ብቱን ሓይሊ Aደዳ ፀላI።
ረብሓ ሃገርን መሰል ህዝብን ክኽበር ዝኽEል ብሕታዊ ድሌት ተቆጻጺርካ፥ ብሓባር
መኺርካ / ተሰማሚEካ፥ ሥርዓት ፈጢርካን በቲ ሓበራዊ መኸተ ተኣርኒብካ ክትሕልዎ
EንተኺIልካ ጥራሕ Eዩ ። ናይ ማንም ውልቀሰብ መሰልን ረብሓን"ውን ዝሕሎ Aብዚ
ክሊ Eዙይ ጥራሕ Eዩ ። ካብዚ መንገዲ Eዙይ ወጺኻ ዝፍተን ኣከያይዳ ዘይሩ ዘይሩ ናብ
ውድቀቱ Eንተዘይኮይኑ ዘምጽO ሰናይ ለውጢ የለን። ኣብርEሲ Eዙይ ከኣ ከምኒ ለገሰ
"መለስ"ን ስብሓትን ዝመሰሉ ብተንኮል ዝጠልቀዩ ማፍያታት፥ ኣብ ዘለውዎ ክጸንሑ
EንተኽIሎም ነዚ ህዝቢ ከፋፊሎም ኣቃቲሎም፥ ነታ ሃገር ተቖፃፂሮም ካብዚ Eንርከበሉ
ዘለን ዘስካሕኽሕን ዘሕፍርን ኩነታት ናብ የመና ዝኸፍE መከራ ከምዝድርብዩና ልቢ
ምባል የድሊ ።
ሕዚ ኣብ ሃገርና Iትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ሓደገኛ ኩነታት ካብ ናይ ፖለቲካዊ ፅልኣት
ሓሊፉ ናብ ግጭት የምርሕ ከምዘሎ ባEሉ ናይ IህAዴግ ፕሮፓጋንዳ ይሕብረና Aሎ ።
ቅድም Iልና ናይ ሕብረት ሓይሊ ፈጢርና Eዚ ሓደገኛ ኩነታት ከይፍጠር መኪትናዮ
Eንተንኸውን ኣብዚ ሕዚ ዘሎናዮ ዘተሓሳስብ ኩነታት ኣይምበፃሕናን ። ሕዚ'ውን ለገሰን
ስብሓትን መሰሪ ግብሮም ናብ ፋሽሽትነት ኣሰጋጊሮም ህዝቢ ንህዝቢ ከተሓራርዱ
ተቐሪቦም Aለዉ ። ተሓባቢርና ክነቑሞም EንተዘይኪIልና ዝፈራሕናዮ ከምዝበፅሕ
ኣየጠያይቕን ። ካሊE ኩሉ Eንጨቓጨቐሉ ፤ ክዉንን ዘይክዉንን ፤ ዝመስልን ዘይመስልን
ጉዳያት ኣፅኒሕና ረብሓ ሃገርን መሰል ህዝብን ኣብ ዘኽብር ዓቢይ ቁምነገር ክነተኩር
ዘለናሉ ናይ ህዝብና ሓደገኛ ኩነታት ይፅውE ኣሎ ።
ብጉጅለ ለገሰ ወሪዱ ዘሎ መከራ ንኹሉ ህዝቢ Iትዮጵያ ብሓፈሻ ዝርምስኳ Eንተኾነ
ህዝቢ ትግራይ ግን ኣብ ዝኸፍA ጣምራ መንቀራቕሮ ክኣቱ ገይሮምዎ ከምዘለዉ ንኹሉ
ግልፂ ክኾን ይግባE ። ብሰሜን ሻዓቢያ፥ ብውሽጢ ሃገር ጸገም ተጋሩ ዘይርድOም ፅንፈኛ
ኣረኣEያ ዘራምዱ፥ ኣብ ውሽጡ ትግራይ ባEሉ ከዓ ብለገሰን ሓሻኽሩን፤ ተወጢሩ ተታሒዙ
ኣሳር መከራU ዝርI ዘሎ ህዝቢ ትግራይ Eዩ ። Eዚ ዘስደምም ከቢድ ፀገም Eዙይ ኣብ
ዝሓለፈ ፅሑፋትና ደጋጊምና ኣልIልና ዘቲናሉ Eኳ Eንተነበረ ፤ ሓደገኛነቱ EናኸፍAን
Eናጠበቐን ይመፅE ስለዘሎ ሕዚውን ክነልEሎን መፍትሒ ክንEልሸሉን ግድን ኮይኑ ኣሎ
። መፍትሒ ክሳብ ዘይተረኽበሉ ከዓ ንፈታዊ ዓድን ህዝብን ኣብየት ምባልና ኣይነቋርፅን ።
ብርግፅ ኣብዓዲ ዝርከብ ህዝብና ካብዓቕሙ ንላEሊ ብዝኾነ መንቀራቕር ተኸቢቡ፣
ብውሽጢ ተዓፊኑ፣ ዓቕሉ ፀቢቡዎ ፤ መማረፂ ሲIኑ ኣሎ ። ኣብ ወፃI Eንርከብ ወገኑ
ከዓ ዝዓፈነናን ዝቐርቀረናን ሓይሊ ኣብዘይብሉ ተሓባቢርና ፀገሙ Eነቃልለሉ መንገዲ
ምሓዝ ዓቐብ ኮይኑና ኣሎ ። ኣብ ውሽጢን ኣብ ደገን ሕሊና ዝህውኽ ወደቓ ! ! !
ንሓበራዊ ጸገምና ሓበራዊ መፍትሒ ዘይንረኽበሉ ምኽንያት Eንታይ Eዩ ? ህዝባዊ
ጉዳይን ግላዊ ጉዳይን ምፍላይ ድዩ ኣብዩና ? ወይስ ቀዳማይ ቁምነገርን ካልኣዋይ
ቁምነገርን ተራ ምትሓዝ'ዩ ፀገምና ? ወይስ ሃገራዊ ጉዳይ ዝኣክል ከቢድ Eማም
ብውልቀሰብ ወይ ጉጅለ ክንፈትሖ ንኽEል Iና ኣብ ዝብል ሕልሚ ስለንርከብዩ ?
ምናልባትከ ነንባEልትና ብግሊ Eንደልያ ዴሞክራሲያዊ መሰል ካልE ከይጥቀመላ ዓጊትና
ክንሕዛ ክንብል መሬት ይዓርበና ኣሎ ?

Eዚ ኩሉ ሕቶታት ክነልEል ዘገደደና ዘሎ ምኽንያት ግልፂ Eዩ ። ኣብ ናይ ግሊ
(ጉጅላዊ፥ ማሕበራዊ፥ ውድባዊ) Eምነትን ድልየትን ዓንኬል ካብ ምዛር ኣብቲ ቀዳማይ
ዓብይ ጉዳይ ህዝብና ማለት መሠረታዊ መሰልን ረብሓን ኣብ ምኽባርን ነዙይ ዓንቃፊ
ዝኾነ ጠላም ጉጅለ ኣብምውጋድን ብሓደ ተሰሊፍና ኣጀማምርUን ኣፈጻጽምUን ዝነጸረ
ናይ ቃልሲ ሥርዓት ፈጢርና ህዝብና ዝምነዮ ንትውልድን ታሪኽን ዝተርፍ ለውጢ
ዘይነምፅE ንምባል Eዩ ።
Iህወዴግ Eንተኾይኑ ምንም ዓይነት ህዝባዊ ደገፍ ከምዘይብሉ ብናይ ባEሉ ድራማ
ጥርሑ ተረፉ ተቓሊU ኣሎ ። 1.2 ሚልዮን ነባሪ ኣዲስ ኣበባ ሰላማዊ ሰልፊ ወፂU ደጊፉኒ
ኣብ ዝበሎ ቦታ ሓደ ተወዳዳሪ'ኳ ከይተመረፀሉ ብዜሮ(0) ክወፅE ከሎ፣ ተገዲዱ ዝተሰለፈ
ኩሉ ፋሽሽታዊ ቅጥፈት Iህወዴግ ኣብU ከሎ ኣጋሂዱ ኣሎ ። ብቑE Eላማ ፤ ብሱል
ሓሳብ ፤ ፅፉፍ ተግባር ሒዙ ህዝቢ ከተኣኻኽብ ስለዘይከኣለ "ሕማቕ ንጉሥ ከተማU
ይወርር" ከምዝበሃል ተወዳዳሪ ውድብ ናብ ትግራይ ከይኣቱ ፤ ህዝቢ ትግራይ መማረፂ
ሓሳብ ከይሰምE ፤ ጋዜጣኳ ከየንብብን ከይዛተን፥ ሰብኣዊ መሰሉ ነጢቑ ንሙሉE ብሔር
Eሱር ገይርዎ ኣሎ ። ተወዳዳሪ ዘይብሉ ምርጫ ኣሸኒፈ ምባሉ ከዓ ካብቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ
ድራማ ዝኸፍA ሕፍረት Eዩ ። ካብኩሉ ዝኸፍE ከዓ "ኣምሓራይ/Oሮሞ ክዘርፈካ ፤
ከባርረካ ፤ ክቐትለካ Eዩ" Eናበሉ ንሶም ግዱሳት ተኸላኸልቱ Eቲ ህዝቢ ሰዓቢOም ንክኾን
ብምምሃዝ ዘሳውርዎ ዘሎ መርዛም ዘርኣዊ ሓዊ ብዙሕ ጥፍኣት ከስEብ ይኽEል'ዩ ።
ዘርኣዊ ምልEዓል ናብ ዘርኣዊ ጎንፂ Eዩ ዘምርሕ ። ብመሠረቱ ህዝቢ ንህዝቢ ዘባEሶ
ይኹን ዘዳሚዮ ሥልጣን ይኹን ጥቕሚ የለን ። ናይ ኩሉ ህዝቢ ድሌት መሰሉ ተኸቢሩ
ሠሪሑ ብሰላም ምንባር ጥራሕ Eዩ ። 14 ዓመታት ዝተዓዘብናዮም፣ Eዞም ፍቕሪ ሃገርን
ኣኽብሮት ህዝብን ዘይተፈጠሮም መራሕቲ Iህወዴግ ህዝቢ ትግራይ መዝሓሊ ጥይት
ክገብርዎ የለዓEልዎ ከምዘለዉ ኩሉ፥ ውሑዳት ከምOም ዝመስሉ ብናይ ፅልኣት ፖለቲካ
ዝዓወሩ ፅንፈኛታት ከዓ ፀረ Eቶም መራሕቲ ዘይኮነስ ፀረ ህዝቢ ከለዓዓሉ ይረኣዩ ኣለዉ ።
ኣብቶም ዴሞክራስያዊ ውድባትን ሓፋሽ ህዝብን ጸገም Eንተዘይሃለወና፥ ምስ ስርናይ
ክርዳድ ኣይሰኣንንሞ Eኒ ለገሰ ክሳብ ዝሃለዉ Eቲ ሓደጋ ኣይርሕቅን። ።
መፍቲሕUኸ Eንታይ Eዩ ? ክልቲOም ገበርቲ ክፋE ክርዳዳት ባይታ ከይረኽቡን
ዝተመነይዎ ክፉE ትምኒት ከይሰምርን፤ ኩሎም ክብሪ ወዲሰብ ዝፈልጡ ዴሞክራሲያዊያን
ባEታታት ተሓባቢሮም ክቃለስዎም የድሊ ። ኣብ ገደናኻ በይንኻ ኮይንካ ምቑዛም፣ Eቲ
ፀገም ቀስ ብቐስ ክEብልለካ Eድል ምሃብ Eንተዘይኮይኑ ፍታሕ ከምዘይኮነ 14 ዓመታት
መለበሚ ኾይኑና ሕዚውን ብጋናU ተሓባቢርካ ነቲ ናይ ብዓል መለስ ተንኮል ምምካን
ይግባE ። ትግራዋይ ጥራሕ ዘይኮን Iትዮጵያዊ ሕብረት ዝጥይቅ ከቢድ ፈተና Eዩሞ።
ብሓፂሩ Eዚ ጊዜ ዘይህብ ዘተሓሳስብ ቁምነገር ብ 2 ነጥቢ ክነጠቓልሎ ፤
ሓደ ፥ ዘለናሉ Eዋን ወሰንቲ ሃገራዊን ህዝባውን ጉዳያት ቀዳማይ ኣጀንዳ ጌርና ዘላቒ
መEለቢ ክንገብረሉ ይጥይቕ ኣሎ። Eቲ ኻልE ሳሓቦ ጉተቶ ንጊዚU ኣጽኒሕና ኣብቲ
ወሳናይ ኣጀንዳ ንረባረብ!!
ካልኣይ ፥ ብቱን ሓይሊ ድምፁ ትሑት ጥራሕ ዘይኮነስ ኣደዳ ፀላI'ውን ይኸውን Eዩ ።
ነዞም ስሱዓት ፋሽሽታዊያን ኣውሪድና ኣብ መፃI ፖለቲካዊ ህይወት Iትዮጵያ ሃናፃይ
ፅልዋ ክነሕድርን መሰልና ክነኽብርን Eንተኾይና ኣብዞም ዓበይቲ ሓባራዊ Eማማት
ክንተኣኻኸብን ሥርዓት ፈጢርና ክንቃለስን የድሊ ። ትርጉም ዘለዎ ቃልሲ ንምክያድ፥
ጥሙር ሓይሊ ምኻን ይጥይቅ። Eሞ ትርጉም ዘለዎ ሓይሊ ንኹን።
ፖለቲካዊ ውድባት ፤ ሲቪክ ማሕበራት ፤ ዝምልከቶም ውልቀሰባት ኣብ ሓደ ሓባራዊ
ራEይ ተጠሚርና ሓይሊ ኮይና Eንተደኣ ዘይተረኺብና ኣደዳ Eዞም ጽባሕ ዘይርከቡ
መራሕቲን ኣርሒቖም ክርEዩ ዘይኽEሉ ፅንፈኛታትን ከምንኸውንን ካብ ናይ ፀገም ዓንኬል

ከምዘይንወፅEን ክነተሓሳስብ ንፈቱ ። ጊዜ ንዘይህብ ጸገምን ንዘላቂ ፍታሕን ሓይሊ
ፈጢርና ንቃለስ ንብል።
! ! ! ጉጅለ ለገሰ ኣብ ርEሲ ህዝቢ Iትዮጵያ ዘውርዶ ዘሎ ጭፍጨፋ ንቃወም!!
ይቑም ንብል!!!
ህዝቢ ትግራይ መሳረሒ Iህወዴግ ኣይኸውንን ! ! !
ዴሞክራሲያዊት Iትዮጵያ ብቓልስና ክትፍጠር Eያ ! ! !
ዴሞክራሲያዊ ምትሕብባር ትግራይ
ዴ.ም.ት. 1 ሰነ 1997 (TAND June 8 2005)

