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ሓፂር ሌላ ምስ ወያናይ ቅዋማት ተጋዳላይ ኣባይ ወልዱ 
(ርእሰ-ምምሕዳር ትግራይን ኣቦ-መንበር ህ.ወ.ሓ.ት.ን) 

 
 

ኣባይ ወልዱ መንእዩ? ቅድሚ ኩሉ ኣባይ ወልዱ ወያናይ ተጋዳላይ እዩ፡፡ ወያናይ ተጋዳላይ እንታይ ማለት 

እዩ? ብናተይ ኣገላልፃ ብሓፂሩ ከምዝስዕብ ብኣርባዕተ ነጥብታት ክገልፆ፡፡ 

 

1. ካብ ግዕዝይና ንባዕሉ ነፃ እዩ፡፡ ንግዕዝይና ድማ ተሪሩ ዝምክት’ዩ፡፡ 

ገለገለ ሰበ ስልጣን ይግበርዎ ኣይግበርዎ ብዘየገድስ ብግዕዝይናን ዝኣመሰሉን ጉዳያት ክሕመዩ ይሰምዕ’የ፡፡ 

እቲ ሓሜት ጭብጢ ኣለዎ ድዩ የብሉን ንበሃልቱ ክገድፎ፡፡ 

ተጋዳላይ ኣባይ ወልዱ ግን ብግዕዝይና ካብ ሓደ ሰብ’ውን እንተኾነ ብደረጃ ሓሜት ክሕመ ሰሚዐ 

ኣይፈልጥን፡፡ ናተይ እምነት’ውን እዚ እዩ፡፡ ካብ ግዕዝይና ፅሩይ ጥራሕ ዘይኮነስ የመና ፅሩይ፤ ምስ ዝኾነ 

ዘይልምዓታዊ በዓል ሃፍቲ ንኽክእ ዘይብሉ፣ ኮታስ ወያናይ ሰብአነኦም ካብ ዘይተሸርሸሩ መራሕቲ ወያነና 

ሓደን ብኣብነት ዝጥቀስን እዩ እንተበልኩ ምግናን የብለይን፡፡ 

 

ተጋዳላይ ኣባይ ወልዱ ንባዕሉ ጥራሕ ኣይኮነን ካብ ግዕዝይና ፅሩይ፡፡ ንኣረኣእያን ተግባርን ኣካብነት 

ኪራይ’ውን ብትረት ዝቃለስ ተሪር ተጋዳላይ እዩ፡፡ ሰብ ሃፍትን ማሕበረሰብ ንግድን ኣብ ነፃ ዕዳጋ ዉድድር 

ብማዕረ ክሳተፉ፣ሓደ ጉዝጓዝ ረኪቡ ካልእ ስኢኑ ከይጉዳእ ብሕጋዊ መንገዲ ንዝከዱ ዘተባብዕ፣ዝሕግዝን 
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ዝከላከልን፣ ካብዚ ወፃኢ ብኣቋራጭ ንምህፍታም ምፍታን መጨረሽኡ ጥፍኣትን ምጥፍፋእን ምኳኑን 

ልምዓታዊ በዓል ሃፍቲ ዘይምፍጣርን’ዩ ኢሉ ብምእማን ብትረት ዝቃለስን ነዚ ወያናይ መትከል ዋጋ 

ዝከፍልን’ዩ፡፡ ኣብ ልምዓት ትግራይ ናይ ባዕሉ  ኣስተዋፅኦ ዝገብር ዘሎ ግብሪ መንግስቲ ብኣግባቡ ንክእከብ  

ስርዓት ግብሪ ብጥብቂ ክትግበር ዝገበረ፣ ከምውፅኢቱ ድማ ትግራይ ኣብ ዝኾነ ዘመን ኣታዊ ገይራቶ 

ዘይትፈልጥ እቶት ግብሪ ክእከብን ኣብ ልምዓት ክውዕልን ዝገበረ ፣ዘይደራደር ተጋዳላይን መራሒን እዩ፡፡ 

 

እዚ ኣካይዳ እዚ ቃሕ ዘይብሎም ወይ ዝኹርዩ ፣ ንሰብ እናፀለሙ ዝውዕሉ ዘይወያናይ ዴሞክራሲያዊ ባህሪ 

ዘለዎም ወገናትን ፀላእትን ከምዘለው ድማ ርዱእ እዩ፡፡ ዘለናሉ ሃዋህው ኣብ ሞንጐ ወያናይነትን 

ፅግዕተኝነትን ግጥም ዝካየደሉ መድረኽ ስለዝኾነ ከምዚኦም ዝበሉ ወገናት ክህልው ባህሪያዊ እዩ፡፡ ናይዚኦም 

ፈውሲ ድማ ከም ተጋደላይ ኣባይ ወልዱ ዝበሉ ተረርቲ ተጋደልትን ኣመራርሓን ብበዝሒ ምፍራይን 

ምትብባዕን እዩ፡፡ ሓደ ወያናይ ቅዋም መራሒና ተጋዳላይ ኣባይ ወልዱ እዚ’ዩ፡፡ ንፍለጦ ! ሰብ ቀሪብካ’ምበር 

ብማዕዶ ወይ ብቆርበቱ ኣይምዘንን!  

 

2. ንሰብ ዘስርሕ፣ ኣብ ናይ ሰብ ስራሕ ዘይግቡእ ኢድ ኣእታውነት ዘይብሉ እዩ፡፡ 

ካብ ብዙሓት ወያናይ ስብእና ተጋደላይ ኣባይ ወልዱ ኣብ ትሕቲኡ ንዘሎ ወይ ንዝሰርሕ ሰብ ኣጠቓላሊ 

ዘስርሕ ኣንፈትን ስንቅን ምስሃብ ኣብ ክሊ እዚ ኮይኑ ከም ድላዩ ብነፃነት ክሰርሕን ክንቀሳቐስን ዕድል ዝህብ 

ተጋዳላይን መራሕን እዩ፡፡ እዚ ሳይንሳዊን ወያናይን ሜላ ምሕደራ ተጋዳላይ ኣባይ ወልዱ ኩላትና ክንስዕቦ 

ዝግበአና ጥበብ እዩ፡፡  እዚ ባህሪ እዚ ተራ ተጋዳላይ እናሃለወ፣ ኣመሓዳሪ ዞባ እናሃለወ፣ ኣመሓዳሪ ትግራይ 

ምስኮነ፣ ኣቦ መንበር ህወሓት ምስኮነ ዝነበረን ዘሎን ምስ ደሙ ዝተኣሳሰረ፣ ኣብ ስልጣን ሃለወ ኣይሃለወ 

ብዘየገድስ ዘይተቐየረ ሳይንሳዊ ጥበብ ኣመራርሕኡ እዩ፡፡ እዚ ድማ ዘህርፍ፣ ኩሉ ኣመራርሓ ክስዕቦ ዝግባእ 

ጥበብ እዩ፡፡ ከም ገሊኦም ሰበ ስልጣን ነነሽዑ ኣብ ዘይምልከቶም ጉዳይ እዚ ግበር እዚ ኣይትግበር፣ ኢልካ 

ኣለኹ ኢለኪ ኣለኹ፣ ወዘተ ዝብል ባህሪ ዘይብሉ፣ ወያናይ ስብእንኡ ዝሓለወን ዝተሓለወን ተጋዳላይ እዩ፡፡  

 

ሓደ ሓደ ሰባት ተጋዳላይ ኣባይ ካብ ቢሩኡ ኣይወፅእን፣ ናብ ታሕቲ ኣይወርድን፣ ክብልዎ ይሰምዕ እየ፡፡ ነዚ 

ትብሉ ሰባት ካብ ቢሮ ወፂኡ ንኣመሉ ወይ ንክበሃል ደጋ ደገ ዕንክሊል ክብል ከምዘይትቕበልዎ እምነተይ 

እዩ፡፡ ምስ ዘለዎ ፃዕቒ ስራሕ ኣብ ግምት ብምእታዉ ናብ ታሕቲ እናወረደ ምስ ሕብረተሰብ ብተደጋጋሚ 

ክራኸብ ኣለዎ ዝብል መንፈስ እንተኾይኑ እቲ ኣበሃህላ ግን ሃናፂ እዩ፡፡ ኣነ እውን ይድግፎ እዩ፡፡ ባዕሉ’ዉን  

ዝቕበሎ ይመስለኒ፡፡ ንምንታይ? ከምዝፈልጦ ተጋዳላይ ኣባይ ወልዱ ናይ ምቕባል ፀገም ስለዘይብሉን ካብ 
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ትሕቲኡ፣ ካብ ጎኑን ልዕሊኡን ዘሎ ሰብ ንምምሃርን ንምስማዕን ቅሩብ ስለዝኾነን፡፡  ካልኣይ ወያናይ ቅዋም 

መራሒና ተጋዳላይ ኣባይ ወልዱ እዚ’ዩ፡፡ ንፍለጦ ! ሰብ ቀሪብካ’ምበር ብማዕዶ ወይ ብቆርበቱ ኣይምዘንን!  

 

3. ናይ ሰብ ወረ ዘይሰምዕ፣ ወይ ብናይ ሰብ ወረ ዘይፅለዉ፣ ተደፋፊኡ ወይ ሃፂፁ 

ዘይድምድም፣ ኣብ ዝኣመነላ ግዜ ድማ ንድሕሪት ዘይብልን ተሪር መደምደምታ 

ዝወስድን’ዩ፡፡ 

ሎሚ ግዜ ንኣእዛና ዘደንፅው፣ ዝተገበሩ፣ ዘይተገበሩ፣ ክግበሩ ዝሕሰቡ እናተተምበየ ዘይበሃል ነገር ከምዘየለን 

ብዙሕ ዝበሃልን ዘይበሃልን ዝስምዓሉ ግዜ ኢና ዘለና፡፡  ብመርበብ ሓበሬታ፣ ብፊስ ቡክ፣ ወዘተ ብዙሕ 

ብዙሕ ይበሃል እዩ፡፡  ክተሞጉሶ ንዝደለኻ ሰብ መዐቀኒኡ ብዘይፍለጥ መዐቀኒ ላዕሊ ትሰቕሎ፣ ክተናሽዎ 

ንዝደለኻ ሰብ ድማ መዐቀኒኡ ብዘይፍለጥ መዐቀኒ ታሕቲ ተውርዶ፡፡ ብዘይጭበጥ ሞጐሳ ዉልቀሰባት 

ዝሰክር ሰብ እንተሃልዩ ወይ ብዘይጭበጥ ነቐፊታ ዉልቀሰባት ዝሽቑረር ሰብ ወይ ኣመራርሓ እንተልዩ ወይ 

ብዘይጭበጥ ሞጐሳን ነቐፌታን ዉልቀሰባት ባያዝ ዝኸውን ሰብ እንተሃልዩ ጌጋ እዩ እሞ ንሰብ ኣስተባሂልካ 

ምምዛን ንኹላትና ጠቓሚ እዩ፡፡  

 

እዚ ኢልካ እንታይ ኣምፃኻ እዩ እሞ ተጋዳላይ ኣባይ ወልዱ ብዛዕባ ሓደ ጉዳይ ኣሸምባይ ብማዕዶ ብየማንን 

ፀጋምን ዝነፍሱ ወረታት ሰሚዑ ክድምድም ፊት ንፊት ብኣካልን ብቐረባን ንዝቐርቡ ዘረባታት‘ውን ብህድኣት 

ሰሚዑ፣ ግዜ ወሲዱ፣ ብናይ ባዕሉ ኣረኣእያ ጥራሕ መዚኑ፣ ብናይ ሰብ ወረ ባያዝ ከይኮነ ሃናፂ መደምደምታ 

ዝሕዝን ዝህብን ሰብ እዩ፡፡ንሰብ ብስርሑ’ምበር ብቆርበቱ ይኩን ብኔትዎርክ ይኩን “ብስማበለዉ”ፈፂሙ 

ዘይምዝንን ዘየጥቅዕን እዩ፡፡ ንየማን ፀጋም ሪኡ ፍትሓዊ ዉሳነ ዝህብ ድማ’ዩ፡፡ ምስ ዝነፈሰ 

ዘይነፍስ፣ከይበሃል ዘይብሉ፣ኣብ እምነቱ ፅኑዕ ተጋዳላይ’ዩ፡፡ ካካይ ኣመል ንዘለዎ ብፍላይ ኣብ ቀንጠብጠብ 

ኢዱ ንዘእተወ ድማ ዘይምሕር እዩ፡፡  

 

ሓደ ሓደ ገራህ ሰብ ምፅማም፣ ምህዳህ፣ ንነገራት ግዜ ሂብካ ምርኣይን ምዉሳንን ዘይቕልጡፍነት ገይሩ  

ይወስዶ እዩ፡፡ ግን ጌጋ እዩ፡፡ ካብ ሓደ ግዜ ሰሚዕኻ ሓደ ግዜ ምዝራብ፣ ሰለስተ ግዜ ሰሚዕኻ ሓደ ግዜ 

ምዝራብ ዝበለፀ ‘ዮ ‘ሞ ባህሪን ኣካይዳን ተጋዳላይ ኣባይ ወልዱ ድማ እዚ ዝበለፀ ባህሪ ዝተላበሰ እዩ፡፡ በዚ 

ሎሚ ግዘ ንሕሶት፣ ንወረ፣ ንመፀለምታ፣ ንምጥቅቃዕ፣ ቦታን ግዜን ካብ ዘይህቡ ኣመራርሓ ተጋዳላይ ኣባይ 
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ወልዱ ሓደ እዩ፡፡ ሳልሳይ ወያናይ ቅዋም መራሒና ተጋዳላይ ኣባይ ወልዱ እዚ’ዩ፡፡ ንፍለጦ ! ሰብ 

ቀሪብካ’ምበር ብማዕዶ ወይ ብቆርበቱ ኣይምዘንን 

 

4. ባህጊ ስልጣን ዘይብሉ፣ ፉሉይ ናይ ባዓል ስልጣን ክብሪ ዘይደሊ፣ ክትካእ ዝደሊ እዩ፡፡ 

ተጋደላይ ኣባይ ወልዱ ንኽብሩን ስልጣንን ዘይጭነቕ ሰብ’ዩ፡፡ ግዘ ሎሚ ንሰብ ረጊፅካ ንምሕላፍ ዝፍተነሉ 

እዩ፡፡ እዚ እንተፈቲና ንቕበሎ፣ እንተፀሊእና ንገድፎ ዘይኮነስ ዘለናሉ ዓላማዊ ኩነታት/ሃዋህው ዝሃበና እዩ፡፡ 

ናብ ሓዲኡ ክንረግፅ እንኽእል ወያናይ ስብእናና ሓሊና ብምኻድን ብምቅላስን፣ ወያናይ ዴሞክራሲ 

ኣተሓሳስባ ዓብላሊ ኾይኑ እንትወፅእን ጥራሕ እዩ፡፡ ኣብዚ ደረጃ እዚ ብሙሉእነት ስለዘይበፃሕና ግን ማለት 

ድማ ካብ ኣካብነት ኪራይ መሊእና ስለዘይወፃና ቁሩቁስ ስልጣን ምህላው /ምግጣሙ ኣይተርፍን ወይ 

ኣይገርምን፡፡ 

እዚ ኢልካ እንታይ ኣምፃኻ እዮ እሞ ተጋዳላይ ኣባይ ወልዱ ንኽብሩ ዘይጭነቕ፣ እፍን ክድን ዘይፎቱ፣ 

ንፕሮቶኮል ብዙሕ ዘየተኩር፣ ከም በዓል ስልጣን ንቤተ-መንግስቲ ከይተመነየ ከም ሃገሩ ኣብ ተራ መንደር 

ተራ ገዛ ሰሪሑ ዝነብር ፣ ካብ ገዝኡ ናብ ስርሑ፣ ካብ ስርሑ ናብ ገዝኡ ጥራሕ ዝንቀሳቐስ ወያናይ ተጋዳላይ 

እዩ፡፡ 

 

ተጋዳላይ ኣባይ ወልዱ ንሰብ ዘስርሕ ባህሪ ምሓዙ ንሰብ ከብቅዕ ካብ ምድላይ ዝብገስ እዩ፡፡ ንሰብ ክተብቅዕ 

ምድላይ ድማ ተተካኢ ምፍራይ ማለት’ዩ፡፡ ስልጣን ዝምነ/ዝደሊ ሰብ ግን ነዚ ጥበብ እዚ ኣይኽተልን፡፡ 

ብኣንፃሩ ኣይስረሐካን፣ ኣይብቀዐካን፣ መጨረሽኡ ኣሸምባይ ተተካኢ ትኸውን /እሞ ምስ ዓቕምኻ/ 

የልግሰካ! 

 

ተጋዳላይ ኣባይ ወልዱ ግን የስርሕ፣ የብቅዕ፣ ተተካኢ የፍሪ፡፡ ሕዚ ብደረጃ ፈፃሚት ህወሓት /ኢህወዴግ 

ካብ ዘለው ኣባላት ገሊኦም ናይ ባዕሎም ፃዕሪ ተወሲኽዎ ናይ ተጋዳላይ ኣባይ ወልዱ ውፅኢት/ፍርያት 

ኣብነት እዮም፡፡ ንስልጣን ዘይምስሳዕ ከምዚ እዩ፡፡  

 

ኣባይ ወልዱ ክትካእ ከምዝደሊ ሓንቲ ሚስጢር ከካፍለኩም፡፡ ቅድሚ ጉባኤ ምጅማሩ ኣብ ዝተኻየደ 

ገምጋም ማእኸላይ ኮሚቴን ፖሊት ቢሮን ተጋዳላይ ኣባይ ወልዱ ይኣኽለኒ፣ ክትካእ ኣለኒ ዝብል ሕቶ ባዕሉ 

ኣቕሪቡ እዩ፡፡ እንተኾነ ጉዳይ ቃልሲ’ዮ‘ሞ ኣይፋልካን፣ በቃይ ኣይትበል፣ ብዝለኻዮ ቀፅል ፣ ተባሂሉ እዩ 
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ብጥርናፈ ተቐቢልዎ፡፡ ስልጣን ዘይደሊ ምዃኑ ካብዚ ሂወት ዘለዎ ኣብነት እዚ ኻልእ መረጋገፂ የለን፡፡ 

ራብዓይ ወያናይ ቅዋም መራሒና ተጋዳላይ ኣባይ ወልዱ እዚ’ዩ፡፡ ንፍለጦ ! ሰብ ቀሪብካ’ምበር ብማዕዶ ወይ 

ብቆርበቱ ኣይምዘንን! 

 

ኣብ መጨረሻ ንመሰናበቲ ንኡሽተይ ነገር ክብል፡፡ ተጋደላይ ኣባይ ወልዱ ሰብ’ዩ’ሞ ጉድለት የብሉን ማለተይ 

ኣይኮንኩን፡፡ ኣነ፣ ንስኹም ኩኑ ባዕሉ ነዚ ርዱእ እንገብሮ ይመስለኒ፡፡ ኣብ ስራሕ ዘሎ ሰብ ይጋገ እዩ፣ ዘይጋገ 

ሬሳ ጥራሕ እዩ፡፡ ካብ ጌጋኻ ንምምሃርን ዘይምምሃርን፣ ካብ ጌጋኻ ቐልጢፍካ ምውፃእን ዘይምውፃእን እዩ 

ሰብ ካብ ሰብ ዘፈላልዮ፡፡ እሞ ካብዚ እምነት’ዚ ብምብጋስ ተጋዳላይ ኣባይ ወልዱ ናተይ ትዕዝብትን ሰብ 

ዝብለካን ወሳሲኸ ጠመተ ክትገብረለን ዘለካ ጉዳያት ክሕብረልካ፣ 

 
1. ባዕልኻን ኣባላት ካቢኔኻን ለዋጣይ ዝኾነ፣ ሓፂርን ውፅኢታውን ዘተ ምስ ህዝቢ እተካይደሉ ንፁርን 

ቀዋምን ሰሌዳ ግዜ ክህሉ እንተትገብር /እቲ ዝነበረ ጅማሮ ከይተቖራረፀን ተጠናኺሩን ክቕፅል ይገበር/፤ 

 
2. ባዕልኻ ጥርዓን እትሰምዐሉ መዓልትን ሰዓትን ንፁር ገይርካ እተን መዓልትን ሰዓትን ብኻልእ ስራሕ 

ከይተደፍኣ ክቕፅላ እንተትገብር /ወድዓዊ ስራሕ እንተሃልዩ ግን ርዱእ እዩ/፤ 

 
3. ሓደ ሓደ ግዜ ሓለፍቲ ከይፈለጡን ከይተዳለውን ሃንደበታዊ ዑደት ኣብ እተመረፁ ሴክተራት/ዞባታት 

እንተትገብር እሞ ንሓረስታይ፣ንተራ ሰራሕተኛ እናረኸብካ እንተተዘራርብን ኩነታት እንተትፈልጥን፣ 

ፀብፃብ’ውን ወሪድካ እንተተረጋግፅ፤  

ርሑስ ሓዱሽ ዓመትን ሰናይ ናይ ስራሕ ዓመትን ክኮነልና እምነ! እዚይን ወደሓንኩምን፡፡ 

ዘ.ስላሰ ካብ መቀለ 
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