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መረፃ ትግራይ 2012
መረፃ መኸተን መሰል ዓርሰ ውሳነን!
ማንጂንግ ዳይሬክተር
ጌታቸው ኣረጋዊ
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ዶር ገ/መድህን ሮምሃ

ዳዊት ሃይለ
ዶ/ር ኣርኣያ ኣብርሃ
ኣምበስ ተወልደ
ግርማይ በረሀ

መፅሄት ውራይና ማሕበራዊ፣
ኢኮኖምያውን
ፓለቲካውን ዛዕባታት
እትድህስስ ወርሓዊት
መፅሄት ውልቀ እያ፡፡

ትግራይ ሎሚዘበን እተካይዶ ዘላ መረፃ ዋላ እኳ መበል ሻድሻይ ሓፈሻዊ መረፃ እንተበልናዮ፥ ኩላትና ከም እንርድኦ ግን ካብቶም
ቅድሚ ሐዚ ዝተኻየዱ መረፃታት ዝፈልይዎ መሰረታዊ መግለፅታት እኒሀውዎ። እቲ ሓደን ቀንድን ኢትዮጵያ ከም ሃገር ብምኽንያት
እቲ ሐዚ ስልጣን ተቖፃፂሩ ዘይሎ ዳርጋ ውልቀ መላኺ ስርዓት መረፃ ኣየካይድን ብምባሉ ትግራይ ብናይ ባዕላ መንገዲ እተካዮዶ ዘላ
ፈላማይ ታሪኻዊ መረፃ ምኳኑ እዩ። ካልኣይ እዚ መረፃ እዙይ ከም ኩሎም መረፃታት ስልጣን መንግስቲ ንምሓዝ ጥራይ ዝግበር መረፃ
ኣይኮነን፥ ብኣውርኡ ናይ መኸተን መሰል ዓርሰ ውሳነን መረፃ እዩ።
ትግራይ ከም ዓዲ መጠን ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ንመሰል ዓርሰ ውሳንኡን ምርግጋፅ ዴሞክራስያዊ መሰሉን ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈለ ስለ
ዝኾነ ንዚ መሰል እዙይ ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ክሰግሮ ስለ ዘይኽእል እዩ። ህዝቢ ትግራይ እዙይ ክገብር እየ እንትብል ‘ኣይትኽእልን
ኣይትገብርን ኢኻ’ ዝብሎ ሓይሊ ብምህላው ድማ ብናይ ባዕሉ ዓቕሚን ባህግን የካይዶ ብምህላው መኸተ መረፃ ንብሎ።
ተፃባእቲ ህዝቢ ትግራይ እቲ መረፃ ካብ ንሃቶም ድሌት ወፃእ ይካየድ ስለዘሎን ንዕኦም እውን ፀረ ህዝብን ፀረ ዴሞክራስን ምዃኖም
የቃልዕም ስለዘሎን፥ ብኣውርኡ እውን ዓቕሚ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ዘርኢ ዝለዝኾነ እዚ መረፃ እዙይ ፅፍርኻ ከሊኢኻ ንዓለም
መርኣያ ዝኾን መረፃ ምግባር መማረፂ ዘየብሉ እዩ።
ስለ ዝኾነ ድማ ተወዳደርቲ ውድባት ፖለቲካ ትግራይ እዚ መረፃ ባሕሪኡን ተፈጥርኡን ተረዲአን ብጥንቃቐ ክሕዝኦ ዝግባእ መረፃ
እዩ። ብርግፅ ፖለቲካዊ ውድባር ስልጣን ንምሓዝ እየን ዝነሓንሓ፥ እንተኾነ ግን እዚ ናይ ሐዚ መረፃ ልዕሊ ስልጣን ምሓዝ ትርጉም
ስለ ዘለዎ ንቲ ዋና ትግርጉሙ ብምርኣይ ኣብ ናይ ስልጣን ንምሓዝ ዝግበር ንሕንሕ ዝህሉ ኣናእሽቲ ናይ ውድድር ምግርጫዋት ሽለል
ኢለን ክሓልፈኦ ይግባእ።
ካብ ኩሎም ኣንፈታት ዝመፁ ተፃብኦታት ብዙሓት ስለዝኾኑ፥ ኣብ ትግራይ ዘለው ተፅዕኖ ፈጠርቲ ኣክላት/ውልቀሰባት፣ ሚድያታት፣
ነጠፍቲ ማህበራዊ ሚድያ ፣ ኮታስ ኩሉ ማሕብረሰብ ቆቛሕ ኮይኑ እዩ ክሕልዎ ዝግባእ። እዚ ናይ ኩላትና ስራሕ እዩ ክኾን ዝግባእ።
ትግራይ ሐዚ ተካይዶ ዘላ መረፃ ኣብ ጎኒ እታ መረፃ ሽመ ወዓሉ እኳ ዘይትፈልጦ ሃገረ ኤርትራ፣ ኣብ ውሽጢ እቲ መረፃ ኣይካይድን
ኢሉ ብወነኑ ኣብ ስልጣን ዝቕፅል ዘሎ ፌድራል መንግስቲ ኢትዮጵያ(እሞ ድማ ትግራይ እንተካይዳ ስጉምቲ ክወስድ እየ ኢሉ ብዕሊ
ዝፍክር)ኮይና እያ መረፃ ተካይድ ዘላ። እዚኦም ስቕ ኢሎም ደቂሶም ይርኢና ማለት ኣይኮነን።
ስለዚ ኩሉ በብዝኽእሎ እቲ መረፃ ብህዝቢ ትግራይ ሙሉእ ተኣማንነትን ዕግበትርን ዝተረኸበሉ፥ ብዓለም እውን ቅቡል ዝኾነ ክኾን
ክግበር ግድን እዩ። እዚ ንምግባር ድማ እቲ ኸይዲ ፍፁም ዴሞክራስያዊ፣ ግልፂ፣ ናፃን ተእማንን ክኾን ኣብ ውሽጢ ብኹለመዳይ
ኣበርትዒኻ ምስራሕ።
ብኻሊእ ገፅ ድማ ካብ ደገ ብቐጥታን ብተዘዋዋሪን ንቲኸይዲ ዘይሽሙ ንምሃብ ዝግበር ምርብራብ ስለዝሕሉ ዋርድያ ኾይንካ
ምቅላዕን ምምካትን ከድሊ እዩ። ብፍላይ ብማሕበራዊ ሚድያን ብተን ናይ ፌደራል መንግስቲ ዝእዝዘን ሚድያታትን ድሮ እኳ ሰፊሕ
ፀለመ ምክያድ ተጀሚሩ ኣሎ።
እቲ ከይዲ ቅድመ መረፃ፣ እዋን መረፃን ድሕሪ መረፃን ብግልፂ እናተከታተልካ ብዋናነት ንህዝቢ ትግራይ ብኻልኣይ ደረጃ ድማ
ንማሕበረሰብ ዓለም ምግዋሕ ግድን ክኸውን ኣለዎ። እዙይ ድማ ናይ ኩሉ ትግራዋይን ፈታዊ ትግራይን ተግባር ክኸውን ይግባእ።
ታሪኻዊ መረፃና ዕውት ኮይኑ ክሓልፍ ግደ ኩላትና ልዑል ምዃኑ ፈሊጥና ብወነ ንስረሓሉ።
ዕዉት መረፃ ትግራይ 2012 ይኹነልና!
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ህልው ኩነታትን ኣንፈትን ንውሕስቲ ትግራይ
(ኣብ ቀዳማይ ጉባኤ ፎረም ውድባትን ማሕበራትን ዝፀደቐ)

ኩሉ ነገር ትሕቲ ህልውናን ድሕንነትን ህዝብና!

1.

መእተዊ

ህዘቢ ትግራይ ብተደጋጋሚ ኣብ ህልውንኡ ዘጋጠምዎ ሓደጋታት ብጥሙር ቕልፅሙ እናሰዓረ ደሕንነቱን
ህልውንኡን ኣውሒሱ እዩ። ሓድነቱ ኣብ ዝላሕለሐሉን ኣብ ናይ ውሽጡ ምፍሕፋሕ እንትፅመድን
ውሽጣዊ ፀገማቱ ተተርኢሶም ፀላእቱ ከቢድ ሓደጋታት ኣብፂሖምሉ እዮም።
ኣብ መዋእል ህዝቢ ትግራይ ዓርሰ ምሕደራን ብመንነትካ ተኸቢርካ ምንባርን እቶም ቀንዲ ሕቶታት
ኮይኖም ትውልድታት እናተቃለሱሎም መፂኦም እዮም። ካብዚ ቃልስታት ህዝቢ ትግራይ ዝማዕበለ
ጎይታ ባዕልኻ ኮይንካ ምንባር ኣብ ሰራውር ወለዶታት ትግራይ ዝተኸተበ ክብሪ ኾይኑ፤ ነዚ ኽብሪ ክብሉ
ድማ ወለዶታት ትግራይ ኽቡር ሂወቶም ገቢሮም መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝብና ኣውሒሶም ሓሊፎም።
ብኣንፃሩ ድማ መሰል ዓርሰ ውሳነ ብሄራት፣ ብሄረሰባትን ህዝብታትን ብሒቱ “ንዓይ መሲልኩም ኣብ
ትሕተይ ንበሩ” ዝብል ገባቲ ሓይሊ ኣብ መዋእል ህዝቢ ትግራይ ኣንፃር ዓርሰ ምምሕዳርን ብሄራዊ
ሓርነቱን እናዘመተ ብዙሕ ኪሳራ ኣስዒብሉ እዩ። እዚ አሃዳዊ ሓይሊ ነዚ ኣብ ሰራውር ወለዶታት ህዝቢ
ትግራይ ዘሎ ጎይታ ባዕልኻ ናይ ምኻን ክብሪ ንምጥፋእን ህዝቢ ትግራይ መንነቱ ጠፊኡ ብመንነት እቲ
ሓይሊ ተኸዊሉን ተዘሚቱን ኣብ ባርነት ክነብር ዘይገበሮ ነገር ኣይነበረን። ይኹን እንበር ህዝቢ ትግራይ
ኣንፃር እዚ ሓይልን ኣተሓሳስባን ተሰሊፉ ነዘበናት ተቃሊሱ እዩ። እዚ ቃልሲወለዶታ ትግራይ ፍረ ኣፍርዩ
ኣብ 1983 እቲ ኣሃዳዊ ሓይሊ ብደቂ ህዝቢ ትግራይ ተሳዒሩ፤ ኣብ 1987 ዓ.ም ድማ መሰል ዓርሰ ውሳነ
ብሄራት፣ ብሄረሰባትን ህዝበታትን ኣብ ሕገ መንግስቲ ፌዴሪኢዋሕስ ረኺቡ።
ቅድሚ ኽልተ ዓመት ብፈረስ እቶም ኣሃዳውያን ሓይልታት፣ ለውጢ ዝደለየ መንእሰይ፣ መሰል ዓርሰ
ውሳነ ህዝቦም ብዝበለፀ ክወሓሰሎም ዝደለዩ ሓይልታት፣ ኣሃዳዊት ዝኾነት ሃገር ንረብሕኦም ትጠቅሞም
ዝመሰሎም ሃገራትን ንጥፍኣት ህዝቢ ትግራይ ዝተሰለፉ መንግስታት እዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ ናብ
ስልጣን ደይቡ።
እዚ ሓይሊ ኣብ ስልጣኑ ምስተደላደለ ኣንፃር እቶም መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝብታት ብምዝማት ኣሃዳዊ
መንግስቲ ንምትኻል ተንቀሳቂሱ። በዚ መሰረት ድማ ብዘይካ ትግራይ ኩለን ክልላዊ መንግስታት
ብምፍራስ ምስለነ ኣመራርሓ ኣቐሚጡ። ናይ ፌዴራል ትካላት ናይቲ ኣሃዳዊ ሓይሊ መጥሓሲ
ሕገመንግስቲን መናውሒ ስልጣኑን ኾይነን ኣለዋ። ኣብተን ትካላት ዝሰርሑ ዝነበሩ አንፃር እቲ ኣሃዳዊ
ሓይሊ ክስለፉ ይኽእሉ እዮም ዝተብሃሉ ተጋሩ ቐንፂሉ፣ ኣሲሩ፣ ካብ ሓላፍነቶም ኣልዒሉን ኣባሪሩን።
እዚ ኣሃዳዊ ሓይሊ ገና ናብ ስልጣን ቅድሚ ምምፅኡ ኣብ ልዕሊ ትግራይን ህዝቢ ትግራይ ናይ ሕሶት
ዘመተ በዝተፈላለየ መንገድታት ይገብር ነይሩ። ኣብ ስልጣን ምስደየበ እዉን እዚ ተግባሩ ኣጠናኺሩ
መንግስታዊ ቅረፂ ክህልዎ ገይርዎ እዩ። እዚ ናይ ፀለመ ዘመትኡ ፍረ ኣፍርዩ ካብ ትግራይ ወፃኢ ኣብ

ዝነብሩ ተጋሩ ቅትለት፣ ኣካል ምጉዳል፣ ናይ ዕንወት ንብረትን ስርቅን ምፍንቃልን
ኣስዒቡ እዩ።
ካብዚ ብተወሳኺ እዚ ኣሃዳዊ ሓይሊ እተን ንማዕርነት ዝተጣየሻ ትካላት ፌደራል
ብምጥቃም ንትግራይ ከንበርኽኽ ብዙሕ ፈተነታት ይገብር ኣሎ፡፡ እዞም
ፈተነታ ብኢኮኖሚ ሽርሕታትን ፅዕንቶታትን፣ ብፓለቲካዊ ፀቕጥታት፣ ናይ
ፀጥታ ሓደጋታት ብምፍጣር፣ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ክልሕልሕ ብምስራሕ፣
ብዘይሕጋዊ መንገዲ (ብናዕቢ) መንግሰቲ ንምቕያር ምስራሕን ይግለፁ። ካብዚ
ብተውሳኺ ሚድያታት ብምጥቃም፥ ገንዘብ ብምንዛሕ ፍትሓዊ ናይ ምሕደራን
ዴሞክራስን ህዝቢ ሕቶ ጨዊኻ ናዕብን ዕግርግርን ምልዕዓል ኣሎ።
እዚ ኣሃዳዊ ሓይሊ ብመሰረቱ ሕቶታት ህዝቢ ክምልስ ስለዘይመፅአ ኣብ ዝሓለፉ
ኽልተ ዓመታት ዘጋጠሙ ጥሕሰት ሕገ መንግስቲ፣ ኣብ መላእ ሃገር ዘሎ ናይ ፀጥታ
ፀገማት፣ ምውዳቕ ኢኮኖሚ ሃገር፣ ኢድ ኣእታውነት መንግስትታት ወፃኢ፣ ጉዳይ
ህዳሰ ግድብን ነዚ ኣሃዳዊ ሓይሊ ካብ ህዝቢ ነፂሉ ናብ ውፁእ ውልቀ መላኽነት
ኣሰሰጋጊርዎ እዩ።
ውልቀ መለኽቲ ህዝባዊ ሕቶታት እንትብርትዑ ኹሉ ፀገማት እታ ሃገር ናብ ሳልሳይ
ወገን እዮም ዘሰክሙ። ህዝቢ ኣብ ፍልፍል ፀገሙ ከየተኩር ፀላኢ ብምፍጣር
ትኹረቱ ንክቕይርን በዚ ኣቢሉ ‘ውን ዘበነ ስልጣኑ ከናውሕ ምፍታኑ ኣይተርፍን።
ህዝቢ ትግራይ ብቀዳምነት ንምኽባር ሕገመንግስትን መሰል ዓርሰ ውሳነን ጠጠው
ምባሉ እዚ ሓይሊ ንስልጣኑ ከም ቀንዲ ፀላእኡ ቆፂሩ እናተንቀሳቀሰ ፀኒሑ
እዩ። እዚ ኣንፃር ህዝቢ ትግራይን ካልኦት ህዝብታትን ኢትዮጵያ ጠጠው ዝበለ
ኣሃዳዊ ሓይሊ ብቀጥታ ኩሉ ሜላታት ተጠቒሙ ንትግራይ ንምንብርካኽ ኣብ
ዝንቀሳቐሰሉ እዋን በፂሕና ኣለና።
እዚ ኣሃዳዊ ሓይሊ ኣንፃር ህዝቢ ትግራይ ኣብ ቁፅፅሩ ዘሎ ኩሉ ሜላ ዝጥቀም
ዋላ እንተኾነ ብተወሳኺ ’ውን ኣብ ትግራይ ዘለዉ ዘይተፈትሑ ፀገማትን ኣብ
ኣፈታትሕኦም ዘሎ ኽፍተት ግና ከም ቀንዲ መሳርሒ ክጥቀመሎም ይኽእል እዩ።
ስለዝኾነ እዚ ፎረም ካብዚ መንግስትነት ጨቢጡ ዘሎ ኣሃዳዊ ሓይሊ ዝመፅእ
ዝኾነ ይኹን ጥቅዓት ካብ ምምካት ሓሊፉ እቶም ኣብ ንህልውናን ደሕንነትን
ሀዝብና ሓደጋ ክኾኑ ዝኽእሉ ፀገማት ብስርዓት፣ ብሓድነትን ሓላፍነትን ክፍትሑ
እጃሙ ከወፊ ኣለዎ። ነዚ ክምቺ ‘ውን እቶም ሓደጋታት ፈሊኻ ከከም ኣመፃፅኦኦም
ምምካት ኣድላዪ ይገብሮ። ብምዃኑ’ውን ኣብዚ ፅሑፍ እዞም ሓደጋታት ኣብ
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ውራይና
ሰለስተ ኸፊልና ከንርእዮም ሞኪርና ኣሎና።

ዝፍለጥ ‘ዩ። ብፍላይ ባንኪ ንግዲ ኢትዮዽያ ኣብዚ ዓመት
ብዘጋጥም ሕፅረት ገንዘብ ከቢድ ቅልውላው ኣስዒቡ ህዝቢ
2.
ግዳማዊ ሓደጋታት
ተደናጊፁ ከምዝነበረ እንዝክሮ ጉዳይ ‘ዩ። ሕዚ ‘ውን እቲ ፀገም
ብመጠኑ ተቓሊሉ ‘ምበር ክቕፅል ዝኽእል ፀገም ‘ዩ። በዚ
2.1.
ካብ ኣሃዳዊ ሓይሊ ዝመፅእ ናይ ፀጥታ ልዕል ክብል ዝራኣናዮም ኩሎም መዐቀንታት ዘርፊ ፋይናንስ
ሓደጋ
ናብ ፀገም ዝኣቱ ምህላው ‘ዩ። ናይ ሃገርና ማክሮ ኢኮኖሚ
ፀገም ብምፍጣር ኣብዛ ሃገር ብቀሊሉ ዘይምለስ ቅልውላው
ስልጣን ብሒቱ ዘሎ ናይ ትምክሕቲ ሓይሊ እቲ መሰል ዓርሰ ውሳነ
ፋይናንስ ኣብ ሓፂር ግዜ ክረአ ‘ዩ። ብጭቡጥ ‘ውን እቲ
ዝዕምፅፅ ኣሃዳዊ መንግሰቲ ንምትካል ኣብዛ ሃገር ክግበሩ ይኽእሉ
ሓደጋ ምርኣይ ጀሚሩ ‘ዩ። ብሓፈሻ ኢኮኖሚ ኢትዮዽያ ሓደ
እዮም ኢልካ ምሕሳብ ዘይከኣል ኩሉ ገይሩ እዩ። እዚ ሓይሊ
ኢኮኖሚ ኣብ ቅልውላው ከምዘሎ ዘርእዩ ልሙዳት ምልክታት
ዕላምኡ ንምፍፃም ዘኽእሎ ኹሎም ካብ ምግባር ዓዲ ኣይወዓለን።
የርኢ ኣሎ።ካብቲ ክሳብ ሕዚ እናራኣናዮ ዝመፃና ተበጊስና
ኣብ ትግራይ እውን ቀጥታዊ ወራር ኣየካይድ እንበር ዓቕሚ
ኢኮኖሚ ሃገርና ናብ ከቢድ ጥፍኣት ኣትዩ ኣሎ።
ትግራይ ከዳኽመለይ እዩ ኢሉ ዝሓሰቦ ፈተነታት ኹሉ ፈቲኑ እዩ።
ታሪኽ ህዝቢ ትግራይ ካብ ዘይኮነ ጠቐር ምልካይ ጅሚሩ ታሪኽና ኣብታ ሃገር ዘሎ ናይ ኢኮኖሚ ፀገም ከምዘሎ ኮይኑ እቲ
ከምናሃቱ እናገበረ ምትራኽን ምፅሓፍን፤ ዝተፈላለዮ ኮሚቴታት ኣሃዳዊ ሓይሊ ትግራይ ንምንብርኻኽ ዝተፈላለዩ ናይ
እናጣየሸን ብዘይ ሕገመንግስታዊ መንገዲ ህጋዊ ዝብል ክዳን ኢኮኖሚ ሽርሕታትን ፀቕጥታትነ ክገብር ፀኒሑ እዩ። ንኣብነት
እናኸደነን ብዝተፈላለዩ ሹማት ዝንቀሳቐሱ “ኣስመላሽ ጉጀለታት” ናብ ትግራይ ዝመፁ እንቨስተራት ኢንቨስት ከይገብሩ
ብምንቅስቓስ፤ ምስ ግዳማዊ ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ ዝኾኑ ከም ብዝተፈላለዩ መንገድታት ምኽልካል፣ ኣብ ትግራይ ዝስርሑ
ሻዕብያ ዝኣመሰሉ መንግስታት ብምሕባርን ካልኦትን ብዙሓት ፕሮጀክት ፌዴራል ከም ናይ ባቡር፣ መንገዲ፣ ማይ ዝኣመሰሉ
ዘየቛርፁ ስነልቦናዊ ፀቕጥታት ኣብ ህዝቢ ትግራይ እናብፀሐ ምድንጓይን ምስራዝን፤ ሰብሃብቲ ተጋሩ ልቓሕ ከይረኽቡ፣
ይርከብ።
ናይ ወፃኢ ሸርፊ ከይረኽቡን ዘይግቡእ ግብሪ ክኽፈሉን
ብቀንዱ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝብና ንምብሓት እውን እንተኾን
እዚ ኣሃዳዊ ሓይሊ ካብ ውሽጥን ወፃእን ኣብ መፃብብ ይኣቱ
ስለዘሎ ኩሉ ሕመቓት እቶም ስርዓታት ንትግራይ ብምስካም ናይ
ዓቕሊ ፅበት ኣብ ትግራይ መጥቃዕቲ ክፍንው ይኽእል እዩ።

2.2. ቁጠባዊ ሽርሕታትን ማሕበራዊ
ፀቅጥታትን

ፀቕጢ ምግባር፤ ናይ ትእምት ትካላት ብዝተፈላለዩ ሽርሕታት
ክዳኸማ ምግባርን ካልኦት ዝተፈላለዩ ቁጠባዊ ፀቕጥታት ኣብ
ትግራይ ክበፅሕ እናሰርሑ ፀኒሖም ሕጂ’ውን ኣብርቲዖም
ክቕፅሉሉ ዝኽእሉ ጉዳይ እዩ። እዞም ፀቕጥታት ህዝብን
መንግስትን ብሓባር ኣብ ምምካት ዋላኳ ብዙሕ እንተተሰርሐ
እቲ ፀቕጢ ኣብቲ ኢኮኖሚ ፅልዋ ምርኣዩ ኣይተርፈን።

ህዝቢ ትግራይ ድምፂ ክስእንን ዝገብሮ ዘሎ ቃልስታትን
ኢኮኖሚ ናይዛ ሃገር ካብ ዝሓመቐ ናብ ዝኸፈአ ደረጃ ይኸይድ ክኹለፍን ካብ ማሕበራዊ ሜድያታት ምዕፋን ሓሊፉ እተን
ኣሎ። ሃገራዊ ዕብየት በቢዓመቱ እናወረደ ይኸይድ ኣሎ። ብፍላይ ብበጀትን ሃፍትን ህዝቢ ትግራይ ዝመሓደራን ነቲ ወኪል
እቶም ወሰንቲ ዘርፍታት ኢንድስትርን ሕርሻን ዝመርሖም ህዝቢ ዝኾነ ቤት ምኽሪ ተፀዋዕቲ ዝኾና ሜድያታት ዋላ
ዝድግፎም ስኢኖም ንድሕሪት ይምለሱ ኣለው። ናህሪ ዋጋ ንነዊሕ እዋን ኣይሳኻዓሉ እምበር ንምዕፋን ዝኸዶ ርሕቐት
መሰረታዊ ሸቀጣት ኣዕርዩ ይውስኽ ኣሎ። እቲ ትሑት እቶት ዘለዎ ከም ህዝቢ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከምዘሎናን እዚ ናይ
ሕብረተሰብ ናይ ምግዛእ ዓቕሙ ኣዕርዩ ይዳኸም ኣሎ። ሃገራዊ ትምክሕቲ ሓይሊ ናዓና ንምስኳን ኩሉ ክገብሮ ዝኽእል
ሰደድ ‘ውን ብዘይ ምቁራፅ ይወርድ ኣሎ። ካብ ደገ ብዜጋታት ካብምግባር ዓዲ ከምዘይውዕልን ፀረ ህዝብ ሕጊ ዘየኽብርን
ዝመፅእ ገንዘብ (ሃዋላ) ‘ውን ደው ይብል ኣሎ። በዚ ምኽንያት ናይ ምኻኑ ካሊእ ተውሳኺ መረጋገፂ ተግባሩ እዩ። ስለዝኾነ ድማ
ወፃኢ ሸርፊ ቁልፊ ፀገም ኮይኑ ኣሎ። ቀጥታ ኢንቨስትመንት ወፃኢ ካልኦት ከምዚኦምን ዘይግመቱን ነገራት ክገብር ከምዝኽእል
ብምእማት ምንቅስቓስ ኣገዳሲ ይኽወን።
(FDI) ብዝገርም ቁልቁል እናወረደ ይኸይድ ኣሎ።
እቲ ካሊእ ናይ ወፃኢ ዕዳ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናተቆለለ
ይኸይድ ኣሎ። ብመንግስቲ ዝተጀመሩ ሜጋ ፕሮጀክታት ዳርጋ
ኩሎም ስርሖም ደው ዘበሉ ‘ዮም። ኣብዚ እዋን ኩለን ባንክታት
ሃገርና ተራእዩ ዘይፈልጥ ሕፅረት ገንዘብ ኣጋጢምወን ከምዘሎ
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3.

ውሽጣዊ ሓደጋታት

3.1.
ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ዝሽርሽሩ
ሓደጋታት

ህዝቢ ትግራይ ዝተወደበ፣ ጥርኑፉን ሓበራዊ ረብሓ
ንምድንፋዕን ሓባራዊ ስግኣት ንምፍሻል ወይ ፀላኢ ንምስዓር
ብሓድነት ዝዓስል ብምዃኑ ኣብ ታሪኹ ዝገጠምዎ ውሽጣውን
ደጋውን ፈተነታት ብዓወት ኣፍሺሎዎም እዩ። ህዝቢ ትግራይ
ኣንፃር ኣብዚ መድረኽ ዝገጠምዎ ፈተነታት ዘሰጉሞ ዘሎ
ቃልሲ እውን ብዓወት ክዛዝሞ ምድንፋዕ ሓድነነትን ሓድነታዊ
ቅልፅም ህዝቢ ትግራይን ወሳናይ እዩ።
ኣብ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ነቓዕ ክፈጥር ዝኽእሉ ተርእዮታት
ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝረኣዩ እንትኸውን ብፍላይ መንግስቲ
ትግራይ ኣብ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ዝቁምሩ ሓይልታት
ኣመምዩ ብውሕሉል መንገዲ ክቃለሶም ናይ ግድን እዩ።
ፎረምና ውግንንኡ ንህልውናን ደሕንነትን ትግራይ ስለዝኾነ
ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ክነኽኡ ዝኽእሉ ኣተሓሳስባታን
ተግባራትን እናመመየ ክቃለስ ናይ ግድን እዩ።
ካብዞም ንሓድነት ትግራይ ሓደጋ ዝኾኑ ተርእዪታት ማሕበራዊ
ድሕረት ከም ሓደ ምጥቃስ ይከኣል። ፖለቲካዊ ውድባትን
ማህበራትን ኣብ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያውን ማሕበራውን
ዛዕባታት ዝህልዎም ኣፈላላያት ጠመተ ገይሮም ሰላማውን
ዴሞክራሲያውን ብዝኾነ ኣካይዳ ክነሓንሑ ወይ ክሰርሑ
ግቡእ እዩ። እንተኾነ ‘ውን ነዚኦም ዝፃብኡ ዝተፈላለዩ ሓድነት
ትግራይ ዝብትኑ ማሕበራዊ ድሕረታት ብዝሓበረ ቅልፅም
ክቃለሶም ይግባእ። ከባቢያዊንትን መኽረሪ ሃይማነታውነትን
ፍልይ ካብቶም ዘረግቲ ሕድነት ዝኾኑ ማሕበራዊ ድሕረታትት
እቶም ቀንዲ ጠንቂ ሓድነትና እዮም። ፀረ ልምዓት ንዝኾኑ
ውልቀ ይኹን ጉጅላዊ ረብሓ ብዘይመትከላዊ ንምርግጋፅ
ዝግበር ከባቢያውነትን ነንባዕልና ከምተጋሩ ዘናኽስ ድሕረት
ሰለዝኾነ ክምከት ዝግቦኦ። ከምኡውን ዘይናሃተይ ናይ ካሊእ
ኣይትኽክልን ብምባል ሃይማኖታዊ ማዕርነት ዘይምኽባርን
ሃይማኖታዊ ኣጀንዳ ተላሕኲኽካ ዝግበር ምጉጅጃል ከም
ህዝቢ ትግራይ መፍረሲና እምበር ዝህቦ ወላሓንቲ ረብሓ የለን።
ብተወሳኺ ‘ውን ንሕብረት ህዝቢ ትግራይ ክዘርጉ ዝደልዮ ናይ
ትምክሕቲ ሓይልታት ተላኣኣኺ ብምዃን ዝግበር ምንቅስቃስ
ኣንፃር እዚ ፎረም ጠጠው ዝበለሉ ዓላማ ብምዃኑ ብሕንጢጡ
ክእረም ዝግበኦ ድሕረት እዮ።

3.2. ዴሞክራሲያዊ
ዘይምጉልባት

ስርዓት

ህልውናን ደሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ልዕሊ ፖለቲካዊ ውድባት፣
ህዝባውን ሲቪል ማሕበራትን ዝስራዕ እዩ። ህልውናን
ደሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ንምውሓስ ዝስጎም ቃልሲ ህዝቢ
ብሓባር ከይዓስል ዝግበር ዝኾነ ይኹን ምንቅስቓስ ፎረምና
ብትረት ክቃለሶ ይግባእ።

ውራይና
ተጋሩ ብብርኪ ብሄር ወይ ብሃገር ብውዳበ ተሓፊቖም
ይኹን ብውልቂ ወይ ብጉጅለ ሓሳቦም፣ ዕላምኦም
ከሰጉሙ፣ ከስርፁ መሰሎም ዝተሓለወ እዩ። እቲ ቃልሲ
ምስ ካልኦት ሓይልታት ልፍንቲ ወይ ምሕዝና ብምፍጣር
ክስጎም ይኽእል። ግና ኩሎም ሓሳባት፣ ዕላማታት፣
ተግባራትን ስልቲ ቃልስታትን ትሕቲ ህልውናን
ደሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ከምኡውን ፀጥታን ሰላምን
ትግራይ እዮም ዝስርዑ። ብሕገ መንግስቲ ትግራይን
ፌዴራል መንግስትን ዝተረጋገፁ ምድንፋዕ ብዙሕነት
ሓሳብ፣ ምውዳብን ሓሳብ ብነፃ ምግላፅን ሕሉዋት
ኮይኖም ሓባራዊ ሓፁር ግና ህልውናን ደሕንነትን ህዝቢ
ትግራይ፣ ከምኡውን ሰላምን ደሕንነትን ትግራይ ይኾኑ።
ስልጡን ፖለቲካዊ ባህሊ ብፖለቲካዊ ውድባት ወይ
ሓይልታት ጥራይ ኣይድንፍዕን። ዴሞክራሲ ካብ
ስድራ፣ ቤት ትምህርትን፣ ሕብረተሰብን ጀሚሩ ባህሊ
ኮይኑ ክጥጥዕ ኣለዎ። ነዚ ድማ ቀፃሊ ዝኾነ ትምህርቲ፣
ስልጠናን ዘተን የድልዮ። ስለዝኾነ ፎረምና ዴሞክራሲ
ብዘላቅነት ኣካል ባህሊ ህዝቢ ትግራይ ክኸውን ኣብ
ሓዱሽ ትውልዲ ትግራይ ኣብ ምቕራፅን ነቲ ዘሎ ህዝቢ
ብዝተፈላለዩ ሜላታት ዘለዎ ግንዛበ ከማዕብልን ምግባር
እጃሙ ክፃወት ይግባእ።
ስለዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ውሽጣዊ ሰላምን ቕሳነትን፣
ሓድነት ኣስፊኑ ክቕፅል ተኾይኑ ስልጡን ባህሊ
ፖለቲካን ናይ ሓሳብ ብዙሕነትን ከማዕብል ግድን እዩ።
ናይ ሓሳብ ብዙሕነት ዘይፃወር፣ ስልጡን ፖለቲካዊ
ቃልሲ ዘየሰጉም ፖለቲካዊ ሓይሊ ንውሽጣዊ ተቓላዕነት
ዝህብ ጠንቂ ሓድነት ትግራይ ስለ ዝኾነ ፎረምና
ብትረት ይቃለሶ። ኣብ ትግራይ ፖለቲካዊ ውድባት
ሓሳበን ንኣባላተን ይኹን ንህዝቢ ኣብ ዘፋልጣሉ
ዝኾነ መድረኽ ሓድነትን ደሕንነትን ህዝቢ ትግራይ
ኣብ ሓደጋ ከእቱ ዝኽእል ዝኾነ ዘይስልጡን ፖለቲካ
ከካይዳ የብለንን። ካብ ተሳታፊ ኣብ ሓድነትን ደሕንነትን
ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ሓሳባት እነተቐሪቦም እውን
ናይ ምእራምን ንኣባላተን በዚ መዳይ ስጡም ብዝኾነ
ዲሲፒሊን ክኽተሉ ምግባር ይግባእ።
ስላምን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ እናተረጋገፀ ዝኸይድ
ኣብ ውሽጥና ዘሎ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይን ድልየታትን
ብስልጡን መንገዲ እንከራኸረሉን ብናይ ሓፋሽ ተሳትፎ
እናረጋገፅና ንኽደሉ ባይታ ፈጠርና እንተኼድና ጥራሕ
እዮ። ኣብ ሞንጉ ውድባት ፖለቲካ፣ ናይ ሃይማኖት
ትካላትን ማሕበራትን ዝህሉ ርክብ ምዕሩይ ኣብዘይኮነሉ

እዋን ንፀላእቲ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ዝኾኑ ሓይሊታት መእተዊ
ዝኾነ ዓቢዪ ጉሕጓሕ ስለዝፈጥር ከቢድ ቅልውላው ኣብ ውሽጥና
ብምፍጣር ኣብ ዘይንወፆ ቅልውላው ክንኣትወሉ ዘይንኽእለሉ
ምኽንያት ኣይህሉን። ብምዃኑ ‘ውን እዚ ፎረም ኣብ ትግራይ ዘለዉ
ውድባትን ማሕበራትን ዘለውዎም ሓሳባትን ኣራኣእያን ኣብ ፍፁም
ሰላማውን ዴሞክራሲያውን ዝኾነ ምሕዝነትን ርክብን ዝተመስረተ
ንኽኸዉን መድረኽ ንኽፍጠር ይሰርሕ። ብተወሳኺ ኣብዚ ፎረም
ዝርከቡ ኣባላት ዝምርሑሉ ግልፂ ዝኾነ መሰልን ግቡእን ውድባትን
ማሕበራትን ዝገልፅ መመሓደሪ ደንቢ ስነ ምግባር ብምድላዉ እቲ
ርክባት ስልጡንን ምዕሩይን ክኸውን ምስራሕ ኣገዳሲ ይኸዉን።
እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ ብናይ መረፃ ሕግን ናይ ውድባት
ስነምግባርን ዝውስን ናፃ ኣካል ቑፅፅር እንተተገበረሎም እውን
ኣብ ሓድነትና ዘለዎም ሳዕቤን ዓብይ ስለዝኾነ ፎረምና ከም
ቀንዲ ዉራዩ እናተቆፃፀረ ተርእዮታት እንትህልዉ ‘ውን ክእረሙ
ብምግባር ግድኡ ክፃወት ኣለዎ።
እቲ ፅግዕተኛ ሓይሊ ብናይ ቀለም ናዕብን ድግፍ ናይ ደገ ሓይልታትን
ስለዝመፀ፤ ብተመሳሳሊ መንገዲ ህዝቢ ትግራይ ዝመረፆ መንግስቲ
ንምስኣን ዲሕ ኣናበለ ይርከብ። መንግስትነት ትግራይ ብደም
ደቂ ህዝቢ ዝመፅእ እንትኸውን ብትካላት እናጠንከረ፣ እናዓረየን
ፍትሓውን ዴሞክራስያውን እናኾነ ፅላል ህዝቢ ትግራይ ክኸውን
እዮ ዝግባእ። ህንፀት ጥንኩር መንግስቲ ኣብ ሓንቲ ፀሓይ
ዝኸውን ብዘይምኻኑ እቲ ጉዕዞ ኣበር ኣይሳኣኖን። ሰለዝኾነ
ሕቶታት ብዴሞክራሲስያዊ መንገዲ ዝቐርብሉን ዝፍትሑሉን
መንገዲ ኣክንዲ ምኽታል ብናዕቢ ድሌትካ ንምፍፃም ምሙካር
ነቲ ህንፀት መንግስትነት ትግራይ ዝኾልፍን ጠቕሊሉ ናብ ሓደጋ
ዘኡን ተግባር እዮ። እቲ ናይ ትምክሕቲ ሓይሊ ዝተፈላለዩ ቅሬታ
ዘለዎም ኣካልት ብምስላፍን ብናይ ውሽጥና ፀገም ብምርስሳንን፤
ሓለይቲ መሲሎም ብምጉሁሃር ህዝቢ ብፍላይ መንእሰይ ሓይሊ
ብናይ ቀለም ናዕቢ ኣቢልካ ኣብ ትግራይ ዘይጠፍእ ሓዊ ንምውላዕ
እናተንቀሳቐሱ ይርከቡ። ሕቶታት ብሰላምን ብዴሞክራሲያዊን
መንገዲ ምቕራብን ንክፍትሑ ምንቅስቓስ እናተኻእለ ቀለም
ናዕቢ ምክያድ ፍፁም ዘይሕጋውን ፀረ ሃለዋትን ድሕንነትን ህዝቢ
ትግራይ ሰለዝኾነ ብዝኾነ ይኹን መልክዑ ንምክያድ ምንቅስቓስ
ክውገዝን ክምከትን ዘለዎ ተግባር እዮ። እዚ ኣካይዳ ቀለም ናዕቢ
ኣብ ሃገርና ፈጢርዎ ዘሎ ቁልውላው ናብ ክልልናን ንኽኣቱ በሪ
ከምዝኸፍት ምግንዛብ የድሊ። ሰለዝኾነ እቶም ኣብ ዝተፈላለዩ
ከባቢ ትግራይ ዝራኣዮ ዘለው ምልክታት ቀለም ናዕቢ ክእለዩን
ክሰተኻኸሉን እዚ ፎረም ምስ ክልል መንግስቲ ትግራይ ኮይኑ
ክሰርሕ ይግባእ።

3.3. ቕድሚ ይኹን ድሕረ መረፃ
ክፍጠር ዝኽእል ሓደጋ

ሕገ መንግስቲ ኣብዛ ሃገር ስልጣን ብዘይካ መረፃ ብኻልእ መንገዲ
ምሓዝ ከመዘይከኣል ይገልፅ። መረፃ ቁልፊ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ
ናይዛ ሃገር ኮይኑ ኣሎ። ኣብዚ እዋን ዕድል ናይዛ ሃገር ካብ ዝውሰኑ
ቁልፊ ጉዳያት መረፃ እቲ ቀንዲ ‘ዩ። ብሕገ መንግስቲ መሰረት
መረፃ ናይ ግድን ኣብዚ ዓመት ክግበር ነይርዎ። ይኹን ‘ምበር
ኣይግበርን ዘሎ። ሕገ-መንግስቲ ኣብ ዝእዘዞ ግዜ ኣይካየድን ዘሎ።
ስለዚ ብብርኪ ሃገር ድሕሪ 3ተ ወርሒ ብህዝቢ ዝተመረፀ ሕጋዊ
መንግስቲ ኣይህሉን። ቀደሙ ‘ውን እንተኾነ እዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ
ሓይሊ ሕጋዊ ኣይነበረን። እዚ ዘይሕጋዊ ሓይሊ ሕዚ ‘ውን ብፀረ
ዲሞክራሲ መንገዲ ሕገ-መንግስቲ ረጊፁ ስልጣን ሒዙ ይቕፅል
ኣሎ። እንተኾነ ግን ድሕሪ መስከረም ኣብዝሓ ዝሰማመዐሉ ሕጋዊ
መንግስቲ ኣይህሉን። ስለዚ ድሕሪ መስከረም ዝህሉ ኩነታት ኣብ
ህልውና እዛ ሃገር ብጠቕላላ ኣብ ህልውና ዓርሰ ምሕደራ ህዝብናን
ክልልናን ድማ ብፍላይ ወሳኒ እዋን ‘ዩ።
እዚ ኣሃዳዊ ሓይሊ ናብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ
መረፃ ንምግባር ድልየት ዘይነበሮን ብፀረ ዲሞክራሲ መንገዲ
ኣብ ስልጣን ክነብር ዝፅዕር ዘሎን እዩ። መረፃ ንምግባር ባህግን
ድልየትን ዘይብሉ እናሃለወ ጉንበት ክገብር እናተገብኦ ካሊእ ጊዜ
ናሓሰ መረፃ ክንገብር ኢና እናበለ ከጭበርብር ፀኒሑ ‘ዩ። ሕዚ
ድማ ለበዳ ሕማም ኮሮናን ካልኦት ምኽንያታትን ተጠቒሙ
መረፃ ኣብ ነሓሰ ከምዘይካየድ ብዕሊ ተወሲኑ ኣሎ። ድሕሪ
መስከረም ብሓደ ገፅ ክሳብ ንመረፃ ምችው ኩነታት ዝፍጠር
ሕገ-መንግስታዊ ትርጉም ዘየድልዮ እናሃለወ ብናሃቱ ድልየትን
ባህግን ትርጉም ክዋሃቦ ብምግባር ብፍፁም ፀረ ዲሞክራሲ
መንገዲ ሕገ-መንግስቲ ረጊፁ ኣብ ስልጣን ክፀንሕ ወሲኑ ናብ
ምንቅስቓስ ኣትዩ ኣሎ። ከም ምኽንያት ዝጥቀምሎም ዘለው
ጉዳያት ኩሎም እንተወሲድና መረፃ ብእዋኑ ክካየድ ገይርካ
ቅብሉነት ዘለዎ መንግስቲ ክጣየሽ ዘግድድ ‘ምበር መረፃ
ንምንዋሕ እሞ ድማ ብግልፂ ንዝተቐመጠ ስርዓት ጥሒስካ ኣብ
ስልጣን ንምፅናሕ ፍፁም ኣይሕግዝን። ለበዳ ኮቪድ-19 ይኹን
ካልኦት ምኽንያታትን ዘበን ስልጣን ክውስኹ ኣይኽእሉን።
ብኮቪድ-19 ምኽንያት ካልኦት ናይ መንግስቲ ተግባራት ደው
ክብሉ ኣይኽእሉን። መረፃ ‘ውን ብተመሳሰሊ ብለበዳ ምኽንያት
ደው ክብል ኣይነበሮን ኣይግበኦን እውን።
ኣብ ትግራይ መረፃ ምክያድ ናይ ግድን እዩ። መረፃ ናይ ህዝቢ
ስልጣን ሉኡላዊንት መረጋገፅን ናይ ዲሞክራሲ ስርዓት
መፈለምታን ቀዳማይ ቅድመ ኩነት እዩ። ብዙሓት ሓሳባትን
ድልየታትን ኣብ ዘለውዋ ክልልና መረፃ ምክያድ ንገይፂ ዝግበር
ጉዳይ ዘይኮነስ ህዝቢ ትግራይ ስልጣን ናይ ህዝቢ ንኽኸውን
ቀየሕትን ፀለምትን ደቁ ገቢሩ ዘምፅኦ ኣካል ስርዓት ዓርሰ
ምሕደርኡ እዩ። ሰለዝኾነ ድማ ኣብ ትግራይ መረፃ ምግባርን
ዘይምግባርን ናይ መንግስቲ ወይ ናይ ፓርቲ ስልጣን ዘይኮነስ
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ውራይና
ናይቲ ብኹቡር ረዚን መስዋእቱ ብቐይሕ ደሙ እቲ ስርዓት
ዝሃነፀ ሰፊሕ ህዝቢ እዩ። ብምዃኑ ዋላሓንቲ መተዓናቐፊ
ምኽንያት ከተፈጠረ መረፃ ኣብ ትግራይ ክግበር እዩ። ነዚ ‘ውን
ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ መረፃ ክካየድ
ምውሳኑ ጥራሕ ዘይኮነስ፤ እቲ ሃገራዊ መረፃ ቦርድ ኣብ ትግራይ
መረፃ ኣየካይድን፤ ዘይ ኣነ ካሊእ ኣካል ኣይገብርን ኢሉ ንዝወሰኖ
ውሳነ መሰረት ብምግባር ኣብ ዝሓፀረ እዋን መረፃ ንኽካየድ
መረፃ ኮምሽን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ኣካይዳ መረፃ
ዝድግግን ኣዋጅ ብሙሉ ድምፂ ኣዕዲቑ ኣሎ።
ስለዚ መረፃ ትግራይ 2012 መግለፂ ዓርሰ ምሕደራና ስለዝኾነ
ክግበር ግቡእ እዩ ተወሲኑ ‘ዉን ኣሎ። እዚ መረፃ ትግራይ 2012
ንትግራዎት ኣብ ብርኪ ዓለም ታሪኻዊ ትርጉሙ ልዕሉ ኣብ ርእሲ
ምዃኑ ንዓና ዝህበና ረብሓ ነፃ፣ ሰላማውን ዴሞክራሲያውን
ኮይኑ ክዛዘም ከሎ እዮ። ስለዝኾነ እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ
መረፃ ፍልፍል ጎንፂ ከይኾነስ ፍልፍል ምዕባለ ትግራይ ክኸውን
ኣለዎ። በዚ መሰረት አቲ ኸይዲ መረፃ ግልፂ፣ መላእ ህዝቢ
ዘሳተፈን ዴሞክራስያዊን ክኸውን ናይ ግድን እዩ። እቲ ኸይዲ
ምዕሩይ እንተኾይኑ ውፅኢቱ ብዘየገድስ ሰላማዊ ኮይኑ ክሓልፍ
ግድን እዩ። ይኹን እንበር ብዝኾነ ምኽንያት ዴሞክራሲያዊ
መረፃ ኣብ ትግራይ ክነካይድ እንተዘይኸኢልና ህዝቢ ብነፃነት
ዝመሰሎ ምምራፅ ዘይኽእል እንትመስሎ ዓርሰ ምሕደርኡ
ብኻልእ መንገዲ ክናድየሉ ዝኽእለሉ ኣጋጣሚ ክህሉ ይኽእል
‘ዩ። እንተኽነ ‘ውን እቲ ኣብ ትግራይ ዝግበር መረፃ ብደገን
ብውሽጥን ብዙሓት ፀገማት ክፍጠርዎ ይኽእል እዩ። ኣብ እዋን
መረፃ ብተዓዛብነት ዝሳተፉ ኣካላት፤ እቲ ከይዲ ዝከታተሉን
ዘጋዉሑን ሜድያታት መረፃ ንምግባር ኣብ ዝግበር ምድላዋት፣
ኣብ እዋን መረፃን ድሕሪ መረፃ ዘይኮነ ስእሊ ብምፍጣር ክልላዊ፣
ሃገራውን ዓለምለኻውን ተቐባልነት ክይርከብን እንተተኻኢሉ
ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ውድቂ ዝኾነሉ ኩነታት ክፍጥር
ብሰፊሑ ክሰርሑ እዮም። እዚ ቅድመ መረፃ ይኹን ድሕረ መረፃ
ክፍጠር ዝኽእል ሰላምና ክዝረግ ዝደልዩ ናይ ደገ ሓይልታ ምስ
ምህላዎም ኣብ ህልውናን ደሕንነትን ሀዝብና ዓብይ ሓደጋ ሒዙ
ክመፅእ ተኽእሎ ኣለዎ።
ስለዝኾነ ፎረምና እዚ መረፃ መሰል ዓርሰ ውሳነና ካብ ምውሓስ
ብተወሳኺ ፍትሓውን ዴሞክራስያውን እንተዘይኾይኑ ሓደጋ
እውን ሒዙ ክመፅእ ከምዝኽእል ኣሚኑ ከይዲ እቲ መረፃ
ዴሞክራስያውን ፍትሓውን ክኸውን ክሰርሕ ናይ ግድን
ይኸውን።

3.4.

ቁጠባዊ ሃለዋት ትግራይ

ቁጠባ ሃገርና ከቢድ ዝኾነ ማህሰይቲ በፂሕዎ ናብ ክንወፆ
ዘይንኽእል ቅልውላው እናኸደ ይርከብ። ከም ሃገር ዝኸውን
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ዘሎ ኩነታት ምስቲ ኮነ ኢልካ ዝግበረና ዘሎ ኣሻጥራትን ውዲታትን
ንክልልና ቀሊል ዘይባሃል ፀገም እናፈጠረ ይርከብ። እቲ ኣሃዳዊ
ሓይሊ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ንምብርካኽ ዘይከዶ ርሕቐት
የለን። ዝተፈላለዩ ሽርሕታት እቲ ዘሎ ሕፅረት ምህርቲ ንምብእኣስ
መንገዲ ምዕፃው ይኹን ቀረባት ከይበፅሑ ምስራሕ፣ ስርዓት ንግዲ
ብውሽጥን ብደገን ክዛባዕ ብምግባር፣ ናይ ፋይናንስ ምንቅስቓስ
ምድራት፣ ስራሕ ስእነት ከበኣእሱ ዝኽኡሉ ተንቀሳቒስካ ናይ
ምስራሕን ዕድላትን ብምፅባብ ብዝኣመሰሉ ጉዳያት ንህዝቢ ትግራይ
ንምህሳይ ዘይከዶ ርሕቐት ከምዘይህሊ ካብ ሕሉፍን ህሉውን
ተግባራት ሪኢኻ ምግማት ይከኣል። ብልፋይ ከዓ ኣብ ክልልና ዘሎ
ናይ ሰብ ሃብቲ ዘይስሩዕ ሃብቲ ናይ ምግባት ድልየት (ኣብ ሲሚንቶ፣
ቀረብ እንስሳን ዝተርኣየ ንኣብነት) ነቲ ኩነታት ኣታሓሳሳቢ እናገበሮ
ይርከብ። ብዝኾነ ይኹን መልክዑ እቲ ትምክሕቲ ሓይሊ ብምምካት
ህዝቢ ትግራይ ካብዚ ኣንፀላልዮዎ ዘሎ ሓደጋ ንምውፃእ ፖለቲካዊ
ስራሕቲ ከምዘለው ኮይኖም እቲ ናይ ክልልና ኢኮኖሚ ኣብ ምድሓን
ምስራሕ መዓልቲ ዝወሃቦ ጉዳይ ኣይኮነን።
ብሰንኪ ኮቪድ 19 ብዝሕ ዝበለ ማሕበራዊ ውራያት እንተተሰረዙ
እኳ፤ ሕዚ ‘ውን እንተኾነ በዓላት ምኽንያት እናተገበረ፣ ዝተፈላለዩ
ማሕበራዊ ጉዳያት እናተፈጠሩ ቀሊል ዘይባሃል ማሕበረሰብና ዘግነየን
ሃፍተ ገነት እናባኸነ ይርከብ። ኣብዚ መዳይ እዚ ናይ ሃይማኖት
ኣቦታት፣ ዓበይቲ ዓዲ፣ ሲቪክ ማሕበራት፣ ናይ ሞያ ማሕበራት፣ ናይ
ፖልቲካ ውድባትን ካልኦትን በብስራሕቶም ህዝቢ ትግራይ ቆጣባይ
ብዝኾነ መንገዲ ክንቀሳቐስ ናይ ምንቃሕ ስራሕ የድሊ። ኣድላዪ
ዝኾነ ኢኮኖሚ ምፍጣር ከምዘሎ ኮይኑ እቲ ዝተፈረየ ኢኮኖሚ
ብቖጣባይ መልክዕ ምጥቃም ማለት ኣብ እንገብሮ ቃልሲ ምውሓስ
ድሕንነትን ሃለዋትን ህዝቢ ትግራይ ቀዳማይ ዝስራዕ ተግባር እዮ።
ብተወሳኺ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ክራማት ድርቂ ከጋጥምን ዕስለ ኣንበጣ
ብበዝሒ ክህሉ ከምዝኽእሉ እቲ ትንበያ ስለዘርኢ፤ ኩሉ ኣካል
ምውሓስ ድሕንነትን ሃለዋትን ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ኣብ ዘላቶ
ኩላ ኣትክልቲ ትኹን ዘራእቲ ኣብዛ ክራማት ክዘርእ ብምንቃሕ
ፆማ ትሓድር መሬት ከይትህሊ ምስራሕ የድልየና። ኣብዚ ዓመት
ዝሓሸ ምህርቲ ክርከብ ምህርቲ ናይ ምስሳን ስራሕቲ ካብ ዝኾነ
ግዜ ብዝበለፀ ክስራሕ እዚ ፎረም ናይ ሞትን ሕየትን ጌሩ ክሰርሕ
ግድን’ዩ።

ኣንፃር ውሽጣዊ ይኹን ግዳም ተፃብኦ ንምምካት ዘኽእል
ጥዕና ክህልወና ኣለዎ ማለትና እውን እዩ። ህዝብና እቶቱ
ከደንፍዕ፣ ህዝባዊ ስራሕቱ ብዝግባእ ክፍፅምን ክቃለስን
ጥዕንኡ ሕልው እንተኾይኑ እዩ። ስለዚ ንቃልሲ እውን
ጥዕና ወሳኒ እዩ። ንቃልሲ ጥዕና የድሊ ከንብል ከለና እውን
ብቐንዱ ቁንጣር ጥዕና ዘይኮነስ ነቲ መድረኽ ዝጠልቦ
ዓቅሚ ኩሉ ምርካብ ማለት እውን ስለ ዝኾነ። ኣብዛ እዋን
እዚኣ ነዚ ሓደገኛ ሕማም ኮሮና ካብ ምክልኻል ወፃኢ ናይ
ጥዕና ምንቅስቃስ ዋጋ ኣይብሉን። ምኽንያቱ መጋየፂ ጥዕና
ዝበሃል ስለዘየለ። ኩሉ ዓቅምናን ህዝብናን ንምክልኻል እዚ
ሕማም ይውፈር ክንብል ከለና ኩሉ ጥዕናና ዓቅሚ ህዝባዊ
መኸተና ብዝውስኸን ብዘጎልብትን ዝተቃነየ ክኸውን
ኣለዎ፣ ስለዚ ድማ ኩሉ ነገርና ነዚ ተኣዛዝን ተገዛእን
ክኸውን ኣለዎ ማለትና ምዃኑ ክስመረሉ ይግባእ።
ሃለዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ብኹለ መዳይ ክኸውን
ሰለዘለዎ፤ ጥዕኑኡ ውሑስ ክኸውንን እቲ ለበዳ ሕማማ
ኣብ ዝተርኣዮም ቦታታትን ‘ውን ከይዛመት ብዕቱብ ኩሉ
ኣካል ሕብረተሰብ ክሰርሕ እዚ ፎረም ድማ ብፍሉይ
ክሰርሕ ትፅብቲ ይግበረሉ። ነዚ ሕማማ ኣብ ምክልኻል
ኣብ ዝግበር ናይ ህዝብና ዘሎ ሸለልትነት ብፍላይ ኣብ
ዕዳጋታት፣ መዘናግዒ ቦታታት ከምኡውን ኣብ ቤት
እምነታት ዘሎ ምትእኽኻብ ነቲ ሕማም ናይ ምክልኻል
ስራሕቲ ከቢድ እናገብሮ ይርከብ። ብተወሳኺ ኣብዚ ሕዚ
ዘሎ ናይ መከላኸሊ ናውቲ ናይ ምጥቃም ምዝሕሓል እቲ
ኩነታት ኣተሓሳሳቢ ይገብሮ። ነቲ ተሓሲቡ ዘሎ መረፃ
ክልልና ንምስኻዕ እቲ ሕማም ከብፅሖ ዝኽእል ሳዕቤን
ንምክልኻል ካብ ሕዚኡ እቲ ሕብረተሰብ ክነቅሕን ቀንዲ
ተዋሳኢ ክኸውን ናይዚ ፎረም ግደ ብጣዕሚ ዕዙዝ እዩ።

4.2.

ወራር ኣንበጣ

ሳይንሳዊ ትንበያታት ከምዝሕብሩዎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ
ኸቢድ ወራር ኣንበጣ ከምዝኽሰትን ኣብዝሓ ኽፋል
ትግራይ ድማ ናይዚ ተጠቓዒ ከምዝኸውን እዩ። እዚ
ሓደጋ ካብ ቅድሚ ኣዋርሕ ገጢሙ ዝነበረ ወራር
ዝኸፍአን ብመጠን እውን ዓበየን እዩ ክኸውን። ከምቲ
4. ናይ ተፈጥሮ ሓደጋታት
ኣብ ዝሓለፈ ዝተርኣየ እቲ ፌደራል መንግስቲ ብዙሕ
ዘይተዘጋጀወን ብምኽንያት ፖለቲካ ድማ ንትግራይ በዚ
4.1. ኮቪድ 19
መዳይ ናይ ምድጋፍ ሓላፍነቱ ዝዋፃእ ኣይኮነን። እቲ ናይ
ክልል መንግሰቲ እውን በዚ መዳይ ብዙሕ ዝተዳለወ
ዘለናዮ መድረኽ ናይ መኸተ መድረኽ እዩ። ክንምክት እንተኾይና ኣይነበረን።
ድማ መቃለሲ ጥዕና ክህልወና ኣለዎ። ክሳብ ሐዚ እውን ሰፋሕቲ
ናይ ምክልኻል ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም። እዚ ዓለም ብዓለማ እዚ ይመፅእ ዘሎ ሓደጋ ብዝሐሸ መንገዲ ንምክልኻል
ዝሕምሳ ዘሎ ሕማም ትግራይ ከይሰፍሕ ንከላኸሎ ክንብል ከለና ፎረምና ምስ ኣባላቱ፣ መንግስቲ ትግራይ፣ በዚ መዳይ

ውራይና
ድጋፍ ዝህቡ ናይ ዓዲ ውሽጥን ወፃኢ መንግስታትን ትካላትን
ብምኻን ዝሐሸ ድልውነት ክህሉ ምግባር። እቲ ዕስለ ምስመፅአ
ፎረምና ኣባላቱን ህዝብን ብምትሕብባር ኣብቲ ምክልኻል ዕዙዝ
እጃሙ ክፃወት ኣለዎ።

•
ካብቲ ኣሃዳዊ ሓይሊ ክመፅእ ዝኽእል ኢኮኖሚያዊ
ፀቕጢ ብምእማትን መፍትሕታት ብምቕማጥን እዚ ፎረም ምስ
መንግስቲ ትግራይ ኾይኑ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ዕዙዝ ተራና ክንፃወት
ኢና።

4.3.

•
ኣሃዳዊ ሓይሊ ዘለው መሰረተ ልምዓታትን
ኣገልግሎቶምን ብምቁራፅ ቁጠባናን ምንቅስቓስናን ብዝባኣሰ
መልክዑ ክቕፅል ይኽእል’ዩ። ሰለዝኾነ ድማ እዚ ኣብ ዘጋጥመሉ
እዋናት ህዝብና ከይተደናገፀ ነቲ ኹንታት ንምሕላፍ ድልው
ክኸውን ኣንሕና እባላት እዚ ፎረም ንህዝቢ ትግራይ ኣብ
ምንቃሕ ክንነጥፍ ኢና።

ድርቂ

ኣብ መዋእል ትግራይ ድርቂ ኣብ ህዝብና ብዙህ ሓደጋታት ኣስዒቡ
እዩ። ብገዛእቲ ድርቢታት ህዝብና ዓርሱ ብምግቢ ከይኽእል
ዝተዋደደ ሽርሒ ነይሩ እዩ። ህዝብና ነዚ ዝፃወር ዓቕሚ ኣየጥሪ
እንበር ብዙሓት ድርቅታት እዋኖም እናሓለዉ ፈቲኖሞ እዮም፡፡
በዚ ምኽንያት ገለ ከባቢታት ትግራይ ብተደጋገሚ ብድርቂ ዝውቅዓ
እየን። ስለዝኾነ ሎሚውን ናይ ድርቂ ትንበያታት ስለዘሎ ህዝብና
እዚ ተገንዚቡ ድልው ክኾንን ነቲ ድርቂ ንምምካት ዘድሊ ኹሉ
ስራሕተ ከካይድ ይግብኦ።

5.

5.2.
ሃለዋትን ደሕንነት ህዝቢ ትግራይ
ብምቕዳም ውሽጣዊ ሓደጋታትና ምቅላስ
ፎረምና ካብ ውሽጢ ዝፍልፍሉ ሓደጋታት አብ ምምካት እዞም
ዝስዕቡ ኣንፈታት ይኽተል፦

ኣንፈት

እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቀሱ ውሽጣውን ግዳማውን ሓደጋታት
ገምጊሙ ኣብ ምርድዳእ ይበፅሕ። እዚ ጉባኤ ፍታሕ ክኾኑ እዮም
ዝበሎም ስጉምትታት ናብ ዝምልከቶም መንግስታዊ ኣካላት
ብምጥቋምን ኣባላት እቲ ፎረም ዝኾና ውድባትን ማሕበራትን
ብምውዳድ መቃለሲ ኣንፈታት ከቀምጥ ካብዚ ጉባኤ ትፅቢት
ይግበር። ኣብ ላዕሊ ካብ ዝተዘርዘሩ ናይ ህልውናን ደሕንነትን
ሓደጋታት ከም ፎረም እዞም ዝስዕቡ ኣንፈታት ብምዝርዛር
ንተግባራውነቶም ከም ሓደ ኣካል ይነጥፍ።
5.1.
ብዝተወደበ
ሓይልታት ምፍሻል

ሓይሊ

ሽርሒ

•
ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ዝዘርጉ ከም ከባቢያዊነት፣
ሃይማኖታዊ ማዕርነት ዘይቕበል ኣኽራርነትን ዝኣመሳሰሉ
ማሕበራዊ ድሕረታት ገና ከይገወዱ ክዕረዩ ህዝብና ክነቕሕን
ኣደዳ ፀላእቲ ከይኾን እዚ ፎረም በቢብርኩ ሰፋሕቲ ስራሕቲ
ክሰርሕ ይግባእ። በብኸባቢኡ ዘለው ከባቢኻ ማእኸል
ዝገበሩ ምጉጅጃላትን ሓቛፋይ ዘይኮኑ ኣካይዳታትን ንትግራይ
ናብ ሓደጋ ከምዝእትዎ ብምእማን ዘለው ሜላታት ኹሎም
ብምጥቃም ማሕበራዊ ንቕሓት ንኽፍጠር ምስራሕ ናይዚ
ፎረም ሓላፍነት ይኸውን። ከምዚ ዓይነት ድሑር ኣካይዳ ኣብ
ግዳማዊ ውሽጠናን ኣብቲ ማሕበረሰብን ብምቅላስ መሪሕንታዊ ተራና
ክንዋፃት ኢና።

ሓይሊ ትምክሕቲ ኣብ ትግራይ ዓበይቲ ሽርሕታቱ ብዝተፈላለየ
መንገዲ ብምዝርጋሕ ራዕድን ህውከትን ክፍጠር ኣብ ዝሰርሖም
ፀረህዝቢ ስራሕቱ ግደ መንግስቲ ትግራይ ዕዙዝ እኳ እንተኾነ ናይዚ
ፎረም ግደ ወሳኒ ብምዃኑ፦

•
ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ ውድባት፣ ሲቪል ማሕበራት፣
ናይ ሞያ ማሕበራት፣ ትካላን ክልኦትን ዝህሉ ርክብ ናይ ሓሳብ
ኣፋላላይ ዘኽብርን ሰላማዊን ዴሞክራሲያውን ክኸውን እዚ
ፎረም ክሰርሕ ይግበኦ። ዝኾነ ይኹን ኣፋላላይ ኣብ ምክብባርን
ሕግን ስርዓትን ማእኸል ዝገበረ ክኸውን እዚ ፎረም ይሰርሕ።
•
ኣባላት እዚ ፎረም መሓውሮም ምስ ኣባላት ፀጥታ እዚ ፎረም ዘቕምጦ ደንቢ ስነ ምግባር ክኽበርን ናይ ትግራይና
ብምትሕብባር ስላምን ፀጥታን ከባቢኦም ክሕሉው ምግባር። ናይ ዴሞክራሲ ባይታ ክሰፍሕን ዲሞክራሲ ብዘላቅነት ኣብ
ብፍላይ መናእሰይ ስራሕቲ ሓለዋ ፀጥታን ሰላምን ውራይና ኢሎም ሓዱሽ ትውልዲ ትግራይ ክምዕብል ክንሰርሕ ኢና።
ወሲዶም ብንቕሕ ተሳትፎ ምስ ዘሎ ናይ መንግስቲ መሓዉር
ብምትሕብባር ዕዙዝ ግደኦም ክፃወቱ እዚ ፎረም ክስርሕ ይግባእ። •
ብዝኾነ ይኹን መልክዕ ንዝኽነ ይኹን ዓላማ ኣብ
ስለዝኾነ ‘ውን ህዝቢ ትግራይ ክነቅሕን ክውደብን ክንሰርሕ ኢና።
ትግራይ ናይ ቀለም ናዕቢ ክግበር የብሉን። ናይ ቀለም ናዕቢ ኣብ
•
ሓይልታት ትምክሕቲ ሜድያታትን ልሳናትን ትግራይን
ህዝቢ ትግራይን ኣብ ምዕፋን ዝገብርዎ ዘለው ስራሕቲ ንዓለም
ሕብረተሰብ ክፈልጦን ቐባልነት ክስእንን ክንረባረብ ኢና።

ትግራይና ተቐባልነት ኣይህልዎን፤ እዚ ፎረም ‘ውን ነዚ ዝምችው
ኩነታት ከይፍጥር ክሰርሕ እዩ።
•

ፍትሓውን ከምኡውን ብህዝቢ ተኣማነንት ዘለዎ ኮይኑ
ክሓልፍ ክንሰርሕ ኢና።
•
ህዝቢ ትግራይ ብምውዳብን ብምንቃሕን
ድሑር ባህሊ ስራሕ ብምእላይን ምህሪቲ ትግራይ ንኸሰስንን
ክንሰርሕ ኢና።
•
ኣፍራዪ ዝኾነ ኢኮኖሚ ምፍጣር ከምዘሎ ኮይኑ
እቲ ዝተፈረየ ኢኮኖሚ ብቖጣባይ መልክዕ ምጥቃም ኣብ
እንገብሮ ቃልሲ ምውሓስ ድሕንነትን ሃለዋትን ህዝቢ ትግራይ
ቀዳማይ ዝስራዕ ተግባር እዮ። ስለዝኾን ፎረምና ቆጣባይ
ዝኾነ ባህሊ ንምዕባይ ብዕቱብ ክንንቀሳቐስ ኢና።
5.3.
ኩሉ ዓቕምታት ብምውዳድ ጉድኣት ተፈጥሮ
ሓደጋ ምንካይ
ፎረም ሃለዋትን ድሕንነትን ትግራይ ንኹለ መዳይ ውሕስቲ
ትግራይ ንኽትፍጠር ካብ ተፈጥሮ ዝመፁ ሓደጋታት
ንምምካት እዞም ዝስዕቡ ኣንፈታት ይኽተል፦
•
ጥዕንኡ ውሑስ ዝኾነ ሕብረተስብ ብምፍጣር
ዝሓሸት ትግራይ ንምህናፅ ኮቪድ 19 ጉድኣቱ ትሑት
ንኽኽውን ምስራሕ ናይ ግድን ኡዩ። ብተወሳኺ መረፃ 2012
ብምስኻዕ ህዝቢ ትግራይ ብዝመረፆ መንግስቲ ዝምራሕን
ዕውት ፖሊቲካዊ ታሪኽ ንኽንክትብ እንድሕ እቲ ለበዳ
ኮቪድ 19 ክንቆፃፅሮ እንተኺኢልና ኢና። ሰለዝኾነ ካብ ሕዚኡ
እቲ ሕብረተሰብ ዘለዎ ንቕሓት ክዓብን ዘሎ ምዝሕሓልን
ብምብርባር ሕብረተሰቡ ሕማም ኮቭድ 19 ፅዕንትኡ ብጣዕኢ
ንእሽተይ ክኸውን ናይዚ ፎረም ግደ ብጣዕሚ ዕዙዝ እዩ።
•
ዝመፅእ ዘሎ ሓደጋ ወራር ኣንበጣ ብዝሐሸ
መንገዲ ንምክልኻል ፎረምና ምስ ኣባላቱ፣ መንግስቲ ትግራይ፣
በዚ መዳይ ድጋፍ ዝቡ ናይ ዓዲ ውሽጥን ወፃኢ መንግስታትን
ትካላትን ብምኻን ዝሐሸ ድልውነት ክህሉ ምግባር። እቲ ዕስለ
ምስመፅአ ፎረምና ኣባላቱን ህዝብን ብምትሕብባር ኣብቲ
ምክልኻል ዕዙዝ እጃሙ ክፃወት ኣለዎ።
•
ምስ ድርቂ ተደሓሒዙ ክርአዩ ዝኽእሉ
ትንበያታት እናተኸታተለ ምስ መንግስቲ ብምውዳድን ኣባላቱ
ብምውፋርን ድርቂ ቅድሚ ምግጣሙ ህዝቢ ብምንቃሕ
እነተጋጢሙ ‘ውን ሳይንሳዊ ዝኾኑ መንገድታት ብምጥቃም
ፎረምና እቲ ድርቂ ከብፅሖ ካብዝኽእሎ ሓደጋ ንህዝብና
ምክልኻል።

መረፃ ትግራይ 2012 ነፃ፣ ዴሞክራስያውን
7

ውራይና

ማኒፌስቶ፡ ውድብ ናፅነት ትግራይ (ናፅነት)

1. ታሪኻዊ ብሄራዊ ሕቶ ህዝቢ ትግራይን ኣገዳስነት ምስረታ ሃገረ ትግራይን
ንሕና ተጋሩ ንበሃል ህዝቢ ኣብዛ ሎሚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ትበሃል ዞባ፤ ቅድሚ ብዙሓት ኣሸሓት ዓመታት
ዝበቘልና፤ ናይ ባዕልና ከይተቖራረፀ ዝቐፀለ ታሪኽን ስልጣነን ዘለና ህዝቢ ኢና። ትግራይ፤ ቅድሚ ውድቀት
ኣክሱም፤ ማዕረማዕረ እተን ኣብ ዝለዓለ ጠርዚ ስልጣነ ዝነበራ ግዝኣታት ሮማ፣ ቻይናን ፐርሽያን እትስራዕ፤
ድልዱል ማሕበረ-ቁጠባዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ወታደራዊን ዲፕሎማሲያዊን ዓቕምታት ዝነበራ ሓያል ሃገር እያ ኔራ፡
፡ ታሪኽናን ሰልጣነናን ከኣ ምስ ፊደልና፣ ኣሃዝና/ቁፅሪና፣ ዓውደ-ኣዋርሕና፣ ቋንቋና፣ ባህልና፣ ስርዓተ-ክብርና፣
ኪነ-ጥበብና፣ስነ-ጥበብና ፣ወዘተ ተደሚሩ መንነትና ኾይኑ እዩ። መንነትና ድማ ኣብ ዓለም ባዕልና ጥራሕ
ዘይኰነ ካልኦት ‘ውን ዝፈልዩና ፍሉያት ህዝቢ ገይሩና እዩ። መንነትና ስለንፈትዎ ድማ ንመዋእላት ምስ
ፀላእቲ ተዋጊእና ብመስዋእትና ዓቂብናዮ ኢና።
ታሪኽ ከምዝምህረና፤ ድሕሪ ውድቀት ኣክሱም ብፍላይ ኣብ መበል 13 ክፍለ ዘመን ኣቢሉ ዝተተኸለ ንግስነት
ሸዋ ዝመርሖ ኢምፓየር/ግዝኣተ-ሃፀይ ካብ ዝቖመሉ እዋናት ሒዙ፤ትግራይን ተጋሩን ኣብ ቀፃሊ ዝኾነ
መኸተ ኣንፃር ናይቲ ብመንግስታዊ ኣንፈት ዝምራሕ ወፍሪ ምጥፋእ መንነቶምን ዝኮርዕሉ ባህሎምን እዮም
ፀኒሖም። ብሰንኪ እዚ ድማ እቶም ኣብ ቀዳማይ ሚሊኒየም ኣብ ዓለምና ካብ ዝነበራ ብኣፃብዕቲ ዝቑፀራ
ኣዝየን ህቡባት ካብ ዝነበራ ስልጣነታት ሓንቲ ናይ ዝነበረት ኣክሱም ዝውንኑ ዝነበሩ ተጋሩ፤ ቁልቁል ወሪዶም
ኣብ ቃልሲ ምክልኻልን መኸተን መንነቶም ዝቐንዐ ዘመተ ተፀሚዶም ክፀንሑ ተገዲዶም።
እዚ ጉዕዞ ቁልዉላው ተጋሩ ክሳብ ካልኣይ መፋርቕ 19 ክፍለዘመን ቐፂሉ ኔሩ፡፡እንተኾነ ግና ኣብ ካልኣይ
መፋርቕ 19 ክፍለ ዘመን ሃፀይ ዮሃንስ 4ይ፤ ታሪኽ ኣክሱማውያን ኣቦታቶም ብዝተማለአ መልክዑ ንከቐፅሉ
ብዝገበርዎ ዘይተሓለለ ፃዕሪ ምኽንያት ትግራይ ብፍላይ ድማ ፖለቲካውን ወታደራውን ሓይላ ኣዝዩ በርቲዑ
ስለዝነበረ፤ ናይ ባዕላ ሉእላውነት ኣኽቢራ አብ ከባቢኣ ዝነበሩ መንግስታት ድማ ኩሎም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅራ
ኣእትያ ብኣክሱማዊ ውርሻ ክትመርሕ ከምዝኸኣለት ዝፍለጥ እዩ፡፡ ሞት ሃፀይ ዮሃንስ ስዒቡ ብሽርሒ ሽዋን
ዘራይነት ባዕዳውያን ገዛእትን (ጥልያን) ሽዋዊት ኢትዮጵያ ምስተግሃደት እዩ ድማ ትግራይ ሉእላውነታ
ዝተግሃሰት፤ ክብራ ዝተገሰሰት፤ ግዝኣታ ዝተሸራረፈት፤ ህዝባ ድማ ኪኖ እቲ ብሉፅ ኣኽሱማዊ ስነልቦናኡን
ኩርዓቱን ብኸባቢ ተኸፋፊሉ ሕድሕዱ ክናኸስን ኣደዳ ጥሜት፣ ስደት፣ ሞት፣ ውርደትን ሕስረትን ክኸውን
ዝኸኣለ። ህዝቢትግራይ “ሰኣን ኣያ፤ ትግራይ ዓደይ ኣማዕድዬ ሪአያ” እናበለ ካብ ምቑዛም ንመለኮታዊ ጣልቃ
ኣታውነት ካብ ምምሕፃንን ሓሊፉ ምንም ንምግባር ዓቕሚ ሰኣነ፡፡
ወለዶ ሓሊፉ ወለዶ እንትትካእ ግን “ወጊድ ዘይከም ኣቦኻ ምዃን” ኢሉ ዝሓረነን ኣንፃር ሽዋዊት ኢትዮጵያ
ክቃለስ ንኣክሱማዊ ክብሩን ሞገሱን ክምልስን ዝወሰነ ወለዶ ቀዳማይ ወያነ ተኸሰተ። ዋላኳ ሐዚ እውን
ብዘራይነት ባዕዳውያን (እንግሊዛውያን) እቲ ቃልሲ ይተኣጓጎል እምበር ንዝቕፅል ወለዶ ግን ፍፁም ክቕልበስ
ዘይግብኦ መልእኽቲ ስለዘመሓላለፈ፤ ካብዚ ግዘ ጀሚሩ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈላለዩ ሕጋውን ዘይሕጋውን
ፖለቲካዊ ቃልሲታት፣ ሚስጥራዊ ምንቅስቓሳት፣ ዓመፃት፣ ኣብዮታት ከካይድ ፀኒሑ በርቃዊ ወለዶ ካልኣይ
ወያነ ከቢድ መስዋእቲ ከፊሉ ኣብ 1983 ዓ/ም ብዝግባእ ተዓዊቱ ሕድሪ እቲ በርቃዊ ወለዶ ቀዳማይ ወያነ
እውን ኣዕዊቱ፤ ሽዋዊት ኢትዮጵያ ብፌደራላዊ ስርዓት ተኪኡ እንተነኣሰ ብመልክዕ “ብሄረክልልነት” ቀፃልነት ብሄረ መንግስቲ ትግራይን ብሄራዊ መንነት ተጋሩን (ኣክሱማዊ ውርሻ) ከረጋግፅ ክኢሉ
እዩ፡፡ብኻልእ ኣባህላ ወለዶ ካልኣይ ወያነ ዝኽእሎ ኩሉ ጌሩ ነዚ ሓዱሽ ወለዶ ሉእላዊት ብሄራዊት ክልል
ኣረኪቡና ኣሎ ማለት እዩ፡፡
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እንተኾነ ግን ህዝቢ ትግራይ ብቃልሱ (ቃልሲ ወለዶ ካልኣይ ወያነ) ዘግሃዶ ብሄረ-ክልልነት፤ ድሕሪ
ኣስታት 30 ዓመታት መሊሱ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ሽዋዊ ውርሲ ወዲቑ ይርከብ፡፡ ናይዚ ምኽንያት ድማ
ሽዋዊት ኢትዮጵያ ብባህሪኣ ፀረ ብሄረ-ትግራይን ትግራውነትን ስለዝኾነትን ብሄረ መንግስትነትን
ብሄራዊ መንነትን ተጋሩ (ኣክሱማዊ ውርሻ) ከየጥፈአት ድቃስ ስለዘይወስዳን እዩ፡፡ ብሱሩ እውን
ንኣክሱማዊ ውርሻን ሽዋዊ ውርሻን ዘይቃደውን እቲ ሓደ ናይቲ ካልእ ግብኣተ መሬት ከየረጋገፀ ክገሃድ
ፍፁም ዘይከኣሎን እዩ፡፡ እዚ ማለት ግዝኣተ-ሃጸይ ኢትዮጵያ ሃገር ክትከውን ፈፂማ ኣይትኽእልን
ማለት እዩ፡፡
ስለዚ ‘ንሕና ተጋሩ ስለምንታይ ኣብ ከምዚ ዝበለ መወዳእታ ዘይብሉ ሕቶ ህልውናን ዕንክሊልን
ክንነብር ተገዲድና?’ ኢልና ምስ እንሓትት፤ እቲ ኣውራ ምኽንያት ኮይኑ እንረኽቦ፤ ድሕሪ ውድቀት
ስርወ-ንግስና ኣኽሱም ብፍላይ ድማ ኣብ መወዳእታ 19 ክፍለ ዘመን ድሕሪ ሞት ሃፀይ ዮሃንስ
ዘጋጠመና ፀሊም ነጥቢ መቐይሮ ስዒቡ፤ ብምስልናን ባህግናን ክቃነ ናብ ዘይኽእል፤ እኳደኣስ ኣንፃር
ብሄራዊ ህልውናና ናብ ዝቐንዐ ህንፀት ኢምፓየር/ግዝኣተ-ሃፀይ ኢትዮጵያ ሰለዝኣተና እዩ ኢልና
ባዕላዊ ፀገምና ኣሚና ክንቅበል ይግባእ፡፡ ብኻልእ ኣዘራርባ ቀንዲ ፀገምና ንሕና ባዕልና ከም ህዝቢ
ካብ ባህርያዊ ጉዕዞና ተኾሊፍና ክንነብር ዝወሰድናዮ ሕርያ እዩ። ስለዝኾነ ድማ ካብ ንቡርጉ ዕዞና
ተኾሊፍና ክሳብ ሎሚ ክቡርን ምሉእን ራህዋን ቅሳነትን ክነውሕስ፤ መንንትና ሓሊና ክነብር፤ ከምኡ
ውን ከምኩሎም ህዝብታት ዓለም ብሃረርታ ንፅበዮም ሕቶታት ልምዓት፣ ሰላምን ዴሞክራስን
ክንምልስ እተኽእለና ናይ ባዕልና ንብላ ሃገር ክንውንን ኣይከኣልናን፡፡ ከም ሳዕቤኑ ድማ ካብ ባህግናን
ድሌትናን ተኾሊፍና፤ ኣውራ ዛዕባና ኣብ ምምካት ኣንፃር ህላወና ዝፍነዉ ሓደጋታት ጥራሕ ተፀሚድና
ከንነብር ተገዲድና ኣለና።
ብምዃኑ ድማ ካብ ንቡር ሓቅን ዓለምለኻዊ ተመክሮን ተበጊሱ ከምኡ ውን ወድዓዊ ትሕዝቶ ኢምፓየር
ኢትዮጵያን ኣብ ውሽጣ ዝተፈጠረ ሕመረት ሕቶ ብሄረትግራይን ኣብ ግምት ብምእታው፤ ውድብ
ናፅነት ትግራይ (ናፅነት) ተመስሪቱ፡፡ ውድብ ናፅነት እዚ ሓዱሽ ወለዶ ከም ምዃኑ መጠን፤ብከቢድ
መስዋእቲ ብሄራዊት ክልል ትግራይ ንዘረከቡና ኣያታትና እናመስገንና ናይዚ ወለዶ ሓላፍነት፤
ብሄረ ሃገረ መንግስቲ ትግራይ ምምስራት እዩ ኢሉ ይኣምን፡፡ ስለዚ፤ ውድብና ወለዶ ብምንቃሕ፣
ብምውዳብን ብምውካልን ነዚ ሃገረ ትግራይ ናይ ምግሃድ ታሪኻዊ ወለዶኣዊ ፃውዒት ኣወንታዊ
ምላሽ ምሃብ ኣማራፂ ዘይብሉ ኣማራፂ እዩ ኢሉ ይኣምን፡፡ እዚ ማለት ድማ ህዝቢ ትግራይ ብቃልሱን
ብመስዋእቱን ዘረጋገፆ ሕገ-መንግስታዊ መሰል ርእሰ-ውሳነ ተጠቒሙ ብሄረ ሃገረ መንግስቲ ትግራይ

ውራይና
ጋህዲ ምግባር ንፅባሕ ዘይባሃል ዕዮ ገዛና ይኸውን ማለት እዩ፡፡

2.

ኣድላይነት

ሃገረ

ትግራይ

ብመንፅር ባህግታት ህዝቢ ትግራይ
ከም ውድብ ናፅነት ትግራይ (ናፅነት) ቃልሲ ናፅነት ካብ ሓሳብ
ናብ ተግባር ተሳጊሩ ምስረታ ሃገረ ትግራይ ጋህዲ ንምግባር ውድብ
ቃልሲ ክንፍልም ዘበግሰና ኣውራ ምኽንያት፤ እቲ ተጋሩ ከም ህዝቢ
ንኣማኢት ዓመታት እናተቓለስናሉ ዝመፃእናን ሐዚ እውን ዘሎን
ውራይ ምርግጋፅ ውሕስና ህላወናን መንነትናን ንምርግጋፅ ጥራሕ
ዘይኮነ፤ ብስሩ እውን ልዕሊ ምዕቃብ
መንነትናን ምርግጋፅ ህላወናን ዘለዉ ባህግታትና ጋህዲ ንምግባር ኣብ
እነሳልጦ መፃኢ ጉዕዞ፤ ኢትዮጵያ ክህልዋ ዝኽእል ግደ ኣሉታውን
ዓንቃፍን እዩ ካብ ዝብል ተሪር መርገፂ ተላዒልና እዩ።
እዚ ተሪርን ንፁርን መርገፂና ንምብራህ ከዓ፤ ፈለማ ንሕና ተጋሩ ከም
ህዝቢ ዘለውና ኣውራ ኣውራ ባህግታት እንታይን እንታይን ምዃኖም
ነፂርና ክነቐምጥ ይግብአና ኢልና ንኣምን፡፡ ሰለዚ ብሓፈሻ ብዛዕባ
ባህጊ ሓደ ብሄር ብፍሉይ ድማ ባህጊ ህዝቢ ትግራይ ዝምልከት፤
ካብቲ ንሕና ንኣምነሉ ኩርናዕ ጠመተ ተበጊስና ሓሳብናን ሞጎትናን
ከም ዝስዕብ ኣቐሚጥና ኣለና፡፡
ባህጊ ሓደ ህዝቢ ከከም ታሪኹን ብርኪ ሰልጣንኡን ክፈላለ ዝኽእል
ባህርያዊ ኮይኑ፤ ካብ ግዘ ናብ ግዘ እውን እናተቐያየረ ክኸይድ
ከምዝኽእል ርዱእ እዩ። ህዝቢ ትግራይ እውን ከም ካልኦት
ህዝብታት ባህግታቱ ብግዘ ክለዋወጡ ዝኸእሉ ምዃኖም ርዱእ
እዩ። ኮይኑ ግና ብሰንኪ ንመዋእላት ዝኣተናዮ ዕንክሊል፤ ኣብ ዝባና
ተዳዕኒኑና ዝፀንሐ ሓደጋ ህላወ፤ ንሕና ተጋሩ ባህግና ኣብ ምርጋጋፅ
ህልውና ተሓፂሩ ኣብ ቃልሲ ምውሓስ ህልውና ጅሆ ተታሒዝና
ፀኒሕና ኣለና። ሐዚ ውን መሊስና ናብ ቃልሲ ምርግጋፅ ህላወ ኣቲና
ኣለና፡፡ ሰለዝኾነ ሎሚ እውን እንተኾነ ቀፂልና ዘርዚርናዮም ዘለና
ኣውራ ኣውራ ባህግታት ህዝቢ ትግራይ፤ ምስቲ ቁልፊ ኣጀንዳኡ
ማለት ውን ምርግጋፅ ህላወ ዝተተሓሓዙ ግን ድማ ክንዮ ምርግጋፅ
ህላወ ዘልኣለማዊ ፍታሕ ዝህቡ እዮም ምባል ይክኣል።
እምበኣር ካብዚ ብምብጋስ ውድብና ናፅነት፤ ተጋሩ ደው
ክንብሉሎምን ክንቃለሰሎምን ኣለና ዝኣምነሎም ኣውራ ኣውራ
ባህግታትና እዞም ዝስዕቡ እዮም ኢሉ ይኣምን፦
1. ኣብ ዓለም መንነትና ተዓቒቡን ውሑስ ህላወ ረኺቡን ከም ተጋሩ
ብዘይ ናይ ዝኾነ ሓይሊ ሞግዚትነት ኣብ ዓለም ጎይቶት ነብሶም ኮይና
ክነብር ከምኡ ውን ዓለም ብቐጥታ ንሕናነትና ተቐቢላ፤ መንነትና
ስልጣነናን ብኣናን ብባዕልና ክትፈልጦምን ክትፅውዖምን ንደሊ።
2. እዛ ካብ ወለድና ብኽባር ዋጋ ዝተረከብናያ ትግራይ ግዝኣታዊ
ሓድነታ ንዘልኣለም ተኸቢሩ ክነብር ንደሊ።

3. ናይ ባዕልና ሃገር ወኒንና ሙሉእን ኩሩዕን ኣባል ማሕበር ሃገራት
ዓለም ኮይንና ክነጥፍን ኢሉ ውን ካብ እንገበሮ ሰናይ ተሳትፎ ዓለምና
ክትርባሕ እጃምና ክንውፊ ንደሊ።
4. እዞም ልዕል ኢሎም ዝተጠቐሱ ባህግታትና ከይተጓደሉ
ምስዝረጋገፁ፤ ኣብ ኢትዮጵያ ዝሰኣናዮም ግን ድማ ካብ ምርግጋፅ
ናፃን ልኡላዊትን ሃገርና ትግራይና ብንረኽቦም ፀጋታት ኣቢልና፤
ከም ህዝቢ ቅልጡፍ ብዝኾነ ኣገባብ ኣብ ሓፂር እዋን ካብ ድሕረትን
ድኽነትን ክንናገፍን ኩለመዳያዊ ምዕባለ ክነረጋግፅን ንደሊ።
5. ፀጋታት ሃገርነት ትግራይና ተጠቒምና፤ እዚ ንነዊሕ መዋእል
ርግኣትን ቅሳነትን ሓሪምዎ ኣደዳ ጎንፅን ህውከትን ኮይኑ ዝፀንሐ ዞባና
ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ፤ ናትና ፃዕሪ ተሓዊስዎ ሰላም ክረክብን ብኡ ኣቢልና
ድማ ነባሪ ራህዋን ቅሳነትን ክነተስተማቕር ንደሊ።
ብወገንና እቶም ልዕል ኢልና ዘቐመጥናዮ አውራ ኣውራ ባህግታት
ህዝቢ ትግራይ፤ ኣብታ ሕዚ ዘለናላ ኢትዮጵያ ኮይንና ክንዓሞምን
ጋህዲ ክንገብሮን ዶ ንኽእል ኢልና ሓቲተና ዝረኸብናዮ መልሲ
ኣይፋል ዝብል እዩ፡፡ ስለዝኾነ ባህግታት ህዝቢ ትግራይ ንክገሃዱ፤
ምሰረታ ሃገረ ትግራይ እንኮ መማረፂ እዩ ኢልና ደምዲምና ኣለና፡፡
እዚ ንምግሃድ ከኣ እዩ ዝተወደበን ዕላምኡ ዝነፀረን ቃልሲ ክነሳልጥ
ከምዘለና ኣሚንና፤ ድልየት ኣእላፍ ተጋሩ ዝኾነ ቃልሲ ናፅነት ናብ
ተግባር ክልወጥ ቃልስና ኣበጊስናዮ ዘለና።

3. ስለምንታይ እያ ኢትዮጵያ ንባህጊ
ተጋሩ ተግህድ ሃገር ዘይትኸውን ኮይና?
ኢትዮጵያ ኣብ ኣፈጣጥርኣ ባዕሉ ኣዚዩ ገዚፍ ዝኾነ ምዝባዕ ዘለዋ
ኢምፓየር/ግዝኣተ-ሃፀይ እያ። ኣብዚ ርእሲ እዚ ብዙሕ ምባል ዝክኣል
ዋላ እኳ እንተኾነ፤ እቶም ኣውራ ኣውራ ምዝባዓት እዛ ኢምፓየር
ግና ካብ ክልተ ምኽንያታት ዝፍልፍሉ እዮም ኢሉ ይኣምን ውድብ
ናፅነት። ንሳቶም ከዓ፤ ካብ ፍልልይን ጎነፅን ባህግን ዕላማን ናይቶም
ኣብ ውሽጢ እዛ ግዝኣተ-ሃፀይ ዘለው ህዝቢታት ዝብገስ ምዝባዕ ሓደ
ክኸውን ከሎ፤ ኣብ መዳይ ታሪኽን ተረኽን ዘሎ ፍልልይ ዝፈጠሮ
ጎነፅ ድማ ብካልኣይ ደረጃ ዝጥቀስ ምዝባዕ እዩ።
ፍልፍል ናይቲ ፈላማይን ዘይፍታሕን ባህርያዊን ምዝባዕ ናይዛ
ግዝኣተ-ሃፀይ ንምርኣይ እንትንፍትን፤ ኣብ ውሽጣ ልዕሊ 80
ብሄራትን ብሄረ ሰባትን ከምዘለዉ ዝፍለጥ እዩ። ከምዚ ዝበለ
ብዝሕነት ከዓ ባዕሉ ሓደ ዓብይ ብድሆ እዩ። እቲ ኣውራ ፀገም ግና
ብዙሕነት ምእንተ ነብሱ እዩ ኢልና ኣይንኣምንን። ፀገም ብዙሕነት
ዝኸፍአ ፀገም ዝኸውን፤ እዞም ዝተፈላለዩ ህዝብታት ዝተፈላለዩን
ዘይተዓረቑን ባህግታትን ዕላማታትን ሰለዝህልዎም እዩ።
ኣብዚ ርእሲ፤ ነዚ ሓቂ ንምርግጋፅ ናይ ኩሎም ብሄረሰባት ዕላማን
ባህግን እንታይ ምዃኖምን ከመይ ከምዘሳነዩን ምትንታን ኣድላይ
እዩ ኢልና ኣይንኣምን፡፡ ብዓብይኡ ከዓ ክሳብ ክንድኡ ዘኽይድ

ምኽንያት የብልናን። ሰለምንታይሲ እዚ ሓቂ እዚ ብቐሊሉ ክርአ
ዝኽእል እዩ ኢልና ንገድፎ ጥራሕ እንተይኮነስ፤ ኣብ ዕፃ ህላወ እዛ
ኢትዮጵያ ትበሃል ከም ሃገር ትፍለጥ ግዝኣተ-ሃፀይ ልዑል ግደ ናይ
ዘለዎም ሰለስተ ዓበይቲ ብሄራት ብምርኣይ ጥራሕ እኹል ርድኢት
ምርካብ ይክኣል እዩ ኢልና ሰለንኣምን ውን እዩ፡፡ እዞም ሰለሰተ
ወሰንቲ ብሄራት ድማ ብሄረ ትግራይ ፣ ብሄረ ኣምሓራን ብሄረ
ኦሮሞን እዮም።
ቅድሚ ባህግናን ዕላማን ናይዞም ሰለስተ ብሄራት ከመይ ከምዘይሳነ
ናብ ዘብርህ ትንተና ምኻድና ግና፤ ፈለማ ርዱእ ክኸውን ዘለዎ ሓደ
ኣድማሳዊ ሓቂ ከምዘሎ ምንፃር ከድሊ እዩ፡፡ ንሱ ድማ ባህግን ዕላማን
ሓደ ህዝቢ/ብሄር ተነፂሩ ዝቕመጥን ዝቃላሕን ብንቑሓት ኣበላት እቲ
ማሕበረሰብ (elites) እዩ ዝብል እዩ። ስለዚ ኣብዚ ባህግታት ብሄራት
ኢልና ንገልፆ ዘለና ቁውምነገር፤ ብዛዕባ እቲ ብንቑሓት ኣባላት እቶም
ብሄራት ዝግለፅ ድኣ እምበር፤ ህዝቢ ከም ህዝቢ ይፋቐር ዶ ይፃላእ
ናብ ዝብል ዘይውድዓዊ ሞጎትን ውጥጥን ዘእቱ የብልናን። ምኽንያቱ
ካብ ታሪኽ ዓለምና ከምዝተምሃርናዮ፤ ህዝቢ ናይ ባዕሉ ንቑሓት
መሪሕነት እናተኸተለ እዩ ክፋቐርን ክፃላእን ዝተርኣየ፡፡
ካብዚ ብምብጋስ፤ ናይ እዞም ብንቑሓት ኣባላቶም ዝውከሉ ሰለስተ
ብሄራት ባህግታትን ዕላማታትን ክንርኢ እንተለና፤ ናይቲ ሓደ ካብቲ
ካልእ ይፈላለ ጥራሕ ዘይኮነ፤ ናይቲ ሓደ ምስቲ ናይቲ ካልእ ተራፃሚ
ኮይኑ ኢና ንረኽቦ። ንኣብነት ብታሪኽ ተደጋጊሙ ከምዝተርኣየ
ንብሄረ ኣምሓራ ንውክል ኢና ናይ ዝብሉ መራሕቲ ባህግን ዕላማን
ክንዕዘብ ከለና፤ ንዛ ኢትዮጵያ ትብሃል ግዝኣት/ኢምፓየር ብምስሎም
ቀሪፆም ሓንቲ ብሄረ-መንግሰቲ ኮይና ክትገሃድ ዝብል ክቱር ድሌት
ኮይኑ ኢና ንረኽቦ፡፡ ካብዚ ተላዒሎም ድማ እዞም ሓልታት፤
ዝተፈላለዩ ህዝብታት እዛ ግዝኣት ብ ሓይለ-መልጢ ሓዊሱ
ብዝተፈላላየ ኣገባብ መንነቶም ገዲፎም ናብቲ ብምስሎም ዝዓይዎ
ብሄራዊ መንነት ክኣትው ሰሪሖምን ይሰርሑ ኣለውን። ካብዚ ሕማቕ
ሸውሃት ልሂቀ ኣምሓራ ብዝነቐለ ድማ እዛ ግዝኣት፤ ብፍላይ ካብ
መወዳእታ 19 ክፍለ ዘበን ንነዘ ማለት ውን ካብቲ ሐዚ ዘለዋ ቅርፃ
ዝሐዘትሉ መዋእል ጀሚሩ፤ ኣብ ሞንጎ እዚ ገባቲ ሓይልን መንነቶም
ንከይጠፍእ ዝቃለሱ ህዝብታትን ብዝተፈጠረ ምርፃም፤ ኣብ ዘየቛርፅ
ጎነፅን ዕንክሊልን ፀኒሓ፡፡ ሐዚ እውን ኣብኡ እያ ዘላ፡፡ ኣብዚ ኣንፃር
ግበታ ዝግበር ቃልሲ ብዙሓት
ህዝቢታት እዛ ግዝኣት ተሳቲፎምሉ ምባል ዝክኣል ኮይኑ፤ ብዓብዩ
ግና ህዝቢ ትግራይ ኣዝዩ መሪርን ክባርን ዋጋ ዘኽፈለ ቃልሲ ኣካይዱ
እዩ።
ብመንፅር እዚ ሓደ ብሄራዊ መንነት ንምፍጣር ዝዓለመ ኣካይዳ
ባህግን ዕላማን ህዝቢ ትግራይ ክንሪኦ ከለና ግና፤ ህዝቢ ትግራይ
ንመዋእላት ዘሰላጦ ቃልሲ ህላወ መንነቱ ንምርግጋፅ ደኣ እምበር፤
ካልኦት መንነቶም ክስእኑን ክርገፁን ካብ ምሕላም ከምዘይነበረ
ብተደጋጋሚ ብታሪኽ ዝመስከረሉ ሓቂ እዩ፡፡ ስለዚ ኣብ ሞንጎ ባህግን
ዕላማን ሓይልታት ኣምሓራን ትግራይን ዘይተዓረቕ ጎንፂ ኣሎ።
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ውራይና
ካብዚ ብተወሳኺ ናብቲ ሳልሳይን ወሳንን ብሄር እዛ ግዝኣት ክንመፅእ
ከለና፤ ብወገን ኦሮሞ ዝነበረን ሕዚ ዝርአ ዘሎን ብሄራዊ ባህግን
ዕላማን ብክልተ መልክዑ ምቕማጥ ይከኣል። እቲ ሓደ መልክዕ
ዕላማን ባህግን ሓይልታት ኦሮሞ መቐፀልታ ናይቲ ንንውሕ ዝበለ
እዋን ኣንፃር ናይቲ ብሓይልታት ኣምሓራ ዝሳለጥ ዕብለላ ዝቐንዐ
“ናፅነት ኦሮሚያ ሪፓብሊክ ምግሃድ” ዝብል ክኸውን ከሎ፤ ብኻሊእ
ገፅ ድማ ካብ ቁፅሪ ህዝብን ስፍሓት መሬትን ዝብገስ “ንዛ ኢትዮጵያ
ትብሃል ግዝኣት ብምስልና ክንሃንፃ ኣለና” ዝብል ገባቲ ዕላማ
ኣለዎም። እዚ ብሓይልታት ኦሮሞ ተታሒዙ ዘሎ ክልተ መልክዕ
ዘለዎ ባህግን ዕላማን ከዓ ንዛ ግዝኣት ከም ሃገር ዘቐፅል ኣይኮንን። እቲ
ምንታይሲ እቲ ኦሮሚያ ሪፐበሊክ ዝብል ኣተሓሳስባ እንተተዓዊቱ
ዳርጋ ብኡ ንብኡ ንኢትዮጵያ ዘቕህማ እንትኸውን፤ እቲ ዓብለልቲ
ኮይንና ንመርሓ ዝብል እውን እንተኾነ እታ ግዝኣተ-ሃፀይ ኣብ
መዓልቦ ዘይብሉ ህውከትን ዕግርግርን ኣትያ ድሕሪ ግዘ ክትፈረስ
ዘገድድ ባህጊ እዩ።
ስለዚ እዚ ካብ ኣድማሳዊ ባህርያት ግዝኣተ-ሃፀይ/ኢምፓየር ዝብገስ
ምዝባዕ፤ ነታ ብናይ ታሪኽ ኣጋጣሚ ከም ሃገር ትፅብፀብ ግን ድማ
ናይ ሃገርነት ባእታት ዘይተማልእ ኢትዮጵያ፤ ባህጎምን ዕላማታቶምን
ናይ ዘይቃዶ ህዝብታት እኩብ ጥራሕ ኮይና ብሄራዊ ዕላማን
ራእን ዘይብላ፤ ንዘልኣለም ኣብ ዕንክሊል ክትነብር ዘገድዳ እዩ፡፡
ከምዚ ዝበለት ግዝኣተ-ሃፀይ ድማ ይትረፍ ንኸም ናትና ናይ ተጋሩ
ዝበለ ህፁፅ ፃምእ ልምዓት፣ ሰላምን ዴሞክራስን ክትምልስ፤ ከም
ሃገር እትቅፅለሉ ተኽእሎ ውን የብላን ኢልና ንኣምን፡፡ ምናልባት
ዝማህመነ ናይ ምቕፃል ዕድል ኣለዋ ኢልና ኣብ እንተታት እንተ ኣቲና
ውን፤ ዕድላታትን ፀጋታትን ትግራይ ብቐፃልነት እናኸሰርና ንሓዋሩ
ንኸፍሎ ዋጋ እናወሰኽና፤ ክሳብ ዕለተ ፍፁም ዕንወት እዛ ግዝኣተሃፀይ ንምፅናሕ ዝውሰድ ሕርያ ሰነፋት ምዃኑ ኣየጠራጥርን፡፡
ነቲ ብኻልኣይ ዘቐመጥናዮ ፍልፍል ተፈጥሮኣዊ ምዝባዕ እዛ ግዝኣት
ምስንርኢ ድማ፤ ናብ ታሪኽን ተረኽን ዝመበገሲኡ ጎነፅ እዩ ዝወስደና፡
፡ ሓንቲ ሃገር ካብ ታሪኽን ተረኽን እትረኽቦም ንህላወኣን ቀፃሊ
ዕብየታን ኣገደስቲ ዝኾኑ ክልተ ስንቅታት ኣለው። ካብዚኦም እቲ ሓደ
ስንቂ፤ ኣብ ሕሉፋ ካብ ዝነበሩ ፅቡቓት ዕድላትን ፍፃመታትን ተላዒላ
ንሎምን ንመፃኢን ትሕዞ ኒሕን ሓቦን ክኸውን ከሎ፤ እቲ ካልኣይ ድማ
ካብ ሕሉፍ ውድቀታታን ጉድለታታን ተማሂራ ንሎምን ንመፃኢን
ከይትደግሞም ከም መምሀሪ ዝጥቀስ ጥንቃቐ ዘስንቕ ተመክሮ
እዩ። ካብዚ ሓቂ ተበጊስና ናብ ኢትዮጵያ ክንመፅእ እንተለና፤ ኣብ
ውሽጢ እዛ ከም ሃገር ትሕሰብ ግዝኣት ዘለው ህዝብታት ዋላ ሓደ
ከም ሃገር ዘሰማዕምዕ ፍናን ይኹን ውድቀት የብሎምን። የግዳስ እቲ
ዘሕዝን፤ ኣብዛ ግዝኣት ዘለዉ ህዝብታት ንቲ ሓደ ፍናን ዝፈጥር ኢሉ
ዝወስዶ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ንቲ ካልእ ናይ ሕፍረትን ውርደትን ኮይኑ
ይርአ፡፡ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ታሪኽን ተረኽን ኣብ ክንዲ ሰነያን ናይ
ሓባር ስንቅን ምርካብ፤ ባዕሉ እቲ ታሪኽ ሓደ ኣውራ ፍልፍል ጎንፂን
ቅርሕንትን ኮይኑ ኢና ንረኽቦ።
ነዚ ዝምልከት ከም ኣብነት ንጥቀስ እንተተባሂሉ፤ እቲ “ኢትየጵያ
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ልዕሊ 3000 ዓመታት ዝገበረት ሃገር እያ” ዝብል ተረኽ ምርኣይ
ባዕሉ እኹል እዩ። ከምቲ ዝፍለጥ እዚ ተረኽ እዚ ንሓይልታት
ኣምሓራ ዋና መሳርሒ ዕብለለኦም እንትኸውን፤ ንካልኦት ህዝብታት
ግና ዳርጋ ፅውፅዋይ እዩ። እቲ ዝገደደ ከዓ እዚ “ናይ 3000 ዓመታት
ታሪኽ” ዝብል ፅውፅዋይ ላዕልላዕሉ እንትርአ ንዓና ንተጋሩ ዝሓውስ
እንተመሰለ እውን፤ ፈፂምና ንቕበሎ ተረኽ ኣይኮነን። ስለምንታይ
እንተይልና፤ እቲ “ናይ 3000 ዓመታት” ዝብሃል ጥንታዊ ታሪኽን
ስልጣነን ናትና ናይቶም ወረስቲ ኣኽሱማዊ ስልጣነ ዝኾኑ ተጋሩ
ድኣ እምበር፤ ብምንም ዓይነት ተኣምር ናብዛ ትማሊ ዝተፈጠረት
ኢትዮጵያ ዝላገብ ከምዘይኮነ ኣንዳዕዲዕና ንኣምነሉ ሓቂ እዩ፡
፡ ብምዃኑ፤ ናትና ናይ ባዕልና ጥራሕ ዝኾነ ወርቃዊ ታሪኽ ብናይ
ምሁራት ኣምሓራ ናይ ሕሶት ተረኽ ናይ ኢትዮጵያ ተባሂሉ
ብፅውፅዋይ ተጨፍሊቑ ክቐርብ ከሎ፤ ንዓና ንተጋሩ ካብ ሰብዋናነት ዘልግስ ሰለዝኾነ ፈፂምና ኣይንቕበሎን፡፡ ምኽንያቱ እታ
ሕዚ ዘላ ኢትዮጵያ ኣብ መወዳእታ 19 ክ/ዘመን ዝተፈጠረት ስርወ
ንግስና ሽዋ ማእኸላ ዝገበረት ኢምፓየር ደኣ እምበር፤ ናብ ዘይራኸብ
ስልጣነ ኣኽሱም ብናይ ሕሶት ተረኽ ተላጊባ ናይ 3000 ዓመታት
ታሪኽ የብላን፡፡ ሰለዚ ነዚ ናይ ሕሶት ተረኽ ምቕባል ማለት ከዓ ንዓና
ንተጋሩ ናትና ታሪኽ ከም ምድምሳስ ዝቑፀር ነብሰ-ቅትለት እዩ ኢልና
ኢና ንወሰዶ፡፡ ብስሩ ውን ምሁራንን መራሕትን ኣምሓራ ነዚ ተረኽ
ዘጋውሕሉ ቀንዲ ምኽንያት፤ ንሕና ተጋሩ ናትና ንብሎ መንነትን
ታሪኽን ኣብታ ብናታቶም ፅውፅዋይ ክትህነፅ ዝብህግዋ ኣምሓራዊት
ሃገረ-መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣትዩ ክቕህም ዝዓለመ ምኻኑ ሰለንፈልጥ፤
ኣምሪርና ኢና ንነፅጎ።
ናብዚ ከም ካልኣይ ባህርያዊ ምዝባዕ ዝግለፅ ነጥቢ ሓይሊታት ኦሮሞ
ክነእትዮም ከለና፤ ዝገደደ “ኣብዚ መዋእል እዚ ኣይነበርናሉን” ዝብል
ተረኽ ዓብላላይ ርድኢት ኦሮሞቶት ኮይኑ ኢና ንረኸቦ፡፡ ከምኡ ውን
ኣብ ክሊ ተረኽን ታሪኽን እታ ድሓር ዝመፀት ኢትዮጵያ ዘሎ ርድኢት
ሓይልታት ኦሮሞ ክንዕዘቦ ከለና ውን እንተኾነ፤ ኣብ ልዕሊኦም
ስምብራት ዘዕረፈት ግዝኣተ-ሃፀይ ከምዝኾነት እዮም ዝሓስብዋ።
ንዚ ታሪኽን ተረኽን ከኣ ኣምሪሮም ይፀልእዎን ይቃወምዎን። ካብ
ምቅዋምን ምፅላእ ሓሊፎም ድማ በቲ ናቶም ታሪኽን ተረኽን
ክትክእዎ ይቃለሱ፡፡
ብዝበለፀ ናብቲ ካብ 1890ታታ ኣቢሉ ዝተጀመረ ማለት ውን
ናብቲ ካብ ምጅማር ምድኳን ናይዛ ሐዚ ዘላ ኢትዮጵያ ኣቲሒዙ
ብወግዒ ዝዝንቶን ዝፀሓፍን ታሪኽ ክንመፅእ ከለና፤ ብዙሓት
ህዝብታት ታሪኾም ከይፍለጥን ከይዕቀብን ዝገበረ ኣካይዳ
ንረክብ፡፡ ሕልፍሓሊፉ ድማ ናይዚ መዋእልን ታሪኽን ተረኽን ናይ
መብዛሕቲኦም ህዝብታት ታሪኽን መንነትን እናመንጠለ ብሽም እታ
ግዝኣተ-ሃፀይ ን ሓደ ብሄር ዝልጥፍ እዩ፡፡ ስለዝኾነ ታሪኽን ተረኽ እዛ
ግዝኣተ-ሃፀይ ንኣብዝሓ እቶም ኣብ ውሽጣ ዘለው ህዝብታ ዘቃሓሕር
እምበር ዘሳኒ ኣይኮነን። ብሓፈሻ እንትርአ ኣብ ኢትዮጵያ፤ ታሪኽ ኣብ
ሞንጎ ህዝብታት ፍልፍል ቀፃሊ ጎነፅ እምበር ኣወንታዊ ኣበርክቶ
ነይርዎ ኣይፈልጥን፣ ኣይብሉን፣ ንቐፃሊ ውን ኣይክህልዎን።

ኮታስ እዞም ባህርያዊ ምዝብዓት ኢልና ብክልተ መልክዓት
ዘቐመጥናዮም ሓቅታት ዝመለለይኣ ግዝኣተ-ሃፀይ ኢትዮጵያ፤ ንዓና
ንተጋሩ ፍልፍል ሕማምናን ሕሰምናን እምበር ፍልፍል ራህዋናን
ቅሳነትናን ከምዘይኮነትን ክትከውን ከምዘይትኽእልን ዝተግሃደ ሓቂ
እዩ። እምበኣር ንሕና ናብ ቃልሲ ናፅነት ትግራይ ዘቕናዕና ግዱሳት
ተጋሩ ውድብን ተግባራዊን ቃልስን ኣንፊትና ኢትዮጵያ ገዲፍና ናይ
ገዛእ ርእስና ዝኾነት ናፃን ልኡላዊትን ሃገረ ትግራይ ንመስረት ንብል
ዘለና፤ ካብ ታሪኽ ዋላ ውን ሐዚ ብጭቡጥ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዘሎ
ኩነት ተበጊስና፤ እዛ ግዝኣተ-ሃፀይ ንብሄራዊ ዕላማናን ባህግናን
ዘይትስከም ከምዝኾነት ብጭብጥን መርትዖን ኣሚና ምኻኑ ክንፀር
ይግባእ።
ብሓፂሩ ከም ህዝቢ መልሲ ዘይረኸበ ታሪኻዊ ሕቶና ንምምላስ
ቃልስና ናብ ምርግጋፅ ዋንነት ሃገርነት ትግራይ ይቕናዕ ክንብል
ከለና፤ ምእንተ ምርካብ ዘልኣለማዊ ፍታሕ ፀገም ህዝብና ደኣ
እምበር፤ ካብቶም ትማልን ሎምን ዘጋጥሙና ዘለው በብግዚኡ
ዝፈራረቑ ምናልባት ውን ካብቶም ሕዚ የጋጥሙና ዘለው ግዝያዊ
በደላት ተበጊካ ዝርአ ጥራሕ ኣይኮነን። ከምቲ ልሙድ እዞም
ግዝያዊ ፀገማት ብግዝያዊ ዕርቅን ምስምስን ምስዝሃድኡ ውን
ዕዶት ዕንክሊሎም ሓልዮም ከምዝመፁ ሰለንፈልጥ፤ ቃልሲ ናፅነት
ትግራይ ብእንተታትን ተለዊሱ ብሄራዊ ዕላማና ናብ ሓደጋ ብዘእቱ
ሽንገላታት ክኽሎፍ ሰለዘይንደሊ ኢና ቃልስና ኣበጊስናዮ ዘለና፡፡
ብካልእ ኣዘራርባ ንህዝብና ኣብ ዕንክሊል ዘንብር ዘሎ ዘይተመለሰ
መሰረታዊ ብሄራዊ ሕቶ ትግራይ ሕቶ ዋንነት ትግራወይቲ ሃገር
ምኻኑን ንምግሃዱ ወለዶኣዊ ሓላፍነት ክንወስድ ግድን ሰለዝኾነ ደኣ
እዩ ናፃ ሃገረ ትግራይ ክምስርት ተላዒልና ዘለና እምበር፤ ምስ ዝኾነ
ህዝቢ ፀልእን ቅርሕንትን ሰለዘለና ውን ኣይኮነን፡፡
ብካልእ መዳይ ብሰለማውን ዴሞክራስያውን መገዲ መሰል ርእሰውሳነና ተግቢርና ናፃን ልኡላዊትን ሃገረ ትግራይ ክንምስርት
ተበጊስና ዘለና፤ ምእንተ ፍታሕ ናትና ናይ በይንና ፀገም ጥራሕ
ውን ኣይኮነን፡፡ እኳደኣስ እቲ ናትና ፍታሕ ነቲ ናይታ ግዝኣት
ሓበራዊ ጎነፅን ዕንክሊልን ውን ኣፍደገ ዝኸፍት ወድዓውነትን
ኣድማሳውነትን ዘለዎ ብታሪኽ ኣብ ዓለም ዝተረጋገፀ ሕዚ ውን
ኣብ ዓለም እቲ ዝሓየለ ኣተሓሳስባ ብምኻኑ፤ ብዘይእንተታት
ክውሰድ ዘለዎ ፍታሕ እዩ ኢና ንብል ዘለና፡፡ ኮታስ ከም መጠን
ግዱሳት ተጋሩ ናብ ምስረታ ሃገርነት ኣንቂልናዮ ዘለና ቃልሲ፤ ካብ
ዘይተፈተሐ ሕቶን ባህግን ህዝብና ዝብገስ፤ ህዝብና ባዕሉ ነብሱ
ክኢሉ ካብ ፀጋታትን ዕድላትን ብሄረ-ሃገርነት-ትግራይ ከምዝርባሕ
ኣሚኑ ክውስኖ ዝግባእ ሕርያ እዩ።

4. ፀጋታትን ዕድላትን ብሄረ-ሃገረ-መንግስቲ
ትግራይ
ባህርያዊ ምዝባዕ ግዝኣተ-ሃፀይ ኢትዮጵያ ተንቲና፤ ኢትዮጵያ
ፍልፍል ፀገምና እምበር ፀጋናን ዕድልናን ኣይኮነትን ኢልና

ውራይና
ደምዲምና፤ ምእንተ ምግሃድ ብሄራዊ ባህግናን ዕላማናን ንምስረታ
ሃገር ክንቃለስ አለና ንዝብል መርገፂና ከም መርትዖ ዝጨበጥናዮም
ፀጋታትን ዕድላትን ኣለውና ክንብል ከለና፤ ትግራይ ከም ብሄር ኣብ
ምርግጋፅ ሃገርነታ ትጭብጦም ፀጋታትን ዕድላትን እንታይ እዮም
ዝብል ሕቶ ክልዓል ከምዝኽእል ርዱእ እዩ፡፡ ናፅነት ከም ሓደ ንፁር
ዕላማ ዘለዎ ብሄራዊ ውድብ ትግራይ ነዚ ሕቶ ብናቱ መጠመቲ
ተንቲኑ ከምዝስዕብ ምላሹ የቕርብ፡፡
ፀጋ ብሄረ-ሃገረ-መንግስትነት ትግራይ ክበሃል ከሎ፤ ቀዲሙ ናብ
ሕልናና ዝመፅእ እቲ ብዝገርም ኣገባብ ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ
ተዛዚሙ ዝፀንሐን ሐዚ እውን ኣብ ኢድና ዘሎን ትግራይ ከም
ብሄር ደው ዝበለትሉ ዓንዲ እዩ። እዚ ማለት ከኣ፤ ትግራይ ብታሪኽ
ይኹን ብመፃኢ ተስፋኣ ናብ ሓድነት እትርዕም ብሄር ብምዃና፤
ፀጋ ብሄረ-ሃገረ መንግስትነት ክትቋደስ ይገብራ። ሰለምንታይ ሲ
ብሄራዊ ሓድነት እቲ ዝልዓለ ሞተር ልምዓትን ዕብየትን ሰለዝኾነ።
ናይ ዓለምና ተመክሮ ከምዘርእየና እውን፤ ከም ትግራይ ዝበላ
ብሄራት ባህገን ነፂረን ናይ ባዕለን ሙሉእ ልኡላውነት ጨቢጠን
ሃገር ምስኣቖማ ናብ ምዕባለ ንምእታው ብዙሕ ኣይተፀገማን ጥራሕ
ዘይኮነስ፤ ብስሩ እውን ኣብ ዓለምና ካብ መበል 18 ክፍለ ዘበን ኣቢሉ
ዝተርኣየ ቅልጡፍ ምዕባለ ወዲ ሰብ፤ ኣብ ብሄረ-ሃገረ-መንግሰታት
(nation-states) ዝተርኣየ እዩ። ንኣብነት እቲ ንኣውሮፓ ካብ
ፊውዳላዊ ስርዓት ኣናጊፉ ናብ ተኣምራውን ቀፃልነት ዘለዎን ምዕባለ
ዘእተወ ኢንዱስተሪያዊ ወያነ (industrial revolution) ዝተጀመረ፤
እንግሊዝ ከም ብሄረ-ሃገረ-መንግሰቲ/Nation-State ደው ምስበለት
እዩ። ቀፂለን ናብዚ መስርዕ ዝኣተዋ ሃገራት ፈረንሳይ፣ጀርመንን
ጥልያንን ዝርከብአን ሃገራት ክኣ ብሄረ-ሃገረ-መንግስታት እየን። እዘን
ሃገራት እዚኤን ውን ናብ ስሉጥ ቁጠባዊ ምዕባለን ህንፀት ዴሞክራስን
ክኣትዋ ዝኸአላ ብሄረ-ሃገረ-መንግስቲ ሰለዝሃነፃ እዩ፡፡ እዚ ሓቂ ዋላ
ኣብተን
ድሒረን ብሄረ-ሃገረ-መንግስትነት ዝጨበጣን ኣዚዩ ቅልጡፍ
ምዕባለ ዘመዝገባን ከም ብዓል እስራኤል፣ ደቡብ ኮርያን ሲንጋፖርን
ዝኣመሰላ ሃገራት እውን ብግልፂ ዝተርኣየን ዝርአ ዘሎን እዩ። ስለዚ
ምሉእ ናፅነት ትግራይ ምግሃድ ማለት ትግራይ ከም ብሄር ዘለዋ
ዓቕሚታት መሊኡ ብዘይገደብ ኣብ ጥቕሚ ንክተውዕሎ ዕድል
ስለዝህባ፤ በዚ ኣቢላ ፀገማታ ብኸይዲ እናፈትሐት ዘላቒ ምዕባለ
ንክተርኢ ኣፍደገ ዘርሕወላ ኣብ ኢዳ ዘሎ ፀጋ ይኸውን ኣሎ ማለት
እዩ።
ብካልኣይ ብርኪ ኣብ ብሄረ-ሃገረ-መንግስትነት ትግራይ ናብ ዝርከብ
ፀጋ ክንመፅእ ከለና፤ ካብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጥመና ዘሎ ተፃብኦ
ተናጊፍና ምሉእ ናፅነት ኣምፂኢና፤ ኣብ ዋንነት ሃገር ዘለና ዘይተፈትሐ
ሕቶ ፀንቂቕና ፈቲሕና፤ ካብ ደገ ናብ ናይ ባዕልና ውራይ ተመሊስና፤
ዕድልና ንምውሳን መማረፂታት ኣቕሚጥና ክንካታዕ፤ ህዝብና ዝሐሸ
ዝብሎ እናሓረየ፤ ናብ ቀፃሊ ዝኾነ ናይ ሓሳብ ምዕባለን እዚ ዝመርሖ
ዉሑስ ከይዲ ልምዓትን ዴሞክራስን ክንኣቱ ከለና ዝፍጠር ዕድል
እዩ። ብኻልእ ኣዘራርባ እዚ ፀጋ እዚ ኣብ ግዝኣተ-ሃፀይ ኢትዮጵያ ዘሎ

ዕንክሊል ዝጋረደና ዝቐልዕ፤ ስኣን ምሉእ ሉእላውነት እንስእነኖም
ዕድላት ክንረክብ ዘኽእለና፤ ህንፀት ብሄራዊ ዴሞክራስያዊ
ስርዓትን ትካላትን ክነግህድ ዘኽእለና፤ ኣውራ ክብሃል ዝኽእል ፀጋ
እዩ። ስለምንታይ ሲ ኣብ ግዝኣተ-ሃፀይ ኮይንኻ ክህሉ ዝኽእል
መማረፂታት ንቲ ሓደ ስጋ ንቲ ሓደ ድማ ስሚ ኮይኑ ስለዝርአ፤ ምስ
ኢትዮጵያ እናቐፀልካ ዝህሉ ክትዕ፤ ናብ ዝለዓለ ምዕባለን ዕብየትን
ዝወስድ ሓሳብ ናይ ምፅራይ ዴሞክራስያዊ ክትዕ ብኡ ኣቢሉ ድማ
ነባርን ትካላውን ስርዓት ዝፈጥር ክትዕ ዘይኮነስ፤ ኣብ ምትሕልላኽን
ምጥፍፋእን ዝተመስረተ ዓቕምናን ዕድልናን እናሓንሸሽና ክንቅፅል
ዝገብር መወዳእታ ዘይብሉ ዕንክሊል ጥራሕ እዩ ዝኸውን። ሰለዚ
ናፃን ልኡላውን ብሄረ-ሃገረ-መንግስትነት ትግራይ ክነግህድ ከለና፤
ናብ ዴሞክራስያዊ ስርዓት ከይንኣቱ ዕንቅፋት ኮይኑና ዘሎ ባህርያዊ
ምዝባዕ ግዝኣተ-ሃፀይነት ኢትዮጵያ ዝመበገሲኡ ዘይተመለሰ ሕቶ
ብሄራዊ ህልውና መሊስና፤ ጠመተና ካብ ደገ ናብ ውሽጢ ኣማእዚና፤
ንምዕባለና መንፀፍ ዝኸውን ምሉእ ዴሞክራስያዊ ስርዓት ንምህናፅ
ዘኽእል ፀጋ ይህበና፡፡
ናብቲ ብሳልሳይ ብርኪ ዝግለፅ ፀጋ ብሄረ-ሃገረ-መንግስትነት
ትግራይ ክንመፅእ ከለና ከዓ፤ ኣብ ብመበቆላዊ ስልጣነናን ታሪኽናን
ዝተነደቐን ካብቲ ዘለና ፅኑዕ ማሕበራዊ እምነት ዝፍልፍል ባህሊ
ውዳበን ብሓበር ናይ ምዕያይ ተመክሮን ዝብል ነጥቢ ኢና ንረክብ፡
፡ እዚ ፀጋ እዚ ኣብ መዋእልና ዝገጠሙና ሓደጋታት ኣብ ምብዳህ
ብተዳጋጋሚ ዝተርኣየ ፀጋ ትግራይን ትግራዋይነትን እዩ። ሐዚ እውን
እንተኾነ እቶም እዋናዊ ፀላእትና ተሃንዲዶም ከይመፁናን ዝምነይዎ
ዕንወት ከየብፅሑልናን ገይርዎም ዘሎ፤ እቲ ካብ ፅኑዕ ማሕበራዊ
እምነትና ዝወርስናዮ መሊስና ኣብ ሓፂር እዋን ዝተግበርናዮ
ምስጥጣም ውዳበናን ሕብረትናን እዩ። ውዳበ ክፈጥር ዝኸእል
ህዝቢ ከዓ ዝደለዮ ናይ ምግባር ዓቕሙ ልዑል ስለዝኾነ፤ በዚ ኣቢልካ
ቀንዲ ሕቶታት ህዝብና ንምፍታሕን ቀፃልነት ዘለዎ ከይዲ ምዕባለ
ንምቕላስን ዘኽእል ምሉእ ዕዱል ዝርከብ ይኸውን።
ብራብዓይ ብርኪ ዝጥቀስ ካብ ብሄረ-ሃገረ-መንግስትነት ትግራይ
ዝርከብ ዓብይ ፀጋ ንብሎ፤ ትግራይ ከም ሃገር ኣባል ማሕበር ሃገራት
ዓለም ኮይና ደው ክትብል ከላ፤ ናፃን ሉእላውያን ሃገራዊ ትካላት
ተጠቒማ ካብ ዓለምለኻዊ ዝምድናታት ትረኽቦ ፀጋ እዩ። ሐዚ እውን
ታሪኽ ዓለምና ከምዝምስክሮ፤ ምዕባለ ሓንቲ ሃገር ብኹሉ ሸነኹ ኣብ
ናይ ባዕላ ተኽእሎታት ጥራሕ ዝድረኽ ኣይኮነን። የግዳስ ምስ ካልኦት
ሃገራትን ህዝብታትን ትገብሮ ምሕዝነትን ሽርክናን ኣብ ምዕባለ
ሓንቲ ሃገር ዓብይ ተራ ኣለዎ። ስለዚ ምስ ንምዕባለኻ ሓገዝቲ ዝኾኑን
ደለይቲ ሰናይካን፤ ኣዋዲ ዘይብልካ ብዘይወኪልን ሞግዚትን ብምሉእ
ናፃነት ካብ ናይ ባዕልካ ባህጊ ተበጊስካ ኣብ ዓለምለኻዊ መድረኽ
ንምስራሕ፤ ምሉእ ናፅነትን ልእላውነት ዘለዋ ብምስልኻ ዝተዓየት
ሃገር ምውናን ኣድላይ ይኸውን። ሰለዚ ሃገርነት ትግራይ ካብ ዓለም
እቲ ንዓና ዝጥዕም ቴክኖሎጂ፣ ኢንቨስትመንትን ምትሕግጋግዝን
ክትመዝዝ ዘኽእላ ፀጋ ብምፍጣር፤ ቐፃሊ ምዕባልኣ ንክተቀላጥፍ
ኣዚዩ ወሳኒ ዝኾነ ዕድል ይፈጥረላ።

ኣድላይነት ምስረታ ሃገረ ትግራይ እምበኣር ንሰለ እቲ ህዝብና
ንመዋእላት ዝህንጠወሉን ኩሎም ዓይነታት ዋጋ ዝኸፈለሉን ፃምእ
ብሄራዊ ሓርነት ብምሉእነት ንምርዋይ የኽእል ጥራሕ ዘይኮነስ፤ ካብ
ወድዓዊ ሓቂ ዓለምን ትሕዝቶ ግዝኣተ-ሃፀይ (empire) ኢትዮጵያን
ተበጊስካ፤ ኣውራ ኣውራ ባህግታትና ንምዕጋብ ናይ ግድን ክኸውን
ዘለዎ ተኾሊዑ ዝርአ፤ ንዘይተመለሰ ሕቶና ዘልኣለማዊ ፍታሕ ዝህብ
ሕርያና እዩ።
ብስሩ ኸ ከም ህዝቢ ትግራይ ዝበለ ኣዚዩ ነዊሕ ሰረት ዘለዎ ጥንታዊ
ታሪኽ ስልጣነ ዝውንን፤ ካብ ባዕሉ ሓሊፉ ንከባቢኡን ዓለምን ብዙሕ
ኣወንታ ዘበርከተ ህዝቢ፤ ናይ ባዕሉ ሃገር ዘይወነነስ ካሊእ መን
ክውንን ይግብኦ?
ስለዚ ኣብዚ ሐዚ እዋን ሓድሽ ወለዶ ትግራይ፤ ነዚ ተጋሩ ከም
ህዝቢ ንዘመናት ዝደኸምናሉን ኩሉ ዓይነት ዋጋታት ዝኸፈልናሉን
ብሄራዊ ሕቶ ትግራይ፤ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ዝምልስ ሕርያ ናፃን
ሉእላዊትን ሃገረ ትግራይ ጋህዲ ናይ ምግባር ዓብይ ዕድል ኣብ
ቅድሚኡ ተዘርጊሑ ከምዘሎ ዝስሓት ኣይኮነን፡፡ ሰለዝኾነ ንዚ ዕድል
እዚ ብውዱብ ቃልሲ ናብ ዓወት ንምቕያር እዚ ሓዱሽ ወለዶ እዚ
ኣድላይ ዘበለ ዋጋ ከምዝኸፍል ተስፋና ኣንቢርና፤ ህዝብና ናብቲ
ናይ መወዳእታን ዘልኣለማውን ፍታሕ ዝወስድ ጉዕዞ ብዝተወደበን
ዝነፀረን ሓሳብ ንምስላፍ ከኣ እዩ፤ ውድብ ናፅነት ትግራይ (ናፅነት)
ከም ውዳበ ኣንቂልና ፃውዒት ቃልሲ ነቕርብ ዘለና። እዚ ቃልሲ እዚ
ኣብ ዓወት ከይበፅሕ ዝዓግቶ ዋላ ሓደ ሓይሊ ከምዘየለ ከኣ ሙሉእ
ብሙሉእ ንኣምን።

5. ዕላማ ውድብ ናፅነት ትግራይ
ናብ ዋጋ ዕዳጋ ዘይኣቱ ቀዳማይን ቁፅሪ ሓደን ዕላማ ውድብና
ናፅነት፤ ህዝቢ ትግራይ ብደሙ ተቓሊሱ ዘረጋገፆ መሰል ርእሰ ውሳነ
ተጠቒሙ፤ ምሉእ ብሄራዊ ሓርነቱ፣ ታሪኻዊ ግዝኣቱ፣ ብሄራዊ
ሉእላውነቱ፣ ክብርታቱን ረብሕኡን እትሕሉን እተረጋግፅን ናፃን
ሉእላዊትን ሃገረ ትግራይ ምምስራት እዩ፡፡
6. ወሰን ግዝኣት ናፅነት - ናፃ ንክትወፅእ ዝቃለሰላ ትግራይ
ናፅነት ከም ሓደ ብሄራዊ ፓለቲካዊ ውድብ፤ ናፃ ሃገር ክትከውን
ኣለዋ ኢሉ ናይ ዝቃለሰላ ትግራይ ወሰን ግዝኣት፤ እታ ሕዚ ኣብ
ትሕቲ ፌ.ዴ.ሪ.ኢ ህዝባ ግዳይ ብሄራዊ ጥቕዓትን መርገፅትን፣ ግዳይ
ሓደጋ ወራርን ሃለዋት ምጥፋእን፣ ግዳይ ብሄራዊ ኣድልዎን ሕሰምን፣
ግዳይ ስእነት ምግሃድ ሰላም፣ ልምዓትን ዴሞክራስን ኮይኑ ዝርከብ፤
ብወግዒ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ተባሂላ ትፍለጥ ዓዲ
እያ፡፡
እዚ ከምዚ እናሃለወ፤ ምስ ትግራይ ብታሪኽ፣ ብስልጣነ፣ ብባህሊን
ብትውልድን ዝዛመዱ ከምኡ ውን ካብ ምስረታ ነፃን ሉእላዊትን
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ውራይና
ሃገርና ትግራይ ዝርከብ ብልፅግና፣ ሰላምን ዴሞክራስን ተረባሕቲ
ክንከውን ንኽእል ኢና ኢሎም ዝኣምኑ፤ ካብታ ሎሚ ብሄራዊ
ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ተባሂሉ ዝፍለጥ ክሊ ወፃእ ተኸሊሎም
ዝርከቡ ህዝብታት፤ ናብ ሃገርና ክፅምበሩ ምስዝደልዩ፤ መሰል ርእሰ
ውሳነ ተጠቒሞም ብሰላማውን ዴሞክራስያውን ኣገባብ ከሕወሱ፤
ኣፍደገ ሃገርና ክፉት ክኸውን ናፅነት ከም ውድብ ኩሉሻዕ ዝኣምነሉ
መርገፂ እዩ፡፡

7. ስልትን
ቃልሲ ናፅነት

ስትራተጂን

ውድብ ናፅነት ትግራይ ከም ብሄራዊ ሰልፊ ዝኽተሎ ናይ ቃልሲ
ኣንፈት ሕገ-መንግስታውን ሰላማውን እዩ፡፡ ቃልስና ሕገ-መንግስታዊ
እዩ ክንብል ከለና፤ ውድብና ኣብ ሕገ-መንግስቲ ፌ.ዴ.ሪ.ኢ ሰፊሩ
ብዘሎ መሰል ዓርሰ-ውሳነ ህዝብታት ብምትግባር እዩ ናፅነት ትግራይ
ንክመፅእ ዝቃለስ ማለት እንትኸውን፤ ሰላማዊ ኣገባብ ቃልሲ ንስዕብ
ክንብል ከለና ድማ፤ ኩሎም እንጥቀመሎም ናይ ቃልሲ ሜላታት
ናይ ህዝብና ሰላም ዘይህዉኹን ህዝብና ናብ ዘየድሊ ጎንፂ ንከይኣቱ
ልዑል ጥንቓቐ ዝግበሮሎምን ይኾኑ ማለት እዩ ፡፡ ብዚኦም ክልተ
መሰረታዊ መትከላት ቃልስና ኣቢልና ክረጋገፅ እንቃለሰሉ ናፅነት
ትግራይ ጋህዲ ዝኾነሉ ከይዲ ድማ ከምዝስዕብ ዝግለፅ ይኸውን፤
-ብዴሞክራሲያዊ መረፃ ኣቢሉ ንናፅነት ትግራይ ዝቐንዐ ውድብና
መንግስትነት ትግራይ ከጣይስ ዘኽእል ድምፂ ክረክብ ከምኡ ውን
ኣብ ቤት ምኽሪ ፌ.ዴ.ሪ.ኢ ድምፂ ናፅነት ዘስምዑ ተወከልቲ ትግራይ
ክዕወቱ ዘይተሓለለ ቃልሲ ነካይድ፡፡
- ህዝብና ንዕላማ ምስረታ ናፃን ልኡላዊት ብሄረ-ሃገረ-መንግስቲ
ትግራይ ተቐቢሉ፤ ብዴሞክራሲያዊ መረፃ ንመንግስቲነት ትግራይ
ዝጭብጥ ውድቡ ምስሓረየ፤ ብኡ ንብኡ ህዝብና ኣብ ጉዳይ ናፅነት
ሪፈረንደም ንክዳሎ ንመንግስቲ ፌደራላዊት ዴሞክራሲያዊት
ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ሕቶ ክቐርብ ይስራሕ፡፡ እዚ ብቕልጡፍ
ንክፍፀም ድማ ህዝብና ሒዝና ኣድላይ ዘበለ ቃልሲ ንገብር፡፡
- ህዝብና ሕገ-መንግስታዊ ቅደም ሰዓብ ስዒቡ ኣብ ሪፈረንደም “እወ
ንናፅነት” ዝብል ሕርያ ምስ ኣድመፀ ድማ፤ ኣብ ናፃን ሉእላዊትን
ሃገርና ትግራይ ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ዝሳተፍሉ መሰጋገሪ
መንግስቲ ትግራይ ክጣየስ ኣገዳሲ ኮይኑ፤ ኣብ ሰፊሕ ተሳትፎ ህዝብና
ዝተመርኮሰ ኣገደስቲ ዝኾኑ ሃገራዊ ትካላትን ቅዋም ሃገረ ትግራይን
ናይ ምድላውን ምፅዳቕን ከይዲ ክህሉ እዩ፡፡ ብናትና እምነት እዚ
ከይዲ እንተበዝሐ ሰለስተ ዓመት ይውድእ ፡፡ ስለዚ ዕድመ ስልጣን
መሰጋገሪ መንግስቲ ሃገረ ትግራይ እንተነውሐ ሰለስተ ዓመት
ይኸውን ማለት እዩ፡፡
- ህዝቢ ትግራይ ብመሉእ ተሳትፎን ዋንነትን ኣብ ናፃን ሉኡላዊትን
ሃገሩ ብሓዱሽ ቃል-ኪዳን ቅዋም ብሄረ-ሃገረ-መንግስቲ ትግራይ ምስ
ኣፅደቐ፤ ህዝብና ካብቶም ዝቐርቡ ዝተፈላለዩ ፓለቲካውን ቁጣባውን
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ፓሊሲታት ዝተሓንገጡ ውድባት/ፓርትታት፤ ብፍትሓዊ፣ ናፃን
ዴሞክራሲያውን መረፃ ኣቢሉ ዝመረፆ ውድብ፤ ፈላማይ ህዝባዊ
መንግስቲ ብሄረ-ሃገረ-መንግሰቲ ትግራይ ናይ ምምሕራሕ ሓላፍነቱ
ዝርከብ ይኸውን፡፡
ኣብዚ ልዕል ኢሉ ዝተገለፀ ከይዲ እዚ፤ ኩሎም መሰል ርእሰ-ውሳነ
ትግራይ ዝቕበሉን ዝኣምኑን ሓይልታትን ኣብቲ መስርሕ ኣትዮም
ከበርክትዎ ዝደልዩ ኩሉ ንኽገብሩ ዘኽእል ጥጡሕ ባይታ ንክህሉ
ከኣ፤ ውድብና አበርቲዑ ከምዝሰርሕ ከነረጋግፅ ንፈቱ፡፡

8. መርገፂ ናፅነት ኣብ ጉዳይ
ዴሞክራሲ
ቀዳማይን ቁፅሪ ሓደን ዕላማ ናፅነት ምርግጋፅ ብ ሰለማውን
ዴሞክራስያውን ቃልሲ ኣቢሉ ካብ መሰል ርእሰ-ውሳነ ዝብገስ፤
ብህዝበ ውሰነ ዝረጋገፅ ምስረታ ሃገረ ትግራይ ምኻኑ ንፁርን ግልፅን
እዩ፡፡ ነዚ በሪኽ ዕላማ እዚ ንምርግጋፅ ነሳልጦ ቃልሲ ዴሞክራስያዊን
ሰለማውን ክኸውን ካብ ዘለና ነቕ ዘይብል እምነት ብምብጋስ ክኣ፤
ኣብ ኣምርን ፅንሰ-ሓሳብ ዴሞክራሲ
ፍልልያት ከምዘሎ ከይዘንጋዕና፤ ኣብቲ ሕዚ ኣብ ስራሕ ዘሎ
ሕገ-መንግስቲ ፌ.ዴ.ሪ.ኢን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን
ተቐሚጦም ዘለው ዴሞክራስያዊ መሰላት፤ ክሳብ ምግሃድ ናፃን
ሉእላዊት ሃገርና ኣብ ዝህሉ ግዘ፤ ብዘይዝኾነ ምሽርራፍ ክትግበሩ
ኣለዎም ኢልና ንኣምን፡፡ ሰለዝኾነ እታ ሎሚ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ
ትመሓደር ዘላ ትግራይ ከምኡ ውን ብህዝበ ውሳነ ነረጋግፃ ሃገረ
ትግራይ ምእንታን ቀፃልነት ዘለዎ ሓድነት፣ ሰላምን ልምዓትን
ክተረጋግፅ፤ ህንፀት ዴሞክራሲ ናይ ሞትን ሕየትን ዋኒን እዩ ኢልና
ስለንኣምን፤ ናፅነት ብዘይዝኾነ ዓይነት መመኽነይታን እንተታትን
ቀፂሎም ተዘርዚሮም ዘለው መትከላት ዴሞክራሲ ክትገበሩን
ይቃለስ፤
- ልኡላውነት ህዝቢ/ናይ ህዝቢ ናይ ስልጣን በዓል-ቤትነት
- ግዝኣተ ሕግን ሕገ-መንግስታውነትን
- ምሉእ ዘይጉዱል ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት
- ናይ ሓሳብ ብዙሕነትን ሕበረ-ውድባውነትን ከም ሃገራዊ ፀጋ
ምቕባልን ምኽባርን
- ፖለቲካዊ ስልጣን ብሕጋውን ዴሞክራሲያዊን መንገዲ ምሓዝ
- ሓሳብ ብነፃ ናይ ምግላፅ መሰልን ንዕኡ ዘኽእሉ ትካላት ምህናፅን
- መትከል ፍልልይ ሃይማኖትን መንግስትን ምኽባር

9. መርገፂ ናፅነት ኣብ ጉዳይ
ሰነ-ሓሳብ (Ideology)
ሰነ-ሓሳብ (Ideology) ክበሃል ከሎ ዝበዝሕ እዋን ኣብ ክሊ ፓለቲካዊ
ቁጠባ ምሕደራ ዝተፈጠረ ደርባዊ ቅርፂ ዝሓዘ ሕ/ሰባዊ ናይ ረብሓ
ጎነፅ ንምፍታሕ ዝቐረበ መጥመሪ ሓሳብ፤ ከምኡ ውን ነዚ ስዒቡ
ዝህሉ ናይ ሓይልታት ኣሰላልፋ መሰረት ዝገበረ መስመር ማለት
ከምዝኾነ ተገይሩ እዩ ዝውሰድ፡፡ ይኹን ደኣ እምበር፤ ሰነ-ሓሳብ
ማለት ከምቲ ብልሙድ ኣገባብ ብድፍኑ ብክለተ ደምበታት፤ ማለት
ውን ርእሰ-ማልነትን ማሕበራውነትን እናተብሃለ ዝግለፅ ጥራሕ
ኣይኮነን፡፡ ወይ ድማ ከምቲ ሎሚ ኣብ ምዕቡል ዓለም ንሪኦ ዘለና ኣብ
ኣዝዩ ዝደቐቐ ፍልልያት መሰረት ዝገበረ ርሑቕ የማን፣ የማን፣ ርሑቕ
ፀጋም፣ ፀጋም … ወዘተ እናተብሃለ ክሳብ 7ተ ደምበታት ዝበፅሕ፤
ብቐንዱ ኣብ ፓለቲካ-ቁጠባዊ ምሕደራ ዝድረኽ ናይ ሓይልታት
ኣሰላልፋ ዝምእዝን ደርባዊ ኣተሓሳስባን ትንተናን ማለት ጥራሕ ውን
ኣይኮነን፡፡ እኳድኣስ ስነ-ሓሳብ ክበሃል ከሎ ኣብ ወድዓዊ ኩነታት ዘሎ
ናይ ሓደ ሕ/ሰብ ውድዓዊ ፀገም ካብ ታሪኽን ህልውን ከምኡ ውን
ካብ መፃኢ እናተበገስካ ንምፍታሕ ዘኽእል ተባሂሉ ተወዲኑ ዝቐረበ
መፍትሒ ሓሳብ ማለት እዩ፡፡ ሰለዚ ናይ ሓደ ህዝቢ/ብሄር መሰረታዊ
ሕቶ ናይ ብሄር ሕቶ እንተኾይኑ፤ ነዚ ሕቶ ዝፈትሕ ተነፂሩ ዝቐረበ
ብሄራዊ ኣተሓሳስባን ትንተናን (Nationalism) ውን ነብሱ ዝኸኣለ
ሰነ-ሓሳብ እዩ ኢሉ ይኣምን ውድብ ናፅነት፡፡
ካብዚ ብምብጋስ፤ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና መድረኽ፤ ህዝቢ ትግራይ
ገጢምዎ ዘሎ ቀንዲ ፀገም ሕቶ ብሄራዊ ህላወን ምርግጋፅ ዘልኣለማዊ
ሓርነትን ከምዝኾነ ዝሰሓት ኣይኮነን፡፡ እዚ ሕቶ ድማ ካብ ወለዶ
ናብ ወለዶ ዝሰገረ፤ ህዝብና ዝመረረ መስዋእቲ ከፊሉ ውን መሊኡ
ክፈትሖ ይትረፍ፤ ሎሚ ኣብ 21 ክ/ዘመን ውን እንተኾኘ ኣብ
ዝተሓላለኸ ናይ ህልውና ሕቶ ወዲቑ
ዝነብረሉ ዘሎ ወድዓዊ ፀገምና እዩ፡፡ እዚ ዝኾነሉ ቀንዲ ምኽንያት
ከዓ ንሕና ተጋሩ ካብ ሰናይ ጉሓቱ ንብሄራዊ ባግናን ሕቶ ህላወናን
እተረጋግፅ ናትና ናይ ባዕልና ናፃን ልኡላዊትን ሃገር ክምስርት
ሰለዘይተቓለስና እዩ ኢሉ ይኣምን ውድብና ናፅነት፡፡
ሰለዝኾነ፤ ቀዳማይን መሰረታውን ሕቶ ህዝቢ ትግራይ ሕቶ ዋንነት
ሃገር ብምዃኑ፤ እዚ ሕቶ እዚ ከይተመሰለ ናብቲ ቀፂሉ ዝህሉ ሕ/ሰባዊ
ምዕባለ ዝመሰረቱ ሐቀኛ ደርባዊ ፓለቲካ ምእታው ሰለዘይከኣል፤
እዚ ኣብ ህልው መድረኽ ገጢሙና ዘሎ ፀገም ንምፍታሕ ዘኽእለና
ሰነ-ሓሳብ (Ideology) ብሄራዊ ስነ-ሓሳብ ጥራሕን ጥራሕን እዩ
ኢሉ ይኣምን ናፅነት፡፡ ብስሩ ውድብና ናፅነት ተመክሮ ዓለም
ኣንቢቡ ዝጨበጦ ኣድማሳዊ ሓቂ፤ ኣብቲ ንቡር ካብ ውሽጣዊ ሰናይ
ድሌታቶም ተበጊሶም ብሄረ-ሃገረ መንግሰቲ ንምትካል ተበጊሶም
ዝተዓወቱ ህዝብታት፤ ቃልሶም ዝመርሕሉ መጥመሪ ሓሳብ፤
ብትሕዝቶ ደረጃ፤ ብሄራዊ ሰነ-ሓሳብ ደኣ ነበረ እምበር ደርባዊ
ውግንና መሰረት ዝገበረ የማናዊ ወይ ድማ ፀጋማዊ ሰልፍታት

ውራይና
ኣይነበረን። ደርባዊ ሰልፍታት ድሕሪ መሰረታዊ ሕቶ ምውናን ናፃን
ሉእላውን ሃገር መንግሰቲ ኣብ ዝፍጠር ሓድሽ ፓለቲካውን ቁጠባን
መሰርሕ ውን ሓደ ህዝቢ ጎይታ ነብሰነቱ ምሰ ኣረጋገፀ ብናይ ባዕሉ
ሕ/ሰባዊ ዕብየት/evolution ዝመፅእ ተፈጥሮኣዊ ኣሰላልፋ እዩ።

ሓሳባዊ ምንሕናሕ ክኣትዩን ሓይሎም ተበቲኑ ንምርግጋፅ ናፅነት ሃገረ
ትግራይ ዝሳለጥ ቃልሲ ክድንጒይ ዝገብር ስለዝኾነ፣ ናፅነት ቅድሚ
ምሰረታ ሃገር ዝካየድ ደርባዊ ውግንና መሰረት ዝገበረ ቃልሲ ትርጉም
ኣለዎ እዩ ኢሉ ኣይኣምን፡፡

እዚ ማለት ግን ዋላ ውን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ቅድመ-ርእሰ-ማላዊ
ስርዓት ዝርከብ ኣብ ትሕቲ ድሑር ግዝኣተ-ሃፀያዊ ምሕደራ ዝነብር
ህዝቢ ምስምኻኑ፤ ኣብ ህልው ኩነት ብመንፅር ኣድማሳዊ ማርክሳዊ
ትንተናን ዓለምለኻዊ ተመክሮን ክግለፅ ዝኽእል ሓቀኛ ደርባዊ
ፍልልይ የብሉን እኳ እንተተብሃለ፤ ተጓነፅቲ ማሕበራውን ቁጠባውን
ረብሓታት ኣይብሉን ማለት ግን ኣይኮነን፡፡ ሰለዚ ሰነ-ሓሳብ
ብሄራውነት ከም መጥመሪ ቃልሲ እዚ ሓዱሽ መደረኽ ክውሰድ
ኣለዎ ክበሃል ከሎ፤ እዞም ረብሓታት መሰረት ዝገበሩ ውሽጣዊ
ጎነፃት ኣይጥመቱን ማለት ኣይኮነን፡፡ ነቲ መሰረታዊ ዕላማ ናይዚ
ቃልሲ ብዘይፃባእ መልክዑ ውሽጣዊ ህድኣት ሕ/ሰብና ንምርግጋፅ፤
ንሰለ ደርባዊ ውግንና ዘይኮነስ ንሰለ ምምእዛንን ዓወት ብሄራዊ
ቃልስና፤ ውድብና ኣብ ግብሪ ዘሎ ስርዓትን ሕገ-መንግስትን መሰረት
ገይሩ ከምኡ ውን ምምሕያሻት እናተጠለቡ፤ ኣብ መስርሕ ቃልሲ
ናፅነት ውን እንተኾነ ማሕበራው ቁጠባውን ሕቶታት ክተኣናገዱ
ከምዘለዎም ይኣምን፡፡

- ካብ ጭቡጥ ተመክሮ ናይተን ዕውታት ህንፀት ሪፐብሊካዊ ብሄረሃገረ-መንግስቲ፣ ስርዓት ዴሞክራስን ርእሰ-ማላዊ ስርዓትን ዘካየዳ
ሃገራት ዓለም ተበጊስና ክንሪኦ ከለና፤ ሃገር ናይ ምዃን መሰሉ
ተመንጢሉ ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ግዝኣተ-ሃፀይ (empire) ዝነብር
ብሄር፤ ፈለማይ ዘካይዶ ቃልሲ ንሃገርነት ዘብቅዕ ብሄራዊ ቃልሲ
ደኣ እምበር ደርባዊ ኣይኮነን፡፡ ከም ተሞክሮ እዘን ሃገራት ድማ
ደርባዊ ቃልሲ ዝመፅእ ድሕሪ ናፅነትን ልኡላውነትን ኣብ ዝሳለጥ
ከይዲ ህንፀት ሪፓብሊካዊ ብሄረ-ሃገረ-መንግስቲን ንዕኡ ስዒቡ
ዝርከብ ማሕበረ-ኢኮኖማዊ ስግግርን ዝመሰረቱ ሕብረተሰባዊ
ቅርፂ ብምኻኑ፤ ትግራይ ካብ ኢምፓየር ኢትዮጵያ ናፃ ክትወፅ
ኣብ እተካይዶ ቃልሲ፤ ዶብ ደርብታት ዝሳገርን ኹሎም ደርብታት
ብሓባር ዘሳልጥዎ ብሄራዊ ገድሊ ዝምርሓሉ ስነ-ሓሳብ ብሄራውነት
ክኸውን ከምዘለዎ ብትሪ ይኣምን፡፡

ብሓፂሩ ውድብና ናፅነት ናፃን ሉእላዊትን ሃገረ ትግራይ ንምግሃድ ኣብ
ዝግበር ቃልሲ፤ ልዕሊ ስነ-ሓሳባ ብሄራውነት፤ ካልኦት ከም ሰነ-ሓሳብ
ክውሰዱ ዝኽእሉ መብዛሕቲኡ ግዘ ኣብ ድሕረ ምስረታ ቁዋማዊ
ሪፐብሊካዊ ብሄረ-ሃገረ-መንግስትን ናብ ህንፀት ርእሰ-ማላዊ ስርዓት
ዝወስድ ስግግርን ክፍጠሩ ዝግብኦም ደርባዊ ፍልልያት መሰረት
ዝገበሩ ምርፃማት ኣድለይቲ እዮም ኢሉ ኣይኣምንን፡፡ ሰለምንታይሲ፤
መሰረታዊ ሕቶ ህዝብና ዋንነት ናቱ ናይ ባዕሉ ሉእላዊት ሃገር ኮይኑ
እናሃለወ፤ ቅድሚ እዚ ሕቶ ክስራዕ ዝኽእል ኣብ ደርባዊ ፍልልይ
ተደሪኽካ ዝግበር ቃልሲ ወድዓውነትን እዋናውነትን ሰለዘይብሉ፡፡
ብስሩ ውን ተጋሩ ብምኽንያት ደርባዊ መንነቶም ዘይኮነስ ብሓባር
ብምኽንያት ብሄራዊ መንነቶም እናተጠቑዑ እሞ ድማ ቃንዛ ናይቲ
መጥቃዕቲ ብሓባር እናተኻፈሉ እናሃለው፤ ነዚ ጥቕዓት ዘልኣለማዊ
ፍታሕ ኣብ ዝህብ ቃልሲ ብደርቢ ተፈላሊኹም ተቓለሱ ማለት
ፍፁም ካብ ሓቂ ምርሓቕ እዩ።
ብዝበለፀ ድማ ከም ናፅነት ናብዚ መደምደምታ ዘብፅሑና ቀንዲ
ምኽንያታት ከምዝስዕብ ተገሊፆም ኣለው፤
- ትግራይ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ክሳብ ዘላን ናፃን ልኡላዊት ሃገር ክሳብ
ዘይኮነትን፤ ልዕሊ ሰነ-ሓሳብ ብሄራውነት ዓለም ትሪኤሉን ካብ ሃገረ
ኢትዮጵያ ዝተፈለየ ናታ ናይ በይና ሰነ-ሓሳብ ክህልዋ ኣይኽእልን፡፡
ሰለዚ ቅድሚ ናፅነት ኣብ ትግራይ ዝሳለጥ ደርባዊ ፓለቲካ መሰረት
ዝገበረ ናይ ሰነ-ሓሳብ ቃልሲ፤ ንትግራይና ካብ ኣውራ አጀንዳኣ ዝኾነ
ሕቶ ናፅነት
ዘልግስ ካብ ምዃን ሓሊፉ ካሊእ ትርጉም የብሉን፡፡ እዚ ማለት ድማ
ስነ-ሓሳባዊ ፍልልይ መሰረት ዝገበረ ቃልሲ ደቂ ትግራይ ኣብ ዘየድሊ

- ቅድሚ ምስረታ ሃገረ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ኢምፓየር ኢትዮጵያ
እንከለና ደርባዊ ፓለቲኮ-ቁጠባዊ ስነ-ሓሳብ መርገፂ ሒዝካ
ምብጋስ፤ ካብ ሓቀኛ ቅርፂ ሕ/ሰብናን ወድዓዊ ፀገም ህዝብናን
መሰረት ዝገበረ ንፁር ሰነ-ሓሳባዊ/መስመራዊ ቃልሲ ክኸውን
ኣይኽእልን፡፡ እኳደኣስ፤ ውዳበታት ትግራይ ኣብ ክንዲ ኣብቲ
ውድዓዊ ፀገም ዝፈትሕ ብሄራዊ ሰነ-ሓሳብ ብሓድነት ዝሰምሩ፤
ናብ ጋድማዊ ተፃብኦን ኣለሻ ኣብ ባይታ ዘየለ ፍልልይን ጥሒሎም
ክራፀሙ ብምግባር፤ ኣብ መወዳእትኡ ድማ እዚ ኣብ ቅድመ ህንፀት
ብሄረ-ሃገረ-መንግስትን ርእሰማለዊ ስርዓት ዝካየድ ዘይወድዓውን
ዘይሓቀኛን ደርባዊ ስነ-ሓሳባዊ ጎነፅ ንቃልሲ ናፅነት ዕንቅፋት እዩ
ዝኸውን፡፡ ዕንቅፋት ኣብ ልዕሊ ምኻኑ፤ ናብታ ሐዚ ንብህጋ ድሓር
ግና ጋህዲ ትኸውን ሃገርና ክልሑኽ ዝኽእል ሕ/ሰባዊ ምንዋፅ ዝፈጥር
ውን እዩ ኢልና ሰለንኣምን፡፡
- ብሓፈሻ ክሻብ እቲ ብሪፈረንደም ዝኽወን ሕጋዊ መስርሕ
ምስረታ ሃገር ስዒቡ ዝጣየሽ መሰጋገሪ መንግስቲ ብምሉእ ተሳትፎን
ስምምዕነትን ናይ ኩሎም ውሳነ ህዝቢ ናፅነት ትግራይ ዝቕበሉ
ሓይልታት ዝትከል፤ ከምኡ ውን ክሳብ እቲ ኣብ ስግግር ዝምእዘን
ሓዱሽ ሪፓብሊካዊ ቁዋማዊ ስርዓት ዝገሃድ፤ ነቶም ሕዚ ኣብ
ስራሕ ዘለው ትካላትን ኣሰራርሓን መንግስቲ ትግራይ እናደላደልካን
እናመሓየሽካን ዝጎደለ እናመላእኻን ምኻድ፤ እቲ ዝበለፀ መስርሕ
ቃልሲ ናፅነት እዩ ኢልና ንኣምን፡፡
10. ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ዘለና መርገፂ
ዋላ እኳ ጉዳይ ፖሊሲ ወፃኢ ትግራይ እውን ኣብ ምስረታ ሃገረ
ትግራይ ዝውሰን እንተኾነ፤ ጉዳይ ኤርትራ ካብ ብሐዚኡ ግልፂ ዝኾነ
መርገፂ ምሓዝ ዝጠልብ ጉዳይ እዩ ኢልና ንኣምን፡፡ ናይዚ መበገሲ

መንነትን ሓድነት፤ ንጉዳይ ኤርትራ ልዕሊ ዝኾነ ዓለምለኻዊ
ዝምድና ክንሰርዖ ዘገድሰና ስለዝኾነ እዩ፡፡ ስለዝኾነ ምስ ሓው
ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሓበራዊ ረብሓን ህላወን ዝተመሰረተን ንቲ
ሕውነትና ዝያዳ እንጠናኸረ ዝኸይድ ርክብ ክህሉ ከምንደሊ
ካብሐዚኡ ክነረጋግፅ ንፎቱ፡፡
ከም ውድብ ናፅነት ህዝቢ ትግራይ ምስ ሓው ህዝቢ ኤርትራ
ኣንፃር ዓመፅቲ መንግስታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ
እዋን ብረታዊ ቃልሲ ንዝኸፈልናዮ ናይ ሓባር መስዋእትን
ዘመዝገብናዮ ዘኹርዕ ናይ ሓባር ዓወትን፤ ኩሉሻዕ ልዑል ክብሪ
ኣለና፡፡
ሓው ህዝቢ ኤርትራ ንናፅነትን ልኡላውነትን ሃገሩ ዝኸፈሎ
መሪር ዋጋ ከም ሓው ህዝቢ ንሕበነሉ ጥራሕ ዘይኮነ፤ ብዘይ
ዝኾነ ዓይነት ቅድመ ኩነትን እንተታትን ናፅነት፣ ግዝኣታዊ
ሓድነትን ልኡላውነትን ሃገረ ኤርትራ ንቕበልን ብፅኑዕ
ነኽብርን፡፡ ኣብ ልዕሊ ናፅነትን ሉእላውነትን ኤርትራ ዝበፅሕ
ዝኾነ ዓይነት ሓደጋ ንምፍሻል እውን፤ ካብ ድሌትን ውሳነን
ሓው ህዝቢ ኤርትራ እናተበገስና፤ ኩሉሻዕ ኣብ ጎኑ ንስለፍ፡፡
እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ፤ ብናይ ታሪኽ ኣጋጣሚ ኣብ ክልቲኡ
ገፃት ዶብ ትግራይን ኤርትራን ዘለው ብሄራት ሓደ እዮም ኢልና
ንኣምን፡፡ እዞም ብዶብ ክልቲኡ ሃገራት ናብ ክልተ ተመቒሎም
ዘለው ብሄራት ኣብ ክልተ ሃገራት ዝተመቐሉ ሓደ ህዝቢ ደኣ
እምበር፤ ብዝኾነ ዓይነት ናይ ታሪኽን መንነትን ምህዞ፤ ክልተን
ዝተፈላለዩን ብሄራት ክኾኑ ኣይኽእሉን፡፡ ስለዝኾነ ብክልቲኡ
ሸነኽ ብግጉይ ኣተሓሳስባን ሽርሕን ሕደነት ናይዞም ዶብ
ዝመቐሎም ብሄራት ተፃሪሩ ዝስራሕ ዝኾነ ዓይነት ፓለቲካን
ህንፀት መንነት ብትሪ ንቃወም ንምፍሻሉ ድማ ኣበርቲዕና
ንቃለስ፡፡
ብመንነት፣ ብታሪኽን ጂኦግራፍያዊ መርክቦን ዝረኸብናዮ
ተነፃፂሉ ክረጋገፅ ዘይኽእል ውራይ ልምዓት ክልቲኤን ሃገራት
ተመላላእን ተሓጋጋዝን ክኸውን ብሕግን ስርዓትን ዝውደኑ፤
ኣብ መዳይ ወፍሪ፣ ህንፀት ባህልን ትምህርትን፣ መሰረተ
ልምዓትን ውፅኢታዊ ዝኾኑ ናይ ሓባር ፓሊስታት ክህልውና
ሰናይ ድሌት ውድብና ናፅነት እዩ፡፡ ብዕቱብ ክስርሐሉ ዝግባእ
ዋኒን እዩ ኢልና ከምንኣምንን ውን ደጋጊምና ክነረጋግፅ ንፎቱ፡፡
ኣብ ዓለማዊ ጉዳያት ውን፤ ናፃን ሉእላዊትን ሃገረ ትግራይ ንሃገረ
ኤርትራ ተወሳኺት ዓቕሚ ክትከውን እንቃለስ ኮይና፤ ኤሪትራ
አውን ከምኡ ንሃገረ ትግራይ ተወሳኺት ዓቕሚ እያ ኢልና
ከምንኣምን ንፈተውትናን ፀላእትናን ክነረጋግፀሎም ንፎቱ፡፡

ድማ ምስ ሓው ህዝቢ ኤርትራ ዘለና ናይ ስልጣነ፣ ባህሊ፣ ታሪኽን
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ዕላማ፣ መርገፅን ኣንፈታትን ሳወት
(ብውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ዝቐረበ)

መሰል ዓርሰ ውሳነ፣ ፀጥታን ደሕንነትን ትግራይ
ህዝቢ ትግራይ መሰል ዓርሰ ውሳነ ንምርግጋፅ ዘሰጎሞም ህዝባዊ ቓልስታት እንትብሃል ህዝቢ ትግራይ
ብሄራዊ ሓርነቱ፣ ብሄራዊ ሓድነቱ፣ ቋንቋ፣ መንንትን ኣሰፋፍራን መሰረት ዝገበረ ግዝኣታዊ ሓድነቱ፣
መንግሰትነት፣መንነታዊ ዘላቕነት፣ ልምዓት፣ ዴሞክራስን ፍትሕን ንምርግጋፅን ንምስፋንን ዝዓለሙ እዮም።
ብዚ መሰረት ህዝቢ ትግራይ መሰል ዓርሰ ውሳነ ከረጋግፅ ንምኢቲ ዓመታ ዝኣካል ቓልሲ ኣሰጉሙ እዩ።
ብዝተወደበ መልኪዕ ዝተሰጎሙ ህዝባዊ ቓልስታት ቐዳማይን ዳግማይን ወያነታ ጎሊሆም ዝፅርሑ እዮም።
ምናዳ ኣብ ዳግማዊ ወያነ ዝተናውሓ ቓልሲ ክፃወር ዝኽእል ውዳበ ብምፍጣር መሰል ዓርሰ ውሳነ ከረጋግፅ
ኣንፃር ኣሃዳዊ ስርዓትን መንግስቲ ፋሺሽቲ ደርግን ዘሰጎሞ ቓልሲ ብዓወት ተዛዚሙ እዩ። ህዝባውን ብሄራውን
ብረታዊ ቓልሲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ታሪኽ እናተዘከረን እናተዘንተዎን ዝነብር መስተንክራዊ ዓወት ዝተሓፈሰ
ክብርታት ትግራይ መሰረት ገይሩ ዝተሰጎመ ቓልሲ ብምዃኑ እዩ። ብሄራዊ ሓድነት፣ ስምረት፣ ሓልዮት፣
ፅንዓት፣ ጅግንነት፣ ሓቦን ንሒን ዝተላበሰ ቓልሲ እዩ ነይሩ።
ህዝቢ ትግራይ ኣብፃር ኣሃዳዉ ስርዓትን መንግስቲ ፋሺሽቲ ደርግን ብረት ኣቕንዑ እንትቃለሰ ነቲ መሰል ዓርሰ
ውሳነ ከይረጋገፅ ዕንቅፋት ዝኾነ ስርዓትን መንግስትን ብምግላስ ኣብ ፅባሕ ዓወቱ ብርቱዕ መንግስቲ፣ ብሄራዊ
ሓድነት ዘረጋገፀ ውሽጣዊ ናፅነት ዘለዎ ምሕደራ፣ መንንታዊ ዘላቕነት፣ ልምዓት፣ ዴሞክራስን ፍትሕን ወዘተ
ንክሃንፅ እዩ። ግና ዋላ ብብርኪ ቕርፂ ብሄራዊ መንግስቲ የጣይሽ እምበር ዝተቐቓለሰሎም ዕላማታ ዘግህድ
ኣይኮነን። ጠንካራ መንግስታዊ ትካላትን መሓውርን ከይፍጠሩ ፖለቲካዊ ውድብ ዝመርሖ ዓዲ ወይ ክልል
እዩ ተግሂዱ። ብዚ መሰረት ድልየት ህዝቢ ከማልእ ዘይኽእል፣ ልምዓት ዘየሳልጥ፣ ካብ ግዳማዊ ሓይልታትን
መንግስታትን ዝፍኖ ስግኣት ከፈሽል ዘይኽእል ፀጥታዊ ቑመና ዝፈጠረ ልሙስ መንግስቲ እዩ ኾይኑ። ብኻሊእ
ወገን ፍትሕን ዴሞክራስን ብዘይመ ምስፋኑ ውሽጣዊ ጎንፅታት ከጥጥዑ ጠጢዖም ትግራይ ንግዳማዊ
ሓይልታት ተቓላዕነት ተዳሪጋ። ናይ ምውዳብ፣ ምፅሓፍ፣ ምንጋር ዴሞክራሲያውን ካልኦት ሰብኣውን
መሰላት እንድሕር ዘይተረጋገፁ ውሽጣዊ ምቅድዳው፣ ሰናያን እናሸርሸሩ ናብ ጎንፂ ብምምዕባል ውሽጣዊ
ተቓላዕነት ይፈጥሩ። ከምኡውን ድኽነት ብምግፍሑ ትግራይ ቑጠባውን ማሕበራውን ደሕንነታ ከተውሕስ
ኣይኸኣለትን። ትግራይ በድኽንትን ብስደትን ቐዳመይቲ ኾይና።
ህዝቢ ትግራይ ቑጠባዊ ናይ ፖሊሲ ናፅነቱ ዘረጋግፀሉ ናይ ሕጊ መሰረቱ የብሉን። ምኽንያቱ ድማ እቶት ናይ
ምእካብ፣ ናይ መገዲ፣ መብራህቲ፣ ስልኪ፣ ኢንትርኔት፣ ፋይናንስ፣ ሚድያ ምህዳራን ቑፅፅርን ኣብ ትሕቲ
ፌዴራል መንግስቲ እዮም። ብልምዳዊ ኣሰራሓ እውን ብወያናይ ዴሞክራሲ ርእዮተ ኣለማዊ ዝግናሕ
ምእኹልነት ዘጎልበት ከይዲ ስለ ዝነበረ ትግራይ ሃፍተ ገነታ መሰረት ዝገበረ ፖለሲ፣ ስትራቴጅን ትልምን
ክትሕንፅፅ ኣይኽእልን ነይራ። ብዚ መሰረት መሰል ዓርሰ ውሳነን ፀጥታን ደሕንነትን ትግራይ ዝሽከምን
ዘውሕስን ትካላውን ቑጠባውን ዓቕሚ ኣይተሃነፀን ነይሩ።
ብኣንፃሩ ኣብ ኣራት ኪሎ ዝተዋህለለ ሃፍንት ስልጣንን ዝዓተረ ፌዴራል መንግስቲ ተፈጢሩ። ኣብ ውሽጢ
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ኢህወዴግ ዝጠጥዓ ኣንፃር ብሄራዊ ረብሓ፣ ብሄራዊ ሓድንነትን ግዝኣን፣ መንነታዊ ዘላቕነትን መንግስትነትን
ትግራይ ዘቕነዓ ፖለቲካዊ ሓይሊ ዝተማእኸለ ሃፍቲ፣ ስልጣንን መሓውር መንግስትን ክውንን ኽኢሉ። ብዚ
መሰረት ውሽጣዊ ተቓላዕነታ ዝማዕበለ ትግራይ እቲ ኣብ ውሽጢ ኢህወዴግ ዝጠጥዐ ፖለቲካዊ ሓይሊ
መወሰል ዓርሰ ውሳነ፣ ፀጥታን ደሕንነትን ትግራይ ክግህስ ምንቅስቓስ ጀሚሩ። መጀመርታ ቑጠባዊ ቕልፅም
ተጋሩ ንምስባር ኣብ ልዕሊ ሰብ ሃፍቲ ተጋሩ ምሕደራውን ፖለቲካውን ስጉምቲ ክወስድ ጀሚሩ። ህወሓት
ነዚ ኣብ ውሽጢ ኢህወዴግ ዝገወደ ፀረ ብሄራዊ ረብሓ ትግራይ ዝኾነ ሓይሊ ንስልጣኑ ክብል ይጥብሮ
ስለ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝበፅሕ ዝነበረ ምሕዳራውን ፖለቲካውን ጥቕዓትን ፅዕንቶን ሰማዒ ስኢኑ
ነይሩ። ቐፂሉ ኣብ ትግራይን ተጋሩን ማሕበራውን ቑጠባውን ቑልብላው ንምስዓብ ተጋሩ ትውልዲ ሓረጎምን
ብሄሮምን እናትመዘዘ ክመዛበሉ፣ ንብረቶም ክወድምን ክዝረፍን ገይሩ። ሓሊፉ ድማ ንትግራይ ንምቕርቃዕን
ብቑጠባን ማሕበራውን ንምድቓቕ ንትግራይ ዘእቲ መገዲ ክዕፀው፣ ንትግራይ ዝኸድ ሸቐጥ ክኽተር ገይሩ።
ካብ ታሪኽ ንመሃሮ መንግስትነት ትግራይ ኣብ ዝተዳኸመሎም፣ ኣብ ብሄራዊ ዕብለላ ኣብ ዝተሰለፈሉ፣ ብሄራዊ
ሓድነትን ስምረትን ኣብ ዝሰኣነሉ እዋናት ግዝኣታዊ ሓድነቱ፣ መንነታዊ ዘላቕነቱ፣ ልምዓቱን መንግስትነቱን
ኣብ ሓደጋ ይወድቑ። ግዝኣት ትግራይ ይምንዛዕ ማሕበራውን ቁጠባውን ውድቀታት የጋጥሙ፣ ንስደትን
መከራን ይቃላዕ፤ ብሓፈሻ ህልውናን ደሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ይኣቲ። ህልውና ደሕንነትን ህዝቢ
ትግራይ ዝድረኽ ብዋናነት ኣብ ናይ ውሽጥና ጥንካረን ስምረትን ምኻኑ ታሪኽና ይምህረና ማለት እዩ። ናይ
ውሽጥና ድኽመታት ድማ ንሓደጋ የቃልዑና። ካብቶም ንደሕንነት ሓደጋ ዘሳጥሑና ናይ ውሽጢ ድኽመታት
ንምግላፅ ዝኣክል

1. ስእነት ብሄራዊ ፖለቲካዊ ዕላማታትን መስመርን
ኣብ ትግራይ ብሄራዊ መስመር ሒዙ ረብሓ ትግራይ ነፂሩ ነዞም ረብሓታ ከሰስን ዝቃለስ ፖለቲካዊ
ምንቅስቃስ ዘየምህላው ቃልስታት ትግራይ ኣብ ዕንክሊል ክኣቱን ካብ ናይ ደሕንነት ሓደጋ ወፂኡ ኢልካ
እንተሕሰበ ተመሊሱ ተረግሪጉ ዝርከብ።

2. ሰኣን ምዕቃብ፣ ምፍላጥ መንነትናን ታሪኽናን
ሓደ ህዝቢ መንነቱ እንተዘይዓቂቡ ኣፋሊጡን ዘላቂ ህልውንኡ ኣብ ሓደጋ ይኣቱ። ከም ህዝቢ ህልውንኡ

ውራይና
ኣብ ሓደጋ ዝኣተወ ህዝቢ ድማ ብዘላቅነት ደሕንነነቱ ክሕሉ ኣይኽእልን።

3. ሕፅረታትን ዕንቅፋትን (ማሕበራዊ፣
ቁጠባዊ፣ ተፈጥሯዊ፣ ሓይሊ ሰብ)
ብስርዓት ኣብ ዘይተሃነፀ መንግስትነት ናይ ህዝቢ ማሕበራዊ፣ ቁጠባውን
ረብሓታት ክሕሉ ኣይክእልን። በዚ ምክንያት ድማ ነቲ ክገጥም ዝኽእል
ተፈጥሯዊ ዕንቅፋትት ሰብ ሓሉ ኣዋዲዱ ደሕንነቱ ከረጋግፅ ኣይኽእልን

4. ሰኣን ብሄራዊ ስምረትን ሓድነትን
ሓደ ህዝቢ ብሄራዊ ረብሕኡ ኣለልዩ ኣብኡ ክሰምር እንተዘይኽኢሉ
ዝገጥምዎ ናይ ደሕንነት ሓደጋታት ክምክትን ሐድነቱ ኣስጢሙ ኣንፃር
ተፃብኦታት ክስለፍ ኣየኽእልን
እዞም ዝተጠቀሱ ናይ ውሽጢ ድኽመታትና ንተፈጥሯዊን ሰብ ሰራሕን
ግዳማዊ ሓደጋታት የቃልዑና። እዞም ግዳማዊ ሓደጋታት ብዋናነት ካብቲ
ዘለናዮ ከባቢ ዝነቅል አንትኸውን ካብዚኦም ውሽጢ ንምግላፅ ዝኣክል

ህዝቢ ትግራይ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ በዝገጠምዎ ተፃብኦታትን ምስ
እቶም ተፃብኦታ ብዝገበሮ ነዊሕ ግጥም ኣብ በዝሒ ህዝቡ ተፅዕኖ
ምዕራፉ ኣይተረፈን። ብውፅኢቱ ድማ ኣብዛ ሃገር ናይ ትግራዋይ
ቁፅሪ ህዝቢ ካብቶም ዓብላሊ ቑፅሪ ዘለዎም ህዝብታት ዝነኣሰ
እዩ። እዚ ማለት ግና ምቲ በዝሒ ህዝብ ህዝቢ ትግራይ ብፖለቲካ፣
ማሕበራዊን ቁጠባውን ምንቅስቃሱ ይዕብለል ማለት ኣይኮነን።
ይኹን እንበር ኣብ ማዕረ ተጠቃማይነት ዝተደረኸ ከይኾነስ ኣብ
ኣብዝሓ ዓብላላይነት ፖለቲካ ዝተደረኸ ስርዓት ክህሉ ዝደልዩ
ሓይልታት ድሌቶም ከፈፅሙ ምንቅስቃሶም ኣይተርፍን

4. ጂኦፖለቲካል ድሌታት
ትግራይ ትርከበሉ ኸባቢ ብዙሓት ናይ ፖለቲካ ድሌታት ዓለም
ዝንፀባረቕሉን ኩሉ ናይ ባዕሉ ረብሓ ከሰጉም ዝንቀሳቀሰሉን ከባቢ
እዩ። ስለዝኾነ ብዋናነት ናይተን ካልኦት ሃገራት ድሌት ምስ ናይ
ትግራይ ብሄራዊ ረብሓታት ክፃባእ ዝኽእለሉ ኣግባብ ብዙሕ
ይኸውን። ክም ውፅኢት ድማ ንደሕንነት ትግራይ ሓደጋ ክኸውን
ተኽእሎ ዘለዎ ድሌታት ክህሉ ናይ ግድን እዩ

እዞም ኣብዛ ሃገር ዘለዉ ናይ ኣሃዳውነት ድሌታት ምስ ትግራዋይ መንነት
እናተገራጨዉ እንትዘልዉ ብቀዋምነት ናይ ደሕንነትን ህላወን ስግኣት
ኾይኑ ክቅፅል ተኸእሎ ኣለዎ።

2. ድሌት ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት
ሓደ ህዝቢ ብሄራዊ ረብሓታቱ ከሰጉም እነተኾይኑ ብሓደ ክነብር ናይ
ግድን እዩ። ሓደ ህዝቢ ብሓደ ንክነብር ድማ ግዝኣት ክህልዎ ናይ ግድን
እዩ። ፀላእቲ ትግራዋይ መንነት ንምጥፋእን ነቲ ኣብታ ሃገር ከሰጉምዎ
ዝደልዩ ስርዓት ናምትኻለ ናይ ትግራይ ግዝኣታዊ ሓድነት ኣብ ሕቶ
ብምእታዉ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ክነብር ምግባር ከም
ሓደ ላ ይጥቀሙሉ። ስለዝኾነ ኣብ ግዝኣታዊ ሓድነቱ ሓደጋ ከብጽሑ
ብምንቅስቃስ ናይ ምስፍሕፋሕ ድሌቶም ከርውዩ ወራራትን ግዝኣታዊ
ሓድነቱ ኣብ ሓደጋ ከእቱ ዝኽእል ምንቅስቃሳት ምግባሮም ኣይተርፍን

3. ናይ ኣብዝሓ ዓብላላይነት ፖለቲካ

ህዝቢ ትግራይ ነዞም ንተጋላፅነት ግዳማዊ ናይ ደሕንነት ሓደጋታት
ዝዳርግዎ ናይ ውሽጡ ፀገማት እንትፈትሕ ዘላቂ ረብሓታቱ ከሰጉም
ዝኽእለሉ ባይታ ይፈጥር። እዞም ዝስዕቡ ከም ኣንፈት ዝተጠቀሱ
ብዘላቕነት ደሕንነት ህዝቢ ትግራይ ከውሕሱ ዝኽእሉ ተግባራት
እዮም፡

1. ረብሓ ትግራይ መሰረቱ
ዝገበረ ፖለቲካ እንትምዕብል
ደሕንነት ህዝቢ ትግራይ ብዘላቅነት ክሕሎ ዝኽእል ረብሓ መሰረት
ዘገበረ ፖለቲካ ኣብ ትራይ እንትምዐብል እዩ። ኣብ ሞንጎ ፖለቲካዊ
ውድባት ዝህሉ ኣፈላላይ ረብሓታት ትግራይ ከመይ ይስጉሙ ኣብ
ዝብልን ይኸውን።ከምዚ ዓይነት ፖለቲካ ኣብ ትግራይ እንትትከል
ዝሐሸ ስርዓት ኣብ ምህናፅን ደሕንነት ህዝቢ ትግራይ ብዘላውነት ኣብ
ምውሓስ ዓብይ እጃም ይህልዎ።

ህዝቢ ትግራይ

2. ጥንኩር ብሄራዊ መንግስቲ
እንትህልው

ሓደ ህዝቢ ብሄራዊ ረብሓታቱ ከደንፍዕ እንተኾይኑ ኣብ ሓደ ግዝኣት
ክነብርን ብሄራዊ ስምረት ክህለዎን ናይ ግድን እዩ። ኣብ ትግራይ
ብዝነበሩ ተፃብኦታት ብዙህ ህዝቢ ትግራይ ዝሐሸ ናብራ ክእልሽ
ካብ ትግራይ ወፃእ ክነብር ተገዲዱ እዩ። ብውፅኢቱ ድማ ትግራይ
ዘለዋ ናይ ሰብ ሃፍቲ ተጠቂማ ናብ ዝሐሸ ኹነታት ከይትቅየር ዓብይ
ዕንቅፋት ኮይንዋ እዩ።

ጥንኩር መንግስቲ እንትህሉ ረብሓ ህዝቢ ብዘላቅነት ክሕሎ ይገብር።
ጥንኩር መንግስቲ ድማ ብትካላት ይቀውም። ኣብ ትግራይ ዓርሞአን
ዝፈለያ ጥንኩር ናይ ዴሞክራሲ፣ ናይ ፖለቲካን ናይ ቁጠባ ትካላት
እንትህልዋ ረብሓ ትግራይ ብዘላቅነት ክሕሎ ይገብር። ስለዝኾነ
ብሄራዊ ረብሃ ትግራይ ነከሐሉ ዝጣየሽ ጥንኩር መንግስቲ ትግራይ
ህላወን ደሕንነትን ህዝቢ ብዘላቅነት ከረጋግፅ ናይ ግድን ይኸውን።

በቲ ብሄራዊ ዘይኾነ ፖለቲካዊ ሓይሊ ዝተኸተሎ ምእኹል
ህንፀት ሃገርን ልምዓትን ትግራይ መሰል ዓርሰ ውሳንኣ፣ ፀጥታን
ደሕንነታን ዳግም ናብ ስግኣት ኣትዩ ኣንፃር ኣብ ትሕቲ ኢህወዴግ
ዝገወደን ስዒሩ ዝወፅአን ኣሃዳውን ተስፋሕፍሕን ፖለቲካዊ ሓይሊ
እናትቓለሰት ትርከብ። ህዝቢ ትግራይ መሰል ዓርሰ ውሳነ፣ ፀጥታን
ደሕንነትን ትግራይ ከውሕስን ዘላቕነቶም ከረጋግፅን ሓድነታዊ
ቕልፅሙ ኣጠናኺሩ ይቃለስ ኣሎ። እዚ ብሄራዊ ረብሓ ንምድንፋዕን
ውዲት ግዳማዊ ሓይልታትን ንምፍሻል ዝሰጎም ቓልሲ ሳልሳይ ወያነ
ትግራይ እውን ኣብ ቅድሚት ተሰሊፉ ፖለቲካዊ ቓልሲ የሰጉም ኣሎ
እዩ። ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሓባራዊ ብሄራዊ ረብሓታት ትግራይ
ንምስጓምን ንምድንፋዕን ከምኡውን ሐባራዊ ብሄራዊ ስግኣታት
ንምፍሻል ኣብ ፖለቲካዊ ኣታሓሳስባን መርገፅን ዝህሊ ኣፈላላይ
ብዘየገድስ ብሓባር ዝዕመመሎም ዛዕባታት ኢዮም ኢሉ ይኣምን።
ብዚ መሰረት ውዲት ግዳማዊ ሓይልታት ብምፍሻል መሰል ዓረሰ
ውሳነ፣ ፀጥታን ደሕንነትን ትግራይ ንምውሓስን ብመንግስቲ ትግራይ
ዝካየዱ ቓልስታት ንምሕጋዝ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ፖለቲካዊ
ውድባት፣ ሓፋሽ ማበራትን ናይ ሞያ ማሐብራትን ዝርከብኦ መድረኽ

3. ውድባት ፖለቲካ ኣብ ትግራይ ዘድሃበ
ብብሄራዊ መስመር እንትምርሓ

1. ኣብዛ ሃገር ዘሎ ድሌታት ኣሃዳውነት
5. በዝሒ ካብ ትግራይ ወፃእ ዝነብር
ጨፍላቅነትን
ኣብዛ ሃገር ብታሪኻዊ ኣጋጣምታት ዝተፈጠረ ናይ ዓብላልነትን ኣሃዳዊ
ኣተሓሳስባ ናይ ብሄራ ህልውና ኣህሲሱ ሓደ ኢትጵያዊ መንነት ክህነፅ
ተፈቲኑ እዩ። እዚ ናይ ኣሃዳዊ ኣተሓሳስባ ብፍላይ ምስ ናይ ትግራይ
ብሄራዊ መንነት ዘይሳነ ካብ ምኻኑ ብተወሳኺ መንነት ትግራይ ኣብ መንነት
ኢትዮጵያ ኣህሲሱ ከጥፍእ ዝብገስ ብምኻኑ ኣንፃር ናይ ትግራይ መንነት
እዩ።

ኣባል ኾይኑ ይነጥፍ ኣሎ እዩ።

ውድባት ፖለቲካ ኣብ ምሕላው ረብሓ ትግራይ ዘድሀበ መስመር
እንትህለወን ህዝቢ ድማ ረብሓ ትግራይ ኣብ ምሕላው ብዘለወን
ቅዋም ኣወዳዲሩ እንትመርፀን ብሄራዊ መስመር ውድባት እናደንፈዐ
ይኸይድ። ብፍላይ ረብሓ ትግራይ ዘደንፈዕ መስመር ድማ ናይ ግድን
ብሄራዊ መስመር ምኻኑ ኣይተረፎን።

4. ትግራይ ናይ ፖሊሲ ነፃነት
ሃልይዋ ሙሉእ መሰል ዓርሰ
ውሳነን ምሕደራን እንተረጋግፅ
ትግራይ ኣብ ትዓምሞም ስራህቲ ረብሃ ህዘባ ንምሕላው ይኸውን።
እዚ ንምፍፃም ድማ ናይ ፖሊሲ ናፅነት ክህሉ ናይ ግድን ይኸውን።
5. መንግስትን ፖለቲካ ፓርትን ተፈላልዮም ብሕጊ
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ውራይና
ብዝተውሃቦም መንገዲ ጥራይ እንትንቀሳሱ
ፖለቲካ ፓርትታተን መንግስትን ተፈልዮም ብሕጊ ዝተውሃቦም
ሓላፍነት ጥራይ ክዋፅኡ ምግባር ናይ ግድን ይኸውን። እዚ ኣብ
ዝኸውን መንግስቲ ረብሓ ህዝቢ ኣብ ዘሰጉሙ ሕጋዊ ስራሕትታት
ጥራይ እንትጥምት ናይ ህዝቢ ማዕረ ተጠቃምነት እውን ከረጋግፅ
ተኽእሎ ኣለዎ። ካብዚ ወፃእ ዝግበር ምትሕውዋሳት ግና መንግሰቲ
ናይ ህዝቡ ረብሓ ክህሉ ዝገብርን በኣውርኡ ድማ ጥንኩር መንግስቲ
ከይህነፅ ዝገብረ ይኸውን።

6. ማዕረ
ማሕበራዊ
እንትኽተል

ዕድል

ዘረጋግፅ
ዴሞክራሲ

ማሕበራዊ ዴሞክራሲ ብዋናነት ናይ ኣብዝሃ መሰል ዘቀድም
እንተኸውን ህዝቢ ማዕረ ዕድል ረኺቡ ብሄራዊ ስምረት ኣስፊኑ
ብሄራዊ ተልእኾ ብምውሳድ ኣብ ዕቤት ዓዱን ረብሕኡን ክስለፍ
ዝገብር ይኸውን። ብሄራዊ ስምረት እንትህሉ ድማ ከም ህዝቢ ዝመፅእ
ናይ ደሕንነት ሓደጋ ብሓባር ብዘላቅነት ክምክት ናይ ግድን ይኸውን።

7.

ምርግጋፅ

ፍትሒ፣

ማዕርነት፣

ምርግጋፅ ዕብየትን ልምዓትን
ኣብ ህዝቢ ትግራይ ምርግጋፅ ፍትሒ፣ ማዕርነት፣ ምርግጋፅ ዕብየትን
ልምዓትን ቀንዲ ናይ ደሕንነትን ህልውናን ሕቶ እዩ። ህዝቢ
ትግራይ ፅፉፍ፣ ቅልጡፍ፣ ፍትሓዊ፣ ተበፃሒ ከምኡውን ግልፅነትን
ተሓታትነትን ዘስፈነ ግልጋሎት ብማዕርነት ክረክብ ሕገ መንግስታዊ
መሰሉ እዩ። መንግስታውን ህዝባውን ትካላት መንግስቲ ትግራይ
ኣወዳድብአን፣ ኣሰራርሐአንን ሰብ ሓይለንን ብዚ መሰረት ክህነፁ
ይግባእ።
ትግራይ ብዋናነት እዞም ዘተጠቀሱ ኣንፈታት እንትትኽተል ብዙሓት
ፀጋታት ትረክብ፤ ኣቢሉውን ደሕንነት ትግራይ ኣብ ድልዱል መሰረት
ምቅማጥ እዞም ዝስዕቡ ፅልዋታት ይህልዎ

1. ቁጠባዊ ዕብየትን ልምዓትን
ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኩሎም ዓውዲታት ዘሳትፍ ፈለግ ዝተመጣጠነ
ዕብየት ኢኮኖሚ ይድግፍ። ትግራይ ኣብ ኩሎም ዘፈራት ኢኮኖሚ
ክትነጥፍ ምግባር። ማሕበራሰባዊ ዕብየት፣ ሃፍተ ገነትን ተወዳዳርነትን
መሰረት ዝገበረ ኣብ ፅንዓት ዝተደረኸ ቀዳምነት ክውሃቦም ዝኽእሉ
ዘፈራት ክህልዩ ምግባር።
ጭቡጥ ሃፈተ ገነትን ፀጋታትን ትግራይ ኣብ ግምት ብምእታው ቀመር
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ማክሮ-ኢኮኖሚያዊን ስርዓት ፋይናንስን ብብርኪ ትግራይ ክዳሎ
ይግባእ። እዚ መሰረት ብምግባር፣ ብፅንዓት ተሓጊዙ ትግራይ ኣብ
ዘመናዊ ሕርሻ (መስኖ፣ ልምዓት ሃፍቲ ተፈጥሮ፣ ምርባሕ እንስሳ፣
ልምዓት ምግቢ እንሳሰ፣ ወዘተ)፣ ልምዓት ማዕድን፣ ኢንዱስትሪን
ማኑፋክቼሪንግን፣ ልምዓት ሳይንስን ቴክኖሎጂ፣ ልምዓት ግልጋሎት
(ቱሪዝም፣፣ ባንኪ፣ ፋይናንስን ኢንሹራንስን፣ ወዘተ)፣ ዝተፈላለዩ
ዘመናዊ ህንፀት መንበሪ ኣበይትን ዝምልከቱ ፖሊሲታትን
ሰትራቴጂታትተ ተሓንፂፆም ናብ ተግባር ክኣትው ምግባር።

2.

ምድንፋዕ መንነት

መንነት፣ ክብርታት፣ ስነ ጥበብ፣ ቕርፃቕርፅን ቋንቋን ትግራይ
ብዘላቒነት ዝሕለወሉ፣ ዝለምዐሉ፣ ዝድንፍዐሉ፣ ዝፋለጠሉን/
ዝጋውሐሉን ዝዕቀበሉን ኩነታት ምፍጣር ከም ኣንፈት ክውሰድ
ዘለዎ ህዝብ ብዘላቅነት ካብ ድሕንነት ሓደጋ ዘናግፍ እዩ።

3. ምድነፋዕ ስልጡን ፖለቲካዊ ባህሊ
ህዝቢ ትግራይ ውሽጣዊ ሰላምን ቕሳነትን፣ ሓድነት ኣስፊኑ ክቕፅል
ተኾኑ ስልጡን ባህሊ ፖለቲካን ናይ ሓሳብ ብዙሓንነትን ከማዕብል
ግድን እዩ። ናይ ሓሳብ ብዙሃንነት ዘይፃወር፣ ስልጡን ፖለቲካዊ
ቀልሲ ዘየሰዱም ፖለቲካዊ ሓይሊ ንውሽጣዊ ተቓላዕነት ዝዳርግ
ጠንቂ ደሕንነት ስለዝኾነ ምድንፋዕ ስልጡን ፖለቲካ ክድንፍዕ
ምስራሕ ኣድላይ እዩ።

4. ምቅናስ ድኽነት
ኣብ ድኽነት ዘሎ ህዝቢ ብዘላቅነት ደሕንነቱ ክሕሉ ኣይኽእልን።
ደሕንነት ህዝቢ ትግራይ ክሕሎ ናይ ግድን ካብ ድኽነት ክወፅእ
ኣለዎ። ስለዝኾነ ህዝቢ ካብ ድኽነት ክወፅእ ኣብ ረብሓ ትግራይ
ዘተኮሩን ንኹሉ ዘሳትፍን ማዕረ ዕድል ዝፈጥር ናይ ኢኮኖሚ ፖሊሲ
ተሓንፂፁ ኣብ ተግባር ክውዕል ናይ ግድን እዩ

5. ምስሳን እቶት
ምስሳን እቶም ብቀጥታ ምስ ድኽነት ምቅናስ ዝራኸብ እንትኸውን
እቶቱ ዘሰሰነ ህዝቢ ድማ ካብ ድኽነት ምውፃኡ ኣይተርፍን።
ስለዝኾነ ኣብ ምስሳን እቶት ምስራሕ ንደሕንነት ህዝቢ ትገራይ
ይፀልዎ እዩ።

6. ምምሕያሽ ናብራ
ድኽነት እንትቅንስ ሰብ ዘሐሸ ናብራ እንትነብር ናይቲ እዚ ላውጢ
ዘምፅአ ስርዓት ዋሕስ ክኸውንን ነዚ ዝገበራ ናይ ምንግስቲ ትካላት
ብምሕብሓብ ህዝቢ ደሕንነቱ ክሕለወሉ ይኽእል

7. ጥንኩር ናይ ምክልኻል ዓቅሚ
ኣንፃር ጥቕዓት
ሰላማዊት፣ ዘላቒ ልምዓት ዘረጋገፅ፣ ግዝኣታዊ/ዶባዊ ሓድነት፣ ፀጥታ፣
ክብርን መንነትን ዝሕሉ፣ ሰብኣዊ መሰላት ዘኽብርን ክኽበሩ ዝነጥፍን
ናይ ፀጥታን ትካልን መሓውርን ምጥያሽን ምድንፋዕን።
ትግራይ ናብ ዕብት፣ ልምዓትን ምዕባለን ክትግስግስ እንተኾይና ኣብዚ
ተዃሳሒ ዞባን ሃገርን ሰላምን ፀጥታን ህዝቢ ትግራይ ዘውሕሱ ትካላት
ክህልው ግድን እዩ። ኩነታት ፀጥታ ትግራይ ብዘመናዊ ቴክኖሎጂ
ክውደብን ክጠናኸርን ኣለዎ። ካብዚ ብተወሳኺ ሓደጋታት ቅድሚ
ምብፅሖም ኣፅኒዑን ተንቲኑን ብምእማት ስጉምቲ ዝወስድ ክኸውን
ኣለዎ። እንተጋጢሞም እውን ብውሕድ ኪሳራ ዝምክት ሓይሊ ፀጥታ
ከህነፅ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ክቃለስ እዩ።

ውሽጣዊ ሰላምን ሰርዓት ዘረጋግፅ ሓይሊ ፀጥታን ደሕንነትን ክህሉ
ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ክቃለስ እዩ። ኣብ ትግራይ ^^^^^^^^
ሕገ መንግስታዊ
ጥሕሰት ከይፍፀም፣ ሉኣዉነትን ትግራይ ከይጥሓስን ዝከላኸል፣
ተፈጥራዊ ሓደጋታት እንተጋጥሙ ብቐረባ ተረኺቡ ዝሕግዝን ናይ ፀጥታ
ሓይሊ ክጣየሽ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ክቃለስ እዩ። ነዚ ዘኽእሎ ብሄራዊ
ስነልቦናን ረብሓን፣ ሞራላዊ፣ ሓበሬታዊ፣ ቴክኖሎጂካውን ንዋታውን
ዕጥቂ ክውንን ድማ ብዕቱብ ክስራሕ እዩ።
ኣባላት ሓይሊ ፀጥታተን ደሕንነትን ትግራይ ካብ ፖለቲካዊ ወገናዊነት ናፃ
ኮይኖም ክሰርሑ ክግበር እዩ። ኣባላት ሓይሊ ፀጥታን ደሕንነትን ትግራይ
ኣብ ተልእኾ እናሃለው ናይ ምምራፅን ካብ ስርሖም ምስ ለቐቑ ድማ
ዝመረፅሉ መሰል ኣለዎም።
ኣብ ብሄራዊ ተልእኾ ዘገልገሉ ሓርበኛታት ግቡእ ክብሪ ክወሃቦም እዩ።
ብዕድመ፣ ብኣካላዊ ጉድኣት ኾነ ብኻሊእ ዘይተገለፀ ምኽንያት ብኽብሪ
ካብ ስራሕቲ ፀጥታ ዝተሰናበቱ ክብ ዝበለ ብሄራዊ ጥቕምታት፣ ሽልማትን
ክብርታትን ክዋሃቦም እዩ። ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣብ ዳግማይ ወያነ
ትግራይ ብሓርበኝነት ንዝተቓለሱን ንስድራ ስውኣትን ዝግብኦምን ዘላቒ
ንዋታውን ሓገዝን ክብራውን ኣፍልጦን ብምሃብን ክጅምሮ እዩ።
ብፍቓድ ብወለንታን ድሌትን ብዘይምንም ዓይነት ኣፈላላይ ኩሉ
ትግራዋይ ኣብ ድሕነነትን፣ ፀጥታን ህንፀት ሰላምን ትግራይ ክሳተፍን
ክዋሳእን ሞራላዊን፣ ታሪኻዊን፣ ህዝባዊን ግዴታ ኣለዎ። ብጉልበት፣
ብናውቲ፣ ብፍልጠት ወዘተ እውን ክሳተፍ ሙሉእ መሰል ኣለዎ።
ሕገ መንግስቲን ካልኦት ሕጊታትን ተኸቲሉ ሰብኣዊን ዲሞክራስያዊን
መሰላት ህዝቢ ትግራይ ክኽበሩ ይገብር፣ ንባዕሉ እውን የኽብር። ካብ
ሕጊ ወፃኢ ክንቀሳቐስን ናይ ባዕሉ ይኹን ናይ ዝኾነ ካልእ ፖሊቲካዊ
ውድብ ኣጀንዳ ከፈፅም ኣይፍቀደሉን። ሕገ መንግስቲን ካልኦት ሕጊታትን
ትግራይ ተኸቲሉ ጥራሕ ክሰርሕ ዝግበር ሓይሊ ደሕንነት ህዝቢ ትህራይ

ውራይና
ምሕላው ገድን ይኸውን።
ነዚ እዩ ድማ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ መሰል ዓርሰ ውሳነ ፣ ፀጥታን
ድሕንነትን ትግራይ ንመውሓስን ዘላቕነቱ ንምርግጋፅን ኣብ
ትግራይ፣ ኣብ ፌዴሬሽንን ዘለናዮ ቐጠናን ሓዱሽ ውዕሊ፣ ሓዱሽ
ምዕራፍ የድሊ ኢዩ ኢሉ ዝመፅአ። ኣብ ትግራይና ልምዓት፣ ፍትሒ፣
ዴሞክራሲ ዘስፍን ከምኡውን ናይ ፖለሲ ናፅነት፣ ፋይናሳዊ
ዓቕሚ፣ መሕደራን ቑፅፅርን ሚድያ፣ መገዲ፣ መብራህቲ፣ ስልኪ፣
ኢንተርኔት ወዘተ ዘደንፍዕ ሓዱሽ ውዕሊ ግድን እዩ። ኣብ ብርኪ
ፌዴሬሽን እውን ስልጣኑ ኣብ ወፃኢ ጉዳይ፣ ምሕታም ገንዘብ፣
ወታዳራውን ዜግነትን ዝተገደበ መነግስቲ ፌዴራል ዝፍጠረሉ
ልሕሉሕ ስርዓት ፌዴሬሽን ክኾን ኣለዎ።፡ ከምኡውን ኣብ ቐጠናና
ታሪኽ፣ ባህሊ፣ ቋንቋን ህዝብታት ወዘተ ኣብ ግምት ዘእተወ ሓባራዊ
ረብሓ ዘደንፍዕን ምትእስሳር ዝፈጥርን ነቲ ሓዱሽ ባህግን መድረኽን
ዝምጥን ሓዱሽ ውዕሊ ግድን እዩ። ህዝብታት ኣብ ሕሉፍ በሰላታ
ከይኮነ ኣብ ህልውን መፃእን ሓባራዊ ስትራቴጂካዊ ረብሓታት
ከድህቡን ክነጥፉን ኣለዎም ይብል ሳልሳይ ወያነ ትግራይ።
እቶም ዝተጠቀሱ ፍረታትን እቶም ዝተዘርዘሩ ኣነፈታት ብዘላቅነት
ድማ ደሕንነት ህዝቢ ትግራይ ብዘላቅነት ክሕሎ ይገብሩ። ከም
መርኣ ዘላቂ ደሕንነት ትግራይ እዞም ዝስዕቡ ክጥቀሱ ይኽእ እዮም
1.

ምውሓስ ዓርሰ ውሳነ እስካብ ሃገር ምኻን

2.

ምውሓስ ቀፃልነት መንግስትነት ትግራይ

3.

ምሕላውን ምድንፋዕን መንነታዊ ዘላቅነት

4.

ምውሓስ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ

5.

ምውሓስ ብሄራዊ ምትሕልላይን ስምረት

6.
ናይ ትግራይ ብሄራዊ ረብሓታ ኣብ ትግራይ፣ ኣብቲ
ዘለናሉ ፈዴረሽን፣ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካን ዓለምን

7.
ትግራይን ኤርትራን
ሓበራዊ ረብሓታት ምትእስሳር

ቁጠባውን ብማሕበራዊን

ስትራቴጂ_ኢኮኖሚያዊ _
ዕብየት_ሳልሳይ _ወያነ_ ትግራይ

ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ ንዘመናት ንመሰል ዓርሰ ውሳነኻ ክትቃለስ

እንተለኻ ናብራኻ እውን ብመሰረቱ ንምቕያርን ዝሐሽ ምዕባለ
ንምምፃእን እዩ። እዚ ቓልሲ ንዘመናት ድከት ካብ ዘእተውኻ
ድርቂ፣ በተኽነትን ማሕበራዊ ቕልውላውን ተናጊፍካ ናብ ዝለዓለ
ስድራቤታውን ብሄራውን ዕብየት ንምውፃእ እዩ። ዝሓለፈ ርብዒ
ክፍለ ዘመን ካብ ድኽነት ወፂእኻ ናብ ማእኸላይ እቶት ተኣትወሉ
ግዜ እዩ ነይሩ። ብሰንኪ ኣዲስ ኣበባ ማእኸሉ ዝገበረን ኣብ ሕርሻ
ዝተተኸለን ስትራቴጂ ኢኮኖሚ፣ ህዝብና ሐዚ እውን ኣብ ሕሱም
ድኽነት ትነብር ኣለኻ። ናብዚ ፀገም ተሳጢሕኻ ዘለኻ ብስኣን ኣዞ
ወይ ብናይ ኣፈፃፅማ ሽግር ኣይኮነን። እኳ ድኣስ ብዝተተለመ ስሑት
ፖሊሲ እዩ። ህዝብና በዚ ሃፍተ ገነትካ ኣብ ግምት ዘየእተወ ፖሊሲ
ናብ ዝኸፈአ ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ቅልውላው እምበር
ክትልወጥ ኣይትኽእልን። ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ነዚ ንምፍታሕ
ሓዱሽ ናይ ኢኮኖሚ ስትራቴጂ ሒዙ መፂኡ ኣሎ። ሳልሳይ ወያነ
ትግራይ፣ ትግራይ ረብሓኣ ንምርግጋፅ ብሄራዊ ኢኮኖምን ብሄራዊ
ትካላትን የድልይዎ ኢሉ ይኣምን። እዚ ንምግባር ድማ ብሄራዊ
ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባን ኣወዳድባን ሒዚኡ መፂኡ ኣሎ።
ስትራቴጂ ኢኮኖሚያዊ ዕብየት ማለት ፖሊስታት ዝፍፀምሉ
ንኡስ ናይ ፖሊሲ ዕዮታት ዝርዝርን ኣንፈታት ኣፈጻጽምኡን ዝሓዘ
ሰነድ እዩ። ትሕቲ ስትራቴጂ ድማ ትልምታትን ፐሮግራማትን
ኣለው። ስትራቴጂ ኢኮኖሚያዊ ዕብየት መንግስቲ ድኽነት፣
ስራሕ ስእነትን ናይ ሃፍቲ ኽፍፍል ኢ-ፍትሓውነት ንምንካይን፣
ብሓፈሻ ኢኮኖሚያዊ ልምዓት ንምግሃድ ዝጥቀመሎም ዓይነታት
ትልሚ፣ ኣጠቓቕማ ሓይሊ ሰብን ፋይናንስን፣ ተሳትፎ መንግስትን
ዓውዲታትን ዝገልፅ ስትራቴጂ እዩ። በዚ መሰረት ሳወት ኣብ
ፕሮግራሙ ሃፍተ ገነት ትግራይ ንምልማዕ ዝጥዕም ዝተመጣጠነ
ስትራቴጂ ዕብየት (Balanced growth strategy) ሓንፂፁ ኣሎ።
እዚ ዝተመጣጠነ ዕቤት ስትራቴጂ ብዘላቕነት ሳወት ዝኸትሎ ኮይኑ
እናሃለወ፣ ብሙሉእነት ኣብ ናይ መጀመርታ ምዕራፍ ንምትግባሩ
ኣብ ምህናጽ መሰረታዊ ናይ ትሕተ ቕርጺ ድሌታት ከም መንገዲ፣
ባቡር፣ ቴለኮሚኒኬሽን፣ ኣቕርቦት ሓይሊ ኤሌትሪክን ዓበይቲ ናይ
ቴክኖሎጂ ዩኒቨርስታት ወዘት ምትኳር ዘድሊ ምኻኡን ነዚ ድማ
ዓብይ ፋይናንሳዊን ናይ ንዋት ካፒታላዊን ቀረብ ዘድሊ ምዃኑ
ሳወት ኣብ ግምት የእቱ እዩ። ስለዚ መንግስቲ ኣብ ህንጸት እዞም
መሰረታዊ ጠለባት ኣብ ዘተኩሮሉ እዋን ናይ ውልቂ ኢንቨስትመንት
ከደንፍዑን ዝተመጣጠነ ዕቤት ንክህሉ ዘድልዩ ዋንነቶም ናይ
መንግስቲ፣ ውልቀ ሰብ ሃፍቲ ይኹን ማሕበራት ዝኾኑ ናይ ልምዓት
ባንኪታት፣ ናይ ሽርክና ዓበይቲ ትካላትን ናይ ውሽጥን ናይ ደገን
ዝተመረጹ ኢንቨስትመንትታትን ክህልዉ ብዕቱብ ክሰርሕ እዩ።
ነዚ ንምዕዋት ሳወት ኣብ ሕገ መንግስቲ እዛ ሃገር ምምሕያሽ
ንክግበር ክቃለስ እዩ። ሳወት ፌደራል መንግስቲ ንልምዓት ትግራይ
ዘይጥዕምን ዘይግብኦን ካብ ዓቕሙ ንላዕልን ሃፍቲ ገቢቱ እዩ ኢሉ
ይኣምን። ኣብ ሕሉፍ ታሪኽ እንትረአ እውን ፌደራል መንግስቲ
እናገበለ ብዝኸደ ቁፅሪ ንትግራይ ክሕንክል እምበር ክረብሕ
ኣይተረኣየን። ስለዝኾነ ዝበዝሕ ፋይናንሳውን ፖለቲካውን ስልጣን

ናብ ክልላት ከይመፀ ኣብ ትግራይ ዕብየት ኣይሕሰብን። ፌደራል
መንግስቲ ውሱን ፋይናንሳውን ፖለቲካውን ስልጣንን ሃፍትን
ክህልዎ ይግባእ። ትግራይ ዘፍረየቶ ሃፍቲ ኣደዳ ፌደራል መንግስቲ
ክኸውን የብሉን። ትግራይ ብእቶታ ልክዕ ተጠቃሚት ክትኸውን
ምእንቲ ዝበዝሕ ናይ ታክሲ እቶት ናብ መንግስቲ ትግራይ ክፈስስን
ትግራይ ኣዲስ ኣበባ ብዝወፅእ ፖሊሲ ከይኮነስ ፀጋታታን ድሌታን
መሰረት ብዝገበረ ናይ ባዕላ ፖሊሲ ክትለምዕ ኣለዋ። እቲ ኣብ
ሕገ መንግስቲ ፌዴሪኢ ዓንቀፅ 52 ክልላት ናይ ባዕለን ፖሊስን
ስትራቴጅን ክሕንፅፃ ይኽእላ እየን ዝብል መሰል ብዘይ ተወሳኺ
ፋይናንሳውን ፖለቲካውን ስልጣን ኣይሕሰብን። ገበል ፌደራል
መንግስቲ ሒዘ ክቕፅል እየ ምስ ትብል ሃገር ፅምዶ የብልናን።
መንግስቲ ኣብ ሞንጎ ናይ መንግስቲን ናይ ውልቀን ትካላት ፍትሓዊ
ናይ ቁጠባ ውድድር ዝገብርን ነዚ ዘረጋግጹን ትካላት የጣይሽ።
ነቲ ቁጠባዊ ወፍርትታት ዘጠናኽሩ ናይ ህዝቢ ናይ ምዕቛር ባህሊ
ዘስፍሑ ኣገባባት የተባብዕ፣ ህዝቢ ብሓባር ሃፍቲ ዝውንነሎም
ከም ናይ ሽርክና ትካላትን (corporations) ፣ ሕብረት ስራሕ
ማሕበራት፣ ዩኔናትን ናይ ፍትሓዊ ልቓሕን ዕቋርን ትካላት (Saving
and credit associations) ብዘመናዊ ኣገባባት የተባብዕን ምስ
ንግዳዊን ምህርቲ ዘቕርቡ ኣካላት ክተኣሳሰሩ ይሰርሕን። በዚ ኣቢሉ
ድማ ገጸራት ምስ ከተማታት ተመጋጊበን ክዓብያን ኣብ ሞንጎ
ዞባታት፣ ኣብ ሞንጎ ገጸርን ከተማን ከምኡ ውን ኣብ ሞንጎ ናይ
ዝተፈላለዩ ሕብረተሰብ ክፍልታት ዝተጋነነ ናይ ዕቤትን ሃብትን
ኣፈላላይ ከይህሉ ይሰርሕ። እዚ ማለት ግን ብነጻ ውድድር ዝመጽእ
ናይ ውልቀ ሃፍቲ ኣየተባብዕን ማለት ኣይኮነን።

ሳወት ዝተመጣጠነ ስትራቴጂ
ዕብየት（Balanced growth
strategy)
ንምንታይ
ይመርጽ?
ዝተመጣጠነ ስትራቴጂ ዕብየት ኢኮኖሚ ትግራይ፣ ቢብኸባቢኡ
ዘለዉ ተፈጥራኣውን ሰብ ሰራሕን ጸጋታታ ፀንቂቓ ንክትጥቀም
ዝሕግዝ እዩ። በቲ ዝፀነሐ ናይ ህወሓት ፖሊሲ ትግራይ ካብ
ሕሱም ድኽነት ክትወፅእ ኣይኽኣለትን። ህወሓት ብወያናይ
ዴሞክራስያዊ ስነሓሳቡ ኣቢሉ ኣዲስ ኣበባ ማእኸል ፖለቲካን
ኢኮኖምን ምዃና ብዘየላጢ ገሊፁ እዩ። ናይ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ
ዝተመጣጠነ ኢኮኖሚያዊ ስትራቴጂ፣ ኩሎም ሃፍትታት ትግራይ
ንክንጥቀመሎም ዘኽእል ኢኮኖሚያዊ ኣማራፂ እዩ። ትግራይ
ንልምዓት ሕርሻ፣ ኢንዱስትሪ፣ ቱሪዝምን ማእድን ዝጥዕም
ፀጋታት ዝሓዘት እያ። እዚኦም ንምልማዕ ዝጥዕም ኣተሓሳስባ
ድማ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ዝኽተሎ ስትራቴጂ ዝተመጣጠነ
ዕብየት ኢኮኖሚ እዩ። ድኽነት ንምስባር ዝተመጣጠነ ስትራቴጂ
ኢኮኖሚያዊ ዕብየት ምትእትታው ኣማራፂ ዘይብሉ ፈለግ ዕብየት
እዩ። ሕድ ሕድ ከባቢ ትግራይ ብዘለዎ ሃፍተ ገነት ክዓቢ ዘኽእል
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ውራይና
ፀጋታት ዘለዎ እዩ። ኣብ ትግራይ ብሕርሻን ሕርሻዊ ኢንዱስትርን
(Agro-industry) ፣ኢንዱስትሪ፣ ቱሪዝምን ብማእድንን ዕብየት
ንምምፃእ ዘኽእሉ ከባብያዊ ፀጋታት ኣለውዎ። ተወዳዳርቲ ዝኾኑ
ዓውዲታት ግልጋሎትን ፋይናንስን እውን ፍልፍል ዕብየት ትግራይ
ክኾኑ እዮም። ዝተመጣጠነ ስትራቴጂ ኢኮኖሚያዊ ዕብየት ኩሎም
ዓውዲታት ኢኮኖሚ ብተመጣጣኒ መንገዲ ክዓብዩን ክሰፍሑን
ብምግባር ሃልቒ（Consumption) ፣ ኢንቨስትመንትን እቶትን
ተመጋገብቲ ኮይኖም ንክዓብዩ ይገብር። በዚ መንገዲ ቅልጡፍ
ኢኮኖሚያዊ ዕብየት ይፍጠር።
እዚ ስትራቴጂ ኩሎም ዒውዲታት（ሕርሻ፣ ኢንዱስትሪ፣ ቱሪዝም፣
ግልጋሎትን ፋይናንስን）ንክለምዑ ዝገብር እዩ። ንኩሎም
ዓውዲታት ፋይናንስ ብምክፍፋል（Capital widening) ናብ
ስራሕ የእትዎም። ከም ውፅኢቱ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ናይ ስራሕ
ዕድል ይፍጠር። ስራሕ ዕድል ኣብቶም ዝሐሸ ናይ ሕርሻ ወይ
ማእድን ፀጋ ዘለዎም ከባቢታት ከይተገደበ ናብ ሙሉእ ትግራይ
ንክስፍሕ ይሕግዝ። ናብራ ህዝቢ ትግራይ ብመሰረቱ ይልወጥ
እዩ። ኣብዚ ከይዲ ተሳትፎ መንግስቲ ወሳኒ እዩ። መንግስቲ ሓፈሻዊ
ኢኮኖሚያዊ ትልሚ ኣውፂኡ የፈፅምን ይከታተልን። መንግስቲ
ጉድለት ዕዳጋ ንከየጋጥም ጥራሕ ከይኮነስ ሃፍቲ ንምፍጣር ዘኽእሉ
ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን መሰረተ ልምዓታትን ዕድላትን
ብፍትሓዊ መንገዲ ህዝቢ ትግራይ ክመራቓሕ ክገብር እዩ። ፍትሓዊ
ሃፍቲ ፈጠራ እንትህሉ ድኽነት ንምጥፋእን ሰፊሕ ኣፈላላይ እቶት
ንምፅባብን የኽእል ። ካብ ድኽነት ወፂእኻ ማለት ሃፍቲ ኣለካ ማለት
እዩ። ፅቡቕ ኣታዊ ዝሐሸ ናይ ምዕቛር ባህል ንክትውንን ይሕግዘካ።
ብኡ ልክዕ መፍረያይ ትኸውን ፤ ዓንኬል ድኽነት ታሪኽ ኮይኑ
ናብ ቀለበት ዕብየት（Vicious cirlce of growth) ይቕየር። ሳወት
ፍትሓዊ ናይ ሃፍቲ ክፍፍል ብፍትሓዊ ሃፍቲ ፈጠራን ፍትሓዊ
ተሳትፎ ኢኮኖሚያዊ ተሳተፍትን ይፍታሕ ኢሉ ይኣምን። ስለዝኾነ
ድማ ኢኮኖሚ ትግራይ ዝቖመሉ መሰረት ሰፊሕ ንክኸውን ክሰርሕ
እዩ። ሰብ ሃፍቲ፣ ዩኔናት፣ ማሕበራትን መንግስትን ንጡፋት
ተሳተፍቲ ክኾኑ እዮም። ኩሎም ዓውዲታት ወይ ፀጋታት ትግራይ
ክነልምዕ እንተለና ድማ ብኡ ልክዕ ህዝብና ኢኮኖሚያዊ ተሳትፎኡን
መፍራይነቱን ይውስኽ። ኢኮኖሚ ትግራይ ብቕልጡፍ ንክዓብን
ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ትግራይ ጥንኩርቲ ክትኸውን ይገብር ። እዚ
ከምቲ ሳወት ኣብ ሓፈሻዊ ዕላማኡ ብግልፂ ዘቐመጦ ዝተጋነነን
ሰፊሕ ኣፈላላይ ሃፍቲ ንከይፍጠርን ርጉዕን ሕጉስን ሕብረተሰብ
ትግራይ ንምፍጣር ይሕግዝ።
ሳወት ከረጋግጾም ካብ ዝደልዮም ቀንዲ ራእያቱ ሓደ ዝተረጋግዐን
ሕጉስን ማሕበራዊ ህላወ ኣብ ትግራይ ምግሃድ እዩ። ነዚ ንምርግጋጽ
ድማ ሕብረተሰብና በቢ ኸባቢኡ ፅሬት ዘለዎም መሰረታዊ
ግልጋሎታት ቀረብ ጥዕና፣ ትምህርቲን ካልኦት ማሕበራዊ
ግልጋሎታት ክቐርበሉ ብምግባር ኣብ በቢ ኸባቢኡ ቁጠባዊ
ዕቤትን ምዕባለን ከደንፍዕ ዘኽእል ሃዋህው ምፍጣር ኣብ ሞንጎ
ከባቢታት ማሕበረ ቁጠባዊ ምትእስሳራት ምጥንኻርን እዩ። እዚ
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በቢኸባቢኡ ዘለዉ ክፋላት ሕብረተሰብ ፀጋታት ከባቢኦም መስረት
ብምግባር ክዓብዩ ጥራሕ ዘይኮነስ ዝተረጋግዐ ማሕበራዊ መሰረት
ሒዞም ክቕጽሉ ዝገብር ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ዘይተመጣጠነ ስትራቴጂ
ኢኮኖምያዊ ዕብየት ከኸትሎ ካብ ዝኽእል ሃብቲ ኣብ ሓደ ኸባቢ
ክፈስስን በዚ ምኽንያት ድማ ናህሪ ዋጋ መሬት፣ ናህሪ ዋጋ ክራይ
ኣባይቲ፣ ናህሪ ዋጋ መሰረታዊ ሸቐጣትን ተኸቲሉ ክስዕብ ንዝኽእል
ማሕበራዊን ቁጠባዊን ቅልውላው ሳዕቤናት ብገንኡ በሪ ዝዓጹ እዩ።
ብኣንጻሩ መንግስቲ ትግራይ ዝመርሕ ውድብ ህወሓት
ዘይተመጣጠነን ዕቤት ሕርሻ ዝመርሖን ኢኮኖሚያዊ ስትራቴጂ
ይኽተል። እዚ ዘይተመጣጠነ ስትራቴጂ ንስሙ ሕርሻ ዝመርሖ
ለውጢ ኢንዱስትርያላዊ ቑጠባ ምህናጽን ኢንዱስትርያላዊ ስግግር
ምርጋጽን ዝብል እዩ ነይሩ። ይኹን እምበር እዚ ነቲ ሕርሻ ኣማዕቢሉ
በቲ ዕብየት ሕርሻ ዕብየት ኢንዱስትሪ ከረጋግጽስ ይትረፍ እቲ ሕርሻ
በቲ ንኣሻሓት ዓመታት ዝጸንሓሉ ዘይማዕበለ ኣገባብ ክጸንሕን እቲ
ኢንዱስትሪ ድማ ብናይ ወጻኢ ልቓሕ፣ ናይ ወጻኢ ኢንቨስትመንትን
ዝተወሰኑ ሃገር ቦቆል ኢንቨስትመንታት ክምወል እዩ ጸኒሑ። እዚ
እውን እንተኾነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ፣ ኣብ ክፋላት ክልል ህዝብታት ደቡብን
ኦሮምያን ዝተኣከበን ንትግራይ ብኣብዛሓ ዘግለለን ዘይተመጣጠነ
ኢንቨስትመንት ክህሉ ብምግባር ብዙሕ ትግራዋይ ገንዘቡን ጉልበቱን
ኣብዚ ሃፍቲ ዝፈሰሰሉ ከባቢ ክስደድን ዘገደደ እዩ። እዚ ስትራቴጂ
ትግራይ ጫፍ እቲ ኢኮኖሚያዊ ማእኸል ዝገበረን መዋእለ ነዋይን
ልሙዕ ሓይሊ ሰብን ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክስደድ ዝገበረ እዩ።
እዚ ትግራይ ኣብ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካውን ዲፕሎማስን ፅግዕተኝ
ኣዲስ ኣበባን ከባቢኡን ንክተኣትው ዝገብር ናይ ጥፍኣት ፖሊሲ እዩ።
ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ንኹሎም ዓውዲታት ትኹረት ብምሃብ ትግራይ
ካብ ድኽነትን ማሕበራዊ ቕልውላውን ንክትወፅእ ክሰርሕ እዩ። ኣብ
ላዕሊ ከምዝተገለፀ ዝተመጣጠነ ስትራቴጂ ዕብየት ኢኮኖሚ መንግስቲ
ንኹሎም ዓውዲታት ትኹረት ንክህብ ዝገበር እዩ። ዓውዲታት
ኢኮኖሚ፣ ሃፍቲ ትግራይን ኣብ ትግራይ ዘለዎም ናይ ዕብየት ዕቑር
ዓቕምን በቢሓድ ንርአ።

1. ሕርሻ
ትግራይ ብሃፍቲ ሕርሻ ዝተዓደለት፣ ንባዕላ ኮይና ንኻልኦት ዝተርፍ
ጸጋ ዘለዎ ዓዲ እዩ። ሕርሻ ክብሃል እንከሎ ማሕረስ፣ ምርባሕ እንስሳን
ምልማዕ ኣሕምልትን ፍራምርን ዘካተተ እዩ። ገፀ መሬት ትግራይ እዞም
ኩሎም ሃፍትታት ዝሓቖፈ እዩ። ትግራይ ንማሕረስ ኮነ ንልምዓት
ኣትኽልትን ፈረምረን ዝጥዕም ምችው ገፀ መሬትን ኩነታተ ኣየርን
ኣለዋ። ደጉዓታትን ቆላታትን ትግራይ ብፖሊሲ ህወሓት ንዘመናት
ፆሞም ስለዝሓደሩ ሎሚ ነዚ ሃፍቲ ዘልምዕ መንግስቲ ይፅበዩ ኣለው።
ሃፍቲ እንስሳ ትግራይ እውን እቲ ካሊእ ሽሻይ ዓውዲ ሕርሻ እዩ።
ትግራይ ልዕሊ 3.1 ሚሊዮን ከፍቲ፣ 1. 4 ሚሊዮን ኣጣልን 3. 1
ሚሊዮን ደርሁን ትውንን። እዚ ሃፍቲ ኢኮኖሚ ትግራይ ብመሰረቱ

ዝልውጥ እዩ። ልምዓት ትግራይ ውራዩ ዝገበረን ጥዑይ ፖሊሲ
ዝወነነን መንግስቲ ስለዘይነበረ ግን ትግራይ ይትረፍ ዘመናዊ ሕርሻ
ሃኒፃ ንኻልኦት ክትኸውን ንባዕላ እውን ምግቢ ውሕስና ክተረጋግፅ
ኣይኽኣለትን። ከም ጸብፃብ ሕርሻን ልምዓት ገፀርን ትግራይ ፣ ኣብ 31
ወረዳታት ትግራይ ዝነበር ህዝብና ምስዚ ኩሉ ጸጋታቱ ብፕሮግራም
ልምዓታዊ ሰፍትኔት ብዝኹተብ ልማኖ ክመሓዳር ተገዲዱ ኣሎ።
43 ህጻውነቲ ትግራይ እኹል ምግቢ ስለዘይቐርበሎም ብድኽዳኸ
ይዓብዩ፣ ኣካለውን ኣእምሮኣውን ዕብየቶም ዝሕቱል ስለዝኸውን
ድማ መሃዝትን ፈጠርትን ክኾኑ ኣይኽእሉን። ልዕሊ ፍርቂ ሰብ ሓይሊ
ትግራይ ይባኽን ኣሎ ማለት እዩ። ገዛኢ ውድብ ህወሓት ከምዝበስበሰ፣
ብኔትወርክ ከምተጨወየን ናብ ገዛኢ ደርቢ ከምዝተቐየርን ኣብ
መበል 12 ውድባዊ ጉባኤ ብዘየላጢ ንህዝቢ ትግራይ ገሊፁ እዩ።
ከምዚ ዝኣመሰለ ውድብ ሽኸሚ እምበር ዕድል ክኸውን ኣይኽእልን።
ስለዝኾነ ልዕሊ 70% ህዝብና ዝሓቖፈ ዓውዲ ሕርሻ በዚ ከምዚ
ዝኣመሰለ ህዝብናን ሰማእታትናን ረሲዑ ናብ ገዛኢ ደርቢ ዝተቐየረ
ውድብ ክልወጥ ካብ ምሕሳብ ግመል ብመርፍእ ክሓልፍ ይቐልል።
ስለዝኾነ ህዝብና ንዓውዲ ሕርሻ ዘዕብየሉን ናብራኡ ብመሰረቱ
ዝልውጠሉን ኣማራፂ ውድብ ይደሊ። ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ነዚ
ንምዕዋት ብፍልጠትን ምርምርን ዝሃፈተሙ መደባት ሒዙ ዘመናዊ
ሕርሻ ብምህናፅ ናብራ ህዝብና ንምቕያር ዝወፈረ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ
ሰዓቱ ዝተወለደ ህዝባዊ ውድብ እዩ።
ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ነዚ ፀገም ካብ መሰረቱ ንምፍታሕ ኣብ ዓውዲ
ሕርሻ ነዞም ዝስዕቦ መደባት ከተኣታትው።

1.1.
ማይ

ኣቕርቦት

ብዘይኣቕርቦት ማይ ዘመናውን ናብራ ህዝቢ ዝልውጥን ሕርሻ
ምህናፅ ኣይክኣልን። ብዘይ ማይ ልምዓት መስኖ፣ ልምዓት እንስሳን
ኣሕምልትን ፍራምረን ኣይሕሰብን። ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ማይ ከርሰ
ምድሪ፣ ኣናእሽተይ፣ ዓበይትን ግድባት ብምህናፅ ሕርሻ ትግራይ ዓመት
ሙሉእ ናብ ልምዓት ክኣትውን መፍራይነቱን ክዓብን ክሰርሕ እዩ።
ካብዚ ብተወሳኺ ቅድሚ ሐዚ ተዃዒተን ብሰንኪ ልምዓት ትግራይ
ትኹረቱ ዘይገበረ ፖሊሲ ህወሓት ናብ ስራሕ ዘይኣተዋን ካብ ጥቕሚ
ወፃኢ ዝኾናን ግድባትን ማያት ከርሰ ምድርን ናብ ስራሕ ክኣትዋ
ክገብር እዩ። ወሓዝቲ ሩባታት ትግራይ ብሰፊሑ ናብ ልምዓት
ክኣትው ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ብዕቱብ ክቃለስ እዩ። ከም ፀብፃብ
ማእኸላይ ስታስቲካል ኤጀንሲ ልዕሊ 322,000 ሄክታር መሬት
ንልምዓት መስኖ ምችው እዩ። ክሳብ ሐዚ ለሚዑ ዘሎ ግን ትሕቲ
1% እዩ። ንልምዓት፣ ሕርሻ መስኖ መማረፂ ዘይብሉ ቴክኖሎጂ እዩ።
ሳልሳይ ወያነ ትግራይ፣ ኣብ ክረምታዊ ዝናብ ዝተፀገዐ ሕርሻ ከይህሉ
መስኖ ብሰፊሑ ከታኣትው እዩ።

1.2. ኣቕርቦት ፋይናንስ

ውራይና
ብዘይፋይናንስ ዕብየት ኣይሕሰብን። ኣብ ልምዓት ፋይናንስ
ዝህልወና ገስጋስ ንኢኮኖሚና ደራኺ እዩ። ፋይናንስ ወሳኒ ረቑሓ
ልምዓት ዓውዲ ሕርሻ እዩ። ሳልሳይ ወያነ ትግራይ፣ ንልምዓት
ሕርሻ ዝኸውን ውሑስ ቀረብ ፋይናንስ ክህሉ ክሰርሕ እዩ።
ፋይናንስ ብትሑት ወለድ ክቐርብ ድማ ግድን ይኸውን። ነዚ
ዘግልግሉ ውልቃውን መንግስታውን ፋይናንሳዊ ትካላት ክጣየሹ
ድማ ክሰርሕ እዩ።

1.3. ምትእስሳር ዕዳጋ
ምህርቲ ኣፍሪኻ ዕዳጋ እንተዘይረኺብካሉ ናይ ሞት ሞት እዩ።
ሓረስታይ ትግራይ ብርሃፁ ደኺሙ ዘፍረያ ዝርካባ ምህርቲ ፈሲሳ
ክትተርፍ ምርኣይ ንቡር ልምዲ እዩ። ብሰኣን ምዕሩይ ሰርዓተ ዕዳጋ
ኣደዳ ደለልቲ ዝኾነን ደባል ዝኾነን ኢኮኖሚ ትግራይ ንሓረስታይ
ክጠቕሞ ኣይኽኣለን። ነዚ እዩ ህዝብና ሐዚ እውን ካብ ኣብ ሓሰረ
መከራ ዝነብር ዘሎ። ሳልሳይ ወያነ ትግራይ፣ ሓረስታይ ትግራይ
ብናይ ባዕሉ ውዳባታት፣ ማለት እዉን ሕብረት ስራሕ ማሕበራት
እናጣየሸ ካብ ዘፍረዮ ዝግብኦ ክጥቀም ትካላዊ ለውጢ ክገብር
እዩ። ምጥያሽ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ንሓረስታይ ትግራይ፣
ኢኮኖሚያዊ፣ ማሕበራውን ፖለቲካውን ነፃነት ስለዝህባ ነፃ ትካላት
ኮይነን ኣብ ኩሉ ከባቢታት ትግራይ ክቖማ ክስራሕ እዩ።

ምስዚ ተኣሳሲሩ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ካብ ሃፍቲ ትግራይ ሓደ
ዝኾነ በለሰ ናብ ንቡር ክምለሰ ክሰርሕ እዩ። ገዛኢ ወድብ ህወሓት
ግምገማ ከባብያዊ ፅዕንቶ ኢንቨስትመንት ከይገበረ በለስ ናብ ብርሰት
ክሳጣሕ ገይሩ እዩ። እዚ ጉድኣት ምብፃሑ ከይኣክል ገበነኛታት
ተሓታቲ ክገብር ኣይኽኣለን። ሃፍቲ ህዝቢ ምብራሱ ከይኣክል
ህዝብና ኮቸነል ሸይጡ እኳ ናብራኡ ከይዕንግል ኸሊኪልዎ፣ ደባል
ኢኮኖሚ ትካላዊ ስለዘገበሮ ድማ ኩቹኔል ኣደዳ ደላሎ ክኽውን
ገይሩ እዩ። ሳልሳይ ወያነ ትግራይ በለስ ከም ሓደ ሃፍቲ ትግራይ
ናብ ንቡር ዝምለሰሉ ምርምር ክካየድን ዓለማዊ ተሞክሮ ተጠቒምካ
ዝሓውየሉ ስራሕ ክሰርሕን እዩ። ናብ ካሊእ ከባቢ ትግራይ
ከይስፋሕፋሕ እውን ክሰርሕ እዩ። ኩቹኔል ኣካቢብካ ብምሻጥ
52 ሚሊዮን ዶላር ከምዝርከብ መፅናዕታት ይሕብሩ። ካብ መሸጣ
ዝርከብ ገንዘብ በለስ ንክሓውን እቲ ሃፍቲ ዝበረሶ ህዝብና ኣማራፂ
ኢኮኖሚ ክቐርበሉ ክግበር እዩ። ሳልሳይ ወያነ ትግራይ፣ ትግራይ
ዓዲ ፍትሒ ክትኸውን ስለዝደሊ ድማ ኣብ ብርሰት በለስ ዝተሳተፉ
ናብ ሕጊ ከምዘቕርብዎም ንህዝብና ክነረጋግፅ ንፈቱ።

1.6. ዳግመ ውደባ ቁሽታትን
ህንጸት ሓደስቲ ናይ ገፀር ከተማታትን

1.4. ም ር ም ር ን ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ህዝብና ንመሰረተ ልምዓት ናብ ዝምቹ
፣ ዘመናውን ናብራኡ ናብ ዝቆይረሉ ኸባቢ ክነብር ክገብር እዩ።
ቴክኖሎጅን
ህዝቢ ትግራይ ትምህርቲ፣ ጥዕና፣ መብራህቲ፣ ቴሌኮሚኒኪሽን፣
መንገድን ካልኦት መንግስታዊ ግልጋሎትን ብቐረባ ዝረኽበሉ
ኣሰፋፍራ የድልዮ። ነዚ ዝጥዕም ኣወዳድባ ድማ ክህለዎ ይግባእ።
ስለዝኾነ ድማ ህዝብና ንመንነቱ ዝገልፃን ሓምለወትን ናይ ገፅር
ከተማታትን ቁሸታትን ንክህልወኦ ሳልሳይ ወያነ ሓዱሽ ኣሰፋፍራ
ቁሸታት ከካይድ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ንልምዓት ሕርሻን ዕብየት
ኢከኖሚ ትግራይን ዝጠቕማ ሓደስቲ ናይ ገጸር ከተማታት እውን
ክሃንፅ እዩ።

ሕርሻ ብዘይምርምር ክዝምን ኣይኽእልን። ህወሓት ነዚ ዝኸውን
ናይ ዕላማ ድልውነት፣ መደባትን መሰረተ ልምዓትን የብሉን።
በዚ ምኽንያት ትግራይ ንገፀ መሬታ ዘይጥዕም ዘመናዊ ድኹዒ፣
ዓሌታት ኣዝርእትን ጨገረት እንስሳትን ክትሽምት ተገዲዳ ትርከብ።
ከምቲ ዓውዲ ሕርሸ ዝተረሰዐን ትኹረት ዘይተገበረሉን፣ ሳይንስን
ምርምርን እውን ተረሲዑ እዩ፣ ንዘመናት ክሓልፈሉ ዝተቓለሰ
ሓረስታይ ትግራይ እውን ብምግቢ ንርእሱ ክኽእል ተፀጊሙ
ይርከብ። ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ንዓውዲ ሕርሻ ዘድልዩ ምርምራት
ብሓይሊ ሰብ፣ ብፍልጠት፣ ብፋይናንስን ካልኦት ኣገደስቲ መሰረተ
ልምዓትን ክውደብ ክገብር እዩ። ትግራይ ንገፀ መሬታ ዝሰማማዑ
እታወታት ብደቃ ክተፍሪ እያ። ናብራ ህዝብና ድማ ብመሰረቱ
ካፍቶም ዕቑራት ፀጋተት ትግራይ ማእድን ሓደ እዩ። ብሕርሻ
ክቕየር እዩ።
ዝዓቢ ኸባቢ ትግራይ ከምዘሎ ኹሉ ብማእድን ናብራኡ ብመሰረቱ
ክልወጥ ዝኽእል ከባቢ እውን ኣሎ። ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ማእድን
ከም ሓደ ዓውዲ ኢኮኖሚ ትግራይ ክለምዕ ክሰርሕ እዩ። ነዚ
ዝበዝሕ ገጸ መሬት ትግራይ ብእምባታት ዝተሸፈነ እዩ። እዞም ዘድልዮ ትካለዊ፣ ምሕደራውን ናይ ፖለሲ ለውጢታት ክገብር እዩ።
ምዕሩጋት እምባታትና ስኣን ዘልምዖም መንግስቲ ናብ ሃፍቲ ክቕየሩ ትግራይ ብማእድናት ወርቂ፣ ሳፋየር፣ እምነበረድ፣ ነሓስ፣ ኳርቲዝን
ኣይኽኣሉን። ሳልሳይ ወያነ ትግራይ እምባታት ብምልማዕ ንሕርሻ፣ ካልኦት ማእድናትን ዝተዓደለት እያ። ኣብዚ ዓውዲ ዘሎ ልምዓት
ንቱሪዝምን ንልምዓት ደንን ክውዕሉ ክገበር እዩ። ልምዓት ደኒ ሓደ ኣዝዩ ውሑዱ እንትኸውን ፣ ምሕደራኡ ድማ ኣደዳ ደለልትን
ተወሳኺ ዓውዲ ኢከኖሚ ትግራይ ክኸውን ድማ ክሰርሕ እዩ።
በላዕትን ኮይኑ እዩ። ማእድን ትግራይ ብውሑዳት ደለልት ክብላዕ
፣ ከምድሌቶም ክሕምብጡን ክምዝምዝዎን ግደፉ ዝበለ መንግስቲ

2. ማእድን

1.5. ልምዓት እምባታት

የለን። ህወሓት ከምቲ ባዕሉ ዝኣመኖ ናብ ገዛኢ ደርቢ ስለዝተቐየረ
ንደባል ኢከኖሚ ክተባብዕ እምበር ክፈትሕ ኣይኽእልን። እዞም
ንማእድን ትግራይ ዝተቖፃፀሩ ደባላት ንትግራይ ናብ ናይ ጸጥታ
ሽግር ከእትውዋ እዮም። ህወሓት ደማ እዚ ክፈትሕ ዝኽእል
ዓቕሚ ኮነ ድሌት የብሉን። ዓውዲ ማእድን ንልምዓትት ትግራይ
ክውዕል ምእንቲ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ብፅንዓትን ብምርምርን
ክድገፍ ክገብር እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ መንግስቲ ትግራይ፣ ተጋሩ
ሃፍትም፣ ህዝብና ድማ በቢዓቕሙ ናብ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት
ዩኔናትን ኢከኖሚ ክኣተው ክግበር እዩ። በይናዊ ይኹን ምስ ካልኦት
ማሕበራት ተሸሪኾም ናብ ልምዓት ዓውዲ ማእድን ክኣትው ዘኽእል
ዕድል ክፍጠረሎም እዩ። ትግራይ ብሃፍቲ ማእድን ክትጥቀምን ናብ
ዘላቒ ልምዓትን ክትቕይሮን ሳወት ክቃለስ እዩ።

3. ኢንዱስትሪ
ኢንድስትሪ ከም ዓውዲ ንሃገራት ናብ ዝለዓለ በርኪ ዘብፅሕ ክፍለ
ኢኮኖሚ እዩ። ኢንደስትሪ ከም ክፍለ ኢኮኖሚ ጥራሕ ከይኮነስ
ኣውንታዊ ምቁልላፍ ዘምፅእን ስፍሓትን መጠንን ኢኮኖሚ ዘጎልበት
ዓውዲ እዩ። ትግራይ ዝሓለፈ ርብዒ ክፍለዘመን ሕርሻ ብዘቐድም
ኢኮኖሚያዊ ፖሊሲ ትምራሕ ስለዝነበረት ንኢንድስትሪ ትኹረት
ኣይተወሃበን። ብመሰረቱ ልምዓት ኢንድስትሪ ብዘይሕርሻ ክመፅእ
ኣይኽእልን፣ ልምዓት ሕርሻ እውን ብተመሳሳሊ። ህወሓት ግን
ነዚ ዓለማዊ ሓቂ ጎዝዩ ኢንድስትሪ ከም ሓደ መሓውራዊ ሽግግር
ዘምፅእ ክፍለ ኢኮኖሚ ትኹረት ክገብረሉ ኣይኽኣለን።
ሳወት ዝመረፆ ስትራቴጂ ዓውዲታት ነንባዕሎም ተደጋጊፎም
ንክዓብዩ ዘኽእል እዩ። እዚ ዕብየት ኢኮኖሚ ብዘይ ምድግጋፍ
ዓውዲታት ኣይመፅእን። ንኣብነት ሕርሻን ኢንዱስትርን ነንባዕሎም
ክደጋገፉ ይኽእሉ እዮም። ሕርሻ ጥረ ኣቕሓን ከተማ ንዝነበሩ
ሰራሕተኛታት ድማ ምግቢ ብዝሓሰረ ዋጋ የቕርብ። እግረ መንገዱ
እቶም ብሰኣን ዝተመጣጠነ ምግቢ ብድኽድኽ ዝጥቅዑ ህፃናት
ትግራይ ሰነ መዓዛኦም ብምምሕያሽ ብሩህ መፃኢ ንክህልዎም
ይገብር። ዕድመ ልክዑ ግዜኡ፣ ቀልቡን ጉልበትን ዕለታዊ ምግቢ
ንምርካብ ግዜኡ ዘጥፍእ ህዝብና ድማ ገፁ ናብ ቴክኖጅን ስልጣነን
ንክገብር የኽእሎ። ኣብ ገፀር ዝነብር ህዝቢ ብዕብየት ሕርሻ እቶቱ
እንትዓቢ ናይ ኢንዱስትሪ ኣቑሑ ምሽማት ይጅምር። ሕርሻ ዕዳጋኡ
ዓለማዊ ብምግባር ንመጠሻ ኢንዱስትሪ ዝኸውን ሸርፊ ወፃኢ
ይኽዝን። ዝበዝሕ ህዝብና ኣብ ገፀር እዩ ዝነብር። እቲ ስራሕ ዕድል
እውን ኣብ ሕርሻ ዝተመስረተ እዩ። በዚ ምኽንያት ሕርሻ ፅዕንቶ
ይበዝሖ። ዝተመጣጠነ ስትራቴጂ ዕብየት ነዚ መፍትሒ ኣለዎ።
ከምቲ ሕርሻ ንኢንዱስትሪ ዝደገፎ ኢንዱስትሪ እውን ኣብ ከተማ
መሃዛይን መፍረያይን ወለዶ ብምፍጣር ኣብ ሕርሻ ዘሎ ፅዕንቶ
ይቕንሶ። ንዕብየት ሕርሻ ዘገልግሎ ቴክኖሎጂታት（ማሽናት፣ ዘመናዊ
ድኹዒ፣ ኬሚካላትን ካልኦትን）እውን እንድስትሪ እዩ ዘፈርዮም።
ብምጥያሽ ዓውዲ ኢንዱስትሪ ኣብ ከተማ ስራሕ ምስተፈጠረ
ንምህርታት ሕርሻ ዕዳጋ ይፈጥር። እዚ ምድግጋፍ ኣብ ትግራይ
ስሉጥ ዕብየት ኢኮኖሚ ንክህልው ይሕግዝ። ሳልሳይ ወያነ ትግራይ
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ውራይና
ዘመናዊ ልምዓታዊ ትልሚ ብምሕንፃፅ፣ ዓውዲታት ኢኮኖሚ ምስ
ሳይነስን ቴክኖሎጅን ብምትእስሳርን ኣብ ሰብኣዊ ልምዓት ዓብዩ
ትኹረት ብምሃብን እዚ ዕብየት ቀፃልን ዘላቕን ክኸውን ይገብር።

5. ንግድን
ግልጋሎትን

ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ልምዓት ኢንዱስትሪ ከም ሓደ ወሳኒ ክፍለ
ኢኮኖሚ ብዘበናዊ ቴክኖለጂ ዝተሓገዘ፣ ናይ ዓዲ (ዘቤታዊ)
ፍልጠትን ቴክኖሎጂን ኣደንፊዑ ናይ ኢኮኖሚ መሓውራዊ
ለውጢ ዘብስርን ክኸውን፣ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ክቃለሰ እዩ።
ካብዚ ብተወሳኺ ልምዓት ኢንድስትሪ ንሃፍተ ገነት፣ ሓይሊ ሰብ፣
ቴክኖሎጂካዊ ለውጢታትን መሰረት ዝገበርን ከባብያዊ ፀጋታትን
ትግራይ ዘየብርስን ዓውዲ ክኸውን ግድን እዩ። ሳልሳይ ወያነ
ትግራይ ሕርሻን ኢንደስትርን ዘተኣሳስር ዘመናዊ ዓውዲ ሕርሻዊ
ኢንዱስትሪ ምህናፅ፣ ሃገራዊ ሰብ ሃፍቲ ተወዲቦም ምስ መንግስቲ
ወይ ምስ ናይ ደገ ሰብ ሃፍቲ ብምሕዝና ኣብ ዘፈር ኢንዱስትሪ
ክዋፈሩ ምትባብዕ፣ ኢንዱስትሪ ምስ ኹሉ ዘፈር ኢኮኖሚ
ክተኣሳሰርን ከነቓቕሕን ኣድላይ ዝኾነ ኣወዳድባን ኣሰራርሓን
ክዝርግሕ ምጋባርን፣ ኣብ ኢንዱስትሪ ክዋፈሩ ዝደልዩ ሓዱሽ
ምህዞን ፈጠራን ዘተኣታትው ጀመርቲ ተጋሩ ምትብባዕን ኣድላይ
ናይ ገንዘብን ቴክኒክን ሓገዝ ምግባርን ። ምስ ሕርሻ ዝተኣሳሰሩ
ኣናእሽትን ማእኸለዎትን መፍረይቲ ፍሉይ ጠመተን ደገፍን
ይግበረሎም፣ ኣብ ዘፈር ኢንዱስትሪ ዝዋፈሩ ሰብ ሃፍቲ፣ ኣብ ሃፍቲ
ተፈጥሮን ሰብን ሳዕቤን ከየብፅሑ ኣድላይ ቑፅፅር ይግበር፣ ኣብ
ልምዓት ኢንዱሰትሪ ዝሳተፉ ሰብ ሃፍቲ ኣቕርቦት ልቓሕን ሸርፊ
ወፃእን ብቕልጡፍ ክረኽብሉ ዝኽእሉ ኣሰራርሓ ምዝርጋሕ።

ሓፈሻዊ ዕላማ፡- ዘበናዊ፣ ብቴክኖሎጂ ዝተሓገዘ፣ ፍትሓዊ፣
ቅልጡፍን ፅፉፍን ስርዓትን መስርሕን ብምትእትታው ኣብ
ትግራይ ዝነጥፉ ትካላት መወዳደሪ ብቕዓቶም ዘደንፍዕ ግልጋሎት
ብምዝርጋሕ ኣብ ዕብየትን ልምዓትን ትግራይ እጃምኦም ከበርክቱ
ምግባር።

4. ቱሪዝም
ዝርዝር ኣንፈታት

1.
ኣብ ቱሪዝም ዝሳተፉ ሰብ ሃፍቲ ኣድላዩ ዝበሃል
ድጋፍ መበረታትዕን ይወሃቦም።
2.
ናይ ትግራይ ታሪኽ፣ ክብሪ ፣ባህልን ፀጋታትን
ንልምዓት ቱሪዝም ብዝጥዕም መንገዲ ክውደቡን ክስፋሕፈሑን
ብምግባር ንዕብየት ኢኮኖሚ ዝህልው ኣበርክቶ ክዓቢ ምግባር።
3.
ናይ ትግራይ ታሪኽ፣ ክብሪ ፣ ባህልን ፀጋታትን
ምዕቃብን ምሕላውን ።
4.
መንግስቲ ንዓውዲ ቱሪዝም ትኹረት ብምሃብን
ንቑሕ ተሳታፊ ብምዃንን ትግራይ ካብቲ ዓውዲ ተረባሒት
ንክትኸውን ምስራሕ።
5.
ዓውዲ ቱሪዝም ብፅንዓትን ምርምርን ተሰንዩ ናይ
ትግራይ ሃፍትታት ክፋለጡ፣ ክለምዑን ናብ ዘለቒ ኢኮኖሚያዊ
ረብሓ ክልወጡን ምግባር።
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ዘፈር

ጥንታዊ ንግድን ስልጣነን ዘተኣሳስሩ ቀጠናውን ዓለም ለኻውን
ዝርግሓ መሰረተ ልምዓታት ብምስላጥ፣ ንትግራይ ኣካል ትንሳኤ
ስልጣነን ልምዓትን ዓለም ምግባር ወሳኒ እዩ።
ዝርዝር ኣንፈታት
1.
መስመር ባቡር፣ መንገድን መዕርፎ ነፈርትን ክዝርግሑ
ኢኮኖሚያዊ ዕብየትን ልምዓትን ትግራይ ምቅልጣፍ፣ ምድንፋዕ።

ዝርዝር ኣንፈታት

2.
ሓፈሻዊ መራኸቢ ሓፋሽን ግልጋሎት ቴሌኮሙኒኬሽን
ብምዝርጋሕ ኣብ ልምዓት ኢኮኖሚ ዝህልዎም ተራ ምድንፋዕ፣
ከምኡውን ውልቀ ሰብ ሃፍቲ ኣብቲ ዘፈር ክዋፈሩ ምትብባዕ።

1.
ኣብ ሞንጎ ቀረብ ንግዲ ወይ ግልጋሎትን ተጠቀምትን፣
ሓባራዊ ረብሓ ዘረጋግፅ ሚዛኑ ዝሓለዎ ርክብ ክሰፍን ወይ ሚዛኑ
ዝሓለየ ቀረብን ድልየትን ምርግጋፅ።

3.
ትግራይ ምስጎረባብቲ ሃገራትን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ
ዘተኣሳስሩ ህንፀት መስመር ባቡርን መንገድን ብምስላጥ ትግራይ ኣካል
ልምዓትን ስልጣነን ዓለም ክትኾን ምግባር።

2.
ኣብ ትግራይ ኣብ ንግድን ግልጋሎትን ዝነጥፉ
ትካላት ዘበናዊ፣ ብቴክኖሎጂ ዝተሓገዘ ቅልጡፍን ፅፉፍን ኣሰራርሓ
ብምትእትታይ ተወዳዳራይነቶም ከደፍንፈዑን ንተግልገልቲ ፅርየቱ
ዝሓለየ ግልጋሎት ከቕርቡን ምግባር።

4.
ኣብ ትግራይ እኹልን ፅሩይን ቀረብ ዝስተ ማይ
ምድንፋዕን ንኢንዱስትርን ውሃብቲ ግልጋሎት ትካላት እኹልን
ዘላቕነትን ቀረብ ማይ ምርግጋፅ።

3.
ኣብ ባንኪ፣ ኢንሹራንስን ፋይናንስን ሃፍቲ ዘዋፍሩ
ትካላት ይተባብዑ፣ ይሕገዙ። ትግራይ ወናኒት ዘበናዊ መጓዓዝያ
ክትኾን ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ክቃለስ እዩ።
4.
ኣብ ትግራይ ቀረብን ግልጋሎትን ባንኪ፣ ኢንሹራንስ
ፋይናንስን፤ ካልኦት ምስ ውሽጢ ዓዲ፣ ሰደድን ኣታውን ንግዲታት፣
ምፍራይን ምስኦም ዝተተሓሓዙ ሕግታትን ኣብ ትግራይ ክጣየሹን
ክለምዑን ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ክቃለስ፣ ክሰርሕ እዩ።
5.
ኣብ ከተማታት ዝጣየሻ ማእኸላት ንግዲ ንምድንፋዕ
ብዘመናዊ ኣሰራሓን ቴክኖሎጂን ዝተሓገዘ ናይ ሓበሬታን መረዳእታን
ምትእስሳር፣ ሓገዝ ዘሳልጥ ደገፍ ክግበር ኢዩ።
6.
ትግራይ ኣብ ዓውዲ ፋይናንስ እውን ናይ መንግስቲ፣
ውልቀ ሰብሃፍቲ፣ ሕብረት ስራሕ ማሕበራትን ዩኔናትን ፋይናንስ
ዝውንናሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ።
7.
ብፅንዓትን ምርምርን ዝተደገፈ ዓውዲ ንግድን
ግልጋሎትን ክህሉ ይሰርሕ።

6. መሰረተ ልምዓት
ፖሊሲ ናፅነትን ልምዓትን ዘቀላጥፉ ብሕጋዊ ናይ ቑፅፅር ስልጣን
ዝተሐገዘ ኩሉ ከባቢ ትግራይ ዘተኣሳስር መሰረተ ልምዓት ብምዝርጋሕ
ኣብ ትግራይ ልምዓት ምድንፋዕ። ከምእውን ትግራይ ምስ ምንስእራር

5.
ቀረብ ሓይሊ መብራህቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ገረባት
(ሩባታትን) ዓለም ዝበፀሖም ቴክኖሎጂታትን ኣካል ምትእስሳር
ኢኮኖሚያዊ ልምዓት ጎረባብቲ ሃገራት ክኾኑ ተሊምካ ምስራሕ።
6.
ምፍጣር።

ኣብ ትግራይ ዱልዱል ምትእስሳር ከተማን ገፀርን

7.
ኣብ ከተማ ዘለዉ መሳሰይቲ ልምዓት ኣብ ኩለን ገፀራት
ትግራይ ምትእትታው።
8.
ቴሌኮሙኒኬሽን፣ ኣቬሽንን ኣየር መንገድን፣ ኣቕርቦት
ሓይሊ ኤሌክትሪክ፣ ኢሉ እውን ናይ ባቡር መንገዲ ክትውንን ናይ
ምቁፅፃር ስልጣን ብሕገ መንግስታዊ ምምሕያሽ ናይ መንግስቲ ትግራይ
ክኸውንን ይሰርሕ።

7.

ልምዓት ሓይሊ ሰብ

ንዕብየት ኢኮኖሚ ልምዓት ሓይሊ ሰብ ወሳኒ እዩ። ሳልሳይ ወያነ
ትግራይ ነዞም ዓውዲታት ኢኮኖሚ ንምልማዕ ኣድላዩ ዘበለ ልምዓት
ሓይሊ ሰብ ከተኣታቱ እዩ። ብፍላይ ስልጠና ሰብ ሞያ፣ ምጥያሽ
ኮሌጃት ሕርሻ ፣ ኢንዱስትሪ፣ ቱሪዝም፣ ማእድን፣ ግልጋሎትን
ፋይናንስን ወሳኒ እዩ። ኣብ ልምዓት ሓይሊ ሰብ ውልቀ ሰብ ሃፍቲ፣
ሕብረት ስራሕ ማሕበራት፣ ዩኔናትን መንግስትን ክሳተፉ ክግበር
እዩ።

ውራይና

ዕላማ፣ ቅዋማት፣ ቅኒት-ቃልስን
ስነ-ሓሳብን ባይቶና !
(ብውድብ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ዝቐረበ)

መእተዊ
ፖለቲካዊ ውዳበ ረባሓ ዝትውክሎ ኣብዝሓ ኣካል ማሕበረሰብ ጠሚርካ፣ ብምልኣት ወይ ብቕደም
ሰዓብ ንክፍትሑ እርኑብ ቃልሲ ንምስላጥ ዘኽእል መስርሕ እዩ። ኮይኑ ግና፤ ኣብ ከይዲ ህንፀት
ዴሞክራስያዊ ስርዓት ኣብ ዘሎ ማሕበረሰብ፥ ፖለቲካዊ ውዳበ ቀዳማይ ስድሪ እምበር ባዕሉ
መወዳእታ ኣይኮነን። ኣብ ክሊ ውዳበኻ ህዝቢ ተዕስለሉን ረብሓ ህዝቢ ንምርግጋፅ ዘኽእልን፣
ቅቡሉነት ዘለዎ ንፁርን ብሕልናዊ ፍርዲ ማሕበረሰብካ ተጠላባይ ክኸውን ዝኽእል ስነ-ሓሳባዊ
ዕጥቂ የድልየካ። ወናኒ ፁርይን ተቐባልነት ዘለዎን ስነ-ሓስብ ንምዃን ድማ፥ ኣብ ጭቡጥን ነባራዊ
ኩነታትን ዝተመስረተን፣ ካብ ሳይንሳዊን ስነ-ሓሳባዊን እምነታትካ ዝፍልፍልን መርገፂ ገምጋም
ወድዓዊ ኩነታት ምሓዝ ግድን ይብል።
ገምጋም ዘለኻዮ ኩነታት ንኹሉ ኣንፈታትካን ስልትታኻን ዝቓኒ ወሳናይ ባእታ እዩ። ስለዝኾነ፥ ከም
ውድብ ዘለናሉ ብርኪ ገምጊምና ኣንፈትን ስልትታትን ቃልስና ምቕናይ፣ ካብ ሓደ ውድብ ዝጥለብ
ወሳናይን ፈላማይን ግቡእና እዩ። ኣብ መሬት ንዘሎ ኩለ መዳያዊ ሓቂ፣ መረዳእታ መሰረት ጌሩ
ዓቐኖምን መግለፂ ባህርያቶምን ገምጊሙ ነቲ ጭብጢ ብምሓዝ፣ መንቀሊን-ሳዕቤንን ርክብ ነባራዊ
ኩነታት ብሳይንሳዊ መስርሕ ተንቲኑ ከቐምጥ ዘይከኣለ ውድብ ቃልሱ ካብ ክውንነት ዝረሓቐን ግቡእ
ሸቶ ናይ ምውቃዕ ክእለቱ ዝተሓተን እዩ።
በዚ መዳይ፣ ውድብና ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ንወድዓዊ ኩነታት ትግራይ ከመይ ይግምግሞን
ኣብ ክሊ እዚ ዘለዎ ርድኢትን ነፀርታን እንታይ ይመስል? ዝብል ሕቶ ምርኣይ ወሳናይ እዩ።

ውድባዊ ገምጋም ወድዓዊ ኩነታት ትግራይ
ውድብና ወድዓዊ ማሕበረ ፖለቲካዊ ኩነታት ትግራይ ብክልተ መሰረታዊ ኩነታት ይግለፅ ኢሉ
ይኣምን
ገምጋም ሓደ - ህዝቢ ትግራይ ኣብ መዋእሉ ካብ ዘጓነፍዎ ብሄራዊ ሓደጋታት ኩሎም ዝለዓለ
ኢልካ ክውሰድ ዝኽእል ሓደጋ ሃለዋት/ፅንተት ኣንፀላልይዎ ይርከብ።
ድሕሪ መበል 13 ክ/ዘበን ዝመፁ ስርዓታት ሽዋ ክሃንፅዎ ዝደልዩ “ትማሊ ዝበሃል ዘይብሉን ኣብ
ጥፍኣት ካልኦት ዝበቁልን” ጨፍላቓይ ኢትዮጵያዊ መንነት ጋህዲ ንምግባር፥ ቀንዲ ስግኣት ዝብልዎ
ትግራዋይነት ክበሊን ክጠፍእን ኣለዎ ኢሎም ይኣምኑ። ልዕልናና ኣብ መቓብር ትግራይን ተጋሩን እዩ
ዝትከል ካብ ዝብል ዝንቡዕን እኩይን ህርፋን ዝተልዓለ ቅርስና ዘሪፎም፣ ባህላዊ ሃፍትና ኣብሪሶም፣
ቋንቋናን መንነትናን ኣናሽዮም፣ መሬትናን ሃፍትናን ቆራሚሞም ካብ ገፀ ምድሪ ከጥፍኡና ዘይገበርዎ

ተኣምር የለን። ታሪኽ ቅዱስ ያሬድ፣ ታሪኽ ፈላስፋ ዘርኣያቆብን፣ ታሪኽ ኣባ እስጢፋኖስን ዝኣመሰሉ ተጋሩ
ሓሰብትን ጥበበኛታትን ናብ ዝምችዎም ከዛብዕዎ ፅዒሮም። ሃፍቲ ቋንቋ ግእዝን ስልጣነ ኣክሱምን ድማ
ዘይነበረ ታሪኽ ብምመሃዝ ትግራይ ባህላዊ፣ ታሪኻውን መንፈሳውን ሃፍትታታ ወሪስካ ባዶ ኢዳ ንምትራፍ
ዝገብርዎ ስልቲ ሎምውን ኣበርቲዖም ቀፂሎምሉ ኣለው።
ብተመሳሳሊ መንገዲ፥ ስርዓት ሽዋ ካብ ይኩኖ ኣምላክ ክሳብ ደርጊ ዋላ እውን ዝተፈላለየ ሽምን ዓቕምን
ይንበሮም መሰረታዊ ባህርያቶም ሓደ ነይሩ። እዚ ስርዓት፥ ህዝብታት ጨፍሊቕካ ኣምሓራይ ስነ-ልቦና
ዝዓብለሎን ኣምሓርኛ ቋንቋ ጥራሕ ዝዝረበሉን ስርዓተ ንግስነት ንምህናፅ ብዝገበሮ ፃዕሪ ኣብ ታሪኽ እዛ
ሃገር ካብ ዝሰርሖ ቁምነገር ዝዛይድ ጥፍኣትን ዕንወትን ኣመዝጊቡ ሓሊፉ። ካብ ልዑል ፍትወት ስልጣንን
ህረፍ ግኑን ዝናን ዝተልዓለ ኩሉ ነገር ኣብ ሓደ ማእኸል ክእከብን ክውሰንን ይደልዩ። ኩሎም ዘይኣምሓራ
ህዝብታት (ብፍላይ ህዝቢ ትግራይ) ንሓድነት ኢትዮጵያ ጠንቂ ተገይሮም ስለዝተስኣሉ ኩሉ መማረፂታት
ብምጥቃም ባህልን ቋንቋን ኣምሓራ ክቕበል ብዙሕ ተደኺሙሉ። ነዚ እዩ ድማ ስርዓታት ሽዋ፥ ፖለቲካዊ
መጓነዪ፣ ኢኮኖሚያዊ መዝማዛይነት፣ ባህላውን መንነታውን ዓብላልነት ባህርያቱ ብምግባር ቤት ማእሰርቲ
ብሄራትን ብሄረሰባትን ዝኾነት ሃገር ክሃንፅ ይደሊ እንብሎ።
ብካልኣይ ደረጃ ፥ ባዕዳውያን ወረርቲ ትግራይ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ረብሓ፣
ታሪኻውን ቁሳውን ሃፍቲ ንምብዝባዝ ብምሕሳብ ከብርሱና፣ ስነ-ልቦናን ሓድነትን ህዝብና ከዳኽሙ፣
ህዝቢ ክብትኑን ከፅንቱን ማእለያ ዘይብሎም ወራራትን ሽርሕታትን ተፈፂሞም እዮም። እዚ ንዘበናት
ዝቐፀለ ተርእዮ ሎምውን ፖለቲካ ኢኮኖሚ ትግራይ ብምቁፅፃር ንረብሐኦም ከውዕልዎ ዝብህጉ ካብ
ጎደቦን ካብ ርሑቕን ዝብገሱ ደጋዊ ሓይልታት ዝፈጥርዎም ሽርሕታት ይፀልውና እዮም።

ብሳልሳይ፥ ከምቲ ልዕል ክብል ዝተገለፀ ምእኹል ምሕደራን ውዱብ ሓይልን ኣኽሱማውያን ምስፈረሰ
ተጋሩ ዝነበረና ጥንካረ መሊስና እንሃንፀሉ መንገዲ ኣይፈጠርናን። በብኸባቢኡ ዝለዓሉ ሓይልታት ተጋሩ
ሓድነቶም ጠሚሮም ንተመሳሳሊ ዕላማ ኣብክንዲ ምቅላስ ውልቃዊ ልዕልናን ሽምን ንምርካብ ክብሉ
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ውራይና
እናተታኾሱን እናተናቖሩን ሓይልን ሃፍትን ትግራይ ክባኽን ገይሮም።
ሓድነትን ጥንካረን ትግራይ ክሪኡ ዘይደልዩ ሸዋውያን ሓይልታት
ድማ ነዚ ክፍተት ተበሊፆም ከፋፊሎም ንምግዛእ ክጥዕሞም ሓዊ
ከእትውልናን ከባልዑናን ሒኽ ይብሉ።
ናይዚ ኩሉ ውፅኢት ድማ ንዝሓለፉ 700 ዓመታት ሓሳብናን
ሕልምናን ጠሚርና ብዛዕባ ትግራይ ክንሓስብ፣ መፃኢ ዕድላት
ትግራይ እሂን ምሂን ኢልና ክንመክር፣ ሓይልናን ሃፍትናን ክንእክብን
ናብ ረብሓ ክነውዕልን ኣይከኣልናን። ኣብ ዘበነ ስሑል ሚካኤልን ሃፀይ
ዮሃንስን ዝረኸብናዮም ዕድላት ናብ ረብሓና ብዘይምጥቃምና ድማ
ሎሚ እውን ፀላእቲ ዘሎን ዘየሎን ሓይሎም ኣኻኺቦም ኣንፃር ተጋሩ፣
ኣንፃር መንፈሳውን ባህላውን ሃፍቲ ትግራይ፣ ኣንፃር ግዝኣታዊ ሓድነት
ትግራይ ተላዒሎም ይርከቡ። ንዓና ከጥፍእ ይኽእል ዝበልዎ ኩሉ
ንምፍፃም ድሉዋት ምኳኖም ብተደጋጋሚ ኣርእዮምና እዮም።
ኣብ ዓለምና ኣስታት 8000 ቋንቋታት ዝዛርቡ ዝተፈላለዩ
ማሕበረሰባት ይርከቡ። ብኣንፃሩ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዓለም
ኣስታት 200 ሀገረ መንግስታት ጥራሕ ሓቚፉ ይርከብ። እዚ ኣፈላልይ
በዝሒ ሉእላዊ ሀገራትን ብሄራት ዓለምናን ንርእሱ ዘርእየካ ነገር ኣሎ።
ንሱውን፥ ብዙሓት ብሄራት ዓለምና ኣብ ትሕቲ ዝተወሰኑ ብሄራት
ዝዕብልልዎ ሀገረ-መንግስታት ውሽጢ ተጨፍሊቖም ከምዝነብሩ
ምርዳእ ይከኣል። እዚ ዝፈጥሮ ቀፃሊ ዝኾነ ናይ ውሕዳትን ኣናእሽተይን
ብሄራትን ቡድናትን ሕቶ ኣፍልጦን መሰልን ኣብ መድርኽ ዓለም
ከምዝለዓል ምግማት ይከኣል።
መብዛሕትኦም ሀገረ መንግስታት ብሓደ ኣብዝሓ ቁፅሪ ዘለዎ ብሄር
ዝዕብለሉ ምስ ምዃኖም ተተሓሒዙ ፣ ኣብ ውሽጢ ሀገሮም ንዘለዉ
ውሑዳን ብሄራት ዘልዕልዎ ሕቶ ኣካኣኢሎም ናይ ምምራሕ ሓላፍነት
ኣለዎም። ይኹን እምበር ፣ ዴሞክራሲያዊን ሰብኣዊን መሰላት
ኣኽቢሮም ዝኾዱ ሀገራት ዳርጋ የለዉን። ብኣንፃሩ ፡ ሕቶ ውሑዳት
ብሓይሊ ጓዕፂፅካ ካብ ምብርካኽ ሓሊፉ ፣ ብዝተፈላልዩ ናይ
ምውሓጥ ሜይላታት ገበን ዓሌታዊ ፅንተት ይፍፀም። ኣብቲ ዘለናዮ
መዋእል፥ ኣብ ዓለምና ብዙሓት ህዝቢታት ሓደጋ ፅንተት ህዝቢ
ኣንፀላልይዎም ይርከብ።
ክጠቓለል ከሎ፥ ህዝቢ ትግራይ ኣንፀላልይዎ ዘሎ ሓደጋ ሃለዋት
ካብ ሰለስተ መሰረታዊ መንቀሊታት ይፍልፍል፦

1. ሰረታዊ ፀገም ኣፈጣጥራ እታ ሃገር
[State formation]
1.1.

ህንፀት ሀገረ መንግስቲ Vs ህንፀት ብሄረ መንግስቲ

1.2.
ህንፀት ህብረ ብሄራዊት ሀገር [ሓደ ናይ ፖለቲካን
ኢኮኖሚን ማ/ስብ]
2.

ቅርፃዊን
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መዋቕራዊን

ፀገማት

[Structural]
2.1.

ውሽጣዊ ቅርፃዊን መዋቕራዊን ፀገማት -

2.1.1.
ጥንኩር ውሽጣዊ ቅርፂ - ህዝቢ ትግራይ ኣብ መንነቱ
ካብ ዘለዎ ፅንኩር ቅዋምን ክብሪን ዝብገስ
2.1.2.
ድኹም ውሽጣዊ ቅርፂ - ንእምነታቱን ክብርታቱን
ዝምጥን ትካላዊ ስርዓት ስለዘይሃነፀ
2.2.

ደጋዊ ቅርፃዊን መዋቕራዊን ፀገማት-

2.2.1.
ጎበጥቲ ሓይልታት፣ ዓብላልነት ከም ዕላማ ሒዞም
ዝንቀሳቐሱ ሓይሊታትን፣ ቁፅሪ መሰረት ዝገበረ ዴሞክራሲን
ህልውነኦም ምስ ምድኻምን ምጥፋእን ትግራይ ዝተኣሳሰረ
ሓይልታትን
3.
ተፃብኦ ማሕበረሰባዊ ክብርታትን ባህጊን
[Social Interst Conflict and Antagonism]
3.1.
ኣብ ታሪኽ፣ ስልጣነ፣ ክብሪን፣ ራእይን
ዘሎ ኣፈላላይ
ሕቶ ሃለዋት፥ ብደውካ ናይ ምህላውን ዘይምህላዉን ሕቶ ኣይኮነን፣
ንቕድሚት ዘሎ መዋእል ናይ ምስጋርን ዘይምስጋርን ሕቶ እዩ፣
ባህልታትካን ክብርታትካን ናይ ምዕቃብን ዘይምዕቃብን ሕቶ
እዩ፣ሕልናዊን ደመነፍሳዊን ግብረመልሲ ጩብጥ ተጓንፎታት
እዩ። ህዝቢ ትግራይ፥ ካብቶም ኣብ ላዕሊ ዝተፀረሑ መንቀሊታት
ምኽንያት፣ ኣብ መዋእሉ ካብ ዘጓነፍዎ ብሄራዊ ሓደጋታት ኩሎም
ዝለዓለ ኢልካ ክውሰድ ዝኽእል ሓደጋ ሃለዋት ኣንፀላልይዎ ይርከብ።

ገምጋም ክልተ- ትግራይ፥

ሱር ዝሰደደ
ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖምያዊን፣ ማሕበራዊን ፀገማት ዓሲልዋ ትርከብ።
መብዛሕቲኡ መሬት ትግራይ ንዘበናት ስለዝተጠቐምናሉን
ስለዝተጓሕጎሐን መፍረያይነት ስራሕቲ ሕርሻ ዝተሓተ እዩ።
ብዘይካ ኣብ ዝተወሰኑ ከባብታት ምዕራብን ደቡብን ዘሎ መሬትና
መብዛሕትኡ ከባቢ ዝነበሮ ተፈጥሮኣዊ ኣግራብ በሪሱ፣ ልሙዕነት
ሓመዱ ዝተሓተ፣ ስፍሓት መሬት ድማ ዝተፃበበን እዩ። ብካሊእ
መዳዩ ድማ፥ ትግራይ ንዝተፈላለየ ግልጋሎታት ክውዕል ዝኽእል
ልዑል መጠን ሃፍቲ ተፈጥሮ ዝወነነት እያ። ባህላዊን ታሪኻውን
ፀጋታትና፣ መንፈሳዊ ቅርስታትን ሓድግታትና፣ ተፈጥሮኣዊ መልክኣ
መሬትን ከባቢ ኣየርን ድማ ንልምዓት ቱሪዝም ክውዕሉ ዝኽእሉ
ምቹዋት ሃፍትታት እዮም።
ይኹን እምበር ንዝሓለፉ ዘበናት እዞም ጸጋታት ናብ ረብሓናን
ጥቕምናን ቀይርና ንልዕልናናን ህንፀት ሃገርን ክነውዕሎ ኣይተርኣየን።

ምኽንያቱ ድማ ፡ትግራይ መእተዊ በሪ ዝተፈላለዩ ወረርትን ማእኸል ዓውዲ ኲናትን ኮይና
ብምፅንሓ ተፈጥሮ ሃፍታ በሪሱ፣ መፍረያይ ህዝባ በብግዚኡ ኣብ ውግእ
እናተሰወረ ሃሊቑ፣ ተደጋጋሚ ድርቅን ለበዳ ሕማማትን ጎዲእዋ እዩ።
ልዕሊ እዚ ድማ መሳፍንትን ገዛእትን ሽዋ ብሄራውን መንነታውን ሕቶታት
ህዝብና ንምዕፋንን ንምድኻምን ከምሓደ ስልቲ ስለዝወሰድዎ ትግራይ
ብርስትን ጉልትን፣ ዕዳን ፈሰስን ስጋኣ ፍሒቖም ዓፅማ ቆርጢሞምዋ
እዮም። ካብ ውግኣትን ሕማማትን ዝተረፈ መንእሰይ ትግራይ እውን ኣደዳ
ግፍዕን መቕፃእቲ ኣካልን ኮይኑ። ብፍላይ ካብ ምንሊክ ጀሚሩ ክሳብ ደርጊ
ኣብ ዘሎ እዋናት ድማ ስሩዕ ትግራይ ናይ ምብራስን ምድኻምን ተግባራት
ኮነ ተባሂሎም ተፈፂሞም።
ህዝቢ ትግራይ ካብ ስልጣነታቱን ዓንዲ ኣተሓሳስብኡን ክፈላለ ንብዙሕ
ዘበን ተሰሪሑ እዩ። ሸዋውያን ይኹኑ ሓይልታት ደገ ኣቦታትና ዝፈጠርዎ
ሓሳብን ዝሰርሕዎ ቅርስታትን እናዘረፉ፣ ጥረ ኣቕሓን ሃፍትን ትግራይ
እናጓሕጉሑ ንዓና ዝምህሩና ግን ምንም ዘይብላ ድኻ ትግራይ ከምዝሓዝና
እዩ። ትግራዋይ ዘለዎ መንነት፣ ባህሊ፣ ታሪኽ፣ ፀጋ ተፈጥሮ እናበዝበዙ
ግን ድማ ምንም ከምዘይብሉን ከምዘይረብሕን ክሰብክዎ ነቢሮም። እዚ
ዝፈጠሮ ሳዕቤን ኣብ ኢድና ዘሎ ክቡር ሃፍቲ ደርቢና ዘይጭበጥ ናዳማትና
እምነትን ኣተሓሳስባን ክነማዕዱ ብዙሕ ደኺምና። ምንም የብልናን ክንብል፣
ናትና ከይንምርምርን ከይንፍትሽን ዓርሰ እምነት ክንስእን፣ ብሄራዊ ሓቦናን
ስምዒትናን ክጠፍእ፣ ብሓሳብን ብሃፍተ ገነትን ትርጉም ዘለዋ ትግራይ
ኣላትና ከይንብል፣ ንኩሉ ነገር ንደገ ክነማዕዱ ኮይንና ተቐሪፅና።
ብተወሳኺ ድማ፣ ብቆኖናዊን ርእዮተ ዓለም ዝግዝኡን ዝተሓንፀፁን ስርዓተ
ትምህርትናን ፖለቲካዊ ኣተሓሳባታታናን ውሽጥና ክንፍትሽ፣ ሃፍትና
ክንምርምር፣ ባህልናን መንነትናን ክንዕቕብ፣ ሓሳባትን ፍልስፍናታትን
ኣቦታትና ክነጎልብት፣ ዝጎደለና ክንርእን ጭቡጥነቱ እናረአና ክንልቃሕ
ዘኽእሉ ኣይኮኑን። እኳ ደኣስ ትውልዲ ንባዕሉ ክርስዕ፣ ስምዒት ስኣኖ
(scarcity of mentality) ከማዕብል፣ ሕፅረት ሓሳብን ፍልስፍናን ዘይብሉ
እናሃለው ናይ ካልኦት ሓሳብ ተለቃሓይ ክኸውንን ዓርሰ ፅልኣት ከጥቅዖን
ብደገ ዝተቓነየ ክኸውንን (Mental slavery) ተገይሩ።
ክጠቓለል ከሎ፥ ህዝቢ ትግራይ ድሕሪ ናይ ነዊሕ መዋእል ቃልሲ እዉን
እንተኾነ መሰረታዊ ፀገማቱ ብወሳናይ መልክዑ ምቅላል ኣይከኣለን።
ብኣንፃሩ፥ ሕዚ እውን ሱር ዝሰደደ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖምያዊን ማሕበራዊን
ፀገማት ተዳዕኒንዎ ይርከብ።
1.
ዴሞክራስያዊ ስርዓትን ህንፅት ትካላት ዴሞክራሲን ኣዝዪ
ድኹም/Weak to absent democratic institutions/ ዝኾነላ ትግራይ።
መንግስቲን ውድብን ዝይተሓዋወሰሉ፣ ፍትሒን ሰናይ ምሕደራን ዝዓሰለሉ፣
ሰብኣዊ መሰላት ዝኽበርሉ ወዘተ ስርዓት ኣይሃነፅናን።
2.
ከቢድ ኢኮኖምያዊ ፀገማት ዝተዳዕነንዎ/ብ Poverty Cycle
ዝግለፅ/። ዓንኬል ድኽነት ክሰብር ዘይከኣለ፣ ሕዚ እውን ብድኽነት
ቀዳማይ ዝኾነ ማሕበረሰብ ዝርከባ ክልልን ናይ ርእሳ ብሄራዊ ኢኮኖምያዊ

ውራይና
ትካላት ዘይሃንፀትን ወዘተ ትግራይ።

ማሕበረሰብ ኣብ መንገዲ ምዕባለን ስልጣነን ክስጉም ኣይኽእልን።
ብጀካ ዘላቒ ሰላምን ርግኣትን ምርግጋፅ ዝንደቕ ኮነ ዝቕረፅ ገዛ የለን።

3.
ትግራይ፥ ብማሕበረሰባዊ ቅልውላው ክግለፅ ዝኽእል
ገፊሕን ዓሙይቕን ማሕበራዊ ፀገማት ዝዓሰለሉ ሕብረተሰብ
ዝነብረላ ኮይና ኣላ። ስደት ከም መፍትሒ ዝጥቀም መንእስይ፣
ዝርገሐ ብምክልኻል ኣብ ቁፅፅር ክውዕሉ ዝኽእሉ ሕማማት ሰፊሕ
ዝኾነላ ወዘተ ኮይና ትርከብ።

3.
ሰረት ምንፃፍ ይደሊ ፦ መፃኢ ግዘ ኣብ ሎሚን
ትማሊን ሰረት ዝገበረ እዩ። ደቂ ሰባት ክሳብ ሐዚ ኣብ ዓለምና
ዝፈጠርዎም ስልጣነታት ኩሎም ኣብ ታሪኾም ሰርት ዝገበሩ እዮም።
ፍልጠት፣ ክእለት፣ ሳይንስ ክትልቃሕ ትኽእል ኢኻ፥ ብባህሪኦምዉን
ተወራረስቲይ ተላቓቓሕቲን ስለዝኾኑ ሓንጎፋይ ኢልና ንቕበሎም።
ውድብና ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ፥ ኣብ ርትዓዊን ሳይንሳዊን ስልጣነ ግና ብልቓሕ ኣይህነፅን። መሰርት/ሰረት ይጠልብ። ስለዝኾነ
ሓቂታት ተመስሪቱ ንዝቐመጦም ልዕል ኢሎም ዝተገለፁ ክልተ ሰርትና ነደልድል። ታሪኽናን ክብሪታትናን ምዕቃብ፣ ምድንፋዕ
ብልሒ ዘለዎም ፀገማት ትግራይ ንምፍታሕ ዘይተሓላለ ቃልሲ ኣብ ክነበፅሖ ንዝንብህጎ ፀፍሒ ስልጣነ ሰረት ምንፃፍ እዩ።
ምክያድ ይርከብ።
4.
ወሎዳዊ ቃልሲ ፦ ስልጣነ ምህናፅ ናይ ወልዶታት ግደ
እዩ። ነዚ ርዱእ ጌሩ ግቡእ ዘለናዮ ወለዶ መሚኻ ብምፍላጥ ወልዶዊ
ሃልፍንትካ ምውፃእ የድሊ። ሱር ቦቀስ ለውጢ ንምምፃእ ዓቕሊ
ዕላማና ፥ ሃለዋት ህዝብና ብምውሓስ ኣብ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖምያዊን፣ ልፅንንቅቕ ቃልሲ እዩ። ቀፃላይን ናይ ወልዶታት ቃልሲ ይጠልብ።

ዕላማ ባይቶና!

ማሕበራዊን መዳያት ሱር-ቦቀስ ለዉጢ ብምምፃእ ዓለም ናብ
ውሽጣዊ ዓቕምታት ምድንፋዕ፦ ፀጋታት ማሕበረሰብን
ዝበፀሖ ዝለዓል ብርኪ ምዕባለን ስልጣነን ኣብ ዝሓፀረ ግዘ ምድያብ 5.
ተፈጥሮን ምምዝማዝ ዓቕሚታት ፀንቂኽካ ምጥቓም ይጠልብ።
እዩ! (ዓባይ ትግራይ ምህናፅ እዩ!)።
ብኻልእ ኣገላልፃ ፥ ዕላማና ሃለዋት ህዝብና ብምውሓስ ዓባይ
ትግራይ ምህናፅ እዩ። ዓባይ ትግራይ ክንብል ከለና ፣ ብፖለቲካዊ፣
ኢኮኖምያዊን፣ ማሕበራዊን ምዕባለ መዳርግቲ ምዕቡላት ሃገራት
ዝኾነት ትግራይ ማለት እዩ። ስለ ዝኾነ ፥ ዕላማና ካብቲ መንታ
ገምጋም ወድዓዊ ኩነታት ዝፍልፍልን ክልተ ዓበይቲ ዕላማታት
ዝሓቖፈን እዩ። ሓደ - ምውሓስ ሃለዋት ህዝብና ፣ ካልኣይ - ሱር
ቦቀስ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖምያዊን ማሕበራዊን ለውጢ ንክመፅእ
ምቅላስ።

6.
ሳይንሳዊ መስርሕ - ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዝተኣሳሰረ፣
ዝተዋደደ፣ ሳይንሳዊ መስርሕ ይጠልብ
7.
ዴሞክራስያዊ ስርዓት - ዴሞክራስያዊ ስርዓት ባይቶ
ምህናፅ ይጠልብ። ነዚ ድማ ፖለቲካዊ ስልጣን ምሓዝ የድሊ።
ካብዚ ተበጊስና ድማ ዓባይ ትግራይ ንምህናፅ ኣንፈታትናን ስልትታትና
ንሕንፅፅ።

ቅኒት ባይቶኣዊ ቃልሲ ንጉዕዞ
ብራኸን ምውሓስ ሃለዋትን
ሓፈሻዊ ቁዋማትን እምነታትን

ባይቶና!

ዕላማና ሃለዋት ህዝብና ብምውሓስ ኣብ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖምያዊን፣
ማሕበራዊን መዳያት ሱርቦቀስ ለዉጢ ብምምፃእ ዓለም ኣብ
ዝበፅሖ ዝለዓል ብርኪ ስልጣነ ኣብ ዝሓፀረ ግዘ ምድያብ ዓባይ ሓደ ማሕበረሰብ፥ ካብቶም ዝዓበዩ መግለፂ መንነት ደቂ ሰባት ሓደ
ብዝኾነ “ብሄራዊ መንነት” ተወዲቡ፣ መሰል ዓርሰ ውሳነን ምሕደራን
ትግራይ ምህናፅ እዩ!
ኣረጋጊፁ፣ ኣብ ዓርሰ ምርኮሳ መሰረት ዝገበረ ማሕበረ ኢኮኖምያዊ
ዕላማና ልዕል ኢሉ ዝተጠቐሰ ካብ ኮነ፣ ዕላማና ኣብ ሸቶ ንክበፅሕ ንጥፈታት እናካያደን፣ ግደ መንግስቲ ንማሕበረሰባዊ ለውጢ ግልፂ
ኣጠቓላሊ ኣንፈት ፖለቲካዊ ቃልስና ነዞም ዝስዕቡ ቅድመ ኩነታት ብዝኾነ ሕጋዊ መስርሕ ሓንፂፁን ኣቐሚጡን እንትጓዓዝ፤ ኩለ
መዳያዊ፣ ዘላቒን፣ ሰጓማይን ለውጢ ናይ ምፍጣር ተኽእሎኡ ክብ
ንክማልኡ ብዕቱብ ንቃለስ።
ዝበለ ከም ዝኾነ ኣብ ታሪኽ ደቂ ሰባት ዝተመዝገቡ ነጥቢ መቐይሮ
1.
ብሄራዊ ሓባራዊ ርድኢት፦ ስልጣነ ብሙሉእ ሱታፌ ስልጣነታትን ምዕባለታትን ህያው ኮይኖም ይምስክሩ።
ማሕበረሰብ ዝትግበር ጉዕዞ እዩ። ሓባራዊ ርድኢትን ሓድነትን
ደቂ ሰባት፥ ርትዓዊ ረብሓ መዝመዝቲ ፍጡራት እዮም ካብ ዝብል
ይጠልብ
ጠመተ ጀሚሩ ክሳብ ቁስ ኣካላዊ ረብሓ ዝናድዩ ፍጡራት እዮም
2.
ማሕበረሰባዊ ዉሑስ ሰላም:- ሰላሙ ዘይኣውሓሰ ዝብል ፤ ደቂ ሰባት ውልቃዊ ፍጡራት እዮም ካብ ዝብል ጠመተ

ጀሚሩ ክሳብ ማሕበራዊ ፍጡራት እዮም ዝብል ንተፎጥራዊ ባህሪ
ደቂ ሰባት መሰረት ዝገበረ ንድፈ ሓሳባዊ መነፅር ኣብ ዘመናዊ
መዋእል ዓለምና ገዛእቲ ኣተሓሳስባታት ኮይኖም ንኣስታት 300
ዓመታት ፀኒሖም እዮም።
እዞም ክልተ ፅንፊ ዝሓዙ ቀኖናዊ ኣተሓሳስባታት ናብ ፖለቲካዊን
ኢኮኖምያዊን ፍልስፍናታት ዓብዮም በቢሸነኾም ሰጓማይ
ሕብረተሰባዊ ለውጢ ኣምፂኦም እዮም። ኮይኑ ግና፥ ንተፈጥሮኣዊ
ባህሪ ደቂ ሰባት ብውልቀ ይኹን ከም ማሕበረሰብ ብምልኣት ዝገልፁ
ኣተሓሳስባታት እዮም ኢልካ ምውሳድ ኣይከኣልን። ስለዝኾነ ድማ
፥ በዞም ፍልስፍናታት ዝተሃነፁ ስርዓታት በቢገፆም ዝፈጠርዎ
ለውጢን ምስኡ ተተሓሒዙ ዝተፈጠሩ ሓደሽቲ ምዕባለታት
ሕብረተሰብን ኣብ ግምት ብምእታው፣ ኣብ መንጎ እዞም ፅንፊ
ዝሓዙ ኣተሓሳስባታት ዕርቂ ንምፍጣርን ዝጎድሎም ንምምላእን
ዝኣመቱ ኣተሓሳስባታት ናማዕበሉ መፂኦም እዮም።
ኮይኑ ግና፥ ጉድለት ንምምላእን የማንን ፀገማን ንዝረገፁ
ኣተሓሳስባታት ንምትዕራቕን ዝተፈተኑ ንድፈ ሓሳባዊ ፈተነታት
መሰረታዊ ለውጢ ኣምፂኦም እዮም ንምባል ኣፀጋሚ እዩ። ዕዉት
ዘይኮንሉ ቀንዲ ምኽንያት ድማ ፥ ውልቃዊነት፣ ማሕበራዊነት፣
ቁሳዊነት ኮነ ረብሓ መዝማዛይነት ባህልን ክብርታትን ሓደ
ሕብረተሰብ ዝፈጠርዎምን ዝቓንይዎምን ተፎጥራዊ ባህሪ ደቂ
ሰባት ብምዃኖም እዩ። ደቂ ሰባት ነዞም ባህሪታት ዝወርስዎምን
ዝላበስዎምን ተፎጥራዊ ባህሪ ጥራሕ ስለ ዝኾኑ ዘይኮነስ፥ ዝቦቐልሉ
ማሕበረሰብ ዘፅነሐሎምን ዘሕድረሎምን ኩለንተናዊ ፅልዋ፣
ንግብራዊ ባህሪ ደቂ ሰባት ካብ ዘለዎ ናይ ምቕራፃን ምቁፅፃርን
ልዑል ተኽእሎን እውን እዩ።
ደቂ ሰባት፥ ብውልቀን ከም ማሕበረሰብን ቀንዲ መግልፂኦም
ዝኸውን ባህሊ ፈጢሮምን ክብርታት ሃኒፆምን መንነት ዝቐርፁ
ፉጡራት እዮም። ባህልን ክብርን ሕመረት መግለፂ መንነት
ደቂ ሰባት እዮም። ስለዝኾነ ድማ ዕዉት፣ ስሉጥ፣ መሰረታዊን፣
ገስጋሳይን ለውጢ ማሕበረሰብ ንምፍጣር ኣብቶም ቀንዲ መግለፂ
መንነት ደቂ ሰብ ዝኾኑ ባህሊን ክብርን ሰረት ዝገበረ ፖለቲካዊ፣
ኢኮኖሚያዊን ማሕበራዊን ስራሕቲ ምትግባር የድሊ። ኣብ
ባህሊን ክብሪን ሓደ ማሕበረሰብ ውሽጢ ዝነበሩን ዘለዉን ብሉፃት
መቦቀላዊ ስነሓሳባት [Progressive Indigenous Thoughts]
ብምምዝማዝን ብምድንፋዕን፣ ከምኡውን ፣ ዘለዉ ጎተትቲ ናይ
ድሕረት ስነሓሳባት ንምእራም ዝተዋደደ ቃልሲ ብምክያድ ሓደ
ማህበረሰብ ካብ ዘለዎ ብርኪ ናብ ዝሐሸ ምዕቡል ብርኪ ክብ
ንክብል ይኽእል።
ሕብረተሰባት ኣብ ባህሎምን ክብርታቶምን መሰረት ጌሮም
ገስጋሳይን ስሉጥን ማሕበረሰባዊ ለውጢ ንምቅፅፃል መንነቶም
ማእኸል ጌሮም እንትውደቡ ዝበለፀ ዓወት የመዝግቡ። እቲ
ዝዓበየ ንኹሎም መንነታት ዝጠምር ሓቑፋይ መንነት ድማ ብሄር
[Nation] እዩ።
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ውራይና
ደቂ ሰባት ቅድም ኢሎም ናይ ባዕሎም መለለዪ ባህሊን ክብርታትን
ብዘለዎም ብሄራት ዝተኣኻኸቡ እንተነበረኳ፣ ክሳብ መበል 17 ክዘ
ብሄራዊ ውዳበ ናብ ፖለቲካዊ ውዳበ ኣይዓበየን ኔሩ። ይኹን እምበር፥
ድሕሪ ምዕባለታት ኢንዱስትርያዊ ወያነ ኤሮጳን ውዕሊ ዌስት ፋልያን
ብሄራዊ ፖለቲካዊ ውዳበታት ምስ ምፍጣሮም ተተሓሒዙ ኣብ
ዓለምና ስሉጥን ጭቡጡን ማሕበረሰባዊ ስግግር ተርእዩ። ብሄራት
ንዘመናት ዘኻዕበትዎ ባህሊን ክብሪታትን መሰረት ጌሮምን፥ ነዚ
ንምምዕባል፣ ንምዕቃብን፣ ንምስፍሕፋሕን ካብ ዘለዎም ድሌትን
ባህጊን ብዝብገስ ዝተፈጠረ ኒሕን ፍናንን ሰኒቖም ንደቂ ሰባት ረብሓ
ዝውዕሉ ሓደሽቲ ምህዞታት ንክፍጠሩ ዘኽእል ስርዓታት ሃኒፆም።
ዝፈጠርዎም ምህዞታት ድማ፣ ባህሎምን ኽብሮምን ንከማዕበሉን ኣብ
ዘየቋርፅ ሰጓማይ ማሕበረሰባዊ ለውጢ ንክኣቱን ሓጊዝዎም።
ኣብቲ በፂሕናዮ ዘለና መዋእል፥ ዓለምና ብወሳናይ መልክዑ ብሄራዊ
መንነት መሰረት ጌራ ዝተወደበት እያ። ኣብ ድሉዱል ብሄራዊ ባህሊን
ክብሪን ሰረት ዝገበራ ሃገራት ድማ፣ ፖለቲካዊ መስርሕ ዓለምና /
International Political Order/ ብፀብለልታ እናመረሐኦ ይርከባ።
ዳርጋ ኩለን ጎብለላት ዓለማና፣ ባህለንን ክብርታተንን ኣብ ምስፍሕፋሕ
ዓሊመን ይንቀሳቐሳ። ብኣንፃሩ፥ መብዛሕትአን ብህብረ ብሄራዊ ውዳበ
ዝተመስረታ ሃገራት፣ ጉዕዞ ስልጣነ ዓቐብ ኮይኑወን ይርከብ።
እዚ ዘርእየና ብሄራት መሰሎምን ዕድሎምን ባዕሎም ንባዕሎም
ንክውሱኑን፣ ንነብሶም ክውንኑን ክሳብ ዝኸኣሉ፣ ንቐድሚት ካብ
ምሱጓም ዝዓግቶም ሓይሊ ከም ዘየለ እዩ።
ህዝብታት ወነንቲ ነብሶም ኮይኖም ኣብ ዓርሰ ሙርኮሳ ዝተመሰርተ
ማሕበረ ኢኮኖምያዊ ንጥፈትታት እንትውፍሩ ብዝበለፀ ውሑስ
ዝኾነ ኢኮኖምያዊ ልምዓት ብምርግጋፅ ህልውነኦም የረጋግፁ።
ብዓርሰ ሙርከሳዊ ንጥፈት ዘጥረይዎ ሃፍቲ ተባፃሕይን ፍትሓዊ
ብዝኾነ መንገዲ ክክፋፈልዎ ብምግባርን ተረባሕነቶም ምርግጋፅ
ማሕበረሰባዊ ቅሳነት ንምፍጣር ወሳናይ ግደ ኣለዎ።
ኩሎም ብሄራት ማዕረ እዮም። ልዑሉን ትሑትን ብሄር ክህሉ
ኣይክእልን። ኩሎም ብወልቀሰባትን ብማሕበረሰብን ዝግለፁ
መንነታት ማዕረ እዮም። ኣብ ኩሎም ብሄራት መንነት ዝቐረፀሎም
ክብርታት ኣለዉ። ክብርታት ድማ ልዕልን ትሑትን የብሎምን።
ኣብ ሓደ ማሕበረሰብ ዝረኣዩ ዘይምዑሩይ ክብርታት ማሕበረሰባዊ
ንቕሓት እንዓበየ እንትኸድ እቲ ማሕበረሰብ ባዕሉ ነቒሱ ናውፀአ ኣብ
ከይዲ ዘማዕራርዮም ህፀፃት እዮም።
ኩሎም ንዓቕመ ሕጊ ዝበቕዑ ኣባላት ሓደ ማሕበረሰብ ኣብ ቅድሚ
ሕጊ ማዕረ እዮም። ፍትሒን ማዕርነትን ዝሰፈነሉ ሓደ ማሕበረሰብ፥
ውሽጣዊ ሓድነቱ ብምድልዳል ንልምዓትን ማሕበረሰባዊ ለውጢን
ወሳናይ ዝኾነ ውሽጣዊ ሰላምን ርግኣትን ምርግጋፅ ይኽእል። ሰላምን
ርግኣቱን ዘረጋገፀ ማሕበረሰብ ውህሉል ፍልጠትን ጥበብን ዘቤታዊን
ዓለምለኻዊን ዓቕምታት መዝሚዙ ንቕድሚት ይሱጉም።
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ፍትሕን ማዕርነትን ንክረጋገፅ መሰል ዓርሰ ምሕደራ ማሕበረሰባት
ሙሉእ ብሙሉእ ክረጋገፅ ኣለዎ። ማሕበረሰባት ክሳብ እቲ
ቁቡልነት ዘለዎ ዝተሓተ ማሕበረሰባዊ ውዳበ ብዝወርድ መስርሕ
ባዕሎም ንባዕሎም ናይ ምምሕዳር መሰሎም ክሕለወሎም ይግባእ።
ብዝተሓተ ከባብያዊ ባይቶ ኣቢሉ ዝጣየሽ ምሕደራን መንግስቲን
ኩሉ ኣካል እቲ ማሕበረሰብ ኣብ ትልሚ፣ ውሳነ ወሃባይነት፣
ምሕንፃፅ ፖሊሲን ምፍፃም ዕማማትን ብንጥፈት ንክሳተፍ
ስለዘኽእሎ ቁቡልነት ማሕበርስባዊ ፕሮግራማት የዕቢ። መሰል
ዓርሰ ምሕደራ ዘረጋገፀ ማሕበረሰብ ንዝሳለጡ ማሕበረሰባዊ
ግልጋሎታት ደጋፋይን ሃናፃይን ግደ ይፃወት። ማሕበረሰባዊ
ቁቡልነትን ምርድዳእን ዘለዎም ማሕበረ ኢኮኖምያዊ ፖሊስታት፣
ኩሉ ወናኒ መፃኢ ዕድሉ ንኽከዉን ስለ ዘኽእል ብምልኣትን
ብዝለዓለ ኣፈፃፅማን ንኽትግበሩ ይገብር። ብተወሳኺውን፣
ማሕበረሰባዊ ቁቡልነትን ምርድዳእን ዘለዎም ንጥፈታት ኣብ መንጎ
መንግስቲን ዜጋታትን ርትዓዊን ምኽንያታዊን መስርሕ ስለዝፈጥሩ
ኣብ መንጎኦም ቀፃላይ ዝኾነ ውጥጥ ንከይፍጠር ይሕግዝ።

ቅርፂ፣ማሕበረስባዊ መስተጋብርን ባህሊን ኣብ ዘየለሉ ባይታ፣ኣብ
ካልኦት ሃገራት ውፅኢታዊነቱ ዝተረጋገፀ ስነ-ሓሳብ ሙሉእ
ብሙሉእብ ምምፃእ ዕዉት ውፅኢት ክርከቦ ኣይካኣልን።

ምልኣተ ህዝቢ ዘሳትፍን ሓቛፋይን ባይቶኣዊ ምሕደራ ልኡላዊነት
ህዝቢ ብምርግጋፅ እቲ ማሕበረሰብ ወሳኒን ባዓልቤትን ፖለቲካዊ
ስልጣን ይገብር። ብተወሳኺውን፥ ፖለቲካዊ ስልጣን ትርጉም
ብዘለዎ ተሳትፎን ሕርያ/ምርጫ ማሕበረሰብን መሰረት ጌሩ
ንክረጋገፅ የኽእል። ነፃነትን መሰልን ዜጋታት ብሕጊ ንክውሰንን
ልዕልነት ሕጊ ንኽረጋገፅን ይሕግዝ። ንኹሉ ውልቀሰብ እቲ
ማሕበረሰብ ዝገዝእን ብሞንጎኝነት ዝርኢን ሕጊ ንክሕንፀፅ ዘኽእል
መስርሕ ስለዝፈጥር ነፃነትን መሰልን ዜጋታት ብሽውሃት ውልቀ
ሰባት ክውሰነሉ ዝኽእል ዕድላት ይዓፁ።

ካብ ተሞክሮ ዓለም ከምንርደኦ፥ ሃገራት መቦቆላዊ ፍልጠተን
መሰረት ገይረን እየን ዓብየን፡፡ ንኣብነት ጀርመን፣ ጃፓን፤ ቻይና፤
ኮርያ፤ እንግሊዝ፤ ኣመሪካ ብናይ ባዕሎም ዘቤታዊ ርእዮተ ዓለም
ዝምራሕ ብሄርተኝነት ተኸቲሎም እዮም ኣብዚ ሐዚ ዘለውዎ ብርኪ
በፂሖም፡፡ ኩሎም ኣብ ዓለምና ዘለው ሀገራትን ባዕሎም መሲሎም
እዮም ዓብዮም። ብተወሳኺ እውን፥ ኣብዙ ሐዚ ሰዓት ዓለምና ካብ
ሓደ ርእዮተ ዓለም ኣኽራርነት ወፂኣ ኣብ ተግባር ክውዕሉ ከለው
ብዘመዝገብዎ ጭቡጥ ውፅኢት ዝዕቅን ፍልስፍናዊ መነፅር ስነሓሳባት
ዓብላላይነት እናሓዘ ይኸይድ ከምዘሎ ንምርዳእ ኣፀጋሚ ኣይኮነን።
ምዕራባውያን ጭቡጥ ኩነታት እናገምገሙ ኢድ ኣእታውነት መንግስቲ
እንትፈቕዱ፣ ምብራቓውያን ድማ ኩነታት እናገምገሙን ሰብ ሃፍቲን
ኮርፖሬሺናትን ዕዳገኦም ዝኸፍትሉ ልሙድ ተርእዮ ይኸውን ኣሎ።

ውድብ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ /ባይቶና/ ኣብ ልሙዕ ቅያን
ታሪኽን ህዝቢ ትግራይ ዝበቖለ ውድብ እዩ።ቃልስና ብዋናነት
ባህሊ፣ ክብሪን፣ ማሕበረ ፖለቲካዊ ለውጢ መሰረት ዝገበረ
[Cultural, Political and Economic Struggle] እዩ። ታሪኽና፣
ባህልና፣ መንነትና፣ ክብርታትናን ሉኣላውነትናን ኣብ ምፅናዕን
ምውሓስን የድህብ። ፖለቲካዊ ንጥፈታትና ካብ ፀለመን ደም
ምፍሳስን ዝራሓቐ፣ ተሓታትነት ዘለዎ፣ ግልፅነት ዝሰፈኖን ነዊሕ
ርእይ ዝወነነን ክኸውን ኣድላይ ዘበለ መስዋእቲ ክንከፍለሉ ኢና።

ስነ-ሓሳብ ብሄራዊ ባይቶ
ዓባይ ትግራይ (ባይቶና)!
መብዛሕትአን ሃገራት ሳልሳይ ዓለም፥ ኣብ ዓለምና ልዕልነት
ኣተሓሳስባን ዝፈጠሩ ርእዮታትን ካብቶም ኣተሓሳስባታት
ተዳቒሎም ዝተወለዱ ስነ-ሓሳባትን ብምውሳድ፣ ኣብ ሃገረን
ንምትግባር ተመሳሳሊ ዕብየት ንምምዝጋብ ፈቲነን እየን።
መብዛሕትአን ድማ፥ኣብ ዓንኬል ድኽነት ዝጠሓላ ንቀፃልነት
ህልውነአን ኣብ ሓደጋ ዝኣተወ ሃገራት ካብ ምኹን ዓዲ
ኣይዋዓላን።ንዞም ኣተሓሳስባታት ክፀውር ዝኽእል ማሕበረሰባዊ

ባይቶና ትግራይ ናይ ባዕላ ስነሓሳብ ኣለዋ፤ ብሓሳብ ሃፍታም
እያ ኢሉ ይኣምን፡፡ወናኒ ፀብለልታ ዘርኣየ ታሪኻዊ ስልጣነ ዝኾነ
ህዝቢ፤ ናይ ባዕሉ ፊደልን ቁፅርን ቀሪፁ ሰፋሕቲ መፃሕፍቲ ዝሰንደ
ህዝቢ፤ከምኒ ዘርኣያዕቆብ ዝበሉ ፈላስፋታት፤ከምኒ ደቂቀ እስጢፋኖስ
ዝበሉ ተመራመርቲን ከምኒ ገብረሂወት ባይከዳኝ ዝበሉ ብሉፃት
ናይ ኢኮኖሚ ሊቃውንቲ ዘፍረየ ህዝቢ ናይ ሓሳብ ድኻ ክኸውን
ኣይክእልን፡፡ መብዛሕቲኦም ሓሳባት ትግራይ ኣብ መፃሕፍቲ ብራናን
ፈቐዶ ኣእማንን ዝተፅሓፉን ዝተበታተኑን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም፡
፡ ብግቡእ ስለዘይተሰነዱ ግና ተጋሩ ትግራዋይነትና ኣይንእልሽን
ስነሓሳብ የብልናን ማለት ኣይኮነን፡፡ ትግራዋይ ኣብ ፖለቲካ፤
ኢኮኖሚ፤ ማሕበራዊ፤ ስነጥበባዊ፤ ወታደራውን፤ ቴክኖሎጅን ናይ
ባዕሉ ሰፊሕን ዓሚቅን ዝኾነ ዘቤታዊን መቦቆላውን ስነ ሓሳብ ኣለዎ፡፡

ባይቶና ዘቤታዊን መቦቆላዊ ኣተሓሳስባታትን ፍልጠትን ትግራይ
መሰረት ገይሩን ንናይ ትግራይ ስነሓሳባት ቀዳምነት ሂቡን ኣብ
ዝተፈላለዩ ሃገራት ተተግቢሮም ብሉፅ ዓወት ዘምፅኡ ሓሳባት ከከም
ጩቡጥ ረብሐኦም እናረአየ ንምትግባር ይቃለስ። ነዚ ኩሉ ዝሓቁፍን፤
ዝገልፅን ርእዮተ ዓለም ድማ ስርዓት ባይቶ/ባይቶነት እዩ ኢሉ
ይኣምን፡፡ ስርዓት ባይቶ ብመዳይ ፖለቲካ፣ ኢኮኖሚ፣ ማሕበራዊ፣
ምህንድስና፣ ስነጥበብን፣ ቴክኖሎጅን ዘፈራት ዝግለፅን ዝሸረፍን ሰፊሕ
መቦቆላዊ ናይ ስነ ሓሳብን ፍልስፍናን ውቅያኖስ መሰረት ጌሩን፣ ምስቲ
ሕዚ ዓለምና በፂሓቶ ዝኒሃ ብርኪ ዕብየት ተዛሚዱን ተጠዓዒሙን፣
ረብሓ ትግራይ ብመነፅር ጭቡጥ ሓቂታትን ክውንነትን እናመዘነ ኣብ
ሓጺር እዋን ኩለመዳያዊ ምዕባለ ክነምፅእ ዘኽእለና ርእዮተ ዓለምእዩ፡
፡ ባይቶነት፥ ብመዳይ ፖለቲካን ምምሕዳራዊ ዘርፊታት ጥራይ ዘይኮነ
ብኢኮኖሚ፤ ብማሕበራውን ብኹሉመዳያዊ ንጥፈታት እውን ዝግለፅ
እዩ፡፡ ባይቶነት ንመቦቆላዊ ቴክኖሎጂ፤ ምህንድስና፤ ቁጠባን ስልጣነን
ናይ ቀዳምነት ቀዳምነት ሂቡ ምስ ዓለምና ዝበፅሖ ዕብየት ቴክኖሎጂ
ኣዋሂዱ ትግራዋይነት ክትስእ ዘኽእል ኣተሓሳስባ እዩ፡፡

ውራይና
ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ (ባይቶና) ዝኽተሎ ፖለቲካዊ መስመር
ብሓቀኛ ምኽንያት ዝምራሕ ተሪር ናይ ትግራይ ብሄርተይነት (Strong
Tigrain Nationalism) ዝተቓነየ ኮይኑ ንናይ ትግራይ መቦቆላዊ
ክብርታትን ኣተሓሳስባታትን ዝምዝምዝን ቀዳምነት ዝሰርዕን
“ስርዓትባይቶ/ባይቶነት” እዩ።
ስርዓት ባይቶ ንዘቤታዊ ስነሓሳባትን ፍልስፍናታትን ብምምዝማዝን
ብምምዕባልን፣ ንማሕበረሰባዊ ፀገማት ሱር ቦቆስ መፍትሒ ዘቐምጥ
መስመር እዩ። ቀኖና ርእዮተ ዓለም /Dogmatism/ እንተየጥቅዖ፣ ኣብ
መላእ ዓለም ዘለዉ ብሉፅ ተመክሮታትን ኣሰራርሓታትን ብጭቡጥ
ግብራዊ ውፅኢታዊነቶምን ተዓዋታይነቶም፣ ከምኡ እውን ብመነፅር
ዘላቒ ረብሓ ህዝቢ እናዓቀነ ንረብሓ ህዝቢ ዘውዕል ገስጋሳይን
ፕራግማቲስትን መስመር እዩ፡፡
ናይ ትግራይ ተሪር ብሄርተኝነት ክንብል ከለና፥ ሓድነት ተጋሩ
ዘስምር፣ ንዓርሰ ምርኮሳዊ ፍልስፍና ቀዳምነት ዝህብ፣ ዘላቕነት
ዘለወን ጥንኩራት ዴሞክራስያዊ ትካላት ትግራይ ዝሃንፅ፣ ብኹሉ
መዳይ ትግራይ ካብ ፅግዕተኛነት ነፃ (Autonomous) ዝገብር፣ናይ
ትግራይ ጥንታዊ ስልጣነ (Ancient Tigrian Civilization)
ብዝግባእ ዝዕቅብን፣ንሓያልነት ትግራይ ሱርቦ ቆስ ቃልሲ ዘካይድን
ማለትና እዪ፡፡ባይቶነት ንዘቤታዊ ኣተሓሳስባታት፤ ንመቦቆላዊ
ፍልጠታት፤ንማሕበራዊ ክብርታትን መለለይታትን ህዝቢ ትግራይ
ፍሉይ ጠመተ ሂብካ ከቃለስ ዘኽእል ርእዮተ ዓለም እዩ፡፡
ስርዓት ባይቶ ህዝብና ኣብ ኩሉ ጉዳያት ክውስን፤ ካብ ቁሸት
ክሳብ ላዕለዋይ ብርኪ ስልጣን ብሙሉእ ነፃነት መራሕቱ ክመርፅ
(መራሕቱ ብነፃነት ባዕሉ ከውርድን ከደይብን) ዘኽእል ስርዓት፣
ህዝብና ንቡዙሕ ዓመታት ዝጥቀመሎም ዝነበሩ መቦቆላዊ መስርሓት
መሰረት ጌሩ ይህነፅ፡፡ኣብ ሓደ ማሕበረሰብ ዘለዉ ኩሎም ፖለቲካዊን
ምምሕድዳራዊን ስልጣናት ካብ ህዝቢ ክፍልፍል ኣለዎ ኢሉ ይኣምን፡
፡ ስልጣን ካብ ድምፂ ህዝቢ ዝርከብ፣ ህዝቢ ብናይማን ሉዓላዊ /
sovereign/ ዝገብርን እዩ፡፡ ካብ ቁሸት ክሳብ ክልል ዘሎ መሓውር
መንግስቲ ብሹመኛታት ዘይኮነ ህዝቢ ብቐጥታ ብዝመረፆም መራሕቲ
ክምራሕ ኣለዎ ይብል፡፡ተፀዋዕነት ናይቶም ሰብ መዚ ድማ ነቲ
ዝመረፆም ህዝቢ እምበር ንፖለቲካዊ ሓይልታት ፈፂሙ ክኸውን
የብሉን፡፡ ስለዚ ፖለቲካዊ ስልጣን ብብቕዓትንብ መሰረት ህዝባዊ
ቅቡልነትን እምበር ብፖለቲካዊ ተኣማንነት ክመፁ ኣይግበርን፡፡
ስርዓት ባይቶ ልጓም ስልጣን ብትኽክል ናብ ኢድ ህዝቢ ዘረክብ እዩ፡፡
ባይቶነት ንህዝቢ ዘሳትፍን ህዝቢ ኣብ ሕድሕድ ጉዳያቱ ወሳኒን
ተቖፃፃሪን ዝገብር ፖለቲካዊ ርእዮተ ዓለም እዩ፡፡ ህዝቢ ኣብ ውሳነ
ምሃብ (Decision Making) ሰፊሕ ተሳትፎ ንክህልዎ ዘኽእል ስርዓት
እዩ፡፡ ምርግጋፅ መጠነ ሰፊሕ ተሳትፎ ሓፋሽ ግና ብምኽንያታዊ
ብሄርተኝነት ክቃነ ከሎ እዩ ዕዉትን ዘላቕነት ዘለዎን ለውጢ ዘምፅእ፡፡
ስርዓት ባይቶነት ክበሃል እንተሎ ኣብ ትግራይ ዘለው ኩሎም ናይ
ዲሞክረሲ፤ ናይ ፍትሒን ዕርቅን መስርሓት ዝሓቖፈ ሰፊሕ ሓሳብ
እዩ፡፡ ኣፀዋውዓኡ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ይፈላለ እምበር ህዝቢ ትግራይ

ኩሉ ስርዓት ባይቶ ኣለዎ እዩ፡፡ ባይቶ፤ ሕጊእንዳባ፣ ዕርቂእንደርታ፤
ገረብዓረና፤ ሓዳሎብቲ (ኦና)… ወዘተ መግለፂታት ስርዓት ባይቶነት
እዮም፡፡
መስርሕ ባይቶና ብተፈጥሮኡ ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ዘይኮነስ ካብ
ታሕቲ ናብ ላዕሊ (Bottom-Up Approach) እዩ፡፡ ባይቶና፥
ብስርዓት ባይቶ ካብ ታሕቲ ናብ ላዕሊ ዝብገስ ሰፊሕ ህዝባዊ
ተሳትፎን ሉኣላዊነት ህዝቢን ኣረጋጊፁ ዘቑሞ ዓርሰ ምሕደራ (Local
Governance) መሰረታዊ ባህርያቱን መግለፂታቱን ዝስዕቡ እዮም።
•
ህዝቢ ኣብ ፖለቲካዊ፣ ምጣነ ሃፍታውን ማሕበራዊ
ጉዳያትን ካብ ትልሚ ምውፃእ ጀሚሩ ክሳብ ናይ መወዳእታ ውሳነ
(Decision making) ቁልፊ ግደ ክፃወት ምግባር፡፡
•
ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኢንቨስትመንትን ናይ ልምዓት
ፖሊሲታት ምውፃእን፣ ብሓፈሻ ኣብ ኣድላይነት ሓደ ፖሊሲ ህዝቢ
ብመስርሕ ባይቶ ኣቢሉ ኣድላይነቱ ብግቡእ ዘትይሉን ኣሚኑሉን
ክፀድቕ፤ ህዝቢ ካብ ልቢ ዘይኣመነሉን ዘይተቐበሎን ዝኾነ ዓይነት
ስጉምቲ ከይውሰድ ይገብር፡፡
•
ህዝቢ ዝጥቀመለን ዝተፈላለያ ባህላዊ ትካላት
ብምጥንኻር (empowering local institutions) ንፖለቲካዊ
ተሳትፎ፤ንልምዓትን ዝነቕሐን ገስጋስን ሕብረተሰብ (Vibrant
Society) ንምፍጣርን ምስ ሓፋሽ እናመኸረ ዘይትካእ ግደ ክፃወታ
ባይታ የመቻቹ፡፡
•
መሰል ዓርሰ ምሕደራ/Self Admninistration/ ናብ
ዞባ፤ ወረዳን ጣብያን ብቀጥታ ክወርድ ይገብር።
•
ኣመዳድባ ሓይሊ ሰብ እውን ህዝቢ ብዝመረፆ ትካላት
(ኣብያተ ምኽሪታትን ሰብ ሞያን) ብዘውፅእዎ ትካላዊ ረቋሒታት
መሰረት ጥራይ ይኸውን፡፡
•
ናይ ፖለቲካ ሹመት ዘድልዮም ቦታታት ካብ ጣብያ
ክሳብ ላዕለዋይ ናይ ስልጣን ብርኪ ተነፂሮም ክቕመጡ ብምግባር
መንግስትን ውድብን ከይተሓዋወሱን ግልፂ ዶብ ክህልዎምን
ብምግባር ግልፅነትን ተሓታትነትን የስፍን፡፡
•
ትካላት መንግስቲ ትግራይ ብትካላዊ መስርሕ ዓርሰን
ክኢለን ደው ዝብላሉ መስርሕ ይተክል፡፡
•
መንግስቲ ትግራይ ካብ ዝኾነ ውድብ ነፃ ኮይኑ ናይ ኩሉ
ትግራዋይ ናይ ሓባር ቀዋሚ ፅላልን ድልዱል ዓንድን ኮይኑ ክቕፅል፤ኣብ
ዝተወሰኑ ሓይሊታት ግዝያዊ ድኽመትን ጥንካረን ከይንጥልጠል፤
ብትካላዊ መሰርሕ እናደልደለ ዘላቕን ዘይናወፅን ቀዋሚ ትካል ክኾን
የኽእል፡፡

ባይቶ (እኩብ ህዝቢ/መድረኽ ዘተ/ሕጊ እንዳባ) - ህዝቢ ኣብ
ፖለቲካዊ፤ ማሕበራውን ቁጠባውን ጉዳያቱ ተኣኪቡ ዝዝትየሉ
መድረኽ እዩ፡፡ህዝብና ኣብ ባይቶ ተኣኪቡ ዕርቅን ፍትሕን
የስፍን፤ተነቓቒፉ ፀገማት ይፈትሕ፤ ዝተበኣሰ ዝተበኣሱ ይዓርቕ፤
መራሕቱ ብነፃነት ይመርፅን የውርድን፡፡
ስርዓት ቓንጭን ሓቅን(ገረብ ዓረና) - ህዝቢ ወጀራት ዕስራ ዓዲ
ደመር ብምክያድ ኩሉ ሰብ ማዕረ ከምዝኾነ ዝኣምን፤ ዜጋታት
ኣብ ጉዳይ ዓዶም ማዕረ ተሳትፎ ረኺቦም ክውስኑ ዝገብር እዩ፡፡
ስርዓት ቓንጭን ሓቅን ጎይታን ሓሽከርን ዘይብሉ ትኽክለኛ ስልጣን
ኣብ ኢድ ህዝቢ ኮይኑ መራሕቱ ባዕሉ ዝሸመሉ፤ ባዕሉ ዘውርደሉ፤
ህዝቢ ባዕሉ ገባሪ ሓዳጊ ዝኾነሉ ስርዓት ማለት እዩ፡፡
ኦና (ሓዳሎብቲ) - ጥንታዊ ምሕደራ ኢሮብ እዩ፡፡ ሓዳሎብቲ(
ሓፈሻዊ ጉባኤ) ህዝቢ ኢሮብ ባዕሉንባዕሉ ዘመሓድረሉ ስርዓት
እዪ፡፡ኦና ህዝቢ ብፍትወቱ ንኽመርሖ ዝመረፆ ዝነበረ ናይ መዓርግ
ሽም እዩ፡፡ ስርዓት ኦና ድማ ህዝቢ ንኽመሓደረሉ ዘቲዩ ዘፅደቖ ሕጊ
መሰረት ዝገበረ ህዝቢ ባዕሉ ንባዕሉ ዘመሓድረሉ ስርዓት ማለት
እዩ፡፡ ኣመራርፃ ኦና - ብቐጥታ እዩ፡፡ እቲ ዝተመረፀ ብግርብያ
ዓበይቲ ዓዲ ብግርቢያ ይምርቕዎ፡፡
ወያነ- ኣንፃር ዘይፍትሓውን ዘይምዕሩይን ንዝኾነ ንጉሳዊ ዓቀይታይ
ስርዓት ብምዕማፅ ዓዲ ብደቂ ዓዲ ዝመሓደርሉ፤ ኩሉ ብማዕረ
ዝነብረሉ፤ ቓንጭን ሓቅን ዝረጋገፀሉ፤ህዝቢ ፍትሓዊ ንዘይኮነ
ስርዓት ኣይግዛእን እምብለይ ኢሉ ብምውያን ዓመፀኛ ስርዓት
ኣወጊዱ ንመሰል ዓርሰ ምሕደራን ሓርነትን ዝግበር ቃልሲ እዩ፡፡
ዕርቂ እንደርታ፤ ኣቦ ገረብ - እውን ብተመሳሳሊ መሰል ዓርሰ
ምሕደራን ፍትሒን ርትዕን ዘስፍኑ መስርሓት እዮም፡፡
እዞም ኣብ ላዕሊ ተጠቒሶም ዘለው ምንጪታት ስነሓሳብ ስርዓት
ባይቶ ከም ኣብነት ጠቂስናዮም እምበር ህዝቢ ዓባይ ትግራይ
ንእልፊ ኣእላፍ ዓመታት ዝጥቀመሎም ዝነበሩ መስርሓት ዲሞክራሲ
ብዙሓት ከምዝኾኑን ብዙሕ ምርምር ከምዘድል ንምፍላጥ የድሊ፡
፡ ባይቶና እዞም ካብ ትግራይ ዝሞበቆሎም ዘቤታዊ ስነ ሓሳባት
ዴሞክራስን ዓርሰ ምሕደራን ሰኒዱ፤ ጉድለታቶም ኣሪሙን ምስቲ
ዓለምና ዝበፅሖ ብርኪ ስልጣነ ኣሚኑን ዓባይ ትግራይ ኣብ ሓፂር
እዋን ናብ ሓቀኛ ዴሞክራሲ ክትሳገር ብዕሊ ክጥቀመሎም እዩ፡፡
ስለዚ ባይቶና ክወፃኢንትግራይ ዝራገፉ ባዕዳውያን ኣተሓሳስባታት
ዘተኣታቱ (Import) ዝገብር ውድብ ዘይኮነስ ብተፃራሪኡ እንኪ
ውሽጢ ንደገ (inside–out) ስትራተጅን ስልትን ዝኽተል፤ ኣብ
ውሽጥና ዘሎ ስርዓት ባይቶ ጓሕጉሑ ዘማዕብል ኣብ ታሪኸ ህዝቢ
ትግራይ ፈላማይ ውድብ እዩ፡፡

ዓርሰ ምሕደራ ባይቶና ዝቕደሐሎም ቀንዲ መቦቆላዊ ፍልፍላት
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መሰረታቂ መትከላትን መለለዩ ባህሪን ህወሓት!
ህወሓት ፡ ኣብ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝብታት
ህወሓት፡ መለለዪ እምነታት መስመርን ውግንናን

ህወሓት፣ ኣብ ምርግጋፅ ዴምክራስን ልምዓትን
(ብውድብ ህወሓት ዝቐረበ)

መሰል ዓርሰ ውሳነን ዓርሰ ምሕደራን
ትግራይ ዝረጋገፅ ብህዝባዊ ወያነ
ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) እዩ!

ዝተቓለሰ ባህጊ ኩናት ሃልይዎ እንተይኮነስ ነዚ ቅኑዕ ዕላማ ኣብ ግብሪ
ንምውዓል ካሊእ መማረፂ ስለዝተስኣነ እዩ። መሰሉን ረብሓታቱን
ክሕለወሉ እምበር ናይ ካሊእ መሰልን ረብሓን ንምድፋእ ኣይነበረን።
ጭቆናን ግፍዕን ንምውጋድ ‘ምበር ንሓደ ጭቆናን ግፍዕን ብካሊእ
ጭቆናን ግፍዕን ንምትካእ ኣይነበረን።

ተፃዊሩ ብፅንዓት ተቓሊሱ ናብ ዓወት በፂሑ እዩ። ህዝቢ ትግራይ “እንኳዕ
ብሌን ዓይነይ ዝኾነት ውድበይ ረኸብኩ፣ ብመንገዲ ቅንዕቲ ውድበይ
እናተመራሕኹ ኩሎም ረብሓታተይ ከማልእ እየ” ኢሉ ምስ ውድቡ ኮይኑ
ተቓሊሱ ተዓዊቱ፡፡ ከምቲ ኩሉ ግዜ ደጊምና ደጋጊምና ‘ንብሎ ህዝቢ

መንስኤ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ውድብና ህወሓትን ልዕሊ ኩሉን

ትግራይ ደጋፊ ህወሓት ዘይኮነስ በዓል ዋና ናይዚ ህወሓት ዝተዓወተሉ

ቅድሚ ኩሉን ፃምእ ሓርነት፣ መሰል ዓርሰ ውሳነን ዓርሰ ምምሕዳርን፣ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓፁር መሰል ርእሰ ውሳንኡን ዓርሰ ምሕደሩኡን
ፃምእ ወሳንነት ህዝቢን ፍትሕን እዩ ነይሩ፡፡ ህዝቢ ትግራይ ብሰንኪ ኣብ ኮይኑ ምስ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮዽያ ብሰላም፣

መስመር ኮይኑ ተቓሊሱ ንመላእ ህዝብታት እዛ ሃገር ዝኸውን ስርዓት

ልዕሊኡ ተፃዒኑዎ ዝነበረ ኣርዑት ብሄራዊ ዕብለላን ወፅዓን ካብ ዕቅን ብማዕርነትን ሕውነትን ንምንባር፤ ብፃዕርና ብራሃፅና ካብ
ንላዕሊ ተበሳቢሱ፣ ተናዒቑ ዝነበረ፣ ብዙሕ ናይ መከራ ዘመን ዘሕለፈ ድኽነትን ጥምየትን ሓራ ንምውፃእ ኢሉ እዩ ክባር ዋጋ ከፊሉ።
ህዝቢ እዩ፡፡ ብትግራዋይነቱ ከይኾርዕ፣ ብመንነቱ ተኣማሚኑ ከይነብር ነቲ ዝተሓላለኸን ዓቐብ፣ ቁልቁል ዝበዝሖ ቃልሲ ኣብ ሃገርና

ክኸውን ገይሩ፡፡

ኣብ ልዕሊኡ እናተፈፀመ ዝነበረ በደል ማእለያ ኣይነበሮን፡፡ ብቛንቛኡ ዝነበረ ዘይተመጣጠነ ቃልሲ መብረ ከይሓተተ ነቲ ከቢድ ሸከም
ከይዛረብ፣ ከይመሃር ተኸልኪሉ ዝነበረ ህዝቢ እዩ፣ ባህሉ ከየማዕብል ሓላፍነት ወሲዱ ንምግማቱ ዘፅግም ከቢድ መስዋእቲ ከፊሉ እዩ።
ብባህሉ ኮሪዑ ከይነብር ተኣጊዱ ንኽበርስ ተበይንሉ ዝነበረ ህዝቢ እዩ፡፡ ንዝሓለፉ 27 ዓመታት ኣብ ሃገርና ብዝተፈጠረ ሓዱሽ ምዕራፍ ናይ
ድኽነትን ጥምየትን ተምሳሌት ዝነበረት ሃገር ብዝሓዝናዮ ህዝባዊ
ኣብ መገዛ ሃገሩ ከም ካልኣይ ዜጋ እናተቖፀረ፣ ብጥርጣረ ዓይኒን ቅኑዕ መስመርን ብናይ ህዝብና ዘይተሓለለ ፃዕርን ቃልስን ካብ ናይ
ክሕደትን ዝረኣይ ህዝቢ እዩ ነይሩ፡፡ ኣብ ልዕሊኡ ብሰንኪ ብሄራዊ ምብትታንን ምንቁልቋልን ሓደጋ ወፂኣ ከም ሃገር ናብ ሓዱሽ ምዕራፍ

ፈጢሩ፣ ሃኒፁ፣ ናይ መላእ ብሄር፣ ብሄረሰባትን ህዝብታትን መስመር

ናይ ህወሓት መለለይ ዕላማታት ዝፍልፍል ካብ ውግንና ህዝቢ እዩ፡
፡ ህወሓት ውግንንኡ፣ ኣሰላልፈኡን እምነቱን ምስቲ ሓፋሽ ህዝቢ እዩ፡
፡ ውድብና ምስ ሓፋሽ ህዝቢ እንትውግን፣ ወሰናይነት ሓፋሽ ብፅንዓት
እንትቕበል ብኣጋጣሚ ዝመፀ፣ ወይከዓ ፖሊሲታቱን ዕላማታቱን
ብኣጋጣሚ ነቲ ሓፋሽ ህዝቢ ዝጠቅም ስለዝኾነ ኣይኮነን፡፡ ውድብና ነዚ
እንትገብር ካብ መፈለምትኡ ፈሊጡዎን ኣሚንሉን እዩ፡፡ ፖሊሲታቱ
እንተውፅእ፣ ንፁር ዕላማ እንትቐርፅ ቅድሚ ኩሉ መበገሲኡን ሽኻሉን

ዕብለላ ባዕሉ ንባዕሉ ከይውስን፣ ዓርሰ ምሕደረኡ ኣረጋጊፁ ከይነብር ክትሰጋገርን ምስሊ ሃገርና ብመሰረቱ ክቕየር ክኢሉ እዩ።
“ከፋፊልካን ኣጥሚኻን ግዛእ” ዝብል ናይ ኣድልዎ ፖሊሲ ተሓንፂፅሉ

ዝገብሮ ህዝቢ እዩ፡፡ ንወሳንነት ህዝብን ምርግጋፅ መሰል ህዝብታትን

ኣብ ድኽነት ክነብር፣ ብትምክሕተኛታት ፀላእቲ ተደረብቲ ኣሽማት ነቲ ዝጀመርናዮ ለውጥን ምዕባለን ህያው ብምግባር ሓያልነት
እናውፅኡ ኣብ ኣደባባያት ከይተረፈ “ችጋራም ህዝቢ” እናተባሃለ ልምዓታውን ዲሞክራስያውን መስመርናን ኣብ ፅላል እዚ መስመር

መሰል ዓርሰ ምምሕዳርን ረብሓን ዘረጋግፅ ኣንፈት ኣየንኡ ‘ዩ ካብ ዝብል

ብመንነቱ ክሓፍርን ክሽቑረርን ዝተገበረ ህዝቢ እዩ። ውድብና ህወሓት ዓሲሉ ተኣምር ዝሰርሕ ፅኑዕ ተቓላሳይ ህዝብናን ሒዝና ዳግም
እዚ ሕሰምን መከራን ህዝቢ ትግራይ ዝወለዳ ውድብ እያ፡፡
ዘሕብን ናይ ቃልሲ ምዕራፍ ንምስራሕ ኣብ መንገዲ ብሩህ ጉዕዞ

ህዝቢ መሰል ዓርሰ ውሳነን ረብሓ ህዝብን ማእኸል ብምግባር ‘ዩ። ናይ

ኮይና 27 ዓመታት ተጓዒዝና ኢና። ህዝቢ ትግራይ ድማ ንኽብርን

ውግንናን ኣብ ዝኾነ እዋንን ኩነታትን ዘይልወጥ ህዝባዊ መትከላቱን እዩ።

ህዝቢ ትግራይ ካብ መፈለምትኡ ብመሪሕ ውድቡ ህወሓት ሉኣላውነትን እዛ ሃገር ኩሉ ዝኽፈል ኸፊሉ እዩ። ንሂወቱ እንከይሰሰዐ
እናተመርሐ ቃልሲ እንትጅመር እንተሎ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ መስዋእቲ ዓሰርተታት ኣሽሓት ብምኽፋል ነቲ ከቢድ ፃውራ

ምርግጋፅ መሰል ዓርሰ ውሳነን ዓርሰ ምምሕዳርን ህዝብታት ክሳብ

ተፃዒኑ ዝነበረ ፍፁም ፀረ ህዝቢ ስርዓትን ብሄራዊ ወፅዓን ንምውጋድ ተሸኪምዎ ሓሊፉ። ብጥምየት፣ ብመከራ፣ ብግፍዒ ከይተሰኮነ ሰብ
ኢሉ እዩ ተቓሊሱ። ህዝቢ ትግራይ ንመሰሉ፣ ንመንነቱን ንመሰል ዓርሰ ክፃወሮ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ካብ ዝግመት ሽግርን መከራን ንላዕሊ

ፖለቲካዊ እምነት ህወሓት እዩ፡፡ ሕቶ ብሄር፣ ሕቶ መሰል ዓርሰ ውሳነ

ውሳንኡን ክኽበር ኢሉ እዩ ተቓሊሱ። ህዝቢ ትግራይ ብረት ኣልዒሉ
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እዩ፡፡ ካብ ትንተናን ጭቡጥ ኩነታትን ብምብጋስ ናይ ሓፋሽ ወሳንነትን
ስለ ዝብገስ ‘ዩ። ንዝኾነ ሓሳብ ዝቕበለሉን ዝነፅገሉን ቑልፊ መመዘኒ ንናይ
ህወሓት መንነት ዝግለፅ ንናይ ሓፋሽ ህዝብና ረብሓን ጥቕምን ብዘለዎ

ምግንፃል መሰሎም ብዘይገደብ ክረጋገፀሎም ኣለዎ ዝብል ቁልፊ መለለይ
ህዝብታት፣ ብሓፂሩ ወሳንነት ህዝቢ ውድብና ህወሓት ንዋጋ ዕዳጋ ኣሕሊፉ

ውራይና
ዘይህብ፣ ዘይደረዳረሉን መሰረታዊ መለለዪ እምነቱ እዩ፡፡ ንመሰል ዓርሰ
ውሳነ ህዝብታት ኢሉ ተቓሊሱ፣ ማእለያ ዘይብሉ መስዋእቲ ከፊሉ
ዝተዓወተ ውድብ እዩ፡፡ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ኩነታት የማነ ፀጋም ከይበለ
ክኽበር ተቓሊሱን ኣቃሊሱን እዩ፡፡ ህዝቢታት ኣብ ሰናይ ድሌየቶም፣
ነፃ ኣተሓሳስበኦም ‘ምበር “ኣነ ዝበልኩኻ ስማዕ፣ ኣነ እየ ዝፈልጠልካ፣

ወፃእ እውን ክኾን ኣይኽእልን፡፡ ስለዚ ንሕናን ካሎኦት ሓይልታትን

ሓድነት ኣብ ዘይህልወሉ እዋን ንመሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ

ዝፈልየና መሰረታዊ ነገር ኣብ ህዝቢ ዘለና ውግንናን እምነትናን እዩ፡፡

ብዝለዓለ ብቕዓት መሪሑ ናብ ዓወት ከብፅሕን ውሕስነት ከረጋግፅን

እዚ ቅዋም እዚ ‘ውን ናይ ትማሊ፣ ናይ ሎሚ፣ ናይ ፅባሕ፣ ናይ ወትሩ

ዝኽእል ብቑዕ መሪሕ ውድብ ህወሓት እዩ።

ነቕ ዘይብል እምነት ህወሓት እዩ፡፡
ውድብና ህወሓት ኣብ ዝኾነ እዋን ንዝኾነ ህዝቢ ከም ፀላኢ ገይሩ

ኣነ ዝበልኩኻ ግበር” ንዝብሉ ሓይልታት ቅድሚት ኮይኑ ተቓሊሱ

መሰል ዓርሰ ውሳነኻን ዓርሰ ምምሕዳርካን ብቃልስኻ ናይ ምርግጋፅ

ወሲዱ ኣይፈልጥን፡፡ እኳድኣስ ነዚ ከምዚ ዝበለ እምነት ዘለዎ ሓይሊ

ዝተዓወተ ውድብ እዩ፡፡

ሕቶ ኣብ ህልውናኻ ክሳብ ክንደይናይ ወሳኒ ምዃኑ ህዝቢ ትግራይ

ፀረ ህዝቢ ምዃኑ ኣሚኑ ብትረት ይቃለስ። ብመሰረት እምነታት

ባዕልኻ ብተግባር እትቃለሰሉ ዘለኻ ኽቡር ዕላማ እዩ፡፡ ነዚ ከምዚ

ውድብና ንሓደ ህዝቢ ከምፀላኢ ወሲድካ፣ ናተይ ንእትብሎ ህዝቢ

ዝበለ ክቡር ዕላማኻ ተሓንጊጡ ዝመርሕ ዘሎን ክመርሕ ዝኽእልን

ከም ፈታዊ ገይርካ መሰል ዓርሰ ውሳነ ምርግጋፅ ኣይካኣልን።

ውድብካ ህወሓት ምዃኑ እውን ልዕሌኻ ዝፈልጥ የለን፡፡ ቅድሚ

ምኽንያቱ ንሓደ ህዝቢ ፀሊእኻ ፅባሕ ንጉሆ እቲ ናተይ ትብሎ ህዝቢ

ሐዚ ንምርግጋፅ መሰልካን ረብሓኻን ዘካየድካዮ ፍትሓዊ ቃልስን

ከምፀላኢ ገይርካ ንከይትወስዶ ውሕስነት ክህልዎ ኣይኽእልን።

ዝኸፈልካዮ ዋጋን ትፈልጦ እውን ባዕልኻ ኢኻ፡፡ ተቓሊስካ

ሩባን ሽንጥሮን ንናይ ህዝብታት መንነት ኣይውክልን፡፡ ንሱ ጥራሕ

ዝተዓወትካ፣ ዘይገሃሱን ዘይግሰሱን ዝመስሉ ዝነበሩ ፀረ ህዝቢ

እንተይኮነስ “ናዓኻ ዝመስል የለን” ዝብል መታለሊ ኣባሃህላ መሰል

ሓይልታት ሓምሺሽካ ብሄራዊ ዕብለላን ሸንሸል ጭቆናን በጣጢስካ

ዓርሰ ውሳነ ኣየረጋግፅን፡፡ ብሕሉፍ ታሪኽ ምድዕዓስ ካሊእ ሓዱሽ

መሰል ዓርሰ ውሳነኻ ዘረጋገፅካ እውን ባዕልኻ ብቓልስኻ እዩ።

ታሪኽ ንከይትሰርሕ፣ዝገብር እዩ፡፡ ስለዙይ ውድብና ህወሓት ንህዝቢ

ነዚ ከምዚ ዝበለ ታሪኽ ዘይርስዖ ቀዋሚ ሓወልቲ ህዝቢ ትግራይ

ትግራይ ዝጠቅም፣ ነቲ ጭቡጥ ወድዓዊ ሓቂ ዝገልፅ ኣረኣእያን

ዝመርሐ ውድብካ ህወሓት እውን ብልሒ ጫፍ ናይቲ ቓልሲ ኮይኑ

ተግባርን ሒዙ ዝቃለስ፣ ናይ ህዝቢ ትግራይ መሰል ዓርሰ ምሕደራ

ዓወት ኣረጋጊፁ፡፡ ንመሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይን ካልኦት

ክሳብ ምንፃል ሙሉእ መሰሉ ዝረጋገፅ ብዲሞክራስያዊ ብሄርተኝነት

ጭቁናት ህዝብታትን ብፅንዓት ተቓሊሱ ተዓዊቱ፡፡

እምበር ብኻሊእ መንገዲ ክረጋገፅ ኣይኽእልን ኢሉ ብፅንዓት

ህወሓት መሰል ዓርሰ ውሳነ ብሄር፣ ብሄረ ሰባትን ህዝብታትን ክሳብ
ምግንፃል መሰሎም ክኽበረሎም ኣብ ሕገ- መንግስቲ ብድሙቕ ቀለም
ክፃሓፍ ዝገበረ ውድብ ‘ዩ። ብተግባር ህዝብታት መሰል ዓርሰ ውሳነኦም
ክሳብ ምንፃል መሰሎም ብዘይገደብ ክኽበረሎምን ውሕስና ክረኽቡን
ዘረጋግፅ ዓንቀፅ 39 ውሑስ ዝገበረ ውድብ እዩ። ከምዚ ዝበለ ቅዋም
ሒዙ ተቓሊሱ ኣብ ሕገ መንግስቲ ኣስፊሩ ዘተግበረ ሓይሊ ኣብ ዝኾነ
ይኹን ኩርናዕ እዛ ዓለም የለን፡፡ ብሓፈሻ ከም ህወሓት ንመሰል
ዓርሰ ውሳነ ህዝብታት ዝተቓለሰ ሓይሊ የለን፡፡ ህወሓት ካብ ካልኦት
ፖለቲካዊ ሰልፍታት ዝፍለየሉ ቁልፊ መለለዪ እምነቱ ከዓ እዚ እዩ፡፡
ህወሓት ንመሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝብታት ዝተዋደቐ፣ ተቓሊሱ ዘተግበረ፣
ዘይንቕነቕ መሰል ህዝብታት ክኸውን ዝተጋደለን ዘጋደለን ንድሕሪት
ዘይምለስ መስመር ህዝብታት ኮይኑ ክወፅእ ዝገበረ ውድብ እዩ፡፡ ናይ
ህዝቢ ወሳንነት ድማ ቁልፊ መለለዪ እምነቱ እዩ፡፡ ውድብና ስልጣን
ክብል ከሎ እውን ማእኸሉ ናይ ህዝቢ ስልጣን ማለቱ እዩ፡፡ እዚ ሙሉእ
ዘይጉድል መሰል ህዝቢ እዩ ኢሉ ኣሚኑ ዝቃለስ መስዋእቲ ዝኸፍል
ውድብ እዩ፡፡
ውድብና ህወሓት “ወሳኒ ህዝቢ እዩ፣ ታሪኽ ዝሰርሕ እውን ህዝቢ እዩ”
ኢሉ ብፅንዓት ዝኣምን ‘ዩ። ናይ መጀመርታን መወዳእታን እምነት
ውድብና ድማ ህዝቢ ትግራይ ‘ዩ። ካብዚ ወፃእ ንውድብና ኣያን ጎይታን
ክኾኖ ዝኽእል ካሊእ ምድራዊ ሓይሊ የለን፡፡ ክነብር እውን ኣይኽእልን፡
፡ ኩሎም እምነታት ውድብና ካብዚ መሰረታዊ ሓቂ ይፍልፍሉን
ይቕድሑን፣ መበገሲኦም ከዓ ንሱ ይኸውን። ህወሓት መሰል ዓርሰ
ውሳነ ህዝብታት ክትግበርን ክኽበርን ብፅንዓት ተቓሊሱ እዩ። ብሄር፣
ብሄረ ሰባትን ህዝብታትን ሃገርና እውን ንመሰረታዊ መለለዪ እምነትና
ዝኾነ መሰል ዓርሰ ውሳነ ተቐቢሎም በዚ ልክዕ ተጠቀምቲ ዝኾንሉ
ዕድል ተፈጢሩ ‘ዩ። ነዚ መሰረታዊ እምነትና ተፃሪሮም ደው ዝበሉ
ህዝብታት የለውን፡፡ ክነብሩ እውን ኣይኽእሉን፡፡ ሐዚ እውን እንተኾነ
ህዝቢታት ኢትዮዽያ ንመሰረታዊ እምነት ልምዓታዊ ዲሞክራሲ
ኣይፀልኡን፣ ፀሊኦም ‘ውን ኣይፈልጡን፤ እንትንብል ካብ ተራ ነገር
ተበጊስና ክንብል ስለዝደለና ኣይኮነን፡፡ ነዚ ብተግባር ዘረጋገፅዎ መሰል
ዓርሰ ውሳነ ህዝብታት ክፃረሩ ኣይኽእሉን ማለትና እዩ። ብኣንፃሩ
እምነት ፀላእትና ድማ መሰል ዓርሰ ውሳነን ዓርሰ ምሕደራን ህዝብታት
ተፃሪሮም ደው ይብሉ፣ ብመሰረቱ ድሌት ህዝቢታትን ድሌት ፀላእትን
ክዕረቕ ኣይኽእልን፡፡ ብተግባር ንሪኦ ዘለና ሓቂ እውን ንሱ እዩ፡፡ ካብዚ

ዝኣምንን ውድብ እዩ፡፡
መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢታት ብመሰረቱ ባህ እንትብለካ ዝትኮብ
ባህ እንተዘይሉካ ዝኽልከል ገይፂ ዘይኮነስ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ እዋን

ቀንዲ ልኡኽ እዚ ንኡስ መድረኽ ካብ ዝኾነ ኩርናዕ ዝመፅእ

ዘይጠሓስን ዘይሸራረፍን ናይ ህዝቢታት መሰል እዩ፡፡ ህወሓት

ተፃብኦ ብዘተኣማምን ደረጃ ንምምካትን መሰል ዓርሰ ውሳነን ዓርሰ

ኣብዚ መዳይ ብዝኾነ ይኹን ንፋስ ዘይናወፅ፣ የማነ ፀጋም ዘይብል

ምሕደራና ትግራይ ናብ ዘተኣማምን ደረጃ ክበፅሕ ምግባር እዩ፡፡

መትከል ዘለዎ፤ ብዘረባ ዘይኮነስ ብተግባር ሰሪሑ ዘርኣየ ውድብ እዩ፡

ሓይልታት ኣሃዳውያንን ውልቀ መለኽትን ህዝቢ ትግራይ መራሒ

፡ ይኹን እምበር እዚ ቀንዲ መለለይ እምነት ውድብና ዝኾነ መሰል

ስኢኑ ክብተን፣ ንኣሃዳውያን ሰጥ ለበጥ ኢሉ ክግዛእ፣ ብሳላ ቃልሱን

ዓርሰ ውሳነን ዓርሰ ምሕደራን ህዝቢታት ሐዚ ፈተና ገጢምዎ ኣሎ፡

መስዋእቱን ዝረኸቦ ዓወትን ረብሓን ናብ ጭቃ ክለውሱ ለይትን

፡ ሕብረ ብሄራዊ ፌደራል ስርዓትና ናብ ሓደጋ ዘእቱ፣ መሰል ዓርሰ

ቀትርን ይሰርሑ ኣለው፡፡ ነዚ ከምዚ ዝበለ ግብረ እከይ ተግባር

ውሳነ ህዝብታት ዝጥሕስ፣ ሃገር ዘፍርስ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ፡፡

ከፍፅሙሎም ዝኽእሉ ዕሱባትን ባንዳታትን መልሚሎም ሁውከትን

ውድብና ህወሓት ድማ ህዝቢ ትግራይ ዳግም ናብ ባርነት ከይኣቱ

ዕግርግርን ክፈጥሩ ይፅዕሩ ኣለዉ፡፡ እዞም ብሄሮም ተጋሩ ኮይኖም

ቀፃሊ ዘየቛርፅ ቃልሲ ይገብር ኣሎ፡፡

ብዓስብን ትካዎን ህዝቢ ትግራይ ንከብርስ ምስ ዝተሰለፈ ሓይሊ
ኮይኖም ኩሉ ክገብርዎ ዝኽእሉ ሽርሕታትን ተንኮላትን ይፍሕሱን

ህዝቢ ትግራይ ዓርሱ ብዓርሱ ክመሓደር፣ ኣብ ማዕርነታዊ ሓድነት

ክትግብሩ ይፍትኑን ኣለው፡፡

ዝተመስረተ ስርዓት ክሃንፅ እዚ ኣብ ዘይኾነሉ እዋን ድማ ክሳብ ናይ
ባዕሉ ዕድል ባዕሉ ክውስን ብፅንዓት ዝተቓለሰን ዝቃለስን ዘሎ ህዝቢ

ይኹን ‘ምበር ናይ ክሳብ ሐዚ ምንቅስቓስና ህዝቢ ትግራይን

‘ዩ። እዚ ዝለዓለ ጫፍ ናይቲ መሰል ዓርሰ ውሳነ ኣብ ሕገ-መንግስቲ

መሪሕ ውድቡ ህወሓትን ብዘካይዶ ዘሎ ሙሉእ ዘይጉድል ቃልስን

ሰፊሩ ናይ ባዕልና ክልል መስሪትና ናይ ባዕልና ክልላዊ መረፃ ነካይድ

ምንቅስቓስን ዘይቑርጠም ሓይሊ ኮይኑዎም ናብ ዓብዪ ተስፋ

ኣለና፡፡ እዚ ባዕሉ ውፅኢት ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ውድቡ ህወሓትን

ምቑራፅ ክኣትው ጀሚሮም ኣለው። ካብዚ ዝብገስ ብዓይኒ የብለይ

እዩ፡፡ሐዚ እውን መሰልና እነረጋግፅ ብመሪሕ ውድብና እዩ፡፡ ንመሰል

ስኒ የብለይ ፀረ-ህዝቢ ትግራይን ውድብና ህወሓትን ስጉምቲታት

ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ካብ ህወሓት ንላዕሊ ኮይኑ ክጣበቕ

ንምውሳድ ብዕሊ ኣውጆም ኣለው፡፡ መረፃ ከካይድ እየ ንዝበለ

ወይከዓ ክዛረብ ዝኽእል ሓይሊ ፈፂሙ የለን፡፡ ንቕድሚት እውን

ህዝብን ውድብን ኣብ ክንዲ ሓገዙን ሞሳን ኲናት ምእዋጅ ኮይኑ

ኣይህሉን። ምኽንያቱ ሎሚ ኾነ ፅባሕ ድሕንነትን ሃለዋትን ህዝብና

ምላሹ፡፡ መረፃ ትግራይ ስግር እቲ መረፃ ናይ ህልውና ጉዳይ እዩ

ዝረጋገፅ፣ መሰል ዓርሰ ውሳነን ዓርሰ ምሕደራ ትግራይን ህዝቢ

እንብለሉ ምኽንያት እውን ካብዚ እዩ ዝብገስ፡፡

ትግራይን ዝኽበር ብመንገዲ ህወሓት ጥራሕ እዩ። ኣብ ማዕርነት፣
ኣብ ሰናይ ድልየትን ማዕርነታዊ ሓድነትን ህዝብታት ዝምስረት

ነዚ ከምዚ ዝበለ ናይ መኸተን ምርግጋፅ ዓርሰ ምምሕዳርን ትግራይ
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ውራይና
ብዝለዓለ ብቕዓት ክመርሕ ዝኽእል ውድብና ህወሓት ጥራሕ እዩ፡፡

ሰብ ክፃወሮ ይኽእል ‘ዩ ተባሂሉ ካብ ዝግመት ሽግርን መከራን

ዕለማታቱን ዝተመስረተ በዓል ዋና ናይ’ዚ መስመር ዝኾነ ህዝቢ

ንኹሎም ዓይነት ሽርሕታትን ተፃብኦታትን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎኑ

ንላዕሊ ተፃዊሩ ናብ ዓወት ዝበፅሐ ሎሚ ዝስኮነሉ ምኽንያት

ስለዘሎ እዩ። ህወሓት ዘብልዎ ንመንነቱ ዝገልፁ መሰረታዊ ጉዳያት

ኣሰሊፉ ክበጣጥሶም ዝኽእል፣ ኣብ ልዕሊ ፀላእቲ ዓበይቲ ዓወታት

ፍፁም ኣይህሉን። ሓድግን ሕላገትን ህዝቢ ትግራይ ትዕግስቲ፣

ምስ ህዝቢ ውግንንኡን ንህዝቢ ዝጠቕሙ መሰረታዊ ዕላማታቱን

ሓፊሱ ድሕንነትን ሃለዋትን ህዝቡ ውሑስ ክገብር ዝኽእል መሪሕ

ዓቕሊ፣ ብልሓት፣ ቃልሲ፣ ፅንዓትን ተዓዋታይነትን ‘ዩ። ሕዚ ‘ውን

እዮም። እዚኦም እንትልወጡ ህወሓት እውን መንነቱ ይስእንን

ውድብካ ህወሓት እዩ፡፡ ካብዚ ወፃኢ ዝህሉ ኣማራፂ ዕጥቅኻ ፈቲሕኻ

እንተኾነ ፍትሓዊ ቃልሲ ክሳብ ዘካየድና፣ ፅሩይ መስመርና ክሳብ

ይልወጥን። ነዚኦም ከይጨበጥካ፣ ከይኣመንካን ከይተግበርካን

ንፀላኢ ኢድካ ምሃብ እዩ ክኸውን። ስለዚ መኸተኻ ክዕወት፣ መሰል

ዝሓዝና ብዘይጥርጥር ክንስዕር ኢና። ንፀገማት ምፍታሕ፣ ምስጋርን

ምስ ህዝቢ ከይወገንካን ህወሓት ምዃን ኣይካኣልን። ህወሓት ካብ

ዓርሰ ውሳነኻን ዓርሰ ምምሕዳርካን ውሑስ ዝኸውን ሐዚ እውን

ብፀገማት ሓድሽ ጥንካረ ሒዙ ናይ ምውፃእ ፅንዓትን ተመኩሮን

ዝፍጠር ጀሚሩ ዘይተለወጡ ዘይተበረዙ ሽኻላቱ እዚኦም እዮም።

ብውድብካ ህወሓት ጥራሕ እዩ።

ዘለዎ ውድብናን ህዝብናን ሒዝና ዘይንሰግሮ ሩባ የለን፤ ፍፁም
ኣይንብርከኽን ኢልና ንዳግም ዓወት፣ ንዳግም ታሪኽ፣ ንምውሓስን

ህወሓት ነቲ በብእዋኑ ዝምዕብልን እናጎልበተ ዝኸይድን ገስጋሳይ

ናይ ሐዚ መረፃ ናይ ህልውና መረፃ እዩ። እዚኣ ከተዓናቕፍ የማን

ምብራኽን መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ “ውፈር ተበገስ”!! ኢልና

ባህሪኡ ሒዙ እንትጓዓዝ ካብ ብጊሓቱ ብፍልጠት እዩ ተመስሪቱ፡፡ ሀ

ፀጋም ዝብል ዘሎ ፀረ ህዝቢ ሓይሊ ድማ ነዚኣ ንምብርዓን እዩ፡

ንላዓል። እዚ ምግባር ዝካኣል ድማ ብመንገዲ ህወሓት ጥራሕ ምኳኑ

ኢሉ ኣንፃር ብሄራውን ደርባውን ወፅዓ ህዝቢ ትግራይ ብረት ኣልዒሉ

፡ ስለዚ ቆቛሕ ኮይንካ ኩነታት ተኸታተል፣ ቅድሚ መረፃ፣ እዋን

ተረዲእኻ ንህወሓት ምረፅ/ ምረፂ።ናይ መጀመርታን መወዳእታን

ቃልሲ እንትጅምር መሰረታዊ መበገስታትን ኣንፈታትን እቲ ቓልሲ

መረፃ፣ ድሕሪ መረፃ ክህሉ ዝኽእል ምንቅስቓስ ፀላእቲ ዝኽተልዎ

ተልእኾና ሕድሪ ሰማእታት ምፍፃም እዩ፡፡ ዓወት ንህዝቢ ትግራይ፣

ብብቕዓት ዝመለሰ ውድብ እዩ። ብፍላይ ነቲ ሎሚ ዋሕስና ገይርና

ስልትታት ተረዲእኻ ብብቕዓት መክት፡፡ እዚ ብዘተኣማምን ብርኪ

ዓወት ንህወሓት፣ ዓወት ንክልላዊ መረፃና፡፡

እንቃለሰሉ ዘለና መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝብታት ድማ ካብ ብጊሓቱ
ነፂሩ ፅኑዕ መርገፂ ዝወሰደሉ መትከል እዩ፡፡

ክዕወት እንተኾይኑ ውድብካ ህወሓት ሒዝካ እዩ፡፡ መሪሕ ወድብካ
ክጠናኸር ኣብዚ መረፃ ስዒሩ ክወፅእ ድምፅኻ ንህወሓት ሃብ።

ካብ ምጅማር 1960 ታት ኣትሒዘን ኣንፃር መስፍናዊ ስርዓት ኮነ
ህወሓት ከምዚ ዝበለ እምነትን መርገፅን ብምሓዙ ምኽንያት

ህወሓት ዝልለየሉ መሰረታዊ ባህሪ

ብዙሓት ውድባት ኢትዮጵያ ህወሓት መንቀሊ ቀንዲ ፀገማት ህዝብና

ዝፀንሐን ዘሎን ፀለመን ሽርሕን ቀሊል ኣይኮነን። ንህልውናና ኢልና
ነካይዶ ዘለና መረፃ፣ መሰል ዓርሰ ውሳነን ዓርሰ ምሕደራን ትግራይ
ንምጭፍላቕ ዝተዋደደ ፃዕሪ ይገብሩ ኣለው። ንሓድነትካን ፅንዓትካን
ክዘርጉ ዝፅዕሩ ጉላላት ‘ውን ኣይተሳእኑን። ብምኳኑ ‘ውን ነዚ
ኩሉ ሽርሕን ተፃብኦን ንምምካት “ፍፁም ኣይንምብርከኽን ዘበት
ዳግማይ ባርነት” ኢልና ክንወፍር ኣብ ዘገድድ እዋን ኣለና። ፍፁም
ኣይንምብርከኽን ዘበት ዳግማይ ባርነት ንብል ዘለና ንማለቱ ወይ
ክንብል ስለዝደለና ንጥቀመሉ ዘለና ኣባሃህላ ኣይኮነን። ወይ ካብዙይ
እዙይ ይሓይሽ ኢልና ንመርፅ ስለዘለና ኣይኮነን። ሕሉፍ ዝኸፈልናዮ
መስዋእትን ናይ ቃልሲ ፅንዓትን ተኣማሚና ንብሎ ዘለና ‘ውን
ኣይኮነን። መከራ ምሕላፍ፣ ብመከራ ተፈቲኑ ዝሓልፍ ህዝብን
ውድብን ስለዘለና ጥራሕ ‘ውን ኣይኮነን። ኣብዚ እዋን ዘጋጠመ
ፈተና ብፅንዓት ተቓሊስና ምሕላፍን “ፍፁም ናብቲ ሕሉፍ ባርነት
ኣይንምለስን” ኢልና ካብ ምቅላስ ወፃእ ካሊእ መማረፂ ስለዘየለ ‘ውን
‘ዩ። ዝሓለፈ መከራን ዓቐብ ቁልቁልን ሓሊፍና፣ ማእለያ ዘይብሉ
መስዋእቲ ከፊልና፣ መላምል ደቂ ህዝቢ ኣብ ንእስነት ዕድሚኦም
ሂወቶም ገቢሮም፣ ኣካሎም ተሓምሺሹ ዝተሃነፀ ስርዓት፣ ዓርሰ
ምሕደራ ትግራይ ንድሕሪት ተመሊሱ ናብ ዳግም ባርነት ክንኣቱ
ፍፁም የብልናን ክንብል ስለዘለና ‘ውን ‘ዩ።
ሎሚ ‘ውን ዘይንሰግሮ ዘይንሓልፎ ፈተናን መፃብብን ክህሉ
ኣይኽእልን። እናተሃደሰን እናጎልበተን ዝኸይድ ፅሩይ ልምዓታዊ
ዲሞክራስያዊ መስመርና ሒዝና፤ ነዚ መስመር ብፅንዓት ሒዙ ናብ
ዓወት ዝወስደና ውድብና ሒዝና፤ ኣብ ፅላል እዚ መስመር ዓሲሉ
ታኣምር ዝሰርሕ ፅኑዕ ተቓላሳይ ህዝብና ሒዝና ክንሓልፎ ኢና።
ሎሚ ፈተና እንተጋጠመና ብቃልስና ብፅንዓትና ፅባሕ መሊኡ
ክወግሕ ‘ዩ። ትማሊ እኳ ብጥምየት፣ ብመከራ፣ ብግፍዒ ከይተሰኮነ
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ኣንፃር ፋሽስታዊ ስርዓት ደርግ ብረታዊ ቃልሲ ካብ ዝጀመራ

ህወሓት ናይ ትማሊ፣ ናይ
ሎሚ፣ ናይ ፅባሕ ውድብ እዩ!!
ህወሓት ክሳብ ሕዚ እናተፃወቶ ዝመፀ ተራን ንቕድሚት ዝፃወቶ
ዘይትካእ ተራን ንምርዳእ፣ ህወሓት ንባዕሉን ንእምነታቱን ብዕሙቀት
ምርዳእ የድሊ። ናይ ህወሓት ናይ ሓይሉን ጥንካርኡን ምንጪ ዝኾኑ
እምነታቱ፣ መትከላቱን ተግባራቱን ምርዳእ የድሊ። ህወሓት ካብ
ካልኦት ፖለቲካዊ ሓይልታት ዝፈልይዎ ቁልፊ ባህርያትን እምነታትን
ምርኣይ የድሊ።
ህወሓት ዝልለየሉ መሰረታዊ ባህሪ ዝሓዞም ሓሳባትን እምነታትን
እዩ። ህወሓት ልምዓታዊ ዴሞክራስያዊ ውድብ እዩ፤ ህወሓት
ልምዓት ናይ ሞትን ሕየትን ጌሩ ዝወስድ፣ ዴሞክራሲ ናይ ምርጫ
ጉዳይ ዘይኮነስ ናይ ህልውና ገይሩ ዝወስድን ካብቲ ዝህሉ ልምዓትን
ዴሞክራስን ኩሉ ተጠቃሚ ዝኾነሉን ብቐንዱ ግን ሓፋሽ ህዝቢ ካብ
ድሕረትን ድኽነትን ንምውፃእ ቀትርን ለይትን ዝቃለስ ውድብ እዩ።
ሱር ዝሰደደ ድኽነት ኣብዘለሉ ኹነታት ካብ ልምዓታዊ ዴሞክራስያዊ
መስመር ወፃእ ናብ ምዕባለ ምግስጋስ ዝሕሰብ ኣይኮነን።
ኣብ ትግራይ ናይ ልምዓታዊ ዲሞክራሲ ሕቶ ምርጫ እንተይኮነስ ናይ
ምህላውን ዘይምህላውን ከምዝኾነ ደጋጊምና ዝበልናዮን ብተግባር
እውን ዘረጋገፅናዮ እዩ። ብፍላይ ሕዚ ድማ ዝበለፀ ኣረጋጊፅናዮ።
ናይ ህወሓት መፍለይን መለለይን ባህሪያቱ ምስ ህዝብታት ዘለዎ
ውግንናን ነዙይ መሰረት ዝገበሩ ቀንዲ ዕላማታቱን እዮም። ናይ
ህወሓት ናይ ሓይሉን ጥንካረኡን ፍልፍል ኣብ ውግንንኡን መሰረታዊ

ዝተረደአን ብመንፅር እዚ እውን ኣቐዲሙ ትኽክለኛ ኣንፈት ቃልሲ
ዝሓንፀፀን ብሕታዊ ውድብ ነይሩ፡፡ ውድብና ህወሓት ንትግራይ
ይኹን ንኢትዮጵያ ፈሊጡ እዩ ቃልሲ ጀሚሩ፡፡ ካልኦት ውድባት
ግን ካብ ትማሊ ክሳብ ሎሚ እዚ ብቕዓትን ልቦናን ኣይነበሮምን፣
ክህልዎም እውን ባህሪኦም ኣይፈቕደሎምን። ሎሚ እውን ከም
ትማሊ ህወሓት ንጭቡጥ ወድዓዊ ሓቂ ህዝብና ዝርዳእ ውድብ እዩ።
ንትግራይን ህዝቢ ትግራይን ከይተረዳእኻን ከይፈለጥካን ንህዝቢ
ትግራይ ናብ ለውጥን ምዕባለን ክወስድ ዝኽእል ሓሳብን ዕላማን
ምውናን ዝክኣል ኣይኮነን።
ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ፣ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝነበሩ ፀገማት
ካብ ምንታይ ከም ዝፍልፍሉን መፍትሒ ናይዞም ፀገማት እንታይ
ከምዝኾኑን ኣብ ፍልጠትን ወድዓዊ ጭቡጥ ኩነታት ክልልና፣ ሃገርን
ዓለምን ዝተመስረተ ትንተናን መፍትሕን ሒዙ ዝተመስረተን ዘሎን
ውድብ ህወሓት እዩ። ነቲ ምሩፅን ቅኑዕን ሓሳቡ ሒዙ፣ ሓሳባቱ
ብግልፂ ናብ ህዝቢ ኣቕሪቡ፣ ብኸይዲ ድማ ምልአተ ህዝቢ ኣብ ጎኑ
ኣሰሊፉ ንዓወት ዘብፀሐ ፕሮግራም ዝነበሮን ዘለዎን ውድብ እዩ
ውድብና ህወሓት፡፡
ትማሊ ቀዲሞምናን ምሳናን ናብ ቃልሲ ዝወፈሩ ብዙሓት ውድባት
ኩሎም ኣብ መንገዲ እንትተርፉ ንሕና ንፀላእትና ሓማሺሽና ካብ
ደባይ ናብ ኣደባባይ ሰገነት ክንወፅእ ዝኸኣልናን ንምዕባለን ብራኸን
መፃኢት ትግራይ ዝኸውን ብሉፅ ሓሳብ ዝወነናን ኢና። ኣብቲ
ብረታዊ ቃልሲ ካብ ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ውድባት፣ ውድብና ህወሓት
በይኑ እናሰዓረ ዝመፀሉ ሚሽጥር እምበኣር በብእዋኑ የጋጥሙ
ንዝነበሩ ከበደቲ ፈተናታት ብምፅዋር ዕላማናን ህዝባውነትናን

ውራይና
ሓሊና ስለዝመፃእና፣ ብጥበብን ፍልጠትን ስለዝመራሕና፣ ሓደ ጊዜ ኣብ

እውን ዓቂቡ ብምቕፃል ተኣምር ሰሪሑ እዩ። እዚ ብተመኩሮ ዓለም

ህወሓት ከምቶም ካልኦት ውድባት ካብ ወድዓዊ ፖለቲካዊ ትንተና

ዝበፃሕናዮን ዝወነናዮን ዓወት ተሸኺልና ስለዘይተረፍና፣ በብእዋኑ

እውን እንትረአ ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝተዓወቱ ውድባት ድሕሪ

ወፃኢ ዝጓዓዝ ዘይኮነስ ናይቲ ዝበዝሕ ሓፋሽ ህዝቢ ድሌትን ረብሓን

ንኹነታት እናንበብናን ምስኡ እናተመዓራረናን ሓደሽቲ ጥበባት ቃልሲ

ስልጣን ምጭባጦም ባህሪኦም እንትቕየርን ስልጣን ብሒቶም ናብ

እናንበበን እናማለአን ዝጓዓዝ ውድብ እዩ። ህወሓት ብመሰረቱ ኣብቲ

ብምውናን መስመርና እናፅረና ንቕድሚት ምግስጋስ ስለዝኸኣልና ጥራሕ

ውልቀ ምግባት እንትኣትውን ኣብ ብዙሓት ተራእዩ እዩ። እዚ ኣብ

ሰፊሕ ህዝብና ሰሪፁ ኣብ ትግራይ መሰረታዊ ማሕበረ ኢኮኖሚያውን

እዩ። ከምዚ ዝበለ ፈተና ብመንገዲ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝሓለፈ ኣብ ዓለም

ውድብና ህወሓት ኣይተርኣየን።

ፖለቲካውን ዝላ ከምፅእ ዝሰርሕን ከምፅእ ዝኽእልን ውድብ እዩ።

ኣብ ናይ ሰላምን ልምዓትን ዓመታት እውን እንተኾነ ሰላማዊት፣

ውድብና ብሕሉፍ ታሪኹ ዘይነብር፣ ብኣንፃሩ ሓደሽትን ዘይነፅፉን

ዴሞክራሲያዊትን ምዕብልትን ትግራይ ከምኡ እውን ነታ

ታሪኻት እናመዝገበ ንቕድሚት ዝምርሽ ውድብ እዩ፡፡ ህወሓት ኣብ

እወ፤ ህወሓት ነቲ ዘበነ ፀልማት ብቓልስን መስዋእትን ንምቕንጣጥ

ብማዕርነታዊ ሓድነት ክንነብረላ ንህዝቢ ትግራይን ካልኦት ከማና

ሕሉፍ ታሪኽ ዝፀንሑ ብሉፃት ክብርታት ንሓድሽ ወለዶ ንምህናፅ

ብማዕዶ ጭላንጭል ብርሃን እናጠመተ እዩ ነቲ በብመዓልቱ ኣብ ዝባን

ንዝበሉ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ብእትጥዕም ኣግባብ

ኣማዕቢሉ ዝጥቀም ‘ምበር ኣብኦም ተሸኺሉ ዝነብር ውድብ

ተጋዳላይናን ህዝብናን ዝዓርፉ ዝነበሩ ፋሽስታዊ ግፍዕታት ተፃዊሩ

ብቓልስና ሓዳሽ ሕብረ ብሄራዊት ፌደራላዊት ኢትዮጵያ ንምህናፅ

ኣይኮነን። ህወሓት ብሕሉፍ ታሪኹ እናተደዓዓሰ ዝነብር ውድብ

ወለዶታት ዝኾርዑሉ ቅያ ብምፍፃም ታሪኽ ዝሰርሐ፡፡ ነዚ እዩ ህወሓት

ኣብ ዝተገበረ ምንቅስቓስ ዝተሓፈሰ ዘኹርዕ ዓወት ውፅኢት ቃልስን

ዘይኮነስ ናይ ለውጥን ዕብየትን ሽውሃቱ ዘይዓግብን ንዘየቛርፅ

ዝጭበጥ ህዝባዊ ሓሳብ እዩ እንብል። ነዚ እዩ ልብና ነፊሕና ህወሓት

ብሉፅ ሓሳባትን ውድብና ህወሓት ምዃኑ ግሁድ እዩ።

ምዕባለ ዝተግህን ውድብ እዩ፡፡ እዚ ለውጥን ምዕባለን ብሃበ ተረኽበ

ካብ’ቶም ፍሉይ ታሪኽን ቅያን ዝሰርሑ ወያነታት ሓደ እዩ ውድብና
ህወሓት።

ዘምፅኦ ዘይኮነስ ኣብ ንፁር ሓሳብ ተመስሪቱ ብገስጋሳይን ሳይንሳውን

መስመር እዩ፤ ህወሓት መትከል እዩ፣ ህወሓት ፅንዓት እዩ፣ ህወሓት ናይ
ህወሓት ኣብ ዝሓለፉ ሰለስተ ዓሰርተታት ዓመታት ብዝሓዞ

መስመር ስለዝተመርሐ እዩ፡፡ ህወሓት ሓሳብ እዩ። ንፀላእቱ

ልምዓታዊ ዲሞክራስያዊ መስመሩ ኣብ ትግራይ ኣብ ሰላም፣

ዝሰዓሮም ዝበለፀ ኣፅዋር ስለዝነበሮ ዘይኮነስ ህዝቢ ዝተቐበሎ፣ ህዝቢ

ህወሓት ንመንነቱን ባህሪኡን ዝውስኑን ዝቐርፁን ውግንንኡን መሰረታዊ

ልምዓትን ዲሞክራሲን ስሉጥ፣ ቀፃልነት ዘለዎን ፍትሓውን ቁጠባዊ

ዘዕስል ብሉፅ ሓሳብ ስለዝሓዘ ‘ዩ።

ዕላማታቱን ሒዙን ጨቢጡን ተጓዒዙን ማለት ንሓደሽቲ ኩነታት መበገሲ

ዕብየት ኣመዝጊቡ እዩ፡፡ ብርግፅ በዚ ዝመፀ ለውጥን ምዕባለን

ዝገበሩ ናይ መስመር ምህዳስን ምምዕርራይን እንተይገበረ ይጓዓዝ

ዘይተጠቐመን ብዙሕ ዝጎድለና መዳያትን እኳ እንተሃለወ እዚ

ህወሓት ምስ ኩነታት ዝኸይድን ዝምዕብልን ውድብ ‘ዩ። ኣብዚ

ነይሩ ማለት ኣይኮነን። እዞም ዝመዓራረዩ መርገፅታት ንናይ ህወሓት

ለውጢ ኣብ ዝበዝሕ ህዝብና ኣብ ነብሲ ወከፍ ገዘኡ ብዝረኸቦ

ፈታኒ መድረኽ ‘ውን እንተኾነ ህወሓት ካብ ነቕ ዘይብል መትከሉ

ውግንናን መሰረታዊ ዕለማታትን ሽኻል ዝገበሩ፣ ነዚኦም ዘጉልብቱን

ዓወትን ረብሓን ዝተረጋገፀ እዩ፡፡ ንቕድሚት እውን ካብዚ ብዝበለፀ

ዝብገስ ዝበለፀ ሓሳብ ሒዙ እዩ ድሕንነትን ሃለዋትን ህዘቢ ትግራይ

ንመሰረታዊ ትሕዝቶኦም ግን ዘይልውጡ ምትዕርራያት እዮም። ናይ

ክሰፍሕን ክጠናኸርን ዘኽእል ፅሩይ መስመር ዝሓዘ ውድብ እዩ።

ንምውሓስ ብትሪ ዝቃለስ ዘሎ። ህወሓት ከምዚ ዝበለ ሓሳብን

ህወሓት መሰረታዊ ዕላማታት ህዝቢ ትግራይ ተጠቃሚ ዝኾነሉ ህዝባዊ

ስለዚ ውድብና ኣብ ትማሊ ዘይነብር፣ ሎሚ ኮይኑ ብዛዕባ ፅባሕ

መስመርን እንተዘይውንን ነይሩ ኣብዚ ክልተ ዓመት ዘጋጠመና ፈተና

ዲሞክራስያዊ ስርዓት ምህናፅ እዩ። መሰረታዊ ትሕዝቶ ናይዚ ስርዓት፣

ዝእምት ገስጋሳይ ውድብ እዩ፡፡

ምብዳህ ኣይምተኽኣለን ነይሩ። ንቕድሚት ‘ውን ህዝቢ ትግራይ

ህዝቢ ትግራይ እዩ እንብል፡፡

ናብ ዘላቒ ብራኸን ምዕባለን ክወስዶ ዝኽእል መስመር ህወሓት እዩ።

ንህዝቢ ትግራይ ናብ ዝለዓለ ልምዓትን ዲሞክራስን ብራኸ ዝወስድ እዩ።
ህወሓት ብህዝቢ ትግራይ ዝተፈጠረ፣ ንህዝቢ ትግራይ ዝነብርን ንህዝቢ

ብሃገር ደረጃ ይኹን ኣብ ትግራይ ብመስመር ህወሓት ዝተመዝገበ

ሕዚ ህወሓት ናይቲ ዝሓለፈ ወለዶ ኣይኮነን። ህወሓት ናይቲ ሕዚ

ትግራይ ዝሓልፍን ውድብ እዩ። ስለዚ ህወሓት ዝምዘን ብዝሓዞ ሓሳባትን

ስሉጥን ፍትሓውን ቁጣባዊ ልምዓትን ኣብነት ኣህጉርናን ካልኦት

ዘሎ ወለዶ እዩ። ብዘይምቁራፅ ዝምዕብል፣ ወለዶታት እናተቐባበሉ

እምነታትን እዩ። ካብዚ ወፃኢ ንሓደ ውድብ መመዘኒ ክኸውን ዝኽእል

ብርክት ዝበላ ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራትን ኮይኑ እዩ፡፡ እዚ ዓወት

ክወስድዎ ዝኽእሉ መስመር፣ ሓሳብ ዝተሓንገጠ ውድብ እዩ።

መሰረታዊ ረቋሒ ኣይህሉን።

ብህዝብና ይኹን ብማሕበረሰብ ዓለም ዓብይ ኣፍልጦን ናእዳን
ዝረኸበ ውፅኢት እዩ፡፡ በዚ ምሩፅን ኣብ ህዝብና ዝረአ ለውጢ

እዚ እንትንብል ውድብና ትማሊ፣ ንሎሚ ይኹን ንፅባሕ ዝኸውን

ውድብና ህወሓት ብንፁር መስመር ተመሪሑን ንህዝቡ ኣብ ጎኑ ኣሰሊፉን

ዘምፀአን ልምዓታዊ ዴሞክራሲያዊ መስመርና ብሓፈሻ ሃገርና

ምሩፅ ሓሳብ ስለዝወነነ ጥራሕ እውን ኣይኮነን፡፡ እንታይደኣ፣

ንፀላእቱ ፀራሪጉ ናብ መድረኽ ሰላምን ልምዓትን ምስ ኣተወ እውን እንተኾነ

ብፍላይ ድማ ትግራይና ኣብ ኣህጉርና ተምሳሌት ብራኸ ክትከውን

ውድብና ህወሓት ካብ ትማሊ ክሳብ ሎሚ ብናይ ወለዶታት ቅብብል

ንመሰረታዊ ሽኻሉ ከይለቐቐ ግን ምስቲ ዓለማዊ መድረኽ ዝኸይድ ፅርየት

ክኢላ እያ። ኣብ ዞባና፣ ኣፍሪካን ዓለምን ዝፈጠርናዮ ክብርን

ዝመፀን ብናይ ወለዶታት ቅብብል ዝቕፅልን ውድብ ብምዃኑ እውን

መስመር ብምክያድ ዝርአ፣ ዝጭበጥ፣ ዝድህሰስ፣ ዝብላዕ ውፅኢት

ቅቡልነትን እውን ካብዚ ሙሩፅ ሓሳብና ዝፍልፍል እዩ፡፡ ሒዝናዮ

እዩ፡፡ እቶም ናይ ትማሊ ወለዶ ዘኹርዕ ቅያ ፈፂሞም እዮም፡፡ ግን

ኣመዝጊቡ እዩ። “እዚ ናይ በረኻ ውድብ፣ እዚ ናይ ኵናት ውድብ፣ እዚ ናይ

ዘለና ልምዓታዊ መስመር ኣብ ዘይማዕበላ ሃገራት ጥራሕ ዘይኮነስ

ሕዚ ህወሓት ናይ ዝሓለፈ ወለዶ ኣይኮነን። ህወሓት ናይቲ ሕዚ

ዘይተምሃሩ ውድብ፣ እዚ ፀቢብ ውድብ ነዚ ዓዲ ዘምርሕ ዓቕምን እንዶን

ኣብ ዝማዕበላ ሃገራት ‘ውን ተቐባልነት ዝረኽበሉ ኩነታት ይፍጠር

ዘሎ ወለዶ እዩ፡፡ ውድብና ህወሓት ሎሚ፣ እቶም ናይ ትማሊ ወለዶ

የብሉን፣ ዓዲ ክትሕመስ እያ፣ ከም ሶማልያን ላይቤርያን ናብ ቅልውላው

ኣሎ። መንግስቲ ኣብ ዝተመረፀን ናይ ዕደጋ ክፍተት ኣብ ዘጋጥመሉን

ብዘፍርይዎም ወየንቲ መናእሰይ ዝምራሕ ዘሎ ውድብ እዩ፡፡ ሕድሪ

ክትኣትው እያ” ዘይበሉ ፀላእትን የዋሃትን ኣይነበሩን። ፀላእቲ ነዚ ምባሎም

እዋን ፍትሓዊ ቁጠባዊ ዕብየት ንምርግጋፅ መንግስቲ ኢዱ ከአቱ

ስውኣት ኣፅኒዖም፣ ኣሰር ነባራት መራሕቶም ተኸቲሎም፣ በብእዋኑ

ዝገርም ኣይኮነን፤ የዋሃትን ፈተውትናን ከምዚ ምባሎም ድማ ውሽጣዊ

ይግባእ ዝብል ህወሓት ዝሓዞ ኣንፈትን ተግባራዊ ዝገበሮ እምነትን

ንዝፍጠር ክልላዊ፣ ሃገራውን ዓለም ለኻውን ኩነታት እናተንተኑ

ህዝባዊ ባህሪ ውድብና ብዕምቆት ካብዘይምርዳእ ክኸውን ይኽእል እዩ።

ከም ዓብይ መማረፂ ዝቐርበሉ ኩነታት ይፍጠር ኣሎ። ነዚ ‘ውን እዩ

ንህዝቦም አእሚኖም ብዝመርሑ ሓደሽቲ ወለዶ ዝምራሕ ዘሎ

ውድብና ህወሓት ናይ ትማሊ ሎምን ፅባሕን ውድብ እዩ እንብል

ውድብ እዩ። እዚ ስለዝኾነ ድማ እዩ ህወሓት መስርዑ ዘይዛሪ ናይ

ዘለና።

ትማሊ፣ ናይ ሎሚ፣ ናይ ፅባሕ ውድብ እዩ እንብል ዘለና፡፡

ብኹለ መዳይ ውፅኢት ብምምዝጋብ ኣብነት ኮይኑ እዩ። ኣብ ዕጥቃዊ

ህወሓት ሎሚ እውን ከም ትማሊ መትከሉ ኣፅኒዑ፣ ምሩፅ ሓሳብ

ህወሓት ኣብ ቀፃሊ ናይ ቃልሲ ምዕራፍ ምዕባለ ትግራይ ናብ ልዑል

ቃልሲ ዝነበርዎ ህዝባዊ ባህርታትን እምነታትን ድሕሪ ዕጥቃዊ ቃልሲ

ልምዓታዊ ዴሞክራሲያዊ መስመሩ ሒዙ እዩ ክቕፅል፡፡ ሕዚ እውን

ብራኸ ንምስግጋር ንፁር ኣንፈትን መደባትን ሒዙ ዝቃለስ ዘሎ

ብዝኾነ ውድብና ህወሓት ንኹሎም ትምኒታት ፀላእቲ ዘምክን ህዝባዊ
ባህሪኡ ዓጢቑን ተዓፃፂፉን ብዘካየዶ ቃልሲ ኣብዛ ሃገር ይኹን ትግራይ
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ውራይና
ውድብ እዩ። ትግራይ ኣብ 2037 ዓ/ም ክትበፅሖ ዝግባእ ደረጃ ምዕባለ
ብምንፃር ካብዚ ተሸሪፉ ኣብ ዝቕፅሉ 5 ዓመታት ዝህልውና መደባት
ብዝርዝር መሊሱ ዝሰርሕ ዘሎ ውድብ እዩ። ስለዚ ተስፋ ህዝቢ ትግራይ
ኣብቲ ናይ ሎምን ናይ ፅባሕን ህወሓት እዩ ዘሎ፡፡ ስለዝኾነ እውን ህዝቢ
ትግራይ ናይ ሎሚ ይኹን ናይ ፅባሕ ተስፋኻን ናይ ምዕባለ ሃረርታኻን
ከማልአልካ ዝኽእል ውድብካ ህወሓት ስለዝኾነ ንህወሓት ምረፅ!
ንህወሓት ምረፂ! ንህወሓት ንምረፅ!!

ሰፊሕ ዲሞክራስያዊ ተሳትፎን
ተጠቃምነትን ህዝቢ ዘረጋግፅ
ህወሓት እዩ!
ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ መጠን ኩሉ ሰብኣውን ዲሞክራስያውን
መሰላቱ ዝተገፈፈን በቶም ፀረ- ህዝብን ፀረ- ዲሞክራሲን ሓይልታት
እናተረገፀን እናተጨፍጨፈን ብዙሕ ግፍዕታት ኣብ ርእሲኡ እናበፅሖን
ዝነበረ ህዝቢ እዩ፡፡ ኣብ ፖለቲካዊ ስልጣን ፍፁም ዘይሳተፈሉ ናይ
ዓፈናን ጭቆናን ስርዓት ዘሕለፈ እዩ፡፡ ህዝቢ ትግራይ ፖለቲካዊ ስልጣን
ክሕዝ፣ ክመርፅ፣ ክምረፅ ፈፂሙ ዘይሕሰብ እዩ ነይሩ፡፡ ህዝቢ ትግራይ
ከም ህዝቢ መጠን ክኽበረሉ ዝግባእ ሰብኣዊ መሰላት ዘይኽበረሉ፣
እቶም ኣብ ስልጣን ዝነበሩ ገዛእቲ ይትረፍ’ዶ ኣፍ ኣውፂኡ ክቃወም፣
ብውሽጥኻ ንዓና ዝቃወም ክትሓስብ የብልካን ብዝብል ክሳብ ናይ
ምሕሳብ ነፃነቱ ዝተመንጠለሉ፣ ዝኾነ ሰብ ብዘይምንም ምኽንያት ኣብ
ዝኾነ እዋን ሂወቱ ዝስእነሉ ናይ መከራ ግዜ እዩ አሕሊፉ፡፡ ከምዚ ዝበለ
ጥሕሰት ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰላት ማእለያ ዘይብሉ ሕሰምን
መከራን ኣሕሊፉ እዩ፡፡
ህዝቢ ትግራይ ኣብ ብጣዕሚ ትሑት ዝኾነ መነባብሮ ብድሕረትን
ድኽነትን እናተሳቐየ ክነብር ዝተበየነሉ ህዝቢ እዩ ነይሩ፡፡ ብጥምየት፣
ብሕማም፣ ብዕርቃን፣ ብድንቁርና ሰንሰን ኢሉ ዝሳቐ፣ ብሰንኪ እዞም
ፀገማት እቲ ዝበዝሕ ኣብ ደንደስ ሞትን ሂወትን ዝነብር፣ ሂወቱ ዝስእን
ዝቕዘፍ እዩ ነይሩ፡፡ በዚ ምኽንያት እዩ እምበኣር ህዝቢ ትግራይ ካብ
ከምዚ ዝበለ ዝተደራረበ ፀገማት ንምውፃእ መሪር ቓልሲ ዘካየደ። ካብ
ከምዚ ዝበለ ሕሰምን መከራን ሓራ ንምውፃእ ኢሉ እዩ ናብ ዕጥቃዊ
ቃልሲ ዝኣተወ። ንኽብሩ፣ ንመንነቱን ንሰብኣውን ዲሞክራስያውን
መሰላቱን ኢሉ እዩ ተቓሊሱ። ህወሓት ነዞም መሰላትን ረብሓታትን
ህዝቢ ትግራይ ንምምላእ እዩ ተቓሊሱ፡፡ ህወሓት ህዝቢ ትግራይ ወሳኒ
ዝኾነሉ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ንምትካል ኢሉ እዩ ተቓሊሱን ዝቃለስ
ዘሎን።
ዕላማና ኣብ ትግራይ ልምዓታዊን ዲሞክራስያዊን ስርዓት ምህናፅ እዩ፡
፡ ብዘይካ ፅሩይ ልምዓታዊ ዲሞክራስያዊ ኣረኣእያ፣ ጠንካራ ልምዓታዊ
ዲሞክራስያዊ ውድብን መንግስትን ምፍጣር ኣይከኣልን፤ ብዘይካ ሰፊሕ
ተሳትፎ ህዝቢ ዱልዱልን ዘተኣማምንን ልምዓታዊ ዲሞክራስያዊ ስርዓት
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ምህናፅ ኣይከኣልን፡፡ ብምዃኑ እውን ዕላማና ኣብ ናይ ህዝቢ ዙርያ
መለሽ ተሳትፎ ዝተመስረተ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ምህናፅ እዩ፡
፡ ናይ ህዝቢ ትግራይ መሰል ዓርሰ ውሳነ ምኽባርን ኣብ ዕላማ
ዝተመስረተ ዲሞክራስያዊ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ሓፂናዊ ጥንካረ
ሒዙ ክቕፅልን እዩ ቀንዲ ዕላማ ውድብና ህወሓት፡፡ ስሉጥ፣ ቀፃልን
ኩሉ ህዝቢ በቢደረጅኡ ተጠቃሚ ዝኾነሉ ፍትሓዊ ማሕበረ
ኢኮኖሚያዊ ልምዓትን ምርግጋፅ እዩ ዕላማና፡፡ እዚ ኩሉ ካብ ናይ
ውድብና ብቑዕ መሪሕነትን ካብ ናይ ህዝብና ዙርያ መለሽ ተሳትፎን
ወፃኢ ፍፁም ክዕወት ኣይኽእልን።
ንሕና ንሱር በተኽ ዲሞክራሲያውን ልምዓታውን ለውጢ
ዝተቓለስናን እንቃለስ ዘለናን ውድብ ኢና፡፡ ልምዓታዊ
ዲሞክራስያዊ መስመርና ዲሞክራሲ ካብ ስሉጥን ህዝብና ተጠቃሚ
ዝኾነሉን ልምዓት ወፃእ ክረጋገፅ ኣይኽእልን ኢሉ ብፅንዓት ዝቃለስ
ውድብ እዩ። ምርግጋፅ ዲሞክራሲ ንናይ ህዝብና ናብራ ምልዋጥን
ምምሕያሽን ቁልፊ መሳርሒ እዩ። ካብ ልምዓት ወፃእ ዘተኣማምን
ዲሞክራሲ ምህናፅ ኣይከኣልን። ህዝብና በዓል ዋና ዘይኾነሉ
ዲሞክራሲ ‘ውን ልምዓት ከረጋግፅ ኣይኽእልን። ስለዝኾነ ‘ውን
እዩ ልምዓት፣ ዲሞክራስን ሰላምን ዘይነፃፀሉ መሰረታዊ እምነታት
ልምዓታዊ ዲሞክራስያዊ መስመርና ‘ዮም እንብል።
ንሕና ብሃገር ደረጃ ፅግዕተኛ ኣሃዳዊ ውልቀ መላኺ ቀንዲ ጉልባብን
ምንጭን ፀረ ዲሞክራሲ ኮይኑ ኣብ ዝወፀሉ ሃዋህው ንቃለስ ዘለና
ውድብ ኢና፡፡ ንብርቱዕ ፀረ ዲሞክራሲን ግዕዝይናን ሓደጋታት ኣብ
ዘቃልዕ ጀማሪ ርእሰማልነት ኮይና ንሱር በተኽ ዲሞክራስያውን
ልምዓታዊን ለውጢ እንቃለስ ዘለና ውድብ ኢና፡፡ ነዚ ከምዚ ዝበለ
ኩነታት ብዕምቆት ተረዲኡ ዝመርሕ፣ ናብ ለውጢ ዝወስድ መሪሕ
ውድብ ምህላው ሓደ ወሳኒ ጉዳይ ኮይኑ በይኑ ግን እኹል ኣይኮነን፡
፡ ኣብ ዙርያ እዞም ዕላማታትን መስመርን ከም በዓል ዋና ዓሲሉ
ንለውጥን ምዕባለን ዝረባረብ ሓቀኛን ቀጥተኛን ተሳትፎ ህዝቢ
ምርግጋፅ እውን መሰረታዊ ጉዳይ እዩ፡፡
ልምዓታዊ ዲሞክራስያዊ መስመርና ሙሉእ ብሙሉእ ንህዝቢ
በዓል ዋና ዝገብር ናይ ዲሞክራሲ እምነት እዩ። ሓቀኛ ናይ ሓፋሽ
ተሳትፎ እንትንብል ኣብ ውሱናት ፖለቲከኛታት ዝተሓፀረ ዘይኮነስ
እቲ ሓፋሽ ናይቲ ስልጣን ሓቀኛ ተጠቃሚ ክኸውን ዘኽእሎ ዙርያ
ምላሽ ተሳትፎ እዩ። እዚ ማለት እቲ ሓፋሽ ንመራሕቱ በብጊዚኡ
ዝመርፀሉ፣ ቀፃሊ መረፃ ከይተፀበየ በቢግዚኡ ንድልየታቱን
ጥቕምታቱን ተገዛእቲ ምዃኖም ብጥብቂ ዝቖፃፀረሉ፣ ረብሓታቱ
ንዘየማልእሉ ዘውርደሉን ዝትካኣሉን፣ እቲ ሓፋሽ ቀንዲ ተዋሳኢ
ዝኾነሉን ዲሞክራሲ እዩ።
ዝተወደበ ናይ ሓፋሽ ተሳትፎ እንትበሃል፣ እቲ ሓፋሽ ዘረጋገፆ ናይ
ምፅሓፍ፣ ምዝራብ፣ ምውዳብን ዝኣመሰሉን መሰላት ብምጥቃም
ጥቕምታተይ የማልኡለይ ‘ዮም ኣብ ዝብሎም ዝተፈላለዩ ውዳበታት
ብድልየቱ ተወዲቡ ብምስታፍ ‘ዩ ረብሓታቱ ዝሕሉ። እዚ ዓይነት
ተሳትፎ ነይርካ ነይርካ ኣብ መረፃ ግዘ ዝግበር ተሳትፎ ጥራሕ

እንተይኮነስ ብዋናነት ኣብ ዕለታዊ ምንቅስቓሱ ዝገብሮ ተሳትፎ
እዩ።
እቲ ሓፋሽ ከምዚ ዝበለ ዲሞክራሲን ተሳትፎን ‘ዩ ከም ቁልፊ
መሳርሒ መሐለዊ ጥቕምታቱን መለወጥን መማሓየሽን ናብርኡን
ገይሩ ክጥቀመሉ ዝኽእል። ልምዓታዊ ዲሞክራሲ ውግንንኡ
ንሓፋሽ ስለዝኾነ ሓፋሽ ወሳኒ ንዝኾነሉ፣ ንዝሳተፈሉን ዝጥቀመሉን
ዲሞክራሲ ይሰርሕ። ሓፋሽ ሽማዊ፣ መጣቕዕን ቲፎዞን ንዝኾነሉ
ዲሞክራሲ እንተይኮነስ ሓፋሽ ሓቀኛ ተዋሳኢን ሓላዊ ረብሕኡን
ንክኸውን ሰፊሕ ዲሞክራስያዊ ተሳትፎ ንዘረጋግፅ ዲሞክራሲ ‘ዩ
ጠጠው ዝብል። ንኸምዙይ ዝበለ ዲሞክራሲ ዝኣምንን ተግባራዊ
ክገብር ዝኽእልን ምስቲ ሓፋሽ ዝወገነ ልምዓታዊ ዲሞክራሲያዊ
መስመርና እዩ። ውድብና ልምዓታዊን ዲሞክራስያዊን ስርዓት
ክሃንፅ እየ ክብል ከሎ ብቐንዱ ኣብ ሰፊሕ ዙርያ መለሽ ተሳትፎ
ሓፋሽ ዝምስረት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምህናፅን መሰል ዓርሰ ውሳነ
ህዝቢ ትግራይ ምኽባርን ክኽበር ምግባርን ማለቱ እዩ፡፡
ናይቲ ሓፋሽ ዴሞክራስያዊ መሰላት ንዝተፈላለዩ መሰላት ዝሓቖፈ
እዩ። እቲ ሓፋሽ ዝደለዮ ሓሳብ ናይ ምግላፅ፣ ብዝደለዮ መልክዕን
ደረጃን ናይ ምውዳብ፣ ሰርዓትን ሕግን ብዝተኸተለ መንገዲ ሰልፊ
ተቋውሞን ደገፍን ናይ ምግባርን ዝኣመሰሉን መሰላት ብዘይገደብ
ዘካተተ እዩ። ነዞም መሰላት እዚኦም ብዘይገደብ ምርግጋፅ
እንትበሃል፣ ሓፋሽ ኣብ ልዕሊ ጥቕሙ ዝፃረሩ ሓይልታት ጥራሕ
ተግባራዊ ክገብሮም እንተይኮነስ ኣብ ልዕሊ ጥቕሙ ዝሕልወሉ
ልምዓታዊ ዴሞክራስያዊ መንግስትን ውድብን ‘ውን ተግባራዊ
ዝገብሮም ዘይተገደቡ መሰላቱ ‘ዮም። እዞም መሰላት ናይቲ ሓፋሽ
ምርግጋፅ ማለት፣ ፀላእቱ ነዞም መሰላቱ ከይዕፍኑ ወይ እቲ ሓፋሽ
ንጡፍ ተጠቃሚ መሰሉ ከይኸውን ንዝፈጥርዎ ዓፈና ምክልኻልን
ምምካትን ጥራሕ ዘይኮነስ ንመሰል እቲ ሓፋሽ ጠጠው ዝበለ ሓይሊ
‘ውን ኣብ ከይዲ፣ እቲ ሓፋሽ መሰላቱ ከይጥቀም ብሓደ ወይ ካልእ
መልክዕ ክፈጥሮ ንዝኽእል ፅዕንቶ ንምክልኻል ‘ውን እዩ።
እቲ ንሕና ጠጠው ዝበልናሉ ስርዓት ብዋናነት ኣብ ናይ ሓፋሽ
ዙርያ መለሽ ተሳትፎ ዝምርኮስ ስለዝኾነ ብዝተወደበ ንዝሳተፈሉ
ዲሞክራሲ ጠጠው ምባል እዩ። እቲ ሓፋሽ ተሳትፍኡ ዝዓሙቕን
ዝሕይልን ብድልየቱ ብዝተፈላለየ መልክዓት ዝውደበለን ብዙሓት
ሞያዊ፣ ማሕበራዊ፣ ፖለቲካውን ዝኣመሰሉን ውዳበታት ፈጢሩ
እንትንቀሳቐስ እዩ፤ እቲ ሓፋሽ በብኸባቢኡን ውዳበታቱን ኣቢሉ
ኣብ መንግስታዊ ውሳነታት ተፅዕኖ ዘዕርፈሉን ዝቆፃፀረሉን
ኩነታት እንትፍጠር እዩ። መፈትሒ ዝደልዩ ሽግራቱ ትኹረት
ንክረኽቡን ንኽቃልሑን፣ ዝፍፀሙ ጌጋታት ክእረሙን ጥፋኣተኛ
ክቕፃዕን ንምግባር ወዘተ… እቲ ሓፋሽ ብውዳበታቱ ኣቢሉ ፅዕንቶን
ፅልውኡን ዘዕርፈሉን ዝቆፃፀረሉን ኩነታት ክፍጠር ምግባር የድሊ።
ናይቲ ሓፋሽ ዝተፈላለያ ውዳበታት ምህላውን፣ እቲ ሓፋሽ
ሓበራዊ ረብሕኡ ብዝበለፀ ከለልን ንረብሕኡ ክቃለስን ብምግባር
ንኣተሓሳስባ ናይቲ ሓፋሽ ብሰፊሑ ዘጎልብታ እየን። መሓውር

ውራይና
ሓበራዊ ተግባሩ ብምዃን ካብ ሓበራዊ ተግባሩ ክመሃር ዝገብራ እየን።
ውዳበታት ሓፋሽ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ዝመያየጠለንን ዝካተዐለንን
መድረኻት ብምዃን ንኣተሓሳስብኡ ዝቐርፃን ንዙርያ መለሽ ተሳትፍኡ
ዘዕሙቓን እየን። እቲ ህዝቢ ብዝሓሸ ተወዲቡ ኣብ ልምዓት ክሳተፍን
ካብቲ ልምዓት ተጠቃሚ ክኸውንን ንምግባር ቁልፊ ተራ ዝፃወታ
መሓውራት እየን። ብኣጠቓላሊ ናይቲ ሓፋሽ ውዳበታት ናይቲ ሓፋሽ
ዙርያ መለሽ ተሳትፍኡን ረብሓታቱን ዘረጋግፃሉ ቁልፊ መሳርሒኡ
እየን። ነዚ እዩ ውዳበ ሓይሊ ‘ዩ እንብል።
ህዝቢ ትግራይ ልምዓታውን ዲሞክራስያውን መስመር ተሓንጊጡ
እናተቓለሰ ዝመፀን ሐዚ እውን ብፅንዓት ኣብ ምቅላስ ዝርከብን መዘና
ኣልቦ ታሪኽ ዝወነነ ህዝቢ እዩ። መሪሕ ውድቡ ህወሓት እውን ነዚ
ህዝባዊ ዕላማ ሒዙ ክቃለስ መበገሲ ዝኾኖ እቲ ኣብ ህዝቢ ትግራይ
ዝነበረ ብጣዕሚ መሪር ወፅዓን ሕልኽልኽ ዝበሉ ከበድቲ ፀገማትን
እዮም። ውድብና ነዚ ከምዚ ዝበለ ወፅዓን ዝተሓላለኸ ፀገማትን
ንምፍታሕ ዘካየዶ መሪር ቃልሲን ዝኸፈሎ መስዋእትነትን ማእለያ
ኣይነበሮን፡፡ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዙርያ ቅኑዕ ዕላማ ዝሓዘ ውድቡ
ህወሓት ተሰሊፉ፣ ተቓሊሱ፣ ተሰዊኡ ኣብ ልዕሊ ፀላእቱ ተሪር
ቐላፅሙ ብምዕራፍ ተዓዊቱ።

ኣረጋጊፅካ ኢኻ፡፡ ኣብዚ ግዜ ‘ዙይ ‘ውን እንተኾነ ንህዝቢ ትግራይ ካብዚ
ምላሽ መቲርካ ተዛረብ፣ ካብዚ ከይትሓልፍ ኢሉ ዝእግደካ ማንም ሓይሊ
የለን። ብመስዋእትኻ ዘረጋገፅካዮ ዲሞክራስያዊ መሰላትካ ማንም ሓይሊ
ክቑርምመልካን ክተኹበልካን ኣይኽእልን። ናይ ዲሞክራስያዊ መሰላትካ
በዓል ቤትን ዳኛን ባዕልኻ ጥራይ ኢኻ፡፡ ኣብ መስርሕ እዚ ምንቅስቓስ
መሪሕ ውድብካ ህወሓት ዝበልሐ ጫፍ ናይቲ ቃልሲ፣ ንስኻ ድማ በዓል
ዋና ናይቲ ቓልሲ ኮይንኻ ዝተቓለስካን ዝተዓወትካን ህዝቢ ስለዝኾንካ።
ውድብካ ህወሓት “ብዘይልዑልን ቀጥተኛን ዴሞክራሲያዊ ተሳትፎ
ሓፋሽ ምዕባለ ክረጋገፅ ኣይኽእልን፡፡ ህዝቢ ብንቕሓት ዘይሳተፈሉን
ዘይጥቀመሉን ዲሞክራሲ ዝበሃል የለን” ኢሉ ብፅንዓት ዝቃለስ ውድብ
ምዃኑ ካባኻ ንላዕሊ ዝፈልጥ የለን፡፡ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ነፃ ድሌቱን
ለባም ኣተሓሳስበኡን ዝምስረት ተሳትፎን ተጠቃምነትን ከረጋግፅ
ዝኽእል ውድብካ ህወሓት እዩ፡፡ ነዚኣ ዘዐንቅፍ ኣረኣእያ እንትገጥሞ
ይቃለስ፣ ኣድላዪ መስዋእቲ ይኸፍል፡፡ ነዚ ብፅንዓት ሒዙ ሳላ ዝተጋደለን
ዘጋደለን ፈታውን ፀላእን ዝምስክረሉ ኣንፀባረቕቲ ዓወታት ከመዝግብ
ኪኢሉ እዩ፡፡ ሕዚ ’ውን ነዚ መሰረታዊ እምነቱ ሒዙ ንቕድሚት ብፅንዓት
ክቃለስ እዩ።
ካልኦት ሓይልታት ውግንነኦም ምስቲ ሓፋሽ ብዘይምዃኑ ነዙይ ብሓደ
ወይ ካሊእ መልክዕ ክፃረርዎ ግድን እዩ። ንሶም ብሓደ ወይ ብኻሊእ
ምኽንያት ናብ ስልጣን ክመፁ ይፅዕሩ። ባህሪኦምን ውግንነኦምን ምስቲ
ሓፋሽ ስለዘይኮነ ንዝተፈለየ ናይ ባዕሎም ጥቕሚ ጠጠው ይብሉ። ንሕና
ካብ ጥቕሚ እቲ ሓፋሽ ተላዒልና ንሰላም፣ ንልምዓትን ዲሞክራስን
ብፅንዓት እንትንቃለስ ንሶም ናብ ስልጣን ንምምፃእ ነቲ ሓፋሽ ዘግልል
ዲሞክራሲ ክሃንፁ ይፅዕሩ። ንሕና ህዝባዊ ተጠቃምነት ዘረጋግፅ ኢኮኖሚ
ንምህናፅ እንትንቃለስ ንሶም ንረብሓ ውሱናት ዘገልግል ኢኮኖሚ ንክህሉ
ይፅዕሩ። ስለዚ መሰረታዊ ናይ ዕላማ መርገፂ ኣፈላላይና ‘ውን መበገሲኡ
እዙይ ‘ዩ።

ውድብና ህወሓት ኣብ ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ 29 ዓመታት መሰረታዊን
ሱር በተኽን ዲሞክራስያዊ ለውጢ ኣምፂኡ እዩ፡፡ እዚ እንትንብል
ህንፀት ዲሞክራሲ ቀፃልን ተኸታታልን ቃልስን ፃዕርን ዝሓትት
ብምዃኑ ኣብ ምርግጋፅ ዲሞክራስን ሰፊሕ ዲሞክራስያዊ ተሳትፎ
ሓፋሽን ገና ዘይሰገርናዮም ፀገማትን ጉድለታትን ዘለውዎን ከምቲ
ክኾኖ ዝግበኦ ከምዘይኮነን ውድብና ይግንዘቦ እዩ። እዚ ብቐፃልነት
ፈቲሕኻ ንምጥንኻር ይኹን ክሳብ ሕዚ ዝርኸብናዮም ዓወታት
ብሚዛኑ ምግንዛብ ኣድላይ እዩ። ውድብና ንህዝቢ ትግራይ ካብ ናይ
ዘመናት ፀረ ዲሞክራሲ ኣገዛዝኣ ኣውፂኡ፣ ዲሞክራሲ ንምስፋንን
ዲሞክራስያዊ ስርዓት ኣብ ዘተኣማምን መሰረት ንምህናፅን ዘኽእል
ናይ ኹሎም ዓወታትና መበገስን መለቆምን ሰፊሕ ዲሞክራሲያዊ
ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ክትከል ተቓሊሱ ተዓዊቱ እዩ፡፡ መሰል ዓርሰ
ተሳትፎን ተጠቃምነትን ህዝብና ምርግጋፅ እዩ፡፡ ህወሓት ኣብ ዝኾነ
ውሳነን ዓርሰ ምምሕዳርን ህዝቢ ትግራይ ክረጋገፅ ኩሉ ዓይነት ክባር
እዋንን ኩነታትን ወሳኒ ህዝቢ እዩ፣ ህዝቢ ብንቕሓት ዘይተሳተፈሉ
ዋጋ ከፊሉ ተዓዊቱ እዩ፡፡
ዲሞክራሲ ዓቕሚ ህዝቢ ኣምኪኑ ዓቕሚ ገበርቲ ሓደግቲ ዘህጥር ከይዲ
እዩ ኢሉ ዝተቓለሰን ዝቃለስ ዘሎን ውድብ እዩ።
ህዝብና ሰብኣዊን ዲሞክራስያዊን መሰላቱ ብዘይገደብ ክኽበር ምስ
መሪሕ ውድቡ ኮይኑ ተቓሊሱ፡፡ ወድብና ንሰፊሕ ዲሞክራስያዊ
ኣብዚ ሐዚ እዋን ኩነታት እዛ ዓዲ ካብ ዝሓመቐ ናብ ዝኸፍአ ይሰጋገር
ተሳትፎ ህዝቢ ኣብቲ መፃብብ ግዜ፣ ኣብቲ መሪር ኵናት እናተኻየደ
ኣሎ፡፡ ኣብ ስልጣን ዘሎ ኣሃዳውን ውልቀ መላኽን ጉጅለ መሰረታዊ ሕቶ
እናሃለወ እውን እንተኾነ ህዝቢ ትግራይ ባዕሉ ንባዕሉ ክመሓደር፣
ህዝቢታት ንጎኒ ገዲፉ ተጀሚሩ ዝነበረ ልምዓት፣ ዲሞክራሲን ምርግጋፅ
ኣብ ዙርያ መሰላቱን ረብሓታቱን ብንቕሓት ክሳተፍ፣ ክውስን ተገይሩ
ውሑስ ሰላምን ናብ ድሕሪት መሊስዎ ኣሎ። ምውፃእ ተጀሚሩ ዝነበረ
እዩ፡፡ ህወሓት ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ናይ ህዝቢ ሓቀኛ
ዓቐብ ብዘገርም ፍጥነት ቁልቁል ምውራድ ዝጀመረሉ፣ ን27 ዓመታት
ተሳትፎ ምርግጋፅ ካብ መፈለምትኡ ብፅንዓት ተግባራዊ እናገበረ
ሰላማ ተሓልዩ፣ ክብራን ሉኣላውነታን ተኸቢሩ፣ ብኹለ መዳይ ተምሳሌት
ዝመፀ ውድብ እዩ፡፡ ህዝብና ንዝመሰሎ ሓሳብ ክድግፍ፣ ንዘይመሰሎ
ለውጥን ምዕባለን ኮይና ዝነበረት ዓዲ ሎሚ ተምሳሌት ቅልውላው ኮይና፣
ክቃወም ዘኽእል ዲሞክራስያዊ መሰላት ክረጋገፅ ገይሩ እዩ።
ዜጋታታ ቀሲኖም ዘይነብሩላን ብፖለቲካዊ ኣተሓሳስበኦም ምኽንያት
ዝእሰሩላን፣ ብመንነቶም ዝግፍዑላን ዝቕተሉላን፣ ሂወቶምን ንብረቶምን
ህዝቢ ትግራይ ሳላ ቓልስኻን መስዋእትኻን፣ ውሽጣዊ ጉዳያትካ
ውሕስና ዝስእኑላ ኮይና ኣላ። ዋሕስ ህዝብታት ዝኾነ ዲሞክራስያዊ
ባዕልኻ ትውስነሉ፣ ኣብ ዙርያ ፀገማትካ ብውዳበኻ ተጠሚርካ ዘቲኻ
ስርዓትና ብኣሃዳዊን ውልቀ መላኽን ፅግዕተኛ ጉጅለ ተተኪኡ ኣሎ።
ትውስነሉን ንውሳነኻ ተግባራዊ ትገብረሉን ዲሞክራስያዊ መሰልካ

ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታትን ነዚ ኸምዚ ዝበለ ፀረ ህዝቢ ጉጅለን
ኢና ብፅንዓት ንገጥም ዘለና። እቲ ግጥም ንዓርሰ ምሕደራ ትግራይ
ከፍርስ ጉልባቡ ቐሊዑ ምስ ዝመፅእ ዘሎ ኣሃዳዊ ውልቀ መላኺ
ጉጅለን ኣይፋል ብመስዋእተይ ዝረኸብክዎ መሰል ዓርሰ ምሕደራይ
ንማንም ኣሕሊፈ ኣይህብን ምስ ዝብል ዘሎ ህዝቢ ትግራይን
ዝካየድ ዘሎ ወሳናይ ምትሕንናቕ እዩ፡፡ ስለዚ ናይ ሎሚዘበን መረፃ፣
መረፃ መኸተ፣ መረፃ መሰል ዓርሰ ውሳነ፣ መረፃ ዓርሰ ምምሕዳር
እዩ። ነዚ ወሳኒ መድረኽ መኸተ ብብቕዓት ዝመርሖ ዘሎ ድማ
ውድብካ ህወሓት እዩ፡፡ ብናትካ ንቑሕ ተሳትፎን ብብቑዕ መሪሕነት
ውድብካ ህወሓትን መኸተኻ ዕውት፣ መሰል ዓርሰ ምሕደራኻን
ዓርሰ ውሳነኻን ውሑስ ከምዝኸውን ድማ ፍፁም ጥርጥር የለን።
ህዝቢ ትግራይ ብደሙ ንዝተፃሓፈ ሕገመንግስታዊ መሰሉ
ብምጥቓም በይኑ ሻድሻይ ክልላዊ መረፅኡ ከካይድ ኣብ ምሽብሻብ
ይርከብ ኣሎ። ማንም ሓይሊ ኣብ ቅድሚኡ ፀኒሑ ደው ከብሎ
ኣይኽእልን፡፡ ምኽንያቱ ፍረፃማ ዝኸፈሎ መስዋእቱ ስለዝኾነ፤ ዋጋ
ሓርነታዊ ቓልሱ ስለዝኾነ፤ ዋጋ መንስኤ ዕላምኡ ስለዝኾነ።
ህዝቢ ትግራይ ልክዕ ከም ትማሊ ሎሚ እውን ብቕልፅምካ መሰል
ዓርሰ ውሳነኻ ክተረጋግፅ ኢኻ፤ መሊስካ ናብ ባርነት ፍፁም
ኣይትኣቱን፣ ውድብካ ምሳኻ ኮይኑ ዳግም ታሪኽ ክሰርሕ እዩ፡
፡ ታሪኽ ህዝቢ ትግራይ ተኾሊዑ ክወፅእን ሓዱሽ ድሙቕ ታሪኽ
ኣብ ሓዱሽ ምዕራፍ ከበስር እዩ፡፡ እዚ ዝኸውን ድማ ብመንገዲ
ውድብካ ህወሓት ጥራሕ እዩ።
ሎሚ እውን ከምወትሩ መፃኢ ብራኸ ትግራይ ብተግባር ዘረጋግፅ
ልምዓታውን ዴሞክራሲያዊን ውድብና እዩ፡፡ ከም ንህቢ ኣብ
ዙርያ እዚ ፅሩይ መስመር ዓሲሉ መስተንክራዊ ዓወት ዘመዝግብ
ዘሎ ህዝብና ሒዝና ቅድምን ልዕልን ኩሉ ሃለዋትን ድሕንነትን
ህዝቢ ትግራይ ንክረጋገፅ፣ መሰል ዓርሰ ምምሕዳርን ዓርሰ ውሳነን
ብዘይሕለል ቃልስኻን ፅንዓትካን ተፀምቢሉ ክዕወት ውድብካ
ህወሓት መሪሕ ኮይኑ ብፅንዓት እናተቓለሰ ይርከብ። መኸተና
ብዝኾነ ሓይሊ ከይኹለፍን ብኹሉመዳይ ምዕብልቲ ትግራይ
ንምህናፅን ውድብካ ንዓኻ ሒዙን ኣሚኑን ብሓዱሽ ወነን መንፈስን
ቖሪፁ ተላዒሉ ኣሎ፡፡ ብናትካ ኩለመዳያዊ ተሳትፎን ብመንገድን
መሪሕነትን ህወሓትን ድማ ዓወትና ናይ ግድን እዩ። ስለዚ ንህወሓት
ምረፅ! ንህወሓት ምረፂ! ንህወሓት ንምረፅ።
መስመርና ኣፅኒዕና ንመኸተ!
ህዝቢ ዝኣመነ ውድብ ይዕወት!
ሕድሪ ስውኣትና ኣይነዕብርን!
ህወሓት ንምረፅ/ምረፁ/ፃ!
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ውራይና

ፖለቲካዊ ፋዓ
- ትግራይን ሓደሽቲ ፖለቲካ ውዳበታት
- ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን
ባህታ ካሕሳይ

ሶፊዝም - ኣብ ዝባን ናሕሲ
ዝቦቐለ ፅህያይ
ሶፊሰት /ኣንደበታውያን/ እንታይ ዓይነት እዮም? ንምኻኑ
ከምዚኦም ዝኣምሰለ ሓይሊ ተሪኡዶ ይፈልጥ። ዋና ዋና ዓንዲታት
ሶፊዝም /ኣንደበታውነት/ እንታይ እዮም? ሶፊዝም /ሶፊሰት/
ንምንታይ? ክሳብ መዓዝ? ናበይኸ ከምርሕ ይኽእል? ሶፊዝም
ሜይላ ድዩ ወይስ ስነሓሳብ? ቀፂልና ንርኣዮ።
ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ስልጣነ ግሪክ - ኣብ ኣቴንያውያን
ኣብ መበል 5ይ ሚኢቲ ክፍለ ዘበን ዝተርአየ ፖለቲካዊን
ፍልጠታዊን ንቕናቐ እዩ። ሶፊሰት ሓውሲ ፈላስፋታት ኢና
በሃልቲ ግን ድማ ዘይኮኑ መጭበርበርቲ እዮም። ሶፊሰት ዕሙቅ
ዝበለ ፍልጠት ዘይሎም ግን ድማ ናይ ዘረባ (ሪሂቶሪክ) ሰባት
እዮም። “ኣይንፈልጦን” ትሕለፈና ዝበሃል ነገር ኣይተፈጠሮሎምን
ነይሩ። ኣብ ዝኾነ ይኹን ጠብሎቅ በሃልቲ ነይሮም። ናይ ህዝቢ
ስምዒት ዝኹርኹር ነገር እናምፅኡ ህዝቢ ንግዝኡ’ውን እንተኾነ
የደናገሩን የሰልፉን ነይሮም። ኣብ እንዳ ሶፊሰት ሓቂ ፣ ፍትሒ
፣ ግብረገብነትን ነውሪን ዝበሃል ነገር የለን። ነዞም ማሕበራዊ
መሰረት ህዝቢ ግዲ የብሎምን።

ሓቂ ዘሓዘን ንሓቂ ጠጠው ዝበለን ከምኡ’ውን ፈላጥ እዩ፤
ንነገራት ብዕምቆት ሪኡ እዩ ዝምዝን ፤ ናይ ሶፊሰት ዘረባ
ውሽጡ መርሚሩ ጥራሕ ዝባኑ ዘውፅእ ሰብ ቀታሊኦም እዩ።
መቕመጢ እዮም ዘስእንዎ። ሓቂ ፀላኢቶም እያ። ሶቅራጦስ
ዝተብሃለ ፈላስፋ ብዘበን ሶፊሰት እዩ ተፈጢሩ። ሶፊሰት ፍልጠት
ዘይብሎም ጃህራማትን ጠንቂ ማሕረሰብ ግሪክን ምኻኖም ፊት
ንፊት ኣቃሊዑዎም። ተኻቲዑ ስዒርዎም። ጥራሕ ዝባኖም
ኣትሪፍዎም። ዳሕራይ ግና ጠንቂ ፍልጠትን ሓቂን ስለዝኾኑ
ምስ ሰብ ስልጣን ኮይኖም ንሰቕራጦስ ከሲሶምዎ። ንሓቂ ትገብሮ
ፍልስፍናኻ ጠጠው ኣብል ክፈላሰፍ እየ እንተይልካ ድማ ሰብ
ኣብዘይብሉ ደሴት በይንኻ ከይድኻ ተፈላሰፍ እንተዘየለ መርዚ
ሰቲኻ ሙት ተባሂሉ። ሶቅራጦስ ድማ ሞቱ መሪፁ። እምብአርከስ
ሶቅራጦስ ምስ ሶፊሰት እዩ ገጢሙ ክሳብ ሕዚ ህዝቢ ዓለም “ኣነ
ዝፈልጥ ዘይምፍላጠይ እዩ” በለ ሶቅራጦስ እናተብሃለ ዝዝረበሉ
ዘሎ።
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ኣብዚ ናይ ዘበን እኒእኒ እሞ ቅድሚ ሶቅራጦስ ዝነበሩ ሶፊሰት ምስ
ኣብይ አሕመድ እንታይ የመሳስሎም? በለካ ለክዐካ ዶ ኣይኾንን?
ዝበሉ ለውሃት ኣይሰኣኑን እንተ ንሕና ግና ገና ምስመፀ’ውን ዘበናዊ
/Neo-sophist/ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢልና ነይርና። ናይ ሕሉፍ
ክልተ ዓመት ጉዑዙኡ ድማ ነዚ ዝያዳ ኣረጋጊፁልና ኣሎ። ብኸመይ?
ኢትዮጰያ ኣብ ቀራና መንገዲ እያ ኣትያ ዘላ ኣብ ዝተብሃለሉ ጊዜ
ሃንደበት ሰብ ከይገመቶ ኣብ ዝለዓለ ናይ ኢህወደግ ፀፍሒ ነዊሕ
ግዘ ዘይነበረ መንእሰይ ናይ ኢህወደግ ኣቦወንበር ኮይኑ ተመዘዘ።
ቅድሚ ወርሒ ኣቢሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚዳያ ኮነ ኣብ ገለገለ ናይ
ውልቀ ሚድያ ናይ ገፅ ሽፋናት ምውፃእ ኳ ጀሚሩ እንተነበረ ብዙሕ
ዘድሀበሉ ሰብ ግና ኣይነበረን።
ኣብ ቅድሚ ተወከልቲ ህዝቢ ኣብ ፓርላማ ቀሪቡ ስልጣን ካብ ነባር
ቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ተቐቢሉ ዘረባ ንህዝቢ ኢትዮጵያ
ምስ ገበረ ግና ብኣንደበቱን ብዘረብኡን ኣብ ዓይኒ ብዙሓት ክኣቱ
ከኣለ። ኣከታቲሉ ንተወከልቲ ዓበይቲ ደቂ ዓዲ ክልላት ኮነ ውልቀ
ሰባት እናኣከበ ኣብ ዘመሓለፎምን ኣብ ዝገብሮምን ዘረባታት “ካብ
ዓይኒ” የውፅእኻ ተብሃለ። ቀልቢ ብዙሓት ድማ ሰሓበ። ኣቀራርብኡ
ምቑሉል። ዘረብኡ ስሓቢ። መልእኽቱ ቆስቋሲን ሰሚዒትካ ዝነክእን
ምስቲ ምናባሩ “ቱፈቱፍ” ካብ ዓይኒ ፀላኢ ይሰውርካ ተብሃለ።
መናእሰይ ፣ ኣዴታት ፣ዓበይቲ ፣ ቆልዑ ፣ ወዘተ “ኣቢይ ፣ ኣቢይ”
ገሊኦም ድማ ነቢይ ክብሉዎ ጀመሩ።
ኣቢይ አሕመድ ኢትዮጵያ ካብቲ ኣትያቶ ዝፀንሓት ፀገም ኣውፂአ
ናብ ዝለዓለ ፀፍሒ ክብፅሓ ታሪኻዊ ተልእኾ ዘለኒ ሰብ እየ በለ
ብድፍረት። ኣብ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ሓደሽቲ ትውልዲ
መራሕቲ መንግስቲ ከም ነውሪ ዝርአን ዝቑፀር ዘረባ ንሱ ብድፍረት
ኣብ ቅድሚ ፓርላማ “7ይ” ንጉስ እየ ተቐበሉኒ በለ። ወላዲቱ ይኹን
ከባቢኡ ከምኡ እናበሉ ከም ዘዐበዩዎን ብድፍረት ብዘይ ሕንከት
ተዛረበ። ንዓበይቲ መራሕቲ ኢህወደግ’ውን መራሒ ኢትዮጵያ
ክኾን እየ እናበልኩዎም እየ መፂአ ክብል ተሰምዐ።
ቀዳማይ ሚኒስተር ኣቢይ ብድፍረት ከምዚ ኢሉ ምዝራቡ ከም
ብእግዚሄር ዝተልአኸ መሲህ ተቆፀረ። ቁሩብ ከይፀንሐ ድማ
ንኢትዮጵያ ካብ ፀገም ዘውፅእ ፍልስፍና ኣለኒ ክብል ተሰምዐ።
መደመር ዝብል ሓዱሽ “ጃርገን” ድማ ናብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ
“ዓኾዓኾኾይ ቁንጪ ውፃእ ትኻን ውፃእ” ብምባል ተፀንበረ።
ፍልስፍና መደመር ካብ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣቢይ ናይ ህይወትን
ትምህርቲ ተሞክሮ ዝተፆመቐን ዝተረኸበን ሓዱሽ ፈውሲ ንፀገማት
ኢትዮጵያ እንትኾን ንዝፀንሐ ናይ ማርክስ ፣ ኤንግልስ ማኦን ናይ

ኢትዮጵያ ተምሃሮ ምንቕስቓስ ዝፈጠሮም ፖለቲካዊ ሓይሊታት
ኣተሓሳስባ ከምኡ’ውን ንናይ ኒዮሊብራሊዝም ፀገማት ዝፈትሕ
ሓዱሽ ሓሳብ እዩ ክብል ተሰምዐ።
ንሶም ከምኡ ይበሉ’ምበር ፍልስፍና መደመር እንታይ ምኻኑ
ባዕሎም’ውን ከየብራህርሁ በዙሕ ኣዋርሕ ተቖፀረ። ክፀሓፍ እዩ
ክሕተም እዩ ኢሎም ተመፃበዑ። ኮይኑ ግና ክሳብ ተሓቲሙ ዝወፅእ
እንታይነቱ ዘይፍለጥን ከም ዝናብ ግንቦተ ሰነ ብምህለላ ኮነ። እዚ
ኮይኑ እናሃለወ ግና መደመር ፍልስፍና እንታይ ምኻኑ ከይተፈለጠ
“ተደሚርካ ዶ” “ኣይተደመርካን እናተብሃለ” ከም መፍትሒ ኣፍ
ተቆፀረ።
እንታይነት እቲ “ፍልስፍና” እንተዘይተፈለጠ ሰብ ስልጣን እቲ
ናይ “ለውጢ ሓይሊ” መደመር መውፅኢ ኣፎም ገበርዎ። ካብ
ቤተመንግስቲ ክሳብ ቀበሌ መደመር መንጉሕ ፖለቲካ ኮነ።
ለመንቲ’ውን እንተይተረፉ መለመኒ ገበርዎ። ጉዳይ ፈፀምቲ ይኹን
ደለልቲ ኣብ ምልክታ ወረቀቶም ናይ መወዳእታ ጭርሖ እናገበሩ
ጉዳዮም ከሳልጡ ጀመሩ። መደመር ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር
ኣብይ ዝወረደ ዘይኮነስ ካብ ሰማይ ከም ማይ ኣቦይዝጊ ናብ
ኩሉ ሰብ ዝኻፈየ መሰለ። ብዙሓት ኣዋርሕ ተፀብዩ ግና መፅሓፍ
መደመር ተሓቲሙ ወፀ። ብዙሓት ሃየሰቲ /Critics/ ብሓንቲ
ለይቲ ኣንቢቦም “ቢከፍቱት ተልባ” ክብሉ ነቲ ፅሑፍ ኣናሽይዎ።
ብህፀፃትን ብተፋልሶን ዝተመልአ ምኻኑ ሪኦም ድማ “እንታይ እሞ
ክንብለሉ” ብምባል ሽውሃት ንባቦም’ውን ተዓፀወ። እንተ ተፀኒኖም
ነቲ መፅሓፍ ዘንበብዎን ብተኸታታሊ ናይቶም ቀዳማይ ሚኒስተር
ዘረባታት ዝሰመዑን ሰባት ግና እዞም ክልተ ነገራት ፀሚቆም
ከውፅኡ ይኽእሉ እዮም፡
1.
ኣቢይ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ብሓቂ ክቕይር ዝተልዓለ
መራሒ ዘይኮነስ ምልክት ናይዚ መዋእል ዘበናዊ ሶፊሶት /NeoSophist/ እዩ።
2.
መደመር ፈፂሙ ፍልስፍና ኣይኮነን። እኳደኣስ
ሶፊሰትሪ /ኣንደበታዊ/ እዩ። ሃችቦች ዝበዝሖ ብኣመኽንዮታዊ
ተፋልሶ /Logical Fallacies/ ዝተመልአ ዘረባ ኮይኑ ብናይ ጴንጤ
ብልፅግና ዳዊት /Prosperity Gospel/ ዝተረበበ ሓሳብ እዩ።
ቀዳሞት ሶፊሰት ኣብ 5ይ ክፍለ ዘበን ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣብ
ግሪክ ኣቴንስ ዝነበሩ እዮም። እዞም ብቁፅሪ ሸውዓተ ዝኾኑ ሰባት
ወይ ከዓ ጉጅለ ንዝኾነ ሕቶ መልሲ ኣለና በሃልቲን ፈላጣት ኢና
በሃልቲ ነይሮም። ብዘይካና ሰብ ዝበሃል የለን በሃልቲን ትዕቢታኛታት
ነይሮም ይበሃል። እዞም ክኢላታት ዘረባ (ሪሂቶሪክ) ብዘረባ ሰባት

ውራይና
እናዐሸዩ ኣብ ዙሪኦም ክዓስል ዝገብሩ ዑሉላት መዳናገርቲ ነይሮም።
ንሓቂ ፣ ንፍትሒ ንሞራል እቲ ማሕበረሰብ ዘይግደሱ “ብፅምኣትን”
ብህረፍ ስልጣን ዝተዓወሩ መጭበርበርቲ ምንባሮም ኣብ ታሪኽ
ዓለምን ታሪኽ ፍልስፍናን ተፀሪሖም ይርከቡ።
ቀዳሞት ሶፈሰት ብዘረባ ሰብ ዘዕሽይሎም መሰረታዊ ዓንዲታት
ሰለስተ እዮም ይብል ኣሪስቶትል። እዚኣቶም’ውን Ethos, Pathos,
Logos እዮም። ሰለስቲኦም ሶፈሰት ንሰባት ዝዕሽይሎም መትከላት
እዮም።
1.

ዝኸፈለላ መስዋእቲነት ከላዕሎ ስለዝኽእል ንጀጋኑ ተጋደልቲ ፍሉይ
ፍቕሪ ከምዘለዎ ስለዝግንዘብ ነዚአን ኣብ ዘረብኡ ተጠቒሙለን
እዩ። ንህዝቢ ትግራይ “ሞተር ኢኻ” ኢሉ ስምዒቱ ከለዓዕሎ ፈቲኑ
እዩ። እዚ ከምዚዝኣምሰለ ዘረባታትን ስምዒት ዘለዓዕልን ኣብ ኩሉ
ከባቢታት ኣብ ዝገብሮ መደረ ከከም ከባቢኡ እናጣዓዓመ እዩ
ተግቢርዎ። እዚ ናይ ህዝቢ ስምዒት ናይ ምኩርኳርን ምልዕዓልን
መስርሕ ድማ /Pathos/ ካብቶም ቀንዲ መትከላት ሶፊሰት ሓደ
እዩ። ቐድመ ሶቅራጦስ ሶፊሰት ይጥቀሙሉ ነይሮም። ዘበናዊ ሶፊሰት
/Neo Sophist/ ኣብይ ኣሕመድ’ውን ኣዝዩ በዝተዓፃፀፈ መንገዲ
ኣብ መዋእልና ይጥቀመሉ ኣሎ።

Ethos /ሙስሉይነት /

2.

Pathos /ስምዒት ኮርኳሪ/

3.

Logos /ተፋልሶ ዝበዝሖ ሓሳብ/

ዘረባታት ኣብይን መፅሓፍ መደመር ኣብይ ኣሕመድን ተኸታቲልካን
ኣንቢባኻን እንትብቅዕ ንኣብይ ክገልፆ ዝኽእል ብሕታዊ ቃል ዘበናዊ
ሶፊሰት ዘረብኡን ፅሑፋቱን ድማ ሶፈስትሪ ምኻኑ ተረጋግፅ።
ምኽንያቱም ኣቢይ ንቶም ሰለስተ ዓንዲታት ናይ ቅደመ ሶቅራጦስ
ሶፈሰት ዝጥቀምሎም ዝነበሩ ዓንዲታት ምጭብርባር /መትከላት
ምዕሻው/ /deception/ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ኣቢይ ኣፀቢቑ
እንትጥቀመሎም ይረኣ። ንምኻኑ እባ ኣቢይ ኣሕመድ ናብ ፖለቲካ
መድረኽ ኢትዮጵያ ከመይ ኢሉ እዩ መፂኡ?
ኣብይ ናብ ልቢ ኢትዮጵያውያ ከመይ ኢሉ ኣትዩ ዝብሉ ሰባት
ኣለው። ናብ መድረኽ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዝባኑ ኣይኣተወን።
ዝተፈላለዩ ካባታትን ጭምብል /Mask/ ተሸፊኑ እዩ ናብቲ መድረኽ
ተፀንቢሩ። ኣብይ ከም ሰላም መምፃኣይ ፣ ቅኑዕ ፣ ፈላጥን ራእይ
ለውጢ ዘለዎ ሰብ መሲሉን ጭምብል ደሪቡን መንነቱ ሓቢኡን እዩ
ንህዝቢ ቀሪቡ። እዚ ኣቀራርባ እዚ ንቲ ፖለቲካዊ ኣቀራርባ ምስሉ
/it represent the ethos of his political imagery/ ይውክል።
ኣብይ ”ዶክተር” ዝብል መፀውዒ ሽም ሒዙ ስለዝቐረበ ከም ዓብይ
ሙሁር ተራእዩ። ዓቢይ ሙሁር ድዩ ኣይኮነን ሕዚ ዝወፁ ዘለው
ሓቂታት ነታ መንነቱ የረጋግፅዎ ከምዘለው ይፍለጥ። ቅኑዕ መሲሉ
ቀሪቡ ግን ቅኑዕ ድዩ ወይስ ኣይኾነን ሕዚ ብተግባር ዝረአ ዘሎ ነገር
እዩ። ስለዚ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝቐረበ ኣብይ እቲ ናይ እማን ናይ
ሓቂ ኣቢይ እንተይኮነስ እቲ መሲሉይ /ሽፋን/ ጭምብል ዝለበሰ
ሕቡእ መንነት ዘለዎ ኣቢይ እዩ ነይሩ።
ሙስሉይነት ኣቢይ ኣሕመድ ብኣንደበቱ’ውን ተገሊፁ እዩ። ክልተ
መንነት ከምዘለዎን መሲሉ ከምዝቐረብን ሰባት ከምዝዕሹን ተዛሪቡ
እዩ። ሕድሳት ቤተመንግስቲ ክዛዘም እንተሎ ባዕልኻን ክዳንካን
ገዛኻን ፀባቢቑ ዝረኣየካ ሰብ ክትልምኖ እንተለኻ ብዙሕ ይህበካ።
ርስሕስሕ እንተይልኻ ግና ዝህበካ ሰብ የለን። ስለዚ ክትልምን
እንተለኻ ለማኒ ምኻንካ ኣይተፍልጥ። ንቲ ትልምኖ ኣካል ኣዕሽዮ
ክብል ተደሚፁ እዩ።
ከምዚ ዝአምሰሉ ክልተ መንነት ከም ነፋሒቶ ተላቢሱ ጥራሕ ስቕ
ኣይበለን። ከከም ዝገጠሞን ዝሓሰቦን ንዝተፈላለየ ህዝቢ ስምዒቱ
ብምኹርካር ኣብ ጎኑ ከሰልፍ ፅዒሩ እዩ። ህዝቢ ኢትዮጵያ እንታይ
እንታይ እንተበሎካዮ ሆ ኢሎ ኣብ ጎንኻ ይስለፍ። እንታይ ንግዝኡ
የዓሽዮ ዝብል ከከም ኩነታትን ቦትኡን እናጣመመ ሰሪሕሉ እዩ።
ንኣብነት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ታሪኹን ነዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር

ህዝቢ ኢትዮጵያ ድኽነት ስለዘለዎን ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት
ዘለው ህዝቢታት ድማ ናይ ፀጥታ ስግኣታት ይስመዖም ስለዝነበረ
ብዘረባታትን ተስፋታት ኣብይ ክሳሓቡ ክኢሎም እዮም።
መብዛሕቲኡ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ ሃይማኖተኛ ስለዝኾነ
ሃይማኖታዊ እንድምታን ጨውን ዘለዎም ዘረባታት ኣብይ አሕመድ
ብቐሊሉ ስምዒት ህዝቢ ኢትዮጵያ ክስሕቡን ክኹርኹሩን ጌሮም
እዮም።
እቲ ዝገርም መደርኡን ፅሑፍን ስቕ ኢሉ ዝፍነው ዘይኮነስ ከከም
ሰማዒኡን /Audience/ ተደራሲኡን ይቀያየር እዩ። ንኣብነት
መደመር ዝብል መፅሓፍ ብሰለስተ ቋንቋታት እዩ ዝቐረበ ተባሂሉ
ተዘሪቡ። እቲ ናይ እንግሊዝኛ ትርጉም ክሳብ ሕዚ ኣብ ዕዳጋ
ኣይወዓለን። እቲ ናይ ኦሮምኛን ኣምሓርኛን ግን ተዘርጊሑ ኣሎ።
ትሕዝትኡን ኣቀራርብኡን ግና ንንበይኑ እዩ። እቲ ናይ ኣምሓርኛ
ዝኹርኩሮ ኣካል ኣሎ። እቲ ናይ ኦሮምኛ ትርጉም ድማ ንኦሮሞ
ስምዒቱ ከላዓዕልን ክቕስቅስን ብዝኽእለሉ መንገዲ እዩ ተፃሒፉን
ተተርጊሙን። ስለዚ እዚ’ውን ሙስሉይነት /Ethos/ ንኣንደበታዊነት
/ህዝበኝነት/ /Pathos/ ናይ ኣብይ መንነትን ተፈጥሮን ዘርኢ እዩ።
እዚ ንሓፂር ግዘ ጥቕሚ ኢሉ ዓሊሙ ዝገብሮ ኣካይዳ ንህዝቢ ኦሮሞ
/ኢሊት/ ኦሮሞ እንትረክብ ህዝቢ ኦሮሞ ዓቢይ ህዝብን መርኣያ
ዲሞክራሲ /ናይ ገዳ ስርዓት/ እናሃለኻ ኣብ መንግስቲ ኢትዮጵያ
ግቡእ ብፅሒት ኣይነበረካን። ተበዲልካን ተገሊልካን ፀኒሕኻ ኢኻ
።ብዙሕ ህዝቢ እናሃለወኻ ክንዲ በዝሕኻን ሃፍትኻን ኩሉ ነገርካን
ልዕሊ ኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ እናሃለኻ ተበዲልካ ፀኒሕኻ ኢኻ።
ሕዚግና ፖለቲካዊን ኢኮኖሚያዊ ቦታኻ ልዕሊ ኩሎም ህዝቢታት
ክገብሮ እየ። ኦሮሞ እንታይ ንኢሱካ ወዘተ እናበለ ከላዕሎ ፈቲኑ
እዩ። እዚ ኣብ ገለገለ ከባቢታት ማሕበረሰብ ኦሮሞ ዝገብሮ
መደረታትን ስብከትን “ኦሮሞ ፎቢያ” እናፈጠረ ከምዝመፀ’ውን
ይፍለጥ።
ከምዚ ዝኣምሰለ ንግዜያዊ ረብሕኡ ኢሉ ዝገብሮን ህዝቢ ዘዕሸየሉ
ሜይላ ከምኡ ከምዝገበር ኣብቲ ናይ መጀመሪያ ናብ ስልጣን
ዝመፀሉ ሰሙናት ተወለድቲ ትግራይ ኣብ ቤተመንግስቲ ናይ ድራር
እንግዶት ኣብዝፀወዐሉ ኣጋጣሚ ዝተዛረቦ ነዚ ዘራጉድ ሓሳብ
ነይሩ። “ኦሮሞ መፀገምቲ እዮም። መናእሰይ አኪበ ብዛዕባ ኢትዮጵያ
ክዛረቦም እንተለኹ ኣይሰምዑንን። ኩሉጊዜ ዋኒነይ ብዛዕባ ኦሮሞ
ጥራሕ ክኾን ይደልዩ። ምስጨነቐኒ እንታይ ኢኹም ኮይንኩም
ኣኽሱም እኮ ናይ ኦሮሞ እዩ። ኦሮሞታት እኮእዮም ሰሪሖምዎ። እቲ
ሓውልቲ ኣይትሪኢዎን ዲኹም ቅርፁ። ነቲ ኣባ ገዳታት ኦሮሞ ኣብ
ግንባሮም ዝገብርዎ ከምዝመስል ኣይትዕዘቡን? እናበልኩ ፈሊጠ
ይዐሽዮም። ስለዚ ቄሮ ቁሩብ ህድእ ክብሉ ይገብሮም አለኹ ኢሉ
ከምዝነበረ ይፍለጥ።

ኣብይ ኣሕመድ ንመራሕቲ ኦርቶዶክስ ኣኪቡ’ውን እዛ
ቤተክርስቲያን ተራ ትካል ኣይኮነትን። ሃገር ከም ማለት እያ።
ተረሲዓን ተዳኺማን ፀኒሓ እያ። ኣጀኹም ደሓን ኣነ ናብቲ ቀደም
ክብራ ክመልሳ እየ ወዘተ እናበለ ስሚዒታት ኣመንቲን መራሕቲ
ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ንምኹርኻርን ኣብ ጎኑ ንምስላፍን ሃቂኑ
ተንቐሳቒሱ እዩ። ልዕሊ እቶም ጳጳሳት ኣክት /Pretend/ ጌሩ እዩ።
ብሰማይ ካብ ኣምላኽ ዝተልኣኸ ዝብል ጊዜያዊ ሽም’ውን ረኺቡ
እዩ ነይሩ።
እዞም ኣብ ዓዲ ኣምሓራን ንኣምሓሩን እንትረክብ ዝዛረቦም ዘረባታት
፣ እዞም ንኦሮሞን ንኻልኦትን ብሄረሰባትን እንትረክብ ዝዛረቦም
ዝተፈላለየ ዘረባታት እዞም ዝተፈላለዩ ትካላት እንትረክብ ዝዛረቦም
መደረታትን ዘረባታትን ኣብቶም ህዝብታትን ትካላትን’ውን
እናፀንሑ ጥርጠረታት ምፍጣር ጀሚሮም እዮም።
እቲ መጀመርያ “ኦሮማራ” እናተብሃለ ብዙሕ ዝዝረበሉ ዝነበረ
መትከላዊ ዘይኮነን ዘይተቐደሰ ሓዳርን ነዊሕ ከይፀንሐ ብሰንኪ
መልሓስን መንገዲ ኣብይን ክልሕልሕ ጀመረ። ተጣቢቑሉ ዝነበረ
ቀጢን ገመድ በቲኹ ድማ ናብ ንናይ ባዕሉ መከባቢያ ከኣቱ ግድን
ኮነ። ኣብ መካበቢኡ ኮይኑ ድማ “እዛ እምባይ መን ይወርሳ-ኣነ
ኣንበሳ” ዘዓይነቱ ምጉት ጀመረ።
ኩነታት ኦሮሞ ሊሂቃን ዘይተወሓጠሎም ኣባላት እቲ ሓዱሽ ናይ
“ለውጢ ሓይሊ” ከም ብሓዱሽ ብስውርን ብግልፂን ክተኣኻኸቡ
ጀመሩ። ብብርጋዴር ጀኔራል ኣሳምነው ፅጌ ዝምራሕ ሓይሊ
ኣመፃፅአ ኦሮሞ ሊሂቃን ኣይጠዓመናን ክብል ብግልፂ ተሰምዐ።
ውሽጣ ውሽጢ’ውን ወታሃደራዊ ሓይሊታቱ ክውድብ ጀመረ።
ዓንፆ ዓንፆ ንወዲ ማዕፆ ዝዓይነቱ ኣካይዳ ክኽተል እንተሎ ተርኣየ።
ኣብ አዲስ አበባ’ውን ባልዳራስ ዝተብሃለ ውዳበ ኣካይዳ ናይ ኦሮሞ
ሊሂቃን ኣይጠዓመናን ብምባል ኣምሓራ ንቃሕ ተወደብ ክብል
ጀመረ። ናይ ካልኦት ውድባትን ኣካላትን ምልዕዓል ከምዘሎ ኮይኑ
ጀነራል ኣሳምነው ኣብ ልዕሊ ኣምሓሩ ወሪዱ ዝኒሀ ሃይዳቦ ልዕሊ
እቲ ቅድሚ ሓሙሽተ ሚኢቲ ዓመት ብዘበን ወራር አሕመድ ግራኝ
ዝነበረ ሰለዝኾነ ነዚ ንምምካት ንተወላድቲ ኣምሓራ ብውነ ተልዓል
ክብል ተሰምዐ። እቲ ኦሮማራ ዝብል ገመድ ብዕሊ ከምዝተበተኸ
ዘርኢ ደወል ኣስመዐ።
ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ንኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን
ኣመልኪቱ ዝተዛረቦ፤ ካልኦት ፍቐደኦ ናይ ኦሮሚያ ከባቢታት
ንኦሮሞ ዝኸፋፍል ንኣብነት ወለጋ ዘይኸይድ ዘለኹ ከይሞትሞ
ካልእ ሰበብ ከይመፅእ ስለዝፈርሕ እዩ ዝብል ዘረባታት ናይ ኦሮሞ
ኢሊት /ሊሂቃን/ ብጥርጣረን ብጎቦ ዓይኒን ክርእይዎ ገበረ። እዚ
ስባኣይ እንታይ ድዩ እዱቡ ክብሉ ጀመሩ። ናብ ሚዲያን መድረኽ
እናወፁ ኣዝዮም ተሰማዕቲ ዝበሃሉ ሙሁራንን ሊሂቃን ኦሮሞ ድማ
“ኦሮማራ” ኣብቂዒሉ ኣሎ። ሞይቱን ተቐቢሩን እዩ ክብሉ ተሰምዑ።
እዚ ከምዚ እናሃለወ እቶም ብሊሂቃን ኦሮሞ ብጥዑይን ብፅቡቕ
ዘይረኣዩ ሕሉፋት ገዛእቲ ደርቢታት ማለት’ውን በዓል ምኒሊክን
ሃይለስላሰን ናይ ዕድመ ልክዕ ናይ ሽምዒ ምስሊ ተሰሪሑሎም
ኣብቲ ዝተሃደሰ ቤተመንግስቲ ኣብ ዙፋን ኮፍ ኢሎም ኦሮሞ
ገንዘቡ ኸፊሉ ክህውፆምን ክሰግደሎምን መስርሕ ተፈጠረ።
እዚ ንብዙሓት ትምክሕተኛታት ዘሕጉስ ስጉምቲ ዋላ እንተነበረ
ንብዙሓት ናይ ኦሮሞ ሊሂቃን ግና ኣቆጢዑ እዩ። ናይዚ ግብረ
መልሲ ድማ ዳርጋ ኩሎም ናይ ኦሮሞ ሊሂቃን እቲ ቤተመንግስቲ
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ውራይና
እንትምረቕ ዝተውሃቦም ናይ ዕድመ ወረቀት እናዳደርበዩ ናይ ህልኽ
ናብ ኣርሲ ሓውልቲ ኣኖሌ ኣምርሑ። ሓያል ደወል ተቓውሞ ኣብ
ልዕሊ ኣብይ ድማ ክስማዕ ጀመረ። Ethos (ምሱሉይነት ፣ Pathos
(ስምዒት ምልዕዓል) መትከላት ኣብይ ነዊሕ ዕድመ ከይገበራ
ብሓፂሩ ተቖፀያ።
መንገዲን ሜይላ ሶፊዝም ኣብይን ፍልስፍና መደመርን ንተን
ካልኦት ብሄር ብሄረሰባትን ናብ ሕምስምስ እዩ ኣእቲይወን። ኣብ
ፅባሕ ስልጣኑ ዝተርአየ ናይ ሲዳማ ናይ ማንነት ክልል ናይ ምኻን
ሕቶን ዓንፀልፀል እናበለ መፂኡ ሓደ ጊዜ ብምፍርራሕ ካልእ ግዘ
ዘይኮነ መፅበዓ ብምሃብ እናተዓንፀለ ፀኒሑ ኣብ ኣጋ መወዳእታ ግና
ብህዝበ ውሳነ ተዛዚሙ እዩ። ዳርጋ ልዕሊ 98% ክልል ናይ ምኻን
ድልየት ኣርእዩ።
ብሲዳማ ዝተጀመረ ክልል ናይ ምኻን ምንቅስቓስ ኣብ ኣምሓራ /
ኣገው ፣ ቅማንትን ኦሮሞን/ ኣብ ደቡብ ዳርጋ ኩለን ብሄር ብሄረሰባት
ሕቶታት ብምልዓል ምላሽ ክወሃበን ምንቕስቓስ ገበራ። እዚ
ንኹነታት ኢትዮጵያን ንህዝባን ግቡእ ፍልጠት ዘይብሉ ሶፊስታዊ
ኣካይዳ ኣብይ ንገሊአን መፅብዓ ንገሊአን ድማ ምፍርራሕን ንዕቐትን
ዝተመልኦ ምላሽ ስለዘሃበን ዳርጋ ኩለን ብሄር ብሄረሰባት ኢትዮጵያ
ንመንገዲ ኣብይ ኣብ ሕቶ ከእትውኦ ጀመራ።
ሶፊስታዊ ሜይላን መንገዲን ኣብይ ከምቲ ደርጊ’ውን ጀሚርዎ
ዝነበረ ኣፈታትሓ ሕቶ ብሄር ብሄረሰባት ዝመስል ስጉምቲ ናብ
ምውሳድ ኣዘንበለ። ሕቶ ብሄር ብሄረሰባት እንታይ እዩ? መዓዝ
ይለዓል? ከመይ ይፍታሕ ዝብል ዑሙቕ ዝበለ ፍልጠት እንድሕር
ዘይብልካ ከምቲ ናይ ደርጊ ዝበለ ምላሽ ክትህብ ትግደደ። ኣብ
ደቡብ ብሄር ብሄረሰባት ህ/መንግስቲ ከካይዶ ዝሓሰብ ዘሎ’ውን
ንሱ እዩ። ከምቲ ደርጊ የብሄር ብሄረሰቦች ኢንስቲቱት ኢሉ ዘጣየሾ
“ኣሽማት ቃሕ ዝበልዎ ሙሁራትን ውልቀ ሰባትን ባዕሉ ፀሪሑ
ደቡብ ከመይ ኢሉ ክጣየሽ ከምዘለዎ መፅናዕቲ ሃቡኒ” ኢሉ። ናይቲ
ህዝቢ ብቋንቋይ ክመሓደር ፣ ፍትሒ ክረክብ ፣ ክመሃር ወዘተ ዝበሉ
ዲሞክራሲያዊን ህዝባዊን ሕቶታት ጨፍሊቑ እቲ ዋና ባህሪኡን ካብ
ኣቡኡ ደርጊ ዝወረሶ ናይ ራስ ገዝን ኣከባቢያዊ ኣስተዳደር ቅዳሕ
ኣብ ልዕሊ ብሄር ብሄረሰባት ደቡብ ክፅዕኖን ክትግብሮን ይንቀሳቐስ
ኣሎ።
እዚ ከምዚ ዝበለ ኣካይዳ ኣብይ ኣሕመድን መስመር መደመርን
እታ ዓዲ ናብ ዕግርግር እናእተዎ ይርከብ። ሰላም ተሳኢኑ ከባብያዊ
ምምሕድዳራት ፈሪሰን መንግስቲ ፀጥታን ድሕነት ህዝቡን ምኽባርን
ምርግጋፅን ተሳኢንዎ ሚሊዮናት ካብ መረበቶም ክፈናቐሉ እናገበረ
እዩ።
መንገዲ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ዘረባ ወፃኢ ዝርዝር ኣካይዳ ወይ
ከዓ ፍኖተ ካርታ ስለዘይብሉ እዚ ሰብኣይ ነዛ ዓዲ ተመላሊእዋ
ከይኸይድ ሱቕ ኢልና ኣይነጣቕዕን ፍኖተ ካርታ ክህሉዎና ይግባእ
እናበሉ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ሓቲቶም እዮም ነይሮም። ኮይኑ
ግና ፍኖተ ካርታ /Road Map/ እንታይ ማለት እዩ። ንፋብሪካ’ምበር
ንፖለቲካ ኣይጠቅምን ኢሉ ነቶም ሓሳብ ዘቕረቡ ከናእሶም ጀመረ።
ፀኒሑ ድማ ግዲ የብልኹምን። ፍኖተ ካርታ ኣየደልን። እዙይ
ሽግግር እዚ ባዕለይ ከሳግረኩም እየ። መደመር ዘይወፆ ጎቦ ዘይሰግሮ
ሩባ የለን። እመኑኒ ጥራሕ ኣነን መደመርን ብቐሊሉ ክነስግረኩም
ኢና ክብል ተሰምዐ።
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ይኹን’በር እዚ ከምዚ ዝበለ ኣካይዳን ዘረባን ኣይሸንባይዶ ህዝቢን
መንግስቲን ከሰጋግርስ እታ ዓዲ’ውን ከይትበታተንን ሃለዋታ
ከይትስእንን ብዓብይኡ ይስጋእ ኣሎ። ዓዲ ብፀገምን ብምትፍናን
ተሸሚማን ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ፀገማት እናረአየት እናሃለወት
ከሳግረኩም እየ እመኑኒ ኣነ ድልድል /Bridge/ እየ እናበልካ ምዝራብ
ምዝቃር ካብ ምኻን ዓዲ ኣይውዕልን።

ክብሉ’ውን ይስምዑ። ከም በዓል ፍኩሂማ ዘኣምሰሉ ፍሉጣት ሰባት
ድማ ኣብ ኢትዮጵያ መፂኦም ንኣዋርሕ ስራሕና ኢሎም እንተማኽሩ
ይረኣ እዩ። ኣገር በቀል /ሃገር በቀል/ ናይ ኢኮኖሚ ፖሊሲ
ዝብል ነገር ድማ ኣብ ቢሮ ቀዳማይ ሚኒስተርን ብሄራዊ ባንኪን
ኣሜሪካውያን ክኢላታት ኮፍ ኢሎም ይሕንፅፁልና ምህላዎም ናይ
ኣደባባይ ምሽጥር እዩ።

ኣብዚ ገለገለ ሰባት መንገዲ ኣብይን መደመርን ብሪኦ ዓዲን ህዝብን
እናፍረሱ እናተርኣየ እናሃለወ መንገዲ ኣብይ መንገዲ ሙሴ እዩ
እናበሉ እንትጉዓዙ ይረአ። ገለገለ ሰባት ድማ እዚ ሰብኣይ እዚ
ኩለይ መዓልቲ ንምንታይ እዩ እናጭበርበረና ስቕ ኢልና ደንዚዝና
ተቐቢልናዮ ብምባል ንቲ ዝሓለፈ ከይዲ የጉህዮም፤ ገለገለ ሰባት
ድማ ካብ መጀመሪያ ጀሚሮም መንገዲ ኣብይ ናይ ጥዒና ኣይኮነን
ከጥፍአና እዩ ፍታሕ ንግበረሉ እናበሉ መፂኦም እዮም።

እሞ እዚ ክኢላ ፖለቲካ ሳይንስን ደራሲ መፅሓፍን ሶፍት
ፓወር ዝኾነ ጆሴፍ ሳሙኤል ኔየ ደኣ ካብዚ ከምዚ ዝበለ ናይ
ቤተመንግስቲ ናይ ፖለቲካ “ግብረሰላም” ከመይ ኢሉ ይተርፍ
ተባሂሉ ይሕሰብ። እሱ እንተዘይመፀ ኣብ ሃርቫርድ ዩኒቨርስቲ /
School of Kendy/ ዘምሃሮም ብተሓሳስብኡ ዘጥመቖም ሰባት ካብ
ምኒሊክ ቤተመንግስቲ ክጠፍኡ እዮም ኢልካ ምሕሳብ ኣይከአልን።

ንምንታይን ሰለምንታይን እዩ ሰባት ንዘረባ ኣብይን ፅሕፋቱን
ዘጣቅዕሉ? ንምኻኑ ፅሑፋቱ ኸ /መደመር/ ምኽንያታዊ ፍሰት /
Logical Rationality/ ኣለዎም ዶ? ዝብል ክሕተት ዝግብኦ እዩ።
ሶፊሰት ፅሕፎም ይኹን ዘረበኦም ምኽንያታዊ ፍሰት /logical
rationality/ የብሉን። እቲ ፅሑፋት ብተፋልሶ /Fallacies/
ዝተመልአ እዩ። ኣብይ ኮነ ኢሉ ተፋልሶ ይጥቀምን ይኽተልን
እዩ። መፅሓፍ መደመር ድማ ካብ ናይ መጀመርያ ገፅ ጀሚሩ ክሳብ
ዝውዳእ ብተፋልሶ ዝተመልአ እዩ።
መፅሓፍ መደመር ካብ ስራሕቲ ገብረ ህይወት ባይከዳኝ ክሳብ
ስራሕቲ ጆሴፍ ንዬ ካብ ኣተሓሳስባታት ፕሮቲስታንት ፕሮስፓሪቲ
ጎስፔል ክሳብ ኣተሓሳስባታት ደለብረቲቭ ዲሞክራሲ ከምኡ’ውን
ፅሕፋት ወያናይን ልምዓታዊ መንግስቲን ብዝተበታተኸ መንገዲ
ብኣመኽንዬ /logos/ እንተይኮነስ ከም ካብቲን ካብቲን ዝተቐናጠቡ
ፅሑፋት ግን ድማ ብስቴፕለር ዝተጣበቑ ዝመስል ድርሰት እዩ።
ውሽጡ ሪእኻ እንተንቢብካዮ ግና ኢፒስተሞሎጂኡ ካብ ክልተ
ሳርማ /ዑትሮ/ ዝተቐድሐ ምኻኑ ምግንዛብ ይካኣል። እዚኦም’ውን
ፕሮቲስታንት ፕሮስፓሪቲ ጎስፔል /Protestant Prosperity
Gospel/ ከምኡ’ውን ናይ ጆሴፍ ነዬ ሶፍት ፓወር ኤንድ ሃርድ
ፓወር (Soft Power and Hard Power theory/ ስነሓሳብ እዮም።
ጆሴፍ ሳሙኤል ነዬ መን እዩ? ጆሴፍ ነየን ኣብይን ኸ ብምንታይን
ኣበይን ተራኸቡ ዝብሉ ሕቶታት ክለዓሉ ይኽእሉ እዮም። ጆሴፍ ኔየ
ፍሉጥ ኣሜሪካዊ ፖለቲካዊ ሳይንቲስት እዩ። ናይ ኒዩ ሊበራሊዝም
ስነሓሳብ መጋፍሕን ብፍላይ ድማ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኒዩ ሊበራሊዝም
ናይ ወፃኢ ርክባት ከመይ ክምራሕ ከምዝግባእ ስነሓሳባት ዝሕንፅፅ
ሰብ እዩ። ናይ ሃርቫርድ ዩኒቨርስቲ መስራቲን ዓቢይ ሙሁርን
ፍሉጣት ሙሁራት ፖለቲካ ኣሜሪካ ብአተሓሳስብኡ ዝመጠቐ
ምሁር እዩ። ካብ 1980ታት ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ካብቶም ቀዳሞት
ፖለቲካል ሳይንቲስት ኣሜሪካ ኮይኑ እዩ መፂኡ። ንብዙሓት
መራሕቲ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ርክባት ወፃኢ ኣማኺሩ እዩ። ሶፍት
ፓወር ፣ ሃርድ ፓወር ወዘተ ዝበሉ ፅሑፋቱ ኣዝዮም ውርያት
ጥራሕ ዘይኮነስ ኣሜሪካ ንሓሻኽራ ከም ክኒን ክወስድዎም ትእዝዞም
ፅሑፋትን ተግባራትን እዮም።
ኣሜሪካ ኒዩ ሊበራላዊ ኣተሓሳስብኣ ንሕሓያትን ጉላላትን መራሕቲ
ምትሕልላፍ ዓሊማ ከምትንቐሳቐስ ይፍለጥ እዩ። ኣሜሪካውያን
ንኣብይ ኣብ መድረኽ ወፂኦም ግደፍዎ ወድና እዩ /Our Baby/ እዩ

ኣተሓሳስባ ፕሮስፐርቲ ጎስፔል’ውን ኣብ 1980ታት ኣቢሉ እዩ
ገኒኑ ወፂኡ። እዚ ፕሮስፓሪቲ ቲኦሎጂ (ናይ ብልፅግና ስነመለኮት/
ሃይማኖታዊ ጥራሕ ኣይነበረን። በዓል ኣሜሪካ ፣ ካናዳን
አውስትራልያን ዘኣምሰላ ሃገራት ሕፅረት ጉልበት እናጋጠመን
እንትመፅእ ብDV /Diversity Visa/ ኣቢለን ካብ ዝተፈላለየ
ኣከባቢታት ዓለም ሰባት ብበዝሒ ናብ ሃገረን ምምፅአን ይዝከር
እዚ ብዲቪ ናብዘን ሃገራት እዚአን ዘኣተወ ሰብ ጓላን ጓልጓላን
እናተሰሓሓበ ብምምፅኡ እተን ሃገራት ዳርጋ ናይ ብሄር ብሄረሰባትን
ናይ ሃይማኖት ብዛሃነትን ዓዲ ጌርወን።
ፈለማ እቶም ቀዳሞት ብዲቪ ዘኣተው ሰባት ውሑዳት ስለዝበነሩ
ሰብኣዊ መሰልኩም ከረጋግፀልኩም እዩ። ናይቲ ሃገር ሕጊን ባህሊን
ኣኽቢርኹም ትነብሩ ተባሂሎም ይኣትው ስለዝነበሩ ብኣስሚሌሽን
(Assimilation) ባህሎም ሓቢኦም ወይ ኣጥፊኦም ናይታ ዝኣተወላ
ሃገር ባህሊ ተላቢሶም ይኸዱ ነይሮም። እናፅንሑ እናተባዝሑ
እንትኸዱ ግና ናይ ሃገሮም ባህሊን መንነቶምን ብድፍረት ከሓቱን
ከረጋግፁን ጀመሩ። ብሕብሕቢኢተይ እንተይኮነስ ብሪኦ መሰልና
ብፍላይ ድማ ማሕበራዊ /ናይ ሓባር/ መሰላት ይረጋገፀልና ክብሉ
ምሕታት ጀመሩ። ዓዲ ኒዩሊብራሊዝምን መርኣያ ዲሞክራሲ
ኢና ንዝበላ ዓዲታት ሓዱሽ ፈተና እናኾነ መፀ። እዞም ሓድሽቲ
መፃእተኛታት /ብዲቪ/ ዝኣተው ሰባት ብዙሓት ጥራሕ ዘይኮኑስ
እናፀንሑ ናይተን ሃገራት ዜግነት’ውን ተቐቢሎም እዮም። ዜጋታት
ብምኻኖም ድማ ብዲሞክራሲያዊን ሰብኣዊ መሰላት አንፃር እንትርአ
ናይዘን ሃገራት ዲሞክራሲ ነፃላይ ፣ መርሓቓይ እዩ ብምባል ገፅ ንገፅ
ነቲ ዝመሓደርሉ ዲሞክራሲ ክምጉትዎ ጀመሩ። ንሕና ዜጋታት
እናሃለና ንምንታይ ፕሬዝዳንት እዛ ሃገር ዘይንኾን? ናሃትና ድልየት
ኣብቲ ፓርላማ እታ ሃገር ኣይካተትን ዘሎ ወዘተ ዝበሉ ሕቶታት
ክቀላቐሉ እንተለው ንኒዩ ሊበራሊዝም ዓብይ ፈተና እናኾነ መፀ።
ሽዑ ድማ ሐቋፊ /ኣከታች /ወይ ከዓ /Delebrative Democracy/
ዝብል ኣምር ናብ መድረኽ ክቀላቐል ጀመረ። ሓቋፊ ዲሞክራሲ
/Delebrative Democracy/ ነቲ በዞም ስደተኛታት ኣቢሉ
ንኒዩሊበራሊዝም ገፅ ንገፅ ዝሞገተ ኣተሓሳስባ ንምጉታም ከም
መተዓረቒ መፍትሒ ኮይኑ እዩ መፂኡ።
ናይዚ ስነሓሳብ እዚ ሃንደስቲ ድማ በዓል ጆሴፍ ነዩን ናይቲ መዋእል
ተሞሃርኡ ዝነበሩ ዓበይቲ ፓስተራት ጴንጤ ቆስጤን እዮም
ነይሮም። ኣብዚ ሰባት ኣብይ እባ አበይ ዝነበረ እዩ? ከመይ ኢሉ እዩ
እዚ ኩላይ ዘረባታት ክኢሉዎ? ከመይ ኣቢሉ እዩ ሰባት ኣደንዚዙ
ፀኑሑ እናበሉ ሕቶን ምግራምን ይስምዑን እዮም።

ውራይና
ሶፊስታዊ ምንቕስቓስ ኣብይን መደመር ፍልስፍናን በኣጋጣሚ
ዝተፈጠሩ ኣይኮኑን። ናይ በዓል ጆሴፍ ሳሙኤል ኒዬ ናይ ሶፍት
ፓወር ኣተሓሳስባ ፣ ናይ ፕሮስቲስታንት ፕሮስፓሪቲ ቲኦሎጂ
ኣተሓሳስባን ስብከትን ምኽሪን ኮነ ተባሂሉ ብመማኽርቱ ፅልውኦም
ከዓርፈሉ ተጌሩ እዩ።
ስለዚ መፅሓፍ መደመር ልሙፅ መንገዲ ኒዩ ሊበራሊዝም ኮይኑ
ብጥበብ ኣሜሪካውያን ዝተሃንደሰ እዩ ክበሃል ይከኣል።
ኣቢይ ክልተ መንነት ተላቢሱ ማለትውን ናይ መስሉይነት ባህሪ /
ethos/ ከም መትከል ተኸቲሉ ኮነ ኢሉ ብዝጥዕሞ መንገዲ
ናይ ህዝቢታት ስምዒት እናኾርኮረን እናቖስቆሰን ብምኻድ
ሰባት ኣብ ስምዒት ተሸሚሞም ክፀንሑን ናይቲ ዝዛረቦ ፍረ ነገር
ምኽንያታውነት /Logos/ ኮፍ ኢሎም ከይምርምሩን ስቕ ኢሎም
እናጣቅዑ ክመፁን ኣብ ምግባር ተሳኺዕሉ እዩ። መንገዲ ሶፈስትን
መትከላት ሶፈስትን ብኣሜሪካውያን ኒዪሊበራል መማኸርቱ
ከምክኒን ክውሕጠንን ክለማመደንን ተጌሩ እዩ። ከም ተዋስኦ
ዝሰርሕ ገፀ ባህሪ ቅድሚ ናብ መድረኽ ምምፅኡ ምሸት ምሸት
ክለማመድን ክዋሳእን ይግበር። ኣብዚ ናይ ሳይኮሎጂ ፣ ሪሂቶሪክን
ስነፀባቐን ሰብ ሞያ ብሃፀያውያን እናተመውሉ ክትትል ከም
ዝግበረሉ ይንገር። ከም ናይ ሆሊውድ ፊልም ኣክተራት ኣክት /
Pretend / እንትገብር ዝረአዮ ሰብ ናይ ኣጋጣሚ ኣይነበረን። ኮነ
ተባሂሉ ተሰሪሕሉ / Tailored ተጌሩ እዩ።
እዘን ሰለስተ መትከላት /pillars/ ናይ ሶፈስት /ethos, pathos,
logos/ ድማ ኣዝዩ ተጠቒሙለን እዩ። መንገዲ ሶፊዝምን መንገዲ
ኒዩሊበራል ሶፍት ፓወርን ተመሳሳሊ ስለዝኾነ ኣማኸርቱ ከምዚ
ግበር ስለዝብልዎ እዩ። ስልጣኑ የዐሪዩ ክሳብ ዘዳላድል እንተስ
እናጠበረ እንተስ እናሰሓሓቐ ዓመትን መንፈቕን ተጓዓዙ እዩ። እዚ
ናይ መጀመሪያ ናይ ኣቢይ ናይ ስልጣን ዕድመ ብሉስሉስ መንገዲ /
Soft power/ ኣቢሉ ዝተረጋገፀ እዩ።
ገለገለ ሰባት ንኣብይ ንምንታይ ስርዓት ክሕሎ ምእንቲ ስጉምቲ
ዘይወስድ? መንግስቲ ንምንታይ እዩ ዝለሳለስ እናበሉ ይሓትዎ
ምንባሮም ይዝከር። ሓደሓደ ጊዜ ካብ ኣፉ ዝሞልቆኦ ዘረባታት
ነይረን። “ከምቲ ሕሉፍ ስርዓት ክንኮን የብልናን። ብጉልበት ስርዓት
ምምፃእ ግዚኡ ዝሓለፎ እዩ።” ይብል ነይሩ። ገለገለ እዋን ድማ ኣብ
ምንታይ ኩነታት /Context/ ኮይንካ እዩ ሓይሊ ወይ ከዓ ጉልበት
ዝወስድ መዓዝ ወዘተ ዝብል ክረኣ ዝግበኦ እዩ እናበለ መልሲ ይህብ
ነይሩ። መልሱ ግልፂ እዩ ነይሩ። ክሳብ ስልጣኑ ዘደላድል ብልዝብን
ብምጥባርን እዩ። ስልጣነይ ምስኣጠናኸርኩ ግና እንታይ ክገብር
ከምዝኽእል ባዕለይ ይፈልጦ እየ። ሓባሪን ነጋሪን ኣየድልየንን እዩ
ዝብል ዝነበረ።
ሎሚ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ስልጣኑ ኣጠናኺሩ ኣሎ።
እቲ ናይ ቀዳማይ ምዕራፍ /Soft Power/ እዋን ብዕሊ ዓፅይዎ
ከምዘሎ ይፍለጥ። ጭምብል ምኽዳን /ማስክ ምግባር/ ፣ መስሉይ
ምኻን ፣ ስምዒት ምኹርካር ወዘተ ኣየድልዮን። ኣብዚ ምዕራፍ
እዚ ዝኽተሎ መንገዲ “ዒም ዝበለ ይታሓጎም” ምባል ጥራሕ እዩ።
ብመሰረት እዚ ድማ ዳርጋ ኩሉ ከባቢ ደቡብ ፣ መብዛሕቲኡ
ኦሮሚያ ፍርቁ ዓዲ ኣምሓራ ኣብ ትሕቲ ፓርላማ ዘይፈልጦ ኮማንድ
ፖስት አእትዩ ከም ድልየቱ ይገብሮ ኣሎ።

ድርዕቶ ፖለቲካ!
ናይ ብልፅግና ስነመለኮት Prosperity Gospel “The problem
of poverty ill-health, and illiteracy can be overcome by
harnessing the power of man to create his own reality
through the power of man to create his own reality
through the power of positive affirmation /confession/ or
by imploring God to shower us with the blessing” ብምባል
ጎደናን መንገዲ ደቂ ሰባት ንምሕባር ይፍትን።
ብሓፂሩ እዚ ኣባሃህላ እዚ ድኽነት ኣብ ወዲሰብ እንተሃልዩ ድኽነት
ንምጥፋእ /ንምንካይ/ እናበልካ ብምሕንፃፅን ብምቅላስን ኣይኮነን
ዝጠፍእ መንገዲ ልምዓት ብምባል እዩ ዝመፅእ። ድንቁርና ዝእለ
ድንቁርናን መሃይምነትን ንምጥፋእ ብዝግበር ቃልሲ ኣይኮነን።
ትምህርቲ ብምስፍሕፋሕ ፣ ምዕንባብ ዘበናዊ ትምህርቲ እናበልኻ
እዩ። ኩሎም ድሕረታት ናይ ሰይጣን ፅላሎት እዮም። ፅላሎት
ሰይጣውንቲ ሒዝካን ተኸቲልካን እልተምፅኦ ነገር የለን። እኳ ደኣስ
ብርሃን ፈጣሪን መላእክቲን እናፀራሕኻን እናተኸተልካ እንተኸይድካ
ፅላሎት ሰይጣውንቲን ድሕረትን ይጠፍእ። ስለዚ ሕማቕ ዝተብሃለ
ነገር ሽሙ ፈፂምካ ኣይትፀራሓዮ እዮም ዝብሉና ዘለው።
እዚ ከምዚ ወለድና ንሰይጣን ስለዝፈርሕዎ “ሰይጣን” ኢሎም
ኣይፅውዕዎን። እንታይ ደኣ “መልአኽ ገዛ” እዮም ዝብልዎ።
አብይ ኣሕመድ’ውን ኣብ ዘረባታቱ ፅልዋታት ናይ ጴንጤ ብልፅግና
ሰነ መለኮት ከም ዘለዎ ርዱእ እዩ። ንኩሎም ኣብዚ ምዝርዛር አድላይ
ኣይኮነን። ንገለ ኣካይድኡን ሽም ኣረቓቕሑኡን ኣመራርፅኡን ሪኢኻ
ግና እንታይነቱ ብቐሊሉ ምርዳእ ይከኣል እዩ።
ሚኒስተር “ሰላም”ዝብል ትካል ሃንደበት ዝተጣየሸ ኣይኮነን።
ሽሙ’ውን ብሃንደበት ዝተረኸበ ኣይኮነን። ዕማም እቲ ሚኒስተር
መስሪያቤት ሪኢኻ ሽም እቲ ቢሮ መተሓባበሪ ፌደራል ጉዳያት ፤
ናይ ጎንፂ ፈታሒ ቢሮ፣ ወዘተ ክብሃል ይግባእ ነይሩ። ምኽንያቱ
መግለፂ ናይ ሕዚ ኩነታት ኢትዮጵያ ጎንፂ ፣ ምፍንቓል ፣ ናይ
ሰላም ጨናን አውዲን ዝበሃል ነገር የለን። ተደልዩ ዝኒሀ እዚኦም
መልክዕ ክሕዙ እዩ። ብመንገዲ ኣብይን ፕሮቴስታንት ፕሮስፓርቲ
ስነመለኮትን ግን ሽም ሸይጣን (ሕማቕ) ምፅራሕ ፍታሕ ስለዘየምፅእ
በቲ ፅቡቕን በቲ ሽቶን ርቋሓዮ ስለዝብል እዩ። ኣቢይ ከዓ ኣብ ዓለም
ዘየለ ሚኒስተር መስሪያቤት ሰላም ክብል ረቒሕዎ። ጎተቱ ዝኣዘዝዎ
ጌሩ ማለት እዚ እዩ። ፅልዋ ፕሮስፓርቲ ጎስፔል ማለት እዚ እዩ።
ካልእ ሽም ብልፅግና ፓርቲ እዩ። ንምንታይ ብልፅግና ተባሂሉ?
“Naming institutions using the positive outcomes one
seeks to achieve rather than the negative states one wants
to overcome”. ክተቃልሎ ብትሓስቦ ነገር ሽም ትካልካ ኣይትፀውዕ
እኳ ደአስ ክተመዝግቦ ብትሓስቦ ፅቡቕ ውፅኢት ነቲ ትካል ስመዮ
ወይ ከዓ ፀወዓዮ “ይብል ፕሮስፐርቲ ጎስፔል”።
ብሓፂሩ ሰላም ሚኒስተር ፣ ብልፅግና ፓርቲ ወዘተ ሽሞም
ብኣጋጣሚ ኣይወፁን። መንፈስ ናይ ጴንጤ ብልፅግና ስነመለኮት
ተላቢሶም እዮም።
ናይ Prosperity Gospel መትከል “Name it and claim it”

ቲኦሎጂ (ስነመለኮት) እዩ። ስለዚ ብዘበነ ኣብይ ዝተጣየሹ ትካላት
መንፈስን ፅዕንቶ protestant prosperity Gospel ዘለዎም
እዮም።
ዘበናዊ ሶፊዝም ፣ ኒዩሊበራሊዝምን መላኽነትን ሰለስቲኦም
ተመሓዝዮም ተደሪዖምን ኣብ እንግድዓ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣቢይ
ዓሪፎም ኣለው። እዚኦም ከምቲ ናይ ገጠር ድርዕቶ ኮበርታ
እንተይኮነስ ብዘበናዊ ኣስራርሓ ኮነ ኢሎም ዝተሰርሑ ስሊፒንግ
ባግ /Sleeping bag/ ዋላ ዓይነቶም ብዙሕ እንተኾኑ ሓዱሽነቶም
ግና ዘጠራጥር ኣይኮነን።
እዞም ሓደሽቲ ድርዕቶ ፖለቲካ /ዘበናዊ ሶፊዝም /ሶፍት ፓወር/
፣ ኒዮ ሊበራሊዝምን መላኽነትን ዝተፈላለዩን ንናይ ባዕሎም
ባህርያትን ዘለዎም እኳ እንተኾኑ ሃፀያውያንን ተላኣእክቲን ግና
ክሳብ ረብሓኦም ዝረጋገፀሎም ማለት’ውን ረብሓ ሃፀያውያንን
ረብሓ ናይ “ለውጢ ሓይሊን” ኣጣዓዒሞም ክኸዱ ዝገብርሉ
መስርሕን መይላን ኣለዎም እዩ።
ኣብይ ሓዱሽ ዘበናዊ ፖለቲካዊ ድርዕቶ ተኸዲኑ ናብ ካልኣይ ምዕራፍ
ኣትዩ ኣሎ። መንገዲ ዘበናዊ ሶፊዝም /ሶፍት ፓወር/ ልእኽትኡ
ወዲኡ ስለዘሎ ብሃርድ ፓወር /Coercive power/ ቀይሮ ተባሂሉ
ኣሎ። ካብ መንገዲን መትከላትን ሶፊዝም ሓንቲ ነገር ጥራሕ ኣብ
ኣእምሮኻ ሓዝ ተባሂሉ ዝተነገሮ ይመስል። ሶፈስት ፀረ-ፍልጠትን
ፀረ መሁርን እዮም ነይሮም። ዝካትዕዎምን ኣካይዳኹም ኣበር ኣለዎ
ዝብልዎምን ኣይፈትውን ነይሮም። ክሳብ ይስቐል ፣ ይቅተል እናበሉ
ይኸዱ ከምዝነበሩ ህይወት ታሪኽ ስቕራጦስ ኣብነት እዩ።
ኣብይ’ውን መንገዲ መንፈሳዊ ወለዱ ዝተኸተለ ይመስል። ኣብ
ቀረባ ኣብ ናይ ብልፅግና ፓርቲ እቶት መተኣኻኸቢ መድረኽ ንናይ
ፖለቲካ ሳይንስን ኢኮኖሚክስ ሙሁራት ዝዘለፈሉ ኣገባብ ናይ
ኣጋጣሚ ኣይነበረን። ሶፈስታዊ መንፈሱ ተላዒልዎ’ምበር።
እዚ ከምዚ ዝኣምሰለ ሃላእ መላእ ሳዕቤኑ ዓብይ ምኻኑ ዝተገንዘቡ
ኒዩሊበራል ኣማኸርቱ ግና ደሓን ይቕርታ ሕተት እሞ እቲ ኩነታት
ናብ ረብሓን ረብሓኻን ቀይሮ ኢሎም ኣማዓራረይሉ። ፀኒሑ ድማ
ይቕርታ ሓተተ። ከመይ ዝአምሰለ መራሒ እዩ ይቕርታ ዝሓትት
እናተብሃለ ድማ ኣብ እናዳ ለውሃት ጊዚያዊ ፖለቲካዊ መኽሰብ
ረኸበ።
ሎሚ ብልፅግና ፓርቲ ኣብ ኢዱ ጠቕሊሉ አእትይዎ ኣሎ። እቲ ናይ
ለውጢ ሓይልን ቲም ለማን እናተብሃለ ዝፅዋዕ ዝነበረ ዳርጋ ነበረያ
ነበረ ኮይኑ ኣሎ። ገሊኡ ብሞት ፀግዑ ሒዙ ፣ ገሊኡ ላፕቶፕ ሒዙ
ኣብ ቢርኡ ተዓኺሊሉ ይቑዝም። ገሊኡ ድማ ናብ ትምህርቲንዶ
ስደደናይ ፣ ኣምባሳደር ጌርካንዶ ስደደናይ ወዘተ እናበለ ደገ እናፀንዐ
ይነብር። እንተ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣቢይ ግና ናይ መንግስቶምን
ናይ ፓርቲኦም ገባራይ ሓዳጋይ ኮይኖም “ብዓወት” መሰስ ኢሎም
ኣለው።
ፖለቲካዊ መስመርን ፕሮግራም መደመር ምስ መስመር ኢዜማ
ተመሳሳሊ እዩ። ናይ ኢዜማ ፖለቲካዊ መስመራትን ማሕበራዊ
መሰረትን ከምዚ ዝስዕብ እዩ። ኣባላት ኢዜማን ኣመራርሓ ኢዜማን
መብዛሕቲኦም ኣብ ስደት ዝፀንሑ እዩም። ክልተ ወለዶ ኣብ ስደት
ዝነበሩ እዮም። እዚ ሓይሊ እዚ ዝሓቶ ፖለቲካዊ ሕቶ ቅድም ክብል
ክንሪኦ ፈቲና ኢና። እቲ ቀዳማይ ወለዶ ስደተኛ ብኣሲሚሌሽን /
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ውራይና
Assimilation/ ምስተን ተቐበልቲ ሃገራት ባህሉን መንነቱን
ሸይጡ ዝፀንሐ እዩ። እቲ ካልኣይ ወለዶ ስደተኛ ግና ኣብ ኣሜሪካ
፣ ኣውስትራልያ ፣ ካናዳን ኣውሮፓን ይዕበ ይንኣስ ናይ ባዕሉ
ቤተክርስቲያን /ናይ ኢትዮጵያ/ ናይ ባዕሉ ባህሊ ልምዲታትን ወዘተ
ንምትግባር ዕድል ዝተፈጠረሉ ሓይሊ እዩ። እዞም ካብ ዝተፈላለየ
ሃገራት ዝእከቡ ስደተኛ ኣብ ልዕሊ ኒዩ ሊበራሊዝም ፅዕንቶ
ብምሕዳሩ ሓቓፊ /ኣካታች/ /Delebrative Democraacy/ ዝብል
ኣብምምፃእ ተዋሳእን ተቋዳስቲን እዩም ኮይኖም።
እዚ ሓይሊ እዚ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ናይ ብሄርብሄረሰባት
ሕቶ ብናይ ኣሜሪካ ጎቲም ሓቋፊ /ኣካታች/ /Delebrative
Democracy/ ክፈትሖ ይሓስብን ይህቅን እዩ። ጎቶቱ ሃፀያውያን’ውን
ነቲ ዓንዲታትን መትከላት ኒዩሊበራሊዝም ስለዘይትንክፍ ኣብ
ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም ብመንገዲ ዲሊብራቲቭ ዲሞክራሲ ክፍታሕ
ፍኖተ ካርታ ይህብዎም። ክትግብርዎ ይገብርዎም።
ሓቋፊ ዲሞክራቲሲ /Delebrative Democracy/ ማእኸሉን ዋና
ዓንዲ ናይቲ ስነሓሳብን ናይ ዜግነት ፖለቲካ እዩ። ንኹሉ ነገር
መፍትሒ ዜግነት ማእኸል ዝገበረ ሰብኣዊ መሰላት ምርግጋፅን
በቢግዝኡ ዜጋታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ክዛተዩን ምስ መራሕቲ
ብቐፃልነት ሓሳቦም ከስርፁን (Continous engagement/
ምግባር እዩ ይብል። ሎሚ ሎሚ ኣሜሪካ’ውን ሓደ ቋንቋ ፣ ሓደ
ባህሊ ዝረኣየላ ሃገር ኣይኮነትን። ልዕሊ ናይ ኢትዮጵያ ቁፅሪ
ብሄርብሄረሰባት ኣብ ኣሜሪካ ፣ ካናዳ ፣ ኣውስትራልያ ወዘተ
ኣለው። ባህሎም ፣ ቋንቆኦም ኩሉ ይኸበረሎም እዩ። ሕሉፍ ሓሊፉ
ቋንቋ ኣምሓርኛ ናይ ዋሽንግተን ከተማ ናይ ስራሕ ቋንቋ ንምኻን
በቂዑ ኣሎ። ስለዚ ቋንቋታት ናይ ፌደራል ናይ ስራሕ ቋንቋ ክኾኑ
ይኽእሉ እዮም። ኣብ ዘበን ምስፍሕፋሕ ቴክኖሎጂ ብምርድዳእን
ብዲያሎግን ዘይፍታሕ ፀገም የለን። ተኸታታሊ ዝርርብ ሓሳባትካን
ድልየትካን ዋላ ኣብ ውሳነ ተመረፅቲ ፓርላማን ፕረዝዳንትን
ክካተቱ ይክእሉ እዮም። ዕድመ ንዘበናዊ ቴሌኮሙኒኬሽን ብምባል
ፕሮግራም ክሕንፅፁ ተጌሩ።
ዜግነት መሰረት ዝገበረ ፖለቲካ ደሊብራቲቭ ዲሞክራሲ ኣብ
ምዕራባውያን ሃገራት ዝተለማመዱ ኣባላት ግንቦት 7ን ካልኦትን
ሓዱሽ ኢዜማ ዝብል ውድብ ፈጢሮም ንኣብይ ሓገዝቲ ኮይኖም
ክቐርቡ ጎተቶም ኒዩሊበራሊስት ሓይሊታት ገዛዕዮ ኣትሒዞም
ከምዝሰደድዎም ብዙሓት ይዛረቡ እዮም። ሰብ ዋና ኣካታች /
ሓቋፊ/ /Delebrative Democraacy/ ድማ በዓል ጆሴፍ ሳሙኤል
ንዩ እዮም። ስለዚ ኢዜማ ናይ ኣብይ ምዕራፍ ክልተ ዋና ተዋሳኣይ
ገፀ ባህሪ ከምዝኾነ ኣቐዲሙ ዝተገመተ እዩ።
ኣባላት ኢዜማ ኣብ ዝተፈላለየ መንግስታዊ መሓውራት ብምስግሳግ
ቀፃሊ መንገዲ መደመር ክፀርጉ ክግበር እዩ። ንመጀመርያ ምዕራፍ
ጥራሕ መፈፀምቲ ዝነበሩ ኣባላትን ኣካላትን ተፀራሪጎም ክድርበዩ
ከምዝኽእሉ ይግመት። ኣብዚ ገለገለ ሰባትን ወገናትን ቀዳማይ
ሚኒስትር ኣብይ በቢግዝኡ ካቢኒኦም እንትፕውዙ ከም ናይ ጭንቂን
ሃንደበታዊን ጌሮም ይቆፅርዎ። እቲ ሓቂ ግና ኮምኡ ኣይኮነን።
ብትልሚ ኣማኽርቶም ኒዩሊበራል ሓይሊታት ዝትግበር እዩ። ሕዚ
ዝኣትው ሓደሽቲ ሓይሊታት ንቲ ናይ Coersion /ሓይሊ/ ምዕራፍ
ዘድለዩን ዝተመልመሉን እዩም ተባሂሉ ይግመት።
ናይ ሓቋፊ /ኣካታች/ ዲሞክራሲን ኣተሓሳስባን ኣብይ ንብልፅግና
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ተጢቐምሉ እዩ። ንሓሳባት ህወሓት ንምንቃፍ ተጠቒምሉ እዩ።
ኣባላት ፓርቲ ኣጋር ውድባት ንምንታይ ቀዳማይ ሚኒስተር ዘይኮኑ?
ክኾኑ ይግብኦም። ወያናይ ዲሞክራሲ ግን ኣግሊሉዎም እዩ ፀኒሑ
ስለዚ ብልፅግና እንድሕር ኣትዮም ንሶም’ውን ሃገር ክመርሑ
ይኽእሉ እዮም ወያናይ ዲሞክራሲ መግለሊ እዩ። ፍልስፍና
መደመር ግና ሓቋፊ ስነሓሳብ ምኻኑ ወዘተ እናበለ ይሟገት ነይሩ።
ስለዚ ቀፃሊ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ብልፅግና ፓርቲ ዲሊብረቲቭ
ዲሞክራሲ ምኻኑን ብንበዓል ኢዜማ መንፀፍ እናተሰርሓሉ
ምምፅኡን ምርዳእ የድሊ።
ካብ ጉዳይ ሓቋፊ ዲሞክራሲ /Delebrative Democracy/
እንተይወፃእና ጉዳይ ግብረ ሰዶማውያንን ብልፅግና ፓርቲን
ምርኣይ’ውን ይከኣል። ጉዳይ ግብረሰዶማውያን ኣብ ኣፍሪካ የዐሪዩ
ዝተተፍአ እዩ። ኢትዮጵያውያን ድማ ነዚ የዐሪዮም ይቃወምዎ።
ሽሙ’ውን ክለዓል ኣይደልዩን። ምዕራባውያን ቅድሚ ኣብይ
ምምፅኡ ጉዳይ ግብረሰዶማውያን ብተደጋጋሚ ይሓቱ ምንባሮም
ይፍለጥ እዩ። ኣብ መላእ ኣፍሪካ ብፍላይ ከም ናይ ኡጋዳን ናይ
ዙምባቤን ዝኣምሰሉ መራሕቲ ንመራሕቲ ኒዩሊበራል ምዕራባውያን
እዚ ጉዳይ እዚ ተልዕሉልና እንተኾይንኩም ገፅኩም ከይንሪኦኩም
ኢሎም ኣሕፊሮም ከምዝሰደድዎም ይፍለጥ።
ምስ ምምፃእ ኣብይ ናብ ስልጣን ግና ግብረሰዶማውያን ናብ ላሊበላ
ያ ክኸዱ እዮም ፣ ግብረሰዶማውያን ናብ ኣኽሱም ያ ክኸዱ እዮም
መንግስቲያ ፈቕድሎም ወዘተ እናተብሃለ ብማሕበራዊ ሚድያ
እናተዘርገሐ ከምዝነበረ ይፍለጥ። ነዚ ግና ብመዳይ መንግስቲ ልክዕ
ከምቶም ካልኦት ናይ ኣፍሪካ ሃገራት መራሕቲ መልሲ ክውሃቦ
እንተሎ ኣይተርኣየን።
እኳ ደኣስ በዓል ኣብይ ንጉዑዞኦም ከም ቅብኢ እዮም ተጠቒምሉ።
ኣብ ኢትዮጵያ ተጀሚሩ ዝኒሀ ጉዑዞ ዲሞክራሲ ኣይሸንባይ ዶ
ንወገናቱ ካብ ፖለቲካዊ ተሳታፋይነት ከግልል ይትረፍ ነቲ ከም
ሓቢ ዝረአ ግብረሰዶማውነት’ውን መሰል ዝህብ እዩ። መደመር
ንኹሉ ሽግራት ዲሞክራሲ ዝፈትሕ እዩ እናተብሃለ ብጉተቱ
ክዝረበሉ ጀመረ። ግብረሰዶማውያን ድማ ብዘለዎም ተሰማዕነት
ተጠቒሞም ኣብይ ንዝመርሖ መንግስቲ ናይ ፋይናንስን ናይ ፖለቲካ
ደገፍ ንኽገብረሉ ኣብ መላእ ዓለም ክረባረቡ እንተለው ተራኣየ።
ስለዚ ኣካታች ዲሞክራሲ ኮነ ተባሂሉ ኣብ ዓድና ክሳብ ክንድዚ
ህዝቢ ንዝፅይፎምን ክሰምዖም ንዘይደልዮም ነውሪታት ዘሓቆፈ
ኮይኑ ከምዝተሰርሐ ህዝብና ክግንዘቦ ይግባእ።
ጉዳይ ግብረሰዶማውያን ካብ ኣልዐልና እቲ ዝጥቀምሉ ሎጎ ናይ
ሪይንቦው /ቀስተደመና/ ምስሊ ብዘደናግር መልክዑ ዋላ ኣብቲ
ዝተሃደሰ ቤተመንግስቲ’ውን ብስውር እቲ ሎጎ ኣሎ ኢሎም
ዝትችው ኣለው። እዚ ብኽኢላታት ዝረአ ጉዳይ ኮይኑ እዚ ግና
ድልየት ጎተቱ ካብ ምምላእ ካልእ መማረፂ ከምዘይብሉ ዘርኢ ሓቂ
እዩ።
ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ናብ እቲ ናይ ቀደማ ክብራ ክንመልሳ
ኢና። እዛ ቤተክርስቲያን ንሃገርና ሰሪሓታ እያ። ሕዚ ክብራን
ተራኣን ንኢሱ እዩ ፀኒሑ። ድሕሪ ሕዚ ግና ናብ ናይ ቀደም
ብራኽኣ ክትግስግስ ንገብር ኢና ብምባል ንመራሕቲ ኦርቶዶክስ
ዝተመፃደቐሉ ቐንዲ ምኽንያት ጉዳይ ግብረሰዶማውያን ተተርኢሱ
ንዝመፆን ክመፆ ንዝኽእል ተቋውሞ ንምልዛብ ከምዝነበረ ክፍለጥ

ይግባእ። ድሕሪ ሕዚ ግና መስመርና ደለብረቲቭ ዲሞክራሲ /ኣካታች
፣ ሓቓፊ/ ዲሞክራሲ እዩ። ስለዚ ፀገም ግብረሰዶማውያን’ውን
ክንሰምዖ የብልናን ብምባል ዘይኮነስ ብተደጋጋሚ ዝርርብን
ምይይጥን ክፍታሕ ኣለዎ። “ምዕፃው ሓሳባት” ዝበሃል ብዘበን
“ወያነ” ኣብቂዑ ኣሎ እንትበሃል ምስማዕ ክጅምር እዩ። መንገዲ
መደመር ዲሊብረቲቭ ዲሞክራሲ ስለዝኾነ። ስለዚ ኣብዚ ቀፃላይ
ናይ ሃርድ ፓወር /ሓይሊ ናይ ምጥቓም/ ምዕራፍ ጉዳይ ግብረ
ሶዶማውያን ይኹን ካልኦት ነውሪታት ሕብሕቢኢተይ ዘድልዮም
ኣይኾኑን። መደመር መስመሩ ደለብረቲቭ ዲሞክራሲ ስለዝኾነ።
ኩሉ ንምርኣይ ምቕናይ በለ ደራፊ።

ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን
ህወሓት ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ዝተፈላለየ ምንቅስቓሳት እናገበረ
መፂኡ እዩ። ህዝቢ ትግራይ’ውን ኣብዚ መዋእል እዚ ናይ ባዕሉ
ታሪኻት እናሰርሓ ይርከብ። ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኒሀ ቃልሲ
ብሓደ ገፅ እቲ ቅድም ኢልና ዝረኣናዮ ማለት’ውን ብ “ብፍልስፍና”
መደመር ዝምራሕ ቃልሲ ብሓደ ገፅ ድማ ህዝቢ ትግራይ ነቲ
እናተቓለሰሉ ዝፀንሐ ወያናይን ልምዓታዊ ዲሞክራሲን ዝያዳ
ኣጠናኺሩን ዓትዒቱን እናተቓለሰ ይርከብ። ዘለናሉ ግዘ መለኽቲን
ህዝባዊ ዲሞክራሲን ሓይልታት ኣብ ዝበለሐ ጫፍ ቓልሲ ዝርከበሉ
እዩ።
ህወሓት ዝባን ናሕሱ ፀሃዩ ናብ ፀህያይ ግራት ከምዝወፈረ ይዝከር።
ኣብዚ ሓላፍ-ዘላፋት ከምዝህሉዎ ምግማት ይካኣል። ገለገለ
ወሃብቲ ሪኢቶ ፀገም ናይቲ ስርዓት ክራይ ኣካብነት፣ ኔትወርክን
ፀረ ዲሞክራሲያዊነትን እንተነይሮም ጎሊሆም ኣይተርኣዩን
ኣይተነቐሉን’ውን ይብሉ። እቲ ህውሓት ገምጊምዎ ዘሎ ሽግራት
ስርዓት ናብ ሓደጋ ዘእቲ እዩ ተባሂሉ ክውሰድ ኣይኽእልን። እቲ
ኔትወርክ ዝባሃል’ውን ንሱሙ ተገምጊሙ’ምበር ኣይተቦርቆቐን
ክብሉ ይስምዑ። መራሕቲ ህወሓት ባዕልቶም’ውን ሰረቕቲ
ስለዝነበሩ ናይቶም ካልኦት ውድባት መራሕቲ ክሰርቁ እንተለው
ስቕ ኢሎም ይሪኡ ወይ ከዓ ተሓባቢሮም ይዘርፉ። ብስሩ’ውን
ክሊኘቶክራሲ /ዝተወደበ መንግስታዊ ስርቂ/ ወይ ከዓ ስቴት ካኘቸር
/State Capture/ በቲ ህወሓት ገምጊመዬ ኣለኹ ዝበሎ ናይ ለብለብ
ገምጋም ዝግለፅን ዝፍታሕን ኣይኮነን። ናይ ህወሓት ገምጋም
ምናልባሽ ካብዚ ቅድም ኢሉ ዝነበረ ገምጋማት ዝሓሸ ክኸውን
ይኽእል እዩ። ብኣንፃር ናይቲ ስርዓት ሓደጋ ግን ኣብዚ እቶ ዝብሃል
ኣይነበረን። ሕዚ’ውን ገለገለ እዋን መራሕቲ ህውሓት ንቕድሚት
ከይወስዶም እናሓለፈ ዝቖርኖም ዘሎ ካብዚ ፀገም እዚ መሊኦም
ስለዘይወፁን ሽግር ስለዘለዎምን እዩ ብምባል ይሙጉቱ።
ብኻልእ ገፅ ድማ ብርግፅ ኣብ ገምጋም ህወሓት ሓላፍ-ዘላፋት ክህሉ
ይኽእል እዩ። ኮይኑ ግና ብመሰረታዊነቱ ዝኽተሎ ዘሎ ኣካይዳ
ትኽክልን ጌግኡ ዝረኣየ ምኻኑን ዘርኢ እዩ። ዝተሓበአን ዝተሻፈነን
ኣሎ ዝብሃል እንተኾይኑ ድማ ህውሓት ገምጋሙ ብቐጥታ ናብ
ህዝቢ ኣውሪድዎ ስለዝነበረ እቲ ህዝቢ እዚኣ ኣብ እከለ ተሪፋ
ኢሉ ክነቅፍ ናይቲ ህዝቢ ተራ እዩ ነይሩ። ኣብ ከይዲ እንተሃልዩ
ድማ እቲ ሐዚ ተፈጢሩ ዝኒሀ ሃዋህው ነቲ ሽግር ንምውፃእ ዓፃዊ
ኣይኮነን ይብልሞ ቀፂሎም እኳዳኣስ ሕዚ ኣብ ትግራይን ህወሓትን
ዝኒሀ ሽግር ነቲ ብሃገር ደረጃ ገጢሙና ዝኒሀ ፀላኢን ዕንቅፋትን
ከመይ ኣቢልና ሓይልና ኣዋዲድና ንስዕሮ ኣብ ዝብል ግና ኣብ ልዕሊ
መራሕቲ ህወሓት ሕዚ’ውን ዝተፈላለየ ሓሳባት ይፍነው። ንምኻኑ
ህወሓትን መራሕቲ ህውሓትን ኣብ ኣካይዶኦም ነቐፌታ ንምንታይ

ውራይና
ተፈነየሎም ክብሃል የብሉን። እቲ ነቐፊታ ሚዛኑ ክደፍእን ዘይክደፍእን
ንምርኣይ ግና ሕሉፍ ጉዑዞ ኣመራርሓ ህወሓት ነዚ መድረክ ዝሓለፈ
ክልተ ዓመት ኣሕፂርካ ምርኣይ ኣገዳሲ ይኸውን።
ህወሓት ነዚ ገጢሙና ዘሎ ፀረዲሞክራሲያዊን ሕሓይ ሓይሊን ኣብ
ውሽጢ ኾይኑ ኣካይድኡን መወዳእትኡን ሕማቕ ምኻኑን ፀረህወሓትን
ህዝቢ ትግራይን ምኻኑ ብግዚኡ ፈሊጡ ግን ድማ ፊትንፊት ኣቐዲምካ
ምልታም ሓደገኛ ምኻኑ ብምግንዛብ ነዚ ሓይሊ እዚ ከመይ ኣቢሉ
ከምዝቃለስ ናይ ቃልሲ ስትራተጂ ኣውፂኡ ተንቐሳቒሱ እዩ።
እዚ ብህወሓት ዝተሓንፀፀ ናይ ቃልሲ ስትራተጂን ስልቲን ሰለስተ
ምዕራፍ ነይረምዎ። ኣብቲ መጀመሪያ ምዕራፍ ምሕጋዝን ምትሕብባርን፣
እቲ ኻልኣይ ምዕራፍ ምሕጋዝን ምንቃፍን፣ እቲ ሳልሳይ ምዕራፍ ድማ
ምቅላዕ እዩ ነይሩ። እዚ ዝተገበረሉ ምኽንያት ድማ ህዝቢ ካብ ተሞክርኡ
ይመሃር ዝብል መሰረታዊ ሓቂ ብምኽታል እዩ።
ብመሰረት እዚ ድማ ኣብቲ መጀመርታ ኣዋርሓት ዝነበረ ዓውዓውን
ደገፋት ንኣብይ ክረኣ እንተሎ ኣብይ ከምሰብ ዘይኮነስ ከም መሲህን ከም
መልኣኽን ኣብ ዝተቆፀረሉ ጊዜ ክትክተሎ ዝግባእ ናይ ቃልሲ ስትራተጂ
“እዚ ሰብ እዚ ምስሉይ /ethos/ እዩ። ምስሉይነት ኣለዎ። ከየዐሽወኩም።
ጭንብል ለቢሱ እዩ መፂኡ ዝንሀ” እናበልካ ምቅላስ ኣይኮነን። ከምኡ
ኢልካ እንተተቓሊስካ ድማ ትርፉ ውድቀት እዩ ዝኸውን። ሰማዒ
እዝኒ ኣይትረክብን። ስለዚ ህወሓት ዝተኸተሎ ንዝረብሕን ዘይረብሕን
ምቅዋም ዘይኮነስ ኣንፈት ምሕጋዝን ምትሕብባርን እዩ።
ህወሓት ውሽጡ ዝያዳ እናፅረየ፣ መሓውራቱ እናስተኻኸለ፣ ምስ
ህዝቢ ሕሉፍ ሽግራት እናገምገመን ከመይ ክፍትሑ ከምዝግበኦም ናይ
ሓባር ምርድዳእን እናገበረ ንምምፃእን ግዘ ንኽገዝእን ዕድል ፈጢርሉ
እዩ። ገለ ገለ እዋን ኮነ ተባሂሉ ንቲ ሓድሽ ናይ ለውጢ ሓይሊ ደገፍን
ምትሕብባርን ይግበረሉ ነይሩ። ንረብሓ ህዝቢ ትግራይን ንረብሓ
ወያነን ገለገለ መራሕቲ ናብ መድረኽ እናወፁ ነቲ ለውጢ እንትድግፉ
ይረአ ነይሩ። ናይ ሃዋሳ ናይ ኢህወደግ ጉባኤ ድማ ንኣቦ ወንበር ኣብይ
ኣሕመድ ህወሓት ሙሉእ ደገፍ ከምዝሃቦ ይፍለጥ። እዚ ኮነ ተባሂሉ
ዝተሰርሐ እዩ ነይሩ። ህወሓት ድምፂ ንኣብይ እንተዘይህቦ’ውን ምምራፁ
ኣይምተረፎን። ስለዚ ኣብዚ ህወሓት ዝወስዶ ስጉምቲ ትክክል ነይሩ
ክብሃል ይከኣል።
ቐፂሉ ዝመፀ ነገር እቲ ህዝቢ ካብ ተሞክርኡ እናተምሃረ ይመፅእ ስለዝነበረ
ሕግታት እንትጠሓሱ፣ ሕገመንግስቲ እንትጠሓስ፣ ምፍንቓል ዜጋታት
ዕለታዊ እናኾኑ እንትመፁ፣ ሰብ ኣብ ግዝኡ ብክፋሉ እንትሕረድን ከም
ጤል ተዘቕዚቑ እንትሕረድን እናረኣየ ስለዝመፀ ባዕሉ ህዘቢ ጠጠው
ኢሉ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ? ኣብ ምንታይ ኢና ዝኒሀና እናበለ ክሓትት
ጀመረ። ህወሓት ድማ ብሓደ ገፅ ንኣብይ ኣብተን ፅቡቓት ነገራት ፅቡቕ
ስሪሕኻ ኣለኻ እናበለ ብምድጋፍ ኣብተን ህዝቢ ካብ ተሞክርኡ ተበጊሱ
ይመሓየሽ፣ ይከበር እናበለ ዘልዕለን ነጥብታት ድማ “ሕገ መንግስቲ
ይከበር” “ናይ ዜጋታት ምፍንቓል ጠጠው ይበል” ወዘተ ብምባል ነቲ
ናይ ለውጢ ሓይሊ ተቓዊሙ እዩ። ኣብዚ ብሄር ብሄረሰባት ካብቲ
ኣትዮምዎ ዝነበሩ መሸመም ክበራበርሉ ዝጀመርሉ ግዘ ምንባሩን ምስ
ህወሓት ርክባት ዝጀመርሉ ጊዜ ምንባሩ ድማ ምዝካር የድሊ። ስለዚ
ህወሓት ኣብቲ ካልኣይ ምዕራፍ ከምዚ ዝኣምሰለ ናይ ቃልሲ ኣንፈት
ምኽታሉ ዝነኣድ እዩ ነይሩ ክብሃል ይከአል።
ኣብዚ ምዕራፍ እዚ መንገዲ ህወሓት ናበይ የምርሕ ከምዘሎ ዝተገንዘበ
ጉጅለ “ናይ ለውጢ ሓይሊ” ኣንፃር ተጋሩን ህወሓትን ብዙሓት

መፀለምታታትን ግፍዕታትን ምፍፃሙ ይፍለጥ። ካብ ግፍዒን
መፀለምታን ብተወሳኺ ሓይሊ ተጋሩ ንምክፍፋል ትልሚ ኣውፂኡ
ዝተንቐሳቐሰሉ ግዘ ነይሩ። ንህወሓት ክመቓቐል ይኽእል እዩ
ዝብሎ ኩሉ ነገር ጌሩ። ባንዳታት መልሚሉ። ሙሉእ ዘይጉድል
ደገፍ ኣቕሪቡሎም። ንተጋሩ ብኣውራጃውነትን ብከባቢያውነትን
ንምክፍፋል ብዙሕ ተንቐሳቒሱ።
ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ነዚ ንምምካት ፅቡቓት ስጉምቲታት
ወሲዶም እዮም። ድሕሪ ኹናት ኢትዮ-ኤርትራ ኣብ ኣመራርሓ
ህወሓት ብዝተፈጠረ ፀገም ካብ “ኣመራርሓ ህወሓት” ተፈልዮም
ዝነበሩ ዓበይቲ መራሕቲ ምስቲ ናይ ሕዚ ናይ ህወሓት ኣመራርሓን ኣብ
ጥቃኡ ዘሎ ነባር አመራርሓን ክቀራረቡ ተጌሩ እዩ። እዚ ንብዙሓት
ተጋሩ ዘሐጎሰ ንሰፈር ናይ ‘’ለውጢ ሓይሊ’’ ድማ ዓካሪትኡ ዝቐርሰመ
ኣጋጣሚ ነይሩ።
ኣብዚ መራሕቲ ህወሓት ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ዝተኸተልዎ ናይ ቃልሲ
ስልቲን ዝወሰድዎም ስጉምቲታት ፅቡቓትን ዝነኣዱን ኮይኖም ገለገለ
ደገፍቲ ህወሓትን ተጋሩን ግና እዚኣን’ውን ተዝግበራ ነይረን እቲ
ምዕራፍ ዝያዳ ምፀበቐን ገለ ኣብ ሳልሳይ ምዕራፍ ዝረኣዩ ዘለው
ገልጠምጠማት ኣይምተርኣየን ይብሉ።
እዞም ወሃብቲ ሪኢቶ ኣስዒቦም ድማ ከምዚ ይብሉ። ኣብ ቀዳማይ
ምዕራፍ ኣብ ዝነበረ ጊዜ ማለት’ውን ኣብይ /ethos/ ሙሱሉይነት
ተላቢሱ ከምመልኣኽ ክረኣን “ዓበይ” ተቐባልነትን ንክረክብን
ተደጋጋሚ ዓበይቲ ምውዕውዓትን ሰልፊታትን ጎስጓሳትን ዝገብርሉ
ዝነበሩ ናይ “እግሪ ኩዑሶ ደገፍቲ ማሕበራት” እዮም ነይሮም።
እዞም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ደገፍቲ ማሕበራት እግሪ ኩዑሶ
ውድባትን ቁሩብ ፋይናንሳዊ ሓገዝ እንተጌርካሎም ፈፅም ዝተባሃልዎ
ነገር ካብ ምፍፃም ንድሕሪት ዘይብሉን እዮም ነይሮም። እቲ ሓድሽ ናይ
ለውጢ ሓይሊ ነዚ ከምዚ ዝበለ ናይ ኩዑሶ ደገፍቲ ማሕበር ይጥቀም
ከምዝነበረ ፀሓይ ወቒዑዎ ዝሓደረ ሓቂ ስለዝነበረ ካብ መሪሕነት
ህወሓት ዝተሰወረ ከይዲ እዩ ነይሩ ክብሃል ኣይካኣልን።
ስለዚ ኣብይ ኣብ ትግራይ’ውን ነዚ ከምዚ ዝበለ ውዳበ ክጥቀም
ከምዝኽእልን ህዝቢ ትግራይ ክመቓቐል ከምዝኽእልን ገለገለ ወገናት
ኣቐዲሞም የተሓሳስቡ ነይሮም። ኣብ መንጎ ውሑዳት ደገፍቲ
ወልዋሎን ሰብኣ እንደርታን ውጥም ቅልቅል ዝብሉ ዝነበሩ ሽግራት
ብኣገኦም ክእረሙ ብዙሓት ሓቲቶም እዮም ነይሮም ሰማዒ ግና
ኣይረኸቡን። ኣርባዕተ- ሓሙሽተ ዮኒቨርስቲታትን ዓበይቲ ናይ
ሃይማኖት ገዳማት ዘለዋ ትግራይ ፣ ንቋንቋ ግእዝ ከምድላዮም
ዝፅሕፍሉን ዝዛረብሉን ሊቃውንቲ ኣብ ዘለዋ ትግራይ ንሓደ ክለብ
“70 እንደርታ” ኢልካ ሽም ምውፃእ ሰብ ዶ የለን ዘብል እዩ። እቲ
ክለብ ናይ መቐለ ከተማ ኮይኑ እናሃለየ ከምዚ ዝበለ ሽም ምውፃእ
ዳሕራይ ድማ ናይ ፖለቲካ መሳርሒ ክኸውን በሪ ምኽፋት ነቲ
ሕዚ ዝረኣ ዘሎ ጋዕ ገልጠማት ኣስተዋፅኦ ጌሩ እዩ። ናይቲ ማሕበር
ደገፍቲ ኣመራርሓታት እንተነአሰ ብትግራዋይነቶም ዘኣምኑን ነቲ
ዘለናዮ መድረኽ ከስተባህሉ ዝኽእሉ ክኾኑ ምተገበአ። መቐለ ኩሎም
ተጋሩ ዝነብሩላ ከተማ እያ። ስለዚ እቲ ክለብ’ውን ንነበርታ ክመስል
ይግባእ ነይሩ። እዚ ግና ኣይተገበረን። ብተመሳሳሊ ናይ ወልዋሎ
ስፖርት ክለብ’ውን መሳርሒ ፖለቲካ ክኸውን ብዙሕ እናተሰርሓሉ
እንተሎ ፀማም እዝኒ እዩ ተዋሂብዎ። ሓደ ሓደ ግዘ ናብ ሃይማኖታዊ
በዓላት’ውን ይሉሑኽ እዩ። ስለዚ ሕዚ’ውን ኣይረፈደን ሱርበቆስ ዝኾነ
ለውጢ ኣብዘን ከምዚኣን ዝበላ ውደባታት ምክያድ ንቐፃሊ ጉዑዞና

ጠቓሚ እዩ ክኸውን።
ካልእ ዝተፈላለዩ ተራሓሒቖም ዝነበሩ ኣመራርሓ ነበር ህውሓት
ምቅርራብ ፅቡቕ ኮይኑ ካልእ ካብኦምን ካብ ካልኦት ተጋደልቲን
ሙሁራትን ክንረክቦ ንኽእል ዝነበርናን ዝበተናዮ ሓይሊ ግና
ክንጥቀም እንተለናን ንምጥቃም ፃዕሪ እንትንገብር ግና ፈፂሙ
ኣይረኣይን። እናተርኣየ እዩ እንተተባሂሉ ድማ የዕሪዮ ንእሽተንን ነቲ
ዘለናዮ መድረኽን ምስቲ ንገጥሞ ዘለና ፀላኢን ፈፂሙ ዘይምጥን
እዩ። ዓቕሚ ውድበ ማለት እቶም ብዘበን ተሃድሶ ዝተፈለዩ ዓሰርተ
አመራርሓ ጥራሕ ኣይኮኑን። ብዙሕ ዓቕሚ ዝነበሮ ተጋዳላይ
ተበቲኑ እዩ። ብዙሕ ዓቕሚ ዝነበሮ ናይ ገጠር ምልሻ፣ ኣባላት
ውድበ ተበቲኖም እዮም። ብዙሕ ንትግራይ ከልምዕ ብድልየቱ ካብ
ወፃኢ ዓዲ ይኹን ካብ ኣዲስ ኣበባን ማእኸል ዓድን ናብ ትግራይ
መፂኡ ብዝረብሕን ዘይረብሕን ነገራት ዝበተናዮ ሓይሊ ብዙሕ
እዩ። ቅድሚ ካልእ ሓይሊ ምእካብና እቲ ናሃትና ዝነበረ ብንኡሱ
ዓቕሚ ዘለዎ ንኣክብ።
ኣብዚ ንምንታይ ኢና ንዓግብ? ንምንታይ ኢና ሓይልና ዘይንእክብን
ዘሓሸ ሰብ ኣብ መስርሕ እቲ ቃልሲ ይፈጠር ኢልና ኣሚና ንኹሉ
ሓይልታትና ኣኪብና ዘይነዋፍሮ? እዚኣ ተፀኒንና ብሕዚኣ እንድሕር
ዘይፈቲሕናያ ዘይሩ ዘይሩ ነቓዕ መፍጠሪ ምኻና ዘይተርፍ እዩ። ኩሉ
ሙሁር ብኢሜይል ይራኸብና ኣሎ እዩ …..ወዘተ ዝብል ዘረባ ወይ
ነቲ ኣቲናዮ ዘለና መድረኽ ዘይምፍላጥን ዘይምርዳእን እዩ እንተዘየለ
ድማ ኮነ ኢልካ ንስልጣንካ ምናልባሽ ዝዳፋእ ሓይሊ ከይመፅእ
ብሕዚኡ ምኽልኻል እዩ ክኸውን ብምባል ሓሳቦም እንተልዕሉ
ይስማዕ።
ህወሓት ኣብተን ክልተ ምዕራፋት ዝተከተሎ ናይ ቃልሲ ኣንፈት
ማለት’ውን ኣብ ውሽጢ ኢህወዲግ ኮይኑ ብምቅላሱ ኣጠቃሊልኻ
እንትረኣ ፅቡቓት ዓወታት’ውን ኣመዝጊብሉ እዩ። ስለዚ እቲ
ዝተከተሎ ኣንፈት ቃልሲ ትኽክል ምንባሩ ግንዛበ ምውሳድ ኣድላይ
ይኸውን።
እቲ ሳልሳይ ምዕራፍ ቃልሲ ምቅላዕ እዩ። ኣብዚ ናይ ለውጢ ሓይሊ
እየ ኢሉ መፂኡ ዘሎ ጉጅለ ክንድዝከኣልን ብዝተኽኣለ መጠንን
ጥራሕ ዝባኑ ክወፅእ ምግባር እዩ። እዚ ስልቲ እዚ ካብ ዝጅምር
ፀኒሑ ኣሎ። ኢህወደግ ካብ ዝፈርስ ነዘ ዘሎ ጊዜ እናተቓለዐ እዩ።
ብህዝቢ፣ ብሙሁራት፣ ብኣባላት ህወሓትን ብኻልኦት ደገፍቲ እቲ
መስመርን ጥራሕ ዝባኑ ክወፅእ እናተገበረ እዩ።
መረፃ ይናዋሕ እናበለ ከምዝመፀ ይፍለጥ። ኮይኑ ግና ምቕላዕ ምስ
በዝሖ መረፃ ኣብ አዋኑ ክካየድ ከምዘለዎ ተደፊኡ ኣትይዎ ነይሩ
እዩ። ናይ ኣባይ ጉዳይ’ውን በትርን ምቅላዕን ምስበዝሖ ተይፈተወ
እቲ ዘተ ንግዚኡ’ውን እንተኾነ ጠጠው ከብሎ ከኢሉ እዩ። መንገዲ
መደመርን ፓርቲ ብልፅግናን ኣብ መንቀራቕሮ ኣብ ዝኣትየሉ እዋን
ግና ዘይተሓሰበ ክስተት ኣብ ዓለም ተራእዩ። ኣብ ሃገርና’ውን
ተኸሲቱ። ሕማም ኮሮና።

ትግራይን ሓደሽቲ ፖለቲካ
ውዳበታትን
ኣብ ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ብርክት ዝበሉ ናይ
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ውራይና
ፖለቲካ ፓርቲ ውዳበታት ተፈጢሮም እዮም። ናይዞም
ፖለቲካዊ ፓርቲታት እዚኦም ምፍጣር ብኣወንታን ብኣሉታን
ዝርእይዎ ብዙሓት እዮም።
ካብቶም ብኣወንታ ዝሪኡ ሰባት እዞም ውደባት እዚኦም
ምፍጣሮም ህወሓት ተናሓናሒ የብለይን ኢሉ ኣራጢጡ
ከይድቕስ ስለዝገብርዎ ምፍጣሮም ፅቡቕ እዩ ይብሉ። ንህዝቢ
ትግራይ ኣማራፂ ውድብ ምህላዩ ድማ ኣማራፂ ሓሳባትን ዘሓሸ
ኘሮግራምን ዓቕሚን ዘለዎ ፓርቲ እንተተፈጢሩ ቀደሙውን
ዝተቓለስናሉ ጉዳይ ስለዝኾነ ፅቡቕ እዩ ይብሉ።
እቶም ናይዞም ውድባት እዚኦም ምፍጣር ብኣሉታ ዝሪኡ ሰባት
ድማ እዞም ሓደሽቲ ውድባት ፖለቲካዊ ኘሮግራሞም ንፁር
ኣይኮነን። ድልየትን ሕቶ ህዝቢ ትግራይን እንታይ ከምዝኾነ
እኹል መፅናዕቲ ጌሮም ኣይተበገሱን። ኣብቲ ኣብዝሓ ህዝቢ
ብፍላይ ኣብ ገጠር ኣይፍለጡን። ዋላ ሓንቲ ናይ ገባር ሕቶ’ውን
ኣየልዕሉን። ማሕበራዊ መሰረቶም ከተማን ካብ ከተማ ድማ
ከባቢ ዩኒቨርስቲ እዩ። ናይ “ፌስቡክ ፖለቲካ” ዝፈጠሮም
ውድባት እዮም ብምባል ይነቅፉ።
እዚ ኣብ ልዕሊ እቶም ሓደሽቲ ውድባት ዝላዓል ሓሳባት እንተኾነ
እኳ ብኣንፃር ሒዝናዮ ዘለና መድረኽን ግጥም ምስ ፀላኢ ህዝቢ
ትግራይን ግና ኣዎንታዊ ተራኦም ክምዘን እንተሎ ዝድርበን
ዝቃለልን ከምዘይኮነ ይፍለጥ።
ብፍላይ ገለገሊኦም ውድባት ኣሰራርሓን አመራርሓ ብልፅግና
ፖርቲን ናይ ‘’ለውጢ ሓይሊን’’ ፊትንፊት ብምቅላዕ ተቓሊሶምዎ
እዮም። ኣብዛ መተዓዛዘቢትን ቀጣን መድረኽን ንኸብደይ
እንተይበሉን ብገንዘብ እንተይተታለሉን ትግራዋይነቶም
ብተግባር ኣመስኪሮም እዮም። ናይ ህይወት መስዋእትነት
ዘሓትት ስራሕቲ’ውን ፈፂሞም እዮም። እዞም ገለ ውድባት
እዚኦም ዝጎደሎም እናሓበርካ ንቕድሚት ክኸዱ እንተተገይሩ
ዘሓሸ ዕድመ ክህሉዎም እዩ።እንተ ገሊኦም ተወላወልቲ ውድባት
ናይ ትግራይ ግና ኣብዛ ቁርፂ እዋንን ፈታኒት መድረኽን
ትወይምልስ ዝብሉሉ መንገዲ እናፀበበ ዝኸደሉ መንገዲ ክፍጠር
ይግባእ። ናይ ምቅላዕ ናይ ኘሮፖጋንዳ ኣንፈትና ብተወላወልቲ
ሓይልታት ኣቢሉ ኣብ ልዕሊ ፀላኢ /ብልፅግና/ የዓርፍ ዝብል
ነዚኦም ብምልማስ ኣቢልና እቲ ተሪር በትሪ ምቅላዕ ኣብ በልፅግና
ከዓርፍ ምግባር ኣድላይ ይኸውን።
ስለዚ ሓደሽቲ ውድባት ትግራይ ብኣጠቃላሊን ብሽፍኑን ኩሎም
ሓደ ዓይነት ኣይኮኑን። ወገናውነቶም ዝተፈላለየ ስለዝኾነ እቶም
ብንኡስ ኣብዛ መድረኽ እዚኣ ወገን ህዝቢ ትግራይ ኮይኖም
ብተግባር ዝወፁን እቶም ትወይምልስ ዝብሉ ተወላወልቲን
ቁሉዓት ባንዳታትን ፈላሊና ምርኣይ ከድሊ እዩ።

ፖለቲካዊ ፋዓ
ፃህያይ ዕያይ ሕርሻ
ቅድም ክብል ፃህያይ ዝባን ናሕሲ ኣብ ዝብል መነፃፀሪ /analogy/
እቲ ላዕለዋይ ኣመራርሓ እንተተገምጊሙን ሽግራቱ ብግቡእ
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እንተፈቲሑን ኣብ ታሕቲ ዝግበር ገምጋም መፀገሚ ከምዘይኸውን
ተቐሚጡ እዩ።

ተባሂሉ ዝዕቀን ነቲ ፀገም ብዙሕ ሽግር እንተይሰዐበ ከመይ ኣቢሉ
ፈቲሕዎ ብዝብል ሚዛን እዩ።

ንፉዕ ሓረስታይ ዝባን ናሕሱ ብእዋኑ እንተፃህዮ ግራቱ ክፃሂ ፀገም
ኣይህሉዎን። ናሕሱን ሕጉኡን እንተይፀሃየ ናብ ግራቱ እንተምሪሑ
ግና ኣዝዩ ንፀገም ይቃላዕ። ካብ ናሕሱን ካብ ሕጓኡን ብዝተፈላለየ
መንገዲ ዕያያት /ፃህያይ/ ናብቲ ግራቱ ይዛመቱ።

ብልፅግና ፓርቲን መስመር መደመር “ፍልስፍናን” ካብ ሶፍት
ፖወር ወፂኡ ናብ ምዕራፍ ሃርድ ፖወር ኣትዩ ኣሎ። ልዕል ኢልና
ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ድርዕቶ ፖለቲካ /ሶፊዝም፣ ኒዮሊበራሊዝምን
ምልካውነትን/ ብሓደ ተዳሪዖም ተኸዲኑዎም ኣሎ። ኣብዚ ምዕራፍ
እዚ ድማ ሓዳሽ ለበዳ ሕማም ኮርና አጀንዳ ኮይኑ ይርከብ።

ገባራት ዓድና ንሕርሻኦም ብፍላይ ስርናይ ንዝዘርእዎ ግራቶም
ብዕያይ ከይውረር ኣቐዲሞም ይሓርስዎን ደጋጊሞም የላሳልስዎን
ክሳብ ሰለስተ ጊዜ ዝኸውን ድማ ደጋጊሞም ይፀሃይዎ። ገለገለ
ገባራት ግና ስርናይ ድሕሪ መስከረም ዝፃሀ ኣይመስሎምን፡ ዋሕዲ
ማይ ስለዘሎን እቲ ስርናይ ክወልድ ስለዝቃረብን ምፅሃዩ ብዙሕ
ጠቓሚ ኣይኸውንን ይብሉ። ለባማት ገባራት ግና ኣይፉሉን
ድሕሪ መስከረም’ውን ስርናይ ግራት ክፀሀ አለዎ ይብሉ። እቲ
ናይ መስከረም ናይ ስርናይ ዕያይን እቲ ጥዑይ ስርናይን ንምልላይ
የፀግም እዩ። ኮይኑ ግና ልምዲ ዘለዎም ገባራት ካብቲ ሕርሻ ነቲ
ዕያይ ዳሓር ንምፍላይ ኣየፀግመሎምን። እዚ ኣብ ዝራእቲ ስርናይ
ዝበቕልን ኣብ ራብዓይ ፃህያይ ዝረኣ ዕያይ /ፃህያይ/ ፋዓ እናተብሃለ
ይፅዋዕ።
ፋዓ መዘንግዒ እዩ። እንተይሓሰብካዮ ግራትካ ዝወርርን ኣብ ልዕሊ
ግራትካ ሓደጋ ዘብፅሕን ሕማም ዳሓር ናይ እኽሊ እዩ። ገለገለ
ሸለልተኛ ገባራት ግደፍዎን ዶ ፅላል እቲ ስርናይ ደኣ ኾነይ ዝኸውን
እናበሉ ይተዓሻሸዩ። ገለገሊኦም ድማ ሓሰር ስለዝኾን ፀገም የብሉን
እንኳዕ ደኣ እቶም ቀዳሞት ዕያያት /ፃህያታት/ ተወገዱ’ምበር ፋዓስ
ዘምፅኦ ኣሉታዊ ሳዕቤን ኣይህሉን ብምባል ካብ ፃህያይ የብድዩ።
ፋዓ /ዕያይ/ ኣብ ግራውቲ ዝርኣቲ ስርናይ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ
ጀሚሩ ኣብ ሓፂር ግዘ ዓብዪን ገዊዱን ልዕሊ እቲ ስርናይ ብምኻኑ
ነታ ግራት ብሙላኣ ይሽፍና። ፋዓ ክወልድ እንተሎ ነታ ግራት ፃዕዳ
ሻሽ ዝተሸፈነት ግራት የምስላ። ካብቲ ስርናይ ንሱ ጎሊሁ ይረኣ።
እምበርከ እዚ ግራት ስርናይ ድዩ ተዘሪኡስ ወይስ ፋዓ ዳርጋ የብል።
ጉዳይ ኢትዮጵያ ብቐረባ ዝከታተሉ ፖለቲከኛታት ነዚ ኣብ ትግራይ
ዘሎ ኩነታት ምስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ብምዝማድን
ብምርኣይን ናይ ንፉዕን ዕሽሽተኛ ገባር ኣብ ፅህያይ ግራት ስርናይ
ዝረኣ ተግባርን ውፅኢትን ምስ ፖለቲካዊ ከይዲ ብምንፅፃር /
analogy/ ኣብ ከባቢና ምስ ሓዱሽ ተርእዮ ናይ ሕማም ኮረና
ምልባድን ዝህሉ ፖለቲካዊ ፀወታን ኣዛሚዶም ቀፃሊ ፖለቲካዊ
ጉዕዞ ከባቢና እንታይ ክኾን ከምዝኽእል ነዞም ዝስዕቡ አመታት
የቕምጡ።

I.
ናይ ክራይስስ ፖለቲካን
ናይ ፖለቲካ ክራይስስን
ክራይስስ ኮነ ኢልካ ይኹን ካብ ቁፅፅርካ ወፃኢ ብዝኾነ መንገዲ
ይኽሰት። ክራይስስ ኣብ ሓደ ከባቢ ንምንታይ ተፈጢሩ እንተይኮነስ
እቲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝተፈጠረ ክራይስስ ብኸመይ ዝኣምሰለ
ጥበብ ተፈቲሑ ዝብል ንሓደ ሓይሊ ወይ መንግስቲ ቀንዲ
መዐቀኒኡ ይኸውን። ሓደ ሓይሊ ናይ ህዝቢ ወገን ድዩ ኣይኮነን

ወያናይን ልምዓታዊ ሓይሊ ኣብ ትግራይ ፣ ድርዕቶ ፖለቲካ ኣብ
ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ነዚ ብህይወት ህዝቢ ዝመፀ ዓለማዊን
ሃገራዊን ክራይስስ ከመይ ይሪኢዎን ይፈትሕዎን ኢልካ ምሕታትን
ምክትታልን ኣገዳሲ እዩ።
እቲ ኩነታት ኣተሓሕዛን ኣፈታትሓን እቲ ክራይስስ ቀፃሊ ኳ ብዕምቆት
ዝረአ እንተኾነ ካብ ኣተሓሕዛን ኣካይዳን እቲ ሓይሊ ሪኢኻ ግና እዞም
ዝስዕቡ ትንበያታት መቕማጥ ይከኣል።
እቲ ናይ ለውጢ ሓይሊ ክልተ ነገር ክቕይር ካብ መጀመሪያ ጀሚሩ
ይዛረብን ነዚ ዓሊሙ ይንቐሳቐስ ምንባሩን ሕዚ ንድሕሪት ምልስ
ኢልካ ምርግጋፅ ይከኣል። ሕገመንግስቲ ምምሕያሽ /ምቅያር/ መረፃ
ምንዋሕ ወዘተ ድልየትን ዕላማን ነይርዎን ሕዚ’ውን አለዎ። ኣብዚ
እቲ ሓይሊ ብውሽጢ ይኹን ብደገ ፀቕጢታት ስለዝበዝሖን ብፖለቲካ
ስለዝተቃልዐን ተቐርቒሩ ኣብ ዘይኾነ ጊዜ /ነሓሰ/ መረፃ ክግበር እዩ
ኢሉ ካላንደር ምውፅኡ ይፍለጥ። እዚ ወርሒ እዚ ንሸፈጥ ተባሂሉ
ዝተገበረ እኳ እንተነበረ ነቲ ኣብ ሕገመንግስቲ ተቐሚጡ ዘሎ መትከል
ግና ዝፃባእ ኣይነበረን።
ሕዚ ግና ህፁፅ አዋጅ ክሳብ ነሓሰ ተኣውጁ ኣሎ። ነሓሰ ዝግበር
መረፃ’ውን ኣይህሉን። ቅድም ክብል ቦርድ መረፃ ብቲ ፈለማ
ዝተቐመጠ ካላንደር ከምዘይካየድን ከምዝተናውሐን ኣፍሊጡ ነይሩ
እዩ። እዚ ብመማኽርቶም ሃፀያውያን ኮነ ተባሂሉ ድሑሩን ቅድሙን
እቶም ትካላት ክገልፅዎ ተጌሩ ኣሎ። ካብዚ ከይዲ እዚ ተበጊስካ እቲ
ክራይስስ ንፖለቲካዊ ድልየት ናይ ምጥቃም ዝንባለታትን ተግባርን
ከምዘሎ ምርዳእ ይከአል።
እዚ ኣካይዳ እዚ ክልተ ነገራት ብብልፅግና ፓርቲ ክግበሩ ከም
ዝተሓሰቡ ንምግማት ኣየፀግምን። እቲ ሓደ መረፃ እንተተናዊሑ እዚ
ኣብ ሰልጣን ዘሎ ሓይሊ ሕጋውነት /Legitimacy/ የብሉን ክብሃል
ይኽእል እዩ። ዘሓሸ ኩለመዳያዊ ዓቕሚ ዘለዎ ወያናይ ዲሞክራሲያዊ
ሓይልን ፌደራሊስት ሓይሊታትን ፀገም ክፈጥረሉን ነቲ መንግስቲ
ብዝተፈላለየ ደረጃ ከውርድዋ ይኽእሉ እዮም።
ብሰንኪ ምንዋሕ ካላንደር መረፃን ድሕሪ ነሓሰ 30 ምብቓዕ ዘመነ
ስራሕ ፓርላማን እቲ ብሰንኪ ሕማም ለበዳ ኮሮና ብፌደራል ደረጃ
ተኣውጁ ዘሎ ህፁፅ ግዘ ኣዋጅ ዘይሩ ዘይሩ ሕገመንግስታዊ ቀውሲ
/Constitutional Crises/ ምስዓቡ ኣይተርፍን። ካብ መስከረም
01/2013 ዓ.ም ጀሚሩ እቲ ሕዚ ዝኒሀ መንግስቲ ሕጋውነት ከም ዘይብሉ
መማኽርቱ ይኹን ባዕሉ ብልፅግና ፓርቲ’ውን ኣቐዲሞም ዝተረድእዎ
ይመስሉ። ከም ህውሓትን ካልኦት ፌደራልስት ሓይሊታት ይኾኑ
ዘሓሸ ፖለቲካዊ ፍልጠት ዘለዎም ካልኦት ተናሓነሕቲ ፓርቲታት’ውን
ነዛ ዕድል እዚኣ ብሸለልተኝነት ክሓልፍዋ ኣይደልዩን። መንግስቲ ኣብይ
ኣሕመድ ወዲቑ ንሶም ናብ ስልጣን ዝወፁሉ ዕድልን ነኻላትን ካብ
ምድላይን ምፍንፋንን ንድሕሪት ኣይብሉም።

ውራይና
ስለዚ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ብሕጋውነት ንምቅፃል ነቲ
ሕገመንግስቲ እንተይቀየረን እንተይፈረሰን ክልተ ስጉምቲታት
ክወስድ ይኽእል’ዩ። እቲ ቀዳማይ ፓርላማ ምብታን እንትኾን
ፓርላማ በቲንካ ኣብ ውሽጢ ሽዱሽተ ኣዋርሕ መረፃ ክትገብር
ስለዘገድድን ካልኦት መዘዛትን ስለዘለውዎ ነዚኣ ኣይመርፃን። እታ
ካልአይቲ ስጉምቲ ንገለ ዓንቀፃት ሕገመንግስቲ ምምሕያሽ እዩ።
ናይ ፓርላማ ናይ ስራሕ ዘበን ካብ ሓሙሽተ ዓመት ናብ ሽዱሽተ
ወይ ድማ ሸውዓተ ዓመት ክመሓየሽ ብክልተ ሲሶ ተወከልቲ ክገብር
ይኽእል እዩ። በቲ ሕዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ሕሓያት ኣብ ፓርላማ
ምህላው ኣብ ክልላት ዘለው ኣካላት ሕሓያትን ንኸብዶም ዘሓድሩን
ምስቲ ምኻኖምን ኣብ ጥቃ እቲ ህዝቢ ዘሐሸ ዲሞክራሲያዊ
ውዳበታት ዘይምህላው እቲ ሕቶ ብብልፅግና እንትወረደሎም
“ኢዶም ሽግ” አቢሎም ከፅድቕዎ ከምዝኽእሉ እዞም ፖለቲከኛታት
ስግኣቶም የቕምጡ። ካሊእ ናይ ሽግግር መንግስቲ ነጣይሽ ዝብል
ሕቶ’ውን ክቐርብ ይኽእል እዩ። እዚ ዋላ ዕፁው እንተዘይኮነ ናይ
ምኻን ዕድሉ ግና ፅበብ ዝበለ እዩ።
ካብ ሕዚ ጀሚሩ ብምኽንያት ግልፂ ዘይኮነ ህፁፅ ጊዜ አዋጅ
ብዙሓት መራሕቲ ተናሕናሕቲ ውድባት ፣ አክቲቪስታትን
ሙሁራን ክውቁዐን ክሕየሩን ከምዝኽእሉ ይግመት። ነዚ ስዒቡ
ድማ እቲ ዓንቀፅ ሕገመንግስቲ ከመሓይሽ ይኽእል ይኸውን እዩ።
ምዕራባውያን ድማ ንቐፃሊ ስራሕቶም ውላዶም /baby/ ዝኾነ
ኣቢይ ክፀንሕ ስለዝደልዩ “መረፃ ክናዋሕ ድልየትና ኣይበረን። ኮይኑ
ግና ኮሮና ዘስዓቦ ክራይስስ እናሃለወ ብስሩ’ውን መረፃ ምክያድ
ትርጉም ስለዘይብሉ” ደሓን ምንውሑ ሕገ መንግስታዊ ክሳብ
ዝኾነ ተቐበልዎ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ተባሂሉ ይግመት። እዚ
ከምዚ ዝኣመሰለ ኣካይዳ ሓዱሽ ኣይኮነን። ደርጊ ብ1977 ዓ/ም
ሓደጋ ድርቂ ስዒቡ ነቲ ድርቂ ንፖለቲካዊ መሳርሒ ተጠቒምሉ
እዩ። ህዝቢ ብጥምየት ክረግፍ ስቕ ኢሉ እናረአየ ከሪሙ ፀኒሑ
ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ንምንፃል ብጥምየት መዓንጥኡ
ዝተፈሓሰ ህዝቢ ብኣንቶኖቫት እናፀዓነ ፈቐድኡ ጋምቤላን ምዕራብ
ኢትዮጵያ በረኻታትን ከምዝበተኖም ከምዘሰፎሮምን ይዝከር። ነቲ
ክራይስስ ናይ ፖለቲካ መሳርሒ ጌሩ ብምጥቃም ንሓዋሩ ጥምየትን
ድርቂን ንምምሓው ሰፈራ ኣስፊረዮም ኣለኹ። መንግስተይ “ኣቦ
ልምዓት እዩ” ብምባል ረኣዩለይ ስምዑለይ ክብል ጀመረ። ብዙሓት
ትካላት ድማ ኣብ ክንዲ ዘውግዝዎ ንደርጊ ፅብቕ ጌርኻ ኢሎም
ኣተባቢዐምዎ። ደረፍ’ውን ጌረምሉ። ብዓፀባ ህዝቢ ትግራይ ቁማር
ተፃዊቶም።
ብልፅግና ፓርቲ’ውን ናይ ኣቦታቱ ተንኮላት ክወርስን ክትግብርን
ዝኽእለሉ ዕድል ሰፊሕ እዩ ዝኸውን። ደርጊ መጀመሪያ ንህዝቢ
ትግራይ ኣንበርኺኹ ክገዝእ ድልየት ነይርዎ። ንተጋሩ ንምንብርካኽ
ዝተፈላለዩ ስጉምቲታት እናወሰደ እኳ እንተነበረ ህዝቢ ትግራይ
ግና ክንብርከኽ ኣይከኣለንን፡ ኣንበርኪኹ ምግዛእ ምስ ኣበዮ ድማ
ንህዝቢ ትግራይ ናብ ናይ ምብራስ ምንቕስቓስ ተሰጋጊሩ።
ናይ ሕዚ መራሕቲ ሃገርና ድልየት’ውን ከምቲ ናይ ኣቦታቶም
ደርጊ እዩ። ፈለማ ህዝቢ ትግራይ ሰጥለበጥ ኢሉ ንኽግዝኣሎም
ዝተፈላለዩ መፀለምታትን ስጉምቲታትን እናወሰዱ ምምፀኦም
ይዝከር። ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ኣይሽንባይዶ ተንበርኪኹ ክግዛእስ
ይትረፍ ነቲ ስርዓት’ውን ነቀይነቀይ ከብሎ ጀሚሩ ኣሎ ክንዲ ፍረ
ጣፍ’ውን ኣይረኣዮን ጥራሕ ዘይኮነስ ሓድነቱ ዝያዳ አጠናኺሩ
ምስ ውድቡ ህወሓት ሓደ ኮይኑ ይቃለስ ኣሎ። ሓደሓደ ጊዜ ህዝቢ
ትግራይ ከም ዘርኢ መጠን እንተጠፈአ ድልየቶም ምኳኑ እዩ።

ስለዚ እቲ ግብግብ እናዓበየ እንትኸይድ ከም ዘርኢ መጠን ናይ
ምጥፋእ ስጉምቲታት ዘይወሰድሉ ምኽንያት ኣይህሉን። ሕማም
ለበዳ ኮሮና’ውን ነዚ ድልየቶም ጥጡሕ ባይታ ክፈጥረሎም ይኽእል
እዩ ተባሂሉ ይሕሰብ።

II.

ሓደ ሃገር ክልተ ፖሊሲ

ሓደ ሃገር ክልተ ፖሊሲ ኣምርን ተግባርን ኣብ ዓለምና ሓዱሽ
ተርእዩ ኣይኮነን። ኣብ ቻይናን ሆንግኮንግ ኣሎ እዩ። ምዕቡል ባህሊን
ምርድዳእን እንተሃልዩ ፀገም የብሉን። ኣብ ሶማሊያ’ውን ከምቲ
ናይ ቻይና ኣይኹን’ምበር ሶማሊላንድ /ሃርጌሳ/ ሶማሌ /መቋዲሾ/
ዝኽተልዎ መንገዲ ነንበይኑ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ’ውን ቀደም ነይሩ
እዩ። ኤርትራ ብፌደረሽን ምስ ኢትዮጵያ ምስተሓወሰት ተግባራዊ
ኮይኑ ነይሩ እዩ። ዘሓሸ ዲሞክራሲያዊ ሃዋህው ዘለዎ ስርዓት ኣብ
ኤርትራ። መስፍናዊ ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኑ ንሓፂር እዋን’ውን
እንተኾነ ፀኒሑ እዩ። ምናልባሽ ኣብ ኢትዮጵያ’ውን ዋላ ፀቢብ
ዕድል እንተኾነ ትግራይ ትኽተሎ ወያናይን ልምዓታዊ ዲሞክራሲን
ካልእ ከባቢታት ኢትዮጵያ ድማ እናተሓመሳ’ውን እንተኾነ
መስመር መደመር ዝኽተለሉ ዕድል ይህሉ። ፖለቲካ ኮሮና ነዚ
ዕድል ዝኸፍተሉ ዕድል ዕፁው ኣይኮነን።

ኣብዚ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩነታት ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ። እቲ
ሰላም ተፈጢሩ ኣሎ ይበሃል ኣሎ። መንግስቲ ኣብይን ኣሜሪካውያን
ግና እቲ ናይ መኪና መንገዲ ክኽፈትን ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን
ህዝቢ ንህዝቢ ርክብ ዝካየደሉ መስርሕ ክፍጠር ዝደልይዎን
ክትግበር ዝብህግዎን ኣይኮነን። እኳ ደኣስ እቲ ርክብ ብኣየር ጥራሕ
ክኾን ድልየት ኣለዎም። እዚ ከምዚ ዝበለ ሽፍንፍን ንብዙሓት
ጥርጣረታት ዝዕድም እዩ። እቲ ቀዳማይ ድልየት ኣሜሪካውያን
ከምቲ ናይ ዘበን ሃይለስላሰ ሓንቲ ኢትዮጵያ ምፍጣር እዩ። ስለዝኾነ
እቲ ኣብይ አሕመድ ሃለፍለፍ ዝብሎ ባሕሪ ሓይሊ ክህሉዎና
እዩ ምባላት ኣጆኻ ዝተብሃለሉ መፅብዓ ብወገን ኣሜሪካውያን
ዘሎ ምኻኑ እዩ። ኢሳያስ ድማ እታ ዝሓልማ ዝነበረት ኤርትራ
ስለዝፈረሰቶን ክውን ምኻን ስለዘኣበየቶን ብመቓልስቱ’ውን
ሒዝካና ጠፊእኻ እናተብሃለ ስለዝውቀስን ናይ ይበተኹ ድሕረይ
ዳንዴር ኣይትብቐል ዝዓይነቱ ንኤርትራን ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራን
ህመት ከእትየሉ ይኽእል እዩ። በሉ እንተሕሽኩምስ ኢሉ ናብ
ኢትዮጵያ ክሓውሶም ይኽእል እዩ።

ካልእ ብመኪናን ብእግሪን ብትግራይ ኣቢልካ ምቅርራባት
እንተተፈጢሩ ምናልባት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ካልእ ምቕርራባትን
ምንፍፋቓትን ክህሉ ስለዝኽእል ኤርትራ ፣ ትግራይን ካልኦት
ፀግዓፀግዑ ዘለው ብሄር ብሄረሰባትን ዝሓወሰ ሓዱሽ ሃገር ክፍጠር
ዝኽእለሉ ዕድል ፀቢብ ኣይኾንን። እዚ ድማ ሕልሚ ኣሜሪካውያንን
ሕልሚ ሕሓያትን ዘፀልምት ስለዝኸውን እዚኣ ከይትፍጠር
ዓቕሞም ፀንቒቖም እንትረባረቡ ይረአ።

እቲ ካልእ ምስ ርክባት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተዛሚዱ ዝረአ ጉዳይ
ብኣየር ምርኻብ እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ኣየር መንገድ ናብ ኣስመራ

ክመላለስ ተጌሩ ኣሎ። ኣብዚ መስርሕ እዚ ግና ብዙሕ ኣውዳት ከም
ዘለዎ ይንገር። ኤርትራ ዘይከፈለቶ ዶላራት ኣለው። እዚ ንመንገዲ
ኣየር መንገድ ዝሕባእ ሓቂ ኣይኮነን። መንግስቲ ኣብይ ፣ ኢሳያስን
ኣሜሪካውያን ግና ኣብዚ መዳይ እዚ’ውን ዝፃወትዎ ሕቢሕቢኢተይ
ኣሎ። ስለዚ እዚ ኣካይዳ እዚ’ውን ኣብ ቀፃሊ እንተስ ፈንዲኡ እንተስ
ሊሒኹ ብምውፃእ ኣሰር ከርኢ ከምዝኽእል ይግመት።

III.
ሓደሽቲ
ምፍጣር

ሃገረ

መንግስታት

ብዙሓት ሰባት ኢትዮጵያ ኣይትበታተንን። ክትበታተን እያ ኢልካ
ምፍላይ ሕማቕ ፋል እዩ። ዘፋለየ ይብተን’ምበር ኢትዮጵያ
ኣይትብትንን ክብሉ ይስምዑ። እቲ ሕዚ ዝኒሀ ኣተሓሕዛን ኣካይዳን
ዝተገንዘቡ ፖለቲከኛታት ግና እንተወሓደ ኢትዮጵያ ኣብ ክልተ
ሃገረ መንግስታት ትኾነሉ ዕድል ዕፅው ኣይኮነን ክብሉ ፖለቲካዊ
ትንበየኦም የቕምጡ። ምስምልካዊ ስጉምቲ ብልፅግና ፓርቲን ምስ
ኣይነግዛእን በሃላይነት ህዝቢ ትግራይን ተታሓሒዙ እንተስ ብሰላም
እንተስ ብሓይሊ ፍትሕ ዘይመፀሉ ምኽንያት አይክህሉን ይብሉ።
ስለዚ እቲ ኣብ ኣዲስ አበባን መቐለን ዝንትኽተኽ ፖለቲካዊ ሓዊ
ነታ ናይ ሕዚ ሃገረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ክልተን ልዕሊኡን ሃገረ
መንግስታት ክገማማዓ ይኽእል እዩ።

ፖለቲካዊ ፋዓ

ካብ ሕዚ ጀሚሩ ልክዕ ከምቲ ናይ ሰነፍን ዕሽሽተኛ ሓረስታይ
ግራት ስርናይ እንድሕር ኣብ መወዳእታ ማለት’ውን ካብ መስከረም
እንድሕር ዘይተፃህዩን በቶም ናይ መጀመሪያ ኣብ እዋን ክረምቲ
ተደጋጋሚ ምፅሃይ እንተዓጊቡን ግራቱ ብፋዓ ክምትምላእ ፖለቲካ
ሃገርና’ውን ካብ ሕዚ ብፖለቲካዊ ፋዓ ምሽፋና ግሁድ እዩ።

ኣብ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ምልከኣምድሪ መተሓሳሰቢ እዩ ክኸውን።
እቶም ቅድሚ ሕዚ ንሪኦም ዝነበርና ፖለቲከኛታትን ፖለቲካዊ
ሓይሊታትን እንተስ ብጥቕማጥቕሚ ብምድላል እንተስ ብምሕያርን
ብኻልኦት መሳሪሒታትን ኣብ ንጡፍ ፖለቲካዊ ህይወት ንሪኣሎም
ዕድል ፀቢብ እዩ ክኸውን። መሕፈሮን ከብዳማትን ኣብ ፖለቲካዊ
መድረኽ ኢትዮጵያ ፀለል ኢሎም ክወፁን ክረአዩን ኢዮም። እዞም
ሓይሊታትን መራሕቲን ዝግበርን ዘይግበርን ነገራት ንክገብሩ
ድልዋት እዮም። ብድሕሪ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ “ፖለቲካን ኮረንቲን”
ብርሕቑ ዝብል ኣተሓሳስባ ዝመፀሉ ዕድል ፀቢብ ኣይኾነን።

ኣብ ትግራይ ዘሓሸ ፖለቲካዊ ሃዋህው ክህሉ እዩ። ኮይኑ ግና
ሓደሽቲ ተለኣኣክቲን ከብዳማትን ግና ካብ ውሽጢ ውድብ ኮነ
ካብ ደገ ምውፅኦምን ምርኣዮምን ስለዘይቀሪ እዚ ክግርመና
የብሉን። እኳ ደኣስ እዚ ክመፅእ ከምዝኽእል ተገንዚብና ናይ
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ውራይና
ትግራይ ፋዓታት’ውን ዕላል ስርናይ ዘይኮነስ ጠንቂ ስርናይ እዮም
ኢልና ብኣግኡ ክንከታተሎም ይግባእ። ህወሓት ኣብ ናይ ክራይስስ
ፖለቲካ ከመይ ኣቢልካ ከምዝዝለቕ እኩል ተሞክሮ ዘለዎ ውድብ
እዩ። ናይ 77 ዓ/ም ናይ ድርቂ ኩነታትን ኣፈታትሑኡን ብዙሕ
ትምህርቲ ክወስዶ ዝግባእ እዩ። ደርጊን ሻዕብያን ተዛሪዮም
ንህዝቢ ትግራይን መራሒ ውድብ ህወሓትን ንምጥፋእ እንታይ
ከምዝገብሩን ከመይ ከምዝተፈትሐን እኹል ተሞክሮ ኣለና።
ኣብ ጉዳይ ኮሮና’ውን ተመሳሳሊ ወይ ከዓ ዝኸፍአ ተዝኸውን /
Scenario/ ክንፅበ ይግባእ።
ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን “12ተ ውን ከም 77” ብምባል ልዑል
ርብርብ ንምግባር ክንዳሎ ኣለና። 77 ዓ.ም ድርቂ እናሃለወን
ብሃለዋት ህዝብና መፂኡ ክፈታተነና እንተሎን ብሓደ ገፅ ሓደሽቲ
መስመራት ኣውፂኢና ኢና። ሎሚ’ውን እንተኾነ ብዘበነ ኮሮና
ሓደሽቲ ንቕድሚት ዝወስዱ መስመራት ዘይንሕንፅፀሉ ምኽንያት
የለን። ካድረታትናን መራሕቲናን ካብ ግዳያት “ፌስ ቡክ” ኣውፂእና
ናብ ዝለዓለ ኣተሓሳስባታትን መስመራትን ዝኣትውሉ መስርሕ ጎኒ
ንጎኒ መኸተ ኮረና ክንፈጥር ይግባእ። እንተዘየለ ንሕና’ውን ከም
ግራት ብልፅግና በፋዓን ዕያይን ዘይንውረረሉ ምኽንያት ኣይህሉን።
ፖለቲካዊ ፋዓ ካልእ መልክዕ ኮረና ስለዝኾነ ንዳሎ።
ኣብዚ ብትረት እንዳሎ ክንብል እንተለና እንታይ ንምርካብን
እንታይ ንምኻንን እዩ? ዝብል ሕቶ ክመፅእን ክሕተትን ይኽእል
እዩ። ህዝቢ ትግራይን ሀወሓትን ነዚ ኣቲናዮ ዘለና ናይ ክራይስስን
መፃብብ ጊዜ ከም ርግማን ክሪኡዎ ኣይግባእን። ከምዕድል ክንሪኦ
ይግበኣና። እንተይተዳለና ተበታቲናን ኮፍ ኢልናን ነቲ ፀገም
ክንገጥሞ እንተይልና ክንስዓር ኢና። ስዕረት ጥራሕ’ውን ኣይኮነን
ዝፅበየና። ብስዕረት ጥራሕ ኣይሓልፈልናን። ተጋሩ ምኻናን ካብ
ተጋሩ ምፍጣርናን ዝንተኣለም እናረገምና እንነበረሉ ስዕረት እዩ
ዝፅበየናን ዝገጥመናን።
ምዕራባውያን ኒዩሊበራሊስት ሓይሊታትን ሕሓያት ናይ ሃገርናን
ናይ ከባቢናን ሓይልታት ድልየቶም ንፁር እናኾነ ይመፅእ ከምዘሎ
ተጋሩ ክንግንዘቦ ይግባእ። ኣሜሪካውያን ነቲ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት
ዓለም ኣብ ሃገርና ክህሉ ኣለዎ ኢሎም ዝሕንፀፅዎን ናብ ድርድር
ሓያላት መንግስታት (ተዓወቲ ሓይሊታት) ዝቕረብዎ መማረፂ
ሕዚ’ውን ደጊሞም ክሪኢዎ ዝደልዩ ይመስሉ። ሓንቲ ሓያል
መንግስቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካን ከባቢ ቀይሕ ባሕሪን ክትህሉ ይብህጉ።
እዛ ሃገር እዚኣ ድማ ኢትዮጵያ ክትኸውን ድልየቶም እዩ። ዓባይ
ኢትዮጵያ ባሕሪ ዘለዋን ኤርትራ’ውን ትሓውስ ኮይና ክትስራሕ
ይደልዩ። እታ ሕዚ ከም ብሓዱሽ ባህጎም ትርክዕን ትስራሕን በዓልቲ
ባሕሪ ኢትዮጵያ ነቲ ኢኮኖሚያዊን ፖለቲካዊ ድልየታቶም’ውን
ብትፍፀመሉ መንገዲ ክትመዓራረ እያ። እቲ ናይ ቻይና ሓዱሽ ናይ
ኢኮኖሚ መስመር ናብ ኣፍሪካን ናይ ኣውሮፓን መራኸቢ መስመር
ዋላ ጁቡቲ እንተኾነ ነቲ ነዚ ዝቐናቐንን ዘዕንቅፍን ድልየት ኣሜሪካ
ብሕታዊ ተመራፂ ኾይኑ ዝቐረበ መስመር ወይ ዓሰብ እዩ ወይ ከዓ
ዓደን /የመን/ እዩ። ፀጥታ የመን ከምንፈልጦ እዩ። ብሰንኪ በዓል
ኢራን ይኹን ናይቲ ከባቢ ሓደሽቲ ኣርሓ ዓዕራብ ሃገራት ውጥጥ
እቲ መርሶ /ውድብ/ ዝበሃግ ኣይኾነን። ወደብ ዓሰብ ግና ሓዱሽ
ፖለቲካዊን ኢኮኖሚያውን ምትዕርራይ እንተተጌርሉ ንሽውሃት
ኣሜሪካ የማልእ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ናይ ቻይና መስመር’ውን
ከዕንቅፎ ተኽእሎ ኣለዎ እዩ ተባሂሉ ይሕሰብ።
እዚ ሕዚ ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ምንቕስቓስ ነቲ ባህጊ
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ኒዮሊበራሊሲት ኣሜሪካውያን ክዕንቅፎ ከምዝኽእል ሓንፀፅቲ
ትልሚ ኣሜሪካ ዝስሕትዎ ነገር ኣይኮነን። ስለዚ ንህዝቢ ትግራይ
ዓቕሚ ከይረክብን ብመንገዲ ወያናይን ልምዓታዊ መንገዲ
ከይምራሕ ዝኽእልዎ ካብ ምግባር ንድሕሪት ኣይብሉን። ኣብዚ
ከባቢ ዘለው ሕሓያት ድማ ጎተቶም ፈፅምዎ ንዝበልዎም ኩሉ ካብ
ምፍፃም ንድሕሪት ኣይብሉን።
መንግስቲ ኤርትራ ምስ በዓል ኣብይ ዝገብሮ ዘሎ ናይ እንዳ ሓደሽቲ
መርዑ ፅዋታ ብኣጋጣሚ ዝመፀ ኣይመስልን። በዓል ሳውዲ ዓረብን
ሑብራት ዓረብ ኢሚሬትን /ዱባይ/ መንግስታት ዝዝውሮኦ
ዝመስሎም ወገናት ውሑዳት ኣይኮኑን። እዘን ሃገራት እዚአን ቱቦ
ብምኻን መተሓላለፊ ትእዛዛት ኣሜሪካ ንምግልጋል ዝተፈጠራን
ካብቲ መስርሕ ንእሽተን ሕርጋቶ ዝረኽባ’ምበር ዋና መተዓረቕቲን
ሓንፀፅቲ እቲ ከይዲን ኣይኾናን ኣይነበራን። እዘን ሃገራት ዓዕራብ
ኣብቲ መስርሕ ምትዕራቕን ልእኽቶን ናይ “ዓንዲ ውዳበ” ተራ እየን
ዝፃወታ ዘለዋ።
ኣብ ሕሉፍ ክልተ ዓመት ንሕና ብወገን መንግስቲ ኤርትራን ፣ ብወገን
መንግስቲ ኣብይን ብመማኽርቱን ሓገዝቱ ዝኾኑ ምዕራባውያን ኒዩ
ሊበራል ሓይሊታት ተኸቢብና ከምዘለና ይፍለጥ። እዚ መዝረን
ሽርሒን እዚ ድማ ከምቲ ትልሞም ዝኾነ ኣይመስልን። ህወሓትን
ህዝቢ ትግራይን እናሓየሉ እንትመፁ ኣብቲ ካልእ ከባቢ ኢትዮጵያ
ግና ዝነበረ ጊዚያዊ ዓውዓው ምባላት ቕሂሙ እታ “ኢትዮጵያ”
ትበሃል ዝነበረት ሃገር ኣብ ምፍራስን ምብትታንን ናይ መወዳእታ
ጠርዚ ትርከብ።
ድሕሪ ሕዚ ጉዳይ ኢትዪጵያ ዝኾነ ተኣምር እንተዘይተፈጢሩ
ወያነ’ውን መፂኢኻ እዛ ዓዲ ኣመሓዳድራ ተባሂሉ ቆፅለዋይ
መብራሕቲ /ግሪን ላይት/ ዋላ እንተዝወሃቦ ዳግም ኣብ ዝሓፀረ
ግዘ ናብቲ ናይ ቕድሚ ኣብይ ግዘ ንክምለስ መፀገሚ እዩ ክኸውን።
ገለገለ ለውሃት ህወሓት ዳግም እንተመፂኡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት
ኩሉ ነገር ናብ ንቡር ምመለሶ እንትብሉ ይስምዑ።
ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ኹሉ ኢህወዴግ ንሰላሳ ዓመታት ዝሃነፆ
ትካላት ሙሉእ ብሙሉእ ፈሪሱ እዩ። መሓውር መንግስቲ መሃያ
ካብ ምብላዕ ወፃኢ ምንም ዝንቐሳቀስ ኣይኾነን። ሙሉእ ብሙሉእ
ለሚሱ እዩ። ካልእስ ይትረፍ እቲ ብረት ዘሓዘን ፀጥታ ዘኽብር ናይ
ፖሊስ ሓይሊ እኳ ይትረፍ ገበን ክከላኸል ኣናእሽተን ደንቢታት
እኳ ከኸብር ናብ ዘይኽእለሉ ብርኪ በፂሑ ኣሎ። እቲ ድሕሪ
ኮሮና ዝመፅእ ኩነታት ድማ ነቲ ኩነታት ኢትዮጵያ ናብ ዝኸፍአ
ፀገም ከምዝእትዮ ዝተፈላለዩ መፅናዕቲታት ይሕብሩ። ኢትዮጵያ
ናብ ንቡር ክትምለስ እንተነአሰ ዓሰርተ ዓመት ኣለዋ ይብሉ። ናይ
ጎረቤትና ሃገረ ሱማል ኣብነት’ውን ከም መርትዖ የቕርቡ።
ኣብ እዋን መኸተ ኮሮና ነዚ ክባን ፀበባን ተጋሩ ከም ሽግር ዘይኮነስ
ከም ፀጋ ቆፂርና እንታይ ክንገብር ከምዘለና ናይ ሽዱሽተ ወርሕን ናይ
ዓመትን ትልሚ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ቐፃሊ ዒስራ ዓመት ናይ ሓፂር
ግዘ ፣ ናይ ማእኸላይ ግዘን ናይ ነዊሕ ግዘን ትልሚታት ኣውፂእና
ክንቐሳቐስ ኣለና። እቶም ነውፅኦም ትልሚታት ሕዚ’ውን ትግራይ
ማእኸል ዝገብሩ ክኾኑ ይግባእ። ካብ ዕንክሊል ወፃኢ /Beyond marry - go - round/ ይኹኑ።
ኣብ 77 ዓ/ም ኣብ እዋን ክራይስስ ማለት’ውን ደርጊን ድርቂን
ህዝቢ ትግራይ ንምፅናት ሓደ ጊዜ ብጥምየት ካልእ ግዘ ብሰፈራ

በዚ እንትኣቢ ድማ ብኹናትን ብደብዳብን ተፈታቲኖምዎ እዮም።
ሻዕቢያ’ውን እንተኾነ ኣብታ ፈታኒት እዋን “ምስ ደርጊን ድርቂን”
ሓቢሩ ንህዝቢና ኽሒድዎ እዩ። 77 ዓ/ም ዘበነ ኣካሒዳ ምንባሩ
ይፍለጥ።
ኣብ ውሽጢ ውድብ’ውን ናይ ሕሉፍ ዓሰርተ ዓመት ገምጋማት
ተጌርም ኣብቲ ውድብ ፅሬትን ገምጋምን ተኻይዱ። ዓበይቲ ናይ
መስመር ኣፈላላያት ተፈጢሮም። በሰንኪ እዚ ድማ “ዓበይቲ”
ዝበሃሉ መራሕቲ ውድብ ብገምጋም ተኣልዮም።
እቲ ውድብ ብደገን ብውሽጢን ብተፈጥሮን ተኸቢቡን ተወጢሩን
ኣብ መፃብብ ኣትዩ ኣብ ዝነበርሉ እዋን ”መስመር ናብ ምፅራይ“
ምድሃቡ ከመይ ዝበለ ውድብ እዩ ”ዘርከበ” ከብሎ ከምዝኸእል
ይፍለጥ። ኾይኑ ግና ነቲ ክራይስስ /መፃብብ/ ናብ ዕድል ብምቕያር
ካብቲ ኣትይዎ ዝነበረ ናይ “ዕንክሊልን” ደውታን ጉዑዞ ወፂኡ
ናብ ሓደሽቲ ኣተሓሳስባታት ምእታው ይዝከር። ኣብዚ ህወሓት
መስመራቱ ምፅራዩ ኣድላይ እዩ ነይሩ ኣይነበረን ዝብል ክትዓት
ክሳብ ሕዚ ይለዓሉ እዮም። ሓንቲ ዘይትሕለፍ ሓቂ ግና ኣብ
ክልቲኦም ወገናት ኣላ። ህወሓት ከምኡ ምግባራ ኣብ ቀፃሊ ዓበይቲ
ዓወታት ኣብ ዝሓፀረ ግዘ ንክትምፅእ ኣኽኢሉዋ እዩ። እቶም ሽዑ
ዝተሓንፀፁ መስመራት ክሳብ ሕዚ ርሾ ኾይኖምና መፂኦም እዮም።
ስለዚ ሕዚ’ውን ኣብ እዋን መኸተ ኮሮና ብሓደ ገፅ ህዝብና
ነድሕነሉ ብኻልእ ገፅ ንመፃኢ ዒስራ ዓመት ትግራይ ክቕይራ
ዝኽእል መስመራትን ፕሮግራማትን ክንሕንፅፅ ይግባእ። ዝተፈላለዩ
ሓሳባት ክነፍልቕ ኣለና። ተዓኹሊልና ናይ ኮሮና ግብረ ሓይሊ
ዕለታዊ ፀብፃባት ጥራሕ እናሰማዕና እንተውዒልናን እንተሓጊናን
ግና መፀገሚ እዩ ክኸውን።
ህዝቢ ትግራይ ሕዚ ዘሪኦ ዘሎ ሓድነትን ወነን ነቲ እንሕንፅፆ
መስመርን ናይ ዕብየት ትልሚን ጥጡሕ ባይታ ከምዝኸውን
ገሚትና ንእቶ። ንሕና ኣመራርሓ እቲ ወድብን እቲ ህዝቢን ደረጃ
ውነናን ህልኽናን /Commitment/ እንታይ ይመስል ዝብል ብደንቢ
ክንሪኦ ይግባእ። ኣመራርሓና ነቲ ድልየት ህልኽን ባህጊን ህዝቢ
ትግራይ ክመስል ኣለዎ። ሓዱሽ ኣመራርሓ ምምፃእ ፅብቕ እዩ።
ነባር ኣመራርሓ ምህላው’ውን ፅብቕ እዩ። ኾይኙ ግና ብሽም ሓዱሽ
ሓይሊን ነባር ኣመራርሓን ነቲ ሕዚ መድረኽ ህዝቢ ትግራይን ባህጊ
ህዝቢ ትግራይን ዘይምጥን እንተኾይኑ ሕዚ’ውን ደጊም ምፍታሽ
ከድሊ እዩ። ኣብ ፀጥታን ፣ ፖለቲካ ፣ ምምሕድዳርን እቲ ነባር
ዓቕሚን ሓድሽ ዓቕሚ ኣዋሃሃድን ፀንቒቕኻን ምጥቃም ናይዛ እዋን
ናይ ኣመራርሓ ብቕዓትን ተኽእሎን ተሓትት ጉዳይ እያ። ህዝቢን
ዓዲን ማእኸል እንተጌርና ንምትግባር ቐላል እያ። ሳሪሃ ማሪሃ
እንተልዩ ግና ኣደዳ ፀላእቲ ክትገብርና እያ። መምዘኒና እዋናዊ
ኹነታትናን ባህጊ ህዝቢ ትግራይን ጥራሕ እዩ ክኾን ዝግበኦ።
ኩነታት ኢትዮጵያን ዓለምለኻዊ መፃብብ ሕማም ኮሮናን ንተጋሩ
ሽግር እንተይኮነስ ዘይርከብ ዕድል እዩ። እዚ ዕድል እዚ ህውሓት
ይኹን ህዝቢ ትግራይ ጎኒ ንጎኒ እቲ መከተ ቫይረስ እሂን ምሂን
እናተበሃሉ ካብቲ ኣትዩምዎ ዘለው መፃብብ ከይተሓሰበ ሶሊኾም
ዝወፁሉ ዕድል ዓቢይ ስለዝኾነ ንዑኡዝምጥን መስመርን ትልሚን
ካብ ብሕዚኡ ክንሪኢ ይግባእ።

