ሰላማዊ ሽግግር ሥልጣን ህዜቢ
ብማህዯር ተከ፤ 04-05-18
መዓልቲ 24 መጋቢት 2010 ዓ.ም ኩርናዕ እምኒ ግድብ ህዲሴ አባይ ዜዜከሮ መበል 7ዏይ ዓመትን
ኢትዮጵያ ቀዲማይ ሚኒስትራ ዜመረጸትሉ መዓልቲ ነበረት፡፡ ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዜቢ ናይ ኢትዮጵያ
ቀዲማይ ሚኒስተር ኮይኖም ዜተሾሙ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ከምዜበልዎ፤ ብጥቕሚ ጥራሕ እንተይኮነስ
ብዯም ፣ ብቋንቋ ፣ ታሪኽን ባህልን ዜተኣሳሰርና ብሄርን ብሄረሰባትን ኢትዮጵያ ንሓባራዊ ጥቕሚ ብሃባርን
ብፍቅርን ከንነብር ይግባአና ምስበሉ እታ ዜጸልመተትን ዜዏነውትን ሃገር ንኽርእዮ ሃንቀው ኢሎም
ንዜነበሩ ሃይልታት ዕወልውል ረባ ኮይንዎም ህርሲ ክህዝም አሰተባሃልና ፡፡
ኢትዮጵያውያን ጀጋኑ ወለድና ዯሞም ኣፍሲሶም ኣዕፅምቶም ከስኪሶም፡ ፅንሑልና ሃገር ኣላትና። ንሕና
ኢትዮጵያውያን ዕድለኛታት ኢና። ፅብቕቲ ሃገርን ኹርዕ ታሪኽ ስለለና ዜበሉ ቀዲማይ ሚኒስተር ዶክተር
ኣብይ ኣሕመድ፡ "ነዙ ሓላፍነት ንዜሃበንን ዜኣመነን ውድበይ ኢህወዯግን ህዜበይን ብፍሉይ ፍቕርን ክብርን
አመስግን" ኢሎም። እዙ ምስበሉ ድማ ትንቢት ጸረ ሃድነትን ፀረ ማዕርነትን ዜኸፇአ ህርሲ ክህዝም
ተራአዩ ፡፡ ውድበይ ውድብ ኢህውዯግ ዜብል ረባ ክሰምኡ ይዯለዩ ሃይልታት ከምዜነበሩውን ሃፊሽ
አስተባሃለ፡፡ ግዲስ ከምረባ ሽፇራው ሽጉጤ ዜተገመገመውን ሸነፇውን ማንም አይኮነን ፤ ግዲሰ ከዙውን
ጽባህውን ንሱውን ኢወዯግ እዩ ዜበልዎ ረባ ዯ/ር አብይውን አስተማቒሩ ተዚረቦ ፡፡
ዛጋታት ኣብ ሃገሮም ካብ ቦታ ናብ ቦታ ናይ ምንቅስቓስን ሃፍቲ ናይ ምፍራይን መሰሎም ክኽበር ኣለዎ
ኢሎምውን ናይ ኢትዮጵያ መጻኢ ኹነታታት ናብምርግጋዕ ዜወስድ ቅኑዕ መንገዱ ከምዜፍጠር ምስገለጹ
ተስፊ ዜሰነቐ ህዜቢ አብዜሃሸ መነባብሮ ክነብር ዜኸእለሉ ተስፊ ምርአይ ከምዜተክአለ ምዕዚብ ተኻአለ፡፡
ህዜቢ ሰላማዊ ብዜኾነ መንገዱ ሓሳቡ ናይ ምግላፅ መሰል ከምለዎ ዜሓበሩ ዶክተር ኣብይ፡ መንግስቲ
እውን ሕጊ ናይ ምኽባር ግቡእ ከምለዎ ተዚሪቦም። ህዜቢ ኣብ ብሄር፣ ሃይማኖትን ካልኦት ኣፇላላያትን
ኣብ በዯል እነተይኮነስ፡ ምስ ፍትሒ ብምትሕብባር፡ ዜሐሸ ፅባሕ ኣብ ምፍጣር ከድህብ ሓቢሮም ፡፡
ዋላ እኳ ኢትዮጵያ ኣብቶም ዜሓለፈ ዓመታት ፅቡቕ ቁጠባዊ ዕብየት እንተመዜገበት፡ ነቲ መንእሰይ ወለዶ
ዕግብ ከምይነበረ እውን እቶም ቀዲማይ ሚኒስትር ሓቢሮም። "እዙ ድማ ህዜብና ንክኸፍኦ ምኽንያት
ከምዜኾኖ ኢና ንግንብኢና ፤ ምስበሉ ኢትዮጵያ ንመናእሰያት ተስፊ እትህብ ሃገር እንበር፡ ተስፊ ተቑርፅ

ሃገር ንከይትኸውን ዜከኣለና ኩሉ ከምእንገብር ቃል እኣቱ" ኢሎም እቱ መንእሰይ ወለዶውን
ካብተጸይባነት ባህሪያት ተናጊፈ ዓርሰ ናብ ምኽአል ተወፊይነት ንኽሰጋገር ሃቢሮዮም ፡፡
ንመናእሰይ ዕድል ስራሕ ምፍጣር ጥራሕ እንተይኮነስ መናእሰይ ሰብ ሃፍቲ ንክፍጠሩ መንግስቲ ከምዜሰርሕ
እቶም ቀዲማይ ሚኒስተር ገሊፆም ፤ መንእሰይ እታ ሃገር ብወገኑ ንባዕሉን ንሃገሩን ሃፍቲ ክፇጥር ዜኽእል
እቲ መንእሰይ ምዃኑ ድማ ኣስሚረምሉ ።
ዱሞክራሲ ኣብታ ሃገር ንኽዕንብብ ድማ፡ ዜተፇላለዩ ኣመለኻኽታ ለዎም ተቓወምቲ፡ ከም ተቓወምቲ
እንተይኮነስ ከም ተነሓናሕቲ ኮይኖም ብነፃነት ክንቀሳቐስሉ ኽእል ባይታ ከምዜፇጥሩን ቃል ኣትዮም።
እዝም ተነሓናሕቲ ውድባት ፖለቲካ ንዕብየት እታ ሃገር ሓገዜቲ ንክኾኑ ድማ ፀዊዖም ። ህንፀት ዓብይ
ግድብ ህዲሰ ኢትዮጵያ ልዓሉ ቀዲማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ፡ ህዜቢ ካብ ህንፀት እቲ ግድብ
ብዜለዓለ፡ ስዒቡ ዜመፅእ ዕብየት እታ ሀገር ክርእይ ከምዜግባእ ገሊፆም ።
ከምዙ ዜዓነቱ ሥልጣን ሽግግር ፤ ነታ ብመፇንቅለ መንግሥታትን ብዕግርግር ናይ ሥልጣን ዜውውር ሹማ
አብዓለም ዜዜከር አፍሪካ አብትዮጵያ ከምዙ ዜዓይነቱ ናይ ሥልጣን ሽግግር ክግበር ከሎ ንቱ ንጡፍን
በሊህን ፓርቲ ኢህወዯግ ዓብይ ዏወት ንምኳኑ አብይ መርዓያ እዩ ፡፡ አብ ኢትዩጵያ ከምዙ ንዜዓይነቱ
ሽግግር ሥልጣን ንክረኢ ናይ እቱ ህዜቢ ድልየትን ህልምን ምኳኑ ርደእ

እዩ ፡፡ ብነበር ቀዲማይ

ሚኒስትር ኃይለማርያም ዯሳለኝ ዜተረአየ ብልሃት እውን ክዜንጋዕ አይግባእን፡፡ ንቐጻላይ ጊዛውን ክልመድ
ዜግብኦ ሰናይ ተመክሮ ክኸውን ይግባእ፡፡
ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንዓመታት ዜቐፀለ ይምርድዲእውን ኸብቅዕ፡ ካብ ልቢ ፃዕሪ ምግባር ከምድሊ
እቱ ዜተሰመዏ መዯረ ናብ ተግባር ንምቕያር የትሃለለ ፃእሪ ክግበር ይግባእ፡፡ እዙ ጋህዱ ንክኸውን ድማ
አርጊጽካ ምስራህ የድሊ፡፡ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ክልቲአን ሃገራት ንኸብቅዕ ድማ መንግስቲ ኤርትራ
ተመሳሳሊ መርገፂ ንኽወስድ ተሃላለፍዎ ፃውዒት ፍሉይ ረብሃ ከህልዎ ይኸእል እዩ ፡፡
ካብዙ ብተወሳኺ መንግስቲ፡ ኣብታ ሃገር ፅልዋ ዜፇጠረ፡ ሕፅረት ሸርፉ ወፃእን ናህሪ ዋጋን ንምርግጋዕ
ምስራሕ የድሊ ኢሎም ፡፡ ሱር ዜሰዯዯ ግዕዜይና፡ ነታ ሃገር ማሕለኻ ከምዜኾነ ዜገለፁ እቶም ቀዲማይ
ሚኒስትር፡ ጽፇት ትምህርትን ተሳትፎ ዯቂ ኣንስትዮን ምርግጋፅ የድሊ ኢዩ ብመባል ሰመዕዎ መዯረ ናይ
ብዘሃት ስምዒት ዜቐስቀሰ ብምኳኑ ዜዓን ፍሉይ ትኩረት ምሃብ የድሊ፡፡

