ቤት ትምህርቲ ዑና እንዳቦኻ፡ ኣንጉዕ ዑና እንዳቡኡ
ክፋል - 5ን መወዳእታን

ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ካበይ ናበይ?
ብዓይኒ ዳርዊናዊ መጎት
ብኣጋጣሚ መበል 35 ዓመት ዝኽሪ ምውላድ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ
19 ፈብሩዋሪ 1975 - 19 ፈብሩዋሪ 2010
ብክቡር ሃይለ መንገሻ ዑቕበ፡ ናይ ግንባር ዋና ኣማሓዳሪ
ዝቐረበ ታሪኻውን ምርምራውን ደኮመንት

2ይ ሕታም ግንባር ቶሮንቶ / ቶሮንቶ፡ ካናዳ
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ቤት ትምህርቲ ዑና እንዳቦኻ
ኣንጉዕ ዑና እንዳቡኡ
ኣብ ዝሓለፈ ክፋል፡ ኣብ 75 ተጋሩ ተመሃሮ
ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ፡ ንገድልታት ኤርትራ
ማለት ንተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ (ጀብሃ)
ከምኡኒ ንህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን
በብወገነንን ብብወቕቱን ከምተራኸብወን፡ ኮይኑ
ግን ርክበ ጀብሃ ማይጨባ ኮይኑ ክመክን ከሎ፡
ርክበ ግንባር ግን ኣዎንታ ኮይኑ ዘይተኣደነ
ብራሕን ጠስምን ከምዝወለደ ዳህሲሰልኩም ኔረ።
ቀጺለ፡ ተመሃሮ ብግንባር ኣብ ፍልፍል-ሰሎሞና
ምሉእ ወተሃደራዊ ታዕሊም ተዋሂብዎም
ብድሕሪኡ ካብ ክዘና ብረት ግንባር ዝተዋህቦም
ዕጥቂ ዓጢቖም፡ ሓዊ ሓዊ ዝሽትቱ ጎቨራውያን
ተጋሩ ናብ ደደቢት ከምተመልሱ ገሊጸልኩም
ኔረ። ከይደንጎየ ሰውራ ትግራይ ቃል ቃል በለ።
ሓደስቲ ተዓላሞ ተጋሩ መመሊሾም ናብ ኤርትራ
ክመጹ ጀመሩ። ኣብ ሳዋ፡ ኔው ነጀዋት፡ ጉዕዞታት
ኣናህብ ኮነ። ኢሳያስ ድማኒ መሊሹ ገርገረ።
ሓንቲ መገረም ስራሕ ድማኒ ሰርሐ።
ኣብ ኣፈናዊ ርኽክባት፡ ኣብ መንጎ ኢሳያስን ኣብ
መንጎ ተመሃሮን፡ ኣምባሳደር ህዝባዊ ግንባር
ኮይኑ ዘገልግል ዝነበረ ተጋዳላይ መሓሪ ተኽለ
ሳጕኡ ሙሴ ዝተባህለ ነበረ። ሙሴ፡ ትውልዱ
ትግራዋይ ኮይኑ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ነበረ።
ሰውራ ኣብ ትግራይ እግሩ ኣደልዲሉ ክረገጽ ኣብ
ዝጀመረሉ ወቕቲ፡ ሙሴ፡ ነቶም ጎቬራውያን፡
“ኣይ ኣነስ ካብ ምስ ህዝባዊ ግንባር ምሳኹም
ክጋደል መሪጸ ኣለኹ” ቢሉ፡ መስመር ሰጊሩ
ናብዞም ጎቬራውያን ተጸንበረ።
ሙሴ፡ ነቶም ጎቬራውያን ተጸንቢርዎም፡ ኢዱን
እግሩን ኣኺቡ፡ ኮፍ ኢሉ ኣይተረፈን። ኣብ
ኣስቢዳለ ብውገሳ፡ ሕጽረት ጥዕና ኣካል ንዘጋጠሞ
ኣዳም ናይ ካልእ ሰብ ኩሊት ወይ ልቢ ወይውኒ
ጸላም ከብዲ የልግብሉ። ኣብ ዜናታት ሰሚዕና
ኣሎና። እታ ትለግብ ኣካል ብቋንቋ እንግሊዝ
“ትራንስፕላንት”፡ ብቋንቋና ከኣኒ ሰገር ኣካል
ትበሃል። ሙሴ፡ ናብዞም ጎቨራውያንን ብጥበብ
ዝተላገበ፡ ናይ ሓንገል ሰገር እንተበልክዎ፡
ትኽክለኛ መግለጺ ኮይኑ ይስማዓኒ።

ሰገር፡ ኣብ መንጎ ፊተውራርያንን ኢሳያስን
ኣምባሳደር ምዃን ቀጸለ። ህዝባዊ ግንባር፡ ገደብ
ዘይብሉ ዘምጻእኩሙሎም ቁጽሪ፡ ሓደሽቲ
ተዓላሞ ክዕልሙሎም ከምዝደልዩ፡ ሰገር ነቶም
ፊተውራርያን ሓበሮም። ስለዚ ከኣኒ ካብዚ ሰናይ
ዕድመ ዝተበገሰ፡ ነገር ዝምድና ወያነን ግንባርን
ጽቡቕ ጌሩ ነኺሰ።
ተጋሩ ኣብ ኤርትራ ምዕላማትን ዕሉማት ናብ
ትግራይ ምትዕዝዛራትን ኳርታ ፍጥነት ኣተወ።
ፊተውራርያን’ውን ከም ኢሳያስ ብግዲኦም
ገርገሩ። ሰገር፡ ቀጺሉ ንፊተውራርያን ዘስደምም
ዘርባ ተዛረቦም። ከምዚ በሎም፡ “ ህዝባዊ ግንባር፡
ሒደት ተመሃሮ ብብዝሒ ግን ደቂ ተወፋሮ
ዝኾኑ ተዓላሞ ከተቕርብሎም ኢዮመ ዝደልዩ”።
“ስለምንታይ? . . . . . ደቂ ተወፋሮ ምስ
ኣተዓባብያኦም፡ ንምረት ናይ ሰውራ ዝያዳ
ስለዝጻወሩ”። ቢሉ መለሰሎም።
ሽዑ እዋን፡ ካብታ መሃይምነት ወይ ሕሱም ናብራ
ተወፋሮ ክሳብ ዓንቀራ ቅጽጽ ዝበላ ትግራይ’ሲ
ንኡስ ብርዥዋታት፡ ቁንጣሮታት እውን ይኹኑ
ሓሊብካ ከተግኒ ምጽባይ’ሲ ብዕራይ ምሕላብ
ኢዩ ኔሩ ነገሩ። እቲ ሰራም ኢሳያስ ግን ኣብዛ
ኣለም ፍጥር ክብል፡ ላህመታት ናይ ጣልቃ
ምትእትታዋት
ፈጺሙ
ዘይጋደፎ
ፍጡር
ምዃኑስ፡ ነዞም ፊተውራርያን ኣእጋሮም እትው
ከይበሉ ከሎጌና ከምዝጀማመሮም ክንዕዘብ
ንኽእል።
ኣብ መጨረሽታ 70ትታ ክሳብ 84፡ ምዕላማት
ተጋሩ ብዕጽፍታት ነሃረ። ከምኡኒ ናብ ብዙሕ
ዓውድታት ዝጨንፈረ ስልጠናታት ንወየንቲ
ተዋህበ። ቴክኒካዊ ስልጠናታት ኣብ ከበድቲ
ኣጽዋር፡ ስልጠናታት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውዲታት
ሕክምና፡ ምልመላ ተጋሩ ፒካሶታት ኣብ ዓውዲ
ናይ ብራሽ ቅብኢታት፡ ስልጠና ኣብ ሬድዮኣዊ
ብሮድካስት. . . ወዘተ። ሽዑ እዋን ኣብ ሳሕል፡
ናብ ቤት ትምህርቲ ቀያሕቲ ዕንባባ ጦፍ
እንተኼድካ፡ ኣብኡ ወሓደ በሉ ሓደ ወያናይ
ይጸንሓኻ፡ ናብ ክፍሊ ዜና ትኸይድ ስለስተ
ኣርባዕተ ወየንቲ ይጸንሑኻ፡ ናብ ክፍሊ ሕክምና
ትኸይድ፡ “እዚኣቶም ነርሳት ክኾኑ ዝመጹ
ኢዮመ” ይብሉኻ። ጠዋቓይ እንተኼንካ።
ብወግዒ ዝንገርካ ፍጹም የልቦን።
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ኢሳያስ፡ ንወጻተኛታት ኣብ ቤት ትምህርቲ
ምዕላም፡ ካን ብቐደሙ ዘርክቦ የብሉን፡ ኮይናቶ
ዑና እንዳብኡ።
ቤት ትምህርቲ ኢሳያስ፡ ግሩም ስልጠናን ዓቢ
ሓደጋን ብሓባር ዘጠቓለለ ቤት ትምህርቲ ኢዩ።
ኣብ ቤት ትምህርቲ ኢሳያስ፡ ትምህርቲ ጨሪሹ
ቆብዕ ዝደፍአ፡ ንሕልፈቱ ኢሳያስ ኮይኑ ክተርፍ
የግድ ኣምሳያ ዋጋ ኢዩ። ወየንቲ ከኣኒ
ከምትጽቢቱስ፡
መጨረሽትኡ
ንሕልፈቶም
ኢሳያስ ክኾኑ ኢዩ እምሳያ ዓስቢ።
ወየንቲ፡ ኩሉ ነከእ ስልጠና ረኺቦም ንቕድሚት
ተወንጨፉ። ንቕድሚት ምውንጫፍ ጥራይ
ዘይኮነ፡ ኣብቲ ወሳኒ ዓውዲ ምህሮ ማለት ኣብ
ወተሃደራዊ ግጥሚያ ምስ ጸላኢ፡ ወየንቲ ልዕሊ
ዓለምቶም፡ ብናህሪ ፈጢኖም ሓሊፎሞም ከዱ።
ብዳርዊናዊ ምዝኖ፡ ጉዳይ ኣንጉዕ፡ ዘርክቦም
ዘይብሎም እንዳቦኦም ዑና ምዃኑስ፡ ናይ ዓጽሚ
ጽኑሕ ሪም ዳግም ኣረጋገጾ።
ወየንቲ፡ ካልእ ተደራቢ ዝድነቕ ባህርያት
ኣርኣዩ።
ንሶም
ኣዚዮም
መስተውዓልቲ
ምዃኖም ኣረጋገጹ። ኣብ 6ይ ወራርን ሰላሕታ
ወራርን፡ ወየንቲ ኣብ ኤርትራ ኣትዮም ኣብ ጎድኒ
ህዝባዊ ግንባር ብኣካል ተሰሊፎም ኣንጻር ደርግ
ዝተዋግእሉ ወቕትታት፡ ብጠቕላላ ናይ 4ተ
ኣዋርሕ ወቕቲ ማለት ኣብ ሓጺር ወቕቲ፡ ነታ
ብደጊኣ ገነተ ልኡል ዝኾነት ውድብ ህዝባዊ
ግንባር ውሽጣን ውሻጠኣን፡ መን ምዃና
የዐሪዮም ፈሊጦማ ንትግራዮም ተመልሱ።

ኣብ ግንባር፡ ጓሎም ወዶም ኣብ ፈኲስ ጾታዊ
ዝምባሌታት ነጻ ኮይኖም ክደጓደጉ ወይ
ወሸምሸም ክበሃሃሉ ምዕዛብ፡ ሽዑ ግዜ ንማንም
ተጋዳላይ ግንባር ንቡር ነበረ። ተጋዳላይን
ተጋዳሊትን
ክደጓደጉ
ጸኒሖም
ወያናይ
ብሃንደበት ምጽእ እንተልዎም፡ ብስንባደ ናብ
የማነ ጸጋም ትምሕድግድግ ኣቢሎም፡ ከምዛ
ዘይጸንሑ ማርሞ ይኾኑ ወይ ከኣኒ ዋኒን ካልእ
ነገር ክገብሩ ከምዝጸንሑ ኣብ ምስሉይነት ምኽኽ
ይብሉ።
እዚ ሓደ ኣብነት ዘብርሆ ነገር፡ ተጋደልቲ ህዝባዊ
ግንባር ዘይፈኮስቲ፡ ዲሲፕሊን ብባህሪኦም ቀጥ
ዘበሎም ርጡባን ተጋደልቲ ኮይኖም፡ ኣብ
ቅድም’ቶም ወየንቲ ንኽራኣዩ ዝፍጽምዎ ዝነበሩ
ናይ ምስሉይነት ተግባር ኢዩ። ብኢሳያስ
ዝተዋህቦም ስቱር ጥብቂ መምርሒ ምንባሩ
ዘካትዕ ኣይመስለንን። ግደፍ ንመንም፡ ዋላ ነቲ
መሳውእትኻ፡
ጻልጣ
መንነትካ
ቀሊዕካ
ኣይትሃቦ። ብሕጊ ዘሕትት ገበን ኢዩ። ካብቲ
ትኩር ወያናይ ዝተሓብአ ምስጢር ግን የልቦን።
ኢሳያስ፡ ነታ ውድብ ፊን ከምዘሎ ናብ ታስኪኑ
ዝኸታን ዘውጽኣን፡ ማንም ዝወዳደሮ ዓርሲ
ዘይብሉ ውልቀ መላኺ ምዃኑ፡ ብጊሓቱ
ብደምቢ ኣስተውዒሎም ንትግራዮም ከዱ።
ካብ 84 ንደሓር፡ ህ.ወ.ሓ.ት. እቲ ካብ ነዊሕ እዋን
ምስ ህዝባዊ ግንባር ዝነበሮም ገርሂ ፍቕርን
ኣብኦም ዝነበሮም ኣባት ነብሳዊ ኣኽብሮትን
ኣጥፍእዎ። ከይጸንሑ ከኣኒ ዝምድና በተኹ።
ክልቲኦም ኣብ ሕሱም ግርጭት ሰጠሙ።

ህዝባዊ ግንባር፡ ውሽጣ ብውልቀ ምልክነትን
ምስሉይነትን ዝኻሓነት ውደብ ምዃና ቶሎ
ቢሎም
ፈለጥዋ።
ንመዋእላት፡
ንኽንደይ
ወጻተኛታት ጋዜጠኛታት ዓለም ከይተረፈ
ዘህጸጸት ግንባር፡ ወየንቲ ኣብ 4ተ ኣዋርሕ
ፐርፌክት ፈለጥዋ። ወየንቲ፡ ኣብ ዳርዊናዊ
ዕድሎት ሽሉማት፡ ኣብ ኣእምሮ’ውኒ በላሕቲ
ፍጥረት ምዃኖም የመልክት።

ሕመረት ግርጭታዊ ጠንቅታት
1. ብወገን ህ.ወ.ሓ.ት.፡ ንሕና ኣብ 6ይ ወራርን ኣብ
ሰላሕታ ወራርን፡ ሂወታትና ከይበቐቅና እዚ ኹሉ
ምስ ህዝባዊ ግንባር ሓቢርና ተዋጊእናን
ተሰዊእናን ወራራት ኣፍሺልና ከነብቅዕ፡ ኢሳያስ
ንዓና ሰጊሩ፡ ብምስጢር ኣብ ምብራቕ ጀርመን
ምስ ደርግ ኣብ መኣዲ ዘተ ክዘራረብ ተፈዲሑ።

ህዝባዊ ግንባር፡ ሓቐኛ መንነቶም ካብቶም ኣብ
ድፋዓት ምስኦም ዝኣሰሩ ወየንቲ ክሓብኡ፡
ተዘንጊዖም
ኣይፈልጡን።
ሓደ
ኣብነት
ከቕርበልኩም እየ።
ኣመል ተጋደልቲ ህዝባዊ

2. ብወገን ህዝባዊ ግንባር፡ ወያነ ብዕላዊ ማኒፈስቶ
1976 ኣቢሎም፡ ጠለብ ኣፈታትሓ ግርጭት
ትግራይ፡ ካብ ብሄራዊ ሕቶ ናብ ሪፑብሊካዊ ሕቶ
ብምቕያሮም ንሕቶ ኤርትራ የዕቢሮሞ።
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ብስሪ እዘን 2ተ ሕመረት ዝኾና ግርጭታዊ
ጠንቅታት (ካልኦት ጥጥቆ ጠንቅታት እውኒ
ኔሮም እዮመ)፡ ካብ 84 ክሳብ ተረኽቦ ናደው ኣብ
88፡ ኣብ ሕድሕዶም ተጻሊኦም ተራሓሓቑ።
ሽዑ ህ.ወ.ሓ.ት.፡ ዝተፈላለዩ ቅሉዕ መግለጺታት
ክህቡ ክለዉ፡ ኢሳያስ ግን ብዛዕባ ምቅርሓን ምስ
ህ.ወ.ሓ.ት. ዝኾነ ዓይነት ግብረ መልሲ ብህዝባዊ
ግንባር ከይወሃብ ጥብቂ መምርሒ ስለዝሃብ
ህዝባዊ ግንባር ኣፉ ለጒሙ ጥርቅም በለ።
ህ.ወ.ሓ.ት.፡ ኣብ 1984፡ ቅድሚ ደርሆ ነቆ፡ ንህዝቢ
ኤርትራ ህዝባዊ ግንባር ትዓብስ ውድብ
ከምዘይኮነት፡ መተካእታ ክድለየላ ኣለዎ፡ ቢሎም
ብዕሊ ኣፎም መሊኦም ነጊሮሞ ነበሩ። ኮይኑ ግን
ዴቺታት ኣኒ ድሕሪ ምሕላፉ፡ ጌና ካብ
ድቅሳውቶም
ደርኳዕ
ጌና
ዘየተሰኦም
ኤርትራውያን ኣይሳኣኑን ኢዮመ።
ኣብ ጽባሕ ዓወታት ተረኽቦ ናደው ኣብ 88፡
ህ.ወ.ሓ.ት. ንህዝባዊ ግንባር፡ ጸዋዒት ንዳግመ
ዕርክነት ገበሩሎም። ህዝባዊ ግንባር ብግዲኦም
ኣዎንታዊ ግብረ መልሲ ሃቡ። ከመቕጽበት ከኣኒ
ተዓራረኹ። ዝምድንኦም፡ ናብቲ ቀደም ዝነበሮ
ኣተሓዳዲሶም ሓበራዊ ቀላጽም ኣዋደድዎ።
ክልቲኦም
ዝተወሃሃደን
ወይ
ሓበራዊ
መጥቃዕትታት ብምክያድ ድማኒ ንሰራዊት
ደርግ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ኤርትራን ምሉእ
ብምሉእ ስዒሮም ዓወታቶም ጨበጡ።
ኢሳያስ ብዓንተብኡ ፈንጠርጠር ዝብል’ዩ
ንሶም’ውን ካብኡ ዝገደዱ። ፐርፌክቶ ዳርዌናዊ
ኣብነታት ሽሉማት ብተፈጥሮ። ናይ ተፈጥሮ
ኣንጉዓት ስለዝነበሮም ከኣኒ’ዮም ክልቲኦም
ተጫናንዮም ዘርኦም ኣብ ምስራር፡ ዘወርትግ
ኣበርቲዖም ፈንጠርጠር ካብ ምባል ደቂሶም
ዘይፈልጡ። ካልኦት በንጻሩ ዘርኦም በተኹ።
ኣብ ኤርትራ፡ ጀብሃ ብኽልቲኦም ተሃሪማ ቀደም
ሓለቐት። ኣብ ትግራይ፡ ዘመሳፍንተ እንዳ
መንገሻ ኢ.ድ.ዩ. (ETHIOPIAN DEMO
CRATIC UNION) ብህ.ወ.ሓ.ት. ተቐርሲማ
ዓወት ንሓፋሽ በለት። ኢ.ፒ.ኣር.ፒ. (ትግራይ)
ብተመሳሳሊ ኣገባብ ሓፈሸት። ቲ.ኤል.ኤፍ.
(TIGRAY LIBERATION FRONT) ንሓደ
ዓመት’ኳ ኣየላበወትን።

ኩለን ዘርአን በተኻ። ብተፈጥሮ ሕሩያት ግን
ሰረሩ። ናይ ተቓለስካ ኣይኮነን፡ ስላሴ ናይ
ዝሰዅዑልካ እምበሪ።
ህዝባዊ ግንባር ንወያነ ንሕና ኢና ምሂርናዮም
እንተበሉ፡ ኣይተጋገዩን ሓቆም። ዝተጋገይዋ ነገር
ንሕና ኢና ቁልፊ ምዕጣቕ ምሂርናዮም ምባሎም
ኢዩ። ተጋሩ፡ ብጊሓቱ ሰውራ ክጅምሩ
ምስኣንቀዱ፡ ምስ ፈኽፈኽ ዝብል ኣናጉዓቶም
ኢዮመ ዝተበገሱ። ክሳብ’ዛ እዋን ድማኒ ከማኣ
ኣለዉ። እቲ ሓቁ ምዝራብ ኣድላዪ እዩ።
ንህዝባዊ ግንባር ቤት ትምህርቲ ዑና እንዳቦኦም፡
ንህዝባዊ ወያነ ድማኒ ኣንጉዕ ዑና እንዳቡኦም
እዩ።
ወየንቲ፡ ሕሉፍ ሕብረተ ሰቦም እንተተዓዚብና፡
ኣብ መውስቦ ከይተረፈ ብረት ዝገዛዘሙ፡ ብረትን
ሂወትን መሳንይቲ ዝገበረ ኣቃውማ ሕብረተ
ዝነበሮም ኣዳማውቲ እኮኒ ኢዮመ። ነዚኦም ስረ
ምዕጣቕ ክትምህሮምስ፡ ኣየሕፍርን’ዶ?

1991
ህ.ወ.ሓ.ት.፡
ብግንባር ቀዳምነት ዝመርሖ
ኢ.ህ.ኣ.ደ.ግ. ንሰራዊት መንግስቲ ኢ.ሰ.ፓ. (ናይ
ኢትዮጵያ ሰራሕተኛታት ፓርቲ) ኣብ መላእ
ኢትዮጵያ ሰዓረ።

መይ 28፡ 1991
ዛዝሚ ህሞት፡ ርእሰ ኢ.ሰ.ፓ. ውልቀ መላኺ
ፕረሲደንት መንግስቱ ሃይለማርያም፡ ስልጣን
ለቒቁ ንኬንያ ፈርጠጠ። ኢ.ህ.ኣ.ደ.ግ. ንኣዲስ
ኣበባ ተቖጻጺሩ ፖለቲካዊ ስልጣን ጨበጠ።

ድሕሪ 16 ዓመትን 8 ኣዋርሕን፡
ተመህሮ ዩኒቨርሲቲ ቀኃሥ፡ ኣዲስ ኣበባ
በዓል ኣርጋዊ በርሀ፡ ብስቱር ቦኽሪ
ኣኼባ ድሕሪ ምክያዶም፡ ጅግና ህዝባዊ
ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ብሄራዊ ቤተ
መንግስት (ናይ ቀደም ስሙ ግቢ
ኢዮቤልዩ) ደበኽ በለ።
ፖለቲካዊ
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መጠቓላሊ መጎታዊ ሀ ሁ ወያነ ትግራይ
ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ካብ ከርሲ ውድብ
ብሄረ ትግራይ (ቅያር ስሙ ማሕበር ገስገስቲ ብሄረ
ትግራይ) ተደቀየ። ካብ መሰረቱ፡ ካብ ኣእምሮታት
ናይ ሸውዓተ ትጉሃት ተጋሩ ተመሃሮ ዩኒቨርሲቲ
ቀ.ኃ.ሥ. ተደቀየ። ብመሰረት ስነ ጽሑፍ፡ ድቅዮት
ማለት “Evolution” ማለት’ዩ።
ውድብ ብሄረ ትግራይ (ማሕበር ገስገስቲ ብሄረ
ትግራይ) በወገኑ ካብቲ ሕውስዋስ ኣካደሚያውን
ፖለቲካውን ኣጀንዳታት ዝነበሮ ኣባት ማሕበር
ትግራዎት ተመሃሮ ዩኒቨርሲቲ ቀ.ኃ.ሥ. (ናይ
ሎሚ ስሙ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ) ተደቀየ።
ምጭባጥ ዓወት 1991 ድማኒ እኩብ ድምር ኩሎም
እዞም ዝተጠቕሱ ማሕበራት ወይ ውድባት ኢዩ።
ካብ ዩኒቨርሲቲ ቀ.ኃ.ሥ. ናብ ደደቢት፡ ካብ
ደደቢት ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝሳገመ መስርሕ ቃልሲ
ነበረ።
ፍንታተ ዩኒቨርሲቲ ቀ.ኃ.ሥ. ካብ ብሄራዊ ቤተ
መንግስት ከም ፍንታት ናይ ክልተ ኣብ ግጥሚያ
ቮሊቮል ዝተጸምዱ ተቐናቀንቲ እዩ። ሓደን
ፈረቓን ኪሎሜተር ብቻ። ነቶም ጀማሮ ተምሃሮ
ዩኒቨርሲቲ፡ ፖለቲካዊ ስልጣን ኣብ ኢዶም
ክትዕሞኽ፡ ነዛ ናይ ደቓይቕ ጉዕዞ ብመኪና፡
ጽንኩርን ልምሉምን፡ ቃልስን መስዋእትነትን
ዝመልኦ ናይ ዓምታት መስርሕ መጎታዊ ሀ ሁ ናይ
ወያነ ኣድለየ። ፖለቲካዊ ስልጣን ካብ ሓደ ኢድ
ናብ ካልእ ኢድ ብሳክት ኣይሰጋገርን’ዩ።
ኣብ መጨረሻ ጽሑፈይ፡ ንክቡር ኣረጋዊ በርሀ፡
ሓደ ካብቶም መስራቶ ወያነ ዝነበሩ: ተመሃሮ
ዩኒቨርሲቲ ቀ.ኃ.ሥ. ከምኡኒ ኣባል ላዕለዋይ
መሪሕነት ህ.ወ.ሓ.ት. ነበር፡ ነዚ ስነ ጽሑፍ
ብምልኣት ኣብ ምቕራቡ፡ ጸብጻባት ጽሑፎም ኣብ
ጉንዲ ኣቕሪበዮ ዘለኹ ታሪኽ ወሳኒ መወክስ
ስለዝነበረ፡ ልዑል ምስጋናይ ጉምብስ ኢለ
የቕርበሎም። ነቶም ወያነ ዝመስረቱ ተመሃሮ
ቀ.ኃ.ሥ. ነበር፡ ኣባርቕ ተጋሩ ናይ ክብሪ ሰላምታ
ይሃርመሎም።
የቐንየለይ
ሃይለ መንገሻ ዑቕበ
ማርች 08፡ 2010

ታሪኽ ጀጋኑ፡ ካብ ቀ.ኃ.ሥ. ናብ ግቢ ኣዲስ ኣበባ
14 ሰፕተምበር፡ 1974 - 28 መይ፡ 1991
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