ቤት ጽሕፈት ጉዳያት መራኸቢ ብዙሓን ትግራይ
ጽማቝ ጉዳይ
እቲ ቦርድ ሓለዋ ነቲ
ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ግጭት ዘጋድድ ትሕዝቶ ንምውጋድ ዝገበሮ ውሳነ ደጊፍዎ እዩ። እቲ
ትሕዝቶ ነቲ ናይ
ዓመጽን ምንቕቓሕን ማሕበረሰብ መዐቀኒ ጥሒሱ እንትኸውን ነዚ ምውጋድ ድማ ምስቲ ናይቲ
ኩባንያ ሓላፍነት ሰብኣዊ መሰላት ዝስማዕማዕ እዩ። ብሓፈሽኡ ክርአ ኸሎ
ኣብ ግጭት ንሰብኣዊ መሰላት
ንምምላእ ዝያዳ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ከምኡ ውን ነዚ ንምፍታሕ ፖሊሲታት ክነድፍ ከምዘለዎ እቲ ቦርድ ፈሊጡ አሎ።
ብዛዕባ እቲ ጉዳይ
ብ የካቲት
ኣብቲ ኣብ ኢትዮጵያ እናገደደ ዝኸይድ ዝነበረ ዓመጻ ሓይልታት ትግራይን መንግስትን ካብ
ሕዳር
ኣትሒዞም ዝዋግኡሉ ዘለዉ እዋን ብዛዕባ እቲ ኣብ
ዝተለጠፈ ትሕዝቶ ዝገልጽ ጉዳይ ናብ
ቦርድ ኣቕሪቡ እዩ።
እዚ ፖስት እዚ ኣብ ወግዓዊ ገጽ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት መራኸቢ ብዙሓን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ወጺኡ ልዕሊ
ግዜ ድማ ተራእዩ እዩ። እዚ ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ፌደራላዊ ሓይልታት ዝወረደ ጉድኣት ዝገልጽ ንሃገራዊ
ሰራዊት ድማ ናብ ጉጅለ ኣቢይ ኣሕመድ ገጽ ጠበንጃኡ ክመልስ የተባብዕ። ኣቢይ ኣሕመድ ቀዳማይ ሚኒስተር
ኢትዮጵያ እዩ። ብተወሳኺ ውን እቲ ፖስት ሓይልታት መንግስቲ ኢዶም ንክህቡ ይምሕጸኖም እንተ ኣበዩ ድማ
ከምዝሞቱ ይገልጽ።
ተጠቀምቲ ሪፖርት ምስ ገበሩንን በቲ
ዘዳለዎ ኣውቶማቲካዊ ስርዓታት ምስ ተፈልጠን እቲ ትሕዝቶ ብኽልተ
ተዛረብቲ ኣምሓርኛ ተመርመረ። እቲ ፖስት ንፖሊሲታት
ከም ዘይጥሕስ ወሰኑ ኣብ መድረኽ ድማ ሓደግዎ።
ኣብቲ ግዜ እቲ
ንኢትዮጵያ
የተግብር ነይሩ።
ታት ኣብ ሓደገኛ ዅነታት ሚዛናዊ ምዃን ንምምሕያሽ
ዝጥቀመሎም እዮም። ንሓጺር እዋን መዓልትታት
ወይ ሰሙናት ይሰርሑ ንመድረኽ
ንምቍጽጻርን ንዝዀነ ይኹን ማህሰይቲ ንምክትታልን ከኣ ክኢላታት
ይእክቡ። ብ
ኣቢሉ እቲ ፖስት ናብቶም ክኢላታት ተለኣኸ፤ ነቲ ናይ
ዓመጽን ምንቕቓሕን ፖሊሲ ኸም
ዝጠሓሰ ተፈለጠ፤ ድሕሪ ኽልተ መዓልቲ ድማ ተወገደ።
ቀንዲ ርኽበታት
እቲ ቦርድ ምስቲ

ነዚ ፖስት እዚ ካብ

ንምውጋድ ዝገበሮ ውሳነ ይስማዕማዕ እዩ።

እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ግጭት ብዓሌታዊ ዓመጻን ብምጥሓስ ዓለም ለኻዊ ሕግን ተራእዩ። ኣብዚ ዓውዲ እዚ
ንፕሮፋይልን ንገጽን ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ፖስት ናብ ተወሳኺ ዓመጻ ከምርሕ ዝኽእለሉ ዝለዓለ ስግኣት ኣሎ።
ከም ውጽኢት ናይዚ ድማ እቲ ቦርድ ነቲ ሓላፍነት ምውጋድ በቲ ብርቱዕ ዓመጽ ክፍጽም ከም ዝደሊ ዝገልጽ
መግለጺታት ዝኽልክል ናይ
ማሕበረሰብ መዐቀኒታት ዓመጽን ምንቕቓሕን ከም ዘድሊ ይሰማምዓሉ እዩ።

ምውጋድ ምስ ስነ ምግባራዊ ስርዓታት
እውን ይስማዕማዕ እዩ፣ ነዚ ዅነታት እዚ ኣብ ግምት ብምእታው ስነ
ምግባራዊ ስርዓታት ድሕንነት ከምኡ ውን ክብሪ ኣብ ልዕሊ ድምጺ ሰፊኑ ኣሎ። እቲ ቦርድ ነዚ ፖስት እዚ
ምውጋድ ምስቲ ናይ
ምሕላው ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝስማዕማዕን ኣብ ርእይቶ ብናጽነት ምግላጽ ብቑዕ
ቀይድታት ከም ዝዀነን ፈሊጡ።
እቲ መድረኽ ናይ ጽልኢ ዘረባን ግጭትን ዓመጽን ዘጋድዱን ንምዝርጋሕ የገልግል ከም ዝጸንሐ ካብ ጥንቲ
ኣትሒዙ ይፈልጥ እዩ። እቲ ኩባንያ ኣብ ገሊኡ ግጭት ዝበዝሖ ዞባታት መጠኑ ዝሓለወ ትሕዝቶ ንምምሕያሽ ኣወንታዊ
ስጕምትታት ወሲዱ እዩ። ብሓፈሽኡ ክርአ ኸሎ ግን
ኣብቲ ግጭት ዝበዝሖ ዞባታት ዓመጽ ወይ ምጥሓስ ዓለም
ለኻዊ ሕጊ ንምልዕዓል ዝጥቀመሉ መድረኽ ንምቕናስ ሚዛኑ ዝሓለወ ስርዓት ናይ ምቛም ሓላፍነት ሰብኣዊ መሰላት ከም
ዘለዎ እቲ ቦርድ ፈሊጡ። ነዚ ሓላፍነት እዚ ንምፍጻም ዝያዳ ክሰርሕ ኣለዎ።
ንኣብነት
ኣብ ናይ ዕጡቓት ግጭታት መዐቀኒታት ዓመጽን ምንቕቓሕን ፖሊሲ ብኸመይ ከም ዝፍጽሞ እንታይ
ካልእ ፖሊሲታት ከም ዘሎ ወይ ብኸመይ ከም ዝጥቀመሉ እኹል ሓበሬታ ኣይህብን እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዞባ
ግጭት ሚዛኑ ዝሓለወ ትሕዝቶ ምሓዝ ንሕድሕዱ ዘይስማዕማዕ ምዃኑ ዝሕብር እዩ፣ ተዓዘብቲ ነቲ ኩባንያ ግጭት
ሩስያን ዩክረይንን ንካልኦት ዝተፈለየ ኣተሓሕዛ ኸም ዘለዎ ገይሩ ኣሕሊፉ ብምባል ከሲሰሞ።
ንሃብቲ ንምምቓል ዝመርሓ ሓደገኛ ሃገራት መዝገብ ከም ዘዳለዋ እኳ እንተ ገለጸ ነቲ ቦርድ ግን ፍትሓዊ ወይ
ስሉጥነት ናይዚ መስርሕ እዚ ንምግምጋም እኹል ሓበሬታ ኣየቕረበን እዩ። እቲ
ኣብዚ ጉዳይ እቲ ትሕዝቶ ከም
ዝውገድ ገበረ። ይኹን እምበር ንኽልተ መዓልቲ ኣብቲ መድረኽ ጸኒሑ እዩ። እዚ ድማ እቲ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት
ዘሎ ስርዓትን
ታትን ነቲ ግጭት ንምፍታሕ እኹላት ከም ዘይኰኑ ዝሕብር እዩ። ብመሰረት ሜታ
ንነዊሕ ዓመታት ንዝቕጽል ግጭት ንምፍታሕ ቀጻልን ኣተኣማማንን ፍታሕ ዝኸውን ኣይመስልን ዘሎ። እቲ ቦርድ
ብዝሓሸ መስርሕ ኢንቨስት ክገብር ከም ዘድልዮ ፈሊጡ እዩ።
ውሳነ ቦርድ ሓለዋ
እቲ ቦርድ ሓለዋ

ነቲ ፖስት ንምውጋድ ዝገበሮ ውሳነ ይድግፎ እዩ።

እቲ ቦርድ ነዚ ዝስዕብ ሓሳባት እውን ሂቡ ኣሎ
•
•

ብዛዕባ እቲ ኣብ ማእኸል ግልጽነት ዘሎ ናይ ቅልውላው ፖሊሲ ፕሮቶኮል ሓበሬታ ክሓትም ኣለዎ።
ነቲ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ግጭት ዘሎ ትሕዝቶ ንምምርማርን ምላሽ ንምሃብን ዘድሊ ክእለትን ዓቕምን
ምትሕብባርን ዝህብ ቀጻሊ ውሽጣዊ መስርሕ ምቛም ክሳዕ ክንደይ ኣድላዪ ምዃኑ ክግምግም ኣለዎ።

ጽማቝ ሓሳባት እቲ ጉዳይ ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ኣለዎ ቅድሚኡ ተራእዩ ዘይፈልጥ ዋጋ እውን የብሉን።

ምሉእ ናይ ጉዳይ ውሳነ
ጽማቝ ውሳነ

እቲ ቦርድ ሓለዋ ነቲ
ንማሕበረሰብ ዓመጽን ምንቕቓሕን ብምጥሓሳ ነቲ ትሕዝቶ ካብ
ንምውጻእ
ዝገበሮ ውሳነ ይድግፎ እዩ። እቲ ቦርድ ነቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘሎ ትሕዝቶ ምውጋድ ምስቲ
ኣብ ዕጡቕ ውግእ
ዘለዎ ሓላፍነት ሰብኣዊ መሰላት ዝስማዕማዕ ምዃኑ ፈሊጡ እዩ። ብተወሳኺ ውን
ነቲ ዓመጽ ንምልዕዓል ወይ
ዓለም ለኻዊ ሰብኣዊ መሰላትን ሰብኣዊ ሕግታትን ንምጥሓስ ዝጥቀሙሉ መድረኽ ዘስዕቦ ሓደጋታት ንምቅላል ኣብ ናይ
ግጭት ዞባታት ዘሎ ትሕዝቶ ሚዛኑ ዝሓለወ ስርዓት ናይ ምቛም ሓላፍነት ከም ዘለዎ እቲ ቦርድ ፈሊጡ እዩ። እቲ ቦርድ
ምስቲ ኣብዚ መዳይ እዚ ዝያዳ ትግሃት ዘለዎ ሰብኣዊ መሰላት ንምፍጻም ዘለዎ ሓላፍነት ንምፍጻም ዝዓለመ ኩሉ
ስጕምትታት ክውሰድ ከም ዘድሊ እንደገና ይገልፅ።
መግለጺ ጉዳይን ድሕረ ባይታን
ብ የካቲት
ብዛዕባ እቲ ብ ሕዳር
ኣብ
ዝተለጠፈ ትሕዝቶ ዝገልጽ ጉዳይ ናብ ቦርድ
ኣቕሪቡ። እቲ ትሕዝቶ ኣብ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት መራኸቢ ብዙሓን ትግራይ ኣብ ዝርከብ ገጽ ተለጢፉ ኣሎ፣ እዚ ድማ
ወግዓዊ ገጽ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት መራኸቢ ብዙሓን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ
ምዃኑ ይገልጽ። እቲ ትሕዝቶ በቲ ወግዓዊ ናይ ፈደራላዊ
መንግስቲ ናይ ስራሕ ቋንቋ ዝዀነ ኣምሓርኛ ተጻሒፉ ነበረ።
ኣብ ውሽጢ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝርከብ
ሚኒስትሪ እዩ። ካብ ሕዳር
ኣትሒዙ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ህወሓት ፌደራላዊ ደሞክራስያዊት
ሪፓብሊክ ኢትዮጵያን ፌደራላዊ መንግስቲ ኣብ ናይ ዕጡቕ ውግእ ተጸሚዶም ኣለዉ። ህወሓት ኣብ ትግራይ ዝገዝእ
ዘሎ ፓርቲ ክኸውን ከሎ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ድማ ዕጡቕ ክንፊ ህወሓት እዩ።
እቲ ፖስት ብዛዕባ እቶም ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስተር ኣቢይ አሕመድ ዘለዉ ፌደራላዊ ሓይልታት ምስ
ዕጡቕ ሓይሊ ህወሓት ኣብ ዝነበረ ግጭት ኣብ ልዕሊኦም ዝወረደ ጉድኣት ይገልጽ። እቲ ፖስት ንሃገራዊ ሰራዊት ነቶም
ዝጐድኦም ሰባት ንምኽሓስ ጠበንጃኡ ናብ ጕጅለ ፋሺስት ኣቢይ ኣሕመድ ንክመልስ የተባብዖ። እቶም ዕጡቓት
ሰራዊት ህይወቶም ከድሕኑ እንተ ደልዮም ንህወሓት ኢዶም ክህቡ ይምሕጸኖም፤ ብተወሳኺ እውን እንተ ኣብዩ፣
ውዒሉ ሓዲሩ መወዳእታ ዕጫ ሰራዊት ሞት ከም ዝኸውን ኵሉ ሰብ ክፈልጥ ኣለዎ።
ፌደራላዊ መንግስቲ ነቲ ምርጫ
ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ምኽንያት ብምግባር ምስ ኣናውሖ ኣብ መንጎ ፈደራላዊ
መንግስትን ህወሓትን ዝነበረ ወጥሪ ኣብ ዝለዓለ ጠርዙ በጽሐ። መራሕቲ ተቓወምቲ ንቐዳማይ ሚኒስተር ነቲ ለበዳ ናይ
ስልጣን ግዜኡ ንምስፋሕ ከም መመኽነይታ ገይሩ ከም ዝተጠቕመሉ ከሰስዎ። ፌደራላዊ መንግስቲ ምልክታ እኳ እንተ
ኣወጀ፤ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብቲ ክልል ምርጫ ክገብር ቀጸለ ኣብኡ ድማ ህወሓት ጸብላላይ ኮይኑ ተዓወተ።
ቀዳማይ ሚኒስተር ኣቢይ ኣሕመድ ኣብ ሕዳር
ኣብ ትግራይ ኣብ ዝርከብ ፈደራላዊ ሰራዊት ዝወረደ መጥቃዕቲ
መልሲ ንምሃብ ኣንጻር ሓይልታት ትግራይ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ንክኽፈት ኣወጀ። ፈደራላዊ ሓይልታት ነታ ርእሲ
ከተማ ትግራይ ዝዀነት መቐለ ንምሓዝ ጸቕጢ ገይሮም እዮም። ንሸሞንተ ወርሒ ምስ ተዋግኡ ፈደራላዊ ሓይልታት
ኰኑ ደገፍቶም ካብ መቐለ ስሒቦም ህወሓት ድማ እንደገና ተቘጻጸረ። ኣብ ግንቦት
ፈደራላዊ መንግስቲ ንህወሓት
ማሕበር ግብረ ሽበራ ኢሉ ሰይምዎ።

ብ ሕዳር
እቲ ትሕዝቶ ቕድሚ ምቕራቡ ሒደት መዓልትታት ኣቐዲሙ ህወሓት ንገሊኡ ኽፋላት ኣምሓራን
ዓፋርን ካብ ትግራይ ሓሊፉ ምስ ተቘጻጸሮ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ምልእቲ እታ ሃገር ህጹጽ ኵነታት ኣዊጁ።
ህወሓት ናብታ ርእሲ ኸተማ ዝዀነት ኣዲስ ኣበባ መንገዱ ምስ ገበረ ፈደራላዊ መንግስቲ ንዜጋታት ኣጽዋር ከልዕሉ
ጻውዒት ኣቕረበሎም። ኣብታ እቲ ትሕዝቶ ዝተለጠፈላ መዓልቲ ብ ሕዳር ንህወሓት ሓዊስካ ትሽዓተ ተቓወምቲ
ጕጅለታት ኣብ ፈደራላዊ መንግስቲ ጸቕጢ ንምግባርን ንቐዳማይ ሚኒስተር ካብ ስልጣኑ ንምእላይን ኪዳን ኣቘሙ።
ዝበሃል ገጽ ኣስታት
ሰዓብቲ ኣለዎ ንህዝቢ ክፍቲ ኮይኑ ድማ ተዳልዩ፣ እዚ ኸኣ ዝዀነ ይኹን
ዝጥቀም ሰብ ክርእዮ ይኽእል እዩ። እቲ ገጽ ወይ ፕሮፋይል ሓደ ሰብ ወይ ሓደ ኣካል ብሓቂ ኸም ዘሎ
ዘረጋግጽ ሰማያዊ ባጅ እዩ ዘረጋግጽ። እቲ ትሕዝቶ ልዕሊ
ሳዕ ተራእዩ ካብ
ዝውሕድ ግዜ ድማ
ተባጺሑ እዩ።
ካብ ሕዳር ኣትሒዙ እቲ ትሕዝቶ ዓመጽን ምንቕቓሕን ሓደገኛታት ውልቀ ሰባትን ውድባትን ከምኡውን ናይ ጽልኢ
ዘረባ ፖሊሲታት ብምጥሓሱ ተጠቀምቲ ሪፖርት ገበሩ። ብተወሳኺ ውን እቲ
ዘዳለዎ ኣውቶማቲክ
መሳርሒታት ነቲ ትሕዝቶ ክጥሕስ ከም ዝኽእል ብምግላጽ ንኽምርምሮ ለኣኾ።
ክልቲኦም ተዛረብቲ ኣምሓርኛ
ዝዀኑ ኽልተ ሰብኣዊ መጽናዕቲ ድሕሪ ምግባሩ እቲ ትሕዝቶ ንፖሊሲታቱ ኸም ዘይጥሕስን ካብ መድረኽ ከም
ዘየልግሶን ወሰነ።
ብ ሕዳር እቲ ትሕዝቶ ቕድሚ ምቕራቡ ሓደ መዓልቲ ኣቐዲሙ
ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ብቕልጡፍ ዝርአ ዘሎ
ዅነታት ንምቍጽጻርን ምላሽ ንምሃብን ኣኪቡ ነዚ
ዝበሃል
ንጽህና ዝምልከት ማእኸል። ብመሰረት
ኣብ ውሽጢ እቲ ኩባንያ ንሓጺር እዋን ተኣኪቡ ነቲ ኣብ
መድረኽ እታ ክውሕዝ ዝኽእል ማህሰይቲ ንምቍጽጻርን ንምክትታልን ዝዓለመ ናይ ክኢላታት ጕጅለ እዩ። ብ
ኣቢሉ እቲ ትሕዝቶ ብናይ ፖሊሲታትን ኣርእስትታትን ክኢላታት ተወሳኺ ድግማ ንምግባር እናቐጸለ ኸደ።
ደድሕሪ እዚ ድግማ እዚ
እቲ ትሕዝቶ ነቲ ብርቱዕ ዓመጽ ንኽፍጸም ዝብል መግለጺ። ዝኽልክል ፖሊሲ
ዓመጽን ምንቕቓሕን ከም ዝጠሓሰ ወሰነ እቲ ትሕዝቶ ቕድሚ ምውጋዱ ንኽልተ መዓልቲ ዝኸውን ኣብቲ መድረኽ
ጸንሐ።
እቲ ውግእ ኣብ ሕዳር
ካብ ዝጅምር ኣትሒዙ ኵሎም እቶም ኣብቲ ውግእ ዝሳተፉ ሰባት ዓለም ለኻዊ ሰብኣዊ
መሰላትን ሰብኣዊ ሕግን ከም ዝጠሓሱ ዝገልጽ ዘተኣማምኑ ሪፖርትታት ይረኣዩ እዮም። ብዛዕባ እቲ ሪፖርት ማለት
ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ቤት ጽሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት
ሃገራትን ዝተገበረ ሓባራዊ ምርመራ ዝገልጽ ጸብጻብ ስቓይን ካልእ ዓይነት ጭካነ ዝመልኦ፣ ኢሰብኣዊ፣ ወይ ሕሱር
ኣተሓሕዛን፣ ሰላማውያን ሰባትን ወተሃደራትን ካብ ቤት ፍርዲ ወጻኢ ኸም ዝቕተሉ፣ ጭውያ ኸም ዝወርዶም፣
ኣገዲድካ ኸም ዝጠፍኡ፣ ከምኡውን ጾታውን ጾታ ተንከፍን ዓመጽ፣ ከም ዝተፈጸመ ዝገልጽ ሰነድ ረኺቡ እዩ፣ ገለ
ኻብቲ ዓለም ለኻዊ ገበናት ነዚ ውን ርአ ናይ ኢትዮጵያ ምርምር ሰላም ። እታ ሓባራዊ ጕጅለ መርማሪት ኣብቲ ውግእ
ብቐጥታ ዘይተኻፈሉ ሰባት ብኽልቲኡ ወገን ከም ዝተቐትሉ ፈለጠት። እዚ ድማ ኣብ ዓሌትን ሕነ ምፍዳይን
ዝተመርኰሰ ቕትለት ዘጠቓልል እዩ። ፈደራላዊ ሓይልታት ኰኑ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት
ስቓይን ግፍዕን ፈጺሞም ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ትግራይ፣ እንተላይ ኣብ ወተሃደራዊ መዓስከራት፣ ማእሰርቲ ኣባይቲ

ግዳያት፣ ከምኡ ውን ምስጢራውን ዘይፍለጥን ቦታታት ንዝነበሩ ተዋጋእቲ ማረኽዎም። ምስ ህወሓት ዝተሓባበሩ
ውልቀ ሰባት ብሓይሊ ጠፍኡ ወይ ብሃውሪ ተኣሰሩ ኣንስቲ እቶም ዝጠፍኡ ወይ ዝተኣሰሩ ሰብኡት ድማ ብፌደራላዊ
ሰራዊት ጾታዊ ዓመጽ በጽሐን። ብተመሳሳሊ ኣንስቲ ኣባላት ፈደራላዊ ሰራዊት ብተዋጋእቲ ትግራይ ጾታዊ መጥቃዕቲ
ወሪድወን ወይ ተዓሚጸን እየን። ብዙሓት ሰባት ብዓዋሉ ይዕመጹ ነበሩ። ፈደራላዊ ዕጡቓት ሰራዊት ኣብቲ ግጭት
ዝበዝሖ ኸባቢታት ናይ ግብረ ሰናይ ረድኤት ምርካብ ኣበዩ። ካልኦት ዕጡቓት ጕጅለታት ኰኑ ሚሊሽያታት እውን
ኣብዚ ግደ እዚ ተኻፊሎም ኢዮም፣ ኤርትራ ድማ ኣብቲ ውግእ ንሃገራዊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ደጊፋቶ እያ። እቲ ሓባራዊ
መርመራ ነቲ ኻብ ሕዳር
ክሳዕ ሰነ
ዝተፈጸመ ፍጻመታት ዝሽፍን እኳ እንተ ዀነ እቲ ርኽበታት
ግን ብዛዕባ እዚ ጕዳይ እዚን ብዛዕባ እቲ ጸኒሑ ኣብ ሕዳር
ህወሓት ካብ ትግራይ ወጻኢ ኽሊ ምስ ሓዘ ኣብ
ውግእ ዝተረኣየ ዕቤትን ኣገዳሲ ትሕዝቶን ኣለዎ።
ስልጣንን ስፍሓትን ቦርድ ሓለዋ
እቲ ቦርድ ነቲ
ኽምርምሮ ዝሓስቦ ውሳነታት ናይ ምምርማር ስልጣን ኣለዎ ቻርተር ዓንቀጽ ፣ ክፍሊ ፤
ውሽጣዊ ሕጊ ዓንቀጽ ፣ ክፍሊ
። እቲ ቦርድ ንውሳነ
ቻርተር ዓንቀጽ ፣ ክፍሊ ክድግፎ ወይ ከፍርሶ
ይኽእል እዩ፣ እዚ ውሳነ እዚ ድማ ኣብቲ ኩባንያ ቻርተር ዓንቀጽ ቀያዲ እዩ።
ነቲ ውሳነኡ ምስ ተመሳሳሊ
ትሕዝቶ ቻርተር ዓንቀጽ ብዝተሓሓዝ ኣብ ግብሪ ምውዓል ክሳዕ ክንደይ ውጽኢታዊ ምዃኑ እውን ክግምግሞ
ኣለዎ። እቲ ቦርድ ዝገብሮ ውሳነታት ነቲ
መልሲ ኽህበሉ ዘለዎ ቀያዲ ዘይኰነ ርእይቶታት ዝሓዘ ናይ ፖሊሲ
ምኽሪ ሓሳባት ዘጠቓልል ክኸውን ይኽእል እዩ ቻርተር ዓንቀጽ ፣ ክፍሊ ፤ ዓንቀጽ ።
ምንጭታት ስልጣን
እቲ ቦርድ ሓለዋ ነዞም ዝስዕቡ ምንጭታት ስልጣን ኣብ ግምት ኣእቲዎም

ውሳነታት ቦርድ ሓለዋ
እቲ ቦርድ ሓለዋ ኣቐዲሙ ዝገበሮ ኣዝዩ ኣገዳሲ ውሳነታት እዚ ዝስዕብ እዩ
•

ኣብ ራያ ቆቦ ዝተፈጸመ ገበን
ውሳነ ጉዳይ
እቲ ቦርድ ናይ ማሕበረሰብ መዐቀኒታት
ክረጋገጽ ዘይከኣል ወረታት ኣብ ውግእን ዓመጻ
ዝመልኦ ግጭትን ንህይወትን ድሕንነትን ሰባት ዝለዓለ ሓደጋ ከም ዘስዕብ ከንጸባርቕ ሓሳብ ኣቕሪቡ።
ብተወሳኺ ውን
ነቲ መድረኽ ምጥቃም ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ዓመጻ ሓደጋ ብኸመይ ከም ዘጋድዶ
ግቡእ ትግሃት ዝመልኦ ገምጋም ሰብኣዊ መሰላት ክህብ ሓሳብ ኣቕረበ።
• እቲ ናይ ቀደም ፕረዚደንት ትራምፕ ዝገበሮ እገዳ ውሳነ ጉዳይ
እቲ ቦርድ
ንቝጠባዊ ዅነታት ዝኸውን ፖሊሲ ከማዕብልን ከሕትምን ሓሳብ ኣቕረበ። ብተወሳኺ ውን እቲ ቦርድ ነቲ
ብቑዓት ሰበ ስልጣንን ናይ ተሓታትነት መሳርሒታትን ዝፈጸምዎ ኸቢድ ጥሕሰት ዓለም ለኻዊ ገበን፣ ሰብኣዊ

መሰላትን ሰብኣዊ ሕግን ግብረ ሰናይን ኣብ ምምርማርን ኣብ ምኽሳስን ክሕግዝ ዝኽእል ሓበሬታ ክእክብ፣
ክዕቅብ፣ ከምኡ ውን ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ሓበሬታ ከካፍል ከም ዘለዎ ሓሳብ ኣቕረበ።
•
ጉዳይ ስእላዊ ቪድዮ ሱዳን ውሳነ ጉዳይ
እቲ ቦርድ ኣብቲ
ንቝጠባዊ ዅነታት መልሲ ንምሃብ ፖሊሲ ከማዕብልን ከሕትምን ዘቕረበሉ ናይ
ቀደም ፕረዚደንት ትራምፕ ንጥፈታቱ ዘቋርጽ ዝነበረ ጉዳይ ከም ብሓድሽ ሓሳብ ሃበ እቲ ስርዓታዊ መስርሕ
ነቲ ኣንጠልጢሉ ዘሎ ጕድኣት ክዓግቶ ወይ ከወግዶ ኣብ ዘይክእለሉ ቦታታት።

ናይ

ትሕዝቶ ፖሊሲታት

ናይ ማሕበረሰብ መዐቀኒታት
ኣብ ትሕቲ ዓመጻን ምንቕቓሕን ፖሊሲ
ከቢድ ዓመጻ ዘለዓዕል ወይ ዘቀላጥፍ ዝዀነ ይኹን ትሕዝቶ ከውግድ
ምዃኑ ገሊጹ። እቲ ፖሊሲ ነቲ ናብ ሞት ክመርሕ ዝኽእል ምፍርራሕ ከምኡ ውን ካልእ ዓይነት ብርቱዕ ዓመጻ
ይኽልክል እዩ ንሰባት ወይ ንቦታታት ምጥቃዕ። እዚ ከቢድ ዓመጽ ንምፍጻም ዝብሉ ሓሳባት እውን ይኽልክል
እዩ።

ስነ ምግባራዊ ስርዓታት
ዘለዎ ስነ ምግባራዊ ስርዓታት ኣብ መእተዊ ናይ ማሕበረሰብ መዐቀኒታት
ምግባራዊ ስርዓት ድምጺ ድማ ቐንዲ ተባሂሉ ተገሊጹ ኣሎ

ተገሊጹ ኣሎ። ስነ

ዕላማ ናይ ማሕበረሰብ መዐቀኒታትና ወትሩ መግለጺ ዝህብን ንሰባት ድምጺ ዝህብን ቦታ ምፍጣር እዩ። ንሕና ንደሊ
ሰባት ዋላ እውን ገሊኦም ዘይሰማምዑሉ ወይ ዝቃወምዎ እንተ ዀኑ ብዛዕባ እቲ ዘገድሶም ጉዳያት ብግልጺ ንክዛረቡ
እዩ።
ንኣርባዕተ ኻልኦት ስነ ምግባራዊ ስርዓታት ኣብ ምግልጋል ን ድምጺ ደረት ይገብረሉ እዩ ካብዚኣቶም እቶም
ክልተ ኣብዚ ጠቐምቲ እዮም
ድሕንነት ነቲ ንኣካላዊ ድሕንነት ሰባት ኣብ ሓደጋ ከእቱ ዝኽእል ትሕዝቶ ነወግዶ ኢና።
ክብሪ ሰባት ንኻልኦት ከሸግሩ ወይ ከዋርዱ ዘይኰነስ ንኽብሪ ኻልኦት ከኽብሩ ኢና ንጽበ።

ዓለም ለኻዊ መዐቀኒታት ሰብኣዊ መሰላት
እቲ ብ
ብቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተደገፈ ብዛዕባ ንግድን ሰብኣዊ መሰላትን ማለት
ውን
ዝገልጽ መምርሒ ዝህብ
ስርዓታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ናይ ብሕቲ ትካላት ንሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት ሓላፍነታት ብፍታው መሰረት
ኣንቢሩ እዩ። ብ
ነቲናይ ኩባንያ ሰብኣዊ መሰላት ፖሊሲኡ ኣፍለጠ ኣብኡ ድማ ብመሰረት
ምስ

ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብምስምዕማዕ ንሰብኣዊ መሰላት ንምኽባር ቈራጽነት ከም ዝገበረ ኣረጋገጸ። እቲ ዘገርም ድማ
ኣብተን ግጭት ዘለወን ትካላት ከቢድ ሓላፍነት እዩ ዝጽዕነለን ንግዲ፣ ሰብኣዊ መሰላትን ብግጭት ዝተጎድኣ
ክልላትን ናብ ዝገደደ ስጕምቲ
። እቲ ቦርድ ብዛዕባ እቲ
ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘለዎ ሰብኣዊ መሰላት
ዝገበሮ መጽናዕቲ በዚ ዝስዕብ መዐቀኒታት ሰብኣዊ መሰላት ተሓቢሩ እዩ
•

ሓሳብ ብናጽነት ናይ ምግላጽ መሰል ዓንቀጽ

ሓፈሻዊ ርእይቶ ቁ

ኮሚቴ ሰብኣዊ መሰላት
ርእይቶን ሓሳብን ዝገልጽ ፍሉይ ሪፖርተር ጸብጻባት
።
• ብህይወት ናይ ምንባር መሰል ዓንቀጽ ፣
።

፣ ሓፈሻዊ ርእይቶ ቍ

ናይ
ብዛዕባ ናጽነት
ከምኡ ውን

፣ ኮሚተ ሰብኣዊ መሰላት

• ስቓይ ወይ ጭካነ ዝመልኦ፣ ኢሰብኣዊ፣ ወይ ሕሱር መቕጻዕቲ ናይ ዘይምቕጻዕ መሰል ዓንቀጽ ፣
• መሰል ድሕንነት ሰብ ዓንቀጽ ፣ ፓራ ፣

።

።

ዝተዋሃበ ሓሳባት ተጠቃሚ
ምስ ኣመሓላለፈን እቲ ቦርድ ነቲ ጉዳይ ክቕበሎ ምስ ወሰነን እቲ ተጠቃሚ ብዛዕባ እቲ ቦርድ ዝገበሮ ድግማ
ዝገልጽ መልእኽቲ ለኣኸሎም ነቲ ቦርድ መግለጺ ንኽህቡ ድማ ኣጋጣሚ ሃቦም። እቲ ተጠቃሚ መግለጺ ኣይሃበን።
ዘቕረቦም ሓሳባት
ነቲ ጉዳይ ናብ ቦርድ ኣብ ዘቕረበሉ እዋን እቲ ብዛዕባ ትሕዝቶኡ ዝተገበረ ውሳነ ኣጸጋሚ ምዃኑ ገለጸ ከመይሲ
እቲ ውሳነ ነቲ ዜና ክግበረሉ ዝግባእ ወግዓዊ ናይ መንግስቲ ዝርርብ ምውጋድ ዘጠቓልል እዩ እንተዀነ ግን ቀጻሊ
ግጭት ክለዓል ከሎ ዓመጽ ከለዓዕል ይኽእል እዩ።
ከም ዝገለጾ እቲ ገንዘብ ነቲ ኣካላዊ ጕድኣት ከስዕብ ዝኽእል
ትሕዝቶ ስለ ዘይምልከቶ ነቲ ኣብ ዜና ዝወሃብ እቶት ክወሃብ ኣይሓሰበን።
ካብ መወዳእታ
ኣትሒዙ
ንኢትዮጵያ ኸም ሓንቲ ኻብተን ኣብ ሓደጋ ዝኣተዋ ይ ደረጃ ዘለዋ ሃገራት
ገይሩ ኸም ዝርእያ ገለጸ።
ኸም ዝገለጾ ንሃገራት ኣብ ሓደጋ ኸም ዝኣተዋ ምምዳብ ሓደ ኻብቲ ኣብ ፍርያት ዝግበር
ወፍሪ ኣብ ነዊሕ እዋን ቀዳምነት ንምሃብ ዝገብሮ መስርሕ እዩ። ንኣብነት
ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣስፋሕፊሑ ዘሎ
ሓደጋ ኣብ ግምት ብምእታው ነቲ ናይ ማሕበረሰብ መዐቀኒታት ክጥሕስ ከም ዝኽእል ብኡንብኡ ንምርግጋጽ ዝሰልጠነ
ናይ ቋንቋ ኽፍልታት ናይ ማሽናት ትምህርቲ መሳርሒታት ኣብ ኣምሓርኛን ኦሮሞን ኣማዕበለ፣ እዚ ድማ ክልተ ኻብቲ

ኣብ ኢትዮጵያ ብብዝሒ ዝዝውተር ቋንቋታት እዩ። ብመሰረት እቲ ኩባንያ ኣብ ጥቅምቲ
ናይ መጀመርታ ኽፍሊ
ኣምሓርኛን ኦሮሞን ተጀመረ። ኣብ ሰነ
ነቲ ኣብ ኣምሓርኛን ኦሮሞን ናይ ጽልኢ ዘረባ፣ ዓመጽ
ንምንቕቓሕ፣ ከምኡ ውን ንፖሊሲታት ምድንዳንን ምሽጋርን ዝምልከት ትሕዝቶ ንምልላይ ዝሰልጠነ ናይ ማሽናት
ትምህርቲ መሳርሒታት ተባሂሉ ዝጽውዖ ጽልኢ ዝመልኦ ዘረባ ዝብል ኣርእስቲ ኣውጽአ። ብተወሳኺ ውን እቲ
ግጭት እናገደደ ምስ ከደ እቲ ኩባንያ ብ ሕዳር
ንኢትዮጵያ
ኣቚሙ እዩ።
ታት መብዛሕትኡ ግዜ
ንዝተወሰነ መዓልትታት ወይ ሰሙናት እዮም ዝሰርሑ።
ንኸም ገሊኡ ምርጫታት ዝኣመሰለ መደባት ዝተገበረሉ
ፍጻመታት ወይ ድማ ነቲ ሓደገኛ ዝዀነ ዘይተሓሰበ ፍጻመታት ንምምላስ እዩ ዝእከብ። ዝዀነ ይኹን ናይ
ሰራሕተኛ
ክሓትት ይኽእል እዩ። እዚ ሕቶ እዚ በቶም ተወከልቲ ጕጅለታት ኦፕሬሽን፣ ፖሊሲ፣ ከምኡውን
ፍርያት ዝርከብዎም ኣብ ውሽጢ እቲ ኩባንያ ዝርከቡ ብብዙሕ ደረጃ ዝተዋፈሩ ጕጅለታት ተመርሚሩ እዩ። ነቲ ኣብ
መድረኽ ዘሎ ትሕዝቶ ኣብ ምቍጽጻር እናወሰኸ ዝኸይድ ምትሕብባርን ሓሳብ ንሓሳብ ምልውዋጥን ከም ዝህልወካ
ብምግባር ዝተፈላለየ ደረጃታት
ኣሎ። እቲ ኣብ ሕዳር
ንኢትዮጵያ ዝተኣከበ
ደረጃ እዩ ነይሩ፣
እዚ ድማ ኣብ ውሽጢ
እቲ ዝዓበየ ደረጃ ምትሕብባርን መራኸብን ዘጠቓልል እዩ። ከምቲ
ዝገለጾ
ታት ናይ ሓጺር እዋን ፍታሕ ማለት ውን ንብዙሕ ጉዳያት ንምርዳእን ኣብ ቅልውላው ወይ ኣብ ሓደገኛ
ዅነታት ብኸመይ ከም ዝፈትሕዎን ዝሕብር እዩ። ነቲ ንነዊሕ ዓመታት ዝጸንሕ ግጭት ንምፍታሕ ኣተኣማማንን ነባርን
ፍታሕ ንምርካብ ተባሂሉ ኣይኰነን ተዳልዩ።
ነቲ ኣብ ሞንጎ ናይ ምግላጽ ናጽነት ምዕቋብን ናይ ዓሌት ግጭት ስግኣት ምንካይን ዘሎ ውጥረት ንምፍታሕ
ዝርዝር ናይቲ ግጭት ተጠንቂቕካ ምምርማር ዝሓትት ሓሳብ ንምድጋፍ ነቲ ቦርድ ኣብ ጉዳይ
ኣብ ራያ ቆቦ ዝተፈጸመ ገበን ዝገበሮ ትንተና ጠቐሰ።
ነቲ ብዅሉ ሸነኽ እቲ ውግእ ዝተፈጸመ
ግፍዒ እውን ኣስተብሂልሉ እዩ።
ንባህርይ ናይቲ ስግኣት ጽልዋ ናይቲ ተዛራባይ ከምኡ ውን እቲ ትሕዝቶ ኣብ
ዝተቐመጠሉ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ብቕልጡፍ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ዅነታት ኣብ ግምት ብምእታው ስነ ምግባራዊ
ስርዓት ድሕንነት ካብ ካልእ ረቛሒታት ከም ዝበልጽ ከምኡ ውን እቲ ትሕዝቶ ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ውልቀ
ሰባት ብዛዕባ መጻኢ ዓመጽ ከጠንቅቖም ዝኽእል እኳ እንተዀነ ነቲ ሓላፍነት ኣብ መድረኽ ካብ ምሕዳግ ብምውጋድ
ዝሓሸ ምዃኑ ነቲ ቦርድ ነገረ።
እቲ ቦርድ ን
ሕቶታት ሓተቶ።
ን ሕቶታት ምሉእ ብምሉእ ንሽዱሽተ ሕቶታት ድማ ብኸፊል
መለሰሉ። እቶም ከፊላዊ መልስታት ምስቲ እቲ ኩባንያ ኣብ ኩነታት ዕጥቃዊ ግጭት ትሕዝቶ ምትእስሳር ዝምልከት
ኣቀራርባ፣ ንጥሕሰት ፖሊሲታት ትሕዝቶ ናይ ሕሳብ ገደብ ምግባርን መስርሕ መስቀላዊ ምፍታሽን ዝተኣሳሰሩ እዮም።
ህዝባዊ ርእይቶታት
እቲ ቦርድ ሓለዋ ምስዚ ጉዳይ ዝተኣሳሰር ሸውዓተ ህዝባዊ ርእይቶታት ተቐቢሉ ኣብ ግምት ኣእትዩ። ሓደ ካብቲ
ዝተወሃበ ሓሳባት ካብ እስያ ፓሲፊክን ኦሴኣናን ዝተለኣኸ እዩ፣ ሰለስተ ካብ ኣውሮፓ እቲ ሓደ ኻብተን ኣብ ትሕቲ ሰሃራ
ዘለዋ ሃገራት ኣፍሪካ ክልተ ኸኣ ካብ ሕቡራት መንግስትታትን ካናዳን ዝተለኣኸ እዩ።

እቲ ዝቐረበ ሓሳባት ነዚ ዝስዕብ ኣርእስትታት ዝሽፍን እዩ
ኣብ ዝተፈላለየ ዕጡቓት ግጭታት ዘለዎ ኣቀራርባ
ንሕድሕዱ ዘይሰማዕማዕ እዩ፣ ኣብ እዋን ናይ ዕጡቕ ውግእ ኣብ መንጎ ሰልፊ ዓመጽ ከምጽእ ዝኽእል ትውክልቲ ዝግበሮ
ምፍርራሕ ዘስዕቦ ሓደጋ፣ ብዛዕባ እቲ
ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ሚዛናዊ ትሕዝቶን ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ
ዕጹው ናይ ሓበሬታ ሃዋሁ ዘለዎ ግደን ዘሎ ግድላት፣ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ግጭት እንተላይ ብዛዕባ እቲ
ህዝቢ ትግራይ ዘውረዶ ጕድኣት ከምኡ ውን ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ብ
ዓመጽ ኣብ ምዝርጋሕ
ዝተዛረቦ ጽልኢ ዝመልኦ ዘረባ፣ ከምኡ ውን ኣብ እዋን ናይ ዕጡቕ ውግእ ሚዛናዊ ዘረባ ንምዝራብ ፖሊሲታት ኣብ
ምውጻእ ንሕግታት ዕጡቓት ውግእ ኣብ ግምት ምእታው ኣድላይ እዩ።
ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ዝቐረበ ህዝባዊ ሓሳባት ክተንብብ እንተ ደሊኻ በጃኻ ኣብዚ ጠውቕ።
ኣብ ሚያዝያ
እቲ ቦርድ ከም ክፍሊ እቲ ቐጻሊ ተሳትፎ ዀይኑ ንተወከልቲ ማሕበራት፣ ምሁራት፣ ኣህጉራዊ
ውድባት ከምኡ ውን ካልኦት ክኢላታት ብዛዕባ እቲ ኣብ ከባቢ ናይ ዕጡቓት ግጭታት ዘሎ ሚዛናዊ ኣረኣእያ ኣማኸረ።
እቲ ምይይጥ እቶም ኣብ ግጭት ዘለዉ ሰባት ንዘረባኦም ዝሕዝዎ ኣተሓሕዛ ከምኡ ውን ኣብ ግጭት ንዝፍጸም ዓመጻን
ምንቕቓሕን ዝምልከት ፖሊሲ ምጥቃም ዘጠቓልል ነበረ።
ትንተና ቦርድ ሓለዋ
እቲ ቦርድ እዚ ትሕዝቶ እዚ ክምለስ ዝግብኦ እንተ ዀይኑ ወይ እንተ ዘይኰይኑ ሕቶ መርመረ፣
ምምሕዳር ትሕዝቶ ዘለዎ ኣተሓሳስባ ድማ ብሰለስተ ለንስታት ኣቢሉ ዝሰፍሐ ትርጕም ኣለዎ ናይ
ፖሊሲታት፣ ናይታ ኩባንያ ስነ ምግባራዊ ስርዓታት ከምኡ ውን ናይ ሰብኣዊ መሰላት ሓላፍነታት።
ምስ ፖሊሲታት ትሕዝቶ

ብዛዕባ
ትሕዝቶ

ተስማዕሚዕኻ ምንባር

እቲ ቦርድ ነቲ ትሕዝቶ ካብቲ መድረኽ ምውጋድ ምስ ናይ ማሕበረሰብ መዐቀኒታት ዓመጽን ምንቕቓሕን ዝሰማዕማዕ
ምዃኑ ፈለጠ። እቲ ፖሊሲ ነቲ ናብ ሞት ክመርሕ ዝኽእል ምፍርራሕ ከምኡ ውን ካልእ ዓይነት ብርቱዕ ዓመጻ
ይኽልክል እዩ ንሰባት ወይ ንቦታታት ምጥቃዕ ሓደ ካብዚ ድማ ብርቱዕ ዓመጻ ከፍጽሙ ከም ዝሓሰቡ ዝገልጽ
መግለጺታት እዩ። እቲ ቦርድ ኣድላይ እንተኾይኑ እቲ ትሕዝቶ ካልኦት ኣብቲ ቀዲሙ ዝተኻየደ ውግእ ዓመጽ
ዘለዓዕል ወይ ዘተባብዕ ጻውዒት ገይሮም ክትርጉምዎ ከም ዝኽእሉ ገለጸ። በዚ ኸምዚ እቲ ትሕዝቶ ነቲ
ብርቱዕ ዓመጽ ክፍጽም ከም ዝሓሰበ ዝገልጽ መግለጺታት ከይኽልክል ዝገበረሮ እገዳ ዝጥሕስ እዩ።

ምስ ስነ ምግባራዊ ስርዓታት

ተስማዕሚዕኻ ምንባር

እቲ ቦርድ ነዚ ትሕዝቶ እዚ ካብ መድረኽ ምውጋድ ምስቲ
ምግባራዊ ስርዓታት ዝሰማዕማዕ ምዃኑ ደምደመ።

ብዛዕባ ድሕንነት ከምኡ ውን ክብሪ ዘለዎ ስነ

እቲ ቦርድ ንኣገዳስነት ናይታ ድምጺ ብፍላይ ኣብታ መራኸቢ ብዙሓንን ሲቪላዊ ናጽነታትን ሕማቕ ጸብጻብ ዘለዋ
ከምኡ ውን ማሕበራዊ መራኸቢታት ብዛዕባ እቲ ብቐጻሊ ዝካየድ ዘሎ ናይ ዕጡቕ ግጭት ሓበሬታ ንምክፋል ከም ቀንዲ
መንገዲ ዀይኑ ዘገልግል ሃገር ኣፍልጦ ይህበሉ እዩ። ይኹን እምበር ኣብ ታሪኽ ወተሃደራዊ ዓመጽን ኣህጉራዊ ሕጊ
ምጥሓስን ኣብ ዝተረኣየሉ እዋን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንተጠቀምቲ ኻብቲ ንዓመጻ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ትሕዝቶ ንምዕቋብ ናይ
ድሕንነት ከምኡ ውን ክብሪ ስነ ምግባራዊ ስርዓታት ሰፊኑ ኣሎ። እቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘሎ ትሕዝቶ ጉጅለ ኣቢይ
ኣሕመድ ንምቕታል ዝተገበረ ጻውዒት ተባሂሉ ክትርጐም ይከኣል እዩ። ብተወሳኺ ውን ነቶም ንህወሓት ኢዶም
ዘይህቡ ሰባት ከም መቕጻዕቲ መጠንቀቕታ ገይርካ ክትትርጉም ትኽእል ኢኻ፣ እዚ ድማ ንህይወትን ኣካላዊ ንጽህናን
ፈደራላዊ ሓይልታት ኢትዮጵያን ፖለቲካውያን መራሕትን ኣብ ሓደጋ ዘእቱ እዩ። እቲ ትሕዝቶ በቲ ኣመሓዳሪ ኣካል
ክልል ዝካፈል እኳ እንተ ነበረ እቲ ፖስት ንባዕሉ ግን ካብቲ ናይ ጉድኣት ሓደጋ ዝዛይድ እኹል ህዝባዊ ተገዳስነት ዘለዎ
ሓበሬታ ዝሓዘ ኣይኰነን።
ምስ ሰብኣዊ መሰላት

ተስማዕሚዕኻ ምንባር

እቲ ቦርድ ነቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘሎ ትሕዝቶ ምውጋድ ምስቲ
ዘለዎ ሰብኣዊ መሰላት ዝሰማማዕ ኰይኑ ረኸቦ።
ኣብ እዋን ናይ ዕጡቕ ውግእ እቲ ኩባንያ እቲ ትሕዝቶ ዓመጽ ኣብ ምልዕዓል ዕዉት ክኸውን ዝኽእል ሚዛናዊ ትሕዝቶ
ዘለዎ መሰረታዊ ስርዓት ናይ ምቛም ሓላፍነት ኣለዎ። እቲ ቦርድ ኣብ እዋን ናይ ዕጡቕ ውግእ ብቐጥታ ጉድኣት ከምጽእ
ዝኽእል ትሕዝቶ ከም ዝውስኽ ገለጸ። እቲ ቦርድ ኣብዚ እዋን እዚ
ኣብተን ናይ ግጭት ዞባታት ሚዛናውያን
ንምዃን መሰረታዊ ስርዓት ከም ዘይብላን ንጹር መሰረት ከም ዘይብላን ፈለጠ።

ርእይቶ ብናጽነት ምግላጽ ዓንቀጽ
ዓንቀጽ
ናይ
ንርእይቶ ብናጽነት ምግላጽ እንተላይ ብዛዕባ እቲ ከጋጥም ዝኽእል ዓመጻ ሓበሬታ ናይ
ምድላይን ናይ ምቕባልን መሰል ሰፊሕ ዕቝባ ይህብ እዩ። ይኹን እምበር እቲ መሰል ኣብ ዝተወሰነ ዅነታት ክቕየድ
ይኽእል እዩ፣ እዚ ኸኣ ነቲ ንሕጋውነት ንጹርነት ፣ ንሕጋውነት፣ ከምኡ ውን ኣድላይን ግቡእን ፈተና ዘዕግብ እዩ።
ኣብ ትሕቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንሰብኣዊ መሰላት ከኽብርን ኣብ ከም
ዝኣመሰለ ናይ ትሕዝቶ
ውሳነታት ክገብር ከሎ እንተላይ ኣብ ናይ ዕጡቓት ግጭታት ናብ ዝርከቡ ሰበ ስልጣን ክጥምትን ቈሪጹ ኣሎ። መደብ
ስጕምቲ ራባት እውን ብዛዕባ እዚ ጕዳይ እዚ ጠቓሚ መምርሒ ይህብ እዩ። ከምቲ ብዛዕባ ናጽነት ርእይቶ ውድብ
ሕቡራት ፍሉይ ሪፖርተር ዝበሎ ኩባንያታት ናይ መንግስትታት ግዴታታት እኳ እንተ ዘይብለን ጽልዋአን ግን ነቲ
ተጠቀምተን ዘለዎም መሰል ናይ ምግላጽ ናጽነት ንምሕላው ተመሳሳሊ ዓይነት ሕቶታት ክግምግማ ዝሓትት እዩ።
፣ ዓንቀጽ
።

ሕጋውነት እቲ ሕግታት ንጹርን ብቐሊሉ ዝርከብን ምዃን
ኣብ ናይ ምግላጽ ናጽነት ዝግበር ዝዀነ ይኹን ቀይድታት ነቶም ተጠቀምትን ዓየይቲ ትሕዝቶን ኣብ መድረኽ እንታይ
ትሕዝቶ ኸም ዝተፈቕደን እንታይ ከም ዘይኰነን መምርሒ ንምሃብ ዘኽእል ብቐሊልን ንጹርን ክኸውን ኣለዎ። ንጹር

ዘይምዃን ወይ ልክዕነት ዘይምህላው ንሕድሕዱ ዘይሰማማዕን ብዘይ ፍቓድ ዝፍጸምን ሕግታት ከም ዝፍጸም ክገብር
ይኽእል እዩ።
ፖሊሲ ዓመጻን ምንቕቓሕን ናብ ሞት ክመርሕ ዝኽእል ምፍርራሕ ብፍላይ ከኣ ብርቱዕ ዓመጽ ክፍጽም ከም ዝደሊ
ዝገልጽ መግለጺታት ይኽልክል እዩ። እቲ ቦርድ እቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝውዕል ፖሊሲ ንጹር ምዃኑ ፈለጠ። ይኹን
እምበር ነዚ ጉዳይ እዚ ኽውስን ከሎ
ኣብ ናይ ዕጡቕ ግጭት ንፖሊሲ ዓመጽን ምንቕቓሕን ብኸመይ ከም
ዝፍጽሞ፣ እንታይ ፖሊሲታት ከም ዘሎ፣ ብኸመይ ከም ትጥቀመሉ፣ ወይ እቲ ኩባንያ ነዚ ኸምዚ ዝኣመሰለ ዅነታት
ዝጥቀመሉ ዝዀነ ይኹን ፍሉይ ናይ ምትግባር መስርሕ እኹል ሓበሬታ ከም ዘይህብ እቲ ቦርድ ፈለጠ።

ሕጋዊ ዕላማ
ኣብ ናይ ርእይቶ ብናጽነት ምግላጽ ዝግበር ቀይድታት፣ መሰላት ካልኦት ምኽባር፣ ከምኡ ውን ሃገራዊ ድሕንነት ወይ
ህዝባዊ ስርዓት ምሕላው ዘጠቓልል ሕጋዊ ሸቶ ክስዕብ ኣለዎ። እቲ ብዛዕባ ዓመጻን ምንቕቓሕን ዝገልጽ ናይ ማሕበረሰብ
መዐቀኒ ነቲ ምስ ትሕዝቶ
ዝተሓሓዝ ብኢንተርኔት ዝግበር ጕድኣት ንምክልኻል እዩ ዘሎ።
ከምቲ እቲ ቦርድ ኣቐዲሙ ኣብቲ
ኣብ ራያ ቆቦ ዝተፈጸመ ገበን ዝገበሮ
ውሳነ ዝደምደሞ ኣብዚ ፖሊሲ እዚ ተመርኲስካ ዝግበር ቀይድታት ንመሰላት ህይወትን ኣካላዊ ንጽህናን ንምሕላው
ሕጋዊ ዕላማ ኣለዎ።

ኣድላይነትን ሚዛናውነትን
ኣድላይነትን ሚዛናውነትን
ነቲ ስግኣት ንምፍታሕ ኣብ ዘረባ ዘለዎ ቐይድታት ኣድላይ ምዃኑ ኣብዚ ጉዳይ እዚ
ንመሰላት ካልኦት ዘስግእ ምዃኑ ከምኡ ውን እምብዛ ሰፊሕ ከም ዘይኰነ ከርኢ ኣለዎ ሓፈሻዊ ርእይቶ ፣ ዓንቀጽ
። እቲ ቦርድ ነዚ ገምጋም እዚ ኽህቦ ኸሎ ነቲ ኣብ መደብ ስጕምቲ ራባት ዘሎ ረቛሒታት ኣብ ግምት ብምእታው
ንዓመጻ ዘለዓዕል ረቛሒታት መደብ ስጕምቲ ራባት፣
፣ ኣብ ሞንጎ እቲ
መንግስታት ዘለወን ኣህጉራዊ ናይ ሕጊ ግዴታታትን ናይ ንግዲ ሰብኣዊ መሰላትን ዘሎ ፍልልይ ኣብ ግምት ኣእትዩ እዩ።
ኣብዚ ጉዳይ እዚ እቲ ቦርድ ነዚ ትሕዝቶ እዚ ኻብ መድረኽ ምውጋድ ኣብ ትሕቲ ኣህጉራዊ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላት ንናጽነት
ናይ ምግላጽ ናጽነት ኣድላይን ሚዛናውን ቀይድታት ከም ዝዀነ ፈለጠ። እቲ ቦርድ በቲ መደብ ስጕምቲ ራባት ዘዳለዎ
ሽዱሽተ ኽፋል ዘለዎ ፈተና ገይሩ ትንተናኡ ክሕብር ከሎ ነዚ ሓላፍነት እዚ ንምውጋድ ደገፍ ረኸበ።
ኣብ ከባቢ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓሳባት፣ ደረጃን ዕላማን እቲ ተዛራባይ፣ ትሕዝቶ ዘረባን ምብጻሕን፣ ብኢንተርኔት ክትጕዳእ
ትኽእል ኢኻ፣ እዚ ኸኣ ነቲ ብኢንተርኔት ዝፍጸም ዓመጻ መሊሱ እዩ ዘጋድዶ።
ዓውዲ እቲ ትሕዝቶ ኣብ ዓውዲ
እቲ ቐጻልን እናገደደ ዝኸይድ ዝነበረን ውግእ እዩ ተለጢፉ ነይሩ። እዚ ግጭት እዚ ኻብ መጀመርታ ኣትሒዙ ዅሎም
እቶም ኣብቲ ውግእ ዝሳተፉ ሰባት ዝፍጽምዎ ዓለም ለኻዊ ሰብኣዊ መሰላትን ሰብኣዊ ሕግታትን ምጥሓስ ዝመልኦ እዩ።
ተዛራባይ እቲ ተዛራባይ ምስ ሓደ ኻብቶም ኣብቲ ውግእ እቱዋት ዝዀኑ ጕጅለታት ዝተተሓሓዘ ሚኒስትሪ ዞባዊ
መንግስቲ እዩ፣ እዚ ሚኒስትሪ እዚ ንወተሃደራት ትግራይ ናይ ምምራሕ ስልጣን እውን ዘጠቓልል እዩ።
ዕላማ ነቲ
ቋንቋን ከባቢኡን ኣብ ግምት ብምእታው ኢዶም ዘይህቡ ወተሃደራት ንምቕታል እንተ ወሓደ ንጹር ጻውዒት ይወሃብ

እዩ፣ ጕድኣት ንምውራድ ተወሳኺ ዕላማ ኸም ዘሎ እውን ርትዓዊ ክኸውን ይኽእል እዩ። ትሕዝቶ እቲ ኣዋጅ ነቶም
ተዋጋእትን ፖለቲካውያን መራሕትን ኣብቲ ውግእ ይሳተፉ ብዘየገድስ ዕላማ መጥቃዕቲ ንምውራድ ተባሂሉ ክንበብ
ይከኣል እዩ። ስፍሓት ምዝርጋሕ እቲ ትሕዝቶ ኣብ ህዝባዊ ገጽ እቲ ምስ
ሰዓብቲ እቲ ግጭት ዝተተሓሓዘ
ኣካል ተጻሒፉ ቅድሚ ምውጋዱ ንኽልተ መዓልቲ ኣብ መድረኽ ጸንሐ።
ዕድልን ምቕራብን ሓይልታት ህወሓት
ካብ ትግራይ ሓሊፎም ናብ ካልእ ክፍልታት ኢትዮጵያ ገጾም ኣብ ዝገስግሱሉ ዝነበሩ እዋን ከምኡ ውን ቀዳማይ
ሚኒስተር ኣብ ምልእቲ እታ ሃገር ህጹጽ ኵነታት ከም ዘሎ ኣዊጁ ሰላማውያን ሰባት ኣጽዋር ኣልዒሎም ክዋግኡ ጻውዒት
ኣብ ዘቕረበሉ እዋን እቲ ትሕዝቶ ተጻሒፉ ነበረ።
እቲ ቦርድ ነቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘሎ ትሕዝቶ ምውጋድ ኣድላይን ሚዛናውን ምዃኑ እኳ እንተ ፈለጠ እቲ ቦርድ ነቲ
ጉዳይ ክምርምሮ ኸሎ ግን እቲ
ዝወስዶ ስጕምትታት ኣብ ብምሉኡ ግጭትን ኣብ ኵሉ ዕጡቓት ግጭታትን
ብቐጻሊ ዝሰማማዕ እንተ ዀይኑ ንምግምጋም ዝያዳ ግልጽነት ከም ዘድሊ ንጹር ኰነ። እቲ ኩባንያ ነቲ መድረኽ ናይ
ጽልኢ ዘረባ ንምዝርጋሕን ዓሌታዊ ናዕቢ ንምልዕዓልን ብኸመይ ከም ዝተጠቐመሉ ካብ ጥንቲ ኣትሒዙ ክፈልጥ ጸኒሑ
እዩ።
ኣብ ገሊኡ ግጭታት ሚዛኑ ዝሓለወ ኣገባብ ንምምሕያሽ ኣወንታዊ ስጕምትታት እኳ እንተ ወሰደ ንኣብነት
ነቲ ቦርድ ዘቕረቦ ምሕጽንታ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ግጭት እስራኤልን ፍልስጥኤማውያንን ሚዛናዊ ኣረኣእያ ከም
ዝህሉ ምግባር ፣ ነቲ ዘሎ ፖሊሲታቱን መስርሕታቱን ንምግምጋም ከምኡ ውን ኣብ ዞባታት ግጭት ሚዛኑ ንኽሕሉ
መሰረታዊ ዝዀነን ንጹርን መሰረት ንምምዕባል እኹል ስጕምቲ ኣይወሰደን። ገሊኣቶም ኣባላት ቦርድ እቲ
ኣብ
ዞባ ግጭት ዘለዎ መጠኑ ዝሓለወ ትሕዝቶ ብዓለም ለኻዊ ሰብኣዊ ሕጊ እውን ክሕብሮ ከም ዘለዎ ገለጹ።
ኣብ ኢትዮጵያ
ነቲ ንኻልኦት ናብ ዓመጻ ዘለዓዕል ትሕዝቶ ንምውጋድ ዝተወሰደ ስጕምትታት ገሊጹ ኣሎ። እቲ
ኩባንያ ነተን ዓመጽ ዝመልኦ ግጭት ከጋጥመን ዝኽእል ወይ ዘጓንፈን ሃገራት ዝግበር ክልተ ሓፈሻዊ መስርሓት እዩ
ዘመልክት፣ እዚ ኸኣ እተን ኣብ ኢትዮጵያ ዝጥቀማ ዝነበራ ሓደገኛ ሃገራት ከምኡ ውን
ታት እዩ። ኢትዮጵያ
ኻብ መወዳእታ
ኣትሒዛ ኣብ ሓደገኛ ዅነታት ትርከብ ይ ደረጃ ዘለዋ ሃገር ዝለዓለ ሓደጋ ዀይና ተመዲባ
ኣላ እቲ ትሕዝቶ ኣብ ዝተቐመጠሉ እዋን ከኣ ደረጃ
ዝለዓለ ደረጃ ነበራ። ይኹን እምበር እቲ ትሕዝቶ ንጹር
ፖሊሲ እኳ እንተጠሓሰ ድሕሪ ክልተ መዓልቲ እዩ ተወጊዱ። እቲ ቦርድ ከም ዝገለጾ ኣብ ዓውዲ ዕጡቕ ውግእ ክልተ
መዓልቲ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ናይ ራባት ገምጋም ኣብ ግምት ብምእታው ንውሕ ዝበለ ግዜ እዩ። እዚ ድማ ነቲ
ንሰብኣዊ መሰላት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ፍጻመታት ንምፍታሕ እቲ ኣብ ሓደገኛ ደረጃ ዘሎ ስርዓትን
ታትን ብቑዕ ከም
ዘይኰነ ዝሕብር እዩ።
ብዛዕባ እቲ ነተን ሓደገኛ ሃገራት ንምግምጋም ዝጥቀማሉ ሓፈሻዊ ሜላ ወይ መለክዒታት ከምኡ ውን ብዛዕባ
እቲ ኩባንያ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ካልእ ግጭታትን ዘውጽኦ ናይ ፍርያት ወፍሪ እኹል ህዝባዊ ሓበሬታ ኣይህብን እዩ።
ብዘይ እዚ ሓበሬታ እዚ እቲ ቦርድ ኰነ ህዝቢ ነቲ ናይዚ መስርሕ እዚ ውጽኢታውን ፍትሓውን ገምጋም ክግምግሞ
ኣይክእልን እዩ፣ ዋላ ውን እቲ ናይቲ ኩባንያ ፍርያት ዘውጽኦ ወፍሪ ፍትሓዊ ይኹን ወይ ኣብ ዞባታትን ግጭታትን
ተመሳሳሊ ናህርን ትግሃትን ይሃልዎ።
ታት ከምቲ
ዝበሎ ናይ ሓጺር እዋን መፍትሒታት እዮም ኣብ ሓደ እዋን ድማ እዮም ዝእከቡ። እዚ
ድማ እቲ ኩባንያ ንብምሉኡ እቲ ግጭት ዝኸውን ትሕዝቶ ንምግምጋምን ምላሽ ንምሃብን ዘድሊ ክእለት፣ ዓቕምን

ምትሕብባርን ኣብ ዝህብ ቀጻሊ ውሽጣዊ መስርሕ ዝያዳ ሃብቲ ከውጽእ ከም ዘድልዮ ነቲ ቦርድ ዝሕብር እዩ። ከምዚ
ዝኣመሰለ ገምጋም ብፖሊሲታትን ክኢላታት ሃገርን ክሕበር ኣለዎ።

ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዞባ ግጭት ሚዛኑ ዝሓለወ ትሕዝቶ ምሓዝ ንሕድሕዱ ኸም ዘይሰማማዕ ክገብር ይኽእል
እዩ። ብመሰረት ቤት ምኽሪ ርክባት ወጻኢ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዓለም ዝኾኑ ናይ ዕጡቕ ውግኣት ኣለዉ።
እንተወሓደ ኣብ ሓደ ግጭት ሩስያ ዩክረይን ፣ ንገሊኦም ተዓዘብቲ ኣብ ትሕቲ ፖሊሲ ዓመጽን ምንቕቓሕን ክኽልክል
ዝኽእል ዝነበረ ትሕዝቶ ንምፍቃድ ቅልጡፍ ስጕምቲ ወሲዱ ፖሊሲታት ፍልይ ዝበለ እዩ ዝመስሎም ኣብ ካልእ
ግጭት ከኣ ምላሽ ንምሃብ ነዊሕ ግዜ እዩ ዝወስድ። ሓደ ህዝባዊ ርእይቶ
ዝቀረበ ብዶ ር ሳምሶን
ኢሳያስ፣ ኣብ ቤት ትምህርቲ ንግዲ
ተሓባባሪ ፕሮፌሰር ኰይኑ ዝዓዪ፣ ነቲ
ኣብ ከባቢ ግጭት ሩስያን ዩክረይንን ዘሎ ትሕዝቶ ሚዛኑ ዝሓለወ ቕልጡፍ ስጕምቲ ከም ዝወሰደ ገለጸ ኣብ
ሞንጎ እዚ ግጭትን ግጭታትን ኣብ ካልእ ዞባታት ብፍላይ ከኣ ኣብ ኢትዮጵያን ማይናማርን ዘሎ ፍልልይ ድማ
ኣጕልሐ። እዚ ድማ ንሕድሕዱ ዘይሰማማዕ ኣቀራርባ ኸም ዘሎ ዝሕብር እዩ፣ እዚ ድማ ሓደ
ዝበሃል ኩባንያ
ብፍላይ ኣብ ዓውዲ ናይ ዕጡቅ ውግእ ክበጽሕ ከም ዘይኽእል ዝሕብር እዩ።
ውሳነ ቦርድ ሓለዋ
እቲ ቦርድ ሓለዋ ነቲ
እዩ።

ንማሕበረሰብ ዓመጽን ምንቕቓሕን ዝጥሕስ ትሕዝቶ ንምውጋድ ዝገበሮ ውሳነ ይድግፎ

ሓሳብ ምኽሪ ፖሊሲ
ግልጽነት
ምስቲ እቲ ቦርድ ኣብታ ሱዳን ግራፊክ ቪድዮ ዘርእስታ ናይ ቀደም ፕረዚደንት ትራምፕ ንጥፈታቱ
ዘቋርጽ ዝነበረ ዘርእስቱ ሓሳብ ብምስምማዕ ብዛዕባ እቲ ናይ ቅልውላው ፖሊሲ ፕሮቶኮል ሓበሬታ ኽሓትም
ኣለዎ። እቲ ቦርድ ብዛዕባ ናይ ቅልውላው ፖሊሲ ውዕል ሓበሬታ ኣብ ማእኸል ግልጽነት ክርከብ ከሎ ኣብ
ውሽጢ ሽዱሽተ ወርሒ ኣብ ርእሲ እቲ ናይ ህዝቢ ፖሊሲ ፎረም ስላይድ ኣብ ማእኸል ግልጽነት ከም ዝተፈለየ
ፖሊሲ ገይሩ ክምርምሮ እዩ።
ትግበራ
ኣብ እዋን ናይ ዕጡቕ ውግእ ነቲ ናይ ትሕዝቶ ፖሊሲታታ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ነቲ ውግእ ንንውሕ
ዝበለ ግዜ ትሕዝቶኡ ንምግምጋምን ብውጽኢታዊ መንገዲ ምላሽ ንምሃብን ዘድሊ ክእለትን ዓቕምን
ምትሕብባርን ዝህብ ቀጻሊ ውሽጣዊ መስርሕ ምቛም ክሳዕ ክንደይ ኣድላይ ምዃኑ ኽግምግሞ ኣለዎ።

ነቲ ቦርድ ቀጻሊ ውሽጣዊ መስርሕ ክፍጸም ከም ዝኽእል ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ምስ ዝህብ እቲ ቦርድ ነዚ ኣብ ግብሪ
ዝወዓለ ሓሳብ ክምርምሮ እዩ።
ናይ ኣሰራርሓ መዘኻኸሪ
ውሳነታት እቲ ቦርድ ሓለዋ ብሓሙሽተ ኣባላት ዝቘመ ዀይኑ ብብዙሓት ኣባላት እቲ ቦርድ ተቐባልነት ረኺቡ እዩ።
ውሳነታት ቦርድ ናይ ግድን ናይ ኵሎም ኣባላት ብሕታዊ ኣረኣእያ ዘመልክት ኣይኰነን።
ነዚ ጉዳይ እዚ ብዝምልከት ኣብ ክንዲ እቲ ቦርድ ብርእሱ ምርምር ክግበር ተመዘዘ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጎተንበርግ
ዝርከብ ብርእሱ ሓሲቡ ዝዓዪ ትካል ምርምር ኣብ ሽዱሽተ ኽፍለ ዓለም ልዕሊ ማሕበራዊ ተመራመርቲ ስነ
ፍልጠትን ካብ መላእ ዓለም ዝመጹ ልዕሊ
ክኢላታት ሃገርን ረኸበ። እቲ ቦርድ ኣብ መስቀላዊ መንገዲ
ጂኦፖለቲካ፣ ምትእምማንን ድሕንነትን፣ ከምኡ ውን ተክኖሎጂ ዘተኰረ ኣማኸርቲ ዱኮ
እውን
ሓጊዞም እዮም።

