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ቃልና 
ድ/ር ክንፇ ኣብርሃ ገብረእግዙኣብሄር  

e-mail: kinfeab@yahoo.com ወይ’ዉን knife.abrha@gmail.com 

ኣብ መፇለምታ 2007 ዒ.ም ተፃሒፊ ሽዐ ኣብ ዒይጋን ካልኦት ማዕኸናትን ተርጊሓ 

ዜነበረት ፅሕፌቲ፤ ምናልባሽ ኣብ’ዘ ሕዙ እዋን’ዉን ዜጠቅም እንተልዩዋ ሃሰስ በሉዋ።  

ሃገርና ኢትዮጵያ ብፌላይ ዴማ ክልልና ክልል ትግራይ ብበን ንግስና ኣኽሱም  

ካብ’ተን ብምዕባለአን ዜፌለጣ ዉሑዲት (ኣርባዕተ) ሃገራት ዒለምና እታ ሓንቲ 

ምንባራ ሕዙ ኣብ’ቱ ቦታ ጠጠው ኢሎም ዜርከቡን ወዱቖም እንሪኦምን ሓዴጊታት 

ዜምስክሩዎ ሓቂ እዩ። ብተወሳኺ’ዉን ፍቖድ ዒለም ተበቲኖም ዜርከቡ ፅሑፊትን 

ካልኦት ቅርሲታትን ከምዜሕብሩዎ በቱ እዋን ንሱ ኣብ ኣኽሱምን ከባቢኣን ዜነበረ 

ብርኪ ምዕባለ እንታይ ዜኣክል ተወንጪፈ ከምዜነበረ ብሳይንሳዊ መዲይ 

እንትትንትኑዎ ንዕብ። ብዚዕባ’ዘ ኣብ ዜበልሐ ጫፌ ስልጣነ እቱ እዋን በፂሑ 

ዜነበረ ስልጣነ ሃገርና ዜተፇላለዩ ፇላስፊታት እቱ እዋን’ዉን መስኪሮሙሉን ከም 

ሓዯ ሕብን ፌፃመ ዯቂሰባት’ዉን ተሓቢኖሙሉን እዮም። ከም ኣብነት ንምጥቃስ 

ዜኣክል’ዉን ኣብ መበል ሳልሳይ ክፌለበን ዜነበረ ማኒ ዜተባህለ ነብዪ ዜበሎ 

ንርአ። 

ኣብ ዒለምና ብሓያልነተንን ስልጣነአንን ዜፌለጣ ኣርባዕተ ሃገራትን 

መንግስታትን ለዋ እንትኾና፤ ንሳተን’ዉን እታ ቀዲመይቲ ስልጣነ ባቢሎንን 

ፔርሻን፣ እታ ካልአይቲ ስልጣነ ሮማ፣ እታ ሳልሰይቲ ስልጣነ ኣኽሱም፣ እታ 
ራብዏይቲ ዴማ ስልጣነ ቻይና እየን። ካብ’ዙኣተን እዉን ስልጣነ ኣኽሱም 

ካብ’ተን ሰለስተ ዜተጠቐሳ ካልኦት ስልጣነታት ብብዘሕ መልኩዐ ዜፌለ 

ኮይኑ በዘ ፌሉይነቱ እዘይ’ዉን ብስልጣነታት ግሪክ፣ ባይዚንታይን፣ ዒረብ፣ 

ፔርሻን ቻይናዉያንን ዒብዪ ኣፌልጦ ነይሩዎ (ሄንዜ 2000፣ ገፅ 22) 
ይብል። 

ንነገሩ መበቆል ዯቂሰባት ዜኾነት ሃገር (ኢትዮጵያ) መበቆል ፌሪያት ዯቂሰባት 

ዜኾነ ስልጣነ ዒለምና እንተኾነት ምንም ዜገርም ነገር የብሉን። እቱ ዜገርም ነገር 

ከምዘይ ዒይነት ንልዕሊ ሓዯ ሽሕ ዒማዉቲ ቀፂሉ ዜፀንሐ ምዕባለ እናማዕበልናዮን 

ብተኣማምን መልኩዐ ክነቕፅሎን ይምኽኣልና እዩ። እወ፤ እዘይ ኣዜዩ 

ኣተሓሳሳቢ ጉዲይ እዩ ንዚተየሉ ለና። እቱ ከተሓሳስበና ጉዲይ እዉን እቱ ስልጣነ 

ኣኽሱም ይምቕፃሉ ጥራሕ ኣይኮነን፣ እንታይዯኣስ እዘ ብዒይነቱን ትሕዜቱኡን 

ፈሉይ ዜነበረ ስልጣነ’ዘይ ኣበይ ኣተወ? ንምንታይ ከ ኣቋሪፁ? ሕዴሕዴ ወለድ ካብ 

ኣያታቱን ኣዳታቱን እናተማህረን ናይባዕሉ’ዉን እናወሰኸሉን ነቱ ስልጣነ ብዜበለፀ 
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እናሰልጠኖ ይከዯሉ ምኽኒያት እንታይ እዩ? ዜብሉ ሕቶታት ክንምልስ 

ይምኽኣልና’ዉን እምበር።  

እዘ ከምዘይ ዒይነት ስልጣነ እዘይ ካበይ ተላዑሉ ኣበይ በፂሑ ከምዜነበረን 

መወዲእቱኡ’ዉን በበይ ኣቢሉ ናበይ ከምዜሓለፇን በበይ ገፅ ከምዜተዒረን 

ምፌላጥን ንቐፃሊ ወለድ’ዉን ሰኒዴና ክነቕምጥን ለና ታሪኽ ብታሪኽነቱ ተፃሒፈን 

ተሰኒደን ክቕመጥን ንመፃኢ ወለድ ክመሓለፌን ካብለና ባህጊን ዴሌትን 

ጥራሕ’ዉን ኣይኮነን፤ ታይዯኣስ ካብ’ኡ ተማሂርና ዋላ’ኳ ክንዱ ሓወልቲ ኣኽሱም 

ዜኸዉንን ዜመስልን ካብ ሓዯ እምኒ ጥራሕ ዜተፀርበ ሓወልቲ ቀሪፅናን ፀሪብናን 

ዯው እንተየበልናን ከምኡ ምግባር’ዉን እንተየዴለየናን ብናይ ባዕልትና 

መንገዱን ኣገባብን ግን ሕዙ’ዉን ዲግም ኣብ ዒለም ዜነበረና ቦታ መሪሕነት 

ብዜበለፀን ብዜተመሓየሸን መንገዱ ተረኪብና ግን ዴማ ወይከ የቋርፀሉ፣ ካብ 

ወለድ ናብ ወለድ ዜበለፀ እናማዕበለ ዜኸዯሉ ኣሚትናን ኣመተና’ዉን ብተኣማምን 

መሰረት ኣንፂፌናን መፃኢ ወለድ ብኣና እናተሓበነ ክነብርን ከም’ቱ ተወሊዐ ፀኒሑ 

“ዜኣኽለኒ ኣብሪሀ እየ” ኢሉ ዜጠፌአ ምዕባለን ንግስናን ኣኽሱም ዜጠፌእ 

እንተይኮነስ ንለኣለም ዜበለፀ እናተኾለዏ ዜነብርን ተኣማምን ላቕነት ለዎ 

ምዕባለን ክዉን ንምግባር’ምበር።  

ከምኡ ምግባር እሞ ይከኣል ዴዩ? ወይስ ከመዮ ዮሃንስ “ሰሎዲ ያ ገዒት ተዜኸዉን!” 

ዜበሎ ዒይነት ይገሃዴ ሕልሚን ተራ ትምኒትን እዩ? ኢልና እንትንሓትት ዴማ 

መልሱ ግልፂ እዩ፤ ይከኣልን ፇረቓን’ምበር ዜብል መልሲ። ንነገሩ ዋላ’ኳ ዮሃንስ 

ክንዱ ሰሎዲ ዜኾን ገዒት ምምናይ ንምንታይ ከምዴለዮ ግልፂ እንተይኮነ’ዉን 

ዋላ ክንዱ እምባ ሰሎዲ ጥራሕ እንተይኮነስ ክንዱ እምባ ኪሊማንጃሮ ዜኾን 

ገዒት’ዉን ምስራሕ ኣይንሓርበቶን ዜብል እምነት ኣለኒ፤ ካብ ልቡ 

እንተተመኒዩዎን ናይበሓቂ እንተዴልዩዎን ማለተይ እየ።  

እዘይ ግን ብተራ ትምኒትን ባህጊን ጥራሕ ክዉን ምግባር ይከኣል’ዩ ኣይብልን 

ለኹ። እዘይ ንምግባር ካብ’ቱ ልሙዴ ፌልይ ዜበለ ናይ ባዕሉ ዜኾነ ፈሉይ ስንቂ 

ምስናቕ ይሓትት። ኣብ’ዘ ከምዘይ ዜበለ ከይዱ’ዘይ ክንሰንቆም ዜግቡኡና 

ኣገዯስቲ ስንቂታት፤ ይከኣል ምዃኑ ካብ ልብና ምእማን፣ ጊዛና ብጉቡእ 

ምጥቃም፣ ቀዯም ኣቦሓጎታትና እንትሞቱ ሒሞ ዜተቐብሩ ፌልጠት ኵዑትና 

ከምብሓደሽ ሂወት ክርእ ምግባርን ንሕና ዴማ ብግዳና ምስ እዋንና ዜኸዴ 

ሓደሽ ፌልጠት ምፌጣርን እየን። ነዘ ኩሉ እዘይ መእሰሪኡ ግን ይከኣል ምዃኑ 
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ኣሚኑ ለይቲን ቀትሪን ፊሕጠርጠር ዜብልን ልክዕ ከም ሹሾ ሰሚሩ ዜዋፇርን 

ወለድን ሰራዊትን የዴሊ።  

እዘ መንገዱ እዘይ’ዉን ከምብሓደሽ ሕዙ ክንቅይሶ ዜግበኣና እንተይኮነስ 

ብኣካይዲ ሃሳሰ ለባም ዴሕሪ ብዘሕ ዯርገፌገፌ ምባልና ዜረኸብናዮ፣ እቱ ቅኑዕ 

መንገዱ ምስረኸብና ዴማ ብሳይንሳዊ ሜላታት ተንቲንናን ኣዯጊፌናን ኣብ ሕሉፌ 

ዒሰርተ ክልተ ዒመታት ዜኸዴናሉን መንገዱ ስለዜኾነ ከም መበገሲ ወሲዴና ግን 

ዴማ ኩሉ ሻዕ ዜሐሸን ዜበለፀን መንገዱ ስለዜህሉ ንዐኡ ሃሰስ ኢልና እናረኸብናን 

ዜሓፀረ መንገዱ ምዕባለ ከርእዩና ዜኽእሉ ጀጋኑ እንትፌጠሩ ዴማ ነዒኣቶም 

እናሓብሐብና፣ እናተንከባኸብናን እናተባባዕናን ከምኦም ዜበሉ ካልኦት ኣሻሓት 

ጀጋኑ’ዉን ንክፇርዩ ይተሓለለ ፃዕሪ ክንገብርን ይግባእ።  

እንተኸማይ ኣብ’ዚ እንነብረላ ለና፤ ኣብ ኣዜዩ ንምግማቱ ፅግም ከይዱ ለዉጢ 

እትርከብ ዒለም እዙኣ ናይ ዑስራ ወይ ሰላሳ ዒመት ሕሩጭ ብሓንሳዕ ኣጥሒንካ ካብ 

ወለዱኻ ወሪስካን ኡፍይ ኣያይ ወይ ወለዯይ ን 20 ወይ 30 ዒመት ዜኾን ስንቂ 

ገዱፍምለይ እዮም ኢልካ ተራጥጠሉ እዋን ኣለና ኢለ ኣይኣምንን። ርግፅ’ዩ ዜኾነ 

ይኹን ካብ ኣያታትናን ኣዳታትናን ዜወረስናዮ ዉርሻን ርሾን  ዜበለፀ ንክንስጉም 

እዩ ስንቂ ክኾነና ዜኽእል’ምበር ንክነራጥጥን ንክንሰንፌን ኣይኮነን ምኽኒያት 

ክኾነና ለዎን ዜግበኦን። ከምዘይ ዒይነት ተርእዮታት እንትርኢ “ምናልባሽ ናይ 

ቀዯም ኣኽሱማዉያንን ተጋሩን ፀገም ምርጣጥ ዯኾን ይነብር?” ኢለ እሓትት እሞ 

መልሲ ግን ወይከ ይረኽበሉ።  

ናይቀዯም ኣኽሱማዉያን እንተስ ስለራጠጡ፣ ምክእኣል ስኢኖም ነንባዕልቶም 

ስለዜተናቖቱ፣ ጊዛ ርዩዎም ወይዴማ እንዴዑ ካብ ዒቕሞም ንላዕሊ ዜኾነ ፀገማት 

ኣጓኒፈዎም ኩሉሻዕ ሕዴሕዴ ወለድ ካብ ኣያታቱን ኣዳታቱን ተማሂሩ ትማሊ ካብ 

ብቕዴሚ ትማሊ፣ ሎሚ ዴማ ካብ ትማሊ ከምኡ’ዉን ፅባሕ ካብ ሎሚ ዜሐሸት 

መዒልቲ እናገበሩ ብይምቁራፅ ንቕዴሚት ክንዱ ዜምርሹ ብፌላይ ዯሓር ዯሓር’ማ 

ኩሉ ጊዛ “ካብ ሎሚ በንስ ዒሚ የሓይሽ” እናተባህለ ኣብ ኣፌ ገዯል ክሳዕ እንበፅሕ 

ዜተጓዒዜናዮ ጉዕዝ ዴሕርሕሪት ስዏቦ መዜ ኩላትና ንስሕቶ ኣይመስለንን። 

ናይ’ዘይ ዴምር ዉፅኢት’ዉን ኣብ ዜሓለፇ ክልተ ሚኢታ ዒማዉቲ ጥራሕ ኣብ 

ሃገርና ብፌላይ ዴማ ኣብ ክልልናን ሰሜናዊ ክፊል ሃገርናን ልዕሊ ሓምሳ ዒበይቲ 

ሓዯጋታት ዴርቂን ሓሪን ኣጋጢሞም ብሚልዮናት ዜቑፀሩ ሰባት ኣብይዕዴሚኦም 

ሞይቶምን ተቐዙፍምን፣ ብሚልዮናት ዜቑፀሩ ተሰዱድም፣ ብሚልዮናት ዜቑፀራ 

እንስሳ ቤት ተወዱአን ተፇጥሮ ዴማ እዘ ኹሉ ጉዴ እንታብዜርኢስ ኢላ ገፃ 
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ኣዙራትልና ናብ ካሊእ ብምምላሳ ኣብ ምግማቱ ፀግምን ኣዜዩ ከቢዴ ዜኾነን 

ሓዯጋ ኣቲና ምንባርና ይፌለጥ። እቱ ካብ ጎቦ እንተይኮነስ ካብ ሰማይ ዜፀዴፌ 

ዜነበረ መዯራጕሕ ሽንኳይድ ጎዪና ክነምልጠሉ ኣብራኽና ብጥምየት፣ ሕማምን 

ዴንቁርናን ረዜ ረዜ ኢሉ ቁሩብ እኳ ክንትስእ ፊሕጠርጠር እንተይበልና ኣብኡ 

ምስ’ቱ ሓመዴ እናሓወሰ ሓመዴ እናገበረና ኣማኢት ዒማዉቲ ተቖፂሮም።    

እዘ ኹሉ ሕሉፌ ልዕሎ ለኹ ብይምኽኒያት ኣይኮነን፤ ታይዯኣስ ከመየ 

ነጋዴራስ ገብረሂወት ባይከዲኝ (ካብ 1878 ዒ.ም ክሳዕ 1911 ዒ.ም ብሂወት ኣብ 

ዜነበሩሉ እዋን) ማለት’ዉን ቅዴሚ ምኢቲ ዒመት “ታሪኽ ምምሃር ንኹሉ 

ግርም’ዩ፤ ብፌላይ ዴማ ንሰበስልጣን መንግስቲ ካብ ታሪኽ ምምሃር ግርም’ዩ ጥራሕ 

እንተይኮነስ ግዴን’ዩ፤ ናይ ቀዯም ሰባት ካብ ዜሰርሑዎ ገይጋን ቁምነገርን ሪእኻን 

ተማሂርካን ንህዜቢ፣ መንግስቲን ሃገርን ዜጠቅም ስራሕ ምስራሕ ምእንተ ኽከኣል” 

ዜበሉዎ ዜተጀመረ ፅቡቕ ስዲሮ ብዜተፇላለየ ምኽኒያት እንተቋሪፁን 

እንተይቀፂሉን ጋጥም መዜን መዒትን ብዘሕ ስለዜኾነ እዩ። ግልፂ ንምዜራብ 

ዜኣክል እንዴሕር ካብ ሕሉፌ ታሪኽና ይተማሂርናን ኣብ ቅዴሚትና ዜኒሀዉ 

ሓዯጋታት ብዕሊ ይተገንዙብናን እቱ ኣብ ሕሉፌ ዑስራን ሰለስተን ዒማዉቲ 

ረጋገፅናዮ ሰላምን ምርግጋእን ይኹን ኣብ ሕሉፌ ዒሰርተ ክልተ ዒማዉቲ 

መዜገብናዮ ልምዒት ይዅለፇሉ ምንም ዒይነት ምኽንያት የለን፤ ንልዕሊ ሓዯ 

ሽሕን ክልተ ሚኢቲን ዒመት ዜቐፀለ ስልጣነ ኣኽሱም እኳ ዉሱናት ሓዴጊታት 

ጥራሕ ገዱፈ ሙሉእ ብሙሉእ ዜተዯምሰሰን ዜጠፌአን ዜብል እዩ።  

እዘ ሕዙ ተጀሚሩ ሎ ሰላምን ምዕባለን እንተተኾሊፈ ግና እቱ መዘ ከም’ቱ ናይ 

ቀዯም ጋጠመ እዩ ክኾን ኢልካ ምሕሳብ’ዉን ዕሽነት እዩ ክኾን። እዘ ተጀሚሩ 

ዜኒሀ ሕብን ሰላም፣ ዴንቕ ልምዒት፣ ጅምር ጉዕዝ ዱሞክራሲ፣ ጭልምልም 

ዜብል ዋሕዋሕታ ፌትሒን ሰናይ ምምሕዲርን እንተስ ብምርጣጥና ወይ 

ነንባዕልትና ክንናቖት ጊዛ ብምሕላፌና ኮታስ ምኽኒያቱ ብየገዴስ ግን ዜኹለፇሉ 

ኣጋጣሚ እንተተፇጢሩ መፃኢ ወለድ ስዴሳ ወይ ሰብዒ ሽሕ ሰዊኡን ኣማኢት 

ኣሻሓት ኣካሉ ኣጕዱሉን ክምልሶ ዜኽእል ጌርና ክንሓስብ ለና ኣይመስለንን፤ 

ናብ ዜበኣሰ ምብትታን፣ ይባሪ ህዉከትን ተራእዩ ይፇልጥ ምዴማይን ክንኣቱ 

እምበር። እስቲ ስልጣነ ኣኽሱም (ምኽንያቱ ብየገዴስ) ስለይቀፀለን 

ስለዜተኾለፇን ኣብ ዜሓለፇ ክልተ ሚኢቲ ዒማዉቲ ጥራሕ ህዜብና ዜረኸቦ ሓሳረ 

መከራ ቁሩብ ከካፌለኩም።     
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ሪቻርዴ ፓንክረስትን ቻርለስ ዉዴን ዜተባህሉ ፀሓፌቲ ኣብ መፃሕፌቶም 

ከምዜገቡዎ ዴርቂን ሓሪን ኢትዮጵያ ኣብ መበል 8ይን 9ይን ክፌለበናት 

(ቅዴሚ ልዯተ ክርስቶስ) ዜጀመረ ኾይኑ ዜኾነ ወለድ ሓረስታይ ሰሜናዊ ክፊል 

ሃገርና’ዉን ንፀገማት ተኸታተልቲ ዴርቂን ሓሪን ተይተቓለዏን ብፀገማት ሓሪ፣ 

ዴርቂን ስዑቦም ዜመፁ ተመሓላለፌቲ ሕማማት ተይተጠቕዏን ዜሓለፇሉ እዋን 

ከምይነበረ ይዜንትዉ። ዒቕሚ ምክልኻል እቱ ህዜቢ ግን ብመጠን ዜገበሮ ቅዴመ 

ምዴላዋት ይፇላለ ምስ ምንባሩ ብምኸኒያት እቱ ጋጥም ዜነበረ ሓሪን ዴርቂን 

ንሞትን ስዯትን ዜቃሉዐ ዜነበሩ ዛጋታት ካብ እዋን ናብ እዋንን ካብ ቦታ ናብ 

ቦታን ይፇላለ ምንባሩ እዝም ተመራመርቲ ይዜንትዉ። ብዚዕባ መጠንን ሳዕቤናትን 

ጋጠሙ ሓዯጋታት ዴርቂ ዜሓሸ መረዲእታ ለና ግና ኣብ ዜሓለፈ ክልተ 

ኣማኢት ዒማዉቲ ስለዜኾነ ካብኣቶም’ዉን እቶም መረርቲ ዜበሃሉ ሓዯጋታት 

ሕልፌ ሕልፌ እናበልና ንርአ። እቶም ፀሓፌቲ ዜተጠቐሙሉ መቑፀሪ እዋን ዒመተ 

ምህረት ፇረንጂ (ዒ.ም.ፇ) ስለዜኾነ ዲርጋ ኣብ ኩሉ ከምለዎ እየ ወሲዯዮ ዜኒሀኹ 

እሞ እቱ ኣቆፃፅራ ናብ ናይ ባዕልትና ይምቕያረይ ይቕሬታ እሓትት፤ ብኣብሓ 

ናብ ኣቆፃፅራና ንምትርጓም ግን 8 ወይ 7 ዒመት ነኪና ክንረዲዲእ ንኽእል 

ይመስለኒ።  

 ብ 1800 ዒ.ም.ፇ ብጋጠመ ከቢዴ ሓዯጋ ዴርቂ ዋላ’ኳ ሰባትን እንስሳ 

ቤትን ከምዜሃለቑ ይፇለጥ እምበር እንታይ ዜኣክል ሰብ ሞይቱ? ክንዯይ 

ዜኣኽላ እንስሳ ቤት ከ ሃሊቐን ዜብል ንምምላስ ኽእል ግን ንፁር ሓበሬታ 

ስለየለ ምንም ምባል ኣይከኣልን። እቱ ክበሃል ዜኽእል ግን ብርክት ዜበሉ 

ሰባትን ብዘሓት እንስሳ ቤትን ከምዜሃለቑን ንይተዯልየ ስዯት’ዉን 

ከምዜተዲረጉን ጥራሕ እዩ (ዉዴ፣ 1977 ዒ.ም.ፇ)፤ 

 ብ 1812 ዒ.ም.ፇ ኣብ ትግራይ ብጋጠመ ቀንዱ መንቀሊኡ ወራር ኣንበጣ 

ዜኾነ ከቢዴ ሓሪ ሰፌ ይብል ፀገም ጥሜት ከምጋጠመን ማእለያ ይብሉ 

ዜበዜሖም ሰባትን እንስሳ ቤትን ከምዜሞቱ ይፌለጥ (ፓንክረስት፣ 1968 

ዒ.ም.ፇ)።  

 ብ 1814 ዒ.ም.ፇ ኣብ ትግራይን መዋስንታን ብርክት ዜበለ ሰብ 

ብምኽኒያት ዴርቂ፣ ሓሪ፣ ወራር ኣንበጣን ተመሓላለፌቲ ሕማማትን 

ንሕልፇት ከምዜተዲረገ ይፌለጥ፤ (ሮቢንሶን፣ 1987 ዒ.ም.ፇ)። 
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 ብ 1815 ዒ.ም.ፇ ኣብ ትግራይን መዋስንታን ብርክት ዜበለ ሰብ 

ብምኽኒያት ዴርቂ፣ ሓሪ፣ ወራር ኣንበጣን ተመሓላለፌቲ ሕማማትን 

ንሕልፇት ከምዜተዲረገ ይፌለጥ፤ (ሮቢንሶን፣ 1987 ዒ.ም.ፇ)። 

 ብ 1816 ዒ.ም.ፇ ኣብ ትግራይን ሰሜናዊ ክፊላት ሃገርናን ብጋጠመ 

ቀንዱ መንቀሊኡ ወራር ኣንበጣ ዜኾነ ከቢዴ ፀገም ልዐል መጠን ሓዯጋ 

ጥሜት ከምጋጠመን ማእለያ ይብሉ ዜበዜሖም ሰባትን እንስሳ ቤትን 

ከምዜሞቱ ይፌለጥ (ፓንክረስት፣ 1968 ዒ.ም.ፇ)።  

 ብ 1818 ዒ.ም.ፇ ኣብ ትግራይን መዋስንታን ብርክት ዜበለ ሰብ 

ብምኽኒያት ዴርቂ፣ ሓሪ፣ ወራር ኣንበጣን ተመሓላለፌቲ ሕማማትን 

ንሕልፇት ከምዜተዲረገ ይፌለጥ። ብፌላይ ኣብ ወርሒ ለካቲት 1818 

ዒ.ም.ፇ ናብ ኣዉሮጳ ዜተፃሕፇ ዯብዲቤ ከምዜጥቁሞ ብዘሕ ሰብ ብዴርቂን 

ኵናትን ከምዜሃለቐ እዩ (ሮቢንሶን፣ 1987 ዒ.ም.ፇ)። 

 ብ 1828/29 ዒ.ም.ፇ ኣብ ሰሜን ሸዋ ብጋጠመ ዴርቂ ብኣማኢት ዜቑፀሩ 

ፅጉማት ሓረስቶት ከምዜሞቱን ብርክት ዜበላ እንስሳ ቤት ከምዜሃለቓን 

ይፌለጥ። ኣብ’ዘ እዋን እዘይ ገለ ክፊል ወሎ’ዉን በዘ ሓዯጋ ተጠቒዐ እዩ 

ኔይሩ። ዴሕሪ እዘ ዴርቂ ስዑቡ ብዜመፀ ሕማም ኮሌራ’ዉን ብዘሓት 

ተወሰኽቲ ሰባት ሞይቶም’ዮም (ፓንክረስት፣ 1968 ዒ.ም.ፇ)። 

 ካብ 1835 ክሳዕ 1837 ዒ.ም.ፇ ጋጠመ ሓዯጋ ዴርቂ ኸዒ ዜኸፌአ እዩ 

ነይሩ። በዘ ዴርቂ ሰሜን ሸዋ፣ ወሎን ትግራይን ተጠቒዏን ነይረን። ማእለያ 

ይብሉ በዜሒ ሰብን እንስሳ ቤትን ከምዜሞቱ እዉን ይሕበር 

(ፓንክረስት፣ 1968 ዒ.ም.ፇ)። 

 ብ 1842 ዒ.ም.ፇ ኣብ ትግራይ ጋጠመ ሓዯጋ ዴርቂ ዒብዪ ኪሳራ ስዏበ 

እንትኾን ብፌላይ ኣብ ከባቢታት ማእኸላይ ትግራይ ኣእኻል ተወዱኡስ 

ጥር ዜብል ዜቕናዕ እኽሊ ኣብ ዕዲጋ ይርከበሉን ይረአየሉን ካሊእስ 

ይትረፌ ንርኢ ዜኾን እኽሊ እዉን ዜተሳእነሉን ብምኽኒያት እዘይ’ዉን 

ብርክት ዜበለ ገርሁ ፆሙ ዜኸረመሉን እዋን እዩ ነይሩ። በዘ ሓዯጋ’ዉን 

ብዘሕ ሰብ ምህላቑ ይፌለጥ (ሮቢንሶን፣ 1987 ዒ.ም.ፇ)። 

 ካብ 1865 ክሳዕ 1867 ዒ.ም.ፇ ብዜነበረ ዉግእን ኣስዑቦም ዜመፁ 

ተመሓላለፌቲ ሕማማት ኮሌራን ካልኦት ሕማማትን ኣብ ተዚረብቲ ቋንቋ 

ትግርኛ ሰሜናዊ ክፊል ኢትዮጵያ (ገለ ክፊላት ኤርትራ’ዉን ሓዊሱ 

ማለት’ዩ) ብፀሖ ሓዯጋ ኣዜዩ ልዐል እዩ ነይሩ። እቱ ፀገም ክፌለሃገር 



7 
 

ጎንዯር’ዉን ጥቀዏ ዋላ እንተነበረ ብዜበለፀ ግን ኣብ ሰሜናዊን ዯቡባዊን 

ከባቢታት መረብ ዜበኣሰ ነይሩ (ኮልክ 1984 ዒ.ም.ፇ)። 

 ብ1877 ዒ.ም.ፇ ብምኽኒያት ኵናትን ስዑቡ ጋጠመ ዴርቂን ሕፅረት 

ማይን ስዏቡዎ ሓዯጋ ኣዜዩ ከቢዴ ነይሩ። ነበርቲ ከባቢታት ተከ፣ 

መቅዯላ፣ ሙሉእ ትግራይን ሰሜናዊ ክፊላት ወሎን ብኸቢዴ ተጠቒዖም 

ብምንባሮም በቢመዒልቱ ብርክት ዜበሉ ሰባት ይሞቱ ነይሮም። ዴሕሪ ሓዯ 

ዒመት ብጋጠመ ተመሓላላፉ ሕማም’ዉን ሰባት ዋላ ቀሊል ሕማም 

ረስኒ’ዉን ኽከላኸሉ ይኽእሉሉ ኩነታት ብምንባሩ ብዘሕ ሰብ ሃሊቑ እዩ 

(ኮልክ 1984 ዒ.ም.ፇ)። 

 ካብ 1888 ክሳዕ 1892 ዒ.ም.ፇ ጋጠመ ፀገም ግን ብኸቢዴነቱ ብካልኣይ 

ብርኪ ዜስራዕ ሓዯጋ ዴርቂን ሕማምን’ዩ ነይሩ። ነዘይ ዜዲረግ ሓዯጋ 

ዴርቂን ሓሪን ምናልባሽ ብ 1977 ዒ.ም ጋጠመ ዴርቂ እዩ ነይሩ። ከም 

ግምት ፕሮፋሰር ሪቻርዴ ፓንክረስት እንተዯኣኾይኑ እዘ ሓዯጋ ዴርቂ 

ዲርጋ ሲሶ ህዜቢ ኢትዮጵያ ዜወዯአ እዩ ነይሩ (ኣበበ፣ 1994 ዒ.ም.ፇ)። 

 ብ1913/14 ዒ.ም.ፇ ብምኽኒያት ከባቢያዊ ኵናት፣ ዴርቂን ኣንበጣን 

ዜጀመረ ፀገም ኣብ ትግራይን ወሎን ከቢዴ ሓዯጋ ጥምየት ኣስዑቡ ነይሩ። 

ብፌላይ ኣብ ሰሜናዊ ክፊል ወሎን ማእኸል ትግራይን እቱ ፀገም ዜኸፌአ 

እዩ ነይሩ (ፓንክረስት 1968 ዒ.ም.ፇን ዉዴ 1977 ዒ.ም.ፇን)። 

 ብ1920/21 ዒ.ም.ፇ ኣብ ሰሜናዊ ክፊል ኢትዮጵያ ብጋጠመ ሓዯጋ 

ዴርቂ ብዘሕ ምህርቲ ክሕፇስ ብይምኽኣሉ ብዘሕ ጉዴኣት ኣብፂሑ እዩ 

(ዉዴ 1977 ዒ.ም.ፇ)። 

 ብ1936/37 ዒ.ም.ፇ ኣብ ከባቢታት ወሎን ትግራይን ብፌላይ ኸዒ ኣብ 

ዴሮ ወራር ጣሊያን ሓዯጋ ዴርቂ ኣጋጢሙ ብዘሕ ሰብ ንክሃልቕ 

ምኽኒያት ኮይኑ እዩ (ዯሳለኝ 1987 ዒ.ም)። 

 ብ 1953 ዒ.ም.ፇ ኣብ ክልተ ኣዉራጃታት ትግራይ ብጋጠመ ሓዯጋ 

ዴርቂ መጠን ስዑቡ ዜተኸሰተ ሓዯጋ ዋላ’ኳ ብትኽክል ኣይፀብፀብ እምበር 

ኣዜዩ ከቢዴ ከምዜነበረ እዩ ዜግመት፣ መንቀሊኡ’ዉን ወራር ኣንበጣ 

ከምዜነበረ ይፌለጥ (ዯሳለኝ 1987 ዒ.ም)። 

 ብ 1957/58 ዒ.ም.ፇ ሓይሉ ኣብ ትግራይ ገይሩ ግን ዴማ ሰሜናዊ ክፊል 

ወሎን ገለ ክፊላት ኤርትራ’ዉን ዜለከመ ሓዯጋ ዴርቂ ኣዜዩ መስካሕኽሒ 

ምንባሩ ይፌለጥ። በቱ ሓዯጋ ማብዚሕተኦም ተጋሩ ዜኾኑ ልዕሊ ሓዯ 

ሚልዮን ሰባት ዜተጠቕዐ እንትኾኑ ካብ’ዙኦም ከባቢ 100,000 ተጋሩ 
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ገዜኦም ዒፅዮም እንትስዯደ ልዕሊ 100,000 ተጋሩ’ዉን ሂወቶም 

ከምዜሰኣኑ ይፌለጥ (መስፌን 1984 ዒ.ም.ፇ) 

 ካብ 1962 ክሳዕ 1966 ዒ.ም.ፇ ኣብ መብዚሕትኡ ሰሜናዊ ክፊል ሃገርና 

ጋጠመ ሓዯጋ ዴርቂ ንሞት ብዘሓት ሰባት ምኽኒያት ኮይኑ እዩ። ብፌላይ 

ኣብ ትግራይን ወሎን ብዘሓት ኣሻሓት ሰባት ከምዜሞቱ ተፀብፂቡ እዩ። 

ካብ ትግራይ ብፌላይ ዴማ ኣዉራጃታት ሽረ፣ ኣኽሱም፣ ዒዴዋ፣ ተምቤንን 

ራያ ዒቦን ኣዏሪየን ከምዜተጠቕዒ ይፌለጥ። ኣብ ትግራይ ጥራሕ ልዕሊ 

297,000 እንስሳ ቤት ከምዜሞታ መንግስታዊ ፀብፃባት ይሕብሩ 

(መስፌን 1984 ዒ.ም.ፇ፣ ዯሳለኝ 1987 ዒ.ም.ፇን ጉሉማ 1986 

ዒ.ም.ፇን)። 

 ብ 1973/74 ዒ.ም.ፇ ጋጠመ ዴርቂ ዴማ ክፌለሃገራት ሃረር፣ ሲዲሞ፣ 

ጋሙጎፊ፣ ባሌን ወሎን ጥቀዏ ዴርቂ እንትኾን ኣብ’ዘ እዋን’ዘይ ካብ 

100,000 ክሳዕ 200,000 ዜኾኑ ሰባት ከምዜሞቱ ይግመት (ዯሳለኝ 1978 

ዒ.ም.ፇ)። 

 ብ1977/78 ዒ.ም.ፇ ብምኽኒያት ኣብ ወሎ ኣጋጢሙ ዜነበረ ዴርቂ ዲርጋ 

ፌርቂ ሚልዮን ሰባት ንሓዯጋ ተሳጢሖም ነይሮም። ኣብ’ዘ እዋን’ዘይ ኣብ 

ትግራይ’ዉን ሕፅረት ምግቢ ኣጋጢሙ ምንባሩ ይፌለጥ (ዯሳለኝ 1987 

ዒ.ም)። 

 ብ1984/85 ዒ.ም.ፇ ጋጠመ ሓዯጋ ዴርቂ ኣብ ገፀራት ኢትዮጵያ 

ጋጠመ ኣብ ታሪኽ ዴርቂ ሃገርና ዜዒበየ ቦታ ሒዘ ዜርከብ ሓዯጋ ዴርቂ 

እዩ። በዘ ሓዯጋ ዴርቂ ዜሞቱ በዜሒ ሰባት ልዕሊ ሓዯ ሚልዮን ምዃኖም 

እንትፌለጥ ካብ ትግራይ ጥራሕ ልዕሊ 800,000 ሰብ ገዜኡ ዒፅዩ ንሱዲን 

ተሰዱደ እዩ። 

 ኣብ 1987/88 ዒ.ም.ፇ ጋጠመ ዴርቂ’ዉን ብፌላይ ኣብ ሰሜናዊ ክፊል 

ሃገርና ምስ’ቱ ሽዐ ዜነበረ ኵናት ተዯማሚሩ ሳዕቤኑ ልዐል ምንባሩ 

ይፅብፀብ።  

ከምዝም ዜረአናዮም ዜበሉ ንዯቂሰባት ኣብይ እዋኖም ዜቐጥፈ ኣጋጣሚታት 

ንምክልኻል ኣተሓሳስባ ዯቂሰባት ክዒቢ ነይሩዎ ብፌላይ ዴማ ምዕባለ ሳይንስን 

ቴክኖሎጂን ወሳኒ ግዯ ክፃወት ከምዜነበሮ ርደእ እዩ። ኣብ እዋን ስልጣነን ንግስናን 

ኣኽሱም ዜነበረ ብርኪ ዕቤት ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ምህንዴስናን ሒሳብን ኣብ 

ልዐል ብርኪ በፂሑ ምስምንባሩ ኣብ’ቱ እዋን ንሱ ዋላ’ኳ ፀገም ዴርቂን ሓሪን 
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የጋጥም እምበር ኣብ ሞትን ስዯትን ዯቂሰባት ስዏቦ ልዐል ፀገም ይክነብር 

ከምዜኽእል’ዉን ይግመት። ዴሕሪ ዉዴቀት ዜነበረና ጥንታዊ ስልጣነ ግን ከም’ቱ 

ልዕል ክብል ዜተርረ ኣብ’ተን ዜሓለፊ ክልተ ሚኢቲ ዒመታት ጥራሕ’ኳ ማእለያ 

ይብሉ ፀገም የጋጥም ምንባሩ ሪእና ኣለና። እቱ ዜገርም ነገር እዘ ኹሉ ሓዯጋታት 

እንተጋጥም ከም መጠን ህዜቢ ይምብራስና እዩ፤ ክንበርስ እንኽእለሉ ዕደል 

ልዐል ስለዜነበረ።  

እዘ ፀገም ግን ኣብ ሃገርና ጥራሕ እዩ ኣጋጢሙ፣ ኣብ ካሊእ ክፊላት ዒለም 

ኣየጋጠመን ማለት ግን ኣይኮነን። እንታይ ዯኣስ ሃገራት ከከም ዒይነታት 

ዜነበሩዎም መንግስታትን ዜነበሮም ዉህሉል ተሞክሮታትን ፀገም ናይምክልኻክል 

ዒቕሞም ይፇላለ ስለዜፀንሐ እዩ። ኣብ ከም’ዘይ ዜበለ ከይዱ ዒብዪ ግዯ ዜፃወት 

ዴማ ብርኪ ምዕባለ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ከም ኣብነት ሓንቲ ነገር 

ከካፌለኩም። ኣብ 1977 ዒ.ም ብጋጠመ ዴርቂ ኣብ ሃገርናን ክልልናን ስዏቦ 

መዜ ዜፌለጥ እዩ፤ ናይ ቀረባ እዋን ፌፃመ ምስምዃኑ ዲርጋ መብዚሕትና ወይ 

ብኣካል እቱ ፀገም እንታይ ዜኣክል መሪር ከምዜነበረ ኣጠዒዑምናዮ ኢና ወይዴማ 

ወለዴና እንትዜንትዉ ሰሚዕና ኢና። ኣብ’ቱ እዋን ንሱ ኣብ ኣዉስትሬሊያ 

ጋጠመ ሓሪን ዴርቂን እዉን መጠኑን ዒይነቱን ልክዕ ከም ናይ ሃገርና ምንባሩ 

መፅናዕቲታት የርእዩ። ይኹን’ምበር ንሳቶም ኣብ’ቱ እዋን ንሱ ዜነበሮም ብርኪ 

ምዕባለ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኣዜዩ ልዐል ስለዜነበረ ዜሞተ ይትረፌ’ሞ ካብ 

መረበቱ ዜተፇናቐለ ሓዯ ሰብ’ዉን ኣይነበሮምን። ስለዘይ ንቐፃሊ እዋናት’ዉን 

ዴርቂ ወይ ሓሪ ኣየጋጥምን ኢሉ ቃል ክኣትወልና ዜኽእል ኣካል ወይ ሰብ ክህሉ 

ኣይኽእልን፤ ታይዯኣስ ብርኪ ኣተሓሳስባ ዛጋታት ክብ ክብል ጌርካ ዒቕሚ 

ምክልኻል ዛጋታት ክዒቢ ብምግባር ጥራሕ ኢና ዴርቂ እንተጋጠመ’ዉን ጉዴኣት 

ከምይህሉዎ ጌርና ክንከላኸሎ እንኽእል። መንግስታት ዯልዱሎም እንትፀንሑ 

እዉን ኣብ ገለ ክፊል እታ ሃገር ወይ እታ ክልል እኳ ፀገም እንተጋጠመ ቀልጢፍም 

ሓገዚት ክበፅሕ ብምግባር እቱ ፀገም ዜኸፌአ ሳዕቤን ንከይህሉዎ ምግባር 

ይከኣል’ዩ። ስለዘይ ንቐፃሊ እዋናት እዉን እንኮ ዉሕስናና ዉሽጣዊ ሓዴነትና፣ 

ብርኪ ኣተሓሳስባናን ጥንካረናን ጥራሕ ምዃኑ ክንርዲእ የዴሊ ይመስለኒ።  

እቱ ዜተገለፀ ፀገምን ጋጠመ ሓሳረ መከራን ዴማ ሃገራዊ ፌቕሪን ሓዴነትን 

ዛጋታት እንታይ ዜኣክል ከምዜሽርሽርን ከምዜብታዕን ምግማት ኣየፅግምን። 

ዜበልዖን ዜሰትዮን ይብሉ ትግራዋይ ብትግራዋይነቱ ዜሕበነሉ ምንም ዒይነት 
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ምኽንያት ክህሉዎ ኣይኽእልን። ብዚዕባ’ዘይ ነጋዴራስ ገብረሂወት ባይከዲኝ 

እንትገልፁ ከምዘ ዜስዕብ ይብሉ።  

ዜበልዖን ዜኽዯኖን ይብሉ ዴኻ ህዜቢ ዜተወለዯሉ ሃገር ዜፇትወሉን 

ፌቅረሉን ምንም ዒይነት ምኽኒያት ስለይህሉዎ መንግስቲ ሃገሩ 

ይዯልዴል ኣይዯልዴል ወይ’ዉን ዋላ ይጥፊእ ኣይጥፊእ ግዱ የብሉን፤ 

ስለዘይ ኩሉ ሻዕ መንግስቲ ዜጥቀም ፀጋታትን ሃፌቲን እታ ሃገር ኣብ ኢዴ 

ዉሑዲት ሰባት እንትእከብ እንተይኮነስ ፌትሓዊ ክፌፌል ሃፌቲ ኣብ’ታ 

ሃገር እንትህሉ እዩ። ዒይነት መነባብሮ ሃፊትምን ዴኻታትን ብይዕቅን 

እንተተረሓሒቑ’ዉን መንግስቲ እታ ሃገር ኣብ ኣፌ ዯገ ጥፌኣት በፂሑ 

ከምሎ ክርዲእ ይግባእ፤ ይብሉ። 

ከም ኣገላልፃ ነጋዴራስ ገብረሂወት ባይከዲኝ ከምዘይ ዒይነት ይፌትሓዊ ክፌፌል 

ሃፌቲ ዉፅኢት ይፌትሓዊ ስርዒት ምሕዯራ እንትኾን ንምፌተሖም ሎ 

መማረፂ’ዉን ስርዒት ምሕዯራ እታ ሃገር ክዕረ ምግባርን ትምህርቲ ክባፃሕ 

ምግባርን’ዩ ኣቢልካ እዩ ይብሉ። 

ኣብ ሃገርና ብፌላይ ዴማ ኣብ ክልልና ዜነበረ ሓሳረ መከራ ዜመልኦ ናብራ ካብ ሱሩ 

ክቡርቆቝን ብወሳንነት ክቕየርን ኣለዎ ዜብል እምነት ተሓንጊጦምን ንፁር 

ፕሮግራም ሓንፂፆምን ህዜቢ ኣብ ጎንኖም ክስለፌ ብምግባርን እቱ ዜነበረ ፀላም 

ሙሉእ ብሙሉእ ተቐንጢጡ ሰላምን ምርግጋእን ዴሕሪ ምዕሳል ሰኣን ንፁር 

ኣንፇትን ስትራተጂን ንዜተወሰኑ ዒማዉቲ ዕንይንይ ዴሕሪ ምባል ኣብ ዜሓለፈ 

ዒሰርተ ክልተ ዒማዉቲ ግን ብይምቁራፅ ብልዕሊ 10% ኢኮኖሚያዊ ዕቤት 

ክነመዜግብ ክኢልና ንርከብ። እዘይ ግሁዴ ንምግባር ግን በቢእዋኑ ከቢዴን 

መሪርን ክበሃል ዜኽእል መስዋእትነት ተኸፉሉዎ  እዩ፤ ሕዙ’ዉን ብዘሓት 

ሃርበኛታት ልምዒት እዘ ተጀሚሩ ዜኒሀ ቅልጡፌ ምዕባለ ዜበለፀ እናማዕበለ 

ንክኸዴ ለይቲን ቀትሪን ይሰርሑ ኣለዉ።  

ብርግፅ በዜሒ ዴኻም፣ መስዋእትነትን ምጉዲል ኣካልን ንዒወት እኹል ቅዴመ 

ኩነት እዩ ኢልካ ምዴምዲም ኣይከኣልን፤ ኣብ ቀረባ እዋናት ይኹን ኣብ ቅዴም 

ዜበሉ ጊዛታት ብኣማኢት ኣሻሓት ሰዉኡ ግን ዴማ ይተዒወቱ ህዜቢታት 

ከምለዉ ስለዜፌለጥ። እቱ ንዒወት ቀንዱ ሓይሊ ዜኾን ቅኑዕ ዕላማ መሓዜ፣ ግልፂ 

ዜኾነ ፕሮግራም ምሕንፃፅ፣ ህዜቢ ኣብ ጎኒኻ ከስልፌ ኽእል ተባራዑ ሕቶ ሒዜካ 

ምልዒልን እንትኾን ምስ’ዘይ ጎኒ ንጎኒ ዴማ ግዯ ኣመራርሓ (በቢብርኩ ካብ ላዕሊ 

ክሳዕ ታሕቲ ሎ ኣመራርሓ ማለተይ እየ) ቀሊል ይበሃል ግዯ ይፃወት’ዩ። 
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በቢብርኩ ዜህሉዉ መራሕቲ ብሱላት፣ ዉፈያትን ረብሓ ህዜቢ ቐዴሙን ምእንተ 

እዘ ረብሓ ህዜቢ’ዘይ እዉን ዴሊ መስዋእትነት ዜኸፌሉን እንትኾኑ እቱ 

ህዜቢ’ዉን ሽንኳይ ጉልበቱ፣ ጊዛኡን ገንቡን እታ መተካእታ ይብላ ሂወቱ 

ንክግብር’ዉን ቅሩብ ይኾነሉ ምንም ዒይነት ምኽኒያት ከምየለ ካብ ሕሉፌ 

ኣመፃፀኣናን ታሪኽናን ዜረአናዮ ጉዲይ እዩ።  

በቢእዋኑ ዜተሰዉኡ፣ ብሂወት ለዉ ጀጋኑን በላሕቲ መራሕቲን ዜገበሩዎ ናይ 

ሂወት መስዋእቲን መጕዯልቲ ኣካልን ዴሕሪ ጉዕዝ ኣርባዒ ዒመት ኣብ’ዘ ሕዙ 

በፂሕናዮ ዜኒሀና ኣብፂሑና ይርከብ። ነዘ ሕዙ ነስተማቕሮ ለና ሰላምን ምዕባለን 

ክብሉ ክንዯይ በላሕቲ ሰባት ዴዮም ሂወቶም ገቢሮም? እወ፤ እስቲ ምንባብና 

ኣቁርፅ ኣቢልና ሓንሳዕ (ንሰለስተ ዯቓይቕ) ብዒይነ ሕሊናና ነንፇልጦም እኳ 

ንክር። ብፌላይ ኣብ’ቱ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዜተሳተፌኩም፣ ዜተዋጋእኹምን 

ዋጋእኹምን እንታብ ጎንኹም ክፌለዩ እንተለዉ ዜነበረ ቃልኩም እስቲ ክሩዎ። 

ሕዙ ልክዕ ከም’ታ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ቃልና ክነኽብር ወሲንና ምዕዋት እታ 

ዜተዋፇርናላ መዯብ ናይ ሞት ሕዮት ጉዲይ እያ ብምባል ኩላ ዉራይና ብጉቡእ 

ንምዕዋት ሕዴሕዴ ሰብ ኣብ ጉቡእ ቦቱኡ እናመዯብናን ብስሩሑን ምዕዋትን 

ይምዕዋት ልኡኹን እናዒቀንና ኣሻሓት መራሕቲ እናፌረና ዜመፃእናዮ ኣመፃፅኣ 

ሕዙ ዜበለፀ ኣማዕቢልና ድ ነዕዉቶ ኣለና ወይስ? መቸም ሕዙ ኣብ’ቱ ዜቐለለ 

እዋንን ዜተረጋገአ ኩነታትን ኮይንና ሰብ ብሱሩሑን ብዜተዋህቦ መዯባትን ምዕቃን 

ገዱፌና፣ ምሳና ብለዎ ቀርቢ ጥራሕ እናዒቀንናዮ ናይምዉዒል ተርእዮታት የለን 

ኢሉ ዜካተዏኒ ሰብ ሎ ኣይመስለንን። ብኸምዘይ ኣገባብ ዯኣ እሞ ብኸከመይ ኢና 

ቃሎም ኽብሩን ቃል ብፆቶም የዕብሩን ተተካእቲ ክነፌሪ እንኽእል?  

ቃልና ኣብ ቦቱኡ ንምህላዉን ይምህላዉን ንምርኣይ እስቲ ከም መርኣዪ ንክኾነና 

ኣብ መፊርቕ ወርሒ ነሓሰ 2004 ዒ.ም ዜነበረ ኩነታት ንክር። ኣብ እዋን 

መስዋእቲ ክቡር መራሒና ኣይተ መለስ ዛናዊ ይነብዏ፣ ይበኸየን ኣምሪሩ 

ይሓነን ጥዐይ ሕሊና ለዎ ኢትዮጵያዊን ትግራዋይ ይነብርድ? ኣይመስለንን። 

ሽዐ ሕዴሕዴና ገሌና ኣብ ቅዴሚ እኩብ ህዜቢ፣ ገሌና ብማዕኸናት መራኸብቲ 

ሓፊሽ፣ ገሌና ዴማ ነንባዕልትና ይኣተናዮ ቃል ነይሩ ዴዩ? ቃልና እስቲ ሕዙ 

ንክሮ፤ ገና ክልተ ዒመትን ፇረቓን እንተይመልኦ ቃሎም ረሲዖም ናብ ሕሩኽሩኽ 

ዜኣተዉ ኣካላት ኣመራርሓ ኣይህልዉን ኢልካ ምዴምዲም ዜከኣል ኣይመስለንን።  

ብርግፅ እዘ ናይ ቀረባ መስዋእትነት ዯኣ ከርኩ እምበር ኣብ ሕሉፌ 40 ዒማዉቲ 

ልዕሊ 60 ሽሕ ዯቂ ህዜቢ ምእንቲ እዘ ክቡር ዕላማ እዘይ ኢሎም ቃሎም 
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ኣኽቢሮም ከምዜተሰዉኡ ዜፌለጥ ጉዲይ እዩ። ቃልና ኣብ ምኽባር ግን ኣብ ገለ 

ገሌና ቀዯምን ሎሚን ኣፇላላያት ሎ መሲሉ ይስመዏኒ ኣሎ፤ እንተተጋግየ 

ኣርሙናቲ። ከምዜርዯአኒ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ (ዋላ ባዕለይ 

ኣይንሳተፇሉ’ምበር ከም’ቱ ዜፇልጦን ዜሰምዖን’ዉን) መስዋእትነት እንተጋጥም 

ዯኒንካ ምብካይን ምቑዚምን እንተይኮነስ ብሕሱም ሕራነ ጓሂኻ ኣብ ዉሽጢ 

ሒዜካን ዯጕልካን ጉይል ትሓዴር’ሞ እቱ ኣብ ዉሽጢ ተዒፉኑን ተዯፉኑን ሎ 

ንዲዴን ጓሂን ግን ኣብ እዋን ስራሕ (እንተስ ኵናት ወይ ካልኦት ስራሕቲ ክፌሊ 

ህዜቢን ልምዒትን) ከም እሳተጎመራ ፇንቂሉ እናወፀ ፀላእቲ እንተቃፅልን 

ፀራሪጉዎም እንትኸዴን ብስራሕ እናተተርጎመን እናተተግበረን ንቐፃሊ ዒወታት 

ርሱን ወነ እናፇጠረ ዒወት ኣብ ርእሲ ዒወት ዜዯራርብ ዜነበረ ይመስለኒ።  

ኣብ እዋን መስዋእቲ ክቡር መራሒና (ቅዴሚ ክልተ ዒመት) ዜኣተናዮ ቃልከ 

እንታይ ዜኣክል ፇፂምናዮ? ወይ ንፌፅሞ ኣለና? ዜብል ሕቶ ኣካል ሕሉፌ ፌፃመ 

ጉዕዝና (ጉዕዝ 40 ዒመት) ኮይኑ ክምለስ ለዎ ሕቶ እዩ። ብርግፅ እነመዜግቦም 

ለና ዒወታት ከምርእዩዎ መብዚሕትኡ ህዜቢን ኣካል ኣመራርሓን ብሩሱን ወነን 

ናህሪን ንቕዴሚት ይምርሽ ብምህላዉ ኣብ ዒለምና ተራእዩ ይፇልጥ ሓዯሽቲ 

ዒወታት ነመዜግብ ከምለና ይፌለጥ እዩ። ኣብ ሕሉፌ 40 ዒማዉቲ ኣብ ክልልና 

ተመዜጊቡ ዜኒሀ ተኣምር ናይ ኢትዮጵያዉያን ወይ ኣፌሪቃዉያን ዒወት ጥራሕ 

ጌርና ክንርዯኦ ለና ኣይመስለንን። ኣብ’ቱ እዋን ብረታዊ ቃልሲ መዜገብናዮ 

መስተንክር ንኩሎም ዯቂሰባት ሕብን ስርሒት ኮይኑ ዴኽነት ኣብ ምጥፊእ 

ዜስራሕ ሎ እዉን ከምኡ ንኩሎም ዯቂሰባት ሓደሽ መንገዱ ዜፀርግ ሎን 

ሕዙ’ዉን ይከኣል ምዃኑ ርኢን ስለዜኾነ ክንሕበነሉ እዩ ለና። ሂወት ኣሻሓት 

ገቢርካ ናብ ልምዒት ዴሕሪ ምእታው ኣብ ዉሽጢ 23 ዒማዉቲ ዉሽጢ ናይ ሃገርና 

በዜሒ ዒመታት ብሂወት ምንባር (life expectancy) ሽዐ ካብ ዜነበሮ (ኣርባዒታት 

ዒመት) ናብ’ቱ ሕዙ ዜኒሀዎ (ልዕሊ 65 ዒመት) ምብፃሕ ተኣምር እዩ። እዘይ 

ምግባር ዜኸኣለት ካሊእ ሃገር ላ’ዉን ኣይመስለንን (ኣነ ክሳዕ ዜፇልጦ)።    

እዘይ ማለት ግን ሕዙ’ዉን ካብኡ ንላዕሊ ክስራሕ ኣይኽእልን ነይሩ ማለት 

ኣይኮነን። ዋላ ዉሑዴ ይኹን እምበር ኣብ እን ዜሓለፊ ክልተ ዒማዉቲ ኣብ እዋን 

መስዋእቲ ክቡር መራሒና ኣምሪሩ በኽዩ ምስወፀሉ ዯሓር ሓኑ ወዱኡ ራጠጠ 

ሰብ ክህሉ ይኽእል’ዩ ዜብል ሓሳብ ኣለኒ፤ ገገሊኡ ዴማ ናብ ዜበኣሰ ሕሩኽሩኽ 

ዜኣተወ ክህሉ ከምዜኽእል እግምት። ኣብ’ዘይ ብዜበለፀ ክዚረብ ዯልየ ለኹ ብዚዕባ 

ህዜቢ ከም ህዜቢ መጠን እንተይኮነስ ብዚዕባ ኣካላት መንግስታዊ ኣመራርሓ 
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(በቢብርኩ እንርከብ ኣመራርሓ) ማለተይ እዩ። ከምትዕዜብተይ ኣብ’ዘ ዜሓለፇ 

ክልተ ዒማዉቲ ዜነበረ ኩነታት ኣካል ኣመራርሓና (ኣብ ዜተፇላለየ እርከናት ሎ 

ኣመራርሓ ማለተይ እየ) ኣብ ሰለስተ ከፉለ እየ ዜሪኦ።  

 ብርግፅ መብዚሕትኡ (ልዕሊ 85 ሚኢታዊ ዜኾን ኣባል ኣመራርሓና) በታ 

ለቶ ዒቕሚ ለይቲን ቀትሪን እንትሰርሕን ቃሉ ኣኽቢሩ ሕዴሪ ሰማእታ 

ንክፌፅምን ብለቶ ዒቕሚ ላዕሊን ታሕቲን ክብልን እዩ ዜረአ ሎ። ነታ 

ስሩሑ ተሳልጥ እያ ኢሉ ዜኣመነላ’ዉን ይገብር። ብፌላይ እቱ ምስ 

ሓረስታይ ዜዉዕልን መብዚሕተኦም ኣመራርሓታት ሰራሕተኛታት 

መንግስቲን ሰዒት ስረሖም ወሲኾም በዒል እንተይበሉ ቀዲመ ሰንበት 

ዯፊእፊእ ይብሉ ኣለዉ። ግን እቱ ቀንዱ ክረአ ለዎ እዝም ሓይሊ ልምዒት 

እዙኣቶም ብዜበለፀ ተነቓቒሖም ክሰርሑ ዜኽእሉ ብስራሕም ሙሉእ ዕግበት 

እንተልዩዎም ጥራሕ’ዩ፤ ዕግበት ግን ብፃዕሪ ጥራሕ እንተይኮነስ ፅዑርካ 

ዉፅኢታዊ ብምዃን’ዉን እዩ ዜርከብ። እሞ እዘ ከምዘይ ዜበለ ቀንዱ 

ሓይሊ ልምዒት ክልልናን ሃገርናን ዜበለፀ ዉፅኢታዊ ዜኾነሉ ስልጠናታትን 

ኣገባባትን ጌርና እንተዯጊፌናዮ እቱ ተጀሚሩ ዜኒሀ ተስፊ ዜህብ ለዉጢ 

ብተኣማምን መልኩዐ ክቕፅል ምግባር ይከኣል’ዩ። እወ ንቐዯም 

ንባዕልትና ይከኣል ምዃኑ ኣሚንና ይከኣል’ዩ ኢሎም ንክኣምኑን 

ዉፅኢታዊ ዜኾኑሉ ኣገባባትን መንገዱታትን እንተርኢናዮም ቃልና 

ብጉቡእ ኣኽቢርና ኣለና በሃሊ እየ። ብርግፅ ሕዙ’ዉን ስልጠና ዜመስል 

ነገራት ኣይወሃብን ማለተይ ኣይኮነን። ብዘሕ ሻዕ እንህቦ ስልጠናታት ግን 

ነቱለና ጭቡጥ ፀገም ዜፇትሕ ኾይኑ ኣይዕቦን ለኹ። እንተኸማይ 

ሕዴሕዴ ሰብ ብጉቡእ ኣማዕቢሉ ይተጠቕመሉ ዉሽጣዊ ዒቕሚ ከምለዎ 

ፇሊጡን ተረዱኡን “ይከኣል’ዩ” ኢሉ ክኣምን፣ ጊዛኡ ብጉቡእ ክጥቀምን 

ነገራት ኩሎም ብቕንዕና ክሪኦምን ኽእል ስልጠና ይዉሕዯና እዩ በሃሊ 

እየ።  

 ገገሊኡ ኣካል ኣመራሓና ዴማ ዜነበሮ ሕራነ ብዜተዒፃፀፇ ወሲኹ ዉሽጣዊ 

ዒቕሚታቱ ብየቋርፅ ኣገባብ እናሃነፀ (ብምንባብን ገምጋማዊ ስልጠናታትን 

ካልኦት ኣገባባትን) ፃዕሪ ጥራሕ እንተይኮነስ ዉፅኢታዉነቱ እዉን ልዕሊ 

ዕፅፉ ወሲኹ ኣብ ጉዕዝ ልምዒት ዜተዒፃፀፇ ዉፅኢት መዜግብ ሎ ሓይሊ 

ግን ዴማ በዜሑ ኣስታት ዒሰርተ ሚኢታዊ ዜኾነ ሓይሊ ከምሎ እፇልጥ 

እየ። ብርግፅ ዋላ’ኳ እዝም ሰባት እዙኣቶም በዜሖም ትሑት ይኹን’ምበር 
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መብዚሕተኦም ኣብ ልዕል ዜበለ ፀፌሒ ኣመራርሓ ለዉን ብመርኣያነቶም 

ዜጥቀሱን ምስ ምዃኖም ኣብ ጉዕዝ ልምዒት ለዎም ትርጉም ኣዜዩ ልዐል 

እዩ። ብናይ እዙኣቶም ዴምር ዉፅኢት’ዉን ኣብ ግምባራት ሕርሻ፣ 

ምሕዋይ ሃፌቲ ተፇጥሮ፣ ትምህርቲ፣ ጥዕና፣ ትካላት ኢንተርፕራይዜ 

ዯቀቕቲን ኣናእሽተይን ካልኦት ፇራትን መስተንክራዊ ስርሒታት 

ይምዜገቡ ኣለዉ። ብርግፅ ካብ’ዙኣቶም እቶም ልዕሊ ፌርቂ ብርቱዕ 

ፇተናታት እናሰገሩን ኣብ ይተዯላዯለ ሃዋህዉ ኮይኖምን ይሰርሑ ምስ 

ምህላዎም ክነኣደ ዜግበኦም’ዮም በሃሊ እየ። እቱ ዜፀንሐን ሓርፊፌ 

መንገዱን እናተፇታተኖምን ኣተሓሳስባን ተግባርን ኣካብነት ክራይ ኣብ 

ቅዴሚኦም ተገቲሩ እናሐንኮሎምን ክእለ ዜግበኦ እናኣለዩ፣ ሰጊርካ ክሕለፌ 

ዜግበኦ እናሰገሩን ፉት ንፉት ክግጠም ዜግበኦ’ዉን ገጢሞም እናሰዒሩን 

ዒወት ኣብ ርእሲ ዒወት የመዜግቡ ኣለዉ። እዝም ሃርበኛታት እዙኣቶም 

ዲርጋ መብዚሕተኦም ኣብ’ቱ ብረታዊ ቃልሲ እዉን መሪሕ ተራ ዜነበሮም 

ኮይኖም ሕዙ’ዉን ኩሉ ከከም ኣመፃፅኡኡ እናመከቱን እናፇትሑን 

ንቕዴሚት ዜምርሹ ለዉ ኣካላት ኣመራርሓ እዮም እሞ ክንዴግፍም፣ 

ዴሊ ሓበሬታ (ጉጉይ እንተይኮነስ ቅኑዕ ሓበሬታ) ክንምግቦም፣ ኣጆኹም 

ክንብሎምን ክንሕብሕቦምን ይግባእ እዩ እብል። ከምኡ እንትንገብር ቃልና 

ብተግባር ነሽርፌ ከምለና ኣሚንና ዕጉባት ክንኾን ይግበአና እብል።  

 እቶም ኣስታት ሓሙሽተ ሚኢታዊ ዜኾኑ ኣካላት ኣመራሓ ዴማ ዋላ’ዉን 

እቱ ተበግሶ ይሃሉዎም እምበር ገሊኦም መንገዱ ጠፉኡዎም እንተዕነይንዩ 

ገሊኦም ዴማ ዋላ እቱ መንገዱ እናተራእዮም ግን ዒቕሚ ስኢኖሙሉ 

መንገዱ እንተይሰሓቱ ግና ኸዒ ምስዲር ተሳኢኑዎም ኩሎም ሰለይ እናበሉ 

ገሊኦም “ሕለፌ ዯኣ ግዱ የብልካን!” ኢሎም ንካልኦት ሕልፈ ገሊኦም ዴማ 

እንተተቐዱመስ እዚ ስረሐይ ግዱ ክስእና እየ ብዜብል ኣጉል ህልኽን 

ኩነታት ብጉቡእ ይምርዲእን ንካልኦት መንገዱ ዒፅዮም ምሕላፌ ዜኸልኡ 

ከምዜህልዉ እግምት እየ። ገገሊኦም ኸዒ (ዋላ’ዉን ኣዜዮም ዉሑዲት ይኹኑ 

እምበር) ግን ዴማ ኣብ ቁልፉ ቦታታት ኮይኖም ሽም ናይቀረባን 

ናይርሑቕን እዋን ስዉኣትና እናልዏሉ፣ እናመሓሉን እናጠሓሉን ክጉሕሉ 

ዉዑሎም እናጎሓሉ ዜሓዴሩ፤ ብኣፌ ዜብሉዎ ካሊእ፣ ብተግባር ዜፌፅሙዎ 

ዴማ ንበይኑ ዜኾኑ ክህሉዉ ከምዜኽእሉ እግምት። እዝም ከምዘይ ዜበሉ 

ሰባት ንባዕልቶም ማእኸል ኩሎም ዒይነታት ዴሕረታት ኮይኖም 

ንካልኦት’ዉን ከምዘይ ዒይነት ኣተሓሳስባን ተግባርን ዴሕረት ከከፊፌሉ 
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ዜዉዕሉ፣ ህዜቢ ዯናግሩን ህዜቢ ብተግባር ኣብ መንግስቲ እምነት ክስእን 

ዜገብሩን እዮም። እዝም ሰባት እዙኣቶም ብእዋኑ ክእለዩን መንነቶም ብዕሊ 

ክንገሮምን እንዴሕር ይተገይሩ ብፅሑዎ ሳዕቤን ኣዜዩ ከቢዴ ምዃኑ 

ክንርዲእ ይግባእ እዩ በሃሊ እየ። እዝም ከምዘይ ዜበሉ ሰባት ተሪርና ክሳዕ 

ይተቓለስናዮም’ዉን ቃልና ብጉቡእ ንፌፅም ኣለና ምባል ይኸብዴ’ዩ።   

ዯሓን ኣብ’ቱ ተቐሚጡ ዜኒሀ በዜሒ (ብሚኢታዊ ዜተገለፀ ማለተይ እየ) ብዘሕ 

ኣይንገዯሽ እሞ ግን ዴማ ብሽም ስዉእ ክቡር መራሒና ኣይተ መለስ ዛናዊ 

እናመሓሉን እናጠሓሉን “ኣነ’ዉን እሙን’የ!” ዜብል መልእኽቲ ከሕልፈ ላሕ 

ዜብሉ መጋብሮም ግን ምስ መለለዪ ስብእና ክቡር መራሒና መለስ ዛናዊን ካልኦት 

ጀጋኑ ስዉኣትን ዜፃባእ ተግባራት ዜፌፅሙ ሰባት ኣይትፇልጡን? ኣይንፇልጥን? 

ነዙኣቶም ተሸኪምና ብምኻዴ ቃልና ፌፁም ክነኽብር ከምይንኽእል ግሁዴ እዩ።  

ፅሑፇይ ንምጥቕላል ዜኣክል፤ 

ሃገርና ዋላ’ኳ ብበን ንግስና ኣኽሱም ካብ’ተን ብብርኪ ስልጣነአን ዜፌለጣን 

ዜልለያን ሰለስተ ወይ ኣርባዕተ ሃገራት ዒለምና ሓንቲ ትንበር’ምበር ብዜተፇላለየ 

ምኽኒያት (ንጊዛኡ ነዒና ይተጋህዯ ምኽኒያት) ንብዘሕ ኣማኢት ዒማዉቲ ኣብ 

ሓይል ህራስ ዴሕሪ ምፅናሓ ንካልኦት ኣማኢት ዒማዉቲ ዴማ ጉዕዝ ዴሕርሕሪት 

ብምኻዴ ብፌላይ ኣብ 1983 ዒ.ም ኣብ ቀልቀል ሃው ዜበለ ገዯል በፂሓ ምንባራ 

ይፌለጥ። ኣብ ዜሓለፊ 23 ዒማዉቲ ግን ብብርኪ ኣፌሪቃ ጥራሕ እንተይኮነስ 

ብብርኪ ዒለም’ዉን ብሉፅ ክበሃል ዜኽእል ሕገመንግስቲ ኣፅዱቓ ካብ’ዘይ 

ዜፌልፌሉ ዜተፇላለዩ ፖሊሲታትን ስትራተጂታትን ልምዒት ሓንፂፃ ኣብ 

ቀዲመወት ዒሰርተ ሓዯ ዒመታት ሰለይ እናበለት ዴሕሪ ምፅናሕ ኣብ’ተን ዴሕሪአን 

ዜነበራ ዒሰርተ ክልተ ዒመታት ዴማ ጉያ ዜጀመረትሉ ኩነታት ተፇጢሩ እዩ። 

ኣብ’ዘ ከይዱ እዘይ ሓዯ ክነስተብህለሉ ዜግባእ ነገር ግን ኣሎ። እቱ ንብዘሕ 

ኣማኢት ዒማዉቲ ዜቐፀለ ስልጣነ ኣኽሱም እኳ ቋረፀ፤ እዘ ንዑስራን ሰለስተን 

ዒመት ጥራሕ ስተማቐርናዮ ሰላም ይዜረገሉን እዘ ንዒሰርተ ክልተ ዒማዉቲ 

ዜተመዜገበ ስሉጥ ምዕባለ ይኹለፇሉን ምንም ዒይነት ምንኽንያት የለን፤ 

ነቒሕናን ብዕቱብን እንዴሕር ይሓለናዮ ማለተይ እየ። ምስ’ቱ ልዕል ክብል 

ዜተገለፀ ጎኒ ንጎኒ ክነስተብህለሎም ለና ጉዲያት (ክሳዕ ሕዙ ብሎ ኣመፃፅኣና 

ፀገምና እዮም ዜብሎም) ለዉ ይመስለኒ።  
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1. መፃኢ ኩነታትን ከጋጥሙ ዜኽእሉ ፀገማትን ኣቐዱምካ ምእማት 

ይምኽኣልን፣  

2. በቱ ዜተሰርሐ ስራሕቲን ዜተመዜገቡ ዒወታት ምዕጋብን እዮም።  

እቱ ቀዲማይ ፀገም ኣግፌሕ ኣቢልና ንምርኣይ ዜኣክል፤ ከም መጠን ሃገር ንመርሕ 

ሰባት ሃገርና ዴሕሪ ሚኢቲ ዒመት ከጋጥሙዋ ዜኽእሉ ፀገማት’ዉን ብሕዙኡ 

ክንእምቶምን ክንምክቶምን እናተገበአና መብዚሕተኦም ጋጥሙና ለዉ ፀገማት 

እንተይገመትናዮም ዉክፌ እናበሉ ናብ ዒብዪ ሕልኽላኻት ክንኣቱ እንኽእል 

ይመስለኒ። ብፌላይ ሃገርና ለዋ ስትራተጂካዊ ኣቀማምጣን ታሪኻዊ ኣመፃፅኣን 

እንትንርኢ ኣመተ ነዊሕ ዒመት ግዴን ምዃኑ ኢና ንርዲእ። እዘይ ምግባር ግን 

ቀሊል እዩ ማለተይ ኣይኮነን፤ ዒለማዊ ኩነታት ብጉቡእ ምትንታን የዴሊ (ብፌላይ 

ኩነታት ማእኸላይ ምብራቕ)፣ ኩነታት ጎረባብቲ ሃገራት ምርዲእ ይግባእ፣ ዉሽጣዊ 

ኩነታት ሃገርና’ዉን ብትኽክል ምፌላጥ የዴሊ። እዘይ ንምግባር ዴማ ኣብ’ዘይ 

ዜነጥፌ ማእኸል መፅናዕቲን ምርምርን (Tigray Institute of Strategic 

Stadies) ክህልወና ኣለዎ፤ ኣብ’ዘይ ዜበሰለ ሞያ ለዎም ላዕለዎት ምሁራት’ዉን 

ክህልዉና ይግበኦም፣ እቶም ዜርካቦም ለዉና ምሁራት’ዉን ብጉቡእ 

ክንጥቀመሎም ለና ይመስለኒ።  

እቱ መበል ካልኣይ ፀገም ዴማ ብመዜገብናዮም ዒወታት ምዕጋብን ምርጣጥን እዩ፡ 

ዕግበትን ምርጣጥን ከም ሓዯጋ ሒዜናን ወሲዴናን ብዉነ እንዴሕር ይሰሪሕናሎም 

ቀፃልነት እዘ ተጀሚሩ ሎ ልምዒት ኣብ ሓዯጋ ይወዴቀሉ ምኽንያት ኣይህሉን። 

ብርግፅ እቱ ክሳዕ ሕዙ ተፇፂሙ ሎ ፌፃመታት ብጉቡእ ክነስተማቕሮን 

ክንሕበነሉን ይግበኣና እዩ። እዘይ ማለት ግን ኣብ ሕሉፌ እዋናት ክንሰርሖ 

ዜግበኣና እዘይ ጥራሕ’ዩ ነይሩ ማለት ስለይኮነ ብኡኡ ክንዒግብን ክነራጥጥን ግን 

ሓዯጋ እዩ። ከም ለኒ ገምጋም ኣብ ዜተፇላለየ ብርኪ ዜቐርቡ ፀብፃባት ወይ ገለ 

ገሊኦም ዜተጋነኑን ዜተጋገዩን ኮይኖም ጋግዩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም፤ ብዉሑዴ 

ግን ዲርጋ መብዚሕተኦም ዕግበት ዜረአየሎም እዮም። ስለዘይ ኣገባብ ኣቀራርባ 

ፀብፃባትናን ከይዱ ኣገማግማታትናን ብዕቱብ እንተይገምጊምናዮም ቃልና ሓሊና 

ንወሳወስ ኣለና ኢልካ ክትዴምዴም ኣፀጋሚ እዩ ክኾን።  

ብፌላይ ግን፤ ብዕቱብ ክነስተብህለሉ ለና ኣብ ቀረባን ርሑቕን ዜርከቡ ፀላእትና 

ዜጥቀሙሉ ለዉ ኣገባባት ቃልሲ ብዉነ ምርዲእ እዩ። ኩላትና ብይምንም 

ኣፇላላይ ሕዙ ለናዮ ኩነታት ብትኽክል ክነስተብህለሉ ይግባእ’ዩ። ሃገርና ካበይ 

ተላዑላ ናበይ ትኸዴ ከምላን ሕዙ ዜኒሃቶ ኩነታትን ኩላትና ብትኽክል ክንርዲእ 
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ይግበአና እዩ። ሃገርና ኢትዮጵያ ኣብ’ዘ ሕዙ እዋን ናብ ማእኸላይ እቶት ለወን 

ሃገራት ንክትፅምበር ኣብ ዒብዪ ጉያ እያ ትርከብ። ብመሰረት’ዘይ እዉን እቱ 

ተጀሚሩ ሎ ቅልጡፌ ምዕባለ ንዜቕፅል ሸሞንተ ዒማዉቲ’ዉን በዘ ተጀሚሩ ዜኒሀ  

ወይዴማ ብዜበለፀ (ስለዜከኣል) እንተተጓዑዚ ኣብ ንዴሕሪት ይትምለሰሉ ብርኪ 

ከም’ትበፅሕ ይእመን፤ ማለት’ዉን እን ተጀሚረን ዜኒሀዋ ዒበይቲ ፕሮጄክትታት 

ህንፀተን ተዚዙሙ ሓሙሽተ ዒማዉቲ ፌሪአን ምስ ኣስተማቐርና ዜህሉ ኩነታት 

ምግማቱ ኣፀጋሚ ኣይኾንን።  

ነዘይ ቀንዱ መርኣያ ክኾነና ዜኽእል ከይዱ ህንፀት ዒብዪ ግዴብ ህዲሰ እዩ። እን 

ዜቕፅላ ሰለስተ ዒማዉቲ ስንና ነኺስና እቱ ግዴብ ብዒወት ክዚም እንተጌርናዮ 

እሞ ብሙሉእ ዒቕሙ ማይ እንተዋህሊሉ ኩለን እን ክሳዕ ሕዙ ክፃባኣና ዜፀንሓን 

እቱ ግዴብ ንከይስራሕ ላዕሊን ታሕቲን እናበላ ዜነበራን ሃገራትን ጉጅለ ጥፌኣት 

ዜኾና ዉዴባት ፖለቲካን ሓይሊታትን መማረፂ ስለይህሉወን ኩለን ተስፊ ክቖርፃ 

እየን።  

ስለዘይ ግዴብ ህዲሰ በቱ ክሳዕ ሕዙ ዜኸድ ሎ ክያድ ወይዴማ ብዜሓሸ ቅልጣፇ 

ስንና ነኺስና እንዴሕር ብጉቡእ ዚዙምናዮ እቶም ሕዙ ዒገርገር ዜብሉ ለዉ 

ሓይሊታት ርሑቕን ቀረባን መዋፇሪ ቦተኦም ሓዯ ስለዜኾነ እቱ ግዴብ እንተፇሪሱ 

ዴማ እቱ መዋፇሪኦም ተፀራሪጉ ስለዜኸዴ ሽዐ ብርግፀኝነት እቱ ግዴብ ከይፇርስን 

ከይኣርግን ሰብ ሞያን ክኢላታትን መዱቦም ካባና ንላዕሊ ክሕልዉዎ ክግዯደ 

እዮም። ክሳዕ ኣብ’ዘ ብርኪ እዘይ እንበፅሕ ግን ክዴቅሱልና እዮም ኢልና ፌፁም 

ክንሓስብ የብልናን። ብርግፅ ሕዙ’ዉን እቶም ሓይሊታት ኣካይዲና ሪኦም ሜላ 

ቃልሶም ክቕይሩ ይኽእሉ እዮም፣ ፉት ንፉት ምግጣም ስለየዋፀኦም’ዉን ነዒና 

ናግዕ ስልቲ ተጠቒሞም ዒዱ ሰላም እዩ ኢልና ክነራጥጥ እሞ ዯሓር’ዉን 

ነንባዕልትና ክንናቖት ብምሕሳብ ይፌሕሱዎ ገመዴ ኣይክህሉን። ኣብ’ዘ ናይ 

ሎሚ ዒመት መረፃ እዉን ከም ናይ መወዲእታ ዕደል ተጠቒሞም ዒገርገር ካብ 

ምባል ዒዱ ኣይክዉዕሉን። እዘ ኩሉ እዘይ ብጉቡእ ኣስተብሂልናሉን ብይ ምንም 

ዒይነት ምልክት ምርጣጥ እንተተጓዑዜናን ግን ተስፊ ቆሪፆም ናብ ዜበልናዮምን 

እቱ ትኽክለኛ አገባብን ክኣትዉ እዮም።  

ከም ኣብነት ንምግላፅ ዜኣክል ኣብ ግብፂ ክህሉ ዜኽእል ዜኾነ ይኹን ይጥቁዊ 

ሓይሊ ህንፀት ግዴብ ህዲሴ ተዚዙሙ ብሙሉእ ዒቕሙ ማይ ምስሓ ብርግፀኝነት 

እኹል ሰብሞያታትን ክኢላታትን መዱቡ እቱ ግዴብ ከይኣርግ ወይ ከይፇርስ ካባና 

ንላዕሊ ክንከባኸቦ ከምዜኾኑ ኣየጠራጥርን። ክሳዕ ኣብ’ቱ ብርኪ ንሱ ዜበፅሕ ግን 
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ብዒይኒ የብለይ ስኒ የብለይ ዜዒይነቱ ዒገርገር ምባሎም ክቕፅሉ እዮም ዜብል 

እምነት ኣለኒ (ረባታቶምን መግለፂታቶምን ብየገዴስ)። ክሳዕ ሙሉእ ብሙሉእ 

ተዚዙሙ ብሙሉእ ዒቕሙ ስራሕ ዜጅምር ዉሽጣ ዉሽጢ ስራሕቶም ክገዴፈ እዮም 

ምባል ግን በት እዩ።  

እዘይ ግን ኣብ እቱ ግዴብ ህዲሴ ጥራሕ ዜፌተን ፇተነ  እንተይኮነስ ኣብ ኩለን 

ፕሮጄክትታትና፣ ዉራያትናን ናብ ብርኪ ማእኸላይ እቶት ንምስግጋር ኣብ’ንገብሮ 

ከይዱ ትርጉም ለዎ ስዲሮ ሰዴራናን ስራሕቲን ተመሳሳሊ መንገዱ እዮም 

ክኽተሉ ኢለ እየ ዜኣምን። ብርግፅ እቱ ኣገባብን ስትራተጂታትን ቃልሶም ክፇላለ 

ይኽእል ከምዜኾን ኣየጠራጥርን፤ ብትሕዜቱኡ ግን ሰላምና ምዜራግን ልምዒትና 

ምኹላፌን ክሳዕ ዜኾነ ኩሉ ያው እዩ።  

ስለዘይ ሕዙ ኩላትና እዘ ህሉዊ ኩነታት እዘይ ብጉቡእ ተዒዙብና ግቡእና 

ብምዉፃእ ኣብ መበል 40 ዒመት ምፌላም ቃልሲ ህዜቢ ትግራይን ዉልዯት ህዜባዊ 

ወያነ ሓርነት ትግራይን ቃልና ክነኽብርን ዲግም ክነሕዴሽን ይግባእ። ካብ ኩሉ 

ንላዕሊ ግን ለና ሰብኣዊን ንዋታዊን ዒቕሚ ብጉቡእ ኣለሊና ኩሉ ብጉቡእ ግን 

ዴማ ብእዋኑ ዉፅኢታዊ ብዜኾነ መንገዱ ብምጥቃም ብፌላይ ኣብ ቁልፉ ቦታታት 

መንግስቲ ለና ኣካላት ላዕለዎት ኣመራርሓ ቃልና ብተግባር ክንፌፅም ይግባእ 

እብል።  

እቶም ናይቀረባ ይኹኑ ናይ ሩሑቕ ፀላእቲ እዘ ኹሉ ዴቃስ ስኢኖም ዜሓስቡዎ 

ለዉ ሳሪሃ ማሪሃ ክሳኸዏሎም ዜኽእል ግን ዉሽጣዊ ዒቕምና እንትዯክምን 

ሓዴነትና እንትልሕልሕን ጥራሕ ስለዜኾነ ብፌላይ እቶም ናይቀረባ ፀላእትና 

ዜተፇላለዩ ኣብ ማሕበረሰብና ዜንፀባረቑን ገና መሊኦም ይተቐረፈን ዴሕረታት 

ተበሊፆም ኣብ ሞንጎና ኣትዮም ክፇላልዩና ላሕ ይብሉ ከምለዉ ክነስተብህል እዩ 

ዜግባእ።  

ስለዘይ እዘ ሕዙ ዜኒሀናዮ መዋእል ካብ ዜኾነ ይኹን እዋናት ንላዕሊ ብልሒ 

ዜተመልኦ ኣመራርሓን ስምረትን ዜጠልብ እዋን’ዩ። ቅዴሚ ኹሉን ልዕሊ ኹሉን 

ኩላትና በቢለናዮ “ከምዘይ ያተገይሩ” ወይ “ከምዘይ ያኾይኑ” ዜብሉ ተባረርቲ 

ወረታት ብዚዕባ እቶም ሃርበኛታት ልምዒት ዜኾኑ ዉልቀሰባት፣ ዉዴብና 

ህ.ወ.ሓ.ትን ኣካላት ኣመራርሓን እንትመፁ ንሕና’ዉን ይጠለለ ወረ ተቐቢልና 

ካብ ምግዋሕን መሳርሒታቶም ካብ ምዃንን ንባዕልትና ሙሉእ ይጎዯሎ ትንተና 

ኣካይዴና “ክኾን ይኽእል ይክኾን ይኽእል” ኢልና ብምሕሳብ “ካበይ 

ኣምፂእኻዮ?”፣ “መን ኢሉካ?”፣ “እንታይ መረጋገፂ ኣለካ?” ኢልና 
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እንትንሓቶምን ኣተኵርና ኣዑንቶም እናረአና እንትነውገዖምን ካብ ዜህቡና 

መረጋገፂ እቱ ዜበሉዎ ሓሶት ዴዩ ሓቂ ክንፇሊን ክንመሚን ንኽእል ኢና። እቶም 

ሓይሊታት ጥፌኣት ነቱ ዜግበር ሎ ቃልሲን ከይዱ ስሉጥ ልምዒትን ንምፅልእላእን 

ንምንኣስን ብቐንደ ነፃፅሩ ኣብ’ቶም ሃርበኛታት ልምዒት፣ ንህዜቢ ለይቲን 

ቀትሪን ገልግሉ ለዉ ላዕለዎት ምሁራትን ስለዜኾነ እሞ ሽም እቶም ጀጋኑና 

ዴማ ክጠፌእ ስለይብሉ ካብ ዜኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ክንሕብሕቦም 

ክንከላኸለሎምን እዩ ለና፤ ንከምዘይ ዒይነት ወረ መልሲ ንመሃብ ይትረፌ እሞ 

ንክሰምዐዎ እዉን ጊዛ ስለይብሎም። ኣብ’ዘ ሎሚ እዋን ኩላትና ብኸምዘይ 

ዒይነት ኣገባብ ሰሚርናን ነቒሕና ልክዕ ከም’ቱ ንእንበልዖ እንገብሮ ጥንቃቐ 

እንሰምዖ’ዉን ሕሊናና ዜምርዜ ከይኾን ክንጥንቀቕ ይግባእ። ምስ እዘይ ጎኒ ንጎኒ 

ብፌላይ ዜምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ብመሓዉሮም ኣቢሉ ይኹን ብጎኒ 

ዜመፀሎም ሓበሬታ ዜመስል ነገር ኩሉ እህ! ኢሎም እንተሰምዐ ሕማቕ ኣይኮነን 

ጥራሕ እንተይኮነስ ፅቡቕ እዩ፣ ይኹን’ምበር ቁንፅል መረዲእታ ወይ ሓበሬታ 

ዜመስል ነገር ሒዜና ናብ መዯምዯምታ ቅዴሚ ምብፃሕ እኹል ምፅራያት ምግባር፣ 

ምጥላልን ጉቡእ ስራሕቲ ትንተና ምክያዴን ግን ኣዴላዪ እዩ በሃሊ እየ።  

ስለዜኾነ’ዉን ሕዴሕዴና ብትኽክል ቃልና ሓሊና ኣለና ክንብል ንኽእል ካባና 

ዜሕሎ ኩሉ ብምግባር 24 ሰዒት ሰሪሖም ህዜቦም ካብ ዴኽነት፣ ዴሕረትን መከራን 

ከውፅኡን ከላቕቑን ፊሕጠርጠር ዜብሉ ለዉ ጀጋኑን ምሁራትን ምስሓለፈ 

ብምብካይን ብምሕዚንን ጥራሕ እንተይኮነስ እናሃለዉ እዉን ሓብሒብናን 

ተንከባኺብናን እንተሒዜናዮም’ዉን እዩ። ስለዘይ ገዯናና ፃህያይ ከይወሮ 

እናተኸላኸልና ነቱ እኽሊ ገዯናና እዉን እኹል ማይ እናስተናን ዴሊ ደኽዑ 

እናቐረብናን ኢና ዴሊ ፌሪያት ክንረክብ እንኽእል እሞ ብዕቱብ ዯኣ 

ነስተብህለሉ። ምስ’ዘይ ጎኒ ንጎኒ እቱ ተበግሶ ወሲደ ለይቲን ቀትሪን ክሰርሕ 

ሃርኮትኮት ዜብል ሎ ግን ዴማ ሰኣን ትኽክለኛ ኣገባብ ርእዮ ኣብ ዕንይንይ ክህሉ 

ዜኽእል ወገን እቱ መንገዱ እናርአና፣ እናሓበርና፣ እናብቃዕናን እናተሓጋገዜናን 

ዉፅኢታዊ ኮይኑ ብስሩሑ ርዉየትን ዕግበትን ንኽረክብ ይተሓለለ ዯገፌ 

ክንገብረሉ ይግባእ።  

ካብ’ዘይ ወፃኢ ግን ዋላ ዉሑዲት ይኹኑ ግን ኣብ ዜተፇላለየ ቦታታትን 

መሓዉራትን ከም ዕሾኽ መርገም ተነዙሖም ዜርከቡ ልኡኻት ጥፌኣት ዜኾኑ 

ሓይሊታት ሰላምና ከይርጉዎን ልምዒትና ከይኾልፈዎን ለይቲን ቀትሪን 

ክንሕሉዎም ይግባእ። እዝም ሓይሊታት ጥፌኣት ኣስሪዖምልና ሰላምና እንተተሪጉ 
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ልምዒት ዜበሃል ክህሉ ኣይኽእልን። ልምዒት እንተይሃልዩ ሰላም፣ ሰናይ 

ምምሕዲርን ፌትሒን ክህልዉ ኣይኽእሉን። ስለዘይ እቱ ተጀሚሩ ሎ 

ዱሞክራሲያዊ ስርዒት ንኽዕምብብ፣ እቱ ገና ተንከርከር ዜብል ሎ ሰናይ 

ምምሕዲር እግሪ ክተክልን እቱ ክረአየና ጀሚሩ ሎ ዋሕዋሕታ ፌትሒ ክዯምቕን 

ኩላትና ቃልና ብምኽባርን ቃልና ብምሕዲሽን ብዕቱብ ክንወሳወስ ይግባእ።  

በቶም ክሳዕ ሕዙ ዜተሰርሑ ዒጊብና እንተራጢጥና ግን እቱ ተጀሚሩ ዜኒሀ ዉጥናት 

ኩሉ ከምይነበረ ይኾን’ሞ ናብ ዜበኣሰ ዴከትን ምትህልላቕን ክእቶ ይኽእል’ዩ። 

ከምኡ ዜበለ ሕልኽላኽ እንተተፇጢሩ ዴማ ኩሎም ፀላእትና (ናይሩሑቕን 

ናይቀረባን) ኢድም ስለእትዉሉ ምእላዩ ኣፀጋሚ ክኾን ዜኽእለሉ ዕደል ዒብዪ 

እዩ። ናብ ከምዘይ ዜበለ እንተተኣትዩ ዴማ መዘ ካብ ዜኾነ ይኹን ቅዴሚ ሕዙ 

ኣጋጢሞም ዜበሃሉ ዜበኣሰ ከምዜኾን ኣየጠራጥርን። ኣብ’ዘ ከይዱ እዘይ ርግፅ እዩ 

ኩላትና አእጃምና ክንዋፃእ ይግባእ፤ ብፌላይ ኣካላት ላዕለዎት ኣመራርሓ ክልልናን 

ሃገርናን ግን ሓዯጋታት ምስኣጋጠሙ “ኣይገመትናዮምን ኔርና” ክብሉና 

ኣይንፅበን፤ ብሩሑቖም ኣፅኒዖምን ብጉቡእ ተንቲኖምን ብገነኦም ክመኽኑ 

ብምግባር ቃል ብፆቶም ካብ ማንም እዋን ንላዕሊ ከኽብሩን ቃል ብፆቶም ከሐዴሹን 

ትፅቢት ስለዜግበረሎም። እዘይ ንምግባር’ዉን ካብ ብሕዙኡ ኩሉ ነገር ኣሚትና፣ 

ኩሉ ክፊል ሕብረተሰብ በቢክሳተፇሉ ዜኽእልን ዜግባእን መዲይ ኣሳቲፌናን 

ክእለትን ፌልጠትን ምሁራትና ብጉቡእ ተጠቒምናን ብርግፀኝነት ክንከላኸሎ 

ከምእንኽእል ኣሚንና ክንወሳወስ ይግባእ።  

ስለዘይ ትካላት ላዕለዎት ትምህርቲ ክልልናን ሃገርናን ኣብኣተን ዜሰርሑ ለዉ 

ላዕለዎት ምሁራትን (ከከም ዒቕሞም፣ ክእለቶምን ተበግሶታቶምን) ወዱብና ካብ 

ዜኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ኣብ ኩሉ ዉራያትና ክነሳትፍም ይግባእ እዩ በሃሊ እየ። 

እዘይ ግን ካብ ህዜቢ ተነፂልካ ብምንም መልኩዐ ክዕወት ስለይኽእል ከም’ቶም 

እቶም ስዉኣትና ክሳዕ መወዲእታ ሰዒት ምስ ህዜቢ ማይን ፀባን ኮይኖም ንህዜቢ 

ኢሎም ዜሓለፈ ንሕናዉን (ኩላትና) በቢለናዮ ምስህዜቢ ማይን ፀባን ኮይንና ኣብ 

መበል ኣርባዒ ዒመት ምፌላም ቃልሲ ህዜቢ ትግራይን ዉልዯት ህዜባዊ ወያነ 

ሓርነት ትግራይን ኮይንና ዲግም ቃል ክንኣቱን ቃልና ብዜረነ መልኩዐ 

ክነሕዴሽን ይግባእ እብል። 

ብፌላይ ሕዙ ኣብ’ዘ ፈሉይ ወቕቲ (መበል 40 ዒመት ዉልዯት ህዜባዊ ወያነ 

ሓርነት ትግራይ) ኮይንና ህዜብና እዘ ቅዴም ክብል ዜተርረ ሓሳረ መከራ 

ከየጋጥሞ “Never Again!” ወይ’ዉን  
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“ኣበዯን፣ ኣነ ብሂወት እናሃለኹ ትግራይ ናብ ከምኡ ዒይነት ዒቕቲ 

ጥፌኣት ፌፁም ኣይክትኣቱን፣ እዘይ ንምክልኻልን ቃል ስዉኣት 

ንምፌፃምን ዴማ ካብ ዜኾነ ይኹን እዋናት ንላዕሊ ይከኣል ምዃኑ ኣሚነ፣ 
ዉሽጣዊ ዒቕመይ ሃኒፀን ጊዛይ ብጉቡእ ተጠቒመን ህዜበይ ካብ ዴሕረት፣ 

ዴኽነትን ዴንቁርናን ከናግፌን እቱ ተጀሚሩ ዜኒሀ ስሉጥ ልምዒት 

ብተኣማምን መልኩዐ ንኽቕፅልን ምእንቲ ካባይ ትፅቢት ዜግበር ኩሉ 

ብቕንዕና ክዋፃእ እየ!!!!!”  

ብምባል ቃልና ክነሐዴሽ ይግባእ እብል። 

ሰናይ በዒል መበል 40 ዒመት ምፌላም ቃልሲ ህዜቢ ትግራይን ዉልዯት መሪሕ 

ዉዴብ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን!! 
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