
ኣብ ሌዕሉ መናእሰይ ትግራይ ዜቐረቡ ኣማራፅታት 

-እንዲ ወሌፉ? 

-እንዲ ምርምር? 

                                                        -እንዲ ስዯት? 

( ብይባሌህ ይሕዯጎ) 

-------------------- 

 

ክፍሇ ከተማ ሰሜን ነባሪ እየ ። ዕድመይ 26 ፤ ኣይ ሲቲ   ዱግሪ ኮምፒተር ሳይንስ ተመሪቐ  

። ካብ ዜምረቕ ዯጊም 4 ዒመት ገይረ። መናእሰይ ተወዱብኩም ምፁ ስራሕ ክንፇጥረሌኩም 

ተባሂለ  ሌክዕ ምስተመረቕኩ ኣብ ኢንኩቤሽን  ዜብሃሌ ናይ ዯቀቕትን ኣናእሽቱን ውዲበ 

ኣቲና  ኔርና። እቲ ዜድሇ ሓገዜን ጠመተን ስኢንና  ከይሰራሕና ተበቲኑ ኣብ ውሌቀ ፃዕረይን 

ኣብ ስድራን ተመርኩሰ ሕዙ እነብር ኣሇኹ።  

ኣብ ዜነበረለ 07 ቀበላ ከባቢ ድሕሪ አቲ ዒወት ዜተፇጥረ teen gag  ዜብሃሌ  ከምኡውን 

ክሳብ 35 ዒመት ዜኾኖ ሙያን   ጠመተን እንተሂብካዮ ሰሪሑ ንባዕለን ዒደን ክሌውጥ 

ዜኸእሌ፤ ብዘሕ መንእሰይ ኣል።  መንእሰይ  ሞተር ኢኮኖምን ሇውጥን ምኳኑ ብክሌሰ 

ሓሳብ ይኮነስ ብተግባር  ነዙ ሰሊም ካብ ምፅኡ ኣያታትና ዜተራእየ  እዩ። ኣያታትካ 

ብዜሰርሕዎ ታሪኸ ተኣሲርካ ግን ኣይንበርን። ሕዙ ኣብ ናይ ባዕሇና ሓደሽ ምዕራፍ ኣሇና። 

ነዙ ሓደሽ ምዕራፍ ዜቕሌስ ሓደሽ ምስቲ በን ዜኸይድ ሲስተም ክዜርጋሕ ድማ ይግባእ። 

መንእሰይ ክሌወጥ ዜኽእሌ፤ ሓዯ ሓሊፉ ፇትዩ ክንድዘይ ቅርሺ መዱቡ፤ ኣብ ዯስ ዜበል 

ተሊዑለ ንዐ ተወዯቡ ስሇዜበሇ ይኮነስ  ስርዒት ክህለ እንተል እዩ። ስርዒት እንተሌዩ  

ሲስተም ርጊሕኻ ዜኾነ መንእሰይ ወዱ ሃገር ናብቲ ስርዒት እንትኣቱ እዩ። ሕዙ ል ኩነታት 

ግን መንእሰይ ንበይኑ መንግስቲ ንበይኑ ፇፂምና ኣይንራኸብን። ናብ ቀበላ መታወቅያ 



ክተውፅን ክተሕድስን ኬድካ እትረኽቦም ጥራሕ ሓሇፍቲ ትርኢ። ኣኬባ ነይሩ ይብሃሌ መን 

ከምዜእከብ ኣይፍሇጥን። ብሰብ እዩ ዜፅዋዕ። ናይዚ ዒዱ መንእሰይ መን ከምዜመርሕ ል 

ኣይፍሇጥን።  

ንኣብነት ኣብዜሓሇፇ ወርሒ፤ ብህወሓት ብሮፓጋንዲ ሓሊፉ ዜተመርሓን ሌዕሉ 500 

መናእሰይ ዜተኣከቡለን ዋዕሊ  ሓዯ መዒሌቲ ነይሩ። ናይ ትግራይ መናእሰይ ተኣኪቦም 

ተባሂለ ድማ ዛና ተሰሪሑ በተን ንዏኦም ከገሌግሊ ዜተጣየሳ  ሚድያታት ድማ ተመሓሉፈ።’ 

እዙ ዋዕሊ ንምንታይ በቲ ንኣባሊቱ ይኮነስ ንህዜቢ ትግራይ  ከማሓድር ዜተሰየመ ኣካሌ 

መንግስቲ ይተፀወዒ ንዒይ ግሌፂ ኣይኮነን። ኣብ ትግራይ ካብ ኣባሌነት ውድብ ነፃ ዜኾነ 

መንእሰይ  ይበዜሕ። እቲ ድኽመት እምበኣር ንመን ከምእተግሌግሌ ብየናይ መስርሕ 

ከምእተግሌግሌ ካብ ይምፍሊጥ ይብገስ። ኣብዚ ናይ ሕዙ ትግራይ ታይ እንተጌርካ ከም 

እትስሇም ታይ እንተበዱሌካ ከምእትቕፃዕ ንፁር መምርሒ የሇን። ዱክታቶርያውያን 

መንግስታት እኳ ንኣብነት ኣፍጋኒስታን ዜነበረ ታሉባን ወሲድና ፤ ጭሕሙ ዜሊፀየ  

ከምዜቕተሌ ዯንጊጎም። ኣብ ትሕቲ ከምዙ ዜበሇ ኣዋጅ ዜነብር  ሰብ ድማ፤  ታይ 

ከምእተቕትል ስሇዜፇሇጠ ፤ ጭሕሙ ብይምሌፃይ ድሒኑ።  ኣብዘይ ግን እንታይ 

እንተጌርካ እንታይ ትረክብ በቢመዒሌቱ ዜጋሊበጥ፤ ብስብሰባ ዜውሰን፤ ብሰናይ ድሌየት 

ውሌቀሰብ ዜድረኽ  መምርሒ ስሇዜወርድ ፤ ነቲ ቕርብዎ ይኹን የቕርብዎ ከሕጉሱ 

ኣይከኣለን። ኣብቲ ኣኼባ’ኳ ፤ ስሌጣን ክሳብ መጨረሻ ዱኹም ክትብሕቱ? ኣየነይቲ 

ፊብሪካን ናይ ስራሕ ዕድሌን ኣብ ትግራይ ከፉትኩም?  ወተ ዜብለ  ፇፂሞም ይተፀበይዎ 

ሕቶታት እናቕረቡ መሌሲ ኣስኢኖሞም ከምዜወፁ ሚስጢር ኣዯባባይ  እዩ።   

ሓንቲ ስራሕ ንመንእሰይ ዜፇጠርዋ ኮብሌ ስቶን  እያ ። ንሳውን ልሚ እምበር  ዒሚ 

ዜተመረቐ ኣይኣትዋን።  ንሳ ከም ንግዙኡ ገንብ ኣከፊፉልም ነቲ መንእሰይ  ካሌእ ካብ 

ምሕሳብ  ዜጥብሩሊ ናይ ሓዊ ምጥፊእ ሜሊ እምበር ሊቒት ኣይኮነትነ። ካሌእ ሞያ ሇዎ፤ 

ንኣብነት ኮምፒተር ሳይንስ ዜተመረቐ መንእሰይ ናብኣ ዜኣቱ ሊቒ መነባብርኡ ብኡኡ 

ንምድፊእ ኣይኮነን። እተን ኣብዙ ዒመት መንግስቲ ዜመዯበን ገሇ ሚሌየን ቅርሺ ንምምቓሌ 

እዩ። እቶም ኣብ ከተማ ሇዉ መናእሰይ ብስሩ’ውን ባዕልም ኮብሌስቶን ኣ’ይሰርሑን። 



ብማሕበር ተወዱቦም ኮንትራት ይወስደ’ሞ፤ ተመሉሶም ንሚኒዋሇ ዯቂ ገጠር እዮም 

ስርሕዎመ። ንሶም ግን እተን ገንብ ረኺቦም ተማቒልም ኣበይ ከምጥፍእዎ መንግስቲ 

ይኹን ባዕልም ይፇሌጥወን እዮም። ገሇ ዜተሇወጡ ውሑዲት የሇዉን ኣይብሌን። ዜበዜሕ 

ግን ንግዙኡ ምስ አዕርክቱ ዜተሃዯሰ’ምበር ዜተሇወጠ ከምይኮነ ፍለጥ እዩ። እተን ዜውሃባ 

ቅርሺ ምስ ናይ ሊቒ ሇውጢ ኣራእያ ተሊዕጢጠን ተይተዋሂበን ክሳራ እዩ።  

ኣኼባ ዜፅውዐ ኣባሊት እዮም። ምስ ጥቕሚ ተታሓሒዘ ወይ ኣበሌ ኣሇዎ እተውታ ይብሃሌ 

። እቲ ዜእከብ እውን ንምንታይ ከምዜእከብ እቲ ይእከብ እውን ንምንታይ ከምይእከብ 

ኣይፇሌጥን። ኣብቲ ክፍሇ ከተማና ብዜተፇሊሇየ ትምህርቲ ዜተመረቑ መናእሰይ ኣሇዉ። 

ከምቲ ኣይተ መሇስ ሓዯ ጊዛ ዜበሌዎ ግን፤ ፖሇቲካ ዜሕምዘቕ ሰብ ነዙ ኹለ ክኢሊ ክመርሖ 

ዜተበየነለ ዒዱ ኣሇና። በዙ ምኽንያት እቲ መንእሰይ እዘይ ክመርሓኒ ሞራሊውን 

ትምርታውን ምድሊው ኣይፇቕዯለን ብምባሌ ካብ ፖሇቲካ እናረሓቐ ከይደ። መጨረሽኡ 

ካብ ናብራ’ውን ርሒቑ።  ምስ እዝም ኣብ ኣመራርሓ ዜተመዯቡ ሰባት ብጣዕሚ ሸጊሩካ 

ጊዙያዊ ፀገምካ ንምቅሊሌ ከምኡ ኢሌካ እዩ ዜብሊዕ ብዜብሌ ሕሳብ ሕሌናኻ ሼጥካ 

እንተይኮይኑ ብተኣምር ክትረዲዲእ ኣይትኸእሌን።   

ሕዙ መንግስቲ  ኣብ ኣሰራርሓ ኣፇፃፅማ ጉድሇት ከምል ይዚረብ። መንግስቲ  ማሇት 

ኣሰራርሓታት ከፍፅም ብኮንትራት እተቕምጦ እንተኣብይዎ እተውርዶ ኣካሌ እምበር ጣኦት 

ከምይኮነ ይፍሇጥ። ኣብዙ ል መንስቲ ግን ኣፇፃፅማ ኣብዩኒ እናበሇ መሉስኩም መረፅኒ 

ስሌጣን ኣይሇቅቕን ኢለ ብርስተ ጉሌቲ ዜሓዝ እዩ።  ሕዙ እቲ ስርዒት  ተኣምር 

ከምይስተኻኸሌን ናይ ምዕራይ ድሌየት ይኹን ዒቕሚ ከምይብለ  ተራእዩ ኣል። 

ክስተኻኸሌ እንተኾይኑ ዒርሰ ቅትሇት ከም ምፍፃም እዩ ዜብለ ኣሇዉ። 

ሰባት ተኣኪብና መንግስቲ እንምስርት ንኸመርሓና እዩ። መንግስቲ ንህዜቢ ኣገዲሲ ነገር እዩ።  

ካብ ኣናርኪዜም ብውሑድ ሕማቕ መንግስቲ’ኳ  ይሓይሽ። መንግስቲ ማሇት እኮ ነብሰይ 

ከጥፍእ ንዜበሇ ሰብ አኳ ኣይተጥፍእን ንህዜብን ዒድን ተድሉ ኢኻ ኢለ ዜሕብሕብ  ትካሌ 

እዩ። መንግስቲ ዛጋታት ንስራሕ የሇዒዕሌ። ነዙ ናይ ምግባር ተሌእኾ ዜተሓንገጡ መራሕቲ  



ድማ ዜተማህሩ፤ ሰብ ሰፉሕ ተሞክሮን ዒቕሌን ክኾኑ ይግባእ። ኣብዙ ናይ ሕዙ በፂሐናዮ 

ሇና በን ሇዉ መራሕቲ ግና፤ ይትረፍ ከሌዕለኻ ንባዕልም ዜዯቀሱ እዮም። ምንም ናይ 

ምምራሕ ባህሪ የብልምን።  ንጉሳት አዮም። እቲ ቦታ ንሱ ንዒዒቶም ናይ ሰራሕ ቦታ ይኮነስ 

ናብ ይተርክቦም እምባ ዜዯየቡለ እዩ። political posts becomes business posts። 

ንሶም ወሪዶም  ንመንእሰይ ካብ እንዲ ጫት ከውፅእዎ ይኮነስ  ኣብኡ ክሇዋውስዎ  ዜዯሌዩ 

ብጣዕሚ ብግብረ ክፍኣት ዜዯሇቡ ኣሇዉታ። 

እዚ ሃገር ብጣዕሚ ወሊድ ብምኳና ነዙ ንቝሕ ህዜቢ ክመርሑ ዜምጥኑ ዯቃ ኣሇዉዋ ። 

እንተኾነ፤ ሕዙ ዜመርሕ ል ሓይሉ ግን ተቐዲዱሞም ቦታ ዜሓዘን ዕቡያትን ምስቲ ህዜቢ 

ይፊሇጡን ውሌቀሰባት እዮም። ሰብ አንተምፅኡውን ነዒኦም ዜሇኣኣኸ ንዒዖም ዜመስሌ ሰብ 

እዩ። ስሇዙ ታይ ክግበር ኣሇዎ ኢሌካ ሪኢቶ ንምሃብ ይፅግም እዩ። ብሓፂሩ ግና አቲ ስርዒት 

ናይ ህዜቢ ኮይኑ ዲግም ክስራሕ እንተይክኢለ ምንም ካብዙኦም ሇውጢ ምፅባይ ይኸብድ 

እዩ።  

ንኣብነት ሙስና ከይስፊሕፊሕ ንሰራሕተኛታት መሃያ ይወሰኽ፤ ንሰበስሇጣን ኣድሊይ 

መነባብሮ ይማሊእ ምባሌ ከንቱ እዩ። ሰብ ብተፇጥሮ ዜዒግብ ሸውሃት የብለን። ሰብ ካብታ 

ሇዋ ክውስኽ ይዯሉ። ስሇዙ በዙ ልጂክ እዙ ሙስና ምንካይ ኣይከኣሌን። ሙስና ዜንኪ 

ሓሊፍነትን ተጠያቕነትን እንትጠብቕ፤ ሞራሌን ኣገሌጋሊይ መንፇስ እንትሰርፅን እዩ። 

ትምህርቲ የብለን ስቕ ኢለ ፖሇቲካ ሹመኛ እዮ’ሞ ኣይሕተትን ምባሌ ድማ ጥፍኣት ዒዱ እዩ 

። ዜተማህረ ሕሌና ሇዎ ፤ ሞራሌ ሇዎን ህዜቢ ዜፇሌጥን ዜሕተትን ሰብ ኣል። ንሱ ናብ 

ስሌጣን ይምፃእ። 

እዘይ ኣብ ይኮነለ እዋን መንእሰይ ካብዙ ክሃድም ንስዯት ይውሕዜ ኣል። ናብ እንዲጫት 

ይውሕዜ ኣል። ተቆሪኑ ኣብ ሓዯ ፀሌማት ናይ ባዕለ ዒሇም ተኣሲሩ ይውዕሌ ኣል። ኣብ 

መቐሇ ሕዙ ካብ ናይ ስራሕን መናግዕን ነቁጣታት ፤ ናይ ጫትን ካሌእ ወሌፍን ነቁጣታት 

ይበዜሓ ኣሇዋ። ሌዕሉ 1500 እንዲጫት ከምሇዋ መንግስታዊ ፀብፃባት ባዕልም ይምስክሩ። 

እዘይ መንግስቲ ዜኣመነለ እምበር ዕፅፉ ከምዜህሌዋ ምንም ጥርጥር የብሇይን። ካብ ማእኸሌ 



ከተማ ገሇሌ ኢልም ሰበስሌጣንን ሃፊትምን ዜውዕለሇን ንመርገፂ ጥራሕ ሌዕሉ 300 ቅርሺ 

ዜኽፇሇን እንዲጫት ከምሇዋ እውን ኩለ ዜፇዕጦ እዮ።  ኣብ ወፃኢ ሱዐዱ በፂሖም ገሇ 

ቁሩብ ገንብ ኣጠራቒሞም ዜመፁ አሕዋትና ተቐዲዱሞም እንዲጫትን ሽሻን ምኽፊት ከም 

ዒብይ መኸሰብ ይርእይዎ ኣሇዉ። ንሶም ምንም ዜገበርዎ ነገር የሇን። ምኽንያቱ ሕዙ 

ቀሌጢፈ ጊዙያዊ ከስቢ ርክበልም  ዒውዯ ስራሕ ንሱ ስሇዜኾነ እዮም ዜመርፅዎ።  

 እቲ ናብ እንዲጫት ንምእታው ዜግበር ጉያን ሃዯምዯምን ብዕድመ እናቐነሰ እናቐነሰ ይመፅእ 

ኣል ። ቀዯም ወዱ 20 ወይ 21 ኮይንካ ኮሇጅ ወዱእኻ  ዜእቶ ዜነበረ እንዲጫት ልሚ፤ ገና 

ኣብ ትምህርቲ ሇዉ ዯቂ 14 ፤ 15  ዒመት   ምንም ከይሓዘ ህሩግ ይብሌዎ ኣሇዉ። እዘይ 

ብጋንኡ ወሌፉ ዜጀመረ መንእሰይ ካብ 14 ቀበላ ክተውፀኦ መዜ እዩ። ከም ንቡር 

እንተኾይኑ እቶም ኣብ ወሌፉ ዜተኣዜኩ ንምውፃእ ዜተገብረ ፃዕርን ዒወትን  ከም ዒወት 

ክፅብፀብ ነይርዎ። ሕዙ እንርእዮ ሇና ግን ብግሌባጡ ናብ እንዲወሌፉ መእተዊ ዕድመ 

እናቀነሰ መፂኡ። ፅንሕ እንቴሌና ዯቂ 10 ዒመት ምስ ወሌፉ ተፀሚዶም ይንርእየለ 

ምኽንያት የሇን። እስራኤሌ ኣብ ወሽመጥ ጋዚ ዲርጋ ኣብ ናሕሲ ኣሌቦ ኣሲራቶም ሊ 

ፍሌስጤማውያን፤ ካሌእ ኩለ ከሌኪሊ በይ መጠን መዏወኒ ሓሽሻት ክኣትዉ ርእያ 

ከምይርአየት ተፅቅጥ። ብመስመር ጋዚ ብዜተሰርሓ በዒቲ( ታናሌ) ኣቢለ ሽሻን ሓሽሽን 

ንግብፂ ክኣቱ እውን ጋሕ ተብል። እዘይ ማሇት እቶም ተነሓነሕታ ብመዏወኒ ሓሽሽ 

ተቆሪኖም ካሌእ ንኸይሓስቡ ዜግበር ግብረ እከይ እዩ። ኣብዙ ዒድውን መንእሰይ ካብ 

እንዲወሌፉ ይጉተት ድዩ ል ይድፊእ ኣይፍሇጥን። እዙ ማሇት ብዜኾነ መዏቀኒ ጥፍኣት እዚ 

ሃገር ይጓየይ ኣል ማሇት አዩ።   

እቲ ብጣዕሚ ሕዜን ሕዙ መን ኢኻ ዜብሌ መራሒ ይምህሊዉ እዩ። ኣብቲ ቀበላና 

ክንዯይ መንእሰይ ኣል? ታይ ይገብር ኣል? ኢለ ዜጭነቕ ፖሇቲካዊ መራሒ የሇን። ንሶም ኣብ 

ናይ ባዕልም ዯሴት ማሇት’ውን ፤ ፖሇቲካዊ ጠሊዕን ነንርእስኻ ምትሕሌሊውን ሇዉ 

ይመስሇኒ።  



ገሇ መናእሰይ ይሰርቁ። ይእሰሩ ናጋ ይፍትሑ። መንእሰይ ሰሪቁ ሃንግ hang ገይሩ ኢሌካ 

ምእሳር ምፍታሕ ሌሙድ ዛና እዩ።  እዘይ ፀብፃብ ግን መፍተሒ ኣጠቓሊሉ ፀገም እዚ  ሃገር 

ክኸውን  ኣይኽእሌን። ኣብ ስርቅን ምውቓዕን ዜኣተወ መንእሰይ ታይ ስሇዜኾነ እዩ? ክሰርቅ 

ንብረት ሰብ ክምንጥሌ  ዜኸኣሇ መንእሰይ ፤ ወሌፉ ስሇሇዎ ንዕኡ መጠበሪ ዯኾን ይኸውን 

ዜብሌ ኣተኣሊሌያ ኣተሓሳስባን ክመፅእ ምተገብኦ። ፀገማት ኩልም ፍሌፍሌ ኣሇዎም። ካብ 

ፍሌፍለ ይነቐፀ ነገር ድማ ክስተኻኸሌ እዩ ኢሌካ ዜሕሰብ ኣይኮነን። ሕዙ ዜግበረ ል ግን 

፤ ፖሇቲካኻ ምሕሊው እምበር ዒድን ሰብን ምሕሊው፤ ነገራት ካብ ፍሌፍልም ንምርኣይ 

ተበግሶ ምሕዲር የሇን።  

መንእሰይ ትግራይ ናይ ኣያታቱ መስዋእትነት ይፇሌጥ ፤ ታሪኽ ክሰርሕ ይሓስብ ሞራሌ 

ይብለ ረማስ ኣይኮነን። የግዲስ ንሰራሕ ዜተዲሇወ ካሌእ ተሪፈ ናይ ባዕለ ታሪኽ ከመዜግብ 

ዜዯሉ ሓይሉ አዩ።  ጥዐይ ሲስተም ርጊሖም ኣብቲ መስመር  እቶ እንተዜብሌዎ  

ምኣተወ።  ሕዙ’ኮ ናይ ሌይብነትን በሇፅን ሲስተም ርጊሖም እዮም ነቲ መንእሰይ  ይሓስቦ 

የሕስብዎ፤ ይፇሌጦ የፍሌጥዎ  ሇዉ። ኣብ ገሇገሉኡ ነገራት እኮ ብለፅ ተሞክሮ ይኮነስ 

እከይ ተሞክሮ ክስፊሕፊሕ ዜስራሕ ል ይመስሇ።  ገሇ መዒሌቲ ኣል ብር ኣቢልም ሇካቲት 

እንትመፅእ፤ ወይ ገሇ በዒሌ ስሌጣን ዜኾነ ኣቕሓ እንትስረቆ ንምእሊሽ ኣብ አንዲጫት 

ዜተኣከበ ኣሽሓት መንእሰይ  የበራግግዎ። ኣኪቦም ኣውፂኦም ንኣዯባባይ የርእይዎ ። እዘይ 

ነቲ ዜቕሕም መግዯዱኡ ፤ ነቲ ዯገ ል ሰብ ድማ  ሇካ ክንደዘይ ሰብ እንዲጫት ኣል ኢለ 

ንኽኣቱ መርኣያ ይኾኖ። ኣብ እንዲጫት ዜውዕሌ ሰብ ገሇ በራግግዎ ናይ ሕሾት እዩ። ካብ 

ክሳድ ንዒቐብ እዩ። በዙ ስጉምቲ እቲ ዜቕሕም ይኹን አተን አንዲ ጫት ኮነ ዋጋ ጫት 

ክውስኽ’ምበር ክቕንስ ኣይተራእየን። 

ብሓፂሩ እቲ መንእሰይ መንገዱ ሰኢኑ ዕንይንይ ተፇሪድዎ ኣል።  ኣብ 16 መዒት መንእሰይ 

መንዯቕ ተዯጊፈ ኣብ ደኻ ከፍ ኢለ ይውዕሌ። ገሉኡ ሰብ  ኣብኡ ዜርከቡ መናእሰይ ፤ 

ዯሇሌቲ ስራሕ ሇዎም መራኸብቲ ቢዜነስ እዮም  ይብልም። ቅርብ ኢሌካ 

እንተስተውዑሇካዮም ግና ቁሩብ እዮም እቶም ስራሕ ሇዎም እምበር፤ ዜበዜሑ ካብ 

ዜሰርሑ አዕርኸቶም ዜፅበዩ ዜምጥኖም ስራሕ ስኢኖም ቀንፇው ዜብለ ምኳኖም ምግንዚብ 



ይከኣሇ። ንኣብነት ንሕና ገሇ እንተሰቲና  ሓዯ ክሌተ መሰቦን መስፍንን ዜሰርሑ አዕርኸትና 

ዜሽፍንዎ እዩ። ኣብ ትግራይ ኣየናይ ፊብሪካን ኢንዲስተርን ምስተተኸሇ እዩ ሰብ ዜሰርሕን 

ዜድሌሌን። ኣብ ትግራይ ኮነ ተረፇ ሇዋ እተን ናይ ትእምት ትካሊት እየን። 60 ሽሕ ህይወት 

የመሓድራ አናተባህሇ ይፍከር እዩ። 

 ህዜቢ ትግራይ ግን ሌዕሉ 50 % መንእሰይ ዜኾነ ወሇዶ ዜሓ ሌዕሉ 5 ሚሌየን ክኸውን 

እዩ። ኣብ ዜሓሇፇ ወርሒ ኣብ ዜተኻየዯ ዋዕሊ መናእሰይ እኳ፤ ኣብ መቐሇ ጥራሕ ሌዕሉ 90 

ሽሕ ስራሕ ይብለ መንእሰይ ከምል ተገሉፁ። ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ናይ ማእኸሊይ ዝባ 

ሌዕሉ 100 ሽሕ መንእሰይ ስራሕ ከምይብለ ተገሉፁ። በዙ ሕሳብ ኣብ መሊእ ትግራይ 

ብውሑድ ፍርቂ ሚሌየን፤ ብብርኩ ዜትንፍስ ፤ ስራሕ በበይ ሓሇፇት መዒደ፤ ግን  ስራሕ 

ኣሌቦ  መንእሰይ ከምዜህለ ምግማት ይከኣሌ። ኣበይ እዩ ሞ ክኣቱ።  ኣብ ርእሲ’ዙ ካብ ገጠር 

ንከተማ ዜግበር ዋሕዙ መንእሰይ ብጣዕሚ ተሓሳስብ ኮይኑ ኣል።  እዘይ እዩ እቲ ሓቂ።   

ስሇዙ መናእሰይ ክሰትዩ፤ ፅርይርይ ኢልም ክናግዐ እንተርኢኹም፤ ናይ መብዚሕተኦም 

ፍሌፍሌ እቶት ወይ ካብ ወሇዶም ብዜውሃቦም መዒሌታዊ መሻርፍ እዩ፤ ወይ ስራሕ ካብ 

አዕርኹቶም  እቶት ይማቐለ ኣሇዉ ማሇት እዩ።  ብሓፂሩ ብናተይ ግምት ኣብ ትግራይ ሓዯ 

ዜሰርሕ መንእሰይ ነ10 ይሰርሑ መናእሰይ አዕርኹቱ  ክንዱ ዜኸኣል ይጋብዜ ኢሇ እሓስብ። 

ብኻሌእ ኣራርባ Dependency Ratio 1:10  ወይ ድማ 10 ይሰርሑ መናእሰይ ኣብ ማእገር 

ሓዯ ዜሰርሕ ሰብ ይሕንገሩ ማሇት እዩ ። ተሓንጋራይ መንእሰይ ኣብ ዜበዜሓለ እዋን ድማ፤ 

ሓዯ መዒሌቲ ፍሌፍሌ ድኽነተይ መን እዩ ኢለ ክእሌሽ’ሞ ኣብ ሌዕሉኡ ክምት ይኸእሌ። 

ሓዯገኛ እዩ። 

 ኣቐዱሞም ኣብ ትግራይ ናይ ውሌቂ ፊብሪካታት ክዕምብባ ከምገበሩ መንእሰይ  ኣብ ትሕቲ 

ምሕረትን መርገምን ትእምት ኣይምወዯቐን። እንተኾነ እቶም ንመንእሰይ ትግራይ’ኳ ገፅ 

ይህቡ ገሇ ዕቡያት ሰበ ሰሌጣን፤ ንዜመፀ  በዒሌ ሃፍቲውን እናሰጎጉ  ሕዙ  ትግራይ ኣብ  

ትሕቲ ትእምት ወዱቓ። ሕዙ ኣብ ትእምት ምስራሕ ዜሇዒሇ ዕድሇኛ ብሌ ተመኒኻን 7 

ቤተኽስያን ፀሉኻን ዜርከብ ኮይኑ። 



 እዘይ ኮነ ኢልም ዜገበርዎ ናይ ሆሉውድ ስብከት “ኣሜሪካናይዛሽን” ዒይነት ይመስሌ። 

ኩልም ፉሌመታት ሆሉውድ ፤ ምሕረትን ኩነኔን ኣብ ኢድ ኣማሪካ ጥራሕ ምኳኑ እቲ ካሌእ 

ዒሇም ግን፤ ምንም ክሰርሕ ይኽእሌ በድኒ ገይሮም ዜቆፅሩ እዮም። ሓዯ ፃዕዲ ከም ገሇ ኢለ 

እንተተጋገየ’ኳ፤ እቲ ፇውሰ ምሕረት ዜወርድ ብኻሌእ ፃዕዲ ምኳኑ ኣንዲዕዱዖም ንሚእቲ 

ዒመት ሰቢኾም። ኣብዙ’ውን ከምኡ ይመስሌ።  “እዙ ዒዱ እንተሌምዕዎ ንሶም እንተጥፍአዋ 

ንሶም”   ንኽብሃሌ  ብተንኮሌን ፍሕሶን ንብዘሕ ዒመት ሓሲቦም ዜገበርዎ ኣካይዲ ይሰርሕ 

ኣል።  ገሇ ፇሇማ ትእምት ከምኡ ኮይና ክትጣየሽ ዜገበሩ ሕዙ ግን ንባዕልም ካብቲ ወድብ 

ግሇለ ወይ  ዜተባረሩ ሰባት አኳ ሕዙ ከምኡ ምግባሮ ይንስሁ ንሰምዕ። ወሇዶ ይቕረ 

ይብል ስራሕ ሰሪሕኻ ንሰሃ ግን ዜዒብሶ የሇን። ሕዙ ዜጠቅም ዜነበር ጌግኡ እንትንገሮ ሇካ 

ተጋግየ እየ ኢለ ዜቕበሌ፤ ህዜቢ ኽብር፤ ብሰሩ አቲ ሕዙ ዜመፀ ወሇዶ ብኣተሓሳስባ 

ይበሌፀኒ እዩ፤ ስሇዙ ነታ ወዑሊ ሓዱራ ገዱፇያ ዜኸድ ዒዱ ምሰ ካሌኦት አሓቱ ናቁር እከይ 

ተግባር ከይፇፀምኩ፤ ኣብ ምድርን ሰማይን ኩነኔ እቱ ሓጥያት ከይሰራሕኹ  ከርክቦ ኢለ 

ዜቆረፀ ኣመራርሓ የድሉ።  

ከም ዕድሌ ኮይኑ ግን ከምኡ ዜበሇ ኣመራርሓ ኣይተዒዯሌናን። ገሇ እንተበሌካ ተቐዲዱሞም 

ኣዯዲ ዜኸሰረ ፖሇቲካዊ ዱስኩር  ይገብሩኻ። ናይ ዜኸሰሩ ፓሇቲካዊ ሓይሌታት መሳርሒ 

ኮይኑ ኢልም ሽማሽም ከውፅኡ ሰጋእ ኣይብለን።  ካሌእ ተሪፈ ካብተን ንሶም ሕትምወን 

ናይ ፀብፃብ ውፅኢት ሕትመታት ከንብብ ወይ ሒዘ ዜተረኽበ ንምንታይ ተንብብ 

ኣይጠቕመካን ካብ ምባሌ  ክሳብ ናይ ዒረና መፅሄት ሒዘ ተረኺቡ ኢልም ምፍራጅን  

ጥቕማጥቕሚ ምእጋድን ይኸደ። ገሇገሉኡ ናይ ውሌቀ መፅሄት ነቲ ኣሻሓት ዜወዯቑለ ዕሊማ 

ክቕፅሌ ዜቃሇስ ንውሌቀ ግዕዘያት መራሕቲ ኣምሪሩ ዜቃወም ብምኳኑ፤ ነቶም ታይ ይገብሩ 

ከምሇዉ ይፇሇጡ  ዜሇኣኣኹ ካድረታት ዜጠቕሞም ነይሩ። ገሉኡ ድማ ካብቲ ውድብ 

እትብል ንሊዕሉ ዕሊመኣ ብፀብፃብ ይኮነስ ብመረዲእታን ትንታነን ስርፅ ናይ ውሌቂ 

መፅሄት ኣል። ንሱ እንድሕር የንቢቦም ወይ ነቶም መትከሊዊ ትንታነታት ተይተቐቢልም 

ዒረና ዜኾኑ ሇዉ ንሶም እዮም።እቶም የንብቡን የገናዜቡን እምበር እቲ ንብብ 

ኣይኮነን። ብሰሩ   እቶም ዜፍርጁኻ ውሌቀ ሰባት ዜተዒወተ ፖሇቲካዊ ኣመራርሓ  ዜጨበጡ 



እንተዜኸውን እኳ ጨሇ ነይሩ። ዜሇዒሇ ናይ ምንባብን ምግንዚብን ክእሇት እንተዜህሌዎም 

እኳ ጨሇ ነይሩ። ኣብ ክሌቲኡ የሇውን። ሰብ ክፍርጁን ጠቐር ክኸድኑን ግን ወጊሓ ትዒርቦም 

። እዘይ ሕዜንን ክሌወጥ ሇዎን ሕማም ሇበዲ እዩ። 

 ኣበየናይ መዲይ ህንፀት ከምተዒወቱን፤ ንኣየናይ ኣካሌ ሕብረተሰብ ከምሕጎሱን አኳ 

ባዕልም ኣይፇሌጥዎን። ሓንሳብ ዯው ኢልም እስቲ ንመን ኢና አሕጉስና፤ ኣየናይ ዒውዯ 

ሰራሕ ኢና ኣስሉጥና፤ በየናይ ተዒዊትና ፤ ንመን ኣሰሉፍና ኣሇና፤ ኣባሊትና ናይ ረብሓ ድዮም 

ናይ ህዜቢ ኣገሌገሌቲ ወተ ኢልም ይገምግሙ። ግምገመኦም፤ ነተን ብስሑት ዜተሇምወን 

ነገራት ኣፇፃፅመአን ከመይ ከይዯን እምበር ኣብ መትከሌ ከመይ ኣሇና ዜብሌ ኣይኮነን። 

ኣበየናይ ዒዱ እዩ  እሞ ድማ ኣብ 21 ክፍሇ በን ፤ ብሓንቲ ገታር ፖሉሲ 25 ዒመት ህዜቢ 

ዜግዚእ።  ሕዙ’ኮ ተገቲርካ ኣይኮነን ተዒፃፂፍካ’ውን ምስታ ብቕሌጡፍ አትሇዋወጥ ዒሇም 

ምኽያድ ይኸብድ እዩ። ሕዙ ኣብ ትግራይ ል መራሒ ግን ቅድሚ 25 ዒመት ኣብ መሪሕነት 

ዜነበረ ከም ስራሕ ይኮነስ ከም ርስቲ ስሌጣን ዜብሓተ ኣካሌ አዩ።  

በዘይን ወዱዘይን ምኽንያታት እቲ መንእሰይ ሕዙ  ናብራ ቆቓሕ  እዩ ዜነብር ል። ሓዯ 

ብፍርሒ ተሸሚሙ ነንርእሱ እናተጠራጠረ እንትኾን ፤ ካሌኣይ ካብ ሓዯ ዜሰርሕ ሰብ 

እናመንጠሇ   ካብ ኢድ ናብ ኣፍ  እዩ ዜነብር። ካብ ወፃኢ ዜተሊእኮ ዜበሌዕ ውን ኣል። 

እዘይ ማሇት ናብ ቁጠባ እዚ ሃገር ፤ ምህርትን ኣገሌግልትን ኣይውስኽን ል ማሇት እዩ። 

መብዚሕትኡ ካብ ወፃኢ ዜመፆ ሰብ ድማ ነይሩ ነይሩ መንገዱ እንትረክብ ንወፃኢ ንምውፃእ 

ብጣዕሚ ዜሃርፍ እምበር ነታ ምሃረቶ ዒዱ ኣብዘይ ኮይኑ ክሰርሓሊ ዜምነ ኣይኮነን። እዘይ 

ብጣዕሚ ሕዜን ፅሩይ ክሳራን ዕንወትን  እንተይተባሂለ ታይ ክብሃሌ ይኽእሌ? 

ኣብዚ ሃገር ዜገጥም ዕንቅፊት ከምቲ ቀዯም ሓይሉ ሰብ ስሇየሇ ባህሪያዊ እዩ አናበሌካ 

ዜሕሇፍ ኣይኮነን።  ትምህርቲ ማሇትኮ ነቶም ኣብዚ ሃገር ዜፍጠሩን ነቲ ቁጠባ ንቕድሚት 

ስጉሙን ዒውዯ ስራሕቲ ክሽከም ዜኽእሌ ሰራሕተኛ ክኢሊ ምፍጣር እምበር ዜመራመር 

ሳይንቲስት ምፍጣር ጥራሕ ማሇት ኣይኮነን። ካብ ኣሜሪካ እትስሌጥን ዒዱ የሊን። ኣብ 

ኣሜሪካ ል ዜበዜሕ ዛጋ ግን  መን ዒዱ ኣበይ ትርከብ ካብ ዒደ ወፃኢ ታይ ይግበር 



ይፇሌጥ  ዛጋ እዩ። ኣብታ ዜበፅሕዋ ስሌጣነ ፤ ነታ ዜተዋፇረሊ ስራሕ  ዜምጥን ፍሌጠት 

ግን ኣሇዎ። ኣብ ዜኾነ ዒመት ሞያ ኣካውንታንት እንትሓፅሮም፤  ኣብ ኣካውንቲንግ በዜሒ 

ተመሃራይ ቕብሌ ካሪኩሇም ይሕንፅፁ፤ ድሌዮም ምሰረኸቡ ነርሲንግ እንተውሒዲ ናብኡ 

ይግሌበጡ። ከምኡ እናበለ እቲ ከይዱ ቁጠባ ዜሓቶ ዒውድታት ትምህርቲ እናኸፇቱ 

ይቕፅለ።     

ኣብ ዒድናውን ሕዙ ብበዜሒ እቲ ቁጠባ ዜጠሌቦ ሙያ ል ይመስሇኒ። ሕዙ እዚ ሃገር 

ዒበይቲ ሳይንሳዊ ምርምራት ካይድ ሰብ ብበዜሒ ድሌያ ኣይመስሇንነ። ውፅኢት 

ምርምራት ድሌይዋ እንተኾኑኳ፤ ተነፃፃሪ መኸሰብና competitive advantage  እንረኽበለ 

ስራሕ ፤ ኣብ ዜተፇሊሇዩ ምዕቡሊን ሃገራት ፤ ዩኒቨርሲቲታት   ሸሌፍ ተቆሉልም ሇውን 

ዜተማህዘን ምቐዲሕ እኹሌ እዩ። ክሳብ ኣብ ዜኾነ መድረኽ እናዒብን ካሌእ እንጠሌብን ፤ 

ሕዙ  ብጭቡጥ ሞተር ቁጠባና ዯቀቅትን ኣናእሽቱን  ትካሊት እዮም።ኣብዙ ካብቲ መንግስቲ 

ዜጭርሓለ ኣፇሊሊይ የብሇይን።  ነዙንምምራሕ ድማ መባእታዊ ምንባብን ምፅሓፍን ሒሳብ 

ምግባጥን ከምዜኣክሌ ይፍሇጥ። ኣብ ኣብያተ ፅሕፇት መንግስቲ ስራሕ ተቆፂሩ ገሌግሌ 

ክኢሊ’ውን ነዝም ዒውዯ ስራሕ ስሌጠት ዯው ዜበሇ እምበር  ሳይንቲስት ኣይኮነን። ዜበዜሕ 

ሕሳብ ወራርድ ፤ ናይ ሙያ ብቕዒትን ፍቓድን  ረጋግፅ፤  ንግዱ ፍቓድ ዜሕድሽ ፤ 

ዜተርግሓ ኣሰራርሓ ዜቋፃፀርን ኣብ ተመሳሳሉ ሞያን ል እዩ።  

እዙ ብጣዕሚ ቀሉሌን  ምህዝ ይኮነስ ኣብ ሰዒትካ ምርካብን ናይ ኣገሌጋሊይ ስነ ሌቦና 

ምሓዜን ጥራሕ ዜሓትት ስራሕ እዩ።  ህዜቢ ማርር ል እምበኣር ግዯ ሳይንቲስት ዜሓትት 

ዒብይ ሰራሕ ስሇተኣጓጎሌዎ ኣይኮነን። ንቀሉሌ ኣገሌግልት ሰሙናትን ኣዋርሕን ክመሊሇስ 

ይግዯድ ስሇል እዩ።    መንግስቲ   ነዘይ ፃርፃር ህቢ ፤ “ብቁዕ ሓይሉ ሰብ ሰሇዜውሕዯኒ 

እዩ” ዜብሌ ምሊሽ ክህብ እንትሰምዕ የስሕቐንን የጉህየንን። ግብሪ ክኸፍሌ ዜኸዯ ሰብ ፤ 

ተኣናግዶ ናይ ሕሳብ ሰራሕተኛ  ስኢኑ ኣብኡ ዕንክሉሌ  ክብሌ ይውዕሌ። ኣብ ሓዯ ወረዲ 

ሊ ናይ ውዕሉ መረዲእታ ፤ ብቤት ፍርዱ ንማስረጃ ስሓባ ዜተባህሇ ሰብ፤በርዯግ ኢለ ካብ 

ፊይሌ ኣውፂኡ ዜህቦ   ሰራሕተኛ ስኢኑ ይመሊሇስ።  



ኣብ ገሉኡ መዲያት ኣብ ህዜብና ዜበፅሕ ል ነገር፤ ብፀሊኢ ዜወርድ ግፍዑ ምበር ፤ 

ምድንጓይ እኳ ኣይመስሌነ።  ብስሩ መናእሰይ ወዱቡ ስራሕቲ ንዯገ የውፅእ’ሞ ብዯቓይቕ 

የፍፅም። መዒት መንእሰይ ብቕሌጡፍ ምእንቲ ክሰርሖ፤ ናብ ዯገ ኣውፂኻ ክንዱ ስርሕዎ  

ኣብኡ ጠው የብሌዎ። ብህዜቢ ኣይተመስገንካ፤ ብሰራሕተኛኻ ኣይተመስገንካ፤ ብመንእሰይ 

ኣይተመስገንካ ኣጎሊጉሌ ንምኳን ምምራፅ ፤ ዕቡይነትን ግብዜነትን እዩ። ብናተይ ኣተሓሳስባ 

እዘይ ንዕቐትን ድንቁርናን እዩ፤  እዙ መንእሰይ   እዙ ብወሌፉ ዜተቆረነ እዩ ፤ ሌሕለሕ እዩ፤ 

ድንዘዜን ክምህዜ ይኽእሌን እዩ፤ ስርኡ ዜፇትሓን ስግር መዒደን ብናይ ካሌኦት ባህሉ 

ዜተወረረን እዩ ወተ፤ ስሇዙ ናብ ዜበፅሖ የብለን ኢሌካ ስሇዜተዯምዯመ እዩ ዚ’ኹሊይ 

ንዕቐት።   

ብሓፂሩ ኣብ ኣመራርሓ ሇዉ ሰባት ዕድመ ሰሌጣኖም ንምንዋሕ ዜሓዜዎ ኣንፇት ብጣዕሚ 

ዜገርም እኩይ እዩ ዜብሌ ሪኢቶ ኣሇኒ። ንሶም ንክሰራሕ ኣይዯሌዩን። ሰብ ቅርሺ 

ንኽረክብውን ኣይዯሌዩን። ምናሌባት ቅርሺ እንተረኺቡ ዒዱ እንተማዕቢሊ ኣብ ርእሲኦም 

ዜመፅእ ፀገም ታይ ምኳኑ’ኳ ንዒና ግሌፂ ኣይኮነን ፤ ግን ይፇርሑ እዮም። ንኣብነት 

ፅንፇኛታት ኣኽረርቲ ሃይማኖት እንተርኢና ክሌተ ዒበይቲ ነገራት ይፇርሑ። ሓዯ ስሌጣነ 

ይፇርሑ። ካሌኣይ ማዕርነትን እቶትን ዯቀንስትዮ ይፇርሑ( ባዕሊ ዜኸኣሇት ጓሌ ኣንስተይቲ 

ተርዕዶም) ። ንሱ ማሇት ጉዲይ ህሌውነኦም ዜውስን ነገር ስሇዜኾነ። ስሌጣነን ዯቀንስትዮን 

ንህሌውነኦም  ሓዯጋ እየን። ስሇዙ ንሰን ከይዒስሊ ባዕልም ጥራሕ ይኮነስ ሬስኦም 

ይከሊኸሌ። ኣብዙ ሇዉ ገሇ መራሕቲ ውሌቀሰባት ድማ ፤ ዜፇሇጠ መንእሰይ፤ ርእሱ ዜኸኣሇ 

ሓታታይን ተመራማራይን መንእሰይ የፍርሖም። ሓደሽ ሓሳብ ክንዱ ሕብኖም የፍርሖም። 

ድኻን ተኣዚዚይን ከም ድሌየትካ ንእትገንሖ መንእሰይ ርእሱ አናዯራረዘ ክጥብርዎ ይርከቡ።  

25 ዒመት መመሊእታ ፤ ብሴፍቲ ኔት እኽሉ ዜስፇር ሌዕሉ 1.2 ሚሌየን ብናቶም ኣራርባ 

“በተኽ” ትግራዋይ ሒዝም ክጓዒዘ ካብ ምርኣይ ንሊዕሉ ፀረ ህዜብነትን ፀረ ተፇጥሮን ማንም 

የሇን። ህሌውንኦም ኣብ ይመራመርን ከም ካሩሳ ተዒሚቱ ዜኸድን መንእሰይ ዜተዯረኸ 

እዩ። ሰብ አንተነቅሕ ንሶም ዜጠፍኡ ይመስልመ።  ስሌጣነን ንቕሓትን ወዱ ሰብ  ግና ካብ 

ተፅዕኖ ማንመ ውሌቀ ሰብ ወፃኢ ብባህሪያዊ ዐዯት ዜፍጠር እዩ። ኣብ ዒሇም እቲ ዜኸፇአ 



ገበን ወይ ናይ ገበናት ገበን ድማ ክምዕብሌ እናኸኣሇ ዕድሌ ኣስኢንካ ድኻ ህቢ ምምራሕ 

እዩ። ከምኡ ንዜበለ ውሱናትን ግብዚትን መራሕቲ ድማ ፤ ህዜቢ ካርዱ ከሌኪለ ካብታ 

ዜፇትዉዋ ኮረቻ በንቂሩ ከውርዶም መዒሌቲ ኣሇዎ። እቲ ዜተመዯበ ነገር ኣብ መዒሌቱ 

ክኸውን እዩ ይብሌ እቲ ዒብይ መፅሓፍ! 

ሕለፍ ሓሉፍዎም ገሇገሉኦም ምስቲ መንእሰይ ክወዲዯሩ ይፍትኑ። መሕኖ እዮም። እቲ 

መንእሰይ ጊዛ ዕድሚኡ ፇቒደለ ኣብ ዜገብሮም ፊሽናት ዒይኖም የውዯቑሞ፤ ኣብታ ንህዜቢ 

ከገሌግለ ዜዯየብዋ ኮረቻ ኮይኖም ናብ ሕነጠይ ተመሉሶም ዜቐለውን በሽረጥረጥ ክብለ 

ዜምድሩን  ኣሇዉ።  ቀዯም ምሇጦም  ፊሽን ክዲንን መኪናን ብምቅይያር ክቀብጡ ይረአዩ። 

ከክንዱ በጥቂ ስራሕ ክሰርሑ እዮም ምስዩ ክትብሌ እናገመትካዮም ፤ ምስቲ መንእሰይ ኣብ 

እንዲ ቀይሕ መብራህቲ ክዲፍኡ ይርከቡ። ኣብኡ ኣቕሑ ኣንጠብጢቦም ንፅባሒቱ ዒዱ 

ምለእ ክፍተሽ ይገብሩ። እዙኦም ብታሪኻዊ ኣጋጣሚ ካብ መትከሌ ኣፍቲሖም ዜበርገጉ ወይ 

ኣብ ከይዱ፤  ብፅሌዋ ከባብን ጊዛን   ናብ ይፍሇጥ   ቫይረሳት ዜተሇወጡ ባእታታት 

እዮም።   

ሕዙ ሇዉ ድምር ማእሇያ ይብልም ፀገማት ዕብየት ምፀኦም ጠሇባት ዜዯፍኦም እዩም 

ክብለ ዜከራኸሩ መራሕትን ናታቶም ድምፂ ከይቀየሩ ተቐበሌትን ኣሇዉ። እዘይ ማሇት 

እንተይትዒብዩ ኣይምጠሇብኩምን’ሞ፤ ክትዒብዩ ኣይነበረኩምን ዜብሌ ድዩስ እንታይ እዩ 

ኣይርዯኣካን። እቲ ህዜቢ’ኮ ክዒቢ እዩ ተቓሉሱ ። ኣብ መስርዕ ዒሇማዊ መውር ኣቲኻ 25 

ዒመት ጉዕዝ’ውን   ቀሉሌ ኣይኮነን።  ባዕለ ሇውጢ ግድን ይገብሮ እዩ። ናይ መሰረተ 

ሌምዒት ይርገሓሌና ሕቶ መዒዜ ከምሇዒሌ ብኸመይ ከምዜሇዒሌ እቲ ዜግብኦን ይግብኦን 

ዜፇሌጥ ሇባም ሓፊሽ  ብቕዯም ሰዒብ እዩ ሌዕል። ጊዙኡ ይሓሇወ ሕቶ ኣይቕርብን።   

ሕዙ ል ሕቶ ሓፊሽ ግን ከምቲ ሰበ ስሌጣን ዜፇርሕዎ ናይ መሰረተ ሌምዒት ይተኸሇሌና 

ጥራሕ ኣይኮነን። እቲ ሕቶ ኣንፃር ድሌየታትና ከይዶም ኣብ መወዲእታ ህንፀትና ዯው ብሌ 

መዜ ከይፅውዐሌና ከየሰናኽለና እዩ። ቀዯም ቅድሚ 40 ዒመት ንበረኻ ዜወፁ መናእሰይ፤  

ኣብ ሌዕሉ እቲ መሪር ብሄራዊ ኣድሌዎን ፍፁም መሰረተ ሌምዒት ዜሓረሞ ኩነታትን ፤ 



መአከቢ፤ መዚረቢ  ባይታ ስሇዜሰኣኑ እዩ ነይሩ። ሓደሽ ሓሳብ ይቕበሌ፤ ካብ  ኣዋጁ ወፃኢ 

ካሌእ ክተንብበ   ይፇቅድ  ገሇ እንተበሌካ ፀረ ህዜቢ ዜብሌ ሽም ዜሌጥፍ ፤ ህዜቢ ነንርእሱ 

ክገማማዕ፤ ከም ወዱ ኣሚንን ወዱ ወሰንን ክመቓቀሌ ስሇዜገበርዎም እዮም በረኻ ወፂኦም። 

ስሇዙ ሕዙ ህዜቢ ዜፇርሕ ል፤ ኣብታ ንበረኻ እንትወፁ ዜነበረት መፃብቦ እትመስሌ ጊዛ 

ኣብፂሖም ከይገድፈና  ጥራሕ እምበር ናይ መሰረተሌምዒት ይተኸሌ ሕቶ ጥራሕ ኣይኮነን ።  

ኣብ ትግራይ ከምቲ ኣብ ካሌእ ክሌሊት ዜግበር ፤ ኣብ ፅርግያ ጎማ ቃፅሌሞ በለ እሺ ተባሂለ 

ዜጥበር መንእሰይ የሇን። ጎማ ስሇይዒጠና ዱና ከምዙ ይገበርኩም ኢሌካ ምሕታት እኳ 

ነውሪ እናመሰል ብዘሕ ዒመት ፀኒሑ። ዲርጋ ሕዙ ሕዙ ግን ሕገ መንግስቲ ጓናፀፎ ምርር 

ዜበሇ   ሕቶ ከሌዕሌጀሚሪ ኣል። እታ ናይ ትማሉ ስርዒትን ንዒዒ ዜተኸፍሇ መስዋእትነትን 

ብቐረባ ስሇዜፇሌጥ፤ እዘይ ምግባሩ ሇባም ብል እዩ። ነቲ ብመስዋእትነት ዜተሃንፀ ስርዒት 

ዜሽከሙ ሇባማት ኣሇዉ’ሞ  ንዏኦም ኣይነንኳሊሌፎም ኢለ እምነት የሕድር ነይሩ።  ሕዙ  

ግን ፤ ድፍር ኢለ ጉድሇታት እዙ መንግሰቲ ዜድርጎሕ  መንእሰይ መፂኡ ኣል።   ሐሳዊ   

ዜብል’ውን  የሇን። ዋሊ እቲ መንግስቲ’ውን ሕዙ ሕዙስ  ኣብ ካሌኦት ዜበፅሖ ል ድፍረት 

እናረአየስ፤  ኩለ ከይሓ ርሞ ርሞ ከይተርፍ ግዱ እዩ ድሌየትኩም ሕተቱ ክብሌ 

ከተባብዕ ጀሚሩ። ይተርፇካያ ጋሻስ ኣጥቢቕካ ሰዒሞ ኮይንዎ ምበር ፇትዩ’ዶኳ!! 

ንሕና ሕዙ እንዯሉ ግን ካብኡ ዜሇሇ መሰሌ እዩ። ህዜቢ ኣብ ኣዲራሽ ኣኪብካ ምዜራብ 

ይኮነስ ታይ ከምዜብሇካ ምስማዕ እዩ። እታ ኣሽሓት ዜወዯቁሊ ዕሊማ ፤ ከም ፇውሲ ናይ 

መንዯር ሓኪም ኣብ ኢዶም ጥራሕ ሊ ከይመስልም። ህዜቢ ትግራይ ዯም ዒፅሚ ዜኸፇሇ፤ 

ክዚረብ ጥራሕ እንተይኮነስ ባህጉ ንክስማዕን  ንክትግበረለን እዩ። 

 ህዜባዊ ሓሊፍነት ናይ ምስካም ትክክሇኛ ዕድሌ ዜረኸበሇ  መንእሰይ ትግራይ ፤ ህዜቡ 

ኣይጠሌምን። ስሇዙ ኣነ እንተየሌየ ማንም ስራሕ ኣይኽእሌን ወይ እቲ ዕሊማ አሕሉፈ ክህብ 

እዩ ኢሌካ ክሳብ መንግስተ ሰማይ ወሪደ ዜመርሕ ኣነ ኣብ ስሌጣን ክፀንሕ ኣሇኒ ምባሌ፤ 

ስዩመ እግዙኣብሄር ኢልም ይመርሑ ካብ ዜነበሩ  ግብዚት መስፍናውያን  ታይ ዯኣ 

ይፇሌየካ!!  ከምኡ እንተኾይኑ ሕዙ’ውን ፉውዲሉዜም እዩ። ሕዙ ፀገም ኮይኑ ል ፤ 



መንእሰይ ትግራይ ሕድሪ ስውኣቱ ኣንዲዕዱዐ  ዜፇሌጥ ፤ ብመሰረት ሕድሪ ስውኣት 

ይምራሕ ል ምኳኑ’ውን ዜፇሌጥ ምኳኑ እዩ። ኣብዙ ተገሊብጦሽ ዒይነት መፂኡ ኣል። እቲ 

ክፍፅም ሕድሪ ዜሃብካዮ ክጠሌም፤ እቲ ኣይፇሌጥን ዜበሌካዮ ድማ ክበሌፀካ ምኽኣለ 

ግምጥሌሽ እዩ። 

ብሓፇሻዊ ሓቃዊ ኣካይዲ እምበኣር፤ መንእሰይ ማሇት ንእጃሙ ብግቡእ  ዜተገንበ ቦታ 

እንተረኺቡ ሞተር ቁጠባ ሞተር ዱሞክራስን ሰሊምን እዩ። ከምታ ብሕሱም ሃዯን መፀግዑ 

እተስእና እንስሳ እንተሳጕግካዮ ድማ፤ ኣብ ሌዕሉ ሃገርን ህዜብን ንቑሌቁሌ ኣፊ ዜተገሌበጠ 

ምህርቲ ትኸትት። ኣነ ሕዙ ንል  ነዊሕ ዒመታት ጠኒሶም ዑሕ ኢልም  ካብ ዜወሇደ 

ውሱናትን ወሰንትን ዕድሌ ሃገር ኣብ ኢዶም ጨቢጦም ካብ ሳራስሩ ሇዉ ሰባት፤ ናብ 

እወንታ ቕንዕ ወይ ክንብሌ በሇምበር ኣይተኻዕወን ናብ ብሌ ኩነታት ክንኣቱ ኣይፅበን። 

እቲ መንእሰይ ሓንሳብ ሰባቢሮም ከፍ ኣቢልሞ እዮም ፤ ብናይ ባዕልም ቅርፂ ከገሌግልም 

እንዯገና ሰሪሖሞ እዮም ኢልም ተስፊ ዜቆረፁ’ውን ኣሇዉ። 

 ብናተይ ኣራእያ ኩለ ነገራት ፀሌሚቱ ጉዕዝና ናብ ዯሌሃመት እዩ ዜብሌ ተስፊ ዜቐበፅ 

ኣራእያ ዜጠቅም መሲለ ኣይርአየንን። ሓቂ’ውን ኣይኮነን። ነቲ ሓዯ ድኹም አውፂእኻ ብሽም 

ሇውጢ  ጥራሕ  ካሌእ ዜገዯዯ በሊዑ ክመፅእ ምፅባይ’ውን ካብቲ ፍፁም ተስፊ ዜቐበፀ ዜፍሇ 

ነገር ኣይኮነን። መንእሰይ ሕዙ ተረጋጊኡ ብፍሌጠትን ተሞኩሮን ነብሱ ክሃንፅ ፤ ዒሇማዊ 

ኣሰሊሌፊ ክትንትን፤ ብዜዒበየ ድማ እታ ሕዙ ጀሚርዋ ል ጠንካራ ሕቶ ብይምቁራፅ 

ክሓትት ኣሇዎ። “ካብ ፖሇቲካ ብዜረሓቕካ ቁፅሪ ብዜበሌፁኻ ክትራሕ ትግዯድ”  ከይኸውን 

ኣብ ኩለ ንጥፇታት ኢደ ክሓውስ ይግባእ። ህዜባዊ ስብሰባታት ስሇይተሳተፇ ከም ወዱ 

ከተማን ፇሊጥን ዜቆፅር ድሑርን ጎቲቱ ናብ ገዯሌ ብፀሖን ኣተሓሳስባ ክሰብር ይግባእ። ኣብ 

ፊራን ኣራዲን ዜብልም ሰባት  ዜጥቀመልም ዜተዚብዐ መዏቀንታቱ ከስተኻኽሌ ኣሇዎ።      

ኣብ መወዲእታ ፤  ነዙኦም ሒዯት ውሱናት ገባቶ ናብ ቦቶኦም  ሕጥጥ ኣቢሌና  ኣፀጊዕና፤ 

ስውኣትናን ሓርበኛታት ውጉኣትናን ንዜኸፇሌዎ ዕሊማ ዜምጥን፤ ንህዜቢ ትግራይ ምሰ ሃገሩ 



ዯሊድሌ፤ ናብ ይኽበስ  ከብሒ ሌምዒት ሰጋግር መዯያይቦ ክንፇጥር  ንኽእሌ ኢና በሃሊይ 

እየ።   

 

   

 

    


