
ብመጀመርያ ንጋዜጠኛ ነጋ ዘርኡ ኩቡር ምስገና የቕርብ። 
ህዝቢ እምባስኔቲ መን እዩ?    ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ባዓልታሪኽ ከምዝኾነ ንዓለም ጋህዲ እዩ።  

እዛ ፅሑፈይ ግን ታሪኽ ንምብልላፅ ኢለ ዘይኮንኩስ ምስቲ ኣብ ወረዳ እምባስኔቲ ዝተልዓለ ሰላማዊ ሰልፊ ኣታሓሒዘ 
ሓድሓደ ዘይምልከቶምን ዘየድልዩን ናይ ፖለቲካ ሓይልታት መጥቀሚ ከይኾዉንን መልእኽቱ ንኸይዛባዕን፤ንናይ ሶሻል 
ሚዲያ መሓዙትና እቲ ሓቁ በዘይ ምርዳእ ኣቕጣጭኡ ከየልውጥዎ ብዝብል ተበጊሰ ዝፃሓፉኩዋ ፁሑፍ እያ። ብርግፅ ናይ 
ኣሃዝን ናይ ሱማትን ጌጋ ክህልወኒ ይኽእል እዩ  ኣሩሙኒ። 
   
 
ግን! ህዝቢ እምባስኔቲ መን እዩ? 
   
መን? ንመን መሰል ክህብ?መንከ መሰል ክኸልእ?

 
 
ፍትሒ ኸረብ ተቓሊሱ፤ ሂወቱ ከፊሉ ዲሞክራሲ ኣንጊሱ። 
ሰለዝኾነ ፍትሒ ይግበኦዶ? ወይስ ኣይግቦኦን? ሰማዒ መስክር፦ 
   1. ህዝቢ እምባስኔቲ ቕድም ክብል ንባዕዳዊ ፋሽሽቲ ጣልያን ንምምካት ሰብኣይ፣ሰበይቲ፣ቆልዓን ዓብይን እንከይበለ 
ሂወቱ፣ንብረቱን ጥሪቱን ከይሰሰዐ ንናይ ዓወት ዓድዋ ከም ጥዋፍ ነዲዱ ንሃገሩ ኢትዮጵያን ንኣህጉርና ኣፍሪቃን ንዓወት 
ዘብቀዐ ናይ ፀሊም ህዝቢ ኣብነት ዝኾነ መስተንክራዊ ህዝቢ እዩ። 
 
   ካብቶም ኣብ ውግእ ጣልያን ሃርበኛታት መራሕቲ ዝነበሩ ታሪኽ ዝረሰዖም ግን ድማ ብህዝቢ እምባስኔቲን ከባቢኡን 
ዘንድ ንዘልኣለም ዘይርሳዕ ናይ ታሪኽ ባዓል ዋና ዝኾኑ ቁፅሮም ቡዙሕ እዩ። 
2. ህዝቢ እምባስኔቲ ኣብ እዋን ዕጥቃዊ ቃልሲ ንውድቡ ህ.ወ.ሓ.ት ወዲቡ፣ኣምሂሩ፣ኣንቂሑ፣ኣዳራጅዩ፣ዝጠመየ ታጋደላይ 
እንተሪኡ ኣፉን ደቁን ገዲፉ ዓንጊሉ፣ኣብ ዝባኑ ሓዚሉ ረርዩ፡ሓብሒቡ፣እሽሩሩ ኢሉ፣እታ ውድብ ካብ ብህፃና ጀሚሩ 
ብዛይዳ ሂወቱን፣ኑዋቱን፣ጥሪቱን ከፊሉ ዘዕበያ ውድብ ምኻና ህልዋት ተጋደልትን እቲ ታሪኽ ባዕሉን ዝምስክሮ ሓቂ እዩ። 
 
   በዚ ኣጋጣሚ ሓደ ታሪኽ ከጭብጠኩም፦ 
    ህዝቢ ወረዳ እንባስኔቲ ደርጊ ስልጣን ካብ ዝእውጅ እስካዕ ስልጣን ዝለቅቕ ዋላ ንሓንቲት ፃት እውን እንተኾነ ብደርጊ 
ከይተምበርከኸ ካብ ብጊሓቱ ኣብ ቁኑዕ መስመሩ ዝተረረ መስተንክራዊ ፉጡር ህዝቢ እዩ። 
   ወያናይ መስመር ህዝቢ ወረዳ እንባስኔቲ ንምቁፅፃርን ንምፍሻልን ፋሽሽቲ ደርግ፣ዕሱባት ኢዱ፣ኢሃፓን እናተባረዩ  ናይ 
መጥቃዕቲ ወረራታት እኳ እንተገበሩ ጅግና ህዝቢ እምባስኔቲ ግና ምስ ውድቡ ኢድን ጋንትን ኮይኑ ንሓንሳብን ንሓዋሩን 
ካብ ምድረ ገፅ መሬቱ ፀራሪጉ ብምድርባይ ፀላእቱ ንመጀመርያ ግዜ ዘጥፈአ ባዓል ቅያ ህዝቢ እዩ። 
 
   እቲ ዝገርም ታሪኽ ግና ህዝቢ ወረዳ እንባስኔቲ ዋላ ንሓንቲ ሌቲ ብናይ ደርጊ ካሪከለም ከምዘይተመሓደረ ክገልፀልኩም 
እፈቱ። 
ህዝቢ እንምባስኔትን ከባቢኡን ኣብ እዋን እቲ ኩፉእ ደርቂ 1977 ዓ.ም ብፋሽሽቲ ደርግን ኮራኹሩታቱን ዝወፀ ኣዋጅ ማንም 
ገበርቲ ሰናይ ነቲ ኸባቢ ዝኾነ ዓይነት ርዳእታ ከይግበረሉ ከምኡ እውን ህዝቢ እምባስኔትን ከባቢኡን ብዝኾነ ይኹን 
ኣዋስንቱ ከባቢታት ርክብ ከይገብር ከቢድ ሓለዋ ይግበረሉ ነበረ:: 
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  ብሓድሓዳ ጉዳያት ናብ ከተማ ዓድዋን ዓድግራትን እካ እንተኣተወ ኣጋጣሚ ኮይኑ ብጃሱሳት ናይ ደርጊ ካድረ 
እንተተታሒዙ ኣይኒ ያወጣ ወምበዲዎች ተባሂሉ ናብ ከቢድ እሱር ኣእትዮም ምሽጥር ውድብ ኣዉፅእ እናተብሃለ ይግረፍ 
ይስቀል። 
   ግን ክንዲ ዝኸኣሉ የሳቕይዎ ምሽጥር ውድብ ግን ወይከ ትንፍስ። ንሱ ጥራሕ ከይኣኽሎስ ዓቕሙ ዝፈቐደሉ ንሱዳን ጉዕዞ 
ኣብዝጀመረሉ እዋን ደርጋውያን ብናይ ነፈርትታቱ ደብዳብ ካብ ገዝኦም ወፅዮም ጉዕዞ ኣብዝጀመርሉ ጀሚሩ ብልዕሊኦም 
እናሳዓበ ብናይ ነፈርቲ ቁምቡላታት የርግፎም ነበረ። 
   
   ህዝቢ እንባስኔትን ከባቢኡን ምስውድቡ ሓቢሩ ነዚ ኩፉእ ሽግር እዙይ ተቓቒሙ ዝሞተ ኣብ መንገዲ እናተቐበረ ዝኻኣለ 
ሱዳን በፅሐ። ኣብ ሱዳን ዝተወሰነ ወርሕታት እናተረድአ ፀኑሑ ክረምቲ ኣብ ዝቕልቀለሉ ግዜ እቲ ጉልበት ዘለዎ ንዓዱ 
ተመለሰ። ሓሪሱ፣ፃህዩን ዓፂዱን 1978 ዓም ፅቡቕ ምህርቱ ሓፈሰ። 
 
   ዑሱብ ደርጊ ጅግንነት ህዝቢ እንባስኔትን ከባቢኡን ሕማም ርእሲ ስለዝኾኖ ንልዕሊ 300 ግዜ ወራራት ብምክያድ ግን 
ብወየንቲ እንባስኔትን ከባቢኡን እናተመከተ ዝተመለሰሉ አብ ዓመት ናብ 20 ግዜ ይፅጋዕ። 
ህወሓት እውን ኣብ ኲናት ነበለት፣ኪናት ፈረስማይን ኲናት ማይቀጣልን ከባቢኡን ኣብ ዝተገበረ ኲናት ብጣሚ ፈታናይ 
እካ እንተነበረ ብናይ ህዝቢ እምባስኔቲ፣ህዝቢ ማይቀጣልን ህዝቢ ሓሓይለፈረስማይ ከባቢኡን ሓገዝ ተወሲኹ ንደርጊ 
ሓመድ ድበ ከምዘእተወ ብታሪኽ ዝዝከር መስተንክር እዩ። 
 
   ደርጊ ጅግንነት ህዝቢ እንባስኔትን ከባቢኡን ከቢድ ፅዕንቶ ስለ ዝፈጠረሉን ንፀላኢ ከቢድ ሰፍዘይብል ሽኽሚ ስለዝኾኖ 
ንህዝቢ እምባስኔቲን ከባቢኡን ንምሽባር ኢሉ እዞም ዝስዕቡ ጭካነታት ብጥብቂ ንኽፍፀሙ ኣዘዘ። 
ልዕሊ 2ተ ሰለይቲ ነፈርቲ፣4ተ ናይ ደብዳብ ሀሊኮፕተር፣4ተ ናይ ሃንደበት ደብደባ ዘካይዳ ሚግ 23 ብምምዳብ እንባስኔትን 
ከባቢኣን ለይትን ቀትርን ብናይ ነፈርቲ ድብደባ ዕለታዊ ስርሖም ብምግባር ቁንቡላ ኾነ። 
 
   ኣብ መጅመርያ እዋናት ካብ ዝተፋላለያ ጣብያታት መናእሰይ ንመይዳ ክኸቱ ኣብ ከተማ ነበለት ኣብ ዝተኣኻኸቡሉ እዋን 
ብሃንደ በት ናይ ደብዳብ ሀሊኮፕተራትን ሚግ 23ን ኣብቲ ልዕሊ ንመይዳ ዝወረደ መንእሰይ ቡምባን ቁምቡላን ኣዝነባሉ። 
ቁፅሩ ዘይነዓቕ ንሞትን ሞቑሰልትን ተዳረገ። 
ካብዙይ ዓብይ ግንዛቤ ብምውሳድ ህዝቢ እንባስኔትን ከባቢኡን ንቡዙሕ ዓመትት ዕዳግኡ ብሌቲ ክኾውን፣ህዝቢ ቀትሪ ካብ 
ከተማ ክወፅእ ግዲ ኮነ። ብተመሰሳሊ ኩሎም ህዝብትትን ውድብን ክራኸበሎም ዝኽእል ነገራት ኣብ ዱር በረኻን ለይትን 
ጥራሕ ክኾውን ተገደደ። 
   
   ብዘይ ምግናን ወረዳ እንባስኔትን ከባቢኡን ኣብ መዓልቲ እንትነኣሰ ንኣስታት (30)ግዜ ካብ መቐለ ዝብገሳ ናይ ፋሽሽት 
ደርግ ነፈርቲ ቁምብላ ይድብደብ ነበረ። 
ንዓመታት ሞኪሩ ኣብ ህዝቢ እምባስኔቲ ዘይተሳኸዐሉ ዕሱብ ደርግ ኣብ ዕዳጋ ሓውዜን ኣብ ሓደ ፀሓይ ብኣሽሓት ዝቑፀር 
ህዝብን እንስሳን ደም ዘውሓጆ። 
    
   ህዝቢ እምባስኔቲ ንውድብ ን17 ዓመታት ሂወቱ፣ንእስነቶም ዘይጠዓሙ ዕሸላት መናእሰይ ደቁ፣ንብረቱ፣ጥሪቱን እናኸፈለ 
እስካዕ መወዳእትታ ዓወት ንውድቡ ግንባሩ ዘይዓፀፈ ባዓል ታሪኽ ህዝቢ እዩ። 
ሕድሕድ ገባራትን ወናማት ደቀኣንስትዮን ህዝቢ ወረዳ እንባስኔቲ ብረት ተዓጢቖምን ተዓጢቐንን ምልሻ ብምኻን 
ንኸባቢኦም ንፀላኢ ኣሕሊፎም ንዘይመሃብ ለይትን ቀትርን ጎቦታት እምባስኔትን ከባቢኡን ዓሲሎም ምስፀላኢ ለይትን 
ቀትርን ዝካሻሕ ዝነበረ ግን ድማ ዘይምብርከኽ ኩሉ ግዜ ዓወት ድራሩ ህዝቢ እዩ። 
 
   ካብ 1968-1983 ዓ.ም ዝነበሩ ወፍሪ ከተት ህዝቢ እንባስኔቲ መንእሰይ ወድን ጋልን፣ገባራትን ኣቕሽቲን ከይተረፉ ኮታስ 
ዓቕሙ ዝፈቐደሉ ኩሉ ፋሽሽት ደርጊ ንምምካት ስለ ዝኸተተ፣ብሓደ ወገን ደቂ ኣንስትዮ እንባስኔቲ ኣብቲ ከባቢ ኲናት ኣብ 
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ዝውለዐሉ እዋን ዕጥቅን ስንቅን ተሸኪመን ወሲደን ንተጋደልቲ ብምምጋብ፣ ኣብቲ ሃልሃልታ ኲናት ዘወደቑ ብፆት እናልዐላ 
ዝግበኦም እንክብካቤ ብምግባር ንሂወተን ከይሰሰዓ ምስ ጀጋኑ ዳቀን ሓቢረን መስዋእቲ ኸፊለን ፀላኢአን ደርዒመን ዓወት 
ዝድረራ ሰብቅያ እየን። 
    
   ካብቶም ኣነ ብውልቀይ ዝዝክሮም ዓበይቲ ኲናታት ንኣብነት ንምጥቃስ፦ ኲናት ሙጉላት፣ኲናት ውቕሮን ስንቃጣን 
ወዘተ~ 
ዳቂ ኣንስትዮ እንባስኔቲ ኣዋዕር ፀሚደን እናሓረሳ እናዘርኣ ሕድሪ ጀጋኑ ብምቕባል ብግብሪ ዘመስከራ ሰብ ቅያ ዋዕሮታት 
እየን። 
 
   ድሕሪ ዓወት እውን እተኾነ ልክዕ ከምቱ ውፅዕ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልምዓት ዓሲለን ሓመድን እምንን እናተሸከማ 
ሓመድን ሳዕርን መሲለን ኣብ ልምዓት ይምርሻ ኣለዋ። 
  
   ስለዝኾነ ሐዚ ተላዒሉ ዘሎ ናይ ወረዳ ህዝቢ እምባስኔቲ ሕቶ ትኽከለኛ ሕቶ እዩ። እዚ ሕቶ እዙይ ቕድሚ 20 ዓመታት 
ዝተልዓለ ሕቶ እዩ። ግን ድማ እቲ ህዝቢ ብጣዕሚ ጭዋ ስለ ዝኾነ ባዕሉ እቲ ህዝቢ ከምዚ ዝስዕብ ምላሽ ሃበሉ፤ ኣብዚ 
ግዜእዙይ ውድብና ገና እግሪ ተኽሊ ሰለዝኾነት ንልምዓትና እውን ክዕቅፍ ስለ ዝኽእል ሱቕ ኢና ወድብና ዝሃበትና 
መምርሒ ተቐቢልና ናብ ልምዓት ንዕሰል! ዳሓር ዉድብናን ህዝብናን ብደንቢ እግሪ ምስተኸለ ንምፍትሑ እውን ስለ 
ዘየሽግሮ ኣብዝደለናዮ ግዜ ወረዳና ንኽምለሰልና ብጉቡእ ክንሓትት ኢና። ኢሉ ንባዕሉ ብምፅንዕናዕ ዓብይን ንኡሱ ናብ 
ልምዓቱ ከተተ። 
 
   ድሕሪ 20 ዓመት መንገዲ ብጣዕሚ ምስመረሮ ወረዳና ይመለሰልና ዝብል ሕቶ ዘልዓሎ። 
ትማሊ ደርጊ ኣብ ከተማ መቐለ ዓሪዱ ዝድብድባ ዝነበረት ወረዳ እምስኔቲን ከባቢኣን፡ ወረዳኣን  ምምሕዳራን ግን 
ኣይነጠቓን። 
ሎሚ ኣብ ከተማ መቐለ ኮይንኩም እትፈርድዎ ዘለኹም  ፍርዲ ግን ደርጊ ዘይነጠቖ ወረድኡን ምምሕዳሩን  ብታ እንፈትዋ 
ውድብና ህወሓት ኣማራራሓ ዘመን ግና ንነበለት እኳ መንገዲ 3ተ ስዓት ሪሒቑ እነበለ ብተፈጥራዊ ኣቃማምጥኡ ካብ 
ከተማ ሪሒቑ ዝነብር ህዝቢ ሎማ ድማ ካብዝነበሮ ቢኢሱ እንትነኣሰ መንገዲ 8-10 ሳዓት ብእግሪ ጠቕላላ ናብ 20 ሳዓታት 
ደርሰመልሲ ተጋዒዙ ናይ ወረዳ ዘድልይዎ ጉዳያቱ ንኽፍፅም፣ናይ ወረዳ ማህተም ንኸውቅዕ፣ክኸሰስን ናብ ክሲ ክቐርብን 
ደርሰመርሲ ን20 ሳዓታት እናተመላለሰ እዩ ጉዳዩ ዘፍፅም። ግን ድማ ኣብዙይ ብጣዕሚ ክንሓስበሎም ዝግበአና ጥኑሳት 
ደቀኣንስትዮ ኣሕዋትና፣ደካማ ዕድመ ዝደፍአት ኣዶ፣ዕድሚኡ ዝደፍአ ሽማግለ ኣቦታት፣ካሊእ ተፈጥራዊ ሽግራት ዘለዎም 
ወገናት፣መንገዲ 20 ሳዓት ዝኣክል ክጋዓዝ ስለዘይኽእል ብምሌን ዝኣክል ይበደል ይገፋዕ ይግባይ ዝብለሉ ዕድል የብሉን። 
ሽግሩ ዓኺቱ ሱቕ ይብል።  ሎሚግና መንገዲ 20 ሰዓት ንልዕሊ 20 ዓመት ተፈቲኑ እዩ። ሎሙስ ይኣኽሎ በጃኹም።  
    ከምቲ ቅድሚ 20 ዓመት እቲ ወሓለ ህዝቢ እምባስኔቲ ዝበሎ፦ እታ ውድብ እዉን ብኽልተ እግራ ጠጦው ዝበለት 
ትመስል፤እት ወረጃ ህዝቢ እውን ቃል ብዘኣተዎ መሰረት ልምዓቱን ዓወቱን ናተይ ኢሉ ሓዙዎ ኣሎ። 
 
   ስለ ዝኾነ መንግስትና መዓልቲ ከይሃበ፣ወዓል ሕዳር ከይበለ፣ውፁዕ ህዝቢ ከየቖጠዐ፣ድሌት እዚ ህዝቢ ብዝጠየቕዎ 
መሰረት መሰሎም ክሕልወሎም ይግባእ። 
 
       ነጋሽ 	ገብሩ 
 

  


