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ኣብ ዓለም ለውጢ ዘይተርፍ ምስርሕ ሕይወት ምዃኑ ብዙሕ ሳዕ ተዘሪቡ፣ተጻሒፉ ኢዩ።ወዮ ካብ ታሪኽ ዘይንመሃርን
ዘይንግንዘብን ዳርጋ ኰይና እምበር፡ ‘ታሪኽ ንባዕላ ክትብል ትደግም’፡ ዝበሃል ኣበሃህላ ትም ቢሉ ብሃበ ተረኽበ ዝተዘርበ ኣይኰነን
ኢዩ።ኣብ ጉዕዞ ሕይወት ወድ ሰብ፡ ኩሉ ነገረ ከም ትማሊ ኰይኑ ከቶ ኣይነበርን ኢዩ።ኩሉ ነገር፡ኣብ ባህሪያት ቐጻሊ መስርሕ
ዘገምታውን ቕጽበታውን ለውጢ ከም ዝነብር ታሪኽ ሕርሕራይ ገቢሩ ኣስተምሪሁና ኢዩ፣ገና’ውን የስተምህረና ኣሎ።ሕይወት ስጋብ
ዘላ’ውን ክቕጽል ኢዩ።
ሓደ ካብቲ ብዙሕ ዝዓይነቱን ዝሕብሩን ለውጥታት፡እዚ ናይ ዙምባቤ ከይዲ ለውጢ ሓደ ኢዩ።ፕረዚደንት ሮበርት ሙጋቤ፡ን37
ዓመታት ከም ድላዩን ከም ባህታ ልቡን ዝመርሓንን ዝዕንድረላን ሃገረ ዙምባቤ ዘሎ ተርእዮ ግርም ኣብነት ኢዩ።ሙጋቤ፡ከም
ተቓላሳይ ተቓሊሱ፣ኣቓሊሱ ኢዩ።ብምርጫ ድማ ናብ ኮረሻ ስልጣን ተኰይጡ ኢዩ።ግን ሓንሳብ ምስ ደየባ ከም ርስተ ጉልቲ
ተኰይጡ ጸኒሑ ኢዩ።እዚ ከኣ፡ባህርን ልምድን ኣብዝሓ ኣፍሪቃውያን መራሕቲ ኰይኑ ጸኒሑን ኣሎን።ነዚ እንርእዮ ዘለና መስርሕ
ከኣ ከምዝመጽእ ከይተሓልመ ዝተፈልጠ ኢዩ።እቲ ምንታይ፡ ንቡር መስርሕን ማዕበል ጸበል ለውጢ ዘይተርፍ ብምዃኑ ኢዩ።
ኽቡራት ኣንበብቲ፡እዛ ብትካል ማዕከን ዜና ኤፍፒ (AFP) ዝተዘርገሕት፡ሓጻር ስእላዊት መግለጺት እሞ ንተዓዘባ፡ገለ ጭብጢ
ክንረኽበላ ንኽእል እመስለኒ ኢዩ።
ወድ 93 ዓመት ሮበርት ሙጋቤ፡ሓደ ዕድሚኡ ንከምዚ ዝበለ
ስልጣን መንግስቲ ኣምበ ኣይምስተገበኣን ኔሩ።ኣብ ልዕሊ እዚ
ድማ፡ናይ ጥዕና ሽግርን ምስ እርጋን ዝመጹ ሕጽረታት ወድ ሰብ
ከም ቐንዲ ብድሆታትን ማሕለኸታትን ዝረኣዩ ኢዮም።
ድሕሪ ሞት በዓልቲ ቤቱ፡ወ/ሮ ሳሊ ሃይፍሮን፡ዘእተዋ ወ/ሮ ግሬይስ
ማሩፉ፡ ናብ ኮረሻ ስልጣን ንምምጻእ ዓሊሙ፡ንምኽትሉ ዝነበረ
ኣቶ ኢመርሶን ምናኘዋ ተኪኣ ክትሰርሕ ዚነበሮ ሃንቃን ትልምን
መበገሲ እዚ ዘሎ ቕልውላው ምዃኑ ብብዙሓት ዝእመን ተርእዮ
ኢዩ።
ወ/ሮ ግሬይስ ማሩፉ፡ጸሓፌት ሮበርት ሙጋቤ ምንባራ፡ድሕሪ እታ
ኣብ 1992 ዓ.ም.ፈ ካብዛ ዓለም ብሞት ዝተፈለየቶ በዓልቲ
ቤቱ፡ስዒባ ድሕሪ 4 ዓመት፡ኣብ 1996 ዓ.ም.ፈ ዘእተዋ ናይ ሎሚ
በዓልቲ ቤቱ፡እዚ ኹነታት ምስ ኣጋጠመ ገሊኦም ኣብ ናይ ቤት
ማሕዩር ኣላ ክብሉ ከለዉ፣ ገሊኦም’ውን ናብ ደገ ወጺኣ ኢያ ዝብል
ጸብጻባት ይዝርግሑ ኣለዉ ኢዮም።
እዛ ጓል 52 ዓመት ሙዃና ዚነገረላ፡በዓልቲ ቤት ሮበርት
ሙጋቤን ሓላፊትን ዝኰነት ወ/ሮ ግሬይስ ብሕዝቢ ዙምባቤ
ተፈታውነት ከምዘይብላ ይዝረብ ኢዩ።ምኽኒያቱ ድማ፡ኣብ ምዕዳግ ቤት፣ገይጽን መካይንን ገንዘብ ኩቱር ተባኽን ምዃና ኢዩ።
ወ/ሮ ግሬስ ሙጋቤ፡ዝተፈላለየ ስልጣናት ዝጨበጠት ንሙጋቤ ብምሓዛ ኢዩ ዝብል ከም ሓደ ፖለቲካዊ ብልሽውና ዝዕዘቡን
ዘማርሩን ዙምባቢያውያን ቁጽሮም ኣይነዓቕል ኢዩ።እዚን ካልእን ብልሽውና ኰነ ማሕበረቑጠባዊ ሕይወት እታ ሃገር ከንቖልቁል
ዝዕዝቡን ዝርእዩን ዚነበሩ ዜጋታት እታ ሃገር፡ነዚ ብቐሊሉ መግለጺ ዘይተረኽቦ ቕልውላው ወይ ለውጢ ብደውታ ዝጥምትዎ እልቢ
ኣልቦ ኢዮም።እቶም ገሊኦም’ውን ምንም ከም ዘይተፈጠረ ብትም ሕትም ልቡር መዓልታዊ ሕይወቶም ኣብ መስርሕ ምምራሕ
ከምዘልዉ ማዕከናት ዜና ይሕብራ ኣለዋ ኢየን።ኣብ ታሕቲ ዘላ ስእሊ ከም ሓደ መርኣያ ዝወስድዋ ንተዓዘብ።
እተን መብዛሕተኣን ማዕከናት ዜና፡ናይ ምዕራባውያን ብምዃነን ኣፍሪቃውያን ብጥንቓቀን ብዕቱብን ኪምርምርዎን ክጥምትዎን
ከምዘለዎም እዋናዊ ዘድልይ ነገር ኰይኑ ትረኽቦ ኢዩ።ዋላ’ኳ ሮበርት ሙጋቤ ገባትን ዉልቐመላኽን ምዃኑ ዘይትስሕቶ ተኰነ
ነገራት ብዉሕሉል መገዲ ምርእይ ግን ግዴታን ሓላፍነትን ኣፍሪቃውያን ኢዩ ዝብል እምንቶ ኣለኒ።እቶም ምዕራባውያን ናይ
ባዕሎም ዕላማን ነጥብታትን ኣለዎም ኢዩ።ኣፍሪቃውያን ድማ ናይ ባዕሎም ዕላማን ጠመተን ክህልዎም ይግባእ ኢዩ።እቲ
ምንታይ፡ካብ መቕርብ፡ንመን ይቐርብ ዝብል ኣበሃህላ ከምዘሎ ክንርስዖ የብልናን ኢዩ።
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ሰላም ብቓልሲ ኢዩ ዝርከብ፣ንሰላም ኩሉ ይቓልስ!

መንግስቱ ኃይለማሪያም ኣብታ ሃገር ምስ ምህላዉን ምስ መፈንቐለ መንግስቲ ተመኽሮ ከም ምህላዉን ኣተሓሒዞም ኢድ
መንግስቱ ከይሃለዎ ኣይተርፍን ኢዩ ኢሎም ዝጽሕፉ ኣይተስኣኑን ኢዮም።ብፍላይ ድማ፡ኣብ 2016 ዓ.ም,ፈ ምስ ወትሃደራውያን
መኰነናት ገይርዎ ኢሎም ዝገልጽዎ ርኽባት ከም መርኣያ ይወስድዎ ኣለዉ ኢዮም።ብዝኰነ፡እዚ እንርእዮ ዘለና ለውጢ፡ናዕብን
ዕንወትን ተዘያስዒቡ ብዙሕ ጸገም የብሉን ኢዩ።ኣማኪሩና ተበልዎ ዘኽፍእ የብሉን ኢዩ።ምኽኒያቱ፡ሰብ ዘለዎ ኢዩ ዝህበካን
ዘካፍለካን እሞ ተመኽሮ ምውሳድ ኣይጽላእን ኢዩ።እቲ ሳዕቤኑ ዝምዘን እኳ ተኰነ፡ጠንቕታቱ ናብ ሮበርት ሙጋቤ እምበር
መንግስቱ ከም ዘይሕተተሉ ንልቢ ንዘለዎ ርዱእ ኢዩ።
ወድ ዙምባቤ ዝኰነ ተንታኒ ፖለቲካ ኣሌክስ ሩሴሮ፡ “ፍኩስ ዝበለ ምስግጋር ኣብ መስርሕ ኣሎ።” ክብል ንኤፍፒ ሓሳቡ ገሊጹ
ኢዩ።ምስሉይ መንግስቲ ኣመሪካ ድማ፡ “እዚ ዝግበር ዘሎ፡ክስተታት ዕማም ዙምባቤያውያን ስለዝኰነ፡ኣብ ዉሽጣዊ ፖለቲካዊ
ጉዳያት ጣልቃ ኣይንኣትዉን ኢና።ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ወትሃደራዊ ምትእትታው ግን ሸለል ኢልና ኣይንዕዘቦን ኢና።” ዘስምዕ
መግለጺ ካብ ምምሕዳር ጻዕዳ ሕንጻ ሂቡ ኣሎ።ከም ተመኽሮን ልምድን ግን ኣመሪካ ኢዳ ዘይተእትወሉን ጦብሎቕሎቕ
ዘይትብለሉን ዉራይን ጉዳይን ከምዘየለ ታሪኽ ግርም ገቢሩ ኣምሂሩና ኢዩ።ስለዚ፡እቲ ዘቁጸልጸለ መግለጺንማንም ክሕምልን
ከንደልህጽን የብሉን።
እቲ ወትሃደራዊ ሓይሊ፡ስጋብ ሕጂ እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ክስታት፡ ‘ወትሃደርዊ መፈንቕለ መንግስቲ’ ዘይምዃኑ ሓቢሩ
ኣሎ።ንድሕነት ሮበርት ሙጋቤ ዝተገብረ ምዃኑ ክገልጽ ህርድግ ይበሃል ኣሎ።ግን ኣማሲኡ ዝረኣይን ዝምዘንን ዝኸውን ኰይኑ ምስ
ምክትል ፕረዚደንት ዝነበረን ኣብዚ ቐረባ መዓልቲ ካብ ስልጣን ዝተኣለየ ኣቶ ምናኘዋ ጽቡቕ ቕርበትን ወገናውነት ከምዘለዎ ምስ
ዝግለጽ ዘሎ ሓበሬታ ኣብ ግምት ኣእቲካ፡ “እዛ ዳዋ ገለ ኣለዋ!” የስምዕ ኢዩ።
ሙጋቤ ከይዱ ካልእ ሙጋቤ ወይ ድማ ካብቲ
ዚነበረ ዝገደደን ዝበኣሰን ዝመጽእ ከይከውን
ክሕሰበሉን ክዝረበሉን ዘለዎ ጉዳይ ኢዩ።ብዙሕ ግዜ
ወትሃደራዊ ሓይሊ ወትሩ ብዓይኒ ወትሃደራዊ
ምጥማትን ምዉሳንን ባህሊ ከም ዘሎ ክዝንጋዕ
የብሉን ኢዩ።
ወይ ድማ ኣብ ሞንጎ ከምቲ ኣብ ግብጺ ዝተርኣየ
ተርእዮ ሓደ ተመኽሮ ኢዩ።ሮበርት ሙጋቤ
ተመሊኩን መሊኹን ከም ዘይነበርን ዘርእይ ክስተት
ግን ንብዙሓት ከም ሓደ ዓቢ ፍናን ኰይንዎም ኣሎ
ኢዩ።ኣብነት፡ነቲ ብሃይለመልጥን ብገባትነትን ሃገር
ዝመርሕ ዘሎ ኢሳይያስ ኣፈወርቒ ግርም ምህሮ ምኳኑ ብዙሓት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሓፋሽ ሓሳቦም ይገልጹ ምህላዎም
ሓደ መርኣያ ኢዩ።ነቶም ካልኦት ኣብ ኮረሻ ስልጣን ሓንሳብ ምስተወጥሑ ብዉዲትን ብሽርሕን ግዜ ዝዕድጉን ሕዝቦን ዘሰራጥዩን
ዘለዉ ድማ ሊላይ ምህሮ ኢዩ ዝብሉ ጸሓፍትን ወሃብቲ ርእይቶን ኣይሰኣኑን ኢዮም።
ሮበርት ሙጋቤ፡ካብ ድካታት ስድራቤ ኣብ 1924 ዓ,ም,ፈ፡ ኣብ ኩታማ ዝተብሃለ ሰፈር ደቡባዊ ሸነኽ ሮደሻታ ተወሊዱ።ኣብ
ኮሌጅ ኩታማን ዩኒቨርስቲ ፎርተ ሃረ ትምህርቲ ቐሲሙ ናብ ሞያ ምምህርና ከም ዝተዋፈረ ሰነዳት ታሪኽ ሕይወቱ ይምስኽሩ
ኢዮም።መምህር ኰይኑ እናገልገለ ከሎ፡እቲ ብዉሑዳን ጸዓዱ ኢንግሊዛውያን ዝግበር ዚነበረ መግዛእቲ ኣቆጢዕዎ፣ብስነ ሓሳብ
ማርኪዝም ተመሲጡ፡ኣብ መስርሕ ቃልሲ ንናጽነት ዝቃለሱ ኣብ ዝነበሩ ጉጅለ ተጸንቢሩ ቓልሲ ከም ዝጀመረ እፍለጥ ኢዩ።
ኣብ ሓደ እዋን፡ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ብዝሃቦ ርእይቶ፡ንዓሠርተ ዓመት ክእሰር ተቐሲቡ ኢዩ።እዚ ድማ ካብ 1964-1974 ዓ.ም.ፈ
ነበረ።ድሕሪ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምልቓቁ ናብ ሞዛንቢክ ኣምሊጡ ከደ።ኣብኡ ኰይኑ ድማ ዛኑ ፒኤፍ ዝብል ዉድብ ኣጣይሹ።ኣብ
ልዕሊ እቶም ዓብለልትን ገበርትን ሓደግትን ዚነበሩ ጸዓዱ ዝግበረ ዝነበረ ቃልሲ፡ኩናት ጣሻ ምንባሩ ማህደራት ታሪኽ ይገልጾ ኢዩ።
ኣብ 1980 ዓ,ም.ፈ ኣብ ዝተገብረ ምርጫ ንዉድቡ ዉድብ ዛኑ ፒኤፍ መሪሑ ተዓዊቱ፣ነታ ዙምባቤ ዝብል ሓዲስ ዝረኸበት ሃገረ
ከም ቐዳመይ ሚኒስተር ኰይኑ ተመርጸ።ድሕሪ ዝተወሰነ ዓመታት ድማ ስልጣን መራሕ ሃገር ወይ ፕረዚደንትነት ክዓትር ከም
ዝከኣለ ይፍለጥ ኢዩ።ብድሕሪ እዚ፡ “ገደብ ዘይብሉ ስልጣን ናብ ገደብ ዘይብሉ ጭቆና ይመርሕ” ዝብል ኣበሃህላ ፖለቲከኛታት ኣብ
ባይታ ክውን ኪኸውን ግደን ሕጊ ተፈጥሮ ኰይኑ ክሳግም ጽኒሑ፡እንሆ እዚ ሎሚ ዘሎ ተርእዮ ዘገምታዊ ለውጢ፡ናብዚ ብርኺ
ኣብጺሕዎ ኣሎ።እዚ ከይዲ ለውጢ እዚ ስጋብ ሕጂ ዝምስገን ዘብሎ ነጥብታት ከም ዘለዎ ብቐሊሉ ትዕዘቦ ጉዳይ ኢዩ።
ከምዝን ብጽቡቕን መገዲ ዝካየድ መስርሕ ምስግጋር ፖለቲካዊ ስልጣን ተቐጺሉ ድማ ንካልኦት ጽቡቕ ኣብነትን መርኣያን
ከምዚከውን ኣይትስሕቶን ኢካ።ሕይወትን ንብረትን ዘየጥፍእ ምስግጋር ለውጢ፣ ካብ ጭቆናን ምልኽን ዝሓሸ መገዲ ንርሁው
መጻኢ ምዃኑ ብቐሊል ቐመር ዝስላዕን ዝዕየይን ኢዩ።
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ሰላም ብቓልሲ ኢዩ ዝርከብ፣ንሰላም ኩሉ ይቓልስ!

እዘን ክልተ ስእልታት ኣብ ማዕከና ዜና ኤፍፒ
ዝተወስዳ ኢየን።ካብዘን ኣሳእል ገለ መልእኽቲ ንረኽብ
ኢና።ብፍላይ ድማ፡እታ ሕዝቢ ዙምባቤ ተረጋጊኡ
መዓልታዊ ሕይወቱ ይመርሕ ምህላዉ ትገልጽ ተባሂላ
ዝተዘርገሐት ግርም ኣብነት ትኸውን ኢያ።
እዚ ማለት ለውጢ መንግስቲ ክግበር ከሎ፡ዘጋጥምን
ዝፍጠርን ንዝፈልጡን ንዝመራመሩንን ግሁድ’ዩ።ነታ
ሓንትን ፍሽልትን ፈተነ መፈንቕለ መንግስቲ ዝረኣና
እዃ፡ግርም ትምህርትን ተዘኽሮን ይኰነና ኢዩ።
ኣብ ሕዝቢ ዝፈጥሮ ራዕድን ህውኸትን ማዕረ
ኽንደይ ንሰላም ከም ዝዘርግን ኣንፈት ከም ዘጥፍእን
ከም ፀሓይ ቐትሪ ብሩህን ድሙቕን ኢዩ።እቲ ሓያል ድጋፍን ተፈታውነት ኣለዎ ዝበሃል ሙጋቤ፡ንህልዉ ኩነታት ክሽፍንን ነቲ ኣብ
ባይታ ዘሎ ምረት ሕይወት ዜታታት ክዕፍኖን ክዕሽዎን ኣይከኣለን ኣሎ።ምናልባት ምስ ግዜ ዝምዕብል ነገራት ሓቢርና ንርእዮ
ይኸውን ኢዩ።
እሞ ደኣ፡ ኣንፈት ሙጋቤ ናበይ ኢዩ፧ ብሰላም ይወርድ’ዶ ይኸውን ትብሉ፧ እቲ ወትሃደራዊ ሓይሊ ከ ናብ ሕዝቢ ስልጣን
የረኽብ’ዶ ትብሉ፧ እታ ሃገር ማሕበረቑጠባዊ ሕይወታ ወግሐ ጸብሐ ባይታ ክዘብጥ ጸኒሑ ኢዩ።እዚ ድማ ብዉዲትን ሽርሕን
ምዕራባውያን ዝተሓወሶ ምንባሩ ፍሉጥ ኢዩ።ስንፍናን ሕምቐትን መንግስትን ከምዘለዎ ኰይኑ ማለት ኢዩ።
ሕዝቢ ዙምባቤ፡ “ሞሶብ ኣፍሪቓ!” ዝብል ስም ዝተጓናጸፈት ሃገር ሒዙ፡ብሰሪ መራሕታን ተጻባእቲ ምዕባለ ኣፍሪቃ ዝኰኑ
ኣካላትን፡ ኣብ ምንታይ ብርኺ ድኽነትን ሽግርን ተሳጢሑ ምህላዉ ምስጢር ኣደባባይ ኢዩ።እዚ ዝረእይ ዘሎ መስርሕ
ለውጢ፡ዓቂቡን ንካልኦት ኣብነት ዝኰነሉ መገዲ ወይ ድማ ኣብ ቐራና መገዲ ዝጸንሐት ሃገሩ ናብ ዝገደደን ዝበኣሰን ጸድፊ ክወስዳ
ኢዩ፣ግዜ ባዕሉ ዝምልሶ ኢዩ።
ካብቲ ኣብ 1974 ዓ,ም.ፈ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ኃይለ ሥላሴ ዝተገብረ ዉዲትን መገድን ብዙሕ ምህሮን ተመኽሮን ሕዝብን ሰራዊት
እታ ሃገር ቐሲሙ፡ንድሕነት ሃገሩን ሕዝቡን ብቐዳመነት ነቲ ስልጣን ከውሕስ ኢየ ዝብል ኣካል ትጽቢት ዝግበር ኰይኑ
ኣሎ።ብድሕሪ እዚ ድማ እቲ ጎይታ ስልጣንን ኪኸውን ዚነበሮ ሕዝቢ ዙምባቤ፡ንኩነታት ሃገሩ ነቂሑን ልቢ ሂቡን ክዕዘቦን
ክኸታተሎን፡ ኣብ ዝባኑ ሰፍ ዘይብል ሓላፍነት ተኮይጡ ኣሎ።
ጎረባብቲ ሃገራት ድማ፡ ካብ ትም ኢልካ ምዕዛብን መሳርሒ ሞዕራባውያን ካብ ምዃን እቲ ክገብርኦ ዝግበኣን ሓላፍነታዊ
ዕማማት ክገብራ መድረኹ ይጽውዐን ኣሎ።ብቐንዱ ከኣ፡ሕብረት ኣፍሪቓ፡እጃሙን ሓልፍነቱን ብዕትበትን ብዉሕሉልን መገዲ
ልዑል ተራ ክጻወት ግዜ ይጠልቦ ኣሎ። ከምቲ፡ “ከይኰነ ወግን፡ከይተሰብረ ጸግን!” ዝብልዎ ኣበው፡ዝበኣሰ መዓዝን ከይሕዝን
ኣንፈቱ ከይስሕትን ድርብ ሓልፍነቱ ክጻወት ጽምዶ ብጽምዶ ኰይኑ ኣህጉራዎ ግዴኡ ክጻወት ንጽባሕ ዘይበሃሎ ዕማም ኢዩ።
ማዕከናት ዜና፣ጋዜጠኛታን ጸሓፍትን ኰነ ተንተንቲ ፖለቲካን ድማ ገዚፍ ተራ ኣለኩም ኢዩ።እቲ ዝቓላሕ ወረታትን ሓበሬታን
ኣጻሪኩምን መዚንኹም ናብ ሕዝቢ ኣፍሪቓ ከተቃልሕዎ ግዴታ ኣለኩም ኢዩ።ኣሳሰይቲ ምዕራባውያን ካብ ምዃን ክነሓፋ ይግባእ
ኢዩ።ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ዕማም ኣሳሳይነት ይዕመም ኢዩ፣እሞ ሃየ ደጊምና ክንሓስበሉን ክንመምይን እዙዝ ተራ ይፅበየኩም
ኣሎ።
“ኣፍሪቓ ሕበሪ!” ወይ ድማ “ኣፍሪቃውያን ሕበሩ!” ዝብል ወፍሪ ጎስጓስ እኒ ቦብ ማርለይ ይኩን ፓትሪክ ሉምምባ፣ኃይለ ሥለሴ
ይኹን መሓመድ ዑመር ቐዛፊ፡ ኣብ ግምት ኣእቲኩም፡ንዘዝተረኽበ ፍጻሜ ምስ ሰብ ዉራይ ከበሮን እምብልታን ሒዝካ ካብ
ምዉቓዕን ምንፋሕን፡ ዕቱብ ዉሕልነትን ጥንቓቐን ዘድልይ ባይታን ግዜን ምዃኑ ዘይምስሓት ኣድላይን ወሳንን ጉዳይ ኢዩ።
ከምቲ ሚኒስተር ፋይናንስ ነበርን ኣብዚ ሕጅ እዋን ተቋዋማይ መንግስትን ምዃኑ ዝግለጽ፡ ኣቶ ቴንዳይ ቢቲ ንመደበር ማዕከና
ዜና ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝሃቦ ሓሳብ፡ “…እዚ ኣሪጉ ዘሎ ሰብኣይ እዚ ክዕርፍ ኣለዎ።” ንግደ ሓቂ ክዕርፍ ይምረጽ ኢዩ።ግና እቲ ኣብ
ዝሓለፈ ቕኑዕ ድዩ ወይ ድማ ምስሉይ ምርጫ ብዘይገድስ ተመሪጹ ናብ ኮረሻ ዝመጸ ብምዃኑ፡ብዘተን ብምምይያጥን ኰነ ብኢሂን
ምሂን ክግበር ክዕየየሉ ከም ዝግባእ ክንስሓት ከቶ የብሉን ኢዩ፣ምኽኒያቱ ናብ ዘይተደለየ ናዕብን ሕንፍሽፍን ከየምርሕ ክሕሰበሉን
ክስርሓሉን ስለ ዘለዎ ኢዩ።ዘተን ምይይጥን ኪዝውተር ናብ ሃገራዊ ረብሓ ኪዛዙ ዓቢ እጃም ኣለዉ ኢዩ።
ሰላምን ደሞክራስን ንሕዝቢ ዙምባቤ ይውረደሉ ብምባል ናይ ሎሚ ጹሑፈይ ክዛዝም እፈቱ።ኣብ ዝቕጽል ኩነታት ተዓዚበን
ተኸታቲለን ክጽሕፍ ተስፋ እገብር።ሻሎም ንኩልና!
ተጻሕፈ፡ዕለት 17/11/2017 ዓምፈ
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ሰላም ብቓልሲ ኢዩ ዝርከብ፣ንሰላም ኩሉ ይቓልስ!

