
ፀጋታትን  -     ሓደጋታትን ማሕበር ከየንቲ ትግራይ  !!  

/    ፀጋይ ሓድሽ ካብ መቐለ/

  ዕላማ እዚ ፅሑፍ

1.               እቱ ማሕበር ወኒኑዎ ዘሎ ጥንካረ ንድሕሪት ናብ ዘይምለሰሉ እኳዳኣስ አዐርዩ ደልዲሉ ናብ ዝኸደሉ ትስፉው ኩነታት  

   ክሰጋገር ዝኽእለሉ ኣንፈት ምርኣይ፣

2.          ማሕበር ከየንቲ ትግራይ ኣብ ኣብ መወዳእታ ሰሙን ወርሒ ታሕሳስ 2005 ዓ.       ም ኣብ ዘካይዶ ጉባኤ ንሳልሳይ ጊዜ ሓደሽቲ 

            ኣባላት ኣመራርሓ ቦርድ ክመርፅን ሓደሽቲ ትልምታት ክእንፍትን እዩ፣ነቲ ጉባኤ ዝኸውን ሓሳባዊ እታወት ንምብርካት፣

3.            ዝምልከቶም ኣካላት ኣመራርሓ መንግስቲ ትግራይ፣ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዘለና ከየንትን ኣድነቕቲ ኪነ-  ጥበብን ትግርኛ 

        ዘዝምልከተና ብምብርካት ማሕበር ከየንቲ ንምጥንኻር ዝዓለመ ፃውዒት ምሕላፍን ይኸውን፣

መእተዊ

 ኣብ 1989 ዓ.    ም ቦኳር ፌስቲቫል ኪነ-          ጥበባት ትግራይ እንትሳለጥ ወረዳታት በብዞቡኡ ካብ ዘካየደኦ ውድድር ተመልሚልና ንዞባታት 

         ትግራይ ዝወከልና ከየንቲ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ኣብ ስታድዮም ትግራይ /ባሎኒ/      ተራኺብና፡፡ካብ ዶብ ሱዳን ሑመራ፣ክሳብ ጫፍ 

             ራያ፣ካብ ዛላኣንበሳ ክሳብ ኣፅቢ ወምበርታ ዝተወፃፃእና ኣምባሳደራት ባህሊ ትግራይ ዝኾንና ከየንቲ መናእሰይ ሜዳ ባሎኒ 

    ብሁራ፣ኩዳ፣ኣውርሰን ኣውሎን ኣሐሚድናዮ፡፡ውድድር ቀዳማይ መዓልቲ፣

 ብሙዚቃ

 ተዋስኦን

 ስእልን

             ተወዓዕዩ ተኻይዱ፡፡ኣብ ካልኣይ መዓልቲ መዛዘሚ ውድድር ኣብ ኣዳራሽ ቤት ማዘጋጃ ከተማ መቐለ ተራኺብና፡፡ናይ ዝተፈላለዩ  

    ከባቢታት ትግራይ ባህሊ ኣወቂቡን ኪነ-            ጥበብ ልባስ ሂቡን ዘቕረበ ጉጅለ ተሸሊሙ፣እቱ ካሊእ ጀማሪ ከያኒ ድማ ብባህሉን ቋንቁኡን 

      ተሓጒሱን ተወኒሱን ንዓድዓዱ ተመሊሱ፡፡ሽዕኡ ከምዚ ሎሚ ንኪነ-       ጥበብ ትግራይ ትጣበቕ ውዳበ ስለዘይነበረቶ እሞኸ ንኸልተ 

               መዓልትስ ኣብ መቐለ ተራኺብና ንባህልናን ጥበብናን ዘከርናዋ ንሓዋሩ ከመይ ክዓብን ክምዕርግን ከምዘለዎኸ መኣዝ ኣበይ መን ጠርኒፉና 

      ንዘራረብ ከይተበሃሃልና እናተሃራረፍና ኣብ ቀፀልቲ ፌስቲቫላት ኪነ-       ጥበብ ንምርኻብ ዓመት ንዓመት ይፅረና ተባሃሂልና ተፈላሊና፡፡

1996 ዓ.               ም ኣብ ኣዳራሽ ምምሕድዳር ከተማ መቐለ ዓበይትን ናእሽቱን ጀመርትን ነባራትን ከየንቲ ንቕዱስ ተግባር ተኣኪብና፡፡ኣብ ሞንጎና  

         ሽዑኡ ሓላፊ ቢሮ ሓበሬታ ሎሚ ድማ ሓላፊ ፖቲካዊ ጉዳያት ህ.ወ.        ሓት ኣይተ ቴድሮስ ሓጎስ ተረኺቦም፡፡ኣቕራቢ እዚ ፅሑፍ እውን 
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               ንራእሲ ኣሉላ ኣባነጋ ዝምልከት ብመልክዕ ዙሩው ፅሑፍ ኣቕሪበ፡፡ሽዑኡ ኣይተ ቴድሮስ ሓጎስ ንብስራት ምስረታ ማሕበር ከየንቲ ትግራይ  

   ኣመልኪቶም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ፣

“           ከየንቲ እንተተወዲብኩም ፀገማትኩም ክትፈትሑ ይቐለኩም፡፡መንግስቲ እውን ክድግፈኩም ይጥዕሞ፡፡ብተወሳኺ እቱ ገና ዘይተዘረበሉ 

   ታሪኽ ትግራዋይ ብመዳይ ኪነ-        ጥበብ ብዝግባእ ተንፀባርቕዎ ምውዳብኩምን ምእካብኩምን ሓይልን ተስማዕነትን ክህልወኩም 

”   ይሕግዝ፡፡ ዘስምዕ ቃል ኣሕሊፎም፡፡

 ኣብ 1996  ዓ.             ም ብዕሊ ኣብ ኣዳራሽ ማዘጋጃ ቤት መቐለ ዝተጣየሸት ማሕበር ከየንቲ ትግራይ ክሳብ 1998  ዓ.   ም ዘድሚ ስራሕ 

     እንተይሰርሐት ታተ ኢላ፡፡ኣብ ወርሒ ነሓሰ 1998 ዓ.           ም ብዝተወሰኑ መስረትቲ ኣባላታ ንኻልኣይ ጊዜ ተሳሒላ እግሪ ተኺላ ደው ኢላ፡፡

        ኣብ ኣዳራሽ ሆቴል ኣክሱም ነባራትን ሓደሽትን ከየንቲ ተኣኪቦም 11       ኣባላት ዘለዉዎ ቦርድ መሪፆም፡፡እቶም ኣባላት ቦርድን ፈፀምትን 

      ኣዝዮም ጠንካራታት ነይሮም፡፡ንመግለፂ ጥንካረኦም ዝስዕብ እወንታታት ዓሞሞም፣-

            እቱ ማሕበር ቀዋሚ ቤት ፅሕፈት ክህልዎ ንምምሕድዳር ከተማ መቐለ ኣእሚኖም ህንፃ ረኺቦም፣

               ኣዳራሽ ምምሕድዳር ከተማ መቐለ ብኪራይ ወሲዶም ፊልምታተ ብምርኣይ ካብ ዝረኽብዎ እቶት ንመጠናኸሪ ዋና ቤት ፅሕፈት 

 ክውዕል ገይሮም፣

   ኣብ ታሪኽ ኪነ-        ጥበብ ትግራይና ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ታሪኽ ሽልማት ኪነ-      ጥበብ ሃገርና ኣዝዩ ዝናኣድ ምዃኑ ዝተመስከረሉ 

  ውድድር መሽኪት /    መድረኽ ሽልማት ኪነ-  ጥበብ ትግራይ/     ብምክያድ ንዝተፈላለዩ ዘፈራት ኪነ-  ጥበብ ን 68  ነባራትን 

       ሓደሽትን ከየንቲ ክሽለሙ ገይሩ፡፡ነቱ ሽልማት ዝወዓለ ኣስታት 800        ሚእቲ ሽሕ ብር ዝፅጋዕ ንመንግስቲ ትግራይ ኣእሚኑ 

 ከምዝርከብ ገይሩ፣

       ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንትንሳኤን ምዕባለን ኪነ-        ጥበብ ብመሰረት ዝሃቦ ጠመተን ዝኣተዎ ቃልን ኣብዚ መዳይ 

            ዝውዕል ዝተወሰነ ገንዘብ ፈቒዱ፡፡እዚ ፈንድዚ ዝመሓደረሉ መምርሕን ስርዓትን ብማሕበር ከየንቲ ትግራይ ነቲ መምርሒ 

            ብእዋኑ ኣዳልዩ ኣቕሪቡ፡፡መንግስቲ ተቐቢሉ ኣፅዲቑዎ፡፡እቲ ዝተፈቐደ ገንዘብ ድማ ኣብ መወዳእታ በጀት ዓመት 1999 ዓ.ም 

     ናብ ቁፅሪ ሒሳብ ኣታዊ ክኸውን ጀሚሩ፣

                ከምኡ ድማ እቱ ማሕበር ንመካየዲ ስራሕ ዋና ቤት ፅሕፈት ቀዋሚ በጀት ክምደበሉን፣እቱ ካብ መንግስቲ ንከየንቲ ዝዋሃብ  

    ሽልማት ድማ ቀፃልነት ክህልዎ ኣመቻችዩን፣

          ብሓፈሻ እዚ ሐዚ ዘሎ መልክዕ ማሕበር ከየንቲ ትግራይ ክፍጠር ገይሩን፣

 ኣብ 1999 ዓ.   ም ዝተመረፀ 11            ኣባላት ዝርከብዎ ቦርድ ማሕበር ከየንቲ ትግራይ ንስራሕ ዝውፈ፣ዘቕርቦ ብሱል ሓሳብ ብመንግስቲ ገዚፍ 

    ተቐባልነት ዝረክብን ነይሩ፡፡እቱ ኣብ 1999  ዓ.          ም ዝተመረፀ ቦርድ ዝሰርሑ ከየንቲ ተጋሩ ክተባብዑን ክሽለሙን ኣለዎም ኢሉ 

           ብዘመቻቸዎ መሰረት ኣቕራቢ እዚ ፅሑፍ ብማሕበር ከየንቲ ክተባብዑ ብውድድር ካብ ዝተመዘዙ 23   ፍርያት ኪነ-   ጥበብ ሓደ ዝኾነ 

    መፅሓፈይ ተሓቲሙ ንንባብ በቒዑ እዩ፡፡
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ዕድላትኪነ  -     ጥበብ ኣብ ትግራይ  

      ሙሁርን ተመራማሪን ፖለቲካል ሳይንስን ደራስን ሙሉወርቅ ኪ/        ማርያም ብምኽንያት መድረኽ ሽልማት ከየንቲ ትግራይ ኣብ ወርሒ 

 ጥቅምቲ 2001  ዓ.            ም ንዝተሓተመት ፍልይቲ ሕታም መፅሄት ዘበረክትዎ ረዚን ፅሑፍ ነይሩ፡፡ካቡኡ ተለቂሐ ትግራይና ክንድምንታይ 

 ንምህዞ ኪነ-      ጥበብ ጥዕምቲ ምዃና ዝምስክር ፅሑፈይ ከራጉዶ፡፡

    ትግራይ ከም ኣክሱም፣ይሓ፣ሓወልቲ ምላዞ፣ ሕንዛት፣ጉሎመኸዳ፣ኣፅቢ፣ግርዓልታ/ብጥቕላል/     ፣ነጋሽን ካልኦትን ክሳብ ሕዚ ጥንታዊት 

              ቅርስታት ዓቂቦም ዝርከቡ ስፍራታት ዝርከቦ እዩ፡፡ካብቲ ናይ ሕዚ ምምሕድዳራዊ ከባቢ ወፃኢ ዝርከቡ ከም ሰንዓፈ፣ቆሓይቶ ኣዱሊስ  

          ዝኣመሰሉ ታሪኻዊ ስፍራታት እውን ናይዚ ጥንታዊ ስልጣነ ኣካል ከምዝነበሩ ክርሳዕ የብሉን፡፡

              ናይ ዳኣማት ስልጣነ ተባሂሉ ዝፍለጥ ቅድመ ኣኽሱም ዝነበረ ሕብረተሰብ ኣብ ሞንጎ መቐለን ዓዲግራትን ቅድሚ 2800  ዓመታት ገኒኑ 

              ወፂኡ ብነገስታት ይመሓደር ከምዝነበረ ዝገልፅ ኣብ እምኒ ዝተወቐረ ፅሑፋት ታሪኾም ይሕብር፡፡እዚ ቅድሚ ኣክሱም ዝነበረ መንግስቲ  

          ዝገደፎ ናይ ፅሑፍ ታሪኽ ግና ብምኽንያት ንውሓት ጊዜ ኣፀቢቑ ክትርጎም ኣይካኣለን፡፡

   መንግስቲ ኣኽሱም ዘማዕበሎ ባህላዊ፣ኪነ-             ጥበባውን ካልኦት ህያባትን ነዚ ሕዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ሃገርና 

 ኢትዮጵያ ብምእታኳ፣

ሀ.     ኣብ ሓፃሓሕፋ ታሪኽን ሃገርን መንግስትን፣

ለ.   ኣብ ሃይማኖታዊ ህይወት፣

ሐ.     ኣብ ሃገራዊ ናይ መንነት ኣታሓሳስባ፣

መ.           ብኣጠቓላሊ ኣብ ማሕበራዊ፣ፖለቲካውን ባህላውን ክብርታት ገዚፍ ፅዕንቶ ኣሕዲሩ ዝቕፅል ዘሎ እዩ፣

እዚ ሕዚ ትግራይ እንብሎ ከባቢና በቲ ንነዊሕ ጊዚያት ዘሕለፎ ታሪኽ         ምኽያት ኣብቲ ዝሓለፈ ይኹን ኣብቲ ዝመፅእ ወለዶታት ገዚፍ

   ትርጉም ዝህልዎ እሴታት / ክብርታት/            ከምዘውረደ ማንም ክኽሕዶ ዝኽእል ኣይኮነን፡፡ትግራይ ሰፍ ዘይብል ታሪኽ እዛ ሃገር ዝተሸከመ

 ከባቢ እዩ፡፡ንኣብነት፣-

          ፊደላት ግእዝ ተማሂዞም ኣብ ፅሑፍ ክውዕሉ ዝተገበረ ኣብዚ ከባቢ እዩ፣

              መፃሕፍቲ ሃይማኖት ንመጀመሪያ ጊዜ ዝተተርጎሙሉ ከባቢ ትግራይ እዩ፡፡እቶም ሕዚ ኣብ ዘተፈላለየ ከባቢታት ዝስበኸሎም

              ዘለው መፃሕፍቲ መቦቆሎም ካብዚ ኮይኑ ደረስቶም ወይ ተርጎምቶም ኣብዚ ከባቢ ዝተምሃሩን ናብ ሊቅነት ዝበፅሑም እዮም፣

 መንግስታዊ ታሪኽ/ ክብረ ነገስት/ ህዝቢ ዝመሓደረሉ ሕጊ / ፍትሃ-ነገስት/ ስነ-ፍጥረት ስነ-   ከዋኽብትን ዝኣመሰሉ መፃሕፍቲ 

    ኩሎም ካብዚ ከባቢ ዝተረኸቡ እዮም፡፡
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              ኣውሮፓውያን ሕዚ ብሞኖፖልሒዞምዎ ዘለው ገንዘብ ናይ ምትማንን ምሕታምን ስራሕቲ ኣብ ኣኽሱም ይስራሕ ነይሩ፣

           ቅዱስ ያሬድ ዝመሃዞ ሃይማኖታዊ ድርሰትሙዚቃ እውን መቦቆሉ ኣኽሱም እዩ፣

            ጥንታዎት ተጋሩ ወለዲ ህንፃታት፣ሓወልትታን በዓትታትን ሪኢኻ ገዚፍ ኣእማን ብዘይገለ ጂኦሜትራዊ ጌጋ ማዓዝኑ፣ክብርታቱን ርሕቐቱን 

       ኣዋዲዶም ዝሰርሑ ጥበኛታት ከምዝነበሩ ዝምስክሩ ሓድግታት ገዲፎም እዮም፡፡

    ሓወልታት፣ኣብያተ መንግስትን መቓብራትን ነገስታት፣

            ካብ ከውሒ ዝተሃነፁን ሕዚኳ ብቐሊሉ ንምድጋም ዘይካኣሉ ዲዛይናትን ዘለዎዎም ዉቑራት ኣብያተ ክርስትያን፣

     ሓፂን ኣምኪኽካ ዝተፈላለዩ ነገራት ምስራሕ፣

        ነዚ ናይ ሕዚ ዓታሩና ስራሕ ቦሰሮ ዘምስሉ ኢደ-   ጥበባት ውፅኢታት ሸኽላ፣

         ኣልማዝ፣ዕንቁን ስኒ ሓርማዝን ናብ ገይፅታት ብምልዋጥ ዝግበሩ ዝነበሩ ስራሕቲ፣

               ኣንስቲ እቲ ዘበን ዝማላኻዓሉን ዝጋየፃሉን ዝነበራ ኣቑሑት መጋየፂታት ሪኢኻ እተን ዉሉድ ወለዶታተን ናብዚ ሐዚ ዘለዎኦ 

       ድሑር ህይወት ከመይ ኢለን ከምዝተለወጣ ዘሕስብን ዘጭንቕን እዩ፣

       ናይቲ ዘበን ኣፅዋር ውግኣት ባዕልኻ ሰሪሕኻ ምዕጣቕ፣

        ሓራምዝ ኣልሚድካ ጃልባታት ሰሪሕኻ ባሕሪ ናይ ምስጋር ጥበብ፣

           ቆርበት ፍሒቕካን ቀለም ቀሚምካን ዘበን ዘየብርሶም መፃሕፍቲ ናይ ምድራስን ምፅሓፍን ክእለት፣

              ሓውሲ ወታደራዊ ቅርፂ ዘለዎ ውዳበ ፈጢርካ ባዕልኻ ንባዕልኻ ናይ ምክልኻል ብናፅነት ናይ ምንባርን ፍልጠት፣

        ክዳንካ ኣሊምካን ጠሊፍካን ብምስፋይ ብዝተፈላለየ ኣገባባት ምጥቃምን ምግያፅን፣

               ምግብኻ ናይ ምብሳልን ናይ ምዕቋርን ክእለት ክበሃሉ ዝኽእሉ ውሱናት ኣብነታት ብቶም ወለድና ዝተምሃዙን ሐዚ እውን 

      ገሊኦም ከምቲ ዝነበርዎ እንጥቀመሎም ዘለውን ነገራት እዮም፣

                እዚ ኩሉ ህያባት ካብ ወለድና ዝረኸብናዮን እንናበረሉን ዘለና ናይ መንነትና እምነ ኹርናዕ እዩ፡፡ንምንታይ እዚ ስልጣነ እዚ ዘይቀፀለ  

              ዝብል ሕቶ እንተተላዒሉ ዘኽርመና መልሲ ክህልዎ እዩ እናበለ ይቕፅል ፅሑፍ መምህርን ተመራማሪን ደራስንሙሉወርቅ ኪ/ማርያም፡፡

ንኪነ-         ጥበብ ፀጋታት ዝኾኑ ሃፍትታት ትግራይ እቶም ብመምህር ሙሉወርቅ ኪ/     ማርያም ዝተገለፁ ጥራሕ ኣይኮኑን፡፡ኣዝዮም ብዙሓት 

      እሞ ድማ ገና ዘይተተንከፉን እዮም፡፡ባዕሉ ከያኒን ንኪነ-         ጥበብ ዝንእድን ህዝቢ ድማ ኣለና፡፡ዕዳጋና ዘሰክፍ የብሉን ሰፊሕ እዩ፡፡ብዝሒ 
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   ህዝቢ ሃገርና ልዕሊ 80        ሚሊዮን እዩ፡፡ነዚ ህዝቢ ጠስሚ ልቡ ዘስቲ ስራሕቲ ኪነ-       ጥበብ እንተምሂዝና ልዕሊ ከያኒ ሃፍቲ ክህልዎ ዝኽእልስ 

መንዩ?       ኢልና ብምሕታትና ካብ ንቡርነት ወፂኹም ዝብለና ኣይንረክብን፡፡

  ብመንግስቲ ወገን ኪነ-            ጥበብ ንምብርባር ተጀሚሩ ዘሎ ድጋፍ እውን ዝናኣድ እዩ፡፡ልዕሊ ኹሉ ድማ መንግስቲ ንኪነ-   ጥበብ ዝዋሓስ ሕጊ 

 ኣብ ሕገ-              መንግስቱ ምስፋሩ ዓብዪ ምስጋና ዝግበኦ እዩ፡፡ማሕበርና ማሕበር ከየንቲ ትግራይ እምበኣር ነዞም ዝተገለፁ ንምስፋሕ ኪነ-ጥበብ 

     ጥጡሓት ዕድላት ተጎዝጒዙ እዩ ተጣይሹ ዘሎ፡፡

    ሕፅረታት ከየንትን ማሕበር ከየንቲ ትግራይን

   ሓደ ኣብ ቋንቋን ስነ-               “ ፅሑፍን ትግራይ ኣዝዩ ዝግደስን ካብ ምግዳስ ሓሊፉ ክፀሓሕፍ ዝፍትንንሙሁር ብምረት ዝበለኒ ኣብዚ ክገልፆ ኣብ 

 ሞያ ኪነ-            ጥበብ ዘለኹም ክኢላታት ዓብዪ ፀገምኩም ሰብ ተዛሪብኩምን ኣሪምኩምን ዘይትሰምዑ ምዃንኩም እዩ፡፡ንነብስኹም ኣዚኹም 

    ኣታዓባቢኹም ትሪኡ፣ህዝቢ ልዕሌኹም ውፅኢት ኪነ-      ጥበብ ከጠዓዕምን ክመዝንን ከምዝኽእል ኣይርደአኩምን፡፡እዚታት ክተመሓይሹ 

   ”እንተዘይክኢልኩም ንክትዕወቱ ከፀግመልኩም እዩ፡፡

’      ናይ ዚ ኣብ ዕብየት ቋንቋን ስነ-             ፅሑፍን ትግራይ ዝግደስ ሙሁር ኣበሃህላ ከመይ ንቕበሎን ንርደኦን ዝብል ኣንበብቲ እዚ ፅሑፍ ዝኾንኩም 

                ከየንትን ወነንቲ ካልኦት ሞያን ኣብ ዘዘለኹምዎ እንተስ ምስ ባዕልኹም እንተስ መምስ መሓዝትኩም ዘትዩሉ፡፡እንተ ኣነ ዝስዕብ ቅዋም 

ኣለኒ፡፡

                 ብጅምላ ንምግላፁ ዳኣ ክኸብድ ይኸውን እምበር ኣብ ከየንቲ ከምቱ ኣብ ካሊእ ዓውደ ሞያ ዘሎ ክኢላ ዘምክብባርን ዘይምስምማዕን ኣሎ 

             እዩ፡፡ንውፅኢት ስራሕኻ ከክንዲ ሓርማዝ እናቖለልካ ንውፅኢት ስራሕ መሓዛኻ ከክንዲ ፃፀ ጌርካ ምድቃቕ እዕዘብ እየ፡፡/   እዚ ኣገላልፃ 

        ንህርኩትነት ስራሕ ፃፀ ዘይኮነስ ንኣካላዊ ኩነታቱ ጥራሕ ዝምልከት እዩ፡፡/          እዚ ኣብ ሓደ ሞያ ኾይንካ ንሰሳትካ ዘይምክብባር ግን ኣብ ኩሉ 

           ዓውድታት ሞያ ኣሎ፡፡መምህር ንኻልእ መምህር፣ሓኪም ንመዘንኡ ሓኪም፣ነጋዳይ ምስ ነጋዳይ ዘይምክብባርን ዘይምስምማዕን ዘሎ  

            ዝነበረን ዝቕፅልን እዩ፡፡መንቀሊኡ እንተተብሃለ ንሕንሕ ሓዲኡ ካብ ሓዲኡ ዓዚዙ ክርኣይ ካብ ዘለዎ ድሌት፡፡

            እሞ ከምዚ እንተኾይኑ ዳኣ ኣብ ከያኒ ዘጋጥም ዝኾነ ይኹን ጌጋ ንምንታይ ጎሊሁ ይዝረበሉ?    እንተተብሃለ ምኽንያታት ምዝርዛር ይካኣል፡፡

               ከያኒ ንዓይንን እዝንን ህዝቢ ኣዝዩ ቀረባ እዩ፡፡ከያኒ ቀንዲ ልኡኹ ዝተዛብዐ ኣታሓሳስባ ህዝቢ ናብ ትኽክለኛ መስመር ምምእዛን፣ወይ  

         እውን ኣብ ሓዲኡ ጫፍ ዘሎ በሊሕ ኣጠማምታ ናብ ብዙሓት ክሰርፅ፣ደቂ-        ሰባት ኣብ ሂወት ዝፍፅምዎ ደቂቕ ነገርን ሳዕቤኑን ጎሊሁ 

       ክርኣዮም ምግባር፡፡ኣጠቓሊልካ እንትረአ ስራሕ ከያኒ ምስ ሓንጎል ደቂ-       ሰባት ዝተኣሳሰር ብምዃኑ ጌጋ እንትሰርሕ ሽዑኡ ንሽዑኡ 

              መደራጉሕ መአረምታ ነቐፌታ ይወርዶ፣ዝንኣድ እንትሰርሕ ድማ ቡኡኡ ልክዕ ካዕዎ ምዕሮ ሞራሉ ሓፍ ዘብል ርኢቶ ይውሕዘሉ፡፡

              ስለዚ ከያኒ ህዝቢ ክንቕፎስ ክንእዶስ ብቐረባ ዝከታተሎ ምዃኑ ፈሊጡ ኣካይድኡ ከመዓራርን ጥንቁቕ ክኸውንን ኣገዳሲ ይኸውን፡፡ክንዲ 

          “   ”  ዝካኣሎ ብኹሎም ተግባራቱ መርአያ ክኸውን ፃዕሩ ከሐይል ይግባእ፡፡እዚ ከይኮነ እንትተርፍ ቃልን ተግባርን ኣይገጠመን ዘብል ግብረ 

     መልሲ ህዝቢ እዩ ዝስዕብ፡፡እዚ ናብ ኪነ-           ጥበባዊት ማሕበርና ማሕበር ከየንቲ ትግራይ ኣጣቢቕና እንትንሪኦ ገና ዘይተፈትሑ ፀገማት ኣለው 

 እዮም፡፡ኣብነታት ክጠቅስ፣-
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   ኣሰናዳኢ እዚ ፅሑፍ መ.ሽ.ኪ.ት. /   መድረኽ ሽልማት ኪነ-  ጥበባት ትግራይ/        ክዕወት ካብ ዝገበሩ ቀዳማዎት ኣባላት ቦርድ ማሕበር ከየንቲ 

   ትግራይ ሓደ ነይረ፡፡እቲ መ.ሽ.ኪ.ት.            ዘዐወተ ቦርድ ኣዝዩ ጠንካራን ተዛሪቡ ዘስምዕን እሙንን ነይሩ፡፡ናይዚ ውፅኢት ድማ ንመንግስቲ 

   ትግራይ ረብሓን ውፅኢትን ኪነ-     ጥበብ ኣረዲኡ ኣስታት 800     ሽሕ ብር ብምምፃእ ን 68      ከየንቲ ነባራትን ሓደሽትን ከየንቲ ክሽለሙን 

             ህዝብን መንግስትን ኣፍልጦ ክህቡዎምን ገይሩ፡፡ማሕበር ከየንቲ ትግራይ ቤት ፅሕፈት ክህልዎ፣ኣብ መሰል ቅዳሕ ዘሎ ዝተዛበዐ  

     ኣጠማምታ ክቐንዕ ካልኦትን ዓበይቲ ስራሕቲ ኪነ-  ጥበብ ዓሚሙ፡፡

                 ኣብዚ ከም ጎደሎ ገዚፉ ዘጥቀስ ሃለዋት ማሕበር ከየንቲ ትግራይ ንምርግጋፅ ደው ዝበለ ቤት ፅሕፈት ብሓይሊ ሰብን ንዋትን ኣየደልደሎን፡፡

’     ናይ ዚ ውፅኢት ድማ ውድድር መ.ሽ.ኪ.ት.            ሓዊሱ ካልኦት ንጥፈታት እቲ ማሕበር ብኣባላት ቦርድ ብፍላይ ድማ ብፈፃሚት ዝስረሐሉ  

   ኣጋጣሚታት ብዙሕ ምንባሩ እዝክር፡፡

              ’   ብተወሳኺ ነባራት ከየንቲ ኣብ ሕቑፊ ማሕበር ከየንቲ ትግራይ ክዓስሉ ዝተገበረ ፃዕሪን ውፅኢቱን ኣዝዩ ድኹም እዩ፡፡ናይ ዚ ውፅኢት ድማ 

              ኣባላት ማሕበር ከየንቲ ትግራይ ዝበዝሑ መናእሰይ እዮም፡፡እቶም ነባራት ከየንቲ ማሕበር ከየንቲ ትግራይ ዳርጋ ከምናቶም ገይሮም  

              “ ኣይቆፅርዎን፡፡ካብዚ ዝገደደ ፅላል ኩሎም ከየንቲ ማሕበር ከየንቲ ትግራይ እናሃለወ፣ዓበይቲ ከየንቲ ተጋሩ ኣብ ትግራይ ዝነብሩ ማሕበር  

”             ደረስቲ ከጣይሹ ዘተታት ዘካየድሉ እዝክር፡፡እዚ መርአያ ዘይምውህሃድ ነባራትን ሓደሽትን ከየንቲ ትግራይ ዘመላኽት እዩ፡፡ከም 

             ትዕዝብተይ ማሕበር ከየንቲ ትግራይ መናእሰይ ዝዓስልሉ ዓበይቲ ከየንቲ ዝሃድሙሉ መሲሉ ይረአየኒ፡፡ናይዚ ምኽንያት መንቀሊ እንታይ  

ይኸውን?              እታ ማሕበርን ኣባላታን ብፍላይ ድማ ብመሪሕነት ዝተቐመጠ ቦርድን ሰራሕተኛታት ቤት ፅሕፈት ብዕሙቀት ክሪኡዎን 

  ክምልስዎን ዝግባእ እዩ፡፡

’                ኣብ ቲ ሕዚ ዘሎ ኣመራርሓ ቦርድ ዝተዓዘብኩዎ ኢድ ኣእታውነት ኣዝዩ የግርመለይ፡፡ኣብ መተሓዳደሪ ደንቢ ማሕበር ከየንቲ ትግራይ እቱ 

     ዝተመረፀ ቦርድ ተፀዋዕነቱ ንሓፈሻዊ ጉባኤ እዩ፡፡ብሕገ-          ደንብና ሓፈሻዊ ጉባኤ መኣዝ ከምዝፅዋዕ ዝተነፀረ ጊዜ ኣሎ፡፡ይኹን እምበር እቲ 

             ኣመራርሓ ቦርድ ኣዝዩ ኣገዳሲ ጉዳይ እንትገጥሞ ህፁፅ ጉባኤ ናይ ምፅዋዕ መሰል እውን ኣብ ሕገ-    ደንቢ ማሕበርና ተቐሚጡሉ ኣሎ፡፡እዚ 

              እናሃለወ ክልተ ብሓፈሻዊ ጉባኤ ዝተመረፁ ኣመራርሓ ቦርድ ብኣካያዲ ስራሕ ክቑፀሩ ተገይሩ፡፡ ርግፅ እዩ እቲ ሕገ-  ደንቢ ማሕበር 

                 ኣማሓይሽና ኢና ከምኡ ጌርና ዝብል ምላሽ ይህቡ እዮም እቶም ሕዚ ኣብ ኣመራርሓ ዘለዉ ኣባላት ቦርድ፡፡ብወገነይ ኣብ ዓቕሚ እቶም 

              ብኣካየድቲ ስራሕ ዝተመዘዙ ኣባላት ቦርድ ብእወንታ ይኹን ብኣሉታ ዝብሎ የብለይን፡፡ግን እቲ ቦርድ ከየንቲ ዝሃብዎም ስልጣንን 

    “    ”          ኣመራርሓ ቦርድ ቀንጢጡ ብኢደወነኑ ሕጊ ማሕበር ኣማሓይሸ እየ ኢሉ ኣባልነት ቦር ቀንጢጡ ኣካየድቲ ስራሕ ክኾኑ ናይ ምእዛዝ 

  ስልጣን ኣለዎ ድዩ?                 ርግፅ እዩ ነቱ ቤት ፅሕፈት ዝመርሕ ኣካያዲ ስራሕ ብድሌት ኣመራርሓ ቦርድ እዩ ዝሽየም፡፡እቱ ኣካያዲ ስራሕ ግና ካብ 

  ’    ኣባላት ቦርድ ወፃኢ ዶ ኣይኮነን ክኸውን ዝግበኦ?            ናይ ዝበዝሓ ማሕበራት ኣሰራርሓ እውን ኣካያዲ ስራሕ ካብ ኣባላት ቦርድ ወፃኢ እዩ 

               ክኸውን ዝግበኦ፡፡ እዚ ዝተሰርሐ ጌጋ እዚ ሕዚ ኣብ ኣመራርሓ ዘሎ ቦርድ ብኣግባቡ ክምለስ ዘለዎ ሕቶ ይመስለኒ፡፡

     ኣብቲ ማሕበር ንተደጋጋሚ ጊዜ ኪነ-             ጥበባዊ ዳይነት ተኻይዱ እዩ፡፡ምክያዱ ፅቡቕ ነገር ኮይኑ ውፅኢት እቱ ዳይነት ዕላዊ ቅድሚ ምዃኑ 

             ሚስጥር እናሾለኸ ዝወፀሉ ኣጋጣሚታት ኣሎ፡፡እዚታት እውን ቃሕ ዝብል ፍፃመ ኣይመስለንን፡፡እዚ ብዋናነት ነቶም ብዳይነት ክሰርሑ 

    ዝምዘዙ ከየንቲ ዝምልከት እዩ ዝኸውን፡፡

         ካሊእ ከም ፀገም ዘልዕሎ ድማ ኣባላት ቦርድ ኣብ ዳይነት ኪነ-    ጥበብ ምስታፎም እዩ፡፡እዚ ሕገ-    ደንቢ ማሕበርና ከመይ ከምዝሪኦ 

 ኣይፈልጥን፡፡ካብ ሕገ-             ደንቢ ማሕበርና ወፅየ እንትሪኦ ግን ኣካይድኡ ትኽክል እዩ ኢለ ኣይወስድን፡፡ምኽንያቱ እቱ ብቦርድ ኣባልነት 
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          ዝተቐመጠ ላዕለዋይ ሓላፊ እቲ ማሕበር እዩ፡፡ብኡኡ ዝፍጠር ፀገም መን እዩ ዝኣልዮ?       ሓፈሻዊ ጉባኤ እዩ፡፡ሓፈሻዊ ጉባኤ ድማ ኣብ ክልተ 

                 ወይ ሰለስተ ዓመት ሓንቲ ጊዜ እዩ ዝእከብ፡፡ስለዚ እቲ ቦርድ ዝተጋገዮ ቀልጢፉ ክእርሞ ዘፀግም እዩ፡፡ካብቱ ኣባል ቦርድ ወፃኢ ዝፍፀም  

 በደል ኪነ-               ጥበባዊ ዳይነት እንትህሉ ግና በቶም በብግዚኡ እናተኣከቡ ነቲ ማሕበር ዝመርሑ ኣባላት ቦርድ ክዕረ ዝኽእል ይመስለኒ፡፡ስለዚ  

    ኣባላት ቦርድ ኣብ ዳይነት ኪነ-             ጥበብ ምስታፍ ብዝኾነ ይኹን መመዘኒ ተቐባልነት ኣለዎ ኢለ ኣይኣምንን፡፡ይኹን እምበር ኣባላት ቦርድ በቲ 

       ማሕበር ዝካየድ ዳይነት ምትሕብባሮም ነውሪ እዩ ኢለ ኣይኣምንን፡፡

             ማሕበርና ብውሑዳት ሰራሕተኛታት ቤት ፅሕፈት ቦርድ ማሕበር ብዝህቦ ተኸታታሊ ኣመራርሓ ዓብዪ ንጥፈታት ትዓምም ኣላ፡፡እዚ 

                 ቅቡል ኮይኑ ነቱ ቤት ፅሕፈት ብሓይሊ ሰብን ንዋትን ንምጥንኻር ዝግበር ፃዕሪ ግን ድኹም መሲሉ ይስመዐኒ፡፡ሓደሓደ ጊዜ እታ ማሕበር  

       ብትሕቲ ዓሰርተ ዝኾኑ ሰራሕተኛታታ ዓበይቲ መድረኻት ኪነ-        ጥበብ ክተዐውት ክርኢ እንተለኹ ብጣዕሚ ይገርመኒ፡፡ስለዚ ዓቕሚ ቤት 

      ፅሕፈት ብሓይሊ ሰብን ንዋትን ንምዕዋት ክሕሰበሉ ይግባእ፡፡

     ማሕበር ከየንቲ ትግራይ ንምጥንኻር ክግበር ዝግበኦ  ?  

            ካብ ኣመራርሓ ቦርድን ሰራሕተኛታት ቤት ፅሕፈትን ተደጋጊሙ ከምዝግለፅ ማሕበር ከየንቲ ትግራይ ልዕሊ 13   ሽሕ ኣባላት ኣለዉዎ፣ኣብ 

            ዝተፈላላለያ ዓበይትን ናእሽቱን ከተማታት ትግራይ እውን ጨናፍር ኣብያተ ፅሕፈት ከፊቱ ኣሎ፡፡ግርም እዩ፡፡ካብዞም 13  ሽሕ ኣባላት 

  ማሕበር ክንደይኖት ይኾኑ?        ብዕድመ ብስል ዝበሉ ክንደይኖትከ መናእሰይን ተምሃሮን እዮም?     እንተተባሂሉ ብሃሰስ ንምምላስ እቶም 

            ኣዝዮም ዝበዝሑ መናእሰይን ተምሃሮን እዮም፡፡ስለዚ ኩሉ ነገር ኣናተወራረስካን እናተጎራረስካን እንተኸድካሉ እዩ ዝምቅርን ዝጥዕምን  

                 እሞ ማሕበርና ነባራት ከየንቲ ተጋሩ ኣባል እቲ ማሕበር ክኾኑ ናይ ምጉስጓስ ዕማም ኣብ ቅድሚኡ ይፅበዮ ኣሎ፡፡ዓበይቲ ከየንቲ ተጋሩ  

             ኣባል እቱ ማሕበር ክኾኑ ጥራሕ ኣይኮነን ክግበር ዘለዎ ኣብቱ ኣመራርሓ ቦርድ እውን ክካተቱ ኣለዎም፡፡

               ኣብ ኣመራርሓ ቦርድ ምትሕንፋፅ ሞያተኛታት እውን ኣዐርዩ ክሕሰበሉ ዝግባእ እዩ፡፡ማሕበር ከየንቲ ትግራይ ከም ስሙ ፅላል ኩሎም 

 ዘፈራት ኪነ-              ጥበብ እዩ፡፡ስለዚ ኣብ ኣመራርፃ ኣባላት ቦርድ ምትሕንፋፅ ሞያተኛታት ክሕሰበሉ ይግባእ ኣባህላይ፣እቱ ቦርድ ካብ ብሓደ 

 ዘፈር ኪነ-               ጥበብ ዝዕብለል እንተኾይኑ ንኻልኦት ዘንጊዑ ነታ ንሱ ዝመልካ ዓውደ ጥበብ ጥራሕ ኣጉሊሁ ክሰርሕ ይኽእል እዩ፡፡ንኣብነት 

          ኣብቱ ኣመራርሓ ቦርድ ሰብ ሞያ ሙዚቃ ብበዝሒ እንተተኻቲቶም ምያታት ቅርፃቅርፂ፣ስእሊ፣ሰርከስ፣ፊልሚ፣ተዋስኦ፣መፃሕፍቲ ቆላሕታ  

    ’            ዝስእንሉ ኣጋጣሚ ክፍጠር ይኽእል እዩ፡፡ምስ ዚ ተኣሳሲሩ ኣብ ኣመራርሓ ቦርድ ንዝመፅእ ክኢላ ኣብ ምሕራይ ከየንቲ ገዚፍ ጥንቃቐ  

     ክንገብርን ብሓላፍነት ክንንቀሳቐስን ይግባእ፡፡ማሕበርና መሪሑ ኪነ-         ጥበብና ከዕቢ ዓቕሚ ዘለዎ ስምዒት ትግራዋይነት ዝሰረፆ ኣባል ቦርድ 

   ንምምራፅ ትኩራት ክንከውን ይግባእ፡፡

                ማሕበርና ፅላልና ብዛዕባ ሞያና ናፃን ግልፅን ኮይንና ነውገዐላ ዳግማዊት ቤትና እያ፡፡እዚ እንተኾይኑ ድማ እታ መዕረፊትን ገዛ ኩልና 

              ከየንትን ዝኾነት ማሕበርና ቤት ፅሕፈታ ብንዋትን ሓይሊ ሰብን ክትጠናኸር ምግባር ከምቁልፊ ዕማም ተወሲዱ ክስረሐሉ ይግባእ፡፡

      ማሕበርና እቶም ትፍፅሞም ዕለታዊ ስራሕትን ንጥፈታትን ኪነ-         ጥበብ ከምዘለዉ ኾይኖም፣ኣብ ቅድሚኣ ገዚፍ ራኣይ ካብ ምቕማጥ ሓሊፋ 

          ንራኣያ ክውን ዘግብር ምንቅስቓስ ክትጅምር ኣለዋ፡፡ማሕበርና ደረጅኡ ዝሓለወ ኩለመዳያዊ ግልጋሎት ኪነ-    ጥበብ ክህብ ዝኽእል ማእኸል 

        ንምህናፅ ክትትልም ኣለዋ፡፡እታ ማሕበር በብጊዙኡ ትሰርሐሉ ዘላ እኳ እንተኾነት፣ኪነ-     ጥበባዊ ስልጠናታት ብሓፂርን ነዊሕን ምሃብ 
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            ኣጠናኺራ ክትቅፅለሉ ኣለዋ፡፡እቱ ክትሃንፆ ክትትልመሉ ኣለዋ ዝብሎ ዘለኹ እውን ቀንዲ ግልጋሎቱ ውፅኢታት ኪነ-  ጥበብ ምቕራብ 

            ጥራሕ ዘይኮነስ ሳይንሳዊ ፍልጠት ዝውንን ከያኒ ምፍራይን ማእኸል ምርምርን እውን እዩ ክኸውን ዝግበኦ፡፡

  ማሕበርና ማህደር ኪነ-             ጥበብ ትግራይ ዝዕቀበላ ማእኸል ክትከውን ንምነ፡፡ነዚ ክውን ነምግባር ድማ ካብ ብሕዚኡ ታሪኽ ነባራትን 

            ሓደሽትን ከየንቲ ምስናድ ኣብ ትልማ ኣእትያ ክትሰርሐሉ ዘለዋ ዋኒን እዩ፡፡ብብኸተምኡ ዝተጣየሻ ውዳበታት ኪነ-  ጥበብ በብጊዚኡ 

 ፍርያት ኪነ-      ጥበብ ንነበርኪ ከባቢአን ብምቕራብ ህዝብና ኪነ-        ጥበቡን ከየንቱን ክፎቱን ክንእድን ክገብራን ብዓበይትን ናእሽቱን ከየንቲ 

     ክምራሕን ምግባር እውን ካሊእ ክስረሐሉ ዝግባእዩ፡፡

               ብሓፈሻ ማሕበር ከየንቲ ትግራይ ህዝብን መንግስትን ዝሃብዋ ዕማም ብኣግባቡ ክትፍፅም እንተተደልዩ ኣብ ሞንጎ ከየንቲ ባህሊ ምክብባርን 

              ምትሕግጋዝን ሱር ሰዲዱ ክሰርፅ ኣለዎ፡፡እዚ ንክኸውን ድማ ማሕበርና በብግዚኡ ነቱ ከያኒ ብምትእኽካብ ኣብ ፀገማቱን ፀጋታቱን  

     ከዋግዕን ተወዲቡ ደረጅኡ ዝሓለወ ፍርያት ኪነ-         ጥበብ ከቕርብን ግቡእ ኣበርክቶኣ ክተወፊ ኣለዋ፡፡ትግራይና ላዕላ ታሕታን ኪነ-ጥበብ 

 እያ፡፡ህዝብና ንኪነ-           ጥበብ ልዑል ዋጋ ይህብ ባዕሉ እውን ከያኒ እዩ፡፡ስለዚ ነዚ ከያኒን ኪነ-     ጥበብን ዝንእድ ህዝብና ዝምጥን ስራሕ 

      ብምቕራብ ተጠቀምቲ ንምዃን ዘይሕለል ፃዕሪ ከድልየና እዩ፡፡

    ኣብ ትግራይ ዝፈሪ ውፅኢት ኪነ-             ጥበብ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ናብ ዝነብሩ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዝበፅሐሉ ናይ ዕዳጋ ብልሓት ምንዳይን 

              ብቐፃሊ ዝትግበረሉ መስርሕ ምዝርጋሕን እውን ንማሕበርና ዝዋሃብ ዕዮ ገዛ እዩ፡፡ብተወሳኺ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ዓለም  

     ዝርከቡ ክኢላታት ከየንትን ኣፍቀርትን ደገፍትን ኪነ-           ጥበብ ትግራይ ናብ ዓዶም ተመሊሶም ዓቕሚ ኣብ ምዕባይ ስራሕቲ ዝሳተፉሉን ኣብ 

             ዘዘለዉዎ ኾይኖም ዘዝካኣሎም ደገፍ ዝገብሩሉን ባይታ ኣብ ምምችቻው ማሕበርና ብትኹረት ክትሰርሐሉ ዝግባኣ እዩ፡፡እዚታት ንምግባር 

       ድማ ብቑልጡፍ ወናኒት ናይ ባዕላ ድሕረ ገፅ /  ዌብ ሳይት/  ክትከውን ኣለዋ፡፡

            ብሓፈሻ ማሕበርና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብነታዊት ኮይና ትጥሰቀሉ ነጥቢ ኣሎ፡፡እዚ እውን ንኹሎም ዘፈራት ኪነ-    ጥበብ ኣብ ፅላላ ሓቚፋ 

             ምጥያሻ እዩ፡፡እዚ ፅቡቕ ተሞኩሮኣ ናብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ተሰጋጊሩ እተን ክልላት ንኹሉ ዘፈር ኪነ-   ጥበብ ዝሓቖፈ ማሕበር 

   ኣጣይሸን ምንቅስቓስ ጀሚረን ኣለዋ፡፡

                    ስለዚ እውን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንኹን ኣብ ደገ ዘለና ደቂ እዛ ክብርቲ ትግራይ ዝኾንና ከየንቲ ኩልና ኣብ ትሕቲ እዛ ማሕበርና ብዝተወደበ  

     መልክዕ ተንቀሳቒስና ኣብ ዕቀባ ታሪኽን ኪነ-        ጥበብና እንተተንቀሳቒስና ኣብ ውፅኢታውነትና ጥርጥር ክሓድረና የብሉን፡፡እዚ እንተገይርና 

       ድማ ብዘኹርዕ ተግባርና ታሪኽ ዘንተ እለት ክዝክረና እዩ፡፡
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