
“The Strongest People in the world are not the most protected, they are the 
one that must struggle against adversity and obstacles- and surmount them to 

survive.” 
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ኣስታት ቕድሚ ሰለስተ ወርሒ ይኸውን ኣብ ሓደ ኣፍሪካ ኣመሪካዊ ዝኾኑ ሰብ ቢሮ ኸይደ ብዛዕባ 
ሓደ ዝደልዮ ጉዳያት እናዋጋዕና ብሸነኽ ጸጋም ዝተሰቐለት ብጣዕሚ ዓይኒ ትሰሕብ ስእሊ 
ምስረኣኹ፥ እቲ ዝነበረ ወግዒ ኣቋሪጽና ብዛዕባ ቲስእሊ ወግዒ ጀሚርና ዝገርም ናይ ጸለምቲ 
ኣመሪካውያን ፍልሰፍና ኣዋጊዖምኒ ፥ ኤርነስት ፋውንቴን ይብሃሉ። እቲ ወግዖምን ትንተነኦምን 
ደስ ኢሉኒ እንተብቅዕ ቐጺለ ድማ እታ ስእሊ ፎቶኮፒ ንኽገብራ ፍቓዶም ጠይቐዮም 
ስለዝፈቐዱለይ ፥ ብዝሓዝክዋ ሴል  ፎን ፎቶግራፍ ኣልዒለዮ፥ ሒዘ ወጺአ። 

ታስእሊ ሓደመዓልቲ ኽጥቀመላ ከምዝኽእል ድማ ውሽተይ ይፈልጥ ኔሩ፥ መዓዝን ንምንታይን 
ግን ዝወሰንክዎ ነገር አይነበረን፥ ድሕሪ ንውሕ ዝበለ ካብ ማዕኸን ዜናን ፥ ማሕበረሰባዊ መርበብ 
ሕበሬታት ምፍላይ፥ ሎሚቕነ ግን ውጥም ቅልቅል እናበልኩ ኔረ፥ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ብዙሓት 
ፖለቲካዊ አተሓሳስባኦም ድማ - ገሊኡ ዘሰደምምን ዝገርምን እዩ፥ ሎሚቕነ ድማ ከም ፋሽን 
ኮይኑ ዝቐነየ፥ ኣቢትዮጵያ ሰፊሕ ተቓውሞ ሰልፍታት ብምግባር ኣብ ሃገርና ዕግርግር ንምፍጣር 
እናተደገሰ ዘሎ ድግስ እናግረመለይ ቐንዩ።  

ገሊኦም ናይዕብዳን መንፈስ አብዝባኖም ዝድንሰሎም ዘሎ ይመስሉ፥ ገሊኦም ድማ ስር ዝሰደደ 
አብ ሓደ ቢሄረሰብ ዘነጻጸረ ጽልኢ  ደፋፊእዎም ዝሓዝዎ  ቕዋም እዩ። ሐልሓሊፉ ድማ ፥ ኣብ 
ኤርትራውያን መንነት ዝተጎልበቡ ገለገለ ሰባት ዝረአ  ባህሪ እዩ ፥ ንምንታይ ከምኡ ዝበለ ቕዋም 
ክህልዎም ከምዝኸአለ፥ ንምርዳእ ዘጸገም እዩ፥ ከምዜጋታት ካሊእ ሃገር ኣብናይ ሃገርና ጉዳይ 
ኢዶም ከእትዉ ሕጋዊ መሰል ዘይብሎም ስለዝኾኑ ድማ የበሳጩ ፥ ኣብናይ ህገርና መድረኽ 
ከፊቶም ንኽኣትዉ ኣፍደገ ዝኸፈተሎም ሓይሊ ከምዘሎ ግን ንምርዳእ ይከኣል አዩ፤ ብዝኾነ 
ከምዚ ዝበለ ሃዋህው ኣሎ፤ አገዳሲ ጉዳይ ስለዝኾነ ድማ ብወገነይ ብዛዕባ ተወለድኩላ ዓደይ ዘሎን 
ኽህሉ ዝኽእል ጉዳይ ስለዝምልከተኒ ናይ ውልቀይ ሓሳባት ከካፍለኩም ወሲነ።  

ጽሑፈይ ድማ ኣብታ ኣቶ ኤርነስት ፈውንቴን ቢሮ ዝረኸብክዋ ስእሊ መሰረት ጌረ፥ እየ ከዳሉ 
ወሲነ፥ እታሰእሊ ከምዝስዕብ ትመስል፤፤ ምስታ ስእሊ ዘላ ጥቕሲ እያ ድማ ብጣኦሚ ዓብይ 
ትርጉም ዘለዋ። 

እቲ ስእሊ ናይጸለምቲ አመሪካውያን ፍልስግና ከምዝኾነ እኳ አንተተረዳእኹ ፥ ዓለም ለኻዊ 
ትርጉም ግን ኣለዎ አለዎ ፥ ብፍላይ ድማ ንሕዝቢ ይግራይ ይገልጾ እዩ፥ በቢ እዋኑ ካብ ቀደም 



እዋን ከርፋሕ ዘመን መግዛእቲ ጀሚሩ 
እስካዕ ሕዚ ንህዝቢ ትግራይ ከጋፍዕ 
ዝሙክር ሓይሊ ካብወሽጥን ካብደገን 
ኣጋጢሙ እዩ፥ ንህዝቢ ትግራይ 
እናጓነፎ ስለዝመጸ ድማ ፥ እቲ 
ስእሊን ምስቲ ስእሊ ዘሎ ቢሂላዊ 
ጥቕሲ፥ ንህዝቢ ትግራይ ኣጸቢቑ 
ይገልጾ አዩ፤፤ 

ኣብታሪኽ ሕዝቢ ትግራይ ዘጋጠሙ 
ከበድቲ ፈተናታት ፥ ክዝከር ከሎ 
ድማ ትርጉም እቲ ምስሊን ፥ ቢሂልን 
ብጣዕሚ ጎሊሑ ይወጽእ። ሕዝቢ 
ትግራይ ካብ ሰማይ ሓዊን ራዕድን፥ 
ጥምየት፥ ድኽነትን ብዝኸፍአ 

መልክዕ ዝተፈተነ ወርቂ ዝኾነ ህዝቢ እዩ ፥ ጠንካራ ህዝቢ ኮይኑ ድማ ወጺኡ ። ህዝቢ ትግራይ 
ጠንካራ እዩ ምባል ግን ካሊህ ህዝቢ ደካማ እዩ ንምባል ኣይኮነን፥ ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ምጽሓፍ 
ሰለዝደለኹ ጥራሕ እዩ። 

እዚይ ካብ በልኩ፥ ንህዝቢ ትግራይ ክፈታተኑ ዝኽእሉ ጸገማት ኣብዝኾነ እዋን ፥ ካብዝኾነ 
ሓይሊ ኽመጸእ ይኽእል፥ ብዙሕ ዘፍርሕን ዘሕስብን እኳ ተዘይኮነ፥ ኣብዚ ሰሞን እዙይ ዝጥጃእ 
ዘሎ ዘረባ ግን ኽንዘራረበሉ ዝግባእ ጉዳይ እዩ፤ ከምጠንቀቕታ ድማ መንግስቲ አሜሪካ ንዜጋታቱ 
ኣብ ኢትዮጵያ ክፍጠር ዝኽእል ጸገም ስለዘሎ ኢሉ ዘቕረቦ ሓበሬታ ነቲ ጉዳይ ቑሩብ 
እንተሓሰብናሉ ዝግባእ ጉዳይ እዩ። 

ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መንግስታዊ ኣወቓቐራ ክልላዊ መንግስቲ ወሳኒ ስልጣን ስለዘለዎ፥ ሕዚ ኣብ 
ደገ ኮይኖም ዝሓልምዎን ጥጅእ ቕልውላው መወድእቱ ፈሻሊ ምዃኑ ዘየጠራጥር ጉዳይ እዩ ፥ 
ይኹን ደኣ እምበር ንምንታይከስ ዕንቀፍቀፍ ዘጋጥም ካብዝብል ሓልየት እዩ ሓሳበይ ከካፍል 
ዝፍትን ዝደለኹ፥ ንኸጋጥም ዝኽእል ዓንቀፍቀፍ ድማ ፥ ኢትዮጵያውያን ክልልና ዝምልከት 
ጥራሕ እናዘተና ኽልልና ብኝጥፈት ተማሓዲርና ዝኾነ ይኹን ጎምጻጺ ሓይሊ ክጎብጠና 
ኣይኽእልን፥ ብስልቲ ዕግርግርን ዘይምርግጋእን ተጠቒሞም ናብ ፖለቲካዊ ስልጣን ኽመጹ 
ዝደልዩ ሓይልታት እውን ዕድል ንኸይረኽቡ ንምግባር የኽእል ይመስለኒ፤ ኣብዚ ክፍለጥ ዝግቦኦ 
ነጥቢ ኣብሃገርና መማረጺ ዓላማን ሓስብን ሒዙ ናይ ፖሌቲካ ስልጣን ኽሕዝ ዕድል ክህልው 
የብሉን ንምባል እይኮነን፥ ንምባል ዝተደለየ መሰረታዊ መሪሕ ሓሳብ ፥ ስልቲ ዕግርግርን ነውጺን 
ንፖሌቲካዊ ስልጣን ንምጭባጥ ክውዕል ስለዘይግባእ፥ ንሃገርና ዘይጠቅም ስለዝኾነ፥ ክንቃለሶ 
ስለዝግባእ እዩ።  

ኣብሀገርና ካብዚ ዘለናዮ ዘመን ብፍላይ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣብተግባር ንኸተውዕል ፥ ብሉጽ 
ኮይንካ ናብ ህዝቢ ብምቕራብ ጥራሕ እዩ ኽኸውን ዝግቦኦ። ንሕና ከምተጋሩ ክልልና ትጋርይ 
ኣብነት ምርግጋዕን፥ ዲሞክራስያዊ ውድድር ክትከውን ፥ ዕውታት ተኾይና ድማ ካልኦት ካባና 
ክምሃሩ ምግባር ምኽኣል ድማ ናይ ጠንካራ ህዝቢ መግለጺ አዩ፥ ኣብቲ ኣሽሓት ዝተሰዉኡሉ 
ሃወልቲ አግሪ ተሰኒዱ ዘሎ ቓል ህዝብና ድማ፥ ዝኾነ ይኹን ብሓይሊ ከንበርክኸና ዝፍትን ሓይሊ 
አይነቕበልን እዩ ዝብል፤ ክንብርከኽ የብልናን፥ ናይዲሞክራስያውን ሰለማዊ ውድድር ግን 
ኽምዕብል ክኽእል ኣለዎ፥ ነዙይ መሪሕ ሓስብ ተቐባሊ ጌሩ ዝኾነ ይኹን ሕይሊ ፥ ወርቂ 
ከንጸፈልኩም ዋላውን እንተበለ ተቀባልነት ክረክብ ኣይግቦን፤ ከምዚ ዝበለ ኣተሓሳባ ዝሓዙ 



ሕይልታት እንተሃሊኦም ለምስልቲ ተመሪጾም ድማ ነዚ ሓስቦም ካብ ሕዚ ክሓስብሉ ይግባእ፥ 
ሓላፍነት ኽወስዱ እውን ይግባእ እዩ። 

ብሕፈሳ ንሎሚ ክብሎ ዝደለኹ በዚ እናዛዘምኩ፥ እታ እብላዕሊ ዝተጠቐሰት ብሂል ምስ ስእልታት 
ህዝቢ ትግራይ ኣቀናቢረ የቕርበልኩም፥ እቲ ስእላዊ መግለጺ እናረኣኹም ፥ ዥጠቅም ተኾይኑ 
ሓሳባታይ ኣብልብኹም ከትምዎ እናበልኩ ፥ ንሐዚ ይፍለየኩም፤፥ 

  

 

 

 


