ጊዜ ዝወሰደ ድንግልና

ኣንጀቴ ድንግልና! ፅቡቕ መዳራርዒ ፣ ይበል ተስፋ መወዳእታ ዘይብሉ ድንግልና!
ነብሲ ወከፍ ዜጋ መውፅኢት ኣፍ

“ ሃገርና እኮ ድንግል ዘይተነኸኣ መሬት ዝወነነት እያ

“ ኢሉ ኣፍ መልኡ እንትውግዕ ልቡ ተርኪሱ ይሓድር ፡፡ ሰይ ኣይበለዕ፣ ኣይስተ፣ ተለዊሱ
ኣይስንከት፣ ገና ብጥረኡ ዝዕሱ ዘሎ ግዜ ዝወሰደ ድንግልና፡፡
እዘን ሎሚ ድንግልንአን ንደቂ ዓደን ብእዋኑ ሂበን ሓደር መሰሪተን ኣደዳ ወርቅን
ጨርቅን ኮይነን ዘኒሆዋ ሃገራት ህልዋት መሰካከርና እየን፡፡ ንሕና ግን ደንግልና ሃገርና
ካብ መመከሒ ሓሊፉ ቅሩብ እኳ ነቲ ኣብ ድርኩኺትና ኮይኑ መሕለፊ ኣሰኢኑና ዝኒህ
ድኽነት ፈንተት ከብሎ ኣይከኣለን፡፡
ንድንግልንኣ ብሕጋዊ መውስቦ ደፊሩ ኣብ ከርሳ ዝተሓበኣ ፀጋ ጓሕጊሑ ናብ ዝብላዕ
እንጀራ ዝቅይር ሰብ ዶ ስኢና ትኸውንስ ካልእ ምኽንያት ይህሉ?
እቶም ካብ ጫፍ እግራ

ክስዕ ርእሳ ከም ስንሰለት ተተሓዞም ኣማዕሪጎማ ዝኒሆው

እምባታት ንዚኦም ኣብ እግሪ ኮይኖም ዝተሓሓዙ ሽንጥሮታት፣ ሜዳታት እንተዝፍተሹ
ድንግልኦም

እንተዝድፈር

ንዜጋ

ክረብሑ

እምበር

ተደፈርና

ፍልጠት

ይሓትት፡፡

ኢሎም

ዘንፀርፅሩ

ኣይመስለንን፡፡
ግን

ንዝኦም

ንምድፋር

ብልሓት፣

ብዘይካ

ፍልጠት

ብቀሊሉ

ድንግልንኦም ለገሶም ዝሓሰበካዮ ውፅኢት ዘሕቅፉኻ ኣይመስለንን፡፡
ምኽነያት ትሕዝቶ ድንግልንኦም ካብ ቦታ ናብ ቦታ ስለ ዝፍላለ፡፡
ተምክሮ ናይ ካልኦት ሃገራት ‘ውን ንሱ እዩ ዘርኢየና ፡፡ ኣብ ነብሲ ወከፍ ከርሲ መሬቶም
ዘሎ ብዙሕ ሃፍቲ እንታይ ምኻኑ የፅንዕዎ፣ ይፍልጥዎ ፡፡ ነዚ ፅንዓት ዝኸውን እኹል
መበገሲ ፍልጠት ድማ ሰኒቆም እዮም፡፡ ንኸምዚ ዝበለ ድንግል መሬት ዝወስዱ ሰብ ሞያ
ብፍሉይ ይማሃሩ፣ ኣነፃፂሮም ይደፍሩ፡፡ ደንግልና መሬት ክወሰዱ ኸለዉ ንፌስቱላን ካሊእ
ዘይተደለየ ብኽነት ብዘዳርግ ዘይኮነስ ብቴክኖሎጂ ዝተረኸበ ዝማዕበለ ድፈረት እዮም
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ዘካይዱ፡፡ ንሱ ስለ ዝገበሩ እውን ድንግልና መሬቶም ደፊሮም ብዘይምኽንያት መኻን
ዝነበረ ማህፀን ቡዝሕ ነገር ከፍሪ፣ ክወልድ ብምግባር ሕዚ ኣብ ጫፍ ምዕባለ በፀሖም፡፡
ካብ ማህፀን ከርሲ መሬቶም ደፊሮም ዝረኽብዎ ማዓድን ንኣዳራሻ ሃገሮም ኣማዕሪጉ፣
ንህዝቦም ቀሊቡ፣ ተረፎም ንዓዲ ሃገር ዘበርክትሉ ብርኪ በፂሖም፡፡ ንሕና ግን ማህፀን
ባይታና ከይኒደፍር፣ ደፈርና ኣዳራሽናን ከበደናን ከይነዕግብ ብኣፍ መመኪሒ ጥራሕ
ኮይኑ ፀኒሑ፡፡
እዚ ከምዚ ዝበለ ክስተት ዋላ ናይ ባዕሉ ምኽንያት ይንበሮ ፣ ይህልዎ እንተንኣሰ ዛጊድ
ፍርቂ ደንግልንኣ ወሰድና ነቲ ኣብ ከብዳ ብሓለንጊ ጥምየት ዘሕንዘፍ ዘሎ ህዝቢ
ክዕንገለሉ መገበርና ፡፡ ነዚ ኣብዛ ረጊፅናያ ዘኒሆና መሬት ሃገርና ዘኒሆዉ ማኣደናት
እንተዝፈተሹ እቲ ድንግልና ብዕሊ ብሕጋዊ መንገዲ እንተዘደፈር ነቲ ሐዚ ሒሳብ ዘሎ
ምዕባለ ብምቅልጣፍ ዕጫ ዘማዕበለ ሃገራት መተቀደስና፡፡
እዚ ግዜ ዘድህብ ምሃበውን ዘይደልዮ ደንግልና ልዙ በቶም ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ
ኣትዮም ከመይ ከም ዝበጣሕ ድንግልና መሬት ከመይ ወሰድካ ከመይ ኣብ ረብሓ ይውዕል
ዝበል ፈልጠት ቁፀሮም ዝፈሱ ዘለዉ ኪኢላታት ኣስማሪኻ ኣብ ረብሓ ምውዓል ‘ዩ፡፡
ሎሚ ዳርጋ ንደገ ኪኢላን ምድለይ ነቃዕርርሉ ግዜ የብቅዕ ፡፡ ዓዲ ብደቂ ዓዲ ተደፊራ
ንደቂ ዓዲ ትኹኑሉ ሙህዞ ነናይ ፡፡ ደንግልና ገፅ መሬትና ካብ ምጥቃም ሓሊፉ
መመከሒ ኣደንበግበሮ ፡፡ ደንግል ሃገር ኢና ሐዚና ኢልና ምምክሕ ቁርሲ ምስሓ ድራር
ኣይኾንን ፡፡ ቁርሲ ምሳሕ ድራር ዝኸውን ኣወፃና ክንጥቀመሉ እዮም ኩሉና ከም ህዝቢ
ከም መንግስቲ ሓሳብና ንተግባራወነቱ ንለዓለ ፡፡ ዝተናወሓ ድንግልና ኣብ

ሓፂር ግዜ

ብምድፋር ተጠቀምቲ ውሽጣዊ ሃፍትና ንኹን እብል፡፡ እዛኣ ወዲ ሓንኩም፡፡
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