ንባብ 
እንተርኢናዮ ይመስለኒ እናበለ እዩ ዝፅሕፎ ዘሎ። ካብ ሓቂ ተልዓል ብሓቂ ንወለዶ ኣእምን እየ 
ዝብሎ ዘለኹ። ህዝቢ ትግራይ ማረት መዓዝ ረዲኣትና ትፈልጥ ዝብላ ምዃኑ ብፅንዓት ኣደግፍ 
ምባል ሓጥያት የብሉን ዋላ እኳ ህዝቢ ንማረት እንታይ ከምዝብላ ውርድ ኢለ ከቕርብ 



እንተኾንኩ። እዙ ፀሓፊ ይቕፅል እሞ ካልኦት ገበርቲ ሰናይ ናብ ትግራይ ከይኣትዋ ማረት ሓኒቓ 
ሒዛተን ይብል። እንመን እየን እተን ዝተሓነቓ እንተበልናዮስ መልሲዶ ምነገረና። ብስሩኸ ሓደ 
ዘይመንግስታዊ ትካል ናብ ሓደ ቦታ ኣትዩ ክሰርሕ ፖሊሲ ሃገርናን ክልልናን ታይ እዩ ዝብል። 
ብሓቂ ማረት እዙይ ዝኣክል ስልጣንዶ ይህልዋ። ክንድቲ እትእክቦ ገንዘብ ዘይትሰርሕ ዝብል 
ዝተልዓለ ሓሳብ ክንደይ እያ ትእክብ ታይ እያ ትሰርሕ ዝብል ንምንታይ ብሓቂ መረዳእታ 
ዘይተደገፈ። ጥቕልል ኣቢልካ እንትረአ ሓደ ፅሑፍ ሚዛኑ እንተዘይሓሊዩ ካብ ተራ ወረ ንላዕሊ 
ረብሓ ኣይህልዎን እሞ እዙይ ኮነ ተባሂሉ ዝፈሓስ ዘሎ ገመድ ንህዝብና ክንድ ፈረ ኣድሪ ዝኸውን 
ረብሓ የብሉን። እዙይ ድማ ካብ ሓደ ዝተምሀርኩ እየ ንህዝቢ እየ ዝቃለስ ዘለኹ ካብ ዝብል ወገን 
ትፅቢት ኣይግበርን። 

መብዛሕትኦም ፀላእቲ ማረት ህዝቢ ትግራይ እንቱፍ ዝበሎም፣ ንስኹም ኣይትረብሑናን፣ እዙይ 
ዝበሃል መሰረት ዘለዎ ዓላማ የብልኩምን ዝበሎም እዮም። ልኡኾም ድማ ካልእ እዩ። እዙ ህዝቢ 
እንተተረቢሑ ውዒሉ ሓዲሩ ንዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ ውድብ ምፍታዉ ኣይቐርን እሞ እዙ ህዝቢ 
ክርባሕ የብሉን። ከንፀርፅር ኣለዎ። ኣሽዑ ንሕና ድማ ናብቲ ነበልባለ እሳት ነዳዲ እናወሰኽና እዙ 
ህዝብን እዙ ውድብን ሕቖን ከብን ጌርና ኢና ስልጣን ንሕዝ ካብ ዝብሉ ወገናት እዮም እምበኣር 
ፀላእቲ ማረት። ካብ ተሞኩረኦም ፀለሎ እምበር ፅቡቕ ስም ኣውፂኦም ዘይፈልጡ። ዕድመ ልክዖም 
ዝፃረፉ፣ ህዝቢ ንምጥቃም ሓሲቦም ዘይፈልጡን እዮም እምበኣር ፀላእቲ ማረት። ንመራሕቲ ማረት 
ከምድላዮም እንትፀርፉን እንትዘልፉን ኮሓሎ መሲለን መንቆሮ ከምዝበሃል ኣብ መንጎ እቲ ህዝቢን 
እታ ትካልን ኢሉ እውን እቲ ውድብን ዘሎ ምትእምማን ኣጎዲፍካ ናብ ስልጣን እትመፀላ ነዃል 
ንምፍጣር እዮም ዝዛረቡን ዝፅሕፉን ዘለዉ። 

እንተ ኸማይ ግን ተጋደልትና ደኺሙና ረብሪቡና ከይበሉ ይሰርሑ እዮም ዘለዉ። ተፈጥሮ 
ኣይትፈቅድን እምበር እንተትፈቅድ ነይራ ካልእ 100 ዓመት እውን እንተዝሰርሑ ደስ ምበለኒ። 

“መራሕቲ ማረት እውን ካብ ርስታዊ መሰል ዝመስል ብብቑዓት ተጋሩ ክትመሓደርን ናብ 
ረብሓ ህዝቢ ክትውዕልን ክቃለስ እየ።” ይብል ሓደ ፀሓፊ። ቃልሲ ምቅላሰ ሰናይ ተገባር 
እዩ። ነገር ግን እቶም ዝመርሑ ዘለዉ ወገናት ንወትሩ እንተመርሑ እንታይ ፀገም ኣለዎ 
ብብቕዓት ክሳብ ዝመርሑ። ብብቕዓት ስለዝመርሕዋ ድማ ማረት ኣብ ልምዓት ታሪካዊ 
ግደኣ እናፈፀመት እያ ዘላ። እዙ ሓሳብ ብወገነይ ስልጣን ፀሚኡና አሕለፉና እዩ 
ዝመስል። 

ኣብ ሚዛናዊ ዘይኮኑ ፀሓፍቲ ሓሳበይ እናካፈልኩ ፀኒሐ ሐዚ ድማ ሓረስቶት ትግራይከ 
ንማረት ብምንታይ ይገልፅዋ። ዓሚ ሚያዝያ ናብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ጣብያ ገነቴ  ንስራሕ 
ኣብዝከድኩሉ እዋን “ ሓደ ወዲ ሰማንያ ዓመት ኣቦ ንኸፍቶም ቀለብ ዝውዕል ሳዕሪ 
እናተዓደሉ ረኺበዮም፣ መን ይህበኩም ኣሎ ክብል ጥብቕ ኢለ መስሓተትኩዎም፡ “ማረት 
ኢሎምኒ።” ንማረት ብኸመይ ትገልፅዋ ምስበልክዎም ድማ “ካብ ኣቦን ኣዶን ንላዕሊ፣ 
ኣቦን ኣዶን ጉጅኻ ተወፂእኻ ዓርስኻ ከኣል እዮም ዘብሉ ማረት ግን ኣብ ፀገምና ኮነ 
ሙቸትና ልዕሊ 30 ዓመት ምሳና ኣላ ብምባል” ሞሳ ማረት ኣብሪሆሙለይ።  

ሓደ እዋን ኣብ ገዛይ ኮፍ ኢለ ተለቭዥን ትግራይ እናተኸታተልኩ ብዛዕባ ማረት ካብ 
ወረዳ ወርዒ ለኸ ጣብያ ቆላ ገብለ ዝሓልፍ መደብ ነበረ። ጋዜጠኛ ቅርብ ኢላ ስራሕቲ 
ማረት ኣብቲ ወረዳ ንሓደ ሓረስታ ሓተቶም። ሓረስታ “ጨው ተዘሪኡ ከምዘይ ቦቕል 



ንፈልጥ ኢና ማረት ጀምርዎ እንተኢላትና ግን ክንሙኩሮ ኢና በቃ ስራሕቲ ማረት 
ኣሚናዮ ኢና ከምዘይ ጎድአና” ኢሎም። 

ካብ ወረዳ ሕንጣሎ ዋጀራት ጣብያ ገንቲ ቁሸት ጎኖቕ ዝነበረ ዘስከሕክሕ ሕፅረት ዘስተ ፅሩይ ማይ 
ተፈቲሑ እንትምረቕ እቶም ዓበይቲ ዓዲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝፈልጥዎ ዝነበሩ ነብይ ሙሴ 
ንሰዓብቱ ኮኽሒ ፈንፂሑ ማይ ኣስትዩ ዝብል ኣበሃህላ ኣብ ጣብየኦም ማረት ጎበታት ፈንፂሓ 
ፅሩይ ማይ ምስ ኣስተየቶም “ታሪኽ ተደጊሙ” ኢሎም።   

 

ስራሕቲ ማረት ንምፍላጥ ኣብ ዝደለኹሉ እዋን ኩሉ ግዘ ዝሓቶ ዓርኪ ኣሎኒ። እኹል ፍልጠትን 
ካብ ሓቂ ዝመንጨወን ሓሳባትን ድማ ይነግረኒ። ካብ ዘረብኡ ኩሉ ግዘ ዝደጋግማ “ስራሕቲ ማረት 
ፅድቂ አውን ክርከቦ እዩ። ኣዴታት ማይ ኣብ ቀረባ ተሰሪሕኻለን ይምርቓ። ተሰንጠቑ ዝነበረ 
ጉህሚ ብምሕዋይ ተፈላሊዮም ዝነበሩ ህዝቢታት ክልተ ማዕዶ ብቐረባ እንትራኸቡን ካብ ፍርሒ 
ውሕጅ እንትድሕኑን ይምርቑኻ፣ በቃ ኣነ ኣብ ማረት ዝሰርሕ ንውልቀይ እናተረባሕኹ ዘይኮነስ 
ሓደ ስራሕ ነቲ ህዝቢ ሰሪሕና ኣብ እነረክበሉ እዋን ዝገልፀልና ታሕጓስ ንነዊሕ እዋን ምግበ 
መንፈስ ኮይኑ ስለዘገልግለኒ እዩ” ይብለኒ።   

ክንደይ እሞ ክበሃል ሰራሕቲን ገድልታትን ማረትን መራሕታን ሓደ እዋን ካባይ ንላዕሊ ምሁራን 
ብመፅሓፍ ከውፅእዎ እየ ዘፅበ። እንተ እቶም ፀለመ ጥራሕ ዝነብዕ ብርዒ ዘለዎም ግን ብወገነይ 
ጎዶስያ ብማይ ዓብያስ ማይ ትፀለእ ኢለዮም ኣሎኹ። ቅዱስ ዳዊት ድማ ዓይኒ ዘለዎም ዘይሪኡ፣ 
እዝኒ ዘለዎም ዘይሰምዑ፣ ልቢ ዘለዎም ከሓስቡ ዘይኽእሉን ሕማቕን ፅቡቕን ፈልዮም ዘየቕርቡን 
ዝበሎም ንኸምዚኦም ዝበሉ ሰባት ይመስለኒ። ከምሰብ ሓቂን ጉድለትን እናስተንተና ነቕርብ። 
ሰላም። 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


