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“ኣብ ርእሲ ሕበጠን መግሊ ኣንጭዋ ይወጸን” -  ምርሳዕ፣ ምጉናይ፣ ምንጻልን 
ትግራይ  ብማእከላይ መንግስቲ 

1. መእተዊ  

ማእከል ተሳትፎን ሕቶን መናእሰይ ትግራይ ስትራቴጂካዊ ኣመትኡ ኣብ ኩነታት ቁጠባን ረብሓን ትግራይ ካብ ዝኸውን 
ዓመታት ኣቕጺሩ ኣሎ፡፡ ሓዱሽ ወለዶ ትግራይ ብውሽጣውን ደጋውን ምኽንያታት ቅድሚ ሕዚ ብዘይነበሮ ናህርን ሕብረትን 
ብዛዕባ ረብሓ ትግራይ ምዝራቡ እምበኣር ዘሰናብድ ወይከኣ ብጸቢብነት ዘኽስስ ዘይኮነስ ዝምልከቶም ኣካላት ጺን ኢሎም 
ኣድሚጾም ከስተባህሉሉን ክምልስዎን ዝግባእ ክስተት እዩ፡፡  

ሰለምንታይ እዩ መንእሰይ ትግራይ ቅድሚ ሕዚ ዘይነበረ … ትግራይ ትህሰ ኣላ፣ ትግራይ ተነጽሎታት ይበጽሕዋ ኣለው፣ 

ትግራይ ብማአከላይ መንግስቲ 
ትጋኖ ኣላ፣ ቁጠባዊ 
ተወዳዳርነት ትግራይ ብሰክፍ 
መልክዑ ይዝሕትል ኣሎ፣ 
ትግራይ ኣብ ክዲ ልምዓትን 
ሰላምን ተሰካሚት ሃገራዊ 
ሓላፍነት ፓሊሲ ኣይኩናት 
ኣይሰለም ኮይና፣ ትግራይ 
ብጉጉይ ርድኢት ትውንጀል 
ኣላ፣ ትግራይ ግዳይ ሽርሕታት 
ቢሮክራሲ ማእከላይ ትኸውን 

ኣላ፣ ትግራይ ግዳይ ጸለመን ጠቐነን ኮይና ኣብ ዝተናውሐ ቃልሲ መትከላታ ክሽርሸር ትጥቃዕ ኣላ፣ ተጋሩ ከም ዜጋታት ሃገረ 

ኢትዮጵያ ኣብ ሃገርና ተንቀሳቒስና ከይንሰርሕ ብሽም “የባላይነት” ተጻብኦታት ይመጹ ኣለው … ወዘተ ዝብሉ ሕቶታትን 

ስግኣታትን ዘልዕሎ?  

እወ! እዚኦምን ከምዚኦም ዝበሉ ሕቶታት ሰሕበት ማእከላት ማዓልታዊ ተሳትፎ መናእሰይ ትግራይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ 
ጥራሕ ዘይኮኑ፤ ገዛእቲ ኣጀንዳታት መዓልቲ ዘተን ምይይጥን ኣብ ኩሉ ዓውዲ ህይወትን ክሊ ዕድመን ዝርከቡ ተጋሩ እዮም፡፡ 

ሕዚ ውን ሰለምንታይ? 

 መሰረታዊ መንቀሊን ምኹኑይነትን ጥራዕን ጻዊዕትን መናእሰይ ተጋሩ ክንርዳእ ከምኡ ውን  ነዞም ዝለዓሉ ሕቶታት ክንምልስ 
እምበር ካብ መበገሲ ዕለማታት ብሄራዊ ቃልስና ውጽኢታቱን ተበጊስና ክሳብ እቲ ሕዚ ኣብ ሃገራዊ ጉዕዞ ዝካየድ ዘሎ ክውን 
ሓቅታት ሃለዋትን ቁጠባ ትግራይን ጭብጢ ዓትዒትና ንገምግም፡፡  

2. ብሄራዊ ቃልስና፣ ስርዓት ፌዴራሊዝም ኢትዮጵያን ውጽኢታቱን  

ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ኣልዒልካ ነዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ ሕቶታትን ስክፍታታትን ክትምልሰ ኣብዚ ሓጺር ጽሑፍ ብግዜን 
ብዓቕምን ክድረት ይኽእል፡፡ ግን ከም ሓደ ትግራዋይ ኢትዮጵያዊ ዜጋን ርድኢታተይ ከካፍል ክፍትን እዩ፡፡  

ከምቲ ንዓይ ዝርድኣኒ ንብሄራዊ ሓርነትና ዘካየድናዮ፤ ምሩጻት ዝኸፈልናሉ ቃልሲ ኣርባዕተ ዓበይቲ ባእታት ዝተሰከመ ነይሩ 
ኢለ ይኣምን፡፡ ኣርባዕቲኦም ባእታታት ከም ዝስዕብ ምቕማጥ ይከኣል፡፡ 

1) ንስለ ብሄራዊ ሓርነትና - ን 100 ዓመት ብሕሱማት ገዛእቲ ዝተዳዕነናዮ ብሄራዊ ጭቆና በቲ ብቓልስና ኣዕዊትና 
ዝሃነጽናዮ ኣብ ዴሞክራስያዊ ሓድነት ዝምስረት ሕብረ ብሄራዊ ፌዴራላዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ኣቢልና ብሄራዊ ሕረረ 
ክነረጋግጽ እዩ፡፡ ፍሉይ ንዓና ዝገልጽ ብሄራዊ መንነትና፣ ታሪኽና፣ ቋንቋና ክንዕቅብ ጥራሕ ዘይኮነስ ብቐጻሊ 
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ምርምርን ጽንዓትን ክነደንፍዖ ናይ ወትሩ ቃልስና እዩ፡፡ ናይ ኣዴና ልሳን ዝኾነ ትግርኛ ንመባእታዊ ትምህርቲ ጥራሕ 
ዘይኮነስ ንመረዳድኢ ሳይንስ ቴክኖሎጅን ክበቅዕ ኮታስ ክለመዳያዊ ማሕበራዊ ልምዓት ተጋሩ ክረጋገጽ፡፡ እዚ ከምዚ 
ዝበለ ብሄራዊ ሓርነት ብናይ ባዕልና ስክፍታን ናይ ካልኦት ጸለመን ጠቐነን ዝሸራረፍ ዘይኮነስ ብቓልስና ዘረጋገጽና 
ድሒሩ ውን ሕገ መንግስቲ ሃገርና ከቲቡ ዘቕመጠልና መሰል እዩ፡፡   

2) ግዝኣታዊ ሓድነት - ኣከዋውናን ኣካልላን ፌደራላዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ብቐንዱ ብ ቋንቋን ብሄርን ዝብል ቅርጺ ሒዙ 

ብኽልል ክውደብ ዝኸኣለ ብክልል ክውደብ ዘይተኽኣለ ድማ ክሳብ ታሕቲ ዞባን ጣብያን ወሪድካ፤ ብሄር፣ 
ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ መንነቶም፣ ባህሎም፣ ቋንቁኦምን ታሪኾምን ሓልዮም ክቕጽሉ ዘኽእል ውደባ 
ዝተፈጠረሉ ምኽንያት ከኣ እዚ ኣብ ቁጽሪ ሓደ ዝተጠቕሰ ሓርነት ከይተሸራረፈ ክቕጽል ንምኽኣል እዩ፡፡ ሰለዚ ከም 
ብሄር  መሰል ናይቶም ኣብ ውሽጥና ዘለው ንኡሳን ሓሊና ብሄራዊ ሓርነትና ብቐጻልነት ክረጋገጽ፤ ታሪኻውን 

መንነታውን ግዝኣት ትግራይና ብሕገ-መንግስታዊ መስርሕ ኣረጋጊጽና ዝሓደርና ኢና፡፡ ምእንተ ቀጻልነት ጥዕና ዘለዎ 

ሕበረ-ብሄራዊ ፌደራል ስርዓት ከኣ እዚ ዘይትንከፍ ባእታ ትርጉም ዓወትና እዩ፡፡    

3) ውሽጣዊ ልኡላውነት፤ ብመንጽር ምሕደራ ፌደራሊዝም ኣብ ናትና ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ኣድማሳዊ ኣምር ስርዓት 

ፌዴራሊዝም፤ ኣባላት ፌደራላዊ ስርዓት ዝኾና ክልላት መሰል ርእሰ ውሳነ/ርእሰ ምምሕዳር ኣለወን፡፡ እዚ ርእሰ 

ውሳነ ወይከኣ ርእሰ ምምሕዳር ብሕገ-መንግሰቲ ፌዴራል ዝተውሃበን ስልጣን ብዘይምን ኢድ ኣእታውነት ናይ 
ማእከላይ መንግስቲ ወይ ውን ካልኦት ኣባላት እቲ ፌዴሬሽን ዝትግበር መሰል እዩ፡፡ ናብ ትግራይ ክንመጽእ ከለና 
ድማ ንመሰል ርእሰ ውሳነ ተቓሊሳ መሰላ አረጋጊጻ ዝሓደረት ክሳብ ዝኾነት፤ በቲ እንዳተማእከለን ኣሃዳዊ መንፈስ 
እንዳወረሮን ዝኸይድ ዘሎ ማእከላይ መንግስቲ ኢድ ኣእታውነት ከይህሉ ብትሪ ትቃለስ፡፡ ትግራይ ይትረፍ ሎሚ 

ብቓልስን ሕገ-መንግስታዊ ቃል ኪዳንን መሰል ርእሰ ውሳነኣ ኣረጋጊጻ፤ ቀደም ውን እንተኾነ ናይ ማእከላይ መንግስቲ 

ኢድ ኣእታውነት ከም ሓዊ እዩ ዘቃጽላ፡፡ ሰለዚ ንሰለ ዕውት ስርዓት ፌደሬሽን ክበሃል ትግራይ ኣብ ክሊ ሕገ-

መንግስቲ ሃገርና ኣብ ክሊ ብሃገር ደረጃ ዝተትሃዘ ኣንፈት ኮይና፤ መሰል ዓርሰ ውሳንኣ ክሳብ ናይ ፓሊሲ ናጽነት 
ክተረጋግጽ ግድን ይኸውን፡፡  

4) ምዕሩይን ተረባሕነትን ተሳትፎን - ኣብቲ ንሃንጾ ዘለና ሓደ ናይ ፓለቲካል ኢኮኖሚ ማሕበረስብ ትግራይ ብምዕሪት 
ክትርባሕን ክትሳተፍን ሓደ ካብቶም ዝተቓለስናሎም ዕላማታት እዩ፡፡ ኣብ ፓለቲካል ኢኮኖሚ ሃገርና ብምዓርነት 
ንሳተፍ ከም ክእለትናን ዓቕምናን ተቀሻቒስና ከም ዜጋታት ማል ነፍሪ፡፡ ኣብ ሓበራዊ ምሕደራ ማእከላይ መንግስቲ 
ብዓቕምናን ብፍትሓዊነትን ንሳተፍ፡፡ ካብ ማእከላይ መንግስቲ ዘከፋፍሎ ሃፍቲ ድማ ዝግብኣና ንወስድ፡፡  

እዚኦም ዓንድታት ናይቲ ሕልፊ መስዋእቲ ከፊልና ተቓሊስና ዝሃነጽናዮ ስርዓት ፌደራሊዝም ካብኮኑ እምበር፤ ከመይ ይኸዱ 
ኣለው ኢልካ ክትግምግም ከለኻ ምስጢር ናይቲ ካብ ቀረባ እዋናት ጀሚሩ ኣብ ሓዱሸ ወለዶ ትግራይ ዝርኣይ  ዘሎ ስምዒታት 
ይበርሃልካ፡፡  

ብሚዛናዊ ዓይኒ ነቶም ካብ ተራ ቁጽሪ 1 ክሳብ 4 ዘለው ባእታት ክንሪኦም ከለና፤ ነንሓንሳእ ብሰሪ ናይ ባዕልና ድኽመትን 
ነንሓንሳእ ድማ ብናይ ጸረ ህላዌናን ረብሓናን ዝኾኑ ሓይልታት ተጻብኦታት ኣብ ትሕቲ ፈተና ወዲቖም ንረኽቦም፡፡  

ብሄራዊ ሓርነትና ብዓብይኡ ብናይ ብናይባዕልና ስክፍታን ዘይተገዳሽነትን ኣብ ትሕቲ ጸቕጥታት ኣትዩ እንተበልና ምግናን 

ኣይኮነን፡፡ ባህልና፣ ቋንቋ፣ ታሪኽና ኮታስ ክብርታትና ክንዕቅብ ከምዘይተቓለስና፤ መሪሕና ኣብ ቤተ-መንግስቲ ምንሊክ 

ምስኣተወ እንታይ ከምዝረኾቦ ኣይንፈልጥን ዕንይንይ ኮይኑ ናብርኡ፡፡ ባህልናን ቋንቋን ተበሪዙ፡፡ ይትረፍ ብምርምርን 
መጽናዕትን ክኽዕብት ብናይ ካልኦት ጸቕጢ ተበሪዙ ፍርቂ ጸርዩ፡፡ ታሪኽና ይትረፍ እቲ ናይ ቀደም እቲ ናይ ቀረባ ናይ ዳግማይ 
ወያነ ውን ከይተሰነደ ተበታቲኑ ሰለዝተረፈ ኣደዳ ወረርቲ ታሪኽ ኮይኑስ ድሮኳ ዓይንና እንዳረኣና ስርቂ ጀሚሮም፡፡  

ግዝኣታዊ ሓድነትና ብቐንዱ ካብናይ ደገ ተጻብኦታት ዝነቕሉ ምትህውዋኻት መጽዮም ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሓደጋ ወዲቑ፡፡ ነቲ 
ፌደራላዊ ስርዓት ውን ዝፍትን ሃዋህው ተፈጢሩ ክንደይ ስንከልከል ኣሎ፡፡ ኣብዚ ውን እንተኾነ ናትና ናይ ተጋሩ ናይ ባዕልና 
ስንፍና ተሓዊስዎ ብዱሑራት ኣተሓሳስባታት ዝተሸርሸረ ብሄራዊ ሓድነትና ንናይ ደገ ተጻብኦታት ቀለብ ኮይንዎም እዩ፡፡ 
ብቐሊል ዘይርኣይ ምትፍናን ውን ተፈጠሩ፡፡ ንሓዋሩ ውን ጸላእትና ብውሸጣውሽጢ ስርሖም ዘይገድፉ ሰለዝኾኑ ዓብይ ቃልሲ 
እዩ ዝሓትት፡፡  
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ውሽጣዊ ሉእላውነት ዝምልከት፤ ወላ ውን ብምኽንያት ኣብ ግዘ ቃልሲ ዝነበረና ግደን ንስለምትግባር ስርዓት ፌዴራሊዝም 
ዝነበረና ልዑል ተገዳስነት፤ ላዕለዋይ መሪሕነት ናይቲ ሓበራዊ ምሕደራ ካባና ናትና ንብሎ ሰብ ሰለዝኾነነ ክሳብ ቀረባ 
እንተዘይስተውልናሉ፤ ማእከላይ መንግስትና ኣዝዩ ዝተማእከለን ኣሃዳዊ መንፈስ ዝተዋረሶም እንዳኾነ ብምምጽኡ ደረት 
ክፍፍል ስልጣን እንዳተሓዋወሰ ጸኒሑ እዩ፡፡ ማከላይ መንግስቲ  ጭዋድኡ ገታቲሩ ከሉ ዝውስን ኮይኑ፤ ዘይከምንቡር ምእኩል 
ፌደራሊዝም እንዳተፈጠረ ቀጺሉ፡፡ ብማእከላይ መንግስቲ ዝወጹ ፓሊስታት ስትራቴጂታትን ብትግርኛ ይትገሙ እምበር 
ከምዘሎ ይወርዱ፡፡ ንህንጸት ሓደ ናይ ፓለቲካል ኢኮኖሚ ማሕበረሰብ ዝጻባእ ፓሊስታት ክነውጽእ ነይሩና ወይ ኣለና ኣይኮነን 
ዘረባይ፡፡ ኣብ ክሊ ሃገራዊ ኣንፈት ነቲ ሓበራዊ ራኢ ከይተጻባእና ብሄራውን ክልላውን ራእና ንትግብረሉ ንክልልና ዝመስል 
ብዓውዱ ዝተቓነየ ናይ ፓሊሲ ናጽነት ክህልዎና ነይርዎን ኣለዎን እየ ዝብል ዘለኹ፡፡ ምናልባት ልምዓታዊ መንግስቲ ሓደ 
ውሁድ ፓሊስን ራእን ይደሊ እዩ ዝዓይነቱ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሰብ እንተሎ እዚ ጌጋ እዩ፡፡ ጌጋ ማለትሲ ኣብ ክሊ ሓፈሻዊ ሃገራዊ 
ኣንፈት ልምዓት እንተተረዳዲእና፤ ናብ ዝርዛር ክንመጽእ ከሎና ክልላት ነናይ ባዕለን ሃፍተ ገነትን ንጽጽራዊ ዕድላት መሰረት 
ዝገበረ ኣብቲ ሃገራዊ ማዕቀፍ ዝጥመር ናይ ፓሊሲ ናጽነት ውን ከምዘለዎን እሞ ክፋላት ልምዓታዊ መንግስታት ከጣይሳ ጸገም 
ከምዘይኮነ ክበርህ ኣለዎ፡፡  

ብመዳይ ምዑሩይ ተረባሕነትን ተሳትፎን ክንመጽእ ከለና፤ ማእከላይ መንግስቲ ሃገርና ምእኩልነትን ኣሃዳውነትን ዘጥቅዖ 
እንዳኸነ ምስ መጸ፤ ብሀገር ደረጃ ዝረኣዩ ዘለው ምንዓባት ዘበገሰ ሓጋፍ ኣብዚ መዳይ ዝርዓፍ እዩ እብል፡፡  

ብብርኪ ሃገር ቁልጡፍ ቁጠባዊ ዕብየት ይርኣይ ኣሎ፡፡ ጽቡቕ፡፡ ግናሲ ምዕሩይን ፍትሓውን ድዩ? ክልላት ከከም ዓቕመን፣ 

ንጽጽራዊ ረብሓተተን፣ ህልውን ዑቑርን ጸጋተተን ዶ ይዓብያ ኣለዋ? ኣብ መዳይ ክፍፍል ሃፍቲ ምዑሩይ ክፍፍል ዶ ኣሎ? 

ምናልባት በጀት ክፍፍል (ንሱ ውን ናብ ሓደ ሮቓሒ ማለት ውን ብዝሒ ህዝቢ ዘዝምበለ ኮይኑ) ፍትሓውነት ኣሎ ዘብል 
ክኸውን ይኽእል፡፡ ኣወፋፈራ ናይ ህዝቢ ማል ኣብ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ብፍላይ ከኣ እቶም ገዚፍ ቁጠባዊ ለውጢ ዝፈጥሩ 

ፕሮጀክታት ከ ቁጠባዊ ኣዋጽእነት መሰረት ዝገበረ ምዕሩይ ክፍፍል ሃፍቲ ዶ ኣሎ … ወዘተ?  

ነዚኦም ሕቶታት ከኣ ቀሊል መልሲ ንምሃብ ዘጽግም ኣይኮነን፡፡ ሰለምንታይሲ 65% ቁጠባዊ ሃፍቲ ሃገረ ኢትዮጵያ ኣብታ ካብ 

4 ሚልዮን ዘይበልጽሕ ብዝሒ ህዝቢ ዘለዋ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ተኾሚሩ ከመይ ኢልካ ብዛዕባ ፍትሓዊ ተጠቃምነት ክውጋዕ 

ይኽእል?! ቀንዲ ካብ ናይ ወጻኢ ንግዲ ዝረከብ ናይ ደገ ሸርፊ ካብ ፍርያት ሕርሻን መዓድን ትረክብ ሃገር፤ ኣብታ ዝሕረስ ወይ 

ዝፈሪ እንስሳ ዘይብላ ወይከኣ ዝኮዓት መዓድን ዘይብላ ኣዲስ ኣበባ 65% ሃፍታ ክትእክብ ከላ፤ ቁጠብኣ ጥዕና ከምዘይብሉ 
መንግስታ ድማ ናይ ዋና ከተማ መንግስቲ ከምዝኾነ ክትግንዘብ ኣለዋ፡፡ ኣዲስ ኣበባ ማእከል እተን ዘለዋ ኢንዳስትርታት እያ 
እንተበልና ውን ከይንስከፍ፤ ኢትዮጵያ ካብ መሸጣ ፍርያት ኢንዳስትሪ ትረኽቦ ሸርፊ ወጻኢ ኣብዚ እቶ ዝብሃል ከምዘይኮነ 
ጸሓይ ዝወቕዖ ሓቂ እዩ፡፡ 

ማእከላይ መንግስቲ ኣብ መሰረተ ልምዓት ጠመተ ጌሩ ዘውፍሮ ህዝባዊ ማል ውን እንተርኣና፤ ኣብተ ልምዓት ሓይሊ ሰብ 
ዝጠመቱ ፕሮጆክትታት ደሓን ዘተሓማሚ የብሉን ክንብል ንኽእል፡፡ ኣብቶም ንቆጠባዊ ልምዓት ዘገልግሉ ወፍርታት ማል 
መሰረተ ልምዓት ግን ካብ ምትሕምማይ ሓሊፉስን ናብ ምውጣጥን ዘይምቅዳውን ገጹ ይኸይድ ኣሎ፡፡  

3. ዕድላትን ልምዓትን ሕቶ ረብሓን ትግራይ  

ዓወት ናይቲ ንብሄራዊ ሓርነትና ዘካየድናዮ መሪር ቃልሲ ተዓቂቡ ክኸይድ እንተድኣ ኾይኑ ትግራይ ክትለምዕ ኣለዋ፡፡ ትግራይ 
ክትለምዕ ኣለዋ ክንብል ከለና ትግራይ ካብ ማእከላይ መንግስቲ ምዕሩይ ዕድል ልምዓተን ንልምዓት ዝኸውን ክፍፍል ሃፍትን 
እንዳረኸበት ካብቲ ብሃገር ደረጃ ዝምዝገብ ዘሎ ዕብየት ብፍትሓውነት ክትቃደስ ኣለዋ፡፡ ትግራይ ክትለምዕ አለዋ ክንብል 
ከለና ትግራይ ብንጽጽር ዘለዋ ዕድላት መዝሚዛ ብልጭኣን ተረባሕነታን ክተረጋግጽ ኣለዋ፡፡ ምልማዕ ክንብል ከለና ድማ ኣብ 
ኩሎም ግምባራት ዝምዝገብ ሽግግር ቅርጺ ፓለቲካን ቁጠባዊን ሃዋህው ክፍጠር ከሎ ማለትና እዩ፡፡ ዝኸውን ዘሎ ከምቲ 
ንደልዮ ኣይኮነን፡፡   

ትግራይ ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ደርጊ ኣብ ጽላል ፌዴራላዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ኮይና ኣብ ክሊ ምሕዋይን እግሪ ምትካልን 
ከምኡ ውን ህንጸት ልምዓት ዝነበራ ኣበጋግሳን ምስቲ ሕዚ ዘሎ ክልላውን ሃገራውን ኩነታት ክርኣይ ከሎ ዝሕታለ ኣጋጢምዋ 
እንተበልና ግነት ኣይኮነን፡፡ ዕብየት ኣይተመዝገበን ወይ ውን የለን ኣይኮናን ንብል ዘሎና፡፡ ዕብየት ኣሎ፡፡ ግን ምስ ህልውን 
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ዕቑርን ዓቕሚ ትግራይ ከምኡ ውን  ብመንጽር እቲ ዝተበገስናሉ ኣንፈት ክንሪኦ ከለና ብደውታ ዝግለጽ እካ እንተዘይኮነ 

ዝሕታለ ኣሎ፡፡ ትግራይ ኣብ ኣብ መወዳእታ 8ታትን ፈለማ 90ታትን ዝነበራ ኣበጋግሳን እቲ ሕዚ ዘሎ ሃዋህውን ክንርእ ከለና 
ዝበርዓነ ነገር ከምዘሎ ክንርዳእ ንኽእል፡፡  

መንግስቲ ህወሓት/ኢህወዴግ ሕርሻ ዝመርሖ ኢንዳስትሪያላይዜሽን ከም እንፈት ልምዓት ክሕንጽጽ ከሎ፤ ብመሰረቱ ከም 

ሃገራዊ ኣንፈት ጸገም ዘለዎ ኣይነበረን፡፡ እቲ ኢህወዴግ ዘቐመጦ ስነ-ሞጎት ብዓይኒ ሳይንስ ትኽክል እዩ፡፡ እንተኾነ ግን ናብ 
ተግባር ክሽረፍ ከሎ ኩሎም ከባብታት ኢትዮጵያ ብማዕረ ዓቕምን ዕድልን ካብ ሕርሻ ንወፍሪ ኢንዳስትርያላዊ ማል ዝኸውን 
መኽሰብ ክፈጥሩ ይኽአሉ ዶ ክንብል ከሎና ዘይወድዓውነት ኣለዎ፡፡ ገሊኦም ብኸቢድ ወፍሪ ዝረጋገጽ ውሱን ዓቕሚ ክህልዎም 
ከሎ ገሊኦም ከኣ ኣብ ሕርሻ ብቐሊል ወፍሪ ዝረጋገጽ ገዚፍ ዓቕሚ ኣለዎ፡፡  

ብዓብይኡ ከኣ  ልምዓት ኢንዳስትሪ ኣብ ኩሎም ግምባራት ብቐዳምነት ዝስራዕ ወፍሪ ማል ኣካይድካ ዝፍጠር ኩለመዳያዊ 

ሽግግር እምበር ኣብ ዕጹው ርክብ ክልተ ግምባራት (ሕርሻን ኢንዳስትርን) ዝደረኽ ኣይከነን፡፡ እዚ ስነ-ሞጎት መንግስቲ 

ኢትዮጵያ ድሕሪ እቶም ቅድሚ ትልሚ ዕብየትን ሽግግርን ዝነበሩ ክልተ ናይ 5 ዓመት ትልምታት ከም ክፍተት ወሲዱ 

ሰለዝተምሃረሉ ይሰለጥ ኣይስለጥ ዝፍትኖ ዘሎ እዩ፡፡ ማለት ሲ እቲ ኣብ ሕርሻ ዝነበረ ትኹረት ናብ ካልኦት ግምባራት ብፍላይ 
ድማ ኢንዳስትሪ ክኸውን ዝብል ኣመተ ማለት እዩ፡፡ ብርግጽ ኣብ ሃገራት ደቡብ ኤሽያ ዝተርኣየ ልምዓት ክንዕዘቦ ከለና፤ ካብ 
ሕርሻ ብዝተፈጠረ ማል ዝነቐለ ኢንዳስትርያላይዜሽን ኣይኮነን ቁጠባዊ ቅርጺ እዘን ሃገራት ዝለወጠ ልምዓት ኢንዳስትሪ 
ክሳለጥ ዘኽአለ፡፡ ብቐንዱ ናይዘን ሃገራት ፍልፍል ዕብየት ኣብ ክሊ ኢንዳስትርያላዜሽን ኣብ ልምዓት ሃፍቲ ሰብ፣ ቴክኖሎጅን፣ 
ንናይ ደገ ቀጥታዊ ወፍሪ ዝሃብኦ ትኹረት እዩ፡፡ 

ካብዚ ተበጊስና ዕድላት ቁጠባዊ ዕበየት ትግራይ ብዓይኒ ሃገራዊ ኣንፈትን ልምዓት ሃገርና ክንሩኦ ከለና፤ ኣብ መዳይ ሕርሻ 

ጽቡቕ ዓቕሚ ዘሎ ካ እንተኸነ፤ ምስ ካልኦት ክልላት ሃገርና ክነጻጸር ከሎ ግን ንጽጽራ ዕድል/ጸጋ ዝበሃል ኣይኮነን፡፡ ትግራይ 
ኣብ ምዕራብን ደቡብን ትግራይ ዘለዋ ብቐሊል ወፍሪ ማል ሕርሻ ክለምዕ ዝኽእል ምቹእ ባይታ፤ ከምኡ ውን ኣብ ካልኦት 
ከባብታት ዘሎ ዓብይ ወፍሪ ዝሓትት ልምዓት ሕርሻ ንገዛእ ርእሳ ኣኺሉ ተረፍ ውን ክህልዎ ይኽእል እዩ፡፡  

ካብ ቁጠባዊ ዕድላን ንጽጽራዊ ጸጋን ኢትዮጵያ ተበጊስና ትግራይ ክንምርምራ ከለና ግን ብመዳይ ኢንዳስትርን ትሪዝምን 
ምስዚኦም ዝላገብ ዘፈር ኣገልግሎትን ዝሓሸ ንጽጽራዊ ዕድል ኣለዋ፡፡ ኢንዳስትሪ ዝምልከት ክንርእይ ከለና ንዕብየት ኢንዳስትሪ 

ኣገደስቲ ሮቓሕታት ዝበሃሉ ከም ሓይሊ ሰብ፣ ማሕበራዊ እምነት፣ ሃፍቲ ተፈጥሮ/መዓድናት፣ ጂኦግራፍያዊ መርክቦን 
አለውዋ፡፡ ብዓይኒ ሓይሊ ሰብ ወላ ውን ብዓለምለኻዊ መለክዕታት ደሓን ዝበሃል ኣይኹን፤ ብብርኪ ኢትዮጵያ ግን ዝተወደበን 
ዝነቕሓን ደሓን ዝበሃል ፍልጠትን ክእለትን ዝጨበጠ ሓይሊ ሰብ ኣለዋ፡፡ ማል ከውፍርን ኣብ ትካላት ተቖጺርካ ክሰርሕን 
ዝኽአል ንልምዓት ዝተግህ ሓይሊ ሰብ ኣለዋ፡፡ ማሕበራዊ እመነት ዝምልከት ውን ከም ስርዓተ ክብሪ ኣብ ትግራይ እቲ ዝበለጸ 
ጸጋ እዩ፡፡  

ተፈጥሮ ሃፍቲ መዓድናት ክንሪኢ ከለና ክሳብ ሕዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውን ዝኣመነሉ ትግራይ ካብተን ንጥረ ኣቕሓ ገዘፍቲ 
ኢንዳስትርታት ዝኾኑ ሃፍቲ መዓድናት ዘለወን ውሑዳት ክልላት ኣብ ቅድሚት ትስራዕ ክልል እያ፡፡ ገዚፍ ሃፍቲ ሓጺንመጺን፣ 

ሼል ነዳዲ፣ ንስሚንቶ ዝኸውን እምኒ፣ ንቕመማ መድሓኒት ዝኸውን ሰፊሕ በዙሃ-ህይወት ኣጽዋት፣ ብኣማኢት ቢልዮናት 

ሜትሪክ ቶን ዝግመት እምነበረድን ማርብልን፣ ንመሳርሒ ብርጭቆ ዝኸውን  ገዚፍ ዓቕሚ ሲልኮን … እቶም ብዓብይኡ 
ዝጥቀሱ ዕድላት እዮም፡፡ ኣብዚ ብተዘዋዋሪ ውሽጣዊ ዓቕሚ ማል ዝፈጥሩ ከም ወርቅን ካልኦት ከም ሰፋየርን ኦፓልን ዝበሉ 
ክባራት መዓድናት ውን ከይረሳዕና እዩ፡፡ ብመዳይ ንኢንዳስትርታት ኣግሮፕሮሶሲግን ውን ዘይንዓቕ ዓቕሚ ኣለዋ፡፡ ጡጥን 
ጎናዊ ውጽኢታቱን፣ ሰሊጥ፣ ሕርሻ ሽኮር ከም ኣብነት ምጥቃስ ይከኣል፡፡  

ጅኦግራፍያዊ መርክቦ ክንሪ ከለና ድማ ከም ሎሚ ኣይኹን ትግራይ ኣፍደገ ናይ ወጻኢ ንግዲ ሰሜናዊን ማእከላይን ኢትዮጵያ 
እያ ዝነበረት፡፡ እቲ ኣብ ዝባን ትግራይ ወዲቑ ዘሎ ምስ ኤርትራ ዝቕጽል ዘሎ ኩነታት ኣይሰላም ኣይኩናት ንጎኒ ገዲፍና፤ ብጀካ 

ዴሬዳዋ ክንዲ ትግራይ ዝኸውን ናብ ወደብን ናይ ደገ ዕዳጋን ዝቐረበ ናይ ኢትዮጵያ ከባቢ የሎን፡፡ ኣብ 21 ክ/ዘመን ዘሎ 

ወፍሪን ዕብየት ኢንዳስትርያላዜሽን ከኣ ብቐዱ ናብ ዓለምለኻዊ ዕዳጋ ዝጥምት ሰለዝኾነ፤ ትግራይ ብምኽንያት ካብ ወደባት 
ኤርትራን ሱዳንን ዘለዋ ርሕቀት ኣብ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ዝበለጸ ዕድል ኣለዋ፡፡ ብምኻኑ ድማ ትግራይ ኣብ ግምባር ኢንዳስትሪ ኣብ 
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ኢትዮጵያ ተወዳዳሪ ዘይብሉ ዕድል ኣለዋ፡፡ መቐለ ሓዊሱ ካልአተን ሰሜናውያን ከተመታት ትግራይ ካብ 270-400 ኪ/ሜ 
ርሕቀት ካብ ወደባት ኤርትራ ዝርከባ ምስ ምኻነን፤ ናይ ደገ ዕዳጋ ኣሚቱ ናብ ኢትዮጵያ ዝመጽእ ወፍሪ ትግራይ ቀዳማይ 
ምርጭኡ ክገብር ግድን እዩ፡፡  

ናብ ቱሪዝም ክነመጽእ ከለና፤ ትግራይ ጥንታዊ ስልጣነ፣ ታሪኽ፣ ባህልን ዝቦቖለላ ኣስካል ሃገረ ኢትዮጵያ ሰለዝኾነት ኢትዮጵያ 
ክበጽሕ ዝመጽእ ናይ ደገ በጻሒ ትግራይ ከይርኣየ ኣይምለስን፡፡ ጽባቐ ምድሪ ጎቦታት፣ ተፈጥሮኣዊ ፓርክን መዕቆቢ እንስሳን 

ቃፍታ፣ ኣኽሱም ማርያም ጽዮንን  መስጊድ ነጋሽን ዝሓዙ ብኣማኢት ዝቑጸሩ ሃይማኖታዊ ስፍራታት፣ ልዕሊ 120 ካብ ከውሒ 

ዝተፈልፈሉ ኣብያተ ክርስትያን፣ ሓወልቲ ኣኽሱም፣ ጥንታውያን ስፍራታት ደቂ ሰብ፣ ስራሕቲ ኢደ ጥበብ፣  … ወዘተ ኣብ 
ትግራይ ዘለው መስሕባት በጻሕቲ እዮም፡፡ ኣብ ዓፋር ክልል ዘለው ዘሎ መስሕብን ቱሪዝም ውን መዋፈሪ ማእከሉ ትግራይ 
እዩ፡፡ ክንዲ ትግራይ ዝኸውን ንበጻሕቲ ዝስሕብ ዓቕሚ ቱሪዝም ዘለዎ ዓዲ ኣብ ኢትዮጵያ የሎን፡፡  

እዞም ዝተጠቐሱ ዕድላት ግን ናብ ረብሓ ክልወጡ ኣይከኣሉን፡፡ ኢንዳስትሪ ትግራይ ንጽጽራዊ ዕድላቱ ሒዙ ብብርኪ ሃገር 
ክመርሕ እንዳገብኦ ሰንከልከል ኢሉ ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪት ዝስራዕ ኮይኑ፡፡ መብዛሕቲአን ትካላት ትእምት ክጣየሳ ከለዋ 

ብሬሾ ዕብየት ኢንዳስትሪ ትግራይ ትመርሕ ከምዘይነበረት፤ ኣብ ሃገርዊ ንጽጽር ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ንድሕ ዝጉተት 

ኮይኑ፡፡ ብጀካ እተን ቅድሚ 17-18 ዓመታት ብትእምት ዝተጣየሳ ዓበይቲ ፋብሪካታት ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ብናይ ደገን 

ውሸጥን ወፍሪን እዚኣ ትበሃል ትረብሕ ፋብሪካ ክትጣየስ ኣይርኣናን፡፡ ኣለዋ እንተተባሂለን ኣብ መቐለ ዝርከባ ሓደ ክልተ ናይ 
ጋርመትን ቀለልቲ ስርሐን ብኣግባቡ ዘይጀመራ ናይ ብረት ወርክሾፓትን እየን፡፡ ኣብ ቀረባ ውን ብደቂ ዓዲ ዝተጣየሰት ሓንቲ 
ናይ እምነበረድ፣ ሓንቲ ናይ ቢራ፣ ሓንቲ ድማ ናይ ለስላሳን ፋብሪከታት እየን፡፡  እተን ናይ ትእምነት ውን ንሓንካ ርእሰን ደው 
ኢለን ብጀካ እተን ብደጀና ፋንዴሽን ዝተጣሳ ደሓር ናብ ትእምት ዝተጸምበራ ክልተ ሰለስተ ዝኸና ፋብሪካታት ክስስና 
ኣይተርኣያን፡፡ ኢንተርፕራይዛት ማእከላይ መንግስቲ ናብ ትግራይ መጽዮም ከውፍሩ ኣይከኣሉን፡፡ ሜቴክ እካ ምስ መዓት 
ዓቕሙ እታ ሓንቲ ነዲኣ ኢንጅን ፋብሪካ እዩ ኣጣዩሱ ዘሎ፡፡  

ካብዚ ተጻራሪ እቲ ካብ ዕዳጋ ዓለም ዝረሓቐ ማእከል ዓዲ (hinterland) ዝኾነ ከባብታት ኣዲስ ኣበባ፣ ኣዳማ፣ ሃዋሳን 
ኮምቦልቻን ማእከል ስሕበት ወፍሪ መንግስቲ፣ ወፍሪ ደቂ ዓዲን ናይ ደገ ቀጥታዊ ወፍርን ክኸውን ንርኢ ኣለና፡፡  

ናይዚ ኹሉ ጠንቂ ከኣ ትግራይ ዕድላ ትመንጢላ ቁጠባዊ ተወዳዳርነታ ሰለዝሰኣነት እዩ፡፡ ትግራይ ምስ ንጽጽራዊ ዕድላታ 
ማእከል ወተሃዳራዊ ምስሕሓብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኮይና ዝበዝሓ ዓበይቲ ከተማታት ትግራይ ኣብ ናቑጣ ኩናትን ሓደጋ 
ድሕነት ይርከባ፡፡ ብቐንዱ ድማ ትግራይ ካብ ዓለም ለኸ ዕዳጋ ውን ተነጺላ ካብ ዕዳጋ ማእከል ዓዲ ውን ብራሕቂ ተነጺላ ካብ 
ልምዓት ተሓኒቓ ትነብር ኣላ፡፡ እዚ ክብል ከለኹ ቀንዲ ጠንቅታት ክገልጽ ደልየ እምበር መንግስቲ ትግራይ ብስንፍንኡ ዝፈጥሮ 
ማሕለኻን ኣበሳን ረሲዐ ኣይኮነን፡፡ ኣብ ስትራቴጂካዊ ጠመጠ ግን ቀንዲ ጠንቂ ምንቁልቋል ልምዓት ትግራይ እቲ ንትግራይ 
ዝረስዖ ብዋጋ ትግራይ ዝሳለጥ ዘሎ ሃገራዊ ጉዕዞ ሰለዝኾነ እየ ናብኡ ጠመተ ጌረ፡፡  

4. ትግራይ ዝረስዐ ሃገራዊ ጉዕዞ   

ከምቲ ቀዲሙ ዝተጠቐሰ ትግራይ ብመዳይ ኢንዳስትሪ ብልጫ ዘለዎ ንጽጽራዊ ዕድልን ዕቑር ጸጋን ሒዛ ክንሳ፤ ኣብ ቁጠባዊ 
ዕብየት ኢትዮጵያ ክተድምዓሉ ትኽእል ግምባር ቁጠባ ክመርሕስ ይትረፍ ክወዳደር ውን ኣይከኣለን፡፡ እዚ ሓቂ እዚ መንግስቲ 
ኢትዮጵያ ሸፊኑ ክሸፍኖ ዘይክአል፤ ብሞት ዝተፈለየ ቀዳማይ ሚንስቴር ነበር ኣይተ መለስ ዜናዊ ውን ዝኣመነሉ እዩ፡፡  

መለስ ኣብቲ ንሱ ከም ዝጸሓፎ ዝአመን ብጥሪ 2004 ዓ/ም ዝወጸ “ናይ ትግራይ ኢንዳስትርያዊ ልምዓት ኣንፈት፤ ኣብ ቀጻሊ 

ሓሙሽተ ዓመት” ብዝብል ዝፍለጥ ወረቐት … “ትግራይ ኣይኮነን ዶ ምስተን ብማእከላይ መንግስቲ ትኹረት ረኺበን ማእከል 
ኢንዳስትርታት ክኾና ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝተሰርዓ ከተመታት ኣዲስ ኣበባን ከባቢኣን፣ ሃዋሳ፣ ድሬዳዋን ኮምቦልቻን 

ክትወዳደር … ምስተን ብኻልኣይ ደረጃ ብማእከላይ መንግስቲ ክላስተራት ኢንዳስትሪ ተባሂለን ዝተቐመጣ  በዓል ጅማን 

ባህርዳርን ውን ክትወዳደር ኣይትኽእልን” ክብል የቐመጥ ፡፡ ብሓጺሩ ብብርኪ ሃገር ኣብ ዝትትሓዘ ኣንፈት ኮነ ተግባራዊ 

ኢንዳስትርያዊ ልምዓት፤ ከተማታት ትግራይ ተስፋ ዘይብለን ተባሂለን ተኒጸረን ኣለዋ፡፡ ግን ንምንታይ?  
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መለስ ኣብዚ ጽሑፍ ንምንታይ ዝብል ገዚፍ ሕቶ ከይመለሰ፤ ዕድል ልምዓት ኢንዳስትሪ  ትግራይ ምስ ምስፍሕፋሕ 
ኢንቨስትመንት ትእምት ቆሪኑ፤ ትእምት ኣልፋን ኦሜጋን ኢንዳስትሪያዊ ልምዓት ትግራይ ከምዝኾነ የቐምጥ፡፡ ብርግጽ መለስ 
ካብ ደቂ ዓድን ወጻእን ዝመጽእ ወፍሪ ኣብ ትግራይ ዝበሃግ እካ እንተኾነ፤ ናብቲ ናይ ትእምት መማልእቲ ክኸውን ይኸውን 

እምበር ተስፋ ዘለዎ ከምዘይኮነ ብግልጺ ቋንቋ የቐምጥ፡፡ እዚ እንታይ ማለት እዩ ንዓና ንተጋሩ? ትግራይ ሰለምንታይ 

ብኣውፈርቲ ቀዲ ዓድን ወጻእን ዘይትመረጽ? ጸጋታት ሰለዘይብላ?  

ኣይኮነን! መጻኢ ትግራይ ብማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰለዝተረሰዐን ፓሊስታት ማእከላይ መንግስቲ ብዋጋ ትግራይ 
ይሳለጡ ስለዘለውን ደኣእምበር፤ ትግራይ ብዓይኒ መስሕብ ወፍርን ዕቑር ጸጋን ብንጽጽር ካብ ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያ 
ብልጫ ኣለዋ፡፡  

ትግራይ ብሰሪ መወዳእታ ዘይብሉ ፓሊሲ ኣይኩናት ኣይሳለም ስንኩል ዕዱል ገጢምዋ ካብ ማእከልነት ናብ ጸግዕነት 

(periphery) ሰለዝተቐየረት ደኣምበር፤ ብዓይኒ ኢንዳስትርያዊ ዓቕሚ ካብ ኢትዮጵያ ቅድሚት ክትስራዕ ምተገብአ፡፡ 
መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ንትግራይ ጅሆ ሒዙ ኣብ መወዳእታ ዘይብሊ ደውታ ፓሊሲ ጉዳያት ወጻኢ ክቕጽል ሰለዝመረጸ፤ 

ትግራይ ተስፋ ዘይብላ ክልል ኮይና፡፡ ነዚ ስዒቡ ኣብ ትግራይ ብጀካ እተን ቅድሚ 17/18 ዓመታት ዝተዶኮና ውሑዳት 
ኢንዳስትርታት ትእምት፤ ብሃገር ደረጃ ካብ ዝሳለጥ ዘሎ ዕብየት ኢንዳስትሪ ንድሕሪት ትተርፍ ኣላ፡፡  

እዚታት ዝፈጠሮ ድማ ኣብ ትግራይ ዝተሓላለኸ ማሕበራዊ፣ ፓለቲካውን ቁጠባውን ቅልውላዋት ዓይኑ ኣፍጢጡ መጽዩ፡፡ 
ሑሱም ሸቕሊ ኣልቦነት ሰፊኑ፡፡ መናእሰይ ትግራይ ብመገዲ በረኻታት ሰሃራን ባሕርን ናብ ሃገራት የዕራብን ኣውሮፓን ይጸንቱ 

ኣለው፡፡ ቅድሚ 4 ዓመታት መንግስቲ ስዑዲ ዓረብ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ካብ ሃገሩ ክሰጉግ ከሎ ካብቶም ዝተሰጉ 

ኢትዮጵያውያን 40% ተጋሩ ነይሮም፡፡ እዞም ስደተኛታት ተሚሎስ ናብ ስዑዲ ዓረብ ስለዝኸዱ ነቲ ሕዚ መንግስቲ ስዑድያ 
ኣቕሪብዎ ዘሎ ናይ ውጹለይ ጻውዒት ስዒቡ ተመሳሳሊ ታሪኽ ክድገም እዩ፡፡  

እቶም ኣብ ትግራይ ካብ ስደት ዝተረፉ ውን ኣብ ቅጥዒ ዘይብሉ ማሕበራዊ ጸገማቱ ዝሕዩሉ ቁጠባዊ ንጥፈታት ክሳተፉ እምበር 
ብሞይኦም ኣብ ዝሰርሕሎም ትካላት ተቖጺሮም ክሰርሓሉ ዝኽእሉ ዕድል ኣዝዩ ትሑት እዩ፡፡  

ኣብ ትግራይ መቐነይ ዘይረኸቡ ወይ ውን ከምቶም ዓዲ ኣሪሒቖም ናብ ካልኦት ሃገራት ዝተሰደቱ ዘይፈለሱ መናእሰይ ትግራይ 
ከኣ ናብ ካልኦት ክልላት ክስደቱ ግድን ኮይንዎም፡፡ ኣብ ሕጋውን ዘይሕጋውን ስራሕቲ ክሰርሑ ተገዲዶም ትግራይ ናይ ባዕላ 
ሰባት ዘይተዕቁብ ቁጠባዊ ስደተኛ ውን ዘይትቕበል ክልል ኮይና፡፡ ምስ ጸጋታታ ብዓይኒ ካልኦት ህዝብታት ሃገርና ከም 
ጽግዕተኛን ተጠዋሪትን ክልል ክትጽብጸብ ኪኢላ፡፡ እዚ ኣንጻር ትግራይ ዝቐንዑ ጸለመ ተወሲኽዎ፤ ኣብ ሃገርና ማእከል ናይቲ 
ተፈጢሩ ዘሎ ሓጋፍን ፓለቲካዊ ቅልውላውን ይኸውን ኣሎ፡፡ ቀደም ኣብ ግዜ መርገጽትን ብሄራዊ ጭቆናን ብናይ ድሑራት 
ኣተሓሳስባ ትግራይ ቆጽላመጽሊ ስለዘይብላ ድኻ እያ ዝብል ዝነበረ ኣተሓሳስባ ሎሚ ክድገም ሪኢና፡፡  

ወላ እቶም ኣብ ትግራይ ዕድል ስኢኖም ማሎም ኣብ ካልኦት ክልላት ከውፍሩ ዝኸዱ ሰብ ሃፍቲ ተጋሩ ውን ብናይ ሓደን 
ክልተን ሰብ ማል ጉድለታት ተሊኪሞም፤ ናይ ተጋሩ ልዕልና ዝበሃል ኣምር ተፈብሪኹ ግዳይ ጸለመን ጥቕዓት ኮይኖም፡፡ 
ፍልጠቱን ገንዘቡን ኣፊሱሱ ኣብ ካልኦት ካባብታት ኢትዮጵያ ከይዱ ካብ ንኡስ ክሳብ ዓብዩ ወፍሪ ዝተሳተፈ ትግራዋይ ኣብ 
ክንዲ ብጽቡቕ ምርኣይ ወይ ዜግነታዊ መሰሉ ምኻኑ ምቕባል፤ ናብ ፓለቲካዊ ሕቶ ተቐይሩ ተጋሩ ካብ መሰሎም ክንጸሉ 
ፓለቲካ ናዕብታት ክሳብ ምልዓል ተበጺሑ፡፡ ኣብ ገለ ከባብታት ሃገርና ከኣ ህይወት ተጋሩ ጠፊኡ  ሃፍቶምን ንብረቶምን 
ተዘሪፉ ወይ ውን ተባሪዑን ዓንዩን፡፡  

ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ካብ ሕሱም ጽልኣትን ፓለቲካዊ ቅንእን ዝብገስ ብዓብይኡ ከኣ ህልውና ስርዓት 

ፌዴራሊዝም ዝፈታተን ብሽም “ልዕልና ትግራይ” ዝብል ልጋብ ዝመጸ፤ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝተጻወደ ውዲት ሽርሕን ተቐቢሉ 

ነቲ ናይ ጸላእቲ ትግራይ ሽርሒ ባርኾት ሂብዎ፡፡ ብብልሽውናን ቀንጠብጠብን ዝሕመ በዓል ሃፍቲ ወይ በዓል ስልጣን 
ማእከላይ መንግስቲ ትግራዋይ ጥራሕ ከምዝኾነ ማእከላይ መንግስቲ ነዚ ጉዳይ ብስክፍታን ወይውን ኣካል ናይቲ ሽርሒ ኮይኑ 
ምቕባሉ ኣዝዩ ዘደንጹ እዩ፡፡  
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ኣብዚ ግልጺ ክኸውን ዝግብኦ ሓቂ፤ ከም ተጋሩ ስልጣን ማእከላይ መንግስቲ ኣይበሓትናን እምበር ሓቂ እንተዝኸውንስ 
ምተቐብልናዮ፡፡ ምኽንያቱ ክንብሕት ምንዮት የብልናን፡፡ ኣብ ቁጠባዊ ወፍሪ ግን እቲ ዝተብሃለ ልዕልና የለን እምበር 
እንተዝህሉ ውን ብውድድርን ዓቕምን ክሳብ ዝኾነ፤ ናይ ግድን ምስ ካልኦት ዘይሰርሑ ክንመዓራረ ምእንቲ ተባሂሉ፤ ምእንተ 
ምርዋይ ዘረባ ሽርሐኛታት ክንስኮን ኣይግብኣናን፡፡ ኣብዛ ሃገር ብማእከላይ መንግስቲ ዝፈጥሩ ዕድላት ወፍሪ ብማዕረ ንኩሎም 
ዜጋታት ዝቐርቡ ምስምኻኖም፤ ዜጋታት ከከም ፍልጠቶምን ማል ናይ ምውፋር ዓቕሞምን ክውፍሩ ግድን እዩ፡፡ ከም ውጽኢቱ 
ድማ ሃካይን ዓቕሚ ዘይብሉን ከፍ እንተበለ፤ ንፉዕን ኣብ ቢዝነስ ዝሓሸ ርድኢት ዘለዎ እንተወፈረ ሰሰርሖም ረኸቡ እዩ 

ዝበሃል፡፡ ሃካይ ኣስቂጡ ጸኒሑ ጻዕራም ፍርያት ወፍሩ ምስራኣየ ብሕሶትን በሊንበላን “ልዕልና ተጋሩ” ኢሉ ክቐጥፍ ከሎ ልክዑ 

ትነግሮም ነቲ ዝሰርሐ ኣይኮንካን ክትቆርኖ ዝግባእ፡፡ መንግስቲ ማዕረ ዕድላት ይፈጥር እምበር ንሃካይ ኮሖጉስ ንጻዕራም ክስኩን 
ርትዕን ፍትሕን ኣይኮነን፡፡  

እዚ ጥራሕ ግን ኣይኮነን፡፡ ትግራይ ንኣውፈርረቲ ደቂ ዓድን ወጻእን ዘይትጥዕም ምኻና ጥራሕ ኣይኮነን መግለጺ ኣብ ልዕሊ 
ቁጣባ ትግራይ ዝበጽሕ ዘሎ በደል፡፡ እተን ዝርካበን ካምፓንታት ወልቀን ትእምትን ትግራይ ውን ዘይእውጅ ቁጠባዊ ኩናት 
ካብ ዘጋጥመን ጸኒሑ እዩ፡፡ ኣብ ሓደ ፓለቲካውን ቁጠባውን ጽላል ኮይና እንዳሰራሕና፤ ኣብ ክንዲ ተመላላእንትን ተሓገገዝትን 
ፍርያታት፤ ተነሓናሕቲ ፍርያታት ክፈርዩ ብገለ ክልል መንግስታት ዝተወሰዱ ስጉምታት ሪኢና፡፡ ናይ ትእምት ትካላት ካብ ዕዳ 
ንምውጻእ ዘይፍንቀል እምኒ የለን፡፡ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፋብሪካ ተቐዲሑ አብ ካልእ ክልል እሞኸኣ ንትግራይ ቀረባ ዝኾነ ክልል 
ክትከል ክትሪኢ ዘስደምም እዩ፡፡ ኣብዚ ንሕና ንካልኦት እዚ ኣይትከከሉ ክንብሎም ኣይንኽእልን፡፡ ምናልባት ብናጻ ዕዳጋ ደኣ 
ኣይመሓደርን እምበር ካብ ምምልላእ ምውድዳር ይሓሸና ኢሉ ሐበራዊ ረብሓ ንዘዝርግ ሓይሊ መሰለይ ክሳብ ዝበለ እዚ ግበር 
እዚ ኣይትግበርን ክትብሎ ኣይትኽእልን፡፡ አብ ገለ ተጋንፎታት ከምዝተርኣየ፤ ብናጻ ዕዳጋ ምኻን ምስ ኣበዮም ናብ ዘይእውጅ 
ምሕሳም ፍርያት ካምፓንታት ትግራይ ወይከኣ ሽርሕታት ምንጻል ካምፓንታት ትግራይ ክነጥፉ ሪኢና፡፡ በዝን ወድዝን ሃገራዊ 
ሓድነት ዝበሃል ኣምር ይጠፍእ ሰለዘሎ ተጋሩ ንስከሞ በደል ኣይኮነን፡፡  

ብሓፈሻ መንቀሊ እዚኹሉ በደላት ትግራይ ረሲዕካ ዝተኼደ ናይ 20 ዓመታት ሃገራዊ ጉዕዞ እዩ፡፡ እቲ ንህዝቢ ትግራይ 
መሪሐን ኣጋዲለን ተጋዲለን ዝብል ኣካል፤ ንትግራይ ረሲዑ ትግራይ ኣብ ሃዋህውን ኣይኩናት ኣይሰላም ኣቐሚጡ፤ ትግራይ በጃ 

ሃገራውነት ጅሆ ሒዙ … ኣብ ዒጋም ጠሓስ ሃገራዊ ጉዕዞ ኣትዩ ነቲ መንሽሮ ሕማም ቁጠባ ትግራይ ክፈትሕ ኣይከኣለን፡፡  

ኣብዚ ሃገራውነት ምእንተ ነብሱ ኣይኮነን ከም ሕማቕ መዚዝና ነጽኦ ዘለና፡፡ ብዋጋ ትግራይ ዝህነጽ ትግራይ ዝረስዐ ሃገራውነት 
ግን ብቐንዱ ንህዝቢ ትግራይ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ንካልኦት ህዝብታት ብሓፈሻ ነቲ ስርዓት ሓደጋ ሰለዝኾነ እዩ ንዛረብ ዘለና፡፡ 
ውክልና ትግራይ ዝተሰከመ ሓይሊ ግን ብስክፍታን ወይውን ባዕሉ ዝፈጸሞም ስትራቴጂካዊ ጌጋታት ኣብ ክንዲ ምእራም፤ 
ዝተቓለሱ ዕላማን መበገሲ ብሄራዊ ቃልስናን ረጊጹ፤ ትግራይ ምስ ጸጋታትን ብልጫ ዘለዎ ዕድላታን፤ ደጊም ዋጋ የብላን ኢሉ 
ወይ ውን ኣበይ ከይትበጽሕ ኢሉ ተሸካሚ ድሕረትን ሕማምን ጸላእቲ ኮይኑ ዝኾደ ክያዶ ልዕሊ ክሉ እቲ መንቀሊ ጸገም እዩ፡፡ 
ትግራይ ጸግዒ ኮይና ያኢ ኣብ ምርጫ ዘይትኣቱ ኮይና ሕብተሳባዊ መሰረቱ ዝገደፈ ሓይሊ፤ ሃገራዊ እየ እንተበለ ብዝኾነ 
መለክዒ ክሰምረሉ ኣይኽእልን፡፡  

ሃገራውንትን ሃገራዊ ረብሓን ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ኩሎም ህዝብታት ድምር ውጽኢት፤ ንኽሎም ብፍትዕን ምዕሩይነትን 
ዝከፈፈል ደኣ እምበር፤ ንገሊኡ ዕድል ንገሊኡ መርገም ብዝኾነ ኣገባብ ዝሳለጥ ኣይኽእልን፡፡ ፈተነታት አእንተሎ ውን ህልም 
ዝበለ ጸረ ህዝባውንትነን እቲ ብደምና ዝተኸልናዮ ስርዓት ፌዴራሊዝም ዘፍርስ ሓደገኛ ጉዕዞ እዩ፡፡ ንትግራይ ወይከኣ ዓፋር 
ዝሃሲ ኣካይዳ ብጥቑል ሸም ረብሓ ሃገራውነት ኣይክተምኽዮን እኻ፡፡ የኺደኒ እዩ እንተብለካ ውን ከምቲ ዝረኣናዮ፤ ወላ ውን 

ዝተረስዐ ሕ/ሰብን ክልልን እንተነዓቕካዮ፤ ብሰሪ ነቲ ስርዓት ዝጻባእ ዝሓዝካዮ ዘይምዕሩይን ዘይፍትሓውን ኣካይዳ ኣብቲ 

ስርዓት ዘይምጥጣን ምስሓት ሚዛናን ኣጋጡሙ ከምኡውን ንጸላእትኻ ዝጥዕም ከምቲ ጽውጸዋይ “የትግራይ በላይነት” ዝበለ 

ህውከት ፈጢሩ ከላጋዕካ እዩ፡፡ ኣብ ስርኣት ፌዴራሊዝም ብዋጋ ሓደ ክልል ወይ ህዝቢ ዝሰለጥ ሃገራዊ ረብሓ ጠንቂ እቲ 
ስርዓት ካብ ምኻን ሓሊፉ፤ ብወሰለትለትን ስክፍታን ተሸፊኑ ዝኸይድ ኣይኮነን፡፡  

5. ሽርሒን ምጉናይን ትግራይ ካብ ልምዓት ማእከላይ መንግስቲ - ባቡር ጫፍ በደል  

ትግራይ ምስ ህልውን ዕቑርን ጸጋታታ ምስ ብልጫ ዘለዎ ንጽጽራዊ ዕድላ፤ ካብ ሃገራዊ ጉዕዞ ተኒጺላ፤ በይዛ ሃገራውነት ኮይና፤ 
ግዳይ ቁጠባዊ፣ ማሕበራውን ፓለቲካውን ሕሰማት ኣብ ዝኾነትሉ ምዕራፍ፤ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክንዲ ዝሓለፈ 
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ይኣክል ኢሉ ንዕኡ ውን ሓላፍነት ወሲዱ ዝሰርሖም ጌጋታት ክአርም ምትጋህ … ከም ወዮ “ኣብ ርእሲ ሕበጠን መግሊ ኣንጭዋ 

ይወጸን” ዝበሃል ምስላ ተጋሩ ኮይኑ … ትግራይ ካብ መሰረተ ልምዓት ማእከላይ መንግስቲ ክትጓነ ምርኣይ ኣዕጽምትኻ ዝሰብር 
በደል እዩ፡፡  

እዚ ብማከላይ መንግስቲ ዝፍጸም ዘሎ መስርሕ ምጉናይ ካብ ሱር መሰረቱ ሰለስተ መገበስታት ኣለዎ ክብሃል ዝከኣል እዩ፡፡ 1) 

ኣብ ትግራይ ዝሰፈነ ኣብ ጥራሕ መቐመጫኻ ክትርአይ ምድላይ እሞ ንወልፊ “ኣብ ቅድሚት ንስራዕ አለና” ዝተሳለጠ ጸረ 
ረብሓኻ ዝነቐለ ናይ ሕሶት ጸብጻባት እዩ፡፡ እዚ ናይ ሕሶት ጸብጻብ ኣብ ማእከላይ መንግስቲ ቁንዓት ትግራይ ደሓን ኣላ 
ብምባል ለዋያትን ጸረ ትግራይ ዝኾኑ ሸፋቱ ቢሮክራሲ ማእከላይ መንግስቲ ድማ ነዚ ነፍሰ ሕሶት መዚሚዞም ኣንጻር ትግራይ 

ክውስኑ ኣፍደገ ዝኸፈተ እዩ፡፡ 2) መንግስቲ ሃገርና ወይከኣ ኢህወዴግ ከም ገዛኢ ውድብ ከምቲ ባዕሉ ውን ዝኣምነሉ፤ ኣብ 

ዝሓለፉ 15 ዓመታት ዝፈጸሞም ጌጋታት፤ ኣብ ዝተፈላለዩ ካባብታት ሃገርና ዝተፈጠሩ ጸገማት ክፈትሕ ወይ ውን ንግዝያዊ 

ፓለቲካ መኽሰብ ተባሂሉ ትግራይ ዝንጽል ንካልኦት ዘቀባጥር ኣካይዳታት ዝፈጠሮ እዩ፡፡ 3) ሕዱር ሕማም ጽልኣት ትግራይ 
ዝተዋረሶ፤ ናቱ ልምዓት ብዋጋ ምደኻምን ምብርዓንን ልምዓት ትግራይ ዝትምን ወይከኣ ስትራቴጂካዊ ገበጣ ሰሪሑ፤ ትግራይ 
ኣብ ዝተናውሐ ቁጠባዊ ቃልሲ ለሚሳ ንብሄራዊ ሓርነትና ዘካየድናዮ ቃልስን ዓወትን ክዕጸፍ ውዲት ዝኣልም ሓይሊ ዝፈጥሮ  
ምጉናይ እዩ፡፡  

ኮታስ ኣብ መስርዕ ሃገራዊ ጉዕዞ ኢትዮጵያ ረብሓ ትግራይ ተረሲዑ ትግራይ ንቅርጺ ኣልቦ ዒጋም ጠሓስ ሃገራውነት ክበሃል 
ጅሆ ተታሒዛ ኣብ ንብለሉ እዋን፤ ኣንጻር ትግራይ ብማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሳለጡ ዘለው ትግራይ ካብ ልምዓት 
ዘጋንዩ ሽርሕታትን ንሰለ ፓለቲካዊ መኽብ ዝሳለጡ በደላትን ማእለያ የብሎምን፡፡  

ፕሮጀክታት ልምዓት ማእከላይ መንግስቲ ኣብ ትግራይ ክበጽሑ ከለው ብሽርሒ ተጠሊፎም ወይከኣ ብሰሪ ስክፍታን ገበጣ 
ፓለቲካዊ መኽሰብን ኣዋጻእነት የብሎምን ወይውን በጀት ሓጺሩ ክበሃሉ ምርኣይ ዳርጋ ንቡር ኮይኑ፡፡ ፕሮጅክት ፋብሪካ ሽኮር 
ወልቃይት ሓደ መርኣያ እዩ፡፡ ከም ሃገሩ ወላውን ናይ ኣፋጻጽማ ጸገማት እንተሃለለውዎ፤ ካብ ሃገሩ ተፈልዩ ድሕሪት ክተርፍ 
ዝኸኣላ ብሽርሒ ናይ ደገን ኣብ ውሽጢ መንግስቲ ዝሸፈቱ ጸላእትን ምኻኑ ጸሓይ ዝወቕዖ ሓቂ እዩ፡፡ ፕሮጀክት ዝስተ ማይ 
መቐለ ውን ብብርኪ መጽናዕቲ ካብ ዝተሓዝ ክልተ ዓሰርተ ዓመታት ኣሕሊፉ ካብ ዓቕሚ መንግስቲ ክልል ንላዕሊ ምኻኑ 
እንዳተፈለጠ፤ ብምስምስ በጀት የለን ስእነት ሸርፊ ወጻእን ክስራሕ ብዘይምኻሉ፤ ይትረፍ ከም ሓደ ንልምዓት ኢንዳስትሪ 
ከተማ መቐለ ወሳኒ ሮቓሒ ምኻኑ ተሓሲቡ ፍታሕ ክወሃቦ፤ ህዝቢ መቐለ ብማይ ጽምኢ ሓሪሩ ሰማዒ ኣይረኸበን፡፡ በጀትያ 

የሎን ልቓሕ ተሳኢኑ  እዩ እቲ ዘረባ፡፡ ካብ ጠቕላላ ንግዲ ወጻእ ዝተረኸበ ሸርፊ ወጻእ 2.5 ቢልዮን ዶላር 700 ሚልዮን ዶላር 

ብጽሒት ንዘለዋ ትግራይ እዚ ዶ ምተግብአ? ይገርመና ኣሎ!  

ብግልባጡ መንግስቲ ፌዴራል ንሰብ ዕድል ተደራቢ ዕድል ክፈጥር ኣብ ካልኦት ከባብታት ሃገርና ቢልዮናት ኣውጺኡ ግድባት 
ክሰርሕ ንርኢ፡፡ እቲ ዝገርም ድማ ማይ መቐለ ንምፍታሕ ቃል ዝኣተዩ ቀዳማይ ሚንስቴር ሃገርና፤ ካብ ዝዛረቡ ደጊም ሳልሳይ 
ዓመትና ቃሎም መን ከምዘሕደጎም አይፍለጥን ተጠሊምና፡፡ ብመዳይ ሕርሻ መስኖ ትግራይ ብምኽንያት ዘለዋ ሕጽረት ጠልን 

ማይን ቀደማነት ክትረክብ እንዳተገብአ፤ ማእከላይ መንግስቲ ብብርኪ ሃገር ንመስኖን ሓይሊ ጸዓትን ዝውዕሉ 105 
ማእከለዎት ግድባት ክሰርሕ አብ ዘውጾ ትልሚ ትግራይ የላን፡፡  

ጫፍ ናይ ኩሎም ሽርሕታትን በደላትን ከኣ ኣብዚ ሰሙናት ብቐዳማይ ሚንስቴር ሃገርና ብዛዕባ ህንጸት መስመር ባቡር ኣብ 

ትግራይ ዘተዘረበ መሰምበድን ዘደንጹን መርድእ እዩ፡፡ ከም ኣባህላ እቶም ቀዳማይ ሚንስቴር “ትግራይ ጎቦታት ሰለዝበዝሓ ኣብ 
ህንጸት መስመር ባቡር ዋጋ ሰለዝውስኽ ናብ ዓድዋ፣ ኣኽሱምን ሽረን ዝህነጽ መስመር፤ ምናልባት ብደቅና እምበር ኣብ ቀረባ 

ከኸውን ከምዘይክል ብምእማን ተስፋ ክህበኩም ኣይደልን” በሉ፡፡ ተኣምር እዩ፡፡ ንዘረባ ዘረባ የውጽኦ ንሓመድ ዱግሪ የውጽኦ 
ከምዝበሃል ግን እዚ ቅኑዕ ዘረባ ቀዳማይ ሚንስቴር ሃገርና ነጽብራቕ ናይቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተኣልመ ውዲታትን ደኣምበር 
ክውንነትስ የብሉን፡፡ እምበር ንሰለሓቁ ደኣ ካብቲ ካብ መቐለ ናብ ሽረ ዝወስድ መስመር ዝኸፍአ ጎቦታት ኣብቲ ካብ ወልድያ 
ናብ ወረታ ካብ ወረታ ናብ መተማ ዝህነጽ መስመር ይርከብ፡፡  

ኣብዚ ጉዳይ ባቡር ካልእ ኣዝዩ ዘሰክፍ ነጥቢ፤ ፕሮጀክት ህንጸት ባቡር ኣብ ትግራይ ኣብ ሽረ ጠጠው ዝብል ምኻኑ እዩ፡፡ 
ብዛዕባ እዚ ጉዳይ መብራህርሂ ክወሃበና ተደጋጋሚ ንዝገበርናዮ ሕቶ ሓላፍነት ወሲዱ መልሲ ዝሃበ ኣካል ኣይረኸብናን፡፡ 
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መራሕትና ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ዝሃብዎም ተጋራጨውቲ መልስታትን ግን እንዳግረምልና እዮም ዘለው፡፡ ገሊኢም 

መዓስከ ኣብ ትልሚ ነይሩ ይብሉ፡፡ ናይ ገሊኦም እካ ብህልም ዝበለ ዘይምፍላጥ ዝተላዕጠጠ ኣላጋጭ መልሲ፡፡ “ጥራሕ 

ኢንዳስትሪ ይፈጠር እምበር ባቡርስ ባዕሉ ክመጽእ እዩ”  ዝብል መልሲ ዝሃቡ ውን ኣይተስኣኑነን፡፡  

ከምዚኦም ዝበሉ መልስታት ሓደገኛታትን ረብሓ ትግራይ ዘሀግሩን እዮም፡፡ ኣብ ትልሚ የለን ዝበሃል ክሰርሕ ኣይኽአልን፡፡ እቲ 

ትልሚ ጸረ ትግራይ እንተኾይኑ ይኽለስ፡፡ እንተ እቲ “እንዳስትሪ ምስ መጸ  ባቡር ይመጽእ” ዝብል ዘረባ ካብ ኣፍልጦ ሰነ-
ቁጠባ ዝረሓቐ ቅድሚ ፈረስ ጋሪ ዘቐድም እዩ፡፡ ባቡር መሰረተ ልምዓት እዩ፡፡ ንልምዓት ኢንዳስትሪ መሰረቱ እዩ ማለት እዩ 
ኢልና ክነረድኦም እንተዘይኮይና ነዚ ዘረባ ንዕድጎ ኣይኮነን፡፡   

በቲ በለ በቲ ጉዳይ ባቡር ብፍላይ እቲ ኣብ ሽረ እዩ ደው ክብል ዝተበሃለ ትልሚ ፍጹም ንትግራይ ዘጋኒ ካብ ቁጣባዊ ስልሒት 
ዝረሓቐ ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ፡፡ ትግራይ ነቲ ተሸኪማቶ ዕድላታ ዝመንጠለ ኣበሳ ካሕሳ ደኣምበር ተወሳኺ በደል ኣይግብኣን 
ጥራሕ ዘይኮነ ውጽኢት ሽርሕን ንፓለቲካዊ መኽሰብ ዝተግበረ በዳሊ ውሳነ ምኻኑ ፈሊጥና ኣይንቕበሎን፡፡  

ኮርፖሬሽን ባቡር ኢትዮጵያ ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ብርኪ ክሃንጾም እየ ኢሉ ዘውጽኦም ትልምታት ብዝርዝር ክንርኢ ከለና 
ሃገርና ምስ ዳርጋ ኩለን ጎሮባብቲ ሃገራት ዘራኽብ መስመራት ኣለው፡፡ እቲ ካብ ጅብቲ ዝብገስ መስመር ናብ ካልኦት ጎረባብቲ 
ሃገራት ዘይራኸብ ኣብ ማእከል ተቖሪጹ ዝተረፈ መስመር ዘለዋ ትግራይ እያ፡፡ ብምኽንያት ደውታ ዝሓሰረን ዝበለጸን 
መስመባር ባቡር ብሰሜን ናብ መደባት ኤርትራ ክትረክብ ትኽእል ዝነበረት ዘይኮነላ ትግራይ፤ እንተኣሰ ነቲ ቀንዲ ማእገር 
ቁጠብኣ ዝኾነ ምዕራብ ትግራይ ዘሳልጥ ንሱዳን ዝወጽእ መስመር ክህሉ ግድን እዩ፡፡ ትልሚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ነዚ 
ክማልእ ኣይከኣለን፡፡  

እካ ደኣስ ንሱዳን ዝወጽእ መስመር ካብ ወረታ-ኣዘዞ ተበጊሱ ብመተማ ብኻኑ ይገልጽ፡፡ እዚ ርትዓዊ ቄጠባዊ ውሳነ ክኸውን 
ኣይኽእልን፡፡ ሰለምንታይሲ ብዋጋ ህንጸት፣ ናብ ፓርት ሱዳን ብዝህልዎ ርሕቐት፣ ብህልውን ዕቑርን ዓቕሚ ቁጠባ፣ 

ብስትራቴጂካዊ መርክቦ … ሑመራ ደኣምበር መተማ ቀዳማይ ምርጫ ክኸውን ኣይኽእልን፡፡ ዋጋ ህንጸት ብምኽንያት ጎቦታት 

ዝውስኽ እንተኾይኑ፤ ካብ ሽረ- ንሑመራ ሰጥ ዝበለ ጎልጎል ክኸውን  ከሎ መስመር  ወረታ- ኣዘዞ -መተማ  ግን ኣግዳም 

ኣጻድፍን ዝበዝሖ እዩ፡፡ ናብ ፓርት ሱዳን ብዘሎ ርሕቐት ካብ ሑመራ ናብ ፓርት ሱዳን 710 ኪ/ሜ ክኸውን ከሎ ካብ 

መተማ ናብ ፓርት ሱዳን ግን ብ 912 ኪ/ሜ እዩ ዝርሕቕ፡፡ ህልው ዓቕሚ ክንርኢ ከለና፤ ብመዳይ ሕርሻ ኢትዮጵያ ዶላራት 

ትረኽበሉ ዘላ ሰሊጥ ኣብ ሑመራ እዩ ዝበዝሕ ዝርከብ፡፡ ዕቑር ዓቕሚ ምዕራብን ሰሜን ምዕራብን ትግራይ ገዚፍ ቁጠባ ዘለዎ 
ንግዚኡካስ ብትልሚ ዝተትሓዙ ባዕኸር ፓርክ ኢንዳስትርን ካብ ሽረ ናብ ሑመራ ዝወስድ መገዲ ዝነጽ ፋብሪካ ሓጺንመጺን 
ሽረን ኣሎ፡፡ ትግራይ ኣለኒ ካብ ትብሎ ሃፍቲ እምነበረድ ውን ኣብዚ ኸባቢ ብብዝሒ ሰለዘሎ ባቡር ዝጠልቡ ፋብሪካታት ኣብዚ 
ኸባቢ ምፍጣሮም ኣይተርፍን፡፡ ብዓይኒ ስትራቴጂካዊ መርክቦ ሑመራ ምዕራብ ትግራይን ኣምሓራን ምስ ሱዳን ጥራሕ ዘይኮነ 
ኣብ ማጻኢ ምስ ኤርትራ ውን ሰለዘራኽብ ወሳኒ ቦታ እዩ፡፡ ሑመራ ሱዳን፣ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘራኽብ ነጥቢ እዩ፡፡ ሰለዚ  

ንሱዳን ዝወጽእ መስመር ብሑመራ ምኻኑ ተሪፉ ብመተማ ዝኾነሉ ስነ-ሞጎት ክህሉ ኣይኽእልን፡፡  

አብዚ ክጭበጥ ዘለዎ ነጥቢ ብመተማ ኣይስርሓን ክስራሕ የብሉን ኣይኮነናን ንብል ዘለና፡፡ ክንብል ኣይንኽእልን፡፡ ይሰራሕ፡፡ 
ልዕሊ ሑመራ ቀዳምነት ኣለዎ ዝብል ግን ተቐባልነት ኣይክህልዎን፡፡ ምኽንያቱ ቁጠባዊ ምኽኑይነት የብሉን፡፡ እንተኾይኑ ውን 
ፓለቲካ ውሳነ እዩ ዝኸውን፡፡ እዚ ከኣ ነቲ በጀት ሓጺሩኒ ኢሉ ዝዛረብ መንግስቲ ዓርሰ ስዕረት እዩ፡፡   

ከም መዛዘሚ ግን ኩሉ ክፈልጦ ዝግባእ፤ ከም ተጋሩ ረብሓ ሃገርና ነኽብር፡፡ ረብሓ ሃገር ብዋጋ ረብሓ ትግራይ ክሳለጥ ግን 
ዓገብ እዩ፡፡ ብየዋህነት ረብሓ ትግራይ ረጊጹ ዝዕንድር ወይ ውን ንዓና ዝበደለ እንዳመደሰሎ ኣንጻር ረብሓ ትግራይ ዝተሰለፈ 
ሓይሊ፤ ይመሰሎ ይኸውን እምበር ነቲ ፌዴራላዊ ስርዓት እዩ ዝጥሕስ ዘሎ፡፡ ናይዚ ሳዓቤን ድማ ንትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ 
ንኩሎም ህዝብታት ኢትዮጵያ ዝልክም እዩ፡፡  

ሕቶ ባቡር ወልድያ-መቐለ-ሽረ-ሑመራ-ፓርትሱዳን ፍትሓውን ቁጠባዊ ርትዓውነት እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድምጺ ህዝቢ 

ትግራይ ይስማዕ!  

መሓሪ ዮሃንስ ገብሩ  
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መቐለ 

mahariyohans2020@gmail.com  
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