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ሚድያታትና … 

ዳንኤል ግ.  

ጥሪ 2009 

ኣብ ገለ ገለ ኽፋል ሃገርና ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ተርእዩ ዝነበረ ዓመፅ 

ብመንግስታዊ ቢሮክራሲ ብዝተዘርገሐ መስርሕ/መዋቕር ምህዳእ ኣብዩ ብሓይሊ 

ምክልኻል ሃገር (ብህፁፅ ኣዋጅ) ኣቢሉ ክሃድእ ክኢሉ እዩ፡፡ ክሳብ ሐዚ እውን ኣብቲ ናይ 

ህፁፅ ኣዋጅ ግዜ ኣለና፡፡ ዋላኳ ኩሎም ዓመፃት ትኽክለኛ ሕቶ ሒዞም ተላዒሎም 

እንተዘይተብሃለ ካብ መንግስቲ ብዙሕ ተፀቢዮም ዝሓሰቡዎ ከይኮነሎም (ናይ ሓደ ትፅቢት 

ዝግበረሉ ኣካል ወይ ከዓ ውድብ እታ ባዕሉ ዝፈልጣ ዓቅሙ ጥራሕ ዘይኾነስ እቲ ካሊእ 

ወገን እውን “ዓቕሚ ኣለዎ እዩ” ኢሉ ዝኣምነሉ እውን ክቕበል ኣለዎ ዝብል ኣተሓሳስባ 

ስለዘሎ) ወይ ከዓ ሰናይ ምምሕዳር ዘይነገሰሎም ትኽክለኛ ሕቶ ሒዞም ዝተልዓሉ 

ኣይነበሩን ማለት ግን ኣይኾነን፡፡ ነዚ ተረዲኡ እውን እዩ መሪሕ ውድብ ኢህወዴግን 

መንግስትን ብ “ዕምቖት ክህደስ” ከምዘለዎ ብምእማን ኣብ ምርብራብ ዝርከብ፡፡ 

ኣዚኣ ምፅሓፍ ዘድለየኒ ንምንታይ ዓመፅ ተላዒሉ? ከመይ ተላዒሉ? ብመን ተላዒሉ? … 

ወዘተ ዝብሉ ዛዕባታት ንምርኣይ ኣይኾነን፡፡ የግዳስ ብዛዕባ ሓንቲን ወሳኒትን ኢለ 

ዝኣመንኩላ ርእሰ ጉዳይ ከልዕል ደልየ እየ፡፡ ብዛዕባ ኣጠቓቕማ መራኸብቲ ሓፋሽን 

ማሕበራዊ ሚድያን! 

መራኸብቲ ሓፋሽ ኣብዚ ዘለናዮ እዋን ካብቶም ሰለስተ ናይ መንግስቲ ኣካላት ብተወሳኺ 

ተፅዕኖ ፈጣሪ ኾይኑ ኣብ መበል ራብዓይ ተሰሪዑ ዘሎ እዩ፡፡ ከም ናተይ እምነት ብዘዕርፎ 

ተፅዕኖ እንተሪኢናዮ ግን ካብ ኩሎም ዝዓዘዘ ፅዕንቶ ዘሕድር እዩ ዝብል እምነት እዩ 

ዘለኒ፡፡ 

እቶም ሰለስተ ናይ መንግስቲ ኣካላት ንብሎም “ሕገ መውፀእቲ ፣ ሕጊ ፈፀምትን ሕጊ 

ተርጎምትን” እንተርኢናዮም እቲ ሓደ ብዘይቲ ሓደ ዓርሶም ክኢሎም ደው ክብሉ 

ዘይኽእሉ እዮም፡፡ እዚኦም እንተዘይሃሊዮም ሓንቲ ሃገር ከም ሃገር የላን ምባል ይሓይሽ፡፡ 

ወይ ከዓ ከምታ ጎረቤትና ሃገር ኣብ ሓደ ውልቀ መላኺ ወዲቓ “ገባራ ሓዳጊ” ሓደ ሰብ 

ዝኾነሉ ስርዓት ይትከል ማለት እዩ፡፡ ሚድያ ከ? 

ከም ናተይ እምነት ሚድያ እውን ካብዚኦም ዘይንኣኣስ እኳድኣስ ዝዓዘዘ እጃም ክፃወት 

ዝኽእል እዩ ኢለ እየ ዝኣምን፡፡ እቶም ብሕጊ መውፅኢ ኣኻል ዝወፁ ኣዋጃት ፣ 

ደንብታትን መመርሕታትን ብፈፀምቲ ኣካላት ኣብ ተግባር ምውዓሎም ከምኡ እውን 

ንረብሓ ህዝብን ምዕባለ ማሕበራዊ ፣ ፖለቲካውን ቁጣባውን እታ ሃገር ይውዕሉ ምህላዎም 

ካብ መንግስቲ ናብ ህዝቢ ከምኡ እውን ካብ ህዝቢ ናብ መንግስቲ ሚዛኑ ሓልዩ ከራኽብ 
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ዝኽእል መሳልል ፤ ከምኡ እውን ናይ ግልፅነትን ተሓታታይነትን መሳርሒ ኾይኑ 

ከገልግል ዝኽእል ስለዝኾነ፡፡ 

እቲ ዝወፀ ሕጊ ዘይፍፀም ኣሎ እንተኾይኑ ንህዝብን መንግስትን ብምቅላሕ ስጉምቲ 

ንክውሰድ በዚ ኣቢሉ ድማ ግልፅነትን ተሓታታይነትን ክሰፍን ናይ ምግባር ብኻሊእ 

መልክዑ ድማ ዝተርኣዩ ምዕባለታት እውን ካብ መንግስቲ ናብ ህዝቢ ብምብፃሕ ኣብ 

መንጎ ህዝብን መንግስትን ስጡም ርክብ ንክፍጠር ክገብር ዝኽእል ትካል እዩ፡፡ እዙይ 

ዝኸውን ግን ብኣግባቡ እንተመሪሕናዮን እንተቐሊብናዮን ጥራሕ እዩ፡፡ 

ሚድያ ብኣግባቡ ምምራሕ እንትበሃል ሓደ ናይ ሚድያ ትካል ብዘይምንም ተፅዕኖን ናይ 

ሰበ ስልጣናት ኢድ ኣታውነትን ሚዛናዊ ዝኾነ ፀብፃብ ንክተሓላለፍ ክፈቅድን እዙይ 

ከተባብዕን ዝኽእል መሪሕነት ምህላው ምርግጋፅ እዩ፡፡ ኣብ ሃገርና ዘለዋ ትካላት ሚድያ 

ግን ናብ ሓደ ወገን ዘዘምበላ እየን፡፡ ወይ ናብ መንግስቲ ወይ ከዓ ናብ ተቓወምቲ! 

ኣኸለ፡፡ ከምዚ ዓይነት ሚድያ - ሃናፃይ ሚድያ ዘይኾነስ መዕነዋይ ሚድያ እዩ፡፡ 

እቲ ናብ መንገግስቲ ዘዘምበለ ሚድያ መንግስቲ ዝሰርሖም ዓወታት ጥራሕ እናለፍለፈ 

ለይትን ቀትርን ሃተፍ ክብል ዝውዕል ፤ ካብዚ ፍልይ ዝበለ ነገር እንትገጥሞ ድማ ሰሚዑ 

ከምዘይሰምዐ ኣፅቂጡ ስቕ ዝብል እዩ፡፡ በቢትካሉ እናኸደ ሓለፍቲ ዝደልዩዎን ዝበሉዎን 

እምበር እቲ ኣብ መሬት ዘሎ ሓቂ ብዓይኑ ሪኡን ነቲ ተጠቃማይ ሓቲቱን ዜና ክሰርሕ 

ዘይደሊ እዩ፡፡  

እቲ ናብ ተቓወምቲ ዘዘምበለ ሚድያ (ብፍላይ ናይ ሕትመት ሚድያ) ከዓ እቲ ኣብ 

ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ዝሰርሖም መስተንክር ዝመስሉ ዓወታት ብዓይኒ ዕሙተይ ሪኡ 

ከም ዘይረኣየ ፣ ሰሚዑ ከም ዘይሰምዐ ካብቲ ዝሪኦ ብዙሕ ፅቡቕ ነገር ንእሽተይ ሕማቅ 

ነገር እናመዘዘ ነዚኣ ክንዲ እምባ እናገበረ እናጋወሐ ዝውዕል እዩ፡፡ ፀገም እንተስኢኑ 

እውን ነቲ ዝመፀ ዓወት ወይ እውን ለውጢ ብዓይኒ ጥርጣረ (እቲ መንግስቲ ከምዚ ዝሰርሕ 

ዘሎስ እዙይ ስለ ዝሓሰበ እዩ ምባል) ምርኣይ ልሙድ እዩ፡፡ 

ካብዘን ክልተ መማረፂታት ወፃኢ ዝኾና ማለት እውን ሚዛናዊ ዝኾነ ሓበሬታ ካብ ህዝቢ 

ናብ መንግስቲ ከምኡ እውን ካብ መንግስቲ ናብ ህዝቢ ዘብፅሓ ትካላት ሚድያ ብናተይ 

ፍልጠት ኣብ ኢትዮጵያ የለዋን ጥራሕ ዘይኾነስ ዝሓስባ እውን የለዋን እንተበልኩ ምግናን 

ኣይኾነን፡፡ 

ትካላት መራኸብቲ ሓፋሽ ሃገርና ሚዛናዊ ዝኾነ ሓበሬታ ንህዝበን ከቐብላ ንምግባር ግን 

መንግስትን በዓል ድርሻ ኣካላትን ብሓባር ክሰርሑ ይግባእ፡፡ ብፍላይ ከዓ መንግስቲ! 

መንግስቲ እቲ ህዝቢ ዝሃቦ ስልጣን ተጠቒሙ እተን ትካላት ነፃነተን ሓልየን ሚዛናዊ 

ዝኾነ ሓበሬታ ንህዝበንን ሃገረንን ንክህባ ትካላዊ ቁመነአን ክድልድል ዓብዪ ስራሕ 

ክሰርሕ ይግባእ፡፡ እዚ እንትበሃል ኣብ ሃገርና ዘለዋ ትካላት መራኸብቲ ሓፋሽ ገና 

ዘይደልደላ ስለዝኾና መንግስቲ ካብቲ ክኸዶ ዝግባእ መንገዲ ንላዕሊ ሕልፊ ኸይዱ ደገፍ 
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ክገብረለን ኣለዎ፡፡ ኣብ ልዕሊ እተን ትካላት ሚድያ “ኣነ ዝደልዮ ሓበሬታ ጥራሕ 

ኣቓልሓ” ዝብሉ ሓለፍቲ ኣደብ ክገዝኡ ክገብር ኣለዎ፡፡ 

ካልእ ድማ ካብ መንግስቲ ክህሉ ኣለዎ ዝብሎ ኣብ ምጥንኻር እዘን ትካላት ሚድያ ዕዙዝ 

ግደ ካብ ምፅዋት ሓሊፉ ህዝብን መንግስትን እውን ከፋቕርን ተሓባቢሮም ክሰርሑን 

ይገብር እዩ ኢለ ዝኣምነሉ ንሚድያታት እዋናዊ ዝኾነ ሓበሬታ ምሃብ እዩ፡፡ እዋናዊ 

ዝኾነ ሓበሬታ ንሚድያ ምሃብ እቲ ህዝቢ ካብ ዝተፈላለዩ መራኸብቲ ሓፋሽ ብዝተፈላለዩ 

“ሓላፍነት ዘይስመዖም ወገናት” ካብ ዝሰምዖ ካብቲ ባዕሉ ዝመረፆ መንግስቲ ክሰምዖ ከሎ 

ኣብቲ ስርዓት ምሒር እምነት የሕድር፡፡ እተን ሚድያታት እውን የድምፀን፡፡ እቲ ህልዊ 

ኩነታት እውን በቢ ግዚኡ እናተንተነ ንቐፃሊ ክመፅእ ዝኽእል ነገር ብምእማት ኣቐዲሙ 

ሓደግኡ ኾነ ጥቕሙ ክግንዘብ ይገብሮ፡፡ ስለዚ መንግስትን ኣብቲ ናይ መንግስታዊ 

መሓውር ዘለዉ ሓለፍትን ንሳቶም ኣብ ዝደለዩዎ ጥራሕ ሚድያ ዝፅውዑ ዘይኾነስ እቲ 

ሚድያ ኣብ ዝደለዮም እዋን እውን ቐሪቦም ንህዝቦም ሓበሬታ ክህቡ ይግባእ፡፡ ሚድያ 

ፀዊዑዎም ማለት ህዝቢ ዝደለዮ ነገር ኣሎ ማለት ከም ዝኾነ ክርድኡ የድልዮም፡፡ ህዝቢ 

ከም ዝፀወዖም እንተተረዲኦም ድማ ንዝመረፆም “መገልገልቲ” ምኳኖም ብምእማን እንታይ 

ይሰርሑ ከምዘለዉን ከመይ ይሰርሑ ከም ዘለዉን ግልፂ ክገብሩ ይግባእ፡፡ ምስ ህዝቦም 

በቢእዋኑ ክራኸብሉ ዝኽእሉ ወርቓዊ ዕድል ሚድያ ስለዝኾነ፡፡ 

ካብዚ ተበጊሰ ናይ መሪሕነት ኢህወዴግን መንግስትን ልዕሊ ኹሉ ዓብዪ ድኽመት ኢለ 

ዝወስዳ ኣብ ሚድያ ኣጠቓቕማ ዘለዎ ክፍተት እዩ፡፡ ስርዓት ኢህወዴግ ኣብዛ ሃገር ማንም 

ዝሓስብን ዘስተንትንን ሕልና ዘለዎ ፍጡር ክኽሕዶም ዘይኽእል ዓወታት ኣብ ውሽጢ 25 

ዓመታት ኣመዝጊቡ እዩ፡፡ ግን እዞም ዓወታት እዚኦም ህዝቢ ኢትዮጵያ ከምኡ እውን 

ዓለም ንክፈልጦም ኢህወዴግ እንታይ ገይሩ? ብናይ ርክብ ህዝቢ መሓውሩ ገይሩ እንታይ 

ሰሪሑ? ዝብል ሕቶ እንተተላዒሉ መልሱ ቐሊል እዩ፡፡ ምንም! እዛ ሕደርቲ ናይ ተጋሩ 

መሸፈኒት ድኽመትና ዝኾነት ብሂል “ትግራዋይ ታሪኽ ይሰርሕ እምበር ኣይዛረብን” ሐዚ 

እውን ኣብ ኢህወዴግን ኢህወዴግ ዝመርሖ መንግስትን ኣስፋሕፊሓ እኒሃ፡፡ ስራሕ ሰሪሕካ 

ኣብ ክንዲ ዝሰራሕካዮ ንዜጋታትካን ዓለምን ምፍላጥስ “እቲ ስራሕ ባዕሉ ይዛረብ” ኢልካ 

ሱቕ ምባል ኣብዚ ዘለናሉ እዋን ጌጋ እዩ፡፡ ወይ ድማ ነቲ ጊዜ ዝጠልቦ ነገር ብኣግባቡ 

ኣቓልቦ ዘይምሃብ እዩ ዝመስለኒ፡፡ 

መንግስቲ ዓርሱ ምስ ሚድያ ብሰፊሑ እንተዘይኣላሊዩ ዝሰርሐ ነገር እንተሰርሐ ፣ 

መስተንክራዊ ዓወታት እንተመዝገበ በፍፁም ናይ ህዝቢ ልቢን እምነትን ክረክብ 

ኣይኽእልን ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ፡፡ ኣብ እዋን ቓልሲ ዝነበረ ናይ “ዕጥቓዊ ቓልሲ” 

ስትራቴጂ ፀላኢ ሓበሬታ ከየግኒ እታ እተደልያ ዓወት ክሳብ እተመዝግብ ብምሽጥር 

ምሓዝ ልሙድ እዩ ነይሩ፡፡ እዚ ድማ ኢህወዴግ ናብ መንበረ ስልጣን እንትመፅእ እውን 

ሒዙዎ ዝቐፀለ እዩ ዝመስል፡፡  

ይኹን እምበር እዚኦም ኽልቲኦም ምኽንያት ክኾኑ ኣይኽእሉን፡፡ እታ ኣብ እዋን ቓልሲ 

ዝነበረት “ምሽጥራውነት” ነቲ ሽዑ ዝነበረ ኩነታት ጥራሕ እዩ ተመራፅነታ፡፡ ንሐዚ 
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ኣይትሰርሕን፡፡ ኣብዚ ሐዚ እዋን ሓበሬታ ወሳኒ እዩ፡፡ ዓለም ሓንቲ መንደር ኣብ 

ዝኾነትሉ እዋን ነገራት ብምሽጥር ምሓዝ ዓብዪ ክፍተት እዩ፡፡ እዛ ኣብ እዋን ቓልሲ 

ዝነበረት ምሽጥራውነት ኣብዚ ሐዚ እዋን ኣይትሰርሕን፡፡ ዓርስኻን ስራሕትኻን ንሚድያ 

ብምሻጥ እዩ ናይ ህዝቢ ልብን እምነትን ክርከብ ዝኽእል፡፡ እቲ ዘለናሉ ግዘ ናይ ሓበሬታ 

ግዘ እዩ፡፡ እዚኣ ኣይንረስዕ፡፡ ህዝቢ ሪኡ ክኣምን እዩ ዝብል እውን ሙሉእ ኣይኾነን፡፡ 

እቲ ፕሮጀክት ዘለሉ ከባቢ እንታይ ከም ዝስራሕ ዘሎ ክርኢን ክርዳእን ይኽእል 

ይኸውን፡፡ ካብቲ ከባቢ ርሒቑ ዝነብር ግን እንታይ ሪኡ እዩ መንግስቲ ይሰርሕ ከም ዘሎ 

ክኣምን? እስኪ ክንደይ ዝኣኽል ኢትዮጵያዊ እዩ ግልገል ጊቤ 3 ክንደየና መስዋእቲ 

ተኸፊሉዎ ከም ዝተሃነፀ ዝፈልጥ? ዋላኳ ህዝቢ ሃገርና ኣብ ግድብ ህዳሰ ኣባይ ዝሐሸ 

ግንዛበ እንተሃለዎ ክንደይ ዝኣክል ፖለቲካውን ፋይናንሳውን ቓልሲ ብመንግስቲ ይግበረሉ 

ከም ዘሎ እቲ ህዝቢ ይፈልጥ ዶ? ናይ ንፋስ መፈልፈሊ ሓይልታት ሃገርና ኣመልኪቱ ፣ 

በቢኸባቢኡ ዝዝርግሑ ዘለዉ ናይ መሰረተ ልምዓት ስራሕቲ ህዝቢ ሙሉእ ዝኾነ ሓበሬታ 

ኣለዎ ዶ? ብኣግባቡ ክፈልጥ ይግበር ዶ ኣሎ? ክንደይ ዝኣኽል ኢትዮጵያዊ (እቲ ሲቪል 

ሰርቫንት ባዕሉ) እዩ ሃገርና እትኽተሎ ዘላ ናይ ሕርሻ ፣  ጥዕና ፣ ትምህርቲ ፣ 

ኢንዱስትርን ካልኦትን ፖሊሲታትን ስትራቴጂታትን ፈሊጡ እንትሕተት ክምልስን 

ከረድእን ዝኽእል? 

መንግስቲ ክሰርሖ ዝግባእ ዕዮ ገዛ ብኣግባቡ ስለዘይሰርሐ ግን መዕነውቲ ዝኾኑ ፅንፈኛ 

ሚድያ ስግር ዶብ ከምኒ ኢሳትን መጫፍርቱን ዝበሉ ሚድያታት ህዝቢን መንግስትን ናብ 

ቅርሕንቲ ዘእትዉ ናይ ሓሶት ዜናታት በቢመዓልቱ እናፈብረኹ ይውዕሉ ኣለዉ፡፡ 

ማሕበራዊ ሚድያ እውን ከምኡ! ማሕበራዊ ሚድያ ብፍላይ ከዓ ፌስቡክ ኣብቲ ናይ 2008 

ዓ/ም ኣብ ሃገርና ዝነበረ ዓመፅ ናብቲ በፂሑዎ ዝነበረ ብርኪ ንክበፅሕ ዝነበሮ እጃም ኩልና 

ንፈልጦ ኢና፡፡ ናይ መንግስቲ ዓቅሚ ዶ ይዓቢ ናይ ውልቀ ሰባት? ትካላዊ ቁመና ዘለዎ 

መንግስቲ ብውልቀ ፌስቡከራት እዩ ተዘሪሩ፡፡ ንምንታይ? ግቡእ ትኹረት ብዘይምሃቡ! 

ኣኸለ!! 

እንታይ ንግበር? 

መልሱ ሓፂር እዩ፡፡ ዘለናሉ እዋን ናይ ሓበሬታ እዋን እዩ፡፡ እቲ ናይዛ ሃገር ዋልታን 

ማእገርን ክኸውን ዝኽእል መንእሰይ ወለዶ ብሚድያ ኣቢልና ኢና ክንረኽቦ ንኽእል፡፡ 

ብፍላይ ከዓ ማሕበራዊ ሚድያ ፌስቡክ ፣ ትዊተርን ካልኦትን፡፡ ማሕበራዊ ሚድያ ምዕፃው 

ዘላቒ መፍትሒ ኣይኾነን፡፡ ክኸውን እውን ኣይኽእልን፡፡ መንግስቲ ብኣግባቡ 

እንተተጠቒሙሉ ግን ናይቲ መንእሰይ ወለዶ ድልየት እንታይ ምኳኑ ብቐሊሉ ክርድአሉ 

ዝኽእለሉ ባይታ እዩ - ማሕበራዊ ሚድያ፡፡ ድልየት ህዝቢ ክርደአሉ ዝኽእል ሚድያ 

እዩ፡፡ መንግስቲ ዝሰርሖም ነገራት እንታይነት ፣ ንቕድሚት ክሰርሖም ዝደልዮም ነገራት 

ግልፂ ብምግባር ናይ ህዝቢ ድልየትን ሓገዝን ክረኽብ የኽእሉዎ፡፡ (በዚ መንፅር ክሪኦ 

እንተለኹ መንግስቲ ቅድሚ ሐዚ ሚድያ ብኣግባቡ ተጠቂሙ እንተዝኸውን 

ነይሩ እቲ ኣብ 2008 ዓ/ም ዝተርኣየ ዓመፅ በቲ ዝተርኣዮ መጠን ዶ ምኾነ? 



5 
 

ኢለ እንትሓትት ናይ ኣሉታ መልሲ እየ ዘቕምጥ፡፡) ህዝቢ ካብ ካልኦት 

ሚድያታት ዝረኽቦ ግጉይ ሓበሬታ በቲ ኣቐዲሙ ካብ መንግስቲ ዝረኸቦ ፅፁይ ሓበሬታ 

ኣቢሉ የፍሽሎ፡፡ ኣብ ግዘ ፀገም ከዓ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ደው ኢሉ እቲ ሽግር ንክፍታሕ 

ይሕግዝ፡፡ በዚ ድማ መንግስቲ ዝሓዞ ናይ ሰላም ምንጋስን ከምኡ እውን ሃገርና ካብ 

ድኽነትን ድሕረትን ንምውፃእ ዝነደፎም ፖሊሲታቱን ስትራቴጂታቱን ከዐውት ይገብሮ፡፡ 

ካልኣይ መንግስቲ ክሰርሖ ዝግባእ ዛዕባ ምፍላይ የድልዮ፡፡ ማሕበራዊ ሚድያ ምጥቃም 

በይኑ ዓወት ኣይኾነን፡፡ እቲ ሐዚ ዘሎ ወለዶ እንታይ ይደሊ ኢልካ ምፍታሽ ኣገዳሲ 

እዩ፡፡ እቲ መንእሰይ ኣብ ሃገራዊ ዛዕባታት ኣስተዋፅኦ ክገብር ምብርትታዕ የድሊ፡፡ 

ነውፅታት/ዓመፃት እንትረኣዩ ፈላማይ ናይቱ ዓመፅ ተቓዋሚ ብምኳን ሃገር ንክትረጋጋዕ 

ክሰርሕ ዝገብሩ ዛዕባታት ክምረፁ ኣለዎም፡፡ ናይ ለውጢ ሓይሊ ኾይኑ ክወፀሎም 

ዝኽእለሎም ዓውድታት ተፈልዮም እኹል ትኩረት ተዋሂቡሉ ክስራሕ ይግባእ፡፡ 

መንግስቲ እዚ ክገብር እንተኽኢሉ እቶም ክሳብ ሐዚ ዝተመዝገቡ መስተንክር ዝመስሉ 

ዓወታት ፤ ነቶም ብቐፃልነት ክስርሑ ዝተሓሰቡ ትልምታት ከም መፈናጠሪ ኾይኖም 

ከገልግሉ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ፡፡ እቶም ሐዚ ተሸይሞም ዘለዉ ሰበ ስልጣናት 

ሃገርናን ኽልልናን እውን ኩሎም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ንጡፍ ተሳትፎ ክገብሩን በዚ 

ድማ እቲ ተረካቢ ሃገር ዝኾነ መንእሰይ ወለዶ ብቐፃልነት ናብ ዝሓሸ መንገዲ 

ከመርሑዎን ክኣልዩዎን ከም ዝኽእሉ በዓል ሙሉእ ተስፋ እየ፡፡ 

የመስግን! 




