እናተኾለዐን እናተሃደሰን ዝሓድር ቃል ሕድሪ!

ኣብ መበል ካልኣይ ዓመት ዝኽሪ መስዋእቲ በዓል ራእይን ስሙይን መራሒና ቀዳማይ
ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ኾይና ፤ ከምኡ እውን ኣብ ፅባሕ ዕዉት ፌስቲቫል ተጋሩ
ዲያስፖራ
2014 ኣ.አ ኮይና እነካይዶ ዘለና ኩለመዳያዊ ምንቅስቓስ ልምዓት ኣካል
ናይቲ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን 5 ዓመት ምዃኑ ርዱእ እዩ፡፡
ኣብዚ ሐዚ እዋን ድማ

ተረካቢ ሕድሪ ፤ ተረካቢ ናብ ማእኸላይ እቶት ዘለወን ሃገራት

ዘሰጋግር ወለዶ ማለት ሃገርን ኩለ መዳያዊ ስብእንኡ ዝሓለወ መንእሰይ ዜጋ
ንምፍራይ ፃዕርታት ይግበሩ ኣለዉ ፡፡ ብስሚዒት ዝድፋእ መንእሰይ ንምፍራይ
ዘይኮነስ

ብምኽንያት ዝኣምን ፣ ብምኽንያት ዝድግፍን ዝነቅፍን መንእሰይ

ንምፍራይ

ዝዓለመ

ኣብ

መላእ

/ዩኒቨርስቲታት/ ኣብ ፖሊስታትን

ሃገርና

ዝርከባ

ላዕለዎት

ትካላት

ትምህርቲ

ስትራተጅታትን ባህሪ ልምዓታዊ ዲሞክራሲያዊ

መንግስቲ ሃገርና መሰረት ዝገበሩ ስፍሓት መዕበዪ ዓቕሚ ስልጠናታት ይወሃብ
ኣሎ፡፡
መንእሰይ ፖሊስታትን ስትራተጅታትን ሃገርና ብምርዳእ ሓበራዊ
ብምፍጣር
ብሄራት

ሕገ መንግስቲ ሃገርናን ፌደራላዊ ስርዓትናን
ብሄረሰባትን

ህዝብታትን

ኢትዮጵያ

ምዃኑ

ሃገራዊ ኣረዳድኣ

ሰነድ ቃል ኪዳንን ዋሕስን

ተረዲኡን

ኣሚኑን

ንውሽጥን

ግዳማውያን ሓይልታት ጥፍኣት ንምብዳህ ኣብ ምእማንን ምምካትን ከምኡ እውን
ተኸኣኢልካን ተሓባቢርካን
ጉዕዞ

ህዳሰ ሃገርና ክውን ንምግባር ኩለመዳያዊ

ህዳሰና ዘሳልጥን ኣብ መላእ ሃገርና

ስልጠና ይወሃብ ከም ዘሎ ንኹላትና
ዝኾነ

ድማ

ትካላት

ትምህርቲ

ዓቕሚ ዝፈጥርን

ውዕውዕ ተሳትፎ ዘለዎ

ርዱእ እዩ፡፡ ናይዚ ስልጠና ኣካልን

መቐፀልታን

ኣብ ክልልና ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ሰለስተ ዩንቨርስቲታት

ማለት’ውን ኣብ ዩነቨርስቲ መቐለ ፤ ዓዲ ግራትን ኣክሱምን ንኣስታት 25 ሽሕ ዝኾኑ
ተምሃሮ

ኣብ

ፖሊስታትን

ስትራተጅታትን

ሃገርና

ከምኡ’ውን

ዲሞክራሲያውን መንግስትና ዝሓንፀፆም ስትራተጅታት ብውዕውዕ መንገዲ

ልምዓታውን
ምይይጥ

ይሳለጥ ኣሎ ፡፡
ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ

25 ሽሕ ዝኾኑ ተምሃሮ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ኣብ ርሱን

ዝኾነ ክረምታዊ ስልጠናን ምይይጥን ይርከቡ ኣለዉ፡፡ እቲ ቅድሚ ክልተ ዓመት ብሰንኪ
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ሃንደበታዊ መስዋእቲ ስሙይ መራሒና ዝተፈጠረ ህዝባዊ ማዕበል ብናህሪ ብምቅፃልን
ቀፃሊ ተረካቢ ሕድሪ ወለዶ መንእሰይ’ውን ኣካል እቲ ማዕበል ኮይኑ ነዚ ህዝባዊ ማዕበል
እዚ

ቀፃልን ዘይዛርን ንምግባር እቲ ሓዱሽ ወለዶ ነቲ ሽግ ቃልስን ዓወት ክቕበሎ

ግድን ይኸውን ነዚ ሕድሪ መለስን ካልኦት ስውኣትናን ኣብ ተግባር ንምሽራፍን ሽግ
ዓወት ቃልስን ንምቅባልን ድማ ከም ቅድመ ምድላው ምዕራፍ መንእሰይ ወለዶ ኣብ
ፖሊስን ስትራተጅን ሃገርና ንፁር ዝኾነ ኣረኣእያን ኣተሓሳስባን መርገፅን ክሕዝ ግድን
ይኸውን፡፡ ነዚ ክመፅእ ትፅቢት ዝግበረሉ
መህነፂ መድረኽ

ንፁር

ኣረኣእያን

ኣተሓሳስባን መርገፅን ሓደ

ድማ ገምጋማዊ ስልጠና ተምሃሮ ዩኒቨርስትን ኮለጃትን ወሳኒ ምኻኑ

ብምእማን ብላዕለዎት ኣካላት ፖለቲካዊ ኣመራርሓ ክልልና በቢ ካምፓሳቱ መድረኻት
ብምድላው ስልጠና ብስፍሓት ይወሃብ ኣሎ፡፡
ሓደ እዋን ስሙይ መራሒና

ንመናእሰይ

ካብ ዘሕለፍፈዎም መልእኽታት እታ ኩሉ ግዘ

ካብ ሕልና እቲ መንእሰይን ሓዱሽ ወለዶን ተቐባሊ ሕድርን ክትወፅእን ክትጠፍእን
ዘይብላ ወርቃዊት መልእኽቲ "ኣንቱም መናእሰይ ኣብዚኣ ንክትበፅሑ ኣያታትኩም
ርሂፆም እዮም፤ ኣያታትኩም ደምዮም እዮም ፤ ኣያታትኩም ኣዕፅምቶም ፈቖዶ ጎቦ
ዘሪኦምዎ

እዮም፤

ነዘን

ኣዕፅምቲ

እዚአን

ከይትረግፅወን

ከይተራኽስወን

፤ትግራይ

ክትለምዕ እያ ብዝብል እየን ተዘሪአን" ነዚ ሕድሪ እዚ ብምቅባል ድማ ኣብ ገፀር
ብመናእሰይ ኣቢሉ ዝግበር ዘሎ ናፃ ጉልበት ወፍሪ ሓመድን ማይን ዕቀባን ክንክን ሃፍቲ
ተፈጥሮን ዝነኣድ ምዃኑን ካብ ትግራይ ሓሊፉ ኢትዮጵያ ዓለም ለኸ ናእዳ ዝረኸበትሉ
ምዃና ርዱእ እዩ ፡፡
ኣብ ከተማ’ውን እንተኾነ ካብ ዩኒቨርስቲ ተመሪቖም ዝወፁ መናእሰይ ተፀበይቲ ስራሕ
መንግስቲ ካብ ምዃን ተላቒቖ ኣብ ደቐቕትን ኣናእሽተይን ትካላትን ንግድን ተወዲቦምን
ተዋፊሮን ካብ ዝተፈላለያ ትካላት ልቓሕን ስልጠናን ብምውሳድ ድኽነት ንምጥፋእ
ለይትን ቀትርን

ይፅዕሩ ኣለዉ፡፡ እዚ እዩ’ምበኣር ሕድሪ መለስን ካልኦት ስውኣትን

ሕድሪ ኣያታትካ

ዘይምጥላምን ዝበሃል፡፡

ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ተምሃራይ

ላዕለዎት ትካል እናሃለዉ ከመይ ዝበሉ ተማሃራይ ከም ዝነበሩ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ
ፍሉይ ዝገብሮም ግና ሓያል መንበባይን ፈላጥን ምንባሮም

ጥራሕ እንተይኮነስ ዘንበብዎ

ዘይርስዑ ምንባሮም ሓደ ዓብይ ሓቂ ምዃኑ ብምእማን ተምሃሮ ላዕለዎት ትካላት ሓያላት
መንበብቲ ተኻታዕቲ

ተመራመርቲ ክኾኑ ከም ዘለዎም ብተግባር ብሂወት እናሃለው
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ብጭቡጥ ኣርኢዮሙና እዮም፡፡ ብምንባብ ዓርሱ ዝሃነፀ ምሁር መራሒ ኣፍሪቃ

እውን

ተባሂሎም እዮም እተፈላለዩ መራሕቲ ሃገራት ዓለም እውን ኣብ እዋን ስነ ስርዓት ቀብሮም
ብኣካል ተረኺቦም

መስኪሮምሎም

እዮም፡፡ እሞ እዚ ሓዱሽ ወለዶ እዚ ሌጋሲ መለስ

ክንቅፅለሉ ኣለና እንትብል’ተሎ ብኣተሓሳስባን ተግባርን ንሰላም ንፍትሒ ንዴሞክራስን
ልምዓትን ንባዕልኻ ኣሕሊፍካ ምእንተ ህዝቢ

ምስዋእ ብጭቡጥ ስለ ዘርኣዩና ኣሰሮም

ክንክተል ከም ዘለና እዩ፡፡
ብፍላይ ብሉፅ መራሒና ንመናእሰይ ሓደ እዋን ኣብ አዲስ ኣበባ ኣብ ኣዳራሽ ሚሊኒየም
ኣኪቦም ካብ ዝበልዎም ንምጥቃስ ’’ናይዚ መንእሰይ እዚ መንፈስ ሒዝና፣ ናይዚ መንእሰይ
እዚ ጉልበት ሒዝና

ስርናይ እንልምነሉ

ወይ እንምፅወተሉ ግዘ ከብቅዕ ኣለዎ፡፡

ብተወሳኺ እውን ናይ ድኽነት እምባ ወይ ጎቦ ከፍርስ ዝኽእል ጥይት እንተሃልዩ
ትምህርቲ ጥራሕ እዩ’’ ኢሎም ነይሮም፡ድኽነት ንምጥፋእ ቀንዲ መሳርሒ ትምህርቲ
ምዃኑ ንምርኣይን ንምርግጋፅን ፡፡ ስለዚ ሃገራውን ሓበራውን ኣረዳድኣ ንምፍጣር ዓሊሙ
ዝኻየድ ዘሎ ስልጠናን ምይይጥን ተምሃሮ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ኣብ ምጥንኻር
ሓድነት ምህናፅን ምዕማቕን ዲሞክራስን ሰላምን
ዘለዎም ግንዛበ

ከምኡ እውን

ኣብ ፌደራላዊ ስርዓትና

ክብ ንምባል ዝለዓለ ግደ ከም ዘለዎ ብምእማን ተምሃሮ ላዕለዎት ትካላት

ብውነ ክንከታተሎን ኣብ ተግባር ክነውዕሎን

ዝግባእ እዋናዊ ዛዕባ ምዃኑ ምፍላጥ ኣገዳሲ

ይኸውን፡፡
መፃኢ ዕድልና ብጉዕዞ ህዳሰና ብሩህ እዩ፡፡
ሰናይ ሓዱሽ ዓመት ይግበረልና!
ማሩ ዘመቐለ
ነሓሰ 2006ዓ/ም
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