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22/07/2010ዒ/ም 

ወያናይ፣ዯርባዊ ኣሰላልፊ ሓይልታት ኣይሓዋውስን 

ነዛ ሓፃር ፅሑፍ ንምፅሓፍ መበገሲ ዝኾነኒ ኣብ ዒይጋ ፎሮም ብዕለት 12/07/2010ዒ/ም 
"ብስራት ምስረታ ሰብ ሕዴሪ ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ" ብዝብል ርእሲ ዝወፀ ፅሑፍ  
እዩ፡፡እዚ ልዕል ክብል ዝተጠቐሰ ርእሲ ሒዙዎ ዝወፀ ፅሑፍ ክልተ ዘይተዒረቑ 
ትሕዝቶታት ወይከዒ ኣሳልፊታት ከተዒርቕ ምፍታኑ ተዒዚበ፡፡ንምንታይ እዩ ዘይተዒረቑ 
አሰላልፊ ሓይልታት ከተዒርቕ ዝፍትን ዘሎ?መወዲእታ ናይዚ ክምስረት ዝዴለ ዘሎ 
ሲቪል ማሕበረሰብ ናበይናይ ዯምበ እዩ ክሕወስ? ዝብሉ ሕቶታት ምላሽ ንምሃብ 
ብምዕላም ወያናይ፣ዯርባዊ ኣሰላልፊ ሓይልታት ኣይሓዋውስን ብዝብል ትሕዝቶ ተዲልዩ 
ቀሪቡ ኣሎ፡፡ሰናይ ንባብ፡፡ 

1.ህዝቢ ትግራይ ንምንታይ እዩ ወይኑ? 

እቲ ልዕል ክብል ዝተጠቐሰ ርእሲ ሒዙዎ ዝወፀ ፅሑፍ"ዝኸበርካ ወያናይ ህዝቢ ትግራይ፣" 
ብምባል ስለ ዝጅምር እንታይነት ወያነን ወያናይን ከምእውን ህዝቢ ትግራይ ንምንታይ 
ከም ዝወየነ ምብራህ ኣገዲሲ እዩ፡፡ወያነ፣ምዕባለ ከይህሉ ዒጊቱ ዝሓዘ ዝኣረገ ስርዒት 
ብምዴምሳስ ኣብ ክንዴኡ ብገስጋሲ ስርዒት ንምትካእ ዝካየዴ ሕብረተሰባዊ ምንቅስቓስ 
እዩ፡፡ነዚ ዝኣረገ ስርዒት ከፍርሱ ዝንቀሳቐሱ ዯርብታትን ቀፀላታትን ዴማ ወየንቲ 
ዯርብታትን ቀፀላታትን ተባሂሎም ይፅውዐ፡፡እቶም ነቲ ምዕባለ ከይህሉ ዒጊቱ ዝሓዘ 
ስርዒት ክቕፅል ዝዯልዩን ዝንቀሳቐሱን ሓይልታት ዴማ መዴሐርሐርቲ ይባሃሉ፡፡እቲ 
ቃልሲ እንትውዑ ናብቲ ዝወየነ ሓፊሽ፣እቲ ቓልሲ እንትዝሕል ዴማ ናብቲ ገዛኢ ዯርቢ 
እናተፀግዐ ሸለውላጋ ዝብሉ ኣንጭዋ ክልተ ዒንዳል ዴማ ተወላወልቲ ሓይልታት 
ይባሃሉ፡፡ብዛዕባ ወያነን ወየንትን  ልዕል ክብል ብዝተወሃበ ሓፂር መግለፂ ከም መበገሲ 
ብምውሳዴ ህዝቢ ትግራይ ንምንታይ ከምዘወየነ ናብ ዘብርህ ትሕዝቶ ንሰጋገር፡፡ 

ሓፊሽ ህዝቢ ትግራይ ብመሪሕነት ህወሓት/ኢህወዯግ ምስ ውፅዒት ኢትዮጵያውያን ኣሓቱ 
ጎኒ ተሰሊፈ ብሄራውን ዯርባውን ኣርዐት ብምዴዕናን ንምዕባለ ዝዒገተ ዘውዲውን ፅግዕተኛ 
ርእሰማልነትን ካብ ሱር መሰረቶም ሚሕዩ ብምዴርባይ፣ ኣብ ክንዴኦም ናይ ሓፊሽ 
ተጠቃምነት ዘረጋግፅ ስርዒት ንምህናፅ ተቓሊሱ ሐዝውን ናይ ሓፊሽ ተጠቃምነት 
ዘረጋግፅ ስርዒት ዯልዱሉ ክረግፅ ብፅንዒት ኣብ ምቅላስ ዝርከብ ወያናይ ህዝቢ እዩ፡፡እዚ 
ህዝቢ እዙይ እንትቃለስ ኩሉ ትግራዋይ ሓወይ ወገነይ ፇታዊየይ ብዝብል 
ኣይተቓለሰን፡፡ምስቲ ወያናይ ምንቅስቓስ ተሰሊፎም ዝቃለሱ/ሓረስታይ ሸቃላይ ወያናይ 
ምሁርን ናይ ከተማ ነበርትን/ፇተውቲ፣መሳፍንትን ጠበቓ ፅግዕተኛ ርእማልነትን ዝኾኑ 
ዴማ ፀላእቲ ኢሉ ዯምበ ፇልዩ እዩ ምዕሩግ ቃልሲ ኣካይደ፡፡ካብዚ ሓሊፈ ንጭቑናት 
ህዝብታት ኢትዮጵያ/ሓረስታይ/መርባሕቲ እንሰሳ፣ ሸቃላይ፣ ወያናይ ምሁርን ናይ ከተማ 
ነበርትን/ፇተውቲ፣መሳፍንቲ ፅግዕተኛ ርእሰማላውያን ዴማ ፀላእቲ ኢሉ ዯምበ ፊልዩ እዩ 
ተቓሊሱ፡፡ወዱ ላሕምና እናተባሃለ ዝስበኸሉ ዝነበረ ዝመርሖ ናይ መሳፍንቲ ውዴብ 
ብትረት ተዋጊኡ ካብ ትግራይ ተፃራሪጉ ክወፅእ ዝገበረን ብኣንፃሩ ዴማ ንኢህዳን/ 
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ብኣዳን፣ኦህዳዴ፣ውዴብ ስምጥ ሸለቆ/ዯኢህዳን ኣብ ሑቕፉ ጋጉኡ ኣእትዮ ተቓሊሱ 
ዘቃለሰሉ ሚስጠር ሓፊሽ ህዝቢ ትግራይ ወያናይ ብምዃኑ እዩ፡፡ 

ሓፊሽ ህዝቢ ትግራይ ብውዴቡ ህወሓት/ኢህወዯግ እናተመረሐ ኣብዚ ዝህነፅ ዘሎ 
ዱሞክራስያዊ ስርዒት ወያናይ ባህርኢ ሓልዩ ዝቃለስ ዘሎ ህዝቢ እዩ፡፡ሓረስቶት፣ሸቃሎ 
ወየንቲ ምሁራንን ናይ ከተማ ነበርትን እዚ ዝህነፅ ዘሎ ስርዒት ተጠቃምነት ሓፊሽ 
ብዘረጋግፅ ክህነፅ ዝቃለሱ ስለ ዝኾኑ ናይ ዝኾኑ ብሄር ብሄረሰብ ተወለዴቲ ይኹኑ 
መሓዙቱን መቓልስቱን፣ካብዚ ብተወሳኺ ንልምዒታዊ በዒል ሃፍቲ ብምትብባዕ ዝቃለስ 
ዘሎ ህዝቢ እዩ፡፡ተጋሩ ክራይ ኣከብቲ ሓዊሱ ናይ ዝኾነ ይኹን ብሄር ተወላዱ ክራይ 
ኣካቢ ዴማ ኣምሪሩ ዝኹንን ዝቃለሶን ህዝቢ እዩ ህዝቢ ትግራይ፡፡ካብዚ ልዕል ክብል 
ዝተገለፀ ባህሪ ቃልስን  ኣሰላልፊን ዝብገስ እዩ ወያናይ ህዝቢ ትግራይ ዝብል መፀውዑ 
ዝረኸበ፡፡       

ኣብቲ ብልሒ ናይቲ ኲናት ኮይኖም ዝተዋግኡ ተጋዯልቲ ትግራይ እውን ወየንቲ 
ተጋዯልቲ ዝብል ስያመ ዝረኸቡ ሓፊሽ ህዝቢ ትግራይ ንብሄራዊ መሰልን ዯርባዊ 
ረብሕኡን ንምርግጋፅ ብህወሓት/ኢህወዯግ እናተመረሐ ዝተኻየዯ ነዊሕ መሪር ብረታዊ 
ተጋዴሎ ብብቕዒት ተቓሊሶም ስለዘቃለሱን ኣብናይ ሰላምን ልምዒትን መዴረኽ እውን 
በታ ካብ ብረታዊ ቃልሲ ዝተረፇት ኣካሎም ንልምዒት ኣብነት ኮይኖም ስለ ዝወፇሩን 
ዘዋፇሩን እዩ፡፡ትሕዝቶን መግለፅን ወያናይ ህዝቢ ትግራይ እቲ ልዕል ክብል ዝተገለፀ 
እዩ፡፡ሕዴሪ ወያናይ ህዝቢ ትግራይ ንምቕፃል ዝዯሊ መንእሰይ፣ምሁር ነዘን ልዕል ክብላ 
ዝተገለፃ ወያናይ ባህርታት ሒዙ ክቃለስ ይግባእ፡፡ሕዴሪ ወየንቲ ተጋዯልቲ ክሽከም ዝዯሊ 
መንእሰይ ይኹን ምሁር ነተን  ወያናይ ባህርያት ተጋዯልቲ ህወሓት ብፅንዒት ክትግብር 
ይግባእ፡፡ኩቡራን ኣንበብቲ ካብዚ ብምቕፃል እዚ ብስም ሰብ ሕዴሪ ክጣየሽ ዝሕሰብ ዘሎ 
ማሕበር ሕዴሪ ወያናይ ህዝቢ ትግራይ ክሽከም ይኽእል ዴዩ? ዝብል ሕቶ ናብ ምምላስ 
ንሰጋገር፡፡ 

2.እዚ ብስም ሰብ ሕዴሪ ክጠየሽ ዝሕሰብ ዘሎ ማሕበር ሕዴሪ ወያናይ ህዝቢ ትግራይ 
ክሽከም ይኽእል ዴዩ? 

"ብስራት ምስረታ ሰብ ሕዴሪ ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ"ብዝብል ርእሲ ዝወፀ ፅሑፍ 
"ዝኸበርካ ወየናይ ህዝቢ ትግራይ"ኢሉ ዝጀመረ እንተኾነ እውን ወያናይ ባህሪ ህዝቢ 
ትግራይ ብዘቕፅል መንገዱ ኣይከዯን፡፡"ሰብ ሕዴሪ ብዘይ ናይ ፖለቲካ ስነ-ሓሳብ 
ኣፇላላይ፣ሃይማኖት፣ፆታን ዯርብን ፍልልይ ተጋሩ ከም ተጋሩ እቲ ኣጋጢሙና ዘሎ 
ተኣፊፉ ኩነታት ከም ወትሩ ሓዴነትና ሰሚሩ በዱህና ክንሓልፎን ብመሪር መስዋእትና 
ዝተረኸቡ ዒወታት ተዒቂቦም ዋሕዚ ህላወና ክረጋገፅ ዝተመስረተ ትካል እዩ፡፡"ብምባል 
ነቲ ወያናይ ክብርታት ህዝቢ ትግራይ ብዝዴምስስ እዩ ገሊፅዎ፡፡ 

ኩቡራን ኣንበብቲ ሳላ ቀያሕትን ፀለምትን መስዋእቲ ዯቂ ህዝቢ ናይ ምዝራብ፣ናይ 
ምቅዋምን ምዴጋፍን፣ኣብ ፖለቲካ ፓርቲ ኣብ ማሕበር ወዘተ ናይ ምውዲብ ኮታስ 
ሰብኣውን ፖለቲካውን መሰላት ሕልዋትን ኣብ ተግባር ዝወዒሉሉ ዒዱ ንምዃን በቒዕና 
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ኢና፡፡ዝኾነ ይኹን ሰብ ሕገ መንግስቲ ሃገርና ክሳዕ ዘይጠሓሰ ወይከዒ ንምፍራስ ክሳዕ 
ዘይተንቀሳቐሰ መሰላቱ ሕልዋት እዮም፡፡በዚ ምኽንያት ዝተፇላለዩ ስያመታት ዘለዎም 
ፖለቲካዊ ውዴባትን ማሕበራትን ተጣይሾም ኣብ ምንቅስቓስ ይርከቡ፡፡ብስም ሰብሕዴሪ 
ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ክጣየሽ ሕቶ ዘቕረበ ኣካል እውን ሕገ መንግስቲ ሃገርና 
ዝጥሕስ ወይከዒ ዘፍርስ ውዲበ ክሳዕ ዘይኮነ መሰሉ ምኻኑ ምግንዛብ ይከኣል እዩ፡፡ 

ሓፊሽ ህዝቢ/ዜጋ ኣብ ምጥያሽ ይኹን ተጣይሾም ኣብ ምንቅስቓስ ዝርከቡ ውዲበታት 
ዝጠመተ ሪኢቶ ናይ ምሃብ ናይ ምዴጋፍን ምቅዋምን መሰል ከምዘለዎ እዘን ውዲበታት 
ክኣምናሉን ንተግበራውነቱ ክንቀሳቐሳን ይግባእ፡፡ 

ኣብዞም መሰላት ምኽባር ኣፊላላይ ከምዘይህልወና ብምምናይ ናብቲ ልዕል ክብል ኣብ 
ትእምርተ ጥቕሲ ዘእተኽዎ ሓሳብ ዘለኒ ርዱኢት ናብ ምግላፅ ክኣቱ፡፡ 

ሃገርና ኢትዮጵያ ኣብ ተኣናፉ መዴረኽ ምእታዋ ኩላህና እንሰማመዏሉ ሓቂ 
እዩ፡፡መግለፅታቱ ብብዙሕ መንገዱ ምግላፅ ይከኣል እዩ፡፡ነቲ ዘኒአ ፀገም ፀገም ምዃኑ 
ምፍላጥ ንባዕሉ ዒብዪ ስጉምቲ እዩ፡፡ቀፂልካ መንቀሊ ናይቲ ፀገም ምፍላጥካዒ ንምፍታሕ 
ርሑቕ መንገዱ ዝወስዴ እዩ፡፡መፍትሒ ብግልፂ ኣነፂርካ ንምፍትሑ ምቅላስን ምፍታሕን 
ዴማ እቲ ዒንዱ ጉዲይ እዩ፡፡ 

ኣብ ሀገርና ተፇጢሩ ዘኒአ ፀገም መንቀሊኡ እንታይ እዩ ዝብል ትዕዝብተይ 
ከቕምጥ፡፡ኣብዛ ሃገር ብሓዯ ገፅ ንለውጢ ዝቃለሱ ሓይልታት በቲኻሊእ ዴማ ነቲ ለውጢ 
ዘይዯልዩ ሓይልታት ሓዱኡ ኣብ ልዕሊ እቲ ሓዯ ልዕልንኡ ከረጋግፅ ብዘይምኽኣሉ 
ዝተፇጠረ ዘይምርግጋዕ እዩ፡፡ኣብዚ መዲይ ዯለይቲ ለውጢ ዝባሃሉ ሓይልታት / ሓረስቶት 
፣ሸቃሎ፣ነበርቲ ከተማ፣ወይንቲ ምሁራን/ሓፊሽ ህዝቢ ኢትዮጵያ/እንትኾኑ፣ከምእውን 
ልምዒታዊ በዒል ሃፍቲ በቲ ለውጢ ተጠቃሚ እዩ፡፡ለውጢ ዘይዯልዩ ዴማ ፅግዕተኛ 
ርእሰማላውያን/ክራይ ኣከብቲ ሓይልታት እዩም፡፡እቶም ለውጢ ዯለይቲ ልምዒታዊ 
ፖለቲካል ኢኮኖሚ ልዕልና ክህልዎ እንትንቀሳቐሱ ብኣንፃሩ እቶም ክራይ ኣከብቲ ዴማ 
ክራይ ኣካቢ ፖለቲካል ኢኮኖሚ/ፅግዕተኛ ርእሰማልነት ክጠናኸር ይንቀሳቐሱ፡፡ስለዚ ኣብ 
ሃገርና ተፇጢሩ ዘኒአ ግዝያዊ ዘይምርግጋዕ ልምዒታዊ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ኣብ ልዕሊ 
ክራይ ኣካቢ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ልዕልንኡ ከረጋግፅ ብዘይምኽኣሉ ዝተፇጠረ እዩ፡፡ናይቲ 
ፀገም መንቀሊ ካብ ኣሰላልፊ ሓይልታት ወፃእ ጌርካ ምርኣይ ናብ ዝተጋገየ መዯምዯምታ 
ዝወስዴ እዩ ዝብል ፅኑዕ እምነት ኣለኒ፡፡ 

ኩቡራን ኣንበብቲ ዘለቒ መፍትሒ እዩ ናብ ዝብሎ ከሳግረኩም፡፡እቲ ዘላቒ መፍትሒ ካብ 
ኣሰላልፊ ሓይልታት ትንታነ እዩ ዝብገስ፡፡ኣብ ሞንጎ ልምዒታውን ክራይ ኣከብትን 
ዘይተዒረቕ ጎንፂ እዩ ዘሎ፡፡ሓዱኢ ኣብ ልዕሊ እቲ ሓዯ ልዕልና ከረጋግፅ ክኽእል 
ኣለዎ፡፡ዘላቒ መፍትሒ ንምምፃእ እንተተዯልዪ ብወያናይ ዱሞክራሲ/ልምዒታውን 
ዱሞክራስያውን መስመር እናተመራሕኻ ንሓፍሽ ህዝቢ ኣብ ጎንኻ ብምስላፍ ልዕልነት 
ልምዒታዊ ዱሞክራሲ ክረጋገፅ ክራይ ኣካቢ ፖሊቲካል ኢኮኖሚ ክቕህም ምግባር እዩ፡፡ 
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ሰብ ሕዴሪ ሲቪል ማሕበረሰብ ብዝብል ስያመ ዝወፀ ፅሑፍ ነዚ ልዕል ክብል ዘቐመጥክዎ 
ሪኢቶ ዘማልእ ኮይኑ ኣይረኸብኩዎን፡፡ዘይተዒረቕ ኣሰላልፊ ሓይሊ ከተዒርቕ ዝፍትን 
ሓይሊ ኮይኑ እዩ ዝረአየኒ፡፡እዚይኮ ማሕበር እዩ ክባሃል ይኽእል ይኸውን፡፡ማሕበራት 
ዝጣየሻሉ ዕላማ ረብሓ ኣባል ማሕበረን ናይ ምርግጋፅ ጉዲይ ወሳኒ ነጥቢ እዩ፡፡ብፆታ 
ይወዯባ ብዕዴመ፣መዴሐርሐሪ ይኹን ገስጋሲ ስም ይውፀአለን ወጊነን ጠጠው ዝብላሉ 
ክፊል ሕብረተሰብ ምህላው ግዴን እዩ፡፡ስለዚ ብስም ሰብ ሕዴሪ ክጣየሽ ዝሕሰብ ዘሎ 
ማሕበር ናይ ስነ ሓሳብ ፖለቲካን ዯርባውን ኣፊላይ ዘይብሉ ማሕብር ንምምሳል 
እንተፇተነ እውን ከይደ ከይደ ናብ ሓዱኡ ዯምበ ምሕዋሱ ኣይቐርዮን፡፡ረብሓ ካብ 
ልጓም ንላዕሊ ስለ ዝስሕብ፡፡ 

ካብቲ ዝወፀ ፅሑፍ ንምዕዛብ ከም ዝከኣል ወያናይ ዝብል ቃል ዝተጠቐመ ዋላ እንተኾነ 
ልዕል ክብል ከም ዝተገለፀ ገስጋሳይ/ወያናይ ዝኾነ ውዲበ ኣሰላልፊ ሓይልታት ብንፁር 
ኣቐሚጡ ዝቃለስ  እዩ፡፡እዚ ብስም ሰብ ሕዴሪ ማሕበር ዝወፀ ፅሑፍ ግን ኣሰላልፊፊ 
ሓይልታት ዝሓዋውስ ስለ ዝኾነ ወያናይ/ገስጋሳይ ማሕበር ክኸውን 
ኣይኽእልን፡፡ወያናይ/ገስጋሳይ እንተዘይኮይኑ ዴማ ናይ ወያናይ ህዝቢ ትግራይ ሕዴሪ 
ተቐቢሉ ክዕቅብን ናብ ሽትኡ ከብፅሕን ኣይኽእልን፡፡ 

ኩቡራት ኣንበብቲ ሕዴሪ ወያናይ ህዝቢ ትግራይ ናብ ሽቱኡ ንክበፅሕ እንታይ ክግበር 
ይግባእ ዝብል ሕቶ ክለዒል ይኽእል እዩ፡፡ካብ ብዙሕ ብውሑደ ከም ዝስዕብ ዴማ 
ንምቕማጥ ተፇቲኑ ኣሎ፡፡ 

ሕዴሪ ወያናይ ሓፊሽ ህዝቢ ትግራይ ንምፍፃም መናእሰይን ሙሁራትን ክትገብርዎ 
ዝግባእ ታረኽ ህዝቢ ትግራይ ምንባብ፣ምፅናዕን ምርዲእን ይግባእ፡፡ዘካየድ ዝተናወሐን 
ዝመረረን ቃልሲ ንማዕርነት፣ንፍትሓዊ ናይ ሃፍቲ ክፍፍል፣ንሓቀኛ ናይ ህዝቢ 
ስልጣን፣ዝማዕበለት ጠንካራ ኢትዮጵያ ንምርኣይ ዝተኻየዯ ቃልሲ ምኻኑ ምፍላጥ 
የዴሊ፡፡ነዚ ዕላማ ዕውት ንምግባር ሰፍ ዘይብል መስዋእቲ ከም ዝኸፇለ ክትግንዘቡን 
ክትርዴኡን ይግባእ፡፡ነቲ ዝተኻየዯ ቃልስን ዝተኸፇለ መሰዋእትነትን ክብሪ ክትህቡ 
ይግባእ፡፡ክብሪ ምሃብ ጥራሕ ኣይኮነን ከይኽለስ ከይብረዝ ህልውንኡ ሓልዩ ካብ ወለድ 
ናብ ወለድ ክሰጋጋር ክትገብሩ ይግባእ፡፡እዚ ሓቀኛ ታሪኽ  ዱሞክራስያዊ ሓዴነት 
ዝሰፇነላ፣ረብሓ ሓፊሽ ህዝቢ ዝተረጋገፀላ ምዕብልቲ ሃገር ኢትዮጵያ ንምህናፅ ከተውዕልዎ 
ይግባእ፡፡ኣያታትኩም ክስቶ ከምዚ ኣይሓገዘን ወይከዒ እከለ ከምዚ ክገብር እናተገበኦ 
ኣይገበረን ብዝብል ዕንይንይ እናበሉ ዝሰርሕዎ ታረኽ ኣይኮን፡፡ብዝተወዯበ መንገዱ 
ሕዴሕድም ንማንም ከይተፀበዩ ክገብርዎ ዝግባእ ተግባር ብንቕሓት ብምፍፃም እዩ እቲ 
ታሪኽ ተሰሪሑ፡፡ተጋሩ መንእሰይን  ምሁራትን ክትገብርዎ ዝግባእ እውን እዙይ እዩ፡፡ 

መናእሰይን ሙሁራትን ተጋሩ ካብናይ ውሽጥን ዯገን መዲናገርትን ተበለፅትን 
ምብርባራትን ምልዕዒላትን ብምርሓቕ ንዝንዛሕ መርዛም ምልዕዒል ወያናይ ባህሪ ህዝቢ 
ትግራይ ብምዕጣቕ ብንቕሓት ክትምክቱ ይግባእ፡፡ 
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መናእሰይን ሙሁራትን ተጋሩ ንተግባራውነት ወያናይ ዱሞክራሲያዊ መስመር፣ንዝላዒለ 
ናይ ሓፊሽ ተጠቃምነት ንማዕርነታዊትን ዱሞክራስያዊትን ኢትዮጵያ ህንፀት ዝከኣለኩም 
ኩሉ ብዝተወዯበ መንገዱ ብዘለኩም ክእለትን ፍልጠን ንጉልበትኩም ከይሰሳዕኹም 
ብፅንዒት ክትረባረቡ ይግባእ፡፡ነቲ መሪር ቃልሲ መሪሑ ዘዏወተ፣ናይ ሰላም፣ልምዒትን ጉዕዞ 
ክልልና/ሃገርና ብብቕዒት ኣብ ምምራሕ ዝርክብ ህወሓት/ኢህወዯግ ጎኒ ተሰሊፍኩም  
ቃልስኹም ኣጠናኽሩ፡፡  

ዘለኣለማዊ ዝኽርን ክብርን ንቶም ዝኾነይኹን ጉርዱ ዘይለግቦም ስውኣትና! 

ዘላቒ ሰላም፣ ልምዒትን ዱሞክራስን ነዚ ወያናይ ሓፊሽ ህዝቢ ትግራይ/ኢትዮጵያ!  

ታጁ ሙሓመዴያሲን 

muhamedyassintaju@gmail.com 
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