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መበል ፮ይ ዓመት ዝኽሪ መለስ ኣብ ከተማ ለንደን ብዕለት 14 ንሓሰ (20th August 2018) ብዝልዓለ ድምቀት ተኸቢሩ:: 

ናይ ቱ ዕለት ሓጺር መግለጺ 

ክቡር መራሒና ተጋዳላይ መለስ እንታብ ዝፍለየና እነሆ ድሮ 6ተ ዓመት ኮይኑ። በብዓመቱ ውን 
ዝኽሪ መለስ እንዳ ዘከርና ፀኒሕና ኢና። ናይ ሎሚ ዝኽሪ ግን ፍልይ ዘበለ ዝገብሮ እታ ሃኒፅዋ ዝኸደ 
ኢትዮጵያ ሕገ መንግስታ ተጣሒሱ ፣ ዜጋታታ ንሰንሳቶም እንዳ ተቓተሉ ፣  ትካላት እንዳ ዓነው  ፣ ቤተ 
እምነት ብሓዊ እንዳተቓፀሉን ኣብ ዘስግዕን ሓደገኛ ናይ ቁልቁለት ጉዕዞ ኣብ ትርከበሉ ጊዜ ኾይና ነኽብሮ 
ስለዘለና እዩ።     

ናይ ሎሚ ሽዱሽተ ዓመት ሕልፈት ናይ መለስ ምስ ሰማዕና ብጣዕሚ ሓዚና::  ሽዑ ዘሕዘነና ዋና 
ምኽንያት ግን ሓንቲ ምዓልቲ እንተይ ዕረፈን ኣብ ዕሸል ዕድሚኡ ብምሕላፋ እምበር ፣ ሃገርና ኢትዮጵያ 
ብቁጠባ ይኹን ብፖለቲካ ኣብ ዘይትፈርሓሉን ኣብ ዘተኣማምንን ገዲፍዋ እዩ ኢልና ስለዝተኣማመና ፣ 
ኣብ ሓደጋ ኽትወድቕ እያ ኢልና ዘይ ሓሰብና ብዙሓት ኢና ።     

ተጋዳላይ መለስ ድሕሪ መሪር ናይ 17 ዓመት ተጋድሎ መራሒ ኾይኑ ንኢትዮጵያ ኽርከባ እንተሎ ፣ እቱ 
በመንግስቱ ዝተሓርደ  ብኣሻሓት ዝቑፀር  ኢትዮጵያዊን  ኤርትራዊን  ከመዘለዎ ኾይኑ ፣ ኣብ ልዕሊኡ 
ኽዓ ብኢኮኖሚ ዝደቐቐትን ዝዓነወትን ፣ ብቢልዮናት ብዝቑፀር ዕዳ ዝተዋሕጠት፣ ብዓለም ደረጃ ናይ 
ድኽነት ተምሳሌት ዝኾነትን ፣ ምንም ዝየነበራ ሃገር  እዩ ተረኪቡ።  

ነግር ግን ንመንግስቱ ሃይለማርያም  ምውቃስን ምምራርን ኣጀንድኡ ኣይነበረን:: ብኣንፃሩ  ነታ ብሰንኪ 

መንግስቱ ሃይለማርያም ዝዓነወት ዓዲ ኣብ ምህናፅ እዩ  ምዓልታዊ ስርሑ ዝገበረ:: እኳ ድኣስ ምስ 
ዝኹሉ ናይ መንግስቱ ሃይለማርያም ወንጀል ኣብ ዕድመ ስልጣኑ ንዙምባዌ ዝገበራ ሓንቲት  ወተሂደራዊ  
ሓገዝ ፈሊዮ ኣውፂኡ  እታ ሓገዝ ንሳ ኣብ ምጥንኻር ሕብረት ኣፍሪቃ ተራ ኔርዋ እዪ ኢሉ እዩ ዘመስገኖ ።  

ሳላ ውሕሉል ኣማሪርሕኡ ኽዓ ኢትዮጵያ ሃገርና ካብ ድኽነትን ዕዳን ኣውፂኡ ብዓለም ደረጃ ካፍተን  
ብቕልጡፍ  ዝዓብያ ዘለዋ ሃገራቲ ሓንቲ ኽትከውን ጌሩ እዩ:: ከምኡውን ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ታሪኽ 
ተራእዩ ዘይፈልጥ ናይ ዲሞክራሲ ጭላንጭል ዘተኣታተወን ዜጋታትና ከይተሽማቐቑ እንዳተቓወሙን 
ሓቀኛ ፖለቲካዊ ን ቁጠባዊን ስሚዕቶም  እንዳ ገለፁን ነፃ ኾይኖም ዝነብሩላ ዲሞክራሲያዊት ሃገር  
ዝመስረተ  ናይ መጀመርያ ፍሉይ መራሒ እዩ ኔሩ።  

ናይ ሎሚ መራሒና ግን ካብ ኣብራኽ ኢህወደግ ውፅዮም ብኢህወደግ ተማሂሮም ብኢህወደግ ናብ 

ስልጣን መራሕነት ዝመፁ ምዃኖም ረሲዖም ፤ ንጊዝያዊ ፖለቲካዊ ረብሓ ኽብሉ 27 ዓመታት ናይ  
ሽግርን ናይ ፅገምን ዓመታት እየን እንዳበሉ እነሆ ናይ መለስ ዝኽሪታት ምንኣስን ምፍራስን ናይ ህወሓት 
ሹም ምጥፋእን  ኮነ ኢይሎም ተታሒዞሞ ይርከቡ ።  
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ውሕሉል መሪሕነት ተጋዳላይ መለስን መሪሕ ውድብ ህወሓትን  ዘመዝገብዎም  ምዕባለታት ግን ፤ 
ብፅሊኢት ብዝተደፍአ ስሚዒታዊ  ዘረባ ብቐሊሉ ዝሃሱን ዝርስዑን ዘይኮኑስ ብኣንፃሩ እንዳ ሓደሩ 
ዝደምቁ  ዘረባ ዘየድልዮምን ብናይ ዝኾነ ይኹን  ሹም ምጥፉእ ፕሮፖጋንዳ  ክሃሱ ዝይኽእሉ ንዘልኣለም 
ዝዝከሩን ባዕሎም ዓው ኢሎም ዝዛረቡን ፖለቲካዊን ቁጦባዊን ምዕባለታት ተመዝጊቦም እዮም ። 

ኢትዮጵያ ሃገርና ዘመርሐ ይምርሓያ ብዘየገድስ ፤ ሳላ መለስን ህውሓትን መሰሎም ኣፀቢቖም ዝፈልጡ ፣ 
ብተግባር እምበር ብዘረባ ዘይኣምኑ ፣ ብኣነ ይፈልጠልካ እየ ክምርሑ ዘይኽእሉ ፣ ናይ ሰላምን ልምዓትን 

ጥቕሙ ብደምቢ ዝተረድኦም ፣ ሚልዮናት ኢትዮጵያውያን ፈርዮም እዮም:: ስለ ዚ እቱ ዝመርሕ ፖርቲ 
ይኹን መራሒ ብተግባር ከም ህወሓት ወይ ክዓ ካብ ሕወሓት በሊጹ እንተዘይተርኺቡ ብፅቡቕ ዘረባ 

ጥራሕ  ሱቕ ኢሉ ኸም ከፍቲ ዝጉተት ህብረተ ሰብ የለን:: ናይ ህወሓት ቀንዲ ዓላማ ኽዓ ንዘልኣለም 
እንዳ መራሕኻ ምንባር ዘይኮነስ እዚ ኣተሒሳስባ እዚ ኣብ ህዝቢ ኽሰርፅ ምግባርን ትምክሕተኛታት 
ዘይውንንዋ ዲሞክራሲያዊትን ካብ ድኽነት ዝተናገፈት ኢትዮጵያ ምፍጣር እዩ፤  ስለዚ ታሪኽ ህወሓት 
ነባራይ  ፣ ፈፂሙ ዘይሃስስን ማንም ነጢቑ ክወስዶ ዘይኸእልን  እዩ ። 

ክቡር ቀዳማይ ምኒስተር ዶ/ር ኣብይ ኣሕመድ  እዙይ ኣብ ግምት ኣእትዮም እቱ ሕዚ ሒዞሞ ዝለው 
ንደመር ብዝብል ሽፋን ብዘረባ ጥራሕ እንዳ ወደሱ ንትግራይን ንህውሓትን ፈሊኻ ናይ ምጥቃዕ ኢ ሕገ 
ምንግስታዊ ኣካይዳ ንጎኒ ገዲፎም ነዛ ብሓደራ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ምሒሎም  ዝተረከብዋ ህገር ብቕንዕና  
ምምራሕ ንኽጅምሩ ፣ ናይ ኢንጅነር ስመኘው ቀታሊን ካላኦት ኣብ ቅትለት ንጹሃት ዜጋታትናን ትካላት 

ምዕናውን ኢድ ዘለዎም ወንጀለኛታት ናብ  ፍርዲ ከቕርቡ ፣ ናይ ኢንጅነር ስመኘው ኣብ  ጳውሎስ 
ሆስፒትል  ዝተገብረ ናይ ሬሳ ፉረንዚክ ምርምራ ውፂኢት ንህዝቢ ኸፍልጡ በዙ ኣጋጣሚ እዙይ 

ብትሕትና ንሓትት::  

ክብሪን መጎስን ንጀጋኑ ስዉኣትና!!! 
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