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ክፍሊ ሰለስተ

ኣብ ክራይ ኣካብነትን ግብሪ መንግስቲ ምኽፋልን

ግብሪ መንግስቲ ምኽፋል ካብ ማንም ንላዕሊ ተጣባቓይ ኮይኑ ክመፅእ ዘለዎ

እቲ ልምዓታዊ በዓል ሃፍቲ እዩ፡፡ ምኽንያቱ ግብሪ መንግስቲ ዘይምኽፋል

ማለት ነቲ ናፃ ዕዳጋ ምዝባዕ ማለት ስለዝኾነ፡፡ ናፃ ዕዳጋ ተዛቢዑ ማለት ከዓ

ካይ ኣከብቲ እንትልምልሙ ልምዓታዊ በዓል ሃፍቲ ከዓ ምውድዳር ተስኢንዎ

ይኸስር ብኡ ገይሩ ይኸስም ማለት እዩ፡፡ ስለስኾነውን ኣብ ዝማዕበላ ሃገራት

እተን ናይቲ በዓል ሃፍቲ ውዳበታት ከምኒ (Chamber of Commerce) እዚ

ናይ ናፃ ዕዳጋ ከይዛባዕ ጠንኪረን ይሰርሓ፡፡ ከምዚ ናትና ኣይኮናን ንኹሉ

/ብኣግባቡ ንዝኸፍልን ብኣግባቡ ንዘይኸፍልን/ ዝጣበቓ፡፡ ስለዚ ግብሪ
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መንግስቲ ቀንዲ መሳርሒ ናፃ ዕዳጋ እዩ፡፡ ኣነ ዘግረመለይ ግን ኣይተ ዳዊት

ገ/ዚሀር ኣብ ዝገበርዎ ቃለ-መሕትት ዝስማዕክዎ መንግስቲ ትግራይ 1

ቢልዮን ግብሪ ክእክብ እየ ኢሉ እዚ ከዓ ወንጀል ከምዝኮነ እንትዛረቡ፣ ካብ

ሓደ ልምዓታዊ በዓል ሃፍቲ ዝበሃል ኣንደበት ክስምዕ ከለኹ ደንፂዩኒ፡፡

ግብሪ ምኽፋል ኣብ ዝኾነ ሃገር መሰል ዘይኮነስ ግቡእ እዩ፡፡ ነዚ ዝቃወም

ከዓ ክራይ ኣካቢ ጥራሕ እዩ፡፡ ኣብዛ ሃገር ቀንዲ ናይ ልምዓት ተዋናይ ኮይኑ

ዘሎ መንግስቲ እዩ፡፡ መንግስቲ ዝእክቦ ዘሎ ግብሪ ኣብ ልምዓት ከምዘውዕሎ

እቲ ልምዓት ባዕሉ ይዛረብ ኣሎ፡፡ ናይ ህዝቢ ፃምዕ መሰረት ልምዓት ክማላእ

እንተኾይኑ መንግስቲ ግብሪ ከኽፍል ኣለዎ፡፡ ህዝቢ እውን ግብሪ መንግስትን

ሞትን ዘይተርፍ እዩ ኢሉ ክኸፍል ኣለዎ፡፡ ብጭቡጥ እንትንርኢ ግን፣ ምስ

ተመሳሰልቲ ናይ ኣፍሪካ ሃገራት እንትነፃፀር ናይ ሃገርና ግብሪ ናይ ምእካብ

ተኽእሎ ኣዚዩ ዝተሓተ ከምዝኾነ ብዓለም ደረጃ ዝፍለጥ እዩ፡፡ ካብቲ ናይ

ክልልና ጠቅላላ እቶት ግብሪ ዝእከብ ትሕቲ 10 % እዩ፡፡

እሞ ኣይተ ዳዊት ገ/ሄር ዳኣ እንታይ ማለቶም እዩ?

ግብሪ ኣብ ምእካብ ቀንዲ ፀገምና እቲ ክእከብ ዝግበኦ ዘይምእካብ እዩ፡፡ እቲ

ትኽክለኛ ናይ መንግስቲ ግብሪ ዝኸፍል እኮ ብፔይሮል ዝኽፈል ዶሞዝተኛ

ጥራሕ እዩ ነይሩ፡፡ ሐዚ ሐዚ ግን ሻላ ዝተሰርሐሉ ቁፅሩ ዘይነዓቕ ልምዓታዊ

በዓል ሃፍቲ እናተፈጠረ ክኸፍሎ ዝግባእ ግብሪ ምኽፋል ይጅምር ኣሎ፣ ናይ

ኣተሓሳስባ ለውጢታት ይመፅእ ኣሎ፣ ብምዃኑውን ኣብ ናይ 2007 ባጀት

ዓመት ልዕሊ 2.8 ቢልዮን እዩ ተኣኪቡ፡፡ እዚውን ግን ነቲ 40% ናይ

ልምዓት መደባት ክልልና ጥራሕ እዩ ሸፊኑ፡፡ ብምዃኑውን ሐዚ እውን እቲ

ክእከብ ዝግበኦ ኩሉ ተኣኪቡ እዩ ዝብል እምነት የለን፡፡ ገና ብዙሕ ክስረሓሉ

ይግባእ፡፡ ብቀፃሊ ክንእክቦ ዝሓሰብና ድማ ልዕሊ ዚ እዩ፡፡ ኣብዚ ሓሙሽተ
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ዓመት ነዚ 2.8 ቢልዮን ብር ኣብ መወዳእታ 2012 ዓ.ም. ናብ 5.13 ቢልዮን

ክነብፅሕ ኢና፡፡

ሃገርና ዋላውን ክልልና ካብ ዓለም እታ ዝግባእ ግብሪ ዘይእከበላ ሃገር ምዃና

እናተፈለጠ፣ ግብሪ መንግስቲ ዘይምኽፋል ከም ነውሪ ዘይውሰደሉ ሃገር

ምዃኑ እናተፈለጠ፣ ግን ድማ ሓያል ፃምእ ልምዓት ምህላዉን ናይዚ ቀንዲ

መንቀሳቐሲ ኣብዙ ሐዚ እዋን ድማ መንግስቲ ምዃኑ እናተፈለጠ ብምንታይ

ኳልኩሌሽን እዩ ወንጀለኛ መንግስቲ ዘብል?

እሞ ኣይተ ዳዊትስ ልምዓታዊ በዓልሃፍቲ ዶ ዋላስ ክራይ ንምእካብ ዝዳሎ

በዓል ሃፍቲ? ብስሩ ኸ ግብሪ መንግስቲ ይኸፍሉ ዶ?

ብዝኮነ ሳላ ኣርሒቑ ዝጥምት ኣመራርሓ፣ ውፍይ ኣባልን ካድረን ውድብን፣

ሃርኳት ህዝቢን ዝሓዝና፤ ትግራይና ዋላውን ሃገርና ኢትዮጵያ፣ ዓለምና

ብፋይናንሳዊን ኢኮኖሚያዊን ቅልውላው ኣብ ትሕመሰሉ እዋን ንተኸታታሊ

12 ዓመታት በዓል ድርብ ኣሃዝ ኢኮኖሚያዊ ዕብየትን፣ ህዝቢ በቢደረጅኡ

ተጠቃሚ ዝኮነሉ ፍትሓዊ ዕብየትን እናመዝገበት ትቅፅል ኣላ፡፡ እዚ ከዓ ኣብ

ዓለምና ከም ፀሓይ በርቂ ወለል አሉ ይረአ ኣሎ፡፡ ሃገራትን ዓለምለኻዊ

ትካላትን ናይ ልምዓትና ምሽጥር ክፈልጣን ተሞክሮ ክቀስማን እየን ናብ

ሃገርና ዝውሕጃ ዘለዋ፡፡ ነዚ ክርኢ ዘይደለየ ዓይኑ ብፀሊም ጨርቂ ዝሸፈነ

እውን እንተኾነ እነተዘይረኣየ ውን ይርድኦ እዩ፡፡

ኩሎም ትምክሕቲ፣ ፀበብቲ፣ ተረፍመረፍ ደርገ ኢሰፓ፣ ሻዕብያ ኮታስ ኩሎም

ተቋወምቲ ኢና በሃልቲ ውድባት ነቲ ዝረአ ልምዓት ክወሓጠሎም

ስለዘይኽእል እወ ኣብቲ ኣብቲ ፎቓት ንርኢ ኣለና፣ መንገዲ ንርኢ ኣለና ግን

እሱ ብሓገዝ ዝተሰርሐ፣ ብልቓሕ ዝተሰርሐ፣ እዩ እናበሉ ከላግፅሉ

ይስተውዓሉ፡፡ ኣይተ ዳዊት ገ/ሄር እውን ከምቶም ክራይ ኣከብቲ ሓይሊታት
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ነቲ ዝምዝገብ ዘሎ ልምዓትና እወ ኣብ መቐለ ፎቃት ተሃኒፆም ንርኢ ኣለና

ግን ብዳያስፖራ እየን ብምባል ነቲ ዝተመዝገበ ልምዓት ሓጪጮሙሉን

ኣናኢሶምዎን፡፡ መቐለ ኮ G+3 ኣይነበራን፡፡ ሐዚ ግን ሳላ ልምዓታዊን

ዴሞክራሲያዊን መንግስትና፣ ዜጋና ሃፍቲ ምርካብ ስለዝጀመረ ፎቓት ምህናፅ

ጀሚሩ፡፡ ሃገር ትለምዕ ስለዘላ ዕዳጋ ይፍጠር ስለዘሎ ዳያስፖራታትና እውን

ኣብ ዓድና ክነልምዕ፣ ኢድና ክንሓውስ ኢሎም ኣብ ክልሎም ይሰርሑ

ኣለዉ፡፡ ራያ ቢራውን እኮ ንሕና ከም ናይ ልምዓትና ውፅኢት ጌርና ኢና

ንወስዳ፡፡ ስለዚ ተፈተወ ተፀልአ እዞም ኣብ ትግራይና ዝህነፁ ዘለዉ ፎቓት

ይኹኑ ፋብሪካታት ናይ ልምዓትና መሰኻኽር ሓወልትና እዮም፡፡

ትግራይ ማይ ብምዕቋር ኣቢልካ ምተቐየረት ግን ኣርሒቑ ዝሓስብ መራሕቲ

ወያነ ኣብ ትግራይ ስለዘለዉ ኣይተኽኣለን ኢሎም ኣይተ ዳዊት

እሞ ኣይተ ዳዊት መዐዘቢኹም ተዛሪብኩም እምበር ትግራይና ካብ ናይ

ዝናብ ተፀባይነት ንምውፃእ ሕድሕድ ገባር መማረፂ ማይ ባንኪ ከጥሪ

ፃዕሪታት ይግበር ኣሎ፡፡ እዚ በቲ ንደልዮ ዋላ እንተዘየተማለአ ግን

ዘበረታትዕ ውፅኢት ይምዝገብ ኣሎ፡፡ ኣብ ትግራይ እኮ እንትርፊ ገለ ውልቀ

ሰባት መስኖ ዝሕሰብ ኣይነበረን፡፡ ሳላ ዝሰራሕናሉ ግን ኣብ 2002 ዓ/ም

ሽፋን መስኖ ክልልና 81 ሽሕ ሃ/ር እንትበፅሕ ኣብ 2007 ዓ/ም 276 ሽሕ

ሃ/ር ምብፅሑ ኣብ ክልልና ሰላምን በሊሕ ኣመራርሓን ምህላው የሪኤና፡፡

መራሕቲ ወያነ ናይ ህዝቢ ፀገም ቀንዲ ፀገምና ኢሎም ንምፍታሕ ዝሰርሑ

ዘለው ምኳኖም የሪኤና፡፡

እዚ እንትብል ግን ወዮ ደኣ ናይ ኣይተ ዳዊት ገ/ሄር ቃለ መሕትት መሰረት

ዘይብሉ ካብ ገለገለ ዘጋጠሞም ፀገማት ተበጊሶም ነቲ ቃልሲ ህዝቢን

ውፅኢቱን ጠቐር ስለዝኸደንዎ ምላሽ ንምሃብ ስለዝደለኹ እምበር ውድብናን

መንግስትናን ፍፁማት እዮም ማለተይ ኣይኮነን፡፡ ኣብ እንዳ ወያነ ካብ
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ንዝተረኸቡ ዓዎታት ንላዕሊ ኣብ ድኽመታት፣ ማሕንቆታት፣ ፀገማት ኢና

ነድህብ፡፡ ስለዚ ዋላኳ ንዓለምና ዘደነቐ ዕብየት ኣመዝጊብና እንተበልና ፀፍ

ጭልጥ ዝበልና ምንም ፀገም ዘይጠበቀና ማለት ኣይኮነን፡፡ ምስ ሰናይ

ምምሕዳርን ክራይ ኣካብነትን ዝተትሓሓዙ ብዙሓት ፀገማት ኣለው ብፍላይ፡፡

ነዚ መፍትሒ ኣንፈት ተቐሚጡሉ ፅቡቕ ስራሕ ይስራሕ ኣሎ፡፡

ኣይተ ዳዊት ገ/ሄር ደኣ መንግስቲ ትግራይ ይኣስሮም ኣሎ ኢሎም ነዞም

ክራይ ኣከብቲ ዝበልናዮም ይጣበቑሎም ኣለዉ እምበር …

ነቶም ኣፍጢጦም ዝወፁ ክራይ ኣካብቲ፣ ነቶም ናይ ልምዓታዊ በዓል ሃፍቲ

ካባ ለቢሶም ኣፍቲ ኣፍቲ እናኸዱ ህዝብን ምምሕዳርን ክሪኤሎም 10-20

ሚልዮን ብምትዃብ ነዚ ከም ጉልባብ ወሲዶም በቲ ካሊእ ገፅ ድማ ዘወር

ኢሎም ናይ ክራይ ኣካብነት ካባኦም ደሪቦም ብኣማኢት ሚልዮናት ግብሪ

መንግስቲ ዘህድሙ እወ ተኣሲሮም፡፡ ነቶም ብሽም ናይ ነፃ ቐረፅ ዕድል

ንብረት ካብ ደገ ክኣቲ ብምግባር ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣየር ብኣየር ንግዲ

ብምችብቻብ ዘይግባእ ሃፍቲ ህዝቢ ዝጉሕሉ ክራይ ኣከብቲ፣ ነቶም ካብ ህዝቢ

ዝኣከብዎ ቫት ከውሽዩ ዝተረኸቡ እዎ ክሳብ ምእሳር ዝተበፅሐ ስጉምቲ

ተወሲዱ፡፡ ካብ ሕጊ ወፃእ ኣብ ውራ መሬት ዝተዋፈሩ ኣካላት ብዘይንሕስያ

ስጉምቲ ተወሲዱሎም፡፡ በዚእውን ህዝቢ ትግራይ ጠስሚ ልቡ ሰትዩ፣ ያዒስ

ውድበይ ከምኡ ኢልኪ ቀፅሊ፣ እዚ ስጉምቲ ተጠናኺሩ ይቐፅል ኢሉ ሪኢቶ

ሂቡሉ፡፡ ከምቲ ኩቡር መራሒና ዝበሎ ቀይሕ መስመር ዝሰገረ ክራይ ኣካቢ

ንሕሰያ የለን፡፡

እሞ ኣይተ ዳዊት ብከመይ ደኣ እዮም ነዚ ብነቐፌታ ኣብ ቃለ መሕትቶም

ዘልዓልዎ? ልምዓታዊ በዓል ሃፍቲ ንክራይ ኣከብቲ ዶ ይጣበቐሎም እየ?

ዋላስ እዚ ሓቂ ተሸፊንዎም? ብኣደባባይ፣ ብሚድያ ዝተዘረበ ሓቂ
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እንተተሸፊንዎም ሓሜታት ምብስባስ መራሕቲ ወያነ ደኣ ከመይ

ተራኢይዎም?

ውድብና ንክራይ ኣካብነት ምቅላስ ማለት ንውልቀ ሰባት እናሳደድካ ምእሳር

እዩ መፍትሒ ኢላ ኣይትኣምንን፡፡ ከምኡ እንተዝኾን ክንደይ ኢልካ እሞ

ኣሲርካ ትውድኦ? ምኽንያቱ እቲ ዘሎ ባይታ ንክራይ ኣካብነት ስለዝጥዕም፡፡

ስለዚ ክራይ ኣካብነት ንሪኦ ከም ሓደ ዓብይ ናይ ስርዓትና ሓደጋ ኮይኑ እቲ

ቃልሲ እውን ኣተሓሳስባ ብምቅያርን ዘሎ ናይ ክራይ ኣካብነት ሙቹው

ኩነታት ብምፍራስ ኣቢልካ እዩ፡፡ እዚውን ናይ ክራይ ኣካብነት ፍልፍላት

ካብ ምንጮም ምድራቅ ብዝብል ኣንፈት ብሙሉእ ተሳትፎ ህዝቢ

ብምስራሕና ለውጢታት ሪኢና ኣለና፡፡

ቅድሚ ሐዚ ኣብዝሓ ንክራይ ኣካብነት ከምቅቡል ዝውሰድ ዝነበረ፣ እናረኣየ

ከምዘይረኣየ ዝሓልፍ ዝነበረ፣ ገሊኡ ድማ ብኡ ክሓልፈሉ ታርኡ ዝፅበ

ዝነበረ እንትኾን፤ ሐዚ እዚ ተሸርሺሩ ክራይ ኣካብነት ኣብቲ ሕብረተሰብ

ባይታ እናሰኣነ ይመፅእ ኣሎ፡፡ ንኣብነት ናይ ንግዲ ኣካላት ደቀቅትን

ኣናእሽተይን ትካላት ነታ ናይ መንግስቲ ናይ ዕዳጋ ድጋፍ ንምርካብ እውን

ክሳብ ንጉቦ ባጀት ምሓዝ ዝኽየድ ዝነበረ፣ እዚ ሐዚ ኣብ መብዛሕትኡ ከም

ነውሪ ይውሰድ ኣሎ፡፡ እንተጋጥም እውን ባዕሉ ምቅላዕ ጀሚሩ ኣሎ፡፡ ስለዚ

ዘቐመጥናዮ ኣንፈት ክንደየናይ ውፅኢታዊ ከምዝኮነ ብግልፂ የሪኤና፡፡

ክራይ ኣካብነት ሎሚ ገዲዱ ዝብል እንተሊዩ ወይ እቲ ዝነበረ ባይታን

ኣተሓሳስባን ሓደጋነትን ክራይ ኣካብነት ዝግባእ ክብደት ዝሃቦ ኣይነበረን፣

ወይ ከዓ ነቲ ለውጢ ክሪኢ ኣይከኣለን እየ ክብል ዝኽእል፡፡

ኣነ ክራይ ኣካብነት ሐዚ ክሪኦ ከለኹ ይቅንስ ኣሎ፡፡ ህዝቢና ነዚ ተኳሳሓይ

ኮይኑ ሒዝዎ ኣሎ፡፡ ህዝቢ ቅቡል ገይሩ ዝወሰዶ ዝነበረ፣ ዝሽፍኖ ዝነበረ፣



Page 7 of 9
ኮሓሎ ያ መሲለንስ መንቆሮ

ሐዚ ይቀልዖ ኣሎ፣ ንፋስን ፀሓይን ክወቕዖ ብምግባር መቃለሲ ይገብሮ

ኣሎ፡፡ እዚ ውን ሎሚ ስለዝገደደ ዘይኮነስ፣ ልክዕ ከምቲ ተዓፊኑን ተኸዲኑን

ዝነበረ ዝበስበሰ ነገር ክትቀለዖ ከለኻ ብጨና ዝብክል፣ ናይ ክራይ ኣካብነት

ኣተሓሳስባን ተግባርን ንዘመናት ስር ሰዲዱ ኣብ ውሽጥና ተዓፊኑ ስለዝነበረ፣

ክብርን ሞገስን ንኩቡር መራሒና መለስ ዜናዊ፣ ነዚ ፀገም ከም ናይ ስርዓትና

ሓደጋ ጌርና ብምውሳድ እዚ ናይ ክራይ ኣካብነት ፖለቲካል ኢኮኖሚ

ብምፍራስ ኣቢልና ኢና ክንቃለሶ ዝግባእ ብዝብል ኣንፈት ነፂሩልና ምቅላስ

ምስጀመርና ፀሓይን ንፋስን ክወቕዖ ስለዝጀመረ እዩ፡፡ ኣብዚ ከምቲ ኣብ

ላዕሊ ዝበልክዎ ገሊኡ ነቲ ሓደጋ ክራይ ኣካብነት ብዝግባእ ይርደኦ

ስለዘይነበረ ሐዚ ምስተቐልዐ እንትጨንዎ ክራይ ኣካብነት ይገድድ ኣሎ ኢሉ

እንትግምግም፣ ነቲ ናይ ክራይ ኣካብነት ሓደጋ ብዝግባእ ሪኡ ነቲ ኣንፈት

ቃልሲ ኣንፃር ክራይ ኣካብነት ዝተረደአን ከዓ ብናይ ህዝቢ ተሳትፎ ነቲ

ዝበስበሰ ቀሊዑ ንፋስን ፀሓይን ክወቕዖ ብምግባር የድርቆ ምህላዉ

ይግምግም፡፡

ነዚ እዩ ሐዚ ክራይ ኣካብነት ኣብ ገጠር እተን ቀንዲ ፍልፍላትና ፀሓይን

ንፋስን ክወቕዐን ብምግባር ኣድሪቅናየን ኣለና ግን ተረፍ መረፍ ብሰናይ

ምምሕዳር ዝግለፃ ዝተርፋና ኣለዋ ንብል፡፡ ኣብ ከተማ ድማ ነቲ ዝበስበሰ

ነገር ምቕላዕ ጀሚርናዮ እነሆ ኣብ ከይዲ ምድራቕ ኣሎ፡፡ ስለዚ ክራይ

ኣካብነት ኣብ ክልልና ፀሓይ ክወቅዖ ንፋስ ክኣትዎ ዝግበር ዘሎን ኣብ ከይዲ

ምንካይ/ምድራቕ ዘሎን ተገይሩ ክውሰድ ይግባእ፡፡ ማንም ትግራዋይ ነዚ

ተረዲኡ፣ ኣብ ክሊ ቃልሲ ኣንፃር ክራይ ኣካብነት ከጋጥም ዝኽእል ሓጎፅጎፅን

ምትዕንቃፍን ተገንዚቡ ደጋፋይ ተራ ክህልዎ ይግባእ፡፡ እቲ ልምዓታዊ በዓል

ሃፍቲ እውን ጨና ክራይ ኣካብነት እንተጋጥም ነቲ መበገሲ ናይቲ ጨና ኣብ

ምሕባርን ኣብ ምእላሽን ኣብ ምቕላዕን ተሓባባራይ ክኾን ይግባእ እምበር
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ተጉላእሊኤ፣ ተዓናቂፈ ኢሉ ዝእነፈሉ ጉዳይ ኮይኑ ነቲ ናይ ውድብን

መንግስትን ፃዕሪ ብዓይነ ዕሙተይ ገደሉ ክኸቶ ኣይግባእን፡፡

ውድብናን መንግስትናን እዞም ፀገማት እዚኦም ቀንዲ ሓደጋ ስርዓትና እዮም

ኢሉ ብምውሳድ ካብ ምንጮም ንምድራቕ ይሰርሕ ከምዘሎ ምርዳእ የድሊ፡፡

ኣብዚ ናይ ክራይ ኣካብነት ሓደጋና ካብ ኣተሓሳሰባ ሓሊፉ ናብ ተግባር

ዝኣተወ ቀይሕ መስመር ዝተሳገረ እንተሊዩ ደረጃ ሓላፍነቱ ብዘየገድስ

ስጉምቲ እንትውሰድ ኩሉ ዝሪኦ ሓቂ እዩ፡፡ ስለዚ ኣይተ ዳዊት ገ/ዚሀር እውን

ብሓቂ ንሃገርን ንህዝብን ተጣባቒ እንተኾይኖም እንካብ ስቕ ኢልካ

ብደፈናኡ ኩሎም መራሕቲ ወያነ በስቢሶም ጠልቅዮም እዮም ምባል፣ ከምቲ

ባዕሎም ዝበልዎ ተሓታትነት ብዘለዎ ብመረዳእታ ዝተደገፈ ኣንቁሕ ኣቢልካ

ምውፃእ እዩ ንህዝብን ንሃገርን ዝጠቅም፡፡ እንተዘየለ እቲ ብደፈናኡ

ብስምዒትን ብፅልኣትን ተመሪሕካ መራሕቲ ወያነ በስቢሶም እዮም ዝብል

ካብ ውድብን ህዝብን ንምፍልላይ ዝግበር ሽርሒ ወፃእ ካሊእ ትርጉም ዝወሃቦ

ኣይኮነን፡፡

ኣነ እዚ ክብል ከለኹ ግን ሐዚ ውን መራሕትና 100% ጥዑያት እዮም

ማለተይ ኣይኮንኩን፡፡ ዝበስበሱውን ክህልዉ ይኽእሉ እዮም፡፡ ግን ከምቲ

ኣይተ ዳዊት ዝበልዎ ኩሎም መራሕቲ ወያነ በስቢሶም ዝብል ግን ጌጋ እዩ፡፡

ከምቲ ኣብላዕሊ ዘርዝር ኣቢልና ዝረኣናዮ ተኣምር ዝሰርሕ ዘሎ ውድብን

መንግስትን፣ ዓለም ሙሉእ ዝመስከረሉ ዕብየት ዘመዝግብ ዘሎ ውድብን

መንግስትን ብምንታይ ኳልኩሌሽን እዩ ኩሎም መራሕቲ በስቢሶም ዝበሃል?

ስለዚ እዚ በስቢሶም ዝብል ዘረባ ኣይተ ዳዊት ሓሶትን ጌጋን ጥራሕ ዘይኮነስ

ኮነይ ኢልካ ውድብ ንምፍራስ ዝግበር ተንኮል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ፡፡

እዚ ከዓ ናይቶም ቀንዲ ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ ዝኾኑ ፀበብቲ፣ ትምክሕት፣

ተረፍ-መረፍ ደርገ ኢሰፓን ናይኒ ሻዕብያን ዘናፍስዎ መዕነዋይ ፕሮፖጋንዳ
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መቐፀልታ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ፡፡ ምኽንያቱ ኣይተ ዳዊት ገ/ዚሀር ኣብቲ

ዝሓብዎ ቃለ መሕትት ዝበልዎም እንትርፊ ኣብ ገለ ገለ ዘጋጠሞም

ቢሮክራሲያዊ ዓንቀፍቀፍ ካሊእ ግን ኩሉ መሰረት ዘይብሉ ኣብ መሬት ካብ

ዘየለ ሓቅታት ተበጊሱ ዝሃብዎ ትንተና ብምዃኑ እዩ፡፡ ነዚውን እየ

መዕነዋይ ፖለቲካዊ ፕሮፖጋንዳ እዩ ዝብሎ ዘለኹ፡፡

ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኢትዮጵያን ውን ብክልል ደረጃ 6 መማረፂ ውድባት

ብሃገር ደረጃ ድማ 58 መማረፂ ውድባት ቀሪቦሙሉ ንውድብና

ህወሓት/ኢህወዴግ እንተመርፅ እዞም ፀገማት ከምዘለውን ነዞም ፀገማት ውን

ህወሓት/ ኢህወዴግ ጥራሕ ትክክለኛ መፍትሐን ኣንፈትን ከምዘቐምጥ

ተረዲኡ፣ ኣብ ኣፈታትሓ እውን ንህዝቢ ኣሳቲፉ ከምዝፈትሖም ካብ

ተመክሮኡ ስለዝፈለጠ እዩ ዝመረፀና፡፡

ኣብዚ ክፍለጥ ዘለዎ እቲ ቀንዲ ነገር ፀገም የጋጥምዶ ኣየጋጥምን ኣይኮነን፡፡

ካብ ላዕሊ ፌደራል ክሳብ ታሕቲ ጣብያ ዘለዉ መራሕትና መራሕቲ ወያነ፣

ዝሐሹ እዮ ኢሉ ህዝቢ ዝመረፆም ሰባት እምበር መላእኽቲ ስለዘይኮኑ ፀገም

ከጋጥም ግድን እዩ፡፡ እንተዘየጋጥም ግን ክገርመና ነይሩ፡፡ ዋና ነገር ግን

ነዞመ ፀገማት ቀልጢፍካ ምሓሽ ምሃብ፣ ህዝቢ ዘልዐሎም ዋኒናት እዝኒ ምሃብ

እዩ፡፡ እዚ ከዓ ህወሓት/ኢህወደግ ጥራሕ እዩ ክፍፅሞ ዝኽእል፡፡ ምኽንያቱ

ኣብ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ረብሓ ዝተልዓለ ውድብ፣ በጃ ህዝቢ መስዋእቲ

ዝኸፈለን ዝኸፍል ዘሎ ውድብ፣ ናይ ህዝቢ ብሕታዊ ውድብ

ህወሓት/ኢህወዴግ ብምኳኑ፡፡ 5ይ ሃገራዊ መረፃ ዘረጋገፀልና ሓቂ እንተሃለወ

እዚ እዩ፡፡ ብኣንፃሩ ድማ ተቃወምቲ ውድባት ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ

እናተሸምረሩ ሎሚ ኩለን ወናብር ኣረኪቦም ክግለሉ ህዝቢ ብካርዲ ወሲኑሎም

ይርከብ፡፡


