
ብዶሆታት ፈንፂሑ ዓወት ዝለመደ ወድብ! 

ብኣለም ግርማይ 2-10-15 

 ፈለማ ንጭቡጥ ፖለቲካዊን ማሕበረ ቁጠባዊ ኩነታት ኢትዮዽያ ብምግምጋም፤ዝኸረረ ጎንፂ ብሄራዊ ምዃኑ 

ብምንፃር፤ብሄራውን ደርባዊ ቃልሲ ክተኣሳሰሩ ከምዘለዎም ኣቐመጠ፤ኮታስ መዘና ኣልቦ ኣበርክቶ ፈፀመ::ስለዝኮነ ድማ ቅኑዕ 

ፕሮግራም፣ስትራተጅን ስልትን ቃልሲ ብምሕንፃፅ ንወያነ ኢትዮጵያ ዓብይ ተራ ብምፅዋት ካብ ዕንወት ዘድሓነ ውድብ’ዩ 

ህወሓት፡፡ቅኑዕ ፕሮግራም ምሕንፃፁ ጥራሕ ተይኮነስ ነዚ ፕሮግራም ብፅንዓት ተቓሊሱ ከቢድ መስዋእትነት ከፊሉ ንወያነ 

ኢትዮጵያ መንጠሪ ባይታ ዝኾን መቃለሲ ብምፍጣር ካልኦት ዲሞክራሲያዊ ውድባት ክጠናኸራ 

ብምግባር፣ደርግ፣መሳፍንትን ውድብ ኢድዩን ካልኦት ፀላእትን ክድምሰሱ ቃልሲ ህዝብታት ኢትዮጵያ ውህደት ክፈጥር 

መዘና ዘይብሉ መስዋእቲ ከፊሉ፡፡ኩሎም መድሐርሐርቲ ዕንቅፋት ከይኾኑ ብምግባር ኢህወደግ ክምስረት መሪሕ ተራ 

ተፃዊቱ፡፡  

 ህወሓት እቲ ዝተኸፈለ ከቢድ መስዋእቲ ምእንተ ሰላምን ዴሞክራስን ምዃኑ ይኣምን፡፡ስለዝኾነ ድማ  ኩሎም ፖለቲካዊ 

ውድባት ዋላ እቶም ብኲናት ዝተስዓሩ እንተይተረፉ ዝሳተፉሉ መንግስቲ ሽግግር  ክምስረት፤እታ ሕዚ እንሪኣ ዘለና 

ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ንክትምስረት መሪሕ ተራ ተፃዊቱ፤ነዙይ ′ውን እዩ ተራ ህወሓት ኣብ ወያነ ኢትዮጵያ 

መተካእታ ኣልቦ ዝበሃል፡፡  

 እዚ ውድብ ዓወታት እንትሓፍስ ኣብ ብውሽጢ ኮነ ግዳም ዝኾነ ብዶሆታት ስለዘየጋጠሙዎ ኣይነበረን፤ግን ድማ ውሽጣዊ 

ፀገም እንተጋጥም ነዊሕ ግዘ ብምሃብ ሰፊሕ ምይይጣት ብምግባር ዲሞክራሲያዊ ብዝኾነ መንገዲ ብምፍታሕ እቲ ወድብ 

ካብ ተሞክርኡ እናተምሃረ ተጠናኺሩ ይወፅእ፡፡ 

     ከምኡ′ውን ግዳማዊ ፀገም እንተጋጥሙ ቀልጢፉ ፍታሕ የቐምጥ፡፡ንኣብነት ኣብ እዋን ደርግ ኢኮኖሚ ህዝቢ ትግራይ 

ድኹም ኣብ ዝነበረሉ፣ህዝቢ ብጥሜት ክረግፍ እቲ ስርዓት ድፍኢት ኣብ ዝገብረሉ፣እዚ ዝበሃል ደገፍ ወፃኢ ኣብ ዘይነበረሉ 

ምስ ደርጊ ወጊኑ ዘጋጠመ ድርቂ ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቑፀር ህዝቢ ዝበልዖ ስኢኑ ሞይቱ’ዩ፡፡ደርግ ነዚ ተበሊፁ ወራራትን 

ደብዳባትን ኣፃዕፂዑ ዘካየደሉ እዋን ኣይዝንጋዕን፡፡እንተ ህወሓት ግን  ብዘጋጥሙዎ ፈተንቲ ፀገማት ዝብርግግ ዘይኮነስ እኳ 

ደኣ ንነገራት ብህድኣትን ብርግኣትን ዝርእይ የማነ ፀጋምን ላዕልን ታሕቲ ኢሉ ንኹሉ ነገር ብኹሉ ማእዝን ይርእይ፤ምርኣይ 

ጥራሕ ዘይኮነ ክንይኡ ጠሚቱ፣መምዩ እዩ ዕልባት ዝህብ፡፡በዙይ ድማ ናብ ዓወት ንምብፃሕ ብልሙፅ መንገዲ ከምዘይኽየድ 

ኣሚቱ ይቃለስን ካብ ጌግእ ትምህርቲ እናወሰደ ወርትግ ተምሃራይ ኮይኑ ንዝበረኸ ዓወት ዝምርሽ ውድብ እዩ፡፡ 

  ህወሓት ውሽጣዊ ኮነ ግዳማዊ ብድሆታት እንተጓንፉዎ ህድእ ኢሉ ፍታሕ ምቕማጥ ምስ ደሙ ዝተወሃሃደ ምዃኑ 

ፈተውቱን ደገፍቱን ጥራይ ዘይኮኑ ምስክር ዝኮንዎ፣ እንኮላይ ደንበ ዝፈለዩ ፀላእቱ ′ውን ዕረ ዋላ እናጠዓሞም ይኣምኑሉ 

እዮም፤ባህሪ እዚ ውድብ ካብ ዝኮኑ ሓደ ህዝባውነት እዩ፤ስለዝኮነ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝበፅሕ ዝኮነ ይኩን ደራዕን ዓፀቦን  

ቀልጢፉ ርእዩ ፍታሕ ይህብ፤ንኣብነት እቲ ንህይወት ቐዳምነት ምሃብ ኣማራፅታት ዘይነበሮ እዋን ኣይዝንጋዕን፡፡ንሱ ′ውን 

ድርቂ 1977 ዓ/ም ንህዝቢ ትግራይ ሰንሰን ከብሎ ምስ ደርጊ ሸሪኩ ኣብ ዘጋጠመ እዋን ዝተወሰዱ ፍታሓት ነይሮም፡፡እቲ 

ፈለማይ ኣመራፂ ህዝቢ ህይወቱ ንምትራፍ ተበላሒቱ ናብ ዝመረፆ ክኣቱ፤ወይ ′ውን ብዝኾነ መንገዲ ኣቢሉ ንሱዳን 



ክስደድ፡፡ከምኡ ′ውን ዕላማ  ተጋዳላይ ህይወት ህዝቢ ምትራፍ ብምንባሩ ካብታ ዘላ መቑነን (ዋላ ትንኣስ ብዘየገድስ) ምስ 

ህዝቢ ተማቒሉ ክበልዕ ተወሲኑ፡፡እዚ ብድሆ ነቲ ቃልሲ ክጠፍእ ዘንፀላለወ መወዳደርቲ ዘይብሉ ሓደጋ ነበረ፤ግን ህወሓት 

ብውሕሉል ኣገባብ ፈቲሕዎ፡፡  

  ብዘይካ እዙይ ዝተፈላለዩ መድሓርሓርቲ ህወሓት ንምጥፋእ ዝተኸፈተ ኩናት ’ውን ነይሩ፡፡ህወሓት ኣብ ዘይተጠናኸረሉን 

ምስ እኒ ኢድዩ ዘይመጣጠን ዓቕሚ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝተኻየደ ውግእ፤እኒ  ኢህኣፓ፣ጀብሃ ዝኸፍትዎ ዝነበረ ኩናት 

ተደራራብን ፈታንን ኔሩ፤ይኹን ′ምበር እዚ′ውን ሳላ ቅኑዕ ዕላማ፣ትብዓትን ተወፋይነትን ተጋዳላይን ኣባልን፤ሳላ ህዝቢ 

ትግራይ ተፈቲሑ፤ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ ድማ ሕፍረቶም ክጉምጎሙ ገይሩዎም ፡፡ 

 ብሓፈሻ ህወሓት ውሽጣዊ ይኹን ግዳማዊ ብድሆታት ኣብ ዘጋጠሙዎ ቁፅሪ ካብ ዝነበሮ እናተረረን እናገበለን ዝተዓፃፀፍን 

ባህርይ እናጥረየን ዓወታቱ ምዕታር ኣየቋረፀን፡፡ምሽጥር ዓወቱ ድማ ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን  ቅኑዕ ህዝባዊ ዕላማ 

ምህላዉ፣ነቲ መስመር ዝመርሕ ኣመራርሓ ብምሓዙ፣ህይወቱ ንምውፋይ ድልዊ ዝኾነ ተጋዳላይን ኣባልን ብምውናኑ እዩ፡፡ብቐ ንዱ 

ድማ ነቲ መስመር ዝኣመነ ህዝቢ  ኣብ ጎኑ ብምዕሳሉ እዩ፡፡ክፋል እቲ ህዝቢ ዝኾኑ መናእሰይ፣ደቂ ኣንስትዮ፣ሓረስቶትን ካልኦትን 

ብዝግባእ ዝወየኑ ብምንባሮም፤ሓራ መሬት ብምምሕዳር፤ስንቂ ብምቅራብ፣ኣብ ቃልሲ ዘጋጥም ደብዳባት፣ጥምየትን ፃምእን ብምፅዋር 

ታሪክ ተሰሪሑ እዩ ዓወት ተዓቲሩ፡፡ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ተጋዲለን፣ወይነን ሓቦን ፅንዓትን ሰኒቐን ተቓሊሰን፤ኣብ ታሪክ ቃልሲ ህዝቢ 

ትግራይ መስተንክር ዘስመየ ፍፃመ ሰሪሐን እየን፡፡ህዝቢ ከተማ ′ውን ብግድኡ ተጋዲሉ፣ኣጋዲሉን ስርዓት ኮይኑን መስዋእቲ ከፊሉን 

ንዓወት በቒዑ፡፡ኮታስ ተዘርዚሩ ዘይውዳእ ናይ እማን ሰብ ድዩ እዚ ፈፂሙዎ ዘብል ቅያ ተሰሪሑ እዩ ናብዚ ተበፂሑ፡፡ስለዚ ህይወት 

ከፊልና፣ኣካልና ተሰንኪልና፣ብድሆታት ሰጊርና ዝረኸብናምዮ ዓወታት ብምስትምቓር ዝያዳ ክፈርዩ፣ክንርበሐሎም ከም ብሌን ዓይንና 

ክንሕልዎም ይግባእ፡፡ ክብርን ሞገስን ነቶም ዝኾነ ጉርዲ ዘይለግቦም ስዉኣትና! 

                                                                                ለካቲት 11 መሰረት ፅንዓትናን ሕዳሰናን! 

 


