ዲሞክራሲ ( ህዝባዊ ምሕደራ ) ግዳይ በለጸኛታት ክኸውን ከሎ!!!
ሰበይቲ ሎጥን ናፍቖት ሶዶምን ጎመራን
ኣምር ዲሞክራስያዊ ምሕደራ ብክንዲ እቲ ጽባቔኡን ኣድላይነቱን፡ ኣብ ኢድ ተበለጽቲ
ባእታታት እንተወዲቑ፡ ዘውርዶ ዕንወትን ምክፍፋልን ኢሐው…. ኢዩ ዘብል፡፡ እስከ
ብዛዕባ ዲሞክራስን ትንታኔታቱን ዘይኮነስ ብዛዕባ ዲሞክራስያዊ መሰሎም ተጠቂሞም፡
ኣሰካፊ ወስታታት ዘወጣዉጡልና ዘለዉ ኣካላት ኣብ ኢትዮጵያ ብመጠኑ ንርኣዮ፡፡
ንልፍንታዊ መንግሲ ኢትዮጳያ ድሕሪ ሞት መለስ ዜናዊ ናብ ምምራሕ ዝመጸ
ሃይለማርያም ደሳለኝ፡ ኣይበቓዕኩን ብዝብል ዕግበቱ ክኸውን ይኽእል፡ ስልጣነይ
ብፍቓደይ ለቒቐ ኣለኹ ምስ በለ፡ ነቲ ናይ ኢህወደግ ግዜ ስልጣን፡ ክሳብ እዋን
ኣጣቓላሊ ምርጫ ክመርሖ ዘለዎ ኣባል ኢህወደግ ስለዝኾነ፡ ብግዝያውነት ድዩ ዝመርሖ
ዘሎ ብቋምነት ምርዳእ ʼኳ ኣብዩና እንተሃለወ፡ ካብ ቅድሚ ሰለስተ ኣዋርሕ ጀሚሩ ግን፡
እቲ መራሕቲ ስርዓት ህግደፍ ከይተረፉ ጠቅላይ ሚንስትራችን፡ ምቑሉል መራሒና
ዝበልዎ ኣቢ ኣሕመድ ይመርሖ ምህላዉ ንርእዮ ኣለና፡፡ ኣብ እዚ ኣዝዩ ሓጺር ናይ
ስልጣን እዋኑ ድማ፡ ኣካላት ልፍንታዊ መንግስቲ ከይተረፉ፡ ሕገ-መንግስቲ ይጥሕስ
ኣሎ፡ ቤት ጽሕፈት ከምዘለዎ ረሲዑ፡ ብኣሳለጥትን ብልኡኻት መንግስትን፡ መሳልላት
መንግስትን ክሳለጥ ዝግብኦ ስርሓት፡ ባዕሉ ዞኽ-ዞኽ ይብል ስለዘሎ፡ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ
ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ኮይኑ ክዓሞም ዘለዎ ስርሓት ኣዳራሽ ምሉእ ኮይኖም ንምስላጡ
ከጸግሞ ʼዩ፡፡ ገሊኦም ድማ ብመሰረቱ ዝኸዶም ዘሎ ኣካይዳ ናይ ጥዕና ኣይኮነን፡ ንናይ
ኢትዮጵያ ፈደራላዊ ስርዓት ብዘይኣገባብን ዘይሚዛናዊ ኣካይዳን የፍረሶ ብምህላዉ ሓደግኡ
ንኢትዮጵያዊ ሃገራውነት ዝፈታተንʼዩ፡ ዝብሉ ኣዝዮም ብዙሓት ኮይኖም ንረኽቦም፡፡
ብወገነይ ነዛ ዳሕረወይቲ ትዕዝብቲ ወሲደ ብሕጽር ዝበለ ምስ ኤርትራውነተይ ኣተሓሒዘ
ክርእያ ከለኹ፡ ምስʼቲ ብወግዒ ዝተሰቕለ ባንዴራ ፈደራላዊ ምንግስቲ ኢትዮጵ ካብ
ጎደናታት ሰልፊ ምህሳስ፡ ወረ ኣብ ገሊኡስ ጠቕሊልካ ምጥፋእን፡ ነቲ ናይ ጥምረት
መንግስትን ህዝብታትን ኢትዮጵን ይውክል ዝበሃል ኣብ ማእከል ባንደርኦም ዘሎ ኮኾብ
ቆሪጽካ

ብምውጻእን፡

ስእሊ

ናይ

እቲ

ደመኛ

ኣመራርሓ

ዝተኸተለ

መንግስቱ

ሃይለማርያም፡ ማዕረ-ማዕረ ኣቢ ምልዓል፡ እሞ ድማ ብሕገ-መንግስቲ ዝጸደቐ ኣብ ጎደና
ብብለጽ እናወረደ፡ መአረምታ ኣተይተሰምዖ ይቕረታ ምሕላፉ፡ ነቲ ደጊም ኣብ መንጎ
ኢትዮጵን ኤርትራን ዶብ የለን ዝብሉን፡ ግልብጥ ʼሎም ድማ ዶብ ዓዲ ኣምሓራ ክሳብ
ተሰነይ ኢዩ፡፡ ክሳብ ተከዘ ኢዩ፡፡ ክብሉ ከለዉ ልቢ ጌርና እንተተኸታቲለናዮም፡

ብቐዳምነት ነቲ ውዕል ካይሮ ምቋም ሃገራት ኣፍሪቃ ብመግዛእታዊ ውዕላት ዶብ
እንተዘይኮይኑ ብስጋዊ ዝምድና ይኹን ብቋንቋ ክንልክዖ እንተፈቲና ናብ ህልቂት
ህዝብታት ኣፍሪቃ ከእትወና ኢዩ ብምባል ዝጸደቐ፡ ( ሶማል ነዚ ነጺጎም ምስ ኢትዮጵያ
ዝገበርዎ ውግእ ምዝካር እኹል ኢዩ፡፡ ) ብቐጥታ ምቅዋም ማለት ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡
ከም ንግስነት ስርዓት ሃለስላሰ ዝተናኾሉና፡ ከም ሕሱም መግዛእቲ ደርጊ ናብ ምፍሳስ
ደም ክሸሙና ዝህቅኑ ሓይልታት፡ ንልዕሊ ርብዒ ዘበን ተደቢቖም ብምጽናሕ፡ ብስም
ዲሞክራስያዊ መሰል እሞ ድማ ብስም ምድጋፍ ናብ ቃልዕ ጎደናታት ብምውጻእ፡
ተቓወምቲ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ተቓወምቲ ሃገራዊ ናጽነትናን ኢዮም
ንኸይብል ዝኽልክለኒ ትዕዝብቲ ኣይረኸብኩን፡፡ ካልእ ይትረፍ ነቲ ክንድቲ ኩልና ደቂ
ሃገር እንፈልጦ ዋጋ ናጽነትናን ምረት ሰውራናን ዋግኡን ተደጋገፍቱን ዝሰዓሮ ደርጊ
ብምሕላቕ፡ ንደርጊ ዝሰዓረ ደርጊ ʼዩ ኢሉ ዝገልጽ መራሒ፡ ኣብ ኢትዮጵያ መጺኡ
ምህላዉ ክንክውሎን ዓይንና ዓሚትና ክንሰግሮን ግቡእ ኣይመስለንን፡፡
በዚ መሰረት እምበኣር ኣብ ዲሞክራስያዊ ምሕደራ ድምጺ ብዙሓት ክውስንን ክምእክልን
ክመርሕን እኳ እንተኻኣለ፡ ግቡእ ምክትታል እንተዘይተጌሩሉ ግን፡ እቶም ዝተሳዕሩ
ኣካላት ናብ ውሽጢ ብዙሓት ብምስሏኽ ንዲሞክራስያዊ ኣካይዳ ይፈታተንዎ፡፡ እዚʼዩ
ድማ ዝርአ ዘሎ፡፡
ብወገነይ፡ እዚ ኣቐዲመ ክብሎ ዝጸናሕኩ ዝተኣማመነሉ ትዕዝብተይʼዩ ዝብል ዕግበት ስለ
ዘለኒ፡ በዚ መሰረት ናይ መወዳእታ ርኢቶይ ከቐምጠሉ ከለኹ፡ ምስ ዶክተር ኣቢ ዝመጸ
ለውጥታት ድምጺ ደገፍ ንምስማዕ ዝብል፡ ቅድሚ ሕጂ ኣይነበረን፡ ንምንታይ ʼከ
ክንድኡ ተብተብ ኣብ ናይ ክልተ ኣዋርሕ ስልጣኑ? ንምዃኑ ኣብ እዘን ዝሓለፋ ኣዋርሕ
ስልጣኑ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ኮይኑ ብስራሕ ካብ ዘሕለፎ እንተስ ኣብ ውሽጢ ሃገር እንተስ
ካብ ኢትዮጵያ ወጻኢ ኣብ መገሻታት ኣሕሊፍዎ ክንሱን እጃማት ስራሕ ይግብት ምህላዉ
እናተስተውዓሎን ደቂ-ገርሂ ልባ ዘሰሰንዎ ደገፉ ይቕጽል ኣሎ፡፡
ንምዃኑ ʼኸ ናይ ብሓቂ ድዩ ከም ናይ ልፍንታዊ መንግስቲ መራሒ መጠን ንደገፉ
ሰለማዊ ሰልፊ ተወዲቡ ዝሰላሰል ዘሎ ዋላስ ኣብ ደገፉ ተኸዊልካ ዝግበር ተቓዉሞ ኢዩ
ዝርአ ዘሎ? ዋላስ ንውልቁ ዝግበር ደገፍ ኢዩ ዝርአ ዘሎ? ዶስ…. ንደገፍ ኣቢ
ኣምሲልካ፡ ዕዉት ናይ ተቓዉሞ ሰልፊ ምስልሳልʼዩ ዝብል መልሲ ንምርካብ ንኹሉ ነቲ
ክሳብ ሎሚ ዘሎ ተርእታት ተኸታቲልና ብኣንክሮ ገምጊምና ሓቀኛ ሕልናና ዝህበና ሚዛን
ምቕማጥ ንነብሲ-ወከፍና ይገድፎ፡፡

ብወገነይ ግን ናይ ደገፍ ድምጽኻ ተስምዕ ኣምሲልካ፡ እልቢ ዘይብሎም ንዝተሳዕሩ ናይ
ዓመጽቲ ጎበጣታትን፡ ሕቶታትን ብምልዓል ደጊሞም ግቡእ መልሲ ንኽረኽቡ ናብ ቃልዕ
ወጺኦም ኣለዉ ይብል፡፡ ብዓቢኡ ግን ብስም ዲሞክራስያዊ መሰል ተጠቂምካ፡ ናይ
ምድጋፍ ቃል ተስምዕ ኣምሲልካ፡ ተቓዉሞ ምልዕዓልን፡ ናይ ምጉባጥን ትምክሕትን
ወስታታት ጽንብል ኣብ እቲ መንግስቱ ሃይለማርያም ቀይ ሽብር እናበለ ጥርሙስ ደም ናብ
ማእከል ህዝቢ ዝደርበየሉ ጎዳና ተኣኻኺብካ፡ ነቲ ካብ እዝኒ ኣዲታትና ስቑሬን ንምውሳድ
ምስ ኣእዛነን ዝሽልዓደሉ ዝነበረ እዋን ንምምላስ፡ ነቲ ካብ ክሳድ ኣሕዋትና ስልማት
ንምውሳድ ብማዕተበን ምሕናቕ ዝነበረ ናይ ዶርጎኛታት ዓመታት ዓመጽ ብናፍቖት ከም
ሰበይቲ ሎጥ ንሶዶምን ጎመራን ኮይኑ ኢዩ ዝስመዓኒ፡፡
6 / ሓምለ / 2018 ብሰንሰሎማይ ሰላም ኣብ ሃገር

