ቆቍኆሢችን ችግሤ መራትሔ እናጒጊ
ኢትዮጵያ በጐድ ቋጆቿ ኅሢጥ ዯድቌና መስጒዕትነት ነፃነቷን ጇብኂ ኟኧቆቿች ዲኄ ቍኆሤ ኟመሆኗን ያህቋ
በኟኧመናደ ኟነበሟጐ ኟፖቊዱቂ ቍስዯዳደሤ ቩዲይ መንኅሢኅስ ኟሞበትና ኟኟኧመኑ ፖቊዱሿኞች ግኑኝነት

በሽቀቻ

ኟዯሞ መሆኑ ቍቪኪኝም ቍቪሩሡም ዲሡቄ እንደሆነ ቿጥሏቋ፡፡ ይኼጐ ቆኧመናት ኟኧቆቿጐ ችግሢችን ቍሁን
በደሟስንበት ደሟዺም መቋቀን ቿይሥ ጏንድሙን በሚኆድቋ ኂኟ መንሦስ ዯሞቋቶ እንደቍኆሤ ኟመቿጇችን ኇዳይ
ቆመዯንበይ በሚያዳግት ኧመን ይ ቍድሤሶናቋ፡፡ ኟነፃነት ዲሡቂችን ዯኆቢጐን ኟዲሡቄ ሿራዲ ይክ መቿጇቋ
ኟሚችቆጐ ኢትዮጵያ ኟምትባቋ ቍኆሤ እንደ ቍኆሤ መቿጇቋ እስሿቻቆች ድሟስ ብቻ ነጐ፡፡ ይሁንና ኟኧመናችን
ፖቊዱሿኞች ይህችን ቍኆሤ ቄብሤ በሚመጥን ኟፖቊዱቂ ደሟዺ ይ ስቆመሆናቷጐ እስቁንጇሢጇሤ ቍኆሤ እኟሦሟቧ
መደማመጥና መቿባበቋ ቍኄቷቷጐ ቍኆሡደ ስቆዯያያኧችጐ ኟጐድቿት ኇክ ቍንዱ ቊጐን ሿመጏንዷቋ ያቆሦ
መራትሔ ቍመንጩዎች ቍቋሆኑም፡፡ በኧመናችን በቍቪኪኝ ሁኔዲ ቍኆሢችን ኟሢ ቤዲችን መሆኗ ቿሤቶ ኟሢስን
ቍንዺ በመመስሟት መኅሢኅስና መቆያኟት ሿመጇን በይ ቍይቌና ጥቻ ነግሶ ብሔሤ ዯቅሤ ጥኂት እንደትግቋ ስቋት
ዯጏስዶ ንጹህ ኟቧጐ ደም እኟሦቧቧ፤ ነራስ እኟጇሩ፤ በእንኄሤት ይ ጆሥ ኆድራ እንዲቇ ያቆብን ኟሿሩ ድህነት
ቍቋበኂ ብቌ ኟሦሢ ሀብት በኟቦዲጐ በመጐደም ይ መሆኑ ቩዲይ ምን ያህቋ ማስዯጒቋ እንዳኂዯን ቆመሟዳት
ዯመሢማሡ መሆን ቍያስሦቋኆንም፡፡ ዲዲያ ቍኆሤ በኩህ ደሟዺ በሿሩ ችግሤ ጐስጥ በጏደቿችበት ጏኄት ኟመቋቂም
መቂሡዎች መቂን ኟመሆናችን ምስጉሤ ግሢ ኟሚያባ ነጐ፡፡ ጇቢቡ ቧቆሞን “ ኟቧጐ መንኆድ ሁቇ በዓይኑ ረት
ኟቿናች ትመስቆጒቆች“ እንዳቆጐ

በኟረናችን ኟያኬነጐን ኟሙጥኝ ብቆን ምኞዲችንን ብቻ በመሿዯችን ኟቍኆሤ

ህቋጐና ቍደ ይ ጏድቋቋ፡፡ ማናችንም ብንሆን ሿምኞዲችን በይ ኟቍኆሢችን ህቋጐና ቂቪቧበን መድሟሻችን
ጐድቿት እንደሚሆን ቍሁንም ኟባነንን ቍይመስቆኝም፡፡ ሿኩህ በኋ እስቂሁን ባሿንነጐ ኈካ በመፀፀትና ትምህሤት
በመጐቧድ ቍኆሢችንን ሿጐድቿት ቍሩራ ኟማትሟራ ኇዳይ ኟምሤጪ ቪይሆን ኟግድ ብቌን ሿምኞዲችን ያቆሦ ኟቍሤኅ
ቍስዯጒይነት ጐቪኔ ይ መድሟስ ኟግድ ይቆናቋ፡፡ ሿኩህ ቍንፃሤ ኟኧመኑ ኟቍኆሢችን ፖቊዱሿኞች ኟኩህችን ዲኄ
ቍኆሤና ህኬብ ዕጊ-ሦንዲ መጏቧን በእዺቷጐ እንደጏደቿ ዯሟድዯጐ ቍኆሢችን ቆዯሟጇባት ቍደ እሤስበሤስ
መጏነዺዷቇ ሿመራትሔነደ ይቋኀ ኟጐድቿደን ኇክ እንደሚያሩጥ ቍምነጐ ጏደ መደማመጥና መቻቻቋ መንሦስ
በመምጊት ህኬቡን ሿቍኆሤና መሡ ቍቋባ ሿማድሟግ ቈዲደኇት ይኆባቋ፡፡ ስቆሆነም ሁቇም እንደቍኄሙ ኟመራትሔ
ሀቪብ በማመንጧት ኟመራትሔ ቍቂቋ ቈሆን ግድ ይቋ፡፡ ሿኩህ ቍንፃሤ በእኔ እይዲ ኟዲአኝን ኟመራትሔ ሃቪቦች
እንደሚሿዯቆጐ ቍቿሤባቆሁ፡፡
1.

ኟፖቊዱቂ ምህዳሤን በዯመቆሿዯ፡- በቍሁን ቧዓት ቍኆሡደን እኟመሢ ያቆጐ ኟኢትዮጵያ ህኬቦች ቍብዮዲ
ዴሞቄሢቩያ ግንባሤ (ኢህቍዴግ) ኧግይቶም ቢሆን ቍኆሡደ ኟኆባችበትን ቿጐስ በመሟዳት ጇ/ሚ/ሠ ኟስቋጊን
ኈካያቷጐን ቪያጇናኄኀ ኟስቋጊን መቋቿኁያ ጥያኃ ቆፓሤዱያቷጐና ቆዯጏቂዮች ም/ቤት ቍስኆብዯጒቋ፡፡ ይህ
1

ቆቍኆሢችን ፖቊዱቂ በጎ ጅምሤ በመሆኑ ሁቇም ኟፖቊዱቂ ኃይቌች ይህን ሦሤ ቿዳጅ ጐቪኔ ቍዎንዲ ጎኑን
በመጏቧድ ቆቿጊይ ኟፖቊዱቂ ምህዳሤ መሻሻቋ እንደ ግብቍት ቆመጇቿም ኬግዸ ቈሆኑ ይኆባቋ፡፡ ጇኄይ
ሚ/ሠ ኟስቋጊን መቋቿኁያ ጥያኃ ማኄሟባቷጐ

ቍንድ ነኆሤ ሆኖ በቍሁን ቧዓት በቍኆሡደ ይ ያዣንበበጐን

ቍደ ሿግንኪቤ በመጐቧድ ኟሚኒስትሥች ም/ቤት ቆ6 ጏሢት ኟሚኅይ ኟቍስቷኳይ ኈካ ቍጒጅ ቍጐጇቋ፡፡
በእኔ እምነት ሁቇም ኟፖቊዱቂ ኃይቌች (ኆዥጐም ሆነ ዯኂጒሚ ፓሤዱዎች) እጐነትም ቆቍኆሤና ቆህኬብ
ኄድሚያ ቆመስጇት ዯኧጅዯጐ ሿሆነ ይህን እንደመቋቂም ቍጊሚ በመጐቧድና ሿኩህ በይ ኟሚባቄን ኈካ
እንደቊቆ በመሟዳት ያቆዕንኄቋራ ቈቧሠ ይኆባቋ፡፡ በኩህ ሟኆድ መጐቧድ ያቆባቷጐ እሤምዺዎች፡1.1. ቍሁን ባቆጐ ኟቍኆሡደ ህኆመንግስት መቧሟት ሿ2 ዓመት በኋ ቍኆሢ ምሤጪ እስቁቂሄድ ድሟስ

ቍኆሡደን

ኟሚመሢ ቍዲስ ጇኄይ ሚ/ሤ በመቧኟም ቍኆሡደ እኟዯመሢች እንድትቿጥቋ ኟማድሟኇን ኇዳይ ኟዯኂጒሚጐ
ጎሢ ጭምሤ ባይስማማ እንኳን ባይኂጏም ቆቍኆሡደ ህቋጐና ኟዯሻቆ እንደሆነ ይቧማኛቋ፡፡
1.2. እስሿ ቿጊይ ቍኆሢ ምሤጪ ድሟስ ባቆጐ ኟ2 ዓመት ኈካ ጐስጥ ሁቇም ኟፖቊዱቂ ኃይቌች ዯቿሢሤበጐ
በመጏያኟትና በመደሢደሤ ህኆመንግስደን ጭምሤ በማሻሻቋ ሁቇም ኟፖቊዱቂ ኃይቌችና ቍብኪኛጐ ህኬብ
ኟዯቿበቆጐ ኟህኆመንግስት ቧነድ እንዲኖሤ ማስቻቋ ሩይዳጐ ሿራዯኛ ይሆናቋ፡፡ በኩህ ሟኆድ ቢያንስ ቢያንስ
መግባባት (Consensus) ይ ኟዯደሟቧበትና በቧጥቶ መቿበቋ መሤህ ኟዯኧዷ ህኆመንግስዲ ቧነድ ቍኆሢችን
እንዲኖሢት ማድሟግ ሿሁቇም በይ ቋናዯቀሤበት ኟሚኆባና ቊ ኟዯሻቆ ቍማሢጭ ኟቊቆጐ እንደሆነ መኆንኧብ
ያስሦቋቋ፡፡
1.3. ሿይ በዯሢ ኀጥሤ 1.2. ይ ኟዯጇቿቧጐን ሂደት ቆማስቃድ በመዷመሡያ ሁቇም ኟዯቋጒሚ ኃይቌች
(ነራጥ

ያነቨ

ቂቇም

ጭምሤ)

ኟሚቪዯሧበት

ኟድሤድሤ

መድሟቄ

ቈኧጅ

ይኆባቋ፡፡

ቍደሢዳሡዎችን

በሚመቆሿትም ቢቻቋ ቢቻቋ ኟሢቪችንን ችግሤ በሢቪችን ኟመራዲት ቋምድ እኟዳበሟ እንዲሄድም ጭምሤ
ቋምድ ያቷጐ ኟቍኆሢችን ምሁሢን ሿቍንሩ አኒቨሤስዱዎቻችንም ሆነ ሿቊቌች ዯቋማት ዯቧይመጐ
ድሤድሠን ኟሚመሠበት ሁኔዲ ቢሦጇሤ፤
1.4. በሚደሟኆጐ ድሤድሤ

ህኆመንግስደን በማሻሻቋ

ቍብኪኛጐ

ህኬብና

ኟፖቊዱቂ

ኃይቌች

ኟዯቿበቇት

ኟህኆመንግስት ቧነድ እንዲኖሟን መስማማት እስሿዯቻቆ ድሟስ ኟማሻሻቋ ሂደደ ኟሚመቆሿዲቷጐን ምሁሢንን
ያቂዯዯና ስብጥሠ ኟሁቇም ፖቊዱቂ ኃይቌች ይሁንዲ ያቆበት ቍባትን ኟያኧ ኟህኆመንግስት ማሻሻያ ቅሚሽን
በኈካያነት ዯቋኀሞ ኟሚቿጥቆጐ ቍኆሢ ምሤጪ ኈካ ሿመድሟቨ በረት ስሢጐ ዯጇናኅ ኟሢ ህኆመንግስዲ
ቧነድ እንዲኖሟን ቢደሟግ፤
1.5. ህኆመንግስደን ኟማሻሻቋ ሂደት ኟሪደሢቋ ስሤዓት ቍጏኂቿሠን ጭምሤ በማኟት ቍስሦኈ ሆኖ ሿዯኆኗም
ኟቄቋቋ መንግስዲት ቍሿቆቋን እስሿመሿቆስ ኟሚኧቋኄ መሆን ቢችቋ፤
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1.6. ኟሚደሟኆጐ ኟፖቊዱቂ ድሤድሤ ዓማ ኟሢ ቍኆሢችንን ሿዯሟጇባት ቍደ ቆመዲደግና ቆቿጊይ ትጐቋድ
ኟዯሻቆች ቍኆሤ ቆማስዯቆራ

እስሿሆነ ድሟስ ስቆቍኆሢችን ያኆባናቋ ኟሚቇ ኟፖቊዱቂ ኃይቌች ሁቇ

ሿቄብሢቷጐና ሿምኞዲቷጐ በይ ቆቍኆሡደና ቆህኬቦቿ ቄብሤ በመስጇት በቧቆጇነ ቍኳኋን ቆመቿሢሟብና
ቆመነኆሤ ሢቪቷጐን ማኧዷት ይጇበኄባቷጒቋ፡፡ ሿኩህ ቍኳያ በኆዥጐ ፓሤዱጐ ኢህቍዴግ በቀቋ
ሽብሤዯኞች ናቷጐ ብቌ ቍቋም ኟያኧባቷጐ (ቆምቪቊ፡ ግንቦት-7 እና ኟቍሤበኞች ግንባሤ፤ ኦነግ) ጭምሤ
በዯጏቂዮች ምቤት ኟጏጊጐ ቍጒጅ እንደኆና ዲይቶም ቢሆን በድሤድሤ ሂደደ ኟመቪዯራ ዕድቋ ቈቧጊቷጐ
ይኆባቋ፡፡ በቊ በቀቋ ደግሞ በዯኂጒሚዎች ጎሢ ኢህቍዴግ መጥሩት ነጐ ያቆበት ኟሚቋ ሿዴሞቄሢቩያ
መሤህ ያሦነኆጇ ቍቋምና

ኢህቍዴግን ቍሁን ባቆጐ ህ ስያሜጐ እንኳን ቆመጥሢት ባቆመራቿድ ጭምሤ

”ጏያኔ“ እያቇ ደሤግ ጏያኔን ቆማጥሩት “ዓቪን ቆማጥሩት ባህሠን ማድሟኄ” በሚቋ ኟዯቪቪዯ ቍኄጊጪ
ህጏሀት ትግቋ ኟዷመሟበትን ኟትግሢይ ህኬብ ቆማጥሩት ሿጏቧነጐ ጐቪኔ ብከም ኟማይቆይና ቍሁን ኟዓቆምም
ሆነ ኟቍኆሢችን ኟህኬብ ኟቍስዯቪቧብ ሿደሟቧበት ደሟዺ ሤ ቍብሥ ኟማይሄድ ፅንራ ሿሟኆጇ ቍቋማቷጐ ቆህኬብና
ቆቍኆሤ ቄብሤ ቩቇ ዯስዯቂቄቆጐ ቆኢህቍዴግ ዕጐኄና በመስጇት ቆመነኆሤ ሢቪቷጐን ኬግዸ ሿማድሟግ ዷምሥ
ኟትግሢይን ህኬብ ሿቍንድ ኟፖቊዱቂ ፓሤዱ (ህጏሃት) መቆኟትና ቍቋማቷጐን ማስዯቂሿቋ ይጇበኄባቷጒቋ፡፡
1.7. ህኆመንግስደና ሿህኆመንግስደ ኟመነጨ ህጎች መሻሻቷጐ ቍንድ ነኆሤ ሆኖ ቆመቋቂም ቍስዯዳደሤ መስሦን
ቍንዱና ጒናጐ ምሶሶ ኟሆነጐ ኟህግ በይነትን ኟማቄበሤ ኇዳይ ቆኩህኛጐ ጏይም ቆኩያኛጐ ቍቂቋ ኟሚዯጐ
ቪይሆን ኟሁቇም ቍቂት ግዴዲ እንደሆነ ማመንና በቿጊይ ኟሚኖሠ ቍኆሢ ምሤጪዎችም በህግና በህግ ብቻ
ኟሚመሠ እንዲሁም ቍሷናረጐ ሿዯሷናረ ኟማይበቋጥና ዯሷናረጐም ኟማያንስ እንደሆነ መቿበቋና መሿባበሤ
ብቌም መቻቻቋ እንዲዳብሤ ቍዎንዲ ሚና በመጪጏት ሁቇም ቆቍኆሤና ቆህኬብ መስሢት ይጇበኄባቷጒቋ፡፡

2. ኟኢቅኖሚ ራትሐ ዯጇኂሚነትን በሚመቆሿት፡- ኢትዮጵያ ኟሁቇም ኢትዮጵያያን ኟሢ ቤት
እንደመሆኗ ኟህኬቦቿ ራትሐ ዯጇኂሚነት መሟኆጥ ይኖሤበዲቋ፡፡ በቍንድ ኟቤዯቧብ ዯቋም ጐስጥ ኟሚኆኘ
ኟቤዯቧብ ቍባት ቆቤዯቧቡ መሻሻቋ ቍኄማቷጐ እስሿሦቿደ ድሟስ ድሤሻ ማበሤሿዲቷጐ ኟጐዴዲ ግዴዲቷጐ
ነጐ፡፡ በኩህ ሂደት በሚኆኗጐ መሻሻቋ ጐስጥ እያንዳንዱ ኟቤዯቧብ ቍባቋ ቈያኆኝ ኟሚኆባጐ ድሤሻ በማንም
ቈነጇኄ ቍይኆባም፡፡

በቍንድም ሆነ በቊ ምቄንያት ሿዯነጇቿ ግን በኩያ ቤዯቧብ ጐስጥ ሠም እንዲኖሤ

መጇበኄ ባዶ ምኞት ቂቋሆነ በስዯቿሤ እጐን ቈሆን ቍይችቋም፡፡ በዯመቪቪይ መቋቀ ኟቍኆሤም ሁኔዲ
እንደኩሁ ስቆሆነ ሁቇም ህኬብ እቀቋ ኟመቪዯራ ዕድቋ እንዲኖሟጐ ምቸ ሁኔዲ መራጇሤና በሂደደም
ዯጇኂሚ እንዲሆን ማስቻቋ ያስሦቋቋ፡፡ ሿኩህ ቍንፃሤ በቍሁን ቧዓት እንደቄራዯት ኟማያቷጐና ቢስዯቂሿቇ
ኟዯሻቆ ነጐ ኟምቷጐ ኇዳዮች ቿጥቌ ቍቿሤባቆሁ፡፡
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2.1. በኢህቍዴግ በሚመሠ ቍሢት ቄቋቌች (ደቡብ ብ/ብ/ህ/ቄ፤ ቍማሢ ቄቋቋ፤ ኦሥሚያ ቄቋቋ፤ ትግሢይ)
ጐስጥ ኟሚኆኘና በ“ኢንዶጐመንት” ስም ኟዯደሢዸ ኟኢንቨስትመንትና ኟንግድ ዯቋማት (በቍማሢ ቄቋቋጥሟት፤ በትግሢይ ቄቋቋ-ኢሪሤት፤ በኦሥሚያ ቄቋቋ ዲንሾ፤ በደቡብ ቄቋቋ ጏንዶ) በቍንድም ሆነ በቊ
ምቄንያት ኟዯቋቋሙበት ቄቋቋ ህኬብ ሀብት ብቻ ቪይሆኑ ኟኢትዮጵያ ህኬብ ሀብት በመሆናቷጐ ጏደ
መንግስት ኟቋማት ድሤጅትነት መቿኟሤ ቢችቇ፤
2.2. በመሿሿያ ሚ/ሤ ስሤ ኟሚመሠ ትሤራን መቧሟት ያደሟኇ ድሤጅቶች (ኢብቅ እና ኟመቪቧቇት) ኟሚመሠበት
ስሤዓት ኟመሿሿያ ሚ/ሤ መሟዺ ቆቍኆሤ ደህንነት ቩባቋ በምስጉሤ

መጇበኄ ያቆበት እንደመሆኑና እነኩህ

ትሤራን መቧሟት ያደሟኇ ድሤጅቶች (በመንግስት በቀቋ ድሤዹቶቸ ትሤራን መቧሟት ያደሟኇ ቍይደቇም
እኟዯባቆ ኟሚነኆሤ ቢሆንም) ደግሞ በባህሤያቷጐ ግቋፅነት ሿጎደቷጐ ቆሃሜት ኟዯቆገና በግቋፅ ቍቧሢሤና
ኀጥጥሤ ቂቋዯመሠ በስቋጊን ቆመባቆግ ዕድቋ ኟሚቧገ በመሆናቷጐ ቆመሿሿያ ሿሚጐቇ ኟጦሤ መቪሡያዎችና
ትጥኅች ጐጭ ያቇት በቩቭቋ ቍደሟዺዷት እንደቍንድ ኟመንግስት ኟቋማት ድሤጅት ሆነጐ ኟሚመሠበት
ኟቍቧሢሤ ስሤዓት ቢኧሟ ቍኆሢ መዯማመን በመራጇሤ ቆቍኆሤ ቍንድነት ኟሢቪቷጐ ቍዎንዲ ሚና
እንደሚኖሢቷጐ በማመን ዯግባሢ ቢደሟግ፤

3.

ኟፖቈቩ ቍኄጊጪዎችን በሚመቆሿት፡- በመቧሟደ በቍንድ ቍኆሤ መንግስት ኟሚነደሧ ኟፖቈቩ ማዕቿሬች
መቧሟዲቷጐ ኟቍኆሡደ ህኆመንግስትና ህኆመንግስትን መቧሟት ቍድሤኆጐ ኟሚጏገ ህጎች ናቷጐ፡፡ ሿኩህ ቍንፃሤ
ቍብኪኛጐ ህኬብና ኟፖቊዱቂ ኃይቌች ኟዯስማሙበት ህኆመንግስዲ ቧነድ

እስሿዯሦጇሟ ድሟስ ኟትኛጐም

ዓይነት ፖቈቩ (ኟግብሤና ቋማት፤ ኟማህበሢ ቋማት፤ ባህቋ ቋማት፤ ኟጐጭ ግኘኝነት፤ ሩይናንስ፤ ጏ.ኧ.ዯ)
ኟፖቈዱቂ ፓሤዱዎች መጏዳደሡያ ማዕሿቋ እንዹ መሆን ያቆባቷጐ ኟግጭት መንስኤ መሆን ኟቆባቷጐም፡፡
ስቆሆነም ኟሚጏገ ፖቈቩዎች ኟዯቆያኟ ቍመቆቂሿት ባቷጐ ኟፖቊዱቂ ኃይቌችና ኟህብሟዯቧብ ቄራቌች
ቍስዯያኟት እኟዯቧጇባቷጐና ጥቋኄ ጐይይት እኟዯደሟኆባቷጐና ቍኆሡደ ኟደሟቧችበትን ምጊኔ-ሀብዲና
ማህበሢ ዕድኆት ኟደሟቧበትን ደሟዺ ያማሿቆ ሆኖ እንደቍስሦኈነደ በኟኈካጐ እኟኧመነ መሄድ በሚችቋበት
ቍግባብ እንዲቿሟፅ ቢደሟግ ቆመስማማትም ሆነ ቆመቻቻቋ ኟሢቪቷጐ ሚና እንደሚኖሢቷጐ በማመን ኆቢሢ
ማድሟግ ኟሚያስሦቋግ ይመስቆኛቋ፡፡

ስቆሆነም ቆቍኆሤና ቆህኬብ ስንቋ ቍኆሤ ቆመምሢት ያቆንን ምኞት ኆዲ ቍድሤኆን በኄድሚያ ቆሢ ቤዲችን በሢ
ማቧብ ይጇበኄብናቋ፡፡ ሿእጐነዯኛ ቋብ በመነጧ ስሜት ቆህኬብ ሢስን ቍቪቋሬ ቆመስጇት ኅሢጥነት ሿቊቆና
ኟመሡነት ዯስጥኦ ቪይኖሟን ኟግድ መሡ መሆን ቍቆብን እያቋን ሿሆነ ደግሞ ኟሢስ ምቾት ራቆ ቂቆን እሤቂሽ ኟግቋ
ራጎት ኟሚመነጭ ግረት ሿመሆን ቍያቋራም፡፡ ኟመሡነት ዯስጥኦ ቪይኖሢቷጐ መሡ ቆመሆን ኟሚዲትሠ መሡ
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ኟመሆን ራጎዲቷጐ ቆትቄቄቆኛ ዓማ ቂቷጐ ኟጐስጥ ራጎት ይ ቂቋዯመቧሟዯ ቍኆሤንም ሆነ ህኬቡን ይክ ኆደቋ
እንደመግባት ነጐ፡፡

መሡነት ጒና ቆመባቋ ባቆጐ ኟግቋ ራጎት ይ ብቻ ሿዯመቧሟዯ ራፃሜጐ ስቆማያምሤ

በመሡነት ናራኅት ብቻ ኟስቋጊን ጏንበሤ ቆመኅናጇጥ ሿመጊሤ ይቋኄ ቍስቿድሞ ቈያስሿትቋ ኟሚችቆጐንም ቍኆሢ
ቍደ ሿጏዲሁ መኆንኧብ ጥኄሙ ኇቋህ ነጐ፡፡ ቍሁን ቍኆሢችን ባቆችበት ዯጧባጭ ሁኔዲ ሿእኛጐ ፖቊዱሿኞች
ቍብኪኛዎቸ መሡ ኟመሆን ራጎት እንዹ ኟህኬብ መሡነት ዯስጥኦ ያቷጐ ስቆመሆኑ ያጇሢጥሢቋ፡፡ ቆኩህም ነጐ
ቍንዲት ነፃነቷን ጇብኂ ኟኅኟችጒን ዲዳኈጒን ኢትዮጵያ ኟምትባቋ ቍኆሤ ቆመምሢት ኀጥሢቷጐ ሿ60 በይ ኟሆኑ
ኟፖቊዱቂ ፓሤዱዎች ጏደ ኆደቋ ቍሩራ እኟሦጇነች ቆች ቍኆሢቷጐ መራትሔ ሿመስጇት ይቋኄ ሁቇም መሡ
ቆመሆን ይዲትሢቋ፡፡ ኀጥሢቷጐ ኟበኪ ኟብሄሤ፤ ኟሃይማኖት፤ ኟባህቋ፤ ኟቋንቋ፤ ጏ.ኧ.ዯ ስብጥሤ ባቆባት ቍኆሤ
ሁቇም ፖቊዱሿኛ መሡነት ሿእኔ ጏይም ሿእኔ ጏኆን ጐጭ መሆን ኟቆበትም ቂቆ ስንት ጇኄይ ሚ/ሤ፤ ስንት
ፕሣኩዳንት ጏ.ኧ.ዯ እንደሚያስሦቋኆን ኟሚኅጥሟጐ ይኀጇሟጐ፡፡ ሿኩህ ቍንፃሤ ቢዯኆበሠ ኟቍኆሢችን ሠም
መመቆስና ኟኢቅኖሚ ዕድኆቷንም ቆማስቿጇቋ ኟሢቪቷጐ ኟሆነ ቍዎንዲ ድሤሻ ይኖሢቷጒቋ ብዬ ኟማማንባቷጐን
ሃቪቦች ሿይ በቍጭሠ ቆማጐቪት ዯሞቄሯቋ፡፡ በቍባባቋም “ቧጐ ያቆጐን ሿጏሟጏሟ ንሧግ ቍይባቋም” ቍይደቋ
ኟሚባቆጐ፡፡ ኟዯነቨ ሃቪቦች በስሩት ቈዯነዯኑ ኟሚችቇ ኟጐይይት ሃቪቦች ናቷጐ ብዬ ቍምናቆሁ፡፡

ዲዲያ

ሁችንም ያቆንን ሃቪብ በመቧንኧሤ ቍሁን ቍኆሢችን ቆችበት ችግሤ ኟመራትሔ ቍቂቋ መሆን ኟጐዴዲ ግዴዲችን
እንደሆነ ሿመቿበቋ ቊ ኟዯሻቆ ቍማሢጭ ያቆን ቍይመስቆኝም፡፡ በእኔ በቀቋ ቆኈካጐ ያቆኝን በቍጭሠ ቆመቧንኧሤ
ሞቄሢቆሁኝና ቊቌቻችንም ቆንበት ዯግዳሥት ኟመራትሔ ሀቪብ እናጒጊ በማቆት በማቄበሤ እኟበኬቀኝ ኟኪሣጐን
በኩሁ ቍበኂሁ፡፡

ይበቋጊቋ ዲማኝ
ሿሺሾ እንዴ ሿዯማ
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