‚ጥቕምን መፃኢ ዕዴሌን ህዝቢ ትግራይ ኣብዛ ሕዚ ትፍጠር ዘሊ ኢትዮጵያ እያ ትምስረት‛
‚ኣብዚ ኩነታት ከምዴሊዩ ክጨማሇቕ ዝዯሉ ሓይሉ ክስጉም ዝኽእሌ ኣይኮነን፡፡ ንግዘኡ ግን ቃንዛ ክፇጥር ይኽእሌ እዩ፡፡‛
ሜ/ጀነራሌ ተኽሇብርሃን ወ/ኣረጋይ (ድ/ር)

‚- እቲ መንእሰይ ብዙሕ ዕዴሌ ዕዲጋ ኣሇዎ፡፡ ምቹው ኩነታት ብመንግስቲ ክፍጠር ኣሇዎ፣ ባዕለ ተቃሉሱ እውን ምቹው
ኩነታት ክፇጥር ኣሇዎ፡፡..
- ማሕበራዊ ሚዴያ ክዕፆ ዘይኮነስ ክሰፍሕ እዩ ዘሇዎ፡፡ ንግዚኡ ሽግራት ክህለ እዩ፡፡ እቲ ጠንቂ ግን ማሕበራዊ ሚዴያ
ኣይኮነን፣ እቲ ጠንቂ ካሌእ እዩ፡፡ ስሇዚ ኣብቲ ሱር ጠንቂ ኢኻ ክትሰርሕ ዝግባእ፡፡..
- እቲ መንእሰይ ብኻሌእ ዘይኾነስ ብባዕለ እዩ ክበቅዕ ዘሇዎ፡፡ ሓሊፍነት ክወስዴ ኣሇዎ፡፡ ዓርሰ-ምብቓዕ (selfempowernment) ከካይዴ ኣሇዎ፡፡ እዚ እንተኾይኑ ኣብ ቅዴመይ ዝዕንቕፇኒ ሓይሉ የሇን፣ እንተሃሌዩ እውን ክሰግሮ እየ፤
ባዕሇይ ዝቆርፃ ዓዱ ወይ ከይዱ ህንፀት ኣሊ ኢለ ዝኣምን መንእሰይ፤ ዓርሰ-ምትእምማን ዘሇዎ ማሇት እዩ፡፡ ካብዚ ወፃእ ከምዚ
እኮ ገይሮምና፣ ኣባሪሮምና እኮ፣ ክንሰርሕ ኣይከኣሌናን እንዲበሇ ዘመኽኒ ሓይሉ እንተኾይኑ ዝመኸነ መንእሰይ እዩ፡፡..
- ካብዚ ዘል መንእሰይ ፅቡቕ መሪሕነት ክወፅእ ይኽእሌ እዩ፡፡‛
‚ -ኣብ ትግራይ ኢንቨስት ክግበር ስሕበት ንኽህለ ክስራሕ ኣሇዎ፡፡ ኢንቨስትመንስት ክስሕብ ዝኽእሌ ምቹው ፖሉሲ፣ ስርዓት
ኣሰራርሓን ቢሮክራሲን ክህለ ከል እዩ፡፡ ኣብ ትግራይ ክስሓብ እንተኾኑ ትግርኛ ብምዝራቡ ዘይኮነስ ክንቕየር ኣሇና ዝብሌ
ራእይ ዘሇዎ ህሌኽ ዘሇዎ በብዝመሰል ክንቅሳቀስ ከል እዩ፡፡‛

‚- ብኢንግሉዝኛ ‘ዜኖፎብያ’ xenophobia እንብል እዩ ዝምዕብሌ ዘል። ዜኖፎብያ ማሇት ኣብ ሌዕሉ ወፃእተኛታት ዝርአ
ፅሌኣት (an intense fear or dislike of foreign people) ማሇት እዩ። እቲ ዝፍጠር ቅሌውሊው ስዯተኛታት ዝፇጠርዎ
ገይርካ ብምርኣይ ንሶም ይውፁኡሌና ዝብሌ ከም መፍትሒ ምርኣይ እዩ። እቲ ስርዓት ዝፇጠሮ ፀገም እዩ ኣብ ክንዱ ምባሌ
ንዯገ ኣማዕዱኻ ናይ ምርኣይ፤ ኣብ ክንዱ ምንጪ እቲ ፀገም ተረዱእኻ ንምፍታሕ ምዴሊይ፣ ስሚዒታዊ ኮይንካ እቶም
ነሃተይ ትብልም ኣብ ሌዕሉ ካሌኦት ፅሌኣት ከሕዴሩ እሞ ናይ ፀገሞም ምንጪ ገይሮም ከርኢዎም ናይ ምግባር ኣል። እቶም
ህዝበኛታት (populist) ዝበሃለ ንዙይ ይጥቀምለ ኣሇው ማሇት እዩ። ንዚታት ከም ዴኹዒ ተጠቒሞም ናብ ስሌጣን
ዝመፅለ ኩነታት ይፍጠር ኣል።
- ኣብ መንጎ ኣብ ዝኾነ ከባቢ ዘል ሓረስታይ ምንም ዓይነት ናይ ረብሓ ኣፇሊሊይ የሇን፡፡ ግን ከተምስሌ ኣሇካ፡፡ ኣመሇኻኽታ
ኣሇዉ፣ ነዚ ዝቕበሌ እውን ዴሕረት ኣል፡፡ ሓሶትን ወረን ክስማዕ ይኽእክ እዩ፡፡ ኣብ ዓዴና ሓሶትን ወረን ብፍሌጠት
ኣይተተከአን፡፡ ኣብ ካሌእ ዘል ሰብ ክመስል እውን ይኽእሌ እዩ፡፡
- ትግራዋይ፣ ኣምሓራይ፣ ኦሮሞ ዝብለ ዘረባታት ትርጉም ናብ ዘይብለ ዯረጃ ክወርዴ እዩ፡፡ ኣርቲፉሻሌ ድብ ኣል እዚ ድብ
እዙይ ብኸይዱ ትርጉም ናብ ዘይብለ ክወርዴ እዩ፤ ብታሪኽ ዝመፅእ መንነት እውን ኣል፡፡ እቲ መንነት ይጠፍእ ማሇት
ኣይኮነን። ናይ ኩለ መንነት ማዕረ ዕዴሌ ረኺቡ ዝብሌፅገለ ክህለ እዩ፡፡ መንነት ኣምሓራ፣ ትግራዋይ፣ ኦሮሞ ግን ከም መሸፇኒ
ብሄር ዘይኮነስ ከም መተአሳሰሪ ዕዲጋ ወይ ሃፍቲ መፍጠሪ ናብ ዝኾነለ ክሰጋገር እዩ፡፡ “
‚- ንሕና ቀዯምና ኣግኣዝያን ኢና ነይርና ስሇዚ ናብዚ ንምፃእ ዝብሌ ፡ ጎታቲ ካብ ምዃኑ ሓሉፈ ተፇጥራዊ ጉዕዞ ከይዱ ውህዯት
ሕብረተሰብ ዝፃረር እዩ፡፡…….ኣግኣዝያን ዝብሌ ምንቕስቃስ ምዕባሇ ሕብረተሰብ ንዴሕሪት ምምሊስ ገይረ እየ ዝርእዮ”
- ካሌአይ ኣግኣዝያን ብመሰረቱ ናይ ኦርቶድክስ ታሪኽ እዩ ዘሇዎ፡፡ ዝብሌ ኣል። እዚ ነበራያ ነበረ እዩ ዘምፅእ ዘል፡፡ እዚአን
ባዕሇን ወሲዴካ እቲ ምንቕስቃስ ፀረ-ህዝቢ ምዃኑ ንምፍሊጥ፣ ፀረ-ምዕባሇ ምዃኑ ምፍሊጥ ኣገዲሲ እዩ ዝኸውን፡፡
-እቲ ናይ ኣግኣዝያን ምንቕስቃስ ምዕባሇ ሕብረተሰብ ንዴሕሪት ምምሊስ ገይረ እየ ዝርእዮ፡፡ ገስጋሲ ኣይኮነን፣ ጎታቲ እዩ፡፡
እዚ ንዴሕሪት ምምሊስ እዩ፡፡
- ብቕሌውሊው ስምዒት ተዯፊፉእካ ናብ ጉጉይ መንገዱ ክትከይዴ፣ ናይ ሕብረተሰብ ባህራዊ ምዕባሇ ንዴሕሪት ክትመሌስ
የብሌካን፤ እንተትዯሉ ‘ውን ኣይኾነሌካን። ካሌኣይ ብዝሃነት ዝቕበሌ ኣይኮነን፡፡
- ዓዴኻ ክትቅይራ እንተኾይንካ ግና መንነትካ ክትሕዝ ኣሇካ፡፡ ካብ መንነትከ ወፃኢ ኮይንካ ክትቕይራ ኣይትኽእሌን፡፡
ታሪኽካ፣ ባህሌኻኘ መንነትካ ብሓፇሻ ምፍሊጥ ኣገዲሺ እዩ፤ ግን እዙይ ንምዕባሌን ምትእስሳር ንምፍጣርን እምበር ጎታቲ
ብዝኾነ ኣይኮነን።‛
‚ኣብዚ ኩነታት፡ ዕሊማ ህዝቢ ትግራይ ዝውግን ሓይሉ ፇሌዩ ክወፅእ ኣሇዎ፡፡ እዚ እውን ቃሌሲ የዴሌዮ እዩ፡፡ ኣነ
ከምዝስተኻኸሌ ተስፊ አሇኒ፡፡ ተስፊ ጥራይ እውን ዘይኮነስ ንዴሕሪት ክምሇስ ዝኽእሌ ኣይኮነን፡፡ ምኽንያቱ እቲ መስዋእቲ
ዝኸፇሇ ህዝቢን እቲ ዝተቃሇሰ ተጋዲሊይን መብዛሕቲኡ ብህይወት ኣል፣ ንቕዴሚት ክምርሽ ዝዯሉ መንእሰይ እውን ኣል፡፡
ስሇዚ ኣብዚ ኩነታት ከምዴሊዩ ክጨማሇቕ ዝዯሉ ሓይሉ ክስጉም ዝኽእሌ ኣይኮነን፡፡ ንግዘኡ ግን ቃንዛ ክፇጥር ይኽእሌ እዩ፡፡

- እቲ መንአሰይ ክሳብ ሕዚ ተፀባያይ እዩ፣ ነቃፊይ እዩ፡፡ ምንቃፈ ፅቡቕ እዩ፣ ግና ሓሊፍነት ክወስዴ ኣሇዎ፡፡ ናይዚ መዋእሌ
ሓቀኛ መሪሕነት ንቕዴሚት ንኸይመፅእ ዝዕንቅፈ ዘሇዉ ጉዲያት እዚ እዚ እዩ፤ ስሇዚ ነዞም ጉዲያት ተቃሉስና ነቲ ዘል
መሪሕነት ባዕሌና ነቐፅል እንተኾይኑ ፅቡቕ እዩ፡፡
-መጀመሪያ መሪሕነት ማሇት ሓባራዊ ዕሊማ ምህሊው እዩ፡፡ ዝተኸፊፇሇ ዕሊማ እንተሃሌይዎም ግን መሪሕነት የሇን፡፡ እቲ
መሪሕነት ህዝባዊ ውግንናን ዴሌየት ህዝቢ ምምሊስን እዩ፡፡‛
‚ ….ውዴብ ማሇት ናይ ሓዯ ሕብረተሰብ ምንቕስቃስ መግሇፂ እዩ፡፡ ሕብረተሰባዊ ምንቅስቃስ ዴማ ኩልም
ኣታሓሳስባታት፣ዴሕረታትን፣ ባህሌታትን ዴሕረታትን ዘንፀባረቅ እዩ፡፡ስሇዚ እቲ ዋና ቁም ነገር ብኸይዱ ከመይ ተቃሉስዎም
እዩ፡፡..‛
‚ -ንህወሓት ናብ ዓወት ዘብፀሖ ሓዯ ሓባራዊ ዕሊማ ነይሩ real cause ነይሩ፣ ነዚ ዴማ መስዋእቲ ንምኽፊሌ ዴሌው፣ የማን
ፀጋም ዘይርኢ ነይሩ፡፡ ንህዝቢ ዝወገነ ነይሩ፡፡ ብሓባር ኢዩ ዝረኢ፡፡ ክትዓትን ዘተን ይካየዴ ነይሩ፡፡ ፅንዓትን ምርምርን
ይካየዴ ነይሩ፡፡ ካብ ዝተፊሊሇየ ዓሇም መፅሓፍቲ መፅዩ ፅንዓትን ምርምርን ተኻይደ እዩ፡፡ … ነባራዊ ሁለው ኩነታት
ኢኮኖሚ፣ ፖሇቲካን ማሕበራዊን ዓደ ዝፇሌጥ፣ ዓሇማዊ ኩነታት ጥራይ ምፍሊጥ ኣይኮነን ምጥዕዓም (contextualize) እዩ
ነይሩ፡፡ ሇይትን ቀትርን እዩ ዝሰርሕ ነይሩ፡፡ ዕረፍቲ ኣይነበሮን፣ ትኹረት ነይሩ፡፡ ካብኡ ሓሉፈ ኣብ ውሽጡ ንዝፍጠሩ
ዴሕረታት ምሕረት ብዘይብለ መንገዱ ይቃሇስ ነይሩ፡፡ ኣብ ውግንንኡ ንዝመፁ ሕርኽራኻት ብዘይ ምሕረት ይቃሇስ
ነይሩ፡፡ ኣሳታፊይ፣ ኣእሚኑ ዘስርሕ፣ ዘቃሌስ ሓይሉ ነይሩ፡፡ እዚ ስሇዝኾነ ህወሓት ናብ ዓወት መፂኡ እዩ፡፡‛
‚ -እዚ ናይ መሇስ ውሱን ተራ ኣይኮነን ወይ ናይ ካሌእ ውሌቀ ሰብ ተራ ኣይኮንን፡፡ ናይ እኩብ ተራ እዩ፡፡ ኩለ ነገር ንመሇስ
ምሃብ ትኽክሌ ኣይኮነን፡፡ ምኽንያቱ ንመሇስ ዝፇጠረ ቃሌሲ ህዝቢ ትግራይ እዩ፡፡ መሇስ ኣይኮነን ነዚ ፇጢርዎ፡፡…ዝተዛብዏ
ኣታሓሳስባ ስሇዘሇና ውሌቀ ሰብ ኢና ንዯሉ፡፡ ባህሌናን ኣታሓሳስባናን መን አዩ ውሌቀ መራሒ ዝብሌ ብሊንባዱና ኢና
ንዯሉ፡፡ እዙይ ጌጋ እዩ፤ ናይ ሓባር እዩ፣ ኩለ ዘዝኻኣለ ዘወፇየለ እዩ‛
‚ ….መሪሕነት ነዞም ከምዚ ዝኣመሰለ ሓዯጋ ናይቲ ስርዓት ዝኾኑ መዏንቀፍቲ ፀገማት ብዯንቢ ተንቲኑ ዝርዲእ፣ ከምኡ እውን
ብፅንዓት ዝቃሇስ እዩ መሪሕነት ማሇት፡፡..... ኣብቲ ውዴብ ኣብ ከይዱ ፍለይ ዴሌየት ዘማዕበሇ ሓይሉ ተሓዋዊሱ ኣል፡፡
ዝተፇሊሇዩ ዴላት ዘሇዎም ሰባት ኣብ ውዴብ እንተኣትዮም ምትሕውዋስ ኣል፡፡
-

ፖሇቲካዊ ብቕዓት ንኹነታት ምርዲእ፣ ፖሉሲታት አጥቢቕካ ምሓዝ ጉዲይ ይመፅእ ማሇት እዩ፡፡ ሕዚ ፇተነ ኮይኑ
ዘል ወገናውነት ዝብሌ እዩ፡፡ መሪሕነት ተቖፂሩ ንናይ ባዕለ ዴሌየት ዘቐዴም፡፡ ውሌቃዊ ዴሌየት ክፅዕን ዝዯሉ ኣል፡፡
እዚ ብበዝሒ እንተኣትዩ ሓባራዊ ዕሊማ እንዲተሸርሸረ መሪሕነት ከረጋግፅ ኣይኽእሌን፡፡ ኣብ ክንዱ ሓቢሩ ዝሰርሕ
ነንሕዴሕደ ዝናቆት እዩ ዝኸውን፡፡ እዚ መሪሕነት ከረጋግፅ ኣይኽእሌን፡፡‛

‚ህዝቢ ትግራይ ማሇት ከም ሓፂን ፅኑዕ ዝኾነ ጎቦታት ዘፍርስ ህዝቢ እዩ፡፡ ኣብ ነበሌባሌ ሓዊ ዝተፇተነ ህዝቢ እዩ፡፡
ብዙሓት ንኻሉእ እውን ዝተርፈ ክብርታት ኣብቲ ህዝቢ ኣሇዉ፡፡ ተወዲዲሪ ብሌጫ ህዝቢ ትግራይ ኢሇ ዝሓስቦ ፅንዓት፣
ዴሲፕሉን፣ ንሰብ ንህቦ ክብሪ፣ ኣብ ፍሌጠት ዝተመስረተ ሓይሉ ሰብ፣ ከምኡ እውን ብነዊሕ ታሪኽ ዘጥረናዮም ቅርስታት
ኣሇዉ፤ … ስሇዚ መሪሕነት ማሇት ነዚኦም ብዯንቢ ኣሇሉኻ ምስ ሓዴሽ ኩነታት ኣጠዓዒምካ ናይ ምውሳዴ ጉዲይ እዩ፡፡

.. መሪሕነት ክንብሌ ከሇና ተጋዲሊይ ኣይኮነን ንሓስብ፣ ተጋዲሊይ ኣብዚ መዴረኽ ኣብፂሑ ኣል፡፡ ተስፊ መሪሕነት ህዝቢ
ትግራይ ኣብ መንእሰይ እዩ፡፡ .. ሕዚ ቁሌውሊው መሪሕነት ኣል እዩ፡፡
-

ስሇዚ ኣነ ዝብል እቲ መንእሰይ ሓሊፉነት ክወስዴ ኣሇዎ፡፡ እቲ ነባር ተጋዲሊይ ዴማ ኩነታት ከመቻቹ ኣሇዎ፡፡
ክቕየር ኣሇዎ፣ ዴሕሪ ሐዚ ሞተር ኣይኮነን፡፡ሞተር ኣይኮንኩን ኢለ ክቕበሊ ኣሇዎ። ‚

‚- ኢትዮጵያ ኣብ ስግግር ትርከብ ሃገር እያ፡፡ ኣብ ዝኾነ ሃገር ኣብ ስግግር ዝገጥሙ ፇተናታት እውን ኣል፡፡ ናይ ስረዓት
መሰረታዊ ሇውጢ እዩ ተኻይደ።….ስሇዚ ኣራእያያና ናይ ስርዓት ግጭት ኣል ዝብሌ እዩ፡፡ ብሓዯ ገፅ እዚ ሓዴሽ ስርዓት ሱር
ክሰዴዴ ይዯሉ ኣል፤ ብኻሌእ ገፅ ዴማ እቲ ሰሪቱ ዝፀንሐ ስርዓት ነዚ ሓዴሽ ስርዓት ከምዘይሰርሕ ንምርግጋፅ ዕንቕፊት
ክፇጥር ኣሇዎ፡፡ እቲ ዝፀንሐ መዋቅር መሉኡ ክጠፍእ ግዜ የዴሌዮ እዩ።‛
‚ - እቲ ዓሇማዊ ተፅዕኖ ከጥፇአና እውን ይኽእሌ እዩ። ምኽንያቱ ነፃነትና፣ ባህሌና፣ ትውፉትናን ኣታሓሳስባናን ክሕዴገና
ስሇዝኽእሌ፡፡ ግን እቲ ምትእስሳር ናብ ረብሓና ‘ውን ክንቕይሮ ንኽእሌ ኢና፡፡
-

ቅዴሚ ሕዚ ዝነበረ ግልባሊይዘሽን ብሓዯሽቲ ተዋሳእቲ ይፍተን ኣል። ኣመሪካ በይና ናይ ዓሇም ፖሉስ ኮይና
ትሰርሐለ ዝነበረት ብናይ እኒ ቻይና ምምፃእ ይሌወጥ ኣል እዩ። ቀፂለ ዘል ዓሇማዊ ኩነታት እንታይ እዩ ክመስሌ
ዝብሌ ነገር ናይዞም ሓይሌታት እዚኦም ርፅመት/ግጥም ዝውስኖ እዩ ክኸውን።…. እዚ ዓሇማዊ ኩነታት እዙይ ኣብ
ነሃትና ኩነታት ዝፇጥሮ ፅሌዋ ክርአ ኣሇዎ።‛

# ውራይና መበሌ 44 ሕታም.. ካብ ትሕዝቶታት..
2) ህወሓት ናበይ? (ንቑሌቁሌ ድ ንዕቅብ?)
ዯውታን ውሽጣዊ ጉንፅን መሪሕነት ህወሓት፡ ትማሌን ልሚን
3) ሕለፍ ዘይፇሌጥ መፃኢኡ እውን ኣይፇሌጥን!
4) “ኣግኣዚያውነት”፤ ኣንፇት መፃኢ ዘበን
ወይስ ጉዕዞ ንዴሕሪት!
5) ትግራይን ትግርኛን እንታይ እዩ?
ሙለወርቅ ኪ/ማርያም
6) ምዴረ-መሊእኽቲ - ፩

ብርሃነ ኣዱስኣሇም ገብረእግዚኣብሄር
7) ጠሇብ ስፖርት ትግራይ “ሇውጢ”
8) ኣብ ምዕባሇ ቋንቋ ትግርኛ ግዯ ዝምዴና
ቋንቋታት ግእዝን ትግርኛን
ተክሇሚካኤሌ ኪ/ማርያም
# ውራይነጃ ምርካብ እትዯሌዩ በዞም ዝስዕቡ ኣዴራሻታት ተጠቐሙ፦
ኣዱስ ኣበባ፦
- ጉርዴ ሾሊ፤ ኣብደሰሊም +251 913 673540
- ቦላ ከባቢ፤ ዓብዯሊ +251 921787324 (መዴሃኒኣሇም ገባቢ ዘል ካሇዱስ)
-ሃያት ሆስፒታሌ ከባቢ፡+251 91 317 4761 መንግስቱ
- ሃያሁሇት ኣዱሱ መንገዴ፤ ክሪስ (በሪሁ) +251 921887535
-ሃያሁሇት፡ ዩናይትዴ ቁርስ በት ከባቢ፡ +251 91 384 7057 ወከባ
- ኣምባሳዯር፤ ሲራጅ +251 913190350
*መቐሇ፤ ሮማናት ኣዯባባይ ወይ ብስሌኪ እትዯሌዩ +251 914045038 ሳሙኤሌ፤
ከምኡ እውን ዘዝውሩ፡ 16ከባቢ፡ +251 914004937 ወዱራያ፥ ስታርባክስ ከባቢ፡ +251 91 401 0621 ታዳ፣ ዘስሊሰ
ኣዯባባይ ከባቢ፡ +251 91 482 5785 ንጉሰ።
- ኣሸናፉ ፣ ዲኒኤሌ፣ ኣቦይ ግርማይ፣ ፍስሃ፣ በሪሁ ወዘተ ዝበሃለ መዝወርቲ ኣሇው
* ዓዴግራት፤ ኣቦይ ብርሃነ +251 914128857
*ኣክሱም፥ ሰልሞን 0912858168
*ዓዴዋ፥ ወዱመሪር 0914744752
*ሽረ፡ +251 91 449 0561 ኤፍሬም
*ሑመራ፡ Selama Humera፡ Mobile +251 93 046 5799

*ተንበን ዓብዪ ዓዱ፡ +251 914151871 ፀጋይ/ዱጊሽ ኮስሞቲክስ
* ማይጨው፡ ኣሰፊ
* ካብዚ ወፃእ ብዛ gechuwurayna@gmail.com እትብሌ email ዝዯሇኽምዎ ክትሓቱ ትኽእለ። +251 911057747
ዯውለ።
* ዌብሳይት http://wurayna.com/

