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ተፃብዖታት ህዝብና ንምብዳህ ብልቢ 

ሙሉእነት…፣         Berhane: berhane_teklu@ymail.com 
ስርዓት ህዝብና ኣብ ዝተማልአ ፅቡቅ ኩነታትን ብርክን እዩ ዘሎ፡፡ ኩሎም መሰረታት ናይ ሓደ ፅቡቕ 

ስርዓት ኣብ ስርዓት ህዝብና እውን እንዳተነፀፊ እዮም፡፡ ህዝቢ ነቲ ስርዓት ከም እንኮ መማረፂኡ ናብ 

ዘለሊየሉ ብርኪ በፂሑ እዩ፡፡ እቲ ዋና ሃፍቲ ናይ ሓደ ስርዓት ድማ አዙይ እዩ፡፡ ህዝቢ ናተይ ዝብሎ 

ስርዓት ምፍጣር ብዝኾነ ኣጋጣሚ ዝርከብ ኣይኮነን፡፡ ኩሎም ጎኒታት ናይ ህዝቢ ዝሓዘ ሽቶን ዝጠመተ 

ኣካይዳን እንትህልዎ ጥራሕ እዩ፡፡ ናይ ህዝብና እምነ ኩርናዕ ሽቶን ጠመተን ድማ ናይ ብሄርን 

ብሄረሰባት  መሰል ምርግጋፅን ብማዕረ ዝረኣይሉ ስርዓትን ሃገርን ህንፀታ ዘረጋግፅ እምነ መሰረት 

ብህዝብታት ድልየትን ተሳትፎን  ክትስርት ምኻኣል እዩ፡፡ ህዝብታት ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ኣብ 

ታሪኾም ንመጀመርያ ግዘ እሂን ሚሂን ኢሎም ናይ መፂኢ ዕድሎም ዝውስን ናብርኦምን ኣካይዶኦምን 

ዝመርሕ ሕገ ስርዓት ሓንፂፆም ኩሉ ብመሰረት ምዕዙዝነት ልዕልነት ሕጊ ክኸይድ ዝገብር ስርዓት ኣብ 

ቅድሞኦም ኣቅሚጦም ንምኻድ ብምብቀዖም ንዘለዎ ኩነታት ምችውነት ቐንዲ ገላፂ እዩ፡፡ ናይቲ ዘሎ 

ጥጡሕ ባይታ ረብሓታት ብዙሓትን ዝተፈላለዩ መልካዓትን መጠነ ሰፍሓትን ዘለዎም እዮም፡፡ ኣብ 

ሕርሻን ዝተኣሳሰሩን ስራሕቲ ህዝቢ ዝመፁ ዘለዉ ለውጥታት፣ ኣብ መሰረተ ልምዓት እታ ሃገር 

ዝረጋገፁ ዘለዉ መዕገብቲ ስራሕት፣ ኣብ ኢንዱስትሪታትን ግልጋሎትን ዝንፀፊ ዘለዉ ስራሕቲ፣ ኣብ 

መብራህትን ቴልክኖሎጂን ዝግበሩ ዘለዉ ምትእትታውን ነቲ ካሊእ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ዝፃወር 

ክውን ናይ ፓወር ዓቐሚ ንምፍጣር ዝካየዱ ዘለዉ ስራሕቲ፣ ነታ ሃገር ኣብ ብሉፅ ክኢላ ሓይሊ ሰብ 

ዝተደረኸ ስራሕቲ ህንፀት ክህልዋ ንምግባር ዝግበር ዘሎ ወፍሪ ኪኢላ ሓይሊ ሰብ ንምፍጣር ካሊእ 

መዳይ ናይቲ ፅኑዕ መሰረት ዘለዎ ኢኮኖሚ ናይ ምህናፅ ስራሕ እዩ፡፡ እዚኦም ብምድማር፣ ብምስፋሕ፣ 

ብምትእስሳርን ዝመፅእ ኣጠቓላሊ ለውጢ ኣብታ ሃገር ናብ ዝሓሸ ብርኪ ዘድይብን ብእኡ መጠን ድማ 

ተጠቓምነት ሕብረተሰብ ዘማሓይሽን እዩ ክኸውን፡፡ 

እዚ ኣብ ፅኑዕ መሰረት እንደተመስረተ ዝኸይድ ዘሎ ኩሉ መዲያዊ ምዕባለ ሃገር ንፀላእቲ ህዝቢ 

ብፍላይ ድማ ንትምክሕትን ፀቢብነትን ዘባህርር ተግባር እንዳኾነ ይኸይድ ከምዘሎ ግልፂ እዩ፡፡ኣብ 

ነብስወከፍ ምዕባለ ናይታ ሃገር ደረጃ ምብህራር ሓይልታት ትምክሕትን ፀቢብነትን እንዳተዓፃፀፈ እዩ 

ዝኸይድ ዘሎ፡፡ ብእኡ መጠን ዓይኒ የብለይ ስኒ የብለይ ብዝብል ዝገብርዎ ምንቅስቓስ ፍፁም መልክዕ 

እንዳሳኣን ክሳብ ድሙን ኣንጨዋን ሓውን ሓፍትን ኮይኖም ነቲ ቅሱን ህዝባዊ ማዕበለ ከብርዕኑ 

ዘይገብርዎ ምውርዛይን ዘይኽደንዎ ክዳንን ዘይብልዎ ላዕሊን ታሕትን የልቦን፡፡ ኣብ ኦሮሚያ 

እንደተፈፀመ ዝቐነየ ዓወፅወፅ ናይዙይ ጭቡጥ መግለፂ እዩ፡፡ እቲ ቐንዲ ናይዚ ሽግር እዙይ መምነጨዊ 
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እውን እቲ ናይ ትምክሕቲ ሓይሊ እዩ፡፡ እዞም መጠነ ሰፊሕ ናይ ጥፍኣት ውዲታት ብሻዕቢያ 

ዝተኣለሙን ግቡእ ኣዋፋፍራ ኣመራርሓን ዝረኸቡ እዮም፡፡ እዙይ ካብ ማእኸል ወፍሪ ንፅልመት ሃገር 

በኣመራርሓ ሻዕብያ ዝተፈነወ (Diaspora Extremists move) ውፍሪ ዕንወት ብብዙሕ መንገዲ ኣብ 

ኣካይዳ ስራሕትናን ብዙሕ ትምህርቲ ዘሕልፈዕና እዩ፡፡ ከም ውዲት ፀረ ህዝቢ እቲ ናይ ህዝቢ ስርዓት 

ዘፍረየን ኩለን ፍርያታት ብእርይ ቁፅር ክዓንዋን ዳግም ንኸይርአን ዝገብር ውዲት እዩ ነይሩ፡፡ ኩሎም 

ፀላእቲ ብኣማራርሓ ሓይሊ ትምክሕቲ ኣብዙይ ኢዶም ሓዊሶም እዮም፡፡ ብዝዓነወት ትካልን 

ዝተበላሸዉ መሰረተ ልምዓትን ዝተጓሳቆለ ህዝብናን ሽማዓ ዘይወለዐት ደንበ ወፍሪ ፅልመት ንሃገር 

ኣይነበረትን፡፡ እቲ ቁንፅል ሕልሞም ኣብ ውሱን ከባቢን ብውሱናት ዕግርግርን ሃይሃይታን ብብዙሕ 

ላዕልን ታሕትን መስዋእትን ኣብ ናይ ህዝብታት ዕስለ ምንቅስቓስ ዝተሰረተ ስርዓት ክናጋዕን ናብ 

ዝደለይዎ ክዝወርን ምሕሳቦም አዩ፡፡ ትልሚ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኣን ዝተዋደደ ልምዓት ንሰሙናት 

ነብሲ ዘርኣትሎም ቀኒያ እያ፡፡ ንፈረ ዘይበፅሕ ተስፋ ሂባቶም እያ፡፡ ሎሚ ድማ ኢንዱስትሪያል ፓርክ 

ሓንቲ ፍፁም ሕቁይዎም እትሰብር ናይ ልምዓት ፓኬጅ ክዓስሉላ ይፍቱኑ ኣለዉ፡፡ ሻዕብያ ክሳብ 

ክነደየናይ ፀረ ልምዓትና ተሰሊፊ ክምዘሎ ካሊእስ ተሪፊ ካብቲ ናይ ለምቅነ ዓጀውጀው ዘረብኡ ንህዳሰ 

ግድብና ምንም ረብሓ ዘይብሉ ፃዕዳ ሓርማዝ ምባሉ እዩ፡፡ ነገሩ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ኣብ ዝተፈላለዩ 

እዋናት ሰለስተ ተገራጨውቲ ዘረባታት እዩ ተዛረቡ፣ ስለዝኾነ ክምቲ ሓደ ግዘ ንመራሕትና ዝበሎ ዘረባ 

ኣብ ባዕሉ ዝበፅሐ ከይኸውን፡፡ ብዝኾነ እዙይ ኣብ ናይ እማትካ ሃገር ጉዳይ ኣቲኻ መፀልመቲ ዘረባ 

ምዝራብ እቲ ናይ መጨረሻ ናይ ሓደ ገልጣም ዘረባ ምዃኑ አዩ፡፡ ብመሰረቱ እቲ ኣዘራርባ ሓደ 

መልእኽቲ ዘማሓላልፎ ነገር ግን ኣሎ፡፡ ከምኒ ጉንበት 7 ዝበሉ ዝጥቀምሉ (all extremists) ቋንቋን 

ኢሳያስን ሓደ ምዃኑ እዙይ ድማ ናይ ዝኾነ ግስሩጥ ዘረባ ፍልፍልን ኣስተምህሮን ባዕሉ ኢሳያስ ምዃኑ 

እውን እዩ እቲ መልእኽቲ ዝሕብረልና፡፡      

እዞም ፀረ ህዝብን ስርዓትናን ብኹሉ ብዝመፅሉ ኣንፈት ፊሒት እውን ክነብሎም የብልናን፡፡ ስርዓት 

ህዝብና ንምልማስ ወፍሮምን ኣዕርኽቶምን ቡዙሓትን መሸከል ዘይብሎምን ምዃኖም ክንርስዕ 

የብልናን፡፡ ማእኸል መዋፈሪኦም ክሳብ ፍፁም ዘይለመሰ ዕረፍቲ ዝባሃል የለን፡፡ ሃገርና ፍፁም ናይ 

ሰላም ደሴት ኮይና ከይትቕፅል ንምግባር ዘይፍንቅልዎ እምንን ዘይኣልምዎ ምንድንጋርን ዘይፍሕስዎ 

ሓሶትን ከምዘየለ ክንርስዕ የብልናን፡፡ ኣብ ወፍሮም ዘይዋረዝይሉ ሕቶን ውፍሪ ጥፍኣትን የልቦን፡፡ ኣብ 

ሱማሊያን የመንን ዘሎ ዘይምርግጋእ ኣብ ሃገርና ህውከት ንምቅፅፃል ማእኸሎም ዘማቻችወሎም ዘሎ 

ብኣቕልቦት ርኢና ዘየትስእ ስጉምቲ ክንወሰደሎምን ዳግም በቲ መንገዲ ንሱ ናብ ዘየሐስብሉ ደረጃ 

ክነብፅሖምን ኣለና፡፡ ቁስልታት እየን ኢሎም ዝርጥርጥርወን ከባቢታት ካብ ምቁስሳል ዓዲ 

ኣይውዕሉን፡፡ ኣብ መንጎ ሃገርናን ሱዳንን ዘሎ ጉዳይ ምጥራር ናይ ዶብ መንገዲ ረኸብና ካብዝብል 

ኣለሆይ ዘይበሉላ መዓልቲ የላን፡፡ በብካባቢኡ ዝተሸኩዑ መቃልሖም እውን ነዙይ እንዳደጋገሙ 

እንተይቃልሑ ይውዕሉ እዮም ማለት ዘበት እዩ፡፡ ሃገርና ኣብ ፍፁም ዝተረጋገአ ሰላም ከይትንብርን 

ልምዓታ ብፍፁም ሰላማዊ ብዝኾነ ከይተካይድን ልሉይ ፀላኢ ኣብ ፀቢቕና ክንፈልጥን ኩሉ 
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ምርብራብና ክሳብ ፍፁም ለሙሱ ምትሳእ ዝኣብዮ ኣብቲ ናይ ትምክሕቲ ሓይሊ ክኸውን ኣለዎ 

ይብል፡፡ እዙይ ማለት ብፀቢብነት ዝትስኡ ሽግራት የለውን ማለተይ ኣይኮነን፡፡ ምንጪ ናይቲ ሽግር 

ግን ባዕሉ እቲ ናይ ትምክሕቲ ሓይሊ እዩ፡፡ ኣብ ኦሮሚያን ካሊእ ከባቢ ሃገርና ዝስተዋዓሉ ሽግራት 

መመንጨዊኦም ባዕሉ እቲ ናይ ትምክሕቲ ሓይሊ እዩ፡፡ ብግልፂ ንዘራረብ እንተተባሂሉ ክኸውን ኣለዎ 

እውን ይብል እዞም በብከባቢኡ ብፍላይ ኣብ ደገ ብዝተፈላለዩ መልክዓት ተተጎጅሎም ምስዝተፈላለዩ 

ፀላእቲ ሃገርና እንዳተራኸቡ ሃገር ንምድማይ የማን ፀጋም ዝብሉ ዘለዉ ሓይልታት ጥፍኣት ዳርጋ 

ኩሎም ካብ ሓደ ከባብን ብሄረሰብን ብፍላይ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣባበን ከባቢኣን ካብዝነበሩ ዝነበሩ 

ውላዳቶምን ባዕሎምን ካብቲ ዝተዓነወ ገዛኢ ደርቢ እዮም፡፡ እዞም ጥርጥር ኢሎም መበቆሎም 

ዘይፍለጥ ዝሕወሱ ገዲፍና ካብቲ ናይ ኣምሓራ ገዛኢ ደርቢ እንዳተዋላለዱ ዝፈረዩ ውላዳት እቲ ገዛኢ 

ደርቢ ኣምሓራ እዮም፡፡ እዚ ሓሳብ እዙይ ብሃንደበት ዝዝረብ ዘሎ ሓሳብ ዘይምዃኑ ግልፂ ክገብር 

ይፈቱ፡፡ ብወገነይ ኣብ ደገ ዘለዉ ኩሎም ዘዕገርግሩን ምስዝተፈላለዩ ፀላእቲ ሃገርና እንዳተሻረኹ ሃገርና 

ናብ ዝነበረቶ ክመልሱ ላዕልን ታሕትን እንዳበሉ ዝውዕሉ ዘለዉ ዳርጋ ኩሎም ሓደ ብሓደ 

እንተርኢናዮም ካብቲ ገዛኢ ደርቢ ኣምሓራ ዝንተጠብጠቡ እዮም፡፡ እቲ ካሊእ ኣብቲ ናይ ልምዓት 

ቓልሲ ዘሎ እዩ ወይ ድማ salient majority እዩ፡፡ እዙይ እንተይዋሓጥና ፍፁም ስምረት ዘለዎን 

ተደማሪ ቓልሲ ብምግባር ፍፁም ሰላም ኣብ ሃገርና ንምርግጋፅ ዝካኣል ኣይመስለንን፡፡ እዛ ሃገር እዚኣ 

ብዛይካ እዚኦም ካሊእ ፀላኢ የብላን ፡፡ ምንጪ ምድራቕ እንትባሃል ኣብዙይ ብዝግበር ዘይሕለል 

ቓልሲ ዝግለፅ ክኸውን ኣለዎ፡፡ ገለ ሊሂቃን ናይ ኦሮሞ ይኹኑ ናይ ካሊእ ብሄር ብሄረሰብ ይዛረቡ 

ኣለዉ፣ ዝተሓወሱ ኣለዉ፣ ውድብ ዘለዎም ኣለዉ እንዳበልና ውቂዒት በትርና ክንብትኖ የብልናን፡፡ 

ነዞም ኩሎም ማእኸል ኮይኑ ዘባራብርን ውዲታት መቕዘፍቲ እንዳፋሓሰ ሃገረ ዘብትን ስራሕ ክስራሕ 

ዘቃናጅው ዘሎ ንሱ እቲ ናይቲ ትምክሕቲ ሓይሊ እዩ፡፡ እዙይ ብምቕርሳም ኢና ነቲ ውሱን ዓቕሚ 

ዘለዎን ናይ ባዕሉ ሱር ዝሰደደ ፅልኣት ሃገር ዘይብሉ ምትእኽኻብ እንብትኖን እንዳኽሞን፡፡      

እዚ ኣብ ከባቢ ትግራይ ብገፅ ወልቃይት እንሰምዖ ዘለና ዘራባ ድማ ካሊእ መልክዕ ናይቲ ፀረ ህዝቢ 

ተግባራቶም ንምፍፃም ዝህቅንሉ ዘሎ እዩ፡፡ ንሕና ወልቃይት መንነትናን ባህልናን ኣታሓሳስባናን 

ኣምሓራ ስለዝኾነ ናብ ኣምሓራ ክንካለል ኣለና፡፡ ፅቡቕ ሕቶ ከምኡ ኢልኩም ሕቶቱ ሕገ መንግስቲ 

ጉልባብ ገይርኩም ኣብቲ ከባቢ ልእኹና ፈፅሙ ዝብል መደብ ስለዝተዋሃቦም ብዕሊ እውን ወግዒ 

ተገይርሉ እዩ፣ ብሽም እዙይ ብዘይምንም ናይ ህዝቢ ውክልና ኮሚቴ ዝብል መን ኮሚቴ ከምዝበሎም 

ዘይፍለጥ ግርም ገይሮም ፀጥታዊ ስራሕቲ  እንዳተኸታተሉ ኣድላይ እንተኸውን እውን ካሊእ 

ስጉምትታት እንዳወሰዱን ዕሱባት እንዳ ሰርዑን ግቡእ ወፍሪ ንሃገራዊ ዕንወት ንምፍፃም የኽእሎም 

ኣሎ፡፡ እዙይ በቲ ናይ ትምክሕቲ ሓይሊ ዝተኣለመ ውዲት እዩ፡፡ 

እዞም ንሕና ወልቃይት ዝብሉ ዘለዉ እንመን እዮም? እዞም ንሕና ወልቃይት ዝብሉ ዘለዉ ካበይ 

ዝመፁ እዮም? እቲ ብደማዊ ቓልሲ ዝተረጋገፀን ዝተፈጠረን ትግራዋይነት ንምብርዓን ዝግበር ዘሎ 
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ውዲት ትምክሕቲ ምዃኑ ሓደ ዓብይ ጉዳይ ኮይኑ፣  ወልቃይት ብክልተ መንገዲ ካልኦት ናይቶም ሰባት 

ታሪኻዊ ምትእኽኻብ ገዲፍና ሓደ ወልቃይትን ካልኦት ምስ እዙይ ዘይተሓወሱ ከባቢታትን ሓዊስካ 

ብዘይካ ድሕሪ ቐዳማይ ወያነ ብፍሉይ ናይ ንጉስ ሃይለ ስላሰ ትእዛዝ ንውሱን እዋን ዝፀንሐ 

እንተዘይኮይኑ ኣካል ናይ ኣምሓራ ክልል ኮይኑ ኣይፍልጥን፡፡ ታሪኻዊ ደገፍ የብሉን፡፡ ካልኣይ 

ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ሃገርና ቋንቋ መሰረት ዝገበረ ኣካልላ ዝተፈፀመ ክሳብ ዝኾነ ኣብ ትግራይን 

ኣምሓራን ዘሎ ኣካልላ ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ ጠቕላላ ሃገር ኢህወደግ ዝተኸተሎ ኣካልላ ክሳብ ዝኾነ 

ሽግር የብሉን ብዝብል ቅቡል ዝተገበረ ይኹን እምበር ዋላ እቲ ቋንቋ መሰረት ገይርካ እውን ናብ ናይ 

ኣምሓራ ክልል ዝተፀንበሩ ከባቢታት ብዙሓት እዩም፡፡ ግን እቲ ሃገራዊ ስርዓት ጥዕና ክሳብ ዝሃለዎ 

ከባቢታት ናብቱይ ከዱ ናብቱይ ብዙሕ ትርጉም ዘለዎን ዘዋጥጥን ዋኒን ህዝቢ ኣይኮነን፡፡ እቲ ዝድለ 

ህዝቢ ኣብዝሃለወ ይሃሉ ኣብ ትሕቲ ጥዑይ ስርዓት ምዃኑ እዩ፡፡ እዙይ ድማ ኣብ ሃገርና ተረጋጊፁ 

እዩ፡፡ ናብ ታሪኽን ምፅብፃብን እተታኣትዩ ጣጥኡ ብዙሕ እዩ፡፡ በቲ ዝባሃል ዘሎ ሞገት ክንስድር 

እንተፈቲና ኣብ ጠቕላላ ሃገር መዕለቢ ኣብ ዘይብሉ ሽግር ክንወድቕ ከምንኽእል ግልፂ ክኸውን ኣለዎ፡፡ 

ብስሩ እውን ናይ ጥዕና ዘለዎ ሰርዓት ምልክት እንተይኮነስ ናይ ሕማም ምልክት እዩ፡፡ ንሓምም 

እንተሊና ኣይፈልጥን፡፡ በዙይ ኣቢልካ ህዝቢ ተረጋጊኡ ልምዓቱ ከየካይድን ናብርኡ ከይመርሕን ቅሳነት 

ከይርክብን ምህዋኽ ካሊእ ሽግር ምጥንጣን እዩ፣ እዚ ተግባር እዙይ ናይ ፀላኢ እምበር ናይ ፈታዊ 

እውን ኣይኮነን፡፡ ብስሩኸ እዞም ክምዙይ ዝብሉ ኮሚቴ ኢና፣ ምስሌኔ ህዝቢ ኢና ዝብሉ ዘለዉ 

ባዕሎም ሽም ቀሺ ኣቕሚጦም ዝዋራዘዩ ዘለዉ ከምዙይ ዝበለ ጨና መበገሲ ኣለዎም ብዝብል ዲና 

ንርኦም ዘለና? እዚኦም ብሽም ቀሾም እንተይኮነስ ብሽሞም ኢና ክንፅዎዖም ዘለና፡፡  እዞም ኣካላት 

አዚኣቶም ሓደ ጉጅለ ናይቲ ኣብ ኤረትራ ነቂጡ ዘሎ ብናይ ሻዕብያ መምርሒ ዝንቀሳቐሱ ፈፃምቲ 

ውዲት ሻዕብያ እዮም፡፡ ብፍሉይ ልእኹ፣ ብፍሉይ ኣወዳድባን መልክዕ ምንቅስቓስን ዓርሱ ነዚ ልእኹ 

ንምፍፃም ዘእኽል ባጀት ዘለዎምን ኣካላት እዮም፡፡ ንምንታይ እኳ እሺ ሩሩ ይባሃሉን ኣብ ጓጓና 

ክንቁጡ ይግበር ከምዘሎን ግልፂ ኣይኮነን፡፡ ከም ድላዮም ኣብ ፀጥታዊ ተኣነፍቲ ቦታታት ይንቀሳቐሱን 

ዘድልዮም ሓበሬታን ዝተቐመጠሎም ዕማምን ንምፍፃም ይዋራዘዩ ከምዘለዉ ዘግርም እዩ፡፡ ከምኡ 

እንተኾይኑ እማ ንምንታይ ደኣ ኣብ ዶባት ትግራይን ኤረትራን ዝሞልቁን ዝስለሉን እንበልና ንሕሉ 

ኣለና?፡፡ ናይዚኦም ተግባር ግን ካብኦም ዝዓበየ እምበር ዝናኣሰ ኣይኮነን፡፡  

ህዝብና ብዝተማለአ ናፅነቱ ኣረጋጊፁ ድኽነቱ ከይቐርፍ ምኽንያት ዝኾኑዎ ብዶሆታት ኣብ ውሽጥን 

ወፃኢን ብብዙሕ መልክዕ ዝዋራዘዩ ዘለዉ እዮም፡፡ እንኮ ስርሖም እዚ ስርዓት እዙይ ቅሱን ሂወት 

ከይረክብ ምግባር እዩ፡፡ ነዚ ሀዚ ጀሚርዎ ዘሎ ምርብራብ ኣብ ህፁፅ ልምዓት ሃገሩ ምርግጋፅን ፀግኡ 

ምሕያልን ብምኽንያት ሰብኣዊን ተፈጥሮኣዊን ፅዕንቶታት ስዒሩ ኣብ ተርታ ኣብ ናብርአን ዘማሓሻ 

ሃገራት ብዝቐልጠፈ እዋን ከይስተኻኽእል ናይ ውሽጥን ደገን ብድሆታቱ በብእዋኑ ሃልኪ ይኾኑ 

ከምዘለዉ ግልፂ እዩ፡፡ ደጋዊ ብድሆታት ግን ሀዚ እውን ምንጮም እቲ ኣብ ውሽጢ ዘለዉና 

ብድሆታት እዮም፡፡ እቶም ናይ ውሽጢ ብድሆታት ትርጉም ናብ ዘይብሉ ደረጃ ብምውራድን ፅዕንቶ 
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ናብ ዘይፈጥርሉ ብርኪ ክነብፅሖም እንተኺኢልና ኢና ነቲ ደጋ እውን ናብ ብእኡ ደረጃ እነውርዶን 

ንባዕልና ዝሰርሕ ኩነታት እንፈጥርን፡፡    

ኢህወደግ ኢህወደግ መሲሉ ሃገር ክመርሕ ኣለዎ፡፡ ኢህወደግ ምምሳል ድማ ብዙሕ እዩ መግለፅታቱ፡፡ 

እቶም ሃገር ንምድማይ ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ዘለዉ ፀላእቲ ምቅላስ ናይ ሓደ ክልተ ውድባት ዕማም 

ኮይኑ ዝራኣየሉ ኩነታት ትዕዘብ ኢኻ፡፡ ሓይሊ ትምክሕቲ ንምድኻምን መሊኻ ኣሰር መሰረቱ 

ንምጥፋእን ብዋናነት ኣብቲ ትምክሕቲ ዝበቆለሉ ቦታን ከባቢን ብዝግበር ሰፊሕ ኩሉ መድያዊ ቃልሲ 

ኢኻ ስዕረቱ እተረጋግፅ፡፡ ኣብ ክሊ አዙይ ዝራኣዩ ዝንቡላት ኣታሓሳስባታት በብዝተራኣየሉ ዘየቋርፅ 

ቃልስን ኩሎም ውዳበታቱ እንዳተኻታተልካ ምፍራስን ባይትኡ ክስእን ምግባር ኣብ ኩሉ ክስረሐሉ 

ዘለዎ ተግባር እዩ፡፡ ነዚ ናይ ትምክሕቲን ፀቢብነትን ሓይሊ ኣብ ውሽጢ ሃገር ብዝግበር ቐፃልነት 

ብዘለዎ ቓልስን ንኹሉ ብዘሳትፍ መልክዕ እዙይ ብትኽክል ግልፂ ክኸውን ኣለዎ ይብል ማለት ኣብ 

ናይ ኢህወደግ ውድባት ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ ኩሉ ከባቢታት እታ ሃገር ሰፊሕ ፀረ ትምክሕትን 

ፀቢብነትን ቓልሲ ክውላዕን እዙይ ከምዘለዎ ምስ ናይ ደገ ቓልሲ ክልቆምን ኣብዙይ ዝላልሑ 

ቁፃሮታትን ብትኽክል እንዳተገምገመ እቶም ኣብ ባዕልና ዕንኪሊል ዝብሉ ዘለዉ ተረፍ መረፍ 

ኣራኣእያታት ትምክሕትን ፀቢብነትን ብሙሉእነት ኣፅሪና ዱልዱል ኣመራርሓን ውዳበን ክንፈጥር 

ክንክል ኣለና፡፡ እዚ ኣብ ጓጓኻ ሓይሊ ትምክሕትን ፀቢብነትን እንዳተወደበን ኣብ ሃገር ህውከት 

ንምፍጣር ላዕልን ታሕትን እንዳበለ እንዳረአኻ ከምዘይረአኻ እንተኾይነካ ይቃለስ ኣለኹ ማለት ልባዊ 

ተመሲሉ ኣይረአንን፡፡ መጀመርያ ካብቶም ከምዙይ ዝበሉ ሽግራት ዓርስና ነፃ ምዃና ብጭቡጥ ቓልሲ 

ምርግጋፅ ዘድሊ እዋን ኢና ዘለና፡፡ እዞም ኣብ ዝተፈላለዩ ውድባት እንዕዘቦም ዘለና ሓደገኛ ዝንባሌታት 

ኣብ ጠቕላለ ናይ ኢህወደግ ውዳበ ምጥንኻርን ዘይምጥንኻርን ትርጉሞም ሰፊሕ እዩ፡፡ እቲ ኣብ ሰናይ 

ምምሕደራን ግዕዝይናን እነስትውዕሎም ዘለና ዝንባሌታትን ሽግራትን እውን ናይዙይ ሓደ መግለፂ 

እምበር ተፈሊዮም ዝራኣዩ ኣይኮኑን፡፡ ኣብ ጥዕና ዘይብሉም ዝንባሌታት ተዋሒጥና ከምዘለና ምርድኡ 

ፅቡቕ እዩ፡፡ እቶም በቢከባቢኡ ዝራኣዩ ዘለዉ ሽግራት ብገሊኡ መዳይ ምንጮም እዙይ እንተይኮነ 

ኣይተረፍን ይብል፡፡ ብትኽክል ንዛረብ እንተተባሂሉ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ወገን ህዝቢ ካብ ናይ ትምክሕትን 

ፀቢብነትን ንምንፃልን መስርዑ ከሰተኻኽል ንምግባርን ክንዲ ፍረ ጣፍ እውን ኣይስርሐሉ ዘሎ፡፡ ኣብ 

ትግራዋይ ጥራሕ ዝስራሕ ስራሕ ናይ ኩሉ ነዃላት መሸፈኒ ክኸውን እንተተደለየ እውን ዝካኣል 

ኣይመስለንን፡፡ ነብስወከፍ ውዳበ እንታይን ከመይን ይሰርሕ ኣሎ፣ ኣበይ ቦታ፣ከባቢ ኣይባሃልን´ዶ? ሰብ 

ተደናጊሩ ናብ ዘይኮነ ክስለፍን ፀረ ረብሕኡ ጠጠው ክብልን ዋላ እውን ሓደጋ ኣብ ረብሓታቱ ክፈጥርን 

ይኽእል እዩ፡፡ ስለዙይ እዙይ ናትና እምበር ናይቲ ተደናጊሩ ሽግር ዝፈጠረ ሽግር ኣይኮነን፡፡ ከም 

መሪሕ ክንሰርሖ ዝግባእ ስራሕ ክንሰርሕ ኣለና፡፡ ኣብ ሓደ ጫፍ ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ ኩሎም 

ጫፋት ክንሰርሕ ኣለና፡፡ በዙይን በዙይን ጥራሕ እዩ ሃገር ሃገር ኮይና ክትቕፅል እትኽእል፡፡ ምእንተ 

እዙይ ብድሆታት ህዝብና ብዝተማለአ መንገዲ ንምቐራፍን ኣብ ኩሉ ልዕልነቱን ሓድነቱን ንምርግጋፅን 

ኩሉ መድያዊ ቓልስን ፃዕርን እንሕተተሉ እዋን እዩ እዋኑ!!፡፡ // ብርሃነ 30/01/2016             
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