
ዝምድና ወያነን ተቛወምቲ ኤርትራን፡ ዝምድና ቆልቋልን ቆንጠጠፈን እናነባዕካ ምንባር እዩ። 

      ወያነ ዛህሩ ዝጠፍኦ ዕዋላ እዩ። ብሂወት ደቂ ሰባትን ንብረት ህዝብን ዝቋመር ሲዒሩ ዘይፈልጥ ተጣልዓይ እዩ። ነቲ 
ብሓገዝ ህዝባዊ ግንባር ዝረኸቦ ጸጋ ስልጣን ተጠቒሙ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍትሓውን ማዕረ ኣረኣእያን ከይመርሕን 
ከየማሓድርን፡ ስልጣን ሕዝ ምስ ኣበለ ብቐዳምነት ነቶም ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ እዮም ዝበሎም ብሄራት ብፍላይ ከኣ ብሄረ 
ኣምሓራን ኦሮሞን ከጽንት፡ ካብ ንትግራይ ዝዳወባ ጠቅላይ ግዝኣታት ኢትዮጵያ መሬት ገማሚዑ ናብ ትግራይ ምጽንባር፡ 
ብሰፊሕ ዕማማት እዩ ተበጊሱ ዝሓሰቦ ድማ ኣተግቢሩ። እቲ ካብ ኩሉ ዘሕዝን ግን ዋላ ነቶም ምስኡ ኣሚኖም ዝተጸግዕዎ 
ብሄራት ከይስስኑን ተፋርዮም ከይበዝሑን ንደቅንስትዮ ኢትዮጵያውያን ማህጸነን ፍረ ሒዙ ንኸይወልዳ መድሃኒት ብምሃብ 
ኣምኪኑ ዓሌታት ከምዝጠፍኣ ክገብር ምስርሑ እዩ። እዚ ብሕጊ ተፈጥሮን ዓለምን ዉጉድ ዝኾነ ጽዩፍ ተግባር እሞ ኸኣ ኣብ 
ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ብእምነት ሃይማኖት ዝጸንዔት ሃገር ክፍጸም ከሎ ኣምላኽ እንታይ ይጽበ ኣሎ ዘብል ምስ ፈጣሪ ዘፈራርድ 
ተግባር እዩ። እዚ ከኣዩ ምስ ቆንጠጠፈ ዝተጸግዔ ቆልቋል ክነብዕ ይነብር ዘበለኒ።  ምስ ወያነ ዝተማሓዘወ ከምታ ቆልቋል 
ብቆንጠጠፈ ክትነብዕ ከይቀሰነት ትነብር እዩ ዝነብር። 

      ወያነ ፍጥር ክትብል ከላ ጸረ ስርዓት ኢትዮጵያ （ሃይለ ስላሰ）ኣይኮነትን ተበጊሳ። ጸረ ህዝቢ ኣምሓራ ብኣዝዩ ኩፉ 

ዝኾነ ጽልኢ፡ ህዝብን ስርዓትን ከይፈለየት፡ ወጻዕን ተወጻዕን ከይመመየት ኣምሓራ ኣጥፊእና ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ፈሊና 
ሃገር ብጀካ ትግራዋይ ካልእ ዘይነብረላ ትግራይዝብ ዝብል ሃገራዊ ቻርተር ነዲፋ ክትነብር እዩ ኔሩ ሓሳባ። ኣብ ውሽጢ 17 
ዓመት ቃልሳ ኣብ ዘይሓንበሰቶን ዘይተጸዋዓቶ ፍልስፍና ኣይነበረን። ኮሙኒዝም፣ ኣልባኒዝም፣ ሊበራሊዝም፣ ሶሻሊዝም፣ 
ብሓፈሽኡ ንጹር መተከል ዘይነበራ ውድብ እያ ኔራ። ኣብ ስልጣን ምስ ደየበት ግን ሽፋኑ ደሞክራሲ መስፍናዊ ጨካን ስርዓት 
እያ ተኺላ። ወያነ ዘይበለ ብግሁድን ስዉርን ምጥፋእ ስርሔ ኢላ ተታሓሒዛቶ። ህዝቢ ተሰማሚዑ ብሰላም ከይነብር 
ብቐዳምነት ነተን ንሰላም ዝመርሓን ዝሰብካን ሃይማኖታውያን ትካላት ብፍላይ ምስልምናን ተዋህዶን ንምጥፋእ ስርሔይ ኢላ 
ተታሓሒዛቶ። ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ተራእዩ ዘይፈልጥ ዘይሕሰብውን ተርእዮ ምፍርራስ ቤተ መቕደሳት ኣኸቲሉ። ትግራዋይ 
ጳጳስ ብወተሃደራት ዝሕሎ ብምሻም ንሕገ ሃይማኖት ኣራኺሳቶ።   ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተሰሚዑን ተራእዩ ዘይፈልጥ 
ብዕሉግ ተግባራት ግብረሰዶም፡ ምንዝርና፡ ስርቂ፡ ብልሽውና/ጉቦ ዓመጽ ኣብ ልዕሊ ዓበይትን ንኣሽቱን ደቀንስትዮ፡ ብዓቢኡ 
ድማ ምንዝርና ከም ናይ ቱሪስት ንግዲ Investment ተሓሲቡ ሰብ ረብሓታት ካብ ምዕራባውያን ሃገራት ናብ ኢትዮጵያ ከም 
ውሕጅ ወሓዙ።  እሱ ዘስዓቦ ሰበብ ሕማም ኤችኣይቪ HIV መዕገቲ ተሳእኖ። ዕጸ ፋርስ ብግሁድ ክሳብ ኣብ ትሕቲ ዕድመ 
ዝኾኑ ህጻናት ዝውቱር ኮነ።  ወያነ ነዚ እኩይ ተግባራት ኢትዮጵያ ኣብ ዲሞክራሲ ተሰጋጊራ፡ ቁጠባኣ ብድርብ ኣሃዝ ዓብዩ፡ 
ናይ ኣፍሪቃ ኣብነት ኮይና --- ወዘተ ዝብሉ ናይ ሓሶት ፕሮፖጋንዳ ንዓለም ንግዚኡ ዓይና ኣዒራታ። ብፍላይ መንግስቲ ኣሜርካ 
ኣብ ልዕሊቲ ኣፍሪቃ ብእግራ ደው ንከይትብል ትገብሮ ዝነበረት ወፍሪ እዚ ናይ ጃንዳ ፍልስፍና ዓቢ ተስፋን ዓወትን ኮና።   
ንወያነ ብሚልዮናት ዶላር ኣብ ኣፋ እናወተፍካ ኢትዮጵያ መጻወቲ ኩዕሶ ጃንዳይ ፍረይዘር፡ ዙዛን ራይዝ ካልኦትን ከትከውን 
ተገሩ።  

      ኣማኸርቲ ጃንዳ ብደቡብ ብምዕራብ ብምብራቕ ዝደፍረኩም ሓይሊ የሎን፡ ግን ብሰሜን መንግስቲ ኤርትራ ድቃስ 
ኣይክህበኩምን እዩ። ብፍላይ ግዜ እንተ ነዊሑ እቲ ርእሰ ምርኮሳ ዝብል ፍልስፍና ሻዕብያ ኣብ ህዝብኹም ተቐባልነት 
እንተረኺቡ ሓገዝና ኣይክትረኽቡን ኢኹም። ህዝቢ ድማ ናይ ሻዕብያ ኣዎንታዊ ውጺኢት እንተርእዩ ክጠልመኩም እዩ። ሕጂ 
ሰራዊት ኤርትራ ተዛንዩ ከሎ ውግእ ክትከፍቱ ኣለኩም። ጽባሕ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከይተገልበጠኩም ከሎ ዝብል ማዕዳ ንወያነ 
ምረቓ ኮይኑ እዩ ተሰሚዑዋ። ዓይና ከይሓሰየት፡ ሓደ ክልተ ግዜ ከይሓሰበት ዝኣኽላ ኣጽዋር ብህያብን ልቓን ሸሚታ፡ 
ኪኢላታት ኲናት ዝበሃሉ ዓዲማ ማእለያ ዘይብሉ ሰራዊ ገፊጣ ብጀካ ካብትግራይ ካብ ኩሉ ኢትዮጵያ ኣኻኺባ ኣብ መጋሪያ 
ኲናንት ጠበሰቶ። እቲ ብሰበብ ዶብ ኣማኻንያ ዝወልዓቶ ኲናት ሓደ ስልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንምውሓድ ተባሂሉ ዝተሃንደሰ 
እዩ ኔሩ። ምኽንያቱ ኣብቲ ኲናት 90% ትግራዎት ኣይነበሩዎን። እቶም 10% ዝኾኑ ትግራዎት ሓለፍቲ ኣብ ኲናት ዘይኣተዉ 
ንድሕሪት ዝጠመተ ዝርሹኑ ዝነበሩ እዮም።  ሰራዊት ተባሂሉ ከም ከብቲ ተኸብኪቡ ናብ ኲናት ክኣቱ ኣብ ታሪኽ ዓለም 
ንመጀመርይ ግዜ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ስርዓት ወያነ ተራእዩ። ኣብ ግዜ እቶም ብጭካነ ዝፍለጡ መራሕቲ ሞሶሊንን 
ሂትለርን ዘይተራኤ ምጽናት ደቂ ሰባት ንጃንዳ ኣዝዩ ኣስኪሩዋ እዩ። እቲ ዝገደደ ድማ ወያነ ኣብ ኲናት ዶብ ክንደይ ከም 
ዘሰለፈት ትፈልጦ ቁሪ ኣይነበራን።  ምኽንያቱ ገጢማ ክትዕወት ዝብል ተስፋ ኣይነበራን። እንታይድኣ ትእዛዝ ጎኢቶታ 
ክትፍጽም ዝወልዓቶ ኲናት እዩ ኔሩ። እቲ ጉዳይ እንተሰለጠ ሰለጠ ዝያዳ ሓገዝ ካብ ጎይቶታ እንተረኸበት፡ እንተዘይሰለጠ 
ድማ ደቂ ማኣምን እዮም ዝሞቱ ተባሂሉ ዝተበገሰ ወራር እዩ ኔሩ። ኮምኡ ምኹኑ ብግልጺ ዝተራእየሉ ድሕሪ ስዕረታ፡  ደቆም 
ዝይተመልሱ ወይ ከም ዝሞቱ ዘይተነግሮም ወለዲ ደቅና ኣበይ ኣለዉ ኣይተመልሱናን ተባሂላ ምስተሓተት፡ ውላዱ ዘይተመልሶ 
ወይ ሃዲሙ ከይዱ ወይድማ ሞይቱ ማለትዩ ብድሕሪ ሕጂ ከይትሓቱ ምስ ተባህሉ እዩ። ብጣዕሚ ኣዝዩ ዘሕዝን መልሲ።  



      ወያነ ካልእ ምኽንያት ኔሩዋ ስለምንታይ ሙኩራትን ብዙሓት ተጋሩ ብዓብላሊ ቁጽሪ ናብቲ ኲናት ከተሰለፍ ዘይመረጸት?  
ምናልባት ከምዚ ኢሎም ዝሓቱ ሓተትቲ ወያነን እንታይነታን ዘይፈልጡ ዝሕተት ሕቶ እዩ። እቲ መልሲ ንጹር ኣዩ።                            
1) ብተበግሶ ወያነ ተጸኒዑ ዝተወልዔ ውግእ ኣይነበረን። ከምቲ ኣብ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ ብተደፋፍእነት ኣሜርካን ክድምና 
ወያነን እዩ። 2) ወያነ ነዚ ኣጋጥሚ ተጠቒማ ካብ ኩሉ ብሔራት ኢትዮጵያ ብጀካ ካብ ትግራይ ከተሰልፍን ከተጨርሶም 
ወተሃደራዊ ታዕሊም ከይተዋህቦም ሓረስቶትን ጓሶትን ብጀካ እታ ዝነብሩላ ዓዲ ወይ ቀበሌ ካልእ ዘይፈልጡ። ብቋንቋ ምስ 
ከምኦም ዝዛረቡ እንበር ምስ ካልእ ዘይረዳድኡ፡ ከምቲ ኣብ ግዜ ማይ ኣይሂ ሰባት ምስ ኣባጅጎ ኣንጸርጺሮምስ መንደቕ ነዲቖም 
ከርክቡዎ እንተኾነ ግን ብቋንቋ ከም ዘይሰማምዑ ኮይኖም ሓሳቦም ከይሰመረ ዝጠፍኡ፡ ናይ ጃንዳ መደብ ከኣ ከምኡ እዩ። 
ድቂ ካልኦት ብሄራት ንምጥፋእ እዩ ኔሩ።  3) ጃንዳ ናይ ተንኮል ማዕከን እያ። ብተግባራታ ኣብ ኢትዮጵያ መሪሓ ክትነብር 
ከምዘይትኽእል ትፈልጥ ኔራ እያ። ሓይላ ክትዕቅብ ብምባል ተጋሩ ኣብ ምክንያት ዘይብሉ ውግእ ከተእትዎም ኣይደለየትን። 
ምኽንያቱ ጽባሕ ዝመጻ ስለ ትፈልጥ ሓይላ ንምዕቃብ። 4) ተወፋይነት ሰራዊት ኤርትራ ኣጸቢቓ ትፈልጦ እያ። መንግስቲ 
ኤርትራ ዋላኳ ትዕግስቲ ባህሉ እንተኾነ ኣይሰምዕን ኢሉ ሃሊሉ ንዝመጸ መግረፍቱ ሓያል ምኹኑ ትርዳእ እያ። ኣማኸርታ 
ከማኽርዋ ከለዉውን ግጉይ ሚዛን እዮም ሂቦማ።  ኮምኡ ስለ ትፈልጥ ከኣ እያ ትግራዎት ክትከስር ዘይመረጸት። 

      ሎሚ ወያነ ዝዘርኣቶ እሾክ ተመሊሱ ሳንቡኣ ወጊኡ ትንፋሳ ኣሕጺሩዋ ትርከብ። እቶም ምስኣ ዝመጻደቁ ካብ ሸሓኒኣ 
ዝወደቐ ርፍራፍ ሓመድ ነጊፎም ዝምግቡ ዘለዉ ሃሱሳት ጸረ ህዝቦም ዝኾኑ ኤርትራውያን ሕጂ’ኸ ናበይ? ብቐደሙ ስለምታይ 
ምስ ወያነ ምጽጋዕ ኣድለየ? ስለምንታይ ምስ መቓብር ሰማእታት ኤርትራ ዝፈሓረት ጃንዳ ምጽጋዕ ተመርጸ?  ስለምንታይ 
ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኤርትራውያንን ኤርትራዊ ትውልዲ ዝነበሮም ንብረቶም ዘሚቶም ብግፍዒ ዘባረረት ጭፍራ 
ምምኻር ኣድለየ? ትማሊ ሕብሪ ዓይንኻ ኣይተመችኣናን ዝበለትካ ጃንዳ ድሓን ንዓኹም ንመስል ኢልካ ምጽጋዕ በየናይ 
መለክዒ። በዓል መስፍን ሓጎስ ህዝቢ ኤርትራ ከም ኩቡር ዑንቊ ኣኽቢሩኩም መስኪሩልኩም ደቁ ሂቡ ኲናት መሪሕኩም 
ኣዋጊእኩም ኣሰዊእኩም ተመሊስኩም ምስታ ሙሽሙሽ ኣተሓሳስብኣን ዜሮ ትሕዝቶኣን ሓጺብኩም ሰብ ዝገበርኩማ ብርካ 
ክትሳለሙ ዓገብ። እሞ ሕጂ ዕጫወያነ ይብጻሕኩም ኮንቱ ዝና፡ ኮንቱ ጅግንነት፡ ብላሽ ወፍሪ።  መስፍን ሓጎስ ኣብ ትግራይ 
ከድካ ቀደም ምስወያን ጽልኢ ኣይነበረንን ክትብልስ ጥዕና ኣይኮነን ትፋእካ ምልሓ ከም ከልቢ እዩ። ስለምንታይ ብክብረትካ፡ 
ምቁዋምካ ብዘየገድስ ኣብቲ ኤውሮጳ ኰንካ ዘይትቋወም። ደኮን ምተባህለልካ።  

      ስለ ምቁዋም ኢልካ ዝብገስ ተቋውሞ ዘቃውም መበገሲ ዘይብሉ፡ ኣብ ውልቃዊ ጽልኢ ዝተሞርኮሰ ንጹር ስነ ሞጎታዊ  
ትሕዝቶ ዘይብሉ ባዶ ዓላማ፡ ክትገልጾ ዘይትኽል ንእገለ ጸሊኤ ዝበሃል ኣዘራርባ ባሃማት ሒዝካ ፖሎቲከኛ እየ ምባል ውጺኢቱ 
እዚ ሕጂ መራሕቲ ወያነ ኣንስቲ ተመሲሎም ጀለቢያ ተኸዲኖም ድዮም ወይ ኣቕሽሽቲ መሲሎም መስቀል ዓቲሮም ክሃድሙ? 
ናበይከ እዮም ክሃድሙ? ሃሱሳትከ ድያቆናት ጨግሪ ርእሶም ላጽዮም ወይስ ኢታያት መሲሎም እዮም ክስዕቡዎም? ወያነ 
ነዞም ሃሱሳት ኣመዛዚኖም ዘይሓስቡ መሻርኽቲ ሓሲባ ኣብ ኤርትራ ህውከት ኣእቲኻ ህዝቢ ጸረ መንግስቲ ክለዓል እሞ ውግእ 
ክባራዕ ከምቲ ሻዕብያ ንወያነ ሓንጊራ ኣብ ዓወት ዘብጽሓታ፡ ሃሱሳት ሕልማዊ ዝኾነ ዘይጭበጥ ወያነ ሓንጊራ መንግስቲ 
ክትግምጥል እሞ ነዞም ባምቡላታት ኣብ ግቢ ኮፍ ኣቢላ፡ ኣግኣዝያን ዝበሃል መንግስቲ ንትግራይን ኤርትራን ሓደ ገሩ ዝነግስ 
ስልጣን ጃንዳ ንምቋም ዝተሓስበ ጽልሙት ጩራ ብርሃን ዘይብሉ ሓሳብ፡ ሎሚ ዕምሩ ኣኺሉ መራሕቲ ጃንዳ ብንጹርጹሮት 
ተዋሒጠን ዝሞልቋሉ መንገዲ ዝፍትሻሉ ዘለዋ እዋን  በጺሔን። ዓቕሊ ሻዕብያ ግዜ ድኣ እወስድ እምበር ስርሑ ኣይገድፍን።   

      ጃንዳን ተማጻደቕታን መንግስቲ ኤርትራ ማለት መራሕቲ ዋላ ንፋስ ክወስዱ ካብ ቤት ጽሕፈቶም ይኹን ገዝኦም ምስ 
ዝወጹ ከጥፍኡና ይብገሱ ኣሎዉ፡ ህዝቢ ትግራይ ተልዓል እናበሉ ሕማም ዕብድብድ ሒዙዎም ይርከብ። ሃገራት ምስ 
ጎረባብተን ብፍላይ ምስተን ብቐጥታ ዝደዋብኤን ዲፕሎማሲያዊ፡ ጸጥታዊ፡ ንግዳዊ፡ ማሕበራዊ ዝምድናታት ክገብራ ምርጫ 
ጥራሕ ኣይኮነን ግደታ’ዩ። ምኽንያቱ ገዛ ጎረበትካ ክነድድ ገዛኻ ክድሕን ስለ ዘይከኣል።  መንግስቲ ኤርትራ ምስ ጎረባብቱ 
ክህልዎ ዝግባኣ ዝምድና ንጹር ብግዳማዊ ሓይሊ ዘይድፈርን ዘይ ድፋእን፡ ንራህዋን ሰላምን ኣህዛብ ዘረብሕ፡ ፍቕርን 
ምትእምማን ዘሕድር ንመዋኣል ዝነብር መርገጽ ዝሓስብ መንግስት’ዩ። ነዚ ዓላማ እዚ ኣብ ግብሪ መታን ክውዕል ኤርትራ 
ንነዊሕ ዓመታት በተን ጸረ ረብሓና ዝኾና ሃገራትን ማሕበራትን ስቓይ ኣሕሊፋ እያ። እቲ ትደልዮ ሽቶ ኣብ ጉቡእ ከምዝበጽሕ 
ንኹሉ ተጻብኦታት ሰጊራ ከም ትዕወት ስለ ዝፈለጠት ሎሚ እዚ ኣብ ሞንጎ ሃገራት ኤርትራ፡ኢትዮጵያ፡ ሱዳን፡ ሶማል፡ ደቡብ 
ሱዳን ዝግበር ዘሎ ሕውነት ዝዓሰሎ ዲፕሎማሲያዊ ወፍርታት ንወያነን ሃሱሳታን ነጎዳ ሓጋይ ኮይኑዎም ኣሎ።  ፕረሲደንት 
እሰያን ብስራሕ ጉዳይ ጎረባብቲ ሃገራት ምስ ዝጎዓዝ፡ ኮምኡውን ዶክቶር ኣቢይ፡ ንወያነ ናብ ዓይኒ ምድሪ (ሽቓቕ) ዘየብጽሕ 
ጽሕጻሕ ኣትሒዙዋ ኣሎ።  

      ብዓይኒ ጃንዳ ዝኾነ ይኹን ኤርትራ ትገብሮ ስራሕ ወይ መገሻ ንምጥፋእና እዩ ዝብል ተንኮለኛን ሓደገኛን ኣበሃህላ 
ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ዘየዋጽኦን ዘየድልዮን ሽግር ከወርዶ ምግባር እዩ። ንህዝቢ ትግራይ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝገበረሉ ሃገር 
ይኹን ህዝቢ የለን።  ህዝቢ ትግራይ ንህወሓት ትግራዎት ብምዃኖም ጥራሕ ዝስዕቦም እንተኾይኑ ዕድሉ ባዕሉ ናብ ሕማቕ 



የውድቖ ኣሎ።  ሎሚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ድኽነት ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ወያነ፡ ካብቲ ኣብ ግዜ ደርጊ ይኹን ግዜ ንጉስ 
ሃይለስላሰ ዝገደደ ከም ዘሎ ባዕሉ እቲ ህዝቢ ዓቕሉ ጸቢብዎ ዝዛረብሉ ዘሎ እዩ።  መንግስቲ ኤርትራ ይኹን መንግስታት 
ጎረባብትና መራሕተን ብኹሉ መዳያት ንህዝበን ዘርብሕ ስራሕ ክሰርሑ ብህዝቦም ዝተዋህቦም ሓላፍነት ስለ ዝኾነ ብፍላይ 
ብጸጥታውን ወተሃደራውን መዳያት ሓያል ንረብሓን ሰላምን ሃገሮምን ህዝቦምን ዘውሕስ ክሰርሑ ኣለዎም። ጀነራል ፊሊጶስ 
ወልደዮውሃንስ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ሱዳንን ምብጽሑ ንወያነ ራዕዲ ኣእቲዩላ ኣሎ። ምኽንያቱ ወያነ ኣብ ነብሳ ተኣማሚና 
ኣይትፈልጥን፡ ትዕረየሉ መድረኽ ተጸንፊፉ እዩ።  ሕጂ ብዛዕባ ወያነ ምዝራብ ከም ምስ ሬሳ ምዝራብ ክቑጸር ክጅምር እዩ።  
ብዛዕባ ሃሱሳት ምዝራብ ድማ ከም ምስ ኣስከረን ምውጋዕ ክሕሰብ እዩ።  ክናና ምስ ሞተ ምናና ክነብር ኣይከኣለን። ሬሳ ክናና 
እናጨነዎ ኣይበልዕ ኣይሰቲ ፎፎ እናበለ ክሳብ ስዝዕቦ ተሳቕዩ እዩ ኔሩ ይበሃል።  ስዕረት ጃንዳ ንሃሱሳት ሓመድ ድበ እዩ። 
ዕጫ ክናናን ምናናን ድማ በጺሑዎም ኣሎ።  

      ልክዕዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዝንቡዕ ፖሎቲካ ጃንዳን ጎስጓስ ሃሱሳትን ካብ ህዝብና ዋላኳ ኣዝዮም ብቑጽሪ ውሑዳት 
ይኹኑ ምበር ተደናጊሮም፡ ገለ ድማ ብመቦቆል ትግራዎት ኮይኖም ናይ ህዝብናን ሃገርናን ሰላም ንምዝራግ ብዝተፋላለያ ማስ 
መዲያታት ጸርፍን ዝለፋን ጸለመን ካብኡ ሓሊፉ በውራጃታትን ዓድታትን ብሄራትን ክገዛዝዑ ተራእዮምን እረኣዩን ኣለዉ። 
መቸስ ንኹሉ ማዓልቱ ይህልዎ ይኸውን። መሬት ምስ ተረጋግኤ እቶም መታለልትን መደናገርትን ቀንጻሊ ቃላት ዝዛረቡ ሰብ 
ክልተ መልሓስ፡ ዓዲ ክኸዱ ዝመስሉ ሃገራውያን፡ ምስተመልሱ መጸለምቲ፡ ብውልቃዊ ሕመቖም መንግስቲ ዝኸሱ፡ ኣብዚ 
ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ዓለማዊ ሕማም ኮቪድ 19 ከም ህዝቦም ዓቕሞም ከየበርክቱ ዝሓከሉ ጥራሕ ዘይኮኑስ፡ ነቶም ዝልገሱ 
ከተዓናቕፉ ዝንቀሳቐሱ ሩሙሳት ዝሕተትሉ መዓልቲ ክመጽእ።  ሓሱሳት ልቢ ግበሩ፡ ምሕቋፍ ቆንጠጠፈ ውጺኢቱ ድንጋጸ 
ዘይብሉ ንብዓይ’ዩ።   

ነባሪ ዝኽሪ ንሰማእታትና፡                                                                                                                        
ዓወት ንሓፋሽ፡                                                                                                                                              
ገብረንጉስ መስመር፡  

  

       

     


