
ጳጉመን 5 2008 ዓ/ም 

በኣሉላ የውሃንስ 

ከኣዲስ ኣበባ 

ርኢቶ ኣብ ክቡር ኣባይ ፀሃየ ንውራይና መፅሄት ዝሃቡዎ ቃለመሕትት 

ኣይተ ኣባይ ብህዝቢ ትግራይን ብሓቀኛ ኣባላት ሕወሓትን ክቡር ቦታ ዝወሃቦም ዓብዪ 
መራሒ እዮም፡፡ ኣነ እውን ዝለዓለ ኣኽብሮት ኣለኒ፡፡ እዋናዊ ኩነታት ሃገርናን ትግራይን 
ኣመልኪቶም ዝሃቡዎ መግለፂ ደጋጊመ ኣንቢበዮ እየ፡፡ እቲ ኣብዘሓ ስነመጎቶም ኣነ 
እውን እሰማመዐሉ፡፡ ንኣብነት መበገሲ እቲ ሐዚ ዘሎ ዕግርግርን ብኸመይ ኣብዚ ዕግርግር 
ትግራዋይ ዐላማ ኮይኑን ኣብዝብሉን ዳርጋ ኩሎም ቅቡላት ዝገብሮምን መምሃርቲ ዝኾኑ 
ትንታነታትን እዮም፡፡ ካብዚ ብምቕፃል ኣብቶም ዘይሰማመዐሎምን ምናልባት እውን ናይ 
ኣብዘሓ ትግራዋይ ይኾኑ እዮም ዝብሎምን ከድህብ፡፡ 

እቲ ህዝቢ ትግራይ ኣንፃር ናይ ደገን ውሽጥን ፀላእቱ ተቓሊሱ ብዓወት መሰስ እናበለ 
ዝመፀ ምኳኑ ኣነ እውን ብሙሉእነት ዝቕበሎ ጥራሕ ዘይኮነስ ብሰነዳት ዝተደገፈን 
ብተግባር ዝተገለፀን ጥረ ሓቂ እዩ፡፡  

እቶም ዘለዉ ፓርትታት ብዙሕ ህዝቢ ኣየሰሉፉን ብስሩ እውን እዚኦም ስልጣን ክሕዙ 
ዝኽእሉ ኣይኮኑን ስልጣን ዝሕዝ ካብ ኢህኣዴግ ዝቕበልን ናይቲ ርእሰማላዊ ውዳበ እዩ 
ትብለና ኣለኻ፡፡ ኣነ ከምዝርደአኒ ኣብታ ዘለናላ መድረኽ ብዘሎ እምበር ንቕድሚት 
ክኾን እዩ ኢልና ብንትንብዮ ክንከይድ ግቡእ ኣይመስለንን፡፡ ሕገመንግስትና መድበለ 
ፓርቲ ይፈቕ፡፡ ይውሓድ ይብዛሕ ዝኾነ ፓርቲ ዝውክሎ ወይ ድማ ዝኽተሎ ክፋል 
ሕብረተሰብ ከምዘሎ ምዝንጋዕ ከይኸውን፡፡ ብርግፅ እቶም ሐዚ ዘለዎ ፓርትታት ብስለት 
ከምዘየብሎምን ሓላፍነት ንምቕባል ብቕዓት ከምዝንእሶምን ኣነ እውን እሰማማዕ፡፡ ይኹን 
እምበር መንግስትን ገዛኢ ፓርትን እዞም ተፎኻኸርቲ ውድባት ዓቕሞም ከዕብዩ ዝግበረሉ 
ሜዳ ከመዓራሪ ዝግባእ ይመስለኒ፡፡ ብግልባጡ ግና እቲ ዝሓሸ መሲሉ ዝተርኣየ ውድብ 
እንተድኣ ቅልቅል ኢሉ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክዳኸም ዶ ኣይኮነን ብውድብን መንግስትን 
ዝግበር፡፡ ንኣብነት ናይ ቅንጅትን መድረኽን ምውሳድ ይከኣል፡፡ ኣብ ትግራይ 
እንተወሲድና ድማ ገና ካብ ሰማንያታት ጀሚሩ ኤድዩ ንመረፃ ክወዳደር እንትመፅእ ነዞም 
ኣዝዮም ውሑዳት ተኸተልቱ ገባራት ዶ ኣይኮነን ኣብፀበል ከይሕወሱ ካልእ ናይ ከባቢኦም 
ህዝቢ ከይቐብሮም ተሸቑሪሮም ክሓድጉዎን ዝተገበረ ብኻድረታት ህወሓት እዩ፡፡ ኢድዩ 
ኣብ ትግራይ ናብስልጣን ከምፅእ ዘኽእል ዋላ  ሓንቲ መሰረት ከምዘየብሉ ኩሉ ዝፈልጦ 
እናሃለወ፡፡ ናይቀረባ ዓረና እንተድኣወሲድናእውን ብኣባላትን ካድረታትን ህወሓት ዶ 
ኣይኮነን ኣብዝፀውዕዎ ኣኼባታት ብምርባሽ፣ ካብ መቐለ ናብ ወረዳታት ንጎስጓስ ምረፁና 
እንትኸዱ ኣብ መንገዲ ፀኒሕኻ ምድብዳብን መኪናኦም ምስባርን  ኣረ እንታይከ 
ዘይተገበረ፡፡ እቲ ባይታ ከምዚ ምኳኑ እናፈለጥካስ በየናይ ኣገባብ እዩ ሓደሽትን ፅዕንቶ 
ፈጠርትን ውዳበታት ዝጣየሻ? 
ብኻልእ መዳይ እቲ መሪሕ ውድብ ንቲ መንግስቲ ንነዊሕ ግዘ ክቆፃፀሮ ኣለዎ ብሓፂር ግዜ ዝቀያየር ከኾን የብሉን፣ 
ንዝብል ሕቶ ውራይና መልሲ እኳ እንተዘይሃብካሉ እዚ ማለት ግና ካለኦት ፓርትታት 
ኣብሓፂር እዋን ከምዘየድልያን ብኣመራርሓ ኢህወደግ ጥራሕ እያ ኢትዮጵያ እትለምዕን 



እትዓብን ዝብል ከምዝኾነን እቲ መድበለ ፓርቲ ንፖለቲካዊ ሃልኪ ምኳኑ ምስቲ እዞም 
ዘለዉ ዝረብሑ ፓርትታት ኣይኮኑን ምስዝበልካዮ ዝሳነ ይመስለኒ፡፡ ኣብ ሓደሓደ 
መድረኻት እውን ብውሑድ ኢህወደግ ን50 ዓመታት ከመሓድር ኢህወደግ ሽቶ ምህላዉ 
ክዝረብ ፀኒሑ እዩ፡፡  
   
እቲ ቢሮክራት ብብቕዓቱ እዩ ክኸውን ዘለዎ ልክዕ እዩ። ብፖለቲካዊ መንነቱ ብብሄሩ 
ኣይኮንን ክምደብ ዘለዎ። ፖለቲካዊ ሽመት ናብ ፓርላማ ናብ ካቢኔ ናይ ፓርቲ ሽመትን 
ተዋፅኦን ክኽውን እዩ ኣባና። ቢሮክራት ግን ብብቕዓትን ብሞያን ይኹን፤ ፓርቲ ኣባል 
ስለ ዝኾነ ካብዚ ብሄር እዙይ ስለ ዝኾነ ወዘተ ዝብል ክህሉ የብሉን። ዋላ ደቂ ኣነስትዮ 
እውን ኣብ ስልጠናን ትንህርትን ዳኢና ክንሕግዘን ዘለና እምበር ብፆተአን ምኽንያት 
ናብታ ቢሮክራሲ ክኣትዎ የብለንን እያ ትብል ኢልካ እዚ እውን ቅዱስ ሓሳብ እዩ፡፡ 
ኮይኑ ግና ብፍላይ ትግራይ ወሲደ እንትርኢ ኣይኮነን ላዕለዋይ ቢሮክራት ናይ ቁሸተ 
ኣመሓዳርን ናይ ቀዳማይ ብርኪ ርእሰመምህርን እውን ኣባል ዝኾነን ብሽመትን እዩ 
ናብቲ ቦታ ዝድይብ፡፡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ እዋን ስራሕ መንግስቲ ንሰሙንን 
ንሰሙናትን ቢሮታት ተዓፅዮም ኣባላት ኩኑ ይብሉን ንዝኣበዩ እውን ንምንታይ፣ ናይመን 
ኣባል ስለዝኾንካ/ስለዝኾንኪ ኢኺ/ኢኻ እናተብሃለ መናውሒ ሹመት ኣብተን ቢሮታትን 
ኣብያተፅሕፈትን ዘለዉ ሓለፍቲ ተገዲዱ ኣባል ኮይኑ እዩ፡፡ ሐዚ ተዋሪድካ ኣብ ሓደ 
ቤትፅሕፈት ካብ ሓሙሽተ ዘይበልፁ እዮም ኣባላት ዘይኮኑ፡፡ ላዕለዎት ትካላት ሃነፅቲ 
ተቐበልቲ ወለዶ ምኳኖም ርዱእ እዩ፡፡ ስለዝኾነ ድማ ብቑዕ ኣመራርሓ የድልየን ኣብዚ 
ብልሽት ምፍጣር ማለት ኣብ ዕብየት እዛ ሃገር በሰላ ምግዳፍ ማለት እዩ፡፡ ንኣብነት 
መቐለ ዩኒቨርሲቲ ንውሰድ እዞም ናይ ሐዚ ፕሬዚደንት ምሁራዊ ዓቕሚ እኳ እንተሃለዎም 
ብዕድሚኦም ገና መንእሰይ ምስምኳኖም ወይ ድማ ምምሕዳራዊ ብስለት ብዘይምህላዎም 
ምስ ውልቐ ኣባል ማእከላዊ ኮሚቴን ካልኦት ዓበይቲ ሰበስልጣንን ብዘለዎም ዘይምዕሩይ  
ርክብ ጥራሕ እዚ ቦታ ተዋሂቡዎም፡፡ ተቖርቆርትን ብሱላትን ዝነበሩ ሙሁራት ድማ 
ተደፊኦም ክወፁ ተገይሮም፡፡ ሐዚ መንግስቲ ዝሓንፀፆ 70 ሚኢታዊ ናብ ሳይንስን 
ቴክኖሎጅን ክኣቱ እኳ እንተተገበረ ብሰንኪ ኣብ መምህራን ካብ ኣመላምላ ክሳብ ኣብ 
ከይዲ ትምህርቲ ክትትልን ቁፅፅርን ዘይምግባር ብርክት ዝበሉ መምህራን ካብ ኢነተርኔት 
ዝረኸብዎም ፓወር ፖይንትታት ምስተግባር ዋላ ሓንቲ ምዝማድ እንተይገበሩ፡ ተምሃራይ 
ዝኾነ ሕቶ ከየልዕል ዋላ ውፅኢቱ ንከይርኢ ብምግባር፣ ካብ ሰሙን ክሳብ ወርሒ ክፍሊ 
ዓፅዮም ናብ ምስዳድ ውልቀረብሓኦም ብምኻድ እንትመፁ ድማ ናይ ወርሕን 
ክልተወርሕን ትምህርቲ ኣብ ክልተን ሰለስተን መዓልቲ ወዲአ ብምባል ወፂኦም 
ዝተምሃሩዎ ብተግባር ክትርጉሙ ዘይኽእሉ ተምሃሮ ኣብምፍራይ ይርከቡ፡፡ ብመዳይ 
ደቂኣነስትዮ ዘቐመጥካዮ ሓሳብ እውን ኣዝዩ ምቁር እዩ፡፡ ምኽንያት ኣብ ገዛ ተወሳኺ 
ስራሕ ገዛ ስለዝህልወን ንሰን እንትሰርሓ እቲ ወዲተባዕታይ የፅንዕ ስለዝነበረ ናብ 
ዩኒቨርሲቲ እንትኣትዋ ሓለፋ ምግባር፣ ምስኣተዋ እውን ተወሳኺ ሓገዝ ብምግባር ክምረቓ 
ዝኽእላሉ ባይታ ምንዳይ ዝተባረኸ ተግባር እዩ፡፡ ይኹን እምበር ኣብ ብርክት ዝበለ 
ከምኡ ዝግበር እኳ እንተኾነ ሐዚ እውን መቐለ ዩኒቨርስቲ ከምኣብነት ከልዕል፡፡ ሓደ ኣብ 
ዩኒቨርሲቲ ዝቐሪ ተምሃራይ ብውፅኢቱ እንትኾን ንደቂኣነስትዮ ድማ 30 ሚኢታዊ 



ኣለወን ደቂኣነስትዮ ብምኳነን ጥራሕ፡፡ ሓደ ነገር ኣብ ኣመላምላ ካብቲ ዝነኣሰ መበገሲ 
ዘለዉ ተምሃሮ ወሲድካ ፍልጠቶምን ክእለቶምን ኣብምምሕላፍ ዘለዎም ተኽእሎ ዝምዘንሉ 
መስርሕ ክህሉ ይግባእ፡፡ ንምንታይ እንተተብሃለ ኩሉ ፅቡቕ ውፅኢት ዝረኸበ እቲ ዝለዓለ 
ፍልጠት ዘለዎ እዩ ማለት ኣይኮነን፣ ዋላ እንተዝኸውን እውን ኩሉ ፈላጥ ፍልጠቱ ናብ 
ተምሃሮኡ ብዝድለ መንገዲ የመሓላልፍ እዩ ማለት ኣይኮነን፡፡ ሕዚ ዝግበር ዘሎ 2.75 
ዘለዋ ጓልተነስተይቲ ነቲ 3.7 ዘለዎ ወዲተባዕታይ በሊፃ ኣብ ዩኒቨርሲቲ እትቐርየሉ 
ኩነታት ብስፍሓ ይረአ ኣሎ፡፡ ኮምኡ ኮይኑ እውን ንባዕለን ክገልፃ ዘይኽእላ እናተባራኸታ 
ይኸዳ ኣለዋ፣ ኣወዳት እውን ከምኡ፡፡ እዚ ነገር ሓደጋኡ ዝለዓለ እዩ፡፡ ስለዚ እቲ ክልስ 
ሓሳብን ዘሎ ጭቡጥ ተግባራዊ ምንቅስቐስን ናይ ሰማይን መሬትን እዩ፡፡ እዚ ክብል 
እንተለኹ ንደቂ ኣነስትዮ ምቅዋመይ ኣይኮነን ኣዝየን ካብ ኣወዳት ዝያዳ ክእለትን 
ፍልጠትን ዘለወን ደቂኣነስትዮ ስለዘለዋ፣ ንኣብነት ከባቢ 3.9 ሒዛ ካብ ኢሌክትሪካል 
ምህንድስና ኣብዝዓመትዝተመረቐትን ሰቓሊት ናይቲ ዲፓርትመንትን ጓልተነስተይቲ 
እያ፡፡ ተዋፅኦ ንምምጥጣን ብዝብል ብዓብዪ ነጥቢ ዝበልፁወን ደቂተባዕትዮ እናሃለዉ 
ንደቂ ኣነስትዮ ብመምህርነት ክቑፀራ ምግባር ግና ታሪኻዊ ስሕተት እዩ፡፡  

ሐዚ እቲ ስሩዕ ፓርላማ ኣሎ፣ ጉባኤ ኣሎ፣ ማእኸላይ ኮሚቴ ኣሎ፣ ኣባል ኣሎ ዶ ኢልና 
ኣለና፤ ሓደ ንሱ ዝከኣሎ ይግበር። ካልኣይ እቲ ማሕበራት ኣሎ ናይ መንእሰይ፣ ደቂ 
ኣነስትዮ፣ ሓረስቶት ወዘተ ስቕ ኢሉ ወይ ደጋፊ ዕሙት ደጋፊ ወይ ተኣዛዚ ገይርናዮ 
ተሪፍና ዘለና፤ ክቃወም ኣይኽእል ክነቅፍ ኣይኽእል ከምኣ እንተገበረ ድማ ከም ነውሪ 
ዝረአ ዝኹረ።ስለዚ እቲ መንእሰይ እቲ ናይ ሙሁራት ውዳበታት ብፍላይ ድፍር ኢሉ 
ምግፋጥ ይጀምር ዋላ ዋጋ እናኸፈለ ሓደ መፍትሒ እዩ ዶ ኢልካና ክቡር ኣይተ ኣባይ 
እቲ መፍትሒኻ ብክልስ ሓሳብ ዝወፆ የብሉን ይኹን እምበር ካብ ኣነ ዝፈልጦ ካበ 85 
ዓ/ም ጀሚሩ ዝተፈለየ ሓሳብ ዘቕርብ፣ ኣብቲ ኣመራርሓ ፀገም ይረአ ኣሎ እሞ ይተዓረ 
ዝብል፣ ዴሞክራሲያውነት ህወሓት ከም ሞዳ እንግሊዝ ካብላዕሊ ንታሕቲ ኣዝያ እያ 
ትፀብብ ዘላ ዝብል፣ ደም ስወኣት ብፆቱ ኣኽቢሩ ድሕሪ ዓወት እውን ካብልቡ ዕላማ 
ስውኣት ከተግብር ድፍእ ቅንዕ ዝብሉን ዝደፍሩን ኣይተባረሩን ድዮም? ብድሕሪኡስ ክሳብ 
እዛ ዘለናላ ዕለት ንብልዕሊዑ ዘሎ ሓላፊ ዝነቐፈ ወይ ድማ ዝተፈለየ ግና ድማ ጠቓሚ 
ሓሳብ ዘቕረበ በብደረጃኡ ናብራኡ ክጎሳቐል ኣይተገበረንን ይግበርን የለን ድዩ፡፡ ይትረፍ 
ዶ ማሕበራትን ተራ ኣባላትን ኣብውሽጢ እቲ ማእከላዊ ኮሚቴስ እሂን ምሂንን ብግልፅነት 
ምዝርራብን ከምቲ ናይ ቀደም ኮሚቴኣዊ ኣሰራርሓን ውሳነን ኣሎ ድዩ ኣነ ካባይ ንዓቐብ 
100 ግዘ ኣብሊፅካን ኣዕሚቕካን ትፈልጦ ኢኻ እብል፡፡  

እታ ሓንቲ እተሰማመዐና ህዝቢ ትግራይ ፀዋር ስለዝኾነ ምኽንያቱ ድማ ህወሓት ብደሙን 
ደም ፀለምትን ቀያሕትን ደቁን ኣብዚ ደረጃ ዘብፀሓን ስለዝኾነ ዓው ኢልካያ ዘይብከስ 
ሞት ሕፁይ ኮይኑዎ እምበር ክሳብ ሐዝስ ተሸኪሙዎ ክኸድ ዘኽእል እንግደዓ ስለዘለዎ 
ኣይኮነን፡፡ ምእንተ ዛመጎጎ ትሕለፍ ዛንጭዋ ኢሉ ብጓሂ ዝነብር ዘሎ እቲ ህዝቢ ጥራሕ 
ዘይኮነስ ከምቲ ዝበልካዮ ህዝቢ ትግራይ ሰናይ ምምሕዳር፣ ራህዋ፣ ሰላምን ልምዓትን 
ክመፅእ ዝደሊ ግንድማ ከምቲ ዝገለፅካዮ ብዙሓት ዘይኮኑስ ውሑዳት ኣባላትን ማእከላዊ 



ኮሚቴን ከምዘለዉ ይፍለጥ፡፡ ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነት በየናይ ኣገባብ እዩ ፀቕጢ ክፈጥር 
ዘኽእል ኩነታት ኣብ ትግራይ ኣሎ እትብል ዘለኻ፡፡  

ካሊእ ድማ እቲ ሙሁር እቲ መንእሰይ ተወሳኺ ጠንካራ ውዳበታት፣  ፎሮማት እንተፈጠረ እውን ክጠቅም ይኽእል እዩ። ሕጋዊ ክሳብ ዝኾነ  

ብዝደለዮ ይወደብ፤  መድረኻት ይፍጠር..ሕጋዊ ክሳብ ዝኾነ  ሰላማዊ ክሳብ ዝኾነ  ብኹሉ ገፅ  እንታይ ኮይንኩም ኢኹም ከምዘይ ዘይትገብሩ 

ንምንታይ እዙይ ትገብሩ ትጋገዩ ኢሉ ገቲሩ ዝሕዝ ክኸውን ኣለዎ። ኩላትና ኢና ከምኡ ክንገብር ዘለና። ከምኡ እንተገይርና ብዚ መንገዲ 

እዙይ ክሰምዕ ዕድል ኣሎ። ፀቕጢ እውን ስለ ዝበዝሕ ክፃወሮ ኣይኽእልን። እዙይ እንትንገብር ኣብ ውሽጢ ‘ውን ዋላ ኣብ ማእኸላይ ኮሚቴ 

ክዕረ ዝደሊ እኒሀ፣  ኣባል ‘ውን ኣሎ ንዚ ኣብ ውሽጢ ኮይኑ እውን ንኽሕግዘና ሓቦ ረኺቡ ክቃለስ ይሕግዝ። እዚ ኩሉ ተደማሚሩስ ንቶም ውሕዳት 

ፈፃሚትየ  ገለየ  ምዕራይ ከመይ ኢሉ ይኣብዮ እውን ከምኡ ተዘይኮይኑ ግን ምስ ህዝቢ ጠቕሊልካ ትበጣጠስ ማለት እንድዩ እዙይ ድማ እቲ ሐዚ 

ንሪኦ ዘለና ህውከት ኣብ ኩሉ ህዝቢ ኮይኑ ኣብ ትግራይ እውን ኣብ ካሊእ እውን ዘይመፀሉ ምኽንያት የለንትብለና ኣለኻ ትምኒትካ ፅቡቕ 

እዩሞ ከምትምኒትካ ይግበረልና፡፡ ኮይኑ ግና ካባኻ ዝሕባእ የለን እሞ ኣይኮነን ዶ ካብ ህወሓት ዝቆፃፀሮ ወፃኢ ሓዱሽ 

ውዳበ ምጥያሽን በዚ ኣቢልካ መስተኻኸሊ ፅዕንቶ ምዕራፍን ክከኣል እንትርፊ ናይድጋፍ ሰላማዊ ሰልፊ ጭዋ ብዝኾነ 

መንገዲ ህዝቢ ፀገማቱን ስምዒቱን ክገልፅ ዝተገበረሉ ናይታሪኽ ኣጋጣሚ ኣብውሽጢ እዚ 25 ዓመታት ተገይሪ ድዩ?  

ምናልባት እዛ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብነበለት ዝተገበረት ንሳውን ብጉልበት እቲ ህዝቢ እምበር ብውድብን መንግስትን 

ዘይተፈቐደት እያ፡፡ እዚ ህዝቢ እዚ ኣብዚሎሚ ዓመት ዶ ኣይኮነን እዩ ንዝሓተቶ ሕቶ መዕገባይ መልሲ ኣብክንዲ ምሃብ 

ሓደሓደ ናፈቕቲ ደርጊ እተልዕልዎ ሕቶ እዮ ዝብል ብዓብዪ በዓልስልጣን መንግስትን ውድብን መፈራርሒ ዘረባ 

ዝተወርወረሉ ዋላ እኳ ደርጊ እንተናፊቕናስ ካባኻትኩም ደርጊ ይሕሽ ነይሩ ማለት እዩ ዝብል ምላሹ ሒዙ እንተተመለሰ፡፡  
ስለዚ ኣበየናይ ሜዳ እዩ ውዳበታት ክፍጠሩን ኣብቲ መንግስትን ውድብን ፅዕንቶ ከሕድሩን እትመኽረና ዘለኻ? እምበር 

ከምኡ እንተዝከኣል ፅቡቕ ነይሩ እዚ ንምግባር ዓቕሚ ዘለዎም ተጋሩ እውን መሊኦም ጥጡሕ ሃዋህውን መድረኽን 

ብምስኣኖም እምበር፡፡ 

ህዝቢ ትግራይ እንተቐቢፁ እሞ ተተላዒሉ ግን ታይ ከም ዝገበር ብያታ ዘይኮነ ስ ብተግባር ንፈልጦ ኢና። ከመይ ሓጣጢጡ ክድርብየና ከም 

ዝኽእል ካባና ንላዕሊ ምስክር የለን። እዚኣ ዘይትተርፍ እያ። ስለዚ እዚኣ ክፈልጥ ኣለዎ እቲ መሪሕነት፣  እቲ ውድብ። ህዝቢ ትግራይ ሓ ያ ል 

ሓ ያ ል እዩ፤  ንኽንደይ ብሓይሎም ዝተመክሑ ዘተንፈሰ እዩ፤  ማንም ኣብ ቅድሚኡ ኣይዕበን ንብል ኣለና ካብ ተሞኩሮና፤  አዚኣ ኣይሰምዕን 

ዝበለ ይረኽባ፤  እምበር ህዝቢ ትግራይ እማ በበይ ገይሩ ከም ዝውፅእ ኣይትጠፍኦን ብምባል ኣብ መወዳእታ 
ብዘስተኻኸልካያ ተሰማሚዐ ክኻልፍ እንተኾይነ እምበር ኣብ መጀመርታ ከባቢ 
ዘቐመጥካያ ሰላም እንተዘይሃልያ ኩልና ተለኻኺምና ንጠፍእ ዝበልካያ ግና ቅብልቲ 
ኣይትመስለንን፡፡ ህዝቢ ትግራይ ከምዝበልካዮ ፀዋር እዩ ኣብ ዕግርግር ማህሰይትታት 
ኣይህልዉን እውን ኣይብልን ኮይኑ ግና ዝጠልቀየስ ባዕሉ ተመሊሱ ክዕሪ እዩ ዝብል 
እምነት ስለዘየብለይ ህዝቢ እንትግንፍሎ ኩሎም ክራይ ኣከብትን ንስልጣኖም ጥራሕ 
ጠጠው ዝበሉን ኣንበርኪኹ ብሓዱሽ ናህሪ ኣብዝሓፀረ እዋን ናብ ልምዓቱ ዝምለስ 
ብሱልን መስተውዓላይን ህዝቢ እዩ፡፡ ሓዱሽ ፓርቲ እውን ኣይምስርትን ንህወሓት የሀድሶ 
እምበር፡፡ ናብዚ እንተይተበፅሐ እንተትገብሩዎ ፅቡቕ ነይሩ ዝብሎ ግና ኣለኒ፡ 

 ንስኻን ካልኦት እዞም ዓበይቲ  ተጋደልትን ዝፀማእኹሙሉ፣ ዝጠመይኩሙሉ፣ ቁማል 
ዝተበላዕኹሙሉን ደምኩምን ኣዕፅምትኹምን ዝኸስከስኩሙሉ ከምኡ እውን ብመሪሕነትኩም 
ኣሸሓት ደቂ ትግራይ ዝተሰውኡሉ እዩ፡፡ ስለዝኾነ ተኣኻኺብኩም እቲ መድረኽ/መሪሕነት 
ህወሓት ብጊዝያውነት እንተትሕዙዎ 

 ብድሕሪዚ ንስኻትኩም እናመራሕኹምዎ ከይዲ ፅሬት ኣብቲ ሐዚ ዘሎ ኣመራርሓ ክካየድ 
እንተዝግበር 



 ካብዚ ተበጊስካ ዳግመ ምትዕርራይን ተሃድሶ ህወሓትን ክካየድ እንተትገብሩ ህሊናዊ ቅሳነት 
ትረኽቡ፣ ዝጀመርኩሙዎ ቃልሲ እንተይተሸራረፈ ብሓደሽቲ ፖሊሲታትን ኣሰራረሓታትን እናገበለ 
ትግራይ ናብዝሓሸ ምዕባለን ምርግጋዕን ምምፃእ ዝከኣል ይመስለኒ፡፡ እዚኣን ወደሓንኩምን፡፡ 
እንተተጋግየ መእረምታ ንምቕባል ድሉዊ እየ፡፡ 

 ኣሉላ ካብ ኣዲስ ኣበባ 


