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ፍልጠት ዝሰፍር ‘ነቢይ’!     

 ተጋዲሊይ ተኽሇብርሃን (ድ/ር)       

01-14-18             

አብ  ሕታም መበል 44 ሕታም ወራይና አብ እትበሃል መጽሄት ትግርኛ ምስ ማኔጂንግ ዲይሬክተር እታ መጽሄት  ጌታቸው 

አረጋዊ አብ  ዝገበርኩዎ ቃሇ መሕትት ንባዕሎም “ ማህበር አግአዚያን” ብዝብል  ስም ሂቦም ዝንቀሳቐሱ ሰባት፡ ተጋሩ 

ብዝምልከት ልዕልዎም ሓሳባት ተሞርኪሱ ሇኒ ምልከታ (Reflection) ክገልፅ ንቕረበሇይ ሕቶ ጥቕልል ብዝበሇ መንገዱ 

እን ዝስዕባ ጉዲያት አልዑሇ ምንባረይ ይዝክር፡- 

1. “አግአዚያን” ዝብል ናይ ታሪኽ አምር (Social Construct) አሇዎ ንፇተሾ ዝብሃል እንተኾይኑ ሳይንሳዊ ብዝኾነ 

መንገዱ ክፅናዕን ብመንጽር አብ ምስጓም  ሕብረተሰባዊ   ዕብየት  ብዝህልዎ ረብሓ  ክምን ከምሇዎ 

2. ፓሇቲካዊ ምንቅስቓስ ንምፍጣር ዝተልዒሇ ጉዲይ እንተኾይኑ ዴማ  አብ ኢትዮጵያ ዝግበር ምንቅስቃስ ከምዃኑ 

መጠን  ካብ ሕብሕብኢተይ ወፂኡ ሕግን ስርዒትን ብዝተኸተሇ  መንገዱ  እስካብ ዝኸዯ  ሕገ መንግስታዊ  መሠል 

ምዃኑ፡፡ 

3. ኮይኑ ግን ንባዕለ ናይ አግአዝያን ምንቅስቃስ መራሒ ገይሩ ዝሓሰብ ብናይ ዩቲዩብ ሽሙ ተስፊፅዮን እንተይተጋግየ 

ብናይ ወሇደ ሓቀኛ አፀዋውዒ ዴማ “እዮብ” ካብ ዝብሃል ኤርትራዊ አበሃህሊን ቅዋምን አንፃር ክዕቀን እንከሎ በን 

ዝስዕባ ምኽንያታት እቲ ሓሳብ ናይ ሕብረተሰብ ምዕባሇን ክውንነትን ንዴሕሪት ንምጉታት ይውዕል ከምሎ 

ምርዲእ አገዲሲ ምዃኑ፡፡ 

ሀ. ብናይ ተስፊፅዮን አረአእያ ህዝቢ ትግራይ ማሇት እቲ ብአሽሓት ዒመታት ዝተሃንጸ ናይ ኩናማ፣ ሳሆን ትግርኛን 

ተዛራቢ ውሁዴ መንነት መግሇፂ እንተይኮነስ ናይ ቋንቋ ትግርኛ ተዛራቢ ክፊል ሕብረተሰብ መንነት ጥራሕ 

ጌሩ ዝቖፅር፤ ከምኡውን ትግራዋይነት ብሃይማኖት ይፇሊሇ ፅኑዕ መሰረት ዝሃነፀ መንነት እንተይኮነስ ምስ 

ሐዯ ዒይነት ናይ ሃይማኖት ክፊል ጥራሕ ዝተአሳሰረ መንነት ጌሩ ዝርኢ  ከፊፊሊይን ፀረ ህዝብን ቅዋም 

ብምዃኑ 

ሇ. ኢትዮጵያዊነት ናይ ተጋሩ መንነትን ኩርዒትን መግሇፂ እንተይኮነስ ናይ ሕሶት መንነትን መከራን መግሇፂ ጌሩ 

ዝስእል፤ ተስፊ ህዝቢ ትግራይ አብቲ ብቓልሲ ኩለም ህዝብታት ኢትዮጵያ እትህነፅ ሊ ማዕርነታዊ ሓዴነት 



2 
 

ዝዒሰሊ ኢትዮጵያ እንተይኮነስ ልብን አእምሮን ዕበየ ህዝቢ ትግራይ አንኢሱ ናብ ቁሽት ቀይሕ ባሕሪ ዝሽጉጥ 

ዴሑርን ተበሊፂን አተሓሳሰባ ምዃኑ 

ሐ. ንህዝብታት ኢትዮጵያ ከም ሕንጉጓይን ናይ ህዝቢ ትግራይ ታሪኻዊ ፀሊእቲን ጌሩ ዝሰብኽ ፀረ ህዝብን ሰብን 

አተሓሳስባ ምዃኑ 

መ. ወዱሰብ ዝብፅሖ ወዲዒዊ ሕብረተሰባዊ ምዕባሇ ክሒደ ንዴሕሪት ናብ በን እኒ እኒ (Stone Age society) 

ክመልስ ዝፅዕር ዴሑር አተሓሳሰባ ምዃኑ ገሉፀ ነይረ 

 

እዮብ ወይ ካዒ ተስፊፅዮን ነቲ ናተይ ናይ ሐሳብ ነፀብራቕ መበገሲ ጌሩ “ይፇልጥ ክንሱ ዝፇልጥ ኮይኑ ዝስሞዖ”  

ብዝብል ብዮቲዩብ ዝሃቦ መልሲ አሎ፡፡ አብዛ ሐፃር ፅሕፍቲ እዚአ ነቲ ንሱ (ተስፊፅዮን) ዝተዛረቦ ኩለ ትሕዝቶ 

መልሲ ንምሃብ አይዯሇኹን፤ ይኹን ምበር ነቲ ናይ ተስፊፅዮን አተሓሳሰባ መሠረት ኮይኑ ገልግል ሎ እምነታቱ 

(Assumptions) ክሓትት ሃቂነ ቕረብኩዋ  ምዃና  ንመንበብቲ ክሕብር ይፇቱ፡፡    

 

ብመጀመርታ ተስፊፅዮን ነታ ሒዝዋ ሎ ፕሮጀክት  አብ ሽቶ ከብፀሕ ርእዮ ሎ ተገዲሽነት ሙለእ ግዚኡ ዴዩ 

ወፉዩስ ዋሊ ትርፉ ግዚኡ ተጠቒሙ? ዝብል ሕቶ ብየገዴስ ከዴንቕ ይፇቱ፡፡ ቀፂሇ ናይ ሐዯ ሓሳብ ብለፁነት 

ዝረጋገፅ ብዝተፇሊሇየ ናይ ስነ ሞገት ሓሳብ ተፇቲኑ እንትሓልፍን ቅቡልነት እንትረክብን ከምኡውን ካብቲ እቲ ነቲ 

ሓሳብ ፇልፇሇ ሰብ ነፃ እንትወፅእን ጥራሕ ምኳኑ ተረዱኡ ተቓውምታት ንኽተአናግዴ ዴሇውነት ክህልዎ ከተሓስቦ 

ይፇቱ፡፡ 

 

ብምስዒብ ተስፊ ፅዮን ካብታ መልሲ ንምሃብ ዝተጠቐመሊ አርእስቲ ጀሚረ ዝተወሰኑ ሕቶታት ክልዕልን ንሓሳብ 

መርመርቲ ግደሳት ሰባት ከወክስ ይፇቐዯሇይ፡፡ 

 

“ይፇልጥ ክንሱ ዝፇልጥ ኮይኑ ዝስምዖ” ዝብል ተስፊፅዮን ዝተጠቐሞ አርእስቲ ብሕቶ እስኪ ንመርምሮ 

 

- ይፇልጥ ክንሱ ዝፇልጥ  ኮይኑ ዝስምዖ ተኽሇብርሃን  ምዃኑ መን እዩ ፇሉጥዎ? 

- ዝፇልጥ ኮይኑ ዝስምዖ ሰብ እንተሃሉዮ እቲ ዝስምዖ  ሰብ ይፇልጥ ምዃኑ ዝፇልጥን ፍልጠት ዝሰፍር ነቢይን 

አሎ ማሇት ዴዩ? 
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- ንተስፊፅዮን ፍልጠት አብ ማሕበረሰብ እንታይ እዩ? ፍፁም ወይስ ተነፃፃሪ? ካብ ውልቀ ሰባት ዝፍልፍልን ካብ 

ሊዕሉ ናብ ታሕቲ ዝፇስስ ነገር ወይስ ሕብረተሰባዊ ህያውነት ሇዎ ከይዱ? ኩለ ግዜ ዝህነጽን ዝዒብን ወይስ 

ተመሉሱ ዝሓዯረ ውደእ ነገር? ወተርፇ 

ብናተይ ምልከታ ፍልጠት ተነፃፃሪን ኩለ ጊዜ ዝምዕብልን ናይ ሕብረተሰባዊ ህያውነት ነፀብራቕን ከምኡ ውን  

ብሇባን ምይይጥን (interaction and discussion) አብ ይቋርፅ መስርሕ ዝህነጽ (Social 

construction) እምበር ሐዯ ምሁር እየ በሃሉ ወይ ዴማ ይፇልጥ እየ በሃሉ አፇልፉልዎ ናብቲ ይፇልጥ ከም 

ማይ ዝምሊእ ነገር አይመስሇንን፡፡ ካብዚ አንፃር እዛ ናይ ተስፊፅዮን አርእስቲ በን ዝስዕባ ምኽንያት 

ስክፍታታት ፇጢራትሇይ አሊ 

- ተስፊፅዮን ፍልጠት ሓንቲ እያ፤ ንሳውን እታ አነ ዝብሊ እያ፤ ስሇዚ ሱኽ ኢልኩም አዴምፁኒ ይብሇና ሎ 

ይመስል፡፡ ብናይ ተስፊፅዮን ምልከታ ፍልጠት ብልዝብን (interaction) ምይይጥን (dialogue) እትዒቢ 

ህያውነት ሇዋ ነገር ይኮነትስ ናይቲ ሓሳብ በገሰ ሰብ ቀዋሚት ንብረትን ብሊቒ ካብኡ ጥራሕ ናብ ታሕቲ 

እትፇስስን ነገር እያ፡፡ 

- ብናይ ተስፊፅዩን ምልከታ “አግአዝያን” ዝምልከት በዒል ንብረት ኮይኑስ ንሱ ከምህር ንሕና ክንመሃር፣ ንሱ 

አንፇት ከትሕዝን ክገርሕን ንሕና ክንግራሕ፣ ንሱ ናይ ፍልጠት ውዱ ሰቒለ ፇረስ ክስርር ንሕና ዯዴሕሪኡ ከም 

ማይ ክንፇስስ ይዯሉ አሎ ማሇት እዩ፡፡ 

አብቲ ብዩቱዩብ ዝሇቐቆ መልእኽቲ ቅዴሚ እቲ ምሊሽ ምሃቡ ንህዝቢ ትግራይ ዝሃቦ ማዕዲ’ውን ተስፊፅዮን ካብ 

ህዝቢ ትግራይ ንሊዕሉ ልቢ ከምጥረየ ክነግረና ፇቲኑ እዩ፡፡  እዚ አብዝሓሇፇ ሰሙናት አብ ናይ ኢትዮጵያ 

ዩኒቨርስታት ተፇጢሩ ዝነበረ ሽግራት መበገሲ ብምግባር ተስፊፅዮን እን ዝስዕባ ሰሇስተ ማዕዲታት ሇጊሱልና አሎ፡፡ 

1. አብ ተጋሩ ዝኾነ ዒይነት ተፅዕኖ ይፇጠር ተምሃሮን መናእስያት ተጋሩ ብትዕግስቲ ክሓልፍዎ ከምዝግባእን 

ፀገማቶም ብውዴቦም ህወሓት አቢሎም ንምፍታሕ ክንቀሳቀሱ ክምሇዎም 

2. ህውሓት ካብ ትግራይ ወፃኢ ተመዱቦም ሇው ተጋሩ ናይ ዩኒቨርስቲ ተምሃሮ ከምቲ ኦህዳዴ ናይ ኦሮሞ 

ተምሃሮ ናብ ጅጅጋ ከይኸደ ዝወሰድ ስጉምቲ ናብ ትግራይ ክመልሶም ከምዝግባእ 
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3. እቲ ዝረአ ሎ ሽግር ኢትዮጵያ ትብሃል ሃገር ፅውፅዋይ ምኳናን ከምየሊን  ትማሉ’ውን ከምይነበረትን 

ተፇሉጡ ተጋሩ ዝማዕበሇት ትግራይ ከሃንፁ ከተኩሩ ከምሇዎም ዝብል እዩ፡፡  

ተስፊፅዮን ቅዴሚ ሐዚ ህወሓት ንህዝቢ ትገራይ ናብ ፀገም ውዯቐ ውዴብ እዩ እናበሇ ፀኒሑ ሐዚ ከም 

ውዲበ ተጋሩ ጌሩ ምግሊፁ ናይ ሓሳብ ሽኻል አልቦነት ስምዕ እኳ እንተኾነ ካብተን ማዕዲታት አብ ቑፅሪ ሐዯ 

ዝተቐመጠት ትዴገፍ ሓሳብ ኮይና ረኺበያ አሇኹ፡፡ እተን ክልተ ማዕዲታት ግን አብታ ፀገማ ይትሓብእ 

ኢትዮጵያ ጋጠመ ግዝያዊ ስነልቦናዊ ፀቕጢ ብምምዝማዝ ህዝቢ ትግራይ ተስፍኡን ናይ መንነቱ አካልን ካብ 

ዝኾነ ኢትዮጵያዊነት ንምንፃል ዝተወጠነ ፍሕሶ ስሇዝኾነ ብናይ ተጋዯልቲ አበሃህሊ “አንጠርናካ አሇና” ብዝብል 

ምዕፃው ዝከአል ዋሊ እንተኾነ እን ዝስዕባ ሕቶታት ብምልዒል ናይ ተስፊፅዮን ፕሮጀክት ብዕምቆት ክንፍትሽ 

ይዕዴም፡፡ 

 

1. ተስፊፅዮን ከምቲ ንሱ ንነብሲ ርእሱ ዝምዝና ካብ ህዝቢ ትግራይ ንሊዕሉ ዝተርነዏ ልቢ ስሇጥረየ 

ዴዩ ንማዕዲ ዝሃፀፅ ሎ?   

2. ህዝቢ ትግራይ ናይ መንነቱ መግሇፂን መሠረቱን ካብ ዝኾነት ሃገር ነፂልካ ናብ ከረጢት ኤርትራ  

አእትዩ ንኽሓስብ ዝግበር ሎ ስነ አእምሮአዊ ኩናትከ ናይ መን ፕሮጀክት እዩ? 

3. እዚ ፕሮጀክት እዚ ንተስፊፅዮን ናይ ሙለእ ጊዜ ስርሑ ዴዩ ወይስ ናይ ትርፉ ጊዚኡ ስረሑ? ናይ 

ሙለእ ጊዚኡ ፕሮጀክት እንተኾይኑ እንተየሰሪሕኻ ንሓንቲ ሇይቲ እኳ ክትሓዴር አብ ይከአሇሊ 

አውሮጳ  ኮይኑ ከመይ ይነብር?  መንከ እዩ ዝምውሎ  ሎ?  

4. ብሓዯ ገፅ ብእኒ ተስፊየ ገብረአብ ዝምራሕ “አብ ኢትዮጵያ ናይ ተጋሩ ልዕልነት ነጊሱ” ዝብል 

ሕምስምስ ብምፍጣር ህዝቢ ትግራይ ምስ ካልኦት ኢትዮጵያውያን አሕዋቱ ንምንኻስ ዝተወሇዏ 

ወፍሪ ብኻልኢ ገፅ ዴማ ብተስፊፅዩን ዝምራሕ “ተጋሩ ብለፃትን ስልጡናትን ህዝቢ ኢኹም ምስ 

ይመፃምዴኹም ኢኹም እትነብሩ ሇኹም ስሇዚ ንዐ ምሳና ተፀንበሩ” ብዝብል አብ ልዕሉ ህዝቢ 

ትግራይ ነፃፀረ ናይ ስነ አእምሮአዊ ኩናት ብዴሕሪት መን እዩ ዝመርሖ ሎ? ዝብለን ካልኦትን 

ሕቶታት አልዑልካ ምርአይ አዴሊይን እዋናውን ጉዲይ እዩ ኢሇ ይሓስብ፡፡ 
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ተስፊየ ገብረአብ ናይ ፕረዚዲንት ኢሳያስ አፇወርቂ ስነ አእምሮአዊ ኩናት ፕሮጀክት መፇፀሚ ምዃኑ ፀሓይ 

ዝወቐዖ ዒዱ ዝፇሇጦ ሓቂ ስሇዝኾነ ተወሳኺ ምርመራ አይዴልዮን ኢሇ ይአምን፡፡  እቲ አገዲሲ ጉዲይ ግን ናይ 

ተስፊፅዩን ፕሮጀክት ምስ ናይ ተስፊየ ገብረአብ ወፍሪ ሇዎ ምትእስሳር እንታይ እዩ? ዝብል እዩ፡፡ እንተኸማይ 

ምፅሓፍ ይሇመዯ ተስፊፅዮን ዩቲዩብ ተጠቒሙ ጎበዝ ፀሓፉ ዝኾነ ተስፊየ ገብረአብ ዴማ ብሉትሬቸር አቢለ 

ካብ ምግሊፆም ዝሓሇፇ ትሕዝቶኦምን ዕሊመኦምን ሐዯ እዩ፡፡  ኩለም ኢትዮጵያ እትብሃል ዒዱ እንተኺኢሎም 

ክትበታተን ብምግባር እንተይኪኢሎም ዴማ ብምዴኻምን አብቀፃሉ ነውፂ ብምፅማዴን ብምስሇ ፕረዚዲንት 

ኢሳያስ ዝተቐረፀት ጎብሇል ዞባዊ ግዝአት (Regional empire) ንምፍጣር እዩ ዕሊማኦም፡፡  ካብዚ ዝሓሇፇ አብ 

ሞንጎ ፕረዲንት ኢሳያስ፣ ተስፊፅዮንን ተስፊይ ገብረአብን ገርም ናይ ስብእና ምምስሳልውን ምዕዛብ 

ይካአል፡፡  ኩለም ንባዕሊቶም ፍልጠት ዝሰፍሩ ናይ ዒሇም ነቢያት ገይሮም ዝቆፅሩን አብ ፅውፅዋይ ዝነብሩን 

አምባገነናት ምዃኖም፤ ከምኡውን ንሰብን ሕብረተሠብን ክብሪ ይብሎምን ዝፅየፈን ናይ ስብእና ሕሙማት 

(Psychopaths and sociopaths) ምዃኖም እዩ፡፡ 

 

ተጋዲሊይ ተኽሇብርሃን (ድ/ር) 


