
ከወያኔ በኋሊ ሇሚኖረው የኢትዮጵያ መጻኢ ዕዴሌ ወሳኙ ማነው? 
 

ከይኄይስ እውነቱ 

ሇዛሬ አስተያየቴ መነሻ የሆነኝ የሇውጥ ሥራ አመራር አሰሌጣኝ ባሇሙያ የሆነው ድ/ር 
አሰግዴ ሀብተወሌዴ በግዩራን (ዲያስጶራ) የኦሮሞ ቡዴኖች (የጎሣ ብሔርተኝነትን በሚያቀነቅኑ) 
እና አንዴነትን በሚያራምደ ቡዴኖች  መካከሌ ያሇውን ጥርጣሬና አሇመተማመን የፈጠረውን 
አጣብቂኝ ሁኔታ ሇመፍታት በተወሰነ ዯረጃ እገዛ እንዯሚያዯርግ በማመን  እ.አ.አ. ኦክቶበር 
17/2016 “My Two Cents to Break the Deadlock between Oromo and Unity groups” በሚሌ 
ርእስ ያቀረበውን ዓይን ገሊጭ፣ አስተማሪና ተግባራዊ ሉሆን የሚችሌ የመፍትሄ ሃሳብ 
የጠቆመበት ሙያዊ ትንታኔ ነው፡፡ 

የጽሐፉም አስኳሌ መሌእክት የሚያጠነጥነው ሇውጥን በሚመሇከት በምርምር 
የተዯረሰበትን ግኝት መሠረት ያዯረገ ሃሳብ ነው፡፡ ይኸውም፣ አብዛኛው የሇውጥ አጀንዲዎች 
የማይሳኩት ሇውጡን በመቃወም በሚጋረጡ ተግዲሮቶች ሳይሆን ሇተግዲሮቶቹ በሚሰጥ 
የተሳሳተ አጸፌታ/መሌስ መሆኑን ተመራማሪዎች እንዯዯረሱበት ይነግረናሌ፡፡ በምርምሩ ግኝት 
መሠረት በሇውጥ ሊይ የሚዯቀኑት ተግዲሮቶች ሦስት የተሇያዩ ዯረጃዎች እንዲሊቸውና 
ሇየዯረጃውም የሚመጥን ተገቢ መሌስ እንዯሚያሻው በጽሐፉ ተመሌክቷሌ፡፡ በዚህም መሠረት 
በዯረጃ 1 የሚመዯቡት የሇውጥ ተቃዋሚዎች ሇውጡን ሙለ በሙለ ያሌተረደ ሲሆኑ፤ 
በዯረጃ 2 የሚገኙቱ ዯግሞ የሇውጡን አጀንዲ በሚገባ የተረደ ቢሆንም ሇውጡን የማይፈሌጉ 
ናቸው፤ በ3ኛው ምዴብ የሚፈረጁት ሇውጡን በሚገባ የተረደና የሇውጡም ፈሊጊዎች ቢሆኑም 
የሇውጡ ተግባሪዎችን/አስፈጻሚዎችን አይወዶቸውም፡፡ በላሊ አነጋገር የሇውጥ ወኪልቹን 
አያምኗቸውም፡፡ ዴብቅ አጀንዲ እንዲሊቸው ይጠረጥሯቸዋሌ፡፡ 

  
ባሇሙያው በመጀመሪያውና በሁሇተኛ ምዴብ የሚገኙ የሇውጥ ተቃዋሚዎችን ስሇ 

ሇውጡ ምንነት፣ አስፈሊጊነትና ጠቀሜታ በቂ መረጃ/ማስረጃ በመስጠት ተቃዋሚዎቹን የሇውጡ 
ወኪልች ማዴረግ እንዯሚቻሌ ሲገሌጽ፣ በ3ኛ ምዴብ የሚገኙት መሠረታዊ ጥያቄ 
የመተማመን በመሆኑ ጊዜ ወሳጅና በቀሊለ መሌስ የማይገኝሇት መሆኑን ያስገነዝበናሌ፡፡ 
ምክንያቱም ከቃሊት፣ ከጽሐፍ፣ ከምክንያታዊነት፣ ከስሜታዊነት በዘሇሇ የሇውጡ ወኪልች 
የተቃዋሚዎቹን ሌብ ሉያሸንፍ፣ ጥርጣሬአቸውን አስወግድ እምነት እንዱጥለባቸው 
የሚያዯርግ ቅን ሌቡና ትሁት ሰብእና በተጨባጭ/በተግባር ማሳየትን ይጠይቃሌና፡፡ የሇውጥ 
ሥራ አመራር ባሇሙያው የተጠቀሰውን የምርምር ውጤት መሠረት በማዴረግ የኢትዮጵያና 
ሕዝቧ መጻኢ ዕዴሌ ያገባናሌ በሚለ በአገር ውስጥም ሆነ በዝርወት በሚገኙና በዘውግ/በጎሣም 
ሆነ በኅብረ ብሔራዊነት በተዯራጁ የተቃዋሚ ፖሇቲካ ቡዴኖች ዓውዴ በተሇይም የኦሮሞን 
ማኅበረሰብ ‹በመወከሌ› በሚንቀሳቀሱና ‹አንዴነትን› በሚያራምደ የፖሇቲካ ቡዴኖች መካከሌ 
የሚታየውን የግትርነት አቋም ሇማሇዘብ የሚያስችሌ የመፍትሄ ሃሳብ የሚሇውንም አቅርቧሌ፡፡ 
ይህ ጥረት የሚዯገፍና በየዯረጃው ያለ አሇመግባባቶችን በመፍታት በጋራ ሉያሠራ ወዯሚችሌ 
ስምምነት መንገዴ ጠራጊ እንዯሚሆን ይታመናሌ፡፡ (ሇተሟሊ ግንዛቤ የድ/ር አሰግዴን ጽሐፍ 
በሚከተሇው አዴራሻ ማግኘት ይቻሊሌ፡፡ www.satenaw.com/my-two-cents-to-break-the-

deadlock-between-the-oromos-and-unity-camps-by-assegid-habtewold/ ) 
  

ሆኖም በዚህ አስተያየት አቅራቢ እምነት የያዝነው ርእሰ ጉዲይ ሇፖሇቲካ ‹ሌሂቃኑ› ብቻ 
የሚተው ሳይሆን በዋናነት የፖሇቲካ ዴርጅቶቹ እንወክሇዋሇን የሚለት ሕዝብ፣ የምሁራን፣ 
የሲቪክ ማኅበራት፣ ወ.ዘ.ተ ዴምጽ ሉሰማበት፣ ሁለም ሉመክርበት ሉዘክርበት የሚገባ ነው፡፡ 
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በእውነት የአብዛኛው ኢትዮጵያዊ ስሜት የጎሣ ብሔርተኝነት ጉዲይ ሥራዬ ብሇው 
ከሚያቀነቅኑት የፖሇቲካ ‹ሌሂቃን› ጋር አንዴ ነው ወይ? እውነት ሲንከባሇለ አሁን ያሇው 
ትውሌዴ ጋር የዯረሱም ሆነ አሁን የተዯቀኑብን ችግሮች የጎሣ ብሔርተኝነትን በማራመዴ 
የሚፈቱ ናቸው ወይ? በጎሣ ብሔርተኝነት ሊይ የተመሠረተን ፖሇቲካ በሚመሇከት በፖሇቲካ 
ሳይንስ ጠበብቱም ሆነ በታሪክ ተመራማሪዎች ብዙ ተብሎሌ፡፡ አካዲሚያዊ ውይይቱንና ታሪክ 
እንዯተርጓሚው የተሇያየ ፍቺ ሉይዝ ይችሊሌ የሚሇውን አስተሳሰብም ሇታሪክ ምሁራኑ ትተን 
ጉዲዩን ሇምን ከታሪክ ከመማር ወይም ከሚያስከትሇው ተግባራዊ ውጤት (pragmatic 
perspective) አኳያ ሇማየት አንሞክርም? ሇዚህ ዯግሞ ከሩቅ ሳይሆን ከቅርብ ሕያው የሆነ 
ምስክር/ማስረጃ አሇን፡፡ ገና መቋጫ ያሊገኘ፡፡ የጎሣ ብሔርተኝነትን የመጨረሻ አስቀያሚና አጥፊ 
ገጽታ ወያኔ በሚገባ ‹ሕገ መንግሥቴ› በሚሇው ሰነዴ ውስጥ ብቻ ሳይሆን በተግባርም የአገር 
አንዴነትን በማናጋት፣ ሕዝብን ከሕዝብ በማሇያየት፣ ተወዲዲሪ በላሇው ጭካኔና ዝርፊያ፣ 
ባጠቃሊይ ሇራሱ አፍራሽ ዓሊማ እንዯተጠቀመበትና በዚህም ምክንያት ሁለንም ኢትዮጵያዊ 
አስተካክል እንዯበዯሇ ዓይተናሌ፡፡ ይህ ሊሇፉት 25 ዓመታት በኢትዮጵያ ምዴርና በሕዝቧ ሊይ 
የተዘራው መጥፎ ዘር፣ አንዲንዴ የጎሣ ፖሇቲካን በሚያራምደ የፖሇቲካ ማኅበራትና ‹ሌሂቃን› 
የጥሊቻ ስብከት ታክልበት በርካታ ወገኖቻችን ጎሣን መሠረት ሊዯረገ የጅምሊ ጭፍጨፋ ሰሇባ 
ሆነዋሌ፡፡ በአጠቃሊይ በጎሠኛው የወያኔ አገዛዝ ያየናቸው (ከዝርፊያ እስከ የአገር አንዴነት 
ማናጋት፤ ከጥሊቻ እስከ ጭካኔ/ጭፍጨፋ) አጥፊ ሃሳቦች፣ ንግግሮችና ዴርጊቶች የጎሣ ፖሇቲካ 
ዓይነተኛ መገሇጫና ተነጥሇው የማይታዩ ቋሚ ባህርያት (inherent traits of ethnic politics) 
ናቸው፡፡ 

ታዱያ የጎሣ ብሔርተኝነትን መሠረት ያዯረገ ፖሇቲካ ሥጋት፣ ጥርጣሬና 
አሇመተማመን ቢፈጥር ምን ያስዯንቃሌ? ታዱያ ይህ ሥጋት መሠረት የሇውም ሇማሇት 
እንችሊሇን? ጉዲዩ አንደ ጎሣ ‹የሊቀ› ኢትዮጵያዊነት ኖሮት የላሊውን ኢትዮጵያዊነት አረጋጋጭ 
የመሆን ወይም አንደ ሇላሊው ዋስትና እንዱሰጠው የመፈሇግ ጉዲይ አይዯሇም፡፡ በአንዴ ለዏሊዊ 
አገር ጥሊ ስር ሇመኖር ፍሊጎቱ እስካሇ ዴረስ ሇአብሮነቱ ሇሰሊሙ የሚበጀውን አማራጭ በቅንነት 
የማየት ጉዲይ ይመስሇኛሌ፡፡ በታሪክ ተፈጥሯሌ የሚባሌ ‹ስህተት› ካሇ መታረም የሚኖርበት 
ሊሇንበት ዘመን በሚመጥን አስተሳሰብ መሆን የሇበትም? የጎሣ ብሔርተኝነት የሚያራምደ 
የፖሇቲካ ‹ሌሂቃን›ም ሆኑ ‹ምሁራን› ሇምንዴነው ሁላም በታሪክ ‹ጠባሳ› ውስጥ በመወሸቅ 
ላሊው ወገን ዴብቅ አጀንዲ እንዲሊቸው እንዱጠራጠር በር የሚከፍቱት? አሁን ምዴር ሊይ 
የሚታየውን ጽዴቅ/እውነት ከመቀበሌና ከመጋፈጥ ይሌቅ ያሇፈን ታሪክ ሇዛውም እርግጠኛ 
ያሌሆንበትን እየመዘዝን ከመቀራረብ ይሌቅ ሇመራራቅ አጥብቀን የምንተጋው? ይህ አካሄዴ 
በላልች ጎሣዎችስ ዘንዴ የማያስፈሌግ ውዴዴርን ብቻ ሳይሆን መጥፎ ምሳላነትን 
(precedence) መፍጠር አይሆንብንም?  

ይህ በ‹ጎሣ ብሔርተኞች› እና በ‹አንዴነት› ወገኖች መካከሌ (በሁሇቱም ጎራዎች በኩሌ 
ጽንፈኞች እንዲለ ሳንዘነጋ) የሚታይ አሇመተማመንን በኢትዮጵያ የፖሇቲካ ዓውዴ ውስጥ 
የበሇጠ የተወሳሰበ የሚያዯርገው የጥሊቻ ፖሇቲካ በሠሇጠነበት፤ የፓርቲ ፖሇቲካ ባህሌ 
ባሌዲበረበት፤ መዯማመጥና የሃሳብ ሌዩነት በማይከበርበት፤ አዴርባይነት፣ ሆዲምነትና 
የሥሌጣን ፍትወት ባየሇበት፤ ገሚሱም ከወያኔ ጋር እጅና ጓንት ሆነው በሚሠሩበት፤ ንቀትና 
መጎሻሸም በበዛበት፤ ኹለም በሕዝብ ስም እኔ አውቅሌኸሇሁ ባይ በሆነበት፤ ባጠቃሊይ የአገዛዝ 
ታሪካችን መሠረቱ አምባገነንነት/ፈሊጭ ቆራጭነት በሆነበት በተሇይም በመሠሪው የወያኔ 
አገዛዝ ሇሩብ ምእተ ዓመት ሕዝብን ከሕዝብ፣ ጎሣን ከጎሣ፣ ቡዴንን ከቡዴን፣ እስከ ግሇሰብ 
ዴረስ መተማመን እንዱጠፋ ሇአፍራሽ ሌዩነት ላት ተቀን ‹መንግሥት› በተባሇ አካሌና 
በአውታሮቹ በሙለ ሲሠራበት መቆየቱ ተግዲሮቱን እንዯሚያከብዯው እንረዲሇን፡፡  
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በተጨማሪም ከጎሣ ብሔርተኝነት ጋር በተያያዘ በታሪክም ሆነ በሌሂቃን ተፈጽሟሌ 
የሚባሇውን ስህተት በወያኔ ‹ሕገ መንግሥት› ማዕቀፍ ሇማረም ማሰብና ይህንንም ‹ሰነዴ› እንዯ 
ማስረጃ መጥቀስ ሇዚህ አስተያየት ሰጭ እጅግ ግራ የሚያጋባና እንቆቅሌሽ ነው የሚሆንበት፡፡ 
ምናሌባት በትግራይ ነፃ አውጪ ዴርጅት (ሕወሏት) በተዘጋጀው ‹ሕገ መንግሥት› የኦነግም 
እጅ ስሊሇበት ይሆን? እንዳት ሆኖ ነው ኢትዮጵያና ሕዝቧ ሇገቡበት ምስቅሌቅሌ መሠረታዊ 
ምክንያት የሆነ ‹ሰነዴ› ችግር መፍቻ ሆኖ የሚጠቀሰው? 

ሇዚህም ይመስሇኛሌ እንዯኔ ዓይነቱ የትኛውም የፖሇቲካ ማኅበር ውስጥ ‹ጽዋ› 
የማይጠጣ፣ በኢትዮጵያዊ ዜግነቱ ብቻ የአገር አንዴነት የሕዝብ ዯኅንነት የሚያስጨንቀው 
ግሇሰብ እምነቱን በሕዝብ ሊይ ብቻ የሚያዯርገው፡፡ ሇዚህም ይመስሇኛሌ የኢትዮጵያ ሕዝብ 
ከወያኔ ጋር የጀመረውን የሞት ሽረት የነፃነት ትግሌ ያሇማንም የፖሇቲካ ማኅበር/ቡዴን 
አመራርና አዯራጅነት በራሱ የጎበዝ አሇቃ እያካሄዯ የሚገኘው፡፡ እኔ ከትግለ ጀርባ አሇኹ 
በማሇት ዋና ሥራችሁን መግሇጫ ማውጣት ያዯረጋችሁ ኃይልች ምን ያህሌ ኢትዮጵያዊ ካሇቀ 
በኋሊ ነው በተግባር የምናያችሁ? ሕዝባዊ ትግለ ሇፍሬ ሲቃረብ ከወዱሁ በእኔ አውቅሌኸሇኹ 
ባይነት የጀመራችሁት ንትርክ ማንን ነው ተጠቃሚ የሚያዯርግ?  

እኔን የማይገባኝ ዯሙን የሚያፈሰው ሕዝቡ፣ በወያኔ ቅጥ ያጣ አረመኔነት እየተሰቃየ 
ያሇ ሕዝቡ፣ ጋሼ መሥፍን ወ/ማርያም እንዲለት በዓዋጅ እንዱዯነቁር ተወስኖበት እንዯ ቆቅ 
በሥጋት መግቢያ መውጫ አጥቶ እየተቅበዘበዘ ያሇው ሕዝቡ፣ ወዘተረፈ. ሆኖ ሳሇ በ‹ሪሞት 
ኮንትሮሌ› የሕዝብን ትግሌ እንመራሇን የምትለ በውስጥም ሆነ በውጭ ያሊችሁ አንዲንዴ 
የፖሇቲካ ኃይልች በቅዴሚያ ራሳችሁን ፈትሹ፡፡ በተሇይም በአገር ውስጥ ያሊችሁ የአሁኑ 
ይቅርና ቀዯም ባሇው ጊዜስ ሕዝብ መርታችሁ ሰሊማዊ ሰሌፍ አዴርጋችሁ ታውቃሊችሁ? 
አሌተፈቀዯሌንም ከማሇት ባሇፈ እንዯ ጀግኖቹ የኦሮሞ እና የጎንዯር ወገኖቼ ፈቃዴ 
የማንጠይቅበት መብታችን ነው ብሊችሁ አዴርጋችሁታሌ? ሇመሆኑ የትኛው ሕዝብ ነው 
ሇናንተ ውክሌና የሰጣችሁ? በወያኔ የምርጫ ኮሚሽን መመዝገብ ነው እንዳ የሕዝብ ተወካይ 
የሚያዯርጋችሁ? እውነቱን እንነጋገር ካሌን እያንዲንዲችሁ (በጎሣም ሆና በኅብረ ብሔራዊነት 
የተዯራጃችሁ የፖሇቲካ ማኅበራት) በውስጣችሁ ሰሊምና መግባባት አሇ? መዯማመጥና መከባበር 
አሇ? ስምምነትና አንዴነት አሇ? በትንሹ ያሌታመናችሁ እንዳት ነው ሇትሌቁ ኃሊፊነት 
የምትሾሙት? እንዳት ነው የአገር ኃሊፊነት የምትሸከሙት? እናንተ በንቁሪያና ጨሇማ ውስጥ 
ሆናችሁ እንዳት ነው ሇዚህ ነፃነት ሇጠማው፣ ሰብአዊ መብቱ ተከብሮ እንዯ ሰው ሇመኖር 
ሇሚመኘው፣ ሠርቶ ራሱንም አገሩንም ሇማበሌጸግ ሇሚፈሌገው ኢትዮጵያዊ ብርሃን 
የምትሆኑት? አሁንም አንዲንድቻችሁ ‹ያ› ከሚባሇው ፣ ግራ ገብቶት ትውሌደን ሁለ ግራ 
ካጋባው፣ የኢትዮጵያንና ሕዝቧን የፖሇቲካ መሌክዏ ምዴር ካበሊሸ፣ የኢትዮጵያን ሕዝብ ታሪክ፣ 
ባህሌ፣ ትውፊት፣እምነትና የነዚህ ውጤት የሆኑ መሌካም እሤቶችን በሙለ አሽቀንጥሮ ጥል 
በባዕዴ ግራ ዘመም ፖሇቲካ ሲባዝን ከነበረ ትውሌዴ የፖሇቲካ ስካር አሌተሊቀቃችሁም? (ይህ 
አስተያየት ከሌብ ንስሓ ገብተው ቀረ ዘመናቸውን የኢትዮጵያን ሕዝብ በሚችለት ሁለ 
ሇመካሥ የተነሱትን አይመሇከትም) የማይተካ ሕይወቱን እየገበረ ያሇውን ሕዝብ (በተሇይም 
ወጣቱን) የት አዴርጋችሁ ነው እናንተ ሇብቻችሁ በአገርና በሕዝብ እጣ ፈንታ ሊይ ወሳኝ 
የሆናችሁት? በጎሣ ብሔርተኝነትም ሆነ በአንዴነት ጉዲይ ኹለም ኢትዮጵያው (የየትኛውም 
ጎሣ/ማኅበረሰብ አባሌ ይሁን) እኩሌ ተሰሚነት ሉኖረው ይገባሌ፡፡ እንዯ ወያኔ የኢትዮጵያን 
ውዴቀት የሚመኙ ፈረንጆችን የተማመናችሁ ካሌሆነ በቀር፡፡ ከሇንዯን ወይም ከዋሽንግቶን 
‹ቡራኬ› አግኝታችሁ ፍሊጎታችሁን በሕዝብ ሊይ ሇመጫን ካሊሰባችሁ፡፡ በወያኔ ዘመን 
ተወሌዯው ያዯጉ ወጣቶች የጎሣ ብሔርተኝነት የፈጠረውን ችግር በመረዲት ሇመብትና 
ነፃነታቸው ውዴ ሕይወታቸውን ሲገብሩ ከላልች ወገኖቻቸው ጋር የኅበረት ዝማሬን ሲያሰሙ 
እኛ ‹ታሊሊቆቹ› እንዳት ከነሱ አንሰን እንገኛሇን? ጉዲዩ የጋራ በመሆኑ የጋራና ዘሇቄታ 
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ጠቀሜታን ማዕከሌ በማዴረግ መምከሩ ተገቢ ይመስሇኛሌ፡፡ የሚመሇከታችሁ የፖሇቲካ ኃይልች 
ወሳኙ ሕዝብ ነው ካሊችሁ በቃሊት ወይም በመሸነጋገሌ ሳይሆን ሇሕዝብ፣ ሇምሁራኑና ሇአገር 
ሽማግላዎ ጆሮአችሁን ስጡ፣ በሰከነና በመከባበር መንፈስ ተነጋገሩ ተዯማመጡ፡፡ አባትህን 
ጠይቅ ይነግርህማሌ፤ ሉቃውንቱም ያስረደሃሌ እንዱሌ መጽሏፍ፡፡ 

 
ወንዴሜ አሰግዴ እግዚአብሔር ጥረትህን ይባርክሌህ፡፡ የጀመርከውን ግፋበት፡፡  
 
በመጨረሻም ጋን በጠጠር እንዯሚዯገፍ ኹለ የኢትዮጵያን ሌዕሌና የሕዝቧንም 

እኩሌነት የሚያረጋግጥ ሥርዓት ሇማምጣት በሚዯረገው እሌህ አስጨራሽ ትግሌ - የሕዝብ 
ወሳኝነት እንዯተጠበቀ ሆኖ  - በውስጥም በውጭም ያሇን ኢትዮጵያውያን ዴርሻ እንዲሇን 
አጥብቄ አምናሇሁ፡፡ በጎ እስከሆነ ዴረስ የሚናቅ የሚቃሇሌ አስተዋጽኦ የሇም፡፡ ሁሊችንም 
የዴርሻችንን እንወጣ፡፡ በቅንነት በንጹሕ ሌብ ወዯ ፈጣሪ የሚጮኸውም ጩኸቱን አያቋርጥ፡፡ 

ሇማጠቃሇሌ ወያኔን የማስወገደን ያህሌ ዴኅረ ወያኔ የኢትዮጵያ መጻኢ ዕዴሌ ምን 
መሆን አሇበት የሚሇውም እጅጉን ያሳስበናሌ፡፡ በዋናነት መተማመን በመጥፋቱ፤ ሇዘመናት 
የአገዛዞች ሰሇባና የበዪ ተመሌቾች በመሆናችን፤ አሁንም ከታሪክ ሇመማር ዝግጁ 
ባሇመሆናችን፡፡ 

ስሇሆነም የአገራችን ህሌውና የሕዝቧ የዘመናት ስቃይና ጕስቁሌና የሚያሳስበው 
ኢትዮጵያዊ ኹለ ሇሽግግር ዘመንም ሆነ ሇዘሊቂው አብዛኛውን የሚያስማማ አገራዊ ሰነዴ 
አዘጋጅቶ መምከሩ መወያየቱ መዯማመጡ ተገቢና የጊዜው አጣዲፊ ተግባር ነው፡፡ ዕርፍ ተይዞ 
ወዯ ኋሊ አይታረስምና መጻኢው ሊይ በማተኮር ሇእኛም ሇሌጅ ሌጆቻችን የሚበጅ ታሪክ 
ሇመሥራት በአንዴነት እንነሳ፡፡ በጉሌበት ቋንቋ መነጋገሩ ወያኔን በማስወገዴ ያብቃ፡፡ 
አሇመግባባትን በሠሇጠነ መንገዴ የምንፈታበት አዱሰ ምዕራፍ እንክፈት፡፡ አስተሳሰባችን 
ኢትዮጵያ በምትባሌ አገር ማዕቀፍ ውስጥ እስከሆነ ዴረስ፣ የጋራ ጥቅምን ማዕከሌ እስካዯረገ 
ዴረስ፣በዝርዝር አገራዊ ጉዲዮች ሊይ ከተሇመዯው ወጣ ያለ ገንቢ አሳቦችንም ሇማስተናገዴ 
ዝግጁነት ያስፈሌጋሌ፡፡ ይህ የሃይማኖት ድግማ (መሠረተ እምነት) ጉዲይ አይዯሇምና፡፡ 
በሕዝባችን የሚታየው የወንዴማማችነት መንፈስ በፖሇቲካ ‹ሌሂቃኑ›ና በ‹ምሁራኑ› ዘንዴ 
ከተጋባ ካሰበነው የማንዯርስበት ምንም ምክንያት የሇም፡፡ እንዱህ ከሆንን ባሇጌው የወያኔ 
ሥርዓት የዯቀነብንን ሥጋት በጥበብ ማሇፍ ብቻ ሳይሆን ሇመጪውም በጎ መዯሊዴሌ ማነጠፍ 
እንችሊሇን፡፡  

 
ሌዐሌ እግዚአብሔር ሌባችንን ሰብሮ የመተማመኑን መንፈስ ይሊክሌን፡፡ 
 


