
 

የሰሞኑ ዓመፅ “ ዓሳ ጎርጓሪ … ” 

ገራገር ዘበርጋ 

(08/12/2016) 

 

    ከሰሞኑ ባገራችን በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች የተከሰተውን ዓመፅ አስመልክቶ 
በተለያዩ ማሕበራዊ ገጾች፡ በመገናኛ ብዙሃንና በኢትዮጵያ መንግስት የተሰጡትን 
አስተያየቶች፡ ዜናዎችና መግለጫዎችን እንደማንኛውም ዜጋ ለማንበብና ለመከታተል 
ችያለሁ፡፡ 

   ዜናዎቹ ምንም እንኳን ድርጊቱን አስመልክተው ከዜና አቀባዮችና ከዚህም ከዚያም 
በተገኑ መረጃዎች አገኘናቸው በሚል ተመርኩዘው የሚቀርቡ ስለሆነ ጠቃሚነታቸው 
የሚያጠያይቅ ባይሆንም ሲቀርቡ የነበሩት አስተያየቶች ግን ከጥቂቶቹ በስተቀር አብዛኞቹ 
አገርን የሚያፈርሱ ብሎም ለተጨማሪ ዓመፅና ጥፋት የሚቀሰቅሱና በእሳት ላይ ቤንዚን 
የሚጨምሩ ሆነው ስለሚታዩ አደገኝነታቸው ለማንም ንፁሕ አእምሮ ላለው ሰው የተሰወረ 
መልእክት የላቸውም፡፡ ጉዳዩን በዝርዝር መተቸት እንኳን ሰፊ ጥናት ተደርጎና ጊዜ ወስዶ 
መፈጸም የሚኖርበት ቢሆንም ለጊዜው ግን በአማራ ክልል የተነሳውን ዓመፅ ብቻ 
የሚከተሉትን ጥያቄዎች በማንሳት አስተያየቴን ለመስጠት እፈልጋለሁ፡፡ 

1. የተካሄዱት ዓመፆች መነሻቸው ምንድን ነው? 
2. የዓመፆቹ ባለቤቶችስ እነማን ናቸው? 
3. የዓመፁ አቀንቃኞችና ፌዴራል ስርዓቱ? 
4. የዓመፁ እንድምታስ ምን ሊሆን ይችላል? 

 
1. የተካሄዱት ዓመፆች መነሻቸው ምንድን ነው? 

   በአማራ ክልል የተካሄደው ዓመፅ ቀደም ብሎ ባንዳንድ ወገኖች ሲቀነቀን በቆየውና 
የኤርትራ መንግስት ድጋፍ ባልተለየው የወልቃይትና የቅማንት ማንነት ጥያቄ መልስ 
አለማግኘት፡ ከመልካም አስተዳደር፡ ከስራ አጥነት ወዘተ…ማሕበራዊ ችግር ጋር የተያያዘ 
እንደሆነ ይነገራል፡፡ የመልካም አስተዳደር፡ የስራ አጥነት ወዘተ... ማሕበራዊ ችግር 
በመሰረቱ የክልሉ መንግሰት ራሱን ፈትሾ አስተዳደሩን የማስተካከል፡ የማረም፡ ጠንካራና 
ትጉሕ ሰራተኞችን በማበረታታት ደካሞችን በማረምና በማሰልጠን ሊያስተካክለው የሚገባ 
የቤት ስራ እንዳለው የሚያመለክት ሲሆን፡ የወልቃይትና የቅማንት ጥያቄን በሚመለከት 
ግን አፈታቱ በሕጉ በተለይ በሕገ መንግስቱ መሰረት መልስ ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ ነው፡፡ 
ችግሩ ያለው ሕገ መንግስቱ ለጥያቄው መልስ የሌለው ሆኖ ሳይሆን በክልሉ መንግስትም 



ይሁን በፌዴራል መንግስት በወቅቱ ለጥያቄው መልስ ያለመስጠት ችግር እንዳለ ግን 
በግልፅ ይታያል፡፡ 

1.1. የቅማንት ሕዝብ የማንነት ጥያቄ፡ 

   የቅማንት ሕዝብ የማንነት ጥያቄ የክልሉ መንግስት ሊመልሰው የሚገባና የውስጥ 
አስተዳደር ማለትም ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ ሆኖ እያለ የክልሉ መንግስት ሕዝቡ 
ያለበትን አካባቢ ወይም ቀበሌዎች ለይቶና ማንነታቸው አውቆ ሕዝቡ ራሱን በራሱ 
እንዲያስተዳድር ለምን እንዳላደረገ ግልፅ አይደለም፡፡ የሕገ መንግስቱ አንቀጽ 39(3) 
ይህንኑ መብት በግልጽ ደንግጓል፡፡  

   ‹‹ማንኛውም የኢትዮጵያ ብሄር፡ ብሄረሰብ፡ ሕዝብ ራሱን የማስተዳደር ሙሉ     

   መብት አለው፡፡ ይህ መብት ብሄሩ፡ ብሄረሰቡ፡ ሕዝቡ በሰፈረበት መልከዓ  

   ምድር ራሱን የሚያስተዳድርበት መንግስታዊ ተቋማት የማቋቋም እንዲሁም  

   በክልልና በፌዴራል አስተዳደሮችውስጥ ሚዛናዊ ውክልና የማግኛት መብትን  

   ያጠቃልላል›› ይላል፡፡(1) 

ስለሆነም የቅማንት ሕዝብ የማንነት ጥያቄ ይዋል ይደር ሳይባል መፍትሔ ሊሰጠው 
ይገባል እላለሁ፡፡ 

1.2. የወልቃይት ሕዝብ የማንነት ጥያቄ፡ 

   የወልቃይት ሕዝብ የማንነት ጥያቄን በሚመለከት ለመሆኑ ጥያቄው በወልቃይት ያለው 
ሕዝብ ያነሳው ጥያቄ ነው ወይ? ይህንን ጥያቄ ነዋሪው ሕዝብ ራሱ ያነሳው ነው ወይ? 
የሚለውን ጥያቄ ያነሳሁት አለምክንያት አይደለም፡፡ ምክንያቱም ሕዝቡ ስል በወልቃይት 
ወረዳ ወይም ቀበሌዎች የሚኖረው ሕዝብ ያነሳው ጥያቄ መሆኑን ለማወቅ ስለፈለግኩ 
ነው፡፡ የቅማንት ሕዝብ ስልም ‹‹ቅማንቶች ነን›› የሚለው ሕዝብ የሚያነሳው የማንነት 
ጥያቄ ሕዝቡ የሰፈረበት ቀበሌ ወይም ወረዳ ተለይቶ በሕገ መንግስቱ መሰረት መፍትሔ 
ሊያገኝ ይችላል ብዬ ከላይ እንደገለጽኩት ሁሉ ለወልቃይት ሕዝብም ጥያቄው የራሱ 
የሕዝቡ ስለመሆኑ፡ ሕዝቡም በወልቃይት ወረዳ ነዋሪ ስለመሆኑ ማወቅ ስላለብኝና ከሕገ 
መንግስቱ አንቀጽ ጋር ያለው አግባብነትም መታወቅና መለየት ስላለበት ነው፡፡  

   የወልቃይት ሕዝብ የማንነት ጥያቄ የወረዳው ነዋሪ ሕዝብ ከሆነ ጥያቄው በቅድሚያ 
መቅረብ የሚኖርበት ለትግራይ ክልል መንግስት ነው፡፡ ለምን ቢባል ወረዳው ባሁኑ ጊዜ 
ማለትም የፌዴራሉ ስርዓት ከተዘረጋበትና ሕገ መንግስቱም ተግባራዊ ከሆነበት ጊዜ ጀምሮ 
የወልቃይት ወረዳ በትግራይ ክልል መንግስት አስተዳደር ስር ያለ ስለመሆኑ የሚያጠያይቅ 
ጉዳይ ስላልሆነ ነው፡፡ ጥያቄው የወልቃይት ወረዳ ሕዝብ ከሆነ ለምንድን ነው ጥያቄው 
ሕዝቡን ለሚያስተዳድረው ለትግራይ ክልል መንግስት ያልቀረበው? የዚህ ፅሑፍ አቅራቢ 



እስከማውቀው ድረስ የወልቃይት ሕዝብ የማንነት ጥያቄ ለትግራይ ክልል መንግስት ቀረበ 
ሲባል አልሰማሁም፡፡ የሕዝቡ ጥያቄ ካልሆነ ዘንዳ ማን ነው ታዲያ ጥያቄው እያነሳው 
የሚገኘው? እንደሚሰማው ከሆነ ጥያቄው እየተነሳ የሚገኘው በወልቃይት ወረዳ ሕዝብ 
ሳይሆን በጎንደር አካባቢ በሚኖሩ ሰዎች ነው፡፡ ታዲያ የጎንደር ሰዎች በምን መለኪያ ነው 
ካካባቢያቸው በጣም ሩቅ በሆነ ቦታ ለሚኖር ሕዝብ የማንነት ጥያቄ ሊያነሱ የሚችሉት? 
የሚለው ጥያቄ በጥሞና ሊመረመርና ሊፈተሽ ይገበዋል፡፡  

   በጎንደር አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች በምን መለኪያ ነው የወልቃይት ወረዳ ሕዝብን 
ወክለው ስለወልቃይት ሕዝብ ማንነት ሊያነሱ የሚችሉት ለሚለው ጥያቄ ግን አግባብ 
ያለው መልስ ሊሰጠው የሚችል አይመስለኝም፡፡ ምክንያቱም የወልቃይት ወረዳ ሕዝብ 
ስለማንነቱ ጉዳይ የሚያነሳውን ጥያቄ በውክልና በሌላ አካባቢ ያለ ሰው እንዲያነሳለት 
መብቱን አሳልፎ የሚሰጥበት አግባብ ወይም ሁኔታ ሊኖር አይችልም፡ አይጠበቅምም፡፡ 
ስለዚህ የጎንደር አካባቢ ሰው ወይም ሕዝብ ስለወልቃይት ሕዝብ ማንነት ጥያቄ ማንሳት 
የሚችልበት የሕግ አግባብ ወይም ስርዓት ከሌለ ጥያቄው ራሱ የሕዝብ የማንነት ጉዳይ 
ሳይሆን የሌላ ጥያቄ ነው መሆን የሚችለው፡፡ 

2. የዓመፆቹ ባለቤቶችስ እነማን ናቸው? 
2.1. የቅማንት ሁኔታ፡        

   የቅማንት ሕዝብ በሚኖርበት አካባቢ የተነሳው ዓመፅ በመሰረቱ ሕዝቡ ራሱ የማንነት 
ጥያቄው መልስ ሳይሰጥበት ለረጅም ጊዜ ሲንከባለል ስለቆየ ‹‹መልስ ይሰጠኝ›› ከመል 
መነሻ የተቀጣጠለ እንደሆነና በዚህ ሂደት ግን ጥያቄውን ማስተናገድ በማይፈልጉ ኃይሎች 
ተቃውሞ ደርሶበት ላልተፈለገ የሰው ሕይወት መጥፋትና ለንብረት ውድመት እንደተዳረገ 
ከሰብአዊ መብት ኮሚሽን አጣሪ ኮሚቴ የተሰጠው መግለጫ በግልጽ ያስረዳል፡፡ የማንነት 
ጥያቄው በአማራ ክልል መንግስት ወቅታዊ መፍትሔ ቢሰጠው ኖሮ ግን ያ ሁሉ የሰው 
ሕይወት መጥፋትና ንብረት መውደም ባልደረሰ ነበር፡፡ 

2.2. የወልቃይት ሁኔታ፡    

   በመሰረቱ የወልቃይት ወረዳ ነዋሪ ሕዝብ ከማንነት ጥያቄው ጋር በተያያዘ ዓመፅ 
ሲያካሂድ አልታየም፡፡ በወልቃይት ወረዳ ሕዝብ ማንነት ስም ዓመፅ እየተካሄደ 
የሚገኘው ጎንደር ከተማ አካባቢ ነው፡፡ በሁለቱም አካባቢዎች መካከል ያለው ርቀትም 
የትለሌ ነው፡፡ ታዲያ ይህንን የወልቃይት ሕዝብ የማንነት ጥያቄ ከጎንደር ሆነው 
እያቀነቀኑ የሚገኙ ኃይሎች እነማን ናቸው? እነዚህ ኃይሎች የኤርትራ መንግስትም 
ይደግፋቸው ወይም ካካባቢው የተነሱም ይሁኑ የወልቃይት ሕዝብ የማንነት ጥያቄ 
ሳይሆን እያነሱ የሚገኙት የወልቃይት ወረዳ የግዛት ጥያቄ ነው እያቀነቀኑ የሚገኙት፡፡ 
ወረዳው በቀድሞው የአጼ ኃይለስላሴና የደርግ ጊዜ በጎንደር ስር ስለነበረ አሁንም 
በጎንደር አስተዳደር ስር ካልሆነ ነው እያሉ የሚገኙት፡፡ የዓመፁ መሪዎችና 
አስተባባሪዎች የሚያቀነቅኑት ጥያቄ የወልቃይት ሕዝብ የማንነት ጥያቄ እንዳልሆነ 
በግልጽ ስለሚያውቁና የወልቃይት ወረዳ ሕዝብም የማንነት ጥያቄ እንደሌለው 



ስለሚያውቁ የማንነት ጥያቄው እንደሽፋን ሆኖ የግዛት ጥያቂያቸውን ለማራመድ 
እየተጠቀሙበት እንደሚገኙ በግልጽ ይታያል፡፡ ይህ አካሄድ ታዲያ ላልተፈለገ 
የህይወት መጥፋትና ንብረት ውድመት እየዳረገ እንደሚገኝ በግልጽ ይታያል፡፡  

   ለመሆኑ ወልቃይት ወረዳ ያለበትና በምዕራባዊ ትግራይ ዞን የሚኖረው ሕዝብ 
የብሄር ብሄረሰብ ቅንብሩ ወይም ማንነቱ የማዕከላዊ ስታትስቲክስ ኤጄንሲ እ.ኤ.አ. 
በ2007 ዓ.ም ያወጣው ስታትስቲክስ ምን ይላል? ከዞኑ ሕዝብ መካከል ትግሪኛ ተናጋሪ 
ወይም ትግራይ 92.28% ሲሆን አማርኛ ተናጋሪ ወይም አማራ ደግሞ 6.48% ነው፡፡ 
(2)  በመሰረቱ የፌዴራል ስርዓቱ ሲዋቀርም ይህንን የሕዝብ ቋንቋና የሕዝብ አሰፋፈር 
መሰረት ተደርጎ የተፈጸመ ስለመሆኑ የሚያጠያይቅ አይደለም፡፡ እውነታው ይህ ከሆነ 
ዘንድ አሁን ‹‹የወልቃይት ሕዝብ ማንነትህን አላወቅከውም፡ እኛ ነን የምናውቅልህ›› 
ተብሎ ከጎንደር አካባቢ ስለ ወልቃይት ሕዝብ የማንነት ጥያቄ ማንሳት ምን ይሉታል?  

የሕዝብ ማንነት ጥያቄ? ወይስ የግዛት ጥያቄ?  

   በመሰረቱ ይህንን የግዛት ጥያቄ የሚያነሱት ወገኖች ለወልቃይት ሕዝብ አስበውለት 
ሳይሆን ምናልባትም ከግዛት ወይም ከመሬት ጋር በተያያዘ ሊየገኙት የፈለጉትን ጥቅም 
በመመኘት ላይ እንደሆኑ መገንዘቡ አስቸጋሪ አይመስለኝም፡፡ ታዲያ ያሁኑ መሬት 
የመንግስት ወይም የነዋሪው ሕዝብ እንጂ እንደድሮው በባላባትነትና በጭሸኝነት ደረጃ 
የምትጠቀምበት ጊዜ ከመሬት ላራሹ አዋጅ በኃላ የሚሰራ እንዳልሆነ ሁሉም ዜጋ 
አውቆት ያደረ ጉዳይ ነው፡፡ የኤርትራ መንግስትም እንኳን በያንዳንዱ የሕዝብ ጥያቄ 
ወይም የዓመፀኞች ጥያቄ እጁን ቢያስገባ ዓላማው ሌላ ስለሆነ የሚያስደንቅ አይሆንም፡፡ 
የኛ ወገኖች ግን ሁኔታውን ባለመገንዘብ ወይም የሆነ ትርፍ ይገኝበታል በሚል 
የሚያነሱት ጥያቄ መልሶ ራሳቸውን እንዳይለበልባቸው ሁኔታዎችን በጽሞና እያጠኑ 
እርምጃቸውን ቢያስተካክሉ ይበጃቿል እላለሁ፡፡  

3. የዓመፁ አቀንቃኞችና ፌዴራል ስርዓቱ?  

የኢትዮጵያ የፌዴራል ስርዓት ባሁኑ ጊዜ ባለማችን ካሉት ሕዝቦች 40% ያህሉ 
የሚተዳደሩበትና በውል ከተመዘገቡት 28 የፌዴራሊዝም ስርዓት ተከታይ አገሮች 
አንዷ አገራችን እንደሆነች ይታወቃል፡፡ (3)  ይህ ስርዓት ለኢትዮጵያችን 
ሁነኛውና ሌላ አማራጭ የሌለው ስርዓት እንደሆነ ባንዳንድ ወገኖች ግንዛቤ 
የተወሰደበት አይመስልም፡፡ አንዳንድ ወገኖች አሁንም ስርዓቱን የሚቃወሙ ወይም 
መፍረሱን የሚሹ እንዳሉ መገንዘብ ይቻላል፡፡ ሆኖም ይህንን የፌዴራል ስርዓት 
በቅጡ ባለመገንዘባችንና ተግባራዊ ባለማድረጋችን ምክንያት ኤርትራን ያጣን 
ብሎም የኤርትራን ሕዝብንና ወደቦችን ያሳጣን መሆኑን ያሁኑ ወጣት ትውልድ 
ምን ያህል እንደሚገነዘብ ወይም እንደሚያውቅ እርግጠኛ ሆኜ መናገር አልችልም፡፡ 
ባሁኑ ጊዜ ዓመፅ እየመሩና እያስተባበሩ ያሉት ወገኖችም ቢሆኑ የፌዴራል 
ስርዓቱን ለማፍረስ ከሕዝብ ጥያቄ ጋር የማይገናኝና ሕገ መንግስቱን የሚቃወም 
ዓመፅ እያካሄዱ እንደሚገኙ በቅጡ የተገነዘቡት አይመስሉም፡ ወይም ሆን ብለው 



ስርዓቱን ለማፍረስ እየተንቀሳቀሱ እንደሚገኙ መገንዘብ ይቻላል፡፡ ለምን ቢባል 
የግዛት ጥያቄ የሚያነሱ ከሆነ ኢትዮጵያ ወደ ቀድሞው የአሃዳዊ ስርዓት 
እንድትመለስና የጠቅላይ ግዛትና የክፍለ ሀገር አስተዳደር ስርዓት እንዲዘረጋ 
ይፈልጋሉ ማለት ነው፡፡ ይህ ፍላጎት ደግሞ ወልቃይትን ወደ ጎንደር መመለስ ብቻ 
ሳይሆን መተከል ወደ ጎጃም ይመለስና የቤንሻንጉል ክልል ይጥፋ፡ አሶሳ ወደ ወለጋ 
ይመለስና ቤንሻንጉል ይጥፋ፡ ጋምቤላ ወደ ኤሊባቦር ይመለስና የጋምቤላ ክልል 
ይጥፋ፡ የአፋር ክልል ሰሜኑ ወደ ትግራይ ደቡባዊ ክፍሉ ደግሞ ወደ ወሎ 
ይመለስና የአፋር ክልል የሚባል ይጥፋ፡ ኦጋዴን ግማሹ ወደ ባሌ ግማሹ ደግሞ 
ወደ ሐረር ይጠቃለልና ሶማሌ የሚባል ክልል ይጥፋ፡ ጉራጌው፡ ስልጤው፡ 
ከምባታው፡ ሃዲያው፡ ኦሮሞው በሸዋ ስም ተጠቃሎ አንድ ጠቅላይ ግዛት ይሁንና 
ከአዲሰ አበባ እየተመራ የኦሮሚያ ክልል እምብርት ይጥፋ፡ ወዘተ… የሚል አቋም 
ይዘው በመንቀሳቀስ ላይ እንዳሉ መገንዘብ ይቻላል፡፡ ይህ አቋም ተግባራዊ 
የሚሆንበት ሁኔታ የለም እንጂ ሊሆን ቢችል ብለን ብንገምት የፌዴራሉ ስርዓት 
ይፍረስ ማለት እንደሆነ ግን ግልጽ ነው፡፡ የፌዴራሉ ስርዓት ኢትዮጵያ 
እንዳትፈራርስ አሳሪ ብረት ሆኖ የሚያገለግል ስርዓት እንደሆነ ካለፉት 25 ዓመታት 
ልምዳችን መማር ካልቻልን ሌላ ጊዜ መማር አንችልም፡፡ ካሁን በኃላ ክልሎች 
ግዛታቸውን ለሌላ አካል አሳልፈው ሰጥተው በሰላም እንኖራለን የሚሉ ወገኖች ካሉ 
የጥፋት እሳት እየጫሩ መሆናቸውን ቢገነዘቡ መልካም ይመስለኛል፡፡ በመሆኑም 
የወልቃይት ወረዳ ምንም ዓይነት የሕዝብ ማንነት ጥያቄ ሳይኖረው በግዛት ጥያቄ 
ሽፋን ወደ ጎንደር እናስመልሳለን የሚለው የዓመፀኞች መፈክርም ከላይ ከተጠቀሰው 
የግዛት ጥያቄና ወደ አሃዳዊ ስርዓት የመመለስ አባዜ የተለየ እንድምታ ሊኖረው 
አይችልም፡፡  

4. የዓመፁ እንድምታስ ምን ሊሆን ይችላል? 
   አገራችን በምትከተለው የፌዴራሊዝም ስርዓት ምክንያት ሰላሟን አስጠብቃ 
የልማትና የእድገት የቤት ስራዋን እጅግ በሚያስደንቅ ሁኔታ እያከናወነች 
እንደምትገኝ ዓለም የመሰከረው ጉዳይ ነው፡፡ ይህ ውጤት ሊገኝ የቻለውም በሕዝቡ 
ብርታትና በሰላም መስፈን እንደሆነ እሙን ነው፡፡ የውጭ ኢንቨስተሮች አገራችንን 
መርጠው በቢሊዮን ብር የሚገመት ሀብታቸውን አፍስሰው በርካታ ዜጎችን ቀጥረው 
ድህነቱን በመቀነስ ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ በማድረግ ላይ የሚገኙት ለፅድቅ ብለው 
ሳይሆን አገሪቱ ሰላምዋን አስከብራ በተነጻጻሪም ቢሆን ካካባቢው አገራት ሰው 
በሰላም ወጥቶ በሰላም የሚገባባት አገር መሆኗን ለማረጋገጥ ስለቻሉ ነው፡፡ 
    
የፌዴራል ስርዓቱም ለዚህ ሰላማዊ ሕይወት የተመቻቸ መሆኑን አገናዝበው ለማወቅ 
ስለቻሉ ነው፡፡ ለነገሩ የጎረቤት አገራትም ቢሆኑ ለሰላማቸውና ለደህንነታቸው ምን 
ያህል በኢትዮጵያ ላይ ተማምነው እየኖሩ እንደሆነና የተባበሩት መንግስታትም ምን 
ያህል በኢትዮጵያ የፀጥታ ኃይል ላይ በመተማመን ኢትዮጵያ በነዚህ ጎረቤት 



አገራት ላይ ኃይሏን እያሰማራች ለአገራቱ መረጋጋት አስተዋጽእ እንድታደርግ 
በመገፋፋት ላይ እንደሚገኝ ፀሐይ የሞቀው ጉዳይ ነው፡፡ 
 
የፌዴራሊዝም ስርዓቱ በጎረቤት አገራት እየተፈለገ መሆኑንም በቅርብ ጊዜ ለስራና 
ለልምድ ልውውጥ በሚል ከኬንያ፡ ከሱዳን፡ ከጅቡቲና ከሶማሊያ የመጡት 
የፓርላማ አባላት፡ የፓርቲ አባላትና የመንግስት ተወካዮች ከኢትዮጵያ 
አቻዎቻቸው ተገናኝተው ያደረጉት ጉብኝትም የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው፡፡ የሶማሊያ 
ፕሬዚዳንት ባሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ ሶማሊ ክልል ተገኝተው የስራና የልምምድ 
ጉብኝት እያደረጉ ስለመሆነቸውንስ ልብ ብለናል ወይ? 
    
በመሆኑም ውድ አንባቢያንና ዜጎች ምንም እንኳን አሁን በስልጣን ላይ ያለው 
መንግስት በርካታ የውስጥ ችግሮችና ድክመቶች ያሉበት ስለመሆኑ  
የሚያጠያይቅ ቢሆንም ይህች አገር ባሁኑ ሰዓት ሰላምዋን ጠብቃ የውስጥ 
ችግሮችዋን በጥንቃቄ እየፈታች፡ አሁን ያለውን ስርዓት ተንከባክባና በሕገ 
መንግስቱ መሰረትም ውስጣዊ ችግሮችዋን (የማንነት ጥያቄንም ጭምር) እየፈታች 
እድገቷን ከማስቀጠል ውጭ ሌላ አማራጭ የሌላት መሆንዋን መሆኑን ግንዛቤ 
ማድረግ ተገቢ ይመስለኛል፡፡ 
 
ቸር ይግጠመን! 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
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