
ኮሓሎያ መሲለንስ መንቆሮ 

ብማሕበር ጉዱኣት ኲናት ትግራይ  ንፅሑፍ ኣይተ ይኩኖ መስፍን ዝተውሃበ መልሲ 
 

       ኣብ ኣመሪካ ነባራይ ከተማ ቦስተን ዝኾኑ ኣይተ ይኩኖ መስፍን ዝተብሃሉ ውልቀ ሰብ፣ 

ልUኽ ጉጅለ ማሕበር ጉዱኣት ኲናት ትግራይ/TDVA/ ኣብ ሰሜን ኣመሪካ ንዝገበሮ ወፍሪ 

ምትEኽኻብ ሓገዝ መሰረት ገይሮም ፣ ’’ ጉዳይ ኣካለ ጉዱኣት ትግራይ ንፀቢብ ፖለቲካዊ ጥቕሚ 

ክውEል ኣይግባEን’’ ብዝብል ርEሲ ዝፀሓፍዎ ፅሑፍ ኣብ ትግራይ Oን ላይን ዝተብሃለ ድሕረ ገፅ 

ተፈንዩ ኣሎ፡፡ 

        ትሕዝቶ Eቲ ፅሑፍ በለካ ለኽAካ ዝበዝሖ፣ ሓላፍነት ዝጎደሎን ሚዛናውነት ዘይብሉን ኣብ 

ርEሲ ምዃኑ ዘለካ ፅልኣት ንምንፅብራቕ ዝፈተነ Eዩ፡፡ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኮይኑ በብEለቱ ነቲ ሓቂ 

ዝEዘብ ህዝቢ ንምርዳE Eውን መልሲ ዘድልዮ ኣይምነበረን፡፡ ኮይኑ ግን ነቲ ካብ መረበቱ ርሒቑ 

ዝነብር ዜጋ ዝተወሰነ ሕርኽርክ Eውን  Eንተኾነ ክፈጥረሉ ስለዘይግባE ነዚ ፅሑፍ ኣመልኪትና 

መልሲ ክንህብ መሪፅና ኣለና፡፡ 

        Eዞም ሓውና ጉዳይ ጉዱኣት ኣካል ንዝምልከት ዓብይ ኣጃንደOም መበገሲ ዝገበሩወን 

ነጥብታት ፣ ማሕበረ ሰብ ተጋሩ ሰሜን ኣመሪካ ዝገዛEናየን መኻይን ኣብ መቐለን ኣክሱምን ንዘለው 

ጉዱኣት ኲናት ንኸገልግላ Eናሃለወ ኣብ ንግዲ ተዋፊረን፣ ኣብ ዋልታ Iንዳስትሪ ማEኸል 

/ኣክሱም/ ከይደ ክልተ ጉዱኣት ኲናት ኣዘራሪበ ካብቲ ትካል 24 ሰባት ክንባረር Iና፣ Eቲ ትካል 

ድማ ትEምት ክርከቦ Eዩ Iሎሙኒ፣ Eዚ ድማ ልUኽ ጉጅለ ማሕበር ጉዱኣት ኲናት ትግራይ ኣብ 

ስሜን Aመሪካ መፂU ምስ ዝነገረና ዝጠዓዓም ኣይኮነን Eነበርክቶ ሓገዝ ኣብ መዓልU ኣይውEልን 

ዘሎ፣ ናብ Aመሪካ መፂU ዝነበረ ልUኽ TDVA Eውን ነቲ ስራሕ መEሰሪ ከይገበረሉ ንዓዱ 

ተመሊሱ ዝብላ Eየን፡፡ ካብዚ ወፃI ከሕልፍዎ ፈቲኖም ዘለው መልEኽቲ ’’ ኣድጊ ሓሚማ በቕሊ 

ተኩሱ’’ ዝብል ምስላ ወለዲ ዘዘኻኽር Eዩ፡፡  ምስቲ ዝተበገሰሉ ኣርEስቲ ብዙሕ ዘይዛመድ፣ንህወሓት 

፣ ንመንግስቲ Iትዮጵያ፣ ንትEምትን ማረትን ዘለዎም ክቱር ፅልIት ዝገልፅ ናይ ፀርፍን ዘለፋን 

መደራጉሕ ደርዲሮም ኣለው፡፡ Eምብኣር ነተን ዘልAልወን ሓደ ብሓደ ንርኣየን፡፡ 

 

       ጉዱኣት ኲናት ካብ ስራሕ ይባረሩ ኣለው ብዝብል ውንጀለOም ንጀምር፡፡ መጀመሪያ ፍረ 

ስውኣት /መቐለ/ ኣብ 1987 ዓ.ም፣ ዋልታ /ኣክሱም/ ድማ ኣብ 1988 ዓ.ም Eየን ተጣይሸን፡፡ Eዘን 

ትካላት Eንትጣየሻ ሕድሕደን 180 ጉዱኣት ክሕዛ ተመዲቡ Eኳ Eንተነበረ ብዙሓት ጉዱኣት 

ኲናት በብውልቆም ካልE Eግሪ መትከሊ መንገዲ ብምምራፆም ኣብ ፍረ ስውኣት 155 ሰብ ፣ ኣብ 

ዋልታ ድማ 140 ሰብ Eግሪ ክተኽሉ ተገይሩ፡፡ Eዞም ጉዱኣት ኣካል ኣቐዲሙ ግቡE ሞያዊ 

ስልጠና ተዋቡዎም Eዩ፡፡ ነተን ትካላት ንምጥንኻር Eውን መንግስቲ ካብታ ስራሕ ዝጀመሩላ Eለት 

ጀሚሩ ንሓደ ዓመት ናይ ስንቅን ገዛ ክራይን ካልOት ምምሕዳራዊ ወፃIታትን ዘድሊ ድጎማ 

ክረኽቡ ገይሩ፡፡ ድሕሪU ስሩE ናይ ደረጃን ደሞወዝን ስርርE ተገይሩ Eተን ትካላት ባEለን ክIለን 

ካብ 13-14 ዓመት ተጓIዘን Eየን፡፡ 



         Eዘን ትካላት ብዙሕ ካፒታል ፊሲሱወን ዝተጣየሻ ብምንባረን ናይቶም ኣብU ዝተቖፀሩ 

ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ኩሎም ጉዱኣት ህይወት ክልውጣ Eየን ዝብል ግምት ብምሓዝ Eቶም ኣብU 

ዝተቖፀሩ ከም ሰራሕተኛታት ደመወዝ ክረኽቡ፣ ብተወሳኺ ኣብተን ትካላት ውሱን ናይ ኣክስዮን 

መጠን ሒዞም ድማ ካብ ትርፊ ተረባሕቲ ክኾኑ ተተሊሙ ተጀሚሩ፡፡ Eቲ ዝተረፈ ልEሊ 86% 

ናይተን ትካላት ኣክስዮን ድማ ብማሕበር ጉዱኣት ኲናት ትግራይ ኣቢሉ ብፅሒት Eቲ ጠቕላላ 

ጉዱE ኣባል ክኸውን ዓሊሙ መንግስቲ ሽU ኘረዝደንት ክልል ትግራይ ዝነበሩ ኣይተ ገብሩ 

ኣስራት ብዝፀሓፍዎ ትEዛዝ መሰረት ነቲ ማሕበር ክርከብ ገይሩ፡፡ 

        Eዘን ትካላት EዚAተን ግን ኣብ ዝሓለፉ 13-14 ዓማውቲ ተደጋጋሚ ክሳራታት 

ስለዝገጠመን ይትረፍ ናብራ ኩሎም ጉዱኣት ክልውጣስ ናይቶም ኣብU ዝሰርሑ ጉዱኣት 

ህይወት’ውን ኣይለወጣን፡፡ ማሕበር Eውን ካብ ክሳራ ንምውፃE ብሚልየን ዝግመት ሓገዝ ካብ 

ምድጓም ወፃI ካብኣተን 5 ሳንቲም ገንዘብ ረኺቡ ኣይፈልጥን፡፡ Eተን ትካላት ምስ Eብየትን 

ኣካላዊ ኩነታትን Eቶም ሓርበኛታት ዘይኸዳ Eናኾና ስለዝመፃ Eናተመሃሩን ካልE መማረፂ ስራሕ 

Eናረኸቡን ብዙሓት ጉዱኣት ገዲፈሙወን ወፂOም Eዮም፡፡ በዚ ምኽንያት ፍረ ስውኣት ካብ 155 

ሰብ ናብ 73 ሰብ ፣ ዋልታ  ካብ 140 ሰብ ናብ 49 ሰብ ወሪዶም Eዮም፡፡ 

        ማሕበርና ይኹን ማነጅመንት Eተን ትካላት Eናተሓሳሰቦም ስለዝመፀ Eተን ትካላት ክፅንዓ 

ተወሲኑ ጨረታ ብምውፃE IDRCTS ብዝተብሃለ ዝሰዓረ ኣማኻሪ ትካል ኩለመደያዊ ፅንዓት ክካየድ 

ተገይሩ ፣ ውፅIት መፅናEቲ መሰረት ብምግባር Eውን ዳግመ ምትEርራይ /Reform/ ክግበር 

ተወሲኑ፡፡ ውፅIት Eቲ ፅንዓት ይኹን Eቲ ናይ ዳግመ ምትEርራይ ሓሳብ Eውን ነቶም ኣብተን 

ትካላት ዝሰርሑ ጉዱኣት ኣካል ሓዊሱ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት /Stake Holders/ ክሳተፉሉን 

ሓሳብ ክህቡሉን ገይርና ዳርጋ ፍልልይ ዝብሃል Eውን ኣይነበረን፡፡ 

       ካብቶም ዓበይቲ ውፅIታት Eቲ ፅንዓት Eተን ትካላት ንኽሳራ ዝዳረጋ ዘለዋ Eቲ ዓይነት 

ስራሕ ምስ Eድመን ኣካላዊ ጉድኣትን Eቶም ሓርበኛታት ዘይኸይድ ብምዃኑ ካብዚ ናይ ሓፂንን 

Eንፀይትን ከቢድ ስራሕ ደረጃ ብደረጃ ክወፁ Eንተዘይተገይሩ ነተን ትካላት ይኹን ነቶም ሳባት 

ሓደገኛ ምዃኑ ግልፂ ኮይኑ Eዩ፡፡ ነዚ ሓቂ ኩሉ ሰብ ኣሚንሉ፣ Eቶም ጉዱኣት Eውን ኣብዚ ናይ 

መጀመሪያ ምEራፍ ክንከዩ ዝግበOም ተመያይጦም ባEሎም ብምውሳን ካብ ፍረ ስውኣት 28 ሰብ 

ካብ ዋልታ 22 ሰብ ክፍለዩ ተገይሩ፡፡ ካብ ውሽጢ Eዞም ኣብዘን ትካላት ክሰርሑ ዘይኽEሉ 

ጉዱኣት ኣብ ካልE ቀሊል ስራሕ ክሰርሑ ዝኽEሉን ክጥወሩ ዝግበOምን Eውን ናይ ምፍላይ ስራሕ 

ኣሳታፊ ብዝኾነ መንገዲ ተፈፂሙ፡፡ ካብ ዋልታ  15 ሰብ ካብ ፍረ ስውኣት ድማ 14 ሰብ ክጥወሩ 

ተወሲኑ፡፡ Eዚኣቶም ኣብተን ትካላት ካብ ዝነበሮም ወርሓዊ ደመወዝ ብዝሐሸ ቀዋሚ ወርሓዊ 

ድጎማ ካብ መንግስቲ ትግራይ ክትከለሎም ተገይሩ Eዩ፡፡ Eቶም ክሰርሑ ዝኽEሉ ዝተነከዩ ሰባት 

ድማ ኣብ ናይቲ ማሕበር  ቅልል ዝበለ ናይ ምክፍፋል ስራሕቲ ካብ ናይ ቅድሚU ብዝሓሸ 

ደመወዝ ክቑፀሩ ተገይሩ Eዩ፡፡ ዋላ ሓደ ሰብ ዝተባረረን ካብ ስራሕ ወፃI ዝኾነን ወይ Eውን   

ኪድ ስራሕ ድለ ዝተብሃለን የለን፡፡ ንቕድሚት Eውን ዋላ ሓደ ሰብ  ከምዘይህሉ ክነረጋግፅ ንደሊ፡፡ 

ካብዘን ትካላት ባEሎም ይኹን ብሪፎርም ምኽንያት ዝወፁ ጉዱኣት ኲናት ዝነበሮም ናይ ኣክስዮን 

ብፅሒት ሙሉE ብምሉE ብጥረ ገንዘብ ክወሃቦም ተገይሩ Eዩ፡፡ 



       ስለዚ ኣይተ ይኩኖ ዝብሉና ዘለው ነገር ፍፁም መሰረት ዘይብሉን ኣብ ባይታ ዳህሲስካ 

ዘይርከብን Eዩ፡፡ ቀደሙ Eውን ክልተ ጉዱኣት ኣዘራሪበ ዝረኸብኩዎ Iልካ ናብ ክንድዚ ዝኣክል 

መደምደምታ ምብፃሕ ዘኽEል ኣይነበረን፡፡ ኣብ ዋልታ ማነጅመንት ኣሎ፡፡ ኣብ ቀፅሪ Eቲ ትካል 

በፂሖም EንተብቅU ግን ንምንታይ ንEU ዘይሓተቱ? ኣብ ከተማ ኣክሱም ይኹን ከተማ Eንዳስላሰ 

ሽረ ናይ ዞባ ኣብያተ ፅሕፈት Eቲ ማሕበር ኣለው ፡፡ ንምታይ ካብኣቶም ኩነታት ክርድU 

ዘይፈተኑ ? ኣብ መቐለ ዋና ቤት ፅሕፈት፣ ኣብ ኣዲስ ኣበባ  ድማ ጨንፈር ቤት ፅሕፈት ኣሎ፡፡ 

ክሓቱን ቀሪቦም ክነቕፉን ኣይደለዩን ፡፡ ኣድራሻ ናይቶም ኣብ Aመሪካ Uደት ዝገበሩ መራሕቲ 

ማሕበር ጉዱኣት ኲናት ትግራይ Eውን ነይርዎም፣ ኮይኑ ግን ክረኽቡዎም ይኹን ክሓትዎም 

ድሌትን ሓሳብን ስለዘይነበሮም፣ ክልተ ጉዱኣት Iለሙኒ ንዝብልዎ ሓሳብን ክልተ ፎቶን ሒዞም 

ንቦስተኖም ከይዶም፡፡ ግን Eኮ ኣብቲ ዝነብሩሉ ዝሰልጠነ ዓለም ወቓሳይን ተወቃሳይን ዝብልዎ 

ሰሚEኻ Eዩ ዝፀሓፍን ዝዝረብን ፡፡ ሓደ ነገር ሓሲብካ ተበጊስካ ነዚ ዝድግፍ ጥራሕ ምፅሓፍ ኣብ 

ትEዝብቲ ዘውድቕን ሚዛናውነት ሪIቶኻ ኣብ ሕቶ ዘEቱን ዶ ኣይኮነን ? Eዚ ንመንበቢ ንግደፎ 

፡፡ ንኣይተ ይኩኖ ሓደ Eነረጋግፀሎም ነገር ግን ዋላ ሓደ ሰብ ካብ ስራሕ ዝተባረረ ይኹን ዝባረር 

ከምዘየለ Eዩ፡፡ ካብ ስራሕ ኣይባረርን ጥራይ ዘይኮነ ምስራሕ ኣብ ዘይኽEለሉ ብርኪ ዝበፅሐ 

ሓርበኛ Eንትህሉ Eውን ተደርብዩ ኣይቐርን፣ ማሕበሩን መንግስቱን ተደጋጊፎም ክሕብሕብዎ 

Eዮም፡፡ ንEግረ መንገዱ ሓበሬታ ንክኸውን ብEድመን ብሽግር ጥEናን ምኽንያት ዝወደቑ ልEሊ 

262 ሓርበኛታት በብጊዚU EናተፀንU ኣብ ቀዋሚ ናይ Eድመ ልክE ድጎማ ኣትዮም ይሕብሐቡ 

ምህላዎም ክንሕብር ንፈቱ፡፡ ናብ ስርሖም ይመለሱ ዝብል ምሕፅንተOም Eውን ’’ ላም ባልዋለችበት 

ኩበት ለቀማ ’’ ዝብሃል ኣምሓርኛ ዘዘኻኽር Eዩ፡፡ 

      ኣይተ ይኩኖ ኣብዛ ነጥቢ ካልE ሓሶት Eውን ወስ ኣቢሎም ኣለው፡፡ ዋልታ Iንዳስትሪ 

ማEኸል ናብ ትEምት ከምዝኣቱ ኣረጋጊፀ ይብሉና ኣለው፡፡ ብድፍረት፣ ሓስዮም ሰብ ከደናግሩ 

ስለዝተልዓሉ ኣይተሓዘሎምን፡፡ መንበብቲ ክፈልጥዎ ዝግባE ግን ዋልታ Iንዳስትሪ ይኹን ፍረ 

ስውኣት Iንዳስትሪ ሎሚ ይኹን ፅባሕ ናይ ማሕበር ጉዱኣት ኲናት ትግራይ Eየን ፡፡ ትEምት 

ተዓሪፋ ውን ትኹን ኣብዘን ትካላት ብፅሒት የብሉን፣ ንቕድሚት Eውን ሓሳብ የለን፡፡ Eዘን 

ትካላት ብሕጊ ዝተጣየሻ ስለዝኾና ኣብ ኣብያተ ፅሕፈት ፍትሕን ንግድን Iንዳስትርን   ከይዱ 

ዝኾነ ዜጋ ሓበሬታ ክረክብ መሰል ስለዘለዎ ናይ መን ምዃነን ከረጋግፅ ይኽEል Eዩ፡፡ Eንተ ኣይተ 

ይኩኖ ግን Eናተደመሙ ይንበሩ፡፡ ኣይተ ይኩኖ ንትEምት ክፀርፉ Eንተደልዮም ናይ ዋልታ ናይ 

ሓሶት መሳለል ንምንታይ ኣድልዮም ?  Aያ ዝብI ከየማኻነኻ ብልAኒ ይብሉ ወለድና ከምዚ 

Eንትገጥሞም ፡፡ ትEምት ከም Eረ ከምዝመሮም ፍሉጥ Eዩ፡፡ ብቐጥታ ዘይፃረፉ ?  ወይስ 

መውቅI በትሪ Eንተረኸብኩ Iሎም Eዮም? ኣይተረድOምን ድኣምበር ካብ ሓቂ ንላEሊ በትሪ 

የለን፡፡ 

       ካልE ምስዚ ርEሰ ጉዳይ Eዚ ኣተሓሒዞም ’’ … Eዞም ጀጋኑ EዚOም ኣሽንኳይ ዶ 

ሰሪሖምስ Eንተይሰርሑ ከንብሮም ዝኽEል Eኹል ካሕሳ ተዋሂብዎም ብኽብርን ብመዓርግን ክነብሩ 

Eዩ ዝግባE ነይሩ’’ ዝብል ምኽሪ ለጊሶምልና ኣለው፡፡ ኣብዚ ካሕሳ፣ ጥወራ፣ ብኽብሪን መዓርግን 

ምንባር ዝብላ ሓረጋት ኣለዋ፡፡ ነዚAን ዝምልከት ሕቶ ኣብቲ ዝነብሩሉ ከተማ ቦስተን ተሓቲቱን 



ግቡE መልሲ ረኺበሙሉን ነይሮም፡፡ ዝተኸራኸሩሉ ጉዳይ Eውን ኣይነበረን-መEመኒ መልሲ 

ስለዝነበረ፡፡ መበገሲOም ንጉዱኣት ኲናት ምቑርቋር ስለዘይኮነ ዋላ ብቑE መብርሂ ይርከቡ ዝገድፉ 

ኣይመስሉን፡፡ ንግንዛበ ኣንበብቲ Iልና ግን ነተን ነጥብታት ንርኣየን፣  

       Eኹል ካሕሳ ማለት ሓርበኛታትና ዝኸፈልዎ መስዋEትን ኣካላዊ መጉዳEትን ከንቱ 

ከይተርፍ ልምዓት ፣ ሰላም ዲሞክራሲ ክሰፍን ምግባር Eዩ ዝርደAና፡፡ Eቲ ዝተኸፈለ መስዋEቲ 

ብገንዘብን ንዋትን ክሒስካ ይትካE Eዩ ዝብል Eምነት ኣይብልናን፡፡ ህዝቢ ትግራይ ይኹን 

ተጋዳላይ ትግራይ Eውን ካሕሳ ንኽረክብ ኣይተጋደለን፣ ሰሪሑ ከይዓቢ ንዘEንቅፎ ስርዓት ኣወጊዱ 

ብፅፍሩ ህይወቱ ንኽልወጥ Eዩ፡፡ Eዚ  ኩነታት Eዚ ከኣ ተጋሂዱ Eዩ፡፡ ንሕና ሓርበኛታት Eውን 

ከምቲ ካልE ሰብ ሰሪሕና ህይወትና Eንመርሓሉ ኩነታት ተፈጢሩልና Eዩ፡፡ ዝጎደለና ድማ  

መንግስትናን ህዝብናን ይምልUልና ኣለው፡፡ ኩላትና ጉዱኣት ኲናት ናይ ጥሮታ መሰልና 

ኣረጋጊፅና Iና፡፡ ካብዚ ሓሊፉ ሰሪሕኻ ምንባርን ብጥርኑፍ ምጥዋርን ዝብሉ መማረፂታት 

ቀሪቦምልና ኣዋርሕ ዝወሰደ ክትE ገይርና ዳርጋ ብሓደ ድምፂ ተኣኪብካ ብመንግስቲ ምቕላብ 

ኣይተቐበልናዮን፡፡ ብኣፃብEቲ ዝቐፀሩ ጥወራ ዝመረፁ ነይሮም ድሌቶም ተፈፂሙሎም Eዩ፡፡ 

ዝተረፍና ግን መባEታዊ ትምህርቲ ክንረክብ፣ ብሞያዊ ስልጠና ክንEጠቕ ብምግባር ዓቕሚ ሃገርና 

ዘፍቅዶ መተሓሓዚ ገንዘብን ንዋትን ተዋሂቡና Eግሪ ተኺልና፡፡ ምትካል Eግሪ ቀሊል ብዘይምዃኑ 

ብዙሓት ሕልኽላኻት Eኳ Eንተጋጠሙ ብመሰረቱ ግን ንኣህጉርና ይኹን ንዓለምና ዘገረመን 

ዘይተለመደን ኣንፈት ተኸቲልና ኣብ ተግባር ኣውIልናዮ፡፡ በብEዋኑ Eንገብሮ መፅናEቲ Eውን 

ልEሊ 95% ሓርበኛና ኣብ ስራሕ ተዋፊሩ ህወቱ ከምዝመርሕ ዘረጋግፅ Eዩ፡፡ Eቲ ስራሕ ዘይሓዘ 

Eውን EናተፀንA ናይ ስልጠናን ልቓሕን ደገፋት Eናተውሃበ ክሰርሕ Eናተገበረ Eዩ፡፡ Eቲ ኣብ 

ከይዲ ብEድመን ብሽግር ጥEናን ምኽንያት ክሰርሕ ዘይኽEል ኮይኑ ዝተረኸበ ድማ ከምቲ ኣብ 

ላEሊ ዝተጠቆመ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ቀዋሚ ድጎማ Eናካተተ ክኸይድ ፀኒሑ Eዩ፡፡ 

ንቕድሚት Eውን ኣብ ጎኒ Eቲ ሓርበኛ ምዃኑ ኣረጋጊፁ Eዩ፡፡ 

        ብኽብርን መዓርግን ምንባር ማለት ብፅፍርኻ ሰሪሕኻ ህይወትካ ምምራሕ ድዩ ወይስ 

መንግስቲ ዘቕረቦ Eንጀራ ኮፍ Iልካ ምብላE Eዩ? Eንተሓርበኛታትና ግን ኮፍ Iልና Eንጀራ 

መንግስቲ ምብላE ኣይንደልን፣ ህሊና ዘለዎ ኣይጥወርን ብምባል ኣብ ኲናት ዘርኣይዎ ጅግንነት 

ህይወቶም ኣብ ምምራሕን ልምዓት ዓዶም ኣብ ምስላጥን ይደግምዎ ኣለው፡፡ ህዝቢ ክሕግዝ 

EንትነለዓEል Eውን ጠውሩና ንምባል ዘይኮነ ብምኽንያት ኣካላዊ መጉዳEቲ ዝፍጠሩ ነዃላት 

ስለዘው ነዚኣቶም ኣብ ምውታፍ ሓግዙና ንምባል ምበር ስራሕና ንምትካE ኣይኮነን፡፡ 

ከምቲ ኣይተ ይኩኖ ተረዲOምዎ ዘለው ኩሉ ዜጋ ይሓግዝ Eንትንብል ናይ ለማንን  

ተኻውን ዝምድና ንፍጠር ማለትና ኣይኮነን፡፡ ካብዚ ኣረዳድኣ ዝብገስ ውህብቶ Eንተልዩ 

ውሕጅ ይውሰዶ Iና Eንብል፡፡ 

      ኣብ መወዳEታ Eውን ኣይተ ይኩኖ ’’ ኣብ ቀረባ ኮይኑ ሽግሮምን ኩነታቶምን 

ክከታተል ዝኽEል ሓላፍነት ዝሰምO መሪሕ ኣካል ተቐሚጡሎም ምስ ህዝቦም ኮይኖም 

ናይ ቅድሚት Eድሎምን ህይወቶምን ክሪUሉ ዝኽEሉ ኩነታት ክፍጠረሎም ዝድለ 



Eንተኾይኑ ዓገብ ዝብል ድምፂ ካብ ኩሉ ኩርናE ክጋዋሕ ኣለዎ’’ Iሎም ፃውIት 

ኣቕሪቦም ኣለው፡፡ 

       Eቲ ሕዚ ዘሎ መሪሕነት ማሕበር ጉዱኣት ኲናት ትግራይ ኩነታቶም ክከታተል 

ዘይኽEል፣ ሓላፍነት ዘይስመፆ ስለዝኾነ ህዝቢ ኣንፃሩ ይዓምፅ Iሎም Eዮም ዝፅውU 

ዘለው፡፡ ኣብዚ መደምደምታ ዝበፅሑ ዘለው ናይ ቤላቤሎ ወረታት ብምስማE Eዩ፡፡ ካልE 

ዝደፍOም ነገር ድኣ ኣንቍሖም ይንገሩና Eምበር ካብዚ ተበጊስካ ከምዚ ዓይነት ነጥሮባርቕ 

ዝኾነ ውንጀላ ምቕራብ ኣይከኣልን፡፡ 

       ሓደ ሕ/ሰባዊ ክፍሊ ሕግታት ዝፈቕደሉ መሰል ተግባራዊ ንምግባር ብድሌት 

ኣባላቱ Eዩ ዝውደብ፡፡ ማሕበር ጉዱኣት ኲናት ትግራይ Eውን ነዚ መሰል ተጠቒሙ 

ብድሌት ኣብ ኵናት ዝተጎድU ሓርበኛታት  ኣባላቱ ተመስሪቱ፡፡ ኣወዳድብU ኣባልነት 

መሰረት ዝገበረ Eዩ፡፡ ከባቢ 900 ሰብ መስሪቶምዎ ኣብዚ Eዋን ልEሊ 25 ሽሕ ብስሩE 

ተመዝጊቦም መለለይ መንነት ዝሓዙ ፣ ወርሓዊ ክፍሊቶም ዝኸፍሉ፣ነቲ ማሕበር 

መድሕነይን ጠበቓይን Eዩ Iሎም ዝኣምኑ፡፡ ኣብ ኩለን ወረዳታትን ጣብያታትን ትግራይ 

ኣብ ዘሎ መሓውር Eቲ ማሕበር በብተራ ብነፃ ኣብ ናይ ቤት ፅሕፈት ስራሕቲ ዘገልግሉ 

ካብዚ ሓሊፎም ኣብ መንግስታዊ ናይ ወረዳታትን ጣብያታትን መሓውር ብበዝሒ ሓላፍነት 

ብምሓዝ ዘገልግሉ ኮባኽብቲ ልምዓት ተባሂሎም ብኣሽሓት ዝሽለሙ ኣባላት ዝሓቖፈ 

ማሕበር Eዩ፡፡ Eዚ ማሕበር በብክልተ ዓመቱ ጉባኤ የካይድ፣ Eዚ ጉባኤ ብማEረ ውክልና 

ካብ ኩሉ ኣባል ብዝውከሉ ጉባኤተኛታት ይስየም፡፡ ስራሕቱ ይግምግም፣ ኣንፈታትን 

መሰረታዊ ሕግታትን ይውስን፡፡ ቦርድ ኣመራርሓ ስራሕ የውርድን ይመርፅን፡፡ Eዚ ጥራይ 

ዘይኮነ ማሕበርና በብዓመቱ ኣብ ሚኒስቴር ፍትሒ ፍቓዱ የሕድስ፣ ሒሳባቱ በብዓመቱ 

ብናይ ደገ Oዲተር የመርምር፣ ግልፅነት ፣ ተሓታትነትን ኣሳታፍነትን ንዝተላበሰ ማሕበርን 

ኣመራርሕUን Eናኾነኑ ታዋይ ሞግዚት Eዮም ክሸሙልና  ደልዮም ኣይተ ይኩኖ? 

        ንኣባላቱ  ዘይግደስ ኣመራርሓን ማሕበርን Eንተዝኾን ነይሩ ንኣዋርሕ Eድመ 

ከምዘይህልዎ ኣይተ ይኩኖ ልቦም ኣይጠፍOን፡፡ ከምቲ ንሶም ዝበሉና ሓላፍነት ዘይስመO 

Eንተዝነብር ክንዲዚ ዝኣክል ቁፅሪ ኣባል ብዘደንቕ ፍጥነት ኣይምተመዝገበን፡፡ Eዚ 

ማሕበርን ኣመራርሕUን ኣይውክሉንን Iሉ ሰልፊ EንትወፅE Eውን ኣይረኣዩን ኣይተ 

ይኩኖ፡፡ ሸጊሩኒ Iሉ Eውን ንAOም ይግባይ ኣይሓተቶምን፡፡ ናይ ኣይተ ይኩኖ ተግባር 

ተሓጓማይ ያ Eንተሎስ ተሓዛይ ….. ዝብል ኣባሃህላ ወለዲ ክንዝክር ዝገብር Eዩ፡፡ 

       Eዚ ማሕበርን ኣመራርሓን Eዚ ሓርበኛታት ኣብ ከይዲ Eንትወድቁ ኣብ ዘይEቶ 

ኣትዩ ኣልሹ ዘለዓEል፣ ዝሕክም፣ ክጥወሩ ዝገብር፣ ዘምህር፣ ኣካላዊ ድጋፍ ዝህብ ፣ 

ንስራሕቶም ዘድሊ ሞያዊ ስልጠናን ልቓሕን ብፍሉይ ክረኽቡ ዝገብር፣ ዝኾነ ዓይነት 

ምምሕዳራዊ በደል Eንትበፅሖም ደው Iሉ ዝማጎተሎም፣ ናይ መፅለሊ ሽግሮም ንኽቃለል 



ብሙሉE ዓቅሙ ዝሰርሕ ፣ ንሓርበኛታት ዝጎድU መደባትን ሕግታትን ከይወፁ ብኣንፃሩ 

ጠቐምቲ ንክኾኑ ብንቕሓት ዝቃለስ ምስ ገንዘባውን ንዋታውን  ዓቕሙ ብፍፁም 

ዘይመጣጠን ኣድማI ስራሕ ዝሰርሕ ማሕበርን ኣመራርሓን ምዃኑ ንምፍላጥ ብዙሕ 

ድኻምን ምርምርን ኣይጥይቕን፣ ፀሓይ ዝወቕO ሓቂ ስለዝኾነ፡፡ ኣመራርሓ Eቲ ማሕበር 

Eኮ ከምቲ ኣይተ ይኩኖ ከቐምጡልና ዝደልዩ ዘለው ሞግዚት ከይኮነስ ካብ ባEሎም ካብ 

ውሽጢ Eቶም ሓርበኛታት፤ ኲናት ዘስዓቦም ፀገማት ፀጊቦም ዝሓለፉ፣ ዓይኖም ዝነጠቑ 

ሕቖOም ዝተሰንከሉ ኣEዳዎምን ኣEጋሮምን ዝሰኣኑ ጅማውቶም ዝተበጣጠሱ ናላ ርEሶም 

ዝተተፍተፉ ጀጋኑ ዘጠቓለለ ማለት Eኮ Eዩ ፡፡ ኣይተ ይኩኖ ካብዚ ኣካል Eዚ ኣብሊፀ 

ብዛEባ ጉዱኣት ይቑርቆር Eየ ዝብሉ Eንተኾይኖም ልቦም ይተዓዘቦም ህዝቢ Eውን 

ይተዓዘቦም፡፡ 

     ካልE ንኣይተ ይኩኖ ብሕልሞም ይኹን ብውንOም ንምፍላይ ዘፀገመሎም ነገር 

ብደገፍ ማሕበረሰብ ተጋሩ ሰሜን Aመሪካ ዝተገዝኣ 2 ኣውቶቡሳት ንጉዱኣት ኲናት 

ሰርቪስ ክህባ ተባሂለን ዝተዋህባ Eናሃለዋ Eታ ሓንቲ ንኣክሱም ዩኒቬሪስቲ ተኻርያ፣ Eታ 

ካልAይቲ ድማ ኣብ መስመር መቐለ ዓዲ ግራት Eንትትሰርሕ ኣብ መናሃሪያ ምርኣዮም 

Eዩ፡፡ Eዚ ሪOም ምግራሞምን ምሕፋሮምን ብኣፅንOት ገሊፆም፡፡ Eግሪ ንዘይብሎም 

ተጋደልቲ ዝተገዝኣ መኻይን ቅርሺ ንዘለዎም ሃፍታም የገልግላ ኣለዋ Eውን Iሎምና፡፡ 

ኣብ መናሃሪያ ነቲ ዘዋሪ ጠይቐምዎ Eውን ንሰብ ዋና ጠይቕ ከምዝበሎም ጠቍሞም 

ኣለው፡፡ Eንተ Eቲ ዘዋሪ ግን ሰማI ሰIኑ Eምበር መልሱስ መስመር ዝሓዘ Eዩ፡፡ ኣይተ 

ይኩኖ ግን ንሰብ ዋና ምጥያቕ ሕርሞም Eዩ፡፡ ምኽንያቱ Eቲ ሓቂ ኣቐዲሞም 

ስለዝግምትዎ ንዝወፈሩሉ ፖለቲካዊ ዋኒን ከምዘየገልግል ይፈልጡ Eዮም፡፡ ሓንቲ 

ቁንፅልቲ ነገር ሒዞም ሰብ ንምድንጋር Eዮም ዝመርፁ፡፡ በብኸባቢU ንዘለው ኣባላት 

ማሕበር ጉዱኣት ኲናት ትግራይ Eውን ብዛEባ Eዘን ኣውቶቡሳት ሓቲቶምዎም ዝፈልጥዎ 

ከምዘይብሎም ገሊፆምለይ ይብሉና ኣለው፡፡ Eዞም ሓውና ፀማም Eዝኒ ሂቦምዎ Eምበር 

Eቲ ዘዋር መኪና Eኮ ንዝሕተት ነጊርዎም ነይሩ፡፡ ንዝምልከቶን ዘይምልከቶን Eናሓተቱ 

ምህውታት ዘምረፆም ግን መንገዱ ጠፊUዎም ዘይኮነ መንገዲ ምድንጋር ንሱ ስለዝኾነ 

ካብU ትርፊ ክረኽቡ ደልዮም Eዮም፡፡ 

         ናብቲ ዋና ቁምነገር ንመለስ፡፡ ኣውቶቡሳት ንምንታይ ናብ ንግዲ ተዋፊረን? 

Eቶም ተገልገልቲ ኸ ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነታት ኣለው? ዝብሉ ሕቶታት ንኣይተ ይኩኖ 

ከይኮነስ ንመንበብቲ ክነብርሃሎም፡፡ Eተን ኣውቶቡሳት ዝተመደባለን ፍረ ስውኣትን ዋልታ 

ዝተብሃላ ትካላት ከምቲ ኣብ መጀመሪያ Eተገለፀ ብምኽንያት ክሳራ ኣብ ፀገም ዝፀንሓ 

Eየን፡፡ ኣብ ከይዲ ብዙሕ ሰብ ተነክዩ ሕዚ ኣብ ፍረ ስውኣት 45 ኣብ ዋልታ 27 ጉዱኣት 

ኲናት ጥራሕ Eዮም ቀርዮም፡፡ 



       ብዙሓትን ኣብ ሓደ መስመር ዝነብሩን Eናሃለው ኣብታ ናይ ሰርቪስ Eዋን 

መፂAን Aገልግሎት ምስ ሃባ ዝተረፈ ሰዓታት ኣብ ንግዲ ክሳተፉ ይግበር ነይሩ፡፡ ሕዚ ግን 

ምስቲ ዋሕዶምን ብምኽንያት ምስራሕ ኣባይቲ ኣብ ዝተበታተኑ ከባብታት ምስፋሮምን 

በዘን መኻይን ሰርቪስ ምሃብ ተመራፂ ኮይኑ ኣይተረኸበን፡፡ Eቲ ሰርቪስ ብኣናEሽተይ 

መኻይን ክሽፈን ብምግባር Eተን ኣውቶቡሳት ግን ነተን ትካላት ነጊደን ክሕግዛ ምግባር 

Eዩ ተመራፂ ኮይኑ ተረኺቡ፡፡ ኣገልግሎት ሰርቪስ ዘይረክብ ጉዱE ግን የለን፡፡ Eተን 

ኣውቶቡሳት ሰሪሐን ዘምፀAO Eውን ንደመወዞምን መካየዲ ስርሖምን Eዩ ዝውEል Eምበር 

ማንም ዝጥቀመሉ የለን፡፡ ብናይ ንግዲ ኣተሓሳስባ ንውሱን ሰዓትን ብጣEሚ ውሑድ ሰብን 

ደው Iለን ክውEላ ምግባር ብኽነት Eዩ ዝብል Eምነት ኣለና፡፡ ዋና ቁምነገር ሰርቪስ 

ይረኽቡ ዶ ኣለው ኣይረኽቡን ? ዝብል Eዩ ክረA ዝግባE፡፡ ሰርቪስ ይረኽቡ ኣለው ፣ 

Eተን መኻይን ድማ ዝሓሸ ኣብ ዘፍርያሉ ተዋፊረን ነዞም ጉዱኣት ይሕግዛ ኣለዋ፡፡ Eቲ 

ሓቂ Eዚ ኮይኑ Eናሃለወ ኣውቶቡሳት ኣብ መዓለAን ኣይውዓላን ብምባል ሓፈሻዊ መንፈስ 

ናይቲ ኩነታት ሸፋፊንካ ሰብ ንኽተደናግር ምፍታን ግርህናን ሓልዮትን ዝደፍO ከይኮነስ 

ኣብ ውሽጡ ሕቡE ተልEኾ ዘለዎ መፍረሳይ ተግባር ይመስለና፡፡   

Eዘን ኣውቶቡሳት ኣብ ሓደ ናይ ንግዲ ትካል ዝርከባ ንብረት ድኣ Eምበር ዘይንካኣ ታቦት 

ኣይኮናን፡፡ ኣይተ ይኩኖ ዝርከቡሉ ዓዲ ኩሉ ነገር ብንግዲ ዓይኒ ተቓንዩ ዝስረሓሉ ዓዲ 

ብምዃኑ ጠፊUዎም ኣይኮነን፡፡ Eንተኾነ ግን መንገዲ ሓሶትን ምድንጋርን ስለዝመረፁ 

ናብU ጥሒሎም፡፡ ሓሶት ድማ Eናዋጠኻ ይግለፅ፣ ብIንተርኔት ይለፈፍ ለውጢ የብሉን 

ሓሶት Eዩ፡፡ 

        ካልE ኣይተ ይኩኖ ዝሰንዘርዎ ወቐሳ  ኣባላት ልUኽ ጉጅለ ማሕበር ጉዱኣት 

ኲናት ትግራይ ናይ ኣመሪካ ወፍሪ ምትEኽካብ ሓገዝ ምስ ተጠቓለለ ትሑዙን Eሱሩን 

ከይተፈለጠ  ’’ ኣብ Iድ ዝኣተዋ ገንዘብ ሒዞም ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ከይዶም፣ Eቲ 

መፅብዓ ዝተኣተወ ገንዘብ ኩሉ ብኣግባቡ ክEከብ ኣይከኣለ፣ ምEንተምንታይ Eቲ ቅብሊት 

ሒዞምዎ ስለዝኸዱ….Eቲ ቅብሊት ኣብ ዋሽንግተን ዓሺጎም ገዲፈሙዎ ከይዶም…. Eቲ 

መፅብዓ ብኣግባቡ ክEከብ ዘይምኽኣሉ ብሓቂ ቅንEና ዝጎደሎ ኣካይዳ ስለዝነበረ Eዩ፣ ….. 

ኣመፃፅEOም ናይ ፖለቲካ ከስቢ ንምርካብ ኮነ ተባሂሉ ዝተሓሰበሉ ጉዳይ ኮይኑ ይስመዓኒ’’ 

ዝብል Eዩ፡፡ 

        ማሕበር ጉዱኣት ኲናት ትግራይ ንዝገበሮ Uደት ንምEንቃፍ ኣባላት Eቲ ልUኽ 

ሓንፀፅቲ ፖሊሲ Eዮም፣ ልUኮም ፖሊቲካዊ Eዩ Eናበሉ ዝንቀሳቐሱ ሰባት ኣብቲ Eዋን 

Uደት ነይሮም Eዮም፡፡ Eዚኣቶም ድማ ኣያታት ኣይተ ይኩኖ ምዃኖም ግልፂ Eዩ፡፡ 

ኣዋፈርቶም ብኣካል ሰቢኾም ቁምነገር ዘይሰርሑስ ሕዚ Eቲ ስራሕ ብዓወት ምስ 



ተጠናቐቐ ኣይተ ይኩኖ ፅሒፎም ከድምዩን ንተጋሩ ሰሜን ኣመሪካ ከደናግሩን? Eዚ ኣጉል 

ምልሕሓፅ ይብሃል፡፡ 

        Eዚ ልUኽ ኣንፃር ህወሓት ንዝረግምዎ መርገም ስለዘይደገመሎም፣ ንወድዓዊ 

ኩነታት ውሽጢ ዓዲ ኣዛቢOም Eንተቕርቡ ስለዘይተቐበሎም ናይ ፖለቲካ ልUኽ 

Iለሙዎ፡፡  ንሓቂ Iልና Eንዲና Eዘን ኣካላትና ከፊልናየን ፖለቲከኛታት ከይንብሃል 

Iልና ንቕድሚት Eውን ሓቂ ካብ ምዝራብ ኣይንቑጠብን፡፡ ኣብዚ ዋጋ Eዳጋ ብምግባር 

ዝርከብ ሓገዝ Eውን ሓራም Eዩ ንብሎም፡፡ መንበብቲ ንኽግንዘብዎ ልUኽ ማሕበር 

ጉዱኣት ኲናት ትግራይ ካብ ቦስተን ይኹን ካልOት ከተማታት Aመሪካ ከመይ ከምዝወፀ 

ክነብርህ፡፡ 

           ኣብ ዝኸድናየን ከተማታት ዝነብሩ ተጋሩ ብሓቂ ንቃልስን ጅግንነትን ህዝቢ 

ትግራይ ዘለዎም ካብ ልቢ ዝፈልፈለ ኣኽብሮትን ናEዳን ንጀጋኑና ብምሕጋዝን ነቲ ልUኽ 

ብምክንኻንን ገሊፆምዎ Eዮም፡፡  ነዚ ተግባር ደጋጊምና ኣመስጊናዮ Iና ንቕድሚት 

Eውን ደጋጊምና ክነመስግኖ Iና፡፡ Eቲ ምትEኽኻብ ሓገዝ ብመሰረቱ ባEሉ Eቲ 

ትግራዋይ ዝገበሮ Eዩ፡፡ ኣብ ሕድሕድ ኣጋጣሚ ተረኺብና መብርሂ ሂብና፣ ሕቶታት 

Eውን መሊስና ካብዚ ወፃI ዝገበርናዮ ስራሕ ብዙሕ የለን፡፡ 

        ካብ ሕድሕድ ከተማ Eንወፀሉ Eለትን ሰዓትን ድማ  ማተሰኣ ብዘውፀO መርሃ 

ግብሪ መሰረት ቅድሚ ኣዋርሕ ተወሲኑ፣ ኣየር ትኬት ተቖሪፁ ኣብ ካሊE ከተማ Eውን 

ካልE ኘሮግራም ተዳልዩ Eዩ ዝፅበየና ነይሩ፡፡ በቲ ዝወፀ ኘሮግራም መሰረት ምስራሕ 

ግድን Eዩ ነይሩ፡፡ ኣብታ ዝፀናሕናላ ሓፃር ግዘ ግን ቅድሚ ይኹን ድሕሪ Eቲ 

ምትEኽኻብ ሓገዝ ንኮሚቴታት ንረክብ ነይርና፡፡ ምስ ተጠቓለለ Eውን ሓፂር ገምጋም 

Eናገበርናን ኣብ ቀፃሊ ነቲ ስራሕ ዝከታተል ኮሚቴ Eናጣየሽናን Iና ወፂEና፡፡ በዚ 

መሰረት Eውን Eተን ኮሚቴታት ከከም ጥንካረAን ዝፈላለ ምንቅስቓስ ይገብራ ኣለዋ፡፡ 

        ኣብ ከተማ ቦስተን Eውን ድሕሪ Eቲ ዘኹርE ሓገዝ ናይ ምትEኽካብ መድረኽ ፣ 

ነታ ሽU ዝነበረት ኮሚቴ ረኺብና ምስጋናና ገሊፅና፣ ኣብ ቀፃሊ Eውን Eታ ኮሚቴ ወኪል 

ማሕበርና ኮይና ክትሰርሕ ወኪልና፣ Eታ ኮሚቴውን ፍቓዳ ገሊፃ ብፅቡቕ መንፈስ 

ተፈላሊና፡፡ ሽU ኣይተ ይኩኖ ኣብቲ ኣኬባ ኣይተረኸቡን፡፡ Eዚ ግን ናትና ሽግር 

ኣይኮነን፡፡ ኣብቲ ኣኼባ ብዛEባ ቅብሊት ብዙሕ ሕቶ ተላIሉ ኣብU ምግዳፍ 

ከምዘፅግመልና ገሊፅና፤ ኮይኑ ግን ብኣመሪካ ደረጃ Eተተሓባብር ኮሚቴ ኣብ ዋሽንግተን 

ስለትጣየሽ ብጥርኑፍ ንዓኣ ሂብና ኩለን ጨንፈራት ምስኣ EናተረዳድA ቅብሊት ክወስዳ 

ተሰማሚEና  Iና፡፡ ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ ሲቲ ባንክ ሒሳብ ምኽፋትና ገሊፅና፣ ቁፅሪ 

ኣካውንትና Eውን ሂብና፣ ዝኾነ ሰብ ገንዘቡ ንኸይጠፍE ናብU ኣታዊ Eናገበረ ናይ ባንኪ 

ስሊኘ ኣቕሪቡ ደረሰይ ክረክብ ከምዝኽEል ተረዳዲEና Iና፡፡ በዚ መልክE ካብ  ሲያትል 



ምስ ለቐቕና ካብ ኮሚቴ ስያትል ስሊኘ ናብ ዋሽንግተን Eናተልኣኸ ብኣሽሓት ዝቑፀር 

ገንዘብ ደረሰይ ተላIኹሉ Eዩ፡፡ ኣጋጣሚ ኮይኑ ገሊAን ጨንፈራት ዘይረኸባ ክኾና 

ይኽEላ Eየን፡፡ ንሕና Eውን Eዚ ፀገም ብምግጣሙ ንሓዝን፡፡ 

        ንሕና በብቦትU ቅብሊት ገዲፍና ምኻድ ሓደጋ መሊሱ ስለዝተሰመዓና 

ኣይመረፅናዮን፡፡ ኣሰራርሓ ፋይናንስ ማሕበርና ይኹን ብመንግስቲ ዝግበር ቁፅፅር ጥንኩር 

ስለዝኾነ ነዚ ጥሒስካ ምኻድ ንዓና ፈታኒ ነገር Eዩ ነይሩ፡፡ ካብልቦም ንዝሕግዙ በዚ 

ምኽንያት ዝተዓንቀፉ ወገናት ድማ ይቕረታ ንሓትት፡፡ ምስ ናይ ቅንEና ፀገም ዝተሓሓዝ 

ነገር ኣለዎ ዝብል Eምነት ግን የብልናን፡፡ መዳመቒ ፅሑፍ ኣይተ ይኩኖ ተባሂሉ ዝኣተወ 

ቃል ይመስለና፡፡ 

        ኣይተ ይኩኖ ግን በቲ ሓደ ገፅ ገንዘብና ኣብ መዓልU ኣይውEል ዘሎ፣ ስለዚ ነዚ 

ማሕበር Eዚ ሓገዝ ምሃብ ኣብ ጥቅሚ ሓርበኛታት ክውEል ኣይገብርን ዝብል መልEኽቲ 

Eዮም ኣሕሊፎም ዘለው፡፡ ኣይፋልባ!  ማሕበር ጉዱኣት ኲናት ትግራይ ገንዘብ 

ዘይምEካቡ ደስተOም ዶ ኣይኮነን ክኾን ዝግባE? Eቲ ሓቂ ንሱ ይመስለና፡፡ ቃል ዓለም 

Eናፀወዩ ብልቦም ግን TDVA ተቐባልነትን ሓገዝን ምርካቡ መዓንጣ ኸብዶም ዘሕረሮም 

ምዃኑ ብፅሑፎም ኣንፀባሪቖም Eዮም፡፡ ኣይተ ይኩኖ ኣብቲ ወፍሪ ምትEኽካብ ዝነበሮም 

ተሳትፎ Eውን ልባዊ ምንባሩ ዘይኮነ ዘርEስ ነቲ መድረኽ ንምጭዋይን ንዘቕርብዎ ውንጀላ 

ናይ ፈታዊ ነቐፌታ ንኽመስል ዝዓለመን ምንባሩ Eዩ ዘርI፡፡ 

       Eቲ ወፍሪ ምትEኽካብ ሓገዝ ከምዝካየድ ኣባላት Eቲ ማሕበር ኣይፈለጥናን 

Iለሙኒ ዝብል Eውን ከም ወቐሳ ቀሪቡ ኣሎ፡፡ ኣባል Eኮ ብጉባኤU ኣቢሉ Eዩ ሓፈሻዊ 

ናይ መደባት ኣንፈት ዝንፅር Eምበር Eለታዊ ስራሕቲ ማሕበር ክፈልጥን ክውስንን 

ኣይኽEልን፡፡ Eዚ ናይ ኣመራርሓን ዋና ቤት ፅሕፈትን ስራሕ Eዩ፡፡ ኣውቶቡስ  ክተዋፍር 

Eውን ንኣባል Eናፍለጥካ ናብ ሓደ ዓዲ Eንትትጓዓዝ Eውን ንኣባል Eናፍለጥካ ዝስረሓሉ ውዳበ 

ኣይተ ይኩኖ ክፈጥሩ Eንተኾይኖም Eምበር ክሳብ ሕዚ ኣይተተግበረን፡፡ ስለዚ Eዛ መፀለምታ 

Eዚኣብ Eውን ፍሽልቲ Eያ ማለት Eዩ፡፡  

         ብቢልየናት ዶላር ዝግመት ሃብቲ ዘለዎ ህወሓት ናብ ስልጣን ንዘምፅUዎ ጉዱኣት 

ኲናት በቲ ሃብቲ ንሱ ዘይጥውሮም? ንምንታይ የለምኖም ዝብል ሕቶ ምልዓሉን ግቡE 

ምዃኑን ጠቍሞም ኣለው፡፡ Eዚ ሕቶ Eዚ Eኳ ኣብ ቦስተን Eንተይኮነ ኣብ ዋሽንግተን ብዝርከብ 

ዓርኮም ዝተልዓለን ግቡE መልሲ ዝሃብናሉን Eዩ፡፡ ህወሓት ብናይ Iትዮጵያ ናይ ፓርትታት 

ሕጊ ዝግዛE ፖለቲካዊ ውድብ ምዃኑ ፣ በዚ ምኽንያት ዝውንኖ ዋላ ሓደ ንግዳዊ ትካል 

ከምዘይብሉ፣ Eዚ ውድብ ኣባላቱ ብዝኸፍልዎ ክፍሊት ዝመሓደር ምዃኑ ገሊፅና Iና፡፡  Eኒ 

ኣይተ ይኩኖ Eንተዘይተቐበልዎ ክርዳE ድልው ንዝኾነ ግን ኣረዲEና ተኣማሚና Iና፡፡ Eቲ 

ንትEምት መበገሲ ዝነበረ ገንዘብ ናይ ህወሓት ብምንባሩ ህወሓት ነጋዳይ Eዩ Iሉ ዝነቅፅ 



EንተሊU ግን ብዘበን ውበያ ዝፀመመስ ብዝባን ውበ Eናበለ ይነብር ዝብል ኣበሃህላ ዓበይቲ Eዩ 

ዘዘኻኽረና፡፡ ወይ ድማ ነቶም ናይ ሽዋ ቅንጅት ዝለኸፈ ሰይጣን ዝተጋራሰዮ ሰብ Eዩ፡፡ ህወሓት 

መሪሕ ስለዝኾነ ብኣመራርሓ ኣይፀሉን ማለት ግን ኣይኮነን ዋላ ንውልቀ ሰብ ሃፍቲ Eውን 

ይመርሕን ይገርሕን Eዩ፡፡ Eዚ ድማ ዝኾነ ልምዓታዊ መንግስቲ Eዛ ዘላናያ ዓለም ዝኽተሎ 

ኣካይዳ Eዩ፡፡ 

       ኣይተ ይኩኖ ኣብ ገፅ 5 ናይቲ ፅሑፎም ኣልIለሙዎም ዘለው ጉዳያት ምስቲ 

ዝተበገስሉ ርEሲ ብዙሕ ዘይተኣሳሰሩ ኣብ ርEሲ ምዃኖም ናይ ትኹረት ነጥቢ / Focal point/  

ዘይብሎምን ብዘለፋን ኩምራ ፀርፍን ዝተመልU Eዮም፡፡ ጥምር ኣቢልካ መንፈሱ EንትትርደO 

ግን ኣብ ውድብ ህወሓት /Iህወደግን መንግስትን ንዘለዎም ፅልAትን ቂምን ንምውፃE 

ዝተጠቐምሎም ናይ በለካ ለኽAካ ወረታትን ፀርፍታትን Eዮም፡፡ ክንዲ ፍረ ጣፍ መርትO 

ከቕርቡሎም ዘይኽEሉ መደምደምታታት Eዮም፡፡ ገለገለ ነጥብታት Eስቲ ካብኣቶም ኣልIልና 

ንርA፣ 

      ንኣመራርሓ ማሕበር ጉዱኣት ኲናት ትግራይን ትEምትን ’’ ኣኮን ወድሓፍትን …’’ 

ብዝብል ብባጫ መልክE ከካፍUዎም ፈቲኖም፡፡ Eንታይ Eሞ ኣለዎ TDVA ’ ቅንጅት’ 

ኣይምሰል Eምበር ትEምት Eንተመሰለ?ሰብ Eኮ ንሰቡ Eዩ ክመስል ዝግባE፡፡ 

        ናይ መንግስትን ናይ ትEምትን ትካላት ቆፀርትን መባረርትን ባEልቶም Eዮም ይብሉና 

ኣለው፡፡ ኣብዚ Eውን Eንታይ ክብሉ ከምዝደለዩ ግልፂ ኣይኮነን፡፡ ሰራሕተኛ ክቖሩን ከባርሩን 

ዘለዎም ባEልቶም Eዮም፡፡ መመዘኒ ንዘማልE ይቖፅሩ፣ ብቑE ንዘይኮነን ክባረር ዝግበOን ድማ 

ባEልቶም ምብራሮም ዓለም ዝቕበሎ ሓቂ Eዩ፡፡ ነውርነቱ ኣበይ ገፅ Eዩ? 

       ንጉስ ኣይኽሰስ ሰማይ ኣይሕረስ ዝዓይነቶም መራሕቲ Eዮም Iሎም Eውን 

Iለሙዎም፡፡ ብዘበን ንጉስ ካብ ዓዲ ስለዝወፁ ድኣ ከምU መሲልዎም Eንተኾይኑ Eምበር 

ኣብዚ Eዋን ብመሰረት ሕገመንግስትና ዘይክሰስ ሰብ ኣብ ምድረ Iትዮጵያ የለን፡፡ 

       ኣየናይ ናይ መንግስቲ ባዓል ስልጣን ኣየናይ ናይ ትካል ሓላፊ ምዃኑ ኣይፍለጥን 

Eውን Iሎም፡፡ ኣይተ ይኩኖ ውቃብOም ድኣ ንዝምልከቶ ኣካል  ምሕታት ኣይፈቱን Eምበር 

ንዓዲ መፂOም Eናሃለው Eንተዝሓቱ Eኮ ግልፂ ምኾነሎም ነይሩ፡፡  

        ትEምት ናይ ህዝቢ Eንተኾይኑ ንምታይ ህዝቢ ዝደልዮም መራሕቲ መሪፁ ዘይቆፃፀሮ 

ንዝብል ሕቶ መራሕቲ ህወሓት ፀማም Eዝኒ ሂበሙዎ ዝብል ውንጀለOም Eውን ንረክብ፡ ሕዚ 

Eውን ትEምት ብሕጊ ፋውንደሽን Iትዮጵያ መሰረት ዝተጣየሸ ስለዝኾነ ልክE ከምተን ኣብቲ 

ኣይተ ይኩኖ ዝነብሩሉ ሃገረ Aመሪካ ዘለዋ ፋውንደሽናት ብውሱናት ሰባት ተጣይሹ ብሕጊ ሃገር 

ቁፅፅር ዝግበረሉ Eምበር ብህዝቢ ዝምረፅን ዝፈርስን ክኾን ኣይኽEልን፡፡ ናይ ኣፍልጦ ሽግር 

EንተሊUዎም ሕዚ Eውን ንዝፈልጡ ይሕተቱ፡፡ ንፖለቲካዊ ሃልኪ Iሎም ዝሓትዎ 

EንተሊOም ግን ከም ምርጨOም፡፡ 



       ትEምት ኣብ ቀይዲ ህወሓት ዘይኣመነን ዘይተቐበለን ትግራዋይ ዘይቕበል ትካል Eዩ 

ዝብል መልEኽቶም Eውን ሽግር ኣለዎ፡፡ ወዮ ብማEዶ ብወንጭፍ ናይ ምንቃፍ ኣመል 

ስለዘለዎም Eዩ Eምበር ናብተን ትካላት ከይዶም መን ከምዘሎ EንተዝEዘቡስ ይትረፍ ብቕዓት 

ዘለዎ ትግራዋይን Iትዮጵያውን ኣውሮፓውያንን ኤዥያውያንን ምህላዎም መረጋገፁ ነይሮም፡፡ 

መቸም ነዚኣቶም ኣባላት Eዮም ከምዘይብሉና ተስፋ ንገብር፡፡ 

     መራሕቲ ህወሓት ዝኾነ ፖለቲካዊ ፓርቲ ኣብ ትግራይ ክህሉ የብሉን ይብሉ ዝብል 

ኣባሃህላ ካበይ ዝረኸብዎ መረዳEታ Eዩ? ቅንጅትን ሕብረትን ዝተብሃሉ ውድባት Iትዮጵያ ኣብ 

1997 ዓ.ም ኣብ ሙሉE ትግራይ ኣብ መረፃ ምስታፎም ዘይምስመOም ኣብ ምክትታል ሓበሬታ 

ብዙሕ ዝተርፎም ነገር ዘሎ ይመስል፡፡ 

        ኩሉ ትግራዋይ ኣባል ህወሓት ይኹን ይብሃል ኣሎ ዝብል Eውን ፍልፍል 

ሓበሬተOም Eዩ ሓልኪሱ Eምበር ህወሓትስ ኩሉ መሪሕ ዝኾነ ትግራዋይ ኣባል ይኹን ዝብል 

ኣንፈት ከምዘለዎ Iና Eንፈልጥ፡፡ 

       ኣብ ትግራይ መንግስቲ፣ ውደብን ህዝብን ሓደ ክኾኑ ምድላይን ንተግባራውነቱ ድማ 

ለይትን ቀትርን ኣብ ምጉስጓስ ይርከቡ ይብሉና ኣለው፡፡  ሓሳቦም ኣኮOም ኘሮፌሰር መስፍን 

ወ/ማሪያም ኣብ 1997 ዓ.ም ምስ ዝተዛረብዎ ብጣEሚ ተገጣጢሙ - ህዝቢ ትግራይ ከም 

ብፋብሪካ ዝወፀ ሳሙና ሓደ ዓይነት Eዩ  ምስ ዝብል ኣበሃህላ፡፡ ብስሩኸባ ምንቅስቓስን መሰልን 

ፓለቲካዊ ፓርትታት  ክሳብ ዝተረጋገፀ፣ ነፃነት ደቂ ሰባት ክሳብ ዝተሓለወ፣ ህዝቢ፣ መንግስቲ 

ውድብ ሓደ Eንተኾኑ Eንታይ ሓጥያት ኣለዎ?  ከምዝርደኣና ምክፍፋልን ሓድነት 

ዘይምህላውን ንህዝብና ደቚሱ፣ ሓድነት ምፍጣር ድማ ናብዚ ደረጃ ኣብፂሑ፡፡ ናይ ኣይተ 

ይኩኖ ናይ ብተና ተግባር ስለዘይተዓወተ ሓድነት ከመይ ጌርካ ይንቀፍ ? ንሃገራዊ ምርድዳE / 

National Consensus/ ምኹናን ማለት ዶ ኣይኮነን?  

            ህዝብን ጉዱE ተጋዳላይን ብደኽነትን Eዳ ማረትን ተኣሲሮም ዝበልዎ Eውን 

Iትዮጵያ ንዝሓለፉ 5 ዓማውቲ ዓለም ዝምስክሮ ቅልጡፍ Eብየት ከምዘረጋገፀት ልቦም 

ስሒትዎ ኣይኮነን ኣያታቶም ከሕጉሱ ደልዮም Eምበር፡፡ Eዳ ማረት መድከይ Eዩ ዝብል 

መልEኽቲ Eንተኾነ Eውን ናይ መህረፅቲ ነፍሒ Iና Eንብሎ፡፡ 

       ፅሑፍ ኣይተ ይኩኖ ዘርEየና ርEሰ ጉዳዮም ንጉዱኣት ዝቑርቈር መሲሉ ተበጊሱ 

EንተብቅE ቀንዲ EላምU ግን ፖለቲካዊ ስራሕ ጎተቶም ንምፍፃም በቲ ኣጀንዳ ጌርካ ንህወሓትን 

ንሱ ዝመርሖ መንግስትን ንምውቃE ምዃኑ ከምፀሓይ ቀትሪ በሪሁ Eዩ፡፡ ነዚ ፖለቲካዊ Eላማ 

ከሳኽU ኣብ ልEሊ ሓርበኛታትናን ማሕበሮምን ወፍሪ ጀሚሮም ፡፡ ኣውቶቡስ ኣብዘይመዓለAን 

ውIለን፣ ጉዱኣት ኲናት ካብ ስራሕ ተባሪሮም፣ ትካሎም ናብ ትEምት ተሃጊሩ ወዘተ Eናበሉ 

ንብዓት ሓርገፅ ነቢOምልና ፡፡ ወለድና ከምዚ ዝበለ Eንትገጥሞም ’’ ኮሓሎያ መሲለንስ 



መንቆሮ’’ Iሎም ይምስሉ፡፡  ኣይተ ይኩኖ ነዚ ፅሑፍ ዘዳለው’ውን ዝኹሕሉ መሲሎም 

ከንቁሩና ደልዮም Eዮም፡፡   ዓሻኹም ድለዩ  ድማ ንብሎም፡፡ 

        Eንተ ኣብ ሰሜን ኣመሪካ ዝርከብ ማሕበረሰብ ትግራይን ማተሰኣን ግን ቅድም 

Eንትብል ንጅግንነታዊ ተጋድሎና ኣብ ምጉልባት፣ ድሕር Eንትብል ድማ ኣብ ልምዓት ዓዶምን 

ምሕብሓብ ሓርበኛታቶምን ንዘበርከትዎ ልባዊ ድጋፍ ልUል ምስጋናና ደጊምና ነቕርበሎም፡፡ 

ከምኒ ኣይተ ይኩኖ ዝበሉ መጠዓውትን ከፋፈልትን ሰባት ንዝፈጥርዎም ማሕለኻታት 

Eናበጣጠሱ ሓድነቶም ከደልድሉን ኣበርክቶOም ከEዝዙን ድማ በዚ ኣጋጣሚ ንፅውE፡፡ 

 

ማሕበር ጉዱኣት ኲናት ትግራይ 

መስከረም 2001 ዓ.ም 

 


