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ክፍሊ ኣርባዕተ

ኣይተ ዳዊት ገ/ሄር ብዛዕባ ናይ ውሽጣዊ ውድብ ኣሰራርሓ ኣመልኪቶም

ዝተዛረብዎ …..

ኣብ መወዳእታ ኣይተ ዳዊት ገ/ሄር ብዛዕባ ናይ ውድብና ናይ ማእከላይ

ኮሚቴን ናይ ፖሊት ቢሮን ኣሰያይማ ኣልዒሎም ክሓማዝቑን ምስቲ

መድረኽ ምኻድ ኣብዩዎም ምስ ዝተረፈቱ ከሓድቲ ህዝቢ ከተዓረቁ ፈቲኖም

እዮም፡፡ እቲ ምትኽካእ እውን ናይ ሰባት ዘይኮነስ ናይ ኣተሓሳስባ ናይ

ፊሎዞፊ ምትኽኻእ ክግበር ኣለዎ ኢሎም ኣንጀቴ ምኽሪ፡፡
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ብዛዕባ ምትኽኻእ

ከም ውድብ ምትኽኻእ እንትንብል ናይ ኣተሓሳስባ፣ ናይ ኣረኣእያ ወይ ከዓ

ናይ ፊሎዞፊ ምትኽኻእ ማለትና ኣይኮነን፡፡ ከም ውድብ ናይ ፖሊሲ፣ ናይ

ስትራቴጂ፣ ፀገማት የብልናን፡፡ ክብርን መጎስን ንክቡር መራሒና መለስ፣ ናይ

40-50 ዓመታት ኣንፈት ነፂሩልና እዩ፡፡ ኣብዚ ደንገርገር ከጋጥመና እዩ

ዝብል ስግኣት የለን፡፡

ናይ ኣተሓሳስባ ወይ ናይ ፊሎዞፊ ምትኽኻእ ዝግበር እቲ መስመር ዘይሰርሕ

እንድሕር ኮይኑ ጥራሕ እዩ፡፡ ናትና መስመር ግን ውፅኢታዊነቱ ዘረጋገፀ፣

ኣይኮነን ንዓና ንመላእ ኣፍሪካን ከምኡውን ነዘን ብናይ ፋይናንስን

ኤኮኖሚያዊን ቀውሲ ዝሕመሳ ዘለዋ ሃገራት ፉቱንን ውፅኢታዊን መስመር

እዩ፡፡ ስለዚ ናይ ህዝቢ ውግንና ዘለዎ ኣካል ካብ ናይ ህወሓት/ኢህወዴግ

መስመር ወፃእ ኩሉ መንገዱ ነዊሕን ሓጎፅጎፅን እዩ፡፡

ስለዝኾነ ምትኽኻእ እንትንብል ነቲ ናይ ውድብና ኣንፈታትን መትከላትን

ብሓዱሽ ወነን ብሓዱሽ ጉልበትን ናህርን ኣብ ዝብፃሕ ንከብፅሕ ሓዱሽ

ወለዶ (መናእሰይን ደቂ ኣንስትዮን) ክኣቱን ነቲ ቃልሲ ተረኪቡ ክቕፅለሉን

ንምግባር ዝዓለመ እዩ፡፡ መስመራት ውድብና ዘመን ተሻገርቲ ብምኳኖም

ኣብቲ ኣመራርሓ ብዝተተለመን ብዝተመርሐን ኣገባብ እቲ ናይ ሰባት (ናይ

መራሕቲ ምትኽኻእ) እንተዘይተገይሩ ናይቲ ውድብ ሃለዋት ምስቶም ብናይ

ነባራት መራሕቲ ዕድመ ዝውሰን ስለ ዝኸውን እዩ፡፡

ስለዝኾነ ናትና ምትኽኻእ ናይ ሰባት ምትኽኻእ፣ እምበር ናይ ፊሎዞፊ

ምትኽኻእ ኣየድልየናን፡፡ ናይ ፊሎሶፊ ምትኽኻእ ዘድልዮም እንተሊዮም

ከምቶም ኣብ ተሃድሶ ጊዜ ከይዶም ናብ ትምክሕቲ ዝተፀምበሩ ሐዚውን

መንገዱ ክፍቲ እዩ ዴሞክራሲያዊ መሰሎም እዩ ክኸድ ዝደለየ ማንም
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ኣይሕዞን፡፡ እንተ ውድብና ናይ ሰማእታት ሕድሪ፣ ናይ መላእ ህዝቢ ትግራይ

ሕድሪ ዘለዋ ውድብ እያ፡፡ እዚ ሕድሪ ረጊፃ ትኸይድ ውድብ ኣይኮነትን፡፡

ካሊእ መገረሚ ዘረባ ኣይተ ዳዊት ካብ ደገ ቲንክ ታንክ ግሩፕ ክጣየሽ

ኣለዎ

ካብ ኩሉ ዝደንፀወኒ ድማ ኣይተ ዳዊት ገ/ዚሀር ዝሓደረ ናይ ዓሰርተታት

ዓመታት ቂም ኣብ ውድብና ህወሓት ዘለዎም ይመስል ነዚ ውድብ ከፍርሱ

ካብ ደገ ቲንክ ታንክ ጉጅለ ክጣየሽ ኣለዎ፣ ዝተረፈቱ ኣባላት እውን ክመፁ

ኣለዎም፣ ወይለከ ጉድ ኣንታ ሎሚስ ዘይንሰምዖ ነገር የለን፡፡ እቲ ውድብ እኮ

ሕጋዊ ውድብ ናይ ባዕሉ ኣሰራርሓ ዘለዎ ውድብ፣ ኣማኢት ኣሻሓት ኣባላት

ዘለዎ ውድብ፣ መላእ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎኑ ዘሰለፈ ውድብ፣ ነዚውን ኣብ

5ይ ሃገራዊ መረፃ ካብ ዝሓለፉ መረፃታት ንላዕሊ ንተቓወምቲ ውድባት

ማርጅናላይዝ ብምግባር ሙሉእ ድጋፉ ንህወሓት ዝሃበሉ ውድብ፣ ብሓፈሻ

ጠንካራ መሰረት ዘለዎ ውድብ ምዃኑ ረሲዖም፡፡

ስለዚ ኣይተ ዳዊት ገ/ዚሀር ኣብ ዘይምልከቶም ናይ ውሽጢ ውድብ ኣሰራርሓ

ኣትዮም ካብ ዝሕምዙቑ፣ በቲ ስዋኣትና ዘረጋገፁሎም ዴሞክራሲያዊ መሰል

ተጠቒሞም ካብ ናይ ውድብና ዝሐሸ መማረፂ ኣለኒ ዝብሉ እንተኾይኖም

ፓርቲ መስሪቶም ክወዳደሩ ይኽእሉ፣ ወይድማ ከምቲ ዝብልዎ ዘለዉ ዝብሉ

ውድባት ብቁፅሪ ብዙሓት ስለዘለዉ ኣብ ገሊኦም ብዕሊ ኣትዮም

እንተተወዳደሩ ይሓይሽ፡፡ ምኽንያቱ ኣብዛ ውድብ እዚኣ ንከምኦም ዝበለ

በዓል ሃፍቲ ክትሓቑፍ ስለዘይትኽእል ስለዚ ኣብ ዘይ መንጠቢትክን

ኣይትስደዳ ኢድክን ከምዝበሃል ኣብ ናይ ውሽጢ ውድብ ኣሰራርሓ እናኣተኻ

ምሕምዟቕ ቀይሕ መስመር ምሕላፍ ማለት እዩ፡፡
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ብኣጠቓላሊ እቲ ቃለ መሕትት መሰረት ዘይብሉ፣ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ፣ ነቲ

ኣባይታ ዘሎ ጭቡጥ ለውጢ ዘናሸወ፣ ኣብዙ ሐዚ እዋን ዋላ ኒዮ ሊበራል

ኣራመድቲ ዝበሃሉ ናይ ዓለምና ገበርቲ ሓደግቲ መንግስታት ዝመስከሩሉ

ሓቂ፣ ኣብ ዓዶም ጥራሕ ዘይኮነስ ትማሊ ኣብ ዓድና መፂኦም መስኪሮም

ኣመስጊኖም ኣብዘረጋገፁሉ እዋን፣ ብኣይተ ዳዊት ዝሰማዕናዮ ምንሻው ካብ

ሓደ ልምዓታዊ በዓል ሃፍቲ ኢልና ንሓስቦ ወገን ትፅቢት ዘይግበር እዩ፡፡

ጥምር ኣቢልካ እንትረአ ኣይተ ዳዊት ገ/ዚሀር ዝገበርዎ ቃለ መሕተት ሰሚዐ

እቲ ንዝሓለፉ ክልተ ሰለስተ ዓመታት ኣብ ውሽጠይ ሂበዮም ዝነበርኩ ናይ

ክብሪ ቦታ ናብ ሕቶ ዘእተወን ኩሉ ዘረባኦም ንህዝቢ ትግራይ ዝተሓለቑ

መሲሎም ነታ ህዝቢ ትግራይ ዝሕበነላን መስዋእቲ ዝኸፈለላን ብሕታዊት

ውድቡ ብምፍራስ ንሕና ተጋሩ ነኒባዕልትና ክንባላዕን ትግራይና ኣደዳ

ትምክሕትን ፀበብትን ሓይሊታት ክትከውን ዘግብር ኣንፃር ተጋሩ ዘቕነዐ

መዕነዋይ ፕሮፖጋንዳ ኮይኑ ተሰሚዑኒ፡፡ ብጣዕሚ ሓዚነ፡፡

ነዚውን እየ ናይዚ ምላሸይ ርእሲ ኮሓሎያ መሲለንስ መንቆሮ ኢለ

ዝሰየምኩዎ፡፡ እሞ ኣይተ ዳዊት ነዚ ዝሃብዎ ሚዛኑ ዝሰሓተ ናይ ሰዓትን

ፈረቓን ቃለ መሕትት ይቕሬታ ክሓትሉ ዝግባእ ጉዳይ እዩ፡፡ ሐዚውን

ኣይተ ዳዊት ገ/ዚሀር ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ምሑምዟቕ ገዲፎም ኣብቲ

ጀሚሮምዎ ዘለዉ ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቓስ ከም ልምዓታዊ በዓል ሃፍቲ

ነጢፎም ንህዝቦምን ሃገሮምን እንተረብሑ ይሓይሽ፡፡

ኣማኑኤል


