
ሐዚ ከም ተጋሩ ጥራሕ ዘይኮነስ ከም ደቂ ሰብ - 

ንሓብረሉ ጊዘ እዩ 

****************************  

መንግስትን ዝምልከቶም ናይ ጥዕና ሰብ ሞያን ከምዝኸኣልዎን ከምዝፈለጥዎን 

ሓላፍነቶም ይዋፅኡ ኣለዉ እዮም፣ በቢዕለቱ ብዝረኣዩ ለውጥታትን ዝርከቡ 

ተሞክሮታትን እናቀመሩ ነቲ ሕማም ክከላኸል ይኽእል እዩ ኢሎም ዝሓሰብዎ ነገር 

ኩሉ ይገብሩ ኣለዉ እዮም፡፡ ግን ድማ ብናይ መንግስቲ ወይ ጥዕና ትካላት ፃዕሪ 

ጥራሕ ኣብ ዘብፀሐና የብሉን፡፡  ኩሉ ሰብ ከም ሰብ ካብዚ ሕማም ንምክልኻል 

ክንገብሮ ዝግበአና ንግበር፣ ንከላኸል፣ ነምህር፡፡ ካብዚ ወፃኢ መንግስትቲ እዚ 

ዘይገበረ፣ እዚባ ዘይደገመ፣ ጥዕና ኣካላት እዚ ዘይገብሪ ከምዚ ባ መሐሸ ወዘተ 

እናበልና ናይ መኸተ ጊዜና ኣይነጥፍእ፣ ሞራል ህዝብና ኣይነዕብር፡፡ ኩሉ ምእንተ 

ሂወቱ፣ ምእንተ ስድርኡ፣ ምእንተ ኣዝማዱ፣ ምእንተ ህዝቡን ሃገሩን ውልቃዊ 

ምክልኻሉ ኣፅኒዑ ይሓዝ፡፡   

ብዛዕባ ህወሓት፣ ብዛዕባ መራሕቲ ክልል ትግራይ ወይከዓ ብዛዕባ ብልፅግና 

ፓርቲን፣ ኣብዪን መራሕቲ ፌደራል ስርዓትን እናልዓልና ምቅላስ ብዛዕባ ናይ ቀፃሊ 

ዓሰርተታት ዓመታት ናይ ሃገርና ወይ ክልልና ዴሞክራሲያዊ ስርዓት፣ ልምዓትን 

ምዕባለ ህዝብናን ብዛዕባ ሰናይ ምምሕዳርን ንምስፋን ካብ ዘለና ፅቡቕ ድልየት 

ዝብገስ ስለዝኾነ ዝድገፍ እዩ፡፡ ግን ድማ እዞም ዛዕባታት ክነልዕል ከለና ህዝቢ 

ከምህዝቢ ኣብ ሃለዋቱ ዝተደቀነ ሓደጋ ኣብዘይህልወሉ ኩነታት ዝለዓል እዩ፡፡  



 

ይኹን እምበር ኣብዚ ሐዚ እዋን ህዝቢ ከም ህዝቢ ሃለዋቱ ናብ ሓደጋ ዘቃልዕ 

ሕማቕ ሕማም መፂኡ ኣሎ፡፡ እዚ ሕማም እዚ ናይ ዓለምና ዝለዓለ ሳይንስን 

ቴክኖሎጂን ዝወነኑ ሃገራት ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ ኮይኑ፣ ምቁፅፃር ኣብዩዎም 

ህዝቦም ይረግፍ ኣሎ፡፡ ከም ኣብነት ንምጥቃስ ጣልያን በቢማዕልቱ ካብ 6 ክሳብ 7 

ሚእቲ ዜጋታታ ይረግፉ ኣለዉ፡፡ እዚ ክፉእ ሕማም ናባና ናብ ኢትዮጵያን ናብ 

ጎሮባብቲናን ኣትዩ ከምዘሎ ይንገረና ኣሎ፡፡ እዚ ናባና ምእታዉ ሳዕቤኑ ካብ ናይ 

ጣልያን ንላዕሊ ከምዝኸውን ፉሉይ መፅናዕታዊ ትንተና ዘድልዮ ኣይኮነን፡፡ እቲ 

ሕማም ብምትንፋስን ብምንኽኻእን  ዝመሓላለፍ ብምዃኑ፣ ናትና ባህልን 

መነባብሮን ድማ ነዚ ዝተቓለዐ ብምዃኑ እቲ ሓደጋ ከቢድ ይገብሮ፡፡ እዚ ሕማም 

ንኹሉ ዘጥቅዕ ሕማም እዩ፡፡ ዝምሕሮ ወዲሰብ የለን፡፡ ሃፍታም ይኹን ድኻ፣ 

ሙሁር ይኹን ዘይተምሃረ፣ ሓላፊ ይኹን ተራ ዜጋ፣ መራሕቲ ሃይማኖት ይኹኑ 



ምእመናን፣ ኣክቲቪስት ይኹን ተኸተልቱ፣ ብሓፈሻ ንኹሉ ዘርኢ ወዲሰብ ዘጥቅዕ 

መድሓኒት ዘይተረኸበሉ ናይ 21 ክ/ዘመን ሕማቕ ሓደጋ እዩ፡፡ 

ስለዚ ሐዚ ኣብ ቅድሜና ተገቲሩ ዘሎ ሓደጋ ብዛዕባ ናይ መፃኢ ዓሰርተታት 

ዓመታት ናብራ፣ ብዛዕባ ምልማዕን ዘይምልማዕን፣ ብዛዕባ ዴሞክራሲ ምስፋንን 

ዘይምስፋንን፣ ብዛዕባ ሰናይ ምምሕዳር ምንጋስን ዘይምንጋስን ዘይኮነስ ብዛዕባ እዚ 

ሕማም እንተመፂኡና  ህይወትና፣ ህይወት ስድራናን ጎሮባብትናን ሓደ ሰሙን 

ክልተ ሰሙን ይፀንሑ ዶ ኣይፀንሑን እዩ እቲ ሕቶ፡፡ እዚ ወርሒ ንዘልቆ ዶ 

ኣይንዘልቆን፣ ዝቕፅል ዓመት ከም ስድራ እንተይተጎዳደልና፣ ከም ህዝቢ 

እንተይበረስና ንፀንሕ ዶ ንኾን እዩ እቲ ጭንቀት፡፡ እዚ ድማ ኩሉ ፍጡር ወዲሰብ 

ክሓስበሉን ክጭነቐሉን ዝግባእ እዩ፡፡ ናይ ምክልኻሉ መንገዲ ድማ ኣብ ኢድና እያ 

ዘላ፡፡ ናይ ባህሪ ለውጢ ምግባር፡፡ እዞም መመሓላለፍቲ ነገራት እንተተረዲእና 

ኣብኣቶም ምፅዋት እያ፡፡ ዘይምንኽኻእ፣ ምርሕሓቕ፣ ፅሬትና ምሕላው እዩ፡፡ እዚኣ 

እንድሕር ዘይጌርና ብህይወትና፣ ብህይወት ስድራናን ጎረባብትናን ኢሉውን 

ብሃለዋት ህዝብና ፈሪድና ማለት እዩ፡፡  

ስለዚ ዘለና ናይ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ኣፈላላያትና ንጎኒ ገዲፍና ኩልና ኣንፃር መኸተ 

ኮረና ኣዎንታዊ እጃምና ንፃወት፡፡ ተጋሩ ኣብ መንነትና ዝተፍሓሰ ሓደጋ ኣብ 

ምምካት ዘርአናዮ ሓቦን ቃልስን፤ ኣብ ዘርኢ ወዲሰብ ዝተደቀነ ሓደጋ /ኮሮና ቫይረስ/ 

ምምካት ዳግም ክነርኢ ይግባእ፡፡ሐዚ ከም ተጋሩ ጥራሕ ዘይኮነስ ከም ደቂ ሰብ 

ንሓብረሉ ጊዘ እዩ፡፡  

ካብዚ ሓደገኛ ሕማም ንምውፃእ ኩሉሰብ ክገብሮ ዝግባእ ክልተ ተሓሰብቲ ነገራት 

 ኣነ እቲ ቫይረስ ኣብ ውሽጠይ ክህሉ ይኽእል፤ ስለዚ ንስድራይ፣ 

ንመሳርሕተይ፣ ንተገልገልተይ፣ ንጎሮባብተይን ከየሕልፈሎም እንታይ 

ዓይነት ጥንቓቐ ክገብር ኣለኒ ኢልካ ብምሕሳብ ስጉምቲ ምውሳድ፣ 



 ስድራይ፣ መሳርሕተይ፣ ተገልገልተይን መቓርብተይን እቲ ቫይረስ ክህልዎም 

ስለዝኽእል ናባይን ናብ ካልኦትን ከየ?ልፉ እንታይ ጥንቓቐ ክንገብር ንኽእል 

ዝብል ሕቶ ብምሕታት ስጉምቲ ምውሳድ፣ 

እዞም ሕቶታት ብምሕታት ንወስዶም ናይ ምክልኻል ስጉምቲታት ኩሎም ኣብ 

ሓልዮትን ምትሕስሳብን ምድግጋፍን ንዝተጠቕዐ ውን ፉሉይ ክንክን ብምግባር ኣብ 

ህይወት ምድሓን መሰረት ዝገበረ ክኸውን ይግባእ፡፡ 

ንዓርስና ብምክልኻልን ብምጥንቓቕን ናይ ወዲሰብ ህይወት ካብ መቕዘፍቲ 

ንከላኸል !!!  

 

ህዳሰ ኢትዮጵያ 

መጋቢት 14፣ 2012 ዓ.ም. 

hidaseethiopia@yahoo.com   hidaseethiopiaa@gmail.com 
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