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ጉባኤ 
• የአገር ፍቅር • ታማኝነት • ሥራ 

 

 

 

 

25 
የግፍ ዒመታት 

 

 

 

ሌዩ ዕትም 

(ከላልች 4 ዕትሞቻችን ጋር) 
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ጉባኤ፡-  

የአማራ ሔዜብ በሥሌጣን ሊይ ባሇው አገዚዜና በላልች ኃይልች እየዯረሰበት የሚገኘውን 

የማያቋርጥ ውርጅብኝ ተከታትል ሇመገብና ሇመተንተን፣ ሔዜባችን እንዳት በሌዩ ሌዩ 

መንገድች ተዯራጅቶ ራሱን መጠበቅና ሊቂ ጥቅሙን ማስከበር እንዯሚችሌ የውይይት 

መዴረኮችን ሇማጋጀት፣ ጥናታዊ ጽሐፎችን ሇማሳተም እና የአማራ ሔዜብ ጉባኤ (የመንፈስ 

አንዴነት) እንዱጠናከር ሇማገዜ  የተመሠረተ ተቋም ነው፡፡        
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ግንቦት 20 መጣብን ወይስ መጣሌን? 

‹‹ግንቦት 20 የበዒሊት ሁለ ቁንጮ ነው፡፡ ከማንኛውም በዒሌ በሊይ የኢትዮጵያ ብሓር፣ 

ብሓረሰቦችና ሔዜቦች ሇመጀመሪያ ጊዛ ዳሞክራሲያዊና ሔገ መንግሥታዊ ሥርዒት 

የመሠረቱበት፣ ዳሞክራሲ፣ ሰሊምና ሌማት የሚያረጋግጡበት ጉዝ የተጀመረበት ቀን አዴርጌ 

ነው የምቆጥረው›› ይሇናሌ ‹ሜጀር ጀኔራሌ› አበበ ተክሇሃይማኖት፣ እሐዴ ግንቦት 21 ቀን 

2008 ዒ.ም. ከታተመው ሪፖርተር ጋዛጣ ጋር ባዯረገው ቃሇ ምሌሌስ፡፡ ምን ማሇቱ ነው? 

በሥራ ሊይ ያሇው ሔገ መንግሥት፣ ሔዜብ ያሊመነጨው፣ የኢትዮጵያ ሔዜብ ነጻነቱ ተጠብቆ 

አስተያየቱን ያሌሰጠበትና ያሌመከረበት፣ የሔወሒት ዴርጅታዊ ሰነዴ መሆኑ በግሌጽ 

እየታወቀ፣ አበበ ተክሇሃይማኖት ሇምን እንዯዙህ ያሇ ከእውነት ጋር የተጣሊ ግብዜ አስተያየት 

ሉሰጥ ፈሇገ? ተብል ሉጠየቅ ይችሊሌ፡፡ መሌሱ ግሌጽ ነው፡፡ ይህ ግሇሰብ በ1993 ዒ.ም. 

ሔወሒት ውስጥ በተከሰተው ክፍፍሌ፣ ከነስዬ አብርሃ ቡዴን ጋር አብረሃሌ ተብል ከኃሊፊነቱ 

ቢነሳም፣ በአየር ኃይሌ ኃሊፊነት በሠራባቸው ዒመታት ርፎ ያከማቸው መጠነ ሰፊ ሀብት 

እንዲሌተነካበት፣ ይሌቁንም ግሇሰቡ፣ በአንዴሪያስ እሸቴ አመቻችነት የተመሠረተውና 

ከተመሠረተ ጊዛ ጀምሮ ከሔወሒት ታጋዮች ውጪ ማንም በኃሊፊነት ያሌመራው፣ የአዱስ 

አበባ ዩኒቨርሲቲው የሰሊምና ዯኅንነት ጥናት ተቋም አስተማሪ እንዱሆን ከመዯረጉም በሊይ፣ 

አሁንም የሔወሒት ታጋዮች በሚመሯቸው እንዯ ዒሇም አቀፍ የሰሊምና የሌማት ተቋም፣ 

የአገር መከሊከያ ሚኒስቴር፣ ኢጋዴ ወተ. ባለ ተቋማት ውስጥ እጅግ ብዘ ገንብ የሚያስገኙ 

ሥራዎችን እየሠራ፣ በከፍተኛ ምቾት ሊይ የሚገኝ የሥርዒቱ ሰው በመሆኑ፣ ከዙህም በሊይ 

ሉናገር ይችሊሌ፡፡ ግንቦት 20 ሇእሱና ሇመሰልቹ በእርግጥም የወርቃማ መን አብሳሪ፣ የበዒሊት 

ሁለ ቁንጮ ነው፡፡       

እንዯ አበበ ተክሇሃይማኖት ያለ ግንቦት 20ን በፌሽታ የሚያከብሩ፣ ወይም ግንቦት ሃያ 

የመጣሊቸው ብዘ ሰዎች አለ፡፡ ሔወሒት በትግሬዎች ፍጹም የበሊይነት የሚሽከረከሩትን 

የመከሊከያ ሠራዊት፣ የዯኅንነትና ጸጥታ ተቋማት፣ የሥርዒቱ ጠባቂ የሆኑ ሌዩ ስውር መቺ 

ኃይልች፣ እንዱሁም የግሌና ዒሇም አቀፍ ተቋማትን እንዱጠብቁ ፈቀዴ ተሰጥቷቸው 

የሚንቀሳቀሱ፣ ነገር ግን የሔወሒት ቀኝ እጆች የሆኑ የግሌ የጥበቃ ዴርጅቶችን በመጠቀም፣ 

ሁለንም ተቀናቃኝ ወገኖች በተሇይ ዯግሞ አማራውን በመቀጥቀጥ፣ የአገሪቱን አንጡራ ሀብት 

ርፎ የትግራይን ገዥ መዯብ እንዯፈጠረ የሚታወቅ ነው፡፡ የሔወሒት ጓሮች ናቸው የሚባለት 
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ታዲጊ ክሌልች እንዲለ ሆነው፣ ይህ ረኛ የማፍያ ቡዴን በላልች ክሌልችና የከተማ 

አስተዲዯሮች ሊይ የሚሠራው የሇየሇት የቅሚያና የረፋ ተግባር እጅግ የሚገንን ነው፡፡ 

በፌዯራሌ መንግሥት ዯረጃ በብዘ ሚሉዮን የሚቆጠር ገንብ እየወጣባቸው የሚሠሩት 

ፕሮጀክቶች በሙለ በሔወሒት የቢዜነስ ተቋማትና በላልች የትግራይ ብሓረሰብ አባሊት 

ዴርጅቶች የሚከወኑ ናቸው፡፡ በርካታ ቢሉዮን ብር ያስፈሌገዋሌ የተባሇውና፣ የኢትዮጵያ ሔዜብ 

በየጊዛው ካሇችው እየቀነሰ የሚከፍሌሇት የሔዲሴው ግዴብ ሇዙህ ጥሩ ማሳያ ነው፡፡ 

በዚፍ/ቁጥቋጦ ምንጣሮና አካባቢ ጽዲት እንዱሳተፉ ከትግራይ ክሌሌ የመጡትን የጥቃቅንና 

አነስተኛ ማኅበራት እና የመከሊከያ ሠራዊት አመራሮች ዴርጅቶች ጨምሮ፣ በሲሚንቶና ብረት 

አቅርቦት፣ በግንባታ፣ በትራንስፖርት አገሌግልት ወተ. ተሰማርተው የሚገኙት በሙለ 

የትግራይ ገዥ መዯብ ዴርጅቶች እንዯሆኑ ይታወቃሌ፡፡ ስሇሆነም በዙህና በላልች ተርዜረው 

የማያሌቁ ምክንያቶች እንዯ አበበ ተክሇሃይማኖት ያለ የትግራይ ገዥ መዯብ አባሊት ግንቦት 

20ን የበዒሊት ሁለ ቁንጮ ነው ቢለ ከቶ ሉገርመን አይገባም፡፡  

ግንቦት 20 ከመጣሊቸው በተቃራኒው፣ ይህ ቀን ወገኖቻችን በጅምሊ የሚታረደበትን፣  በገፍ 

የሚፈናቀለበትንና በረኞች ያሇማቋረጥ የሚሰቃዩበትን መን ያዋሇዯ በመሆኑ ግንቦት 20 

የመጣብን ወገኖች ዯግሞ አሇን፡፡ ግንቦት 20 የአማራ ሔዜብ ከጨሇማ ወዯባሳ ጨሇማ 

የገባበት፣ የጥፋት ዯወሌ የተዯወሇበት፣ በርካቶች በአማራነታቸው የታረደበት፣ ቤት 

ንብረታቸውን በትነው ሇመናት ከኖሩባቸው አካባቢዎች የተፈናቀለበትና በአገራቸው ባይተዋር 

ሆነው እንዱኖሩ የተወሰነበት የክፉ ጊዛ መጀመሪያ ነው፡፡ በዯርግ አምባገነናዊ አገዚዜ ሌጆቹን 

ሲነጠቅ፣ ከየትኛውም ሔዜብ በሊይ ሌጆቹን ሇጦርነት እንዱያዋጣ እየተገዯዯ ሲሰቃይ፣ በኮታ፣ 

በግብር ወተ. ሲማቅቅ የኖረው ሔዜባችን፣ ከመከራ ወዯባሰ መከራ እንዱገባ ተዯርጓሌ፡፡ 

ሔወሒት ከላሊው የሇየሇት ጠባብና ረኛ ዴርጅት፣ ከኦነግ ጋር በመሆን ንጹሏን አማሮች 

እያዯኑ እንዯጨፈጨፉ፣ ከቤት ንብረታቸው እንዲፈናቀለ፣ ሔዜብ በአማሮች ሊይ እንዱምት 

እንዯቀሰቀሱ ወተ ወተ. አይነጋም፡፡ እንዯ ሙለቀን ተስፋው ሊለ ወንዴሞቻችን ምስጋና 

ይግባቸውና፣ የዙህ የር ፍጅት ሰሇባ የሆኑትን ወገኖቻችንን መከራ በሚገባ የምንገነብበትን፣ 

ሑዯቱን በሰከነ ሁኔታ የምንገመግምበትንና ትምህርት ገብይተን ማቆሚያ የላሇውን ግዴያና 

ማፈናቀሌ የምንቋቋምበትን መንገዴ የምንፈሌግበትን ዕዴሌ አግኝተናሌ፡፡1    

                                                           
1
 ዜርዜር ጥናቱና ትንታኔው ሙለቀን ተስፋው በቅርቡ በሚያሳትመው መጽሏፍ በሰፊው ቀርቧሌ፡፡ 
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እስር ቤቱ ጎንዯርኛ ይናገራሌ! 

የኢትዮጵያ እስር ቤት ኦሮምኛ ይናገራሌ እየተባሇ በተዯጋጋሚ ሲጻፍና ሲነገር ይታያሌ፡፡ ምን 

ያህሌ እውነትነት ያሇው አስተያየት ነው? ምንጩስ ማነው? ሇመሆኑ ባሇፉት ሃያ አምስት 

ዒመታት እንዯ አማራ ሔዜብ የተቀጠቀጠ፣ እንዯ አማራ ሌጆች የታሰረ፣ የተገረፈ፣ የተሳዯዯና 

የተገዯሇ አሇ? እነአቶ ስዬ አብርሃ ‹‹እስር ቤቱ ኦሮምኛ ይናገራሌ›› ብሇው የጻፉት፣ በሽሔዎች 

የሚቀጠሩ የአማራ ሌጆች እንዯሚታሰሩና የቶርቸር ሰሊባ እንዯሚሆኑ፣ እንዯሚሳዯደና 

እንዯሚገዯለ አጥተውት አይዯሇም፡፡ የአማራ በዯሌ እንዯበዯሌ ስሇማይቆጠር ነው፤ ሇነስዬ 

አማራው ገና ይበሌጥ መቀጥቀጥ፣ ይበሌጥ መዲከም ስሊሇበት ነው፡፡ ሇዙህ ነው የሰው በሊው 

የትግራይ ገዥ መዯብ አባሊትና ላልች ጠባቦች መቼም ቢሆን ስሇአማራ በዯሌ እንዱጽፉና 

እንዱናገሩ የማይጠበቀው፡፡ 

እዙህ ሊይ እንዱታወቅ የሚያስፈሌገው ጥያቄያችን፣ ሇምን እስር ቤቱ በአማራ ሌጆች 

ተሞሌቷሌ አሌተባሇም የሚሌ የተበዲይነት ውዴዴር አይዯሇም፡፡ በጭራሽ፡፡ ጥያቄያችን አማሮች 

በሇየሊቸው ጠባቦችና ረኞች እንዯ ጠሊት ተቆጥረው፣ በመሠረቱት አገር ባይተዋር ሆነው 

በያሇበት የጥቃት ሰሇባ ሆነው ሳሇ፣ ሇምን ራሳቸው አማሮች ይህንን እጅግ አስከፊ ሁኔታ 

(ላሊው ቢቀር ሇራሳቸው ሔዜብ) ግሌጽ ማዴረግ ተሳናቸው? የሚሇው ነው፡፡  

ላሊውን ትተን ያሇፉትን ዏሥር ዒመቶች ሁኔታ ብንመሇከት፣ አማሮች በተሇይ ዯግሞ የጎንዯር 

ሌጆች፣ በጅምሊ እየታፈሱ እንዯሚታሰሩና ግናኝ የሆነ ስቃይ እንዯሚዯርስባቸው፣ ከጎንዴር 

እስከ ባሔር ዲርና ሸዋ ሮቢት፣ ከአዱስ አበባ ዴብቅ የማሰቃያ (ቪሊ) ቤቶች እስከ ማዕከሊዊ፣ 

ቃሉቲና ቂሉንጦ፣ ከዜዋይ እስከ ሞያላ ዴረስ የጎንዴር ሌጆች የላለበት እስር ቤት የሇም፡፡ 

ይሁን እንጂ ይህን የአማራ ሌጆች መከራ፣ ይህን በዙህ መን ይዯረጋሌ ተብል የማይገመት 

በረኝነት የተሞሊ ማስቃየት የትኛውም የሰብአዊ መብት ተቆርቋሪ ነኝ የሚሌ አካሌ ግቦት 

አያውቅም፡፡ ሇምን? በዯለ የሚፈጸመው በአማሮች ሊይ፣ በጠሊት ሊይ ስሇሆነ ነው፡፡ ማን 

ሇአብሪተኛ፣ ትምክህተኛና ነፍጠኛ ይገዯዋሌ?  

እንግዱህ፣ ችግሩ የጠሊቶቻችን አይዯሇም፡፡ ችግሩ የእኛ የራሳችን ነው፡፡ ከሔዜባችን ጎን መሆንና 

ሇሔዜባችን መታገሌ ያሇብን እኛው ራሳችን ብቻ ሆነን ሳሇ፣ ይህን አውቀን ባሇመንቀሳቀሳችን 

ሌንቆጭና እየዯረሰብን ካሇው መጠነ ሰፊና ርፈ ብዘ ውርጅብኝ ትምህርት ቀስመን 
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ሇሚሰቃየው ሔዜባችን ሌንቆምሇት ይገባሌ፡፡ አሁንም ከዙህ ውጭ ምርጫ የሇንምና፣ 

ያሌጀመርን እንጀምር፤ የጀመሩትንም እንዯግፋቸው፡፡  
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ጉባኤ 
• የአገር ፍቅር • ታማኝነት • ሥራ 

 

 

 

(፩) 

 

 

 

የወሌቃይት ሔዜብ ጥያቄ 

 

 
መጋቢት 2008 ዒ.ም. 
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መግቢያ 

እንዯሚታወቀው ባዕዲን  ቄሳራውያን  ኃይልችና  ኢትዮጵያውያኑ  ጠባብ  ብሓረተኞች 

ከሚጋሯቸው አጀንዲዎች ውስጥ፣ ሁሇም በአማራ ሔዜብ ሊይ መዜመታቸው ተጠቃሽ ነው፡፡ 

ቄሳራውያኑም ሆኑ ጠባብ ብሓረተኞች ቢቻሌ ‹‹ስሇሔዜብ አንዴነት  ይሰብካሌ፤ ይዋጋሌ›› 

የሚሇት የአማራ ሔዜብ ቢጠፋሊቸው፣ ካሇያ ዯግሞ ረኞች  እንዯሚለት አከርካሪውን 

ተመትቶ አንገቱን ዯፍቶ ቢኖርሊቸው ይወዲለ፤ ሇዙህም  ያሇማቋረጥ ይሠራለ፡፡ ፋሽስቶች 

የኢትዮጵያን ሔዜብ በቋንቋና  በሃይማኖት በመከፋፈሌ ሁሇም  አማራውን በጠሊትነት 

እንደፈርጀውና እንዱወጋው ያዯረጉት ጥረት ሙለ በሙለ   ተሳክቷሌ ባይባሌም፣ ከፍተኛ 

ውጤት እንዲስገኘሊቸው ግን ግሌጽ ነው፡፡ በፋሽስቶች  ከፋፍሇህ-ግዚው ስትራቴጂ ምክንያት 

አገሩን ከወራሪው ኃይሌ ሇመከሊከሌ የመተው የኢትዮጵያ ሠራዊት ከትግራይና ራያ (አቦ) 

አካባቢ በወጡ ጠባብ ብሓረተኛና ጎጠኛ ኃይልች ምን ያህሌ ጉዲት እንዯዯረሰበት 

ኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆኑ፣ እንዯነአድሌፍ ፓርሊሳክና ኮ/ላ  አላኸሳንዴሮ ዳሌ ባዬ ያለ 

 የውጪ  ዙጎች  ሳይቀሩ ምስክርነታቸውን የሰጡበት ጉዲይ ነው፡፡2 

በዙያ የግፍ መን ኢትዮጵያውያን ጀግኖች የሚዋጉት ሁሇት ዒይነት  ጦርነት ነበር፤ 

ከግፈኛው የፋሽስት ወራሪ ኃይሌና ከአገር ውስጥ ጎጠኞችና ጠባቦች ጋር፡፡ ጦርነቱ በፋሽስቱ 

ኃይሌ አሸናፊነት ከተጠናቀቀ በኋሊ፣ ኢትዮጵያውያን ማዕከሊቸውን ዯቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ 

ጎሬ ከተማ በማዴረግ ጦርነቱን ሇመቀጠሌ ወጥነው በሚንቀሳቀሱበት  ወቅትም ቢሆን በጅማና 

አካባቢው የጠባብ ብሓረተኞች ጥቃት አሌተሇያቸውም ነበር፡፡3  በአማራ ሔዜብ ሊይ በጣሉያኖች 

የተጀመረው መቻ በመናችን መሌኩን ቀይሮና ተሻሽል  በ‹‹አማራው ገዥ መዯብ›› ስም 

በረቀቀ መንገዴ ተግባራዊ በመዯረግ ሊይ ይገኛሌ፡፡ ኦነጎች ሇሥሌጣን በበቁባት አጭር ጊዛ 

ውስጥ ከሔወሒትና ሻዕቢያ ጋር ተባብረው በሔዜባችን ሊይ በበዯኖ፣ በአርሲ፣ በወሇጋና 

በላልች አካባቢዎች የፈጸሙትን ግናኝ እሌቂት ማንም ሉረሳው አይችሌም፡፡ በእርግጥም 

ይህንን ፍጅት ማንም የአማራ ሌጅ ሇፍታም ሉነጋው አይገባም፡፡ እነዙህ ጠባብ ብሓረተኛ 

                                                           
2 አላኸሳንዴሮ ዲላ ባዬ (ትርጉም- ድ/ር ተስፋዬ መኮንን)፣ ቀይ አንበሳ፣ 1992 ዒ.ም. እና አዴላፍ ፓርሊሳሉስ 

(ትርጉም- ተጫነ ጆብሬ መኮንን)፣ የሏበሻ ጀብደ፣ 1989 ዒ.ም.  
3
 የሀዱስ ዒሇማየሁን ትዜታ እና በምርኮ የተያ ሔዜብ የሚሇውን በበሪሁን አዲነ የተሰናኘ መጽሏፍ 
ይመሇከቷሌ፡፡ 
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ዯርጅቶች ነፍጠኛ፣  ትምክህተኛ  ወተ.  እያለ የሚወነጅለት ‹‹ገዥ መዯቡን ነው›› 

ይበለ እንጂ፣ ዑሊማቸው ምንና በማን ሊይ ያነጣጠረ እንዯሆነ በጣም ግሌጽ ነው፡፡   አንዴ 

አማራ በነፍጠኝነት ወይም በትምክህተኛነት የማይፈረጀው ሔወሒት/ኢሔአዳግንና ጠባቦችን 

እስካሌተቃወመ ጊዛ ዴረስ ብቻ ነው፡፡ ይህን ካወቅን ቆይተናሌ፡፡ ሇክብሩና  ሇነጻነቱ  መታገሌ 

 ከጀመረ  ማንኛውም  አማራ  በትምክህተኛነትና በነፍጠኝነት ከመፈረጅና የጥቃት ሰሇባ 

ከመሆን አያመሌጥም፡፡ 

የወሌቃይት ሔዜብ ጥያቄ 

ወሌቃይት ትግራይን ሇማጠናከር ብቻ ሳይሆን፣ የአማራን ሔዜብ  በሁሇንተናዊ መሌኩ 

ሇማዲከም በተያው የረዥም ጊዛ ዕቅዴ መሠረት፣ ከአማራ ክሌሌ በጠብመንጃ አፈሙዜ 

ተነጥቆ የተወሰዯ የአማራ መሬት መሆኑ የሚያጠያይቅ አይዯሇም፡፡ ስሇወሌቃይት  ሔዜብ 

አማራነት ይህን ሔዜብ ሊሇፉት (ከሁሇት ዏሥርት በሊይ) ዒመታት ቀጥቅጦና በግፍ አስቃይቶ 

የሚገዚው የሔወሒት አመራርም ጠንቅቆ ያውቃሌ፡፡ አምስት እጅግ ሰፋፊ ወረዲዎችና ሦስት 

የከተማ አስተዲዯሮችን ያቀፈውን፣ እጅግ ሇምና የአገራችን የሰሉጥ፣  ጥጥ፣ እጣን፣ ማርና 

የማሽሊ ምርት ጎተራ የሆነውን የወሌቃይትን መሬት ሔወሒት ገና ከትጥቅ ትግለ ጊዛ ጀምሮ 

ሲቋምጥበት የነበረ ሲሆን፣ ግፈኛው ዴርጅት የወሌቃይትን ሔዜብ መብት ገፍፎ በአገር 

ውስጥ ቅኝ አገዚዜ ሥር ማስገባት የጀመረው ገና በአገር ዯረጃ  አሸናፊ  ሳይሆን  እንዯነበር 

 ሁለም ሰው እንዱገነበው ያስፈሌጋሌ፡፡  

አብዚኛው የኢትዮጵያ ሔዜብ በሔወሒት/ኢሔአዳግ አገዚዜ የሚማረር እና የማንነት 

ጥያቄዎችም በየአካባቢው የሚነሱ የወትር አጀንዲዎች ቢሆኑም፣ በወሌቃይት ሔዜብ ሊይ 

የዯረሰው  በዯሌ  ከላልች  የአገራችን  ሔዜቦች  በዯሌ  በእጅጉ  የተሇየና  ግናኝ ነው፡፡ ይሁን 

እንጂ ዯግሞ በዯለ የበዚ  ሆኖ  ሳሇ፣ የሔዜባችን ስቃይ በኢትዮጵያውያንና በዒሇም  አቀፉ 

 ማኅበረሰብ  ንዴ  የሚገባውን  ትኩረት ሳያገኝ መቆየቱ እጅግ የሚያጠያይቅና ራሳችንን 

መሌሰን መሊሌሰን እንዴንጠይቅ የሚያጋብን ነው፡፡ በወሌቃይት  ሔዜብ  ይህን ያህሌ ስቃይ 

 የሚወርዴበትና፣ በሔዜቡ ሊይ የሚዯርሰው መጠነ ሰፊ ውርጅብኝ  ዕውቅና ተነፍጎት የቆየው፣ 

በአንዴ በኩሌ ጥያቄው በሥሌጣን ማማ ሊይ ካሇው ከሔወሒት ጋር የተያያ በመሆኑ ሲሆን፣ 

በዋነኛነት ግን ጥያቄው የአማራ ሔዜብ ጥያቄ በመሆኑ፣ አማራው ዯግሞ በሔወሒት ብቻ 

ሳይሆን በላልችም ጠባብ ብሓረተኛ ዴርጅቶች ንዴ እንዯጠሊት የሚቆጠር ስሇሆነ፣ የአማራ 
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ጉዲት የሚያሳስበው ባሇመሆኑ፣ እንዱያውም በዙህ ሔዜብ ጉዲት ዯስ የሚሰኙ፣ ከዙያም 

አሌፈው ‹‹ይበሇው›› የሚለ ኃይልች በመኖራቸውም ነው፡፡ 

በግሌጽ ሉታወቅ የሚገባው ዕውነታ፣ ሔወሒትና ላልች ጠባብ ብሓረተኛ ዴርጅቶች በአማራ 

ሔዜብ ሊይ ያሰራጩት የጥሊቻ መርዜ ፍሬ አፍርቷሌ፡፡ በዙህ ምክንያት ከጥቂት አገር ወዲዴች 

በስተቀር ሇአማራ ሔዜብ የሚቆረቆር፣ የአማራ ሔዜብ በዯሌ የሚያንገበግበው አማራ ያሌሆነ 

አካሌ የሇም፡፡ ሇአማራ ሔዜብ ከራሱ ከአማራው ውጪ ሉቆምሇት የሚችሌ እንዯላሇ 

ከወሌቃይት ሔዜብ ስቃይ በሊይ አብነት የሚገኝ አይመስሇንም፡፡  አማሮች  በአገራቸው 

 ባይተዋር  ሆነው  ከየአካባቢው  ሲባረሩና ሲገዯለ የጮኸሊቸው ዒሇም አቀፍ የሰብአዊ መብት 

ተንከባካቢ ዴርጅት  አሇመኖሩ በራሱም ትሌቅ ትምህርት የሚሰጥ ጉዲይ ነው፡፡ 

ዯግነቱ አንዴ የወሌቃይት አባት፣ ‹‹ወሌቃይት ማሇት ወል ነው፤ ጎጃም ነው፤ ሸዋ ነው፤    

ጎንዯር    ነው››    ሲለ   በግሌጽ    ቋንቋ    እንዲስቀመጡት፣    አሁን    ሁለም    የአማራ   ሌጅ 

የወሌቃይትን ጥያቄ የራሱ ጥያቄ አዴርጎ መንቀሳቀስ መጀመሩ እጅግ የሚያስዯስትና ተስፋ 

የሚሰጥ ነው፡፡ ወጣቱ ‹‹የወሌቃይት ሔዜብ መታሰር የእኛ መታሰር ነው፤ ሞታቸው 

ሞታችን፣ ስቃያቸው  ስቃያችን  ነው››  እያሇ  ነው፡፡  ብዘዎችም  [ከዙህ  በታች  የቀረቡትን 

ጨምሮ] በወሌቃይት ሔዜብ ጥያቄ ሊይ መጻፍ ጀምረዋሌ፡፡ ይኼ ትሌቅ ዴሌ  ነው፡፡ እንዯህ 

ያሇ መቆርቆርና በጋራ መቆም እስከተፈጠረ ዴረስ የወሌቃይት ሔዜብ ጥያቄ መቼም ቢሆን 

ሉዱፈን አይችሌም፡፡ እንዯዙህ ዒይነት ኅብረት ካሇ የወሌቃይትን ሔዜብ ወሳኝ የማንነት ጥያቄ 

በመሌካም አስተዲዯር ችግር፣ በጸረ  ሰሊም ኃይሌች እንቅስቃሴ ስም ወተ. እያጭበረበሩ 

አቅጣጫውን ማስቀየር አይቻሌም፡፡ የወሌቃይት ሔዜብ ጥያቄ የማንነት ጥያቄ ነው፤ ከአገር 

ውስጥ ቅኝ አገዚዜ የመሊቀቅ ጥያቄ ነው፡፡ 
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ሔወሒትና የወሌቃይት ሔዜብ 

አቶ ሳምሶን ኃይላ 

ከአንዴ ሳምንት በፊት የወሌቃይት አማሮች የማንነት ጥያቄ አስተባባሪዎቹ ሉያገኙኝ 

እንዯሚፈሌጉ ገሌጸውሌኝ በቀጠሯችን መሠረት ተገናኘንና፣ ሇኢፌዳሪ የፌዯሬሽን ምክር ቤት 

ያስገቡትን የማንነት ጥያቄ ማመሌከቻ፣ እንደሁም ከ116 በሊይ የት እንዯዯረሱ የማይታወቁ 

ወገኖቻቸውን ስም ዜርዜር የያ ሰነዴ ፎቶ ኮፒ ሰጡኝ፡፡ ሰነደ በራሱ ገሊጭ ቢሆንም 

የአካባቢውን ተወሊጆች መሠረታዊ ጥያቄ በሚገባ ሇመረዲት በዕዴሜና በተመክሮ በሳሌ የሆኑ 

ሰዎችን ማነጋገሩ የተሻሇ መስል ስሇተሰማኝ፣ ሏሳቤን ገሇጽኩሊቸው፡፡ እነሱም ጥያቄየን 

ተቀብሇው ከአንዴ የ70 ዒመት አዚውንት ጋር አገናኙኝ፡፡ 

ያገኘዋኋቸው አባት ታሪክን ጠንቅቀው የሚያውቁ የቤተ ክህነት ሉቅ ናቸው፡፡ እኚህ አዚውንት 

ስሇወሌቃይት ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵና ሱዲን ዴንበር ጉዲይ ሊይ ያሊቸው ዕውቀትም በጣም 

ከፍተኛ ነው፡፡ የሚከተሇው ጽሐፍ እኚህ የዕዴሜ ባሇጸጋ  የወሌቃይት ተወሊጅ ካጫዎቱኝ 

ዜርዜር ነገር ውስጥ ተቀንጭቦ የቀረበ ነው፡፡ አዚውንቱ ይናገራለ፡- 

የወሌቃይት ጠገዳ ሔዜብ ወንደም ሴቱም ጅግና ነው፡፡ አንዴ አብነት ሇመግሇጽ ያህሌ፣ 

በጣሉያን ወረራ መን እናቶቻችን ሌጆቻቸውንና ባልቻቸውን አሌጋ ሥር ጠመንጃ 

አቀባብሇው እንዱዯበቁ ያዯርጋለ፡፡ እነርሱ ዯግሞ በርበሬ (ሚጥሚጣ) ዴቁሱን በውኃ 

በጥብጠው ያስቀምጣለ፡፡ ከዙያም የጠሊት ወታዯር በውበታቸው ማርከው ወዯ ቤት 

ያስገቡታሌ፡፡ የወሌቃይቷን ሴት ውበት አይቶ በስስት በሚገባው ፈረንጅ ፊትና ዒይን ሊይ ያን 

የተበጠበጠ በርበሬ ይዯፉበታሌ፡፡ ያ የፋሽስት ኢጣሉያ ወታዯር ሲዯናበር አሌጋ ሥር 

የተዯበቀው ባሇነፍጥ አናቱን ብል እየሸሇሇ የጠሊትን ትጥቅ ቀምቶ ጫካ ይገባሌ፡፡ ጀግና ሔዜብ 

ነው፡፡ 

አሁን የሚዯርስብን የማያቋርጥ ውርጅብኝ እንዳትና መቼ እንዯተጀመረ ሌግሇጽሌህ፤ 

ኢሔአፓና ሔወሒት ታኅሣሥ 21 ቀን 1972 ዒ.ም. በወሌቃይት ዯጀና ከተባሇ ቦታ ሊይ 

ጦርነት ገጥመው ነበር፡፡ በአካባቢው ‹‹ግንብ›› የተባሇ ጎዴጓዲ ቦታ አሇ፡፡ ግንብ ውስጥ ሰው 

ቢጮህ ማንም አይዯርስሇትም፤ ጥይት ቢተኮስም ርቀት ቦታ አይሰማም፡፡ የሚያሳዜነው ዯጀና 

ሊይ ሲዋጉ የነበሩት የኢሔአፓ ወታዯሮች ሁለ ግንብ ውስጥ ድግ አመዴ ሆኑ፡፡ አስከሬን 
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ቀባሪ አጥቶ አአሞራ ቀሇብ ሆነ፡፡ የሰው ሌጅ ሇካ ያን ያህሌ ስብ ይሸከማሌ? ስቡ ቀሌጦ 

የሚፈሰው መሬቱን ሁለ አጥቁሮት ነበር፡፡ የጥይት ዴምጽ አፍኖ የሚይው ግንብ አስከሬኖቹ 

የሚተፉትን ጠረን ግን አፍኖ መያዚ ተሳነው፡፡ ዴፍን ወሌቃይትን በሬሳ ጠረን አሰከረው፡፡ 

ከሞት ያመሇጡት የኢሔአፓ ሠራዊት አባሊት ወዯ ሱዲን ተሰዯደ፡፡ የወሌቃይት ጠገዳ ሔዜብ 

መከራ ከዙህ ጊዛ ይጀምራሌ፡፡ ሔወሒቶች ወሌቃይት ጠገዳን ዝረው ሲመሇከቱ፣ በመሬቱ 

ሇምነት ጎመጁ፡፡ በዙህ ምክንያት መሬቱን ሇመውሰዴ ሔዜቡን በሌዩ ሌዩ መንገዴ ማሰቃየትና 

ከአካባቢው ማፈናቀሌን ሥራዬ ብሇው ተያያዘት፡፡ በዙህ  መንገዴ ሔወሒት ‹‹ኢሔአፓን 

አስጠሌሊችኋሌ፤ ዯግፋችኋሌ›› በማሇት በወሌቃይት ሔዜብ ሊይ  መከራውን አንዴ ብል 

ጀመረ፡፡ ያኔ የተጀመረው መከራ አሁንም ይበሌጥ  ተጠናክሮ  ቀጠሇ እንጂ አሌቆመም፡፡ 

ኢሔአፓን አስጠግተዋሌ ያሊቸውን አማሮች ቤትና ንብረት ማቃጠሌ የጀመረው ሔወሒት 

ከያን ጊዛ ጀምሮ የወሌቃይት ወጣቶችን ሰበብ እየፈሇገ መግዯሌ ሥራው ሆነ፤ የግፍ አገዚዘ 

በሔዜብ ሊይ ተጫነ፡፡ የሱዲን መንግሥትም በወሌቃይት ሔዜብ ሊይ የሚዯርሰውን ግፍ 

በመዯገፍ ትሌቅ ሚና ተጫውቷሌ፡፡ አሁንም ቢሆን የሱዲን መንግሥት የጥፋት እጆች 

አሌተሰበሰቡም፡፡ ሔዜባችን በሁሇት መንግሥታት ነው እየተቀጠቀጠ ያሇው፡፡ 

የወሌቃይት ጠገዳ አማሮች የተከፈተባቸው ጥቃት ሁሇንተናዊና ከብዘ አቅጣጫ ነው፡፡ 

የኢኮኖሚ፣ የማኅበራዊና የሥነ ሌቦናዊ ጦርነት ሰሇባ ናቸው፡፡ በመንግሥት መሥሪያ ቤቶች 

የቅዴሚያ ቅዴሚያ የሚሰጠው ሇትግራይ ተወሊጆች ነው፡፡ የወሌቃይት ሔዜብ በአገሩ 

ባይተዋር ነው፡፡ የወሌቃይት ላጆች ትምህርት በአማርኛ መማር አይችሇም፤ ትምህርት ቤት 

ውስጥ በአማርኛ ቋንቋ ማውራትም አይችለም፡፡ ክሌክሌ ነው፡፡ ሔወሒት በዙያ አካባቢ 

መንቀሳቀስ ከጀመረበት ጊዛ አንስቶ፣ ከሰሊሳ በሊይ ሇሚሆኑ ዒመታት የኢትዮጵያም ሆነ 

የዒሇም አቀፉ  ማኅበረሰብ ያሊወቀው ብዘ በዯሌ ዯርሷሌ፡፡ አያላ የወሌቃይት ተወሊጆች 

ታስረው የስቃይ ሰሇባ ሆነዋሌ፤ ተገዴሇዋሌ፤  ተሰዯዋሌ፡፡ ቁጥራቸውን የማናውቀው ሌጆቻችን 

የት እንዯወዯቁ ሳይታወቅ ዯብዚቸው ጠፍቷሌ፡፡ 

የሔወሒት ግፍ ወሌቃይት ጠገዳ አማሮች የተፈጥሮ ስሜታቸውን፣ ሏናቸውንና ሇቅሷቸውን 

እንኳ በቋንቋቸው እንዱገሌጹ ዕዴሌ አይሰጣቸውም፡፡ የዲንሻ ከተማ ከንቲባ ሔዜቡን ሰብስቦ 

‹‹ሌጆቻችሁ ስሇምን አማርኛ ያወራለ?!›› በማሇት ሔዜቡን ማስፈራራቱ የአዯባባይ ሚስጥር 

ነው፡፡ አማርኛ ቋንቋ የሚናገሩ ሰዎች ‹‹የኢሔአፓ ቅሪቶች›› በመባሌ ይታወቃለ፡፡ አማርኛ 
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የሚናገሩ ሰዎች ምንም ዒይነት መብት የሊቸውም፤ የሔግ አካሊትም የአማራ ተወሊጆችን 

 አያስተናግደም፡፡ የወሌቃይት ተወሊጆች ከትግራይ ብሓረሰብ አባሊት ጋር ተጋጭተው  ወይም 

ላሊ በዯሌ ዯርሶባቸው፣ ሇሚመሇከተው የፍትሔ አካሌ ቢያመሇክቱ፣ የፍትሔ አካለ ሇትግራዩ 

እንዯሚያዲሊ ማንም ያውቃሌ፡፡ የተሇመዯ ነገር ነው፡፡ ትግርኛ በአግባቡ ባሇመናገራቸው በዯሌ 

የሚዯርስባቸው የወሌቃይት አማሮች ብዘ ናቸው፡፡  

የአካባቢው ሔዜብ ባህለም ሥነ ሌቦናውም ምርጫውም አማራነት እንዯሆነ ይታወቃሌ፡፡ 

እንግዱህ፣ ሔዜቡ ሇትግራይና ኤርትራ ቅርብ በመሆኑ እንዯላልች በአዋሳኝ አካባቢዎች 

እንዯሚኖሩ ሔዜቦች የተሇያየ ቋንቋ ይናገራሌ፡፡ የዙህ ዒይነት ሁኔታ በየትም አካባቢ ያሇና 

ተፈጥሯዊ የሆነ ነገር ነው፡፡ የዴሬዲዋ ሔዜብ ከአማርኛ ላሊ ሶማሉኛም  ኦሮምኛም 

እንዯሚናገር ይታወቃሌ፡፡ በላልች የአገራችን አካባቢዎችም እንዱሁ ነው፡፡ እንዯሚታወቀው 

ጉራጌ ዝን ውስጥ፣ በተሇይ ሇኦሮሚያ ክሌሌ ቅርብ በሆነው ሶድ ወረዲ ውስጥ፣ ብዘዎች 

ኦሮምኛ  ቋንቋ ይናገራለ፡፡ ይሁን እንጂ ኦሮምኛ ስሇሚናገሩ ኦሮሞ ናቸው በሚሌ ወዯኦሮሚያ 

ክሌሌ ሇመጠቅሇሌ ጥረት ቢዯረግም፣ ሔዜቡ ማንነቱን አሳሌፎ አሌሰጠም፡፡ በሔዜበ ውሳኔ 

ጉራጌ መሆኑን አረጋግጦ፣ ማንነቱን አስጠብቋሌ፡፡  

የወሌቃይት ጠገዳ ሔዜብ ከአማርኛ ላሊ ትግርኛ ይናገራሌ፡፡ ዏረብኛ ቋንቋ የሚናገሩም 

ብዘዎች ናቸው፡፡ የሆነ ሆኖ ሔዜቡ ትግርኛ ይናገር እንጂ፣ የአካባቢው ትግርኛ የተሇየ ነው፡፡ 

ወዯ አማርኛ በእጅጉ ይቀርባሌ፡፡ የትግራይ ብሓረሰብ አባሊት ይህን በሚገባ ያውቃለ፡፡  በዙህ 

ምክንያትም ብዘ በዯሌ አሇ፡፡ ትምህርት ቤት ሞክሼ የአማርኛ ፊዯሊትን ጠንቅቀው የሚጽፉ 

ተማሪዎች ካለ በጣም ይወገዚለ፡፡ ሇምሳላ ኀ፣ ሠ፣ ፀ ወተ. የአማርኛ ፊዯሊት ናቸው 

ተብሇው ስሇሚታሰቡ መምህራን ሇፊዯሊቱ ያሊቸው ጥሊቻ የበዚ ነው፡፡  

መታወቅ ያሇበት፣ የብሓረሰቦች መብት ተከብሯሌ እየተባሇ ዴቢ በሚመታበት በዙህ መን 

የወሌቃይት ጠገዳ ሔዜብ ያሇታሪኩና ፍሊጎቱ ወዯትግራይ ክሌሌ እንዱጠቃሇሌ  የተዯረገው 

በሔወሒት ውሳኔ፣ በመሣሪያ አፈሙዜ ነው፡፡ ሔዜቡ ፈጽሞ አሌተጠየቀም፤ ሏሳቡን 

እንዱገሌጽ ዕዴሌም አሌተሰጠውም፡፡ አካባቢው በትግራይ ክሌሌ ሥር እንዱሆን ከተወሰነ 

ጀምሮ የመብት ጥያቄ የሚያነሱ ሌጆቻችንን ስንቀብር ኖረናሌ፡፡ ጥያቄው  ወዯፊት 

እንዲይቀርብና ፋይለን ሇአንዳና ሇመጨረሻ ጊዛ ሇመዜጋት ሲባሌ በሺሔዎች የሚቆጠሩ 

የትግራይ ተወሊጆችን በአያት ቅዴመ አያቶቻችን ርስት ሊይ በማስፈር  የትግራይን የበሊይነት 
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ሇመፍጠር ያሌተሞከረ ነገር የሇም፡፡ የሔዜባችን በዯሌ ዴርብ ዴርብርብ ነው የምንሌበት 

ምክንያት በዯለ በባሇመሣሪያው ሔወሒት የሚፈጸም በመሆኑ፣ እንዯላልች ሔዜቦች ጥያቄ 

በኢትዮጵያ ሔዜብና በዒሇም አቀፉ ማኅበረሰብ ንዴ እስካሁን ጎሌቶ ባሇመውጣቱ ነው፡፡ 

ከቅርብ ጊዛያት ወዱህ የተሻሇ ሁኔታ ቢኖርም ከዯረሰብን በዯሌ ጋር ስናወዲዴረው በጣም 

በጣም የሚያሳዚን ነው፡፡ 

የሱዲን መንግሥት ሇኢትዮጵያ የአጥንት ቲቢ ነው! 

የሱዲን መንግሥት እኮ ሇአገራችን የአጥንት ቲቢ ነው፡፡ የሱዲን መንግሥት የወሌቃይትን 

አማሮች ከሔወሒት ጋር እንዳት አዴርጎ እንዯፈጃቸው በሚገባ እናውቃሇን፡፡ ከ1972 ዒ.ም. 

ጀምሮ እነዙህ ሁሇት ኃይልች በሔዜባችን ሊይ ያዯረሱት በዯሌ ተርዜሮ አያሌቅም፡፡ 

ሔወሒቶች አስቀዴመው የሚያጠና ሰው ይሌካለ፡፡ ሰሊይ  መሆኑ ነው፡፡ አስቀዴመው 

የሚመጡት ሰሊዮች በራስ መተማመን ያሇውንና ቆይቶም በሔወሒት ጸረ ሔዜብ አሠራር ሊይ 

ተቃውሞ ያነሳሌ የሚለትን ወጣት ስም ዜርዜር ሇሱዲኖች ይሌካለ፤ ሱዲኖች መኪና ይው 

ይገባለ፤ ወጣቶቹን ይይዘና ወዯ ግዚታቸው ይወስዶቸዋሌ፡፡ ‹‹እከላ ጠፋ፤  እከላ በሱዲኖች 

ተወሰዯ፤›› ሁሌጊዛ የሚሰሙ ዛናዎች ናቸው፡፡ ይህ እሮሮ በሔወሒቶች የሽፍትነት መን 

ብቻም ያቆመ አይዯሇም፡፡ እስካሁን ዴረስ የቀጠሇ ዯረቅ ሏቅ እንጂ፡፡ ሱዲን ዴንበር ከገቡ በኋሊ 

በጥይት ተዯብዴበው ይገዯሊለ፡፡ በትሊሌቅ ከተማዎች አዯባባይ ሊይ ይሰቀሌ፡፡ በከተማ አዯባባይ 

ሊይ የሚሰቀለትን  በተመሇከተ ሱዲኖቹ የሚለት፣ ‹‹ሏበሻ ራሱን አጠፋ›› ነው፡፡ ሔወሒቶች 

ራሳቸው የወሌቃይት አማራ ወጣቶችን ጉዴጓዴ እንዱቆፍሩ ካዯረጉ በኋሊ፣ በቆፈሩት ጉዴጓዴ 

ውስጥ ይቀብሯቸዋሌ፡፡ ‹‹የትግሬ እናት ሏን ተቀምጣ አንተ ጠግበህ ትበሊሇህ?›› በማሇት 

ውኃ በቀጠነ ይገዴሎቸዋሌ፡፡ 

ሇሱዲኖች ሰው ማሇት፣ ወዲጅ ትግሬ ነው፡፡ አማራን የሱዲን ጠሊት አዴርገው ይቆጥሩታሌ፡፡ 

የሱዲን ዯኅንነቶች የፈሇጉትን የወሌቃይት ተወሊጅ በፈሇጉበት  ጊዛ መጥተው መውሰዴ 

ይችሊለ፡፡ ተዯጋግሞ የታየ ሏቅ ነው፡፡ የሔወሒትም ዯኅንነቶች እንዱሁ፡፡ የወሌቃይት 

ተወሊጆች ወዯ ሱዲን ቢገቡም፣ እዙህ ቢቀመጡም፣ የሚገጥማቸው ተመሳሳይ ነገር ነው፡፡ 

በወሌቃይት ሔዜብ ሊይ የዯረሰውን ግፍ ሉያስረዲ የሚችሌ አንዴ ምሳላ እንጥቀስ፡፡  ቄስ ተገን 

እንየው የሚባለ ካርቱም እስጢፋኖስ  የሚያገሇግለ የወሌቃይት አማራ አለ፡፡ ቄስ ተገን 

በቤተክህነት ትምህርት ይህ ቀረህ የማይባለ ሉቅ ናቸው፡፡ በግዕዜ  ኢትዮጵያ  ኦርቶዴክስ 
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 ተዋሔዴ ቤተክርስቲያን ውስጥ፣ እንዱሁም  በዏረብኛ   ከግብጥ ኮፕቲክ ቤተ ክርስቲያኖች 

ይቀዴሳለ፡፡ ቄስ ተገን ያሊቸውን ሇአገራቸው ሌጆች አካፍሇው የሚበለ ሰው ናቸው፡፡ 

ሔወሒቶች ቄስ ተገን አገር ውስጥ፣ ማሇትም እዙህ ኢትዮጵያ ውስጥ ሇሚማሩ ሌጆች ገንብ 

እንዯሚሌኩ (እንዯሚረደ)  መረጃ ያገኛለ፡፡ ይህን መረጃ መሠረት በማዴረግ፣ እኝህን 

የሃይማኖት አባት ወሌቃይቴ በመሆናቸው ብቻ አይቀጡ ቅጣት ሇመቅጣት ስሇተፈሇገ፣ 

ገንቡን ከየት ነው የምታገኘው? ወጣቶችን የምትረዲው ሇምንዴነው? ወተ. በማሇት 

ይምቱባቸዋሌ፡፡ ሇተቸገረ ገንብ መሇገስ የሚያስመሰግን እንጂ የሚያስወቅስ ሆኖ 

አሌነበረም፡፡ የሚያሳዜነው እኝህን አባት ባሇፈው መጋቢት ወር 2007 ዒ.ም. ካርቱም የተሊከ 

የወያኔ ዯኅንነት ካመጣቸው በኋሊ፣ ማዕከሊዊ ውስጥ እስከ ጥቅምት 2008 ዒ.ም. ከማንም    

ከምንም    ጋር    ሳይገናኙ   ጨሇማ    ቤት    አቆይተውና አሰቃይተው    ‹‹ሇማንም    

እንዲትናገር››    ብሇው ሇቀቋቸው፡፡ ቄስ ተገን ምንም አማራጭ ስሊሌነበራቸው፣ ሇሔይወታቸው 

ዋስትና ባይኖራቸውም አሁንም ተመሌሶ ወዯ ካርቱም ሇመሓዴ ተገዯዋሌ፡፡  

ወዯ ሔዜባችን ጥያቄ ሌመሇስ፡፡ እዙህ ሊይ መታወቅ ያሇበት አንዴ መሠረታዊ ነገር አሇ፡፡ 

የወሌቃይት ጠገዳ ሔዜብ ጥያቄ የመሌካም አስተዲዯር ጥያቄ አይዯሇም፡፡ ይህ ማሇት ሔዜቡ 

የመሌካም  አስተዲዯር ችግር የሇበትም ማሇት አይዯሇም፡፡ በሁለም የአገሪቱ አካባቢዎች 

 እንዯሚታየው በእኛ አካባቢም ከባዴ የሆነ የመሌካም አስተዲዯር ችግር አሇ፡፡ ይሁን እንጂ 

የእኛ ዏቢይ ጥያቄ፣ የሔወሒት ሰዎች የቱንም ያህሌ ቢገዴለንና ቢያሳዴደን የማንተኛሇት፤ 

እኛ መፈጸም ባንችሌ ጉዲዩን ሇሌጆቻቸንና ሇሌጅ ሌጆቻችን የምናወርሰው ጥያቄ የማንነታችን 

ጉዲይ ነው፡፡ በግሌጽ ቋንቋ አማሮች ነን፤ ትግሬ አይዯሇንም ነው እያሌን ያሇነው፡፡ ሔወሒት 

ቱንም ያህን የትግራይ ተወሊጅ፣ በመንግሥትና በዴርጅት በተመዯበ በጀት አስፍሮ ከርስታችን 

ሉነቅሇን  ቢሞክርም፣ ማንነታችን ማጥፋት  አይችሌም፤  ከርስታቸው የተፈናቀሇት 

ወገኖቻችንም  በአማራ ሌጆች ጥረት ይመሇሳለ፡፡ በዙህ ሊይ ቅንጣት ታህሌ ጥርጣሬ የሇኝም፡፡ 

መሠረታዊው ነገር ይህ ነው፡፡ 

አሁንም ቢሆን ግን የዯረሰብንና እየዯረሰብን ያሇውን ያሌተነገረሇት በዯሌ ኢትዮጵያውያንና 

ዒሇም አቀፉ ማኅበረሰብ እንዱገነቡሌን እንፈሌጋሇን፡፡ በዙህ ረገዴ ሁለም አገር ወዲዴ ከእኛ 

ጋር እንዯሚቆም እንጠብቃሇን፡፡ ጥረታችን የሌጆቻችን ሞትና ስቃይ እንዱያበቃ፣ ሌጆቻችን 
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በማንነታቸው ኮርተው በአያት ቅዴመ አያቶቻቸው ርስት ሊይ  በሰሊም የሚኖሩበት መን 

እንዱመጣ ነው፡፡ 
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ወሌቃይት ጠገዳ  

የታሊቅነት ቅዠት ሰሇባ! 

አቶ ግዚቸው አበበ 

አንበሳው ወሌቃይቴ ሲባሌ ሰምተው ያውቁ ይሆን? በእርግጥም አንበሳነት ሇወሌቃይት ጀግኖች 

የሚበዚባቸው አይዯሇም። ወሌቃይቶች እንዯ ላሊው የኢትዮጵያ ሔዜብ ሇኢትዮጵያ ነጻነትና 

ህሌውና በጽናት የቆሙ ሰዎች ናቸው። ወሌቃይቶች ሌጆቻቸውን አተኳኮስ እያስተማሩ 

ማሳዯጋቸው፣ የሰርግ ፈናቸው ‹‹አሆሆ ይለሻሌ ገዲዬ!›› እንዯመሆኑ መጠን ጀግንነት 

ሥራቸው ነው ማሇት ይቻሊሌ።  ያም ሆኖ በዙያ አካባቢ ሇጊዛው ወይም በቋሚነት ጎራ ሊሇ 

ሰው የሚያሳዩት ፍቅር ሌዩ ነው። የወሌቃይት ውኃ ሰው ያሇምዲሌ ይባሊሌ። ይህም ቦታው 

ሇማንኛውም ከላሊ አካባቢ ሇሚመጣ ሰው የሚስማማውና እዙያው እንዱኖር የሚገፋፋው፣ 

በተፈጥሮ የታዯሇው ሇሙ የእርሻ መሬት ያረሰውን ሁለ በተትረፈረፈ ፍሬ ባሇጸጋ በማዴረጉና 

ወሌቃቴዎችም ኩሩ ሔዜቦች ቢሆኑም ሰው አክባሪዎች በመሆናቸው ነው። 

አንቶኒ ሞክሇር የተባሇው ጸሏፊ ‹‹የኃይሇሥሊሴ ጦርነት›› በሚሌ ርእስ ባሳተመው መጽሏፍ፣ 

ሁሇተኛው የጣሉያን ወረራ ያስከተሇውን ጦርነት በሰፊው ይተርካሌ። አንቶኒ ሞክሇር በዙህ 

መጽሏፉ ውስጥ ብዘ አስገራሚ ነገሮችን አስፍሯሌ። ከነዙህ አስገራሚ ታሪኮች ውስጥ 

በወሌቃትና በአርማጭሆ አካባቢዎች የተከሰቱ ጉዲዮች ይገኙበታሌ። በጣሉያን ወረራ ወቅት 

በአካባቢው ሰርግ ተዯረገ፤ በሰርጉ ሊይ የጦርነትና የጀግንነት ፈኖች ብቻ ነበረ የተፈኑት። 

ዕዴሜያቸው የገፋ አባቶች ዯርቡሽን በጎራዳ ያባረረው ሔዜብ አሁን ጠመንጃ ሞሌቶሇት 

የጣሉያኖች ጎረቤት ሆኖ እንዳት ይኖራሌ እያለ የሰርጉን ዲስ ፉከራ በፉከራ አዯጉት። አንቶኒ 

ሞክሇር በዙያው ዕሇት የተፈጸመውን ሲገሌጸው ‹‹እዴምተኞች ብቻ ሳይሆኑ ሙሽራውና 

ሚዛዎቹም እየፎከሩ አርበኞችን ሇመቀሊቀሌ ደር ቤቴ አለ›› ብሎሌ። የዙህ ዒይነቱ እውነታ 

ነው የወሌቃትን ጠገዳን፣ የአርማጭሆን ነዋሪዎች ‹‹አንበሶች›› ያስባሊቸው። 

ይህን መሰለን ታሪክ መከር ያስፈሇገው ሰሞኑን በኢቢሲው የትግርኛ ቴላቪዥን የማንነት 

ጥያቄ አቀረቡ የተባለ የወሌቃይት ጠገዳ ሰዎችን የሚሌፉና የሚያንቋሽሹ መሌዕክቶችን በገፍ 

በመርጨቱ ነው። በወሌቃይት ጠገዳ የተነሳው የማንነት ጥያቄ ፍጹም ሰሊማዊና ሔጋዊ 

መንገዴን የተከተሇ ቢሆንም ገና ከመጀመሪያው የሔወሒት ባሇሥሌጣናትን ‹‹ትዕግስታችን 
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አሌቋሌ›› ማስባለ አስገራሚም አዯንጋጭም ነው። የማንንት ጥያቄ መነሳቱን በመቃወም ሌፎች 

ተካሄደ እየተባሇ ኢቢሲ (ትግርኛ ፕሮግራም) ዯጋግሞ የማንንት ጥያቄውን ሲያጣጥሌና 

ማስፈሪያ ሲነዚ እያየን ነው። ሰሌፈኞቹ ተናገሩት እየተባሇ በቴላቪዥኑ የሚስተጋባው ነገር 

አጠያቂ ነው። ትርፍራፊዎች፣ ትምክህተኞች፣ ቅጥረኞች፣ ራስ ወዲድች ወተ ወተ. የሚለ 

ሇፋዎች ሇኩሩው የወሌቃይት ጠገዳ ሔዜብ የሚገቡ አይዯለም። የትግርኛው ኢቢሲ ሰሌፈኞች 

ያስተሊሇፉት ሏሳብ ብል ዯጋግሞ ሇተመሌካች የሚጋብው ጽሐፍ እንዱህ ይነበባሌ ‹‹ይመኣደ 

ወይ ብበትሪ ወያነ ይመሃሩ›› የዙህ አባባሌ ግርዴፍ ትርጉም ‹‹ይመከሩ ወይም በወያኔ ደሊ 

ትምህርት ይሰጣቸው›› እንዯ ማሇት ነው። ማንነትን በመምከር ማስቀየር የሚቻሇው እንዳት 

ነው? የወያኔ ደሊ የተባሇውስ ምንዴን ነው? ጠመንጃ ይሆን? በወረቀት ሊይ የሰፈረ ፊርማ 

ይው ወዯ ምክር ቤት በሄደ ሰዎች ሊይ ይህን ያህሌ ዚቻና ፉከራ ሇምን ይስተጋባሌ? 

በቴላቪዥን ሊይ የመታየት ዕዴለ የተሰጣቸው ሰሌፈኞች ስሇ ራሳቸው ማንነት ራሳቸው 

እንዯሚያውቁት ሁለ ፊርማ አሰባሳቢዎቹና ፊርማቸውን ያኖሩ ሰዎችም ስሇ ማንነታቸው 

ራሳቸው ያውቃለ። የማንነት ጥያቄ አንዴ ነገር ሲሆን ‹‹ይኸ ሇም መሬት›› ብል ግዐዘ መሬት 

የየትኛው ክሌሌ መሆን አሇበት ብል መሟገት ግን ላሊ ነገር ነው። የ800 ብር ጫማ ማዴረግ 

በቻሌንበት ጊዛ ላሊው እንዳት የማንነት ጥያቄ ያነሳሌ ብል የሚቆጩ ሰዎችን ሚዱያ ሊይ 

መቅረቡም ያስገምታሌና የዙህ ዒይነቱን አስተያየት ማስተጋባት ተገቢ አይዯሇም።  

የትግራይ መገናኛ ብዘሃን ጋዛጠኞች ከሚዱያ ሥራ ጥበብ ይሌቅ የካዴሬነት ሙያን የተካኑ 

ናቸው። ወዯ አንዴ ስብስባ ሲጠሩ ከስብሰባው የተገኘን ነገር ሇሔዜብ ከማቅረብ ይሌቅ ገና ወዯ 

ስብሰባው ሳይሄደ ምን ገባ እንዯሚሰሩ ወስነው ጨርሰው ሄዯው ፕሮፓጋንዲ የሚሰሩ ናቸው። 

አንዲንዳም ስሇ ስብሰባው የጻፉትን ግጥም ኪሳቸው አውጥተው በስብሰባው ሊይ ከማንበብ 

ጀምሮ ስብሰባውን ሇመምራት የሚዲዲቸው ናቸው። በተሇያዩ ስብሰባዎች በሔዜብ የሚቀርብ 

የተሇየ ሏሳብን፣ ጥያቄንና እሮሮን በማፈንም ይታወቃለ። ከገዥው ብዴን ፍሊጎት ወጣ ያለ 

ነገሮች በሙለ በስብሰባ አዲራሹ ተቀብረው ይቀራለ። አሁን በወሌቃይት ጠገዳው ጉዲይም 

በዙህ መሌኩ ስሇሚሠሩ ሁለንም የአካባቢውን ነዋሪዎች ሏሳብ በሚዚናዊነት ያስተናግዲለ ብል 

መጠበቅ አይቻሌም። የሔወሒት ባሇሥሌጣናት በጠሩት ሰሌፍ ተገኝተዋሌና ሔወሒት 

የሚፈሌገውን ነገር ብቻ ማስተጋባቸው አይቀሬ ነው። እነዙህ ሔዜቦች ከረዥም ጊዛ በፊት 

ጀምሮ አብረው የኖሩና ሇወዯፊትም አብረውም የሚኖሩ ናቸውና ጠሊትነት ባይራ መሌካም 



19 

 

ነው። ‹‹ሔዴሪ መሇስ አይኣብርን›› (የመሇስን አዯራ አንበሊም) እየተባሇ የሚፎከረው ሇዙህ 

አካባቢ የታሇመው የአቶ መሇስ ሔሌም ምን ስሇሆነ ነው? ሇመሌሱ ከ24 ዒመታት በፊት 

በወሌቃይት ጠገዳ አካባቢ ስሇተከሰተው ነገር እና ከ40 ዒመታት በፊት በነ አቶ መሇስ ዯዯቢት 

ውስጥ ስሇወጣው የሔወሒት መሪ ፕሮግራም መሇስ ብሇን ጥቂት ነገሮችን እናስታውስ።   

ከ24 ዒመታት በፊት መሇስ ብሇን በዙያ አካባቢ የነበረን ሁኔታ እንመሌከት። በ1984 ዒ.ም. 

መጨረሻ ወይም በ1985 ዒ.ም. መጀመሪያ ሊይ ወዯ ሐመራና አካባቢው ጎራ ያሇ ሰው 

‹‹ትግሬዎች ናችሁ ተባሌን›› እያለ ሲቆጩ ሰዎች ማግኘቱ የተሇመዯ ነበር። በላሊ በኩሌ 

ዯግሞ በወቅቱ በተዯረገው ነገር የሚዯሰቱ ሰዎችንም ማየት ይቻሌ ነበር። ይህን ቁጭትና ዯስታ 

ያፈራረቀው ሪፈረንዯም ተካሂድ ወይም ሔዜብ ዴምጹን እንዱሰጥ ተዯርጎ ወሌቃይት ጠገዳ ከነ 

ነዋሪዎቻቸው ወዯ ትግራይ ተከሇሇ መባለ ነው። አሁን በዙህ ወቅት በወሌቃይትና ጠገዳ 

አካባቢዎች በመታየት ሊይ ያሇው የማንነት ጥያቄ እንቅስቃሴና በዙያ አካባቢ ተዯረጉ እየተባለ 

በቴላቪዥን በመታየት ሊይ ያለት ሰሌፎች የዙያ ከ24 ዒመት በፊት የተከሰተ ነገር ግሌባጮችና 

የዙያን ጊዛውን ሁኔታ የሚያስታውሱ ናቸው።  

ባሇፉት 24 ዒመታት የወሌቃይት ጠገዳን ጨምሮ ከወልና ከጎንዯር የተወሰዯ መሬቶችን ጉዲይ 

እና በዙያ ያለ የትግራይ ብሓረሰብ አባሌ ያሌሆኑ ሰዎችን መብት የሚመሇከቱ ጥያቄዎች 

በተዯጋጋሚ ሇአማራ ክሌሌ ባሇሥሌጣናት እና ሇብአዳን/ኢሔዳን ከፍተኛ አመራሮች እየቀረቡ 

ኖረዋሌ። እነዙህ አካባቢዎች ወዯ ትግራይ ሲጠቃሇለ በዙያ የሚኖሩ ሰዎች መብት ግምት 

ውስጥ አሌገባም ነበር። በቋንቋቸው የመቀጠምም ሆነ የየትኛው ብሓረሰብ አባሌ የመሆናቸው 

ጉዲይ በሔወሒት ተወስኖ ነበር የተሰጣቸው። ትግሬዎች እንዱሆኑ ተወስኖባቸዋሌ።    

አቶ በረከት ስምኦንን የመሳሰለ የአማራ ነጻ አውጭ ነን ባዮች ከጎንዯርና ከወል ተወስድ ወዯ 

ትግራይ የተጠቃሇለ አካባቢዎችን እና ከመሬቱ ጋር ወዯ ትግራይ የተወሰደ ሰዎችን መብት 

የሚመሇከት ጥያቄ በተዯጋጋሚ ሲቀርብሊቸው ቦታዎቹ ወዯ ትግራይ የተጠቃሇለት በሔዜብ 

ውሳኔ ነው ሲለ ይሰሙ ነበር። ይህ ሔዜብ ውሳኔ እንዳት ተካሄዯ? በቀበላ አዲራሾችና በየዚፉ 

ሥር እጅ በማውጣት ነው ወይስ የዴምጽ መስጫ ካርድችና ኮረጆዎች ተጋጅተው በሚስጢር 

በተሰጠ ዴምጽ? የዴምጽ አሰጣጥ ሥርዒቱ በማን ተጋጀ? ማንስ መራው? ታዚቢ የነበሩትስ 

እነማን ነበሩ? ይህ የሔዜብ ውሳኔ የተባሇ አካሄዴ ሁለንም ከጎንዯርና ከወል የተወሰደ 

መሬቶችን በሙለ የሚመሇከት ነበር ወይስ የተወሰኑትን? እነዙህን መሰሌ ጥያቄዎች 
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ማብራሪያ ሉሰጥባቸው የሚገቡ ቢሆንም ጥያቄዎቹን ማንሳቱን አሊስፈሊጊ የሚያስመስሌ 

ታረካዊ ሏቅም አሇ። ምክንያቱም ነገሮች ሁለ ገና ዴሮ በ1968 ዒ.ም. ዯዯቢት ውስጥ 

ተወስነው ያሇቀሊቸው ናቸውና ነው።  

ሔወሒት ገና ከሌጅነቱ ወዯ ትግራይ ትሌሌቅ ከተሞች ሰርጎ እየገባ ወይም የተወሰኑ 

አጥቂዎችን እየሊከ ባንክ በማጥቃት ገንብ ማግኘት፣ የታሰሩ አባሊቱን ማስፈታት እና 

የመሳሰለ ሥራዎችን ይሠራ ነበር። በዙህ ዒይነት ተሌዕኮ የሔወሒት እግር ከረገጣቸው 

ከተሞች ውስጥ ሽሬ እንዲሥሊሴ፣ አክሱም፣ አዴዋ፣ መቀላን መጥቀስ ይቻሊሌ። ተሌዕኮዎቹ 

የተሳኩባቸውም ያሌተሳኩባቸውም አጋጣሚዎች ነበሩ። ሔወሒት በትግራይ ትሌሌቅ ከተሞች 

ሊይ ሙለ ጦርነት ከፍቶ ዴሌ ቀንቶች ከተሞቹን መቆጣጠር የጀመረው ግን ከመጋቢት 1980 

ዒ.ም. ጀምሮ ነው። በመጋቢትና በሚያዜያ 1980 ዒ.ም. በተካሄደ ጦርነቶች ከመቀላና 

ከማይጨው በስተቀር ሁለም ይትግራይ ትሌሌቅ እና ትንንሽ ከተሞች ወዯ ሔወሒት ቁጥጥር 

ገብተው ነበር። በ1980 የክረምት ወር ሔወሒት ከተሞቹን ሇቅቆ እንዱሄዴ የሚያስገዴዴ ጥቃት 

ተሰንዜሮበት ሁለንም ከተሞች መሌሶ ቢያጣም ሔወሒት በ1981 ዒ.ም. ባካሄዲቸው ጦርነቶች 

ትሌሌቆቹን ከተሞች ብቻ ሳይሆን መሊውን ትግራይ በቁጥጥሩ ሥር አዴርጓሌ።  

በ1980 ዒ.ም. ሔወሒት ከተሞቹን በጦርነት ይቆጣጠር በነበረበት ጊዛ በዙያ የሚገኙትን 

ነዋሪዎች በተሇይም የመንግሥት ሠራተኞችንና ወጣቶች ሇ30 ወይም ሇ40 ቀናት የሚሌቅ 

ትምህርት ይሰጥ ነበር። በዙህ የትምህርት ጊዛ የሔወሒት ካዴሬዎች በፊት ሇፊት ከሚሰጡት 

ሥሌጠና በተጠማሪ በቪዱዮ የተጋጀ ትምህርት፣ በሔወሒት ኪነቶች አማካኝነት በፈንና 

በዴራማ መሌክ የሚተሊሇፍ መሌዕክትም   የሥሌጠናው አካሌ እንዱሆን ይዯረግ ነበር። በቪዱዮ 

ከሚሰጠው ትምህርት ውስጥ ‹‹ትግራይ በሰሜን ከኤርትራ፣ በዯቡብ ከኢትዮጵያ፣ በምዕራብ 

ከሱዲን ጋር የምትዋሰን አገር ናት›› የሚሌ በካርታ የተዯገፈ መሌዕክት ይገኝበታሌ። ትግራይ 

በምዕራብ ከሱዲን ጋር የምትዋሰን አገር ናት ከተባሇ የወሌቃይትና የጠገዳ አካባቢዎች በ1984 

ዒ.ም. መጨረሻ አካባቢ ተካሄዯ በሚባሇው ሪፈረንዯን ወይም የሔዜብ ውሳኔ ሳይሆን ሔወሒት 

በበረሏ እያሇ የትግራይ ግዚት አዴርጓቸዋሌ ማሇት ነው። ትግራይ በዯቡብ ከኢትዮጵያ ጋር 

ትዋሰናሇች መባለ ዯግሞ ሔወሒት  ከሻዕብያ ጋር ተመሳሳይ የመገንጠሌ ዒሊማን እንዲነገበ 

መቀጠለን የሚያሳይ ተዯርጎ ይወሰዴ ነበር።    
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ሔወሒትን ጥሇው የወጡ ሰዎች የዙህን አባባሌ እውነትኛነት በተዋዋሪ መንገዴም ቢሆን 

መስክረዋሌ። ምስክርነታቸው ግሌጽ የሚሆነው ‹‹ማንፌስቶ 68›› የተባሇውን የሔወሒት 

ፕሮግራም አስመሌክተው ሲናገሩ ነው። ሔወሒት (ያኔ ተሒሔት ነበር የሚባሇው) በተመሠረተ 

በጥቂት ወራት ውስጥ ‹‹ማንፌስቶ 68›› የተባሇው ሰነዴ ወጣ። ከተሒሔት-ሔወሒት 

መሥራቾች ውስጥ አንደ የነበሩትና ከዴርጅቱ ከተሇዩ ወዯ 30 ዒመታት ያስቆጠሩት ድ/ር 

አረጋዊ በርኸ በግሌጽ እንዲሳወቁት ይህ ‹‹ማንፌስቶ 68›› የተባሇው የዴርጅቱ ፕሮግራም 

ትግራይን ከኢትዮጵያ መገንጠሌን ይሰብካሌ ብሇዋሌ። ይህ ማንፌስቶ ትግራይ የኢትዮጵያ 

ግዚት ሆና እንዯማታውቅ፣ ከዲግማዊ አጼ ሚኒሌክ መን ጀምሮ የኢትዮጵያ አካሌ መዯረጓንና 

ትግሌ የሚካሄዯው ትግራይን መሌሶ ነጻ ሇማውጣት መሆኑን ይተነትናሌ። ድ/ር አረጋዊ  

‹‹ማንፌስቶ 68›› በተሇይም ትግራይ ኢትዮጵያዊ አይዯሇችም መገንጠሌ አሇባት የሚሇው ክፍሌ 

በሔወሒት ታጋዮች ከፍተኛ ተቃውሞ ስሇገጠመው በዜምታ ሻንጣ ውስጥ ተቆሌፎበት 

መቀመጡን ገሌጸዋሌ። ነገሩ ምቹ ጊዛን እንዯመጠበቅ መሆኑንም አሌሸሸጉም።   

በአሁኑ ጊዛ ‹‹ማንፌስቶ 68›› ተብል በተሇያዩ ዴረ-ገጾች ሊይ የሚገኘው ሰነዴ የትግራይ ሔዜብ 

ማሇት በትግራይ ውስጥ የሚኖሩትንና በተሇያየ ምክንያት ከትግራይ መሬት ውጭ የሚኖሩትን 

ሔዜቦቿ በሙለ ያጠቃሇሇ ነው ይሌና በዜርዜር ሲያስቀምጠው ትግርኛ ተናጋሪዎች፣ አፋር፣ 

አገው፣ ሳሆ፣ ኩናማ፣ ወተ. ይሊሌ። ቀጥልም የትግራይን መሬት በዯቡብ አሇውሃ፣ በሰሜን 

መረብ ሲያካሌለት በምዕራብ በኩሌ ዯግሞ ወሌቃይትንና ጸሇምትን ያጠቃሌሊሌ ይሊሌ። ጉዲዩ 

በ1968 ዒ.ም. ሊይ ያሇቀሇት በመሆኑ ነው በ1984 ዒ.ም. መጨረሻ አካባቢ ውሳኔ ሔዜብ 

ተካሄዯ መባለን የይስሙሊና ይህን አስመሌክቶ ጥያቄ ማንሳቱን ጊዛ ማባከን የሚያዯርገው።   

ይህን ማንፌስቶ በጽሞና ሇሚመሇከተው ‹‹የትግራይ ሔዜብ›› እና ‹‹የትግራይ መሬት›› 

የሚሇውን በሚያምታታ መንገዴ ነው ያስቀመጠው። በሇተያየ ምክንያት ከትግራይ ውጭ ያለት 

የትግራይ ሰዎች ወዯ ትግራይ ምዴር ይመሇሳለ የሚሌ ይመስሌና ከትግራይ ውጭ ያለት 

የትግራይ ሰዎች የሚኖሩበት መሬት የትግራይ መሬት ይሆናሌ በማሇት እርምጃ ሇመውሰዴ 

ያሇውን ዜግጁነት ያሳያሌ። የወሌቃይትንና የጸሇምትን ሰዎች የትግራይ ሰዎች ናቸው የሚሇው 

ምኞት ሲተገበር መሬቱ ወዯ ትግራይ መጠቃሇለ በተግባር ታይቷሌ። ይህ አተገባበር ዯግሞ 

‹‹በተሇያዩ ምክንያቶች ከትግራይ ውጭ የሚኖሩ›› ከሚባለት ሰዎች ይሌቅ እነሱ ስሇሚኖሩበት 

መሬት የመጨነቅና የመጠበብ ዜንባላን የሚያሳይ ነው።  
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ታሊቋን ትግራይ መመሥረቻ ፕሮግራም ተብል በጥቂት ግሇሰቦች ተጽፎ ብዘው የሔወሒት 

አባሌ ስሇተቃወመው ሻንጣ ውስጥ የተቆሇፈበት ‹‹ማንፌስቶ 68›› በኢትዮ-ኤርትራ ጦርነት 

ወቅት በኤርትራ በኩሌ በሰፊው መነጋገሪያ ሆኖ ነበረ። የሔወሒቱ ማንፌስቶ ከትግራይ ውጭ 

ያለት ትግርኛ ተናጋሪዎች፣ አፋሮች፣ ኩናማዎች፣ ሳሆዎች ወተ. ከያዘት መሬት ጋር 

የትግራይ ናቸው ስሇሚሌ መንገደ አሌጋ በአሌጋ ከሆነ ኤርትራ ውስጥ ያለት ትግርኛ 

ተናጋሪዎች ከነ መሬቱ (ሰራየ፣ አካሇጉዚይ፣ ሃማሴን) ወዯ ትግራይ ይካተታለ። እነዙህ 

ከትግራይ ውጭ ያለና ትግሬዎች ናችሁ የተባለ ሰዎች በዙህ አተረጓጎም ካሌተስማሙ ጠሊት 

ተዯርገው የመታየት አዯጋ ያንዣበበባቸው መሆኑ ግሌጽ ነው። ይህ ‹‹መሬትን እና ሔዜብን›› 

ቀሊቅል የተቀመጠ ፕሮግራም ‹‹ከትግራይ ውጭ ያለ አፋሮች›› ሲሌ የኤርትራ አፋሮች 

ያለበትን ምዴር ወዯ ትግራይ ሇማጠቃሇሌ የቋመጠ መሰሪ አባባሌ ነው የሚሌ ስጋት 

የፈጠረውና በቡሬ ግንባር ጦርነት ሲከፈት ይህ ምኞት ተግባራዊ ሉሆን ነው የተባሇው ሇዙህ 

ነው።    

በኢትዮ-ኤርትራ ጦርነት ወቅት ውዜግብ አሌነበረበትም በሚባሇው በቡሬ ግንባር ጦርነት 

ሲከፈት ‹‹የማንፌስቶ 68›› ሁሇተኛ ዯረጃ ካርታ ሉወሇዴ የተቃረበ መስል የነበረ መሆኑን 

የሔዜባዊ ግንባር ኦፊሻሌ ዴረ-ገጽ ‹‹ሻባይት ድት ኮም›› ባተስተጋባው ጩኸትም መረዲት 

ይቻሊሌ። በዙህ ዴረ-ገጽ አባባሌ ያኔ አሰብን ጨምሮ በኤርትራ ምዴር የሚገኘው የአፋሮች 

ምዴር ወዯ ታሊቋ ትግራይ የሚገባበት ጊዛ የተቃረበ መስል ነበር።  

ይህን የመሰሇ ትኩሳት የሚፈጥረው የሔወሒት የተዯበቀ ወይም በይፋ ያሌተሻረ ፕሮግራም 

መኖር ብቻ ሳይሆን ሔወሒት ከ40 ዒመታት በፊት የወጣውን ‹‹የትግራይ ሔዜብ ነጻ አውጭ 

ነኝ›› የሚሌ ስሙን ሳይቀይር መቀጠለ ከ1983 ዒ.ም. በኋሊ ዴርጅቱ ምን ዒይነት ነጻነትን 

ይጠብቃሌ ብል ሇመጠቀየቅ የሚገፋፋ ነው። የመቀላው የሰማዕታት ሏውሌት 51 ሜትር 

ርዜመት ያሇው ነው። የ51 ሜትር ርዜመቱ ትርጉም ምን መሆኑ ሲገሇጽ ‹‹የመጀመሪያው 

ምዕራፍ በማሇፊያ ውጤት (51 ከ100) በማግኘት መጠናቀቁንና ሁሇተኛው ምዕራፍ የሚጥሌ 

መሆኑን የሚያሳይ ነው›› ይባሊሌ። ቁመቱ 50 ሜትር ከመሆን ይሌቅ 51 የሆነው ቀጣት ሥራ 

መኖሩንና 51፣ 52፣ 53 … እያሇ 100 እስኪዯርስ ይቀጥሊሌ ሇማሇት መሆኑ በይፋ እየተነገረ 

ነው።    
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ትግራይን ራሷን የቻሇች ትሌቅ አገር አዴርጎ ሇመመሥረትና ሇማኖር ሲሌ ሔወሒት 

‹‹የኢትዮጵያን ባሌካናይዛሽን›› ሆነ ብል እውን ያዯርጋሌ የሚሌ ስጋት ይስተጋባሌ። አዯገኛው 

የር ፖሇቲካ ኢትዮጵያ ውስጥ የተተገበረውና ሔዜቦች እንዱናቆሩ የሚዯረገው የዙህ የር 

ፖሇቲካ   ድ/ር አረጋዊ ‹‹… 1987 ዒ.ም. ሊይ የወጣው ሔገ መንግሥት (አንቀጽ 39:1) 

የሔወሒትን አመራር የረዥም ጊዛ ዜንባላ የሚያሳይ ነው…›› ካለ በኋሊ የሔወሒት መሪዎች 

አሁን ያሊቸው ገጽታ በውስጣቸው ካሇው ዴብቅ ዒሊማ እና ከአካሄዲቸው ጋር እየተጋጨ 

መሆኑን ግምት ውስጥ በማስገባት ‹‹…አመራሩ ያጠሇቀው የተራማጅነት ማስክ ብዘዎችን 

ተመራማሪዎችን ጨምሮ ግራ ሲያጋባ የሚታየው ሇዙህ ነው…›› ብሇዋሌ።   
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ክብር ሇወሌቃይት-ጠገዳ-ጠሇምት ሔዜብ! 

አቶ ግዚቸው አበበ  

ሔወሒት ገና ሲመሠረት ትግራይንና ኤርትራን ጨምሮ ላሊውን የኢትዮጵያ ግዚት ሁለ ከመቶ 

ዒመታት በፊት አማራ በቅኝ ግዚትነት ይዝ የኢትዮጵያ ክፍሌ አዴርጓቸዋሌ ሲሌ ይሰብካሌ፡፡ 

ሔወሒት ይህን መሰሌ የፈጠራ ታሪክ የሚያወራው 1ኛ) ሔዜቦችን በማጋጨት የራሱን ትግሌ 

ሇማቅሇሌ፣ 2ኛ) ትግራይንና ኤርትራን የመገንጠለን ሑዯት በቀሊለ ሇማሳካት፣ 3ኛ) ላልች 

የኢትዮጵያ ሔዜቦች እርስ በርሳቸው እንዱናቆሩና ሇኢትዮጵያ ብል የሚቆም ሔዜብ እንዲይኖር 

ሇማዴረግ 4ኛ) የመነ መሳፍንቱን አገር የመበታተን እኩይ መቻ ያከሸፉትን ዲግማዊ አጼ 

ቴዎዴሮስ የመሰሇ የአንዴነት ጥመኛ ከተነሳ እሱን የሚከተሌ ሔዜብ እንዲይኖርና የዙህን 

የመነ ግንባሩን አገር የማፈራረስ መቻ እንዲያዯናቅፍ በማሰብ ነው። 

ሔወሒት ከፊት ሇፊቱ አንዴ አዯጋ ሲጋረጥ ፈጥኖ ሔዜቦችን የሚያጋጭ ነገር እንዱከሰት 

በማዴርግ ራሱን ሇማዲን ጥረት የሚያዯርግ መሆኑ በተዯጋጋሚ የታየ ጉዲይ ነው። ምርጫ 

1997ን ተከትል አዱስ አበባ ውስጥ የትግራይ ተወሊጆች የጥቃት ዑሊማ የተዯረጉ 

የሚያስመስሌ ዛናዎችን ከመሥራት ጀምሮ ‹‹እቃ ወዯ ቀበላ ትግሬ ወዯ መቀላ›› የሚሌ 

መቻ የመጀመር ፍንጭ የታየ የሚያስመስለ ፕሮፓጋንዲዎችን በመንዚት ሔዜቦች እንዱቃቃሩ 

ሇማዴርግ ሞክሯሌ። 

ምርጫ 1997ን ተከትል የሔወሒት ካዴሬ ወጣቶች መቀላ ከተማ ውስጥ የትግራይ ሔዜብ 

ላሊው ኢትዮጵያዊ በጠሊትነት የተነሳበት የሚያስመስሌ ቅስቀሳ ማዴረጉም አይነጋም፡፡ 

የምርጫው ውጤት እንዯታወቀ የሔወሒት ካዴሬ ወጣቶች ዴምጽ ማጉያ በተሸከመ መኪና 

መቀላ ከተማን እየዝሩ ነፍጠኞች ተነሱብህ! ትምክህተኞች ተነሱብህ! እያለ በመቀስቀስ 

ሔወሒት ሥሌጣን ካጣ የትግራይ ሔዜብ በሰሊም መኖር የማይችሌ የሚያስመስሌ የስጋት 

ጭጋግ ሇመፍጠር ሲሞክሩ ነበር፡፡ የዙህ ዒይነት ቅስቀሳና ፕሮፓጋንዲ ከ1997 ዒ.ም. በኋሊ 

በዳ እየተሠራ መቀጠለ በተሇያዩ መንገድች የሚታይ ነው፡፡  

ሇትግራይ ሔዜብ ዳሞክራሲን ጠብ ማዴርግ ያሌቻሇው፣ ራሱን በዯርግ ቦታ ተክቶ የዯርግን 

የሥሌጣን ጥማት ተጋርቶ ከኔ ላሊ ትግራይን መግዚት የሚገባው የሇም ያሇው ሔወሒት ሇራሱ 

ህሌውናና ሇአውራዎቹ ምቾት ሲባሌ የትግራይን ሔዜብ ከላሊው የኢትዮጵያ ሔዜብ ጋር 
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አይጥና ዴመት ሉያዯርገው መሞከሩ ከራሱ ከትግራይ ሔዜብም የተሰወረ አይዯሇምና የትግራይ 

ሔዜብ አታጋይና አማራጭ የሚሆነው የፖሇቲካ ፓርቲን ሲያሌም ኖሯሌ።  

የፖሇቲካ ዴርጅቶች ወዯ ትግራይ ገብተው ቅስቀሳ ሲያዯርጉና ስብሰባ ሲያካሂደ ሔወሒት 

ካዴሬዎቹን ወዯ ቦታው በመሊክ ደሊ ቀረሽ የስዴብ ናዲ እንዱያወርደ በማዴረግ፣ ስብሰባዎች 

በንትርክ የተሞለና ቁም ነገርም የማይዯመጥባቸው እንዱሆኑ ጠንክሮ በመሥራት፣ ወዯ 

ስብሰባዎች የሓደ ሰዎችን በማስፈራራት እና በመሳሰለት መንገድች መሰናክሌ ይፈጥራሌ። 

ሔወሒት በስብሰባዎች ሊይ የተነገሩ ሏሳቦችን ቆንጽልና አጣምሞ በመውሰዴ የትግራይ ሔዜብ 

ተሰዯበ የሚሌ ውንጀሊም ይሰነዜራሌ፡፡  

በቀዴሞ የሔወሒት አባሊት አማካኝነት የተመሠረተው አረና የተሰኘው ፓርቲ ሇሔወሒት እንዯ 

ትሌቅ ስጋት ተዯርጎ ይታያሌ፡፡ የዙህ ፓርቲ አባሊት የሆኑ የትግራይ ሰዎች በገጠርም 

በከተማም ሇከፍተኛ ችግር ይዲረጋለ፡፡ ኑሯቸውን በከፍተኛ ሁኔታ ከሚያናጋ ከፍተኛ እርምጃ 

ከመውሰዴ ጀምሮ በጎረቤት እንዱገሇለ እስከ ሚያዯርግ ተራ የማቃቃር ሴረም ይሸረባሌ፡፡  

ሔወሒት ሇራሱ ህሌውናና ሇባሇሥሌጣናቱ የምቾት ኑሮ ቀጣይነት ሲሌ የትግራይ ሔዜብ 

ከላልች ወገኖቹ ጋር በጥርጣሬ እንዱተያይ ማዴረጉ እንዲሇ ሆኖ ላልች ሔዜቦች የትግራይን 

ሔዜብ በጠሊትነት እንዱያዩት በማዴርግም ክፍፍለ የመረረ እንዱሆን ሇማዴርግ ይሠራሌ። 

በዙህ መን ቁጥራቸው ጥቂት የማይባሌ ጋዛጠኞችና ፖሇቲከኞች የትግራይን ሔዜብ በጅምሊ 

የሚያጥሊሊ ጽሐፍ ሲያስነብቡና ንግግርም ሰያዯርጉ ይሰማለ። ይህን መሰለ አሳፋሪና አሳዚኝ 

ሥራ የትግራይና የኤርትራ ሔዜቦች ሇኢትዮጵያ አንዴነት ነቀርሳዎች ናቸው ከሚለ ነገር ግን 

ራሳቸው ኢትዮጵያዊ ዛግነታቸውን አክብረው በመያዘ ሊይና ወገኖቻቸውን በማክበር ረገዴ 

ችግር ካሇባቸው በስዯት በውጭ አገር ከሚኖሩ ሰዎችና ቡዴኖች የመነጨ መሆኑ ሉታወቅ 

ይገባሌ። 

የትግራይን ሔዜብ በጅምሊ ‹‹ወያኔ›› ብሇው ከሚጠሩት ጀምሮ ይህን ሔዜብ ኮካኮሊ፣ 

ፍሌስጥኤም ወተ. እያለ በጅምሊ የሚሸረዴደት ሰዎችና ቡዴኖች ሳይታወቃቸውም ሆነ 

አውቀውት እንዯ ሔወሒትና ኦነግ ያለትን ጠባብ ቡዴኖችን  አጀንዲ እያራመደ መሆኑን 

ሉያውቁት ይገባሌ፡፡ እነዙህ ጠባብ ቡዴኖች በአንዴ በኩሌ እንወክሇዋሇን የሚለት ሔዜብ 

ላሊውን ኢትዮጰያዊ እንዱጠራጠርና በጠሊትነት እንዱያይ የሚሠሩ ሲሆን፣ በላሊ በኩሌ ዯግሞ 
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ላሊው ሔዜብ እነሱ እንወክሇዋሇን የሚለትን ሔዜብ እንዱጠራጠርና በጠሊትነት እንዱያይ 

ይሠራለ። በሚሉዮን የሚቆጠር ሔዜብን ቀርቶ ሇአንዴ የእግር ኳስ ቡዴን ተሰሌፈው 

የተጫዎቱ ዏሥራ አንደን የአንዴ እግር ኳስ ቡዴን ተጫዋቾች በአንዴነት ፈርጆ መሊ 

ማንነታቸውን መተንተን ሇስህተት የሚዲርግ ጭፍን አካሄዴ መሆኑ የሚታበሌ አይዯሇምና 

ኦሮሞው ሁለ፣ ትግሬው ሁለ፣ አማራው ሁለ፣ ሏበሻው ሁለ ወተ. እያለ የፍረጃ ወሬ 

የሚያወሩ ተቃዋሚዎች፣ የሚዱያ ሰዎች፣ የገዥው ቡዴን ባሇሥሌጣናትና ካዴሬዎች በአንዴ 

መስመር ሇጥፋት እየተሰሇፉ መሆኑን ሌብ ሉለት ይገባሌ።     

የትግራይ ሔዜብ በአንዴ በኩሌ ከላሊው ሔዜብ ያሊነሰ ችግር ውስጥ እየገባ ያሇ ሔዜብ ሲሆን፣ 

በላሊ በኩሌ ዯግሞ የትግራይ ሔዜብ ከላሊው ኢትዮጵያዊ ያሊነሰ የኢትዮጵያዊነት ፍቅር 

የሚቃጠሌ ሔዜብ መሆኑን ማወቅ ይገባሌ፡፡ ይህን ሏቅ አሇማወቅና አስተሳሰብን ከሏቁ አንጻር 

አሇመግራት ሇትግራይ ሔዜብ ብቻ ሳይሆን ሇኢትዮጵያና ሇኢትዮጵያውያን በጠሊትነት ከመሰሇፍ 

የማይተናነስ መሆኑን መካዴ አይቻሌም፡፡ ትግሌም ሆነ መማማር ብሌሃትንና ታጋሽነትን እንጂ 

ጠሊትነትንና ስሜታዊነትን አይሹም፡፡ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ያጡት እንዱህ ዒይነት 

ጥበብና ትዕግስት ያሇው የተቃዋሚ መሪ ነው፡፡ አንዲንዴ በዕዴሜ የገፉም ሆኑ ጎሌማሳ 

የሔወሒት አውራ ሰዎች አማራውን፣ ኦሮሞውንና ላሊውን ሔዜብን የሚያጥሊሊ ነገር 

ስሇሚናገሩ ሇዙህ መሌስ የሚሆነው የትግራይን ሔዜብ ማጥሊሊትና ማንቋሸሽ ነው ብሇው 

የሚያምኑ ሰዎች በትክክሇኛው የኢትዮጵያዊነት ትግሌ ጎዲና ሊይ አሇመሆናቸው ሉሰመርበት 

ይገባሌ፡፡        

በትግራይ ሔዜብ ሊይ ጥርጣሬና ጥሊቻ የሚነዘ ሰዎች የሔወሒትን ባሇሥሌጣናትን ዴርጊት 

በማየት፣ በየአካባቢያቸው ያለ አዲዱስ ባሇጸጋዎች ሆነው በማቆጥቆጥ ሊይ ያለ የትግራይ 

ሰዎችን በመቁጠር፣ በገዥው ቡዴን ሚዱያ ሊይ የሚስተጋቡ መሰሪ ቅስቀሳዎችን ያሇ ጥንቃቄ 

በመጋትና ከመሳሰለት ትዜብቶቻቸው በመነሳት ኢትዮጵያ ውስጥ የዯቡብ አፍሪካውን የመሰሇ 

አንደን ሔዜብ በጅምሊ አቅፎ  እየጠቀመ ላልችን ሔዜቦች እያገሇሇና እየረፈ የሚያራቁት 

ወያኔያዊ ሥርዒት የሰፈነ ሆኖ ይሰማቸው ነዴ ራሳቸውን ያናጉ ሰዎች ናቸው። ይኸ ዯግሞ 

ከማንም ይሌቅ ሇጸረ አንዴነቶችና ሇኢትዮጵያ ጠሊቶች የሚጠቅም ነው፡፡ አንዴን ሔዜብ በጅምሊ 

የሚጠለና የሚሌፉ ሰዎች በዙህም ሆነ በዙያ የሔወሒትን ሔዜቦችን የማናቆር አጀንዲ 

እያራመደ መሆኑ ሉያውቁት ይገባሌ።  
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የወያኔ ተቃዋሚዎች ነን የሚለ ብዘ የፖሇቲካና የሚዱያ ሰዎች አዯገኛ መንገዴ እየተከተለ 

መሆኑን በ2008 ዒ.ም. በዙህች አገር ውስጥ እየተከሰቱ ያለትን ግጭቶች ተከትል የያዘት 

አቋምና የሚናገሩት ነገር ያጋሌጣቸዋሌ። በየአካባቢው ተቀሰቀሱት አመጾች በሔወሒት የተሳሳተ 

አካሄዴና አዯገኛ አንቀጾችን በያው ሔገ መንግሥት ምክንያት የተፈጠሩ፣ ሔዜብን ከሔዜብ ጋር 

የሚያጋጩ፣ በአገሪቱ አንዴነት ሊይ አዯጋ የጋረጡ፣ ወዯፊት ሉመጣ የሚችሌን አስከፊ አዯጋን 

የሚያሊክቱ ቢሆንም አመጾቹን (ተቃዋሚዎቹን) በኢትዮጵያዊነት አጀንዲ ሥር ወዯ አንዴ 

በማምጣት በገዥው ቡዴን ሊይ እንዱያነጣጥሩ ማዴርግ ሳይችለ ቀርተዋሌ፡፡ አመጾቹን ጠሇቅ 

ብሇው አይተው በችግሩ ዋና መንስኤ ሊይ ሳይሆን በችግሩ ጥቃቅን ምሌክቶች ሊይ አተኩረው 

ይታያለ፡፡ ተቃውሞዎች ሁለ ወዯ ሥሌጣን ያመራለ በሚሌ ችኩሌ አስተሳሰብ አመጾቹ 

ሰርግና ምሊሽ ሆነውሊቸው ይታያለ። ይህ መውረግረግ ጊዛው ስሊሌዯረሰ እንጂ ከማንም ይሌቅ 

ሇግንጠሊ ቡዴኖች የተመቸ መሆኑ የታወቀ ነው፡፡ ይህን ያስከተሇው የሚዱያዎችን፣ 

የካዴሬዎችንና የባሇሥሌጣናትን የማንአሇብኝነት እንቅስቃሴዎች ጥበበኛ ባሌሆነ መንገዴ 

በጭፍን የመቃዎም አባዛ ነው፡፡     

ወዯ ትግራይ መገናኛ ብዘሃን ካዴሬዎች ስንመሇስ፣ የትግራይ መገናኛ ብዘሃን የሔወሒት 

የፖሇቲካ ካዴሬዎች፣ በሔወሒት ጥሊ ሥር የተኮሇኮለ የተሇያዩ ማኅበራት ያሰሇፏቸው 

ካዴሬዎች ወተ. ሇማንም የማይተኙ የታዘትን ነገር ሁለ ከትዕዚዘ በሊይ ርቀው በመሄዴ 

ሇመፈጸም የተጋጁ ናቸው፡፡ ትዕዚዘ ከሊይ እስመጣ ዴረስ ሇምን? እንዳት? ብሇው 

የማይጠይቁ ሰዎች ናቸው፡፡ እነዙህ ሰዎች እንዯ አቶ ስዬ አብርሃም፣ አቶ ገብሩ አሥራት፣ 

ወ/ሮ አረጋሽ አዲነ ወተ. ያለ የቀዴሞ የሔወሒት ትሌሌቅ ሰዎች ሲሌፉና ሲያብጠሇጥለ 

እንኳን ትንሽ ቅር የሚሊቸው አይዯለም፡፡ እሾህ-አሜኬሊ (አቃቅማ)፣ ተሊሊኪ፣ ቅጥረኛ ወተ. 

ከሚለት ሇፋዎች ጀምሮ ሇመዴገም አሳፋሪ የሆኑ ስዴቦችን ያሇ ምንም ይለኝታ 

አውርዯውባቸዋሌ። እነዙህ የሔወሒት ካዴሬዎችና የሚዱያ ሰዎች ባሇ ተራ ሆኖ ሇተገኘው 

የሔወሒት አውራ የሚመሇሱ አይዯለም፡፡ አንዴ ወይም ሁሇቱ የሔወሒት አውራዎች ከጉጅላው 

ወጣ ካለ ይኸው ሇፋና ስዴብ ይጠብቃቸዋሌ፡፡ አቶ ዒባይ ወሌደ ይሁን ጌታቸው ረዲ 

ከሔወሒት ጥርናፌ ወጣ ካለ ይኸው ሇፋና ስዴብ እንዯሚጠብቃቸው ያውቁታሌ፡፡ ከሌጅ 

እግሮቹ ጀምሮ ዕዴሜ እስከጠገቡት የሔወሒት ካዴሬዎች በዙህ በጭፍን የመነዲትና ሌዩነቶችን 

የጠሊትነት ምንጮች አዴርጎ በማየት አባዛ የሰከሩ ሆነው የተቀረጹ ሰዎቸ ናቸው፡፡  
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በዙህ ወቅት የትግራይ መገናኛ ብዘሃን ካዴሬዎችና ባሇሥሌጣናት በወሌቃይት፣ ጠገዳና 

ጠሇምት ሔዜብ  ሊይ ይህን ባሔርያቸውን በማንጸባረቅ ሊይ ናቸው፡፡ ተካሄደ የሚባለ 

ሰሌፎችን፣ ስብሰባዎችንና የሔዜብ አስተያየት የተሰበሰበባቸው ቃሇ ምሌሌሶችን ተከትል 

በመስተጋባት ሊይ ያሇውን ማስፈራራት፣ ሇፋ እና ትችት የካዴሬዎችና የባሇሥሌጣናት ዴምጽ 

እንጂ የትግራይ ሔዜብ ዴምጽ አዴርጎ መውሰዴ ሇስህተት ሉዲርግ ይችሊሌ፡፡ የሚሰማው ዴምጽ 

ሁለ ከአንዴ ጭንቅሊት የወጣ እስኪመስሌ ተመሳሳይ ዴምጽ የመሰሇው ሇዙህ ነው፡፡ እውነተኛ 

የሔዜብ ዴምጽ ከሆነ የተሇያየ አስትያየት መዯመጥ ነበረበት፡፡ ዴምጹ የሚሰማሇት ሰው ሁለ 

የማንነት ጥያቄ አቀረቡ የተባለ ሰዎችን ትርፍራፊዎች፣ ምቀኞች ወተ. እያሇ ከመዜሇፍ 

ጀምሮ እርምጃ ይወሰዴባቸው፤ ሇፍርዴ ይቅረቡ ወተ. እያሇ ተመሳሳይ የጥሊቻ ቃሊት መናገር 

የሚችሇው በጥርናፌ ውስጥ ገብቶ መመሪያ ተቀብል ሲናገር ብቻ ነው። ይኸ ዯግሞ የኢቢሲ 

ጋዛጠኞች በዒመት በዒሌ ዋዛማዎች ወዯ ገበያ ወርዯው የድሮና የሽንኩርት ዋጋ ጥሩ ነው፤ 

ርካሽ ነው፤ ከአምናው ጭማሪ አሊሳየም ወተ. የሚለ ሰዎችን ብቻ መርጠው ቴላቪዥን ሊይ 

እንዯሚቀርቡት ዒይነት አሠራር ነው። ድሮ 200 እና 185 ብር ሲሸጥ ርካሽ ነው ማሇት 

የሚችለት እነማን መሆናቸው የታወቀ ነው።     

ትግራይ ውስጥ ብቻ ሳይሆን በመሊ ኢትዮጵያ በስብሰባዎች ሊይ ተናገሩ ተብሇው በሚዱያ ሊይ 

የሚቀርቡ ሰዎችና በአጋጣሚ ጎዲና ሊይ ከተገኙ ሰዎች ጋር የተዯረጉ መስሇው የሚቀርቡ ቃሇ 

ምሌሌሶች ብዘውን ጊዛ ቅዴም ዜግጅት ተዯርጎባቸው ከተመረጡ ሰዎችና ቡዴኖች ጋር 

ጨዋታዎች መሆናቸው የታወቀ ነው፡፡ በዙህ ዒይነት የመጠርነፍ አሠራርና በጉጅላ ተዯራጅቶ 

የመሥራት ሑዯት በሇባቸው ስብሰባዎች ሊይ ሇየት ያሇ ነገር መናገር ከካዴሬዎችና 

ከባሇሥሌጣናቱ ግሌምጫንና እርግጫን የሚያስከትሌ ቢሆንም ከተመክሮዎች ከመነሳት 

ትክክሇኛውንና ተገቢውን ነገር የሚናገሩ ሰዎች ሰዎች ይታጣለ ማሇት አይቻሌም፡፡ ነገር ግን 

ወዯ ሚዱያዎች የሚቀርበው በካዴሬዎች የተመረጠው ወይም የሚዱያ ሰዎች ከአሇቆቻቸው 

የሌብ ትርታ ጋር ይስማማሌ ብሇው የመረጡትን ብቻ ነው፡፡  

ሇዙህ ነው በትግርኛው ቴላቪዥን ትግሬ አይዯሇንም ያለ ሰዎች እንዯ ወንጀሇኞች ተዯርገው 

ሲብጠሇጠለ ብቻ የሚሰማው፡፡ አማራ መሆናችንን የፌዯሬሽን ምክር ቤት ያስከብርሌን ብሇው 

ጥያቄ ያቀረቡ ሰዎች ሌማት የሚያዯናቅፉ፣ በአገርና በሔዜብ ሊይ ጠሊትነት ያራገቡ ተዯርግው 
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ይገሇጻለ፡፡ ሇፍርዴ ይቅረቡ ይባሊለ፡፡ በአንዲንድች ንዴ ዯግሞ በወያኔ በትር እርምጃ 

ይወሰዴባቸው ይባሊለ፡፡  

የወሌቃይት፣ጠገዳና ጠሇምት ሔዜብ ሔወሒት ሇሥሌጣን በቅቶ አካባቢውን ወዯ ትግራይ 

ካጠቃሇሇበት ጊዛ ጀምሮ ሳይሆን ሔወሒት በበረሃ እያሇም የጥቃት ዑሊማ ሆኖ ቆይቷሌ። 

የወሌቃይት፣ ጠገዳ፣ ጠሇምትና የአካባቢዎቹ ሔዜብ ገና ከዴሮው የሔወሒት አያያዜ 

ስሊሊማረው ጠመንጃ እስከ ማንሳት የዯረሰባቸው ጊዛያት በርካቶች ናቸው። ከ1983 ዒ.ም. በፊት 

ባለት ጊዛያት ከኢዱኅ እና ከኢሔአፓ ጋር ወግነው የሔወሒትን የመሬት ነጠቃ እርምጃ 

ሇማቆም ሞክረዋሌ። ከ1983 ዒ.ም. በኋሊም እንዱሁ የትጥቅ ትግሌ አካሂዯዋሌ፡፡ ከ1983 ዒ.ም. 

ጀምሮ በአካባቢው የትጥቅ ትግሌ ሲያዯርግ የነበረው ‹‹ከፋኝ›› የተባሇ ቡዴን በአብዚኛው የዙህን 

አካባቢ ሰዎች ያቀፈ ነበር፡፡ የዙህ ቡዴን አባሌ የነበሩና በአሁኑ ወቅት በስዯት አውስትራሉያ 

ውስጥ ከሚገኙት በርካታ የከፋኝ አባሊት አንደ የሆኑት አቶ አው የተባለ ሰው የከፋኝን 

ትግሌ ሲገሌጹት እንዱህ ይሊለ ‹‹…ዯርግ ወዯቀ በኋሊ አገራችን በተራና አሊዋቂዎች ሰዎች 

እንዱሁም ኃሊፊነት በጎዯሊቸው ሰዎች መመራት መጀመሯን ስናይ እነዙህን በር 

የሚሸነሸኗትን የታሪክ ዯንቆሮዎች ሌንዋጋ ወጣን…››       

የወሌቃይት፣ ጠገዳና ጠሇምት ሔዜብ ያዋጣኛሌ ያሇው ነፍጥ አንግቦ ሔወሒትን ሲፋሇም 

ላሊው ዯግሞ በገፍ ወዯ ሱዲን ተሰዴዶሌ፡፡ ከስዯተኞቹ ውስጥ አብዚኞቹ በዕዴሜ የገፉት 

የወሌቃይት፣ ጠገዳና ጠሇምት አርሶ አዯሮች ናቸው፡፡ እነዙህ ሰዎች ሱዲን ውስጥ ሰፍረው 

በዙያው ኑሯቸውን በግብርና ሥራ እየገፉ በርካታ ዒመታት አሳሌፈዋሌ። የነዙህ ስዯተኞች 

ቁጥር ወዯ 22ሽህ የዯረሰበት ወቅት ነበር፡፡ እነዙህ ሰዎች በስዯት ሱዲን ውስጥ ቢኖሩም ከፋኝ 

በሚሌ ቡዴን ሥር ተሰሌፈው የሚዋጉ ወገኖቻቸውን አሌረሷቸውም። የሔወሒት ወዲጅ 

በሆነው የሱዲን መንግሥት መሬት ሊይ ተቀምጠው ከፋኝን በግሌጽ መርዲት ባይችለም 

‹‹ሰንዱቅ በሪዴ›› የሚሌ ስም ተዯራጅተው ገንብ እያዋጡ፣ መዴኃኒት፣ የሔክምና ቁሳቁስና 

ላሊም አስፈሊጊ ነገር እየገዘ በመሊክ አጋርነታቸውን አሳይተዋሌ።  

በ1985 ዒ.ም. የሱዲን መንግሥትና ሔወሒት በተጣለበት ወቅት በዙያ የሚኖሩ ታቃዋሚዎችን 

የሚያበረታታ ነገር ተጀምሮ ነበር፡፡ ሔወሒትን የሚቃወሙ ቡዴኖች በግሌጽ ጽሔፈት ቤት 

መክፈትና መዯራጀት ችሇው ነበር፡፡ ይህ አጋጣሚ ሇከፋኝም ጥሩ መንን ፈጥሮሇት የከፋኝ 

እንቅስቃሴ ተጧጡፎ ነበር፡፡ በዙህ ስጋት የገባው ሔወሒት ተሯሩጦ ከሱዲን መንግሥት ጋር 
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ሲታረቅ ግን ነገሮች ሁለ ሇከፋኝ ጨሇማ ሆኑበት፡፡ የከፋኝ ዯጋፊዎችን ከወያኔ ጋር ታረቁ 

ብል በማግባባት ሇማናጋት ከመሞከር በየሰበቡ እየወነጀሇ ማሰርና ሇወያኔ አሳሌፎ መስጠቱን 

ተያያው፡፡ እርምጃው ከፋኝን የኋሊ ዯጋፊ ዯጀን ብቻ ሳይሆን ከፋኝን ራሱን መረጋጊያ ቦታ፣ 

ማፈግፈጊያ መሬትና የቆሰለ ታጋዮቹን መንከባከቢያ ቦታ አሳጥቶታሌ።          

ከፋኝ የተባሇው የውጊያ ቡዴን እየከሰመ ሲመጣ አባሊቱ ቀዴመዋቸው የተሰዯደትን ሰዎች 

ሇመቀሊቀሌና ወዯ ሱዲን በስዯተኛነት ሇመግባት ተገዯደ። በዙህ የስዯት ቦታ ሇረዥም ጊዛ 

ከተቀመጡ በኋሊ ብዘዎቹን የአውስትራሉያ መንግሥትና ላልችም አገራት ወዯ ምዴራቸው 

እንዱገቡ ፈቅዯውሊቸው በአሁኑ ጊዛ በብዘ አገራት ተበታትነው ይኖራለ። እነዙህ ስዯተኞች 

ሔወሒት ታሪክ አዋቂዎችንና በዕዴሜ የገፉ በዳ እያጠፋ ነው ሲለና ወዯ ስዯት እንዱሄደ 

አዴርጓሌ ሲለ ይወነጅሊለ፡፡       
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ወሌቃይት፣ ጠገዳ እና ጠሇምት 

በዒይኔ ካየሁትና ከታብኩት 

አቶ ያሬዴ ጥበቡ 

የዚሬ 39 ዒመት ግዴም ሇሦስት ዒመታት ያህሌ ከሰኔ 1969 እስከ ሰኔ 1972 ዒ.ም. ዴረስ 

በጠሇምት፣ ዋሌዴባ፣ ቆሊወገራና ወሌቃይት ውስጥ የኢሔአፓ ሠራዊት አባሌ በመሆን በእግሬ 

ተጉዣሇሁ፡፡ በአማካይ በቀን 5 ሰዒት እንጓዜ ስሇነበር፣ በዒመት 9000 ኪል ሜትር፣ በሦስቱ 

ዒመት ቆይታዬ 27000 ኪል ሜትር ያህሌ መንገዴ ተጉዣሇሁ ማሇት ነው፡፡ ዚሬ እነዙህ 

አካባቢዎች በነዋሪው ሔዜብና በአገዚዘ መሃሌ የማንነት ጥያቄ የውጥረት ማዕከሌ ሆነዋሌ፡፡ 

ከ39 ዒመታት በፊት ወሌቃይትንና ጠሇምትን ሳውቃቸው ምን ይመስለ እንዯነበር 

የማስታውሰውን ያህሌ ባካፍሌስ ብዬ ብዕሬን አነሳሁ፡፡ 

የምሰጠው ምስክርነትና የማነሳው ክርክር በማውቀው የመሌክዒምዴር አቀማመጥና የሔዜቡ 

ባህሌ ሊይ የተመሠረተ ነው፡፡ የክርክሬ ማጠንጠኛ፣ እንዯ ተከዛ ዒይነት ታሊሊቅ የተፈጥሮ 

ወሰኖች በትናንሽ አይዱዮልጂዎች ቢገሰሱ ከፍተኛ ውዜግብና አሇመረጋጋትን ስሇሚያስከትለ 

ጥንቃቄን ይሻለ የሚሌ ነው፡፡  

በተጨማሪም የተከዛን ዒይነት የተፈጥሮ ወሰኖች ተሻግረው ከአጎራባች ሔዜብ እቅፍ ውስጥ 

የተስተናገደ ማኅበረሰቦች፣ ያስጠጋቸውን ሔዜብ ማንነት የመፈታተን መብት ሉኖራቸው 

አይገባም ብዬም ሇመከራከርም ነው፡፡ ተከዛ፣ ታሊቁ የተፈጥሮ ወሰን 

ወልና ጎንዯርን አያዋሰነ ተከዛን ከሚቀሊቀሇው የጽሊሬ (ጥራሪ) ወንዜ ጀምሮ፣ ትግራይንና 

ወልን፣ ትግራይንና ጎንዯርን፣ ከዙያም ጎንዯርንና ኤርትራን የሚያዋስነውን ታሊቁን የተከዛ 

ወንዜ፣ ከምንጩ ከኩሌ መስክ ተነስቶ ሱዲን ከሰሊ አካባቢ እስኪገባና አትባራ ተብል 

እስኪሰየም፣ በነዙህ በተጠቀሱት የክፍሊተ አገራት ወሰኖች ሁለ በእግሬ ያቆራረጥኩና በሁሇቱ 

አይኖቼ ያየሁ ሰው በመሆኔ፣ ስሇ ዴንበር አካሇዩ ተከዛ መናገር ከሚችለ ጥቂት 

ኢትዮጵያውያን መሃሌ ነኝ፡፡ 

በመጀመሪያ ተከዛን ያየሁት በሰኔ 1969 ዒ.ም. ኃይሌ 17 የምትባሌ የኢሔአፓ ሠራዊት አባሌ 

ሆኜ፣ ከአሲምባ ትግራይ ተነስተን ወዯጠሇምት ጎንዯር ባዯረግነው ጉዝ ወቅት ነው፡፡ የግባን 
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ወንዜ ስንሻገር የኮንጎ ሊስቲክ ጫማዬን የሰኔ ውኃ ሙሊት ይዝት ሄድ ስሇነበር፣ በጨርቅ 

በተጠቀሇሇ እግር እየተጓዜኩ ነው ተከዛን የተሻገርኩት፡፡ ወዯጠሇምት መሻገሪያው በጣም ረበዲ 

ሸሇቆ ስሇነበር፣ የተከዛን ገመገም ጠዋት መውረዴ የጀመርን፣ ወንዘን ተሻግረን አቀበቱን 

እስክንወጣ ቢያንስ የስዴስት ሰዒት መንገዴ እንዯወሰዯብን ትዜ ይሇኛሌ፡፡ እጅግ አዴካሚ ጉዝ 

ነበር፡፡ ከሰዒት በኋሊ ጠሇምት ውስጥ ከሚገኝ መንዯር ዯረስን፡፡ ከፀሏይ መግቢያ አቅጣጫ 

ታሊቁ የአቤር ተራራ ቁሌቁሌ በንቀት ይመሇከተንም፣ ያስፈራም እንዯነበር ትዜ ይሇኛሌ፡፡ 

ቁሌቁሌ ወዯመጣንበት የተከዛ ሸሇቆ የሚገፈትረን ነበር የሚመስሇው፡፡ ሌክ እንዯኛ ሁለ 

አስቸጋሪውን የተከዛ ሸሇቆ አቋርጠው የመጡ የትግራይሰዎች ከነባሩ የስሜን ሰው ጋር 

የጠሇምትን ማኅበረሰብ መሥርተው፣ ትግርኛም አማርኛም እየተናገሩ ይኖራለ፡፡ ከአዳት፣ 

ከአቢይ አዱ፣ ከአክሱም አካባቢ ከጉማ አምሌጠው ወይም የሰው ሔይወት አጥፍተው፣ ወይም 

ችግር አብሮአቸው ጠሇምት ሊይ ከወባና ወበቅ ጋር እየታገለ፣ የተከዛን ገመገም ይው የሰፈሩ 

የትግራይ ሰዎች ብዘ ናቸው፡፡ ጎንዯር መሬት ሊይ የሰፈሩ ትግራዋዮች፡፡ 

አሲምባ የነበረው የኢሔአፓ ሠራዊት በየካቲት 1970 ዒ.ም. ‹‹ትግራይ ሇትግሬዎች›› በሚሌ 

በሔወሏት ዴንገት ያሌታሰበ ጥቃት ተሰንዜሮበት በብዘ መቶ ሇሚቆጠሩ ጓድች ሞትና መቁሰሌ 

ምክንያት ሆነ፡፡ ትግራይ ውስጥ መቆየት ስሊሌተቻሇም ወዯ ኤርትራ ማፈግፈግ የግዴ ሆነ፡፡ 

ሠራዊቱ በጀብሃ አስጠሊይነት ሥር ስዴስት ወራት ተኮምቢያ አካባቢ፣ ጋሽ ወንዜ ዲር ከከረመ 

በኋሊ መሰከረም 1971 ዒ.ም. ሊይ ወዯ ጠሇምት ሲመጣ፣ የተከዛን ወንዜ ሇመሻገር ስንት 

መከራና ችግር ማሇፍ ነበረበት፡፡ ተከዛ እስኪጎዴሌ ኤርትራ ውስጥ በነበረው ቆይታ ወቅት 

በረኀብ የተነሳ የሰንሰሌ ቅጠሌ እንዯ ጎመን እየቀቀሇ ተመግቧሌ፤ ጋሽ ወንዜ እያሊጋ ያመጣውን 

የግመሌ ሬሳ ሥጋ በሌቶ በተቅማጥ ተሰቃይቷሌ፡፡ ፀሉም ቤቶች የሚኖሩበትን የወሌቃይት ቆሊ 

መጋ አቆራርጦ ዚሬማ ወንዜን ተሻግሮ፣ በዋሌዴባ ገዲም አሌፎ ጠሇምት መምጣት ነበረበት፡፡ 

ከዋሌዴባ ወዯጠሇምት ሇመሻገር ግን ወዯ ተከዛ የሚገብረው የእንስያ ወንዜ የማይበገር 

ስሇነበር፣ ሰውና አጋሰስ የሚያሻግር ከብረትና ሲሚንቶ የተሠራ አነስተኛ ዴሌዴይ ጠሇምት 

ያሇው የሪጅን አመራር አጋጅቶ መጠበቅ ነበረበት፡፡  

ይህ ሁለ አበሳ ታይቶ ነበር ሠራዊቱ ከመንፈቅ እንግሌት በኋሊ ጠሇምት የዯረሰው፡፡ ፀሇምት 

እንዯዯረሰም ዯርጉ ወረራ አጋጅቶ ጠበቀው፡፡ ያንን መመከት የግዴ ነበር፡፡ ከዯርጉ ጋር 

የሚዯረጉት የመከሊከሌ ውጊያዎች እንዯተጠናቀቁም፣ የአሲምባውና የጎንዯሩ ጦር 
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እንዱዋሏዴ ተዯረገ በዙያን መን ቋንቋ ተቅሉጥ ይባሌ ነበር፣ ዏረብኛ ሳይሆን አይቀርም፣ 

ከኤርትራ ግንባሮች ከወረስናቸው የሽምቅ ቃሊቶች መሃሌ መሆኑ ነው፡፡ 

ወሌቃይትን እንዲየሁት 

የሠራዊቱ ውሔዯት እንዯተፈጸመ፣ እኔ አዱስ በሚከፈተው ሪጅን አራት ውስጥ ተመዯብኩና፣ 

በመጀመሪያ ቆሊወገራን ከጠሇምት የሚያገናኘውን መስመር ሇማሇሳሇስ እስከ ጃኖራና አጅሬ 

ዴረስ ተጓዜን፡፡ ከዙያም መሌስ ወሌቃይትን ከኢዳህና ዯርጉ ቁጥጥር ነጻ ሇማዴረግ፣ 

ከተማይቱን አዱ ረመጽን ሇመቆጣጠር ኦፕሬሽን ተጋጀ፡፡ ተሌዕኮውም በቀሊለ ተፈጸመ፡፡ 

ወሌቃይትን ማስተዲዯርም ጀመርን፡፡ በሥነ ምግባራችን ከኢዳኅ ቀማኛ ሠራዊትም ሆነ ከዯርጉ 

ማዲፋት ተግባር እጅግ የተሻሌን ብቻም ሳይሆን፣ የወሌቃይት ሔዜብ በመቶ ዒመታት ታሪኩ 

ሰምቶትና ገምቶት የማያውቅ ሔዜብን አገሌጋይ ሠራዊት ስሇነበረን፣ ሉወዯንና ሉያፈቅረን ጊዛ 

አሌወሰዯበትም፡፡ ቤቱን፣ ማዕደን፣ ጎተራውን ከፍቶ በፍቅር ተቀበሇን፡፡ ፍርሃቱ ጥሇነው 

እንዲንሄዴ ብቻ ነበር፡፡ የሔዜብ አስተዲዯር ኮሚቴዎች እያቋቋምን፣ ወንጀሇኛ እየቀጣን፣ ቀማኛ 

እያዯንን በሄዴን ቁጥር፣ ፈጣሪ ይህን መሌካም አሳይቶ መሌሶ አይነሳንም የሚሌ የመተማመን 

ሏሳቡን ሔዜቡ ያካፍሇን ጀመር፡፡ 

የኢሔአፓ ተዋጊ ክንፍ የአንዱት አሃደ ወይም ጋንታ የፖሇቲካ ኮሚሳር በመሆን ከጽሌዕል 

እስከ ቀፍቲያ፣ ከአዱ ረመጽ እስከ አዱ ጎሹ የሔዜብ አዯራጅ በመሆን ከወሌቃይት ሔዜብ ጋር 

ኖሬአሇሁ። ከመሶባቸው ተመግቤአሇሁ፤ መዯባቸው ሊይ ተኝቻሇሁ፤ በሌጆቻቸው 

ሠርግ ታዴሜአሇሁ፤ በሇቅሶና አጎበራቸው ሊይ ተቀምጫሇሁ፡፡ አስተምሬአሇሁ፤ ቀስቅሻሇሁ፡፡ 

ከኢዳኅ ጋር ሆነው፣ ወያኔን ሲታገለ ስሇከፈለት መስዋዕትነት ሲተርኩ አዴምጫሇሁ፡፡ ‹‹ገዲይ 

ዯዯቢት፣ መጠጊያ ዴንጋይ በላሇበት›› ብሇው ሲፈክሩ ተመሌክቻሇሁ፡፡ ብቻዬንም አሌነበርኩም፤ 

በመቶ የሚቆጠሩ አብረውኝ የነበሩ ታጋዮች ዚሬም በአሜሪካ ይገኛለ፡፡ የትግራይ ሌጆች 

የነበሩም ብዘ ናቸው፡፡ እንዱያውም ሔዜብ በማዯራጀቱ ሥራ የበሇጠ እነርሱ ተመዴበው 

ስሇሠሩ፣ የተሻሇ መመስከር ይችሊለ፡፡ ወዯ አሲምባ ካቀናሁበት ከጥር 1969 ዒ.ም. ጀምሮ፣ 

በትግራይም ሆነ ጎንዯር ካየሁዋቸው በሺህ ከሚቆጠሩ መንዯሮች፣ የወሌቃይት መንዯሮች 

በሦስት ነገሮች ጉሌህ ሌዩነት ነበራቸው፡፡ 
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አንዯኛው፣ ከፍተኛ የሆነ የቆርቆሮ ቤቶች ከምችት ያለባቸው መንዯሮች ብዘ ነበሩ፡፡ በተሇይ 

ከአዱ ረመጽ ወዯ ቀፍቲያ መሻገሪያ አቅጣጫ ያለት መንዯሮች፣ እነ ብሊምባ ለቃስና ብሊምባ 

ቅርሺ የመሰለት ማኅበረሰቦች የሳንቃ ወሇሌ የላሊቸው ከመሆናቸው በቀር፣ 

በስርአት የተገጠሙ የተሊጉ በሮችና መስኮቶች ያለዋቸው፣ የመኝታ ክፍልቻቸው የተሇዩ፣ 

የቦንዲ አሌጋዎች ያለዋቸውና በመናዊ የቤት እቃዎች የሚገሇገለ ነበሩ፡፡ ወተቱ፣ ቅቤው፣ 

እርጎው፣ ጠሊው እንዯ ሌብ ነበር፡፡ ሴት ወይሮው ንጹሔ የሚሇብስ፣ ወንደ አውቶማቲክ 

ጠብመንጃ የታጠቀ የጠገበና የኮራ ሔዜብ ነበር፡፡ 

ሇሁሇተኛ ጊዛ ተከዛን የተሻገርኩት ከአዱ ጎሹ አካባቢ ወዯ ኤርትራ መሻገር በተገዯዴኩበት 

ወቅት ነው፡፡ ቀኝ እግሬ ሊይ መጅ (callus) አብቅዬ መራመዴ ተቸግሬ ስሇነበር፣ የሠራዊታችን 

ሏኪሞች የነበሩት ስዕሇና መሌአኩ ቀድጥገና አዴርገውሌኝ ማገገም ሊይ በነበርኩበት ወቅት 

ነበር ወያኔ ወሌቃይትን የወረረው፡፡ በየቦታው ተበታትነን የነበርን ጥቂት ታጋዮች፣ ከአዱ 

ረመጽ ወጣ ባሇች መንዯር ስሇወረራው ሁኔታና ሠራዊታችንም የት እንዯሚገኝ ከአርሶ አዯሮቹ 

ሇማጣራት በምንሞክርበት ጊዛ እዙያ መንዯር ውስጥ እንዯምንገኝ ወያኔ ስሊወቀች አመሻሽ ሊይ 

ታጋዮቿን ሌካ በተኩስ አጣዯፈችን፡፡ ተኩስ በላሇበት አቅጣጫ እያፈገፈግን ተበታተንን፡፡ 

ብሊምባ ለቃስ አዴሬ የበሇጠ መረጃ ሳሰባስብ፣ አዱ ጎሹ አካባቢ የነበሩት ተዋጊ አሃደዎች ወዯ 

ኤርትራ መሻገራቸውን አስተማማኝ ወሬ ሰማሁ፡፡ 

ከላሉቱ በዏሥር ሰዒት ሊይ ተነስቼ ገበሬዎቹ ወዯቆሊ እርሻቸው በሚወርደበት አሳቻ ቁሌቁሇት 

ከዯጋው መሬት ወዯ አዱ ጎሹ አቅጣጫ ወዯሚወስዯው በረሃ ወረዴኩ፡፡ ዴንገት የወያኔ አባሊት 

ቢይዘኝ ወዯኤርትራ ጠብመንጃ ሇመግዚት እንዯሚሄዴ የጠገዳ ነዋሪ በመንገዴ ሊይ ትብብር 

እንዱዯረግሌኝ የሚያሳስብ ባሇማህተም ዯብዲቤ ይዤ የኢሔአፓ ሠራዊት አባሌነቴን የሚጠቁሙ 

ቁሶችን በሙለ አሳዲሪዎቼ ጋ ትቼ ነበር፡፡ ከዯጋው ወርድ ሰው የማይኖርበትን በረሃማ ስፍራ 

ብቻ ይዝ መጓዘ ከፀሏዩ ቃጠልና ከውኃ እጦቱ ጋር ተዲብል መቋቋም የሚቻሌ አሌነበረም፡፡ 

ሆኖም ከዏሥር ሰዒት ያህሌ የእግር ጉዝ በኋሊ ከተከዛ ወንዜ ዯረስኩ፡፡ ሇመጀመሪያ ጊዛም 

ሇሊንቃዬ ማርጠቢያ የሚሆን ውኃ አግኝቼ ጠጣሁ፡፡ ከወንዘ ማድ እረኞች ከብቶቻቸውን 

ሲጠብቁ ተመሇከትኩ፡፡ ተሻግሬም ተገናኘኋቸው፡፡ ኤርትራውያን እረኞች ነበሩ፡፡ በጋይት 

የሚባለ ሊምና በሬዎቻቸውም፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ከምናውቃቸው ሇየት ያለና እጅግ የዯሇቡ 

ነበሩ፡፡ 
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አዲር ከኤርትራ እረኞች ጋር 

        እረኞቹ በረኀብና ጥም መጎዲቴን ሲያዩ በእንጨት ጮጮ ከያዘት ወተት አጠጡኝ፡፡ 

አብሬያቸው አዴሬ በበነጋታው መንገዳን ብቀጥሌ እንዯሚሻሌና፣ የኤርትራ መንዯሮች 

እስክዯርስ የብዘ ሰዒት እግር መንገዴ ስሇሚቀረኝ ሌቸገር እንዯምችሌ ነገሩኝ፡፡ በሏሳባቸውም 

ተስማማሁ፡፡ ፀሏይ ከማቅቋ በፊት ከብቶቻቸውን ወዯነፋሻማው ዲገት መንዲት ጀመሩ፡፡ 

በመቶዎች የሚቆጠሩ ሊሞችና በሬዎች በአንዴ ሊይ ሲታገደና ሲጠበቁ ሳይ የመጀመሪያዬ 

ነበር፡፡ ወዯ በረታቸው የሚያመሩበት ዲገት ሇከባዴ መኪና የተሠራ ጥርጊያ ይመስሌ ነበር፡፡ 

ዲገቱን ሇአንዴ ሰዒት ያህሌ ከወጣን በኋሊ ከከብቶቹ በረት ዯረስን፡፡ እረኞቹ ከብቶቹን በረት 

ውስጥ ካስገቡ በኋሊ፣ ትሌቅ የካምፕ እሳት ማጋጀት ጀመሩ፡፡ ከተከዛ ወንዜ ዲርቻዎች 

የሰበሰቧቸውን ጠጠሮች በማሽሊ ሉጥ እየጠቀሇለ የሚነዯው እሳት 

ውስጥ ይድለ ጀመር፡፡ ብርኩታ ተብል የሚጠራው እራታቸው እንዯሆነ ነገሩኝ፡፡ ሆዳ 

እስኪቆር ብዘ ብርኩታ በሊሁ፡፡  

የምግብ ማብሰያ ብረትዴስት ስሊሌነበራቸው እሳት ውስጥ የጋሙና ፍም የመሰለ የወንዜ ዲር 

ጠጠሮችን በመቆንጠጫ ባሊ እንጨት እያወጡ አዱስ የታሇበው የጮጮ ወተት ውስጥ እያስገቡ 

ቸስ ብል ሲቀዜቅዜ፣ ያንን ጠጠር ወዯእሳቱ መሌሰው እየወረወሩ ላሊ የጋሇ ጠጠር ጮጮው 

ውስጥ በመጨመር ወተቱ እንፋልት ማውጣት እስኪጀምር ዴረስ እየተቀባበለ አፈለት፡፡ ከዙያ 

የፈሊው ወተት ሊይ የማሽሊና በቆል ደቄት በመጨመር ገንፎ አገነፉ፡፡ እንዳት እንዯሚጣፍጥ 

ማመን አትችለም፡፡ ገንፎ በሌተን እንዯጨረስን፣ ከሰው ወዯሰው ጮጮው እየተሊሇፈ፣ አዱስ 

የታሇበ ትኩስ ወተት ፉት ስንሌና ስናወራ አምሽተን፣ እዙያው እሳቱ ዲር ተኛን፡፡ በጣም ከሩቅ 

አገር፣ ሇሳምንታት ተጉው መምጣታቸውንና፣ እስከ ክረምቱ ወራት ዴረስም ተከዛ አካባቢ 

እንዯሚቆዩ አጫወቱኝ፡፡ በማግስቱ ተሰነባብተን የተከዛን አቀበት መውጣቴን ስቀጥሌ፣ እነርሱም 

ትተውት ወዯመጡት ተከዛ ሇምሇም ሳር ፍሇጋ ከብቶቻቸውን ይው ወረደ፡፡ 

ከኤርትራ ወዯ ጠሇምት መሌስ 

ከሁሇት ቀናት በኋሊ የጀብሃ ሚሉሺያዎች ሇአካባቢው የጸጥታ ሹም ሇነበረው ሇጆርጅ ወስዯው 

አስረከቡኝ፡፡ ገና ስንተያይ ከጆርጅ ጋር ኮከባችን ገጠመ፡፡ ሇዒመታት ተሇያይቶ እንዯተገናኘ ጓዯኛ 

ማውራትና መከራከር ጀመርን፡፡ ስሇጀብሀ የማሊውቃቸውን ብዘ ነገሮች አጫወተኝ፡፡ ሇካስ 
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ጀብሃ፣ ተራ የእስሌምና አክራሪዎች ዴርጅት ሳይሆን፣ በውስጡ የአንጃዎችን መኖር 

የሚቀበሌ፣ ከባዙስቶች እስከ ሉብራልች በአንጃ በአንጃ ተዯራጅተው ሇጋራ ዒሊማ የሚሠሩበት 

ግንባር ነበር፡፡  

ብዘዎቻችን ኢሔአፓ ውስጥ ሳሇን ይህን ዳሞክራሲያዊ ገጽታቸውን ፈጽሞ አናውቅም ነበር፡፡ 

ጆርጅ ኤርትራ ከገባችው የኢሔአፓ አሃደ ጋር አገናኘኝና፣ ወዯፀሇምት ሇመመሇስ ተወሰነ፡፡ 

ወሌቃይት በወያኔ ስሇተያ፣ በዙያ ማሇፍ የሚታሰብ አሌነበረም፡፡ እስከ ዚሬማ ወንዜ መገናኛ 

ዴረስ ዋሌዴባ ገዲም እስክንቃረብ የተከዛን ወንዜ ተከትሇን ወዯምሥራቅ አቅጣጫ ሌንሄዴ 

ወሰንን፡፡ ቀኑን ሙለ ተከዛን ግራና ቀኝ እያቆራረጥን ውሇን አመሻሽ ሊይ ዯከመን፡፡ ረኀቡም 

የሚቻሌ አሌሆነም፡፡ መጋቢዎች ከተከዛ ወጥተው ምግብ ፍሇጋ ወዯመንዯሮቹ እንዱሄደ 

ታቀዯ፡፡ ይህን አዯገኛ ተሌዕኮ የሚፈጽም ፈቀዯኛ የሠራዊት አባሌ ማግኘት አሌተቻሇም፡፡ 

በመጨረሻ እኔና አንዴ ስሙ የተነጋኝ የአምባ ማዴሬ አርሶ አዯር ታጋይ ሄዯን ምግብ 

ሇመሰብሰብ ፈቃዯኛ ሆንን፡፡ አመሻሽ ሊይ መንዯሩ ውስጥ የወያኔ ጦር አሇመኖሩን አጣርተን 

ገባን፡፡ ከነዋሪውም ምግብ እንዱሰበሰብሌን አዯረግን። ብዘም ሳንቆይ የሔወሏት ታጋዮች 

መጥተው በተኩስ ያጣዴፉን ጀመር፡፡ ሁሇታችንም ምግቡን ትተን ሊሇመሸሽና የተኩስ አጸፋ 

ሊሇመስጠትም ወሰንን። የተሰበሰበውን እንጀራና ወጥ በነጠሊዎቻችን ሊይ እያሰርን ተኩስ 

የላሇበትን አቅጣጫ መቃኘት ያዜን፡፡ እንጀራና ወጡን በነጠሊችን አስረን ከተሸከምን በኋሊ 

የተኩስ ክፍተት በነበረበት ቀዲዲ ዴምጻችንን አጥፍተን ተሰሇብን፡፡ ወዯተከዛ የሚያወርዯውን 

ገመገም ተከትሇንም ከጓድቻችን ተቀሊቀሌን፣ እራታቸውንም አበሊን፡፡ 

ስሇ ወሌቃይት ምስክርነት 

ቀዯም ብዬ ወሌቃይቴ ሀብታም ነው ብዬ ነበር፡፡ በላሊው የሰሜን ኢትዮጵያ ክፍሌ ያሊየኸው 

የተሻሇ ሔይወት ወሌቃይት ከየት አመጣው ትለ ይሆናሌ፡፡ ስሇ ወሌቃይት ስናወራ፣ 

ወሌቃይቴው ማሇት ዯጋው ሊይ የሚኖረው በጽሌዕል፣ ሽሬሊ፣ ዯጀና፣ አዱ ረመጽ፣ የብሊምባ 

መንዯሮች፣ ብርኩታና ቀፍቲያ እንዱሁም ቆሊው ሊይ አዱ ጎሹ የሚኖረው ወሌቃይቴ ነው፡፡ 

ይህ ሔዜብ በቆርቆሮ ቤቶች በተሻሇ ሔይወት መኖር ብቻ ሳይሆን፣ አሌፎ አሌፎም የእርሻ 

መኪናዎችም ያሎቸው ጥቂት ባሇሀብቶችም ነበሩ፡፡ ቆሊ መጋው ሊይ ከወባና ጊንጥ እንዱሁም 

ከቆሊው ወበቅ ጋር እየታገሇ የሚኖረው የፀሉም ቤትና የትግራይ ስዯተኛ፣ የዯገኛው 

ወሌቃይቴው አገሌጋይና ተጠማኝ (share cropper) በመሆኑ፣ የወሌቀታዩ መሬት ሊይ 
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ከሚያርሰው አዜመራ አካፍል የሚኖር ሔዜብ በመሆኑ፣ የዯገኛው ሀብት አንደ ምንጩ ከዙህ 

ተጠማኝ አራሽ የሚሰበስበው ሰብሌ ነበር፡፡ የ1966ቱ አብዮት መጥቶ የሁመራ እርሻ ሥራቸው 

እስኪተጓጎሌ ዴረስም፣ የወሌቃይት ሰው ሁመራ ሊይ የሰሉጥ እርሻ ባሇቤት ስሇነበር፣ በቅዴመ 

አብዮት ዒመታት ያካበተው ሀብት ብዘ ነበር፡፡ ከሀብታቸው ብዚት እንዯ ቀኛዜማች ገብሩ ያለ 

ሀብታሞች ሠራዊታችን በሰፈራቸው ሲያርፍ፣ አመራር አባሊቱን ጠርተው እንዯ እናትና ሌጅ 

ዒይነት ፋብሪካ ውስጥ የተመረቱ መጠጦችን እስከመጋበዜ የሚችለ ሰዎች ነበሩባቸው፡፡ 

ሁሇተኛው ወሌቃይትን ሌዩ የሚያዯርገው ነገር፣ በየመንዯሩ ከፍተኛ የሆኑ የዕዴሜ 

ባሇፀጋዎችና፣ ጎንዯርና አዱስ አበባን፣ አንዲንድቹ ዯግሞ ገዲሪፍ ወይም ካርቱምን ዯጋግመው 

የጎበኙ ሰዎች በብዚት ይገኙባቸው ነበር፡፡ ብሊምባ ለቃስ ውስጥ የሚኖሩ አቶ ጥሊሁን የሚባለ 

የቭሊዴሚር ላኒን መንታ የሚመስለ ሰው አንደ የማስታውሳቸው ነበሩ፡፡ ዯጀና ውስጥ የአየር 

ኃይሌ አዚዥ የነበሩት የጄኔራሌ አሰፋ አያና አጎት የሆኑ ግራዜማች መስፍን የሚባለ ላሊ 

ምሁርና የታሪክ ሰውም አስታውሳሇሁ፡፡ ሁላም ብዚታቸውና፣ በአንዴ ቦታም ተከማችተው 

መገኘታቸው ይገርመኝ ነበር፡፡ ቀዲማዊ ኃይሇሥሊሴ ዩኒቨርሲቲ ጓዯኛዬ የነበረው አንዲርጋቸው 

አያሌነህ ስሇወሌቃይት ሀብትና ወንዲወንዴነት (ብረት ወዲዴነት) ያወራን የነበረውን ሇማመን 

እንቸገር እንዯነበር አስታውስና፣ ኋሊ የአንዲርጋቸውን የትውሌዴመንዯር ቃቃን (በትክክሌ 

ካስታወስኩ ከአዱ ረመጽ በእግር የአንዴ ሰዒት ተኩሌ መንገዴ ቢሆን ይመስሇኛሌ) ስጎበኝ 

ከታብኩት ጋር ሳመዚዜን፣ ሁላም ይዯንቀኛሌ፡፡ 

ላሊው ወሌቃይትን ከብዘ ላልች ሔዜቦች የሚሇየው፣ የዕሇት ከዕሇትና የሥራ ቋንቋው 

ከማንነቱ ጋር የተሇየ መሆኑ ነው፡፡ በየዕሇቱ ወሌቀቴው እርስ በርሱም ሆነ ከተጠማኝ ገባሮቹ 

ትግሬዎች ጋር የሚገሇገሌበት ቋንቋ ትግርኛ ነው፡፡ ከፈሇገም አማርኛን ይጠቀማሌ፡፡ ባሇ ሁሇት 

ቋንቋ ሔዜብ ነበር፡፡ ሆኖም በትግርኛ ሌጁን መዲርም ሆነ፣ ወዲጁ ሲሞትበት በትግርኛ ማሌቀስ 

ግን አይሆንሇትም፡፡ የሰርግ ፈኑና ሇቅሶው፣ ፉከራው፣ ሽሇሊው፣ የመጫቷ አንቀሌባ እሹሩሩ 

ዛማም ሆነ፣ የፈጪታዋ እንጉርጉሮ አማርኛ ነው፡፡ የሚያስገርም የሚያስዯምም ኩነት ነው፡፡ 

ወሌቃይቴው ትግርኛ ይናገር እንጂ ፈጽሞ የትግራዋይ ሥነ ሌቡና የላሇው፣ እራሱን እንዯ 

ኩሩ ጎንዯሬ የሚያይ ጅንን ነው፡፡ እንዳት ሉሆን ቻሇ? ምናሌባት ወሌቃይቴው ሇሔይወቱ 

የሚያስፈሌገውን የምርት ሑዯት የሚያከናውኑሇት የቆሊ መጋ ፀሉም ቤቶችም ሆኑ ተጠማኝ 

የሆኑት የትግራይ ስዯተኞችን ሇማናገርና ምርቱ ሳይተጓጎሌ በሰሊም ሇመጨረስ አስፈሊጊ 
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የሆነው የትግርኛ ቋንቋ፣ የዕሇት ተዕሇት ሔይወቱን ተጽዕኖ አዴርጎበት ሉሆን ይችሊሌ፤ ወይስ 

በላሊ ምክንያት? ምርምርን የሚሻ ጉዲይ ይመስሇኛሌ፡፡ 

ወሌቃይትና ነጻ የትግራይ ሪፐብሉክ ጥያቄ ትስስር 

ወያኔ የነጻ ትግራይ ሪፐብሉክ ማቋቋም ዒሊማ በነበረው ወቅት፣ አንዯኛ ከውጪው ዒሇም 

የሚያገናኝ መስመር ፍሇጋ፣ ከፖርት ሱዲን ወዯብ ጋር የሚያገናኝ ወሰን በመፈሇግ፣ ሁሇተኛ፣ 

ትግራይ የሦስት ሺህ ዒመታት ሥሌጣኔና መሬቱ ያሇእረፍት ሲታረስ በመኖሩ ምርቱ እየዯከመ 

የመጣ በመሆኑና በአንጻሩ ወሌቃይት/ሁመራ ሰፊ ያሌታረሰ ዴንግሌ መሬትና እንዯ ሰሉጥ 

አይነት ካሽ ክሮፕ ሰብሌ የሚያመርት በመሆኑ፣ ነጻ ሇምትወጣው ትግራይ ትሌቅ ሇም መሬት 

ስሇሚያስገኝ፣ ወሌቃይትንና ሁመራን ሇመጠቅሇሌ ታቀዯ፡፡ የሔወሒት መሪዎች ፀገዳ 

የቢትወዯዴ አዲነ አገር መሆኑን ያውቁ ስሇነበር፣ በትጥቅ ትግለ ማጠናቀቂያ ዒመታት ክሳዴ 

ግመሌ ውስጥ ቤዜ አምባ የመሠረቱ ቢሆንም፣ የትግራይ ነው ሲለ ሰምቼም አሊውቅም፡፡ 

በግርግር የጨመሩት መሬት ነው፡፡ የትግራይን ነጻ ሪፐብሉክ የማቋቋም ዒሊማ ትተናሌ 

በሚባሌበት ወቅት፣ ወሌቃይትንና ፀገዳን ትግሬ የማዴረግ ሔሌሙ ግን አሌቆመም፡፡ ሇምን? 

በ1972 ዒ.ም. አጋማሽ ሊይ ወያኔ ወሌቃይትን ሇመውረር ሲመጣ በመጀመሪያ የኢሔአፓን ጦር 

መዯምሰስ ነበረበት፡፡ የኢሔአፓ ሠራዊት ከየሪጅኑ የተውጣጣ ኃይሌ ሰብስቦ ዯባርቅና ዲባት 

አካባቢ ሇመንቀሳቀስ አብዚኛውን ኃይለን ከወሌቃይት ባራቀበት ወቅት ሔወሒት ዴንገት ከፍተኛ 

የሠራዊት ኃይለን ይዝ ወሌቃይትን ወረረ፡፡ ከያ በኋሊ ሇማስሇቀቅ ቀሊሌ አሌሆነም፡፡ ብዘ 

የኢሔአፓም ሆነ የወያኔ የሠራዊት አባሊት የተሰውበት የሽሬሊና የቆሊ መጋ ጦርነቶችት 

የተካሄደ ቢሆንም፣ ወያኔን ከወሌቃይት መንቀሌ ግን አሌተቻሇም፡፡ እንዯገና ወዯፀሇምት 

ማፈግፈግ ተገዯዴን፡፡ 

ወያኔ ከ1972 አጋማሽ ጀምሮ የወሌቃት ይዝታውን ሇማጠናከር በከፍተኛ ዯረጃ የመሬት ችግር 

ያሇበቸውን ትግሬዎች እያመጣም አሰፈረ፡፡ ባሇፉት 30 ዒመታት እስከ 80 ሺህ ሔዜብ 

ከትግራይ አምጥቶ እንዲሰፈረ ይነገራሌ፡፡ አዱስ አበባም እንዯገባ ከምዕራባውያን ጋር የሠራዊት 

ቅነሳ ሇማዴረግ ሲስማማም፣ ሇቅነሳው ማካሄጃ የተሰጠውን ዴጎማ በመጠቀም፣ ተቀናሾቹን 

የወያኔ ሠራዊት አባሊት በቀፍቲያና ዲንሻ አካባቢ 30 ሺህ የቀዴሞ ወያኔ አባሊትን 

ከነትጥቃቸው አስፍሯሌ፡፡  
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ሔወሒት ነባሩን የወሌቃይት ሔዜብ በአዱስ ስዯተኛ ካጥሇቀሇቀና፣ መሬት ሊይ ያሇውን ሏቅ 

በአመጽ ከቀየረ በኋሊ ብትፈሌጉ ሔዜበ ውሳኔ (ሪፍረንዯም) ይካሄዴ፤ ወይም 

ሲነሽጠው ወዯትግራይ ከመጠቅሇላ በፊት ሔዜበ ውሳኔ አካሂጃሇሁ ብል ያሊግጣሌ፡፡ ይህ ግን 

ተራ ቧሌት ነው፡፡ ከማንኛውም ሔዜበ ውሳኔ በፊት ወሌቃይት ወዯነበረበት መመሇስና አሁን 

በቦታው ሊይ ያሇው የወያኔ የግፍ አገዚዜ መሌቀቅ ይኖርበታሌ፡፡ ይህ ቅዴመ 

ሁኔታ ሳይሟሊ ስሇሔዜበ ውሳኔ ማውራት አይቻሌም፡፡ 

የተፈጥሮ ወሰን ይከበር 

እኔ የአራዲ ሌጅ ነኝ፡፡ ዚሬ ጊኒር ባላ ወይም ወሇጋ ቄሇም የሚኖር የኦሮሞ ወጣት በወያኔ 

አይዱዮልጂ ተኮትኩቶ ፊንፊኔ የኔ ናት በሚሌበት ወቅት ይበሌጥ የሚያንገበግበኝ ጉዲይ ስሊሇ፥ 

የወሌቃይት ጉዲይ ሊይመሇከተኝ ይችሊሌ፡፡ ሆኖም፣ ሁሇቱም ጥያቄዎች የተሳሰሩ ናቸው፡፡ 

የቋንቋ ክሌሌ አይዱዮልጂ የወሇዲቸው፡፡ በተጨማሪም የሔይወት አጋጣሚ ሆኖ በጠሇምት 

ወሌቃይትና ተከዛ ሸሇቆዎች ትዲር መሥርቼ ስሇነበር፣ የእማኝ ቃላን የመስጠት የኅሉና 

ግዳታ አሇብኝ፡፡ ተከዛንም ብቻ ሳይሆን፣ ገባሮቹ የሆኑትን ጥራሬን፣ፍራፍራን፣ እንስያን፣ 

ዚሬማን ወንዝች ሇቀናት ተጉዤባቸዋሇሁ፤ አዴሬባቸዋሇሁ፡፡ የጥራሬን ወንዜ የጓዲዬን ያህሌ 

አውቀዋሇሁ ብሌ ማጋነን አይመስሇኝም፡፡ ከወያኔ ጋር ዴርጅታዊ ግንኙነት ሇማዴረግ ከሰቆጣ 

አካባቢ ተነስቼ አንዱት ቦንብ ወይም አንዴ ሽጉጥ ታጥቄ ሙለ ቀን ወይም ሙለ ላሉት 

ብቻዬን ስጓዜ የጥራሬን ወንዜ ብዘ ጊዛ ተሻግሬአሇሁ፡፡ 

በጥቅምት 1971 ዒ.ም. ከጠሇምት ተነስተን ወዯ ቆሊወገራ ስንሄዴና ወዯ ወሌቃይት ስንመሇስ 

በዚሬማ ወንዜ ዲርቻዎች ሇቀናት ኖረናሌ፡፡ የሚበሊ እህሌ ስሊሌነበር፣ ወንዘ ዲር የነበሩትን 

የሸምበቆ ተክልች እየቆረጥን ከሸምበቆ አገዲ በተሠሩ ቢሊዋዎች የሰንጋ ቁርጥ እየጎመዴን 

በዚሬማ ወንዜ ውኃ እያወራረዴን በብስናት አሌቀናሌ፡፡ በሰኔ 1972 ዒ.ም. የጠሇምት የኢሔአፓ 

የአርሶ አዯር ሚሉሺያዎች ሉከደ ነው ብሇው ጠርጥረውን 13 የሠራዊቱን አባሊት ካሰሩን በኋሊ 

ሲነጋ እንዲናገኛችሁ ብሇው ሲሇቁን፣ ሰኔ 4 ላሉቱን ሙለ የፍራፍራ ወንዜን ግራና ቀኝ 

ስናቆራርጥ አዴረን ከፀሏይ ጋር ቀጠሮ ያሇን ይመስሌ ሌክ ስትወጣ ከተከዛ ወንዜ ዯረስን፤ 

ተከዛንም ሇሦስተኛ ጊዛ አየሁት፤ ዲግምም ወዯትግራይ አቋረጥኩት፡፡ እንኩዋንስ ተከዛ ገባሮቹ 

እንኩዋ፣ ኃያሌ ነበሩ፡፡ የተፈጥሮ ወሰኖች፡፡ 
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በእኔ አስተያየት፣ መገናኛና መጓጓዣ አስቸጋሪ በነበረባቸው መናት አንዴ ማኅበረሰብ 

ከመድቹ ርቆ፣ በመሃለ ከሦስት ወራት በሊይ የሚያቆራርጠው ተከዛን ያህሌ ወንዜ ተሻግሮ 

ኑሮ የሚመሠርተው አስገዲጅ የሔይወት ገጠመኞች ሲኖሩት ይመስሇኛሌ፡፡ ራሱን ከጥቃት 

ሇመከሊከሌ ሲሌም ሆነ ራሱን ጠብቆ ሇማቆየት፣ የሱን ቋንቋ ከሚናገሩ ሔዜቦች ጋር መቆየትን 

ይመርጣሌ፡፡ ሇዙህም ነው በኢትዮጵያችንም ሆነ በተሇያዩ የዒሇማችን ክፍልች ታሊሊቅ ወንዝች 

የሔዜቦች ተፈጥሯዊ ወሰን ሆነው የኖሩት፡፡ በኢትዮጵያም ብቻ ሳይሆን በመሊው ዒሇም፣ 

የተራራ ሰንሰሇቶች፣ ወንዝችና፣ በረሃዎች ተፈጥሯዊ ወሰን ሆነው የተሇያዩ ማኅበረሰቦችን 

አካሌሇው በሰሊም አኑረዋሌ፡፡ አሁን ሔወሒት ያንን ዒሇማዊ አሰፋፈር ነው በቋንቋ ክሌሌ 

አይዱዮልጂ መሇወጥ የሚፈሌገው፡፡ መሌክዒምዴር (ጂኦግራፊ) በማኅበረሰቦች አሰፋፈርና 

ተፈጥሯዊ ዴንበር ሆኖ ስሇሰጠው ግሌጋልትና ስሊዯረገው ተጽዕኖ፣ ሇመስኩ ባሇሙያዎች 

እተወዋሇሁ፡፡ እኔ ግን በዏሥር ዒመት የበረሃ እንግሌቴ የታብኩት ተፈጥሮ በሔዜብ አሰፋፈር 

ሊይ ያዯረገውን ተጽዕኖ ነው፡፡ 

ይህንን ተፈጥሯዊ የሔዜብ አሰፋፈር ልጂክ በቋንቋ ክሌሌ ፌዳሬሽን ልጂክ በመተካት፣ 

ሔወሏት በጠሇምት በኩሌም የብራ ዋሰያንና የዋሌዴባን ሇም መሬቶች ከጎንዯር በመዜረፍ 

ከዚሬማ ወንዜ ምሊሽ ያሇውን አገር በሙለ፣ ትግርኛ እስከተናገረ ዴረስ ትግሬ መሆን አሇበት 

በሚሌ በጉሌበት ወስዶሌ፡፡ ትናንት ነጻይቱን የትግራይ ሪፐብሉክ በሚመኙበት ሰዒት 

በወጣትነት ትኩስ አእምሮ የነዯፉትን ጨቅሊ አስተሳሰብ፣ ዚሬ ኢትዮጵያን የሚያህሌ አገር 

እየገዘ ባሇበት ሁኔታ ተግባራዊ ሇማዴረግ እንዯዯፈሩ ሳስበው ከወቅቱ ጋር መራመዴ ሇምን 

እንዯማይችለና ሇምን ከሏቅ ጋር እንዯሚሊተሙ ሁላም ይገርመኛሌ፡፡ 

አንዴ መታወቅ ያሇበት ነገር፣ ቀዲማዊ ኃይሇሥሊሴ ከሥሌጣናቸው ከተወገደ ጥቂት ወራት 

በኋሊ የኢትዮጵያ ዳሞክራሲያዊ ኅብረት (ኢዳኅ) ሲመሠረት፣ የወሌቃይትና ፀገዳ መሳፍንትና 

የሁመራ ባሇሀብቶች፣ ሁመራ ሊይ ያገሇግሎቸው የነበሩትን ከትግራይ የመጡ የመናዊ እርሻ 

ሠራተኞችን (ወዚዯሮችን) አስታጥቀው በዯርግ ጦር ሊይ መቻ ከከፈቱበት ሰዒት ጀምሮ ሊሇፉት 

40 ዒመታት ከፍተኛ የጦር አውዴማ ሆኖ የቆየ አካባቢ ነው፡፡ የታክስ መረጃዎች ተበትነዋሌ፤ 

መዜገብ ቤቶች ተቃጥሇዋሌ፤ ታሪኩን የሚያውቁ አዚውንት አሌቀዋሌ፡፡ ወሌቃይት ጠገዳ 

እምብዚም እረፍትና ሰሊማዊ አስተዲዯር አግኝቶ አያውቅም፡፡ እኔ ወሌቃይት በነበርኩባቸው 

የ1971 እስከ 72 ዒመታት ብቻ እንኳ በእኛና ኢዳኅ መካከሌ ሥፍራ ሏፀይ አካባቢ፣ በእኛና 
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ወያኔ መካከሌ በሽሬሊና ቆሊ መጋ አካባቢዎች ውጊያዎች ተዯርገዋሌ፡፡ ወያኔ አካባቢውን 

ከተቆጣጠረም በኋሊ፣ ተገዯን ትግሬ አንዯረግም የሚሇው የትጥቅ ተቃውሞ ቀጥል ባሇፉት 35 

ዒመታት ከፋኝ፣ አርበኞች ግንባር ወተ. የሚሰኙ ኃይልች ከወያኔ ጦር ጋር መቆራቆሳቸውን 

አሊቆሙም፡፡ በእነዙህ ሁለ ሁኔታዎች እካባቢው ተተራምሷሌ፡፡ የሔወሒት ‹‹ትግርኛ የተናገር 

ሁለ ትግሬ ነው›› አይዱዮልጂ የበሇጠ ትርምስና የንብረትና ሔይወት ውዴመትን የሚያስከትሌ 

ነው፡፡ 

በእኔ እምነት መፈቀዴ የላሇበት፣ ተከዛን ዒይነት የተፈጥሮ ወሰን ተሻግሮ በላሊ ማኅበረሰብ 

እቅፍ ውስጥ ተጠግቶ የኖረ የወሰን ተጎራባች ሔዜብ፣ ካስጠጋው ሔዜብ መሬት ሊይ ቆርሶ 

በመውሰዴም ሆነ፣ ቁጥሩ ከአስጠጊው መብሇጡን እርግጠኛ ሲሆን፣ በሔዜበ ውሳኔ ሽፋን 

ያስጠጊውን ሔዜብ መሬትና አስተዲዯር መንጠቅ ሉፈቀዴሇት አይገባም።  

ሆኖም ሔወሒት በሶሻሌ ኢንጂነሪንግ ስሇሚያምን፣ ይህን ሏሳብ አይቀበሌም፡፡ በመሬት ሊይ 

ያሇውን ሏቅ ስሇቀየርኩ ማንም አይነካኝም ብል እግሩን አንፈራጦ ተቀምጧሌ፡፡ ይሁን እንጂ 

የወሌቃይት ጠገዳ ችግር ውል አዴሮ ኢሔአዳግን ከውስጡ የሚሰረስር ጉዲይ ነው፡፡ እንዯ 

ኦሔዳዴ ሁለ ብአዳንንም ማስሸፈቱ አይቀርም፡፡ የሔዜቡን ጥሪና አቤቱታ ተቀብል፣ አማራ 

ነን በማሇታቸው ከሚዯርስባቸው መበሳበስና እንግሌት ሉታዯጋቸው ይነሳ ይመስሇኛሌ፡፡ 

የብአዳን መፈተኛው ዯረሰ መሰሇኝ፡፡ ከኦሔዳዴ መማር ይችሊሌ፡፡ የወያኔ ተባባሪና መንገዴ 

መሪ ያሇመሆን አማራጭ ከፊቱ ተዯቅኗሌ፡፡ በጣም ትንሽ ቁርጠኝነት የሚጠይቅ ጉዲይ 

ይመስሇኛሌ፡፡ የሔወሒት ዒይንና ጆሮ ሊሇመሆን እንዯ ኦሔዳዴ መወሰን፡፡ አዎን ይቻሊሌ! (አዱስ 

ቪዥን - መጋቢት 1 ቀን 2008 ዒ.ም.) 
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ጉባኤ 
• የአገር ፍቅር • ታማኝነት • ሥራ 

 

 

 

(፪) 

 

 

በአማራ ሔዜብ ሊይ የሚዯርሰው ጥቃት 

ተቋማዊ ሆኗሌ 

 

አቶ ሸዋንግዚው  ገብረሥሊሴ 

(የመዏሔዴ ሉቀመንበር) 

 

ሚያዙያ 2008 ዒ.ም. 
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ከመኢአዴ መመሥረት በኋሊ የዴርጅታችሁ ህሌውና ጥያቄ ውስጥ ገብቶና ተዲክሞ እንዯቆየ 

የሚታወቅ ነው፡፡ ከቅርብ ጊዛያት ወዱህ ግን በርካታ ወጣቶች ዴርጅቱን ሇማጠናከር 

እየተንቀሳቀሱ እንዯሆነ ይነገራሌና ስሇሁኔታው ቢገሌጹሌን? 

ጥሩ ጥያቄ ነው፡፡ መዏሔዴ ከብሓራዊ ወዯ አገራዊ ዴርጅትነት መቀየር አሇበት፣ የሇበትም 

የሚሇው አጀንዲ ሰፊ ክርክር የፈጠረ ጉዲይ እንዯነበር የሚታወቅ ነው፡፡ በወቅቱ እነአቶ ኃይለ 

ሻውሌ የዴርጅቱ ስም ወዯመኢአዴ እንዱቀየርና አገራዊ ፓርቲ እንዱሆን ጥረት በሚያዯርጉበት 

ወቅት አካሓዲችሁ ትክክሌ አይዯሇም ብቻ ሳይሆን፣ የአማራ ሔዜብ ከየአቅጣጫው 

የሚዯርስበት ውርጅብኝ ሳይቆም የዴርጅቱን ስምና ዒሊማ መቀየሩ ወይም መዏሔዴን ማፍረሱ 

አዯገኛ ስህተት ነው ብሇን የተሟገትን ሰዎች ነበርን፡፡ በወቅቱ ሆይሆይታው አይል ስሇነበር 

የእኛን ስጋትና የምናራምዯውን አቋም ትክክሇኛነት ተገንዜበው ከጎናችን መቆም የቻለት 

በእርግጥ ውሱን ነበሩ፡፡ በዙህ ምክንያት የዴርጅታችን ስምና ሔጋዊ ቁመና ይን ብንቀጥሌም 

ውሳኔው ያዯረሰብን መዲከም በጣም ከፍተኛ መሆኑን መካዴ አይቻሌም፡፡ ከዙህ አንጻር 

መዏሔዴ አሇ ወይ? የሚሌ ጥያቄና አስተያየት ቢቀርብ የሚያስገርም አይዯሇም፡፡ ያም ሆኖ 

በተሇይ ከቅርብ ጊዛያት ወዱህ በርካታ ወጣቶች በሔዜባችን ሊይ የሚዯርሰው የማያባራ 

ውርጅብኝ እንዱቆም መዏሔዴ መጠናከር አሇበት እያለ፣ ተስፋ የሚሰጥ እንቅስቃሴ እያዯረጉ 

ነው፡፡ የእኛም ዒሊማ ዴርጅቱ የተነሳሇትን ዒሊማ ከግብ የሚያዯርሱ ጠንካራ ወጣቶችን አፍርቶና 

ዴርጅቱን እንዱረከቡ አዴርጎ ከኋሊ ሆኖ መዯገፍ በመሆኑ በሌጆቻችን ጥረት እጅግ ዯስተኞች 

ነን፡፡ ስንጠብቀውና ስንመኘው የነበረው ነገር መከሰቱ የሚያስዯስት ነው፡፡ 

በእኛ እምነት መዏሔዴ በመኢአዴ መመሥረት ምክንያት ባይዲከም ኖሮ ሔዜባችን በያሇበት 

የሚዯርስበት መጠነ ሰፊ ውርጅብኝ ይቀንስ ነበር፤ አዯጋውን መቋቋም ይቻሌ ነበር እንሊሇን፡፡ 

መዏሔዴ በመዲከሙ ምክንያት ሇሔዜባችን የሚጮህና የሚዯርስ ዴርጅት አሌተገኘም፡፡    

የመዏሔዴ መፍረስ ትክክሌ አይዯሇም ያሊችሁበት ምክንያት ምን ነበር? 

እንዯሚታወቀው ሔወሒት/ኢሔአዳግ ሥሌጣን በያ በማግስቱ ጀምሮ አማሮች በየአካባቢው 

እየታዯኑ ይገዯለ ነበር፤ የት እንዯዯረሱ የማይታወቁትና ሇመናት ከኖሩበት አካባቢ 

ንብረታቸውን እየተረፉ በገፍ እንዱሰዯደ የተገፉ፣ የታሰሩና የተሰቃዩት በጣም ብዘ ናቸው፡፡ 

ኦነግና በሔወሒት/ኢሔአዳግ የጥፋት ግንባር ፈጥረው በሔዜባችን ሊይ በአርሲ፣ በሏረርጌ፣ 
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በባላና ምዕራብ ወሇጋ ያዯረሱትን በዯሌ ታሪክ ያወጣዋሌ፡፡ ወዯ ጥያቄው ሌመሇስና፣ መሪያችን 

ፕሮፌሰር አሥራትና ጓድቻቸው መዏሔዴን የመሠረቱት፣ ይህንን በአማራ ሔዜብ ሊይ 

ከየአቅጣጫው የሚዯርሰውን ጥቃት ሇመከሊከሌ እንዯነበር የሚታወቅ ነው፡፡ ፕሮፌሰር አሥራት 

በአማራ ሔዜብ ሊይ የሚዯርሰው ውርጅብኝ በአጠቃሊይ በኢትዮጵያ ህሌውና ሊይ የተቃጣ ነው፤ 

በዙህ ሔዜብ ሊይ ግፍ ሇሚፈጽሙት የጥፋት ኃይልችም አይጠቅምም፤ አገራችን 

የምትበታተንበት ር እየተራ ነው የሚሌ እምነት ስሇነበራቸው እንዱሞቱ እስከተዯረገበት ጊዛ 

ዴረስ ያሇእረፍት ነበር የሚሠሩት፡፡  

እንግዱህ፣ በወቅቱ መዏሔዴ ወዯመኢአዴነት መቀየር አሇበት የሚሇውን አቋም አጥብቀን 

የተቃወምነው፣ መዏሔዴ ተቋቋመበት ዒሊማ አሁንም ወቅታዊ ነው ከሚሌ መነሻ ነበር፡፡ 

ሁለም እንዯሚታበው በአማራ ሔዜብ ሊይ የሚዯርሰው ጥቃት ተባብሶ ቀጠሇ እንጂ 

አሌቆመም፡፡ እንዱያውም በሔዜባችን ሊይ የሚዯርሰው በዯሌ ተቋማዊ ሆኗሌ፡፡ ተቋማዊ ሆኗሌ 

ስሌን የፌዯራሉዜም አዯረጃጀቱ ከሊይ አስከታች የአማራን ሔዜብ ሇማጥቃት ሥራ ሊይ እየዋሇ 

ነው ማሇታችን ነው፡፡ ሔወሒት/ኢሔአዳግ በዕቅዴ ዯረጃ የተሇያዩ የማሰሌጠኛ ሰነድችን 

አጋጅቶ ሇአባሊቱና አመራሩ፣ ከቅርብ ዒመታት ወዱህ ዯግሞ ሇሁሇተኛ ዯረጃና የከፍተኛ 

ትምህርት ተቋማት ተማሪዎችና መምህራን የሚሰጣቸው ሥሌጠናዎች በአማራ ሔዜብ ሊይ 

ያነጣጠሩ ስሇመሆናቸው ክርክር መግጠም አይቻሌም፡፡  

ይህ በእንዱህ እንዲሇ በወሌቃይት፣ በኦሮሚያ ክሌሌ የተሇያዩ አካባቢዎች፣ በዯቡብ ክሌሌ 

በጉራፈርዲ፣ በቤንሻንጉሌ ጉሙዜ እና በላልች የአገራችን አካባቢዎች በአማሮች ሊይ 

የሚዯርሰው ጥቃት ተጠናክሮ እንዯቀጠሇ ነው፡፡ እንዱያውም በሚያሳዜን ሁኔታ አሁን አሁን 

የአማራ ሔዜብ መፈናቀሌ እየተሇመዯ በመምጣቱ፣ አማሮች ተፈናቀለ ሲባሌ የሚገዯውም 

የሇም፡፡ ከሁለ በሊይ ዯግሞ የብሓር ብሓረሰቦች መብት ተከብሯሌ እየተባሇ በሚነገርበት መን 

የአማራ ሌጆች ሥራ ሇመቀጠር አማራነታቸውን ክዯው የላሊ ብሓረሰብ አባሌ ነን እንዱለ 

የሚገዯደበት ሁኔታ ተፈጥሯሌ፡፡  

ስሇዙህ በእኛ በኩሌ መዏሔዴን አዲክሞ መኢአዴን ሇመፍጠር ተዯረገው ውሳኔ ትሌቅ ስህተት 

መሆኑ በተግባር ታይቷሌ የሚሌ እምነት አሇን፡፡ በሔዜባችን ሊይ የሚዯርሰው ሁለን አቀፍ 

ጥቃት እስካሌቆ ዴረስ ሇዙህ ሔዜብ የሚቆም ዴርጅት እንዯሚያስፈሌግ ጥርጥር የሇውም፡፡ 

የአማራ ሔዜብ በዯሌ እጅግ ከፍተኛ ነው፡፡ ሁለም እንዯሚያውቀው በየአካባቢው በአማራ 
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ሔዜብ ሊይ ግዴያና ይህ ነው ማይባሌ አሰቃቂ በዯሌ የፈጸሙ ወንጀሇኞች ፍርዴ ቤት ቀርበው 

ተጠያቂ አሌሆኑም፡፡ የእነዙህ  ወንጀሇኞች አሇመቀጣት ሇላልች የሌብ ሌብ ሲሰጣቸውና 

ማፈናቀለን አጠናክረው ሲቀጥለበት እየታብን ነው፡፡ እንዯጠቀስኩት ማፈናቀለ አሁንም 

ተቋማዊ መሠረት ይዝ ይበሌጥ ተጠናክሮ እንዯቀጠሇ ነው፡፡ አሁንም ይህ ሔዜብ ዋስትና 

የሇውም፡፡ ስሇሆነም መብቱን ሉያስከብር የሚችሇው ራሱ ነው፤ ሇዙህ ዯግሞ መዯራጀት 

ያስፈሌጋሌ፡፡   

ብዘ ሰዎች በአማራ ሔዜብ ሊይ የሚዯርሰውን በዯሌ የሚሰማቸውና ዴርጊቱን የሚቃወሙ 

ቢሆንም የአማራ በብሓረሰባዊ ማንነት ሊይ ተመሥርቶ መዯራጀት ያስዯነግጣቸዋሌ፡፡ ሁለም 

በዙህ መሌክ ከተዯራጀ የኢትዮጵያ አንዴነት ጥያቄ ውስጥ ይገባሌ ይሊለ፡፡ እናንተ የእነዙህን 

ወገኖች ስጋት እንዳት ነው የምታዩት? 

እንዯተባሇው የዙህ ዒይነት አስተያየት ያሊቸው ብዘ ሰዎች አለ፡፡ አንዲንድች እንዯዙህ ዒይነቱን 

ጥያቄ የሚያቀርቡት ፍጹም ቅን ከሆነ መቆርቆር ነው፤ ሇኢትዮጵያ ሔዜብ ኅብረትና 

ሇኢትዮጵያ አንዴነት ትሌቅ መቆርቆር ያሊቸው ወገኖች ናቸው፡፡ እነዙህ አማራ የሆኑም 

ያሌሆኑም ግን ዯግሞ በኢትዮጵያ አንዴነት ጉዲይ ሊይ የሚብሰሇሰለና የሚጨነቁ ቅን ዛጎች 

ናቸው፡፡ ይሁን እንጂ እነዙህ ወገኖች ሇኢትዮጵያ ሔዜብ ኅብረትና ሇአገራችን አንዴነት 

የሚያስቡትን ያህሌ በአማራ ሔዜብ ሊይ ይህን ያህሌ ውርጅብኝ ሲወርዴ የሚጠቀስ ሥራ 

አሌሠሩም፡፡ በእርግጥ አንዴ ሁሇት ተብሇው ሉቆጠሩ የሚችለ በጣም ውሱን አገር ወዲድች 

ጥረት አዴርገዋሌ፡፡ አብዚኛው ሰው ግን በአንዴ ወገን ስሇኢትዮጵያ አንዯነት እየመረ፣ እዙያው 

በዙያው የኢትዮጵያዊነትና የኢትዮጵያ አንዴነት መሠረት የሆነው የአማራ ሔዜብ ፍጹም 

ግናኝ በሆነ ሁኔታ ሲበዯሌ ከዲር ቆሞ ነው የሚመሇከተው፡፡ ሔወሒት በወሌቃይት ሔዜብ ሊይ 

የሚያዯርሰው ግፍ አንገብግቦት ከሔዜባችን ጎን የቆመው ኢትዮጵያዊ በጣም ጥቂት ነው፡፡ 

አንዲንድች የወሌቃይት ሔዜብ የማንነት ጥያቄ አሁን የተነሳ ይመስሊቸዋሌ፡፡ ስህተት ነው፡፡ 

ሊሇፉት ሁሇት ዏሥርት ዒመታት ያሇመቋረጥ ሲነሳ የቆየና ብዘዎች መስዋዕትነት የከፈለበት 

እንቅስቀሴ ነው፡፡ በሔዜቡ የማያቋርጥ ተቃውሞ ምክንያት ሔወሒት የወሌቃይትን ሔዜብ ጥያቄ 

እንዯሇመዯበት በጥይት መመሇስ ከማይችሌበት ዯረጃ ሊይ እየዯረሰ መምጣቱ ግሌጽ ቢሆንም፣ 

አሁንም የመብት ጥያቄ በማቅረባቸው በርካቶች እየታሰሩና እየተንገሊቱ ነው፡፡  
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ወዯነጥባችን ሇመመሇስ፣ መዏሔዴ ስሙንም ዒሊማውንም መቀየር አሇበት ብሇው የሓደትና 

መኢአዴን ያቋቋሙት ወገኖች ሲያቀርቧቸው ከነበሩት መከራከሪያዎች ውስጥ ይኸው 

የኢትዮጵያ ህሌውና አጀንዲ እንዯነበር ይታወቃሌ፡፡ በእኛ በኩሌ ትናንትም ሆነ ዚሬ አበክረን 

የምናስገነዜበው ነገር ቢኖር፣ የአማራ መዯራጀት በአንዴ በኩሌ ከሰብአዊነት አንጻር በግፍ 

ሇሚበዯለ ንጹሏን ኢትዮጵያውያን መቆም መሆኑንና፣ በላሊ በኩሌ የአማራ መዯራጀት 

ሇአገራችን ህሌውና በጣም ጠቃሚ መሆኑን ነው፡፡ የአማራ ማንነት ከኢትዮጵያ ማንነት ጋር 

የተቆራኘ ነው፤ አማራ የኢትዮጵያ ህሌውና እንዱጠበቅ፣ የአገራችን አንዴነት እንዱጠበቅ 

ይሠራሌ እንጂ ከኢትዮጵያ እገነጠሊሇሁ አይሌም፡፡ ስሇዙህም የአማራ መዯራጀትና መጠናከር 

ሇኢትዮጵያ ህሌውናም በአስፈሊጊ ነው እንሊሇን፡፡   

በላሊ በኩሌ የሔወሒት አገዚዜም ቢሆን ሔዜባችን እንዲይዯራጅና ጠንካራ ዴርጅት እንዲይፈጥር 

በከፍተኛ ዯረጃ እንዯሚፈሌግና፣ ሇዙህም ተግቶ እንዯሚሠራ የሚያጠራጥር አይዯሇም፡፡ 

መሪያችን ፕሮፌሰር አሥራት ራሳቸው ብዘዎችን ሲያክሙና ሲረደ በኖሩበት አገር በግፍ 

በሔክምና እጦት ምክንያት እንዱሞቱ ከመዯረጉም በሊይ መዏሔዴ ሲጠናከር በአገዚዘ በኩሌ 

የሚከሰተውን ፍራቻ እናውቀዋሇን፡፡  

የሆነ ሆኖ የሔዜባችን ሰቆቃ ከተሰማን እና ይህን የማያቋርጥ ሰቆቃ ሇመታገሌና ሇማስቀረት 

ቁርጠኝነቱ ካሇን የአማራ ሔዜብ በአማራነቱ መዯራጀቱ አሁን ከመቼውም ጊዛ በሊይ ግሌጽ 

የሆነ ይመስሇናሌ፡፡ ሔዜባችን እንዲይዯራጅ የውጭ ባዕዲን ኃይልች ሳይቀሩ እንዯማይፈሌጉ 

እናውቃሇን፡፡ 

ባዕዲን ኃይልች እንዲንዯራጅ አይፈሌጉም ሲለ ምን ማሇትዎ ነው? 

መዏሔዴን አቋቁመን ጠንካራ እንቅስቀሴ በምናዯርግበት ጊዛ ከእነዙህ የውጭ ኃይልች ይዯርሰን 

የነበረው አስተያየት፣ እነዙህ ባዕዲን ሇሔዜባችንነ ሇዴረጅታችን ያሊቸው ግንዚቤ በጣም የተዚባ 

መሆኑን በሚገባ እንዴንረዲ አዴርጎናሌ፡፡ እነዙህ ኃይልች የዙህ ዒይነት የተዚባ አቋም 

የሚያራምደት ከግንዚቤ እጥረት አሌነበረም፡፡ ሁለንም ነገር፣ በሔዜባችን ሊይ የሚዯርሰውን 

ውርጅብኝ ሁለ በሚገባ ያውቃለ፡፡ ነገር ግን አንዴም ጊዛ መግሇጫም ይሁን ላሊ ነገር 

አውጥተው አያውቁም፡፡ በሽህ የሚቆጠሩ አማሮች በአገራቸው እንዯባይተዋር ተቆጥረው 

በጥፋት ኃይልች ሲገዯለ፣ ሲባረሩና ቤት ንብረታቸው ሲወዴም የጮኸ አንዴም ዒሇም አቀፍ 
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የሰብአዊ መብት ተንከባካቢ ዴርጅት ነኝ ባይ የሇም፡፡ ይህ ሁለ ያሇ ምክንያት አይዯሇም፡፡ 

የአማራ ሔዜብ ሇኢትዮጵያ ለዒሊዊነት ካሇው ቁርጠኝነት ጋር የተያያ ነው፡፡ ጽንፈኛ 

የኢትዮጵያ ብሓርተኞች ናቸው ነው የምንባሇው፡፡ በዙህ ጉዲይ ሊይ እንዯነ አሌበርቶ ስባኪ ያለ 

የፈረንጅ ምሁራን ሳይቀር በሰፊው ጽፈውበታሌ፡፡ በቅርቡ በአቶ ዯበበ እሸቱ ተተርጉሞ 

የቀረበውን ‹‹ኢትዮጵያ፡- የባሩዴ በርሜሌ›› የተሰኘውን መጽሏፍም ማየት ይቻሊሌ፡፡ የጠባቦችና 

የጥፋት ኃይልች መቻ የዙህ የባዕዲኑ ተቀጥሊ ነው፡፡ 

አማራ የሚባሌ ጎሳ የሇም የሚለ ሰዎች እንዲለ ይታወቃሌ፡፡ የሔዜቡ መኖር አሇመኖር ራሱ 

አከራካሪ በሆነበት ሁኔታ ማዯራጀቱ አይከብዴም? 

አማራ የሚባሌ ጎሳ የሇም የሚለ ሰዎች እንዲለ ግሌጽ ነው፡፡ አስተያየቱ ብዘዎችን ሲያነጋግር 

እንቆየም ይታወቃሌ፡፡ እንግዱህ፣ የአማራ ሔዜብ የጎሳ አዯረጃጀት እንዯላሇው ሇማንም ግሌጽ 

ይመስሇኛሌ፡፡ ስሇዙህ አስተያየቱ አማራ እንዯላልች ጎሳ፣ ንዐስ ጎሳ እያሇ የተከፋፋሇ 

አሇመሆኑን የሚመሇከት ከሆነ ትክክሌ ነው፡፡ ይሁን እንጂ እንዯ ፕሮፌሰር መስፍን 

ወሌዯማርያም ያለ ሰዎች የሚያቀርበት አስተያየት ትሌቅ ስህተት ያሇበት ነው፡፡ ጎንዯሬው 

ጎንዯሬ ነኝ እንጂ አማራ ነኝ አይሌም፡፡ የሸዋው ሰው ሽዌ ነኝ እንዱያውም ከዙያም ዜቅ ብል 

መንዛ ነኝ፣ ተጉሇቴ ነኝ ወተ. እንጂ አማራ ነኝ አይሌም፡፡ ጎጃሜውም፣ ወልዬውም እንዱሁ 

ነው ይለናሌ፡፡ በየትኛውም አገር እንዯዙህ ዒይነት ሇትውሌዴ አካባቢ ቅዴሚያ የመስጠት ነገር 

እንዲሇ ጥርጥር የሇውም፡፡ በአማራ ሔዜብ ሊይ የተሇየ የሚታይ ነገር የሇም፡፡ አማራነት 

ከክርስትና ጋር በተሇይ ዯግሞ ከኦርቶድክስ ተዋሔድ ሃይማኖት ጋር የተያያ ነው የሚሇው 

አስተያየትም ብዘም የሚያራምዴ አይዯሇም፡፡ የእንግሉዜን ሔዜብ ከፕሮቴስታንት ሃይማኖት 

ጋር፣ የስኮትሊንዴን ሔዜብ ከካቶሉክ ሃይማኖት ጋር ወተ. የማያያዜ ሁኔታዎች እንዲሇ 

የታወቀ ነው፡፡ በአገራችንም አማራነትን ከኦርቶድክስ ተዋሔድ ሃይማኖት ጋር የማያያዜ ሁኔታ 

አሇ፡፡ የሔወሒት/ኢሔአዳግ የማሰሌጠኛ ሰነድችም ይህንን በገሌጽ አስቀምጠውታሌ፡፡  

በእኛ በኩሌ አማራነት ከአንዴ ሃይማኖት ጋር የተያያ ነው ብሇን አናምንም፡፡ የኦርቶድክስ 

ተዋሔድ ሃይማኖትን የሚከተለ በርካታ አማሮች አሇ፤ ሙስሉሞችም፣ ካቶሉኮችም 

ፕሮቴስታንቶችም አለ፡፡ አማራነት ከአማርኛ ቋንቋ ጋር፣ አማራ ነኝ ብል ከማመን ጋር፣ 

ሇኢትዮጵያ አንዴነት ቀናኢ ከመሆንና ሇአገራችን ለዒሊዊነት ከመቆም ጋር፣ በአጠቃሊይ 

ከአርበኝነት ጋር የሚያያዜ ነው፡፡ የአማራነት መገሇጫዎች እነዙህ ናቸው፡፡ 
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ወዯጥያቄው ሌመሇስና፣ አማራ የሚባሌ የሇም የሚሇው አስተያየት ብዘዎችን እንዲዯናገረ 

ግሌጽ ነው፡፡ ይሁን እንጂ ሁኔታው አሁን እየጠራ መጥቷሌ፡፡ መታወቅ ያሇበት በእስራኤሌ 

ሔዜብ ወይም ብሓር ህሌውና ሊይም ሰፊ ክርክር ተዯርጓሌ፤ አይሁዴነት ምዴነው? አይሁዴ 

ማን ነው? ወተ. የሚለ ሰፊ ክርክሮች ነበሩ፡፡ እስራኤሊውያን ባሇመዯራጀታቸው በየጊዛው 

ይዯርስባቸው ከነበረው ውርጅብኝ በዯም የተገበየ ትምህርት ቀስመው ዚሬ ያለበትን ዯረጃ 

ሁሊችንም የምናውቀው ነው፡፡ 

በውጭ አገራት በአማራ ሔዜብ ስም የተቋቋሙ ማኅበራትና ሲቪክ ዴርጅቶች አለ፡፡ ያሊችሁ 

ግንኙነት ምን ይመስሊሌ? 

አማራ ግዘፍ ሔዜብ ነው፡፡ በፖሇቲካ ውሳኔ ቁጥሩ እንዱቀንስ ቢዯረግም፣ በእኛ በኩሌ አማራ 

ግንባር ቀዯም ሔዜብ ስሇመሆኑ ጥርጥር የሇንም፡፡ ስሇሆነም ሔዜባችን ብዘ እንዯመሆኑ መጠን 

ከብዚቱ ጋር ብቻ ሳይሆን ከተዯቀነበት ፈተና አንጻር ብዘ ዴርጅቶች እንዯሚያስፈሌጉት ግሌጽ 

ነው፡፡ እስካሁን አሇመዯራጀታችን ምን ያህሌ እንዯጎዲን ቀዯም ሲሌ ሇመግሇጽ ሞክሬያሇሁ፡፡ 

ስሇዙህ በውጭ አገራት በቅ ብቅ ማሇት የጀመሩት ሲቪክ ማኅበራት ትሌቅ ተስፋ የሚሰጡ 

ናቸው፡፡ ይበሌጥ መጠናከርና መዯርጀት ይገባቸዋሌ፡፡ በዴርጅታችን በኩሌ እስካሁን ከእነዙህ 

ሲቪክ ማኅበራት ጋር የተዯረገ ግንኙነትም ሆነ ላሊ ዒይነት ትብብር የሇም፡፡ ኅብረቱና በጋራ 

መሥራቱ መጀመር እንዲሇበት ግን ግሌጽ ነው፡፡ 
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ጉባኤ 
• የአገር ፍቅር • ታማኝነት • ሥራ 

 

 

(፬) 

 

የባንዲዎች መቻ 

በአማራ ሔዜብ ሊይ 

 

 

ሚያዙያ 2008 ዒ.ም. 

(ሇአርበኞች ወር የተጋጀ ሌዩ ዕትም) 
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“He who studies the history of the African people should recognize that they have 

created nothing universal… all those that are permanent, from the obelisks of Axum to 

the castles of Gondar are products of foreign civilizations. It is thus utopian to think that 

Africans could be elevated quickly to the level of the Westerner… We are dealing with 

people who will never reach the age of minority.”  Martino Moreno, Director of 

political Affairs- [Italian] Ministry of the Colonies 

 

አማራ የኢትዮጵያ መሠረት ነው እንሊሇን፡፡ በእርግጥም አማራ የኢትዮጵያ መሠረት ነው፡፡ 

አባቶቻችንና እናቶቻችን አገራቸውን ነጻነትና ለዒሊዊነት በከፈለት (የሚገባውን ያህሌ 

ያሌተነገረሇት) መስዋዕትነት አስከብረው፣ ኢትዮጵያውያንን በባዕዲን ቅኝ ገዥዎች ቀንበር ሥር 

መከራ ከማየት ታዴገውናሌ፡፡ ክብርና ምስጋና ሇጀግኖች አባቶቻችንና እናቶቻችን! የአማራ 

ሔዜብ አቃፊ እንጂ ገፍታሪ የሆነ ባህሌም አስተሳሰብም ስሇላሇው፣ ውዴ ዋጋ የከፈሇበትን 

መስታዋዕትነት እንዯዚሬዎቹ መነኞች የአንዴ ቡዴን ወይም አንዴ ሔዜብ ብቻ መስዋዕትነት 

አዴርጎ ቆጥሮት አያውቅም፡፡ ጀግኖች አባቶቻችንና እናቶቻችን በአምስት ዒመቱ የፋሽስት 

ኢጣሉያ ወረራ የግፍ መናት፣ ከፋሽስቶች ጋር ብቻ ሳይሆን በፋሽስቶች የከፋፍሇህ ግዚው 

የጥፋት ስትራቴጂ ተበክሇው በሔዜባችን ሊይ ከመቱት ጠባብ ብሓረተኞችና ጎሰኞች እንዱሁም 

ከአብራኩ ከወጡ የታሪክ አተሊ ባንዲዎች ጋር እጅግ ከባዴ ትንቅንቅና ትግሌ ማዴረጋቸውን 

ታሪክ ያስታውሰናሌ፡፡ የውጭ ባዕዲን ኃይልች፣ የአገር ውስጥ ጠባብ ብሓረተኞች እና ባንዲዎች 

የአማራን ሔዜብ በሚመሇከት የጋር/ተመሳሳይ አቋም የያዘባቸው በርካታ የታሪክ አጋጣሚዎች 

አለ፡፡ 

ጸረ ኢትዮጵያ ኃይልች በተሇይ ጣሉያኖች ኢትዮጵያን ሇመቆጣጠርና ወረራቸው በዒሇም አቀፉ 

ማኅበረሰብ ንዴ ተቀባይነት እንዱያገኝ ሇማዴረግ ከተጠቀሙባቸው ስትራቴጂዎች አንደ 

ኢትዮጵያ ምንም ዒይነት የአገረ መንግሥትነት (statehood) ታሪክ የላሊት፣ የባሪያ ንግዴ 

በእጅጉ የተስፋፋባትና ያሌሰሇጠነች አገር መሆኗን ወተ. አበክሮ መግሇጽ ነበር፡፡ ሇጽሐፋችን 

መግቢያ እንዱሆነን የተጠቀምንበት የጣሉያን የቅኝ ግዚቶች ሚኒስቴር የፖሇቲካ ጉዲዮች 

ዲይሬክተር የነበረ ሰው የተናገረውን ንግግር ነው፡፡ ይህ ግሇሰብ ፍፁም ረኛ በሆነው ንግግሩ 

አፍሪካውያን (ኢትዮጵያውያን) ሇዒሇም ያበረከቱት ነገር እንዯላሇ፣ የአክሱም ሏውሌቶችና 

የጎንዯር ቤተ መንግሥቶች የምዕራባውን ሥሌጣኔ ውጤቶች እንጂ የኢትዮጵያውያን 
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ፈጠራዎች እንዲሌሆኑ፣ አፍሪካውያን ምዕራባውያን ከዯረሱበት ዯረጃ ይዯርሳለ ማሇት ‹‹ጉም 

መዜገን›› እንዯሆነ ወተ. ጽፏሌ፡፡  

የዙህ ባሇሥሌጣንና የላልች ባዕዲን ኃይልች ረኝነት የተመሊበት ንግግር/ተግባር እጅግ 

የሚያስከፋና የሚያዋርዴ ቢሆንም ንግግሩ ኢትዮጵያዊ ካሌሆነ ይሌቁንም ከጠሊት የተሰነረ 

በመሆኑ ሉገርመን አይችሌም፡፡ እነዙህ ኃይልች ከንግግር አሌፈው በተግባር ስፍር ቁጥር 

የላሇው ሔዜብ ፈጅተው አገራችንን የወረሩ፤ ሔዜባችንን በአስከፊ ሁኔታ ያሰቃዩ፤ የጠባብ 

ብሓረተኝነት መርዜ በአገራችን የተከለ ናቸውና፡፡ ነገሩ እንግዲና አስዯንጋጭ የሚሆነው 

እንዯዙህ ዒይነት ተግባር በኢትዮጵያውያን ኃይልች ሲፈጸም ነው፡፡ ነገሩ እጅግ አስፈሪ፣ ተስፋ 

አስቆራጭ የሚሆነውና የአገሪቱን ቀጣይነት ጥያቄ ውስጥ የሚጥሇው የኢትዮጵያውያንና 

የባዕዲን ኃይልች አስተሳሰብ አንዴና ያው ሲሆን ነው፡፡ የአገራችንን የፖሇቲካ ታሪክ ቀረብ ብል 

የመረመረ ሰው ጸረ ኢትዮጵያ የሆኑ ባዕዲንና ጠባብ ብሓረተኞች የሚጋሯቸው ብዘ አጀንዲዎች 

እንዲለ ይገነባሌ፡፡ የተወሰኑትን እንያቸው፡- 

 

የኢትዮጵያን ታሪክ ማጣጣሌ 

ቄሳራውያን ኃይልች የኢትዮጵያን ረዥም የአገረ መንግሥትነት ታሪክና ሥሌጣኔ አያውቁትም 

ባይባሌም የአፍሪካን አህጉር ሇመቀራመት በነዯፉት ስትራቴጂ እና ያሌሰሇጠነ ያለትን ሔዜብና 

አህጉር ‹‹ሇማሰሌጠን›› በወጠኑት ግብ መሠረት ወረራ መፈጸም ስሊሇባቸው የተከበረና አኩሪ 

ታሪክ ያሊትን አገር ማዋረዴና ታሪክ አሌባ ማዴረግ ነበረባቸው፡፡ ስሇሆነም ቀዯምት 

ኢትዮጵያውያን የሠሯቸው እንዯነአክሱም፣ ሊሉበሊ፣ ጎንዯር ወተ. ያለ ዴንቅ ሥራዎች 

የምዕራባውያን ሥሌጣኔ ውጤቶች እንዯሆኑ ተቆጠሩ፡፡ ኢትዮጵያውያን ከአውሮፓውያን 

ቀዴመው ክርስትናን የተቀበለ መሆናቸው እየታወቀ ሃይማኖት የሇሽ አረማውያን ተባለ፡፡ 

ላሊም ላሊም፡፡  

ቄሳራውያኑ በተሇይ ጣሉያኖች መጀመሪያ በዏዯዋ ዴሌ ቀጥልም በአርበኞች ትግሌና  በዒሇም 

አቀፍ ዯረጃ በተፈጠረው የኃይሌ አሰሊሇፍ ምክንያት የውርዯት ማቅ ተከናንበው የወጡ ቢሆንም 

ተክሇውት የሄደት መርዜ ግን መጀመሪያ በኤርትራ አማጺ ዴርጅቶች ቀጥልም በሔወሒት፣ 
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በኦነግ፣ በብአዳንና በላልች ጠባብ ብሓረተኛ ዴርጅቶች አማካኝነት ተጠናክሮ ቀጠሇ እንጂ 

አሌቀነሰም፡፡  

ሻዕቢያና ላልች ጠባብ ብሓረተኞች ከግፈኛው ወራሪ ኃይሌ የተማሩትን ትምህርት በመቀጠሌ 

‹‹ኢትዮጵያ እንዯሚባሇው ገናና ታሪክ የሊትም››፣ ‹‹ኢትዮጵያ ከቀዜቃዚው ጦርነት በኋሊ 

የተፈጠረች አገር ናት››፣ ‹‹የኢትዮጵያ ታሪክ የመቶ ዒመት ታሪክ ነው››፣ ‹‹እስካሁን የተጻፈው 

የኢትዮጵያ ታሪክ ተረት ተረት ነው››፣ ‹‹ኢትዮጵያ ማንንም አሸንፋ አታውቅም››፣ 

‹‹የኢትዮጵያ ነገሥታት አገሪቱን የገነቧት በምዕራባውያን እገዚ ነው››፣ ‹‹ኢትዮጵያ የጥቁር ቅኝ 

ገዥ አገር ናት››፣ ‹‹ኤርትራ የኢትዮጵያ አካሌ ሆና አታውቅም››፣ ‹‹ኤርትራ ጥያቄ ከቅኝ 

ግዚት ነጻ የመውጣት ጥያቄ ነው››፣ ‹‹ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር በፌዯሬሽን የተሳሰረችው 

ያሇሔዜብ ፍሊጎት በአሜሪካኖች አስገዲጅነት ነው›› ወተ. የሚለትን በምንም ዒይነት ታሪካዊ 

መሠረት የላሊቸውን ተረኮች ያሇማቋረጥ ሲጽፉና ሲናገሩ ቆይተዋሌ፡፡ መቻው አሁንም 

እንዯቀጠሇ ነው፡፡    

ሻዕብያ የፈጠራ ታሪኩን ተጠቅሞ ብዘ ኤርትራውያንን ከጎኑ ማሰሇፍ እንዯቻሇው ሁለ ላልች 

ኃይልችም ይህንን ተረት ተረታቸውን ተጠቅመውበታሌ፤ እየተጠቀሙበትም ነው፡፡ እንዯነ Dan 

Connell፣ Basil Davidson፣ Robert Papstein፣ James Firebrace፣ B.k. Holcomb፣ P.T.W Baxter፣ John 

Young፣ Paul Henze ወተ. ያለ ምዕራባውያን ምሁራንና ሰሊዮች ዯግሞ ይህ አስተሳሰብ በዒሇም 

ዒቀፍ ዯረጃ ተቀባይነት እንዱያገኝ ከጠባብ ብሓርተኞች ጎን ተሰሌፈው ከፍተኛውን ሚና 

ተጫውተዋሌ፡፡  

በታሪክና በወቅታዊ የፖሇቲካ ሁኔታዎች አስገዲጅነት የመቶ ዒመት ታሪኩን ወዯ ጎን ገፍቶና 

የኢትዮጵያን የረዥም ጊዛ ታሪክ ‹‹ተቀብል›› የሚሉኒየም በዒሌ ያከበረው ሔውሒት/ኢሔአዳግ 

‹‹ገና ዴሮ ጀምሮ ኤርትራ የኢትዮጵያ አካሌ ነበረች በማሇት የአማራው ብሓር ገዥ መዯቦችና 

ቡችሊ የሆኑ የታሪክ ጸሏፊዎቻቸው በታሪክ ስም የሚያቀርቡትንና የሚረጉትን አፈታሪክ 

ቁጥሩ የማይናቅ ሔዜብ እንዯትክክሇኛና ሏቀኛ ታሪክ አዴርጎና ተመሌክቶ ይቀበሇዋሌ፡፡ ዲሩ ግን 

ይህ ከአንዴ ተራ አፈታሪክ በምንም ዒይነት መንገዴ የማይሇይ ፍፁም በሏሰት ሊይ የተመሠረተ 

አባባሌ ነው፡፡›› ብል መጻፉን እናውቃሇን፡፡ ሔወሒት ኤርትራ የኢትዮጵያ ቅኝ ግዚት መሆኗን 

ተቀብል የሻዕቢያን ‹‹የነጻነት ትግሌ›› መዯገፉንም ማንም ሉክዯው አይችሌም፡፡ ሇረዥም ጊዛ 

የሔወሒት ከፍተኛ አመራር በኋሊም የትግራይ ክሌሌ ርእሰ መስተዲዴር የነበሩት አቶ ገብሩ 
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አሥራት ለዒሊዊነትና ዳሞክራሲ በኢትዮጵያ በሚሇው መጽሏፋቸው (2007፣ 100)  

እንዲብራሩት ኤርትራዊው ድ/ር ተስፋጽዮን መዴኃኔ ስሇኢትዮጵያና ኤርትራ አንዴነት ሲጽፉ 

አቶ መሇስ ዛናዊ ኤርትራውያን በምንም ዒይነት መሌኩ የመገንጠሌ ትግሊቸውን ሉያቆሙ 

እንዯማይገባ አጥብቀው ተከራክረዋሌ፡፡  

አሁን ስሇኢትዮጵያ ገናና ታሪክ በሌበ-ሙለነት ሉሰብኩን የሚፈሌጉት ኃይልች ትናንትና ምን 

እንዲለ፤ ምን እንዯሠሩ በሚገባ እናውቃሇን፡፡ የወቅቱ አቋማቸው ዯግሞ አፋዊና የፖሇቲካ 

ትርፍን መሠረት ያዯረገ እንጂ ከሌብ እንዲሌሆነ እንገነባሇን፡፡ እውነትና ከሌብ ቢሆን ኖሮ 

የፈጠራ ታሪክ ማስተማሩ በቆመ ነበር፡፡ ይህ በጣሉያኖች የተፈጠረ መርኛ አስተሳሰብ 

በኤርትራ ዴርጅቶች በኩሌ አዴርጎ ወዯ ሔወሒት፣ ኦነግና ላልች ጠባብ ብሓረተኝነትን 

የሚያቀነቅኑ ዴርጅቶች ተዚምቶ የአገሪቱ ነቀርሳ ሇመሆን በቅቷሌ፡፡ እንዯ ጋንግሪን አካሎን 

በመቁረጥ ጀምሮ አሁንም በሽታው እያገረሸ ቀጥሎሌ፡፡ 

እነኝህ ጠባብ ብሓረተኛ ፖሇቲከኞች በተረትነት የሚፈርጁትና የሚያጣጥለት በሙያቸው አንቱ 

የተባለ የታሪክ ምሁራን የጻፉትን ሥራ ጭምር ነው፡፡ በዯርግ ውዴቀት ማግስት በአዱስ 

መንና የዚሬይቱ ኢትዮጵያ ጋዛጦች ሊይ እንዯዙህ ዒይነት እጅግ ዯካማና አጥፊ አስተሳሰብ 

ሲጽፉና ሲያራምደ የነበሩ ጎሰኞችና ጽንፈኞች ሁኔታ ያሳሰባቸው ፕ/ር ታዯሰ ታምራት 

የሚከተሇውን ብሇው ነበር፡- ‹‹በአገራችን ታሪኮች ሊይ የተረት ኃይሌ እስከዚሬ ዴረስ በጣም 

ጠንካራ ሆኖ እናገኘዋሇን፡፡ በአገርኛ ቋንቋዎች የተጻፉ የታሪክ መጻሔፍት ብዘ ባሇመኖራቸውና 

በየትምህርት ቤቱም የሚሰጠው የኢትዮጵያ ታሪክ ትምህርት ዯካማ በመሆኑ፣ አብዚኛው 

ኢትዮጵያዊ ምሁሩም ሳይቀር ስሇአገሩ ያሇው መሠረታዊ አስተያየት ከየተረቱና ከየአፈ-ታሪክ 

ያሊሇፈ ነው፡፡ ታዱያ የዙህ ዒይነት ምሁር፣ ከራሱ አሌፎ-ተርፎ ‘ታሪክ ሌጻፍ’ ብል ሲነሣ ምን 

ዒይነት ችግር እንዯሚፈጥር በቀሊለ መገመት ይቻሊሌ፡፡››  

‹‹የሽግግር መንግሥቱ ተግባራዊ ባዯረገው የመጻፍና የመናገር ነጻነት እየተጠቀሙ፣ በተሇይ 

በአዱስ መን፣ በዚሬይቱ ኢትዮጵያ፣ በሬዱዮ-ቴላቪዥንና በየስብሰባው አዯባባይ የሚጎርፈው 

‘የታሪክ’ አስተያየት ሇዙህ ችግር ግዘፍ ምስክር ነው፡፡ ታዱያ ከዙህ ሁለ ሽር ጉዴ የሚተርፈን 

የበሇጠ ጉዲት ዯግሞ እነዙሁ የአዱስ መንና የዚሬይቱ ታሪከኞች፣ በምርምር፣ በጥናትና በብዘ 

ዴካም የተጋጁ፣ በዒሇም አቀፍ ዯረጃ የተከበሩ የታሪክ ሰነድችን ‘ተረት ብቻ ናቸው’ እያለ 

በተገሊቢጦሽ በሌበ-ሙለነት መኮነናቸው ነው፡፡›› 
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ጠባብ ብሓረተኞችና የብሓረሰብ ፖሇቲካ ነጋዳዎች ኢትዮጵያ ረዥም ታሪክ ካሊቸው ጥቂት 

አገራት አንዶ እንዯሆነች ዴንጋዩ፣ ሏውሌቱ፣ የመገበያያ ሳንቲሙ፣ በቁፋሮ የሚገኘው ከተማና 

ሌዩ ሌዩ ቅርስ ወተ. በራሱ እንዯሚናገር እያዩም በክህዯት የፈጠሩት ታሪክ ተብዬ መና 

ስሇሚቀርና የፖሇቲካ ግባቸው ስሇሚኮሊሽ በክዯታቸው ከመቀጠሌ ውጪ አማራጭ የሊቸውም፡፡ 

ጠባብ ሇሆነ የፖሇቲካ ግብ ሲለ ላልች ጥቁር ሔዜቦች ሁለ የሚኮሩበትን ገናና ታሪክና 

ሥሌጣኔ ይክደታሌ፡፡ ታሪካቸውን አዋርዯው እነሱም ይዋረዲለ፡፡ የሻዕቢያ ታሪክና ሻዕቢያ 

የፈጠረው ሥርዒት የሚያስተምረን ይህንን ነው - መማር ከቻሌን፡፡ 

በአማራ ሔዜብ  ሊይ መዜመት 

ቄሳራውያን ኃይልችና ጠባብ ብሓረተኞች የሚጋሩት ላሊው አጀንዲ ዯግሞ ሁለም በአማራ 

ሔዜብ ሊይ መዜመታቸው ነው፡፡ ቢቻሌ ‹‹ስሇሔዜብ አንዴነት ይሰብካሌ፤ ይዋጋሌ›› የሚለት 

የአማራ ሔዜብ ቢጠፋሊቸው ካሇዙያ ዯግሞ ጠባቦች እንዯሚለት አከርካሪውን ተመትቶ አንገቱን 

ዯፍቶ ቢኖርሊቸው ይወዲለ፡፡ ሇዙህም ያሇማቋረጥ ይሠራለ፡፡ ፋሽስቶች ሔዜቡን በቋንቋና 

በሃይማኖት በመከፋፈሌ ሁለም አማራውን በጠሊትነት እንዱፈርጀውና እንዱወጋው ያዯረጉት 

ጥረት ሙለ በሙለ ተሳክቷሌ ባይባሌም ከፍተኛ ውጤት እንዲስገኘሊቸው ግን ግሌጽ ነው፡፡ 

በፋሽስቶች ከፋፍሇህ-ግዚ ስትራቴጂ ምክንያት አገሩን ከወራሪው ኃይሌ ሇመከሊከሌ የመተው 

የኢትዮጵያ ሠራዊት ከትግራይና ራያ (አቦ) አካባቢ በወጡ ጠባብ ብሓረተኛና ጎጠኛ ኃይልች 

ምን ያህሌ ጉዲት እንዯዯረሰበት ኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆኑ እንዯነአድሌፍ ፓርሇሳክና ኮ/ሌ 

አሌኸንዴሮ ዳሌ ባዬ ያለ የውጪ ዛጎች ሳይቀሩ ምስክርነታቸውን የሰጡበት ጉዲይ ነው፡፡  

በዙያ ወቅት ኢትዮጵያውያን ጀግኖች የሚዋጉት ሁሇት ዒይነት ጦርነት ነበር፤ ከፋሽስት ወራሪ 

ኃይሌና ከአገር ውስጥ ጎጠኞችና ጠባቦች ጋር፡፡ ጦርነቱ በፋሽስቱ ኃይሌ አሸናፊነት መጠናቀቁን 

ተከትል ኢትዮጵያውያን ማዕከሊቸውን ዯቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ጎሬ ከተማ በማዴረግ ጦርነቱን 

ሇመቀጠሌ ወጥነው በሚንቀሳቀሱበት ወቅትም ቢሆን በጅማና አካባቢው የጠባብ ብሓረተኞች 

ጥቃት አሌተሇያቸውም ነበር፡፡ በአማራ ሔዜብ ሊይ በጣሉያኖች የተጀመረው መቻ በመናችን 

መሌኩን ቀይሮና ተሻሽል በ‹‹አማራው ገዥ መዯብ›› ስም ተግባራዊ በመዯረግ ሊይ ነው፡፡ 

ኦነጎች ሇሥሌጣን በበቁባት አጭር ጊዛ ከሔወሒትና ሻዕቢያ ጋር ተባብረው በዙህ ሔዜብ ሊይ 

በበዯኖ፣ በአርሲ፣ በወሇጋና በላልች አካባቢዎች የፈጸሙትን ግናኝ እሌቂት ማንም ሉረሳው 

አይችሌም፡፡ እነኝህ ጠባብ ብሓረተኛ ዯርጅቶች ነፍጠኛ፣ ትምክህተኛ ወተ. እያለ 
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የሚወነጅለት ‹‹ገዥ መዯቡን ነው›› ይበለ እንጂ ዒሊማቸው ምንና በማን ሊይ ያነጣጠረ 

እንዯሆነ በጣም ግሌጽ ነው፡፡ አንዴ አማራ በነፍጠኝነት ወይም በትምክህተኛነት የማይፈረጀው 

ሔወሒት/ኢሔአዳግንና ጠባቦችን እስካሌተቃወመ ጊዛ ዴረስ ብቻ ነው፡፡ ይህን ካወቅን 

ቆይተናሌ፡፡ ሇክብሩና ሇነጻነቱ መታገሌ ከጀመረ ማንኛውም አማራ በትምክህተኛነትና 

በነፍጠኛነት ከመፈረጅ አያመሌጥም፡፡ ዒሇምነው መኮንን በዙህ ሔዜብ ሊይ የሰነረውን ነውረኛ 

ስዴብ በመቃወም በባሔር ዲር ከተማ የወጣው በብዘ ሺህዎች የሚቆጠር ሔዜብ 

በትምክህተኝነት መፈረጁ በራሱ የአገዚዘን አስተሳሰብና ተግባር ፍንተው አዴርጎ የሚያሳይ 

ነው፡፡ 

ጠባብ ብሓረተኞች፣ አማሮች የፊውዲለን ሥርዒት በመቃወም ረገዴ ከማንም በሊይ የታገለና 

መስዋዕትነት የከፈለ ስሇመሆናቸው አይገሌጹም፡፡ ስሇነወሌዯአብ ወሌዯ ማርያም ትግሌ 

አብዜተው ይጽፋለ፡፡ ስሇቀዲማዊ ወያኔ ተጋዴል ያሇመታከት ይግባለ፡፡ ስሇነዋቆ ጉቱና 

ጀኔራሌ ታዯሰ ብሩ ያወራለ፡፡ የፊውዲለን ሥርዒት በመቃወም ስሇታገለት ስሇነዋይ ሌጆች 

(መንግሥቱና ግርማሜ)፣ ስሇኮ/ሌ ወርቅነህ ገበየሁና ስሇጀኔራሌ ጽጌ ዱቡ፣ ስሇ ታከሇ 

ወሌዯሏዋርያት፣ ስሇበሊይ ሇቀና ስሇላልች እጅግ ብዘ አማሮች ሉያነሱ አይፈሌጉም፡፡ ስሇሳሌህ 

ሳቤ፣ እዴሪስ አዋቴና ኢሳያስ አፈወርቂ ወተ. አብዜተው ይጽፋለ፡፡ ስሇመሇስ ተክላ፣ መሇስ 

ዛናዊ ወተ. አበክረው ይግባለ፡፡ ስሇ ኢብሳ ጉተማ፣ ላንጮ ሇታ፣ ባሮ ቱምሳ ወተ. 

ይናገራለ፡፡ ፊውዲሉዜምንና ጭቆናን ተቃውመው ስሇተሰውት ስፍር ቁጥር የላሊቸው የአማራ 

ሌጆች ግን ትንፍሽ አይለም፡፡ የሚጠቅሱት አንዴ የፈረዯበት ዋሇሌኝ መኮንንን ብቻ ነው፡፡ ከዙያ 

አያሌፉም፡፡ ይህም ያሇምክንያት አይዯሇም፡፡ የፊውዲለን ሥርዒት የአንዴ ብሓረሰብ ሥርዒት 

ሇማዴረግና ‹‹ያን ሥርዒት ታግሇን የጣሌነው እኛ ጭቁኖች ነን›› ሇማሇት ነው፤ የአማራን 

ሔዜብ አንዯጨቋኝ ሇመቁጠር ነው፡፡ ‹‹እናንተ ተጠቅማችኋሌ፤ አሁን ጊዛው የእኛ ነው›› 

ሇማሇት ነው፡፡ በክህዯት የተሞሊ ታሪክ ሇመጻፍ ነው፡፡ ላሊው ሁለ የዙህ ተቀጥሊና ጭፍጫፊ 

ነው፡፡ 
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ብዜሃ-ማንነታችን መካዴ 

 የመካከሇኛው መን የኢትዮጵያ ታሪክ ሉቁ ፕ/ር ታዯሰ ታምራት ‹‹በመጀመሪያ ዯረጃ የዚሬ 

2500 ዒመት ያህሌ በሰሜን ኢትዮጵያ በተወሰነ አካባቢ ተነስቶ የምናገኘው መንግሥት ኅብረ-

ብሓራዊ ይት እንዯነበረው እናያሇን፡፡ በመጀመሪያው በምናገኘው የዴንጋይ ጽሐፍ ውስጥ 

‹ጥቁርና ቀይ› ሔዜብ እያሇ የሚጠቅሰው ይህንን የሚያመሇክት ይመስሊሌ፡፡ ከአክሱም መነ 

መንግሥት ጀምሮ ግን ይህ ኅብረ-ብሓራዊ ይቱ በማያጠራጥር መንገዴ ይታወቃሌ፡፡›› ሲለ 

ጽፈዋሌ፡፡  

ጠባብ ብሓረተኞች እንዯነዙህ ያለትን የታሪክ ሏቆች መስማት አይፈሌጉም፡፡ የእነሱ ፖሇቲካ 

ዋና ማጠንጠኛ የዯምና የማንነት ጥራት ነውና፡፡ አብዚኛው ኢትዮጵያዊ ከብዘ ጎሣዎችና 

ብሓረሰቦች የሚወሇዴና በማያጠራጥር ሁኔታ ቅይጥ መሆኑን ቢገነቡም ክህዯታቸው 

የሥሌጣን (እና የሀብት) ምንጫቸው በመሆኑ የፈጠራ ታሪካቸውን ከማስፋፋት ወዯኋሊ 

አይለም፡፡ እንዱያውም ቢቻሊቸው ምዕራባውያን ቄሳራውያን ኃይልች በአፍሪካና በላልች 

አገሮች ሔዜቦች ሊይ እንዲዯረጉት ብሓረሰቦችን በቁመናና በመሌክ ወተ. ሇመከፋፈሌም 

ይፈሌጋለ፡፡ እነሱ ራሳቸው ብዜሃ-ማንነት ያሊቸው ቢሆኑም ያንን ማንነታቸውን መካዴ ብቻ 

ሳይሆን የኛ የሚለት ሔዜብ ከላልች ጋር ጋብቻ እንዲይፈጽም ሁለ የሚቀሰቅሱ ዯካሞች 

ናቸው፡፡ ተቀዲሚ ተግባራቸው የኛ የሚለትን ሔዜብ በስም አወጣጥ፣ በቋንቋ፣ በሃይማኖት፣ 

በአመጋገብ፣ በበዒሊት አከባበር ወተ. የተሇየና ንጹሔ፣ ከላሊው ጋር ያሌተዋሏዯ እንዱሆን 

ማስቻሌ ነው፡፡ ‹‹ቋንቋችን በመጤ ቋንቋ ተጽዕኖ ሥር እንዱወዴቅ ተዯርጓሌ›› ብሇው ሲያበቁ 

አንዯ መፍትሓ የሚያቀርቡት ግን አሁንም የራሳቸው ያሌሆነውን የሊቲን ፊዯሌን መጠቀምን 

ነው፤ ‹‹ስማችንን በተጽዕኖ እንዴንሇውጥ ተዯርገናሌ›› ብሇው ሲያበቁ አበበ የሚሇውን የአማርኛ 

ስማቸውን ዲንኤሌ ወይም ሓኖክ በሚሇው የአይሁዴ ስም ከመቀየር ያሇፈ ነገር አይሠሩም፡፡  

እነዙህ ኃይልች ‹‹ሇመናት አብረን ኖረናሌ፤ አብረን መኖር ብቻ ሳይሆን ያሇጥርጥር 

ተቀሊቅሇናሌ፤ ንጹሔ ወይም ያሌተቀሊቀሇ ዯም ያሇው ኢትዮጵያዊ ማግኘት አይቻሌም…›› 

የሚሇውን ሏሳብ ያጣጥለታሌ፤ መስማትም አይፈሌጉም፡፡ እውነትነቱ የሚታበሌ ሆኖ 

ሳይሆን፣ ሔዜቡን መሇያየት የፖሇቲካ ሥሌጣን እና/ወይም የሀብት ምንጭ ስሇሆነ ብቻ ነው፡፡ 

ስንቱ በጎሳና በብሓረሰብ መብት ስም ሇሥሌጣን በቃ? ስንቱ በዙህ ስም ከበረ?  
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የወያኔ መሪዎች የዛጎችን አንዴነትና ሰሊም የሚፈሌጉ ይመስሌ ‹‹እኛ ባቋቋምነው ሥርዒት 

ምክንያት ታይቶ የማይታወቅ ዳሞክራሲያዊ አንዴነት ተፈጥሯሌ›› እያለ የሇየሇት 

ቅጥፈታቸውን እንዴንቀበሊቸው ሲወተውቱን ኖረዋሌ፡፡ ይሁን እንጂ በየአካባቢው የሚታየው 

የማያቋርጥ የክሌሌ፣ የዝንና የሌዩ ወረዲ ጥያቄ በግሌጽ የሚያሳየው አንዴም ይበሌጥ መሇያየት 

ሥር እየሰዯዯ መምጣቱን፤ አንዴም የብሓረሰብ ተወካይ ነን ሇሚለ ኃይልች የማንነት ፖሇቲካ 

አዋጭና አቋራጭ የሆነ የሥሌጣንና የሀብት መዜረፊያ መንገዴ መሆኑን፤ አንዴም ገዥው 

ቡዴን ጥያቄውን ከኋሊ ሆኖ እየቀሰቆሰ ሇመናት አብረው በኖሩት ማኅበረሰቦች መካከሌ ግጭት 

ሇመፍጠርና እንዯተሇመዯው ገሊጋይና አስታራቂ መስል ሇመግባት የሚያጋጁት ወጥመዴ 

መሆኑን እስኪበቃን ያየነው ጉዲይ ነው፡፡ ገዥው ቡዴን ከኋሊ ሆኖ ‹‹በለ›› ይሊሌ፤ በብሓረሰብ 

ፖሇቲካ ስም ሥሌጣንና ፍርፋሪ የሚፈሌጉ ዯካሞች የተሊሊኪነት ሚናቸውን ይወጣለ፡፡ 

የወቅቱና የመጪው ጊዛ የኢትዮጵያ ነቀርሳዎች እነኝህ ስሇማንነትና ስሇዯም ጥራት 

የሚሰብኩና የሚከራከሩ ሰዎች መሆናቸው በጣም ግሌጽ ነው፡፡ እነኚህ ጠባብ ብሓረተኞች -

ከዙህ ቀዯምም በገቢር እንዯታየው - ዕዴለን ካገኙ ኢትዮጵያውያንን በሃይማኖታቸውና 

በብሓረሰባዊ ማንነታቸው ምክንያት ከመግዯሌና ከማፈናቀሌ የማይመሇሱ ሇዯም-ማጥራት 

(ethnic cleansing) እና ሇር ማጥፋት ፍጅት የተጋጁ መሆናቸውን ተገንዜቦ ነቅቶ መጠበቅ፤ 

ሳያሰሌሱ የሚሠሩትን ጸረ ሔዜብ ተግባር ማጋሇጥና መታገሌ ከሁለም አገር ወዲዴ ዛጋ 

የሚጠበቅ ግዳታ ነው፡፡ 

ዋቢዎች 

1. ሀዱስ ዒሇማየሁ፣ ትዜታ  

2. ሔወሒት፣ የኤርትራ ሔዜብ ትግሌ፣ ከየት ወዳት? 1979 ዒ.ም. 

3. ታዯሰ ታምራት፣ ‹‹ተረትና ታሪክ በኢትዮጵያ›› ፣ ውይይት ቅጽ 1 ቁጥር 2 (1984 ዒ.ም.) 

4. አሌኸንዴሮ ዳሌ ባዬ (ትርጉም- ተስፋዬ መኮንን ባይሇየኝ) ፣ ቀይ አንበሳ፣ 1992 ዒ.ም. 

5. አድሌፍ ፓርካሊስ (ትርጉም- ተጫነ ጆብሬ መኮንን) ፣ የሏበሻ ጀብደ፣ 1989 ዒ.ም. 

6. Jordan G/Medhin, Peasant and Nationalism in Eritrea: A Critique of Ethiopian Studies (1989) 

7. Asafa Jalata, Oromia and Ethiopia: State Formation and Ethno-national Conflict (1993) 
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የመጽሏፍ ዲሰሳ 

 

የመጻሔፉ ርእስ፡- የሸንቁጥ ሌጆች፣ የጸረ ፋሽስት ኢጣሉያ ተጋዴል በመርሃቤቴና አካባቢው 

አሳታሚ፡- አዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 

የገጽ ብዚት፡- 141 

ዋጋ፡- ብር 66  
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መርሳት ክፉ በሽታ ነው 

በአስከፊው የ5 ዒመቱ (1928-1933 ዒ.ም) የፋሽስት ኢጣሉያ አገዚዜ መን በአርበኝነት 

ተሰማርተው አኩሪና ሇትውሌዴ አርአያ የሚሆን ተግባር ከመፈጸሙት ብርቅዬ አርበኞች 

ውስጥ የሸንቁጥ ሌጆች ከመጀመሪያዎቹ ተርታ የሚሰሇፉ ናቸው፡፡ ሇዙህ ጽሐፍ መነሻ የሆነኝ 

‹‹የሸንቁጥ ሌጆች፡- የፀረ ፋሽስት ኢጣሉያ ተጋዴል በመርሃቤቴና አካባቢው (1928-1933)›› 

በሚሌ ርእስ በአምባሳዯር ዒሇማየሁ አበበ ሸንቁጥ ተጋጅቶ በአዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬስ 

የታተመው መጽሏፍ ነው፡፡ የአሳታሚውን ማስታወሻ፣ የኢትዮጵያ ጥናትና ምርምር ተቋም 

ዲይሬክተር በሆኑት ድ/ር አህመዴ ሀሰን የተጋጀውን ቃዯሚ ቃሌ እና የጸረ ፋሽስት ኢጣሉያ 

ተጋዴል በተጀመረበት ወቅት ዕዴሜያቸው ከአራት እስከ ስዴስት ዒመት እንዯሚሆን 

የተገሇጸውን የአጋጁን (የዯራሲውን) ‹‹የጦርነቱ የሌጅነት ማስታወሻ›› ሳይጨምር በ141 ገጾች 

ሇአንባቢያን የቀረበው መጽሏፉ በርካታ ቁም ነገሮችን ያካተተ ግሩም ሰነዴ ነው፡፡  

በዙህ መጽሏፍ ውስጥ ጎሊ ባሇ መሌኩ የሚተረከው ስሇአዴዋው ጀግና ቀኛዜማች ሸንቁጥ ዯራጅ 

ሌጆች ማሇትም ስሇግራዜማች (በኋሊ ዯጃዜማች) ተሾመ ሸንቁጥ፣ ሌጅ ኃይላ ሸንቁጥ፣ ሌጅ 

(በኋሊ ዯጃዜማች) አበበ ሸንቁጥ፣ ሌጅ ይነሱ ሸንቁጥና ሌጅ ጥሊሁን ሸንቁጥ ይሁን እንጂ 

በአገራችን በተሇይም በሸዋ ጠቅሊይ ግዚት ሲካሓደ ስሇነበሩት የአርበኝነት ተጋዴልዎች፤ 

በአርበኞችና በሔዜቡ፣ በአርበኞችና በፋሽስት ኢጣሉያ ገዥዎች፣ በአርበኞችና በባንድች 

እንዱሁም በራሳቸው በአርበኞች መካከሌ ስሇነበረው ግንኙነት ሰፊ ትምህርት የሚሰጥ ነው፡፡ 

ከዙህ አንጻር የመጽሏፉን ቀዲሚ ቃሌ ያጋጁት ድ/ር አህመዴ ሀሰን ‹‹ይህ መጽሏፍ 

የአርበኝነት ታሪክን ሇማወቅ ብቻ ሳይሆን የአርበኝነት ተጋዴል አንዴ ራሱን የቻሇ 

የኢትዮጵያውያን ኩሩ ዕሴት መሆኑንም ያረጋግጣሌ›› ያለት አግባብነት ያሇው አባባሌ ነው፡፡   

‹‹በአገራችን የወጋ ቢረሳ የተወጋ አይረሳም›› የሚሌ አባባሌ አሇ፡፡ ምን ያህሌ ትክክሇኛ አባባሌ 

ነው? ከአባባለ በተቃራኒ ሰው ብዘውን ጊዛ የሚረሳ እንስሳት ነው ሇማሇት ይቻሊሌ፡፡ ሇምሳላ 

ያህሌ ግፈኛው የፋሽስት ኢጣሉያ አገዚዜ በሔዜባችን ሊይ የመርዜ ጋዜ በማርከፍከፍ ስፍር 

ቅጥር የላሊቸውን ወገኖቻችንን ከጨረሳቸው ገና 75 ዒመታት ብቻ ያሇፉ ቢሆንም ሁኔታውን 

የሚያስታውሰው ብዘ ኢትዮጵያዊ ያሇ አይመስሌም፡፡ በአንዴ በኩሌ በሔዜባችን ሊይ 

የተፈጸመውን አሰቃቂ በዯሌ የሚተርኩ መጻሔፍት መታተማቸው የሚጠቅመው ሇዙህ ነው፡፡ 

እስኪ በ‹‹የሸንቁጥ ሌጆች›› (ገጽ 73-75) የተተረከ አንዯ የፋሽስት ኢጣሉያ አረመኔያዊ ተግባር 
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ሇግ አዴርገን እንጥቀስ፡፡ ዴርጊቱ የተፈጸመው መንዜ ጌራ ምዴር አውራጃ ሌዩ ስሙ ረት 

በሚባሇው ሥፍራ በሚገኘው አመጸኛ ዋሻ ውስጥ ነው፡፡  

‹‹ጠሊት ዋሻውን አጥቅቶ ሇመግባት የመጀመሪያውን ጦርነት መጋቢት 25 ቀን 1931 ዒ.ም. 

ከፈተ፡፡ በጠሊት ጦር ዋሻው ውስጥ የነበሩትን አርበኞች ሇማንበርከክ ይተኩስ የነበረው 

የመትረየስና የመዯፍ ጥይት፣ ይወረውረው የነበረው ቦምብ ያርፍ የነበረው፣ ዴንጋይ ሊይ ብቻ 

ነበር፡፡ አርበኞች ግን የጠሊትን ሠሌፈኞች እያነጣጠሩ ያጋዴሙት ነበር፡፡ በዙህ በመጀመሪያው 

የማጥቃት መቻ አምብዚም ያሌታሳከሇት ጠሊት፣ በሁሇተኛው ዘር ብዚት ያሇው ኃይሌ 

አሠሌፎ ዋሻው ውስጥ ጥሶ ሇመግባት ሙከራ አዯረገ፡፡ ነገር ግን አሁንም ሳይሳካሇት ቀረ፡፡ 

እንዯገና ሇሦስተኛው ጊዛ ጠሊት እጅግ ከፍ ያሇ ብዚት የነበረውን ባንዲ አሠሌፎ መጣ፡፡ 

አርበኛው አሁንም አሌበገር አሇ፡፡ በየአፋፉ ተሸልክሌኮ ብቅ ይሌ የነበረውን የጠሊት ጦር ከሩቁ 

እየሇቀመ፣ እያምገገ መሬት ይዯፋው ነበር፡፡ ጠሊት በመዴፍ ጥይትና በአውሮፕሊን ጭምር 

ጥይቶች ቢራጭም፣ ዴንጋዩን ከመፈነቃቀሌ በስተቀር በተፈጠረ አንዲችም ነገር አሌነበረም፡፡›› 

‹‹በዙህ ምክንያት፣ የግፈኛው ኃያሌነትና የመሣሪያ ብዚት አንዴነት ያሊቸውን አርበኞች 

ሇማንበርከክ እንዲሌቻሇ ተረጋገጠ፡፡ ስሇዙህ በዙያ የነበረውን የሰው ር በመርዜ ጥርግ አዴርጎ 

ማጥፋት የተሻሇ ዳ መሆኑን አመነበት፡፡ … ውጊያው በተጀመረ በስምንተኛው ቀን የበሬ 

ጭንቅሊት በሽቦ አስሮ ከሊይ ከዋሻው አፋፍ ወዯዋሻው መግቢያ አወረዯ፡፡ አርበኞች ይህን 

ተመሌክተው ምንዴነው አየተባባለ ላሉቱ ነጋ፡፡ የበሬ ጭንቅሊት በሽቦ አስሮ ከዋሻው አፋፍ 

ወዯታች ወዯመግቢያው ያንጠሇጠሇበት ምክንያት በውሌ ባይታወቅም፣ የዋሻውን ርቀት 

ሇመሇካት ያዯረገው ነገር እንዯነበረ ግን ተገምቷሌ፡፡ በኋሊ እንዯተረጋገጠው ሇካ በዒሇም 

መንግሥታት ሁለ ንዴ በተወገና የፈሪ በትር በሆነ የጦርነት ይቤ ሉዋጋ ነበር፡፡ ሇዙህ 

እንዱመቸው ግን መጋቢት 25 ቀን 1931 ዒ.ም. ከዋሻው አናት ሊይ በትርጁማን ዴምጻቸውን 

ከፍ አዴርጎ ‹‹ኃያለ የጣሉያን መንግሥት ምሔረት አዴሮሊችኋሌና በገዯና ገዯለ የመሸጋችሁ፤ 

በአመጸኛ ዋሻ ውስጥ መሽጋችሁ ያሊችሁ ሁለ እጅችሁን ስጡ፤ እጁን የማይሰጥ ግን ያሇ 

ምሔረት ይዯመሰሳሌ›› እያስባሇ፤ ዯጋግሞ አስሇፈፈ፡፡ አርበኛው ግን በነፍሱ ቆርጦ ወዯዋሻው 

የገባ ስሇነበረ፣ አዎንታዊ ምሊሽ ከመስጠት ይሌቅ በጠሊቶቹ ሊይ ተኩስ ከፈተ፡፡››  

‹‹ዕሇቱ እሐዴ፣ በዒለ ትንሣኤ ስሇነበረ፣ አርበኛው የቅዲሴ ሥነ ሥርዒቱን እዙያው ዋሻ ውስጥ 

ተሳትፎ፣ ግራዜማች ተሾመ ሰባት ሰንጋ ሇመፈሰኪያ አሳርዯው ጥሬ ሥጋ ቀርቦ ግብዣ 
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ተካሓዯ፡፡ በዙህ መሃሌ ነበር ያሇእረፍት ይተኮስ የነበረው መዴፍና መትረየስ ዴምጽ ረጭ 

ያሇው፡፡ ከዙያም ከዴንጋይ ጋር የሚሊተሙ በርሜልች ዴምጽ ይሰማ ነበር እንጂ፣ ምን ሉመጣ 

እንዯሆነ የጠሊትን ዕቅዴ መገመት አሌተቻሇም፡፡ ከዙህ በኋሊ ጠሊት ከዋሻው መግቢያ ከሊይ 

ወዯበሩ በማንጠሌጠሌ ግማሽ መሬት እንዱይዘሇት ያዯረጋቸውን ሰባት በመርዜና በመርዜ ጢስ 

የተሞለ በርሜልች በአሻጋሪ በመዴፍና በመትረየስ ይመታና ይሸነቁራቸው ጀመር፡፡ በዙህ 

ዒይነት ከበርሜልቹ የወጣው ግማሹ አረንጓዳ፣ ግማሹ ቢጫ፣ ላሊው ዯግሞ ወይን ጠጅ ቀሇም 

የነበረውን ብናኝ፣ ነፋሱ ወዯዋሻው ውስጥ ስሇገፋው፣ የሔዜቡን ዒይን ይሇበሌበው ጀመር፡፡ 

ብናኙ ወዯዒይን ከገባ ሦስት ሰዒት በኋሊም አርበኛውን ዒይኑን ይቆጠቁጠውና ይጋርዯው 

ጀመር፡፡›› 

‹‹የመርዘ ኃይሌ በዙህ ዒይነት ቀጥል ጠኝ ሰዒት ገዯማ ሲሆነው፣ ዯግሞ ሌቡን ይነሳውና 

ያስቀባጥረው ጀመር፡፡ በዙህ ምክንያት ያበዯው ሁለ ሌግዯሊችሁ እያሇ ስሊስቸገረ፣ አርበኛው 

ካበደት መሣሪያዎችን እየቀማ፣ በአንዴ ሥፍራ እንዱሆኑ ሇማዴረግ ተገዯዯ፡፡ በክስተቱ 

በዋሻው መግቢያ አካባቢ የነበረው ሔዜብ ወዱያው ሲሞት፣ ላሊው ወዯውስጥ መሸሽ ጀመረ፡፡ 

ይሁን እንጂ አየር እያጠረው መርገፍ ጀመረ፡፡ ሌቡን እየነሳው የሚያስቀባጥረው ሰው ብዚቱም 

እየጨመረ ሓዯ፡፡ በዋሻው ውስጥ የነበረውም ውኃ በቂ ስሊሌነበረ፣ ብዘ ከብቶች ሞቱ፡፡ 

ጠሊትም መርዘን ከረጨ በኋሊ፣ ሇራሱ ፈርቶ ራቅ ብል በመሓዴ ተኩሱ ቆመ፡፡ ከሰዒታት 

በኋሊ ጠሊት ጀምበር ቅቅ ስትሌ ጦሩን ወዯዋሻው በማስጠጋት የዋሻውን አፍ እንዯገና 

በመዯፍና በመትረየስ መዯብዯብ ጀመረ፡፡ በዙህ ወቅት ከፍተኛ የሆነ ትርምስና ጭንቀት 

ተፈጠረ፡፡ ግራዜማች ተሾመ በዙህ ጊዛ ቁጭ ብል ከመሞት ወጥቶ ተታኩሶ መሞት የተመረጠ 

ነው ብሇው ስሊሰቡ ወሊጆቻቸውን ሉሰናበቱ ወዯውስጥ ገቡ፡፡›› 

ጀግኖች አርበኞች ከግፈኛው ወራሪ ኃይሌ ጋር ብቻ ሳይሆን አገራቸውንና ሔዜባቸውን ከዴተው 

የዙህ ወራሪ ኃይሌ ተሊሊኪ ከሆኑት ባንዲዎች ጋርም ከፍተኛ ትንቅንቅ ማዴረግ ነበረባቸው፡፡ 

ጣሉያኖች በባንዲነት ያዯሩ ትሊሌቅ ሰዎችን በመጠቀም አርበኞችን ሇማግባባትና ሇማጥመዴ 

ያሊዯረጉት ሙከራ የሇም፡፡ ‹‹ፊታውራሪ ዯስታ ተሰማ የተባለ ባንዲ ወንዴማማቾችን የረደ 

አስመስሇው ያለበት ዴረስ በመሓዴ ‹ባሇቤቱ ያሌቻለትን እዙህ ምን አሇ ብሊችሁ ነው ሔዜቡን 

የምታስፈጁት? እናንተስ ምን አሇ ብሊችሁ ነው የምታሌቁት?› በማሇት ሇመስበክ ሞክረው 

ነበር፡፡›› (ገጽ 30) 
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በላሊ በኩሌ ባንድች በጣሉያኖች ፊት ክብርና ሞገስ ሇማግኘት ራሳቸው ጣሉያኖች እንኳን 

ሉያዯርጉት የማይፈቅደትን ነገር በአርበኞች ሊይ ይሠሩ እንዯነበርም የታወቀ ጉዲይ ነው፡፡ ‹‹… 

[ባንድች ሌጅ ኃይላ ሸንቁጥን] ከገዯሎቸው በኋሊ አንገታቸውን ቀሌተው፣ ጭንቅሊታቸውን 

እንጨት ሊይ ሰክተው ሇማዦር ቢርስኬሉ አቀረቡሇት፡፡ አሱ ግን ‹ሇምን እንዱዙህ ያሇውን 

ጀግና አንገቱን ትቀለታሊችሁ? እስከነነፍሱ አምጥታችሁሌኝ ቢሆን ኖሮ አሳክሜ አዴነው ነበር› 

ብል ተቆጣቸው፡፡ በኋሊም የሌጅ ኃይላን ጭንቅሊትና መትረየሳቸውን አንዴ ሊይ ጎን ሇጎን 

አዴርጎ ፎቶግራፍ አስነሳቸውና የሌጅ ኃይላን ጭንቅሊት ይዝ እርግብዖት ወዯነበረው ካምፕ 

ወጣ፡፡›› (ገጽ 62)  

እንዯዙህ ያሇ የመከራ ሔይወት እያሳሇፉ የሔዜባቸውን ነጻነትና የአገራቸውን ለዒሊዊነት 

ጠብቀው ያቆዩትን አባቶችና እናቶች አሇማስታወስ፣ አሇመከርና ከእነሱ ቁርጠኝነትና ጽናት 

አሇመማር ትሌቅ በዯሌ፣ ትሌቅ ዴክመት ነው፡፡  
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ጉባኤ 
• የአገር ፍቅር • ታማኝነት • ሥራ 

  

 

(፭) 

 

 

ጉማራ ወንዜ ስንዯርስ ዒይኔን ሸፈኑኝ፤ 

ከዙያ በኋሊ የት እንዲስገቡኝ አሊውቅም 

 

አቶ መነ ምሔረት 

 

 

ግንቦት 4፣ 2008 ዒ.ም. 

(ማስታወሻነቱ፡- ሇፕሮፌሰር አሥራት ወሌዯየስ 17ኛ የሙት ዒመት ይሁን) 
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በእስር በቆዩበት ወቅት ከፍተኛ የሆነ ቶርቸር እንዯተፈጸመብዎ ተገሌጿሌ፡፡ እስኪ 

ስሇተፈጸመብዎ በዯሌ በዜርዜር ያጫውቱን? 

ጥር 10 ቀን 2007 ዒ.ም. ማክሰኝት የጽዮን ማርያም ታቦትን ወዯ ጥምቀተ ባሔር ስናወርዴ 

በኋሊዬ የማሊውቃቸው ሰዎች መጥተው ያዘኝ፡፡ ሲይዘኝ ‹‹ምንዴነው?›› ብየ ብጠይቃቸው 

ሇጥያቄዬ ምሊሽ ከመስጠት ይሌቅ ትግሌ ገጠሙኝና ተናነቅን፡፡ ከያዘኝ ሰዎች ጋር ስንተናነቅ 

ፌዯራሌ ፖሉስ ወረረኝ፡፡ የፌዯራሌ ፖሉሶች ከስዴስት መኪና በሊይ ይሆናለ፡፡ መጥተው 

ከዙያው ሊይ በአፈሙዜ ዯበዯቡኝ፡፡ ዕውነት ሇመናገር መጀመሪያ ሲይዘኝ የሆነ ከቤተሰብ ጋር 

እኔ ሳሊውቀው በተፈጠረ ችግር ሉይዘኝ የመጡ ወንበዳዎች ናቸው የመሰለኝ እንጂ 

በመንግሥት የተሊኩ እንዯሆኑ አሊወቅኩም ነበር፡፡ የፖሉስ ዩኒፎርም አሌሇበሱም፤ ሲቪልች 

ናቸው፡፡ ወታዯሮቹ ከሔዜብ ፊት ዯበዯቡኝ፡፡ ሌጄና ሚስቴ አብረውኝ ነበሩ፡፡ ሌጄ ሔፃን ነው 

እኔን ሲዯበዴቡኝ እያሇቀሰ መጣ፡፡ የሚገርምህ ሌጄን በአፈሙዜ ዯበዯቡት፡፡ የቀበርከውን 

አምጣ፣ መሣሪያህን አምጣ አለኝ፡፡ ቤቴን ሲፈትሹ ከ1997 ዒ.ም. ጀምሮ የሰበሰብኩትን የአዱስ 

ራዕይ መጽሓት አገኙ፡፡ ምክንያቱም በየወሩ የሚለትን ሇማየት ስበስበው ነበር፡፡ በኋሊ 

የዯበቅኩት ቦንብ እርሱ ነው አሌኳቸው፡፡ የተሇያዩ የፖሇቲካና የታሪክ መጻሔፍት እንዲገኙ 

አሁንም ከሌጄና ከባሇቤቴ ፊት ዯበዯቡኝ፡፡ ባሇቤቴ አትምቱት ብሊ እየጮኸች ወጣች፡፡ ጫማዬን 

አስወሌቀው ካሰሩኝ ወዯ መኪና ሲወረውሩኝ ሦስት ዒመት የሚሆነው ሌጄ መጥቶ ሲይኝ 

በአፈሙዜ መቱት፡፡ ከዙያ ወዯ ጉማራ ወንዜ ስንዯርስ ዒይኔን ሸፈኑኝ፤ ከዙያ በኋሊ የት 

እንዲስገቡኝ አሊውቅም፡፡ አዝ ተክሇ ሃይማኖት አካባቢ ሳይሆን አይቀርም፡፡ 

መጀመሪያ የያኝ ሰው አሸናፊ ተስፋው የሚባሌ ነው፤ ከዙያ በኋሊ ግን አሊውቃቸውም፤ 

ትግርኛ ቋንቋ የሚናገሩ ሰዎች ናቸው፡፡ ትግርኛ ቋንቋ ተናገር፤ አንተ ትምክተኛ፣ ነፍጠኛ፣ 

የአማራን የበሊይነት ሇማምጣት የምትጥር፣… ብዘ ብዘ ረኛና ጸያፍ ሆነ ነገር ነው 

የሚሰዴቡኝ፡፡ የደሊው ነገር ቅጥ የሇውም፡፡ ከአውሬም አይጠበቅ እንኳን ከሰው፡፡ 

ዯብዴበውኛሌ፤ በግፍ አሰቃይተውኛሌ፡፡ የሚቆጨኝ በእኔ ሊይ የፈጸሙት ግናኝ በዯሌ ሳይሆን 

ሌጄ ሊይ የሠሩት ነው የሚያሳዜነኝ፡፡ እኔማ መቼም አንዴ ጊዛ የፖሇቲካ ተሳትፎ 

አዴርጌያሇሁ፡፡ ወንጀሌ ባይሆንም ተቃውሚያሇሁ፤ አምኜበትም ነው የገባሁ፡፡ ሌጄ ግን ምንም 

ሳይሠራ መዯብዯቡ ያሳዜነኛሌ፡፡  
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ወያኔዎቹ ከአማራ ሔዜብ ሊይ ያሊቸው ጥሊቻ በጣም ከፍተኛ ነው ብሌህ አሌገሌጸውም፤ በጣም 

በጣም ከፍተኛ ነው፡፡ ሔወሒቶች በተቃዋሚ ሊይ ሳይሆን በአማራ ሊይ ጥሊቻ እንዲሊቸው ነው 

የተገነብኩት፡፡ ሲዯበዴቡኝም አንተ ዕብሪተኛ፣ አንተ ትምክህተኛ ወተ. እያለ ነው፡፡ 

ስታያቸው ጥሊቻቸው ከፍተኛ በሽታ የሆነባቸው ይመስሇኛሌ፡፡ በአማራነቴ ሲዯበዴቡኝና 

ሲሰዴቡኝ እኔ ሇእነርሱ አዜን ነበር፡፡ የሚናገሩት ቋንቋ ከሰው የማይጠበቅ የአውሬ ሌትሇው 

ትችሊሇህ፡፡ አማራ ሆኖ መወሇዴ ወንጀሌ ነው ሇእነርሱ፤ አማራ ምን እንዲዯረጋቸው አንተ 

ንገረኝ፤ ላሊም ሰው ካሇ ቢያስረዲኝ ዯስ ይሇኛሌ፤ የታሪክ መረጃም ባገኝ ዯስ ባሇኝ፤ ያሳዜናሌ፡፡ 

ከሚዯበዴቡኝ ይሌቅ አነጋገራቸው ነው የሚያመኝ ሇእኔ፡፡ ደሊቸውማ ማንንም እንዯሚዯበዴቡት 

ነው የዯበዯቡኝ፡፡ አነጋገራቸው ከጤነኛ ሰው ሳይሆን አእምሮው ከታወከ ሰው እንኳ የማይጠበቅ 

ነው፡፡  

ጉዴጓዴ ውስጥ ራቁቴን ከተው ይሸኑብኛሌ፤ ይተፉብኛሌ፤ ትግርኛ ቋንቋ ተናገር ይለኝ ነበር፡፡ 

ሱሪየን ፓንቴን ሁለ ጨምሮ አስወሌቀውኛሌ፡፡ ከሊየ ሊይ ከሸሚዛ ውጭ አሌነበረም፡፡ ዒይኔ 

ተሸፍኖ ስሇነበር የሚዯበዴቡኝን ሰዎች አሊውቃቸውም፡፡ የምሰማው ስዴባቸውን ብቻ ነው፡፡ 

ከፈሇጉ ዯግሞ አንስተው ሰቅሇው እያገሊበጡ ይዯበዴቡኛሌ፡፡ ያሳዜናሌ፤ ሁለንም ሇመናገር 

ቃሊት የሇኝም፤ አሌችሌምም፡፡ እነዙህ ከንቱ ረኞች መስሎቸው ነው እንጂ አሁን ከያዘት 

ሥሌጣን ይወገዲለ፤ ታሪክና ሔዜብም ፍርደን ይሰጣሌ፡፡ 

ወዯ አዱስ አበባ ሲያመጡኝ ወዳት እየወሰደኝ እንዯሆነ አሊወቅኩም ነበር፡፡ ማርቆስ ስዯርስ 

ዒይኔን ገሇጡሌኝ፡፡ የመኢአዴ አባሌ የሆነው መሇሰ መንገሻን ማሰራቸውን አሊወቅኩም ነበር፡፡ 

በዴብዯባ ብዚት ሁሇታችንም ራሳችን ስተን ነበር፡፡ ዒይናችን ማርቆስ ሊይ የተሸፈነውን 

አንስተውሌን ማርቆስ ካሇፍን በኋሊ ሽንት እንዴንሸና ከመኪና ወረዴን ወረዴን፡፡ ከዙያ መሇሰ 

መንገሻ መሆኑን በዒይኑ ሇየሁት እንጅ የሁሇታችንም ሰውነት በዴብዯባ ብዚት ተሇዋውጠን 

ስሇነበር ማን ማን መሆናችን ራሱ አይሇይም ነበር፡፡ ከዙያ በኋሊ አዱስ አበባ ማዕከሊዊ ስንገባ 

ጨሇማ ቤት ውስጥ ቢሆንም ከሰው ጋር ሇመጀመሪያ ጊዛ ተጨመርን፡፡  

የተያዜንበት ምክንያት ከፓርቲው እንቅስቃሴ ጋር የተያያ ነው፡፡ እነርሱ ሲጠይቁኝ የነበረው 

ሇምን ከአቶ አበባው መሏሪ ጋር አብረህ አትሠራም? የመኢአዴ አመራር ሆኖ ከአንተ ጋር 

አብረው የሚሠራውን ሰው ንገረን፡፡ ያዯረጀውን ሰው ንገረን፡፡ ሇምን አርፈህ አትቀመጥም? 

የአማራ የበሊይነትን ሌታመጣነው የምትታገሇው የሚለ ነገሮችን ነው የጠየቁኝ፡፡ ከግንቦት 
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ሰባት ጋር ትገናኛሇህ ምናምን የሚለትን ሇስሙ ነው የሚጠይቁኝ፡፡ ወዱያውኑ ከአማራ ጋር 

አያይው ነው የሚወርደብኝ፡፡ ማጠንጠኛቸው ዝረው ዝረው ከአማራ ጋር ነው የሚያይዘት፡፡  

በማዕካሊዊም በቃሉቲም ከ14 ሔፃናት እስከ 70 ዒመት የሚሆናቸው አዚውንት አማሮች 

ታስረዋሌ፡፡ ከእኔ ሊይ የዯረሰው ዴብዯባና ማሰቃየት ከሔፃናትም ከሽማግላዎችም ሊይ ዯርሷሌ፡፡ 

ሌዩነት የሇውም፡፡ በዯረጃ ባስቀምጥሌህ በዒይኔ እንዲየሁት እንዯ አበበ ካሴ የተጎዲ የሇም፡፡ አበበ 

ካሴ አሁን ሰባት ዒመት ተፈርድበት ዜዋይ ነው፡፡ እሱን ጓያ የሰበረው አስመስሇው ሽባ ሆኖ 

ነው እየሓዯ ያሇው፤ አካለ ስንኩሌ ሆኗሌ፡፡ እንዯነገረኝ ከሆነ መውሇዴም ከዙህ በኋሊ 

አይችሌም፡፡ አበበ አካለ የተባሇው የመኢአዴ አባሌም በዴዯባ እጁ ሽባ ሆኗሌ፡፡ ሦስተኛ እንዯ 

ጌትነት ዯርሶ፣ መቶ አሇቃ ጌታቸውና ቢሆን አሇነ ዒይነት ዴብዯባና ቶርቸር የዯረሰሰበት ሰው 

የሇም፡፡ የአግበው ሰጠኝ፣ የመሇሰና የእኔ ተመሳሳይ ነው፡፡ የእኔን ዴብዯባና ቶርቸር ከእነርሱ 

ጋር አሊወዲዴረውም፡፡ የእነርሱ ፈታኝ ነው፤ ይከብዲሌ፡፡  

በተሇይ ሲመረምሩህ ብሓርህ ማን ነው? ሲለህ አማራ ነው ካለህ ጥሊቻቸው ይበረታሌ፤ 

በጣም ይገናሌ፡፡ ከደሊቸው ፊታቸው ያስፈራሌ፡፡ በጣም የተሇየ ያዯርጉታሌ፡፡ ገምናናው ጨቅላ 

የሚባሌ የ14 ዒመት ሌጅ ከቤተሰቦቹ ጋር ተጣሌቶ ከአጎቱ ሌጅ ጋር የቀን ሥራ ሇመሥራት 

ሲሓዴ ዲንሻ ሊይ ያዘት፡፡ ታጥቀህ ኹመራን ሌታስመሌስ ነው ብሇው ነው የዯበዯቡት፡፡ እዙያ 

አካባቢ አማራዎች ከተያዘ የሚያገናኙት ከወሌቃይትና ጠገዳ ዴንበር ጋር ነው፤ 

ከሥሌጣናቸው ጋር ነው የሚያገናኙት፡፡  

አስበው ሔፃን ነው፤ ከፍተኛ ዴብዯባ ዯብዴበውት አእምሮው ተጎዴቷሌ፡፡ ሲተኛ ይቃዥ ነበር፡፡ 

እኔና በሊይነህ ከመካከሊችን እየተኛ ‹‹መጡብኝ!›› እያሇ ሲባባ እንዯግም ነበር፡፡ አስበው ይህ ሌጅ 

ጭሌጋ አካባቢ የገበሬ ሌጅ ነው፡፡ የሚያውቀው ነገር የሇም፡፡ በአእምሮው ገና ሌጅ ነው፡፡ 

የራሳቸውን መሬት ቀምተው እነርሱ ኢንቨስተር ሆነው፤ ከእነርሱ በቀን ሥራ ሇመሥራት 

ሲሓደ አንተ ኤርትራ ሌትሓዴ ነው ተብሇው ነው የሚዯበዯቡት፡፡ እትብታቸው በተቀበረበት 

መሬት ሊይ ነው አማሮች ግፍ የሚቀምሱት፡፡  

 

ወዯኋሊ እንመሌስዎትና፣ መቼና እንዳት ወዯፖሇቲካ እንዯገቡ፤ በፖሇቲካ ውስጥ ሇስንት ጊዛ 

እንዯቆዩ ቢገሌጹሌን? 
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ቀጥታ ወዯ ፖሇቲካ የገባሁት በ1997 ዒ.ም. በቅንጅት ጊዛ ነው፡፡ ከዙያ በፊት ግን በቀጥታ 

ባይሆንም የፖሇቲካ ተሳትፎ ነበረኝ፡፡ ከ91 ዒ.ም. ከአገዚዘ ጋር በኢትዮጵያዊነት ሊይና ከኢትዮ-

ኤርትራ ጦርነት ጋር ተያይዝ የሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ቤት ተማሪ በነበርኩ ጊዛ ያሳዴደኝ 

ነበር፡፡ ፈጽሞ ተግባብተን አናውቅም፡፡ በ1993 ዒ.ም በነበረው የአዱስ አበባና በላልች 

ዩኒቨርሲቲዎች በነበረው የተማሪዎች እንቅስቃሴ እኔ የነበርኩት ጎንዯር ቢሆንም በቀጥታ 

እሳተፍ ነበር፡፡ የፖሇቲካ ፓርቲ አባሌ የሆንኩት በ1997 ዒ.ም. የመሊው ኢትዮጵያ አንዴነት 

ዴርጅትን በመቀሊቀሌ ሲሆን፣ ቆይቶ ቅንጅት ሲመሠረት  ዯግሞ ወዯ ቅንጅት አብረን ገባን፡፡   

የፖሇቲካ ፓርቲ አባሌ እንዴሆን ቤተሰቦቼ ከፍተኛ አስተዋጽዖ አሊቸው፡፡ አያቶቼ አርበኞች 

ነበሩ፡፡ ሌጅ እያሇሁ ቤት ውስጥ የሚወራው ሁለ ስሇአርበኞች ነበር፡፡ አብዚኛውን ጊዛ 

የምንጨዋወተው ስሇኢትዮጵያዊነት፣ ስሇነገሥታቱ ብልም ስሇ አገራችን አርበኞችን ታሪክ 

ነበር፡፡ የታሪክ መምህርም የሆንኩት በዙሁ ምክንያት ነው ማሇት ይቻሊሌ፡፡ ቤተሰቦቼ በዯርግ 

ብዘ በዯሌ ዯርሶባቸዋሌ፡፡ ይሁን እንጂ ሔወሒት/ኢሔአዳግ በሻዕቢያ እየታገ የዯርግን የአፈና 

አገዚዜ ማስወገደ በኢትዮጵያ ሰሊምና መረጋጋት፣ ከዙያም አሌፎ ዳሞክራሲያዊ ሥርዒት 

ሉያመጣ እንዯማይችሌ ዯግሞ በወቅቱ በተሇይ በአንዴነቱ ጎራ አካባቢ በሰፊው ይነገር ነበር፡፡ 

እንዯተባሇውም የሔወሒት ጠባብ ብሓርተኛና ረኛ ቡዴን ሥሌጣን ከያ ጊዛ ጀምሮ በተሇይ 

አንዴን ሔዜብ በጠሊትነት ፈርጆ መጠነ ሰፊ የሆነ በዯሌ ሲፈጽም ነው የኖረው፡፡ ብዘዎች 

ይህንን ረኛና አጥፊ አካሓዴ ተቃውመው ሲዯራጁ እኔም  የፖሇቲካ ትግለን ተቀሊቅዬ 

የበኩላን አስተዋጽዖ አዴርጌያሇሁ፡፡  

በፖሇቲካ ተሳትፎዎ የገጠመዎ ችግር ምንዴነው? 

በፖሇቲካ ትግሌ ብዘ ችግሮች ዯርሰውብኛሌ፡፡ ሇአብነት ያህሌ እንኳን ላሉት ቤቴ 

የማሊውቃቸው ሰዎች መጥተው በ1997 ዒ.ም. በጥይት ተስቻሇሁ፤ በሰሜን ጎንዯር አሇፋ 

ጣቁሳ ወረዲ ነው በጥይት የተሳትኩት፡፡ ዯኅንቶች በተሇያየ ጊዛ ያሳዴደኝ ነበር፤ ተዯጋጋሚም 

ተክስሻሇሁ፡፡ ከሥራ ሁለ ታግጄ ነበር፤ ስብሰባ ሊይ እንዲሌሳተፍ ተክሌክያሇሁ፡፡ በሙያዬ 

የማዯግ መብቴን ተከሌክያሇሁ፡፡ ከመምህርነት በግዳታ አስወጥተው የቢሮ ሥራ ሊይ 

መዴበውኝም ነበር፡፡ እኔ የተማርኩት ታሪክ ነው፡፡ ነገር ግን እነርሱ የ‹ጂአይ ኤስ› ባሇሙያ 

አዴርገው መዯቡኝ፡፡ እንኳን እኔ በእኔ የተነሳ ብዘ ጓዯኞቼና መድቼ ከሥራ ታግዯዋሌ፡፡ 

በመምህራን ማኅበር ጊዛ  ብዘ ሰዎች ነው ከሥራ የተባረሩት፤ ከእኔ ጋር ይገናኛለ ተብሇው፡፡  
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የሚገርምህ ሰዎቹ የኢሔአዳግ አባሌ ናቸው፡፡ ነገር ግን ከመነ ጋር ያሊችሁን ግንኙነት ቁረጡ 

ተብሇው ነው የተባረሩት፡፡ ሇምሳላ ሙላ ፍስሃ የማክሰኝት ርእሰ መምህር፣ አቶ አማው አባቡ 

የጎንዯር ዘሪያ መምህራን ማኅበር  ሰብሳቢ፣ ይታየው ገበያው የጎንዯር ዘሪያ ሱፐርቫይር፣ 

በሇጠ ታከሇ የሚባሌ የማክሰኝት ምክትሌ ርእሰ መምህርና ላልች ብዘ ሰዎችም ከእኔ ጋር 

ግንኙነት አሊቸው ተብሇው ከሥራ ወይ ይባረራለ ወይም ዯግሞ ዯረጃቸው ዜቅ ብል እንዱሠሩ 

ይዯረጋሌ፡፡ ብዘ ሰዎች የኢሔአዳግ ባሇሥሌጣን ቢሆኑ በራሱ ከመባረር አይዴኑም ነበር፡፡ 

ይህን ሁለ የሚያዯርገው አንዴ የብአዳን የሔዜብ ግንኙነት ኃሊፊው ዯሳሇኝ አስራዯ የሚባሌ 

ሰው ነው፡፡ አሁንም ዴረስ ብዘዎች እየተሳዯደ ነው፡፡  

ይህ ሁለ ሉሆን የቻሇው በፍርሃት ነው፡፡ እርሱ ላልችን ሰዎች ስሇሚያዯራጅ እንዱሁም 

በዘሪያው ሰው እንዲይቀርበው ካዯረግን በፍርሃት ወዯ እኛ ይመጣሌ ብሇው ስሇሚያስቡ ነው፡፡  

እስኪ ዯግሞ ከእስር እንዳት ተፈቱ ያጫውቱን? ሇመሆኑ አሁን ያለበት ሁኔታና ዯኅንነትዎስ 

ምን ያህሌ አስተማማኝ ነው? 

አሁን ካሇሁበት በእርግጥ እስሩ ይሻሇኝ ነበር፡፡ ምክንያቱም ክትትለ ቤተሰቦቼም እኔም ሊይ 

በጣም ከባዴ ነው፡፡ ሔይወቴ አሁን የበሇጠ አዯጋ ሊይ እንዲሇ አምናሇሁ፡፡ የተፈታሁት አቃቢ 

ሔግ አስተማማኝ ማስረጃ ማቅረብ ስሊሌቻሇ ነው፡፡ ስሇዙህ ፍርዴ ቤቱ ከሽብር አውጥቶ ወዯ 

ወንጀሌ ክስ ቀየረው፡፡ ስሇዙህ በወንጀሌ ሔጉ መሠረት ነው በዋስትና የወጣሁት፡፡ ገና ዋስትና 

ተሰጠኝ እንጅ ነጻ ነህ አሌተባሌኩም፡፡  

ከሥራ ታግጃሇሁ (ዯብዲቤውን እያሳየ)፡፡ ባሇቤቴ መምህር ናት በእርሷ ዯመወዜ ነው ቤተሰብ 

የምናስተዲዴር፡፡ ከሥራየ ያታገዴኩት ዯግሞ በሽብር ወንጀሌ የተከሰስክ በመሆኑ ነው 

የሚሇው፡፡ እና ከሥራ አንቀበሌህም ብሇው አባረሩኝ፡፡ ካፍቴሪያ ውስጥ ብቀመጥ፣ ገጠር ብሓዴ 

ከጎኔ የማይከተለኝ ጊዛ የሇም፡፡  

በፖሇቲካ ተሳትፎዎ ይቀጥሊለ ወይስ በትግለ ተስፋ ቆርጠዋሌ? 

በትግለ እቀጥሊሇሁ፡፡ በእርግጠኛነት፡፡ በዙህ ሊይ ምንም ጥርጣሬ የሇኝም፡፡ የትግሊችን ሁኔታ 

በጣም ጠንካራ ጓድቻችን አለ፤ ከእነርሱ ጋር ሆነን ውሳኔ ሊይ እንዯርሳሇን፡፡ ሰሊማዊ ትግለን 
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አጠናክረን እንቀጥሊሇን እንጂ በኮረኮሙን ቁጥር ከዒሊማችን የምንሸሽ ሰዎች አይዯሇንም፡፡ ከእነ 

አቶ ማሙሸት አማረ፣ አቶ አብርሏም ጌጡና ከላልች ጓድቻችንና ወንዴሞቻችን ጋር ተማክረን 

ወዯፊት እንቀጥሊሇን፡፡ የመንፈስና የጽናት አባታችን ፕሮፌሰር አሥራት ወሌዯየስ 

ካስቀመጡሌን የትግሌ መስመር ፈቀቅ አንሌም፡፡  
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እንሰባሰብ! 

ራሳችንን እንጠብቅ! 

ጉባኤያችን ይስፋ! 
 

 

 

 

 

 


