ካብ ታሪኽና በምምሃር ስሕተትና ብእዋኑ ንአርም!!!
The first lesson of economics is scarcity: there is never enough of anything to fully satisfy all
those who want it. The first lesson of politics is to disregard the first lesson of economics.
Thomas Sowell
ኩላእና ከም እንፇልጦ ህዜቢ ትግራይ አብ ታሪኽ ካብ ገዚእቲ ዯርብታት አምሓሩ እዘይ
ኢልካ ክትገልፆ ይትክእል ብዘሕ በዯልን ሽርሕን በፂሕዎ እዩ፡፡ አቦታትና ናይ ታሪኽ
በዯል አሜን ኢሎም ተቀቢሎም አይፇልጡን፡፡ ንዘይ ንምዕቃብ ብዘሕ መስዋእቲ
ከፉሎም መንነትና አኽቢሮምን ዒቂቦምን ሓሊፍም እዮም፡፡ ንዜንተ ዒለም ይንርስዖ
በዴሙቅ ቀለም ዜተፅሓፈ ታሪኽ ዴማ ሐዱጎምልና ከይድም እዮም፡፡
ሕጂ ዴማ እቲ ቀዯም ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዜበፅሕ ዜነበረ በዯል ካብ ኣቦታቶም ናይ ቃልሲ
ሜላ ትምህርቲ ብምውሳዴ ፀላእትና ህዜብና ንክበርስን ዴኻን ዒቅሚ ይብሉ ይተምሃረን
ብሔር ንክኸውን ከምቲ ቀዯሞም ቀትርን ለይትን ይሰርሑሉ አለዉ፡፡ ናይዙ ፅሑፌ ዋና
ዒላማ ኣብዙ ሕጂ እውን ዜርኣይ ሎ ሽርሕን ተንኮልን ፀላእትና በከመይ ንመክት፤
አንታይ ክግበር አለዎ፤ ኣባና ለው ቀዲዲታት ብኸመይ ንዕፀው

ዜብሉ ጭብጢ ሓሳባት

ለዎ እዩ፡፡ አነ ከም መጠን ሓዯ ሙሁር ትግራዋይ ናይ ህዜብና ሓዯጋታት አብ ክልተ
ዋና ዋና ዚዕባታት ቅዴምያ ሂበ ይቃለስ እቲ ሓዯን ቀንዴን አብ ዴሕንነትን ህልውናን
ህዜበይ ዜግበር ሎ ሞት፣ ምፌንቃልን ስም ምጥፊእን እቲ ካልአይ ዴማ እቲ ህዜበይ ኢለ
ዜምክሐሉ ካብ ዴያመንዴ ዜፀረየ ህዜበይ ህዜቢ ትግራይ ካብ ዴኽነት ክወፅእ ዜኽእል
እንታይ እንታይ እንተሰሪሕና እዩ ዜብሉ ዚዕባታት እዮም፡፡

ላሕሚ ምራኽ ወሊዲ ክትልሕሶ ነዱዲ ከይትገዴፍ ውላዲ ኮይንዋ ዜብል ምሰላ እንዲ
መሰልና ክንነብር አይንክእልን፡፡ ሕውሓት አብ ሃገርና ሎ ናይ ተንኮልን ሽርሕን ፖለቲካ
ብዯምቢን ብመፅናዕትን ክፇልጦ ይግባእ፡፡ ብፌላይ ክዒ አብ ልዕሊ ህዜብና አፀላልዩ ሎ
ናይ ርኢ ምጥፊእ ዒልም ለኸ መቻ ከምክቶ ይግባእ፡፡ እቲ ካልአይ ካዒ ሕጂ እውን
ሐረስታይ ትግራዋይ መናባብርኡ ኣይተቀየረን ኣብ ትሕቲ ዴኽነት እዩ ሎ፤ ማዒዜ እዩ
ክሓልፇሉ፡፡ እቲ ልጋብ ኽዲን ማዒዜ እዩ ክቅየር?!.. እቲ ልጋባ ጫማ ማዒዜ እዩ
ክቅየር?!…እቲ

ትኪ

ሓዊ

ማዒዜ

እዩ

ክቅየር?!..እቲ

መዯብ

መዯቀሲ

ማዒዜ

እዩ

ክቅየር?!..እቲ ምሳሕ ጥራሕ ምብላዕ ማዒዜ እዩ ክቅየር?!…እቲ ናይ ሩባ ማይ ምስታይ
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ማዒዜ እዩ ክቅየር?!..እቲ ቆሎ ምብላዕ ማዒዜ እዩ ክቅየር?!..እቲ ልመና ማዒዜ እዩ
ክቅየር?!..እቲ ነዊሕ መንገዱ ብእግሪ ምጉዒዜ ማዒዜ እዩ ክቅየር?!.. አረ! እቲ ኩሉ ዴኽነት
ማዒዜ እዩ ክቅየር?!..፡፡ ስለዜኸነ ዴማ

ህውሓት አብዝም ልዕል ኢለ ዜጠቀስኩዎም

ሕቶታት አብ ምምላስ ሰፉሕ ስራሕ ይፅበዮ፡፡ እንተይኮይኑ ግን ከምቲ አብ ዒዱ ኦሮሞን
አምሓራን ዜረአ ሎ

ዕግርግር አብ ትግራይ እውን ንይምምፅኡ ምንም ውሕስና የለን፡፡

ጨው ንባዕልኺ ኢልኪ ጣዒሚ እነተይኮይኑ ግና እምኒ ኢኺ ኢሎም ክዴርቢኹ እዮም
እዪ ነገሩ፡፡ ንዘይ ተግባራዊ ንክኸውን አብቲ ውደብ ዜትሓብኡ ምንም ስራሕ ከይሰርሑ
ብናይ ሓሶት ማሕላ እናማሓሉ ዜሓዴሩ ዒቅሚ ይብሎም ለማሳት ንህዜብና ከዕግቡ
ይኻኣሉ አመራራሓታት ክትፀርጎም ይግባእ፡፡ ዋና ዋና ጉዲያትን ንቀፃሊ ክንሰርሐሎም
ዜግብኡ ዕባታትን ከም ዜስዕብ ይሕብር


ክልተ ዕቡዲት ነበሩ ክልቲኦም ገጅፌ በትሪ ሒዝም እዙኣ ፅሓይ እያ ይብል አቲ ሓዯ
እቲ ሓዯ ዴማ አይከነትን ወርሒ እያ ይብሉ፡፡ ንክዲንዮም ንሓዯ መንገዱ ዜሓልፌ
ስብአይ እንትነግርዎ ኣይ ኣነ ወዱ እዘይ ዒዱ አይኮንኩን በሎም ይብሃል፡፡ ኣብዙ ሕጂ
እዋን ንሕውሓት ኣይፇልጣን እና ዜብል መንእሰይ ትግራዋይ ይበዜሕ ስለ ሎ ከምቲ
ናይ ቀዯማ ህዜባዊ ተቀባልነት ንምርካብ ኣሐይላ ክትሰርሕ ይግባእ እምበር ጉዲዩ
ቀሊል

ኣይኮነን፡፡

እዙ

ብክንዯይ

መስዋእቲ

ዜመፀ

መስመር

በስንኪ

ሕመቅ

ኣመራራሓትት እቲ ቁኑዕ መትከል ይጎብጥ ከም ሎ ኩሉ ትግራዋይ ፇልጦ ሓቂ
እዪ፡፡ ወዱ ሰብ እዩ ንኹሉ ነገር ዜመርሕን ስተኻኽልን እሞ ብስም ውዴብ ምሽቃጥ
ጠጠው ኣቢልኩም ቅንዕና ለዎ ስርሕ ክስራሕ ኣለዎ፡፡


ህዜብና በቢስብሰባኡ ናብ ዕዲጋ ምውፃእን አጀንዲ ምግባር ይኣክል ክብሃል አለዎ፡፡
ዴሕር ሕጂ አብ ናይ ኢህወዳግ ስብሰባ እዙ ጉዲይ እንተተላዑሉ በአጀንዲ ክትሓዜ
የብሉን እልኩም ክትቃለስዎም ይግባእ፡፡



ታሪኽ ተጋሩ ካብ ቀዯም ጀሚሩ እስካብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ህውሓት ብዯምቢ ክስነዴ
አለዎ አብዙ ዜነጥፌ ናይ ሬዴዮ ቴለቭዥን ጣብያታት ክቃቆሙ ይግባእ፡፡ ሙሁራን
ታጋሩ እውን ታሪኽ ህዜብና ኣብ ምዕቃብ አበርቲዕና ክንሰርሕን ክንመራመርን
ይግባእ፡፡



አብ ኩለን ከተማታት ትግራይ ምባል ይካኣል ዋላ አብ አዱስ አበባ ቡዘሓት ተጋሩ
ዜነቡሩላ ሰፇር 22 እንዲ መስተ ይበዜሐን፡፡ እዙ ነምንታይ ይኸውን ተጋሩ በመስተ
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ዱና ክንፌለጥ ለና፡፡ መስተ (አለኮል) ናይ ኢኮኖሚ፣ ጥዑናን ማሕበራዊ ቅልውላው
ምፅእ ሓዯገኛ መርዙ እዩ፡፡ መንኣሰይ ተጋሩ ኣብ ዕዴመ መንእሰይነትና ዒርስና
ብኢኮኖሚን ብትምህርትን እንልውጠሉ ዕዴመ እዩ ክኸውን ለዎ፡፡ ቁጠባ ባህልና
ክኸውን ይግባእ፡፡ መንግስቲ ትግራይን ኩሎም ጉደሳት ተጋሩን ኣብዙ ጉዲይ ክሰርሑ
ይግባእ፡፡

መፌትሒ ዜኸውን ዴማ

ናይ መንኣሰይ መናግዑ ቦታታት ምስራሕን

ምስፌሕፊሕን ስእነት ስራሕ ምቅናስን ካብ ቡዘሓት ዜተወሰኑ እዮም፡፡


አብ ክልልናን ሃገርና አብ ዜፌጠሩ ችግራት ቀፃልንት ለዎ መፌትሒ ክርከብ
ሙሁራዊ ብዜኸነ መልክዐ ናይ ነዊሕ ጊዛ ትልሚ ክወፅእ ይግባእ፡፡ ምእንቲታይስ
መሊስና ናብቲ ችግር ከይንምለስን ቀዲማይ ታሃዴሶ… ካልአይ ታሃዴሶ…ሳልሳይ
ታሃዴሶ… እንዲበልና ከይንነብር፡፡ አመላልሶ ብያርሱ በአረም ይመለሱ ከይኸውን፡፡
ከምኡ ዴማ ትግራይ ዒዴና ካብ ዴኽነት ንምውፃእ ስትራተጂካል ዜኾኑ መዯባት
ብመዲይ ሕርሻ፣ መስኖ፣ ዒሳ፣ ፌራፌረ፣ ናይ ገዚ እንሰሳታት፣ ቱሪዜም፣ ፅሬት ትምህርቲ፣
ልምዒት ቴክኖሎጂ ብትምህሩቲ ዜተዯገፇ ትልሚ ክወፅእ ይግባእ፡፡



አመራርሓ ክምልመል እንከሎ

መን አዩ ትኣማኒ እንተይከነስ መን እዩ ዒቅሚ ለዎ

ክብሃል ይግባእ ብኻሊእ አበሃህላ ሜሪት መሰረት ዜገበረ ክኸውን አለዎ፡፡ አነ ከም
ዜአምኖ መብዚሕቲኡ ትግራዋይ ንውዴብ ህውሓት ታኣማናይ እዩ እቲ አፇላላይ ኣብ
ዒቅምን

ፌልጠትን

ጥራሕ

እዩ

ሎ፡፡

ስለዜኸነ

ዴማ

ስልጣን

ብምስሕሓብ፣

ብምፌልላጥን ኔትወርክን እንተይከነስ ብዒቅሚ ጥራሕ ክኸውን ይግባእ፡፡ ብተውሳኺ
ዴማ ንቀፃሊ ተተከእቲ ንትግራይን ሃገርን ክመርሑ ዜኽእሉ በለሕትን ዒቅሚ ለዎም
አመራራሓታት መንእሰያት ክነብቅዕን ክነሰልጥንን ይግባ፡፡


ግዯፌዎም አበይ ከይበፅሑ እዮም እናተብሃለ ንልዕሊ 30 ዒመት ናይ ትምክሕትን
ፀበብትን ሓይልታት አብ ልዕሊ ተጋሩ ናይ ሓሶት ጠቐነ ሰሪሖሙሉ ተሳኺዕሎም፡፡
ሕጂ አበይ ከይበፅሑ እዮም ትብል ቃል ካብ ኣፌ ላዕለዎት አመራርሓ ሕውሓት
ክትጠፌእ ይግባእ ኣንሕና ዴማ ሕብረት ብምፌጣር በመናዊ መሳርሒ

ፀላእትና

ክንቃለሶም ይግባእ፡፡ ንቃለሶ መጀመርያ ንባዕልና ኢልና ምኻኑ ክንአምን ይግባእ
ምኽንያቱ ህዜቢ ትግራይ ክጠፌእ ኣለዎ ማለት ሃፌቶም እውን ትግራዋይ ስለዜኸነ
ምጥፌኡ ኣይቐርይን ማለት እዩ፡፡


ትግራዋይ ታሪኽ ንኽፇልጥ፣ ሓሳቡ ብግልፂ ብይ ሰኸፇት ንኽገልፅ ክነምህሮ ይግባእ
እምበር ሱቕ ንኽብል ክንገብሮ የብልናን በተለይ እቶም ካልኦት ከይቅየሙ ዜብል
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አበሃህላ ክቀሪ ይግባእ፡፡ ኣብዙ ጉዲይ ክልተ መርትዖታት ከቅርብ እቲ ሓዯ አብ ሃገር
ዒቀፌ ዜህሉ ናይ መንአሰያት ኮንፇረንስ ካብ ካልኦት ክልላት ዜመፁ ተወከልቲ ስለ
አብ ክልሎም ለው ችግራት ክናገሩ ከለው ካብ ትግራይ ዜመፁ ተወከልቲ ዴማ
ማእከላይ መንግስቲን ናይ ክልል መንግስት አዴኒቆም ይምለሱ ካብኡ እቶም ካልኦት
አሓት ህዜብታት ለካ ህዜቢ

ትግራይ ምንም ችግር የቡላን ዒብያ

እያ

ዜብል

ዜተሰሓሓተ አተሓሳስባ ክሕዘ ይገብርዎም፡፡ ስለ ዜኸነ ዴማ ንቀፃሊ እዘይ ዕደል
ትረኽቡ መንአሰያት ተጋሩ አብ ትግራይ ሎ ችግር ንኻልት ብሄራት ብግልፂ
ንገርዎም አይትፌርሑ፡፡ ሓባእያ ሕማሙስ ሓባኢ ፇውሱ እንዯ’ዩ ዜብሃል፡፡ እቲ
ካልአይን ሐዜንን ዴማ ብዚዕባ ናይ ትግራይ ተወከልቲ አብ ፓርላማ ለዉ ንምኻኑ
ንመን ወኪሎም እዮም ኣትዮም…ሓዯ ማዒልቲ ተሳሓሒቶም ስለ አብ ትግራይ ሎ
ናይ ልምዒት ችግር ትንፌስ አይብሉን፡፡ ንሶም እውን ትግራይ ተመችውዋ የቡልና
ኣለው፡፡ ኣብ ቀፃሊ መረፃ ብበለሕትን ተዚረብትን መንአሰያት ትግራይ ክቅየሩ
ይግባእ፡፡ ንምንታይ ተዚረብኩም ተባሂሎም ዜግምገሙ እንተኾይነም ዴማ እዘይ
አሰራርሓ ክቅየር አለዎ፡፡ ኣብ ውሽጢ ውዴብ ዜዯለኻዮ ሓሳብካ ናይ ምዜራብ ሙሉእ
ነፃነት ክህልው ይግባእ፡፡


አብ ልዕሊ ተጋሩ ናይ ሕቡእ ጥቅዒታት ይበፅሕ አሎ አብ ናይ ፋዯራል መንግስቲ ናይ
ስራሕ ቁፅሪ እኳ ዒቅሚ እንዲሃለዎም አስማቶም ናይ ትግርኛ ስለ ዜኸነ ጥራሕ ክንዯይ
ከይተቆፀሩ ዜቀረዩ ንፌዒት ተጋሩ ኣለዉ፡፡ ኣብ ፋዯራል ለው ላዕለዎት አመራርሓ
ህውሓት እዘይ ችግር ፅንዒትን ክትትልን ክገብሩሉ ይግባእ፡፡



ክንዯይ ዒቅሚ ለዎም ሙራን ተጋሩ እንዲሃለዩ ንምንታይ ዋለ ሓዯ ማዒልቲ ናይ
ምርምር ትካላት ፋዯራል ክመርሑ ይዴለ እዙ ጉዲይ ልዏልኩዎ ምኽንያቱ ብዘሕ
ጥቕሚ ስለ ለዎ እዩ፡፡ ኣንሕና ናይ ውትዴርና ስራሕ ብቻ ክንሰርሕ ኣይግባእን፡፡
ስለ ዜኸነ ዴማ ክሕሰበሉ ይግባእ፡፡



ሕጂ አብ ከሊእ ከባቢታት ኢትዮጵያ ዜነበር መብዚሕቲኡ ትግራዋይ ናብ ዒደ
ንምምላስ ከም ቡፁሕቲ ጥኑሱቲ ማዒልቱ ይቆፅር አሎ ብፌርሒ ምኽንያት፡፡ ኣብ ፋስ
ቡክ አብ እንገብሮ ቃልሲ ጥንቃቄ ዜተመልኦ ክኸውን አለዎ ምስ ኩሉ ምልታም
አዴላይ አይከነን ቀንዱ ፀላኢና ክንፇልጥ ይግባእ፡፡ ህዜቢ ከም ህዜቢ ፀላኢ የብልናን
ፀላእትና ብስም ህዜቢ አብ ውሽጢ ህዜቢ ዜትሓብኡ ውሑዲት ግን መርዚማት
እንብዒል ትፇልጥዎም እዮም፡፡ ስለዜኸነ ዴማ ዕላማ ሒዜና ንቃለስ ከምኡ ዴማ ናይ
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ዱፕሎማሲ ስራሕ ንስራሕ ምስ ካልኦት ኣሕዋትና ህዜብታት ኢትዮጵያ ብፌቅሪ
እንነብረሉ ሰለማዊ መስርሕ ንከተል፡፡

ካልእ ኣነ ከም ዜመስለኒ ውዴብ ህውሓት አብ

መላእ ኢትዮጵያ ሎ ትግራዋይ ካብ ጥቅዒት ንምክልኻል ዋና መፌትሒ ፖለቲካዊ
እዩ ኢለ እየ ዜአምን፡፡ ህውሓት ክንዱዴላያ ወታዯርን ዯሕንነት እንተትልእኽ አውን
ትግራዋይ ካብ ጥቅዒት ክትሕልዎ ኣይትኽእልን እቲ ክኸውን ለዎ አብ ውሽጥኹም
ሎ ሕመቅ ፌትሑ ምስ ካልኦት ኣሓት ውዴባት ምሕዜነትኩም ኣጠንክሩ መተከላት
ርክብኩም እውን ኣፅርዩ ካብኡ ህዜብኹም ካብ ጥቅዒት ክተዴሕኑ ኢኹም እዩ ክብሃል
ለዎ፡፡ ስለዜኸነ ዴማ ሕውሓት

ኣብ ማእኸል ዒዱ ለዋ ሕመቅን ችግርን ብአግባቡ

ትአርም ካብኡ ንሪኦ፡፡


ቅዴሚ ሕጂ ዜኸዴናዮ መንገዱ ትኽክል ኣይነበረን ገዚኻ ብዯምቢ ከይሰራሕኻ ዐና
ገይርካ

ናይ

እንተዴአስ

ካልኦት
ይዯፌረካን

ገዚ

እንተሰራሕኻን

የሕስረካን፡፡

ትግራይ

እንተኣቅናዕኻን
ብዯምቢ

ማንም

ኣየኽብረካን

እንተይአልማዕኻ

ፋዯራል

ፋዯራል ትርጉም የቡሉን፡፡ መጀመርያ ነቲ ዜመረፀካ ዜወፃኻሉን ህዜቢ ክተኽብር
ይግባእ፡፡

ትግራይን ህዜብናን ካብ

ዴኽነት

እንተይናጊፌናዮ ክንዱ

ዜዯለይናዮ

እንተትንጉረን ማንም ኣይሰምዏናን፡፡ መጀመርያ በዒልና በኢኮኖሚ ጠንካራታት ንኹን
ካብኡ ዜዯለናዮ ስራሕ ክንሰርሕ ኢና ካልእ ህዜቢ ዴማ የኽብረና፡፡፡ ኣመሪካ ርኣይዋ!


ብዘሓት ናይ ሀገር ውስጥን ዒለምአቀፌ ሚዴያታትን አብ ልዕሊ ህዜቢ ትግራይን
ውደቡ ህውሓትን ናይ ሓሶት መፀለምታ ይምቱ አለው እዘይ ጠጠው ክብል አሎዎ፡፡
ዋና ኣቀበልቲ ናይዙ አጀንዲ ዴማ አብ ኢህወዳግ ዜዒረደ ውሑዲት ናይ ትምክሕትን
ጥበትን ሓይልታት፣ ሻዕብያ፣ ናይ ቀዯም ስርዒት ተረፌ መረፌ፣ ሓዯ ሓዯ ናይ
ኢህወዳግ ላዕለዎት አመራራሓታትን ናይ ዯገ ሓይልታትን እዮም፡፡ እዙ ብቁልጡፌ
ጠጠው ንክብል አበርቲዕና ክንቃለስ ይግባእ፡፡



ጥቅዒት ተጋሩ፣ ንብዘሕ ዒመታት ብዜተፇላለዩ ፀረ ህዜቢ ትግራይ ዜኾኑ ሓይልታት
ተሰሪሒሉ እዩ ሕጂ እውን ይስራሓሉ አሎ፡፡ ናይ አይሁዲውያን ናይ ዒሌት መጥቃዕቲ
ብዘሕ ክንምሃረሉ ይግባእ፡፡ ናይ አይሁዲውያን መጥቃዕቲ መቻ አብ ሓዯ ማዒልቲ
ዜተፇጠረ

አይኮነን

ንብዘሕ

ዒመታት

አይሁዲውያን ንምጥፊእ ፀረ-አይሁዲውያን

ዜተሰረሐሉን

አብ

መላእ

ዒለም

ለው

መቻ ዜተገበረ ኩላህና ናስታውሶ ኢና፡፡

እዝም ልዕል ክብል ዜገለፅኯም ሓይልታት እቲ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዜበፅሕ ሎ
ዒሌታዊ ጭፌጨፊ ንክመፅእ ብሰፉሑ ሰርሐምሉ እዮም፡፡ ቅዴሚ ሕጂ

ተሳኺኢሎ
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እዩ፤ ሕጂ ዴማ አንሕና ክንቅዴሞም ይግባእ ካብ ስሕተትና ንምሃር ንእሽተይ ጊዜያዊ
መፌትሒ ብዜተረኸበ ልክዕ ክንዴቅስ የብልላና ካብዙ ዜኸፇአ ሓዯጋ ክምፅእ ስለ
ዜኽእል፡፡


ከየንቲ ተጋሩ

ብትግርኛ

ጥራሕ

እንተይኮነስ

እንኮላይ ብቲ መብዚሕቲኡ

ህዜቢ

እትዮጵያ ዜተኣታተወሉ ኣምሓረኛ አውን ቋንቋና፣ ባህልና ታሪኽና ዜገልፁ ኪነ-ጥበባዊ
ስራሕቲ አብ ምስራሕ ክትነጥፈ ይግባእ መንግስቲ ክዒ አዴላይ በሉ ኩሉ ክሕግዝም
ይግባእ፡፡


አቱም አብ ትግራይ ውሽጢ ለኹም ሙሁራት ብፌላይ ዴማ ህዜቢ ትግራይ ካብ
ዴኽነት

ንኽናገፌን

ዳሞክራስያዊ

ትካላት

ክስፊሕፊሓ

ክትሰርሑ

ይግባእ፡፡

ብዳሞክራሲ ዜኣምን ትውልዱ ክፌጠር አስተምህሮ ክትህቡ ይግባእ፣ ነገራት በዜተወሰኑ
ሰባት ከይኮነስ ብትካላት ዳሞክራሲ ክምራሕ አለዎ፡፡ ነፃ ማሕበራትን ትካላት ፌትሕን
ከፌጠራ ክትቃለሱ ይግባእ


በዚዕባ ፀቢብነት አብ ትግራይ ሎ ትርጉም አይተረዯአንን ንሪፖርት ክጥዕም አብ
ትግራይ እውን እኮ ፀቢብነት አሎ ሰብ ዒዴዋ፣ ሽረ፣ መቐለ፣ አክሱም፣ ዒዱግራት፣
ተምቤን ራያ ሳምረ እንዲተባሃለ ይከፊፇል አሎ፡፡ እዙ ጋጥም ጉዲይ እዩ ካሊእ ቀርዩ
አብ ውሽጢ መቐለ በቢቀበሌ ምክፌፊል አሎ፣ አብ ናይ እንግሊዜ ኩዕሶ እግሪ እውን
ክፌፌል አሎ እዙ ዜኸነ ሰብ ዜርዴኦ ቀሊል ነገር እዩ አብ ክልል ኦሮምያ (ወለጋ፣ ሸዋ፣
አርሲ)፣ አምሓራ (ጎጃም፣ ወሎ፣ ጎንዯር፣ ሸዋ) እንተኸይዴና አውን አኮ ፀቢብነት አሎ፡፡
ዋላ ኳ እቲ ኣብ ላዕሊ ዜተጠቀሰ ፀቢብነት እውን ሕማቕ እንተኮነ እቲ ሕጂ ነታ ሀገር
ስግአት ኮይኑ ሎ ግን እቲ ከምዙ ዒይነት ዜበለ ፀቢብነት ኣይኮነን እንታይዴኣስ
ሓፁር ሓፂርካ ናብ ክልለይ ከይትመፀኒ ዜብል መንፇስ አዩ፡፡



ስለ ስእነት ስራሕ፡ ብዘሓት መንአሰያት ተመሪቆም ስራሕ እንዴሕር ይሒዝም ንሃገር
ሓዯገኛ እዩ መንግስቲ ክሓስበሉ ይግባእ፡፡ ቡዘሕ መንእሰይ ስራሕ ምሰ ሰኣነ ቁፅሪ
ሃገር ናብ ሓዯጋን ስግአትን እናኣተየት ትኸይዴ፡፡ አብ ስእነት ስራሕ መንግስቲ
ኣሐይሉ ክሰርሕ ይግባእ



ናይ አተሓሳስባ ለውጢ ከምፅኡ ዜኽእሉ አስተምህሮታት ብዜምልከት፡ መንአሰያት
ናይዚ ሀገር ሕገ-ምንግስቲን እዙ ሕጂ ሎ ስርዒት ብከመይ ከምዜመፀን ክንዯይ
መስዋእቲ

ከምዜተኸፇሎን

ንክፇልጡ

ክነምህሮ

ይግባእ፡፡

አብ

ውሽጥኹም

እዙ

ንከይፌለጥ ዜቃለስኩም እንተልዮም ብተሎ ክእረሙ ይግባእ፡፡ ንዘይ መሰረት ዜኸውን
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ካሪኩለም

እንብዒል

መን

እዮም

ዜፅሕፌዎ፡፡

እብ

ትምህርቲ

ሚኒስተር

ለው

አሰራርሓታት ክፌተሹ ይግባእ ናይ ኢትዮጵያ ታሪኽ ካሪኩለም እንብዒል መን እዮም
ዜፅሕፌዎ ንምኻኑ ናይ ኢህወዳግ ታሪኽ ተሰኒደ እዙ ትውልዴ ክፇልጦ ይዯልዩ
ዴዮም፡፡ እቲ ሕጂ ሎ ትውልዱ ንኢህወዳግ ዴዩስ ወይስ ንምንሊክ ወይ ንሃይለስላሴ
ከዴንቅን ከወዴስን ዜነበሮ ስለዙ አብ ቁሳዊ ሃፌትን ንብረት ምፌራይ ከምትሰረሐ ኩሉ
አብ አእሚራዊ ዕብየትን አተሓሳስባን 26 ዒመት ሙሉእ አይተሰረሐሉን::


ብዚዕባ

ኣካዲሚ

ምቁቋም፡-

ዜምልከት፡

ዒቅሚ

ለዎም

ዯረፌቲ፣

ተዋሳእቲ፣

ስፖርተኛታት፣ ፌሉይ ክእለት ለዎም፣ ክእለት ሓፅነ መፂን፣ ኢዯ-ጥበብ ለዎም
ዜፌርይሉ ዜተፀነዒ አካዲሚካት ኣብ ምምስራት ክስረሐሉ ይግባእ፡፡


ብዚዕባ ስዴራ ስውኣት ዜምልከት፡- ኢሕ ኢለን ዜወለዴኦም ዯቀን እናሳዕስዒ መሪቀን
ንመስዋእቲ ዜላኣኻ ሓርበኛታት ወለዴቲ ታጋሩ ሕጂ ብሂወት እንዲሃለየ ምንም ረዲኢ
ከይብለን ክንዱምርኣይ ሕዜን ነገር የለን፡፡ ሰለዜኸነ ዴማ መንግስቲ ትግራይን
ትእምትን ክሓስበሉ ይግባእ፡፡



መክር

ሓወልቲ

ምስራሕ

ብዜምልከት፡-

ትግራይ

ናይ

ብዘሓት

ሓርበኛታትን

ተባዒትን መበቆል እያ ይኹን እንበር ነዝም ብሂይወት የለው ታሪኽ ሰሪሖም ዜሓለፌ
ሓርበኛታት ተጋሩ መስታወሻ ዜኸውን ሓወልትታት ንምንታይ እዩ ይስርሐሎም፡፡
አ/አበባ ናይ ኢትዮጵያ ህዜብታት ሃፌቲ እያ ትብሃል ይኹን እንበር ዋላ ንሓዯ ናይ
ሀገር ሓርበኛ ትግራዋይ ቦታ የብላን የሕዜን፡፡ ስለዙ ሕጂ መንግስቲ ብፌላይ አብ
አ/አበባን መቐለን ክሕሰበሉ ይግባእ፡፡ ኩሎም ጀጋኑ ተጋሩ ዋላኳ ርዙርካ ይውዴኡ
እንተኾኑ ንኣብነት ዜአክል ኡሉላ አባ ነጋ፣ ሃፀይ ዮሃንስ፣ሙሩፅ ይፌጠር፣ ገብርሂወት
ባይከዲኝ፣ ባሻይ አውዏሎም፣ ቅደስ ያሬዴ፣ ርአይ ያዕቆብ፣ መለስ ዛናዊ፣ ስሑል ገሰሰ፣
ሓየሎም አርአያ፣ አሞራ፣ አግአዙ፣ ሙሴ፣ ንግስተ ሳባ፣ ስብሓት ገ/እግዚቢሄር፣ ፕሮፋሰር
ክንፇ አብርሃም፣ አርአያ ሪሁን፣ አቡነ ጳውሎስ፣ ራእሲ ሚካኤል ስሑል… ወተ
ነመከርታ ዜኸውን አብ ዜተፇላለያ ከተማታት ትግራይ ሓወልቲ ብስሞም ጠጠው
ክብለሎም ይግባእ፡፡አብ ትግራይ ለው ብዒል ሃፌትታት እውን ታሪኽ አብ ምዕቃብ
ክነጥፌን ክሰርሑን ይግባእ በተለይ ኣስማት ናይ ትካሎም ምስ ታሪኽ ህዜብና
ክመሳሰል ይግባእ፡፡


ብዚዕባ ኢሊታት ተጋሩ፡ ብኹሉ መዲይ ስራሕ (ፅሓፌቲ ታሪኽ፣ ተመራማርቲ፣ ስኣልቲ፣
ዯረፌቲ፣ ተዋሳእቲ፣ ገጠምቲ፣ ለቃውንቲ፣ ሃፊትም፣ ሙሁራት፣ ፃሓፌቲ፣ ብሞየኦም
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ዜተኸበሩ ሰብ ሞያ ወተ) ለው ኢሊታት ተጋሩ አዏርዮም ንኽነጥፈ ክሕገዘ ይግባእ
አብ ናይ ክልልናን ሃገርናን ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ክሳተፈን ሓሳቦም ከቅርቡን ዕዴል
ክዋሃቦም ይግባእ፡፡
አብ መወዲእታ እንሕና መንአሰይ ተጋሩ አእምሮና ብትምህርትን፣ ብቴክኖሎጅን፣ ከምኡ
ዴማ ጁባና ብቅርሽን ንክሞልእ አበርቲዕና ክንሰርሕ አለና፡፡
ሃፌቶም ገ/ኪሮሰ
ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣርባ ምንጭ
Email: hafte2007@yahoo.com
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