
ህዝቢ ትግራይ፣ ትግራይ፣ ትግራዋይነት ኣብ ሓደጋ፣ ኣብ ምልክት 
ሕቶ ዝኣተዉሉ ግዘ ምዃኑ ንኹልና ዘረዳድእ ሓቂ እዩ ኢለ 

እኣምን፡፡ 
 

እቶም ኣብ ልዕሊ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ዘቕንዑ ዘለው ሓደጋታት ብዙሓት መልክዓት ዘለዎም፤ 

ብብዙሓት ሸነኻት ዝመፁ ዘለዉ እዮም፤ 

 

1.  እቲ ሓደን ወሳኒን ኢኮኖሚያዊ ጥቕዓት፣ ኢኮኖሚያዊ ማዕቐብን ሳቦቴጅን እንትኸውን ብኣውሩኡ 

ካብን ናብን ትግራይ ዝኾኑ መስመራት ንግዲ ብምዕፃው ዝፍፀም እዩ ክኸውን፤ እቲ ንትግራይ 

360 ዲግሪ ንምኽባብ ዝግበር ዘሎ ጉያ ቀንዲ ዕላምኡ ንሱ ከምዝኸውን ምግማት ይከኣል፤ ምስቲ 

መስመራት ቀረብ ምብታኽ ጎኒ ንጎኒ ኣብ ካልኦት ክልላት ዘለዉ ተጋሩ ዝመዛበሉሉ ኩነታት 

ብምፍጣር እቲ ኢኮኖሚያዊ ወጥሪ ዝበለፀ ክኸውን ዝደልዩ ወገናት እውን ኣይሰኣኑን፤ ምስዚ 

ተተሓሒዙ ኣብ ኣቕርቦት መሰረታዊ ሸቐጣት፣ መድሓኒት፣ ከም ነዳዲ ዝበሉ ወሰንቲ ግብኣታት 

ክበፅሕ ዝኽእል ጉድኣት ዝኸፍአ ክኸውን ይኽእል እዩ፡፡  

2. 2- እቲ ኻልኣይ ዓውደ-ግምባር ሰላምናን ርግኣትን ናይ ምህዋኽ ስራሕ ክኸውን ይኽእል፡፡ ኢሳያስ 

ብፍላይ እቲ ኣብ ሰሜን እዚ ዘሎ ሓይሊ ምክልኻል ሃገር እንተገሊሱሉ ብቐጥታ ባዕሉ 

እንተዘይገበሮኳ ብደምሒት፣ ወይ ብኻልእ ንሱ ዝልእኾ ክገብሮ ይኽእል፤ ኣብን ዝብሃል ብዘርኣዊ 

ፅልኣት ዝሰኸረ ናይ መናእሰይ ሓይሊ ድማ እንተስ ንሚሊሻታት ብምውንባድ እንተስ ገለ ልኡኻቱ 

ኣስሊኹ ብፍላይ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ሕቱኽቱኽ ምባሉ ኣይተርፍን፤ እቶም ፉፍ በሃሊ ሓዱሽ 

መራሒ እዛ ሃገር እውን እንታይ ከምዝገብሩን ከምዘይገብሩን ምግማት ኣይከኣልን፤ 

3.  እቲ ሳልሳይ ዓውዲ- ስነ-ልቦናዊ እዩ፡፡ ንሱስ ዝለመድናዮ እዩ፤ ኮይኑ ግና ብእዋኑ ዘይተመከተ 

ኲናት ስነ-ልቦና ተደሚሩ ተደሚሩ እንታይ ከምዝፈጥር ምግማት ኣይከኣልን፤ 

4. ምስኡ ጎኒ ንጎኒ ድማ ንገለ ብሰንኪ በደልን ክፍኣት ህ.ወ.ሓ.ት ዝኾረዩ ተጋሩ ተጠቒምካ ሓድነትና 

ንምክፍፋል፣ ንምድኻም እውን ምፍታኑ ዘይተርፍ እዩ፤ 

5. ኣብ መሰረታዊ ልምዓታት- ብፍላይ ኣብ መብራህቲ፣ ስልኪ፣ ኢንተርኔትን ካልኦትን ክበፅሕ 

ዝኽእል ጥቕዓትን እውን ክህሉ ከምዝኽእል ኣብ ግምት ምእታው እውን አድላዪ እዩ፤ 



 

ቕድም ኢሉ እውን ዝጀመረ ኣብ ማእኸል ዓዲ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝተኣወጀ ንተጋሩ ብኢኮኖሚ ናይ 

ምድኻም ኢኮኖሚያዊ ጥቕዓት ኣሎ፤ ልዕሊኡ ድማ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ናብ ዘርኣዊ ህልቐት ክወስድ ዝኽእል 

ሓደገኛን ዝተዋደደን ፕሮፖጋዳ ዘርኣዊ ፅልኣት ኣሎ፤ እቲ ፕሮፖጋንዳ ክሳብ ሐዚ ሂወት፣ ኣካልን ንብረትን 

ቁጽሮም ዘይነዓቕ ተጋሩ በሊዑ ኣሎ፤ ንብዙሓት ተጋሩ ድማ ካብ ቤት ንብረቶም ንምምዝባል ምኽንያት 

ኮይኑ ኣሎ፡፡ እቲ ፀገም ገና ጀሚሩ እምበር መወዳእትኡ ከምዘይኸውን ብዙሓት ምልክታት ኣለዉ፡፡ እዚ 

ኹሉ ኾይኑ እውን ግን ብወገን ክልል መንግስቲ ንዞም ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ፋሕ ኢሎም ሂወቶም ኣብ 

ሓደጋ ወዲቑ ዘለዉ ወገናት እኹል ውሽጣዊ ሓበሬታ ብምሃብ ዓርሶም ክከላኸሉ ብዝኽእልሉ መንገዲ 

ንኽውደቡን ንኽዓጥቁን፣ ወይ ናብ ዓዶም ንኽኣትዉ ዝግበር ዝኾነ ስራሕ የለን፡፡  

 

ኣብ ውሽጢ ትግራይ ድማ ተመዛቢሎም ክመፁ ዝኽእሉ ወገናት ኣብ ግምት ዘእተወ ዝኾነ ናይ ምድላው 

ስራሕ የለን፡፡ ትግራይ ኣብ ርእሲ እቲ ሐዚ ዘለዋ ገፊሕ ስእነት ስራሕን ሓፈሻዊ ኢኮኖሚያዊ ፀቕጥን 

ተወሰኽቲ ኻልኦት ኣማኢት ኣሽሓት ተፈናቐለቲ፣ ደለይቲ ስራሕ እንተመፅዮምዋ ዝበፅሕ ማሕበራዊ ቐውሲ 

ምሕሳብ ቀሊል እዩ፡፡ እቲ ቐውሲ ነንሕድሕድና እውን ከባልዐና ይኽእል እዩ፡፡ ምድላውና እዚ ኹሉ ኣብ 

ግምት ዘእተወ ክኸውን እዩ ዘለዎ፡፡ እቲ ሓደጋ ይምፃእ ኣይምፃእ ብዘየገድስ ን1 ሚልዮን ተፈናቐልቲ 

መባእታዊ ሂወት ናይ ምድሓን ሓገዝ ክህብ፣ ከጣይሽ ዝኽእል ገዚፍ ሲቪላዊ ናይ ሓደጋ ምክልኻልን 

ምቁፅፃርን ኮሚሽን ክዋቐር ኣለዎ፤ እዚ ድማ ዝበዝሑ ልምዓታዊ ትልምታትና ምዕፃፍን ካልኦት ኣብ 

ውሽጢን ደገን ዘለዉ ሃፍትታትና ምውዳድን እውን ክሓተና ይኽእል እዩ፡፡ ብፍላይ ዝኾነ ምድላው 

እንተይገበርካ ኣብ ኣቕርቦት መሰረታዊ ሸቐጣት፣ መድሓኒት፣ ነዳዲን ካልኦት ወሰንቲ ግብኣታትን ዝግበር 

ሳቦታጅ ሙሉእ ንሙሉእ ሽባ እውን ክገብረካ ዝኽእል እዩ፡፡ 

ብተወሳኺ እንተንኣሰ ነቲ ሐዚ ስራሕ ስኢኑ ኮፍ ዘሎ መንእሰይ ኣብ ስራሕ ክንፀምዶን ኢኮኖሚያዊ 

ተጠቃሚ ክንገብሮ ይግባእ፡፡ ትግራይ ንመናእሰይ ወፍሪ ብሄራዊ ግልጋሎት ክትጅምር ዘለዋ እዩ ዝመስል፤ 

ኣብ ዝተፈላለዩ ኸባቢታት ትግራይ ዝተፈላለዩ ዕፁዋት ናይ ሙያ መሰልጠኒ ማእኸላት ብምኽፋት እውን 

መናእሰይ በብዘርፉ ዝተፈላለዩ ሙያታት ክቐስሙ ክግበር ይግባእ፡፡ እዚ ኹሉ ሎሚ ክጅመር ዘለዎ እዩ፡፡ 

 

ኣብ ሞንጎ ተጋሩ ዘሎ ሓድነት ክድልድል ኣለዎ፤ እዚ ንክኸውን ድማ ኣብ ትግራይ ማዕርነት፣ ፍትሒ፣ 

ነፃነት ክሰፍን ኣለዎ፡፡ ልዕሊ ኹሉ ድማ ንህሉው ፈተናታትና ዝምጥን፣ በዲሁ ስዒሩ ዝወፅእ ብቑዕ 

መሪሕነት ክህሉ ኣለዎ፡፡ እቲ መሪሑ ነቲ ሐዚ ዘሎ ውድቀት ዘምጸአ፣ ዘይክኣለ፣ ዝተስዓረ ኢሊት ፀግዑ 



ይሓዝ፤ ፈቒዱን ኣሚኑሉን ስልጣኑ ንዝሓሹ፣ ዓቕሚ ንዘለዎም፣ መፍትሒ ሐሳብ ኣለኒ ንዝብሉ ሓደሽቲ 

መራሕቲ ኣሕሊፉ ይሃብ፤ ናይ ኹልና ተጋሩ ዝምምዕነት ዝዓረፎ ሓዱሽ ቴክኖክራቲክ ናይ ስምምዕነት 

መንግስቲ (Consensus Government) ይመስረት፡፡ ኣድለይቲ ኣብ ዝኾኑ ቦታታት እቲ ነባር 

ዝተስዓረ ኣመራርሓ ዘለዎ ዕቑር ተሞክሮ ነቲ ሓዱሽ ኣመራርሓ ምእንታን ከመሓላልፍ ከም መማኸሪ ጉጅለ 

(advisory group) ኮይኑ ክውደብ ይኽእል፡፡ እዚ ከይወዓለ ከይሓደረ ክግበር ዘለዎ እዩ፡፡  

ዝቕፅል ሓፈሻዊ ጉባኤ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ውድብ ህ.ወ.ሓ.ት ነዞም ኩሎም ኩነታት ኣብ ግምት 

ብምእታው ንሱር-በቆስ፣ መሰረታዊ ዝላ ዓርሱ ከዳሉ እዩ ዘለዎ፤  

 

እቲ ሐዚ ገጢሙና ዘሎ ሓደጋ ከምቶም ቅድሚ ሐዚ እንፈልጦም ቐሊልቲ ሓደጋታት ኣይኮነን፤ ብቐሊሉ 

ዝሓልፈልና ሓደጋ እውን ኣይኮነን፤ እዚ ሓደጋ ናይ 7-10 ሚልዮን ትግራዋይ ከም ህዝቢ፣ ከም ተጋሩ ኣብ 

ህልውናና ዘነፃፀረ፣ ናይ ምንባርን ዘይምንባርን ሓደጋ እዩ፡፡ 

ኣቱም መላእ ህዝቢ ትግራይ (እንኮላይ ባዕልኹም፣ ደቅኹም፣ መላእ ስድራኹም ፣ ኔትወርክኹም፣ 

ቁሸትኩም፣ መውስቦኹም ወ.ዘ.ተ ኮታስ) ኣብ ናይ ህልውና ሓደጋ ወዲቑ ንስኹም ብዛዕባ እታ ፀቢብ 

ኔትወርክኹም፤ ኣብ ዘይቦታኹምን ዘይዐቕምኹምን ዝሓዝኩምዎ ነቲ ኹሉ ዘሎ ሓደጋ ዝወለደን ውልቃዊ 

ስልጣንኩም፤ ብዛዕባ ውልቃዊን ጉጅላዊን ረብሓኹም፤ ብዛዕባ V-8ኹም ወይ ኣብ 22 ወይ ቦሌ ዘላ 

ህንፃኹም ወ.ዘ.ተ ጥራሕ ትጭነቑ ዘለኹም ሰባት- ኣስተውዕሉ፣ ግደፉ፣ ተዓገሱ፤ ንኹልና ተመላሊኡና 

ዝኸይድ ሓደገኛ ኣረኣእያ እዩ ተዓገሱ- እቲ ሀዚ ዘሎ ግዘ ህልውና ትግራዋይ ናይ ምውሓስ ግዘ እዩ፤ እዚ 

ግዘ እቲ ዝበለፀ፣ ዝበቕዐ፣ ብሓሳብ ሰዓሪ ኾይኑ ክወፅእ ዝኽእል ትግራዋይ ብትግራዋይነቱ ጥራሕ 

ተመዚዙ፣ ተመሪፁ፣ "ካባይስ እከለ ነዛ ቦታ ዝበለፀ ይምጥን፣ እከለ ካብ እከለ ዝበለጸ ይሰርሕ" ተበሃሂልና፣ 

ተኣማሚንና ብሉፅ ናይ ስምምዕነት ምሕደራ መንግስቲ ክንምስርት ይግበአና፡፡ ብዚ መንፅር እቲ 70-85 

% ዝኸውን ሐዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ ኣካል ውልቃዊ ኽብሩን ረብሑኡን ከየሰስዖ፤ እቲ ውልቃዊ ኽብሪን 

ረብሓን ዝህሉ እውን ህልውና ምስተረጋገፀ ምዃኑ ኣሚኑ፤ ልቢ ኣዕብዩ፤ ብፍቓዱ "ኣነ ስለዘይክኣልኩ፣ 

ካባይ ዝበለፁ ድማ ስለዘለዉ እቲ ቦታ ንዐኦም እንተዝወሃብ" ኢሉ ሓላፍነቱ ካብኡ ብዝሐሸ ኩነታት 

ክሰርሑ፣ ከድምዩ ንዝኽእሉ ሰባት ከረክብ ድሉው ኮይኑ ክፀንሕ ኣለዎ፡፡ ብፍላይ እቲ ማእኸላይ ኮሚቴን 

ላዕለዋይ ካድረን ነዚ ተዳልዩሉ፣ ሓሲቡሉ ክመፅእ ኣለዎ፡፡ እቲ ጉዳይ ካብ ናይ ፓርቲ ፖለቲካ ንላዕሊ 

ዝኾነ ጉዳይ እዩ፤ ካብ ፓርቲ ንላዕሊ ዝኾነ ገፊሕ ኣተሓሳስባ፣ መስተውዐልነት፣ ብልሒ፣ ፀዋርነት የድሊ፤ 

ካብ ናይ ፓርቲ ፖለቲካ ንላዕሊ ዝኾነ መፍትሒ የድሊ፤  



 

ደሓር ፈተናታት በዲህና ከም ህዝቢ ህልውናና ምስ ኣውሓስና ድሕሪኡ ንውልቃዊ ንዋታዊ ቕድድምን 

ንናይ ስልጣን ንሕንሕን ዝኸውን ብዙሕ ግዘ ክህልወና እዩ፤ ሐዚ ግዚኡ ኣይኮነን፡፡ 

 

 

ዘፅኣት 


