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የየከከረረረረ  ይይበበጠጠሳሳልልናና  ……..  
ብብርርሃሃኑኑ  ((ከከአአዲዲስስ  አአበበባባ))  

  
    

    

በበተተወወለለድድኩኩበበትት  ከከተተማማ  ያያሳሳለለፍፍኩኩትት  የየልልጅጅነነትት  ሕሕይይወወትት  የየሃሃይይማማኖኖትት  ልልዩዩነነትት  አአንንድድ  ቀቀንንምም  
ቢቢሆሆንን  በበመመሃሃከከላላችችንን  የየነነበበረረውው  ወወንንድድማማዊዊ  ትትስስስስርር  ከከማማጠጠናናከከርር  ገገድድቦቦንን  አአያያውውቅቅምም።።  የየሌሌላላ  
እእምምነነትት  ተተከከታታይይ  የየሆሆኑኑትት  ጎጎረረቤቤቶቶቻቻችችንን  ቤቤትት  ገገብብቶቶ  ከከታታላላቅቅ  እእህህቴቴ  ጋጋርር  አአብብሮሮ  መመብብላላትትናና  
መመጠጠጣጣትት  ልልማማዳዳችችንን  ነነበበርር።።  እእነነዚዚያያምም  የየጎጎረረቤቤትት  ወወንንድድምም  እእህህቶቶቻቻችችንን  ወወደደ  እእኛኛ  ቤቤትት  
መመጥጥተተውው  ተተመመሳሳሳሳይይ  ተተግግባባርር  ይይፈፈጽጽማማሉሉ።።  ልልዩዩነነትት  ቢቢኖኖርር  አአንንድድ  ነነገገርር  ብብቻቻ  ላላይይ  ነነውው  --
በበእእኛኛምም  ሆሆነነ  በበጎጎረረቤቤቶቶቻቻችችንን  ቤቤትት  የየተተሰሰራራውው  ምምግግብብ  ሥሥጋጋ    ካካለለውው    የየምምንንበበላላውው  መመረረቅቅ  
መመረረቁቁንን  ብብቻቻ  ነነበበርር።።  
    
በበዚዚህህችች  ከከተተማማ  የየተተጠጠነነሰሰሰሰውው  የየአአብብሮሮነነትት  ስስሜሜትትናና  ፍፍቅቅርር  ዛዛሬሬ  ድድረረስስ  ዘዘልልቆቆ  ቤቤተተሰሰባባዊዊ  
በበሚሚባባልል  መመልልኩኩ  ወወዳዳጅጅነነታታችችንን    ጠጠንንክክሮሮ    በበደደጉጉምም  በበክክፉፉውውምም  ጊጊዜዜ  እእየየተተጠጠያያየየቅቅንን  በበመመኖኖርር  
ላላይይ  ነነንን።።  በበየየራራሳሳችችንን  የየእእምምነነትት  በበዓዓላላትትምም  የየ  ‘‘’’እእንንኳኳንን  አአደደረረሰሰንን!!’’’’  የየመመልልካካምም  መመልልዕዕክክቶቶችች  
እእየየተተለለዋዋወወጥጥንን  እእዚዚህህ  ደደርርሰሰናናልል፤፤  እእንንቀቀጥጥላላለለንንምም።።  
    
በበአአንንድድ  የየሕሕይይወወቴቴ  ምምዕዕራራፍፍ  ደደግግሞሞ  ለለሃሃይይማማኖኖትት  እእምምብብዛዛምም  ዋዋጋጋ  በበማማይይሰሰጥጥ  የየአአገገሪሪቱቱ  ክክፍፍልል  
ኖኖሬሬያያለለሁሁ።።  በበዚዚህህ  ሥሥፍፍራራ  የየሚሚኖኖሩሩትት  ወወገገኖኖችች  በበተተለለይይ  ለለአአመመጋጋገገባባቸቸውው  እእምምብብዛዛምም  
የየማማይይጨጨነነቁቁ  ከከመመሆሆናናቸቸውው  ውውጭጭ፤፤  የየሌሌሎሎችች  ወወገገኖኖችችንን  ሃሃይይማማኖኖትት  ድድርርድድርር  ሳሳይይገገቡቡ  
የየሚሚያያከከብብሩሩናና  በበእእነነሱሱምም  የየእእምምነነትት  ጉጉዳዳይይ  ሌሌሎሎችች  ጣጣልልቃቃ  እእንንዳዳይይገገቡቡባባበበቸቸውው  የየማማይይፈፈልልጉጉ  
ናናቸቸውው።።  የየሚሚፈፈልልጉጉትትንን  እእምምነነትት  ዋዋጋጋ  ሰሰጥጥተተውው  በበተተቀቀበበሉሉ  ጊጊዜዜ  ደደግግሞሞ  ምምርርጫጫቸቸውውንን  
አአስስከከብብረረውው  ተተገገቢቢውውንን  ያያደደርርጋጋሉሉ።።  ከከዚዚያያ  ውውጭጭ  ባባለለማማመመንንምም  ይይኖኖራራሉሉ።።  እእምምነነታታቸቸውው  
ነነውውናና።።  
    
መመርርካካቶቶ  ውውስስጥጥ  በበአአጋጋጣጣሚሚ  ያያወወቅቅኳኳቸቸውው  የየሁሁለለትት  እእምምነነቶቶችች  ተተከከታታዮዮችች  አአንንዳዳቸቸውው  
ሌሌላላቸቸውውንን  የየሚሚጠጠሩሩበበትት  ማማሞሞካካሻሻ  ፍፍቅቅራራቸቸውውንን  ገገላላጭጭ  ሆሆኖኖ  ይይሰሰማማኛኛልል።።  የየእእስስልልምምናና  
እእምምነነትት  ተተከከታታዩዩ  ክክርርስስቲቲያያንንናና  ጓጓደደኛኛቸቸውውንን  ሲሲጠጠሩሩ  ከከስስማማቸቸውው  አአስስከከትትለለውው  ታታቦቦትት  
አአስስከከትትለለውው  ነነውው።።  እእኔኔ  ለለጊጊዜዜውው  እእኔኔ  ረረሳሳሁሁትት  እእንንጂጂ  የየክክርርስስትትናና  እእምምነነትት  ተተከከታታዩዩ  
ጓጓደደኛኛቸቸውውንን  የየሚሚጠጠሩሩትት  በበሌሌላላ  ማማሞሞካካሻሻ  አአውውቃቃለለሁሁ።።ጓጓደደኛኛሞሞቹቹ  በበዚዚህህ  መመልልኩኩ  የየሚሚጠጠራራሩሩትት  
ለለረረጅጅምም  ዘዘመመናናትት  በበቆቆየየውው  ወወዳዳጅጅነነታታቸቸውውናና  አአንንዳዳቸቸውው  ለለሌሌላላቸቸውው  እእምምነነትት  ባባላላቸቸውው  
አአክክብብሮሮትት  መመሆሆኑኑንንምም  ተተገገንንዝዝቤቤያያለለሁሁ።።  
    
ይይህህንንንንናና  ይይህህንን  መመሰሰልል  የየሃሃይይማማኖኖትት  ልልዩዩነነትት  ያያልልበበገገራራቸቸውው  የየእእምምነነትት  መመገገለለጫጫዎዎችች  
በበአአራራቱቱምም  የየአአገገሪሪቱቱ  አአቅቅጣጣጫጫዎዎችች  ያያጋጋጥጥማማሉሉ።።  ሆሆኖኖምም  በበመመቻቻቻቻልልናና  በበመመከከባባበበርር  መመንንፈፈስስ  
አአብብሮሮ  መመኖኖራራችችንን  ዛዛሬሬምም  ቀቀጥጥሏሏልል።።  
    
የየእእምምነነትት  ልልዩዩነነትት  ሕሕገገ  መመንንግግሥሥታታዊዊ  ዋዋስስትትናና  ባባገገኘኘባባትት  አአገገራራችችንን  ‘‘’’አአምምላላክክ’’’’  አአለለኝኝ  ብብሎሎ  
የየሚሚያያመመልልኩኩትትንን  ዜዜጎጎችች  መመብብትት  በበአአግግባባቡቡ  አአስስከከብብሯሯልል።።በበእእምምነነትት  ሳሳቢቢያያ  የየሚሚነነሱሱ  
ጥጥያያቄቄዎዎችችምም  ምምላላሽሽ  አአግግኝኝተተዋዋልል።።  
    
ከከቅቅርርብብ  ጊጊዜዜ  ወወዲዲህህ  በበአአገገራራችችንን  እእምምነነትትንን  መመሠሠረረትት  ያያደደረረጉጉ  የየሚሚመመስስሉሉ  ችችግግሮሮችች  መመታታየየትት  
ጀጀምምረረዋዋልል።።  ሃሃይይማማኖኖትት  ሰሰብብዓዓዊዊ  ፍፍጥጥረረትትንን  በበተተቀቀበበለለውው  እእምምነነትት  የየሚሚያያሰሰባባስስብብ  ሆሆኖኖ  ሳሳለለ  
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በበቅቅርርቡቡ  እእየየታታዘዘብብነነውው  ያያለለ  ሁሁኔኔታታ  ግግንን  አአንንዳዳንንድድ  ኃኃይይሎሎችች  የየመመከከፋፋፈፈያያናና  የየማማለለያያያያ  
መመሣሣሪሪያያ  ለለማማድድረረግግ  ሲሲሯሯሯሯጡጡ  ማማየየትት  እእየየተተለለመመደደ  መመጥጥቷቷልል።።  
    
በበክክርርስስትትናናናና  በበእእስስልልምምናና  የየሚሚንንጸጸባባረረቀቀውው  የየአአክክራራሪሪነነትት  አአዝዝማማሚሚያያ  ለለማማንንምምናና  ለለምምንንምም  
የየማማይይጠጠቅቅምም  መመሆሆኑኑንን  ለለማማመመንን  ሩሩቅቅ  ሳሳያያስስፈፈልልግግ  ማማየየትት  ይይቻቻላላልል።።ባባለለፉፉትት  ዓዓመመታታትት  
በበአአገገራራችችንን  አአንንዳዳንንድድ  ክክፍፍሎሎችች  ተተከከስስቶቶ  የየነነበበሩሩትት  ችችግግሮሮችች  ያያስስከከተተሉሉትትንን  ጉጉዳዳትት  ማማየየትት  
ብብቻቻ  ይይበበቃቃልል።።  
    
ካካለለፈፈውው  ዓዓመመትት  ወወዲዲህህ  በበሰሰሜሜንን  አአፍፍሪሪካካናና  በበመመካካከከለለኛኛውው  ምምሥሥራራቅቅ  አአንንዳዳንንድድ  አአገገሮሮችች  
የየታታየየውውንን  ሕሕዝዝባባዊዊ  እእንንቅቅስስቃቃሴሴ  ወወደደ  ኢኢትትዮዮጵጵያያ  ለለማማምምጣጣትት  የየሚሚደደረረገገውው  ሙሙከከራራምም  
የየአአገገሪሪቱቱንንናና  የየሕሕዝዝቧቧንን  ምምንንነነትትናና  ታታሪሪክክ  ካካለለማማወወቅቅ  የየመመነነጨጨ  ነነውው  ማማለለትት  ይይቻቻላላልል።።  
    
እእምምነነትትንን  ለለፖፖለለቲቲካካ  ዓዓላላማማ  ማማሳሳኪኪያያነነትት  ለለማማዋዋልል  የየሚሚደደረረገገውው  እእንንቅቅስስቃቃሴሴ  ለለዘዘመመናናትት  
የየዘዘለለቀቀውውንን  የየትትውውልልዶዶችች  የየአአብብሮሮነነትት  ሕሕይይወወትት  ለለማማስስተተጓጓጎጎልል  ሲሲጣጣጣጣርር  ይይታታያያልል።።  
አአፈፈጣጣጠጠራራችችንን፣፣አአስስተተዳዳደደጋጋችችንንናና  አአኗኗኗኗራራችችንን  ለለአአክክራራሪሪነነትት  የየሚሚሆሆንን  ቦቦታታ  የየለለውውምም።።  
በበተተለለያያዩዩ  የየአአገገሪሪቱቱ  ክክፍፍሎሎችች  ተተደደበበላላልልቆቆናና  ተተዋዋህህዶዶ  ትትውውልልዶዶችችንን  የየተተሸሸጋጋገገረረውው  ትትስስስስርር  
ማማንንንን  ከከማማንን  እእንንደደሚሚለለይይምም  ማማወወቅቅምም  ያያስስቸቸግግራራልል።።  
    
በበዚዚህህችች  አአገገርር  በበቋቋንንቋቋ፣፣  በበባባህህልል፣፣  በበታታሪሪክክናና  በበሌሌሎሎችች  መመስስተተጋጋብብሮሮችች  የየተተሳሳሰሰረረውው  ሕሕዝዝብብ  
እእምምነነቱቱንን  ለለግግሉሉ፣፣  የየተተፈፈጠጠረረባባትት  አአገገርር  ደደግግሞሞ  ለለጋጋራራውው  አአድድርርጎጎ  ወወራራሪሪዎዎችችናና  ድድህህነነትትንን  
በበመመዋዋጋጋትት  ድድልል  እእያያደደረረገገባባትት  ያያለለችች  አአገገርር  ናናትት።።  ትትናናንንትት  የየሃሃይይማማኖኖትት  ቀቀርርቶቶ  ሌሌሎሎችች  
ችችግግሮሮችች  ሳሳይይበበግግሩሩትት  የየተተነነሳሳውው  ሕሕዝዝብብ  ዛዛሬሬ  በበየየጊጊዜዜውው  የየሚሚያያጋጋጥጥሙሙትትንን  ዳዳርር  ድድንንበበሩሩንን  
ወወራራሪሪዎዎችች  ከከመመወወዋዋጋጋትት  ድድልል  ለለመመነነሳሳትት  የየቻቻለለውው  ተተባባብብሮሮ  በበመመንንቀቀሳሳቀቀሱሱ  ነነውው።።  
    
አአገገሪሪቱቱ  እእያያስስመመዘዘገገበበችች  ባባለለችችውው  ፈፈጣጣንን  ኢኢኮኮኖኖሚሚያያዊዊ  ዕዕድድገገትት  ትትልልቁቁንን  ድድርርሻሻ  እእየየተተወወጣጣ  
ያያለለውው  ሃሃይይማማኖኖትት  የየለለያያየየውውናና  እእምምነነቱቱንን  ከከአአገገሩሩ  ህህልልውውናና    በበላላይይ  አአግግዝዝፎፎ  ባባነነሳሳውው  ሕሕዝዝብብ  
ሳሳይይሆሆንን፤፤  ድድህህነነትትንን  ታታሪሪክክ  ለለማማድድረረግግ  ቆቆርርጦጦ  በበተተነነሳሳውውናና  ቆቆራራጥጥ  ሕሕዝዝብብ  ጉጉልልበበትትናና  ገገንንዘዘብብ  
ጭጭምምርር  መመሆሆኑኑንን  ማማወወቅቅ  ያያስስፈፈልልጋጋልል።።ልልብብ  ብብሎሎ  ሁሁኔኔታታውውንን  ማማጤጤንንምም  ይይገገባባልል።።  
    
መመነነሻሻውው  ምምንንምም  ይይሁሁንን  ምምንን  ‘‘’’  አአንንዲዲትት  አአገገርር  አአንንድድ  ሃሃይይማማኖኖትት’’’’  የየሚሚልል  አአስስተተሳሳሰሰብብ  
ለለማማንንምም  አአይይበበጅጅምም።።  ሲሲበበጅጅምም  አአልልታታየየምም።።በበምምንንምም  መመስስፈፈሪሪያያምም  ይይሁሁንን  በበምምንንምም  መመለለኪኪያያ  
ይይህህቺቺ  አአገገርር  እእንንደደ  ብብዙዙ  ብብሄሄሮሮችች፣፣  ብብሄሄረረሰሰቦቦችችናና  ሕሕዝዝቦቦቿቿ  ሁሁሉሉ  ቁቁጥጥራራቸቸውው  ባባይይበበዛዛምም  
በበውውስስጣጣቸቸውው  የየተተለለያያዩዩ  ንንዑዑሳሳንን  ክክፍፍሎሎችች  ያያሏሏቸቸውው  ሃሃይይማማኖኖቶቶችችንን  አአቅቅፋፋ  አአቻቻችችላላ  
ትትኖኖራራለለችች።።  ዛዛሬሬ  በበጎጎዳዳናና  ሲሲዘዘዋዋወወሩሩ  በበድድንንገገትት  ‘‘’’  እእስስቲቲ  ይይህህቺቺንን  እእይይዋዋትት’’’’  ተተብብለለውው  
የየሚሚሰሰጥጥዎዎትት  መመልልዕዕክክትት  የየአአንንድድ  ድድርርጅጅትትንን  ምምርርትት  ወወይይምም  አአገገልልግግሎሎትት  እእንንዲዲጠጠቀቀሙሙ  
የየሚሚጋጋብብዝዝ  ብብቻቻ  አአይይደደለለምም።።''''የየእእኔኔንን  እእምምነነትት  ተተቀቀላላቀቀሉሉ''''  የየሚሚሉሉ  ወወገገኖኖቻቻችችንንምም  ናናቸቸውው።።  
አአምምነነንን  ከከተተቀቀበበልልንን  እእሰሰየየውው።።  አአሊሊያያምም  በበራራሳሳችችንን  እእምምነነትት  መመጓጓዛዛችችንንንን  እእንንቀቀጥጥላላለለንን።።  
ግግዳዳጅጅ  የየለለውውምምናና  ተተቻቻችችሎሎናና  ተተከከባባብብሮሮ  መመኖኖርርንን  የየመመሰሰለለ  ምምንን  መመልልካካምም  ነነገገርር  አአለለናና!!  
    
በበኢኢትትዮዮጵጵያያ  ውውስስጥጥ  ሃሃይይማማኖኖታታዊዊ  መመንንግግሥሥትት  ማማቋቋቋቋምምስስ  የየትትኛኛውውንን  እእምምነነትት  ጠጠቅቅሞሞ  
የየትትኛኛውውንን  ለለመመጉጉዳዳትት??  ኸኸረረ  ለለመመሆሆኑኑ  ማማንን  በበይይ  ማማንን  ተተመመልልካካችች  ሊሊሆሆንንስስ  ነነውው??ይይህህቺቺ  አአገገርር  
የየሁሁላላችችንንምም  ናናትት።።  የየአአንንዱዱ  እእምምነነትት  ተተከከታታዮዮችች  ባባለለ  አአገገርር  የየሌሌላላውውስስ??ኢኢትትዮዮጵጵያያ  
የየሁሁላላችችንንምም  በበመመሆሆኗኗ  እእምምነነትት  ያያላላቸቸውውንንምም  ሆሆነነ  ኢኢ--አአማማንንያያንን  ዜዜጎጎችች  በበማማንንነነታታቸቸውው  
ኮኮርርተተውው  የየሚሚኖኖሩሩባባትትናና  ሊሊኖኖሩሩባባትትምም  የየሚሚገገባባ  ናናትት።።  
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የየካካፒፒታታሊሊስስቱቱ  ዓዓለለምም  በበኢኢኮኮኖኖሚሚ  ቀቀውውስስናና  በበኑኑሮሮ  ውውድድነነትት፣፣  በበአአንንዳዳንንድድ  የየመመካካከከለለኛኛውው  
ምምሥሥራራቅቅ  አአገገሮሮችች  ሰሰብብዓዓዊዊናና  ዴዴሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  መመብብቶቶችች  በበመመታታጣጣታታቸቸውውናና  በበኑኑሮሮ  ውውድድነነትት  
የየሚሚታታዩዩ  ችችግግሮሮችች  እእንንዳዳሉሉ  ይይታታወወቃቃልል።።  አአለለፍፍ  ሲሲልልምም  በበአአንንድድ  እእምምነነትት  ተተከከታታዮዮችች  
መመካካከከልል  በበተተፈፈጠጠረረ  ክክፍፍፍፍልል  ግግጭጭትት  ይይታታያያልል።።  ታታዲዲያያ  የየአአነነዚዚህህንን  አአገገሮሮችች  ግግርርግግርርናና  
ትትኩኩሳሳትት  ምምኗኗምም  ባባልልሆሆነነችችውው  አአገገራራችችንን  ‘‘’’  እእዚዚያያ  የየነነደደደደውው  እእሳሳትት  እእዚዚህህምም  መመቀቀጣጣጠጠልል  
አአለለበበትት’’’’  በበሚሚልል  ዘዘይይቤቤ  ይይህህንንንን  ኩኩሩሩናና  ለለፍፍቶቶ  አአዳዳሪሪ  ሕሕዝዝብብ    ለለማማለለያያየየትት  መመነነሳሳትት  ሌሌላላውው  
ቢቢቀቀርር  ''''ሃሃይይማማኖኖታታዊዊ  መመንንግግሥሥትት  አአራራማማጆጆችች  አአለለንን  በበሚሚሉሉትት  እእምምነነትት  አአያያስስጠጠይይቅቅ  ይይሆሆንን??  
    
አአገገራራችችንን  አአሸሸባባሪሪነነትትንን  በበምምሥሥራራቅቅ  አአፍፍሪሪካካ  ክክፍፍለለ  አአህህጉጉርር  ውውስስጥጥ  በበመመዋዋጋጋትት  ግግንንባባርር  ቀቀደደምም  
ከከሚሚባባሉሉትት  አአገገሮሮችች  አአንንዷዷ  ነነችች።።ሰሰላላምም  በበደደፈፈረረሰሰባባቸቸውው  አአገገሮሮችችምም  ሰሰላላምም  አአስስከከባባሪሪ  
ሠሠራራዊዊቷቷንን  በበማማሰሰማማራራትት  አአኩኩሪሪ  ታታሪሪክክ  በበመመሥሥራራትት  ላላይይ  መመሆሆኗኗ  ይይታታወወቃቃልል።።  አአገገሪሪቱቱ  
ወወደደነነዚዚህህ  ዓዓይይነነትት  ታታላላላላቅቅ  ተተልልዕዕኮኮዎዎችች  የየገገባባችችውው  ውውስስጧጧ  ሰሰላላምምናና  ተተከከባባብብሮሮናና  ተተቻቻችችሎሎ  
የየመመኖኖርር  ባባህህልል  ያያለለውው  ሕሕዝዝብብ  ስስላላላላትት  ነነውው።።ዓዓለለምም  አአቀቀፋፋዊዊናና  አአህህራራዊዊ  ተተልልዕዕኮኮዎዎችችንን  
ከከመመወወጣጣትት  ባባሻሻገገርር።።    
    
የየአአገገሪሪቱቱንን  ሕሕዝዝብብ    ሕሕይይወወትት  በበማማሻሻሻሻልል    በበአአጭጭርር  ጊጊዜዜ  መመካካከከለለኛኛ  ገገቢቢ  ካካላላቸቸውው  አአገገሮሮችች  
ተተርርታታ  ለለመመሰሰለለፍፍ  የየሚሚታታገገለለውው  ጥጥቂቂትት  የየእእምምነነትት  መመሪሪዎዎችች  ነነንን  የየሚሚሉሉ  ግግለለሰሰቦቦችች  
ሃሃይይማማኖኖትትንን  ሰሰበበብብ  አአድድርርገገውው  እእየየከከፋፋፈፈሉሉትትናና  ዜዜግግነነትት  እእየየሰሰጡጡትት  የየሚሚከከናናወወንን  ሥሥራራ  
እእንንደደማማይይሆሆንን  ግግልልጽጽ  ነነውው።።ሕሕዝዝቡቡ  ለለዚዚህህ  ዓዓይይነነትት  አአስስተተሳሳሰሰብብናና  አአመመለለካካከከትት  ቦቦታታምም  
አአልልሰሰጠጠምም።።  ሊሊሰሰጣጣቸቸውውምም  አአይይገገባባምም።።  ይይሄሄ  አአጓጓጉጉልል  መመንንጠጠራራራራትት  ትትርርፉፉ  ውውድድቀቀትት  
እእንንዳዳይይሆሆንን  ቆቆምም  ብብሎሎ  ማማሰሰለለሳሳሰሰልል  ይይጠጠይይቃቃልል።።  
    
ሕሕዝዝቡቡ  በበአአገገሪሪቱቱ  ልልማማትትናና  የየዴዴሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  ሥሥርርዓዓትት  ግግንንባባታታ  አአንንድድነነቱቱንን  ይይበበልልጥጥ  
እእያያጠጠናናከከረረ  ለለትትውውልልዶዶችች  የየሚሚዘዘልልቁቁ  ተተግግባባራራትትንን  እእያያከከናናወወነነ  ታታሪሪክክ  በበመመሥሥራራትት  ላላይይ  ነነውው።።  
የየአአገገሪሪቱቱንን  መመልልካካምም  ገገጽጽታታ  የየመመገገንንባባትትናና  የየቀቀድድሞሞ  ገገናናናናነነቷቷንን  የየመመመመለለስስ  ተተግግባባሩሩንንምም  
ለለአአፍፍታታ  የየሚሚዘዘነነጋጋ  ሥሥራራ  አአይይደደለለምም።።  
    
የየሕሕዝዝቡቡንን  ይይሁሁንንታታ  ያያገገኘኘ  መመንንግግሥሥትት  በበመመመመስስረረትትምም  የየኢኢትትዮዮጵጵያያ  
ብብሔሔሮሮችች፣፣ብብሔሔረረሰሰቦቦችችናና  ህህዝዝቦቦችች  ራራሳሳቸቸውውንን  በበራራራራሳሳቸቸውው  የየሚሚያያስስተተዳዳድድሩሩበበትት  ሥሥርርዓዓትት  
እእውውንን  ከከሆሆነነ  እእነነሆሆ  ሁሁለለትት  አአሥሥርርትት  አአልልፎፎአአልል።።  ህህዝዝቡቡምም  በበምምርርጫጫውው  የየሚሚበበጀጀውውንንናና  
የየማማይይበበጀጀውውንን  እእየየለለየየ  አአሁሁንን  ካካለለበበትት  ደደረረጃጃ  ላላይይ  ደደርርሷሷልል።።  ወወደደፊፊትት  እእንንጂጂ  ወወደደኋኋላላ  
የየሚሚመመለለስስበበትት  አአማማራራጭጭምም  አአቋቋራራጭጭምም  የየለለውውምም።።  የየመመጣጣበበትት  ውውጣጣውውረረድድ  በበሚሚገገባባ  
ይይገገነነዘዘባባልልናና።።  
    
ኢኢትትዮዮጵጵያያንን  የየዚዚህህኛኛውው  ወወይይምም  የየዚዚያያኛኛውው  እእምምነነትት  ተተከከታታዮዮችች  ብብቻቻ  አአድድርርጎጎ  በበሃሃይይማማኖኖትት  
ላላይይ  የየተተመመሰሰረረተተ  አአገገርርናና  መመንንግግሥሥትት  የየመመገገንንባባቱቱ  ጉጉዳዳይይ  ቦቦታታውው  እእዚዚህህ  አአይይደደለለምም፣፣  በበጊጊዜዜ  
ቀቀመመርር  ቢቢሰሰላላምም  ፋፋሽሽኑኑ  ያያለለፈፈበበትት  ቅቅዠዠትት  ነነውው።።  የየውውሁሁዳዳንን  ውውሁሁድድ  የየሆሆኑኑ  ሕሕዝዝቦቦችች  
የየሞሞሉሉባባትት፣፣  በበዚዚህህምም  ውውሁሁድድነነታታቸቸውው  የየሚሚኮኮሩሩባባትት፣፣  ከከዚዚያያምም  በበዓዓለለምም  የየተተለለያያዩዩ  ሃሃይይማማኖኖቶቶችች  
ተተቻቻችችለለውው  የየሚሚኖኖሩሩባባትት  ተተብብላላ  በበተተምምሳሳሌሌነነትት  የየሚሚታታዩዩባባትት  አአገገርር  ነነችች።።ይይህህምም  ሲሲያያኮኮራራንን  
እእንንጂጂ  ሲሲያያሳሳፍፍረረንን  አአልልታታየየምም፤፤  የየተተጨጨባባጩጩ  ማማንንነነታታችችንን  መመገገለለጫጫ  ነነውውናና።።  
    
የየአአገገሪሪቱቱ  ሕሕዝዝብብ  ተተሳሳትትፎፎውውንን  በበልልማማትትናና  መመልልካካምም  አአስስተተዳዳደደርርንን  ለለማማምምጣጣትት  
የየሚሚያያደደርርገገውውንን  ትትግግልል  እእያያጠጠናናከከረረ  ሕሕይይወወቱቱንን  እእያያሻሻሻሻለለ  ለለትትውውልልዶዶችች  ለለመመትትረረፍፍ  ጥጥረረቱቱንን  
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ይይቀቀጥጥላላልል።።  እእያያስስመመዘዘገገበበ  ያያለለውውንን  ውውጤጤትትምም  ይይቀቀጥጥልልበበታታልል።።ከከውውጤጤቱቱ  በበተተጨጨባባጭጭ  
ተተጠጠቃቃሚሚ  እእየየሆሆነነ  ነነውውናና።።  
    
ሕሕዝዝቡቡንን  በበእእምምነነትት  ከከፋፋፍፍሎሎ  የየራራስስንን  ድድብብቅቅ  የየፖፖለለቲቲካካ  ዓዓላላማማ  ለለማማራራመመድድ  የየሚሚደደረረገገውው  ሕሕገገ  
ወወጥጥ  እእንንቅቅስስቃቃሴሴ  መመክክሸሸፉፉ  ላላይይቀቀርር  ትትዝዝብብትት  ውውስስጥጥ  መመጣጣሉሉ  በበራራሱሱ  የየሚሚያያስስተተዛዛዝዝብብ  ነነውው።።  ‘‘’’  
አአገገርር  የየጋጋራራ  ሃሃይይማማኖኖትት  የየግግልል  ነነውው’’’’  የየሚሚለለውውንን  ምምርርጥጥ  ብብሂሂልልምም  ማማስስታታወወስስ  ተተገገቢቢ  ነነውው  ብብዬዬ  
አአምምናናለለሁሁ።።እእኛኛነነታታችች  ነነውውናና።።  
    
በበእእምምነነትት  ስስምም  ለለዘዘመመናናትት  ተተጋጋብብቶቶናና  ተተዋዋልልዶዶ  የየኖኖረረንን  ሕሕዝዝብብ  ለለመመለለያያየየትት  የየሚሚከከናናወወነነውው  
ጥጥረረትት  ዛዛሬሬምም  በበፍፍቅቅርርናና  በበመመግግባባባባትት  ላላይይ  የየተተደደላላደደለለውውንን  ጠጠንንካካራራ  መመሠሠረረትት  ሊሊያያናናጋጋ  
አአይይገገባባውውምም።።  የየዚዚህህንን  ሕሕዝዝብብ  ታታሪሪክክ  ያያለለማማወወቅቅናና  ከከዚዚህህምም  አአለለመመማማርር  ካካልልሆሆነነ  በበስስተተቀቀርር  
ጥጥያያቄቄውው  በበኢኢትትዮዮጵጵያያ  ቦቦታታ  የየለለውውምም።።  
    
የየከከረረረረ  ነነገገርር  ክክረረቱቱ  ከከጦጦዘዘ  መመበበጣጣጠጠሱሱ  አአይይቀቀርርምም።።  ሁሁሉሉምም  በበልልክክ  ካካልልሆሆነነምም  እእንንደደዚዚያያውው  
ነነውው።።  የየከከረረረረናና  ''''ካካለለ  እእኔኔ''''  የየሚሚልል  አአመመለለካካከከትትምም  ለለማማንንምም  ሲሲበበጅጅ  አአልልታታየየምም።።ስስለለዚዚህህ  
ሁሁሉሉንን  በበልልኩኩ  ማማድድረረጉጉ  ይይጠጠቅቅማማልል።።  
    
የየራራስስንን  እእምምነነትት  ብብቻቻ  ለለማማስስከከበበርር  የየሚሚደደረረግግ  እእንንቅቅስስቃቃሴሴ  ሕሕገገ  መመንንግግሥሥቱቱንንምም  ይይጻጻረረራራልል።።  
መመጠጠፋፋፋፋትትንን  በበማማስስከከተተልል  ለለሕሕልልውውናናችችንንምም  ስስጋጋትት  ይይሆሆናናልል።።  በበተተጨጨባባጭጭ  እእያያየየነነውው  ያያለለ  
እእውውነነታታምም  ቀቀረረበበ  ብብሎሎ  መመመመርርመመርርናና  ተተገገቢቢውውንን  መመፍፍትትሔሔ  ማማስስቀቀመመጥጥ  የየሚሚፈፈልልግግ  ነነውው  
እእላላለለሁሁ።።  
    
የየሃሃይይማማኖኖትት  ጽጽንንፈፈኝኝነነትት  ፖፖለለቲቲካካዊዊ  እእንንቅቅስስቃቃሴሴዎዎችችንን  የየሚሚቆቆጣጣጠጠርርበበትት  ዕዕድድልል  ሊሊኖኖረረውው  
ይይችችልል  ይይሆሆናናልል።።እእንንደደ  ኢኢትትዮዮጵጵያያ  ባባሉሉ  አአገገሮሮችች  ደደግግሞሞ  ነነባባራራዊዊ  ሁሁኔኔታታውው  ምምቹቹ  ስስላላልልሆሆነነ  
ሊሊተተገገበበርር  አአይይችችልልምም።።  ጽጽንንፈፈኝኝነነትት  የየሌሌሎሎችችንን  መመብብትት  በበመመናናድድ  ለለራራስስ  እእምምነነትት  ብብቻቻ  
በበመመቆቆምም  የየሌሌሎሎችች  እእምምነነትት  ተተከከታታዮዮችችንንምም  ሆሆነነ  ኢኢ--አአማማኒኒ  ዜዜጎጎችችንን  መመብብትትምም  ስስለለሚሚጋጋፋፋ  
እእዚዚህህ  አአያያዋዋጣጣምም።።የየአአገገሪሪቱቱ  ዜዜጎጎችች  መመተተዳዳደደሪሪያያ  የየሆሆነነውውንን  የየኢኢ..ፌፌ..ዴዴ..ሪሪ  ሕሕገገ  መመንንግግሥሥትት  
በበተተለለይይምም  የየእእምምነነትት  ነነጻጻነነትትንን  ይይጻጻረረራራልል።።  
    
የየሃሃይይማማኖኖትት  አአክክራራሪሪነነትት  ፀፀረረ--  ልልማማትትናና  ፀፀረረ  --ዴዴሞሞክክራራሲሲ  አአስስተተሳሳሰሰብብንን  በበማማዘዘሉሉ  በበተተለለይይ  
እእንንደደ  እእኛኛ  የየብብዙዙ  እእምምነነቶቶችች  እእናናትት  ለለሆሆነነችች  አአገገርር  የየጥጥፋፋትት  ምምንንጭጭ  ይይሆሆናናልል።።  የየአአፋፋኝኝነነትት  
ባባህህርርይይ  ስስላላለለውውምም  ሌሌሎሎችች  እእምምነነታታቸቸውውንን  በበነነጻጻነነትት  እእንንዳዳያያራራምምዱዱ  ያያደደርርጋጋልል።።  በበእእምምነነቶቶቹቹ  
በበራራሳሳቸቸውው  ውውስስጥጥ  ያያሉሉትትንን  መመመመሪሪያያዎዎችች  ጭጭምምርር  ይይጋጋፋፋልልናና  አአይይበበጅጅንንምም።።  
    
ለለአአገገራራችችንን  የየማማይይጠጠቅቅመመውውንንናና  ከከአአፈፈጣጣጠጠራራችችንን  ጀጀምምሮሮ  አአብብሮሮንን  ሊሊጓጓዝዝ  የየማማይይችችለለውውንን  
አአጓጓጉጉልል  አአስስተተሳሳሰሰብብ  በበመመዋዋጋጋትት  እእምምነነታታችችንን  በበነነጻጻነነትት  ማማራራመመድድ  ይይጠጠበበቅቅብብናናልል።።ለለመመሆሆኑኑ  
የየትትኛኛውው  መመጽጽሐሐፍፍ  ይይሆሆንን  ''''ወወንንድድምም//እእህህትትህህንን  አአትትውውደደድድ።።  እእምምነነቱቱንንምም  
አአክክብብረረህህለለትት//ሽሽለለትት  አአብብሮሮህህ//ሽሽ  እእንንዳዳይይኖኖርር  አአድድርርግግ//ጊጊ  የየሚሚለለውው''''??  
    
አአባባቶቶቻቻችችንን  የየተተውውልልንንንን  የየመመከከባባበበርርናና  የየመመቻቻቻቻልል  ባባህህላላችችንን  በበማማጠጠናናከከርር  የየህህዳዳሴሴ  ጉጉዞዞአአችችንንንን  

እእንንቀቀጥጥልል!!!!!!  
  

  
  


