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ምክእኣል ስኢኖምን ኣፇሊሊያት ምትእንጋዴ ኣብዩዎምን ነንባዕልቶም ስሇዜተናቖቱ ወይ’ዉን እንዴዑ ብቻ
ግን ንጊዛኡ ብይተጋህዯልና ምኽኒያታት ንልዕሉ ሓዯ ሽሕ ዒመት ዴሊዩ ዒይነት ኣዉያት፣ ዴምፂን
ጥርዒንን ዛጋታታ ከበራብሮ ይኸኣሇ ሓይል ዴቃስ ዯቂሳ ዴሕሪ ምፅናሕ ኣብ ዜሓሇፇ ዑስራ ዒማዉቲ
ብፌሊይ ዴማ ኣብ ዜሓሇፇ ዒሰርተ ክልተ ዒመታትግና ካብ ምዴቃሳ ተበራቢራስ ክሳዲ ኣቕንዕ ተብል ሊ
ትመስል። እቱ እዋን ዴቃስ ዜተናወሐ ምስምንባሩ ግን ገገሉኦም ሰባት ብኡኡ ገይራ ሞይታ ከይትኾን
እንትጥርጥሩ ገገሉኦም ዴማ ሕዙ’ዉን ምብርባራ ገና ኣይተዋሕጠሎምን። ብርግፅ እቱ ተጋሂደ ዜኒሀ
ምብርባር ኩሊትና ክንኣምነለ ሇና ሓቂን ክዉንን ነገር እዩ። ካብ’ቱ ዜነበረትለ ዜተናወሐ ዴቃስ ሙለእ
ብሙለእ ተሲኣ ንቕዴሚት ንኽትስጉም ግን ገና ኩለ መሓዉራ ከም’ቱ ዜግበኦ ዯልዱለ እዩ ዜብል እምነት
የብሇይን (ካብ ሊዕሉ ክሳዕ ታሕቲ)።
ንሱ ጥራሕ ግን ኣይኮነን፤ እቱ ቀዯም ቅዴሚ ምዴቃሳ ትኸዯለ ዜነበረት መንገዱ ገሉኡ ተዯፉኑ፣ ገሉኡ
ተቐይሩን ገገሉኡ ዴማ ዕሾኽ ቦቝለዎን ሓርፉፈን ስሇዜፀንሐ ከምብሓደሽ መንገዱ ክትፀርግ ተገዱዲ እያ
ፀኒሓ። እቱ ሓደሽ መንገዱ እናፀረግካ ዜግበር ጉዕዝ እዉን መዴከሚን ህልኽካ ወዴእን ምዃኑ ይተርፌ
ከምዜኾነን ብልሒ ዜተመልኦ ኣመራርሓን ዜሓትት እዩ ነይሩ። ዋሊ ይኹን’ምበር ግን ኣመተ ነዊሕ እዋን
ኣሚታን ሇዋሓይሉ ሰብን ካልኦት ፀጋታትን ከምብሓደሽ ኣተኣኸኻኺባንኩለ ብይ ምንም ዒይነት
ብኽነት ኣብ ስራሕ እንተዉዑሊቶ ህዲሰ ሃገርና ክዉን ብምግባር ሃገርና ቀዯም ዜነበራ ቦታ መሪሕነት
ዲግም ትርበከለ እዋን ቀረባ እዩ በሃሉ እየ። እዘይዜገሃዴ ግን ኣመተና ኣመተ ነዊሕ እዋን ጌርና፣
እንተየራጠጥናን ብቐሉል ዒወታት እንተይዒገብናን ንቕዴሚት ብቐፃልነት እንተመሪሽና ጥራሕ እዩ።
ዯቂሰባት ኣብ ዒሇም ምንባር ካብ ዜጅምሩ ክሳዕ ሎሚ ዜተፇሊሇዩ ምህዝታትን ዉፅኢታት ሳይንስን
ቴክኖሎጂን እናመዜገቡን ካብ’ቱ ምህዝታቶም’ዉን ተረባሕቲን እናኾኑን ብዜመፁ ቁፅሪ ዴማ ብኡኡ
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መንፅር’ዉን ኣብ ርእሲ መሬት ብሂወት ናይምንባር ዕደሎም (life expectancy) ካብ እዋን ናብ እዋን
እናወሰኸ ከምዜመፀ ይፌሇጥ። ማእኸሊይ ዕዴመ ብሂወት ምንባር’ዉን ቀዯም ኣብ ሃገረ ፇረንሳይ ካብ
ዜነበሮ ካብ ዒሰርተ ክሳዕ ዒሰርተ ክልተ ዒማዉቲ ናብ’ቱ ሕዙ ኣብ ሃገረ ጃፓን በፂሑዎ ዜኒሀ 84ዒማዉቲ
በፂሑ ይርከብ። እዘ ኣብ ሕለፌ ካብ 12 ናብ 84 ዒማዉቲ (ብ 7 ዕፅፉ) ክብ ኢለ እንሪኦ ማእኸሊይ
ዕዴመ ብሂወት ምንባር ዯቂሰባት ንቐፃሉ ዴማ ካብ’ዘ ሕዙ ኣብ እኒ ሃገረ ጃፓን ዜኒሀዎ 84 ዒመት
ብኻሉእ ሸዉዒተ ዕፅፉ ዒብዩ 588 ዒመት በፂሑ ክረአ ድ ይኾን? ኢልካ ምሕታት ዋሊ’ኳ ልሙዴ
እንተይኮነ ከም ዕብዲን ከምይቑፀረሇይ ግን እኣምን’የ። ቀዯም ኣብ ሃገረ ፇረንሳይ ማእኸሊይ ዕዴመ
ብሂወት ምንባር 12 ዒመት ኣብ ዜነበረለ እዋን ኮይንካ እዘ ቁፅሪ እዘይ ናብ 84ዒመትያ ክብ ክብል ይኾን
እዩ ኢልካ ምሕሳብ ድ ይኸብዴ ወይስ ሕዙ እዘይ ግሁዴ አብዜኾነለ እዋን ኾይንካ ሕዙ’ዉን ገና
ብኻሉእሸዉዒተ ዕፅፉ ዒብዩ ማእኸሊይ ዕዴመ ብሂወት ምንባር 588 ዒመት ክበፅሕ ይኽእል’ዩ ኢልካ
ምሕሳብ? መልሲ ንክቡራትን ክቡራንን መንበብቲ ክገዴፍ።ከምእምነተይ ግን መዒዜ ብየግዴስ ምዕባሇ
ሳይንስን ቴክኖሎጂን በቱ ሕዙ ሒዘዎ ዜኒሀ ቅልጣፇ እናዒበየ እንተኸይደ ንሕና ዯቂሰባት ብሂወት
ናይምንባር ዕደልና ንምዕባይን ብሂወት ኣብ እንነብረለ እዋን ዴማ ትርጉም ሇዎን ታሕጓስ ዜመልኦን
ሂወት ምንባር እዩ ዕሊሙኡ እሞ ማእኸሊይ ዕዴመ ብሂወት ምንባር ዯቂሰባት ካብ 150 ክሳዕ 200 ኣብሎ
ክሉ ዕዴመ ምዴያቡ ጥራሕ እንተይኮነስ ሕዴሕዴ ዒመት’ዉን ዯቂሰባት ሕጉስን ቅሱንን ሂወት ዜመርሑለ
እዋን ቀረባ ከምዜኾን እግምት’የ። ኣብ ሃገርና’ዉንእቱ ሕዙ ክነመዜግቦ ጀሚርና ሇና ቅልጡፌ ምዕባሇ
ብተኣማምንን ብሊቕነትን እንተቐፂልናለ ብሂወት ናይምንባር ዕደል ዛጋታትና ሕዙ ካብ ዜኒሀዎ አስታት
65 ዒመት ኣብ ዉሽጢ 50 ዒመታት ናብ ልዕሉ ሚኢቲ ዒመት ከምዜዴይብ እኣምን እየ።
እዘ ልዕል ክብል ዜተገሇፀ ነገር ወይ ትንቢትክዉን ንምግባር ኣብ እንገብሮ ጉዕዝ ግን ክነስተብህሇለ
ዜግበአና ዒብዪ ዉራይ ኣሎ።ንሱ’ዉን ንሞት ዯቂሰባት ምኽኒያት ዜኾኑን ዛጋታት ንህልቂት ዜዲርጉን ከም
ኵናት፣ ተመሓሊሇፌቲ ሕማማትን ዜተፇሊሇዩ ሰብ ስራሕን ተፇጥሮኣዊ ሓዯጋታትን በቢእዋኑ መልከዖም
እናቐያየሩ ስሇዜመፁ ሇዉ ኣቐዱምና እናኣመትና ክንከሊኸሎም ምኽኣል፤ ክንከሊኸሎም እንተይከኣልና
ዴማ ምስኣጋጠሙና እዉን እንተኾነ ብዉሕዴ ሰብኣዊን ፊይናንሳዊን ኪሳራ ክንሰግሮም ምኽኣል እዩ።
እዘይ ንምግባር ግን ከጋጥሙና ዜኽእለ ፀገማትን ሓዯጋታትን ኩሎም ክንዱዜከኣል ክንግምቶምን
ክንእምቶምን ይግባእ። ኣብ’ተን ዜሓሇፇ 12 ዒማዉቲ እኳ ቁሩብ ንሓይሽ እምበር ክሳዕ ሕዙ ሎ
ኣመፃፀኣና እንትረአ ግን ጉዕዝና ጉዕዝ ሃሳሰ ሇባም፣ ስዲሮና ሰሇይ መሇይ ዜበዜሖ፣ መብፅሒና ይንፁር እዩ
ኮይኑ ፀኒሑ። ኣብ ሞንጎ እዘይ ዴማ ይገመትናዮ ኵናት ወይዴማ ሓዯጋ ተፇጥሮ የጋጥም እሞ ብኣሻሓት
ዜቑሩ ዛጋታትና ንሕልፇት ክዲረጉን ካብኦም ዜበዜሑ ዴማ ኣካሎም ክጎዴለን ንዕብ። ቀንዱ መሇሇዪ
ባህረ እተን ሕዙ ‘ዜማዕበሊ’ ኢልና እንፅወዏን ሇና ሃገራት እንትንርኢ’ዉን ነዊሕ ኣሚተን ኣብኡ ንምብፃሕ
2

ዴማ ሇይቲን ቀትሪን ምስራሕ ምኽኣሇን እዩ፤ ካሉእ ምሽጥር የብሇንን። ብርግፅ ከም ዉልቀ ሰባት
ብዉሑዴ ንዒሰርተ ዒመት ኣሚትና ክንወሳወስ ይግበአና እዩ። ሕዙ እነውገዖ ሇና ግን ብብርኪ ሃገርን
ሇዋና ትካሊትን ክግበር ሇዎ ዉራይ እምበር ብዚዕባ ዉልቀ ሰባት ኣይኮነን። ስሇዘይ ከም ሃገር ኣመተና
ሩሑቕ ክኸዉን ኣሇዎ፤ ብዉሑዴ ንቐፃሉ ሚኢቲ ዒመት ኣሚትና ንቕዴሚት ክነማዕደን ክንርኢን
እዩዜግባእ። እዘይ ንምግባር ዴማ ብዘሕ ወፃኢ ይሓትት እዩ ዜብል እምነት የብሇይን፤ እንተሓተተ’ዉን
ካብ ብሃሳሰ ሇባም ዜግበር ጉዕዝ ዜበኣሰ ኣይኸብረናን።
ኣብ ሞንጎ ከምዘይ ዜበሇ ሓሳብ ክመፅእ ዜኽእል ሕቶ ኣሎ፤ ‚ኣመተና ኣመተ ነዊሕ እዋን ንምግባር
ብቐንደ ዴልየና ነገር እንታይ እዩ?‛ ዜብል ሕቶ። ኣብ እዘ ከምዘይ ዜበሇ ዜተሓሊሇኸ ከይዱ ብቐንደ
ዴልየና ነገር ሰብኣዊ ዒቕምና (ኩለ፤ ዜተማህረን ይተማህረን፣ ሃፌታምን ዴኻን፣ ቀይሕን ፀሉምን፣ ወዱ
ቖሊን ወዱ ዯጕዒን፣ ሓፂርን ነዊሕን ኢልና እንተይፇሊሇና) ብጉቡእ ምጥቃም ምኽኣል እዩ። ኣብ ሞንጎ እዘ
ረባይ ሓዯ ወግዑ ወይ ኣብነት ከካፌሇኩም። ብ 1975 ዒ.ም.ፇ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ መራሒ
ጂሚ ካርተር (Jimmy Carter) ኣብ ዜነበሩለ እዋን ኣብ ሃገረ ኣሜሪካ ዜነበሩ ሊዕሇዎት ምሁራትን
ተመራመርትን ኣኪቦም ‚ዒሇም ኣብ መበል 21 ክፌሇበን እንታይ ከምእትመስል ኣፅኒዕኹም ስእሊ
ኣቕርቡሇይ‛ ዜብል ዕዮ ገዚ ምስሃቡዎም እቶም ምሁራት ዴማ ንሰሇስተ ተኸታተልቲ ዒመታት ሇይቲን
ቀትሪን ኢሎም ሰሪሖም ብ 1978 ዒ.ም.ፇ 800 ገፅ ዜሓ ሪፖርት ኣቕረቡሎም። እቱ ፅሑፌ ‚Global
2000: Entering to the Twenty-First Century‛ዜብል ኣርእስቲ ሇዎ ኾይኑ ብርግፅ’ዉን ኣሜሪካ
ጥራሕ እንተይኮነትስ ዒሇምና ኣብ መበል 21 ክፌሇበን ዜህለዋ ምስሉ (ብተነፃፃሪ) ቁልጭ ኣቢለ ርኢ
ሪፖርት ነበረ። ሽዐ ፖሉሲታት ኣሜሪካ’ዉን መፃኢ ኩነታት ዒሇምና ኣብ ግምት እተወ፤ እቱ ዜህለ
ፅቡቕ ኣጋጣሚታት ዒሇምና ብጉቡእ ዜምዜምዜ፣ ከጋጥሙ ዜኽእለ ብዯሆታት ዴማ ዜሰግሩለ መንገዱ
ብርኢ መልኩዐ ቃነዩዎ።
ብርግፅ እቱ መፅናዕቲ ገሇ ሓሊፌ ሊፌ ኣይነበሮን ማሇት ኣይኮነን። ከም ኣብነት’ኳ እንተወሲዴና ኣብ 2000
ዒ.ም.ፇ ዋጋ ነዲዱ ክንዱ እቱ ዜተገመተ ኣይነሃረን ዜብል ገምጋም ገይሮም ነይሮም፤ ዯሓር ግን ናብ’ታ
ዜበለዋን ዜገመቱዋን መጠን በፂሓ፣ ወይከዒ ኣብፂሖማ።ስሇዘይ ዯሚርካን ኣጉዱልካን እንትረአ እቱ
ቐመጡዎ ኣመተ ትኽክል እዩ ነይሩ ምባል ይከኣል’ዩ። ሕዙ ኣነ እብ’ዘ ፅሑፇይ ክገልፆ ዯልየ ዜኒሀኹ ግን
ኣመተና ኣመተ ነዊሕ እዋን ጌርና እንተቓኒናዮ ሃገርና ኢትዮጵያ ብሓፇሻ ወይዴማ ክልልና ክልል ትግራይ
ኸዒ ብፌሊይ ዴሕሪ ሚኢቲ ዒመት እንታይ ክመስሊ ከምዜኽእሊን ከምዜግበአን ምእማት ኣየፅግመናን
ዜብል እዩ፣ምኽኒያቱሩሑቕ ኣሚታ ንቕዴሚት ክትስጉም ይከኣሇት ሃገር ትኹን ትካል ኣብ’ዘ ቅልጡፌ
ጉያ

ዜሓትትን

በሉሕ

ንሕንሕ

ዒሇምናን

ሰዒሪትኮይና
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ክትቅፅል

ከምይትኽእል

ምእማት

ይከኣል’ዩ።ብኻሉእ ገፅ ዴማ ገሇ ኣብ ቀረባን ሩሑቕን ዜርከባን እንዕበንንሃገራት ሓንቲ ስዲሮ እኳ
ንቕዴሚት እንተይጠመታን እንተየማዕዯዋን ኩለ ነገር መምስረገፀኦ ጥራሕ ምዴልዲለን ይምዴልዲለን
እናረጋገፃ ዜኸዲለ ኩነታት እንሪአለ እዋን ዉሑዴ ኣይኮነን። ገገሉአን እዉን ሰኣን ዉሕለል መሪሕነት
ኣቐዱመን ሩሑቕ ምእማት ናብ ጋምስቲ ኣትየን እንትፀዴፊ፣ ናብ ካልኦት ፃወደሇን መፃወዱያታት
እንትኣትዋን ምስ ጎቦ እንትሊተማን፤ ገገሉአን ዴማ ከክንዱ ግዚዕ ዜኾን ዕንቅፊታት ኣብ ቅዴሚአን ተገቲሩ
እናፀንሐ ኣእጋረን ጥራሕ እንተይኮነስ ኣራእስተን’ዉን እናተዒንቀፊ ንቕዴሚት ፌሒት ምባል ኣብዩወን
ኣእጋረንን ርእሰንን እንትዕንቀፌ ብርከን ዴማ ኣብ ማእኸል ኾይኑ ረኽረኽን ረዜረዜን እናበሇ ዜጠልመንን
ምስዲር ዜኣብየንን፤ ኣይ ንቕዴሚት ኣይ ንዴሕሪት ሰሇጤን ይብለ ጉዕዝ ዯዉታ ዜጓዒዚን ብዘሓት
ሃገራትን ትካሊትንከምሇዋ ይከሓዴ ሓቂ እዩ።
ብርግፅ ከም’ቱ ቅዴም ኢሇ ዜገሇፅኩዎ መንገዱ እንተይተፀረገለን እንተይወፀለን ዜፀንሐ ተጓዒዚይ ሇዎ
እንኮ መማረፂ ባዕለ መንገዱ እናፀረገ ምጉዒዜ ጥራሕ ስሇዜኾነ ጉዕዘኡ ክንዱ እቱ ትፅቢት ዜግበረለ
ሰሇጤን ይክህለዎ ይኽእል’ዩ። ብፌሊይ ንብዘሕ እዋናት ትምህርቲ ብይምግፈሑ ምኽኒያት ኣብ
ዴቕዴቕ ፀሊም ዜፀንሐት ሃገር ቅዴሚ ሕዙ ኣመተ ነዊሕ እዋን ወይ ዴማ ናይሚኢቲ ዒመት ይኣመትኪ
ኢልካ ክትወቕሳ ኣይግባእን፤ ልክዕ ኣብ ፀሊም ኮይኑ ዜጓዒዜ ሰብ ኣርሒቕካ ይረአኻን የማዒዯኻን ኢልካ
ክትወቕሶ ስሇይግባእ። ምዴሪ ወጊሑ እዋን ምስረፇዯን ክቐትር ምስተቓረበን ግን እቱ ተጓዒዚይ ኣብ
ፀሊም ብዜሇመድ ኣካይዲንኣሳዴራን ጎተት እናበሇ እንተተጓዑዘን እቱ ብርሃን ፀሓይ ብጉቡእ
እንተይተጠቐመለን ንቕዴሚት እንተይረአየለን ብእዋኑ ኣብ ዜዯመቐ ብርሃን ሇዎ ከተማ እንተይበፂሑን
ምዴሪ ዒሪቡዎ ኣብ ዜበኣሰ ዴቕዴቕ ፀሊም ኣትዩ ምስፇ ንባዕለ’ዉን ተናሲሑ ዜመልሶ ነገር የሇን፣ ገዯል
ኣትዩ እንተፀዯፇ’ዉን ዜሓዜነለ ካሉእ ሰብ ኣይርከብን።
ስሇዘይ ንሕናዉን ከምሃገር ኣመተ ነዊሕ እዋን ኣሚትና ኣብ ቅዴሜና ሇዉ ፅቡቓት ኣጋጣሚታትን ዴሕሪ
ዒመት ወይ ዒመትን ፇረቓን ጥራሕ እንተይኮነስ ዴሕሪ 50 ወይ 60 ዒመት’ዉን እንተኾነ ከጋጥሙና
ዜኽእለ ብዯሆታት (ኣብ ዉሽጥና ይኹን ኣብ ዯገ ዜእሇሙ ሇዉ ማሕሇኻታት) ብሩሑቕ ኣመዒዱና
እቶም ፅቡቓት ኣጋጣሚታት ብጉቡእ ክንጥቀመሎም፣ እቶም ማሕሇኻታት ወይ ብገነኦም ክነምክኖም
ወይዴማ ሓይሉ ከይህለዎም ጌርና ከምዒሇባ ሳሬት ሃመማ ካብ መሓዜ ሓሉፍም ንህቢ ንመሓዜ ዒቕሚ
ከምይህለዎም ጌርና ክንበታትኾም እንተይክኢልና ኩሎም እንተይተዲሇናሎም ዉክፌ ስሇዜብለ መፃኢ
እዋናት ከምዜሓሰብናዮ እንተይኮነ ክተርፌ ዜኽእሇለ ዕደል ፀቢብ ይምዃኑ ምዜኽኻር ኣገዲሲ
ይመስሇኒ።
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ከም’ቱ ቅዴም ክብል ተዯጋጊሙ ዜተገሇፀ፤ ኣመተ ነዊሕ እዋንግን ብይ ዉሕለል ኣመራርሓ፣ ዕሙቕ
ዜበሇ ፌልጠትን ዜተፀፀየ መረዲእታንዜከኣል ስሇይኮነ እሞ እቱ ከምዘይ ዜበሇ ፌልጠትን መረዲእታን
ዴማካብ’ቱ ባሕሪ እናጨሇፈን እናቐዴሑን ኣብ ምፅሓፌ ግዯ ምሁራትን ተመራመርቲን ዒብዪ

ከምዜኾነ እኳ ዜእመነለ እንተኾነ እቱ ወሳኒ ነገር ግን ባዕለ እቱ ባሕሪ ከይነፅፌ ወይዴማ
ከይብታዕ ምጥንቃቕ እዩ፤ ብዘሓት ዜነፀፈን ዜተበትዐን ባሕሪታት ስሇሇዉ። ስሇዘይ ኣብ’ዘ
ሕዙ እዋን ኮይንና ብዕቱብ ክነስተብህሇለ ሇና ነገር እንተሃሇወ፤ ካብ ህዜቢ ተነፂልካን ሊዕሉ ሊዕሉ
ኣንሳፉፌካን ሽንኳይድ ከም’ቱ ክህለ ዜግበኦ ፌልጠትን ክእሇትን የሇስ ዋሊ’ዉን ዴሊዩ ዒይነት ብሱል
ቴክኒካዊ ዒቕሚን ፌልጠትን ተሓንጊጥካ’ዉንይትረፌድ ኣመተ ሚኢቲ ዒመት፣ ኣመተ ዒሰርተ ዒመት’ዉን
ከቢዴ እዩ። ምናልባሽ እንተተፃሕፇ’ዉን ኣብ ወረቐት ዯኣ ይሰፌር ኣሎ እምበር ተግባሪኡ ህዜቢ ስሇዜኾነ
ክዕወት እዩ ኢልካ ምሕሳብ ኣይከኣልን።
ስሇዘይ ሎሚ ሃገርና ካብ ዜኾነ ይኹን እዋን ንሊዕሉ ኣብ በቢቦቱኡን ከባቢኡን ሎ ምሁርን በቢብርኩ
ሎ ኣካል ኣመራርሓንኩለ ብዜተዋዯዯ መልኩዐ ሎ ፀጋታት ሃገርና ብጉቡእ ክጥቀመለን ኣመተ ነዊሕ
እዋን ኣዲሉዩ ክወሳወስን ትፅቢት ትገብረለ እዋን እዩ። ሎሚ ብምንም መልኩዐ ተይተጠቐምናለ ዜባኽን
ጊዛ፣ ሓይሉ ሰብን ገንብን ክህለ ኣይግበኦን። ኣብ እዘ ከምዘይ ዜበሇን ተሓታትነት ዜመልኦን ከይዱ
ጉዕዝ፣ዛጋታትና ኩሎም ጊዛኦም ብጉቡእ ተጠቒሞም ዉሽጣዊ ዒቕሞም ንምዕባይ’ዉን ፊሕጠርጠር ምባል
ስሇ ዜጅምሩ፤ ትኽክሇኛ ዜኾነን የቋርፅን ከይዱ ዒርሰ ህንፀት’ዉን ሽዐ ይጅመር ኣሎ ማሇት’ዩ።
ብተወሳኺ’ዉን ኣመተ ሚኢቲ ዒመት ሓንፂፅና ንምዕዋቱ ሊዕሉን ታሕቲን ምባል እንትንጅምር፤
ንዛጋታትና እኹል ክብሪ ክንህብ ኢና፣ ሞያታት ኩሎም እቱ ሓዯ ካብ’ቱ ካሉእ ይንእስ ጥቕሚ ከምሇዎ
ስሇእንርዲእ ጉቡእ ቦታ ክንህቦም ኢና፣ ሰባት ምስ ሓሇፌቲ ስራሕ ብሇዎም ቀርቢ ጥራሕ እንተይኮነስ
ብቐንደ ምስ ስረሖም ብሇዎም ቀርቢ ክንግምግሞም ክንጅምር ኢና፣ ኣካይዲታትና ኩሎም ፃዕሪ ተኮር
እንተይኮኑስ ዉፅኢት ተኮር ክኾኑ እዮም፣ ታሪኽ ፅንዒትና ክንፇልጥን ክነኽብርን ግዴን ክኾን እዩ፣ ኩለ
ሰብ ካብ ሕሩኽሩኽን ወረን ወፂኡ ኣብ ሰስሩሑ ክዉዕል እዩ።
ምስ’ዘይ ብተወሳኺ ሓዯ ዉዴብ ፖሇቲካ ካብ ካሉእ ዉዴብ ፖሇቲካ ዜፌሇየለ እንኮ መንገዱ ኣብቱ
ዜኣመትናዮ ሩሑቕ መብፅሒ ንምብፃሕ ዜሓፀረ መንገዱ ዯሉኻ ብምርካብን ብይምርካብን ጥራሕ እዩ
ክኾን፤ ኣብ መብፅሒ ቦታ ዜዋገ ህዜቢ ስሇይህለ፤ ብዉሑዴ ግን ካብ ታሪኽ ፅንዒቱ ተማሂሩ ኣዴሊይነት
ሰሊም፣ ልምዒት፣ ምንጋስ ፌትሒን ምዕሳል ሰናይ ምምሕዲርን ኣብ ሕቶን ዴርዴርን እቱ ዉዴብ ፖሇቲካ
እናዒንዯረ ዜነብረለ ኩነታት ፌፁም ኣይክህለን፣ ብወገን ዉልቀሰባት እዉን ከምኡ።ናይ እዘ ኩለ እዘይ
ዴምር ዉፅኢት’ዉን ኩለ ዛጋና ብጉቡእ ሒዜና ኣብ ከክእሇቱን ዴምዮ ስራሕቲን ስሇእነዋፌሮ ሸቕሉ
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ኣልቦነት ናብ ኣልቦ ወይ ጥቓ ኣልቦ ክወርዴ እዩ፤ ከምኡ እንትንገብር ዴማ በዜሒ ህዜብና አዉራ ኩሎም
ፀጋታትና ምዃኑ ተረዱእና ኩሎም ፖሉሲታትና ብመንፁር’ዘይ ክንቃንዮም ኢና። የግዲስ ሽዐ ጋጥመና
ፀገም ሕፅረትን ዋሕዱን ሓይሉ ሰብ ስሇዜኾን ሽዐ ዜህለ በዜሒ ህዜቢ ሃገርና ዋሊ ልዕሉ 500 ሚልዮን
ዜቑፀር እንተኾነ’ዉንፀጋ እምበር ፀገም ከምይኮነ ዜርዲእ ምሁርን ኣካሊት ኣመራርሓን ስሇዜህለዉና
ቀንዱ ስራሕ ማዕኸናት መራኸብቲ ሓፊሽ እቱ እዋን እዉን በይዚኻትኩም መጢንኩም ዉሇደ ዜብሊ
እንተይኮናስ ብግልባጡ እየን እናሰበኻ ክዉዕሊ፣ ዜብል እምነት ኣሇኒ።
ስሇዘይ ፅሑፇይ ንምጥቕሊል ዜኣክል ኣብ’ዘ ጀሚርናዮ ዜኒሀና መበል 21 ክፌሇበን መጠንን ዒይነትን
እነመዜግቦ ዉፅኢት ዜዉሰን ካብ ሎሚ ጀሚሩ ብዜህለወና ኣመተ ነዊሕ እዋን ምዃኑ ክንርዲእ የዴሉ።
ብርግፅ ዴሕሪ 50 ዒመት በዜሒ ህዜቢ ሃገርና ልዕሉ 300 ሚልዮን፣ በዜሒ ህዜቢ ክልልና ዴማ ልዕሉ 20
ሚልዮን ከምዜኾን ዜፌሇጥን ዜግመትን ሓቂ እዩ። እዘ ልዐል በዜሒ ህዜቢ እዘይ ዴማ ብከም’ቱ
ዜመፃእናዮ ኣመፃፅኣን ኣሳዴራንክንመርሖ ኣይከኣልን።ኩሊትና ከምእንዕቦን ከምእንፇልጦንሃገርና ካብ’ቱ
ንልዕሉ ሓዯ ሽሕ ዜዯቀሰቶ ዴቃስ ክትበራበር ጀሚራ ኣሊ ማሇት ንሕና ክንበራበር ጀሚርና ኣሇና ማሇት’ዩ
እምበር እቶም ጎቦታትን ሽንጥሮታትን ተበራቢሮም ኣሇዉ ማሇት ኣይኮነን። ስሇዘይ ኣመተና ኣመተ ነዊሕ
እዋን ጌርና ንክንጓዒዜ ኽእል መሪሕ ዉዴብን ኣመራርሓ ምህሊው ግዴን ኮይኑ እቱ ቀንዱ ነገር ግን ካብ
ሕለፌ ተማሂሩ፣ ህለዊ ኩነታት ብጉቡእ ኣስተንቲኑን መፃኢ እዋናት ብዜዴሇ መልኩዐ ክእምትን ክቓኒን
ዜኽእል ምሁርን በዒል ሞያን ዴማ ኣገዲሲ እዩ። ምእንተዘይ’ዉን ኣብ ምምሕያሽ ፅሬት ትምህርቲ
ቀፃልነት ሇዎ ፃዕሪ ክግበር ይግባእ።
ኣብ’ዘ ሎሚ እዋን መበል ኣርባዒ ዒመት ምጅማር ህዜባዊ ቃልሲ ትግራይን ዉልዯት ህዜባዊ ወያነ ሓርነት
ትግራይን ንምኽባር ህዜቢ ትግራይ ብመሪሕ ዉዴቡ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እናተመርሐ ካብ ጫፌ
ክሳዕ ጫፌ ይንቀሳቐስ ኣሎ። እዘ ዜኒሀናዮ እዋን ብፌሊይ ንዒና ንተጋሩ ይኹን ንኩሎም ብሄር ብሄረሰባት
ሃገርና ኢትዮጵያ ፈለይ እዋን እዩ፤ ብጉቡእ ክንጥቀመለ እዉን ይግባእ። በዘ ፈለይ ኣጋጣሚ እዘይ እቱ
ሓዯን ቀንዱን ክንገብሮ ዜግበኣና ዜመስሇኒ ካብ ሕለፌ ጉዕዝ ኣርበዒ ዒመትን ቅዴሚኡ ዜነበረ ናይ ዒሰርተ
ዒመት ዜኾን ናይ ምዴሊው ምዕራፌን ኮታስ ብዴምሩ ካብ ሕለፌ ጉዕዝ 50 ዒመታት ንቐፃሉ ሚኢቲ
ዒመት ዜኾን ትምህርቲ ክንቀስም ይግባእ። ከምኡ ንምግባር’ዉን ሕለፌ ጉዕዝ ፅንዒትና ብዕቱብ
ክንግምግሞ ይግባእ፤ ብኹሇመዲዩ። እንተኸማይ እዘ ሕለፌ ጉዕዝ 50 ዒመት ብዜርዜርን ኣዴቂቕናን
ክንግምግሞ ሇና ብሰሇስተ ዒበይቲ ምኽኒያታት እዩ፤
1. እቱ ሓዯን ቀንዱን እቱ ሕዙ ዜኒሀ መንእሰይ ወሇድን ካሉእ ክፊል ማሕበረሰብ ሃገርናን እቱ ሕለፌ
ቃልሲን ታሪኽ ፅንዒትናንክርዯኦ፣ ብጉቡእ ክፇልጦን ጉቡእ ክብሪን ሞገስን ክህቦ ስሇሇዎን
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ስሇዜግባእን እዩ። እቱ ሕለፌ ጉዕዝ ፅንዒትናን ታሪኽናን ብዕሉ ዜተረዯአ ሓደሽ ወሇድን ካብ
ትግራይ ወፃኢ ዜነብር ህዜቢን ዴማ ብናይባዕለ መንገዱ (ነቱ ከይዱ ምዕባሇ እዘ እዋን ብዜጠልቦ
መልክዕ ኣመሓይሹ) ህዲሰ ሃገርናን ክልልናን ክዉን ንምግባር ዜሕርብቶ ነገር ፌፁም ኣይህለን።
ስሇዘይ እቱ መንእሰይ ወሇድ ብትኽክሇኛ ኣገባብን ክርዯኦ ብዜኽእል መንገዱን ጌርና ቅያ
(ህለዋትን ስዉኣትን) ኣዳታቱን ኣያታቱን ክሰንቕ እንተጌርናዮ ኣብ ጉዕዝ ሂወቱ ዴሊዩ ዒይነት
ሓባጥ ጎባጥ የጋጥሞ ብየገዴስ ንሱ’ዉን ብግዱኡ ብተኣማምን ፅንዒት ክዋፀኦ ስሇዜኽእል
ስዉኣትና ከምዜቐስኑ ኣየጠራጥርን። እቶም ካብ መፊርቕ 1950ታት ኣትሒዝም ኣብ’ዘ ምፌሊም
እዘ ህዜባዊ ቃልሲ ክዋሱኡ ዜፀንሑን ሇዉን መራሕትና’ዉን ኣብ’ዘ ዒመት እዘይ ካብ’ዘይ
ዜዒበየ ካሉእ ዉራይ ክህለዎም ዜግባእ ኣይመስሇንን፤ ጀሚሮማቶ’ዉን ኣሇዉ ብዜተጠናኸረ
መልኩዐ ግን ክቕፅለለ ኣሇዎም። ኣብ ከምዘይ ዜበሇ ኸይዱ ግን ብፌሊይ ነቱ መንእሰይ ወሇድ
ብይ ምንም ዒይነት ሰጋእ መጋእ ኩለ ምሽጥራት እቱ ቃልሲ ፌልፌል ዒወት ቃልስናን ክነካፌሎ
ኣሇና፣ ይግባእ’ዩ እውን በሃሉ እየ።
2. ብኻልኣይ ብርኪ ዴማ እዘ ብብርኪ ዒሇም ኣዜዩ ሕብን ፌፃመ ዜኾነ ቃልሲ ህዜቢ እዘይ ዜያዲ
እናተኾሇዏ ክኸይዴ ስሇዜግበኦን ስሇሇዎን ከምኡ ንምግባር ዴማ ካብ ወሇድ ናብ ወሇድ ብቓል
ጥራሕ ክተመሓሊልፍ ስሇይከኣል ተፃሒፈ ክቕመጥ ይግበኦ እዩ። ታሪኽና እንትንፅሕፌ ዴማ እታ
ንሕና እንፅሕፇሊ ብርዑ ወይ ቢሮ ካሉእ ሰብ ኣይኮነን ክሕዚ ሇዎ፤ ባዕልትና ሰራሕቲን ሰብ ዋናን
እዘ ታርኽ ዜኾና ዛጋታት እምበር። ብርግፅ እዋን እናሓሇፇ ምስ ምምፅኡን እግሪ እግሪ
እናተፃሕፇ ምስ ይምምፅኡን እቱ ሕለፌ ጉዕዝ 40 ዒመት ከምሇዎ ክትስንዴ ዜኸብዴ እዩ
ዜመስሇኒ፣ ኣይከኣልን ግን ኣይብልን። ስሇዘይ ዴሕሪ ዒሰርተ ዒመት ትህለ ትግራይ ካብ’ዘ ሕዙ
ሊን እንፇልጣን ትግራይ ብብዘሕ መልከዒ ዜተፇሇየት ስሇእትኸዉን ሽዐ ዜህለ ወሇድ’ውን
ሽንኳይድ ቅዴሚ 30 ወይ 40 ዒመት ዜነበረ ፌፃመ ብቓልና ነጊርናዮ ክኣምነና እቱ ሕዙ እንሰርሖ
ሇና መስተንክር እንተንነግሮ’ዉን ይክኣምን ዜኽእሇለ ዕደል ዒብዪ እዩ፤ በብእዋኑ ብጉቡእ
እናተወራረሰ እንተይከይደ ማሇተይ እየ። ስሇዘይ ኣብ ቀፃሉ ዒሰርተ ዒመት (ክሳዕ መበል 50
ዒመት ምጅማር ቃልሲ ህዜቢ ትግራይን ዉልዯት ሕዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ዜኽበር) ሕለፌ
ታሪኽ ቃልሲን ፅንዒትን ህዜቢ ትግራይ ብኹለ መዲይ (ብመልክዕ መፃሕፌቲ፣ ፉልምታት፣
ሙዙቃዊ ዴራማታትን ካሉእን) ክስነዴ ኣሇዎ። ከምኡ ንምግባር ዴማ እቱ ከይዱ ምስናዴ ኣብ
ክልተ ምዕራፌ ክኽፇል ይግበኦ (ቀዲማይ ምዕራፌ ካብ 2007 ዒ.ም ክሳዕ 2012 ዒ.ም፣ እቱ ካልኣይ
ምዕራፌ ዴማ ካብ 2012 ዒ.ም ክሳዕ 2017 ዒ.ም)። ታሪኽና ብጉቡእ ተሰኒደ ክዚምን ሃገርና ናብ
ማእኸሊይ እቶት ሇወን ሃገራት ክትፅምበርን ሓዯ ወቕቲ ይኾን ኣሎ ማሇት እዩ። እዘ ዒብዪ
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ዉራይ እዘይ ግን ክትፅሕፍ እትኽእል ህ.ወ.ሓ.ት ባዕሊ እያ፣ ሎሚበን ማሇት ሇካቲት 11፣ 2007
ዒ.ም) እንተይተጀሚሩ ዴማ እመኑኒ ዴሕሪ ሕዙ ብሱሩ ኣይፀሓፌን ማሇት እዩ። ስሇዘይ ኣብ
መበል 40 ዒመት በዒል ሇካቲት 11፣ 2007 እዘ ብስራት እዘይ ንህዜብና እንተየስሚዕናዮ ኣነ
ዜርዯአኒ ብግልባጡ እዘ መስተንክራዊ ስርሒት እዘይ ተቐቢሩ (እንተይተፇሇጠ) ንክተርፌ
ንፇርዴ ስሇሇና ዜሰራሕናዮ ታሪኽ ብጉቡእ ብይምስናዴና ታሪኽ ክወቕሰና ይኽእል’ዩ ዜብል
እምነት ኣሇኒ። ስሇዘይ ታሪኽ ህዜቢ ትግራይ ብጉቡእ ተሰኒደ ንቀፀልቲ ወሇድታት ብጉቡእን
እንተይተዒየነን ንክመሓሇፌን ሕለፌ ታሪኽ ህዜቢ ትግራይ ኣብ ዉሽጢ ዒሰርተ ዒማዉቲ ብጉቡእ
ተፃሒፈ ንክዚም ከም ፕሮጀክት ተቐሪፁ እቱ ቀዲማይ ክፊል ሓሙሽተ ዒመት ክንጅምሮ
ኻኽር ጥራሕ ይኮነስ ገዴዴ እዋን ምህሊዉና ኣይንረስዕ። ብፌሊይ ኣንቱም ፇሇምተቲ እዘ
ቃልሲ ነንሕዴሕዯይኹም ንስኻትኩም በይንትኹም ጥራሕ ትፇልጡዎ ዉዕሎ የሇን ዴዩ? እቱ
ዉዕሎ ንሱ ክዉረስ ኣይግበኦን? ብዴሕሬኹም መንድ ክፅሕፍ እዩ? እቱ ታሪኽ ኣዚቢዐ ክፅሕፌ
ዜተቐረበ ሓይሉ ከምዜኒሀ እባ ኣይትረስዐ?
3. እቱ ሳልሳይን ቀንዱን ዴማ ካብ ሕዴሕዴ ዜኸዴናያ ሓንቲ ስዲሮ ንቕዴሚት ክልተ ስዲሮታት
ክተሪአና ስሇእትኽእል እሞ ካብ ሕዴሕዯን ከይዱ ቃልሲን ፅንዒትንሓንቲ ዒመት እዉን ንቕዴሚት
ክልተ ዒመታት ክንሪአሊ ስሇዜግባእ ካብ ሕለፌ ጉዕዝ 50 ዒማዉቲ (ካብ 1957 ዒ.ም ክሳዕ 2007
ዒ.ም) ተማሂርና እዉንንመፃኢ ሚኢቲ ዒመት ክንእምት ፅቡቕ ኣጋጣሚ ስሇዜፇጥረልና እዩ።
ስሇዘይ ኣብ’ን ተሪፇናና ሇዋ ክልተ ኣዋርሕ ዴሉ ምዴሊዋት ብምግባር ኣብ’ዘ በዒል 11 ሇካቲት
ኮይንና ኣመተና እንታይ ከምዜመስል ንህዜብና ክነብስሮ ይግባእ’ዩ በሃሉ እየ። እዘይ
ንምግባር’ውን ቀሉል እዩ ኣይኮንኩን ዜብል ሇኹ፣ ግን ክስራሕ ስሇሇዎ ክንሰርሖ ግዴን እዩ፤
ኣብ’ዘ ፈለይ እዋን እዘይ ኮይንና እንተይጀሚርናዮ ዴማ ብሱሩ ይክስራሕ ዜኽእሇለ ዕደል
ዒብዪ እዩ። ስሇዘይ ዜቕፅል ትልሚ ዕቤትን ስግግርን ሓንፂፅና ቅዴሚ ምዜዚምና (እንተኸማይ)
ከም ክልል መንግስቲን ከም ህ.ወ.ሓ.ትን ጥራሕ ዋሊ ዒሇምና ኣብ መወዲእታ እዘ ክፌሇበን
እንታይ ክትመስልን ከም እትኽእልን ገምጊምናን ሰኒሕዴናን ብምቕማጥ ዴሕሪኡ ኣህጉርና እንታይ
ከምእትመስል፣ ዴሕሪኡ’ዉን ዝባና ቀርኒ ኣፌሪቃ ከምኡ’ውን ሃገርና ዜህለወን ምስሉ (ዴብዜዜ
ዜበሇ ምስሉ እንተይኮነስ ዴሙቕ ሕብራዊ ምስሉ) ብጉቡእ ክነቕምጦ ይግባእ። እዘይ ከምኡ
ምግባር ይከኣልድ? እወ ይከኣልን ፇረቓን። ከም ኣብነት እኳ ምስ ሓንቲ ፌልጥቲ ተመራማሪት
(ብትዉልዱ ኡጋንዲዊት፣ ብዛግነት ስዊዴናዊት እትነብሮ ግን ኣብ ከተማ ፕሪቶሪያ፣ ዯቡብ
አፌሪቃ ዜኾነት ፕሮፋሰር ካትሪን ኦድራ ሆፐርስ፣ ትበሃል ኮይንና ፅናዕናዮ ከካፌሇኩም። ኣብ’ዘ
መፊርቕ እዘ ተጀሚሩ ሎ ክፌሇበን (ብ2050 ዒ.ም) በዜሒ ህዜቢ ዒሇምና ትሸዒተ ቢልዮን፣
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በዜሒ ህዜቢ ኣፌሪቃ ልዕሉ ክልተ ቢልዮን፣ በዜሒህዜቢ ሃገርና ዴማ ልዕሉ ርብዑ ቢልዮን)
ዜገመትናዮ እንትንኮን ሽዐ ኣህጉርና ኣፌሪቃ 5.4 ቢልዮን ህዜቢ ወይዴማ ልዕሉ 60 ሚኢታዊ
ህዜቢ ዒሇም ናይምቕሊብ ተኽእሎ ከምዜህለዋ እዩ። ኣብ’ቱ እዋን ንሱ ሃገርና ልዕሉ 540 ሚልዮን
ህዜቢ (ልዕሉ ርብዑ ህዜቢ ኣፌሪቃ) ናይ ምቕሊብ ተኽእሎ ክህለዋ እዩ። ኣብ’ዘ ሳይንሳዊ
መዯምዯምታ እዘይ ንምብፃሕ ናይ ሰሇስተ ዒመት መፅናዕቲ ዜገበርና እንትንኮን ከም ክልል
መንግስቲን ዉዴብን ግን ካብ ሇካቲት ክሳዕ ነሓሰ ሎ እዋን 6 አዋርሕ ዜተማሇአ ክበሃል ዜኽእል
ሰነዴ ኣመተ ሚኢቲ ዒመት ዒሇምና፣ ኣህጉርና፣ ሃገርናን ክልልናን ከዲልዉ ይኽእለ እዮም ዜብል
ሙለእ እምነት ኣሇኒ።
እግረ መንገዴና’ዉን ሕለፌ ጉዕዝ ቃልሲና ኣብ እንግምግመለ እዋን መልክዕ እቱ ቃልሲ ከም እቱ ክኾን
ዜግበኦ ኣብ ምግባር እቱ ቀንዱ ተዋሳኢ፣ ሓይሉን ክእሇትን ናይ እቱ ህዜቢ ዋሊ ይኹን እምበር ካብ
መጀመሪያ ክሳዕ መወዲእታ ዜነበረ ግዯ ዉሕለል ኣመራርሓ ዴማ ቀሉል ይምንባሩ ክንዕብ ኢና።
ዉሕለል ኣመራርሓ ዜፌጠር’ዉን ሰብ ኣብ ዜተዋፇረለ ዒዉዯስራሕ በቢስሩሑ ናይምምዚን ክእሇትን
ኣረኣእያን እንትምዕብል ምዃኑ ካብ ሕለፌ ተማሂርና ሕዙ ክህለ ዜኽእል ክእረም ሇዎ ኣካይዲታት
ክንእርም ክሕግና እዩ። ኣብ ቅዴሜና ዜኒሀ ጉዕዝ ዴማ ካብ እቱ ሕለፌ ብዜበሇፀ ዜተሓሊሇኸ ጉዕዝ
ስሇዜኾነ ልዐል ህዜባዊነት፣ ፌልጠት፣ ክእሇትን ብልሒን ሇዎም ሰባት ብበዜሒ ከምዜጠልብ ክንርዲእ
ኢና።
በዘ ኣጋጣሚ እዘይ እዉን ኩሊትና ክነስተብህሇለ ሇና ሓዯ ቀንዱ ጉዲይ ኣሎ፤ ኣብ ዜሃሇዉ ይሃልዉ
ዛጋታት ብስረሖም እንተይኮነስ ብረበኦም፣ ምስ ስረሖም ብሇዎም ቀርቢ እንተይኮነስ ምስ ሓሇፌቲ
ስራሕብሇዎም ዉልቀ ቀርቢ ጥራሕ እናገምገምና ኣብ እንዉዕሇለ ሃዋህው፤ልዐል ፌልጠትን ብዘሕ
ክእሇትን ብልሒን ሇዎም ምሁራትን መራሕቲን ከም ዯቂሕዴርትና ክሕቡኡና ይኽእለ ምዃኖም እዩ፤
ኣብ ስራሕ እምበር ኣብ ረባ ስሇይንረኽቦም። እዘ ከምዘይ ዜበሇ ሓልሓሉፈ ዜረአ ኣካይዲታት ናይ
ሩሑቕ እዋን ኣመተ ይምህሊውና እዩ ርኢ። ሩሑቕ ክ በፅሕ ኣሚቱ ዜጓዒዜ ተጓዒዚይ ግን ክብዯት
መንገደ ብዕሉ ስሇዜርዯኦ መኻይዱ እናብሐን ሰብ ብረብኡ እንተይኮነስ ብኣሳጉሙኡ እናገምገመን እዩ
መራሒ መስርዕ እታ ጉዕዝ ዜሸይም ወይ ዉርዴ፤ ሕለፌ ጉዕዝ ቃልስናን ፅንዒትናን ርእየና’ዉን ከምኡ
ይመስሇኒ።
እዘ ከምዘይ ዜበሇ ዒብዪ ዕዮ ገዚ እዉን ምስ ህዜቢ ኮይንካ እዩ ክስራሕ ሇዎ እሞ ምስ ህዜቢ ከምታ
ሕለፌናን ኣብ ዜሓሇፇ 40 ዒማዉቲ ዜገበርናዮን ማይን ፀባን ክንኮን ኣሇና። ከምዘይ ዒይነት ሃዋህው
እንትፌጠር እቱ ህዜቢ ካብ ሕለፌ ታሪኹ ተሊዑለ ኩለ ነገር ብጉቡእ ንክኸዴ ይተሓሇሇ ፃዕሪ ክገብር
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እዩ። እቱ በቢዒሰርተ ዒመቱ ኣብ ሩሑቕ ሃገራት ኣዴበንቢኑን ወቒዐን ገርሁናን ዜሩእናን ፀራሪጉዎ እናኸዯ
ዜፀንሐ ጋሻ ዉሑጅ ሎሚ ዒመት ይኹን ንቐፃሉ እዋናት ንከይዴገም ከመይ ክንከሊኸሎ ከምእንኽእልን
እንተወቕዏ እዉን በየናይ ኣገባብ ናብ ረብሓና ክነዉዕሎ ከምሇናንእቱ ህዜቢ ብዕሉ ክሕብረልናን
ከርእየናን እዩ። ጋሻ ዉሑጅ 1997 ዒ.ም ኣብ 2007 ዒ.ም እዉን ክዴገም ከምዜኽእል ክሕብረልና እዩ፤
ሕዙ ሇይቲን ቀትሪን እንሰርሐለ እዋን’ምበር ብናይ 2002 ዒ.ም ኣዜመራን ዜሓፇስናዮ እቶትን
ተዅራዕሪዕና እንነብረለ እዋን ከምይኮነ ብቛንቁኡ ገይሩ ክነግረና እዩ፣ ሕዙ’ዉን ብግልፂ ይዚረብ
ስሇሎ፤ክሳዕ ሕዙ እዉን ቛንቋናን ቛንቁኡን ተፇሊልዩ እዩ ዜብል እምነት ስሇይብሇይ ዋሊ ካብ ገፅና
ብዘሕ ኣየፊልጥ ብጉቡእ ንሰምዖ ከምእንህለ እኣምን።
ስሇዘይ ሕዙ’ዉን ጉዕዝ ህዲሴና ብዒወት ንኽዚምን ንቐፃሉ’ዉን ዜበሇፀ እናተሃዯሰ ክኽዴን ሃገርና ዲግም
ዜነበራ ናይ መሪሕነት ቦታ ንኽትሕዜን ከምሃገር ኣመተናኣመተ ነዊሕ እዋን ክኾን ኣሇዎ፤ ትካሊትና’ዉን
(ብፌሊይ ትካሊት ሊዕሇዎት ትምህርቲ) ኣብ’ዘ ከይዱ እዘይ ዜህልወን ግዯ ብክብዯቱ ተረዱአንን ዒብዪ
ምዃኑ ኣሚነንን ብመፅናዕቲን ምርምርን ዜተሰነየ ናይ መሪሕነት ግዱአን ክፃወታ ይግባእ እብል። ከምኡ
ንምግባር ግን እቱ ቀንዱ ነገር ሰብኣዊ ሓይልናን ዛጋታትናን ጉቡእ ክብሪ ሂብና ሇና ፀጋታት ኩለ (ጊዛ፣
ገንብን ሓይሉ ሰብን) ብይምንም ዒይነት በኸንከን ክንጥቀመለ ይግበአና ብምባል ናይ ሎሚ ፅሑፇይ
ኣብ’ዘይ እዚዜም።

ሰናይ በዒል መበል 40 ዒመት ምፌሊም ቃልሲ ህዜቢ ትግራይን
ዉልዯት መሪሕ ዉዴብ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን!!
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