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ደስ አናበለኒ'የ ደስ እናበለኒ ምቕናየይ !!!!! አዶታት ትግራይ ካብ ልቢ ዘሕጉስ ስምዒት
ውሽጢ ክኾና እንተለዋ ዝድርፍአ ደርፊ እያ፡፡ አነ ድማ አብዙ ለሚቕነ ዝሰማዕኩዎ
መግለፂ ተጋዳሊት አዜብ መስፍን ካብ ልቢ ስለዘሐጎሰኒ እናደረፍኩ ምስጋና ከቅርብን
ሪኢቶ ክህብን አለኒ ኢለ ወሲነ እንሆ ብዛ ሐፃር ጽሑፍ እዚአ የቐንየልና ቦርድ ትእምት፤
ስራሕ መካየድቲ ፤ ተጋደልቲን ሰራሕተኛታት ትካላት ትእምትን ይብል አለኹ፡፡
ልአባላትን ወነንትን ዓይጋ ፎረም ድማ ዘለኒ ናእዳን ክብርን ክገልፅ ይፎቱ ምክንያተይ
ድማ አብዙ ናይ ኸዚ እዋን ዘሎ እዋናዊ ቃልሲ ብዝተፈላለዩ መራኸብቲ ሐፋሽ
እናተጠቐሙ ብፍላይ ልህዝቢ ትግራይን ጥቅምታቱን ብሐፈሻ ድማ ልሐገርና ኢትዮጵያ
ዘጥቅዑ ዘለዉ ሓይልታት አብምቅላስን ምፍሻልን ዝግብርዎ ዘለዉ ፃዕሪታት ብተወሳኺ
ድማ ዝተፈላለዩ ሪኢቶታት ዝሐዙ ፁፋት አብምትእንጋድን ልምይይጥ እድል አብምሀብ
ዝገብርዎ ዘለዉ ፃእሪታት ብፍላይ ድማ ልሀገርና ሰላምን እብየት አስተዋፅኦ ዘለዎም
በሳላት ፅሁፋት ፓስት አብምግባር ዝገብረዎ ተበግሶ ስለዝከታተል ዘለኒ ክብሪ ክገልጠፅ
ይፎቱ እንሆ ድማ ካብ መንበባይ ናብ ተሳታፋይነተ/ፀሐፋይነት ዘሸጋገረትኒ ናይ ፈለማ
ዝኾነት ፅሑፈይ ሰዲደ እኒሀኹ እሞ አንብቡብለይ ሪኢቶኹም ድማ ፅሐፉለይ፡፡
አብዙ

ለምቕነ

ብዛዕባ

ትእምት

/ትካል

እግሪ

ምትካል

ትግራይ/

እዋናዊ

ኹነታት

ዝምልከት ብመራሒት ትእምት ተጋዳሊት አዜብ መስፍን ንጋዜጠኛ ዓይአጋ ፎርም
ተዋሂቡ አብ ናይ ዓይጋ ፎረም ዌብ ሳይት ድማ ፓስት ተገይሩ

ረኺበዮ

ደጋጊመ ድማ

ሰሚዔዮ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ፡፡ ኛይ ትእምት ትካላት እናገወዳን እናሰሰናን ይኸዳ
ምህላወንን

አብትግራይ

ይኹን

ብሐገር

ደረጃ

ክመፅ

ትፅቢት

ዝግበረሉ

ናይ

ኢንዳስተሪያላይዜሽን ጉዕዞ ክስኻዕ ከመዝኽል ድማ ምልክታት ይኾና ምህላወን ተረዲኤ፡፡
ልምንታይ ድአ እዩ ናይ ትእምት ትካላት ብፀላኢ ይኹን ብመብዛሕቱ ህዝቢ ትግራይ

ብዝተፈላለየ ምኽንያት ብፅቡቅ ስም ዘይለዓላ ወይ ድማ ዘይረአያ ትክላት ኮይነን ኢልና
ምሕታት ግቡእ ይኸውን ፡፡ ብናተይ እምነት/ሪኢቶ ድማ እዘን ዝቕፅላ ምኽንያታት እየን
ኢለ ይአምን፤

1. ትካላት ትእምት ብኻልኦት ህዝብታትን ፖለቲካ ፓርትታትን
ልምንታይ ብፅቡቅ ዘይረአያ????
1.1 ካልኦት ፖለቲካ ፓርቲታት
ብናተይ ገምጋም አብ ሀገርና ዘለው ናይ ፖለቲካ ፓርቲታት አብ ሰለስተ አየ ከፊለ
ዝሪኦም
1.1.1 ፈተውቲትን ደገፍቲን ቃለሲ ህዝቢ ትግራይ ንአብነት ናይ ኢህወደግ አባል
ውድባት (ብአዴን፤ ደህዴንን ኦህዴድ) ካልኦት እውን ናይ አፋር፤ ሶማሊያ ወዘተ
ብናተይ ገምጋም መብዛሕቲኦም መራሕቲ እዘን ናይ ኢህወደግ አባል ውድባት ናይ
ትእምት ትካላት ከመይ ከምዝተጣየሻን አብ ትግራይ ይኹን ብሐገር ደረጃ ልምዓት
ክመፅእ ዝሐልምዎ ወይ ድማ ዝተቓለስሉን እናተቓለስሉ ዘለዉ ዕላማ ልምስኻዕ እንታይ
ይሰርሐ ከመዝለዋን ልሐዋሩ እውን እንታይ ክሰርሐ ከምዝኽእላ በደንቢ ስለዝግንዘቡ
ክዓብያ፤ ክግውዳን/ክሰፍሐን ድልየት አለዎም፡፡ ምክንያቱም እቱ ቃልሶም ብሀገር ደረጃ
ለውጢ ልምምፃእ ስለዝኾነ አብ ትግራይ ይኹን አብ ካልእ ከባቢ ዝስራሕ ናይ ልምዓት
ስራሕቲ ተደሚረን ለውጢ ስለዘምፅአ፡፡
ብካሊእ ወገን ድማ እዘን ትካላት ትእምነት ከም መርአያን ተሞክሮ ዝውሰደለን ተገይረን
ድማ ይውሰዳ፡፡
ንአብነት ልምርአይ፡


ትራንስ ል ጥቁር አባይ ዝበሀል ናይ አምሐራ ናይ ትራስፖርት ድርጅት
አብምጥያሽን ልምዲ አብምክፋልን ዋኒ ግደ ነይርዋ እዩ፡፡



ጉና ል አምባሰል



ወዘተ

ብጣእሚ ውሑዳት መራሕቲን አባላትን እዘን ውድባት ብፍላይ ድማ አጋ መወዳእታ
እቱ ብረታዊ ቃልሲ አባል ዝኾኑ አባላት እዘን ውድባት ግን ፍልይ ብዝበለ መንገዲ ልዘን
ትካልት ትእምት ብፅልኢት ይርኢዎን እዮም እዙይ ብግምት ዝፅሕፎ ዘለኹ እንተዘይኮነስ
ካብ ጭቡጥ መረዳእታን ባዕለይ ካብ ዝፈልጦ ተላዒለ እየ፡፡
እዞም ብፅልኢት ዝሪእዎን መንቀሊ ምኽንያቶም ድማ አንሕናስ አይተቃሊስናን እንዲና
ልምንታይ ማዕረ አባና ክልል እውን ትካላት ዘይብልና ኢሎም ይሐቱ፡፡ ካልእ ድማ እቱ
አብረታዊ ቃልሲ ዝነበረ ናይ ህወሐት ሀፍቲ እውን ብማዕረ ክንካፈል ነይሩና ኢሎም
ይገልፁ፡፡ እዙይ ድማ ካብ 1983ዓ.ም ጀሚሩ ዝለዓል ዝነበረ እንትኸውን ብቶም ቁኑዓት
መራሕቲ ድማ እኹል ዝኾነ መብሪሒ ይወሐቦ ስለዘይነበረ ምስቱ ናይፀላኢ ዝነበረ
ፕሮፖጋንዳ

"ትግራይ እስክትለማ ሌላው ይድማ"

ናይ ትእምነት ትካላት መንግስቲ

ህወሐት ቅድሚ ኢህወደግ ምጥያሹ ዝነበራ 15 አመታት ውሽጢ ዘዋህለልን ሀፍቲን
ኢህወደግ ምስተጣየሸ ዝተዋህለል ድማ ብፂሒቱ ካብ ዝወሰዶ ምኻኑ ጥርጥር የብሉን ግን
አዙይ ዘተወሱ መራሕት ጥራሕ እምበር ሙሉእ እቱ አባል ውድብ ይኹን እቱ ህዝቢ
ሰለዘይፈልጦ ናይ ትእምት ሐፍቲ ካብ ካልእ ከበቢታት ኢትዮጵያ ዝተወሰደ ገንዘብ ገይሩ
ዝአምን ሰብ ዳርጋ ኩሉ ኢልካ ክውሰድ ይከአል እዩ፡፡
ኢህወደግ አዲስ አበባ እንትአቱ ኢትዮጵያ እንታይ ነይርዋ?? ኢልካ ምሕታት ግን ግቡእ
እዩ ነይሩ ?? ህወሐት ከ?

መንግስቲ ህወሐት ኢለ ክገልፀ እንተለኹ ብናተይ አምነት

ህወሐት ናይ መንግስቲ ቕርፂ ዘርጊሓ መበዘሕእትኡ ናይ ትግራይ ብፍላይ ገጠራት
ትግራይ ተማሕድርን ደመዎዝ ዘይትኸፍሎ ሰራሕተኛን ሰራዊትን ወፃኢ ጉዳይ ተይተረፈ
ዝነበራ አብ ኩሉ ናይ አለም ኩርናአት ዘነብር ትግራዋይ ዘንቀሳቀሰተ ጠንካራ ግን ድማ
ብአለም ለኸ አፍልጦ ዘይረኸበት መንግስቲ እያ ነይራ ኢለ ይወስድ፡፡ ስለዝኾነ ድማ
አብዝእዋን እዙይ ዝዋህለሎቶ ሀፍቲ ነይሩ እዩ ብዉሁድ መጓአዝያ ንርአይ ብዙሐት
ማርቸድሳት ነይረንአ ወዘተ፤
ስለዚህ እዘን ሐፍቲታት እዚኤን ሂወት እናገበረ ግን ድማ ምንም ዘይክፈሎ ተጋዳላይ
ዘዋህለለን እየን ስለዚህ ልማንም ክወሐባ አይክእላን፡፡

ይወሀባ እንተተባሂልን እኳ ልቱ

ተጋዳለይ 17 አመታት ብነፃ ዘገልገለን ተሐሲበን ደመወዙ ንድህሪት ተሐሲቡ(back pay)
ክኽፈሎ ልቱ ዝተሰውአ ድማ ከምኡ፤ ካልእ እቱ ብአሻሐት እናዋፀአ ዝድግፍ ዝነበረ ድማ
ተገቢን ገንዘቡ ክወሐቦ እዩ ዝግባእ ግን መራሕቲ ህወሐት አዙይ አይመረፅዎን እንታይ

ድአስ ልነዊህ ጊዜ ዝኸውን አሚቶም ትእምት ክትጣየሽ እሞ ልትግራይ እግሪ መትከሊ
ክኸውን አወፊዮም፡፡
እስቲ ንሕሰብ ንአብነት ኦነግ ዘዋህለሎ ሐፍቲ እንተልይዎ ልመን ይህቦ፤ ኢህአፓ፤
አብነግ፤ መአአድ፤ ወዘተ፡፡
ወይ ድማ ሻእብያ በቃ ምግንፃል ገዲፈ ምስኢትዮጵያ ሐቢረ ክነብር እየ ኢሉ
እንተዝኸውን እቱ ዘዋህለሎ ሐፍቱ ልመን ክኸውን ነይሩ? ከመይ ከ ክመሐደር ነይሩ?
ወይም ደግሞ አሁን ተበታትና ያለችው ሶማሊያ አንድ ቢሆኑ

1.1.2 እቶም ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ ኸ?
አብዙይ ብዙሕ ምግላፅ ዘድልዮ አይኮነን ምክንያቱም እንከዋን ዶ ትግራይ አድ እምኒ፤
አድ ጥምየት ፤አደ ሕማም፤ አደ ለማኖ ክትከውን ዝምነዩላ ፀላእቲ ተሪፎም ሻእብያ እውን
ትግራይ ክትአብይ አይደልን እሞ አብ ትግራይ ዝጣየሻ ትካላት ከም ሐገዝቲ
አንተዘይኮነስ ከምፀላእቲ እዩ ዝሪኤን፡፡ ክጥፍአን ህዝቢ ትግራይ እውን ክዳኸም ከብ ደርጊ
ዘይነአሰ ላሕ ኢሉን የብል ከምዘሎን ኩሉ ዝፈልጦ እዩ፡፡

2. ትካላት

ትእምት

ብህዝቢ

ትግራይ

ልምንታይ

ብፁቡቕ

ዘይረአያ????
መን ኢሉካ ትካላት ትእምት ብህዝቢ ብጣእሚ እየን ዝፉተያ ኢሉ ዝሟጎት ስብ ብዙሕ
ከምዝኸውን ዘጠራጥር አይኸውንን ግን እቱ ሐቂ ግን አን ዝብሎ ዘለኹ እዩ፡፡
ትግራይ

ዘሎ

ትግራዋይ

ይኹን

አብ

ካልእ

ዘሎ

ትግራዋይ

መብዛሕቲኡ

አብ
በፅቡቅ

አይሪኤንን ልምነታይ ኢልካ ምሕታት አድላይ ኢዩ፡፡ መብዛሕቲኡ ትግራዋይ ናይ
ውልቀሰባት መጥቀሚ እየን አምበር ልህዝቢ ትግራይ እንታይ ገይረናሉ??

ኢሉ

ኢዩ

ዝሐትት፡፡ ናይ ትእምት ትካላት ስለዘለዋ ካልኦት ሰብ ሀፍቲ አብትግራይ መፂኦም
ክሰርሑ አይካአሉን፤
ብናተይ አምነት፡፡

 እዘን ዝግለፃ ዘለዋ ነገራት ልክዕ ከምቱ ተጋዳሊት ኤዜብ ካብ አሚ ጀሚሩ ዝወሀብ
ዘሎ መብረሂ እንተዝወሀብ ፅቡቅ ነይሩ በሀላይ እየ፡፡ እዘን ትካለት ናይ ውልቀ ሳበት
እንተትኾና ነይረን ናይ እቶም መጀመሪያ ዝመርሑወን ዝነበሩ ተጋዳይ ስየ አብርሀ፤
ተጋዳላይ አርከበ እቑባይ ወዘተ እየን ክኾና ነይረን ስለዚህ ናይ ውልቀ ሰባት እየን
ዝብል አተሐሳስባ ብደንቢ መብሪሂ ልህዝቢ ትግራይ ይኹን ልኻሊእ ስለዘይተውሀበሉ
ምድንጋራት አለዉ፡፡
 ካልእ ልህዝቢ ትግራይ እንታይ ገይረናሉ??

ዝብል እዩ መቸም ለባም ዝኾነ

ትግራዋይ ትግራይ አበይ ከምዝነበረት ይፈልጦ እዮ እዙ ፈሬንች ዶር(ሰፊሕ በሪ) ኳ
ካብ አስመራ ዝመፀአላ ትግራይ እያ ነይራትና፡፡ ሐዚ ፀላእቲ አይኖም ድፍን ይበል
እምበር አዒንቶም ደም ዝምለአለን ትካለት መኻይን ዝገጣጠማሉን ዝስራሐሉን
ኩነታት ተፈጢሩ፤
 ቀደም ረዲኤት ፂዒነን ናብ ትግራይ ዝመፅአ ዝነበራ መኻይን እንተግንየን ጨው

እንተዘይኮይኑ ግን ጥርጠን ደርጓዕጓዕ እናበላ ዝመለሳላ ዝነበረት ትግራይ ሐዚ
እንተደልየን መሰቦ ስሚንቶ፤ እንተደልየን ናይ ማይጨው ችቡድ፤ እንተደልየን ናይ
ሑመራ

ሰሊጥ፤

እንተደልየን

ራያ

ቢራ፤

እንተደልየን

ፍሪያት

አልመዳ

ጨርቃጨርቂ/ክዳውነቲ፤ እንተደልየን መድሀንቲ አድግራት፤ እነተደልየን መኻይን
መስፍን ወዘተ ፂእነን የምለሳ፡፡
 ብመዳይ ስራሕ መፍጣር እውን ከብ 20000 ሰብ ቆፂረን የስርሐ ከምዘለዋ ይግለፀ

አሎ ቀደም ግን አቦይ ስብሀት ብዝተፈላለየ ጊዜ ዝገልፅዋ ትግራይ ሐንቲ መጥሐና
እኽሊ ነይራታ፡፡
ልምንታይ ድአ ህዝቢ ብፅቡቅ ዘይረአያ ዝብል ሀደ ብግልፂ ሀፍተን ይኹን
ዝሰርሖኦ ዘለዋ አይፍለጠን ክፍለጥ አይተገበርን፡፡ ብእርግፅ ንእሽቶይ ሰሪኻ
ጫውጨው አየድልን ከምዝተብሀል ጫውጨው አይድልን ግን ህዝቢ አብምንታይ
ከምዘለዋ ክፈልጥ አለዎ፡፡
ካልእ ሀደ ሀደ ክርዱኻ ዘይኽእሉ አሰራርሐታት አለው ንአብነት መሰቦ ስሚንቶ
አብ ትግራይ ዝሸጦን አብ አደሲ አበባ ዝሸጦን ሀደ እዩ ዝብል አሎ፡፡ እዙይ
ልምነታይ ይኸውን ልምነታይ ዝተወሰነ ዘይቕንስ ?? ብናተይ ሪኢቶ ወላ ዝኾነ

መእመኒ ሀሳብ እንተሀለወ እውን አብ መቐን አብ አዲስ አበባን ብሐደ ዋጋ ምሻጥ
ግቡእ እዩ ኢለ አይ አምንን በዚ ምኽንያት እዙይ መሰቦ ተፀለኢ ይኸውን አሎ
እም እንተዝሕሰበሉ፡፡ ዋላ ትርፊ ገዲፉ አብ ትግራይ ዝሽወጥ ክቅንስ አለዎ፡፡
እንተዘይኮይኑ ግን ልሐገር ይኹን ልትግራይ አንዲ ልምአት ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ
መሰቦ

ከም

ናይፀላኢ

ሀፍቲ

ምርአዩ

አይተርፍን፡፡

ብናተይ

ሪኢቶ

መሰቦ

እንተዘይህሊ ተከዜ ምህሳብ ዝከአል አይመስለንን ስለዝኮነ መሰቦ ወሳናይ ሀፍትና
እዩ ክብሎ ሽያጩ የመሐይሽ፡፡
ብዝተረፈ ግን ትካላት ትእምት ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ይግውዳን ይአብያን ምህላወን
ዝተውሀበ መግለፂ ዘሑጉስ እዩ እሞ ይቀፅል፡፡
አብ መወዳእታ ድማ ብሉፅ መራሒ መለስ ብዛዕባ ድኽነት ትግራይ አብ ሐደ እዋን
ክገልፁ ከምዙይ ኢሎም ነይሮም "ዓይኒ መርፍእ ትአክል መእተዊ ዘይውሉ ድኽነት
ውሽጢ ኢና ነይረና" ሐዚ እተነአሰ መእተዊ ዝተረኸበሉ ይመስል፡፡ ግን አቦይ
ስብሐት ብተደጋጋሚ ዝብልዋ " ካብ ኩሉ ንላዕሊ እግበት (ምዕጋብ) እነተመፂኡ
አብይ ድኽመት እዩ ሰብ ብዝተረኸቦ ክአግብ የብሉን ልተወሳኺ ከስርህ አለዎ
ይብሉ" ስለዝኾነ ድማ ከምቱ መግለፂ ወ/ሮ አዜብ መስፍን ብዙሕ ምስራሕ ይግባእ
ይከአልን እዩሞ ፅቡቅ ዝሰርሐ ነመስግን፤ንሐግዝ ሐፍትና ድማ አይነናእስ፡፡
ልህዝብና ብደንቢ ነምህር ካብ ዳሽን ቢራ ንመሐር፡፡ ፀላእቲ ልምአት አምሐራ
ዳሽን ናትካ አይኮን ኢሎም ካብ ዝምስረት ጀሚሮም ስለዝሰርሑ በዝእዋን አዙይ
ዳሽን በቱ በዓል ወና ዥኮነ ህዝቢ ጎንደርን ባህርዳርን እናተሰተየ አይኮነን ስለዝኮነ
ድማ ነገራት አይንአቕ፤ ከምዙይ አይነት መግለፅታት ልሕዝቢ ክወሐቦ አለዎ፤
አበይቲ

አዲን

ተምሀሮን

አብከባቢኦም

ዘለዉ

ትካልት

ይሀቡ፤እናበልኩ ከም ሀደ ፈታዊ ልምአት አዱ ክሕብር ይፎቱ፡፡

ይርአዩ

ሪኢቶ

