
 

 

ደገፍናደገፍናደገፍናደገፍና ንመበልንመበልንመበልንመበል
ዲሞክራስያዊዲሞክራስያዊዲሞክራስያዊዲሞክራስያዊ

 
ወጽዓ ኣብ ዘሎ ቓልሲ ኣሎ። 

ትነፊግኒ፣ ፍትሒ ጎዲልኒ፣ ኣብ ገዛይ
ብሰላም ክቓለስ ናይ ግድን’ዩ። እቲ
ጨቛናን የኽርር። መንግስታዊ ስርዓቱ
ፖሊስን፣ ቤት ማእሰርትን የብዝሕ።
ተጸናጸንቲ ረድዮታትን፣ ብገንዘብ
ይፍትን። ነቲ ኣብ ክልቲኦም ዘሎ
ብኻልእ ኣብ ዘይፍታሓሉ ደርጃ
ንፍትሕን ንሰላምን ሓድነትን ከይፈተዉ
 
ኣብ  ኢትዮጵያ  ቅድሚ ሰውራ ምጅማሩ
ቓልሲ ገለ ወገን ደቂሶም ዝሓለሙዎን
ኣጉዲሎም ዘበገስዎ ሰውራ ኣይኮነን።
ምቅላስን ወጽዓ ዘምጽኦ’ዩ።  እዚ
ዝኾነ ዉድብ ንሃገር ብሓይሊ እንበር
ኢትዮጵያ ብፍላይ ህወሓት ዝተዓወተ
መሰልን ሰላምን ፍትሕን ሓድነትን
መርሕነትን’ዮም ዝመረሹሉ። ብናይ
ህዝብታት ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነ
ኢትዮጵያ ንመበል 13 ዓመት 

ውድብ ብሄረ ብሌን’ውን ከም ዓወቱን
ብሄረ-ብሄረሰባት ኣብቓዓኩም  

 

ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ናይ’ዚ
ኣይሓተቱን። ንኢትዮጵያ ናብ ጎደና
ዘበርከተን ዘየበርከተን ከይበሉ ንኹሉ
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ንመበልንመበልንመበልንመበል 13 በዓልበዓልበዓልበዓል ብሄረብሄረብሄረብሄረ-ብሄረሰባትብሄረሰባትብሄረሰባትብሄረሰባት ኢትዮጵያኢትዮጵያኢትዮጵያኢትዮጵያ 

ዲሞክራስያዊዲሞክራስያዊዲሞክራስያዊዲሞክራስያዊ ውድብውድብውድብውድብ ብሄረብሄረብሄረብሄረ ብሌንብሌንብሌንብሌን-ኤርትራኤርትራኤርትራኤርትራ 

 እሺ ኢሉ ዝግዛእ ፍጢር የሎን። ዉጹዕ ተወጺዔ፣
ገዛይ ኣብ ሃገረይ ሰላም ሲኢነ፣ ሓድነት ሃገር ዪሸራረፍ
እቲ ዝዉጽዕ ደርቢ ከኣ ኡይታ ህዝቢ ክንዲ ዝሰምዕ፣
ስርዓቱ ደዉ ከብል፣ ወተሃደርን ሓደስቲ ክፍሊ

የብዝሕ። ዘበናዊ ወተሃደራዊ መሳርያታትን፣ 
ብገንዘብ ህዝቢ፣ ብዶላር እናገዝኤ ንህዝቢ ብሓይሊ

ዘሎ ጎንጺ ከኣ ጭቆና እናኣኽረረ ደፊኡ ደፊኡ ብዘይካ
ደርጃ የብጽሖ። ኣብ’ዚ መድረኽ ምስ በጽሔ ዉጹዓት
ከይፈተዉ ተገዲዶም ሆደ/ሰውራ ዪጅምሩ። 

ምጅማሩ ኢትዮጵያ ናይ ብሄራት ቤት ማእሰር
ዝሓለሙዎን ኮፍ ኢሎም ሓደ ተደመሮ ክልተ ኢሎም

ኣይኮነን። ናይ ዉጹዓት ሕራነን ተወፋይነትን
እዚ ስለ ዝኾነ መሰል ብሄር ሕቶ ዲሞክራሲ’ዩ።
እንበር ብሰላም ክገዝእ ኣይክእልን’ዩ። ቓልሲ ዉጹዓት

ዝተዓወተ ነዚ ሕቶ ዲሞክራስያዊ መልሲ ስለ ዝሃበ
ሓድነትን ኣብ ሃገር ከንግሱ ዉጹዓት ብቅኑዕ ክልስ ሓሳብን

ብናይ ዉጹዓት ደምን ንብረትን ዝተረኽበ ዓወት
ዘይኮነ ናይ ኩሎም ዉጹዓት ዓወት’ዩ። እዚ ስለ 

ዓመት ብሄረ-ብሄረሰባት ኢትዮጵያ ከብዕልዎ ከለዉ
ዓወቱን ከም ባዓሉን ስለ ዝቆጽሮ እንቛዕ ኣብ 13 

  እንቛዕ ደስ በለና ዪብሎም። 

ዚ ዓወት ምንጪ’ዮም። ድሕሪ ዓወት ድማ ናይ
ጎደና መሰል ፍትሒ ሰላም ሓድነት ክመልስዋ
ንኹሉ ራኢ ዘለዎ ኢትዮጵያዊ ብማዕረ ዘሳተፈ

 

ኢትዮጵያኢትዮጵያኢትዮጵያኢትዮጵያ 

ተወጺዔ፣ መሰለይ 

ዪሸራረፍ ኣሎ’ሉ፣ 

ዝሰምዕ፣ መዝመዛን 
ክፍሊ ስለያን ጎበጥቲ 

 መራኸብታትን፣ 
ብሓይሊ ከንበርክኾ 

ብዘይካ ብሓይሊ 

ዉጹዓት ንመሰልን 

ርቲ’ያ ኔይራ። ነዚ 
ኢሎም ደሚሮም 

ተወፋይነትን እንጻር ወጽዓ 
ዩ። ነዚ ዘይምልስ 

ዉጹዓት ህዝብታት 

ዝሃበ’ዩ። ነዚ ሕቶ 
ሓሳብን ሰዉራዊ 

ዓወት’ዩ። እዚ ዓወት 

 ዝኾነ ህዝብታት 
ከለዉ ዲሞክራስያዊ 

13 ዓመት ጽንብል 

ናይ ኣንበሳ ምቅሊት 
ክመልስዋ ዓብን ንእሽቶን 

ዘሳተፈ ቀዋም ክረቅቅን 
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ከጽድቕን ዕድል ከፊቶም ብብዝሕነት ብሄራታ ትኮርዕ፣ ኢትዮጵያዊት ፈደራላዊት 

ዲሞክራስያዊት ሩቡፕሊካዊት ብዕሊ ክትህነጽ ዓቢ ግደ ተጻዊቶም። እዚ ዓወት’ዚ ከኣንህዝቢ 

ትግራይ ጥራይ ዘይኮነ ንኹሎም ብሄረ-ብሄረሰባት ኢትዮጵያን ዓለምን’ዩ ዝኾነ። እዚ ዓወት 
ዉጹዓት ክቅጽልን ክሰርሕን ግን ደገፍን ሓልዮትን ናይ ኩላቶም ዉጹዓት ህዝብታት 

ኢትዮጵያን ዓአለምን የድልዮ። እቲ ዝመርሕ ካብ መሰንገለ ዉጹዓት ዝወጽኤ መርሕነት’ውን 
ከይተበለለ ሓድነቱ ኣጠንኪሩ ኑቑሓት ዜጋታት ከፍሪ ብፍላይ ንመንእሰይ ቅድመ ግንባር ገይሩ 
ክሰርሕ ኒርዎ። ሚኽንያቱ እቲ ዝተሳዕረ ጨቛኒ ስርዓት ሃገራዊ ጥራይ ዘይኮነ ኣህጉራዊ ድገፍን 
ባህርን ኣለዎ። ትምክሕተኛታትን ጸበብትን ኣብ ኢትዮጵያ ተሳዒሮም እንበር ኣብ ዓለም 
ኣይተሳዕሩን።  ዝኾነ ጎናዊ ጎንጺ ምስ ዝለዓል ምስ ህዝቢ ወጊኑ ዲሞክራስያዊ ህዝቢ ማእከል 

ዝገበረ  ፍታሕ ከምጽእ ኣብ ቐጻሊ ቓልሲ ክነብር ናይ ግድን’ዩ። 
 
መራሕትን ሰዉራውያንን ትኽስ እንተ ኢሎም ብጥቅምን ብስልጣንን እንተ ባዕሊጎም ግን 

መዘዙ ርዱእ’ዩ።  ወጽዓ ኣብ ዘሎ ቓልሲ ድማ ኣሎ። ኣብ እዚ መበል 13 ዓመት ናይ ብሄረ-
ብሄረሰባት ዝበዓለሉ ዘሎ ግዜ ከም ንርእዮ ዘሎና ኣብ ሓንቲ ቛሕ ሰም ነቲ ሰዉራ ናብ 
ዘይመንገዱ ክወስድዎ ዝደነደኑ ካባ ናይ ብሄራት ዝለበሱ ዕስሌ ትምክጠኛታትን ጸበብትን ካብ 
ሃገር ጥራይ ዘይኮነ ካብ ማዕዶ ኣጆኻ እጆኻ ክበሃሃሉ ንርኢ ኣሎና። ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን 
ምንጪ እዚ ዓወት ስለ ዝነበሩ ንኸፍርስዎም ዪጓየዩ ኣለዉ። ኩሉ ፖሎቲካዊ መደረኦም ጠቕነ፣ 

ሰበር ዜናኦም ኣብ ዓሌትነት ዝተኮረ ኣዕናዊ’ዩ። ዝኾነ ዉጹዕ ህዝቢ ካብ’ዚ ዝረብሕ የሎን። 
ፈደራላዊት ዲሞክራስያዊት ሩቡፕሊካዊት ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ኢሃደግ ካብ ትርከባ 

ኣትሒዛ ከመይ ከም ዝማዕበለት ዓለማት ዝምስክሩዎ ሓቂ’ዩ። እዚ ምዕባሌታት ግን ሕጽረት 

ዓቕምታትን ጉድለታት ቅንዕናን ብታሕቲ ታሕቲ ዝኸይድ ኮንስፒራስን ተጻዊሩ’ዩ ዝኸይድ 
ዝነበረ። መንግስቲ ብሰባት ስለ ዝቆመ ኩሉ ግዜ  ብልሽዉናን ንኣይ ይጥዓመንን ክህሉ 

ንቡር’ዩ። ግደፉ ኢትዮጵያ ኣብ ምዕቡላት ሃገራት እኳ ክሳብ ሎሚ ንብልሽዉና ዪቓለስዎ 

እንበር ኣይተዓወቱሉ። እዚ ግን ንኢሃዴግ ምምኽናይ ኣይኮነን። ባዕሉ ኢሃደግ’ውን ዉሽጡ 
ፈቲሹ ንጉድለታቱ ይቕሬታ ሓቲቱ’ዩ። በዚ ክብሪ ክዋሃቦ ይግባእ። ኣብ ስራሕ ጉድለት ክህሉ 

ንቡር’ዩ። ብፍላይ ሓደስቲ ሕቶታት ብግዜ እንተዘይተመሊሱ ንትምክሕተኛታትን ጸበብትን 

ዓቢ ዕድል’ዩ ዝኸፍት።  

 
ፈደራላዊት ዲሞክራስያዊት ሩቡፕሊካዊት ኢትዮጵያ ብኽልላት ከም ትምራሕ ቁዋማ ዪገልጽ። 
ኣብ ግብሪ ኣወዓዕልኡ ከኣ ንምሕደራ ክልል ዪምልከት። እቲ ፈደራላዊት ዲሞክራስያዊት 

ሩቡፕሊካዊት መንግስቲ ከኣ ብማዕረ እተን ኣብ ምርጫ ዝሰዓራ ብልፍንት ኢሃደግ ዝቆመ’ዩ። 

ጉድለት ምስ ዝህልዎ ናይ ኩሉ መርሕነትን ኣባልን ሓላፍነት’ዩ። ሰውራ ዝተሞኮረ ህዝብታት 

ኢትዮጵያ እዚ ኣይክዎሎን’ዩ። ንግዜኡ ግን ጸፍዒ ኣሎ። እንታይ ደኣሉ እዚ ጸፍዒ። እዚ 
ንዉጹዕ ህዝቢ ትግራይ ታርገት ዝገበረ ካበይ ነቒሉ ብመንከ ይጥጃእ፣ ብመንከ ዪምወል፣ መንከ 
ነዚ ሓላፍነት ተሰኪሙ ኣሎ፣ ዝጠፍኦ ኣይመስለናን። ግን ምፍልጡ ጥራይ ዘይኮነ ንምምካኑን 
እዚ ምዕባሌ ከኩለፍን  ህዝባዊ መትከላትን ህዝባዊ ቓልስን የድሊ። ነዚ ዝመርሕ ሰዉራዊ 
መርሕነት ናይ ግድን የድሊ። ኣብ ናይ ዉጹዓት ዕላማ ዝቆመ ከም ነፋሒቶ ሕብሩ ዘይቅይር 
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ፈታዉኡን ጸላኢኡን ዝፈልጥ ዉፉይ መርሕነት የድሊ። ህዝቢ ኤርትራ ዉጹዕ ስለ ዝኾነ 
ፈታዊ ብሄረ-ብሄረሰባት ኢትዮጵያ’ዩ። 
 

ህዝቢ ኤርትራ ዉጹዕ’ዩ። ኣብ ካልእ’ውን ወጽዓ ክርኢ ኣይደልን። ካብ ኩሉ ብዓሌትን 

ብሃይማኖትን ንህዝቢ ዘጥቅዑ ኣብ ምብራቕ ጻሓይ ወይ ምዕራብ ጻሓይ ዪሃልዉ ከም ጸላእቲ’ዩ 

ዝርእዮም። ነቶም ቅኑዓት ናይ ብሄረ-ብሄረሰባት መራሕቲ ንሕና ንላበዎ  ንዉጹዕ ህዝቢ 
ኤርትራ ዝብድል መርገጽ ኣይትዉሰዱ፣ ኣብ ጸገምኩም ዝጽገም ኣብ ሓጎስኩም ዝሕጎስ ኣብ 
ሓዘንኩም ዝሓዝን እሙን ዓርክን ጭዋ ባህሊ ዝዉንን ህዝቢ ኣይትበድልዎ። ሕዝብታት 
ኢትዮጵያን ኤርትራን ባእሲ የብሉን። ተባኢሱ’ውን ኣይፈልጥን። ጸገም ክልተ ሃገራት ጸገም 
ኣድሓርሓርቲ መርሕነት’ዩ። ሕጂ ሰላም ህዝብታት እናበልካ ኮበሮ ሙዉቓዕ መስመሩ 

ዝሰሓተ’ዩ። ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መሬቱ ሰላም ክንግስ ዪቓለስ ስለ ዘሎ ደገፍኩም ሃብዎ 
ንሱ’ውን ናቱ ክህበኩም’ዩ። ብዘይናቱ ድልየት ግን ሓንቲ ሜተር ካብ መሬቱ ኣይትመነዩ። 
   

መሰላት ብሄራት ዘይኣምን መንግስቲ ኣብ ኩሉ ዓለማትና እንተረኤና ዓፍንን ጨቛንን’ዩ። ኣብ 

ዝኾነ ዪሃሉ ከኣ ሰላማዊት ሃገር ክቑዉም ኣይክእልን’ዩ። ብዝሕነት ዘለዋ ሃገር ብዘይካ 
ፊደራላዊ ምሕደራ ዝኾነ ካልእ ዝሰማምዓ ዲሞክራስያዊ ናይ ምሕደራ ክልስ ሓሳባዊ ራኢ 
የሎን። ብሓሊ ጨፍልቕና ንሕዘን እንተኾነ እቲ ሓይሊ ናብ ገዛእቱ ከም ዝመልሶ ጭቡጥ 

ኣብነት ሰውራ ህዝብታት ኢትዮጵያ’ዩ። ብዘይካ ልምዓታዊ ዲምክራስያው መንግስቲ ከኣ 
ሃገራት ኣፍሪቓ ካብ ኮፍ ዝበልኦ ከም ዘይትንስኣ ንሰብዓታት ዓመታት ዝተረእየ’ዩ።። ኣብ 

ስድስ ኪሎ 100 ዓመታት ኮፍ ዝበለ ዝቐደሙ መነግስታት ኢትዮጵያ ደብተሮም ዪገንጸል ነዚ 
ናይ ዝወደቑ ራኢ ዝኽተል’ዉን ዉዱቕ’ዩ። እዚ ተፎኻኻሪ ዘሎ ሓይሊ ኣብ ኢትዮጵያ በትሪ 

መንግስቲ እንተሒዙ ንህዝቡን ንጎሬበቱን ጎድኢ’ዩ። እዚ ሰለሰተ ራኢ እዚ ናይ እቲ ብመስዋእቱ 

ዝተፈልየና ተ/መለስ ዜናዊ ራኢ’ዩ። ነዚ ተሰዊኡ። ክቖርርን ክዕንቐፍን ዪኽእል እንበር  

ሳይንሳዊ ራኢ ስለ ዝኾነ ኣይጠፍእን’ዩ። ኩሉ ሰዉራዊ ኣፍሪቓዊ መንእሰይ  ክዕጠቆ’ዉን’ዩ።  

 

ፈደራላዊት ዲሞክራስያዊት ሩቡፕሊካዊት ኢትዮጵያ ንመበል 14 ዓመት ብሄረ-ብሄረሰባት 
ጽንብል ብዓቢ ድምቐት ከም ተብዕል እምነትና ንገልጽ። ናይ ዉጹዓት ዋልታ ዝኾነ ዝስዕሮ 

የሎን እሞ ኢሃደግ ናይ ዉጹዓት ዋልታ ክትኮኑ ንላቦ። ቓልሲ ቐጻሊ’ዩ፣ ኣብ ዓወት የራኽበና። 
 
ዓዓዓዓወወወወትትትት    ንንንንጩጩጩጩቑቑቑቑናናናናትትትት    ብብብብሄሄሄሄራራራራትትትት    ኤኤኤኤርርርርትትትትራራራራ!!!!!!!!!!!!    
ቓቓቓቓልልልልኪኪኪኪዳዳዳዳንንንን    ዉዉዉዉጹጹጹጹዓዓዓዓትትትት    ኣኣኣኣህህህህዛዛዛዛብብብብ    ዪዪዪዪዓዓዓዓንንንንብብብብብብብብ!!!!!!!!!!!!    
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