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ዓይጋን መድረኽ ዘትኡን፣ 
Berhane: berhane_teklu@ymail.com 

 

ንምርግጋፅ ሰናይ ምሕደራ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ብዝምልከት ኣብ መድረኽ ዓይጋ 

ዝተገበረ ዘተ ጉጅለ ፅቡቕን ብስፍሓት ክቕፅል ዘለዎን እዩ ይብል፡፡ እዚ ጉጅለ አዙይ ኣብዝተፈላለዩ 

ኣጀንዳታት እቲ ክልል መድረኽ ንዛተ ፈጢሩ ዝተፈላለዩ ሓሳባት አንተለዋወጥ ተኸታቲለ ኣለኹ፡፡ ኣብ 

ዝሓለፊ ጉዳያት እቲ ዘተ ዝተወሰኑ ርኢቶታት ኣቕሚጠ ነይሩ፡፡ ሀዚ ድማ  ንምርግጋፅ ሰናይ ምሕደራ 

ኣብ ትግራይ ኣብ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ብዝምልከት ኣብ መድረኽ ዓይጋ ዝተገበረ ዘተ ጉጅለ ነቶም 

ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻትን ሕብረተሰባዊ ኣካላትን ዝግበር ዘሎ ምይይጥ መጎልበትን መማልእቲ  

ሓሳባት ክኾኑ ዝኽእሉ እዮም ይብል፡፡ እዙይ ነቲ ጉጅለን ካልኦትን ፅቡቕ ትምህርትን ተሞክሮን ናይ 

ምዃን ዕድሉ ሰፊሕ ከም ምዃኑ መጠን ፅቡቕን ክተባባዕ ዘለዎ ተበግሶታት እዩ ክባሃል ይግባእ፡፡ እቲ 

ክልል ከምዚኦም ዝበሉ ጉጅለታት ኣብ ጉዳያቱ እንዳተማያየጡን ሓሳብ ንሓሳብ እንዳተላዋወጡን 

ኣብቶም ኩሎም ምንቅስቓሳት ናይቲ ክልል ነቐፌታዊ ደገፍ critical support ዝህቡ ኣካላት ምህላዎም 

ነቲ ክልል ዓብይ ፀጋ እዩ፡፡ እዙይ ሓደ ብዙሓት መሀፍተምትን መጎልበትን ሓሳባት ነቲ ክልል ናይ 

ምምጋብ ዓቕሚ ስለዝህልዎም ካልኣይ ድማ በቶም ዝግበሩ ክትዓትን ናይ ሓሳባት ልውውጥን ኣብ 

ጠቕላላ ህዝቢ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት እቲ ክልል ሓበራዊ ምርድዳእ እትፈጥረሉ ኣገባብ consensus 

ብምዃኑ ተደላይነቱ ዓብይ እዩ፡፡ ኣብ ህዝብን ሳዓቢኻን ሓበራዊ ምርድዳእ እንተይፈጠረካ ድማ 

ዝነፍዕ ስራሕ ንምስራሕ ኣፀጋሚ እዩ፡፡ ስለዙይ እዚ ከምዙይ ዝበለ ሓሳብን ተግባርን ንምፍፃም ተበግሶ 

ዝወሰዱ ኣካላት ንዘርአይዎ concern ከምስገኑ ይግባእ፡፡ ህዝቢ ዘንበረሎም ሃላፍነት ብምፍፃሞም ድማ 

ክብሪ ይሰማዓዮም፡፡ ኣብ ምምሕያሽ ሰናይ ምሕደራ እቲ ክልል ግምት ክዋሃቦም ዝግብኡ ነገራት 

ብዙሓት ምልክታት ስራሕቲ መዐገባይነት፣ እንታይ ከምዝኾኑ፣ ከመይ ክትግበሩ ትፅቢት 

ከምዝግበረሎምን፣ ንሰማዒኡ ፅቡቕ ትምህርትን ተሞክሮን ዝህብ እዩ ነይሩ፡፡ ኩሎም ንተመሳሰልቲ 

ሓሳባት ብዝተፈላለዩ ጎንታት ንምጥማት ብዘኽእል ኣገባብ ክርኡን ተሞክሮኦም ከማሓላልፊን 

ስግኣታቶም ክገልፁን ብምኽኣሎም ካሊእ ፅቡቕ ጎኒ ናይቲ ኣቃራርብኦም እዩ፡፡ አዚ ከምዙይ ዝበለ 

መድረኽ ዓርሱ ክኢሉ ብቋምነት ኣብ ደገን ውሽጥን ዘለዉ ዝተፈላለዩ ኣካላት ብዝጠምርን ብዝሳትፍን 

ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት አቲ ክልልን ሃገርን ኣብ ንፁር ሰደቃን ኣጀንዳን ተደሪኹ ትሉም ብዝኾነ 

መንገዲ ክካየድ እንተኽኢሉ ፍርያቱን ትርጉሙን ካብቲ ዝገመትናዮ ንዓቐብ ናይ ምዃን ዕድሉ ሰፊሕ 

እዩ፡፡ ተስፋ ንገብር እዙይ ክርቢት ኮይኑ ብዙሓት ከራቢት ከምዝፈጥር!! 
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ንሕና ተጋሩ፣ወይን እቲ ናይ መጀመርያን ዋናን ካብ ነብስወከፍ ዝድለ ብሓሳብ ክጥመር ናይ ምኽኣል 

ጉዳይ እዩ፡፡ ሓሳብ ናይ ኩሉ ሃፍቲ እዩ፡፡ ብዘይ ሓሳብ ዝውነን ነገር የለን፣ ብዘይሓሳብ እትስዕሮ ፀላኢ 

የለን፣ መሰረት ኩሉ ሓሳብ እዩ፡፡ ብሓሳብ እንተዘይተጠሚርካ ዝኣከብካ እተኣከብካ፣ ዘፍሰስካ 

እንተፍሰስካ፣ ዘፅግብ ፍረ ኣየተፍርን፡፡ እዙይ ብምዃኑ እውን እዩ ተበግሶኹም ዓብይን መሰረታዊን 

ዝብሎ፡፡  ወየ ድኣ ፀገምና ሱር ዝሰደደ ኮይኑ እምብር  ካብቲ ሃገርና ዘለዋ ልባስ ንዓቐብ ዝወነነ ሃገር 

የለን፡፡ ጉዑሽ እኳ ነዚ ጉዳይ እዙይ ኣብቲ ዘተኹም ኣፀቢቁ ኣብራሪሂዎ እዩ፡፡ ተማዓራርይና ንፅፅርና 

ከነይርኦም ከውሊ ኮኑና ዘሎ እቲ ሱር ሰዲዱ ዝፀንሐ ጉዳይ እዩ፡፡ ስለዙይ ንሱ ብምስዓር ኢና 

ሙዕሩይን ቡልፅነትን ንፅፅር ከባቢናን ሃገርና እነረጋግፀሎም፡፡ንሱ ስለዝኾነ እዩ ኩናትና ኩናት ድኽነት 

ምጥፋእ ዝኸውን፡፡ ጥሙር ሓሳብ ድማ ነዙይ ዋና መሳርሒኡ እዩ፡፡        

ንሕና ተጋሩ፣ወይን ኣብ ክልልናን ሃገርናን ዘይርሳዕ ስራሕን ዘይሃስስ ሕውነትን ብምፍጣርናን፣ ክፍጠር 

ስንና ነኺስና ብምቅስቓስና፣ ነዙይ ክኽፈል ዝግበኦ ዋጋ ብምኽፋልናን፣ እቶም ኣብ ሃገርና ርእስኻ 

ዘቅንዕ ስራሕ እንትስራሕ ዕረ ዝጥዕሞምን ኣእምርኦም ዘናውፆምን፣ ህዝብታት ሃገርና ሓውን ሓፍትን 

ኮይኖም ከይርአዩን ዝምነዮ ፀላእትናን ከመይ ይሪኢና ከምዘለዉ በብእዋኑ እንዕዘቦ ዘለና ጉዳይ እዩ፡፡ 

ሀዚ እውን ኣብቲ ናይ ልምዓት ጎደና ንጡፋት ኮይኖም ንዝቀሳቐሱ ዘለዉ መራሕትና ነፂሎም 

ንምውቃዕ ዝግበር ዘሎ ውዲታትን ኣብ ህዝብታት ሃገርና ዘይኮነ ስእሊ ብምፍጣር እቲ ፍፁም ታሪኻዊ 

ስራሕቲ ወይን ንምብርዓን ከም ስልቲ ሒዞም ይንቀሳቐሱ ኣለዉ፡፡ እቲ ዛይዳ ናይ ሓሳባትና ምጥማርን 

ምግዋሕን ድማ ኣብዙይ እዩ ዝመፅእ፡፡ እዚ ዝተፈላለዩ መድረኻት እንዳፈጠርካ ሰፊሕ ሽፋን ብዝህልዎ 

መንገዲ ክንፍፅሞን ኩሎም ኣካላት ወይን ክንጠምሮን ኣብ ሓደ ሰፊሕ ፅላል ወይን ክንውድቦምን 

እንተኺልናን  ሓደን ክልተን ዘይብሉ ዓቕምና ንሱ እዩ፡፡ ሸውራር ወዲ ሸውራር በዙይ ኢና መእተውን 

መውፅእን እነስእኖ፡፡ ትግራዋይ ወይን እዩ፣ ወይን ትግራዋይ እዩ፣ማሕበርና ማሕበር ወይን እዩ፣ 

ስራሕትና ስራሕቲ ወይን አዩ፡፡ ክንፍለይን ክንጥመርን ዝገብረና እዙይን እዙይን ጥራሕን እዩ፡፡ በዙይን 

በዙይን ጥራሕ ኢና ፀላእትና ሕርር ክሙትር እነብሎም፡፡ ወይን ክልላዊ ጥራሕ እንተይኮነስ ሃገራዊ 

እውን እዩ፡፡ ኩሉ ኣብ ፅላል ኢህወደግ ዘሎ ወይን እዩ፡፡ ካብ ዋዕላ ኢህወደግ ዋዕላ ወይን ክንብል 

ይምረፅ፡፡ እቲ ቁም ነገር ካብ መን መንጪዩ (drive ኮይኑ) እንተይኮነስ ትሕዝትኡ ብመን ተወኒኑ እዩ፣ 

ስለዝኾነ ኩሉ ወናኒኡ ወይን አዩ፡፡ ስለዙይ ኩሉ ህዝቢ ኢትዮጲያ ወይን እዩ፡፡ 

እዞም ፀረ ህዘቢ ወገናት ክንዲ ክንቲት ደሮ ዝምዘን ጉልበት የብሎምን፡፡ ጉልበቶም እቲ ፎኪስ ሓሳቦም 

እዩ፣ ሓሳቦም ድማ ክንዲ ክንቲት ደርሆ ኣይምዘንን፣ እቲ ብጣዕሚ ዝፈኾሰን ስዓቱ ዝሓለፎን ሓሳብ 

ዝወነኑ ኣካላት ብምዃኖም እቶም ዝበስበሱ ናይ ሃገርና እዮም፡፡ እንስዕሮም እውን ሓሳቦም ፎኪስን 

ብጣዕሚ ፊኪስን ስለዝኾነ ጥራሕ እዩ፡፡ ሓሳብ እንተፎኺሱ ኩሉ ነገሩ ኣፋፍኖት ተሳኢንዎ ሞይቱ ኣሎ 

ማለት እዩ፡፡ እዞም ኣብ ናይ እማቶም መንደር ኮይኖም ኣለሆይ ዝብሉ ንኽብርታት ዝለበሰ ሓሳባትን 

ተግባራትን ከብርዕኑ ዝፍትኑ፣ ኣብ እንዳማቶም ደጋ ኣፍ ቤት ኣብ ምንኩንኳ ዝነብሩ ኣፋፍኖት 
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ብዘይብሉ ሓሳብን ተግባርን ስለዝላደዩ ንሓዱሽ ልደተ ጥምቀት ብምሕፃዮም እንተይኮነስ ኣብ በሪ ሞት 

ብምህላዎም ጥራሕ ዝፍጠር ዘሎ ዕግርዕግር አዩ፡፡ ኣብኡ ዕንኪል ካብ ምባል ወፃኢ ካሊእ መውፂኢ 

ኣፍ ስለዘይብሎም መወዳእትኦም ንሱ እዩ፡፡ፍፅሙ ድኽነቶም፣ ሓሳቦም ፍፁም ፎኪስ ምዃኑ እዩ፡፡ 

ዓሚ ዝበነነ ሓሳብ ሒዞም እዮም ዝንቀሳቐሱ፡፡ ዝበነነ ድማ በኒኑ ይተርፍ እምብር ዳግም ነብሲ 

ኣይዘርእን፡፡ እዚኦም ድማ ብነብሶም ዘይነብሩ ዘለዉ ፅዕተኛታት ህዋሳት እዮም ዋግኦም ኣብቂዑ እዩ፡፡ 

ኣብ ጎኒ ዘብቀዐ ኮይንካ ሆ ምብል ንባዕልኻ ሞት ምዕዳም እዩ፡፡           

እዞም ወገን ሰብኣዊ መሰላት ደቂ ሰባት ኢና ኢሎም ዝፍክሩ ትካላትን ሃገራትን ድማ እዛ ዓለም እንታይ 

ክትኸውን ከምዘደሊይዋ ኣይፍለጥን፡፡ ህዝብታት ኣብ ርግኣትን ቅሳነትን ሰላምን ክነብሩ ናይ ምድላይ 

ሕልሚ ዘለዎም ኣይመስልን፡፡ ኣብ ህዝብታት ቅልውላው እንዳፈጠርካ ህዝብታት ኣብ ቅልውላው 

ክነብሩን ኩልሻብ ናብርኦም ክጓሳቆልን ዝገብር ውዲታትን ጠንቂ ሰላምን ዝኾኑ ሴራታት ካብ ምግባር 

ዓዲ ኣይውዕሉን፡፡ ህዝብታት ናብርኦም ክማሓየሽን ናብቲ ነሶም ዝበፅሕዎ ደረጃ ምዕባለን ክበፅሑ 

ፍፁም ኣይደልዩን፡፡ ኩሉ ተግባራቶም እዙይ ዘዕንቅፍን ንዝፈጥርዎ ሽግራት ድማ ከማሓድሩን እዩ 

ባህጎም፡፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለምና በብእዋኑ ዝራኣዩ ዘለዉ ዘይርግኣታት ጠንቆም እዚኦም 

እንተይኮኑ ኣይተርፊን፡፡ ኣድላይነትን ህላውንትን መንግስታት እውን ዝኣሙኑ ኣይመሰለንን፡፡ ነቲ 

መሰረታዊ ኣታሓሳስበኦም መንግስቲ ካብ ናይ ዋርድያነት ንዓቐብ ዝኾነ ተግባር ክፍፅም የብሉን ዝብል 

ዝፃረር ተግባር እውን እዮም ዝፍፅሙ፡፡ እዙይ ከይዱ ከይዱ መንግስቲ ክህሉ የብሉን ናብ ዘብል እውን 

ከይወስዶም የስግእ፡፡  ሃገራት ኣብ ኩሉ መዳይ ነፃነትን ሓሊየን ክኸዳ ክብረንን ክብሪ ህዝበንን ክሕልዋ 

ነዙይ ሙሉእ ዕጥቂ ክህልወን ፍፁም ኣይደልዩን፡፡ እንታይ ክኾና ከምዝደሊይወን እውን ኣይፈለጥን፡፡ 

ኣብ ሃገራት ምስቅልቅል እምበር ሰላም ክነግስ፣ ድኽነት ክጠፍእ፣ ክብሪ ሃገራትን ህዝብታተንን ክዓቢ፣

ስደትን ምፍንቃልን ፍፁም ክውገድ ባህግን ተበግሶን የብሎምን፡፡ እንታይ እዩ ባህጎም ኣይፍለጥን፡፡ 

ሓሳባቶም ኣብ ፍፁም ዘይክውንነት ዓለምና ዝተደረኸን ንፍፁም ዘይክውንነት ዓለምና ዝርእን 

ዝትንትንን እዩ፡፡  

እዞም ሓይልታት እዚኦም እዚ ለምቅነ ኣብ ናይ ኦሮሚያ ከባቢታት ዝግበር ዝቐነየ ነውፂ ዝተፈላለዩ 

ጉጅለታት ደገፎም እዮም ጠጠው ኢሎም፣ሞንገኛ ኮይኖም እውን ነቲ ኩነታት ከረጋግኡን ሚዛኑ 

ዝሓለወ ዘረጋግእ ሓሳብ ክህቡ እውን ኣይፈተኑን፣ እኳ ዳኣስ ብዝተፈላለዩ ማሓውራቶም ተወሳኺ 

በንዚን እንዳረከፍከፊ ከቃፃፅልዎን ሃገር ክትነድድን እዮም ተሃንጢዮም፡፡ ነውፂ ኦሮሚያ ሎሚ እውን 

ቐፂሉ ውዒሉ ዘይበሉላ መዓልቲ የላን፡፡ መበገሲ ናይቲ ነውፂ እዙይ ዝባሃል ምኽንያታዊ ኣይኮነን፣ 

ፍፁም ምንድንጋርን ካብ ዘይወገኑ ኣራኣእያታት ዝተፈነወ መደራጉሕ ፀረ ህዝቢ አዩ፡፡ ኣዲሰ ኣበባን 

ከባቢኣን ብዝተዋደደ ናይ ልምዓት ትልሚ ክትምራሕ ምግባርን ስራሕቲ ልምዓት ምስ ከባቢኡ 

ብምትእስሳር ውዱቡን ዝተኣሳሰረን ገይርካ ንምፍፃም ምሕሳብን ምትላምን ሰናይ ስራሕ እምበር 

ክፍኣት የብሉን፡፡ እዙይ ድማ ኣብ ኢትዮጲያ ጥራሕ ዝተፈፀመ ተግባር እንተይኮነስ አቶም ተጣበቕቲ 
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ኢና ዝብሉ ዘለዉ ትካላትን ሃገራትን እቲ ዝዕንድርሉ ዘለዉ ከባቢታት በዚ መንገዲ አዙይ እዩ ዓብዩን 

ሰፊሑን፡፡ እንታይ ንግበር ድኣዮም እሞ ዝብሉና? ተላኣኻኽቶም ብዘቃፃፀልዎ ነውፂ መዕገርገርቲ ኣብ 

ህዝብን ሃገርን ዕንውት ከብፅሑ ከለዉን ንድሕንነት ሃገር ኣብ ዝተሰለፊ ሓይልታት ሰላም ዓበይቲ ናይ 

ሞትን ቁስለትን ሓደጋታት እንተብፅሖም ዝገበሩ ይግበሩ እግርኹምን ኢድኩምን ኣፃፂፍኩም ኮፍ በሉ፡

፡ እቲ ፍቱን መትከል ኢሎም ዝኣምነሉ ስራሕ መንግስቲ ድሕንነት ሃገርን ህዝብን ምሕላው ጥራሕ እዩ 

ዝብል እውን ብተግባር ዝሽነፍሉ ሰዓት ኢና በፂሕና፡፡ እቲ መንግስቲ እንታይ ክገብር ከምዘደሊይዎ 

ኣይፍለጥን፡፡ ንከባቢ 25 ዓመት ዝልመዐ ልምዓት፣ ዝተዋህለለ ንብረት ህዝብን ሰብ ማልን፣ እትዓኑ 

ዘግድሾም ሓይልታት ኣይኮኑን፡፡ እቲ እዙይ ንምክልኻል ዝተዋፈረ ሓይሊ ዝበፅሖ ጉድኣት ንዕኦም 

ኣይታዮምን እኳ ዳኣስ የሕጉሶም፣ ሃፍቲ ህዝብን ሃገርን ንምድሓንን ንምክልኻልን ዝተዋፈረ ሓይሊ 

ብዙሕ ጉድኣት እንትበፅሖ ክምስ ዘብሎም ተግባር እዩ፡፡ ዝበፅሐ ይብፃሕ ዕንወት፣ ዝሞተ ይሙት ኩሉ 

ማሓውርኩም ኣሳሲርኩም ከም እሱር ኣብ ቤተ መንግስትኹም ኮይንኩም ሱኽ በሉ ዝበሉ ፅቡቓት 

መማኸርቲ ኢያ ዓለምና ረኺባ፡፡ ፅባሕ አውን እታ ቤተ መንግስቲ ገዲፍኩም ኢድኩም ሃቡ ካብ ምባል 

ዓዲ ኣይውዕሉን፡፡  ዘዓነወ ዘይትርኢ፣ ከዕንው ዝተዓነወ ጥራሕ እትርእን ወናኒት ኣእምሮን ዓይኒን እያ 

ኮይና ዓለምና፡፡ እምበርከ በዚ ሀዚ ኣብ ሃገርና ዝካየድ ዘሎ ልምዓታዊ ሰራሕትን ዝፍጠር ዘሎ ቅሱን 

ናብራን ሕጉሳት ድዮም? እምበርከ ሃገራት ቀሲነን፣ ሃፍቲ ኣዋህሊለን፣ ድኽነተን ቀኒሰን፣ ኣብ ከባቢአን 

ዓለምና ርጉእ ናብርአን ኣካፊለን ክነብራ ይድለያዶ? ብወገነይ ካብ ከምዙይ ዝበሉ ትካላትን 

መንግስታትን ዝድለ ኣይመስለንን፡፡ ንምንታይ እኳ ከምኡ ከምዝኾነ እቲ ምኽንያት ግልፂ ኣይኾነለይን፡

፡ ኣብ ሓንቲ ሃገር ሰላም፣ ቅሳነት፣ ብልፅግና እቲ ክፊእ ናይ ደቂ ሰባት ድኽነት እንትውገድ እንተሎ ንታ 

ሃገር ጥራሕ እንተይኮነስ ንካልኦት ዝተርፍ ፀጋ እዩ፡፡ ንምንታይ እዚ ፀጋ እዙይ ይፅላእ ኣሎ ዝብል እዩ 

ስኽፍታይ?   

ብሃገራዊ ሐሳባትን ኣራኣእያታትን ክንጥመርን ዝርዝር ጉዳያት ከባቢና እንረአናን እንዳመዘናን ክምልኡ 

ዝግበኦም ነዃላት እንዳመላእና ክንኸይድን ልምዓትና ክነስጉምን ሙዕሩይ ስርዓት ኣብ ምፍጣር 

እጃምና ብዝግባእ ንምፅዋት እዞም ልዕል ኢሎም ዝተሓበሩ መድረኻት ንዘተ ዛይዳ ተድላይነቶም ዘዕቢ 

ኩነታት ከምዘለና ብምርዳእ ብስፍሓት ክንስርሐሉ ዝጠልብ ሕቶ ህዝብን ሃገርን እዩ ዝኸውን ዘሎ፡፡ 
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