ፈጻሚት ቤት ጽሕፈት ኤሃባደለ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፈላማይ ምምኽኻራዊ መድረኽ ኣካይዱ
ፈጻሚት ቤት ጽሕፈት ኤሃባደለ ትማሊ ጥሪ
ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝጸዎዖ፡ ኣኼባ መራሕቲ ፖለቲካዊ ውድባትን ወከልትን
ኣወንታዊ ውጽኢት ከም ዝተረኽቦ ተገሊጹ፡፡ እዚ ልዕሊ ሰዓታት ዝወሰደ ምምኽኻራዊ መደብ’ዚ፡ ሓፈሻዊ ንጥፈታት ፈ/ቤ/ጽ
መበገሲ ብምግባር፤ ዝተታሕዙ መድረኻዊ ዕማማትን ኣፈጻጽምኦምን ድሕሪ ምዝታይ ተራ ኩሎም መሻርኽቲ ኣካላት ብሓፈሻ ወሳኒ
ግደ ፖለቲካዊ ውድባት ድማ ብፍላይ፡ ኣብ ምዕዋት 2ይ ሃገራዊ ጉባኤ ኣብ ዝብል ኣጀንዳ ዘድሃበ’ዩ ኔሩ፡፡
በዚ መሰረት ድማ፡ ኣቦ መንበር ፈጻሚት ቤት ጽሕፈት ብጻይ ክፍለየውሃንስ፡ ድሕሪ ህጹጽ ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶ፡ ዝተሰላሰሉ መደባትን
ዝተሓንጸጹ ትልምታትን ኣመልኪቱ ሰፊሕ መብርሂ ኣቕሪቡ፡፡ ኣቦ መንበር ፈጻሚት ኣብዚ መብርሂታቱ፡ ኩሎም ኣብያተ ጽሕፈታት
ፈጻሚት፡ ኣብ ህጹጽ ኣኼባ ሃ/ባይቶ ዝጸደቐ ውሳኔታትን መድረኻዊ ዕማምን መሰረት ብምግባር፡ ዝርዝር ትልሚ መደብ-ዕዮ
ኣዳሊዮም፤ ኣብ 1ይ ስሩዕ ኣኼባ ምጽዳቑን፡ ዛጊት ኣብ ምትግባር ተጸሚዶም ምህላዎም ገሊጹ፡፡ ንሱ ኣብ መግለጺኡ፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ
ኣብያተ ጽሕፈታት ፈጻሚ ኣካል፡ 2ይ ሃገራዊ ጉባኤ ምዕዋት ቁልፊ መደብ ከም ዝተሰርዐ፡ ኣብ ዝርዝር መደባት ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ
መብሪሂ ገሊጹ፡፡

ዳርጋ ኩሎም ተሳተፍቲ፡ ፈጻሚት ንዝወሰደቶ ተበግሶ ኒኢዶም፤ እዚ መስርሕ ምምኽኻራዊ መደብ ብቀጻልን ስሩዕን መልክዑ ክቕጽል
ድማ ተላብዮም፡፡ ፈ/ቤ/ጽ ብወገኑ፡ ዕላማ’ዚ ምምኽኻራዊ መደብ፡ 2ይ ሃገራዊ ጉባኤ ኣብ ጽፉፍ ቅድመ-ምድላው ክካየድ፤ ኩሎም
መሻርኽቲ ኣካላት ኣብ ሙሉእ መስርሕ ምስንዳእ ጉባኤ ንጡፋ ተሳትፍኦም ዘረጋግጹሉ ኩነታት ንምፍጣርን፤ ብቀጻሊ ኣብ ዝካየድ
ንጥፈታት መሻርኽቲ ኣካላት ክህልዎም ዝክእል ኣበርክቶ ብምልላይ ኣብ ዝተነጸረን ጭቡጥን ዕማም ዓቕምታትካ ኣወሃሂድካ
ንምስራሕን ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጹ፡፡ ስለዚ ድማ እዚ መደብ’ዚ ቀጻሊ’ዩ፤ ብቀጻሊ ዘተታት ኣቢልና እንበጽሖ ሓባራዊ እምነትን
እነውሕሶ መቆሚያታትን፡ ንሓድነትና ብኣወንታ ዝጸሉ ንሓባራዊ ገድላዊ ተሞኩሮና ከኣ ዝድርዕ ብምዃኑ፤ ኩሉ ዓቕምታትና ኣንጻር
ምልካዊ ስርዓት ኢሳያስ ብምቕናዕ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ንምውሓስ ኣማራጺ ዘይብሉ ቅኑዕ ኣንፈት ምዃኑ ሓቢሩ፡፡ ምእንቲ’ዚ ድማ
እዚ ፈላማይ ምምኽኻራዊ መድረኽ፡ ብመራሕትን ወከልትን ፖለቲካዊ ውድባት ኣብሉ ከም ዝተጀመረ፡ ብቀጻሊ ከኣ ብብደረጅኡ
ኩሎም መሻርክቲ ኣካላት ዝሳተፉሉ መድረኻት ብምክፋት ዝትግበር ምዃኑገሊጹ፡፡
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ኣቦ መንበር ፈጻሚት፡ ኣብ’ዚ መግለጺኡ እዚ መደብ’ዚ፡ ሓበሬታ ንምቅይያር ጥራሕ ዘይኾነስ ናይ ኩላትና መድረኻዊ ዋኒን ንዝኾነ 2ይ
ሃገራዊ ጉባኤ ንምዕዋት ኣብ ዝተሓዙ ቁልፊ መደባት፡ ቀጥታዊ ተሳትፎ መሻርክቲ ኣካላት ክህልው ምቹእ ኩነታት ንምፍጣርን
ብዝተወደበ መልክዑ ንዝተሕንጸጹ መደባት ብዕግበትን ብተወፋይነትን ንምፍጻም፡ ነፍሲ-ወከፍ ኣካል እጃሙ ከልዕልን ታሪኻዊ
ሓላፍነቱ ክፍጽምን ንምግባር ከም ዝሕግዝ ኣመልኪቱ፡፡
ኣብ መወዳእታ፡ ፈጻሚት ንዝሓዞም ኩለ-መዳያዊ መደባት ንምዕዋት፡ ኣብቲ ኣኼባ ዝተረኽቡ መራሕትን ወከልትን ፖለቲካዊ ውድባት
ግቡኦም ክፍጽሙ ድልዋት ምህላዎም ብምርግጋጽ፡ መልእ ኣባላት ባይቶ 2ይ ሃገራዊ ጉባኤ ንምዕዋት ኣወንታዊ እጃሞም ከበርክቱ
ብምጽዋዕ እቲ ኣኼባ ብዓወት ተዛዚሙ፡፡

ቤት ጽሕፈት ዜናን ሓበሬታን
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