
ማሕበራዊ ረዲኤት ትግራይ (ማረት) ን ክለብ ኩዕሶ እገሪ ምዓም ኣምበሳ መቐለን 

እንታይ ኣራኽቦም? 

ብገ/ሂወት ገብሩ (gebrehiwetgebru11@gmail.com) 07-07-17 

ኣበው ኮነ ዋላ እቶም ሐዚ ብሂወት ዘለዉ ዓበይቲ ወለድና ብዛዕባ ሓደ ቦታ እንተልዒልካሎም ንቲ ቦታ መግለፂ ይህብዎ። ኣብ 

ሓደ ጫፍ ትግራይ ዝነብር ህዝቢ ንቲ ኣብ ሓደ ሸነኽ ትግራይ ዝነብር ህዝቢ ይናፍቖ። ስሓርቲ ሳምረ ዓዲ መዓር ጠስሚ፣ ራያ 

ዓዲ ሓራስ ፀባ፣ ዓጋመ ዓዲ ሜስ ብርዚ፣ ተምቤን ዓዲ ጀጋኑ፣ ማእኸላይ ዓዲ ጥበብ፣ ዓዲ ሊቃውንቲ፣ ምዕራብ ዓዲ ሰፊሕ 

ሕርሻ፣ ዓዲ ስረ፣ ዓዲ ሓቦ፣ ክብሉ ወለድና ሰም ክርስትና ሂቦሞ ሓዲሮም እዮም። ናብዚ ናብዛ ማእኸል ትግራይ ዝኾነት ከተማ 

መቐለ ተመፂእና ድማ ዓዲ ሰብዓ እንደርታ፣ ኣዲ ብርኩታ፣ ዝፀገሞ ዝሓድረሉ ዓዲ፣ ሓላል ዮዋህ ህዝቢ ይብልዎ ወለድና።  

እዛ ሰሜናዊት ኮኸብ ዝኾነት ከተማ መቐለ ማእኸል ቁጠባ፣ ቱሪዝም፣ ባህሊ ኮይና ካብ ግዘ ናብ ግዘ ንላዕልን ንታሕትን 

እናሰፍሐት ፀላእታ ዓይኖም ደም እናመልአ፣ ፈተውታ ድማ ንዓኣ ክሪኡ ከለዉ ዝሕጎስላ ኮይና ኣላ። ብርክት ዝበለ ትግራዋይ 

ኣብ ውሽጦም ሓቚፎም ዝሓዙ ትካላት ትእምት፣ ደደቢት ማይክሮ ፋይናንስ፣ ማረት፣ ባንክታት፣ ዓበይቲ ሆቴላትን ካልኦትን 

ሰኣኖ ስራሕ ነባራይ እዛ ውቅብቲ ከተማ ኣብ ምፍታሕ ናይ ኣምበሳ ብፅሒት ሒዞም ይርከቡ። ኣብ መቐለ ውሽጢ ዝርከቡ 

ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርትን ዩኒቨርስቲታትን ኣብ ምጥንኻር ሓድነት ህዝብታት ሃገርና ኾነ ህዝቢ ዓለም ልዑል ግደ እናተፃወቱ 

ይርከቡ። 

ኣብ ውሽጢ መቐለ ዝርከቡ ከምኒ ቤተ መንግስቲ ሃፀይ ዮሃንስን ማእኸል ሓወልቲ ሰማዕታትን ድማ ኣብ ምስሳን ምህርቲ 

ቱሪዝም ልዑል ስራሕቲ እናሰርሑ እዮም።  መቐለ ጥቕልል ኣቢልካ እንትረአ ሐዚ ህዝባ ንምዕንጋል ኣብ እንካ ሃባ ምህዋረ 

ልምዓት እያ ዘላ። እቲ ተጀሚሩ ዘሎን ዝተኸንበተን ስራሕቲ መንገዲ፣ ክምረቕ ኣብ ጫፍ ዝርከብ ማእኸል ኢንዳስትሪ፣ ኣብ 

እንካ ሃባ ህንፀት ዝርከብ ናይ ሓባር መንበሪ ኣባይቲ፣ ዝስርሑ ዘለዉ ሰማይ ዝዓረጉ ሆቴላት ወዘተ ዝለዓለ ናእዳ ሂበ ናብ ናይ 

ሎሚ ዋና ዛዕባይ ከሓልፍ። 

ሎሚ ኩዕሶ እግሪ ካብ መዘናግዒ ምዃን ሓሊፉ ዓብዪ ፍልፍል ገንዘብ እውን ኮይኑ እዩ። ብምዝንጋዕ መዳዩ እንተርኢና ድማ 

ዓበይቲ መራሕቲ፣ ኪነ ጥበባት፣ ዓበይቲ ዓድን ነበርትን እንከይቀረየ ዝድግፍዎ ጋንታ መሪፆም ልክዕ ከምቶም ተጫወቲ 

እንትነሓንሑ ምርኣይ ልሙድ ኮይኑ እዩ። ገለ ሰባት ምስ ደቆም እንከይ ቀረየ ዝተፈላለያ ጋንታ እናደገፉ ክከራኸሩ ምርኣይ 

ልሙድ እዩ። ከም ትግራይ እንትንርኢ ድማ ቅድም ክብል ከምኒ ትራንስ ኢትዮጵያ ዝበላ ጋንታታት ትግራይ ወኪለን ኣብ 

ዓበይቲ ጭዋታታት እናተጫወታ እናሃለዋ ኩሉ ሰብ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ነዘን ጋንታታት ድጋፉ እናሃበ ፀኒሑ እዩ። እዙ ህዝቢ 

ከምቱ ዝምነዮ ኣይኮነን። እዘን ጋንታታት ምኽንያቱ ብዘየገድሽ ካብቲ ዝጫወታሉ ዝነበራ ዓብዪ ሊግ ኢትዮጵያ ተሰናቢተን 

ኢሉ እውን ሃለዋተን ጠፊኡ ፋሕ ብትን ኢለን ቀርየን እየን። እወ እዙ ናይ ባዕሉ ውክልና ክህልዎ ዝደሊ ህዝቢ ትግራይ ኩለን 

ናይ ባዕልና ዝብል ሓላል ኣተሓሳስበ ብመሓዝ፣ ንተን ዝተረፋ ጋንታታት ኢትዮጵያ እናደገፈ እግራእገሪ ከዓ ናይ ባዕሉ ወከልቲ 

ጋንታታት ከህልወኦ እናፀዓረ ነተን ኣብ ሽረ፣ ዓዲ ግራት፣ ኣኽሱም፣ ማእኸል ከተማ መቐለ ዝርከባ ጋንታታት እናኾስኮሰ 

ኣየኹም ኩላትኩም ናትና ንሕና ንደሊ ጋንታት ትግራይ  ኣብ ሃገር ክትውክሉና እዩ እናበለ 90 ደቒቓ ጨዋታ ክሳብ ትውዳእ 

ኢዱ ክሳብ ዝምለጥ እናንጨብጨበ፣ ጎረርኡ ክሳብ ዝልሕትት ሆ እናበለ፣ ኩዕሶ ናብ በሪ ወገን እንተኸደት ጭንቐት ዝወለዶ 

ዓይኑ ጨፊኑ ናብ ፈጣሪኡ እናፀለየ ሐዚ በፂሐንኦ ናብ ዘለዋ ብርኪ ኣብፂሕወን እዩ። ብመጠኑ ድማ ህዝቢ ትግራይ ውፅኢት 
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ፍረ ፃምኡ ምርኣይ ጀሚሩ ኣሎ። ወልዋሎ ምሕላፋ ኣረጋጊፃ፣ መቐለ እውን እናሰዓበታ ትርከብ። ካብዙይ ንላዕሊ ዘሕጉስ 

ብስራት የለን። እዙይ ከምዙይ ኢሉ እናሃለወ ግን ኣብ መንጉ እተን ጋንታታትን ደገፍተንን ኣብ መንጎ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ መቐለን 

ፌደረሽን ኩዕሶ እግሪ ትግራይን ኢትዮጵያን ዝረአ ዘሎ ዘይምጥዕዓም ጥዕና ዘይብሉ ኣከያይዳ እዩ እሞ ኣብዚ ዘሎኒ ትዕዝብቲ 

ከቕርብ።  

ኩዕሶ እግሪ ትግራይ መጋበርያ ፀላእትና ከይኸውን ምክትታል የድልዮ። 

ቅድሚ ናብ ትዕዝብተይ ምኻደይ መራሒ ክልል ሶማል ኢትዮጵያ ዓሚ ኣብ ሃገርና ብትምክሕተኛታት ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ይበፅሕ 

ንዝነበረ በደል ኣመልኪቶም ሓደ ዓብዪ ብሂል ኣቕሪቦም ነበሩ። ትምክሕኛታት  ከም መበገሲ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ወልቃይት 

ናይትግራይ ኣይኮነትን ናይ ክልል ኣምሓራ እምበር ይብሉ ነበሩ። እምበኣር ነቲ ይበፅሕ ዝነበረ በደል ኣመልኪቶም እዮም ሓደ 

ረዚን ኣበሃህላ ዘቕረቡ መራሒ ከልል ሶማል ኢተዮጵያ።  እዛ ኣበሃህላ ኣብዙይ ክደግማ እየ። “ብናይ ሶማል ኢትዮጵያ ባህሊ 

ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብሕቡእ ስብኣይ ክትሕዝ ኣይፍቀድን። ብሕጊ እንዳባ እዩ ዝፍቀድ። ደሓር ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ጓል 

ኣንስተይቲ ወለዳ ዘይፈልጥዎ ስብኣይ ትሕዝ እሞ ካብኡ እዚ ስብኣይ ናይ ክልተ ወርሒ ድቂ ገዲፉላ ይመውት፣ ካብኡ ኣብ 

ቀብሪ ከይዳ ከይትበኪ ሕጋዊ ኣፍልጦ ንዘይረኸበ ሓዳር ከመይ ኢላ ዓው ኢላ ትብከ። ከመይ ኢላ ናይ ውሽጣ ተውፅእ። ደሓር 

ኣብ ገዝኦም ዝነበረት ጠሊ ትመውት እሞ ኣምሪራ ትበኪ ሕሱም ብኽያት። ካብኡ እዙይ ዝተዓዘቡ ወላዲኣ እንታይ ኰይንኪ 

እኺ ክንድዚ ትበኽዪ ኢሎም እንተሓተትዋ ጠሊና ሞይታ ትብሎም እሞ ኩነታት ጓሎም ዝተዓዘቡ ወላዲ ኣይ እንድዒ ጓለይ 

እዛ ብኽያትክስ ካብ ጠሊ ንላዕሊ እያ ኢሎማ” በሉ በሳል መራሒ ክልል ሶማል ኢትዮጵያ። እዙ ኣበሃህላን ኩዕሶ እግሪ 

ትግራይን ከመይ ይተኣሳሰር ኢልኩም ምሕታትኩም ኣይቐርን። 

ጋንታ ኩዕሶ እግሪ መቐለ መዓም ኣምበሳ ዝተፈላለየ በደላት ከምዝበፅሓ ኩላትና እንፈልጦ ሓቂ እዩ። ብናልባት ኣነ እኳ ናይ 

ባዕለይ ኣረዳድኣ ኣሎኒ በቲ ሓደ ገፅ ኮነ ኢሎም እዮም ዝብድልዋ ዘለዉ እብል፣ በቲ ኻልእ ገፅ ድማ ኩዕሶ ኣብዛ ዓዲ ገና ጀማሪ 

ልምዓት ስለ ዝኾነ እቶም ዝመርሑ ዘለዉ ኣካላት ካብ ናብ ቅፅዓት ምእታው እና መኸርካ ምሕላፍ የሐይሽ ዝብል ኣረዳድኣ ዶ 

ይገብሩ ይህልዉ እብል። እቲ ሕፅረት ፍልጠት ዝበሃል እውን ዝለዓለ ቦታ ዝወሃቦ ጉዳይ እዩ። እዚ ኮይኑ እናሃለወ ግን ደገፍቲ 

ጋንታ ኩዕሶ እግሪ መቐለ መዓም ኣምበሳ ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቓስ ግን ከምቲ ኣቦ ብኽያትኪ ካብ ጠሊ ንላዕሊ እዩ ዝበልዎ 

ናይዞም ደገፍቲ ኣከያይዳ ድማ ካብ ኩዕሶ ንላዕሊ እዩ ዝመስል። 

ዕለተ ረቡዕ 28 ሰነ 2009 ዓ/ም ረፋድ ከባቢ ኣርባዕተ ሰዓት፣ ሰራሕተኛታት ማሕበራዊ ረዲኤት ትግራይ ብሰላም ናብ ቤት 

ዕዮኦም ኣትዮም ህዝባዊ ስራሕቶም ይውግን ኣለዉ። ገሊኦም ድማ ደኺሙ ዘርፈደ ርእሲ ንምስጋል ኣብ ግንባር ማሕበራዊ 

ረዲኤት ትግራይ ዝርከብ ዕዳጋ ሻሂታት ኮፍ ኢሎም ሻሂ ቡና ይብሉ ኣለዉ። መካይን እቲ ትካል ብደገን ብውሽጥን እቲ ትካል 

ኣለዋ። ኣብ ከባቢ ማረት ሰላማዊ ዝኾነ መንቅሰቓስ እዩ ዘሎ። ሃንደበት ድምፂ ጥርንቧ፣ መኪና፣ ካልኦት ነቲ ሰልፊ ዘዐምሩ 

ነገራት ደመቑ። ሰራሕተኛታት ማረት ኮነ ኩሉ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ኣብ ስራሕ ዝተፀመደ ሰብ ጋንታ ከተማ መቐለ ኣትያ ኢሉ 

ዘጣቕዕ እናጣቐዐ፣ ዕልል ዝብል ዕልል እናበለ ተቐበሎም። እዙ ነዐኦም ከኽብር ወሰና ወሰን መንገዲ ስርሑ ገዲፉ ጠጠው ዝበለ 

ህዝቢ ኣይከምዝተፀበዮን። ደገፍቲ እዛ ጋንታ ማለት እውን ጋንታ መቐለ መዓም ኣምበሳ ብሓደ ግዘ ተለዊጦም፣ ሓፁር 

ማሕበራዊ ረዲኤት ግራይ እናጠሓሱ፣ ዋርዲያት እቲ ትካል እናደፍኡ ንውሽጢ ተወርወሩ።  ብርክት በዝበሉ ፖሊሳት ሕደጉ 

ይብሉ ነይሮም ግን መን ሰማዒ።ሰላማዊ ሰልፊ ኣይትብሎ ዓመፅ ኣይትብሎ ኣብ ልዕሊ ማረት ክካየድ ተሞኪሩ። መሰኻኽር 

ዓይኒ ከምዝሓበርዎ ሓደ ክልተ እምኒ እውን ምውርዋር ተጀሚሩ ነይሩ እዩ። 



 

 

መስመሩ ዝሰሓተ ሰልፊ ደገፍቲ ኩዕሶ እግሪ መቐለ መዓም ኣምበሳ ኣብ  ማረት ብኽፋል 

ማረት ነዛ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ መቐለ መዓም ኣምበሳ እንታይ ገይራታ ትኸውን? ማዕረ ምስተን ካልኦት ጋንታታት ትግራይ ሓገዝ 

ንዝሃበት ማረት ንምንታይ ሓፁራ ይጠሓስ? ንምስላጥ ህንፀት ልምዓት ጮምዓ ሚሊዮናት እትሕግዘ ማረት ንምንታይ 

ትድፈርን ትጠሓስን? ንምንታይ ሰራሕተኛታት ማረት ይድፍኡ? ንምታይ መኽበርቲ ፀጥታ ማረት ይድፍኡ? ኣብ ኣፍደገ ማረት 

ንምንታይ ናይ ፀጥታ ሓይልታት ይድፍኡ? መራሕቲ ማረት ንምንታይ ይፅረፉ? መሰልካ ንምኽባር መሰል ሰባት ምድፋር 

ኣገዳሲ ድዩ ኮይኑ? ደገፍቲ እግሪ ኩዕሶ መዓም ኣምበሳ መቐለ ከምዙይ ዓይነት ፅያፍ ተግባር ክሰርሑ ምኽሪ ካልኦት ዘሪጋታትዶ 

ይህልዎ ይኸውን? ወረጃታት ነበርቲ ከተማ መቐለ ደቆም ከምዙይ ዝበለ ኣፀያፊ ተግባር ክፍፅሙስ  ይመኽሩዶ ይኾኑ? ዓለም 

ናብ ሓንቲ ቁሸት እናተለወጠት ኣብ ዘላትሉ ኣብዚ ሐዚ እዋን ዓጋመ ዓድኹም አተዉ እናበልካ ምፍካር እንታይ ማለት 

ይኸውን? ብሓቂ እቶም ኣብ ኣፍደገ ማረት ኮይኖም ዓጋመ ዓድኹም ኪዱልና፣ ፈደሬሽን ሌባ ወዘተ እናበሉ ዝጭርሑ ዝነበሩ 

ወገናት ኩሎም ደቂ መቐለ ደቂ 70 እንደርታዶ ይኮኑ? እንተኾኑኸ ክበሃልዶ ይግበኦ ነይሩ?  

  

እቶም ልዕል ኢለ ከምሕቶ ዘልዐለኩዎም ንለባም ከሓድጎም እሞ  እስኪ ኣብዚ ዓመት  መምህር ኣብርሃ ሃይለዝጊ ኣብ መረባ 

ፌስ ቡክ ዝለጠፋ መምህር መሓሪ ዮሃንስ ድማ ከምዚ ዝስዕብ ዘዋደዳ  ነበረያ ነበረ ከቕርብ።  

ርጉም ዝብኢ ዓድና እባ ነቶም ኣብ በረኻ ዝረኸቦም ሰለስተ ኣብዑር ከመይ ገይሩ ድዩ ዝወድኦም? 

 እቶም ሰለስተ ኣብዑር ሕብሮም ጻዕዳ፣ ጸሊም፣ ቀይሕ እዮም ነይሮም። ርጉም ዝብኢ ድማ ሰለስቲኦም ሓቢሮም ኣይንብላዕን 
ሰለዝበልዎ ሜላ ሞሂዙ ነንባዕሎም ክፈላለዩ ገበረ። መጀመርያ ነቶም ኣብዑር ሕሹኽ ኢሉ እዚ ጻዕዳ ብዕራይ ብጸልማት 
ክትራኣዩ የኽሽፈኩም ስለዘሎ ነጽልዎ ኢልዎም። ጸሊምን ቀይሕን ኣብዑር ዝተብሃልዎ ጌሮም። ዝብኢ ነቲ ጻዕዳ በይኑ 
ምስረኸቦ ቆርጠሞ። ከምኡ እናገበረ ንኹሎም ቆረጣጢምዎም ይበሃል።እንተ ውነ ኣለካ ኣብ ከይለዎ/ድሰቲ ኣለካ።” 

እዙ ነበረያ ነበረ ረዚን ኣዝዩ ረዚን መልአኽቲ አለዎ ብፍላይ ንዓና ንህዝቢ ትግራይ። ከምዝፍለጥ ህላወ ትግራይን ህዝቢ 
ትግራይ ንምጥፋእ ኣብዚ ሐዚ እዋን ተዘርጊሖም ዘለዉ መርበባት መእለያ የብሎምን። ንሕና ከም ንህቢ ኣብ ሓደ ተዘይዓሲልና 
ድማ ልክዕ ከምቲ ዝብኢ ብሕብሪ ፈላልዩ ነቶም ኣብዑር ከምዘይነበሩ ዝገበሮም ንዓና ድማ ብኩዕሶ፣ ብጣብያ፣ ብቐሸት፣ 
ብወረዳ፣ ብዞባ ፈላልዮም ነንባዕልና ኣባሊዖም ጠስሚ ልቦም ዝሰትይሉ እዋን ርሑቕ ኣይክኸውንን። እናተፈላለና 
አንተኸይድና፣ ትካላትና አናደፈርና እንተኸይድና ነገራት ንፀላእትና ሰንቲ እዩ። ንሕና ተጋሩ ሓደ እንተኸይና ኸዓ ይፈልጡና 
እዮም ምዝራብ ኣየድልዮን። ስለዚ እታ ነበራያ ነበረ ሓደ ክንከውን ትመኽረና። 

 



እዙ ከባቢያውነት ዝተሰበኸሉ ኣይ ዓመፅ ኣይ ሰላማዊ ሰልፊ ኣጓጉል ምስተኻየደ ጠስሚ ልቦም ዝሰተዩ። ከበሮ ሓምሓም 
ዝወቕዑ፣ ኣመና ደስ ዝበሎም ግን ድማ ከምኣመሎም ነቲ ኣጆኻ በል ኩዕሶ ኣምሲልካ ንመራሕቲ ህወሓት በሎም፣ ሌያቡ 
እናበልካ ዓንድረሎም፣ ፅረፎም እናበሉ ነቲ መንእሰይ ዘጎሃህርዎ ዝነበሩ፣ ሎሚ ረኸብናያ ሎሚ ሰኣናያ ዝዓይነቱ ምስ ዓንደሩ 
ከም ኣመሎም ግልብጥ ኢሎም ነቲ ፍቐድኡ ቢሮታት ክጭርሕ ዝወዓለ መንእሰይ ብኸምዙይ ጠለምዎ። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ 
ድማ ደስኮሩ ። እቲ ዝተፅሓፈሉ ቋንቋ ኣምሓርኛ ስለ ዝኾነ ከምዘለዎ ከቕርቦ ይቅርታ ክትርጉሞ ሓሳብ ከየርስዕ ከምኣ ኢላ ኸላ 
ኣቕሪበያ ኣሎኹ። ፀሓፊ እዙ ፅሑፍ ኣይተ ዘነበ ሲሳይ ኣባል ዓረና ፓርቲ ምዃኑ ክፍለጠለይ እደሊ። 

 

“እንደ ትግራይ ጎሰኝነትን (የሽወዳ ስሙ ብሄርተኝነትን ) ኣዛብቶ የተጠቀመበት ይኖር ይሆን ? 
ከወትረው ተህነጋዊ ትርኢቶች ብቻ በማስተናገድ የሚታወቀው የመቀሌው ሮማናት አደባባይ ዛሬም እንደ ልማዱ ህወሓት 
በኳስ ተለውሳ ተቃውሞ ስታሰማበት ውላለች ።ወደ አደባባዩ ለመውጣቷ ምክንያት በረብሻ ተቋርጦ የነበረው የመቀሌ ከነማና 
ባህርዳር ክለቦች ውዝፍ ጨወታውን በኣቻ ውጤት ከውኖ የመጣው ክለባቸውን የእንኳን ደህና መጣህ አቀባበል ለማድረግ 
በሚል ሽፋኑና ብዙሓኑ ቢወስደውም በፌደሬሽኑ ላይ ጫና መፍጠር እንደሆነ መገንዘብ ችለናል ።እኔ እሄ የሌላኛው ጎን ስሜት 
ሳያነቡና ከእውነት እየራቁ የመክሰስ ባህሪ ኣልተመቸኝም እንዲያውም ፌደሬሽኑ በመቀሌ ከነማና ደጋፊዎቹ ሊመሰገን እንጂ 
ሊወቀስ ኣይገባውም ባይ ነኝ ። የጣናው ሞገድ ስንት ግዜ ሊቀጣላቸው ይፈልጋሉ ? 
 

.... "ፌደሬሽን ሌባ ፌደሬሽን ሌባ 
ሌባ ፌደሬሽን ሌባ ፌደሬሽን 
ሌባ ሌባ ሌባ ሌባ ..... " እየተባለ ሲጨፈርና ሲዘመር ተውሏል ። ቆይ ግን ከከፍተኛ ሊጉ አንደኛ ሁኖ የሚያልፈው እንደ 
ኣምናው ፋሲሎ ከትግራይ ውስጥ ሳይሆን ቢቀር ኖሮ ምን ሊጨምሩ ኑረው ነው ? በጋውን ሙሉ ከምድቡ ያለ ተፎካካሪ 
ብቻቸውን ሲሮጡ የባጁት ወልዋሎና መቀሌ ሁነው ሳለ እንዲህ ግራ ተጋብተው ለሌላው ግራ የሚሆኑት ምን እንሁን ብለው 
ነው ? ብዙ ጥያቄ ሳላበዛ ፅሁፌን እቺ ባቄላ ካደረች ኣትቆረጠምም በሚለው አባባል ልዝጋ ።” 

እምበኣርከስ እዙይ እዩ ዘሎ እቲ ጉዳይ። ኣቦን እኖን ነነበይኖም ሓዘኖም ከምዝበሃል፣ ህዝቢ ኩዕሶ ዋላ ይቕረየና ንሕና ሰላም 
ኢና ንደሊ። መቐለና ከምቲ ናይ ወትሩ ብሰላም ትንበር ። ገልታዕታዕ ሰልቺዩና እዩ ይብል። ኣባላት ውድብ ዓረና ኸዓ ዘሎን 
ዘየሎን ሓይሎም ፀንቂቖም ማረት፣ ድወት፣ኤመሓት፣ ርእሰ ምምሕዳር፣ ምሉእ መቐለ ሱም ዓበይቲ መራሕቲ እናልዐሉ 
ውዒሎም ኣብኣ ከምዘይነበሩ ኣብ ወሰን ኮይኖም ምዝራብ ጀሚሮም ኣለዉ። ንቲ ተበዲልና ኢና እናበለ ፍቐድኡ ዝዞር ዘሎ 
ደጋፊ ኩዕሶ እግሪ ከተማ መቐለ ናብ ፖሎቲካ ለዊጦም ናይ ህዋሕት ኣጀንዳ ገይረሙዎ። ኣብዙይ የኣኽለኒ ብዛዕበኦም ምዝራብ 
ህዝቢ ባዕሉ ዳኛ ስለዝኾነ ባዕሉ ከመምዮ እዩ።  

እስኪ ሓደ ሓቂ ከልዕል ኣብቲ ሰልፊ ስሞም ዝለዓል ዝነበረ ትግራይ ወኪሎም ኣብ ፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ምክትል 
ፈፃሚ ስራሕ ኣይተ ተኽለወይኒ ኣሰፋ እዘን ክለባት ትግራይ ናብዚ ሐዚ በፂሐንኦ ዘለዋ ብርኪ ንክበፅሓ ልዑል ኣስተዋፅኦ 
እናገበሩ እኮ መፂኦም እዮም። “ነብይ ኢይከብር ብሃገሩ” ድዩ ዝበለ ዓብዪ መፅሓፍ። ዓብዪ ሰብ ኣብ ዓዱ ኣይኸብርን ማለት 
እዩ። አረ መዓዝ ኢና ናይባዕልና ምድናቕ ንለምዶ? አረ መዓዝ ኢና ክብሪ ንዝግበኦ ክብሪ ምሃብ ንለምዶ? ኣቶ ተኽለወይኒ 
ኣሰፋ ናብቲ ኣመራርሓ እስፖርት ምስ መፁ ዝተረኸቡ እወንታዊን ኣሉታዊን ለውጥታት እናመዛዘና ንምንታይ ዘይንዛረብን 
ዘይንፅሕፍን? እወ ሓቂ ንዛረብ ተተባሂሉ ኣብ ፈደሬሽን ወኪል ዘይነበራ ከልልና እኮ ሐዚ ክልተ ጋንታታት ኣብ ጫፍ በፂሐን 
ኣለዋ። እቲ ድጋፍ ኩዕሶ ተኾነ እውን ካብ ወትሩ ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ኣብ ኣመራርሓ ዘበን ተኽለወይኒ እዩ ሞይቁ ዘሎ። 
እዘን ጋንታታት ክብርትዓ ድጋፍ ገንዘብ ኣብ ምግባር እወንታዊ ብፅሒት ተኽለወይኒ ኣሰፋ ኣዝዩ ዝበረኸ እዩ። እሞ እዙ ካብ 
ቁልዕነቱ ጀሚሩ ንህዝቢ ትግራይ ዝቖመ መራሒ ኣብ ፈቐድኡ ጎደናታት እናዘንጠልካ ምውዓል ናይ ህዝቢ ትግራይ ባህሪ 
ኣይኮነን በሃሊ እየ። ሕቶ ኣብ ዝለዓለሉ እዋን ድማ ብሰላማዊ መንገዲ ብተወከልቲኻ ገይርካ ምሕታት፣ ተኽለወይኒ ድማ 
ክምልስ ግቡኡ ይኸውን። እምኒ እናደርበኻን እናተፃረፍካን ግን ሐዚ እውን ክሕሰበሉ ዝግባእ ጉዳይ እዩ። 

 

ናብ ምጥቕላል ገፀይ እየ። እዙ ሐዚ ንሪኦ ዘለና ፀርፊ፣ ዕግርግር፣ መንደር ፈሊኻ ምንጭብጫብን ካልኦት ዘየድልዩ ነገራትን ካብ 
ዝጅመሩ ዳርጋ ፀኒሖም እዮም። መንቀሊኡ ኩዕሶ ጥራሕ ኣይኮነን። ኣብዝሓለፈ ወርሒ ንትግራይ ደቂ ዓድዋ ጥራሕ እዮም 
ዝመርሕዋ ዘለዉ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ኣይንግዛእን በል ዝብል ኣጀንዳ ኣብ ፌስ ቡክ ብተደጋጋሚ ተነቢቡ እዩ። ሐዚ ድማ 
ብምኽንያት ኩዕሶ እግሪ ዓጋመ ዓድኹም ኪዱልና ክበሃል ንሰምዕ ኣሎና። መንግስቲ እውን ኣንዳዕዲዑ ይፈልጦ እዩ። እሞ 
ኣብዙይ ኩሉ ግዘ ኣብ ረእሰይ ዝመላለስ ሕቶ ኣሎኒ። ምምሕዳር ከተማ መቐለ ኣብዝመርሖ ከተማ ዘርኣውነት እንትስበኽ፣ ኣብ 
ልምዓታዊ ስርሑ ዘሎ ህዝቢ ዓጋመዶ እንታይ ዶ እንትበሃል፣ ዓበይቲ መራሕቲ እዚ ክልል እንትፅረፉ፣ ኣብያተ ዕዮ እንትድፈሩ 
እንታይ መፈትሒ ይወስድ ኣሎ? ጉዳይ መናእሰይን ስፖርትን ክልልን ከተማ መቐለን እንታይ እዩ ስረሖም? ብፍላይ እዞም 
ክልተ ቢሮታት ባዕልቶም እውን ካብዚ ጨምለቕለቕ ዝበለ ተገባር ዝፀረዩ ድዮም ዝብል ስግኣት ኣሎኒ። ፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ 



ትግራይ ንምንታይ ስቕ ይብል? ፅፁይ ሓበሬታ በብአዋኑ ዘይህብ? መራኸብቲ ሓፋሽ ንምንታይ ሓቂ እናፈርፈሩ እናውፅኡ ንቲ 
ህዝቢ ዘየረጋግዑ። እንታይ ዓይነት ዓውደ ስፖርት ኢና ንሪኦ ዘለና። ማሕበር ደገፍቲ ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ብቲ መመርሒ 
ዘይግዛእ?ብስሩኸ መመርሒ፣ ሕግን ደንብን ኣለዎዶ? ቤት ፀሕፈት ህወሓት ክሳብ እንታይ ዝኾን ይርኢ ኣሎ? ከም ገዛኢ 
ውድብ ኣብ ዝግበሩ ህንፀታት ንመናእሰይ ዝምጥን ስራሕቲ ዝስራሕ ዘሎ ኣይመስለንን እሞ ካብቲ ደቂስሉ ዘሎ ኣልጋ 
ተዝበራበር በሃሊ እየ። ኣብ መወዳእታ ድማ ወለዲ እዚ ዝፍጠር ዘሎ ካብ ባህልና ውፅእ ዝበለ ስነ ምግባር ደቆም ኣብ ምእርናብ 
ልዑል ኣስተዋፅኦ ክገብሩ ይግባእ። 

ኣብ መወዳእታ ንመደምደምታ ሐዚ ህዝቢ ትግራይ ንምድኻም ውጥም ቅልቅል ዝብላ ዘለዋ  ኣብትርቲ ንምምካት ህዝቢ 
ትግራይ ሓደ ምዃን ብፍላይ እቲ መንእሰይ ኣብ ሓደ ግንባር ክስለፍ ዝጠልብ ዘሎ ግዘ እዩ እሞ ሓደ ንኹን ንሓደ ዓላማ 
ንሰለፍ። ሰላም። 

 

 

 

 

 

 

 

 


