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ክንትካእ ድሉዋት ዲና? 

/ብፀጋይ ሓድሽ welwalo_waw@yahoo.com መቐለ / 

 

ብንቡር ወለድና ኣብ ክራማት “ኣይንፈለ” ዝብልዎ መዓልቲ ኣሎ፡፡ እቲ ካብ ራሕሲ ዝናብ 

ክራማት ስያመ ዝተውሃቦ መዓልቲ መዓዝ ከምዝኾነ ድማ ይፍለጥ እዩ፡፡ ካብ ሓምለ 30 ናብ 

ባሕቲ ነሓሰ ዘውግሕ ለይቲ ፀባ ዝመስል ዘይጓዳእ ዝናብ ብዘይምቁራፅ ‘ኝኝ’ እናበለ ዝዘንብ 

ምዃኑ ንምምልኻት እዮም ወለድና ነቲ ዕለት “ኣይንፈለ” ዝብል ስያመ ሂቦምዎ፡፡ እቶም ካብ 

ኣርባዕቲኡ ኩርንዓት ዓለም ናብ ተፈታዊት ዓዶም ተኣኻኺቦም ዘድመቕዎ  ፌስቲቫል ዳያስፖራ 

ትግራይ ግን ወለላ ብዝጥዕም ዝናብ ክራማት ዝተሰነየ “ መዓልቲ ኣይንፈለ ግዲ ተለዊጡ 

እዩ…ሰናይ ዘመን እዞም ኣሕዋትና ፍቕሪ ጥራሕ ዘይኮኑስ ራሕሲ እውን እዮም ሒዞሙልና 

መፅዮም” ዘበለ ነይሩ፡፡ ምኽንያቱ እቲ ድሙቕ ፌስቲቫል ብዝተኸበሩ ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ 

ዝምርሑ ኣመራርሓ ትግራይን፣ብክቡር ሚኒስትር ዲኤታ ሚኒስቴር ጉዳያት ወፃኢ ብርሃነ 

ገ/ክርስቶስ ዝምርሑ ኣብ መላእ ዓለም ንኢትዮጵያ ወኪሎም ዝነጥፉ ኣምባሳደራት ኣብ 

ዝተረኸብሉ ሮቡዕ ሓምለ 24/2006 ዓ.ም ሰዓት 10.00 ድሕሪ ቀትሪ እኳ ክኸፈት ሰደቓ ጊዜ 

እንተተቐመጠሉ ኣቦይ እዝጊ እዚ ብዙሪያመለሽ ቅዱስ ዕላማ ዝወቀበን ንህዝብን ሃገርን ዝረብሕ 

ፖለቲካዊ ሓድነትን ፍቕርን ጎሊሁ ዝንፀባረቐሉ መድረኽ ብዝናብ ክፅምብሎ እየ ስለዝበሉ ንክልተ 

ሰዓታት ኣቢሉ ደንጉዩ እዩ ተኸፊቱ፡፡ 

 

ሽዑኡ ብዕሊ ምስተኸፈተ ኣብ ውሽጢ ኣዳራሽ ሓወልቲ ሰማዕታት ዝነበረ ታሕጓስን ቃሕታ ዘለዎ 

ፅወታን ርኢኻ እቲ ሕሉፍ ዝሓለፈ ሕማቕን ፀዋግን ጊዜ እናዘከርካ ኣብ ሞንጎ ስምዒታት 

ታሕጓስን ሓዘንን ኮይንካ ትሕቆን፡፡ ኩሉ ይስሕቕ፣ይሰዓዓም፣ ባንዴራ ትግራይን ኢትዮጵያን 

እናሰዓመ ብፍሉይ ህዝባውን ሃገራውን ፍቕሪ ሃልሃል እናበለ ይለሀ፡፡ ክድኽመኒ እዩ ከሐመኒ እዩ 

የለን ብዘይምቁራፅ ይለሀ ይዘልል ይዕንድር ይዕልል….መቋረፂ ዘይብሉ ታሕጓስ ሕራነነን መፃኢ 

ትስፉው ከነታትን ዝፀምበሎ ዕልልታ፡፡ 

ካብ ንፅባሕቲኡ ሓምለ 25-30/2006 ዓ.ም ንደሓር ድማ ፌሰቲቫል ዳያስፖራ ትግራዎት 

ዝሓለፍናዮ ብቓላት ንምግላፁ ዝኸብድ መስገንደልን፣ነቲ መስገንደል ካብ ስሩ ምሒና ብምድርባይ 

ዜጋታት ዓባይ ሃገር ኢትዮጵያ ተረባሕቲ ዝኾንሉ ሃዋሁ ጋህዲ ክኸውን ዝኸፈልናዮ ኩለመዳያዊ 

መስዋእትን፣ብፍረ መስዋእትን ስንክልናናን ዕንወትን ብርሰትን ንዋትን ጥሪትናን ዝዓተርናዮ 

ዓሚዩቕ ሕብረተሰባዊ፣ሃገራውን ክልላውን ለውጥን፣ ንሓዋሩ ክንውንኖ ተሊምና እንሃልከሉ ዘለና 

ኣዐርዩ መሳጢን መህረፍን ዓወትን ዝምልከት ብኣዐርዩ መሳጢን ቁምነገረኛን ዘተ ተፀምቢሉ 
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ተኻይዱ፡፡ እቲ ዘተ መዓስ ጀሚሩ መዓዝ ከ ተወዲኡ ብዝገርም ዉዑይ ተሳትፎ ካብ ሓዲኡ 

ናብ’ቲ ካሊእ ይስገር፡፡ ዳርጋ ኣብተን ዝበዝሓ መድረኻት ዘተ ተረኺበ ብዙሕ ብዙሕ ተማሂረን 

ሰኒቐን፡፡ ብውፅኢቱ ድማ ብትግራዋይነተይን ኢትያጵያውነተይን ኩርዓትን ሓበንን ተሰሚዑኒ፡፡ 

ቃል ናይ ሊሂቃን ልሂቅ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ዘኪረ “ እንኳዕ ዳኣ ካብ’ዚ ዘየስተሓፍር 

ህዝብን ዓድን ቦቐልኩ” ብምባል ውሽጠይ ብሃሴት ኣዕለቕሊቑ፡፡ 

እቲ ዕውትን ንሃገር መርአያን ቦኳርን ዝኾነ ፌስቲቫል ዳያስፖራ ኣበይ ነይርና ኣበይ ኣለና? 

ናበይከ ኢና? ናብ’ቲ እንእምቶ ንምብፃሕኸ ፀጋናን ዕድላትን ፈተናታትናን እንታይ እዮም? ዝብሉ 

ሕቶታት ዝተመለስሉ መፃኢ ተስፋና ዘለምልም መድረኽን ኣጋጣሚን ኮይኑ ሓሊፉ እዩ፡፡ ኣብ’ቲ 

ብተኸታታሊ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣርእስታት ኣተኲሩ ዝተኻየደ ዘተ ብዝምልከቶም ኣካላት ብሄራዊ 

ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንመልዓሊ ዘተ ዝኾኑ ፅሑፋት ምስ ቀረቡ ካብ መላእ ዓለም 

ተወፃፂኦም ካብ ዝመፁ ትግራዎት ዳያስፖራ ኣብ ዘፈራት፣- 

 ጥዕና 

 ትምህርቲ 

 ሕርሻ 

 ሰናይ ምምሕዳር 

 ፖለቲካ 

 ንግድን ኢንቨስትመንትን 

 ማሕበራዊ ግልጋሎትን 

ዘተኮሩ ብርክት ዝበሉ ሕቶታትን ርኢቶታን ቀሪቦም፡፡ 

ካብ’ቶም ዝሰማዕኹዎም ብርክት ዝበሉ ሕቶታት ንዓይ ኣዐርያ ዘገደሰትንን ናይ ኩሎም ዝቐረቡ 

ሕቶታት ገዛኢትን ንኹሎም ዓቲርናዮም ዘለና ለውጥታት መሰረት ዝኾነትን ፖለቲካዊ ሕቶ 

ኣድሂበ ዝዓቕመይ ክዉፈ፡፡  

እዛ ሕቶ እዚኣ ደጋጊማ ብክልተ ጫፋት  ትልዓል፡፡ ዕውት ቃልሲ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን 

ዝድግፉን ዝቃወሙን መላሊሶም የልዕልዋ፡፡ እታ ሕቶ ኣብ ትግራይ “ፖለቲካዊ ምትኽኻእ 

ብኣግባቡ ኣይተፈፀምን “ ትብል እያ፡፡ ከምቲ ልሙድ ንፌስቲቫል ዳያስፖራ ኣመልኪቱ ኣብ 

ዝተሳለጠ ዘተ እውን ኣብ ካልኣይ መዓልቲ (ሓምለ 25/2006 ዓ.ም ኣብ ኣዳራሽ ሓወልቲ 

ሰማእታት) ኣብ ሓበራዊ መድረኽን፣ መናእሰይ ዳያስፖራ ምስ መዛኑ ደቂ ዓዶም ሓምለ 28/2006 

ዓ.ም ድሕሪ ሰዓት ኣብ ኣዳራሽ ድምፂ ወያነ ትግራይ ኣብ ዘሳለጡዎ ዋዒ ዝነበሮ መድረኽ እውን 

ተላዒላ፡፡ እቶም ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻትን ኣጋጣሚታትን ሚድያታትን ብምጥቃም ነዛ ሕቶ 
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እዚኣ ብመልክዕ ተቛዉሞ  ዘልዕሉ ሓይልታት ሰብ ዕላማ እዮም እሞ ንዕኦም ኣመልኪተ ንሎሚ 

ዝብሎ የብለይን፡፡ የግዳስ ብመንፅር እቶም ሰብ ዋናን ደገፍትን ቃልሲ  ህወሓትን ህዝቢ 

ትግራይን ኮይነ እየ ክዛረብ፡፡ ምኽንያቱ ፖለቲካዊ ስጥመት ምህላው መሰረት ኩሉን ኩሉን 

ስለዝኾነ፡፡ ስጡም ፖለቲካዊ መስመር ዘይምውናንና ከም ሃገርን ከም ህዝብን ዝኸሰርናዮ ዘርዚርካ 

ዝውዳእ ስለዘይኮነ እዚ ርእሰ ጉዳይ ከም ብዋዛ ጎሲኻዮ ዝሕለፍ ኣይመስለንን፡፡ 

ፖለቲካዊ ድሕረ ባይታና 

በሃር ምሁር ፖለቲካን ተመራማሪ ታሪኽን ሙሉወርቅ ኪ/ማርያም ቅድሚ ሽዱሽተ ዓመታት ኣብ 

መፅሄት ማሕበር ከየንቲ ትግራይ ዝፀሓፎ እነሆ ከም ፈላሚ መወከሲ ተጠቒመሉ ኣለኹ፡፡ ጥንታዊ 

ስልጡን መንግስቲ ኣኽሱም ዘማዕበሎ ባህላዊ፣ኪነ-ጥበባውን ካልኦት ህያባትን ነዚ ሕዚ ኣብ 

ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ሃገርና ኢትዮጵያ ብምልእታኳ፣ 

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 ኣብ’ዚ 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፡፡ 

 ኣውሮፓውያን ሕዚ ብሞኖፖል ሒዞምዎ ዘለው ገንዘብ ናይ ምትማንን ምሕታምን ስራሕቲ 

ኣብ ኣኽሱም ይስራሕ ነይሩ፣ 

 ቅዱስ ያሬድ ዝመሃዞ  ሃይማኖታዊ ድርሰት ሙዚቃ እውን መቦቆሉ ኣኽሱም እዩ፣ 
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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፣ 

መንግስቲ ኣክሱም ምስ ጥንታዊ ስልጣነን መንግስታትን ፐርሺያ፣ፋርስ፣ሮማን ቻይናን ዝወዳደር 

ሓይሊን ተፈራሕነትን ክምዝነበሮን፣ ካብ ሃገሩ ሓሊፉ ዶብን ባሕርን ሰጊሩ ዋሕስን ኣማሓዳርን 

ህዝብታት ምንባሩ ታሪኽ ከቲቡዎ ይርከብ፡፡ 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 

ደራስን ሙሉወርቅ ኪ/ማርያም፡፡ እንተ ኣነ ግን ካብ’ቶም ንድሕሪት ዝመለሱና ምኽንያታት ሓደን 

ቅድሚትን  ዝስራዕ ዘጋጠመና ፖለቲካዊ ክስረት ምዃኑ ብድፍረት ክዛረብ፡፡ ስልጣነ ኣኽሱም 

ንድሕሪት ዝተመለሰ ከም’ቲ ኣብ ዘመነ ኖህ ኣጋጢሙ ዝነበረ ምድሪ ብህቦብላ ንፋስን ማይን 

ዝናብ ኣዕለቕሊቓስ ስልጣነና ከምዘይነበረ ኾይኑ ስለዝተደምሰሰ እዩ ዝብለኒ ኣነ እየ ዘስመየ 
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ተመራማሪ ክመፅእ እዩ ኢለ ብዝኾነ ይኹን መዐቀኒ ኣይፅበን፡፡ ስልጣነ ኣኽሱም ንድሕሪት 

ዝተመለሰ ወኒንዮ ዝነበርና ፖለቲካዊ መስመር ኣንፈቱ ስሒቱ ወይ እውን ከም ጉያ ቅብብል በትሪ 

ንቕድሚት ዝወስዶ ኣይተረኸብን፡፡ 

- ኣብ’ቲ ዓለም ብመሳምዕ ቴክኖሎጂ ሓንቲ ኣብ ዘይኮነትሉ መዋእል ካብ 

ሊቃውንቲ፣መሃዝቲ፣ዶጎስቲ ዝቐሰሞ ፍልጠት መሊሱ ኣብሊሑ፣ 

* ስምዒ ዓለም ሓለቓኺ ሓደ ፈጣሪ’ዩ፣እዚ ድማ ንኹሉ ነገር ዝፈጠረ እዩ፣ 

* ደቂ ሓንቲ ሃገር ብስመ ሃይማኖት ክጎጃጀሉን ክባኣሱን ስልጣነ ኣይኮነን’ሞ ነውሪ እዩ፣ 

* ብኣምሳለ ፈጣሪ ዝተፈጠረ ኩሉ ሰብ ማዕረ እዩ፣ 

* ሰብ ብሂወት ንኽነብር ሕግን ስርዓትን የድልዮ፣ 

* ሰብ መፅዓን ደው ዘብል ሓንጎል ተዓዲሉዎ እዩ’ሞ ክሓስብ ክመራመር ኣለዎ፣ 

* ፆታዊ ልዕለ ትሕትነት ወጊድ፣ደቂ-ኣንስትዮ ብደቂ ተባዕትዮ ክብደላ የብለንን፣  

ኢሉ ኣብ ከባቢታት መፋርቕ ካልኣይ ሚሊኔየም ወለላ ፍልስፍንኡ ዘውሓዘ ኣኽሱመታይ 

ኣፍሪካዊ ፈላስፋ ዘርኣያዕቆብ ዘርኢ ዝኾንና ትግራዎት፣ፈላስፋታት ኣያታትና ደቂቀ እስቲፋኖስ  

ስልጣነ ኣክሱም ብምግሃዶም ጥራሕ ከም ኣረይ ምድሪ ርእሲ ርእሶም ተቐጥቂጦም ተሃዲኖም 

ተባሪሮም ሰብ ብቐሊሉ ኣብ ዘይደፍሮ ህልም ዝበለ ጣሻ ገዳም ጉንዳጉንዶ ክሰፍሩ ተገዲዶም፡፡ 

እዚ ሳዕቤን ኪሳራ ፖለቲካ ምዃኑ ኣይንጠራጠር፡፡ 

ኣያ ሓድነትን ቦኳር ፌዴራላዊ ዝዓይነቱ ስርዓትን እናበልና ወግሐ ፀብሐ እንምከሐሎም ንጉስ 

ነገስት ዮሃንስ፣ዶብ ሃገሮም ንከይድፈር ኣብ መተማ ምስ ወሪሪ ድርቡሽ እናተዃሽሑ ክቡር 

መስዋእቲ ምስ ከፈሉ መሳፍንቲ ትግራይ ኣብ ክንዲ ዝወነኑዎ ፖለቲካዊ መስመር ብስሙር 

ሓድነት ንቕድሚት ዘሰጉምዎ ንሰሳቶም እናተተፋነኑ ንህዝብና ንኣደዳ መዝመዝቲ ኣሕሊፎም 

ሂቦምዎ፡፡ ኣብ’ዚ እውን ሰፍ ዘይብል ፖለቲካዊ ኪሳራ ገጢሙና ብዋጋ ዘይትመን ዋጋ ከፊልናሉ፡፡ 

ሽዕኡ ብመዳይ ፖለቲካ ዝኸሰርናዮ ካብ ዘመነ ምንይልክ ሓሊፉስ ክሳብ ጃንሆይ ደርግ ብዋጋ 

ንምትማኑ ዝኸብድ ኩለመዳያዊ ሓደጋ ኣስዒቡልና፡፡ 

ወለድና ኣብ ‘ደመር ግራ ገረቦ’ ምችኣል ታሕሳስ 1934 ዓ.ም ‘ዘራፍ’ ’እምቢ ንመግዛእቲ 

ጃንሆይ..ዓረና ንፍትሕን ርትዕን’ ቢሎም ዝጀመርዎ ቃልሲ ቀዳማይ ወያነ ናብ መላእ ትግራይ 

ክልሕም ነጋሪት ሓርነት ወቕዑ፡፡ 

 ባህሪ ኣፍቅሮተ ንዋይ ዘይብሉን ገንዘብ ሰብ ዝፅየፍን፣ 

 ካብ ውልቀ ስሰዐ ናፃ ዝኾነን ረብሓ ሓፋሽ ዘየቐድምን፣ 

 ወልፊ ዘይብሉን ብመስተ ዘይስኮንን፣ 
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 ምስ ህዝቢ ዘይጓየቕ፣ 

 ንቑሕን መስተውዓልን፣ 

 ገዝኡን ከባቢኡን ኣፀቢቑ ዘመሓድር፣ 

 ንፈጣርን ህዝብን ተኣማኒ ዝኾነን፣ 

 ፅቡቕ ስም ዘለዎን፣ 

ዝብሉ ሸውዓተ መትከላት ስነ-ምግባር ሓንፂፆም 84 ኣባላት ዘለዉዎ ባይቶ ወያነ ኣቒሞም 

ክቃለሱ፣- 

ከይንጎዪ ብብርክና  

ከይንርኢ ብዓይንና 

ከይንወልድ ብዕትብትና 

ክንሰርሐላ ልዓድና 

ናይ ገረብ ዕላማ እንተዝይፈፂምና 

እዙይ ይኹን መርገምና፣ 

ዝብል ማሕላ ቃል ኪዳኖም ኣብ ኣኽራናትን፣ሩባታትን ሽንጥሮታትን ዝተቓልሐ ድምፆምስ ኣይ 

ሳኣን ብልሒ ኣመራርሓ’ዶ ኣይኮነን ብዕሸሉ ዝተደጎለ?፡፡ ድሕሪ እዚ እኮ ‘ህዝቢ ትግራይ 

እንተነቒሑስ ያኢ ‘ኣየግዘአናን’ ብዝብል በትሪ ፈራሓት ኮነ ተባሂሉ ንምድንቋር ልዕሊ ራብዓይ 

ክፍሊ ከይመሃር ተኸልኪሉ እዩ፡፡ ብዛዕባ እዚ ድማ ተመሲሉ ዝሓደረ እዩ ‘ ዘይተምሃረ ኣየድሕን 

ዘይተወቕረ ኣይጥሕን’ ኮይኑ ህዝብና ደንቊሩ ምስ ተፈጥሮ ዝዓደለቶ ሙሉእ ዘይጉዱል ሃፍተ 

ገነቱ ፈሊጡ ከየልምዕ ኢዱን እግሩን ቆሪኖም ‘ ትግሬና ላንድሮቨር…’ እናበሉ ብድዐ 

ሓጪጮሙሉን ኣዋሪዶምዎን፡፡ እዚ እውን ፍልፍሉ ፖለቲካዊ ኪሳራ ምዃኑ ክስወጠና ኣለዎ፡፡ 

ጃንሆይ ምስ ተዓለወ ዝተተከኣ ስርዓት ደርግ ነቲ ሓያል፣ወናኒ ጥንታዊ ስልጣነ፣ እምነኩርናዕ እዛ 

ዓባይ ሃገር ኢትዮጵያን ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ንምፅናት ዘይኣነቦ ፍሕሶ ጥፍኣት ኣሎ ድዩ?፡፡ 

‘ህዝቢ ትግራይን ውድቡን ምድኻም ዝከኣል ሓድነቱ ኣላሕሊሕኻ ንሰሳቱ ክናቖር ብምግባር እዩ’ 

ዝብል ቅሉዕ ፖሊሲ ጥፍኣት ሓንፂሖም፣ ሕንፃፆም ግብራዊ ክኸውን ደርግ ኣብ ዝነበሮም 

ከባቢታት ንዝነብሩ ተዛረብቲ ትግርኛ ብስርናይ ድዩ ብሓይሊ ዓሲቦምን ኣገዲዶምን ኣብ ትሕቲ 

ዘንዶ፣ኣሉላ፣ዮሃንስ፣ ካሌብ ዝሰመዩዎም ክፍለሰራዊታት ወዲቦም ‘ በሉኸስ ምስ ኣሕዋትኩም 

ተዳመዩ’ ዝብል ነጋሪት ኲናት ወቒዖም፡፡ ሕሉፍ ሓሊፉዎም ኣብ ከተማታት ኤርትራ ብፍላይ 
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ድማ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝነብር ዝነበረ ትግራዋይ ምስ ኤርትራዊ ሓዉ ክናቖር ክቃተልን 

ክዳመን፣ እዚ ድማ ናብቶም ንሓርነትን ንነፃነትን ዓሊሞም ብምድግጋፍ ንፋሽሽት ደርግ ዝድስቑ 

ዝነበሩ ውድባት ህወሓትን ህዝባዊ ግንባርን ልሒኹ ያኢ ከኳራኽሖም እሞ ፀላእቲ ሰናያት ዝኾኑ 

ደርጋውያን ዕድመ ስልጣኖም ከናውሑ ቲ.ጂ ( tigrai Group) ዝበሃል ጉጅለ መስሪቶም፡፡ 

ኣይሰመረሎምን ዳኣ እምበር ካብ ቅርቅርቲ ዝንቁርቆር ትእዛዝ ብምሃብ ኣሕዋት ከዋድኡ ሃቂኖም 

ተግቢሮም፡፡ እዚ ውዲት ዘፍሸሎ እቲ ብውድብ ህወሓት ዝተወልዐ ዕጥቃዊ ቃልሲ ምዃኑ 

ክስመረሉ ይግባእ፡፡ እዚ ብዓይኒ ሚዛንና ፖለቲካዊ መኽሰብ ኢልና ንወስዶን ንርደኦን እዩ፡፡ 

ህወሓትን ውፅኢታዊ ተጋድልኡን  

እቲ ወኒንናዮ ዘለና ዕዉት ቃልሲ ከመይ ጀሚሩ? ከመይ ማዕቢሉ? እንታይ ፈተናታት ሰጊሩ? 

ብክልልን ሃገርን ብርኪ እንታይ ዝረአን ዝድህሰስን ዝጭበጥን ፍረ ኣምፂኡ ተደጋጊሙ ተፃሒፉሉ 

እዩ፡፡ ገና እውን ክፃሐፈሉ እዩ፡፡ ሕዚ እውን ብመጠኑ ኣውሲአ ናብ’ቲ ቀንዲ ቁምነገረይ ከምርሕ 

እየ፡፡ 

 መሰል ርእሰ ውሳነ ብሄራትን ብሄርሰባትን ክሳብ  ምግንፃል ምርግጋፅ፣ 

 ብህዝቢ ዝተመረፀ ህዝባዊ መንግስቲ ምትካል፣ 

 ሰብኣውን ዴሞክራሲያውን መሰላት ዉፁዕ ህዝቢ ብዘይገደብ ክኽበር ምግባር፣ 

 ፍትሓዊ መቐሎ መሬት ክካየድን ሓረስታይን ተጠቃማይ ፍርያቱ ክኸውን ምግባርን፣ 

 ካብ ፅግዕተኝነት ናፃ ዝኾነ ሃገራዊ ኢኮኖሚ ምህናፅ፣ 

 ዝብሉን ካልኦት ዓበይቲ ዕላማታት ሒዙ ርትዓዊ ቃልሲ ኣካይዱ ዝተዓወተ ውድብ ህውሓትን 

ህዝቢ ትግራይን ንሃገር ጥራሕ ዘይኮነስ ንኣህጉርን ዓለምን መርአያ ዝኾነ ሓምለዋይ ለውጢ 

ምምዝጋቡ ፈታውን ፀላእን ዝምስክሮ እዩ፡፡ ብፍላይ ከምዚ ከማይ ናይዚ ለውጢ ተረባሒ ዝኾነ 

ዜጋ ድማ እቲ ዕውት ቃልሲ ህዝብታት እዛ ሃገር ወነንቲ ምዕቡል ኣተሓሳስባ ክኾኑ ኣብ ምኽኣል 

ዘበርከቶ ወፈያን ቅድምን ልዕልን ኩሉ ኮይኑ ይሰርዖን ኣፍልጦ ይህቦን፡፡  

እዚ ብተኣምር ዝግለፅ ለውጢ ብፀሎትን ምህልላን ዘይምምፅኡ ግልፂ ክኸውን ኣለዎ፡፡ እዚ 

ለውጢ እዚ ካብ ንነብሶም ንላዕሊ ንህዝቢ ብዘቐድሙ ዉፉያት ተጋደልቲ፣ድቕድቕ ፀልማት 

ከምዝወግሕ፣ ጥሜት ዕርቃን ከምዝእለ፣ ዕላማ ኣልቦ ሽሾ ሰራዊት ደርግ ፅኑዕን ተሻጋርን ህዝባዊ 

ዕላማ ብዝዓተሩ ዉሑዳት ተቓለስቲ ከምዝድምሰስ፣ ስርዓት ውልቀ መላኽነት ብዴሞክራሲያውን 

ህዝባውን መስርሕ ከምዝትካእ ኣሚኖም፣ ሓዊ ዝተፍእ ብረት ዓጢቖም ዕላመኦም ናብ ህዝቢ 

ከስርፁ ምእንቲ ክሳብ ኣብ ገርሁ ሓረስቶት ተቖፂሮም ብዝፀሃዩ ፍፁም ዉፉያት ደቂ ህዝቢ ጋህዲ 

ምዃኑ ኩሉ ጊዜ ክስመረሉ ኣለዎ፡፡ ሓመድና ሕምባሻ እምንና ወርቂ ገይሩዎ ዘሎ እምበኣር እቲ 
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ብዝኾነ ይኹን መስፈሪ ዘይልካዕ መስዋእትን ስንክልናን ምዃኑስ ካብ ስሩ ክተሓዝ ኣለዎ፡፡ እዚ  

ዓብዪ ፖለቲካዊ ፀጋ እዩ እምበኣር ኣያ ኩሎም ለውጥታት ምዃኑ ተኣሚኑሉ ወርትግ ክሕብሐብ 

ዘለዎ፡፡ 

ልዕሊ 60 ሽሕ ስውኣት፣100 ሽሕ ጉድኣት ኣካል፣ብሚሊዮናት ብር ዝግመት ዕንወትን ጥሪትን 

ንዋትን ዝፈልናሉ ዓወት ክቕፅል እምበኣር እቶም ተካእቲ ከመይ ተዳሊና ኣለና? እዩ እቲ ቀንዲ 

ሕቶ፡፡ ፖለቲካዊ ምትኽኻእ ብብርኪ ህወሓት/ኢህወዴግ ከመይን መዓዝን ይትግበር ብፅሑፍ 

ዝተነፀረ ኣንፈት ከምዘሎ ርዱእ እዩ፡፡ እዚ እንተዘይህሉ እውን ፖለቲካዊ ምትኽኻእ ብመስርሕ 

ሕጊ ተፈጥሮ ከምዝፍፀም ብምእማን ግዳስ እዞም ፖለቲካዊ መሪሕነት ንምትካእ ዝተዳለና፣- 

 ልዕሊ ነብስና ንህዝብና ኣቐዲምና ክሳብ መስዋእቲ ህይወት ንምኽፋል፣ 

 ፈተናታት እንትገጥሙና ውልቃውነት ራሕሪሕና ብውዳበን ብፅንዓትን ክንሰግሮም፣ 

 ነቲ ባይታን ባሕርን ኩሎም ዓወታት ዝኾነ ህዝብና ኣብ’ታ ብካርዱ ዝሃበና መንበር ኮፍ 

እንተብለና ተኣማንነት፣ቅንዕና፣ሓቅነትን ህዝባውነትን ዓጢቕና ልዕልና ሕጊ ብትረት ደው 

ብምባል ዳልዋ ዘይብሉ ኣገልግሎት ክንህብ፣ 

ብኣጠቓላሊ ‘ፈተናታት ኩሎም ትሕቲ ሞት እዮም፣ንሕና ግን ሞት እውን ኣየንበርክኸናን’ ዝብል 

ዘመን ተሻጋሪ ስንቂ ጀጋኑና ብውነ’ዶ ሒዝናዮ ኣለና?፡፡ 

እዚ ዓቲርናዮ ዘለና መንገዲ ሓምለዋይ ለውጥን ህዳሰን ከይኹለፍን ፖለቲካዊ ኪሳራ ገጢሙና 

ከምቲ ሕሉፍ ናብ ዘመነ ድቕድቕ ፀልማት ከይንምለስ ኣንቱም ፖለቲካዊ መሪሕነት ንምትካእ 

ዝተዳለና ኣብ ኢድና ዘሎ ማናን ኣብ ዙሪያና ዘሎ ኩነታትን ብዕሙቀት’ዶ ንርደኦን 

ነስተብህሎን’ዶ ኣለና? እቲ ከም ህዝቢ ካብ ብርሰት ናብ ህላወ ዘሰጋገረና ንፁር መስመር 

ህወሓት/ኢህወዴግ ኣብ መትንታት ደምና’ዶ ይመላለስ ኣሎ?፡፡ 

እቲ ፖለቲካዊ መሪሕነት ውዒሉ ሓዲሩ ናባና እዩ፡፡ እቲ ክንሕሰበሉን ድቃስ ክንስእነሉን ዝግባእ 

ግን እቲ ዕውት ቃልሲ ብቕብብል ወለዶታት ንምቕፃሉ ክንከፍሎ ዘለና ኩለመዳያዊ ወፈያ 

ክብደቱ፣ዕምቆቱን ርቀቱን ተሰዊጡና ድዩ?፡፡ብኣጠቓላሊ ኩሎም ካብ ውሽጥን ደገን ዝገጥሙና 

ሽጣራታት ውዲታትን መናኒህና ንምድርባይ ዘኽእል ብቑዕ ፖለቲካዊ ስብእና ወኒንና ዲና?፡፡ ከም 

መጠን ተካእቲ ፖለቲካዊ መራሕቲ እዚኦምን ካልኦትን ዘዋፅኡናን ኣካል እዚ ወርቃዊ ቃልሲ 

ክንከውን ዘኽእሉናን ሕቶታት ንምምላስ ዳኣ ቖቛሕ ንኹን እምበር፣ ነቶም ብስመ “ፖለቲካዊ 

ምትኽኻእ” ካብ መስመርና ኣውፂኦም ሃንቀላ ሓድነትና ክኾኑ ንዝህቅኑስ እዝንና ኣይንሃብ፡፡ 

ምኽንያቱ ውራይ ፖለቲካዊ ምትኽኻእ ብውሕልና፣ ስኽነትን ምስትውዓልን ዝፍፀም ገዚፍ ዉራይ 

ውሽጢ ገዛና ስለዝኾነ፡፡ 
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