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1300    – 600    – 2   – 0 
ኣምሓራ  -        አዱስ ኣበባ -    ኦሮምያ -   ትግራይ 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

ብወልዯስላሴ ረታ ከልካይ 

ካብ ባሕቲ መስከረም 2008ዓም ጀሚሩ ኢህኣዳግ ከም ውዴብን መንግስትን፤ ኣሓት ውዴባቱ 

ዴማ ብውልቀ ዓመተ 2008 ቀንዱ ውራዮም ምክልኻል ሓዯጋ ዴርቅን ምቅፅፃል ቃልሲ 

ኣንፃር ስእነት ሰናይ ምምሕዲርን ግዕዜይናን ከምዜኾነ ብተዯጋጋሚ ክገልፁ ምምፀኦም ካብ 

ኩላትና ዜተሰወረ ኣይኮነን። ብፍላይ ስእነት ሰናይ መምሕዲርን ግዕዜይናን፣ ነቲ 

ብመስዋእትን መቑሰልትን ኣሻሓት ዜመፀ ስርዓት ዓብይ ሓዯጋ ብምኳኖም፣ ካብ ሱሮም 

ሚሒኻ ምዴርባይ ከምዴል ብተዯጋጋሚ እንዲተገለፀ መፂኡ’ዩ። ብብርኪ ሃገር ካብ 

ዜተኻየደ መዴረኻት ክሳብ ብብርኪ ክልላትን ወረዲታትን ዜተሳለጡ ዋዕላታት፣ ነዙ ጎባጥን 

እከይ ስርዓትን ዜኾነ ዚዕባ ብትኹረት ከምዜስረሓሉ ክሳብ ላሕ እንብል ሰሚዕና። 

ብስእነት ሰናይ ምምሕዲርን ብልሽውናን ኣዙና ዜተጎዲእና ስለዜኾናን ህዜቢ ኣብ ቅዴሚ 

ዓይንና ክማረር ስለእንርእን፣ “ሻነ! አጆኹም! እዙ ውራይ ካብ ልቢ ሓሲብኩም 

እንተዯፊእኹምሉ ኣብ ጎንኹም ኣለና!” እንዲበልና መፂእና። ጅማርኡ ፅቡቕ ብምንባሩ ዴማ 

“ንሕና’ውን እንብሎ ኣለና!” ብምባል፣ ብኣካል፣ ብፅሑፍን ኣብ እንጥቀመሎም ውፅኢታት 

ሕትመት ይኹን ማሕበራዊ ዴረ - ገፃት ስምዒታትና ገሊፅና። እቶም ለባማት ሰሚዖምን 

ብአካል ረኺቦምን፣ ስምዒትናን ባህግናን ክርዴኡ እንትፍትኑ፤ እቶም ውሑዲት ብአንፃሩ 

ከኸሱናን ከፀልሙናን ተዓዙብናን ንዕብን አለና። ኮይኑ ግና ምስቶም ለባማት ብምቕራብ 

ስምዒትና ካብ ምግላፅ ሐዙ’ውን ዓዱ ኣይወዓልናን። እዘይ እንገብረሉ ምኽንያት፣ ሰባት 

ንምፅላምን ንምጥቃዕን ኣይኮነን። እዘይ እንገብረሉ ዋኒን እንተሃለወ እቲ ስርዓት ስርዓትና! 

እቲ ህዜቢ ህዜብና! እቲ ጉዴኣት መጉዲእትና! ስለዜኾነ’ዩ። ሽፉን ዕላማ፣ ባህግን ዴሌትን 

የብልናን!! እሞ ኣንቱም ከም ፀላእቲ ስርዓት ኢህኣዳግ ጌርኩም ትምዴቡናታ ውልቀ ሰባት፣ 

ፀላእቱ ንስኹም እምበር ኣንሕና ኣይኮናን!! ኣፃብዕትኹም ናባና ቅዴሚ ምምልካትኩም፣ 

ነብስኹም ፈትሹ ክንብለኩም ንፎቱ!!  

ነዙ ከም መእተዊ ካብ በልና፣ ንሐዙ ኣብ ቃልሲ ኣንፃር ስእነት ሰናይ ምምሕዲርን ግዕዜይናን 

ከምኡ’ውን ዜውሰደ ለው ስጉምታትን ብምልዓል ንትይ። 
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ኣብ ኣርእስቲ እዙ ፅሑፍ ዜረኣዩ ቁፅርታት፣ ሽም ክልል ብምስዓብ ተቐሚጦም ኣለው። እዝም 

ቁፅርታት፣ ኢህአዳግ ስእነት ሰናይ ምምሕዲርን ብልሽውናን ብትረት ንምቅላስ ቃል ካብ 

ዜኣተወሉ ጀሚሩ፣ ጠንቂ ስእነት ሰናይ ምምሕዲርን ብልሽውናን ከምዜኾኑ ኣብ 

ዜኣመነሎም፣ ብብክልሉ ስጉምቲ ዜተወሰዯሎም ውልቀ ሰባት’ዮም። ብመንፅር እዘይ ክሳብ 

ሐዙ ኣብ ትግራይ ተወሲደ ዜበሃል ጭቡጥ ስጉምቲ ኣይረኣናን ወይ እውን ብውልቀይ 

ኣይሰማዕኹን። ንምንታይ? ፀገም የለን? ይፃረ’ሎ? ሚዱያ ከይሰምዖ ተዯልዩ? ወይስ ካልእ 

ምኽንያት አሎ? ነዝም ሕቶታት መልሲ ክሳብ እንረክብ ትዕዜብትናን ምልከታናን ሓዊስና 

ነዋግዕ። 

ክልል ኣምሓራ ዋላኳ ብመፅናዕቲ ዜተዯገፈ ኣይኹን ብናተይ እምነት ኣብ ቃልሲ ስእነት 

ሰናይ ምምሕዲርን ብልሽውናን ዜሓሸ ምንቅስቓስ ዜካየዯሉ ሎ ክልል’ዩ። እዙ ክልል ሰፊሕ 

ሽፋን መሬትን ህዜብን ለዎ ዋላኳ እንተኾነ፣ ብዘሕ መረረትን ጓህን ይንሰምዓሉ ክልል’ዩ። 

ተወለዴቲ ብሄረ ቅማንት ካብ ልዕልዎ ሕቶ መንነት ወፃኢ ዜሓሸ ፖለቲካዊ ምርግጋዕ 

ኣለዎ። መዋእለ ንዋዮም ንፍስሱ ሰብ ማል ኣብ ምስሓብን ምትእንጋዴን’ውን ዲሕና ዜበሃል 

ከምዜኾ፣ ካብ እንዕቦም ነባራዊ ኩነታት ምርዲእ ይከኣል’ዩ። ይኹን’ምበር ክልል ኣምሓራ 

ኩለ መንኡ ፅፉፍ ክልል’ዩ ምባል ኣይከኣልን። እዘይ ነቲ ክልል ዜመርሕ ሎ ውዴብ ብአዳን 

ይኹን ኢህአዳግ ብተዯጋጋሚ ዜገለፅዎ ሓቂ’ዩ። ነዙ አብ ግምት ብምእታው’ውን መንግስቲ 

ክልል አምሓራ፣ ምንቅስቓስ ቃልሲ ኣንፃር ስእነት ሰናይ ምምሕዲርን ግዕዜይናን ካብ 

ዜጅምር ንነ፣ ፍልፍል ስእነት ሰናይ ምምሕዲርን ግዕዜይናን ከምዜኾኑ ኣብ ዜኣመነሎም 

1300 ኣመራርሓን ሰራሕተኛታትን፣ ምምሕዲራውን ሕጋውን ስጉምቲ ከምዜወሰዯ ኣብ’ዙ 

ሰሙን ኣፍሊጡ’ሎ። ዋላኳ ዜርዜር ዜተወሰዯ ስጉምትን ዜተትሓ መረዲእታን ብግልፂ ዕላዊ 

ኣይኹን፣ እቲ መዴረኽ ዜጠልቦ ሕቶ ግን ብኣዳን ይምልስ ምህላው ርኢ ተግባ’ዩ። እዙ 

እንትንሰምዕ፣ ልብና ብታሕጓስ ተመሊኡ፤ ህዜቢ አምሓራ ዜተቓለሰሉ ስርዓትን መስመርን 

የሀዴስ ብምህላው ኣገናዕ! ክንብሎ መሪፅና!! ነቲ ክልል ዜመርሕ ሎ ውዴብ ብአዳን’ውን 

ዜጀመሮ ተግባር ከምዜቕፅለሉ ብምእማን፣ ሕዴሪ ምቕባልን ምፅራይን መስመር ብምጅማሩ 

በርትዕ! ክንብሎ ፎቲና። ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ውዴብ ህወሓትን ከ? 

ፍሉይ ምምሕዲር ከተማ አዱስ ኣበባ በዜሒ ስጉምቲ ዜወሰዯሎም ኣካላት፣ ምስ ካልኦት 

ክልላት እንትነፃፀር ኣብ ካልኣይ ብርኪ ዜስራዕ ከምዜኾነ ኣብ ርእሲ እዙ ፅሑፍ ካብ 

ዜተቐመጡ ቁፅርታት ምዕዚብ ይከኣል’ዩ። እዙ ክልል ብመንፅር ስእነት ሰናይ ምምሕዲርን 

ግዕዜይናን እንትዕቀን ብናተይ እምነት ኣዜዩ ዜኸፍአ ፀገም ለዎ ክልል’ዩ። ነዙ ኣብ ግምት 
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ብምእታው ዴማ ይመስለኒ ምምሕዲር ከተማ ኣዱስ ኣበባ፣ ምንቅስቓስ ቃልሲ ኣንፃር ስእነት 

ሰናይ ምምሕዲርን ግዕዜይናን ካብ ዜጅምር ኣትሒዘ ብዘሓት ስራሕቲ ኣብ ምስራሕ 

ዜርከብ። ኣብ ዜሓለፈ ሰሙን ጥራሕ፣ እዙ ክልል ኣብ ልዕሊ 600 ኣመራረሓን 

ሰራሕተኛታትን መሬት ምምሕዲር ዜተፈላለዩ ዓይነታት ስጉምቲ ምውሳደ ኣፍሊጡ’ሎ። 

እዘይ ዜኣክል በዜሒ ሰብ ካብ ሓንቲ ክፍሊ ስራሕ ጥራሕ’ዩ። ነቶም ካልኦት ክፍልታት’ውን 

ብጥልቀት ከምዜሪኦም ብምትእምማን፣ ንምምሕዲር ከተማ ኣዱስ ኣበባ በርትዕ ክንብሎ 

መሪፅና!! ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ውዴብ ህወሓትን ከ? 

ካብ ፅባሕ ሓደሽ ዓመት 2008ዓም ጀሚሩ ክልል ኦሮምያ ሓንሳእ ህዴእ፣ ሓንሳእ ጉህር ኣብ 

ዜብል ታሕሚስ ይረከብ። መንቀሊ እዙ ናዕቢ ዜተፈላለዩ ኣካላት ዜተፈላለየ ምኽንያት 

ክህብዎ ንርኢ ኣለና። ናዕበኛታት ምኽንያት ልዏልዎ ናዕቢ፣ ፈለማ ዜተዋዯዯ ትልሚ 

ንዕቤት ኣዱስ ኣበባን ኣብ ከባቢአ ዜርከበ ከተማታት ኦሮምያን ከምዜኾነ፤ ቀፂሎም ስእነት 

ሰናይ ምምሕዲርን ፀገም ግዕዜይናን ኣብ ክልሎም ሱር ብምስዲድም ከምዜኾነ ይገልፁ። 

መንግስቲ ብወገኑ፣ እቲ ትልሚ ዋላኳ ፅቡቕ እንተኾነ ህዜቢ ስለይኣመነሉ ዜተልዓለ ናዕቢ 

ከምዜኾነ ኣሚኑ፣ ነቲ ትልሚ ክሳብ ምስራዜ ዜበፅሕ ስጉምቲ እንትወስዴ ተዓዙብና። 

ቀፂሉ’ውን መንግስቲ ዋላኳ ነቲ ሕቶ ብዜግባእ እንተመለስኩ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዜርከቡ 

ተቓወምቲ ኢሉ’ውን መንግስቲ ኤርትራ፣ ነዙ ከም ፅቡቕ ዕዴል ብምውሳዴ ክጥቀምሉ 

ይፍትኑ ብምህላዎም ከምዜኾነ እንዲሓበረ መፂኡ’ዩ። መልዏሊ ምኽንያት እቲ ናዕቢ ዜኾነ 

ይኹን፣ ፀገም ስእነት ሰናይ ምምሕዲር ከምሎ ግን ኩላትና እንዕቦ ሓቂ’ዩ። ምንቅስቓስ 

ቃልሲ ኣንፃር ስእነት ሰናይ ምምሕዲርን ግዕዜይናን ካብ ዜጅመር፣ መንግስቲ ክልል 

ኦሮሚያን ውዴብ ኦህዳዴን ዜወሰዴዎ ስጉምቲ ብናተይ እምነት ኣዜዩ ኢምንት እዩ። 

ተወሲደ ክበሃል ዜኽኣል ስጉምቲ እንተሃለወ፣ ምስ ዜተልዓለ ናዕቢ ዜተሓሓዜ ጥራሕ 

ይመስለኒ። ንሱ’ውን ኣብ ልዕሊ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኦህዳዴ ኣይተ ዲባ ዯበሌን ሓላፊ ፀጥታን 

ምምሕዲርን ክልል ኦሮምያ ኣይተ ሰለሙን ከቹን ዜተወሰዯ ስጉምቲ’ዩ። ካብ’ዙ ወፃኢ ክልል 

ኦሮምያ ዜወሰድ ስጉምቲ የለን። ንምንታይ? “ካብ ግስም ግን ይሓይሽ” ብዜብል ብሂል፣ 

እንተወሓዯ ኣብ ክልተ ሰባት’ውን እንተኾነ ፅቡቕ ቀፅሉታ ክንብላቶም ንፎቱ!! ብሄራዊ 

ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ውዴብ ህወሓትን ከ? 

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ውዴብ ህወሓትን ከምቲ ኣብ ላዕሊ ሎ ሓባሪ ቁፅሪ፣ 

ዜወሰዴዎ ስጉምቲ ክሳብ ሐዙ ዛሮ (0) እዩ። ፀገም ስእነት ሰናይ ምምሕዲርን ብልሽውናን 

ኣብ ትግራይ የለን ከይበሃል፣ እቲ ውዴብን መንግስትን ተጠሊዖም ዜተኣመንሉ’ዩ!! ህዜቢ 
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ንብዓቱ እንዲነዜሐ ዜተዚረበሉ’ዩ!! ንሕና ኣብ ትካላትናን ከባቢናን እንዕቦ ከይሓባእና 

ዜመስከርናሉ’ዩ!! ንምንታይ ክሳብ ሐዙ ንጨና ዜኸውን ስጉምቲ ይተወሰዯ? ሕቶና እዩ’ሞ፣ 

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ውዴብ ህወሓትን መልሲ ክትህቡና ንላቦ!! 

ዜውሰዴ ሎ ስጉምቲ ስፍሓት ስለለዎን ክንውዴኦ ስለይከኣልናን እንተኾይኑ እቲ መልሲ፣ 

ካብ ክልል ኣምሓራ፣ ኦሮምያን ኣዱስ ኣበባን ዜሰፍሐ ክልልን ዜተሓላለኸን ውራይን ክልልና 

ክህልዎ ስለይክእል፣ በቢብርኩ ዜውሰደ ለው ስጉምትታት ከይወዓልኩም ከይሓዯርኩም 

ንገሩናታ ክንብል ንፎቱ!! እዘይ እንተተገይሩ ንሕናውን ካብ’ታ መንፊት ዜሓለፉ ክርዲዲት 

ክህልው ስለዜኽእሉ ክንሕብረልካቱም ዴልዋት ኢና!!  

መልሲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ውዴብ ህወሓትን ሚዱያታት ክሰምዏኦ 

ስለይዯለና ክኸወን ይኽእል’ዩ። እዘይ ፈፂሙ ተቐባልነት የብሉን!! ብሚዱያታት 

እንተይተሪቡ ኣምሃራይነቱ ኣብ ሕቶ ምልክት ስለዜኣቱ። ዜተወሰዲ ስጉምትታት ብንፁር 

ብሚዱያ ክንሰምዏን ይግባእ!! ከምኡ እንተተገይሩ ንሕናውን ንመሃረሉ፣ ካብ’ታ መንፊት 

ዜሓለፉ ገለ ጒሒላታት’ውን ይትምሕር በትሪ መንግስትን ውዴብን ውዒላ ሓዱራ 

ከምይትተርፈሎም ተረዱኦም ናብ ቅኑዕ መስመር ክመፁ ስለዜሕግዜ፣ ብሚዱያ ምግላፁ 

ኣዜዩ ኣገዲሲ ከምዜኾነ ክንሕብር ንፎቱ!! 

እዘይ ኣብ ኣሃዚዊ መለክዒ ኮይንና እንዚረቦ ለና እዩ። ካብ’ዙ ወፃኢ ከም’ቲ ኩሉ ግ 

እንብሎ፣ ኩለን ትካላት መንግስቲ፣ ማሕበራት ልምዓትን ሓፋሽን ብየዜሩቕ መንፊት 

ተፍትሽ ክካየዯለን ይግባእ። ኣብ ኩለን ሎ ፀገም ተዯሚሩ፣ ፀገም ክልልን ሃገርን 

ስለዜኸውን፣ መንግስቲ ትካላቱ ጥራሕ ብምርኣይ ኣብ ስእነት ሰናይ ምምሕዲርን ግዕዜይናን 

እኹል ስጉምቲ ወሲዯን ይኣኽለንን ክብል የብሉን። ኩለን ትካላት ሃፍቲ ህዜብን መንግስትን 

ስለዜኾና፣ እታ ይተዜሩቕ መንፊት ብማዕረ ክትኣትወን ይግባእ!! 

ካልእ ኣብ’ዙ ክረአ ዜግበኦ ውራይ፣ ዜውሰደ ስጉምትታት ኣመሀርቲ ክኾኑ ይግባእ ዜብል’ዩ። 

ንኣብነት ፍሉይ ምምሕዲር ከተማ ኣዱስ ኣበባ ካብ ዜነበሩዎ ሓላፍነት ስራሕ ናብ ካልእ 

ዜምዯቡ፣ ካብ ስራሕ ዜሰናበቱን ብሕጊ ዜዲነዩን ብምባል፣ ኣብ ሰለስተ ከፊሉ ብንፁር ኣገባብ 

ኣቐሚጡ’ሎ። ክሳብ ሐዙ’ውን ከባቢ 85 ሓለፍቲ ስራሕን ሰራሕተኛታትን መሬት ምምሕዲር 

እታ ከተማ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከምዜኣተዩ ፀብፃባት ይወፁ ኣለው። ግርም!! ይኹን’ምበር እታ 

መንፊት ሓቀኛ መንፊት ክትከውንን ዜውሰዴ ስጉምቲ ብጭቡጥ መረዲእታ ብምስናይ 

መምሃራይ ክኸውንን ይግባእ ክንብል ንፎቱ!! 
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ቅዴም ክብል ኣብ ክልልና፣ ኣብ ሓዯ ቦታ ጉዴለት ዜነበሮን ጒሒላን መራሒ ካብ ሓዯ ቦታ 

ናብ ዜሓሸ ካልእ ይምዯብ ምንባሩ ንሰምዕ ኢና። ቢሮ ሙሉእ ሓሚሶምን ዓልየታቶም 

ጠቒሞምን ካብ ክልል ዜተሰናበቱ፣ ኣብ ዜለዓለ መዜነት ትካላት መንግስቲ ተቐሚጦምን 

ጨጓር ካባ ለቢሶምን ይሰርሑ ምንባሮምን ከምለውን ይዜረብ’ዩ። ንኣብነት ኣብ ቆላተምቤን 

ዜጓሓለ ጒሒላ ናብ ሳሕርቲ ሳምረ፤ ኣብ ሳሕርቲ ሳምረ ዜጋዕየ ግዕዘይ ናብ ካልኦት 

ትካላት፤ ወተ ክምዯቡ ይግበር ምንባሩ ብዘሓት ይዚረቡን ንሰምዕን ኢና!! ሕልፍ ኢሉ’ውን 

ናብ ዜለዓለ መዜነት ስልጣን ክመፅእ ይግበር ከምዜነበረ ብዘሕ ይዜረብ’ዩ። ሐዙ ዜውሰዴ 

ስጉምቲ ግን መንግስቲ ኣዜዩ ብጥንቃቐ ሓሲቡን የዲግምን ክገብሮ ይግባእ ክንብል ንፎቱ!! 

እንተይኮይኑ”ወጮ እንተገልበጥካዮ ወጮ” ዜብል ኣበሃህላ ወለዴና ካብ ምዴጋም ዓዱ 

ኣይንውዕልን!!  

ሰሰናዩ ንዓኹም!! 

 


