
ፍፃመ ኣድማሳዊነት (ፍፃመ ግሎባላይዜሽን) ዝኣወጀት ዓመት 

ዘፅኣት (ዶ/ር) 12-16-16 

እዛ ዓመት ማለት እውን 2016 ብኣቆጻፅራ ኣውሮፓ (ወይ ድማ 2008/09 ዓ.ም ብኣቆፃፅራ ግእዝ) 
ብብዙሓት ኣዝዮም ኣገደስቲን ወሰንቲን ታሪኻዊ ፍጻመታት ዝተሰነየት እያ ነይራ፡፡ ንዛ ዓመት ብክልተ 
ወይ ሰለስተ ቓላት ክንገልፃ እንተድልዩና "ፍፃመ ኣድማሳዊነት (ፍፃመ ግሎባላይዜሽን) ዝኣወጀት" ዝብል 
ኣገላልፃ ዝበለፀ ይገልፃ፤  

- - ናይ ዶናልድ ትራምፕ ብሓገዝ ናይ ፀዓዱ ልዕልና ዘሰጉም (white supremacist) ዘርኣዊ ጉጅለ 

ኬ.ኬ.ኬን ሩስያን ፕሬዚዳንት ሃገረ-አሜሪካ ምዃን፤     

- - ሃገረ እንግሊዝ ካብ ሕብረት ኣውሮፓ መውፃኣ (Brexit)፤ 

- - ፀረ-ሕብረት ኣውሮፓን ፀረ-ግሎባላይዜሽንን ዝኾኑ ኣብ ፈረንሳይ ሜሪ ላፐይን፤ ኣብ ጀርመን 

ወ.ዘ.ተ ቀጸልቲ መራሕቲ ኣውሮፓ ዝኾኑሉ ዕድል ጋህዲ እናኾነ ምምፅኡ፤ 

- - ኣብ ገለ ሃገራት ስካንድኔቭያን፣ ምብራቕ ኣውሮፓ ወ.ዘ.ተ ካብ እዋን ናብ እዋን እናተጎሃሃረ 

ዝኸይድ ዘሎ ፀረ-ስደተኛታት ፖሊሲ፤ 

- - ኣብ ሶርያ ዝቐፀለ ውግእ ሕድሕድን መበገሲኡ፣ መጎሃሃሪኡ፤ ውፅኢቱን ዓለም-ለኻዊ ትርጉሙን፤ 

- - ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ናይ ብዙሕ ዓመታት ዝተዋደደ ናይ ፅልኣት ፖለቲካ ሱር ክሰድድ ዝጀመረ 

ህዝባዊ ቅርሕንቲን ዓሌታዊነትን፤ ከምኡ ድማ ኣብ ኤርትራ ካብ እዋን ናብ እዋን እናኸረረ 

ዝኸይድ ዘሎ ፖለቲካዊን ሃይማኖታዊን ምትፍናን፤ 

እዚ ኩሉ ምስ እነስተብህል፣ “ዓለም ሓደ ናብ ሓንቲ መንደርነት ክትለወጥ እያ” ዝብል ናይ ኣድማሳዊነት 

(globalization) ኣተሓሳስባ ልዕልና ምስኣኑ ምስንርዳእ፤ ናብ ውሽጥና ተመሊስና ነብስና ክንፍትሽ፣ 

መፃኢና ሒዙልና ዘሎ ተስፋን ስግኣትን ከነስተንትን ንግደድ፤ 

ካብ መረብ ንደቡብን ንሰሜንን ዘሎ ትግራዋይ ህዝበ-ኣግኣዝያን፣ ትማሊ ብሓደ ኾይኑ ካብ ዓለም ካብቶም 
ብእዋኑ ዝነበሩ 4 ዓበይቲ ስልጣነታት ሓደ ዝኾነ ስልጣነ ኣኽሱም ዝመስረተ ህዝቢ እዩ፡፡ ማኒ ዝተብሃለ 
ካብ 216-276 ዓ.ም ዝነበረ ፋርሳዊ ፀሓፊ ታሪኽን ነብይን “There are four great kingdoms on 
earth: the first is the kingdom of Babylon and Persia; the second is the kingdom of Rome; 
the third is the kingdom of the Axumites; the fourth is the kingdom of the Chinese’  ኢሉ 
ምፅሓፉ ኣብ ናይ ታሪኽ መፃሕፍቲ ተመዝጊቡ ይርከብ፡፡ እዚ ህዝቢ ኣብ መዋእሉ ዘመዝገቦም ዓወታት 
ኩሎም ብሳላ ሓያል ሓድነቱ፣ ሰላ በላሕቲ ሰብ-ራኢ መራሕቲ ኣያታትና እዩ፡፡ እዚ ህዝቢ ማእኸሉ 
ኣኽሱም፣ ወደቡ ኣዱሊስ መጠራ ገይሩ፣ ግዝኣቲ ክሳብ ደቡብ ዓረብያ፣ ኑብያ፣ ግብፂ ኣስፋሕፊሑ ዓለም 
ዝገረመ ስልጣነ ዝሃነጸ ሳላ ሓድነቱ እዩ፡፡ እዚ ህዝቢ ደሓር ድማ ብሓደ ኮይኑ በብእዋኑ ንዝተልዓሉ 
ክጎብጡዎ ዝተልዓሉ ሓይልታት ስዒሩ፣ ንኩሎም ተፃብኦታት በዲሁ፣ መንነቱን ክብርታቱን ዓቂቡ 
ንብዙሓት ዘመናት ተጓዒዙ ነይሩ፡፡  ኣብ ዝሓለፉ 120 ዓመታት ግን ውሽጣዊ ሕመቑ ዝተበለፁ ግዳማዊ 
ሓይልታት ኣንፈት ታሪኹ ናብ ካሊእ ኣንፈት ክጉዓዝ ብዝፈሓሱዎ ውዲት ተሓሊኹ ዝወደቐ ይመስል፡፡ 
ኣብዚ ብዙሓት ነናይ ባዕሎም ድሌት ዘለዎም ሓይልታት ዝተዋስኡ እንትኸውን ቀንዲ ተጠቀስቲ ድማ 
ሚኒሊክ፣ ጣልያን፣ ሮማዊ ቤተ-ክርስትያን፣ ዓረባዊ ሓይልታት፣ ከምኡ እውን ካብ ማህፀን እዚ ህዝቢ 
ዝወፁ ገለ ግናያት እዮም፡፡ 



ህ.ወ.ሓ.ት፣ ህ.ግ.ደ.ፍ- ክልተ ኣብ ናይ ሕልሚ ዓለም ዝነብሩ ራኢ ኣልቦ ዒዋሉ ናይ ስልጣን ሓይልታት 

ዕድመ ስልጣኖም ብዝተናውሐ ቑጽሪ ንቲ ኣብ ክልቲኡ ሸነኻት መረብ ዝነብር ትግራዋይ ንህልውንኦም 

ዝፈታተን ኣዝዩ ሓደገኛ መዓት ከምዘምፅእሉ ንምእማት ነብዪ ምዃን ኣየድልን፡፡ እዚ ህዝቢ ግምታዊ 

ዘይኮነስ ብዓይኒ ዝርአ፣ ዝድህሰስ፣ ዝጭበጥ ናይ ህልውና ሓደጋ ኣንፀላሊዩዎ ኣሎ፡፡ ንቲ ሓደጋ ብግቡእ 

ንምርዳእ ግን ብናይ ትማሊ ውዱቕ ኣተሓሳስባ ከይተሰንከልካ ህሉው ሓቂ ንምርዳእ ናይ ውሽጢ 

ቅሩብነት፣ ትሕትና፣ ስኽን ኢልካ ምሕሳብ የድሊ፡፡ 

ኩርዳውያን ሃገሮም ኩርዲስታን ስኢኖም ኣብ ኣርባዕተ ሓሙሽተ ሃገር minority ኮይኖም፣ መሰሎምን 

ክብሮምን ተጋሂሱ፣ ምስ ብዙሕ ፀጋታቶም ትሕቲ ሰብ ክነብሩ ዝተገደዱ ብስልጣንን ግዚያዊ ረብሓን 

ዝሰኸሩ መራሕቶም (ኤሊታቶም) ዝሰርሑዎም ጌጋታት፤ ባዕዳዊ ሓይልታት ብዝፈሓሱዎም ውዲታት፤ 

ብሰንኪ ተንኮል መራሕቲ ኦቶማን ቱርኪ ውሽጣዊ ሓድነት እቲ ህዝቢ ምልሕልሑ ወ.ዘ.ተ ተደማሚሮም 

እዮም፡፡ ናይ ትማሊ ታሪኻዊ ጌጋታት ንምእራምን ዝተመንዝዑዎ ክብረት፣ መንነት፣ ሃገር፣ ሰላም ወ.ዘ.ተ 

ንምምላስ ኣብ ዝሓለፉ 90 ዓመታት ምስ እንግሊዝ፣ ምስ ኣርባዕቲኦም ንዚ ህዝቢ ከም ናይ መዓሳ ስጋ 

መቲሮም ዝተኸፋፈሉዎም ሃገራት (ቱርኪ፣ ኢራን፣ኢራቅ፣ ሶርያ) ኣብ ዝገበሩዎም ደማዊ ቓልስታት ናይ 

ኣማኢት ኣሽሓት ህይወት ጠፊኡ እዩ፤ ሐዚ እውን ገና ምስ ቱርኪ፣ ምስ ISIL ኣብ ኲናት እዮም ዘለዉ፤ 

ገና እውን ብዙሕ ፈተናታት ኣብ ቅድሚኦም ኣለዉ፡፡  

ካባኹም ክንደይ ሰብ ንዚ ሓቂ ክፍትሽ፣ ክርዳእን ንዚ ሓሳበይ ብሙሉእነት ክቕበልን ድሉው ከምዝኾነ 

ኣይፈልጥን፤ ኣነ ዝበፃሕኹዎ መደምደምታ፣ ዝስምዐኒ ግን ክዛረብ-  እዚ ትግራዋይ ዝብሃል ኣብ ክልቲኡ 

ሸነኽ መረብ ዝነብር ህዝቢ ኣንፀላሊዩዎ ዘሎ ሓደጋ ግን ምናልባሽ እውን ካብቲ ናይ ኩርዳውያን ፈተና 

ብመጠን፣ ብዓይነትን ብስፍሓትን ዝበኣሰ ከይኸውን ዓብዪ ሻቕሎት ኣለኒ፡፡  

እቲ ካብዚ ቀፂሉ ዝመፅእ ሕቶ ድማ፤ “ሐዚ ምርጫና እንታይ እዩ፤ ኣየናይ ኢና ክንመርፅ?” ዝብል እዩ፤ 

1. 1. ንዚ ኣንፀላሊዩና ዘሎ ሓደጋ ዕሽሽ ኢልና፣ “ኩሉ ኣማን” ኢልና ዓይንና ዓሚትና እቲ ናይ ጥፍኣት 

ሓዊ ክሳብ ዘባርዐና ኢድናን እግርናን ዓፃፂፍና ምጽባይ? 

2. 2. ናይ ፍርሓትና፣ ሻቕሎትና ስንኩላት ምዃን፤ ክሳብ እቲ ሓዊ ዘቃፅለና ድማ ስቕ ኢልና 

ምፅባይን? 

3. 3. ናይ ደጋዊ ውዲታት፣ ናይ ግናይ ታሪኽ፣ ናይ ትዕቢትናን ሕመቕናን ግዳያት ምዃን?  

4. 4. ወይስ ጌጋታት ኣሪምና፣ ዝጎበጠ ኣቕኒዕና፣ ሻቕሎትና ናብ ተስፋ፣ ዘንፀላለወና ሓደጋ ናብ ዓወት 

ምቕያር?..… 

ካብዚ ሜኑ ውሽጢ ኢና እምብኣር ዝረብሐና፣ ዝኾነና ርኢና ንመርፅ፡፡ ናብ ምርጫ ክቐርቡ ዝግበኦም 

መማረፅቲ ኣይነበሩን፤ ግን ኮይኑ፤ 

ቅድሚ ኩሉ ግን መፃኢና ብዞም ክልተ ዒዋሉ ናይ ስልጣን ጉጅለታት (ህ.ወ.ሓ.ትን ህ.ግ.ደ.ፍን) ጥራሕ 

ዝውሰን ከይኸውን ብርቱዕ ስራሕ የድልየና፡፡ ናትና፣ ናይ ዓድና፣ ናይ ደቅናን ደቂ ደቅናን መፃኢ ካብዞም 

ክልተ ዒዋሉ ናይ ስልጣን ጉጅለታት ንላዕሊ እዩሞ ክልቲኦም ኢዶም ክእርንቡ፣ ካብ መንገድና ክእለዩ 

ምግባር ከድልየና እዩ፡፡ መፃኢ እዚ ህዝቢ ድማ ካብ ስልጣኖም፣ ውልቃዊ ረብሐኦምን ክብሮምን ንላዕሊ 

ዘላቒ ረብሓን ህልውናን ህዝቢ ዘቐድሙ፤ ንመፃኢ ወለዶታት ድማ ጥፍኣት ዘይኮነስ ተስፋ ገዲፎም ክኸዱ 



ድሌትን ባህጊን ዘለዎም ናይ ኣያታትቶም በዓል ኣሉላ፣ የውሃንስ፣ ወልደኣብ ወልደማርያም፣ ኪዳነ ክፍሉ 

ወ.ዘ.ተ ሕድሪ ተቐበልቲ ሰብ ራኢ መናእሰይ ክውሰን ይግባእ፡፡ 

ሰባት ካብ ድቃስና ንበራበር፤ ሕመቕና፣ ትዕቢት ኣሰኒፍና ምዝርራብ፣ እሂን ምሂን የድልየና ኣሎ፤ 

እንተዘይኮይኑ ዋግኡ ከፊልና ዘይንኽእሎ፤ ንደቅና እውን ዝኸበደ ጠንቂ ገዲፍናሎም ከይንኸይድ፡፡   

ካብ ናይ ኩርዳውያን በደልን ወፅዓን ዝገደደ ከም ህዝቢ ሮማ (ጂብሲ) ተበታቲንኻ፤ ኣብ ዝኸድካዮ 

ሕስረትን መከራን እናሰዓበካ፣ መንነትካ ሓቢእኻ፣ ጠፊእኻ ምትራፍ እውን ኣሎ፡፡  

 

ኣካይዳ ነገራት ብልቢ ምስትውዓል፣ ምዝርራብ፣ እሂን ምሂን ምብህሃል፣ ትሕትና የድልየና ኣሎ….. 

 

 

ዘፅኣት (ዶ/ር) 


