
 ማሕበር ሓዴነት ተጋሩ አብ ዩኬ 

ማእተዊ 

ካብ ቀረባ እዋን ንነ ቅዴሚ ሐዙ ተራእዩ ብይፍለጥ መንገዱ አብ ዜተፈላለዩ ኩርናዓት ሀገርና ኢትዮጵያ  ጉራማይለ 

መልክዕ ዜሓዘ ተቓውሞታትን ናዕቢታትን ይርአዩ አለው።በዙ ምኽንያት ዴማ ሳዕቤን ሕልፈት ህይወት 

ዛጋታት፤ዕንወት መሰረተ-ልምዓትን ንዋት ሰብ ውልቀ ሃፍትን ከምኡ ዴማ ብቐሊሉ ይርአይ ፀገም ስነ-ልቦና የጋጥም 

አሎ። 

አብዙ ዜበፅሕ ሎ ሐዯጋ መንግስቲ ሓላፍነት ለዎ ምኳኑ ርደእ ዋላ እኳ እንተኾነ፤ፅባሕ ውዴቀት ዯርጊ አትሒዘ 

ሀገርና ብዜረኸበቶ አንፃራዊ ሰላም፣ማዕርነት፣ዳሞክራሲን ፍትሕን ውሽጦም ዜሓረረ ተፃባእቲ ሐይሊታት ህዜቢ 

ልዓሎም ሕቶታት ልምዓት፣ሰናይ ምምሕዲርን ግዕዜይናን ዜተጎልበቡ ገለ ገለ ፅንፈኛ ፓርቲታት ፖለቲካ፣ውልቀ-

ሰባትን አክቲቪስት ኢና በሃልቲ ዃዂቶታ ግን ቀንዱ ተሐተቲ ምኻኖም  ምሽጥር አዯባባይ እዩ። 

እዝም እኩይን ርኹስን ዕላማ ተሓንጊጦም ዜተበገሱ ውልቀ-ሰባትን ፓርቲታት ፖለቲካን ታሪኽ ሀገርና እናጉበጡን 

እናዋቑዐን ብዜፈጥርዎ ፃዕዲ ሓሶትን ብዜርእዎ መርዚዊ ፕሮፖጋንዲን ርኢ ምስ ርኢ፤ብሄር ምስ ብሄር ንኽናኸስን 

ንክተሐራረዴን ዓቕሞም ፀንቂቖም ክንቀሳቐሱ ፀኒሖም እዮም ሐዙእውን አበርቲዖም ይንቀሳቐሱ አለው። 

ካብዙ ተበጊሱ ዴማ አብ ክልል አምሓር አብ ከተማታት ባህርዲርን ጎንዯርን ተወለዴቲ ትግራይ ካብ ዜበፅሖም ምጉናይ፤ 

ምፍርራሕን ሐዯጋ ባርዕ መንበሪ ገዜኦምን ተበጊሱ ንህይወቶም እውን አብ ስግእ ኩነታት ምስ በፅሐ ነብሶም 

ንምትራፍ ክብሉ ብሓልዮትን ፍቕርን  ዜተሃነፀ መነባብርኦም ራሕሪሖም ናብ ጎረቤት ሀገር ተመዚቢሎም ገልታዕታዕን 

ካልኦት ፀገማትን ዴማ አጓኒፍዎም።አብ ቀረባ ዴማ ህዜቢ ኦሮሞ ፍቕሩን ሐዴነቱን ጠናኽረሉ፣ብሩህ መፃኢ ግዛ 

ንክህልዎ ተስፋ ዜስንቐሉን ባህላዊ መራሕቱ አብ ዜመርፀሉን ዓመታዊ በዓል እሬቻ ናዕቢ ብምልዕዓል ንሕልፈት 

ህይወት ብርክት ዜበሉ ወገናት ምኽንያት ኮይኖም እዮም።በዙ አጋጣሚ እዙ ንሕና አብ ሃገረ እንግሊዜ እንነብር 

ተወለዴቲ ትግራይ አብ ተወለዴቲ ትግራይን ኦሮሞን ወገናትን ብዜበፅሐ ሕልፈት ህይወት፣መጉዲእቲ አካልን ኪሳራ 

ገልታዕታዕን ከቢዴ ሐን ዜተሰማዓና ምኳኑ እናገለፅና ንስዴራን አዜማዴ ግዲያት ከምኡውን ንመላእ ህዜቢ ኢትዮጵያ   

ፅንዓት ንምነ።በዙ ሰይጣናዊ ምግባሮም መሬት እስካብ ትፀቦም ዜሕጎሱ  ገለገለ ለሓስቲ ዯም ሰብን  አንፃር ሰላምን 

ዜኮኑ ውልቀ ሰባትን  ፓርቲታት ፖለቲካን ካይዴዎ ለው  አዕናዊ አካይዲ አብ ምዴሪ ኢትዮጵያ አብ ልዕሊ ዜኾነ 

ይኹን ብሄር አብ ኩሉ ኩርናዓ ሃገርና ክዴገም ከምይግብኦ ብምትሕስሳብ፤እዝም ንከርሶም ዜሐዯሩ አክቲቪስት ኢና 

በሃልትን ርአዊ ፖለቲከኛታትን ምእንተ ሀገራዊ ሰላም ክብሃል ብትብዓት ምቅላስ መማረፂ ከምይብሉ ብምግንዚብ 

ነዙ ንምዕዋት ዴማ ብሐዴነት ጠጠው ምባል ግዴን ስለ ዜኾነ ንሕና አብ ዩናይትዴ ኪንግዯም እንርከብ ተወለዴቲ 

ትግራይ ነዚ ማሕበር አጣይሽና አለና። 

ሽም እዚ ማሕበር፦ማሕበር ሐዴነት ተጋሩ አብ ዩኬ ዜብል ኮይኑ ካብ ማሕበራዊ ዚዕባታት ወፃኢ ፖለቲካዊ ይኹን 

ሃይማኖታዊ ምንቅስቓሳት ይተተአናግዴ ኮይና ዕዴሚኡ ዏሰርተ ሸሞንተን ልዕሊኡን ዜኾነ ተወላዱ 

ትግራይ፣ኢትዮጵያዊን ትውልዱ- ኢትዮጵያዊን ዜኾነ ሰብ አባል እዚ ማሕበር ከኸውን ይኽእል እዩ። 

ዕላማ እዚ ማሕበር፤  

1-ውሑዲት ፅንፈኛ ፖለቲከኛታትን ፀበብቲ አክቲቪስትታትን ብዋፈርዎም ዕሱባት አቢሉም ተወለዴቲ 

ትግራይ ብምኻኖም ጥራሕ ካብ መረበቶም ዜተመዚበሉ ወገናትና ናብ ንቡር መነባብርኦም ተመሊሶም ምስቲ 



ሰብ መኽበሪ ሰፊሕ ህዜቢ አምሓራ ዜነበሮም ናብራ ሰላም፣ፍቕርን ሓልዮትን ንክቕፅሉ ዜግበር ፃዕሪ 

ምክትታል ከከም አዴላይነቱ እውን ሓገዜ ምግባር። 

2-ብሓፈሻ አብ መላእ ኢትዮጵያ ብፍላይ ዴማ አብ ትግራይ ዜሳለጡ ስራሕቲ ሰላም፣ልምዓትን ዳሞክራሲን 

ብምዴጋፍን ብምንአዴን ብተፃራሪ ዴማ ፈጢጦም ዜርአዩን እቲ ሕብረተሰብ ልዕሎም ሕቶታት ሰናይ 

ምምሕዲር፣ፍትሕን ግዕዜይናን ብአግባቡ ናብ ዜምልከቶም መንግስታዊ መሐውራት ብምቕራብ ንከእረሙ 

ብሰላማውን ስልጡንን አገባብ ምቅላስን ነቲ ከይዱ ምክትታልን። 

3-አብ ወፃኢ ሀገራት አብ ጥጡሑ ናብራ ተዯላዱሎምን አብ ደፋዕ ማሕበራዊ ሚዴያ ነቒቶም  ንዓመታት አብ 

ውሽጦም ዯጚሎምዎ ዜሓገዩ መሰረት አልቦ ፅልአትን ርኢ-ተኮር ጎስጓስን እናኾምስዐ ፖለቲካዊ ትርፊ 

ክኸስቡን ጁቡኦም ከህጥሩን ቀትርን ለይትን ላዕልን ታሕትን ዜጓየዩ ሕልና አልቦ ውልቀ 

ሰባት፣ ”አክቲቪስትታትን” ፖለቲካ ፓርቲታትን ምስ ዯቀመዚሙርቶም  ብይንሕስያ ምቅላስ። 

4-አብ ወፃኢ ዜነብር ኢትዮጵያዊን ትውልዱ-ኢትዮጵያዊን እቶም እኩያት ልጓም ስነ-ምግባር ብይዓግቶ 

ጋሕታን አንዯበቶም ፈቐድ ብዜብትንዎ በለካ ለኸዓካን ውፁእ ሓሶትን ከይተዓሸወን ከይተዯናበረን ሓቃውን 

እዋናውን ሓበሬታ ንኽረክብ ብምግባር ዋርዴያ ሰላም ሃገሩ ክኸውንን አብ ኩለ-መዲያዊ ምንቅስቓስ ሃገሩ 

እጃሙ ንከወፊን ግንዚበ ምፍጣር። 

5-ሐዴነት ብሄር ብሄረሰባትን ህዜብታትን ሀገርና ነዊሕ በን ቑፀረን ሱር ዜሰዯዯን ፤መርአያን አብነት 

ምክእአል፣ፍቕሪ ፣ሐዴነትን ሕብረትን ምኳኑ ካብቲ ቀዱህካ ይውዲእ ባሕሪ ታሪኽ፣ባህልን ትውፊትን ሀገርና 

እናጨጛዕኻ ብምፍላጥ ሃገርና ከም ዴሌትን ህርፈትን  ‘ሓለምቲ ቀትሪ’ ብጓዕ ዯርጓዕ ሓዯ መዓልቲ ይትፈርስ 

ምኳና ምርዲእ ዜብሉን ካልኦትን እዮም። 

አብ መወዲእታ አሽምባይድ ብዴርቂ፣ብዴኽነትን ሕዴ ሕዴ ኵናትን ንዴሕሪት ትሽምበብ ዜነበረት ሃገር  አብተን 

ብስልጣነ ሰማይ ዜተንከፋ ሃገራት እኳ ብዘሕ ፀገም የጋጥም እዩ።እቲ አፈላላይ እተን ምዕቡላት ፀገመን ብናዕብን 

ሕንፍሽፍሽን ይኮነስ ብምርዴዲእን በዜሰልጠነ አገባብን ስለ ዜፈትሓ እዩ። ምኽንያቱ ዴማ ሐዯ ሃገሩን ህዜቡን ካብ 

ልቡ ዜፈቱ፣ብዜኾነ ይኹን ሓይሊ ይዴፋእን ዜሓቶ ዜፈልጥ ምዕቡል ዛጋ ብምህላዉ እንትኸውን፤ በቲ ኻልእ ገፅ ከዓ 

ሕቶ ህዜቢ ብአግባቡ ዲምፅን ብእዋኑ ፍታሕ ዜህብን፤ስልጣን ንኽግልገለሉ ይኮነስ ንኸገልግለሉ ምኻኑ ዜርዲእ 

መንግስትን  መሐውር መንግስትን ብምንባሩ እዩ።አብዙ ብርኪ እዙ ዜበፅሐ ሃገርን ማሕበረሰብን ዜፍጠር ዴማ ልዕሊ 

ኹሉ ሰላም፣ ምርግጋዕ፣ ሐዴነትን ሕብረትን እንትህሉ እዩሞ ንሰላምናን ሓዴነትናን ዋጋ ንሃብ።   

ሰላም ንኢትዮጵያ!!! 

  

  


