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“ነበርናን” “ገበርናን” መግለፅታት ዉድባት ርክብ ዉድባትን ህዝብታትን 
ካብምፍንታት ናብ ምፍናፋን ዘድይቡ እምበር ፍታሕ ከምፅኡ አይኸእሉን!! 

ኖህ ሙሴ 11-23-16      ህዳር 14 2009 ዓ.ም  

ህዚ ህዚ ድህሪ ዝኮነ ገምጋማት ይኹን በዓል ምሰረታ ዉድብ ህወ.ሓ.ት ኮነ ካልኦት እሓት 
ዉድባት ብተደጋገሚ እንሰምኦም መግለፅታት ብትህዝተኦም ተመሳሰልትን ተነቢቦም 
እንተይተወድኡ እንታይ ከምዝብሉ ዝፍለጡን እናኾኑ እዮም፡፡ ምክንያቱ ድማ ኩሎም ኣብ 
ነበርናን ገበርናን ዘተኩሩ ምኾኖም እዩ፡፡ 

በመሰረቱ ኣብ ትግራይ ዝተካየደ መሪር ቃልሲ ገባሪኡን ዋንኡን ህዝብ ትግራይ እዩ፡፡ ኣብ ካሊእ 
እዉን ከምኡ፡፡ ዉድብ ህ.ወሓ.ት ድማ ዉህሉል አማራራሓ ብምሃቡ ከም ዉድብ ክምጎስ ይግባእ፡፡ 
ይኹን እምበር እቲ ዉድብ ክንድድላዩ ፅቡቅ ናይ መቃለሲ መስመር እንተሓዘ ነዚ ዝቅበል 
ብሱልን ታቃላሳይን ንመግዛእቲ ዝፍንፍንን ነታ መከተካእታ ዘይብላ ሂወቱ ዘወፍይ ህዘብ 
እንተዘይረክብ ነይሩ ክእወት አይምካኣለን፡፡ ከምቲ ተጋዳላይ መለስ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ፓርላማ 
መደረ እንትገብር ብዛእባ እቲ ሰፊህ ሓረስታይ ዝበሎ፡-  

“ንህና ፈለማ ንበረኻ እንትንወፅእ ንሃርስታይ ነፃ ክነዉፅእ ኢና እናበልና ንፍክር ነይርና ዳሃራይ 
በረኻ ምስወፃና ግና ዝተረዳእናዩ ነገር እንተሃለወ ንሕና እንተይኮና ንቲ ሓርስታይ ነፃ እነዉፅኦስ 
ንሱ እዩ ናዓና በግልባጡ ነፃ ከምዘዉፅኣና ዝተረዳእና፡፡ ምክንያቱ ድማ ንሱ ካብ ደርግን ሸፋቱን 
ይሕለወና ፤ ንሱ የብልዓና ፤ ንሱ መንገዲ ይመርሃና ፤ ንሱ ዝሓይሽ ይመኸረና” ኢሉ፡፡ ልክእ 
እዩ ሎሚ ነዙይ መሰረታዊ ሃቂ ምርሳእን ምፍኴስን እዩ ኣብ ክልልና ይኹን ኣብ ሓገርና 
በብቦትኡ ፅልምትምት ዝበለ ሃዋሁ ክፍጠር ዝግበር ዘሎ፡፡ 

እምባአር እቲ ሃቂ እዙይ ካብኮነ እሞ ዋና እቲ ቃለሲን ዓወታቱን ህዝቢ እዩ ኢልና ናይ እማን 
ከም ዉድብን ከም መንግሰትን ንዓምን እንተኾይና ስለምንታይ ነቲ ባዓል ዋና እንታይ 
ከምዝነበርካን እንታይ ከምዝገብርካን ንምግለፅ ላሕ ይባሃል ኣሎ፡፡ በዓሉ ዝገበሮን ባዕሉ ዝረኸቦን 
ከብቅዕ ብገበርናልካና ሃደ ሃደ እዋን እዉን እንታይ ከፊኡካ እዩ አተንፅርፅር በዝመስል መልክዕ 
ወግሀ ፀብሀ ብዝዓባ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዝተገብሩ ነገራት  እናተዛረብካ ነቲ ህዝቢ ምስልቻዉ ከ 
እንታይ ረብሓ ይረከቦ እንትረፊ ክሳራ፡፡ 

ከምቲ ንቡር ባሕልና እንተ ኮይኑ ሃዳ ሰብ ንሃደ ሰብ ፅቡቅ እንትገብር እኳ “ዘይንባዕለይ ደስ 
ክብለኒ እየ ገይረዮ ከም ዓብይ ነገር አይትወሰዶ ኣብ መነጎና ካዓ ይትረፍ እዩ” ዝብል፡፡ እሞ ዳዓ 
ንምንታይ እዮ እቲ ዉድብ መንግሰትን እዚ ሙቕልልነት ዝዓሰሎ ባህሊ ዓድና መሰረት ገይሩ 
ንህዝቡ እንታ ህዝቢ እማን እዩ ክንድቲ ኣሻሓት ደቕኻን በዓልኻን ዝኸፈልክሞ መስዋእቲ ሞሳኻ 
አይረኸብካን ግን ድማ ህዝዉን ናሓትካ ቃልሲ እዩ ኣብ ሙሉእ ዓወት ፀብፃሓካ ካባና ብዙህ 
አይተፀበ ብዘይ በዓኻ ትማሊ እዉን ምንም ክንገብር አይንኽእልን ነይረና ህዝዉን በጀካኻ መድህን 
ህይወትካ የለን ስለዙይ ተወዲብካ ህመቕና ተቃለስ አርመና እንቢ እንተሊና እዉን ግብዑ ፍርድኻ 
ሃበና ኣብክንዲ ምባል ብነበርናና ገበርናን ከስልኪ ዝግበር ዘሎ፡፡ 

እማን እዩ ዝኳነ ሰብ ኣብ ተግባር እንትደክም ኣብ ዘረባ እዩ ዘድሕብ፡፡ ሎሚ ዝገበሮ እንትንእሶ 
ወይ ከምትፅቢት ዝግበረሉ ምዃን እንተአብዩ ኣብዝሓለፈ እዩ ዘተኩር፡፡ ከምቲ ዝኸሰረ ነጋዳይስ 
ናይ ቀደም ፋክቱራት የገላብጥ ዝባሃል፡፡ ሎሚ ሎሚ ሃደ ትካል እምነኹርናዐ ተነቢሩ ፤ አሰርተ 
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ሚዒታዊ በፂሑ ፤ እሰራ ሚእታዉባ በፂሁ እንዳተብሃለ እታ ሃንቲ ትካል ክንድ እሰራ ትካል 
ክትመሰል ዝገብር ዜናታት ምስማዕ ከምልሙድ ተወሲዱ ኣሎ፡፡ በዚ ዝተልዓለ ድማ ሓዱሽ ትካል 
ከትከል ዜና እንተተነግረ እዉን ያዉ ከምልማዶም ሰለሳ ካብ ሚኢቲ በፂሑ ክብሉ እዮም እናበለ 
እዝኑ ዝሕብ ሰብ የጠፍእ ኣሎ፡፡  

እዙይ ዝብል ዘለኹ ኣብ ክልልና ይኹን ኣብ ሃገርና ዝተሰረሑ መስተንክራዊ ዝኾኑ ናይ ልማዓት 
ዉፅኢታት ንምንሻዉ አይኮነን፡፡ ነዙይ ዘፈቀድ ህሊና እዉን የብለየን፡፡ እንተዃነ ዝተሰርሐ 
እንተተሰረሐ ቀዳማይ ዝህዝቢ እዙይ ዝግቦኦ እምበር ዝድረዐሉ ክኾን አይግባእን፡፡ ወዩ ዝይካኣል 
ኮይኑ እምብር በብገዝኡ ወርቂ ምንፃፍ እንተዝንፀፈሉ እዉን ዝበዝሆ ህዝቢ ስለዘይኮነ፡፡ 
ስለምንታይ ልዕሊ ኹሉ ነገራት ዋጋ ዝዋሃቦ ናይ ሰብ ሂወት ብአሰርተ አሻሃት ስለዝገበረ፡፡ እቲ 
ካልዓይ ምኽንያት እዙ ኹሉ ተገይሩ እዉን ህዝብና ካብ ድኽነት ንምዉፃእ ይፋኋክ እምበር 
ይጎይይ ስለዘየለ፡፡ 

ቀደም ዉድብ መግለፂ ክትህብ እያ እንትባሃል ንዓይ ሓዊሱ ሚልዮናት ሰባት ብሃንቀዉታ እንፅበዮ 
እዩ ነይሩ፡፡ ምኽንያቱ ድማ ኣብ ህሉፍ ዝህዉትት እንተይኮነስ ነቲ ወድኣዊ ኩነታት ከም ሃያል 
ብራሃን ጋህ ኣቢሉ ዘርእይን ቀፃሊ ትስፍዉ ጉእዞ ዉድብን እቲ ቃልሰን ዘጋዉሕ ስለዝነበረን 
እዩ፡፡ 

ሎሚ ግን እቶም መግለፅፃታት ከም ሰሙናዊ ወይ ድማ ወርሃዊ ዜናታት ይኾኑና አለዉ፡፡ ወይ 
ሓደሽቲ ወረታት ኮይኖም ሐቤሬታ አይረኽብናሎም ወይ መግለፅታት ኮይኖም እዋናዊ ኩነታት 
ዉድባትን ሃገርናን አይሃበሩና፡፡ ብሃፂሩ ዝአረጉ ዜናታት ናብ ምኴን ይወርዱ ስለዘለዉ፡፡ ሰለዙይ 
እንተ ኸማይ ዓብይ ጠመተ ተገይርሎም ብዕቱብ ክስርሓሎም አለዎ እብል፡፡ 

ቀደም እታ ዉድብ ብዙህ ሰሪሓ ምንም ዘይትዛረብ ኣፍ ዘይብላ ከምዘይትብሃለት ሎሚ ብግልባጡ 
ንሃነቲ ስራሕ ብኢሰራ እተባዝህ እንዳተብሃለት እትህመ ዝገብር ዘሎ እዚ ዘይዉርዝ አሰራራሓ 
ሚድያን መግለፅታት ዉድባትን እዩ፡፡ ከምቲ ኣብ ቀረባ እዋን አይተ ልደቱ አያሌዉ ዝበልዎ 
“ንሕና ናታትኩም ሽም ከነጥፍእ ዝገብረና እንተገብረና አይተሳኸዐልናን ናታትኩም ዋና ፀላኢ ግን 
እቲ ናይ ባዕልኹም መንቻኽን መሰልቸዉን ሚድያ ኮይኑ ኣሎ” ዝበልዎ ማለት እዩ፡፡ 

ከምዝፍለጥ ኣብዝህዚ እዋን ህ.ወ.ሃት/ኢ.ህ.ወ.ደ.ግ ኣብ ዓሚቚ ተሓድሶ ከመዝዓተወ በብማዓልቱ 
እንሰምኦ ዜና ኮይኑ ኣሎ፡፡ ይኹን እምበር እቲ መግለፂታት ድማ ኣብ ክንዲ ኣብቲ ጉዳይ 
አተኩሩ እንታይ ከምእተገብረን ናይ ዝሓለፈ ጥፍዓት ብዉልቂ ደረጃ ይኹን ብዉድብ ደረጃ ነየናይ 
ጥፍአት አየናይ ሰብ ወይ ዉድብ ተሓታቲ ከምዝኾነን ንቐፃሊ በምንታይ ምልኽዕ መዐረምታ 
ከምዝግበሮን ኣብክንዲ ዝትንትን ብአንፃሩ ዝሓለፉ 25 ዓመታት እንታይ እንታይ ከምዝተሰርሑን 
በዙይ ኣቢሉ ዝምጉት ህ/ሰብ ከምዝተፈጠርን ክትንትን ይስማዕ ኣሎ፡፡ እዙይ ድማ ነቲ ህዚቢ ነታ 
ዝተረፈቶ ቅንጣብ ተሰፋ ዝቐትል እምበር ዘሕድሽ ክኾን አይካዓለን፡፡  

ብመሰረቱ ሞጋታይ ሕ/ሰብ ፈጢርና ዝባሃል ዘረባ ብዝሕ ቀልቢ ሰብ ዝስሕብ አይኮነን ምኽንያቱ 
ናይማን ሞጋታይ ሕ/ሰብ ዝፍጠር እኮ ናይቲ ህ/ሰብ ዝተፈላለይ ረብሓታት ክዉክሉ ዝኽእሉ 
ዉዳበታት ተፈጢሮም ንረብሖም ዝፃባእ ዓዋጂ ይኹን ዘይፍትሃዊ ተግባር እንትፍጠር ብዕሊ 
ክቃወሙን አገዲዶም ጠጠዉ ከብሉ እንትኽእሉ ጥራሕ እምበር ካብ ወልቀ-ሽግር ጀሚሩ ክሳብ 
ናይ ፍትሕን መሰል በደላትን ዝምደቡ ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ህሱም ኣመሪርዎምን ተሰፋ 
ቆሪፆምን ዝተልዓሉን ድልየቶምን ሕቶኦምን ብንፁር ዘይፈለጥን ካብኡ ሓሊፉ እዉን ብቀሊሉ 
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በፀረ-ሰላም ሓይልታት በፌስ-ቡክ ዝዝወር ህወከትን ዕንወትን ኣቢልካ አይኮነነን ሞጋታይ ህ/ሰብ 
ዝፍጠር፡፡  

ሰለዙይ ዘባሃሀላ እዙይ ብናተይ እምነት ጉጉይ እዩ፡፡ ከምኡ ዝበለ ሞጋታይ ህ/ሰብ ክፍጠር ክኢሉ 
እንተዝነብር እማ እቲ ዉድብ ይኹን እቲ መንግሰቲ ኣብ ከምዚ ዝበለ ሕመቕ ኣይምበፀሑን ገና 
ፈለማ ምብልሻዉ እንትጅምሩ ዕረፉ ኢሉ ወይ መስተካኸሎምን መአረሞምን ወይ ድማ ፀራሪጉ 
ዝሓሾ መንግስቲ ክትክእ መኻአለ፡፡ እዙይ ስለዘይነበረን ስለዘየለን እዩ ኩሉ በደላት እናተፃወረ 
ህዝዉን ናይ ኢ.ሀ.ወ.ደ.ግ ምህዳስ በይዘይምርጫ ዝፅበ ዘሎ፡፡ ስለዙይ ሞጋታይ ህ/ሰብ ፈፂሙ 
ከምዘየለን ንክፍጠር ድማ ኣብ እቲ ዉድብን መንግሰትን ዝትለሙ ትልምታት ቅድም ኹሉ 
ክስራዕ ዘለዎ ስራሕን እቲ ዉድብ ድማ ኣብ ተሓድሶኡ ናይማን ቀዳምነት ክህበሎም ዝግባእን 
እምብር ከምእተወደአ ዕማም ገይራካ ምህሳብ እናረኤኻ ህዝብን ሀገርን ናብ ገደል ምፅዳፍ እዩ 
ክኸዉን፡፡ እዙይ ድማ ብታሪኽ እዉን ከሕትት ይኽእል እዩ፡፡   

አብዙይ ክረአ ዘለዎ ነገር ባዕሉ እቲ ዉድብ በቲ ሃደ ገፅ ነፃ ናይ ሲቪክ ማህበራት፤ ነፃ ፕረስ ፤ 
ነፃ ምንቅስቓስ ተቓወሚ ፓርታት ክህሉ ዘይምግባረይ ዓበይቲ ጉድለታት እዩም ኣብ ተሓድሶይ 
እዉን አነፂረዮም አለኹ እናበለ ቢቲ ካሊእ ገፅ ድማ በአንፃሩ ሞጋታይ ህ/ሰብ ፈጢረ እየ ኢሉ 
መዝራቡ ፈፂሙ ተገራጫዋይን ዘይሳይንሳዉን ትንታነ እዩ፡፡ ምኽንያቱ ብዘይ ነፃ ምንቅስቓስ 
ናይዞም አካላት እዚኦም ተራ እግርግር ዝገብር ህ/ሰብ እምበር ናይማን ሞጋታይ ህ/ሰብ ክፍጠር 
ስለዘይካኣል፡፡  

ስለዙይ ህዝብና ህዚ ድህሪ ዓሙቕ ተሃድሶ ካብ ዝወፁ መግለፅታት ህ.ወ.ሓ.ት/ኢ.ህ.ወ.ደ.ግ ዝፅበዩ 
ነገር እንተሃልዩ ነዚ ህዚ ተፈጢሩ ዘሎ ሽግራት ዘብፅሁና መሰረታዊ ምኽንያታት እናታይ እዮም? 
እዚኦም ንኽፍጠሩ ኣብ ምግባር አየናይ ወልቀሰብ አየናይ ዉድብ እንታይ ተራ ነይርዎ? እንታይ 
ከ ሰጉምቲ ተወሲዱዎም? ንቀፃሊ ኸ ካብ ከምዙይ ዝበለ ጥፍዓት ንምድሃን እንታይ እንታይ 
ትልምታትን አሰራርሓትን ክትግበሩ ተሃሲቦም ኣሎዉ? ዝብል እምበር ድርሳን ታሪኻት ምስማዕ 
አይኮነን፡፡ ድርሳናት ታሪኻትና ናይ ባዓልሞ ክብርን ቦታ ተዋሂብዎም ክቐርቡ እምበር ምስዙይ 
ጉዳይ እዚ እናተሃናፈፁ መመቀሪ መግለፂታትን መኸወሊ ጥፋዓታትን ክኾኑ አይግባእን፡፡ እዙይ 
ምግባር ናይ እማን ዓብይ ሓጥያት እዉን እዩ ዝኾን፡፡ 

እዙይ ካብ ኮነ ድሕሪ ህዚ ዝዋሃቡ መግለፂታት ብዚ መንፅር ክረአዩ ምግባር ከድሊ እዩ፡፡ ኮይኑ 
ግና ኣብ ክንዲ በዞም እጠቐስኩዎም ሓቅታት ዝሙርከሱን ወድዓዉነት መሰረት ዝገበሩ ዝኾኑን 
ከምወትሩ ዝሃለፉ ድርሳናት ኣብ ምትንታን እንተደኣቀፂሎም ግና እቲ ተፈናቲቱ ዘሎ ርክብ 
ዉድብን ህዝብናን ናብ ምፍንፋን ገፁ ከምዘምርሕ ብዙህ ምርምር ዘድልዩ አይኮነን፡፡ እቲ ሕማም 
ከቢድን ሱር ዝሰደደን ስለዝኾነን ንሱ ገሪካ እዃ ምፍዉሱ ቀሊል ስለዘይኮነ፡፡ ሃደ ግዜ ዝተሸረሸረ 
እምነት ከም ፍግረ-መሬት መሊሲካ ከትሃንፆ ዘይካኣልን ኣዝዩ ከቢድን መብዝሃትኡ እዋን 
ዘይዕወት ስለዝኾነ፡፡ 

እምባኣርከሰ ነዛ ሪኢቶይ መራሕቲ ዉድባት ከምሓንቲ አዎንታዊ ርኢቶ ወሲዶም እንተተገበርዋ 
ትረብሆም እምበር እትጎዶኦም እያ ኢለ አይሃስብን፡፡ 

ሰሰናዩ ናዓና፡፡ ሰላም ንዓድና ይግበረልና እንዳባልኩ ንሎሚ ርእቶይ ኣብዙይ ይዛዛም፡፡ 

ኖህ ሙሴ 11-23-16 


