ፖለቲካ ብልሓተ-ምሕደራ ምዃኑ ተሪፉ እምነተ-ሃይማኖት ክሳብ ዝኾነ
እምነተ-ሃይማኖት ከምዘለዎ ክትቅበሎ'ምበር ክትመራመረሉ ዘፍቅድ ኣይኮነን። ስነፍልጠታዊ ትንተና

ቦታ የብሉን። ከምዚ እንተኾይኑ ድማ ክሕደት ጥራይ ኢዩ ትርጉም ክሕዝ። እዚ ግን ንቡር ኢዩ ጥራይ
ዘይኮነስ፡ መንፈሳዊ እምነተ-ሕጊ ሕልናዊ ብምዃኑ ከምቲ ዓለማዊ ሕጊ ብብልሓትን ብሜላን
ክትሃድመሉ ዘኽእል ዕድል ስለዘየሎ ሓለዋ ዝሓትት ኣይኮነን። እቲ ሽግር ፖልቲካ ከም እምነተሃይማኖት ኣብዝውሰደሉ እዋን ክትመራመር፡ ዘዋጽእን ዘየዋጽእን ክትሓሪ ዕድል ስለዝኸልእ፣ ሓንሳብ
ዝኣተኻያን ዝኣመንካያን ፈልከት ንኽትብል ተኽእሎ ዘይምህላው ኢዩ።
ዝኸበርኩም ነበብቲ ጽሑፈይ፡ ብመጀመርያ ናይ ሰላምን ራህዋን ዓመተ 2017 ይግበረልና። እዚ
ትምኒት'ዚ ከምቲ ዓመት ንዓመት እንምነዮ ትምኒት ጥራይ ኮይኑ ንኸይተርፍ ክዉን ንኽኸውን ግን፡
ትዕግስትን ልቦናን ሂቡ ንዝሓለፍናዮ ኩሉ ግቡእ ገምጋም ገቢርና፡ ክሳብ ሕጂ ክዕንቅፈና ዝጸንሐ
እእማን፡ እሾኽን ተኾርባን ኣሊና ርጉጽ ጎደና ሒዝና ኣብ ራህዋ ክንበጽሕ ኣምላኽ ይደግፈና።
ብዘይካቶም ከም ንቡር ተወሲዶም ዘለዉ ሕማቕ ልማዳት፡ ባህ ኣይበሎ፡ ትምክሕትን ኣንነትን፡ ናይ
ኩሉ ኪኢላን ፈላጥን ኲንካ ምቕራብ፡ ወ.ዘ.ተ. እቲ ኣዝዩ ዘሰክፍን ሓደገኛን ግን ፖለቲካ እምነተሃይማኖት ጌርካ ምውሳዱ ለውጢ ንኸይትገብር ቀይዱ ዝሕዝ ሓደገኛ ልማድ ኢዩ። ፖለቲካ ናይ
መነባብሮ ብልሓት ምዃኑ ተሪፉ እምነተ-ሃይማኖት እንድሕሪ ተቐይሩ ኣብ ጥፍኣት እናምራሕካ
ምስምሳት እናፈጠርካ ክትጻወሮን ክትቅበሎን ደኣ'ምበር ተመራሚርካ ክትቅይሮስ ይትረፍ
ከተማሓይሾ እውን ዝከኣል ኣይኮነን።
ዝሓለፉ ተመኩሮታትና ከምዘረጋግጾ፡ ሓንሳብ ተ.ሓ.ኤ. ወይ ህ.ግ.ሓ.ኤ. እንተኔርካ ወይ እውን ሕጂ ኣብ
ተቛውሞ ውደባ እንተኣቲኻ፡ ልዕሊ'ቲ ክኸውን ዝግብኦን ዘበገሰካዮ ቀንዲ ዕላማን፡ ንዘለኻዮ ውደባ
ንምክልኻል እተጥፍኦ ጉልበትን ዓቕምን ከምዝበዝሕ ዝከሓድ ኣይኮነን። ብሽነኽ ሰዓብትን ደገፍቲ
መንግስትን ብጭቡጥ ኣብ ባይታ ዝኸይድ ዘሎ ማሕበራዊ፡ ፖለቲካዊ ይኹን ቁጠባዊ ብርሰት ሃገርን
ህዝብን እናረኣይዎን እናተዓዘብዎን ኣብ ዝባኖም እናወረደን መኽንያትን ምስምስን እናገበሩ
ክከላኸልሉ፣ እቲ ብግሉጽ ነዚ መንግስቲ ዝቃወም እውን እንተኾነ ንዘጋጥሙ ዕንቅፋታት "መሳሓቕ
ሸራፋት" ንኸይከውን ቃልዕ ንኸይወጹ ክከላኸለሎም ክትርኢ እንከሎኻ ብርግጽ ነዚ ዝተባህለ፡ ፖለቲካ
ኣብ እምነተ-ሃይማኖት ከምዝተቐየረ ዘመላኻኽት እኹል ምስክር ኢዩ። ብዘይካ'ዚ ቅኑዕ ወሲድካዮ
ክትሰርሓሉ ንዝጸናሕካ ናይ ፖለቲካ መስርሕ፡ ኣብ ጉዕዞኻ ብዝገብርካዮ ገምጋም ብተግባር ጭቡጥ
ውጽኢት ምስዘየምጽእ ካብ ምቕያሩ ክሳብ ምግዳፉ ዘሎካ ዕድል ዘይምጥቃም፡ ምስ ክሕደት እምነተሃይማኖት ዘተኣሳስር ኣተሓሳስባ ከይከውን ዘየጠራጥር ኣይኮነን። ኣብነት ንምጥቃስ ኣብ ኣገባብን
ሜላን ኣተሓሕዛ ፖለቲካዊ ተቛውሞና ንስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ. ዓመታት ንዝኸደ መስርሕ፣ ውጺኢታዊ
ነይሩዶ ኣይነበረን ዝገበርናዮ መሰረታዊ ገምጋም ብዘይምህላዉ፡ እቲ ኣገባብ ሒዝናዮ ዘሎና ምንም
መቐይሮ ዘይብሉ ምዃኑ ነዚ ዘረጋግጽ ተወሳኺ መርትዖ ኢዩ። እቲ ኣብ ህዝብን ሃገርን ወሪዱ ዘሎ
ሽግር፡ ሃገር-ለኸ ሽግር'ምበር ንውድብ ወይ ንፍሉይ ሰልፊ ጥራይ ዘገድስ ወይ ዝምልከት ሽግር
ከምዘይኮነ እንርእዮ ዘሎና ሓቂ ኢዩ። እቲ ናይ ቅድም ቀዳምነት ክግበር ዝነበሮ፡ ዝነድድ ዘሎ ሓዊ
ንምጥፋእ ወፈራ ዘድልዮ እዋን'ምበር ፡ እግርኻ ከተንብረሉ ኣብዘይትኽእል ባይታ ናይ ጽባሕ መደባት
እተውጽኣሉ እዋን ከምዘይኮነ ክዓግብ ዘይክእል ኣተሓሳስባ ሒዝካ እተምጽኦ ቅዉም ነገር ዋላ ሓንቲ
ከምዘየሎ ሕሉፍ ተመኩሮታትና ኣመስኪሩ እንከሎ "ስራሕ ከም ቀደሙ" ክቕጽል ምርኣይ ዘየተሓሳስብ

ኣይኮነን። ኣወዳድባና ናይ ዘመነ-ተጋድሎ ቅዲ ዝሓዘ፡ ሕድ-ሕድ ምጥምማት እንተዘይኮይኑ ኣብቲ
ቀንዲ ነገር ዝመርሕ ከምዘይኮነ ከነስተውዕለሉ ይግባእ። ናይ ውልቀ ሰልፍታት ይኹን ናይ ውድባት
ኣኼባታት ብምግባር ዕዉት ምንባሩ ሽሕኳ እንተነገርካ ኣብ ባይታ ዘምጽኦ ለውጢ ከምዘየሎ ክፍለጥ
ይግባእ። ብዓቢኡ ከኣ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣኼባታት ኣብ ንቡር ግዜ፡ ቅዋምን ስርዓትን ኣብ ዘለዋ ሃገር፡
ኣመላኻኽታኻ ንህዝቢ ብምግላጽ ህዝቢ ተቐቢሉካ ኣብ ምምራሕ ሃገር እምነት ንኽህበካ ዝግበር ናይ
ጽባሕ ፖለቲካ ደኣ'ምበር ናይ እዋኑ ሃገርን ህዝብን ንምድሓን ከምዘይኮነ ክንግንዘቦ ዝግባእ ሓቂ ኢዩ
ነይሩ። ገለ ካብቲ ሓቅታት ንምጥቃስ፡ መብዛሕኦም ንለውጢ ዝቃለሱ ብዝኸይድ ዝጸንሐን ዘሎን
ኣገባብ ኣሰራርሓ ውጺኢታዊ ብዘይምዃኑ ዕጉባት ከምዘይኮኑ ኣብ ተራ ዕላላት መዓልታዊ ዘንጸባርቕ
ተርእዮ ምዃኑ ዝከሓድ ኣይኮነን። እንተኾነ ግዳ ኣድማዒን ውጺኢታዊ ስራሓትን ካብዘይተራኽበሎም
ላዕለዎት ኣካላት ምጽባይ ከም ልሙድ ምውሳዱ ዘየተሓሳስብ ኣይኮነን። ንዘይተራኻኽበሉ ካብ
ምምዕዳው ኣብ ኢድካ ንዘሎ ክትገብሮ እትክእል ዕድላት ተጠቒምካ ግብራዊ ኣብነት ምዃን እቲ
ዝቐለለ መንገዲ ኢዩ ነይሩ። ኣብ ዲያስፖራ ኣብ እንነብረሉ ሃገራት (ከተማታት) ከፋላልየካ ዘኽእል
ምንም መኽንያት ዘየሎ እንከሎ፡ ነቲ ከም መፈላለዪ ተወሲዱ ዘሎ ኣወዳድባና ንፈተነ እውን እንተኾነ፣
ኣብታ እንነብረላ ከተማ ንኹሉ ተቐማጢ ዝሓወሰ ተማእዚዝካዮ እትኸይድ ሓድሽ ስርርዕን ማእከልነትን
ኲኖ ውድባዊ ወይ ሰልፋዊ እምነት

ምግባር እንታይ ሽግር የምጽእ። እዚ ማለት ሰልፍታት ወይ

ውድባት ኣፍሪስካ ሓዱሽ ስርርዕ ምግባር ማለት ኣይኮነን። እቲ ውድብ ወይ ሰልፊ ጽባሕ ኣብ
ቅዋምነትን ሕግን ዘለዋ ሃገር ከገልግል ስለዝኽእል ህያው ኮይኑ ክኸይድ ዝዕንቅፍ ኣይኮነን። እንተኾነ
ግዳ ኣብዚ ንምብጻሕ ብሓደ ውድብ ወይ ሰልፊ ዝግበር ዋላ'ውን ኣገዳስን ጠቓምን እንተኾነ፡ ኣብ
ኣተሓሳስባና ውደባን ሰልፍን ናይ ሕጂ ዋኒን ወሲድና ብቕድም ኣብንሰርዓሉ እዋን፣ እዚኦምዶ' እቲኦም
ዝገበርዎ ክንብል ከምቲ ጻዕርታትናን ድሌታትናን'ሲ ይትረፍ ዝረኣ ውጺኢት ከምዘይነበሮ ሕሉፍ
ተመኩሮታትና ምርኣይ ኣኻሊ ኢዩ። ነዚ ኣተሓስስባታት'ዝን ተመኩሮታትን ብግቡእ ገምጊምና መቐይሮ
ክሳብ ዘይገበርና ከኣ ሰልፋዊ ወይ ውድባዊ እምነት ከም ናይ ሃይማኖት እምነት ወሲድናዮ ምህላውና
ኣሉታ ዝወሃቦ ኣይኮነን።
ዓመተ 2017 መሰረታዊ መቐይሮ እንገብረሉ ዓመት ይግበረልና
ራህዋን ሰላምን ንህዝብናን ሃገርናን
ባይረ ሰረቐ
2.12.2016

