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ዕላማ እዚ ፅሑፍ መማየጢ ዝዀኑ ጥሙር ነጥብታት ንምቕራብ እዩ፡፡ እዚ ጽሑፍ ንዅሉ 

ዛዕባታት፣ ኵነታት ዓለም ለኸ ምዕባለ፣ ለውጥታት ዞባና፣ መፃኢ ዕድልን ብድሆታትን 

ኢትዮጵያ፣ ሓደጋታት ትግራይን ዘለዉ ዕድላትን ኣብ ሓፂር ጊዜ ንምቕራብ ይፍትን፡፡ 

እንተዀነ’ውን ገለ ገሊኡ ነጥብታት ዕምቈቱ ብጊዜ ዝተደረተ ምዃኑ ምርዳእ የድሊ እዩ፡፡  

 

ኣብቲ ዓሚ 2011 ዝነበረ ቀዳማይ ዋዕላ ትዅረቱ ኣብ ጅኦ-ፖለቲካዊን ዓለምለኻዊን 

(global) ሓይልታት ዘሎ ንሕንሕን ምዕባልኡን እዩ ነይሩ፡፡ ኣብ ኢትዮጵያን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን 

ዘሎ ቅልውላው እውን ተንቲነ ነይረ፡፡ ኣብ ኢትዮጵያን ትግራይን ዘጋጠሙ ሽግራትን 

ፈተናታት እውን ኣልዒልና ነይርና። ነዚ እውን ትግራይ ንኩሉ ተኾነታት (Scenario) 

ዝተዳለወትን ሙሉእ ባህርያት ገቢራዊ መንግስቲ ዝወነነት (de facto State) ክትኸውን 

አለዋ ዝብል ነይሩ::  ኣብ 2012  ዝነበረ ካልኣይ  ዋዕላ ውን ኣብ ውሽጢ ዘተኮረ  ማዕዳን 

ገቢራዊ መንግስቲ ዝወነነት (de facto State) ብዝርዝር ኣቅሪበ ኣለኩ:: 

 

በዚ መሰረት ኣብ ዓለም ለኸ መድረኽ ብቀዳምነት ለውጢ ፖሊሲ ኣሜሪካ ብፍላይ ካብ ፀረ-

ሽበራ (War on Terror) ናብ ምዕጋት ቻይና (Containment of China) ከምዝተሸጋገረ 

ገሊፀ።   

 

እዚ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ፅልዋ ካብ’ቲ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ዝፍለ ከም ዘይዀነን፤ 

እቲ ምዕጋት ቻይና፣ ኣሜሪካ ኣብ ውቅያኖስ ደቡብ ኤሽያ (South East Asia Sea) አሽያ 

ፓቮት (Asia Pivot) ብዝብል ፖሊሲ ኣሜሪካ ዝተጀመረ ሙዃኑ ገሊፀ። ኣሜሪካ ኣብ ኤሽያ፣ 

ኣውስትራልያ፣ ፍልፒንስን ካልኦትን ከምኡ’ውን ኣብ ቬትናም ኣብ ፀረ- ቻይና ስራሕቲ 

ከምዘሰለፈተ ተንቲነ። 
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ናይ’ቲ Asia Pivot ዝብሃል መቐፀልታ: ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ካልኣዋይ ግንባር ንሃገራት ኣብ 

ምዕጋት ቻይና ምስላፍ ጀሚራ። ኣብ ኣፍሪካ እውን እቱ ዝዓበየ ናይ ቻይና ምንቅስቓስ ኣብ 

ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ኣብ ውቕያንስያዊ ግዝኣት (maritime domain) እዩ:: ነቱ ቀርኒ 

ኣፍሪቃን ደንደስ ቀይሕ ባሕሪን ዝቘፃፀራ ዓድታት ገሊፉ (Gulf States) ስለዝኾነ  አብኡ’ ዉ 

ዝናደየ ገይርዋ፡፡ 

 

በዚ መሰረት እውን ኣብ ማእኸላዊ ምብራቕ ኣብሞንጐ ብሳውዲ ዓረብ ዝምራሕ ዝነበረ ናይ 

ገልፍ ሰልፍታት ብተፃራሪ ብኢራን ዝምራሕ ዝነበረ ዝተበተነ ሓይሊ ኳተርን ቱርኽን ዝነበረ 

ቅርሕንትታት ናይ ኣሜሪካ ትራምፕ ምሕደራ ኣጋዲድዎ እዩ። 

 

በዚ መሰረት እውን ኣሜሪካ ነቱ ናይ ትራምፕ ምሕደራ ኣሜሪካ ንምጥቓም ዝዓለመ ውዲት 

እምሬት (UAE) መሓመድ ቢን ዛይድ ዝመርሖ ናይ ገልፍ ሰልፊ ንመጀመርታ ጊዜ ተፈጢሩ። 

ከምቱ ዝፍለጥን ንቡርን ኮየኑ ዝጸንሐ ሳውዲ (ስዑዲ) ንገልፍ ዓድታት (GCC) እናመርሐት 

ዝፀነሐት፤ ብተነፃፃሪ በዝሒ ዕቑር ሃፍቲ ነዳዲ ዘለዋ ሃገር ከም ምዃና ናይ እስልምና ወሃቢያ 

ዝተስፋሕፍሕ ቀንደኛ ዓዲ እያ። በዚ መሰረት እውን ከውራሪት ፀረ- ኢራን ሰልፍታት ኰይና 

ፀኒሓ። 

 

ዋላ’ኳ ኢምሬት ብበዝሒ ህዝብን ሃፍትን ካብ ሱዑዲ ዝነኣሰት እንተዀነት ብናይ ቢን ዛይድ 

ጥንቓቐ ዝመልኦ ውዲትን ብናይ ትራምፕ ሓገዝን ናይ ገልፍ መራሒት ኰይና ወፂኣላ። ኣብዚ 

ዝዓበየ ተራ ዝተፃወተ መራሒ ኢምሬት መሓመድ ቢን ዛይድ ብሓገዝ ኣሜሪካ ኣብ ሱዑዲ 

ምትኽኻእ ኣመራርሓ ኢድ ኣእቲዩ::  ኣብ ሱዑድ ዝነበረ ናይ ንጉሳት መሪሕነት ምትክካእ 

ባህላዊ መስርሕ ብምፍራስ ነቱ ብዕድመ ብስለትን ተመኩሮን ዝነኣሰ መሓመድ ቢን  



4 | P a g e  
 

ስልማን ናብ ሙሉእ ስልጣን ኣምፂእዎ እዩ። እቲ ንነዊሕ እዋን ወራሲ ዙፋን ዝነበረ - ሓዉ 

ዝሞቶ ንጉስ ሱዑድ ዝነበረ መሓመድ ቢን ኔይፍ ተገሊፉ እዩ። 

 

ኣብዚ ክግለጽ ዘለዎ ዋና ዕላማ ኢምሬትስ ገንዘባዊ (ሃፍቲ ምጥራይ) Commercial 

እንትኸውን በዚ መሰረት እውን ኣብ ደቡባዊ የመን፤ ቀርኒ ኣፍሪካን ብፍላይ ኣብ ኤርትራ፣ 

ጅቡትን ሶማልን ኣብ ዝኣምሰላ ሃገራት ንወደባት ዝተቖፃፀሩ መንግስትታት ምምስራት እዩ። 

ነዚ እውን ብዝሓት ህዝቢ ኢምሬት ስለዘይፈቅድ ግድን ዜጋታት ካልኦት ዓድታት ምጥቓም 

የድልያ። ግብፂ፣ ሱዳን፣ ኣሜሪካ፣ እንግሊዝ፣ ፓኪስታን፣ ባንግላድሽን ህንድን ፍልፍል ሓይሊ 

ሰብ ኢምሬት ኰይኖም ነቱ ምስፍፋሕ ኤምሬት ይድግፋ። ስለዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዋ 

ደገፍቲ ቻይና ምስ ኳታር፣ ቱርኪን ኢራንን ምሕዝና ዘለወን ዓድታት ብጥሙር ሓይሊ 

(ጭዋዳ) ኣሜሪካን ኢምሬት ብዝትመርሖ ገልፍን እናተወቀዓ ይርከባ። መጀመርታ ጅቡቲ፣ 

ደቡብ ሱዳን ካብኡ ሶማል ቀፂሉ ኢትዮጵያ ከምኡ’ውን ሕዚ ሱዳን ግዳይ እቲ ፀቕጢ ኮይነን፤ 

ብውፅኢቱ መሪሒነት ቅልውላው የጋጥመን ኣሎ። ቀፂሉ ድማ ኣብ ዩጋንዳ ናዕቢ ከልዕል 

ዝኽእለሉ ኩነታት ኣሎ። ኬንያ ምስ ቻይና ዘለዋ ርክብ ክተላሕልሕ ፃውዒት ብዝተፈላለዩ ናይ 

ሚድያ ወፍሪ ይካየድ ኣሎ፡፡  

 

ብሓፂሩ ብምኽንያት ሓድሽ ፖሊሲ ኣሜሪካ ኣብ ምዕጋት ቻይና፣ ብኤምሬትስ ዝምራሕ 

ሓድሽ ኣሰላልፋ ገልፍን ምስፍፋሕ ኣብ ገማግም ወሽመጥ ዓደንን (Aden) ቀይሕ ባሕሪን 

ምስ ውሽጣዊ ኢኮኖሚያዊን ፖለቲካውን ቅልውላው ዓድታት ቀርኒ ኣፍሪካ ተደራሪቡ 

መብዛሕቲአን ዓድታት እንኮላይ ኢትዮጵያ ኣብ ቅልውላው ይርከባ፡፡  

 

ኢትዮጵያ እውን ከምቱ ዓሚ ዝበልኽዎ ኣብ ዘበነ ድሕረ-ኢህወደግ ትርከብ። ኣብ ፖለቲካዊ 

ኣንፈት፣ ኢኮኖሚያው ኣንፈት፤ ፀጥታን ናይ ወፃኢ ፖሊሲን ዝፀንሑ መትከላት ኢህወደግ 
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ፈሪሶም፡፡ ኢህወዴግ ‘ውን ኣብ ውሽጡ ናይ ምትእምማን ዓብይ ፀገም ኣጋጢምዎ ኣሎ፤ 

ምስኡ ተኣሳሲሩ ሓበራዊ ራእይ (vision) የብሉን። ብሓደ ጠሚሩ ዝሕዝ ራእይ እንተይዀነስ 

ኣብ ስልጣን ምፅናሕ ዋና ዋኒኑ ኾይኑ ኣሎ፡፡ 

 

ኣብዚ እዋን‘ዚ ኩሉ ፖሊሲታትን ጉዳያትን ሓይልታትን ኢትዮጵያ ኣብ ሕቶ ወዲቖም፡፡ ሕገ- 

መንግስቲ ፤ ፌዴሬሽን ፣መረፃ፣ ፀጥታ ሓይልታት፣ ዝተፈላለዩ ኮሚሽናትን ፌደራላዊ 

ትካላትን ኣብ ዓብይ ሕቶ ወዲቖም፣ ኮታስ ዘይወደቐ የለን ክበሃል ይከኣል፡፡ 

 

መሰረታት መልዓሊ እዚ ሕቶ ክልተ እዮም። ዓብይ ናይ ዘይምትእምማን ሽግርን (Mutually 

Assured Distrust) ፣ ተኣማንነትን ዘምህላዉን ዝፈጠሮ ናይ ስልጣን ሕቶን: ኣብ ስልጣን 

ዘለዉ መንግስታዊ ትካላትን ህዝባዊ ተቐባልነቶም ፈፂሙ ምውዳቑን እዮም፡፡  

 

ኣብ ኢትዮጵያ ሰለስተ ባላታት ርግዓት የድል’ዩ። 

 ኢኮኖሚያዊ ህዝባዊ ኣቕርቦት (delivery)  

 ፀጥታ (security) 

  ሕጋዊነትን ህዝባዊ ተቐባልነት ስልጣንን (democracy/ legitimacy) እንትዀኑ፦ 

 

ኣብ ስልጣን ዘለዉ ክልላውን ፌደራላውን ናይ ለውጢ ሓይልታት ብመሰረቱ ንዴሞክራሲ 

ምስፋሕ ብዝብል ዘይጥቑው ምኽንያት ኢኮኖሚያዊ ኣቕርቦትን ፀጥታን (delivery and 

Security) ኣብ ፀገም ወዲቐን።  

ሕዚ ዲሞክራሲ፤ ኣቕርቦትን ፀጥታን (democracy, delivery, Security) ኩለን ስኢንወን። 
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ኣብ ናይ ሎሚ ዋዕላ ዋና ዘድህበለን ኣጀንዳታት ክልልና ትግራይ (Agenda Tigray) ዝስዕባ 

እየን። 

 

ኣብ ሰለስተ ነጥብታት ተመርኲሰ ኣብ ትግራይ ዘድሃባ ጉዳያትን ሓደጋታትን ክትንትን እየ። 

በዚ መሰረት እውን ቀፀልቲ ኣንፈታት ትግራይ ታይ ኽኸዉን ኣለዎ ኢለ ክምልስ ክፍትን 

ይደሊ። 

 

ህፁፅ ኣጀንዳ ትግራይ (Agenda Tigray)- ሓበራዊ ርዲኢት ትግራይ (ሓርት) 

 

1. ሓሳባዊ   ተኾነታት (Scenario) ኣብ ኢትዮጵያን ትግራይን እንታይ እዮም?  

ብተግባርኸ ቀንዲ ሓደጋታት ትግራይ እንታይ እዮም? ዋና ዕድላት ኸ? 

 

2. ካብ ሓደጋታት (threat) ዘትኮረ ስትራተጂ: ናብ ምስፋሕ ዕድላት (opportunity) 

ከመይ ሽግግር ይምጻእ? 

 

3. ራእይ ትግራይ፦ ትግራይ ኣብ 2030፣ ትግራይ ኣብ 2050 ታይ ክትመስል አለዋ? 

 

ኩሎም ኣብ ትግራይ ዝነብሩ ህዝብታት ክስማሙዑለን ዝግባእ ርዲኢታዊ ዓምድታት 

ትግራይ እንታይ እየን? 

 

ኣብ ዓምድታት (pillars) ትግራይ ዝተደረኸ Common Tigray Position (ሓበራዊ 

ርዲኢት ትግራይ) (ሓርት) ምፍጣር ይከኣል ዶ? 
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ነዚ እውን ትግራይ ንኩሉ ተኾነታት (Scenario) ዝተዳለወትን ሙሉእ ባህርያት ገቢራዊ 

መንግስቲ ዝወነነት (de facto State) ክትኸውን አለዋ።  ደፋክቶ ስቴት ናይ ደሉዉነት 

መግለፅን መመዘኒን እዩ። ጥንክርትን ልምዕትን፤ ዲሞክራሲያዊት፤ ግዝኣታዊ ሓድነት 

ዝወነነት ትግራይ ብቐዳምነት ንህዝብታት ትግራይ ዋሕስ ትኸውን። በዚ ኣቢላ’ውን 

ንካልኦት ናይ ዞባና ህዝብታት ሓጋዚት ትኾን: ንነዊሕ ጊዜ ኣብ ሽውላለን (dilemma) ዝፀነሐ 

ናይ ትግራይ ህዝቢ ሰንፈለል ኣለዎ:; ምስ ኢትዮጵዊነት ዝተታሓሓዘ ናይ ፖለቲካዊን 

ኢኮኖሚያውን መሰላቱ፣ (Ethiopiawinet dilemma)፣ ምስ ቊፅሪ ህዝቢ ተተሓሒዙ 

ዝመፅእ ፀቕጢ (Number dilemma) ፣ ምስ ቁፅሩን ታሪኹን ዝመፅኡ ናይ ፀጥታዊ 

ስግኣታት (Security dilemma) ንምፍታሕ ዋና መሳርሒ ሙሉእ መንግስታዊ ባህሪያት 

ዝወነነት ትግራይ እያ። ብኻሊእ ገጽ ግን ምስ ገስገስቲ ሓይልታት ኢትዮጵያን ዞባ ቀርኒ 

ኣፍሪቃን ኣብ ርድኢት ዝተመስረተ ዝምድናን ሃገርን ብፌደሬሽን ወይ ከዓ ብኮንፈደረሽን 

ክትተኣሳሰር ትኽእል እያ። 

 

ተኹነታት (Scenarios)  

 

1. ተኾነ ሓደ: ናይ ርድኢት ፌደሬሽን (Consensus Federalism) 

 

ፌደራላዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ቀደም ኣብ ኢህወደግ ብዴሞክራሲያዊ ማእከልነት 

(democratic centralism) ዝተሸኸለ እንትኸውን፤ ሕዚ ድማ ኣብ ድሕረ ኢህወደግ ብናይ 

ኣሃዳዊ ኣተሓሳስባን (unitarist) ብናይ ኣብዝሓ ዓብላልነትን (majoritarianism) 

ፌደራሊዝም ተበቲዑ ኣሎ።  ኣቦ ፌደራላዊ ስርዓት ኢትዮጵያን ዴሞክራሲያዊ ማእከልነት 

ኢህወደግን ሓንቲ ሓሙስ ቐርያቶ:: 
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ኣብ ክልል ሶማል ዝተጀመረ ምስለኔ እንደራሴ ናይ ሙሻም ከይዲ ኣብ ኦሮሞያ፣ ኣምሓራን 

ደቡብን ቐፂሉ ኣሎ። 

 

መብዛሕቶም ክልላዊ ላዓላዊነቶም ተጣሒሱ እዩ። መኸላኸሊ ሓይሊን ፖሊስን ናይ እንደራሴ 

ሓለውቲ ኰይኖም፤ እቶም ካልኦት ክልላት ማለት ድማ ትግራይን ዓፋርን ብተነፃፃሪ 

ላዕላውነት ሓልዮም ይኸዱ ኣለዉ። እዚ እውን ጊዜያዊ ኲነት ክኸውን ይኽእል።  

 

ብጭቡጥ (ብገቢር) መብዛሕቲአን ክልላት ኣብ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን (State of Emergency) 

ዘለዋ፤ ብተግባር ኣብ ናይ ምእኸላ ስርዓት (centralizing forces) ዝርከባ ይመስላ። እዚ 

እውን ጊዚያዉን ተለዋዋጥን እዩ፡፡ እተን ክልተ ክልላት: ትግራይን ዓፋርን ድማ: ገቢራዊ ናይ 

ኮንፌደረሽን ኣካላት ይመስላ። 

 

ናይ ርድኢት ፌደራሊዝም ክመፅእ ሓድሽ ሚዛን (new equilibrium) ፖለቲካዊ ሓይልታት 

የድሊ። እዚ ክመፅእ ጊዜ ይወስድ። በዚ ምኽንያት መረፃ እንተተኻይዱ ናብ ድሕረ- ኢህወደግ 

ዘበን ማለት ድማ ፖለቲካ ልፍንታዊ ንሕንሕ (competitive politics of coalitions) ንኣቱ 

ኣለና ማለት እዩ። ብሓፂሩ ርድኢታዊ ፈደራሊዝም ኽመፅእ ከቢድ እዩ ክበሃል ይከኣል። 

 

2. ተኾነ ክልተ: ዲክታተሪያዊ መንግስቲ (ምልካዊ መንግስቲ) 

 

ፈፂሙ ዘየድሊ፣ ዘይስሙር፣ ብዙሕ ደም ምፍሳስ ዘመፅእ፣ ሕድሕድ ውግእ ከምፅእ ዝኽእል 

እዩ እዚ ‘ተኾነ’ እዚ። ምስ መረፃ ተተሓሒዙ ዝተረኣዩ ናይ ምንዋሕ ዝንባለታት፤ ምስ ክልላዊ 

ላዓላዊነት ምጥሓስን ምሻም እንደራሴታትን ምስለኔን፣ ምስ ኣጠቓቕማ መኸላኸሊ ሓይሊ፤ 
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ምስ ቁሉዓትን ገቢራዊን ኣዋጃት ህፁፅ እዋን፤ ምስ ድልየት ደጋዊ ሓይልታት እንትረአይ 

ምልካዊ መንግስቲ (dictatorship) ናይ ምምፃእ ዕድል ፀቢብ ኣይዀነን፡፡ 

 

 

 

3. ተኾነ ሰለስተ: ሓደጋ ምብትታ (Fragmentation)  

 

ውልቀ ምልካዊነት (dictatorship)፣ ምንሕናሕ ሓይልታት ምእኸላን (centeralizing)፤ ምስ 

ፌደራላዊ ሓይልታት ዝፈጥሮ ጐንፂ ማለትና እዩ።  

 

ብዙሓት ሕቶታት ነዚ የላዕልዎ:: ዘይቀዳደዉ ቅዋማም ተነሓናሕቲ ብሔራዊ ሰልፋታት 

ምንቅስቃሳት (rival nationalist movements) ተቓርኖ ይዉጠጥ ኣሎ:: መግለፂኦም 

እውን ምስ: 

 

 ሪፈረንደም፤  

 ዓርሰ ምሕደራን፤  

 ክልላዊ ምስረታ፤  

 መረፃን  

 ኢድ ኣእታውነትን ሓይልታት ወጻኢን   

 

ተተሓሒዞም ዝመፁ ምውጣጣትን ምስሕሓባትን ምስ ግዝኣታዊ ጐንፅታት ናይ ምብትታን 

ሓደጋ ክውስኽ ይኽእል። 
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ብተወሳኺ እዚ ተኾነ (Scenario) ክልተ መፃእቲ ውሕጃት ካርና ከጋድድዎ ይኽእሉ እዮም፡፡ 

እዚኦም ድማ ሰላሕታዊ ናይ ሃይማኖታት ምስፍሕፋሕን ኣብ ፖለቲካዊ ሓይልታት 

ምልሓኹን፤ ኢኮኖሚያዊ ውድቐት ዘመፅእ ናይ ኣቕርቦት (economic delivery) ፀገምን 

እዮም።  

 

4. ተኾነ ኣርባዕተ: ሽግግር መንግስቲ (Big Transitional Government) 

 

ናይ ውሽጣውን ደጋውን ሓይልታት ኣብ’ቲ ለውጢ ዘለዎም እምነት ምስ ምሽርሻሩ፣ ገለ 

ሓይልታት ኣብ ሕገ መንግስቲ ዘለዎም ፅልኢት፣ኣብ ፌደሬሽን ዘለዎም ሕቶታት፣ ኣብ 

ኢህወደግ ዘለዎም ሕቶ፤ ኣብ ሃገራዊ ፀጥታ ምፍራስ ዘለዎም ስግኣታት፤ ኣብ ኢህወደግ ዘሎ 

ውሽጣዊ ቅልውላውን ዘይምትእምማንን፤ ምስ ምክያድ መረፃ ዘለዉ ናይ 

ምስንዳው/ምድላው/ሕፅረታት እንተራኣይ፣ ሽግግር መንግስቲ ከም ሓደ ተኸነ ክረኣይ 

ይኽእል። ብፍላይ ምዕራባዉያን መንግስትታት እቲ ዘሎ መንግስቲ ኣብ ስልጣን ንምቕፃልን 

ገለገለ ሓይልታት ተቓውምቲ ናብ ስልጣን ንምምፃእን ሽግግር መንግስቲ ክደፍእሉ ይኽእሉ 

እዮም። 

 

5. ተኾነ ሓሙሽተ: ኮንፈደረሽናዊ መንግስቲ  

 

እቲ ዘሎ ንሕንሕ ዕምቘት ዘለዎን ናብ ህዝብታት እውን ዝለሓኸ ዘይምትእምማን ልሒቃዊ 

(elite distrust) ምስ ምኻኑ ፣ ምስቲ ዘይምትእምማን ዝመፁ ናይ ስልጣን ሕቶታት 

(question of power) መን እንታይ መንግስታዊ ስልጣን ይትሕዝ? (who has power? 

on what basis or legtiamcy and for what purpose?) መን ታይ ዕቑርን ካልኦት 

ሃፍትታት ኣለዎ? ስልጣን ንምንታይ፣ ንመን ፣ ከመይ? ዝብሉ ሕቶታት ንምምላስን 
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ብመሰረቱ ምልካዊ መንግስት ናይ ምብትታት ሓደጋ ንምውጋድ ኮንፈደረሽን መፍትሕን 

መማረፅን ክኸውን ይኽእል እዩ። 

 

ሙሉእ ክልላዊ ላዕላውነት ዘለወን ክልላት፣ ልሑሉሕ ጥምረት ክልላት፣ ናይ ምትሕብባር 

ስልጣን (Coordinator-in-Chief) ጥራሕ ዘለዎ ማእኸላይ መንግስቲ ዘጠቓለለ መንግስቲ 

ናይ ምምፃእ ዕድሉ ኣብ ልዝብ ፖለቲካዊ ሓይልታት ይውሰን። 

 

ሓደጋታት ትግራይ  

 

ሰለስተ ጥቕልል ዝበሉ ሓደጋታት ትግራይ ኣለዉ። 

 

1. ፍፁማዊ ሓድነት (absolute unity) 

 

ጉልባብ ጨፍላቂነት ምልካዊ ሽርሒ እንትኾን ብሽም ኢትዮጵያዊነት ዝግለፅ እዩ። ኢትዮጵያ 

ዘኣተዎቶ ቅልውላው ዝፈጠሮ ናይ ሚኢቲ (100) ዓመታት ውዲት ሽዋ እዩ። ብመሰረቱ እዚ 

ኣተሓሳስባ ናይ ፈረንሳይ ጨፍላቒ መንነት እንትዀን፤ ኣተሓሕዛ ኣፈላላያት መንነት፣ 

ሃይማኖትን ከባቢያዊነትን (diversity governance) ዘይካኣለ ስርዓት ነይሩ። ኣብዚ 

ብብዙሕ መልክዑ ዝተደኸመሉ ኣፋኣዊ ዲሞክራሲ፣ ብገቢሪ ምእኹል መንግስቲ 

ንምምስራት ዝፈተነ ሓይሊ ኣተሓሳስባ እዩ። 

 

ንትግራይ ጊዚያዊ ሓደጋ ግዝኣት እንተዀነ ፤ ነዊሕ መሰረታዊ ሓደጋ ናይ ምዃን ዕድሉ ኣብ 

ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ዝተደረተ እዩ። ሓይሉ ማእኸላይ መንግስቲ እዩ።ብምኽንያት እቱ 

ዘሎ ሕገ መንግስቲ ዝተሰዓረ ብኣረኣእያ ዓብላልነቱ ዝፈሸለ ብቶም ናይ ማዓርነት ሓይልታት 
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ዝተነፀገ ጥራሕ እንተዘይኰነስ ዝተፀልአ ስለዝኾነ መሰረታዊ ሓደጋ ትግራይን ኢትዮጵያን ናይ 

ሙኻን ሓይሉ ልሑሉሕ እዩ፡፡ ብብዙሕ መልክዑ ዝተዳኸመ ስለዝኮነ ዘላቅነት የቡሉን:: 

 

2. ኣብዛሓ ብሄራዊ ዓብላልነት (majoritarianism)  

 

ሓደ ሰብ ሓደ ድምፂ ዝብል (one man, one vote) ሓዱሽ ሊሂቅ ኦሮሞ ዝፈጠሮ ደንገርገርን 

ሃንደፈደፈን ዝበለ ኣረኣእያ እንትኾን፤ ብመሰረተ ሓሳቡ ናይ ማዓርነት ባህሪ ዘለዎ እዩ። 

ብበዝሒ ህዝቢ (tyranny of numbers) ዓብላልነት ዝኣምን ተበላፂ (opportunist) ባህሪ 

ዘለዎ እዩ።  

 

ፌደራሊዝም ኣብ ዲሞክራሲን ሓፁር እዩ:: ፌደራሊዝም ኣብ ብበዝሒ ህዝቢ (tyranny of 

numbers) ዓብላልነት ዝተቀመጠ ዓርሞ እዩ::  ብፍላይ ሕገ መንግስቲ ኢትዬጽያ ኣንቀፅ ፱ 

ኣንቀፅ፫ ፱ ኣንቀፅ ፲ ፬፡፲ ፮  መስረቲ ኢትዬጽያ ብብሄራት እዮም:: ወነንቲ ሕገ መንግስቲን እቱ 

ፈደረሽንዉን ብሄራት እዮም:: ብቱ ሕገ መንግስቲ መሰረት፤  ኣብ ዋና ጉዳያት ድምፂ 

ብድምፂ ናምስዓር ስልጣን ኣለዎም፥፥ እዚ ሕገ መንግስቲ ድምፂ ብድምፂ ናምስዓር ስልጣን 

ኣብዛሓ ብሄራዊ ዓብላልነት ንምዕጋት ተሰረተ መስርሕ እዮ:: ዋና ፍልፍሉ ታሪክ ብሄራዊ 

ኣብላልነትን ጭቆናን እንትኮን፤  ንቅድሚት ክመፁ ዝክእሉ ሓደጋታት ዝኣመተ እዩ::  

 

ሓዱሽ ሊሂቅ ኦሮሞ ታሪኽ ኢትዮጵያን ብዘይ ታሪኽ ትግራይን ብንፁር ንምርዳእ ዘይከኣል 

እንትኾን፤ ፌደራሊዝም ኰነ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ኦሮሞ፣ ኣብ ትግራይ፣ ኣብ ሶማል ፣ ኣብ ዓፋር 

፣ ኣብ ደቡብ ዝነበሩ ቃልስታት መሰረታዊ መበገሲኡ መንነትን ዲሞክራስን ዓርሰ ምሕደራ 

ምኻኑ ዝረሰዐ ሓድሽ ሓይሊ ምልካዊ ናይ ምኻን ዕድል ዘለዎ እዩ።  
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ሓዱሽ ሊሂቅ ኦሮሞ ኣፈላለይ ፌደራሊዝን ዲሞክራሲን ንምርኣይ ዝተሸገረ ወይ ዘይደለየ 

ሓይሊ እዩ። 

 

ኣብዛሓ ዓብላልነት ኦሮሞ፤ ኣብ ትግራይ ሓደጋ ከብፅሕ ተኮይኑ ምስ ካልኦት ሓይልታት 

ብፍላይ ምስ ክፋላት ክልል ኣምሓራ ክተሓባበር ይግደድ እዩ። ዋላ ዝተወሰ እንተኮነ፤ ኣብ 

ሊሂቅ ኦሮሞ ውሽጡ ብዘሎ ዲሞክራሲያዊ ማዓርነት ኣተሓሳስባን ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ 

ብዘለዎ ዘይቀዳደዉ ቅዋማም ርዲኢትን ብዘላቂ ክተሓባበር ክሽገር እዩ። 

 

ብኣረኣእያ’ውን ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዘለዉ ናይ ማዓርነት ሓይልታት ሓደ ሓይሊ እዩ። ብዝዀነ 

ምንም’ኳ ኣብዛሓ ዓብላልነት ዝፈጥሮ ውጥጥ እንተሃለወ ንትግራይ ብቐጥታ ዘምፅኦ 

ግዝኣታዊ ሓደጋ ውሱን እዩ።  

 

ኣብዛሓ ዓብላልነት ኦሮሞ ንትግራይ ግዝኣት ዝጐብጥ ኣይዀነን። ዋና ሓደጋ እዚ ዓብላልነት 

ኣብዛሓ ምስ’ቲ ናይ ኢትዮጵያ ፌዴረሽን ትግራይን ተጋሩን ዝህልዎ ግደ መሰል ዕድላትን 

ዝተተሓዘ ካልኣዋይ ደረጃ ጥቕሚ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘመላኽት እዩ። ንሱውን ብሕገ- 

መንግስቲ ብሕገ- መንግስታዊ ትካላትን ኣተገባብራን ዝምስረት እዩ፡፡ ነዙይ ዝገብር ልዝብ 

ፌዴሬሽን ትግራይን ተጋሩን ጥቕሚ ውሽጣዊ ጥንካረን ሓድነትን ትግራይ ይውሰን፡፡ 

 

3. ውሽጣዊ ሓደጋ ትግራይ 

 

እቱ ንትግራይን ህዝብታትን ዝኸፈአ ሓደጋ (ድኽመት፣ weakness) ኣብ ውሽጢ ተጋሩ 

ብፍላይ ብሊሂቅ ትግራይ ቅድሚ ሕዚ ብታሪኽ ዝተፈጠረ ሕዚ ክፍጠር ዝኽእል ሕቱኽቱኽን 

ቊርቊስን ኣመራርሓን ልሂቃንን ትግራይ እዩ። እዚ ስሳዐ (greed)፣ ሕርፈት ስልጣን ዝፈጥሮ 
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ግዕዝይና (corrupt) ሓይሊ ምብትታን ትግራይ እዩ። ምኽንያት ውሽጣዊ ሓደጋ ብኽልተ 

ይግለፅ ንሱውን ቀሊልን ከቢድን ተባሂሉ ክጽዋእ ይኽእል እዩ። 

 

ቀሊል ዝኾነሉ ምኽንያት፣ መፍቲሒኡ ኣብ ኢድ ትግራይን ተጋሩን ምዃኑ እዩ። በዚ 

መጠንߴውን መራሒ እንተረኺቡ ታሪክን ፀጋታቱን ዝፈልጥ ንቕሓተ ህሊና ዘዕበየ ህዝቢ 

ኣሎ።  ከቢድ ዝዀነሉ ምኽንያት ንሓደጋ (risk) ተጋላፀነት ፀላእቲ (risk = vulnerability + 

threat) ብሓደ ክጥቀሙሉ ዝኽእሉ ምኻኖም እዩ። 

 

እቶም ዘለዉ ኣፈላላያት ንምትእንጋድ ዘኽእል ዲሞክራሲያዊ ባህሊ፣ ውልቃዊ ባህሪን ትካላዊ 

ኣሰራርሓን የለን -- ስሰዐ፣ ህርፈት ስልጣንን ሃፍትን ገኒኖም ዝወፁ ስለዝኾኑ።  

 

ብፍላይ ፀላእቲ ትግራይን ተጋሩን ውሽጣዊ ሓደጋታት ክጥቀሙሉ ይኽእሉ እዮም። ውሽጣዊ 

ሓደጋታት ንምእላይ ትግራይን ተጋሩን ኣብ ዓምድታት ትግራይ ርድኢት ክፈጥሩ ኣለዎም። 

ብቀዳምነት ግና ሰንፈለላትን (dilemmas) ሽውላሎን ትግራይ ጠጠው ክነብል ኣለና።  

 

 

መፍትሒ ሰንፈላላት ትግራይ  

 

እዞም ሰንፈላላት ዝስዕቡ እዮም፤ 

 ናይ ኢትዮጵያዊነት ሰንፈላል (Ethiopian dilemma) 

 ናይ ቁፅሪ ሰንፈላል (number dilemma) 

 ናይ ድሕንነት ሰንፈላል (security dilemma)  
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ሽውላሎ መቐለ-ኣዲስ ኣበባ ኣለና። ኣዲስ ኣበባ ደሓን እንትኾን ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ፣ ኣዲስ 

ኣበባ እንተሓምቕ፣ ትግራይ ትግራይ ምባል ሽውላሎ ጠጠው ክነብል ኣለና። ትግራይ፣ ናይ 

ተጋሩ ብተጋሩ ንተጋሩ ፅቡቕ እንተኾይና ኢትዮጵያዉን ንትግራይ ፅቡቕ ትዀን። ቅድም 

ቀዳድም ኢትዮጵያዊያን ንተጋሩ ፣ ኢትዮጵያ ንትግራይ ፅቡቕ ዝኾና ሙሉእ መንግስታዊ 

ባህሪያት ዝወነነት ትግራይ እንተሃሊያ እዩ። 

 

ነዚኦም ኩሎም ንምፍታሕ ድማ ኩሎም ሽውላሎታት ጠጠው ምባል የድሊ፡፡ 

 

በዚ መሰረት ዝስዕቡ ከቕምጥ ይፎቱ፤ 

 

1.  ንኵሉ ድልውቲ ዝኾነት ሙሉእ ገቢራዊ መንግስታዊ ባህሪያት ዝወነነት (de 

facto State) ትግራይ ምፍጣር: 

 

በዚ መሰረት ዝስዕቡ መሰረታዊ ጉዳያት ክነስተባህሎም ኣለና፡፡ 

 ምስ ኢትዮጵያውያን ወገናት ምዝታይን ምድርዳርን፣ 

 ምስ ፈተውቲ ትግራይ ኢትዮጵያዊያንን ብፍላይ ምስ ዓፋር ምሕባር፣ 

 ምስ ጐረባውቲ ኣሓት ኤርትራዊያንን ሱዳናውያንን ውፅኢታዊ ህዉነት ንምፍጣር 

ሙሉእ መንግስታዊ ባህሪያት ወናኒት ትግራይ ተድሊ። 

 

ጥንኩርቲ፣ ልሙዕቲ፣ ዴሞክራሲያዊት፣ ዝተወሃሃደት፣ ግዝኣታውን ሓድነት ታሪኻን 

ዝሓለወት ብሄራዊ ዓርሰ ምሕደራ ወናኒት (dynamic, prosperous, democratic, 

integrated) ዝዀነት ትግራይ ተድልየና እያ። ዋሕስ ትግራይ ንኹሉ ድልዊ ዝኾነ ሙሉእ 
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መንግስታዊ ባህሪያት ዘለዎ ክልላዊ መንግስቲ እዩ። ስለዚ ትግራይ ሽካሉ ዝገበረ ንትግራይ 

ዝኣመተ ክልላዊ ላዓላውነቱ ዝሓለወ ሙሉእ መንግስታዊ ባህሪያት ዝወነነ ራእይ የድሊ።   

  

ሙሉእ ገቢራዊ መንግስታዊ ባህሪያት ዝወነነት (de facto State) እንትብል ኣብዞም 

ሓሙሽተ ጉዳያት ዝነጥፍ ይኸውን ማለትና እዩ። 

1. ሓቛፊ ዲሞክራሲ (democracy)፣ 

2. ሓቛፊ ኣቕርቦት (delivery)፣ 

3. ድሕንነት (ግዝኣታዊ፣ ህዝባውን ውልቃውን) (territorial, collective human and 

individual security) ፣ 

4. ፋይናንሳው፤ ንዋታውን ሰብኣውን ዓቕሚ (resource)፣ 

5. ህዝቢ ንህዝቢ ዝግበሩ ርክባት፣ 

 

2. ኣብ ስሙር ራእይ ትግራይ ሙሉእ ርድኢት ምፍጣርን ዓላማ ሓድነት (unity of 

purpose) ምጥንኻርን፣  

 

ናይ ኣተሓሳስባ ሓድነት ናይ ውዳበ እንተይኰነስ፣ ኣብ ራእይ ትግራይ ስምምዕነት ምብፃሕ 

እዩ። ዕላማ ሓድነት ኣብ ስሙር ራእይ ትግራይ እንተኾይኑ፣ ራእይ ትግራይ እንታይ ክኸውን 

ኣለዎ?  

 

በዚ መሰረት ተጋሩ ኣብቶም ዝቕፅሉ ኣጀንዳታት ትግራይ ስሙር ስምምዕን ሓድነትን 

ክፈጥሩ ኣለዎም።  

 

(Proposed Common Position) 

1. ኣብ ትግራይ ማእኸል ዝገበረ ዝሸከለ ስትራተጂካዊ ራእይን ስራሕትን፣ 



17 | P a g e  
 

2. ጥንኩርቲ፣ ልሙዕቲ፣ ዴሞክራሲያዊት፣ ዝተወሃሃደት ግዝኣታዊ ሓድነት፣ ታሪካዊ 

ፀጋታትን መንነታትን ዝሓለወት፣ ሙሉእ ዓርሰ ምሕደራ ዝወነነት ትግራይ 

ክትመጽእ ዝገብሩ ስራሕቲ፣ 

3. ኣብ ዲሞክራሲ፣ ኣቕርቦት፤ ድሕንነት፤ ዓቕሚን democracy, delivery, 

security, resource, ህዝባዊ ርክባትን ዝደልደለ ስራሕቲ ምስራሕ፣ 

4. ኣብ ታሪኽን ወድዓዉን ኣብ ንሓዋሩን ዝስርሑ ስራሕቲ ንምዝታይ ናይ ውዲ ሰብ፣ 

ማሕበረሰባትን ሃይማኖትን መሰላት ንምሕላው ሆሆታዊ ኣረኣእያታት 

(populism) ንምእላይ ዘኽእሉ ዴሞክራሲያዊ ኣሰራርሓታት ምህናፅ። 

 

3.  ንዝዅሉ መሰረቱ ዴሞክራሲ እዩ፤ 

 

- ዴሞክራሲያዊ ባህሊ ማሕበረሰብ ትግራይ፣ 

- ዴሞክራሲያዊ ባህሪ ውልቀ ትግራዋይ፣ 

- ዴሞክራስያዊ ፖለቲካዊ ውዳበታት፣ 

- ዴሞክራስያዊ ትካላዊ ኣሰራርሓን ኣመራርሓን መንግስቲ እዮም፡፡ 

 

ብምኻኑ ዲሞክራሲ ምእንተ ኣብ ዝስዕቡ ሮቋሒታት ክንጥምትም ገዳሲ አዩ፡፡ 

 ሓበራዊ ርድኢት ንምፍጣር ኣብተን ዓምድታት ዕላማ ሓድነት ምፍጣር፣  

 ኣብ ታሪክና ፣ ፀጋታትና ምዝታይ፣  

 ኣብ ግዝኣታውን ካልኦት ዓበይቲ ዛዕባታት ሓባራዊ ርድኢት ምፍጣር፣ 

 ብዛዕባ ታሪኽና ንምዝታይን ንምዕቃብን እዋናዊ ጉዳያት ንምትንታን ቀፃሊ ኣንፈታት 

ንምውሳንን  
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ዴሞክራሲ ዋና መሳርሒ እዩ።  

 

ዴሞክራሲ እዩ መድሓኒት (populism) ሆሆታዊነት፡፡ ንምንታይ እንተይልና 

ሆሆታዊነት፦ከም ዓይኑ ዝተሸፈነ ዝተጋረደ ፈረስ ሓንቲ መንገዲ ጥራሕ እዩ ዝርእይ። 

ዴሞክራሲ ኩለን መንገዲ ኣንፈታት የርኢ።  

 

ዴሞክራሲ ህዝቢ ንህዝቢ ንዝግበሩ ርክባት፣ ንዲፕሎማሲውን ይጠቅም እዩ። 

 

4. እሞ ኣብ ምሕያል ዴሞክራሲዊ ባህሊ፣ ባህሪይ፣ ኣሰራርሓን ኣመራርሓን ኸ ካብ መን 

ብዙሕ ንፅበ? 

 ካብ ብዙሕ ስልጣን ዘለዎ 

 ካብ ብዝሕ ፍልጠት ዘለዎ 

 ካብ ብዝሕ ሃፍቲ ዘለዎ 

 ካብ ቡዝሕ ንሒን ንቕሓተ ሕሊናን ዘለዎ ትግራዋይ መንእሰይ እዩ። 

 

መጀመርታ /ቀዳማይ/ 

መንግስትና ዴሞክራሲያዊ ጥራሕ እንተይኾነስ ናይ ዴሞክራሲ መንግስታት መርኣያ 

ክኸውን ኣለዎ። ንኹሉ ሓቛፊ ክኸውን ኣለዎ ብብቕዓት (merit) ዝኣምንን ዝምራሕን 

ክኸውን ኣለዎ። 

 

ካልኣይ 

መሪሕ መንግስቲ ዝኾነ ፓርቲ ሕውሓት ውሽጣውን ደጋውን ዴሞክራሲ እንትህልዎ ዳርጋ 

ኣብ ፍርቒ ትግራይ ዴሞክራሲ ይረጋገፅ ማለት እዩ። 
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ሳልሳይ 

ሃፍታም ትግራዋይ ሓባራዊ ርድኢት (unite of purpose) ዘለዎን ንዝመሰሎ ናይ ምድጋፍ 

ነፃነት ዘለዎን ክኸውን ኣለዎ። መንግስቲ እንተይሉና ኢና ንድግፍ ዝብል ጠጠው ከብል ኣለዎ። 

 

ራብዓይ 

ምሁር ትግራዋይ ባህሪኡ ዴሞክራሲያዊ፣ ሜሪቶክራሲ (meritocracy) ዝተቐበለ፣ 

ዘይተሸቑረረ፣ ክኸውን ኣለዎ። ዋህዬ ሓሳባት (Think tanks) ዋና እታወት ግብኣት ሙሁራን 

እየን፡ ምሁርና በትን በትን ምስ መነባብሩኡ ተታሒዙ ክውቓዕ የብሉን። 

 

ሓምሻይ  

 ዋና ሓይሊ ትግራይ፣ 

 ዋና ሓላዊ ትግራይ፣ 

 ዋና ሕራነ ዘርኣየ ንኹሉ ታኮ ኰይኑ ዘገልገለ መንእሰይ ትግራይ እዩ። 

ብተወሳኺ፤ 

 መንእሰይ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ባህሪ እንተሃልይዎ፣ 

 መንእሰይ ትግራይ ብመስርሕ ዲሞክራሲ እንተተወዲቡ፣ 

 ናይ ትግራይ ወያነ-ባህሊ /cultural revolution/reform ይረጋገፅ። 

 

ኣነ ብውልቐይ ንቕሓተ ህሊና መናእሰይ ትግራይ ኣብ ምኽልካል ፀላእቲ ትግራይ ብዘርኣይዎ 

ርብርብ ኹርዓተይ ወሰን የብሉን። ነዚ ግና ናይ ዲሞክራሲያዊ ባህሪ እንተሃልይዎ መሰረት 

ናይ ዲሞክራያዊ ወያነ cultural revolution ክኸውን ይኽእል እዩ። 
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ዋዒ እዚ መንእሰይ ንሕመቕ ን ሆሆታዊነትን (populism) ከይጋለፅ ኣብ ምግባር ኩሉ ፃዕሪ 

ክገብር ኣለዎ። ብፍላይ ሙሁራን ጥንኩር ዲስፒሊን ስራሕ ባህሊን ሕርኩትነት ዝሓርፋን 

ዘድንቅን ፤ ፈላጥን መንእሰይ ኣብምፋጣር ዓብይ ግደ ኣለዎ:: ስለዚ ትግራይን ተጋሩን ናይ 

ባህሊ መሰረታዊ ለውጢ (cultural revolution) ኣብ ዲሞክራሲ፣ ኣብ ሜሪቶክራሲን 

ካልኦትን ክገብሩ ኣድላይ ኩሉ ክግበር ኣለዎ። 

 

ስትራተጂካዊ ስሙር እመታ ትግራይ 

 

ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ዝተመስረተ ናይ ትግራይ ናይ ነዊሕ እዋን ስሙር ስትራቴጂ (Tigray 

Grand Strategy) ሙሉ ርድኢት ብምፍጣር ምሕንፃፅ የድሊ። ናይ ዕላማ ሓድነት ኣብ 

ራእይ ትግራይ ብምፍጣር፤ በዚ መሰረት ስትራተጂካዊ ስሙር እመታ ትግራይ ኣብቶም 

ዝቕፅሉ ኣጀንዳታት ትግራይ ክድግድግ ኣለዎም። 

 

1. ኣብ ትግራይ ማእኸል ዝገበረ ዝሸከለ ስትራተጂካዊ ራእይን ስራሕትን፣ 

2. ጥንኩርቲ፣ ልሙዕቲ፣ ዴሞክራሲያዊት፣ ዝተወሃሃደት ግዝኣታዊ ሓድነት፣ ታሪካዊ 

ፀጋታትን መንነታትን ዝሓለወት፣ ሙሉእ ዓርሰ ምሕደራ ዝወነነት ትግራይ ክትመጽእ 

ዝገብሩ ስራሕቲ፣ 

3. ኣብ ዲሞክራሲ፣ ኣቕርቦት፤ ድሕንነት፤ ዓቕሚን (democracy, delivery, security, 

resource) ፣  

4. ህዝባዊ ርክባትን ዝደልደለ ስራሕቲ ምስራሕ፣ 

 

መጠቓለሊ 
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1. ዕጫ ትግራይ ኣብ መንእሰያት ትግራይ  

 

መሪሕነትን ፍልጠትን ተረኺቡ፣ 70% ህዝብ ዝኾነ ሕራነን ሓዱሽ ዝንተዋን ትግራይ 

(narrative of Tigray) ዝሰነቐ መንእሰይና ወይድማ ሓዱሽ ወለዶና ዋሕስ ትግራይክኸውን 

ይኽእል እዩ። ታሪክን ፀጋታቱን ዝፈልጥ፤ ጥንኩር ዲስፒሊን ስራሕ፤ ባህሊ ፅርየትን 

ሕርኩትነት ዝሓርፋን ዘድንቅን ፤ ፈላጥ ኒሐኛ መንእሰይ ዋሕስ ትግራይ እዩ። እዚ መንእሰይ 

ናብ ስሙር፣ ጥሙር ዲሞክራሲያውን ኣንፈት ክኸይድ መሰረታዊ ስልጠና ታሪኽን፣ 

ፍልጠትን፣ ክእለትን ብቕልጡፉን ብፅርየትን ይደልዮ። ንዙይ ውሕሉል ኣመራርሓ 

ስትራተጂካዊ እመታ የድሊ። ካብ ኩሉ ንላዕሊ ጊዜ ስለዘይህብ ከም ውሕጅ ብገፊሕ መዕቆሪ 

ራህያ ክምሰላ ናብ ዝኽእላ መስልጠንታት (reservoirs) መንእሰይ ሓይሊ ሰብና ከኣትው 

ኣለዎ። ተዘይኮይኑ ከም ፈለግ ዘይብሉ ውሕጅ፣ ካብ ዋሕስ ትግራይ ናብ ሽኽሚነት ክሸጋገር 

ይኽእል እዩ።   

 

ድርብ ፀውራ/ሸኸም ሓዱሽ ወለዶ ትግራይ 

ድርብ ፀውራ/ሸኸም ወለዶ ትግራይ ኢና እንፅውዖም ዝስዕቡ እዮም፡፡ 

 

1) ኣብ ዙርያ ክብርታትን ረብሓን ትግራይ ምዕሳል ግድን ዝገብር ሸኸም ሓላፍነት እቲ ሓደ 

እዩ፡፡  

እዚ ምእንተ ምንታይ፤ ምእንተ ብምኽንያት ዋሕዲ ቑፅሪ ተጋሩ ክስዕብ ዝኽእል ድኽመት 

ንምክሕሓስ፡፡ ኣብ ኢትዮጵያን ካብኡ ሰገርን ክህልወና ዝኽእል ፅልዋ ብስሙር ሓድነት ኣቢልና 

ምግፋሕ እዩ ናይዚ ቐንዲ ኣመር፡፡ ነዚ ኣብነት ክኾናና ዝኽእላ ሃገራትን ህዝብታትን ድማ 

እስራኤልን ይሁዳውያንን፤ ኣርመናውያን ደቂ ማላቻይናን እዮም፡፡ ዘንቲ-እለት ብተፃብኦ 

ተኸቢቦም እንሃለዉ መኪቶም ዝነብሩ እዮም፡፡ 
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2) ምስ ስምረትና ጎና ጎኒ፤ ዲሞክራሲያዊት፤ ምዕብልቲን ዝተወሃሃደትን ትግራይ ተድልየና፡፡  

እዞም ተደለይቲ ኣዎንታታት ድማ ብግድኦም ብሉፃት ተጋሩ ክመርሑ፤ ብሉፃትን 

ዲሞክራሲያዊንን ትካላት ክህልዉ ይጠልቡ፡፡ እዞም ብሉፃትን ዲሞክራሲያዊን መራሕትን 

ትካላትን ዘድልዩና ናይ ሓድነት ልኡኽ፤ ዲሞክራሲያዊ ክብርታትን ተመራፂ ልምዓታዊ 

መንግስቲን ውሕስ ኣብ ምግባር ወሰንቲ ስለዝኾኑ እዩ፡፡ ካብዚ ብተወሳኺ ተጋሩ ኣዐሪዮም 

ክተኣሳሰሩን ምስ ትግራይ ዝዓበየ ሌላ ክህልዎምን ኣብ ምግባር ቕድሚ ሕዚ ዝነበረ ሓጓፍ 

ክደፍኑ ይኽእሉ እዮም፡፡ 

 

2. ሽግግር ካብ ሓደጋዊ ናብ ስትራተጂካዊ ዕድላት እመታ፣ 

 

ትግራይ ካብ ኣብ ሓደጋ መሰረት ዝገበረ መኸተ (threat based) ናብ ስትራተጂካዊ እመታን 

ሽግግር ያድሊ:: ኣጀንዳ ነዊሕ እዋንን (Agenda/Vision) ራእይ ትግራይ 2030 ዘተኾረ 

ክኸዉን ኣለዋ። እቲ ራእይ ትግራይ ኣብ ምስፋሕን ምጥቓምን ዕድላት ዘተኩር 

(opportunity based) ክኸውን ኣለዎ።  ዕድላት ዘተኩር ስሙር ስትራተጂካዊ እመታን ሕቶ 

መሪሕነት ብምምላስ ናይ ሓሳብን ኢኮኖሚን ልዕልና ይፈጥር።  

 

መኸተ ሓደጋታት እውን እንተኾነ ኣብ ኣርባዕተ ዓምድታት ተክእሎታት (capabilities) 

ክስረት ኣለዎ። 

 ኣብ ናይ ምእማት መረዳእታዊ ግምት (predictive) 

 ኣብ ናይ ምኽልኻል (preventive) 

 ኣብ ናይ ምምላስን (responsive) 

 ኣብ ናይ ምፅዋርን (adaptive) ተክእሎታት capabilities ክምስረት ኣለዎ። 
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3. ናይ ሓባራዊ ቕዋም ትግራይ (Common Tigrean Position) ኣብ መንጐ ፖለቲካዊ 

ውዳበታት ምርድዳእን ምፍፃምን።  

 

ፖለቲካዊ መትከላት፣ ውድባትን ውልቀ ሰባትን ትግራይ መትሐዧ ሃፍትን ስልጣንን መረፃን 

ክገብርዋ የብሎምን።  

 

ምስ ፓለቲካዊን መረፃን ዝተተሓዙ ውጥጥ ምቕናስ የድሊ። መረፃን ንሕንሕ መረፃን ናይ 

ትግራይ መሰረታዊ ረብሓታትን ፀጋታትን ብዘይጎድእ እንተተኻኢሉውንናይ ትግራይ 

ረብሓታትን ፀጋታትን ብዘራጉድ መልክዑ ንምክያድ ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ትሕብብር 

መድረክን ልዝብን የድሊዮም፡፡ በዚ መሰረት እውን ናይ ትግራይ ሓበራዊ ቕዋም ሓንፂፅኻ 

ተዛቲኻ ዕላዊ ቃል ኪዳን ምእታው⁄ ምፍፃም የድሊ።  

 

4. ታሪካዊን እዋናውን ቅርሕንቲ ምፍታሕ 

 

ከም ኣተሓሕዛኻ፤ ሕሉፍ ታሪኽ ሽክሚዉን ስንቂዉን ክኸዉን ይኽእል እዩ።  

 

ንጥቅሚ ወሎዶታት ክዉዕል ግና ሽክሚ እናደብረኻ ነቱ ስንቂ ምዉሳድ የድሊ። ሽክሚ 

ሕሉፍ ታሪኽ ንምድብራይ ድማ ዘተን ዕርቕን የድሊ።   

 

ኣፈታትሓ ታሪካዊን እዋናውን ቅርሕንቲ ብዝምልከት፣ ብተጋሩ ሰብ ሃፍቲ ዝተጀመረ ናይ 

ልዝብን ዕርቅን መድረኻት ብስሩዕ ካብ ‘ተልሂት’ ብዝሓለፈ ደረጅኡ ሓሊዩ ክካየድ ኣለዎ። 

ቅርሕንቲ፣ ቅሬታ፣ ሕቶ ብደረጃ ክልል ናይ ዘተን ናይ ዕርቕን መድረኽ ኣቢሉ፣ ተዓራሪዩ ንናይ 

ሕግን ልዕልና ፍትሕን ብዝምልስ መንገዲ ክውደብን ክሳለጥን ኣለዎ።  
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5. ናይ ሃይማኖታት ኣተሓሕዛ ዝምልከት ፖሊሲ  

 

ፀጋታት ትግራይ ናይ ኹሉ ትግራይ እዮም፥ ቅዱሳት ኣክሱምን ነጋሲ(ነጋሽ) እዉን:: ትግራይ 

ቤተ ክርስትያን ክርስቲያናትን፣ መስጊድ ሙስሊም ማሕበረሰብን እያ። ትግራይ ውልደትን 

መቃብርን ኩላትና እያ። ውሽጣዊ ሕጋዊ ሕቶታት ብሕግን ሕግን ጥራሕ ንምፍታሕ፣ ደጋዊ 

ሓደጋ ቀዲምኻ ክተፍሽል ኣብ ትግራይ ናይ ሃይማኖታት ሕቶታት መንግስታዊ ምትእንጋድ 

ንምግባርን ኣተሓሕዛ ንምጽባቕን ፖሊሲ የድሊ። ከምዚ ዝኣምሰለ ፖሊሲ ምስቶም ናይ 

ሃይማኖት ኣቦታትን መራሕትን ከምኡ እውን ሰዓብቶምን ብምዝታይ ክጅመር ኣለዎ፡፡ 

 

 


