ውራይና
(ካብ ናይ ውሽጢ ትሕዝቶ ዝተቖንጠረ)

እዚ ኩነታት
ትብል?

ንምፍታሕ እንታይ ክግበር ኣለዎ

“እቲ ሓሳባዊ ልኾነ መፍትሒ ህወሓት ባዕሉ
ልባዕሉ ኣሰራርሕኡ ተለስተኻኽል እሞ ሽግሮም
ባዕሎም ኣቃሊሎም ጥዑይ ኣመራርሓ ክህልዎም፤
ጥዑይ ማለት እቲ ሕገ መንግስቲ ዝብሎ ዓይነት
ኣመራርሓ ክህልዎም ተልፍትኑ። እዚ ሓደ እዩ።

ካልኣይ፤

እቶም ደገፍቲ ልብሃሉ ድፍኢት
ገይሮም ንህወሓት ተተዕርዮ። እንድሕር ለይትዕርዩ
ኾይንኩም ሃምዚ ገለ ኢሎም ብድፍኢት ኣባላቱይ
ደገፍትይ ልዕረየሉ መንገዲ ተልፍጠር እሞ ሃምኡ
ተልገብሩ።

ሳልሳይ መንገዲ፤ ኣክቲቭ ኮይኑ ግን ኣባል ለ ደጋፊ ለ ለይኾነ ዜጋ ኢዱ ተለእትው። ጉዳይ ዓደይ

ይምልከተኒ እዩ ልበለ ሓዱሽ ኣካል ንህወሓት ሞት ወይ ሕውየት reform or die ክብል ልኽእል
ሓይሊ ተልህሉ። እዚ ሓይሊ እዚ ወይ ኣመሓይሹ ወይ ለለ ተቐየሩ ኢሉ ከገድድ ልኽእል በዓል
ሓዱሽ ሓሳብ ተልመፅእ። እዚ እቲ መንእሰይ ክኾን ይክእል እዩ።
እዚ እንድሕር ለይኾነ ደማይ እቲ ራብዓይ መማረፂ እንታይ እዩ፤ ህወሓት ከይዱ ከይዱ ባዕሉ
ክወድቕ collaps ክገብር ምፅባይ እዩ። እዚ ምስኮነ ምብልላዕ ይመፅእ/ ኣርማጌድዮን ይፍጠር ማለት
እዩ። በቃ!
ምኽንያቱ እቲ መንእሰይ ሓዱሽ ውድብ እንድሕር ክፈጥር ለይኸኣለ፣ ማለት ክእርሞም ፈቲኑ ምስ
ኣበይዎ እሞ ናይ ባዕልና ክንፈጥር ኢና ክብል እንድሕር ለይኸኣለ፣ እዚኦም እዮም ክፀንሑ ማለት
እዩ። እዚኦም ለለ ንባዕሎም እውን ክእርሙ ኣይኸኣሉይ። ንኣባሎምይ ደጋፊኦምይ እውን ክሰምዑ
የኻኣሉይ። ክደፍኦም ልኽእል ለ የለይ። ኩሎም ሓሳባውያን መፍትሓታት ክሰርሑ እውን የኻኣሉይ።
ሽዑ እቲ ናይ ማእኸላይ መንግስቲ ስልጣን እናደኸመ ይኸድ፤ በብክልላቱ ለለዉ መንግስታት ነናይ
ባዕሎም የጠናኽሩ። በቲ ማእኸላይ መንግስቲ የንእዘዝይ ምባል ይጅምሩ። ሰለዚ ህወሓት ትደክም
ጥራይ ለይኾነስ ጠቕላልኡ ኢትዮጰያ ትብሃል ኣብ ሽግር ትወድቕ፤ ክትበጣጠስ ትክእል ማለት እዩ።
እዚ ትኽክለኛ ፀገም እዩ። ኣርማጌድዮን ማለት እቲ ክስዕብ ልኽእል ምጥፍፋእ ማለት እዩ።”

ትሕዝቶ
1) “ፍትሒ ማለት ብሓፂሩ ናይ ኢ
ድኻ ምግናይ ማለት እዩ”
ኣቶ ሙሉጌታ ኣረጋዊ

3) ዕዮ

ገዛ ጋንታታትና...
ኣምበስ ተወልደ

5) ጽጋቡ ገ/ማርያም (ወዲ ገሬ)-ኣብ
ንሕንሕ ብሽክሌታ ቱር ደ ፍራንስ 2017
ብ ፍትሓዊ ሕሩይ

2) ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳብ “ብሄር ኣጋኣዚያን” ብኤርትራን
ትግራይን
ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ሓፋሽ መሠረት ዝገበረ ትዕዝብቲ
ገብረ ሥላሴ ኣርኣያ
4) ሙዚቃ ትግራይ (ትግርኛ)፣ ፍቱን መጠበሪ ዉቃበ
ብ ኮረንቲ
6) ቅንያት ቅዱስ የውሃንስን ባህልናን
ሆየ ኣብ ከባብታት ሰለኽለኻ (ብ ይርጋ ገብረመ
ድህን (HaHu Ethiopia)
1

ውራይና

ኩነታት ንምዕራይ ወይ ንምልዋጥ ኣብ እንገብሮ
ዘለና ንጥፈት ክእረሙ ዘለዎም ነጥብታት ፦
ማንጂንግ ዳይሬክተር
ጌታቸው ኣረጋዊ
አድራሻ፡+251 911 05 77 47
E-Mail:
gechuwurayna@
gmail.com
or
gechdwet@yahoo.com

ዓምደኛታት
ሙሉወርቅ ኪ/ማርያም
ናሁሰናይ በላይ
ኣቤል ጉዕሽ
ተ/ሚኪኤል ኪ/ማርያም
ኣምበስ ተወልደ
ኮረንቲ

መፅሄት ውራይና
ብውራይና ስራሕቲ
ሚድያን
ኪነጥበብን ሓ/ዝ/ው/ማ
እና ተዳለወት ማሕበራዊ፣
ኢኮኖምያውን
ፓለቲካውን ዛዕባታት
እትድህስስ ወርሓዊት
መፅሄት ውልቀ እያ፡፡

1)

ኣነ እየ ዝፈልጠልካ ዝብል ዕቡይነት ነወግድ!

እዙይ ብወገን መሪሕነት ገዛኢ ውድብ ይኹን ብወገን እቲ ለውጢ የድሊ እዩ ኢሉ ዝነጥፍ ዘሎ መንእሰይ ዝርኣይ
ዘሎ ዘየድሊ ዝንባለ እዩ። ኣነ ኢየ ዝፈልጠልካን ዝውስነልካን ዝብል ዕቡይ ኣረኣእያን ኣካይዳን ኣብ ትግራይ ኣብ
ኩሉ ዘፈራትን ቤት ዕዮታትን ዝተለመደን ከም ባህሊ ዝማዕበለን ዝገንገነን እዩ ኮይኑ ዘሎ።
ኣስፋው ገዳሙ ከም ዝበሎ እዞም ዕቡዩያት “ንትግራዋይ ካባና ንላዕሊ ዝሕለቕ የለን ዝብሉ ተጋሩ ኣለው፡፡
ትግራዋይ ክንዲ ድላዩ ይበደል ካብታ ንሕና ዝፈቐድናሉ ንላዕሊ ዓው ኢሉ ከእውይ የብሉን ኢሎም ይኣምኑ፡፡
ኣበይ ከም ዘሕመካን ከም ዘሳሕየካን ንሕና ኢና እንፈልጠልኻ ይብልዎ፡፡እግረይ ኣሳሕይኒ እንትብል፣ ኣይ ኢድካ
እዩ ዘሳሕየካ ዘሎ ይብልዎ፡፡ኣብ ዘየሳሐዮ ኣካሉ ንክሓክኽ ፅዕንቶ ይገብሩሉ፡፡ባዕሎም መርመርቲ፣ ባዕሎም
መድሓኒት ኣዘዝቲ ክኾኑ ይደልዩ፡፡ነቲ ዝኣዘዙዎ ኹሉ ተቐቢሉ ዝፍፅም ‹‹ፅሩይ ትግራዋይ…ወዲ ላሕምና››
ይብልዎ፡፡ካብ ትእዛዞም ወፃኢ ንዝኾነ ግን ተጎጂሎም ክሓዲ ዝብል ፀለሎ ይልጥፍሉ፡” ኢሉ ይገልፆም ኣስፋው።
ብዛዕባ መንግስትን ሃገርን ብዘይካ ንሶም ካልእ ዝሓስብን ክሓስብ ዝግበኦን ከም ዘሎ ዘይቕበሉ፤ ንሕና
እንተዘይንህሉ ፀሓይ ኣምበረቐትን፤ ፅሩይ ኦክስጅን ኣምሃለወን ክብሉ ዝህንደዱ፤ ፀገም እንተሃልዩ እውን
ብሰንኪ ካልእ ደጋዊ ኣካል እምበር ብሰንክና ፍፁም ከጋጥም/ክኾን ኣይክእልን እናበሉ ዝልፍልፉ፤ ስራሕትና
ኣዝዮም ውፅኢታዊ፣ በሰር ዘይብሎም፣ ፅፉፋትን እኹላትን እዮም ኢሎም ዝካትዑ፤ኣብቲ ዝተሰርሐ ስራሕ
እዚኣ ጎዲላ እሞ ትስተኻኸል እንተይልካ ቀልጢፎም ከም ፀላኢ ዝፍርጁ……ወዘተ ክንቃለሶም ዝግባእ እዮም።
2)

ብዘመዝገብናዮም ዓወታት ንዓግብ ከይንህሉ ንጠንቀቕ!

3)

ኣብ ሕለፍ ታሪኽ ጅግንነት ምንጥልጣል ጠጠው ነብል

4)

ንዚ መንእሰይ ወለዶ ኣይንፍረሓዮ

5)

ንደማመፅ፣ ንህዝቢ ነዳምፅ

6)
ሚድያ ትግራይ ካብ ንውለቀ ሰብ መሰርሒ ፕሮፖጋንዳነት ወፂአን ኣብ ትግራይ ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት
ከቃልሓ ንቃለስ
7)

መድረኽ ለውጢ ከየምልጠና ወይ ብዘይ ኮነ ሓይሊ ከይጭወ ንጠንቀቕ

8)

ሓቂ ዘይኮኑ ግን ከም ሓቂ ዝውሰዱ ዘለው ነገራት ንኣርሞም

9)
ሽም መራሕትናን ጀጋኑንናን ብንእሽተይ ጉድለታቶም እናኣተና ኣይነናሹ፤ ኣይጠቕመናን፤ ካብ
ጎረባብትና ንመሃር
10)

መድረኽ ክትዕ ነማዕብል፤ ዴሞክራሲ ካብ ዝኾነ ሓይሊ ተወሃቡ ዝምዕብል ኣይኮነን

11)
ኣብ ደቀቕቲ ነገራት ኣይነትኩር፤ ሓፈሻዊ ነገራት እንትንርኢ እቲ ንእሽተይ ነገር እግረ መንገዱ ይፍታሕ።
ንትግራይን ህዝቢ ትግራይን ዝሓልዩ፣ ንግፍዒታት ህወሓት ዝቃወሙ ዝመስሉ፤ ግን ዕላማኦም ኣንፈት ምስሓት
ዝኾነ ነለልዮም፡፡ ነቶም መሰረታውን ዓበይትን ዛዕባታት ገዲፎም ኣብ ዘይረብሑ ጉዳያት ሕቱኽቱኽ ዝብሉ
ናብ ዓብዪ ዛዕባ ነደይቦም፡፡
12)
ሳይነሳዊ መንገዲ ንከተል፤ ኣብ ግምት፣ ወረን ሽርሕን ዝብሉ ነገራት ኣይነፀመድ ኣብ ጭቡጥ ነገራት
ነድህብ ንሱ አዩ ሳይነሳዊ
13)
ለውጢ ከይቆራረፅ ንፅዓር፤ ኣብቲ ዘለና ንወስኽ፤ ካብ ዜሮ ምጅማር ክህሉ የብሉን። ካለኦት ዝማዕበላ
ዓድታት ተሞኩረአን ንርኣይ
14)

ኣንነትን ነሃተይ ግደን ዝብል ነወግድ፣ ንቃለሶ ሕማምና እዩ

15)

ዘይግበኦም ውሱናትን ወሰንትን ፈሊና ወቕዕና ስልጣን ናብ ህዝባውያን ንመልስ

ወዘተ።
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ውራይና

“ፍትሒ ማለት ብሓፂሩ ናይ
ኢድኻ ምግናይ ማለት እዩ”
ኣቶ ሙሉጌታ ኣረጋዊ

ውራይና፦ ካብ ድሕረ ባይታኻ ዶ ክንጅምር? ተመሃራይ ኮይንካ
እውን ተኣሲርካ ምንባርካ ስለ ዝሰማዕኹ ንሳ እውን ትምልእ
ክነብላ ኢለ እየ ድሕረ ባይታኻ ዝብለካ ዘለኹ?
ኣቶ ሙሉጌታ ኣረጋዊ፦ መቐለ ተወሊደ ዓብየ። ኣብ መቐለ እውን ተማሂረ።
ናብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርስቲ ኣትየ ፊሎዞፊ ዲፓርትመንት ይመሃር ነይረ። ራብዓይ
ዓመት ምስ በፃሕኹ ደርጊ ኣሲሩኒ። ካብ 1976 ክሳብ ኢህወደግ ሃገር ዝሕዝ 1983
ዓ/ም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ነይረ።

ውራይና፦ ምኽንያት መእሰሪኻ እንታይ እዩ ነይሩ?
ኣቶ ሙሉጌታ ኣረጋዊ፦ ወያነ ኢኻ ዝብል እዩ ነይሩ። ኣነ ግን የነበርኹይ። ስኽ

ኢልካ ሰብ ይሕፈሰሉ ልነበረ እዋን እዩ። ካብ ካምፓስ ወሲዶምና ኣነ 7 ዓመትይ
ፈረቓይ ተኣሲረይ። ኢህወደግ ምስኣተወ ኢና ወፂእና። ጥሒስና እውን ኢና
ወፂእና ብስርዓት ኣይኮናን ዝወፃእና። ብድሕሪኡ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስተመለስኩ
ራብዓይ ዓመት እየ ነይረ፤ ፊሎዞፊ ዲፓርትመንት ተዓፅዩ ፀኒሑኒ። ብደርጊ እዩ
ተዓፅዩ እቲ ዲፓርትመንት። ከም ብሓዱሽ ካልእ ዲፓርትመንት ክትኣቱ ትኽእል
ኢኻ ኢሎምኒ ቤት ትምህርቲ ሕጊ ኣትየ። ካብ Law ዝተመረቕኩ ብ1987 ዓ/ም
ይመስለኒ ብናትና። ብፈረንጂ 1995 ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ኣብ ፕራይቬታይዘሽን
ስራሕ ጀሚረ ነይረ ን10 ወርሒ ዝኾን። ብድሕሪኡ ንኣሜሪካ ከይደ። ኣብኡ እየ
ዘለኹ።

ሕዚ መፂእኻ ዲኻ ጠቕሊልካ?
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ውራይና
ኣነ መፂአ በሃሊ እየ። ብፈረንጂ ብ2009 መፅየ ነይረ፤
ክሳብ 2013 ፀኒሐ እየ። ሽዑ ዝነበረ ትልመይ ኣይተሳኸዐይ።
ላይሰንሰይ ኣይተወሃበኒይ። መንግስቲ ኣይኾንይ ለ
ኣይብለካይ ይኾንዩ ለ ኣይብለካይ። ምንግልታዕ ነይሩ።
ሰለስተ ዓመትይ ፈረቓይ ተፀብየ ምኳን ምስ ኣበየ ተመሊሰ።
ብቻ ናተይ ፀገም እንታይ መሲሉካ ወፃእ ልነብር ዓይነት
ሰብ የኾንኩይ። ወፃእ ኮይነ ለ ብዛዕባ ዓዲ እየ ልሓስብ።
ሕዚ ለ ሃምኡ እየ እኒአኹ። ኣነ ንማንም ሰብ ኣይውክልይ
። ንባዕለይ እየ ልውክል። ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ኣፊሌሽን
የብለይ። ፍሉይ ዝደልዮ ረብሓ/ስፔስፊክ ኣድቫንስ ልገብሮ
ኢንተረስት የብለይ። እንድሕር ተመቹዩኒ ኣብዚ ይነብር
ተለይተመችዩኒ ይኸድ።
ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርስቲ ተምህር ኢኻ። ከመይ
ኢኻ ተምህር? ማለተይ ቀዋሚ ወይ ግዘያዊ?
እንታይ ዓይነት ኮርስ?
ብግዝያዊ/ብፓርት ታይም እየ ለምህር ለኹ። ምኽንያቱ
የወሰንኹይ። ናተይ ድልየት ኣብዚ ብቐዋሚነት ክነብር
እዩ። ግን ኩነታት እዩ ልውስኖ።
ኣብ ሚድያታት ማለት ኣብ ቪኦኤ፣ ኣብ ሪፖርተር፣ ኣብ ዛሚ
ብቻ ኣብተን ዘለዋ ሓሳባት የሸራሽራ ዝብሃላ ሚድያታት
ርእይቶታትካ ትህብ ኢኻ። ሕዚ ድማ እቲ ኩነታት እውን
ከምኡ ይጠልብ ኣሎ። ውራይና እውን ኣብ ናይ ዓድና
ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ ትግራይ ኩነታት ምሒር ጠመተ
ገይራ ትሰርሕ። ከምዚ ዘፍርሕ ኩነታት እንተሎ ድማ
እንታይ ንግበር ኢላ ናይ ዘተ መድረኽ እያ እትኸፍት እሞ
በቲ ሞያኻ መንፅር ብምርኣይ ንምጅማር፤ እዚ ስርዓት እዚ
ከም ስርዓት ሓደግኡ ተባሂሉ ዝዝረብ ምስ ፍትሕን ልዕነት
ሕግን ዝተኣሳሰረ እዩ። ስለዚ ፍትሒ እንታይ እዩ ካብ ዝብል
እውን እንተንጅምር?
ፍትሒ እንታይ ምዃኑ ልፈልጦ ገና ህፃን ላሃለኹ እዩ።
እነይ እንታይ ትብለኒ ነይራ ህፃን ናሃለኹ ንሓደ ሰብ ሕማቕ
እንድሕር ገይሩ ናይ ኢድካ ይሃብኻ ትብል ነይራ። እሞ
ፍትሒ ማለት ብሓፂሩ ናይ ኢድኻ ምግናይ እዩ። ፅቡቕ
ልገበረ ፅቡቕ የግኒ። ሕማቕ ልገበረ ደማ ሕማቕ የግኒ። ስለዚ
ፍትሒ ናይ ኢድካ ምግናይ እዩ።
ሕግን ፍትሕን ከ እንታይ እዩ ርክቦምን
ፍልልዮምን?
4

“እዚ ሕገ
መንግስቲ
እዚ ነዚ
መንግስቲ
እዚ ካብ
ዓቕሙ
ንላዕሊ
እዩ።
ናይ ሕገ
መንግስቲ
ኣገዛዝኣ
ለይኾነስ
ናይ
ኢህወደግ
ኣገዛዝኣ
ወይለ
ናይ ሰባት
ኣገዛዝኣ
እዩ ለሎ
ኣብ
ኢትዮጵያ
“

ፍትሒ ናይ ሕጊ መሳርሒ እዩ። ልኣብነት ብጃንሆይ
ጊዜ ብህገ ኣምላክ እንተተባሂልካ ደው ኢኻ ትብል።
ሕገ ኣምላኽ ኢለካ ስኽ ኢልካ እንተከይድኻ እቱ ኻልእ
ኣብኡ ልነበረ ሰብ ዋይ ብሕገ ኣምላኽ ላበለካስ ሱቕ ኢልኻ
ትኸድ ለኻ እዩ ልብለካ። ሃመይ እዩ እዚ ትብሃል። ዋላ ኣነ
ኣርኪበሉ እየ እዚ። ሀዚ ናይቲ ህዝቢ sense of justice
ተግባራዊ ንምግባር እዩ ሕጊ ለድልየካ ማለት እዩ። ምስ
ሞራሊቲ ዝተትሓዘ እዩ። ምስ ሕማቕይ ፅቡቕይ እትብሎ
ነገር ልኸድ እዩ። ስለዚ ሰብ ናይ ኢዱ ንኸግኒ ዘኽእል
መሳርያ እዩ ሕጊ ማለት። ሓደ ሓደ ጊዜ ሕጊይወፅእ ዶ
ፍትሓዊ የኾነይ ትብል። ፍትሓዊ የኾነይ ክትብል ተለኻ
ናይ ኢድካ የኾነይ ልህብ ማለት እዩ። ለየቕፅዕ ነገር
ንከቕፅዕ ልገብር እዩ ማለት እዩ። ወይ ለ ብግልባጡ
ማለት እዩ። ሽዑ ትጨቓጨቕ። ዙ ናይ ግብረ ራዕዲ ሕጊ
ሽግር ኣለዎ፤ እዚ ከምዚ ዝበለ እውን ፀገም ኣለዎ ክበሃል
ተሎ ምስቲ ናይ ፍትሒ ድልየትካ ስለልፃባእ እዩ ማለት
እዩ። ሃመይ እዩ ኣብ ሓደ ዓዲ ጋዜጠኛ ስለልፀሓፈ ኣሸባሪ
ትብሎ ለኻ? ፍትሓዊ እዩ ማለት ድዩ? ኢልካ ኢኻ ትሓስብ
‘ለኻ ማለት እዩ። ንኣብነት ሕጊ ኣፓርታይድ ሕጊ እዩ። ግን
ፀሊምይ ፃዕዳይ ልልበይኖም ክነብሩ እዩ ልገብር። ፃዕዳ
ካብ ፀሊም ልሓሸ እዩ ኢሉ እዩ ልኣምን። ግን ፍትሓዊ
የኾነይ። ምኽንያቱ ወዲ ሰብ እዚ ድዩ deserve ልገብር
ኢኻ ትብል’ለኻ ማለት እዩ። እዚ ድዩ ልግብኦ? ወዲ ሰብ
ፈላሊኻ ምርኣይስ ምስ ናይ ወዲ ሰብ ናይ ሕልና ሚዛል
ልከድ ድዩ? ዝብል ኢካ ተልዕል። ከምዚ ብምዃኑ እቲ
ወሳኒ ሕጊ ክኾን የብሉይ።
እቲ ሕጊ ለውፅእ ኣካል ፍትሓዊ እዩ ኢሉ እዩ ለውፅኦ።
ንፀሊም እዚ እዩ ልግብኦ፣ ፃዕዳይ ፀሊምይ ሓደ የኾኑይ
እዩ ልብ’ሎ። እኒ ሶቅራጦስ ባዕሎም ባርያይይ ካልእይ
ማዕረ ሰባት እዮም ኢሎም ኣይሓስቡይ ነይሮም። ስለዚ
ንዓኣቶም ሓደ እዮም እንተኢልካዮም ኣንፃር ፍትሒ
ገይርካ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ፍትሒ ነገርምስቲ ናይቲ
ማሕበረሰብ ሓቢሩ ልዓቢ እውን እዩ ማለት እዩ።
ልዕ`ልነት ሕጊ ክንብል እንተለና እንታይ
ማለትና እዩ?
ልዕልነት ሕጊ ማለት እማ ካብ ታሪክ ልመፀ እዩ።
መጀመርያ ልተጠቐሙሉ ኣሜሪካውያን እዮም። ቅድሚኡ
ናይ ቤት እምነት ልዕልነት ዝብሃል ነይሩ። ኣብ ኢንግላንድ

ውራይና
ቸርች ጀሚሩ ክሳብ ናይ ፍረንች ሪቮሉሽን ቀስ ብቀስ ዓብዩ። ኣብ ኢንግሊዝ ኣብ ሚድል
ኤጅ ዝብሃል ክሳብ ኢንላይትመንት ኸባቢ ኣባል ኢንግላንድ ቸርች ለይኾነ ሰብ ይቕተል
እዩ ነይሩ። እቱ ቸርች ሓያል እዩ ነይሩ። ብድሕሪኡ እቲ ናይ ቸርች ሓይሊ ላተዳኸመ
ኸይዱ ናይ ንጉስ ሓይሊ ላበርትዐ መፅዩ። ብድሕሪኡ ለ ናይ ፓርላማ ሓይሊ እናሓየለ
መፂኡ። ትሪኣ ኣለኻ ዓዲ ኢንግሊዝ ክሳዕ ሕዚ ንግስቲ ኒኣ። ግን ንዝተወሰነ ጊዜ እያ።
ከምዚ እናበለ ኣብ ኣሜሪካ በፂሑ። ድሓር ኣብ ኣሜሪካ ጆን ኣዳምስ ዝብሃል እቲ ካልኣይ
ፕረዚደንት እታ ሃገር ዝነበረ እዩ፤ ኣብ ታሪክ ክሳብ ሕዚ law of men እዩ ነይሩ ኢሉ።
ንኣብነት ናፖልየን ቦናፓርቲ እንተርእይኻዮ I am the sate እዩ ልብል። ስለዚ ድማ I
am the lawእዩ ልብል። እዙ ሰብ እዚ ፍረንች ሪቮሉሽን ናተኻየደ ልመፀ ሰብኣይ እዩ።
ፍረንች ሪቮልሽን ክካየድ ‘ተሎ እቲ ናይ ኣሜሪካ ሪቨሉሽን ለ ዳርጋ ሽዑ እዩ ተካይዱ።
እቲ ሕገ መንግስቶም ብናይ ክልተ ሰለስተ ዓመት ኣፈላላይ እዩ ተፅሒፉ። ሽዑ እንታይ
እዮም ኢሎም ጆን ኣዳምስ ካብ ደጊም ናይ ሰባት ኣገዛዝኣ ተሪፉ ናይ ሕጊ ኣገዛዝኣ ክመፅእ
ኣለዎ። እዚ ምስቲ ናይ ኣሜሪካ ሕገ መንግስቲ ምፅሓፍ ተተሓሒዙ እዩ ተላዒሉ። ካብ
ሽዑ ጀሚሩ ሕጊ ብፅሑፍ መልክዕ ክትሓዝ ጀሚሩ። ቅድሚኡ ሕጊ ብፅሑፍ ሰፊሩ
ኣይፈልጥይ። ምእንቲ ክንፈልጦ ዲክሌር ክግበር ኣለዎ። ብለይንፈልጦ ሕጊክንግዛእ
የብልናይ። ብለይፈልጦ ሕጊ ልግዛእ ብሰብ ልግዛእ ማሕበረሰብ እዩ። ብሕጊ እንድሕር
ንግዛእ ኮይና ክፅሓፍ ለዎ ልብል ሓያል ምንቅስቃስ መፅዩ። ሃምኡ ስለልኾኑ እዩ እውን
ክልተ ሰለስተ ዓመት ልወደኦሎም።ብድሕሪኡ እዩ ሕጊ ምፅሓፍ ስሩዕ እናኾነ ልመፀ፤
ብሕገ መንግስቲ ደረጃ።
ስለዚ ልምንታይ እዩ እቲ ምፅሓፍ ለድሊ ሎ እንተተባሂሉ ንኣበነት ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ
ሕጊ ብነጋሪት ጋዜጣ ተለይወፅዩ ሕጊ የኾነይ ማለት እዩ። ንምንታይ እዩ እዚ? ምእንቲ ሰብ
ክፈልጦ እዩ። ሰብ ብለይፈልጦ ሕጊ ኣይግዛእይ። ብፅሑፍ ናይ ምስፋር ኣድላይነት እዚ
እዩ። ህዝቢ ክፈልጦ ልግበር’ሎ ንሱ ገዛኢ ስለልኾነ እዩ።
ካልእ ብፍልስፍና ደረጃ እውን ለምፅእዎ ክልተ ኣካላት እዩ እኒኦ። እቲ ሓደ ካብ ጀምስ
ሆብስ ዝብገስ ፍልስፍና እዩ። እቲ ካልእ ድማ ካብ ጆንሎክ እዩ። ክልቲኦም እንግልዛውያን
እዮም። ሆብስ እንታይ እዩ ኢሉ፤ ደቂ ሰባት ክርእዮም ተለኹስ ኢሉ፤ ስሱዓት እዮም።
ነንባዕሎም ዝበላልዑ ዝጠፋፍኡ እዮም። በዚ ምክንያት እዚ መንግስቲ ኣብ ለይብሉ ከባቢ
ሰብ ንሰብ ልበላልዓሉ፣ ልጠፋፍኣሉ፣ እዩ። ናይ ተፈጥሮ ሕጊ ለይሕለወሉ እዩ፤ ይብል።
ንሱ ናይ ተፈጥሮ ሕጊ ልብሎ ባዕልኻ ንባዕልኻ ምቑፅፃር ለይምኽኣል እዩ። ህይወት ክቕፅል
ምግባር ማለት እዩ ይብል ሆብስ። እዚ ኹሉ ንምድሓን መንግስቲ የድልየና ድማ ይብል።
ስቴት! ንሱ መንግስቲ ልብሎ’ሎ ኣካል ለይተወሰነ ሓይሊ ክህልዎ ኣለዎ ይብል። ምኽንያቱ
ንስኻ ካብ ብሃም ባዕልኻ ልበለ ሰብ እትመውት ኩሉ ስለጣን ሃቦ፤ ንሱ ድማ ኩሉ ነገርካ
ይሓልውኻ ዝብል ፍልስፍና እዩ። እዚ እቲ ሓደ ፍልስፍና እዩ። እዚ ሰብ ብሓይሊ ክግዛእ
ኣለዎ እዩ ልብል። መሰል ዝብሃል ነገር ካብ ሰብ ተቐንጢጡ ነቲ ሓደ ሓያል ክውሃብ ኣለዎ
እሞ ንሱ የመሓድሮ እዩ ልብል።
ጆን ሎክ ድማ መፅዩ። ሰባት ልክዕ እዩ ፀገማት ኣለዉዎ እዮም። ግን ሃምቲ ቶማስብ ሆብስ
እትብሎ የኾነይ። ሰብ at the same time reasonable ለ እዩ። ይሓስብ እዩ። ብሰላም
ለ ክነብር ለኽእል ዓይነት ተፈጥረሎ ኣለዎ እዩ። ባዕሉ ብድልየቱ እርስበርሱ ተሰማሚዑ

“ሕዚ ናይ ህወሓት
ሰባት ኣብ ሽግር
ኣትዮም ለለዉ እቲ
ህዝቢ እውን ኣብ ፀገም
ኣትዩ ለሎ እቶም
ህወሓት ሕማቓት
ስለልኾኑ የኾነይ።
ሰባት ስለልኾኑ እዩ።”
ብሶሻል ኮንትራክት ክነብር ይኽእል እዩ ዝብል ኣምፂኡ። ቶማስ ሆብስ ሶሻል
ኮንትራክት ልብሎ ነቲ ጎይታ ህይወትካ ሳራንደር ምግባር ማለት እዩ። ጆን ሎክ
ግን እቲ ኣግሪመንት ኣብ መንጎ ሰባት ለ ክኾን ይክእል እዩ። ሰባት ኮፍ ኢሎም
ተሰማሚዖም ብዝደልይዎ መንግስቲ ክመሓደሩ ይኽእሉ እዮም በሃሊ እዩ። እቲ
መንግስቲ ድማ as the result of the consent of እቲ ተሰማማዓይ ክፍጠር
ይኽእል እዩ። እቲ መንግስቲ ዝብሃል ብኣበሃሃላ ጆን ሎክ እቲ ዝተሰማምዐ
ህዝቢ ልሃቦ ሓይሊ ወይ ለ ስልጣን እዩ ልህይልዮ። ካብኡ ወፃኢ እንድሕር
ክኸይድ ኢሉ ዓመፅ ከልዕሉ ይኽእሉ እዮም እዩ ልብል ጆን ሎክ።
ስለዚ ናይ ሆብስ ናብ ሞናርኪ ግዝኣት እዩ። ሓይሊ ናይ ሰባት እዩ ልብል።
ጆን ሎክ ግን ናይ ህዝቢ ድልየት ከንፀባርቕ ልኽእል ተኣኣዚ ህዝቢ መንግስቲ
ምፍጣር ይከኣል እዩ እዩ ልብል። ካብኡ እዮም ወሲዶምዎ። ሎክያን እዩ ልብሃል
ዙ ሊበራሊዝም። ካብኡይ ካብ ሞንቲስኮ ልብሃልይ እዮም ወሲዶምዎ። ስለዚ
ክልተ ዓይነታት መንግስቲ እዮም ክህልዩ ልኽእሉ። ሓደ ዘይተደረተ ሓይሊ ዘለዎ
ውልቀ መላኺ መንግስቲ ወይ ለለ ናይ ህዝቢ ውክልና ለለዎ ብትእዛዝ እቲ ህዝቢ
ልነብር መንግስቲ።
ካብዚኦም ክልቲኦም ዓድና ልትጥቀመሉ ለላ እቲ ካልኣዋይ እዩ።
Democratically represented መንግስቲ እያ ትጥቀም ለላ። ልኣላውነት
ህዝቢ እዩ ልብል ናይና። ህዝቢ ናይ ብምልኡ መሰላት ፍልፍል እዩ። ሕዚ መሰል
ሒዝካ ጥራይ ክንበል ስለለይከኣል፤ ሃምቱ ክልቲኦም ፈላስፋታት እውን ልበልዎ
እቲ ህዝቢ ይህሊ፤ ካብኡ ንሱ ደልይዎ እዩ እቲ መንግስቲ ልመፅእ። ስለዚ
ናይ ህዝቢ መሰላት ናይ ህዝቢ እዩ። ማነጅ ንኽገብረካ ኢኻ ልተወሰነ ቆንጢርካ
ልትህቦ። ካብኡ እቲ ንመንግስቲ ልሃብኻዮ መሰል እዩ ፕራክቲስ ልገብሮ። እታ
እትህቦ መሰል ግን limited, controlled and divided እያ ክትኾን ለለዋ
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ውራይና
ልብሃል እውን ነዚ እዩ። ሃምቲ ሆብስ ልበሎ መንግስቲ ሃምድላዩ ንኸይገብር እዩ።
ዲቫይድድ ማለት እታ ልተውሃበት ስልጣን ንሕጊ መውፅኢ፣ ንፈፃሚ ንተርጓሚ
ተሃቢላ ትከፋፈል። ንሳቶም ለለ ለልባዕሎም ይተሓላለወ፤ ኮንትሮልድ እዩ ንብል።
ሃምዚ ልበለ ስልጣን እዩ ተዋሂብዎ ኒኦ ቱ መንግስቲ።
ሃምዚ ኮይኑ ለ እቲ መንግስቲ እንድሕር ክሕይል ደልዩ እቲ ህዝቢ ናይ ምብራር
ሪኮል ናይ ምግባር ሓይሊ ኣለዎ። ንኣብነት ኣብ ናይና ሕገ መንግስቲ ሃምኡልብል
ኒኦ እዩ። ሰዓት እውን ትፅበ የብልኻይ ክሳብ መረፃ ልመፅእ። ልወከልክዎም
ይውረዱለይ ክትብል ትኽእል ኢኻ። ሰዓትካ ተፀቢኻ ለ ልደለኻዮ ክትመርፅ
ትኽእል ኢኻ። እንድሕር ምርጫ የለይ ኢሉኳ መንግስቲ፤ ዓሚፁኳ ኣሎ ማለት
እዩ። by the way መንግስቲ ይዕምፅ እዩ።እንድሕር ሃምኣ ገይሩ ንስኻ እውን ናይ
ምዕማፅ ናይ ሞራል ሓላፍነት ኣለካ። እዚኣ እያ እታ ናይ ጆን ሎክ ሓሳብ።
ናብ ዓድና እንድሕር መፂና፤ እዚ ኩሉ እዚ ኣለና እዩ። ብቲዮሪ ማለት እዩ። ዋላ
እኳ ናይ ፕሬዚደንሻል ፓርላመንታል ልብሃል ኣፋላላይ ይሃሉ ግን ኣለና እዩ። ናትና
እኳ ናብ ና እንግሊዝ ይቐርብ ካብ ናብ ና ኣሜሪካ። ብርግፅ ኣብ ፓርላመንታሪ
እቲ ስልጣን ቅልዕልዕ ልበለ የኾነይ። እኩብ እዩ። ብፍላይ ናይ ብርክት ልበላ
ተቓወምቲ ውድባት ለለዎ ተለይኮይኑ ከቢድ እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ሕዚ ሸጊሩ ለሎ
ንሱ እዩ። ፓርላመንታሪ እዩ ግን ሓደ ፓርቲ እዩ። ናይ ፓርላማ ኣምባጋነንት ኣሎ።
ተቓወምቲ ፓርትታት ለይብሉ ፓርላማ ብምዃኑ ጭቕጭቅ የለይ። ምፍሕፋሕ
የለይ። ስለዚ ድማ ዝተፈለየ ነገር የለይ። እቲ ፓርላማ ዳርጋ ናብ ኣሪስቶክራሲ
ዓይነት እዩ። ናይ ውልቀ ሰብ ወይ ናይ ጉጅለ ዓይነት እዩ ኮይኑ እኒሀ።
ሕዚ ብጭቡጥ ርክብ ፍትሕን ልዕልነት ሕግን፤ መንግስትን
ሕገ መንግስትን፤ ሕገመንግስትን ዜጋታትን ወዘተ እንታይ እዩ
ትብል ኣለኻ? እዚታት ኣብዚ ዓድና ከመይ እዩ ዝኒሀ ትብሎ፡
እስቲ ግለፀልና?
ሕዚ ኣብዚ ክትርእየለይ ዝደሊ ጌታቸው
እቲ ባእታታት ሕገ መንግስቲ
ሒዙ ዝቐውም፤ ሕገ መንግስቲ ዋና ዕላምኡ ዲሞክራስያዊነት ከማዕብልን ስልጣን
መንግስቲ ክድርትን እዩ። ምኽንያቱ ዓንተቦ ብዛዕባ መሰላት ነውግዕ ነይርና።
እቲ መሰላት ናይቲ ሕገ መንግስቲ እዮም እምበይ እቲ መንግስቲ የኾነይ መሰልኻ
ልፈልጠልኻ። ሕገ መንግስቲ ልሃበኒ መሰል ልብሃል ፅዋ ሕዚ ቴክኒካሊ እንተርኢኻዮ
መስሓቒ እዩ። ሕገ መንግስቲ መሰል የኾነይ ልህብ። እቲ መሰልካ ሲ ባዕልኻ ኢካ
ትፈልጦ። ንኣብነት ዓንቀፅ 29 ናይና ሕገ መንግስቲ ናይ ምዝራብ ነፃነት ኣለካ እዩ
ልብል። ሃምዚ ክብል ተሎ ነቲ መንግስቲ እዩ ልነግሮ ለሎ። መንግስቲ እዚ ፍለጥ፤
እዚ ክትኽልክል የትኽእልይ እዩ ልብሎ ለሎ። እመበይ ንዜጋ የኾነይ ምዝራብ
ትኽእል ኢኻ ልብሎ ለሎ።
ኣብ ናይ ኣሜሪከ ሕገ መንግስቲ እዚ ናይ ምዝራብ መሰል ዳሕራይ ኣብ መማሐየሺ
ልኣተወ እዩ እምበይ መጀመርያ የነበረይ። ምኽንያቱ ናይ ሕገ መንግስቲ ስራሕ
ናይ መንግስቲ ስልጣን ምግዳብ እዩ እመበይ ናይ ዜጋታት መሰል ምፍላጥ የኾነይ።
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ስለዚ እቲ ተፃሒፉ ለሎ ነቲ ናይቲ ህዝቢ ድሕንነት እዩ።
ኣብዚ ዓዲ እዚ እንታይ ትሰምዕ? “ሕገ መንግስታዊ ስርአቱ ለማፍረስ” ይብሉ፤ ሃምዚ
ልበለ ስትዩፒድ ወግዒ ክትሰምዕ ኣይትኽእልይ ኣብ ናይ ሕገ መንግስቲ ወግዒ። ሓደ
ሰብ consititional Order ኣየፍርስን። ክሪሚናል ለው ኣሎ። ብወንጀለኛ መቅጫ ሕጊ
ልተኣናገዱ ኣለዉ እዮም። ሕገ መንግስቲ ግን ብውልቀ ሰባት ክፈርስ ኣየኽእልይ። እዚ
ክፈርስ ልኽእል ብመንግስቲ ጥራሕ እዩ። ካልእ ቐርዩ ሓደ ግሩብ በረኻ ክወፅእ ይክእል
እዩ፤ ልኣብነት ዞም ጉንበት ሰባትገለ ልበሃሉ ኣለዉ፤ ክንዋጋእ ኢና ልብሉ። ንዓኣቶም
ባዕሉ ብሕገ መንግስቲ የኾንኻይ እትጥይቖም። ብኡ የትጥይቖምይ። ንኣኣቶም ልገዝኦም
ናይ ገበነኛ መቕፅዒ ሕጊ እኒኦ። እንተደሊኻ ፀረ ግብረ ራዕዲ ኣዋጅ ክትብሎ ትኽእል
ኢኻ። ካልእ እውን በሎ። ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ከፍርስ ደልዩ ኢልካ ወግዒ ክትጅምር
ከለኻ ሃምኣነ መስሓቒ እዩ። ዜጋ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ኣየፍርስይ። ዜጋ እንድሕር
ለይደለዮ ማ ኣየድልዮይ ማለት እኮ እዩ እቱ ሕገ መንግስቲ። ክቐዶ እውን ይክእል
ድኣኾነይ እንድሕር ለይደለዮ ማ። በዓልናይ እንድዩ። ስለዚ ንሕገ መንግስቲ ሓደጋ ክመፆ
ልኽእል ካብ መንግስቲ ጥራሕ እዩ። ግን እቲ መንግስቲ ባዕሉ ከም ሕገመንግስቲ ገይሩ
እዩ ልሓስብ። owner of the right of the people ካብኡ ለለ እቲ መንግስቲ ፌቨር
ዝገብረልኻ ዓይነት ገይሩ ስለልርእዮ ኩሉሻዕ ሕገ መንግስቲ እንድሕር ለይተቐበልኻ
ይብለካ። ሕገ መንግስቲ መጀመርያ ኣፍልጦ ሃብ ይብለካ። ንስኻ የኾንካይ ግን ኣፍልጦ
ትህቦ። it is already the manifestation of the will of the people. ስለዚ ፎቲኻ
ለይኾንካስ ብገበነኛ መቕፅዒ ሕጊ ስለ ለጠይቐካ እዩ። ስለዚ እንታይ እየ ልብል ለኹ እቲ
ሕገ መንግስቲ ፖለትሳይዝድ ተገይሩ እዩ።
ከምኡ ልኾነ እውን እዩ፤ ሕዚ ካብመጀመርያ እንተተዓዚብኻ እቶም ተቓውምቲ ብጣዕሚ
እዮም ልፀልእዎ ነይሮም እቲ ሕገ መንግስቲ። ምኽንያቱ ኢህወደግ ስለልፀሓፎ ማለት
እዩ። ዳሓር ኢህወደግ እንታይ እዮም ኢሎም ሕገ መንግስቲ እንድሕር ለይተቐበልካ፤
ርአ እዚ ለይኸውን እዩ፤ ንሳቶም እውን ፖልትሳይዝድ ክገብርዎ ስለልደለዩ ማለት እዩ፤
ከምዚታት ይብሉ ነይሮም። ድሓረ እዚ ተገልቢጡ እቶም ተቓወምቲ ሕገ መንግስታዊ
መሰልና እዮም ልብሉኻ። ኣብዚ ለሎ ደርጓዕጓዕ ይገርመካ እዩ።
እዚ ሕገ መንግስቲ እዚ ነዚ መንግስቲ እዚ ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ እዩ። ምክንያቱ ስልጣኑ
ክግድብ ዝደሊ መንግስቲ ኣይኮነይ። undivided እዩ። uncontrolled እዩ እቲ ስልጣን፤
ዋላ ኣብ ሓደ ፓርቲ ኾይኑ ማለት እዩ። ብሓደ ቃል ንምዝራብ accountability ዘይብሉ
እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት። ኢህወደግ ፅባሕ ተኣኪቦም እዚ ሕገ መንግስቲ ካብ
ድሕሪ ሀዚ ኣየድልየናይ ቃዲድናዮ ኢና እንተኢሎምኻ ካብ ሓደጋ እተድሕነሉ ምንም
ዓይነት mechanism የለይ። ላበይ ትኸድ?
ስለዚ እዚ ስለልኾነ እዩ ናይ ሕገ መንግስቲ ኣገዛዝኣ ለይኾነስ ናይ ኢህወደግ ኣገዛዝኣ
ወይለ ናይ ሰባት ኣገዛዝኣ እዩ ለሎ ኣብ ኢትዮጵያ እንብል።
ብስሩ እባ እቲ ናይ ሕጊ ፍልጠትና፣ ናይ ፍትሒ ኣረዳድኣና እንታይ
እዩ ዝመስል? ቅድሚ እቲ ዘበናዊ ዝብሃል ሕገ መንግስቲ ምውፅኡ
ኣብ ርእሲ እቲ ሰብ ዝነበረ ኣተሓሳስባ እየ ደልየ። ካብኡ ኣብ

ውራይና
ዘበናዊት ኢትዮጵያ ዘለዎ ኣመፃፅኣ እውን
ተትሕብረለይ?
መጀመርያ ሃይለስላሰ እዮም ዝጀመርዎ ሕገ መንግስቲ፤
ብ1931 ብፈረንጂ እዩ ልነበረ። ንሶም እውን ግን ንሕና
ሂብናካ ልዓይነቱ ሕገ መንግስቲ እዮም ኣውፂኦም።
ልህዝብና የድሊ እዩ ኢልና ስለልኣመና ኢዮም ልብሉ።
ስለዚ ናይ ሕጊ የነበረይ። ናይ ሃይለስላሰ እዩ ነይሩ። እቶም
ሰብኣይ እቲ ድልየቶም እዮም ብሕገ መንግስቲ መልክዕ
ክወፅእ ገይሮም። ብፅሑፍ ኮፍ ኣቢሎምዎ። ብፅሑፍ
ምቕማጥ ባዕሉ እውን ግን ዓብዪ ምዕባለ እዩ ነይሩ።
ምኽንያቱ እቶም ሰብኣይ ሓላፍነት ይወስዱ ኣለዉ ማለት
እዩ፤ ብፅሑፍ ሰፊሩ ማለት። ልኣብነት ናይ ምካድ መሰል
ሂቦምካ ኣለዉ ማለት እዩ፤ ስለዚ ናይ ምንቅስቓስ መሰል
ለካ ይውሃብ እዩ ኢልካ ንክትሓስብ ሓጊዙ እዩ። ብተግባር
መሰልካ enjoy ምግባር ግን ኣብ ናይቶም ሰብኣይ ወይለ
ኣብ ናይ ተወካሊኦም ድልየት ልተመስረተ እዩ ልኸውን።
ብድላዮም ሰዓት ለ ክቕይርዎ ይኽእሉ እዮም። እቲ
ብ55 ዓ.ም ልተቐየረ እውን ምስ ናይ ኤርትራ ምምፃእ
ተዛሚዱ ልተመሓየሸ እዩ። ብመሰረታዊነት ዝተቐየረ
የነበረይ። ንሱ እውን ግን ናይ ባዕሎም ድልየት እምበይ
ናይ ህዝቢ ድልየት ለማልአ የነበረይ። ገባሪ ሓዳግነት

“ኣብ ናይና
ዓዲ መንግስቲ
በስቢሰ እየ
ክብለካ ይኽእል
እዩ። ግን
ምብስባስ cost
የብሉይ። ዋእ
እንድሕር
በስቢስካ ድኣ
ልብለካ የለይ”

ሓደ ናይ ኢትዮጵያ ዜጋ ከም ዜጋ እነታይ ዓይነት ሕጊ እዩ
ለድልዮ? ንምንታይ ዓይነት ሕጊ ኢና ንምጥን ንሕና? ናይዛ
ዓዲ ናይ ዕብየት ደረጃ ኣበይ እዩ ለሎ? ምስኡ እዩ ልኸድ
ሕጊ። ምግጥጣም ክህሉ ኣለዎ። ምስቲ ንቕሓትካ ዝኸድ
ሕጊ እዩ ክህልየካ ለለዎ። ስለዚ ኣነ እንታይ እየ ልብል
ናይ ኢትዮጵያ ሕጊ ኣይምጥነናይ። ንሕና ድኻታት ኢና።
ናይቶም ሰብኣይ ኣይቐየሮይ። ስለዚ ናይ ጃንሆይ ኣገዛኣኣ ኣይተምሃርናን። ድሕረታት ኣለና። እቲ ሕገ መንግስቲ
እዩ ቀፂሉ። ደርጊ እውን መፀ። ሽዑ እውን ናይ ፓርቲ ግን ናይ ልማዕበለ ዓዲ እዩ። ናይና ህዝቢ ግን ዝበዝሕ
ኣገዛዝኣ እዩ ልቐፀለ፤ ብርግፅ ብፓርቲ ኣቢልካስ ናይ ሓደ ምንባብ ምፅሓፍ እኳስ ኣይኽእሊይ። ሰለዚ ለይተመሃረ
ህዝቢ ልተፈላለዩ ድልየታት ርእዩ ተረዲኡ ምሩፅ ልኾነ
ሰብ ኣገዛዝኣ እዩ ነይሩ።
ሓሳብ ክመርፅ ይኸብዶ እዩ። በዚ ምኽንያት ድማ መሰሉ
ስለዚ ንመጀምርታ ጊዜ ኣብ ኢትዮጵያ ዲሞክራስያዊ ክጥሓስ ይኽእል እዩ። ምኽንያቱ እቶም ኤሊት ልበሃሉ ናይ
ልኾነ ሕገ መንግስቲ ዝወፀ ኣብዚ ናይ ሕዚ ለሎ ስርዓት ሕብረተሰብ ክፍሊ ማለት እውን ውሑዳት ምሁራትይ
እዩ። ንሱ እውን ኣብ ዶክመንት እዩ እምበይ ብተግባር ሃፋትምይ ናይ ምቁፅፃር ዕድሎም ይዓቢ። ዚኦም
ክቆፃፅርዎ ዝኽእል ብሚልዮን ዝቑፀር ህዝቢ ኣብ ዘለሉ
የለን። ከምቲ ዓንተቦ ለውጋዕናዮ።
ዓዲ፤ እቲ ህዝቢ ነቶም ኢሊታት ክቆፃፀር ይኽእል እዩ
እሞ እቲ ሕዚ ዘሎ ኣጠቓላሊ ናይ ዓድና ኢልኻ ኣብ ለይትሓስበሉ፤ ኣዕርዩ ሃይማኖታዊን ድሕርን
ፖለቲካዊ ኩነታት ከመይ ኢኻ እትገልፆ? ኣብ ልኮነ ዓዲ እቲ ኩነታት ናይ እቲ ሕገመንግስትናይ
ከም ታራ ሰባት ፀገም ኣሎ ገለ ንብል ምግጥጣም ይኣብዮ ኣሎ። ምኽንያቱ እቲ መንግስቲ ለ
ንሕና። ንዓኻ ግን ብዓይኒ ፖለቲካ ክትርእዮ ካብዚ ህዝቢ እዚ እዩ ልቕዳሕ ለሎ።
እንተለኻ እንታይ ማለት እዩ?
ኣብዚኣ ግን ኣነ ክፍለ እየ። እዚ ህዝቢ እዚ
ፅቡቕ! ኣነ ክልተ ነገር እዩ ደስ ልብለኒ። ፍልስፍናይ ሕጊይ። ኣይተምሃረን፤ ድኻ እዩ። እንታይ ይግብኦን
ስለዚ እቲ ሕግና ፍልስፍና እኒአዎ እዩ። ብፍልስፍና እዩ ኣይግብኦን
ኣይፈልጥን።
ኣይሓትትን
ልቕነ። ኣነ ሕዚ ልጨንቀኒ ክልተ ሕቶ እዩ።
ኣይበቕዐን። ከምዚ ብምዃኑ እውን እቲ
ሕገ መንግስቲ ይዓብዮ እዩ ኣይምጥኖን

ኢኻ ትብለኒ ዘለኻ። ኣነ ድማ እንታይ
እብል ኣለኹ፤ እንተተጋግየ እውን
ክትእርመኒ ምእንታን እዚ ህዝቢ እዚ
ናይቲ ሕገ መንግስቲ ትሕዝቶታት ክርድኦ
ገይርካ፣ ክርድኦ ድማ ኣንቂሕኻ፣ ክውንኖ
ገይርካ ብኡ ምምራሕ ዶ ይሓይሽ ወይስ
ኣይበፃሕካዮን እሞ ፅናሕ ኢኻ ክትብሎ
ዘለካ? እቲ ኢሊት ከ ነቲ ህዝቢ እናንቀሐ
ናብ ክኾኖ ዘለዎ ዶ ከምፅኦ ኣይግባእን እዩ?
ፅቡቕ ኣነ ሽግር እየ ልዛረብ ለለኹ። እቲ ሽግር እየ
ከርኢ ልምኩር ለለኹ እምበይ ሪከመንድ ኣይኾንኩይ
ልገብር ለለኹ። ሓደ ሽግር ናይ ዘይምግጥጣም ወይ ናይ
correspondence ሽግር እዩ እየ ልብል ለለኹ። ናይ
ለይምግጥጣም ሽግር!
ካልእ ድማ ዋላ ኣይምሃር፣ እግዝሄረይ ሓደ እዩ ኢሉ
ዋላ ይእመን፣ ሃይማኖተኛ እዩ፤ ዝኾነ ሽግር ክበፅሖ
ተሎ ናብ እግዝሄሩ እዩ ከይዱ ጥርዓን ለቕርብ። ስለዚ
ሃምቲ ልበልኻዮ እቲ ኢሊት ልብሃል ናይ ምንቃሕ ስራሕ
ክሰርሕ ልብል ካልእ ባዕሉ ልከኣለ ቲዮሪ ክኾን ልኽእል
እዩ። እቲ ስኻ ልበልኻዮ እዩ ድማ ተመሪፁ ኒኦ ኣብ
ኢትዮጵያ።
ንኣብነት ህወሓት እንታይ እዮም ኢሎም? ህዝብና ናፃ
ክነውፅእ ኢሎም እዮም በረኻ ከይዶም። ሓራ ንምውፃእ
ዝብል እዩ እቲ ሓሳቦም ልነበረ። እዚ ዲሞክራስያዊ
መትከል የኾነይ መጀመርትኡ። ምኽንያቱ ሰብ ንሰብ ናፃ
ኣየውፅእይ። እንታይ እዮም ልብል ለለዉ ካብ ድሕረት፣
ካብ ድንቁርና፣ ካብ ገለ ኣንሕና ናፃ ክነውጸአካ ኢና
እዩ እቲ ሓሳብ። ለውፅእይ ልወፅእይ ኒኦ ማለት እዩ።
ልተምሃሩ እዮም ኢሊት ልበሃሉ እዮም። ስለዚ እቲ
ኢሊት ኣውፂኡካ ንበል። ካብኡ ድሓረ እቲ ናፃ ልወፀይ
ናፃ ለውፅአይ ኣካላት ሃመይ ኣቢሎም እዮም ሓደ
ልኾኑ? ስልጣን ምስሓዘ ሃመይ ኢኻ ክትገብር ባዕልኻ
ትፈልጥ ተበለካ ደሓር? ምኽንያቱ ፌቨር እዩ ገይሩልካ።
ኣውፂኡካ እዩ። እዚ እዩ ብተግባር ለሎ ነገር።
ሀዚ ለሎዉ ናይ ኢትዮጵያ መራሕቲ ልወፁ እዮም። እቲ
ኣብ ስልጣን ልነበረ መንግስቲ ደፊኦም ናብ ስለጣም
መፂኦም። ስልጣን ቅድሚ ምሓዞም ካልእ ነገር እዩ።

7

ውራይና
ሽዑ ካልእ ነገር እዩ ተቓዋሚ ውድብ ኮይንካ ትንቀሳቐስ
ስለ ለለኻ። ስልጣን ምስ ሓዝካ ግን govern ኢኻ
እትገብር። ዝሕግዘካ እኒኦ። ዝቃወመካ እኒኦ። መዓት
ከቢድ ነገር እዩ ለሎ። ሽዕኡ ናይ ስልጣን ሕቶ እዩ ልኾን።
ናይ ሓይሊ ሕቶ እዩ ልኾን። ናይ ስልጣን መሰረታዊ ባህሪ
ድማ undivided ምዃኑ እዩ። ልኾነ ይኹን ሰብ ሓይሉ እዙ
power እንብሎ ፈትዩ ልግድብ የለይ። ለይተገደበ ስልጣን
ክህልዎ እዩ ልደሊ፤ ዝኾነ ይኹን ኣካል። ስኻ ልወድኻ
ስኻ ብትደልዮ መልክዕ ክተዕብዮ ኢኻ ትደሊ። ስኻ ምስ
ሰበይትኻ ለለካ ርክብ ኣብ ናይካ ድልየት ልተመርኮሰ
ክኾነልካ ኢኻ እትደሊ፤ ሰበይትኻ ኣብ ልኾነ ሰዓት stop
it ተለይኢላትካ። ስለዚ ናይ ሓይሊ ጠባይ ተወሳኪ ሓይሊ
ምድላይ እዩ። ንባዕሉ ኣይግድብይ።
ሃምዚ ስለልኾነ እዩ ማዲሰን ሰባት መልኣኽቲ ተልኾኑ
ነይሮም መንግስቲ ኣይመድለየን ነይሩ ልበለ። መላእኽቲ
የኾናይ ስለዚ ሓላዊ የድልየና እዩ። እቲ ልሕልው ድማ
መንግስቲ እዩ። መንግስቲ ክብሃል ተሎ ደማይ power ማለት
እዩ። እታ ልተወሰነት ሓይሊ እዚኣ ገደብ ተለይገይርካላ
ብተፈጥሮኣ ክትገፍሕ እያ ልትደሊ። ክትገፍሕ ተላ ለለ
መሰልካ ወሲድካ እያ። ኣብ ዓለም ለሎ መሰል ኮንስታንት
እዩ። ካብኣ እያ ትንኪ ለላ። ብዙሕ መሰል እንድሕር
ወሲዱ መንግስቲ ብዙሕ ሓይሊ ይህልዎ ንስኻ ለለ መሰልካ
ይንከይ።

ድላዩ ሓያል ልብሃል ተቓዋሚ ናብ ስልጣን ይምፃእ ከምኣ እዩ።
ስለዚ ሰባት ለይኾኑ ትካላት የድልዩና ማለት እዩ። መፍትሒታ
እዚኣ እያ። ብለይተቛረጸ ደረጃ መንግስቲ ምቁፅፃር ልከኣለሎም
ትካላት ክህልዉ ኣለዎም። እዚ እዩ እቲ ናይ ስልጣን ክፍፍልን፣
ገደብ ስልጣን ገለመለ ልብሃል። ኩሉ ፔርፌክት እዩ ማለት ግን
ኣይኮነን።
ስለዚ ናብቲ ናይ መጀመርታና ክንምለስ ተለና እቲ ሕጊ ምስ
ምዕባለ ናይቲ ሕብረተሰብ ተለይተናቢቡ ወይ ኣናርኪ ክፍጠር እዩ
ወይ ለ ቴራኒ ክፍጠር ይኽእል እዩ። ስለዚ ምዕሩይነት ንምፍጣር
ኢኻ ትምኩር። ምስ ዓቕሚ ናይቲ ህዝቢ ክኸድ ልኽእል፣ እቲ
ህዝቢ ክትግብሮ ልኽእል ኢኻ ተውፅእ። ብስሩ ሕጊ ክትሰርሕ
ተለኻ ሓንቲ መትከል ለይትግበር ሕጊ ኣይትስራሕ እዩ ልብለካ።
ሰብ ክትግብሮ ኣለዎ።
ንኣብነት መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ሎምዓንቲ ጀሚረ ሃይማኖት
ኸልኪለ እየ ኢሉ ኣዋጅ ተለውፅእ እንታይ መጋጠመ? ኢትዮጵያ
ትቃፀል ትኽእል እያ። ምስልምና ከልኪለ ኣለኹ ተልብል እንታይ
መጋጠመ? ኣብ ኣሜሪካ ፈተና ኮይኑ ኒኦ ሀዚ ንሱ እዩ። ትራምፕ
ኣንፃር እቶም ትካላት እዩ ተላዒሉ፤ ያውም ንሳቶም ትካላት
ኣለውዎም። ኣንሕና የብልናይ። ኣብ ናይና ዓዲ ፍትሒ ሚኒስቴር
ልብሃል ነበረ ኣብ ሓደ መዓልቲ ክተፍርሶ ትኽእል ኢኻ፤ ብለይልኾነ
ይኹን ሪስክ። በቃ ሓዲግናዮ ኢና፣ ዓፂፍናዮ እንተኢልካ ምንም!
ንምንታይ ከምዚ ኮይኑ? ናይ ሰባት ኣገዛዝኣ ስለልኾነ እዩ። ኣብ
ናይና ዓዲ መንግስቲ በስቢሰ እየ ክብለካ ይኽእል እዩ። ግን

ስለዚ እቶም ኢሊት እንብሎም ነዚ ህዝቢ ክነህምሮ ኢና፣
ቀስ ኣቢልና ክነምፅኦ ኢና፣ ክነለማምዶ ኢና ትብሉካ
ተለዉ ብምንታይ መቆፃፀሪ ሓይሊ? እዞም ሰባት እዚኦም
ኣማልኽቲ ክኾኑ ኣለዎም እንድሕር ልገብርዎ ለለዉ
ቼክ እላተገበረ ለይኸይዱ። መንግስቲ እንድሕር ሓይሉ
ለይገደብካዮ ክኾን ኣይኽእልይ ልብል ልመፀ ካብዚ እዩ።

ምብስባስ cost የብሉይ። ዋእ እንድሕር በስቢስካ ድኣ ልብለካ
የለይ ማለት እዩ። ስለዚ እነታይ እዩ ልብለካ ሎ ማለት እዩ ኣነሲ
ከም ድላየይ ኮይነ ክነብር ይኽእል እየ ማለቱ እዩ። ንሱ እዩ ናይ
መንግስቲ ኣገዛዝኣ ማለት። ብሓፂሩ እቲ ሕጊ ነቲ ፖለቲካ ክገዝኦ
ኣብ ክንዲ ልግባእ እቲ ፖለቲካ ንሕጊ ይገዝኦ ኣሎ ማለት እዩ።

ኣብ ዓድና ለ ትርእዮ ኣለኻ፤ ኣብዛ ዓዲ ካብ ህወሓት
ልላዕሊ ልተጋደለ መን ኒኦ? ህይወቶም ሂቦም እዮም።
ካብኡ ንላዕሊ ታይ ትህብ ዲካ? ሕዚ ናይ ህወሓት ሰባት
ኣብ ሽግር ኣትዮም ለለዉ እቲ ህዝቢ እውን ኣብ ፀገም ኣትዩ
ለሎ እቶም ህወሓት ሕማቓት ስለልኾኑ የኾነይ። ሰባት
ስለልኾኑ እዩ። እሞ ገደብ ለይብሉ ስልጣን ኣብ ኢዶም
ስለልሓዙ እዮም ኢለ እየ ልሓስብ። ስልጣን ክግደብ እዩ
ለለዎ። ኣባይ ወልዱ ሽሕ ጊዜ ጥዑይ እንተኾነ ናይ ባዕሉ

ተረዲእዎ እዩ ዶ ትብል?

ስልጣን ባዕሉ ክግድብ ኣይኽእልይ። inhuman እዩ ከምኡ።

ህወሓት ሕዚ ኣጋጢምዎ ዘሎ ፀገም፤ ዋላ ኢህወደግ

ኣይተረደኦይ! ኣይተረድኦይ ልበልኹሉ እንታይ መሲሉካ ንክርዳእ
ተበግሶ የብሉይ። ንምንታይ ይርዳእ? ንምርዳእ እኮ ፃዕሪ የድልዮ
እዩ። ከቢድ ስራሕ እኮ እዩ ምርዳእ። ተንብብ፣ ትመሃር፣ ትከራኸር
ወዘተ። ናይ ኢህወደግ ሰበ ስልጣን እንድሕር ለየንበቡ፣ እንድሕር
ለይተምሃሩ፣ እንድሕር ለይሓሰቡ፣ እንድሕር ለይተኸራኸሩ መን
ዶ ይጥይቖም እዩ? ተምሃሪ እንድሕር ፈተና ለየለ ታይ ዶ ይገብር
እዩ? ናይ ተምሃራይ ተሓታትነት ፈተና እዩ። ዚኦም ግን ሰርሑ
ኣይሰርሑ ልጥይቖም የብሎምይ። ወንጀል ሰርሑ ኣይሰርሑ
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ልጥይቖም ኣይብሎምይ። እትጥይቐሉ
መንገዲ ለ የብልኻይ። ሓደ ባለ ስልጣን ዚኣ
እንድሕር ለይሰራሕኹ ክወርድ ይኽእል እየ፣
ክእሰር ይኽእል እየ እንድሕር ለይበለ …..
እሞ እቲ ሕገ መንግስቲ ነዞም
ሕቶታት እዚኦም ብግቡእ መሊሱ
እዩ ኢሎም ዝካትዑ ብዙሓት
እዮም። ኣበይ እዩ ዘሎ እቲ ፀገም?
ዋእ! እዚ ሕገ መንግስቲ እዚ ኮ ካልእ እኮ
እዩ። ኣይፈልጥዎን እኮ። ሓደሓደ ሰባት
እኮ…. ወይለይ ንሓደ ጋዜጠኛ ሕገ መንግስቲ
ብምፍራስ ኢልካ ክትከሶ እንተለኻ ታይ
ኢኻ ትብሎ ለለኻ? ወይለይ ሕገ መንግሰቲ
እኮ ልግለ ሰብ ኣይኸሲይ። ምስ ግለ ሰብ እኮ
ጉዳይ የብሉይ። ግለ ሰባት ገቨርን ልግበሩ
ብኮድ እዩ። መንግስቲ ገቨርን ልግበር
ብሕገ መንግስቲ እዩ። ስለዚ ሕገ መንግስቲ
ልተሰርሐ ስልጣን መንግስቲ ልምቁፅፃር
እዩ እምበይ ናይ ውልቀ ሰብ ወንጀል
ልምክትታል የኾነይ። እዚ ልፈልጦ የለይ።
መን ይፈልጦ ድዩ?
ሕዚ ኣነ ዝተረደኣኒ እቲ ዘሎ
ፀገም ካብ ስልጣን ዝግድብ ኣካል
ምስኣን ዝመፀ እዩ፤ መንግስታት
ስልጣኖም
ባዕሎም
ንባዕሎም
ክግድቡ ኣይኽእሉን፤ ሰባት እው ን
ስለዝኾኑ እዩ እቲ ኣነ ዝተረደኣኒ?
ብትኽክል!
ፅቡቕ ስለዚ ኣሰራርሓታት እዮም
ዘድልዩ ማለት እዩ እቲ ስልጣን
ክግደብ። እዚ ንከይኸውን ዝገበረ
ምኽንያት ድኣ እንታይ እዩ?
ብጣዕሚ ፅቡቕ ሕቶ እዩ። ንዓይ ናይ
ዕብየትና ደረጃ እዩ እቲ ሓደ ምኽንያት።

ዋእ እሞ ደው ኢልና ክንፅበ?

“እቲ
መንግስቲ
ሕጋዊ
ምዃን
እናገደፎ
እናሃለየሲ
እቲ
ህዝቢ ግን
ሕጋዊ
ንምዃን
እዩ
ልፅዕር
ለሎ።”

እወ ትፅበ! ታይ መማረፂ ድኣ እኒኤካ?
B y the way ብናየ እምነት ድላይካ
ዓይነት መንግስቲ እንተምፃኻ እውን
እኮ ኣይቕየርይ እዚ ነገር እዚ። ህወሓት
ሕማቓት ኩፉኣት ስለልኾኑ የኾኑይ እዚ
ለጋጥም ሎ ኮ ኢለካ እየ ዓንተቦ። ህወሓት
በቃ ንሕና ለቒቕና ኣለና ካልእ መንግስቲ
ምረፁ
ኢሎምካ ካልእ መንግስቲ
እውን እንተመፀ ትካላት ኣብ ለይቲ
ኣይፍጠሩይ። ዘበናት እዩም ልውድኡ።
እቶም ትካላት መንግስቲ ሃለየ ኣይሃለየ
ሓይሊ ሃልይዎም ክቕፅሉ ክኽእሉ፣
ሓይሊ ሃልይዎም ንመንግስቲ ክቆፃፀሩ
ለኽእል ዓቕሚ ከጥርዩ መዓት ዘበናት እዩ
ልውድአሎም። ስለዚ ናይና ሽግር ታሕቲ
ምህላውና እዩ። ሃምኡ ብምካንና ኣናኣሽ
ቱ ነገር ኢና ክንጅምር ንክእል።
ንኣብነት ዓንተቦ ሃምልፀወይናዮ ሃይለስላሰ
ፍፁም ስልጣን ነይርዎም። ኣነ እውን
ይብሉ ነይሮም። መንግስቱ ሃይለማርያም
እውን ፍፁም ስልጣን ነይርዎ፤ ግን ኣነ
ኣይብልይ። ኢህወደግ መፅዩ። ናይ ህዝቢ
ኣገዛዝኣ እዩ ኢሉ። መልቲ ፓርቲ ፈቂደ
ኢሉ። ብፍላይ እቲ ቻርተር ዝገርም እዩ
ነይሩ። ስለዚ ኣናኣሽቱ ነገራት ትርኢ
ኣለኻ። እዚ ለውጢ እዩ። ካልእ መንግስቲ
ተመፅዩ እውን ንእሽተይ እያ ጠብ
እትብል። ከምኣ እያ እምበይ ብሓደ ጊዜ
ትካላት ከቑም ልኽእል መንግስቲ ልፍጠር
ኣይመስለንይ። ብዕድመ ሓደ መንግስቲ
ልፍጠር ኣይመስለንይ።
ትሪኦም ኣለኻ ኢህኣዴግ 26 ዓመት
ፀኒሖም፤ መንግሰቲ ኮይኖም። ሀዝስ
ኣየናይ ትካል ደዉ ኢሉ ክኸድ ይክእል?
ልምሳሌ ፍርድቤታት ውሰድ ኣየነኡ
ዳኛ እዩ ንጠቕላይ ሚኒስትር ልጥይቕ።
ኣልዒልና ክንርእዮ ደልየ እየ፤ እምበይ
ይትረፍ ዶ ንጠቕላይ ሚኒስትር ንሓደ
ካድረ እውን ልጥይቕ ዳኛ ሃምለየለ
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እግዝሄር ይፍለጦ።
ክነግረካ! ኣብ ቀረባ እዋን ምክትል ኣፈጉባኤ ብቲቪ ኣብ
ልተናገረቶ እዩ፤ “ኣንሕናሲ ጠቅላይ ሚኒስትር ሓደ ነገር
ግበር ኢልናዮ እምቢ ተበለስ ታይ ኢና ክንገብሮ።” እያ ኢላ።
ኣብዚ ኣባይ ፀሃየ ሪፖርት ተቕርብ ተሎ ልተናገረቶ እዩ።
እታ ሰበይቲ! ናይ ኣባዱላ ምክትል። ናይ ኢትዮጵያ ምክትል
ኣፈጉባኤ ጠቅላይ ሚኒስትር እምቢ እንተኢልዋ እንታይ
ከምእትገብር ኣይትፈልጥይ። እዚ መደንገፅ ኣይኮነን?
ፓርላመንታዊ ስርዓት ኣብ ለለዎ ዓዲ ጠቅላይ ሚኒስትር
እንድሕር ከምኣ ገይሩ፤ ወድያው ከምእተባርሮ
ኣይትፈልጥን። እንድሕር ናይቲ ፓርላማ ድምፂ ረኺባ
ከምኣ ክትገብር ትኽእል እያ። ፓርላማ ንጠቕላይ ሚኒስትር
ከባርር ይኽእል እዩ። ባዕሉ እዩ መሪፅዎ። ኢንስታንትሊ
vote of conf idence

ክፅውዕ ይኽእ እዩ እቲ ባይቶ፤ ፀዊዑ

ኣይሰምዓናን ዘሎ እሞ እንታይ ንግበር ክብል ይኽእል እዩ።
ይሰምዐና እዩ ትብሉ ኢድኩም ኣውፅኡ። ኣይሰምዐናይ
ትብሉ ኢድኩም ኣውፅኡ። ኣይሰምዐናይ ልብል እንድሕር
በዚሑ ጠቕላይ ሚኒስትር ይባረር። ኣብ ናይና ዓይነት
ስርዓት ናብ ምረጫ እውን ኣይትኸዲ። እቲ ፓርቲ ሓደ
ስለልኾነ ካልእ ጠቕላይ ሚነስትር ኢኻ ትሸይም። ምኽትል
ኣፈጉባኤ ግን እዚ የትፈልጥይ። ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ግን
እኒኦ እዩ።
ስለዚ ሙሉጌታ፤
እቲ ሽግር ዘሎ እቲ
ዘይምፍላጥና ዘይኮነስ እቲ ዝፈልጥ ሰብ ኣብታ
ቦታ ዘይምቕማጡ ኣይመስለካን?
ፈሊጣ ንበል ዛ ሰበይቲ። እቶም ኣብ ፓርላማ ዘለዉ ኣካላት
መን እዮም?
ፓርላማ ኣባላት!
ንዓኣቶም ዝመረፀ ኸ መን እዩ?
ህዝቢ
ናይታ ሰበይቲ ጭንቂ ባዶ ነገር ለ የኾነይ። ተመኩሮ እያ
ተውግዕ ለላ። እንድሕር ትዝክር ሓደ ጊዜ መለስ እንታይ
ኢሉ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ኣትያ ነይራ። ሪፖርት ክቀርብ
ተሎ ክንደይ ኣብ ሶማልያ ክንደይ ኢትዮጵያውያን ሞይቶም
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“ኣነ ዝኣምኖ
ትግራይ ዝበሃል ነገር
ኮንሰፕችዋላይዝ ልገብሮ
ብኢትዮጵያ እዩ።
ኢትዮጵያ ለይሓሰብኩ
ትግራይ ክሓስብ
የኽእልይ። ትግራይ
ልብሃል ነገር ካብ
ኢትዮጵያ ኣውፂአስ
ክርድኦ ኣይኽእልይ። “
ኢሎም ጠይቖምዎ። ኣይነግርይ ኢሉ። የነግረኩምይ ኢልዎም።
ካብኡ ድሓር ሃመይ ማለት ፓርላማ እንዲና ኢሎምዎ፤ ናባና
ዶኾነይ ተፀዋዕነትካ ኢሎምዎስ ናይ ምንጋር ግዴታ የብለይ ኢሉ።
ሽዑ ተቓወምቲ ስለልነበሩ እዩ ኣብቲ ፓርላማ። “የመናገር ግዴታ
የለብኝም” እዩ ኢሉ። እቲ ዝገርም ክሳብ ሎምዓንቲ መለስ ልተጋገየ
ምዃኑ ኣይኣምኑይ ናይ ኢህወደግ ሰባት። ብናይ እማኖም ማለት
እዩ፤ ትኽክል ሃምልኾነ እዮም ልዛረቡ። ወይለይ ጠቅላይ ሚኒስትር
እንድዩ። ስለዚ እቲ ኦሬንቴሽን ክሳብ ሀዚ በዓል ስልጣን ንፈርሕ
ኢና ነኽብር ኢና። ንስልጣን ናይ ምድፋእ ዓቕምይ ንቕሓትይ
የብልናይ። ስለዚ ዙ ዓቕሚ እዚ ጋና ስለልኾነ ካልእ መንግስቲ
እውን እንተመፀ ብቐጥታ ልልወጥ ነገር የለይ። እዚ ክሳብ እነፅሪ
ግን መንግስቲ እላጨፍጨፈና ስኽ ኢልና ንርኢ ማለት የኾነይ።
ሃምቱ ስኻ ልበልኻዮ ብዘለና ዓቕሚ እዙይ ልምቕያር ዓገርገር
ምባልና ኣይቀርይ። ንሱ እዩ እቲ ዳይላማ!
ንሕና ሕዚ ከም ተጋሩ ኮይንና ክነዋግዕ እንተለና
ክልተ መልክዓት መርአዪ ክህልወና ኣለዎ እብል።
ሓደ ዳርጋ ባዕሉ ዝኸኣለ ክልል ኣለና፤ ከም ባዕልና
ኮይና ንሓስብ፤ ኣብታ ክልልና እንታይ ንግበር ንበል።
ሃገር ድማ ኣለና፤ ከም ኣካላት እዛ ሃገር እንሓስቦ

ውራይና
ነገር ኣሎ፤ ስለዚ ከም ተጋሩ
ኣብዛ ሃገር ዘለና ቦታ ከመይ
ክኾን/ክቕመጥ ኣለዎ ትብል?

ንሱ ለ ልተፀለወ እዩ። ብኢትዮጵያውነት
ልተፀለየ እዩ። ሕዚ እኮ እዩ ነቒሑ ወፂኡ
ለሎ፤ ኣብዚ ሰላሳ ኣርብዓ ዓመት።

ኣነ ዝኣምኖ ትግራይ ዝበሃል ነገር
ኮንሰፕችዋላይዝ ለግበሮ ብኢትዮጵያ
እዩ። ኢትዮጵያ ለይሓሰብኩ ትግራይ
ክሓስብ የኽእልይ። ትግራይ ልብሃል
ነገር ካብ ኢትዮጵያ ኣውፂአስ
ክርድኦ ኣይኽእልይ። ነኣብነት ንዘተ
ክብሃል ትግራይ ተገንፂላ ንበል። እዚ
ማለት መጀመርያ ኤሰንሳ እዩ ልቕየር
ልመስለኒ። ትግራይ የትኾኒ። ካልእ
እያ ክትኾን። ስለዚስ ትግራይ ትግራይ
ኾይና ለላስ ኣብ ኢትዮጰያ ኾይና እያ።
ልኢትዮጵያ ፈጢራ እያ ትግራይ ኾይና
እምበይ በይና ትግራይ ኣይትኸነይ
ኢለ እየ ልሓስብ። መሰረት ኢትዮጵያ
ኮይና እያ ትግራይ ኮይና። ስለዚ ሃምቱ
ብለይት ትግራይ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ
ለይትኸን ብለይ ኢትዮጵያ ለ ትግራይ
ትግራይ እትኾን ኣይመስለንይ።

ብሄርተኝነት ድኣ ከመይ እዩ
ዝምዕብል?

ስለዚ ኣብ ክልቲኡ ለሎ ነገር ሓደሓደ
ሰባት መስመር ከቐምጡ ተለዉ
ኣይርድኣንይ ኣነ። ብለርድ ልኾነ
መስመር እዩ እኒአዎ። ሱኽ ኢልካ
ኣካዳሚክ ልኾነ ግዛዕ እዩ ኒአዎ ካልእ
የብሉይ።
ትግራይ
እንተተገንፂላ
ትግራይ
የትኾንይ ልብለካ ለለኹ ሓደ ስግኣተይ
እንታይ መሲሉካ እንተተገንፂላ ከም
ትግራይ የትፀንሕይ። ደው የትብልይ።
ከም ደቡብ ሱዳን እያ ክትኾን።
ነዊሕ ዘበን ስልጣነ ምሓዛን
ብዝተፈላለዩ መለክዕታት ኣዝዩ
ዝተኣሳሰረ
ህዝቢ
ምህላዉ
ኣይሕግዝን?

ኣብዚ ክልተ ዓይነት ብሄርተኝነት
እዩ እኒኦ። ትግራዋይ ብሄርተኝነት
እኒኤካ፤ ትግራዋይ እየ ትብል ትኽእል
ኢኻ። ብካልእ ወገን ለለ ናይ ኢትዮጵያ
ብሄርተኝነት እንው እኒኦ እዩ። ብሄር
እንታይ እዩ ልብል ከጨቓጭቕ ይክእል
እዩ። ከከም ፀሓፊኡ ክፈላለ ይኽእል
እዩ። ኣነ ብጠቕላላ ኢትዮጵያን
ናሽናሊዝም እኒኦ ኢለ ይሓስብ።
ትግራዋይ ናሽናሊዝም እኒኦ ኢለ
ይሓስብ። እዞም ክልተ ብሄርተኝነታት
እዚኦም ይቃረኑ እዮም ይጋጨዩ እዮም
ኢለ ኣይሓስብይ። ከም ኣተሓዛዝኻ
እዩ። ተደሊኻ ተጋጭዮም ተደለኻ
ተፋቕሮም ትኽእል ኢኻ። ስለዚ
ክልቲኡ ናሽናሊዝም ኣብ ሓደ ጊዜ
ኣብ ሓደ ሰብ ክግነዩ ይኽእል እዮም
ኢለ እየ ልኣምን። ስለዚ ኤክክሊሱቭ
ልኾነ ናይ ትግራይ ንበይኑ ናይ
ኢትዮጵያ ንበይኑ ዓይነት ናሽናሊዝም
ንዓየ ኣይርድኣኒይ። ብትኽክል እውን
ኢትዮጵያን ናሽናሊዝም ክትብል ተለኻ
ናይ ግድን ናይ ትግራይ ይሓውስ እዩ።
ሃፀይ ሃንስ ልተዋግእዎስ ሃመይ ኢሉ
እዩ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ኣካሉ ለይኾን?
ሃፀይ ዮሃንስ እኮ ንኢትዮጵያ ክብሉ
እዮም ተዋጊኦም። ናይ ኢትዮጵያ ንጉስ
እኮ እዮም ነይሮም። ሃመይ ኢለ እየ
ኣነ ልስርዞ? ራእሲ ኣሉላ ኣብ ኤርትራ
እዚ ኹሉ ታሪክ ሰሪሖም ለለ ናብዚ
ናብ ሽዋ መፂኦም ዝሰርሕዎ እቲ ኹሉ
ታሪክ ሃመይ ገይረ እየ ኣነ ልፈላልዮ?
እንታይ ድዩ ናሽናሊም ማለት ማለት?
ናይ ኵናትይ ናይ ምቅታልይ ታሪክ እኮ

እዩ። እንታይ ዶ እኒአና እዩ ካልእ?
ስለዚ እዚ ፈላሊኻ እዩ ክርአ ለለዎ።
ሃምቲ ሀዚ ልርአ ለሎ ኦሮሞይ
ኣምሓራይ ገለይ ላተብሃለ ከሪሩ “ዋይ
ታይ እዩ ኸ ብስሩ ኦሮሞይ ትግራዋይ
ርክብ እኒአዎም ድዩ?” ናብ ልብል
ኣይምተኸደይ። ብተመሳሳሊ ትግራይ
እውን በይና ተኾይና ተመሳሳሊ ሽግር
ክልዓል ይኽእል እዩ። ኩናማ ኣነ
ኩናማ እየ ክብል ይኽእል እዩ። ኢሮብ
እውን ሃምኡ። ራያ በቃ ኣነ ራያ እየ
ኣይተፅሙኒ ክብል ይኽእል እዩ። ምንም
ውሕስና የብልኻይ። ደቡብ ሱዳን፣
ሶማልያ ናይዚ ፍቱናት ኣብነታት እየን።
ሕዚ ትግራይ ክልል እውን
እያ ዘላ። እቲ ስርዓት እውን
ናይ ፌደራልዝም ስርዓት እዩ
እሞ ምስ ትግራይ ኣተኣሲርካ
እትብሎ ነገር እንተሃልዩ?
እወ ናይ ትግራይ ፍልይ ዘብሎ ታሪክ
ኣለዎ። ህወሓት እንትጅምር ህወሓት
ኢሎም እዮም ጀሚሮም። ሓርነት ህዝቢ
ገለ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እንትጅመር
ብትግራይ እዩ ተጀሚሩ። ንትግራይ
ሓራ ምውፃእ ዝብል ናሽናሊዝም እዩ
ነይሩ። ብሽዑ ኣገዳሲ ዛዕባ እዩ ነይሩ።
ድሓር ግን ታሪክ ህወሓት ከምልነግረካ
ትግራይ ናፃ ምስወፀት ተጋደልቲ
የንኸዲይ ኣይንቕፅልይ ኢሎም ነይሮም
እዮም። ኣይንዋጋእይ ኣይተፅሙና
ኢሎም ነይሮም እዮም። እዚ ሓቂ እዩ፤
ሓቆም እዮም ከምኡ ክብሉ።
ድሓር ግን ካልእ ስራሕ ተጀሚሩ። ደርጊ
ጠቕሊሉ ክጠፍእ ኣለዎ፣ ደርጊ ገለ
እናተብሃለ ናብ ጎስጓስ ተኣትዩ። ንሱ ግን
የነበረይ እቲ ትኽክለኛ ምኽንያት። እቲ
ጉዳይ ናይ ስልጣን ጉዳይ እዩ ኾይኑ።
ናይ እማን ንፅወ ተተባሂሉ እዚኣ እያ።
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ናይ ኣምሓራ ዓብላላይነት ደምሲስኻ ናይ ትግራይ ሓይሊ
ንምምልስ እዩ ነይሩ።
ንፃድቃን ሕተቶ። መለስ ምስ ሞተ ኣብ ኣዲስ ኣድማስ
ተጠይቑ ነይሩ። መለስ ምስ ሞተ ኣብ 10 ድዩ ኣብ
11 መዓልቱ እዩ ልተጠየቐ ልመስለኒ። እንታይ ይብል
ፃድቃንሲ ፃድቃን እዩ ኣትዩ ኣዲስ ኣበባ ቅድሚ መለስ።
ድሓር ፃድቃን ኣዲስ ኣበባ እናሃለየ መለስ ናብ መንገዲ
ኣየር ይበፅሕ። ካብኡ ንፃድቃን ኣግንይዎ። ኣበይ ኣለኻ
ይብሎ እሞ መለስ ፃድቃን ደማይ ኣብዚ እኒሄኹ ይብሎ።
መለስ መሊሱ “ኣራትኪሎ ኣብቲ ቤተ መንግስቲ ኣቲኻ
ዶ?” ምስ በሎ ፃድቃን እንትምልስ ኣይ ኣንታ ሓወይ
ስልጣን ሰሲዖም ገለ ከይብለና ኢለስ ኣይኣተኹን ይብል።
“ዋይ ንምንታይ ዲና ሞ ዝመፃእና!” ኢልዎ።
ርኢኻ M eles

was ver y brilient and honest ።

ፃድቃን

እውን ሓቀኛ እዩ በታ ናይ ባዕሉ መንገዲ። እዛ ቃለ
ምልልስ ንሳ ብጣዕሚ እየ ልፈትዋ። ስለዚ እቲ ጉዳይ
ሓይሊ ናይ ምሓዝ ሓይሊ ናይ ምምላስ እዩ ነይሩ። ስለዚ
ናፃ ኣውፃእቲ ሓይልታት ዝገብርዎ ኵናት ናፃ ንምውፃእን
ሓይሊ ንምሓዝን እዩ። ሱኽ ኢልካ ንመስዋእትነት ኢልካ
የኾነይ። ሕልሚ ኣለዎ፤ ራእይ ኣለዎ። ኣባና ድማ እቲ
ታሪክ እውን ኣሎ። ብሄራዊ ሕቶ ኣልዒልካ ክትቃለስ ተለኻ
ብካልእ ኣበሃህላ ኣምሓራይ ኣብ ልዕሊ ትግራዋይ ልገብሮ
ልነበረ ወፅዓከም ማለት እዩ፤ ርግፅ እዩ ሀዚ ኣምሓራይ
ኣይብሃልይ። ትምክሕቲ እዩ ልብሃል። ኦሮሞ ኣይብሃልይ
ፀቢብነት ኢኻ ትብል። ኮድ እኒአዎ። ሃምዚ እዩ እምበይ
ክመፅእ እንተሎ በቃ ኣምሓሩ ደፊኦምና ነዚኦም ኢና
ንቃለስ እዩ። ካልእ ትርጉም የብሉይ።

እዚ ክትቆፃፀሮ ምኽኣል እሞ ከም ህወሓት ውሑዳት ኮይንካ ከቢድ
እዩ። እዚ ካልእ ፈተና እዩ። ካልእ ድማ ናይ ህወሓት ተወሳኺ ፀገም
ኤርትራ ክትግንፀል ፈቒዶም እዮም። ፈቒዶም እዮም ጥራሕ ለይኾነስ
ገይሮም እዮም። ንምንታይ እዮም ከምኡ ገይሮም? ሕዚ
እውን ንዓይ ናይ ሓይሊ ናይ ፓወር ሕቶ እዩ። ህወሓት ኤርትራ
ክትግንፀል ዝደፋፍኡ ስልጣን ክቆፃፀሩ ስለ ዝደለዩ/ስልጣን ህረፍ እዩ
ብሓፂር ኣገላልፃ። ኤርትራ ከደት ኣይከደት ካልኣይ ነገር ተገይሩ እዩ
ተወሲዱ። ዋንኡ ኣብዚ ኣብ ማእኸል ስልጣን መን ይቆፃፀርእዩ እቲ
ወግዒ። ኢሳያስ ንዓ ስልጣን ሓዝ ተዝብልዎ ነይሮም ሽዑ ምናልባት
እቲ ምግንፃል ልብሃል ነገር ምሓደጎ ነይሩ ይኸውን። ኣነ ከምዚ ኢለ
እየ ልሓስብ። ምክንያቱ ህወሓት ለይገለፅዎ ታሪክ እኒኦ እዩ።
encourage

ስማዕ ጌታቸው ክነግረካ። ኣብ ሓደ ዓዲ ሪፈረንደም ይገበር ክብሃል
ተሎ እንተነኣሰ ናይቲ ዓዲ ደንበር/ቴሪተርያል ላይን ብግልፂ ክፍለጥ
ኣለዎ። እንተነኣሰ እዩ እዚ! ህዝቢ ኤርትራ ክትብል ተለኻ ናይ ኤርትራ
ልብሃል መሬት ክህሊ ኣለዎ። ናይ ኤርትራ ቦርደር ከይተፈለጠ እዩ
ግን ሪፈረንደም ልተኻየደ። ካልኣይ፤ ናይ ኤርትራ ሪፈረንደም ክካየት
ተሎ ናይ ኢትዮጵያ ግደ እንታይ እዩ ነይሩ? ኢትዮጵያ ምንም ግደ
የነበራይ። ሽዑ ኣልዒልናያ ኢና። ንፅሕፍ ነይርና ኢና ኣብ ጋዜጣታት።
ሃመይ ኢሉ እዩ እዚ ልኾን ሎ ንብል ነይርና ኢና። ሳልሳይ ናይ
ኢትዮጵያ ዕድል በሪ ባሕሪ ልምልከት እዩ። ሃመይ ኣቢላ ላንድሎክድ
ትኾን? ስምምዕነት ኒኦ ድዩ? ልብል ሕቶ እዩ። ሽዑ ሃምዚ ክትብል
ተለኻ ህወሓት ክበልዑኻ እዮም ልብሉ። ሑሕ እዮም ልብሉ።
እዚ ናይ ምኩሓት እዩ። እዚ ናይ ፀበብቲ እዩ እዮም ልብሉኻ። ዋላ
እቶም እተዋግዖም ኣዕርኹትኻ። ናይ ኤርትራ ነፃነት ብሪፈረንደም
ንልመፅእ ውሳነ ለይቕበል ሰብ ለይዲሞክራስያዊ እዩ ፋሽስት እዩ
ኢሎም ኣፍና ኣትሒዞምና እዮም። ኤርትራ መሰላ ትርከብ ጨለ፤ ግን
እቲ ኢትዮጵያዊ ኸ? ብሓደ ነይርና እኮ ኢና። እቲ ክኸድ ተሎ እሞ
እንትጥቀም እቲ ልፀንሕ እንድሕር ልጉዳእ ኾይኑ ሃመይ ኢሉ ይኾን?
No

ካልእ ለይክሓድ ሓቂ ደማይ እንታይ እኒኦ ህወሓት እዩ
ንኢህወደግ ዓብሊሉ ሒዝዎ ኒኦ። ስለዚ ብጭቡጥ እቲ
መንግስቲ እውን ብህወሓት ዶሚነንት ዝተገበረ እዩ ኮይኑ
እኒኦ። ካብ 83 ጀሚሩ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ determine
ልገበርዎ ህወሓት እዮም። ክልተ ግደ እዮም ልፃወቱ። ኣብ
ማእከል ለ ይቆፃፀርዎ እዮም፤ localy ኣብ ክልሎም ለ
ይቆፃፀሩ እዮም። በዚ ምኽንያት እቲ ሓለፍነቶም መንታ
እዩ። ካልእ ድማ ተጋሩ እዮም ንተጋሩ ለይኾኑ ሰባት ለ
የመሓዳድሩ እዮም፤ ምኽንያቱ ኣብቲ ማእኸላይ መንግስቲ
እውን ስለዘለዉ። ስለዚ እቲ ፌደራል ስርዓት እውን ብሄር
ወይ ዘርኢ መሰረት ልገበረ ስለልኾነ ኣብ መንጎ እቶም
ጉጅለታት ብሄር ቴንሽን ኒኦ እዩ። ስለዚ እዚ ቴንሽን
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ድሓር ጆቤ እውን መሊስዎ እዩ።
ignorant ኢሉ መሊስዎ እዩ።

body was willing to listen

we were arrogant and

ኣነ ልግምቶ ሃመይ ገይርና ኢና ነዚ ህዝቢ ዚ ንገዝኦ? ንሕና ውሑዳት
ኢና። በዚ ኤርትራ ኒኦ። በዚ ደማይ ለይንፈልጦ ህዝቢ ኒኦ። ኢሎም
ሓሲቦም። እንድሕር ምስ ሻዕብያ ተባኢስና እሞ እዚኦም ለለ
ለይንፈልጦም ህዝቢ እዮም፤ ኣምሓሩ እዮም። ኣብ ማእኸል ሳንድዊች
ክንኾን ንኽእል ኢና።” ኢሎም ልሓሰቡ እዩ ልመስለኒ። እሞ እንታይ
ንግበር? ንሻዕብያ ነቀባጥረሉ። እዚኣ እያ እትመስለኒ ኣነ። ሃምዚ
ስለልኾነ እዩ ንሻዕብያ ናቃባጠሩሉ ልፀንሑ። ኣብዚ መፅዮም ለ
ኣብ ክንዲ ላተዛጋጀዩ ልፀንሑ ኣብዚ ለ ተዓሽዮም። ምስእኒ ኦነግ
ምስ ግዛእ ሕቱኽቱኽ እላበሉ ተዓሽዮም ፀኒሖም። ዳሓር ሻዕብያ
ብ1998 ክወግኦም እንተሎ ገሃን ምሃን እዮም ኾይኖም። ንሻዕብያለስ

ውራይና
ኣሚኖሞ እዮም ከርና። ክወግአና ኢልና
ኣይሓሰብናይ እዮም ልብሉኻ።
ኤርትራ ምስተገንፀለት
ንሓሙሽተ
ሽድሽተ ዓመት ኤርትራ ንኢትዮጵያ ሃመይ
ሃምልግዝኣታ ምንም ዘረባ የብሉይ።
ቤት ማእሰርቲ ከይተረፈ እዩ ነይርዎም
ኣብዚ። ድላዮም ሰብ እናኣሰሩ ወሲዶም
እዮም። ባዕሉ መንግስቲ ልኣመነሉ እዩ
እዚ፤ ሪኮርድድ እዩ። ዙይ ክሳብ ሕዚ
ኤክፕላይን የተገበረይ። ንምንታይ ከም
ሱዳን ከም ኬንያ ዘይተርኣዩ? ንምንታይ
እዮም ጠቢሮምዎም? ስለዚ ሻዕብያ
ክመፁ ስለዘይድለዩ እዮም። ምኽንያቱ

“ብስሩ
Nationalism
ማለት
thoughtlessness
ማለት እዩ
ብልቢ ክነዋግዕ
እንተኾይንና።
ስምዒት ማለት
እዩ። ስምዒት ለለ
ብቐሊሉ ይቃፀል
ብቐሊሉ ይዝሕል።”

ስምዒት ማለት እዩ። ስምዒት ለለ ብቐሊሉ
ይቃፀል ብቐሊሉ ይዝሕል። ስለዚ ሽዑ
ሃምኡ ትብሃል ተሎ ወይለይ ለካ እዞም
ውድብና እንድሕር ለየለዉስ፤ ለካ እዞም
ኣሕዋትና እንድሕር ለየለውስ ናብ ምባል
ይኣቱ እቲ ህዝቢ። እዚ ፖለቲካዊ ከስቢ
እዩ። ሽዑ ሃምቱ ኣምሓሩ ልብልዎ ናብ
“ላም እሳት ወለደች…” ዓይነት እዩ ልኾን
ለሎ ማለት እዩ።

ካብኡ እቲ ልፀገመ ነገር እንታይ ኾይኑ፤
ሽግርካ ሽግር ህዝቢ ትግራይ ንመን
ትነግር? ኣብ ልዕሊ መን እዩ ከማርር?
ንመን ኢኻ ትነግር? ብዕራይ ሕማቕ
እንተኾነ ትሸጦ። ውሉድካ ሕማቕ
ድማ እንተመፂኦም senior partner
እንተኾነኸ
እንታይ ኢኻ ትገብር?
እዮም ልኾኑ። ኣብዚኣ ድማ ናይ ሓይሊ
ናይ ወለዲ ፅዋ እዩ እዚ። ታይ ምግባር
ጉዳይ ትልዓል ኣላ ማለት እዩ።
ልብል ለሎ ሓይሊ መፍርሒ ሓይሊ እዩ። ትኽእል?
እቲ ናፅነት፣ ህዝቢ ገለመለ ዝብሃል ሽፋን ሑሕ ልብል ለሎ ሓይሊ እዩ። ስለዚ
እዩ። እምበይ ቀንዲ መንቀሳቐሲ ነጥቢ ተጋሩ ብላክሜይልድ ኮይኖም እዮም። ሕዚ ዓንተቦ እንታይ ኢልኻ ነይርኻ
ሓይሊ እዩ፤ ፖወር እዩ። ሃምኡ ተለይኾይኑ ስሞም ጠፊኡ እዩ። ብናይ ህወሓት ንስኻ፤ ህወሓት እኮ ደጋፊ እኒአዋ እዩ።
መለስ ዜናዊ ንኣረጋዊ በርሀ ኣይበልዖይ። ብላንደር፣ ብናይ ህወሓት ስሕተት እቲ ህዝቢ ትግራይ እኮ ወዲኡ ተስፋ የቖረፀይ
ንግደይ ዘርኣፅዮን ኣይበልዖይ። ክትስዕር ህዝቢ መትሐጃ ኮይኑ እዩ። ሆስቴጅ እዩ ኢልኻ ነይርኻ። that is right ! ንሳ እያ
ምዃንካይ ለይምዃንካይ ለይፈለጥካ ናይ ህዝቢ ትግራይ። ኣብ ዲፈንሲቭ ፖዝሽን እታ ዳይላማ!
ባዕልኻ ብፃይካ፤ ከማይን ከማኻን ማለት እዩ ኒኦ ህዝቢ ትግራይ።
ሕዚ ልኾረየ ህዝቢ እኒኦ። ዋላ እንተኾረየ
እኮ እዩ! ሃመይ ኣቢልካ ትጠላለፍ? እዚ
እውን ግን ኣይደፍኦምይ። ምኽንያቱ ኣፍቲ
ሎሚ እውን ኣሎ። ክሳብ ሕዚ ቀፂሉ እዩ። ትዝክር እንድሕር ኮይንካ ናይ 97
ሑሕ ልብል ሓይሊ ያ እኒኦ። ህወሓት ለ
ይበላልዑ ኣለዉ። ዋላ እቶም ሎምዓንቲ መረፃ፤ እቲ መረፃ ትግራዋይ ወደ መቐለ
ዚኣ ይፈትዋ እዩ። በል ድፍኣና እሞ ኣብኣ
እንድዕላነኻ ልበሃሃሉ ለለዉ ብሓደ እዮም ክብሃል ተሎ ትግራዋይ ኡይ እዩ ኢሉ።
ትረኽባ። ይበልዑኻ ኣብቲኣ እኒአዉ
ላተቓለሱ መፅዮም። ሓደ ንናይቲ ካልእ ኸዚ በራሪ ወረቐታት ይብተን ነይሩ
ይብልዎ። ሃምኡ ስለልኾኑ እዩ ልሓለፈ
ህይወት ከድሕን ህይወቱ እናሃበ እዩ እዩ ሽዑ። መን ይብትኖ ነይሩ? እንታይ
ዓመት ሳሞራ ኸይዱ ህዝቢ ትግራይይ
መፅዩ። ሕዚ ግን ካልእ ሓቂ እዩ ኒኦ። ይግበር ነይሩ? ልፈልጥ ሰብ የለይ። ኣብ
ህወሓትይ ሓደ እዩ ኢሉ ልተዛረበ።
ናይ ፓወር reality እዩ መፅዩ ኸዚ።እቲ መወዳእታ ግን ህወሓት ንሱ እውን ዮም
ኣይድዮሎጂ ጥርሑ መፅዩ። ኣብይዎም ተጠቒሞሙሉ። “ምሽ ንነግረካ ነይርና እቲ ፅዋ ንሱ ሱቕ ኢሉ የኾነይ። ውድብይ
ደሊቨር ምግባር። ሰለዚ ናይ ህወሓት ዕዳ እዞም ትምክሕተኛታት ኣይድቁስልካይ። ህዝብይ ሓደ እዩ እንድሕር ኢልኻ እቲ
የሀው ኪድ ውፅኣልና ኢሎምኻ።” ልብል
መዓት እዩ።
ኣምባጋነንት absolute እዩ ልኾን።
መልእኽቲ እዮም ተጠቒሞም ህወሓት።
ፍፁም ይኾን። ምኽንያቱ እቲ ውድብ
ካልኣይ በዚ ምኽንያት ተጋሩ ድማ ኣብ
ልገብሮ ኹሉ ድልየት ህዝቢ እዩ ተባሂሉ
ለይኾነ ፖዝሽን ኣትዮም እዮም። ብሓ እዚ ብምዃኑ ናሽናሊም ይሕይል።
እዩ ልውሰድ ለሎ። ድልየቱ እንድሕር
ደወገን ብህወሓት ሕጉሳት የኾኑይ። ኣብ እዚ ድማ ሓደጋ እዩ። ምኽንያቱ ብስሩ
ንስኻ ትውስነሉ ኮይንካ ነገር ተወዲኡ።
ልዕሊ ዙይ ብህወሓት ተጠቀምቲ ይብሃሉ N ationalism ማለት thoughtlessness
ኣብ ዲሞክራስያዊ ማሕበረሰብ ናይ
እዮም። እቲ ተጠቀምቲ ኢኹም ብTPLF ማለት እዩ ብልቢ ክነዋግዕ እንተኾይንና።
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ውራይና
ውድብይ ህዝብይ ድልየት ሓደ ኮይኑ ኣይፈልጥይ። እንኳይ
ዶ ናይ ህዝብይ ውድብይ ድልየት ሓደ ክኾን ናይቲ ሓደ
ልብሃል ህዝቢ ድልየት እኳ ሓደ ክኾን ኣይኽእልይ።
ዳይቨርስ እዩ። ሓደ ስድራ እኳ ስ ሓደ ድልየት የብሉይ።
ሀዚ ኣብ ትግራይ ልንገረካ ግን ናይ ህዝቢ ትግራይ ድልየት
ናይ ህዝቢ ትግራይ ልቢ ልብሃል እቲ ናይ ውድብ እዩ።
ናይ ህዝቢ ልቢ እንታይ ማለት እዩ? እንኳን ናይ ህዝቢ
ልቢ ናተይ ልቢ ሰማንያ ጊዜ እያ እትቃያየር። እዚ እዩ
እቲ ዳይላማ። ስቓይ ህዝቢ ትግራይ ኣናዊሒዎ ለሉ ነገር
እዚ እዩ። ንቲ መንግስቲ ከይደፍእ፣ ከይትጥይቕ ከይቃለሶ
ሸጊርዎ ለሎ እዚ እዩ። ንህወሓት እንተዳኺምናዮ እቶም
ካልኦት ክበልዑና እዮም። ሽዑ መን እዩ ክከላኸለልና? መን
ክመርሐና እዩ? ልብል ጭቡጥ ሕቶ ስለ ለይተመለሰ እዩ
ህወሓት ንከይጥየቕ ዓጊትዎ ለሎ ልመስለኒ።
ብዙሓት ፀገማትን ስግኣታትን ኣልዒልካ፤ እዚ
ንምፍታሕ እንታይ ክንገብር ኣለና ትብል?
እዚኦም እዚኦም መፍትሒ ክኾኑ ይኽእሉ
እዮም በለና ከም መጠን ምሁር እስቲ?
እቲ ሓሳባዊ ልኾነ መፍትሒ ህወሓት ባዕሉ ልባዕሉ
ኣሰራርሕኡ ተለስተኻኽል እሞ ሽግሮም ባዕሎም ኣቃሊሎም
ጥዑይ ኣመራርሓ ክህልዎም፤ ጥዑይ ማለት እቲ ሕገ
መንግስቲ ዝብሎ ዓይነት ኣመራርሓ ክህልዎም ተልፍትኑ።
እዚ ሓደ እዩ።
ካልኣይ፤ እቶም ደገፍቲ ልብሃሉ ድፍኢት ገይሮም ንህወሓት
ተተዕርዮ። እንድሕር ለይትዕርዩ ኾይንኩም ሃምዚ ገለ
ኢሎም ብድፍኢት ኣባላቱይ ደገፍትይ ልዕረየሉ መንገዲ
ተልፍጠር እሞ ሃምኡ ተልገብሩ።
ሳልሳይ መንገዲ፤ ኣክቲቭ ኮይኑ ግን ኣባል ለ ደጋፊ ለ
ለይኾነ ዜጋ ኢዱ ተለእትው። ጉዳይ ዓደይ ይምልከተኒ እዩ
ልበለ ሓዱሽ ኣካል ንህወሓት ሞት ወይ ሕውየት reform
or die ክብል ልኽእል ሓይሊ ተልህሉ። እዚ ሓይሊ እዚ
ወይ ኣመሓይሹ ወይ ለለ ተቐየሩ ኢሉ ከገድድ ልኽእል
በዓል ሓዱሽ ሓሳብ ተልመፅእ። እዚ እቲ መንእሰይ ክኾን
ይክእል እዩ።
እዚ እንድሕር ለይኾነ ደማይ እቲ ራብዓይ መማረፂ እንታይ
እዩ፤ ህወሓት ከይዱ ከይዱ ባዕሉ ክወድቕ collaps ክገብር
ምፅባይ እዩ። እዚ ምስኮነ ምብልላዕ ይመፅእ/ ኣርማጌድዮን
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ይፍጠር ማለት እዩ። በቃ!
ምኽንያቱ እቲ መንእሰይ ሓዱሽ ውድብ እንድሕር ክፈጥር
ለይኸኣለ፣ ማለት ክእርሞም ፈቲኑ ምስ ኣበይዎ እሞ ናይ ባዕልና
ክንፈጥር ኢና ክብል እንድሕር ለይኸኣለ፣ እዚኦም እዮም ክፀንሑ
ማለት እዩ። እዚኦም ለለ ንባዕሎም እውን ክእርሙ ኣይኸኣሉይ።
ንኣባሎምይ ደጋፊኦምይ እውን ክሰምዑ የኻኣሉይ። ክደፍኦም
ልኽእል ለ የለይ። ኩሎም ሓሳባውያን መፍትሓታት ክሰርሑ
እውን የኻኣሉይ። ሽዑ እቲ ናይ ማእኸላይ መንግስቲ ስልጣን
እናደኸመ ይኸድ፤ በብክልላቱ ለለዉ መንግስታት ነናይ ባዕሎም
የጠናኽሩ። በቲ ማእኸላይ መንግስቲ የንእዘዝይ ምባል ይጅምሩ።
ሰለዚ ህወሓት ትደክም ጥራይ ለይኾነስ ጠቕላልኡ ኢትዮጰያ
ትብሃል ኣብ ሽግር ትወድቕ፤ ክትበጣጠስ ትክእል ማለት እዩ። እዚ
ትኽክለኛ ፀገም እዩ። ኣርማጌድዮን ማለት እቲ ክስዕብ ልኽእል
ምጥፍፋእ ማለት እዩ።

ናይዚ ተሓታቲ ግን መን እዩ?
ርኣይ ዶ! ኢቲኒክ ፖለቲክስ እኮ….ኣነ እማ ሽዑ ዩኒቨርስቲ
ተምሃራይ ነይረ። ኢቲኒክ ፖለቲክስይ ናይ ኤርትራ ሪፌረንደምይ
ተባሂሉ። ካብዚ እዩ ልጅምር እቲ ጌጋ።
ኢህወደግ ናብ ማእኸል ልመፁሉ ቅልጣፈ ብለይሓሰብዎ እዩ።
ብደቡብ ብምብራቕ ገይሮም፤ ኣብኡ ለሎ ህዝቢ ኣደራጂዎም
ናይ ፖለቲካ ስራሕ ሰሪሖም ክኣትዉ እዮም ነይሩ ሓሳቦም።
ግን ኣብ መንገዲ ደርጊ ብቐሊሉ ምስ ወደቐ፤ ኣብ ለይፈልጥዎ
እዮም ኣትዮም። ካብኡ ለ ዙ ethinic prejudice እኒኦ እዩ፤ ኣብ
ኩላትና ማለት እዩ። ኣምሓራይ እዩ ልብሃል። ብጣዕሚ ኣጋኒኖም
እዮም ስኢሎምዎ። ሓደሓደ ጊዜ ናይ ስልጣን ሕቶ ምዃኑ እውን
ይርስዕዎ እዮም። ብስሩ ሲ ስዒርካ ክትመፅእ ተለኻሲ ኩሉ ሰብ
እዩ ልሰግደልኻ። ብታሪክ እውን ሃምኡ እዩ ያ። ቴድሮስ ስዒሩ
ይገዝእ። ዮሃንስ ለ ስዒሩ ይገዝእ’። ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ እዩ ያ
በቃ።
እቲ ናይ ሽዑ ጊዜ እውን ከምኡ ናይ ተጋሩ ጊዜ ኾይኑ። ግን
ምእማን ይኣብየካ። ሃምቱ ፃድቃን ናብ ቤተ መንግስቲ ምእታው
ልኣበዮ ማለት እዩ። ግን ኣብኡ እንታይ ስሕተት ፈጢሮም
ለለ ኣምሓራ ኣብ ኣርባዕተ ክኸፍልዎ ምኸኣሉ ነይሮም። ሓደ
ምግባሮም እውን ካልእ ስሕተት እዩ። ኦሮሞ ሓሙሽተ ሽድሽተ
ክገብርዎ ይኽእሉ ነይሮም እዮም። ሓደ ምግባሮም ካልእ ስሕተት
እዩ። ኦሮሞ ብህወሓት ምኽንያት ለይነበሮም ሓድነት እዩ
ተፈጢሩሎም። ኣምሓሩ ባዕሎም ንባዕሎም ሃም ኣምሓሩ ርእዮም

ውራይና
ኣይፈልጡይ። ጎጃሜ፣ ጎንደር፣ ወሎ ግዛዕ እዮም ልብሃሉ።
ጎንደርይ ጎጃምይ ሃመይ ሃምልፋጠጡ የትፈልጥይ። ጎንደር
ንባዕሎም ሸሞንተ ትሽዓተ እዮም። በብወረዳ እዮም
ልብኣሱ። እዚ ብምልኡ ህወሓት ሕጥጥጥ ኣቢላ ኣምሓራ
ልብሃል ፈጢራ። ኦሮሞይ ኣምሓራይ ለ ስለልፋጠጡ ካብ
ቀደሙ ዘይሩ ዘይሩ ኣምሓሩ ካብ ልኦሮሞ ንዓና ስለልቐርቡ
እዚ ባላንስ እዚ ሓሊና ኢህዴን ልነበረ ብኣዴን ኢልና
ቀይርና ነቲኦም ለለ ኦሆዴድ ኢልና ለጢፍና ኢሎም ርሑቕ
ለይሓሰቡ ልፈጠርዎ ፀገም እዩ። ኸዚ ባዕሎም ልፈጠርዎ
እዩ ንባዕሎም ክበልዖም ደልዩ ለሎ። ልክዕ ሃምዙ ሌኒን
ልበሎ “ባዕልና ልፈጠርናዮ ሞኖስተርስ ክበልዐና ይቀራረብ
ሎ” እዩ ልበለ። መጨረሻ ከይፅሕፍ ከይናገር እውን
ከልኪሎምዎ ነይሮም እዮም። ሰብ ከይረኽቦ ዋላ ሓሚሙ
እናሃለወ ተገይሩ እዩ።
ሕዚ እንታይ ንግበር እንድዩ እኒሀ እቲ ወግዒ ልዕል ክብል
ሓደ ክልተ ኢልካ ኣቐሚጥካዮም ኢኻ እቶም መፍትሒታት።
ሓንቲ ካብአን እቲ ውድብ ኣብ ባዕሉ ዝገብሮ ሪፎርም እዩ
እሞ ኣብኡ ክገብሮም ዝግባእ ናይ ኣሰራርሓን ኣወዳድባን
ከይድታት እንተሃልዮም…
B y the way ንሱ ኣይክኣልይ። እቲ ኣብ ደገ ለሎ ሓዱሽ ወለዶ
ብፍላይ ድፍኢት ንክፈጥር ክእከብ ኣለዎ። ተኣኪቡ ማለት
ካልእ የኾነይ፤ ሕገ መንግስታዊ መሰሉ ምጥቃም ማለት
እዩ። ይፍቀደሉ እዩ። ክውደብ እውን ይክእል እዩ። ከምኣ
ምግባር መሰል ኣለዎ እዩ። እቲ ፀገም ልኾን ለሎ ህወሓት
እዚ መንገዲ እዚ ዓፅየምዎ እዮም። ሰብ ኣይእከብይ። ሰብ
ኣይደራጀዊይ’። እቶም ተወዲቦም ለለዉ ውድባት እኳስ
ስብሰባ ክገብሩ ኣይኽእሉይ ለለዉ። ስለዚ እቲ ኣብ ደገ ለሎ
ንዓዱ ልሓስብ ዜጋ ፖለቲካዊ ድፍኢት ክገብረሉ ልኽእል
ባይታ የብሉይ። እዚ ማለት እቲ ሕገ መንግስቲ ቢትሬይ
ተገይሩ እዩ፤ ብሓፂሩ። ህወሓት ሕገ መንግስቲ ንኽብር ኣለና
ኢና ክብሉ ኣይኽእሉይ። ጠሊሞምዎ እዮም እቲ ልኣተይዎ
ቃል። ስለዚ እቲ ህዝቢ ድልየቱ ዝውክሎ ሕገ መንግስቲ
እንድሕር ቢትሬይ ተገይሩ ናዕቢ ይፍጠር እዩ ልብል እቲ
ስነ ሓሳብ። ስለዚ ታይ እዩ ለፍርሕ ኸዚ ህወሓት እምቢ
ኢሎም እዮም። ናይ ህዝቢ ድልየት ኣይሰምዑይ ለለዉ።
መልሲ ክህቡ ኣይኽእሉይ ለለው። እንድያውም ሃምቱ
ንሰምዖ ሶም ንሶም እኳስ ኣይነጋገሩይ። ናይ እኒ ፃድቃን
ኣርቲክል ኣንቢብዮ እየ፤ እዚ እዮም ልብሉ ለለዉ። ስለዚ
እንድሕር ሃምኡ ኾይኑ እዞም ሰባት እዚኦም ክመርሑ ኣብ

ለይኽእልሉ ደረጃ በፂሖም ኣለዉ ማለት እዩ።
ኣብዚ ደረጃ እዚ እንተበፂሖም ሃምዙ ፍራንሲስ ፍኩያማ ልበሎ
ክራይስስ ኣድልዩ ኣሎ ማለት እዩ። ልኣኣቶም ለ ነቲ ካልእ ናይኦም
ደጋፊ ለ ክንቕንቕ ለይኽእል ግን ድማ ክራይስስ ኣድላዪ ኮይኑ
ኣሎ ማለት እዩ። ለደንግፅ ሃንደፍደፍ ለብል፣ ኣቱም ሰብ ከብል
ልኽእል ሲርየስ ልኾነ ፖለቲካል ክራይስስ ክፍጠር ኣለዎ። እዚኦም
ሕዚ ተረጋጊዖም እዮም ለለዉ። እቶም ደገፍቶም ለለ በለይዚኦም
ኣይንኾንይ ኢሎም እዮም። ቀሊል ኣይኾነይ ሶሊድ እዩ። ልኸድዎ
ለለዉ መንገዲ ግን ኣይልክዕይ። ናይ ጥፍኣት መንገዲ እዩ። ስለዚ
ቅድሚ ኣብቲ መወዳእታ ናይ ጥፍኣት መንገዲ ምብፀሖም ልኦም
እውን ሼክ ልገብር፤ ለይደምሰሰ ሼክ ገይሩ ለበራብር፣ ለውጢ ናይ
ግድን ምዃኑ ከረድኦም ልኽእል ክራይስስ ክፍጠር ኣለዎ። ልምሳሌ
ናይ ዓሚ ንእሽተይ ነቕኒቕዎም እዩ። ግን እኹል ኣይነበረይ። ስለዚ
ካብኡ ዕብይ ልበለ፤ ግን ለለ completely ኣዕናዋይ ለይኾነ።
ኩሉ ነገር ከቢድ ገይሮምዎ እዮም ብሓፂሩ። እቲ መንእሰይ እውን
ቲዮሮቲካሊ ክዕምፅ ደኾነይ ልግብኦ ግን እቲ ኦሬንቴሽን peacefully
and legally ስለ ልብል እዚ እውን ገቲሩ ልሓዞ ይመስል። እቲ
መንግስቲ ሕጋዊ ምዃን እናገደፎ እናሃለየሲ እቲ ህዝቢ ግን ሕጋዊ
ንምዃን እዩ ልምኩር ለሎ። ንሱ ባዕሉ ዝገርም ፖለቲካል ዳይላማ
እዩ። በዚ ምኽንያት እዩ ሱኽ ኢልና ንኸይድ ለለና። ገርጨውጨው
ኢልኻ ደው ክሳብ ትብል ትኸድ ማለት እዩ።
ኣነ ግን ንዓአቶም ከነቓቕሕ ልኽእል ልኾነ ነገር የድሊ። እቲ ልመፅእ
ሽግር ምምፅኡ ኣይተርፍይ ዶኾነይ ንክንዕሪ ጊዜ ለይህብ ከይኾን እዩ
ለስግእ። ተፀብየኩም ደንጊኹም ልብል ከይኾን እምበይ፤ ከየዕኑ፤
ህልውና እታ ዓዲ ከይተንከፈ ንእሽተይ ልሰበረ ሰይሩ ልወቕዐ
ወቒዑ ከኺደና ልኽእል ዓይነት ቅልውላው/ክራይስስ የድሊ።
ብሓፂሩ ንናይ ህወሓት ወይ ለ ንናይ ኢህወደግ ሰባት ዘደንግፅ/
ሼክ ልገብር ነገር ተለይተፈጠረ ድሕሪኡ ትፅበዮ ነገር እንታይ እዩ
ምፍራስ ሃገር/ሲርየስ ልኾነ ስቴት ፋይለር ክፍጠር ይኽእል እዩ።
እዚ ንዓይ academic የኾነይ፤ reality እዩ። ምኽንያቱ ሕዚ ሲርየስ
ልኾነ ዴድሎክ ተፈጢሩ እዩ ለሎ። መንግስቲ ስርሑ ኣይሰርሕይሎ።
ምንም እኮ እዩ ለይገብር ሎ። ሱቕ ኢሉ እዩ እኮ እቲ ዓዲ ልኸድሎ።
እቲ ህዝቢ ለ ተቛሲሉ እዩ። ተጋሩ እዮም ሃምዚ ልገብሩና ለለዉ
ይብሃል ኣሎ። ታርጌት ይግበር ሎ እዩ።

የቐንየልና ብጣዕሚ!
ኣነ ለ የቐንየለይ! ሃምዚ ኣውጊዐ ለ ኣይፈልጥይ ኣብዙ ዓዲ!
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ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳብ “ብሄረ- ኣጋኣዚያን”
ብኤርትራን ትግራይን
ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ሓፋሽ መሠረት ዝገበረ ትዕዝብቲ
ገብረ ሥላሴ ኣርኣያ ፡ ነሓሰ 2009 ዓ/ም

1.

መእተዊ

እዚ ጽሑፍ እዚ ብዛዕባ እቲ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ኣቢሉ ኣብ
ሞንጎ ተሳተፍቲ ማሕበራዊ ሚዲያ ዝነጥፉ ተጋሩን ”ብሄረ
ትግርኛ” ኤርትራዊያን ኣዚዩ ሰሓቢን ኣገዳሲን ናኾነ ዝኸይድ ዘሎ
’’ብሄረ ኣግኣዚያን’’ ዝምልከት እዩ። እዚ ስነ-ሓሳብ ብዋናነት
ኣይተ ተስፋጺዮን ዝተብሃለ ኤርትራዊ ውልቀ ሰብ ዝተጀመረን
ዝምራሕን’ኳ እንተኾነ ንቲ ሓሳብ ምስኡ ጀሚሮም ደሓር ግን
ተፈንጪሎም ናይ ባዕሎም ቅዲ ስነ-ሓሳብ ብሄረ ኣግኣዚያን
ዘሰጉም ኤርትራዊያን እውን ኣለዉ። ኣብዚ ብኹሉ ኣንፈት ዝግበር
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ዘሎ ጎስጓስ ብሄረ ኣግኣዚያን እቲ ብተስፋጺዮን ዝምራሕ
ጎሊሁ ዝርአ እንተኸውን ደገፍቲን ተቓውመቲን ናይቲ
ሓሳብ እውን ኣብዚ ዙሪያ ክኸውን ባህሪያዊ ኮይኑ ኣሎ።
ንተስፋጺዮን ዝድግፉ ኤርትራዊያን ኣብ ስደት ብፍላይ
ድማ ኣብ ሃገረ እስራኤል ብውዳበ መልክዕ ዝንቀሳቐሱ’ኳ
እንተኾኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ደገፍቲ ከምዘለዉዎ
ምዕዛብ ይከኣል እዩ። ብትግራይ ወገን እውን ደገፍቲ ናይዚ
ስነሓሳብ ኣግኣዚያን ከምዘለዉዎ ግልፂ እዩ። እንተኾነ ግና
እስካብ ሀዚ ኣነ እየ ዝብለ ውዳበ፣ ጉጅለ ወይ’ውን መራሒ
እንተይገበሩ ብዝተበተነ መልክዕን ብመገዲ ማሕበራዊ
ሚዲያ ኣቢሎም ብሓሳብን ብስሚዒትን ክድግፉ እዮም
ዝራኣዩ። ብኣንፃሩ ንቲ ስነ-ሓሳብ ኣግኣዚያን ዝቃወሙ’ውን
ካብ ክልቲኡ ወገን (ኤርትራን ትግራይን) ኣለዉ። ገሊኦም
ብፍላይ ደገፍቲ ህግደፍ ብኹሉ ወገን ንዝግበር ጎስጓስ
ስነ-ሓሳብ ኣግኣዚያን ይኹን ዝኾነ ዓይነት ሰላማዊ ርክብ
ህዝቢታት ከምዘሎ ብዓኒ ዑሙተይ ዝቃወሙ እንትኾኑ፣
ምኽንያታት ብምዝርዛር ገለ ክፋል ወይ ሙሉእ እቲ ስነሓሳብ
ዝቃወሙ ወገናት’ውን ኣይጠፍኡን። ከምቲ እቲ ዝበዝሐ
ድጋፍ ኣብ ተስፋጺዮንንን ሓሳባቱን ዙሪያ ኮይኑ ዘሎ እቶም
ብምኽንያት ዝቃወሙ ዘለዉ’ውን እዚ ስነሓሳብ ኣንፃር
ህዝቢታት፣ ብሄራትን እምነታትን ዝኾነ ነፃሊ ኣተሓሳስባ
እዩ ኢሎም ይኣምኑ። ገለ ውሑዳት ካብ’ዞም ብትግራይ
ወገን ዘለዉ ደገፍቲ ድማ ናይቲ ብተስፋጺዮን ዝምራሕ
ስነሓሳብ ኣግኣዚያን ጉድለት ከምዘለዎ’ኳ እንተገለጹ ’ቀስ
ናበልካ ዝመሓየሽ ስለዝኾነ ከም ሽግር ኣይንሪኦን’ ዝብል
ምኽንያት ብምሃብ ንቲ ሓሳብ ከሰጉሙዎ ቐጺሎም ኣለዉ።
እምበኣርከስ ቐንዲ ዕላማ ናይዚ ፅሑፍ:
ሀ) እዚ ብተስፋጺዮን ዝግበር ዘሎ ኣንፃር
ትግርኛ ተዛረብቲ ዘይኮኑ ብሄራትን እምነታትን
ብፍላይ ድማ እስልምናን ዝኾነ ድሑርን
ነፃሊን ጎስጓስ ብሽም ሓድነት ህዝቢ ግእዝ
ናብ ትግራይ ከይልሑኽ ብጋንኡ ንምትሕስሳብ
እዩ። ለ) ብትግራይ ወገን ንርእሱ ኣግኣዚያን
ዝብል ተጠሚቑ ዝንቀሳቐስ ዝኾነ እኽብካብ
ኣብ ተኣፈፍቲ ጉዳያት (ብፍላይ ብሄርን
እምነትን ዝምልከት) ግልፂ ቅዋም ክሕዝን
ካብእቲ ብኤርትራ ብፍላይ ድማ ብተስፋጺዮን
ዝምራሕ ፅንፈኛ ምንቅስቓስ ኣግኣዚያን
ዝተፈለየ ትሕዝቶን ፖለቲካዊ እምነትን
ክህሉዎ ከምዝግባእ ንምትሕስሳብ እዩ። ሐ)

ምስ ኣግኣዚያን ተተሓሒዙ ኣብ ማሕብረኣዊ
ሚዲያ ዝግበር ዘተ ኣብ ስሚዒት ዘይኮነስ ኣብ
ምኽንያታዊ ኣተሓሳስባ ዝተደረኸ ከኸውን፣ ኣብ
ካልኦት ፅልኣት ዘይኮነስ ንህዝብኻ ዘላቒ ረብሓ
ዘዋፅእ ምዃኑ ብምኽንያት ኣሚንካ ዝግበር
ክከውን ከምዘለዎ ንምዝኽኻር እዩ። መ) ስነሓሳብ
ኣግኣዚያን ይደግፍ ኣይደግፍ ብዘየገድስ ምስ
ኤርትራ ሰላም ክህሉ ዘይደሊ ትግራዋይ ይኹን
ኢትዮጵያዊ ሰላማዊ ዜጋ ኣይህሉን። ስለዝኾነ
ድማ ንቲ ስነሓሳብ ዝሰጉሙ ወገናት ብስምዒትን
ዓውዓውን
መፈራርሒ
ካልኦት
ከይንገብሮን
ተመሊሱ መውቅዒ ህዝብና ከይኸውንን ጥንቃቐ
ከምዘድሊ ንምትሕስ ሳብ እዩ። ኣብዚ ፅሑፍ ትኹረት
ንገብረሉ ብዋናነት፣ ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብ ማሕብራዊ ሚዲያ
(Facebook ) ዝተነጥፉ መናእሰይ ትግራይን ኤርትራን ዘይነዓቕ
ፅልዋ ዘሕድር ዘሎ ብተስፋጺዮን ዝምራሕ ጉጅለ ብሄረ
ኣግኣዚያን ኮይኑ ብመንጽር ክውንነት እቲ ዘሰጉሞ ዘሎ ስነሓሳብ ብነቐፌታዊን ሃናፃይን ዓይኒ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና።
ካልኣይ፣ ናይቶም ብትግራይ ወገን ዝርከቡ ተኸተልቲ ስነሓሳብ
ኣግኣዚያን ዝቐርብ ዘሎ ዘተን ምሕንፅታን ክንርኢን መልክዕ
ንምትሓዝን ክንፍትን ኢና። ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ሰነሓሳብ
ኣግኣዚያን ዘለና ሓፈሻዊ ኣራእያን ዝሓሸ ኣማራጺ ንብሎ ብሓጺሩ
ብምግላፅን እዚ ፅሑፍ ይዛዘም።
መዘኻኸሪ፦ ስነ ሓሳብ ኣግኣዚያን ኣብ ህዝቢ ሰሪጹ ኣጀንዳ
ንምዃን ዝበቕዐ ሓሳብ ስለዘይኮነ ሰዓብቱን ተቓወምቱን ናበልና
ከንቕርብ እንተለና ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያ ካብ ዝሳተፍ ውሱን
ማሕበረ ሰብ ጥራይ ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ። ዝኾነ ንኡሽተይ
ሓሳብ ብውልቀ ሰባት ተጀሚሩ ስለ ዝምዕል እዚ ዛዕባ’ውን
ኣገዳሲ ገርይና ብምረኣይ ካብ ብገንኡ ሕማቕ ዝበሃል ክድርበ
ሰናይ ሓሳብ ንብሎ ድማ መስመር ኣብ ምትሓዝ ተራና ክንፃወት
ከምዘለና ብምእማን ኣብቲ ጉዳይ ዘለና ትዕዝብቲ ብከምዚ
ዝስዕብ ቐሪቡ ኣሎ።

2. ሓፂር ድሕረ ባይታ ፖለቲካ
መረብ ምላሽ
ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ እያ ነይራ። ቐይሕ ባህሪ’ውን ንነውሒ
ዘበናት ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ኣክሱም ኮይኑ በዋናነት ናይቶም
ሎሚ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይን ናይ
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ውራይና
ሎሚ ኤርትራን ዝንብሩ ኩሎም ህዝቢታት እዩ ነይሩ። ኣብ
ክልቲኡ ገጽ ዝነብሩ ዘለዉ ህዝቢታት’ውን ኣብ ትሕቲ ሓደ
ሃገርን መንግስታትን ዝመሓደሩ እዮም ነይሮም። ሞት ሃጸይ
ዮሃንስ ራብዓይ ስዒቡ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነገሰ ሃጸይ ሚኒሊክ
ካልኣይ ንተጋሩ ከም ዓብዪ ስግኣት ብምርኣዩ ሓይሎም
ንምድኻም መረጸ እሞ እታ ሎሚ ኤርትራ ትበሃል ዘላ ሽዑ
ኣካል ኢትዮጵያ ዝነበረት ምስ ቐይሕ ባሕሪ ሓዊሱ ንመንግስቲ
ጥሊያን ኣረከበ። ብዙይን ብውሽጣዊ ሽግራት ምኽንያት
መሳፍንቲ ትግራይ ሓይሎም ተዳኺሞም ህዝቦም ፎቖዶ
ክብተንን ንሓሳርን መከራን እንትቃላዕ ስግር መረብ ምላሽ
ተቖሪጾም ኣብ ትሕቲ ጥሊያን ዝኣተዉ ወገናት ድማ ክብሮምን
ኩለንተንኦምን ተመዚዖም ንልዕሊ ሓምሳ ዓመት ኣብ ሕሱም
መግዛእቲ ፀኒሖም እዮም። ኣብ ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ህዝቢ
ርክባቱ ተቋሪጹ ብምፅንሑን ኣብ ክልተ ፖለቲካዊ ስርዓታት
ብምእታዉን ኣብ ከይዲ ዝተፈላለየ ስነልቦና ኣማዒቢሉ ካብ
ሓደነት ናብ ክልተነት፣ ብኤርትራ ዘሎ ትግርኛ ተዛራቢ’ውን
ካብ ትግራዋይ/ትግራወይቲ ናብ ”ብሄረ ትግርኛ” ተሰጋጊሩስ
ከምኡ ናበለ’ውን እስካብ ደማዊ ጎንፂ ዝኸደ ናብ ፖለቲካዊ
ተፃባኣይነት ምዃን ተበጺሑ እዩ።
ዋላ’ኳ ኣብቲ ብብረታዊ ቓልሲ እዋን ህዝቢታት ትግራይን
ኤርትራን እስካብ መስዋእቲ ዝኸደ ምትሕብባር ዝነበሮም
እንተኾነ ኣብ ፅባሕ ደርጊን ናይ ሰላም እዋንን ብህ.ግ.ሓ.ኤ
ዝውሰዱ ዝነበሩ ኢትዮጵያዊያን ካብ ኤርትራ ብግፍዒ ናይ
ምብራር ተግባር ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ህዝቢታት ዝነበረ ናይ
ምትሕብባር መንፈስ ይዘርጎ ጀሚሩ እዩ። ንኣብነት ኣብ 19911995 ዓ.ም.ፈ ኣብ ዝነበሩ ዓመታት ካብ 350 ሽሕ ንላዕሊ
ዝኾኑ ኢትዮጵያዊያን (መብዛሕቶም ተጋሩ) ካብቲ ንኣመታት
ዝነበረሉ ዝነበሩ ከተማታት ኤርትራ ብግፍዒ ከም ተባረሩ
ዓለም ለኸ ቐይሕ መስቀል ከም ዝጸብጸበ ኣብ ”B rothers at
War : M aking S ense of the E ritrean -E thiopian War ”
ዝብል መፅሓፍ (Tekeste N egash & K jetil Tronvoll ,
2001) ተገሊጹ ይርከብ። ዓንዳሪ ኣካይዳ መንግስቲ ኤርትራ
ብዙይ ዝብቅዕ ኣይነበረን። ክምቲ ንኹለን ጎረባብቲ ዝተናኸፈን
ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ’ውን ብዶብ ኣሳቢቡ ውርራ ፈጺሙ
ክልቲኡ ህዝቢ ካብዚን ናፍትን ምብራርን ናብ ደም ምፍሳስን
ዝኣተወሉ ኩነታት ተፈጢሩ ርክብ ህዝቢታትን መንግስታትን
ተበቲኹ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ይርከብ።
እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኣይ ሰላም ኣይ ውግእ ዝኾነ ሕማቕ ኩነታት
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የተሓሳስበና እዩ ዝብሉ ኣብ ክልቲኡ ወገን ዝርከቡ ተዛረብቲ
ትግርኛ ምፍልላይ ህዝቢታት ኣብቂዑ ርክብ ናብ ንቡር
ክምለስ ተዘይተገይሩ ብክልቲኡ ወገን ዝርከብ ተዛራቢ ትግርኛ
ናብ ሓደጋ ናወደቐ ይኸይድ ኣሎ ይብሉ። እቲ ብኤርትራ
ዘሎ ብእስልምናን ኣስላምን ብትግራይ ዘሎ ድማ ብዕብላለ
ኣምሓራ ክፀንት እዩ ካብ ዝብል እምነት ኣብ ሞንጎኦም ዘሎ
ዶብ ኣፍሪስካ ታሪኽን ክብርታትን እዚ ህዝቢ ናብ ቦትኡ
ክምለስ ኣለዎ ብምባል ካብ ክልቲኡ ወገን ”ማሕበር የሕዋት
ብሄረ-ኣግኣዚያን” ብዝብል ሽም ዉዱብን ብዘይውዳበን
ምንቅስቓስ ከምዝጀመሩ ይፍለጥ።

3. ስነ-ሓሳብ ብሄረ ኣግኣዚያን
ብሓፂሩ
እቲ ብኣይተ ተስፋጺዮን ዝምራሕ ምንቅስቓስ ንቲ ዝኽተሎ
ስነ-ሓሳብ ብሄረ ኣግኣዚያን ኣመልኪቱ ኣዚዩ ብዙሕ
ቪዲዮታት ስለዝዘርግሕ ሓበሬታ ንምርካብ ዘጸግም ኣይኮነን።
ስለዚህ ብቶም ኣብ ቪዲዮታት ዝተዘርግሑ ጎስጓሳት መሰረት
ብምግባር ዝኽተሎም ዕላማን መትከላትን ብሓጺሩ እዚ
ዝስዕብ ይመስል። ብሄረ ኣግኣዚያን ቐንዲ ዕላምኡ ተዋህዶ
ሃገራዊ መንነት ብምግባር፣ ብኦሪታዊ መትከላትን ቋንቋ
ትግርኛን ግእዝን መሠረት ገይራ ካብ ኢትዮጵያ ዝተነፀለት
ትግራይን እታ ናይ ሎሚ ኤርትራን ሓዊሳ ትምስረት ሓዳሽ
ሃገር ኮይና ሰብ ዋናኣ ድማ ህዝቢ ግእዝ (ተዛረብቲ ትግርኛን
ትግረን) ይኾኑ ይብል። ኣብታ ትምስረት ሃገረ ኣግኣዚያን
ዝርከቡ ካለኦት ብሄራትን ተኸተልቲ እስልምናን ድማ ኣብ
ትሕቲ እቶም ዝተጠቐሱ መትከላት ኦሪትን ኦርቶዶክሳዊት
ተዋህዶን እቲ ዓብላሊን ወደ´ባትን ዝብሉዎ ህዝቢ ግእዝን
ከም ዜጋታታ መሰል ውሑዳት ተኸቢሩሎም ይነብሩ ይብል።
ብሓፂሩ፣ ብመሰረት ስነ-ሓሳብ ብሄረ ኣግኣዚያን ትግርኛን
ግእዝን ኦሪታዊ እምነትን መለለይ መንነት እታ ሓዳሽ
ሃገር ስለዝኾኑ ካብኦም ወፃኢ ዘለዉ ብሄራትን ቋንቁኦምን
እምነቶምን ኣብ ትሕቲ እቲ ዓብላሊ ዝብሉዎ ህዝቢ ግእዝ
ተቐይዱ ይነብር ዝብል እዩ። ምንቅስቓስ ኣግኣዚያን ሓደ
ጥራይ ኮይኑ ኣብ ኣርባዕተ ነገራት መሰረት ዝገበረ እዩ፣ ንሶም
ድማ ቀዳማይ፣ ብዛዕባ ፍቕሪ ታቦት፣ ካልኣይ፣ ፍቕሪ መሬትናን
ባሕርናን፣ ሳልሳይ፣ ፍሪ ቋንቋና፣ ራብዓይ፣ ንታሪኽና ዘለና
ፍቕሪ እዩ። ካብዚ ወፃኢ ኣግኣዚያን ዝሓስብ እንተሃሊዩ

ውራይና
ኣግኣዚያን ኣይኮነን ይብል ተስፋጺዮን። ኣብዚ ተጋሩ/ብሄረ
ትግርኛን ትግረን ኮይኖም ተኸተልቲ እስልምና ከምዘለዉ
ዝፍለጥ’ኳ እንተኾነ ምንቅስቓስ ብሄረ ኣግኣዚያን ብዛዕብኦም
ግልጺ ዘቐመጡዎ መለክዒ የለን።
ሕሉፍ ሃገራውነት ኣምሓራን ከምኡ’ውን ፖለቲካዊ እስላምን
ንባህልን ታሪኽን ህዝቢ ግእዝ ፍጹም ሓደጋ ከምዝኾኑ ይገልጹ
እሞ እስልምና ንርእሱን ተኸተልቲ እቲ አምነትን ምስኦም
ዝጠበቐ ርክብን ዕላማን ኣለዎም ዝብሉዎም ኣዕራብን እቲ
ዝዓበየ ስግኣት ህላወን ቀፃልነት ህዝቢ ኣግኣዚያን ገይሮም
ይርኡዎ። መንነት ዝምልከት እውን ብሄረ ኣግኣዚያን ዝኽተል
ሰብ ኢትዮጵያዊ ንምባል ስለዘይኽእል ንዙይ ንኸማልእ
ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ክትግንፀል ናይ ግድን ይኸውን
ይብሉ። ኤርትራ ዝብል ሽም’ውን ጥሊያን ኣውጺኡዎ
ኢትዮጵያ፣ ኣምሓራ፣ ህግደፍን ካቶሊክን ዝተቐብሉዎን
ዝሰርሑሉን ስለዝኾነ ንሱ ናብ ግእዝ ብምቕያር ’’ዘ-ብሄረ
ኣግእዚያን’’ ዝብል ክቕየር ከምዝኾነ ይሕብር። መሬታዊ
ሓድነት ህዝቢ ግእዝ ንምውሓስ ድማ ምልእቲ እዛ ናይ ሎሚ
ኤርትራን ትግራይን ኮይኑ ብደቡብ እስካብ ኣልውሃ ምላሽ፣
ደቡባዊ ብምዕራብ እስካብ ፀግዒ ሊማሊሞ ከምዝኸውን
ደገፍቲ ናይቲ ምንቅስቓስ ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያ ብዝጠቅዑዎ
ካርታ ምርዳእ ይከእል።
እት ካብ ንኒ ተስፋጺዮን ተፈንጪለ ዝብል ካሊእ ምንቅስቓስ
ኣግኣዚያን ድማ ”ሃገራዊ ግንባር ኣግኣዚያን” ከም ዝበሃል
ባዕሉ የፋልጥ። እዚ ምንቅስቓስ “ኣግኣዝያን ባህላዊ መንነት
ናይ ምድረ ኣግኣዝያን አምበር ሓደ ዓልየት ወይ ሃይማኖት
ኣይኮነን” ኢሎም ከምዝኣምኑ ኣብ ዝዘርግሑዎ ቪዲያ
ይገልጹ። ብትውልዲ ሕውስዋስ ህዝቢ ስለ ዝኾና ኩሉ
ኣብ ምድረ ኣግኣዚ ዝርከብ ብሄር ኣግኣዚያዊ እዩ ይብሉ።
ንህግደፍ ኣሊኻ ድማ ህዝቢ ኣግኣዚያን (ኩሉ ህዝቢ ትግራይን
ኤርትራን) ሓደ ሃገርን ስርዓትን ምምስራት ቐንዲ ዕላምኦም
ከምዝኾነ ይገልጹ።

4. ስነ-ሓሳብ ብሄረ ኣግኣዚያን
ብመንጽር ክውንነት
ዘተና ቕድም ኢሉ ከምተገለጸ ኣብ ክውንነትን ዘይክውነንትን
እቲ ብእኒ ኣይተ ተስፋጺዮን ዝምራሕ ስነ-ሓሳብ ብሄረ
ኣግኣዚያን ዝብል እዩ። እዚ ኣዕናዊን ነፃሊን ስነ-ሓሳብ ፈጺሙ
ክውንነት የብሉን ጥራይ ዘይኮነስ ብዝገብሩዎ ዘለዉ ፅልኣት

ዝተመልኦ ጎስጓስ’ውን ዘየተፀበዩዎ ሽግር ሒዚ ከምዝመፅእ
ብግብሪ ተራኢዩ ኣሎ። ብምዃኑ ድማ እዚ ብተስፋጺዮን
ዝግበር ዘሎን ንግዚኡ ንብዙሓት ገርሂ ልቦም ብስምዒት
ዝንጉድ ዘሎን ስነሓሳብ ኣግኣዚያን ክውንነት ኣይህሉዎን።
ንምንታይ? ከመይ? ንዝብል ብቶም ዝስዕቡ ብዘይ ስኽፍታ
ክዝረበሎም ዘለዎም ምኽንያታት ክገልፅ ክፍትን፣

፩ይ - ከምቲ ልዕል ኢሉ ዝተገለጸ መራሒ ምንቅስቓስ
ኣግኣዚያን ተስፋፂዮን ከምዝብሎ እንተኾይኑ ኣብ ኦሪታዊት
መትከላት ዝተሰረተት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ሃገራዊ መንነት
ዘለዎ ሃገር ምምስራት እዩ። ኣብዚ እዋን ድማ ካብ ፍርቂ
ንላዕሊ ዝኸውን ህዝቢ ኤርትራ ተኸታሊ ምስልምና ሃይማኖት
እዩ። ኣብ ትግራይ እውን ይብዝሑ ይውሓዱ በዘየገድስ
ኣዚዮም ሰላማዊን ኣብ ታሪኽና ሓንቲ ኣበር ዘይርከቦም
ወረጃታትን ዝኾኑ ተኸተልቲ እስልምና ኣሕዋት ኣለውና።
እቲ ሓቂ እዚ እንዳሃለወ ተዋህዶ ወይ´ውን ኦሪታዊ ሃገራዊ
ሃይማኖት ወይከኣ መንነት ዘለዋ ሃገር ንምፍጣር ምሕሳብ
እንታይ ማለት እዩ? ብስሩውን “እምነት ናይ በይንኻ ሃገር ናይ
ኩልኻ” ዝብል ገዛኢ ሓሳብ ኣብ ዝኾነሉ 21 ክ/ዘበን ኮይንካ
ሃገራዊ ሃይማኖት ዝፈለየት ሃገር ክትምስርት ምሕላን እንታይ
ማለት እዩ? እንተትኸውንከ እስልምና ነፂልካ ክርስትና
ጥራይ ሃገራዊ መንነት ገይርካ ምቕማጥ ብምንታይ ርትዓዊ
መለክዒ እዩ? ኣብ ሃገርና ክርስትና ካብ እስልምና ዝፈልዮ
ነገር እንተሃሊዮ ቀዲሙ ስለዝኣተወ እምበር ክልቲኦም ባሕሪ
ሰጊሮም ዝመጽኡን ህዝብና ዝተቐበሎምን ባዕዳዊ እምነታት
እዮም። ልክዕ ከምቲ ማርክሲዝምን ሌኒንዝምን ካብ ደገ
ዝተቐበልናዮ ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ህዝቢ ሰሜን ኢትዮጵያ’ውን
ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ኮይኑ እምነት ተቐቢሎም እዮም።
ሓደ ካብቲ ካሊእ እምነት ዝብለፅ ገይርካ ምርኣይ ጌጋ እዩ
ጥራይ ዘይኮነስ እምነትካ ኣብ ካልኦት ምፅዓን’ውን መሰረታዊ
ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ህዝቢታት እዩ። እቲ ተስፋፂዮን ኣብ
ልዕሊ ተኸታሊ እስልምና ዝኾነ ህዝብናን ካልኦት ብሄራትን
ዝገብሮ ምፍርራሕን ሚዛኑ ዝሰሓተ መፀለምታን ንጎድኒ
ነፅንሓዮሞ ብስሩ እባ ኣብ ናይ ካልኦት ጥፍኣት፣ ጉድኣት
ወይውን ግህሰት ሰብኣዊ መሰል ሃገር ክትምስርት ምሕሳብ
ከቢድ ሳዕቤን ከምዘለዎ ሓደን ክልተን ዶ ኣለዎ እዩ!?
ደቡብ ሱዳንን ሱዳንን ክልተ ዝተፈላለያ መግዛእቲ እንግሊዝ
ኮይነን ጸኒሐን እንግሊዝ ገዲፉወን ክወፅእ እንተሎ ሓደ ሃገር
ገይሩወን ከይዱ። እታ ኣብቲ እዋን ናፃን ሓዱሽ መንግስቲን
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ዝመስረተት ዓባይ ሱዳን ኣብ ልዕሊ
እቲ ፖለቲካዊ ተነፅሎ ዝገበረትሉ
ህዝቢ ደቡብ ሱዳን እስልምናን ሽሪዓዊ
ሕጊን’ውን ክተተኣታትው ምስ በለት
ዝተወልዐ ጎንፂ ክጠፍእ ዘይኽእል ሓዊ
ኣስዒቡ ብሚሊዮናት ዝቑጸር ህዝቢ
ሃሊቑ እዩ። ካብዙይ እንታይ ንመሃር?
እሞ ኣብታ ብሄረ ኣግኣዚያን ትበሃል
ዘላ ናይ ሓሳብ ሃገር ዝነብር ዘይነቕዓቕ
በዝሒ ዘለዎ ሙስሊምን ካሊእ ብሄርን
”ኣብ ትሕቲ ኦሪታዊ እምነት ኣቲኻ
ትነብር ወይ ድማ ቕያር ጀለቢያ ሂብና
ንሱዳን ንሰደካ” ክበሃል እንተሎ ሳዕቤኑ
ካብ ናይ ሱዳን ዝፍለ ከም ዘይኸውን
ምርዳእ ይግባእ። ብሓፈሽኡ ኣብ
ጥፍኣትን ግህሰትን ሓደ ክፋል ህዝብኻ
ሃገር ክትምስርት ምሕሳብ ሓደ እግርኻ
ቆሪጽካ ክትጎዪ ምፍታን ማለት እዩ።
እዚ ፍጹም ዝኾነ መገዲ ጥፍኣት
ስለዝኾነ ውድቀት ስነሓሳብ ኣግኣዚያን
ካብዚ ይጅምር።

፪ይ - ኣብ ኤርትራ እቲ ዝሰፍሐ
መሬት ዝውንኖ ትግርኛ ተዛራባይ
ዘይኮነ ህዝቢ እዩ። ንሱ ድማ ኤርትራ
ዝምልከት ካብቲ ብሄረ ኣግኣዚያን
ዝብሉዎ ዝተፈለየ ባህጊታት ዘለዎ
ህዝቢ ምዃኑ ክርሳዕ የብሉን። ዋላ ኣብ
ኤርትራ እቲ ዝነኣሰ ናይ ከበሳ መሬት
ጥራይ ዝሰፈረ “ብሄረ ትግርኛ” እየ
ዝብል ህዝቢ እንተዝሰማማዕ እቶም
ካልኦት ዓብላልነት ትግርኛን ኦሪታዊ
ወይ ክርስትና እምነትን ዘለዎ መንግስቲ
ከቐውም ክፈቕዱ ዘይሕሰብ እዩ።
ብርግጽ ዝተፈላለዩ ብሄራት ኤርትራ
ዝውክሉ ውድባት ኣለዉ እዮም።
ድሌቶም ድማ ኣብ ማኒፌስቶ ገሊጾም
ኣለዉ። ካብ ፌደራል ስርዓት እስካብ
ንጉሳዊን እስላማዊን ስርዓት ኣብ
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ኤርትራ ክተኽሉ ድሌት ዘለዎም ውድባት ኣብ
ዕዳጋ ቐሪቦም ኣለዉ። ሓደ ክልተ ዝኾኑ’ውን
መሰል ዓርሰ ውሳነ እስካብ ምንፃል ይብሉ።
እሞ ካሊእ እንተተረፈስ ኣብ ኤርትራን ኣብ
ትግራይን ደቀባት ዓፋር፣ ሳሆንን ኩናማን
ከምዘለዉ ነተፈለጠስ ብህዝቢ ግእዝ ወይ
ተዛረብቲ ትግርኛን ትግረን ጥራይ ትውነን
ሃገር ምሕላን ፍትሓዊ ድዩ? ንምዃኑ ካብዞም
ዝጠቐስኩዎም ሓደ ወይ ኩሎም ብሄረ
ኩናማ ወይብ ብሄረ ዓፋር ኢሉ ብመንነቱን
ብእምነቱን ሃገር ክሃንፅን ዝተረፍኩም ድማ
ኣብ ትሕቲኦም ክትነብሩ እተዝንቀሳቐሱ ጌጋ
ዶ ተገይሩ ምተርኣየ? ብቑፅሪ ምብዛሕ ጥራይ
ሃገር ናይ ምውናን መሰል እንድሕር ዘውሕስ
ኮይኑ ኣብ ዝሰፍሐ መሬት ምንባሮምከ ሃገር
ናይ ምውናን መሰል ዘየውሕስሉ ብምንታይ
ስነ ሞጎት ይኸውን? እዚ ናይዚ ዘበን ዕብዳን
ጥራይ ኢና ክንብሎ።
እቲ ሓቂን ርትዓዊን እምበኣር ብክልቲኡ ገፅ
ዘለዉ ተጋሩ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ክልቲኡ ዘለዉ
ሳሆን፣ ኩናማን ዓፋርን’ውን ሓደ ህዝቢን ኣብ
ትሕቲ መንግስቲታት ኣክሱም፣ ኣቢሲኒያን
ኢትዮጵያን ዝነበሩ እዮም። ብኢትዮጵያ ወገን
ዘሎ ህዝቢ ኣገውን እቲ ካብ ብሄረ ኣገው
ዝምዘዝ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ብሌንን
እውን ኣካል ናይዚ ነዊሕ ንምከሐሉ ታሪኽ
እዮም። ብምዃኑ ድማ ማዕረ እቲ ትግርኛን
ትግረን ተዛራቢ ህዝቢ ወነንቲ እታ ናይ ሎሚ
ኤርትራን ትግራይን ዓፋርን እዮም። እቲ ሓቂ
ንሱ ስለዝኾነ ስነ ሓሳብ ብሄረ ኣግኣዚያን
መሰረታዊ ለውጢ ተዘይገይሩ ኣይኮነን ሓዳሽ
ሃገር ክትምስርትስ ኣብ ዘዘለናዮ ኮይና ሰላም
ንምምፃእ’ውን ዘይሕሰብ ስለዝኾነ እዚ ሓሳብ
ክወድቕ እዩ።
፫ይ - ኣብ ኤርትራ ኣንፃር ኢትዮጵያ ዘቕንዐ
ናይ ወለዶታት ፖለቲካዊ ነፍሒ (ፕሮፓጋንዳ)
ተገይሩ እዩ። ሓቂን ሓሶትን ተሓዋዊሱ
ናተምሃረ፣ ናንበበ ዝዓበየ ወለዶ ሀዚ’ውን
ብሂወት ኣሎ። ንሱ ድማ ብግዲኡ ኣንፃር
ትግራዋይ ዘቕንዐ ናይ ባዕሉ ፅለኣት ወሲኹሉ

ውራይና
ንቲ ህዚ ዘሎ ወለዶ ብሕማቕ ናይ ሓንጎል ሕፅበት ቐሪጹዎስ
ይቕፅል’ውን ኣሎ። ኣብዚ እዋን ኣብ ኤርትራ እቲ ዝበዝሐ
ህዝቢ ትሕቲ 45 ዓመት ዘሎ ወለዶ እዩ። እዚ ድማ ካብ ናይ
ፕሮፓጋንዳ ግዳይ ምዃን ሓሊፉ ትማሊ ብዓይንና ናረኣና
ምስቲ ብሕማቕ እምበር ብጽቡቕ ዘይፈልጦ ህዝቢ ትግራይን
ኢትዮጵያን ደም ዝተፋሰሰ ወለዶ ስለዝኾነ ቐሊል ዘይበሃል
በዝሒ ዘለዎ ህዝቢ ኣብ ኢትዮያ ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራዋይ
ፕሮፓጋንዳ ዝተዓጀበ ዘይተኣደነ ጽልኢን ቕርሕቲን ኣለዎ።
ክንክሕዶ ተዘይኮይኑ እዚ ሓቂ እዩ። እቶም ኣብ ትግራይ ናይ
ስደተኛታት ካምፕ ዓመታት ጸኒሖም ንደገ ዝወጽኡ ሰባት
እኳስ እቲ ቕድሚ ናብ ትግራይ ምምጽኦም ዝነበሮም ዝተዛብዐ
ኣተሓሳስባ ተይለወጡ እዮም ዝወጽኡ። ብስሩውን ኣብ ኤርትራ
ዝረኽቡዎ ዘለዉ መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎትን
ስደትን ብሰንኪ ኢትዮጵያ ዝኸፈተቶ ውግእን ዶብ ምውረርን
እዩ ኢሎም ዝኣምኑ ብዙሓት እዮም። ካሊእ ተሪፉ ሃገሮም
ሕገመንግስቲ ዘይምህላዋ ቐንዲ ተሓታቲ ዝገብሩዎ ኢትዮጵያ
ካብ ባድመ ዘይምውፅኣ ከምዝኾነ ገይሮም ዝሓስቡ ክንደይ
ሙሁራትን ዘይሙህራትን ኤርትራዊያን ኣለዉ?! ንውሽጣዊ
ሽግሩ ግዳማዊ ገይሩ ኣብ ፅልኣት ተሸኺሉ ዝነብር በዝሒ
ዘለዎ ህዝቢ ሒዝካ ከመይ ኣግኣዚያን ኢልካ ይሕሰብ? እሞ
ድማ ከም ናይ ተስፋጺዮን ዝዓይነቱ።

፬ይ - ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ መብዛሕቱ ከም ትግራዋይ
ሓረስታይ እዩ። እዚ ሓረስታይ ማሕበረ ሰብ፣ ብፍላይ እቲ
ብዕድመ ዝደፍአ፣ ኣብ ትግራይ ክንዲ’ቶም ልዕል ኢሎም
ዝተጠቐሱ ኣካላት ሽግር ዘለዎ ኣይኮነን። ኣብ ዶባት ዘለዉ
ሓረስቶት ሀዚ’ውን ኣብ ትሕቲ ሕማቕ ኩነታት ኮይኖም ምስ
ሓረስቶት ትግራይ ይተሓባበሩ እዮም። ዘይምዕዳል ኮይኑ ኣብ
ዓለምና፣ ብፍላይ ድማ ኣብ ስሉስ ዓለም፣ ደኻ፣ ሓረስታይ፣
ዘይተምሃረ ህዝቢ ናብ ዂናት ክዳጎን እምበር ኣብ ፖለቲካ
ናይ ምውሳን ስልጣን የብሉን። ስልጣን ከምዘለዎ ይነግሩዎ
እምበር ሽማዊ እዩ። ፖለቲካ ዝውስን ኣብ ስልጣን ዘሎን
ብተቓውሞ ዝነጥፍ ፖለቲካዊ ሓይሊን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ
ዘሎ ሙሁርን ከተመታይን ጥራይ እዩ። ንሱ ይብፅብፅ፣ ለውጢ
ይጥይቕ፣ ንስልጣን ይወዳደር፣ ሚስኪን ሓፍሽ ተጠቒሙ ድማ
ናብ ስልጣን ይድይብ፣ ሽዑ ኣገልግሎቱ ይውድእ’ሞ ካሊእ
ናዕቢን ውግእን እስካብ ዝመጽእ ኣብዘለዎ ይርሳዕ። ከምኡ
ስለዝኾነ ድማ እቲ ብሄረ ኣግኣዚያን እየ ዝብል ሓይሊ ናብ
ዝዓበየ ፖለቲካዊ ሓይሊ ተቐይሩ ብክልቲኡ ብፍላይ ድማ

ብኤርትራ ወገን ኣብ መሬት ተቐባልነት ተዘይተረኺቡ ደው
መበሊ ኣይረክብን። ንሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን። ኣብዚ ሓረስታይ
ሕብረተሰብ’ውን ብእምነቱን ብብሄሩን ምኽንያት ከም ካልኣይ
ዜጋ ክኸውን ዝድለ ህዝቢ ኣሎ። እዚ ብፍትሓዊነቱ እውን ዘይቅኑዕ
ክኸውን እንተሎ ክፋል ናይእቲ ኣብ ቁ፣፫ ዝተጠቐሰ ፖለቲካዊ
ብኽለት ዝዓሰሎ ማሕብረሰብ እውን ዝተንክፎ ስለዝኸውን እቲ
ዘይተበከለ ንብሎ ዘለና ህዝቢውን ኣንፃር ኣግኣዚያን ጠጠው
ምባሉ ዘይተርፍ ይኸውን።

፭ይ - መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ህዝቢ ትግራይን ድማ ብፍላይ
ንኤርትራ ዘይከፈሎ ነገር የለን። ምእንቲ ናፅነት ህዝቢ ኤርትራን
ምእንቲ ረብሕኡን ክብል ደቁ ፎቖዶ ጎብታትን በረኻታትን ኤርትራ
ኣሰዊኡ እዩ። ህወሓት ኢህወዴግ ናይ ሕሉፍ በደላት ረሲዑ ከም
መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ እስካብ ፖለቲካዊ ኪሳራታት ዝስዕበሉ
ንኤርትራ ኩለንተንኡ ከፊሉላ እዩ። ንናፅነት ኤርትራ ኣብ ቅድሚ
ዓለም ኣፍልጦ ምሃብ ጥራይ ዘይኮነስ ሰማያቱን መሬታዊ ዶባቱ
እንተይተረፈ ከፊቱ ኤርትራን ህዝባን ከም ድሌቶም ክርብሑ ገይሩ
እዩ። እዚ ምእንቲ ሰላማዊ ርክብ ክልቲኡ ህዝቢታት ተባሂሉ
ዝተገበረ እምበር ከምኡ ዓይነት ዘይምዕሩይ ርክብ ንኢትዮጵያ
ከምዝጎድእ ስሒቶምዎ ኣይመስለንን። ከምኡ ኮይኑውን ግና
ናይ ኢዱ ኣይረኽበ ጥራይ ዘይኮነስ ኣንፃሩ ዝተሰለፈ ኤርትራዊ
ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ። ከምቲ ኩሉና ንፈልጦ ቐሊል ዘይበሃል ናይ
መንግስቲ ኤርትራ ደጋፊ ዝኾነ ህዝቢ ምስ ግንቦት ሰባት፣ ኦነግ፣
ኦኣብነግ፣ ኣልሸባብ ተሰሊፉ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ
ተጋሩ ዘይተኣደነ ጽልኢ ይነዝሕ፣ ምስኦም ኣብ ኣደባባይ ናይ
ተቓውሞ ሰልፊ ይወጽኡ፣ ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያታት ጸለመን
ጽልኢን ብሰፊሑ ይነዝሑ፣ ከም ስደተኛ ኣቲዮም ኣብ ናይ ጥፍኣት
ተግባር ይርከቡ፣ ሎሚ ድማ ኣብቲ ብቐሳውስቲ ህብረት ጎንደር
ዝምራሕ ፖለቲካዊ ቤተክርስቲያን ተጠርኒፎም ይርከቡ። እዚኦም
ውሑዳት ከምዘይኮኑ ብቢሃገሩ ዘለኹም ወገናት ትፈልጡዎ
ኢኹም። ኣብ ናይ ቐረባ እዋን ናይ ጄኔቭ ሰልፊ’ኳ ልዕሊ ሸሞንተ
ሽሕ ህዝቢ ንመንግስቲ ህግደፍ ድጋፉ ብሰልፊ ገሊጹ እዩ። ከምዚ
ዓይነት በዝሒ ዘለዎ ኣንፃር ሰላምን ሰናይ ርክባት ህዝቢታትን
ሒዝካ እግኣዚያን፣ እሞ ናይ ተስፋጺዮን ዓይነት ዘይሕሰብ እዩ።

፮ይ - ብኣንፃሩ ተቓወምቲ መንግስቲ ኤርትራ ኢና ዝብሉ
ብዓሰርተታት ዝቑጸሩ ውድባት ብጀካ ክልተ ወይ ሰለስተ
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ውራይና
ዝኾኑ ካልኦቶም ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ትግራይ ጥዕና
ዘይብሉ ኣራእያ ዘለዎም ከምዝኾነ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት
ኣረጋጊጾም እዮም። እዚ ኹሉ ንግደፎሞ በዝሒ ዘለዎ ሙሁር
ዝበሃል ኤርትራዊ ካብ ዘረባታት፣ ጽሑፋትን፣ ኣኼባታት፣
ከምንሪኦ ንኢትዮጵያ ይኹን ንመንግስትና ቕኑዕ ኣራእያ
የብሎምን። ሓደ እዋን ዓሰርተ ሸውዓተ ዝኾኑ ተቓወምቲ
ውድባት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣኼባ ገይሮም ሓደ ክልተ
ዝለዓሉ ናይ ኢትዮጵያ ሰበ ስልጣን ይጋብዙ እሞ: “…ወያነስ
ንምንታይ ኢኹም ትሕግዙና ዘለኹም?” ብምባል ዘደንጹ ሕቶ
ኣውሪዶምሎም። እቲ በዓል ስልጣን ድማ: “…ንስኹም ኢኹም
ድሌትኩም ዘይትፈልጡ እምበር ንሕናስ ድሌትና ፈሊጥና
ዝሓደርናን ደጋጊምና ኣብ ኣደባባይ ንዛረበሉን እዩ። ድሌትና
እዚ ህዝቢ ናብ ንቡር ሰላም ክምለስ፣ ክተሓባበር፣ ሓቢሩ
ክለምዕ ጥራይ እዩ” ኢሉ መሊሱሎም (በቲ ሕቶ ዝተናደደ
ተሳታፊ ኤርትራዊ ዶክተር ካብ ዝጸሓፎ)። እዙይ’ውን ሓደ
ዕንቅፋት ዝከውን ሓይሊ እዩ።

፯ይ - ፖለቲካዊ ሓይሊታትን ሙሁራት ኤርትራን ናይ
ኢድም ኣይስኣኑ ኣብ ክልቲኡ ህዝብታት ብቐሊሉ ክሕከም
ዘፀግም ሓጓፍ ፈጢሮም እዮም። ብሓደ ወገን ሓዱሽ መንነት
ንምፍጣር ካብ ዘለዎም ባህጊ ተበጊሶም ሃገር ምፍጣር ጥራይ
ዘይኮነስ ናይ ብሄሮም ሽም እውን ካብ ትግራዋይ ናብ “ብሄር
ትግርኛ” ብምቕያር ካፍቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ክምዝፍለዩ
ብዘረባ፣ ብጽሑፍ፣ ብስሩዕ ትምህርቲ፣ ብፊልም፣ ብተዋስኦ
ወዘተ ገይሮም ደጋጊሞም ኣረጋጊጾምልናን እቲ ብኣግኣዚያን
ዝበሃል ዘሎ ታሪኻዊን መንነታዊ ሓድነትን ሓደሽደሽ ኣቢሎም
ብምፍራስ ካብ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈለየ ስነልቦና ከማዕብሉ
ኪኢሎም እዮም። ናይዚ ዓይነታዊ ኣብነት ዝኸውን ሓደ
ኤርትራዊ ሙሁር ኣብ መቐለ ኣብ ዝተሳለጠ ናይ ቋንቋ
ትግርኛ ዋዕላ ተረኺቡ ከምዚ ኢሉ ነይሩ፣
‘’ናብዚ ኣኼባ ክኣቱ ከለኹ ናይ ተሳተፍቲ ሽም ኣብ ዝጸሓፈሉ
ወረቐት ‘ሽም ብሄር’ ዝብል ነይሩ። ኩሉ ተሳታፊ ቛንቛ ተግርኛ
ተዛራቢ ብምዃኑ ብሄሩ ‘ትግራዋይ’ ኢሉ እዩ ጽሒፉ። ትግርኛ
ብምዝራብ እንተተሓሲቡ ኣነ’ውን ትግራዋይ እየ ማለት እዩ።
ኣነ ግን ብሄረይ ‘ትግርኛ’ ኢለ እየ ጺሒፈዮ። ምኽንያቱ
መንግስቲና ብሄረ ትግርኛ ኢኹም ስለዝበለና’’ ይብል። እዚ
ናይ ቛንቛ ሙሁር ዝኾነ ሰብ ትግርኛ ቛንቛ እምበር ብሄር ከም
ዘይኮነ ጠፊኡዎ ኣይኮነን፣ ግን ስለዘይደለዮ እዩ።
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ኣብዚ ቐረባ እውን ንኤርትራዊያን ስደተኛታት ኣብ ሽመልባ
ከይዳ ክተዛርብ ዝፈተነት ሓንቲ ሰብ መዚ ክልል ትግራይ
ሓደ ትግርኛ ተዛራቢ ስደተኛ ከምዚ ኢሉዋ”: “ትግርኛኺ
ስለዘይርድኣና ብእንግሊሽ ኣዛርብና”። እንግሊዝኛ ስለዝኽእል
ግን ኣይነበረን። (ፍልፍል፡ ባዕላ እታ ሰብ)። ንሱ እንታይ ገይሩ!
ኣብ ገዝኡ ኸባቢኡን ናተምሃሮ ዝዓበየ እዩ። እሞ ከምዚኦምን
ካልኦትን ዝኣምሰሉ ኣብ ጥቕኦም ከምኦም ትግርኛ ዝዛረብ
ህዝቢ ምህላዉ ዘሕምሞም ኤርትራዊያን ሒዝካ ከመይ ኢሉ
እዩ ብሄረ ኣጋኣዚያን ብዝብል ኣምር ሓደ ፖለቲካዊ መስርሕ
ክንፈጥር ዝብሉ ዘለዉ?! እሞ ድማ ብናይ ተስፋጺዮን ቕዲ
ብሄረ ኣግኣዚያን።

፰ይ - ኣብዛ ዓለም ካብ ናይ ስደተኛታት ካምፕ ኣውጺኣ
ዩኒቨርሲቲ ተእቱ ሃገር ኢትዮጵያ ጥራይ እያ። እዚ ዝገበር ዘሎ
ኢትዮጵያ ገንዘብ ተሪፉዋ ዘይኮነስ ምእንቲ ክልቲኡ ህዝብታት
ሰላም ፈጢሩ ናብ ንቡር ክምለስ ተባሂሉ ኢትዮጵያ ካብ ኣፍ
ደቃ መንጢላ ንኤርትራዊያን ትገብሮ ዘላ ሰናይ ተግባር እዩ።
እስካብ ሀዚ ኣፍቲ ዩኒቨርሲቲታ ተማሂሮም ንርእሶም ናብ
ካሊእ ሃገር ክሰጋገሩን ወይ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ስራሕ ካብ
ምሓዝ ሓሊፎም ርክብ ህዝቢታት ክመሓየሽ ዝጽዕሩ ሰባት
ወይ ድማ ጉጅለታት ኣይረኣናን። እረ ገሊኦምስ ኢትዮጵያ
ሳላና ትጥቀም ኣላ’ውን ይብሉ እዮም። ግን ኣይንፈርደሎምን፣
ኣይኮነን እዚኦም ናይ ፅለኣት ብፕሮፓጋንዳ ዝተፈጠሩ ወለዶ
እቶም መንግስቲ ሃይለስላሰ ኣብ ትግራይ ቤት ትምህርቲታት
ዓፂዩ ንእኦም ግን ኣብ ዓዲን ወፃእን ሓብሒቡ ዘምሃሮምን
መንግስታዊ ስልጣን ዝሃቦምን ኤርትራዊያን’ውን (ናይ ሎሚ
መራሕቲ ሻዕቢያ) ብዂናት እዮም መሊሶምሉ። ንቲ ደቁ
ፎቖዶ በረኻታት ኤርትራ ሰዲዱ መስዋእቲ ዝኸፈለሎም
ህዝቢ ትግራይ’ውን ካውኡ ዝገደደ ክሕደት ፈጺሞም እዮም፣
ሀዚ’ውን ኣብ ጥፍኣት ይቕፅሉ ኣለዉ። እሞ ኣብ ከምዚ ዓይነት
ዝንቡዕ ኣተሓሳስባን ስነ ልቦናን ዘወነነ ክፋል ህዝቢ ሒዝካ
ካብ ናብ ኣግኣዚያን ዝብል ስነሓሳብ ሃለውለው ምባል ቕድሚ
ኹሉ ህዝቢታት በቢዘለዉዎ ሉኣላዊ ሃገር ኮይኖም ሰላማዊ
ርክባት ክህሉዎም ምድካም ዝዋፅእ ምኾነ።
እሞ እቲ ህሉውን መፂኢን ፖለቲካ ሃገረ ኤርትራ
ሓይሊ ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ጥዕና
ኣራኣያ ኣብ ዘለሉ ኩነታት፣ መጻኢ ፖለቲካን
ህዝቢታት/ሃገራትን እውን ዝውስን ንሱ ካብ ኮነ፣ እቲ

ዝውስን
ዘይብሉ
ርክባት
ምስኪን

ውራይና
ሓረስታይ ናይ ምውሳን ስልጣኑ ተሓዲጉ ተኣዛዚ እምበር
ኣዛዚ ኣብ ዝኾነሉ ኩነታት ኮይንካ፣ ብናይ ነዊሕ እዋን ናይ
ጽልኢ ፕሮፓጋንዳ ዝተበከለ በዝሒ ዘለዎ ወለዶ ኣብ ዘለሉ
ኩነታት፣ ኣብ ኤርትራ ሰፊሕ መሬት ዝውንን ብሄር ትግርኛ
ዘይኮነ ህዝቢ እንዳሃለወ፣ ገዚፍ ተኸታሊ እስልምና ኣብ ዘለዎ
ሃገር ኮይንካ፣ ክልተ ህዝቢ ኢና፣ ባዕዳዊ ገዛእቲ ኢኹም፣
“ትግራዋይ” ዘይኮናስ “ብሄረ ትግርኛ ኢና” ዝብል ስግኡ
ቐንጢቡ ክድርቢ ዝደክም ሰፊሕ ክፋል ሕብረተሰብ ሒዝካ
ክውንነት ሓዳሽ ሃገር ብሄረ ኣግኣዚያን ዘይሕሰብ እዩ።
እዚ ዝተረሓሓቐ ስነልቦናዊ ኣፈላላይ ናብ ናቡር ንኽመፅእ
ሓደ ወለዶ ዝኣኽሎ ኣይመስልን። ንኽልቲኡ ህዝቢ እቲ
ዘበለጸ እዋን እቲ ዝሓለፈ 25 ዓመት፣ ብፍላይ ድማ ድሕሪ
ውድቀት ደርግ ዝነበሩ ዓመታትን እዩ ነይሩ። ንሱ ድማ ሳላ
ሻዕቢያን ሰዓብቱን ከሲርናዮ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ዝነበረ
ኣፈላላይ ዝገደድ ኣግፊሑዎ ንምሕካም ኣብ ዘጸግመሉ ኩነታት
ንርከብ። ካብዚን ካሊእ ተወሰኽቲ ምኽንያታትን ብምብጋስ
እቲ ብተስፋጺዮን ዝብሃል ዘሎ ፖለቲካዊ መስርሕ (ኤርትራን
ትግራይን ዝሓወሰት ብዋናነት ተዛረብቲ ትግርኛ ዝውንኑዋ
ናፃ ብሄረ ኣግኣዚያን) ክውንነት የብሉን። ከምኡ ካብ ኮነ
እስቲ ብትግራይ ገፅ ዘለዉ ተኸተልቲ እቲ ስነሓሳብ ዝብሉዎ
ክንርኢ።

5.

ተጋሩ ደገፍቲ ስነ-ሓሳብ ኣግኣዚያን

ትግራዋይ ንቲ ብሄረ ኣግኣዚያን ዝብል ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳብ
ዝጀመረ ይጀምሮ ብዘየገድስ ብቐጥታ ዝምልከቶ ስለዝኾነ
ክድግፍ ወይ ክቃወም ሙሉእ መሰል ኣለዎ። ብምዃኑ ድማ
ስነ-ሓሳብ ኣግኣዚያን ብትግራይ ወገን እውን ማዕረ ሰሓቢ
ዛዕባ ኮይኑ ተሪኺቡስ ንቲ ስነሓሳብ ዝድግፉን ዘይድግፉን
ተጋሩ ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያ ናዘተዩ መርገፂ ዝሕዝሉ ኩነታት
ንዕዘብ ኣለና። ድጋፉ ወይም ተቓውምኡ ሃናፃይን ኣብ ክሊ
ምኽንያታዊነትን እንተኾነ ረብሕኡ ዝዓዘዘ ስለዝኸውን
ካብ ስምዒታዊ ርክባት ነፃ ምዃን የድሊ ነይሩ። እቲ ባይታ
ዘሎ ግን ኣይከምኡን። ንሱ ከምዘሎ ኮይኑ እቲ ምንቅስቓስ
ብዝተወደበ ኣገባብ ዘይምዃኑ’ውን ከም ሓደ ኣካል ገይርካ
ክትወስዶን ክትግምግሞን ኣፀጋሚ እዩ። እንተኾነ ግን ብሓፈሻ
ክርአ እንተሎ ሀ) ስሚዒታዊያን ደግፍቲ ለ) ምኽንያታዊ
ደገፍቲ ሐ) ምኽንያታዊ ነቐፍቲን መ) ምኽንያታዊ ተቓወምቲ
ይርከቡዎም ኢልካ ምድምዳም ይከኣል። ምንቅስቓስ

ኣግኣዚያን ኣመልኪቶም ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያ ዝጥቅዑ
ሕድሕድ ፅሑፋት ንዘንበበ ብደጋፍቲን ብነቐፍቲን ዘሎ
ኣተሓሳስብን እምነትን ንምርኣይ ስለዘኽእል ንሱ መሰረት
ገይርና ንምርኣይ ክንፍትን።

ሀ) ስሚዒታዊያን ደግፍቲ
ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያ ከምንዕዝቦ እንተኾይኑ ብክልቲኡ
ወገን ዝርከቡ ዝበዝሑ ሰዓብቲ ብሄረ ኣግኣዚያን ንዚ
ተገሊጹ ዘሎ ስነ-ሓሳብ በዘይ ሓንቲ ቅድመ ኩነት ተቐቢሎም
ንሶምውን ብዝለዓለ ስምዒት የሰጉሙዎ። ብናይገሊኦም
ኣተሓሳስባ እታ ኣብ ዘበነ ኣክሱም ብትግራይን ኣብ ናይ
ሎሚ ኤርትራን ዝነብር ህዝቢ ካብ መሰረታ ዝተጣየሸት
ሃገርና ኢትዮጵያ ፈጺማ ከም ዘይትብፅሖምን አኳ’ደኣስ
ኢትዮጵያ ናይ ሚኒሊክን ናይቶም ሎሚ ኣንፃር ህዝቢ
ትግራይ ጠጠው ዝበሉ ጒሒላታት ታሪኽን ሃገር ገይሮም
ይርኡዋ። ኣብ ታሪኽ እዛ ሃገር ትግራይ ዘይብላ ኢትዮጵያ
ነይራ ከም ዘይትፈልጥ ብኣንፃሩ ግን ከሊእ ከባቢታ ናይ
ሎሚ ኢትዮጵያ ዘይነበራ ሃገር ከምዝነበረትና’ውን ክርድኡ
ኣይከኣሉን ገሊኦምውን ኣይደለዩን። ከምኡ ስለዝኾነ
እዚኦም ደገፍቲ ንዚ ስነ-ሓሳብ ብሄረ ኣግኣዚያን ብዝኾነ
መገዲ ዝቃወም እንትሪኡ እስካብ ፀርፊን ምፍርራሕን
ዝኸዱ ጠገለ ዘይብሎም ስሚዒታዊያን እዮም። ኣብዝሓ
ናይ እዚኦም ዓይነት ደገፍቲ ኣብ ታሪኽ ዘለዎም ርድኢት
ዝተሓተን እታ ዝፈልጡዋ’ውን ናብ ዝደለዩዎ ኣንፈትን
ትርጉምን ናሽረፉ ስምዒቶም ዘሰጉሙ ስለዝኾኑ
ነቐፌታ ንዝቐርቡሎም ወገናት ኣብ ክንዲ ከም ሃናፅይ
ወሲዶም ዝመሃሩሉን መገዶም ዘዕርዩን ናብቶም ነቐፍቲ
ስብእና ብምውራድ ኣንፃር ረብሓ ህዝቢታት ተዛረብቲ
ትግርኛ ከምዝኾንካ፣ ሰላም ዘይትደሊ፣ ዘይቅኑዕ ቅዋም
ከምዘለካ፣ ኣብ ፀለመ ብሄረ ኣግኣዚያን ከምተዋፈርካ፣
ሕሉፍ ኢትዮጵያዊ፣ ደቂቀ ሚኒልክ፣ ናይ ኣምሓራ
ባርነት ዝመረጽካ ወዘተ ዝብሉ መሰረት ዘይብሎም
ኣሽማት ምልጣፍን ኣጀውጀውን ይመርፁ። ኣብዚ ምድብ
ዘለዉ ደገፍቲ ኢትዮጵያ ነዊሕ ተይከደት ትብተን ሃገር
ከምዝኾነት ገይሮም ስለ ዝደምደሙ ኢትዮጵያ ንብለሉ
ምኽንያት የለን ናበሉ ኣብቲ ኣፍቲን ይጽሕፉ። ሓዱሽ
ሓው ክደሊዩ ምስ ነባር ሓዎም ዝበኣሱ ስሚዒታዊያን።
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ለ) ምኽንያታዊ ደገፍቲ

ሐ) ምኽንያታዊ ነቐፍቲ

ገለ ኣብ ታሪኽን ፖለቲካን ፅቡቕ ርድኢት ዘለዎም ብትግራይ
ወገን ዝርከቡ ምክንያታዊ ደገፍቲ እቲ ስነ-ሓሳብ ብሄረ
ኣግኣዚያን ብውዳበ መልክዕ’ኳ ኣይኹን እምበር (እንተሃሊዩ
ኣይፈልጥን) ሓሳቦምን ድጋፎምን ዝሓሸ መልክዕ ከትሕዙዎ
ዝፍትኑ ዘለዉ ይመስሉ። ንኣብነት ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያ
ዝነጥፍ መ/ር መሓሪ ዮሃንስ ስነ-ሓሳብ ኣግኣዚያን ኣመልኪቱ
ዝጠቅዖ ሓደ ፅሑፍ ከምዚ ዝስዕብ ይብል፣ ” … ስትራቴጂካዊ
ረብሓና ዝረጋገፀሉ፣ ሕውነት ክልቲኡ ህዝቢ ናብ ንቡር
ዝምለሰሉ፣ ማእኸል ስሕበት ፖለቲካል ኢኮኖሚ ሃገርና ናብ
ሰሜን ዝሰሓበሉ፣ መፃኢ ዕድል ክልልናን ሃገርናን ዝውሰነሉ፣
ክብርናን ታሪኽናን መሊስና እንጭብተሉ፣ ብሓፈሻ
መደራደሪ ዕርዲ ተጋሩ ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ” ብምባል
”ኣግኣዛውነት መሊኡ ክሳብ ዝጸሪ” ብዞም ዝተጠቐሱ ገይሩ
ክርድአሎም የተሓሳስብ። ኣብዚ ገና ግልፂ ክግበሩ ዘለዎም
ሓሳብ ዘለዉዎ’ኳ እንተኾነ እቶም ቀሪቦም ዘለዉ ብሓፈሽኡ
እንትረኣዩ ቅኑዕ ሓሳባት ገይርካ ምውሳድ ይከኣል እዩ። መ/ር
መሓሪ ኣብ ካልእ መዓልቲ’ውን ”ኤርትራን ትግራይን ሓዊሰ
ሓዳሽ ሃገር ክፈጥር እየ ዝበለ መገዱ ጨርቂ ይግበረሉ፣
ንሕና ንቃለስ ዘለና ነቲ ተጻራሪ ጉዕዞ ክኸይድ ጅሆ ተታሒዙ
ዘሎ ህዝቢ ክነፍትሕ እምበር ንሰለ ሓዱሽ ካርታ ኣይኮነን”
ክብል እቲ ኣብ ገለ ሰባት ዘሎ ስኽፍታ ዘፉክስ መልእኽቲ
ምጥቅዑ ይዝከር። ብተመሳሳሊ ተፋኪሮስ ኣረፈ ”ምንቅስቓስ
ኣግኣዝያን ቀንዲ ዕማሙ ሕውነት ህዝቢ” ምዃኑ ብምግላፅ
ቐንዲ መማረጺ ምንቅስቓስ ኣግኣዚያን ትግራይ ክኾኑ ዝኽእሉ
እዮም ዝበሎም ሰለስተ ኣገደስቲ ነጥቢታት ኣቐሚጡ ኣሎ
፩ይ/ ኤርትራን ትግራይን ኣብ ትሕቲ ሓደ ምሕደራ ኣትየን ኣብ
ኢትዮጵያ ዝህልወና ፖለቲካውን ቁጠባውን ረብሓን ፅልዋን
ምድንፋዕ። ፪ይ/ ኤርትራን ትግራይን ሓዊስካ ባዕሉ ዝኻኣለ
ዓዲ ምህናፅ። ፫ይ/ ሰላማዊ ርክብ ዘለዎን ፅቡቕ ጎረባብቲ
ምዃን (ተፋኪሮስ ብA ugust 7 at 11:29 pm ኣብ ፌስቡክ
ዝጠቅዖ)። ዝብሉ እዮም። ናይ ክልቲኦም ሓሳንብ ብሓፈሻ
እንትርአ ኣብ ክልቲኡ ህዝቢ ዘሎ ሕማቕ ኩነታት ናብ ንቡር
መሊስካ መፅኢ ዕድልካ ምምችቻውን ብዝብል ምጥቕላል
ይከኣል። እቲ ናይ ህዝቢታት ርክብ ናብ ንቡር ምምላስ ዝብል
መንግስቲ’ውን እንተይተረፈ ዝድግፎ ሓሳብ ኮይኑ ብጠቕላላ
ኣፍቲ ምንቅስቓስ ግን ብዙሓት ዘይጸረዩ ነገራት ስለዘለዉ
ንኸቢድ ነቐፌታ ዝተቓልዐ ኮይኑ ይርአ።

ኣብዚ ኣርእስቲ ደጋጊሞም ዝጽሑፉ ሰባት ዝትወሰኑ’ኳ እንተኾኑ
ብሪኢቶ ደረጃ ዝሳተፉ ግና ብዙሓት ብምዃኖም እቲ ዘተ ውዑይን
ነዊሕን ኮይኑ ምርኣይ ልሙድ እዩ። ኣብቲ ብተጋሩ ዝግበር ዘተ’ውን
እንተኾነ እቲ ብኤርትራ ገፅ ዘሎ ምንቅስቓስ ኣግኣዚያን፣ ብፍላይ
ድማ እቲ ብተስፋጺዮን ዝመራሕ ተየልዓልካ ምሕላፍ ዘይከኣለሉ
እኹል ምኽንያታት ኣለዉ። ገለ ምኽንያታዊ ደገፍቲ እቲ ስነሓሳብ
እዚ ብተስፋጺዮን ዝግበር ዘሎ ጎስጓስ ጌጋታት ከምዘለዎ ብምእማን
ኣብ ከይዲ ንስትራቴጂካዊ ረብሓ ህዝብና ብዝጥዕም ናኣረምናን
ናቓነናን ስለ ንቕፅል እዚ ጌጋታት ዘተሓሳስብ ኣይኮነን ናበሉ
ነቐፍቶም ክርድኡሎም ይምሕፀኑ። እቲ ናኣረምና ስትራቴጂካዊ
ረብሓና ክነውዕሎ ኣለና ዝብል ኣዚዩ ቕኑዕ’ኳ እንተኾነ ብነቐፍቲ
ዝልዓሉ ዘለዉ ተኣፈፍቲ ጉዳያት ብገንኡ ተዘይተፈቲሖም ንጠቕላላ
እቲ ምንቅስቓስ ሓሊኾም ከምዘውድቕዎ ግን ክርድኡ ኣይከኣሉን፣
ኣይደልዩን’ውን። እቶም ካብ ነቐፍቲ ዝለዓሉ ጉዳያት ንፅባሕ
ይሕደር ዘይበሃሉ ሓደገኛ ሳዕቤን ዘለዎምን ከምዝኾኑ ናተፈለጡ
ናብ መድረኽ ኣውጺእኻ ግልጺ ዝኾነ መርገጺ ምሓዝ ኣይደሊዩን።
እቲ ዝንቀፍ ዘሎ ጉዳይ ግልጺ ንምግባር ከም እቲ ልዕል ኢሉ ዝተገለጸ
ተስፋጺዮን ዝሓዞ ዕላማ ብፍላይ ድማ ኣብ እስልምናን ተኸተልቲ
እቲ እምነት ከምኡ’ውን ኣብ ካልኦት ብሄራትን ዘለዎ ዘይቅኑዕን
ፋሺሽታዊ ክበሃል ዝኽእልን መርገጺ ኮይኑ ኣዚዩ ዘተሓሳስብን
ብስሩውን ተቐንጢቡ ክድርበ ዝግባእ ጌጋ ከምዘለዎ ናተረድኡ
ብግልጺ እንድሕር ዘይእርሙዎን ትኽክለኛ መርገጺኦም እንድሕር
ዘየፍልጡን ኩሎም ብትግራይ ዘለዉ ስነ-ሓሳብ ብሄረ ኣግኣዚያን
ተኸተልቲ’ውን ናይ ተስፋጺዮን ኣተሓሳስባ ከምተቐበሉዎ ገይሩ
ዝድምድምን ኣምሪሩ ዝቃወምን እንተራኣዩ ዘገርም ኣይኮነን። ሓደ
Tesfu A ddis ዝተብሃለ ተሳታፊ ማሕበራዊ ሚዲያ ምንቅስቓስ
ኣግኣዚያን ትግራይ ምስቲ ናይ ኤርትራ ዘለዎ ናይ ሓሳብ ርክብን
ፍልልይን ኣመልኪቱ ከም ዝስዕብ ሪኢቶን ሕቶን ይቕርብ
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“ብፍላይ እዚ ብወገን ኢትዮጵያ ዘሎ ምንቅስቓስ ፅርይ ዝበለ ኣቋም
ምሓዝ ዝተስኣኖ ይመስል። ብወገን ኤርትራ ዘሎ （ተስፋፅዮን
ዝመርሖ）ምንቅስቓስ ግን ኣቋሙ ግልፂ ገይሩ እዩ። እቲ
ምንቅስቓስ ኣብ ክልቲኡ ሃገር ዝርከቡ ትግርኛ ዝዛረቡ ህዝብታት
ማእኸል ከምዝገብር፣ ዖሪታዊ መትከላት ከም መራኸቢ ድልድል
ከምዝጥቀም፣ ኣስላምን ካልኦት ኣብዚ ቦታ ዝነብሩ ብሄራትን ድማ
ኣካል እዚ ምንቅስቓስ ከምዘይኮኑ ዳርጋ ብግልፂ ቋንቋ ገሊፁ
ኣሎ። ከም ናተይ እምነት፣ ከም ተጋሩ ቅድሚ ነዚ ናይ ተስፋፅዮን
ምንቅስቓስ ድጋፍ ምሃብና እዘን ዝስዕባ ሕቶታት ክንሓትት
ይግባእ። ዓላማ ናይዚ ምንቅስቓስ እንድሕር ኣብ መረብ ምላሽን-

ውራይና
ስግርን ዝርከቡ ተጋሩ（ትግርኛ ዝዛረቡ）
ህዝብታት ኣኪብካ ሓደ ሃገር ምፍጣር
ኮይኑ፣ ኣብ ክንዲ ትግራዋይ ዝብል
ሽም ዝጥቀም ንምንታይ እዩ ኣግዝያን
ናብ ዝብል ከይዱ？ትግራይ እንታይ
ኮነ？ስልጣነ ኣኽሱም ከም ናይ ሓባር
ታሪኽ እንተደኣዝጥቀም ኮይኑ፣ ከመይ
ገይሩ ደኣ ንኣስላምን ካልኦት ብሄራት እቲ
ኸባብን ከግልሎም ክኢሉ？ናይ ኣኽሱም
ስልጣነ ከመይ ገይሩ ንክርስትያን ቀሪቡ
ንእስልምና ረሓቖ？ ወይከዓ ንወዲ
ሓማሴን ቀሪቡ ንኩናማ（ዋና ወዲ ገዛ）
ረሓቖ？ዝብሉን
ካልኦት
ሕቶታትን
ንክምልሱ ክንሓቶም ይግባእ። እንተዘየለ
ንኺድ ጥራሕ ብዝብል ናይ ልፍንቲ
ድልያ ምጉዓዝ ግን ዝቐደመ እውን
ስለዘይጠቐመና ምጥንቃቕ ዝሓይሽ
ይመስለኒ (ዝተጠቅዖ A ugust 19 at
7:56 pm )።
እቲ ዝተጠቐሰ ጫፍ ዝሓዘ መርገጺ
ኣብ ሞንጎ ህዝቢታት ሰላምን ሓቢርካ
ምንባርን ዘይዕድምን ኣብ ዘለናዮ ዘበን
ድማ ፈጺሙ ክሕሰብ ዘይብሉ ኣንፃር
ህዝቢታት ዘቕንዐ መገዲ ጥፍኣት ምዃኑ
ምርዳእ የድሊ። እዙይ ንዝኾነ ሕልና
ዘለዎ ሰብ ርዱእ’ኳ እንተኾነ ኣብዞም
ምኽንያታዊ ደገፍቲ ንብሎም’ውን እቲ
ጉዳይ ዓባቢጥካ ናይ ምሕላፍ ኩነታት
እዩ ዝርአ። እቲ ዝገርም ካብ ንቲ
ዘይቅኑዕ ሓሳብ ዘሰጉም ዘሎ ብግልጺ
ምንቃፍ ንነቐፍቱ ኣምሪሮም ክነቕፉ
ይራኣዩ። ብኤርትራ ዘሎ ምንቅስቓስ
ኣግኣዚያን ከየቐይሙስ ብትግራይ ንዘሎ
ሓዎም ብዝተፈላለየ ኣሽማት ናጠመቑ
ይውዕሉ። ሓዱሽ ሓው ክትደሊስ ነባር
ሓው ምኽሳር ዝዓይነቱ እዩ እዚ´ውን!
መገረሚ! እሞ እምበኣር ካብ እቲ
ዘይቅኑዕ ዝብሉዎ ነቐፌታ ነፃ ንምውፃእን
ብስሩ´ውን ዕላምኦም ብጥርጣረ ከይርአን
እንተድሊዮም ከም´ቶም ካብ ተስፋጺዮን
ዝመርሖ
ተነጺሎም
ዝውፅኡን

መርገጺኦም ግልጺ ገይሮም ዝንቀሳቐሱ
ዘለዉ ኤርትራዊያን ተኸተልቲ ስነ-ሓሳብ
ብሄረ ኣግኣዚያን ብትግራይ ዘለዉ´ውን
ተመሳሳሊ ስጉምቲ ብምውሳድ ዕላምኦምን
ባህግታቶምን ብግልፂ ንህዝቢ ከፍልጡ
ግድን እዩ ኢልና ንኣምን። ከምዚ ዓይነት
ብደገፍቲን ነቐፍቲን ተቓወምቲን እቲ
ምንቅስቓስ ዝለዓሉ ተቓረንቲ ሓሳባት
ናበርትዐ ይኸይድ ስለዘሎ ”ንስነሓሳብ ኣግኣዚያን ብመንፅር ተስፋጺዮን
ጥራይ ኣይትርኣዩዎ’’ ብምባል ምስኡ
ዘለዎም ፍልልይን ሓድነትን ብዝርዝር
እንተይገለጹ
ስነሓሳብ
ኣግኣዚያን
ንስትራቴጂካዊ ረብሓ ትግራይ ዝጠቅም
ምዃኑ ከረድኡ ዝፍትኑ ተጋሩ ንዕዘብ።
ንምዃኑ ኣብዚ ዘተ ተስፋጺዮንን
ሰዓብቱን ሱቕ ኢልካ ዘይሕለፉ ንምንታይ
ኮይኖም? ዝብል ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ።

ናይ ተስፋጺዮን ዕላማን መትከላት
ዝተፈለና ብሄረ ኣግኣዚያን ኢና ብናቱ
ኣይትገምግሙና ዝብሉ ዘለዉ ተጋሩ
ክገብሩዎ ዝግባእ ነገር እንተሃሊዩ ሓደ
ዝገብሮምን ዝፈላልዮን ነጥቢታት ግልጺ
ገይርካ ምውፅእን ፍልልይካ ንምፅባብ
ምስራሕን እዩ ዝኸውን።

ክምቲ ኹሉ ዝፈልጦ ብክልቲኡ ወገን
(ብኤርትራን ትግራይን) ዘሎ ምንቅስቓስ
”ብሄረ ኣግኣዚያን” ሓደ ዓይነት ሽም
ሒዙ እዩ ዝነጥፍ ዘሎ። ቀጺሉ ድማ
ናይዚ ብሄረ ኣግኣዚያን መሪሕ ኮይኑ
ብዕሊ ኣብ ኣደባባይ ዝወፅአ፣ እንተነኣሰ
ኣንፈት ፖለቲካዊ ፕሮግራሙን ሙሉእ
ዓላምኡን ዘቕረበ፣ በቢእዋኑ ቅዋም ናይቲ
ምንቅስቓስ ዝገልፅ ቪዲዮን ዝዝርግሕን
ዘሎን፣ ብኽልቲኡ ወገን ኣፍልጦ ዝሃቡዋ
ባንዴራ ዝተኸለ፣ ዝትወደቡ ጉጅለታት
በቢ ዓዱ ዘለዉዎ፣ ብስሩ´ውን ናይ ኣባላት
መዋጮ እስካብ ምግባር ዝበጽሐን፣
ብትግራይ´ውን
ደገፍቲ
ዘለዉዎ፣
ብሰዓብቱ’ውን ከም ጅግና ተቖጺሩ
ሓሳባቱ ኣብ ኩሉ ዝዝርጋሕ ዘሎን፣ ካብ
ተፃረርቱ ክርስቲያን፣ ኣስላም፣ ትግርኛ
ተዛረቢ፣ ካልእ ብሄራትን ተቓውሞ
ዝመጽኦ ዘሎ ንሱ ስለዝኾነን ብተጋሩ
ዝግበር ምንቅስቓስ ብሄረ ኣግኣዚያን
እውን ጎድናጎድኒ ምስቲ ብተስፋጺዮን
ዘስጉሞ ሓሳብ ክንሪኦ ግድን እዩ። ካብቲ

መ) ምኽንያታዊ ተቓወምቲ

ካብ ስሚዒታዊያን ደግፍቲ፣ ምኽንያታዊ
ደገፍቲን፣
ምኽንያታዊ
ነቐፍትን
በተፃራሪ ምኽንያታዊን ተቓወምቲ ድማ
ስነሓሳብን ምንቅስቓስን ኣግኣዚያን
ኢትዮጵያ ንምፍራስ ብሻዕቢያ ዝተሃቀነ
ውዲት ከምዝኾነ ይኣምኑን ንቲ
ምንቅስቓስ’ውን ሙሉእ ብሙሉእ
ይኹንኑዎን። ንመቃወሚኦም ከም
ምኽንያታት ዘቕርቡዎውን ኣለዎም።

“ኣብ ጥቓ ኤርትራ ትነብር ዓባይን
ሓያልን ሃገር ንኤርትራ ሓደጋ እያ”
ዝብል ሻዕቢያ ዝሓዞ ፀረ ኢትዮጵያ
ቅዋም፣
ቕድሚ
ኢትዮ-ኤርትራ
ውግእውን “ኣብ ትግራይ ዝተከላ
ፋብሪካታት ናብ ኤርትራ ዝተፃወዳ
ሚሳይላት እየን” ዝብሉ ኣባህላ ሻዕቢያ፣
ኢትዮጵያ ሓዊ ከእትወላን ንምብታን
እስካብ ሀዚ ሻዕቢያ ዝገበሮምን
ዘገብሮም ዘሎ ቀጥተኛን ተዘዋዋሪ
ተፃብኦትታን፣ እቲ ብንተስፋጺዮን
ዝምራሕ ብሄረ ኣግኣዚያን ናይ ሻዕቢያ
ተደናገፅቲ
ዝመልኦ
ከምዝኾኑን፣
ሻዕቢያን ህግደፍን ሓደ ክንሶም
ክልተ ድርብ መለክዒታት ብምጥቃም
መንግስቲ ኤርትራ ዝገብሮ እከይ
ስራሕቲ ጨኪኖም ዘይዛረብሉ ነገር ግን
ንምምሳል ደቀቕቲ ጉዳያት ብምልዓል
ዝነቕፉዎ ምዃኖም፣ ንመንግስቲ ህግደፍ
ኣምሪሮም ዝቃወሙ ካልኦት ዳያስፖራ
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ውራይና
ኤርትራዊያን ይነቅፍን የናሽዉን፣
ብኣንፃሩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መንግስቲ
ልክዕ ከምታ ሻዕቢያ ዝጠቀመላ ኣባህላ
መንግስቲ ወያነ ኢሎም ብምፅዋዕ
ህወሓት ኣንፃር ህዝቢ ትግራይ ጠጠው
ዝበለ ሓይሊ ከምዘይኮነን ደጋጊምካ
ብምቕራብ ውድብን መንግስቲን ምስ
ህዝቢ ትግራይ ንምፍታሕ ዝግበር
ሽርሒ እዩ ኢሎም ብምእማን፣
ትግራይ፣ ትግርኛን፣ ትግራዋይነት፣
ጥንታዊ ታሪኽ ኣቦ ሓጎታትና፣
ኣክሱም ወዘተ ዝብሉ ትግራዋይ
ዝፈትዎምን ስሚዒቱ ዝቕስቅስሉን
ነገራት ናተጠቐምካ ንመንእሰይ ትግራይ
ምልዕዓል፣ ገዛእቲ ኣምሓራ ዝፈጸሙዎ
ግፍዒታት ደጋጊምካ ብምጥቃስ ኣብ
ህዝቢ ኣምሓራን ካልኦትን ብሓፈሽኡ
ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ፅለኣት ክሓድረካ
ምግባር፣ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሚኢቲ
ዓመት ሚኒሊክ ዝሰርሓ እምበር ታሪኽ
ዝፈልጣ ሃገር ከምዘይኮነት ንቶም
ኣዚዮም ዝተሰንዱ ታሪኽ እንተይተረፈ
ሓሶትን ሓቂን ናሓወስካ ታሪኽ ዝፍርስ
መደናገሪ ጎስጓስ ብምግባር ካብ
ኢትዮጵያን ኢትዮጵያዊነትን ክርሕቕ
ክምነን ኢሉ´ውን ኣንፃር ሃገሩ ክሰርሕን
ጎስጓስ ስለዘካይዱ እቲ ምንቅስቓስ
ኣግኣዚያን ናይ ሻዕቢያ ልኡኽቶ ፈፃሚ
ገይሮም ዝሪኡዎ ውሑዳት ኣይኮኑን።
ከምቲ ዝፍለጥ መንግስቲ ኤርትራ
ኢትዮጵያ ንምብታን ዘይገበሮ ፃዕሪ
የለን። ብናይ ሻዕቢያ እምነት ኣብ
ኢትዮጵያ ዘሎ መንግስቲ ብናቱ ኣገላልፃ
”ናይ ወያነ” ወይ ድማ ”ናይ ማይኖሪቲ
መግዛእቲ” እዩ። ትግራይን ተጋሩን
ዘይብላ ኢትዮጵያ ድማ ሓደ መዓልቲ
ኣይትሓድርን ኢሉ ከምዝኣምን ብዙሕ
መግለጺታት ኣለዉ። ብምዃኑ ድማ
ኩሎም ኣንፃር ወያነ ብዕሊ ጠጠው
ዝበሉ ውሽጣዊን ደጋዊን ሓይሊታት፣
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ባዕሉ ዝፈጠሮም ውድባትን ናይ
ፀጥታ መሓዉራቱን ዝተፈላላዩ
መራኸቢ ሓፋሽን ተጠቒሙ ኣንፃር
ህወሓት ጥራይ ዘይኮነስ ኣንፃር
መላእ ህዝቢ ትግራይ እስካብ ዘርኢ
ምጥፋእ ዝኸይድ ጎስጓስ ይገብር
ፀኒሑ እዩ ይቕፅልውን ኣሎ። ሻዕቢያ
ወይ መንግስቲ ህግደፍ ኣንፃር ህዝቢ
ትግራይ ዝገብሮ ዝጸንሐን ዝቕፅለሉ
ዘሎን ፀረ ህዝቢ ምንቅስቓስ
ናተፈለጠ ብኤርትራ ዘሎ ምንቅስቓስ
ኣግኣዚያን ኣብዚ ዋላ ሓንቲ ዝብሎ
የብሉን። እኳደኣስ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ
ንዝወርድ ኩሉ ሓጢያት ህዝቢ
ኣምሓራን እቲ ዘሎ ስርዓትን ተጠያቒ
ይገብር። ብሓደ ወገን እዞም ልዕል
ኢሎም ተፀሪሖም ዘለዉ መጠርጠሪ
ምኽንያታት
ኣብ
ባህሪያትን
ግብራዊ
ምንቅስቓስ
ሻዕቢያን
ንነዊሕ ዓመታት ብጭቡጥ ዝተርኣዩ
ስለዝኾኑ፤ ብቲ ካልእ ድማ ብኤርትራ
ዘሎ ምንቅስቓስ ኣግኣዚያን’ውን
ኣብ መንግስቲ ህግደፍ ግልጺን
ዘየማትእ መርገጺን ስለዘይብሉን
ብስሩውን ፍጹም ኣንፃር ህዝቢታትን
እምነታትን ዝኾነ ጎስጓስ ስለዝገብርን
ዕላማ ናይቲ ምንቅስቓስ ኣብ ጥርጣረ
እንተኣተወ ዘገርም ኣይኮነን። ብዝኾነ
እቲ ጉዳይ ብድምር ክርአ እንተሎ
ንዚ ምንቅስቓስ ኣግኣዚያን ዝድግፉን
ዝቃወሙን ብነቐፌታዊ ዓይኒን
ብምርኣይ ሓሳቦም ዝልግሱን ኩሎም
ደሚርና እንተሪኢና መፃኢ ዕድሎም
ብዝምልከት ኣብ ሓሙሽት ክምደቡ
ዝኽእሉ መማረጺ ሓሳባት የቐምጡ።

6. ብ ማ ሕ በ ራ ዊ
ሚዲያ
ዝቐርቡ
መማረፂ ሓሳባት

ኣብዚ ናይ ኣግኣዚያን ጉዳይ ሓደ ግልጺ
ዝኾነ ናይ ኣተሓሳስባ መስመር ዘለዎን ንቲ
ኣተሓሳስባ ሓላፍነት ዝስከምን ዝተወደበ
ሓይሊ ስለዘየለ ብስሩ’ውን ክፀሪ ዝግብኦ
ነገር ዘሎዎ’ኳ እንተኾነ ካብዚ ኣብ መረባ
ፌስቡክ ዝግበር ዘሎ ዘተ ጉዳይ ኣግኣዚያን
ትግራይ ሓፈሻዊ መልክዑን ኣንፈቱን ናበይ
ከምዘበል ዘመላኽቱ ኣተሕሳስባታት ብሓፂሩ
ኣብ ሓሙሽተ ከፊልካ ምርኣይ ይከኣል።

፩ይ/ እቶም ኣብ ደማዊ ተፃብኦ ኣቲዮም
ዘለዉ ክልተ ትግርኛ ተዛረብቲ ህዝቢታት
ኣቀራሪብካ ርክቦም ናብ ንቡር ምምላስን
ምስ ኣብ ኤርትራን ትግራይን ዘለዉ ኩሎም
ብሄራትን እምነታትን ብዘይ ኣፈላላይ
ብሓደ ኮይንካ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ
መስርሕ ብምዃን ናይ ሓባር ዘላቒ ረብሓኻ
ምርግጋፅ። ንኽልቲኡ ህዝቢ ዘላቒ ሰላምን
ልምዓትን ዝደሊ ሰብ ክምነዮ ዝግባእ ብሉፅ
መማረጺ እዩ።

፪ይ/ ብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ
ዝብጸሕ ዘሎ ኣሰካፊ ኩነታት ብምጭናቕን
ዘላቒ ውሕስና ብምስኣንን ትግራይ ካብ
ኢትዮጵያ ነጺልካ ምስ ኤርትራ ሓደ ሃገር
ምምስራት ዝብሉውን ኣለዉ። እዚ ምድብ
ኣብ ኢትዮጵያን ዘላቒ ውሕስና የብልናን
ኢልካ ካብ ምሕሳብ ዝብገስ እምበር ከምቲ
ኣብ ፭ይ ተገሊጹ ዘሎ ኢትዮጵያ ከም
ዘይናትካ ንርእስኻ’ውን ከም ኢትዮጵያዊ
ካብ ዘይምርኣይን ዝፍልፍል ኣይኮነን። እዚ
መማረጺ ንዝኾነ ሰብ ከተሓሳስብ ዝኽእል
ስለዝኾነ ምኽንያታዊ እዩ። ዜጋታት ውሕስና
ብምስኣን ናብ ከመይ ዓይነት ኣተሓሳስባ
ይኸዱ ከምዘለዉ ዘመላኽት ስለዝኾነ ልቢ
ኢልካ ክርአ ዝግባእ ከምዝኾነ ምግንዛብ
የድሊ።

ውራይና

፫ይ/ እቶም ቐንዲ ኣብ ቅርሕንቲ ኣቲዮም ዘለዉ ክልተ
ተዛረብቲ ትግርኛ ህዝቢታት ኣብ ዘዘለዉ ሉኣላዊ ሃገር
ኮይኖም ርክቦም ግና ናብ ንቡር ምምላስ ቐዳምነት ተዋሂቡዎ
ኣብ ከይዲ ድማ ምስ ኣብ ኤርትራን ትግራይን ዘለዉ ኩሎም
ብሄራት ብሓደ ኮይንካ መፃኢ ዕድልካ ናበይ ከም ዘብል
ምርኣይ። እዚ መማረጺ እቲ ኣብዚ አዋን ዘሎ ኣይ ሰላም
ኣይኲናት ኩነታት ቐይርካ ከም ሰላማዊ ርክብ ዘለዎን
ክልተ ሃገራት (ኢትዮጵያን ኤርትራን) ኮይንካ ዝሕሰብ እዩ።
እዙይውን ፅቡቕ መማረጺ ክበሃል ዝከኣል እዩ።

፬ይ/ ኣብ ሞንጎ ተዛረብቲ ትግርኛ ዘሎ ርክብ ጥራይ ናብ
ንቡር ይመለስ፣ ንኺድ ጥራይ ናይ መፃኢ ክልቲኡ ህዝቢ
ይውስኖ ዝብሉ።

፭ይ/ ኢትዮጵያ ናይ ሚኒሊክ፣ ናይ ሸዋውያን፣ ናይ ኣምሓሩ
እያ። ጥፍኣት ትግራይን ተጋሩን ተስፋ ዘይብላ ሃገርን
ስለዝኾነት ተጋሩን ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ብሄረ ትግርኛን
ርክቦም ናብ ሰላም ቀይርካን ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ነጺልካ
ብህዝቢ ግእዝ (ትግርኛ ተዛረብቲን ትግረን) ትውነን ኦሪታዊ/
ፅዮናዊት (ገሊኦምውን ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ይብሉ) ሃገር
ምምስራት። እዚኦም ናይ ብሄር ይኹን እምነት ብዙሕነት
ስለዘይቕበሉ ኣብ ክልቲኡ ዝርከቡ ካልኦት ብሄራትን
እምነታትን ናይ ማይኖሪቲ መሰል ተኸቢሩሎም ይነብሩ
እዮም ዝብሉ። እዚ ዘይቕበል ብሄርን ካልእ እምነትን ድማ
ኣብዛ ሃገር ቦታ የብሉን ኢሎም ዝከራኸሩ ኣለዉ። ብሓፈሽኡ
ምስቲ ፋሺሽታዊ ኣተሓሳባ ዘሰጉም ዘሎ (ደገፍቱ ግና “በዓል
ራእይ ኣቦና” ዝብሉዎ) ተስፋጺዮን ኣዚዩ ዘመሳስል ነገር
ዘለዎም ወገናት እዮም።

7. ክፀሪ ዘለዎ ዝምቡዕ
ኣተሓሳስባ
ኣብ ሞንጎ ህዝቢታት ሰላም ክፍጠር ዘይደሊ የለን። ሰላም
ዝመፅእ ግን ህዝቢ ናመረጽካ ዘይኮነስ ብኹሉ ወገን ዝርከብ
ምልኣተ ህዝቢ ዝሓውስ እንትኸውን ጥራይ እዩ ዝሳኻዕ።

ብምዃኑ ድማ ስነ ሕሳብ ኣግኣዚያን ኣብዚ ዘየማትእ መርገጺ
ክህልዎ ናይ ግድን ይኸውን። እቲ ብኤርትራ (ብተስፋጺዮን)
ዘሎ ምንቅስቓስ ኣብዚ መዳይ ዘለዎ ፀረ ህዝቢታትን እምነታትን
ኣራእያ ተዘይዓሪዩ ኣካል ናይዚ ብትግራይ (ኣብ ፌስቡክ) ዝግበር
ዘሎ ምንቅስቓስ ተገይሩ ክርአ የብሉን። እቶም ብትግራይ ወገን
ዘለዉ ኣብ ብሄርን እምነትን ዘለዎም ገዛኢ ኣራእያ ብዙሕ
ዘሰክፍ’ኳ ተዘይኮነ ክፀርዩ ዘለዎም ሓሳባት ግን ኣለዉ።

ሀ/ ስነ ሓሳብ ኣግኣዚያን ካብ ትርጉም እቲ ቃል እንተጀሚርና
ንርእሱ ከቢድ ሽግር ዘለዎ እዩ። ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ኣግኣዚያን
ህዝቢ ግእዝ እዩ። እሞ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩሉ ህዝቢ ግእዝ ድዩ?
እቲ ብተስፋጺዮን ዝምራሕ ምንቅስቓስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩሉ
ህዝቢ ግእዝ ከምዘይኮነ ግልጺ ገይሮም እዮም። እቲ ካበኦም
ተነጺለ ወጽኤ ዝብል “ሃገራዊ ግንባር ኣግኣዚያን” ግን “ኣግኣዝያን
ባህላዊ መንነት ናይ ምድረ ኣግኣዝያን አምበር ሓደ ዓልየት ወይ
ሃይማኖት ኣይኮነን,.. ብትውልዲ ሕውስዋስ ህዝቢ ስለ ዝኾና
ኩሉ ኣብ ምድረ ኣግኣዚ ዝርከብ ብሄር ኣግኣዚያዊ እዩ” ኢሉ
ከምዝኣምን ኣብ ዝዘርግሖ ቪዲዮ ይግልፅ። ዝርዝር ፖለቲካዊ
ኣጀንድኡ ብዙሕ ግልፂ ዘይገበረኳ እንተኾነ “ሃገራዊ ግንባር
ኣግኣዚያን” ንኹሎም ብሄራትን እምነታትን ዝቕበል ስለዝኾነ
ኩሉ ምንቅስቓሳቱን ኣብቲ ኢትዮጵያ ክብትን ቐትሪን ለይትን
ዝሰርሕ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራን ዘለዎም መርገጺን ኣድቂቅካ
ንምርዳእ ምእንታን ምክትታል ከድሊ እዩ።

ለ/ ትግራይን ኤርትራን ናይ ትግርኛ ተዛረብቲ ጥራይ ዘይኮናስ
ናይ ኩሎም ኣብቲ ግዝአተ መሬት ዘለዉ ብሄራትን ተኸተልቲ
ዝኾነ ዓይነት ሃይማኖትን ሰብ ሃይማኖት ኣልቦን እየን።
ስለዚህ እቲ ክምስረት ዝድለ ዘሎ ሕውነት’ውን ኣብ ተዛረብቲ
ትግርኛ ጥራይ ዝተወሰነ ዘይኮንስ ብኽልቲኡ ገፅ ዘለዉ ኩሎም
ህዝቢታትን እምነታትን ዝምልከት ክኸውን ናይ ግድን እዩ።
ካብዚ ወፃኢ በመገዲ ተስፋጺዮን ምኻድ እዩ። ንሱ ድማ ዑሉል
ፋሺዝም እዩ። ናይ ብሄር ኣድሉዎ ኣሎ ኢሉ ንሓድነት ብሄራት
ካብ ዝተቓለስ ህዝቢ ወጺኻ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተስዓረ “ኣንድ
ብሄር፣ ኣንድ ቋንቋ፣ ኣንድ ኣገር፣ ኣንድ ህዝብ” ወዘተ ዝብል
ኣተሓሳስባ ትምኽሕቲ “ህዝቢ ግእዝ፣ ሓደ ህዝቢ፣ ሓደ እምነት”
ዝብል ጨፍላቒ ኣተሓሳስባ ኣብዚ ዘበን ቕቡል ከምዘይኮነ ምርዳእ
የድሊ።
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ውራይና
ሐ/ ብሄረ ኣግኣዚያን ዝብል ስነ ሓሳብ ብትግራይን
ብኤርትራን ናይ ቃል ኣፈላላይ ብዘይብሉ ሕወነት ህዝቢታት
ናብ ንቡር ምምላስ ዝብል ሰናይ ኣምር ተሸፊኑ ይቕፅል
ኣሎ። ኣብ ትርጉምን ባህጊታቱን ግን ኣፈላላይ ከምዘለዎ
ልዕል ኢሉ ተገሊጹ ኣሎ። ንኣብነት “ሃገር ኣፍሪስካ ሃገር ናይ
ምምስራት ኣጀንዳ የብልናን” ዝብል ሓሳብ ካብቲ ብኤርትራ
ዝካየድ ዘሎ ኣዚዩ ዝፍለ እዩ። ኣብ ብሄርን እምነትን እውን
ብኤርትራን ፍጹም ፅንፊ ዝኸድ እንትከውን ብትግራይ
በተዛማዲ ዝሓሸ ኮይኑ ይርአ። ብኤርትራ ወገን ዝቐረበት
መማረጺት ትግራይ ነፂልካ ናብ ኤርትራ ምፅንባር ዝብል
እንትኸውን ብትግራይ ዘለዉ ግን ዝተፈላላዩ መማረጺታት
ኣቐሚጦም ኣለዉ። እዚ እወንታዊን ንብዙሓት ካብ ጥርጣረ
ከድሕኖም ዝኽእልን እዩ። እቲ ኣፈላላይ ብዘይስኽፍታ
ክወፅእን ክግለፅን ግን ኣለዎ።

መ/ ምስ መረብ ስግር ዝርከብ ህዝቢት ትግርኛ ብዝኾነ
ኣገባብ ሰላምን ርክብን ክፍጠር ምስ ኣምሓሩ ይኹን
ካልኦት ህዝቢታት ወይ ብሄራት ክንበኣስ፣ ታሪኽ ኢትዮጵያ
ከንቋናፅብን ክነፋርስን ግድን ኣይኮነን። ኢትዮጵያ ከም ዝኾነ
ሃገር ኣብ ዝተፈላለዩ ዘበናት ትገፍሕን ትፀብብን ደኣ ነይራ
እምበር ከም ሃገር ምኒሊክ ዝፈጠራ ሃገር ከምዘይኮነት ናይ
ታሪኽ ሀሁ ዘነበበ ዝርድኦ እዩ። እዚ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን
ኣንፃር ድኻምን መስዋእቲን ኣቦ ሓጎታትካን ናይዚ ወለዶ
እዚ ኣያታትካን ጠጠው ምባል እዩ። ንመሰል ዓርሰ ውሳነ
ህዝቢታት ምቅላስን ምምሃርን እንዳሃለወ ኤርትራዊያን
ናይ ምንፃል ሕቶኦም ቕቡል ክኸውን ክብሉ ሓቂን ሓሶትን
ደሚሮም መሳርሒ ፖለቲካዊ ፕሮፓጋንዳ ብምግባሮም
እቲ ዘሎ ወልዶ ብስነ ልቦና ይኹን ንታሪኽን ንርእሱን
ዘለዎ ኣረዳድኣ ናብ ጉጉይ ኣንፈት ወሲዱዎ ውፂኢቱ ድማ
እቲ ንሪኦ ዘለና እዩ። ስለዚህ ናይ ምንፃል ሕቶ ዝሓትት
ሰብ ወይውን ጉጅለ እንተሃሊዩ ኣብ ሓቅን ርትዓውነትን
ተመስሪቱ፣ ሕገመንግስቲ ተጠቒሙን ህዝቢ ኣእሚኑን
መሰሉ የኽብር እምበር ናብ ብዕራይ ወለደ ፕሮፓጋንዳን
ዓርስኻ ምክሓድን ምእታው ዕጭኡ ካብ እቶም ኣሕዋትና
ዝፍለ ኣይኸውንን።

ሠ/ ብቶም ትምክሕተኛታትን ታሪኻዊ ፀላእቲ ህዝቢ
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ትግራይን ተሸቑሪሮም ትግራይ ተነጺላ ምስ ኤርትራ ከትከውን
ኣለዋ ዝብሉ ኣብቲ ክኸዱዎ ወይውን ክፈጥሩዎ ዝሓስቡ ዘለዉ
ሓዱሽ ሃገር ገነት ከምዝጸንሕ ምንም ውሕስና ከምዘየለ ምርዳእ
የድሊ። ኤርትራን ደቡብ ሱዳንን ተነጺሎም ኣብ ከመይ ዓይነት
ተቓርኖን ምብትታንን ኣቲዮም ከምዘለዉ ምግንዛብ የድሊ።
ዓበይቲ ዓሓትናን ኣሕዋትናን እቲ ዝነበረ ሕሱም ኣድላዊ ስርዓት
ቀይርካ ዝሓሸ ኩነታት ንምፍጣር መስዋእቲ ከፊሎም እዮም።
ኣብዚ እዋን ዘሎ ወለዶ ድማ ኣጅንዱኡ ምንፀል ዘይኮነስ ካብዚ
ዘሎ ዝሓሸ ስርዓት ንምምፃእ እዩ ክቃለስ ዘለዎ።

ረ/ ብትግራይ ወገን ንቲ ብተስፋጺዮን ዝካየድ ዘሎ ነፃሊን ጸረ
ደቂ ሰባት ዝኾነ ቅዲ ኣግኣዚያንነት ኣብ ምእራምን ብስሩውን
ኣብ ምውጋዝን ዝበሃል ነገር የለን ጥራይ ዘይኮነስ ገሌና
እንተነቐፍናዮውን ዝቃውሙናን ሽም ዝውፅኡልናን ተጋሩ ክንርኢ
እንተለና ንቲ ምንቅስቓስ ክንጠራጠሮ ባህሪያዊ እዩ። ስለዚህ ናይ
ገዛ ዕዮኻ ዘይሰራሕካ ናሃለኻ ንነቐፍቲ ጥራይ ምውቃስ ዝገደደ
ፍልልይካ ምግፋሕ ጥራይ ዘይኮነስ ተዓዘብቲ ኣብቲ ምንቅስቓስ
ጉጉይ ርድኢት ሒዞም ክቕፅሉ ዕድል ዝኸፍት እዩ።

8. መጠቓለሊ
መጀመርታ “ብሄር ኣጋኣዚያን” ዝብል ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳብ
ንሰላማዊ ርክብ ኩሎም ብክልቲኡ ወገን ዝርከቡ ህዝቢታት
እስካብ ዝኾነ ዝድገፍ እዩ። ቀጺሉ ድማ ንኹሎም እምነታትን
ብሄራትን ማዕረን ከም ሰብ ዋና እዘን ሃገራት ገይሩ ዝርኢን
ክኸውን ግድን እዩ። ኣብዞም ዝተጠቐሱ ክልተ ነጥቢታት
ንድርድር ዝቐርብን ምድንጋርን ፍጹም ክህሉ የብሉን። እዚ
ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳብ ትግባርኡ ኣብ ክሊ ኢትዮጵያ እንተኾይኑ
ድማ ኣዚዩ ዝበለጸ ሓሳብ ኢልካ ዝውሰድ እዩ ዝኸውን።
ብኹለንተንኡ ዘዋፅእ ስለዝኾነ። እቲ ብኢትዮጵያ ተስፋ ዝቖረጹ
ወይውን ኢትዮጵያ ናይ ሚኒሊክ ገይሮም ዝሪኡ ገለ ውሑዳት
ተጋሩን ኤርትራዊያንን ዝበሃል ዘሎ ካብ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ
መስርሕ ወፃኢ ዝግበር ሓዱሽ መልክዓ-ምድራዊን ናይ ህዝቢ
ምሽንሻንን ግን ብ’ቶም ኣብ ላዕሊ ዝተገለጹ ጭቡጥ ምኽንያታት
ዘየዋፅእ ስለዝኾነ ቅቡል ገይርካ ኣይውሰድን ጥራይ ዘይኮነስ
ብስሩውን ኣንፃር እትዮጵያ ዝግበር ጎስጓስ መውቅዒ ህዝቢ
ትግራይ ከይኸውን ምስትውዓል ይግባእ። ቕድሚ ኩሉ ኣገዳሲ
ተገይሩ ክርአ ዘለዎ ኣብ ክልቲኡ ህዝብታት (ኩሎም ብሄራት
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ኤርትራን ትግራይን) ሰላማዊ ርክባት ክህሉው ምስራሕ እዩ።
ድሕሪኡ ድማ እቲ ሰላማዊ ኩነታት ዘምፅኦ ዕድላት እንተሃሊዩ
እንካን ሃባን ዝበሃለሉ ሃዋህው ምፍጣር ይከኣል እዩ። ረብሓ
ኣብ ክልቲኡ ወገን ዘሎ ትግራዋይ ንምርግጋፅ ከምቲ ብኤርትራ
ወገን ዝበሃል ዘሎ ሃገራት ኣፍሪስካ ሓዱሽ ሃገር ክንፈጥር ናይ
ግድን ኣይኮነን። ሰላምን ሕድገታትን ምፍጣር ንኹሉ መልሲ
ስለዝህብ ኣብዚ እንተተሰርሐ ጥራይ እዩ ትኽክል ዝኸውን።
ኣብዚ ዘለናሉ ኩነታት ህዝቢ ትግራይ ዘዋጽኦ ኣፍቲ ዘለዎ
ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ መስርሕ ከም ቐደሙ መዓንጥኡ
ሸጥ ኣቢሉ ናተቓለሰ እዋናዊን ዘላቒን ረብሕኡን ንምርግጋጽ
እንተተቓለስ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ሓወይ ኢኻ፣ ናተይ ኢኻ፣
ኣብ ሓደ መኣዲ ኮይና ኣብ ማዕርነት ዝተመስረተ ስርዓት ዘለዋ
ሃገር ፈጢርና ክንቕጽል ኢና ምስ ዝብሎን ኣብ ትሕቲ ሓደ
ሕገመንግስቲ ምስ ዝነብር ዘሎን ህዝቢ እዩ ክነብር ዘለዎ።
ኤርትራዊያን’ውን ረብሕኦም ተሰቊሩዎም ብሓባር ክነብሩ
እንተመጺኦም ግርም ኢልና ክንቅበሎምን ክነመቻችወሎምን
እዩ ዘለና።
ኣብ መወዳእታ ከስምረሉ ዝደሊ፡ እቲ እቲ ብተኸተልቲ ብሄር
ኣግኣዚያን ብዙሕ ጊዜ ከም ስግኣት ዝለዓል ናይ ኣምሓራ
ትምክሕቲን ናይ ካልኦት ተፃብኦታትን እዩ። እዞም ንሪኦም
ዘለና ሽግራት እቲ ፌደራል ስርዓት ሱር ንኽሰደድን ክጥንክርን
ብምግባር ዊዒሉ ሓዲሩ ዘላቒ ፍታሕ ዝምፅእ ምዃኑ ምርዳእ
የድሊ። እዚ ዘለና ድኹም ፌደራል ስርዓት ብዝፈጠሮ
ኩነታት’ኳስ ሓይሊ ትምክሕቲን ካልኦት ተፃባእቲን ካብ
ክልሎም ሰጊሮም ሓንቲ ነገር ክገብሩ ከምዘይኣኽኣሎም ዓሚ
ኣብ ጎንደር ተራእዩ እዩ። ንሱ ከምዘሎ ኮይኑ ክልላት’ውን
እዚ ሕገ-መንግስታዊ ስርዓት ዝሃቦም ፖለቲካዊ ስልጣንን
ዝፈጠረሎም ናይ ምልማዕ ዕድልን በቐሊሉ ተሃንዲዱ
ንዝመጽአ ጎባጢ ትምክሕተኛ ኣሜን ኢሎም ከረክቡ እዮም
ኢልካ ዘይሕሰብ እዩ። ኣሽንኳይ ደጋዊ ሓይሊ ንኢህወዴግ
እውን ኣይህቡዎን። ኣብዚ ቐረባ ርእሰ ም/ር ክልል ሱማሌ
”በፌዴራሊዝሙ ህልውና ላይ የሚነሳን ጥያቄ እንደማንቀበል
ነው። ፌዴራሊዝሙን ለመቀልበስ ከተሞከረ የመጀመሪያው
የመልስ ጥይት በሶማሌ ክልል ነው የሚጀምረው። ይህንን
ብቻ ነው እንድታውቁልኝ የምፈልገው” ኢሎም ዝተብሃለ
ሓቂ እንተኾይኑ (ምባሎም ኣይተረጋገፀን) እቲ ስርዓት
ክንደየናይ ዝተኣማምን ናኾነ ይኸይድ ከምዘሎ መርእያ እዩ።
ከምዚ ዓይነት ስምዒትን እምነትን ኣብ ካልኦት ክልላትውን
ዝርአ ነገር እዩ። እዙይ ግና ኣብ ፌደራል ትካላት ዘሎ ናይ
ብሄርን ክልላትን ውክልና ዘይምምጥጣን ዝተሓሳስብ ምዃኑ

ተይረሳዕና ማለት እዩ። እቲ ብሓድነት ሽም ንኹሉ ክግብት
ዝደሊ ዘሎ ሓይሊ ትምክሕቲን ፀረ ብዙሕነትን ዝጥቀመለን
ዘሎ ክፉታት ምሽጋት ናይ ፌደራል ትካላት ስለዝኾነ ንሰን
ካብዚ ሓይሊ እዚ ነፃ ኣውፂእኻ ከም ሃገሩ ማዕረ ክኸውን
ንምግባርን ቐፃሊ ቓልሲ የድሊ።
ስለዝኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓይሊ ትምክሕቲ ኣሸቑሪሩካን
ተስፋ ኣቑሪጹካን ብሓባር ናይ ምንባር ዕድል የለን ናብ
ዝብል መደምደምታ ምብፃሕ እቲ ውሽጣዊ ኩነታትና
ብኣግባብ ዘይምርዳእ እዩ። ንሱ ከምዘሎ ኮይኑ ኣቦ ሓጎታትካ
ዝሰረቱዋን ማእለያ ዘይብሉ ሂወትን ንብረትን ከፊሎም
ዘፅንሑዋ ገዛኻ ገዲፍካሎም ክትከይድ ገዚፍ ታሪኻዊ ስሕተት
ጥራይ ዘይኮነስ ኣፍቲ ትኸዶ’ውን ዝበለጸ ሰላምን ርግዓትን
ከምትረክብ ዝኾነ ውሕስና ከም ዘይብልካ ምርዳእ የድሊ።
ብስሩውን ኢትዮጵያ ተበቲና ብሰላም ክነብር እየ ኢሉ
ዝሓስብ እንተሃሊዩ ናይቲ ዞባ ኩነታት ዘይርዳእ ጥራይ እዩ።
እሞ እምበኣር ዘላቒ ወሓስናና ናይ ሕጊ ልዕልና ዝወነነ ሕገመንግስታዊ ስርዓት ካብ ምጥንኻርን ብዝግባእ ለሚዕኻ ናብ
ዝለዓለ ቑጠባዊ ብርኪ ካብ ምብፃሕን ጥራይ እዩ ዝፍልፍል
እምበር ሓዱሽ መልከኣ ምድራዊን ናይ ህዝቢ ምትሕንፋጽን
ካሊእ ሓዱሽ ፖለቲካዊ ውስብስብነትን ሕዱር ሽግርን
ሒዙ ንኽመጽእ ዕድል ምኽፋት እዩ ዝኸውን። እቲ ዘሎ
ኣይሰላም ኣይ ውግእ ኩነታት ናብ መፈጸምትኡ ንምብፃሕን
ናይ ህዝቢታት ርክብ ናብ ንቡር ምምላስን ግን ካብ ኩሉ
ንላዕሊ ቐዳምነት ተዋሂቡዎ ክስርሐሉ ይግባእ። ኣብ ነገርና
ኤርትራዊያን ናብ ኢትዮጵያ ክምለሱ እንተደሊዮም ግና
ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ፣ ብፍላይ ምስቲ ሓዎም ተመኻኺሮም
ሓቢሮም ናብ ዝጥቀሙሉ መኣዲ ክኣትዎ ክነተባብዖም
ይግባእ። ቀደሙ’ውን ምንፃል በይኑ እቲ ዝድለ ጥዑይ
ስርዓት ከምፅእ ውሕስና ከምዘይኮነ ካብ ኤርትራዊያን
ንላዕሊ ዘረጋገጾ የለን። ብዝተረፈ ካብ ኣብ ኢድ ዘየለ ነገር
ኣብ ኢድና ጨቢጥናዮ ዘለና ዕድል ተጠቒምና ናይ ቐፃሊ
ፖለቲካዊን ማህበረ-ቑጠባዊ ሂወት ህዝብና ዝውሕስ ነገር
ሎሚ እነተንገበር ምሓሸ ይብል።
ርሑስ በዓል ሓዱሽ ዓመት ንመላእ ህዝቢ ትግራይ!
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ዕዮ ገዛ ጋንታታትና...
ኣምበስ ተወልደ (ባሎኒ ኣማኻሪ ልምዓታዊ ስፖርት መቐለ)
abreham.tewelde@gmail.com

ሰላም ተኸታተልቲ መፅሄት ውራይና ንሎሚ ዝበልክዎ ትሕዝቶ
ሒዘ ቀሪበ ኣለኹ ሓቢርና ንፅናሕ::
ዘበናዊ፣ ደረጅኡ ዝሓለወን ዓለም ለኸ ብርኪን ዘለዎ ስታድዮም
ክህስራሕ እዩ ተባሂሉ ምስተነገረን ምስተጀመረን ብዙሓት
ተሓጒሶምን ኣሞጊሶምን ብምዝንግዑ ድማ ጒሂዮም፣ ድሕሪ’ዚ
እዩ ኔሩ ኣብ ህንፀት ንዘሎ ስታድዮም ብዙሕ ዝተብሃለሉን
ዝተቐለደሉን:: ዝዘንግዐን ተስፋ ዘቑርፅን እንትርከብ ብስታድዮም
መቐለ እናተመሰለን እናተቐለደን ፀኒሑ እዩ:: ሕዚ መሊኡ ተወዲኡ
ተዘይተብሃለኳ ናብ ሓደ ዘተኣማምንን ተስፋ ዘስንቕን ብርኪ
በፂሑ ስለዘሎ እፎይታን ባህታን ፈጢሩ ይርከብ::
ስታድዮም ትግራይ ናብ ዘፃውተሉ ብርኪ ምስተሰጋገረ ድማ መን
ክፃወተሉ እዩ ዝብል ሕቶ ቀፀለ፣ መፍትሒኡኸ እንተተብሃለ
ምእታው ፕሪሚየር ሊግ ዝብል ኮነ፣ ነዚ ንምዕዋት ንቡርን
ዘይንቡርን ስፖርታዊን ካብ ስፖርታዊ ጭውነትን ወፃኢ ፍፃመታት
ኣርእዩ ሓሊፉ እዩ፣ ክልተ ጋንታታት ትግራይ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ
ዓዲግራትን መቐለን ናብ ፕሪሚየር ሊግ ብምሕላፍ ዘበነ ውድድር
2009ን ተዛዘመ ፍስሃ ወደስታ ኮይኑ ሓለፈ::
ሕሉፍ ፍፃመ ከም ዕማምን ተግባርን ዕፁው መዝገብ’ዩ ተተብሃለኳ
ንተሞክሮን ትምህርትን ግና ስለዝጠቅም ከም ዕማሙ ዝወድአ
ኣቕሓ ጠቕሊልካ ዝድርበ ኣይኮነን፣ ንተሞክሮን ትምህርትን ሓጋዚ
ብምዃኑ ከከም ኣገዳስነቱ ተፈልዩን ተሰኒዱን እንተተቐሚጡ
ጠቓሚ እንትኾን ተዘይተቐሚጡ ግና ምእንተ ምባል ኮይኑ
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ይተርፍሞ ይጎድእ::
በዚ መሰረት ጋንታታት ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራትን
መቐለን ካብ ትማሊን ሕሉፍን ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ
ዝኣትውኦ ዘለዋ ሊግ፣ ኣብቲ ሊግ ካብ ዘለዋን ዝነበራን
ጋንታታት’ውን ምምሃር ኣገዳሲ እዩ:: ስለዚ ሓንቲ ጋንታ
ካብ ዝተሓተ ብርኪ ናብቲ ዝለዓለ እንትትሰግር ክትገብሮ
ዘለዋ መሰናድኦ እንታይ ተኾነ ይሓይሽ ዝብል ካብ
ሃገራዊን ዓለም ለኻዊን ተሞክሮ መሰረት ብምግባር ሓፂር
ሓበሬታ ንምሃብ ዝዓለመ ፅሑፍ ስዒቡ ቀሪቡ ኣሎ::
ፕሪሚየር ሊግ ተግባር 24/7 እዩ
ፕሪሚየር ሊግ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ብፌዴሬሽን ኩዕሶ
እግሪ ኢትዮጵያ ካብ ዝሰናድኡ ውድድራት እቲ ዝለዓለን
ኣብ መንጎ 16 ጋንታታት ዝካየድን ውድድር እዩ:: ኣብዚ

ውራይና
ሊግ መወዳእታ ምዃን ናብቲ ታሕተዋይን ብስም ላዕለዋይ ሊግ
ዝፍለጥን ዘውርድ እንትኾን ሻምፒዮን ምዃን ኣብ ቻምፒዮንስ
ሊግ ሃገራት ኣፍሪቃ፣ ኣብ ውድድር ኣውዲቅካ ምሕላፍ ምዕዋት
ኣብ ውድድር ፅዋዕ ኮንፌዴሬሽን ኣፍሪቃ ሃገርን ጋንታን
ብምውካል ክትሳተፍ ዘግብር እዩ::
ስለዝኾነ ጋንታታት ፕሪሚየር ሊግ ቀንዲ ዕማመን ሻምፒዮን
ምዃን እንትኾን ኣብቲ ሊግ ንምፅናሕን ንዘይምውራድን ዝግበር
ፃዕሪ ብቐሊሉ ዝመፅእን ዝርከብን ስለዘይኮነ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ
ቀትርን ለይትን ምሕሳብ፣ ምልምማድ፣ ምስራሕን ምትግባርን
የድሊ ሰሙን መመላእታ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ 24 ሰዓታት
ኣብቲ ሊግን ምስቲ ሊግን ምዃን ይጠልብ::
ስለዚ ኣብቲ ሊግ ክሳብ ዝተኣተወ ካብ መሰናድኦ ጀሚሩ ክሳብ
ቅድመን ድህረን ውድድር ቀፃልነትን ፃዕቕን ዘለዎ ልምምድ፣ ካብ
ሜዳ ወፃኢ ንምፅዋት ጉዕዞ ናብ ውድድር ስፍራ ድሕሪ ፀወታ
ሎሚስ ነዕርፍ ከይተብሃለ መልሲ ናብ ሜዳኻ፣ ገምጋም ከመይ
ንፃወት ገምጋም ከመይ ተፃዊትና፣ መጉዳእቲ ኣብ ፀወታ ወይ
ኣብ ልምምድ፣ መቕፃዕቲ ብዳይና፣ ኣብ መንጎ ውድድር ሃገራዊት
ጋንታና ውድድር እንተልይዋ ውድድራት ስለዝቋረፁ ዓመታዊ
ትልሚ ጋንታ ክዛባዕ ይግደድ፣ ሐሓንሳብ ንውሕ ንዝበለ ሰሙናት
ስለዝቋረፅ ካሊእ ርእሲ ሕማም፣ ትልሚ ከመሓይሽዶ ይፅናሕ
ወዘተ ሓሳቡ ጣጥኡ ብዙሕ ብምዃኑ ካብ ትልሚ ጀሚርካ ክሳብ
መወዳእታ ፀወታ ዘላ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ብዘየባሪ ፍፃመታት
ዝተመልአት እያ::
በዚ መሰረት ምንቅስቓስ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ነዚኦምን ካልኦትን
ሓዊሱ ካብ ሶኒ ክሳብ ሰምበት ብዘየቋርፅ ዑደታዊ ተግባር ተኸቢቡ
ስለዝመፅእ ኩነታት ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ተግባር 24/7 እዩ::

ጋንታታት (መንግስቲ) ዝወድቕ ብምዃኑ ኣብ ጋንታታት
ዘጋጥም ቀንዲ ፀገም ሕፅረት ሃፍቲ እዩ::
በዚ መሰረት ጋንታታት ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራትን
መቐለን ናብ ፕሪሚየር ሊግ ብምሕላፈን ካብ ዝነበረ
ታሕጓስ ዘይነኣኣስ ጭንቂ ምፍጣሩ ኣይተርፍን፣ መንቀሊ
እቲ ጭንቂ ድማ ሓሙሽተን ሽዱሽተን ሚልዮን ቅርሺ
በጀት ንምብጃት ፀገም ዝነበረን ጋንታታት ዓመታዊ በጀት
ናብ ብሰለስተን ኣርባዕተን ዕፅፊ እንትዓቢ (ካብ 15-20
ሚልዮን ቅርሺ) እማን ነቲ በጀት ዝፈቕዱ ኣካላት ነቲ
ዝኣትውዎ ዘለዉ ሊግ ይፈልጥዎ ድዮም? ከመይ እዮምከ
ከተኣናግድዎ? ዘብለካ ኮይኑ ውፅኢቱ ግና ንቕድሚት
እንሪኦ ይኸውን::
ስለዚ ኣብ ሃገርና ዘሎ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ደገፍ መንግስቲ
ዝተሞርኮሰ ኮይኑ እንትንሪኦን ኣብ 5ን 6ን ሚልዮን ቅርሺ
ሑቐይ ዝብሉ ሰብ ዋና ጋንታ፣ ዓመታዊ በጀቱ ብ3ን 4ን
ዕፅፊ ኣብ ዝዓብየሉ እዋን ሓጎስን ፍናንን ይስመዖም እዩ
ምባል ስለዘሰክፍ ነቲ ኩነታት ካብ ብጕሓቱ ተረዲእኻ
ኣብ ዓመታዊ ምንቅስቓስ ኣሉታዊ ፀቕጢ ከየሕድር ፍታሕ
ምቕማጥ ኣይኸፍእን::
ኦሞ ፀገማት ሕፅረት ሃፍቲ ኣብ መሰረታዊን ደገፍቲን
ወፃኢታት (መጓዓዝያ፣ ምግብና፣ መሃያን መተባቢዒን
ብእዋኑ ዘይምኸፋል ወዘተ) እናተፃወርካ ምስቶም
ብምንፅፃር ዝሐሸ ቀረብ በጀት ዘለዎም ምውድዳር ስለዘሎ
በዚ ምድላው ግድን እዩ::

ኣግባብ ዘለዎ ኣጠቓቕማ ሃፍቲ

ሕፅረት ሃፍቲ
ጋንታታት ካብ ዝተሓተ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ሊግ እንትኣትዋ
ከከም ሊጉን ሃገራዊ መስርሕ ውድድር ኩዕሶ እግሪን እንትርአ
ክልተ መልክዕ ከምዘለዎም ንግንዘብ፣ ኣብ ዕዳጋን ፕሮፌሽናል
ሊግ ዝሃነፃን ሃገራት ኮይንና እንትንሪኦ ናብ ዝለዓለ ሊግ ምእታው
ማለት እቶት ናብ ዝርከቦ፣ ነፍሲ ወከፍ ዓወት ጥቕሚን መኽሰብን
እናሓዘለት ናብ ዘምፅእ ሊግ ዘእትው እዩ፣ ብኣንፃሩ ከም ሃገርና
ዝበለ ናብ ዕዳጋ ዘይኣተወን ፕሮፌሽናል ሊግ ዘይሃነፃን ሃገራት
ዘሎ ደረጃ ግና ዕዳን ዕንድዳን ኮይኑ እቲ ፀውራ ኣብ ሰብ ዋና

ዝርካባ በጀት ብኣግባቡ ምጥቃም ንዕብየትን ጥንካረን
ሓደ ጋንታ ወሳኒ እዩ፣ ጋንታ ኣብ ቅድመ ኮነ ድህረ
ውድድር እትገብሮም ዝተፈላለዩ ምንቅስቓሳት ምስ
በጀት ምትእስሳሮም ኣይተርፍን፣ እዞም ምንቅስቓሳት
ድማ ምሕደራዊን ቴክኒካዊን እንትኾኑ ኣብ እዋኑን ብዘይ
ዓንቀፍቀፍን ምፍፃም ኣብ ምልዕዓልን ምትብባዕን ጋንታ
ዝለዓለ ግደ ስለዘለዎ ዝምልከቶም ኣካላት (ኣሰልጣኒን
ማናጀርን) እቲ ዝተበጀተ በጀት ብኣግባቡ ንክጥቀምሉ
ዕድልን ብእዋኑን ምሃብ ኣገዳሲን ወሳኒን እዩ::
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ይኹን’ምበር ሕሉፍ ተሞክሮ ከምዘረደአና ነቲ በጀት ዝውስኑ
ኣካላት (ቦርድ ወይ ኮሚቴ) ንዝቐርበሎም ሕቶ ቅልጡፍ
ምላሽ ስለዘይህቡ ኣሰልጠንቲ ወይ ማናጀራት ኣብ ኣጠቓቕማ
በጀት እንትፅገሙ ምዕዛብ ልሙድ ተርእዮ ስለዝኾነ ጋንታታት
ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራትን መቐለን ዝሰለዖኦ ዓመታዊ በጀት
ቀልጢፍካ ምሃብ ኣሰልጠንቲ ወይ ማናጀራት ድማ ብኣግባቡ
ክጥቀምሉ ይግባእ፣ ኣሰልጠንቲን ማናጀራትን’ውን ነቲ ልሙድ
ተርእዮ ውሕሉል ብዝኾነ ኣገባብ ንምፍታሕ መሰናድኦ ምግባር
የድሊ ተዘይለ ነፍሲ ወከፍ ምድንጓይ ኣብ ውፅኢትን ሞራልን
ጋንታ ኣሉታዊ ፀቕጢ ከምዝፈጥር ምርድኡ ኣገዳሲ እዩ::

ክነስምረሉ ይግባእ::

ተፃወቲ ኣብ ምግዛእ ጥንቃቐን ውሕልናን

ብእዋናዊ ውፅኢት ዘይምዕጋብ ወይ
ዘይምድንጋፅ

ኣብ በጀት ኣጠቓቕማ ዝርአን ሽግር ፈጢሩ ቅርታ ዘሕድር ጉዳይ
ምግዛእ ተፃዋቲ እዩ፣ ጋንታታት ሃገርና ቀንዲ ዝተጣየሻሉ ዕላማ
ምስ ንግዲ ዝተኣሳሰረ ብዘይምዃኑን ትካላት ጋንታ ማሕበራዊ
ግቡአን ንምፍፃም ስለዝኾነን ኣብ ዕድጊት ዘሎ ኩነታት ምፍታሹ
ኣይኸፍእን፣ ክንዲ ዝከኣል ንዝነበሩ ተፃወቲን ንደቂ ከባቢን
ክልልን ዝሰፍሐ ዕድል ምሃብ ብኽነት ገንዘብ ኣብ ልዕሊ ምንካዩ
ጋንታ ምስ ከባቢን ደቂ ከባቢን ኣብ ምትእስሳር ዝለዓለ ግደ
ስለዘለዎ ኣብ ግምት ክኣቱ ይግባእ::
ብኻሊእ ወገን ጋንታታት ተተካእቲ ተፃወቲ ዝሕዛ ክሕዛ
ስለዘለወን ዘይኮነስ ንክጥቀማሎምን ከዕብየኦምን ስለዝኾነ
ቅድሚ ናብ ዕድጊት ምጉያይ ውሽጣዊ ዓቕመንን ፀጋታትን
ሓጣጢጥካ ምስፈተሽካ ኣገደስቲን ወሰንቲን ክግዝኡ ዝግብኦም
እንተልዮም ድማ ጥንቃቐ፣ ሓድነትን ሃፍቲን ጋንታ ከየናግዐ
ዝግዛእ ክኸውን ይግባእ::
ይኹን’ምበር ከምቲ ብመራኸቢ ብዙሃን ንሰምዖ ዘለና እንተኾይኑ
ሓደሽቲ ፈረምቲ 9 በፂሖም 10 በፂሖም ዝበሃል ዘሎ ሓቂ
እንተኾይኑ እታ ካብ ላዕለዋይ ሊግ ናብ ፕሪሚየር ሊግ ዝሓለፈት
ጋንታ ፍርቂ ኣካላ ምዃኑ ክነስተብህለሉ ይግባእ፣ እዛ ጋንታ እዚኣ
ሓዳሽ’ምበር እታ ዝነበረት ኣይኮነትን፣ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ይትረፍዶ
ፍርቂ ተፃወቲ ተነክዮም ኣይኮነን 4—5 ተፃወቲ ተነክዮምኳ
ኣፀጋሚ እዩ፣ በዝሒ ተፃወቲ ምፍራም ንዓማውቲ ዝተነድቐ
ሓድነትን ጥምረትን (Team C ohesion & M otivation ) ጋንታ
ኣብ ሰሙናት ደዃዕዃዕ ስለዘብል ጣጥኡ ኣብ ብኽነት ሃፍቲ
ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ሓድነት ጋንታ፣ ኣብ ስምዒት ደገፍቲ፣ ኣብ
ተስፋ ምቚራፅ ተተካእቲ ተፃወቲ ኣሉታዊ ውፅኢት ከምዝኾነ
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ካሊእ ጠመተን ጥንቃቐን ዝሓትት ጉዳይ ደለልቲ ተፃዋቶ
እዩ፣ “ፅቡቕ ጋንታ ሃኒፅካ እንታይሞ የማናይ ወይ ፀጋማይ
ክንፊ፣ ኣብ መስመር ምክልኻል ወዘተ እንዶ ቁሩብ ክፍት
ኢላትካ እሞ ሓደ ብጣዕሚ ንፉዕን ክትኾርዐሉን ትኽእል
ሰብ ኣለኒ” ብዝብል ሞያዊ ዘይኮነ ምኽሪ መሰል ድርድር
ብምክያድ ዝግበሩ ዕድጊታት ክተርፉን ኣብ ዕድጊት ተፃወቲ
ዘሎ ግልፅነት ዝጎደሎ ኣሰራርሓ ብምትራፍ ግልፅን ተኣማኒነት
ዘለዎ ዕድጊ ምፍፃም ይግባእ::

ኣብ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ዓለም ሰዓሪ፣ ተስዓሪ ወይ
ማዕረ ምውፃእ ግድን ተርእዮ እዩ፣ እዞም ተርእዮታት ኣብ
ቀፃሊ ኩነታት ጋንታ ወሰንቲ እዮም:: ጋንታታት ኣብ ነፍሲ
ወከፍ ፀወታ ዘዋህልልኦ ወይ ዘምክንኦ ነጥቢ ኣብ ቀፀልቲ
ውድድራት ብዘይ ምሽቁራር ወይ ስኽፍታ ንክፃወታ ወሰንቲ
ኣብ ልዕሊ ምዃኖም ብቐፃልነት ማዕረ ምውፃእ’ውን ኣጋ
ደሓር ጣጣ ሒዙ ስለዝመፅእ ኩሉ ውፅኢት ከመይ ክኸውን
ከምዘለዎ ብትልሚ ክኸይድ ይግባእ:: ማዕረ ምውፃአ ናህሪ
ስዕረት ንምግታእ’ምበር ከም ውፅኢት ተጌሩ ከይልመድ
ምጥንቃቕ ኣይኸፍእን፡፡
ኣጠቓሊለካ እንትርአ እቲ ቀንዲ ጉዳይ ኣብ እዋን ዓወት
ኮነ ስዕረት ነቲ ኩነታት ከመይ ትጥቀመሉ ወይ ከመይ
ትኣልዮ ዝብል ወሳኒ ብምዃኑ ንፁር ስትራተጂ ምቕማጥ
በቲ ዝተቐመጠ ንምኻድ ዝለዓለ ፃዕሪ ምግባር፣ ግን ድማ
ሐሓንሳብ ዘቐመጥናዮ ስትራተጂ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት
እንትዕቀፍ ኣራሚ ስጉምቲ ኣብ ምውሳድ ዘይምድንጓይ
ኣገዳሲ እዩ::
በዚ መሰረት ኣብ ስፖርት ዓለም እንኮላይ ኩዕሶ እግሪ፣ ጋንታ
ውፅኢት እንተቐኒዕዋ ጠማቲኣን ደጋፊኣን ብዙሕ ብምዃኑ
ከይዓገበት፣ ውፅኢት ኣብዝጠመሉ እዋን ገፁ ዝመልስ
ስለዝበዝሕ ነቲ ገፁ ዘዞረ ናብ ባዕልኻ ንምምላስ ምስራሕ
የድሊ::
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ካብ ፕሪሚየር ሊግ
ምውራድን ሳዕቤኑን
ኣብ
ውድድር
ዓለም
ምድያብን
ምውራድን መቐረት ውድድር እዩ:: ነዚ
እዩ ድማ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ንክምቅር
ኣስተዋፅኦ ካብ ዘለዎም ምኽንያታት ፅዋዕ
ንምዕታርን ካብ ሊግ ንዘይምውራድን
ዝግበሩ ንሕንሓት ኩሎም ማዕረ ቀልቢ
መራኸቢ ብዙሃንን ደገፍቲን ዝስሕቡ::
ስለዚ
ብዝተፈላለዩ
ምኽንያታት
ጋንታታት ካብ ዝነበራሉ ሊግ እንትወርዳ
ከመይ ከምዝምለሳ ኣበርቲዐን ይሰርሓ
እንተቀኒዕወን ይምለሳ ተዘይኮነለን
ደጊመን ደጋጊመን ይፍትና እዙይ ኣብ
ኩሉ ዓለም ዘሎ ተርእዮን መስርሕን እዩ::
ኣብ ከም ሃገርናን ክልልናን ዝበሉ
ፅግዕተኛ ኩዕሶ እግሪ ዘለዎም ግና ካብ
ፕሪሚየር ሊግ ምውራድ ማለት ብወሳናይ
መልክዑ ምስ በጀትን ምሕደራን ተኣሳሲሩ
ሰብ ዋና ጋንታታት ከም ቀንዲ ፍታሕ
ጌሮም ዝወስድዎ ጋንታ ኣፍሪስካን ኢድካ
ነጋጊፍካን ምዕራፍ ምዃኑ ካብ ክልልና
ጉናን ትራንስን፣ ካብ ኣምሓራ ኮምቦልቻ
ጨርቃ ጨርቂን ቢራ ዳሽንን፣ ካብ ሃረሪ
ሃረር ቢራ ወዘተ ምርኣይ ይከኣል::
ስለዚ ምውራድ ማለት ጋንታ ንሓንሳብን
ንሓዋሩን ክትጠፍእ’ውን ፈላሚ ስጉምቲ
ብምዃኑ ጋንታ ከም ጋንታ ቦርድን
ደገፍቲን ከም ኣካል፣ ጋንታ ሓደጋ
ምውራድ ከየንፀላልያ ምብርታዕ የድሊ፣
ዝወረዳ እንትጠፍኣ እናረእና ኣባና ከምዚ
የለን ምባል “መምሀሪንከ ኣይግበርካ
መምሀሪንከ ኣየስእንካ” ከምዝተብሃለ
ባዕልትና ካብ ካልኦት ከይተምሃርና
ንኻልኦት መምሀሪ ከይንኸውን ሕዚ
ኣትሒዝና ንሕሰበሉ::

ፕሮፌሽናል

ኣተሓሳስባ

ምሓዝ
ከም ትርጉምን ትንታነን ፊፋ ኮነ
ሙሁራን
“ፕሮፌሽናል
ተፃዋቲ”
ማለት ኩዕሶ እግሪ ከም እንጀርኡን
መነባበሪኡን ብምግባር ብፅሑፍ
ኩንትራት ዘኣሰረ ተፃዋቲ እዩ ይብልዎ::
እዚ ግና በይኑ ብቚዕ ትርጉም ኣይኮነን፣
ካብዚ ብተወሳኺ ነፍሲ ወከፍ ተፃዋቲ
ፕሮፌሽናል ኣተሓሳስባን ስነ ምግባርን፣
ብቕዓትን ዓቕሚን፣ ዝተማልአ ጥዕናን
ርኡይ መጉዳእቲ ዘይምህላውን ወዘተ
ምርግጋፅ የድሊ::
ስለዚ ኩሉ ኣባል ጋንታ በቢ
ዝተዋፈረሉን ዝተቖፀረሉን ከተግብርን
ክሰርሕን ኣለዎ፣ ነዚ ድማ ፕሮፌሽናል
ኣተሓሳስባ ምሓዝ የድሊ:: ፕሮፌሽናል
ኣተሓሳስባ ንምሓዝ ድማ ተፃወቲ
ብኣካላዊ ብቕዓት፣ ብስነ ኣእምሮን ስነ
ልቦናን፣ ብቴክኒክን ታክቲክን ብሱልን
ድልውን ክኾኑ ኣለዎም::

ራእይ ምንፃር
ጋንታ ከም ጋንታ ተፃወቲ ድማ ከም
ውልቀ ራእይ ክህልዎምን ክንፅሩን
ይግባእ:: ብፍላይ ተፃወቲ ኣብ ውሽጢ
ሃገር ዝሐሸ ክፍሊት ናብ ዝኸፍላ
ጋንታታት ንምኻድ ኮነ ኣብ ሃገራዊት
ጋንታ ተመራፂ ንምዃን ነዚ ዝኸውን
መሰናድኦ ይጠልብ::
ካብዚ ብተወሳኺ ፕሮፌሽናል ተፃዋቲ
ብምዃን ናብ ካሊእ ዓዲ ንምኻድ
ምሕሳብ ፅቡቕኳ እንተኾነ ነዚ ዘመቹ
ባይታ ምንፃፍ ግን የድሊ፣ እቲ ባይታ

ድማ መጀመሪኡ ኣብዘለናሉ ጋንታ ዝሐሸ
ዓቕሚን ብቕዓትን ምጥራይ ስለዝኾነ
ኩሉ ተፃዋቲ በዚ ዝተቓነይ ራእይ ክህልዎ
ይግባእ::

ትልሚ ሓፂር
ጊዜን ነዊሕን
ምንፃር
ጋንታ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ክሳብ ዘላ ነቲ
ዘላትሉ ሊግ ዝምጥን ትልሚ ክህልዋ
ከምዝኽእል
ዝግመትኳ
እንተኾነ
ምዕቡልን ሳይንሳዊን ንክኾን ግና ኣብቲ
ዘፈር ዝርከቡ ሙሁራንን ሰብ ሞያን
ምዝርራብ ኣይኸፍእን::
ሙሁር ብክልሰ ሓሳብ ንዝፈልጦ
ተግባራዊያን ነቲ ብተሞክሮን ልምዲን
ዘጥረይዎ ዓቕሚ ምሰ ዓቕሚ ጋንታ
ብምጥማርን ብምውዳድን እንተተሰሪሑ
ጋንታታትና በቢእዋኑ ደረጅአን እናዓበየ
ክኸይድ ኣብ ልዕሊ ምሕጋዙ ካብ
ኣጋደሓር ጉያ ከይንወርድ ሓጋዚ እዩ::
ኣጠቓሊልካ
እንትርአ
ጋንታታት
ወልዋሎ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲን መቐለን
ንፕሪሚየር ሊግ ሓደስቲን ተሞክሮ
ዘይብለንን ስለዝኾና ኣብ ክንዲ በይነንን
ተነፃፂለንን፣
ምሕዝነትን
ሓድነትን
ብምፍጣር
እንተወሓደ
ሓበሬታ
ብምልውዋጥ ነፍሲ ወከፈን ክተሓጋገዛ
ይግባእ፣
ምትሕግጋዝን
ምሕባርን
ንባዕልኻ ክትብል ትገብሮ’ምበር ሓደ
ጠቓሚ ካሊእ ተጠቃሚ ጥራሕ ዝገብር
ኣይኮነንሞ ዝሓበራያ ኣፃብዕቲስ... ኢለ
ዕዮ ገዛና ኣይንዘንግዕ ወሲኸ ክሰናበት
ሰናይ ቅንያት::
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ውራይና

ጽጋቡ ገ/ማርያም (ወዲ ገሬ)-ኣብ ንሕንሕ
ብሽክሌታ ቱር ደ ፍራንስ 2017
ብፍትሓዊ ሕሩይ

ኣብ ዓለምና እቲ ዝለዓለ ክብሪ ዝወሃቦ ንሕንሕ ብሽክሌታ
እዩ።ከም ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ብ1903 ዓ/ም ኣብ ሃገረ
ፈረንሳይ ዝተጀመረን <<Tour de France>> ብዝብል ሽም
ዓመት ዓመት ኣብ ምድሪ ፈረንሳይ ዝካየድ ንሕንሕ ዋላኳ
እንተኾነ በቢግዚኡ ብውሑዳት ሃገራት ኣውሮፓ እውን ምሕላፉ
ኣይቐረየን።ቱር ደ ፍራንስ በቢዓመቱ ከምልምዲ ኣብ ወርሒ
ሓምለ እዩ ዝካየድ።እዚ ንሕንሕ ብሽክሌታ ካብ እዋን ናብ እዋን
ተፈላጥነት እናረኸበን ንሕንሑ እናዕበየን እዩ መጽዩ።
እዚ ንሕንሕ ብሽክሌታ ኣብ ናይ መጀመርታ ዓመት መድረኹ
ሽዱሽተ ብርኪ (stage) ዘማልአን 2428 ኪ.ሜ ርሕቐት
ዝሸፈነን እዩ ኔሩ።ኣብቲ ናይ መጀመርታ ቱር ደ ፍራንስ ንሕንሕ
ኣብ ጣልያን ተወሊዱ ብዜግነት ግና ፈረንሳዊ ዝኾነ ሞሪስ ጋሪን
ብሉጽ ተነሓናሒ ብሽክሌተኛ ኾይኑ ክዕወት ክኢሉ እዩ።እዚ
ንሕንሕ ብሽክሌታ ኣብ ታሪኹ ተቛሪጹ ዝፈልጥ ክልተ ግዘ
ኾይኑ፣ ንሱ እውን ኣብ ክልቲኦም ኲናታት ዓለም እዩ።
ኣብዚ
ዓመታዊ
ንሕንሕ
ብሽክሌታ
ኣፍሪካውያን ተሳትፎ ‘ታይ ይመስል?

ናይ

MTN-Qhubeka ዝተበሃለት ጋንታ ብሽክሌታ ደቡብ ኣፍሪካ
(እዛ ጋንታ ሎሚዘበን Dimentsion Data ብዝብል ሽም እያ
ተሳቲፉ) ብኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ብ2015 ዓ.ም ኣብዚ ንሕንሕ
ንኽትሳተፍ ካብቶም መዳለውቲ እቲ መድረኽ መጸዋዕታ
ምስተገበረላ፣ ኣብ ታሪኽ ኣፍሪካ ኣብዚ መድረኽ ዝተሳተፍኩ
ናይ መጀመርታ ጋንታ እየ ኢላ ኔራ።ይኹን ደኣምበር ቅድሚ
እቲ እዋን እቲ ኣብዚ ስሙይ ዝኾነ ውድድር ብሽክሌታ ዓለም
ዝተሳተፈት ኻሊእቲ ካብ ኣፍሪካ ዝመጸት ጋንታ ብሽክሌታ
ከምዝነበረት መዛግብቲ ታሪኽ ይሕብሩ።ድሕሪ ኻልኣይ ኲናት
ዓለም ከም ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ብ1950 ዓ.ም እቲ ንሕንሕ
ኣብ ዝተካየደሉ እዋን ካብ ሞሮኮን ኣልጀርያን ብዝተውፃፅኡ
ተነሓናሕቲ
ብሽክሌታ ዝተዋቐረት ጋንታ ተሳቲፋ ኔራ
እያ።እንተኾነ ግና ኣብቲ እዋን ሞሮኮን ኣልጀርያን ኣካል ግዝኣት
ፈረንሳይ ስለዝነበራ እታ ኣብቲ ንሕንሕ ዝተሳተፈት ጋንታ
ኣፍሪካ፣ ከም ሓንቲ ኣባል ጋንታ ፈረንሳይ ኾይኑ እያ ተቖጺራ።ነዚ
እውን እዩ እታ ካብ ኣፍሪካ ዝኸደት ጋንታ ብሽክሌታ ኣብ ታሪኽ
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ኣፍሪካ ሃሲሳ ዝቐረየት።ኣብ ናይ ሎሚዘበን ቱር ደ ፍራንስ ኢትዮጵያዊ
ጽጋቡ ሓዊስካ ሓሙሽተ ኣፍሪካውያን ተሳተፍቲ ኾይኖም እዮም።
ኢትዮጵያዊ ብሽክሌተኛ ኣብዚ መድረኽ
ውልደቱን ዕብየቱን ኣብ ዋና ከተማ ትግራይ መቐለ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ
ጽጋቡ ገ/ማርያም (ወዲ ገሬ) እግሪ ኣቡኡን ዓብይ ሓዉን ስዒቡ ካብ
ብቖልዑኡ ጀሚሩ እዩ ብሽክሌታ ምግላብ ዝጀመረ።ኣብ ውሽጢ ዓዲ
ትራንስ ኢትዮጵያ ዝተበሃለት ጋንታ ብሽክሌታ ኣባል ኾይኑ ኣብ ክልላዊ
ውድድራት ብሽክሌታ ትግራይ ጽቡቕ ውጽኢት ምምጻእ ጀሚሩ።ቀጺሉ
ብሃገር ብርኪ ኣብዝተኻየዱ ንሕንሓት ብሽክሌታ እናተዓወተ መጽዩ።በዚ
መሰረት ክልተ ግዘ ኣብ ጎዳና ኣብ ዝተኻየደ ሃገራዊ ንሕንሕ ብሽክሌታ
ኢትዮጵያ፣ ክልተ ግዘ ኸኣ ኣብ ሃገራዊ ንሕንሕ ታይም-ትሪያል ተዓዋቲ
ኾይኑ እዩ።ካብኡ እውን ተዓዋታይነቱ ብብርኪ ኣፍሪካ ቀጺሉ ሓደ ግዘ
ናይ ኣፍሪካ ንሕንሕ ታይም-ትሪያል ተዓዊቱ።
ጽጋቡ ገ/ማርያም ብኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ብ2012 ዓ/ም MTN–
Qhubeka ምስ ዝተበሃለት ጋንታ ብሽክሌታ ደቡብ ኣፍሪካ ምስፈረመ
ናይ መጀመርታ ፕሮፌሽናል ኢትዮጵያዊ ብሽክሌተኛ ክኸውን ክኢሉ
እዩ።ኣባል ጋንታ ብሽክሌታ MTN–Qhubeka ምስኮነ ኣብ ዓመቱ ኸኣ

ውራይና
Tour de Taiwan ኣብ ዝተበሃለ ንሕንሕ ብሽክሌታ ኣብ መበል
ሓምሻይ ዙር (stage) ቀዳማይ ብምውጻእ ኣብ ዓለም-ለኻዊ
መድረኽ ንሕንሕ ብሽክሌታ ዝተዓወተ ናይ መጀመርታ ኢትዮጵያዊ
ብምዃን ታሪኽ ሰሪሑ።ኣብዚ መድረኽ እዚ በሓፈሻዊ ውጽኢት
ኻልኣይ ኾይኑ ንሕንሑ ወዲኡ።
ጽጋቡ ብ2015 ዓ/ም ኣብ ሃገረ ጣልያን ጋንታ ብሽክሌታ ዝኾነት
Lampre–Merida ኣባል ኾይኑ ተጸምበረ።ኣባል እዛ ጋንታ
ብሽክሌታ ጣልያን ምዃኑ ድማ ናይ ዓለምና ዑንቂ ንሕንሕ
ብሽክሌታ ቱር ደ ፍራንስ ንኽሳተፍ በሪ ኸፊትሉ እዩ። ብ2016
ዓ/ም ኣብዚ ንሕንሕ ብምስታፍ ናይ መጀመርታ ኢትዮጵያዊ
ብምዃን ሽሙ ኣብ ማህደር ታሪኽ ዘስፈረ ሃገራዊ ጅግና
ኾይኑ።ኣብ ናይ መጀመርታ ዓመት ተሳትፍኡ ድማ ካብ ዝነበሩ
198 ተነሓናሕቲ ብሽክሌተኛታት ብሓፈሻዊ ውጽኢት መበል 92
ብምውጻእ ዘተባብዕ ውጽኢት ከመዝግብ ኽኢሉ እዩ።
ተሳትፎ ጽጋቡ ኣብ ቱር ደ ፍራንስ 2017
ጽጋቡ ገ/ማርያም ኣብ መድረኽ ቱር ደ ፍራንስ 2017 ዓ/ም
ኣባል Bahrain-Merida ዝተበሃለት ጋንታ ብሽክሌታ ባሕረይን
(Bahrain) ኾይኑ እዩ ተሳቲፉ።ኣብዚ ንኻልኣይ እዋን ዝተሳተፈሉ
ንሕንሕ ብሽክሌታ ቱር ደ ፍራንስ 2017፣ ዘመዝገቦ ውጽኢት ይበል
ዘብል እዩ።ናይ ሎሚዘበን ቱር ደ ፍራንስ ንሕንሕ ትሽዓተ ግዘ ኣብ
ጎልጎል ሜዳ፣ሓሙሽተ ግዘ ኣብ ከበሳ፣ሓሙሽተ ግዘ ኣብ ጎቦታት
ክልተ ግዘ ከኣ ናይ ግሊ ታይም-ትሪያል ዝሓቖፈ ኣብ ዕስራን-ሓደን
ብርኪታት (stage) ተኸፋፊሉ ዝተኻየደ ፈታኒ ንሕንሕ ኔሩ።ኣብዚ
ዕስራን-ሓደን ብርኪ ንሕንሕ ዝሓቆፈ ብጣዕሚ መድከሚ ዝኾነ
መድረኽ እቶም ብሽክሌተኛታት ኣብ ሞንጎ ክልተ መዓልቲ ጥራሕ
እዮም ኣዕሪፎም።እቶም ብሽክሌተኛታት ኣብዚ መድረኽ እዚ
በቢመዓልቱ ብማእኸላይ ካብ ሰለስተ ሰዓት ንላዕሊ ጋሊቦም
እዮም።
ኣብዚ ዓብይ ብቕዓት ዝሓትት ንሕንሕ ብሽክሌታ፣ ጽጋቡ ገ/
ማርያም ብፍላይ ኣብ ክልተ ዙራት መንጸባረቒ ዝኾነ ዓወት
ኣምጺኡ እዩ።ኣብ መበል ዓሰርተ-ሓሙሽተ ዙር (stage 15)
ንሕንሕ ጽጋቡ መበል 23 ደረጃ ሒዙ ስለዝወደአ ንባዕሉን ሃገሩን
ሓዱሽ ታሪኽ ከመዝግብ ኽኢሉ እዩ።ከምኡ እውን ኣብ መበል
ዓሰርተ-ሸሞንተ ዙር (stage 18) መበል 44 ደረጃ ሒዙ ንሕንሑ
ብምውዳእ ንኻልኣይ እዋን ዘኹርዕ ውጽኢት ኣመዝጊቡ።
ጽጋቡ ባሕረይን-መሪዳ ወኪሎም ካብ ዝተሳተፉ ትሽዓተ
ብሽክሌተኛታት በሓፈሻዊ ውጽኢት ንጋንቱኡ ኻልኣይ ጽቡቅ

ውጽኢት ዘመዝገበ ብሽክሌተኛ ኾይኑ እዩ ንሕንሑ ወዲኡ።ኣባል
እዛ ጋንታ ዝኾነ ብራኮቪች ጃኔዝ ዝተብሃለ ስሎቫንያዊ ኣብዚ
ናይ ሎሚዘበን ቱር ደ ፍራንስ መድረኽ በሓፈሻዊ ውጽኢት
(General Classification) መበል 45 ደረጃ ሒዙ ንሕንሑ
ወዲኡ።ኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ድማ መበል 73 ብምዃን
ንባዕሉ፣ጋንትኡን ሃገሩን ኩርዓት ክኸውን ክኢሉ እዩ።ክልተ
ኣባላት እታ ጋንታ ግን እቲ ንሕንሕ ከይወድኡ ከቋርጹ ተገዲዶም
እዮም።
ኣብዚ ንዕስራን-ሓደን መዓልቲታት ዝኣክል ብጣዕሚ ፈታኒ
ኣብ ዝኾነ ገጽ-ምድሪን ኣየር ኹነታትን ዝሳለጥ ዝቐነየ ዓለምለኻዊ ንሕንሕ ብሽክሌታ፣ እቲ ንሕንሕ ጀሚርካ ምውዳእ ባዕሉ
ከም ዓብይ ዓወት ዋላኳ ዝቑጸር እንተኾነ፣ ጽጋቡ ኣብዚ ዓመት
ዘመዝገቦ ውጽኢት ኸኣ ክበረታታዕ ዝግበኦ ጽቡቕ ውጽኢት
እዩ።ብፍላይ እዚ ብሽክሌተኛ ኣብ ጎቦታት ኣብ ዝተኻየዱ
ንሕንሓት ዝሓሸ ውጽኢት ከምጽእ ኽኢሉ እዩ።ጽጋቡ ንቐጻሊ
ንብዙሓት ኢትዮጵያውያን ብሽክሌተኛታት ኣብ መድረኽ ዓለም
ጎሊሆም ንኽወጹ በሪ ዝኸፍተ ብሽክሌተኛ ከምዝኾን ይእመን።

መዕጸዊ
እዚ ኣብ ዓለምና ዝተኸበረን ታሪኻዊን ንሕንሕ ብሽክሌታ
ሎሚዘበን ንመበል 104 ዙር እዩ ተኻይዱ።ኣብዚ ዓመት ዝተሳለጠ
ንሕንሕ ብሽክሌታ ቱር ደ ፍራንስ ከም ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን
ሓምለ 1 2017፣ ደስልዶርፍ (Dusseldorf ) ካብ ዝተበሃለት
ከተማ ጀርመን ተበጊሱ፣ዝተወሰና ናይ ጀርመን።ቤልጅየምን
ሉግዘምበርግን ከተማታት ኣቋሪጹ ብሓፈሻ 3540 ኪ.ሜ ርሕቐት
ብምሽፋን መዕጸዊኡ ሓምለ 23 2017፣ ኣብ ዋና ከተማ ፈረንሳይ
ዝኾነት ፓሪስ እዩ ጌሩ።እቲ ንሕንሕ ብሓፈሻ 21 ዙራት (stages)
ዝሓቖፈ እንትኾን፣ 198 ብሽክሌተኛታት፣ ሕድሕደን 9 ኣባላት
ዝሓዛ 22 ጋንታታት ተሳተፈቲ ኔረን።ኣብ መወዳእታ እቲ ንሕንሕ
ግና ዝቐረዩ ብሽክሌተኛታት ቁጽሮም ዝቐነሰ ኔሩ።ኣብዚ ዓመት
እዚ ብድምር ኣብ ሓሙሽተ ዙር (stage) ተዓዋታይ ዝነበረን
እስካብ መበል ዓሰርተ-ሸውዓተ ዙር ሓምለዋይ ማልያ ተኸዲኑ
ዝነበረ (ኣፍቲ ንሕንሕ ጸብለልታ ነጥቢ ንዘለዎ ብሽክሌተኛ
ዝብርከት ማልያ እዩ) ጀርመናዊ ማርስል ኬትል ኣብቲ ዙር
ብዝበጽሖ ጉድኣትን ብሓፈሻ ኣፍቲ ንሕንሕ ስለዝተዳኸመን
ካብቲ ንሕንሕ ቀዲሞም ካብዝተሰናበቱ ብሽክሌተኛታት ሓደ
እዩ።ኣብ ኬንያ ተወሊዱ ንሃገረ እንግሊዝ ወኪሉ ዝተሳተፈ ክሪስ
ፍሩም በሓፈሻ ውጽኢት ተዓዋታይ ኾይኑ እዩ።ክሪስ ፍሩም
ዓሚ እውን ናይዚ ንሕንሕ ተዓዋታይ ኔሩ።
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ሙዚቃ ትግራይ (ትግርኛ)፣
ፍቱን መጠበሪ ዉቃበ!
ብሓው ስላስ ኮረንቲ
እንኪ ሸዋ

መእተዊ ሓደ ፅሑፍ ከም ኣተኣታትዋ ኣታዋይ እዩ ይመስለኒ
እሞ መእተዊ እዚ ፅሑፍ ንሎሚ ፀርፊ ዘይንገብሮ። ይኹን።
ሓደ ሰብ ረሳሕ እንተይሉኳ ማይ ምፍታው። ዓንጓር፣
ነፋጥ ኢሉ እንተፀሪፉካ ኣፍንጫኻ ብመንዲል ሃሰስ፣ ፊጥ
ምባል። እንተዘይሃልዩካ ኣይምልከተንን ኢልካ እቲ ተዛራቢ
ፀገም ስነ ኣእምሮ ደኾን ይነብሮ ይኸውን ኢልካ ከም
ሓው መጠን ትሓዝነሉ እሞ ፈውሰ ምሕረቱ የውርደልካ
ኢልካዮ ትሓልፍ። ካልኦት ከም እኒ ጨፋር ኣፃብዕቲ፣
ገጣጢ እንጣጢዕ፣ ደፍዳፊ ዓውሶ፣ መሕፈሪ ኣጋይሽ፣
ዒጠን መቐበሊ ማይሊጠን፣ ጀልኣቭ ጌፋፍ ስረ ኽረምቲ፣
ዝሓደረ ሓምሊ ፣ ዓማል ስኒ ብራኳ (እታ እኳ ሜድ ኢን
ስዊድን ዝብል ፅሑፍ ዝነበራ ብጫ ብራኳ) ረይጣጥ፣
ዓራቑ፣ ጥሙይ ቁማል፣ ወደል ሃዝራጥ ወዘተ ዝኣምሰሉ
ዘናጫት ፀርፍታትና እውን ከምኡ ዝምልከተካ እንተኾይኑ
ትእርሞ፣ ዘይምልከተካ እንተኾይኑ ንተፃራፋይ ጋቭር
ጨጓር ምሕረት ንኸውርድሉ ተመኒኻ ትሓልፍ እምበር
ኩራ፣ በትርን ምንታዕንስ እንታይ ኣምፀኦ?
እኒሀውልኩም ድማ መልኣኽ ዘይብሉ፣ ፅላሎት ዘይብሉ፣
ድሁል መልኣኽ፣ ውቃበ ዘይብሉ ውቃበኻ ትርሓቕ፣ ግፉፍ
ቆለ፣ መልኣኽካ ይግሽ፣ ወዘተ ዝብሉ ፀርፍን ጎረቤቱ
ንፀርፍን፣ መርገምን ጎረቤቱ ንመርገምን ዝኾኑ ኣገላልፃታት
ትግርኛ ትሕዝቶኦምን መልእኽቶምን ልዕሊ ደረጃ ሃፍትን
ድኽነትን፣ ልዕሊ ግዳማዊን ኣካላዊ ርእይቶን ኮይኖም
ንመንፈሳውን ውቃቤኣውን (ሓዙላተይ እዛ ውቃቤኣዊ
እትብል ቃል ኣይንሳደድን ሎማዓንቲ) ኩነታት ውልቀ ሰብ
ዝጥቁሙ ንበይኑ ዓይነቶም ኣፃርፍ።
ውቃበ ኸ እንታይ ማለት እዩ ነበረ ደቀይ። ቅድሚ
ሎሚ ኣብ ዝተፀሓፉ ድርሳናት ‘ብዒባ’ (“እንታይ ብዒባ
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ባቭትርቲ እምበይ” በለ ሓደሲ) ብዛዕባ ውቃበ ብግቡእ
ተሰኒዶም ስለዘይተቐመጡ፣ እንተሃልዮም ድማ ወይ ሰኣን ኣዞና
ወይ ሰኣን ኣራኽቦና ስለዘይረኸብናዮም ንወግዒ ስለዝሃፀፅና
ንሎሚ ብዝመሰለና ክንፋርኽ።
ውቃበ ዝብል ቃል ቀጥታ ምትርጓም ንግዚኡ ዋላ እንተተሳኢኑና
ቆለይ ተላዒሉ፣ ውቃበይ ጠቢረ፣ ቆለይ ግፍፍ ኣቢሉኒ ወዘተ
ብዝብሉ ሓረጋትን ኣባህላታትን ንኽበባ እሞ ፈርፊርና ፈራፊርና
መእተዊ ኣይንስእነላን። ኣጆኹም ናይና።

ውራይና
ልዕል ኢለን ካብ ዝተዘርዘራ ብሂላት
ውቃበይ ጠቢረ እትብል መሪፅና ንእቶ።
ዝጥበር ነገር መቸስ ተኣናፊ ምዃኑ
ኣይተርፍን። ውፅኢት ትእንፍቲ ድማ
ምጉራዕ እዩ ንበል። (ኣቤት ውድብ
ብዛዕባ ቆለን ውቃበን ሓንቲ ገፅ
መፅናዕቲ እንተይገበረት ድሑር ባህሊ
እዩ ብምባል ኣሸኪታ ክንደይ መጉረዓይ
እየ በሃሊ ብኾርማጅ ቀጥቀጠት ክንደይ
ረኮበት፣ ጀበናን ፈናጅልን ሰበረት ዕጣን
ቀላዒ መፅሓፍን ጠንቁዋልን በታተነት
ደሓርስ እኳ ዓዲ ብዓዳ ፍንጃልን
ጀበናን ኮነት እሞ ኩሉ ናብ ውቃቢኡ
ምጥባር ኣተወዋ። ማሕበር ቆለኛታት፣
መጉራዕትን
ጠንቆልትን
ትግራይስ
ኮይንዎ ድዩ እንተይተመስረተን ንመሰሉ
እንተይተቓለሰን ክቐሪ?) ናብ ወግዕና
ደኣ። ምጉራዕ ድማ ኣብ ጓይላ ንበል፣
ምጥባር ድማ ብስሙያት (ጥሉላት)
ወቓዕቲ ከበሮን ጣቕዒትን ንበል፣ ዝርዝር
ካብ ምውዓል ምእንቲ ክንገላገል ወዘተ
እውን ንበል። እንታይ ንበልንበል ደኣ እዩ
እውን እምበር።
እሺ ብዜካ ኣብ ጓይላ ትግራይ ከ ኣብ
ጓይላ ኻልኦት ምጉራዕ ኣሎዶ? ክሳብ
ሎሚ ኣይረኣናን ኣይሰማዕናን። እንተሃልዩ
እውን ይሃሉ ኣይግድሸናን። እሺ ምጉራዕ
እንተዘይሃልዩ ኸ ምጥባር እንታይ
ኣምፀኦ? ዘይመፀ። ባዕልኽን መምፅኢት
ደርፊ ባዕልኽን መጥፍኢት ደርፊ።
ድንቂ እሞ ውቃበ እንታይ እዩ? ሙዚቃ
ትግራይ ከ ንውቃበ ከመይ ክጥብሮ ኸኣለ?
ሓደ ዘይፈለጥናዮ ዘይተነግረ ዝምድና
ውቃበን ሙዚቃ ትግራይን ደበኽ። ሓዘ
መሰለኒ መልጎም ጨርቁ! ደጊም ኣዛው
ምውጣር ሸገ ዓርከኒ።
እንታይነት ውቃበ ኣይትበረሀናይ ዶ
ብልና ነቭርና እማነይ? እንኳዕነይ። ኣብ

ሞንጎ ውቃበይ ማዙቃ ትግርኛይ ዝምድና
እንድሕር እነሆ ኣዛው ኣያም ማለት
ጨለ። ትደይመለስናያ ’ውን ብዓዳ ሕቶ
ብሕቶ ገብርና ሰብ ዳበለት ህራስ ናስእና።
ታኾን ገውርና እዩ ’ዛኹላይ ምንቅይና?
አረ ጭርቆስ ዓፀላ! ደይምንቅይና፣ ህራስ
ታ ክዓዪ? ሰቭ ዳበለ ሓንጎሉ ካድዝዕግስ
ትትመራመረ ብልና ደኣም።
ነገሩስ ውቃበ ዶ ብዘይ ሓደ ተኣምር
ተጠቢሩ ተኣምሩ ኣበይ ወገን ክኸውን
ከምዝኽእል ጥርጣረናን ሕቶናን እነሆ።

ህርመት ከበሮ ትግራይን ህርመት ልቢ
ወዲ ሰብን፣ ክርታት ክራር፣ መሰንቆን
በገናን ኣሰራርሓ ስርዓተ መትኒ ደቂ
ኣዳምን፣ ትልሂት ትግራይን ስርዓተ
ዑደት ደም፣ ሕምባበን ቅርፅን መሬትን
ስርዓተ ፀሓይን፣ ቅርፂ እቲ ክቢ
ብዘየገድስ ምስጢር ምኽባቦም እንታይ
ይበሃል? ዓይንኻ ዓሚትካ ቅንዕ ኢልካ
ሰለለለለለል ምባልን ተመስጦን፣ ኣዴታት
ኣብ ጓይላ ትግርኛ ዝደቀሱ ቆልዑ ሓዚለን
እዙ ኹሉ ኸበሮ ሂር እናበለ እንትለሃያ
ምስጢር ዘይምርባሾም ካብ ድቃሶም
ብር ዘይምባሎም ይገርም፣ ደርብ
ደርብ ተባሂልካ ሕሕይ ሕሕይ ሕሕይ
ሕሕይ ምባልን ርግብግቢት ተፈጥሮን፣
እሞ ድማ በዚ ሎሚ ምስቲ ምስጢር
ህይወትን ዩኒቨርስን ክፈልጥ ዝደለየ
ኣብ ጉልበት፣ ርግብግቢትን ማዕበልን
( energy, vibration and wave ) ማሳ
ንማሳ ( respectively ) የስተብህል፣ ኣብ
ዝበሃለሉ ዘበን ሳይንስ፣ ውህደት እዚ
ኹሉ ዝፈጥሮ ፍቱን መድሓኒት ውቃበን
ብሰብ ሞያ እዚ ዓውዲ ተዓዩ ክሳብ ኣብ
ኢድ ሕድሕድና ዝኣቱ ወግዒ ምውጋዕ
መን ከልከለ?
እዚ ኹሉ ህርመትን ክወናን ምስ ህርመትን
ክወናን ተፈጥሮ ካብ ሞለኪዩል፣ ዋህዮን
ኣተምን ክሳብ ዩኒቨርስ ብስኒት ዝቐመመን
ዝመሃዘን ሕብረተሰብ ኣብ ከመይ ዝበለ
ዕምቆት ርድኢት ዝነበረ እዩ? ዝብል እውን
መልሲ ይርከብ ኣይርከብ ብዘየገድሽ
ምሕታት ፅቡቕ እንተይኮነ ኣይተርፍን።
ንሎሚ ስምዒታትና ነውግዕ።
ድምፂ ከበሮ ትግርኛን ውቅዒት (ህርመት)
ኣብ ሙሉእ ጥዕና ዘሎ ልብን ይሳነ።
ዘይኣመነ እንተሎ በዓል ስቴተስኮፕ ንዓ
እቶ በሎ።
ምስጢራት ህይወት ተፈጥሮን ልዑል
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ግንዛበ ወዲሰብን ክምርምሩ ዝደልዩን
ዝብህጉን ሳይንቲስትታት ዓለም ናብ
ትውፊታት ሙዚቃ ትግራይ ገፆም
እንተመሊሶም ብርግፀኝነት ጥርሖም
ኣይክምለሱን።
ዕሕሕ! እሞ ክንፀዊ ዶ?
ምኽባብ ፊደል ‘ዐ’ን ዓይንን ሽማ
እውን ዐ ዓይኒ እያ፣ ኣብ ዓለም
ዘላ ፊደል ‘ዓ’ን ቅርፂ ዓለምና ምስ
ዘንጊ ሕምባበኣን ን ‘ዓ’ ትመስል።
ምምስሳል ቅርፂ ፊደል ‘ፀ’ን ፀሓይን
ሽማ እውን ፀ ፀሓይ እዩ። ፀሎት፣
ሜዲቴት ዝገብር ሰብን ወይ እውን
ሰባት ኣብ ቤተ እምነት ጠጠው
ኢሎም ኣእዳዎም ኣጣሚሮም ወይ
እውን ቀራንዮ ኣወንዚፎም ቅንዕ
ኢሎም ፈጣሪኦም እንትልምኑ ወይ
እንተመስግኑ ቅርፆም ‘ጸ’ ይመስሉ
ሽማ እውን ጸ ጸሎት እያ። ‘ሐ’ን
ቅርፂ መርከብ ሓመርን ሽማ እውን
ሐ ሐመር እያ። ምምስሳል ሀን ሃህ
ዝበለ ነገርን ወዘተን
ተመሳስሎ ቅርፂ ኣብ ውሽጢ
ኣርባዕቲአን ሰሙናት ሓደ ወርሒ
ዘለዋ ቅርፅታት ወርሕን ኣብ ማህፀን
ኣዴታት ዝዳሎ ሰብ ዝፍጠረሉ
እንቋቑሖ ኣብ ውሽጢ ኣርባዕቲኡ
ሰሙናት ሓደ ወርሒ ዝህልዎ ቅርፅን
ተመሳሳሊ እዩ ሽሙ እውን ወርሓዊ
ፅግያ እዩ። ቁናኖ ኣዴታትን ሕንፃፃት
ቃስታን ሞሮን፣ ዓምዲ ገዛ፣ ጋድም፣
ሞሮን ጉራንዳን፣ ሓሳባዊ ሕንፃፃት
ቅናት ምድርን ሞሮን ቃስታን ኦ ኦ
ኦ! እዘን ልዕል ኢለን ዘለዋ ሰለስተ
ዓናቕፅ ተወሳኺ እየን ከምዚ
ናይሎምዘበን ዘረባ።
ምኽባብ፣
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ሞላልነትን

ክልተ

ዋልታታት ከበሮን ቅርፂ ዓለምናን ክልቲኡ
ዋልታታትን፣ ሰሓብ ሰሓብ ክቢ ቅርፂ
ተለሃይትን እሽክርክሪት ኤሌክትሮናት
ኣተምን ዋህዮን ኣብ ዙርያ ኒዩክለስን፣
እሽክርክሪት (ዑደት) ፕላኔታት፣ ኮባኽብትን
ስርዓተ
ፀሓይን
ዝፈጥሮ
ዓንኬሉን
ብዘይምኽንያት ደኾን ይኸውን ዝመሳሰል?
እሞይ ’ማ ሓደራ እዚ ሙሁራዊ ኣክሮባትን
ስንጠቓ ፀጉርን ኣይኮነን። እንተኾነ እውን
ኣይኮነንዶ ፀጉሪ ዝኣክል ዋሬዓስ ሓንቲ ኣተም
እኩዋ ተሰንጢቓ ኣቶሚክ (ኒውክለር)
ኤነርጂ ተረኺቡዋ እዩ እሞ። እዚኣ እውን
ሓንቲ ፎካስ ተወሳኺት እያ። ምኽሪ ኣይትብላ
ጥርዓን ኣይትብላ ሰቕ ኢላ ሳይንሳዊ ዕጥራንን
ሸርሞጥሞጥን ።
ንመለስ ደኣ ንመለስ ናብ ትልሂትናን
ውቃበናን። ድኻሲ ተላህዩ ይወፅእ እምበር
ኮሸምሸም መን ኣልመዶ? ውቃበ እዩያ። ከም
ልቓሕ ሰብ ዘይብላ ንቕድሚትን ንድሕሪትን
ተኹድድ ኣላ። ሓቃ። ውቃበ እዩያ። ልቓሕ
ሰብ ዶ ይዓቢ ውቃበ? ስልም ደሞ ኸብሎ
ዓይነየ ምስ ከበሮ እናኸደ ውነየ? ስልም የለይ
ስልም የለይ፣ ስልም የለይ ንፃወት እምበይ።
ሓቂ ውቃበ ምጥባር ይገድድ። ወዘተ እውን
ይገድድ።
እሞ ምኽባብ ትልሂት ትግርኛ (ቀጥ ኢልካ
እንተትኽየድስ ተልሃይቲ ኣበይ ኮን ምበፅሑ?
ዳርጋ ማዳጋስካር ወይ ጨለቖት ምኣተው።
ካብዙይ ልጨለቖት ዓለም ተጨነቐት በለ
ደራፊ። ካብዙይ እንትብል ካበይ ምኻኑ
እንተዝፈልጥ ደስ ምበለኒ ግን እንኳዕ ሱቕ
ኢሉ ካብዙይ በላ ደስ እያ ትብል ሱቕ ኢላ
ኣብኡ እንተላ። ኣብ ዘለኻዮ ኾይንካ ካብዙይ
ልጨለቖት ምባል እዩ ልሕሽ።)
ምጉራዕ ብዙሕ ግዜ ኣብ ጓይላ ዘጋጥም እንዶ
(ክእለት) ኣወቓቕዓ ብዘይብሎም ወቓዕቲ

ኸበሮ ወይ ድማ፣ ኣዴታት ብበዓል
ገዝአን ወይ ካልእ ሰብ እንትሓርቃ፣
እንትርበሻ፣ ዝደለየኦ እንትስእና፣
እንትቃወፋ፣
እንትእነፋ
ወዘተ
ኣጉሪዐን ኣጉሪዐን ይወፀለን ወይ ድማ
ብስሙያት ወቓዕቲ ኸበሮ ናብ ንቡር
ስምዒትን ምርግጋዕን እንትምለሳ
ወይ እንትምለሱ ንዕዘብ እሞ እዚኣስ
ከመይ እያ ብልሓታ?
ትኽክለኛ ወቓዒ (ውቅዒት) ከበሮን
ምስ ፈውሲ ምዕግርጋርን ምጉራዕን
(ውሽጣዊ ሕክምናን) ዘራኸበት ገመድ
ዝረኣየ ዓይኑ ይብራህ። ህርመት ልቢ
እንትዛባዕ ሰብ ሓሚሙና ተባሂሉ
እንዳ ሓኪም ይኸድ፣ ህርመት ከበሮ
ዘቃወፎም
ተለሃይቲ
እንተነኣሰ
ስምዒቶም ይርበሽ፣ ሃጥ እንተበለ
ድማ ተሓዚ ወይ ቆለ እንተሃልይዎም
የጉርዑ እሞ ጥሉል ወቓዒ ኸበሮ
ተመሪፁ የስተኻኽሎም። እሞ እዛ
ባህላዊት ሕክምና ውቃበ እዚኣ ሳይንስ
እንታይ ይብላ? ርክብ ድምፅን ጥዕናን
እውን ዘጋናነየ ሰብ ይፅሓፎ።
ዝኾነስ ኮይኑ ኣጉርዑ ኣይተጉርዑ
ብዘየገድሽ
ኣብ
ሓደ
ጥሉል
ጓይላ
ተላሂኹም
እንትትወፅኡ
እንግደዓኹም ቅልል፣ ማእገርኩም
ፍኹስ ዶ ይብለኩም? ከምኡ እንተደኣ
ኾይኑ ርክብ ውቃበን ከበሮን (ቃሕ
እንተይልዎ በዓል ሞያ እዚ ዘፈር
ይመራመረሉ) በዙይ በለ በቱይ በቃ
እንኳዕ ውቃበኹም ጠበርኩም።
መዓሰላማ ሹክረን ሓባይብ!

ውራይና

ቅንያት ቅዱስ የውሃንስን
ባህልናን

ብምኻድ ሽግ እንኣርየሉ ሰዓት ስለ ዝኾነ ቅድሚ ምሳሕ ዋኒና ንሱ እዩ።
እርይ ውዒልና ድማ ብሽግን ወገን እንተፀኒሕና ፎኾኽታ እንዳ ማማሃረጉ
ብእንዳግብፃዊት እንተውዒልና ድማ ነናብ ገዛና ኣላጊስና ሽውሃትና ነዕንግል።
ኣንቱም ሰብ ጋዳ ኣይደኽመና።

ሆየ ኣብ ከባብታት ሰለኽለኻ (ብ ይርጋ ገብረመድህን
(H a H u E thiopia )

ካብ ባሕሪ ብጭልፋ …
ልሙዕ ኣግራብን መሮርን ዓድና ኣዒንትና ኣብ ዝቆፃፀረሉ ሃነን ኢልና
ምሩኻት ተፈጥሮ ኣብ ንኾነሉ ግዝያት መወዳእታ ክረምቲ ኢና
በፂሕና ዘለና።
ጋሕጋሕ ፣ መሬት ከብዲ ኣድጊ ምስ ኮነት እቲ ነብስና ዝሓከና
ውርጪ ነሓሰ ምንም ከይቆፀርና መሓዙት ተኣኻኺብና ናብ ሓመሳ
ንጎይ።ንሰውሒ፡ሹምን ማይሓርገፅን ሰለኽለኻ።
ቅንያት ቅዱስ የውሃንስ ኮይኑ ዕምበባ ገልገለመስቀል ነቲ ገያፅ
ብኣኻውሕ ዝተኸበ ማይሓርገፅ እኳስ ድባብ ዘልብሶ ቅነ ኢና ዘለና።
ገለ ኣብ ሰውሒ ሹም ወይ እውን ምዕራፍ ኣብረሮም ኮይንካ ናብ
ጎላጉል ማይ ኣድጊ እንትትጥምት ምልኣትን ዕግበትን መንፈስ እቲ
ሓምለዋይ ከርሰምድሪ ዓኒዱካ ክትትስእ ኣይትብህግን። ገለ ዓይንኻ
ኣዚርካ ናብ ማይትዋሩ እንዶ ኣይረኣኻን ሓምለዋይ ዝርኣት እቲ
ሃርኳት ሓረስታይ ድማ ተስፋ ሰናይ ዘበን ኣሕንጊጡ ከም ብተይ
ክትዘልል ይገብረካ።
ሃፍታም ከርሰ ምድሪ።
ሰውሒ ሹም እንትርፊ ቅንያት ጳጉሜን ኣንስቲ ዓድና እምበር ካልእ
ዝቕድመና የልቦን። ኣንስቲ ዓድና ግን ቅንያት ጳጉሜን እቲ ዓመት
ሙሉእ ውሒዙ ዘየቋርፅ ሩባ ሰለኽለኻ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ማለት
እውን ካብ ዳዕሮ፣ምሕምባስ ባቡር ክሳብ ሰውሒ ሹም ለይቲ
ገስጊስካ ምሕምባስ ዝቕድመን ኣይርከብን። ሎሚ ግን ገና መፋርቕ
ነሓሰ እዩ እሞ ንሳተን የለዋን።ኮን ዶ ኾን ማይሓርገፅ(እንዳኣብረሮም)
ሕሙም ዝኣልኩን ገለ መፅብዓ ኮይኑወን ኣረቂ ይኹን ቡን ሒዘን
ዝመፃ ይቕድማና እምበር ሕዚ እውን መሰስቲ እቲ ሩባ ንሕና ኢና
መንኣሰያትን ሰገናትን ሰልኬ።
ቁርሲ ወዲ ቑርሲ ኣይንታይናን።ሕንብስ ውዒልና ታብር ከየርከበና
እንተስ እንዳግብፃዊት እንተስ ካብ ሽግን ወይ እውን ኣርሒቕና

ሽግና ጠማሚርና ድማ ከበሮ ናብ ምክራይ ሰለይ ንብል።ምቁር ግዜ። “ድሕሪ
ደርሆ ነቆ የለን ለይቲ፡ ድሕሪ ደብረ ታቦር የለን ክረምቲ” ደብረ ታቦር ኮይኑ
[ነሓሰ 13] ድማ እንዳመድሃኒኣለም ተሳሊምና ተቐዲምኩም ከይንበሃል ኣጋግዘ
ሆየ ሆየ ናብ ምባል ንኣቱ። ዓበይቲ ኣሕዋትና ኣማስዮም ስለ ዝጅምሩ ንሳቶም
ከይቀደሙና ዓመት ናብ ዓመት ዘብፅሓና ጎይታና እንዳመስገንና
እንተስ ሕምባሻ እንተስ ቕርሺ ዓሽ ይበሃለና እሞ << ፈሰሰ ከም ማይ ነሓሰ
ከምዚ ንዓመታ ይዕቖረና ጎይታ >>
ብምባል ሰናይ ትምኒትና ገሊፅና ከይመሰየና ክነረኻኽብ ሃለው ንብል።
ዓመት ንዓመት ዘይመልኣሎም ድማ ዓመት ንዓመት ይዕቖረና እምበር ንዓመታ
ከምዛ ሕጂ ሙሉእ ሞጎጎ ሕማባሻ እንትንበሃል ንዓመታ ኣቕሪብና ስኢልና ዕልል
<< ሆየ ሆየ ፡ ሆየ
ሆየ ሆየ ፡ ሆየ
ካብ ደብረ ታብር ፡ ሆየ
የለን ክረምቲ ፡ ሆየ
ካብ ደርሆ ነቆ ፡ ሆየ
የለን ለይቲ ፡ ሆየ
ቅዱስ የውሃንስየ ፡ ሆየ
ደሓን ተመለስየ ፡ ሆየ
መስቀልየ መስቀልየ ፡ ሆየ

ተመራጉዲ ፡ ሆየ
እነየ ዓባየ ፡ ሆየ
ክሳደን ልዋየ ፡ ሆየ
እነየ ንእስቲ ፡ ሆየ
ክሳደን ኩስኩስቲ ፡ ሆየ
ሆየ ዝበልና ፡ ሆየ
ዓመት ይዕቖረና ፡ ሆየ
ሆየ ዘይበሉ ፡ ሆየ
ዓመት ይማህለሉ ፡ ሆየ
ሆየ ሆየ ፡ ሆየ>>

ደሓን ተቐልቀልየ ፡ ሆየ
ኣየኹም ቆልዑ ፡ ሆየ
ባሎንጓ ጨልቂዑ ፡ ሆየ
ኣጆኽን ኣንስቲ ፡ ሆየ
ፃዕዳ ጣፍ ለወስቲ ፡ ሆየ
ኣታ በዓል ማዕዶ ፡ ሆየ
እሞ ንዓያ እንዶ ፡ ሆየ
ብሹመል ታህሶስ ፡ ሆየ
ክንኳላሰስ ፡ ሆየ
ብሹመል ጠጥዓሎ ፡ ሆየ
ክንተዓላሎ ፡ ሆየ
ብሹመል ኣርጉዲ ፡ ሆየ

እንዳበልና ዓዲ ብምልእታ
እንዳኾለልና ሽግ ሰላምን ተስፋን
ኮሊዕና ድምፂ ርህው ዘመንን
ተስፋን ብስራትን ነስምዕ።
ሽግ ከይብራህኻ ሆየ ምባል
ነውሪ እዩ።ሽግ ከየብራህና
ክንጅምር እኳ እንተይልናስ
<< ሽግ እኳ ዘየብራህኹም>>
ተባሂልና ንንወር ።
ሆየ ኢልና ምስ ወደስና ድማ
39

ውራይና
ንብል።ብሓጎስ ክንፍንፃሕ ንቐርብ።
እዛ ፈሰሰ ከም ማይ ንሓሰ እውን መሪቕና
ንኸይድ።
ይወሃበና፣ቃል ይተኣተወልና፣ዋላ ተቐዲምኩም
ንበሃል ሰናይ ትምኒትና ከይገለፅና፣ፈሰሰ ከም
ማይ ንሓሰ

ጠጠው ኢሉ ብላይ ጨርቂ ዝተኸደነን ኣእዳው
ዝዘርገሐ ዝመስልን ምስሊ ሰብ ተኪኡ ሓላዊ
ገደና ክኸውን ዝተሰርሐን ምስሊ ግን ሞይተ
ኣይርስዖን። ሎሚ ኾይኑ እኳ ተረኣየኒ ።
ምውዳስ ዶ ትፈልጡ?
<<ንወድሰን ንወዳድሰን
ኣበይ ኣለዋ ንሰን?
ንወድሰን ንወዳድሰን

ኣየ እወ እዚ ባህልና።

ኣበይ ኣለዋ ንሰን? >>

ቅንያት ጳጉሜን ግን ካብ ዓድኻ ወፂኻ
ኣይትዘክሮ።

ማርያ ከበሮ ንኣውላድ ዓድና ኣረኪብና ድማ
ምቁር ባህሊ ኣሸንዳ ነስተማቕር።
ኣብዚ ቕንያት እዚ ኩለንተናና ባህሊ
እዩ።ትፅቢትና ፀበል ማይ ጳጉሜን እዩ።

ከምዚ ንዓመታ ይዕቖረና ጎይታ ከይበልና
ክንከድ ኣይሕሰብን።ነውሪ እዩ ኣይፀንሓናን።
ኣብቲ ኸባቢ ቅድሚ ቅዱስ የውሃንስ ምብፅሑ
ብርሃነ ገብረሂወት ዝብልዎ ኤርትራዊ ፀሓፋይ
ሕድሕድ ገዛውቲ እንዳዘርካ ኢኻ ትውድስ።
ከምዚ ኸማይ ነዚ ቅንያት ጳጉሜንን ሓመሳን
ግዳ ባህሊ ሆየ ከተማን ገጠራትን ዓድና ንእሽተይ
ፍልልይ ስለ ዘለዎ እታ ናብ እንዳ ኣባሓጎይ ከይደ ዝወደስካዮም ድማ ሽዑ ዘለዎም፣መብዛሕትኦም እንትገልፅ ከምዚ ይብል
ዝቐሰምኩዋ እውን ውን ኢላትኒ።
ግና ንቅዱስ የውሃንስ ወይ መስቀል ይማፃብዑ።
<<ከውታ ለይቲ እዩ። ናብ ምውጋሕ
ጣብያ ዓዲ በዓረጅ ቁሸት ዓዲ ዛጓ
እቲ መፅብዓ ድማ ካብ ሙሉእ ሞጎጎ ሕማባሻ ኣቢሉ የምርሕ ግን ቅድሚ ኮኾብ ፅባሕ።
ማይ ባሬት፣ ጉርዝሒት፣ምድማር ዝብላ ቓላት
ገና ዓዲ ዛጓ እንትብል ቅዝል ዝብላኒ ፍሉይ
ተዘክሮ ዘለዎን ከምቲ ሰውሒሹምን ማይ
ሓርገፅን ሰልኬና ናይቲ ጣብያ ተወለድቲ
ጳጉሜን ይኹን ቅዱስየውሃንስ ዝሕንብሱለን
እየን።
ኣነ እውን ንኽረምቲ ካብ ከተማ ናብቲ ገጠር
እንትኣቱ ብሓዲአን ስለ ዝሳገር ናይ ከተማ
ጣጣይ ለቓሊቐ ኣራጊፈ ዝኣትወለን እየን።
ብጉርዝሒት ንደይብ ብማይ-ባሬት ቅድሚ
እንዳ ጎይታይ ምብፅሐይ ግርማ እቲ መንገዲ
ኾይኖም ዓጂቦም ዘእትዉኒ ብየማንን ፀጋምን
ነንባዕሎም ኣብ ላዕሊ ዝተራኸቡ ቀናጭብ ክሳብ
እዛ ሕዚ ኣብ ዓይነይ ኣለው።
ዒልቦ ሰጊኑ ፣ጭሒሙ ምርኣይ ሹሻይ ዓይነይ
ይመልኣለይ።ብፍላይ ዑፍ መስቀል ተሃራፊት
ምስ ዝሰገኑ ዝርኣት ክትፃወትን ግርምኦም ኮይና
እትደምቀሉን ቅንያት ግዲ ኾይኑስ እንዳ ጎይታይ
ንኽረምታዊ ዑደተይ ምምራፀይ ዝሕበነሉ
ምቁር ቅነ ክራማት እዩ።
እቲ ንኣራዊትን ኣዕዋፍን መፈራርሒ ተባሂሉ
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ክሳብ ደዓኛ ክኸውን ይኽእል።

“ ጳጉሜንየ ኣብ ማይ ጳጉሜን

ስዋ ከም ዘለዎ ኾይኑ።እቲ ስዋ እውን ካብ
ድምብሊቕ ክሳብ ዝንግሪር ክኸውን ይኽእል ኣይትሕፀባን ዶ ኣብ ማይ ጳጉሜን >>
ከከም ዓቕሚ እቶም ሰብ ገዛ ይውሰን።
ዝብል ደርፊ ምስተን ኣብ ወጋሕታ
ሓደ መሓዛይ እንትነግረኒ ድማ ኣብ መዋሰንታት ጩቕጩቕ ዝብላ ኣዕዋፍ ተወሃሂዱ
ዓዴትን ኣኽሱምን ዘለው ገጠራት ድማ እዚ
ወደሳ ደብረታብር ጀሚርካ ድሮ ማርያ ኢልካ
እቶም ገዛውቲ ተዘይኣረኻኺብካሎም ሩፋኤል
*ጳጉሜን ሰለስተ* እውን ከም ዝካየድ እሞ እቲ
መፅብዓ ድማ እንተስ ንዓመታ ኣይኮነን እውን
ንቅዱስ የውሃንስን ንመስቀልን ይኸውን።

ኣብ ኣእምሮይ ይቓጭል ኣሎ።ማይ
ጳጉሜን ንኽሕፀባ ተኣኪበን ናብ ሩባ
ዝወርዳ ኣዋልድ መስከረም እናተቐባበላ
የዚምኦ።ዝገድፋሉ የብለንን።ምስ ኣዕዋፍ
መስከረም ንሕናዶ ንስኽን እንክበሃሃላ ኣየ
ክጥዕማ።

ኣብቲ እንዳጎይታይ(እንዳኣባሓጎይ) ዝሰማዕኹዎ ማየን ተቛሪረን እንክምለሳ የማነ
ፀጋመን ካብ ዘለው ግራውቲ ሸዊት
ዘደንፁ ነገር ግን ከይነገርኩኹም ኣይሓልፍን።
ስገም ቀቀንጢበን ሓሓስየን ኣፈን
ምቑራረን
ግን
ሆየ ኢልካዮም ዘፅቅጡ ፣ መፅብዓ ኣትዮም ይኸፍታ።ቅድሚ
ኣይውዕልኦን።ነውሪ።ማይ
ዘይህቡ ወይ እውን ሰይጣን ሰሪርዎም ዘዕልቡ ፈፂመን
እኽሊ
ከይለኸፍካ
እዩ።
እንተጋጥሙ እዞም ኣጉባዝ ተኣኪቦም ናፍቲ ጸሎት
ናይቲ ዓዲ መእወይ ቦታ ብምኻድ እቶም ኣይሓረሳ ኣይሓመሳ ኣዕዋፍ መስከረም
ዝኸልእዎም ሰብ ቤት ከም ዝዓረፉ ኣቃብሩና እውን ከምአን።ንዝጭልገዐ ዝገድፋሉ
ክብሉ ተካል ፋሎም ከም ዝገልፁ እሞ ንገለ የብለንን።ንሕናስ ማዕረኽን እንዲና
ከም ዘሰንብዱ ንመብዛሕትኡ ግን እንዳ እከለ ክንዝምር ኣርፊድና እናበላ ኣብ ጉንቦ
ሆየ ተሓሲሞምና ወይ መፅብዕኦም ጠሊሞምና መሸላ ተኾይጠን እጃመን የልዕላ።”
ዝብል መልእኽቲ የሕልፉ።

