
        ኣገር መውደድ የዜግነት ግዴታን መወጣት ነው

                             ሃገራችን ኢትዮጵያ በልማት ዕድገት ላይ የምታሳየው እመርታ ከግዜ ግዜ መሻሻሉን ማንም ሊክደው የማይችል ሃቅ ነው፡፡ ኣገር  

                        የምትለማው በህዝብ ነው ህዝብ ካለ ሃገር ኣለ ሃገር የሚኖረው በህዝብ ነው፡፡ በፍፁም ሊነጣለሉ የማይችሉ ክስተቶች፡፡

                         እኛ ዜጎች በእያንዳንዱ የኣገሪቱ የልማት እንቅስቃሴ ለምናደረገው ተሳተፎ ከሁሉም በፊት ኣንድ ትልቅና ሊሰመርበት የሚገባ ሃቅ  

                         ኣምነን መቀበል ተገቢ ይመሰለኛል ፡፡ የዜጎችን ተሳትፎ በስልጣን ላይ ያለውን መንግስት የመደገፍ ወይም የመቃወም ኣካሄድ ሳይሆን  

                        የዜግነት ግዴታ የመወጣት ሃላፊነትን በብቃት የማለፍና ያለ ማለፍ ጉዳይ ነወ ፡፡ በዚህ ጉዳይ ህንዳውያን ወፍራም ኣብነት ኣድርጎ 

                       መጥቀስ ይቻላል፡፡ ህንዳውያን በማንኛውም ኣይነት ምክንያት ከኣገር ይውጡ ባሉበት ሆነው ሰርተው ያካበቱት ገንዝብ ባሉበት ሆነው 

                       ባሃገራቸው ባንኮች እንዲጠራቀም ያደርጋሉ ፡፡ይህም ሃገራቸው በውጭ ምንዛሪ ፍሰት ብዙም ሳትቸገር ኣሁን በደረሰችበት የኢኮኖሚ 

                     ኣቅም ለመድረስ ኣስችሎኣታል፡፡ ከኛም የሚጠበቀው ቀዳሚው ነገር ይህ ነው መሆን ያለበት፡፡ ኣገርንና መንግስትን ነጣጥለን ማየት  

               መቻል ነው፡፡ መንግስትን እንደየኣመለካከቱ መደገፍም ሆነ መቃወም የራሰ እምነት ነው ሃገርን እንደሃገር መቃወም ግን ከጥፋተም በላይ  

               ነው፡፡ ይህንን ፅሁፍ ለመፃፍ ያነሳሳኝ በኣንድ ኣገር ወዳድ(?)               ስለኣባይ ግድብ እና የህዝቡ ተሳትፎ የፃፍትን በጣም ስላሰደነቀኝ 

                             እኚህ ኣገር ወዳድ ምናልባት ልብ ያላሉት ወይ ደግሞ በግራ ኣይናቸው ብቻ ያገናዘቡት ይሆን በማለት ያላዩት ጎን ትንሽ  

   ከተገለፀላቸው በማሰብ ነው፡፡

    ውድ ኣገር ወዳድ(?)                       ኢህኣዴግ ኣባይ ለመገደብ ቀና ደፋ እሚለው ለርሶ የታዮት ወይ የተገለፀሎት በኣገር ውስጥ ያለውን የፓለቲካ  

                         ውጥረት ኣቅጣጫውን ለማስቀየር ወይም በኣባይ ስም የማይገባ ገንዝብ በማግበስበስ የጎደለ ካዝናውን የተቀደደ ሽንቁሩን ለመድፈን  

                 ነው ብዬ ኣላስብም፡፡ ምክንያቱም ሃቁን በኣይኔ እያየሁትና ነው፡፡ ኣገር ወዳድ(?)         …ኣገር መውደድ በምን ይገለፃል .. በኣገርህ 

    …………                        የሚሰራውን ስራ በማጣጣል ከባእድ ወግነህ ኣገርን ማሳጣት ብቅዠት የታየህን የሌለ ጦርነት በማወጅ ሃገርህ የውጭ  

         …ድጋፍ እንዳታገኝ በማደም በማሳድም ..               ወይስ ፓለቲካዊ ኣመለካከትና ሃገርን ነጥሎ በማየትና ሃገርና መንግስትን እንደየሚዛኑ  

      የሚገባውን ቦታ መስጠትና ግዴታን መወጣት፡፡

    ክቡር ሃገር ወዳድ(?)                      ምናልባት ኣገር ውስጥ ላይኖሩ ይችላሉ፡፡ ምክንያቱም ከፅሁፍዎ እንደተገነዘብኩት በርቅት ያለን ሰው ኣገላላፅ  

                     የተጠቀሙ ስለመሰለኝ ነው፡፡ በመሰረቱ የኣባይ መገደብ ጥቅሙ ለማን መሆኑ ለርሶ ማስረዳት ኣይጠበቅብኝም ኢህኣደግ እንደ  

                          ኢህኣድግ የራሱ ችግሮች ሊኖሮት ይችላሉ፡፡ ይህ ችግር ግና ከኣባይ ግድብ መስራት ጋር እሚያገናኛው ነገር መኖር የለበትም እርሶ 

                    መንግስትን ይቃወሙ መብትዎ ነው፡፡ ሃገሮ ከርሶ የምትጠብቀውን ምላሽ ደግሞ በተገቢው መንገድ ይመልሱ፡፡ ግዴታዎ ነው ፡፡  

    ኣደለም እንዴ ኣገር ወዳድ?  



                         ለኣባይ ግድብ በሚል ህዝብ ገንዘብ እንዲያዋጣ እየተገደደ ነው ብላዋል፡፡ እየተገደደ የምትለዋን የርስዎ ኣሎታዊ ቃል ኣስቀርተን  

  መልሱ ኣዎ!                         ይሆናል፡ በማደግ ላይ ያለችን ኣገር ይዞ ዳር ቆሞ ማየት የትም ኣያደርስምና፡፡ መንግስት ወቅቱ ጠብቆ ያልፋል ሃገር ግን 

        ኣያልፍም ፡፡ መቸም የተከበሩ ኣገር ወዳድ(?)                 ኢህኣዴግ ከስልጣን ሲወርድ ግድቡን ይዞ ይወርዳል እና ለማን ብዬ እንድማይሉ ተስፋ 

…………ኣደርጋላሁ .

                     የኣባይ መገደብ ለሃገራችን ወሳኝ የኢኮኖሚና የፓለቲካ ስትራተጂያዊ መዘውር መሆኑን መገንዘብ ኣቅቶት ይሆን?    ወይስ እርሶም 

              እንደ እነ ማንትስ ያ ኣዙሮ ማየት ያቀተው ኣንገት እስካሁን እንደደረቀ              ነው፡፡ የደረቀ ኣንገትም እኮ በማሳጅ ማርጠብ ይቻላል ኣገር 

ወዳድ(?)                       …፡፡ በማሳጅ ማለዘብ የሚያዳግተው ጭንቅላት ረግቶ ማሳብ ያቆመ እንደሆነ ነው ፡፡ እንጃ በዚህ ይታሙ ይሆን .  ኣገር 

ወዳድ(?) 

                           ……   እና እባክዎ ይህ የተጀመረ ሰናይ ተግባር ለማንም ኣይጎዳምና ሌላ ሌላውን ትተው የዜግነት ግዴታዎ ይወጡ ኣባይ ተገድቦ  

                         ቁም ነገር ላይ የሚውለው በወሬና ጥላቻን በማስፋት፣ በየመንገዱ እየቆሙ የጭቃ ላይ ጋሬጣ በመሆን ሳይሆን  

መንግስትን/              ኢህአዴግን ተሳስቷል የሚሉትን ኣካሄድ ለማስተካከል ማረም ካልሆነም መቃወም የፖቲካ እምነትዎ ኣካሄድ ሲሆን እኔ 

          የተቃወምኩት ካልተሰማ፣ካልተፈፀመ ኣገሪትዋ መጥፋት ኣለባት፣የሚሰራው ልማት ሁሉ ኣላርጂክ የሚሆንብዎ ከሆነ እሚያጠያይቅ  

                      ይመስለኛል፡፡ የኣገር ጉዳይ የጋራ ጉዳይ በመሆኑ እጅን በመዘርጋት ነውና ለውጥ የሚመጣው እየተራገሙም ቢሆን በልማቱ የድርሻዎ  

                   ኣንድ ዲንጋይ ቢወረውሩ ቆይቶ ያስደስቶታል ብዬ ኣምናለሁ፡፡ ከ ጊዜ ጋር ይጓዙ፡መቸም እንደነዛ ልማት ሲያዩ ደም ደም የሚላቸው  

   እንደማይሆኑ ተስፋዬ የፀና ነው(?)

 ኣገር ወዳድ(?)    የደርግ ኣውራ ይሆኑ እንዴ?  እስካሁን ያልበረደልዎ?         ይቅርታ ያድርጉልኝና መቸም ጤነኛ ሰው ያን ያክል ኣይቃዥም ብዬ 

ነው(?)  ኣመሰግናለሁ፡፡

                                                   ፅርሃ ከ መቐለ


