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መእተዊ

ኣይተ ዳዊት ገ/ዚሀር ዋላ ብኣካል ፍልጦ ኣይሃልወኒ እምበር ከም በዓል ሃፍቲ

ትግራዋይ ካፍቶም ዝሕበነሎም ተጋሩ ሓደ ገይረ ይወስዶም ነይረ፡፡ ክሳብ

ሐዚ ኣነ ዝፈልጦም ሓቦኛ በዓል ሃፍቲ ትግራዋይ ከምዝኾኑ፣ ሃገርና ኣብ

ትገብሮ ናይ ህዳሰ ጉዕዞ ከም መጠን ኢትዮጵያዊን ብፍላይ ድማ ከም ግዱስ

ትግራዋይ ከምዝንቀሳቐሱ፣ ንህዳሴ ግድብና ብሚሊዮናት ዝቑፀር ገንዘብ

ቦንድ ከምዝዓደጉ፣ ኣብ ናይ ራያ ቢራ ፋብሪካውን ሚሊዮናት ከምዘፍሰሱ

ይፈልጥ፡፡ እዚ ብሚድያታት እንትንሰምዕ ድማ ማንም ትግራዋይ

ዘይኮርዐሎምን ዘይተሓበነሎምን የለን እንተበልኩ ምግናን ኣይኮንን፡፡ እዚ

ብሚድያ እንትሓልፍ ኣብ ዝሓለፍካዮ ኣንታ ከመይ ዝበለ ጅግና ናይ
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ልምዓት ሓርበኛ እዩ ዘይብል ኣይነበረን፡፡ ስለዚ ናይ ኣይተ ዳዊት ገ/ዚሄር

ዝነበረኒ ስእሊ እዚ እዩ ነይሩ፡፡

ኣብ ፌስቡክ ሓደሓደ ኣዕርኽተይ ብዛዕባ ኣይተ ዳዊት ገ/ዚሀር ዝተገበረ ቃለ

መሕትት ኣልዒሎም ሓሳባት ክለዋወጡ ምስ ረኣኹ ግን፣ እንታይ ድዩ

ተባሂሉ ዝብል ናብ ዓይጋ ፎረም ከይደ ምስ ሰማዕክዎ ዘይተፀበኹዎ ነገር

ረኺበ፡፡ ደጋጊመ ሰሚዐዮ ደሓር ግን እዚ በዓል ሃፍቲ ዝኾነ ፀገማት

ከምዝበፅሖን ዓንቀፍቀፍ ከምዘጋጥሞን ተረዲኤ፡፡ ግን ድማ ካብቲ ዝበፅሖም

ፀገማትን ዓንቀፍቀፍን ተበጊሶም ዝገበርዎ ዘረባታት ፀገም ዘለዎምን

መደናገርትን መዕነውቲ ኮይኖም ስለዝረኸብኩዎም ከም ሓደ ኣባል ውድብ

ህወሓት ናይ ባዕለይ ምላሽ ክህብ ኣለኒ ኢለ ተበጊሰ ኣብዞም ዝስዕቡ ጉዳያት

ኣትኲረ ፅሒፈ ኣለኹ፡፡

ኣይተ ዳዊት ገ/ዚሀር ካብ ዝተዛረቡዎም ዘረባታትን ንዓይ ንኽፅሕፍ ካብ

ዝደፋፉኡኒ ነጥብታት ንምጥቃስ ዝኣክል፡-

 መሳፍንቲ ትግራይ ተውሳኾም ሽም እምበር መሳፍንቲ ኣይነበሩን፣

 ህዝቢ ትግራይ ካብ ቃልሱ ተጠቒዑ እምበር ኣይተጠቐመን፣ ካልኦት

እዮም ተጠቒሞም

 ኣብ ትግራይ ዝናብ ማይ ኣዕቒርካ ንትግራይ ምቅያር ይከኣል እዩ፡፡

ግን እዚ ንምግባር ሰላምን ኣርሒቑ ዝሓስብ መራሒን የድልያ ነዚ

ትግራይ ኣይተዓደለትን

 መራሕቲ ወያነ ናይ ህዝቢ ፀገም ምፍታሕ ጉዳያቶም ኣይኮነን

ንሚኒስተር ዶ ንስልጣን እዮም ዝጋየዩ ዘለው ?

 ሓደ ቢሊዮን ብር ግብሪ ምእካብ ካብ ትግራይ ወንጀል እዩ

 ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዘመነ ወያነ ማይ ፀሚኡ
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 እዚ ናይ ወያነ መንግስቲ መንነቱ ኣይፈልጥን ብኣምሓርኛ፣

ብኢንግሊዝኛ ፍቓድ ይህብ

 ነጋዶ ትግራይ ዕንቅፋት ይበፅሖም ኣሎ ክሰርሑ ዝጀመሩ ይእሰሩ

ኣለዉ

 ምትኽኻእ ናይ ሰባት ዘይኮነ ናይ ፊሎዞፊ

 እንደገና ኣብ ናይ ውሽጢ ውድብ ኣመራርፃ ማእከላይ ኮሚቴን ፖሊት

ቢሮን እውን ክሕምዞቕ ሰሚዐ

ዝብሉ ነጥብታት ዘለዎም ናይ ሰዓትን ፈረቓን ሰፊሕ ቃለመሕትት

ኣቅሪቦም፡፡

ህዝቢ ትግራይ ካብ ዝገበሮ መሪር ቃልሲ ተጠቒሙ ድዩ ተጎዲኡ ንምርዳእ

መበገሲን ድሕረ ባይታ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ይመስል ነይሩ ከምኡውን

እቲ ቃልሲ ኸ እንታይ ዕላማታት ሒዙ እዩ ተበጊሱ ዝብል ምርኣይ ኣገዳሲ

እዩ፡፡ ቀፂሉ ቅድሚ ናብቲ ምላሽ ምእታው እዞም ዕላማታት ቃልሲ

ህዝቢትግራይ ተዓዊቶም ዶ ኣይተዓወቱን ዝብል ንምርኣይ ክፍትን እየ፡፡
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ቀዳማይ ክፋል

መበገሲ ዕላማታት ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ነይሩ?

መበገሲ ዕላማታት ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ነይሩ?

ህዝቢ ትግራይ ንዘመናት ኣብ ድሕረትን ድኽነትን እንትነብር ኣሜን ኢሉ

ዝተቐበለሉ እዋን ኣይነበረን፡፡ ናብዚ ፀገም ንዘእትውዎ ስሱዓት ገዛእቱ

ብዝተፈላለየ ኣገባባት ብውልቀን ብዝተወደበን ክቃለሶም ፀኒሑ እዩ፡፡ ኣብዚ

ክጥቀስ ዝኽእል ሓደ ቀዳማይ ወያነ እንትኾን፣ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ካብ

ደቡብ ክሳብ ምብራቅ ዘሎ ሆ ኢሉ ኣንፃር እቲ ዘውዳዊ ስርዓት ተላዒሉ፣

ብደብዳብን ጨፍጫፍን ዘውዳዊ ሰዓትን መንግስቲ ኢንግሊዝን ንጊዚኡ

እንተፈሸለውን እቲ ቃልሲ ተዶጒሉ እምበር ኣይጠፍአን፡፡

ድሕሪ ምፍሻል ቀዳማይ ወያነ፣ እቲ ዝነበረ ወፅዓን መግዛእቲን ብዝበኣሰ

ኩነታት ቀፂሉ፣ ካብቲ ዝነበረ ድኽነት ኣዚዩ ናብ ዝኸፍኣ ድኽነት ክኣቱ

ብጥምየት፣ ብተላበድቲ ሕማማት፣ ብማሃይምነት ክሳቀ ተፈሪድዎ፡፡ ብላዕሊ

ብገዛእቲ ደርቢ ኣምሓራ ብታሕቲ ብኮራኹርን ሓለውቲ ማዓኮር ዘውዳዊ

ስርዓት ዝኾኑ ካብ ኣብራኹ ብዝወፁ ሱሱዓት ገዛእቲ ሰንሰን ክብልን

መመሰሊ ሕመቓትን ድሕረታትን ተገይሩ እናተዋረደ ፀኒሑ እዩ፡፡

ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ዝነበሮ ክፉእ ናብራ ተላቂቑ ዴሞክራሲያዊን ሰብኣዊን

መሰላቱ ኣኽቢሩ ክነብር ዝኽእል ቃልሱ ብምሕያል ጥራሕ ከምዝኾነ

ብምእማን፤ ካብ ሕሉፍ ዝገበሮም ቃልሲ ኣንፃር ገዛእቱ ብዝርዝር ገምጊሙን

ተማሂሩን ዳግም ቃልሲ ኣብ ደደቢት ብምውላዕ ኣንፃር ደርጊ ቃልሱ

ጀሚሩ፡፡
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ህዝቢ ትግራይ ኣንፃር ትምክሕቲ ቃልሲ እንትጅምር ንትምክሕቲ ብምፍራስ፣

ንትምክሕቲ ተኪኡ ሕነ ንምፍዳይን ናይ ካልኦት ኣሓት ብሄር ብሄረሰባት

መሰል ንምርጋፅን ዘይኮነስ

 ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ብምህናፅ ኣብ ሃገሩ ከምዜጋ መጠን ማዕረ

ዕድልን ተሰማዕነትን ሃሊዮዎ ምስ ህዝቢታት ኢትዮጵያ ብዘይምንም

ኣፈላይ ማዕርነቱ ኣረጋጊፁ ክነብር፣

 ብዘይምንም ኣድልዎ ክልሉ ዘልምዐሉ፣ ባህሉ ዘማዕብለሉ፣ ብቋንቋኡ

ዝመሃረሉን ዝዳነየሉን ስርዓት ንምህናፅኽ፣

 ህዝቢ መማረፅታት ቀሪቡሉ ብነፃነት ዝደለዮን ይኾነኒ ዝብሎን

ፓርቲ/ስርዓት ዝመርፀሉን ናብ ስልጣን ዘምፀአሉን፣ ዘይተሰማምዖን

ዘይደለዮን ፓርቲ ከዓ ብነፃ ምርጫ ብካርዱ ዝነፅገሉ ስርዓት ንምህናፅ

እዩ ነይሩ፡፡

መንእሰይ ትግራይ ኣብ ክሊ እዚ ህዝባዊ ዕላማ እዚ ዓሲሉ ቃልስና ነዊሕን

መሪሪን እዩ ዓወትና ናይ ግድን እዩ ኢሉ ንመስዋእቲ ቖሪፁ ብምብጋስ ኣነ

ፈንጂ ረጊፀ ንስኹምን መፃኢ ወለዶን ግን ዕላማ ውድብኩም ኣብ መወዳእታ

ኣብፅሑ ኢሉ ብመስዋእቲ እናተቐባበለ ዝተቃለሰን ኣብዚ ዘብፀሐን እዩ

ነይሩ፡፡

ኩሉ ተጋዳላይ ህወሓት ሚኢቲ ዓመት ዝተሃነፀ ናይ ትምክሕቲ ስርዓት

ከፍርስ እንትብገስ፣ ንደርጊ ኣብ ሓፂር እዋን ደምሲሰ ብብሂወት ተመሊሰ ናይ

ሚኒስተርነት ስልጣን ክሕዝ እየ ኢሉ ዝሓስብ ዋላ ሓደ እኳ ኣይነበረን

እንተተብሃለ ምግናን ኣይኮነን፡፡ ነዚ እውን እዩ ቃልስና ነዊሕን መሪርን እዩ

ዓወትና ናይ ግድን እዩ ኢሉ ዝተበገሰ፡፡ ብካሊእ ኣበሃህላ ኩሉ ተጋዳላይ

ህወሓት ንመስዋእቲ ዝወፁ እምበር ኣነ ስልጣን ክሕዝ ኢሉ ዝወፀ
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ኣይነበረን፡፡ ኣብ ዝተናወሐ ብረታዊ ቃልሲ መፃኢ ወለዶ ነቲ ቃልሲ

ኣጎሃሂሩ ብምቕፃል ንዓዎት ክበፅሕ ኢዩ ብዝብል ጥራሕ እዩ ነይሩ፡፡

እሞ ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ዝገበሮ መሪር ቃልሲ ተጠቃሚ ዶ ተጠቃዒ?

ኣይተ ዳዊት ገ/ዚሀር ነዚ ልምዓታዊን ዴሞክራሲያዊን ስርዓትና ምስ ዝሓለፉ
ስርዓታት ብፍላይ ምስ ናይ ጃንሆይ ስርዓት እናወዳደሩ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ
ዘመን ወያነ ኣብ ትምህርቲ፣ ኣብ ጥዕና፣ ኣብ ማይ መስተ፣ ኮታስ ኣብኩሉ
መዳያት ከምዝኸፍኦ ተዛሪቦም፡፡ እሞ እቲ ሓቂ እንታይ ይመስል?

ኣብ ዴሞክራሲያ መሰላት

ሳላ መላእ ህዝቢ ትግራይን ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያን ነቲ ቃልሲ ደጊፉ

ዝተንቀሳቐሰ፣ እቲ ቃልሲ ካብቲ ዝተሓሰበሉ ብዝሓፀረ እዋን ብናይ ህዝቢ

ከቢድ መስዋእቲ ደርጊ ክድምሰስ ኪኡሉ፡፡ ድሕሪ ምድምሳስ ደርጊ እተን

ተዓጊተን ዝነበራ ስብኣዊን ዲሞክራሲየሃዊን መሰላት ህዝቢ ኩለን ተፈቲሐን፡፡

 መሰል ብሄር በሄረሰባት ብዘይ ምሽርራፍ ክሳብ ምንፃል ተረጋጊፁ፡፡

 ብሄር ብሄረሰባት ባህሎምን ቋንቋኦምን ዘማዕብልሉ፣ ክልሎም ዘልምዕሉ፣

ብቋንቆኦም ብዘይ ስክፍታን ምሽቑራርን ዝዛረቡሉ፣ ዝፅሕፍሉ፣

ዝማሃሩሉ፣ ዝዳነይሉ መሰል ተግባራዊ ምግባር ተጀሚሩ፡፡

 ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ሃገርና ናይ ባዕሎም ክልል

ብዝመረፅዎም ኣመሓደርቲ ዝመሓደሩሉ ዘይኣመኑሎም ነቂፎም

ብካርዶም ዘውርድሉ መሰል ኣረጋጊፆም ፡፡

 ሃገርና ካብ ናይ ስዮመ-እግዚኣብሄር ኢየ በሃልቲ ዘውዳዊ ስርዓትን

ወይከዓ ካብ ብብረት ሓይሊ ብሕታዊ መራሕቲ ኢና በሃልቲ ደርገ-

ኢሰፓ ስርዓት ተናጊፉ ናይ መድብላዊ ፓርት ስርዓት ሃኒፁ

 ክትውደብ ክትፅሕፍ ክትቃወም ይትረፍ ክልተ ሰለስተ ብሓባር ኣብ

ኣደባባይ ክትንቀሳቀስ ዘይፍቀደላ ዝነበረት ሃገር፣ ሐዚ ሳላ ወያነና ናይ
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ምውዳብ፣ ሓሳብካ ብነፃነት ናይምግላፅ፣ ሰለማዊ ሰልፊ ናይ ምውፃእ፣

ናይ ምቅዋም መሰላት ተረጋጊፆም ተግባራዊ ብምግባር ካብ ጊዜ ናብ

ግዜ እናማዕበሉ እና ዓሞቑ ይኸዱ አለው፡፡

ድምር ኣቢልካ እንትረአ ህዝቢ ትግራይ ዝተቃለሰ ዕላማታት ኩለን

ረኺቡዎን ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ እናማዕበለን ይርከብ፡፡ ህዝቢ ትግራይ ምስ

ብሄር ብሄረሰባት ሃገርና ማዕረ መሰልን ዕድልን ረኺቡ ከም ዓቕሙ ኣብ ሜዳ

ትራንስፎርሜሽን ይጎዪ ኣሎ፡፡ ናይ ሓደ ቃልሲ ዕውትነት ዝዕቀን፣ ክንደየናይ

እቶም ዝተቐመጡ ዕላማታት ኣብ ሸቶኦም ዊዒሎም እዩ፡፡ ስለዚ ካብዚ

ምርዳእ ዝከኣል ህዝቢ ትግራይ ዘቐመጠን ዕላማ ብምዕዋቱ ካብ ቃልሱ

ተጠቃማይ ምዃኑ እዩ፡፡

እሞ እዚስ ብምንታይ ምኽንያት እዩ ህዝቢ ትግራይ ብቃልሱ ተጠቃዒ ኮይኑ
ዝበሃል?

ኣብ ሰላምን ልምዓትን

ታሪክ ሃገርና ክንርኢ ከለና ኲናት ዘይፍለየላ፣ ድርቅን ጥሜትን ብተደጋጋሚ

ዝረኣየላ፣ ህዝቢ ብጥምየት፣ ድርቅን ኲናትን ዝሃልቀላ ከምዝነበረት ናይ ቀረባ

ጊዜ ትውስታ እዩ፡፡ ሳላ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኢትዮጵያን ግን እዚ

ኣብቂዑ ኣፈላላያትና ብሰለማዊን ዲሞክራሲያዊን መንገዲ ዝፍተሐሉ ስርዓት

ተዘርጊሑ ህዝቢ ዝኣመነሉን ዝተቀበሎን ሕገ-መንግስቲ ፀዲቁ፣ እነሆ ንዝሓፉ

24 ዓመታት ብጀካ ናይ ኢትዮ-ኤርትራ ናይ ዶብ ኲናት ክም ሃገር ሰላምን

ምርግጋዕን ዝነገሳ ሃገር ክንውንን ክኢልና፡፡ ብሄር-ብሄረሰባትን ህዝብታትን

ሃገርና ማዕርነቶም ተረጋጊፁሎም ሰላምን ምርግጋፅን ዝነገሰላ ሃገር ብሒቶም

ኣብ ወፍሪ ሃይሃይታ ልምዓት ኣትዮም ይርከቡ፡፡

እሞ ኣይተ ዳዊት ገ/ዚር ደኣ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ኣይተዓደለን ዝበልዎ
ካበይ ኣምፂኦምዎ?
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ድኽነት ምቕናስ

ብድኽነት መዳዩ ሃገርና ካብ ዓለም ናይ ድኻታት ድኻ ከምዝነበረት ዝፍለጥ

ጉዳይ እንትኾን፣ ትግራይ ድማ ካብ ኢትዮጵያ እቲ ዝኸፍአ ድኽነት ዝግለፀላ

ከምዝነበረት ማንም ዘይኽሕዶ ሓቂ እዩ፡፡ ብሃገር ደረጃ መጠን ድኽነት ኣብ

40ታት% እንዳሃለወ ናይ ትግራይ ግን ዳርጋ ካብ 50% ክሳብ 60% ዝፅጋዕ

ህዝቢ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ሚሒር ድኽነት ይነብር ከምዝነበረ መረዳእታታት

ይሕብሩ፡፡ በዚ ምኽንያት እውን እዩ ህዝቢ ትግራይ ኣንፃር ቆራዲድ ገዛእቲ

ደቂ ዓዱን ናይ ሽዋ ዘውዳዊ ስርዓትን ተቃሊሱ ዘፍረሰን ኢሉውን ንደርገ-

ኢሰፓ ከፍርስ ብረታዊ ቃልሲ ዝጀመረን፡፡

እቲ ኣይተ ዳዊት ገ/ዚሀር ምስ ናይ ጃንሆይ ስርዓት ኣነፃፂሮም ህዝቢ

ትግራይ ኣብ ዘመነ ወያነ ከፊኡዎ ኣሎ ዝበልዎ፣ ኣብ ብሄራዊ ክልላዊ

መንግስቲ ትግራይ ካብ ዘለዎም መሪር ቂምን ፅልኣት ዝተበገሰ ናይ ባህ

ኣይበሎም ዘረባ እምበር ኣብ መሬት ዘሎግን ከምኡ ኣይኮነን፡፡

ደረጃ ድኽነት ኣብ 1996 ናብ 39% እንትወርድ ሀዚ ኣብ 2007 ዓ.ም.

መወዳእታ ከዓ ናብ 22% ክወርድ ትፅቢት ይግበር፡፡ ብኻልእ ኣባሃህላ እቲ

ብዓለም ደረጃ ዝተትሓዘ ድኽነት ብፍርቂ ምቅናስ ዝብል ሸቶ (MDG)፣ ሃገርና

ብዓወት ዘረጋገፀቶ እንትኾን ብፍላይ ትግራይና ድማ ምስቲ ዝነበረ ዝኸፍአ

ድኽነት እንትረአ ዝሓሸ ስራሕ ስለዝተሰርሐሉ ሕዚ መጠን ድኽነት ካብቲ

ማእኸላይ ናይ ሃገራዊ መጠን ዝተሓተ ብርኪ ምብፅሑ ይበል ዘብል ጉዳይ

እዩ ዘሎ ኣብ ትግራይ፡፡ እዚውን ሳላ በሊሕን ኣርሒቁ ዝእምት ኣመራርሓ

ወያነ ዝተረጋገፀ ውፅኢት ትግራይ እዩ፡፡

እሞ ኣይተ ዳዊት ገ/ዚሀር ደኣሞ ብምንታይ ገምጋም እዩ ትግራይ ኣርሒቁ
ዝርኢ መራሒ ኣይተዓደለትን ዝበልዎ?


