ክንዲ ኧኾኯቬኩ እደይ ዯነኸቬኩ!
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ሟ ቧኲም ሓይልዲት ብኪዕባ ህዝቢ ትግሢይ ካብዱ ዏሯኯምዲ ቃልቩ ብሟት ሒትሒከ ከልምዎን
ከምዝዏፅሐ

ኩኰ ዝርድኦ እዩ። ቅድም ቀዳድም ህዝቢ ትግሢይ ንምንዲይ ናብ ቃልቩ ክሒደ ከዓኯ

ዝብል ሕቶ ምምኲቬ ምናልባች ሒብኩ እዋን እኩ እዞም ዏቇናት ንዏናእቫት ንምቬኲፍ ዝጥቀምኰ ኧኯዉ
ናይ ምድንቊሢት ንምግሃድ

ክሕግዝ ከምዝክእል እምነት በምሐዳር እዩ።

ህዝቢ ትግሢይ ናብ ቃኯቩ ዝሒዯየኰ እዱ ቀንዲ ምክኽንያት ሒብዱ እዋን ብሓሯሻ ሒብ ልዕ ህዝብዲት
ሑትዮጵያ ብፍኲይ ድዒ ሒብ ህዝቢ ትሢይ

ዝነበሟ ምግሃቬ ቧብሒዊን ድሞክሢቩያዊን ዏቧል ንምምሓው

እዱ ሒብዱ እዋን ዝነበሟ ቬርዓት በብሟዲዊ ቓልቩ ምውቊድ ናይ ግዲ ኮይኑ ቬኯዝሟኸቦ እዩ።
ብሔር ብሔሟቧባትን ህዝብዲትን ሑትዮጵያ ነንባዕሎም ምክብባርን ምትሕብባርን ቇዲፎም ሓድሐ ነዱ
ካልእ ሒትሕደ ብምርሒይን ትቬዒዕምዖም ከይነብሠ ኧክእል ቬርዓት ብምዝርቊሕን ህዝብዲት እዲ ሃቇር
ንድኽነትን ችግርን ዯቓዖም ክነብሠ ዯቇዲዶም ሒብዝነበሡኰ እዋን እዩ ነዱ ኩነዲት ንክሒ ህዝቢ
ትግሢይ ናብ ቓልቩ ዝወሯሟ። ድሕሡ ዏሡር ቓቩ እውን ነዱ ቬርዓት ደምቩቨ ቧኲም ልምሒትን
ድሞክሟቩን ሒቬሱኑ። ሐኩ እዲ ሃቇር ኧኲትኰ ደሟጃ ክትበጰሕ ክሑኲ ሒኲ።
ነኩ ዲሞክሢቩ ምምቬሲንን ኯምዓት ምርግቊጵን ህዝቢ ትግሢይ ዝነበሮ ዯሢ ኧይትካእ ከምዝኮነ ፍኰጥ
እዩ። ነኩ ምዕባኯን ዕብየትን ኧምጵሏ ህዝቢ ምቬቇና ምዯቇብ እምበር ከምኩ ዓይነት ጠቀነን ዏጰኯምዲን
ሒይግባእን ነይሠ።
ኮይኑ ግን እዱ ሒብ ህዝቢ ትግሢይን ወያነን ዝቬኖ ኧሎ ጠቀነን ዏጰኯምዲን ናይ ውሽጥን ወፃእን
ሓይልዲት ብሒውሢሐ ቬርዓትና ከፍርቨን ናይ ክሢይ ሒከብዱ ዏንግቬዱ ክምቬርደን ዓሞም ዝቇብርዎ
ምርብሢብ ሒዝቢ ትግሢይ በቧኲ የሕድር ከምኧሎ ዐሁሢን ይኲበዉ።
ህቬቢ ትግሢይ ብዝቇበሮ ቓልቩ ሒብዲ ሃቇር ቅድዑ

1983 ዓ/ም ዝነበሟ ምዕባኯ ከይዏፂ ዓደ ሕዝዎ

ዝነበሟ ቬርዓት ብምድምቪቬ ሒብ ክንድሐ ዲሞክሢቩያዊ ቬርዓት ክዓቬል ብምግባሠ እዱ ቅድም ዝዯቬዓሟ
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ሓይ ዯሒካኪቡ ንህዝቢ ትግሢይ ካብ ካልኦት ህዝብዲት

ሑትዮጵያ ንምንጳል ኧይበጠቬዎ ቆጵ

ኧይሯንቀልዎ እምኒ ሒይርከብን።
ሕዝቢ ትግሢየ ምቬ ካልኦት ሑትዮጵያዊያን ሏሓደ ብምዃን እዱ ሒብ ልዕ ህዝቢ ዯፃዒኑ ዝነበሟ
በሄሢዊን ደርባዊን ሒርዑት ብምድዕናን ምዕባኯ ዝዓቇዯ ቬርዓት ካብቨር ዏቧሟደ ዑሕዩ ብምድርባይ ናይ
ህዝብዲት ዯጠቃዑነት ኧሟቊቇጰ

ቬርዓት ክህነፅ ቇይሠ እዩ። ህዝውን ምቬካልኦት ህዝብዲት

ብምትሕብባር እዱ ናይ ህዝብዲት ዯጠቃዑነት ኧሟቊቇ ቬርሒት ንክድልድል ይቓኯቬ ሒሎ።
ሒበኩ እዋን እኩ ንህዝቢ ትግሢይ ጠቀነ ይበዝ እምበር ነዲ ሃቇር ሒብ ሕዒቕ ኩነዲት ሒእትይዋ ከምኧሎ
ዝፍኯጥ እዩ። ዏንቀ ናይዱ ቇም ንምፍዲሕ ርቕሑ ዏንቇዲ ክወቬድ እዩ።
ቀዳዒይ ዑኒቬትር ዶ/ር ሏብይ ሏህዏድ ቧኲምን ንከዕቬኰ

ምቬዝሯኲኯዩ ህዝብዲት ሃቇርና ሒብዝቇብርዎ

ኧሎ ምይይጥ ከምዝቇኯፅዎ ዏንእቧይ እኪ ሃቇር ቈልበቶም ንልምዓት ከውዕኰ ከምዝግባእ ብዝዯቊቊዑ
ዏልእክዱ የዏሓኲሰ ሒኯዉ።
እኩ ድዒ ዏናእቧይ ካብ ንዓዶምን ሃቇሮምን ኧይጠቅምን ንህዝቦም ዝብትንን በቧኲ ዝቇድፍን ዯግባር
ዯዓቂቦም ንቧኲምን ኯምዓትን ክሟባሟቡ ይቇብእ ሑሎም። ዏናእቧያት ካብ ናይ

ውሽጥን ደቇን ዏናቇርትን

ዯበኯፅትን ምልዕዓል ብምርሓቕ ንዝንኪሕ ዏርዝን ሯኲኲዪ ፕሮፖቊንዳን ንባዕሎም ብኧይምድንቊር
ቧኲሞም ክሕልዉ ናይ ግዲ እዩ።
ህዝቢ ትግሢይ ነኪ ሃቇር ሒብኩ ሐኩ ኧኲትኰ ደሟጃ ንክትበፅሕ ዋኲእንኳ ዓቢዪ ዏቬዋእትነት ይክሯል
እምበር ዝዯሯየ ነቇር ዝሓዯቶን ዝወቧዶን ዝዯጠቀሞን የኯን። ከምኩ ዓይነት ነቇር እውን ሒይደልይን።
እዱ ህዝቢ ዝኸሯሎ ዏቬዋእዱ ንኩኰ ህዝብዲት ሃቇርና ካብ ጭቆናዊ ቬርዓት ንምንቊፍ ከምዝኾነ ግሁድ
እዩ። በኩ ምኽንያት ድዒ ሒዒሑት ሒሽሓት ደቁ ቇቢሠ እዩ። ሒካል ቈድሒት ዝኾኑ ቁፅሡ እውን ካብኩ
ንዓቀብ ከምዝኾነን እኩኦም ሐኩውን ህያው ምቬክር ከምዝኾኑ ዝፍኯጥ እዩ።
ሒንፃር ህዝቢ ትግሢትይን ወያነን ዝንቀቪቀቨ ሓደሓደ ቈጅኯዲትን ውልቀቧባትን ግና ሐኩውን ነዱ ዝሯሞ
ዲሡካዊ ቇድ ንምህቪቬ ኲህ ክብኰ ይርሒዩ ሒኯዉ። እኩ ብዝዯሯኲኯዩ ቈጅኯዲትን ውልቀቧባትን
ሒብልዕ ህዝቢ ትግሢይ ዝካየድ ኧሎ ኯዏን ጥቀናን ብሓቂ እውን

"ክንዲ ኧኾኯቬኩ እደይ ዯነኸቬኩ "

ኧብል እዩ። እኩ ክቅፅል ሒይግብኦን። ጠጠው ክብል ሒኯዎ። እዱ ዏንግቬዱ ሃቇርና ብፍኲይ ከዓ
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ዏንግቬዱ ትግሢይ ነኩ ኩኯዲት ኧሒልየኰ ዏንቇዲ ክደ ሒኯዎ።
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