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ምዕራፍ ሓዯ 

ሕቶ ትግራይ ኣብ 21 ክ/መን፡ ምሌሊይ ጸገማትን ፍታሕን 

1.1. መበገሲ  

ትግራይን ህዜባን ኣብ ፈታኒ እዋን ከምዜርከቡ ንዜሓሇፉ ሰሇስተ ዒመታት ኣብ ኢትዮጵያን 

ኣብዙ ዝባን ዜተሳሇጠ ምዕባሇ ሪኢኻ ናብ ሕቶ ዜቐርብ ጉዲይ ኣይኮነን፡፡ ግን ዴማ ሲ እዙ 

ሕዙ ንሪኦ ሇና ኩነት ውህለሌ ናይ መናት ባዕሊውን ግዲማውን ጸገማት ዜፈጠርዎ ዯኣ 

እምበር ኣብን ዜሓሇፈ 3 ዒመታት ብሃንዯበት ዜመጸ ኣይኮነን፡፡ ሰሇዙ ነዝም ዜስዕቡ 

ዒበይቲ ሕቶታት ምሌዒሌን ምሊሾም ምዴሊይን ኣገዲሲ ይኸውን፤ 

 ተጋሩ ብሄራዊ ዕሊማና እንታይ ምኻኑ፣ ክሳብ ኣበይ ከም ዜበጽሕ፣ ከመይ ኣቢሌና 

ከም ነዏውቶ፣ ኣበየና ብርኪ ኣተሓሳስባ ኮይና ከም ነዏውቶ ንፈሌጥ ዴና?  

 ተጋሩ ከም ሓዯ ናይ ባዕለ መንነት ሇዎ ሓዯ ሓያሌ ታሪኻዊ ህዜቢ ዒሇም ንዒና 

ትሪኤለ ንሕና ንዒሇም ንሪኤለ ሰነ-ሓሳብ ከ ሌክዕን ወዴዒውን ዴዩ?  

 ከም ተጋሩ ኸ ኣብ 21 ክ/መን ኣብ ገስጋሲ ናይ ሇውጢ ጉዕዝ ክንሰምር 

እንተኾይና፤ ሌዕሉ ኩለ ኣብ ውሽጥና ይነጸረ ኣተሓሳስባ ወይ ዴማ ባዕሊዊ ጎነጽ 

ሰነ-ሓሳብ ከም ሇናን ከመይ ክንፈትሖ ከምዜግባእን ሓሲብና ድ ንፈሌጥ?  

 ኣብ መዲይ ፓሇቲካ፣ ማሕበራዊን ቁጠባውን ቁመናና ሇው ሇው ጸገማት ገስጋሲ 

ፍታሕን ከ ነሇሌዮም ድ ኣሇና?  

 ብስሩ ኸ ካብ ቅዴሚ ሰሇስተ ዒመታት ጀሚሩ ሕዙ ኣብ ናብ ዜኸፈአ ብርኪ ዜበጽሐ 

ዜመሰሌ፤ ኣብ ሌዕሉ ተጋሩ ኣብ ኢትዮጵያ ዜበጽሕ ል ኩሇመዲያዊ ጸገም ካብቲ 

ኣብ ታሪኽ ብፍሊይ ዴማ ዴሕሪ ምስረታ ሓዲስ ኢትዮጰያ ክሳብ ውዴቀት ዯርጊ ን 

100 ዒመታት ዜነበረ ኩነት ይፍሇ ዴዩ?  

 ኣብ ኢትዮጵያ ኢለ ውን ኣብ ኣብዙ ዝባ/ኤርትራ ል ኣንጻር ተጋሩ ዜቐንዏ ተጻብኦ 

በቲ ዜነበረ ኣተሓሳስባ ማሇት ውን ዕዴሌ ተጋሩ ኣብ ኢዴ ካሌኦት ህዜብታት 

ኣውዱቕካ ዴዩ ሇቓ ፍታሕ ዜርከብ? መዒስን ከመይን ኢና ዕዴሌና ካብ ዜኾነ 

ግዲማዊ ሓይሉ ኣውጺእና ኣብ ባዕሌና ንገብሮ?  

 ዕዴሌ ንሓንሳእ ንሓዋሩን ናብ ኢዴና ኣእቲውና፤ ንሓንሳእን ንሓዋሩን ጎይቶት 

ነብስና ኾይና ኣብ ዒሇም ግቡእ ቦታና ንረኸበለ መገዱ ኸ ብዜነኣሰ ዋጋ ከመይ 

ነረጋግጾ?  
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ምሊሽ ናይዝም ሕቶታት ከከም መጠን ርዴኢትናን ንነገራት ኣብ ወዴዒዊ ዒሇም ንግምግመለ 

መርአይ መነጸርን ክፈሊሇ ይኽእሌ እዩ፡፡ ካብዙ ሓሉፉ ነዝም ሕቶታት ንምምሊስ ናብ ዒሚቕ 

ሕቶን መሌስን ኣቲኻ ኣብ ዜግበር ክትዕ ናብ ሓዯ ነጥቢ ምምጻእ ውን ነዊሕ ግ ዜወስዴ 

ይኸውን፡፡ እንተኾነ ኣብ መሰረታዊ ጸገማትና ገዙፍ ፍሌሌይ ሰሇይህሌወና፤ እሞ ዴማ 

ከም ተጋሩ ካባና ካብ ባዕሌና ዜብገስ ኣብ ክሉ መንነትን ብሄርዊ ዕሊማናን ል ገነጽ ሰነ-

ሓሳብ እንተሇሉናዮ፤ ናብ ዜተሓሇሇኸን ዯቂቅን ክትዕ ከይኣተና ናብ ረዲዴእ ትንተናን 

ፍታሕን ክንበጽሕ ንኽእሌ ኢና፡፡  

ከም ሓዯ ትግራዋይ ውሌቀ ሰብ፤ ካብ ንባብ ታሪኽን ወዴዒዊ ኩነታትን ከምኡ ውን ከም 

ውሌቀ ሰብ ብይምንም ስክፍታ ኣብ መዴምዯምታ ካብ ዜበጻሕኽለ ፓሇቲካዊ እምነት 

ተበጊሰ፤ ኣብዝም መሰረታዊ ሕቶታትን መዋእጽ መገድምን ሇኒ ሓሳብ ከቕርብ ወሲነ 

ኣልኹ፡፡  

ካብ ዜተፈሊሇየ ምኽንያት ዜብገስ ናተይ ሓሳብ ይቕበሌ ትግራዋይ ክህለ ግዴን እዩ፡፡ 

ናተይ ፍታሕ ውን ኣብ ሰማይ ዜተሰቐሇ ይብጻሕ ዜመሰል ውን ክህለ ይኽእሌ፡፡ ግና ኸ 

እዙ ከምዙ ዜበሇ ተቓውሞ፤ ካብ ባዕሊዊ ተቓርኖ፣ ትሑት ግንዚበ ብሄራዊ ዕሊማን መንነት 

ትግራይን፣ ካብ ስእነት ሰነ-ሓሳባዊ ሓርነት ዜብገስ እምበር፤ ኣብ ባይታ ል ወዴዒዊ 

ጸገምናን ሓቅታቱን ምስቲ ንነብረለ ከባቢ ኣዚሚደ ዜርእ ሓሳብ ኣይኮነን፡፡ ሰሇዜኾነ፤ እቲ 

ቕርቦ ሇኹ ትንተናን ፍታሕን ሰዒራይ ሓሳብ ሰሇዜኸውን፤ እቲ ልሚ ዜተቓወመ ጽባሕ 

ዯጋፊ ክኸውን እዩ፡፡  

እዙ ሓሳብ ካብ ፓሇቲካዊ ጨሇነተን ምሁራዊ ስክፍታ ወይ ዴማ ክሌስ ሓሰባዊ ሰንፈሊሌ 

ዜወጸ፤ ቅዴሚ ሕዙ ክትዚረበልም ሰክፉ ዜነበሩ፤ ተተንኪፎም ይፈሌጡ፤ ወይ ውን 

ክዕወት ኣይኽእሌን ካብ ዜተበሃለ ኩርናዕ ጠመታት ዜብገስ እዩ፡፡  

ካብ ሓደሽ ኩርናዕ ጠመተ ተበጊሰ፤ ትግራይ ኣብ መዚሚ 20 ክ/መን ንህሊወኣ ሓያሌ 

ተጋዴልን መስዋእትን እንተኸፈሇት ውን፤ ከይሰመረሊ ተሩፉ ልሚ ኣብ 21 ክ/መን 

ክትፈትሖ ይክአሇት ብሄራዊ ሕቶ ክፈትሕ ሓሳበይ አቕርብ ኣሇኹ፡፡  

እንሆ በረከት ሓሳበተይ ካብ ምርመራ ጸገማት ጀሚረ ናብ ፍታሓቶም፤ ብኡ ኣቢለ ዴማ 

ነቲ ፍታሕ ዏውቱ ዜብልም ስሌትታትን ስትራቴጂታትን ቀጺልም ይቐርቡ፡፡  
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1.2. ኣብ 130 ዒመት ይተመሇሰ ሕቶ ትግራይ እንታይ እዩ?  

ልሚ ኣብ ሃገረ ኢትዮጵያ ንቕተሌ ኣሇና፣ ንጽረፍ ኣሇና፣ ንውቃዕ ኣሇና፣ ሰብ ሃፍቲ ተጋሩ 

ይጋነዩ ኣሇው፣ ኣብ ሌዕሉ ትግራይ ፓሇቲካውን ቢሮክራታውን ተጻብኦታት ተጋዱድም 

ይቕጽለ፣ ኩባንያታት ትግራይን ፍርያቶም ብመርሆ ናጻ ዕዲጋ ይኮነስ ብርኣውነት 

ይዲነዩ፣ ንብረት ተጋሩ ብቐይደ በተኻት ይውረር፣ መሰመራት ንግዱ ይዕጸዉ፣ ኣብ 

ፓሇቲካ፣ ውትዴርናን ዒውዯ ትምህርትን ዜነጥፉ ሙሁራን ተጋሩ ይጽሌኡ ብዒቕሞም 

ይኮነስ ብርኦም ይምኑ ኣሇው … ወተ ወተ፡፡  

ኮታሰ ሌዕሉ 100 ሽሕ ሂወት ገቢርና ኣማኢት ኣሽሓት ቆሲሌና ጸሊኢና ዜበሌናዮ ስርዒት 

ኣፍሪስና፤ ዋሊ ውን ካብ መፈሇምትኡ ጸገማት እንተነብርዎ፤ ንሃገረ ኢትዮጵያ ንዒና 

ሓርነት ይህበና እዩ ብዜበሌናዮ ሃገረ መንግስትን ስርዒትን ክንሃንጻ ኩሇመዲያዊ ጻዕሪ 

ኣፍሲስና እና፡፡ ግን ከ ዴሕሪ 27 ዒመታት ሕዙ ውን እታ ሃገር ከምቲ ቅዴሚ 1983 

ዜነበረቶ ንዒና ክተቕሰነና ኣይከኣሇትን፡፡ ሕሌፍሓሉፉ ንዜሓሇፉ 27 ዒመታት ኣብ ሌዕላና 

ዜተርአ ጽሌኣት ካብቲ ቅዴሚ 27 ዒመታት ዜነበረ ገዱደ ዲርጋ ብኹልም ህዜብታት 

ተጸሉእና፡፡ ኣብዙ ህዜቢ ድ ይጸሌእ እዩ? ህዜቢ ኣይጋገን ዜብሌ ጨሇነት ክቕበል 

ኣይዯሌን፡፡  

ህዜቢ ከም ዜጋገ ህዜቢ ኣንጻርና ዯው ከምዜብሌ ኣብ ዜሓሇፉ ሰሇስተ ዒመታት ሪኢና 

ኣል፡፡ ንዒና ብሕማቕ ይሪኡ ግን ከ ብኣተሓሳሳባ ካብቶም ብግሌጺ ዜጸሌኡና ይፍሇዩ 

ውሑዲት ሰብኣውያን ርትዒውያንን ክህሌዉ ይኽእለ፡፡ እዙኣቶም ግን ኣብ ሌዕላ ዜበጽሕ 

ጥቕዒት ብፍሊጥ ብይፍሊጥ ከዴሕኑ ኣይኽእለን፡፡  ኣይከኣለን ውን፡፡ ንቐጻሉ ውን 

ኣየዴሕኑና፡፡ ብዒይኒ እምነት ውን ዴሕእትናን ውሕሰነትናን ኣብ ብርክና እምበር ኣብ ኢዴ 

ካሌኦት ክነቕምጦ የብሌናን፡፡  

እቲ ቐንዱ ኣብዙ ክሌዒሌ ዜግብኦ ቁምነገር፤ ተጠቃዕቲ ምኻናን ካሌኦት ክዴሕኑና 

ምኻኣልምን ይምኽኣልም ኣይኮነን፡፡ ከም ተጋሩ ክንግንቦ ዜግብኣና ነጥቢ እቲ ዜበጽሓና 

ል ጥቕዒትን ውጽኢት/ሳዕቤን ፍሌፍለ ናይ ባዕሌና ይተፈትሐ ናይ ኣተሓሳስባ ጸገም 

ምኻኑ እዩ፡፡ ብስሩ ውን ኣብ ሌዕላና ዜፍጸም ል ጥቕዒት ቅዴሚ 800 ዒመታት ዜነበረን 

ዜቐጸሇን ዯኣ እምበር ሓደሽ ኣይኮነን፡፡ ብሓጺሩ ኣብ ሌዕላና ዜበጽሕ ል ጥቕዒትን 

ተጻብኦን ሳዕቤን ናይቲ ባዕሌና ይፈተሕና ሕቶ እዩ እምበር ምእንተ ነብሱ ምርምር 

ዜጠሌብ ጉዲይ ኣይኮነን፡፡  
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ካሌእ እቶም ጥቅዐና ንምንታይ የጥቅዐና ከምሇው ምፍሊጥ እካ ኣገዲሲ እንተኾነ፤ 

ጥቅዐና ሇው ብምኽንያት እቲ ንሳቶም ብግሊጭ ቕርብዎ ንሕና ኣብ ሌዕላኦም 

ብነብጽሖ በዯሌ ከምይኮነ ምርዲእ የዴሉ፡፡ ትማሌን ልምን ጥቅዐና ሇው ሓይሌታት፤ 

እቶም ኣብ ዜሓሇፉ 27 ዒመታት ተፈጢሮም ብዜምቡዕ ርዴኢት ዜጎዴኡና ንጎኒ ገዱፍና፤ 

ካብ ሱር-መሰረቶም ሓዯ ዒይነት እዮም፡፡ እዝም ልሚ ብግሌጺ ኣንጻርና ዯው ዜበለ 

ሓይሌታት ንዜሓሇፉ 800 ዒመታት ኣንጻር ዜነበሩ ንሓዋሩ ውን ይቕየሩ እዮም፡፡ እዝም 

ጸሊእትና እዙኦም ንዒና ምጥቃዕን ምጉዲእን ከም ኣተሓሳስባ ጥራሕ ይኮነ ከም መንነት 

ሃኒጸሞ እዮም፡፡  

ንሕና ዋሊ ውን ከም ተጋሩ ብሄራዊ ሕቶና ብዜግባእ ፈሉጥና ንጹር ብሄራዊ ዕሊማና ኣሇሉና 

ዒሇም ንረብሓና ክነውዕሊ ኣይንቃሇስ፤ ይብዚሕ ይንኣስ ንስውኣለ ብሄራዊ መንነት ኣሇና፡፡ 

ንሳቶም ዴማ ሙለእ ንሙለእ ነቲ ናትና መንነት ዜጻረር ብሄራዊ መንነት ኣሇዎም፡፡ 

ፍሌሌይና፤ ንሳቶም ዋሊ ውን ሰሌታዊ ፍሌሌያት እንተሃሇውዎም ብዚዕባ ብሄራዊ ዕሊምኦም 

ንጹር ዕሊማ ቐመጡ ንሕና ግን ንጹር ብሄራዊ ዕሊማ ይሓዜና ምዃና እዩ፡፡  

ብሓፈሻ ነቶም ዜበጽሑና ሇው ጸገማት ንምፍታሕ ንገብሮ ጸዕሪ ኣብ ምሌሊይ ናይ ባዕሌና 

ጸገም ዲኣ እዩ ኮቶኩር ሇዎ እምበር፤ ንናታቶም ኣተሓሳስባ ኣብ ምእራም ወይ ነቲ ከም 

ምሌክት ዜርኣይ ሳዕቤናት ኣብ ምሕካም ክምስረት የብለን፡፡  

ሰሇዙ ጸገምና ሲ ናይ ባዕሌና ብሄራዊ ሕቶ ነጺርና ይምፍሊጥና እዩ፡፡ ካብዙ ዜብገስ ከኣ 

ንጹር ብሄራዊ ዕሊማ ፈጢርና ንሇውጢ ዜብገስ ሓይሉ ክንፈጥር ይምኽኣሌና እዩ ጸገምና፡፡ 

ካብ ሰኣን ንጹር ብሄራዊ ዕሊማ ዜብግበስ ዴማ፤ ክሳብ ሕዙ መፍትሕታት ንብል ኣብ ቃሌሲ 

130 ዒመታት ከም ተጋሩ ዜፈጸምናዮም ስሌትታትን ስትራቴጂታትን ጉጉያት ኮይኖም 

ጸኒሖም እዮም፡፡ ይሩይሩ ናይቲ ዜበጽሓና ል ጥቕዒት ተሓተቲ ንሕና ባዕሌና ኢና 

ክንከውን ሇና፡፡  

ብሄራዊ ሕቶና ግን እንታይ እዩ? ብሄራዊ ዕሊማና ኸ?  

ንሕና ተጋሩ ንበሃሌ ህዜቢ ኣብዚ ልሚ ቀርኒ ኣፍሪካ ትበሃሌ ዝባ ቅዴሚ ኣሸሓት ዒመታት 

ዜቦቖሌና፤ ናይ ባዕሌና ከይተቓረጸ ዜቐጸሇ ታሪኽ ሰሌጣነ ሇና ህዜቢ ኢና፡፡ ታሪኽና 

ሰሌጣነናን ከኣ ምስ ቋናቋ፣ ባህሌና፣ ስርዒተ ክብርና፣ ስነ-ጥበብና፣ ስነ-ሙዙቃና፣ ሰነ-

ጽሑፍና ተዯሚሩ መንነትና ኮይኑ እዩ፡፡ መንነትና ዴማ ኣብ ዒሇም ባዕሌና ጥራሕ ይኮነ 

ካሌኦት ውን ዜፈሌዩና ፍለያት ህዜቢ ጌሩና እዩ፡፡ መንነትና ሰሇንፈትዎ ዴማ ንኣሸሓት 

መናት ካብ ጸሊእቲ ተዋጊእና ተሰዊእና ዒቂብናዮ እና፡፡ ንሓዋሩ ውን ዜኸፍአ መስዋእቲ 
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ንኸፍሌ ንሰሇ መንነትና ነታ መንነትና ዜጸረት ምዴርን እዩ፡፡ ጸሊእትና ውን ዜጸሌኡና ወይ 

ብምኽንያት መንነትና እዩ ወይ ዴማ መንነትና ክምዜዐ ሰሇዜዯሌዩ እዩ፡፡ እዙ ሓቂ ዙ 

ዒሇም ከም ብሓደሽ ክሳብ ይተፈጠረት ንቕይሮ ሓቂ ኣይኮነን፡፡  

ኣብ ዒሇም ኩልም ህዜብታት ነናይ ባዕልም መንነት ኣሇዎም፡፡ ይብዚሕ ይንኣስ፤ ክሳብ ሕዙ 

ኣብ ዒሇም ብብርኪ ሃገር ወይ ብሄር ዜተርኣዩ ጭታት፤ ነናይ ባዕልም ብቁስን ብፓሇቲካን 

ዜግሇጽ መበገሲ ሇዎ ኮይኖም፤ ዴላቱ መግሇጺ ይወሃቦም፤ መወጠኒኦምን መኸምበቲኦምን 

መንነት እዩ፡፡ ንሕና ውን ከም ተጋሩ ኣብ መዋእሌና ምስ ናይ ዯገን ውሽጥን ጸሊእትና 

ካየዴናዮ ውግእን ዜኸፈሌናዮ መስዋእትን ካብ ክሉ መንነትና ዜንጸሌ ኣይኮነን፡፡  

ወዴዒውን ኣዴማሳውን ሓቂ እዙ ካብኮነ፤ ሰሇምንታይ ግን ንሕና ተጋሩ ንሰሇ መንነትና 

ንገብሮ ቃሌሲ ክሳብ ልሚ መወዲእታ ይረኸበ? ወይ ውን ሰሇምንታይ እዩ ንመንነትናን 

ህሊወናን ተቓሉስና ዋጋ ከፊሌና ተዒዊትና ኢሌና ክንዚዜም፤ መመሉሱ ኣብ ሓዯጋ ይወዴቕ 

ወይ ከኣ ሰሇምንታይ ውሑስ ኣይኮነን?  … ዜብለ ዒበይቲ ሕቶታት ብውነ ክምሇሱ 

ሇዎም እዮም፡፡  

ብርግጽ ኣብ ክሉ መንነትና ንገብሮ ቃሌሲ መወዲእታ ክረከብ ኣይኽእሌን፡፡ ምኽንያቱ ኣንጻር 

መንነትና ዜቐንዐ ኣብ ርሑቕን ቀረባን ሇው ሓይሌታት ክሳብ ዜሃሇው ንመንነትና ንገብሮ 

ቃሌሲ መወዲእታ ክህሌዎ ኣይኽአሌን፡፡ እቶም ጸረ መንነት ዜኾኑ ሓይሌታት ዴማ 

ክውዴኡ ኣይኽእለን፡፡ እኳ ዴኣስ ርትዒዊ ሕቶ ዜኸውን ሇዎ፤ ሰሇምንታይ እዩ ንሰሇ 

መንነትና ገበርናዮ ቃሌሲ ሕዙ ውን ሓያሌ መስዋእቲ ከፊሌና ዯሓን ዯጊምሰ ኣብ 

ዜበሌናለ መዋእሌ መመሉሱ ኣብ ሓዯጋ ህሊወ እትወና ል ይተፈትሐ ጸገምናሲ 

እንታይ?፤ ዜብሌ እዩ፡፡  

እወ! ልሚ ውን ን 100 ዒመት ዜገብርናዮ ቃሌሲ ብፍሊይ ኣብ መወዲእታ 20 ክ/መን ን 

17 ዒመታት ዜመረረ ዋጋ ከፊሌና ተዒዊትና ኢሌና ከነብቅዕ፤ ሰሇምንታይ ከም ብሄር ኣብ 

ሌዕሉ መንነትና ጥራሕ ይኮነ ፍጹም ናይ ህሌውና ሓዯጋ ከጋጥመና ኪኢለ?  

እዙ ሕቶ እዙ እዩ ብሄራዊ ሕቶ ተጋሩ ክኸውን ሇዎ፡፡ ንሕና ከም ተጋሩ መንነትና 

ንሕበነለ፡፡ ዜመረረ ዋጋ ውን ንሰሇኡ ንኸፍሌ፡፡ እዙ ማሇት ግን ከም መጠን ኣብ 21 

ክ\መን ንነበር ህዜቢ ካሌኦት ጠሇባት የብሌናን ማሇት ኣይኮነን፡፡ ሌክዕ ከም ካሌኦት 

ህዜብታት፤ ንህና ተጋሩ ሌምዒት፣ ዳሞክራሲ፣ ሰሊምን ፍትሕን ንዯሉ፡፡ ኮይኑ ውን ግን 

ጠሇባት ሌምዒት፣ሰሊምን ዳሞክራስን ኩልም ህዜብታት ዒሇም ንብህጎም ኣዴማሳዊ ጠሇባት 

እምበር ንዒና ንበይና ጥራሕ ገዴሱ እዮም ማሇት ኣይኮነን፡፡ 
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ሰሇዜኾነ ናትና ናይ በይንና ንብልን ሕቶ ብሄራዊ መንነት እዩ፡፡ ሕቶ ብሄራዊ ህሊወናን 

ምግሃዴ ብሄራዊ ራእናን ከኣ ቅዴሚ ከልም ኣዴማሳውያን ጠሇባት ዜስራዕ ሕቶ ህሌውና 

ዯኣ እምበር ካሌኦት ክውስኑሌና ንገዴፎ ወይ ምስ ካሌኦት ንማቐል ተራ ጠሇብ ኣይኮነን፡፡፡  

ብፍሊይ ንሕና ኣብ ዒሇም ናይ ባዕልም ስሌጣነ ኣሇዎ ካብ ዜበሃለ ኩርዒት ህዜቢ 

ምስምኻና፤ መሉሱ እዙ ኩርዒት እዙ ኣብ ሰነ-ኣእምሮ ሕዴሕዴ ትግራዋይ ዜተሓተመ ምስ 

ምኻኑ፤ በብዒይነቶም ሓያሊት ጸሊእቲ ክህሌውና ግዴን እዩ፡፡ ምኽንያቱ ካሌኦት መንነትና 

ከም ተጻባኢ ነቲ ናታቶም ሰሇዜሪኢዎ ወይ ውን ክምንዜዐና ሰሇዯሌዩ፤ ግዴን ቀጻሉ 

ተጻብኦ ኣሇና፡፡  

ሰሇዜኾነ ቀዯማይ ሕቶና ሕቶ መንነት ይኸውን፡፡ ሌምዒት፣ ሰሊም፣ ዳሞክራስን ፍትሕን 

ውን ግን ኣዙና ኢና ንጠሌቦም፡፡ ግን ከ ከም ሓሰማ ዜሃቡና ንበሌዕ ኣብ ዜረኸብናዮ ንዴቅስ 

ሰሇይኮና፤ ክንብሌጽግ ውን ባህርያዊ መንነትና ዒቂብና እዩ ዜኸውን፡፡ ሕቶ መንትና እዩ 

ሕቶ ትግራይ! 

ዜበጽሓና ል ጸገማት ብምኽንያት መንነትና እምበር ከምቲ ዜብሌዎ ጸረ ዳሞክራት 

ሰሇዜኾነ ኣይኮነን፡፡ እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ሇው ጸሊእትና ዳሞክራሲ ከም ሕቶ ጨንቖም 

ኣይኮነን፡፡ እንተጨንቖም ንሕና ዜሓሸ ዳሞክራሲ ፈጢርና ከሇና ንዒና ካብ ዜጸሌኡ ነቶም 

ናታቶም ጸረ ሰብ ዜኾኑ ስርዒታት ምጸሌእዎም፡፡ ዜጸሌኡና ፍትሒ ሰሇዜኸሊእናዮም ውን 

ኣይኮነን፡፡ ዜጽሌኡና ዜሓሸ ኣንጻራ ሰሊም ከምዜፈጠርና ሰሇይፈሌጡ ውን ኣይኮነን፡፡ 

ጥቅዐና ከምቲ ንሳቶም  ብሽም “ሌዕሌና ተጋሩ” ዜብሌዎ ንበይንና ሰሇዜበሊዕና ውን 

ኣይኮነን፡፡ ብርግጽ ብጻዕርና ከም ንበሌጾምን ኣብ ኩሇመዲያዊ ንጥፈት ጸብሇሌ ኢሌና 

ከምንርአን ሰሇይፈሌጡ ውን ኣይኮነን፡፡ ዜጸሌኡና ብምኽንነት መንነትና እዩ፡፡  

እሞ ኸ ዴኣ እንታይ ንግበር? ዜብለና ንገበረልም ወይስ ካሌእ ይተፈተነ ምርጫ ኣል? 

ብሄራዊ መንትና ይትረፍ ልሚ ዴሕሪ ክንዯይ መስዋእቲ ኣስተማቒርናዮን ክንዱ ዜርካብና 

ምሰ ቴክኖልጂ ኣዚሚዴና ኣማዕቢሌናዮስ ቀዯም ውን ኣይገዯፍናዮን፡፡ ዜብለና ጌርና 

እንተንምብርከኽ ውን እቲ ንሳቶም ዜተቐረጸለ መንነትን ሰነሓሳብን ብይንዒና ምጽሊእን 

ብኣና ምቕናእን ህይወት ክህሌዎ ሰሇይክእሌ፤ ዴሕሪ ክንዯይ ወልድታት ብመውስቦን 

ብመርዒ-ዯርዒን ተዚሚዴናዮም ውን ዒጽሚ እንዲቖጸሩ ክጸሌኡና እዮም፡፡ ብተግባር ውን 

ንሪኦ ውን ንሱ እዩ፡፡ ሃገራዊ እየ ኢለ ምስኦም ዜወገነን ዜተዋሰበን ትግራዋይ 

ኣይኣምንዎን፡፡ ንዜኾነ ናይ ባዕልም ጌጋ ቀዱሞም ተሓታቲ ይገብረዎ፡፡  
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ሰሇዙ ኣይንገብሮን እምበር መንነትና ጠንጢና ዜዯሌይዎ እንተንኾነልም ውን ንዒና ካብ 

ምጥቃዕን ምጉዲእን ኣይክዒርፉን፡፡ ከምቲ ንሕና ንመንነትና ንሞቶለ ንዕቅቦን ንሶም ውን 

ከምኡ  ነቲ ኣንጻር ናትና መንነት ዜኾነ መንነቶም ክዕቅብዎን ክስውኡለን ዮም፡፡  

ነዙ ሓቂ ይምቕባሌና፣ ተቐቢሌና ሌኣሇማዊ ፍታሕ ይምሃብናን እዩ እምበኣር እቲ 

መሰረታዊ ጸገምና፡፡ ነዙ ሓቂ ይተቐበሌናዮ ዴማ ብሄራዊ ሕቶና ብዜግባእ ሰሇይሃነጽናዮን 

ካብኡ ተበጊስና ንዒሰሇለ ብሄራዊ ዕሊማና ሰሇየነጸርናን እዩ፡፡ ብሄራዊ ሕቶና ምስሊጥ 

ባህርያዊ ህንጸት መንነትና ኮይኑ እንዯሃሇወ ግን፤ ኩልም ህዜብታት ሰሊም፣ ሌምዒት 

ዳሞክራስን እዮም ዜዯሌዩ ተባሂለ፤ ቅዴሚ  ፈረስ ጋሪ ኣቐዱምና፤ ውሳነ ዕዴሌና ካብ 

ኢዴና ኣውጺእና፤ ኣብ ኢዴ ካሌኦት ኣውዑሌናዮ ጥራሕ ይኮነስ እንኮሊይ ነቶም ጸሊእትና 

ህሊወና ክውሰኑ ዕዴሌ ሂብናዮም፡፡  

ተቓሉስና ጎይታ ነፍስና ኮይንኸውን ካብ ብሄራዊ ሕቶና አጋሉስና፤ ምስ ጸሊእትና ኣብ ሓዯ 

ዒራት ክንዴቅስ መሪጽና፡፡ ብ 1983 ዒ/ም ጸሊእትና ሲዑርናዮም ኢና ኢሌና፤ እታ ምስኦም 

ንማቐሊ ሃገር ንዒና ብዜጥዕም መሌክዐ ክንሃንጻ ኢና እንተበሌና ውን፤ ሌዕሉ ሌክዕና ኣብ 

ጉጉይ ተሌእኾ ጉሌበትና ሰሇዜወዲእና ሲዑሮምና፡፡ ነቶም ዳሞክራሲ ይርዴኦም ጸሊእትና፤ 

ኣብቲ ብምኽንያት ቁጽሮም ብሌጫ ዜረኽብለ ሜዲ ዳሞክራሲ ዯቂስና ተጸቢናዮም፤ 

ኣዲኺኸም ናብ መዋጥር ኣእትዮምና፡፡ ኣብ ሜዲ ዳሞክራሲ ሲዑሮም ዴማ ነታ ሃገር 

መንጢልምና፡፡ እሞ ኸ ሕዙ ብሄራዊ ሕቶና ዯርቢና ናብታ ናታቶም ሃገር ድ ንጸምበር 

ወይስ ካብ ጌጋና ተማሂርና ብሄራዊ ሕቶና ናብ ይተርፍ ብርኪ ነብጽሓዮ?  

እቲ ሓቂ ከምዙ ከል ግን፤ ሕዙ ውን ቁጽሮ ይንዒቕ ሙሁራን፣ ሰብ ማሌን 

ፓሇቲከኛታትን ተጋሩ፤ ንሓቂ ነጺጎም “ኢትዮጵያ ናትና እዴያ፤ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይና ሕቶ 

ክንምሌስ ንኽእሌ ኢና” ምባልም ኣይተረፈን፡፡ ብቐሉለ ውን ዜተርፍ ኣይኸውንን፡፡ 

ምኽንያቱ ቁጽሩ ይንዒቕ ትግራዋይ፤ እታ ሕዙ ሊ ኢትዮጵያ እታ ብታሪኽ ናትና ንብሊ 

ኢትዮጵያን በበይነን ምኻነን ዜቕበሌ ናይ ፓሇቲካን ታሪኽን ሓራ ዜወጸ ኣተሓሳስባ ገና 

ኣይጨበጠን ል፡፡  

ሰሇዙ ኣብ ክሌተ ብዚዕባ ትግራይ ብሄራዊ መንነትናን ሃገረ ኢትዮጵያ ኣብ ክሌተ  ነጥብታት 

ኣብርሆት ክንፈጥር ግዴን ይኸውን፤  

I. ናትና ንብሊ ኢትዮጵያ፤ እታኳ ንሕና ከም ዴላትና ብቕጽርን ብጂኦፓሇቲካዊ 

መርክቦን ንዕብሌሊ ዜነበረት ህሌውንኣ 1890 ዒ/ም/ፈ ብቀዏት እያ፡፡ እታ ህዙ ሊ 

ኢትዮጵያ ግን ንዒና ናብ ኢትዮጵያን ኤርትራ ዜበሃሊ ኣብ መወዲእታ 19 ክ/መን 
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ባዕዲውያን ገዚእቲ ዜፈጠርዎን ክሌተ ሃገራት መቒሊ፣ ብዜሒ ህዜብና ኣመንሚና፤ 

ካብ ስትራቴጂካዊ መርክቦና ነጺሊ ናብ ትርጉም ይብለ ሓይሉ ቀይራ ዜተፈጠረት 

ሃገር ጸሊእትና እያ፡፡ 

II. ኣብዚ ሕዙ ሊ ሃገር ሕቶና ክንምሌስ ንኽእሌ ኢና ዜብሌ ንዜሓሇፉ 27 ዒመታት 

ኣብ ዜገበርናዮ ፈተና ዜበርዒነ እዩ፡፡ ኢትዮጵያ ብሕሌሚ ምሳና ይመጣጠኑ ጥራሕ 

ይኮነ፤ ሕሌሞም ናዒና ንምጉዲእ ምስዜዒሇሙ ብቕጽሪ ካባና ዜበዜሑ ኣህዚብ 

ንካፈሊ ሃገር እያ፡፡ እቲ ዜገበርናዮ ናይ 27 ዒመት ፈተነ ውን ብወትሃዯራውን 

ስሇያውን መዋቕራት ተሓጊዜና ኣብ ጎዯል ዳሞክራሲ ኮይና ዜፈጸምና ዯኣ እምበር፤ 

ጸሊእትና ኣሚነለ ናትና ሓሳብ ሰሇዜተቐበለ ዜሰሇጠና ኣይኮነን፡፡ ብይዳሞክራስያዊ 

መገዱ ነዚ ዒዱ ንዒና ከም ትጥዕም ጌርካ ምቅጻሌ ዴማ ኣይከኣሌን ጥራሕ ይኮነ፤ 

ን 27 ዒመታት ሓይሌና ጸንቂቕና ክንውዴእ ዜገበረ ጌጋ መገዱ እዩ፡፡ 

ኢትዮጵያ ንሕና ዯሇና ኣይዯሇና ካብ መፈጠርታኣ ጌጋ ሰሇዜኾነ ትቕጽሌ ዴያ ኣይትቕጽሌን 

ካሌእ ጉዲይ ኮይኑ፤ ትቕጽሌ እያ ዜብሌ ወሲዴና ክንሓስባ ከሇና፤ ካብቲ ንዜሓሇፈ 27 

ዒመታት ዜነበረ ኣካይዲ ፍጹም ብዜተፈሇየ መገዱ እያ ክትቅጽሌ፡፡ ካብ ዴሕሪ ሕዙ 

ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ እቶም ብሽም ዳሞክራሲ ንሕና ክንዕብሌሊ ኢና ዜብለ ኣህዚብ ኣትያ 

ኣንጻርና ኮይና እያ ክትቅጽሌ፡፡  

ብርግጽ ኣምሓራን ኦሮሞን ክሌቲኦም ኣብቲ ብሽም ዳሞክራሲ ዜግበር ናይ ዒብሊሌነት 

ንሕንሕ ነንባዕልም ምግርጫዎ ሰሇይተርፍ፤ ኣብዙ ናይ ሓይሌታት ኣሰሊሇፋ ሪኢና ምስ 

ኦሮሞ ክንዒርኽ ዜብሌ ገበጣ ከም ፍታሕ ክቐርብ ይኸውን እዩ፡፡ ይከኣሌ ውን ዩ ንበሌ፡፡ 

ግን ከ ንሕና 6 ሚኢታዊ ዴምጺ ሒዜና ጊሊታት እምበር ማዕረ መጻምዱ ኣይክንከውን፡፡ 

ነቶም ከማና ኣናእሽቱ ብሄራት ብጽምድ ሒዜና ክነሓናሕ እንተፈቲና ውን ብክሌተ 

ምኽንያታት ኣይክዕወትን፡፡ ሓዯ እቶም ኣናእሽቱ ብሄራት ካብ ናባና ናብ ኦሮሞ ከምብለ 

ይኽአለ፡፡ ሰሇዙ ምስኦም ንኣትዎ ጽምድ ሊቕነት ኣይክህሌዎን፡፡ ካሌኣይ ዋሊ ውን ምስኦም 

እንተጸመዴና እቶም ኣናእሽቱ ብሄራት ውሽጣዊ ውህድም ሌሑለሕ ሰሇዜኾነ፤ ቁጽሮም 

ትሑት ኣብ ሌዕሉ ምኻኑ ፈሪሶም ትርጉም ሇዎ ዴምጺ ኣይክፈጥሩሌናን፡፡ ከም ሳሌሳይ 

ምኽንያት ክግሇጽ ዜኽእሌ ዴማ ከም ሶማሌ ዜበለ ብሄራት ንኢትዮጵያ ራሕሪሖም ዜወጽለ 

ዕዴሌ ሌዐሌ ምኻኑ እዩ፡፡ በቲ በሇ በቲ ግን እዙ ኹለ ገበጣ፤ ዕዴሌና ካብ ኢዴና ኣውጺእና 

ንካሌኦት ኣሚና፤ ንገብሮ ሰሇዜኾነ ከም ብሄር ውሑስ ህሌና ክህሌወና ዜገብር ኣይኮነን፡፡ 

ጽግዕተኛ ኾይና ኣብ ይነጸረ ብሄራዊ ዕሊማ ተንሳፊፍና ንገብሮ ሸንኮሇሌ እዩ፡፡  
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ብሓፈሻ ከም ተጋሩ ዴሕሪ ሕዙ ኣብ ኢትዮጵያ ንሕና ንሃጾ መንግስቲ ኣይክህሌውን፡፡ 

መዋገይ ካርዴና ሰሇዜዯኸመ እቲ ሕዙ ዜተሓተ ረብሓና የረጋግጸሌና ንብል ሕገ-መንግስቲ 

ውን ኣንጻር ዴላትና ክቕየር ይኽእሌ እዩ፡፡ 6 ሚኢታዊ ዴምጺ ሒዜና ትርጉም ናብ 

ይብለ ሓይሉ ወሪዴና መማእሌቲ እምበር ወሰንቲ ኣይንኸውን፡፡  

እቶም ሕዙ መንግስትነት ዜቆጻጸሩ ሇው ሓይሌታት ዋሊ ውን ከክንዱ እቲ ናይ ኣምሓራ 

ሓይሉ ኣይጸሌኡና፤ ኣብታ ንሶም ንኦሮሞ ብሄራዊ ዕሊምኦም ዜሃንጽዋ ሃገር ከም ጊሊ 

ክሪኡና እዮም፡፡ እቶም ሑሱም ዜጸሌኡና ናይ ኣምሓራ ሓይሌታት ብዜረኸብዎ ዕደሌ 

ትካሊት ሃገር ተጠቒሞም ኩጎዴኡና እዮም፡፡ ፊናንሳዊ ትከሊትን ባንክታትን ኣንጻር ተጋሩ 

ክሰርሓ እየን፡፡ ጸሊእትና ኣብ ትግራይ ዜረብሕ ፕሮጆክትታ ሌምዒት ከይህሌዉ ክስራሑ 

እዮም፡፡ ኣብ ሌዕሉ ፍርያት ትግራይ ምሕሳም ክካየዴ እዩ፡፡ ኮታስ ትግራይ ናብ ዴከት 

ክትኣቱ እያ፡፡ ነዙ ንቀበል ድ ወይስ ናብ ንጹር ብሄራዊ ሕቶና ኣቲና ንይተርፍ ብሄራዊ 

ዕሊማና ንቃሇስ?  

1.3. ብሄራዊ ዕሊማና ዋናንትና ናትና ሃገር ምርግጋጽ ድ ወይስ ጊሊነት?  

ንሕና ተጋሩ ታሪኽናን ሰሌጣነና ዜፈጠረሌና ናትና ናይ ባዕሌና ሰነ-ሌቦና ኣሇና፡፡ እዙ ስነ-

ሌቦና እዙ ኩለሻዕ ንመንነትና ንመውትን ንስዋእን ጌሩና ጥራሕ ይኮነ፤ ዜኾነ ዒይነት 

መግዚእቲ ይንቕበሌ ሕሩናት ክንከውን ኣኽኢለና እዩ፡፡ ዴሕሪ ውዴቀት ኣኽሱም ዋሊ ውን 

ክሳብ ሕዙ ኣብ ዒሇም ጉቡእ ቦታና እንተይረኸብና፤ ካብ መፈጸምታ ኣኽሱም ክሳብ ሕዙ 

ኣብ ል መዋእሊት፤ ኣንጻር ተጻብኦታት እንዲመከትና ጅግንነት ከም ሓዯ ሕ/ሳባዊ 

መግሇጺና ካብ ውሌዴ ወሇድ ተወሪሱ እዩ፡፡ ምስጢር ተጋዴልናን መስዋእትናን ከኣ ካብዙ 

ባህሪ እዙ ይቕዲሕ፡፡  

ውሽጣዊ ስነ-ሌቦናዊ ባህርና ከምዙ እንተኾነ ውን ግን ክሳብ ሕዙ ኣብ ዒሇም ጉቡእ ቦታና 

ኣሌሽና ኣይረኸብናን፡፡ ብርግጽ ኣብ መወዲእታ 19 ክ/መን መንግስቲ ሃጸይ ዮሃንስ ነታ 

ኣብ ግ ኣኽሱማዊ ስሌጣነ ዜነበረት ዒዴና ትትክእ ሃገር ክሃንጽ ፈቲኑ እዩ፡፡ እቲ እዋን 

ግ ቀረመት ባዕዲዊ ገዚእቲ ሰሇዜነበረ፤ ምስቶም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ተቐሪቦም ዜነበሩ 

ሓይሌታት ተራጺሙ፤ ዒዴና ኣብ 7ይ ክ/መን ቅዴሚ ምዴኻማ ምስጢር ምዕባሌኣ ዜነበረ 

ጂኦፓሇቲካዊ ትሕዜቶ ቀይሕ ባሕርን ዒሇም ሇኻዊ ረብሓታቱን መሉሱ ክሕዜ ፈቲኑ እዩ፡፡ 

ኮይኑ ግን ብውዱት ጠሊይንን ነታ ሕዙ ሊ ሃገር ጸሊእትና ዜኾነ ዜፈጠረ ፓሇቲካዊ 

ሓይሌን ተሓንኪለ ወዱቑ ክዕወት ኣይከኣሇን፡፡  
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ፈተነ ህንጸት ተፈጥሮኣዊት መኺኑ ጥራሕ ይኮነ፤ ሃገርናን ህዜብናነ ናብ ክሌተ ተመቒለ 

ይሓዊ ቁስሉ ሒዜና ተሪፍና ኣል፡፡ ምውዲቕና ከይኣክሌ፤ እዙ ኣብ መወዲእታ 19 

ክ/መን ጋጠመና ውዴቀት ክንፈትሕ ሰሇይከኣሌና፤ ክሳብ ሕዙ ኣብ ዕንኪሌ ጸገማት 

(Vicious Circle) ብሄራዊ መንነትን ዋንነት ሃገርን ኣሇና፡፡  

ኣብዙ ክንጸረሌና ዜግናእ ሓቂ፤ ኣብ መወዲእታ 19ተ ክ/መን ምስ ውዴቀት መንግስቲ 

ሃጸይ ዮሃንስ ተዚሚደ ጋጠመና ሕማቕ ተጋንፎ ነሌዕል ሇና ንስሇ ምርዋይ ጻምእ 

ወሌፊ ምዜካር ሕማቕ ታሪኽ ኣይኮነን፡፡ እዙ ኣጋጣሚ እዙ ተራ ኣጋጣሚ ሰሇይኮነ እዩ 

ህሌው ጸገማትና ናብዙ ነጥቢ መቐይሮ ተመሉስና ክንሪኦ ንግዯዴ ሇና፡፡ መንግስቲ ሃጸይ 

ዮሃንስ ብዒወት እንተዜቕጽሌ እቶም ልሚ ጋጥሙና ሇው ጸገማት ምተኣሇዩ ጥራሕ 

ይኮነ ኣብ ዒሇም ክህሌወና ዜኽእሌ ቦታ ካሌእ ምኾነ፡፡  

ብሓጺር ኣገሊሌጻ ነዙ ኣብ መወዲእታ 19 ክ/መን ምስ ሞት ዮሃንስ 4ይ ዜተፈጠረ 

ኣጋጠሚ ነጥቢ መቐይሮ እዩ ንብል በዝም ዜሰዕቡ ምኽንያታት ምኻኑ ምርዲንእ ኣዴሊይ 

ይኸውን፤ 

 ብምኽንያት እዙ ኣጋጣሚ እዙ ንሕና ብቑጽርን ብጂኦፓሇቲካዊ መርክቦን ዒብሉሌና 

ክንሃንጻ ንኽእሌ ዜነበረት ምስ ብሄራዊ ዕሊማና ትሳነ ሃገር መንጢለ፤ ናብ ጽግዕተኛ 

ብሄርን ሰንፈሊሌ ሃገር ኣሌቦነትን ወይ ዴማ ንዒና ይትጥዕም ንጸሊእትና ትጥዕም 

ሃገር ክንኣቱ ዜዲረገና ምኻኑ፡፡ 

 እዙ ኣጋጣሚ እዙ ተጋሩ ናብ ክሌተ ክምቀሌ ፈሪደና ጥራሕ ይኮነ፤ እቲ ኣብ 

ኤርትራ ዜተኸሇሇ ክፋሌ ብሄር፤ ኣብ ትሕቲ ካብ ናትና ዜፍሇን ምሳና ዜጻባእን 

ተጋራጫዊ ራኢ ዜሓዘ ሓይሌታት ክወዴቕ ዜፈቅዴ ኩነታት ዜፈጠረ ምኻኑ፡፡  

 ካብ ምምቃሌናን ቁጽርና ምንኣስናን ብተወሳኺ፤ ተጋሩ ከም ሓዯ ሓያሌ ታሪኻዊ 

ህዜቢ ናይ ሓባር ብሄራዊ ዕሊማ ከይህሌወና ጌሩና እዩ፡፡ እቲ ኣብ ኤርትራ ል 

ብምኽንያት ባዕዲዊ መግዚእቲ፤ ናይ ባዕዱ ኣተሓሳሳባ ሰጉም ሕዙ ሰሌጣን ሒዘ 

ል ጸሊኢ ብሄራዊ ዕሊማ ዜኾነ ሓይሉ ክፍጠር ኣብ ሌዕሉ ምፍቃደ፤ ኣብታ ናይ 

ልሚ ሊ ኢትዮጵያ ዜተረፈ ትግራዋይ ውን ኣብ ኣብ ሞንጎ ትግራዋይ 

ብሄራውነትን ኢትዮጵያ ሃገራውነትን ዜብለ ሓሳባት ክፋሇሇን ይነጸረ ዕሊማን 

ክህሌዎ ጌሩ እዩ፡፡ 

 ካብ ኩለ ዜኸፍአ ሳዕቤን ናይዙ ኣጋጣሚ ግን፤ ተጋሩ ዴሕሪ ውዴቀት መንግስቲ 

ሃጸይ ዮሃንስ ብጋጠመና መግዚእቲ ኣምሓራ ምኽንያት፤ ናይ ገዚእ ርእስና ዕሊማ 

ነጺርና ከይንሰርሕ፤ ናይ ኣተሓሳስባ ጽግዕተኛነት ከጋጥመና ፈቒደ እዩ፡፡ ርእሰ-
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ተኣማንነት ተሰሉቡ ካብ ሰሌጣና ናብ ዴሕረት ክንኣቱ ጌሩና፡፡ ዒዴና ዴኻ እያ 

ኢልም ን 100 ዒመታት ኣብ ሌዕሉ ርእሰ-ተኣማንነትና መጥቃዕቲ ከፊቶምሌና 

ንሕና ውን ተቐቢሌናዮ፡፡ ኣብ ክንዱ ሃፍተ ገነትናን ካብ ታሪኽና ዜወረስና ስሌጣነን 

ኣጽኒዕና ዜዒበየ ሕሌሚ ንሓሌም፤ ናብቶም ሓዲስ ኢትዮጵያ ዜኣከበቶም ዴሑራት 

ኣህዚብ ወሪዴና ናብ ደሑር ፓሇቲካሌ ቁጠባ ኣቲና፤ ሌክዕ ከምኣቶም ኣብ ሇምዕን 

ሃፍቲ እንስሳን ክነምሌኽ ተገዱዴና፡፡ ብሓፈሻ ካብቲ ክንኮነ ዜግብኣና ዜነበረ ራእይ፣ 

ሕሌሚን ብሄራዊ ዕሊማን ወሪዴና፤  ኣሇሻ ጉቡእ ቦታና ገዱፍና፤ ተምበሪክኽቲ 

ክንከውን ተዲሪግና ኢና፡፡  

ካብዙ ዜብገስ ተጋሩ ዋሊ ውን ኣብ ዜነጸረ ዕሊማ ዯኣ ኣይኹን እምበር፤ ብምኽንያት እዙ 

ጋጠመና መኻሌፍ ክንሕርን ዜጀመርና ገና ካብ ምስረታ እታ ሕዙ ሊ ኢትዮጵያ ኣትሒዘ 

እዩ ዜነበረ፡፡ ኮይኑ ግን ኣብታ ናብ ኣምሓራ ዜተጎበጠት ትግራይ ካብ ዜነበሩ መሳፍንቲ 

ገሇሇገሉኦም ብዚዕባ ብሄራዊ ሕሌሞም ዜፍሌጡ እካ እንተይነበሩ፤ ክናበቡ ሰሇይከኣለ ወይ 

ውን ግዲይ ሕዴሕዴ ምትፍናን ሰሇዜኾኑን ክሰሌጦም ኣይከኣሇን፡፡ ብዒብይኡ ዴማ ን 100 

ዒመታት ዜቐጸሇ ሕዙ ነጺሩ መጽዩ ል ሓዯጋ ሰሇይተርኣዮም ወይ ውን ግዲይ ናይ 

ጉጉይ ኣተሓሳስባ ኢትዮጵያዊ ሃገራውነት ሰሇዜነበሩ፤ ትግራይ ገና ብግዛኡ ኣሇሻ ጉቡእ 

ቦትኣ ጀሚራ ነቲ ዕንክሉሌ ፓሇቲካ ክትፍንጽሖ ኣይከኣሇትን፡፡ 

ብሄራዊ ቃሌሲ ተጋሩ በቲ ናይ መሳፍንቲ ፋሕጠርጠር ጀሚሩ ዲሕራይ ብገሇ ከም በዒሌ 

ገብረህይወት ባይከዲኝ ዜበለ ምሁራን ተጋሩ ዜቐጸሇ ኩነታት ነይሩ እዩ፡፡ እዝም ምሁራን 

ተጋሩ ውን ግን ክብሪ ምውናን ትግራወይቲ ሃገር ዜብሌ ንጹር ራኢ ዜተዒጠቑ ይኮኑስ 

ብሽም “ኢትዮጵያ ናትና እያ” ኣብ ይነጸረን ሊቒ ፍታሕ የምጽእን ቃሌሲ እዮም 

ይሊተሙ ነይሮም፡፡  

ዴሕሪ ነዊሕ ግ ዜሓሸ ናይ ሓፋሽ ምንቅስቓስ ሒዘ ተሊዑለ ነይሩ ክበሃሌ ዜኽእሌ፤ 

ብቀዲማይ ወያነ ዜተበጋገሰ እምቢታ ውን ብተመሳሳሉ ካብ ንጹር ብሄራዊ ዕሊማ ዜረሓቐ 

ኮይኑ እዩ ተረኺቡ፡፡ ቀዲማይ ወያነ ነቲ ሕዙ ብሽም ዳሞክራሲ ኣጋጢሙና ል ንዒና ናብ 

ትርጉም ይብለ ሓይሉ ዜቕይር ኩነታት ኣይተርኣዮን ነይሩ ይኸውን፤  ነታ ኣብ ኢዴ 

ጸሊእትና ክትኣቱ ኸሊ ዯመኛና ትኸውን ሃገር “ናትና” ኢለ እዩ ተቓሉሱ፡፡ ካብዙ ናይ 

ይነጸረ ዕሊማ ብዜብግስ ምኽንያት ዴማ እንግሉዜ ክሌቲኡ ትግራዋይ ህዜቢ ናብ ሓዯ 

ኣምጺእኻ ክፍጠር ተሓሲቡ ዜነበረ ሃገርነት ብቐዲማይ ወያነ ተቐባሌነት ክረክብ 

ኣይከኣሇን፡፡ እንግሉዜ ከኣ ንሰሇ ረብሕኡ ክብሌ ነዙ ምሌዕዒሌ ምስ ሃይሇስሊሰ ኮይኑ 

ዯምሲስዎ፡፡  
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በዙ ኣጋጣሚ “ኣቦታትና ንኢትዮጵያ ክብለ ኣብ ግ ቀዲማይ ወያነ ከምዙ ጌሮም ኢለ” ኢሉ 

ዜሕበን ንቡር እካ እንተኾነ፤ ብዒይኒ ምንጻር ብሄራዊ ዕሊማ ክርኣይ ከል እዙ ስነ-ሌቦና እዙ 

መቐጸሌታ ናይቲ ሰንኮፍን ሓራ ይወጸ ኣተሓሳስባ ተጋሩ ብምኻኑ ክእረም ዜግባእ እዩ፡፡  

ግዯ ሓቂ ዴማ ዴሕሪ ውዴቀት ቀዲማይ ወያነ ውን እታ ናትና ዜተብሃሇት ሃገር ክጠፍኣና 

እያ ፈቲና፡፡ ከም ብሄር ክንጸንት ብብርኪ ሃገር ኩሇመዲያዊ ወፍሪ እዩ ተኻይደና፡፡ ነዙ 

ስዑቡ እዩ ውን ካሌኣይ ወያነ ዜተወሌዏ፡፡ ካሌኣይ ወያነ ውን ግን፤ ዋሊኳ ብገዙፍ ብሄራዊ 

ምሌዕዒሌ ዜተዒጀበ እንተበረ፤ መሪሕነቱ ኣዴማሳውን ጸጋማውን ሰሇዜነበረ፤ ጸገም ትግራይ 

ኣብ ኢትዮጵያ ኮይንካ ይፍታሕ ዜብሌ ሓሳባዊ ኣተሓሳስባ እዩ ሒዘ ቀጺለ፡፡ ትግራዋይ ናብ 

ቃሌሲ ካሌኣይ ወያነ  ዜዒሰሇ ምእንተ ብሄራዊ መንነቱ እንተበረ ውን፤ ህወሓት ከም 

ውዴብ ብፍሊይ ዴማ ኣብ ውሽጢ ህወሓት ዜቦቖሇ ማርክሰ-ላኒናዊ ባእታ፤ ኣብ ክሉ 

ብሄራዊ ዕሊማ ዜነጸረ ኣተሓሳስባ ኣይነበሮን፡፡ ብስሩ ውን ትግራዋይነት ከም ስሌቲ እዩ 

ሒዜዎ፡፡  

ህወሓት ሓሳባውን ብዒይኒ ብሄራዊ ዕሊማ ክርአ ከል ዴማ ይትግራዋይ ሓይሉ እንተነበረ 

`ኳ፤ ሓይሉ ካሌኣይ ወያነ ኣብ ብሄራዊ ሰምዑት ህዜቢ ትግራይ ስሇዜነበረ፤ ነቲ ሕዙ ኣብ 

ስራሕ ል ሕገ-መንግስቲ ማሇት ውን “መሰሌ ርእሰ ውሳነ ህዜቢ ትግራይ ክሳብ ምግንጻሌ” 

ዜፈቀዴ ሕገ-መንግስቲ ክፍተጠር ተኻኢለ እዩ፡፡  

ጠቕሉሌካ እንትርአ ካሌኣይ ወያነ ውን ካብቲ ተመሳሳሉ ናይቲ ዕንክሉሌ ዐዯት ሰሇይወጸ፤ 

ዴሕሪ እቲ ዜኸፈሌና መስዋእቲ ውን ሕቶ ብሄረ ትግራይ ክምሌስ ኣይከኣሇን፡፡ መሉሱ እዩ 

እንቴሌና ውን ፍርቂ መገዱ ብጽሕ እምበር ካብ ስነ-ሌቦና ተጋሩ ዜብገስ፣ ነባራዊ ሓቂ 

እታ ሓዲስ ኢትዮጵያን ኣብ ውሽጣ ሇው ህዜብታት ብዜግባእ ዜተንተነ ኢለ ውን ፈጣጥራ 

ሃገረ ኢትዮጵያ ዜብገስ መሰረታዊ ጸገማት ኣብ ግምት እተወ ፍታሕ ኣየምጽአን፡፡ ይኽፋእ 

ክብል፤ ህወሓት ዜጨበጦ ኣተሓሳስባ ወያናይ ዳሞክራሲ፤ ኣብዚ ሃገር ል ፓሇቲካ ናይ 

መንነትን ሰሌጣኔኣዊ ተቓርኖን ዜወሇድ ምኻኑ ዜቕበሌ ኣይኮነን፡፡  ኢትዮጵያ ናይ ብሕሶት 

ሃገር ምኻና፣ ኣብ ኢትዮጵያ ምሳና ሃገር ዜማቐለ ሓይሌታት ንዒና ኣይኮነን ጽቡቕ 

ክሓስቡሌና ክሳብ ካብ ዒሇም ከጥፍኡና ከም ዜዯሌዩ ዜተረዴኦ ሓይሉ ኣይኮነን ሓይሉ 

ህወሓት፡፡  

ሓሳባዊ ህወሓት ስነ-ሌቦና ተጋሩ ይተረዴኦ፣ ነቲ ንሚኢቲ ዒመታት ዜቐጸሇ ንትግራይ 

ካብ ሓቀኛ ሕሌማ ዜኾሇፈ “ኢትዮጵያ ናትና እያ” ዜብሌ ስንኩሌ ሓሳብ ዜቐጸሇ ኣዕሉ 

ምኻኑ፤ ንሃገረ ኢትዮጵያ “ናትና ንሕና ዜፈጠርናያ ሃገር” ናይ ዜብሌ ሓሳብ ፈጻሚ ኮይኑ፤ 
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ብሄራዊ ቃሌሲ ህዜቢ ትግራይ ክሳብ ምጭዋይ ተጋዑዘ እዩ፡፡ ህዜቢ ትግራይ ካብ ብሄራዊ 

ዕሊምኡ ኣጋሉሱ፤ ኣብ ጉጉይ ተሌእኾን ተመሉሱ ዜበሌዖ ሃገራዊ ሓሊፍነትን እተወ 

ኣካይዲ እዩ ጉዕዝ ህወሓት እዩ፡፡  

ኮታስ ህወሓት ባህርያውነትን ወዴዒዊነትን ዜነጸገ ብሽም ወያናይ ዳሞክራሲ ዜሳሇጥ 

ስርዒት ዯው ከብሌ ዜፈተነ ሓይሉ እዩ፡፡ ን 27 ዒመታት ብወተሃዲራውን ስሇያውን 

መሓውር ነዚ ናይ ሕሶት ሃገር ብሓይሉ ሰሇዜተቖጻጸራ ዴማ ተፈጥራዊ ጸግም እታ ሃገር 

ዜተፈትሐ መሲሌዎ፤ እታ ፍርቂ መገዱ ተዒዊታ ዜተብሃሇት ሕቶ ብሄረ ትግራይ ውን 

ክጨውያ ፈቲኑ እዩ፡፡ ብፍሊይ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ጋጠመ ጎንጺ ስዑቡ፤ ትግራይን 

ዕሊማኣን መሉኡ ተረሲዐ፤ ተጋሩ ዒቕምና ኣብ ዜበሌዏ፤ ካባና ን ዜበዜሑ ጸሊእትና 

ብይዳሞክራስያዊ መገዱ ረጊጽና ክነብር ኣጋግዩና እዩ፡፡ ብሓጺሩ ዒዴና ገዱፍና ኢምፓየር 

ንሃንጽ ክሳብ ንመሰሌ ኣብ ጉጉይ ተሌእኾ ሓይሌና በቲና ክንክስር ተገዱዴና፡፡  

ኣብዚ ሃገረ ኢትዮጵያ ኣብ ባይታ ዜነበረ ሓቂ ግን ተጻራሪ ትምኒት ህወሓት እዩ ነይሩ፡፡ ገና 

ሓይሉ ትግራይ ኣዱስ ኣበባ ምስረገጸ በቶም ዯቂ ሃገርና ንብልም ከም ወዱ ሃገር ይኮነስ 

ከም ባዕዲዊ ገዚኢ ተቐጺሩ፤ ከመይ ኣቢሌካ ከምዜወዴቕን ኣብ ሌዕሉ ሕነኻ ከትፈዴን እዩ 

ይሕሰበለ ነይሩ፡፡ ሓሳባዊ ውዴብን መሪሕነት ህወሓት ግን፤ ፓሇቲካ ናይ ዯርቢ ትንተና 

ጥራሕ ሰሇዜመስል፤ ናብ ከመይ ዜበሇ ጥፍኣት ንኸይዴ ከምሇና ዜስቀሮ ኣይነበረን፡፡ 

መሰረታዊ ጸገም ሃገረ ኢትዮጵያ ናይ መንነትን ሰሌጣነኣዊ ተቓርኖን ከምዜኾነ  

ከይተቐበሇ፣ ኩልም ህዜብታት ሕቶኦም ሌምዒት፣ ሰሊምን ዳሞክራሲ እዩ ብዜብሌ ረብሓ 

ትግራይ ናብ ኣዱስ ኣበባ ዒጺፍዎ፡፡ ብ ወያናይ ዳሞክራሲያኡ ኣተሓሳስብኡ ኣቢለ “ረብሓ 

ትግራይ ኣብ ረብሓ ኢትዮጵያ ይረገጽ” እንዲበሇ መገዱ ጥፍኣት ቀጺሌዎ እዩ፡፡  

ወዴዒዊ ሓቂ ግን ዋሊካ ኩልም ህዜብታት ሌምዒት፣ ሰሊምን ዳሞክራስን ጠሌቡ 

እንተኾኑ፤ ይተፈትሐ መንነታውን ስሌጣነኣውን ገነጽ ምሰ ዜህሌዎም ነዝም ጠሇባት 

ዜግዯስልም ኣይኮኑን፡፡ ከም ውጺኢቱ ዴማ ዴሕሪ ዜተወሰነ የዚሌቕ ምዕባሇ ተመሉስና 

ናብቲ ይተፈትሐ ሕቶ ኣቲና ኣልና፡፡  

እቶም ዕዴሌና ሀገርናልም ህዜብታት ነቲ ንዒና ትጠቅም ሃገር ክሃንጽ የኽእሇና እዩ 

ዜተብሃሇ ኣተሓሳስባ ነጺጎሞ፡፡ ነቲ ንሕና ዳሞክራሲ ዜበሌናዮ ኣይኮነን ኢልሞ፡፡ ዋሊ ውን 

ብርትዑ ማዕረ እንተይኮና፤ ነቲ ሕሌምና ኣምኪና ምስኣቶም ብማዕርነት ክነብር ዜበሌናዮ 

ስርዒት ኣይንቕበልን ኢልምና፡፡ ኣምሓሩን ኦሮሞን “ንሕና 40 ሚኢታውን 30 ሚኢታውን 

ህዜቢ ሒዜና ምሳኹም ምስ 6 ሚኢታዊ ማዕረ ኣይኮነናን” ኢልምና፡፡ “ሌክዕኹም 6 
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ሚኢታዊ ሰሇዜኾነት ሕሌምኹም ዒቕምኹምን ብየገዴስ ኣብዚሃ ሃገር ዜህሌወኩም ግዯ 

ናይ 6 ሚኢታዊ ጥራሕ እዩ” ኢልምና፡፡ ዴሕሪ ሕዙ  ኣብ ኢትዮጵያ ዜጣየስ መንግስቲ 

ዴማ ንሶም ከምዜመርሕዎን ጣጣይሶዎም ቁርጽና ነጊሮምና፡፡  

ሓቆም ዴማ እዮም፡፡ እታ ሕዙ ሊ ኢትዮጵያ ኣብ ዳሞክራሲያዊ መስርሕ ብኦም ንዒቶም 

ብዜጥዕም መገዱ ትምራሕ ናቶም እያ፡፡ ይትረፍ ከምቲ ንብህጎ ከም ሕሌምናን ዒቕምናን 

ክንከውን ማዕሪኦም ክንከውን ንኽእሌ ውን ብሓይሉ ጥራሕ እዩ ዜኸውን፡፡ ሓይሉ ውን ግን 

ስዑሮምና እዮም፡፡  

“ንሕና ጀጋኑ ኢና እንታይ ድ ከመይ ድ፣ ኣብ ቁጠባን ቴክኖልጅን ብሌጫ ክንፈጥር ኢና፣ 

ንግዱ ክንዕብሌሌ ኢና …  ወተረፈ” ዜብሌ ፈኸራታት እንተምጻእና ውን ኣይኸውንን፡፡ 

ምኽንያቱ ኣብዚ ሃገር ፓሇቲካ ዜተቖጻጸረ እዩ ዜዯሇዮ ዜገብር እምበር ብሕግን ብናጻ ዕዲጋ 

ዜበሃሌ ዲይነት የሇን፡፡ ኣይክህሌውን ውን፡፡  

እዝም ንምነዮም ብሌጭታት ክንረክብ ንኽእሌ፤ ንረብሓናን ዕሊማናን ትሕሇቕ ናትና ሃገር 

ምስትህሌወና ጥራሕን ጥራሕን እዩ፡፡ ብምጭታትና ምርግጋጽ ኣይኮነን፤ ንብሌጭታታትና 

ዴጋፍን ሓሇዋን ሰሇዴሌዮም፤ ኢትዮጵያ ንዒና ሓሊዊትን ዯጋፊትን ክትከውን 

ኣይትኽእሌን፡፡  

እታ ንሶም ዜቆጻጸርዋ ኢትዮጵያ፤ ይትረፍ ረብሓና ክትሕለን ክትዴግፍን ብሓይሉ ውን 

ከጥፍኡና ዕዴሌ ትፈጥሮም እያ፡፡ ልሚ እተን ንሕና ብሓይሉ ክንሰርሐሇን ዜተኸሌናየን 

ትካሊት፤ ናትና ይኮናስ ናቶም ኮይነን ኣሇዋ፡፡ በቲ ዜገዚእናዮ ኣጽዋር ክዴብዴቡና 

ከምዜኽእለ ክንፈሌጥ ኣሇና፡፡ ንሕና ግን ኣብ ዒሇማዊ ኣሰራርሓ ሃገር ሰሇይብሌና፤ 

ኢትዮጵያ ተገሌቢጣ ክትወቕዏና ክትመጽእ ከሊ፤ ነፈርቲ ክንገዜእ ይተረፍ ቀሇሌቲ ኣጽዋር 

ክንዕዴግ ውን ንጋድ እዩ፡፡ ምኽንያቱ ንዕሊማ ተሳሌጥ ሃገር የብሌናን፡፡  

ኣብዙ ኢና እምበኣር በጺሕና ሇና፡፡ ክንዕቅቦ ንዯሉ ንሌኣልም ይንዋገየለ ብሄራዊ 

መንነት ኣሇና፡፡ ክንሌምዕ ንዯሉ ውን ብሄራዊ መንነትና ዒቂብና እዩ፡፡ ግን ከ ብሄራዊ 

መንነትናን ካብ መንነትና ዜብገስ ሕሌምናን ሰነ-ሌቦናዊ ባህርናን ኣበይን ከመይን ከም 

ዜምሇስ ኣይነጸርናን፡፡ ከረሳብ ሕዙ ንሕቶ መንነትና ኣብታ ብምኽንያት መንነትና ዜጸሌኡና 

ጥራሕ ይኮነ ከጥፍኡና ዜዯሌዩ ጸሊእትና ዜዕብሌሌዋ ኢትዮጵያ ኮይና ኢና ክንምሌሶ 

ፈቲና፡፡ ግን ዴማ ፈጺሙ ክኸውን ኣይኽእሌን፡፡ ይከውን ሰሇዜነበረ ውን እዩ ይትረፍ 

ሕቶና ብሊቕነት ክንምሌስ፤ ነታ ፍርቂ መገዱ ዜበሌናያ ዒወት ውን ክንዕቅባ ይከኣሌና፡፡  
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ብሄራዊ ሓርነትና ኣብ ዳሞክራስያዊት ኢትዮጵያ ይረጋገጽ ዜበሌናዮ ዲርጋ በርዑኑ፡፡ 

ኢትዮጵያ ብምኽንያት መንነትና ንጥቃዒሊ ዒዱ ኾይና ናብ ቦትኣ ተመሉሳ፡፡ ብቃሌሲ 

ብውስን መሌክዐ ዜመሇስናዮ ሕቶ ግዜኣታዊ ሓዴነት ትግራይ ውን ሓዯጋ ወራር 

ኣጋጢሙዎ፡፡ ኣብ ቀረባ ውን ክንውረር ንኽእሌ ኢና፡፡ ረብሓና ማሇት ውን ከም ክእሇትናን 

ዒቕምናን ሰሪሕና ውሌቃውን ብሄራዊን ረብሓና ክነረጋጽ ዜበሌናዮ  ናይ ምብሌጻግ መሰሌና 

ተመንጢሌና፡፡ ኮታስ እቲ ብሰሪ ስንፍናና ብምስለይነት ኣብ ሌዕሉ ረብሓናን ሓርነትናን 

ብጻሕናዮ ክሳራ ጸብጺብካ ዜውዲእ ኣይኮነን፡፡  

ብሓጺሩ ህሌውናና ክነረጋግጽ ተቓሉስና ይትረፍ ብሊቕነት ከም ብሄር ህሌውናና 

ከነረጋግጽ እታ ፍርቂ ፍታሕ ውን ኦሮማይ ኣብ ሓዯጋ ኣትያ ኣሊ፡፡ ናትና ዜበሌና ሃገር 

ይናትና ከምዜኾነት ኣመስኪራ፡፡  

ናይዙ ኹለ መከራን ጸገምን ተሓተቲ ግን ንሕና ተጋሩ ባዕሌትና ኢና፡፡ ሰሇምንታይ ሲ 

ብሄራዊ ሕቶና ብዜግባእ ሃኒጽና ንዕኡ ኣብ ሽቶ ከነብጽሕ ብሄራዊ ዕሊማና ሰሇይነጸርና፡፡ 

ካብ ኩለ ሕዜን ዴማ ክሳብ ሕዙ ዜመረረ መስዋእቲ ዜኸፈሌና ኣብ ይነጸረ ዕሊማ 

ተሰሉፍና ምኻኑ እዩ፡፡ ናይዙ ክሳራ እዙ ተሓታቲ ግን ህወሓት ጥራሕ ክገብሮ ኣይግባእን፡፡ 

ከም ህዜቢ ውን ተሓተቲ ኢና፡፡ ብፍሊይ እቲ ትግራዋይ እየ ዜብሌ ምሁር፤ ብሄራዊ ዕሊማ 

ተጋሩ ከነጽር ይትረፍ፤ መሳርሒ ናይቲ ጉጉይ ኣተሓሳስባ ህወሓት ብምኻኑ ናይ ታሪኽ 

ተሓታቲ እዩ፡፡  

ሕዙ እምበኣር ኣብ ቀሌቀሌ ጥፍኣት ኮይና 130 ዒመታት ንዴሕሪት ተመሉስና ሳዕቤን 

ናይቲ ኣብ መወዲእታ 19 ክ/መን ጋጠመና ውዴቀት ከም ብሓደሽ ኣርኪቡሌና ኣብ ሕቶ 

ህሊወ ንርከብ፡፡ ሕዙ ህዜቢ ትግራይ ከምታ መንግስቲ ዮሃንስ ክፈርስ ከል ዜነበረት ኩነት 

ኣብ ጸበባ እትዩ ፋሕጠርጠር ይብሌ ኣል፡፡ እሞ ሕዙ ኸ ኣይኣኽሇናን ድ? ብተኸታታሉ ን 

130 ዒመታት እንዲተጋገና ዱና ክነብር? 

ልሚ ይኣክሌ ንበሌ፡፡ ሓደሽ ወሇድ ትግራይ ካብ ኣቦታቱን ኣቦሓጎታቱን ዜበሇጸ ሳይንስን 

ትምህርትን ዜቐሰመ ክንሱ፤ ልሚ ውን ንህዜቢ ትግራይ ካብ ጌጉ ኣሪሙ ብሄራዊ ሕቶና 

ዜፈትሕ ንጹር ብሄራዊ ዕሊማ ቃሌሲ እንተይፈሉሙ፤ ምናሌባት ሃሇዋትና መሉኡ ክጠፍእ 

ይኽእሌ እዩ፡፡ ከምቶም ሓዯ እዋን ኣብ ታሪኽ ዒሇም፤ ሃገሮም ሲኢኖም ግን ዴማ ሃገሮም 

ክሃንጹለ ዜኽእለ ቃሌሲ ቀሪጾም ምጅማሮም ኣዯዲ ርኣዊ ጨፍጫፍ ኮይኖም፤ ካብ  

ሙለእ ምጽናት ንሕጢት ዜተረፉ ህዜቢ ኣይሁዴ ከይንኸውን ክንጥቀቕ ኣሇና፡፡ ጸሊእታና 

ከም ዜጭፍጭፉና ክንፈሌጥ ኣሇና፡፡  
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ጀሚሮምና ውን ኣሇው፡፡ ልሚ ኣብ ቀሌቀሌ ምዴሓን ሃሇዋት ኮይና እቲ ኣቦሓጎታትና 

ኣቦታትና ዜፈጸምዎ ጌጋ እንተዯጊምና ንሌኣሇም ይጠፍንኣለ ዕደሌ ትሑት እዩ፡፡  

እምበር እዙ ሓደሽ ወሇድ እዙ ሕቶ ትግራይ ዜፍታሕ ብሓደሽ መገዱ እዩ ኢለ ክቆርጽ 

ኣሇዎ፡፡ ካብቲ ንቡር ዕንክሉሌ ክወጽእ ኣሇዎ፡፡ ምሊሽ ይረኸበ ብሄራዊ ሕቶና ብትግራይ 

ሃገራውነት ክንምሌሶ እንተይኪኢሌና ዜነጸረ ዕሊማ ክህሌወና ኣይኽእሌን፡፡ ዕሊማ ናይዙ 

ሕዙ ንገብሮ ሃሇዋት ናይ ምዴሓን ቃሌሲ ምርግጋጽ ሃገራውነት እዩ፡፡  

ተጋሩ ከም ብሄረ ኣይሁዴ ካብ ጌጋ ተማሂርና ናትና ንብሊ ብዕቅና ዜተሰርሐት ሃገር ክሳብ 

ይተኸሌና፤ ይትረፍ ሌምዒት፣ ሰሊምን ዳሞክራስን ሃሇዋትና ውን መሉኡ ክጠፍእ እዩ፡፡  

እወ! ሌምዒት፣ ሰሊምን ዳሞክራስን ንዯሉ ኢና፡፡ እንተኾነ ምሰ ጸሊኢኻን ክወረካ ምስ 

ዜሓስብ ህዜብን ሓይሌን እንዲነበርካ፤ ከመይ ኢሌካ ብዚዕባ ሌምዒት ትሓስብ? ሰነፍ ክንሱ 

ንስኻ ሰሪሕኻ ብራሃጽካ ፍረኻዮ ምስዜምጥሇካ፤ ከመይ ኢሌካ ብዚዕባ ፈጠራን ሓደሽ 

ሓሳብ ህንጸት ማሌን ትሓስብ? ሰብ ብእምኒ ቀቲለ ምቕታለ ምስዜቐጽትሌ፤ ምቕታለ 

ከየሕኖ መሉሱ ብሓዊ ምስቃጽሌ ወይ ውን ከም በጊዕ ንቑሌቁሌ ኣፉ ዯፊኡ ብምርኣይን  

ምስሐጉሶ ህዜቢ፤ ከመይ ኢሌካ ብዚዕባ ሰሊም ትሓስብ? ንዒኻ ንምዴቃቕን ኣብ ሌዕላኻ 

ሕነ ንምፍዲይን ምስዜሓስብ ህዜቢን ሓይሌን፤ ከመይ ኢሌካ ብዚዕባ ዳሞክራሲ ትሓስብ?  

ብፍጹም ዜከኣሌ ኣይኮነን፡፡ ፈቲናዮ ከሲርና ኢና፡፡ እዝም ምሳና ሃገር ዜማቐለ፤ ገሉኦም 

ከጥፍኡና ዯሌዩ ዜተረፉ ዴማ ጽቡቕና ይዯሌዩ ኣህዚብ፤ ከምታ ንሶም ዜዯሌይዋ እምበር 

ከምታ ንሕና ንዯሌያ ክኾኑ ኣይኽእለን፡፡ እዙ ሓቂ ዙ ክሇወጥ ኣይኽእሌን፡፡ ምኽንያቱ 

ከምቲ ንሕና ንጽቡቕ መንነትና ንሕበነለ፤ ንሳቶም ውን ነቲ ንዒና ሕማቕ ዜመስሌ ግን 

ዴማ ንዕኦም ሌክዕ ዜኾነ ባህርያቶም ይሕበንለ እዮም፡፡ መንነቶም እዩ፡፡ ነዙ ክንቅይር 

እንቴሌና ውን ንዒና ኣይሰምዐናን፡፡ እዙ ዴሑር መንነቶም ብኣሽሓት ወይ ኣሚኢት 

ዒመታት ዜሃነጽዎ ስርዒተ-ክብሮም ሰሇዜኾነ ክቕየር ውን ኣማኢት ወይ ኣሸሓት መናት 

እዩ ዜዯሉ፡፡  

እሞኸ? ንይንኽእልን ይኾነሌናን ንዕኦም ክንቅይር ዴዩ ግናን ጉሌበትናን ክነባኽን ዴዩ 

ሇና ወይስ ብሄራዊ ዕሊማና ነጺርና ናይ ባዕሌና ሃገር ክምስርት ሓደሽ ቃሌሲ ኢና 

ክንውሌዕ ሇና? 

እዙ መንታ ዜመስሌ መርገጺ ናብ ሕቶ ክኣቱ ዜግብኦ ውን ኣይኮነን፡፡ ምኽንያቱ ንዕኦም 

ምቕያር ዜከኣሇና ኣይኮነን፡፡ ግዲ ክንቅይሮም ክንብሌ ናብኦም ከይቕዩሩና ፍርሕ እዩ፡፡ 
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ብዒብይኡ ዴማ ከይቀየርናዮም ገና ኣብ ቀረባ ሓሌና በቲና ኣብ ናይ ህሊወ ሓዯጋ ኣቲና 

ኣሇና፡፡  

ልሚ ውን ካብቲ ዕንኪሌ ክንወጽእ ኣሇና፡፡ ን130 ዒመታት ኣብ ስንኩሌ ኣተሓሳስባ 

ሰንፈሊሌ ዜበሌናዮ መገዱ ልሚ ምስይንእርሞ፤ ወይ መሉስና ንጸገናትና ጸገም ክንውስኽ 

ኢና ወይ ውን ንህዜብና ናብይወጾ ሓዯጋ ክነእትዎ ኢና፡፡ ፍታሕ ይረኸበ ብሄራዊ ሕቶና 

ሌኣሇማዊ ፍታሕ ዜረክብ ሄራዊ ዕሊማና ናብ ምስረታ ናትና ሃገር ከቕንዕ ከል ጥራሕ እዩ 

ኢሌና ንሰሇፍ፡፡    

ሓቂ እዩ ልምውን ቡዘሕ ትግራዋይ ናብታ እንኮ ሌኣሇማዊ ህሊወና ነረጋግጸሊ ፍታሕ 

ንከይመጽእ ኣብ ኣተሓሳስባ ባርነት ኮይኑ ኣንጻር ህሊዉኡ ክቃሇስ እዩ፡፡ ግና ህሌውናና 

ኣረጋጊጽና መንነትና ዒቂብና ንሇምዏሊ፣ ሰሊም ነስተማቕረሊ፣ ንባዕሌናን ካሌኦት ዯቂ ሰባትን 

ዳሞክራስን ፍትሕን ብውሑስን ቀጻሌን ነረጋግጸሊ ሃገረ ትግራይ ክሳብ ይመሰረትና ግን 

ወይከ ክንቀስን ኣይንኽእሌን፡፡ ንባዕሌና ካብ ፍርሒ ውርዯት ሓራ ወጺና ሓርነት ዯቂ ሰባት 

ብይርኣውን ሃይማኖታውን ፍሌሌይ ዜረጋጻጸሊ ናይ ተጋሩ ሃገር ክሳብ ይመሰረትና 

ፍታሕ ጸገማትና ክረኽቦ ኣይንኽእሌን፡፡  

ካብ ዴሕሪ ሕዙ ከም ተጋሩ፤ ቃሌስና ካብ ንምስረታ ሃገር ናብ ከሌእ መገዱ 

እንተሌሒጡ፤ ናይ ኣባሓጎታትን ኣቦታትናን ጉጉይ መገዱ ራጉዴ ኣብ ሌዕሉ ምኻኑ፤ 

ምናሌባት ካብ ጥፍኣት ንምዴሓን ዜተረፈና ዕዴሌ ኣምኪኑ ጽንተና እዩ ዜኸውን፡፡  

 

 

 

 

 

ምዕራፍ ክሌተ 

ምስረታ ሃገረ ተጋሩ 
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እንኮ ፍታሕ ሕቶ ብሄራዊ ህሊወናን ኣብ ምንጻርን ምዕዋትን ብሄራዊ ዕሊማና እዩ ዜዴረኽ፡፡ 

130 ዒመት ፈቲና የነጽረናዮ ብሄራዊ ዕሊማና ዴማ ምስረታ ሃገራውነት እዩ፡፡ ካብዙ ወጻእ 

ል መማጺ መጋዯዱ ጸጋማትና ወይ ውን ዜተረፈና ናይ ምሕዋይ ዕዴሌ ምክን እዩ፡፡   

ኮይኑ ውን ግን ሇውን፤ ከምቲ ሌሙዴ ክሳብ ሕዙ ካብ ዕንክሉሌ ከይንወጽእ ዜኸሌአና 

ባዕሊዊ ትግራዋይ ተጻብኦና ኣንሳዕሪሩ፤ ናትና ሃገር ንመስርት ንዜብሌ ዕሊምኡ ዜነጸረ ቆሪጽ 

ሓሳብ ትግራዋይ ባዕለ ውን ክጻብኦ እዩ፡፡ ሌምዕሉ እቶም ጸሊእትና ካብ ሓይሌታት ተጋሩ 

ነዙ ሓሳብ ክጻብኦ ምዜኽእለ ክፍሇጥ ዜግብኦ እዩ፡፡ ግን ከ እዙ ሓሳበይ ሰዒራ እዩ፡፡ ኣብ 

ቀረባ ብቐሉሌ ዋጋ ይክገሃዴ ይኸውን፡፡ እንተኾነ ግን ንናጻ ሃገሩ ዜሓስብ ሕ/ሰብ ትግራይ 

እንተፈጢርና እንተገገዯ ኣብ 10 ዒሰርተ ዒመታት ክዕወት ዜኽእሌ እዩ፡፡  

ሰኣን ንጹር ዕሊማ ቃሌስና መኺኑ እምበር ተጋሩ ኣሚና እንክንቃሇስ ከሇና እንታይ ከም 

ንገበር ኣብ ግ ካሌኣይ ወያነ ሪኢናዮ እዩ፡፡ ልሚ በዙሕና ክንዱ ዜርካብና ቴክኖልጂ 

ተዒጢቕናን ዴማ፤ ንምሰረታ ሃገርና ንገብሮ ቃሌስና ንምዕዋት፤ ካብቲ ቅዴሚ ሕዙ 

ዜኸፈሌናዮ ዜነኣሰን ብዒይነቱ ዜተፈሇየን ዋጋ ከፊሌና ክነረጋግጾ ንኽእሌ ኢና፡፡ ሓንትን 

ሓንትን ወሳኒት ተዴሌየና ዕጥቂ ንጹር ብሄራዊ ዕሊማና፤ ምስረታ ናትና ሃገር ምኻኑ ናይ 

ኣተሓሳስባ ኣብርሆት ኣብ ተጋሩ ሰዒራይ ሓሳብ ኮይኑ ክወጽእ፤ ኢትዮጵያዊ ይኮነስ 

ትግራዋይ ሕ/ሰብ ምህናጽ እዩ፡፡ ዜተረፈ ውራይ ብጹፉፍ ብንሕንጽጾምን ንፍጽሞምን 

ስትራቴጂታትን ስሌትታትን ዜውዴን እዩ ዜኸውን፡፡ 

2.1. ከጋጥሙና ዜኽእለ ማሕሇኻታት 

ባዕሊዊ ተጻብኦታት 

ንምስረታ ሃገር ኣብ ንገብሮ ቃሌሲ ኣብ ቅዴሚት ዜስራዕ ከጋጥመና ዜኽእሌ ቃሌሲ ባዕሊዊ 

ተቓርኖ እዩ፡፡ እዙ ባዕሊዊ ተቓርኖ ዙ ዴማ ካብቶም ልሚ ውን “ኢትዮጵያውያን ኢና” 

ዜብለ ምስዚ ናይ ሕሶት ሃገር ክንቕጽሌ ኣሇና ዜብለ ተጋሩ ዜመጽእ ኮይኑ፤ ኣብ ሞንጎ 

ትግዋይነትን ኢትዮጵያዊ ሃገራውነተን ዕንክሉሌ ዜብሌ፤ መቐጽሌታ ናይቲ ን 130 

ዒመታት ዜቐጸሇ ይሓርነታዊ ኣረኣእያን እዩ፡፡  

ሕዙ ውን ቁጽሩ ይነዒቕ ምሁር፣ ፓሇቲከኛ፣ ወናኒ ማሌን መራሒ ሃይማኖትን 

ትግራዋይ፤ ነታ ሕዙ ሊ ኢትዮጵያ “ናትና ንሕና ዜፈጠርና” እያ ዜብሌ ጉጉይ ርዴኢት 

ኣሇዎ፡፡ እዙ ናይ ስነ-ሌቦና ሰሌበት እዙ ውጽኢት ናይቲ ን 130 ዒመታት ዜቐጸሇ ናይ 
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ኣምሓራ ኣስተምህሮ ኮይኑ፤ ክሳብ እቲ ሕዙ በጺሕናዮ ሇና ሓዯጋ ሃሇዋት ብጽሓና 

ዕንክሉሌ እዩ፡፡ 

እቲ ኣብ ህወሓትን ልን ምስ ህወሓት ዜተጣበቐን ምሁርን ፓሇቲከኛን ካብቲ ጸጋማዊ፣ 

ኣዴማሳውን ሓሳባውን ርዴኢቱ ወጽዩ፤ ናብ ትግራዋይ ሃገራዊ ዕሊማ ቀሌጢፉ ክመጽእ 

ከጸግም እዩ፡፡ ይብዚሕ ይንኣስ እቲ ሃፍታም ውን ነቲ ሕዙ ኣብ ማእከሌ ሃገር ኣፍርይዎ 

ል ማሌ ዋሊ ውን ኣብ ሓዯጋ ይወዴቕ እንተሃሇወ፤ ብፍርሒን በሇጸኛ ኣረኣእያን 

ሕግብግብ እንዲበሇ ቀሌጢፉ ኣብዙ ዕሊማ ክስሇፍ ኣይኽእሌን ዜኸውን፡፡ መራሕቲ ሃይማኖት 

ብፍሊይ ናይቲ ኣብዜሓ ሰዒብቲ ሇውዎ ተዋሃድ ኦርቶዴክስ ዴማ፤ ብኣስተምህሮን ሽጣራን 

ኣምሓራ ተቖሪኖም ሰሇዜጸንሑ ዒቀፍቲ ክኾኑ ይኽእለ እዮም፡፡  

ካሌእ ከም ኣካሌ ባዕሊዊ ሓዯጋ ክጥቀስ ዜኽእሌ፤ ውህለሌ ጉጉይ አስተምህሮ ህወሓትን 

ኢለ ውን ህወሓት ብዜፈጠሮም ምምሕዲራውን ኣንጻር ሓዴነት ተጋሩ ብዜተኸልም ትሕተ 

ትግራዋይ ኣረኣእያታትን ዜተፈጠረ ሶንኮፍ፤ ውሽጣዊ ውህዯትና ክፍትን ይኽእሌ፡፡ እዙ 

ምስቲ ኣምሓራ ኣብ ሌዕሉ መሬትና ክፍጽዎ ዜዯሌዩ ወራር ኣዚሚድም ዜኸዴዎም 

ክያድታት ተዯሚሩ ናይ ባዕለ ተጻብኦ ክፍጥር ይኽእሌ፡፡ እንተኾነ ናይ ባዕለ ጸገም 

ይፈትሐ ውህዯት ኣምሓራ ናብ ሓዯጋ ኣእቲኻ ከምኡ ውን ናይ ባዕሌና ንጹርን ደሌደሌ 

ዕሊማ ምስዜህሌወና ዜብዲህ እዩ፡፡  

እቲ ማእከሌ ዒዱ ል ወናኒ ማሌ ትግራዋይ ውን እንተኾነ፤ዋሊካ ብግሌጺ ኣብ ሌዕሉኡ 

ንጸሊሇወ ሓዯጋ እንተሃሇወ፤ ካብ ሓጺር ርዴኢት ዜብገስ ነቲ ጋጥሞም ል ሓዯጋ ካብ 

ሱር መሰረቱ ብይምርዲእ ምስ ጸረ ትግራይ ሓይሌታት ናይ ምሽምጋሌ ባህርታት ከርኢ 

ይኽእሌ፡፡ ግን ዴማ ከኣ እቲ ኣብ ኣዱስ ኣበባ ዜህለ ኣንጻሮም ዜቐንዕ ፓሇቲካውን 

ቢሮክራስያውን ተጻብኦ ብምኽንያት ትግራዋይነቶም ሰሇዜኾነ፤ ኣብ ዜኣተውዎ ኣትዩ ውን 

ሰሇዜሃዴኖም፤ ናብ ብሄራዊ ዕሊማ ትግራይ ምስሊፎም ኣይተርፍን፡፡ ኣብ ሃገረ ኢትዮጵያ 

ትካልምን ፍርያትን ኩባንያታቶም ብመትከሊት ናጻ ዕዲጋ ይኮነስ ብትግራዋይነቶም ክዲነዩን 

ክምኑን ከሇው ተስፋ ቆሪጾም ከይፈተው ንብሄራዊ ዕሊማ ትግራይ ክስከምዎ እዮም፡፡  

ኣካሌ ከም ጸገም ከጋጥም ዜኽእሌ ውሽጣዊ መኻሌፍ፤ ካብቲ ብሓሳባውን ብጉጉይ 

ኣስተምህሮ ሃገራውነት ኢትዮጵያ ዜሰኸረ ከምኡ ውን ተበሊጻይ ባህሪ ክፈታተኖ ዜኽእሌ 

ሙሁር ትግራዋይ ክመጽእ ዜኽእሌ ኮይኑ፤ እዙ ሓይሉ ዙ ብዘሕ መሰረት ይብለ 

ተጻባኣይ ሓይሉ ሰሇዜኾነ ሰክፍ ኣይክኸውንን፡፡ ብዜበሇጸ ዴማ ኣብ ኢትዮጵያ ዯፊኡ 

መጺኡ ል ብሄራዊ ኣሰሊሌፋ ነዙ ሓይሉ እዙ ዯፊኡ ናብ መረበቱ ከእትዎ ዜኽእሌ እዩ፡፡ 
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ኣብ ኣምሓራን ኦሮምያን ዜርኣይ ል ብሄራዊ ምሌዕዒሌን ጸረ ተጋሩ ዜቐንዏ ተጸብኦን 

እንዲሓየሇ ምኻደ ሰሇይተርፍ፤ እቲ ኣብ ሓሳብውያን ባዕዲውያንን ክሌሓሳባት ተንሳፊፉ 

ዜጸንሐ ምሁር ትግራዋይ፤ ተገዱደ ብሄርተኛ ትግራዋይ ምኻኑ ኣይተርፎን፡፡  

እዙ ሓይሉ ዙ ብሄርተኛ ምኻኑ ምእንተ ነብሱ ካብ ስምዑት ይሓሌፍ ምስዜኸውን 

መዯናገሪ ሓይሉ ኮይኑ ክቕጽሌ ኽእሇለ ዕዴሊት ክህለ እዩ፡፡ ይኹን ዯኣ እምበር ኣብ 

ሌዕሉ ትግራይ ዜበጽሑ ሇው ጸገማት ተግባራዊ ፍታሕ ሰሇዜዴሌዩ፤ እሞ ዴማ እቲ 

ብሄራዊ ዕማሊና ነጺሩ ዜተሓንገጠ ትግራዋይ ሓይለ ክትገበሩ ዜኽእለ ሰሌትታትን 

ስትራቴጂታት ነዱፉ ምስርሑ ሰሇዜቕጽሌ፤ እዙ ኣብ ዘንቡዕ ሰነ-ሓሳብ ዜጸንሐ ትግራዋይ 

ምሁር ተገዱደ ናብቲ ብሄራዊ ዕሊማና ዜስሇፍ ይኸውን፡፡  

ግዲማዊ ተጻብኦታት 

ትግራዋይ ብሄራዊ ዕሊማ ንምዕዋት ናብ ተግባር ኣቲና ክንረባበረብ ከሇና፤ ካብ ውሽጣውን 

ባዕሊውን ሓዯጋታት ቀጺለ፤ ከጋጥመና ዜኽእሌ ዕንቅፋት ካብ ግዲማውያን ጸሊእትናን ካብ 

ህሇው ኩነታት እዙ ዝባን ዒሇምን ዜብገስ ተጻብኦ እዩ ይኸውን፡፡  

ኣብዙ ኣብ ፈሇማ ክጥቀስ ዜኽእሌ ሓዯጋ ካብ ሓይሌታት ሃገረ ኢትዮጵያ ብፍሊይ ኣምሓራ 

እዩ፡፡ ብርግጽ ሕዙ ኣብ ኢትዮጵያ ል ናይ ሓይሉ ኣሰሊሌፋ ዜነጸረ ኣይኮነን፡፡ እቲ “ናይ 

ኦሮሞ ሓይሉ እየ” እንዲበሇ ግን ዴማ ኣብ ኦሮምያ ማሕበራዊ መሰረቱ የረጋገጸ፤ ምስ 

ህግዯፍን ኣምሓራን ተሻሪኹ ስሌጣን ሒዘ ል ኦህዳዴ፤ ናይ ኦሮሞነት ባህርያት 

ተሰኪሙ ይኮነስ ብጽሌዋ ዯገፍቱ ኣንጻርና ክሰርሕ ይኽእሌ እዩ፡፡ ንነብሱ ናይ ማእከሊይ 

መንግስቲ ኢትዮጵያ ፈጻሚ ጌሩ ሰሇዜሪኣ ውን ግዴን ኣንጻር ምስረታ ሃገረ ትግራይ ክሰርሕ 

እዩ፡፡  

ኣምሓራ ዜምሌከት፤ ዋሊ ውን ኣብ ውሽጣዊ ቅሌውሊው ጢሒለ ኣብ ኣዜዩ ጸግም ኩነታት 

እንተሃሇወ፤ ኩለ ብሽም ኣምሓራ ዜተወዯበ ሓይሉ ኣንጻር ሃገረ ትግራይ ዯው ምባለ 

ኣይተርፎን፡፡ ብኣዳን ምስ ካሌኦት ጥሩፋት ናይ ኣምሓራ ውዴባት ኣብ ውዴዴር ኣትዩ 

ሰሇል፤ ኣብ ቅዴሚ ህዜቢ ኣምሓራ ዜበሇጸ ብሄርተኛ ኾይኑ ክርአ ክብሌ፤ ኣንጻር ሃገርነት 

ትግራይ ዯው ኣብ ሌዕሉ ምባሌ ክወረና ውን ይኽእሌ እዩ፡፡ ከም “ኣምሓራ ብሄራዊ ንቅናቄ”  

ዜበለ ውዴባት ንብኣዳን ስዑሮም ምስ ዜመጹ ዴማ ዜኸፍአ ጸረ ትግራዋይ ቁዋም ምሓዝም 

ኣይተርፍን፡፡ ምዕራብን ድቡብን ትግራይ ናብ ኣምሓራ መንዙዕካ ምውሳዴ ከም ዕሊማታቶም 

ሰሇዜወስደ ወራር ናይ ምፍጻም ተኽእል ኣሇዎም፡፡ ብተመሳሳሉ መገዱ፤ ዋሊ ውን 

ብሄራውያን ውዴባት ኣይኹኑ ብሽም ኢትዮጵያ ዜንቀሳቐሱ ፓሇቲከኛታትን ሃገራውያን 
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ውዴባት ኣምሓራ ምስ ንርኢ፤ ኣብ ምስረታ ሃገረ መንግስቲ ትግራይ ካብ ብኣዳንን ኣብንን 

ዜፍሇ ቁዋም ኣይክህሌዎምን፡፡  

ኮይኑ ውን ግን እቲ ሕዙ ይነጸረ ኩነታት ኣሰሊሌፋ ሓይሌታት ኢትዮጵያ ኣብ መረጻ 

2012 ቅርጺ ክትሕዜ እዩ ዜብሌ ተስፋታት ኣል፡፡ ኣብ ኣምሓራ መን መጸ መን ከዯ ሇውጢ 

ዜህሇዎ እንተይኮነ ውን፤ ኣብ ክሌሌ ኣምሓራ ሇው ከም ኣገው፣ ኦሮሞን ቅማንት ዜበለ 

ከባብታት ካብ ኢዴ ኣምሓራ ናይ ምውጻእ ዕዴሌ ሰሇዜህሌዎ፤ ኣብ ውሽጢ ኣምሓራ 

ምዴኻምን ዕሌቕሌቕን ክፍጠር ይኽእሌ ይኸውን፡፡ ኣብ ኦሮምያ መሬት ይረገጸ ኦህዯዴ 

ብኸም ኦነግን ኦፌኮን ዜበለ ሓይሌታት ተሳዑሩ፤ ኣብ ኦሮምያን ማእከሊይ መንግስትን 

ኣንጻር ትግራይ ዜህለ ተጻብኦታት ክቕንስ ይኽእሌ፡፡ ብሓፈሻ ግን ምርጫ 2012 እቲ ሕዙ 

ል ስሌጣን ጠቕሉለ ኣብ ኢዴ ኦህዳዴ ዜኣተወ ምስሌ ኩነታት ናብ ተመጣጣኒ ግን 

ዴማ ኣብ ቡዘሓት ነጥብታት ይረዲዴኡ ሓይሌታት ክበታተን ይኽእሌ እዩ፡፡ ዴኹም 

ማእከሊይ መንግስቲ ዴማ ኢትዮጵያ ኣብ ሌዕላና ተካይድ ተጻብኦ ክቕንስ ይገብሮ፡፡  

ካሌእ ትግራይ ናብ ሃገራውነት ትገብሮ ገስጋስ ክዒግት ዜፍትን ሓይሉ፤ ኣብዙ ዝባ ዜህለ 

ናይቲ ሕዙ ስሌጣን ጨቢጡ ል ሓይሉ ዯጋፊ ዜኾነ ሓይሉ ኣዕራብ እዩ፡፡ ኣዕራብ ብክሌተ 

ምኽንያት ሃገርነት ትግራይ ክጻረሩ ይኽእለ፡፡ ሓዯ ሌዕሌዎ ምኽንያት፤ ካብ ናይ ነዊሕ 

ግ ስትራቴጂኦም ዜብገስ፤ ትግራዋይ ከም ክርስትያን ሃገር ሪኦም፤ “ኣንጻርና ክስሇፍ 

ዜኽእሌ ሓይሉ እዩ” ብዜብሌ ክጻብእዎ ይኽእለ፡፡ ካሌኣይ ዋሊካ ኣዕራብ ኢትዮጵያ ተዲኺማ 

ክትበታተን ዜዯሌዩ እንተኾኑ፤ ንሰሇ ስሌታዊ ምሕዜነት፤ ምናሌባት እቲ ሕዙ ዯጊፎም 

ስሌጣን ኣትሒዝ ሇው ሓይሉ ክቕጽሌ ካብ ምዴሊይ፤ ብባዕልም ወይ ብኣሜሪካ ተዯፊኦም 

ተጻባእቲ ክኾኑ ይኽእለ፡፡ እንተኾነ ኣብ ቀጻሉ ክፋሌ ከምዜግሇጽ ዝባ ዒረብ ባዕሊዊ ጸገማት 

ሰሇሇውዎ፤ ብዕቱብ ስራሕ ናብ ረብሓና ዜውዕሌ ዜምዜመዜ ናይ ሓይሉ ኣሰሊሌፋ ሇዎ 

እዩ፡፡  

ምስዙ ተዚሚደ፤ ኣህጉራውያንን ዒሇምሇኻውያን ሓይሌታት ከካብ ረብሖም ተበጊሶም ኣንጻር 

ሃገርነት ትግራይ ዯው ክብለ ይኽእለ፡፡ ሃገራት ኣፍሪካ እቲ 1964 ዜተፈረመ፤ ባዕዲውያን 

ድባት ከምሇውዎ ክቕጽለ ዜገብር መስርሕ እንተተንኪፉ፤ ኣብ ኣፍሪካ ዜህለ ቅርጺ ሃገረ 

መንግስታት ሰሇዜሌውጥ መሰሌ ሃገርነት ትግራይ ብቐሉለ ዜቕበለ ኣይክኾኑን፡፡ ኣብ 

ኣውሮፓ ሕብረት ሇው ሃገራት ውን ኣብ ውሽጦም ል የማናዊ ሓይሉ እንዲጸገሞም 

ሰሇዜርከብ፤ ሓይሉ ትግራይ የማናይን ዒሇምሇኻዊ ስርዒት ከይርብሽ ብምስጋእ ኣብ 

መጀመርያ ተጻባእቲ ክኾኑ እዮም፡፡ ኣሜሪካ ውን ካብ ስግኣት ዴሕነት እዙ ዙ ዝባ ተበጊሶም 

ኢለ ውን እታ ንሶም ዜዯሌይዋ ብኢዯ ዘር ብናታቶም ተሇኣኣኺ ዜመርሕዋ ዒባይ 
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ኢትዮጵያ ከይትፈርስ ክሕሌውዋ ሰሇዜዯሌዩ፤ ኣንጻር ምስረታ ሃገረ ትግራይ ክሰርሑ 

ይኽእለ፡፡  

ዒብይን ኣዜዩ ትኹረት ዜጠሌብን ግዲማዊ ተጻብኦ ዜመጽእ ግን ካብቲ ኣብ ኤርትራ ል 

ብመትከሌ ብተግባርን ኣንጻር ብሄረ ትግራይ ዯው ዜበሇ ሓይሉ እዩ፡፡ ህግዯፍ፤ ትግራይ 

ተዲኺማ ኣብ ሃገራውነት ዴኽምቲ ኢትዮጵያ ኣትያ ክርኢ ካብ ሇዎ ባህጊ፤ ተዯጋጋሚ 

ኣንጻር መሰሌ ርእሰ ውሳነ ክሳብ ምግንጻሌ ብሄረ ትግራይ ዯው ኢለ እዩ፡፡ ኣብ ሌዕሉ እዙ፤ 

ይትረፍ ሃገራውነት ትግራይ ጉሁር ብሄራዊ ስምዑት ተጋሩ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዜሓዝ 

ህንጸት ሃገራዊ መንነት ይዕንቅፍ ኢለ እዩ ዜኣምን፡፡ ሰሇዜኾነ፤ ትግራይ ተጎዚዜያ 

ክትዲኸም፤ ምስ ኣምሓራ ካብ ምስራሕ ሓሉፉ ክሳብ ወራር ክፍጽም ዜዯሌየለ ኩነታት 

ኣል፡፡ ህግዯፍ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዜገጥሞ ል ተቓውሞ ክሳብ ብቐጥታ ወራር 

እንተይከዯ ውን፤ ብኣምሓራን ማእከሊይ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣቢለ ትግራይ ከዲኽም 

ክጽዕር እዩ፡፡ ሃገርነት ትግራይ ኣብ ዒሇም ሇኻዊ መዴረኽ ቁቡሌነት ከይረክብ ውን 

ዱፕልማሳዊ ቃሌሲ ከካይዴ እዩ፡፡  

1.4. ናብ ረብሓና ክሌውጦም ንኽእሌ ዕዴሊት  

ከምቲ ዜረኣናዮ ሓዯጋታት እንተሃሇው ውን፤ ንምስረታ ሃገረ ትግራይ ዜጥዕሙን ጽዑርና 

ናብ ረብሓና ክንሌውጦም ንኽእሌ ዕዴሊት ይፍጠሩ ከምሇውን ክንፈጥር ከምንኽእሌን 

ምጭባጥ የዯሉ፡፡  

ኣብዙ ቀዲማይ ዕዴሌ ተባሂለ ክጥቀስ ዜኽእሌ፤ ኢትዮጵያ ናብ ሓዯገኛን ግን ዴማ ንዒና 

ዜጠቅም ናይ ምፍራስ መገዱ ተምርሕ ምህሊዋ እዩ፡፡ ከምቲ ቅዴም ኢለ ዜተጠቐሰ፤ መረጻ 

2012 ብመትከሌ ይቀራረቡ ሓይሌታት ስዑሮም ማእከሊይ መንግስቲ ኣብ ምጥያስ ጸገም 

ከጋጥም ይኽእሌ እዩ፡፡ ኣብ ኦሮምያ ኦነግ እንተሰዑሩ ምስ ብሄራውያን ሓይሌታት ከምኡ 

ውን ምስቶም “ኣንዴነታውያን” ኢና ዜብለ ሓይሌታት ተጋናጺ ክኸውን እዩ፡፡ ወይ ውን 

ኣብ ኦሮምያ እቶም ሕዙ ነሓንሑ ሇው ሓይሌታት ተሊዙቦም ናብ ሓዯ 

እንተይመጽዮም፤ ዜተበተነ ሓይሉ ክፍጠር ይኽእሌ፡፡ ብሓፈሻ እቲ መረጻ ቡቱንን 

ዴኹምን ማእከሊይ መንግስቲ ሰሇዜፈጥር፤ ኢትዮጵያ ናይ ምፍራስ ተኽእልኣ ይውስኽ፡፡  

ካሌእ ኢትዮጵያ ዜህለ ጸጋ፤ ብሄራውያን ሓይሌታት ሶማሌ ካሌኦት ኣናእሽቱ ክሌሊት ካብ 

ኢትዮጵያውነት ምርሓቖም ኣይተርፍን፡፡ ጉዲይ ሶማሌ ዚጊዴ ናብ ይመሇስ መገዱ 

ምግንጻሌ ምርሐ ይመስሌ፡፡ ሶማሌ ንንውሕ ዜበሇ ግ ኣብ ኩናትን ዕግርግር ክትኣቱ ከሊ 

ዴማ ንዒና ዕዮ ገዚና ክንሰርሕ ዕዴሌ ይፈጥር፡፡ ኢለ ኢለ ውን ምንጻልም ናብ ይተርፈለ 
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ብርኪ ሰሇዜበጽሕ ንዒና ተወሳኺ ሓይሉ ይኸውን፡፡ ኣብ ዒፋር ዜተሓዋሰ ኣሰሊሌፋን 

ሰምዑት ክፍጠር ዜኽእሌ ኮይኑ፤ ብዕቱብ እንተሰሪሕናለ ንዒና ዜሕግዜ ኢለ ውን ምስ 

ናትና ብሄራዊ ዕሊማ ተሳንዩ ኣብ ምስረታ ሃገርነት ክሓብረና ዜኽእሌ ሓይሉ ኣል እዩ፡፡ 

ጋምቤሊን ቤንሻንጉሌን ውን ነቲ ማእከሊይ መንግስቲ ህውከት ፈጢሮም ኣባና ከየተኩር 

ክገብርዎ ይኽእለ፡፡ ብሓፈሻ ናይ ኣምሓራን ኦሮሞን ብሄርተኝነት ነዝም ኣናእሽቱ ክሌሊት 

ሰሇዜዯፍኦም ንዒና ሓይሉ ዜፈጥር ክኑታት እዩ ክፍጠር፡፡ ብዒብይኡ ይተርፍ ገነጽ 

ኣምሓራን ኦሮሞን ኣል፡፡   

ኣብ ማእከሊይ ምብራቕ ል ኩነታት በቲ ሒዜዎ ል ፍሌሌይ ሱኒን ሸዒን ከምኡ ውን 

ናይ ተርክን ሳውዱ ንሕንሕ ምቕጻለ ሰሇይተርፎ፤ ኣብዙ ኣቲና ንረብሓና ዜውዕሌ 

ዜምዴና መሰሪትና ንጻወተለ ዕዴሌ ኣል፡፡ ኢራን ነተን ሕዙ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ምስ ህግዯፍ 

ዜሰርሓ ሇዋ ሓይሌታት ክትምክት ምሳና ክተሰርሕ ትኽእሌ፡፡ ተርኪን ቀጠርን ምስ 

ሱዕዴን ዑምራትን ል ፍሌሌይ ሚዚን ንምትሓዜ ምሳና ዜምዴና ምግባር የዴሌያ እዩ፡፡ 

ሱዲን ዋሊ ውን ተገማቲ ሓይሉ ኣይኹን ብጥንቃቐ ሒዜካ ሓጋዙ ክኸውን እዩ፡፡ ብስሩ ውን 

ሱዲን ብጥንቃቐ ክተሓዜ ይግባእ፡፡  

ኣካሌ ናይዙ ሓይሉ ኣሰሊሌፋ ዜኾነ ህግዯፍ፤ በቲ ሌዕሌ ኢለ ተጠቒሱ ል ኣሰሊሌፋ 

ምዴኻም ዜከኣሌ ኮይኑ፤ ብቐንደ ምስ ብሄርተኛ ተጋሩ ኤርትራ ዜህሌወና ዜምዴና 

መሰረት ጌርና እንተሰሪሕና ኣብ ሌዕላና ብጽሖ ሓዯጋ ዜቕንስ እዩ፡፡ ብርግጽ ውን ህግዯፍ 

እቲ ሕዙ ዜገብሮ ል ናይ ጻዕረ ሞት ፈተነ እንተምኪናለ፤ ይሩይሩ ካብ ምፍራስ 

ይዴሕን ሓይሉ እዩ፡፡ ዴሕረ ህግዯፍ ል ኤርትራ ብናትና ረብሓ ቃኒና እተኣማእዙናዮ 

ከኣ ዜበሇጸ ውጽኢት ኣሇዎ፡፡ እንተኾይኑሌና ትግራዋይ ብሄርተኛ ኤርትራዊ ኣብ ኤርትራ 

ንህግዯፍ ተኪኡ ስሌጣን ክሕዜ ክንዴዙከኣሌ ዋጋ ክንከፍሇለ ዜጠሌብ ዋኒን እዩ፡፡ እዙ 

እንተሰሉጡ ምስ ተጋሩ ኤርትራ ብዚዕባ ቀጻሉ ዕዴሌና ናይ ሓባር ዕሊማ ንምስርተለ 

ኣጋጣሚ ዜፈጥር እዩ፡፡ ኣብዙ እንተይሰሉጡና ግን ሌእሊውነት ኤርትራ ኣኽቢርና ምሳና 

ክሰርሕ ዜኽእሌ ዳሞክራስያዊ መንግስቲ ክፍጠር ዜከኣሇና ክንገብር ኣልና፡፡ ኩልም እዝም 

ንብልም ሇና እንተይቀኒዖም እሞ ከምቲ ሕዙ ኣንጻር ህሊወና ኮይኑ ዜቕጽሌ ል 

መንግስቲ ዜበሇ ወይ ባዕለ ዕንቅፋት ኮይኖም ዜቕጽሌለ ኩነታት ምስዜህለ፤ ንምዕዋት 

ብሄራዊ ዕሊማና ዜኽፈሌ ከፊሌና ውሕስቲ ሃገርና ክንምስርት ብዕምቆት ክንሓስበለ 

ይግባእ፡፡  

ካብ ኣሜሪካ፣ ሃገራት ኣፍሪካን ኣውሮፓ ሕብረትን ዜመጽእ ዱፕልማሳዊ ተጻብኦ፤ ካብ 

ብሕዙኡ ክሰርሓለ ዜግባእ እዩ፡፡ ኣብ ሌዕላና ኣንጸሊሌዩ ል ሓዯጋ ርኢ ምጥፋእ ናብ 



 
 

24 

ዒሇም ነፋሌጦ፡፡ ናይ ዯቂ ሰባት ናጽነት ብዳሞክራሲን ሌዕሌና ሕግን ትኣምን ትግራይ ከም 

ንሃንጽ ቃሌ ኣቲና ዒሇምሇኻውያንጉ ሓይሌታት ኣብ ጎንና ክሰሇፉ ንስራሕ፡፡ ብውሌቀን 

ብውዴብን ኣገባብ ምስ ጽሌዋ ፈጠርቲ መንግስታት፣ ኣህጉራውያን ትካሊትን ውሌቀ ሰባት 

ሌዜብ ንጀመር፡፡ ከም ሩስያን ቻይናን ዜበለ ሓይሌታት ውን ብሓዯ ገጽ ምእንተ ረብሕኦም 

ካሌእ ገጽ ነቲ ነቕርቦ ወዴዒውን ርትዒውን ሕቶና ክሕግዘ ሓያሌ ዱፕልማሳዊ ስራሕ 

የዴሌየና፡፡ ኣውሮፓ ሕብረት ብመትከሌ ናትና ሕቶ ዜቕበሌ እንተይኮነ እኳ፤ ኣብዙ ዝባ 

ዜህለ ዕርግርግ ክነዴሕነለ ከም ንኽእሌ አንተርኢናዮ ክኽግዜ ይኽአሌ እዩ፡፡ እንግሉዜ ናይ 

ትግራይ ፓሇቲካ ናይ ምዴጋፍ ፓሇቲካዊ ታሪኽ ኣሌዑሌካ ሓገዜቲ ክኾኑ ይኽእለ፡፡  

እስራኤሌ ብግሌጺ ነዙ ዝባ ካብ ዒብሊሌነት ዒረብን ንምክሌኻሌ ሓገዜቲ ምኻኖም 

ኣይተርፍን፡፡ ኣብዙ ዝባ ከባና ዜቐርብ መሓዚ ዴማ የብልምን፡፡ ብዒብይኡ ኣብኦም ዜበጽሐ 

ርኣዊ ጥቕዒት ብተመሳሳሉ መገዱ ኣባና ከይዴገም ብእኹሌ መረዲእታን ትንተናን ሰኒኻ 

እንተቐሪብልም፤ ንናትና መሰሌ ብሄራዊ ህሌውና ሓገዜቲ ናይ ምኻን ዕዴልም ሌዐሌ 

እዩ፡፡  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ምዕራፍ ሰሇስተ 
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ስትራቴጂካዊ ዕማማት 

3.1. ስትራቴጂ ሓዯ - ምፍጣር ትግራዋይ ሕ/ሰብ  

ሃገረ ትግራይ መጀመርያ ኣብ ርእሲ ተጋሩ እያ ክትህነጽ ሇዋ፡፡ እዙ ማሇት ዴማ ቀትርን 

ሇይት ትግራወይቲ ሃገር ንምህናጽ ዜሓስብ ሕ/ሰብ ካብ ምፍጣር ይጅምር፡፡ ካብ ንኡስ ክሳብ 

ዒብይ ብሄራዊ ዕሊማ ትግራይ ብይምምሳራት ትግራወይቲ ሃገር ከምይዕወት ፈሉጡ 

ንጉሆ ክትስእ ምሸት ክትዴቅስ በብሃይማኖቱ መስግናን ዜጽሌየሊን ሃገረ ትግራይ ኣብ 

ርእሱ ከቐምጥ ኣሇዎ፡፡  

እዙ ከምዙ ዜበሇ ሕ/ሰባዊ ህንጸት ግን ብቐሉለ ዜዕወት ኣይክኸውን፡፡ ፈሇማ ምሁራን 

ፓሇቲከኛታትን ተጋሩ ኣብ ብሄራዊ ዕሊማ ተጋሩ ንጹር መርገጺ ክተሕዘ ብምግባር፤ ዕሊማ 

ብሄረ ትግራይ ዴማ ብይ ምውናን ትግራወይቲ ሃገር ከምይረጋገጽ ተሰሚሩለ ዒብሊሊይ 

ሓሳብ ኮይኑ ክወጽእ ኣሇዎ፡፡ ምስዙ ተዚሚደ፤ ኣብ ሊዕሉ ከምዜተገሇጸ፤ ትግራዋይ ብዚዕባ 

ኢትዮጵያን ዜሓዝ ኣተሓሳስባ ዜእርም ምስ ኣዴሊይነት ሃገረ ትግራይ ተዋዱደ፤ ሰዒሪን 

ኣራማይን ሓቲት ክምዕብሌ ኣሇዎ፡፡  

ጎኒ ጎኒ እዙ ዴማ፤ እቶም ን 130 ዒመታት ኣብ ጉጉይ ዕሊማን ቃሌስን ዕንክሉሌ ክንብሌ 

ዜገበሩና ይሓርነታውያን ኣተሓስባታት ክእረሙ ኣሇዎም፡፡ ኣብ ክንዴኦም እቶም ናብ 

ዜነጸረ ዕሊማን መግሀዱኡ መገዱን ዜወሰደ ኣተሓሳስባት ክምዕብለ ኣሇዎ፡፡ ኣብዙ ሌዕሉ 

ክለ ዒብይ ስራሕ ዜጠሌብ ጉዲይ፤ እቲ “ትግራይ ዴኻ እያ” ዜብሌ ጽግዕተኛ ኣተሓሳስባ 

ኮይኑ፤ ብይምሕረት ክውቃዕ ኣሇዎ፡፡  

ካብዙ ብምብጋስ ንህጸት ሃገረ ትግራይ ዜሓስብ ትግራዋይ ሕ/ሰብ ንፍጣር፤ ኣብ ቀጻሉ 

ዜርዜር ትሌምታቶም ዜሕጸጽን ዜፍጸምን ንጹራት ኣንፈታት ከምዙ ስዕብ ምቕራብ 

ይከኣሌ፤   

I. ትግራዋይ ሕ/ሰብ ንምፍጣር ዜነጸረን ዜተዋዯዯን ሕ/ሰባዊ ምህንዴስና ምስሊጥ፡፡ እዙ 

ገና ቆሌዐ ካብ ብንእሶም ጀሚሩ ዜፍጠር ህንጸትን ሕ/ሰብ ኮይኑ፤ ካብ ኣስተምህሮ 

ስርዒተ ክብርታትን ታሪኽ ትግራይ ጀሚሩ ክሳብ ምስትምሃር ንጹር ዕሊማ 

ምምስራት ሃገረ ትግራይ ዜሓቁፍ ይኸውን፡፡  

II. እዙ ስርዒተ ትምህርታዊ ሰረት ሃሌይዎ ን ሕ/ሰባዊ ምህንዴስና ክውዕሌ፤ ነዙ 

ስርዒተ ትምህርትን ትካሊቱን ዜመርሕ ኢለ ውን በብግዙኡ ዜቆጻጸርን ብመጽናዕቲ 
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ዜተዯገፈ ምምሕያሻት እንዲካየዯ ናብቲ ዜተዯሇየ ሽቶ ብጽሕን ዒቕምን ኣሰራርሓን 

ምህንዲስ ከዴሉ እዩ፡፡  

III. ካብ ኣብያተ ትምህርቲ ብተወሳኺ፤ ነቲ ኣብ ዕንኪሌ ጽንሓና ይሓራ ኣተሓሳስባ 

ኣወጊደ፤ እቲ ዜዴሇ ሕ/ሰባዊ ምህንዴስና ዜጠሌቦ ኣተሓሳስባ ስርጽ ናይ ሚዴያን 

ሰራሕቲ ክሳሇጥ ኣሇዎ፡፡ ኣዴሊይነት ሰረተ እምነት ምምስራት ሃገረ ትግራይ ስብኩ 

ናብ መሊእ ዒሇም ዜባጽሑ መናዊ ቴክኖልጅን ናይ ሰብ ዒቕምን ዜሐዘ ሚዴያት 

ክጣየሱ ኣሇዎም፡፡ ንሕ/ሰባዊ ምህንዴስናን ምስሊጥ ምስረታን ህንጸትን ሃገረ ትግራይ 

ዜዒዩ ሚዴያታት ኣዴሊይ በሇ ስሌትን ጥበብን ማሌኦ ጎስጋስ 24 ሰዒት ካይደ 

ይኾኑ፡፡  

IV. ናይ መናዊ ሚዴያ ተበጻሐነት ንይብለ ኣብ ገጠር ል ክፋሌ ሕ/ሰብና ኣካሌ 

ናይዙ ስሊጥ ትግራዋይ ሕሰ/ባዊ ምህንዴስና ንምግባር፤ ህሌው ምምሕዲራዊ ቅርጺ 

ተጠቒምካ ክሳብ ታሕቲ ጣብያን ቁሸትን ዜወርዴ ናይ ምስረታ ሃገር ሰረተ እምነት 

ኣስተምህሮ ምክያዴ፡፡ ነዙ ዜፍጽም ሓይሉ ሰብ በብከባቢኡ ካብል ዜተምህረ ሓይሉ 

ሰብ (እቲ ሕዙ ኣብ መንግስታዊ መሓውር ልን ካሌእ ወሲካን) የቃርጽ 

ኣስተምህሮን ምሃብ፡፡  

V. ካብ ትግራይ ወጻእ ንል ሕ/ሰብ፤ እቲ ዜበዜሕ ኣብ ኢትዮጵያ ል ህዜቢ 

ብዜተጸንዏን ውሑስን ኣገባብ ንዒደ ክኣቱ ዜስራሕ እካ እንተኾነ፤ ቀሌጢፉ ዜሰሌጥ 

ሰሇይኸውን፤ ካብ ናይ ሚዴያ ኣስተምህሮ ብተወሳኺ፤ ኣብ ነዙ ክፍሊ ሕ/ሰብ 

ዜውዴቡ ጽንኩራት መሓውራት ፈጢርካ ኣስተምህሮ ምሃብ፡፡  

VI. ኣብ ወጻኢ ብፍሊይ ሃገራት ምዕራብ ንል ትግራዋይ ብተመሳሳሉ፤ ንባዕለ ብፍሊይ 

ዴማ ነቶም ኣብ ዯገ ተወሉድም ዜዒብዩን ንሓዋሩ ኣካሌ ሕ/ሰብ ትግራይ ኮይኖም 

ኣብ ምሌማዕን ምህናጽን ትግራይ ዒብይ እጃም ዜህሌዎ ዯቁ፤ ካብ ብርሕሶም ዕሊማ 

ምስረታ ሃገር ክሰከሙ መእታን በብኮሚዩኒቱኡ ኣስተምህሮ ክወሃብ ምስራሕ፡፡  

VII. ናብ ሃይማኖታዊ ትካሊት ፈንጢሕካ ብምእታው፤ ንዕሊማ ምስረታ ሃገረ ትግራይ 

ዜሰክም ሉቅ ብምፍጣር፤ ሃይማኖታዊ ኣስተምህሮታተን ምስ ዕሊማ ሃገረ ትግራይ 

ክሳነ ብምግባር፤ ካብኣተን ከከጋጥም ዜኽእሌ ኣንጻር እዙ መሰረታዊ ዕሊማ ዜኸይዴ 

ተጻብኦ መኪትካ ንሰሇጤን ዕሊማና ሓገዜቲ ክኾና ብዜረቐቐን ዜተወዲዯን መገዱ 

ምስራሕ፡፡  
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3.2. ስትራቴጂ ክሌተ - ህንጸት ይስርዕቲ ሃገረ ትግራይ  (Defacto State of Tigray)  

ይትዕጸፍ ሌኣሇማዊትን ሕጋዊትን ሃገርና ክንፈጥር ናይ ሓዯ ሇይቲ ዕማም 

ኣይክኸውንን፡፡ ሃገረ ትግራይ ካብ ውሽጣዊ ባዕሊዊ ጸገማት ምምካት ጀሚሩ ክሳብ ግዲሚ 

ተጻብኦታት ምብርዒንን ዜሓትት ናይ ምዴሊው ምዕራፍ ሒሉፍና ኢና ክንረኸባ፡፡ ናይ 

ውሽጥና ጸገማት ምምካት ክበሃሌ ከል፤ እዙ መሰረታዊ ዕሊማ ኣብ መሊእ ትግራይ ሰዒራይ 

ክኸውን ካብ ነካይድ ቃሌስን መኸተን ጀሚሩ፤ ክሳብ ምህናጽ ሃገራዊ ትካሊትን ኩሇመዲያዊ 

ምዴሊውን ይበጽሕ፡፡ ግዲሚ ተጻብኦታት ዜምሌከት ዴማ፤ ወራራት ካብ ምምካት ክሳብ ኣብ 

ዒሇምሇኻዊ መዴረኽ ንሰሇ ምውናን ሕጋዊ ተቐባሌነት ሇዋ ሃገር ንገብሮ ሓያሌ 

ዱፕልማሳዊ ጻዕሪ ዜሓትት ቃሌሲ ምስሊጥ፤ ዜሓውስ እዩ፡፡ 

ህንጸት ይስሩዕ ሃገር (Defacto State) ምዴሊው ምዕራፍ ንምስረታ ሕጋዊትን 

ሌኣሇማዊትን ሃገርና ኮይኑ፤ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኮይንካ ኣብ ውሽጢ ሃገር -ሃገር 

ምስምስራት ዜምሌከት እዩ፡፡ ብርግጺ እዙ ጉዲይ ኣብ ክሉ ናይ ሃገረ ኢትዮጵያ ሃዋህው 

ማሇት ውን ምቕጻሌን ይምቕጻሌ ዜዯረኽ ኩነታትን ይህሌዎ፡፡ ንህንጸት ይስርዕቲ ሃገርና 

ነውጽኦ ጉሌበትን ዋጋን ከምኡ ውን ዜህሌወና መጠንን ዒይነት ቃሌሲ፤ እታ ሃገር ብናትና 

ዴላት ይኮነስ ብካሌኦት ሓይሌታት ምስ ትፈርስ፤ ክፈሊሇ ይኽእሌ፡፡  

በቲ በሇ በቲ ንኹለ ከጋጥም ዜኽእሌ ክንዲል ሰሇዜግባኣና፤ ካብ ናይ ባዕሌና ሽቶ ዜብገስ 

ሰሌትን ሜሊን ክነዴፍ ይግባእ፡፡ ነዙ ከም ካሌኣይ ዯረጃ ዜውስዴ ስትራቴጂካዊ ዕማም 

መሳሇጢ ዜኾኑ፤ ኣብ ቀጻሉ ዜተፈሊሇዩ ሰብ ሞያን ሙሁራን ተጋሩ ብዜርዜር ነጺሮምን 

ቐምጥዎምን ዜፍጽምዎምን ተግባራት ከም ዜስዕብ ኣንፈት ምትሓዜ ይከኣሌ፤  

I. ካብ ምህናጽ ኣብ ርእሰ ምርኮሳ ዜምሰረት ትግራዋይ ቁጠባ ይጅምር፡፡ ርእሰ ምርኮሳ 

ክበሃሌ ከል ተነጽል ምፍጣር ኣይኮነን፡፡ ምስ ናይ ካሌኦት ዒዴታት ቁጠባ ዜህሇወና 

ዜምዴና ንምዕባሇና ኣዴሊይ ኮይኑ፤ መሰረታዊ ዴላታትና ምምሊእ ዜምሌከት ግን 

ኣብ ካሌኦት ጽግዕተኛታት ክንከውን የብሌናን፡፡ ዝባና ንዒና ተጻባኣይ ሰሇዜኾነ፤ 

መሰረታዊ እታወታትና ሃሌክታትን ባዕሌና ክነፍሪ ኽእሌ ውፍርን ጎስጋስን የዴሉ፡፡ 

ነዙ ስዑቡ ቁጠባና ሇውዎ ንጽጽራውን ውዴዴራዋን ብሌጭታት ናብ ጸጋ ዜቕይር 

ሳይንስን ቴክኖልጅን ክዕጠቕ ኣሇዎ፡፡ ቁጠባና ናብ ዝባውን ዒሇምሇኻውን ዕዲጋን 

ንግዴን ሓይለ ጸንቂቑ ክኣቱ ኽእል ሳይንስን ቴክኖልጅን ምሃናጽ፡፡ ኣብዙ ክዜሇሌ 

ይግብኦ ሓዯ ካሌእ ወሳኒ ነጥቢ፤ ሕዙ ኣብ ሃገረ ኢትዮጵያ ሇና ናይ መሰረታዊ 

ትሕተ ቅርጺ (ቴልኮምን መብራህትን) ዜምሌከት፤መን ብዜጠሌቦ ቴክኖልጂ 
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ናጽነት ንእውጀለ ኣንፈት ምንጻር፡፡ ብሓፈሻ ህንጸት ኣብ ርእሰ ምርኮሳ ዜምሰረት 

ትግራዋይ ቁጠባ ዜጥምት፤ ርእሱ ዜኸአሇ ስትራቴጂን ስሌትን ብሰብ ሞያ ተነጺሩ 

ዜቐርብ ይኸውን፡፡  

II. ፓሇቲካ ትግራይን ፓሇቲካዊ ውዴባትን ትግራይ ኣብ ዜነጸረ ዕሊማ ምስረታ ሃገር 

ክርዕም ምስራሕ፡፡ ኣብ ክሉ እቲ ዜነጸረ ኣተሓሳስባ ኮንካ ፍትሕን ዳሞክራስን 

ምርግጋጽ፡፡ ሌዕሌና ህግን ትካሊዊ ኣሰራርሓን ብሓፈሻ ዴማ ዳሞክራስን ፍትሕን 

ይሰፈና ትግራይ ብናይ ባዕሊ ዴኽመት ተሓንኪሊ ሰሇትወዴቕ፤ ተጋሩ ንህጽት 

ዳሞክራሲ ትግራይ ዒብይ ጠመተ ሂብና ክንሰርሕ፤ ዜጠሌቦ ቃሌስን መስዋእትን 

ክንኸፍሌ አሇና፡፡ እዙ ምስ ዜኸውን እዩ ፓሇቲካዊ ሓይሌታትን ውሌቀ ሰባትን 

ተጋሩ፤ ወሇምሇም ከይበለ ንሰሇ ምርግጋጽ ረብሓን ህሌውናን ትግራይ ብቕንዕና 

ዜሰርሑ፡፡  

III. ምርግጋጽ ፍትሕን ዳሞክራስን ኣብ ትግራይ፤ ዳሞክራስያውን ትከሊት ሰሇዜጠሌብ፤ 

ካብ ንሌዕሌና ሕጊ ዜሰርሑ ናጻ ኣብያተ ፍርዱ ክሳብ ናይ ህዜቢ ሌዕሌና ረጋግጹ 

ኣብያተ ምኽሪ ክህነጹን ብቡቕ ሓይሉ ሰብ ክህለ ግዴን ይኸውን፡፡ ናጻናን 

ዜዯሌዯለን ሚዴታትን ሲቪሌን ሲቪክን ማሕበራት ውን ክህሇው ግዴን ይኸውን፡፡  

IV. ንምስረታ ሕጋዊት ሃገርና ከምኡ ሃገርና ምስተ መሰረተት ካብ ውሽጥን ዯገን 

ከጋጥም ዜኽእሌ ወተሃዯራዊ ተጻብኦታት ዜምክት ወተሃዯራዊ ዒቕሚ ካብ ገናኡ 

ምህናጽ፡፡ ንሃንጾ ወተሃዯራዊ ሓይሉ ንግዙኡ ኣብ ውሽጢ ሃገረ ኢትዮጵያ እንዲሃሇና 

ንጅመሮ ሰሇዜኸውን፤ ናይ ሕጋዊ ማዕቀፍ ሕቶን ካሌእ ተጻብኦ ሰሇዜህሌዎ 

ብስሌትን ብጥበብ ክኸውን ኣሇዎ፡፡ ኣብዙ ሓዯ ቱኽረት ክወሃቦ ዜግባእ ነጥቢ፤ ናይ 

ምክሌኻሌ ሓይሌና ሸኽሚ ቁጠባና ከይከውን፤ እካ ዴኣስ ንቁጠባና ዒቕሚ ዜፈጥር 

ክኸውን ሰሇሇዎ፤ ካብ ወተሃዯራዊ ስሌጠና ብተወሳኺ ቤት ትምህርቲ ሳይንስን 

ቴክኖልጅን ክኸውን ኣሇዎ፡፡ ሰሇዜኾነ ዴማ ብውሑሌ ኣገባብ ወተሃዯራዊ ትካሊትና፤ 

ብሕግን ስርዒትን ብዜጸዯቐ ኣገባብ ስሌቲ ብሄራዊ ኣገሌግልት ተጠቒምካ፤ 

መናእሰይ ካብ ብዕሸልም ዴላቶም ተውህቦታቶም መሰረት ዜገበረ ምሌመሊን 

ኣስተምህሮን መሰረት ዜገበረ ህንጽት ዜሳሇጥ ይኸውን፡፡  

V. ሇናዮ መን መነ ቴክኖልጂ ሰሇዜኾነ፤ ከጋጥሙና ዜኽእለ ሓዯጋታት ህሌውናን 

ንምሌሰለ ዒቕምን ክእሇት ምርግጋጽ ሃሇዋትናን ምስ ICT ዜተዚመደ ክኾኑ ግዴን 

እዩ፡፡ ሰሇዜኾነ ዴሕነትና ንምርግጋጽ ኢለ ውን ቁጠባዊ ምዕባሇና ንምስሊጥ ንገብሮ 

ርብርብ ኣብ ICT ኣብ ንፈጠሮ ተኣምር ዜዴረኽ ሰሇዜኾነ፤ እተን ሇዋና ሊዕሇዎት 
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ትካሊት ትምህርቲ ንረብሓና ካብ ምውዒሌ ጀሚሩ ሓዯስቲ ናይ ምርምርን ስርጸት 

ትካሊትን ምህናጽ የዴሉ፡፡  

VI. ሇና ሌምዴን ተመክሮን ምስ መናዊ ሳይንስን ቴክኖልጅን ቀሚርና ንረብሓ ህሊወን 

ትግራይ ዜሰርሕ መናዊ ናይ ብሄራዊ ዴሕነትን ሰሇያን ትካሌ ምህናጽ፡፡ እዙ ትካሌ 

እዙ ኣብ ሃገረ ኢትዮጵያ ክሳብ ሇና ኣዜዩ ብዜረቐ ኣገባብ ሕቡእ ኮይኑ ክጸንሕ 

ሇዎ እንትኾን፤ ኣብ ትግራይን ካብ ትግራይ ወጻእ ኣብዙ ዝባን መሊእ ዒሇም 

ዜዜርጋሕ መሓውር ይህሌዎ፡፡  

VII. ህንጸት ሚዴያ ብሓፈሻ ቀዱሙ ኣብ ስትራቴጂ ሓዯ ክመዜተገሇጸ፤ ንሕብረተሰባዊ 

ምህዴስና ኣገዲሲ እዩ፡፡ ካብዙ ዜተገሇጸ ተግባርን ተሌእኾን ብተወሳኺ ግን፤ ኣብዙ 

ዝባን መሊእ ዒሇምን ናይ ኣተሓሳስባ ጽሌዋን ክንፈጥር ዜሰርሑ፤ ብዜተፈሊሇዩ ዒሇም 

ሇኻዊ ቋንቋታት ዜፍነው መናውያን ትካሊት ሚዴያ የዴሌዩና፡፡ እዙኦም ሚዴያት 

ብሄራዊ ዕሇማታትና ብምግዋሕ ኣብ ዒሇም ዯገፍቲ ካብ ምፍራይ ብተወሳኺ፤ 

ጸሊእትና ኣንጻርና ካይዴዎ ዱፕልማሳውን ሰነ-ኣእሞሮኣውን ተጻብኦ ክሳብ ምምካት 

ኽእለ ኮይኖም ዜህነጹ እዮም፡፡  

VIII. ሚዴያታትን ዜተፈሊሇዩ መሓውራትን መንግስቲ ተጠቒምና ንገብሮ ዱፕልማሳ 

ቃሌሲ እኹሌ ሰሇይኮነ፤ ኣብ መሊእ ዒሇም ል ትግራዋይ ኣምባሳዯር ሃገረ 

ትግራይ ኮይኑ ክሰርሕ ተሌእኾን ኣስተምህሮን ዜወሃቦ ኮይኑ፤ ምስ ካሌኦት ሃገራት 

ዒሇም፣ ዒሇምሇኻውያን ትካሊትን ጸቕጢ ፈጠርቲ ኣካሊትን ርክብ እንዲፈጠረ 

ንመሰረታዊ ዕሊማ ክሰርሕ ሰምሪት ምፍጣር፡፡ እዙ ተሌእኾዙ እቲ ሕዙ ብምኽንያት 

መንነትና ኣብ ሃገረ ኢትዮጵያ ጋጥመና ል ግፍዕን ፈተነ ዒላት ምጽናትን ካብ 

ምምካት ጀሚሩ፤ እዙ ኩነታት ከም ሓዯ ምኽንያት ንምስረታ ሃገርና ኮይኑ ኣብ 

ዒሇም ንዕሊማ ዜዴግፍ ኩነታት ክፍጠር፤ ኩለ ትግራዋይ ሇይትን ቀትርን ዜሰርሓለ 

ይኸውን፡፡ ኣብዙ ንቑሕን ባዕሊዊ ተግዴሶ ዜወሰዯን ትግራዋይ ሕ/ሰብ ኣብ 

ዱፕልማሳዊ ግዯ ቀዲምነት ዜወሃቦ ተሌእኾ ኮይኑ፤ ምሲ ኣዚሚደ ሕዴሕዴ 

ትግራዋይ ኣምባሳዯር ዒደ ኮይኑ፤ ህንጸት ዒርሰ ምርኮሳ ዜሰረቱ ቁጠባ ንምህናጽ - 

ዕዴሊት ወፍሪ፣ ፍርያትን ጸጋታት ፈረታት ትግራይ (ቱሪዜም) ሓዊሱ ናይ 

ምፍሊጥ ተዲራቢ ጉቡእ ይህሌዎ፡፡ ዜርዜር ሜላታትን መፈጸሚ መሳርሕታትን 

ብዯቂቕ ዜዲል የኸውን፡፡  

IX. ቃሌሺ ምርጋጽ መሰሌ ሕጋዊት ሃገርና፤ ካብ ዱፕልማሳዊ ስራሕቲ ብተወሳኺ፤ 

ብመዲይ ፓሇቲካን ሕግን ሳይንሳዊ ጽሌዋ ምስዜፈጥር ዜበሇጸ ሓይሉ ይህሌዎ፡፡ 

ሰሇዜኾነ ንገብሮ ዱፕልማሳዊ ቃሌሲ፤ ኣብ ዒሇም ብመጻዕንቲ ፓሇቲካን ሕግን 
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ኣቢሌና ኣብ ሙሁር ማሕበረሰብ ዒሇም ንፍጥሮ ናይ ኣመሇኻኽታ ሇውጢ ካብ 

ምፍጣር ይጅምር፡፡ ኣመሇኻኽታ ሇውጢ ካብ ምፍጣር ብተወሳኺ፤ ኣብ ዒሇም ሇው 

መሰረት ዜሓዘ ኣተሓሳስባታት ክሳብ ምስዒርን ምሌዋጥን ዜኸይዴ ዒቕሚ ክንፈጥር 

ንኽእሌ ዴማ፤ ኣብ መዲይ መጽናዕቲ ሳይንስን ሕጊ ጸብሇሌታ ምሰዜህሌወና እዩ፡፡ 

ሰሇዜኾነ፤ ሇዋና ናይ ፓሇቲካሌ ሳይንስን ሕግን ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ምጥንኻር 

ብተወሳኺ፤ ኣብዙ ፈር ዜሰርሕ ብፍለይ ዴማ ኣብ ዒሇም ንንገብሮ ዱፕልማሳዊ 

ቃሌሲ ዜዴግፍ ትካሌ መጽናዕትን ናይ ስሌጠና ማእኸሌን ምጥያሰ ከዴሉ እዩ፡፡ 

ናይዙ ኣካሌ ክኸውን ዜኽእሌ ስትራቴጂካዊ መሓዘት መሰረት ዜገበረ ብዜተፋሇሇዩ 

ዒበይቲ ቋንቋታት ዒሇምና ዜወሃብ ናይ ዱፕልማሲ ስሌጠና ማእከሌ ውን ክህሇው 

እዩ፡፡   

X. ሃይማኖታዊ ትካሊት ብፍሊይ ቤተ-ክርስትያን ኦርቶድክስ ተዋህድ፤ ካብታ ብኣምሓርኛ 

ትሓስብ ናይ ኢትዮጵያ ቤተ-ክርስትያን፤ ብኣተሓሳስባ እንዲተነጸሇት ንሓዋሩ ዜፍጠር 

ናጻ ሲኖድስ መሰረት ትሕዜ ስራሕቲ ክትግብር ብውነ ክስራሕ ኣሇዎ፡፡ ናይ ቤተ-

ክርስትያን ኣስተምህሮ ብሓፈሻ ዴማ ዜጸሓፉ መጻሕፍቲ፣ መዜሙራትን ካሌኦት 

ናይ ስብኮት ኣስተምህሮታትን ንዕሊማ ሃገረ ትግራይ መሳርሒ ክኾኑ ካብ ምስራሕ 

ብተወሳኺ፤ ካብ ናይ ቤተ ክስርትያን ኣምሓራ ጽግዕተኛነት ሓራ ትወጸለ መገዱ 

ኣናዱኻ ዜፍጸም ይኸውን፡፡  

XI. ክሳብ ሕዙ ትግራይ ብተፈጥሮኣዊ ሃፍተ ገነተ ኣብ ኢትዮጵያ ጽግዕተኛ ክትከውን 

ዜገበረ ሃዋህውን ኣተሓሳስባን ምህሊው ከይኣክሌ፤ እቲ ፌዳራሊዊ እየ ዜብሌ 

ማእከሊይ መንግስቲ ብዜፈጠሮ ዜተማእኸሇ ናይ ዒሇምሇኸ ንግዱን ፋይናንሳውን 

ምሕዯራን ኣሰራርሓ፤ ትግራይ ቁጠባኣ ኣብ ማእከሌ ጽግዕተኛ ኮይኑ ጸኒሑ ኣል፡፡ 

እዙ ከምቲ ሕዙ ኣምሓራን ኦሮምያን ዜገብርዎ ሇው፤ መንገዚ ብገንብና ንዕዴጎ 

ኣቕሑ መስመራት ንግዱ እንዲዒጸው ናብ ቁጠባዊ ቅሌውሊው ከእትውና ዕዴሌ 

ዜፈጥር እዩ፡፡ እቲ ዜኸፍአ ናይዙ ምእኩሌ ኣሰራርሓ ሓዯጋ ግን፤ ሰብ ሃፍትና 

ግዲይ ቢሮክራሳዊ ተጻብኦ ክኾኑ ዜገብር እዩ፡፡ ምስዙ ተዚሚደ፤ ብምኽንያት 

ዜተማእኸሇ ናይ ዒሇምሇኸ ሌውውጥ ንግዱ ቀረጽን ክፍሉታት ዕዴጊትን ሰሇል፤ 

ቁጠባ ትግራይ ካብ ዒሇምሇኸ ዕዲጋ ሪሒቑ ንተወሳኺ ናይ ዋጋ ናህሪ ክጋሇጽ ኣብ 

ሌዕሉ ምግባሩ፤ ንሓዯጋ ዜተጋሇጸ ክኸውን ጌርዎ እዩ፡፡ መዲይ ናይ ባንኪ ቁጠባን 

ቀረጽን ተመሳሳሉ፡፡ ናይ ጉምርክ፣ ቀረጽን ዒሇምሇኸ በረራ ተመሳሳሉ፡፡ ኣብ 

ኣተኣኻኽባ ግብርን ናብ በዜሒ ህዜቢ ዜምበሇ ሮቓሒ ዜዕብሌል ክፍፍሌ በጀት 

ውን ከምኡ፡፡ እዙ ተሪር ፓሇቲካዊ ቃሌሲ ኣበጊሰና በይወዒሌ ሕዯር ክእረም ሇዎ 
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እዩ፡፡ መቐሇ ል ዒሇምሇኻዊ መዕርፎ መፈርትና፤ ዒሇምሇኻዊ በረራታት ከተኣናግዴ 

ኽእሌ ናይ ቀረጽን ኢምግረሽንን ኣሰራርሓ ሒዘ ክጠናኸር ኣሇዎ፡፡ ምስ ዒሇም ሇኸ 

ንግዱ ዜዚመደ ትካሊት ጉምሩኽን ቀረጽን ኣብ ትግራይ ክፍጠሩ ተቓሉስና ቁጠባ 

ትግራይ ብቐጥታት ምስ ዒሇምሇኻዊ ቁጠባ ክተኣሳሰር ክንሰርሕ ኣሇና፡፡ ተጋሩ 

ኣምጻትንን ሰዯዯትን ክፍጠሩ ክስራሕ ኣሇዎ፡፡ ናይ ግብርን በጀት ስርዒት ዒቕምን 

ኣዴማዕነት መሰረት ዜገበረ ክኸውን ምቅሊስ የዴሉ፡፡ ብኹለ ዜከኣሌ መገዱ ትግራይ 

ካብ ሰዯዲ ትረኽቦ ናይ ወጻኢ ሸርፊ ክንዱ ዜከኣሌ ኣብ ትግራይ ዜንቀሳቐሰለ 

ሕጋውን ይሕጋውን ሜሊታት ኣነጺርካ ምትግባር ከዴሉ እዩ፡፡ ኣብዝም መዲያት 

እዙዝም ነመዜግቦ ዒወት፤ ብግዜያውነት ቁጠባና ካብ ተሇጣፍነትን ሓዯጋን ዴሕን 

ኮይኑ፤ ኣብ ነዊሕ ዴማ ሕጋዊት ሃገርና ክንምስርት ከሇና ውህለሌ ዒቕሚ ኮይኑ 

ጸኒሑ ጉዕዝና ውሑስ ይኸውን፡፡  

XII. ንምሰረታ ሕጋዊት ሃገርና መሰጋገሪት ትኸውን ኣብ ውሽጢ ሃገረ ኢትዮጵያ ኮይንና 

ንሃንጻ ይስርዕቲ ሃገር፤ ዒበይቲ ፓሉስታት ሃገረ ኢትዮጵያ ከይጻብኡና፤ ክንዱ 

ዜከኣሌ ኣብ ውሽጢ ማዕቀፍ እቲ ሕዙ ል ሕገ-መንግስቲ ኮይና ዜተረፈ ውን እቲ 

ሕገ-መንግስቲ ክሳዕ ምቕያር ዜኸይዴ፤ ንዕሊና ምቹእ ባይታ ዜፈጠር ኩነታት ክህለ 

ምስ ሓቀኛ ፌዳራሊውያን ሓይሌታት እንዲተሸረኽና ሓያሌ ቃሌሲ ዜሓተና 

ይኸውን፡፡ እዙ ናይ ፊናንሳውን ገንዚባውን ፓሉስን ንይምምእኻሌ ዜግበር ዕማም 

ብዜበሇጸ ኣብዙ ሌዕሌ ኢለ ዜተጠቐሰ ነጥቢ ተቐሚጡ ኣል፡፡ ምስዙ ተዚሚደ፤ 

ብይ ወዒሌ ሕዯር ክዕመም ዜገብኦ ውራይ ግን - ምህናጽ መናዊ ትግራዋይ 

ቢሮክራሲ እዩ፡፡ ሕዙ ል ቢሮክራሲ፤ ብፓሇቲካ ገዚኢ ውዴብ ዜተጨወየ፣ 

ብዒቕምን ክእሇት ይኮነ ብፓሇቲካዊ ተኣማንነት ዜኣተወ ይቡቕ ሓይሉ ሰብ 

ዜበዜሖ፣ መናውን ኣሰራርሓን ቴክኖልጅን ይወነነ … ወተ ዜመግሇጺኡ ጸረ 

ሌምዒትን ሰሇጤን ኣወሃህባ ግሌጋልትን ዜሰርሕ ቢሮክራሲ እዩ፡፡ ኣብ መዲሊዊ 

ምዕራፍና ንሃንጾ ነታ ንሃንጻ ሃገር ውን ሰረት ዜኸውን ቢሮክራሲ ክህሌዉ 

መእንታን ኣብ ቢሮክራሲ ወያነ ክንውሌዕ ኣሇና፡፡ ሙለእ ንመለእ ካብ ፓሇቲካ ናጻ 

ዜኾነ፣ ዒሇም ዜበጽሖ መናዊ ኣሰራርሓን ቴክኖልጅን ዜወነነ፣ ዜበሇጸ ዒቕሚ 

ሇዎ ትግራዋይ ሓይሉ ሰብ ዜሓ፣ ንስለጥ ወፍርን ዕዲጋን ትኹረት ዜሃበ … 

መናዊ ቢሮክራሲ ብፍጥነት ክህነጽ እዩ፡፡ ኣብ ገጠር ምሕዯራ ል ባህሊው ምሕዯራ 

ውን ብመናዊ ኣሰራርሓን በዒሌ ሞያን ክትካእ ካብ ብሕዙኡ ዜስራሓለ ይኸውን፡፡ 

XIII. ትግርኛ ናይታ ትፍጠር ምዕብሌቲ ሃገር ብሄራዊ ቋንቋን ናይ ስርዒተ ትምህርቲ 

መተሓሇሇፊ ሌሳንን ሰሇዜኸውን፤ ንኽልም ከብብያዊ ሌሳናት ትግራይ ኣብ ግምት 
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እተወ፤ ናይ ምምእካሌን ምምዕባሌን ስራሕቲ ዜጠሌብ እዩ፡፡ መናዊ ስርዒተ 

ትምህርቲ ካብ መዋእሇ ህጻናት ክሳብ ሊዕሇዎት ትካሊት ትምህርትን ናቑጣታት 

ምርምርን ብትግርኛ ዜወሃበለ መሰርሕ ከም ቅዴመ ምዴሊው ይትግበር፡፡ ነዙ ሓጋዙ 

ዜኸውን ዴማ ነተን ሇዋን ሓዯስቲ ማእከሊት ጽንዒትን ቋንቋ፣ ባህሌን ታሪኽን 

ምህናጽን ምጥንኻርን ብዕቱብ ዜስርሓለ ይኸውን፡፡  

 

3.3. ስትራቴጂ ሰሇስተ - ምጥያስ ባንኪ/ኩባንያ ትግራይ 

እዙ ዜጣየስ ባንኪ/ኩባንያ እዙ፤ ካብቲ ሌምዴ ናይ ዕቋርን ሌቓሕን ተግባር ፍለይ ተሌእኾ  

ዜሓ እዩ ክኸውን፡፡ ፍለይ ተሌእኾ ሒዘ ዜጣየሰለ ምኽንያት ከኣ ኣሇዎ፡፡ ቀዲማይ ነገር፤ 

ክሳብ ሕዙ ሇና ተሞክሮ ክንሪኦ ከሇና፤ ተጋሩ ኣብቲ ናትና ክንብል ዜጸናሕና ማእከሊይ 

መንግስቲ ብሓፈሻ ዴማ እታ ሃገር ጉጉይ ኣተሓሳስባ ዋንነት ሰሇዜነበረና፤ ከምኡ ውን ሰብ 

ሃፍትና ኣብ ፈር ንግዴን ምፍጣር ዒቕምን ባንኪን ፋይናንሳን ትካሊት ትሑት ግንዚበ 

ሰሇዜነበሮም፤ ትግራይ ዜሰረቱ ደሌደሌ ናይ ባንክን ፋይናንሳዊ ዕዲጋን ኣይፈጠርናን 

ጸኒሕና፡፡ ይብዚሕ ይንኣስ ንዒቕሮለ ባንኪ ወይ ናይ ማእከሊይ መንግስቲ እዩ ወይዴማ 

ሰረቱን ዋንኑት ውሑስ ይኮነ ኣብ ማእከሌ ሃገር ዜነቆጠ ባንኪ እዩ፡፡ እዙ ኣዜዩ ሰነፍን 

ሓዯገኛን ኣካይዲ እዩ፡፡  

ከም ውጺኢቱ ዴማ እቲ ሕዙ ኣጋጢሙ ል ኣንጻርና ዜቐንዏ ሃገራዊ ኩነታትን ኢለ ውን 

ምፍራስ ሃገር ከጋጥም ከል ዜመጽእ ሓዯጋ ክንምክት ኣይከኣሌናን፡፡ ትግራይ ዋሊካ ብርኪ 

ኢትዮጵያ ዜሇዒሇ ክበሃሌ ዜኽእሌ ዕቃር ኣብ ባንኪ ንግዱ ኢትዮጵየ እንተሃሇዋ፤ ባንክታት 

ማይከኣሊይ መንግስቲ ኣብ ኢዴ ጸሊእትና ክወዴቁ ከሇው፤ ንሰብ ሃፍትና ሌቓሕ ክሳብ 

ምኽሌካሌ በጺሖም ኣሇው፡፡ ብሽም ሌዕሌና ትግራይ ትግራዋይ ባዒሌ ሃፍቲ ብበትሩ 

ይውቃዕ ኣል፡፡ ዜገዯዯ ጸገም ኣጋጢሙ ትግራዋይ ንብረቱ ክሸይጥ ምስዯሉ ውን እዝም 

ባንክታት ተጻብኦ ምፍጣሮም ኣይተርፍን፡፡  

ኣብ ከምዙ ዜበሇ ሃዋህው ኮይና ኢና እምበኣር፤ እዙ ምስ ዕሊማ ህንጸት ትግራዋይ 

ሃገረውነት ተዚሚደ ክህነጽ ተዴሌዩ ል ባንኪ/ኩባንያ ፍለይ ተሌእኾ ዜህሌዎ እዩ 

ክኸውን ንብሌ ሇና፡፡  

ልሚ ቡሕ በዒሌ ሃፍቲ ዜርከቦ ትግራዋይ ኣብ መሊእ ኢትዮጵያ ፋሕ ሒለ ኣል፡፡ ሃገረ 

ኢትዮጵያ ዴማ ኣንጻር በዒሌ ሃፍቲ ትግራዋይ ተሊዑሊ ኣሊ፡፡ ሌቓሕ ካብ ምኽሌካሌ ክሳብ 

ብ ምትዕንቓፍ መሸጣ ዜግሇጽ ግሌጺ ፓሇቲካውን ቢሮክራስያውን ኩናት ኣብ ሌዕሉ ተጋሩ 
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ተኣውጁ ኣል፡፡ ካብ ሕጊ ናጻ ዕዲጋ ወጻእ ፍርያት ኩባንያት ትግራይ ምሕሳም ተጀሚሩ 

ኣል፡፡ ኣብ ኮንስትራክሽን ካሌኦት ኣገሌግልት ዜህቡ ኩባንያታትን ርኣዊ ዜኾነ ዲይነት 

ተፈጢሩ ኣል፡፡ ነዙ ተጻብኦ ዙ ክምክቱ ዒወዱ ከይቕይሩ ወይ ዴማ ናብ ዒሇምሇኸ ዕዲጋ 

ከይኣትውን ዜዒግት መሰርሓት ውን ተጀሚሩ ኣል፡፡ ወይ ዴማ ክጅመር እዩ፡፡ ኮታስ ተጋሩ 

ሰብ ሃፈቲ ተጋሩ ንሙዴቃስን ንምኽሳርን፤ ካብ ማእከሊይ መንግስቲ ክሳብ ታሕቲ ናይ 

ዕንወት ስራይ ተርጊሑ ኣል፡፡  

ኣብ ሌዕሉ ዙ ዴማ ተጋሩ ብምኽንያት ብሄራዊ መንነቶም ይህዯኑ ኣሇው፡፡ እቲ በዒሌ ሃፍቲ 

ጥራሕ ይኮነ እቲ ማእከሊይን ንእሽቶን ንብረት ሇዎ፤ ካብ 1 ሚሌዮን ዜዚይዴ ኣብ መሊእ 

ኢትዮጵያ ዜተበተነ ትግራዋይ ኣብ ጸበባ ይነብር ኣል፡፡ ካብ ቀዯም ጀሚሩ ኣብ እዋን 

ሕለፋት ስርዒታት ኣትሒዘ ኣብ ቡዘሕ ከባብታት ኢትዮጵያ ትግራዋይ ጣየሶም፤ 

በብዒይነቱ ካብ ሕርሻ ክሳብ ክሳብ ኣፍረይቲን ኣገሌግልት ዜህቡን ትካሊት ኣብ ሓዯጋ 

ወዱቖም ኣሇው፡፡  

በዒሌ ሃፍቲ ንናይ ትርፊ ተበግስኡ ናብ ዴላቱ ክኸይዴ ባህሪያዊ እካ እንተኾነ፤ ብዙ መጠን 

እዙ ገዙፍ ዒቕሚ ሇዎ ትግራዋይ ካብ ትግራይ ወጻእ ንሓዯጋ ኣብ ዜተጋሇጸ ኩነታት 

ክርከብ ዜኸኣሇ ግን፤ ኣብ ትግራይ ል ብዜተፈሊሇዩ ምኽንያታት ዜግሇጽ ናይ ቁጣበ 

ውዴቀት ዜፈጠሮ እዩ፡፡ እም ምኽንያታት ካብ ጅኦፓሇቲካን ዴሕንነት ክሳብ ናይ ፓሉስን 

ቢሮራስን ተጻብኦታት ዜሓዘ ኮይኖም፤  እዙ ንምቕያር ብዜበሇጸ ዴማ ትግራይ ንባዕሊ 

ሇሚዒ ንካሌኦት ዕዴሌ ክትፈጠር ኽእሌ  ወያነ ክውሊዕ፤ ነቲ ኣብ ስትራቴጂ ክሌተ 

ዜተጠቐሰ ኩሇመዲያዊ ምዴሊውን ህንጸትን ዜመርሕ መናዊ ኩባንያ ክህለ ግዴን 

ይኸውን፡፡  

እዙ ክጣየስ ተዴሌዩ ል ባንኪ/ኩባንያ እምበኣር ነዙ ኣብ ስዯት ል ገዙፍ ዒቕሚ ሇዎ 

ኣብ ሓዯጋ ወዱቑ ል ትግራዋይ ኣብ ምዴሓን፤ ኢለ ውን እዙ ሓይሉ ናብ ትግራይ 

ተመሉሱ ንባዕለን ንትግራይ ከመይ ከመሌምዕ ዜምሌከት ተሌእኾ እዩ ዜህሌዎ፡፡ 

ከምኡ ምኻኑ ዴማ ካብ ተራ ኣብ ምሌቃሕን ምቓርን ዜርከብ ትርፍን ረብሓን፤ ከም 

ተወሳኺ ብሄራዊ ዕሊማ ዜስከም ኩባንያ ይኸውን፡፡ ከም መጠን ኩባንያ ህሌውንኡ ከረጋግጽ 

ኢለ ውን ሽቱኡ ክወቅዕ ኣትራፊ ክኸውን ግዴን ኮይኑ፤ ቀንዱ ጠመትኡ ኣብ ምውሓስ 

ንብረትን ህይወትን ኣብ ኢትዮጵያ ፋሕ ኢልም ሇው ተጋሩ ይኸውን፡፡ ካብዙ ብተወሳኺ 

ምርጋጽ ብፍሊይ ዴማ ኣብ ምስሊጥን ምምራሕን ወፍሪ ትኹረት ዜገብር ይኸውን፡፡  
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ብሓፈሻ ዕሊማ ኩባንያ ትግራይ፤ ሕዙ ኣብ ኢትዮጵያ ል ፓሇቲካውን ቢሮክራስያውን 

ተጻብኦ ንምምካት፤ ኣብ ቀጻሉ ዜህለ ገዙፍ ፓሇቲካዊ ቁሌውሊው ኢትዮጵያ ኣብ ተጋሩ 

ብጽሖ ሓዯጋ ንምቕናስ፣ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ዜገበር ስዯት ተጋሩ ናብ ዕዴሌ 

ንምሌዋጥ፤ ኣብ ነዊሕ ኣመተ ዴማ ሃገረ ትግራይ ምዕብሌትን ብሌጽግትን ንምግባር 

ንምርምርን ሌምዒትን ዜኸውን መበገሲ ማሌ ንምፍጣር ዜዒሇመ እዩ ዜኸውን ል፡፡  

ከምዙ ዜበሇ ናይ ሌምዒትን ብሄራዊ ዴሕነትን ተሌእኾ ዜተሰከመ ሓርበኛ ኩባንያ፤ 

መሰረታዊ ብሄራዊ ዕሊማ ትግራይ ክዕወት ኣዜዩ ወሳኒ ግዯ ኣሇዎ፡፡ ሓርበኛ ኩባንያ 

ትግራይ ናብ ተግባር ብህጹጽ ዜኣቱ ኮይኑ፤ ኣብ ሓጽርን ነሕን ግ ዜቐመጡ ሽቶታቱ 

ንምዕዋት ዜኽእሌዎ ኣሰራርሓታትን ተግባራትን (በዜበሇጸ ብሰብ ሞያ ተነጺሩ ዜቐርብ 

ኮይኑ)፤ ኣንፈት ንምሕባር ዜኣክሌ እዝም ዜስዕቡ ነጥብታት ምቕማጥ ይከኣሌ፤  

I. ቀዲማይ ተግባር ኮይኑ ዜስራዕ - ነዙ ኩባንያ መበገሲ ዜኸውን ማሌ ካብ ሰብ ሃፍቲ 

ተጋሩ፣ ናይ ዯገ ሰብ ሃፍቲ፣ ናይ ትግራይ ሌቓሕን ዕቃርን ትካሊት፣ ትእምት፣ ካብ 

ማሕበራዊ መተሓጋገዙ ትካሊት፣ ካብ ዱያስፓራ/ኣብ ዯገ ዜነብሩ ተጋረን መሊእ 

ህዜብን ኣሇዒዑሌካ ዜእከብ ይኸውን፡፡  

II. እዙ ኩባንያ እዙ ኣብ ኢትዮጵያ ዜፍጠር ፓሇቲካውን ቁጠባውን ሃዋህው ከይሃስዮ 

መእታን - ባዕለ በዜፈጥሮ ወይ ዴማ ብጽምድ ምስ ናይ ተጋሩን ናይ ዯገን ትካሊት፤ 

ኣብ ካሌኦት ሃገራት ህሌውና ክህሌዎ ካብ ፈሇማ ብትሌም ኣገባብ ምስራሕ፡፡  

III. ኣብ ኢትዮጵያ ሇው ናይ ተጋሩ ሰብ ሃፍቲ ንብረትን ዜኾኑ ትካሊት ንምዴሓን 

ብምለእ ወይ ብሼር ምዕዲግ፡፡ መሉስካ ምሻጥ፡፡ ኢለ ውን ተጋሩ ሰብሃፍቲ ዒውዱ 

ክቕይሩ ወይ ውን ካብ ኢትዮጵያ ወጽዮም ናብ ትግራይ ወይ ዴማ ናብ ካሌኦት 

ሃገራት ክዋፈሩ ምስ ዜዯሌዩ ዜዴሌዮም ናይ ሌቓሕ ሓገዜ ምሃብ፡፡  

IV. ኣብ መሇኣ ኢትዮጵያ ል ትግራዋይ ብፓሇቲካውን ቢሮክራስያውን ሽርሒ ንብረቱ 

ከይሸይጥ ጅሆ ተታሐዘ ንክራሳታትን ምጥፋእ ህወይወትን ከይጋሇጽ፤ በዜተራቐቐ 

ኣገባብ ነዙ ንብረት እዙ ካብ ምዕዲጋን መሉስካ ምሻጥ፤ ነቲ ንብረት ብትሕጃ 

ወሲዴካ ናብ ትግራይ መጽዩ እግሪ ዜተኽሇለ ሌቓሕ ምሃብ፡፡ ከም መንበርን 

ንስራሕን መካየዴን ዜውዕሌ ህንጻታት ሇዎም ተጋሩ መሸጣ ይቐንዕ እንተኾይኑ፤ 

ክሳብ በብካበቢብኡ ኣብተን ሓዯጋ ሇወን ክሌሊት ውን ጨንፈር ከፊትካ ብውክሌና 

ወሲዴካ ክካረ ብምግባር፤ ክፍሉት ክራይ ናብ ባንኪ ሒሳብ ቁጽሪ በዒሌ ዋና ኣታዊ 

ምግባር፡፡  
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V. ካብ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ዜግበር ስዯት ብዜተጸንዏን ዜተዋዯዯን ኣገባብ 

ምምራሕ፡፡ ስዯተኛታት ኣብ ትግራይ እግሪ ከተኽለን ኣካሌ ሌምዒት ክኾኑን 

ምእታን፤ ብንጹር ናይ ሰፋራን ሌምዒትን ስትራቴጂታት ነዱፍካ፣ ናይ ስራሕ 

ፈጠራን ስሌጠናን ዕዲጋ ምትስሳርን ምፍጣር፡፡ ንመጀመሪ ዜኸውን ማሌ 

ብተመጣጣኒ ወሇዴ ምፍቃዴ፡፡ ስጡም ክትትሌ ውን ምክያዴ 

VI. መናዊ ቴክኖልጂ ብምትእተታውን ተመዚበሌቲ ኢለ ውን ነነባር ሕ/ሰብ ኣብ 

መናዊ ቁጠባ ዜገብሮ መናዊ ቁጣባ ዜጥሌቦ ማሌ ናይ ምፍራይ ስራሕቲ 

ምሕጋዜ፡፡  

VII. ትግራይ ርእሳ ኪኢሊ ብናይ ባዕሊ ብሄራዊ ባንክ ኣቢሊ ሸርፊ ወጻኢኣ ትውንነለ ዕዴሌ 

ክሳብ ዜፍጠር፤ እዙ ኩባንያ ብቐንደ ብሕጋውን ብይሕጋውን መገዱ ንትግራይ 

ዴሌያ ሸርፊ ወጻኢ ኣብ ምውህሊሌን ንተጋሩ ሰብ ሃፍቲን ንመንግስቲ ትግራይን 

እኹሌ ኣቕርበት ዜረኽበለ መገዱ ምፍጣር፡፡  

VIII. ኣብ መጽናዕትን ውፍርን ሃፍቲ ተፈጥሮ ትግራይ/መሬት ብፍሊይ ዴማ ምዕራብን 

ዯቡብን ትግራይ፣ ዕዴሊት ወፍሪን ዒሇምሇኻውን ዕዲጋን ተሚቱ ዜህለ ስራሕቲ፤ 

ምስ መንግስቲ ትግራይ ተሓባቢሩ ዜተወሃዯ ጽንዒትን ምትዕርራይን ምስሊጥ፡፡ 

ብዜበሇጸ ዴማ ኣብ ትግራይ ርእሱ ዜኸኣሇ ናይ ወፍርን ፈጠራ ስራሕን ማእክሌ 

ምርምርን ስርጸትን ክህለ ቱኽረት ሂብካ ምስራሕ … ወተ፡፡ ዜተረፈ ብሰብ ሞያ 

ብጽንዒት ብዜርዜር ዜቐርብ ይኸውን፡፡  
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ምዕራፍ ኣርባዕተ 

መዴምዯምታ 

ንሕና ታሪኽ ዜሰራሕና፣፣ ታሪኽና ዜኸብዯና፣ ታሪኽና ዒሇም ዜፈሇጦ፣ … ግን ዴማ ታሪኽ 

ርዩና፤ ኣብ ቀዲማይ ሚሇንየም ኣብ ቅርቅርቲ ዒሇም ከምይበርና ኣብ ካሌኣይ ምሇንየም 

መገዱ ቀሌቁሇት ክንከየዴ ተገዱዴና፤ ሳሌሳይ ምሇንየም ክብሕት ኣስታት 100 ዒመታት 

እንትተርፎ ክንሌዒሌ ፈቲና መሉስና ወዱቕና ኣብ መጻብብ ኣቲና፤ ኣብ ዒሇም ጉቡእ ቦታና 

ክንረከብ ከይከኣሌና ተሪፍና ንሳቐ ሇና ህዜቢ ኢና፡፡  

ተጋሩ ንሕናነትና ዜያዲ ዜገሌጽ እቲ ሕዙ ሇና ዜዴህሰስን ዜጭበጥን ቁሳዊ ኩነታትና 

ኣይኮነን፡፡ ንሕና ሓዯ እዋን ኣብ ዒሇም ሰብን ተፈጥሮን ስዑርና፤ ንባዕሌና ጥራሕ ይኮነ 

ንጠቕሊሊ ወዴሰብ ምዕባሇ፣ ራህዋ፣ ፍትሕን ርትዕን ክነረጋግጽ፤ ታሪኽ ዜሓረየና ኣብ 

ዒሇምና ካብ ሇው ዒበይቲ ብሄራት ቅዴሚት ንስራዕ ብሄር ኢና፡፡ ነዙ ምስክሩ ስሌጣነናን 

ንዕኡን ዜተሰከመ ታሪኽናን እዩ፡፡  

ንሕና ንሕና ዜኾና ብምኽንያት መንነትና፣ ስርዒተ ክብርና፣ ኣሰር ስሌጣነናን ታሪኽናን 

ክሳብ ዜኾነ ዴማ፤ ሕዙ ውን ነዙ ዒቂብና ኣብቲ ሕዙ ሇናዮን ንሓዋሩን ዜህለን 

ዒሇምሇኻዊ መዴረኽ ጉቡእ ቦታና ከይረኸብና ክንቀስን ኣይንኽእሌን፡፡ ካብ መንነትና 

ዜፍሌፍሌ ራእና ዴማ ነዙ ኣሇሻ ጉቡእ ቦታናን ትግባርኡን እዩ ክኸውን ሇዎ፡፡ 

ነዊሕ ታሪኽና፤ ብዕሉ ዜፍሇጥ ዴሕሪ ውዴቀት ስሙይ ኣኽሱማዊ ስርዒተ መንግስትና ል 

መዋእሌ ታሪኽና፤ ታሪኽ መኸተ ቃሌሲ ምርግጋጽ ህሌውና እዩ፡፡ ብዜበሇጸ ዴማ ስሌጣነና 

ተበሪዘን ተኸሉሱን ብሃይማኖታዊ ምስምስ ተሊዕጢጡ ኣብ ሽዋ ካብ ዜትከሌ ንነ ል 

ተጻብኦን ኣዜዩ ፈታንን ዋጋ እንዲኽፈሇና ዜርከብ እዩ፡፡ ካብ 13 ክ/መን ክሳብ ሕዙ አብ 

ል መዋእሌ፤ ኣብ ሌዕሉ  መንነትና፣ ታሪኽና፣ ስርዒተ ክብርናን ባህሌናን የቃርጽ 

ተጻብኦ በጺሑና እዩ፡፡ ናትና ናይ ተጋሩ ታሪኽ ተጻብኦና ፍለይ ዜገብሮ ዴማ ብሽምታ 

ሃገርና ንብሊ ዜተፍነወን ንሕና ባዕሌና ብሄራዊ ዕሊማና ከየነጸርና መሳርሒ ጥፍኣትና ኮይና 

ክንቅጽሌ ምኽኣሌናን እዩ፡፡  

ግን ንምንታይ ከ ከክንዱ ተጻብኦ ይገጥመና? ሰሇምንታይ ከ ንሕና ተጋሩ ታሪኽና ታሪኽ 

ተሓጋግዜቲ ተጻባእትና ክኸውን ከኣሇ?  

ናይዙ ኩለ ኣብ ብሄራዊ መንነትናን ህሊወናን ጋጠመ ዕንኪሌሌ ቀንዱ መበገሲ፤ ብፍሊጥን 

ብይፍሊጥን ንሕና ዜተሰከምናዮን ነነጸባርቖን ካብ መንነትና ዜብገስ ስነ-ሌቦናና እዩ፡፡ 
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ብሓጺሩ ጸሊእትና ዜጻብኡና ብምኽንያት መንነትና እዩ፡፡ ንሕና ንገብሮ መሌስን መኸተን 

ዴማ ብምኽንያትን ምእንተን መንነትና እዩ ዜነበረን ልን፡፡  ነዙ ኢና ነጺርና ዕሊማ 

ይመስረትናለን ንስሇምዕዋቱ ይተሳእናለ፡፡  

ኣብዙ ነዊሕ ታሪኽ ዙ ዜበጽሐና በዯሌ ተዯሚሩ ተቐኒሱ፤ ብምኽንያት መንነትና ምዃኑ 

የማትእ ኮይኑ፤ ብዜበሇጸ ኣብ መንነትና ዜበጽሐ ተጻብኦን ንሕና ንምዴሓን ዜኸፈሌናዮ 

ዋጋን ዜምሌከት ንጹር ስእሉ ከትሕና ኽእሌ፤ እቲ ዴሕሪ ሞት ሃጸይ ዮሃንስ 4ይ ክሳብ 

ሕዙ ኣብ መዋእሌ 130 ዒመት ሇናለ ኩነታት እዩ፡፡ ከምቲ ኣብ ሊዕሉ ኣብ ካሌኦት ክፋሊት 

እዙ ጽሑፍ ዜተገሇጸ፤ ሞት ዮሃንስ ነቲ ሕዙ ሇናዮ ኩነታት ዜፈጠረ ነጥቢ መቐይሮ 

እዩ፡፡ ብርግጽ ውን እቲ ዜኸፍአ ናይ ህሌውና ሓዯጋን ንምህሊው ዜኸፈሌናዮ ዜመረረ ዋጋን 

ኣብዙ መዋእሌ እዙ እዩ ዜዒሌብ፡፡ ብውሑደ ካብ ቀረባ እንተጀሚርና እኳ ክሌቲኦም 

ብኣቦሓጎታትናን ኣያታትን ዜተፈጸሙ ወያነታት እንተሪኢና፤ ኣካሌ ናይዙ ይዚሪ መንነታዊ 

ቃሌሲ እዮም፡፡  

እንተኾነ እቲ ሕዙ ሇናዮ ኩነት ካብዙ ተኸታታሉ ቃሌስ ንምርግጋጽ መንነትናዊ ህሊወን 

ዋግኡን ካብቲ ዜሓሇፈ ፍሌይ ብል፤ ብውሑዴና ሌዕሉ ዒቕምና ዜመረረ ዋጋ ከፊሌና 

ተዒዊትና ኣብ ዜበሌናለ ጽባሕ ዜተፈጠረ ሓዯጋ ህሊወ ምኻኑ እዩ፡፡ ከምኡ ክኸውን ዴማ 

ካብ ናይ ጸሊእትና ተጻብኦ ናይ ባዕሌና ጌጋ ብጽሐሌና ሃሰያ ይዚይዴ፡፡ ኮታስ መወዲእታ 

ይረኸበ ሕዙ ውን ጸገምና ባዕሊዊ ተጻብኦ ዜዒብሇል ዕንክሉሌ እዩ፡፡ 

130 ዒመት ኣብ ዕንክሉሌ ኣቲና ዜኸፈሌናዮ መሪር ዋጋ መመሉሱ ብዛሮ እንዲተባዜሐ ካብ 

መገዱ ጥፍኣት ክንወጽእ ኣይከኣሌናን፡፡ ህሌው ኩነታት ዜመረረ ዜገብሮ ዴማ ሕዙ ውን 

ኣብ 21 ክ/መን ኣብ ናይ ብሄራዊ ህሊወ ሓዯጋ ምእታውና እዩ፡፡  

ልሚ ውን ኣብ ክንዱ ብዚዕባ ሳይንስን ቴክኖልጅን ንመራመር ኣብ ሕቶ ምርግጋጽ ህሊወ 

ኣሇና፡፡ እዙ ንዒና ንቶም ኣብ 21 ክ/መን ዜበሇጸ ትምህርትን ቴክኖልጅን ዜተጠዒቕና 

ተጋሩ መንቅሒ ዯወሌ ኮይኑና  ካብቲ ንቡር መገዱ ክንወጽእ እንተይኪእሌና፤ ንህዜብና 

ክነዴሕኖ ሇና ዕዴሌ ትሑት እዩ ወይ ውን ፈጺሙ ኣይክህሌውን፡፡  

ሰሇዙ  እዙ ልሚ ፍሌጠትን ትኩስ ጉሌበትን ዜተሰከመ ሓደሽ ወሇድ ትግራይ ክቐድ 

ዜግባእ ኣንፈት ቃሌሲ፤ 130 ዒመት ይተፈትሐ ጉዕዝ ዕንክሉሌ ፈንጢሑ ዜወጽእ እዩ 

ክኸውን ሇዎ፡፡ እዙ ወሇድ እዙ ካብቲ ዜተሇመዯ መገዱ ዕንክሉሌ ፈንጢሑ ምሰይወጽእ፤ 

ህዜቢ ትግራይ ይትረፍ ሰሊም፣ ሌምዒትን ዳሞክራስን ክረከብ፤ ካብቲ ሕዙ ሇዎ ኩነታት 
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ውን ንዴሕሪት ክምሇስ ምናሌባት ውን መሉኡ ክወዴቀለ ዜኽእሌ ተኽእል ከምል ንጻት 

ውን ክንክሕድ ይብሌና ሓቂ እዩ፡፡  

እዙ ወሇድ እዙ ብዴፍረት ካብ ጌጋ ኣቦታቱ ተማሂሩ፤ ይተፈትሐ ሕቶ ትግራይ ክፈትሕ 

ዜኽእሌ ሓሳብ እዩ ከአንፍት ሇዎ፡፡ ቅዴሚ ሕዙ ኣብ መዋእሌ 130 ዒመታት ይሕተት፣ 

ይብሃሌ፣ ይግመት፣ ይሕሰብ ዜነበረ ሓሳብ ኣሌዑለ ዩ ሓደሽን ሌኣሇማውን ፍታሕን 

ከማዱ ልዎ፡፡ ቲ ናይ 130 ዒመታት ዕንኪሌሌ ክፍንጣሕ ኣሇዎ፡፡ 

ካብ ዯሕሪ ሕዙ ግ ምጥፋእ ኣየዴሌን፡፡ ህሊወና ዜረጋገጽ ብናጻ ሃገረ መንግስቲ ትግራይ 

እዩ፡፡ ብሄራዊ ራእና ዜገሃዴ ኣብታ ጸሊኢት መንነትናን ብሄራዊ ዕሊማን ዜኾነት ኢትዮጵያ 

ኮይንካ ኣይኮነን፡፡ ሕሌምና ክገሃዴ ዜኽእሌ ንራእና ዜሰርሑ፣ ራእና ዜስከሙን ራእና 

ዜሕሌውን ናይ ናጻ ሃገርና ብሄራዊ ትካሊት ምስንውንን ዯኣእምበር፤ ኣብታ ምስ ጸሊእትና 

ንማቐሊ ሃገር ናይ 6 ሚኢታዊ ዴምጺ ሒዜና ናይ ጊሊነት ገዯ ተሰኪምና ኣይኮነን፡፡  

እዚ ልሚ ጠኒስና ጽባሕ ኣብ ቀረባ ንወሌዲ ናጻ ሃገርና ትግራይ ልሚ ርሕቕቲ ኮይና 

ይንበጽሓ ኮይኑ ዜስምዒና ብዘሓት ንኸውን፡፡ ንቡዘሓት ውን ትግራይ መሰሌ ሃገርነታ 

ክትውንን ኣሇዋ ክበሃሌ ከል፤ ሊግጽን ጽሊሇን ክመስልም ይኸውን፡፡ ቁጽሮም ይንዒቕ ኣብ 

ናይ ኣተሓሳስባ ሓርነት ይበጽሑ ተጋሩ ከኣ ነዙ ሓሳብ ከም ጸሊኢ ጸብጺቦም ብኣንጻርነት 

ሓሳብ ምሳልምፍ ኣይተርፍን፡፡ እንተኾነ ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ እንትርፎ ረብሓ እዙ እዩ 

ኢልም ሞጎት ክገጥሙ ኣይኽእለን፡፡ ብሓጺሩ ንሰነ-ሞጎት፣ መርትዖ፣ ጭብጥን ራእን ሃገረ 

ትግራይ ክስዕሩ ኣይኽእለ፡፡  

ኣንጻር ኩልም ባዕሊውንን ግዲማውን ተጻብኦታት መሰሌ ሃገርነት ትግራይ ንክረጋጽ፤ 

ንቃሌሲ ሃገረ ትግራይ ዜዒግት ሓይሉ ሰሇይህለ ከኣ፤ እንተወሓዯ ኣብ ውሽጢ 10 

ዒመታት ትግራይ ሃገር ኮይና ብሄረ ትግራይ ኣብ ዒሇም ጉቡእ ቦትኡ ክረክብ እዩ፡፡  

ብርግጽ መስርሕ ምውናን ሃገረ ትግራይ ዜዴንጉን ዜቕሌጥፍበ ብቐንደ ኣብ ምምካት 

ባዕሊዊን ግዲማውን ተጻብኦ ዜህሌወና ዒወት ዜዴረኽ ኮይኑ፤ ኣብቶም መገዱ ተባሂልም 

ተነጺሮም ሇው ስሌትታትን ስትራቴጂታት ዜህሌወና ኣዴማዒይነት ውን ወሳኒ እዩ፡፡ ሃገረ 

ትግራይ ኣብ ርእሱ ቐመጠ ትግራዋይ ሕ/ሰብ ብዕወት ኣገባብ እንተፈጢርና ግን እቲ 

ዜተረፈ ቀሉሌ  ዕዮ እዩ፡፡  

ተፈጥሮኣዊት፣ ሕጋዊትን ሌኣሇማዊት ሃገረ ትግራይ ዜኸፈሌና ከፊሌና ህያው ክንገብራ 

ንሇዒሌ፡፡  
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ትግራወይቲ ሃገርና ክትህሇወና ንዯሉ ንካሌኦት ብምጽሊእ ወይ ምስ ካሌኦት ንይምንባር 

ኣይኮነን፡፡ ሃገርና ክንውንን ንዯሉ ምእንተ ምርግጋጽ ህሌውናና፣ ምእንተ ምርካብን 

ምብጻሕን ኣብ ዒሇም ታሪኽና ዜሃበና ጉቡእ ቦታና፣ ምእንተ ምዕዋት ሕሌምናን ብሄራዊ 

ዕሊማናን … ምኻኑ ብየሊጢ ንዒሇም ክንሙጉታ ኣሇና፡፡  

ሃገርና ከይወነና ይትረፍ ኣብ ዒሇም ዜግብኣና ጉቡእ ቦታናን ክብረትናን ክንረክብ፤ እቶም 

ኩለ ወዴሰብ ዜጠሌቦም ሕቶታት ሌምዒት፣ ሰሊምን ዳሞክራስን ውን ክንምሌስ 

ኣይንኽእሌን፡፡ ምስታ ምስ ጸሊእትና ንማቐሊ፤ ኣንጻር ሕሌምናን ዯው ዜበለ ሓይሌታት 

ዜውንንዋ ሃገረ ኢትዮጵያ ኮይና፤ ክንጠፍእ እምበር ህሊወና ክረጋገጽ ኣይኽእሌን፡፡  

ሃገርና ክትህሌወና ቆሪጽና ተሊዑሌና ሇና ከም ህዜቢ ራእና ንምዕዋት፤ ታሪኽና ኣብ ዒሇም 

ዜሃበና ጉቡእን ሕሩይን ቦታና መሉስና ንምርካብ ምኻኑ ዯጋጋሚና ክንጭብጦ ሇና 

ሕሌምን ጋህዴን እዩ፡፡ ንፈተውትናን ጸሊእትናን ክነጨብጦም ዜግባኣና ሰረተ እምነት ከኣ 

እዙ እዩ፡፡  

ንዒሇም ፊትንፊት ንግጠማ! ዒሇም ንዜተቓሇሰን ሓይለ ጸገሙ ንዜመከተን እያ ፍታሕ 

ትህብ፡፡ ባህጊ ሃገራውነትና ካብ ምግንጻሌ ዜሳገር መሰሌን ፍታሕን ምዕዋት ተፈጥሮኣዊ 

ብሄራዊ ዕሊማና እዩ፡፡ ሃገርና ትግራይ ንዒና ምስጢር ምርግጋጽ ህሊወናን ሙለእ 

ሓርነትናን እያ፡፡ ብመገዱ ናጻ ሃገርና ኣቢሌና ተፈጥሮኣውን ታሪኻውን መንነትና ዒቂብና 

ክንሇምዕ፣ ሰሊም ክንረክብ፣ ዳሞክራሲ ክንሃንጽ ኢና፡፡ ንዒሇም ዴማ ካብ ናትጽነትናን 

ብሄራዊ ምዕባሇንን ክንረብሓ ኢና፡፡  

ንሕና ኣብዙ ኣፍሪካ ዜበሃሌ ኣህጉር ብርሃን ክንከውን ታሪኽን ተፈጥሮን ዜሓረየና ህዜቢ 

ሰሇዜኾና፤ ንኣፍሪካውያን ኣሕዋትና ብርሃን ክንኮኖም ኢና፡፡ሃገርና ወዴሰብ ብሰብነቱ ከቢሩ 

ዜነብረሊ፤ ሰብኣውን ዳሞክራስያውን መሰሊት ዜኽበሩሊ፣ ሰብ ብብቕዒቱን ክእሇቱን 

ዜምነሊ፣ ዯቂ ሰባት ተውህብኦምን ክእሇቶም ገቢሮም ዜጽግዩሊ፤ ሓቀኛ ናጻን ፍትሓዊት 

ሃገር ከም ትኸውን ከኣ ንህዜቢ ዒሇም ክነረጋግጸለ ንፎቱ፡፡  

ብሳይንስ ቴክኖልጅን ትህነጽ ናጻ ትግራይ፤ ንዜበሇጸ ህይወት ዯቂ ሰባት ክትሰርሕ እያ፡፡ 

ብፍሌጠትናን ዒቕምናን ኣብ ሃገርና ንሃንጾ ቴክኖልጂ፤ ንዯቂ ሰባት ካብ ሰብ ስራሕን 

ተፎጥሮኣውን ሓዯጋታት ዜከሊኸሌን ዜፍውስን እምበር ንጥፍኣት ዜውዕሌ ኣይኸውንን፡፡ 

ኮታስ ናጻ ሃገረ ትግራይ ኣብ ዒሇም ፍትሒ ክነግስ፣ መስሌ ዯቂ ሰባት ክኽበር፣ ዯቂ ሰባት 

ብናጽነት ክነብሩ እጃማ ክተወፊ እያ፡፡  
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ምዕራፍ ሓሙሽተ 

ምስሉ ተፈጥሮኣዊት፣ ሕጋዊትን ሌኣሇማዊትን ሃገርና ትግራይ 

 

ሕገ-መንገግስቲ 

ሕግጋት ሰብኣውን ዳሞክራስያውን መሰሊት ዯቂ ሰባት፣ መትከሊት ዳሞክራሲ፣ ስርዒተ 

መንግስቲ፣ ስርዒተ ፓሇቲካ፣ ወሰን ስሌጣን ትካሊት መንግስቲ፣ መትከሊት ሃገራውነት፣ 

ብሄራዊ ኣርማ፣ ባንዳራ፣ ብሄራዊ መዜሙር፣ መትከሊት ውሽጣውን ናይ ወጻእን ፓሉሲ 

… ወተ ዜሓ ካብ ሉበራሌ ፓሇቲካዊ ፍሌስፍና ዜቕዲሕ ሕገ-መንግስቲ ብምሌኣተ 

ተሳትፎ ህዜብና ዜጸዴቕ ይኸውን፡፡  

ሕገ-መንግስቲ ትግራይ ዜዒበየ ዕሊምኡ ምውሓስ ሃገራዊ ህሌውና ሰሇዜኸውን፤ ዋሊ ውን 

ምለእ ይጉደሌ ውሌቃ ፓሇቲካዊ፣ ማሕበራውን ፓሇቲካውን ናጽነነትን ዛጋታት ብሓፈሻ 

ዴማ ዯቂ ሰባት ዜረጋገጽ እንተኾነ፤ ስርዒተ ክብርታትና ናብ ሓዯጋ እቱ ተጻብኦ ንንምካት 

ትግራዋይ ዒቃቢ/conservative ፓሇቲካዊ ፍሌስፍና ዜውዴኖ ክኸውን እዩ፡፡  

ዒሇምሇኻውያን ሕግታት ከከም ኣዴሊይነቱ ምስ ትግራዋይ ኣተሓሳስባ ተሳንዮም ኣካሌ ሕገ-

መንግስቲ ዜኾኑለ ዕዴሌ ውን ክፍጠር እዩ፡፡  

ቅርጺ ሃገረ መንግስቲ ትግራይ  

ቅርጺ ሃገረ መንግስቲ ትግራይ ይተማእኸሇ ኣሃዲዊ ክኸውን እዩ፡፡ ሓዴነትና ንምጥካር 

ኢለ ውን ናይ ሓባር መንነትና፣ ሰርዒተ ክብርናን ባህሌናን ብውደን ኣገባብ ንምሌማዕ፤ 

ሓዯ ስሕበት ማእከሌ ሇዎ ሓያሌን ደሌደሌ ኣሃዲዊ ማእከሊይ መንግስቲ የዴሌየና፡፡ ካብቲ 

ሇናዮ ደሑርን ዴኻን ቁጠባ ቀሌጢፍና ክንወጽእ፤ ዜተዋዯዯ ፓሉስን ስትራቴጂን 

ዜሕንጽጽን ዜፍጽምን ማእከሊይ መንግስቲ ከዴሌየና እዩ፡፡  

ከባብያዊ ምሕዯራታት ዜምሌከት፤ ቅርጺን ቅዯም ሰዒብን እቲ ሕዙ ል ምሕዯራ 

ብቐጻሌነት ጊምጊምካ ዜመሓየሸ ኮይኑ፤ በብርኩ ሇው ኣካሊት ምምሕዲር ምስ ህዜቢ 

ቀሪቦም፤ ንጋጥሙ ጸገማት ቁሌጡፍ ምሊሽ ብምሃብ ህዜቢ ኣተሓባቢሮም ንክሰርሑ፤ 

እኹሌ ናይ ምፍጻምን ምውሳንን ሰሌጣን ዜህብ ይተማእኸሇ ምሕዯራ ይኸውን፡፡ ዜርዜር 

ትሕዜትኡ ተጸኒዐን ተሰኒደን ምስ ኣንፈት ሕገ-መንግስቲ ተሳንዩ ዜሰፍር ይኸውን፡፡  
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ስርዒተ ፓሇቲካ  

ብሄራውን ሕሌምን ራእን ብሄረ ትግራይ ትስከም ሃገረ ትግራይ፤ ሌዕሉ ኹለን ቅዴሚ 

ኹለን ንብሄራዊ ሓዴነትን ህሌውናን ትኹረት ትህብ፡፡ ብሄራዊ ሓዴነትና ዴማ ኣብ 

ምርግጋጽ ፍጹም ዳሞክራስያውን ፍትሓውን ፓሇቲካዊ ስርዒት ይውሰን፡፡ ምንም በሰር 

ይብለ ዳሞክራስያዊ ስርዒት ክህለ ዴማ ዛጋታት ሙለእ ይጉዴሌ ዳሞክራስያዊን 

ሰብኣውን መሳሇቶም ክኽበር ኣሇዎ፡፡ ሓሳባቶም ብናጽነት ዜገሌጹ ዛጋታት፣ ንሕ/ሰብ 

ጽጹይን እዋናውን ሓበሬታ ብጽሓ ናጻ ሚዴያት፣ ሌዕሌና ሕጊ ኽብሩ ናጻ ኣብያተ ፍርዱ 

ክህሌው ኣሇዎም፡፡  

ዛጋታት ውሌቃውን ብሄራውን ረብሕኦም ከዯንፍዐ ካብ ብፓሇቲካዊ ውዴባት ምውዲብ 

ክሳብ ሲቪሌን ሲቪክን ማሕበራት ከጣይሱ ሙለእ መሰሌ ክህሌዎም እዩ፡፡ ኮታስ ሃገረ 

ትግራይ ደሌደሌ ዳሞክራስያዊ ስርዒት ክትሃንጽ ሉበራሌ ዜበሃሌ ሕብረ-ውዴባውነትን 

ናይ ሓሳብ ቡዘሕነትን ተኣናግዴ ፓሇቲካዊ ሜዲ ክትሃንጽ ግዴን እዩ፡፡  

ናይ ስሌጣን ስግግር በብ 4 ዒመቱ ብዜካየዴ ዳሞክራስያ፣ ተኣማናን ናጻን መረጻ ክካየዴ 

እዩ፡፡ ዴምጺ ብዘሓት ኣብ ታሕተዋይ ቤት ምኽሪ ተወከሌቲ ህዜቢ ኣትዩ፤ ኣብ 

ፓሉስታትን ስትራቴጂታት ብሓፈሻ ኣብ ምርግጋጽ ዳሞክራስያዊ ስርዒት እጃሞም ከበርክቱ 

ምእንታን፤ ተመጣጣኒ ውክሌና (Proportional Representation) ዜህብ ኣገባብ መረጻ እዩ 

ዜህለ፡፡  

ፓርሊማ ትግራይ ትግራይ ታሕተዋይ ሊዕሇዋይን ኣብያተ ምኽሪ ተባሂለ ኣብ ክሌተ ዜምከሌ 

ክኸውን እዩ፡፡ ሊዕሇዋይ ቤት ምኽሪ ኣብ ከም ምምሕያሽ ሕገ መንግስቲን በጀትን ዜኣመሰለ 

ዒበይቲ ዚዕባታት ዜውስን ዜተፋሇሊዩ ፍሌሌያትን ክፋሊትን ሕ/ሰብን ትካሊትን ዜውክሌ 

ክኸውን እዩ፡፡ ንሊዕሇዋይ ቤት ምኽሪ ሃገረ ትግራይ ዜውክለ ሰባት ካብ በብርኩ ሇው 

ምምሕዲራትን ዜተፋሊሇዩ ጉጅሇኣዊ መንነት ሇዎም ክፋሊት ሕ/ሰባትን ብኣብያተ ምኽርን 

ካሌእ ተመሳሳሉ መገዴን ዜምረጹ ይኾኑ፡፡ ኣባሊት ታሕተዋይ ቤት ምኽሪ፤ ወንበር ዜሰዒሩ 

ኣባሊት ተናሓናሕቲ ውዴባት ወይ ዴማ ውሌቀ ሳባት ዜውክለ ይኾኑ፡፡  

ካበብያዊ መምሕዲራት/ወረዲ ዜምሌከት ንጽሌ ኣብያተ ምኽሪ ዜህሌዎም ኮይኖም ሌክዕ ኣብ 

ግ ስሩዕ መረጻ ናይ ዜውከለ ሰባት እኩብ ይኸውን፡፡  

ብሓፈሻ ትሕዜቶን መርሖታትን ፓሇቲካዊ ስርዒት ሃገረ ትግራይ ብኣንፈት ሕገ-መንግስቲ 

ተጸኒዐን ተነጺሩን ዜጸዴቕ ይኸውን፡፡  
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ሰነ-ሓሳብ ፓሇቲኮ-ቁጠባ  

ትግራይ ገዙፍ ማሕበራውን ቁጠባውን መዋቕራዊ ጸገም ኣሇዋ፡፡ ገዙፍ ዴሕረትን ዴኽነት 

ኣል፡፡ ቁጠዊ ዒቕሚ ትግራይ ተጸኒዐ ኣይተነጸረን፡፡ ብዒብይኡ ኣብ ትሕቲ ሓዯጋ ብሄራዊ 

ህሌውና ኮይና ፈጣን ዕብየት ከተምዜግብ ግ ይህብ ናይ ሌምዒት ሕቶ ኣሇዋ፡፡  

ኣብ ትሕቲ ብሄራዊ ሓዯጋ ኮይና ኣብ 21 ክ/መን ኣብ ትሕቲ ፈተነታት ዒውሇማነት ካብ 

ኣዜዩ ትሑት ሳይንሳውን ቴክኖልጃውን ዴሕረ ባይታ ሇዎ ቁጠባ ተበጊሳ ፈጣን ዕብየት 

ክተመዜግብ፤ ውሽጣውን ግዲማውን ማሕሇኻታት ከጋጥሙዋ እዮም፡፡ ሰሇዜኾነ፤ መንግስቲ 

ዜመርሖ ህንጸት ርእሰ-ማሊዊ ስርዒት ንውሱን ግዜያት ከዴሉ እዩ፡፡ እንተኾነ እዙ መንግስቲ 

ዜመርሖ ርእሰማሊዊ ስርዒት ብሉበራሌ ፓሇቲካ ሰሇዜምእን በዜበዜትን ጨቆንትን ትካሊት 

ዜህሌውዎ ኣይኸውን፡፡  

ካብ ብሄራዊ ራእና ዜብገስ ሕዴሕዴ ትግራዋይ ሓርበኛዊ ዕማሙ ሰሇዜዋጻእ፤ መንግስቲ 

ሌምዒት ንክሳሇጥ መሪሕ እጃሙ ክዋጻእ ዕዴሌ ሂብካ፤ ጎኒነጊኒ ዙ ኣብ መርሖ ናጻ ዕዲጋ 

ዜሳሇጥ ህንጸት ቁጣባዊ ትከሊት ክህለ እዩ፡፡ ቁጠባና መዋቕራዊ ሽግግር ፈጢሩ ዕብየትና 

ናብ ይምሇሰለ ብርኪ ምብጽሑ ምስተረጋገጸ፤ ሕግታትን ትካሊትን ናጻ ዕዲጋ ዜመርሕዎ 

ናይ ዛጋታት ዋንነት ንብረትን ፍሌጠን ኽብር ስርዒት ርእሰ-ማሌ ዜተከሇለ መስርሕ 

ክህለ እዩ፡፡  

ዴሕሪ ምርግጋጽ መዋቕራዊ ሽግግር፣ ብሄራዊ ዕሊማ ዜተሰከሙ ሕግታትን ትካሊት ናጻ 

ዕዲጋ ምስዯሌዯለ፤ ኣብቲ ብቐንደ ፈር ውሌቀ ዜውንኖን ሳሌጦን ቁጠባ፤ መንግስቲ ዋሊ 

ውን ኣብ ምምዕባሌ ቴክኖልጅን ምቅሌጣፍ ውፍርን ዒብይ እጃም ዜህሌዎ እንተኾነ፤ ካብ 

ምስሊጥ ሌምዒት ብተወሳኺ ማሕበራውን ቁጦባውን ፍትሒ ክረጋገጽ ኣብ ምምርቓሕ 

ሃፍቲ ዒብይ እጃም ክህሌዎ እዩ፡፡  

እዙ ዜኸውን ማሕበራውን ቁጠባውን ሌዕሇ ትሕትና ኣንጻር ሰርዒተ-ክብርና ኣብ ሌዕሉ 

ምኻኑ፤ ንብሄራዊ ሓዴነትና ሓዯጋ ሰሇዜኾነ ክእረም ሰሇሇዎ እዩ፡፡ ሰሇዙ ሰነ-ሓሳብ 

መንግስቲ ዜመርሐ ህንጸት ርእሰ-ማሊዊ ስርዒት መሸጋገሪ ዯኣ እዩ ዜኸውን እምበር፤ 

መኸምበቲ ፓሇቲካዊ ቁጠባውን ስርዒት ሃገረ ትግራይ ማሕበራዊ ዳሞክራሲ/Social 

Democracy እዩ፡፡  
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ጉዲይ ዋንነት መሬት  

ዋንነት መሬት ትግራይ ብዒይኒ ፈጣን ሌምዒትን ማሕበረ-ቁጠባዊ ፍትሕን እዩ ክምን 

ሇዎ፡፡ ካብዙ ብተወሳኺ መሬት ትግራይ ኣብ ውሸጡ እንታይ ዒይነት ሃፍቲ ከም ዜሓ 

ኣይተጸንዏ፡፡ ኣብ ሌዕሉኡ ምስ ስሌጣነናን ታሪኽናን ተዚሚደ ኣብ ሌዕሉ ምዴርን ትሕቲ 

ምዴርን ኣዜዮም ብዘሓት ቅርስታት ኣሇውና፡፡ ሰሇዙ ዴማ ካብ ዛሮ ተበጊስካ ዋንነት መሬት 

ትግራይ ብውሌቀ ይኹን ክትብሌ ጸግም እዩ፡፡  

ሌምዒት ዜምሌከት፤ እቲ ሕዙ ብዋንነት መንግስቲ ዜፍሌጥ መሬት፤ ብፍሊይ ኣብቶም 

ሰፋሕቲ ናጻ መሬት ኣሇዎም ዜበሃሌ ከባብታት፤ መንግስቲ ዋንነት ወሲደ ናይ ሕብረት 

መንበርን ሕርሻውን ናቕጣታት ክፈጥር ኣሇዎ፡፡ እዙ ንግዙኡ ብዋንነት መንግስቲ ዜካየዴ 

ኮይኑ ኣብ መስርሕ ናብ ውሌቀ ዋንነት ዜሳጋገረለ መገዱ ዜርኣይ ይኸውን፡፡  

ካሌእ ኣብ ክሉ ሌምዒት ክርአ ሇዎ ነጥቢ፣ ኣብ ክሉ ሌምዒት እሞ ዴማ ጀማርን ፈጣን 

ሌምዒት፤ መሬት ኣብ ኢዴ መንግስቲ ክኸውን ከል እዩ ንዜርገሐ መሰረተ ሌምዒትን 

ወፍርን ቀሉሌ ይገብሮ፡፡ እንተኾነ ጉቡእ ቀጻሌን ዜኾነ ካሕሳን ክህለ ግዴን እዩ፡፡  

ኣብ ከተማ ልዎ ዋናንት መሬትን ኩነታት ምብጻሕን ዕዲጋ ሇዜን፤ ዲርጋ ናብ ውሌቀ 

ዋንነት ምብሌ ሰሇዜኸውን፤ ምስ ምስፍሕፈሕ ከተማታትን ምርግጋጽ ፍትሓዊ ክፍፍሌ 

ሃፍትን ተዚሚደ እኹሌ መጽናዕቲ ተጌሩለ፤ ናብ ውጺኣታዊ ውሌቀ ዋንነት መሬት 

ዜሰጋገር ይኸውን፡፡ 

ብሓፈሻ ዋንነትን ምሕዯራን መሬት ብዒይኒ ብሄራዊ ረብሓና፣ ጠሇብ ፋጣን ሌምዒት፣ 

ፍትሕን ማዕርነት ዛጋታት፣ ምዕቃብ ክብርታትና ሰሌጣነና ተራእዩ፤ ከከም ኣዴሊይነቱ 

መንግስታውን ውሌቃውንነት ዋንነት ብሕጋዊ ማዕቀፍ ተሳንዮም ዜኸዴለ ዕዴሌ ክፍጠር 

እዩ፡፡  

ጉዲይ ሃይማኖትን መንግስትን  

ትግራይ ሃይማኖትን መንግሰትን ዜተፈሊሇዩሊ ብሕገ-መንግስቲ ዜተረጋገጸ መሰሌ ኩልም 

ሃይማኖታት ተኽብር ሃገር እያ ክትከውን፡፡  

ጉዲይ ሰራዊትን ምክሌኻሌን  

ትግራይ ኣብ ንህሌውንኣ ሓዯገኛ ኣብ ዜኾነ ካባቢ ሰሇትርከብ፤ ኣዜዩ ምዕቡሌን ሓያሌን 

ሌእሊውነትታን ክብራን ዜሕለ ሓይሉ ምክሌኻሌ ክህሌዋ እዩ፡፡ ኣባሊት ምክሌኻሌ ብብሄራዊ 
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ኣገሌግልት ዜስርዐ ኮይኖም፤ ዴሕሪ እኹሌ ስሌጠና ንክሌተ ዒመት ግሌጋልት ይህቡ፡፡ 

ብይናይ ዕዴመ፣ ጾታን ሃይማኖትን ኣፈሊሊይ መናእሰይ ኩለሻዕ 18 ዒመት ክመሌኦም 

ከል፤ ናይ 12 ክፍሉ ፈተንኦም ወዱኦም፤ ናብ ብሄራዊ ኣግሌግልት ብምእታውን 

ወተሃዯራዊ ስሌጠና ዜወሰደ ይኾኑ፡፡ ክሌተ ዒመት ኣግሌጊልም ምስተፋነው ክሳብ 50 

ዒመት ዜኣኽልም፤ ዕቑር ሓይሉ ኮይኖም ሃገሮም ጻውዑት ኣብ ዜቐረበትልም ወተዯራዊ 

ጉብኦም ይዋጽኡ፡፡  

ሓይሉ ምክሌኻሌ ትግራይ ወተሃዯራዊ ስሌጠናን ንጥፈትን ጥራሕ ይኮነ፤ ማእከሌ 

መጽናዕትን ምርምርን ሳይንስን ቴክኖልጅን ኮይኑ፤ ብበጀት ባዕለ ካብ ምኽኣሌ ብተወሳኺ፤ 

ሓርበኛዊ ተሌእኾ ሌምዒት ዜህሌዎ ኮይኑ ክህነጽ እዩ፡፡ ኩለሻዕ ዴማ ብሳይንስን 

ቴጅኖልጅን ቀዱሙ ዒሇም ዜብጽሓቶ ዒቕሚ ጥራሕ ይኮነ፤ ማንም ይበጽሖ ዒቕምን 

ሓይሌን ክጭብጥ ዜጽዕር ይኸውን፡፡ ዜርዜር ትሕዜትኡን ኣፈጽጽማን ብመጽናዕቲ ተዯጊፉ 

ክቐርብ እዩ፡፡  

ፓሉሲ ጉዲያት ወጻኢ  

ሃገረ ትግራይ ኣብ ዒሇምሇኻዊ መዴረኽ ግቡእ ክብራን ቦትኣን ረኺባ፤ ንዜበሇጸ ህይወት ዯቂ 

ሰባት ከምኡ ውን ዜተረጋግዏትን ሰሊማዊት ዒሇም ክትህለ እጃማ ክተበርክት እያ፡፡ እዙ 

ዜኸውን ግን ዴሕሪ ምርግጋጽ ብሄራዊ ህሌውኣን ረብሓኣን እዩ፡፡ ሰሇዜኾነ ፍሌስፍና ፓሉሲ 

ጉዲያት ወጻኢ ሃገረ ትግራይ ካብ ክውንነት ዜብገስ ይኸውን፡፡ ሕዴሕዴ ናይ ወጻኢ ዜምዴና 

ብረብሓኣ ትሪኦ፡፡  

ሃገረ ትግራይ ብሄራዊ ህሌውንኣን ረብሓን ብጀካ ባዕሊ ካሌእ ኣካሌ ከምይውሐስሊ ፈሉጣ፤ 

ኩለሻዕ ብርእሳ ትተኣመመን ትኸውን፡፡ ነዙ ዴሌያ ኣተሓሳስባን ዕጥቅን ዴማ ትውንን፡፡  

ብመንጽር ብሄራዊ ህሌውንኣ ስትራቴጂክን ስሌታውያንን ፈተውትን ጸሊእትን ትፈሉ፡፡ ኣብ 

ዝባውን ኣህጉራውን ትካሊት ንጡፍ ተሳትፎ ብምክያዴ፤ ሕግታትን ዴምብታትን ንረብሓ 

ክውዕለ ትሰርሕ፡፡ እዙ ዜምሌከት ሰረተ-እምነት፣ ስትራቴጂ፣ ፓሉስን ሜሊን ብዜተዋዯዯ 

ኣገባብ ዜጽናዕን ዜስነዴን ይኸውን፡፡  

ብሄራዊ ክብረት ብይ ናጻ ሃገር ኣይረጋገጽን!  


