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እውንእውን  ""ለትግራይለትግራይ  የበላይነትየበላይነት""  ነበርነበር  የታገልኩትየታገልኩት??  

እኔናእኔና  ብዙዎቹብዙዎቹ  ከኔከኔ  ጋርጋር  በቤተመንግስትበቤተመንግስት  ጥበቃጥበቃ  ላይላይ  ተሰማርተንተሰማርተን  በማገልገልበማገልገል  ላይላይ  የምንገኝየምንገኝ  ታጋዮችታጋዮች  ወደወደ  ትግሉትግሉ  

የተቀላቀልነውየተቀላቀልነው  ከከ11998800--11998822  ዓዓ..ምም..  በነበረውበነበረው  ጊዜጊዜ  ገናገና  በለጋበለጋ  የወጣትነትየወጣትነት  እድሜያችንእድሜያችን  ላይላይ  እንደነበርእንደነበር  

አስታውሳለሁ፡፡አስታውሳለሁ፡፡    ደርግንደርግን  ለመደምሰስለመደምሰስ  በተካሄደውበተካሄደው  የመጨረሻውየመጨረሻው  የሞትየሞት  የሽረትየሽረት  ፊልሚያፊልሚያ  ላይላይ  በርካታበርካታ  ጓደኞቼጓደኞቼ  

ተሰውተዋል፡፡ተሰውተዋል፡፡  ደርግደርግ  ከተደመሰሰከተደመሰሰ  እናእና  አዲስአዲስ  አበባአበባንን  ከተቆጣጠርንከተቆጣጠርን  በኋላበኋላ  በወቅቱበወቅቱ  ከከ2200  አመትአመት  ብዙምብዙም  ከፍከፍ  

ያላልንያላልን  ወጣቶችወጣቶች  ተመርጠንተመርጠን  በሃገርበሃገር  ውስጥምውስጥም  በውጪምበውጪም  የኮማንዶየኮማንዶ  ስልጠናስልጠና  ከወሰድንከወሰድን  በኋላበኋላ  በቤተመንግስትበቤተመንግስት  

የሃገርየሃገር  መሪዎችናመሪዎችና  ከፍተኛከፍተኛ  የመንግስትየመንግስት  ባለስልጣናትባለስልጣናት  ጥበቃጥበቃ  ስራስራ  ላይላይ  ተመድበንተመድበን  እስከሁንእስከሁን  ድረስድረስ  በኑሮአችንምበኑሮአችንም  

ሆነሆነ  በህይወታችንበህይወታችን  ይህይህ  ነውነው  የሚባልየሚባል  ለውጥለውጥ  ሳናመጣሳናመጣ  ግዳጃችንንግዳጃችንን  በፍፁምበፍፁም  ታማኝነትታማኝነት  ቅንነትቅንነት  በመወጣትበመወጣት  ላይላይ  

እንገኛለን፡፡እንገኛለን፡፡    

  

በደህንነታቸውበደህንነታቸው  ላይላይ  አንዳችአንዳች  አደጋአደጋ  እእንዳይደስንዳይደስ  በአደራበአደራ  የተሰጡንየተሰጡንንን  የሃገርየሃገር  መሪዎችናመሪዎችና  ከፍተኛከፍተኛ  የመንግስትየመንግስት  

ባለስልጣናትንባለስልጣናትን  ህይወትህይወት  ለመጠበቅለመጠበቅ  የጦርየጦር  መሳርያመሳርያ  ተሽክመንተሽክመን  ሌትሌት  ተቀንተቀን  እንጠብቃለን፡፡እንጠብቃለን፡፡  የመሪዎቻችንንየመሪዎቻችንን    ቢሮናቢሮና  

መኪናመኪና  በርበር  እንከፍታለን፣እንከፍታለን፣  እንዘጋለን፡፡እንዘጋለን፡፡  ከስራከስራ  ወደወደ  ቤት፣ቤት፣  ከቤትከቤት  ወደወደ  ስራስራ  በሚያደርጉትንበሚያደርጉትን  እንቅስቃሴእንቅስቃሴምም  ሆነሆነ  

ለተለያዩለተለያዩ  የየስራስራ  ጉዳዮችጉዳዮች  በከተማናበከተማና  ከከተማከከተማ  ውጪውጪ  በሚያደርጉትበሚያደርጉት  ጉዞጉዞ  በታጠቅነውበታጠቅነው  የጦርየጦር  መሳርያመሳርያ  ብቻብቻ  ሳይሆንሳይሆን  

በአካላችንበአካላችን  ጋሻናጋሻና  ከለላከለላ  በመሆንበመሆን  በበጠላትጠላት  ጥቃትጥቃት  እንዳይፈፅማቸውእንዳይፈፅማቸው  እንከላከልለን፡፡እንከላከልለን፡፡  ሌሊትሌሊት  በአደራበአደራ  የተሰጠንንየተሰጠንን  

መሪዎችናመሪዎችና  የቤተሰቦቻቸውንየቤተሰቦቻቸውን  ህይወትህይወት  ለመጠበቅለመጠበቅ  በፈረቃበፈረቃ  ስንጠብቅስንጠብቅ  እናድራለን፡፡እናድራለን፡፡  ተራውተራው  ሲደርሰንሲደርሰን  በሳምንትበሳምንት  

ከቤተሰቦቻችንከቤተሰቦቻችን  ጋርጋር  የምናሳልፈውየምናሳልፈው  ከአንድከአንድ  ወይምወይም  ቢበዛቢበዛ  ከሁለትከሁለት  ቀንቀን  የበለጠየበለጠ  አይደለም፡፡አይደለም፡፡  የጥበቃየጥበቃ  ስራውስራው  

የመንፈስናየመንፈስና  የአእምሮየአእምሮ  ውጥረቱውጥረቱ  ከአካላዊከአካላዊ  ድካሙድካሙ  በላይበላይ  እጅግእጅግ  የከበደየከበደ  ነው፡፡ነው፡፡  የሃገርናየሃገርና  የህዝብየህዝብ  አደራአደራ  የተሸከሙየተሸከሙ  

የሃገርየሃገር  መሪዎችናመሪዎችና  ከፍተኛከፍተኛ  የመንግስትየመንግስት  ባለስልጣናትባለስልጣናት  አካልናአካልና  ህይወትህይወት  ላይላይ  የሆነየሆነ  አደጋአደጋ  ይደርስይደርስ  ይሆንይሆን??  የሚለውየሚለው  

ሃሳብናሃሳብና  ጭንቀትጭንቀት  ሁሌምሁሌም  እንቅልፍእንቅልፍ  የሚነሳየሚነሳ  ነው፡፡ነው፡፡    

  

ደርግደርግ  ተደምስሶተደምስሶ  የትጥቅየትጥቅ  ትግሉትግሉ  ከተደመደመከተደመደመ  በኋላበኋላ  ከምጠከምጠብቃቸውብቃቸው  የሃገርየሃገር  መሪዎችናመሪዎችና  ከፍተኛከፍተኛ  የመንግስትየመንግስት  

ባለስልጣናትባለስልጣናት  ጋርጋር  አልፎአልፎ  አልፎአልፎ  ወደወደ  ውጪውጪ  ሃገርሃገር  የመሄድየመሄድ  እድሉእድሉ  አጋጥሞኛልአጋጥሞኛል፡፡፡፡  በጉዞበጉዞ  ወቅትወቅት  በእነዚህበእነዚህ  ሃገራትሃገራት  

የማየውየማየው  እድገትናእድገትና  ስልጣኔስልጣኔ  መቼመቼ  ይሆንይሆን  ሃገራችንሃገራችን  እዚህእዚህ  ደረጃደረጃ  ላይላይ  የምትደርሰየምትደርሰውው??  ከሚልከሚል  ምኞትምኞት  በቀርበቀር  ኑሮዬንኑሮዬን  

ለማመቻቸትለማመቻቸት  አንድምአንድም  ቀንቀን  አስቤውአስቤው  አላውቅም፡፡አላውቅም፡፡  ""ድሮምድሮም  ሆነሆነ  ዛሬዛሬ  በገሌበገሌ  ነውነው""  እንዳለችውእንዳለችው  ድመትድመት  ከከ2266  

አመታትአመታት  በኋላበኋላ  አሁንምአሁንም  ቢሆንቢሆን  ኑሮዬኑሮዬ  ከእጅከእጅ  ወደወደ  አፍአፍ  ከመሆንከመሆን  ብዙምብዙም  ፈቀቅፈቀቅ  አላለምአላለም፡፡፡፡    

  

እንዳጋጣሚእንዳጋጣሚ  ሆኖሆኖ  የደርግየደርግ  ሰርዓትሰርዓት  ሲደመሰስሲደመሰስ  ከትግልከትግል  ጓዶቼጓዶቼ  ጋርጋር  በመሆንበመሆን  ወደወደ  መሃልመሃል  አገርአገር  ያቀናሁትያቀናሁት  በምዕራብበምዕራብ  

ኢትዮጵያኢትዮጵያ  በወለጋበወለጋ  በኩልበኩል  ነበር፡፡ነበር፡፡  የየክፍለሃገሩክፍለሃገሩ  ዋናዋና  ከተማከተማ  የነበረችውየነበረችው  ነቀምትነቀምት  ውስጥውስጥ  በወበወቅቱቅቱ  የሚነገረውየሚነገረው  ቋንቋቋንቋ  

ኦሮምኛኦሮምኛ  ሳይሆንሳይሆን  አማርኛአማርኛ  እንደነበርእንደነበር  ትዝትዝ  ይለኛል፡፡ይለኛል፡፡  ድሮድሮ  በትምህርትበትምህርት  ቤትቤት  አስተማሪዎቼአስተማሪዎቼ  የነገሩኝየነገሩኝ  የወለጋየወለጋ  



22  
  

ክፍለሃገርክፍለሃገር  ርእሰርእሰ  ከተማከተማ  የሆነችውየሆነችው  ነቀምትነቀምት  በአካልበአካል  ሳያትሳያት  ከገጠርከገጠር  የወረዳየወረዳ  ከተማከተማ  ብዙምብዙም  የተለየየተለየ  ይዞታይዞታ  

አልነበራትም፡፡አልነበራትም፡፡  ዛሬዛሬ  ይህይህ  ሁኔታሁኔታ  ተለውጧል፡፡ተለውጧል፡፡  ከደርግከደርግ  ውድቀትውድቀት  በኋላበኋላ  በሃገራችንበሃገራችን  የሰፈነውየሰፈነው  ሰላምናሰላምና  የዚሁየዚሁ  ሰላምሰላም  

ትሩፋትትሩፋት  የሆነውየሆነው  ፈጣንፈጣን  ልማትናልማትና  አድገትአድገት  ነቀምትንነቀምትን  ብቻብቻ  ሳይሆንሳይሆን  መላውመላው  የሃገራችንየሃገራችን  ክልልክልል  ከከተማከከተማ  እስከእስከ  ገጠርገጠር  

ተዳርሶተዳርሶ  ሳየውሳየው  ምኞቴምኞቴ  እውንእውን  እየሆነእየሆነ  በመምጣቱበመምጣቱ  ያስደስተኛልያስደስተኛል፡፡፡፡  የነቀምትየነቀምት  ነዋሪዎችነዋሪዎች  ብቻብቻ  ሳይሆኑሳይሆኑ  የሃገራችንየሃገራችን  

ብሔርብሔር  ብሔረሰቦችብሔረሰቦች  በራሳቸውበራሳቸው  ቋንቋቋንቋ  ሲናገሩ፣ሲናገሩ፣  ባህላቸውንባህላቸውን  ሲያዳብሩ፣ሲያዳብሩ፣  ራሳቸውራሳቸው  በመረጡዋቸውበመረጡዋቸው  የየሃገራቸውሃገራቸው  

ልጆችልጆች  ሲመሩሲመሩናና  ሲዳኙሲዳኙ  ማየትማየት  መቻሌመቻሌ  የየትግሉትግሉ  አላማናአላማና  ለዚሁለዚሁ  የተከፈለውየተከፈለው  ከባድከባድ  መስዋእትነትመስዋእትነት  ትክክልትክክል  

እንደነበርእንደነበር  ሳስብሳስብ  የሚሰማኝየሚሰማኝ  እርካታእርካታ  ገደብገደብ  የለውምየለውም፡፡፡፡    

  

ይሁንይሁን  እንጂእንጂ  በተለይበተለይ  ከቅርብከቅርብ  ጊዜጊዜ  ወዲህወዲህ  የውጪየውጪ  ጠላትናጠላትና  ፀረፀረ--ህዝብህዝብ  ሀይሎችሀይሎች  ሳይሆኑሳይሆኑ  በአንዳንድበአንዳንድ  የሃገራችንየሃገራችን  

ክልሎችክልሎች  ህዝባቸውንህዝባቸውን  በአግባቡበአግባቡ  መምራትናመምራትና  ማስተዳደርማስተዳደር  ያልቻሉያልቻሉ  የድርጅትናየድርጅትና  የህዝብየህዝብ  መሪዎችመሪዎች  ""የእናቴየእናቴ  መቀነትመቀነት  

አደናቀፈኝአደናቀፈኝ""  እንደሚባለውእንደሚባለው  ""የትግራይየትግራይ  የበላይነትየበላይነት""  ስላለብንስላለብን  በሚልበሚል  ከምኑምከምኑም  የማይገናኝየማይገናኝ  አጀንዳአጀንዳ  እየመዘዙእየመዘዙ  

የህዝቡንየህዝቡን  ትኩረትትኩረት  ለለማስቀየስማስቀየስ  ምንምምንም  ማገናዘብማገናዘብ  የማይችሉየማይችሉ  ህፃናትህፃናት  ልጆችልጆች  ለአመፅናለአመፅና  ለሁከትለሁከት  በማነሳሳትበማነሳሳት  በሰውበሰው  

ህይወትናህይወትና  ንብረትንብረት  ላይላይ  አደአደጋጋ  እንዲያደርሱእንዲያደርሱ  ሲቀሰቀሱሲቀሰቀሱ  ሳይሳይ  ይገርመኛልይገርመኛል፡፡፡፡    ድሮድሮ  የኢትዮጵያየኢትዮጵያ  መሪመሪ  የነበሩትየነበሩት  ክቡርክቡር  

ጠቅላይጠቅላይ  ሚኒስትርሚኒስትር  መለስመለስ  ዜናዊንዜናዊን  በማየትበማየት  ይሆንይሆን  እንዴእንዴ  ""የትግራይየትግራይ  የበላይነትየበላይነት""  አለአለ  እያሉእያሉ  የሚያወሩትየሚያወሩት  በማለትበማለት  

አስብአስብ  ነበር፡፡ነበር፡፡  ይሁንይሁን  እንጂእንጂ  ክቡርክቡር  አቶአቶ  መለስመለስ  ዜናዊዜናዊ  ከተሰውከተሰው  በኋላምበኋላም  ቢሆንቢሆን  በትግራይበትግራይ  ህዝብህዝብ  ላይላይ  ያነጣጠረውያነጣጠረው  

የጥላቻየጥላቻ  ዘመቻዘመቻ  ከመርገብከመርገብ  ይልቅይልቅ  በየጊዜውበየጊዜው  እየጦዘእየጦዘ  ነውነው፡፡፡፡  የቀድሞየቀድሞ  ጠቅላይጠቅላይ  ሚኒስቴርሚኒስቴር  መለስመለስ  ዜናዊዜናዊ  ለመላውለመላው  

የሃገራችንየሃገራችን  ህዝቦችህዝቦች  እድገትናእድገትና  ብልፅግናብልፅግና  የታገሉናየታገሉና  የቆሙየቆሙ  ውድውድ  የህዝብየህዝብ  ልጅልጅ  እንደነበሩእንደነበሩ  በህልፈታቸውበህልፈታቸው  ወቅትወቅት  

ከሰሜንከሰሜን  እስከእስከ  ደቡብደቡብ  ከምዕራብከምዕራብ  እስከእስከ  ምስራቅምስራቅ  ከታየውከታየው  ኢትዮጵያኢትዮጵያ  ህዝቦችህዝቦች  ከፍተኛከፍተኛ  ድንጋጤናድንጋጤና  ሃዘንሃዘን  የበለጠየበለጠ  

ማረጋገጫማረጋገጫ  አልነበረም፡፡አልነበረም፡፡  ዛሬዛሬ  በእነሱበእነሱ  የወረደየወረደ  የዘርየዘር  ስሌትስሌት  ለማሰብለማሰብ  ስሞክርስሞክር  በአንድበአንድ  ሃገርሃገር  የመጨረሻውየመጨረሻው  የስልጣንየስልጣን  

አካልአካል  የሆነውንየሆነውን  ፓርላማፓርላማ  በአፈጉባኤነትበአፈጉባኤነት  የሚመሩትየሚመሩት  የየተከበሩተከበሩ  አባዱላአባዱላ  ገመዳገመዳ  የኦሮሞየኦሮሞ  ብሔርብሔር  ተወላጅተወላጅ  ናቸው፡፡ናቸው፡፡  

የፌዴራልየፌዴራል  ሪፐብሊኩሪፐብሊኩ  ፕሬዚዳንትፕሬዚዳንት  ክቡርክቡር  ዶዶ//ርር  ሙላቱሙላቱ  ተሾመተሾመምም  እንዲሁእንዲሁ  ከኦሮሞከኦሮሞ  ናቸው፡፡ናቸው፡፡  ጠቅላይጠቅላይ  

ሚኒስትራችንሚኒስትራችን  ክቡርክቡር  አቶአቶ  ሀይለማርያምሀይለማርያም  ደሳለኝደሳለኝ  ከደቡብከደቡብ  ብሔርብሔር  ብሔረሰቦችብሔረሰቦች  የወጡየወጡ  ናቸው፡፡ናቸው፡፡  ምክትልምክትል  ጠቅላይጠቅላይ  

ሚኒስቴርሚኒስቴር  አቶአቶ  ክቡርክቡር  አቶአቶ  ደመቀደመቀ  መኮንንመኮንን  የአማራየአማራ  ብሔርብሔር  ተወላጅተወላጅ  ናቸው፡፡ናቸው፡፡  ታዲያታዲያ  በምንበምን  መለኪያመለኪያ  ይሆንይሆን  

አሁንምአሁንም  ""የትግራይየትግራይ  የበላይነትየበላይነት""  እየተባለእየተባለ  የሚዘፈነውየሚዘፈነው??  ስለእውነስለእውነትት  ሁኔታውሁኔታው  ግራግራ  የሚያጋባየሚያጋባ  ነው፡ነው፡፡፡    

  

ደርግንደርግን  ለመደምሰስለመደምሰስ  ከትግራይከትግራይ  በረሃበረሃ  ጀምሮጀምሮ  በተካሄደውበተካሄደው  ከባድከባድ  ፊልሚያፊልሚያ  በደብረታቦር፣በደብረታቦር፣  በበጉና፣ጉና፣  በዘመቻበዘመቻ  

ቴዎድሮስቴዎድሮስ  በጎንደርበጎንደር  ባህርዳር፣ባህርዳር፣  በዘመቻበዘመቻ  ቢሊሱማቢሊሱማ  ወልቂጡማወልቂጡማ  ከወለጋከወለጋ  ደምቢዶሎደምቢዶሎ  ጋምቤላጋምቤላ  ጅማናጅማና  አምቦአምቦ  ድረስ፣ድረስ፣  

በዘመቻበዘመቻ  ዋለልኝዋለልኝ  ከደሴከደሴ  እስከእስከ  ጣርማበርጣርማበር  እንዲሁምእንዲሁም  በመጨረሻውበመጨረሻው  የማጥቃትየማጥቃት  ዘመቻዘመቻ  ከሁሉምከሁሉም  አቅጣጫአቅጣጫ  አዲስአዲስ  

አበባአበባ  በኢህአዴግበኢህአዴግ  ቁጥጥርቁጥጥር  ድረስድረስ  እስከወደቀችበትእስከወደቀችበት  ድረስናድረስና  ከዚያምከዚያም  በኋላበኋላ  ክቡርክቡር  ህይወታቸውንህይወታቸውን  አሳልፈውአሳልፈው  

የሰጡትየሰጡት  በሺዎችበሺዎች  የሚቆጠሩየሚቆጠሩ  የህወህትየህወህት  ታጋዮችታጋዮች፣፣  እንዲሁምእንዲሁም  በአረመኔዎቹበአረመኔዎቹ  የደርግየደርግ  መርማሪዎችመርማሪዎች  መዳፍመዳፍ  ውስጥውስጥ  
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ወድቀውወድቀው  እስከመጨረሻውእስከመጨረሻው  ድረስድረስ  በህዝባዊበህዝባዊ  አላማቸውአላማቸው  ፀንተውፀንተው  ያለፉያለፉ  እንደእንደ  አሞራውአሞራው  የመሳሰሉየመሳሰሉ  እናእና  ሌሎችሌሎች  

ያልተዘመራላቸውያልተዘመራላቸው  በርካታበርካታ  የህወሃትየህወሃት  ጀግኖችጀግኖች  በኢትዮጵያችንበኢትዮጵያችን  እኩልነትእኩልነት  የሰፈነበትየሰፈነበት  ስርዓትስርዓት  ለማምጣትለማምጣት  እንጂእንጂ  

""የትግራይየትግራይ  የበላይነትየበላይነት""  ለማስፈንለማስፈን  እንዳልነበረእንዳልነበረ  አውቃለሁአውቃለሁ፡፡፡፡  ደርግደርግ  ከተደመሰሰከተደመሰሰ  በኋላበኋላ  የቤተየቤተመንግስትመንግስት  ጥበቃጥበቃ  

ሃላፊናሃላፊና  የቅርብየቅርብ  አለቃችንአለቃችን  የነበረውየነበረው  ነጋሲነጋሲ  ወልዳይወልዳይ  ሻዕቢያሻዕቢያ  ሃገራችንንሃገራችንን  በወረረበትበወረረበት  ወቅትወቅት  ከቤተመንግስትከቤተመንግስት  ተነስቶተነስቶ  

ባድመባድመ  በተካሄደውበተካሄደው  ውጊያውጊያ  የህወህትየህወህት  ሚሊሽያሚሊሽያ  ከነበሩትከነበሩት  ወላጅወላጅ  አባቱአባቱ  ጋርጋር  በባድመበባድመ  ውጊያውጊያ  አባትአባት  እናእና  ልጅልጅ  አንድአንድ  

ላይላይ  ክቡርክቡር  መስዋእትነትመስዋእትነት  የከፈሉትየከፈሉት  ""ለትግራይለትግራይ  የበላይነትየበላይነት""  እንዳልነበረእንዳልነበረ  በሚገባበሚገባ  አውቃለሁአውቃለሁ፡፡፡፡  በዘርበዘር  ቢሆንቢሆን  ኖሮኖሮ  

የነጋሲየነጋሲ  ወልዳይወልዳይ  ቤተሰቦችቤተሰቦች  በምዕራባዊበምዕራባዊ  ትግራይትግራይ  አድያቦአድያቦ  የተባለየተባለ  አከባቢአከባቢ  ነነዋሪዋሪ  የነበሩየነበሩ  ሙሉሙሉ  ኤርትራውያንኤርትራውያን  

ናቸው፡፡ናቸው፡፡    

  

ታድያታድያ  ዘበኝነትምዘበኝነትም  ትልቅትልቅ  ስራስራ  ሆኖሆኖ  በቤተመንግስትበቤተመንግስት  ጥበቃጥበቃምም  ""የትግራይየትግራይ  የበላይነትየበላይነት""  ሰፍኗልሰፍኗል  በሚልበሚል  የመወያያየመወያያ  

አጀንዳአጀንዳ  ሆኖሆኖ  መቅረቡንመቅረቡን  ስሰማስሰማ  በጣምበጣም  ገረመኝገረመኝ፡፡፡፡  መቼምመቼም  ዘንድሮዘንድሮ  የማይሰማየማይሰማ  ጉድጉድ  የለየለምም  !!!!    

  

በቤተሰመንግስትበቤተሰመንግስት  አከባቢአከባቢ  በሃገርበሃገር  መሪዎችናመሪዎችና  ከፍተኛከፍተኛ  የመንግስትየመንግስት  ባለስልጠናትባለስልጠናት  ጥበቃጥበቃ  ላይላይ  ተመድበንተመድበን  በማገልገልበማገልገል  

ላይላይ  የምንገኘውየምንገኘው  እኔምእኔም  ሆንኩሆንኩ  ሌሎችሌሎች  የስራየስራ  ባለደረቦቼባለደረቦቼ  የአካልምየአካልም  ሆነሆነ  የመንፈስየመንፈስ  እረፍትእረፍት  የማይሰጠውየማይሰጠው  ስራችንንስራችንን  

እንወደዋለን፡፡እንወደዋለን፡፡  እናከብረዋለን፡፡እናከብረዋለን፡፡  ምክንያቱምምክንያቱም  የህዝብየህዝብ  ተወካዮችንተወካዮችን  መጠበቅመጠበቅ  ታላቅታላቅ  ስራስራ  ነውና፡፡ነውና፡፡  የተሰጠንየተሰጠን  

የህዝብናየህዝብና  የሃገርየሃገር  አደራአደራ  ምንምን  ያህልያህል  ከባድከባድ  መሆኑንመሆኑን  አሳምረንአሳምረን  እናውቃለን፡፡እናውቃለን፡፡    

  

ነገርነገር  ግንግን  ከህጻንነትከህጻንነት  እድሜእድሜ  ጀምሮጀምሮ  ህወህህወህትት  ያስተማረችኝያስተማረችኝ  በአእምሮዬበአእምሮዬ  የሰረፀየሰረፀ  መሰረታዊመሰረታዊ  የህዝባዊነትየህዝባዊነት  ፍልስፍናፍልስፍና  

አለአለ፡፡፡፡  ""ህዝባዊህዝባዊ  መሆንመሆን  ማለትማለት  የአንተንየአንተን  ሃገር፣ሃገር፣  ብሔር፣ብሔር፣  ወይምወይም  ህዝብንህዝብን  ብቻብቻ  መውደድመውደድ  ማማለትለት  ሳይሆንሳይሆን  በዳርበዳር  

ድንበርድንበር  ሳሳይገደብይገደብ  የማንኛውውምየማንኛውውም  ሃገር፣ሃገር፣  ብሄርናብሄርና  ህዝብንህዝብን  ማክበርማክበር  ማለትማለት  ነው፡፡ነው፡፡  የራሴንየራሴን  ህዝብህዝብ  እወዳለሁእወዳለሁ  

ሌላውንሌላውን  ግንግን  አልወድምአልወድም  ማለትማለት  ግማሽግማሽ  የሚባልየሚባል  ህዝባዊነትህዝባዊነት  ስለሌለስለሌለ  ፀረፀረ--ህዝብነትህዝብነት  ነውነው  የሚልየሚል""  ነው፡ነው፡፡፡  የዘበኝነትየዘበኝነት  

ስራዬስራዬ  መነሻናመነሻና  መድረሻመድረሻውውምም  በዚህበዚህ  ድርጅቴድርጅቴ  ባስታጠቀችኝባስታጠቀችኝ  መሰረታዊመሰረታዊ  ህዝባዊህዝባዊ  ፍልስፍናፍልስፍና  ላይላይ  የተመሰረተየተመሰረተ  ነው፡፡ነው፡፡      

  

ሀሳቡሀሳቡ  የኔናየኔና  የኔየኔ  ሆኖሆኖ  አምሓርኛውንአምሓርኛውን  ለማስተካከልለማስተካከል  ለረዱኝለረዱኝ  የስራየስራ  ባለደረቦቼባለደረቦቼ  ይልቃልናይልቃልና  ታደሰታደሰ  በኔበኔ  ስምስም  

አመስግኑአመስግኑልኝ፡፡ልኝ፡፡  

  

ብርሃነብርሃነ  አስገዶምአስገዶም  

ከቤተመንግስትከቤተመንግስት  ጥበቃጥበቃ  
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