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ውድብ ናይ ሽዑ ተጋድሎ ሓርነት ህዘቢ ትግራይ (ተ.ሓ.ሕ.ት) ናይ ሎሚ ህዝባዊ ወያነ 

ሓርነት ትግራይ  (ሕ.ወ.ሓ.ት) ተጣይሳ ቃልሲ አብ ዝጀመረትሉ መጀመርታ 70 ታት  

ገና ቆልዑ እንተለና ካብ ባህጊ  ቁምጣ ተዓጢቕካ ካላሽን ምሓዝ ወጻኢ እንታይነት 

ፖለቲካ ይኩን ሃገራዊ ወጸዓ  ብሓፈሻ  ፈሊና አብ ዘይንፈልጠሉ አዋን ተጋደልቲ 

ብዘዕባ ዕላማ ገድሊ ክነገሩና እንተለዉ፤ ዋና መንቀሊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ን 

መዋዕል ካብ ዘጋጠሞ ሃገራዊ ዕብለላ (ወጸዓ) ሓራ ንምውጻእ ምኻኑ ብምግላጽ ህዝቢ 

ትግራይ ኩሎም  ምሰላቱ ብገዛእቲ መደብ……………… ተሓሪሙ  ጥር ትብል  

ፋብሪካ ዘይብሉ ዕድሉ ድኽነት፤ ስደትን ለመናን ክከውን ስለዝተገብረ ነዚ ንምልዋጥ  

ካብ ብረታዊ ቃልሲ ወጻኢ  ካልእ መማራጺ ከምዘየለ ብዕምቆት የምህሩና  ነይሮም፡፡ 

እወ ምእንቲ ዙይውን ነዊሕ ደማዊ ኩይናት ተኻይዱ አሽሓት መናእሰይ ተሰዊኦም 

ካብኦም ዘይወሕዱውን ስንኩላን ኮይኖም እቲ ዝተብሃለ ስርዓትውን ንሓንሳእን 

ንሓዋሩን ካብ ዝድምሰስ 23ን( ዒሰራን ሰለስተን ዓመት) ገይርናስ፤ ብዙሓት 

መሰረታዊያን ለውጥታት አውን ትመዘጊቦም አለዉ፡፡ ይኹንምበር ካብቶም አብ 

መእተዊ ዝገለጽኩዎም ምኽንያት ቃልሲ  ሓደ  ዝኾነ ለመና ግና ሕዚውን ብዘሰክፍ፤ 

ዘሕዝን፤ዘሕርቅን ዘሸቑርርን ኩነታት  መለለይ ተጋሩ ኮይኑ ይርከብ ቀንዲ መንቀሊ 

እዙ ጽሑፍ ውን ዓሚቕ ዝርዝር ቃልሲን ውጽኢቱን ንምዝንታው ዘይኮነስ ብዛዕባ 

እዞም ዝልምኑ ወገናት ዝስመዐኒ ወይውን ዝገርመኒ ጉዳያት አልዒለ ሓሳባተይ 

ንምገላጽ ኮይኑ ብኡ አቢለ ውን ካልኦት  ወገናት (አሕዋት) እሂንምሂን ክብሉሞ 

ዝምልክቶ አካል ጠመተ ሂቡ እቱ ጉዳይ ፍታሕ ክገብረሉ ብምሕሳብ ኢዩ፡፡ 

ከምቱ ኩላትና ንዕዘቦ ብዙሓት ተጋሩ ወገናትና አቦታት፤ አዴታትን አናእሽቱ  ቆልዑን 

ን ልዕሊ 800 ኪሎ ሜትር ዝኣክል  ተጉዒዞም ናብ አዲስ አብባ ብምምጻእ አብ 

ዘተፋላለየ ከባቢ አዲስ አበባ ክልምኑ ምርኣይ ብርክት ዝበለ ዓመታት ዘገበረ ልሙድ 

ወይውን ንቡር ተርኢዮ ኮይኑሎ በዚ ምኽንያትውን  ኩሉሻዕ  ሕልናይ ዝርብሽኒ 

መልሲውን ዘይረከብኩሉ ሕቶ፤- ስለምንታይ ይመጹ ስለምንታይ ለመና፤ ሐዚውን  

ለመና  እቱ ቐደም በሰንኪ ግጉይ ፖሊሲ ገዛእቲ መደብ ሎሚኸ ብሰንኪ መን ዓው 



ኢልካ ዘይብከ ሞት ሕጹይ ድዩ ዝብሃል፤ ዚያዳ ዝገርም ካዓ እቲ ሕማቕ ስርዓት 

ወዲቑ ዝጥዕመናን ዘረብሐናን ስርዓት ምስተተኸለ ምኻኑ ኢዩ፤ ስለምንታይ ኢያ 

ውድብ  እቱ ነገር ዕሽሽ ኢላቶ እዞም ወገናት አብ ከምዚ ዝአመሰለ ክብሪ ተንከፍ 

ዝኾነ ለመና ክአትዩ፤ ክጸንሑን ከምንቡር መመሓደሪ ገይሮም ክቕጽሉሉ እንተለው  

ሱቕታ መሪጻ?   

ከምቲ አብካልእ ጉዳያት ዝብሃል ጸገም አዋዳድባ፤ ዋሕዲ ዓቕሚ ፈጸምቲ ወይ ሰኣን 

እኹል ገንዘብ  ዶ ክበሃል ይኾን፤  ከም ከማይ እዙይ ኩሉ እኹል ምኽንያት ኢዩ ኢለ 

አይወስድን ስለምንታይ ነዚ መስርዕ ንምትሓዝ ውድብ እኹል መሓውርን ብቑዓት 

ካድረታትን አለውዋ እንተድኣ ናይ ገንዘብ ጉዳይ ወሲድናውን ካሊእ ይትረፍ ዋጋ እቲ 

አብዝተፋላለየ ጊዘ ንዝተፋላለየ ዋዕላታት ተባሂሉ ዝዳሎን ብጽባሒትኡ ዝድርበን 

ከምኡውን ዝተወስኑ ውልቀሰባት ወይካዓ ትካላት ካብ ምጥቃም ሓሊፉ  እዙይ ዝባሃል 

ረብሓ ዘይብሉ ቆቢዕ፤ ሽጎማኖን (ሻርፕ)ቲ-ሸርትን ጥራሕካ ካብኡ ተሪፉ ንካልእ 

ጉዳይውን ምአኸለ ነይሩ በዝኾነ  ሕንቅሕንቀሊተይ  ኢዩ፡፡  

ብወገነይ አብዛሃገር ድኽነት የለን ወይካዓ ስለምንታይ  አብ ውሽጢ ዒስራ ኣመት  

ዘይጠፈአ ዝብል አራአእያ የብለይን እንተኾነ ግን ድኽነት አብ ትግራይ ጥራሕ ዘሎ 

ጸገም አይኮነን ብተመሳሳሊ ደቂ ካልኦት ዓሌት ውን ጠቕሊሎም አይልምኑን ይብል 

የለኹን እካ ደአስ በዘይካ ሰናይ ምምሕዳር  ብመልክዕ ሴፍቲኔት ይኹን ቀረብ ልቓሕ 

ከምኡውን ብዝተፋላለየ ውዳበ  አቢሉ ዝሐሸ ዕድላት ወይ ምንቅስቓስ ከምዘሎ ውልቀ 

ትዕዝብቲ አለኒ፤ እንተኾነ ግና ሓደ እዋን ብ ገባሪ-ሰናይ ትካል ኤልሻዳይ ብዝተገበረ 

መጽናዕቲ መሰረት ቁጽሪ አብ  ከተማ አዲስ አበባ አብ ለመና ዝተዋፈሩ ተጋሩ 

ተደሚሩ እንትረአ  ልዕሊ ኩሎም ዝልምኑ ተወለድቲ ካልኦት ዓሌታት ምኻኖም 

ተነጺሩ ምንባሩ ነቲ ልዕል ክብል ዘልዓልኩዎ ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ዘራጉድ ኢዩ  

ይመስለኒ፡ ብእግረመንገደይውን  ትካል ገባሪ ሰናይ ኤልሻዳይ መጽናዕቲ ብምክያድ 

ይኩን አቲ ጸገም ንምቅላል ንዘርአዮ ወገናዊ ተገዳስነትን ግበራዊ ምንቅስሰቃስን ልዑል 

ናእዳይ ይገልጽ፡፡ 

መንግስቲ ብሄራዊ ክልላዊ ትግራይ ብፉሉይ ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳይ ነዚ ንምእላይ 

እንታይ ጭቡጥ ስራሕቲ ሰሪሑ አነ ካብ ናይ ሓደ እዋን ሰሙናዊ ዛዕባነት ሓሊፉ ነባሪ 

ዝኾነ ሕጋዊ ይኹን ማሕበራዊ ስጉምቲ ክወስድ አይተርአየን ባሃላይ ኢየ፤ አብዙ እዋን 

እዚ ቀንዲ ጸላኢና ድኽነትን ንሱ ዘስዓቦ ውርደት ከምኡውን ተመጽዋትነት ኢዩ 

ተባሂሉ ለይትን  ቀትርን  ዝለዓለ ርበርብ አብ ዝግበረሉ እዋን ነዚ አወንዚፍካ ምሕላፍ 

ወይከዓ ናይ ውሕዳት ጸገም ገይርካ ዘይምግዳስ ግቡእ አይመስለንን ከመይሲ ናይዞም 

ወገናት እዚአቶም አብ ለመና ምውፋር ክብሪ ናቶም ጥራሕ ዘይኮነስ ክብሪ ኩላትና 



ተጋሩ ዝትንክፍ ስለዝኾነ ኢዩ፤ ስለዚ  ብናተይ እምነት ውድብ ሕ.ወ.ሓ.ት ይኹን ንሱ 

ዝመርሖ መንግስቲ ብሄራዊ ክልላዊ ትግራይ ካፍቲ ሓደ ቀንዲ ውራዮም መሰልን 

ክብርን ሕዝቢ ትግራይ ምሕላውን ክሕሎ ምግባርን ብምኻኑ አድላይ ስራሕ ክስርሕ 

እናተገበኦ ዝአክል ዘይመዕያዩ ሕዝውን ከመይከመይ ኢዩ ዝነገር ዝብል ወይ ዘገርም  

ኢዩ፡፡  

ብኻልእ ወገን ትካላት ውድብ ከም እኒ ት.እ.ም.ት ይኹና ካልኦት ከም ማሕበር 

ረድኤት ትግራይ፤ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ከምኡውን ካልኦት ወዳበታት ነዚ 

ማሕበራዊ ጸገም እዙይ ንምፈታሕ እንታይ ተራ  ተጻዊተን ዶስ አይንታየንን፤  እዘን 

ትካላትን ወዳበታትን እዚአትን  ብደም ህዝቢ ዝተጠረያ ምኻነን ግሁድ ኮይኑ አብ 

ሓፈሻዊ ምጥፋእ ድክነት ናይ ባዕልተን ብጽሒት ይጻወታ እካ እንተሃለዋ ኣብ ከምዙይ 

ዘአመሰለ ማህበራዊ ጸገም ዘይ ምስታፍ ወይ ከዓ አይረአኹን አይሰማዕኹን ኢልካ 

ምቁማት  እንታይ ማለት ኢዩ፤ እንተነአሰ ማህበራዊ ሓላፍነተን ንምፍጻም ግበራዊ 

ምንቅስቓስ ዘይ ምግባር አይተዐዛዝብን ዶ ትብሉ፤   አብ ውሽጢ ሃገር ይኩን አብ 

ወጻኢ  ዝርከቡ(ዝነብሩ) ብዙሓት ሃፋትም፤ ምሁራት፤ ከምኡውን ዝሐሸ ዓቕሚ ዘለዎም 

ተጋሩ እንታይ አበርክቶ ገይሮም ክሳዕ ዝፈልጦ አብ ፈቐዶ ካፊተሪያ ወይ አብ መገዲ 

ብውልቀ ዝግበር ንምንታይ መጺእኹም ዓድኹም ዘይትአትዉ እስኻስ/ እስኽስ 

እንታይዶ ክትገብር/ሪ መጺእኻ/ኺ ኢኻ/ኢኺ  ዝብል  ናይ ተዋሪድናን 

ተማናቒኹሙናን ዝዓይነቱ ነቓጽ ሕቶን መልስን ወይካዓ  ሓርፋፍ ዝርርብ ሓሊፉ አዚ 

ዝበሃል ምንቅስቓስ ክገብሩ አየተርአዩን፡፡ ከም ውራይ ውራይ ኩሉ ትግራዋይ ኮይኑ 

ሰብ ሃፍቲ  ይኹኑ ካልኦት ሰብ ዐቕሚ ቀዳምነት  ውሲዶም ክዋስኡ ምተገበአ ነይሩ 

እተኾነ ግና አይሞቐና አይቆረረና ዝበሉ ይመስል፡፡  

 ሓደ ሓደ ተጋሩ አብዝተፋላለየ ጊዜ ብዛዕባ አዞም ዝልምኑ ወገናት ክዛረቡ እንተለው 

ለመና መሰል ሰለዝኾነ ምልማኖም ትኽክል ኢዩ ክኽልከሉውን ግቡእ አይኮነን ክብሉ 

ይሰማዕ ኢዩ ብወገነይ ግና ለመና  ካብ ውርደት ወጻኢ መሰል ኢዩ ዝበሃል ነገር 

አይሰማመዐሉን እቲ ቀንዲ ቁምነገር ግን መሰል ኢዩ ዝበሃል እነተኾነ እካ ፍጹም 

ዝበሃል መሰል ስለዘየለ ምእንቲ ክብርን ሞራልን ህዝቢ ክበሃል ዝእገዱ መስላት 

ከምዘለው ንረዳዳእ ይመስለኒ፡፡ ስለዝኾነ ውድብ፤ ትካላት ውድብ፤ መንግስቲ፤ ትካላት 

ገበርቲ ሰናይ፤ ቤተ እምነታት(ትካላት ሃይማኖት)፤ ዘተፋላለያ ውደበታት ከምኡውን 

ሰብ ሃፍቲ ይኹኑ ኩሉ ትግራዋይ ብዘይ ዝኾነ ይኹን አፋላላይ  አሕዋትና ተጋሩ 

ካብለመና ንምውጻእን ከም ሰብ (ተጋሩ ) መጠን  ሰብአዊ ይኹን  ሀገራዊ ክብርና 

ተሓልዩ ክነብር አብ ምግባር በብጸሒቶም ክገብሩ አለዎም ይብል ዝሓለፈ፤ 

ዝተብሃልናዮን  ዘኾንናዮን ይአክል እዙይ ሒዝካ ከም ህዘቢ ኩሩዓት ኢና፤ ብሉጽ 

ባህልን ክብርን አለና ዝበሃል ዘረባ ወይ መደረ ዓርስና ካብ ምትዕሽሻይ ወጻኢ ትርጉም 



ዘለዎ አይመስለንን፡፡ ትማሊ ብዙሕ ቅያ (መስተንክር) ዝሰረሐ ህዝቢ ሎሚ ብዝኾነ 

ይኹን መንቀሊ ክስደትን ክልምንን ካብ ምርኣይ ዝዓቢ ውርደት የለን፡፡ 

አብ ቀጻሊ ካልእ ንዘራረበሉ ዛዕባ አልዒለ  ክጽሕፍ ኢየ ክሳብ ሽዑ ስናይ ቅነ፡፡ 

 

  


