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ህዝቢ ትግራይ ካብ ጥንቲ /ምናልባትውን ብታሪክ ክንዝክሮ ካብ እንኽአሎ ጊዘ ንላዕሊ/ ኣትሒዙ 

ጥቕዓት ዘይቕበልን ካልኦትውን ክጥቅዑ/ክብደሉ ዘይደሊ ህዝቢ ምዃኑ ባዕልና ተጋሩ ጥራሕ 

ዘይኮንናስ ንሓቂ ዝሓደሩ ባዕዳውያን እንተይተረፉ መስኪሮምሉ ኢዮም፡፡ ትግራዋይ ሓቂ 

ንምዝራብ ቀዳሚ የብሉን፡፡ መስዋእቲ ንዕኡ ጥራሕ ዝተፈጠረ ይመስል ተሰዋእ እንትበሃል 

ንዝኣመነሉ ክሳዱ ዝህብ ህዝቢ ምዃኑ መስካሪ ዘድልዮ ኣይመስለንን፡፡ ካብ ሚዛናዊነት ትግራዋይ 

ሓደ ኣብነት ከቐምጥ፡- ሓደ ዘይተምሃረን ከፍቲ እናሓለወ ዝውዕል ትግራዋይን ኣብ ፀፍዒ 

ፍልጠት ላዕለዋይ ብርኪ ዝተቐመጠ ካሊእ ትግራዋይን ክልቲኦም በቢ ዓቕሞምን ዝግለፁሉን 

ኣገባብ ሚዛናዊ ፍርዲ ንምሃብ ኣይፅገሙን፡፡ ፍርዶም ኣደላዊ ኣይኮንን፡ ሓደ ትግራዋይ ብዝኾነ 

ኣጋጣሚ ንቲ ኻሊእ ዘይትግራዋይ ወዲ ዓለም ክብደሎ/ክሽፍጦ……../ እንተተዓዚቦም ስለ እታ 

ሓቂ ኢሎም ኣብ ጎኒ ተበዳላይ ጠጠው ኢሎም ፍትሒ የረጋግፁ፡፡ እስኻቱም እዛ ፅሕፍቲ እዚኣ 

እተንብቡ ዘለኹም ተጋሩ ባዕልኹም ክተረጋግፁዎ ትኽእሉ ኢዩ፡፡ ካሊእ ትግራዋይነት ማለት 

ርህራሄን ፍቅሪን ማለት ምኻኑ ከመላኽት፡፡ ብታሪክ ኣጋጣሚ ብዘጋጠሙ ከCናታት ናብ ትግራይ 

ዝወፈረ ዕስለ ሰራዊት ዘሚቱዎ ገፊዑዎን ኣበሳቢሱዎን እናሃለወ ይሕብሕቦን ይእብዶን፡፡ ንዙ ካብ 

ማእኸልን ወሰንን ኢትዮጵያ ዝመፀ ብገዛእቲ ተደፋፊኡ ክጭፍጭፎ ዝነበረ ሓዉ፣ ንዕኡን ገዛእቱን 

ፈልዩ ብምርኣይ ተኸናኺኑ፣ ዘላቶ ኣብሊዑን ኣስትዩን፣ ድሕንነቱ ሓልዩ የፏንዎ እምበር ቂም 

በቀል ኣይሓስቦን፡፡ እዞም ሀዚ ከጋፍዑዎ ዝጀመሩ ተረፍ-መረፍ-ደርጋውያንን ኢህኣፓን 

እንተይተረፉ መሬት ትግራይ ዝረገፁ ኹሎም ነንበይኖም እንትሕተቱ ዝምልሱዎ ሓቂ እዙይ 

ኢዩ፡፡ ንሕና ብዙ ባህሪ ትግራዋይነት እዙይ ንሕበን፡፡ ንሕና ተጋሩ ብመንነትና ንኾርዕ ህዝብታት 

ኢና፣፣ ኣብ እዋን ደርጊ ትግራዋይ ብላምባዲና እናተኣለሸ እንትህደን ቋንቁኡ ኣይሓብአን፡፡ 

ትግራዋይ ኣይኮንኩን ክብል ኣይተሰምዐን፡፡ ብመንነቱ ዝመፆ ኣይፎትን ዘጋፍዖ ኣይደልንን፡፡ 

ትግራዋይ ከምቱ ዝብሉዎ ብቐሊሉ ዝለዓል ተይኮነስ ትዕግስተኛ ኢዩ፡፡ በዚ ድማ ንሕበን፡፡ 

እዙይ ናይቲ ብዙሕ ትግራዋይ ባህሪ/ፀባይ ወይ መለለይ ኢዩ፡፡ ኢለ ክወስዶ’ኳ ተኻኣልኩ ኣብ 

ዝኾነ መዋእል ንትግራዋይነት ዘይወክሉ፣ ካብ ባህሪኡ ዝረሓቑ፣ ብስም ተጋሩ ብግብሪ ንፀላእቱ 

ዝሓደሩ ነይሮም ኢዮም፣ ሀዚውን ኣለዉ፣ ንቅድሚትውን ክህልዉ ይኽእሉ ኢዮም፡፡ ኣብ ፅሩይን 

ፃዕዳን ክዳን ሓንቲ ንጣብ ርስሓት ጎሊሃስ ኩነታት እቱ ፅርይ ኽዳን ከምተቦላሺ ርዱእ ኢዩ፡፡ 

mailto:tadyohd@yahoo.com


ውሑዳት ምሳና ተወሊዶም ኣብ ሕማቕ ግብሪ ዝውዕሉ ዉልቀ ሰባት ተሃለዩዉን ግን ንመንነት 

ትግራዋይ ዝውክሉ ኣይኮኑን፡፡ ካብዲ ኣዶ ዝጉርጉር ከምዝበሃል ካብ ሓንቲ ማህፀን ወፂኦም ኣብ 

ሰናይን ክፋእን ዝውዕሉ የለዉንዲዮም? ኣለዉ፡፡ ክፋእ እቲ ሓደ ንቲ ኻሊአ ዘጉህዮ’ኳ እንተኾነ 

ሰናይ ስራሕ እቲ ሓደ ብሕመቕ ሓዉ/ሓፍቱ ክበላሾው ዘለዎ ኣይመስለንን፡፡ 

ትግራዋይ ብዓይኒ ካልኦት ህዝብታት ከመይ ይረአ? 

ካልኦት ህዝብታት ኣሕዋት ህዝቢ ትግራይ ምዃኖም ካብ ኣተሃናንፅኡ ተበጊሱ ይኣምን፡፡ 

ትግራዋይ ቋንቁኡ ንዘይዛረቡ ሰባት ወይ ህዝብታት ፍሉይ ስምዒት ኣለዎም፡፡ ካለኦት ህዝብታት 

ድማ ንትግዋይነት ብሓደ ቃል ግፍዒ ዘይፃወር፣ ሃይማኖተኛ፣ እሙንን ጥቕዓት ዘይፎቱ ….. ክብሉ 

ይገልፁዎ፡፡ ካልኦት ክትንክፉዎ ዘይደሊ ተተተንኪፉ ብቐሊሉ ዝለዓል፣…. ብዝብል ዝገልፁዎ 

እዉን አላዉ፡፡ ዝኾነ ይኹን ሰብ ንትግራዋይ ከም ብሄር ፍትሒ የዛብዕዩ ዝብሎ የለን፡፡ እዙይ 

እንትብል ካብዚ ወፃኢ ብዓይኒ ዕሙተይ “ሓያል ኢዩ” ብዝብል ምሒር ዝፀልኡዎ ውልቀ ሰባት 

የለውን ማለተይ ኣይኮነን፡፡ ብታሪኽ ኣጋጣሚ ክወሩዎን ከበሳብሱዎን ንዝመፁ ፀላእቱ 

እንተምበርክኽ ቁስሎም ዝተጎድኡ፤- ማሪኹ ዕጥቆም ኣፍቲሑን ኣሕፊሩን ንወፃኢ ሃገር ዝሰነዮም 

ካልኦት ፅልኢትን ብህረፍ ስልጣን ዝዓወሩ ደምበ ትምክሕቲን ፅልኣት ትግራዋይነት በቢ እዋኑ 

ዝደግሶም ጉጅለታት የለዉን ኣይብልን፡፡ እሳቶም’ዉን እንተኾኑ ኣብታ ቑርፂ እንትበፅሑ 

ትግራዋይ መን ምዃኑ ኣዐርዮም ይፈልጡ ኢዮም፡፡ በቢ ኣጋጣሚኡ ዝዛረቡዎ ንትግራዋይ 

ፈላሊኻ’ምበር ብኩይናት ኣይትስዕሮን ዝብል ብሂል ኣለዎም፡፡ ትሕቲ ኣብ ዕላምኡ፣ ኣብ ሓድነቱን 

ፍትሓዊነቱን ዝብገስ ኣብ ሓደ ፋብሪካ ከምዝተሰርሐ ሳሙና ኣፈላላይ የብሉን ኢሎም ይኣምኑ፡፡ 

ምሳልኡም’በር ኣብታ ቑርፂ ከም ንህቢ ከምንዓስልማ ንሕናውን ንፈልጦ ሓቂ ብምዃኑ እሙን’ዩ፡፡       

እዙይ እናተፈለጠ “ትግራዋይ ብቲ ኻሊእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይፅላእ ኣሎ”፡፡ ዝብል ኣበሃህላ 

ተደጋጊሙ እንትዝረብ ይሰምዕ ኣለኹ፡፡ ከም ኣጠቓላሊ “ብኹሉ ካሊእ ህዝቢ ይፅላአ ኣሎ” ዝብል 

እምነት የብለይን፡፡ ህዝቢ እንታይ ምዃኑ ዘይፈልጡ፣ ባህሪያት ሓደ ዝኾነ ይኹን ህዝቢ እንታይ 

ከምዝኾኑ ዘይርደኦምን እናተረደኦምውን ብፍልጦ ዝፅይቑ ሰባት ግና እዙ ሓሳብ የምበድብዱዎ 

ኢዮም፡፡ ንሕና ካብዚኦም ብመሰረቱ ዝተፈለና ኢና፡፡ ክንፍለ ስለዘለና ኣብዙ ኣተሓሳስባዙይ 

ኣይንሓብርን፡፡ ህዝባዊነት ማለት ህዝቢ ከም ህዝቢ ምፉታይ ምዃኑ ስለዝርደኣና ዝፀልአና ህዝቢ 

ኣሎ ኢልና ኣይንኣምንን፡፡ ብሓፂር ኣበሃህላ ንሕና ተጋሩ ንትግራዋይ ዝፀልእ ህዝቢ ኣሎ ኢልና 

ኣይንኣምንን፡፡ የግዳስ ሓቁ ካሊእ ኢዩ፡፡ ትግራዋይ ብዝኸፈሎ መስዋእቲ፣ ብዘምፀኦ ሰላምን 

ተደራራቢ ዓወትን ዝፎትዉዎ ህዝብታት ኢትዮጵያ ኣዝዮም ብዙሓት ኢዮም፡፡ ውልቀ ትግራዋይን 

ትግራዋይነትን ናይ ምፍላይ ዓቕሚ ዝጎደሎም ገለ ዉልቀ ሰባት “ትግራዋይ ብኻልኦት ህዝብታት 

ኢትዮጵያ ይፅላእ ኢዩ” እንተይሎምማ እንታይ’ዶ ንብሎም ኢና? ንሶምውን እቲ ዝደልዩዎ ከምዚ 



ዓይነት እምነት ኣሕዲርና ንቲ ኻሊእ ሓውና ከም ህዝቢ ክንፀልእ ኢዩ፡፡ ኣበደን፡፡ ንሕና 

ኣይንገብሮን፡፡ ፈሊና ዳኣ ንቶም ፀላእትና ንምክት እምበር ኣይንገብሮን፡፡ ትግራዋይነት ብዓይኒ 

ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ክብሪ ኢዩ፡፡ ብታ ዝጣበቐላ ሓቂን ፍትሒን ፀላእቲ ከቢቦምዎ ዝነብሩሉ 

ኩነታት ብዙሕ ምስ ምዃኑ መርዛም ፕሮፖጋንዳ ፅሊኢት ሓዘል ፀርፊ እንተርከፍከፉሉ ታይ 

ይገርም? 

ውልቀ ትግራዋይ ብካልኦት ህዝብታት ተይኮነስ ብኻልኦት ዉልቀ ሰባት ክፅላእን ክፉተን ይኽእል 

ኢዩ፡፡ ዝፍተዎሉ ምኽንያት ብዙሕ ከምዝኾነ ኹሉ ዝፀለአሉ ምኽንያት ድማ ብዙሕ ኢዩ፡፡ ኣብዚ 

ሀዚ ጊዘ ንሰምዖ ዘለና ተፀላኢነት ትግራዋይ መበገሲኡ ታይ ኢዩ? በዚ ኣጋጣሚ ኣብዚ መዳይ 

ኩላትና ተጋሩ ክንሓስበሉ ዘለና ዓብይ ጉዳይ ከልዕል ይደሊ ኣለኹ፡፡ ኣብ ትግራይን ካብ ትግራይ 

ወፃኢን ብዝተፈላለየ ስራሕ ተዋፊሮም ዘለዉ ገለ-ገለ ተጋሩን ካብ ጎረቤት ሃገር ኤርትራ 

በቢምኽንያቱ ናብ ሃገርና ኣትዮም ትግርኛ ዝዛረቡ ዉልቀ ሰባትን ኣብቲ ኻሊእ ሓውና /ኣባል 

ብሄር፣ በሄረሰብን ህዝብን/ ተጋሩ ኢና እናበሉ ዘጋፍዑ ከምዘለዉ ሰሚዐ ኣለኹ፡፡ እዙይ መዕልታዊ 

ተጓኑፎ ኢዩ ይበሃል ኣሎ፡፡ እዙይ ብኣብዝሓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከባቢ 22፣ ማርካቶ፣ ጎፋ ሰፈርን 

ካዛንችስን ጨርቆስን ኣብ ሃዋሳ፣ ደሴ፣ ኣዳማ፣ መተከል፣ ወ.ዘ.ተ…..ከምዘሎ ኢዩ፡፡ እዚኦም ናብ 

ሕጊ ኣቕሪብካ ተኸሰስካ ተጋሩ ስለዝኾኑ ተፈቲሖም ዳግም ሽግር ዝፈጥሩ ናይ መንግስቲ ስልጣን 

ተጎልቢቦም ብስም እቲ ቓልሲ ዝሽቅጡ ሓደ ነገር ክበሃሉ ኣለዎም ዝብል ርኢይቶ ኣለኒ፡፡ ኣብዚ 

ክስትውዓል ዘለዎ ሓደ ጉዳይ ከዘኻኽር ይደሊ፡፡ ኩሉ ትግራዋይ ኣብዝሃለወ ይሃሉ ኣምባሳደር እቲ 

ኹሩዕን ለጋስን ህዝቢ ምዃኑ ፈሊጡ ካብ ዕለታዊ ጥቕሚ ብዝዘለለ ንዘላቒ ስም ትግራዋይነት 

ሓሲቡ ክሰርሕ ኣለዎ፡፡ ኣብ ዝኾነ ብርኪ ሓላፍነት ዘሎ ትግራዋይ ጊዚኡ እዙይ ኣብ ምፅራይን 

ሓቀኛን ክፉእን ወገን ፈልዩ ብፅንዓት ከስተኻኽል ይግባእ፡፡ ተዘየለ ትግራዋይ ኢየ እናበልካ 

ንዝኾነ ሰብ ምብዳል ዓገብ ኢዩ፡፡ ህወሓት/ኢህወዲግ፣ ኣሓት ውድባትን ብተመሳሳሊ ቃልሲ 

ክገብራሉ ይግባእ፡፡ ኣባል ኢየ ዝብል ተቓላሳይ ኩለን ውድባት ድማ እንታይነት ህዝቢ ትግራይ 

ብግልፂ ክገልፅ ይግባእ ዝብል ተወሳኺ ርኢይቶ ኣለኒ፡፡    

ጊዘ ሂብኩም ስለዘንበብኩምዋ ኣመስጊነኩም፡፡ 

 


