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መግቢያ 

          እንዯሚታወቀው ቄሳራውያን ኃይልችና ኢትዮጵያውያኑ ጠባብ ብሓረተኞች 

ከሚጋሯቸው አጀንዲዎች ውስጥ ሁለም በአማራ ሔዛብ ሊይ መዛመታቸው ተጠቃሽ ነው፡፡ 

ቄሳራውያኑም ሆኑ ጠባብ ብሓርተኞች ቢቻሌ ‹‹ስሇሔዛብ አንዴነት ይሰብካሌ፤ ይዋጋሌ›› 

የሚለት የአማራ ሔዛብ ቢጠፋሊቸው ካሇዘያ ዯግሞ ጠባቦች እንዯሚለት አከርካሪውን 

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

ሔዛቡን በቋንቋና በሃይማኖት በመከፋፈሌ ሁለም አማራውን በጠሊትነት እንዱፈርጀውና 

እንዱወጋው ያዯረጉት ጥረት ሙለ በሙለ ተሳክቷሌ ባይባሌም ከፍተኛ ውጤት 

እንዲስገኘሊቸው ግን ግሌጽ ነው፡፡ በፋሽስቶች ከፋፍሇህ-ግዙ ስትራቴጂ ምክንያት አገሩን 

ከወራሪው ኃይሌ ሇመከሊከሌ የዖመተው የኢትዮጵያ ሠራዊት ከትግራይና ራያ አካባቢ በወጡ 

ጠባብ ብሓረተኛና ጎጠኛ ኃይልች ምን ያህሌ ጉዲት እንዯዯረሰበት ኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆኑ 

እንዯነአድሌፍ ፓርሇሳክና ኮ/ሌ አሌኸንዴሮ ዳሌ ባዬ ያለ የውጪ ዚጎች ሳይቀሩ 

ምስክርነታቸውን የሰጡበት ጉዲይ ነው፡፡1 

           በዘያ የግፍ ዖመን ኢትዮጵያውያን ጀግኖች የሚዋጉት ሁሇት ዒይነት ጦርነት 

ነበር፤ ከፋሽስት ወራሪ ኃይሌና ከአገር ውስጥ ጎጠኞችና ጠባቦች ጋር፡፡ ጦርነቱ በፋሽስቱ ኃይሌ 

አሸናፊነት መጠናቀቁን ተከትል ኢትዮጵያውያን ማዔከሊቸውን ዯቡብ ምዔራብ ኢትዮጵያ ጎሬ 

ከተማ በማዴረግ ጦርነቱን ሇመቀጠሌ ወጥነው በሚንቀሳቀሱበት ወቅትም ቢሆን በጅማና 

አካባቢው የጠባብ ብሓረተኞች ጥቃት አሌተሇያቸውም ነበር፡፡2 በአማራ ሔዛብ ሊይ በጣሉያኖች 

የተጀመረው ዖመቻ በዖመናችን መሌኩን ቀይሮና ተሻሽል በ‹‹አማራው ገዥ መዯብ›› ስም 

ተግባራዊ በመዯረግ ሊይ ነው፡፡ ኦነጎች ሇሥሌጣን በበቁባት አጭር ጊዚ ውስጥ ከሔወሒትና 

ሻዔቢያ ጋር ተባብረው በዘህ ሔዛብ ሊይ በበዯኖ፣ በአርሲ፣ በወሇጋና በላልች አካባቢዎች 

የፈጸሙትን ዖግናኝ እሌቂት ማንም ሉረሳው አይችሌም፡፡ እነዘህ ጠባብ ብሓረተኛ ዯርጅቶች 

ነፍጠኛ፣ ትምክህተኛ ወዖተ. እያለ የሚወነጅለት ‹‹ገዥ መዯቡን ነው›› ይበለ እንጂ 

ዒሊማቸው ምንና በማን ሊይ ያነጣጠረ እንዯሆነ በጣም ግሌጽ ነው፡፡  

                                                           
1 አሌኸንዴሮ ዳሌ ባዬ (ትርጉም- ተስፋዬ መኮንን ባይሇየኝ) ፣ ቀይ አንበሳ፣ 1992 ዒ.ም. እና አድሌፍ ፓርካሊስ 
(ትርጉም- ተጫነ ጆብሬ መኮንን) ፣ የሏበሻ ጀብደ፣ 1989 ዒ.ም. 
2
 የሀዱስ ዒሇማየሁን ትዛታ እና በምርኮ የተያዖ ሔዛብ የሚሇውን በበሪሁን አዲነ የተሰናኘ መጽሏፍ ይመሇከቷሌ፡፡ 
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       አንዴ አማራ በነፍጠኝነት ወይም በትምክህተኛነት የማይፈረጀው 

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

ቆይተናሌ፡፡ ሇክብሩና ሇነጻነቱ መታገሌ ከጀመረ ማንኛውም አማራ በትምክህተኛነትና 

በነፍጠኛነት ከመፈረጅ አያመሌጥም፡፡  

         ጠባብ ብሓረተኞች፣ የአማራ ሔዛብ የፊውዲለን ሥርዒት በመቃወም ረገዴ ከማንም 

በሊይ የታገሇና መስዋዔትነት የከፈሇ ስሇመሆኑ አይገሌጹም፡፡ ስሇነወሌዯአብ ወሌዯ ማርያም 

ትግሌ አብዛተው ይጽፋለ፡፡ ስሇቀዲማዊ ወያኔ ተጋዴል ያሇመታከት ይዖግባለ፡፡ 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 ዖሇቀና ስሇላልች ስፍር ቁጥር የላሊቸው የአማራ ሌጆች ሉያነሱ 

አይፈሌጉም፡፡ ስሇሳሌህ ሳቤ፣ እዴሪስ አዋቴና ኢሳያስ አፈወርቂ ወዖተ. አብዛተው ይጽፋለ፡፡ 

ስሇመሇስ ተክላ፣ መሇስ ዚናዊ ወዖተ. አበክረው ይዖግባለ፡፡ ስሇ ኢብሳ ጉተማ፣ ላንጮ ሇታ፣ 

ባሮ ቱምሳ ወዖተ. ይናገራለ፡፡ ፊውዲሉዛምንና ጭቆናን ተቃውመው ስሇተሰውት እጅግ ብ 

የአማራ ሌጆች ግን ትንፍሽ አይለም፡፡ የሚጠቅሱት አንዴ የፈረዯበት ዋሇሌኝ መኮንንን ብቻ 

ነው፡፡ ከዘያ አያሌፉም፡፡ ይህም ያሇምክንያት አይዯሇም፡፡ የፊውዲለን ሥርዒት የአንዴ 

ብሓረሰብ ሥርዒት ሇማዴረግና ‹‹ያን ሥርዒት ታግሇን የጣሌነው እኛ ጭቁኖች ነን›› ሇማሇት 

ነው፤ አማራውን አንዯጨቋኝ ሇመቁጠር ነው፡፡ ‹‹እናንተ ተጠቅማችኋሌ፤ አሁን ጊዚው የእኛ 

ነው›› ሇማሇት ነው፡፡ በክህዯት የተሞሊ ታሪክ ሇመጻፍ ነው፡፡ ላሊው ሁለ የዘህ ተቀጥሊና 

ጭፍጫፊ ነው፡፡ 

         ባሇፉት ሁሇት ዏሥርት ዒመታት በአማራ ሔዛብ ሊይ ሲዯርስ የቆየውና አሁንም 

የቀጠሇው ውርጅብኝ እጅግ ዖግናኝ ነው፡፡ በአንዴ በኩሌ የአማራ ሔዛብ በብዙት የሚኖርበትን 

አካባቢ ከውስጥም ከውጪም መቁረስና ቦታ ማሳጣት የተሇመዯ ዴርጊት ሲሆን የሔዛቡ ቁጥር 

በፖሇቲካ ውሳኔ በከፍተኛ ዯረጃ እንዱቀንስ መዯረጉንም የኢትዮጵያ ሔዛብ ያውቀዋሌ፡፡ 

የወሌቃይት ሔዛብ ጥያቄ 

           ወሌቃይት ትግራይን ሇማጠናከር ብቻ ሳይሆን የአማራን ሔዛብ በሁሇንተናዊ 

መሌኩ ሇማዲከም በተያዖው የረዥም ጊዚ ዔቅዴ መሠረት ከአማራ ክሌሌ በጠብመንጃ አፈሙዛ 
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ተነጥቆ የተወሰዯ የአማራ መሬት መሆኑ የሚያጠያይቅ አይዯሇም፡፡ ስሇወሌቃይት ሔዛብ 

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

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

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

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

ሲቋምጥበት የነበረ ሲሆን፣ ሔወሒት የወሌቃይትን ሔዛብ መብት ገፍፎ በአገር ውስጥ ቅኝ 

አገዙዛ ሥር ማስገባት የጀመረው ገና በአገር ዯረጃ አሸናፊ ሳይሆን እንዯነበር ሁለም 

እንዱገነዖበው ያስፈሌጋሌ፡፡  

         አብዙኛው የኢትዮጵያ ሔዛብ በሔወሒት/ኢሔአዳግ አገዙዛ የሚማረርና የማንነት 

ጥያቄዎችም በየአካባቢው የሚነሱ የዖወትር አጀንዲዎች ቢሆኑም፣ በወሌቃይት ሔዛብ ሊይ 

የዯረሰው በዯሌ ከላልች የአገራችን ሔዛቦች በዯሌ በእጅጉ የተሇየና ዖግናኝ ሆኖ ሳሇ፣ 

የሔዛባችን ስቃይ በኢትዮጵያውያንና በዒሇም አቀፉ ማኅበረሰብ ዖንዴ የሚገባውን ትኩረት 

ሳያገኝ መቆየቱ እጅግ የሚያጠያይቅ ነው፡፡ የወሌቃይት ሔዛብ ስቃይ የበዙውና ዔውቅና 

ተነፍጎት የቆየው በአንዴ በኩሌ ጥያቄው በሥሌጣን ማማ ሊይ ካሇው ከሔወሒት ጋር የተያያዖ 

በመሆኑ ሲሆን፣ በዋነኛነት ግን ጥያቄው የአማራ ሔዛብ ጥያቄ በመሆኑ፣ አማራው ዯግሞ 

በሔወሒት ብቻ ሳይሆን በላልችም ጠባብ ብሓርተኛ ዴርጅቶች ዖንዴ እንዯጠሊት የሚቆጠር 

ስሇሆነ፣ የአማራ ጉዲት የሚያሳስበው ባሇመሆኑ፣ እንዱያውም በዘህ ሔዛብ ጉዲት ዯስ የሚሰኙ 

ኃይልችም በመኖራቸውም ነው፡፡ 

           በግሌጽ ሉታወቅ የሚገባው ዔውነታ፣ ሔወሒትና ላልች ጠባብ ብሓርተኛ 

ዴርጅቶች በአማራ ሔዛብ ሊይ ያሰራጩት የጥሊቻ መርዛ ፍሬ አፍርቷሌ፡፡ በዘህ ምክንያት 

ከጥቂት አገር ወዲድች ውጪ ሇአማራ ሔዛብ የሚቆረቆር አማራ ያሌሆነ አካሌ የሇም፡፡ ሇአማራ 

ሔዛብ ከራሱ ከአማራው ውጪ ሉቆምሇት የሚችሌ እንዯላሇ ከወሌቃይት ሔዛብ ስቃይ በሊይ 

አብነት የሇም፡፡ 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 
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የወሌቃይትን ጥያቄ የራሱ ጥያቄ አዴርጎ መንቀሳቀስ መጀመሩ እጅግ የሚያስዯስትና ተስፋ 

የሚሰጥ ነው፡፡ ወጣቱ ‹‹የወሌቃይት ሔዛብ መታሰር የእኛ መታሰር ነው፤ ሞታቸው ሞታችን 

ስቃያቸው ስቃያችን ነው›› እያሇ ነው፡፡ ብዎችም [ከዘህ በታች የቀረቡትን ጨምሮ] 

በወሌቃይት ሔዛብ ጥያቄ ሊይ መጻፍ ጀምረዋሌ፡፡ ይኼ ትሌቅ ዴሌ ነው፡፡ እንዯዘህ ያሇ 

መቆርቆርና በጋራ መቆም እስከተፈጠረ ዴረስ የወሌቃይት ሔዛብ ጥያቄ መቼም ቢሆን ሉዲፈን 

አይችሌም፡፡ እንዯዘህ ዒይነት ኅብረት ካሇ የወሌቃይትን ሔዛብ ወሳኝ የማንነት ጥያቄ አንዳ 

በመሌካም አስተዲዯር ችግር ስም፣ ላሊ ጊዚ በጸረ ሰሊም ኃይልች እንቅስቃሴ ስም ወዖተ. 

እያጭበረበሩ አቅጣጫውን ማስቀየር አይቻሌም፡፡ የወሌቃይት ሔዛብ ጥያቄ የማንነት ጥያቄ 

ነው፤ አገር ውስጥ ቅኝ አገዙዛ የመሊቀቅ ጥያቄ ነው፡፡  
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ሔወሒትና የወሌቃይት ሔዛብ 

ሳምሶን ኃይላ 

          ከአንዴ ሳምንት በፊት የወሌቃይት አማሮች የማንነት ጥያቄ አስተባባሪዎቹ 

ሉያገኙኝ እንዯሚፈሌጉ ገሌጸውሌኝ በቀጠሯችን መሠረት ተገናኘንና፣ ሇኢፌዳሪ የፌዯሬሽን 

ምክር ቤት ያስገቡትን የማንነት ጥያቄ ማመሌከቻ እንዱሁም ከ116 በሊይ የት እንዯዯረሱ 

የማይታወቁ ወገኖቻቸውን ስም ዛርዛር የያዖ ሰነዴ ፎቶ ኮፒ ሰጡኝ፡፡ ሰነደ በራሱ ገሊጭ 

ቢሆንም የአካባቢውን ተወሊጆች መሠረታዊ ጥያቄ በሚገባ ሇመረዲት በዔዴሜና በተመክሮ በሳሌ 

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

ተቀብሇው ከአንዴ የ70 ዒመት አዙውንት ጋር አገናኙኝ፡፡   

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

አዙውንት ስሇወሌቃት ጠገዳ ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵና ሱዲን ጉዲይ ሊይ ያሊቸው ዔውቀትም 

በጣም ከፍተኛ ነው፡፡ የሚከተሇው ጽሐፍ እኒህ የዔዴሜ ባሇጸጋ የወሌቃይት ተወሊጅ 

ካጫዎቱኝ ዛርዛር ነገር ውስጥ ተቀንጭቦ የቀረበ ነው፡፡ አዙውንቱ ይናገራለ፡- 

          የወሌቃይት ጠገዳ ሔዛብ ወንደም ሴቱም ጅግና ነው፡፡ በጣሉያን ወረራ ዖመን 

እናቶቻችን ሌጆቻቸውንና ባልቻቸውን አሌጋ ሥር ጠመንጃ አቀባብሇው እንዱዯበቁ ያዯርጋለ፡፡ 

እነርሱ ዯግሞ በርበሬ (ሚጥሚጣ) ዴቁሱን በውኃ በጥብጠው ያስቀምጣለ፡፡ ከዘያም የጠሊት 

ወታዯር በውበታቸው ማርከው ወዯ ቤት ያስገቡታሌ፡፡ የወሌቃይቷን ሴት ውበት ዒይቶ በስስት 

የሚገባው ፈረንጅ ፊትና ዒይን ሊይ ያን የተበጠበጠ በርበሬ ይዯፉበታሌ፡፡ ያ ወታዯር ሲዯናበር 

አሌጋ ሥር የተዯበቀው ባሇነፍጥ አናቱን ብል እየሸሇሇ የጠሊትን ትጥቅ ቀምቶ ጫካ ይገባሌ፡፡  

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

ቦታ ሊይ ጦርነት ገጠሙ፡፡ ‹‹ግንብ›› የተባሇ ጎዴጓዲ ቦታ አሇ፡፡ ግንብ ውስጥ ሰው ቢጮህ 

ማንም አይዯርስሇትም፡፡ ጥይት ቢተኮስም ርቀት ቦታ አይሰማም፡፡ ዯጀና ሊይ ሲዋጉ የነበሩ 

የኢሔአፓ ወታዯሮች ሁለ ግንብ ውስጥ ድግ አመዴ ሆኑ፡፡ አስከሬን ቀባሪ አጥቶ ሇአሞራ 

ቀሇብ ሆነ፡፡ የሰው ሌጅ ሇካ ያን ያክሌ ስብ ይሸከማሌ? ስቡ ቀሌጦ የሚፈሰው መሬቱን ሁለ 

አጥቁሮት ነበር፡፡ የጥይት ዴምጽ አፍኖ የሚይዖው ግንብ አስከሬኖቹ የሚተፉትን መጥፎ ጠረን 

ግን አፍኖ መያዛ ተሳነው፡፡ ዴፍን ወሌቃይትን በመጥፎ ጠረን አሰከረው፡፡ 
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          ከሞት ያመሇጡት የኢሔአፓ ሠራዊት አባሊት ወዯ ሱዲን ተሰዯደ፡፡ የወሌቃይት 

ጠገዳ ጣዔር ከዘህ ጊዚ ይጀምራሌ፡፡ ሔወሒቶች ወሌቃይት ጠገዳን ረው ሲመሇከቱ በመሬቱ 

ሇምነት ጎመዡ፡፡ በዘህ ምክንያት መሬቱን ሇመውሰዴ ሔዛቡን በሌዩ ሌዩ መንገዴ ማሰቃየትና 

ከአካባቢው ማፈናቀሌን ሥራዬ ብሇው ተያያት፡፡ በዘህ መንገዴ ሔወሒት ‹‹ኢሔአፓን 

አስጠሌሊችኋሌ›› በማሇት በወሌቃይት ሔዛብ ሊይ መከራውን አንዴ ብል ጀመረ፡፡ ያኔ 

የተጀመረው መከራ አሁንም ይበሌጥ ተጠናክሮ ቀጠሇ እንጂ አሌቆመም፡፡ ኢሔአፓን 

አስጠግተዋሌ ያሊቸውን አማሮችን ቤትና ንብረት ማቃጠሌ የጀመረው ሔወሒት ከዘያን ጊዚ 

ጀምሮ የወሌቃይት ወጣቶችን ሰበብ እየፈሇገ መግዯሌ ሥራው ሆነ፤ የግፍ አገዙዛ በሔዛቡ ሊይ 

ተጫነ፡፡ ሇዘህ ዯግሞ የሱዲን መንግሥት ታሊቅ ሚና ተጫውቷሌ፡፡ አሁንም ቢሆን የሱዲን 

መንግሥት የጥፋት እጆች አሌተሰበሰቡም፡፡ 

            የወሌቃይት ጠገዳ አማሮች የተከፈተባቸው ጥቃት ሁሇንተናዊና ከብ አቅጣጫ 

ነው፡፡ የኢኮኖሚ፣ የማኅበራዊና የሥነ ሌቦናዊ ጦርነት ሰሊባ ናቸው፡፡ በመንግሥት መሥሪያ 

ቤት ቅዴሚያ የሚሰጥ ከመሏሌ አገር ሇሚመጣ የትግራይ ተወሊጅ ነው፡፡ የወሌቃይት ሌጆች 

ትምህርት በአማርኛ መማር አይችለም፤ ትምህርት ቤት ውስጥ በአማርኛ ቋንቋ ማውራትም 

አይችለም፡፡ ክሌክሌ ነው፡፡ ሔወሒት በዘያ አካባቢ መንቀሳቀስ ከጀመረበት ጊዚ አንሰቶ ከሰሊሳ 

በሊይ ሇሚሆኑ ዒመታት የኢትዮጵያም ሆነ የዒሇም አቀፉ ማኅበረሰብ ያሊወቅ ብ በዯሌ 

ዯርሷሌ፡፡ አያላ የወሌቃይት ተወሊጆች ተገዴሇዋሌ፤ ተሰዯዋሌ፡፡ ቁጥራቸውን የማናውቀው 

ሌጆቻችን የት እንዯወዯቁ ሳይታወቅ ዯብዙቸው ጠፍቷሌ፡፡  

           የሔወሒቶች ግፍ ወሌቃይት ጠገዳ አማሮች የተፈጥሮ ስሜታቸውን እንኳ በወደ 

እንዲይገሌጹ ነው የሚያስገዴዶቸው፡፡ የዲንሻ ከተማ ከንቲቫ ሔዛቡን ሰብስቦ ‹‹ሌጆቻችሁ ስሇምን 

አማርኛ ያወራለ!›› በማሇት በአዯባባይ ሔዛቡን ማስፈራራቱ የአዯባባይ ሚስጥር ነው፡፡ አማርኛ 

ቋንቋ የሚናገሩ ሰዎች ‹‹የኢሔአፓ ቅሪቶች›› በመባሌ ይታወቃለ፡፡ አማርኛ የሚናገሩ ሰዎች 

ምንም ዒይነት መብት የሊቸውም፡፡ የሔግ አካሊት 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 ነው፡፡ 
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           ትግርኛ በአግባቡ ባሇመናገራቸው በዯሌ የሚዯርስባቸው የወሌቃይት አማሮች ብ 

ናቸው፡፡ ሇናሙና አንዴ ሁነት እናንሳ፡፡ የአካባቢው ሔዛብ ባህለም ሥነ ሌቦናውም ምርጫው 

አማራነት ነው፡፡ ሔዛቡ ሇትግራይና ኤርትራ ቅርብ በመሆኑ እንዯላልች በአዋሳኝ አካባቢዎች 

እንዯሚኖሩ ሔዛቦች የተሇያየ ቋንቋ ይናገራሌ፡፡ የዘህ ዒይነት ሁኔታ በየትም አካባቢ ያሇና 

ተፈጥሯዊ ነገር ነው፡፡ የዴሬዲዋ ሔዛብ ከአማርኛ ላሊ ሶማሉኛም ኦሮምኛም እንዯሚናገር 

ይታወቃሌ፡፡ ኢትዮጵያውያን በላልች የአገራችን ጥአካባቢዎችም እንዱሁ ነው፡፡ የወሌቃይት 

ጠገዳ ሔዛብም ከአማርኛ ላሊ ትግርኛ ይናገራሌ፡፡ ዏረብኛ ቋንቋ የሚናገሩም ብዎች ናቸው፡፡ 

ሔዛቡ ትግርኛ ይናገር እንጂ የአካባቢው ትግርኛ የተሇየ ነው፡፡ ወዯ አማርኛ በእጅጉ ይቀርባሌ፡፡ 

የትግራይ ብሓረሰብ አባሊት ይህን በሚገባ ያውቃለ፡፡ በዘህ ምክንያትም ብ በዯሌ አሇ፡፡ 

ትምህርት ቤት ሞክሼ የአማርኛ ፊዯሊትን የሚጽፉ ተማሪዎች ካለ በጣም ይወገዙለ፡፡ ሇምሳላ 

ኀ፣ ሠና ፀ የአማርኛ ፊዯሊት ናቸው ተብሇው ስሇሚታሰቡ መምህራን ሇፊዯሊቱ ያሊቸው ጥሊቻ 

የበዙ ነው፡፡ እንዯሚታወቀው ጉራጌ ዜን ውስጥ ሇምሳላ ሇኦሮሚያ ክሌሌ ቅርብ በሆነው ሶድ 

ወረዲ ውስጥ ብዎች ኦሮምኛ ቋንቋ ይችሊለ፡፡ ኦሮምኛ ስሇሚናገሩ ኦሮሞ ናቸው በሚሌ 

ወዯኦሮሚያ ክሌሌ ሇመጠቅሇሌ ጥረት ቢዯረግም ሔዛቡ ማንነቱን አሳሌፎ አሌሰጠም፡፡  

          መታወቅ ያሇበት የብሓረሰቦች መብት ተከብሯሌ እየተባሇ ዴቢ በሚመታበት ዖመን 

የወሌቃይት ጠገዳ ሔዛብ ያሇታሪኩና ፍሊጎቱ ወዯትግራይ ክሌሌ እንዱጠቃሇሌ የተዯረገው 

በሔወሒት ውሳኔ በመሣሪያ አፈሙዛ ነው፡፡ ሔዛቡ ፈጽሞ አሌተጠየቀም፤ ሏሳቡን እንዱገሌጽ 

ዔዴሌም አሌተሰጠውም፡፡ አካባቢው በትግራይ ክሌሌ ሥር እንዱሆን ከተወሰነ ጀምሮ የመብት 

ጥያቄ የሚያነሱ ሌጆቻችንን ስንቀብር ኖረናሌ፡፡ ጥያቄው ወዯፊት እንዲይቀርብና ሇአንዳና 

ፋይለን ሇመጨረሻ ጊዚ ሇመዛጋት ሲባሌ በሺህዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ተወሊጆችን በአያት 

ቅዴመ አያቶቻችን ርስት ሊይ በማስፈር የትግራይን የበሊይነት ሇመፍጠር ያሌተሞከረ ነገር 

የሇም፡፡ የሔዛባችን በዯሌ ዴርብ ዴርብርብ ነው የምንሌበት ምክንያት በዯለ በባሇመሣሪያው 

ሔወሒት የሚፈጸም በመሆኑ እንዯላልች ሔዛቦች ጥያቄ በኢትዮጵያ ሔዛብና በዒሇም አቀፉ 

ማኅበረሰብ ዖንዴ እስካሁን ጎሌቶ ባሇመውጣቱ ነው፡፡ ከቅርብ ጊዚያት ወዱህ የተሻሇ ሁኔታ 

ቢኖርም ከዯረሰብን በዯሌ ጋር ስናወዲዴረው በጣም የሚያሳዛን ነው፡፡ 
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የሱዲን መንግሥት ሇኢትዮጵያ የአጥንት ቲቢ ነው! 

          የሱዲን መንግሥት እኮ ሇአገራችን የአጥንት ቲቪ ነው፡፡ የሱዲን መንግሥት 

የወሌቃይትን አማሮች ከሔወሒት ጋር እንዳት አዴርገው እንዯፈጇው በሚገባ እናውቃሇን፡፡ 

ከ1972 ጀምሮ ሔወሒቶች አስቀዴመው የሚያጠና ሰው ይሌካለ፡፡ ሰሊይ መሆኑ ነው፡፡ 

አስቀዴመው የሚመጡት ሰሊዮች በራሱ መተማመን ያሇውንና ቆይቶም ሇሔወሒቶች ተቃውሞ 

ያነሳሌ የሚለትን ወጣት በስም ዛርዛር ይሌካሌ፡፡ ሔወሒቶች ሇሱዲኖች ይናገራለ፡፡ ሱዲኖች 

መኪና ይዖው ይገባለ፡፡ ወጣቶቹን ይይና ወዯ ግዙታቸው ይወስዶዋሌ፡፡ ‹‹ዙሬ እከላ ጠፋ! ዙሬ 

እከላ በሱዲኖች ተወሰዯ!›› ሁሌጊዚም የሚሰማ እሮሮ ነው፡፡ ይህ እሮሮ በሔወሒቶች የሽፍትነት 

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

በኋሊ በጥይት ተዯብዴበው ይገዯሊለ፡፡ ትሌሌቅ ከተማዎች አዯባባይ ሊይ ይሰቀሊለ፡፡ ከተማ 

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

ሔወሒቶች ራሳቸው የወሌቃይት አማራ ወጣቶችን ጉዴጓዴ እንዱቆፍር ካዯረጉ በኋሊ በቆፈሩት 

ጉዴጓዴ ይቀብሯቸዋሌ፡፡ ‹‹የትግሬ እናት ሏዖን ተቀምጣ አንተ ጠግበህ ትበሊሇህ?›› በማሇት 

ውኃ በቀጠነ ይገዴሎቸዋሌ፡፡  

         ሔወሒቶች እንዱህ ይሊለ፤ ‹‹መሬቱ እንጂ ሔዛቡ አያስፈሌገንም፡፡›› የሱዲን ዚጎች 

ዴንበር አካባቢ የሚያገኟቸውን ኢትዮጵያውያን ሳይጠይቁ የማያሌፉት ነገር አሇ፡፡ ይኸውም 

‹‹አማራ ነህ ትግሬ!›› የሚሌ ነው፡፡ ሇሱዲኖች ሰው ማሇት ትግሬ ነው፡፡ አማራ የሱዲን ጠሊት 

አዴርገው ይቆጥሩታሌ፡፡ የሱዲን ዯህንነቶች የፈሇጉትን የወሌቃይት ተወሊጅ በፈሇጉት ጊዚ 

መጥተው መውሰዴ ይችሊለ፡፡ የሔወሒትም ዯህንነቶች እንዱሁ፡፡ የወሌቃይት ተወሊጆች ወዯ 

ሱዲንም ቢገቡ እዘህ ቢቀመጡ ያው ነው፡፡ የወሌቃይት ተወሊጆችን ግፍ ሉያስረዲ የሚችሌ 

አንዴ ምሳላ እንጥቀስ፡፡ ቄስ ተገን እንየው የሚባሌ ካርቱም እስጢፋኖስ የሚያገሇግሌ 

የወሌቃይት አማራ አሇ፡፡ ቄስ ተገን በቤተ ክህነት ትምህርት ከዘህ ቀረህ የማይባሌ ምሁር 

ነው፡፡ በግዔዛ ከኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋሔድ በዏረብኛ ዯግሞ ከግብጥ ኮፕቲክ ቤተ 

ክርስቲያኖች ይቀዴሳሌ፡፡ ቄስ ተገን ያሇውን ሇአገሩ ሌጆች አካፍል ይበሊሌ፡፡ ሔወሒቶች ቄስ 

መስፍን አገር ውስጥ ሊለ ሇሚማሩ ሌጆች ገንዖብ እንዯሚረዲ ዯረሰቡት፡፡ ሇተቸገረ ገንዖብ 

መሇገስ የሚያስመሰግን እንጅ የሚያስወቅስ ሆኖ አሌነበረም፡፡ ባሇፈው መጋቢት ወር 2007 

ዒ.ም. ካርቱም የተሊከ የወያኔ ዯህንነት ይዜት መጣ፡፡ ማዔከሊዊ እስከ ጥቅምት 2008 ዒ.ም. 
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ከማንም ከምንም ጋር ሳይገናኝ ጨሇማ ቤት አቆይተው ‹‹ሇማንም እንዲትናገር›› ብሇው 

ሇቀቁት፡፡ ቄስ ተገን ምንም አማራጭ ስሊሌነበረው አሁን ወዯ ካርቱም ተመሌሷሌ፡፡  

          የወሌቃይት ሌጃገረድች በትምህርት ቤት የሚዯርስባቸው አበሳም ከፍተኛ ነው፡፡ 

ሏሙስ ሏሙስ ሴት ተማሪዎች የመምህራንን መኖሪያ ያጸዲለ የሚባሌ ያሌተጻፈ ሔግ ነበር፡፡ 

ገና ሇአቅመ ሓዋን ያሌዯረሱ ሔፃናት የመምህራኖቻቸውን ቤት ሇማጽዲት በተራ ሁሌጊዚ 

ሏሙስ ‹እነ ጋሽዬ› ቤት ይሄዲለ፡፡ ሔፃናቱ በመምህራኖቻቸው ይዯፈራለ፡፡ ያረግዙለ 

ይወሌዲለ፡፡ በሔግ ሉያገቡ የታጩ ሌጃገረድች ሁለ እየተዯፈሩ ያገባለ፡፡ ምክንያቱ ዯግሞ 

አማሮችን ትግራዊ ሇማዴረግ ብቻ ነው፡፡  

           የወሌቃይት አባቶች ተጨነቁ፡፡ ሌጆቻቸውን ትምህርት ቤት ሊሇመሊክ ወሰኑ፡፡ 

በዘህ ጊዚ ዯግሞ ሇትምህርት የዯረሰ ሌጁን እቤት ያስቀመጠ ሰው ይቀጣሌ የሚሌ ሔግ 

መጣባቸው፡፡ ወሊጆች አሁን ላሊ አማራጭ ፈሇጉ፡፡ ‹በመምህራን› ሌጆቻቸው ከመዯፈራቸው 

በፊት በሌጅነታቸው መዲር፡፡ መጨነቅ ነው፡፡ ይህም ላሊ ጣጣ አስከተሇ፡፡ በሴቶችና ሔፀናት 

ጉዲይ ‹‹ያሇ ዔዴሜ ጋብቻ›› በሚሌ ክስ ይመሠረትባቸዋሌ፡፡ ያሇ ዔዴሜያቸው በሚዯፍሯቸው 

መምህራን ሊይ ግን ማንም ምንም አይሌም፡፡ ይህ ሁለ ችግር የሚዯራረብባቸው ወሌቃይቴዎች 

ያሊቸው አማራጭ ሁሇት ብቻ ነው፡፡ አንዯኛው ሌጆቻቸውን ወዯ ጎንዯርና ላልች አካባቢዎች 

ወስድ ማስተማር ሲሆን ሁሇተኛው ግን የመምህሮቹን ‹‹ዱቃሊ›› ማሳዯግ፡፡  

          መታወቅ ያሇበት አንዴ መሠረታዊ ነገር አሇ፡፡ የወሌቃይት ጠገዳ ሔዛብ ጥያቄ 

የመሌካም አስተዲዯር ጥያቄ አይዯሇም፡፡ ይህ ማሇት ሔዛቡ የመሌካም አስተዲዯር ችግር 

የሇበትም ማሇት አይዯሇም፡፡ በሁለም የአገሪቱ አካባቢዎች እንዯሚታየው በእኛ አካባቢም 

የመሌካም አስተዲዯር ትሌቅ የመሌካም አስተዲዯር ችግረ አሇ፡፡ ይሁን እንጂ የእኛ ዏቢይ እና 

የሔወሒት ሰዎች የቱንም ያህሌ ቢገዴለንና ቢያሳዴደን የማንተኛሇት፤ እኛ መፈጸም ባንችሌ 

ጉዲዩን ሇሌጅ ሌጆቻችን የምናወርሰው ጥያቄ የማንነታችን ጉዲይ ነው፡፡ አማሮች ነን፡፡ ትግራይ 

አይዯሇንም፡፡ ሔወሒት ቱንም ያህን የትግራይ ተወሊጅ በመንግሥትና በዴርጅት በተመዯበ በጀት 

አስፍሮ ከርስታችን ሉነቅሇን ቢሞክርም ማንነታችን ማጥፋት አይችሌም፤ ከርስታቸው 

የተፈናቀለት ወገኖቻችንም በአማራ ሌጆች ጥረት ይመሇሳሌ፡፡ በዘህ ሊይ ቅንጣት ታክሌ 

ጥርጣሬ የሇኝም፡፡  
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            የሆነ ሆኖ የዯረሰብንና እየዯረሰብን ያሇውን ያሌተነገረ በዯሌ ኢትዮጵያውያንና 

የዒሇም አቀፉ ማኅበረሰብ እንዱገነዖቡሌን እንፈሌጋሇን፡፡ በዘህ ረገዴ ሁለም አገር ወዲዴ ከእኛ 

ጋር እንዯሚቆም እንጠብቃሇን፡፡ ጥረታችን የሌጆቻችን ሞትና ስቃይ እንዱያበቃ፤ ሌጆቻችን 

በማንነታቸው ኮርተው በአያት ቅዴመ አያቶቻቸው ርስት ሊይ በሰሊም የሞኖሩበት ዖመን 

እንዱመጣ ነው፡፡ 
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ወሌቃይት ጠገዳ  

 የታሊቅነት ቅዠት ሰሇባ! 

አቶ ግዙቸው አበበ 

          አንበሳው ወሌቃይቴ ሲባሌ ሰምተው ያውቁ ይሆን? በእርግጥም አንበሳነት 

ሇወሌቃይት ጀግኖች የሚበዙባቸው አይዯሇም። ወሌቃይቶች እንዯ ላሊው የኢትዮጵያ ሔዛብ 

ሇኢትዮጵያ ነጻነትና ህሌውና በጽናት የቆሙ ሰዎች ናቸው። ወሌቃይቶች ሌጆቻቸውን አተኳኮስ 

እያስተማሩ ማሳዯጋቸው፣ የሰርግ ዖፈናቸው ‹‹አሆሆ ይለሻሌ ገዲዬ!›› እንዯመሆኑ መጠን 

ጀግንነት ሥራቸው ነው ማሇት ይቻሊሌ።  ያም ሆኖ በዘያ አካባቢ ሇጊዚው ወይም በቋሚነት 

ጎራ ሊሇ ሰው የሚያሳዩት ፍቅር ሌዩ ነው። የወሌቃይት ውኃ ሰው ያሇምዲሌ ይባሊሌ። ይህም 

ቦታው ሇማንኛውም ከላሊ አካባቢ ሇሚመጣ ሰው የሚስማማውና እዘያው እንዱኖር 

የሚገፋፋው፣ በተፈጥሮ የታዯሇው ሇሙ የእርሻ መሬት ያረሰውን ሁለ በተትረፈረፈ ፍሬ 

ባሇጸጋ በማዴረጉና ወሌቃቴዎችም ኩሩ ሔዛቦች ቢሆኑም ሰው አክባሪዎች በመሆናቸው ነው። 

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

መጽሏፍ ሁሇተኛው የጣሉያን ወረራ ያስከተሇውን ጦርነት በሰፊው ይተርካሌ። አንቶኒ ሞክሇር 

በዘህ መጽሏፉ ውስጥ ብ አስገራሚ ነገሮችን አስፍሯሌ። ከነዘህ አስገራሚ ታሪኮች ውስጥ 

በወሌቃትና በአርማጭሆ አካባቢዎች የተከሰቱ ጉዲዮች ይገኙበታሌ። በጣሉያን ወረራ ወቅት 

በአካባቢው ሰርግ ተዯረገ፤ በሰርጉ ሊይ የጦርነትና የጀግንነት ዖፈኖች ብቻ ነበረ የተዖፈኑት። 

ዔዴሜያቸው የገፋ አባቶች ዯርቡሽን በጎራዳ ያባረረው ሔዛብ አሁን ጠመንጃ ሞሌቶሇት 

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

ሞክሇር በዘያው ዔሇት የተፈጸመውን ሲገሌጸው ‹‹እዴምተኞች ብቻ ሳይሆኑ ሙሽራውና 

ሚዚዎቹም እየፎከሩ አርበኞችን ሇመቀሊቀሌ ደር ቤቴ አለ›› ብሎሌ። የዘህ ዒይነቱ እውነታ 

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

         ይህን መሰለን ታሪክ መዖከር ያስፈሇገው ሰሞኑን በኢቢሲው የትግርኛ ቴላቪዥን 

የማንነት ጥያቄ አቀረቡ የተባለ የወሌቃይት ጠገዳ ሰዎችን የሚዖሌፉና የሚያንቋሽሹ 

መሌዔክቶችን በገፍ በመርጨቱ ነው። በወሌቃይት ጠገዳ የተነሳው የማንነት ጥያቄ ፍጹም 

ሰሊማዊና ሔጋዊ መንገዴን የተከተሇ ቢሆንም ገና ከመጀመሪያው የሔወሒት ባሇሥሌጣናትን 

‹‹ትዔግስታችን አሌቋሌ›› ማስባለ አስገራሚም አዯንጋጭም ነው። የማንንት ጥያቄ መነሳቱን 
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በመቃወም ሌፎች ተካሄደ እየተባሇ ኢቢሲ (ትግርኛ ፕሮግራም) ዯጋግሞ የማንንት ጥያቄውን 

ሲያጣጥሌና ማስፈሪያ ሲነዙ እያየን ነው። ሰሌፈኞቹ ተናገሩት እየተባሇ በቴላቪዥኑ 

የሚስተጋባው ነገር አጠያቂ ነው። ትርፍራፊዎች፣ ትምክህተኞች፣ ቅጥረኞች፣ ራስ ወዲድች 

ወዖተ ወዖተ. የሚለ ዖሇፋዎች ሇኩሩው የወሌቃይት ጠገዳ ሔዛብ የሚገቡ አይዯለም። 

የትግርኛው ኢቢሲ ሰሌፈኞች ያስተሊሇፉት ሏሳብ ብል ዯጋግሞ ሇተመሌካች የሚጋብዖው 

ጽሐፍ እንዱህ ይነበባሌ ‹‹ይመኣደ ወይ ብበትሪ ወያነ ይመሃሩ›› የዘህ 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 ይዖው ወዯ ምክር ቤት በሄደ ሰዎች ሊይ ይህን ያህሌ 

ዙቻና ፉከራ ሇምን ይስተጋባሌ? 

         በቴላቪዥን ሊይ የመታየት ዔዴለ 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 

ግዐ መሬት የየትኛው ክሌሌ መሆን አሇበት ብል መሟገት ግን ላሊ ነገር ነው። የ800 ብር 

ጫማ ማዴረግ በቻሌንበት ጊዚ ላሊው እንዳት የማንነት ጥያቄ ያነሳሌ ብል የሚቆጩ ሰዎችን 

ሚዱያ ሊይ መቅረቡም ያስገምታሌና የዘህ ዒይነቱን አስተያየት ማስተጋባት ተገቢ አይዯሇም።  

          የትግራይ መገናኛ ብሃን ጋዚጠኞች ከሚዱያ ሥራ ጥበብ ይሌቅ የካዴሬነት 

ሙያን የተካኑ ናቸው። ወዯ አንዴ ስብስባ ሲጠሩ ከስብሰባው የተገኘን ነገር ሇሔዛብ ከማቅረብ 

ይሌቅ ገና ወዯ ስብሰባው ሳይሄደ ምን ዖገባ እንዯሚሰሩ ወስነው ጨርሰው ሄዯው ፕሮፓጋንዲ 

የሚሰሩ ናቸው። አንዲንዳም ስሇ ስብሰባው የጻፉትን ግጥም ኪሳቸው አውጥተው በስብሰባው 

ሊይ ከማንበብ ጀምሮ ስብሰባውን ሇመምራት የሚዲዲቸው ናቸው። በተሇያዩ ስብሰባዎች በሔዛብ 

የሚቀርብ የተሇየ ሏሳብን፣ ጥያቄንና እሮሮን በማፈንም ይታወቃለ። ከገዥው ብዴን ፍሊጎት 

ወጣ ያለ ነገሮች በሙለ በስብሰባ አዲራሹ ተቀብረው ይቀራለ። አሁን በወሌቃይት ጠገዳው 

ጉዲይም በዘህ መሌኩ ስሇሚሠሩ ሁለንም የአካባቢውን ነዋሪዎች ሏሳብ በሚዙናዊነት 

ያስተናግዲለ ብል መጠበቅ አይቻሌም። የሔወሒት ባሇሥሌጣናት በጠሩት ሰሌፍ ተገኝተዋሌና 

ሔወሒት የሚፈሌገውን ነገር ብቻ ማስተጋባቸው አይቀሬ ነው። እነዘህ ሔዛቦች ከረዥም ጊዚ 

በፊት ጀምሮ አብረው የኖሩና ሇወዯፊትም አብረውም የሚኖሩ ናቸውና ጠሊትነት ባይዖራ 

መሌካም ነው። ‹‹ሔዴሪ መሇስ አይኣብርን›› (የመሇስን አዯራ አንበሊም) እየተባሇ የሚፎከረው 
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ሇዘህ 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 በዘያ 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 ሔዛብ ዴምጹን እንዱሰጥ ተዯርጎ ወሌቃይት 

ጠገዳ ከነ ነዋሪዎቻቸው ወዯ ትግራይ ተከሇሇ መባለ ነው። አሁን በዘህ ወቅት በወሌቃይትና 

ጠገዳ አካባቢዎች በመታየት ሊይ ያሇው የማንነት ጥያቄ እንቅስቃሴና በዘያ አካባቢ ተዯረጉ 

እየተባለ በቴላቪዥን በመታየት ሊይ ያለት ሰሌፎች የዘያ ከ24 ዒመት በፊት የተከሰተ ነገር 

ግሌባጮችና የዘያን ጊዚውን ሁኔታ የሚያስታውሱ ናቸው፡፡ 

        ባሇፉት 24 ዒመታት የወሌቃይት ጠገዳን ጨምሮ ከወልና ከጎንዯር የተወሰዯ 

መሬቶችን ጉዲይ እና በዘያ ያለ የትግራይ ብሓረሰብ አባሌ ያሌሆኑ ሰዎችን መብት 

የሚመሇከቱ ጥያቄዎች በተዯጋጋሚ ሇአማራ ክሌሌ ባሇሥሌጣናት እና ሇብአዳን/ኢሔዳን 

ከፍተኛ አመራሮች እየቀረቡ ኖረዋሌ፡፡ እነዘህ አካባቢዎች ወዯ ትግራይ ሲጠቃሇለ በዘያ 

የሚኖሩ ሰዎች መብት ግምት ውስጥ አሌገባም ነበር፡፡ በቋንቋቸው የመቀጠምም ሆነ የየትኛው 

ብሓረሰብ አባሌ የመሆናቸው ጉዲይ በሔወሒት ተወስኖ ነበር የተሰጣቸው፡፡ ትግሬዎች 

እንዱሆኑ ተወስኖባቸዋሌ፡፡    

         አቶ በረከት ስምዕንን 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 በሔዛብ ውሳኔ ነው ሲለ ይሰሙ ነበር፡፡ ይህ ሔዛብ ውሳኔ እንዳት ተካሄዯ? 

በቀበላ አዲራሾችና በየዙፉ ሥር እጅ በማውጣት ነው ወይስ የዴምጽ መስጫ ካርድችና 

ኮረጆዎች ተዖጋጅተው በሚስጢር በተሰጠ ዴምጽ? የዴምጽ አሰጣጥ ሥርዒቱ በማን ተዖጋጀ? 

ማንስ መራው? ታዙቢ የነበሩትስ እነማን ነበሩ? ይህ የሔዛብ ውሳኔ የተባሇ አካሄዴ ሁለንም 

ከጎንዯርና ከወል የተወሰደ መሬቶችን በሙለ የሚመሇከት ነበር ወይስ የተወሰኑትን? እነዘህን 
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መሰሌ ጥያቄዎች 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 ገንዖብ ማግኘት፣ የታሰሩ አባሊቱን ማስፈታት እና 

የመሳሰለ ሥራዎችን ይሠራ ነበር፡፡ በዘህ ዒይነት ተሌዔኮ የሔወሒት እግር ከረገጣቸው 

ከተሞች ውስጥ ሽሬ እንዲስሊሴ፣ አክሱም፣ አዴዋ፣ መቀላን መጥቀስ ይቻሊሌ። ተሌዔኮዎቹ 

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 በሚያዛያ 1980 ዒ.ም. በተካሄደ ጦርነቶች ከመቀላና 

ከማይጨው በስተቀር ሁለም ይትግራይ ትሌሌቅ እና ትንንሽ ከተሞች ወዯ ሔወሒት ቁጥጥር 

ገብተው ነበር። በ1980 ዒ.ም. የክረምት ወር ሔወሒት ከተሞቹን ሇቅቆ እንዱሄዴ የሚያስገዴዴ 

ጥቃት ተሰንዛሮበት 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 ጊዚ በዘያ 

የሚገኙትን ነዋሪዎች በተሇይም የመንግሥት ሠራተኞችንና ወጣቶች ሇ30 ወይም ሇ40 ቀናት 

የሚዖሌቅ ትምህርት ይሰጥ ነበር፡፡ በዘህ የትምህርት ጊዚ የሔወሒት ካዴሬዎች በፊት ሇፊት 

ከሚሰጡት ሥሌጠና በተጠማሪ በቪዱዮ የተዖጋጀ ትምህርት፣ በሔወሒት ኪነቶች አማካኝነት 

በዖፈንና በዴራማ መሌክ የሚተሊሇፍ መሌዔክትም   የሥሌጠናው አካሌ እንዱሆን ይዯረግ ነበር። 

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

በምዔራብ ከሱዲን ጋር የምትዋሰን አገር ናት›› የሚሌ በካርታ የተዯገፈ መሌዔክት ይገኝበታሌ፡፡ 

ትግራይ በምዔራብ ከሱዲን ጋር የምትዋሰን አገር ናት ከተባሇ የወሌቃይትና የጠገዳ አካባቢዎች 

በ1984 ዒ.ም. መጨረሻ አካባቢ ተካሄዯ በሚባሇው ሪፈረንዯን ወይም የሔዛብ ውሳኔ ሳይሆን 

ሔወሒት በበረሏ እያሇ የትግራይ ግዙት አዴርጓቸዋሌ ማሇት ነው። ትግራይ በዯቡብ ከኢትዮጵያ 

ጋር ትዋሰናሇች መባለ ዯግሞ ሔወሒት  ከሻዔብያ ጋር ተመሳሳይ የመገንጠሌ ዒሊማን እንዲነገበ 

መቀጠለን የሚያሳይ ተዯርጎ ይወሰዴ ነበር፡፡    
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          ሔወሒትን ጥሇው የወጡ ሰዎች የዘህን አባባሌ እውነትኛነት በተዖዋዋሪ 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 

ግዙት ሆና እንዯማታውቅ፣ ከዲግማዊ አጼ ሚኒሌክ ዖመን 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 በዛምታ ሻንጣ ውስጥ ተቆሌፎበት 

መቀመጡን ገሌጸዋሌ፡፡ ነገሩ ምቹ ጊዚን እንዯመጠበቅ መሆኑንም አሌሸሸጉም፡፡   

         በአሁኑ ጊዚ ‹‹ማንፌስቶ 68›› ተብል በተሇያዩ ዴረ-ገጾች ሊይ የሚገኘው ሰነዴ 

የትግራይ ሔዛብ ማሇት በትግራይ ውስጥ የሚኖሩትንና በተሇያየ ምክንያት ከትግራይ መሬት 

ውጭ የሚኖሩትን ሔዛቦቿ በሙለ ያጠቃሇሇ ነው ይሌና በዛርዛር ሲያስቀምጠው ትግርኛ 

ተናጋሪዎች፣ አፋር፣ አገው፣ ሳሆ፣ ኩናማ፣ ወዖተ. ይሊሌ፡፡ ቀጥልም የትግራይን መሬት 

በዯቡብ አሇውሃ፣ በሰሜን መረብ ሲያካሌለት በምዔራብ በኩሌ ዯግሞ ወሌቃይትንና ጸሇምትን 

ያጠቃሌሊሌ ይሊሌ። ጉዲዩ በ1968 ዒ.ም. ሊይ ያሇቀሇት በመሆኑ ነው በ1984 ዒ.ም. መጨረሻ 

አካባቢ ውሳኔ ሔዛብ ተካሄዯ መባለን የይስሙሊና ይህን አስመሌክቶ ጥያቄ ማንሳቱን ጊዚ 

ማባከን የሚያዯርገው፡፡   

         ይህን ማንፌስቶ በጽሞና ሇሚመሇከተው ‹‹የትግራይ ሔዛብ›› 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 ዛግጁነት 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 ዛንባላን የሚያሳይ ነው፡፡  
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        ታሊቋን ትግራይ መመሥረቻ ፕሮግራም ተብል በጥቂት ግሇሰቦች ተጽፎ ብው 

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 ወዖተ. ከያት መሬት ጋር 

የትግራይ ናቸው ስሇሚሌ መንገደ አሌጋ በአሌጋ ከሆነ ኤርትራ ውስጥ ያለት ትግርኛ 

ተናጋሪዎች ከነ መሬቱ (ሰራየ፣ አካሇጉዙይ፣ ሃማሴን) ወዯ ትግራይ ይካተታለ። እነዘህ 

ከትግራይ ውጭ ያለና ትግሬዎች ናችሁ የተባለ ሰዎች በዘህ አተረጓጎም ካሌተስማሙ ጠሊት 

ተዯርገው የመታየት አዯጋ ያንዣበበባቸው መሆኑ ግሌጽ ነው፡፡ ይህ ‹‹መሬትን እና ሔዛብን›› 

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 ሇዘህ 

ነው፡፡    

        በኢትዮ-ኤርትራ ጦርነት ወቅት ውዛግብ አሌነበረበትም በሚባሇው በቡሬ ግንባር 

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

መሆኑን የሔዛባዊ ግንባር ኦፊሻሌ ዴረ-ገጽ ‹‹ሻባይት ድት ኮም›› ባተስተጋባው ጩኸትም 

መረዲት ይቻሊሌ። በዘህ ዴረ-ገጽ አባባሌ ያኔ አሰብን ጨምሮ በኤርትራ ምዴር የሚገኘው 

የአፋሮች ምዴር ወዯ ታሊቋ ትግራይ የሚገባበት ጊዚ የተቃረበ መስል ነበር።  

         ይህን የመሰሇ ትኩሳት የሚፈጥረው የሔወሒት የተዯበቀ ወይም በይፋ ያሌተሻረ 

ፕሮግራም መኖር ብቻ ሳይሆን ሔወሒት ከ40 ዒመታት በፊት የወጣውን ‹‹የትግራይ ሔዛብ 

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

ነጻነትን ይጠብቃሌ ብል ሇመጠቀየቅ የሚገፋፋ ነው። የመቀላው የሰማዔታት ሏውሌት 51 

ሜትር ርዛመት ያሇው ነው። የ51 ሜትር ርዛመቱ ትርጉም ምን መሆኑ ሲገሇጽ 

‹‹የመጀመሪያው ምዔራፍ በማሇፊያ ውጤት (51 ከ100) በማግት መጠናቀቁንና ሁሇተኛው 

ምዔራፍ የሚጥሌ መሆኑን የሚያሳይ ነው›› ይባሊሌ። ቁመቱ 50 ሜትር ከመሆን ይሌቅ 51 

የሆነው ቀጣት ስራ 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 ባሌካናይዚሽን›› ሆነ ብል እውን ያዯርጋሌ የሚሌ ስጋት ይስተጋባሌ። 

አዯገኛው የዖር ፖሇቲካ ኢትዮጵያ ውስጥ የተተገበረውና ሔዛቦች እንዱናቆሩ የሚዯረገው የዘህ 

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

የሔወሒትን አመራር የረዥም ጊዚ ዛንባላ 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 ብዎችን 

ተመራማሪዎችን ጨምሮ ግራ ሲያጋባ የሚታየው ሇዘህ ነው…›› ብሇዋሌ።   
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የወሌቃይት ሔዛብ ጥያቄና የትግራይ ‹‹ጋዚጠኞች›› 

አቶ ግዙቸው አበበ  

 

        ሔወሒት ገና ሲመሠረት ትግራይንና ኤርትራን ጨምሮ ላሊውን የኢትዮጵያ ግዙት 

ሁለ ከመቶ ዒመታት በፊት አማራ በቅኝ ግዙትነት ይዜ የኢትዮጵያ ክፍሌ አዴርጓቸዋሌ ሲሌ 

ይሰብካሌ፡፡ ሔወሒት ይህን መሰሌ የፈጠራ ታሪክ የሚያወራው አንዯኛ ሔዛቦችን በማጋጨት 

የራሱን ትግሌ ሇማቅሇሌ፣ ሁሇተኛ ትግራይንና ኤርትራን የመገንጠለን ሑዯት በቀሊለ 

ሇማሳካት፣ ሦስተኛ ላልች የኢትዮጵያ ሔዛቦች እርስ በርሳቸው እንዱናቆሩና ሇኢትዮጵያ ብል 

የሚቆም ሔዛብ እንዲይኖር ሇማዴረግ አራተኛ የዖመነ መሳፍንቱን አገር የመበታተን እኩይ 

ዖመቻ ያከሸፉትን ዲግማዊ አጼ ቴዎዴሮስ የመሰሇ የአንዴነት ጥመኛ ከተነሳ እሱን የሚከተሌ 

ሔዛብ እንዲይኖርና የዘህን የዖመነ ግንባሩን አገር የማፈራረስ ዖመቻ እንዲያዯናቅፍ በማሰብ 

ነው፡፡ 

             ሔወሒት ከፊት ሇፊቱ አንዴ አዯጋ ሲጋረጥ ፈጥኖ ሔዛቦችን 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 ዚናዎችን ከመሥራት ጀምሮ ‹‹እቃ ወዯ ቀበላ ትግሬ ወዯ መቀላ›› የሚሌ 

ዖመቻ የመጀመር ፍንጭ የታየ የሚያስመስለ ፕሮፓጋንዲዎችን በመንዙት ሔዛቦች እንዱቃቃሩ 

ሇማዴርግ ሞክሯሌ፡፡ 

        ምርጫ 1997ን ተከትል የሔወሒት ካዴሬ ወጣቶች መቀላ ከተማ ውስጥ የትግራይ 

ሔዛብ ላሊው ኢትዮጵያዊ በጠሊትነት የተነሳበት የሚያስመስሌ ቅስቀሳ ማዴረጉም አይዖነጋም፡፡ 

የምርጫው ውጤት እንዯታወቀ የሔወሒት ካዴሬ ወጣቶች ዴምጽ ማጉያ በተሸከመ መኪና 

መቀላ ከተማን እየዜሩ ነፍጠኞች ተነሱብህ! ትምክህተኞች ተነሱብህ! እያለ በመቀስቀስ 

ሔወሒት ሥሌጣን ካጣ የትግራይ ሔዛብ በሰሊም መኖር የማይችሌ የሚያስመስሌ የስጋት 

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

በዖዳ እየተሠራ መቀጠለ በተሇያዩ መንገድች የሚታይ ነው፡፡  
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        ሇትግራይ ሔዛብ ዳሞክራሲን ጠብ ማዴርግ ያሌቻሇው፣ ራሱን በዯርግ ቦታ ተክቶ 

የዯርግን የሥሌጣን ጥማት ተጋርቶ ከኔ ላሊ ትግራይን መግዙት የሚገባው የሇም ያሇው 

ሔወሒት ሇራሱ ህሌውናና ሇአውራዎቹ ምቾት ሲባሌ የትግራይን ሔዛብ ከላሊው የኢትዮጵያ 

ሔዛብ ጋር አይጥና ዴመት ሉያዯርገው መሞከሩ ከራሱ ከትግራይ ሔዛብም የተሰወረ 

አይዯሇምና የትግራይ ሔዛብ 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 ሔዛብ ተሰዯበ የሚሌ ውንጀሊም ይሰነዛራሌ፡፡  

          በቀዴሞ የሔወሒት አባሊት አማካኝነት የተመሠረተው አረና የተሰኘው ፓርቲ 

ሇሔወሒት እንዯ ትሌቅ ስጋት ተዯርጎ ይታያሌ፡፡ የዘህ 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 

ሔዛብ ከላልች ወገኖቹ ጋር በጥርጣሬ እንዱተያይ ማዴረጉ እንዲሇ ሆኖ ላልች ሔዛቦች 

የትግራይን ሔዛብ በጠሊትነት እንዱያዩት በማዴርግም ክፍፍለ የመረረ እንዱሆን ሇማዴርግ 

ይሠራሌ። በዘህ መዖን ቁጥራቸው ጥቂት የማይባሌ ጋዚጠኞችና ፖሇቲከኞች የትግራይን 

ሔዛብ በጅምሊ የሚያጥሊሊ ጽሐፍ ሲያስነብቡና ንግግርም ሰያዯርጉ ይሰማለ። ይህን መሰለ 

አሳፋሪና አሳዙኝ ሥራ የትግራይና የኤርትራ ሔዛቦች ሇኢትዮጵያ አንዴነት ነቀርሳዎች ናቸው 

ከሚለ ነገር ግን ራሳቸው ኢትዮጵያዊ ዚግነታቸውን አክብረው በመያ ሊይና ወገኖቻቸውን 

በማክበር ረገዴ ችግር ካሇባቸው በስዯት በውጭ አገር ከሚኖሩ ሰዎችና ቡዴኖች የመነጨ 

መሆኑ ሉታወቅ ይገባሌ። 
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         የትግራይን ሔዛብ በጅምሊ ‹‹ወያኔ›› ብሇው ከሚጠሩት ጀምሮ ይህን ሔዛብ ኮካኮሊ፣ 

ፍሌስጥኤም ወዖተ. እያለ በጅምሊ የሚሸረዴደት ሰዎችና ቡዴኖች ሳይታወቃቸውም ሆነ 

አውቀውት እንዯ ሔወሒትና ኦነግ ያለትን ጠባብ ቡዴኖችን  አጀንዲ እያራመደ መሆኑን 

ሉያውቁት ይገባሌ፡፡ እነዘህ ጠባብ ቡዴኖች በአንዴ በኩሌ እንወክሇዋሇን የሚለት ሔዛብ 

ላሊውን ኢትዮጰያዊ እንዱጠራጠርና በጠሊትነት እንዱያይ የሚሠሩ ሲሆን፣ በላሊ በኩሌ ዯግሞ 

ላሊው ሔዛብ እነሱ እንወክሇዋሇን የሚለትን ሔዛብ እንዱጠራጠርና በጠሊትነት እንዱያይ 

ይሠራለ። በሚሉዮን የሚቆጠር ሔዛብን 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 ወዖተ. እያለ የፍረጃ ወሬ 

የሚያወሩ ተቃዋሚዎች፣ የሚዱያ ሰዎች፣ የገዥው ቡዴን ባሇሥሌጣናትና ካዴሬዎች በአንዴ 

መስመር ሇጥፋት እየተሰሇፉ መሆኑን ሌብ ሉለት ይገባሌ።     

        የትግራይ ሔዛብ በአንዴ በኩሌ ከላሊው ሔዛብ ያሊነሰ ችግር ውስጥ እየገባ ያሇ ሔዛብ 

ሲሆን፣ በላሊ በኩሌ ዯግሞ የትግራይ ሔዛብ ከላሊው ኢትዮጵያዊ ያሊነሰ የኢትዮጵያዊነት 

ፍቅር የሚቃጠሌ ሔዛብ መሆኑን ማወቅ ይገባሌ፡፡ ይህን ሏቅ አሇማወቅና አስተሳሰብን ከሏቁ 

አንጻር አሇመግራት ሇትግራይ ሔዛብ 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 ትዔግስት ያሇው የተቃዋሚ መሪ ነው፡፡ አንዲንዴ በዔዴሜ የገፉም ሆኑ 

ጎሌማሳ የሔወሒት አውራ ሰዎች አማራውን፣ ኦሮሞውንና ላሊውን ሔዛብን የሚያጥሊሊ ነገር 

ስሇሚናገሩ ሇዘህ መሌስ የሚሆነው የትግራይን ሔዛብ ማጥሊሊትና ማንቋሸሽ ነው ብሇው 

የሚያምኑ ሰዎች በትክክሇኛው የኢትዮጵያዊነት ትግሌ ጎዲና ሊይ አሇመሆናቸው ሉሰመርበት 

ይገባሌ፡፡        

         በትግራይ ሔዛብ ሊይ ጥርጣሬና ጥሊቻ የሚነ 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 ትዛብቶቻቸው በመነሳት ኢትዮጵያ ውስጥ የዯቡብ አፍሪካውን 

የመሰሇ አንደን ሔዛብ በጅምሊ አቅፎ  እየጠቀመ ላልችን ሔዛቦች እያገሇሇና እየዖረፈ 
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የሚያራቁት ወያኔያዊ ሥርዒት የሰፈነ ሆኖ ይሰማቸው ዖነዴ ራሳቸውን ያዖናጉ ሰዎች ናቸው። 

ይኸ ዯግሞ ከማንም ይሌቅ ሇጸረ አንዴነቶችና ሇኢትዮጵያ ጠሊቶች የሚጠቅም ነው፡፡ አንዴን 

ሔዛብ በጅምሊ የሚጠለና የሚዖሌፉ ሰዎች በዘህም ሆነ በዘያ የሔወሒትን ሔዛቦችን የማናቆር 

አጀንዲ እያራመደ መሆኑ ሉያውቁት ይገባሌ።  

        የወያኔ ተቃዋሚዎች ነን የሚለ ብ የፖሇቲካና የሚዱያ ሰዎች አዯገኛ መንገዴ 

እየተከተለ መሆኑን በ2008 ዒ.ም. በዘህች አገር ውስጥ እየተከሰቱ ያለትን ግጭቶች ተከትል 

የያት አቋምና የሚናገሩት ነገር ያጋሌጣቸዋሌ። በየአካባቢው ተቀሰቀሱት አመጾች በሔወሒት 

የተሳሳተ አካሄዴና አዯገኛ አንቀጾችን በያዖው ሔገ መንግሥት ምክንያት የተፈጠሩ፣ ሔዛብን 

ከሔዛብ 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 ጊዚው ስሊሌዯረሰ እንጂ 

ከማንም ይሌቅ ሇግንጠሊ ቡዴኖች የተመቸ መሆኑ የታወቀ ነው፡፡ ይህን ያስከተሇው 

የሚዱያዎችን፣ የካዴሬዎችንና የባሇሥሌጣናትን የማንአሇብኝነት እንቅስቃሴዎች ጥበበኛ ባሌሆነ 

መንገዴ በጭፍን የመቃዎም አባዚ ነው፡፡     

         ወዯ ትግራይ መገናኛ ብሃን ካዴሬዎች ስንመሇስ፣ የትግራይ መገናኛ ብሃን 

የሔወሒት የፖሇቲካ ካዴሬዎች፣ በሔወሒት ጥሊ ሥር የተኮሇኮለ የተሇያዩ ማኅበራት 

ያሰሇፏቸው ካዴሬዎች ወዖተ. ሇማንም የማይተኙ የታዖትን ነገር ሁለ ከትዔዙ በሊይ ርቀው 

በመሄዴ ሇመፈጸም የተዖጋጁ ናቸው፡፡ ትዔዙ ከሊይ እስመጣ ዴረስ ሇምን? እንዳት? ብሇው 

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

ወ/ሮ አረጋሽ አዲነ ወዖተ. ያለ የቀዴሞ የሔወሒት ትሌሌቅ ሰዎች ሲዖሌፉና ሲያብጠሇጥለ 

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

ከሚለት ዖሇፋዎች ጀምሮ ሇመዴገም አሳፋሪ የሆኑ ስዴቦችን ያሇ ምንም ይለኝታ 

አውርዯውባቸዋሌ። እነዘህ የሔወሒት ካዴሬዎችና የሚዱያ ሰዎች ባሇ ተራ ሆኖ ሇተገኘው 

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

ወጣ ካለ ይኸው ዖሇፋና ስዴብ ይጠብቃቸዋሌ፡፡ አቶ ዒባይ ወሌደም ይሁን ጌታቸው ረዲ 
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ከሔወሒት ጥርናፌ ወጣ ካለ ይኸው ዖሇፋና ስዴብ እንዯሚጠብቃቸው ያውቁታሌ፡፡ ከሌጅ 

እግሮቹ ጀምሮ ዔዴሜ እስከጠገቡት የሔወሒት ካዴሬዎች በዘህ በጭፍን የመነዲትና ሌዩነቶችን 

የጠሊትነት ምንጮች አዴርጎ በማየት አባዚ የሰከሩ ሆነው የተቀረጹ ሰዎቸ ናቸው፡፡  

          በዘህ ወቅት የትግራይ መገናኛ ብሃን ካዴሬዎችና ባሇሥሌጣናት በወሌቃይት  

ሔዛብ  ሊይ ይህን የተሇመዯ ባሔርያቸውን በማንጸባረቅ ሊይ ናቸው፡፡ ተካሄደ የሚባለ 

ሰሌፎችን፣ ስብሰባዎችንና የሔዛብ አስተያየት የተሰበሰበባቸው ቃሇ ምሌሌሶችን ተከትል 

በመስተጋባት ሊይ ያሇውን ማስፈራራት፣ ዖሇፋ እና ትችት የካዴሬዎችና የባሇሥሌጣናት ዴምጽ 

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

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

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

የማንነት ጥያቄ አቀረቡ የተባለ ሰዎችን ትርፍራፊዎች፣ ምቀኞች ወዖተ. እያሇ ከመዛሇፍ 

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

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

ጋዚጠኞች በዒመት በዒሌ ዋዚማዎች ወዯ ገበያ ወርዯው የድሮና የሽንኩርት ዋጋ ጥሩ ነው፤ 

ርካሽ ነው፤ ከአምናው ጭማሪ አሊሳየም ወዖተ. 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 ብውን ጊዚ ቅዴም ዛግጅት ተዯርጎባቸው ከተመረጡ ሰዎችና 

ቡዴኖች ጋር ጨዋታዎች መሆናቸው የታወቀ ነው፡፡ በዘህ 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፡፡  
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         ሇዘህ 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 በሔዛብ ሊይ ጠሊትነት 

ያራገቡ ተዯርግው ይገሇጻለ፡፡ ሇፍርዴ ይቅረቡ ይባሊለ፡፡ በአንዲንድች ዖንዴ ዯግሞ በወያኔ በትር 

እርምጃ ይወሰዴባቸው ይባሊለ፡፡  

        የወሌቃይት ሔዛብ ሔወሒት ሇሥሌጣን በቅቶ አካባቢውን ወዯ ትግራይ ካጠቃሇሇበት 

ጊዚ ጀምሮ ሳይሆን ሔወሒት በበረሃ እያሇም የጥቃት ዑሊማ ሆኖ ቆይቷሌ። የወሌቃይት፣ 

ጸገዳ፣ ጠሇምትና የአካባቢዎቹ ሔዛብ ገና ከዴሮው የሔወሒት አያያዛ ስሊሊማረው ጠመንጃ 

እስከ ማንሳት የዯረሰባቸው ጊዚያት በርካቶች ናቸው። ከ1983 ዒ.ም. በፊት ባለት ጊዚያት 

ከኢዱዩ 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 በአብዙኛው የዘህን አካባቢ ሰዎች 

ያቀፈ ነበር፡፡ የዘህ ቡዴን አባሌ የነበሩና በአሁኑ ወቅት በስዯት አውስትራሉያ ውስጥ ከሚገኙት 

በርካታ የከፋኝ አባሊት አንደ የሆኑት አቶ አዖዖው የተባለ ሰው የከፋኝን ትግሌ ሲገሌጹት 

እንዱህ ይሊለ ‹‹…ዯርግ ወዯቀ በኋሊ አገራችን በተራና አሊዋቂዎች ሰዎች እንዱሁም ኃሊፊነት 

በጎዯሊቸው ሰዎች መመራት መጀመሯን ስናይ እነዘህን በዖር የሚሸነሸኗትን የታሪክ 

ዯንቆሮዎች ሌንዋጋ ወጣን…››       

          የወሌቃይት ሔዛብ ያዋጣኛሌ ያሇው ነፍጥ አንግቦ ሔወሒትን ሲፋሇም ላሊው 

ዯግሞ በገፍ ወዯ ሱዲን ተሰዴዶሌ፡፡ ከስዯተኞቹ ውስጥ አብዙኞቹ በዔዴሜ የገፉት የወሌቃይት፣ 

ጸገዳና ጠሇምት አርሶ አዯሮች ናቸው፡፡ እነዘህ ሰዎች ሱዲን ውስጥ ሰፍረው በዘያው 

ኑሯቸውን በግብርና ሥራ እየገፉ በርካታ ዒመታት አሳሌፈዋሌ። የነዘህ ስዯተኞች ቁጥር ወዯ 

22ሽህ የዯረሰበት ወቅት ነበር፡፡ እነዘህ 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 ገንዖብ እያዋጡ፣ መዴኃኒት፣ የሔክምና ቁሳቁስና ላሊም 

አስፈሊጊ ነገር እየገ በመሊክ አጋርነታቸውን አሳይተዋሌ።  
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          በ1985 ዒ.ም. የሱዲን መንግሥትና ሔወሒት በተጣለበት ወቅት በዘያ የሚኖሩ 

ታቃዋሚዎችን የሚያበረታታ ነገር ተጀምሮ ነበር፡፡ ሔወሒትን የሚቃዎሙ ቡዴኖች በግሌጽ 

ጽሔፈት ቤት መክፈትና መዯራጀት ችሇው ነበር፡፡ ይህ አጋጣሚ ሇከፋኝም ጥሩ ዖመንን 

ፈጥሮሇት የከፋኝ እንቅስቃሴ ተጧጡፎ ነበር፡፡ በዘህ ስጋት የገባው ሔወሒት ተሯሩጦ ከሱዲን 

መንግሥት ጋር ሲታረቅ ግን ነገሮች ሁለ ሇከፋኝ ጨሇማ ሆኑበት፡፡ የከፋኝ ዯጋፊዎችን 

ከወያኔ ጋር ታረቁ ብል በማግባባት ሇማዖናጋት ከመሞከር በየሰበቡ እየወነጀሇ ማሰርና ሇወያኔ 

አሳሌፎ መስጠቱን ተያያዖው፡፡ 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። በዘህ የስዯት ቦታ ሇረዥም 

ጊዚ ከተቀመጡ በኋሊ ብዎቹን የአውስትራሉያ መንግሥትና ላልችም አገራት ወዯ 

ምዴራቸው እንዱገቡ ፈቅዯውሊቸው በአሁኑ ጊዚ በብ አገራት ተበታትነው ይኖራለ። እነዘህ 

ስዯተኞች ሔወሒት ታሪክ አዋቂዎችንና በዔዴሜ የገፉ በዖዳ እያጠፋ ነው ሲለና ወዯ ስዯት 

እንዱሄደ አዴርጓሌ ሲለ ይወነጅሊለ፡፡        
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ወሌቃይት፣ ጠገዳ እና ጠሇምት 

 በዒይኔ ካየሁትና ከታዖብኩት 

 

አቶ ያሬዴ ጥበቡ 

መግቢያ 

         የዙሬ 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 እንጓዛ ስሇነበር፣ በዒመት 9000 ኪል ሜትር፣ 

በሦስቱ ዒመት ቆይታዬ 27000 ኪል ሜትር ያህሌ መንገዴ ተጉዣሇሁ ማሇት ነው፡፡ ዙሬ 

እነዘህ አካባቢዎች በነዋሪው ሔዛብና በአገዙ መሃሌ የማንነት ጥያቄ የውጥረት ማዔከሌ 

ሆነዋሌ፡፡ ከ39 ዒመታት በፊት ወሌቃይትንና ጠሇምትን ሳውቃቸው ምን ይመስለ እንዯነበር 

የማስታውሰውን ያህሌ ባካፍሌስ ብዬ ብዔሬን አነሳሁ፡፡ 

          የምሰጠው ምስክርነትና የማነሳው ክርክር በማውቀው የመሌክዒምዴር አቀማመጥና 

የሔዛቡ ባህሌ ሊይ የተመሠረተ ነው፡፡ የክርክሬ ማጠንጠኛ፣ እንዯ ተከዚ ዒይነት ታሊሊቅ 

የተፈጥሮ ወሰኖች በትናንሽ አይዱዮልጂዎች ቢገሰሱ ከፍተኛ ውዛግብና አሇመረጋጋትን 

ስሇሚያስከትለ ጥንቃቄን ይሻለ የሚሌ ነው፡፡  

          በተጨማሪም የተከዚን ዒይነት የተፈጥሮ ወሰኖች ተሻግረው ከአጎራባች ሔዛብ 

እቅፍ ውስጥ የተስተናገደ ማኅበረሰቦች፣ ያስጠጋቸውን ሔዛብ ማንነት የመፈታተን መብት 

ሉኖራቸው አይገባም ብዬም ሇመከራከርም ነው፡፡ ተከዚ፣ ታሊቁ የተፈጥሮ ወሰን 

ወልና ጎንዯርን አያዋሰነ ተከዚን ከሚቀሊቀሇው የጽሊሬ (ጥራሪ) ወንዛ ጀምሮ፣ ትግራይንና 

ወልን፣ ትግራይንና ጎንዯርን፣ ከዘያም ጎንዯርንና ኤርትራን የሚያዋስነውን ታሊቁን የተከዚ 

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

እስኪሰየም፣ በነዘህ በተጠቀሱት የክፍሊተ አገራት ወሰኖች ሁለ በእግሬ ያቆራረጥኩና በሁሇቱ 

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

ኢትዮጵያውያን መሃሌ ነኝ፡፡ 
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        በመጀመሪያ ተከዚን ያየሁት በሰኔ 1969 ዒ.ም. ኃይሌ 17 የምትባሌ የኢሔአፓ 

ሠራዊት አባሌ ሆኜ፣ ከአሲምባ ትግራይ ተነስተን ወዯ ጠሇምት ጎንዯር ባዯረግነው ጉዜ ወቅት 

ነው፡፡ የግባን ወንዛ ስንሻገር የኮንጎ ሊስቲክ ጫማዬን የሰኔ ውኃ ሙሊት ይዜት ሄድ ስሇነበር፣ 

በጨርቅ በተጠቀሇሇ እግር እየተጓዛኩ ነው ተከዚን የተሻገርኩት፡፡ ወዯጠሇምት መሻገሪያው 

በጣም ረበዲ ሸሇቆ ስሇነበር፣ የተከዚን ገመገም ጠዋት መውረዴ የጀመርን፣ ወንን ተሻግረን 

አቀበቱን እስክንወጣ ቢያንስ የስዴስት ሰዒት መንገዴ እንዯወሰዯብን ትዛ ይሇኛሌ፡፡ እጅግ 

አዴካሚ ጉዜ ነበር፡፡ ከሰዒት በኋሊ ጠሇምት ውስጥ ከሚገኝ መንዯር ዯረስን፡፡ ከፀሏይ መግቢያ 

አቅጣጫ ታሊቁ የአቤር ተራራ ቁሌቁሌ በንቀት ይመሇከተንም፣ ያስፈራም እንዯነበር ትዛ 

ይሇኛሌ፡፡ ቁሌቁሌ ወዯመጣንበት የተከዚ ሸሇቆ የሚገፈትረን ነበር የሚመስሇው፡፡ ሌክ እንዯኛ 

ሁለ አስቸጋሪውን የተከዚ 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፣ የተከዚን ገመገም ይዖው የሰፈሩ 

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

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

በሚሌ በሔወሒት ዴንገት ያሌታሰበ ጥቃት ተሰንዛሮበት በብ 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 ወንዛ ዲር 

ከከረመ በኋሊ መሰከረም 1971 ዒ.ም. ሊይ ወዯ ፀሇምት ሲመጣ፣ የተከዚን ወንዛ ሇመሻገር 

ስንት መከራና ችግር ማሇፍ ነበረበት፡፡ ተከዚ እስኪጎዴሌ ኤርትራ ውስጥ በነበረው ቆይታ 

ወቅት በረኀብ የተነሳ የሰንሰሌ ቅጠሌ እንዯ ጎመን እየቀቀሇ ተመግቧሌ፤ ጋሽ ወንዛ እያሊጋ 

ያመጣውን የግመሌ ሬሳ ሥጋ በሌቶ በተቅማጥ ተሰቃይቷሌ፡፡ ፀሉም ቤቶች የሚኖሩበትን 

የወሌቃይት ቆሊ መዖጋ አቆራርጦ ዙሬማ ወንዛን ተሻግሮ፣ በዋሌዴባ ገዲም አሌፎ ጠሇምት 

መምጣት ነበረበት፡፡ ከዋሌዴባ ወዯፀሇምት ሇመሻገር ግን ወዯ ተከዚ የሚገብረው የእንስያ ወንዛ 

የማይበገር ስሇነበር፣ ሰውና አጋሰስ የሚያሻግር ከብረትና ሲሚንቶ የተሠራ አነስተኛ ዴሌዴይ 

ጠሇምት ያሇው የሪጅን አመራር አዖጋጅቶ መጠበቅ ነበረበት፡፡  
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         ይህ ሁለ አበሳ ታይቶ ነበር ሠራዊቱ ከመንፈቅ እንግሌት በኋሊ ጠሇምት የዯረሰው፡፡ 

ጠሇምት እንዯዯረሰም ዯርጉ ወረራ አዖጋጅቶ ጠበቀው፡፡ ያንን መመከት የግዴ ነበር፡፡ ከዯርጉ 

ጋር የሚዯረጉት የመከሊከሌ ውጊያዎች እንዯተጠናቀቁም፣ የአሲምባውና የጎንዯሩ ጦር 

እንዱዋሏዴ ተዯረገ በዘያን ዖመን 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 ተጓዛን፡፡ ከዘያም መሌስ ወሌቃይትን ከኢዳኅና ዯርጉ ቁጥጥር ነጻ 

ሇማዴረግ፣ ከተማይቱን አዱ ረመጽን ሇመቆጣጠር ኦፐሬሽን ተዖጋጀ፡፡ ተሌዔኮውም በቀሊለ 

ተፈጸመ፡፡ ወሌቃይትን ማስተዲዯርም ጀመርን፡፡ በሥነ ምግባራችን ከኢዳኅ ቀማኛ ሠራዊትም 

ሆነ ከዯርጉ ማዲፋት ተግባር እጅግ የተሻሌን ብቻም ሳይሆን፣ የወሌቃይት ሔዛብ በመቶ 

ዒመታት ታሪኩ ሰምቶትና ገምቶት የማያውቅ ሔዛብን አገሌጋይ ሠራዊት ስሇነበረን፣ ሉወዯንና 

ሉያፈቅረን ጊዚ አሌወሰዯበትም፡፡ ቤቱን፣ ማዔደን፣ ጎተራውን ከፍቶ በፍቅር ተቀበሇን፡፡ ፍርሃቱ 

ጥሇነው እንዲንሄዴ ብቻ ነበር፡፡ የሔዛብ አስተዲዯር ኮሚቴዎች እያቋቋምን፣ ወንጀሇኛ እየቀጣን፣ 

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

የመተማመን ሏሳቡን ሔዛቡ ያካፍሇን ጀመር፡፡ 

         የኢሔአፓ ተዋጊ ክንፍ የአንዱት አሃደ ወይም ጋንታ የፖሇቲካ ኮሚሳር በመሆን 

ከጽሌዔል እስከ ቀፍቲያ፣ ከአዱ ረመጽ እስከ አዱ ጎሹ የሔዛብ አዯራጅ በመሆን ከወሌቃይት 

ሔዛብ ጋር ኖሬአሇሁ። ከመሶባቸው ተመግቤአሇሁ፤ መዯባቸው ሊይ ተኝቻሇሁ፤ በሌጆቻቸው 

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

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

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

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

የነበሩም ብ ናቸው፡፡ እንዱያውም ሔዛብ በማዯራጀቱ ሥራ የበሇጠ እነርሱ ተመዴበው 

ስሇሠሩ፣ የተሻሇ መመስከር ይችሊለ፡፡ ወዯ አሲምባ ካቀናሁበት ከጥር 1969 ዒ.ም. ጀምሮ፣ 
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በትግራይም ሆነ ጎንዯር ካየኋቸው በሺህ ከሚቆጠሩ መንዯሮች፣ የወሌቃይት መንዯሮች በሦስት 

ነገሮች ጉሌህ ሌዩነት ነበራቸው፡፡ 

          አንዯኛው፣ ከፍተኛ የሆነ የቆርቆሮ ቤቶች ከምችት ያለባቸው መንዯሮች ብ 

ነበሩ፡፡ በተሇይ ከአዱ ረመጽ ወዯ ቀፍቲያ መሻገሪያ አቅጣጫ ያለት መንዯሮች፣ እነ ብሊምባ 

ለቃስና ብሊምባ ቅርሺ የመሰለት ማኅበረሰቦች የሳንቃ ወሇሌ የላሊቸው ከመሆናቸው በቀር፣ 

በሥርዒት የተገጠሙ የተሊጉ በሮችና መስኮቶች ያለዋቸው፣ የመኝታ ክፍልቻቸው የተሇዩ፣ 

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

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

ጠብመንጃ የታጠቀ የጠገበና የኮራ ሔዛብ ነበር፡፡ 

          ሇሁሇተኛ ጊዚ ተከዚን የተሻገርኩት ከአዱ ጎሹ አካባቢ ወዯ ኤርትራ መሻገር 

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

የሠራዊታችን ሏኪሞች የነበሩት ስዔሇና 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 ጊዚ እዘያ 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 

ቢይኝ ወዯኤርትራ ጠብመንጃ ሇመግዙት 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 ይዜ መጓ ከፀሏዩ ቃጠልና ከውኃ እጦቱ ጋር ተዲብል መቋቋም 

የሚቻሌ አሌነበረም፡፡ ሆኖም ከዏሥር ሰዒት ያህሌ የእግር ጉዜ በኋሊ ከተከዚ ወንዛ ዯረስኩ፡፡ 

ሇመጀመሪያ ጊዚም ሇሊንቃዬ ማርጠቢያ የሚሆን ውኃ አግኝቼ ጠጣሁ፡፡ ከወን ማድ እረኞች 

ከብቶቻቸውን ሲጠብቁ ተመሇከትኩ፡፡ ተሻግሬም ተገናኘኋቸው፡፡ ኤርትራውያን 
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እረኞች ነበሩ፡፡ በጋይት የሚባለ ሊምና በሬዎቻቸውም፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ከምናውቃቸው ሇየት 

ያለና እጅግ የዯሇቡ ነበሩ፡፡ 

አዲር ከኤርትራ እረኞች ጋር 

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

አብሬያቸው አዴሬ በበነጋታው መንገዳን ብቀጥሌ እንዯሚሻሌና፣ የኤርትራ መንዯሮች 

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

ተስማማሁ፡፡ ፀሏይ ከማዖቅዖቋ 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 ማዖጋጀት ጀመሩ፡፡ ከተከዚ ወንዛ 

ዲርቻዎች የሰበሰቧቸውን ጠጠሮች በማሽሊ ሉጥ እየጠቀሇለ የሚነዯው እሳት 

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

እስኪቆዖር ብ ብርኩታ በሊሁ፡፡  

          የምግብ ማብሰያ ብረትዴስት ስሊሌነበራቸው እሳት ውስጥ የጋሙና ፍም የመሰለ 

የወንዛ ዲር ጠጠሮችን በመቆንጠጫ ባሊ እንጨት እያወጡ አዱስ የታሇበው የጮጮ ወተት 

ውስጥ እያስገቡ ቸስ ብል ሲቀዛቅዛ፣ ያንን ጠጠር ወዯእሳቱ መሌሰው እየወረወሩ ላሊ የጋሇ 

ጠጠር ጮጮው ውስጥ በመጨመር ወተቱ እንፋልት ማውጣት እስኪጀምር ዴረስ እየተቀባበለ 

አፈለት፡፡ ከዘያ 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፣ እዘያው እሳቱ ዲር 

ተኛን፡፡ በጣም ከሩቅ አገር፣ ሇሳምንታት ተጉዖው መምጣታቸውንና፣ እስከ ክረምቱ ወራት 

ዴረስም ተከዚ አካባቢ እንዯሚቆዩ አጫወቱኝ፡፡ በማግስቱ ተሰነባብተን የተከዚን አቀበት 

መውጣቴን ስቀጥሌ፣ እነርሱም ትተውት ወዯመጡት ተከዚ ሇምሇም ሳር ፍሇጋ ከብቶቻቸውን 

ይዖው ወረደ፡፡ 
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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 ብ ነገሮች 

አጫወተኝ፡፡ ሇካስ ጀብሃ፣ ተራ የእስሌምና አክራሪዎች ዴርጅት ሳይሆን፣ በውስጡ የአንጃዎችን 

መኖር የሚቀበሌ፣ ከባዘስቶች እስከ ሉብራልች በአንጃ በአንጃ ተዯራጅተው ሇጋራ ዒሊማ 

የሚሠሩበት ግንባር ነበር፡፡  

        ብዜዎቻችን ኢሔአፓ ውስጥ ሳሇን ይህን ዳሞክራሲያዊ ገጽታቸውን ፈጽሞ አናውቅም 

ነበር፡፡ ጆርጅ ኤርትራ ከገባችው የኢሔአፓ አሃደ ጋር አገናኘኝና፣ ወዯጠሇምት ሇመመሇስ 

ተወሰነ፡፡ ወሌቃይት በወያኔ ስሇተያዖ፣ በዘያ ማሇፍ የሚታሰብ አሌነበረም፡፡ እስከ ዙሬማ ወንዛ 

መገናኛ ዴረስ ዋሌዴባ ገዲም እስክንቃረብ የተከዚን ወንዛ ተከትሇን ወዯምሥራቅ አቅጣጫ 

ሌንሄዴ ወሰንን፡፡ ቀኑን ሙለ ተከዚን ግራና ቀኝ እያቆራረጥን ውሇን አመሻሽ ሊይ ዯከመን፡፡ 

ረኀቡም የሚቻሌ አሌሆነም፡፡ መጋቢዎች ከተከዚ ወጥተው ምግብ ፍሇጋ ወዯመንዯሮቹ 

እንዱሄደ ታቀዯ፡፡ ይህን አዯገኛ ተሌዔኮ የሚፈጽም ፈቀዯኛ የሠራዊት አባሌ ማግኘት 

አሌተቻሇም፡፡ በመጨረሻ እኔና አንዴ ስሙ የተዖነጋኝ የአምባ ማዴሬ አርሶ አዯር ታጋይ ሄዯን 

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

አጣርተን ገባን፡፡ ከነዋሪውም ምግብ እንዱሰበሰብሌን አዯረግን። ብም ሳንቆይ የሔወሒት 

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

አጸፋ ሊሇመስጠትም ወሰንን። የተሰበሰበውን እንጀራና ወጥ በነጠሊዎቻችን ሊይ እያሰርን ተኩስ 

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

የተኩስ ክፍተት በነበረበት ቀዲዲ ዴምጻችንን አጥፍተን ተሰሇብን፡፡ ወዯተከዚ 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 በጽሌዔል፣ ሽሬሊ፣ ዯጀና፣ አዱ ረመጽ፣ የብሊምባ 
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መንዯሮች፣ ብርኩታና ቀፍቲያ እንዱሁም ቆሊው ሊይ አዱ ጎሹ የሚኖረው ወሌቃይቴ ነው፡፡ 

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

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

ከቆሊው ወበቅ ጋር እየታገሇ የሚኖረው የፀሉም ቤትና የትግራይ ስዯተኛ፣ የዯገኛው 

ወሌቃይቴው አገሌጋይና ተጠማኝ (share cropper) በመሆኑ፣ ወሌቃይቴው መሬት ሊይ 

ከሚያርሰው አዛመራ አካፍል የሚኖር ሔዛብ በመሆኑ፣ የዯገኛው ሀብት አንደ ምንጩ ከዘህ 

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 ብ ነበር፡፡ ከሀብታቸው ብዙት እንዯ ቀኛዛማች ገብሩ ያለ 

ሀብታሞች ሠራዊታችን በሰፈራቸው ሲያርፍ፣ አመራር አባሊቱን ጠርተው እንዯ እናትና ሌጅ 

ዒይነት ፋብሪካ ውስጥ የተመረቱ መጠጦችን እስከመጋበዛ የሚችለ ሰዎች ነበሩባቸው፡፡ 

            ሁሇተኛው ወሌቃይትን ሌዩ የሚያዯርገው ነገር፣ በየመንዯሩ ከፍተኛ የሆኑ 

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

ዯጋግመው የጎበኙ ሰዎች በብዙት ይገኙባቸው ነበር፡፡ ብሊምባ ለቃስ ውስጥ የሚኖሩ አቶ 

ጥሊሁን የሚባለ የቭሊዴሚር ላኒን መንታ የሚመስለ ሰው አንደ የማስታውሳቸው ነበሩ፡፡ 

ዯጀና ውስጥ የአየር ኃይሌ አዙዥ የነበሩት የጄኔራሌ አሰፋ አያና አጎት የሆኑ ግራዛማች 

መስፍን የሚባለ ላሊ ምሁርና የታሪክ ሰውም አስታውሳሇሁ፡፡ ሁላም ብዙታቸውና፣ 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 የትውሌዴ 

መንዯር ቃቃን (በትክክሌ ካስታወስኩ ከአዱ ረመጽ በእግር የአንዴ ሰዒት ተኩሌ መንገዴ ቢሆን 

ይመስሇኛሌ) ስጎበኝ ከታዖብኩት ጋር ሳመዙዛን፣ ሁላም ይዯንቀኛሌ፡፡ 

          ላሊው ወሌቃይትን ከብ ላልች ሔዛቦች የሚሇየው፣ የዔሇት ከዔሇትና የሥራ 

ቋንቋው ከማንነቱ ጋር የተሇየ መሆኑ ነው፡፡ በየዔሇቱ ወሌቃይቴው እርስ በርሱም ሆነ 

ከተጠማኝ ገባሮቹ ትግሬዎች ጋር የሚገሇገሌበት ቋንቋ ትግርኛ ነው፡፡ ከፈሇገም አማርኛን 

ይጠቀማሌ፡፡ ባሇ ሁሇት ቋንቋ ሔዛብ ነበር፡፡ ሆኖም በትግርኛ ሌጁን መዲርም ሆነ፣ ወዲጁ 

ሲሞትበት በትግርኛ ማሌቀስ ግን አይሆንሇትም፡፡ የሰርግ ዖፈኑና ሇቅሶው፣ ፉከራው፣ ሽሇሊው፣ 
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የመጫቷ አንቀሌባ እሹሩሩ ዚማም 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 መዖጋ ፀሉም 

ቤቶችም ሆኑ ተጠማኝ የሆኑት የትግራይ ስዯተኞችን ሇማናገርና ምርቱ ሳይተጓጎሌ በሰሊም 

ሇመጨረስ አስፈሊጊ የሆነው የትግርኛ ቋንቋ፣ የዔሇት ተዔሇት ሔይወቱን ተጽዔኖ 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 ቤዛ አምባ የመሠረቱ ቢሆንም፣ የትግራይ ነው ሲለ ሰምቼም አሊውቅም፡፡ 

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

በሚባሌበት ወቅት፣ ወሌቃይትንና ጠገዳን 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 አብዙኛውን ኃይለን ከወሌቃይት ባራቀበት ወቅት ሔወሒት 

ዴንገት ከፍተኛ የሠራዊት ኃይለን ይዜ ወሌቃይትን ወረረ፡፡ ከያዖ በኋሊ ሇማስሇቀቅ ቀሊሌ 

አሌሆነም፡፡ ብ የኢሔአፓም ሆነ የወያኔ የሠራዊት አባሊት የተሰውበት የሽሬሊና የቆሊ መዖጋ 

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

ወዯጠሇምት ማፈግፈግ ተገዯዴን፡፡ 
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          ወያኔ ከ1972 ዒ.ም. አጋማሽ ጀምሮ የወሌቃት ይዜታውን ሇማጠናከር በከፍተኛ 

ዯረጃ የመሬት ችግር ያሇበቸውን ትግሬዎች እያመጣም አሰፈረ፡፡ ባሇፉት 30 ዒመታት እስከ 80 

ሺህ ሔዛብ ከትግራይ አምጥቶ እንዲሰፈረ ይነገራሌ፡፡ አዱስ አበባም እንዯገባ ከምዔራባውያን ጋር 

የሠራዊት ቅነሳ ሇማዴረግ ሲስማማም፣ ሇቅነሳው ማካሄጃ የተሰጠውን ዴጎማ በመጠቀም፣ 

ተቀናሾቹን የወያኔ ሠራዊት አባሊት በቀፍቲያና ዲንሻ አካባቢ 30 ሺህ የቀዴሞ ወያኔ አባሊትን 

ከነትጥቃቸው አስፍሯሌ፡፡  

         ሔወሒት ነባሩን የወሌቃይት ሔዛብ በአዱስ ስዯተኛ ካጥሇቀሇቀና፣ መሬት ሊይ 

ያሇውን ሏቅ በአመጽ ከቀየረ በኋሊ ብትፈሌጉ ሔዛበ ውሳኔ (ሪፍረንዯም) ይካሄዴ፤ ወይም 

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

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

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

ሁኔታ ሳይሟሊ ስሇሔዛበ ውሳኔ ማውራት አይቻሌም፡፡ 

የተፈጥሮ ወሰን ይከበር 

         እኔ የአራዲ ሌጅ ነኝ፡፡ ዙሬ 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 

በፀሇምት ወሌቃይትና ተከዚ ሸሇቆዎች ትዲር መሥርቼ ስሇነበር፣ የእማኝ ቃላን የመስጠት 

የኅሉና ግዳታ አሇብኝ፡፡ ተከዚንም ብቻ ሳይሆን፣ ገባሮቹ የሆኑትን ጥራሬን፣ ፍራፍራን፣ 

እንስያን፣ ዙሬማን ወንዜች ሇቀናት ተጉዤባቸዋሇሁ፤ አዴሬባቸዋሇሁ፡፡ የጥራሬን ወንዛ 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 ስጓዛ የጥራሬን ወንዛ ብ ጊዚ ተሻግሬአሇሁ፡፡ 

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

ስንመሇስ በዙሬማ ወንዛ ዲርቻዎች ሇቀናት ኖረናሌ፡፡ የሚበሊ እህሌ ስሊሌነበር፣ ወን ዲር 
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የነበሩትን የሸምበቆ ተክልች እየቆረጥን ከሸምበቆ አገዲ በተሠሩ ቢሊዋዎች የሰንጋ ቁርጥ 

እየጎመዴን በዙሬማ ወንዛ 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 ወንዛን 

ግራና ቀኝ ስናቆራርጥ አዴረን ከፀሏይ ጋር ቀጠሮ ያሇን ይመስሌ ሌክ ስትወጣ ከተከዚ ወንዛ 

ዯረስን፤ ተከዚንም ሇሦስተኛ ጊዚ አየሁት፤ ዲግምም ወዯትግራይ አቋረጥኩት፡፡ እንኩዋንስ 

ተከዚ ገባሮቹ እንኩዋ፣ ኃያሌ ነበሩ፡፡ የተፈጥሮ ወሰኖች፡፡ 

         በእኔ አስተያየት፣ መገናኛና መጓጓዣ አስቸጋሪ በነበረባቸው ዖመናት አንዴ 

ማኅበረሰብ ከዖመድቹ ርቆ፣ በመሃለ ከሦስት ወራት በሊይ የሚያቆራርጠው ተከዚን ያህሌ 

ወንዛ ተሻግሮ ኑሮ የሚመሠርተው አስገዲጅ የሔይወት ገጠመኞች ሲኖሩት ይመስሇኛሌ፡፡ 

ራሱን ከጥቃት ሇመከሊከሌ ሲሌም ሆነ ራሱን ጠብቆ ሇማቆየት፣ የሱን ቋንቋ ከሚናገሩ ሔዛቦች 

ጋር መቆየትን ይመርጣሌ፡፡ ሇዘህም ነው በኢትዮጵያችንም ሆነ በተሇያዩ የዒሇማችን ክፍልች 

ታሊሊቅ ወንዜች የሔዛቦች ተፈጥሯዊ ወሰን ሆነው የኖሩት፡፡ በኢትዮጵያም ብቻ ሳይሆን 

በመሊው ዒሇም፣ የተራራ ሰንሰሇቶች፣ ወንዜችና፣ 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 ተጽዔኖ፣ ሇመስኩ 

ባሇሙያዎች እተወዋሇሁ፡፡ እኔ ግን በዏሥር ዒመት የበረሃ እንግሌቴ የታዖብኩት ተፈጥሮ 

በሔዛብ አሰፋፈር ሊይ ያዯረገውን ተጽዔኖ ነው፡፡ 

       ይህንን ተፈጥሯዊ የሔዛብ አሰፋፈር ልጂክ በቋንቋ ክሌሌ ፌዳሬሽን ልጂክ 

በመተካት፣ ሔወሏት በጠሇምት በኩሌም የብራ ዋሰያንና የዋሌዴባን ሇም መሬቶች ከጎንዯር 

በመዛረፍ ከዙሬማ ወንዛ 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፣ ዙሬ ኢትዮጵያን የሚያህሌ አገር 

እየገ ባሇበት ሁኔታ ተግባራዊ ሇማዴረግ እንዯዯፈሩ ሳስበው ከወቅቱ ጋር መራመዴ ሇምን 

እንዯማይችለና ሇምን ከሏቅ ጋር እንዯሚሊተሙ ሁላም ይገርመኛሌ፡፡ 
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         አንዴ መታወቅ ያሇበት ነገር፣ ቀዲማዊ ኃይሇሥሊሴ ከሥሌጣናቸው ከተወገደ ጥቂት 

ወራት በኋሊ የኢትዮጵያ ዳሞክራሲያዊ ኅብረት (ኢዳኅ) ሲመሠረት፣ የወሌቃይትና ጠገዳ 

መሳፍንትና የሁመራ ባሇሀብቶች፣ ሁመራ ሊይ ያገሇግሎቸው የነበሩትን ከትግራይ የመጡ 

የዖመናዊ እርሻ ሠራተኞችን (ወዙዯሮችን) አስታጥቀው በዯርግ ጦር ሊይ ዖመቻ ከከፈቱበት 

ሰዒት ጀምሮ ሊሇፉት 40 ዒመታት ከፍተኛ የጦር አውዴማ ሆኖ የቆየ አካባቢ ነው፡፡ የታክስ 

መረጃዎች ተበትነዋሌ፤ መዛገብ ቤቶች ተቃጥሇዋሌ፤ ታሪኩን የሚያውቁ አዙውንት 

አሌቀዋሌ፡፡ ወሌቃይት ጠገዳ እምብዙም እረፍትና ሰሊማዊ አስተዲዯር አግኝቶ አያውቅም፡፡ እኔ 

ወሌቃይት በነበርኩባቸው የ1971 እስከ 72 ዒመታት ብቻ እንኳ በእኛና ኢዳኅ መካከሌ ሥፍራ 

ሏፀይ አካባቢ፣ በእኛና ወያኔ መካከሌ በሽሬሊና ቆሊ መዖጋ አካባቢዎች ውጊያዎች ተዯርገዋሌ፡፡ 

ወያኔ አካባቢውን ከተቆጣጠረም በኋሊ፣ ተገዯን ትግሬ አንዯረግም የሚሇው የትጥቅ ተቃውሞ 

ቀጥል ባሇፉት 35 ዒመታት ከፋኝ፣ አርበኞች ግንባር ወዖተ. የሚሰኙ ኃይልች ከወያኔ ጦር 

ጋር መቆራቆሳቸውን አሊቆሙም፡፡ በእነዘህ ሁለ ሁኔታዎች እካባቢው ተተራምሷሌ፡፡ 

የሔወሒት ‹‹ትግርኛ የተናገር ሁለ ትግሬ ነው›› አይዱዮልጂ የበሇጠ ትርምስና የንብረትና 

ሔይወት ውዴመትን የሚያስከትሌ ነው፡፡ 

         በእኔ እምነት መፈቀዴ የላሇበት፣ ተከዚን ዒይነት የተፈጥሮ ወሰን ተሻግሮ በላሊ 

ማኅበረሰብ እቅፍ ውስጥ ተጠግቶ የኖረ የወሰን ተጎራባች ሔዛብ፣ ካስጠጋው ሔዛብ መሬት ሊይ 

ቆርሶ በመውሰዴም ሆነ፣ ቁጥሩ ከአስጠጊው መብሇጡን እርግጠኛ ሲሆን፣ በሔዛበ ውሳኔ 

ሽፋን ያስጠጊውን ሔዛብ 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፡፡ የሔዛቡን 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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እንሰባሰብ! 

ራሳችንን እንጠብቅ!  


