ትግራዋይ ካብ ታሪኹ ክመሃር ይግባእ
ትግራዋይ ኩለ ጊዛ ብሓይለ እዩ ዜነብር፡፡ ናይ ትግራዋይ ኣይግዚእን ባሃሊይነት፣ ናይ
ትግራዋይ ሓይሉ ይፇሌጥ የሇን፡፡ ግን ዴማ ሓይሉና ጥራሕ ይኮነስ እታ ዴኽመትናውን
ካባና ንሊዕሉ ዜፇሌጥዋ ኣሇዉ፡፡
ኣብ መበሌ 19 ክፌሇ መን ትምክሕቲ ሓይሉ ካብ ሃፀይ ዮውሃንስ /ብተንኮሌን ሽርሕን/ ስሌጣን
እንትርከብ ኣብ ኢትዮጵያ ዓብዪ ፇተና ክኾነኒ እዩ ኢለ ዜሓሰቦ ትግራዋይ ጥራሕ እዩ ነይሩ፡፡
ሕለፌ ታሪክና ከምዜሕብሮ ትምክሕቲ ሓይሉ ንኢትዮጵያ ሰጥ ሇበጥ ኣቢሌካ ንምግዚእ ቀሉሌ
እዩ ኮይኑ ግና ንትግራዋይ ብብሌሓት ሒዜካ እዩ ዜብሌ ኣተሓሳስባ ኣሇዎ፡፡ ከም ኣተሓሳስባ
ትምክሕቲ ሓይሉ ንትግራዋይ ብሓይሉ ክነምበርክኽ ኣይንኽእሌን ትግራዋይ እንተተሊዒለ
ማንም ኣይሕዝን እንተ እቲ ካሉእ ግን ገና ስሇይሰሌጠነ ከም እንስሳ ገሪፌካ ቀጥቂጥካ ኣሲርካ
ናብ ዜዯሇኻዮ ክትዜውሮ ትኽእሌ ኢኻ ስሇዙ ንትግራዋይ ግን ብብሌሓት፣ ብተንኮሌን ሽርሕን
ጥራሕ ኢና ክንሕዝ ንኽእሌ ዜብሌ እዩ፡፡ በዙ መሰረት ንትግራዋይ ንምሓዜ ኣዴኪኻን ሓዴነት

ከይህሌዎ ከፊፉሌካ ምግዚእን ከምኡውን ነኒባዕለ ክተሓራፇፌን ክናቖርን ምግባር ጥራሕ እያ
ንትግራዋይ ምቑፅፃር ዜከኣሌ ብዜብሌ ኣተሓሳስባ ንዜሓሇፈ 100 ዓመታት ሰሪሑ ትግራዋይ
ኣብ ትሕቲ መግዚእቲ ናይ ኣምሓራ ትምክሕቲ ወዱቑ ካብ ኢትዮጵያ ብሓፊታምነት ካብ

ዜግሇፃ ክሌተ ክዜኣታት /ሸዋን ትግራይን/ ሓንቲ ዜነበረት፣ ኣብ ግብኣተ መሬት ትምክሕቲ
ስርዓት ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ እታ ዜኸፌአ ዴኽነት ሇዋ ግዜኣት ንምዃን በቒዓ፡፡
ትግራይ ከፊፉሌካ ንምግዚእ ኣብ 4 ቦታ ማሇትውን፣ ንመግዚእቲ ጣሌያን ዜተወሰነ ከባቢ ምሃብ
/ሀዙ ኤርትራ ዜበሃሌ/፣ ናብ ጎንዯር //ካብ ተከ ክሳብ ሇማሉሞ ል/፣ ዜተወሰነ ክፊሌ እውን ናብ
ወል እንትካሇሌ እቲ ራብዓይ ዴማ ኣብ ትግራይ ተነፂለ ክካሇሌ ተገይሩ እዩ፡፡ ትግራዋይ ኣብ
4 ቦታ ስሇተኸፊፇሇ፣ ሓዴነቱ ክብተንን ኣበቢሇዎ ከባቢ ብካሉእ ኣጀንዲ ክፅመዴን
ብምግባሮም፤ እቲ ትግራዋይ ንምዴካይ ዴማ ናይ ትምክሕቲ ሓይሉ ሰራዊት ቀሇብ ኣብ
እንግዴዓ ትግራይ ክወዴቕ ብምግባር ብዴኽነት ሰንሰን ክብሌ ገይሮምዎ እዮም፡፡ ብምዃኑውን
እቲ ሽርሒ ንሌዕሉ 100 ዓመት ሰሪሑ ትምክሕቲ እናተፇራረቐ ክገዜእ ኪኢለ እዩ፡፡
ካሉእ ኣብ ሌዕሉ ህዜቢ ትግራይ ዜተፌሓሰ ተንኮሌ-ትምክሕቲ ዴማ ትግራይ ኣብ ውሽጡ
ሓዴነት ከይህሌዎ ነንባዕለ ክናኸስ ምግባር እዩ ነይሩ፡፡ እዙ ዴማ እቲ ዜዓበየ ክፊሌ ኣብ ሌዕሉ
ትግራዋይ ዜተፌሓሰ ተንኮሌ እዩ ነይሩ፡፡ ትግራዋይ ሓዯ ኮይኑ ሓዴነቱ ኣጠናኺሩ ኣብ ሌዕሉ
ትምክሕቲ ንከይምት ኣብ ውሽጡ ዜከፊፇሇለ ሜሊ ክንፇጥር ኣሇና ብዜብሌ ስሌቲ ብዓላት
ብኸባቢ ብርኢ ክነባሌዖን ነንባዕለ ክነጣፌኦን እንተኺኢሌና ንግስናና ዉሑስ እዩ እንተየሇ
ግን ኣብ ሓፂር ጊዛ ተወዱቡ ከጥፇአና እዩ ስሇዙ ብኣውራጃ፣ ብወረዲ፣ ብዓላትን ቁሸትን ሓዊ
ክነእቱ ይግባእ ኢልም ንመናት መርዙ እናነዜሑ ብምፅናሖም ትግራዋይ ክብተንን ሓዴነቱ
ክሌሕሌሕን ተገይሩ እዩ፡፡ እዙ ዜተነዜሐ መርዙ እዙ ንሚእቲ ዓመታት ዜሰርሐ እንትኾን

ካሌኣይ ወያነ ትግራይ ነዙ ተንኮሌ ትምክሕቲ ፇንጢሑ ዜወፀን ንዓዎት ዜበፅሐን እንተኾነውን
እቲ መርዙ /ከባቢያዊነት/ ግን ገና መሉኡ ስሇይሇቐቐ ክሳብ ሀዙ ውጥም ቅሌቅሌ እናበሇ
ንሓዴነትና ይፇታተኖ ኣል፡፡
እዙ መርዙ ክሳብ ክንዯይናይ ጎዲኢን በታኒን ምዃኑ ርኢየና ኣብ 1960ታት ዜተሇዓዓሊ ናይ
ሙሁርን መንእሰይን ትግራይ ናይ ኣብ መበሌ 20 ክፌሇመን ዜተወዯበ ዕሸሌ/ውሌድ ቃሌሲ
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ህዜቢ ናብ ሓዯጋ ኣእቲዩዎ ነይሩ፡፡ ክሳብ መፊርቕ 20 ክፌሇመን ዜሇቐ መግዚእቲ
ትምክሕቲ ንሓንሳእን ንሓዋሩን ጠጠው ንምባሌ ኣብ 1950ታት ጀሚሩ ህዜባዊ ሕቶታት
ቁጥዏታት ምሌዓሌ ምስጀመረ ኣብ 1967 ዓ.ም. ወርሒ ሇካቲት ዉሑዲት ተጋሩ /11 ሰባትን 5
ብረትን/ ኣንፃር ትምክሕታዊ ዯርጊ ተሊዒልም በረኻ ምስ ኣተዉ እቲ ቃሌሲ እናተጎሃሃረ ህዜቢ
እናሰሇፇ፣ ኣዴማሱ እናስፇሐ እንትኸዴ፤ እቲ ንመናት እናተነዜሐ ዜመፀ መርዙ
/ከባቢያዊነትን ኣውራጃውነትን/ ኣብቲ ውዴብ ክሰርሕ ምስጀመረ ንውዴብ ከፌርስ ቁርብ
ተሪፈዎ ነይሩ፣ ብምዃኑውን ኣብ 1969 ዓ.ም. ከቢዴ ዋጋ ኣኽፉለና እዩ፡፡ እዙውን ምእንቲ

ህዜቢ ምእንቲ ትግራዋይ ኢለ ዜወፀ ሙሁር መንእሰይ ኣብ ፌትሓውነት ናይ ስሌጣን ክፌፌሌ
ሕቶታት ክሇዓለ ብምግባር ብኣውራጃውነት ብምክፌፊሌ ነኒባዕለ ክጣፊእ ጀሚሩ ነይሩ፡፡ እዙ
ብውሕለሌ መንገዱ እንተይፌታሕ ነይሩ በቃ እዙ ሐዙ ዜኒሆ ኣይምረኣናዮን፡፡
ኣብዙ ሐዙ እዋን ዴማ ንሕና ተጋሩ ተቓሉስና ብረጋገፅናዮ ስርዓት ከም መሳሌሌ ተጠቒሞም
ወየንቲ መሲልም ንዓመታት ኢህወዳግ እናመርሑ ዴሕሪ ምፅናሕ ትምክሕትን ፀቢብነትን ምስ
ዯሞም ተወሃሂዴዎም ከም ኣያታቶም ተንኮሌን ሽርሕን ኣብ ሌዕሉ ተጋሩን ህወሓትን ፉሒሶም፣
ካብ ኣሰራርሓ ኢህወዳግ ወፃእ ኦሮማራ ዜብሌ ሕቡጅ ጉጅሇ ፇጢሮም ሊዕሉሊዕለ ሕጋውነት
ንምሌባስ ኣብ ቤት ምኽሪ ኢህወዳግ ገምጋምን መረፃን ተገይሩ፣ ነገርግን መን ንመን ይጥቁ
ይመርፅ ኣብ ዯገ ተወዱኡ ስሇዜመፀ ኣብ ታሪኽ ኢህወዳግ ተገይሩ ይፇሌጥ፣ ዜተገምገመ
ካሉእ ዜተመረፀ ካሉእ ኮይኑ፤ “ብዕበኻዮ ከሌቢ ትንከስ” ከምዜበሃሌ ህወሓት ብዕበዮም
ውዴባት ክሕዯት ተፇፂሙዎ ንምእማን ብፀግም ስሌጣን ኣብ ኢዴ ትምክሕትን ፀበብትን
ወዯዱቑ ይርከብ፡፡
እዝም ናይ ልሚ ናይ 21 ክፌሇመን ትምክሕቲ ሓይሉእውን ከም ኣያታቶም ኣብ ኢትዮጵያ
ዉሑስ ስሌጣን ክህሌወና እንተኾይኑ ብጀካ ትግራዋይ ካሉእ ዋጋ የብለን ናብ ዜዯሇናዮ
ክንዜውሮ ንኽእሌ ኢና ስሇዙ ትግራይ ግን ክነምበርክኽ ኣሇና ብዜብሌ ሰፉሕ ምንቅስቓስ
የካይደ ኣሇዉ፡፡ ካብ ካየዴዎም ምንቅስቓሳት ሓዯ፣ ትግራዋይ ብበዜሒ ሇዎም መሓውራት
መንግስቲ ብምፌራስ ወይ ዲግም ብምውዲብ ትግራዋይ ካብ ሇዎ ቁሌፉ ዜበሃለ ናይ ስሌጣን
ቦታታት ክገሌስ ምግባርን፣ ንትግራይ ክሌሌ ዴማ ብሓይሉ ምንብርኻኽ ዜብሌ እዩ ነይሩ፡፡
በዙመሰረት ካብኩለ ናይ መንግስቲ ስሌጣን ትግራዋይ ዜበሃሌ ብጠቕሊሊ ክሇግስ፣ ሜቴክን ናይ
ሃገር ዯሕንነትን ክፇርስ ወይ ከምብሓዴሽ ክውዯብ እንትገብሩ፣ ኣብ መከሊኸሉ ሃገር ግን
ዜሓሰብዎ ምፌፃም ማሇት እቲ ኣብ ስሌጣን ል ፅግዕተኛ ሓይሉ ብይ መሳርሒ ሓይሉ
/መከሊኸሉ ሃገር/ ምትራፌ ኮይኑ ረኺቦምዎ፡፡

ትግራዋይ ካብ መከሊኸሉ ሃገር ምግሊስ ማሇት ምናሌባት ካብ ጎሮባብቲ ወይ ካሌኦት መናዊ
ዕጥቅን ሰራዊትን ሇዎ ተተናኾይቲ ክምክት ይትረፌ ንሸፊቱን ኣሸበርቲ ሓይሉታትን እውን
ክከሊኸሌ ከምይኽእለ ናብ መዯምዯምታ ምስ በፅሑ መከሊኸሉ ሃገር ክሳብ ብናታቶም ቅኒት
ዜሃንፅዎ ንግዙኡ ካብ ምፌራስ ምብዋዜ ይሓይሽ ተባሂለ ቦዊዝምዎ ይርከብ፡፡
ናይ ሃገር ዯሕንነት ትካሌ ናይ ምፌራስ ስጉምቲ እንትውሰዴ ኣብኡ ዜነበሩ ተጋሩ ብይ ምንም
ቅዴመ ኩነታት ክገሌሱ፣ ከምኡውን ንቲ ሕገመንግስታዊ ስርዓት ተኣመንቲ እዮም ዜተብሃለ
ተወሇዴቲ ካሌኦት ብሄራት እውን ሰበባት ፇጢርካ ክገሌሱ ብምግባር ኣብ ክንዴኦም ዴማ፣
ኣብዜሓሇፇ እዋን ንቲ ሕገመንግስታዊ ስርዓት ዜቃወሙ ዜነበሩን ብሄሮም እውን ከም ሓዯ
ሮቕሓ ተወሲደ ተመሌሚልም ክትክኡ ብምግባር እነሆ ዓቕሚን ተኽእልን ይብለ ትካሌ ሃገር
ዯሕንነት ኮይኑ፤ ኣብዙ ሐዙ እዋን ል ዯሕንነት ንጠ/ሚን ካሌኦት ዉሑዲት ሰበስሌጣናት ካብ
Page | 2

ምሕሊው ሓሉፈ ናይ ሃገር ዯሕንነት ከረጋግፅ ኣብይኽእሇለ ኩነታት ወዱቑ እነሆ ሃገር
ትሕመስ ትፇርስ ኣሊ፡፡
እቲ ካሉእ ክወስዴዎ ሓሲቦም ዜፇሸልም ስጉምቲ ኣብ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስቲ ትግራይ
ከምቲ ኣብ ሌዕሉ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስቲ ሶማሌ ዜወሰዴዎ ናይ ምፌራስ ስጉምቲ እዩ
ነይሩ፡፡ መጀመሪያ ኣብ ሶማሌ ዕዉት ኦፐሬሽን ምስ ፇፀሙ ብቐጥታ ገፆም ናብ ትግራይ
ኣቕኒዖም፡፡ ብምዃኑውን ናይ ኣምሓራ ትምክሕቲ ምስ ሻዕብያ ብምሽራኽ ሰፉሕ ናይ
ስነለቦናዊ መጥቃዕቲ ምክያዴን ፈለይ ኮማንድ ኣሽሉኳ ናብ ትግራይ ምስዲዴ ዜብሌ ሕቡእ
ምርዴዲእ በፂሖም፡፡ ናብ ትግራይ ዜሰዯዴዎ ሓይሉ ብሓዴነት ህዜብን ናይ ፀጥታ መሓውርን
ክመክን ምስተገበረ ጠጠው ኢልም ኩነታቶም ናብ ምግምጋም እዮም ኣትዮም፡፡
ኩነታት ትግራይ እንትግምግሙ፤

“ቀዯሙውን ተጋጊና ኢና፣ ካብ ታሪክን ካብ ኣቦታትና ክንመሃር ኣይከኣሌናን፣ ተጋሩ ብሓይሉ
ክነምበርክኽ ምፌታና ጌጋ እዩ፡፡ ብምዃኑውን ቅሬታን ቂምን ምሓዜን ምክፌፊሌ ጀሚሩ ዜነበረ
ትግራዋይ ናብ ሓዯ ኣምፂእናዮ፣ ትግራዋይ ሇዎ ኣፇሊሊይ ገዱፈ ሓዴነቱ ከጠናኽርን ክውዯብን
ገይርናዮ” ዜብሌ ጣዕሳ ወይ ዓርሰ ነቐፋታ ገይሮም፡፡
ኣብ መወዲእታ ከም ስሌቲ ዜሓዜዎ ናብታ ናይ ኣቦታቶም ቶንኮሌን ሽርሕም ምምሊስ እዩ፡፡

እሱውን ትግራዋይ ንትውሌዱ፣ ርኢ፣ ከባቢ፣ ተኳሳሓይ ስሇዜኾነ በዙኣ ጥራሕ ኢና ክንኣትዎ
ዜግባእ፣ እታ ቀንዱ ዴኽመት ትግራዋይ “የትግሬ ስስ ብሌት በኣውራጃ መከፊፇሌ ነው”
ብኣውራጃ፣ ብወረዲን ከባቢን ምሌዕዓሌ እያ ብዜብሌ ሰፉሕ ወፇራ ኣትዮምና ኣሇዉ፡፡
ስሇዙ ከምታ ኣብ 1969 ዓ.ም. ገጢሙና ብውሕለሌ መንገዱ ዜኣሇናያ ሐዙውን ነዙ ጉዲይ ኩለ
ትግራይ ክርዯኦን ክግንቦን ብምግባር ኣብቲ ተፇጢሩ ል ሓዴነትና ነቓዕ ከይፌጠር ዴሉ
ኩለ ክንገብር ይግባእ፡፡ ዴጅታሌ ወያነ ነዙ ጉዲይ ብውነ ብምርኣይ ነዙ ውዱት ትምክሕቲ ከም
ኣያታትና ክነምክኖ ይግባእ፡፡

እዙ ናይ ሓዯን ክሌተን ፓርቲ ጉዲይ ናይ ዳሞክራሲያዊ ውዴዴር መረፃ ወይ ናይ ፖሇቲካዊ
ውዴብ ውዴዴር ኣይኮነን፤ እዙ ሓዯ ትግራዋይ ሓይሉ ስዒሩ ካሉእ ትግራዋይ ሓይሉ ዜሰዓረለ
ኩነታት እውን ኣይኮነን፤ ወይዴማ እዙ ሓዯ ዳሞክራያዊ ሓይሉ ከይደ ካሉእ ዳሞክራያዊ
ሓይሉ ዜትከአለ ጉዲይ እውን ኣይኮነን፡፡ ነዙ ብዜግባእ ክንግንቦን ክንርዯኦን ይግባእ፡፡ እዙ
ኩነታት ንምግንዚብ ዴማ ካብቲ ዜሇመዴናዮ ዳሞክራሲያዊ ፖሇቲካዊ ሃዋሁው ወፂና ታሪካዊ
ፌፃመታት ፀረ ዳሞክራሲያዊ ሓይሉታት ክንዜክርን ክንግምግምን ምስ ጭቡጥ ኩነታትና
ብምትእስሳር ክንርኢን ይግባእ፡፡ እዙ ኩነታት ከምቲ ብሃፀይ ሚሉሉኽን ብሃፀይ ሃ/ስሊሴን
ተፊሒሱ ዜፌፀም ዜነበረ ዉዱት ኣንፃር ተጋሩ እዩ ዜፌፀም ል፡፡ ንትግራዋይ ብትግራዋይ፣
ንትግራዋይ፤ ናይ ትግራዋይ ሓይሉን ሓዴነትን ንምብታን ብኣውራጃ፣ ብዓላት ብኸባቢ ንሓምሶ
ዜብሌ እዩ፡፡ ነዙውን መሳርሒ ባዕለ ትግራዋይ ክንገብር ኣሇና ዜብሌ እዩ፡፡
ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ምብራቕ ኣፌሪካ ጠንካራ መንግስቲ ኣበይ ኣል እንተተብሃሇ ኣብ
ትግራዋይን ትግራዋይን ጥራሕን ጥራሕ እዩ፡፡ ጠንካራ መንግስቲ ማሇት ጠንካራ ሰራዊትን
መናዊ ዕጥቅን ኣይኮነን፤ ጠንካራ መንግስቲ ዜበሃሌ መንግስትን ህዜብን ሇዎም ምትእስሳርን
ሓዴነትን እዩ፡፡ ኣብዚ ሐዙ ሰዓት ዴማ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ይኹን ኣብ ጎረባብትና ከምዙ ዜበሇ
ምትእስሳርን ሓዴነትን ሇዎ ብጀካ ትግራዋይ ካሉእ የሇን፡፡ እዙ ስሇዜፇሇጡ እዮም ነዙ
ከፌርሱና ሊዕሌን ታሕትን ዜብለ ሇዉ፡፡ ስሇዙ ኣብዙ ሐዙ እዋን ትግራዋይ ምክፌፊሌ ማሇት
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ምእንተ ትግራዋይ ኢልም ዯሞም ፌሰሱ ኣዕፅምቶም ዜኸስከሱ ናይ 60 ሽሕ ሰማእታት፣ ናይ
100 ሽሕ ኣካሇጉዴኣትና ዯም ዯመ-ከሌብ ምግባር ማሇት እዩ፡፡
እዙኣ ዴማ ማንም ትግራዋይ ኣይፇቕዲን፤ ኣይፇቕዲን ጥራሕ ይኮነስ ካብ ማንም ንሊዕሉ ነዙኣ
ብትኹረት ብምርኣይ ክኣሌያ ይግባእ፡፡ ካብ ኣብ ስሌጣን ል ፀረ ተጋሩ፣ ካብ ትምክሕቲን
ፅግዕተኛ ሓይሉን ንሊዕሉ ንሪኦ ፀሊኢ የሇን፤ ነገርግን ሓዴነት ተጋሩ ክሽርሽር ዜመፅእ ካብዝም
ሓይሉታት ገዚ ዕዮ ሒዘ ዜመፅእ ትግራይ ግን ወየሌኡ፡፡
ኣብዙ እቲ ሐዙ ል ጥምረት ወይከዓ መውስቦ ትምክሕትን ፀቢብነትን ሊቒነት ከምይብለ
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