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መልእኽቲ ንኣይተ ኣባይ ግደይ 

ኣይተ ኣባይ ግደይ ካብቶም ኣብ ዳያስፖራ ኮይኖም ዝቃለሱን ኣብቲ ናይ ዳያስፖራ ኮሚኒቲ ይኹን ኣብ ዓዲ 

ፅልዋ ፈጠርቲ ካብ ዝበሃሉ ተጋሩ ሓደ እዮም። ወይ፣ ከምኡ ኢለ ይርዳእ። ብፍላይ፣ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት 

ብተደጋጋሚ ኣብ ማሕበራዊን መይንስትሪም ሚድያን ቀሪቦም ብዝህብዎም መብርሂታት፣ ጎስጓሳትን 

ትንታነታትን መብዛሕትና እንዝክሮም ወናም ትግራዋይ እዮም።  

ኣይተ ኣባይ ግደይ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ማሚ "ዜና ዓወት እንትዝንግዕ መንግስቲ ይቀየር ኢልካ 

ዘረባስ ናይ ጥዕና ኣይትመስለን" ብዝብል ርእሲ ዘቕረብዎ ሓሳብ መብርሂ ዘድልዮ ኮይኑ ረኺበዮ።በዚ 

ዝተጠቐሰ ርእሲ ኣብ ዝፀሓፍዎ ፅሑፍ ዘሕለፍዎም መልእኽቲታት ዓብዪ ናይ ሓበሬታን መረዳእታን 

ክፍተታት ስለዝረኽብኩሎም ምናልባት ብገርሂ እንተኾይኑ ክእርሙ ብፍላጥ እንተኾይኑ ድማ 

ተኸታተሊኦም ከይደናገር መብርሂ ምሃብ ግድን ይብል። እቲ ቀንዲ መልሲ ክህበሉ ዘደረኺና ግና ኣብ 

ማእኸል እቲ ፅሑፍ ክትረኽብዎ ኢኹም። 

መዘከርታ-  

• ብዝተኽኣለ መጠን ተዃሳሕቲ ኣብ ዝኾኑ ነጥብታት ብቁጡቡነት ዝተውሃበ መብርሂ እዩ። ኮይኑ ግና 

ንሶም ዘቃልዕዎምን ክፀሓፉ ግቡእ ዘይነበሩን ርኢቶታት ከብርህ ግድን እዩ።  

• ምልክት ዘለዎ ኣካል እቲ ፅሑፍ ብቀጥታ ካብ ፅሑፎም ዝተወሰደ እዩ።  

ከም መእተዊ፣ ርኢቶይ ካብ ርእሲ ፁሑፎም ክጅምር፦ 

“ዜና ዓወት እንትዝንግዕ “መንግስቲ ይቀየር” ኢልካ ዘረባስ ናይ ጥዕና ኣይትመስለን" ይብሉ። ኣብዚ 

ተላዕጢጦም ከም ብዋዛ ዝቐረቡ ሓሳባት መብርሂ የድልዮም፦ 

ሓደ፣ ዓወት ከምዝዘንገዐ ይኣምኑ እሞ ናይ ለውጢ ሓሳባት ዝቐርቡ ዘለዉ ነዚ መበገሲ ተገይሩ ከምዝኾነ 

ኣምሲሎም የቕርቡ። ዓወት ከምዝዘንገዐ ሓደ ሓቂ እዩ። ብርግፅ፣ በቲ ሕዚ ዘሎ ኣካይዳ ዓወት ከመፅእ ድዩ? 

ዝብል ሕቶ ዳርጋ ናይ ኩሉ ትግራዋይ ሕቶ ኮይኑ ኣሎ። ናይ ለውጢ ሓሳባት ዝቐርብ ዘሎ ግና ካብዚ ሓቂ 
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ተበጊሱ ኣይኮነን። ምኽንያቱ፣ ከም ውድብ ባይቶና ፖለቲካዊ ምትዕርራያት ክሳብ ዘይተገብረ ዓወት ክድንጒ 

እዩ ዘይኮነስ ምሉእ ዓወት ክመፅእ ኣይኽእልን ዝብል ገምጋም ካብ ነቐምጥ ፀኒሕና ኢና። ገና TDF ናብ መቐለ 

ቅድሚ ምእታዉ ጀሚሩ “ዝፈረሰ መንግስቲ መሊስካ ሓቋፊ መንግስቲ ምምስራት” ከም ፍኖተ ካርታ 

ቃልስናን ብሕታዊ መንገዲ ዓወትናን ዘቐመጥናዮ መፍትሒ ሓሳብ እዩ። እዚ ንህዝቢ ዕላዊ ኣብ ዝተገብሩ 

መግለፂታት ተሰኒዱ ዝርከብ ሓቂ እዩ። ስለዝኾነ፥ ፖለቲካዊ ምትዕርራያት ዝጥለብ ዘሎ፣ ዓወት ስለዝዘንገዐ 

ዘይኮነስ ዓወት ንክርከብ ካብ ዝብል መበገሲ እዩ። ብለይ ፖለቲካዊ ምትዕርራይ ዜና ዓወት ከምዝዱንጊ 

ምናልባት እውን ከምዘይህሉ ብወገንና ተፈሊጡ ዝሓደረ ሓቂ እዩ። ሕዚ ዓወት ምስደንጎየ፣ ነቲ ነቕርቦ 

ዝነበርና ሓሳባት ተረዲኦም ቅዋማትና ምድጋፍ ዝጀመሩ ብዙሓት ምዃኖም ግና ሓቂ እዩ። ዘንጊዖም በቲ 

ንኸዶ ዘለና ኣካይዳ ዓወት ከም ዝዝንግዕ ምርደኦም እውን ሓደ ንቕሓት እዩ። 

ካልኣይ፣ ብወገን ባይቶና መንግስቲ ይጠናኸር፣ ዓቕምታት ትግራይ ኣኪቡ ይጠቐም እምበር ክሳብ ሕዚ 

“መንግስቲ ይቀየር” ኣይበልናን። ከም ውድብ፣ ኣብ ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

(ቤ/ም/ብ/ክ/መ/ት) ዘለና 8 ውክልና ሒዝና ኣካል እቲ መንግስቲ ኮይንና ኢና ንኸይድ ዘለና። እዚ ቤት ምኽሪ 

ይቀየር ወይ ይፍረስ ኣይበልናን። እቲ ቤት ምኽሪ ዘጣየሾ ፈፃሚ ኣካል ብ/ክ/መ/ትግራይ እውን ይቀየር ወይ 

ይፍረስ ኣይበልናን። ሓባራዊ ቃልሲ ንምዕዋት መንግስቲ ከመይ ይጠናኸር ዝብል ሓሳብ ኢና ኣቕሪብና ዘለና። 

ምጥንኻር “ምቕያር” እዩ ዝብል መጎት ሒዞምን ካብ ዝቕየርስ ብድኹሙ ክቕፅል ይመርፅ ዝብል ቅዋም 

ሒዞም እንተኾይኖም ዝፅሑፉ ዘለው ግና ልክዕ እዮም። ብወገንና መንግስቲ ክጠናኸር ካብ ምቅላስን 

መንግስቲ ዘጠናኽሩ ብሉፃት ሓሳባት ካብ ምቕራብን ኣይንቦክርን። ክሳብ ሕዚ ኣብኡ ኢና ዘለና።   

ሳልሳይ፣ ሓሳብ ምቕራብ ናይ ጥዕና ምልክት እዩ። ፀገም እናረአኻ ምዕዛም እዩ ዘይናጥዕና ክመስል ዝኽእል። 

ብወገን ባይቶና እነቅርቦም መፍትሒ ሓሳባት ብሳይንሳዊ መንገዲ ተተንቲኖም ዝተፀንዑ፣ ክውንነት 

ዝተላበሱ፣ ረብሓ ትግራይ ማእኸል ዝገበሩን ከማኹም ዝበሉ ጥዕና ዘለዎም ተጋሩ ምሁራት ዝህብዎም 

ሪኢቶታትን ሓሳባትን ተሓሳቢ ዝገበሩ ፅሩያት ሓሳባት እዮም።  

እዚ ኢለ፣ ኣብቲ ፅሑፎም ሓደ ብሓደ ርኢቶ ቅድሚ ምሃበይ ኣብ ኣቀራርባ እቲ ፅሑፍ ጥቕሉል ርኢቶይ 

ኣቐሚጠ ክሓልፍ። እቲ ፅሑፍ ብቅዲ “ኣእምን ወይ ኣደናግር” (Convince or Confuse) ዝበሃል “ነባር 

ተንኮል” ዝተፅሓፈ እዩ። ስለዝኾነ፦ 
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1. ደንገርገር ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም ኣብ ዝበልክዎም ንፅረት ዘይብሎም ሓሳባትን ሕፅረት ሓበሬታ 

ኣለዎም ኢለ ኣብ ዝሓሰብክዎም ነጥብታትን መብርሂ ክህበሎም፤  

2. ንይምሰል ዝቀረቡ ኣብ ዝመሰሉኒ ነጥብታት ድማ ሕቶ ክሓትት፣  

3. ካብ መንገዲ ወፂኦም ንመንበባይ ንምእማን ዝተጠቐምዎም ገለፃታትን ስነሞጎታትን ድማ ርትዓዊ 

ብዝኾነ መንገዲ ንምሙጓት ክሙክር እየ።  

ኣብ መእተዊ ፅሑፎም፣ ኣይግዜኡን ማለት ዝተፈለየ ሓሳብ አይለዓል ወይ ካብ ሕሉፍ ጌጋ ኣይንመሃር፣ 

እናተጋገና ንፅናሕ ማለት ኣይኮነን። ኢሎም ይጅምሩ።  

• እሞሲ፥ ዝተፈለየ ሓሳብ ዝንሸራሸረሉ መድረኽ ይኹን ሚድያ ኣበይ ኣሎ? ካብ ሕሉፍ ጌጋና ዝተምሃርናዮ 

ነገር እንታይ ኣሎ? ዝተኣረምናዮ ነገር እንታይ ኣሎ? እዚ ሓሳብ እዚ ብትኽክል ይኣምንሉ ድዮም? 

ዝኣምንሉ እንተኾይኖም ትሕት ኢሉ ኣብዘሎ ፅሑፎም ካብ ልሙድ ዝተፈለየ ሓሳብ እንታይ ኣቕሪቦም? 

ካብ ሕሉፍ ጌጋና እንታይ ንመሃር ከምዘለና ዘቕረብዎ ነጥቢ ኣሎዶ? ጌጋ ዝእርም ነጥቢ ኣቕሪቦምዶ? 

እስቲ ንርእሶም ይሕተቱ።  

ቀፂሉ ኣይግዚኡን ንምንታይ? ብዝብል ሕቶ ኣቕሪቦም ክልተ ነጥብታት ዘለውዎ መልሲ የቐምጡ፦ 

1. እቲ ኣብ ህዝብና ዝበፅሕ ዘሎ ዓፀቦ ብሓባር ክንፈትሖ ንኹሉ ሓቑፍና፣ ናይ ምውንጅጃል/ምክሳስ 

ጊዜ ከይኮነስ ናይ ምክእኣል ጊዜ ክንገብሮ ኣለና ካብ ዝብልዪ እዩ። ይብሉ 

• እዚ ከም ሓሳብ ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን። ግንከ፣ ብሓባር ክንፈትሖሲ እቲ ናይ ሓባር ናይ ቃልሲ መድረኽ 

ኣበይ ኣሎ? ብሓባር ክንቃለስ እንተኾይንና እቲ ቃልሲ ከመይ ይመራሕ ኣብ ዝብል ምርድዳኣ ምፍጣር 

ኣገዳሲ ኣይኮነንዶ ይብሉ? እቲ ሓቛፋይ ዝበልዎ ኣካይዳ ኣበይ ኣሎ? ናብ ህዝቢ ኣብ ዝተዘርግሑ ሰነዳት 

ውንጀላታት ዘቕርብ ዘሎ መን እዩ? ልክዕ ከምቲ ኣብዪ ኣህመድ “ተዛረብቲ ትግርኛ” እናበለ ውንጀላታት 

ዘቕርብ ዝነበረ “ውድባት” ብዝብል ዘይቑፀርን ዘይፍለን ኣገባብ ኣብ ብሄራውያን ውድባት ጠቐነን 

ፀለመን ዘጋፍሕ ዘሎ መን እዩ?      

2. ኣይግዚኡን ዝብል ግዜኡ እዩ ብዝብልሞ ንቐይሮ እታ አይግዚኡን ኣሉታዊ ትርጉም ትወሃባ ስለዘላ፣ 

ጊዜኡ ሕማቕ ይኹን ፅቡቅ ዝተማርፀሉ ጊዜ ተይኮነስ ዝተአዘዝካዮ ጥራሕ እትፍፅመሉ ዝተወሃበትካ ናይ 
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መኸተ መደብ ብዘይ ቃልኣለም እትፍፅመሉ ጊዜ እዩ። ብሓፂሩ እቲ ጊዜ ናይ ሞትን ሕየትን እዩ፣ ንጭቕጭቕን 

ንናይ ፓርቲ ፖለቲካን ካሊእ ጊዜ አለዎ ማለት እዩ። ይብሉ 

• እዚ ርኢቶ እዚ ኣዝዩ ሓደገኛ ጥራሕ ዘይኮነስ ህዝቢ ትግራይ ናብ ሮቦትን ባርያን እቲ መደብ ወሃቢ (Who 

ever it is) ዝቕይር ሪኢቶ እዩ። ህዝብና ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ካብ ሕማቕ ፅቡቕ ክመርፅ ኣለዎ። 

ዝተኣዘዝካዮ ጥራሕ እትፍፅመሉ መድረኽ እዩ ክብሉ ከለዉ እዚ ፂሒፈምዎ ዘለዉ ፅሑፍ ንባዕሉ በዚ 

ኣካል እዚ መደብ ወሪዱሎም ክምዝፃሕፍዎ ግልፂ ይገብር ኣለዉ። መልሲ ክህበሉ ካብ ዘገደደኒ ቀንዲ 

ምኽንያት እዉን እዚ እዩ። ኣይተ ኣባይ ነዚ ፅሑፍ ካብቲ ናይ መኸተ ዝበሃል ኣመራርሓ መምርሒ 

ወሪዱሎም ነጥብታት ቖፂሮም ወሲዶም ዝፀሓፍዎ ከምዝኾነ ባዕሎም ስለዝገለፁ እዩ። ኣብ መቐለ 

መዓልታዊ ክዘውር ዝቐነየ ፅሑፍ ምዃኑ ድማ ነዚ ሓቂ ዘጠናኽር እዩ። ብውልቆም ዝወረደሎም መደብ 

ብዘይሕቶ ምፍፃም መሰሎም እዩ። ትግራዋይ ግና ብነፃነት ክሓስብ ዕንቅፋት ክኾንዎ ግቡእ ኣይኮነን። 

ኣይግዚኡን ክበሃል ዘለዎ ድማ እዚ ተሰሚርካ ሕሰብ፣ ተሰሚርካ ገደል እቶ ዝበሃል ን30 ዓመት ዝፀነሐ 

መንገዲ ዕንወት ዝኾነ ኣተሓሳስባ እዩ ክኾን ዘለዎ።   

• ብካልእ ገፅ፣ ዝተውሃበኒ መደብ እየ ዝፍፅም ዘለኹ እናበልኻ ናይ ፓርቲ ፖለቲካ ካሊእ ግዘ ኣለዎ ሕዚ 

ኣይግዚኡን ማለትከ እንታይ ዓይነት በለፅ እዩ? ንሶም ናይ ፓርቲ ፖለቲካ ከሳልጡ እቲ ካሊእ ናይ ፖለቲካ 

ስራሕቲ ጠጠው ኣብል ዝበሃል “ዓይንኻ ዓምት እሞ ከዐሽየካ” ዝመስል ጉሙፅ ሓሳብ  እዩ።   

ኣስዕብ ኣቢሎም ሓይልታት ትግራይ ብዘለዎም ወቕታዊ ቅዋማትን ኣተሓሳስባታትን ብዛዕባ ዘለዎም 

ኣሰላልፋ ከምዚ ይብሉ፦ 

ናብ ዝፈላልዩና አረኣእያታት ቅድሚ ምስግጋረይ ሓደ ዝገብረና ነገራት ከዘኻኽር  ኢሎም ክልተ ነጥብታት 

የልዕሉ፦ 

1. ኣብ ህዝቢ ትግራይ በፂሑን ይበፅሕን ዘሎ ፀገም ንህዝቢ ምፅናትን ትግራይ ምጥፋእን ምዃኑ ኣብዝሓ 

ዝሰማማዐሉ ምኹኑ 

• እዚ ሓቂ እዩ። ብውሑድ ኣርባዕቲአን ውድባት ዝተሰማማዓሉ ነጥቢ እዩ። ከምውድብ ባይቶና ድማ 

ብዝዓበየ፥ ቀዳማይ ኣጀንዳ ህዝቢ ትግራይ ምርግጋፅ ህልውና እዩ፣ ብጭቡጥ ናይ ፅንተት ሓደጋ ኣጓኒፍዎ 
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እዩ ኢልና ኣብ ፕሮግራምና ዘቐመጥና ውድብ ኢና። ሕዚ ኣብዚ ጉዳይ ኩሉ ትግራዋይ ምስምማዑ ዋና። 

እቲ ሕቶ ክኸውን ዝኽእል ግና ኣብዚ ገምጋም ዝተሰማምዑ ሓይልታት ትግራይ ነዚ ሓደጋ ንምምካት 

ከመይ ይሰርሑ ኣለዉ? እንታይ ክሰርሑ ኣለዎም? ዝብል እዩ። ሓደጋ “ፅንተት ህዝቢ” ንሓደ ገዲፉ ንካሊእ 

ዘጥፍእ ኣይኮነን። ስለዝኾነ፣ ናብ ኩሉ ዘቕነዐ ሓደጋ ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ሓደጋ ንዓኻትኩም እዉን 

ዝምልከት እዩ፣ ግን ህልውናኹም ንምርግጋፅ ትገብርዎ ቃልሲ ከመይ ከምዝምራሕ ኣይምልከተኩምን 

ዝበሃል ዘረባ ከመይ ይርኢዎ?       

2. ነዚ ወራርን ዕፅዋን ክሰብር እንተኾይኑ ኩሉ ብሓባር ክቃለስ ምዃኑን ነፃ ሃገረ ትግራይ ንምርኣይ 

ሃንቀውታ ክምዘሎን ከይተዘራረብና ዝተረዳዳእና ይመስለኒ። 

• ኣድላይነት ብሓባር ምቅላስ common sense ስለዝኾነ ኩሉ ክረዳደአሉ ይኽእል እዩ። እቲ ካልኣይ ነጥቢ 

ግና ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ። ጉዳይ ሃገርነት ከምተራ ጉዳይ ከይተዘራረብካ ትረዳደአሉ ኣጀንዳ እዉን 

ኣይኮነን። ኣብዚ ጉዳይ ኣብዝሓ ሰብ ከይተዘራረበ ዝተረዳደአሉ ጉዳይ እንተሃልዩ ሕቶ ሃገርነት ትግራይ 

በቲ ገዛኢ ውድብ ክምለስ ከምዘይኽእልን ህወሓት ነቲ ሕቶ ንምምላስ ዓቕሚን ድሌትን ከምዘይብሉን 

ይመስለኒ። ኣብዚ ጉዳይ ከይተዘራረብና ከይኮነሰ ተዘራሪብና እውን ንምርድዳእ ኣፀጊሙልና እዩ ዘሎ። 

መዓንጣኹም ሸጥ ኣቢልኩም ትሟገትሉ ዘለኹም ውድብ ህወሓት ቀዳማይ ውራዩ ስልጣኑ ምቕፃል 

እምበር ሕቶ ሃገርነት ትግራይ ምምላስ ከምዘይኮነ ግልፂ ዝገብር ዘሎ ውድብ እዩ።  

ቀፂሎም፥ ናብታ እትድለ ንምብፃሕሓ ኣብ ዘሎ ባህጊ ግና ዝተፈላለዩ ኣንፈታት ኣለዉ።( ሓደ ብገርሁ እቲ 

ካሊእ ብጉርሑ) ኣብ ዝቐርብ ዘሎ ኣረኣእያ ኣብ ሰለስተ ዝተመቐለ ይመስል። 

1. ፀላእትና ንህወሓት ኣምሲሎም ህዝቢ ከፅንቱ ዝመፁ ስለዝኾኑ ምስ ዝመረፅናዮ ውድብን መንግስትን 

ኮይንና ኢና እቲ ሽግር ንፈትሖ፣ ካብ ህወሓት ወፃኢ ዘለዉ መማረፅታት ድኹማት እዮም፣ ህዝቢ ዝመርፅ 

ውድብ ሒዝና ክንሰግሮ ኢና እንተደከመውን ሃጊዝና ምቕፃል እምበር ኣብ መንጎ ኩናት ፈረስ ኣይንቕይርን 

ዝብል እዩ።  

እዚ ሓሳብ እዚ ብዙሕ Irrationality ኣለዎ። ምስ ዝመረፅናዮ ውድብን መንግስትን ኮይንና ክበሃል ከሎ 

ዘይተመረፁ ውድባትን ዘይመንግስታዊ ኣካላትን ኣየድሉዩናይ ድዮም ዝብሉ ዘለዉ? ንህወሓት “ዘውፀአ” 
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ዝቐረበ መማረፂ ኣበይ ኣሎ ድዩ? ካበይ እዮም ኣምፂኦምዎ? ዝቐርቡ ዘለዉ መማረፂታት ኩሎም ንህወሓት 

ዝሓቖፉ እዮም። ስሙር ብሄራዊ ባይቶ ይኹን ስግግር መንግስቲ ካብ ህወሓት ወፃኢ ዘለዉ ሓይልታት ጥራሕ 

ዘካትት ዘይኮነስ ንህወሓት እዉን ዝሓቖፈ እዩ። ካብ ህወሓት ወፃኢ ዘሎ መማረፂ ዝደኸመ እዩ ክበሃል ከሎ፤ 

ህወሓት በይኑ ጠንካራ እዩ፣ ህወሓት ናይ ካልኦት ሓይልታት ትግራይ ዓቕሚታት ወሲኹ ሓቢሩ ክመርሕ ከሎ 

ግና ድኹም ዝኾነሉ ኣገባብ ከመይ ዝበለ ተኣምራዊ ሎጂክ እዩ? ህወሓት ኣዝዩ ስለዝደኸመ ዓቕምታት 

ትግራይ ኩሉ ኣኪቡ እውን ክጠናኸር ኣይኽእልን እንተኾይኑ እቲ ዘረባ ሓደ ጉዳይ እዩ። ዋላ ድኹም ይኹን 

ምስ ዝመረፅክዎ ጥራሕ ኮይነ እየ ዝቃለስ ክበሃል ከሎኸ ዝመረፅክዎ ውድብን መንግስትን ከፅንተኒ ይፈቅድ 

እየ ከም ማለት ኣይኮነንዶ። እቲ ሓደጋ ናይ ፅንተት ከምዝኾነ ንሶም እውን ኣቐሚጦም ኣለዉ። ይኹን 

እምበር፣ “ኣብ መንጎ ኩናት ፈረስ ኣይንቕይርን” ዝብል ዘሎ ኣብዚ ሰልፊ ዘሎ ሓይሊ ከምኡ ዝብል ዘሎ 

ኣይመስለንን።  ብሓፂሩ፥ ህወሓት ይቅተለኒ ኢሉ ዝፈቐደ ደጋፊን ስልጣን ክሳብ መቓብር ዝበለ ህወሓትን 

እዮም ኣብዚ ሰልፊ ዘለዉ። 

2. እቲ ካልኣይ ክፋል ኣረኣእያ ነዚ በፂሑና ዘሎ ፀገም ዘምፅአልና ህወሓት ስለዝኾነ፣ ሎሚ በፅሑና ንዘሎ 

ፀገም ክፈትሕ ኣቕሚ ስለዝይብሉ ካሊእ ሓዱሽ ኣመራርሓ የድልየና እዩ፣ ስለዝኾነድማ መሰጋገሪ መንግስቲ 

ወይ ናይ ኹናት ጌዜ ኮሚሽን ይጣየሽ በዚ ዘሎ ኣመራርሓ ክንዕወት ኣይንኽእልን ዝብል ሓይሊ ኣሎ።  

ናይ ኩሉ ፀገማትና ፍልፍል ድኽነት እዩ ኢሉ ዝትንትንን ድኽነት ናይ ስልጣን መሰረቱ ዝገበረን ውድብ 

ህወሓት ነዚ በፂሑና ዘሎ ፀገም ክምዘምፀአልን ፃዕዳ ሓቂ እዩ። እዚ ግና ስግግር ይኹን ኮሚሽን ንምፅዋዕ 

ከም መበገሲ ዝወሰደ ኣካል ዘሎ ኣይመስለንን። ህወሓት ዓቕሚ ከምዘይብሉ ዘለናዮ ነባራዊ ኩነታት ምርኣይ 

እኹል እዩ። ሓደ መበገሲ ፃውዒት እዉን ንሱ እዩ። ናይ ኹናት ጊዜ ኮምሽን /ስሙር ብሄራዊ ባይቶ/ 

ዝፀዋዕናሉ ተወሳኺ ምኽንያትን መትከላትን እዉን ተቐሚጡ እዩ። ስሙር ብሄራዊ ባይቶ ዝፀዋዕናሉ 

ምኽንያት፦ 

1. ኩሎም ዓቕምታት ትግራይ ነቲ ህዝባዊ ዂናት ንምዕዋት ክውዕሉ ኣለዎም ካብ ዝብል መትከል 

2. እቲ ዂናት ብወታደራዊን ፖለቲካዊን ዓወት ክዛዘም ኣለዎ! ብሓደ ወይ ብካሊእ መንገዲ ስዒርካ 

ምውፃእ እዩ ብሕታዊ መማረፂ። እቲ ኩለመዳያዊ ዂናት ክዕወት ዝኽእል ብሓባራዊ መሪሕነትን 

ህዝባዊ ኲናትን ጥራሕ እዩ! እቲ ገዛኢ ውድብ በይኑ ዝመርሖ ቃልሲ ወታደራዊን ፖለቲካዊን ዓወት 

ከምፅእ ኣይይኽእልን!  
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3. ነዚ ፈታናይ መድረኽ ንሓልፎ፣ ካብ ከውሒ ዝደልደለ ሓድነት ተጋሩ ክነረጋግፅ ከለና ጥራሕ እዩ! 

ስለዝኾነ ሓድነትና ከጠናኽር ዝኽእል ፖለቲካዊ ምትዕርራይ ክንገብር ኣለና።  

4. ህዝባዊ ኲናት ብመንግስቲ ዝምራሕ ክኸዉን ኣለዎ! ስለዝኾነ ተረኽ ቃልስና ብዝይጎድእ መንገዲ 

መንግስቲ ዓቂብና ንኺድ 

ካብ ዝብልን ካልኦት ምኽንያታትን እዩ ስሙር ብሄራዊ ባይቶ ዝፀዋዕና። 

3. ኣብ ውሽጢ ትግራይ ብዘጋጥም ዘሎ ዘስካሕክሕ ዕፅዋ ጥምየትን ዝተጨነቐ፣ ሰራዊት ትግራይ ካብ ደገ 

አፍ ዓወት ተመሊሱ ኢሉ ዝሓረቐ፣ እቲ ዕፅዋ ነውሑ ኢሉ ዝጭነቕ፣ እንተኾነ ግና ኣብ ውድብ፣ ሰራዊትን 

መንግስትን እምነትን ተስፋን ዘለዎ እኹል መብርሂ እንተረኺቡ ናብ ተግባር ዝዋፈር ሓይሊውን ኣሎ።  

ዘይሩ ዘይሩ ኣብዚ ሳልሳይ ኣሰላልፋ ዝተሰለፈ ትግራዋይ እውን ደላዪ ለውጢ እዩ። 

ነዞም ብ3 መቒልካ ክምዘኑ ዘለዎም ዝበልናዮም ኣረኣእያታት ኣብ ሕድሕድ ብዙሕ ዝርዝር ኣለዎም። 

መበገሲታቶም እውን ብዝሕ እዩ። ካብ ቅር ዘብሉ ገለ ምኽንያታት፣ 

• ካብ ውሽጢ ትግራይ ሾሊኾም ብዝወፁ ዘረባታት ብፍላይ ካብ ገለ መራሕቲ 

• ኣብ ትግራይ በፅሕም ብዝበሃሉ ምምሕዳራዊ ጎዶለታት 

• ካብ ዳያስፖራ ዝተልኣከ ናይ ውልቀ ሓገዝ ብግቡእን ብእዋኑን ዘይምብፅሑ ዝፈጠሮ ስምዒት 

• ዝተገበረ ተፃብኦታት ደው ናይምባልን ሓገዝ ክኣቱ ዝተብሃለውን ዝይምብፅሑን 

• ፀላእቲ ጊዜ ረኺቦም መሊሶም ንኽወሩና ዕድል ተዋሂብዎም፣ ጊዜ ኣባኺና ዝብል 

• ምዕራባውያን ብዝደልይዎ ኢና ንከይድ ዘለና እቲ መንግስቲ ብሰብ ኣዊ ሃገዝ ክደራደር ኣይነበሮን ወዘተ 

ንብል ኣመኽንዮታት ኣለዎም። 

ነዞም ልዕል ኢሎም ዘለዉ ሓደብሓደ ምርኣይ የድሊ። በጠቓላሊ ግና ናይ ቅርታ ምኽንያት ዘይኮኑስ ናይ 

ስትራቴጂክ መሪሕነት ውድቀት መርኣያ እዮም። ን30 ዓመታታት ብኔትዎርክ ዝተዘርገሐ ክሌፕቶክራቲክ 

መንግስቲ ህወሓት መኸተ መሪሑ ከዐውት ከምዘይኽእል ተወሰኽቲ መረጋገፂታት እዮም።  
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እታ ካብ ውሽጢ ትግራይ ሾሊኾም ብዝወፁ ዘረባታት “ብፍላይ ካብ ገለ መራሕቲ” ትብል ግና ፍሉይ ትኹረት 

ዘድልያ እያ። መን ኣሽሊኹዎ? ካብ ትግራይ ዝኾነት ትኹን ዘረባ ብድጂታል መልክዕ ኣይትሾልኽን። እቶም 

ገለ መራሕቲ ዝተዛረብዎ ዘረባ ካልኦት መራሕቲ እዉን ቃል ብቃል ዝዛረብዎ ዝተፈለየ ነገር ዘይብሉ እዩ። 

ንምንታይ እዩ ናይ ዞም ገለ መራሕቲ ብፍላይ ቅርታ ፈጢሩ ወይ ቅርታ ከም ዝፈጠረ ጌሮም ክቕርብዎ 

ዝፍትኑ ዘለዉ? ክበልዕዋያ ዝደለዩ ኣመራርርሓስ “ገለ ኣመራርሓ” ይብልዋ ከይከውን? እቲ ዘረባ ናይ ህወሓት 

ዘረባ እዩ።  

እቶም ኣብ ቀዳማይን ሳልሰይትን ዝተሰርዑ ኣረኣእያታት ነዚ ኣቲናዮ ዘለና መድረኽ ዝምጥኑ እዮም።  

ይብሉ። ፈለማ ብኸመይ ይምጥኑ? ሓደ እዉን ኣይኮኑን። እቲ ቀዳማይ መንገዲ ፖለቲካዊ ምትዕርራይ 

ኣየድልን ዝብል እዩ  እቲ ሳልሳይ ናይ ለውጢ ሓይሊ እዩ።   

ብዝኾነ ቀፂሎም ከምዚ ይብሉ፦ 

ናይ ፅሕፍቲ ሕምብርቲ ኣብታ ካልአይቲ “መንግስቲ ናይ ምቕያር” ወይ ህወሓት ናይ ምልጋስ መማረፂት 

ዘለዋ ሓደጋታት ንምርኣይ እያ። 

ኣብቲ ካልኣይ ተቐሚጦም ዘለዉ ስግግር መንግስቲን ናይ ኲናት ጊዜ ኮምሽንን ንህወሓት ዘልግሱ ኣይኮኑን። 

ህወሓት ዘልግስ መማረፂ ዘቕረበ ትግራዋይ ሓይሊ የለን፣ ኣይቐረበን። እቲ ናይ ኩናት ግዜ ኮምሽን ድማ 

ብስሩ መንግስቲ እዉን ዝቕይር ኣይኮነን። ስልጣን ዝተመረፀ ብ/ክ/መ/ትግራይ ምሉእ ብምሉእ ተቐቢሉ 

ዝኸድ መማረፂ እዩ። ንምንታይ እዮም ዘይቐረበ መማረፂ ክምዝቐረበ ኣምሲሎም ዘቕርቡ ዘለዉ? 

ናይ ህዝቢ ርእይቶ (Public opinion) ንፖሊሲ እታወታት ስለዝኸዉን ኣፍኩም ዕፀው ዝበለ የለን፣ መራሕቲ 

ትግራይውን ኣብዝተሓተትዎ መድረኻት መልሲ ይህቡ ኣለዉ። እዘን ድኽመት ኣሎ ኣብ ዝተብሃለ ጊዜ ቅልቅል 

ዝብላ ዘለዋ ሓሳባት ድማ ብዝሰልጠነ ኣገባብ መልሲ ምሃብ ምክታዕ እምበር ንመቕረብቲ ሓሳብ ብምድሃል 

ኣይፍታሕን፣ ነቶም ኮነ ተባሂሉ ጊዜ እናተፀብዩ ዝቕልቐሉ ዘለዉ ሃሳባት ናይ ህዝቢ ፀገማት ወይ ሕቶታት 

ጉልባብ ገይሮም ስለዝብገሱ መድሓኒቶም ህዝቢ ባዕሉ ክመምዮምን ክፈልጦምን ምግባር እዩ። 
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ኣይተ ኣባይ ንዝቐርብ ዘሎ ሕቶታት ክጠዋዉዩወን እንተፈተኑኳ ነቲ ሓቂ ግና ከምልጥዎ ኣይከኣሉን። ህዝባዊ 

ፀገማት ወይ ሕቶታት መሰረት ጌሮም ዝቐርቡ ዘለዉ ሕቶታት ንምዃኖም ክሓብእዎ ኣይከኣሉን። እቲ 

ጉልባብ ወዲ ጉልባብ ነፅነሐዮ። ብግልፂ እዩ ዝቐርብ ዘሎ። ህዝቢ ሓቢርኩም ስርሑ እዩ ዝብል ዘሎ።   

“ህወሓት” ሎሚ ጉድለታቱ ይኣርመልና ተይኮነስ ሎሚ ይልገሰልና ዝብል ሓሳብ ቐንዲ ሓደጋታቱ፣ 

ናይዚ ርእሲ ፀገሙ ስግኣታታኻን ፍርሕታታትካን ብምድማፅ ዝተፈጠረ ምድንጋፅን ምርባፅን ዘስዓቦ 

“ፍርሒ ለግሲ” እዩ። ህወሓት ሎሚ ኮነ ፅባሕ “ይልገሰልና” ዝበለ ትግራዋይ ኣካል ንግዚኡ የለን። ኣብ ላዕሊ 

ካብ ዘቐመጥዎም ኣሰላልፋታት ውሽጢ ህወሓት ይልገስ ዝበለ መማረፂ የለን። ንምንታይ ዘይተብሃለን 

ዘይተሓሰብን ክበሃልን ክሕሰብን ይፅዕሩ ከምዘለዉ ሕዚዉን ኣይተረደአንን። ህወሓት ከልግስ ኣይኽእልን፣ 

ኣይድለን። መከሓሓሲ ገበናቱ ዝኸዉን ዝተወሰነ ፅቡቕ ተግባራት ከይፈፀም ናበይ ከልግስ? መን ይሰዶ? እቲ 

ዕድል ክወሃቦ ኣለዎ። ትግራይ ሕዚ ሓይሊ ዝእክብ እምበር ሓይሊ ዘልግስ ኣካይዳ ኣየድልያን። ስለዝኾነ፦ ኣብ 

ዘይተብሃለ ነገር ኣጀንዳ ምፍጣር ጌጋ እዩ። መብዛሕትአን ውድባት ውድብ ህወሓት ሓደ ናይ ህዝቢ ትግራይ 

ማሕበረሰባዊ ሃፍቲ እዩ ኢለን ዝኣምና ውድባት እየን። እንተተኻኢሉ እዚ ኩብር ሽም ተሸኪሙ ዘሎ ውድብ 

ሽሙ ተዝቕይር ይምረፅ። ዋላ ሕዚ ዕዳኡ ይኽበድ ብሽም ተጋሩ ዝተዓደዮ ዕዳ ስለዝኾነ ነዚ ዕዳ ካብ ምስካም 

ወፃኢ ካሊኣ መማረፂ የለን።  ህወሓት ከልግስ የብሉን ጥራሕ ዘይኮነስ ግበረ ራዕዲ ተባሂሉ ክፍረጅ የብሉን 

ኢለን ዝሙጉታ ውድባት እየን። ህወሓት ንሕዚ የድልየና እዩ። ከልግሶ ንዝደሊ ሓይሊ እውን ንቃለስ ኣሎና።  

ዝበሃል ዘሎ ፀላእትና ካብ ውሽጢ ክሳብ ድገ ተኣኻኺቦም ከፅንቱና ወፊሮም ስለዘለዉ ዓቕምታት ትግራይ 

ናብ ሓደ ዝእክብ ኣካይዳ ክንኸይድ ኣለና። ህወሓት ናይ ውድባት፣ ምሁራት፣ ነባር ዓቕሚታት ብተወሳኺነት 

ይጠቐም እዩ ዝበሃል ዘሎ። እቲ ስግግር መንግስቲ ዝበሃል እዉን ህወሓት ዘልግስ መማረፂ ኣይኮነን፥ ክሳብ 

ህዚ በዚ ብርኪ ዝቐረበ ሓሳብ የለን። ብሕጊ ዘይምልከቶ ስልጣን ብሒቱ ክኸድ የብሉን፤ ዋላ ብሕጊ ዝምልከቶ 

ኔሩ እንተኾነ’ኳ ዓቕሚ ምውሳኽ ዝጠቅም እምበር ዝጎድእ ነገር ስለዘይብሉ ዓቕምታት ይጠቐም እዩ ዝበሃል 

ዘሎ። ዝቐርቡ ዘለዉ ሓሳባት ጠፊእዎም ከምዘይኮነ ይግምት። እቲ ዝበሃል ዘሎ፣ ህወሓት ዝተፈላለዩ 

ሓይልታት ብብርኪ ውሳነ ወሃባይነት የካትት እምበር ይልገስ ከም ዘይኾነ ኣንዳዕዲዓዖም ዝርድእዎ ጉዳይ 

ይመስለኒ። ብዝኾነ፣ እስቲ ሓደጋታት ዝበልዎም ንርአ፦   
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1. ህወሓት ምስ ኣባላቱን ደገፍቱን ኣብ ግንባር ናይ ህይወት ዋጋ ዝኸፍልን ዝመርሕን ዘሎ ወድብ ስለዝኾነ 

ኣይሽንዃይዶ ህወሓት ሎሚ ዝተፈጠሩ ውድባትውን ካብዚ ናይ መኸተ መድረኽ ይልገሱ ምባል 

ዓርሰቅትለት እዩ። ነዚ ዓቕሚዚ ዝትክእ ዝኾነይኹን ሓይሊ የለን፣ ስለዚ ንሓደጋ ምቅላዕ እዩ። 

ፈለማ፣ ፖለቲካዊ ምትዕርራይ ምግባር ካብ መድረኽ መኸተ ምልጋስ ኣይኮነን። እተን ብሄራውያን ውድባት 

ካብዚ ናይ መኸተ መድረኽ ይልገሱ ምባል እዉን ልክዕ ከምዘይኮነ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብዚ ዝተጋገይዎ ነገር 

ንህወሓት ኮነ ነተን ውድባት ካብቲ መድርኽ ምልጋስ ከምዘይከኣል እዩ። ብእርኑብዶ ንቃልስ ብብቱን እዩ 

ዘዛርበና ዘሎ እምበር ቃልሲ ዝኾነ ሓይሊ ዝሓውሰካ ወይ ዝሰጉገካ ጉዳይ ኣይኮነን። ኣብ ውሽጢ እቲ 

መድረኽን ሓደጋን ዘሎ ኣካል ናበይ ከልግስ?  

እቲ ዘቐረብዎ ገለፃ ግና ዝተዛበዐ እዩ። ህወሓት ኣብ ግንባር ዝኸፍሎ ዘሎ ዋጋ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ሰብ 

እምበር ፖለቲካዊ ውድብ ድፋዕ ሒዙ ኣይዋጋእን። ስለዝኾነ ንሓሳብ ሰብነት ኣልቢስካ ይደሚ ኣሎ ይቆስል 

ኣሎ ዝበሃል ፅውፅዋይ ጌጋ እዩ። እቲ ውድብ ይኹን መራሕቲ እቲ ወድብ ኣብዚ ምሳና እዮም ዘለዉ። ቤት 

ፅሕፈቶም ኣብዚ ምሳና እዩ ዘሎ። ኣብ ግንባር ቤት ፅሕፈት ህወሓት ዝበሃል የለን። ኣብ ግንባር ፖለቲካዊ 

ውድብ የለን። ሰራዊት ትግራይ እዩ ዘሎ። ኣብ ሰራዊት ናይ ህወሓት ዝበሃል ውዳበ ክሳብ ሕዚ ኣይነበረን ወይ 

መረጋገፂ ኣይረኸብኩን። ትምኒትን ሙኩራን ክህሉ ይኽእል እዩ፣ ብተግባር ግና ህወሓት ኣብ ግንባር ዝኣተወ 

ኣይመስለንን። ኣብ ስልጠና ማእከላትን ኣብ ናይ ሰራዊት ኮሚሳራትን ከምዝኣተወ ሓቂ እዩ። ነዚ ተኾይኑ 

ኣብ ግምባር ይኳሻሕ ኣሎ ዝበሃል ዘሎ ቀደሙ ክኹነን ዘለዎ ተግባር እምበር ዘይስልጣኑ ንክብሕት ከም 

መርትዖ ክቐርብ ግቡእ ኣይኮነን። እቲ ሰራዊት ናይ ሓደ ውድብ ሰራዊት ንምግባር ዝተፈተነ ሙከራታት ሻላ 

በሊሕ መንእሰይ ትግራይን ኣመራርሓ ሰራዊትን ፈሺሉ እዩ። ስለዝኾነ፦ ውድብ ህወሓት ኣብ ግምባር ኣሎ 

ዝበሃል ዘረባ ጌጋ እዩ።  

ኣባላቱን ደገፍቱን ይኳሽሑ ኣለዉ ዝብል ሓቂ እዩ። ኣይተጋሩን ድዮም? ናይ ህወሓት ስልጣን ከይትንከፍ 

ዝቃለሱ ዘለዉ ግና ኣይመስለንን። ብካሊእ ገፅ ድማ፣ ባይቶና እውን ኣባላቱን ደገፍቱን ኣብ ግንባር ናይ 

ህይወት ዋጋ ይኸፍሉ ኣለዉ። ኣመራርሓ ባይቶና እዉን ኣብቲ ቃልሲ ግድኡ ይፃወት ኣሎ። ምናልባት ኣይተ 

ኣባይ ኣብ ግንባር ዝኳሻሕ ዘሎ ኩሉ ኣባልን ደጋፊን ህወሓት እዩ ዝብል ሓበሬታ/ርድኢት እንተሃልይዎም 

ዝተጋገየ እዩ። ንሓበሬታ ዝኣክል፣ ባይቶና ከምውድብ ክቃለስ ዝወሰነ ውድብ እዩ [እዞም ውሳነታት ናይ 

ፀጥታን ድሕንነትን ኩነታት ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኣባላትና ውሑስ ምስኮነ ብደቂቑ ዝወፁ ክኾኑ 
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እዮም]። ዳርጋ ናይ ኩለን ቤትፅሕፈታትና ኣመራርሓታት ከቲቶም እዮም። ብኣሻሓት ብቀጥታን ብተዘዋዋሪን 

ንኽጋደል ጌርና ኢና። ናይ ሓላፊ ቤትፅሕፈት ባይቶና ኣብ ኣ/ኣ ዝነበረ ተጋዳልይ ዮሴፍ በርሀ ከም ኣብነት 

ምውሳድ ይከኣል። ዮሴፍ ሓምሻይ ርእሱ ካብ ኣ/ኣ ናብ በረኻ ምውፅኡ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ሚድያ ቀሪቡ 

መናእሰይ ትግራይ ኣሰር በርሀ ጉማ ክኽተሉ ፀዊዑ፣ ኣበራቢሩ፣ ክስዕቡ ጌሩ እዩ ተጋዲሉ።  ካብ ስራሕ ፈፀምቲ 

ክሳብ ኣባላትናን ደገፍትናን ተቓሊሶም እዮም። ሎሚ እዉን ኣባላትናን ደገፍትናን ካብ ናይ ኣርሚ ስታፍ 

ጀሚሮም ኣብ ናይ ኮርን ክፍለ ሰራዊታትን ኣመራርሓን ኣብ ኩሉ ብርኪ ሰራዊትን ይርከቡ። ክቡር መስዋእቲ 

ከፊሎም ዝተፈለዩና ብፆት ዝርዝር ንኣይተ ኣባይ ግደይ ንምርዳእ ኢልና ኣብዚ ምዝሕዛሑ ግቡእ ኣይከውንን። 

ከምቶም ካልኦት ክቡር መስዋእቲ ዝኸፈሉ ኣሕዋቶም ከም ሃገሮም ብስሩዕን ብኽብሪን ክግለፅ እዩ። 

ብጠያይቲ ሞርታርን መጥቃዕቲ ድሮንን ኣካሎም ጎዲሉ ሕዝውን በታ ዝተረፈት ኣካሎም ኣብ ሰራዊት 

ኮይኖም ተሪሮም ዝቃለሱ ዘለዉ ላዕለዎት ኣመራርሓ ባይቶና ሕዚ እውን ኣለዉ። ብሓፂሩ፣ ብዛዕባ ኣባላትን 

ደገፍቲን ሓደ ውድብ ከም መዐቀኒ ዝጠቅም እንተኾይኑ ብኡ ክንምዘን ድልዋት ኢና። ብዝኾነ፣ ኣይተ ኣባይ 

ብዛዕባ ኣብ ግምባር ዘለዉ በዝሒ ቁፅሪ ኣባላትን ደገፍትን ባይቶናን ካልኦት ውድባትን እንተደልዮም፤ ኣብዚ 

ጉዳይ ዝተፀነዐ መፅናዕቲ ክህሉ ስለዝኽእል ዝረዝሩ ካብ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ክረኽብዎ ይኽእሉ እዮም።  

ብካልእ ገፅ፣ “ነዚ ዓቕሚ እዚ ዝትክእ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ የለን” ዝብል ኣበሃህላ ምዝራቡ እውን ኣድላዪ 

ኣይነበረን፣ ይተካእ ዝበለ ኣካል ስለዘየለ። ህወሓት ወሪዱ ባይቶና ይተካእ፣ ውናት ይተካእ ዝበለ የለን። 

ህወሓት + ባይቶና + ውናት + ሳወት ወዘተ ሓባራዊ መስርሕ ፈጢሮም ይስርሑ እዩ ዝበሃል ዘሎ። ከም 

ጭርሖ ግና ሓቅነት ዘለዎ ጭርሖ ድዪ ኢልካ ምዝርራብ ይከኣል እዩ። ኩሉ ነገር ኣንፃራዊ እዩ። በቲ ሕዚ ዘለዎ 

ቑመና ህወሓት ኣብ ትግራይ ካብ ዘለዉ ፖለቲካዊ ውድባት ኩሎም እቲ ዝደኸመ ውድብ እዩ። ኣብ ናይ 

ስዕረትን ውድቀትን ማይንድሰት ዘሎ ውድብ እዩ። 100% ናይ ትግራይ ሃፍቲን ንብረትን ብሒቱ፣ 

ብብሕታውነት ብዝተቖፃፀሮም ሚድያታት ወግሐ ፀብሐ ኣሉ ስለዝበለ ዘይትካእ ዓቕሚ ዘለዎ ውድብ 

ክመስል ይኽእል እዩ። ናይ መንግስቲን ህዝቢን ዓቕሚ ተጎልቢቡ ዝትንፍስ ዘሎን ከምተን ካልኦት ውድባት 

ባዕላኻ ክኢልካ ጠጠው በል ተዝበሃል ደጊፍካ እኳ ደው ዘይብል ውድብ እዩ። ናይ መንግስቲን ህዝቢን ዓቕሚ 

ዝምዝምዝ ኤክስትራክቲቭ ውድብ እዩ።  ናይ ሓደ ውድብ ዓቕሚ ፍልፍሉ ኣተሓሳስባኡ እዩ። ካብ 

ኣተሓሳስብኡ ዝፍልፍል ስትራቴጂታቱን ነቲ ሓሳብ ክፀውር ዝኽእል ውዳበታቱን እዩ ዓቕሚ ውድብ ማለት። 

ናይ ህወሓት ኣተሓሳስባ ብግብሪ ተፈቲኑ ዝወደቐ እዩ። ስትራቴጂታቱ ናይ ወድቀቱ ፍልፍል እዮም። 

ውዳበታቱ ናይ መንግስቲ መሓውርን ከም ዕቁብን እድርን ዝበሉ ናይ ህዝቢ ውዳበታት ተሰሓሲሑ ዝቐመ 
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እምበር ንርእሱ ክኢሉ ጠጠው ዝበለ ኣይኮነን። ነዚ ኣሉ ምባል ኣፀጋሚ እዩ ዝመስለኒ። እዚ ኣተሓሳስባ ዓቕሚ 

ክፈጥርስ ይትረፍ ንባዕሉ ክከላኸል ዘይኽእልን ንህዝቢ ትግራይ ድማ ዕዳ ዝኾነን ኣተሓሳስባ ከምዝኾነ ኣብ 

ዝሃለፈ 3 ዓመት ዝማዕበለ ፖለቲካዊ ኩነታት ምስክር እዩ። ዋላ ዓቕሚ ኣይሃልዎ ግና ይተካእ ዝበለ የለን። 

ህወሓት ዘይትካእ ሙሉእ በኩሌሄ ዝኮነ ውድብ እዩ ዝብል ግና ጌጋ እዩ፤ ብቐሊሉ ክትካእ ዝኽእል ውድብ 

እዩ። ነዚ ድኹም ውድብ እዉን እንተኾነ ምሉእ ንሙሉእ ኣልጊስካ ንምትካእ ሓደጋ ኣለዎ ዝብል ትኽክል እዩ። 

ከምኡ ዝሓተተ ኣካል ግና ፈፂሙ የለን።  ስለዝኾነ ኣብቲ ዝሕተት ዘሎ ሕቶ ፖለቲካዊ ምትዕርራይ ዘሎ 

ጉድኣት እንተቐመጡ እዩ ጠቓሚ ክኸውን ዝኽእል።      

2. እቲ ውድብ ነዚ ኹናት ክመርሕ ብህዝቢ ዝተመረፀ ስለዝኾነ ምስ ዝመረፆ ህዝቢ ዘላትምውን እዩ። 

ብኻሊእ ኣበሃህላ ናይ ብልፅግናን ሻዕብያን ድልየት ምፍፃም እዩ፣ ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ አውራ ዕላምኦም 

ነዚ ውድብ ኣጥፊእካ ህዝቢ ብዘይ አመራርሓ ክተርፍን ሕድሕድ ክፈላለን ምግባር እዩ። ክቕየር 

እንተኾይኑውን መረፃ ኣብዘካየደሉ ኩነታት የለን፣ ብህይወት ምንባርን ዘይምንባርን ሕቶ ሎሚ ብመረፃ 

ኣይፍታሕን። ብዕልዋ-መንግስቲ እንተኾነውን (ዓቕሚ እንተልዩ) ነቲ ጆኖሳይድ ባዕልና ንወድአዮ ዳርጋ 

ከምምባል እዩ። 

ቅድም ቀዳድም ንዂናት ክመርሕ ዝተመረፀ መንግስቲ የለን። ኲናት ዘየለዶ ኲናት ዝመርሕ መንግስቲ 

ይምረፅ እዩ። እቲ መንግስቲ ናይ ክልል መንግስቲ እንትኾን እቲ መረፃ ድማ ብፖለቲካዊ ትርጉሙ ምግላፅ 

ኣድላዪ እንተኾይኑ መሰልዓርሰውሳነ ናይ ምርግጋፅን ሕገመንግስቲ ናይ ምኽባርን መረፃ ተባሂሉ ክግለፅ 

ይኽእል እምበር “ኲናት መን ይምራሕ” ብዝብል ዝተመረፀ መንግስቲ የለን። ንኲናት ኣይተዳለናን፣ 

ክወርሩና ኣይተፀበናን፣ 10,000 ፍሉይ ሓይሊ ጥራሕ እዩ ኔሩና እኮ ይበሃል ኣሎ። ንኲናት መሰረታዊ 

ምድላዋት ዘይገበረ ውድብ ኲናት ክመርሕ እየ ተመሪፀ ክብል ኣይኽእልን። ስለዝኾነ፣ ምስ ህዝቢ ዘላትም 

ነገር ክህሉ ኣይኽእልን። ምስ ህዝብና ክንቃለስ እምበር ምስ ህዝብና ክንላተም መደብ ሒዝና ንሰርሕ 

ኣይኮንናን። ብርግፅ ኣብ ደገ ኮይንካ ንምርዳእ ኣፀጋሚ ክኸዉን ይኽእል እዩ። ሕቶ ፖለቲካዊ ምትዕርራያት 

ግና ናይ ህዝቢ ሕቶ እዩ። ህዝብና ዝሓቶ ዘሎ ሓቢርኩም ስርሑ፣ ሓቢርኩም ተቓለሱ እዩ። ሓቢርና ንሰርሐሉ 

ሓቢርና ንቃለሰሉ መስርሓት ድማ ንጠልብ ኣለና። ኣብ ላዕሊ እዉን ናይ ህዝቢ ሕቶ ከምዝኾነ እኮ ባዕሎም 

ኣሚኖም እዮም። ብርግፅ፥ ምስ ህዝብና ክንላተም ዳርጋ ዘይተሰርሐ ስራሕቲ የለን፣ ዘይወረደ ጠቐነ የለን። 
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በዚ መዳይ፥ ህዝብና ብወሳናይ መልክዑ ነቒሑ እዩ። ደንገርገር ንምፍጣር ይስራሕ ከምዘሎ ንዕዘቦ ጉዳይ 

እኳ እንተኾነ ኣብ ህዝብና ብዙሕ ስኽፍታታት የብልናን።  

ግንከ፥ ዋላ ኲናት ክመርሕ ዝተመረፀ እንተኾነ ታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ? ሒዙና ክጠፍእ ኢና መሪፅናዮ ድዩ 

ዝበሃል ዘሎ? ንሕና ንብል ዘለና ህዝብና ኣብ ቀልቀል ጥፍኣት እዩ ዘሎ፣   ብሕጊ ኣንፃር ይኹን ብመነፅር 

ህልውና ዝጠቕመና ዓቕሚ ዝእክብ ኣካይዳ ጥራሕ እዩ። ኣብ ዴሞክራስያዊ ማሕበረሰብ እኮ ዝተመረፀ 

መንግስቲ እዉን ማዕረ ውረድ ይበሃል እዩ።    

ነቲ ዝቐርብ ሕቶ ምስ ሻዕብያን ብልፅግናን ንምርኻብ ዝፈተንዎ ፈተነ መደንፀዊ እዩ።  ናይ ብልፅግናን 

ሻዕብያን ድሌት ህዝቢ ትግራይ ምፅናት እዩ። ናይ ብልፅግናን ሻዕብያን ድልየት ዘፈፅም ዘሎ ኣካል ትግራይ 

ሓይላን ዓቕምታታን ኣኪባ ከይትቃለስ ዕንቅፋት ዝኾን ዘሎ ሓይሊ እዩ። ፀላእትና ፖለቲካዊ ምትዕርራይ 

እንተዘይገይርና በቲ ሒዝናዮ ዘለና ኣንፈት ክንስዕሮም ከም ዘይንኽእል ኣንዳዕዲዖም ይፈልጡ እዮም። ባህሪ 

መባልዕቶምን መሳቲይቶምን ዝነበረ ውድብ ህወሓት ድማ ይፈልጥዎ እዮም፣ ስለዝኾነ ትግራይ ዓፅዮም 

ኮፍ ኢሎም ኣለዉ። ህዝቢ ትግራይ ናይ ምጥፋእ ኣጀንደኦም ብተዘዋዋሪ ዝፍፀመሎም እንተኾይኑ እንታይ 

ኣልፈዖም? ገዛ ዓፅዮም ኮፍ ዘይብሉ።  

ብዛዕባ መረፃ ዝሃብዎ ርኢቶ ብ/ክ/መ/ት ይተካእ ይውረድ ሰለዘይበልና ርኢቶ ንምሃብ ኣፀጋሚ እዩ።  ኩነታት 

ተዝፈቅድ እዉን መረፃ ዝግበረሉ መንገዲ የለን። ብዛዕባ መረፃ ኣጀንዳ ኣይኮነን።  

እቲ ካሊእ መማርፂ ተባሂሉ ከም ተራ ሓሳብ ዝተደርበየ ግና ኣዝዪ ሓደገኛን ሓልፍነት ዝጎደሎን እዩ። ብርግፅ፥ 

በቲ ናይ መኸተ ዝበልዎ ኣመራርሓ መምርሒ ወሪድሎም፣  ናይ ህዝቢ ርኢቶ ንፖሊሲታት እታወት ፅቡቕ 

እዩ ብዝበልዎን መሰረት ርኢቶ ንምእካብ ዝተፅሓፈ ክኾን ይኽእል እዩ። ዕልዋ-መንግስቲ ዓቕሚ ዘድልዮ 

እዉን ኣይኮነን። ዝዓበደ ሰብ እውን ክፍፅሞ ዝኽእል ተግባር እዩ። ንምንታይ ከም ዘልዐልዎ ባዕሎም 

ይፈልጡ። ዓቕሚ እንተልዩ ዝብል ኣበሃህላ ግና ኣዝዪ ሓደገኛ እዩ። ከምዚ ዓይነት ዕብዳን ሰብ ከይዓብድ 

ብምግባር ኢኻ ተወግዶ እምበር ዋላ ይዕበድ ከምዚ ዓይነት ፍፃመ ንምፍፃም ዓቕሚ ዘለዎ የለን ኢልካ 

ምሕላፍ ጌጋ እዩ። ፈላጢ ውሽጢ ከም ምዃኖም ዝጥርጥርዎ ነገር እንተሃልዩ እቲ ዝበልዎ ጉድኣት ከይፍጠር 

ናይ ምክልኻል ሓላፍነት ኣለዎም። ብኣነነትን ብድዐን ኩነታት ናብ ዘይኸዉን ኣንፈት እናምረሐ ስቕ ኢልካ 

ምርኣይ ብውሕድ ናይ ሞራልን ታሪኽን ተሓታትነት ምስዓቡ ዘይተርፍ እዩ።  
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4. ህዝብና ካብ ዕፅዋ ክወፃ እንተኾይኑ ውሽጣዊ ሓድነትና ክሰጥም አለዎ፣ ክሳዕ ሕዚ ታሪኸ ተሰሪሑ፣ 

ሎሚውን ታሪኽ ይስራሕ ኣሎ፣ ንቕድሚትውን ወሳኒ ዓወት ክንረክብ ኢና ኢልና እንኣምን ተጋሩ ናይቲ 

መቃለሲ መሪሕ ሓሳብና ህዝቢ ትግራይ ካብ ጥፍኣት ክድሕን ዕፅዋ ክሰበርን ዘይተሸራረፈ ሓድነት ህዝብና 

ዋህስ ምዃኑ ምእማን እዩ። 

እዚ ጠብ ዝብል ሕማቕ ነገር የብሉን። ግንከ፥ ዘይተሸራረፈ ሓድነት ማለት ታይ ማለት እዩ? ሓድነት ብትእዛዝ 

ከምይጌሩ ይፍጠር? ሓድነት ንምምፃእ ታይ ይስራሕ ኣሎ? ፀረ-ሓድነት ምንቅስቓሳት፣ ምፍርራጃት ዝመርሕ 

ዘሎ መን እዩ? እቲ መልእኽቲ ብቀጥታ ናብ ዝምልከቶ ተዝሓልፍ ዝሐሸ እዩ። 

ኣብ መጠቓለሊ ሓሳቦም ዘልዐልዎም ነጥብታትን ፃውዒታትን ዝተሓዋወሱ ስለዝኾኑ ፀፅቡቑ ንውሰዶ። 

ሓንቲ ነጥቢ ግና ኩሉ ከይኣስተውዓላ ክሓልፍ የብሉን፥ ነቲ ዝቕየር ዘሎ መድረኽ ዝምጥን ንመንግስትን 

ሰራዊትን ትግራይ ኣለናልኩም ዝብል ናይ ሓድነትና መግለፂ ዝኾነ ሓበራዊ ድምፂ ክነቃልሕ ይግባእ። ይብሉ 

ኣብ መውዳእታ።  

ንሕዚ ኣብዛ ነጥቢ ምዝርራብ ኣድላዪ ኣይመስለንን። መድረኽ ይቕየር ከምዘሎ ግና  ግልፂ ገይሮም ኣለዉ። 

ምልዓሎም ዘይተረፈ እንተኺኢሎም ካብ ምንታይ ናብ ምንታይ ይቕየር ከምዘሎ መብርሂ ተዝህብሉ 

ጠቃሚ እዩ። 

ኣብ መውዳእታ፣ ህዝቢ ትግራይ ኣዝዩ ኣብ ከቢድ ኩነታት ይርከብ። ንወልዶታት ዝተርፍ በሰላ በፂሑ እዩ። 

ፖለቲካ ትግራይ ነቲ ዝበፅሐ በሰላ ንምሕዋይ ጥራህ ዘይኮነስ ካልኣይ ከይፍፀም ብዝኽእል መንገዲ ክቃነ 

ኣለዎ።  እዚ ዝዕወት ድማ ካብ ስሕተትና ተማሂርና እርማትን ምትዕርራያትን ክንገብር ከለና ጥራሕ እዩ። 

እቲ ሓደ ክንእርሞ ዘለና፣ ፖለቲካዊ ባህልና እዩ። ብዘይ ህወሓት ካሊእ መማረፂ የለን ዝበሃል ኣበሃህላ ንህዝቢ 

ትግራይ ንዕቐት ጥራሕ ዘይኮነስ መንገዲ ዕንወት እዩ። ትግራይ ዓንያ ዘላ እዉን ሳላ ከምኡ ዝበለ ብሉፅ 

ኣተሓሳስባ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ንህወሓት ፈጢሩ እምበር ህወሓት ንህዝቢ ትግራይ ኣይፈጠረን። ናይ ህዝቢ 

ትግራይ ናይ ምህላውን ዘይምህላዉን ዕጫ ንክውስን ንሓደ ተፈቲኑ ዝወደቐ ፖለቲካዊ ውድብ ሓላፍነት 

ምሃብ ጥፍኣት ምዕዳም እዩ። እቲ ውድብ እውን እዚ ሓላፍነት እዚ በይነይ ክፆሮ ይኸብደኒ እዩ ክብል ኣለዎ። 

ውልቃዊን ጉጅላዊን ረብሓ ናፀብፀብካ ናይ ህዝቢ ትግራይ ዕድል ኣብ ሕቶ ምልክት ንክኣቱ ምግባር ታሪኻዊ 

ጌጋ እዩ። ከምቲ ስዉእ ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ዝበሎ፣ ሓንቲ ግራም ዓቕሚ ዝውስኽ ፈታዊ እዩ፣ ሓንቲ ግራም 
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ዓቕሚ ዝቕንስ ፀላኢ እዩ። ንርእስኻ ከም ጭንቁርዋዕ ነፊሕካ መን ከማይ ዝበሃለሉ እዋን ኣይኾነን ዘለና። 

ዋላ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝተነፈሐ ዓቕምታት ትግራይ ምእካብ ኣገዳሲን ወሳናይን እዩ። ኣይተ ኣባይ ግደይ ብዛዕባ 

ሓቢርካ ምስራሕ፣ ዓቕምታት ምእካብ፣ ስምረት ምፍጣር ብዙሕ ዝምስጡ ዘረባታት ይዛረቡ፣ ይፅሕፉ። 

ውድባት ትግራይ ዘቕረበኦ ሓቢርካ ናይ ምስራሕ፣ ዓቕምታት ናይ ምእካብ፣ ስምረት ናይ ምፍጣር መስርሓት 

ሽግግር መንግስቲን ስሙር ብሄራዊ ባይቶን ከምዘይቕበልዎ ገሊፆም ኣለዉ። እሞ ከመይ ንቐፅል? ከመይ 

ሓቢርና ንስራሕ? ዘቕርብዎ መማረፂ ኣሎዶ? ዝሕለቕሉ ዘለዉ ውድብከ እንታይ መስርሕ ኣቕሪቡ? ብወገንና 

ነቲ መድረኽ ይምጥን እዩ ዝብልዎ ሓሳብ እንተሃልይዎም ንምስማዕ ድልዋት ኢና።       

ሰላም! 

ትግራይ ትስዕር! 

 


