
 

ምእንተ ‘ዚ ወረጃ ህዝቢ ክኽፈል ዝግበኦ መስዋእቲ! 

ዝኸበርኩም ፈተውቲ ዓድኹም፣ ተገደሸቲ ቋንቋ ትግርኛን ስነ ፅሑፍን፣ ተገደሽቲ ምህላው 
መሰል ሓሳብካ ብነፃ ምግላፅ፣ ተገደሽቲ ኩለ መዳይ ዉራይ ትግራይን 
ህዝባን….መብዛሕትኹም ከም እትርድእዎ ኣብ ትግራይ ውልቀ ሚድያ ብዘይ ምህላው ሰብ 
ዝደለዮ ሓሳብ ብነፃ ንምሽርሻር ከይፅገም ካብ ዝብል ተበግሶ ‘ውራይና’ እትብል ወርሓዊት 
መፂሄት እናዳለና ንልዕሊ ሓደ ዓመት ዘሊቕና። ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈልናሉን ዓንያ ዝፀንሐት 
ዓዲ ንምዕራይ ቀሊል ዘይበሃል ፃዕርን ትግሃትን ዝገበረን ዘሎን ስርዓት ክብሪ ብምሃብ 
ዘለዉ ፀገማት ክእረሙ ነቐፌታን ማዕዳን ብምቕራብ፤ ‘ትኽክለኛ ሓበሬታ ንህዝቢ(correct 
information to the public)” ዝብል መርህ ሒዝና፤ ካብኡ ሓሊፉ እዉን ሰባት ዝመሰሎም 
ሓሳብ ኣብ ፖለቲካ ኮነ ካሊእ ከምድላዮም ክገልፅሉ ዝኽእሉ መድረክ ክኸውን ፃዕሪ 
ገይርና ክሳብ ሐዚ ኣብ ዝኸድናዮ ጉዕዞ እቲ ኩነታት ትግራይና ካብ ሓደ ወርሓዊ መፂሄት 
ንላዕሊ ከምዝጠልብ ተረዲእና “መሓል” እትብል ሰሙናዊት ጋዜጣ ጀሚርና ኣለና። 

ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንፈለማ ግዘ (ኣብ ታሪኽ ትግራይ ምዃኑ ‘ዩ) እዛ መሓል እትብል 
ሰሙናዊት ጋዜጣ ውልቀ፡ ኣሕቲምና ናብ መንበብቲ ምስ ኣብፃሕና ብርክት ዝበሉ 
ሪኢቶታት ናብዚ ትካልን ውልቀ ኣድራሻናን ውሒዞም። ድምር ኣብልካ እንትረኣዩ ተስፋ 
‘ውን ስግኣት ‘ወን ዝሓዙ ነይሮም። ኣብ ትግራይ ብትግርኛ ዝዳሎ (ዋላ ብመንግስትን 
ውድብን) ሰሙናዊ ጋዜጣ ዘይምህላው እሞ ሰሙናዊት ጋዜጣ ምምፀኣ ዘሕጉሰ ግን 
ከይኸብድ እሞ ከይትቋረፅ ከዓ ስግኣት ከምዘሎ ዝገልፅ እዩ እቲ ሪኢቶ። አሞ ንሕና 
እምበኣር ንምንታይን እንታይ ተኣማሚናነ ከምዝጀመርናያ ፅሙቕ ኣቢልና ክነቕርብ። 

ድሕረ ባይታ ሚድያ ትግራይ እንትንርኢ፡ ብኤለክትሮኒክስ እታ ፍትውቲ(ብፍላይ ኣብ 
እዋን ቃልሲ) ድምፂ ወያነ ፈላሚት ሬድዮና እያ። ሐዚ ‘ውን ኤፍኤማት ወሲኻ ሙሉእ 
ትግራይ እናሸፈነት እያ። ናይ ፋናን ከተማ መቐለን ተሓዊስዎ እኹል ዝበሃል ሽፋን እኒሀ 
ኣብዚ ዘፈር። ቴለቪዠን ይምሓረና ዘረባ የብሉን እታ ካብ ቴለቪዝን ኢትዮጵያ ተኻሪና 
ንጥቀመላ ናይ ሓንቲ ስዓት ፕሮግራም እያ ፡ ንሳ ‘ወን ዝቐርብላ ወቐሰይታት  ይዓዙ። 
መፍቲሕኡ ካብ መንግስቲ ጥራሕ ንፅበ። 

ናብ ፕረስ/ሕትምት እንትንመፅእ፡ ዘይንዓቕ ግደ ዘበርከተት ልሳን ህወሓት ዝኾነት 
“ወይን” እያ ጀማሪትና። ሐዚ ‘ውን ልሳን እቲ ውድብ ኮይና በቢክልተ ሰሙኑ ተሓቲማ 
ንኣባላት(ንወሃዮታት) ትዕደል ኣላ እያ። ካሊእ ልሳን መንግስቲ ትግራይ ዝኾነት መቓልሕ 
‘ዉን ብተመሳሳሊ በቢክልተ ሰሙኑ ናይ መንግስቲ ንጥፈታት እነሓዘት ተሓቲማ ናብ 
መንግስቲ ቤት ዕዮታት እናተዓደለት እያ ትርከብ። ብማሕበራዊ ሚድያ እኒ ዓይጋ ፎረም፣ 
ትግራይ ኦንላይን….ዝበሉ ዘይነዓቅ ግደ ኣለዎም። 



ውልቀ ፕረስ  ናይ ህዝቢ፣ መንግስቲ ይኹን ውድብ ዛዕባታት ብነፃነትን ፍትሓውነትን 
እናተኣናገዳ ዝወፃ እሞ ኣብ ዕዳጋ ዝሽየጣ ዝኾነ ከንብብ ዝደሊ ዜጋ ዝረክበን ከ የለዋን ዶ 
ክሳብ ሐዚ? ዝብል ሕቶ እንትለዓል ግን መልሱ ኣልቦ እዩ። ክሳብ ሐዚ ኣሰታተ 9 
መፂሀታት ውልቀ፣ ሰለስተ ጋዜጣታተ ውልቀ ተጀሚረን ዝጠፍኣ ኮይነን ኣብዚ ሐዚ እዋን 
ካብ ትጅመር ሓደ ዓመት ዝገበረት መፂሄት ዉራይና ጥራሕ እያ በቢወርሑ 
እናተሓተመት ኣብ ዕዳጋ ትርከብ።  

ስለዚ እቲ ክፍተት ሰፊሕ ስለ ዝኾነ እሞ ድማ ህዝቢ  ትግራይ ዘለዎ ትሕዝቶ  ክምቲ 
ዝፍለጥ ነዚ  ኣብ ትግራይ ዘሎ  ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ሃገርና ኢትዮጵያ 
ብምልእታኳ፣ 

ሀ.  ኣብ ሓፃሓሕፋ ታሪኽን ሃገርን 
መንግስትን፣  
ለ. ኣብ ሃይማኖታዊ ህይወት፣ 
ሐ. ኣብ ሃገራዊ ናይ መንነት ኣታሓሳስባ፣ 
መ.  ብኣጠቓላሊ ኣብ ማሕበራዊ፣ፖለቲካውን ባህላውን ክብርታት  ገዚፍ 
ፅዕንቶ ኣሕዲሩ ዝቕፅል ዘሎ እዩ፣ በቲ ንነዊሕ ጊዚያት ዘሕለፎ ታሪኽ 
ምኽያት ኣብቲ ዝሓለፈ ይኹን ኣብቲ ዝመፅእ ወለዶታት ገዚፍ 
ትርጉም ዝህልዎ እሴታት /ክብርታት/  ከምዘውረደ ማንም ክኽሕዶ 
ዝኽእል ኣይኮነን፡፡  ትግራይ ሰፍ ዘይብል ታሪኽ እዛ ሃገር ዝተሸከመ 
ከባቢ እዩ፡፡ንኣብነት፣- 
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ሓወልታት፣ኣብያተ  መንግስትን 
መቓብራትን ነገስታት፣ 

 
ካብ  ከውሒ ዝተሃነፁን  ሕዚኳ ብቐሊሉ 
 ንምድጋም 

ዘይካኣ
ሉ 

ዲዛይናትን 
 ዘለዎዎ
ም 

 ዉቑራት ኣብያተ ክርስትያን፣   

 ሓፂን ኣምኪኽካ ዝተፈላለዩ ነገራት 
ምስራሕ፣ 

  

 ነዚ ናይ ሕዚ ዓታሩና ስራሕ ቦሰሮ ዘምስሉ ኢደ-ጥበባት  
ውፅኢታት ሸኽላ፣ኣልማዝ፣ዕንቁን ስኒ ሓርማዝን ናብ ገይፅታት 
ብምልዋጥ ዝግበሩ ዝነበሩ ስራሕቲ፣ኣንስቲ እቲ ዘበን ዝማላኻዓሉን 
ዝጋየፃሉን ዝነበራ ኣቑሑት  መጋየፂታት፤ ናይቲ ዘበን ኣፅዋር 
ውግኣት ባዕልኻ ሰሪሕኻ ምዕጣቕ፣ሓራምዝ ኣልሚድካ ጃልባታት 
ሰሪሕኻ ባሕሪ ናይ ምስጋር ጥበብ፣ ቆርበት ፍሒቕካን ቀለም 
ቀሚምካን ዘበን ዘየብርሶም መፃሕፍቲ ናይ ምድራስን ምፅሓፍን 
ክእለት፣ሓውሲ ወታደራዊ ቅርፂ ዘለዎ ውዳበ ፈጢርካ ባዕልኻ 
ንባዕልኻ ናይ ምክልኻል ብናፅነት ናይ ምንባርን ፍልጠት፣ ክዳንካ 
ኣሊምካን ጠሊፍካን ብምስፋይ ብዝተፈላለየ ኣገባባት ምጥቃምን 
ምግያፅን፣ ምግብኻ ናይ ምብሳልን ናይ ምዕቋርን ክእለት ክበሃሉ 
ዝኽእሉ ውሱናት ኣብነታት  ብቶም ወለድና  ዝተምሃዙን ሐዚ እውን 
ገሊኦም ከምቲ ዝነበርዎ  እንጥቀመሎም  ዘለውን ነገራት እዮም፣ እሞ 

እምበኣር እቲ መሰረትና እዙይ  ካብ ኮነ ኣብ ቀረባ ድማ ክጎስይና’ውን ዝደልዩ 
ናይ ውሽጥን ደገን ሓይልታት ክትግምቶ ካብ እትኽእል ብላዕሊ ዘሕፈረ 



ህዝቢ ከመይ ኢሉ ሓሳቡ ብነፃ ዝገልፀሉ ትኽኽለኛ ሓበሬታ ዝለዋወጠሉ ነፃ ሚድያ 
ይንእሶ ? ንዚ ዝፈልጡን ክሕግዙ ድልዋት ዝኾኑን ተጋሩ በቢበትኡ ከምዝህልዉ 
ብምትእምማን እምበኣር ትኽክለኛ ሓበሬታ ንህዝቢ ንምቕራብ ብዘይስግኣት ጀሚርነና 
ኣለና። ክኽፈል ዝኽእል መስዋእቲ እንተሃልዩ ድማ ምእንተ እዚ ወረጃ ህዝቢ 
ይኽፈል። እቲ ህዝቢ ባዕሉ እነሃለወ ግን ዘየድሊ ዋጋ ከምዘየኽፍለና ንተኣማመን። 
ምኽንያቱ እቲ ዘየድሊ መስዋአቲ ዓበይቲ ኣሕዋትና ከፊለሞ እዮም። ግዜ፣ ሃፍትን 
ፍልጠትን ግን ኩላትና ምእንተ እዚ ወረጃ ህዝቢ ክንብል ክንከፍሎ ዝግባእ እዩ 
ንብል። 

 

እሞ ኣንቱም ኩሉኹም ግዱሻት፡ ካባኹም ብዙሕ እኳ ዝድለ እንተኾነ ብንእሱ ግን፦ 

 

1. እዚ ከፊትናዮ ዘለና፡ www.wurayna.com ዝብል ድረ-ገፅ ምርኣይን like ምባልን 
2. እቲ ዝዳሎ ሰሙናዊ ጋዜጣ “መሓል”ን ወርሓዊ መፂሀት ዉራይናን ምንባብን 

ሪኢቶ ምሃብን 
3. በቢዘለኹምዎ ዝረኣኽምዎ ሓበሬታ ናብ ኣድራሻና(gechdwet@yahoo.com or 

gechuwurayna@gmail.com  or +251 911057747) ምፅሓፍ ወይ ምድዋል። 
4. ሓበሬታ ካብ ምሃብ ብተወሳኪ ንህዝቢ የምህር፣ የዘናግዕ ወይ ሓበሬታ ይህብ 

ዝበልኩምዋ ፅሑፍ በቲ ዝተበሃለ ኣድራሻ ምልኣክ 
5. እቲ ጋዜጣ ኮነ መፂሄት ብዝተኸኣለ ኩሉ ክረክቦ ምፅዓር 
6. ኣበቲ ምድላውና ዝረኣዩ ክፍተታት በቢግዚኡ ሪኢቶ ምልኣክ(ብዘይ ሰኸፈት 

ለኣኹ ንምዕራይ ድልዋት ኢና) 
7. ኣብ ጋዜጣና ኮነ መፂሀትና ምህርትኹም ወይ ኣገልግሎትኩም ኣፋልጡ 
8. ንስነ ፅሑፍ፣ ባሀልን ቋንቋን ትግርኛ ዝምልከት ብነፃ ነፋልጥ ኢና ተጠቐሙ ወዘተ 

ወዘተ  
9. እዚኣን እንድሕር ትገብሩ ምቁራፅ ዘይኮነስ ኣብ ቀረባ ሓደ ዓብዪ ናይ ሚድያ 

መማረፂ ኣብ ትገራይ ክትሪኡ ኢኹም። ንኹሉ ምትሕብባርኩም ነመስግን። 

 

እተን ክሳበ ሐዚ ዘሐተምናየን ጋዜጣታት ምስዚ ፅሑፍ ኣተሓሒዝናየን ኣለና(ብ ፒ ዲ 
ኤፍ) ኣንብቡ፤ ካበኡ ብተወሳኺ ንቲ ጋዜጣ ይኹን መፂሄት ኣብ www.wurayna.com 
ጎብንዩ። 

http://www.wurayna.com/
mailto:gechdwet@yahoo.com
mailto:gechuwurayna@gmail.com
http://www.wurayna.com/


























 


