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ገብረ ገብረማሪያም (ዶር.)
ቀዳምይ ክፋል
ብዛዕባ ዝምድናታት ሰዲህኤን መንግስቲ ኢትዮጵያን ብዝምልከት፡ ኣብ መንጎ ኣባላት ሰልፊ መሰረታዊ ፍልይያት ከምዝጸንሐ ኩሉ
ዝፈልጦ ሓቂ ኢዩ። ይኩን’ምበር፡ ብዛዕባ ናይቲ ዝጸንሐ ዝምድና ታሪክ ምትራኽ ሕጂ ዘድሊ ኣይመስለንን። ኣብ ግዚኡ ወረቓቕቲ
(Research Papers) ክጻሓፈሉ ኢዩ። ንሕጅን ምስዚ ኣብ ሰዲህኤ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ብዝተኣሳሰር፡ ሓደ ሓደ ሓቅታት ንምጥቃስ
ዝኣክል ጥራሕ ገለ ክብል ግን ይደሊ። ካብቶም ንሰዲህኤ ናብዚ በጺሕዎ ዘሎ ኩነታት ዘብጽሑ ቀንዲ ምኽንያት ንሱ ስለዝነበረ’ውን፡
ንሰለስተ (3) ኩነታታ ብምልዓል ካኣ ምግላጹ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ። ቅድሚ ናብኡ ምሕላፈይ ግን፡ ብዛዕባ ኣብ ሞንጎ ሃገራት
(Nation States)ዝግበር ዓለምለኻዊ ዝምድናታት (International Relations) ገለ ክብል ምደለኩ።
ከምቲ ሓደ ሓደ መራሕቲ ሰዲህኤ ነበር ክብልና ዝፍትኑ (ብናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጽቡቕ ድሌት ኢዩ ናጽነት ተረኺብ ብዘስምዕ፡
“መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ 1991/93 ኣፍልጦ ኣይህብን ኢየ እንትዝብል ነይሩ፡ ናጽነት ኣይንተረኽበን፡ ወዘተ”፡ እዳተባህለ ዝጋማዳሕ
ናይ ጥዑሳት ዘረባታት) ዘይኮነስ፡ ህዝቢ ኤርትራ ተቃልሱ ኤርትራዊ መንነትን ናጻ ሃገርን ፈጢሩ ኢዩ። ስለዚ፡ ኤርትራ ሓንቲ ልዑላዊት
ሃገር (Sovereign Nation State) ኢያ፡ ምስ ኩለን ልዑላውያን ሃገራት ዓለም ካኣ ብናጻ ክትዋሳእ መሰላ ኢዩ። ዝለዚ፡ ካብ 1993
ንዳሓር፡ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ዝኾነት ሃገርን፡ ኢትዮጵያ ወስኽካ፡ ዝህሉ ዝምድና/ርኽባት፡ ኣብ ሞንጎ ክልተ ልዑላውያን ሃገራት ዝህሉ
ዝምድና ኮይኑ፡ ንዕኡ ዝገዝኡ ሕግታትን ልምድታትን ካኣ ኣለዉ። ካብ ቡዝሓት ውሕዳት ንምጥቃስ፦
 ዝኾነት ሃገር፡ ሃገራዊ ረብሓኣ (National Interest) ኣብ ምርግጋጽ ማእከል ዝገበረ ዝምድና ኢያ ትገብር።
 ኣብ ዓለምለኻዊ ዝምድና (International Relations )፡ ቀዋሚ ሃገራዊ ረብሓ (Permanent National Interest
እንተዘይኮይኑ፡ ቀዋሚ ዓርኪ (Permanent Friend) ዝባሃል ነገር የልቦን።
 ከይብሉኒ ወይ ናይ ጽድቂ ዝባሃል ነገር የልቦን። ኩለን ሃገራት ነናይ ገዛእ ርእሰን ሃገራዊ ረብሓታት ከርጋግጻ ኢየን ዝጽዕታ።
ሓንቲ ሃገር ካብቲ ትገብሮ ዝምድና እንታይን ክንደይን ትረክብ ዝውስኖ፡ ኣብቲ ዘለዋ ናይ ሓይሊ (ቁጠባዊ፣ ዲፕሎማስያዊ፣
ማሕበራዊ፣ ወዘተ) ሚዛን ኢዩ ዝምርኮስ።
ስለዚ፡ ዝኾነ ኣካል (መንግስቲ፣ ውድብ፣ ሰልፊ፣ ምንቅስቓስ፣ ዋላ’ውን ውልቀ-ዜጋ) ንሃገሩ ኣብ ዝምልከት ጉዳይ ምስ ናይ ካልእ ሃገር
ኣካል (መንግስቲ፣ ውድብ፣ ሰልፊ፣ ምንቅስቓስ፣ ዋላ’ውን ውልቀ-ዜጋ) ክዝቲ ከሎ፡ ኩሉ ጊዜ እንተነት ብዘይብሉ (wihout iffs and
buts) ናይ ሃገሩ ሃገራዊ ረብሓ (National Interest) ንምርግጋጽ ኢዩ ክጽዕት ዘለዎ። እዚ ዘግነታዊ ሓላፍነትን ግዴታን ኮይኑ፡
ንሃገራዊ ረብሓ የሕሊፍካ ምሃብ ይኹን፡ ንሃገራዊ ረብሓ ዝሃሲ ተግባራት ምግባር፡ ከም ክሕደት ምፍጻም (Committing Treason)
ኢዩ ዝቑጸር። ሰዲህኤ ከም ኤርትራዊ ሰልፊን መራሕቱ ከም ኤርትራውያን ዜጋታትን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝነበሮ ዝምድና ብመንጽር
እዞም ዝተጠቕሱ ሓቅታት ከመይ ይመስል ነይሩ? ምናልባት፡ “ኣታዊ-ወጻኢ” ነይሩ እንተተባህለ ዝሓሸ መልሲ ኢዩ ይብል። እዚ ዘርእዮ
ሓቂ እንተሎ ካኣ፡ ኣብ ሞንጎ ኣባላት ሰልፊ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝተፋላለዩ ኣራኣይታት ከምዝነበሩ ኢዩ ዘርኢ። ንሽሙ፡ ኣብ ወረቐት
ዝሰፈረ ናይ ወጻኢ ዝምድናታት ፖሊሲ ኣለና እንድ’ዩ ዝባሃል፡ እሱ ግን ወረቐት ጥራሕ ኢዩ። ብግብሪ፡ ኣብ ባይታ እቲ ፍልልያት ጸኒሑ
ኢዩ። እቲ ዝኸፍአ ካኣ ነቲ ፍልልያት ከጻብቡ ዝኸሉ መደባት ስለዘይነበሩ፡ ብጉዳይ ተራ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ ቃልስና፡ ኣብ ሞንጎ
ኣባላት ሰልፊ ዘይምቅዳው ተፈጢሩ ጸኒሑ ኢዩ።
በሓደ ሸነኽ፡ “ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስትራተጂካዊ ምሕዝነት ክንገብር ንኸእል ኢና፣ ብዘይ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቐጥታው
ምትእትታው (እንኮላይ ወታሃደራዊ (ብሕሽኽታ)) ኣብ ኤርትራ ለውጢ ከመጽእ ኣይክእልን ኢዩ፣ ወዘተ” ኢሉ ዝኣምን፡ በቲ ካልእ
ሸነኽ ካኣ ኣይፋል፡ “ሃገራዊ ረብሓናን ረብሓ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝተፈላለዩ ስለዝኾኑ፡ ስትራተጅካዊ ምሕዝነት ክንገብር ኣይንኸልን

ኢና፣ ህዝቢ ኤርትራ ተቃልሱ ዲሞክራሲ ከምጽእ ይኽእል ኢዩ፡ ናይ ወጻኢ ሓይሊ ምትእትታው ኣይነፍቕድን፣ ዝኾነ ምስ መንግስቲ
ኢትዮጵያ ዝግበር ርክባት፡ ኣብ ምርግጋጽ ሃገራዊ ረብሓ ኤርትራ ማእከል ዝገበር ክኾውን ኣለዎ፣ ወዘተ” ኢሉ ዝኣምን ነይሩ ኢልካ
ክግለጽ ይካኣል ኢዩ። ብግደ-ሓቂ፡ እዚ ጉዳይ እዚ፡ ኣብ ብዙሓት ኣጋጣሚታት ዝላዓል ዝነበረን፡ ርሱናት ክትዓትን ዘምርድዳኣትን
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እዚ ጽሑፍ እዚ ብዛዕባ ኣብ ውሽጢ ሰዲህኤ ተፈጢሩ ዝጸንሐ ንውሽጣዊ ሓድነት ዝህውኽ ኩነታትን ንምእላዩ ክካየዱ ዝጽንሑ ጻዕርታትን
ምስተዛዘሙ፡ ንህዝቢ መግለጺ ክህብ ምዃነይ ብዝኣተኹዎ መብጻዓ መሰረት ዝቐርብ ዘሎ ሻሙናይ ጽሑፍ ምዃኑ ክሕብር እደሊ። ሕማቕ ኣጋጣሚ
ኮይኑ እቶም ክግበሩ ዝጸንሑ ነቲ ሽግር ናይ ምፍታሕ ጻዕርታት ኣይታዓወቱን። ንኹሎም ጽቡቕ ድሌታቶም ዝለገሱን ተበግሶታት ንዝወሰዱ ምስጋና
ይብጻሓዮም’ውን ንብል።

ዝፈጥር ዝነበረ ጥራሕ ዘኮነስ፡ ምንጪ ናይቶም ኩሎም ኣብ ሰዲህኤ ዝተፈጥሩ ኣርጎጽጎጻትን ርኡያት ናይ ሓሳባት ፍልልያትን ኢዩ ነይሩ
እንተተባህለ’ውን ካብ ሓቂ ዝራሓቀ ኣይኮነን። ውሰናስን ናይዚ ኣብ ሰልፊ ተፈጥሩ ዘሎ ምግማዕ’ውን በዞም ኣብ ላዕል ዝተጠቕሱ
ፍልልያት ክግለጽ ይካኣል ኢዩ። ብዝኾነ፡ ብዛዕባ መንግስቲ ኢትዮጵያ እንተዛረብካ ወይ’ውን ወቐሳ እንተገበርካ፡ ገሊኦም ጭራሽ ይኹርዩ፣
ገሊኦም ነርቮም ከምዝተተንከፊ ጸጉሮም ይኽየፍ፣ ንገሊኦም “ቀይሕ መስመር ዝሰገርካ” ኮይኑ ይስመዖም። መጀመሪያ፡ “እንታይ ዳኣ
ኮይኑ/ኖም” ኢልካ ኢካ ትስንብድ፡ ፈንጂ ዝረገጽካ ኮይኑ ኢዩ’ውን ዝስማዓካ። ምስበዝሐ ግን፡ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት (ሓይሊ
ዕማማት፣ ጉባኤታት፣ ውልቃዊ ምዪዪጣት፣ ወዘተ) እንድዩ ዝገጥመካ፡ ስለምንታይ ኢዩ ኢልካ ከትሓትትን ከተስተባህልን ግንዛቤ
ክትረክብን ኢካ ትፍትን። ምንጩ እዚ ልዕል ኢሉ ተገሊጹ ዘሎ ምዃኑ’ውን ክንግንዘብ ኪኢልና። እቲ ዝኸፍአ ግን፡ ኢቲ “ከም ኣብ
ሞንጎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ጽብቕ ዝምድናታት ከምዘይትደሊ፣ ጸረ ኢትዮጵያ ከምዝኾንካ፣ ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ
ኣባላት ሰልፊ ከምዘይትግደስ፣ ወዘተ” ቖጺሮም ዘይኮንካዮ ክገብሩኻን፡ ዘይሽምካ ከጠምቑካን ዝገብርዎ ሽም ናይምጥፋእ ዘመተ ኢዩ።
እዚ ሕጂ ዓው ኢሎም፡ “ናብ ኢትዮጵያ ኣይትኪዱ ኢዮም ዝብሉና፣ ምስ ኢትዮጵያ ጽቡቕ ዝምድና ክህልወና ኣይደልዩን ኢዮም፣ ወዘተ”
ዝብልዎም ዘለዉ ላዓቶም ዝሳሓቱ ክስታት’ውን፡ ሓደስቲ ኣይኮኑን (ውሽጥ-ውሽጢ ክብልዎም ዝነበሩ ኢዮም)። ዳሓን እስከ እዚ
ንግደፎ’ሞ ናብቲ ዘበገሰኒ ጉዳይ ክምለስ።
ምስ ዝጸንሐ ዝምድናታት ሰዲህኤን መንግስቲ ኢትዮጵያን ብዝተኣሳሰር፡ ካብቶም ንሰዲህኤ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ኩነታት ንኽወድቕ ከም
ቀንዲ ረቛሒታት ዝኾኑ፡ ነዞም ዝስዕቡ ሰለስተ (3) ምጥቃስ ይካኣል፦ (1) ኣብ ኣዲስ ኣባባ ጠፊኡ ዝተብህለ ገንዘብን ብሰንኩ ኣብ
ሰልፊ ዝተፈጥረ ኩነታትን፣ (2) መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘይ ገለ ኣጀንዳ ኣብ ዝጸዎዖ ኣኬባ ምስታፍን ብሰንኩ ኣብ ሰልፊ ዝተፈጥረ
ኩነታትን፣ (3) ምስ 2ይ ጉባኤ ሰልፊ ኣበይን ብኸመይን ይጋባእ ዝብሉ ሕቶታትን ካብኡ ዝሳዓበ ኩነታትን ዝተኣሳሰሩ።

(1) ኣብ ኣዲስ ኣባባ ጠፊኡ ዝተብህለ ገንዘብን ብሰንኩ ኣብ ሰልፊ ዝተፈጥረ ኩነታትን፦
ሓደ ካብቶም ኣብ ሰዲህኤ ኣሸገርቲ ኮይኖም ዝጸንሑ ጉዳያት፡ ምስ ገንዘብ/ንብረት ሰልፍን ኣጠቓቕምኡን ዝተኣሳሰረ ኢዩ ነይሩ።
ምሕደራ ገንዘብ ሰልፊ፡ ፊናንሳዊ ዲስፕሊን (ንጹር ዝኾነ፡ ምንጭን ማዓላን፣ መንን ብኸመይን፣ ናይ መቛጻጸሪ ሜላታትን
ኣተጋባብረኦምን፣ ወዘተ ዝገልጽ ትግባሬ-መደብ) ዝሓትት ኢዩ። ምስ እዚ ጉዳይ ዝተኣሳሰሩ ብዙሓት ክጥቀሱ ዝኻኣሉ ጉድለታት እዃ
እንተለዉ፡ ንሕጂ ብዛዕባ እቲ ኣብ ከባቢ መወዳእታ 2012 ኣብ ኣዲስ ኣባባ ቤት ጽሕፈት ሰዲህኤ ጠፊኡ ዝተባህለ ኣብ ኢድ ሓደ ኣባል
ጨምንፈር ኣዲስ ኣባባ ዝነበረ ካብ 90 ሽሕ ብር ኢትዮጵያ ንላዕሊ ዝኾነ ናይ ሰልፊ ገንዘብ ጥራሕ ክዛረብ። እዚ ኣብ ሰዲህኤ ምንጽልላው
ብልሽውና ከምዝነበረ ዓብዪ ኣብነት ስለዝኾነ’ውን ምልዓሉ ኣገዳሲ ኢዩ እብል። ክልተ ደረጃታት ወይ’ውን ገጻት ኢዮም ነይረሞ።
ሀ) ነቲ ነቲ ገንዘብ ብሓላፍነትን ብሓደራን ዝተረከበ ኣባል ዝምልከት፦ መጀመሪያ ኣብዚ ክስመረሉ ዘለዎ ጉዳይ፡ ሰልፊ ኣይኮነን ነዚ
ባእታ ገንዘብ ወስድካ/ሰሪቕካ ኢሉ ዝኸሰሶ። እንታዳኣ፡ እቲ ብሓላፍነት ገንዘብ ሰልፊ ዝተረከበ ባእታ ኢዩ እቲ ሰልፊ ብሓላፍነት ዝሃበኒ
ገንዘብ ጠፊኡኒ ዝበለ። ስለዚ፡ ከምቲ ኣቦው ዝብልዎ፡ “ወይ ወሳዲ ኣምጽእ ወይ ወሳዲ ኩን” ስለዝኮነ፡ እዚ ኣባል ኢዚ ገንዘብ
ከምዝጠፍኦ መረጋገጺ ናይ ምቕራብ ሰከም (burden of proof) ናብኡ ኢዩ። ንሱ ግን ካብ ገንዘብ ጠፊኡኑ ሓሊፉ እቲ ገንዘብ
ከምዝጠፍአ መርትዖ ከቕርብ ኣይካለን። ብሰልፊ ዝቖመት መርማሪት ኮሚቴ’ውን ድሕሪ ዓሚቕን ሰፊሕን መርመራ ምክያድ፡ እቲ ገንዘብ
ከምዝጠፍአ መረጋገጺ ኣይረኸበትን። ስለዝኮነ፡ እቲ ገንዘብ ሰልፊ ብሓልፍነት ተረኪቡ ከብቅዕ ኢቲ ገንዘብ ኣብ ማዓላ ሰልፊ ዘየውዓለ
ኣባል ተሓታቲ ጥራሕ ዘኾነስ፡ ብዓንቀጽ 4.5.5 ቅዋም ሰልፊ መሰረት ካብ ሰልፊ ክሰናበት ነይሩዎ። መርሕነት ሰልፊ እዚ ዘይምግባሩ፡
ቅዋም ሰልፊ ዝግህስ ጥሕሰት ገይሩ ጥራሕ ዘይኮነስ ንመንፈስን ትሕዝቶን ነቲ ብመርማሪት ኮሚቴ ዝቐረበ ሪፖርታጅ ዝጻረር ውሳነ
ኢዩ’ውን ወሲዱ። ብኣንጻሩ፡ ምንም ጥፍኣት ዘይገበረን ብናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፖልስያ ተመርሚሩ ንጹህ ምዃኑ ዝተረጋገጸን፡ ሓደ
ኣባል ጨንፈር ኣዲስ ኣባባ ዝነበረ ሰብ ግዳይ ናይዚ ውዲታት እዚን መማሳመሲ (escape goat) ናይቲ ጠፊኡ ዝተበህለ ገንዘብ ተገይሩ
ከብ ሰልፊ ከምዝተሰጒ ምዝካሩ ኣገዳሲ ኢዩ። ካብዚ ሓሊፉ፡ ንኸምዚ ዓይነት ተርእዮ ምርዓምን ምትብባዕን ኣካል ናይቲ ተርእዮ ካብ
ምዃን ሓሊፉ ካልእ ክባሃል ኣይካኣልን።
ለ) መሪሕነት ሰልፊ ዝገበሮ ኣታኣላልያ ኢቲ ጉዳይ፦ መጀመሪያ ብዛዕባ ኢዚ ኣብ ኣዲስ ኣባባ ጠፊኡ ዝባሃል ገንዘብ ዝኾነ ይኩን ሓበሬታ
ንኣባላት/መሰረታት ብወግዒ ዝተነግረ ሓበሬታ ኣይነበረን። ክንድዚ ዝኣክል ገንዘብ (ልዕሊ 90 ሽሕ ብር ኢትዮጵያ) ኣበይ ከምዝኣተወ
ዘይተፈልጠ ከንሱ፡ ንኣባላት ሰልፊ ንምንታይ ዘይተሓበር? እዙይከ ግልጹነት ድዩ? እዚ ጉዳይ እዚ ካኣ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ሕቶታት
ዘልዓለን ጸገም ዝፈጠረን ኮይኑ ጸኒሑ። ንኣብነት፡ እቲ ገንዘብ ከምዝጠፍአ መሪሕነት ሰልፊ መረጋገጺ/ጭብጥታት (hard evidence)
ኣይነበሮን። እቲ ሒዝዎ ዝነበረ ሰብ/ኣካል ገንዘብ ጠፊኡኒ ስለዝበል ጥራሕ፡ ገንዘብ ጠፊኡ ኢልካ ምውሳን ሕጋዊ ትካላዊ ኣሰራርሓ
ኣይኮነን። ብተወስኺ፡ ክንድዙይ ዝኣክል ዓቢ ጉዳይ እንዳሃለወን፡ ብሰንኪ ብዛዕቡኡ ንኣባልት ሰልፊ ኣብ ግዚኡ ዘይምሕባርን፡ እቲ
ዝመልከቶ ኣካል/ሰብ ኣብ ካላኣይ ጉባኤ ሰልፊ ናብ ምርጫ ቀሪቡስ ክምረጽ’ውን በቒዑ። እዚኸ ከም ሓበሬት ሓቢእካ ሰብ ከምዝምረጽ
ምግባር ዶ ኣይቑጸርን ነይሩ? ግልጹነት ዝጎደሎ ኣሰራርሓ ዶ ኣኮነን ነይሩ? ከም ፖሊቲካዊ ኮራፕሽን ዶ ከ ኣይቑጸርን? ካብኡ ሓሊፉ፡

እቲ ብገንዘብ ምጥፋእ ክሕተትን ካብ ሰልፊ ክሰናበትን ዝግብኦ ዝነበረ ሰብ/ኣካል ኣባል ማባ ኮይኑ ክምዝምረጽ ተገይሩ ጥራሕ ዘኮነስ፡
ኣባል ፈጻሚት ኣካል/ኮሚቴ ኮይኑ’ውን ተመዚዙ። እዚ ባእታ ኢዚ ዝሕተተሉ ዓብዪ ጉዳይ ስለዘለዎ፡ ናብ ዝላዓለ ሰልፋዊ ሓላፍነት
ክመጽእ የብሉን ኢሎም ንዝተቓወሙ ኣባላት ማባ ናይ ምንጻልን ምጽላምን ወፈራታት ተኻይዱ፡ ኣብ መጨረሻ’ውን ማባ ነቲ ብትሪ
ዝተቓወመ ኣባል ካብ ሰልፊ ናይ ምውንዛፍ ዘይሕጋውን ዘይቅዋማውን ውሳነ ወሲዱ። ካብዚ ስዒቡ ዝመጸን ዝተፈጥረን ኩነታት ሰልፊ
እንታይ ከምዝመስል ብሰፊሑ ቅድሚሕጂ ስለዝተገልጸ፡ ምድጋሙ ኣድላዪ ኣይኮነን።
እቲ ክስገር ዘይካኣልን መልሲ ዘድልዮን ሕቶ ግን፡ “ስለምንታይ’ዩ መሪሕነት ሰዲህኤ ነበር፡ ክንዲ ዝኸውን ገንዘብ ዘጥፈአ፣ ኣብ ጊዜ
ዕጥቃዊ ቃልሲ ሃገራዊ ክሕደት ፈጺሙ (has committed treason) እንዳተባህለ ዝውቀስን: ሕጂ’ውን እንትኮነ ንሃገራዊ ረብሓ
ኤርትራ ኣይኮነን ዝሰርሕ እንዳተባህለ ዝሕመ ሰብ ከዕብዮን ካብ ጥፍኣቱ ክከላኸሉን ጸኒሑ” ዝብል ኢዩ። ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ንኸምዚ
ዝኣመሰለ ሰብ ንኽከላኸሉን ንኽጣበቑን ክብሉ፡ ንንጹህ ኣባል ገንሸል ገይሮም፡ ንሓደ ጀግና ኤርትራዊ ቅዋም ሰልፊ ብምጥሓስ ሰጒጎም
ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ነቲ ሰልፊ ካብ ቅልውላው ናብ ቅልውላው እንዳመርሑ፡ ኣብ መጨረሻ ካኣ ገሚዖሞ። ብግብሪ፡ ካብ ሓድነት ሰዲህኤ፡
ከምዚ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ባህርያት ዘለዎ ሰብ ከዕብዩን ክሕዙን መሪጾም። ግን ስለምንታይ? ነቲ ሰብ ስለዝሓለይሉ ዶ ኮን ይኸውን?
ኣይመስለንን። እዚስ “ንክሕደትን ንኮራፕሽንን” ክሳብ ምርዓም ጸብጽሕ ኣይምኾነን። ማዕረ ከንድኡ ካብ ከዱ ግን፡ “ንሳቶም ከ ካብኡ
እንታይ መኽሰብ/ረብሓ ይርኽቡ” ዝብል ሕቶ ንኸተልዕል ትግደድ። ጊዜ ዝምልሶ እዃ ብዙሕ እንተሃለወ፡ ኩለንተና ናይዚ ሰብን
መርገጻት ናይቶም ክኸላኸሉሉ ዝጸንሑ ኣባላት መሪሕነት ሰድህኤ ነበር ኣብ ተራ ኢትዮጵያ ኣብ ዲሞክራስያዊ ቃልሲን፡ ኣብ ግምት
ምስተእቱስ “ናይ ሕኸኸኒ’ሞ ክሓከካ” ዝዓይነታ ኢያ ትመስል። ሕጽር ብዝበለ፡ “ሰሪቕካ ሓልውኒ በልኒ፡ ክሕልወካ’የ መላጋግቦ መታን
ክትኾነኒ” ኢልካ’ውን ክትጠቓለል ትኽእል ኢያ። እዛ ኣብ ታሕቲ ዘላ ቻርት ከ ገለ ኣንፈት ዶ ትህብ ትኸውን? ንሕጂ ምስኣ ክሓድገኩም።

ካልኣይ ክፋል ይቕጽል

