
ህ.ወ.ሓ.ትን ናይ ዳዊት ገ/ሄር ልምዓታዊ ዓንቀፍቀፍን 
 
መእተዊ፡- 
ሃገርና ኢ/ያ ድሕሪ ውድቀት ደረጊ ካብ ዘሳለጠቶም ዋኒናት እቲ ሓደ አብ ክልልና ይኹን ሃገርና ድኽነት 
ዋና ናይ ህዝብና ፀላኢ ምኻኑን ካልኦት ስእነት ሰላም፣ዴሞክራሲን ሰናይ ምምሕዳርን እውን ሕማም ደሓራት 
ድኽነት ምኻኖም እዩ፡፡ 
 
 ድኽነት ድማ ብዓቕሚ መንግስቲ ጥራሕ ዘይውገድ ብምኻኑ ብወያናይ ዴሞክራሲያዊ መሪሐነት ዝምራሕ 
ናይ ልምዓት መስመር ስርዓት ነፃ ዕዳጋ/ካፒታሊስት ስርዓት/ ብቐጥታ ከም ባላን ታኼላን ዝትከል ሰርዓት 
አንከይኮነስ ምስ እቲ ምስ ሃገርና ተላሚዱ ዝፀንሐ ድኽነት ዝኸይድ ብቶም ሊቃውንቲ ደቂ ህዝቢ ልምዓታዊ 
መንግስቲ/ዴቨሎፕሜንታል ስቴት/ ብዝብል አተሓሳስባ/ፍልስፍና/ ሽኻል ኮይኑ እቲ ንቕድሚትን ንድሕሪትን 
ከምኡውን ናብ ኩሎም ኩርናዓት እዛ ሃገር ልምዓት ንኸሳኽዕ ዝዋፈር ሰራዊት ድማ ናይ ልምዓታዊ 
ዴሞክራሲ/ዴቨሎፕሜንታል ዴሞክራሲ/ ዕጥቂታት ከምዘለዎ እዩ ዝትንትን፡፡ 
 
እዚ ማለት ድማ እቲ ስርዓት ነፃ ዕዳጋ ካብ ክራይ አካብነት ነፂሁ ልምዓታዊ ነፃ ዕዳጋ/ዴቨሎፕሜንታል 
ካፒታሊዝም/ ንክኸውን ተሓሲቡ ዝተቐረፀ መስመር እዩ፡፡ወያናይ ዴሞክራሲያዊ መራሒ እውን ውድብና 
ካብ እትሕንፅፆ ፖሊስን ስትራተጅን ከምኡውን በቢግዚኡ ዝወፅእ ናይ መሪሕነት ታክቲክ ብምርዳእ አብ 
ክልልና ይኹን ሃገርና ርኡይ ልምዓት ከምፅእ ዝኽእል ንክራይ አካብነት ዝፍንፍን አመራርሓን ናይ ልምዓት 
ሰራዊትን ማለት እዩ፡፡ 
 
ልምዓት ካብ በልና ብዙሓት ነገራት ምልዓልና አይቐርን፡፡ልምዓት ዓለም ለኻዊ መሰል እዩ፡፡እዚ መሰል እዚ 
ንምርግጋፅ ናይ ዓለም ሕቡራት መንግስታት አብ ዝተስማዕምዕሉ ናይ ልምዓት መሰል/The Right to 
Development/ ብዝብል ተደንጊጉ ይርከብ፡፡ናይ ሕድሕድ ሃገራት መንግስታት እውን አካል እቲ ሕገ 
ምንግስተን ጌረን ክሰርሓሉ ተፈራሪመን እየን፡፡ ኢ/ያ ከም ሃገር እውን አብ ዓንቀፅ 9 ንኡስ ቁፅሪ 4 
ዘፅደቐቶም ዓለም ለኸ ስምምዓት አካል ሕጊ እዛ ሃገር ምኻኖም ተደንጊጉ ይርከብ፡፡እዚ ስለዝኾነ እውን አብ 
ሕገ መንግስቲ ሃገርና ዓንቀፅ 89 ኩሎም ኢ/ያውያን ናይ እዛ ሃገር ውህሉል ፍልጠትን ሃብትን ተጠቀምቲ 
ዝኾኑሉ መንገዲ ናይ ምትላም ግቡእ ንመንግስቲ ዘሸከሞ፡፡ብተወሳኺ እውን ኩነታት ቁጠባ ኢ/ያውያን 
ንምምሕያሽ፣ማዕረ ዕድል ክህልዎም ንምግባርን ፍትሓዊ መቐሎ ሃፍቲ ክህሉ ኩነታት ናይ ምምዕርራይ ግቡእ 
ንመንግስቲ እዩ ተዋሂቡ፡፡ብፍላይ ድማ አብ ዓንቀፅ 89 ንኡስ ቑፅሪ 6 መንግስቲ ልምዓታዊ ምንቅስቓስ 
ህዝቢ ክድግፍ ከምዘለዎ የገድዶ እዩ፡፡ ምስ ናይ ልምዓትን ኢንቨስትሜንትን አንተወሲድና እውን አዋጃት 
ቁፅሪ 208/1994፣375/1996፣769/2004ን ደንቢ ቁ.270/2005  አዋጃትን ደንቢታትን ኢንቨስትሜንት ዋና 
ዕላመኦም ናይታ ሃገር ቁጠባዊ ልምዓት ንምስላጥን ናይ ህዝባ ናይ መነባብሮ ደረጃ ንምምሕያሽ 
ኢንቨስትሜንት ምብርታዕን ምስፍሕፋሕን አድላይ ምኻኑ ዋና እምኒ ኩርናዕ ዕላማ አቶም ሕግታት እዩ፡፡  
ናይ ሃገርና ክልል መንግስታት አውን ብሕገ መንግስቲ ዓንቀፅ 50 ንኡሰ ቁ.5 መሰረት ሕገ መንግስቲ ካብ 
ምሕንፃፅ ጀሚሮም ንኽልሎም ዘዋፅእ ናይ ኢንቨሰትሜንትን ልምዓትን አዋጃትን ሕግታትን የውፅኡ ማለት 
አዩ፡፡በዚ መልክዕ አውን ንቲ ዝወፀ ሕጊ ክልላዊ መንግስቲ ፣ ከባብያዊ ምምሕዳራትን ዜጋታትን ክፍፅምዎ 
ግቡእ አለዎም፡፡ብኻልእ አባህላ እንተዘይፈፂመሞ ዓለም ለኻዊ፣ ሃገራውን ብሄራውን ሕግታት ይጠሓሱ አለው 
ማለት እዩ እሞ እቲ ስርዓት ኢንቨሰትሜንት ናይ ህዝብና ናይ ምልማዕ መሰል ስለዝኾነ ብአግባቡ ክምራሕ 
ይግባእ እናበልኩ ናብቲ ዋና ርእሰይ ክመልሰኩም፡፡ 
 
1. መሰረት ልምዓት፡- 
መብዛሕተኦም ፀሓፈቲ ኢንቨሰትሜንት ብዛዕባ ናይ ወፃኢ ኢንቨሰትሜንት እዮም ዝፅሕፉ፡፡እዚ ናይ ባዕሉ 
ጥቕሚ እካ አንተሃለዎ አብ ናሃተይ ናይ 2 ዲግሪ መመረቒ ፅሑፍ ብመረዳእታ አደጊፈ ብዙሕ ዋጋ 
አይሃብኩዎን፡፡ምኽንያቱም እቲ ናይ ደገ ኢንቨሰተር ዝረኸቦ ትርፊ፣ካብ ወፃእ ዝረኸቦ ልቓሕን ወለደን፣ምስ 



ቴክኖሎጂ መትእትታው ዝተተሓሓዘ ክፍያታት ሒዝዎ ንዓዱ ሙልጭ እንትብል ብሕልፊ ሓላፈነት ዝጎደሎ 
ኢንቨስተር እንተኾይኑ ናይ ከባብያዊ አየር፣ማይን መሬትን በኪሉ ይዕዘር እሞ እቲ ልምዓት መሰረት 
ዘይብሉ፣ቀፃሊ ዘይኮነ፣ዘየተአማምን ይኸውን፡፡ወዲ ዓዲ ግን ዜሩ ዜሩ አብ ዓዱ ስለዝነብር ሓላፍነት ዝወስድ 
እዩ፡፡ 
 
እኒ አሾሼት ፕሮፌሰራት ኬት ጊሊስፒን ዳቪድ ስታርገስን፣ደ/ር ሊዘል ሪደል፣አሲስታንት ፐሮፌሰር 
ኢድዋርድ ሰይረ ዝበሃሉ ናይ ቴክሳስ ዩኒቨርሲቲ ብተርተኦም ናይ ዓለም ለኸ 
ቢዝነስ፣ሶሾሎጂ፣ኢኮኖሚክስ፣ማናጅሜንት ሙሁራት ዝኾኑ ሰባት አብ ዩኤስ ናይ ዝነብሩ 
አርመነያ፣ኩባ፣ኢራንን ፍልስጤምን ዜጋታት “አብ ወፃእ ዘለው ዜጋታት አብ ውሽጢ ዓዶም ዘለዎም ድሌት 
ኢንቬስትሜንት” “Diaspora interest in home land investment” ብዝብል ርእሲ ብመፅናዕቲ ከምዘረጋገፅዎ 
ዘርኢ/ትውልዲ ንድሌት ሃገራዊ ኢንቨስትሜንት እወንታዊ ረብሓ ወይ ፅልዋ አለዎ/ethinic advantage 
positively affects interest in home land investment/ ይብሉ፡፡እዚ ብምኻኑ እውን ንናይ ሃገሮም ህዝቢ 
ጥቕሚ ምቕዳም /home land altruism/፣ሃገሮም ንምፍላጥን ዕዳገኦም ንከፋልጡን/home land orientation/ 
ዓበይቲ ጥቕምታት ከምዘለውዎን ብናይ  ቢዝነስ ማሕለኻታትን ግምታትን አተሓሳስባታት/perceptions and 
estimations of business impediements / ከምዘይፅሎን አረጊፆም መፅናዕቶም አጠቓሊሎም እዮም፡፡ ከምቲ 
ዳዊት ካብቲ ቢራ ዝርከብ ትርፊ ካብ ትግራይ አይወፅእን ዝበሎ እቲ ቢራ ፋብሪካ ብሕዝኡ ናይ ብቑልን 
ጥርሙዝን ፋብሪካታት ይሕሰበሉ ምህላው እቲ ሃገራዊ ስምዒት እዩ እምበር ብስሱዕ ዓይኒ አንተኾይኑ ትርፊ 
እናበላዕኹ እነብር እዩ ዝብል፡፡ባዕዳዊ ኢንቨስትሜንት ብዝጠዓሞ መልክዕ ትርፊ ሒዝሉ ዝወፅእ እዋንን 
አጋጣሚታትን አዩ ዘዳፈእ፡፡ እቲ ልምዓት ዲሞክራሲያዊ ይኹን አይኹ አይአጀንድኡን፡፡ክሳዕ ዝመቸዎ 
እምበር አብ ኪሳራ ሓረጎፅጎፅ እናበለ ደሞዝ ሰራሕተኛታት ክኸፍልን ነዊሕ እዋን ክፀንሕን አይደልን፡፡ስለዚ 
ካብ ማንም ንላዕሊ ንናይ ትግራይ ልምዓት ወሳኒ እቲ ትግራዋይ ብዋናነት ካልእ ኢ/ያዊ ድማ ብኻልአይ 
ደረጃ ተወዳዳሪ ዘይብሎም ናይ ልምዓት ሓይልታት እዮም እብል፡፡ 
 
2. እዚ ብምኻኑ መንግስቲ እንታይ ሓሰበ፡- 
አብ ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስተር ብመስከረም 2011 ብአቆፃፅራ ፈረንጂ ዝወፀ ናይ ዲያሰፖራ መተአናገዲ ፅሑፍ 
ዝገልፆ እቲ ትልሚ ዕብየትን ትራንስፎረሜሸንን ተግባረዊ ንክኸውን ናይ ወፃእ ዘለው ኢ/ውያን ዲስፖራ ተራ 
ዝዓዘዘ እዩ ይብል፡፡ብምኻኑ እውን መንግስቲ አብ ክልላትን ወረዳታትን ዋኒናት ኢንቨስትሜንት ንምስላጥ 
ቤሮ ኢንቨስትሜንትን ቤት ፅሕፈት ዲስፖራን አጣይሹ እናሰርሐ ይርከብ፡፡ እዚ እንተኾይኑ እንታይ ደአ 
እዩ እቲ ናይ ዳዊት መረረት??? 
 
3. ህ.ወ.ሓ.ትን ናይ ዳዊት ገ/ሄር ልምዓታዊ ዓንቀፍቀፍን ብመንፅር እቲ ቓለ መሕትት ዘለኒ ግላዊ ሪኢቶ 
እንታይ ይመስል? 
 
3.1 ፈለማ አድናቖት ንዳዊት፡- 
አነ ይውሓድ ይንአስ አብ ትግራይ ኢንቨስት ዝገበረ ልምዓታዊ ኢንቨስተር ይኹን ነጋዳይ ካብ ልቢ እየ 
ዘኽብሮ፡፡ ትግራይ ንምልዋጥን ዓርሱ ካብ ደኽነት ንምልቓቕን አብ ዝግበር ፍሕፍሕ ናይ ዓቕሙ መስዋእቲ 
ይገበር አሎ፡፡ዳዊት ድማ ድኽነት እናቖራመምካ ምውዳእ ከቢድን ግዜ ወሳድን እዩ ኢሉ አስፊሑ ዓሚሙ 
አሎ፡፡ብግዜ አጠቓቕማ እውን ከምቲ ብዶ/ር ክንፈ አብርሃ አብ ሻድሻይ ሕታም ውራይና ዝገለፆ ዝሰረሖ 
ሰራሕ ብፕላን ዝምራሕ፣መዛዘሚኡ ዝፈልጦ፣አብ ዘሽንፎም ዋኒናት ዘትኩር፣ግዜ ዘየጥፈእን ብጣዕሚ ንእሸተይ 
ዕረፍቲ ዘላቶን፣አንፈት ባዕሉን ስድርኡን ጠንቂቑ ዝፈልጥ፣ስራሕ ተጀሚሩ ጠጠው ክብል ዘይፈቅድ፣በዓል 
መረዳእታ፣አማቲ፣ዘዋፀኦ ብቐሊሉ ክመርፅ ዓቅሚ ዘለዎን ሰብ ኮይኑ ረኺበዮ አለኹ፡፡ 
ዳዊት!! ዋላ እኳ እቲ ሀዝባዊ መበቆልካ ካብቲ አሰተውዓሊ ህዘቢ መኻንካ ጠንቂቐ ዝፈልጥ አንተኾንኩ 
ብኹሉ መዳይ ጉዕዘኻ ንመናእሰይ ፅቡቅ አብነት ምኻንካ ነድንቐኻ ኢና እሞ ደስ ይበልካ፡፡ ስራሕትኻ 
እናስፋሕኻ ተሞኩሮታትካ እውን ብዝርዝርን በዘየÌርፅን ለግሰልና ፡፡አንቱም ክቡራት መንበብቲ ውራይና 



ዳዊት መን ምኻኑ ዶ ፈሊጥኩም? 
 
3.2 ደርባዊ መሰረቱ፡- 
ከምቲ ንኩላትና  ወለድና አብ ዕለታዊ መነባብረኦም ካብ ልሳኖም ብዘውፅእዎም ቓላትን ዝህቡና ማዕዳታትን 
ምስቲ ዕለታዊ ምግብና ሓቢሩ እንምገቦ ዳዊት እውን መደቡ ፅቡቕ ኔሩ ይመስለኒ፡፡  
 
ብዛዕባ አዶ ዳዊት እኳ ብዙ መረዳእታ አንተዘይረኸብኩ ብዛዕባ አቦና ነብሲሄር ቀኝ አዝማች ገ/ሄር ግን 
ንዳዊት መሰረት ምኻኖም ተረዲኤ አለኹ፡፡እቲ ደቅኻ መሪቕካ ናብ ቓልሲ ምስናይ ዝዓበየ ኾይኑ ባዕሎም 
ናይ ርእዮተ አለም ተንታንን ናብ ተግባር መሽረፍን መንባሮም ግን እቲ ንቲ ናይ እማን መስተውዓሊ ናይ 
ዓድዋ አውራጃ ሀዝቢ ዝፀሓፍዎ ፅሑፍ ምትንታን የድሊ፡፡ 
 
እዞም አቦ ዝፀሓፍዎ አብዚ ሕዚ እዋን ኩሎም ናይ ቤት ምኽሪ አባላት መወዳደሪኹም ፅሑፍ አዳልው 
እንተዝበሃሉ መብዛሕተኦም ከዳልውዎ ይኽእሉ እዮም ኢለ አይአምንን፡፡ናይ ዞም አቦ ፅሑፍ ዝገልፆ ንቤት 
ምኽሪ ናይ ህዝቢ አባልን ወኪልን ክትኮን እንተኾይንካ ንቲ ሃገርን ንቲ መንግስትን ተአማኒ ምኻን፣ናይ 
ሃገርካ ታሪኽ አፅሪኻ ክትፈልጥ ከምዝግባእ፣እዋናውነት እትከታተልን ንቤት ምኽሪ እተፍልጥን ሰብ 
ምኻን፣ፅቡቕ ስነ ምግባር ዘለዎ፣ናይ ሃገሩ ዕብየትን ናይ ህዝቡ መነባብሮን ዘቐደም ብሕርሻ/ፅሑፎም ብነፀላ 
ሰረዝ ተፈልዩ አሎ/  ደሓር ድማ ብዝተፈላለዩ ፋብሪካታት ብምትካልን ምስፍሕፋሕን ከመይ ኢላ ከም 
አትምዕብል ዝርዳእ ክኸውን አለዎ ይብሉ፡፡ ብቐዳምነት ክረኤ አለዎ ዝብልዎ ድማ ጥዕናን ትምህርትን 
እዩ፡፡  
 
ግብሪ ዝምልከት እውን ነጋዳይን ገባራይን ብዝብል ከፊሎም ናይ ግብሪ መጠን ጠንቂቑ ዝፈልጥ ክኸውን 
ፂሒፎም ተወዳዲሮም፡፡ተሓዋዊሱ ዝነበረ ሃይማኖታዊ ንግስና አ/ያ እውን ሃይማኖት ንበይኑ፣መከላኸሊ ሃገር 
ንበይኑ፣ስቪል ሰርቪስ ሰራሕተኛ ንበይኑ ምስተኸፈለ ንሕድሕዱ መብቱ ዘኽብረሉ ወኪል ይድሊ ይብሉ፡፡ 
 
እዚ ምስ ናይ ውድብና አንፈት ክሪኦ ከኹ ዝተዛነፈ ቐደም ሰዓብ የብሉን፡፡እካ ዳአሰ እቲ አባል አብያተ 
ምኽሪታትና ብመጠንን ብዓይነትን እቶም ናይ ዞም አቦ ረቑሓታት ነማለኦም ዶ እዩ ክኾን ዘለዎ እቲ 
ሕቶ፡፡አብ ፖሊሲ ቕረፅዎ እንተዝበሃሉ ከምቲ ብሰረዝ ዝፈለይዎ ሕርሻ ዝመርሖ ኢኮኖሚ ከምዝብሉ 
አይጠራጠርን፡፡ድሕሪኡ ከአ ኢንዳስትሪ እኮ ኢሎም፡፡ብዛ ደብዳቤ እዚአ ፖሊሲ ክቕረፅ ስለዝኽእል ፀሒፈ 
አይክእሎን ዋና ዕላማይ ግን ዋላ ዳዊት ወዲ ሃፍታም ይንበር ደርባዊ መደቡ ግን ምስቲ ውፅዕ ሸቃላይ 
ገባራይን ትገራዋይ ስለዝነበረ ምስ አሕዋቱ ናብ ቓልሲ መሪሹ እዩ ፡፡ውድብ ናይ ባዕላ አሰራርሓ ስለዝነበራ 
ንዳዊት ናብ ስራሕ አሰማሪያቶ እምበር ዳዊት ወይ ከም እኒ ሓየት፣ርግበን አልማዝን ክስዋእ ይነብር ወይ 
ከም ዕደል ኮይኑ ከም ፈትለ ምተረፈ ኔሩ ማለት እዩ፡፡   
 
3.3 ህዝባዊ አመለኻኽትኡ ፡- 
ዳዊት ከም መለስ ህዝብና ገና አይሓለፈሉን ዝብል መርገፂ ዘለዎ ይመስለኒ፡፡ንህዝቡ ፅቡቕ ስለዝሓስብ 
ብቶም ተረኺቦም ዘለው ለውጢታት እውን እይዓግብን፡፡መለስ ናይ ኢ/ያ ብዕራይ ፀጋም ኮይኑ እንትሰርሕ 
ደኺሙኒ፣ጠሙኒ፣ክብረይ ነኺእኹምኒ፣አዝማደይ ዘይተጠቐሙ እንከይበለ ሀዝቢ ዘሸከሞ አርዑት ካብ ማእገሩ 
እንከይ ወረደት ሂወቱ ሓሊፋ፡፡ዳዊት እውን ንዓይ ከም መንእሰይ መጠን እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ናይ 
ውድብና መርገፂታትን ጥንካረን ንክንዕጠቕ ዝልግሶ ምኽርታትን ንለውጢ ዘለዎ ቖራፅነትን እንትርኢ 
“መለስ ዘዳግም” ኢለዮ አለኹ፡፡ 
 
ዳዊት ካብ ቐደሙ ንህዝቡ ውፉይ ምኻኑ ዝተረዳእኹ ብሕልፊ አብቲ ቐደም ቐደም ንትግራይ ትግርኚ 
አፀቢቑ ይፈትዋ ፡፡ምስቲ ሀዝቢ ንክሰርሕ ዝነበሮ ድሌታት ግዘ ስለዝሰአነሉ እዩ ሕዚ አስርሑኒ ንስኹም 
እውን ሓግዙኒ ዝብል ዘሎ ንህዝቡን ንቶም ብፆቱን፡፡ 



 
ዳዊት ካብ ደቡብ ትግራይ ማይ ጨው ጀሚሩ ናይ ልምዓት ትካላት ብግሉን ምስ ብፆቱን ኮይኑ ናብ ኩሉ 
ከባፅሕ ይግስግስ አሎ፡፡እቲ ጉዕዝኡ ፍርቂ መንገዲ በፂሑ ምህላው ካብቲ መሕትት ተረዲኤ አለኹ፡፡እታ 
ወርቂ ንምዕራብ አንፈት እያ ኢለ ስለዝጠርጠርኩ እንከይ ወደአ እይተርፍን ፡፡እዚ ንኩሉ ህዝቢ ትግራይ 
ልምዓት ከባፅሕ ድቃስ ስኢኑ ዘሎ ትግራዋይ ፖሊስን ስትራተጅን ውድብ አብ ምትግባር ቕድሚት ዝስለፍ 
ብልምዓት ዓዱ ዝኾረዕ ብምኻኑ ምስ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ናይ ሓንቲ ሳንቲም ክልተ ገፅ እዮም፡፡እዚ 
ኸአ እቲ ብሉፅ ህዝባውነቱ እዩ፡፡  
 
ዳዊት ከም አጋጣሚ አብ ሓደ ቦታ አብ ዝነበረ ናይ ልምዓት ምይይጥ መድረኽ አነ እውን ተሳታፋይ ኮይነ 
ሓሳብ የቕርብ ኔሩ፡፡እቶም ዘቕርቦም ዝነበረ ሓሳባት አይለማዕናን ገና ኢና፣አብ ት/ቲ፣ጥዕናን ካልኦት 
ነገራትን በዚ በዚ ንኺድ ኢሉ ብስምዒት ገሊፅዎ፡፡እቲ ሓሳብ ካልእ ዘይደፍሮ ግን  ከም ዳዊት ዝበለ 
ወያናይ ክገለፆ እንተሎ ዋላ ናይ ሓሳብ አፈላላያት ይሃሉ ተሳታፋይ ደስ ስለዝበሎ እቲ አዳራሽ ብጭብጨባ 
ነቒዑ፡፡አነ እውን እዙይስ ኩሉ ግዜ መሳኻ እንተዝእከብ ኢለ ነቒዐ አንጨብጪበ፡፡ሻቡ ናብቲ መድረኽ ዳርጋ 
መለስ ዝመፀ መሲሉኒ ኔሩ፡፡ህዝባውነቱ እውን ተረዳእኹ፡፡ 
 
3.4 ዓቕሚታት ዳዊት ብመሰረት እቲ ቃለ መሕትት፡- 
ፖለቲካ፡- ዳዊት አቲ ካብቶም ነባራት ሙሁራት ሓደ ኾይኑ ካብ ግዘ ናብ ግዘ ዓቕምታቱ ዝሃነፀ ሰብ 
እዩ፡፡አብ ፖለቲካ አንፈት ወያናይ ዴሞክራሲ መሪሕነት ዝተረደኦ፣ንይምሰል ዘይነብር፣ናይ ብፆቱን አሓቱን  
ናይ ቓልሲ ቓለ መሓላ ዘኽብር፣ግን ንምንታይ ዘይንተሓጋገዝ እናበለ ዝሓርቕን ዝሕርንን ዋዕሮአዊ ባህሪ 
ዘለዎ ይመስለኒ፡፡ሕራንኡ ድማ ፍቕሪ እቲ ገድሊ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ምኻኑ ውሳነ ልምዓቱ 
ይምስክረሉ እዩ፡፡ 
 
ዳዊት ፖለቲካዊ ትሕዝትኡ ውድብና ህወሓት ካብ ቐደም ጀሚራ አብ ህዝቢ ትግራይ ዝነበራ ሓልየትን ወነን 
ከምኡ እውን ትምኒት ጠንቂቑ ዝፈልጥ ሰብ እዩ፡፡አፀቢቑ ውሽጠ ሙርቂ ዝፈልጥ ሰብ ድማ ንምንታይ 
ከምዚ ዘይኮነ፣እንታይ ዲና እንብል ዝነበረና እናበለ ብዛዕባ ምጥፋእ ድኽነትን መጠን ዴሞክራስን ክዛረብ 
ዝሕሎን ትፅቢት እትገብረሉን እዩ፡፡አፈላላያት አፅቢብካ ጥቕሚ ህዝቢ ምቕዳም ድማ ወሳኒ ጉዳይ እዩ፡፡ 
 
አፍሪካ ከም አፍሪካ ዋና ዕዳግኡ ብምኻና አሕቢሩዋ እዩ፡፡እተን ካልኦት ዓበይቲ ዝበሃላ ሃገራት 
ቻይና፣አመሪካ፣ጀርመን፣ፈረንሳይ፣ኮርያ፣ታይዋን፣ራሻን ካልኦትን እውን ተመስገን ንፈጣሪኡ ሳላ እቲ ቕርሺ ኮነ 
ኢሉ ከይጎብነየን አይቐርን፡፡ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ አብ ልዕሊ እቲ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ዓቕሙን ህዝባዊ 
ወገንተኝነቱን ዓለማዊ ፐለቲካዊ ትሕዝትኡ እውን እቲ በዚ ሕዚ እዋን እቲ ህዝቢ ትግራይ ዝጠልቦ፣ ካብ 
ክራይ አካብነት ዝነፅሀ፣ ወያናይ ዴሞክራሲያዊ መስመር ዝኽተልን ብመሪሕነት ደረጃ እውን እቲ አብ ነፃ 
ዕዳጋ ዘሎ ወያናይ ዴሞክራሲያዊ መሪሐነት ተረኪቡ ብዘተአማምን ክመርሕን ህዝቡ ክልውጥን ዝኽእል ሰብ 
ምኻኑ ተረዲኤ፡፡ 
 
ኢኮኖሚ ፡- አብዚ ዘለናዮ ክፍለ ዘመን ኢኮኖሚ ንማንም ሃገር  እምኒ ኩርናዕ ሕ/ሰብ እዩ፡፡ኢኮኖሚ ዘይብሉ 
ሕ/ሰብ ንፈተናታት መንነትን ሃገር ከም ሃገር ናይ ምንባርን ዛይምንባርን ወሳንነት ዘለዎ ስርዓት አዩ፡፡ዓለም 
አብ ዘለዋ ሰፊሕ ናይ ኢኮኖሚ ውድደር ተዘሪርካ አንተወፂኻ ስንቂ ሕዛ ዝወፀት አቆፋዳኻ ትርፊ አልባ 
ጌራትካ ክትምለስ ትኽእል አያ፡፡አብዚኣ ወዲ ሓው አቦይ ርድአኒ፣ጀምዓይ ንዑ፣ ሕኸኸኒ ክኻከካ ዝብሉን 
ካልኦትን ዘይምኽንያታዊ አተሓሳስባታት ቐለብ እቲ ናይ ካፒታሊዝም ሓርገፅ አዮም ዝኾኑ፡፡ዳዊት ነዚ 
ጉዳይ መርሚርዎ አሎ፡፡ውልቀ መከፋፈሊ መድሓኒት ንአፍሪካ ብምኻኑ ጥራሕ አብ ጥዕና እኹል ሓበሬታ 
አለዎ፡፡ንጥዕና ካብ ዝምደብ ገንዘብ ናይ አፍሪካ ሃገራት እታ ናሃቱ መድሓኒት ናይ ባዕላ ቐሊል ዘይበሃል 
ብፅሒት አለዋ፡፡እተን ናይ ሄሊኮፍተራትን አየርን ንብረታት እቲ ናይ አፍሪካ ሕንፈሽፈሽን ጦረነተን ዋላ 
ዳዊት አይመነዮ ባዕሉ ዕዳጋ አዩ፡፡ዳዊት ንሃገርና ዓብይ ስትራተጂክ ሰብ እዩ፡፡እንተነአሰ ግብፂ ክንደይ 



አፅዋር ካብ መን ገዚአ እካስ ብቐላላ አይሓልፋን፡፡ምኽንያቱም እታ ግድብ ብቐረባ እዩ ዝከታተላ፡፡  
 
ብሓፈሻ ዳዊት ንትግራይ ከምቲ ንክቡር ሸኽ መሓመድ አላሙዲን ብሃገር ደረጃ እንህቦም ክብሪ ካፍቶም 
ቀንዲ  ክልልና ክልውጡ ዝኽእሉ በዓል ሃፈቲ እዩ፡፡አብ ቱሪዝም፣መዓድን፣ፋብሪካታት ምህናፅን ምምራሕን 
ዘለውዎ ንጥፈታት ናይ ልምዓት ሓገዝቲ ኮይና ንረኸብ፡፡ 
 
እዚ ሰብ እዚ ካብቶም ብሃገርና ደረጃ ዘለው ሰብ ሃፍቲ አባይ ንምግዳብ ዝኸፈሎ ገንዘብ ኩረዓት አ/ያውያን 
ካብ መኻኑ ንላዕሊ ንተጋሩ እውን ብመጠን ገንዘብ ቐሊል ገበና አይሸፈነን፡፡ብዓቕሙ ዓቕሚ ምኻና አረዲኡ 
እዩ፡፡  
 
3.5 እዚ እንተኾይኑ አንታይ እዩ እቲ ናይ ዳዊት ልምዓታዊ ዓንቀፈቀፍ፡-   
ካብ መሕትት ከም ዝተረዳእኹዎ ዳዊት አብ መቐለ፣አኽሱምን ዓድዋን አብ ዝገበሮ ዘሎን ክገብሮ ዝሓሰቦን 
ኢንቨሰትሜንት ዕንቅፋት ይገጥሞ አሎ ዝብል አዩ፡፡ አነ ከምዘርደኣንን አሚነሉ ዝተሰለፍኩሉን ዕላማ 
ህወሓት ብሕልፊ ድሕሪ ውድቀት ደርጊ ናይ ህዝቢ ትግራይ ማሕበረ ቁጠባዊ መሰረት ክህሉን ብዘተአማምን 
መልክዑ ናይ ሕድ ሕድ ስድራ ቤት ናይ ንሮ ኩነታት ክልወጥ ዝብል መስመር አዩ፡፡እዚ ንቶም ንህዝቢ 
ትግራይን ህወሓትን ክንፅሉ ዝምነዩ ዋላ ዕረ ይጥዓሞም እምበር እቲ ሓድነት ናብ ትውልዲ ሰገሩ እዩ፡፡ህዝቢ 
ትግራይ ንህወሓት ከምድላዩ እዩ ዝገብራ፡፡ናሃቱ ተአዛዚት እውን እያ፡፡ይትረፍ ውደብን ህዝብን ንቶም 
ነፃፀልትን በተነትን ሓዊሶም ከማሕድሩ ብዙሕ ጣጣ ዘለዎም ገገዛና እውን ከመይ ንመርሕ ደጎል አይንገር 
ያበለት ሰበይቲ እዩ፡ ጫፍ ረጊፅካ ከይትብሉኒ እምበር ህወሓት ንህዝቢ ትግራይ ዝጎድእ ዋላ ሓንቲ ውሳነ 
ክትውስን አይትኽእልን፡፡ደርባዊ መበቆላ ይኹን ደሓር አብ ከይዲ ዝፈጠረቶም አተሓሳስባታትን ዓቕምታትን 
ኩሎም ምስ ሃላዋት ህዝቢ ትግራይ እናተላዕጠጡ ዝተቐረፁን ዝትግበሩን ዘለው አዮም፡፡ ህወሓት እትውስኖም 
ውሳነታት ንሀዝቢ ዝጠቕሙ እዮም እንድሕር ኢልና እቲ ናይ ሰብ ሃፍቲ ልምዓታዊ ዓንቀፍቀፍ ደአ አንታይ 
አዩ ?? ዝብል ሕቶ መልዓሉ አይተርፍን፡፡ 
 
1. ህወሓት እዚ ዋኒን እዚ ሪአ ዕልባት ክትህበሉ ቐሪቡላ ድዩ ወይስ አይቐረበላን? 
አነ ከምዝርደአኒ ዋላ እካ ህወሓት አብ መሪሕነት እተቕምጦም ሰባት መብዛሕተኦም ጥቕሚ ህዝቢ ዘቕድሙ 
እዮም እንተበልና ንባዕላ ዝጎድኡዋ ክራይ አከብቲ አውን ከምዝህልው አየጠራጥርን ፡፡ሓደ ብናይ ወድብና 
ስልጣን ተጠቒሙ ውልቀ ሰብ ይኹን ህዝቢ ክጎደእ ከምዘኽእል ግድን እዩ፡፡ንዚ ከምዚ ዝበለ ሰብ ግን እቲ 
መዋቕር ውድብ ተጠቒምካ ምቅላዕን ህዝቢ እውን አጀንድኡ ጌሩ ክቃለሶ ምግባር መሰረታዊን ቐፃልን ዝኾነ 
ውሕስና እዩ፡፡ 
 
2. ንአብነት ህወሓት አብ ዓደዋ ናይ ዳዊት ፕሮጀክት ዝሃበቶ ውሳነ፡-  
መብዛሕትና ህወሓት ማለት እታ አብ መቐለ ሓወልቲ ሰማእታት ዘላ ዋና ቤት ፅሕፈት ጌርና ኢና 
ንቖፅር፡፡እቲ ሓቂ ግን ውድብ ምስቲ ህዝቢ አብ ኩለን ምሕደራ ዝተዘርገሓለን ዞባታት፣ወረዳታት፣ጣብያታትን 
ቑሸታትን እያ ዘላ፡፡ 
 
ንአብነት አብ ዓድዋ ዘላ ውደብ ህወሓት ህዝቢ ዓድዋ ኣባላት ቤት ምኽሪን ምምሕዳራትን ንኸጣይሹ ምስ 
አተሓባበረት ናይ ዓድዋ ቤት ምኽርን ምምሕዳርን ቖይሞም፡፡እቶም ናይ ከተማ ንታ ከተማ አቶም ናይ 
ገጠር ንታ ገጠር ይመርሕዋ፡፡ 
 
ቤት ምኽርን ምምሕዳርን ከተማ ዓድዋ ናይ ዳዊት ፐሮጀክት አዋህባ አመልኪቱ ውሳነኡ እንተ 
አሕሊፉ፣ዘሕለፎ ውሳነ ድማ ንዝምልከቶ ብእዋኑ እንተአፍሊጡ ውግእ አንፃር ድኽነት ጠጠው አይብልን፡፡  
ንዚ ዝቃወም ይመፅእ አሎ እንተዝበሃል እካ ድኽነት ምስጠፍኤ ይመፅእ ስለዘሎ ናይቲ ሃፍቲ ተጠቃሚ ኢኻ 
እትገበሮ፡፡እዚ ዝብል ዝለኹ ድኽነት ምስ አጥፋእናዮ ባህሪሮም ዝትስኡ አመራርሓ እውን ክህልው 



ስለዝኽእሉ እዩ፡፡ 
 
መቐለን አኽሱምን እውን እቲ ብህዝብን ውድብን ዝተወሃቦም ሰልጣን ከምቲ ናይ ዓድዋ ቤት ምኽርን 
አመራርሓን አዕሚቖም ዝዘተይዎ ዘትዮም ክውስኑ ይግባእ፡፡ውሳነታትና ዳሓር ብናይ ውልቀ ሰባት ድሌት 
ክቕየር ይኽአል እዩ ብዝብል ሰግአትን ጥርጣረን ይኹን ምስ ነብስኻ አናላገብካ እንከይ ወሰንካ ዕድመ 
ስለጣነካ ምቑፃር ግን ጡረታ ምሰ ወፃእኻ ብዘይምውሳንካ ይኹን ዘይሕጋዊ ብምውሳንካ ብሕጊ አይትሕተትን 
ዝብል ስርዓት ይኹን ሕጊ የብልናን እሞ ምእንቲ እቲ ክልላውን ከባብያውን ልምዓትና ውሳነታትና ብእዋኑ 
ንወስን፡፡  
 
3. አነ ብዛዕባ እቲ ናይ ዳዊት ይኹን ካልእ ዓንቀፍቀፍ ምኽንያት ክኾን ዝኽእል ዝብሎ፡- 

1. አብ ቢሮታት ዘለው አካላት መስመሩ ሒዙ ዘይበፅሖም ከይኾን፡፡ 
2. ምስ በዝሒ ሰራሕ እቲ መረዳእታ ጠፊኡ ከይኾን እሞ ምስቲ ናይቲ ፕሮጀክት ክብደት ምጥፍኡ 

ምግላፅ ስኽፍታ ከይህሉ፡፡ 
3. ከምቲ ልዕል ኢለ ዝገለፅኩዎ ካብ ጥቕሚ ህዝቢ ንነብሶም ክብሪ ብመሃብ ንቲ ዋኒን ግምት 

ዘይምሃብ፡፡ 
4. ናይ ዳዊት ልምዓታዊ አንፈትን ዓቕምን ዘይምርዳእን ከም ተራ ሰብ ጌርካ ምውሳድ፡፡ 
5. ስግአታት፡- ማለት እውን ከምታ አቦይ ስብሓት ነጋ አብ ውራይና 8ይ ሕታም ገፅ 6 ቁፅሪ.3 ዘቐመጣ 

እታ ስግአት ክበልፀኒ እዩ ኢልካ መርሓቕ/power distance/ ክትኮን ትኽእል እያ፡፡እዚ ማለት ድማ 
እቲ ናይ ወድብና አንፈት ወያናይ መሪሕ ዝኸውን ካብ ክራይ አካብነት ንፁህ ዝኾነ፣ ዓረሱ 
ዝለወጠ፣ኻልኦት ንኽልወጡ ዝፅዕር ዝብል መትከል ስለዝኾነ አብዚአ ንዝበፅሐ ብስግአት ተርሕቖ 
ወይ ትርሕቖ፡፡ 

6. ሕስድና፡- እዚ  ከምቲ ክራይ አካብነት አተሓሳስባ ወይ ባህሪ እዩ፡፡አብ ክንዲ እንካዕ ከምዚኦም ዝበሉ 
ሰብ ሃፍቲ ተፈጠሩ ፣ዕላማና ተሳኺዑ፣ትግራይ ክትልምልም እያ፣ስራሕ ስእነት ብምቕራፍ ንዓናን 
ንህዝብናን ክኾኑ እዮም ኢልካ አብ ክንዲ ከበሮ ዓምሓምካ ምቓዕ እታ ህዝቢ ክተገልግለላ ህወሓትን 
ህዝብን ዝሃቡኻ ስልጣን ብናይካ ሕስድና እናሰፈርካ እቲ ልምዓት ጥርሑ ተትርፎ፡፡ኔርካ ኔርካ 
ወድብና ትበፅሓልካ እሞ እቲ ሚዛን አውን ናብ ካለእ እንተዘዚዩ መዓትካ ትሽከም፡፡ 

7. ሕግታትን መምርሒታትን ነፂርካ ዘይምፍላጥ፡- አብ ዝተመደብካሉ መደብ ስራሕ እቲ ንቲ ስራሕ 
ብሕጊ መሰረት ክትፍፅም ዘኽእል ሓደ ወሳኒ ነገር እቲ መንግሰትን ውድብን ዘውፀኦ ሕጊ ነፂርካ 
ምፍላጥ እዩ፡፡እዚ ኩሉ ብዝግባእ ሒዝዎ አዩ ዝብል እምነት የብለይን፡፡እንተዘይሒስካዮ ድማ አብ 
ውሳነ መፍራሕኻ ወይ ምግጋይኻ አይቐርን፡፡ 

8. ንኽራይ አካብነት ድልዊ ኾይንካ ምፅናሕ፡- እቲ ብአተሓሳስባ ዝነበረ ናይ ክራይ አካብነት ድሌት 
ናብ ደምካን ጨጋራኻን ከም ናይ ካንሰር ሕማም ይወረካ እሞ  ሰሪሕኻ ናይ ምንባር ሽውሃትካ ዓፅዩ 
ሙሉእ እምነትካ አብ ዘይተፈቐደልካ ቖፎ እንዳማትካ ይኸውን፡፡እቲ አብ ፃዕዳ ነፃ ዕዳጋ ተወዳዲሩ 
ዘሸንፍ ልምዓታዊ በዓል ሃፍቲ ንኽራይ አካብነት ሽውሃትካ ዝኸፍት ፊፍ ስለዘየብለካ ትቕየም እሞ 
እታ ልምዓት ተዕንቅፋ፡፡አነ እንተዘይበላዕኹ ዳንዴረይ አይትብቆላ በለት አድጊ ይኾን እሞ እታ ዓዲ 
ምድረ በዳ ትገብራ ማለት እዩ፡፡ከምዚ ዝበለ እውን አይሰአንን፡፡ 
 

9. ናይቲ በዓል ሃፍቲ ሽግር፡-  
መብዛሕተኦም ሰብ ሃፈቲ ክልሎምን ከባቢኦምን ከልምዑ ከምዝደልዩ ርዱእ እዩ፡፡ገሊኦም ግን ብሓንቲ 
መዓልቲ ግልጋሎት ዘይተወደአልና ኢሎም ኾርዮም ይኸዱ፡፡ዳዊት አውን ዋላ ብዙሕ መዓልቲ ፀዓር ከም 
ተጋዳላይ ግን ኮሪኻ ፐሮጀክት ክትገድፍ ትኽክል አይኮነን፡፡እቲ ናይ ሃገርና ናይ ቢሮክራሲ ደረጃ 
ጠቕሊሎም ረሲዐሞ ካብ ደገ ዝመፁ እውን ኢ-ቢዝነስ፣ኢ-ካረድ ወይ አውን ቴክኖሎጂ ዘየለ ዝብሉ 
አለው፡፡ዘጋጠሞም ፀገም ፍፁም ክጋፈጡ አይደልዩን፡፡ንዚኦም መንግስቲ ካብ ደገ ጀሚሩ እናተኸታተለ 
ከሰልጥኖምን ክቐርፆምን ይግባእ፡፡ 



እቲ ኻልእ ሓደ ናይ ውድብ በዓል ስልጣን እንተተራአእዩካ ንህወሓት ምፅላእን ስም ምጥፋእን እዩ፡፡ እቲ 
ምኸንያት ድማ ከም ሰብ ክጋገ ከምዝኽእል ዘይምቑፃርን ባዕልኻ ህወሓት እየ፣ህዝቢ ትግራይ እየ ኢልካ 
ተሪረካ ክትቃለሶ ዘይምኽአል አሎ፡፡ 
ክራይ አካብነት አራእያን ብተግባረ እውን ዝግለፅን አሎ፡፡አብ ትግራይ ግብሪ ንዘይምኽፋል ህድማ ናብ 
ኻልእ ቦታ፡፡እቲ ሰርዓት ናብኡ ምስ ተአታተወ ድማ ናበይ ኢና እንኸዶ ዝብሉ ምንፅርፃራት 
አለው፡፡ሓበሬታ ዘይብሉ ህዝቢ ግን ተቐቢሉ ምስራሕ ከሊኤሞም ይብል፡፡እዚአ ኸአ ተበለፅቲ ኾበሮን 
ጭራን ሒዞም የዳምቑዎን የስፍሕዎን፡፡ 
 

10.  ናይ ህዝብን ተወከለቲ ህዝብን ሽግር፡- 
ልምዓት ናይ ህልውና መሰረት እዩ ዝብል ዘተአማምነና እንተኾይኑ መንግስቲ ይኹን ውልቀ በዓል ሃፍቲ 
ክተኽሎ ዝሓሰበ ትካል ብዘይ ብቑዕ ምኽንያት ከይተርፍ ሕቶና ጌርና ከንቅፅል ይግባእ፡፡ይጠቕመና ክሳብ 
ዝኾነ እውን ብዓበይቲ ዓዲ ይኹን ብተወከልቲ ቤት ምኽሪ አቢልና ንቲ ዝኾረየ በዓል ሃፍቲ ይኹን መራሒ 
ምርዳእ ዘመናውነት እዩ፡፡ 
 
ብተግባር ዝረኤ ግን ንልምዓት ዝተሓፀሩ ቦታታት ወይ ይልምዑ ወይ ይተሓደጉ ኢልካ ፀቕጢ ዘይምፍጣረን 
ዘይምቅላዕን፡፡ከልምዑ ዝኽእሉ አካላት ብሰንኪ ሰናይ ምምሕዳር አንትኽልኡ ምኽንያት ዘይምፅራይን እቲ 
ልምዓት ንደልዮ ኢና ኢልካ ሓጋዚ ዘይምኻን፡፡አብ ገለገለ ኸባቢታት ደማ ወዲ ኸባቢና እንተዘይኾይኑ 
አየልምዕን፣እዚ ልምዓት አይንደልን ኢልካ ምሕሳድ አሎ፡፡ 
 
መልእኽተይ ፡- እቲ እዋን ክንለምዓሉ ዝግባእ እዋን አዩ፡፡ግዜ ብምሕላፉ አብ ዓለም ዝሓልፉና ጥቕምታት 
አለው፡፡ንአብነት ካብ ቐረፅ ነፃ ዝኾኑ ዕድላት ዕዳጋ/market access/ ናይ እኒ Comesa፣ EU፣ GSP-USA፣ 
Gulf market፣ AGOA፣ Japan ዓለም ናይ ባዕላ ፓራዲያም እንተአምፂአ፣ወይ ብሎካት አንተተቐያይሩ ወይ 
እተን ሃገራት እቲ መሰል አንተአልዒለንኦ ግዜ አርኪቡና ንብል፡፡ግን ንሕና አቲ ዕድል ብእዋኑ 
እንተንጥቀመሉ ድማ ካብ ግዜ አምሊጥና ንብል ማለት እዩ፡፡ ከምቲ ዶ/ር ክንፈ አብርሃ አብ 6ይ ሕታም ገፅ 
22-23፣39 ውራይና ብዝርዝር ዘቐመጦ ግዜ ሂወትና ስለዝኾነ አብ ትግራይ ንዝመፁ ሰብ ሃፍቲ አብ ሓፂር 
ግዜ ደጊፍና ናይዞም ዕዳጋታት ተጠቀምቲ ብምግባር ዓረስናን ህዝብናን ንጥቀም፡፡ 
እቲ ኻልእ ድማ ኩላትና ተጋሩ ሓድነትና አጠናኺረና እቶም ውድብና ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ንክነፃፅሉ  
ዝፅዕሩ ናይ ደገ ሓይልታትን አብ ውሽጢ ውድብ ተሰግሲጎም ብሕሽክርና ዝነብሩን አካላት ብቲ ናይ ልምዓት 
ዝሑል ኩይናት ፀረ ክራይ አካብነት መሳርሒ ክንምክቶም ምእንቲ አብ ኩሉ መዳያት ልምዓታዊ ሰራዊት 
ነፍሪ ፡፡ 
 

ዓወት ንህዝቢ ትግራይ 
ዝኽርን ሞገሰን ንሰማእታትና !!! 

አብርሃም ገ/ወልድ 
ላዕለዋይ ጠበቓን አማኻሪ ሕግን 

Email: abrhamgebreweld@gmail.com 
 

 

 

 

     

     

 

 

   

  


