
እዋናዊ ዛዕባ፤ ማህፀን ኣግኣዝያን ምኽነት ስትራቴጂስት ( ሓንጻጺ) ኣጋጢሙዎ ኣሎ፤ 

 

ንሕና ተጋሩ ናይ ኩሉ ፀገማትናን ውድቀትናን ቀንዲ ምኽንያት ስእነት ራኢ፣ ዓቕሚን ቅንዕናን ኣዋዲዱ 
ዝሓዘ መሪሕነት ምዃኑ ኩልና እንሰማምዕሉ እዩ፡፡ ብዙሕ ህይወት ቀያሕትን ፀለምትን ከፊልና፣ ብዙሕ 
ኣካልና ጎዲልና ዘምፃእናዮ ስርዓት ምስምዃኑ ምስቲ ስርዓት ብዝነበረና ልዑል ናይ መንፈስ ምትእስሳር፣ 
ኣብ መራሕትና ብዘሕደርናዮ ልዑል እምነት ይመስል ከክንዲ ንቲ ስርዓትን ነቶም መራሕትን ብንቕሓት 
ምክትታል፣ ምቁፅፃር፣ እንተጥፍኡ ድማ ምውቃስ ንሳቶም ናብ ገደል ሒዞምና እንትኸዱ ንሕና ናትና 
እንዳኣዮም፣ ቀሊል ጌጋ እንዳኣዩ ፅባሕ ክዕርዩ እዮም፣ ረሲዖም ኣይርስዑናን፣ ኣይጭክኑልናን፣ እናጠፋእና 
ስቕ ኢሎም ኣይሪኡን ወ.ዘ.ተ ዝብሉ ዘይጭበጡ፣ ክዉንነት ዘይብሎም፣ ኣጉል ተስፋታት ሒዝና፣ ናይቲ 
ናይ ጉህሚ፣ ናይ ውድቀት መንገዲ መሳለጥቲ ኮይንና፡፡ 

 

ኣብዚ መዳይ ልዕሊ ኩሉ ተጋሩ ምሁራን ክንቀፉ ይግባእ፣ ታሪኽ እውን ዝወቕሶም ይመስለኒ፡፡ ዝበዝሑ 
ምሁራት ተጋሩ ብነፃ ሕልንኦም ተመሪሖም ንወለዶ ዝሰጋገር ሰናይ ስራሕ ካብ ምስራሕ፣ ግዚያዊ ረብሓ 
ከየሰሰዐካ ነፃ ኾይንካ ይረብሑ እዮም ኢልካ እትኣምነሎም ጠቐምቲ ሓሳባት ካብ ምሃብ፣ ዋላ ብውልቅኻ 
ኣገደስቲ ስትራቴጂያዊ ትልሚታት ካብ ምሕንፃፅ ወ.ዘ.ተ ንላዕሊ ክሳድካ ኣድኒንካ ምንባር፣ 
ንዘይትኣምነሉን ኣዕናዊ ንዝኾነን ሓሳባት ፖለቲከኛታት እናንጨብጨብካ ምንባር፣ ተለኣኣኽነት፣ 
ንኸብድኻ ምንባር ወ.ዘ.ተ እዩ መሪፁ፡፡ እቲ ምሁር ዝበሃል ኣካል ኣካዳምያዊ ዓቕሙ ኣብ ክንዲ ምዕባይ፣ 
ናይ ሕብረተሰብ ናብራ ዘማሓይሹ መፅናዕትታት ኣብ ክንዲ ምክያድ፣ ነጻ ኾይኑ ብመፅናዕቲ ዝረኸቦም 
ሓሳባት ኣብ ክንዲ ምቕራብ ገሊኡ ኣብ እንዳጫት ኮፍ ኢሉ ዳታ ክምህዝ ይውዕል፣ ገሊኡ ውጽኢት 
መፅናዕቱ ለዊጡ ንመራሕቲ ብዘሐጉስ መልክዕ ይቓንዮ፣ ገሊኡ እግሪ እግሪ ሓለፍቲ እናተለኣኣኸ ኣበል 
ወዲ ኣበል ክቓርም ይመርፅ፣ ገሊኡ ድማ እንተቐኒዑዎ ምስ ገሊኦም ሓለፍቲ መንግስቲ ወይ ጀነራላት 
ተጎዛጕዙ ናብ ርኡይ ስርቂ ክኣቱ ይፍትን፤ ልዑል ዓቕሚ ፈጢሩ፣ ኣካዳሚያዊ ነፃነቱ ሓልዩ፣ ንሕልንኡ 
ተገዛኢ ኮይኑ፣ ግዱስ ኮይኑ፣ ንሕብረተሰብ ዝልውጡ መፅናዕትታት ዘካይድ፣ ስትራቴጂያዊ ሓሳባት 
ዘመንጩ፣ ደፊሩ ዝኣምነሎም ሓሳባቱ ዝህብ ትግራዋይ ምሁር ምርካብ ሎሚ ኣዝዩ ይኸብድ፡፡ እዚ ሓቂ 
እዩ፡፡ 

 

ሕመቕና ንምሁር፣ ንፖለቲከኛ ወይ ንእከለ ተባሂሉ ጥራሕ ዝወሃብ ኣይኮነን፤ ትግራዋይ ኣብ ኩለመዳያዊ 
ሕዝባዊ ሕመቕ እዩ ዘሎ፡፡ ኣቲ ተባዕ፣ ዓቃል፣ በሊሕ፣ ኣርሒቑ ኣማቲ፣ ቆራፅ፣ እሙን፣ ንፍትሒን ንሓቂን 
ደው ዝብል ህዝቢ ሎሚ እቶም ኩሎም ዘኹርዑ ትውፊታቱ፣ ባህሉ፣ መግለፂታቱ፣ ኩርዓቱ ኩሎም 
የለዉን፤ ሎሚ ኣብ ምድረ-ኣግኣዝያን ህዝባዊ ድንዛዘ፣ ተለጣፊነት፣ ፍርሓት፣ ሕሶት፣ መቃጠሪነት፣ በለፅ፣ 
ክሕደት፣ ስኻር፣ ዝሙት ወ.ዘ.ተ ዝብሉ ትማሊ ፀያፍ ዝነበሩ፣ሎሚ ገዛእቲ ባህልታትና፣ ኣተሓሳስባታትና፣ 
መግለፂታትና ኮይኖም ኣለዉ፡፡ 

 

ሎሚ 6 ላይብረሪ ጥራሕ ኣብ ዘለዋ መቐለ ልዕሊ ሽሕ እንዳጫት፣ ልዕሊ 5 ሽሕ እንዳመሸታ ቤት 
ከምዘለዋ መረዳእታታት ይሕብሩ፡፡ እቶም ኣለዉ ዝብሃሉ ላይብረሪታት እውን ቅድሚ 20 ዓመት፣ 30 
ዓመት ዝተሃነፁ፣ ብኣረግቶት መፅሓፍቲ ዝተመልኡ እዮም፣ ኣብ መዓልቲ ካብ 30-40 ዝበዝሕ መንበባይ 
እውን ዘይብሎም ኣፎም ከፊቶም ዝውዕሉ እዮም፡፡ መንእሰይ ትግራይ ምንባብ ቀታሊኡ መሲሉ ይስምዖ 
ኣሎ፤ ዝተምሃረ፣ ዝፀዓረ ዘይኮነስ ዝሰረቐ፣ ዝሓሰወ፣ ዝበሃመ፣ ሕሊንኡ ዝሸጠ ዝሽለመሉ፣ ዝሽየመሉ፣ 
ዝህፍትመሉ ሲስተም ስለዝተዘርገሐ ሎሚ መፅሓፍቲ ናይ ምንባብ፣ ናይ ምፍላጥ ድሌት ዘለዎ ትግራዋይ 
መንእሰይ ውሑድ እዩ፡፡ 



 
ሕመቕ እንትመፅእ ኣይፍለጠካን፣ ከም ውሕጅ እዩ እናሰሓሐቐ ዝወስደካ፣ ብዙሕ ምስፀደፍካ ኢኃ 
ትፈልጦ፡፡ ኣብ 20 ዓመት ዘይመልእ ግዘ እንተንኣሰ ን200 ዓመት ዝፍትነና ህዝባዊ ሕመቕ ወሪዱና 
ኣሎ፡፡ መጠን ሕመቕና ክርድኡ ንዘይደልዩ ወይ ንዘይኽእሉ ሰባት እዚ ኣበሃህላ ናይ ፀልማት/ ኣሉታዊ 
ኣተሓሳስባ ክመስሎም ይኽእል ይኸውን፡፡ ኣነ ግን ሕመቕና ብዙሕ ከይተፈለጠና እናሰሓሐቐ ይወስደና 
ከምዘሎ ይርኢ ኣለኹ፣ ንቕድሚት ዝመፁ ዘለዉ ፈተናታትና ድማ ካብቶም ዝሓለፍናዮም ኩሎም ዝዛየዱ 
ምዃኖም ድማ ንሓንቲ ደቒቓ እኳ ተጠራጢረ ኣይፈልጥን፡፡ 

 

ገለገሌና ናይ ትምክሕቲ ሓይሊ ተሳዒሩ እዩ፣ ከምዘይለኣሉ ገይርና ሑቖኦም ሰይርናዮም ኢና ኢልኩም 
ብኹርዓት ክትዛረቡ ይሰምዕ እዩ፤ እቲ ሓቂ ግን እቲ ናይ ዝተስዓረ ዝመስል ናይ ትምክሕቲ ሓይሊ ኣብ 
700 ዓመት ብሓይሊ ዘየሳኽዖ ኣብ 25 ዓመት ዝተስዓረ መሲሉ፣ ደኒኑ፣ ኣድብዩ ከሳኽዖ ይርኢ ኣለኹ፤ 

- ጎደናታት መቐለን መላእ ከተማታት ትግራይን ምስክረይ እየን፤ 

 

- ኣብ ሕድሕድ ገዛ ትግራዋይ ዘሎ ድራማ፣ ስእሊ፣ ጥቕሲ፣ሙዚቃ ወ.ዘ.ተ ምስክረይ እዩ፤ 

 

- ኣብ መቐለ ኣብ እንዳሻሂ ኸድካ እንዳመንግስቲ፣ ንሓንቲ ንእስቲ ከተዛርብ ደሊኻ ኾነ ንሓደ 
መንእሰይ ሓበሬታ ክትረክብ ሓቲትካ፣ ኣብ እንዳዳኛ ኾነ እንዳቦሊስ፣ ብትግርኛ ተዛሪብካ 
እትረኽቦ ተቐባልነት፣ ክብሪ፣ ግልጋሎት ወ.ዘ.ተ ብኣምሓርኛ ተዛሪብካ ምስ እትረኽቦ ክብሪን 
ተቐባልነትን ዘወዳደረ ኩሉ ምስክረይ እዩ፤ 

 
- ኣብቲ ዶባት ዘሎ ትማሊ ተቓሊሱ ዘረጋገፆ መንነት ሎሚ ክፅየፎ ይጅምር ዘሎ ምዃኑ 
ዘስተውዕል ምስክረይ እዩ፤ 

 
- ኣያታትና ዘይታሪኾም ክሽከሙ ተገይሮም፣ እቲ ናትና ዝኾነ ፀጽቡቑ (እኒ ኣኽሱም፣ ያሬድ፣ 
ፈላስፋ ዘርኣያቆብ፣ ካብ ባህልታትና ድማ እኒ ኣሸንዳ ወ.ዘ.ተ) ድማ ንምውሳድ ኣዝዩ ዝተራቐቐ 
ስትራቴጂ ተሓንፂፁ ሓደ ዘይኮነስ ኣማኢት ምናልባሽ እውን ኣሽሓት ፀሓፍቲ ታሪኽ፣ ደረፍቲ፣ 
ድራማ ሰራሕቲ፣ ጋዜጠኛታት ወ.ዘ.ተ ዓሚሞምሉ ኣለዉ፡፡ ናይ ሎሚ ዝተዋቐዐ፣ ብሕሶት 
ዝተመልአ ናይ ታሪኽ መፅሓፍ፣ ፅባሕ ንዝመፁ ደቅና ግን ናይ ታሪኽ መረዳእተኦም እዩ፤ ኣብዚ 
ንዓሻሹ ቀለልቲ ዝመስሉ ዓበይቲ ስራሕቲ ይስርሑ ኣለዉ፤ እዚ ኩሉ ዘስተብህል ኩሉ ኣብ ላዕሊ 
ምስ ዝገለፅኩዎ መደምደምታይ ምስምምዑ ኣይተርፍን፡፡ 

 

ንብዙሕ ዓመታት እኒ ዳኒኤል ክብረት ኣብ ዝኾነ ነዊሕ ፅቡቕ ፅሑፎም ማእኸል ሽኩዕ ዘብልወን ገለ 
ዝተዛብዓ ሓሳባት ብናይ መረዳእታ ሕጽረት፣ ብጌጋ ይመስለኒ ነይሩ፡፡ ዳኒኤል ዋላድባ ከልዕል የጎንደሯ 
ሑመራ ከይበለ ኣይሓልፍን፤ ብዙሕ ግዘ ኣብ ዝዋይ ሃይቂ ብዛዕባ ዘለዉ ዛይ ህዝብታት ተዛሪቡ 
ዘይፀግበሉ፣ ብሄረ-አምሓራ ንምዃኖም ከይገለፀ ዘይሓልፈሉ ምኽንያት ሐዚ ሐዚ እዩ ዝርድአኒ ዘሎ፡፡ ኣብ 
ብዙሓት ናይ ማሕበረ-ቅዱሳን ፅሑፋት እትዕዘቦ እውን ተመሳሳሊ እዩ- ንትግራይ ተጋሩ ብዘይታሪኽ 
ኣቕሪኻ ንታ ሕምብርቲ ስልጣነ ኢትዮጵያ ዝኾነት ትግራይ ደጋዊት (peripheral) ምግባር፡፡ ባህታውያን 
ተባሂሎም ፈቐዶ ኣብያተ-ክርስትያን፣ ፎቖዶ ጎደናታት እናዘሩ ንእከለ ሓፍ ከብሉ፣ ንእከለ ትሕት ከብሉ፣ 



ታሪኽ ከዛብዑ ይሰርሑ ኣለዉ፡፡ ገሊኦም ለባማት ድማ ንዝሓለፉ ዒስራን ገለን ዓመታት ዋላ ኣብቶም ናይ 
መንግስቲ ዝበሃሉ ሚድያታት እንተይተረፉ ብገርሂ ብዝመስል መልክዑ ገለ ዝተጋገዩ፣ ዝተዋቕዑ ሓሳባት 
ከደጋግሙ፣ ታሪኽ ክቕይሩ ክፍትኑ ትርኢ፡፡ ናትና ሰብ ኩሉ ደንዚዙ፣ ዓይሙ ኣብቲ ካብ ጓስኡ ክሳብ 
ፕሮፌሰሩ ዝሃረሰ መሲሉ ስርሑ ይሰርሕ ኣሎ፡፡ 

 

ሓሙሽተ ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ዋላ ሓደ ትርንዕ ዝለ ስትራቴጂያዊ ሓንፃፂ (strategist thinker) 
የብሉን፡፡ እዚ ሓቂ እዩ፡፡ ህሉው ኩነታት ተዓዚቡ፣ ፅባሕ ክመጽእ ዝኽእል ኣሚቱ፣ ኣንፈት ቀፃሊ ጉዕዞ 
ዝስምር ሓደ ኩለመዳያዊ ስትራቴጂስት የብልናን፡፡ ሙዚቃና ከመይ ይኺድ፣ ግጥምታትና ኣበይ የድህቡ፣ 
ባህልና ከመይ ይኹን፣ ማሕበራዊ ፍልስፍናና ከመይ ይቃነ፣ ኢኮኖሚና ከመይ ይኺድ፣ ምስ ካልኦት ዘለና 
ሕብረት ከመይ ይሰጉም ወ.ዘ.ተ ኢሉ፣ ኣንፈታት ዘቐምጥ፣ ዓቕሚን ተገዳነትን ዘለዎ ሓደ ትርንዕ ዝበለ 
ስትራቴጂስት የብልናን፣ እንተሃለወ እውን ክሳብ ሐዚ ኣድማዒ ተፅዕኖ ክፈጥር ኣይከኣለን ማለት እዩ፡፡ እዚ 

ከም ህዝቢ ኣዝዩ ከተሓሳስበና ይግባእ፡፡ ድሕሪ ሐዚ ህ.ወ.ሓ.ት ክሓስበልና ክንፅበ የብልናን፡፡ ብስሩ 
እውን ነጻ ሖይኑ ሓሳባት ከመንጩ ዝኽእል ሰብ እዩ ዘድልየና፡፡  

 

ህዝቢ ትግራይ ስትራቴጂስት ሓፀፅቲ የድልዩዎ፣ ሓደ ሰብ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብዚ ዝነጥፍ ማእኸል ልህቐት 
ስትራቴጂያዊ ኣተሓሳስባታት (center for strategic studies) የድልየና፡፡ በላሕቲና ኣለሊና ናብቲ 
መድረኽ ክመፁ ናይ ምግባር፣ ዓቕሚ ክረኽቡ ምሕጋዝ፣ ናይ ምጉላህን ተራ ድማ ናትና ናይ ዝተረፍና 
ሓፋሽ ተራ እዩ ክኸውን ማለት እዩ፡፡ 

 

ዘፅአት- ካብ መቐለ 

04-07-16 

 

 


