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ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ /ህወሓት/ ካብ ©ጥቃዊ ቃልሲ ጀሚሩ ክሳብ እዚ ሐዚ በፂሕዎ ዘሎ 

ናይ ሰላማዊ ቃልሲ መዋእል ክበîሕ ዝከኣለ ኣብ ውሽጡን ካብ ደገን ዝመîዎ ሓያሎ   ፈተናታት 

ብውሕሉል ኣመራርሕኡ ሓሊፉ እዩ፡፡ ገሊኦም ፈተናታት ብጣዕሚ ካብ ፈትሊ ዝቐጠኑ ፈተናታት 

ነይሮም፡፡ እዚ ካብ ማህፀን ወፃዕ ህዝቢ ትግራይ ዝተወለደ ውድብ ገና ብርኩ እንተይተረረ 

እናሃለወ ቅሂሙ ክቐሪ ዝተፈላለዩ ተÒንፎታት ከም ዘጋጠምዎ ንቐባሪ ምርድእ እንተዘይከይኑ 

ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ 'ዩ፡፡ ካብ 1967 ዓ/ም ሕንፍሽፍሽ ጀሚሩ ክሳብ 1993 ዓ/ም ኣንጃ በቢግዚኡ 

ኣብ ውሽጢ እቲ ውድብ መልክዖም ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝግለî ፈተናታት ኣጋጢምዎ እዮም፡፡ 

 እቲ ውድብ 'ውን እቶም በቢብርኩ ዘጋጠምዎ ዝነበሩ ፈተናታት ከከም አመፃîአኦም 

ብውሕሉልን ዴሞክራሲያውን አመራርሕኡ አልይዎም 'ዩ ፡፡ እቲ ውድብ ሓሊኾም ንምጥፍእ 

ዝተልዓሉ በለፀኛታት 'ውን  እቲ መሰመር ሓቊፍዎም ክከይድ ሰለ ዘይከአለ ኣብ መንገዲ 

እናተንጠበጠቡ ቀርዮም ዮም፡፡ ብኣንፃሩ እቲ ውድብ በቢግዚኡ ካብ ዘጋጠምዎ ፈተናታት 

ትምህርቲ እናወሰደ እቶም ሓሊኾም ከውድቅዎ ኣብ ቅድሚኡ ዝተቐመጡ ፈተናታት ድዋ©ዋ© 

ከብሎም ክኢሉ'ዩ ፡፡ “ ዝኽአለ ይጉየ፣ ዘይካኣለ ይሳለ፣ ዝተሸክለ ድማ ይተኣለ” ብዝብል ብሱልን 

ስልጡን ኣተሓሳስባ እቶም ዘይከአሉ ከም ሽንቲ ገመል ንድሕሪት እንትምለሱ እቲ ውድብ 

ንቅድሚት ገሲጊሱ ዩ፡፡ 

 ውድብና 1975-1977 ዓ/ም ኣብ ዝነበረ  ወቅቲ ናይ መስመር ደንገርገር ኣብቲ ውሽጡ 

ብዝነበሩ ኣመራርሓ ከጋጥሞ  ክኢሉ ነይሩ ዩ ፡፡ ካብ 1975 ዓ/ም ኣብ îባሕ  ካልኣይ ጉባኤ 

ህወሓት ክሳብ ናይ 1ዐ ዓመት ጉ©ዞ ገምጋም ማእኸላይ ኮሚቴ ዝነበረ ም©ራፍ ፀሚቁካ እንትርኣ 

ናይ ደውታን ምንቁልቋልን ም©ራፍ ተባሂሉ ዝፍለጥ እዩ ነይሩ፡፡ 

 እዚ ደውታን ምንቁልቋልን ክፍጠር ዝኻኣለ ጉጉያት ኣረኣእያታት ብዘይምውጋዶም 

ምክንያት ኣብ ውሽጢ ህወሓት ዝተፈጠረ ፈተና ከም ዝነበረ እዩ ዝፍለጥ፡፡ 



 ኣብቲ ውድብ ንፁር  ኣረኣእያ ክተሓዝ ብዘይምክኣሉ ናብ ዕንይንይ ዝተኣተወሉ መድረኽ 

ነይሩ ኢልካ እዩ ክውሰድ ዝከኣል፡፡ 

 ኣብቲ ውድብ ገለ ኣረጊት ኣረኣእያታት እናገበሉ ብምምፃኦም እቲ ውድብ ሓሊኮም 

ክወድቐዎ ወይ እውን ጠጠው ክብልዎ ፈቲኖም እዮም፡፡ እዞም ፈተናታት ንኩለ መዳይ ናይቲ 

ውድብ ምንቅስቃስ ቆሪኖም እናሓዙ ንወታደራዊ፣ ፖለቲካን ማህበራዊን ምንቅስቃስ ውድብን 

ህዝብን እናዳከሙ መፂኦም ኣብ መውዳእታ ድማ ከይስጐም ዓጊቶምዎ፡፡ 

 እቲ ውድብ ህልውንኡ ኣረጋጊፁ ንቅድሚት ክምርሽ እንተዳኣ ኮይኑ እዚ ፀገምን 

መንቀሊኡን ብ©ምቆት ክምርመር ነይርዎ፡፡ ናይቲ ናይ መስመር ደውታ ባህሪያት፣ እንታይነቱን 

ከምኡ'ውን መግለፂታቱ ብንፁር ክፍለጥን እቲ ፀገም ምሒውካ ክድርበን ናይ ግድን ነይሩ ፡፡ እዚ 

ንምግባር 'ውን ሰፊሕ ውሽጣዊ ናይ መስመር ቃልሲ ሓቲቱ ዩ፡፡ ስለዝኮን 'ውን ነዚ ኣረኣእያ 

እዙይ ሕንጉሮ ኢሎም ዝኸዱ ዝነበሩ ብምውጋድ እቲ ወያነ ሓድሽ ወያናይ ኣረኣእያታት 

ብምንፃር ካብ ደውታን ምንቁልቋልን ወፂኡ፡፡ ድሕሪ እዚ እውን እቲ ውደብ ኣብ ውሽጢ ዝነበሩ 

ማሕለኻታት ብምውጋድ ኣብ ደገ ዝነበረ ናይ ደርጊ መጥቃ©ቲ 'ውን ኣብ ሓፂር ጊዜ ©ድሚኡ 

ክሕîሮ ዝኸኣለ፡፡ 

 እምብኣር ሓደ ካብቲ ናይ መሰመር ቃልሲ ተጐሊሎም ካብ ዝወፁ ተጋደልቲን ኣመራርሓ 

ነበር ህወሓትን 'ውን ዶ/ር አረጋዊ በርሀ' ዮም ነይሮም ፡፡ ዶ/ር ኣረጋዊ እቲ ውድብ ኣብ ደውታን 

ምንቁልቋልን ንክበîሕ፣ ወያነና ንቅድሚት   ከይስጉም ዓጊቶም ካብ ዝሓዝዎን እቲ ድሑርን 

ብሉይን ኣረኣእያ ሒዞም ካብ ዝነበሩ ሓደ'እዮም፡፡  እቲ መስመር 'ውን ክሽከሞም ብዘይምከኣሉ 

እቲ ቃልሲ ራሕሪሖም ሰሊሞም ሰገር ሃገር  ክኸዱ ተገደዱ፡፡ 

 ዶ/ር ኣረጋዊ በርሀ ኣብ ቀረባ እዋን ማለት 'ውን ግንቦት 02/2005 ዓ/ም ምስ ናይ ግንቦት 

ሸውዓተ ራ©ዳዊ ናይ ሚድያ ማ©ከል ዝኾነ ኢሳት ሬድዮ ቃለ ማሕተት ኣካይዶም 'ዮም፡፡ ኣብቲ 

ዘካየድዎ ቃለ ማሕተት ካብ ጉ©ዞ ቃልሲ ህወሓት ጀሚሩ ክሳብ ሒዚ ኣብ ዘለው ምንቅስቃሳትን 

ከምኡ'ውን ህ.ወ.ሓ.ት /ኢህወደግ ንምውዳቕ እንታይ ክግበር ኣለዎ ኣብ ዝብሉ ዛ©ባታት ብጣ©ሚ 

ኣዝዩ ዝወረደ ሪኢቶ ምሃቦም ሰሚ©ና፣ ክንዳየናይ ናብ ታሕተዋይ ናይ ሕመቕ ፀፍሒ ከምዝወረዱ 

'ውን ተዓዚብና፡፡ 

 ምቅዋምን ምድጋፍን ዝነበረ ፣ ዘሎ፣ ንቕድሚት 'ውን ዝህሉ ዩ ፡፡ እንተኾነ ግን ንሓደ 

ነገር ክትደግፍን ክትቃወምን እንከለኻ ምክንያታዊ እንተዝኮን ተደማîነትን ተቐባልነትን ንምርካብ 

የክእል ፡፡ ምቅዋምን ምድጋፍን ካብ ፀልማታዊ ኣተሰሓሳስባን ካብ ውልቀ îልኣትን ዝተበገሰ 



እንትኾውን ድማ ዘይምክኑይ ሰለ ዝኾነ ብኡ ኣቢሉ ' እቲ ዝስም© ሰብ 'ውን ምንዓቑ 

ኣይቐርዮን፡፡ 

 ብርግî ዝኾነ ሰብ ሓሳቡ እንትገልî ከም ©ዳጋ ምምሳል ይካኣል ይኾውን፡፡ ኣብ ©ዳጋ 

ዘለው ኩሎም ኣቁሑት ንኩሉ ሰብ ጠቕመቲ ክኾኑ ኣይክእሉን፡፡ ብኡ መሰረት 'ውን ኣብ ©ዳጋ 

ዝኾነ ሰብ እቲ ዝበሃጐን ዝጠቕምን እምበር እቶም ዘይጠቕምዎ ክገዝእ አይክእልን፡፡ ሓሳብን 

ብነፃነት ናይ ምግላî መሰል 'ውን ምስዚ ምንîፃር ዝካኣል ዩ ፡፡ ዝኮነ ሰብ ሓሳቡ እንትገልî 

ዝጠቕመካ ትወስድ ዘይጠቕመካ ድማ ትድርቢ፡፡ 

 ናይ ዶ/ር ኣረጋዊ በርሀ ቃለ-ማሕተት እንተርእ ግን እቲ ኣፀጋሚ ዝገብሮ ብስሕተት' እውን 

እንተኾነ ናብ ሚዛናዊነት ዘይቐረበ ብምኑ እዩ፡፡ ብርግî ሓደ ካብ ደምበ ወያነ ዝወፀ ሓይሊ እታ  

ክገብራ ዝኽእል እዚኣ 'ያ ፡፡ ካብ ደምበ ወያነ ዝወፀ ዝኾነ ሰብ ኣብ ደምበ ፀረ-ወያነ እንትሕቆፍ  

ጫማ መድሓርሓርቲ እናሰዐመ እታ ንሶም ዝብልዋ መዝሙር ምዝማሩ ነውሪ ኣይኮነን፡፡ ዝነበረ 

ዩ፡፡ ዶ/ር ኣረጋዊ ይኹን ከምኡ ዝብሉ ©ሉላት ሰለምቲ ብተግባር ዝፍîዎም ዘለው ኣብ ባይታ 

ዘሎ ጥረ ሓቂ 'ውን እዚ 'እዩ ፡፡ 

 እቲ መሳፍንቲ ዝዝምርዎ ይዝምሩ ኣለው፡፡ ምስ ደርጊን ደቂ ደርጊን ኣብ ሓደ መኣዲ 

ብምን ናይ ጥፋኣት ፕሮፖጋንዳ እናበልዑ ይነብሩ ኣለው፡፡ እነ እንተሞይተ ዳንዴር ኣይትብቆል 

ዘዓይነቱ ናይ እንሰሳ ኣተሓሳስባ ብምሓዝ ኣብ ባይታ ዘየለ ታሪክ ህዝብን ውድብን ንምዝባ© 

ዝክኣሎም ኩሉ የገብሩ ኣለው፡፡ 

 ዶ/ር አረጋዊ  በርሀ ኣብዚ ሰሙን ዝሃብዎ ቃል-ማሕተት ፀሚቅኻ እንትርአ እዞም ዝስ©ቡ' 

ዮ፡፡ 

1. ዶ/ር ኣረጋዊ መሰል ዓርሰ ውሳነ /ናይ ባዓል ©ድል ባ©ልኻ ምውሳን/ ዝብል ፈሊጥ 

ብምሓዝ  ንሓድነት ኢትዮያ ከም ዝተቓለስ ካልኦት ድማ/መለስ፣ኣባይ፣ስብሓት/ ናይ 

ምንፃል îንስ ሓሳብ ብምሓዝ ኢትዮያ ንምብታን ተላዒሎም ዝብል፣ 

2. ናይ ትምህርቲ ትካላት ናይ ካድረታት መፈልፈሊ እምበር ናይ ፈልጠት ማእኸል 

ኣይኮናን፡፡ምስዚ ተተሓሒዙ፡- 

 መራሕቲ ኢህወዴግ እዙይ ዝበሃል ፍልጠት የብሎምን፣ 

 መራሕቲ ህወሓት ሙሁራን ኣይፈትውን፣ ኣየîግዑን፣ 

 ኣብ ዝተፈላለየ ሓላፍነት ዝርከቡ ናይ ሰራዊት ኣዘዝቲ' እውን እዚ'ዩ ዝበሃል 

ፍልጠት የብሎምን፣ ናይ መለስ ስልጣን ንምሕላው ዝቐሙ ዮም ዝብል፣ 



3. ናይ ኢትዮያ 6ይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ስ ብናይ  መንግስቲ ኢድ 

ኣታውነት ዝተመረፁ 'ዮም ዝብል ሓሳብ 

4. መለስ ዜናዊ ዘርኣውነት ዝለዎ መራሒ ነይሩ ዘብል ርኢቶ፣  

5. ትግራይን ህዝብ ትግራይን ኣይተረብሐን፣ ኣብ ዓፈና ይርከቡ ዝብል ርኢቶ፣ 

6. ናይ ትግራይ ሙሁር በለፀኛ /ኣድርባይ/ 'ዩ ዝብል ርአቶ፣ 

7. ኣንፃር ህወሓት/ ኢህወዴግ ዝገበር ናይ መፃኢ ቃልሲ ዝምልከት 'እዮም፡፡  

ኣብ ውሽጦም ካልኦት ቂንጣ ሚንጢ ዋላ እንተሃለዎም እቶም ዓበይቲ ነጥብታት እዚኦም 

'ዮም፡፡ እምብኣር ዶ/ር ኣረጋዊ ዝሃብዎ ሓሳብ እንታይ ማለት 'ዮ? ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ከ 

እንታይ 'ዩ ዘመላኽተና ?ዝብል መበገሲ ወሲደ እዞም ል©ል ክብሉ ዝተገለፁ ነጥብታት 

ሓደ ብሓደ ንምርኣይ ክፍትን 'የ፡፡ 

 

ዶ/ር ኣረጋዊ ምንፃል ዝብል ሓሳብ ባዕሎም ኣብ ቃልሲ ኣብ ዝነበረሉ ከም ዘይደገፉ 

ብኣንፃሩ ናይ መሰል- ዓርሰ ውሳነ îንሰ ሓሳብ ናይ ባዕልኻ ጉዳይ ባ©ለኻ ምውሳን ግን 

ተቐቢሎም ናብ ቃልሲ ከም ዝወፁ 'ዮም ገሊፆም ፡፡ ምስዚ ተተሓሒዙ ናይ ምንፃል îንሰ 

ሓሳብ ኣብ ናይ ህወሓት ማንፊስቶ ከይቐርብ ኣምሪሮም ከም ዝተቃለሱን ብምቅላሶም ድማ 

ጥቕዓት ከም ዝበîሖም እዮም ብጉልባብ ሸሪቦም፡፡ 

 ብመሰረቱ ናይ ባ©ልካ ©ድል ባ©ልካ ምውሳን ማለት ስቕ ኢሉ ዝተቐመጠ ግዑዝ 

ነገር ኣይኮነን፡፡ ናይ ባ©ልካ ©ድል ባዕልካ ምውሳን እንትብሃል ኣድልዩካ ሓቢርካ ትነብር 

ኣይደልን እንተይልካ ድማ ትንፀል 'ዩ፡፡ እዚ ማለት እቲ ስልጣን ኣብ አድካ 'ዩ፡፡ ማለት 

እውን ኣብ ኢድ ብሄር/ብሔረሰብን ህዝብን እዩ ማለት ዩ፡፡ ናይ ባ©ለካ ©ድል ባ©ለካ 

ምውሳን ማለት ሓደ ብሔር ናይ ባ©ሉ ©ድል ብምንፃል' ውን እንትኮነ ናይ ባ©ሉ ነፃ 

ዝኾነ መንግስቲ ክሳብ ናይ ምምስራት ዘይሽራረፍ መሰል ኣለዎ ማለት ዩ ፡፡  

 ብመሰረታውነት ካብ ናይ ካልኦት ሃገራት ተመክሮ እንትርኢ እውን ናይ ምንፃል 

መሰል ኣብ ሕገ- መንግስተን ስለ ዘይተቐመጠ ካብ ምንፃል ዝኽልከልን ሓይሊ የለን፡፡ 

ጠጠው ክብላ ዝክእላ መሰልን እንተይ ተሸራሪፈ ኣብ ሰናይ ድሌትን ጥራሕ እንተረጋገፀለን 

ጥራሕ ዩ፡፡ ናይዚ  ኣብነት ኣብ ቀረባ ጊዜ ዝተነፀለት ደቡብ ሱዳን ናይ ቀረባ ጊዜ ምስክር 

እዩ፡፡ ሰለዚ ዶ/ር ኣረጋዊ በርሀ እውን ምስ ትምክሕተኛታት ንጊዜኡ  እውን ይኹን 

ምእንቲ ክተሓቋቁፎም ዝኣለምዎ ውዲት እዩ፡፡ 

 

 ናብ ናይ ሀገርና ጭቡጥ ኩነታት እንትንመîእ እውን ኣብ አንቀጽ 39 ህገ 

መንግስትና መሰል ዓርሰ ውሳነ ክሳብ ምንፃል ተረጋጊፁ ዩ፡፡ እዚ መሰል ንምንታይ 

ተረጋጊፁን ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ተካቲቱን ዝብል ሓሳብ ሓደ ሓደ ትምክሕተኛታትን 



ተረፍ መረፍ ስርዓት ደርጊ ከም ዝብልዎ እንታይኮነስ ናይቲ ህዝቢ ናይ ዘመናት ተባራዒ 

ሕቶ እዩ ነይሩ ፡፡ ህ.ወ.ሓ.ት. ኣብ ኘሮግራሙ  ሒዝዎ እንትቃለስ እውን ኣብ ባይታ ዘሎ 

እቲ ህዘቢ ክምለሰሉ ዝደልዮ ናይ ዘመናት ናይ ህዘብና ሕቶ ስለ ዝኾነ ጥራሕን ጥራሕን 

ዩ፡፡ በዚ መዳይ ናይ ህ.ወ.ሓ.ት. ግደ ክብሪ ዘግብኦን ካብ ህዝባዊ ባህሪኡ ዝፈልፈለን 

ጥራሕን ጥራሕን ዩ ፡፡ ካበዚ ወፃኢ ንርካሽ ናይ ፓለቲካ  መክስብ ኡሉ  ዝገብሮ 

ዝተቃለሰሉን ዓላማ ኣይነበረን፡፡ 

 ድሐሪ ውድቀት ስርዓት ደርጊ እውን መላእ ናይ ኢትዮያ ብሄር ብሄረሰባትን 

ህዝብታትን እዚ መሰል እዙይ እንተይተቆርመመን ተሸርመመን ንኽቀመጠሎም ብዝሓብዎ 

ሰናይ ፈቓድ ኣብ ናይ ሓባር ጉዳይ ብሓባር ክውስኑ ኣብ ናይ ባ©ሎም ጉዳይ ድማ 

ባ©ሎም ክውስኑ ዘክእል ፌዴራላዊ ስርዓት ተረጋገፁ ፡፡ 

  ብምኻኑ እውን ብሔር/ብሔረሰባትን ህዝብታትን ናይ ዴሞክራሲያዊ ስልጣን በዓል 

ዋና ኮይኖም ፡፡ኣብ ኢትዮያ ሰላም፣ ልምዓትን፣ ዴሞክራሲን 'እውን ነጊሱ፡፡ ናይ ብሄር 

ብሄረሰባትን ህዝብታትን ማ©ርነት ተረጋጊፁ ፡፡ ብሄር/ብሔረሰባት ህዝብታትን ብቋንቋኦም 

ክዛረቡ፣ ክîሕፉ፣ ክመሃሩ፣ ብታሪኾምን መንነቶምን ክኮርዑ ፣ ባህሎም ከማዕብሉን 

ክክበረሎምን ዘክእል ሕገ-መንግስታዊ ስርዓት ተረጋጊፁ፡፡  

 እዚ ስርዓት ሳላ ዝተረጋገፀ እውን እቲ ከም ዩጎዝላቫኪያ ክትኾውን  እያ እናበሉ 

ዝዝንትውላ ዝነበረት ሃገር ሒዚ ካብቲ መድረኽ ንሱ ውፃኣ ፍፁም ዝተረጋገአ ሰላም ዘለዋ 

ንካልኦት  ሃገራት እውን ኣብ ምርግጋእ ትርከብ ሃገር ኮይና ፡፡  

 ïዴራላዊ ስርዓትና እውን ኣብ ናይ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝቢን ሰናይ ድሌትን 

ፈቃድን ዝተመስረተ ብምኑ እቲ ሒዚ ዘሎ ኩሉ መዳይ ለውጢ ከምîእ ኪኢሉ ኣሎ፡፡ 

 እዙይ ኮይኑ ግን ህ.ወ.ሓ.ት. ህዝቢ ትግራይ  እቲ መረፃ እ ናይ ባ©ሉ ናይቲ 

ህዝቢ እንተኮነ ኣብ ማ©ርነትን ሰናይ ፍቃድ ህዝብታት ዝተመስረተት  ዴሞክራስያዊት 

ኢትዮያ ከትምስረት፣  ዝለዓለ አመራርሓ ሂቡ ዩ፡፡ ብተግባር እውን እዚ እዩ ተረጋጊፁ 

ዘሎ ፡፡ 

 

 ናይቲ ሕገ- መንግስቲ ዓላማ እውን ብሄርን ብሄረሰባትንህዝብታትን ኢትያ 

በመጀመሪያ ደረጃ ዴሞክራሲያዊን ሰብኣዊን መሰላቶም ተኸቢርሎም ብማ©ርነትን 

ዴሞክራሲያዊ ሓድነት ክነብሩ ምግባርዩ፡፡ እዚ ምግባር ኣብ ዘይተከኣለሉ ድማ ብሰላማዊ 

መንገዲ ምፍታሕ ዩ፡፡ ሰለዚ እቲ ሕገ -መንግስቲ መእተዊን መውîእን ዘለዎ ዩ፡፡ 

እንተኣቲኻ ኣይትወፅእን ኣይበለን፡፡ መንፈስ ናይቲ ሕገ-መንግስቲ ኩሎም መሰላት ናይ 

ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ክሳብ ዝተረጋገፀ ሓቢርና ንነብር፡፡ ሓቢርና እንትነብር 

'ውን የጥ©መልና እዩ ኢሉ ኣሎ፡፡ እዚ ኣብ ዘይተረጋገፀ ግን ሓቢርና በሽም ሓድነት 



እንተይተኸባበርንናን እንተይተኻኣኣልናን ምንባር ሓደግኡ ዝኸፍአ ስለዝኾነ “ምንፃል” 

መማረፂ ዘይበሉ እዩ ኢሉ ብጫ ካርድ እዩ ኣቐሚጡ ዘሎ ፡፡ እዚ ማለት  በግልፂ ድሕሪ 

ሂዙ ብፀብብነት ይኹን በትምክሕተኛ ዝመጽእ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ጭቆናን ጨቆናይን 

ባይታ የብሎምን እዩ ዝብል ዘሎ፡፡ ስለዚ ኣእምሮ ንዘለዎ ዓብዩ መጠንቀቕታ እውን'እዩ፡፡  

 እቲ ሕገ-መንግስቲ ኢሉ ዘሎ ሃገር ማለት ናይ ኩሎም ብሄር/ብሄረሰባትን 

ህዝብታትን እኩባት እያ፡፡ ሃገር ማለት ኩሎም ዓይነት ኣብ ኢትዮያ ዘለው 

ብሄር/ብሔረሰባትን ህዝብታትን ዝዛረብዎም ቋንቋታት፣ ዝክተልዎ ዓይነት ሃይማኖት፣ 

ባህሎም፣ መንነቶም ታሪኾም ዝሓዘት ያ እዩ ኢሉ ዘሎ ፡፡ ካብዚ ወፃኢ ኣይኮነትን እዩ 

ናይቲ ሕገ -መንግስቲ መንፈስ፡፡ እዚ ስለ ዝበለን ዘረጋገፀን ናይ ጎሳ ወይ እውን ናይ 

ምብትታን ሃገር ኣይኮነትን፡፡ ክትኮን 'እውን ዘክእል ባይታ የብላን፡፡ 

 ኣብ ዝሓለፉ 2ዐ ዓመታት ናይ ኢትዮያ ታሪክ እውን ብጨቡጥ ተራእዩ ዘሎ ሓቂ 

እዚ ዩ፡፡ ኩሎም ኣብ ኢትዮያ ዝርከቡ ህዝብታት ኣብ ሰናይ ፈቃዶም ዝተመስረተት 

ሃገር ስለ ዝፈጠሩ ክንንፀል ኢና ዝብል ሓሳብ ኣብ ኣእምሮኦም የለን፡፡ እደኣስ እዚ ስለ 

ዝተረጋግፀሎም ሃገርና ኣብ ጐደና ም©ባለ ንክትሰለፍ ለይቲን ቀትርን ዝዓዘዘ ግደ 

እናተፃወቱ ይርከቡ አለው፡፡ 

 ስለዚ ህወሓት /ኢህወዴግ ይኩን ኣብ ውሽጡ ዝተፈጠሩ ከም ብሉፃት መራሕትና 

ኣይተ መለስ፣ ኣይተ ስብሓት ነጋን ከምኡ ውን ኣይተ ኣባይ ፀሃየ ብîንዓት ዝተቓለሰሉ 

ዓላማ ንፀላእቲ ከም ግመ ዝበነነ ንህዝቢ ድማ ብኹሉ መዳይ ዝቕሰነ ኮይኑ ኣሎ፡፡ 

 ዶ/ር ኣረጋዊ እውን እዚ ባዶ ኘሮፖጋንዳ ምንፍሕ መሰሎም ኮይኑ ግን በቲ ሒዙ 

ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሃገርና ጭቡጥ ኩነታት እቲ ዝል©ልዎ ዝሰምዖ የብሉን፡፡ ሐዚ ሓደን 

ክልተን ብሄራት፣ብሄረሰባትን ህዝብታትን እንተይኮኑስ ኩሉ ተጠቃማይ ኮይኑ ኣሎ፡፡ ናይቲ 

ስርዓት ጠበቃ'ውን ባ©ሉ እዩ፡፡ ዝከሰረ ናይ ድኩማናት ፓለቲካ ሒዝካ ምጉዓዝ መሰሎም 

ኮይኑ ንህዝብና ግን ናብ እዝኑ ኣይፅገኦዖን፡፡ 

 ካሊእ ካብዚ ል©ል ክብል ዝተገለፀ ብተወሳኺ ዶ/ር  ኣረጋዊ ኣብ ሃገርና  ዘለዋ 

ናይ ትምህርቲ ማ©ከናት ናይ ካድሬ መፈልፈሊ እምበር ናይ ፈልጠት ማ©ከናት 

ኣይኮናን፡፡ ንመለስ እውን ሓዊሱ መራሕቲ ህወሓት ፍልጠት የብሎምን፡፡ ሙሁራት 

ኣይፈትውን ፡፡ ዝተፈላለዩ ናይ ላዕለዎት ናይ መከላከሊ ሃገር ሰራዊት ኣዘዝቲ እውን 

ብተመሳሳሊ ፍልጠት የብሎምን ዝብል ሓሳብ ኣቅሪቦም እዩ፡፡ 

 ብመጀመሪያ ደረጃ እተን ኣብ ሃገርና ዝርከባ ናይ ትምህርቲ ማዕከናት ናይ 

ፍልጠት ማ©ከናት ኣይኮናን ዝብል ኣተሓሳስባ እቲ ሒዚ ካብ ቀደማይ ደረጃ ጀሚሩ ክሳብ 

ሳልሳይ ብርኪ ዝምሃር ዘሎ ኢትዮያዊ ዜጋ ፍልጠት እንተይ ሒዘ እዩ ዝወîእ ዘሎ ዝብል 

ኣምር ዘለዎ እዩ፡፡ እዚ ከዓ ብጣ©ሚ ሓደገኛን ምስቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ዝተመሃረ ሓይሊ 



ሰብ ብሓፈሻ ድማ ምስቲ  ህዝቢ ዘላትም ሓሳብ እዩ፡፡ ኣብ ሃገርና በቲ ሒዚ ተፈጢሩ ዘሎ 

ኩነታት ናይ ሃገርና ዕብየት ከረጋግፁ ዝክእሉ ሙሁራት ፈርዮም ዮም፡፡ ብቐፃልነት እውን 

ኣብ ምፍራይ ይርከቡ፡፡  ኣብ ሃገርና ዝረጋገî ዘሎ ምዕባለ እውን እዞም ሙሁራት ምስቲ 

ህዝቢ ብሞየኦም እንተዘይሳተፍሉ ነይሮም እቲ ሒዚ ዝረጋገî ዘሎ ም©ባለ ኣይመተረጋገፀን 

፡፡ 

ስለዚ ኣብ ሃገርና ዘሎ ጥረ ሓቂ ንሱ ኣይኮነን፡፡ እቲ ሙሁር ኣብ ፖለቲካ 

መሪሕነት፣ ኣብ መንግስታዊ መሪሕነትን ከምኡ እውን ብሞይኡ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብያተ 

ዕዮ ተዋፈሩ ናይ ሃገርና ምዕባለ ኣብ ምርግጋፅ ይርከብ ኣሎ ፡፡ካብዚ ብተወሳኺ ንሃገርና 

ዝጠቕሙን ናይ ሕ/ሰብ ፀገማት ዘቃልሉን ፀገማት ፍታሕቲ ምርምራት ብምክያድ ናይ 

ሃገርና ሕዳሰ ኣብ ምርገጋî ዝረባረብ ዘሎ እዚ ኣብዚ ዘሎ ካብ ናይ ትምህርቲ ማዕከናት 

ዝፈረየ  ምሁር እዩ ፡፡ 

ስለዚ እዚ  ኣብ ሃገርና ዘሎ ናይ ትምህርቲ ማዕከናት ብዘይኮነ መንገዲ ምîላምን 

ናይ ፍልጠት ማ©ኸናት ኣይኮናን ኢልካ  ፀፍ ጭልጥ ኢልካ ምዝራብ ከይዱ ከይዱ ምስቲ 

ተኣምር እናሰርሓ ዝርከብ ሙሁር ኢትዮያዊ “ኣይፈልጥን” ምባል ምስኡ ምልታም እዩ፡፡ 

እዚ ድማ ሓደ ናይ ፖለቲካ በስለት ናይ ዘይምህላው ኣጉሊሁ ዘርኢ ስዲ ኣተሓሳስባ ዩ፡፡ 

ካሊእ እዘን ትካላት ናይ ካድሬ መፈልፈሊ ኮይነን እንትበሃል እንተሎ እንታይ 

ማለት 'ዩ? ኣብ ትምህርቲ ማ©ከናት ዘሎ ዜጋ ኣብ ፖለቲካ ንከይሳተፍ ከ መን እዩ 

ዝኣገዶ? ከም ዶ/ር ኣረጋዊ በርሀ  ኣተሓሳስባ ኣብ ትምህርቲ ማ©ከላት ዝርከቡ ዜጋታት 

ካብ ፖለቲካ ክወፁ ኣለዎም ወይ ድማ ተሳትፎ ክህልዎም የብሉን እንተኾይኑ ባ©ሎም 

እውን ጠጠው ክብሉ ወይ እውን ከምዚ ከምኦም ዝብሉ ብከይቲ ፖለቲከኛታት እውን 

ጠጠው ከብሉ ኣለዎም ማለት ዩ፡፡ 

ከም ናተይ እምነት ግን ምስ ህ.ወ.ሓ.ት. /ኢህወዴግ ተወዲቡ ክቃለስ እየ ዝበለ 

ኣብዚ መዳይ እንተሃልዩ እሞ እንተተቃለሰ ሓጥያቱ እንታይ እዩ? ምንም ኣበሳ የብሉን፡፡ 

ምስ ካልኦት ተቀወምቲ ውድባት ተወደቡ ክቃለስ እየ እንተይሉ እውን መስሉ እዩ 

፡፡ደግነቱ ኣብ ህወሓት /ኢህወዴግ ዝሕቆፍ ሙሁር እውን ኣብ ዓውደ ስርሑ መርኣያ 

ዝኾነ ፣እቲ ትካል ክልወጥ ብኹሉ መዳይ ዝቃለስ እምበር እቲ ትካል ከ©ንውን ናይ ራ©ዲ 

ተግባራት ክፍፀም ተልእኾ ዝወሃቦ ኣይኮነን፡፡ ስለዚ ህወሓት ኣብዚ እንተተንቀሳቀስ ነውሪ 

የብሉን ፡፡ ካልኦት ተቐወምቲ ውድባት እውን ብሕጋዊ መንገዲ ኣባላት እንተመልመሉን 

ውደቡን ነውሪ የብሉን፡፡ እቲ ነውሪ ዝከውን ከም ግንቦት ሸውዓተን ካልኦት ሕጋዊ 

መሲሎም ዝንቀሳቀሱ ተቃወምቲ ራ©ዲ ብምፍፃም እተን ትካላትን ንፁሃን  ዜጋታትን 

ንከሕርሩ መደብ እንትውሃቦም እዩ ፡፡ ናይ ጥፍኣት ካድሬ ምልማል እዩ ነውሪ ፡፡ እዚ ከዓ 

ናብ ውድብ ህወሓት ዝîጋ© ኣይኮነን፡፡ ንግንቦት ሸውዓተን ከምኡ ዝብሉ ውሑዳት 



ፖለቲከኛታት ዝጥምት ናይ ምናልባት እውን እኒ ዶ/ር ኣረጋዊ መ©ቖቢ ዝኮነ ዝጥምት 

ዩ፡፡ ኣፈላላዩ በዚ እዩ ክርአ ዘለዎ፡፡ 

ምስዚ ል©ል ክብል ዝተገለፀ ሓሳብ መለስ ኮነ ካልኦት ናይ ህወሓት መራሕቲ 

ፍልጠት የብሎምን ዝብል እዩ ፡፡ብሉî መራሒና መለስ  ብዝምልከት ካብ ቤት ትምህርቲ 

ንግስተ- ሳባ ጀሚሩ ክሳብ ዊንጌት፣ ካብ ዊንጌት ድማ ክሳብ ኣ/ኣበባ  ዩኒቨርስቲ ናይ 

ሕክምና ትምህርቲ ብሉî ተምሃራይ ከም ዝነበረ መምህራኑ፣መማህርቱን መቃልስቱን 

ክምስክሩ ሪና ሰሚዕና፡፡ መለስ  ኣብ ቤት ትምህርቲ ንግስተ -ሳባ ተምሃራይ እናሃለወ ዝኾነ 

ሕቶ ተሓቲቱ ዘይሽበር ብጣ©ሚ ንኡድ ተምሃራይ ከም ዝነበረ ታሪክ ኣፍ ኣውፂኡ ካብ 

መምህራኑ፣ ካብ ወልዱ፣ ካብ መተዓብይቱ ዝኾኑ ብግልፂ ተረዲኡና ኢና፡፡ ሰለዚ መለስ 

ንኡድ ተምሃራይ ከም ዝነበረ ዶ/ር አረጋዊ ዋላ ©ረ እናጠዓመካ ክውሓጥ ዝግባእ ጥረ ሓቂ  

እዩ፡፡ 

መለስ ብጣ©ሚ ንኡድ ተምሃራይ እንተዘይከውን  ናብ ናይ ሕክምና ትምህርቲ ዶ 

ምኣተወ ብስሩ ናብ ዩኒቨርስቲ ኸ ምኣተወ ዶ ንዶ/ር አረጋዊ ሓዊ ኮይኑ ዝልብልቦ ሕቶ 

ዩ ፡፡ ሰለዚ መለስ በቲ ሒዚዎ ዝነበረ ናይ ሕክምና ትምህርቲ እንተዝቕîል ክንደየናይ 

ዝኣክል ሙሁር ክኾውን ከም ዝከኣል ዝጠራጥር አይኮነን፡፡ ምናልባት ልክዕ ይኹን 

ኣይኩን  ከምቲ ዶ/ር አረጋዊ በርሀ ባ©ሎም ብልሳኖም ዝገለîዎ ንሶም ናይ 4ይ ዓመት ናይ 

ፖለቲካል ሳይንስ ተምሃራይ ብምንባሮም መለስ ድማ 2ይ ዓመት እናሃለወ ናብ ቃልሲ 

ምውፃእኹም እንተኮይኑ እቲ ኣፈላላይ ሓደ ጉዳይ እዩ፡፡ ዋላ ዒባራ ምክንያት እንትኮነ፡፡ 

ካሊእ ናይ ፖለቲካ ሳይንስ ተምሃራይ ካብ ናይ ሕክምና ተምሃራይ ዝሓሸ ፈላጥ እዩ ዝብል 

ዝንባለ እንተልይዎም እውን ዝገደደ ዒባራ ምክንያት እዩ፡፡ 

በቲ ባለ በቲ ናይ መለስ በሊሕ ኣእምሮ ዓለም ኣብ አደባባይ ዝምስከረሉ እዩ፡፡  

መለስ ከም ሙሁር ተመራማራይ ፣ኢኮኖሚስት፣ ፈሎዘፈር ደራሳይ፣ናይ ፖለቲካ 

ተንታናይ፣ከም መራሒ ድማ ስትራቴጅስት ፣ናይ ፓሉሲሓንደሳ ከም ዝነበረ ኣብ ፖለቲካ 

ይኹን ኣብ ኢኮኖሚ ይኩን  ካልኦት ዓውደ ስራሐቱ ዝዓመቆ ክእለት ዝወነነ ዓለምና ካብ 

ዘፍረዮም ውሑዳት ብሉፃት መራሕቲ ሓደ ዩ ፡፡ መለስ ኣርባ©ቲኦም ናይ ቋንቋ ክእለታት  

ዝወነነ ብሉî መራሒ እዩ፡፡ መለስ ፖለቲካዊ መራሒ፣ ወታደራዊ መራሒ፣ ዲኘሎማት  

ኣብ ኩሉ ዝተማለኣ ስብእና ዝነበሮ መራሒ ከም ዝነበረ ናይ ዓለም ሙሁራት፣ ፖለቲካዊ 

መራሕቲ ብሓፈሻ ድማ ህዝቢ ክምስክረሉ ራኢና ሰሚ©ና ፡፡ ስለዚ ንመለስ ኣይፈልጥን 

ምባል ካብ  ቃእየላዊ ቅንኣት  ዝበገስ ድቃላ ኣተሓሳስባ እዩ፡፡ ብርግፅ መለስ ስለ 

ውልቂኡ ዓለም መስኪሩሉ እምበር ሓንቲ መዓልቲ ምልዓል እውን ዘይብህግ መራሒ እዩ 

ነይሩ፡፡ ስለዚ መለስ ኣፈልጥን ነይሩ ማለት ናይዜሮ ድምር ፖለቲካ ኣተሓሳስባ እዩ፡፡ 



ካልኦት ናይ ህወሓት /ኢህወዴግ ከምኡ እውን ናይ መከላከሊ ሃገር ኣመራርሓ 

እውን በተመሳሳሊ ህዝቢ ካብ ወîዓ ንምንጋፍ ትምህርቶም  ራሕሪሖም ናብ ቃልሲ ዝወፅኡ 

እምበር ፍልጠት ኣይነበሮምን ዝበሃል ምክንያት ኣግባብነት ዘይብሉ ዩ፡፡ ፍልጠት፣ 

ክእለትን ዓቅሚን እንተዘህልዎም  መን ድኣ እዩ ንደርጊ ናብ መልግብ ኣእትይዎ መን 

ድኣ እዩ እዛ ሀገር ብጣ©ሚ ብዝተረጋገኣ መንገዲ ናይ ሰላም፣ ልምዓትን ዴሞክራሲን ገይሩ 

ዝመርሓ ዘሎ መን ደኣ እዩ ንሻ©ብያ ድዋ©ዋ© ኣቢልዎ መን ደኣ እዩ ናይ ኣፍሪካ 

ሰላምን ፀጥታን ኣብ ምክባር ዝነጥፍ ዘሎ መን ደኣ ዩ ተኣምር ዝበሃል ወታደራዊ ናይ 

ቴክኖሎጂ ስራሕቲ ዝሰርሕ ዘሎ ናይ መን ድኣ ዩ ኣልሸባብ ኮነ ናይ ሶማሊያ እስላማዊ 

ፍርድ ቤት ኣብ ሓፂር መዓልቲ ዝደምሰሶ  ዶ/ር ኣረጋዊ በርሀ ድዩ ወይስ ከምኡ 

ዝመሰሉ ዝሰለሙ ዑሱባት ናይ ደርጊ ኮራኹር እዚ ምክሓድ ንመሬት በድንጐላ ምስሓት 

ዩ፡፡ ብካሊእ መዳይ ድማ ዶ/ር ኣረጋዊ ትምክሕተኛ እውን ከም ዝኾነ ዘርኢ ሓሳብ ዩ፡፡ 

ካብ ዶ/ር ኣረጋዊ በርሀ ወፃኢ ፍልጠት ዝነበሮ ኣብቲ ውድብ ኣይነበረን ማለቶም እዩ፡፡ 

እዚ ድማ ናይ ፖለቲካ ድክነት እዩ፡፡ ፀልማታዊ ኣተሓሳስባ እዩ፡፡ ካብ ሓደ ምክንያታዊ 

ዝብሃል ሰብ ዘይወî እዩ፡፡  

ካሊእ ዶ/ር ኣረጋዊ በርሀ ዘልዓልዎ ጉጉይ ሓሳብ ናይ ህወሓት/ኢህወዴግ መራሕቲ 

ሙሁራት ኣይፈትውን ዝብል እዩ፡፡ እንታይ ማለት እዩ? እዚ ንምርኣይ ብመጀመሪያ ናይ 

ውድብ ህወሓት ማሕበራዊ መሰረት ንርእ ፡፡ናይቲ ውድብ ማሕበራዊ መሰረት ሓረስታይ፣ 

ሸቃላይን ከምኡ እውን ሙሁርን እዮም፡፡ እዚ እንድሕር ኮይኑ ሙሁር እውን ናይቲ 

ውድብ ማሕበራዊ መሰረት ዝኾነሉ ምክንያት ካብ îልኣት ዝበገሰ ኣይኮውንን፡፡ ሙሁር 

ኣብቲ ውድብ ናይ መሪሕነት ግደ እውን ኣለዎ፡፡ ብጭቡጥ ዘሎ ሓቂ እውን እዚ እዩ ዘሎ 

፡፡ስለዚ ሙሁር ኣይፈቱን ዝብሉ እንተይ ሓሰቡ  ዝተዛረብዎ ናይ ፓለቲካ ሸቀጥ እምበር 

ካብ ናይ ህወሓት ወያናይ ባህሪያት ዝፍልፍል ኣይኮነን፡፡ ኮይኑ ውን ኣይፈልጥን ፡፡ 

ነዚ ሓሳብ መራጎዲ መራሕቲ ህወሓት ምሁራት ኣይፈትውን ማለት ባዕሎም እውን ኣይፈትውን 

ዝብል ኣምር ስለ ዘለዎ ነንባዕሉ ዝቃረን ሓሳብ እዩ፡፡ ስለ ዝኮነ ተቐባልነት የብሉን፡፡ ካሊእ 

ህወሓት ኢህወዴግ ካብ ደርጊ ቐፂሉ ናይዛ ሃገር እዚኣ ስሙይ ፀላኢ ድክነትን ድንቁርናን ከም 

ዝኮኑ ጠንቂቑ ዝፈልጥ ውድብ እዩ፡፡ ህዝብና ካብ ድሕረትን ድንቁርናን ንክላቐቅ ድማ ህዝቢ 

ክምሃር ገና እቲ ውድብ ብዕሸሉ እናሃለወ እውን እናፈፀሞ ዝመፀ ውድብ እዩ፡፡ ኣብቲ ውድብ 

ዝተፀምበሩ ተጋደልቲ ክመሃሩ፣ህዝቢ ደቁ ከምህር መሪሑ፡፡ 

 



ድሕሪ ውድቀት ደርጊ እውን ኣብዛ ሃገር ኣብ ዝሓለፉ ኣሸሓት ዓመታት ታሪክ ኢትዮጵያ 

ዘይተርኣየ ምዕባለ ካብ ኣፀደ ህፃናት ጀሚሩ ክሳብ ላዕለዎት ትካላት ናይ ትምህርቲ መሰረተ 

ልምዓት ብምስፍሕፋሕን ሰብ ሞያ ምስ ናውቲ ብምምላእ ህዝብና ካብ ድሕረትን ድንቁርናን 

ብምልቓቕ ሕዳሰ ክልልናን ሃገርናን ንምርግጋፅ ዝጭበጥ ውፅኢት ዘረጋገፀ ውድብን ኣብ ምርግጋፅ 

ዝርከብን እዩ፡፡ እዚ ድማ ሱቕ ኢሉ ከም እሳተ ጉመራ ብሃንደበት ዝተፈጠረ እንተይኮነስ ብቡሱል 

ኣመራርሓ ህወሓት/ኢህወዴግ ዝተፈጠረ እዩ፡፡ሐዚ ኣብዛ ሃገር ልዕሊ 20 ሚሊዮን ዜጋታት ኣብ 

መኣዲ ትምህርቲ ይርከቡ ኣለው፡፡ እዚ ብጣዕሚ ታሪካዊ እዩ፡፡ ስለዚ መራሕቲ ህወሓት/ኢህወዴግ 

ሙሁራት ኣይፈትውን ዝብል ከንቱ ውዳሴን ኣብ መሬት ዘሎ ጥረ ሓቂ ዝቃረንን እዩ፡፡መራሕቲ 

ህወሓት ዝፀልኡ ድንቁርናን ደንቆሮ ኣተሓሳስባን እምበር ሙሁር ኣይፀልኡን፡፡ ስለዚ ዶ/ር 

ኣረጋዊ ዝሃብዎ ሓሳብ ጠሚርካ እንትርአ ተቐባልነት ዘይብሉ ናይ ተስፋ ዝቖረፁ ምውታን 

ፖለቲከኛታት ኣተሓሳስባን ርኢቶን እዩ ዝከውን ዘሎ፡፡ 

ዶ/ር ኣረጋዊ በርሀ ኣብ ዝተፈላለየ ፀሓይ ዝተፈላለዩ ዝተሰሓሓቱ ርኢቶታት ምሃቦም ዕድሎም 

ግዲ ኮይኑ ዝለመድዎ ጉዳይ እዩ፡፡ ካብቶም ልዕል ክብሉ ዝተጠቐሱ ሓሳባት ብተወሳኪ ካልኦት 

ግጉያት ሓሳባት እውን ወርዊሮም እዮም፡፡ 

መንግስቲ ኣብ ሃይማኖት ኢድ ኣእትዮ እዩ ዝብል ሓሳብ እውን ኣንፀባሪቖም እዮም፡፡ እዚ 

ከብሎም ዝከኣሉ 6ይ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ጳጳስ ሲመት ኣተሓሒዞም 

ዝሃብዎ እዩ፡፡ ኩላትና ከም እንፈልጦ ናይ ኢፌዴሪ ህገ መንግስቲ ናይ ሃይማኖት ማዕርነት፣ነፃነት 

ከምኡ እውን መንግስቲን ሃይማኖትን ዝተፈላለዩ ከም ዝኮኑ ኣብ ዓንቀፅ 11ን ከምኡ እውን 27 

ብግልፂ ተደንጊጎም እዮም፡፡ መንግስቲ ኣብ ሃይማኖት ጉዳይ ኢድ ኣእታውነት የብሉን እንትበሃል 

እገለ ዝባሃል ጳጳስ ይሸየም እቲ ካሊእ ድማ ይትረፍ ዝብል ስልጣን የብሉን ማለት እዩ፡፡እዚ ናይ 

ምውሳን ሓላፍነት ናይ ሃይማኖት መራሕቲን ኣመንቲን ከምኡ እውን ናይ እግዝኣብሄር ስራሕን 

እዩ፡፡ ስለዚ መን ጳጳስ ይኩን መን ይመረፅ ዝብል ጉዳይ ኣንድም ናይ እምነት ትካላት መራሕተን 

መንፈሳዊ ኣገልግሎት ማእከል ገይረን ዘካይደኦ እምበር ኣብ መንግስቲ ሰናይ ድሌት ዝምስረት 

ኣይኮነን፡፡ ስለዚ መንግስቲ መን ይመረፅ ኣይመረፅ ስልጣን የብሉን፡፡ ፍልጠት እውን የብሉን፡፡ 

ድሌት እውን የብሉን ፡፡ ክህልዎ ዘገድዶ ናይ ሞራል ሕጊ እውን የብሉን፡፡እዚ ጉዳይ ዝፍፀም 

ብሃይማኖታዊ ህግጋት ጥራሕ እዩ፡፡ 

 ብዛዕባ 6ይ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትን እውን ነፃነቱ ሓልዩ ዝተፈፀመ 

፣ንጳጳስነት ካብ ዝተሓፀዩ ብሕጊ ቤተ ክርስትያን ዝፍቀደሎም መረፅቲ ኣብዝሓ ድምፂ ዝረከቡ 

ጳጳስ ከም ዝተመረፁ ኢና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ዝተገለፀ ዜና ሰሚዕና፡፡ ካብዚ 

ወፃኢ ዝተገበረ ነገር ኣይሰማዕናን፡፡ ኣይረኣይናን፡፡ ዘይረኣይና ድማ ኣይንምስክርን፡፡ ዘይረኣይና 



እንተመስኪርና ድማ ሓጥያትን ወንጀልን እዩ ዝከውን ዘሎ፡፡ብስሩ ቤተ ክርስትያን እውን ንመሰላ 

ናብ ድርድር ትኣቱ እያ ኢልካ ምውሳድ ኣግባብነት የብሉን፡፡ ዶ/ር ኣረጋዊ በርሀ ግን ብመንግስቲ 

ኢድ ኣእታውነት ምፍፃሙ ካብ ምግላፆም ብተወሳኪ ንምንታይ ዳግም ትግረዋይ ተመረፀ ዝብል 

ሓሳብ እውን ድርጒሖም እዮም፡፡ 

 

ብመሰረቱ ዶ/ር ኣረጋዊ በርሀን ናይ ግንቦት ሸውዓተ ናይ ጥፍኣት ሓይሊታትን ብዛዕባ 

ኢትዮጵያውነት ንስሙ ይዝምሩ እሞ ደሓር ድማ ናብ ብሄር፣ ዓሌተ ዘመድ ምቑፃር ድማ 

ኣንከባሊሎም ይምለሱ፡፡ እቲ ዝተለከፈ ዝርኣዊ ኣተሓሳስበኦም ይውሕጦም፡፡ናብቲ ዋና ጉዳይ 

እንትመፅእ ዋና ነገር እዞም ዝተመረፁ ጳጳስ ንምንታይ ትግረዋይ ኮኑ ዝብል ናይ ድምፂ ዝሃቡ 

ወገናትን ከምኡ እውን ብናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቋንቋ ናይ እግዝኣብሄር መንፈሳዊ ስራሕ ኣነ 

እየ ዝፈልጥ ኢልካ ምቅዋም እዩ፡፡ ብውልቀይ ዋና መመዘኒ ክከውን ዘለዎን ዝመስለኒን መንፈሳዊ 

ኣገልግሎትን ሃይማኖታዊ ቅድስናን ምስኡ ድማ ብቕዓትን እዩ፡፡ ስለዚ መመዘኒ ብሄር ማእከል 

ዝገበረ ኣይኮነን፡፡  

መንፈሳውያን እንተኣሞኖምሉ ኣይኮንን ካብ ሓደ ብሄር ካብ ሓደ ገዛ እውን እንተኮኑ ዝገርም 

ኣይኮነን፡፡ ነውሪ እውን ኣይኮነን፡፡ ብተወሳኪ ትግረዋይ ዳግም ኣይምረፅን ዝብል ሕግጋት እውን 

የለን፡፡ ስለዚ ብሓደ ወገን መንግስቲ ኢዱ ከም ዝሓወሰ ኣምሲልካ ኮሓሒልካ ምቕራብ  ኣመንቲ 

ግጉይ ምስሊ ክሕዙ ንምግባር ዝዓለመ ሰይጣናዊ ኣታሓሳስባ እዩ፡፡ እዚ ድማ እቶም 

መንፈሳውያንን ከምኡ እውን ኣመንቲ ኣፀቢቖም ስለ ዝፈልጥዎ ንርኩስ ኣተሓሳስባ ዶ/ር ኣረጋዊ 

ቀልቢ ዝህቡ ኣይኮኑን፡፡በመሰረቱ ኣሽምባይ ካብ ዓድና ዝመፁ ሃይማኖት መራሕቲስ ካብ ካሊእ 

እንተመፂኦም እውን እቲ መመዘኒ ካበይ መፀ እንተይኮነስ ቅድስንኡ እዩ፡፡ እዚ ድማ 

ዝነበረ፣ዘሎ፣ንቕድሚት እውን ዝህሉ እዩ፡፡እቲ ጥረ ሓቂ ግን ሃይማኖት ሽፋን ብምግባር ትርፊ 

ንምውርራድ ዝግበር ናይ ዝከሰሩ ፖለቲከኛታት ዝጥቀምሉ ኣረጊት ብልሓት ስለ ዝኮነ ንዓና 

ዝገርመና ኣይኮነን፡፡  

 

ካሊእ ዶ/ር አረጋዊ ኣብ ቃለ ማሕተቶም ካብ ዝሃብዎ ፍፁም ግጉይ ርኢቶ እቲ ብሉፅ መራሒና 

መለስ ብዘርኣዊነት ዝተለከፈ መራሒ ነይሩ ዝብል እንትከውን ናይዚ መግለፂ ድማ ሓደ 

ዝርኣውነት ዝብል ኣተሓሳስባ ምስ ፀቢብ ብሄራውነት ዝተተሓሓዘ ብምኴኑ ኣይተ መለስ 

ብሂወቶም ኣብ ዝነበርሉን ኣብ ናይ ቃልሲ ጉዕዘኦምን ‹‹ ነፃ ናይ ትግራይ ሪፓብሊክ ›› ክምስረት 

ኣለዎ ዝብል ናይ ምንፃል ዓላማ ብምሓዝ ካብቶም ናይዚ ሓሳብ እዚ ዘመርቲ ዝነበሩ ዋና ተዋሳኢ  



ነይሩ ዝብል መከራከሪ ሓሳብ ብምቕራብ ምስ ናይ ሐዚ ኢፌዴሪ ሕገ-መንግስቲ ዝሰፈረ ዓንቀፅ 

39 በምዝማድ ዝቐረበ እንትከውን እቲ ካልኣይ ናይዚ ተወሳኪ መከራከሪ ሓሳቦም ድማ ‹‹እንኳዕ 

ወርቅነቱ ብተግባር ካብ ዝተፈተነ ህዝቢ ትግራይ ተፈጠርኩ›› ኢሎም ኣብ ናይ ህወሓት ልደት 

በዓል ተዘራቦም እዮም ዝብል እዩ፡፡ እዚ ድማ ናይ ዘርኣውነት መግለፂ ምስክር እዩ በምባል እዮም 

ኣቅሪቦም፡፡ እዞም ብዶ/ር ኣረጋዊ በርሀ ዝቐረቡ ሓሳባት ንብሉፅ መራሒና ኣይተ መለስ ዜናዊ 

ናይ እማን ብሳይንሳዊ መንገዲ እንተድኣ ተራእዮም ዘርኣዊነት ዘብሉዎም ድዮም? ዘርኣዊነት 

እንትበሃል ከ ትርግሙ እንታይ እዩ? ዝብል ብምርኣይ ንዶ/ር ኣረጋዊ ዝሓሰብዎ ሓሳብ በብርዐይ 

ክምክት ክምኩር፡፡ 

ዘርኣውነት /racism/ ብናይ መዝገበ ቃላት ትርጉሙ እንትርአ ብቐለም፣ወይ ብዘርኢ ዝብገስ 

ኣፈላላይ መሰረት በምግባር ንባልካ ዝሓሸ ገይርካ በምግማት ነቲ ካሊእ ምንዓቕ፣ምጭቋን፣ትሕት 

ኣቢልካ ምርኣይን ከከም ኩነታቱ ድማ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርካ ምግባር ማለት እዩ፡፡ ናይ ከምዚ 

ዓይነት ዘርኣውነት ተግባር እውን እንተኮነ ኣብ ሓደ ሃገር ውሽጢ ኣብ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ 

ጎሳታት፣ነገዳት፣ወይ ዘርኢ ወይ ድማ ብዘርኢ፣ዓሌት፣ቐለም ብዝመሳሰሉን ካልኦት ምክንያታትን 

ተጎዝጒዙ ኣፈላላይ በምፍጣር ዝፍፀም እዩ፡፡ እዚ ከምዚ ዓይነት ርኩስ ኣመል ካብ ናይ ሃገራት 

ተመኩሮ እንትረአ ኣብ መንጎ ፀለምቲን ፀዓዱን ብቐለም ክፍፀም ፀኒሑ፡፡ ሒዚ እውን መሊኡ 

ዘይተቐረፈ ኣብ እግሪ ኩዕሶ ተፀዋቲ እንተይቀረየ ሓለሓሊፉ እንተንፀባረቐ ዝርከብ እዩ፡፡ ካብዚ 

ሓሊፉ ብቋንቋ ባህሊን ምክንያት ብምግባር እውን ናይ ዘርኣውነት ተግባራት ዝፍፀመሎም ኩነታት 

ብዙሓት እዮም፡፡ 

ናብ ናይ ሃገርና ጭቡጥ ኩነታት እንትንምለስ ኣብ ሃገርና ብሄራዊ ጭቆና ከነግስ፣ብሄርን 

ብሄረሰባትን ህዝብታትን ብቋንቖኦም ከይዛረቡን ብመንነቶም ከሓፍሩን ዝገብሩ ንገሊኡ ጎይታ 

ንገሊኡ ድማ ባርያ ገይሮም ዝገዝኡ ገዛእቲ ደርቢ ምንባሮም ንዶ/ር ኣረጋዊ በርሀ ይኩን ነቲ 

ካሊእ ዝሕበኦ ኣይመስለኒን፡፡‹‹ሓንቲ ሃገር፣ሓንቲ ቋንቋ፣ሓንቲ ሃይማኖትን ሓንቲ ባንዴራን ›› 

ብዝብል ናይ ገዛእቲ ውዲት ‹‹ኢትዮጵያ ናይ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ማዓስከር›› 

ዝነበርትሉ ኩነታት ከም ዝነበረ ኣሽንኳይ ንናይ ሃገርና ህዝቢ ንዓለም እውን ኣብ ኣደባባይ 

ዝተኮለዐ ሓቂ እዩ ነይሩ፡ 

ህወሓት/ኢህወዴግ ብሓፈሻ መለስ ይኩን ብፆቱ ድማ ብፍላይ ብረት ኣልዒሎም ናብ ዕጥቃዊ 

ቃልሲ ዝወፅሉ ምክንያት እውን ኣብ ሃገርና ዝነበረ ብዝተፈላለየ መልክዑ ዝግለፅ ኣድልዎን 

ብሄራዊን ደርባውን ጭቆና ተማሒው ክድርበ ብምግባር ኣብ ክንድኡ ህዝባዊን ዴሞክራስያዊን 

መንግስቲ ንምምስራት  እዩ፡፡ ህዝቢ ትግራይ ኮነ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ካብቲ ተኣሲሮምሉ 

ዝነበሩ ናይ ባርነት ኣርዑት ንክላቐቑ እዮም ከቡር መስዋእቲ ከፊሎም፣ኣካሎም ጎዲሎም፡፡ 



 

ፍረ ቃልሶም ውፅኢታዊ ዝከውን ድማ እቲ ህዝቢ ኣፈሙዝ ኣልዒሉ ንክቃለስ ዝገበርዎ ተበራዕቲ 

ሕቶታት እንትምለስሉ እዩ፡፡ሓደ ካብቶም ናይቲ ህዝቢ ተባራዕቲ ሕቶታት ድማ ብሄራዊ ጭቆና 

ምውጋድ ኣብ ክንድኡ ድማ ናይ ብሄር፣ብሄረሰባትን ህዝብታትን መሰል ዓርሰ ውሳነ ክሳብ ምንፃል 

እንተይተገደበ ሕገ መንግስታዊ ውሕስና እንትረክብን ብተግባር እውን እንትረጋገፅን ጥራገሕ እዩ፡፡ 

መለስን ብፆቱን እዚ ንምግባር ደርጊ ኣውዲቖም ኣብ መቓብር ስርዓት ደርጊ ድማ ኣብ ሰናይ 

ድሌትን ፍቃድን ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ዝተመስረተት ዴሞክራስያዊት 

ኢትዮጵያ ተፈጢራ፡፡ ኢትዮጵያ ናይ ውሑዳት ብሄርን ብሄረሰብን ህዝብን ሃገር እንተይኮነትስ 

ናይ ኩሎም ብሄር/ብሄረሰባትን ህዝብታትን ሃገር ከም ዝኮነት ፣ናይዚኦም ታሪክን ክብሪን ሓዲግካ 

ብዛዕባ ሃገር ምዝማር ‹‹ተራ ዕውልና›› ምኳኑ  ፅኑዕ መርገፂ ምትሓዝ የድሊ፡፡ ስለዚ ብሄራዊ 

ጭቆና ምውጋድን ናይ ብሄርን ብሄረሰባትን ህዝብን ሙሉእ ውሕስና ዘለዎ ስርዓት ምህናፅ ንመለስ 

ኮነ ብፆቱ፣ንህወሓት ኮነ ኢህወዴግ ዘውቅስ እንተይኮነስ ዘኩርዕ ናይ ፖለቲካ ስራሕ እዩ፡፡ 

ኣፈላላይ/በዙሕነት/ በኣግባቡ ምትእንጋድ ከም ናይ ጥፍኣት መንገዲ ዝሪኡ ዝነበሩ ሓይሊታት 

ቡዙሕነት ብኣግባቡ ምትእንጋድ ፅባቐ ሃገር ከም ዝኮነ ፣ኣብ ቡዙሕነት ሓድነት ከም ዘሎ፣እቲ 

ሓድነት ዝምስረት መንነት ብምጭፍላቕ እንተይኮነስ ቡዙሕነት ከተኣናግድ ዝክእል ፌዴራላዊ 

ስርዓት ብምምስራት ከም ዝኮነ፣ካብዚ ወፃኢ ንምካድ ምሙኳር ድማ ሃገር ንሓዋሩ ዝብትን ከም 

ዝኮነ ናይ 20 ዓመታት ተመክሮናን ናይ ቅድሚኡ ዝነበረ ተመክሮን ብንፅፅር ኣምሂሩና ኣሎ፡፡ 

መለስ ህዝቢ ትግራይ ይኩን እቲ ካሊእ ብማዕረ፣ማዕረ ዕድል ተፈጢርሎም ዓርሶም ብዓርሶም 

ከመሓድሩ፣ኣብ ናይ ባዕሎም ጉዳይ ባዕሎም ክውስኑ ፣ኣብ ናይ ሓባር ጉዳይ ድማ ብሓባር ክውስኑ 

ዝተቃለሰ ብተግባር እውን ክውን ክከውን ዝገበረ ብለፅ መራሒ እዩ፡፡ 

ስለዚ ናይ ዶ/ር ኣረጋዊ ሓሳብ ዘርኣዊ ነይሩ ዝብል ዝቖንጠወ ብዓይኒ የብለይ ስኒ የብለይ ዝቐረበ 

፣ኩሎም ህዝብታት ኢትዮጵያ እውን ብከርሶም ዘይቅበልዎ ብሓፈሻ ድማ ዝርኣውነት ማለት 

እንታይ ማለት እዩ ዝብል ትርጉም እውን ብኣግባቡ ካብ ዘይምርዳእ ወይ ድማ ብምጥማም 

ዝቐረበ ናይ ፍንፋናት ፖለቲከኛታትን ናይ ዓቄታይ እኩብ ዜማ ዘይብሉ ድርባይ  መዝሙርን 

እዩ፡፡ንመለስ ኩሉ ብሄር ብሄረሰብን ህዝብን ናቱ እዩ፡፡ ኣብ መለስ ኣድልዎ ኣይነበረን፡፡ ንመለስ 

ብዘርኢ ኮነ ሃይማኖት ከምኡ እውን ዓሌት ምፍልላይ ዝብሃል ኣተሓሳስባ ቦታ የብሉን፡፡ ካብ 

ህዝቢ ዝተፈጠረ፣ንህዝቢ ዝተፈጠረ፣ንህዝቢ ካብ ዕድመ ንእስነቱ ክሳብ,መስዋእቱ ሓንቲ ግራም 

ጉልበት እውን እንተይቆጠበ ከም ሰብ እውን እንተይ ኣዕረፈ ዝሓለፈ በሉፅ ህዝባዊ መራሒ እዩ 

ነይሩ፡፡ ንመለስ ህዝቢ ማለት ህዝቢ ትግራይ፣ህዝቢ ኢትዮጵያ፣ህዝቢ ኣፍሪካ ብሓፈሻ ድማ ህዝቢ 

ዓለም እዩ፡፡ ንናይ ህዝቢ ረብሓ ዶብ እንተይሓፀሮ ዝሞጎተ መራሒ እዩ፡፡ እዚ ናይ ዶ/ር ኣረጋዊ 



በርሀ መጠቀንታ ሓሳብ ኣይገልፆን፡፡ህዝቢ እውን ከምኡ ዝብለ ኣረኣእያ የብሉን፡፡ በሂወት ኣብ 

ዝነበረሉ ይኩን ድሕሪ መስዋእቱ ዝተርኣየ ምስክርነት እውን መለስ ክሳብ ክንደይናይ ኣብ ልቢ 

ህዝቢ ዝኣተወን ዝተፈቐረን መራሒ ከም ዝነበረ እዩ ዘርኢ፡፡ 

ምስዚ ተተሓሒዙ ዕኑድ ርኢቶኦም ናይ ዶ/ር ኣረጋዊ በርሀ ‹‹መለስ እንኳዕ ካብ ህዝቢ ትግራይ 

ተፈጠርኩ ኢሉ ምዝራቡ ዘርኣውነት ››እዩ በምባል እቲ ቅዱስ መደረ ናይ መለስ ከም ጌጋ 

ገሊፀምዎ እዮም፡፡ብናተይ እምነት ገበነኛ ዶ/ር ኣረጋዊ በርሀ እምበር መለስ ኣይኮነን፡፡ ንምንታይ 

?ዝብል ንርአ::ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊኡ ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ወፅዓታት ጉሒፉ ንምድርባይ ምስ 

መሪሕ ውድቡ ህወሓት ተሓቊፋ ኣብ ልዕሊ ደርጊን ካልኦት ፀላእቱን ታሪካዊ ቃልሲ ኣካይዱ 

ታሪካዊ ዓወት ድማ ሓፊሱ እዩ፡፡እቲ ህዝቢ ውላዱ ኣንፃር ደርጊ ንከወፍር መሪቑ ሰንይዎ፡፡ 

ውልዱ ናብ ቃልሲ እንተውፍሮም ከም ወራድ መርዓ እናጎየለ ፣ጥይት ብግንባርኩም እምበር 

ብሕቖኩም ዝበሃል ከይወቕዓኩም እናበለ ዓሊሉ ዘውፈረ ህዝቢ እዩ፡፡ ኣብ ዓዲ ደጀን ኮይኑ እውን 

ንውድቡ በዕጥቂ፣በስነረቂ ብካልኦት መዳያትን ግቡኡ ዝፈፀመ ህዝቢ እዩ፡፡  

ጥምየትን ፀላእቲን እናባሳበስዎ እናሃለው ሸብረክ ዘይበለ ህዝቢ እዩ፡፡ካብ ጥሜት ብተወሳኪ ኣብ 

ልዕሊኡ ሰማያውን ምድራውን ቁምብላታት እንትዘንቡ ድምብርፅ እንተይበለ ድፋዕ ደርጊ 

ብቐላፅሙ ክቐብር ሓያሎ ፈታናታት ሓሊፉ እዩ፡፡ሂወቱ ገቢሩ፡፡ ኣካሉ ጎዲሉ፡፡ ኩሉ ነብሱ ንቲ 

ውድብ ዘህገረ ህዝቢ እዩ፡፡ ደሙ ከም ውሕጅ እናፈሰሰ በቲ ደሙ ንፀላእቲ ውሕጅ ኮይኑ 

ወሲድዎም፡፡ ‹‹ዓሳ ንምዝፋፍ ባሕሪ ምንፃፍ›› ኢሎም ዘርኡ ክብርሱ እንትፍትኑ ኣብ ሓውዜን 

‹‹ናይ ትግራይ ሄሮሽማና ናጋሳኪ ›› እንተካይዱ ብኣረሜናዊ ግብሮም እንተይተተደናገፀ ምስ 

ውድቡ ኮይኑ ደርዒምዎም፡፡ 

 

እቲ ህዝቢ ደርጊ ኣብ ልዕሊኡ ብዘብፀሖም ዝነበሩ ንክትገልፆም ብጣዕሚ ዘስካሕክሑ ግፍዕታት 

እንተይተምበርከከ ንደርጊ ይኩን ንናይ ደርጊ ባንዳታትን ካልኦት ሓይሊታትን 

መኪትዎም፡፡ካሊእስ ይትረፍ ፀጉሮም ዝሰየቡ ሽማግለ ዓዲታት እውን ‹‹ማናእሰይ ኢና፣ሕደጉና 

ምስ ደርጊ ክንፋለም ኢና ፣ናብ ታዕሊም ክንወርድ ኢና ፀጉርና ብዕድመ ምክንያት ዝሰየበ 

እንተይኮነስ ከም ፃዕዳ ቡተይ ቁሩሓት ኮይና ስለ ዝተፈጠርና እዩ ››ብምባል ኣንፃር እቲ በላዒ ሰብ 

ስርዓት ደርጊ ንክፋለሙ ዝተንቀሳቀስሉ ኩነታት እዩ ነይሩ፡፡ 

እቲ ብጣዕሚ ዝገርሙ ቅያታት ዝሰርሐ ህዝቢ‹‹ እንኳዕ ካባካ ተፈጠርና ›› ኢልካ ምዝራብ ኣብ 

ኣደባባይ ህዝቢ ትግራይ ሰራሒ ታሪክ ከም ዝኮነ ምምስካርን ምግላፅን ከመይ ኢሉ እዩ ነውሪ 

ዝከውን?እቲ ነውሪ እማ እቲ ህዝቢ ትግራይ ዝፈፀሞ ታሪክ ዓው ኢልካ ኣብ ኣደባባይ ዘይምግላፅ 



እዩ፡፡ እዚ ድማ ንዶ/ር ኣረጋዊን ከምኡ ዝመሰሉ ዝደስከሉ ዝጥምት እዩ፡፡ብናተይ እምነት ንህዝቢ 

ትግራይ ዝሰርሖ ታሪክ ንምምስካር‹‹ እንኳዕ ካበካ ተፈጠርና›› ኢልካ ምዝራብ ነውሪ እዩ ኢልካ 

ምግላፅ ካብቶም ትማሊ ንህዝቢ ትግራይ ብኣፈሙዝ ዘድመይዎ ፀላእቲ ዝተፈለየ ገይረ ንዶ/ር 

ኣረጋዊ በርሀ እውን ኣይሪኦን፡፡ 

ካብዚ ብተወሳኪ መለስ ‹‹እንኳዕ ካባካ ተፈጠርና ›› ኢሉ እንትዛረብ ካሊእ ህዝቢ ኣብ ድርጊ 

ምድምሳስ ኣስተዋፅኦ ኣይገበረን ኣይበለን፡፡ ካሊእ ህዝቢ ሰራሒ ታሪክ ኣይኮነን ኣይበለን፡፡ኢሉ 

እውን ኣይፈልጥን፡፡ ከምዚ ዝበለ ኣመል ብፍፁም ዝቐርቦ መራሒ ኣይነበረን፡፡ እቲ ካሊእ ህዝቢ 

ከ ንሃስ ወይ ብሪ ማለት ድዩ ዝብል በዶ/ር ኣረጋዊ ዝቐረበ ሓሳብ መለስ ይኩን ህወሓት/ኢህወዴግ 

ከምኡ ኣይበሉን፡፡ እዚኣ ንበሃሊኣ እያ ትምልከት፡፡ ንዶ/ር ኣረጋዊ ማለተይ እየ፡፡ካብዚ ወፃኢ 

ንመለስ ብዘይኮነ መንገዲን ብዘይራከብ ሓሳብን ‹‹ዘርኣዊ›› ነይሩ ዝብል ዘይናቱ ታርጋ ምጥባቕ 

ጌጋ እዩ፡፡ ብካሊእ ኣበሃህላ ዘይምክኑይ /Non-causa Pro-causa/ እዩ ዝከውን ዘሎ፡፡ 

 

ካሊእ ዶ/ር ኣረጋዊ በርሀ ብኣንደበቶም ዘልዓልዎ ሓሳብ ህዝቢ ትግራይ በቲ ሐዚ ዘሎ ስርዓት 

ኣይተረብሐን፣ብስሩ እውን ኣብ ዓፈና እዩ ዝርከብ ዝብል ኣምር ዘለዎ ዝተዛብዐ ርኢቶ እዩ፡፡ 

ናይ ህዝቢ ትግራይ ተረባሕነት ብዝምልከት ካብ ባዕሉ እቲ ህዝቢ ንዓቐብ መስካሪ ዘድልዮ 

ኣይኮነን፡፡ እቲ ህዝቢ ከምኡ ዓይነት ምስክርነት የብሉን፡፡ እቲ ህዝቢ ሳላ ቃልሱን ሳላ መሪሕ 

ውድቡን ሐዚ እውን ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ምስ ድክነት ዘካየድ ዘሎ ኲናት ሰጢሙ ብምቅላስ 

ድክነት ንክቐብር ተደራራብቲ ዓወታት ብምምዝጋብ ቀብሪ ድክነት ብጎይላ ልምዓት ክቐብር 

ይረባረብ ኣሎ፡፡ ህዝቢ ትግራይ ከምቲ ካሊእ ኢትዮጵያዊ ህዝቢ ናይ ሃገርና ሕዳሰ ንምርግጋፅ 

ብጥሙር ቀላፅሙ ኣብ ምርብራብ ዝርከብ ህዝቢ እዩ፡፡እቲ ውድብን መንግስትን እውን መሪሕ 

ተርኡ እናተፃወተ ይርከብ ኣሎ፡፡ 

ስለዚ ብማሕበራዊ መዳይ ብትምህርቲ ካብ ኣፀደ ህፃናት ጀሚሩ ክሳብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ 

ናይ ትምገህርቲ መሰረተ ልምዓት ተዘርጊሐምሉ ተጠቃሚ ኮይኑ ኣሎ፡፡መንግስቲ ድክነት ክውገድ 

ዝክእል ዝተምሃረ ዜጋ እንትፍጠርን ናይ ድንቁርና ድክነት እንትውገድን ምኳኑ ፅኑዕ እምነት 

ብምሓዝ እቲ ንዘመናት ጨና ትምህርቲ ሓሪምዎ ዝነበረ ህዝብና ኣብ ድሕር ቤቱ ናይ ፍልጠትን 

ምርምርን ማዕከናት ዝኮኑ ኣብያተ ትምህርቲን ናውትን ከምኡ እውን ሓይሊ ሰብን ሰለ 

ዝተሃነፅሉን ዝተማለአሉን ሐዚ በተን ዝረከበን ትምህርታዊ ታዕሊማት ኣነፃፂሩ ብምውቃዕ 

ንሰራውር ድክነት ከነቓንቆ ጀመሩ ኣሎ፡፡ እዚ ሱቕ ኢሉ ዝመፅእ እንተይኮነስ ካብ ሓደ ንልምዓት 



ቆሪፁ ዝተልዓለ ውድብን መንግስትን ልምዓታዊ ኣተሓሳስባን ተግባራውነትን ባህሪን ዝፈልፈለ 

እዩ፡፡ 

ካሊእ ናይ ማሕበራዊ ልምዓት ጥዕና ዝምልከት እዩ፡፡ መፍረዩ ዜጋ ክፍጠር እንተኮይኑ ጥዕንኡ 

ዝተሓለወ ክከውን ኣለዎ፡፡ እዚ ንምግባር ድማ ብዋናነት ምክልካል ማእከል ዝገበረ ናይ ጥዕና 

ፖሊሲ ብምቕራፅ ሓፋሽ ጥዕንኡ ዝተሓለወ ክከውን ኣክኢሉዎ እዩ፡፡ ምስዚ ተተሓሒዙ ናይ ጥዕና 

ኤክስቴንሽትና ናይ ኤክስቴንሽን ሰራሕተኛታትን፣ናይ ጥዕና ክሊኒካት፣ጥዕና ጣብያታትን 

ሆስፒላትን መሰረተ ልምዓት ብምስፍሕፋሕ ሰብ ሞያ ብምምዳብ ናይ ህዝብና ጥዕና ሕልው 

ክከውን ተገይሩ እዩ፡፡ ስለዚ ከምቲ ቀደም ‹‹ንፍዮ ከይኩርያ ተባሂሉ ›› ብድሑር ኣተሓሳስባ 

ህፃናት ዝቑፀይሉ እንተይኮነስ እቲ ኩነታት ተቐይሩ ህዝብና ጥዕንኡ ዝተሓለወ መፍረያይ ሓይሊ 

ዝኮነሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ፡፡ እቲ ቀንዲ ፀገም እምብኣር እዚ ዘይምርዳእ ወይ እውን 

ንክረደኣካ ድልው ዘይምኳን እዩ እቲ ፀገም፡፡ 

ብቑጠባ መዳይ እውን ህዝብና ተረበሓይ ዝገበረ ናይ ገጠር ሕርሻ  ፖሊሲ ህዝብና ካብ ድክነት 

ንክላቐቅ ፣ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ዝነበረ መነባብርኡ ክልወጥ ብዝተገበረ ምንቅስቃስ መጠን ድክነት 

ክወርድ ክኢሉ ኣሎ፡፡እቲ ሓረስታይ መነባብርኡ ንክልወጥ ዘክእሉ ምርምራትን ናይ ኪኢላታት 

ደገፍን ተገይርሉ ሐዚ ኣብ ክልልና ዓወታት ይምዝገብ ኣሎ፡፡መፍረያይነት ንክሕይል ህዝብና ናይ 

እታወታት ኣድላይነትን ረብሓ ተረዲኡ ከወስድ ብዝተገበሩ ፃዕርታት ዝርአ ለውጢ መፂኡ ኣሎ፡፡ 

ኣብ ምዕፃፍ ምህርቲ እውን ብተመሳሳሊ ፡፡ ኣብ ዓመት ዝናብ ተፀቢካ ምህርቲ ንምፍራይ ዝግበር 

ዝነበረ ኣታሳስባ ብምስባር ኣብ መስኖ ወይ ማይ ባንኪ ተጠቂሙ ኣብ ልምዓት መስኖ ዝሳተፈሉን 

ተጠቃማይ ዝኮነሉን መንገዲ ተፈጠሩ ዓወታት ምምዝጋብ ተካኢሉ ኣሎ፡፡ 

እቲ ገጠር ማእከል ዘገበረ ምንቅስቀስ ነቲ ገጠር ጥራሕ ተጠቃሚ ዝገብር እንተይኮነስ ነቲ ናይ 

ከተማ ህዝቢ እውን  ተጠቃሚ ዝገብረሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ፡፡ ካብዚ ብተወሳኪ ናይ ከተማ 

ህዝብና ተጠቃማይ ዝገብር ናይ ደቀቅቲን ኣናእሽተይን ትካላት ፖሊሲ ወፂኡ ብተግባር እውን 

ኣብ ዕለታዊ መነባብሮ ህዝብና በቢ ጊዚኡ ለውጥታት ተመዝጊቡ ኣሎ፡፡ብሓፈሻ ኩሉ በቢ ብርኩ 

ዝርከብ ሕ/ሰብና ተጠቃማይ ዝገበረን በዝበለፀ ተጠቃማይ ዝገብር ፖሊሲ ሳለ ተሓንፀፀ እነሆ ኣብ 

ተግራይን ህዝቢ ተግራይን እውን በኢኮኖሚያዊ መዳይ ተጠቃምነቱ ተረጋጊፁ ኣሎ፡፡ስለዝኮነ 

እውን ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ድክነት ነበረ ክገብሩ ካብ ምርብራብ ሓሊፎም ብተግባር ዝርኣ 

ዓወት ምምዝጋብ ጀሚሮም ኣለው፡፡ መጠን ድክነት እናቀነሰ ይርከብ፡፡ ንቕድሚት እውን ብዝበለፀ 

ንምቅናስ ዘክእል ጥጡሕ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ፡፡ብትእምት ይኩን ብሰብ ሃፍቲ ኣብቲ ክልል 

ዝካየድ ዘሎ ኢንቨስተመንት እውን ዘበራትዕ ምኳኑ ምርዳእ የድሊ፡፡ 



ብፖለቲካዊ መዳይ እውን ህዝብና በቐጥታ ይኩን በተወከልቱ ዝሳተፈሉ ዴሞክራስያዊ ስርዓት 

ተሃኒፁ ኣሎ፡፡እቲ ህዝቢ ዝህንቀዎ ዝነበረ ናይ ነዊሕ ዘመን ቃልሱ ብተግባር ተረጋጊፁ ናይ 

ስልጣን በዓል ዋና ኮይኑ ኣሎ፡፡ኣብ ናይ ሓባር ጉዳይ ብሓባር ዝውስነሉ ኣብ ናይ ባዕሉ ጉዳይ 

ድማ ባዕሉ ዘመሓድረሉን ዝውስነሉን ፌዴራላዊ ዴሞክራስያዊ ስርዓት ተፈጢሩ ኣሎ፡፡ካብ ጣብያ 

ጀሚሩ ክሳብ ፌዴራል  ተሳትፍኡ ዘረጋግፀሉ ኩነታት ተፈጢረሉ ኣሎ፡፡ብዴሞክራስያዊ መሰሉ 

ተጠቂሙ ንዘጠቅምዎን ዘይጠቅምዎን ብካርዱ ፍርዲ ዝበሉ ዴሞክራስያዊ መሰል ተረጋጊፅሉ 

ኣሎ፡፡  

ብሓፈሻ ሰብኣዊን ዴሞክራስያዊን መሰላቱ ተረጋጊፀምሉ ኣለው፡፡ ዴሞክራሲ ብቐፃልነት 

ንክምዕብል መንግስቲ  ብዝፈጠሮም ዴሞክራስያዊ ትካላት ተጠቂሙ መሰሉ ዘረጋግፀሉ ስርዓት 

ተፈጢርሉ ኣሎ፡፡ ፌዴራላዊ ዴሞክራስያዊ ሕገ መንግስትና ናይ ህዝቢ ትግራይ ሕቶ እውን 

ብኣግባቡ ስለ ዝመለሰን እቲ ህዝቢ እውን ተጠቃሚ ሳለ ዝኮነ ናይዚ ስርዓት ጠበቓ ኮይኑ ኣሎ፡፡ 

እቲ ህዝቢ ካብ ህወሓት ንዓቐብ ካሊእ ይጠቅመኒ እንተይሉ እውን ንዝኣመኖ ክመርፅ ዘክእል ሕገ 

መንግስታዊ ውሕስና ዝረከበ መማረፂ ሜዳ ዝፈጠረ ስርዓት ተሃኒፁ ኣሎ፡፡ብርግፅ ንዓረና ሓዊሱ 

ኣብ ሃገርና ዝርከቡ ገለ ተቃወምቲ ውድባት መማረፂ ዘይብሎም ምኳኖም እናፈለጡ ናይ 

ዴሞክራሲ መፃወቲ ሜዳ ኣይተፈጠረን ብዝብል ጉልባብ ሽም ምጥፋእ ልሙድ ኣመሎም ኮይኑ 

ኣሎ፡፡ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ግን ነዚ ዝፃባእ እዩ፡፡ ንምንታይ ካብ ሕጋዊ ወፃኢ ዘይንንቀሳቐስ  

እንተኮይኑ ናይ ዶ/ር ኣረጋዊ በርሀ ሓሳብ እውን ኣብ እግሪ ኩዕሶ ፀወታ በኢድካ ሒዝካ ጎል 

ምቑፃር ይግባእ እዩ ዝዓይነቱ ኣበሃህላ ስለ ዝኮነ ካብ ሰናይ ጊሓቱ ነዚ ኩነታት እዚ ዝፈቅድ ካብ 

ሕጊ ወፃኢ ዘፃውት ዳኛን ሜዳን ክህሉ ኣይክእልን እዩ መልሱ፡፡ ካብ ሕገ መንግስቲን ሕጊን 

ወፃኢ ስልጣን ንምሓዝ ምሕላም ጣጥኡ ብዙሕ እዩ፡፡ 

ስለዚ ደሚርካ እንትርአ ኣብ ትግራይ ለውጢ የለን ዝብል ናይ ዶ/ር ኣረጋዊ በርሀ ርኢቶ ጌጋን 

ንፃዕዳ ርግቢት ኳክ እያ ኢልካ ምምስካርን ምምጓትን እዩ፡፡ ብሓፈሻ ትግራይ እውን 

ብማሕበራዊ፣ኢኮኖሚያዊን ፖለቲካዊን መዳይ ብመሰረተ ልምዓት ዝርገሐ ከም ሃገራ ኣብ ብርኪ 

ዕቤት ከም እትርከብ ክስመረሉዝግብኦ ጥረ ሓቂን ዓለም እውን ዝመስከረሉ እዩ፡፡ እንተ ብዶ/ር 

ኣረጋዊ ዝቐረበ ሓሳብ ግን ግጉይን ብመሰረቱ ኣዐሪኻ ካብ ዘይምሕሳብን የማንን ፀጋምንን 

ኣነፃፂርካ ዘይምርኣይን ዝፈልፈለ እዩ፡፡ ስለዚ እቲ መልሲ ክኸውን ዝክእል ‘’ዓይኒ እንተደኣ 

ዘይርኤምሉ ግንባር’’ እዩ ዝኸውን ዘሎ፡፡ ከም ፀሓፊ እምነት እውን ዕውር ዝበሃል እንተይረኣየ 

ዘይርኢ ዘይኮነስ እናረኣየ ዘይርኢ ከም ዶ/ር ኣረጋዊን ምስኦም ዝተሰለፉን ውሑዳት ቀልቢ 

ዘይብሎም፣ እቲ ለውጢ ንምንታይ መፀ ብምባል ነቲ ዘሎ ለውጢ ብዘይኮነ ዝምዝንዎ ፀሊም ታሪክ 

ዘለዎም ኣርዮሳውያን እዩም፡፡ እዚ ድማ ካብ ሓደ ካብ ደንበ ወያነ ወፂኡ ናብ ደምባ ፀረ-ወያነ 



ዝኾነ ሓይሊ ዝኣተወ ዝፀወዮ ክሳብ ዝኾነ ዝነበረ፣ንቅድሚት እውን ዝህሉ ክሳብ ዝኾነ 

ኣይገርመናን፡፡ 

ምስዚ ተተሓሒዙ ዶ/ር ኣረጋዊ በርሀ ህዝቢ ትግራይ ተዓፊኑ እዩ ዝብልዎ ንምኳኑ ካብ ሕሉፍ 
ታሪክ ከም እንርደኦ እቲ ህዝቢ ንዓፈና ኣሜን ኢሉ ዝቕበል ህዝቢ ድዩ? ታሪክ ከምኡ 
ኣይነግረናን፡፡ እንታይ ደኣ እቲ  ሐዚ ዘሎ ወያናይ ዴሞክራሲ ስርዓት ናይ ህዝቢ ተጠቃምነት 
ዘረጋገፀ መስመር እዩ፡፡ ናይ ህወሓት ጥንካረ ዝብገስ እውን ካብ መስመሩ፣ ዲሞክራሲዊ 
ኣመራርሓኡን ከምኡ እውን እቲ ህዝቢ እቲ ስርዓት ናተይ ኢሉ በዓል ዋና ኮይኑ ስለ ዝሓዞን እዩ 
ምሽጢሩ፡፡ እቲ ህዝቢ ነቲ መስመር ዝድግፎ ጥራሕ እንተይኮነስ በዓል ዋንኡ እዩ፡፡ ሰቡ፣ኦሙን 
እንስስኡን እዩ ናይቲ መስመር በዓል ዋና፡፡ ብዓል ዋና ዝኮነሉ ድማ ዝጠቕሞ መስመር ስለ 
ዝኾነዩ፡፡ ካብዚ ወፃኢ ዘሓዞ ናይ ወፃኢ ዓፈና የለን፡፡ እንተዝህሉ ነይሩ እውን ካብ ናይ ታሪክ 
ድርሳናት ምርዳእ ከም ዝከኣል ነዚ ዝቕበል ህዝቢ ኣይኮነን፡፡ ህዝቢ ትግራይ ብዓፈና 
እንተዝምብርከክ እማ ካብ ደርጊ ንዓቐብ ዘመናዊ ኣፅዋር ዝነበሮን ማእለያ ዘይብሉ ጭፍጨፋ 
ዝፈፀንመን ኣይነበረን፡፡ ኣብ ባይታ ዝተርኣየ ሓቂ ግን እቲ ናይ ደርጊ መርዛም ጋዝ ፣ናይ 
ምድርን ሰማይን ቁምብላን ብዝለዓለ ኣሕሪንዎ ደርጊ ዓቲርዎ ዝነበረ ኣፅዋር ኣሕዲጉ ንደርጊ 
ባዕሉ ከም ዕንፀይቲ ኣንዲድዎ፡፡ ታሪክ ኣፍ ኣውፂኡ ዝነግረና እዚ እዩ፡፡ ካብዚ ወፃኢ ውድብ 
ይኹን መንግስቲ መዋቕሩ ክሳብ ቁሸት ብዝዕፍን መንገዲ ስለ ዝዘርገሖ እዩ ዝብል  ናይ ዶ/ር 
ኣረጋዊ በርሀ ኣረኣእያ ዓይኒ፣ እዝኒ ፣ኣፍንጫ ፣ኢድን እግርን ዘይብሉ ብኹሉ መዳያት ድሑር 
ዝኮነ ኣተሓሳስባ እዩ ዝብል ፅኑዕ እምነት እዩ ዘለኒ፡፡ ብርግፅ ከም ወዮ ብሉፅ መራሒና ዝበሎ 
‘’ሰማይ ካብ መሬት ዝረሓቐ ኣድጊ ፍንጭራዕ ኢላ ስለ ዝረግሓቶ እዩ’’ ዝብል እምነት ናይ ምሓዝ 
መሰል ንዶ/ር ኣረጋዊ እውን መሰሎም እዩ፡፡ እቲ ሓቂ ግን እቲ ህዝቢ ዓፈና  ዘይቕበልን ዓፈና 
ከም ዘይትስእ ብቀላፅሙ ምስ መሪሕ ውድቡ ኮይኑ ዝነቖተ ህዝቢ እዩ፡፡  

ካብቶም ልዕል ክብሉ ዝተገለፁ ነጥብታት ብተወሳኺ ናይ ትግራይ ሙሁር በለፀኛ (አድርባይ/እዩ 
ብዝብል ገሊፆም ነይሮም፡፡ ናይ ብሓቂ ናይ ትግራይ ሙሁር በለፀኛ ስለ ዝኾነ ድዩ ወይስ እቲ 
ሐዚ ዘሎ ስርዓት ናይቲ ሙሁር እውን ጥቕምታት ስለ ዝተረጋገፀን ኣብ ምርግጋፅ ስለ ዝርከብ 
ብሓፈሻ እቲ ህዝቢ እውን በቢብርኩ ተጠቃማይ ዝገበረ ልምዓታውን ዴሞክራሲያዊ መንግስቲን 
ስለ ዘሎ ዝብል ምርኣይ ጠቃሚ እዩ፡፡ 

ብናተይ እምነት ናይ ትግራይ ሙሁር ብባህሪኡ በለፀኛ ስለዝኾነ ኣንፃር ህወሓት ኢህአዴግ 
ኣይተልዓለን ዝብል እምነት የብለይን፡፡ ሓደ እቲ ኣብ ዝሓለፉ  20 ዓመታት ተፈጢሩ ዘሎ 
ሙሁር ኣብዚ ስርዓት ተፀኒሱ፣ ኣብዚ ስርዓት ተወሊዱ፣ ኣብዚ ስርዓት ድማ ተሃኒፁ ዝዓበየ ሙሁር 
እዩ፡፡ እዚ እንትብል ነዚ ሐዚ ዘሎ ሙሁር ዝፈጠሮ ናይቲ ስርዓት ልምዓታዊን ዴሞክራስያውን 
ባህሪ እዩ፡፡ እዚ ሙሁር እዚ እውን ዝተፈጠረ ንትምህርቲ ተረሲዑ ካብ ዝነበረ ናይ ህዝቢ ኣብራክ 
ዝተፈጠረ እዩ፡፡ እዚ ማለት እቲ ኣብ ወለዱ ዘይተፈጠረ ዕድል ምስቲ ናቱ ተፈጢርሉ ዘሎ ዕድል 
ብምምዝዛን ናይ ሰማይን መሬት ኣፈላላይ እዩ ዝርኢ፡፡ ብኻሊእ ኣገላልፃ እዚ ሙሁር ብኣብዝሓ 
ካብቲ ንትምህርቲ  ዘይተዓደለ ብመድሓርሓርቲ ደፋኢ ድንኩል እናተብሃለ ዝፅዋዕ ዝነበረ ህዝቢ 
ግን ድማ ሐዚ  ሳላ ቃልሱን መሪሕ ውድቡ ናብ ጐዳና ምዕባለ ዝሰጋገር ዘሎ ህዝቢ ዝተፈጠረ 
እዩ፡፡ ምስዚ ተተሓሒዙ እዚ ሐዚ ዘሎ ወያናይ ሙሁር ኣብዚ ብርኪ ክበፅሕ ዝኸኣለ ብዙሓት 
ጀጋኑ በጃ ከም ዝኾንሉ ዝፈልጥን ብምክንያት ናይ ምድጋፍን ምቅዋምን ዓቕሙ እውን ዝዓዘዘ 
እዩ፡፡ መስዋእቲ ስለ ዝተኸፈለ ጥራሕ እንተይኮነስ ፍረ-እቲ መስዋእቲ ካብ ናይ ባዕሉን ቤተሰቡን 



ብሓፈሻ ናይ ህዝብና ጭቡጥ ኩላ መዳይ ለውጥን ብዓይኑ ይርኢ ስለ ዘሎን ባዕሉ  እውን ተረባሒ 
ስለ ዝኮነ  እዩ፡፡ 

እቲ ሙሁር በተናፀል ይኹን ተወዲቡ ሰሪሑ ክነብር፣ ክመራመር ዝገብር ስርዓት ተፈጢሩ ስለ 
ዘሎ እዩ፡፡ እቲ ዝምዝገብ ዘሎ ዓወት እውን እቲ ሙሁር ከም ፖለቲካዊ ኣመራርሓ፣ ብሞይኡ ኣብ 
ዝተዋፈሮ ዓውደ ስራሕ ብዝገብሮ ርብርብን ካልኦት ምርምራትን ዝተሳተፈሉ እዩ፡፡  ካሊእ ካብቲ 
ሒዚ ዘሎ ዘሓሸ ዴሞክራሲን ልምዓታውን ስርዓት ወፃኢ ካሊእ መማረፂ እውን ከም ዘየለ 
ስለዘረጋገፀ እዩ፡፡ እዚኦምን ካልኦትን ተደሪቦም እቲ ሙሁር እውን በቲ ሐዚ ተፈጢሩ ዘሎ 
ወያናይ ሃዲድ ንለውጢ ዝተበገሰ እምበር ናይ ኪራይ ኣከብቲ ፖለቲከኛታት መሳወሪ ክኸውን 
ዝምነን  ዝኣመነን ኣይኮነን፡፡ንፖለቲካዊ ዓመፅ ይኹን ተቃውሞ ዝደፍኦ ዝኾነ ይኹን ናይ ህዝቢ 
ሕቶ ብወሳናይ መልኪዑ ዝተመለሰን ብቐፃልነት እውን እናተመለሰ ዝርከብን እዩ፡፡ ነዚ እዩ እውን 
እቲ ሙሁር እውን ኣብ ጐኒ ህወሓትን ፅላል ንምዕባለ ሃገሩን ክልሉን ዝተሰለፈ፡፡ ካብዚ ወፃኢ 
እቲ ጅምላዊ ውንጀላ ናይ ዶ/ር ኣረጋዊ በርሀ  በለፀኛ ስለ ዝኾነ እዩ ዝብል ሓሳብ ተቀባልነት 
የብሉን፡፡ ዝኾነ ሓይሊ ክቃወም እንተኮይኑ ንክቃወም ዘገድድዎ ብቁዓት ምክንያት ክህልው 
ኣለዎም፡፡ እቶም ምክንያታት እውን እንተነኣሰ ናይቲ ህዝቢ ሕቶ ክኾኑ ኣለዎም፡፡ ካብዚ ህዝቢ 
ድማ ብፍላይ ናይቲ ኣብዝሓ ህዝቢ ዝኾነ  ሕ/ሰብ ክፍሊ ክኮኑ ኣለዎም፡፡ ኣብዚ ሐዚ ሰዓት ነዚ 
ዘግድድ ኩነታት የለን፡፡ እዚ ኣብ ዘየለሉ ናይ ተቋውሞ መዝሙር ምዝማር ተቃዊምም ያ ነይሮም 
መበሊ ካብ ምኳን ሓሊፉ ካሊእ ትርጉም የብሉን፡፡ ኣብ ሃገርና ዝርከቡ ገለ ተቃወምቲ ኣብ 
ዝተፈላለየ ጊዜ ናይ ‹‹ቀለም ወያነ›› ንኻኻይዱ እንትፅውዑ ናይ ኳክ መልእክቲ ኮይኑ ዝቐረየ 
እውን እቲ ቀንዱን ዓብይን ምክንያት እዚ እዩ፡፡ ስለዚ ሙሁር ትግራይ እውን እቲ ተጀሚሩ ዘሎ 
ለውጢ ኣጠናኺሩ ሃገሩን ህዝቡን ካብ ድክነት ንምልቓቕ ተጊሁ ዝቃለስ እምበር ናይ 
መድሓርሐርቲን ክራይ ኣከብቲ ዜሮ ድምር ፖለቲከኛታት ናይ ጥፍኣት ደወል ሰሚዑ ዝሳወር 
ኣይኮነን፡፡ ብድምሩ በለፀኛ ንዶ/ር ኣረጋዊ በርሀን ካምኦም ዝኣመሰሉ ናይ ጥፍኣት ተስፈኛታት 
ዝምልከት ይኸውን፡፡ንዓና ግን ፈፂሙ ዝምልከት ኣይኮነን፡፡ ንሕና ኣብ ከምዚ ዝበለ ናይ ጥፍኣት 
ጥምቀት የለናሉን፡፡ ንሕና ከም ሙሁራት ዝርኣዩ ናይ ኣፈፃፅማ ፀገማት እንተሃሊዮም እውን ምስ 
ውድብ ህወሓት ኮይንካ ብምቅላስ ከምዝፍትሑ ፅኑዕ እምነት ኣለና፡፡ ብተግባር እውን እዚ ኢና 
ነረጋግፅ ዘለና፡፡ 

ዶ/ር ኣረጋዊ በርሀ ካብ ቃለ ማሕተቶም ዘመሓላለፍዎ ሓደ ፃውዒት እውን ነይሩ፡፡ ንሱ እውን 
ሐዚ ዘሎ ህወሓት/ኢህወዴግ ዝመርሖ ወያናይ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምውጋድ ዝካኣል ብሓባር 
ብምወዳብ እዩ ዝብል፡፡ ሓቢርካ ምውዳብን ተወዲብካ ምቅዋምን ሕገ-መንግስታዊ ስርዓትና 
ዝፈቀዶ እዩ፡፡ ግን ብሓባር እንትብሃል  እንታይ ሒዝካ እዩ እቲ ምትሕብባር ዝፍፀም እዩ እቲ 
ዋና ቁምነገር፡፡ ንህዝቢ ዝጠቅም መማረፂ ሓሳብ እንተይሓዝካ ዝተሓባበረካ እንተተሓባቢርካ 
ዓቐብ ኣይውፃእን፡፡ ንምትሕብባር ጥራሕ ምጉያይ እንተይኮነስ ሓደ ተቀዋሚ ውድብ ውድብ  
ከብሎ ዝክእል ዲሲፕሊን፣ ህዝባዊ ራኢ፣ ንህዝቢ ዝጠቅም ፕሮግራም እንትህልዎ እዩ፡፡ ኣብ ሀገርና 
ዘለው ብሕጋዊ ይኹን ብዘይ ሕጋዊ ዝንቀሳቀሱ ውድባት ነዚ ዝተዓደሉ ኣይኮኑን፡፡ ኣሸንባይ 
ብተግባር ነዚ ዕላማ ሒዞም ክንቀሳቀሱስ ብሕልሚ እውን ተሰሓሒቶም ሪኦሞ ኣይፈልጡን፡፡ 
ኩሎም ብፀቢብነት ወይ ድማ ብትምክሕቲን ካሊእን ዝግለፅ ክራይ ኣካብነት ዝርኣዮም ናይ ኒዮ 
ሊበራሊዝም ፅግዕተኛ ኣተሓሳስባ ዝሰርቆምን ብተግባር እውን ስልጣን ብምጥቃም ንውልቀ  
ረብሐኦም ጥቅሚ ዝቖሙ እዮም፡፡ እዚ ክሳብ ዝኮነ እዋን እቲ ዋና ቁምነገር ናይ ፖለቲካ ሕዋስ 
ወይ ድማ ውሁድ ምፍጣር እንተይኮነስ ነዚ ሓላፍነት ዘብቅዕ ኣርኣእያ ምሓዝ እዩ እቲ ወሳኒ፡፡ 



ብናተይ እምነት እቶም ብዝተወደበ ይኹን በተናፀል ዝንቀሳቀሱ ዘለው ሓይሊታት ብባህሪኦም ፀረ-
ዲሞክራሲን መግለፂኦም ድማ ሕገ-መንግስታዊ ስርዓት ብሓይሊ ብምፍራስ ስልጣን ንከዓትሩ 
ሰንፈለል ዝብሉ ወይ ድማ ተስፋ ዝገብሩ እዮም፡፡ እዚ ድማ እቲ ናይ ስልጣን በዓል ዋና ዝኾነ 
ህዝቢ ብመሉእን ሰናይ ፍቓዱን ዘፅደቖን ሕገ- መንግስቲ ብሓይሊ ምፍራስ ክሳብ  ዝኾነ እቲ 
ህዝቢ ፈፂሙ ክቅበሎ ኣይክእልን፡፡ዘይተረደኦም ጉዳይ እውን እዚ እዩ፡፡ 

ካሊእ ናይ ፅግዕተኛ ባህሪኦም ብናይ ምዕራባውያን ናይ ኒዮሊበራሊዝም ኣተሓሳስባ ፀበል ዝተለከዩ 
እንተተኻኢሉ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ መዓት መፀለምታት ብምዝራው ናይ ኒዮሊበራሊዝም 
ሓይሊታት ስልጣን ብኩፍሎም ከጭብጥዎም ዝምነዩ እዮም፡፡  ናይ ዲሞክራሲ በዓል ዋና ብሄር 
፣ብሄረሰባትን ህዝቢን እዩም ዝብል ኣተሓሳስባ ሓዲጐም ስልጣን ብሓይሊ ወይ ድማ በካሊእ 
መዳይ ከንቋልጡ (power sharing) ዝብል ማንታ ስእለት ሒዞም ዝንቀሳቀሱ ሓይሊታት እዮም፡፡ 
እዚ ክሳዕ ዝኾነ ተዋሃዱ ተሓዋወሱ ብዘያግድስ ንህዝቢ ዝጠቅም መማረፂ ሓሳብ ክሳብ ዘይሓዙ 
ከም ኳና ብቐሊሉ ምፍራሶም ኣይተርፎምን፡፡ኣብ ተግባር ዘርኣይዎ ኣመል እውን እዚ እዩ፡፡ ስለዚ 
‘’ፀናፁ ያ እንተተኣከቡ ድብለን ኣይከፍቱ’’ እዩ ዝኸውን፡፡ በዚ መዳይ ዝቐረበ ናይ ዶ/ር ኣረጋዊ 
በርሀ ሓሳብ እውን እንተኾነ ኣብ ሳይንሳዊ ትንታነ ዘይተሞርኮሰ እዩ፡፡ ካብ መሰረቶም እውን 
ብመሰረታዊ ጉዳይ ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባን ውድባዊ ሓድነትን ከምኡ እውን ናይ ተግባርን 
ኣተሓሳስባን ሓድነት  ዘለዎ ውድብ ክሳብ ዘይሃለዎም ኣይሳከዐሎምን፡፡ እንኳን ዶ ህዝቢ 
ክመርሑስ ንባዕሎም ገና ስልጣን ህዝቢ እንተይሃቦም እናሃለወ ከም ድሙን ኣንጭዋን ዝናቆሩ 
ብስሩ እውን ውድብ ክብሃል ትርጉሙ እንታይ እዩ እንታይ ሒዙ ከ ይምስረት፣ ናይቲ ውድብ 
ፀላእቲን ፈተውቲን ዝበሃሉ ናይ ሕብረተ ሰብ ክፍልታት ኣየኖት እዮም ዝብል ዘይተረዶኦምን 
እዩ፡፡ 

ካልእ ከም ሓደ ናይ ቀፃሊ ቃልሲ ጉዕዞ ብዶ/ር ኣረጋዊ ዝቐረበ እማመ ‘’ህዝቢ ትግራይ ብድፍኑ 
ዝነቅፉ ኣክረርቲ ስለ ዘለው ነዚኦም ምግላፅን ናይ ምኹናን ስራሕ ብምስራሕ ህዝቢ ትግራይ ናባና 
ክሰለፍ ይክእል እዩ›› ዝብል ሓሳብ እዩ፡፡ 

ብመጀመርታ ህዝቢ ትግራይ ዝዓበዱን ኣስናኖም ዝረገፉ ኣክላባት ነብሑ ኣይነብሑ ዝመፆ 

የብሉን፡፡ ምንባሕ ኣመሎም እዩ፡፡ ናይ ኣቦኦም እዩ፡፡ ይንብሑ፡፡ ክሳብ ሒዚ ዝሰርሖም ታሪካት 

ዘኩርዑዎ እምበር ዘሕፍሩ ኣይኮኑን፡፡ ስለዚ ግንቦት ሸውዓተ ነብሐ ኣይነብሐ ፣ዓረና ነብሐ 

ኣይነብሐ፣ ቅንጅት ይኩን መድረክ ነብሐ ኣይነብሐ ጣጥኡ ኣይኮነን፡፡ ዘሕፍር ታሪክ ዘለዎም 

ወይ ድማ ድውይ ታሪክ ዝሰርሑ ናይ ደርጊ ኩርምራምን ከምኡ ዝበሉ ናይቶም ዝሓለፉ ሕሉፍ 

ስርዓታት ናፋቅቲ ዝኮኑ ንበፃሕቲ ዘይተዓደሉ ቅሪት ኣካላትን ጥራሕን ጥራሕን እዮም፡፡ 

ካልኣይ እዞም ብዶ/ር ኣረጋዊ ከውግዝዎም ኣለውም  ዝባሃሉ ናይ ጥፍኣት ካህናት ንባዕሎም መን 

ኮይኖም እዮም ዘውግዙ? ግንቦት ሸውዓተ ወይ ካልኦት ናይ ትምክሕተኛታትን ፀበብትን 

ዲስኩራት ድዮም ከውግዙ? እዞም ህዝቢ ካብ ህዝቢ ዝፈላልዩ ዒፈል ህዝቢ ከምኡ ንክገብሩ 

ዘፍቅድ ስነ ልቦናን ተግባርን ከ ኣለዎም ዶ? ካብቲ ዕለታዊ ምንቅስቃሶም ዝገብርዎ ዘለው 

ኩነታት ምርዳእ ከም ዝከኣል ፍፁም ኣይካኣልን፡፡ ኣሰላልፈኦም ዋላ ይፈላለ እምበር ብሽም 

ሚዲያ ፣ብሽም ሰብኣዊ መሰልን፣ ከምኡ እውን ብሽም ተቀዋሚ ውድብ ተዋቂሮም እተን ደርጊን 



ካልኦትን ዝብሉዎን መዘሙራት እዮም ዝዝምሩ ዘለው ፡፡ንሳተን ክምልሱ እዮም ፃዕሪ ዝገብሩ 

ዘለው፡፡ ስለዚ ብዶ/ር ኣረጋዊ ዝቀርበ ካልኣይ መማረፂ ሓሳብ እውን ካብ ዝብኢ ዶ ዓፅሚ እዩ 

እቲ መልሱ፡፡ 

 

ብመሰረቱ ግን እቲ ዶ/ር ኣረጋዊ ሒዚ እውን ክፈልጥዎ ዘለዎም ህዝቢ ትግራይ ኮነ ህዝቢ 

ኢትዮጵያ ናይ ወያናይ ዴሞክራሲ ስርዓት ጠበቃ ዝኮንሉ ምክንያት በዚ ስርዓት ተረባሓይ 

ብምኳኑ ብቐፃልነት እውን ተረበሓይ እናኮነ ይከይድ ብምህላዉ ጥራሕን ጥራሕን እዩ እቲ 

መደምደምታ፡፡ካበዚ ወፃኢ ካሊእ ምሽጢር የለን፡፡ 

መጠቓለሊ 

ኣጠቓሊልካ እንትረአ ብዶ/ር ኣረጋዊ በርሀ ዘቀረበ ሓሳብ ፀልማታዊን ብሓፈሻ ንውድብ ህወሓት 

ንብሉፅ መራሒና ክቡር ኣይተ መለስ ዜናዊ ሓዊሱ ንተጋደልቲን ኣመራርሓ ህወሓት ከምኡ 

እውን ንህዝቢ ትግራይን ንተጋሩ ሙራትን  ዘይጥምት  እዩ፡፡ እቲ ጥረ ሓቂ ንዶ/ር ኣረጋዊ ካብ 

ዝሃብዎ  ርኢቶ  ደኣ እንታይ እዩ? እንተይልና ግን ካብዚ ቀፂሎም ብዝቀረቡ ሓሳባት ሓሳበይ 

ክድምድም፡፡ንሳቶም እውን ዝስዕቡ እዮም፡- 

1. ዶ/ር ኣረጋዊ በቲ ኣንደበቶም ዝገልፅዎ መምሰሊ ወያናይ (pseudo-Revolutionary) ከም 

ዝኮኑ ንርዳእ፣ 

ብሽም ህዝቢ እናመሓሉ ናይ ባዕሎም ውልቀ ረብሐ ንምፍፃም ጠጠው ዝበሉ ንህዝቢ 

ረብሓ ባልህ ዘይብሎም ናይ ፖለቲካ ቁማርትኛ እንተበልና ዝገልፆም  ይመስለኒ፡፡ 

ብሽም ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኢትዮጵያን ጠበቃ ብምምሳል ንህዝቢ  ትማሊ ምስ 

ዝወግኡ ሓይሊታትን ሕዚ እውን ከም ትማሊ ከውግኡ ቀርኖም ምስ ዘብልሑ ዝተሰለፉ 

ምስላም ዘይምነዎ ወያናይ ማለተይ እዩ፡፡ 

2. ዶ/ር ኣረጋዊ በርሀ ካብ ዝሃብዎ ኣንደበት  ኣድሃሪ /Reactionary/  እውን  እዮም፡፡ 

ዝኣረጉ ስርዓታት ተወጊዶም ሃገርና በኩሉ መዳይ ኣብ ዝተሓደሰትሉ ብሽም ሓድነት 

ኢትዮጵያ ምስ ዝነግዱ ዘይሕጋውያን ነጋዶ ሓይልታት ብምስላፍ እቶም ዝኣርጉ 

ስርዓታት ንምምላስ ዝንባህቑ ሰለስተ ድግሪ ዝሐዘ በቢግዚኡ ዝተዋረደን ኣድሃሪ 

ፖለቲከኛ ኢልካ ምዝራብ ነውሪ ኣይከውንን፡፡ በኣንደበቶም ዝወፀ ሓሳብ  ብቐጥታ ኮነ 

በተዘዋዋሪ ተዛማዲ  ስለ ዝኮነ፡፡ 

3. በለፀኛ (Opportunism)  



ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ኢትዮጵያን ራሕሪሖም ምካዶም ከየአክሎምስ ኣነ ዝወፃእኩ 

ምንፃል ዝብል ፅንሰ ሓሳብ ብምቅዋመይ እዮም ኣባሪሮምኒ ዝብል ዝኣጎለ ሓሳብ ብሽም 

ሓድነት ደኮን ሒዝውን ነኳል እንተተረኪቡ ስልጣን የሕርጉቱኒ ኢሉ ዘይፍታሕ ሕልሚ 

በምሕላም ምስ ከምኡ ዝኣመሰሉ ዝበስበሱ ዝተፀገዐን ዝወገነን ክሳብ ዝኮን በለፀኛ 

ምባልና ነውሪ ኣይኮነን፡፡ 

4.  ፅንፋዊ(extremism) እቲ ሒዚ ዘሎ ናይ ሃገርናን ለውጢ ዘይተገንዘበ ኣብዚ  ክብፃሕ ዝካኣለ  

ብከመይ መንገዲ ከም ዝበፅሓ ታሪካዊ ኣመፃፅኡ ዘይምርዳእ ወይ ብፅንፋዊ ኣረኣእያ ስለ 

ዝኮነ  እዚ ምባል ትክክለኛ እዩ፡፡ 

5. ልዕሊ ኩሉ ድማ ዶ/ር ኣረጋዊ በርሀ ትምክሕተኛ ከምዝኮኑ ካብ ኣንደበቶም ምርዳእ ይካኣል፡፡ 

እዚ መግለፂ ብምሁራዊ ትምክሕተኛ እዩ ወይ ድማ ብናይ ኣመራርሓ ትምክሕተኛ ዝግለፅ እዩ፡፡ 

ዓለም ዝመስከረሎም ብሉፃት መራሕቲ ህወሓት /ኢህወዴግ ኣይፈልጡን ዝብል ፀልማታዊ 

ኣታሓሳስባ ብተራ ሲሚዒት ምንፅብራቅ ናይዚ መግለፂ እዩ፡፡ኣነ እምበር ካልኦት ኣይፈልጡን 

ዝብል ናይ ዱኩመናት ትምክሕተኛታት ኣባሃህላ እዩ፡፡ 

 ብሓፈሻ ዶ/ር ፈረጋዊ ዝሃብዎ ሓሳብ ሪኢና ሰሚዒና ክንደየናይ ኣብ ናይ ኣተሓሳስባ ድሕረት 

ከምዘለው እውን ተረደእና፡፡ ዋና ነገር ግን ከልቢ ይንባሕ ጊመል ጉዕዝኡ ይቅፅል እዩ፡፡ ቀደሙ 

እውን ካብ ደንበ ወያነ ወፃኡ ናብ ደምበ ፀረ- ወያነ ካብ ዝኣተወ ውልቀ ሰብ ካብዚ ወፃኢ ትፅቢት 

ምግባር ከውሒ ብኢድ ምፍልሓፅ እዩ ዝከውን፡፡ ምስላም ምስላም  ከም ዝኮነ እዩ ተራጒዱ 

ዘሎ፡፡ሰለዚ ሓዱሽ ኣይኮነን ንቡር ገይርካ ዝውሰድ እዩ፡፡ ነቲ ምስላም እዩ ደጊሙ ሰቢሕዎ 

ዘሎ፡፡እዚኣ ድማ ኣመሉ እያ፡፡ ናብ መቓብሩ እውን እንተኮነ እዚኣ እዩ ሒዙ ዝከይድ፡፡ 

ምክንያቱ ካሊእ ዝተሓዝ ድሙቕ ታሪክ ኣይተዓደለን፡፡ንዓይን ከማይን ንዝመሰልና ሙሁራት ግና 

ካብ ሓደ ዝዓሰወን ዝበስነወን ፖለቲከኛ እዚ ምድማፅና ኣይገርመናን፡፡  

          

          ሕድሪ መለስን ስውኣትናን ዓቂብና ብብርዕና ፀላእትና ንምክት!!! 

 

 

 

 


