
”ኣለ  ገና  አለ  ገና ” 

”የወያኔ  ኑሮ  ይለያል  ዘንድሮ”  

”አባይ  ከመገደብ  የሰው  መብት  ጥሰት  ይገደብ” 

እዘን  ኣብ  ላዕሊ  ፅሒፈየን  ዘለኹ  ቃላት  ኣብቲ  ረብሻ  ዝበሉወን  እየን  ጭርሖ  ድየን  ደርፊ  
እንድዕሎም 

ኣለ  ገና  ኣለገና ፡  ኣለገና  ማለቶም  እንታይዩ  ዝወቅዕዩ  እቱቓል  ናይ ባዕላቶም  ጉዳይ  ግን  ኣሎ ገና  
ማለቶም  ብወገነይ  ፅቡቕናን  ሰላምናን  ንዘይደልዩን  ዘይምነዩልናን  እነስመዖም  መርድእ  ኣ ሎ  ገና ፡ 
ግድብ  ህዳሰ ፡  ሕዳሰ  ርእሰ  ተኣማንነትናን  ተደራራቢ  ኩርዓት  ኢትዮዽያዊ  መንነትናን እዩ ። 

ምስክር  ናይ ኣታሓሳስባን  ተግባርን  ሕዳሰ  እውንዩ  ዘበን  ካብዘበን  እንትሰጋገር  ኣብ  ዝረስሐን 
ዝተጓሓፈን  ሓተላ  ተሰሚጦም  ካብቲ  ዝኣረገን  ተረጊፁን  ዓኽታና  ጉሒፍናሉ  ዝሰገርናዮ  ዝባዕኸ ኸ  
ዘበንን  ኣታሓሳስባን  ክሰግሩ  ዘይካኣሉ  ትምክሕተኛታትን  ተስፋ  ዝቖረፁ  ፀበብትን  ገና ፍሒት 
እንተይበሉ  ናይ  ዓመታት  መንገዲ  ገዲፍናዮም  ካብ  እንመርሕ  ክልተ  ወርቃውያን  ዓሰርተታት  ተ 
ቖፂሮም  ኣለዉ  አለ  ገና  ይብሎም  ርትዓዊ  ትርጉም  ብዘለዎ  እዞም  ዓሰርተታት  ካዓ  ብዓሰርተታት 
ኣሻሓት  ናይ  ኣታሓሳስባ  ለውጢታትን  ዝረትዑ  ተግባራትን  ተነፂፎምሎም  ኣለዉ ። 

 የወያኔ  ኑሮ  ይለያል  ዘንድሮ ፡ እዙ  ፈሽኳል  ናይሁራ  መዝሙር  እዙይ  ገና  ቃልሲ  ህዝቢ  ትግራይ 
እንትምሰስ  ካብ  ሰላሳታት  ኣትሒዞም  ቦኽባኽ  ሁራ  ዝረገፁሉ  ስዑርን  ቀቢፀ  ተስፋውን  ዓቃቢቶና  
ክሳብ  እንገልፅ  ስሒቕናዮ  ዝሓለፍና  ጠቃር  ቃልዩ ። 

ኣሎን  ዘየሎን  ሓፃዊንን  ሰብን  ኣሰሊፎም  የወያኔ  ኑሮ  ይለያል  ዘንድሮ  ኢሎም  ሰብሞ  ይትረፍ   
ተፈጥሮ  ዝለገ ሶም  ኣግራብውን  ኣይንገድፎምን  ኢሎም  ብሁራን  ፍከራን  ኣቦራ  ሰማይ  ኣዕሪጎም   
ብዝወረዶም  ዘሕፍር  ስዕረት  ፈንተት  እንተይበሉ  ዝኻሓድዎ  ናይ ውርደት  ቃልዩ ። 

ኣብ  መአከቢ  ኣደራሽ  እሞ  ኣብ ኣውሮፓ  ዓውኢሎም   ክደገምዎ  ምኽኣሎም  ገናካብቲ  ዝተሓብእሉ   
ናይ ሬሳ  ሳንዱቕ  ክወፁን  ክበራበሩን  ዘይምኽሎም  ዘገርምዩ  እምበር  ሎሚዘበን  ዘይኮነስ  ዓሚ  
ቅድሚ     ዓሚ  ኣብ  ሜዳ  ኲናትን  ኣብ  ናይመረፃ  ጣብያን  ትሕቲ  ዜሮ  ዜሮ  ዲግሪ  ተሳዒሮም  
እዮም ። 

አባይ  ከመገደብ  የሰብኣዊ  መብት  ጥሰት  ይገደብ ፡    ይብላዕያ ኣሎ  ኢሎምስ  ጥሕሎ  ምስ ግራጩ  
ኢሎም  ዓጋመ  ዓድና   ከምዚ  መስደመም  ከጋጥሞም  እንተሎ  ንባዕሉ  ሓላዊ  ሰብኣዊ  መሰላት  
እየኢሉ  ስርሑግን  ፖለቲካን  ንግድን  ዝኾነ  ውድብ  ካብከምኡ  ዓይነት  ዝኣረገ  ስነሓሳብ   
ዘደኽደኹ  ተቓወምቲ  ኢና  ባሃልቲ  ተደሪሱ  ዝተላኣኸሉ  ፈጠራ  ኣቓልሑ  ተብሂሉ  ዝተውሃቦም  
ንዋዕዋዕ  ተጠቒሞምሉ   ደጊሞምዎ  ።  ዕግርግርን  ሕድሕዳዊ  ምንቛርን  ፈጢርካ  ወይውን  ሽም  
ሃገርን  መንግስትን  ኣፀሊምካ  ተማእዛዚ  ኹርኩር ናይ  ምሻም  መደቦም   ንምስኻዕ   ተቐቢልካ   
ከምናይገደል  መቓልሕ  ምግዋሕ  እሞድማ   ድኽነት  ናይ ምቕራፍ  ፕላን  ሓደኣካል  ዝኾነ  ግድብ  
ኣባይ   ምንም  ምትሕሓዝ   ዘይብሉ  የወያኔ  ኑሮ  ኢልካ  ናይ  ስዑራት  መዝሙር   ክትደግም  
ምኽኣል  ክንደየናይ  ናብዘሕፍር  ውርደትን  ቀቢፀ  ተስፋነትን  ከምዝተጓሓፉ  ዘርኢ  መርተዖ  እዩ   ።  


