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ውራይና 45 ሕታም፡ ትሕዝቶ 

*********************** 
 

1) “ብታ ዝነበረት ኣይንኸይድን፤ ዓዲ ክነፍርስ  
ኢና እንድሕር ዘይዓሪና እኮ ኢና ንብል ዘላና” ዶ/ር ደብረፅዮን 

 እቲ ኩነታት ዘገድድ ስለ ዝኾነ ኣብ ፀገም ኢና ዘለና ኢልና ጠንካራ ጎንና እንብሎ ኣይንርአ፣ ድኽመትና ጥራሕ ነቒስና ነውፅእ 
ዝበልናሉ እዩ። 

 ዓዲ ኣብ ፀገም ኢያ ዘላ ኣብ ሓደጋ እያ ዘላ፣ ከምዙይ ኢልና ፈፂምና ክንከይድ ኣይንኽእልን ኢልና ወሲና ኢና ኣቲና። 
 ናይቲ ፀገም ዋና ምንጪ ኮይኑ ዝበልናዮ እቲ ኣመራርሓ እዩ። እዚ ዓዲ ዝሕመስ ዘሎ ኣመራረሓ እዩ ሓሚቑ 

 ብጥቕልሉ ዝለዓል ዝነበረ ምጉጅጃልን ኔትወርክን ኣሎ ንብሎ ዝነበርና ሐዚ ናብ ሰብ ኣጣብቕና ፈቲሽናያ፣ ረኺብናያ፣ 
በጢስናያ። 

 ብርግፅ ናይ ሰብ ምቅይያር ኣይኮነን ለወጢ ዘምፅእ። ግን ናይ ሰባት ምቅይያር ከመይ ዝበለ መሪሕነት ይፈጥር እዩ። ከም 
ኣካል ውህድ ዝኾነ፣ ሓድነት ዘለዎ፣ ንለውጢ ድልው ዝኾነ፣ ምዕሩይ ዶ ኾይኑ፣ ናብ ዓዲ ጥዕና ዶ ይኣቱ ኣሎ 

 ዝሓሸ ናይ ጠቕላላ ህዝቢ ምንቅስቓስ ክህሉ እዩ ኢልና ተስፋ ንገብር ፡ ንዕኡ ኢና ክንፅዕር። ኣብ ክሊ እዙይ እዩ ናይ ሰብ 
ለውጢ ትርጉም ዝህልዎ እምበር ሰብ ምቕያር ብገዛ ርአሳ ለውጢ ከም ዘይተህልዋ ዝፍለጥ እዩ። 

 ረጊፅካ ምውፃእ ኣጋጢሙና እዩ።….ጌጋ ስለ ዝኾነ ድማ ብይቕረታ እሞ ብፅሑፍ ኣጠፍአ እየ፣ ጉድለት እዩ ኢላ ኣቕሪባ ኣብ 
ማእኸላይ ኮሚቴ ተነቢቡ ትእቶ ተባሂሉ 

 
 እቲ መንፈስ ተቐይሩ እዩ። እቲ ድልውነት ተቐይሩ እዩ። ሐዚ ንኸድ ስምዑና ክንብል ኣይኮነን። ንቲ ዝቐርብ ክንካታዕ፣ ልክዕ 
ኣይኮንካን ክንብል ኣይኮነን። ፀገም ኣለና ሓቅኻ ኢኻ እሞ ንሕና እዚአን እዚአን ሪኢና ኣለና ንስኻ ድማ ንገረና ብሓደ ኮይና 
ክንፈትሐን ኢና ክንብል። 

 ኣብ 26፣ 27 ዓመትስ እዙይ ዲና ክንኮን ነይርና? እዙይ ድዩ ዝፅበ ህዝቢ ትግራይ? ኣይኮነን። ብትምኒት ግን ዘይኮነስ 
ዝከኣል ኣይሰራሕናን። ይከኣል ነይሩ እዩ እንትንብል፡ ህዝቢ ኣሎ፣ ጠንካራ ህዝቢ፣ ወዲብካ እንተንቀሳቒስካዮ ተኣምር ክሰርሕ 
ዝክእል ብተግባር ዝተፈተነ፣ ድልው ዝኾነ ህዝቢ ኣሎ። እዙይ ኣብ ካሊእ ዝርከብ ኣይኮነን። ኣብ ኩናት ጥራይ ኣይኮነን ኣብ 
ልምዓት ‘ውን ክንጥቀመሉ ነይሩና ግን ኣይገበርናዮን። 

 ፍልጠት መሰረት ገይርና፣ መዕናዕቲታት መሰረት ገይርና፣ ናይ ደገ ተሞኩሮታት ቀሚርና … ኣብዙይ ‘ውን ዝሓሸ ፍልጠት 
ዘለዎም ሙሁራት በቢዘፈሩ ዘለው ኣሳቲፍና ንቐይሮ እዩ። 

 ካብዚ ሕልፍ ኢልና ክሳብ እቲ ጠቕላላ ኣወዳድባ ናይ ትግራይ ‘ውን ኢና ሪኢናዮ። ናይ ወረዳ ሕቶ ምምላስ ዘይምምላስ፣ 
ምስ ናይ ሰና ምምሕዳር ሕቶ ገለ ጥራይ ዘይኮነ፣ እቲ ጠቅላለ ኣወዳድባና ንቲ ስግግር ክነምፅእ የኽእለና ድዩ ኢልና ኢና 
ሪኢናዮ። 

 ትግራዋይ ይጥቃዕ ዶ ኣሎ እወ ይጥቃዕ ኣሎ። ግን በይኑ ድዩ ዝጥቃዕ ዘሎ ኣይኮነን። ስለዚ ኣስፊሕና ኢን ክንሪኦ ዘለና። 
ትግራዋይ ስለ ዝተጠቕዐ ሓዝኑ ስደዱኒ ክንብል የብልናን። 

 ኣብ ዩኒቨርስቲ ዝመሃር ንፁህ ሰብ ክንቀትል? ዋእ! ታይ ዲና ኾይና? ከመይ ኢሉ ይኸውን? እዚ ኹሉ መስዋእቲ ከፊልና? 
 ሕነ ብምፍዳይ ይምለስ? ስርዓት ዘለዎ ስርዓት ዝፈልጥ እኮ እዩ ህዝቢ ትግራይ! 

 ስቕ ኢልና ንሙት ኣይኮነን። ክንመውት አንድዩ ዘይብልና። ከጋጥም እንድዩ ዘይብሉ። ግን ንኸየጋጥም እንታይ ትገበር 
እንተይልካ ስርዓት ክሕዝ፣ ሕጊ ክኽበር እዩ ክገብር ዘለዎ ህወሓት። 

 
2) "እዚ ሐዚ ዘሎ ኣመራርሓ ንባዕሉ ከም ድልድል ገይሩ ክርእይ  
ዘለዎ ይመስለኒ” 
     ጀነራል ፃድቃን 
 ካብ ፍርሒ ዝተላቐቐ፣ ካብ ይብሉኒ፡ እከለ እዚኣ ኣይፈቱን እዚኣ ይፈቱ ካብ ዝብል እውን ዝወፀ፣ ንዓድን ሕብረተሰብን 
ማእኸል ዝገበረ፣ ንዓድን ህዝብን ይጠቅም እየ ኢሉ ሓሳብ ዘለዎ ሰብ ከይተሸማቐቐ፣ ከይፈርሐ እዚኣ ዶ ይብሉኒ ከይበለ 
ንከቅርብ ዕድል ዝህብ ክኾን ኣለዎ። 

 እቲ ዝሓለፈ ምዕራፍ ብኽብሪ ተዓፅዩ ኢልካ ምዝራብ ኣይከኣልን። ብዙሕ ዝንተንጠባጠቡ ነገራት ኣለዉዎ። እዚ ኣኽቢርካ 
ምዕፃው ፅቡቕ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ንቀፃላይ እውን፣ ካብ ኣሉታዊ እንዳተባኣስካ፣ እንዳተናቆርካ ትነብረሉ መንገዲ 
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ኣውፂኡስ ፅቡቕ ነገር ከምፅእ ይኽእል ኢለ ስለስሓሰብኩ እዩ። ካብ ኩሉ ንላዕሊ ግና ኣብ ህዝቢ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ቁስሊ 
ክሕዊ ይኽእል እዩ ኢለ ስለዝኣምን እዩ። 
 እቲ ናይ መጀመርታ ኣገዳሲ ነገር ዝመስለኒ ዝተወደበ ሓሳብ ምሓዝ እዩ። ዝተወደበ ሓሳብ ማለት ከም ተጋሩ መጠንሲ 
እንታይ ኢና ክንከውን ንደሊ ብፖሊቲካ፣ ብኢኮኖሚ እንታይ ኢና ክንከውን ንደሊ፣ 

  መጀመርታ መድረኻት ክኽፈት ኣለዎ። ሰብ ክዘራረብ ኣለዎ። ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ሓሳብ ኣለዎም ዝብሃሉ ሰባት 
እንዳተራኸቡ ክዛራረብሉ ኣለዎም። 

 
3) “ኣብ ስርቅን ኔትዎርክን ዝጠሓለ ህወሓት ናይ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ  
ክቕፅል ኣይኽእልን። ህወሓት ክብሪ ህዝቢ ትግራይ ክዕጠቕ ኣለዎ።” 
        ኣቶ ጌታቸው ረዳ 
 
 ማሕበራት ንረብሓ ኣባለን ኣቃለሳ እየን ክኾና፡ ማሕበር መናእሰይ ንረብሓ መናእሰይ እዩ ክቃለስ ዘለዎ። ማሕበር መናእሰይ 
ረብሓ ህወሓት ኣብ ምንፃርን ምርግጋፅን ዝሰርሐሉ ምኽንያት የለን። 

 ርድኢት ዴሞክራሲ ህወሓት/ኢህወደግ ፍትሓዊ ተጠቃምነት ህዝቢ ምርግጋፅ እዩ፣ ተጠቃምነት ህዝቢ ክተረጋግፅ 
እንተኾይንካ ድማ ተሳትፎ ህዝቢ ብነፃ ዝረጋገፀሉ ስርዓት ምፍጣር ናይ ግድን እዩ። 

 ህዝቢ ዘይተሳተፈሉ ምቅልላስ ምንም ዓይነት ለውጢ ኣየምፅእን እዩ። ስለዚ ህዝቢ ክሳተፍ ኣለዎ፣ ክሳተፍ እንተኾይኑ ከምቲ 
ዓንተወይ ዝበልኩኻ ናይ ባዕሉ ረብሓ 'ኣርቲኩሌት' ዝገብራ ማሕበራት ክሳተፋ ዘኽእል ክነታት እንተተረጋጊፁ እዩ። 

 ህወሓት ዕላማኣ ህዝቢ ክተገልግል ምዃና ተሪፉ ናይ ዝተወሰኑ ሰበ ስልጣናት ጥቕሚ ክተገልግል ክትከውን እዩ ተገይሩ። እዚ 
ክጠፍእ ኣለዎ። እዚ እንተዘይጠፊኡ ዓዲን ህዝብን ከነጥፍእ ኢና። 

 ኩለን ሕቶታት ተመሊሰን እየን ምባል ካብ ዕግበት ንላዕሊ ድንቁርና እውን እዩ። 
 ሓሳብ ዘይፈርሕ ውድብ ክኸውን ኣለዎ። ናይ እኒ እገለ ናይ እኒ እገለ ኢሉ ዝፈርሕ ፍቖዶ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተፃሕፈ 
እንዳረኣየ እንዳባህረረ ዝሓድር ኣመራርሓ ክህሉ የብሉን። 

 እቲ መዐቀኒ ብዓይኒ ምጥንኻር ረብሓ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ግደ ኣሎዎ እዩ።  
 ንእገለ ንእገለ ዝዕንድርሉ ኩነታት እንተፈጢርና ደኣ ናብ ድሕሪት ኢና ክንምለስ ዝብል ኢዩ። ሕዚ እዚ ናይ ቖርበት ይኸውን 
ኣሎ፣ ናይ መንነትካ፣ ክብርኻ ይኸውን ኣሎ። ግና ናተይ ክብሪ ልዕሊ ክብሪ ህዝቢ ትግራይ ወይ ኢትዮጵያ ክመፅእ ኣይኽእልን። 
ኣብኣ ድልዋት ክንከውን ኣለና። 
  በብመዓልቱ ወረዳ ዘመሓዳድሩ፣ ዞባ ዘመሓዳድሩ ሰባት ረብሓ ህዝቢ የኽብሩ ዶ ኣየኽብሩን በብመዓልቱ ክፍተሽ ኣለዎ። 

 
4) “እዚ ለውጢ እዚ ለውጢ ከምፅእ ኢለ ኣይኣምንን። ሰባት እውን ኣይኮኑን ዘበላሸዉ። እቲ ውድብ እዪ።” 
                                             ታጋዳሊት ኣረጋሽ ኣዳነ 

 
 ኢህኣዴግ ብግዕዝይና ዝጠልቀዩ ሓይልታት ኣይኮነን ዝፀልእ፣ ናይ ሓሳብ ኣፋላላይ ንዘሎዎም እዩ ዝፀልእ። 
 ገበን ዘለዎ ክእሰር እዩ ዘለዎ። ዝተፈለየ ሓሳብ ዘለዎ ምእሳር ግና እቲ ሕገ መንግስቲ ኣይፈቕድን። 

 ኣብ 1993 ዓ.ም ስግግር መዐረዩ ገይሩ ክወስዶ ምኻኣለ ነይሩ፣ ግና ስግግር መበላሸዊ ገይሩ እዩ ወሲድዎ። 
 ናይ ቀደም ባህርታት ህወሓት ንከይህሉ ናይ ምግባር ምንቕስቃስ እውን ተገይሩ እዩ። 
 ንናይቲ ዝተወደበ ህዝቢ ረብሓ ዝሰርሕ ማሕበር ኣበይ ኣሎ? 

 ሙሁራት ብነፃነት ሓራ ኮይኖም ክውደቡ፣ ክሓስቡ፣ ክመራመሩ፣ ጠቓሚ ሓሳባት ንመንግስቲ ክህቡ፣ መንግስቲ እውን ኣብኡ 
መሰረት ገይሩ ነቲ ዓዲ ዝምቹ ነቲ ዓዲ ዝጠቕም ፖሊሲ፣ ስትራተጂ ዘውፀሉ ኣሰራርሓ የለን። 

 ዩኒቨርሲቲ እኮ ኣፍሪስናየን ኢና። ከም ትካል እኮ ናይ ኢህኣዴግ ክኾና ኢና እኮ ገይርናየን። ማእከል ሙሁራን፣ ማእከል 
ምርምር ኮይነን ኣብ ሕርሻ፣ ኢንዱስትሪ ለውጢ ከመይ ይመፅእ? ብከመይ ተኼድና ለውጢ ነምፅእ ዘይኮነስ 

 ዴሞክራሲ ከምፅእ ኢለ፣ ዴሞክራሲ ከምፅእ ኣይከኣልኩን። ግዕዝይና ከጥፍእ ኢለ፣ ዝበኣሰ ግዕዝይና ክፍጠር ገይረ። ሰባት 
ስለዝተቃወሙ ሓሳቦም ስለዝገለፁ ይኣስር፣ ይፈትሕ፣ ፀላእቲ ገይረ ይወስድ፣ ሕገ መንግስቲ ብዝፈቀደሎም ዝንቀሳቀሱ 
ተቃወምቲ ሓይልታት ፀላእቲ ገይረ ይወስድ የንገላትዕ፣ ይቀትል ይኣስር። ነዚኦም ኹሎም ዓርሱ ከጋልፅ ኣለዎ። 
 ሽግር ስለዘሎ በይንና እውን ክንፈትሖ ስለዘይንኽእል ሓቢርና ክንፈትሖ ህዝቢ ተረጋጋዕ። ሓቢርና ክንፈትሖ ኣለና። 
ዝምልከቶም ሓይልታት ኢትዮጵያ ሙሁራን ይኹኑ ፖለቲከኛታት ኩሎም ዘገድሶም ኣካላት ሓቢርና ክንፈትሖ መድረኽ 
ንፍጠር ክብል ክኽእል ኣለዎ። 
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 ሃገር ከይትፈርስ ሓቢርና መፍትሒ ንድለ። ህዝቢ ነንርእሱ ከይናቖር፣ ክሳብ ሕዚ በቲ ዝካኣለኒ ፈቲነ እየ። ግን ክኸውን 
ኣይከኣለን፣  

 ኢህኣዴግ። ንኢትዮጵያ ዝሓስብ ካባይ ንላዕሊ የለን ኢዩ ዝብል። እዚ ትኽክል ኣይኮነን። 
 ስለዚ ኢህኣዴግ ኣብዩኒ ኢሉ ብምእዋጅ ኢትዮጵያውያን ብሓባር ንኽመፁ ክገብር ኣለዎ።   
 
5) “ንትግራይ ብዝጠቅም መልክዑ እቲ ፖሊሲ እንተዘ 
ይተመዓራርዩ እገለ ኸደ እገለ መፀ ኣይጠቅምን እዩ”  
          በዓል ሃፍቲ ኣቶ ዳዊት ገ/ሄር 
-ሕዚ እውን ነቲ ሓድሽ መሪሕነት ክብሎ ዝደሊ ሰማዕቲ እንበር መስመዕቲ ክትኮኑ የብልኩምን፣ መዳመፅቲ እንበር ኣዳምፁና  
በሃልቲ ክትኮኑኑ የብልክሙን፣ ህዝቢ ክትመርሑ እንተደኣ ኮይንኩም ድሌት ሀዝቢ እንታይ እዩ ኢልካ ምድማፅ የድሊ። 

 
6) ድሕሪ ደምዳም ህወሓት ኣብ ህዝቢ ዝተፈጠሩ ስሒዒታት 
ብጉዕሽ ወዲ  ኣንከረ 
 ህወሓት ስጉምቲ እዚ  ሓዱሽ ወለዶ ካብ እተዕንቅፍ ብሰላም እንተትዓርፍ ታሪኻዊ ክብሪ ክትሽለም ነይራ ብመባል ይምዕዱ። 
 ምዒድዎም። ማዕዳ መምህሮም ክሰምዑ  ስለዘይከኣሉ ድማ፤ ናብቶም ጊዚያዊ ጠበርቶምን ዘለቕቲ ሓግሐግቶም ከይዶም 
ተሳሓሲሖም። 

 ዝተነግሮም ፀገማት ግን ኣብ ክንዲ ሰብ ኣልሾም ዘዋስብዎ፤ ኣድራሻ ኣብ ዘይብሉ ጎዲፍ ማርያም ከይዶም ሰንደይዎ።   
 ግን ነስተብህል! ሓንቲ እመት ከይሰደርካ ንምጉርባስ ክንብገስ የብልናን። ካብ ኩሉ ግን ካብ ፀቢብነት ጎጣውንት ክንብገስ 
የብልናን።  ሕሰብዎ እንዶ! ሕዚ ዘለናሉ ሚዲሚዶ ቃልሲ  እንቅዓ ጉዕርን ፃህያይን ዘለዉዎ እዩ። 

 ሕዚ ይትረፍ ብጎጥ ተጎዚና፤  ከም ሻምበቆ ረቢብና ክነፅምበዖም እኳ ንጋዶ እዩ። ሓግሒግና ክነውድቆም እንኽእለላ 
ኣማራፂት ሕብረት እያ።   

  ባዕላውን   ህይወት ስኢነ ነይረ ንዝበለት  ህወሓት መትሓዚ ዘይሰኣናላስ ሒዙ በዘየፅንዕ መሓውራ እንተዘይኣተናያ እዩ 
ክሕሸና።   ሰብ ክጋደል፤ ንመስዋእትነት ክወፍር  እንተሎ ከይተፃባፀብካ ሕዚ ብዝሓዞ ብርኪ ምፅብፃብ ራሕሲ ዘይብሉ ንቑፅ 
ኣራእያ እዩ ዝኸውን። 

 ሽም ውልቀ መራሒ እናጠቐሱ  “ኣይዞኻ እገለ” እናበሉ ሰብ ብዝበልዖ እናኾምስዑ ዝነበሩ በላዕቲ ምሸሓዳርን ኩስምን 
ምኳኖም ጋህዲ እዩ። 
 እቲ ወረጃ ህዝቢ ኩሉ ከሕልፍ ኢሉ ድንን  ምስበለሉ   ከዕሽዎ ዝመረፀ፤    ብርጡጥ ዓቀይታይ፤ ቅድም ክብል ዕርቡን 
አሕሊፈልካ ስለዝኾነኩ ሕዚ እንተደቀስኩ ከይትንቐንቐኒ ኢሉ ዝሻህረተ፤ ምስሉይን ዓርስን … ኣመራርሓ ብዘይ ደረት 
ዝዓንደረላ እያ ኮይና። 

 ዳይናሚዝም ዝብሃል ኣተሓሳስባ ኣብ ትግራይ ቦታ ስኢኑ ባህግን ደረጃ ዕብየትን  ዝመርሕዎ ዘለዉ ህዝቢ ክፈልጥዎ 
ኣይከኣሉን።   

 ኣብ ማእኸል ዓዲ እንቅዓ ጋዜጣታት እንትወፃ፤ ኣብ ትግራይ ግን ይትረፍ ክሕተማ፤ ንየ ዝተሓትማ’ኳ ከይመፃ 
ተኸልከላ።  ወዘተ  ዕዳጋ ሓሳባት ኣብ ትግራይ ከምዝዓመረ ከምስሉ ምኽኣሉ። ግን ኣይገበርዎን። 

 እቶም ናብ ስርወ መግዛእትን  ጠጥዒ ሕዛእትን ይህንደዱ ዝነበሩ ኩኩናይ ካድረታት ኣይደለዩን። 
 ኣብ ምልእኣኽን ምኽዳምን ፅፍሮም ከሊኦም ዝነጥፋ ድኹማት ማዕሮ ናብቲ ጫፍ ዋላ ወንጭፍ ኣትሒዞም ሰቒሎምዎም። 
 ዚ ቢሮ በቶም ሽሞም ከክንዲ በጥቂ ዝኾነ ግን ንጋፍ ፍልጠት ኮሙኒኬሽን ዘይነበሮም ማእኸላዊ ኮሚቴ ህወሓት 

 አዚ ቢሮ ክሰርሖ ዝግባእ ዘይሰርሐ፤ ክሰርሖ ዘይግባእ ዝፈተነ ዋሎ ዝኾነ ቢሮ ምኳኑ ይፍለጥ። 
 ንድኽመታት መራሕቲ ሕንጉረ ኢሎም ከሳራስሩ ንህዝቢ ኣቆናፂቦም።   
 ባህልና፤ ቋንቋና፤ ስነልቦናና፤ ባህግና፤ ኣንፈትና ብዘይፈልጡ ክፈልጡውን በዘይፅዕሩ  ቆራዲድ ዝምራሕ ትካል እዩ። 

 መንገፍ ኣብ ምርኣይ ዘይኮነስ ኣብ ምቅብጣር እዚ ስርዓት ንዝነጥፍ ስለዘቐደማ ምእንቲ ሚድያ ክትብል ብዙሓት ኣብ 
ዘይእምነታ ረጊፃ። 

 

 


