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ኣዴሊይነት ዲግማይ ተሃዴሶ ኢህወዯግን ክትኮረሎም ዜግባእ ወራያትን 

ኣባዱ ኣባይ abadiabay4@gmail.com 

መእተዊ ፡- 

ውዴብና ኢህወዯግ ሃገራዊ ምዕባሇናን ህልውናን ኣብ ሓዯጋ ኣውዱቑ ዜነበረ ስርዒት 

ንምቕያርን ንሱ ዜፇጠሮም ጉጉያት ፖሉስታት ኣፌሪሱ ብሓደሽ ልምዒታዊ መንገዴን 

ስርዒትን ናይ ምቕያር ታሪኻዊ ልኡኽ ዜተሓንገጠን ዜተዒዯሇን ውዴብ እዩ፡፡ ንዙ 

ታሪኻዊ ልኡኽ በይኑ ምሕንጋጡ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ኾይንዎ ዜተቐበሎ ዋሊ እንተኾነ 

ሓጋዜን መብረን እንተዜህልዎ እቲ ዜበሇፀ መንገዱ ምዃኑ ኩለ ዜቕበሎ እዩ፡፡ እንተኾነ 

ግና ዴሕሪ ውዴቀት መሊኺ ስርዒት ዯርግ ዜተፇጠራ ውዴባት ብመንፅር ብስነ-ሓሳብ 

ውግንና ይኹን ምጥንኻር ውሽጠ ዱሞክራሲ እንትረኣዩ ውዴብና ንዜተሸከሞ ከቢዴ 

ህዜባዊ ሓሊፉነት ብርዩ ኣይኾነኑን ፡፡ ኢህወዯግ ንቲ ታሪኽ ሰከሞ ሓሊፌነት መብረ 

ይምርካቡ ሕዜን ዋሊ እንተኾነ ከም ታሪኻዊ ዕዴል ተጠቂሙ ግዱኡ ክፃወት ቆሪፁ 

ዜኣተወ ገስጋሳይ ውዴብ እዩ፡፡ ንዙ ጭቡጥ ውዴዒዊ ባይታ ብምርኣይ ዴማ ኢህወዯግ 

ባዕለ ንባዕለ ዜእርመለ መስርሕን ከይዴን ኣተኣታትዩ ብምትግባር ንወያነ ኢትዮጵያ 

ኣብቲ ሕዙ በፂሕለ ዜርከብ ብርኪ ኣብፂሕዎ ይርከብ፡፡ ኣንፃር ምዕባሇ ዜነበሩ ከም ኢዴ 

ምትእትታው ሃፀይነት፣ ፅግዕተኛ ር/ማልነትን ደሑር መስፌናዊ ስርዒታት ክወገደ ሓፊሽ 

መሪሑ ዜተዒወተ ህዜባዊ ሓይሉ እዩ፡፡ ዴሕሪ ምዴምሳስ ሓይልታት ምዴሕርሓር ሓደሽ 

ኣንፇት መንገዱ ምዕባሇ ዜሓበረ ብምዃኑ ንቲ ነባር ወሇድ ኢህወዱግ እዘይ ምግባሩ 

ጥራሕ ከም ታሪኻዊ ሓሊፌነቱ ዜተዋፀአ እዩ ዜቑፀር፡፡ ንረብሓ ውፅዒት ምቅሊስን ንባዕልኻ 

ንረብሓ ሃገርን ህዜብን ምውፊይ ሂወቱ ጌሩ ዜወስዴ እቲ ነባር ወሇድ ኣባል ኢህወዯግ ንቲ 

ሓደሽ ወሇድ ንምርካብን እቲ ዜተረኸበ ዒወት ሙለእ ንምግባር ኣብ ምስራሕ ይርከብ፡፡ 

ህንፀት ዱሞክራስን ልምዒትን ናይ ወሇድታት ስራሕ ስሇዜኾነ እቲ ክሳብ ሕዙ ባዕለ 

ንባዕለ እናኣረመ ናብዘይ ብፁሐ ወሇድን ንቲ ልምዒታዊ ደሊ ተቐቢለ ክጎዩ ሓሊፌነት 

ዜርከብ ሎ ሓደሽ ወሇድን ንምርክኻብ ሓርጎፅጎፅ ምባል ይረአ ኣሎ፡፡ ኣብዙ ሕዙ እዋን 

ዜካየዴ ተሃዴሶ መሰረታዊ ልምዒታዊ መስመር ብልቢ ተቐቢልካ ንምትግባርን ንቲ 

መስመር ንምትግባር ኽእለ ክብርታትን ባህርያትን ተረዱእኻ ንባዕልኻ ክትምረሐሎምን 

ሃገር ክትበርሐሎምን ኣብ ምኽኣል ሎ ፇተናን ሓርጎፅጎፅን ንምሕሊፌ ዜግበር ተሃዴሶ እዩ 

ክኸውን ዜግባእ፡፡ ዲግማይ ተሃዴሶን ምትዕርራይን ባዕለ ንባዕለ ዜእርም፣ ንህዜቢ 



2 
 

ኽብርን ዜሰምዕን ጥራሕ ይኮነስ ንህዜቢ ትኽክሇኛን ይትኽክሇኛን ኣረኣእያ ብቃልሲ 

ፇልዩ  ትሕዜን ሓይሉ ንምፌጣር ዜዒሇመ ክኸውን ይግባእ፡፡  

1. ዲግማይ ተሃዴሶ ንምንታይ የዴሉ?   

ኣብዙ ሇናለ መነ ዒሇም ሇኻዊ ጥርንፊነት/ግሎባሊይሽን/ ቐፃሉ ሇውጢ ከምሎ 

ተቐቢልካ ንባዕልኻ ኣካል እቲ ሇውጢ ብምዃን ኣብቲ ማዕበል ኣትዩ ክንዱ ዒቕሙ 

ክሕምስ ይከኣሇ ሃገርን ማሕበረ-ሰብን ወዲቒ ምዃኑ ኩሊትና እንረዲዯአለ እዩ፡፡ ንዒሇም-

ሇኸ ጥርንፊነት ቅዴም ቀዲዴም ሓዯ ውህብ ሓቒ ምዃኑ ምቕባል ከዴልየና እዩ፡፡ እዝም 

ዒሇምን ዒሇም ሇኸ ጥርንፊነትን ዜምረሕሎም ሇው ሕግጋትን ባህርያትን ፇሉጥና ከመይ 

ንረብሓና ነውዕሎ፤ ሃገራዊ ህልውናና ንሕለን ዜብል ንምምሊስ ዜሇዒሇ ብቕዒት ዜሓትት 

እዩ፡፡ ኣብዚ ሇናሊ መሬት ናይ ሰማይን ምዴርን ዜኣክል ኣፇሊሇይ ኣብ ኢኮኖሚ፤ 

ቴክኖሎጂ ምምንጫውን ምጥቃምን ኣብ ሇለ ተወዲዱርካ ሃሇውነትካ ምርግጋፅ ብዒይኒ 

መርፌእ ከም ምሕሊፌ ስሇዜቑፀር፡፡ኣብዙ መናዊ ቴክኖሎጂ ሓበሬታን ርክብን ሓንቲ 

ቁሸት ዜገብራ ዒሇም ስፌርን ቁፅርን ይብሎም ሓበሬታን መረዲእታን ዜርከበለ እዩ፡፡ 

ዴልየካን ይዴልየካን መረዲእታን ሓበሬታን ፇሉጥካ ክትጥቀም እንተይኽኢልካ ብቲ 

ሓበሬታን መረዲእታን ተዯናጊርካ ጠጠው ምባል የጋጥም እዩ ጥራሕ ይኮነስ ብዜተጋገየ 

መንገዱ ተጠቒምካ ገዯል ምእታው እውን ስሇሎ፡፡ እቶም ዜውዜዐ ሓበሬታታት 

ንምንታይ ዕሊማን ብመን ምዃኖም እንተይፇሇጥካ ዜጠቕመካን ይጠቕመካን 

ኣይተፇልን፡፡ ምኽንያቱ ኩለ ናይ ባዕለ ጥቅምን ረብሓን ንምሕሊው ዜርዎ ሓበሬታን 

ምንቕስቃስን ንኩሎም ዯቒ-ሰባት ንምጥቃም እየ ዜብል ካባ ተኸዱኑ ስሇዜሰብኽ ሕማቕን 

ፅቡቕን ምፌሊይ ፇታኒ እዩ፡፡ስሇዜኾነ ከም ሃገር ይኹን ብውልቀ ሰብ ንዒሇማዊ ሕግታት 

ፇሉጥካ ዒቕምኻ ክትምዜን ይግባእ፡፡ ዒቕምኻ ተረዱእካ ኣብቲ ዒሇማዊ ምዕባሇን እቶትን 

ብፅሕትካ ንምውሳዴ ቐፃሉ ዒቕምኻ ምዕባይን ሇውጥን የዴሉ እዩ፡፡ ቐፃሉ ሇውጢ 

ምቕባልን ይምቕባልን ናይ ልምዒታዊ መስመር ተኸታልን ይተኸታልን ጥራሕ 

ኣይኾነን ናይ ምንባርን ይምንባርን ሕቶ እውን እዩ፡፡ ተሃዴሶ ግን ቐፃሉ ሇውጢ 

ምቕባልን ይምቕባልን ኣይኮነን፡፡ ተሃዴሶ ምስ ፓሇቲካዊ ወግንናን ዯርባዊ ረብሓን 

ዜተኣሳሰር  ዒብዪ ዜሊ ምፅእ ሇውጢ እዩ፡፡ ኣብ ቐፃሉ ሇውጢ እናነበርካ ኣብ ሓዯ 

ታሪኻዊ ሇውጢ ንጋጥመካ መሓንቆ ንምስጋርን እቲ ቐፃሉ ሇውጢ ንሃገራውን ዴርባውን 
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ረብሓኻ ብዜጠቕም ንቕዴሚት ክሕምበብ ንምግባር እትወስድ ፖሇቲካውን ኢኮኖሚያውን 

ስጉምቲ እዩ፡፡  

ኣብዙ ሕዙ እዋን ኣብ ውሽጢ ኢህወዯግ ዲግም ተሃዴሶ ንምግባር ዴልየለ ክልተ 

ምኽንያታት እዮም ዜብል ሓሳብ ኣሇኒ፡፡ እቲ ሓዯን ቀንዴን ምኽንያት እቲ ሓደሽ ወሇድ 

ብኸመይ እዩ ቐፃሉ ረብሓ ሃገርን ህዜብን ዜረጋገፅ ዜብል ንቶም መማረፅታት ኣሇልዩን 

ተረዴኡን ብልምዒታዊ መንዯዴን ኣንፇትን ጥራሕ ምዃኑ ኣይዯምዯመን፡፡ ከምዘይ 

ብምዃኑ ሸው-ሊጋ ምባልን ጥንክር ዜበል ፀገማት እንተጋጥም ዋጋ እቲ ልምዒትን ኣንፇትን 

ምዃኑ ተረዱኡ ዋጋን መስዋእትን ክኸፌል ዴልው ኣይኮነን፡፡ እቲ ካልኣይ እቲ ነባር 

ኣመራርሓ ንባዕለ ብቕፃልነት እናሇወጠ ንቲ ሓደሽ ወሇድ ኣንፇት ኣትሕዘ ክስርሕን 

ክቅልስን ኣብ ምኽኣል ፀገም ኣሎ፡፡ ዲግም ተሃዴሶና ንዝም ክልተ ናይ ኣረኣእያ ፀገማት 

ክፌትሕ ኣሇዎ፡፡ ብዜተወሰነ ዯረጃ ንዙኣቶም ርዙርና ንርኣዮም፡፡  

እቲ ሓደሽ ወሇድ ንቲ መንገዱ ምዕባሇ ነኺሱ ከይሕዜ ዜገብርዎ ምኽንያት ብዘሓት 

እዮም፡፡ ሓዯ ቀንዱ ምኽንያት እቲ መንእሰይ ዜተሃነፀለ ትምህርትን ስርዒተ ትምህርትን 

ምስ ልምዒታዊ መንግስትን ስነ-ሓሳብ ዜተቓነየ ኣይኮነን፡፡ ካብ ሊዕሇዎት ትምህርቲ ዜወፁ 

ሇው ንቲ ስርዒት ክመርሑ ዜበሃለ ምሁራት ክሳብ ሕዙ ዜመሃርለን ዜቐረፀለን ስርዒተ 

ትምህርቲ ብናይ ኣሜሪካን ናይ ምዕራባውያን ስነ-ሓሳብ ዜተቓነየ እዩ፡፡ ብፌልስፌና ፣ 

ብፖሇቲካል ሳይነስ ፣ ብሕጊ ዜመሃሩ ሇው ተምሃሮና ብናይ ምዕራባውያን ስነ-ሓሳብ 

እዮም ተቐሪፆም ዜወፁ ሇዉ፡፡ እቲ ስርዒተ ትምህርቲ ንኩሎም ኣማረፅታት ብርኢ 

ኣይተቐረፀን፡፡ ካሉእስ ይትረፌ ናይ ውልቀን ናይ ጉጅሇ መሰል እዃ ብናይ ሃገርና 

ኩነታት ከመይ ተጠዒዑሞም ከምዜኸደ ፇሉጡን ምስ ባዕለ ኣወሃሂደን ተገንዙቡ 

ኣይወፅእን፡፡ እቲ ዜወሃብ ናይ ስነ-ዛጋ ትምህርቲ እውን ጠንካራ ኾይኑ ንቲ ኣብ ሕዴሕዴ 

ዒይነት ትምህርቲ ዜወሃቦ ኣስተምህሮ ከመይ ክርኦ ከምሇዎ ማእዜን ኣይኮነን፡፡ እተን 

ብምርምርን ስርፀትን ንምዴልዲል ሓደሽ ስርዒት ክሕግዚና ኢልና ዜፇጠርናየን ሊዕሇዎት 

ትምህርቲ በቢዒመቱ ዜጨጨሐኦ ዜተምሃረ ሓይሉ ንልምዒታዊ መንገዱ ይተረዯአን 

ዜተቐበሇን ምዃኑ መንእሰይና ኣብ መንጏ ልምዒታውን ኒዮ-ሇብራልን ኣማራፅታት 

ንሃገርና ሇዎም ፊይዲ ፇሊልዩ ክዯምዴም ኣይገበሮን፡፡ እዘይ ዜኾነለ ስርዒት ትምህርቲ 

ሊዕሇዎት ትካሊት ኣብ ምምሕያሽን ኣብ መምህራን ዜሰራሕናዮ ስራሕ ዴኹም ብምዃኑ 

እዩ፡፡ እቲ ተማሂሩ ስራሕ ዜሰኣነ መንእሰይ ሓቁ እዩ ተማሂሩ ስራሕ ስሇይረኸበ ክንብል 
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ንኽእል እቲ ፅባሕ ሃገር ክልውጥ ኢልና ነምህሮ ሓይሉ ንቲ ዜመሃረለ ትካል ክሳብ 

ምፌራስ ዜበፅሕ ዕግርግር ብሎ ሎ እቲ ዜመሃሮን ዜትግበር ሎን ስሇዜዋቐዖ እዩ፡፡ 

ኣብዘይ ሊቒ መፌትሒ እንተይመፂኡ ኣብ መናእሰይ ዜፌጠር ናይ ኣመሇኻኽታ 

ምዜባዕ ክዕሪ ኣይኽእልን፡፡ ብካሉእ ወገን ኣብ ዕሇታዊ ስርሑ እቲ ብቋራጭ ኣጭበርቢሩ 

ዜሰርሕን ክፌተት ዕዯጋ ዜተጠቐምን ኣብ ዜሓፀረ እዋን ሃፌቱን እቶቱን ሰማይ እንትበፅሕ 

ይርኢ፡፡ ብልምዒታዊ መንገዱ ከይድም ሃፌቲ ምውህሊል ዜሞከሩ እቲ መንገዱ ነዊሕ እቲ 

ዒቐብ ተሪር እንትኾኖም ብተግባር ይዕብ ኣሎ፡፡ ካብዘይ ተገጊሱ ንቶም ብኣቁራጭ 

ዜኸደ ከም ጎበዚትን ስራሕቲ ንግዴን ቁጠባን ዜተረዴኦም ንቶም ካልኦት ከም ቀሽማት 

ጌሩ ይዴምዴም፡፡ ካብዘይ ተበጊሱ ንስራሕን ሰራሕተኛን ምኽባር የሇን፡፡ እቲ ሳልሳይ 

ምኽንያት መንእሰይና ብናይ ባዕለ ውዲበታት ጉዲይ ብጉዲይ እናልዏሇ ዜዜትየሎም 

መዴረካት የብለን፡፡ ንቲ ናይ ሃገርና ሚዴያ ከምደሑርን ንመንግስቲ ዯጋፉ ጌሩ 

ስሇዜቆፀር ናይ ምዕራባውያን ሚዴያ እዩ ዜከታተል፡፡ ትኽክሇኛ ሓበሬታ ካብ መንግስቲ 

ጠይቁ ክረክብ ኣይፅዕርን፡፡ ብማሕበራዊ ሚዴያ ዜልቀቕ ዜኾነ ይኹን ሓበሬታን ክኣርን 

ክሇቕምን ይውዕል፡፡ ሃገራዊ እቶት ናይ ዒዴና ካብ መንግስቲ ኣትዮጵያን ብሄራዊ ባንክን 

ዜህብዎ መረዲእታ ነፂጉ ብናይ ግብፂ ተወካሉ ዜተሰርሐ ናይ ዒሇማዊ ባንኪ ፀብፃብ 

ይኣምን፡፡  

እቲ ሓደሽ ወሇድ ዜመሃሮ ስርዒት ትምህርቲ ዜተዚበዏ ምዃኑ፣ ብተግባር ስርሑ ምህፌታን 

ምኽባርን ከቢዴ ከምዜኾነ ብተግባር ይርኢ ብምህሊው ንቲ ነዊሕን ብሕታዊ ልምዒታዊ 

መንገዴና ብልቢ ተቐቢለ ናይ ተግባር መምርሒ ኣይገብሮን፡፡ ብተወሳኺ ዴማ ናይ 

ምዕራባውያን ባህሉ ምዕቡል ኩለ ነገር ናይ ሃገሩ ባህልን ኣሰራርሓን ዴሑር ጌሩ 

ስሇዜወስዴ ኒዩ-ሉበራል ኣተሓሳስባ ንምስራፅን ንምትግባርን ዜተወዯባ ናይ ወፃኢ ሚዴያን  

ዒሇም-ሇኸ ውዲበታትን ዜህበኦ ሓበሬታን ትንታነን ካብ ልምዒታዊ መንግስትናን ሚዴያናን 

ዜህብዎ ሓበሬታን ኣብሉፁ ይርኢ፡፡ ባዕለ ተወዱቡ ዜመሃሃረለ ዜተፇሊሇዩ ክሇባትን 

መፅናዕቲ ዋህዮታትን ስሇይብለ ካብ ተመክሮ ክመሃር ኣይከኣሇን፡፡ ከምዘይ ዜበሇ 

ቆመና ስሇሇዎ እቲ ሓደሽ ወሇድ ብውሕዲት ዒወታት ሞቕ ሞቕ ይብል ብንእሽተይ 

ፀገም ተስፊ ይቕርፅ፡፡ ኣብ ልምዒታዊ ስነ-ሓሳብ ፌልጠቱ ደኸም፤ ነገራት ዜምዜነለ 

ረቋሒ ብኒዮ-ሉበራል ዜተቃነየ ወይ ናይ ባዕለ መዏረሪ ስሇይብለ ማሕበራዊ ሚዴያ 

ንዜብትነኦ ሓበሬታ ክመምን ክመዜንን ይፅገም፡፡ ርእሲ ኹለ ንባዕለ ኣካል እቲ ህንፀት 
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ልምዒትን ጋጥምዎ ፀገማትን ጌሩ ስሇይወስዴ ናይ ባዕለ ብፅሒት ክፃወት ኣይኽእልን 

ሎ፡፡ ኣብ ከምዘይ ዜበሇ ቅልውሊው ኾይኑ ንቲ ነባር ንምትካእ ዕዴል እንትረክብ ቅዴሚ 

ኩለ ዜመሃሮ ፕሮቶኮል ከመይ ከምዜሕሎ እምበር ንህዜቢ ከመይ ተገልግል ኣይኮነን፡፡ 

ኣብ ስልጣን ምሓዜን ብኣግባቡ ተጠቂምካ ሃገርን ህዜብን ከመይ ከምዜጥቀም ንኸይርዲእ 

ቀንዱ መሓንቖ ኾይኑ ሎ ንልምዒታዊ መስመር ሇዎ ኣረዲዴኣን ወግንናን ትሑት 

ምዃኑ እዩ፡፡ ስሇዙ ተሃዴሶና ንመናእሰይ ስራሕ ኣብ ምፌጣር ዜገብሮ ሎ ፃዕሪ ክቕፅል 

ዜግባእ ኾይኑ ስነ-ሓሳባዊ ፌልጠትን ውግንናን መንእሰይ ወሇድ ክዒቢ ክንሰርሕ ኣሇና፡፡ 

ኢኮኖሚና ዴሑርን ተመፅዋትን ምዃኑ እዘይ ዜፇጠሮምን ዴሕር ባህልታት እንተሃልውና 

እውን ብመንነትካ ምኹራዕ፣ ተኸኣኢልካን ተኸባቢርካ ምንባር፣ ነገራት ብሳነሳዊ መንገዱ 

ዜርኢ ባህልና ክነማዕብሎም መንእሰይ ክውንኖ ክገብር ኣሇና፡፡ ንመናት ዜተሃነፀ ናይ 

ሓበሻ ክብርታትን መንነትን እተበሪሶም ንምምሊሱ ከቢዴ እዩ፡፡ መንነት ይብለን 

ብመንነቱ ይኾርዕ መንእሰይ ናይ ርሑቕ ራእይን ዕሊማን ክውንን ስሇይኽእል እዘይ 

ዜምልስ ተሃዴሶ የዴልየና፡፡  

እቲ ካልኣይ ፀገም እቲ ነባር ኣመራርሓ ብቕፃልነት ንባዕለ እናተስሓሇን እናተሇወጠን 

ይምኻደ ዜፇጥሮ ፀገም እዩ፡፡ ብተፇጥርኡ ሰብ እናዒበየ እንትኸይዴ ሕለፌ እዩ 

ስተማቕር፡፡ እቲ ነባር ንሕለፌ ታሪኹ እናነኣዯ ዜውዕል፣ ካብ ዜነቕፍ ሞጉሶ ሰብ 

ቅዴሚያ ስሇዜርኢ ንቶም ሓቀኛ ተቓሇስቲ ኣብ ምልሊይን ምብቃዕን ብጣዕሚ እዩ ዜፅገም 

ሎ፡፡ ንቲ ውህብ ኮይኑ ሎ ዒሇማዊ ኩነታት ብኣግባቡ ኣንቢቡ ተዒፃፃፊይ ኣሰራርሓን 

ስልትን ኣብ ምኽታል ርእሱ ዜኸኣሇ ወሰንነት ኣሇዎ፡፡ ኣብ ክዲራዯሮም ዜግባእን 

ይግባእን ፇልዩ ኣብ ምኻዴ ዴርቕ እንትብል ይረአ፡፡ ንቶም ጋጥሙ ሇው እዋናዊ 

ፀገማት ብኣንፃር ንሱ ዜሓሇፍም ፇተናታት እምበር ኣብቲ ሕዙ ሎ ወሇድ ዜፇጥርዎ 

ስንብራት ኣይርእን፡፡ እቲ ነባር ኣመራርሓና ንቲ ምትኽኻእ ብልቢ ተቐቢልካ በቲ ክኾኖ 

ዜግባእ ኣብ ምውሳዴ ፀገም ኣሇዎ፡፡ ንቲ ስነ-ሓሳብ ዜቕበልን ንምትግባሩ መስዋእቲ 

ዜኸፇል ሰብ ኣየሇልን፡፡ ኣብ ገሉኡ ሕምቕ ዜበሇ ኣካል ዴማ ሕማቕ ይኹን ጥዐይ 

ንባዕለ ኽብርን ኢንፍርምሽን ቕብልን ክትክእ ይዯሉ፡፡ ኣብቲ ነባር ኣመራርሓ ስልጣን 

ዜመቆሮን ከርክብ ይዯሉ ኣሎ እዩ፡፡ በቲ ዜተቐመጠ ምርዴዲእ ዋሊ ኣረኪቡ እንተወርዯ 

ንቲ ተካኢ ዜገብሮ ተቐቢለ ዜዴግፌ ይኮነስ ሓደሽ ናይ ዯገ ኦዱተር መሲለ ስሇዜቕርብ 

ንዜህቦም ሓሳባትን ርኢቶታትን ክብሪ ይጎዴሎም፡፡ ስሇዜኾነ እቲ ነባር ኣመራርሓ ንባዕለ 
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ምስቲ ሓደሽ ስልታዊ መዴረኽ ዜበቕዕ ተኽእሎ ክወንን ዜገብር ክኸውን ኣሇዎ ዲግመ 

ተሃዴሶ፡፡ ርእሲ ኩለ ዴማ ንባዕለ ይጥዒሞ ኣይጥዒሞ ንቲ መትከል ተቐቢለ ሓሳብ 

ምንጩን ዜትግበር በሉሕ ሓይሉ መንእሰይ ከሊልን ንቲ ዜተከአ እናተጋገየ ዜመሃረለ 

ዕዴል ዜፇጥር ሓይሉ ክኸውን ይግባእ፡፡ ብሕለፌ ታሪኹ ተኸቢሩ ክስማዕ ዜግበኦ ዋሊ 

እንተኾነ ብቕረቦም እዋናውን ሓዴሽትን ሓሳባት ዜምን ምዃኑ ክርዲእ ኣሇዎ፡፡ ንዘይ 

ተቐቢለ ናይ ስነ-ሓሳብን ተግባርን መምህር ኾይኑ እቲ ምጉርራስን ምትኽኻእን ጋጥም 

ሎ ወፃእ-ውረዴ ኣብ ምቅናስ መሪሕ ተራ ክፃወት ይግባእ፡፡  

ብኣጠቓሊሉ ዲግም ተሃዴሶ ኢህወዯግ ኣብቲ ሓደሽ ወሇድ ሇው ናይ ውግንናን ስነ 

ሓሳብን ዴክነት ዜእርም እንተኾይኑ ብጣዕሚ ኣገዲሲ እዩ፡፡ ንቲ ነባር ኣመራርሓና ክሳብ 

ዕሇተ-ሞቱ ወያናይ ክብርታቱ ክሕለን በቢእዋኑ እናተጣየን እናተስሓሇን ክገብር 

እንተኺኢለ ዲግም ምህዲስ ንውዴብና እዋናዊ ጉዲይ እዩ፡፡ ዲግም ተሃዴሶ ብናይ ሓፂር 

እዋን ንቲ ተፇጢሩ ሎ ናይ ዯንበ ምትሕውዋስን ዕግርግርን ፇቲሑ ሰሊም ከረጋግፅ 

ይግባእ፡፡ ብነዊሕ እዋን ንቐፃሉ ጉዕዝ ህዲሰና ንቕዴሚ ዜወስዴ ናይ ኣተሓሳስባን ተግባርን 

ሇውጢ ብኣንፃር ምምፃእ ክሪኦ ኣሇዎ፡፡ ሓደሽ መዴረኽ ሓደሽ ኣተሓሳስባን ኣረኣእያን 

ከምዜጠልብ ንፇልጦ ኢና፡፡ ንዙ ሓደሽ ኣረኣእያ ይተቐበለን ክትግበሩ ይዴልዩን 

ሰባት ኣብዙ ናይ ተሃዴሶ ቃልሲ ምርጋፍም ይተርፌ እዩ፡፡ ካብቶም ዜተራገፈ ንሊዕሉ 

ሓዯሽቲ ብቁዒት ሰባት ይፇጠርና እንተሓሉፈና ተዲኺምና እንበር ተሃዱስና 

ከምይንወፅእ ኢህወዯግ ክርዲእ ኣሇዎ፡፡ ንዘይ ንምርዲእ ናይ ውዴብ ህወሓት ክልተ ናይ 

ተሃዴሶ መዴረኽ ከም ኣብነት ምውሳዴ ይከኣል፡፡ ብ1977 ዒ/ም ህወሓት ናይ ዒሰርተ 

ዒመት ጉዕዝ ገምጊማ እንትትህዯስ ኣነ ዜዜክሮ ካብቲ ሊዕሇዋይ ኣመራርሓ ከባቢ ኣርባዕተ 

ሰብ እያ ኣግሉሳ፡፡ ሓደሽ ንቲ መዴረኽ ዜቕበለ ዯቂ 28 ዒመት መናእሰያት ብሓት 

ኣፌሪያ ግቡእ ቦተኦም ክሕዘ ጌራ፡፡ ብ1993 ዒ/ም ኣብ ዜተካየዯ ተሃዴሶ ውዴብ ሓደሽ 

ንቕዴሚት ዜወስዴ መስመር እያ ረኺባ እምበር ንቲ ሓደሽ ሓሳብ ዜፀውር ሓደሽ ሓይሉ 

ብዯረጃ ሊዕሇዋይ ምሁር ኣይወሰኸትን፡፡ እቲ ባረረቶን ሓደሽ ዜወሰኸቶን ብቁፅርን 

ብዒይነትን ዜተፇሊሇየ እዩ፡፡ዴሕሪ ተሃዴሶ ኣሸሓት ሞዳል ሓረስቶት ኣፌሪና ኢና እዘይ 

ክንዱ ዜተኣከበ እንተተኣከበ ሓደሽ ምስቲ ኩነታት ዜኸይዴ ንቲ መስመር ብመፅናዕቲ 

ዯጊፈ እናመሓየሸን እናጉልበተን ክኸይዴ ኣይኽእልን፡፡ ሓደሽ ሇውጥን ሓሳብን ምፅኡ 

ኣካሊት ብኣግባቡ ክተሓዘን ክነሇልን ይግባእ፡፡ ብካሉእ ገፅ ሓደሽ ሇውጥን ሓሳብን ክሳብ 
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ተቐባልነት ዜረክብ ብዘሕ ሰንፇሊል ከምሎ ዜተረዯአ ኣካይዲ ክንክተል ይግባእ፡፡ 

ኢህወዯግ ናይ ሓበራዊ ረብሓ ዜወሇድም ናይ ሓሳብ እኩብ ምዃኑ ተረዱእና ኢህወዯግን  

ንጉዕዝ ህዲሰና ከይዲኸም እውን ርእሱ ዜኸኣሇ ኣካይዲ ክወፀለን ክሕሰበለን ይግባእ፡፡ ንቲ 

ዲግመ ተሃዴሶ ናይ ርሑቑን ቀረባን ሽቶ ኣቕሚጥና ንቲ ሓደሽን ነባርን ኣመራርሓ ነናይ 

ባዕለ ግዯ ክፃወት ክእል ዒውዯ እንተገርናዮ ኣዴሊይን እዋናውን እዩ፡፡ ብኣንፃር ንቐፃሉ 

ምጥንኻር ልምዒታዊ ስነ-ሓሳብን መስመርን ሇዎ ፊይዲን ትርጉምን ተራእዩ እተተሰሪሑ 

ውፅኢቱ ዜሇዒሇ ከምዜኸውን ከይተሓሇመ ዜተፇትሐ እዩ፡፡ ንቲ መስመር ባይታ ንክስ 

ዜገብሩ ሓዯሽቲ ሓሳባትን ስልታዊ መንገዴታት ክንውንን ኣሇና፡፡ናይ ሇውጢ ሓይልታት 

ብሓዯሽቲ ሓሳባት እምበር ብልሙዴ ናይ ምንቕቓፌ መስርሕ ኣይፌጠሩን 

ኣይተኣኻኸቡን፡፡ 

2. ዲግመ ተሃዴሶን ምጥንኻር ምንጭታት ልምዒታዊ ስነ-ሓሳብን 

አብ ሃገርና ተፇጢሩ ሎ ግዛያዊ ኩነታት ብኣግባቡ እንተመሪሕናዮ ብስሇስተ መንገዱ 

ንምጥንኻር ፌልፌሊት ልምዒታዊ ኣተሓሳስባ ክጠቅም ይኽእል እዩ፡፡እቲ ሓዯ ዕዴል ኣብዙ 

ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ኣሰሊልፊ ሓይልታት ነፂሩ ክወፅእ እዩ፡፡ ኣብ ሞንጏ ልምዒታዊ ስነ-

ሓሳብን ዜምርሑ ዱሞክራሲያውን ምሁራትን ብኒዩ-ሉብራልን ስነ-ሓሳብ ዜምርሑ 

ምሁራትን ነኒዜወክልዎ ክፊል ሕ/ሰብ መርጊፂኦም ነፂሮም ግልፂ ቃልሲ ምግባር ጀሚሮም 

ኣሇው፡፡ ኣብ መንጏ እዝም ክልተ ተፃረርቲ ሓሳባት ንምትዕራቕ ዜፌትን ንየማን ንፀጋምን 

ሸው-ሊጋ ዜብል ተወሊዋሉሓይሉ ናይ ባዕለ ሓሳባት ምቕራብ ጀሚሩ ኣሎ፡፡ ኣብዙ 

መንነተካ ንምሕባእ ኣፀጋሚ ዜኾነለ ወቕቲ ኩለ ንቲ ፀገም መፌትሒ የቕርብ ኣሎ፡፡ ካብ 

ጭቡጥ ሓሳባቱ እናተበገሰ ህዜቢ  መን እንታይ ዕሊማ ዯገፈ? ንምንታይ ዯገፈ? ብተግባር 

ንመን ዜረብሕ ኣተሓሳስባ ምዃኑ ሓፊሽ ክመሃር ሰፉሕ ዕዴል ይረክብ፡፡ ኣብዙ ቃልሲ 

እዘይ ብተወሊወቲ እናሓሇፇ ንፀሊእቲ ንምውቃዕ ኣብ ዜግበር ክርክርን መፅናዕትን 

ፌልፌሊት ልምዒታዊ መስመር ክጠናኸር ይገብሮ፡፡  

እቲ ካሉእ ኣብዙ መዴረኽ እዘይ ይመፅእ መማረፂን ይዜረብ ሓሳብን የሇን፡፡ ኩለ ንዙ 

እዋናዊ ጉዲይ ብኣግባቡ መዜሚዘ ናብ ረብሕኡ ንምውዒል ክረባረብ ግዴን ስሇዜኾነ፡፡ 

ብቲ ሓዯ ገፅ ኣብቲ ህዜቢ ዜተፇሊሇዩ ዜንባሇታት ውጥም ቅልቅል ምባል ክጅምሩ ወዴዒዊ 

እዩ፡፡ኣብቲ ዜሓሸ ተመክሮ ሇዎ ህዜቢ ትግራይ እንተይተረፇ ካብ ተስፊ ምቁራፅን 

ካልኦት ፀበብቲ ኣተሓሳስባን ቀዯሙ ምስ እዙኣቶም ምሕባርን ምስራሕን ምተረፇና ኢለ 
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ናይ ትግራይ ትግርኛ ኣመራፂ ብግልፂ ምዜራብ ዜጀመሩ ውልቀ ሰባት ኣሇው፡፡ ንቶም 

ቅዴመ ሕዙ ብትረት ኣብ መዴረኽ ኣወፂኡ ክካተዏሎም ይዴፇር ዜነበረ ውልቀ ሰብን 

ጉጅሇን ኩሎም ሓሳባት ናብ ኣዯባባይ ዜወፀለ ዕዴል ተፇጢሩ ኣሎ፡፡ እዙ ታሪኻዊ 

ኣጋጣሚ ልምዒታዊ መስመርና ንኹሎም ዒይነታት ናይ ምዴሕርሓር ሓሳባት ፉት ንፉት 

ገጠሙ ከሽንፌ ክእሎ ዕዴል ተፇጢሩ ኣሎ፡፡ ኣረኣእያን ኣተሓሳስባን ሓይልታት 

ልምዒት ንምስትኽኻል ካብዙ ናይ ሕዙ መዴረኽ ዜበልፅ ኣጋጠሚ የሇን፡፡ ስሇዜኾነ ንሕና 

ይሓሰብናዮ ይገመትናዮምን ርኣውን ኣንዯበት ህዜብታት ይገልፁ ኣፀየፌቲ ሓሳባት 

እንትመፁ ክንግረም የብልናን፡፡ ኣብ ትሑት ንቕሓት ሎ ሕ/ሰብ ብዜተፇሊሇዩ 

ኢኮኖሚያውን ማሕበራውን ፀገማት ስሇዜውጠር መንገዱ ከጠፌኦ ይኽእል እዩ፡፡መንገዱ 

ዜጠፌኦ ሕ/ሰብ ይቕበሎን ይስምዖን ሓሳብን ኣይክህለን ኣማራፅታት ይዯሉ ስሇሎ፡፡ 

ኣብ ከማና ዜበሇ ኣብ ምምዕባል ሎ ሕ/ሰብ ካብ ንቶም ሊቒ ኣማረፅታት ንቲ ግዙያውን 

ኣቋራጭን ምዴሊዩ ይተርፌ እዩ፡፡ ብኣንፃር ኣብቲ ሕ/ሰብ ዜፇጥርዎ ፀገምን ክንፇጥሮ 

ንዴሉ ንቕሓት ሕሉና እናረኣና ናብ ፀርፌን ረጊሑኒ ክረግሖ ዜብል ናይ ኣዴጊ ስልቲ 

ወፂእና ብሰፉሕ ዱሞክራስያዊ ሃዋህው ክንኣልዮን ክንመርሖን ኣሇና፡፡ ብቲ ሓዯ ገፅ 

ኣብቲ ህዜቢ ዜተፇሊሇዩ ሓሳባት ብስፊሓት ክሽራሸሩን ሕማቕን ፅቡቕን ሰሚዐ መርገፂ 

ናይ ምውሳዴ ባህለ ክዒቢ ዜገብር እዩ፡፡ በቲ ኻሉእ ገፅ ንቶም ዜተጋገዩ ሓሳባት 

ምኽንያቶምን ሳዕቤኖምን ክርዲእ ኽእሎ ሰፉሕ ባይታ ስሇዜፇጥር እዩ፡፡ ስሇዜኾነ ንዙ 

ታሪኻዊ ዕዴል ክንጥቀመለ ይግባእ፡፡ 

እቲ ሳልሳይ ሓፊሽ ካብ ጭቡጥ ተመክሮ ክመሃር ዜተመቻቸወ ባይታ ይፇጥረለ፡፡ 

ብዜተወዯበ መንገዱ ይተመርሕ ምንቅስቃስ እንትርፉ ክሳራ ዒወት ከምይብለ ክርዲእ 

ክንገብሮ ንኽእል ኢና፡፡ ሓዯ ካብቲ ዜኽተልዎ ስልቲ ርኣዊ ምዃኑ እዚ ሃገር ተመሉሳ 

ናብ ቀዯም ክትምሇስ ከም ይትኽእልን ንምብትታና ይሰርሑ ምህሊዎም ክመሃር 

ምግባር፡፡ካልኣይ እቲ ሓፊሽ ካብቲ ኣመራርሓ ናይ ኢህወዯግ እንኒ መን እዮም ብልቢ 

ንቲ መስመር ዜተቐበለን ተኸራኺሮም ተሟጉቶም  ዜብል ክፇልጥ ይገብሮ፡፡ እቲ ህዜቢ 

ንህዜቢ ኣኽቦሮምን ሓሳባቱ ፇሉጦምን ሊቒ ፌታሕ ሒዝም ዜተቃሇሱ ሓቀኛ መራሕቱ 

ክፇልጥ እዩ፡፡ ኢህወዯግ እውን ትኽክሇኛ መሪሕትን መሪሕ-ባእታን ክንፇልጥ የኽእሎ፡፡ 

ንቲ ናይ ፀሊእቲ ዕግርግር ኣፌሺልና ካብ ብሰሊምን ህዜባዊ መረፃን ወፃኢ ዜግበር ሙኮራ 
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ትርፈ ዕንወት ምዃኑ ክዴምዴም ምግባር እዋኑ ሐዙ እዩ፡፡ ሓቀኛን ትኽክሇኛን መራሕቲ 

ዜፇልጠለ መኣዱ ጌርና ክንጥቀመለ ይግባእ፡፡   

እዙ ሕዙ ተፇጢሩ ሎ ኩነታት ኣሰሊልፊ ሓይልታት ንፁር ኢለ ክወፅእ ዜገብር እዩ፡፡ 

እቲ ተፇጢሩ ሎ ናይ ዯንበ ምትሕውዋስ  ኣብ ውዴብ፣ ኣብ መንግስትን ህዜብን ተፇልዩ 

ክፌሇጥን ዜስተኻኸሇለ ዕዴል መቻቹ መዴረኽ እዩ፡፡ ብካሉእ ገፅ ዴማ ተረሲዖም ዜነበሩ 

ብውሽጣ-ውሽጢ ዜጠጥዐ ዜንባሇታት ፣ ፀረ-ምዕባሇ ዜኾኑ ሓሳባት ናብ መዴረኽ ውፅኦም 

ኩለ ክመሃሮም ምቹው ባይታ ተረኺቡ ኣሎ፡፡ ሰብን ሓሳብን ነፂልካ ናይ ምውቃዕ 

ባህልና፣ ዜተፇሊሇዩ ሓሳባት ናይ ምፅዋር ተኽእሎና ኣብ ርእሲ ምዕባዩ ሓቐኛ ሓሳባትን 

ክብርታትን ክጠናኸሩ ካብ ማንም ግዛ ንሊዕሉ ምችው ኩነታት ተፇጢሩ ኣሎ፡፡ ኣብ 

መወዲእታ ህዜብን ውዴብን ተመክሮ ክወስዯለ ፣ ሰቦምን ፀሊኢኦምን ዜፇልጥለ ታሪኻዊ 

መዴረኽ ስሇዜኾነ ምንጭታት ልምዒታዊ መስመር ክጠናኸር ዜገብር እዩ ናይ ሕዙ 

ዲግመ-ተሃዴሶ ዜብል ናይ ኩለ ትፅቢት እዩ፡፡  

3. ዲግመ ተሃዴሶን ምምዕባል ተኽእሎታት ትግባራ ኢንዲስትራያዊ ስትራተጂን፡- 

ምስጋና ንሕርሻ ዜመርሖ ኣንፇት እስትራቴጂ ልምዒት ኣብዙ ሕዙ እዋን ሕርሻ 

ዜፇጠሮም ምችው መዴሊዴሊት ተጠቂምና ናብ ኢንዲስትራዊ ምዕባሇ ንምስግጋር ንፅዕር 

ኣሇና፡፡ ሕርሻ ዜመርሖ ናይ ልምዒት እስትራቴጅና ንኢንዲስትራዊ ምዕባሇና መበገሲ 

ዜኸውን መዴሊዴል ካብ ምፌጣር ሓሉፈ ባዕለ ጎቲቱ ዜፇጥሮ ይምኻኑ ቅዴመ ሕዙ 

ተነፂሩ ዜሓዯረ ኣንፇት እዩ፡፡ ንዙ ኣንፇት ርደእ ብምግባር ርእሱ ዜኸኣሇ እስትራተጂ 

ልምዒት ከተማን ኢንዲስትሪን ሓንፂፅና እናሰራሕና ንርከብ፡፡ እዙ ወያናይ እስትራተጂ 

እዘይ ጉልቦት ብስፌሓት ዜጥቀምን ማል ዜቁጥብን ክኸውን ከምሇዎ፤ እቲ ኢንዲስትሪ 

ልምዒት ብሰዯዴ ዜምራሕ ከምዜግባእ፤ ቐፃሉ ዕብየት ቴክኖሎጂ ማእኸል ዜገበረ ኣካይዲ 

ከምዜኽተል፤ ብኣንፃር ክራይ ኣካብነት ፖሇቲካል ኢኮኖሚ ምዴኻምን ልምዒታዊነት 

ምጥንኻር ክቃነ ከምዜግባእ፤ሰብ-ሃፌቲ ሞተር እቲ ዕብየት ከምኾኑን ተጠቃምነት ህዜቢ 

ከተማታት ረጋግፅ ክኸውን ከምዜግቦኦ ንፁራት ትሕዜቶታት ሇዎ እስትራተጂ እዩ፡፡ 

ዕሊማ እዙ ርእሲ እዘይ ንቲ እስትራቴጂ ዲግም ንምብራህ ኣይኮነን፡፡ ንቲ ኣንፇትን 

መስመር ንምትግባር ፀግሙ ክልተ ትሕዜቶታት እቲ እስትራተጂ ልምዒት ከተማን 

ኢንዲስትሪን መሰረት ብምግባር ንቶም ጓንፈ ሇው ፀገማት ኣብ ምፌታሕ ክፇጥረልና 

ዜኽእል ዒቕምታት  ንምቕማጥ እዩ፡፡ ልምዒት ከተማን ኢንዲስትሪያዊ ምዕባሇን መሬት 
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ነኺሱ ክኸይዴ ንምግባር ካብ ዜገብሩ ነገራት ቴክኖሎጂ ኣብ ምምራፅን ምልማዴን ሎ 

ከይዴን መንግስቲ ክራይ ሰብሲቡ ንልምዒታዊ በዒል-ሃፌቲ ኣብ ምዕዲል ሇና ተኽእሎ 

ምርኣይ ኣገዲሲ እዩ፡፡ ኣብ ትሕቱን ዒባይን ኢንዲስትሪያዊ ምዕባሇ ሓደሽ ቴክኖሎጂ 

ምፌጣር ኣይከኣልን፡፡ ካልኦት ዜተጠቕምለ ምቕዲሕን ምልማዴን ግን ይከኣል እዩ፡፡ 

ንዝም ሓዯሽቲ ቴክኖሎጂታት እናቀዯሓን መጠነኛ ምምሕያሽ እናገበረ ናብ ሕ/ሰብ ክባፃሕ 

ምግባር ሓሊፌነት ትካሊት ምርምርን ናይ ቴክኒክን ሞያን  እዩ፡፡ ብተግባር ንኣግሮ-ፕሮሰስ 

ዜጠቕሙ ቴክኖሎጂታት ናብቲ ሕ/ሰብ ንምብፃሕ ዜተሞከሩ ስራሕቲ ኣሇዉ እዩም፡፡  

ይኹን እምበር ኣብዙ ሃገር ይኹን ኣብ ሕዴሕዴ ክልል ክትኮረሎም ዜግባእ 

እስትራቴጂካውን ዒንዴታትን ዜበሃለ ጨንፇራትን እንዲስትሪ ፇሊሉኻ ንዐዐ ዜምጥን 

ቴክኖሎጂን ሓይሉ ሰብን ምቕራብ ተሓናኒቁ እዩ ሎ፡፡ ንኣብነት ኣብ ትግራይ ኣግሮ 

ፕሮሰስ ኢንዲስትሪ ይማዕብል እንተይልና ምግቢ ተንከፌ ዴዩ ወይስ ምግቢ ተንከፌ 

ይኮነ ኣግሮ ፕሮሰስ ቀዲምነት ዜወሃቦ ዜብል ኣይተነፀረን፡፡ ኣብ ካልኦት ከም ጨንፇራት 

ኢንዲስትሪ  ኮንስትራክሽን ፣ ቱሪዜም ፤ መዒዴን፣ ሓፂን መፂን ፣ ስነ-ቕመማን ወተ 

ዜብለ ተዲህሲሱ ብኣንፃር ሇና ተነፃፃሪ ብልጫ /Comparative advantage/ ተራእዩ 

እስትራቴጅካውን ወሰንቲ ዒንዴታትን ኢንዲስትሪ ተባሂሎም ተፇልዩም ኣይተረቑሑን፡፡ 

እዘይ ብምዃኑ ናይ ውሽጥን ዯገን ኣውፇርቲ ኣብ ምዕዲምን ባዕሎም ንዜመፁ ንቶም 

ዜጠቕሙ ፇሉኻ ኣብ ምትእንጋዴ ውስንነት ኣሎ፡፡ ዲግማይ ተሃዴሶ ኣብ ንፁራት 

ጨንፇረትን ዒውዯታትን ኣትኹርና ኢንዲስትሪና ምስ ሕርሻ ክተኣሳሰርን ንካልኦት 

ክፌልታት ኢኮኖሚ መሪሕ ተራ ዜፃወተለ ኩነታት ክፇጥረልና ግብር መዴረኽ ክንገብሮ 

ኣሇና፡፡ ንኣብነት ኣብ ክልል ትግራይ 24 ዜኾና ናይ ፉኖ ፊብሪካታት ኣሇዋ፡፡ ብኣንፃር 

ጉልበት ኣጠቓቕማ፤ ኣብ ትግራይ ዜፇርዩ ሰንዲይ፣ ምሸሊባሕሪ ፣ ምሸሊን ተጠቂመን 

ምፌራይ ሇወን ተኽእሎ ተመዙነን ዜመፃ ኣይኮናን፡፡ ካብተን 24 ፊብሪካታት እተን 

ሓሙሽተ ስራሕ ኣቋሪፀን ጠጠው ኢሇን ይርከባ ብሰንኪ ምምሕዲራውን ናይ ኣቕርቦት 

ፀገማትን፡፡ ኣብ ዒዴዋ ኮመዯረ ንምጥሓን ዜኣተወ ማሽን ምስቲ ኣብቲ ከባቢ ዜፇሪ 

ዒይነት ኮመዯረ ይስማማዕ ኾይኑ ጠጠው ኢለ ኣሎ፡፡ ኣብ ሑመራ ዜርከብ ፀባ 

መቕንባበሪ ማሽን ንቲ ፊብሪካ ንቀሳቕስ ሓይልን ብቀፃልነት ኣቅርቦት ፀባ ቕርበለ 

ስኢኑ ጠጠው ኢለ ኣሎ፡፡ ካብዙ ኣብነታት እዘይ ክንርዲእ እንኽእል እንተሃሇወ ዲግመ 

ተሃዴሶና ካብ ኣጋጢሙ ሎ ግዙያዊ ግርግር ምእሊይ ሓሉፈ ቐፃሉ ዜኾነ ናይ ቴክኖሎጂ 
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ምዕባሇ ኣብ ክልልናን ሃገርና ክህለ ኣብ ምግባር ወሳኒ ተራ ክፃወት ዜኽእል እዩ፡፡ ኣብ 

ኣናእሹይን ዯቐቕትን፤ ኣብ ማእኸሇዎትን ዒበይትን ኣፌረይቲ ትካሊት ብኣንፃር ምስ 

ሕርሻ ዜህልወን ምትእስሳር፡ ጉልበት ብስፌሓት ናይ ምጥቃም ተኽእሎ፤ ሇውና 

ፀጋታትን ኣጠቃሊሉ ንካልኦት ዒውዴታት ክንቀሳቐስ ናይ ምግባር ባህሪ ተራእዩ ቴክኖሎጂ 

ናይ ምቕዲሕን ምልምማዴን ዒቕምና ዕቢ ሓዯሽቲ ተበግሶታት ዜወስዴ ተሃዴሶ ክኸውን 

ይግባእ፡፡  

ኢንዲስትሪ ልማት ንምትግባር ወሰንቲ ካብ ዜኾኑ ጉዲያት ሓዯ እቲ ዜፇሪ ፌርያት 

ብሰዯዴ /ኤክስፖርት/ ዜምራሕ ክኽውን ከምሇዎ ይእመን፡፡ እቲ ኣብ ሃገርና ሎ በዒል 

ሃፌትን መከናውኒ ልምዒትን /Enterprenure/ ናብዙ መፌረዪን ንዒሇም ዕዲጋ ዜጥምትን 

ዒውዱ እዘይ ንኽኣቱ ጋጥሞም መሓንቆታት ምፌታሕን ተወሳኺ ዯገፊት ምሃብን 

ከምዴሉ ዜተፇሇጠ ነገር እዩ፡፡ እቶም መሓንቆታት ምፌታሕ ብሓሸ ዜፌፀሙ ሇው 

ተግባራት እዮም፡፡ ንቲ ኣብ መፌረይነት ዜኣቱ ሓይሉ ክራይ ኣብ ምዕዲል መንግስቲ 

ኢህወዯግ ብጣዕሚ ተፀጊሙ እዩ ሎ፡፡ ክራይ ምዕዲል እንትንብል ንሓዯ በዒል ሃፌቲ ናይ 

ግብሪ እፍይታ ምሃብ ፣ ብነፃ ቀረፅ ንብረት ከእትውን ከውፅእን ምፌቃዴ፣ ቀዲምነት ናይ 

ወፃኢ ሽርፉ ክረክብ ምግባርን ገንባዊ ውሕስና ምሃብን ዜብል ጠቓልል እዩ፡፡ እዘይ 

ምግባር ብተዋዋሪ ገንብ ትህቦ ኣሇኻ ማሇት እዩ፡፡ንዝም ብሓቂ ንሃገርን ንህዜብን 

ጠቓሚ ዜኾኑ ፌርያት ንምፌራይ ዜንቀሳቐሱ ናይ ውሽጥን ዯገን ሰብ ሃፌቲ ኣብ ምልሊይ 

መንግስቲ ይሽገር ኣሎ፡፡ ኣብ ውሽጢ መንግስቲ ሎ ክራይ ኣካብነት ካብቶም ንቶም 

ጥዐያት ንቶም ዜሓመቁ ክንዯግፌ እናገበሮ ይርከብ፡፡ ንኣብነት ኣብ ስራሕቲ ሆቴል 

ንዜተዋፇሩ ሰብ ሃፌቲ ኣብ ንእሽተይ ከተማ በዒል ኣርባዕተ ኾኸብ ሆቴል ክስርሑ 

ብዜብል ብነፃ ቀረፅ ንብረት ከእትው ብምፌቃዴና ካብ ጥቅሙ ጉዴኣቱ ኣመዙኑ ክራይ 

ኣካብነት ኣጋዱደ ይርከብ፡፡ ኣብ ምፌራይ ቡናን ሰሉጥን ዜተዋፇሩ ናይ ሕርሻ ሰብ ሃፌቲ 

ብሕፅረት ገንብ እናተሳቐዩ ኣብ ጋምቤሊ ገና ኣብ ሕርሻ ክንዋፇር ኢና ንዜበለ ኣካሊት 

ዒቕሞምን ተኽእሎኦን እንተይመነ ይተኣዴነ ገንብ መንግስቲ እናሸከመ ሃገራዊ 

ካፒታል እናባኸኑ ይርከቡ፡፡ እዙ መንግስታዊ ምምሕዲር መዲይ ካብ መሬት ቐፂለ ክራይ 

ኣከብቲ ዜዜንብይዎን ሰበ-ስልጣንን እቲ ቢሮክራሲን ዜብዕልግለ ኩፈት መኣዱ ኾይኑ 

ኣሎ፡፡ዲግመ ተሃዴሶ ምክያዴ ኣዴሊይን ኣገዲስን ካብ ዜገብሩ ውራያት ሓዯ ኣብዙ ጉዲይ 

እዘይ ሇና ወስንነት ክፌትሕልና ምእንቲ እዩ፡፡ ኣብ ኣዋህባ ግልጋሎት ፌትሓዊ ክኸውን 
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ከምሇዎ ርደእ እዩ፡፡ ዜያዲ ግን ኣብ ልምዒት ንዜተዋፇሩ ሰብ ሃፌቲ በርዯግ ኢለ 

ተኣናግዴን ጋጥሞም ማሕሇኻታት ዜፇትሕን በዒል ስልጣንን የዴሉ፡፡ ዕንቅፊት 

ይፇጥር መንግስታዊ መዋቅር ክንፇጥር እንትይኽኢልና ኢንዲስትሪ ልምዒት ዜበሃል 

ሕልሚ እዩ ዜኸውን፡፡ እቲ ኤክስፖርት ዜገብር በዒል ሃፌቲ ንቕልጠፌን ተሇዋዋጣይን 

ናይ ዒሇም ዕዲጋን መወዲዴርቱን ብንቕሓት ክከታተል እዩ ሇዎ እምበር ብተወሳኺ ንሰብ 

ስልጣን ክሰሓሳሕን ንቲ ቢሮክራሲ ከቀባጥርን ዜውዕል እንተኾኑ ኣብ ሞንጏ ተስፊ ክቆርፅ 

ዜገብር ኣካይዲ እዩ ሇና ማሇት እዩ፡፡ ኣብ ጁባ በዒል-ሃፌቲ ከይንኣቱ ፇሪሕና ንቲ በዒል-

ሃፌቲ ብፌለይን ብንፁርን ኣሰራርሓ ክንሕግዝ እንተይኽኢልና ካሉእ ፀገም እዩ 

ዜኸውን፡፡ ካብ ክራይ ኣካብነት ነፃ ዜኽወን ኣብ ውሽጢ ሕ/ሰብ ኣቲኻ ብምቅሊስ እምበር 

መንግስታዊ ገዲም ብምፌጣር ኣይኮነን፡፡ ስሇዜኾነ ዲግመ ምህዲስ ኣብ ዜተውሃቦ ስልጣንን 

ሓሊፌነትን ጭቡጥ ውፅኢት ይምፅእ ሓይሉ ፣ ግዛን ንብረትን እናበኻነ ንባዕለን ቤት 

ፅሕፇቱን እናፀባበቐ ዜውዕል ፌጥረት፣ ብፀሓይ ቀትሪ ጎቦን ብሊዕን ዜቕብል ሓደሽ ዜብኢ 

ዜፀርግ ክኸውን ይግባእ፡፡ ንዙኣቶም ምፅራግ ጥራሕ ይኾነስ ንቲ ንዙኣቶም ዜፇጠረ 

ኣሰራርሓን ኣወዲዴባን በታቲኹ ሓደሽ ምዕሩይ መስርሕ ክፌጥር ክኸውን ኣሇዎ፡፡ 

ሕማቓት ፀሪጉ ሓደሽ ኣሰራርሓ ምስተመዒራረየ ሓደሽ ንቲ ብመዴረኽ ዜፀወር ሓይሉ 

ኣሇሉኻ ምምዲብ የዴሉ፡፡   

4. ቐፃሉ ተሃዴሶን ቐፃልነት ልምዒታዊ መስመር ረጋግፅ ህዲሰ ክኸውን ኣሇዎ፡፡  

ጉዕዝ ሕ/ሰባዊ ሇውጢ ሕልኽሊኽ ዜበዜሖ ምዃኑ ብተግባርን ብትንታነን ዜፌሇጥ እዩ፡፡ 

ኣጠቓሊሉ ጉዕዝ ቃልሲን ሕ/ሰባዊ ሇውጥን ኣካይዲ ኣባ-ኾበራ ሓዯሻብ ትሕት ካሉእ ግዛ 

ልዕል እናበሇ ምኻደ ውህብ ኣካይዲ ምኻኑ እውን ንቕበል ኢና፡፡ እቲ ኣብ ምምዕባል 

ዜርከብ ህንፀት ዱሞክራስን ልምዒትን ከም ማዕበሊዊ ጉዕዝ ሓዯ ግዛ ሓፌ ካልእ ግዛ ዜቕ 

እናበሇ ክኸይዴ መስርሕ እዩ እዃ እንተተበሃሇ ዯው ምባልን ንዴሕሪት ምምሊስን ግን 

ፇፂሙ ከኸውን ይብለ እዩ፡፡ ንቲ ሓፌን ዜቕን ምባል ቕቡል ዜግበር እቲ ሕ/ሰባዊ 

ሇውጢ ብፖሇቲካ ሳይነስን ጥበብን ዜምራሕ ስሇዜኾነ እዩ፡፡ ሰባት ብዜተንበይዎን 

ብዜሰጎምዎን መጠን ስሇዜወሰን እቲ ሕንባበ ሇዎ ፌጥነት ልዕል ትሕት ክብል ቕቡል 

እዩ፡፡ ዯው ምባል ግን ሓደሽ ይኾነ ተስፊ ምቁራፅ ዜፇጥር እዩ፡፡ ካብኡ ሓሉፈ ዜነበረን 

ይነበረን ኣረኣእያታት ስሇዜወልዴ ጠጠው ኢለ ኣይተርፌን፡፡ ርእሰ ማልነት ኣብ 

ቅልውሊው እንትኣቱ ፊሽሽትነት እዩ ዜወልዴ፡፡ ተስፊ ዜቐረፀ ሕ/ሰብ ብርኣውነት 
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ክመርሕ ንዜዯሉ ቅለዕ ስሇዜኸውን ሓንቲ እንጀራ ንምምንጣል ኣብ ቅዴሚኡ ሎ ዒብዪ 

ሕምባሻ ንምርኣይ ኣፀኒቑ ይፅገም፡፡ ብቐፃልነት ሓደሽ ኣረኣእያ ምፌልፊል ዜኣበዮ 

ፓርቲ፤ ውሽጣዊ ናይ ሓሳብ ቃልሲ ምክያዴ ይከኣሇ ውዴብ ባዕለ ንባዕለ ተባሊሉዐ ዒዱ 

ሒዘ ከምዜጠፌእ ታሪኽ ተዯጋጋሚ ኣምሂሩና እዩ፡፡ እዘይ ብኣግባቡ ክንርዯኦ ኣሇና 

ካልኦት ህዜብታት ሇባማት ስሇይኮኑ ወይ ኹርዕ ታሪኽ ስሇይብሎም ኣይኮኑን ዜባልዐ 

ሇዉ፡፡ ብጭቡጥ ኣብቲ ፀገም ጋጠሞም እዋን ዜተጋገየ መንገዱ ስሇዜተኸተለ እዮም፡፡ 

ንታሪኻዊ ቕርስታት ጉንዯርን ኣብያተ ክርስትያን ከቃፅል ንዜመፀ ፀሊኢ ንምዴምሳስ 

ሓቢሮም ኣንፃር ዴርብሽ ኣብ መተማ ሓቢሮም ዜተሰውኡ፤ ትማሉ ዯርግ ንምውዲቕ ኣብ 

ሓዯ ጉዴጓዴ እናተቐበሩ ዯርግ ንምዴምሳስ ዒብይ ታሪኽ ዜሰርሑ ህዜብታት ኣምሓራን 

ትግራይን ንርኣዊ ፖሇቲካ ንእሽተይ ነቓዕ እንተፇጢሮም ኣብ ካሉእ ከባቢ ንኩልና 

ዜውሕጥ ሓጓፌን ጉህምን ከምሎ ክንስሕት የብልናን፡፡ስሇዜኾነ ተሃዴሶ ዯውታ ወግዴ 

ክኸውን ኣሇዎ፡፡ ብጭቡጥ ንቲ ወዴዒዊ ኩነታት እንትርኢናዮ ኢህወዯግ እዋናዊ 

ጭርሖታት እናልዏሇን ንቲ እዋናዊ ኩነታት ኣንቢቡ ሓዯሽቲ መተግበሪ ስልትታት 

እናፇልፇሇ ኣብ ምኻዴ ኣፀቢቑ ዴኹሙ ምህሊው እና ንዕብ ሇና፡፡ ገሇ ገሉኦም ኣባል 

ውዴባት ኢህወዯግ እቲ ፀገም ምስተኸሰተ እውን ክብዯቱን ሓዯጉኡን ምርዲእ ተሳኢንዎም 

ንሰንሳቱ ዜሊተም መግሇፂ ኣብ ዜህብለ ብርኪ ምብፀሖም ንርኢ ኣሇና፡፡ኣብ ውሽጢ ኣባል 

ውዴባት ኢህወዯግ ሎ ፀገም ናይ መጠን ኣፇሊሊይ ጥራሕ ክረአ የብለን፡፡ ኣብ ሞንጎ 

ክስልምን ኢደ ክህብን ኩነታትን ግዛን ዜመርፅ ወታዯርን ፀሊእቲ ንምውቃዕ እናፀዒረ 

ማእኸል ስሕበት ምልሊይ ዜኣበዮ ወታዯርን ሎ ኣፇሊሊይ ጌርካ ክውሰዴ ይግባእ፡፡ 

እናተቓሇሰ ጥበብ ኣመራርሓ ዜጉዯሎን ኢደ ዜሃበን ሓዯ ዒይነት ፀገም ኣሇዎም ኢልካ 

ክረአ ኣይግባእን፡፡  

ኣብ ሃገርና ሇው ተቓውምቲ ቐፃልነት ልምዒታዊ መስመርን ተኸታታሉ ዕብየትን 

ምዕባሇን ዜብል ኣመር ኣይርዯኦምን፡፡ ንሕና ቐፃልነት ልምዒታዊ መስመር እንትብል በቲ 

ተጀሚሩ ሎ ኣንፇት ቐፃሉ ምምሕያሽ እናገበርና ህንፀት ዱሞክራስን ልምዒትን 

ንቕዴሚት ክስጉም ንምግባር እዩ፡፡ ንሳቶም ካብ ናይ ባዕልቶም ስልጣን ንዒቐብ ዜሪእዎ 

ስሇየሇ ንሇኣሇም ኢህወዯግ ኣብ ስልጣን ይንበር ማሇት እዩ ዜመስሎም፡፡ ንቲ 

ልምዒታዊ መስመር ተቐቢለ መሓይሽ ይትረፌ ክንዱ ኢህወዯግ ዜሰርሓ ክሰርሕ ዜኽእል 

ሓይሉ እንተዜመፅእ ቅዴሚ ኩለ ኣባሊት ኢህወዯግን ከም ዜቕበልዎ ኣይርዴኦምን፡፡ ኣብ 



14 
 

ሃገርና ሇው ተቓወምቲ ንቲ 1980ታት ኣብ ኣፌሪካ ተመኩሩ ዜወዯቐ ስነ-ሓሳብ ኒዩ-

ሉብራሉዜምን ብዜሓሇፈ መንግስታት ክፌጠር ተሓሲቡ ዜበርዏነ ኣሃዲዊ መንግስትን 

ንምምሊስ እዮም ዜፅዕሩ ሇው፡፡ ምዕራባውያን መንግስታት ዴማ ብስነ-ሓሳቦም ክሳብ 

ዜዯገፇ ዕለል ንጉሳውን ፀረ-ዱሞክራስን ስርዒት ሓቑፍም ከምዜኸደ ብተግባር ዜፇሇጡ 

እዮም፡፡ ንዙ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ኢህወዯግ ብቕፃልነት ውሽጣዊ ቃልሱን 

ባዕለ ንባዕለ ዜእርሙለ ክፌቲ ዜኾነ መስርሕ /open system/ ክተኽል ኣሇዎ፡፡ ኣብ 

ሃገርና ንሇው ተቐወምቲ ብዜተኽኣሇ ብሰሊማዊ መንገዱ ዜሰርሕለ ዕዴሊት ብምምችቻው 

ናይ ኣካይዲ ሇውጢ እንተይገሮም ስልጣን ክረኽቡ ከምይኽእለ ተረዴኦም ናይ ስነ-

ሓሳብ ሇውጢ ክገብሩ ብኽእል ዴፌኢት ክፇጥር ኣሇዎ፡፡ እዘይ እስካብ ይተቐበለ 

ኣመራፅታቶም ንዴሕሪት ዜመልስ ምዃኑ ንህዜብን ንዯገፌቶምን ብምርኣይ ተቃሉሱ 

ምንም ተስፊ ከምይብሎም ከርኢ ይግባእ፡፡  

እቲ ሳልሳይ ኢህወዯግ ንምዕራባውያን ትርር ዜበሇ ቅዋም ሒዘ ኣብ ፅንዒት ዜተመስረተ 

ሓሳብ መሰረት ጌሩ ንፅንፇኛታት ሓይልታት ስነ-ሓሳባውን ናይ ሚዴያን ሽፊን ብምሃቦም 

ብሓፂር እዋን ካብ ኢህወዯግ ዜረኽብዎ ረብሓ ከምዜተርፍም ብተግባር ከርእዮም ኣሇዎ፡፡ 

ብተወሰኺ ብሇቐነት ዴማ እቲ ስርዒት ብመስርሑን ብወዴዒዊ ጉዕዝን ናብ ኒዮ-ሉበራል 

ዱሞክራሲ ከይኣቱ የዕንቅፈ ከምሇው ብጭቡጥ ትንታነ ከርዴእ ኣሇዎ፡፡ ኣብ ቐፃሉ እታ 

ሃገር ክትኽተሎ እትኽእል ስርዒት ኣብ ኢዴ መፃኢ ወሇድን ሽዐ ዜህለ ወዴዒዊ ኩነታት 

ዜውሰን ምዃኑ ውሕለል ዱፕሎማሲያዊ ቃልሲ ክገብር ኣሇዎ፡፡ ልምዒታዊ ዱሞክራሲ 

ናበይ ናበይ ከምዜኸይዴ እንተይፇሇጡ ዕንቅፊና ክነቃልል ኣሇና፡፡ ተቓወምቲ ንዙ 

ዴኹም ቑፃሮ ስሇዜፇልጡ ልምዒታዊ ዱሞክራሲ ንኡኽተይ ወደ ንማሕበርነት ኣምሲሎም 

ብምቕራብ ሇይትን ቀትርን እንትልምኑ ዜውዕለ ሇዉ ንዘይ ተረዱኦም እዩ፡፡ንዝን 

ስሇስተ ዜተኣሳሰራ መሰርሓት ብምትግባር ቐፃልነት ልምዒታዊ መስመር ውሕስ ተኽእሎ 

ክፇጥር ይግባእ ዲግመ ተሃዴሶ፡፡  

ኣብ ውሽጢ ዱሞክራሲን ጥርናፇን ኢህወዯግ ብልሙዴ ክስረሐለ ዜፀንሐ መስርሕ እዩ 

ክሳብ ሐዙ ዜጥቀም ሎ፡፡ ኣብ ናይ ውሽጢ ውዴብ መዴረኽ ኩለ ኣባል ዜመሰሎን 

ዜረኣዮን ሓሳባት ይገልፅ እዩ፡፡ ናይ ሓሳብ ኣፇሊሊይ እንትህልዎ ይከራኸር ኣብ 

መወዲእታ ኣብዜሓ ብዜበልዎ ተጠርኒፌካ ናብ ህዜብን ናብ ተቓወምትን ወሪዴካ ናይ 

ውዴብ ኣረኣእያን ሓሳብን ክተእምን ሓቢርካ ምስራሕ ዜብል እዩ፡፡ እዙ መስርሕ እዘይ 
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ብክልተ ምኽንያታት ክቕየር ኣሇዎ፡፡ ሓዯ ኣብ ውሽጢ ኢህወዯግ ሎ ኣፇሊሊይ ህዜብን 

ኣባሊትን ካብ ብወረን ብሓምየትን ካብ ዜፇልጥዎ ብግሇፂ ካብቶም ሰብ ሓሳብ ክረኽብዎ 

ስሇሇዎም፡፡ ብተወሳኺ እቲ ኣብ ውሽጢ ኢህወዯግ ሎ ናይ ሓሳብ ኣፇሊሊይ ምስ 

ተግባራዊ ምንቕስቃስ ናይቶም ኣመራርሓ ኣተኣሳስሩ ክሪኦን ስባት ንምልሊይ ስሇዜጠቅም 

እዙ ኣካይዲ እዘይ ክቕየር ኣሇዎ፡፡ እዘይ ማሇት ኣባል ኢህወዯግ እየ እናበሇ ናይ 

ተቓወምቲ ፖሉስን እስትራተጅን ወኪለ ዯው ክብል ኣሇዎ ማሇት ኣይኮነን፡፡ ልምዒታዊ 

መስመር ይቕበል ኣባል ኢህወዯግ ክኸውን የብለን፡፡ ይኹን እምበር ንቶም ዜተሓንፀፁ 

መስመራትን ፖሉስታት ኣብ ምትግባር ሎ ጠንካራን ዴኹምን ጏንታት፣ መንቀሉ 

ናይቶም ዴኽመታት፤ኣብ ዜወፁ ዒመታዊ መዴባትን ኣተገባብርኦም ዜምልከት ዜኾነ 

ኣባል ውዴብ ተጠርነፌ ክበሃል የብለን፡፡ ኣብ ምኽንያት ናይቶም መዯባት ምውዲቕ ናይ 

ባዕለ ትንታነ ከቕምጥ ኢለ እውን ናይቶም ተቃወምቲ ዜብልዎ እዩ ትኽክል ክሳብ ምባል 

ክንፇቕዯለ ኣሇና፡፡ እዘይ ኣብ ሞንጎ ተቓዋሚ ናይ ሓሳብ ፌልልይ እምበር ዜሓዯረ 

ፅልእን ቅርሕንትን ከይፌጠር ናይ ባዕለ ተራ ኣሇዎ፡፡ንኣብነት ሓዯ ኣባል ፓርሊማ 

ንቐዲማይ ሚኒስተርን ካልኦት ሚኒስትሪታትን ሕቶ ኣቕሪቡ ዕግብ መልሲ ይረኸበ 

ኣባል ኣብቲ ፓርሊማ ክቃወም ኣሇዎ፡፡ ሕዙ ግን ገፅ ናይቲ ሓሊፉ እዮም ሪኦም ዜገዯፌዎ 

እምበር ናይቲ ሓሳብ ውዴዒውነትን ይወዴዒነትን ሪኦም ኣይኮነን ሕቶ ሓቲቶም ስቕ 

ዜብለ ሇው፡፡ ናይ ገሉኦም ሕተት ተባሂለ ተፃሒፈ ዜተውሃቦም ዜመስል ኣቀረቀርባ እዩ 

ሇዎም፡፡እዘይ ህዜቢ ኣብቲ ትካል እምነት ክስእን ዜገብር ኣካይዲ እዩ፡፡ስሇዜኾነ 

መስመርና ዱሞክራሲያውን ልምዒታውን ክኸውን ኣሇዎ ዜብል ተቐቢለ ንዘይ መፇፀሚ 

ዜበሃለ ፖሉስን እስትራተጅን ተቐቢለ ክጥርነፌ ኣሇዎ፡፡ ኣብ ኣፇፃፅማ ሎ ገምጋም ግን 

ክጥርነፌ ኣይግባእን፡፡ ንዘይ ዜኸውን መስርሕ ክተኣታትው ኣሇዎ ኣብዙ ዲግመ ተሃዴሶ 

አዘይ፡፡  

እቲ ካልኣይ ማሕበራዊ መሰረት ኢህወዯግ ዜኾነ ገባር እናሓቐቐ፣ መብዚሕትኡ እቲ ናይ 

ሃገርና ነባራይ ሽቓሊይ ፣ ናይ ከተማ ንኡስ ዯሊቢ ሃፌቲ፣ ምሁርን በዒል ሃፌትን ናብ 

ምዃን እዩ እናተቐየረ ዜኸይዴ ሎ እቲ ሕ/ሰባዊ ተዋፀኦ፡፡ ኣብዙ እዋን እዘይ ኢህወዯግ 

ኣዴሊይ ስሇይኸውን እቲ ናይ ፓርቲ ኣወዲዴባን መንግስታዊ ስልጣን ኣተሓሕዚ መስርሕ 

እናተቐየረ ክኸይዴ ምዃኑ ባዕለ ኢህወዯግ ኣንፂርዎ እዩ፡፡ እቲ ዜገመትን ክኸውን 

ዜኽእልን ዴማ እቶም ንኢህወዯግ ዜትክኡ ፖርትታት ካብ ባዕለ ካብ ውሽጢ ኢህወዯግ 
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ዜበቁለን ዜዒብዩን እምበር ካብቶም ተቓወምቲ ዜፌጠሩ ኣይኮነን፡፡ እዘይ ብዜምልከት 

ረዲት ፕሮፋሰር የማነ ርኣይ የኢወዯግ  ቁርጠኛነት የሚጠይቁ የሇውጥ እርምጃዎች ኣብ 

ዜብል ፅሑፌ ኣብ ገፅ 6 ኣቕሚጥዎ ኣሎ፡፡ እቲ ንኢህወዯግ ዜትክእ ፖርቲ ኣብ 

መውዲእታ ተወሉደ ተግባራቱ ብሓዯሻብ ከናውን እየሱስ ክኸውን ኣይኽእልን፡፡ 

ብመሰርሕ እቶም ናይ ልምዒታዊ መንግስቲ ባህርያት እውን ካብ ዕብየት ናብ ዕብየት 

እናተቐየሩ ስሇዜኸደ ኣብ ውሽጢ ኢህወዯግ ሇዉ ሓይልታት ኣሰሊልኦም ንየማን 

ንፀጋምን እናተፇሇዩ ከምዜኸይዴ ይተሓሇመ ዜተፇትሐ እዩ፡፡ ስሇዜኾነ ኢህወዯግ ኣብዙ 

ነዊሕ ጉዕዝ ብርዮ ሓይሉ ክፌጠር ዜኽእል ኣብ ውሽጢ ኢህወዯግ ብዜህለ ናይ ሓሳብ 

ቃልስን ፌልልይን እዩ፡፡ ኣብ ውሽጢ ኢህወዯግ ነፃ ናይ ሓሳብ ቃልስን መስርሕን 

እንተሃልዩ እዩ፡፡ እቶም ኣብ ኣፇፃፅማ እቲ መስመርን ትልምን ዜተፇሇየ ሓሳብ ሇዎም 

ብኣግባቡ ክፌሇዩ ይግባእ፡፡ ስልጣኖም ከይምንጠለ ብምፌራሕ ይኹን ካልኦት ተፅዕኖታት 

ፇሪሖም ክፌሇዩ እንተኽኢሎም ኣብ ውሽጢ ኢህወዯግ ተሓቢኦም ብናይ ባዕሎም 

መንገዱ እናኸደ ምስ ኣጎለ እዮም ካብቲ ፓርቲ ዜወፁ፡፡ እዙ  ከምዘይ ዜበሇ ኣካይዲ 

ብተግባር ከምዜረኣናዮ ንፀጋም እናረኣየ ንምዕራብ ኢደ ዜህብ ሸውራር ኣንጃ ወይ ጉጅሇ 

እዩ ዜወልዴ እምበር ናይ ሓሳብ ተወዲዲሪ ፓርቲ ኣይፇጥርን፡፡ ወይ ዴማ ንትምኽሕቲ 

ዜምብርከኽ ከም ዒረና ዜበሇ ፇጢሩ ይሰርሕ ኣየስርሕ እኽሉ መርገም እዩ ዜኸውን፡፡ 

እቶም ዱሞክራሲና ካብ ዒሇም ዜፀረየ እዩ፤ ንሓፊሽ ክሳብ ንረብሕኡ ዜኾነ ኣገዱዴካ 

ምስራሕ ፀገም የብለን፤ ሰሊማዊ ሰልፉ ናይ ይነቕሓ ሓፊሽ ኣገባብ ቃልሲ እዩ ዜብለ 

ዜነበሩ ኣመራርሓ ብውሽጢ ተሓቢኦም ስሇዜፀንሑን ስልጣን ከምርስቲ ይውስደ 

ስሇዜነበሩን እዩ ሓዯ ናይ ሇውጢ ማዕበል ምስመፀ ሒዜዎም ዜኸዯ፡፡ ኣብ ውሽጢ ውዴብ 

ነፃ ናይ ኣፇፃፅማ ክርክር እንተዜህለ ኔሩ ንኣጠቓሊሉ ዜተቃሇስለ መስመር ተቐቢሎም 

ኣብ ምትግባሩ እናተፇሊሇዩ ተወዲዲሪ ፓርቲ ክኾንለ ዜክእለ ዕዴል ኔሩ እዩ፡፡ስሇዜኾነ 

ተሃዴሶ ንዘይ ዜኸውን መስርሕ ከምፅእ እፅቢት ይግበረለ እዩ፡፡ 

ብጠቅሊሊ እንትረአ ኢህወዯግ ንባዕለ ይተሃዯስ እንትንብል ንኣጠቓሊሉ ጉዕዝ ህዲሰና ቐፃሉ 

ዜገብር ክኸውን ከምሇዎ ኣብ ግምት እተወ ኣካይዲ ክህልዎ ኣሇዎ፡፡ ኣብ ጉዕዝ ሇውጢ 

ምውቅ ዜሕል ምባል ባህርያዊ ዋሊ እንተኾነ ዯውታን ንዴሕሪት ምምሊስን ክፇጥር 

ብይኽእል ክንህዯስ ይግባእ፡፡ ንዘይ ምግባር ኽእለ ከምቲ ቅዴመ ሕዙ ኣብ ምጥንኻር 

ልምዒታዊ መስመር ዜፇጠሮ ተቃውሞ ኣብ ዜብል ሓፂር ፅሑፌ ዜገሇፅክዎ ኢህወዯግ 



17 
 

ባዕለ ንባዕለ ዜዯጋገፇለ ስርዒትን ውሽጠ ዱሞክራሲ እቲ ውዴብ መሓይሹ 

ኣሰራርሓታት ከተኣታትው ኣሇዎ፡፡ ኢህወዯግ ካይድ ሇውጢ ፅገናዊ ሇውጢ ይኮነስ ዜሊ 

ምፅእ ክኽውን በዒል ሙለእ ተስፊ እየ፡፡ እዝም ብውልቀይ ዜሕብሮም ሇኹ ንቲ ዜሊ 

ይሕግዘ ይኾኑ ብምባል እዩ፡፡ ተቃወምቲ ናይ ሃገርና እቲ ሇውጢ ገና ካብ ጅምሩ 

ስሇፌርሖም ሇውጢ የብለን ምባል ጀሚሮም ኣሇዉ፡፡ ብስም ፀረ-ግዕዜይና ናይ 

ኣባሊቶምን ዯገፌቶም ገንብ ብኣግባብ የመሓዴሩ ከምእኒ ሰማያዊ ፓርቲ ኢህወዯግ 

ክውገዴ ይፅዉዐ ኣሇዉ፡፡ ኢህወዯግ ክሕዯስ እዩ 17 ዒመት ዯም ጉሲዕና 25 ዒመት 

ርሂፅና ኣብዘይ ብፃሕናዮ ስርዒት ኣይፇርስን፡፡ ካብ ንዒና ንኣኣቶም ዜገልፅ ፀርፉ 

ስሇዜፀረፈና ቅሒርናን ጉሂናን ኣይንገዴፍን፡፡ ንዙ ታሪኻዊ ዕማም ንምፌፃም ናይ 

ህዜብታት ኢትዮዽያን ዱሞክራስያውያን ሓይልታትን ዯገፌ እምበር ናይ 1993 ዒ/ም 

መንገደ ይፇሇጠ ዜጠፌአ ጉጅሇ ዴጋፌ ኣንሓትትን፡፡ ብተንኮል ሃፀይ ምኒሉክን 

ሸዋውያን መሳፌንቲ ተጋሩን ክዲኸም ዜተገበረ ናይ ትግራይ ትግርኚ ብሄራዊ መንነት 

ክምሇስ የዴልን ይግባእን እዩ፡፡ ይኹን እምበር ዜተጋገዩ ኣሕዋትና ክምሇሱ ንፅዕር 

እምበር ዜሃነፅናዮ ኣዯራሽ ገዱፌና ዐና ናይ ራእሲ ኣለሊ ክነቃንዕ ንጉረዕ ገፅ ምኻዴን 

ምምዕዲውን እዋናዊ ምርጫ ኣይኮነን፡፡ ናይ ወየንቲ ተጋሩ ብቕዒት ዜምን ንህዜቢ 

ትግራይ መሪሖም ብምንቅስቓሶም ይኮነስ ንውፅዕ ህዜቢ ኣምሓራ እውን ሓዊሱ ንካልኦት 

ህዜብታት ብሇዎም ናይ ምስሊፌ ዒቕሚ እዩ፡፡ መተኣኻኸቢናን መቃሇሲናን ልምዒታዊ 

ዱሞክራሲ ፀሊኢና ንክራይ ኣካብነት ሓዙለ ዜመፅእ ኒዮ-ሎበራል ዱሞክራሲ እዩ፡፡ ክሕዯስ 

ዜዯሇየ ይተሃዯስ ቅዴሚ ተግባር ሓሳብን መንፇስን ስሇዜቕዴም፡፡ ክሕዯስ ንይዯሉ 

ምንም ኣይግበርን ንታሪኽ ገዱፌና ንቕዴሚት ምምራሽ እንኮ ምርጫና እዩ፡፡ ምህዲስ ናይ 

ኢህወዯግ ጥራሕ ይኮነስ ናይ ኩለ ዛጋ መሰልን ግቡእን ስሇዜኾነ፡፡ ኩልና ንተሃዯስ 

በቢኣሰሊሇፊና ንመዒራረ! እቲ ተሃዴሶ ውፅኢታዊ ክኸውን ኢዴና ንሕወስ! ሰዒርን ተስዒርን 

ንምርኣይ ማዕድ ኮይንካ ምምዕዲው ይኹን ብተሃዴሶ ቅባእ ቅደስ ዜተቐብኡ ኣመሓዯርቲ 

ክመፁልካ ምፅባይ ይኸውን እዩ ጥራሕ ይኮነስ ንባዕለ ይሰራሕኻለ ምብሊዕ ምዃኑ 

ክንስሕት የብልናን፡፡ 


