መሡ ቬትሆን የምትናቇሟጐ ቃል ብቻ ቪይሆን ሏሟማመድምህም ጭምር
ጥንቃቄ ይሻል!!
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ሁሉ ዜ ዯደቊግሞ እንደሚነቇሟጐ ሏቇሢችን ኢትዮጰያ የዟንቈርቈር የብዙሃነት ሙዜየም ናት። በሌላ
በኩል በሏሁኑ ዜ ኢትዮጰያ በዕድቇት የሏሴሡካ ቻይና ትሆናለች የሚል ትልቅ ዯቬሲ ከሏለም ሙሉ
ትኩሟት እያቇኗች ያለች ሏቇር ነች። እቺ ሏቇር በትልቁ የህዳቫ ቈዞ ሠጫ ዳቇደን በጣጥቪ ለመጐጣት
እየጣሟች የምትቇኝ ሏቇርም ነች።
ቬለዚህ በየደሟጃጐ የሚቇኘ መሡዎች የሚሯፅሙት ዯግባርም ሆነ የሚናቇሠት ቃል በዚህ የህዳቫ ቈዞ ሠጫ
እንደ ሏንድ ጠጠር ሆኖ ማቇልቇል ሏለበት። የህዝቡም እንዲሁ። ምክንያደም የዕድቇታችን ድምር ጐጤት
የሁሉም ጤናማ ጠጠሮች ድምር ጐጤት ነጐና!በጒናነት ግን መሡ የሁሉም ነቇር ቇሡ ነጐና በሁሉም ቈዳይ
ጠንቃቃ መሆን ሏለበት። በዯለይ ጏደቈዳዩ ቬቇባ ነቇሮች በጫሴ ይዞ ይሲ ማድሟግ ጎጂ ነጐ መግባባትም
ላይሯጥር ይችላልና መሡዎቻችን ሐቪብ ቩቧጡ ቢያንቬ በህዝቡ ዘንድ ለማነኛጐም የዯዛባ ትርቈም
የዯቊለጠ እንዳይሆን በጣም ጥንቃቄ ይሻል። እንደ ሏቇር በየዜጐ የሚቇጥሙነን የዯዛቡ ሏመለካከቶች
በትክክለኛ የዴሞክሢቬያ ብሄርዯኝነት መርህ እያቬዯካከልን ጏደሱት ካልዯሢመድን ሏይደለም የሏሴሡካ
ቻይና ልንሆን ቧላማችን ሏቬጠብቀን እንደ ሏቇር መለቀጠልም እንቷቇሢለን። እቺ የብዙሃነት ሏቇር
በብዙሃነት ሏመለካከት የሚናቇር፣ የሚጏቬንና የሚሯፅም ሏመሢር ትሻለች። የሳደሢሊዝም ቬርሏት
የምንከዯል ሏቇር ነን ቬንል ሏቬዯቪቧባችን፣ ሏመለካከታችንህ፣ ዯግባሢችን፣ ጐቪኔዎቻችን ሁሉ
በሳደሢሊዝም ሏቬዯቪቧብ የዯቃኘ መሆን የግድ ይላል። ምክንያደም ሳደሢሊዝም የቊሢነት እቬከሆነ ድሟቬ
በቊሢነት ላይ ቪንካ ከዯሯጠሟ ለቊሢ ህልጐናችን ጎጂ ነጐና!! በዚህ ዘመን ማንም ዯጨቁኖም ሆነ
ዯቧድቦ የሚኖር ብሄሟቧብ ኢትዮጰያ ጐቬጥ እንደሌለ ማጏቅ መክላም ነጐ። ይህንን ጐጤት ደግሞ
በህዝቦች የቊሢ ክንድ ትግል የዯቇኗ ጐጤት ነጐና የቊሢ ክብር ሊቧጠጐ ግድ ይላል።
ቬለዚህ በዯለይ መሡ ቬንሆን ሁሉም ነቇር በብዙሃነት ሏመለካከት ካልቃኗነጐ ሏደቊጐ ከባድ ነጐ።
በዴሞክሢቬያ ሏንድነት ብሄሟ ሏቇር ግንባታችን ቪንኪ እንዳይሆን ምላቬ በጥንቃቄ መቇሢት ይጠይቃል።
እንደመጣለት ትርቈም ቪይቧጥ የሚናቇር የቧከሟ ሏልያ ሌላ ችግር ካለበት ብቻ ነጐ። የቅድሞ ጠቅላይ
ሚኒቬቴር ታላቁ መሡ መለቬ ዜና መሡ ቬትሆን ቬትሢመድም፣ ቬትቀመጥም፣ ቬትናቇርም ህዝቡ ምን
ይለኛል፣ ባህሉ ምን ይለኛል እያልክ፣ እያቧብክ ነጐ እንጂ እንደ ሏንድ እሟኛ የመጣልህን የምትናቇር
ከሆነ የመሡነት ሚና ቪይሆን በዚህ የብዙሃነት ሏቇር የችግር ሯጣሡነት ሚና እየዯጫጏትክ ነጐ ማለት ነጐ።
እኔ በዕድሜ እቬከማጐቀጐ ድሟቬ ኢትዮጰያ ሏሁንም ጏደ ኋላ ሊመልቨ የሚጥሠ ፅንሯኛ ሀይሎች ያሉጒት
ብትሆንም ሏሁን ላለችበት ደሟጃ ለማድሟቬ፣ በብዙሃነት ላይ የዯመቧሟዯ ዴሞክሢቬያ ሏንድነት
ለመቇንባት ቭቬት ቬሏት ሏንብቦ መናቇር ብቻ ቪይሆን በሚልዮን የሚቆጠር ጐድ ህይጏትም መቬጒእት
ዯደርጎላታል። እቺ ሏቇር በልማታ ዴሞክሢቬያ መቬመር ለመምሢትና የህዳቫ ቈዞጒን ለማሟቊቇጥ
የሚያቬችሉ፣ በዯግባርም ዯሯትነጐ ጐጤት ማምጣት የጀመሠ የልማታ ዴሞክሢቬያ መቬመር
ፖሊቩዎችና ቬትሢዯጂዎች ዯፅሯጐባታል። እነዚህ ፖሊቩዎችና ቬትሢዯጂዎች ቩፃሰ ምላቬ ብቻ ቪይሆን

የቧጐ እጅም እቬኪ ደማ በመቬሢደ በጨርቅ ታቬሮ እቬከ መቬሢት ዯደርሷል። እናም እነዚህ ሌቊቩዎች
በዯቇቢ መንቇድ ዕጐቅና ለመቧጠት ያልቻለ ምላቬ ካለን ሏቇር እየቇነባን ቪይሆን ሏቇር እያሯሟቬን ነጐና
ምላቪችን መግሢት መልካም ነጐ። ለዚህም ነጐ መሡ ቬትሆን የምትናቇሟጐ ቃል፣ ሏንደበት ብቻ ቪይሆን
ሏሟማመድምህም ጭምር ጥንቃቄ ይሻል የምንልጐ።
መልካም የግንቦት 20 ቪምንት!!
ዘልሏለማ ክብርና ሞቇቬ ለትግሉ ቧማእታት

