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ኣባዲ ኣባይ/abadiabay4@gmail.com/ 

ኣብ ዓድና ዝተፈላለዩ ዓይነት መጠን ክብደትን ዘለዎም ስራሕቲ ኣለው። ካብቶም ቀለልቲ 

ዝበሃሉ መብዛሕተአን ደ/ኣንስትዮ ዓድና ዝኽእለኦ ቀሊል ስራሕ ካብ ዝበሃል ሓደ ቁናኖ እዩ። 

ቁናኖ ቀሊል እናሃለወ ነዊሕ ግዜ ዝወስድ ከቢድ ስለዝኾነ ዘይኮነስ ብዘይወግዕን ሓሜትን 

እንተዘይተሰንዩ ስለዘይሰልጥን ዘይጥዕምን ስለዝኾነ እዩ። ኣብ ዓድና ኣዴካ ትኹን በዓልቲ 

ቤትካ ርእሳ  ክትስራሕ ከይዳ እንተተባሂሉ ፆምካ ከምትውዕል ርዱእ እዩ ዝግበር። መንገዲ 

ክልተ ስዓት ከይድካ ሓደ መንቀር ዕርቶ መሉእ ማይ ተሸኪምካ ምምፃእ ግን ክንድኡ ዝኣክል 

ግዜ ኣይወስድን ኣብዚ ቕንያት እዙይን ዝሓለፈ ሰሙን ሓደ ሓደ ላዕለዎት ኣመራርሓ 

ኢ.ህ.ወ.ደ.ግ ካብ ስራሕ ብድሌቶም ከምዝለቐቑ ይንገር ኣሎ። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ሱማሌን 

ክልል ኦሮሚያ ክልልን ተፈጢሩ ዝነበረ ዘይመሰረታዊ ጎንፂ ዳግም ብልጭ ህልም ክብል ይረአ 

ኣሎ። ኣብ ዝተወሰኑ ከባብታት ኦሮምያ ዝተወሰነ ግርግር ይንፀባረቕ ኣሎ። ኣብ ናሕሲ ናይቲ 

ሃገር ከምዙይ ዝበለ ዝንባለታት ኣብ ዝርአየሉ ሃዋህው መሰረት እቲ ሃገር ኣብ ዝኾነ ኢኮኖሚ  

ድማ ብር ዶላር ናይ ምግዛእ ዓቕሙ ክቕንስ ስለዝተገበረ ዝተወሰነ ናይ ዋጋ ምንሃርን ዝቕባበ 

ብርን ክረአ እዩ ተባሂሉ ይፍራሕ ኣሎ። ኣብ ከምዙይ ዝበለ ሃዋህው ማእኸላይ ኮሚቴ ህውሓት 

ኣብ ዓመታዊ ገምጋም ተፀሚዱ ቀንዩ። እቲ ገምጋም ተጠቓሊሉ ዋላ እንተተብሃለ ዝተወሰነ 

ጉዳያት ሪኡ ዝተረፉ ዛዕባታት ብይሕደር ከምዘፅንሖምን ተመሊሱ ከምዝሪኦምን ይዝረብ 

ኣሎ። 

ማእኸላይ ኮሚቴ ንሓሙሽተን ሽዱሽተን ዝኣክል መዓልትታት ተኣኪቡ ዓበይቲ ሃገራውን 

ክልላውን ጉዳያት ከጠቓልል ዘይከኣለ ንምንታይ እዩ? ንዚ ምኽንያት ብግልፂ ዝፈልጦ እቲ 

ኣካል ባዕሉ እዩ። ንሕና ግን ክንግምት ኢና ንኽእል። ቀዳማይ ተሃድሶና ኣብ ዝተወለዐሉ 

1993 ዓ/ም ኣብ ውድብና ቀሊል ስራሕ ብዙሕ ግዜ እናወሰደሉ ንውድብና ካብዚ ዝበለ ናይ 

እንዳቁናኖ ስራሕ ክነውፅኦ ኣለና ብምባል ናይ ኩሉ ግዜ ዓብዩ መራሒና ብምሬት ተዛሪቡ 

ነይሩ። እዙይ ይድገም ከይህሉ ልቢ ክበሃል ይግበኦ። ንሓንቲ ንእሽተይ ኣጀንዳ ኩሉ 

ዝዛረበሉ፣ ሓደ ንቲ ካሊእ ሰሚዑ ብክብረት ዘይምልሰሉ፣ ሓሳባት ርዝነቶም ዘይኮነስ መን 

ከምዝበሎም ርኢኻ ምቕባልን ምንፃግን እንተሃልዩ ፀገም ክኸውን እዩ። እቲ ኣጀንዳ ሃገራውን 

ክልላውን ዕብየትና ጥዕንኡ ሓልዩ ብዘነፀርናዮ ኣንፈት ዶ ይኸይድ ኣሎ እናተብሃለ እንተሎ 



ብጎኒ መን ምስ መን ወዓለ ዝብል ኣጀንዳ ኣብ መንጎ እንዳኣተወ መወዳእታ ዘይብሉ ናይ 

እንዳቁናኖ ወግዒ ይኸውን ከይህሉ ጥንቃቐን ውሕልናን ከድሊ እዩ። 

ማእኸላይ ኮሚቴና ወያናይ ዲሞክራሲ መሰረት ዝገበሩ ፖሊስታትን እስትራቴጅን ክቡር 

መራሒና እናሃለዉ ዝተሓንፀፁ ስለዝኾነ ንፁርን ውዱኡን መስመር ከምዘለዎ ክሕሰብ 

የብሉን። እንተወሓደ ንቲ እስትራቴጂ መሬት ንምንካስ ዝተፈላለዩ ስልትታት ምሕንፃፅን 

ምትግባርን ይሓቶ ንዙይ ብኣግባቡ ዝፍፀም ዘይፍፀም ሓይሊ ክፍሊ ኣለዎ። ቀፃሊ ካብቲ 

እስትራተጅን ፖሊስን ዝተበገሱ መደባት ኣፈፃፅማን ውፅኢትን ብጥብቂ ክፍትሽ ይግባእ። 

ኩሉ ልምዓታዊ ሰራዊት፣ ናይ ህዝቢ ምንቕስቓስ እናበለ ዝተዛረቦ መደብ ፈፂሙ ማለት 

ኣይኮነን። ንቶም ናይ ልምዓት መደባትና ይኹን ናይ ህንፀት ዲሞክራሲ ስርዓትና እንታይ 

ሓሲብና ነይርና እንታይ ኣሳኺዕና ዝብል ክፍትሽ ይግባእ። መደባት ውፅኢቶም ርኢካ ከይዲ 

ኣፈፃፀምኦም እውን ክፍተሽ ኣለዎ። ንዙይ መሰረት ብምግባር ወያናይ ክብርታት እቲ ውድብ 

ማእኸላይ ኮሚቴ ይሕሉ ኣሎ ዶ ኣይሕሉን ዘሎ ዝብል ክፍተሽ ይግባእ። ልዕሊ ኩሉ ዘይሰርሐ 

ዝነብር ንቶም ዝሐሸ ዓቕሚ ዘለዎም እናበኣሰ ዝነበር ኣንጭዋ ክልተ ዓንዴል ተፈልዩ 

ክወፅእን መስመር ክሕዝን ክገብር ይግባእ። እዙይ ብምግባር እዩ ኣብ ንፁር ኣጀንዳ ተዘራሪቡ 

ፍረ ዘለዎ ኣኼባን ገምጋምን ዘካይድ። እቲ ገምጋም ኣብ ሃገራውን ክልላውን ኣጀንዳ ክኾን 

ይግባእ። ክልተ ኣባል ስራሕ ፈፃሚት ይኹኑ ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ ዘይፈተወሉ ምኽንያት  

እንተሃልዩን እንተተራእዩን ካብ ሃገራዊ ረብሓን ኣጀንዳን ተበጊስካ ክምዘን ይግባእ። 

ህውሓት ኣወዳድብኡ ብሄራዊ ውድብ ዋላ እንተኾነ መሰረታዊ ባህሪኡ ሃገራውን ዓለም 

ለኻውን ውድብ እዩ። ኣብቲ ሃገር ዝረአ ዘሎ ዘልሓጥሓጥ ምስትኽካል ዓብዩ ዋኒኑ እዩ። ኣብ 

ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ፀገማት መስመር ክሕሉን ብፍላይ ንኤርትራውያን ኣሕዋትና ኣጋጢምዎም 

ካብ ዘሎ ፀገም ክወፁ ሞራላውን ንዋታውን ድጋፍ ምግባር ሓደ ግቡኡ እዩ። ከምዙይ ዝበለ 

ዝተኸበረ ዕላማን ልእክቶን ዘለዎ ውድብ ዝመርሕ ማእኸላይ ኮሚቴ ብናይ እንዳቁናኖ ፍጥነት 

ስራሕቱ ክፍፅመ ኣይኽእልን። ዝኾነ ይኹን ይጥዓም ይምረር ቀዳምነት ህዝቢ ትግራይ፣ 

ቐፂሉ መስመር ክርኢ ይግባእ። ሓመየትን ምብልላዕን ፖለቲካ ኣጀንዳ ንዘይብሎም 

ሓይልታት ንግደፈሎም፣ ኣብ መንጎ ሃገራዊ ኣጀንዳ ካሊእ ወግዒ ምምፃእ ንእንዳቁናኖን 

ንዓቀቶትን ንሕደገሎም። ህወሓት ነንባዕሎም ዝናኸሱ ኩኩናያት ዝጫድርሉ ውድብ 

ኣይኮነን። ሃገራዊ ዋኒን ዓለም ለኸ ዛዕባ ዘለዎ ውድብ እዩ ከምኡ ንምግባሩ ንስራሕ። 



ህውሓት ንባዕሉ ከም ሓደ ዓለም ለኻዊ ውድብን ሃገራዊ ውድብን ሓሲቡ ውድባዊ ነፃነቶምን 

ምምሕዳራዊ ዳገቶም እንተይተደፍአ ኣብ ካልኦት ውድባት ዝርአ ናይ ሓሳብ ድኽነትን 

ምዝባዕን ክእርም ይግባእ። እዙይ ንኽገብር ንባዕሉ ብኣግባቡ ክስተኻኸል ይግባእ። እዙይ 

እንተዘይኮይኑ ልክዕ ከምቲ ሃፀይ ዮውሃንስ ምስ ሞቱ ተጋሩ ሃገር ክንመርሕስ ይትረፍ 

ንባዕልትና ካብ ብሄራዊ ጭቆናን ምብትታንን እውን ክንናገፍ ዘይከኣልና ድሕሪ ክቡር 

መራሒና ሕልፈት ምክብባርን ሓበራዊ ምርድዳእን እንተጠፊኡ ንባዕልትናን ንቲ ክቡር 

መንነት ዘለዎ ሃገርን ክልልን ሒዝናዮ ከይንወድቕ ንጠንቀቕ። ውድብና ካብቲ ሃገር ዝረአ 

ሕማቕን ጽቡቕን ፉሉይ ግደ ከምዘለዎ ክግንዘብ ይግባእ። 


