እርምት ለሙሴ ፊልምና
ለደራሲው ብርሃነ ንጉሴ
ከኣስገደ ገ/ስላሴ –መቀሌ

የህወሓት ኢህኣዴግ ታሪክ ገንዘብ ለማግኘት ኣሁን ላሉ የህወሓት ኢህኣዴግ መሪዎች በማሞገስና
በማግነን እንደየስራ መስክና ገንዘብ ለማግኘት ሃብት እንደመካበት ተቆጥሯል።
ኣንድ ኣንድ የህወሓት ታሪክ እናውቃለን ፀሓፊዎች ነን የሚሉ የህወሓተ ታጋዮችና ወጣት ሲቪል
ፀሓፊዎቸ ፣ሙሁራኖች የህወሓት የ17 ኣመት የትግል ጉዞና ከዚያም በኋላ የተሰሩ ገድላዊ ስራዎች
ኣስመልክቶ መጻፍ ከጀመሩ ኣመታት ኣስቆጥሯል ።
በተጨማሪ ከህወሓት ታሪክ ቀንጨብ እያደረጉ በፊልም መስራትም ተጀምሯል።ከነዛ ከተፃፉት
መጽሻፍቶች ውስጥ የህወሓት መሪዎች የሚወዷቸውና የማይወዷቸው ኣሉ እነሱም መንነታቸው
ለመግለፅ
ሀ.ህወሓት የሚዎዳቸው መፃሕፍት
ሀ.1ጥልመት የሚል መፅሓፍ በደጉተር ሰለሞን ዕንቋይ የሻዕብያ ክዳትን የሚገልጽ ግን ደግሞ
ውስጣዊ ይዘቱ ለሻዕብያ የሚሸልም መፅሓፍ ተፅፏል።
ሀ.2የትግራይ ህዝብና የትምክህተኞች ሴራ የሚል መፅሓፍ በመምህር ገብረኪዳን ደስታ የተፃፈ
ህዝብን የሚነጣጥል መፅሓፍ ።
ሀ.3ባድመ እንደ ምክንያት በኮነሬል ተወልደ ገብረተንሳይ ብዙ ጉድለቶች ይዘት ያለውና
በኤርትራ ጦርነት ትልቅ ሚና የነበራቸው መሪዎች ስራቸው የሚደመስስና ላልነበሩ መሪዎች
የሚሾም መፅሓፍ።
ሀ.4ፅናት የሚባል የህወሓትና የትግራይ ህዝብ ታሪክ ለኣቶ ስዩም መስፍን ብቻ ያሸከመ በወጣት
ሃይላይ ሓድጉ የተፃፈ ገንዘብን ለማግኘት ማእከል ያደረገ ብዙ የተነገረለት
ሀ.5መርትዖ የሚል መፅሓፍ በሽፋኑ የሰው ምላስ መቀስ የሚቆርጥ ያለው ኣትፃፍም ኣትናገሩም
የሚል በወለገብርኤል ታደሰ የተፃፈ ገንዘብ ለማግኘትና መሪዎች ለማስደሰት የተፃፈ መፅሓፉ
በህዝብ ምንም ተቀባይነት የሌለው።
ሀ.6ገላህቲ ሰጊ በሙሉ ጌታ ደባልቀው የተፃፈ መሪዎችን ኣመጉስ ክብርና ገንዘብ ለማግኘት ኣላማ
ያለው እጅጉን ኣድርባይ መፅሓፍ
ሀ.7መለስና የህወሓት ጉዞ የሚል እጅግ ብዙ ስህተት ያለውና ኣሁን በስልጣን ያሉ መሪዎች
የሚያጎላ ለኣንድ ኣንድን የራሳቸው ያልሆነ ታሪክ የሚሸልም ገንዘብ ለማግኘት ኣላማ ያለው ብዙ
ታሪክ የደመሰሰና ያደናገረ መፅሓፍ በኮነሬል እያሱ መንገሻ የተፃፈ በብዙሃን መገናኛ ለወራት ያህል
ብዙ መስታወቅያ የተሰራለትና የተባለለት።
እነዚ ከላይ የተዘረዘሩ መፅሓፍቶች ሁሉም መፅሓፍቶች በኤፈርት ድርጅት የመንግስት
መስራቤቶች ክልሉች ወረዳዎች በሚልዮን የሚቆጠር ገንዘብ ወጥቶላቸው የታተሙ ናቸው።ኣንድ
ኣንዶችም በዱባይ ታትመው የመጡ ናቸው።የነዚህ መፅሓፍቶች ውስጣዊ ይዞትና ሃቅነት ብዙ
ኣንባቢዎች ኣላስደሰተም ለህወሓት ኢህኣዴግ ኣባላትም ጭምር ኣላስደሰተም ምክንያቱም
የብዙሃኑ ህዝቦችና ታጋዮች ታሪክ ስለሚዘርፍ ስለሚያበላሽ።

ሌላ ለነዚህ መፅሓፍቶች ለመመረቅ እንደሂልተንና ሸራተን ኣዳራሽ እየተሰጣቸው እንደዚሁም
በክልሎች በሓወልት ሰማእታት በዩኒቨርሲቶች ኣዳራሾች እየተመረቁ ናቸው።ከኣገራችን ርእሰብሄር
ጀምሮ እስከ ክልል መሪዎች በምርቃን መፅሓፍት የተጠመዱበት ወቅት ነበር።
በሚድያ ሽፋንም በሚመለከት የኢትዮዽያ ሬድዮና ቴሌቪዥን ጣብያዎች ድምፅ ወያኔ
ትግራይ፣ሬድዮ ፋና፣ኤፍ ኤም መቀሌ ወዘተ. ለሳምንታት ለወራት የማስታወቅያ ሽፋን
ተሰጡታቿል።
በገበያ በኩልም የህወሓት በኤፈርት ስር የሚገኙ ተቋማት 25000 ሰራተኛ በላይ ለመንግስት
ሰራተኞች ለመከላከያ ሰራዊት ትምህርት ቤቶች ለህወሓት ኢህኣዴግ ኣባላት እንዲሸጡ
ተደርጓል።የትግራይ ክልል ትምህርት ቢሮም በብዛት በመግዛት ለትምህርት ቤቶች
ያካፍላል።የመቀሌ ዩኒቨርሲቲም ለኣንድ ኣንድ ፀሓፊዎች የስኮላር ሽልማት ሰጥቷል።በግቢም
ላይብረሪም እንዲገቡ ይደረጋል እነዚ መፅሓፍቶች በተለይ ፅናትና ጥልመት የህወሓት ታሪክ
ለመፃፍ እንደ መነሻ በማድረግ በታሪክና ቋንቋ ፋካሊቲ እንዲፃፉ 43 ሚልዮን በጀት ፀድቆላቸው
በ5 ኣመት ውስጥ እንድፃፍ ተደርጓል።
ለ.በህወሓት ተቀባይነት የሌላቸው መፅሓፍቶች ግን ደግሞ በኣንባብያን በህወሓት ታጋዮችና
መሪዎቸ ሳይቀር በህዝብ ተቀባይነት ያላቸው ለህትመት ስፖንሰር የማያገኙ በገንዘብ ድሆች ግነ
በይዞታቸው ሃብታሞች በብዙሃን መገናኛ የማይንገርላችው የታፈኑ።
1.ጋህድ ኣንድ በህወሓትና በህዝባዊ ግንባር ሐርነት ኤርትራ የነበረ ግንኙነት ከጥዋቱ ጀምሮ
በጌታና በሎሌ የተመሰረተ ነበር የሚል በትግርኛና በኣማርኛ በኣቶ ኣስገደ ገ/ስላሴ ወ/ሚካሰኤል
በህወሓት መስራች የተፃፈ
2.ጋህድ 2 የህወሓት ኣመሰራረት፣ግንባታው፣እድገቱ ከ1968 ዓ.ም እስከ 1977 ዓ.ም በ22
ምእራፋት በትግርኛ ተፅፎ በኣማርኛ በቅርብ ግዜ ታትሞ ይወጣል።
3.ጋህዲ 3 ከጋህዲ 2 የቀጠለው ከ1977 ዓ.ም ግማሽ ኣመት እስከ 1996 ዓ.ም ያለው ግዜ
የሚገልፅ በ29 ምዕራፋት የተፃፈ።እነዚህ ጋህዲ 2 ና 3 በኣንባቢያን ብዙ ተቀባይነት ያላቸው
በህወሓት ኢህኣዴግ ኣባላትና ኣብዛኛዎቹ መሪዎች ጭምር ተደብቀው የሚያነቡት።
4.ክስታይ የሚል ልብወለድ መፅሓፍ በጋዜጠኛና ደራሲ ግርማይ ጌብሩ የተፃፈ በህዝብ እጅግ
ተቀባይነት ያገኘ ግን ለህወሓት መሪዎች ያላሰደሰተ መፃፍ በኣገራችን ስላለው ስርኣት በትክክል
ስለሚገልፅ።
5.ማፍያዶ ማለፍያ የሚል መድብለ ግጥም በኣለማዮህ ገዛሀይ የተፃፈ ታሪክ ኣዘልና ኣሁን ያለው
የስርኣቱ ሁኔታ የሚገልፅ።
6.ፍትሕና ዳኝነት በኢትዮዽያ በኣሁን ግዜ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ የሚተነትን በኣቶ ስየ ኣብርሃ
የተፃፈ በኣንባብያን ብዙ ተቀባይነት ያገኘ።
እነዚህ መፅሓፍቶች በምርቃቸው የክልላችን መሪዎች የታወቁ ሰዎቸ የታሪክና የፖለቲካ
ተመራማሪዎች ብዙሃን መገናኛ ተጠርተው ኣብዛኛወፖቹ ሰግተው በመድረኩ ለመገኘት ፍቃደኞች
ኣልሆኑም።በተለይ ብዙሃን መገናኛ ስለዚህ 6 መፅሓፍቶች ኣንድም ደቂቃ ለማስተዋወቅ ተንፈስ
ኣላሉም።በኣንፃሩ ለነዚህ መፅሓፍቶች ጎንለጎን በማሽማጠጥ እንዲጠሉ ያደርጋሉ።በተለይ ለጋህድ
መፅሓፍቶች በኣንድ በኩል በውስጡ ካለው ነጥብ ቀንጨብ እያደረጉ ለህወሓት ቅስቀሳ
ይጠቀሙበታል።በሌላ በኩል በተለይ ለጋህድ ኣንድ ድምፅ ወያኔ እንደ ትልቅ ፕሮግራም ይዞ
እሁድ እሁድ ለ2 ወር ያህል ኣንፃር ጋህድ ግዜውን እያቃጠለ ነው።ግን ያመጣ ፋይዳ የለም የበለጠ
ያላወቀ ሰው ጋህድ ኣንድ የት ኣለ እያለ ሊያነብ ይፈልጋል።
በገበያ በኩል በሽሬ ከተማ ፍፁም በርሄ መፃሕፍት መደብር ሰውየው ለምን ፀረ–ወያኔ መፅሓፍት
ትሸጣለሀ ተብሎ የቀበሌ ህዝብ በተሰበሰበበት ተወቅሷል ተገልሏልም።

በሌላ መፃሕፍት ቤቶች በኣክሱም በኣዲግራት በመቀሌ በማይ ጨው የማይታወቁ ሰዎች ጋህድ
መፅሓፍቶች ለምን ትሸጣላችሁ ተብሏል።
በኣዲስ ኣበባም ለመፅሓፍ ኣዟሪዎች የማይታወቁ ሰዎች ለኣዟሪዎች ያስፈራሩዋችኋል።
ትምህርት ቢሮ ክልል ትግራይ መፅሓፍቶች እንዲገዙ ጠይቀናችው የናሙና መፅሓፍቶች
ሰጠናቸው መልስ ሊሰጡ ኣልቻሉም።ለነዛ በህወሓት መሪዎች ተፈላጊዎች የሆኑ ግን በየኣመቱ
በሚልዮን የሚቆጠረ በእርዳታ የመጣ ገንዘብ ይገዟችኋል።ስለዚህ ስለ ህወሓትና ሌሎች የሚፃፉ
መፅሓፍቶች በህወሓት ኣይን የቤትና ዳር ልጆች ናቸው።በኣሁኑ በህወሓት መሪዎች ፍላጎትና
ኣስተሳሰብ የማይፃፉ መፃህፍት ቦታ የላቸውም።ለሁሉም ግን ትእዝብቱና ኣስተያየት ለኣንባብያንና
ለህዝብ ልተወውና ኣፈናውስ እስከመቼ ነው የሚቀጥለው?
ሐ.ስለ ህወሓት ታሪክ ፊልም የተሰሩ ኣስገራሚና ኣከራካሪ የሆኑ ፊለሞች
1.ኣግኣዚ ኦፕሬሽን በሚመለከት የተሰራ ፊልሙ የተሰራ በሁለት ቡድን የተሰራ ነበር።ይህ
ፊልም፡
ሀ.በሃይለ ኣያልነህና በብርሃኑ ኣባዲ በመፅሓፍና በፊልም ተሰርቷል።ያ መፅሓፍና ፊልም በመሰረቱ
ጥሩ ተነሳሽነት ማድረጋቸው የሚመሰገኑ ቢሆንም በመፅሓፉ ይሁን በፊልሙ በኦፕሬሽኑ ወሳኝ
ኣስተዋፅኦ የነበራቸው ወታደራዊ መሪዎች ያገለለ በኣጠቃላይ ፊልሙ ኣሁን በስልጣን ላሉት
የህወሓት መሪዎች በቦታው ያልነበሩ ለማስደሰትና ገንዘብ ለመካበት ኣላማ የነበረው መሆኑ
ፊልሙን ያዩ ብዙ ሰዎች ሂስ ኣድርገውታል።
ለ.እዚሁ የኣግኣዚ ኦፕሬሽን ጥላሁን ታፈረ በኦፕሬሽኑ ወቅት ኦፕሬሽኑን በበላይነት ይመሩ ከነበሩ
ሰዎች ሬድዮ መገኛና ሆኖ ሲሰራ የነበረ የሰራው ፊልም የተሻለ እንደነበረና ሁለቱ ቡድኖች
ተወዛግበው በመሃል ገብተው ኣስታርቋል።ታሪኩ ግን እስከ ኣሁን እንደተበላሸ ነው።ያ የተሰራው
ፊልም በትክክል በጥናትና ለሃቅ ተብሎ የተሰራ ስላልነበረ
የተከበራችሁ ኣንባብያን የህወሓት ድርጅት በዛ የ17 ኣመት ትግል በጣም ብዙና ላለውና ለመጭው
ትውልድ በበጎም በመጥፎም ጥሩ ልምድና ተሞክሮ ሊሆኑ የሚችሉ ስራዎችና ታሪኮች ሰርቷል
በትክክል ታሪክ ተመራማሪዎች ቢፅፉት ለኣገራችን ትልቅ ቅርስ ይሆን ነበር።ዋና ችግሩ ግን
ህወሓት ኢህኣዴግ በተለይ ኣሁን ያሉ መሪዎችና ካድሬዎቸ ከነሱ ኣስተሳሰብ ውጭ ሊፃፍና
ሊሰነድ ኣይፈልጉም።ምክንያቱም የህወሓት ታሪክ ነፃ በሆኑ ተመራማሪዎቸ ከተፃፈ ባለ ታሪክ
ማነው የሚል መልስ ስለሚያገኝ ሃቁን ግልፅ ስለሚሆን።
እስከ ኣሁን የገለፅኩት የህወሓትን ታሪክ መፅሓፍት መፃፍ በሚመለክት ልተነትን የተገደድኩት ያለ
ኣንዳች ምክንያት ኣይደለም።በኣሁኑ ግዜ ሙሴ ፊልም የሚባል ኣርእስት ያለው ፊልም ከደደቢት
ሆሊውድ ተሰርቶና ተቀናብሮ በኣገራችን ብሄራዊ ቲያትር በተከበሩ ፕሬዚዳንት ግርማ
ወልደጊዮርጊስና የህወሓት ኢህኣዴግ ከፍተኛ ባለስልጣኖች እና ከፍተኛ መኮንኖች ባለሌላ
ማኣርጎች ባሉበት ተመርቆ በለጋሶች 300.000 በተከበሩ ፕሪዝንዳት ግርማ ወ/ ጎርጊዩስ
10.000ብር ተሸልመዋል፡፡ ይህ ፊልም በመቀሌም መጥቶ መጀመርያ በቦስተን ሲኒማ ቤት በኣቶ
ቴድሮስ ሃጎስ አና ሌሎች ባለስልጣኖች ተገምግሞ ይበል ተብሎለታል ተገምግሞ ካበቃ በኋላ ኣዲስ
ኣበባ ከተመረቀ በኋላ በየካቲት 11/6/2003ዓ.ም የህውሃትን 36ኛ ዓመት የትግል ጊዜ በኣል ሲከበር
እንደገፀበረከት በዚሁ ቀን 8 ሰዓት ጀምሮ እስከ 12 ሰዓት በሃወልት ሰማእታት ተመርቋል
በምረቃው ኣብዛኛው የህውሓት ኣባልና ካድሬ የበዛበት ሀኖ የተወሰኑ የመቀሌ ነዋሪዎች እና
ነጋዴዎች ነበሩ፡፡
በዚሁ የተሰራ ፊልም በተለይ ትኩረት ልሰጠው የተገደድኩ እኔ ራሴ በኦፕሬሸኑ ስለነበረኩና
ስለኦፕሬሽኑ በሚመለከት ጋሀድ 2ትን ለመፃፍ ከ15 ዓመት ጀምሬ የፃፍኩትና በ2000ዓ.ም መፅሃፍ
ሆኖ ታትሞ ወጥቶ ሁሉም ነገር ሃቁን ግልፅ ኣድርጎ የሚገለፅ ስለነበረ ህዝብ ኣንብቦት በትክክል
በታሪኩ የኮራ ብዙ ነበረ ሃቁን መድረክ ወጥቶ በመጋለጡ ጥቂት ያልተደሰቱ ሰዎች ካልሆኑ
በስተቀር ሁሉም ተደስቶበታል፡፡ ስለሆነ ወደ ፊልሙ ማንነትና ጠንካራና ደካማ ጎኑ ለመግለፅ
በሚቀጥለው ኣርእስት ተከታተሉኝ፡፡

ሙሴ ፊልም
ምንም እንኳን ይሄ ፊልም በዘበነ ህውሓት ኢሃደግ ትንሽ ሃቅን የሚያንፀባርቅ የተሻለ ኣቅጣጫና
ሃቅ ያተኮረ ቢመስልም በማወቅ ሆነ ባለማወቅ በጣም ብዙ ስህተቶች የተጫነው ስለሆነ ይህ
ፊልም ትኩረት ተሰጥቶበት መስተካከል ሊደረግለት ይገባል፡፡ ከዚህ ቀጥሎ ያሉ ስለፊልም
ጠንካራና ደካማ ነጥቦችን በትክክል ታይተው ደግሞ መስተካከል ያለባቸው ናቸው፡፡
የተከበራችሁ ኣንባብያን ይህ ፊልም በድጋሜ ታይቶ መሰራት ኣለበት ስል ያለኣንዳች ምክንያት
ኣይደለም ስለዚ ፊልም ከመጀመርያ ጀምሮ እስከ መጨረሻ ስለነበርኩ ሁኔታው በትክክል
ስለማውቀው ኣሁን ፊልሙ ሳይ ታሪኩ እጅግ ተበላሽቶ ስላየሁት ይህ ፊልም ኣሁን ባለው ወደ
ህዝብ ከሚቀርብ ይልቅ ግዜ ተስጥቶት ሙያተኞችና ዜጎች ድጋፍ ኣድርገውበት ለትውልድ
መልካም ትምህርት ይሰጣል ብየ ስለማምን ነው፡፡ እንግድያዉስ ስለ ሙሴ ፊልም ያለኝ ኣስተያየት
መጀመርያ ጠንካራ ጎኑን በዝርዝር ኣስቀምጣለው በሁለተኛ ደረጃ ደካማ ጎኖችን እዘረዝራለው
ለኣንባብያን እና ፊልሙ ለሚጠብቁ ግልፅ እንዲሆን በማሰብ ነው፡፡
ሀ. የሙሴ ፊልም ጠንካራ ጎኖች
1. እንደ ብርሃነ ፣ንጉሴ እና ሌሎች ወጣቶች የህውሓት ታሪክ በፊልም ሰርተን ስእላዊ በሆነ
መንገድ ለትውልድ እንስተላልፋለን በለው ተነሳሽነታቸውን በጣም ማበረታት ተገቢ
ይሆናል፡፡
2. የተሰራው ፊልም ወደ ሃቅነት የተጠጋ መሆኑ
3. ያየተሰራ ፊልም ፅናትና መራራ ትግልን ለማያውቁት ኣዲስ የወጣት ትውልድ ፊልሙን
በማየት ችግርን እንዴት እንደሚታለፍ ትምህርትን ይሰጣል
4. የፊልሙ ተመልካች ብዙ ነገሮች ሃቅና ውሸት ሊታዘብ ኣድርጎታል
5. እነዛ የፊልሙን ተዋናይ ምንም እንኳን ገፀ ባህሪያቸው የማይመሳሰል ቢሆንም ጥረታቸው
ግን ማመስገን ያለባቸው ወጣቶች ናቸው፡፡
6. ፊልሙ ተያዠነት የሌለው ቢሆንም ኣልፎ ኣልፎ የተቆረራጡ ነገሮች ጠቁሟል ያልነበረ
ሰው ግን ሊረዳው ኣይችልም ግልፅነት ያስፈልገዋል፡፡የሙሴና የስዩም ገፀባህርያት ጥሩ
ነው ይመስላል።እንቅስቃሴያቸው ለመያዝ ግን ብዙ ስልጠና ያስፈልገዋል።የሙሴ ኣያያዝ
ፊልሙ ያንፀባርቃል ቴክኒክ ብቻ ይጎድለዋል እንጂ።
7. ሙሴ ለማውጣት ስሑል የያዘው ቡድን ያጋጠሙ ችግሮቸ ትክክል መሆኑ ያሳያል የትግሉ
መራራነት ለትውልድ ያስተምራል።

ደካማ ጎኑ

ያ ፊልም (ድራማ) ወደ ደደቢት የተሰማሩ 11 ታጋዮችና ኋላ የተከተሏቸው እንቅስቃሴ ሳያጎላ
ጉንበት መጨረሻ በኤርትራ 4 ወር ሙሉ ያለወተዳራዊ ስልጠና ተቀምጦ በሁለት ሳምንት
ሞቅሞቅ ወታደራዊ ስልጠና ወስደው ለመጡ ያጎላል፡፡
ደደቢት በኣስገደና ሌሎች ምሁራኖች በጋ ሙሉ ሲሰጥ የነበረ ወታደራዊ እና ፖለቲካዊ
ስልጠናዎች ኣልጠቀሰም እንደቁምነገር ኣላዩትም ዋና የፊልሙ ኣስኳል ግን እሱ ነበር፡፡
በዛ ግዜ የነበረ የታጋዮች ባህሪ በዛ ፊልም ያለ ጫጫታና የዱርየ የሚመስል እንቅስቃሴ ኣልነበረም
በደንብ የታነፀ የደፈጣ ተዋጊ ዲሲፕሊን ነበረው፡፡
ኣለባበስ በነዛ የፊልም ተዋናዮች ይታይ የነበረ ኣይደለም የኣንሶላ ኣለባበስ የጉዞ ዲሲፕሊን በጥላ
ስር ቁጭ ብለው ሲጫወቱ ቀስ ብለው ሚናገሩ እንጂ ጫጫታና ጭፈራ የሚባል ኣልነበረም፡፡ያ
የሚታየው ጭፈራ ከ 1972ዓ.ም በኋላ በየማሰልጠኛው ጣብያ የሚደረግ የነበረ ድርጊት ነው፡፡
ወታደራዊ ኣሰለጣጠን ያሳዩን ኣይነት ኣልነበረም፡፡ ኣስልጠኛቹ እነማን እንደነበሩ ኣይታወቅም
መጀመርያ በደደቢት የቆዩ ከተገናኙበት ግዜ በኋላ የሚያሰየን ግን ደደቢት ለቆዩ ፍፁም ትኩረት
ኣልሰጠም፡፡
ፊልሙ ኣልፎ ኣልፎ ነገሮች የሚያሳይ ቢሆን እንኳን ላልነበረ ሰው በትክክል ሊረዳው ኣይችልም፡፡
ገሰሰ ኣየለ ከደደቢት ወደ ለሌላ ወረዳዎች ኣንወጣም የሚል ስሜትም ንግግርም ኣልነበረውም

ለዚህም መረጋገጫ ኤርትራ የተላኩት በዛው በሄዱበት ቀርተዋል ወይም ኣደጋ ደርሷችዋል በሚል
ተስፋ በመቁረጥ ደደቢት ላይ ጫካ ውስጥ ተደብቀን ኣንቆይም በሞሆኑ እንቅስቃሲያችን ወደ
መሃል ትግራይ በማስፋት ከሽሬ እስከ ኣድዋ ተንቤን በርሃዎች እየተንቀሳቀስን ህዝብ እያስተማርን
ኣቅማችን የሚፈቅደው ወታደራዊ እና ፖለቲካዊ ስራዎች እየሰራን የትጥቅና የገንዘብ ችግራችን
እንፈታለን ተብለው እቅድ ወጥቶለት እንቅስቃሴ ተጀምሮ ከደደቢት ወደ ምስራቅ 150ኪ/ሜ
ተጉዘን ሽሬ ኣልፈን ዛና የሚባለው በወቅቱ የኣክሱም ኣስተዳደር ደርሰን እዛው እንደደረስን
ኤርትራ የነበረው ቡድን ባልታሰበ ሁኔታ በህርምም ቀላቅልን ድንገት ደረሰ፡፡
በዛን ግዜ ሁለቱ ቡድን ከተገናኙ በኋላ ተነጋግሮ ደደቢት የቆዩት ይዘውት የነበሩ እቅድ ለጊዜው
እንዲቆይና ሁለቱ ቡዱኖች ወደ ደደቢት ተመልሰው እንደኣዲስ ስልጠና ወስደው ወደ መላው
ትግራይ እንዲቀሳቀሱ ወሰኑ፡፡ በዛን ገዜ ስሑል ምንም ተቃውሞ ኣልነበረውም ለምን ይህ ጉዳይ
እንደተነሳ ግልፅ ኣይደለም ስም ማጥፋትም ነው፡፡ ታሪኩም ማበላሸት ነው፡፡ በታሪኩ በቦታው
የነበርንም ኣናውቀውም ተነግሮውም ኣያውቁም፡፡ በቦታው ከነበርን ኣቶ መለስ ኣቶ ኣባይ ኣቶ
ስብሓት ኣቶ ስየ ኣምባሳደር ኣውዓሎም ደ/ር ኣረጋዊና ደ/ር ግደይ ደ/ር ካሕሳይ በርሀ ኣስገደ
ገ/ስላሴ ኣለን እንግዲህ ስለሃቁን እንመስክር ለምንድነው የገሰሰው ኣየለና የ ኣከባቢው ታጋዮች
ታሪክ ለመበላሸት ጥረት የሚደረገው ቢያንስ እኮ ያ ኣካባቢ ህውሓት ከተፈጠረበት እስከ ደርግ
መደምሰስ ሀውሓት የስምሪት ማእከል ሆኖ ያገለገለ፡፡ በታስትፎም ለልጆቹ ንብረቱ ጭራሽ ያጣ
ህዝብ ነው፡፡
ኣቶ ስብሃት ነጋና ኣለማዮ ኣየለ (ድራር) ይዘዋቸው የነበሩ የቀውስ ኣላማዎቸ በትክክል
ኣልተገለፁም፡፡
1. ከሽሬ ኣከባቢ የታገሉ ታጋዮች ቀውስ የፈጠሩ ኣልነበሩም በፊልሙ ግን ከሽሬ የተሰለፉ
ታጋዩች ቀውስ ፈጣሪዎች ከደደቢት ሊወጡ የማይፈልጉ ገሰሰው ኣየለና ወንድሙ ብርሀነ
ኣየለ ቀውሲ ፈጣሪዎች የሰሩት ሴራ ያውቁ እንደነበሩ ያሳያል ይህ ትክክል ኣልነበረም፡፡
ምክንያቱም በዛን ግዜ ከነበርነው ታጋዮች 80% የዛን ኣውራጃ ታጋዮች ነበሩ፡፡
2. የ ቀውሱ ዋና ተዋናይ ስብሓት ነጋ የህዝቡ ባህል ግምት ያላስገባ የድርጅቱ መመሰረት የት
ይሁን የሚል በጥናት የተወሰነ ኣከባቢያዊነት ኣውራጃዊነት በሚፈጥረው መንገድ በስሁል
ኣንጠራም ስሁል ወደ ማይታወቅበት እንሂድ ከንግዲህ ከሽሬ ኣከባቢ ታጋዮች ኣንቀበል
ከሌላ ኣውራጃዎች ታጋዮች እንሳብ የሚል ኣንጃ በመፍጠር ሲፈፅመው የነበረው ወንጀል
ኣልጎላም ብቻ ሳይሆን ኣልተገለፀም እዚ ላይ ፊልሙ ኣድርባይ እና ጌታ ኣዳሪ
ያስብለዋል፡፡ በቀውሱ ፈጠራ የሙሁራኖችን ብዱን ኣያስቀምጥም፡፡ ሌላ እነዛ ቀውስ
ፈጣሪዎች ለሙሴ እንግደል ኣላሉም ሙሴ ቢቀር ከሻእብያ ጋር ያገናኘናል በመለስና
በረዘነም በኛ ላይ መጥፎ ኣመለካከት ስለሌላቸው እንተዋቸው ብለዋል፡፡ በፊልሙ መለስ
ንቁ ስለሆነ ያስተምረናል ኣላሉም እዚ ላይ ፊልሙ የኣይን ተገዢነት ኣሳይቷል፡፡ በቀውሱ
ግዜም መለስ ታሞ ስለነበረ ያለ መለስ ወክሎ የሚናገር የነበረ ውሸት ነው፡፡ የድርጅቱ
ሊቀ መንበር ገሰሰ ኣየለ እያለ በጊዜው ግን ፊልሙ እንደሚያሳየው ሙሴ መሪ እንደነበረነና
ለ ሙሴ ከፍ ኣድርጎ ለገሰሰው ኣየለ ዝቅ የሚያደርግ ነው፡፡ፊልሙ በዛን ግዜ ጥሩ
ኣስተዋፅኦ የነበራቸው እንደነ ግደይ ዘርኣፅዮን ኣረጋዊ በርሀ(በሪሁ)ሌሎችም
ኣያጎላቸውም።ሁሉም ነገር ይኑሩ ኣይኑሩ ኣሁን በስልጣን ላሉ የህወሓት መሪዎች
የሚያጎላ ነው።ቀውስ ፈጣሪዎች ሲነቃባቸው በያዘው ያዘው የተያዙ ሳይሆን እነሱን
በማሳመን ስብሰባ ተደርጎ በሂስ ግለሂስ ነው የተፈታ።በፊልሙ ያለው ፍፁመ ትክክል
ኣይደለም።እንዲያውም ያ የነበረ የግጭት ኣፈታት ህወሓት በዲሞክራሲያዊ ኣፈታት
ሲታይ ኋላ ኣሁንም ያልታየ ነው።
ኣለማዮህ ኣየለ(ድራር) ይዟቸው የከዳ 5 ታጋዮች ሙሴ በጠላት እጅ እንደወደቀ እነዛ ሙሴን
ለማስወጣት ሽሬ የሄዱት ለሙሴ ካስወጡ በኋላ ነው።እነ ተፈራ ታደሰ የተሰናበቱት ሙሴ

ካወጣን በዊዳክ ኣከባቢ ነው።ቀውሲ ፈጣሪዎች ተብለው ታስረው ያየናቸው በወቅቱ በገመድ
ይሁን በሌላ የታሰረ ኣልነበረም።እዚህ ላይ ሰዎች በጨርቅ ታስረው ያሳዩን ስህተት ነው።ህገ
ደንብ ህወሓት የፀደቀው ሙሴ ከተፈታ በኋላ በነሃሴ ኣጋማሽ በዕዳጋ ባርያ መረብ ኣከባቢ
ነው።ያ በሙሴ የቀረበ ህገ ደንባችን ሰው ገዳይ ኣይደለም የሚል ቃል ውሸት ነው ኣልነበረም
ኣልተናገረም።የኦፕሬሽኑ ስም ሙሴ መሆን ኣልነበረበትም ።ኦፕሬሽን የተካሄደው ሙሴ
ለማስወጣትና የመጀመርያ የህወሓት ኦፕሬሽን ነው ስለሆነ የመጀመርያ ኦፕሬሽን ሽረ መሆን
ነበረበት።
ሙሴ ለማውጣት የተጓዙ ታጋዮች ከየት ተነሱ በጉዛቸው ያጋጠማቸው ችግር ምን እየበሉ
በመንገድ የሚተባበሯቸው ሰዎች ነበሩ ወይ?የኣየር ፀባይ ስንቃቸው ወዘተ.ኣይገልፅም።
በገጠርም በከተማ የነበሩ የህቡእ ድርጅት ሚና ኣይገልፅም።በኦፕሬሽኑ ወሳኝ ኣስተዋፅኦ
የነበራቸው ከገበሬዎች ይብራህ ትርፉነህ ከእንጎይላ ከኣስገደ ገ/ሃንስ ገብረሴት፣ገ/ሂወት
ገብረሴት ከክሳድ ጋባ ኣስገደ የይብራህ ትርፍነ እህት ከፃዕዳ እባ ኣስገደ ይህሉፍ እህት
ከፅንብላ ጭደራ።
ከከተማ ዮውሃላሸት መለስ ኣሁን ናዝሬት ያለው ኣማሃይ ኣብረሀት ሃጎስ ወይዘሮ ዘውዱ
ልጆቻቸው በሪሁ ፣ኣፈወርቅ፣ብርጭቆ ሊባኖስ፣በርሀ ካህሳይ ስዩም ከሽሬ
ወዘተ.ኣልተጠቀሱም።ለሙሴ ለማስወጣት ኦፕሬሽኑ 2 ግዜ ሳይሳካ ተደናቅፏል በፊልሙ ግን
ኣያሳይም፤ያን ቢታይ ኖሮ ለፊልሙ ሂዎት በሰጠው ነበር።
ያቡድን ከመጀመርያ እስከ መጨረሻ ወታደራዊ ኣዛዥ ሆኖ የሚመራው የነበረ የሜዳ ስሙ
በሪሁ ዋና ስሙ ኣረጋዊ በርሄ(በኣሁኑ ደጉተር ኣረጋዊ) በውጭ የሚኖር ነው።በፊልሙ ግን
መሪም ሰላይም ኣድርጎ የሚቀርበው ስዩም መስፍን ነው ለምን?ስዩም መስፍን ስለላው
በትክክል ሰርቷል ጀግና ነው በፊልሙ ግን ኣግዳሚያው ሲጎት ውሃ ተነክሮ ሲታጠብ ታይቷል
ይህ ኣልነበረም ተጋንኖዋል።
ወደ ጣብያ ሲገባ ቦምባ ቻይና የጣለ ስዩም ይታያል ሃቁን ግን ወደፊት ታስቤ ገብቼ ቦምባ
ቻይናን የተኮስኩት እሱር ቤት የተቆጣጠርኩት እኔው ኣስገደ ነበርኩ።ስዩም መስፍንም ቦምባ
ኤፍዎን በመተኮስ በስተቀኝ የነበረ ዘበኛ በመምታት ጅግንነት በተሞላው ስራ
ሰርቷል።ኣሁንም ግን ወታደራዊ መሪ ኣልነበረም።ስዩም የራሱ ጀግንነት ኣይበቃውም
ነበርን?ታድያ ለምን ለስዩም የራሱም የሌሎችም ጀግንነት ተሰጠው?
በኣጠቃላይ በኦፕሬሽኑ ስራ ጎልቶ የሚታይ የስዩም ነው።ሌሎች እንደነ ቀለበት፣ተክለ
ሸሪፎ፣ኣረጋዊ በርሀ፣ኣግኣዚ እና ራሴ ኣስገደ ኣንታይም?ኣሕፈሮም ይነሳ ነበር ግን ኣልነበረም።
ለሙሴ ብቻየን ከእስርቤት ኣስወጥቼ በግምት 100ሜትር ተሸክሜ እንደሄድኩ ወደቅኩና
ስዩም መስፍን ኋላ ቀርቶ ጨርሰናል የሚል የቦምብ ተኩሰ ምልክት ተኩሶ ደርሶ ለሙሴ
ተሸክሞት ሄደ ለኔም ደክተር ኣረጋዊ በርሄ በእጁ ኣንጠልጥሎ ደግፎ ወሰደኝ፤ሁኔታው ይህ
እያለ በፊልሙ ጎልቶ ኣይታይም።እዚህ ላይ ፊልሙ ኣድርባይና ጌታ ኣዳሪ ፊልም በዚህም
ፊልም ሁሉም ነገር ስዩም እንደሰራው ያሳያል።
ደግሞ ሙሴ ስናስወጣው እሱ ብቻ ኣልነበረም ከ50 በላይ ከሱ ጋር ነበሩ በሌላ ክፍልም ከ70
በላይ ነበሩ ከነዚህ ውስጥ የኛ ኣባል ኣያሌው ስዩም እዛ ውስጥ ነበረ ግን እነሱ ሁሉም ከሙሴ
ጋር ተፈቷል።በተጨማሪ መሙሴ ከተያዘበት እስከወጣበት ጀምሮ ለብቻው ታስሮ ኣያውቅም
ለምርመራና ምግብ ለመብላት ብቻ ወደ ፖሊስ ፅ/ቤት ይወጣ ነበር።ፊልሙ ይሀ ኣያሳይም።
ሙሴ በእሱር እያለ ለፖሊስ ኣዛዞች ያታልላቸው እንደነበረ ብዙም ባይሆንም ፊልሙ
ኣሳይቷል።የፖሊሶቸ ዲሞክራሲያዊ ኣቀራረብ ግን እንደሱ ኣልነበረም ያስፈራሩት ነበር
መግረፍ ጀምረውት ነበር።
ሙሴ በኣውቶቡስ መቀሌ ሊሄድ ነው ከተሰማ በሪሁ፣ኣግኣዚ፣ቀለበት ኣብረው ተሳፍረው
ሂደው በመንገድ ሊያወርዱት(ሊገድሉት)ከፖሊስ ቀምተው ሊወስዱት እቅድ ወጥቶ ነበር።ይህ
ኣልተካተተም ምክንያቱም ትልቅ ስራና መስዋእት የሚጠይቅ እቅድ ነበር።

የሽሬ ፖሊስ ጣብያ ዙሪያው ግንብ ኣልነበረም በባህር ዛፍ ኣጥርና በኣንድ በኩልም ቆርቆሮ
ነበረው በፊልም የሚታየው ግንብ ነው።ይህም ስህተት ነው።
የሙሴ ኦፕሬሽን ለመፈፀም የተጓዘ ቡድን ከተነሳበት ጀምሮ ሙሴ እስከወጣ ከዛን በኋላ
የማያቋርጥ ዝናብና ጉም ወንዞች ሞልተው ለጉዞ ኣስቸጋሪና ረሃብና ብርድ እንደነበር ፊልሙ
ኣያሳይም ግን ይህ ዋና የፊልሙ ሂወት ነበር።
በፖሊስ ጣብያ የነበሩ ከ6 እስከ 8 ፖሊሶቸ ነው የነበሩ ።በሽሬ ኣንድ ሺ ወታደር
ኣልነበረም።የሽሬ ህዝብ ግን ከ1000 በላይ በየቤቱ ህቡእና ፍቃድ የነበራቸው ብረቶቸ ነበሩት
በዛ ወቅት ሁሉም ብረቱ በተኩስ ሞክሯል።ፖሊስ ነጭ ለባሽ የእስር ቤት ፖሊሶችም ግን
በመቶ የሚቆጠሩ ነበሩ።
ሌላ ፊልሙ ሙሴ ከወጣ በኋላ ወዴት ሄዱ ምን ችግር ኣጋጠማቸው በህዝብ የተደረገላቸው
ትብብር ኣይገልፅም።ምክንያቱም ሙሴ ይዘን ከወጣን ጠላት በኣየር ስለላ እያደረገ
በሄሎኮፕተር ኩማንዶዎች ከኣስመራ ኣምጥቶ ያድነን ነበር ህዝብ ግን ደብቆናል።
በኦፕሬሽኑ እንዳይካፈሉ ወደ ርቁ ቦታ ይዞዋችው የጠፉ የኣረጋይ ተወልደ(መፍቱሕ) ሴራ
ኣልተገበፀም።
ሌላ ሙሴ ፊልም የሚተርክ ከሆነ መጨረሻው ሙሴ የትገባ ስለሆነም ኣሰያየሙ ትክክል
ኣይደለም።
ከኦፕሬሽኑ በኋላ ሄለኮፕተሯና የስለላ ኣየር ነበሩ ደርግም ተጨንቆ ነበር ኣልታየም።እነ
ሃየሎምና ብርሃነመስቀል የመጡት ኣንደኛ ሙሴ ከተሳረ ነው ሁለተኛ ይዘውት የነበረ ብረት
ግንፅል 6 ጥይት ጎራሽ ነው።ኣፈድስት ጓንዴ ኣልነበረም።ፍስሃ ሜዞን ክልተን በኦፕሬሽኑ
ምንም ሚና ኣልነበረውም በፊልሙ ግን ተቀምጧል ለምን?
ሌላ የፊልሙ ኣዘጋጆች እንዴት እንዳዘጋጁት ሲገልፁ ፀጋይ ሃዱሽ 10 ኣመት ሙሉ ጥረት
እንዳደረገ ብርሃነ ንጉሴም ለኣመታት እንደሰራ ነው የሚተርኩ።
እንግዲህ ይህ ጉዳይ ህዝብም ይውቅው፤
ፀጋይ ሃዱሽ ከ10 ኣመት በፊት ጋዜጠኝነት ሊመረቅ ማስመረቅያ ፅሑፍ እንዲያዘጋጅ ተነግሮት
ፀጋይ ማሞ ከሚባል ጓደኛ ጋር ቤቴ ድረስ ይመጡ ነበር።እነዚሀ ልጆች በትህትና ለመመረቂ
ፅሑፍ ስለምናዘጋጅ የሽሬ ኦፕሬሽንና የኣክሱም ኦፕሬሽን ኢንፎርሜሽን ተባበረን ብለውኝ እኔ
በወቅቱ ወደ ሩቅ ኣገር ለስራ ይሄድ ስለነበርኩ በቃል ኢንፎረሜሽን ለመስጠት ግዜ
ኣልነበረኝም የነበረኝ ኣማራጭ ለልጆች ለማገዝ ስል ኋላ ጋህድ 2 ሆኖ ያሳተምኩት መፅሓፈ
ለረጅም ግዜ በእጅ ፅሑፍ ተዘጋጅቶ ስለነበር ለፀጋይ ሓዱሽ 70 ገፅ የሽሬ ኦፕሬሽን ለፀጋይ
ማሞ ወደ 90 ገፅ የኣክሱም ኦፕሬሽን ቤቴ ሆነው ገልብጠው እንዲወስዱ ከልጄ ኣያይዤ
וግ
እ ዲרጣْው ዘዝኩֶْው 2 ׂש
 ִבገָጠው
ወרዱُ።"ֳً ו%& ፅֽፍ  ּׁשנאـ.ֶ "ֳً וፊָאֳ ו0ُף
ֿ3 እ ዳֶْው ወ5ኩ።ፀጋይ ֿዱ9 ዲ0 %ְ ֹוደ። ድ  ድ
רዎ٤  ِודרـእ ደB% ץውDֳ" ፀጋይ ግ 0ክאֳ ּُתץ0ُף
10  ُאፈጀK ֹ תዋ9  "דר3ዛ٤ Bው ֳ ו%ָጅBً
የרው እ ּבץר צוየףרው 10 א ֹ "ףר ُאዋ₪ُ ጥס
ٍעክ ይֲ ו።
%ֶַ %ኩִ [ץB ጉ וױእ& ֶው5 וጋֱድ  ድ_ "ֳُ
אፅ[ፎ٣ ֱֳُ ُאከ% ּׁש%.ֶ  %ዋْው ֳראK፣%0ָክ ደውֹ
0ֳ אፅֿፎ٣ ድ_ּُב
רጠK א ַׂשאጥِ ֵያገfK
እ ደגፈָግ BገנK።hُ אጣ ׂשـ%ָኩُ  ድ  ו ׂשክוש
ֲָَ ָጋ ይዞ 0ֳB% ץጠףK ו3 וጋ%ዘK ፊָ וእֹ "ֳףר

3ይBግנK 9 פኦፕפ9 _ ክ ושኦፕפ9 %ֳאגከُ %ጥָׂُש
ይጠይׂשK B%ץ።እ& וያֳ  ዳ٤ ָግר ُוጠ"ُ።%ጋֱድ "ֳُ
ያֳው ወፍ ע9 פየֳגው %ጥָ ׂُשBገץኩُ።ּבየُ የ ፊָ וይףר
እ ዳֳ ወ5ኩ  סףרድׂשּש9 B%ץ።" 3የው %ግָፅ ּתBግנ
ግዘው B% ץግ የ ש0ֱ ُـይא0ֳKו።የֱወֿُ עאዎ٤
ٍ0ጠጋው ֳውُ እ ደֲגp ָጠףጠוץ።
እ& ይֱ ٍעክ ֳאግֳፅ የፈֳግኩ ፊָ ףרـ וֳ וይደֳו።እqֱ
רዎ٤
1.s ፎהץ9p ـፈُፍِ የרـጣْው እያֳ ያָደከוኩ%ُ ֳጉף
 ִתድ0ኩד ץድנጋْው ֳ? ו
2.ፊָْדው ֹוׂשـይBُ እ ዲvנው  ו וየדያውֳֹו ּׁש0ָጣv٤
ዋ_ עֹוֹוـዎ٤ ድץገው ד0אׂשጣْው ይֱ ድֹוץይBٍْው
ያנጋግጣָ።
3.%ፊֶָ בይ גרـBُ ֶْው_ ገ ዘ ይרጡ_ָ ֶַ ֶַ
ጥ5דጥ5ז٤ ይרጡ_ָ ֳֶْגው ያֳٍעካْው %א0ጠُ_
דጉֶُ ٍይָّ።
የـከ%ף٤"  ֹוያ እqֱ רዎ٤ [5Bُ ּתvْףው
1.| ַׂשא0 ד}ת ـhُ 0ֳ ኦፕפ9p  ו וእው5_ %ֶַْው
תገאገֵ &ֳ וጋዙK ָ٢ִו።ֳ וየֳגው እ& ያየ"ُ_
የדውׂשው %ـግ וץֹוየB%ץኩ%ُ 0ֲֳB [_ָ ּׁשገ ץBው።%"p
ግዜ ደግּׁש[ ז
የ_גገ ץይፈֳግו።ًנֱו
ይ0ጠ
እ ጂ
0ׂשድ הይ٣ው  ֲּתv " צየֳוው ያֳ"ُ ይ0ـካከָ
B%ץ።
2.ፊָ ב%נאת ַׂשא5 ከֳـያዩ ዞv٤ ወנዳዎ٤ የ0ው
h|רـ٤ ካָ ጉዳـ٤ ግֳרዎ٤ % וַׂשאዙ ወደ 1500 %ֶይ
ጥـ עደץጎֶْዋָ።የגገאץው ግ
እ& %ኦፕפ9p ወ3K _ג
የB%נK % ወَ እያֳ" ָጠסKו።%ץוDp ጉድ
ֳדየُ
אካፈָ ֳK የ 0ֳወ רኩ ጥ עከـደנገֶْው רዎ٤ ወׂُשנ
0ጡK የ ገ"ֹו።ከֶይ የዘנዘץኳْው %ፊָ בያֳው ጠ ካ _ףደካד
ጎv٤ ָገאግ ו٢ָኩ።ֳ וእ ደֲB ֳ וያገִ[ָ የ ָגጥያ
ֵאጣ ይ٤ֶָ።የגገדץ٤" %ֱወֿُ እያֳ" ֳ"ִ וBገ ץ0ገደ
0ֳגያው5 ወደ 0ገደ ዱ Bው የ ִֹוגየB% נ.ֶ ከֱወֿُ ወጥ٣
%0ـ3 ור%ፖֵ ות%"ִ וይBُ ዲזክתףያዊ_ רዊ
ِא٤ ֳאከ% ץ፤%ው0ጥ ድץጅُ_ ַֹ٤ እ ደ ኤፈُץ
ድץጅِ٤ ዋ Bُ %ֳאגከُ ـDዉ ז0ֳד3ይ .ֶ ו%ـDዋג
ፖֳٌካዊ ፓָרـ ُץፌ %אDወ ה%דֶרዊ  אገድ ֱገ
 אግ0ٍ٤ %דክ%א ץDወ וወ ጀָ ֲv የֱወֿُ עאዎ٤_
ወደB ש%ጥ5 _ו%ֶ דየـ3 סרገֳָ ـያደץጉָ።እ& ግ

ٍעኬ ـግ פֹוየُግףይ ֱዝ_ ٍጋዮ٤ 0ֳגያው ּׁُשዙ
ָጨB5%ُו።
ወደዱ וጠִ וከֱወֿُ ָרـፌ እ0ከ ከֱወֿُ ጋ ץየוፋٍ
1986ዓ.ֱ וወֿُ የףרው %ጎ ይ"
אጥፎ ٍעክ %ዚያ٤
%B%ץኩֹُו
ደנጃ
אـ0ጋKו
ـጠያוּׂש
BK
%ٍאገַ
የנּׁשנּבגK_ የּבגጨK Bገ ץየֳו።ያ ו0ֲֳB የ17 עٍ ًאክ
የוፅፈው ֱወֿُ " እ ጂ ዓא(_נድנክ)" ይደֳו።የB%נ
[5 እ ዳይዛ ֹוግ "  וእٍገֳֶ"።%אጨץו נD የፊָב
ዳይפክד ץـጠDֳያ ግግת ץያደץጉ ገ ዘ ָד _אእከָ
ያደנገ፤ይִֶ ይֱ ፊָ ו% ץד5נፁُ_ 0ፖ  ץרእ רጣ٤.ֳ
ֳው_ָ።እ ግ %ُግףይ የ ףרـየُግפዎ٤ 0ֲָB ድֱ ٍ٤
ይዘ
%ּה ּה٤
ُግ ץBው የףר וው ֳ
Bው %ُግץ
የףרBው ይִֶ  &[ץጉױ።
3ፋ עBው %%ኩַ እDወ"ֳד።%ُግ וָָ ףרـ וֳ ץጥס
Bው ግ ደግ ז%ُግףይ የ ףרـየُግפዎ٤ 0ֲֳB %ُግ ץ٢
ይ ֲּת ץד ֳًד ףר0 የُግףይ ٍעክ የsُዮዽያ ٍעክ
ይደֳו።የףד፣ኦזצ፣ደּש፣ָדש፣ፋץ፣ጋ hֶ ወዘـ.ٍעክ
የsُዮዽያ ይደֳ וወይ?%& እוBُ %ֶאው sُዮዽያ ከּתֹו
የגገ¢ ֱዝ|٤ የעٍ ُסרክ የsُዮዽያ ٍעክ Bው።0ֳዚֱ ِ
 &[ץጉ ױጠֹוBُ ያ0ፈָግዎُ וB%ץ።ֳ ו%ץד
 וִ" ِץרـየsُዮዽያ ֱዝ ያውׂשውֵ וֳ וያውׂשው
%እ ግֵዝ  ו ףרּת٤ግֳ ץው?
ጀדይካ %ፊָ בው0ጥ ከ ץרٍא ױב٢ %ፊֵָ בገֹו
የגገֹוው፤ጀדይካ ከ ዕያ ֶרይ ֲv ወደ ֱወֿُ የֳׂשֶׂשـው
ֵ ױבያግዝ ֳוv እ ዳאጣው ይገָፃָ።ይֱ ֳ וገ?ֹו%ـጨעד
 ױבወደ ֱወֿُ ֵאጣ የ٢ֳ %ֱዝֹוዊ ግ ֱֳ ץֹוወֿُ %B%ْףው
%ጎ 0ـ3 רየُግָ זـክֱֳ צወֿُ ֳֳרדፍ ֳ ױב%0ጦٍ
እ ደ רጠ ፊָ בይץـካָ።ይֱ0 א וጣው ዲ0 ٍעክ እያገנ₪
Bው ያֳ|ٍው ገِ።
אጨ נ0ـያየُ
1.የፊָ ُףרא ו%ጣ וጥ ו ֲּת סዙ 0ֱِـ٤ 0ִֶُ ወደ
ֱዝ ከא5 ּשץ%ፊُ የጠעٍ _ףክ %דያ%ֶ9 [ ּׁש%גያנጋግጡ
רዎ٤ ٍይِ  ףרּת%%ኩַ ያֳ  ዳ٤ ክፍያ ֶግዛ٤" ዝግጁ BK።
2.የፊָ בገፀ ץֱֹוያُ የ _ױבየ0ዩ ו%אጠp የ ֳ ـካֲָB
%0 ץׂשـየַֹ٤ ו ו וይא0ִו።
3."
ፊָא ו0 ُףእ ደُו٤ִ 0ֳٍወD٤" 0ፖ ץר
ٍጡ ו3ֶُר٠ 0 ُסካֳ%ֳዝያ ይֱ ፊָ ו%ֱዝ ּשእየנרፀ %ְደ

ּׁשጥא ץጥፎ 0 ُהይፈጥָף።רዎ٤ %ግָፅ ֹוይ_ገ וסፊָב
የـከٍ ִـዙ ُ٤ُ እየרBዘס%ُ _ْው።
4.ٍעክ ָُወደድ ֶ٤" ٍ%ֶ© 0ָጣ ׂשـያ עBው ֱዝ
Bዋ עBው።
የ ףרـይא0ֶָ።ይֱ ደግז
5.%ፊָ ֳِ ב0ዩא ו0ፍ
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