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 2009 ዓ/ም ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ዳግም ዝተወለደላ፣ ወያነ ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ዝተወለዐላ ፣ ልምዓት ስፖርት 

ትግራይ እንደገና ዝጠጠዐላ ፣ ትግራወት ሐዚ እውን ማርሺ ቀየርቲ ምዃና ዘረጋገፅናላ ዓመት እያ። ኣርባዕተ ክለባት 

ንውድድር ተሰሊፈን ክልተ ተዓወቲ እቲ ልኡኽ ክኾና ኸለዋ እተን ክልተ እውን ውድድር ስለዝኾነ እምበር ፅቡቕ 

ምንቅስቓስ ከምዝገበራን ተስፋ ዝህባ ክለባት ምዃነን ኣይዝንጋዕን። ንቐፃሊ ደጊፍና ክነምፅአን ይግባእ። ካብ ኣርባዕተ 

ጋንታታት ክልተ ምሕላፍ፣ ምሕላፍ ጥራሕ ዘይኮነስ ብዘኹርዕ ኩነታት ምሕላፍ ዘሐብን ስራሕ እዩ። እዙ ዓመት 

ብፍላይ ከዓ ኣብ መወዳእታ ወገን መንእሰይ ትግራይ መሳኹቲ ተለቭዥኑ ከፊቱ ኩዕሶ እግሪ ኣውሮፓ ዝከታተለሉ 

ዝነበረ ኩነታት ገዲፉ ንጋንታታት መቐለን ወልዋሎን ክከታተል ፀኒሑ እዩ። ከምቲ ኣብ ካሊእ ዓዲ ንሪኦ ዝነበርና 

ንተን ጋንታታት ዝገልፅ ሕብሪ ገፁ እናተለኸየ ክዳን ናተን ጋንታት እናተኸደነ፣ ኣብ ፍቐድኡ መንገዲታት ፀሓይን 

ቁርን እናተወቕዐ ዝሓገየ ትግራዋይ ብዙሕ እዩ። ድሬ ዳዋ ክለብ ኩዕሶ እግሪ መቐለ ምስ ኣሸነፈት ኣብ ኩሉ 

ኩርናዓት ትግራይ ኮይኑ ዝጨፈረ ትግራዋይ ብዙሕ እዩ። ክብሪ እዘን ጋንታታት ክገልፁ ናብ መንገዲታት ዝወፁ 

ተሽከርከርቲ ነዳዲን ካሊእ ወፃእን ከይሰስዑ ኣብ ሰፋሕቲ መንገዲታት ትግራይ ከምድላዮም ሓምቢጦም። ክለብ 

ኩዕሶ እግሪ መቐለ ኣብ ድሬ ዳዋ ኣሸኒፋ ምስተብሃለ ኣብ ከተማታት ትግራይ ዝነበረ ሁራን ጭፈራን ትግራዋይነትካ 

ኣዝዩ ክትሕበነሉ፣ እናኾራዕኻሉ ክትነብር እውን ይገብረካ። ኣብ ወሰን ኮይንካ እንትዕዘቦ ኣታ ዝህዝቢ እዙይስ 

እንታይ ዓይነት ሓላል ህዝቢ እዩ ትብል። “ሓደ እዋን እንኳዕ ናትኩም ኮና፣ እንኳዕ ብማዕዶ እንሪአኩም ህዝቢ 

ኣይምኾንኩም” ኢሉ ነይሩ ነበር ቀደማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ መለስ ዜናዊ። ሓቁ እዩ ህዝቢ ትግራይ ፍሉይ ህዝቢ 

እዩ። ዓወት ዝናፍቕ ህዝቢ፣ ንዓወት ክብል መስዋእቲ ዝኸፍል ህዝቢ፣ ንዓወት ክብል ፀሓይ ዝውቃዕ፣ ዝጠሚ 

ህዝቢ እዩ ህዝቢ ትግራይ። ንህዝቢ ትግራይ ካብ ዓወት ንላዕሊ ዘሕጉሶ ካልእ ዘሎ ኣይመስለኒን። ንዓወት ክብል 

ይሓብር፣ ሓደ ይኾን፣ ሓደ ዓወት ምስተዓወተ፣ ካልእ ዓወት ዘመዓዱ ህዝቢ፣ ተኸታታሊ ዓወት ዝደሊ ህዝቢ እዩ 

ህዝቢ ትግራይ እሞ ጋንታታትና ዘምፀአኦ ዓወት እውን ናይዚ ህዝቢ ስለዝኾነ እንኳዕ ደስ በላና ብምባል ናብ 

ሓሳበይ ክቕፅል።   

ሓደ ልምዓታዊ ስራሕ ብዘይ ዕንቅፋት ከምዘይፍፀም ርዱእ እዩ። እቱ ዋና ጉዳይ ዕንቅፋት ሓሊፍካ ዝተተለመን 

ዘተዓለመን ልምዓታዊ ስራሕ ናብ ዓወት ምብፃሕ እቲ ቑልፊ ጉዳይ እዩ። ልምዓት ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ድማ ናብቲ 

ሐዚ በፂሕዎ ዘሎ ብርኪ ንክበፅሕ ብርክት ዝበሉ ዕንቅፋታት ሓሊፉ እዩ። ካብቶም ዓበይቲ ዕንቅፋታት እቲ ሓደ 

ኩዕሶ እግሪ ልምዓት እዩ ኢልካ ልክዕ ከምቶም ካልኦት ግንባራት ልምዓት ትኹረት ሂብካ ዘይምምራሕ እዩ። እዙ 

ጉዳይ ክቡር ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ኣባይ ወልዱ እውን መቐለ ኣብ ድሬ ዳዋ ኣሸኒፋ ዓወት ምስ 

ሓፈሰት ንኽልቲአን ክለባት ኣብ ዝሃብዎ ናይ እንኳዕ ደስ በለኩም መልእኽቲ ክሳብ ሐዚ ብትኽክል 

ከምዘይተመርሐ ገሊፀሙዎ እዮም። ደሓር ድማ ኣብ ሜዳ ኩዕሶ እገሪ መቐለ ንኽልቲአን ክለባት ኣብ ዝተገበረ ስነ 

ስርዓት ኣቀባብላ ድማ መንግስቲ ትግራይ ምስኩሎም ይግበአና በሃልቲ ኮይኑ ንቐፃሊ ትኹረት ሂቡ ንዕቤት ስፖርት 

ትግራይ ከምዝሰርሕ ኣቶ ኣባይ ገሊፆም። ካልእ ከም ዓብዪ ነገር ዝለዓል ድማ ኣብ ትግራይ ስፖርት ህዝባዊ 

መሰረት ዘይምሓዙ እዩ። ኣብ በብቦትኡ ተተካእቲ ስፖርተኛታት ዝፈርዩሉ ሜዳታት፣ መዘናግዒ ስፍራታት ዘይምህላው። 

ብኣውርኡ ካብ ኣከብቲ ክራይ እውን አዐርዩ ነፃ ዝኾነ ኣይኮነን ስፖረት ትግራይ። እዙይ ከምዘለዎ ኮይኑ ግን 

ድሒሩ ዝመፀ ምልክታት ሕማም ርእሲ እውን ኣለዎ።  መብዛሕትኡ ሰብ ንስፖርት ዝፈልጦ ካብ ፖለቲካ ነፃ 

ምዃኑ፣ ብፍፁም ጭዋነት ዝተዓብለለ ምዃኑ እዩ። ኣብ ትግራይ ብፍላይ ሐዚ ዝረአ ዘሎ ምልክታት ግን ካብዙ ሓቂ 

ዝረሓቑ እዮም። ንክብሪ ስፖርት ዝወፀ መንእሰይ እናሸወድካ ሕሳር ከስቢ ፖሎቲካ ንምርካብ ዘግበሩ ምልክታት 

ትማሊ ኣብ ናይ ወልወሎን መቐለን ጋንታታት ዝግበር ዝነበረ ድጋፍ ምዕዛብ ይከኣል።  

ስፖርትን ፖሎቲካን ክልተ ዘይፋተዉ ናይ ሑቐን ከብድን ወይ ድማ ሓመድን ዓይኒን ዝምድና ዘለዎም ዓውዲታት 

እዮም። ኣጋጣሚ ኮይኑ እንተተራኺቦም ድማ ዘስዕብዎ ጣጣ ኣዝዩ ረዚንን ዝጠልቦ ዋጋ ድማ ከቢድን እዩ። 

ምስተራኸቡ ንምንፅፃል ድማ ግዘ የድልዮም። ከስቢ ፖሎቲካ ደልዩ ዘኣተወ ሓሰኻ ፖለቲካ ድማ ከም ሓሰኻ ጨናዊ 



ስጋ ርእሱ ቀርቂዑ እስካብ መወዳእታ ይከራኸር። እዙ ምልክት እዩ ድማ ሐዚ ኣብ ስፖርትና ዝረአ ዘሎ ረሳሕ 

ተርእዮ። 

ካብ ሕሉፍ ክጅምር። ጋንታ መቐለ ምስ ምስ ባህርዳር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጭዋታ ኣካይዳ ማዕረ ወፀት። እታ ጋንታ 

ናብ መቐለ ክትምለስ ከላ ነበርቲ ኸተማ መቐለ መናእሰይን ዓበይትን ተቐቢሎማ ነይሮም። ኣቀባብለኦም ካብ 

ዩኒቨርስቲ መቐለ  ጀሚሮም ብሆቴል ኣኽሱም ገይሮም ብዋና ቤት ፅሕፈት ማሕበራዊ ረዲኤት ትግራይ ናብ ከባቢ 

ዋና ባንኪ ይውሕዝ ነይሩ። ብመኪናን ሞተራትን ዝተዓጀበ ሰላማዊ ዝኾነ ስርዓት ነይሩ። ብቕፅበት እዙ ሰልፊ 

ኣንፈቱ ስሒቱ መዕረፊኡ ኣብ ዋና ቤት ፅሐፈት ማሕበራዊ ረዲኤት ትግራይ ብምግባር ዝተወሰነ እምኒ ክድርበ 

ተዓዚብና። ኣብኡ ዝነበሩ ተዓዘብቲ እዚኣ ኢድ ጉጅለ ዓረና ትግራይ ኣለዋ ክብሉ ሰሚዕና። እዙ ጉጅለ ክንድዙይ 

ወሪዱ ተኾይኑ ሕከምና የድልዮ ኢለ ብእዋኑ ዓቕመይ ዝፈቐዶ ምፅሓፍ ሞኪረ ነይረ። ሓቂ ምዃኑ ዘመላኽተካ 

ነገር ኣሎ። ድሕሪ እዙ ጉዳይ ምፍፃሙ ኣተሓባበርቲ ጉጅለ ዓረና ኣብ ናይ ፌስ ቡክ ገፆም ክቕደዱን ክድስኩርን 

ጀሚሮም። ብኣንደበቶም መራሕቲ ህወሓት ሌያቡ ክብሉ ጀሚሮም። ነቲ ዘለዓዓልዎ መንእሰይ ጠሊሞም ንሶም 

ከምዘይነበሩ ብወሰን ኮይኖም ተዓዘብቲ ከምዝነበሩ መንእሰይ ባዕሉ ንቲ ስርዓት ፀሊእዎ ይስለፍ ከምዘሎ ክፅሐፉን 

ከድስኩርን ቀኒዮም። ካብዚ ንደሓር እዩ እምበኣር ኣለሻ ሕሳር መኸሰብ ፖለቲካ ጉጅለ ዓረና እናገነን ግልፂ 

እናኾነን ዝመፀ።  

ጉጅለ ዓረና ህዝቢ ትግራይ ሰብዓ እንደርታ፣ ዓጋመ ወዘተ ዝብሉ ስም ክርስትናታት ብምጥማቕ ክኸፋፍልዎ ስረሖም 

ኣጠንኪሮም ጀመሩ። ኣብ ማረት ኣብ ዝገበርዎ ሰልፊ ካብ ዘስምዕዎ ዝነበሩ መፎክር “ዓጋመ ዓዱ ይኽድ” ዝብል 

ነይሩ። ቀፂሎም ዓበይቲ መራሕቲ ጉጅለ ዓረና ንጋንታ ወልዋሎ ከናእሱን ከናሽዉን ብግልፂ ተራእዮም። ንኣብነት 

ላዕለዋይ ኣመራርሓ ጉጅለ ዓረና ዶክተር ማርቆስ ገሰሰ ኣብ ፌስ ቡክ ገፁ “ወልዋሎ ትበሃል ዑቡይቲ ሻዕብያ ድያ 

ትግራወይቲ ትንገረና እሞ ፅባሕ ንድግፋ ወይ እውን ዓድዓድና ብግዘ ክንእውጅ” ኢሉ ኣንዳዕዲዑ ፅሒፉ ንቲ ወረጃ 

ህዝቢ ዓጋመ ብምንዓቅ። ሓደ ህዝቢ ካብ ሓደ ህዝቢ እናነፃፀልካ ሕሳር ከስቢ ፖሎቲካ ምእላሽ ዓረና ዘይትፍንቅሎ 

እምኒ ዘየለ ምዃኑ ካብ ፅሑፍ ዶክተር ማርቆስ ጥራሕ ምርዳእ ይከኣል እዩ። ህዝቢ እናዛባዕኻ ፖለቲካ ምእላሽ 

ኣብ ፍቐድኡ መንገዲታት እናኸድካ ህዝቢ ዝፈሊ ሓሳባት ምቕራብ እውን ምልክታት እዙ ሕማም እዮም። 

ግጥም ጋንታ ወልዋሎን መቐለን ኣብዚ ኣብ ስታዲየም ትግራይ ተኻይዱ ፀወታ ብሰላም ምስተዛዘመ ኣብ ልዕሊ 

መካይን ጋነታ ወልዋሎ ዝተፈፀመ ነገራት እውን ኢድ እዙ ጉጅለ ከምዝህልዎ ኣየጠራጥርን። ኣቦ ወንበር እቲ ጉጅለ 

ድሕሪ ፀወታ ዝፅሕፎ ኣለኒ እሞ ብቐፀራ ንሕደር ኢሎም ነይሮም። ንሶም ክፅሕፉ ንሕና ክነንብብ ኣንቢብና 

ብእወንታ ወይ ብኣሉታ መልሲ ክንህብ ተዳሊና ነይርና። መንእሰይ ትግራይ ነቒሑ ንሕና እኮ ትግራዎት 

ኢትዮጵያውያን ኢና ስለዚ ኣይንበኣስን ኢሉ እቲ ጨዋታ በትዕግስቲ ምስ ዛዞሞ ግን ጭዋታ ብሰላም ተዛዚሙ፣ 

ሰላም ነይሩ ኢልካ ምፅሓፍ ከም ኪሳራ ቆፂሮም ብሒም ከይበሉ ሓሊፎማ። እዙይ ዝተዓዘበ ሓደ ሰብ ድማ ከምዙይ 

ክብል ነቶም ኣቦ ወንበር ጉጅለ ዓረና ኣስታዊስዎም ነይሩ። 

“ኣሎኻ ዶ ኣብርሃ ደስታ ኣቦ ወንበር ውድብ ዓረና ትግራይ። ድሕሪ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ መቐለን ወልዋሎን ክፅሕፍ 
እየ እሞ ብቖፀሮ ንሕደርዶ ኢልካ ነይርካ ሓቀይ። ናበይ ደኣም ኣበልካ። ዝሞተ፣ ዝቖሰለ፣ ዝተፀረፈ፣ ዝተደርበየ 
እምንን ካልእን እንድሕር ዘየሎስ ውድብኩም ኣይፅሕፍን ግዲ። ኣብ ዕግርግር እዩ ኣእምሮኹም ጋሕ ዝብል ማለት 
እዩ። ነገሩ ኣይተ ኣብርሃ እኳ ሓፀርቲ ጥቕስታት ምናምን እዩ ዝምችወካ፣ ኣብ ምፅሓፍ ንውሕ ዝበለ ፅሑፈስ 

ኣይከርናን ድርኡ እውን። እዙይ ወደሓንካ እብለካ። ኣታ ጅግና ህዝቢ እንቛዕ ደስ በለካ፣ እንኳዕ ብሰላም 

ዛዘምካዮ። እንኳዕ እባ ደለይቲ ኹፍእናስ ማይ ጨቢጦም ቀረዩ።” 
 
ብስሩ እባ ተቓዋሚ ውድብ ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ ተረዲእዎ ድዩ እዙ ጉጅለ። ኣነ እንድዒ ማዓልታዊ ምንቅስቓስ እዙ 

ጉጅለ እንትዕዘብ ዕላማ ዘለዎ ኣይመስለንን። ወግሐ ፀብሐ ህዝባዊ ዓመፅ ክርኢ ሰማየ ሰማያት ዓምዲ ደጊፉ ይምህለል። ኣነ 

ከንብብ ካብዝረኸብኩዎ ተቓዋሚ ውድብ ማለት ንፁር ዓላማ ዘለዎ፣ ልምዓታዊ ክፍተታት ገዛኢ ውድብ እናረኣየ ዝቃለስ፣ ኩሉ 

ግዘ ዕላማታቱ በሰላማዊ መንገዲ ናብ ህዝቢ ዘስርፅ እዩ።  

 

 The presence of opposition party itself prevents the ruling party from misusing 
their power. 



 Ruling party try to perform better every time so that they can prove themselves 
better than the opposing party. 

 Without opposition party, the ruling party has less chance of better performance 
due to less competition. 

 Due to opposition party, citizen stat updated of the wrong-doings of ruling party 

 Presence of opposition party assures those citizens are provided justice always. 

 We may conclude that Opposition party keeps a check on Ruling party. 

እዙ ሓሳብ እዙይ ተቓዋሚ ውድብ ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ ከንንብብ ካብ ዝረኸብኩዎ እዩ። ጉጅለ ዓረና 

እሞ ብዙይዶ ይሓስቡ ይኾኑ? ንተን ብኽንደይ መከራ ዝተሰርሓ ትካላት ንምዕናይዶ ይሓልሙ ይኾኑ ወይስ 

ክውስኹለን? ካብ ስጉሞም ተላዒለ እተን ዘለዋ ትካላት ከዓንያን ክቃፀላን እሞ ብሰንኪ ህወሓት ተቓፂለን፣ 

መሪሕነት ህወሓት ስለዘይተመቸዎ መንእሰይ ትግራይ ኣቃፂልወን፣ ኢሎም ኣብ ፌስ ቡክ ክፑስቱ እዮም ዝደልዩ። 

ህዝቢ ትግራይ ክበታተን እሞ ህዝቢ ትግራይ ብሰንኪ መሪሕነት ህወሓት ተበቲኑ ክብሉ፣ ሽዑ ገደማዉያን መሲሎም 

ዝዋውዖት ኣሲሮም ብጫ ክዳን ገይሮም ዕርቂዶ ምናመንዶ ኢሎም ኮረቻ ስልጣን ሒዞም ኣብ ቅርቅርቲ ህዝቢ 

ትግራይ ቸቸ ክብሉ እዮም ዓምዲ ደጊፎም ዘፃልቱ። 

 

ካብቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ዘልጥፍዎ ሓሳብ ተላዒልካ መደምደምታ ምብፃሕ ዝከኣል መራሕቲ ጉጅለ ዓረና 

ትግራይ “ሰበር ዜና፣ ኣብ ትግራይ ክንድዚ ዝኣከል ሰብ ሞይቱ፣ ክንድዚ ዝኣከል ሰብ ቆሲሉ፣ ክንድዚ ዝኣክል 

ትካል ተቓፂሉ፣ እከለ ዝበሃል መራሒ መናእሰይ ኣዋሪዶምዎ፣ ሰላማዊ ሰልፊ ተላዒሉ፣ ወዘተ ዝዓይነቱ እሳት ስተይል 

ዜና እዮም ዝናፍቑ። 

እንዳ ዓረና ሓለምቲ ሕማቓትና ምዃኖም መጀመርያ ኩዕሶ ዝድግፉ መሲሎም መራሕቶም ናብ ድሬዳዋ ለኣኹ። ኣብ 

ድሬ ዳዋ መንእሰይ ትግራይ ዋዛ ኣይኮነን ሓንቲ መኪና ተተበላሸወት ናብታ ሓንቲ እናተቀያየረ፣ ሓደ ኮይኑ ኣተየ። 

ብሓደ ልቢ ተሰሊፉ፣ መዝሙር ሓድነት እናዘመረ ንዝወፈረሉ ስራሕ ብፅፉፍ መንገዲ ወድኦ። ኣብዚ ዝኸሰሩ 

ዝመስሉ መራሕቲ ጉጅለ ዓረና ኣብ መቐለ ንዝግበር ስነ ስርዓት ኣቀባብላ ጀጋኑ ኣባላት ጋንታታት መቐለን ወልዋሎን 

ተንኮላት ክምህዙ ጀመሩ። ዕለተ ቀዳም 15 ሓምለ 2009 ዓ/ም ገና ብጎሓቱ ጥሩንባ ሓሰት ምንፋሕ ጀመሩ። 

ኣቀባብላ  ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ኣብ ኣብ ስታዲዮም ትግራይ ጥራሕ ክኸውን ህወሓት ኣዚዛ፣ መንእሰይ 

ግን ነዚ ሕጊ ጥሒስካ ካብ ዓዲ ጉዶም ጀሚረካ ተቐበሎም ክብሉ ኣርሒቖም ትእዛዝ ኣውረዱ። ዋይ እኒአኻ 

ዕብዳን። እስኪ ኣብዙይ  ካብ ኣመራርሓ ጉዳያት ርክብ እቲ ጉጅለ ኣይተ ዓምዶም ገ/ስላሰ ንመንእሰይ ከተማ መቐለ 

ዝተመሓላለፈ ትእዛዝ ከቕርብ፦ 

“ሕለፉታ ናብ ኣሉላ ኣባ ነጋ ! 
iiiiiiiii 

ኣቀባብላ ጋንታ መቐለ ካብ ዓዲ ጉዶም፣ ኲሓ፣ ኣሉላ ኣባነጋ ኣየርፖርት እዩ። ከምቲ ልሙድ ድሙቕ ኣቀባብላ 
ንግበረሎም።ህወሓት ካብ ስቴድዮም ወፃኢ ህዝቢ ድጋፍ ክካየድ ኣይደለየትን ዘላ። ኣብ ስታድዮም ክሳብ ዝበፅሑ 
ደጋፊ ድሙቕ ድጋፍ ከካይድ ኣለዎ። 

ጎደናታት መቐለ ይድመቓ።” 

 

እዙይ ብባዕሉ ትንኮል ሓዘል ዘረባ እዩ። ህወሓት ንህዝቢ መቐለ ሓጎሱ ክገልፅ ዘይትደሊ ተኾይና፣ መቐለ ኣብ ድሬ ዳዋ ዓወት 

ምስ ሓፈሰት ህዝቢ መቐለ ካብ 11 ሰዓት ጀሚሩ ክሳብ ወጋሕ ትበል ለይቲ ኣብ ፍቐድኡ መንገዲታት ጥዋፍ እናብረሀን ርችት 
እናወለዐን ዝሓደረ ደኣም እንታይ ኮይና ዘይከልከለቶ። እኳ ደኣስ መራሕቲ ህወሓት ብዝረኸብዎ ኣጋጣሚ ንቲ ህዝቢ አንኳዕ 
ደስ በለና ይብልዎ ነበሩ።  

 

ከምቲ ልሙድ ህዝቢ ከተማ መቐለ ብፍፁም  ስፖርታዊ ጭዋነት ኣቀባብላ ጀጋኑ ደቁ ተቐቢሉ ናብ ስተድየም  ትግራይ 

አእተዎም። ጉጅለ ዓረና እውን ኔት ዎርኮም ብምጥንኻር ኣብኣ ተረኸቡ። ተጨነቑ፣ ተረበፁ፣ ረሃፁ፣ በቃ እዛ ዕለት ብዘይረብሻ 

ከይትኽንበት ካብ መልኣኽ ጀሚሮም ክሳብ ሰይጣን ኣፃለቱ። ውሑዳት ብኣፃብዕቲ ዝቑፀሩ ወገናት ገሊኦም ፀሓይ ዝወቕዖም 



ገሊኦም ድማ ካብ ደገፍቲ ንሕና እውን ደኺምና ኢና ዓስቢ የድልየና እዩ፣ ክለባት ንኽዕወታ ናትና ድጋፍ ልዑል ብፅሒት 

ነይርዎ እዩ ኢሎም ዝኾረዩ ካብቲ ስተድየም ክወፁ ምስረኣዩ ልቦም ፍስሃ ወሃሴት ጎሲዑ ከምዙይ ኢሎም ጫደሩ። ሐዚ እውን 

ካብ ልሳን ኣመራርሓ ርክባት እቲ ጉጅለ ዝፈሰሰ ሓሳብ እዩ። 

 

“የመቐለ ወጣቶች ኮርቸባቹሃለው ! 
÷+÷+÷+÷+÷ 

" ሌባ ሌባ ሌባ ሌባ ፣ ሓሳዊ(ውሸታም)! 

ጀግኖቹ ለመቀበል መቐለ ስታድዮም የገባው የመቐለ ህዝብ በዝግጅቱ ለተገኙ የህወሓት ኣመራሮች "ሌባ ሌባ ሌባ 
"፣ "ሓሳዊ ሓሳዊ(ውሸታም ውሸታም" ተብለዋል። 

ህዝቡ በኣንድ ድምፅ ህወሓትና ኣመራሮችዋ "ሌባ" ውሸታም ብሎ እቅጩን ነግሯቸዋል። 

እንግዲህ ህዝቡ ኣቶ ኣባይ ወልዱና ኣቶ ዳንኤል ኣሰፋ የመቐለ ከንቲባ (የድህንነቲ ሃላፊ ጌታቸው ታናሽ ወንድም) 
በተገኙበት የመቐለ ደጋፊ(ስታዴም ሙሉ ህዝብ) "ሌባ ሌባ " ካላቸው በኋላ የመድረክ መሪ ጋዜጠኛ ዓወት ወዳጄ 
"መሪዎቻችን ጥያቄዎቻቱ ኣድምጠናል ፣ በቅርቡ መፍትሄ እናበጅበታለን እያሏቹ ነው" ብሎ ሲናገር " ውሸታም 
በለው ፣ ሌባ በለው " እያሉ በኣንድነት ድምፅ ኣሰምተዋል። 

እንግዲህ በስቴድየም የተገኘው በርካታ ሺህ የመቐለ ህዝብ የህወሓት ሊቀ መንበርና የትግራይ ርእሰ መስተዳደር 

ሃላፊና የመቐለ ኩንቲባ ፊት ለፊት ቀርቦ "ሌባ ፣ ውሸታም " ካለ ምን ቀረ? ምንም ።  
ወጣቶቹ ከመድረክ መሪ ማይክ ቀምተው ብሶታቸው ገልፀዋል። 

* ጀግኖቹ የተቀበለው ጀግና ህዝብ ! 
ህዝቡ ለህወሓት ያለው ተቃውሞ ኣሰምተዋል። እነ ኣባይ ወልዱ በፖሊስ ጥበቃ ከስቴድየሙ ወጥተዋል። 
ስነስርዓቱ በተያዘለት ኣግባብ ሳይከናወን ተበትነዋል።” 

ኣቶ ዓምዶም ከምዙይ ዓይነት ዜና ንህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ከዓ ንመናእሰይ ትግራይ እንተመሓላልፍ ኣብ መቐለ ካልኣይ 
“እሪቻ” ንምፍፃም ካብዘለዎ ባህጊ ዝብገስ ምዃኑ ምንም ዘጠራጥር የብሉን። ካብዙይ ተበጊስካ ድማ ጉጅለ ዓረና ትግራዎት 
ብሰንኪ ትምክሕተኛታት ኣብዝተፈላለየ ቦታ ግዳያት እንትኾኑ በውሽጦም ደገፍቲ ከምዝነበሩ ምድምዳም ይከኣል እዩ። መጉልሂ 
ድምፂ ኣብዘይተመንጠለሉ እዋን መጉልሂ ድምፂ ተመንጢሉ ኢልካ ምሕሳው፣ መድረኽ ብዘይ ፍረ ተበቲኑ ኢልካ ህዝቢ 
መርዓድ፣ መራሕቲ ብመኽበርቲ ፀጥታ ተዓጂቦም ወፂኦም እናበልካ ኩምራታት ሓሶት ምኹማር፣ ካብ ሓደ ፅባሕ ሃገር ተረኪበ 

ናብ ልዑል ደረጃ ከበርኻ እየ ዝብል ውድብዶ ትፅቢት ምተገበረ ግን ኣይተዓደልና ናይ ትግራይ መማረፂና ጉጅለ ዓረና ካብ ኮነ 
እንታይ ይበሃል ኮይኑ ገይረሙዋቶ እቶም ፅንሰ ሓሳብ ፖለቲካ ከይተረድኦም ፖለቲከኛታት ኢና ዝብሉ ጉጀለ።  

ዋና ሓላፊ እቲ ጉጅለ ኣብርሃ ደስታ ድማ ፀወታታት ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ኣብ ትግራይ ኢሉ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ፈጠርዎ ዘሎ 
ምልዕዓል፣ ኣብ ትግራይ ዝፈጥሮ ኢኮኖሚያዊ ረብሓ፣ ሓድነት፣ ኣብ ምቅያር ምስሊ ትግራይ ዘለዎ ብፅሒት ምንም ትንፍስ 

ኣይበለን። ከምቲ ልዕል ክብል ዝተገለፀ ክፅሕፍ እየ ይብል፣ ፀወታ ሰላማዊ ይኸውን፣ ይኸስር፣ ኢዱን እግሩን ኣኪቡ ኮፍ 

ይብል። ሐዚ እውን ንቲ ትካል እገሪ ምትካል ትግራይ (ትእምት) ዝገበረቶ ልዕሊ 30 ሚሊዮን ሓገዝ፣ ኣቦ ወንበር እዙ ጉጀለ 

ኮነ ሰዓብቱ ምንም ብጭቕ ኣይበሉን። ከምኡ ድማ መንግስቲ ክልል ትግራይ ንመኸንበቲ ስተዲየም ትግራይ 100 ሚሊዮን ብር 

እንትህብ ውን እዛ ስተድየም ክትውዳእ ግዲ እያ ኢሎም ሕርር ካብ ምባል ወፃኢ እወንታዊ ጎኒ ዝበሃል ቃል እውን  
ኣይተንፈሱን፣ ሐዚ እውን መንግስቲ ክልል ትግራይ ነዘን ክለባት ዝሃቦ ልዕሊ 30 ሚሊዮን ብር አሕረሮም እምበር 

ኣየሐጎሶምን። ብዛዕብኡ እውን ክናገሩ ኣይደለዩን። ፅቡቕ ህዝቢ ትግራይ ዝናገር ኣንደበትን ሓቂ ዝነብዕ ብርዕን እውን 

ዝተዓደሉ ኣይመስለንን። 

ንቲ ፅቡቕ ህዝቢ ትግራይ ክናገሩ ዓቕሞም ዘይፈቅድ ኣቦ ወንበር እዚ ጉጅለ ኣብርሃ ደስታ ግን ኣብ መወዳእታ ኩሉ ተስፈኦም 
ምስተፀነቀቐ እዚ ዘስዕብ ሓፂር ዜና ኣብ ፌስቡክ ገፆም ለጠፉ። ንሕና ድማ እዙይ ክነንብብ ክፅሕፍ እየ ተፀበዩኒ ንዝበሉና 
እዞም ኣቦ ወንበር ልዕሊ ክልተ ሰሙን ተፀቢና። ኣቤት ኪሳራ። ተለቭዥን እሳት ኣብ ትግራይ ካልይ ስርጨት ናቑጣ  ዘለዎ 

ምዃኑ ካብዙይ ንደሓር ኢና ዝተረዳእና። እዞም ኣቦ ወንበር ካብዝተዛረብዎ ቁንጣር ወሲደ ለጢፈ ኣሎኹ። 

 

“የትግራይ ወጣት በኳስ ድጋፍ አማካኝነት ነፃነቱን እየጠየቀ ነው። ባለፈው ስታድዮም ውስጥ "ሌባ ሌባ" ሲባል 

መንግስት ከመጠን በላይ የፀጥታ ሐይል ያሰማራ ሲሆን "በጀት የለኝም" በሚል ሰበብ የMIT ዩኒቨርስቲን ያስዘጋ 

ትእምት 30 ሚልዮን ብር እንዲሰጥ አስገድደውታል። ዛሬ ደግሞ አባይ ወልዱን በግልፅ ተቃውመዋል፤ ጀግኖች! 

ለማንኛውም ወጣቶቻችን በኳስ ድጋፍ መልክ የፖለቲካ ተቃውሞአቸውን እየገለፁ ነው። ያው የትግራይ ባለስልጣናት 

"መስታወት" እስካልተሰበረ ድረስ ላይገባቸው ይችል ይሆናል። ግን ግልፅ ነው። ትግራይ በወጣቶቿ ተስፋ አላት። 



መብትህንና ጥቅምህን የምታስከብረው ራስህ ነህ። ትእምት ገንዘብ የሰጠው ወዶ ይመስለሀል? ባለስልጣናቱ በጣም 

የፈሩ ለምን ይመስለሀል? ያንተ ጥቅም ባንተ ጥንካሬ ይወሰናል። በዚሁ አጋጣሚ የትግራይ ህዝብን ስቃይ በኳስ 

ሜዳ ላጋለጣቹ ወጣቶች ክብር ይገባችሃል። It is so!!!” 

ኣብ ትግራይ ዘሎ ገባሪ ሰናይ ብዘይ ናይ ህወሓት ትእዛዝ ባዕሉ ክሰርሕ ኣይኽእልን ኢና ንበሃል ዘለና። እምበኣር 

ጉጅለኦም ሕሳር ፖሎቲካዊ መኽሰብ ንምእላሽ እምበር ንድጋፍ ጋንታት ትግራይ ኢሉ ካብዙይ ንድሬ ዳዋ 

ከምዘይተጉዓዘ ካብ ዘቕረብዎ ሓሳባት ምርዳእ ይከኣል እዩ። መጨረሽኡ ኣብ ክንዲ ዝተውሃበ ሓገዝ ንኢዶም 

ንቀፃሊ እውን ተጠናኺሩ ከምዝኸይድ ኣበርቲዖም ምስራሕ ትእምት ንጋንታታት ትግራይ ድጋፍ ንምንታይ ሂብካ፣ 

ንስሃ እቶ፣ ኣብ ቀሽኻ ተረኸብ፣ እንተዘይ ኮይኑ ግን ብጉጅለ ዓረና ትኹነን ኢኻ ይብል ኣለዉ። ትእምት ኮነ 

ካልኦት ትካላት ኣብ ህዝቢ ትግራይ ምንም ከይሰርሓ ተኽኢሎም እምኒ ብምድርባይ ተዘይክኢሎም ኣብ ማሕበራዊ 

መራኸቢታት ብምፅሓፍ ፀገም ህዝቢ ትግራይ ክብርኽ ይሰርሕ ኣለዉ። ድቃስ ዘይብሎም የሓድሩ ኣለዉ። ኣቤት 

እኒአኻ መርገም። 

ኣብዙይ ሓደ ትኹረት ክግበረሉ ዘግባእ ጉዳይ ኣሎ። ኣነ ከምዝፈልጦ ሰላማዊ ሰልፊ ዝግበር ሕጋዊ ዝኾነ ወረቐት 

ምሰሓዝካ እዩ። እዙይ ድማ ኣብቲ ሰልፊ ዝኾነ ሓደጋ እንትበፅሕ ዝሕተት ኣካል ኣሎ ማለት እዩ። ኣብዝሓለፉ 

ብስም ኩዕሶ ሰልፊ መሰል ነገራት ይካየዱ ነይሮም እዚኦም ኣፈልጦ መንግስቲ ኣይነበሮምን እሞ መንግስቲ እንታይ 

ትሰርሕ ኣሎኻ ዝብል ሕቶ ኣለኒ። መንግስቲ መንግስቲ ኩነልና ኢልና ዝመረፅናካ እኮ ድሐንነት ህዝብን ትካላትን 

ክተኽብር እምበር ካልእ ኣይኮነን። እምበኣር መንግስቲ ኣብዙይ ትልሕልሕ ኣሎኻ እሞ ንቐፃሊ ሕሰበሉ። 

ህወሓት እንታይ ክሳብ ትኾኒ ኢኺ ትሪኢ ዘሎኺ። ህወሓት እኮ ዕደለኛ ወድብ ኢኺ። ክሳብ ሎሚ ዋላ እናፀገሞ 

እውን አንትኾነ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎኒኺ ኣሰልፈኪ ትሰርሒ ዘሎኺ ውድበ ኢኺ። ህዝቢ ዘኽብረኪ ቀያሕ ወይ 

ፀላም ስለዝኾንኪ ኣይኮነን ብደሙን ብስግኡን ገይሩ ዝነደቐኪ ውድብ ስለዝኾንኪ እዩ። ፀላእትኺ ኣብ ጓጓኺ 

ኣትዮም ጨናፍርኪ ጨንጊፎም ቆፅሊኺ ኣርጊፎም ጉንዲ ጥራሕ ክሳብ ዘቕርዩኺ ትፀበዪ እንተሃሊኺ ፍፁም 

ተጋጊኺ። ተዘይ ኮይኑ እኩብ ጉጅለ ዓረና ነዃላትኪ እናኣለሸ ክሽርሽረኪ ይምኩር ምህላዉ ዘይትፈልጢ ተሃሊኺ 

ድማ ደቂስኪ። ስረሐይ ምስክረይ ትብለኺ ተኾይንኪ ድማ ስራሕኺ እውን ከምዘይረአ ብፀሊም ቀለም ይሽፍዎ 

እዮም ዘለዉ። ከመይ ገይሩ እባ ስጡም ማሕበራዊ ሚድያ ምህናፅ ይኣብየኪ ክንዲ ግዛዕ ትኾኒ ውድብ። ጥንኩር 

ማሕበራዊ ሚድያ ተተሃንፂ ነይርኪ እኮ ንቲ ናቶም ኩምራታት ሓሶት ብውሕዳት ሓቂታት ምፈረሰ ነይሩ። ሐዚ 

እውን ህወሓት ዋላ እኳ ተረፈደ ግን ገና እዩ  ኣይመሰየን እሞ ካብ ድቃስኪ ንቕሒ። እነተዘይኮይኑ ግን ደጊም 

ኣብ ትግራይ ዓበይቲ ሰልፍታት ክካየዱ ኣይኽሉን። መወዳእትኦም ናብ ረብሻ እናተቐየሩ ውፅኢቶም ከሸግሩ እዮም። 

ጉጅለ ዓረና ድማ ዕድላቱ እናስፍሐ፣ ካብ ጉጅለ ናብ ውድብ እናተሰጋገረ፣ ሓሶት ደጋጊሙ ብምዝራብ ሓቂ 

እናምሰለ ክሽርሽረኪ ይኽእል እዩ። ስለዚ ህወሓት ዝሃነፀኪ ህዝቢ እንተሒዝኪ ምንም ነቕናቒ የብልክን እሞ ናብ 

ህዝብኺ ተፀግዒ። ሰላም።  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1491084264316558&set=pcb.1491085200983131&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1491084264316558&set=pcb.1491085200983131&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1965580840390672&set=a.1410341912581237.1073741831.100008163241355&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1965580840390672&set=a.1410341912581237.1073741831.100008163241355&type=3

