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መእተዊ
ኣብ ህዜብታት ሃገርና ዜነበረ ዜተበዏ ኣመለኻኽታ ሃገርን ሃገራውነትን እናሰተኻኸሉ ብልምዒታዊ
መንገዱ ጉዕዝ ካብ ዜጅምሩ ዒመታት ተቆፂሮም እዮም፡፡ ሃገርና ካብ ዜነበራ መዒሙቕ ዴክነት
ወፂኣ ናብ ማእኸላይ እቶት ክትሰለፌ ንምግባርን ቅዴም ዜነበራ ሃገራዊ ክብሪ ንምምላስን ናብ
ላዕለዋይ እቶት ለወን ሃገራት ንምብፃሕ ኣብ ምርብራብ ትርከብ፡፡ ንዙ ዜተናወሐ ናይ ወለድታት
ጉዕዝ ክንፌፅም ንኽእል ዴማ ዱሞክራሲያውን ልምዒታውን መስመር ጨቢጥናን ነኺስናን ሒዜና
ብምጓዒዜ ምዃኑ ተነፂሩ ዜሓዯረ ጉዲይ እዩ፡፡ ንዙ ዒብዪ ሃገራዊ ውራይ ክንፌፅም እንተለና
ጉዕዝና ዜተሓላለኸን ከቢዴን ምዃኑ፣ ልምዒትን ዱሞክራስን ክረጋገፅን ክሰፌን ዜኽእል ኣብ ሞንጎ
በቲ ልምዒት ዜጥቀሙን ይጥቀምን ብዜግበር ቃልሲ ዜውሰን ምዃኑ ኣሚትና እናሰራሕና መፂእና
ኢና፡፡ ህልዊ ዒለማዊ ኩነታት ዴኽነትን ዴሕረትን ሕዜካ ተፀጊዕኻ ምንባር እውን ስለይፌቅዴ
ጉዕዝና

ቅልጡፌን

ተኸታታልን

እንተይኾይኑ

ኣብ

ከይዱ

ብዜፌጠሩ

ፀገማት

ተዒንቂፌካ

ምውዲቕን ምትሳእን ጥራሕ ይኮነስ ይተፀበኻዮ ጋሻ ውሑጅ ወይ ዴማ መዴራጉሕ ፀራሪጉ
ክወስዯና ወይ ክፀቕጠና ከምዜኽእል ብንቖሓተ ሒልና ዯረጃ ዜበፃሕናዮ ጉዲይ እዩ፡፡
እቲ ዜነበረን ይተቐረፇን ደሑር ኢኮኖሚያዊ መሰረትና ንኽራይ ኣካብነት ዜምቹ፣ ካብ ዒመት
ዜሸቀለስ ኣብ ዒውዱ ሚሐ ቐበለ ከም ዜበሃል ብዘሕ ይሰርሐን ይሸቀለን

ዜበለፀ ዜረበሐሉ

ስለዜኾነ ኣመራርሓና ንባዕሉ ብዜተመጠነ ንሮ እናነበረ፣ ዒበይቲ ናይ መንግስቲ ገንብን ንብረትን
እናውፇረ ንኻልኦት ክህፌትሙን ሃገራዊ እቶት ብኹሉ መዲይ ክስስን ምግባር ካብቲ ኣብ በረኻ
ኣብ ሓዯ መኣዱ እናበለዕና ዜገበርናዮ ኣንፃር ዯርግ ቓልሲ ዜኸበዯን ፇታኒን ከምዜገብሮ ብተግባር
ተሪጋጊፁ እዩ፡፡ እቲ ጉዕዝና ኣብ ርእሲ ምክባደ ንህዜብና ኢልና ዜርጋሕናዮ ዱሞክራሲያዊ
ስርዒት ንፀላእትና ዜተርፌ ስለዜኾነ ሕጋውን ይሕጋዊ መንገዱ እናተጠቐሙ ፀገማትና ክጋዴዴ፣
ንዜተፇጠሩ ኣናእሽተይ ፀገማት ብምግናን ንቁማል ክንዱ ብዕራይ ዜገብሩ ተበለፅትን ስልጣን
ህረፌ ለዎምን ሓይልታት ዴማ ወግሐ ፀብሐ ነቓዕ ምፌጣርን ንዜተፇጠረ ክፌተት ክስፌሕ
ምግባር ክስርሑ ከምዜኽእሉ ይተሓለመ ዜተፇትሐ እዩ፡፡
ኣብ ውሽጥና ሎ እንተይርአ ዜዒፅዴን ክዒፅዴ ዜዯልን ሓይሊ ይኹን ኣብ ዯገ ኾይኑ ሰብስልጣን ብምሓዜን ውዴዒዊ ኢኮኖሚያዊ ክፌተታት እናተጠቐመ ብኣቋራጭ ዜህፌትምን ክህፌትም
ዜዯልን ሓይሊ ክነፅሪ ንገብሮ ቃልሲ ካሊእ ዜተጠናነገ መስርሕ ለዎ እዩ፡፡ ንቲ መስርሕ ቃልሲ
ክተሓሓከኽ ካብ ዜገብሩ ጉዲያት ኣብ ዜሓለፇ ብዜተፇጠሩን ብዜነበሩን ዜተዚበዐ ርክባት
ዜተፇጠሩ ትምክሕትን ፀቢብነትን ጉልባብ እናገበሩ ክራይ ኣከብቲ ኣብ ውሽጢ ህዜቢ ስለዜሸፇኑ
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ፇሊኻ ንምውቃዕ ብቕዒትን ንፁር ሜላን እንተሃልዩካ ክሕለፌ ይካኣል ክኸውን ይገብሮ፡፡ እቲ
ክራይ ኣካቢ ንባዕሉ መጥቃዕቲ ከይበፅሖ ምክልኻል ጥራሕ ዜኮነስ ሃፀይ ምሊሊክ ንምውዲስ ሃፀይ
ዮሃንስ ምዕራፌ ወይ ሃፀይ ቴዴሮስ ንምምጓስ ሃፀይ ምሊሊክ ምንኣስ ዜዒይነቱ እስተራተጂ
እናተጠቐመ ንሓዯ ብሄር ሒዘ ነቲ ካሊእ ምፅልእላእ ፣ ንቲ ሓዯ ኣመራርሓ ኣሓሒሉ ንቲ ካልእ
ምውጋእ ከምቀንዱ ስልትን ስትራተጅን ትምክሕተኛታትን ፀበብትን ስለዜጥቀሙ ነቲ ፀገም ፀገም
እናወስኸ ከምከብድ ዴሕሪ ምርጫ 1997 ዒ/ም ገኒኑ እተርኣየ እዩ፡፡
እዘይ ነፂርና ጉዕዝ ምስ ጀመርና ብኢዴ ዜዴህሰስን ዜጭበጡን ዒወታት ምስ ተመዜገቡ እንታይ
ስለዜጎዯለ እዩ እቲ ተቓውምን ዕግርግር ክፌጠር ክኢሉ ዜብል ቀንዱ ትኹረት ናይዙ ፅሕፌ እዩ፡፡
ብሓፇሻ ንምቕማጥ እንተኾይኑ እቲ ልምዒታዊ መስመር ተጠናኽሩ ሓዯ ታሪካዊ መሓንቖ ክሰግር
ምጅማሩን ንኩሎም ብሊዮ-ሊበራል ኣተሓሳስባ ዜምርሑ ናይ ውሽጥን ዯገን ፀላእቲ ኣብ ጭንቂ
ክጥሕሉ ስለዜገብሮም ዜተፇጠረ ተቓውሞ እዩ፡፡ ብካሊእ ገፅ ዴማ ኢህወዯግ ብናይ ትማሊ ንሎሚ
ክመርሕ ምፌታኑን ኣብ ውሽጡ ለዉ ሽግራት ብትረት ይምቅላሱ እዩ ኢልካ ምጥቕላል
ይከኣል፡፡

መሰረታዊ

መንቐልታትን

ምክንያታት

ምኽንያታትን

ተቓውሞ

ንምርዲእ

ክለዒል

ይሕግዘ

ዜገበርዎ

እዮም

እዙኣቶም

ዜብሎም

እዮም፡፡

ዚዕባታት

ይኹን

ነቶም
ኣብ

ክንውስድም ለና መፌትሕታትን ሓበራዊ ግንዚበ ንምፌጣር ይሕግዘ ኢለ ዜኣምነሎም ከምዜስዕብ
ንምቕራብ ክፌትን እየ፡፡ ሰናይ ንባብ

1. ምዴልዲን ምስፊሕን ኢኮኖሚያዊ መሰረት ልምዒታዊ መስመር ኣብ ዯንበ ሊዮሊበራል ዜፇጠሮ ዒውፅወፅ፡ኣብ ገጠር፣ ሕርሻ ዜመርሖ ልምዒታዊ ስትራተጂ ተኸቲልና መናዊ ኣጠቓቕማ ሕርሻ ክምዕብልን
መፌራይነት ብዜለዒለ ዯረጃ ክውስኽ ብምግባር ብምግቢ ዒርስና ንምኽኣልን ንኣግሮ-ኢንዲስትሪ
ዜኸውን ፌርያት ክነፌሪ እናሰራሕና ፀኒሕና፡፡ በዙ ኣንፇት ከይዴና ዴኽነት ካብ 49 ናብ 24
ክወርዴ ፣ እታ ሃገር ብምግቢ ዒርሳ ክትኽእል ፣ ህዜብና መናዊ ሕርሻ ብመንፅር ቴክኖሎጅታት
ምጥቃምን ምዕቡል ምምሕዲር ሕርሻ ክለምዴ ጌርናዮ ኢና፡፡ እዙ ዒወት ናብ ይምለሰሉ
ንምብፃሕ መብዚሕትኡ ነባሪ ገጠር ምግቢ ውሕስና ብቤተ-ሰብ ዯረጃ ከረጋግፅ ኣለዎ፡፡ ኣብ ዒዴና
ተመስሪተን ንለዋ ኣግሮ-አንዲስትሪን ንመፃኢ ዜትከላ ትካላትን

ዜኣክል መጠን ፌሪያት ክነፌሪ

ምግባር ይከኣልን ይግባእን፡፡ ኣብ ዒውዯ ሕርሻን እዚ መሓንቖ እዙኣ እንተተሰጊራ ሕርሻን
ኢንዲስትሪን ብዜለዒለ ዯረጃ ዜተመጋገቡን ዒውዯ ኢኮኖሚ ክኾኑ ይገብሮም፡፡ እቲ ገባር ናብ
መናዊ ሓረስታይ ስለዜቕየርን እቶቱ ብመንፅር ሃገራውን ዒለማውን ዕዲጋ ስለዜግብጥ እቲ ለውጢ
ኣዴማዑ ክኸውን ይገብሮ፡፡ ኣብዙ ካልኣይ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ክልላት ንዘይ ማእኸል
ገይረን ይሰርሓ ስለለዋ ብዜለዒለ ዯረጃ ለውጢ ክመፅእዩ ተባሂሉ እዩ ዜግመት፡፡ ኣብ ገጠር እዙ
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ኩነታት እንተተፇጢሩ ንኩሎም ናይ ምዴሕርሓርን ፀረ-ልምዒትን ዜቐበል ሓይሊ ብዜለዒለ ዯረጃ
ክቅንስ እዩ፡፡ ናይቲ ሓዯ ክልል ፌርያትን ናይቲ ካሊእ ክልል ዕዲጋን ክተኣሳሰር ብምግባር
ጠንካራ ኢኮኖሚያዊ ምኽንያት ንሃገራዊ ሓዴነት ክፌጠር ይገብር፡፡ ስለዜኾነ ብሊዮ-ሊበራል
ዜምርሑ ኩሎም መዴሓርሓርቲ ንቲ ሓዯ ወሳኒ

ዜኾነ እምነ-ኩርናዕ ከይቕመጥን ንይምቕማጥ

ክኹለፌ ንምግባርን ተኣሚቶ እዩም ዕሙት ተቓውሞ ክውላዕ ተዯልዩም ለዉ፡፡
ኣብ ገጠር ብዜሰራሕናዮም መስረተ ልምዒትን ማሕበራዊ ግልጋሎትን መነባብሮ ህዜቢ ገጠር ኣብ
ሕርሻ ጥራሕ ይኾነስ ምስ ካልኦት ዒውዯታት ዜተኣሳሰረ ክኽውን ተጌሩ እዩ፡፡ ኣብ ናይ ገጠር
ንግዱ፣ መንግስታውን ህዜባውን ግልጋሎት፤ኣናእሽተይ ናይ ሓፂን መፂንን ናይ ዕንጨይቲ ስራሕቲ
ዜትመስረተ ናብራ ዜጀመሩን ንቲ ይተምሃረ ሓረስታይ ሓቀኛ መረዲእታ ዜህቡ መናዊ
ትምህርቲ ዜቐሰሙ ማሕበራዊ ክፌልታት ምንባር ጀሚሮም እዮም፡፡ እዙ ኩነታት እዘይ ሕ/ሰብ
ገጠር ምስ ሃገራውን ዒለማውን ዕዯጋ ክተኣሳስርን እቲ ገጠር ብሳይነሳዊ መንገዱ ከምራሕ
ዜኽእለሉ ዕዴል ይፌጠር ኣሎ፡፡ ይኹን እምበር እተን አብ ገጠር ዜምስረታ ለዋ ማእኸላት ኩሉ
ዒይነት መሰረተ-ልምዒት ስለይተማለአለን እዙ ሳይነሳዊ ፌልጠት ለዎ ሓይሊ ረጊዐ ዜቐመጠለን
ማእኸላት ኣይኮናን፡፡ ኣብዙ ሒዜናዮ ለና ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ኣብ ናይ ገጠር መስረተልምዒት ብምምላእ ጠንካራ ማእኸላት ክፌጠራ ኽእል ስራሕ ኢና ጀሚርና ለና፡፡ እዙ ኹነታት
ኣብ ገጠር ሾሊኽካ ብምእታው ናይ ብዕራይ ወለዯ ወረ ብምውራይ ብትምክሕቲ ይኹን ብፀቢብነት
ኣለዒዑልካ ንቲ ሓረስታይ ብሰምዑት ክዜወር ምግባር ናብ ይከኣለሉ ብርኪ ክኸይዴ እዩ
ዜገብሮ፡፡ እዙ ኩነታት እዘይ እውን ፀላእትና ካባና ንዒቕብ ኣመዒዴዮም ዜረኣይዎን ዜተረዴእዎን
ስለዜኾኑ ኩሉ ነገር ይፅልምቶም ምህላው ተገንዙቦም እዮም፡፡ ስለዜኾነ ቅዴም ቀዲዴም ንቲ ገባር
ኣለዒዑልካ መንግስቲ ስጉምቲ ኣይወስዴን፣ ብዒለም መንግስታት ክወገዜ እዩ እናበልካ ምስ ናይ
መንግስቲ ኣካላት ፀጥታ ክፃላእን ንሓጋይ ዜኸውን ቂም ሒዘ ክፀንሕ ንምግባር ናብ ዒይኒ ይብለይ
ስኒ የብለይ ዕግርግር ንምእታው ተመሪፁ ኣሎ፡፡
ብምጥቅላል ኣብ ገጠር ፌርያት ውሲኽና ምግቢ ውሕስና ብቤተሰብ ዯረጃ ክማላእ ፣ ፌርያት ሕርሻ
ወሲኹ

ምስ

ኣግሮ-ኢንዲስትሪ

ክተኣሳሰር

ምግባር፣

ሓረስታይን ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ምትእስሳር

ብንፇጥሮ

መሰረተ-ልምዒት

መነባብሮ

ክቅየር ምግባር ንቲ ኢኮሚያዊ ምዕባለና

ክዴልዴል ዜገብር ልምዒታዊ መንገዱ ሓዯ ታሪኻዊ መሓንቕ ክንሰግር ኣብ ንኽእለሉ ኢና በፂሕና
ለና፡፡ እዘይ ብልምዒታዊ መስመር ዜመፅእ ሎ ሃገራዊ ምዕባለን ዜተኣሳሰረ ኢኮኖሚን ናብ
ዜምለሰሉ ብርኪ ምብፃሕ ብጉልባብ ሊዩ-ሊብራል ክራይ ኣካብነት ክስፊሕፊሕ ንዜዯልዩ ፀላእትና
ተስፊ ኣቑሪፅዎም ይርከብ፡፡ እዙ መሰረታዊ ኢኮኖሚያዊ ምዕባለ እዘይን ዜሓናዮ ፅኑዕ ኣንፇትን
ዜወለድ እዩ እቲ ተቓውሞ ንብለሉ ምክንያት ሓዯ እዘይ እዩ፡፡
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2. ዱሞክራስያዊ

ትካላት

እግሪ

ክተኽላ

ምጅማረን

ኣብ

ሊበራል

እንተይሓየኹ

ዜወሓጡ ተቓወቲ ዜፇጠሮ ራዕዱ ፡ኣብ ሃገርና ዱሞክራሲያዊ ባህሊ ክዕንብብን ሱር ክሰዴዴን ካብ ዜገብሩ ወሰንቲ ጉዲያት ሓዯ
ዱሞክራሲያዊ

ትካላት

ምጥንኻር

እዩ፡፡

ዱሞክራሲያዊ

ትካላት

ማለት

ህዜቢ

ዜመስረተንን

ዱሞክራሲ ዜለማመዯለን ከም ናይ ሞያን ሰቭክን ማሕበራትን ፣ ሃይማኖታዊ ትካላት ፣ መረኸቢ
ብዘሃን፣ ትካላት ትምህርትን ምርምርን ፣ ህዜባዊ ትካላት ዜበሃላ ከም ኣብያተ-ምኽሪ ፣ ኣብያተፌርዱ ወተ ዜብሉ ጠቓለለ

እዮ፡፡

ሃገርና ግዯን ተልእኾን ህዜባዊ ማሕበራትን ገበርቲ ሰናይ ማሕበራትን ኣብ ህንፅት ዱሞክራስን
ሃገራዊ ምዕባለን ብኣግባቡ ነፂራ ምንቕስቓስ ጀሚራ እያ፡፡ እዙኣተን ዜምራሓሉ ንፁር ሕጋዊ
መዕቀፌ ስለዜተዲለወን ፖለቲካና ብናይ ዯገ ሓይልታት ኣረኣእያን ገንባዊ ዒቕምን ከይዜወር በሪ
ዒፅዩ እዩ፡፡ ብኣንፃሩ ብናይ ኣባላቶም ዴሌትን ምርጫን ዜጎዒዘ ብናይ ኣባላቶም ገንብ ዜነብሩን
ንሓበራዊ ዴሌት ዜሰርሑ ማሕበራትን ገበርቲ ሰናይ ውዲበታትን ይፌጠራ ኣለዋ፡፡ እን ሐዙ
ዜፌጠራ ለዋ ማሕበራት ብልምዒታዊ መንገዱ ሰሪሖም ዒርሶም ዜኸኣሉ ሰባት ስለዜመርሕወን
መሰረታዊ ትሕዜተኣን ዱሞክራሲያዊ ስለዜኾነ ካብ ሓበራዊ ረብሓን ናይ ኣባላትን ረብሓን
ተመስሪተን እየን ኣብ ዜተፇላለዩ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ጉዲያት ዜዴግፌን ዜቃወማን ለዋ፡፡ እዙ
ኩነታት እዘይ ንተቐወምትን ንፀላእትን ነበርያ ነበረ ኣልዑሎም ነገራት ከይሓቋቑኑ በሪ ዜዒፅው
እዩ፡፡
ሃይማኖታዊ ትካላት ሃገርና ኣብ ፀገም እዋን እንተይተረፇ ተፇጢሩ ዜነበረ ምክእኣልን ተፇጢሮም
ዜነበሩ ዜተዚብዐ ርክባትን የመሓይሹ ኣለው፡፡ ኩሎም ኣመንቲ ህዜብታት ሃገርና ዜኾነ ይኹን
ናይ ባዕልኩም ቆዋምን ፖለቲካን ምስጓም ነናይ ሕዴሕዴ ዛጋ መሰል እኳ እንተኾነ ሰላምን
ልምዒትን ምዜራግ ተቐባልነት የብሉን ጥራሕ ይኮነስ ምውጋዜ እውን ጀሚሮም እዮም፡፡ እዘይ
ንፀረ-ልምዒት ሓይልታት ሃይማኖታዊ ኣፇላላይ ከም መንቀሊ ጎንፂ ዜጥቀምሉ በሪ ዜዒፀወ ይኸውን
ኣሎ፡፡
ኣብ ዒዴና ዜተፇላለዩ ናይ ውልቀን ናይ ህዜብን መራኸቢ ብዘሃን ይዕንብባ ኣለዋ፡፡ ኣብ ዒዴና
ዜኾነት መረኸቢ ሓፊሽ ሓቀኛ መረዲእታ ክትህብ እንተይኺኢላ ፣ ንሓፊሽ እናዚናገዏት
ትምህርቲ ምሕላፌ እንተይኽኢላ ክትገብረሉ ትኽእል ዕዴል እናተዒፀወ እዩ፡፡ ርኣዊ ይኹን
ዕሙት ፅልኢት ዜወለድ ምብርባራት ነኒባዕልኻ ካብ ምንቋር ሓሊፈ ትርጉም ከምይብሉ ምዃኑ
ብቲ ሓደሽ ስርዒት ዜተፇጠሩ ጋዛጠኛታት ንህዜቢ ምምሃር ጀሚሮም ኣለዉ፡፡ ሃገርና ኣብ ውሽጣ
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ሎ ብዘሕነት ክሳብ ዜተቐበለትን ብኣግባቡ ምትእንጋዴ ዜኸኣለትን ምንጪ ጥንካረና ክኸውን
ከምዜኽእል ምርዴዲእ ዜተጀመረሉ መዴረኽ ኢና ለና፡፡ እዘይ ንትምክሕተኛታትን ፀብብነትን
ሑቐ ዜጎዙ እናኾነ እዩ መፂኡ፡፡ ብኻሊእ ወገን ትካላት ትምህርቲ ንማሕበረ-ሰብን ንልምዒትን
ምሕጋዜ ምጅማሮምን ምኽንያታዊ
ተኣማንነቱ

ይዴልዴል ስለሎ

ፖለቲካ ምቐባል ስለዜተጀመሩ፣ ምርጫ ቦርዴ ህዜባዊ

ሊበራል ኣማራፂ

ኣፀቢቑ

ተቐባልነት ስለዜስእን ሎ

ኣብ

ጭንቕንቕ ክፅመደ ጌርዎም እዩ፡፡
ካብ ኩሉ ንላዕሊ ብልምዒታዊ ፌልስፌና ዜኣምና ዱሞክራሲያዊ ትካላት፣ ንፖለቲካዊ ፓርቲ
ውግንና ይብለን ግን ብልምዒታዊ ስነ-ሓሳብ ዜምራሓ ትካላት ዱሞክራሲ እናኾና ስለዜመፃ
ጭንቀቶም ሰማይ ክዒርግ ጌርዎ እዩ፡፡ ኣብ ካልኣይ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን እን ትካላት
እዙአን ብኣረኣእያ ፣ ብኣሰራርሓን ኣወዲዴባን ተጠናኺረን ዱሞክራሲና ዜመፀ ንፊስ ይብርቁቆ
ሱር ክህልዎ ክገብራ ምዃነን ተራዴእዎም እዩ፡፡ እዘይ ብምዃኑ ንዴሕሪት ተመሊሰን ይፇርሳ ፣
ከምብሓደሽ ይውዯባ እናበሉ ሃተውተው ዜብሉ ለው፡፡ ካልኣይ ንዙ ተቓውሞ ምልዒል ምኽንያት
ዜኾነ ዱሞክራሲና ትካላዊ መሰረት ይሕዜ ስለሎ ምዃኑ ምርዲእ ኣገዲሲ እዩ፡፡

3. ኣብ

ገዚእቲ

ዯርብታት/ትምክሕተኛታት/

ንተሰፊኛታት

ገዚእቲ

/ፀብብቲ/

ዜዒርፌ

በትርን መውቃዕትን ናይ ብሄርካ ውዴቀት ጌርካ ምውሳዴ ዜፇጥሮ ስምዑት፡ኣብ ሃገርና ዜነበሩ ገዚእቲ ዜፇጠርዎ ፀገምን ንሃገርና ኢትዮጵያ በርከትዎ ነገርን ናይ ኩላትና
ታሪኽ እዩ፡፡ ትምክሕቲ፣ ንገዚእቲ ዴርብታት ኣምሓራ ዜውክል ኣረኣእያን ተግባርን እዩ፡፡ ብዙ
ኣረኣእያን ተግባርን ጭቁን ሓረስታይ ኣምሓራይ ተበዱሉ እንበር ኣይተጠቐመን፡፡ እዘይ ፇሊጡ
ህዜቢ ኣምሓራ ዯርባዊ ምዜመዚን ጭቆናን ክውገዴ፣ ናይ ካልኦት ኣሕዋቱ መንነት ክኽበር
ንምውጋደ

ተቓሊሱ

ጥራሕ

ይኮነስ

ቀያሕትን

ፀለምትን

ከፉልሉ

እዩ፡፡

ይኹን

እምበር

ትምክሕተኛታት ኢልካ ምዜራብ ንኣምሓራ ምፅራፌ ጌርካ ምውሳዴ ይረአ ኣሎ፡፡ እንትብእስ ዴማ
ንምሊሊክ ይኹን ካልኦት ኣምፂእኻ ዜገበርዎ ፅቡቅ ነገር ክተጉልህ ምዴላይ ኣብ ሃገርና ዜፇጠርዎ
በዯል ክላዒል ይምዴላይ ይረአ ኣሎ፡፡ ከምኒ ዋልልኝ ዜበሉ ካብ ብርኪ ህዜቢ ኣምሓራ ዜወፁ
ተቓለስቲ ፣ ከምኒ ሙሉኣለም ዜበሉ ንዱሞክራስያዊ ሓዴነት ሂወቶም ዜገበሩ ተቓለስቲ ስሞም
ምልዒል ዒቐብ ዜኾነሉ ብዚዕባ ሃፀይ ፊሲል እናተዚረብካ ዋዕልካ ዜሕዯረሉ ኩነታት ብሰፉሑ
ይረአ፡፡ እዘይ ዜኾነሉ ቀንዱ ምኽንያት ናይ ገዚእቲ፣ ፀርፌን ወዴቀትን ናይ ህዜቢ ኣምሓራ
ውዴቀት ፀርፌን ጌርካ ምውሳዴ ስለሎ እዩ፡፡ እዘይ ህዜቢ ኣምሓራ ንማዕርነታዊ ሓዴነት
ከምይተቓለሰ ጌሩ ዜወስዴን ኣሰላልፊ ዜሓዋውስን ኣረኣእያ እዩ፡፡
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ኣብ ፀቢብነት ዜረኣዩሉ ከባቢታት እውን ናይዘይ ግልባጥ ይረአ እዩ፡፡ ዒለም ዜፇለጦም ገዚኢ
ዯርብን መስፌንን ሃፀይ ዮውሃስ ዱሞክራስያዊ ከምዜነበሩ ፣ ኣብ ዜተረላለዩ ከባብታት ብፅሕዎ
ፀገም እናኸሓዴካ ክተመላክዕ ምፌታን ይረአ እዩ፡፡ ኣብዙ ሓደሽ ጉዕዝ ህዲሰ ህወሓትን ህዜቢ
ትግራይ ዜተፃወትዎ ግዯ ኣልዑልካ ቀዯሙ እውን ከምኡ ኢና ተጋሩ ኢልካ ንመሳፌንቲ ተጋሩ
ክተመላኽዕ ፣ ሓሽከራት መሳፌንት ኣምሓራ ኾይኖም ሰንሰን ከምየበሉና ንምምሳልን ንምቅላልን
ምፀዒር ይረአ እዩ፡፡
ኣብ ኦሮምያ ታሪኽ ኢህወዯግ እንትፅሓፌ ታሪኽ ኦነግ እውን ክፀሓፌ ኣለዎ፡፡ ስልጣን ብብቅዒትን
ብምርጫን ምዃኑ እናተፇለጠ ንሕና ኢና ቀዲማይ ሚኒስተር ክንኸውን ዜግበአና፤ ቋንቋና ሃገራዊ
ቋንቋ ይኹን ዜብል ዒይኖም ፌጠጡ ሕቶታት ይለዒሉ እዮም፡፡ እቲ ዜበዜሕ ህዜቢ ኦሮሞን
ኣብቲ ክልል ዜነብርን ህዜቢ እንተተዚሪብዎ እንታይ ይተርፍ ዜብል ተላዑሉ ምርዴዲእ ክብፀሐሉ
ዜኽእእል ጉዲይ ተዯጋጋሚ ይለዒል፡፡
ገዚእቲ ዴርብታት ኣብ ብሄር፤ ብሄረ ሰባት ብፅሕዎ ፀገም ንዴርባዊ ረብሐኦም ኢሎም እዮም፡፡
እዙ ፀገም ንኢትዮጵያ ሰላም ክትስእን ዜገበረ፤ ጉዕዝ ምዕባለ እዚ ሃገር ንዴሕሪት ክምለስ ዜገበረ
ፀገም እዩ፡፡ ተስፊኛታት ገዚእቲ ንውልቃዊ ስልጣኖም ብምምናይ እምበር ንህዜቢ ብምሕሳብ
ኣይኮነን ክነፃፁሉና ዜዯልዩ እዘይ ኩሉ ዱሞክራስያዊ ሓይሊ ክቃወሞን ከስተኻኽሎን ይግባእ፡፡
ሓዯ ገባር እቲ ቀዲማይ ሚኒስተር ኣምሓራይ ይኹን ኦሮሞ ይመረፅ፣ ወላይታ ይኹን ካብቲ ናይ
ውልቀ ሰብ ስልጣን ቀጥታ ዜረኽቦ ረብሓ የለን፡፡ እቲ ገባር ጉልበቱን መሬቱን ኣተኣሳሲሩ ሰሪሑ
ክበልዕ፣ ስላም ፣ ዱሞክራስን ናይ ልምዒት ዯገፌን እዩ ዜዯሊ፡፡ ይኹን እምበር ወዱ ብሄርካ
ስልጣን ስለዜሓ ንስኻ እውን ኣብ ስልጣን ከምለኻ እቲ ካልእ ናይ ቐዲማይ ሚኒስተር ቦታ
ይረኸበ ከምዜተጨቆነን ትሑት ጌጋ ጌርካ ምርኣይ ብገፉሑ ዜንፀባረቕ እዩ፡፡
እዙ ከምዘይ ዜበለ ዜንባለ ኣብ ተራ ዛጋን ክራይ ኣካብነት ተግባሮም ንምሕባእ ዜዯልዩ
ትምክሕተኛታትን ፀበብትን ንፀባርቕዎ ጥራሕ ኣይኮነን፡፡ እዙ ዜንባለ ናይ ተራ ዛጋን ውሑዲት
ክራይ ኣከብትን እንተዜኸውን ፀገም የብሉን እካ እንተይተብሃለ ሓዯግኡ ብዘሕ ኣይምኾነን፡፡
እዙ ፀገም እዘይ ኣብ ዜለዒሉ ናይ ፖርላማ ተመረፅቲ ፣ ኣብ ናይ ኢህወዯግ ቤት ምኽሪ ኣባላት፣
ኣብ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ኣብ እንዲሻሂ ብፀሓይ ቀትሪ ዜዜረበሉ ጉዲይ እዩ ኾይኑ ሎ፡፡ ሓንካስያ
ዜምራሕተን ኩለን ሰፌላላት ከምዜባሃል እቲ ትምክሕቲ ክሰፌሕ ፣ ፀብብነት ክጥጥዕ ዜገብሮ ሎ
ኣብ ላዕሊ ፅላል ስለዜርክብ እዩ፡፡ እዙ ዴሕረት እዘይ ላዕለዋይ ኣመራርሓን ክራይ ኣካብነት ብዕሊ
ሓዯ ኾይኖም ውግዕዎ ስለዜኾነ ፇላሊኻ ንምቅላስ ይተኽኣልሉ ዕዴል እዩ ተፇጢሩ፡፡ ኣብዙ
ሕዙ እዋን ሓዯ ውዴብ ንቲ ሓዯ ውዴብ እናሓመየ ዜውዕል ኮይኑ ኣሎ፡፡ ኣምሓራይ ብኣሮሞ
እንትጥቃዕ ንትግራዋይ ንዒኻ ኣይዯለናካን ዕረፌ ዜበሃለሉ ኩነታት ኢና በፂሕና ለና ወይ ዴማ
7

ትግራዋይ ብኣምሓራይ እንትጥቃዕ ኩሎም ሓዯ እዮም ኣይምልከተናን ኢሉ ኦሮሞ ስቅ ዜብለሉ
ኣብ

ዩኒቭርስታት

ዕላዊ

ወግዑ

እዩ፡፡

ሎሚ

ንኣምሓራይ

ምውቃዕ

ዜጀመረ

ፀቢብ

ፅባሕ

ንትግራዋይን ንባዕሉ ንኦሮሞን ከምዜቅትል ብፅንዒት ሒዜካ ኣይምከትን፡፡ ሎሚ ካብ ትግራይን
ቤንሻንጉልን መሬት ዜወርር ትምክሕተኛ ፅባሕ ኣምሓራይ እምበር ካሊእ ወዱ ኣባት የኾነን
መሬት የብልኩምን ከምዜብል ፈሉጥ እዩ፡፡ ናይ ከባቢና ገዚእትን ተሰፇኛታት ገዚእትን ምስቲ
ጭቁን ህዜብና ሓዯ ጌርካ ምርኣዩ ርኡይ ዜኾነ ናይ ኣሰላልፊ ምትሕውዋስ ስለዜፇጠረ ፀላእትና
ክጥቀምሉ ዕዴል ፇጢሩ እዩ፡፡ ኩሎም ተግባራት ብዜተወዯበን ዜተተንተነ ይኹን ኣይኹን
ዜመርሖም ሓሳብ ኣለዎ፡፡ ዒዱ ናውፁ ጉጉያት ኣረኣእያታት ወዱ ብሄርካ እንተፀባርቕ ምቕላስ
ዲርጋ ተገዱፈ እዩ፡፡ ኣባል ኢህወዯግ ንሓቀኛ ሓሳብን ኣረኣእያን ምንባር ምዃኑ ተረሲዐ ስለሎ
ንቲ ፀገም ንምፌጣር ፀላእትና ኣብ ውሽጥና ክሽጎጡን በሪ ከፉቱ እዩ፡፡ ብቐዲምነት ኣባል ውዴብ
ብኣረኣእያ ክፀሪ፤መንነቱ ብተግባር ክፌተን፤ ቐፂሉ ካብ ክራይ ኣካብነት ንባዕሉ ከፅርን ብኣንፃር
ምግባር ኣይግምገምን፡፡

4. ሓፇሻዊ ረባታትን መርገምን ዜበዜሖን ተግባር መሰረት ይገበረ ፖለቲካዊ ምብርባር
ዜፇጠሮ ምስልቻው፡ቅልጡፌ

ልምዒትን

ህንፀት

ዱሞክራስን

ንምትግባር

ዜተቐመጡ

መተግበሪ

እስትራተጂን

ስልትታትን ምህላዎም ይፌለጥ፡፡ እቶም ናይ ተግባር መምርሒ ዜኾኑ ስልትታት ቅዴሚ
ምዜራብካ ምስ ባዕልኻ ምውህሃዴ ዜዯልዮ ፖለቲካዊ ኣምራት እዮም፡፡ ይኹን እምበር ተዯጋጋሚ
ህንፀት ሰራዊት ፣ ህዜባዊ ምንቅስቃስ ፣ምስፊሕ ስትራተጅና ዜብሉ ቃላት እናዯርዯርካ ምዜራብ
ግን ዴማ ተግባርካ ይምራሑ እናኾኑ መፂኦም ኣለው፡፡ ህንፀት ሰራዊት እንታይ እዩ እንትብሃል
ትልሚ ኣውፂእና ስልጠና ሂብና ኢሉ ጥራሕ

ጠጠው ዜበለ ኣመራር ብዘሕ እዩ፡፡ ምንቅስቃስ

ህዜቢ እንትብሃል ሓዯ ንሓሙሽተ ወዱብና ስለለና ምንቅስቃስ ተፇጢሩ እዩ ዜብል ኣመራርሓ
ኣይተስኣነን፡፡ ኣብ ሓዯ ሃገራዊ ኣጀንዲ ኩሎም ሓይልታት ነናይባዕሎም ዕማም ሒዝም ክስለፈ
ምግባር፤ እዋናዊ ተባራዕቲ ሕቶታት እባልዒልካ ብልምዒታዊ መንገዱ ክምለሱ ብምግባር ሕ/ሳዊ
መሰረትና ላቒ ትምህርቲ ክወስደን ኣብቲ ልምዒታዊ መንገዱ ናይ ባዕሎም መዯምዯምታ
እናትሐዜካ ምምራሕ የለን፡፡
ሓፊሽ ልዕሎም ናይ ልምዒትን ሰናይ ምምሕዲርን ሕቶታት ዜተመለሱን ይተመለሱን ምዃኖም
ብናይ መወዲእታ ውፅኢት ዜዕቅኖም ምዃኑ ትኽክለኛ ግንዚበ የለን፡፡ እቶም ተላዑሎም ለው
ሕቶታት ህዜቢ ብምንቅስቃስን ብህንፀት ልምዒታዊ ሰራዊትን ክንምልሶም ኢና ዜበሃል ጥቁሉል
መልሲ ይውሃብ እዩ፡፡ እዙ ከምዘይ ዜበለ ኣካይዲ መካኒካል ዜኾነ ኣረዲዴኣ ኣለና ንቲ ፀገምን
መፌትሕኦምን ኣይፌለጥናዮን፡፡ ብኻሊእ ገፅ ዴማ ናብ ተግባር ንይምእታውን ኣብ ኣኼባ እቲ
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ዜበሃል ኢልካ ከምነገሩ ንምሕላፌ ዜግበር ምንቅስቃስ እዩ፡፡ እዝም ኣካይዲታት ዜፇጠሮም ፀገም
እንተሃለወ ሓፊሽ ብመራሕቱ ንዜውሃቡ መፌትሒ ሓሳባት ብፅሞና ከይሰምዕ፣ እቲ ምምሕዲራዊ
ኣካል ካብ ዜተውሃቦ ዕማም ዜፇትሐን ይፇትሐን ፇልዩ ከይርዲእ ፀገም ፇጢሩ እዩ፡፡ ካብተን
ይፇትሐን ክፌተሓ ዜነበረን ይተፇትሓ ሽግራትን ጠቕላላ ካብ ዒቕምና ንዒቐብ ኣብ ቐፃሊ
ልምዒት ባዕሉ ዜፇትሐን ፇልዩ ክሕዜ ኣይተገበረን፡፡ እዙኣ ፇቲሖም እቲኣ ተረፊቶም ኢሉ
ከይዕቕን ዜገብሮ መስልቸዊ ኣካይዲ ስለሎ ተሰማዕነትና እናጎዯለ መፂኡ እዩ፡፡ እዙ ጉዲይ እዘይ
ርእሱ ዜኸኣለ ኣስተዋፀኦ ጌሩ እዩ ንቲ ተቓውሞ፡፡እዘይ ኣብ ውሽጢ ውዴብ ሎ ላዕለዋይ
ኣመራርሓ ዜፇትዎም ሓፇሻዊ ነገር ዜዯገመን ተወሳኺ ዜሃበን ከም ተቓላሳይ ምርኣይ ተቓውሞ
ወይ ዜተፇለየ ምፀአ ይጥዐይ ጌርካ ምርኣይ ዜፇጠሮ ዒብዪ ፀገም እዩ፡፡ እቲ ላዕለዋይ ኣካል
ውፀኦ ትልሚ ብልቢ ሸቒሉ ምትግባር ዜኣበዮ፤ ካብ ኣንፇት ወፃኢ ኸይደ ካሊእ ፀገም ምፅእ
ስራሕ ብምስራሕ ውፅኢት ምፅአን፤ ትኽልለኛ መንገዱ ተኸተሉ ስራሕ ዜሰርሕን ናይ ምፌላይ
ዒቕምና ምዴኻሙ ዜውለድ ሽግር እዩ፡፡

5. ጉዴለት ሰናይ ምምሕዲር ጎልባብ ተጠቒምካ ፖለቲካዊ ኣፇላላይ ምቅላሕን እቲ
መዴረኽ ብፀላእቲ ክዕብለል ምግባር ዜፇጠሮ ፅልዋ፡ኣብ ኣዋህባ ግልጋሎት መንግስቲ ሓላፌ ላፌ ክህሉው ባህርያዊ ነገራት እዮም፡፡ ንቲ ሰናይ
ምምሕዲር ዜፇጥዎ ለው ሰለስተ ነገራት እዮም፡፡ ሓዯ ኣፌቲ ህዜቢ ሎ ዴሕር ኣተሓሳስባን
ባህልን ዜወለድ ሞጊትካ ክትዕምፅ ምዴላይን ብኣቋራጭን ብጓል መንገዱ ኸይዴካ ምህፌታም
እውን ከምስራሕ ጌርካ ምውሳዴ ኣሎ፡፡ ካልኣይ እቲ ክራይ ኣካብነት ወዴዒዊ ባይታ ተቃሊሰ
ክልውጥ እየ ኢሉ ዜተውዯበን ስልጣን ዜሓል ኣመራርሓ ንቲ ነገር ክፇትሕ ይኮነስ ክብለፀሉ
ምዴላይን እዮም፡፡ ይኹን እምበር እዝም ኣካይዲ እዙኣቶም ንቲ ልምዒታዊ ኣታሓሳስባ ዜሽርሽሩ
ዋላ እንተኾኑ ኣብ ክሊ ልምዒታዊ ኣተሓሳስባ ዜረኣዩ ፀገማት እዮም፡፡ እቲ ሳልሳይ ብክራይ
ኣካብነት ዜጥቀም ንቲ ክራይ ኣካብነት ብሊዮ-ሊበራል ስነ-ሓሳብ ሽፊን ሓይሊ ዜፇጥርዎም
ሽግራት እዮም፡፡
ሰናይ ምምሕዲርን ንምስፊንን ዜረኣዩ ጉዴለታትን ንምእራምን ንገብሮ ቃልሲ ምስዝም ልዕል
ኢሎም ዜተገለፁ ኣካላት ለዎም ግዯ ኣተኣሳሲርካ ክረአ ይግባእ፡፡ ኣብ ነባር ትሕዜቶ መሬት
ምስክር ወረቀት ኣዋህባ ሽግር ኣሎ ዜብል ፀገም ተላዑሉ ምይይጥ ኣብ ዜግበረሉ እዋን ቀንዱ
መንቀሊኡ መሬት ክሽየጥ ክልውጥ ስለይፇቐዯ ኢህወዯግ እዩ ተባሂሉ ናይ ሰናይ ምምሕዲር
ሕቶ ኾይኑ ይቐርብ፡፡ ኣኼባታት እናበልኩም ግልጋሎት ዜህበና ሰብ ንስእን ኣለና ዜብል ሕቶ
ተላዑሉ ተ ኣብ ዜግበረሉ ኢህወዯግ ስልጣን ንተቓወምቲ ብይምክፊሉ ዜተልዒለ ፀገም ተባሂሉ
ይዴምዯም፡፡ ህዜቢ ልምዒትን ዱሞክራስን ንምስላጥ ኢሉ ልዕሎን ተቐዋማይ ልዕሎን ኣብ ሓዯ
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መዴረኽ ተሓዋዊሱ ይለዒል እሞ ንቲ ጉጉይ ሓሳብ ይተወቅዏ ይሓልፌ፡፡ ኣብ መወዲእታ ሕቶና
ኣይተፇትሐን ኢሎም ቐድሞም እውዩ ተቃወምቲ ይኾኑ፡፡ እዘይ ስርዒት ክሕዜ ይግባእ፡፡ እቲ
ጉዴለት ሰናይ ምምሕዲር ክንፇልጥ ኢልና ንኸፌቶ መዴረኽ ፣ ሓፊሽ ከይሽቁረር ተባሂሉ
ዜተዚብዏ ሓሳባት ይስተኻኸለሉን ወገኑ ዜፇለየ ቃልሲ ዜግበረሉ መዴረኽ ኣይንገበርናዮን
ፀኒሕና፡፡
ኣብ ናይ ሰናይ ምምሕዲር ጉዴላት ካሊእ ሎ ፀገም መንግስቲ ዜብሃል ሓፇሻዊ ነገር ይልዒል
እዩ፡፡ እቲ ሕቶ ንፋዯራል መንግስቲ ዴዩ? ንክልላዊ መንግስቲ ዴዩ? ወይስ ንወረዲ መንግስቲ
ንፅር ኢሉ ክቕርብ ኣለዎ፡፡ ብቲ ካሊእ ጉዴለት ስናይ ምምሕዲር ክጓዯል ኣብ ምግባር ኣብ ሓፊሽ
ለው ፀገማት እንታይ እዩም? ተቓወምቲ ዜፇጥርዎ ለው ሽግር ከ እንታይ እዩ ተባሂሉ
ኣይፌለን፡፡ ኩሉ ጉዴለት ሰናይ ምምሕዲር ፇጣሪኡ መንግስቲ ፇታሒኡ መንግስቲ ጌርና ናቱን
ይናቱን ፅባሕ ይፌታሕ ነገር እውን ተሸኪሙ ክኸይዴ ምግባር ሰናይ ምምሕዲር ከይሰፌን
ዜገብር ኣካይዲ እናተኸተልና መንግስቲ ይፅለም፡፡ ብምጥቅላል ጉዴለት ሰናይ ምምሕዲር ምንጩ
እቲ ወዴዒዊ ባይታና ስለዜኾነ ህዜቢ፣ መንግስቲ ፣ ውዴብ ፣ ተቓወምቲ ፣ ፌሉይ ዴሌት ለዎም
ውልቀ ሰባት ዜፌጥርዎ እዩ፡፡ ኣብ ሕዴሕዴ ሎ ፀገም ብምንፃር መሪሕ ተራ መንግስቲ ክፃወት
ክንገብር ኣለና፡፡ መንግስቲ ፇጣርን ፇታሕን ሰናይ ምምሕዲር ጌርካ ምርኣይ ባዕሉ ሰናይ
ምምሕዲር ከይሰፌን ምዕንቃፌ እዩ፡፡ ከምዘይ ብምዃኑ እቲ ህዜቢ ንመንግስትና እንታይ
ሓጊዜናዮ ኢሉ ከይሓስብን ዯጋፉ ኾይኑ ከይቀርብን ዒጊትናዮ ኢና፡፡ እዘይ ዜፇጠሮ በሰላ ኣብዙ
ናይ ሎሚ ተቓውሞ ንምፌጣር ናይ ባዕሉ ተራ ከም ዜህልዎ ምግማት ኣየፅግምን፡፡

6. ኣብ ኢህወዯግ ሎ ባዕሉ ንባዕሉ ዜእረመሉ ስርዒት ምዴኻምን ነቲ መዴረኽ ዜምጥን
ሓደሽ ስርዒት ይምትእትታውን

ለዎ ፅልዋ ፡-

ኣብ ኢህወዯግ ብጣዕሚ ገርም ነገር ሓዯ ሃገራዊ ፓርቲ እንኸውን ኣለና ዜብል ሕቶ ይለዒል
እዩ፡፡ ብኣንፃሩ ዴማ ንሕና ናይ ቀዲማይ ሚኒስተር ቦታ ክውሃበና ኣለዎ፡፡ ናይ ሚኒስተር
ቦታታት እናልዏልካ ናይ እኸለ ብሄር ቦታ ይበልፅ ምባልን በዜሒ ምኒስተራት ምቁፃርን ይረኣይ
እዩ፡፡ ሓዯ ሃገረዊ ፓርቲ ንኹን ዜብልን እቶም ዜለዒሉ ለው ዜንባለታት ሓቢሮም ይኸደ
እዮም፡፡ እዝም ዜንባለታት እዙኣቶም ኢህወዯግ ገና ግንባር ኾይኑ ምዃዴ ይመነዎ ምዃኑ
ርእዩ እዮም፡፡ ንኢህወዯግ ሓዯ ሃገራዊ ፓርቲ ንግብሮ ዜብል ወይ ናይ ባዕለይ ብሄር ዒብሊሉ
ክኸይዴ ይኽእል እዩ ካብ ዜብል ግምት ብምሓዜ እዩ ወይ ኢህወዯግ ክዲኸምን ከምቶም
ተቐወምቲ ናይ ዒዴና ክበታትን ዜገብር ይወዴዒዊ ሓሳብ ምዃኑ ምርዲእ ይዯሊ፡፡ ናብቲ ቀንዱ
ጉዲይ ናይ ኢህወዯግ ክፌተት ኣሰራርሓ ንእተው፡፡ ኢህወዯግ ክሳብ ሕዙ ዜጥቀመሉ ኣካይዲ
ብሃገር ዯረጃ ክዕመሙ ዜግብኦም መንግስታውን ናይ ውሽጢ ውዴብ ስራሕትን ኣንፇታትን
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ብስራሕ ፇፃምን ብቤት ምኽርን

ክንፀሩ ይገብር፡፡ እቲ ዜተነፀረ ኣንፇትን ስራሕን ተቐቢለን

ኩለን ብሄራዊ ውዴባት ንቲ መዯብ ክፌፅምኦን ብሃገር ብርኪ ዜተቐራረበ ኣፇፃፅማ ክህልወን
ምግባር እዩ፡፡ እዘይ ሓዯ ጠቐሚ ኣካይዲ እዩ፡፡ ኾይኑ ግና ብተግባር እቶም ናይ ውዴባት
ኣመራርሓ ኣብ ወፃኢ ፣ ኣብ ፋዯራል ፣ ኣብ ክልል ተበቲኖም ስለለው ንቲ ዜስራሕ ኣብ ክልል
ክትግበርን ይክትግበርን ዜውስን ሎ ሓባር ኮሚቴ እዩ፡፡ ብወዴዒዊ ምንቅስቓስ ንቲ ስራሕን
ኣንፇትን ፌፀም ሎ ናይ ብሄራዊ ውዴባት ኣመራርሓ ይኮነስ ሓባር ኮሜቴ እዩ፡፡ እቲ ናይ
ክልል ኣመራርሓ እዩ ዕለታዊ ኢህወዯግ ቐመጦ ኣንፇት ባይታ ክሕዜ ዜፅዕር ሎ፡፡ ኣብዘይ
ሎ ፀገም በቲ ዜተቐመጠ ኣንፇትን መዯብን ይፇፀመ ውዴብን ክልልን ንምንታይ ይፇፀምካዮ
ኢሉ ኢህወዯግ ኣጥቢቑ ንሓዯ ብሄራዊ ውዴብን ክልልን ዜጥይቐሉን ስጉምቲ ዜወዴዴሉን ስርዒት
ኣሰራርሓ የለን፡፡ ኣብ ሞንጎ ውዴባዊ ነፃነትን ንቲ ውዴብ ንምዴፊፌ ክህሉ ዜግባእ ርክብን
መስርሕ ኣይወፀሉን፡፡ ብማይ ቀጠነ ወይ ቐሙሽ ኣዯይ ኣሕኹሉኒ ብዜብል ምኽንያት ይፇፀመ
እውን እንዯገና ተመሊስኩም ረኣይዎ ገምግምዎ እዩ ዜበሃል፡፡ ኣብዘይ ክልተ ፀገማት ኣለው፡፡
ሓዯ እቲ ብፋዴራል ሎ ሓይሊ እተን ክልላት ዜህበኦ መረዲእታ እምበር ኣተገባብራ መዯባት
ዜምልከት ፁፁይ ሓበሬታ ሒዘ ኣይግምግምን ናይ ባዕለን ሪፖርት

ጥራሕ እዩ ዜጥርንፌ፡፡

ካልኣይ እተን ክልላት ብናይ ዒቕምን ካልኦት ፀገማትን ንቲ መዴብ በቲ ዜዴለ ኣይወስዯኦን፡፡
ስለዜኾነ ኢህወዯግ ንብሄራዊ ውዴባትን ንክልል ሓባር ኮሚቴ ዜቐፃፀረሉን ዜዴግፇሉን ስርዒት
የብሉን፡፡ እዘይ ብምዃኑ ዜቐመጡ ኣንፇታት ፅቡቓት እዮም፡፡ ዜተቐመጠ ኣንፇት ትኽክል እዩ
ግን ኣብ ታሕቲ ወሪደ ኣይትግበርን ወይ ዜትግብር ኣካል የለን ዜብል መንፇስ እናተትሓ ህዜቢ
ኣብ ኢህወዯግ እምነት ክስእን ዜገብር ኣካይዲ እዩ ለና፡፡ እቲ ኣብ ፋዳራልን ክልልን ሎ
ኣመራርሓ ሓዯ ሓደሽ ኣንፇት ኣነፂሩ ምስኣውረዯ ኣብ ተግባር ጋጥምዎ ለው ነገራት
ኣይከታተን፡፡ ኣብ መወዲእታ እዩ ወይ ዛና ዒወት ወይ መርዴእ ዜቕበል፡፡ እዘይ ብምዃኑ ካብ
ኣንፇት ወፃኢ ንዜሰርሑን ናይ ሓሶት ፀብፃብ ቕረቡ ይቕበል፡፡ ይትግበር መዯብ እንተውሪደ
ዜእረመሉ ስርዒት ስለየለ ኩሉ ዜወረዯ መዯብ ትኽክል እዩ ፀገሙ ናይ ምፌፃም ዒቕሚ እዩ የሀው
እንከለ ፇፂመሞ እናበለ ናይ ሓሶት ፀብፃብ ሒዘ ንቶም በቲ መንገዱ ከይድም ፀገም ጋጠሞም
ኣይሕግዜን፡፡ ብተግባር ንናይ ኢህወዯግ ዕላማ ዜቃለሱን ይቃለሱን ኣይፇልን፡፡ ኢህወዯግ ባዕሉ
ንባዕሉ ዜዯጋገፇሉ ስርዒት ስለይብሉ ኣብ መሬት እንታይ ይግበር ከምሎ ሕዴሕዴ ውዴብ
ኣይፇልጥን፡፡ ፀገማት ምስነተጉ እዮም ናይ ኩሉ ዜኾኑ ለው፡፡ እዘይ ናይ ባዕሉ ተፅዕኖ ኣለዎ
ንቲ ናይ ሕዙ ተቓውሞ ንኽነቐል፡፡ ምስቲ ኣብ ህዜቢ ሎ ኢህወዯግ ነቃቅሖ ተቓዋሚ ሓይሊ
የዴልዮ እዩ ዜብል ዜንባለ ተጀሚሩ ባዕሉ ኢህወዯግ ወግሐ ፀበሐ ናይ ኣፇፃፅማ ጉዴለት እናበለ
ዜዚረበሉ ተወሲኽዎ ፀላእትናን ገለ ለዋህትን ዒቕሚ ኢህወዯግ ኮጠጥ ዜበለ ወይ ዯው ዜበለ መሰሉ
ክረእዮምን ክኢሉ እዩ፡፡ ንዙ ኩሉ ግዛ ፌረሖም ኣብ ሓምዴ ኮፌ ኢልካ ዯንጎላ ተተርኢስካ
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ምስራሕን ህዜቢ መሲልካን ኮይንካን ናይ ምትግባር ዒቕሚ የለን ኢሎም ክዴምዴሙን ውዴብና
ዜወቕዏሉ እዋን ክመርፁ ዯፉእዎም ከምዜኸውን ጥርጥር የብሉን፡፡

7. ኣንፃር ተቓወምቲ ንገብሮ ናይ ኣረኣእያ ቃልሲ ኣብ ምርጫ ጥራሕ ምሕፃሩ ዜፇጠሮ
ሓጓፌ፡ኣብ ውሽጢ ሃገርና ዜርከቡ ተቓወምቲ ብሊዩ-ሊበራል ስነ-ሓሳብ እናተሸፇኑ ንክራይ ኣካብነት
ክጋፊሕ ዜዴግፈን

ብሊዩ-ሊበራል ጎይተቶም ዜዴገፈን ምዃኖም ይፌለጥ እዩ፡፡ ብተግባር

ብዜኽተልዎ ስልቲ ብፀላእነት ዜተሰለፈ፣ ሕጋውን ይሕጋውን ጠቅሱ፣ ሕጋዊ መንገዱ ዜኸተሉ
እዮም፡፡ እዝም ኣካላት ዜሕዜዎ ዒላማ ፀረ-ልምዒትን ምዕባለን ስለዜኾነ ወዯቕቲ ምዃኖም
ብትንተና ዜፌለጥ እዩ፡፡ ይኹን እምበር መወቲ እዮም እንትበሃል ካብ ሓፊሽ ተነፂሎም ኣብ ናይ
ሃገርና ፖለቲካውን ኢኮኖሚያዊን ውሳነ ዜህልዎም ፅልዋ ትርጉም ናብ ይብሉ ዯረጃ ክብፀሖም
ኢና ማለት ብምዃኑ ዜፌለጥ ጉዲይ እዩ፡፡ ንተቓወምትን ስነ-ሓሳቦምን ካብ ህዜቢ ንምንፃል
ተኸታታልን የቋርፅን ቃልሲ ምግባር የዴሊ፡፡ እዙ ዕማም እዘይ ብኣግባቡ እንተይሰርሕናሉ
እቶም መወቲ ንብሎም ፀረ ምዕባለ ሓይልታት ክቐትሉና ይክእሉ እዮም፡፡ ንቲ ብዕጥቃዊ ቃልሲ
ንብረትን ልምዒትን ዕንው ቦንባን ጥይትን ሒዝም ዜኣትዉ እምበር ንቶም ሃገር ጥፌእ ሓሳብ
ብትን ዜውዕሉ ብኣግባቡ ኣይመከትናን፡፡ ንዘይ ዜኸውን ሓዯ ኣብነት ተቒስካ ምርኣይ ፅቡቕ
ይመስለኒ፡፡ ኮሚኒስታውያን ሃፀይነት ተሰሓጊ፣ማፂዩ ስለዜኾነ ባዕሉ ብዜፇጥሮ ፀገም መወቲ እዩ
ኢሎም ካብ ነፅሩ 150 ዒመታት ዲርጋ ጌሩ ኣሎ፡፡ ይኹን እምበር ኮሚኒስታውያንነ ንሳቶም
ዜፇጠርዎ ዳስነትን ንህዜቢ እናጠቐመ፣ ሓፊሽ እናሓን ብቕፃልነት ንባዕሎምን ስርዒቶም
ምምሕያሽ እናገበሩ ስለይተጓዒዘ ኮሚኒስታውያንን ዜፇጠርዎ ዳሳዊ ስርዒታትን እንትውዴቁ
ኢና ንርኢ ለና፡፡ ማርክስ ይኹን ካልኦት ዜፀሓፌዎ ካብ ንተምሃሮ መምሃርን መዚረቢ ምዃን
ሓሊፈ ንሕ/ሰብ ክልወጥን እንጅራን እንትኾውን ኣይተርኣየን፡፡ እቲ ዜተቐመጠ ሓሳብ ሓቂ
ዴዩ?ቅኑዕ ዴዩ ከካትዕ ዜኽእል

እዃ እንተኾነ

ብተግባር መዋቲ ዜበልካዮ ዜቐትል ምዃኑ

ኢህወዯግ ክመሃረሉ ዜግባእ ነጥቢ እዩ ዜብል እምነት ኣለኒ፡፡ ካሊእ ኣብ ጎረቤትና ለው
ተቓውምቲ መንግስቲ ኤርትራ እቲ መንግስቲ ብዜተኸተሎ ኣንፇት ሪኦም እንተይጎበ ዜኣረገ
መንግስቲ ኤርትራ ኢሎም ንምውዲቑ ካብ ዜሰርሑ ልዕሊ 25 ዒመት ተቐፂሩ ኣሎ፡፡ ይኹን
እምበር ንመንግስቲ ኤርትራ ከውዴቑ ይትፇፌ ሓዯ ስልታዊ ግንባር ፇጢሮም ምቅላስ ኣብይዎም
ኣሎ፡፡ ኣብዙ ሐዙ እዋን መንግስቲ ኢ/ያ ንሻዕብያ ብናይ ባዕሉ ምኽንያት ክቐትለሎም ናብ
ምፅላይ ኣትዮም ኣለው፡፡ እንታይ ኾይኖም የውዴቅዎ እንተኢልና ንቲ ኩነታት ዜምጥን
ኣንፇትን ቃልስን ስለየካየደ እዩ፡፡ ንሕና ካብዘይ ተማሂርና ቓልስና ብቐፃልነት ክንወስዴ
ይግባእ፡፡ እቲ ንዒዴና ጥራሕ ይኾነስ ንመላእ ኣፌሪካን ንካልኦት ተሰፊኛታት ሃገራትን ክኸውን
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ይኽእል እዩ እንብሎ መስመር ኣብ ዕለታዊ ምንቅስቃስ ኣብ ርእሲ ተቓወምትን ፀላእትን ልዕልነት
ክህልዎ እንተይክኢሉ ፣ ሓፊሽ እንተይወዯቡ ባዕሉ ንባዕሉ እናመሓየሸ እንተይቐፂሉ ሃላዋቱ
ኣብ ሓዯጋ ምእታው የተርፌ እዩ፡፡ ስለዜኾነ ተቓወምቲ መጫወቲ ሜዲ ፀቢቡና እንትብሉ
ክነስፌሕ፣ ናይ ስነ-ሓሳብ ሓለቓታቶም ዒለም ለኻዊ ልዕልና ስለለዎም ንዜፌጥሩልና ተፅዕኖ
እናሪኣና

ክነሓሕሎ

የብልናን፡፡

ኣንፃር

ብኣተሓሳስባ፣ ብኣሰራርሓ ፣ ብሕጊ

ተቓወምቲ

ኣዴላዩን

ተመጣጣኒን

ዜኾነ

ቃልሲ

ኮታስ ኩሉ ዒይነት ቓልሲ ብምክያዴ ፀግዑ ክነትሕዝም

ኣለና፡፡ ኣብ ቐፃሊ ቃልሲ ምክያዴ ሎ ሓላፌ ላፌ ዲግም ክመዒራረዩ በሪ ዜኸፌት እዩ፡፡ ኣብ
ሸቅልን ማሕረስን ተዯፉኡ ዜውዕልን መሉኡ በቲ መስመርና ይተጠቐመ ህዜቢ እዩ ለና፡፡
ብተወሳኺ ዜተፇላለዩ ዴሕረት ገና መሊኡ ይሰገረ ማሕበረ-ሰብ ኣብለሉ ዒዱ በቲ ዜካየዴ
ልምዒት ጥራሕ ሪኡ ስቅ ኣይብልን ካሊእ ናይ ተስፊ ሕምባሻ ኣሎ ብዜብል ኣንፇቱ ክስሕት
ይኽእል እዩ፡፡እዘይ ቖላሕታ ክግበረሉ ኣለዎ፡፡ እዙ ኣብ ጎንዯር ተፇጢሩ ሎ ንዒመታት
እናተሰርሐሉ ፀኒሑ ምስነተጎ እዩ ንዚረብ ለና፡፡
ብሓፇሻ እንትረአ ኢኮኖሚና ምዴልዲልን መሰረቱ ክሰፌሕ ምጅማሩ ጥራሕ ስለዜኾነ ሓዯ ታሪኻዊ
መሓንቖ ክሓልፌ ብምጅማሩ ንፀላእቲ ኣብ ፀበባ ኣእቱዩ ይርከብ፡፡ ዱሞክራስና ብትካላዊ
ኣሰራርሓን ዱሞክራስያውያን ትካላት ተዒጅቡ ሱር ክሰዴዴ ምኽኣሉ ኣብ ዯንበ ተቓወምቲ
ፀላእትን ዜፇጠሮ ራዕዱ ሓዯ መንቀሊ እዙ ተቓውሞ እዩ፡፡ ብካልእ ገፅ ዴማ ኣብ ውሽጢ
ኢህወዯግ ሎ ክራይ ኣካብነት ዜፇጠሮም ውሽጣዊ ቃልስና ምዴኻም፣ ጉዴለት ሰናይ ምምሕዲርን
ፖለቲካዊ ተቃውሞን ምትሕውዋሱ ፣ ኣንፃር ተቓወምቲ ዜካየዴ ቃልሲ ትሕዜ ስዴዴ ምባሉ
ንሃገርና

ንዴሕሪት

ዜመልስ

ተርእዮታት

እናተራኣዩ

እዮም፡፡

ሐዙ

እዚ

ሃገር

ንዴሕሪት

እንተተመሊሳ ብይምንም ጥርጥር ጥንቅልዑት እያ ራዕ ክትብል፡፡ እቲ ሓዯ ፖለቲካውን
ኢኮኖሚያውን ማሕበረሰብ ንምህናፅ ቐመጥናዮ ሕገ-መንግስቲ አብቲ ሃገር ሓዴሽቲ ኣዚብእ
እንትመፁ ብይዯም ምፌሳስ መፇላለዪ መንገዱ ከምለዎ ክንፇልጥ ኣለና፡፡ ሓዴሽቲ ኣዚብእ
ብምምፀኦም

ካብዘይ

ንምምላጥ

ተባሂሉ

ብዘሓት

ኣናእሽተይ

ነንባዕለን

ዜባለዒ

ከባብታት

ከምትፇጥር ጥርጥር የለን፡፡ ውዴብና ብምብልሻው ኣብ ርእሲ ህዜቢ ዲግም ፀገም ኣይንፇጥርን
ኢልና ኣብ ተሃዴሶ ጨሪሕና ኢና፡፡ ካልኣይ ኣይንዯግምን/Never again/ ዜብል ጭርሖ ሐዙ
እውን ኣብ ቦትኡ እዩ ሎ፡፡ እቲ መዯራጉሕ ኣብ ርእስና ፣ እቲ ጋሻ ውሕጅ ብልዕለይና ይመፁ
ከምለው እንተይናዒቕናን እንተይናኣስናን ንርኣዮም፡፡ ካብዝም ፀገማት ምምላጥ ጥራሕ ይኮነስ
ዲግም ከምይመፅእ ምግባር ይከኣልን ይግባእን እዩ እዘይ ንምግባር ኣብ ኢዴ ተቓለስቲን
ህዜብን እዩ ሎ እቲ መፌትሒ፡፡
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ዱሞክራስናን ልምዒትናን ፀገማቱ ፇቲሑ ክዒሙቕ ሐዙ እንታይ ንግበር?
ኣብዙ ታይ ንግበር ዜብል ከቕምጦም ዜዯለኹ ዚዕባታት ንቲ መሰረታዊ ኣንፇት ናይ ልምዒታዊ
መንግስቲ ቅቡል ብምግባር እዩ፡፡ ካልኣይ እቲ ዋና ጉዲይ ዜተጀመሩ ናይ ልምዒትን ህንፀት
ዱሞክራስን ክቕፅሉ ከምዜግበኦም ብምእማን ጎኖ ንጎኒ ክግበሩ ለዎም ከምዜስዕብ ንምቅራብ
ክፌትን፡፡

1. ልምዒትን ዱሞክራስን ነፇፅመሉ ውሕሉል ስልትታት ሓንፂፅና ብቕልጡፌ ናብ
ተግባር ክንኣትው ኣለና፡፡
ሃገርና ካብ ዴክነት ወፂኣ ናብ ዜለዒለ ብርኪ ትበፅሕሉ ሓፇሻዊ ኣንፇት ክቡር መራሕና ብሂወት
እናሃለወ ዜተነፀረ እዩ፡፡ ኣብቲ ክቡር መራሒና ኣብ ዜነበረሉ እዋን ናይ ሓፂር እዋን መተግበሪ
ስትራቴጅካዊ ትልምን መተግበሪ ስልትታትን እውን ተሓንፂፆም እዮም፡፡ ቀንዱ ፀገምና ናይ
ኣፇፃፅማ እዮም ኢልና ኢና፡፡ ኣዴማዑ ኣፇፃፅማ ካብ ውሕሉል ስልቲ ወፃኢ ኣይሕሰብን፡፡ እቲ
ላዕለዋይን ማእኸላይን ኣመራርሓና ኣብ 2008 ዒ/ም ዜስልጥነሉ ሎ ፅሑፌ ብ1999 ዒ/ም
ብዜተነፀሩ ስልትታት፤ እስትራተጅን ኣንፇታትን እዩ፡፡ እቲ እስትራተጂ መሰረታዊ ትሕዜቱኡ
ንሱ ክኸውን እዩ፡፡ መፇፀሚ ስልትታቱ ግን ብመሰረቱ ወዴዒዊ ባይታ ስለዜተቐየረ ክቕየሩ
ኣለዎ፡፡ እቶም ዜተቐየሩን ዜተወሰኹን ብፅሕፌ ተሰኒድም ኣይቐረቡ፡፡ ንቲ ኩላትና ንዚረበሉ
ልምዒታዊ ሰራዊት ዜብል ኣንፇት እዃ ገልኡ ብትልሚ ገልኡ ብስልጠና እንትገልፆ እዩ ዜረአ
ሎ፡፡ ሓንቲ ኣመራርሓ ዜወከሰላ /ሪፇር ዜገብረላ/ መሰረታዊ ናይ ስነ-ሓሳብ ፅሕፌቲ የላን፡፡
ኣብ ሕርሻን ገጠር ልምዒትን እተወሲዴና ክሳብ ሕዙ ስራሕትና ንዕቅኖም ክንዯይ በዜሒ እታወት
ኣቕሪብና? ክንዯይ ኣሰልጢና ኢና ዜብል እዩ፡፡ ንቲ ከይዴን ውፅኢትን ብኣግባቡ ኣይረአን፡፡
ቁልፉ ስራሕና መፇረይነት ምውሳኽ እንትኾይኑ ካብ ሓዯ ሄክታር ክንዯይ ኩንታል ተሊምና
ክንዯይ ፇፂምና ክኸውን ኣለዎ፡፡ ይተፇፀመ እንተኾይኑ ማዯበርያ ዴዩ ንኢስዎ? ፀረ-ባልዕ ዴዩ
ይተጠቐመ? ኣተሓራርስኡ ዴዩ? ምህርቲ ኣብ ምእካብ ዴዩ ጎድሎና ዜብል ኣይዕቀንን፡፡ እቲ
ስርሕ ዜሓገናሉ ምህርቲ ይተጠርነፌና ውፅኢትና እንተይዒቀና ናብ ምዴላው መስኖ ገዱፌናዮ
ንኸይዴ፡፡ ናይ ስራሕ ውፅኢትና ሳይነሳዊ ብዜኾነ መንገዱ ኣይንዕቅንን ኩሉ ግዛ ግምታዊ ኣሃዜ
ይተሓዜ፡፡ ከምኡ ብምዃኑ ኩሉ ግዛ ማእኸላይ ስታስቲክስ ዜሕዜዎ መረዲእታን ክልላት ለወን
መረዲእታ ዜተዋቀዏን ኣዕርዩ ዜተፇላለየ እዩ፡፡እቲ ናይ ክልል ይዒቢ ናይ ማእኸላይ እስታስቲክስ
ይንእስ፡፡ኣብቶም ቴክኖሎጅታት ገሊኦም ከምመዲበርያ ዜበሉ ዒስራ ዒመታት ንሓረስታይ ይውሰዴ
ኣይወስዴን ኣብ ዜብል ጭክጭክ ኢና ለና፡፡ ገሊኡ ኣመራርሓ ይዜራእ ምዃኑ እናፇለጠ
መዯበርያ ብልቃሕ ይህብ ተመሊስና ልቃሕ ክንመልስ ሓዝ ትሰድ ይኸውን፡፡ ተኽሊ ኣፌሊስና
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እንትንተክል ኢና ንፇቅዴ እምበር ዜፀዯቐ ኣይፌቀዴን ኣይንቆፃፀሮን፡፡ ምክላል ድ ምትካል
የዋፅእ?

ነፌልሶም

ፇልስታት

ብሉምዴ

ናይ

ከባቢ

ፇልሲ

ጣብያታት

ፌልሰኦም

እምበር

ብመፅናዕቲ ኣይዴገፇን፡፡
ከም ኣብነት ኣብ መሰልጠኒ ፅሕፇት ናይ ሕርሻ ፇሪያት ኣብ ምዕቃን ሎ ፀገማት ኣልዑልና
እምበር ኣብ ኩሉ ስራሕትና ስልታዊ ኣፇፃፅማናን ኣወዲዴባናን ክነስተኻኽል ይግባእ፡፡መስመር
ስለዜተነፀረ እግሪ ኣውፂኡ ኣይኸይዴን፡፡ ስልቲ ዴማ ተዒፃፃፉ ስለዜኾነ በቢእዋኑ ክቅየር ኣለዎ፡፡
ንዒሰርተ ዒመት ምስፊሕ እስትራተጂ እናበልና ክንኸይዴ ኣይንኽእልን፡፡ ተዒፃፃፉ ስልቲ ይብሉ
ውዴብ ብዴንበርበር እዩ ዜኸይዴ፡፡

እዋናዊ ጭርሕታት መለዒዒልቲ እንተይኾይኖም ኣፇፃፅማና

ንቅዴሚት ክስጉም ኣይኽእልን፡፡ ብክቡር መራሕና ዜገዯፇልና ናይ መስመር ስንቂ ነዊሕ
ክወስዯና እዩ፡፡ ንሱ ብነፀሮም ስልትታት ክንኸይዴ ኢና ማለት ወይ ዴንቁርና እዩ ወይ
ንይምኽኣልካ መሕብኢ እዩ ዜኸውን፡፡ስልትታት ብባህሪኦም ካብ ሓሙሽተ ዒመታት ክሓልፌ
ኣይኽእሉን፡፡ እዘይ ናይ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ቁልፉ ዋኒን እዩ፡፡ ዴሕሪ ናይ ማእኸላይ ኮሜቴ
ኣኼባ ሓደሽ መቃለሲ ሓሳብ እንታይ ኣሎ ምባል ተገዱፈ እንታይ ተነቓቒፌኹም ዜብል ሕቶ
ትርጉም የብሉን፡፡ ክትነቕፍ ዜዯለኻ ባዕልኻ ምንቃፌ እምበር ማእኸላይ ኮሜቴ ንስኻ ትፇልጦ
ጠንቑሉ ክነቕፇልካ ምፅባይ ባዕሉ በለፅ እዩ ወይ ኣዜማምያ ሪኢኻ ንምእታውን ንይምእታውን
ዜግበር ነግ ፇረግ እዩ፡፡

2.

ኣብ ውሽጢ ኢህወዯግ ሎ መንሽሮ ንፅረግ

ውዴብና ብናይ ፀላእቲ ምጥንኻርን ኩነታት ምኽባዴን ኣብ ሓዯጋ ከምይትወዴቕ ብተዯጋጋሚ
ታሪኽ ረጋገፆ እዩ፡፡ ንዘይ ከምኣብነት ዜጠቀስ ናይ 1980 ዒ/ም ዜነበረ ክባን ሰፉሕ ወራርን ሓዯ
ኣብነት እዩ፡፡ ውሽጣዊ ጥንካረ ፅቡቕ ስለዜነበረ ሓዴነት ኣመራርሓን ኣባልን ተኣማምን
ስለዜነበረን እናተወጋእና ንመዒራረ እናተመዒራረና ንዋጋእ ዜብል ጭርሖ ሒዜና ፇንፂሕና
ንምውፃእ ዒቕብ ኣይኮነናን፡፡ ብኣንፃሩ ኣብ ውሽጢ ውዴብን ኣመራርሓን ሕመቅ እንትህሉ ኣብ
መንሸረት ዜኣተወ ግመል ክመስል ብሓዯሻብ ቀጥቀጥ ከምንብል ታሪኽና ኣምሂሩና እዩ፡፡ ኣብ
ኢህወዯግ ኣብዙ ሕዙ እዋን “ወዱ ሓዊ ይወልዴ ሓምኹሽቲ” እናኾነ ይመፅእ ኣሎ፡፡ ስለዜኾነ ንዙ
ኩነታት ኣዘይ ብኣግባቡ ክንኣልዮ ኣለና፡፡
ኣብ ህወሓት ብውልቃዊ ፀባያትን ይምስምዕማዕ ተራዲዱእኻን ተኸባቢርካን ሓላፌነትካ ኣብ
ምውፃእ ፀገም ምህላው ይዜረብ እዩ፡፡ ኣብ ዜሓለፇ ጉባኤ ተቐያይምካ ክሳብ ዯሓን ድ ውዑልካ
ምትሕስሳም ከምዜበፀሐ ተነጊሩ ኔሩ እዩ፡፡ እዘይ ሕዙ እውን መሊእኻ ኣይተሰገረን፡፡ እቲ ኩነታት
ናይ ኩሉና ዒቕሚ ዒሪፌዎ እዃ ገትገት ከምብለና ፌሉጥ እዩ፡፡ ዴሕሪ መለስ ተባኢሶም ከይባሃል
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ተባሂሉ ምትእጅጃል ከይህሉ ክፌተሽ ኣለዎ፡፡ ርእሲ ኹሉ ህዜባዊ ሓላፌነቱ ፇሊጡ ለይትን
ቐትርን እናሽቀለ ንቲ ሓደሽ መዴረኽ ኣብ ምንባብ ፣ ውልቃዊ ዒቕምታት ኣብ ምዕባይ ፣
ሓዯሽቲ ስልትታት እናሓንፀፅካ መሪሕ ግዯ ኣብ ምፅዋት ኣፀቢቑ ይሓፅሮ ኣሎ፡፡ እዘይ ናይ
ህወሓት ጠንካራነት እዩ ዜሸርሽር ብኻልእ ወገን ዴማ ስልጣን ምሓዜ ተወሳኺ ልፌዒትን ዴኻምን
ምዃኑ ንቲ ሓደሽ ወለድ ኣየምህርን፡፡ እዘይ ክፌተሽ ኣለዎ፡፡
ኣብ ኦህዳዴ ሱር ዜሰዯዯ ግዕዜይና ኣሎ እናተብሃለ ተዯጋጋሚ ይዜረበሉ እዩ፡፡ ኣብ ውሽጢ ህዜቢ
ኣቲኻ ወገናዊ ቃልሲ ይምግባር ኣሎ፡፡ ኣጠቓላሊ እቲ ህዜቢ ኣብቲ ኣመራርሓ እምነት
ስለዜሽኣነ ብማሕበራዊ ዴሕሪ ገፅ ዜተረኸበ ወረ እናሰምዏ እቲ ክልል ኣብ መዒልትታት ይናውፅ
ኣሎ፡፡ኣብ ከምወለጋ ዜበሉ ኣምሓርኛ ይኽእሉን ክዚረቡ ይዯልዩን መናእሰይ ብኦሮምኛ
ተማሂሮም ዱግሪ ዜሓዘ ኣለው፡፡ እዙኦም ናብ ካልእ ክልል ይትረፌ ናብ ካልኦት ከባብታት
ኦሮምያ ወፂኦም ስራሕ ክዴልዩ ይኽእሉ እዮም፡፡ ኣብ ከባቢኦም ኣምሓራ ይውፃእ፣ ትግራይ
ይውፃእ ብጠቅላላ ሓበሻ ኣይንዯልን እናበሉ ስለዜውዕሉ ኣብ ካሊእ እንተኾይድም ዜውሕጦም እዩ
ዜመስሎም፡፡ ብኣጠቓላሊ ናይ ትምህርቲ ኣዋህባ ስርዒት፣ ኣብ ታሕቲ ኮር ዜኾነ ሞዳል ኣብ
ምፌጣር ኣፀቢቑ ተፀጊሙ እዩ ሎ ኦህዳዴ፡፡ ናይ ክልልን ዝባን ኣመራርሓ ኣሕዋት ኾይነን
ንክስታናይ ስላም ኣይንብልን ዜብላ ዯቂ ኣንስትዮ ኣብ ጅማ ከባቢ ኣለዋ፡፡ ኣብ ጅማ ሎ ናይ
ኣስላም ኣስተምህሮ ክፌተሽ ኣለዎ፡፡እዝም ነገራት ይለወጥካ ኣብቲ ክልል ሰላም ክረጋገፅ
ኣይኽእልን፡፡
ኣብ ብኣዳን ትምክሕቲ ኢልካ ምዜራብን ናይ ትምክሕቲ ኣረኣእያ ምውቃዕ ንኣምሓራይ ምፅራፌ
ጌርካ እዩ ዜውሰዴ፡፡ ምኽንያቱ ብይፌለጥ ብህውሓት ተዒብልልና ዜብል ካብቲ ላዕለዋይ
ኣመራርሓ ዜፌልፌል ኣብ ኩሉ ኸባቢ ተርጊሑ ይርከብ፡፡ እቲ ታሕተዋይ ኣመራርሓ ትምክሕቲ
እንትሕይል ስቕ ኢልካ ምፅቃጥ እቲ ዜሓመቐ ምስኣቶም ምስላፌ ይረአ እዩ፡፡ ርእሲ ኩሉ
ኣምሓራ ክልል ሎ ኣመራርሓ ኣብ ገጠር ኣትዩ መነባብሮ ሓረስታይ ይቕየር መሰረተ ልምዒት
ክስፊሕፊሕ ይስርሕ ዒቀይታ ዜኾነ ሓይሊ ብዘሕ እዩ እዘይ ክፀሪ ኣለዎ፡፡
ጥቕልል ኣቢልካ እንትረአ ኣብ ውሽጢ ውዴብና ክራይ ኣካብነት ይግንግን ኣሎ፡፡ ኩሎም ክረይ
ኣከብቲ ብትምክሕትን ብፀብብነት ተሸፉኖም ንቲ ቃልሲ ክተሓላለኽ ይገብርዎ ኣለዉ፡፡ ኣብ
መንጏ ውዴባትን ህዜብታትን ሰፉሕ ምጥርጣር ክሰፌን ጌሮም እዮም፡፡ ኢህወዯግ ንምዴሓን
ቅልጡፌ ኢኮኖሚያዊ ምዕባለን ዱሞክራስን ምርግጋፅን ስለዜኾነ ውዴብና ነፅሪ፡፡ ናይ ኢህወዯግ
ሞተር ምሕዲስ ዋሕስ ኩሉ ነገር ስለዜኾነ ንዙ ዕማም ናይ ቀዲምነት ቀዲምነትና ክንገብሮ ኣለና፡፡
እዙ ፀገም እዘይ ተቓወምቲ ዜኽተልዎ ስልትታት ፇሊጥና ቅልጡፌ መፌትሒ ከይንወስዴ ቀይደ
ሒዘና ሎ ፀገም እዩ፡፡
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3. ጎዴለት ሰናይ ምምሕዲር ንፌታሕ ሃገራዊ ዕርቂ ኣየዴልይን
ብመንፅር ልምዒታዊ መንግስትና ጉዴለት ሰናይ ምምሕዲር እንብሎም ብዜፇጠርናዮ ልምዒት
ዜተላዒሉ ሓዯሽቲ ሕቶታት ክንምልስ ብኣንፃር ምኽኣልን ይምኽኣልን ለው ፀገማት፣ ንቲ
ምዕባለ ዜምጥን ምምሕዲራዊ ግልጋሎት ብኣንፃር ምቅራብን እዩ ዜምን፡፡ ካብዘይ ሓሊፈ
ዜተፇላለዩ ፖለቲካዊ ቅዋማት ዜፇጠሮም ነገራት ምምላስ ዜግባእ እኳ እንተኾነ ጉዴለት ሰናይ
ምምሕዲር ኣይኮነን፡፡ ኣብ ሕገ መንግስቲ ለው ናይ ቅዋም ኣፇላላይ ፣ ኣብ መሬት ፖሊስ ለው
ናይ ቅዋም ኣፇላላይ ጉዴለት ሰናይ ምምሕዲር ክባሃሉ ኣይኽእሉን፡፡ ሕዴሕዴ ፖሊስ ናይ ባዕሉ
ጠንካራ ዴኹም ጎንታት ክህልውዎ እዮም፡፡ እዘይ ናይ ምርጫ ጉዲይ እዩ፡፡
ንቲ ንሕና ጉዴለት ሰናይ ምምሕዲር እንብሎን፤

ተቓወምቲ ምስ ናይ ባዕሎም ኣረኣእያ

እናዯባለቑ ብምቅራብ ክሳብ ሃገራዊ ዕርቂ ክወርዴ ምጥላብ ይረአ እዩ፡፡ ሃገራዊ ዕረቂ ኣዴማሳዊ
ትንታነን ትርጉምን የብሉን፡፡ ገሊኡ ብቲ ከርዱ ዜዕቅኖ ገሊኡ ብውፅኢቱ እዩ፡፡ ንኩሎም ሓሳባት
ዜሸራሸሩሉን መወዲእትኡ ብህዜባዊ ውሳነ መዕለቢ ዜረኽበሉ ዱሞክራሲያውን ሕገ-መንግስትን
ኣለና፡፡ ንይተዒረቑ ረብሓታትን ኣራእያታን ክተታዒርቕ ምፌታን ዕሽነት እዩ፡፡ ኣብ ሞንጎ
ረብሓታት ለዉ ጎንፅታት ብዱሞክራሲያዊ መንገዴን ብሰላምን ክሳብ ዜዒረፈ ንምዕባለ ስለዜሕግዘ
ክጠፌኡ ኣኽእሉን ክጠፌኡ ኣይግባእን፡፡ ቅዴም ሕዙ ይነበረን ህዜቢ ዜረሰዖን ናይ ኦነግ
ኣተኣላልያ ፀገማት እናልዏልካ ፀገም ሰናይ ምምሕዲር ይባሃል ኣሎ፡፡ ናይ ኦነግ ፀቢብ መርገፅን
ናይ ሰናይ ምምሕዲ ጉዴለትን ኣይግነዮን ጥራሕ ይኮነስ ኣይፇለጡን እውን፡፡ ንኦነግ ቐዱሙና
ዜተፇጠረ ውዴብ ምዃኑ እናተፇለጠ ኣተሓሕዚ ስለዜሓመቖ ፀቢብ ቅዋም ወሲደ ክብሉና ትንዕ
ምንዕ ይብሉ ኣለው፡፡ እቲ ሓቒ ግን

ዴርባዊ ረብሕኡን ጥቅሙን ስለዜገዯዯ እዩ፡፡ ኦነግ ብስንኪ

ጉዴለት ሰናይ ምምሕዲር መእተዊ ክረክብ ይኽእል እምበር ናትና ኣካይዲ ዜፇጠሮ ኣይኮነን፡፡
ስለዙ ብጉዴለት ሰናይ ምምሕዲር ሃገራዊ ዕርቂ ምፌጣር ሰናይ ምምሕዲር ጠቕሊሉ ምጥፊእ እዩ
ዜገብር፡፡ ኣብ ሞንጉ ክራይ ኣካብነትን ልምዒታውነትን ሎ መሰረታዊ ናይ ኣረኣእያን ናይ
ረብሓን ኣፇላላይ ሓፊሽ ብኽትዕ ክፇልጦን ናይ ባዕሉ መዯምዯምታ ክሕዜ ስለይገብር ኣብ ርእሲ
ምዃኑ ኣብ መንጎ ልምዒታዊ መንገዴን ይልምዒታዊ መንገዴን ሓዋዊሱ ስለዜኸይዴ ብባህሪኡ
ፀረ-ዱሞክራሲ እዩ፡፡
ካሊእ ኣብዙ ቐረባ ዜረአ ሎ ኣብ ሞንጏ ክልላት ሎ ዯንበር ኣብቲ ኸባቢ ዜነብሩ ህዜብታት
ዜወዴእዎ እዩ፡፡ ኣብ ውሽጢ ሓዯ ዝባን ወረዲን እውን ኣፀቢቆም ንፁራት ይኾኑ ዯንብራት
ክህልው እዮም፡፡ ኣብ ሞንጏ ዴንበራት ሎ ሕቶን ናይ መንነት ሕቶን እንታይ የራክቦም? ኣብ
መንጏ ናይ ሓዯ ኸባቢ መንነትን ሃገራዊ ባንዳራን ምቅያርን ኣይራኸቡን ጥራሕ ይኾነ ተፃረርቲ
ውን እዮም፡፡ እቲ ዜገርም ህወሓትን ብኣዳንን ይኸለልዎ ዯንበር ብኣዳንን ዒረናን ወይ
17

ህወሓትን ሰማያዊ ፓርትን ክጥርርዎ ኢልካ ምሕሳብ ዕሽነት እዩ፡፡ ጉዴለት ሰናይ ምምሕዲር
ብሃገራዊ

ዕርቂ

፣

ዜሃዯመ

ጉጅለ

ብምምላስ፣

ኣብ

ዯገ

ለው

ምሁራት

ንዒዱ

ብምምፃእ

ኣይፌታሕን፡፡ጉዴለት ሰናይ ምምሕዲርን ፖለቲካ ቅዋም ክተሓዋውሱ የብሎምን፡፡ ንቲ ታሕተዋይ
መሓውርና ዴናግር ሎ እዙ ጉዲይ እዘይ እዩ፡፡ ዜተፇላለዩ ፖለቲካዊ ቅዋማት ምስ ጉዴለት
ሰናይ ምምሕዲርን ተሓዋዊሶም ወይ ብጉዴለት ሰናይ ምምሕዲር ተመላኺዖም ምቕራብ ክንቃለሶ
ኣለና፡፡
ኣብ ጉዴለት ሰናይ ምምሕዲር መንግስቲ ፣ውዴብ ህዜቢ ለዎም ተራ ክፌለጥ ኣለዎ፡፡ ኣብዙ
እዋን ላዕላዋይ ኣካል እውን ንቲ መሓውር መንግስቲ እናረገመ ፣ ህዜቢ እውን ንዐዐ

እናረገመ

እዩ ዜውዕል ሎ፡፡ ካብ ዒቕሞም ንዒቐብ ዜልጠጡ ለው ጉዴለት ሰናይ ምምሕዲር ሕዴሕዴ
ኣካል ናይ ባዕሉ ተራን ኣካል እቲ መፌትሒ ስለይኸውን እዩ፡፡ ህዜቢ እውን ዜኾነን ይኮነን
እናምፀአ ንቲ ምምሕዲር ኣብ ነገር ክፅመዴ ኣብ ምግባር እጃም ኣለዎ፡፡ ሓደሽ ኣመራርሓ ምስ
ተመዯበ

ክራይ

ኣካብነት

መንገዱ

ክፇልጥን

ክለማመዴን

ዜገብሩ

ክራይ

ኣካብቲ

ብህዜቢ

ኣይንቐፈን፡፡ ላዕለዋይ ኣካል እውን እንተይፇረመ ብቓል እናኣ ንቲ መሓውር እናጨነቐ እዩ
ዜውዕል፡፡ ወዱ ዒሻ ክልተሻብ ይውቃዕ ይኸውን ስለሎ እቲ ታሕተዋይ መሓውር ኩሉ ይገበረ
ወይ ከፌ ይብል ወይ ከምገፆም እናመለሰ ይውዕል ኣሎ፡፡ ዜለዒሉ ናይ ሰናይ ምምሕዲር ሕቶታት
መን ከምዜምልሶምን ናይ መን ሓላፌነት ምዃኖምን ብንፀር ክቕመጡ ይግባእ፡፡ ፋዯራል
መንግስቲ ዜምልሶም ፣ ክልላዊ መንግስቲ ዜምልሶም ናይ ወረዲ መንግስቲ ዜምልሶም ክፌለዩ
ይግባእ፡፡ ሓፇሻዊ መንግስቲ ዜብል ክቕመጥ የብሉን፡፡ እዘይ ብጥቕሉል ንቲ መንግስቲ መፀለሚ
መንገዱ ይኸውን ኣሎ፡፡
ኣብ ጎዴለት ሰናይ ምምሕዲር ዜለዒሉ ጉዴያት መንግስትና ኣሪሙ ዜያዲ ንቲ መንግስቲ
ምጥንኻር ዜዒለመ ክኸውን ይግባእ፡፡ ንባዕሎም ክራይ ኣኸብቲ ሕጋውን ይሕጋውን መንገዱ
ዜጥቀሙ ተቓወምቲ ዜዕንዴርሉ መዴረኽ ክኸውን ኣይግባእንን፡፡ ሕሉፌ ሓሊፈ ኣብ ዒደ ሰናይ
ምምሕዲር ይትረፌ ጨና ዱሞክራሲ ይብሉ ሻዕብያ እውን እንተይተረፇ እናበዴበድ ይውዕል
ኣሎ፡፡ እቶም ዜለዒሉ ጉዲያት ዜተገበረን ይተገበረን ሓፇሻዊ ኾይኖም ይቐርቡ ብትሕዜቶኦም
ግን ዴማ ንመንግስቲ ተኣማንነት ክሰእን ዜገበሩ እዮም፡፡ ኣብዘይ ኮሓሎ መሲለን መንቆሮ
እንትኣትው ኣይንቆፃፀርን ለና፡፡ ጉዴለት ሰናይ ምምሕዲር እቲ ከይዱ ዜፇጠሮም በቲ ልምዒትን
ልምዒታዊ መንግስትን ዜፇትሑ እንበር መንግስትን ውዴብን ዜውቅዕሉ ዒውዱ ክንገብሮም
የብልናን፡፡ ንልምዒታዊ መንግስቲ መአረሚ ዒውዱ ክኾኑ ኣለዎም፡፡
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4. ንውሽጣዊ ጉዲይና ኣሉታዊ ፅልዋ ለዎም ግዲማዊ ተፅዕኖታት ምቕናስ፡ኣብዙ ጉዕዝ ዑስራን ሓሙሽተን ዒመት ንውሽጣዊ ጉዲይና ዜፀልው ብዘሓት ዯጋዊ ዚዕባታት
ኣለው፡፡ እቲ ሓዯ ተዯጋጋሚ ዜለዒለ ምስ ሱዲን ሎ ዯንበር ናይ ምኽላል ጉዲይ እዩ፡፡ እቲ
ካልኣይ ናይ ሻዕብያ ሎ ፀረ ሰላም ምንቅስቓስ ኢዴ ኣእታውነትን እዩ፡፡ ሳልሳይ ግብፅን ካልኦት
ናይ ኣዕራብ ሃገራትን ዜፇጥረኦ ይተዯለዩ ሃይማኖታዊ ተፅዕኖን ፖለቲካዊ ዴሌት እውን ኣሎ፡፡
ካልኦት ዒለም ለኸ ጉዲያት ከምለዉ ርደእ ጌርና እዙኦም ብቐረባ ኣዕርዮም ዜፀልውና እዮም፡፡
እዙኣቶም ንቲ ኣብ ውሽጥና ዜፌጠር ፀገማት ኣብ ምግዲዴ ፣ ንዜተፇጠሩ ፀገማት

ክባዜሑን ኣብ

ምግባር ናይ ባዕሎም ተራ እናተፃወቱ ይርከቡ፡፡ ንዝም ኩነታት እዙኣቶም ተፅዕኖኦም ክቅንስ
ክንገብር ኣለና፡፡
ኣብ መንጏ ሱዲን ኢትዮጵያ ሎ ዴንበር ንለኣለም ይተኻለለ ክንብር የብሉን፡፡ ኣብዙ ሐዙ
እዋን ዜሓሸ ምርዴዲእ ካብ ለወን ሃገራት እዙ ዝባና እንተሃልየን ሱዲንን ኢትዮጵያን እየን፡፡ ንዙ
ፅቡቕ ኣጋጣሚ ብምጥቓም ኩለን ተዲቦብቲ ክልላትን መላእ ህዜብታት ሃገርናን ብዜሳተፊሉን
ብዜፇልጥዎን ንሓዯን ንመወዲእታን ግዛ ምስ ሱዲን ለና ድብ ዕልባት ክውሃቦ ይግባእ፡፡ እዘይ
ብይምግባርና ተዯጋጋሚ ሕቶ እናልዏሉ ህዜቢ ዯናግርሉ በሪ ምዕፃው እዩ ዜብል እምነት
ኣለኒ፡፡
ኣብ መንጏ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሎ ኩነታት ኩላትና ንፇልጦ ጉዲይ እዩ፡፡ ንኩሎም ውሽጣዊ
ፀገማት ኢትዮዽያ ሻዕብያ ኢደ የእተወላ ኣይትርከብን፡፡ ንዙ ተግባር ሻዕብያ ስተኻኽልን ኢደ
ዜእርንበሉ

ስጉምቲ

ክንወስዴ

ኢና

ይበሃል፡፡

ብተግባር

ዜተወሰደ

ስጉምትታ

ውሑዲትን

ተመጣጣኒን እዩ ክብሃል ይኽእል እዩ፡፡ ንቲ ንወስድ ስጉምቲ ንቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ተፇጢሩ
ሎ ፀገማት ብጋዴዴ ውዴቀት ሻዕብያ ብቓላጥፌ ክኸውን ኣለዎ፡፡ ርእሲ ኹሉ ግን ብዒፀበቀለለ ኢደ ብምእታው ዜኸፍሎ ዋጋ ዒብዪ ምዃኑ ብርዴእ የላጢ ስጉምቲ ክውሰዯሉ ኣለዎ፡፡
ናይ ወፃኢ ፖሊስና ኣብ ብቁዕ ናይ ስግኣት ትንተና ዜተመረተ ሓዯጋን ንሓዯጋ ተቐላዒይነትን
ኣብ ግምት እተወ ኣካይዲ ክህልውና ከምዜግባእ ተነፂሩ እዩ፡፡ ሻዕብያ ባዕሉ ኣትዩ ዜገበሮ ነገር
ከምየለ ዜተፇለጠ እዩ፡፡ ናይ ሃገርና ባንዲታት ጠርኒፈ ብምውፊር ብዘሕ ከምዜገበረን ክገብር
ከምዜኽእል ብተግባር ተረጋጊፁ ኣሎ፡፡ ንዙ ሓይሊ እዘይ ኣስናኑ ርግፌን ኣእዲው ዜቆርፅን
ውቕዑት ክዒርፍ ብምግባር ህዜቢ ኤርትራ ክነቓቃሕ ግብር ውሕሉል ስጉምቲ ወስዴና ስግኣትና
ክንቕንስ ኣለና፡፡
ካብ ግብፅን ካልኦት ኣዕራብ ዒዴታት ዜመፅእ ፅልዋ ካፌቶም ንሃገርና ኣዕርዮም ዜፀልው ጉዲያት
እዮም፡፡ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ኣብ ከም ጅማ ዜበሉ ኣከባቢታት ዯቂ ኣንስትዮ ንተባዒትዮ ሰላም
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ይብላሉ ፣ ካልኦት ይነበሩ ባህልታት ይረኣዩ ኣለው፡፡ እዘይ ምስ ሃይማኖት መራሕቲ ብምርዲእ
ክፌታሕ ኣለዎ፡፡ ዜውሃቡ ናይ ኣስላም ሃይማኖታዊ ትምህርትታት ፀባሕ ካልእ ፀገም ይፇጥሩ
ምዃኖም መፌለጢ መንገዱ ክህልውና ይግባእ፡፡ ብተግባር ምስ ናይ ኦነግ ምንቅስቃስ ምትእስሳር
ይረአ ስለሎ፡፡ ልዕሊ ኩሉ ካብ ግብፅን ካልኦት ኣዕራብ ሃገራት ዜመፅእ ገንብ ጥብቂ ቁፅፅር
ክግበረሉ ንይ ዜኸውን መቆፃፀሪ ስርዒት ክንዜርግሕ ይግባእ፡፡ ብተዚበዏ ኣስላማዊ ኣስተምህሮን
ይተኣዯነ ገንብን ሃገራዊ ክብርታ ብምጥሓስ ፀገም

ይገጥሩ ስለለው፡፡

ብሓፇሻ ንቲ ዜጀመርናዮ ልምዒትን ህንፀት ዱሞክራስን እናቐፀልና ንዝም ልዕል ኢሎም ክጠቕሶም
ዜፇተንኩ እዋናዊ ጉዲያት ብኣግባቡ እንተፇፂምና ንቲ ፀገም ፇቲሕና ውዴብና ኣጠናኺርና መሰስ
ከምንብል ጥርጥር የብሉን፡፡ ኢትዮዽያ ከምሃገር ኮይና ክትቕፅል ዜዯሊ ሓይሊ ኣንፃር ትምክሕቲ
ቕዴሚ ኩሉን ርእሲ ኩሉን ክቃለስ ኣለዎ፡፡ ኩሎም ህዜብታት ኢትዮዽያ ህዜቢ ኣምሓራ እውን
እንተተረፇ ኣብ ርእሲ ብሄራዊ መንነቶም ኢትዮዽያውነት ክብሪ ክዴርቡ ይዯልዩ እዮም፡፡ ሓዱኡ
ሓዜ እንተባሂሉ ንመን ከምቕዴም ፌሉጥ እዩ፡፡ ኣምሓራይ ኢትዮዽያ ማለት ናይ ኦሮሞ
ባህልንን ቋንቋን እዩ እንተዜበሃል ኣምሓራይ እምበር ኢትዮዽያዊ ኣኮንኩን ከምዜብል ክንዜገዖ
የብልናን፡፡
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