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እቲ ሽግር ትንዕ ዝብል ተቋዋሚ ውድብ ስልዝተሳኣነ እንተይኮነስ ነቲ ዝተሰለፍካሉ ህዝባዊ ዕላማ 
ብፅንዓትን ብፅሩይ ልቦናን ዝቃለስ ሓይሊ ምውሓዱ አዩ፡፡ 

 

ኣብ ሃገርና ኣብ ጉዕዞ 25 ዓመት ነቲ ህዝባዊን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ድልዱል መሰረት ዘትሕዝዎ ብዙሓት ህዝባዊ ስራሕቲ 

ተሰሪሖምን እንዳተሰርሑን እዮም፡፡ ብተኸታታሊ ልዑል ዝባሃል ኢኮኖሚያዊ ዕብየት ምርግጋፅ ዓብይ መርአያ እዩ፡፡ 
እቶም በብእዋኑ ዝስርሑ ዘለዉ ዓበይትን መሰረታዊያን ፕሮጀክትታት ጭቡጣት መርአያታት እዮም፡፡ እዚኦም ኣብ 
ጠቕላላ ሃገራዊ ምስሊ ኣብ ምቕያርን ነቲ ዝፀንሐ ሕማቕ ምስሊ ሃገርና ኣብ ምቕንጣጥ ዓብይ ተራ ይፃወቱ ምህላዎም ካሊእ 
ምስክር ዘድሊ ኣይኮነን፡፡ እቲ ዋና ቁም ነገር ግን እዚኦም መሰረታዊ ናብራ ህዝብና ኣብ ምቕያር ዝህልዎም ተራ ዓብይ 

ምዃኑ እዩ፡፡ እቶም በብእዋኑ ገፅ ሃገርና ርኦም ዘይፈልጡ ብተኸታታሊ ክውሕጁ ምርኣይ ንባዕሉ ሓደ ጭቡጥ መርአያ 
እዩ፡፡ እዚኦም እንዳርአ ዋላ ብጥሙዩ ዝሕጎስ ህዝብና ብዙሕ እዩ፡፡ እዚ ህዝቢ እዙይ ዘሕጉስ እንተረኺቡ ኩልሻብ 
ንምሕጓስ ገፁ ኣይዓፅፍን፡፡ ኣይኮነንዶ ሰፊሕ ተስፋ ዝገብረሎምን ፅባሕ ክበልዖም ዝሕንጠወሎምን ርኡስ እንተይረአየ 
እውን እንዳተሓጎሰ ዝነብር ህዝቢ እዩ ዘለና፡፡ እዙይ ንባዕሉ ንዝዓይይን ንምዕያይ ንዝብገስን ዓብይ ሞራልን ዓቅምን 
ዝፈጥረሉ እዩ፡፡ እዙይ ማለት ከምቲ ናይ ትማሊ መነባብሮ ይነብር ኣሎ ማት ግን ኣይኮነን፡፡ እቲ ልምዓታዊ ስራሕቲ ኣብ 
መነባብርኡ እውን ሰፊሕ ለውጢ እንዳምፀአ እዩ፡፡ መነባብሮ እንትባሃል ካብ እትምገቦ ጀሚሩ ከሳብ እትነብረሉን ጥዕናኻ 
ዝሕለወሉ መንገዲ ምህላውን፣ ኣብ ቐረባኻ ብዓይነተን መጠንን ቤት ትምህርትታት ምርካብ ደቕኻ ምምሃርን ካብቶም 
ዝተረኸቡ ፀጋታት ገሊኦም እዮም፡፡ ህዝብና እዙይ ብመጠንን ብዓይነትን እንዳሰፍሐን እንዳዓሞቐን እንዳፀፈፈን ክኸይድን 
ኣብዙይ ዝጎድሉ ነገረ ክማልኡን ድልየታቱን ሕቶታቱን ዓበይቲ እዮም፡፡ ክሰፍሑ ድማ ግቡእ ኣድላይን ዝንተሞገታዊን 

እውን እዩ፡፡   

ኣብ ሃገርና ዝዕመሙ ዘለዉ ስራሕቲ ብዙሓትን ውስብስብነት እንዳበዝሖምን ዝኸይድ ዘሎ ምዃኑ ግልፂ እዩ፡፡ነዙይ 
ዝኸውን ጥዕንኡ ዝሓለወ ኣመራርሓን ቢሮክራሲን ዝሓተሉ እዋን ብጣዕሚ ዓብይ እንዳኾነ ይኸይድ ኣሎ፡፡ እዚ ህዝቢ 
እዙይ እዞም እንዳማዕደወ ዝርኦም ዘሎ ፀጋታቱ ክይምንጠልዎን ፅልምልም ክይብሉን ስኽፍትኡ ዓብይ እዩ፡፡ እዞም 
በብኸባቢኡ ዝምንጠሉን ሰብ ዋና ስኢኖም ኣደዳ ወረርትን ስሱዓትን ዝኾኑ ዘለዉን ፀጋታቱ ድቃስ ህዝብና የስእንዎ ኣለዉ፡

፡ ትማሊ ኣብ ዓይጋ ከምዘንበብክዎ ድሓር እኳ ቐልጢፊ ክላዓል ተገይሩ ኣብ ናይ ኣዲስ ኣበባ ምምሕዳር ልዕሊ 17 

ሚልዮን ብር ብሽም ኣበልን መጓዓዝያን ዝሰልጠንሉን፣ ዝተጓዓዝሉን ፍፁም ዘየለ እንዳሃለወ ተወዲቦም ተማቃቒሎም 
በሊዖሞ፡፡ እዙይ ዝሰምዐት እዝኒ ህዝብና ከመይ ትብህርር፣ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንክ ናይ ባዕሉ ሰራሕተኛታት 
ብሚልዮናት ገንዘብ ኣጭበርቢሮም ከውፅኡ ተታሒዞም፣ ከምዙይ ዝበሉ ዜናታት በብገፁ እንዳበዝሑ ይኸዱ ኣለዉ፡፡ 
ገሊኡ ወሪሩ ይጠፍእ፣ ገሊኡ ድማ ወሪሩ ይስወር፡፡ ቆፎ ናይ ህዝብን ሃገርን ይጉጓሕ ኣሎ፣ ጓጓሒኡ እንዳበዝሐ ይኸይድ 
ኣሎ፡፡ በዚ መንገዲ እዙይ ኣበይ እዩ ክብፃሕ? ህዝብና ኢህወደግ እዙይ ጠጠው ኢሉ ክርኦን ኣድላይ ሕክምና ክወስድን 
ጥዕንኡ ክሕሉን ናብ ዝነበሮ ክምለስን ይጠልብ፡፡ እቲ እንኮ ዝጎደለ ነገር እንተሃሊዩ እዙይ እዩ፡፡ እዙይ እንተይሓዝካ 
እንትጠፍጠፍካ እንትጠፍጠፍካ ዓርሞሸሽ እዩ፣ ከም ኣብ ቀዳድ በርሚል ማይ ምምላእ ማለት እዩ፡፡እቲ በብኩርንዑ 

ብልጭ ብልጭ ዝብል ዘሎ ፀገም  ብመሰረቱ ስለዝደኸምና ዝጋሃድ ዘሎ ምዃኑ ምርድኡ ኣድላይ ይመስለኒ፡፡   

ኣብ ኩነታት ሃገርና ኣመልኪቶም ቅድም ክብል ኣበበ(ሜ/ጀ) ተክላሃይማኖት ሀዚ ድማ ፃድቃን ወተንሳይ(ሌ/ጀ) ዝርዝር 
መብርህታትን ኣስተምህሮን ሂቦምና፡፡ ከም ኣካል ፍታሕን መምህርን ኮይኖም ንዘቕረቡልና ንባብ ብሽም መንበብትን 
ኣስተምህሮ ረኸብትን ከምስግን ይፈቱ፡፡ ርኢቶታተይ ኣብዚ ቐረባ ኣብ ዝተዘርገሐት ናይ ፃድቃን ፅሑፍ ከትኩር፡፡ እቲ 
ፅሑፍ ሰፊሕን ብዙሓት ሓሳባት ዘካተተን ምኽኒነትን ተጓንፎታቱን ዕድላቱን ኣብ ከመይ ንሰግሮ ውጥናት ብዝሕብርን 
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እቶም ሓሳባት ምቕማጦም ድሙቕ ትሕዝቶ ክህልዎ ገይርዎ እዩ፡፡ እዙይ ኢለ ኣብቶም ሓሳባት ገለ ስኽፍታተይ ከጥቁም፡፡ 
ኣብቶም ኣብ ናይ ሀዚ ዘሎ ኩነታት ምፍጣርን ክጋገድ ኣብ ምግባርን ከም ተራ ምኽንይነት ዝተሓበሩ ጉዳያት፣ 

1) ግልሰት ኦሮሞ ነፃነት ግንባር ካብ ስግግር መንግስቲ ይኹን ካብ ጠቕላላ ሃገር፣ ከም ዘለኒ ሓበሬታ እቲ ውድብ ካብቲ 
ናይ ስግግር መንግስቲ ክርሕቕ ዝኻኣለ ብናይ ባዕሉ ምኽኒያት እምበር ብናይ ካሊእ ድፍኢት ከምዘይኮነ ቃል ብቃል 
እውን መራሕቱ ስለዝበሉ ምእንተ ፅልዋ ክፈጥር እንታይ ብምግባር እዩ ክፀንሕ ክግበር ነይሩ ንዝብል ግልፂ ኣይኮነን፡፡ 

ብመሰረቱ ካብ መሰረታዊ ባህርያትን ኣካይዳን OLF ተበጊስካ እትራኣይን ሽዑ ብዝፍፅሞም ዝነበረ ፀረ ህዝቢ 

ተግባራትን ብዘይካ ብናይ ባዕሉ መንገዲ ብካሊእ ክኸውን ዝኽእል ነገር ኣይነበርን(ንምልቋም ክስራሕ ዝኽእል 

መንገዲ ኣይነበረን)፡፡ ከምኡ ዝበለ ባህርይን ኣካይዳን ዘለዎ ተቋዋሚ ውድብ እንተጋጥመካ ዘይምዕዳል ጥራሕ እዩ 

ዝኸውን፡፡ምእንተ OLF ኣብ ደንበ ተቋውሞን ኣብ ስግግር መንግስትን ኮይኑ ክቕፅል ዘኽእል ናብ ዋጋ ዕዳጋ ዝወርድ 

ዕላማ ህዝቢ ድማ ኣይነበረን፡፡ ስለዝኾነ ከምኡ ክኸውን ባህርያዊ እዩ፡፡ እቲ ክሳብ ሀዚ ዝኸደሉ  ጉዕዞን ዝኽተሎ ዘሎ 
ኣካይዳን ድማ ነዙይ ብዝበለፀ የረጋግፀልና፡፡ ስለዙይ እዙይ ሒዝካ ዲሞክራሲ ክሰፍሕን ዲሞክራሲያዊ ትካላት 
ክዕብባን ዝብል ሕልሚ እዩ፡፡  

2) ኣብ 1997 ዝነበረ ኩነታትን ጉዳይ ቅንጅት፣ ቅንጅት ህዝቢ ዝሃቦ ስልጣን ኣይዓግብን ኢሉ ዝተሓሰመን ናብ ነውፂ 

ዝወፈረን ሃፍቲ ሃገርን ህዝብን ወሸን ኢሉ ከዕኑ ዝጀመረን ዘዕነወን እዩ፡፡ ስለዙይ ነዙይ ሓደራ ህዝብን ሃገርን 
ዝተቐበለ መንግስቲ ዓገብ ምባል ድማ ግቡእ እዩ፡፡ኣብዙይ ዝጠፍአ ሂወትን ንብረትን ኣሎ ክነብር እዩ፡፡ ብእዋኑ ድማ 
ብዝምልከቶም ኣካላት ዝተገመግመ እዩ ዝመስለኒ፡፡ ስለዙይ እቲ ጉዳይ እዚ ኣብ ከምዙይ ዝበለ መንፈስን ኣካይዳን 
ዝነበረ ነውፀኛ ሓይሊ ብመሰረቱ ሀዚ እውን ነውፀኛ እዩ ከመይ ኢሉዩ ፀላዋይ ዓቅሚ ክህልዎ ክግብር ነይሩ ንዝብል 

ግልፂ ኣይኮነን፡፡ እቲ ካብዙይ ተነፂሉ ኣብ ፓርላማ ግቡእ ቦትኡ ሒዙ ዝቐፀለ እውን እቲ ድሕሪኡ ዝተኸተሎ መንገዲ 
እውን ትርጉም ዘለዎ ፅልዋ እንዳፈጠረ ዝኸይድ ዘሎ እዩ እትብሎ ኣይኮነን፡፡ ስለዙይ በዞም ከምዙይ ዝበሉ እቲ ናይ 
ተቋወምቲ ፅልዋ ኣብቲ መንግስታዊ ዓቕምን ዲሚክራሲያዊ ትካላት ምስፍፋሕን ምትጥንኻርን ከመይ ክመፅእ 
ከምዝኽእልን ከምዝረጋገፅን ግልፂ ኣይኮነን፡፡ 

ኣብዙይ ከምቲ ብወገን ፀሓፊ ክብደት ሂቡ ኣፅንኦት ዝሃቦ ሓሳብ ኣብ ሓደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ብሱልን ኣብ ንፁር 
መማረፂ ዝተሰለፈን ብናይ ድምፂ ህዝቢ ወሳናይነትን ዲስፕሊን ዝምራሕን ንምትግባሩ ጠጠው ዝበለን በዚ ሰልፊ እዙይ  
ነቲ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ኣብ ምድልዳልን ብሕግታትን ዲስፕሊንን ዲሚክራሲን ዝግዛእ ስርዓት ህዝቢ ኣብ ምፍጣር 
ልዑል እጃም ክፃወቱ ዝኽእሉ ተቃወምቲ ሓይልታት ክህልዉ ኣድላይን ግቡእን እዩ፣ ስለዝተመኔኻዮ ጥራሕ ግን 

ኣይመፅእን፡፡እትህልዉ ድማ ዓብይ ፀጋ ናይቲ ሃገር እዩ፣ ሃገርና ግና ንቕድሚት ድኣ እንድዒ እምበር ክሳብ ሀዚ እዙይ 
ዘዕንቅፍ እምበር ናብዙይ ዝቀራረብ እውን ኣይተረኸበን፡፡ ስለዙይ ትምኒትና ካብ ሕልሚ ምዃኑ ኣይተርፍን፡፡     

3) ኣብ 1993 ኣብ ህወሓት ዘጋጠመ ኩነታትን ኣታኣላሊኡን፣ እቲ ውድብ ብመሰረቱ ንቡር ነገር እዩ ክገብር ጀሚሩ፣ 

ንባዕሉ ክምግምግም ጀሚሩን ገምጊሙን፣ ግን ብዝተማለአ መንገዲ ኣይመለኦን፣፣ እቲ ንባዕሉ ዝገምገመሉ ጉዳያት 
መሊኦም ፀሓይ ዝወቆም ኣይነበሩን፣ ነቲ ናይ ደገ ኣባል ግልፂ ኣይነበሩን፡፡ እንተሰምዖም እውን ብዝተሻራረፊ  እዩ 
ዝሰምዖም ነይሩ፡፡ ስለዙይ ዝተማለአ ስእሊ ኣይነበሮን፡፡እቲ ኩነታት ከምኡ እንዳሃለወ ፍልልይን አእምባኻ ምሓዝን 
መፂኡ፡፡ ኣብዙይ እቲ ኣብ መንግስታዊ ኣካላ ዝነበረ እቲ ዝነበሮ ብልጫ ተጠቂሙ ኩሉ ኣብ ቁፅፅሩ ኣቲዎ፣ ተኸታቲሉ 
እውን ምትእስሳራቱ እንተይገደፈ ናይ ምብትታኽ ስራሕቲ ሰሪሑ፡፡ ኣብዙይ ብወገነይ እውን ግቡይ ዘይብሎም 
ጉዳያት ይራኣይኒ፡፡ ብድምር ግን በሰላ እቲ ፍልልይን ኣታኣላሊኡን ኣብ ናይ ሃገርና ፓለቲካዊ ኩነታትን ብፍላይ ድማ 
ኣብ ህወሓት በሰልኡ ብዓይኒ ዲሞክራሲ ጥራሕ እንተይኮነስ ብዓይኒ ብሱል ሰብ ክንደኪ ኣብ ምግባር ዋገኡ ከቢድ  
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ከምዝነበረ እዩ ዝራኣየኒ፡፡ እዙይ ብወፍሪ ተሃድሶን ንሱ ዝለወጦ ዝሕታለን ብተኸታታሊ ዝተረጋገፀ ኢኮኖሚያዊ 

ዕብየትን እቲ በሰልዑ ሽዑ ንሽዑ ከይስመዐናን ሚዛን ከይዋሃቦን ኣብ ምኽዋል እጃሙ ዓብይ እዩ ነይሩ፡፡ ኣብቲ 
ኣተኣላልያ ግና ወየ ደኣ ኣብ ባዕለና እትበፅሕ ብዝበለፀ ዝስምዐና ኮይኑ እምበር እቲ ሽግርስ ፍልልዩ ስፍሓቱን 
ዝተፈፀመሉን ቦታን እንተዘይኮይኑ ዝፀንሐ ሕማም እዩ ነይሩ፡፡ ኣብዙይ ኣፅንኦት ክህቦ ዝደሊ እቲ ሽግር ካብ ሓደ 
ወገን ጥራሕ ነይሩ ዝብል ግምጋም የብለይን፡፡     

ቐፂለ ኣብቶም ካልኦት ዝተላዓሉ ጉዳያት ገለ ሓሳባት ከቕምጥ፡፡ 

ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት ብግርም መልክዕ ዝተዳሃሰሱ ይመስለኒ፡፡ ብጣዕሚ ኣሰካፊ ኩነታት ከምዘሎ ብዙሕ ዝዕዘቦ እዩ፡፡ 
ናይ ስርቅን ምጭብርባርን ክትእምርር ምድላይን ነናይ ባዕልኻ ጎጆ እምበር ናይ ህዝቢ ጎጆ ዝተረሰዐሉ ኩነታት 
እንዳተፈጠረ ይመእ ከምዘሎ ንደቂ ህዝቢ ብዙሕ ዘስብድ ዘሎ ተግባር ይበዝሕ ኣሎ፡፡ መንግስቲ ከም መንግስቲ ይሃጥር 

ኣሎ ዝብል ገዲፊና ውልቀሰባት ግን ክሳብ ክንድኡ ይድይቡ ኣለዉ፡፡ መንግስቲ ደድሕሪ ህዝቢ እምበር ቀቕድሚት 
ተሰሊፊ ኩነታት ዝኣለየሉ ብዙሕ ኣይትርእን፡፡  መቸስ አዚ ኹሉ ዕዳ ዝኸፈለ ህዝብን ወዲ ህዝብን እዙይ ዕሽሽ ኢሉ 
ዝሓልፎ ኣይኮነን፡፡ መበገሲ ናይቲ ፅሑፍ እውን እዙይን እዙይን ጥራሕ ከምዝኸውን እየ ብወገነይ ዝርዳእ፡፡ በብገፁ ዘሎ 
ወገን ተኳሳሓይነት ናይቲ ኩነታትን መዕለብታቱን ምሕባር ምኽኒነቱ ሀዚ እውን ኣብቲ ናይ ህዝብኻ ሕላገት ምህላው 
ዘምልክት እዩ፡፡  

በብኩርንዑ ንምርግጋእ ጠንቂ ዝኾኑ ብዝተፈላለዩ ናይ ደገን ውሽጥን ሓይልታት ከም ናይ ህዝቢ ሕቶ ኮይኖም ክቕርቡን 
ነቲ ህዝቢ ክኹርኩርዎን ርግኣቱ ከስእንዎን ንምግባር ድልየታት ፀረ ሰላም ሓይልያት ንምርዋይ ብዘኽእል መንገዲ 
ብዝተዋደደ መንገዲ ወፍሪ ዝግበረሉ ዘሎ ጉዳይ ብስፍሓት ንዕዘብ ኣለና፡፡ ነዚኦም ጉዝጓዝ ዝኾኑ ኣብ ባዕሉ ኣብቲ ህዝቢ 
ዝራኣዩ ሽግራት ይቕለሉ ይብዝሑ ኣለዉ፣ከም ጉድለት ሰናይ ምሕደራን ግቦን ስርቅን ፍትሒ ምጉዳልን ካልኦት ምስ 
ኢኮኖሚያዊ ረብሓታትን ስራሕ ስእነትን ዝተኣሳሰሩ ሕቶታት ህዝቢ ተነፂፎም ዝመፁ ዘለዉ በተንቲ ሓሳባትን ጎነፃትን 
እዮም፡፡ ኣብዙይ ብዝተማልአ መንገዲ ካብ ትኽክለኛ ኣንፈትን ኣተኣላልያን እንዳተበገሰ ዝኣልን ዝመርሕን ምምሕዳራዊ 
ዓቕሚ እንትጎድል ብስፍሓት ይራኣይ እዩ፡፡ ስለዙይ እቶም ንርግዓት ጠንቅታት ዝኾኑ በዚሖም እንተይኮኑስ ነዚኦምን 
ንዝስዕቡን ብፅንዓት ዝኣልን ዝስዕርን ህዝቢ መሪሑ ናብ ሓደ ዘስልፍን መሪሕ ይሳኣን ስለዘሎ እዩ፣ ከም ብዙሓትን ስእሊ 
ሃገር ዘባላሸዉን ኮይኖም ዝራኣዩ ዘለዉ፡፡ ብመሰረቱ ሱር ዘለዎም ጠንቅታት ኣይኮኑን፡፡ 

ካሊእ ኣብ መንጎ መንግስትን ፓርትን ንፁር ዝኾነ ዶብን ኣብዙይ ዝተመስረተ ምቅስቃስን ሰባት ምህናፅን ዘይምህላውን 
ኣብቶም ዓንድታት ናይቲ ስርዓት ኣብ ምድልዳል ዝራኣይ ዘሎ ክፍተታት ምንጩ እንተይኮነ ኣይተርፍን፡፡ እቲ ዋና ነገር እቲ 
ፓርቲ እንተደልዲሉን ህዝባዊ መሰረቱ እንተዘይስሒቱን ዝስበር ድፋዕ የለን፡፡ እቲ ሽግር ኣብቲ ፓርትን ኣባላቱን ዘሎ 
ዝርኽርኽነት እዩ፡፡ ዳርጋ ዝበዝሑ ኣባላት ካብቲ መሪሒ ናይ ምዃን ተርኦም ዝገደፊ ይመስሉ፡፡ ቁፅሪ እንተይኮነስ ፅሬት 
እዩ እቲ ዋና፡፡መሪሕ ማለት ብቕማጥቕሚ፣ ብስልጣን፣ ብዝተፈላለዩ ሓለፋታት፣ ንህዝቢ እንዳመርሐ ዝኸይድ እንተይኮነስ 
ብተግባራቱ፣ ብንጥፍነቱ፣ ብኣተኣላልይኡ፣ ንዝመፁ ጠንቅታት ህዝቢ ብውነ ርኡ ዝምክትን ኣብ ምምካት ቅድሚት 
ዝስለፍን፣ ኣብ ዝኾነ እዋን ወገንነት ህዝቢ ዘርእን፣ ብዝተፈላለዩ ድሑራት ኣራኣእያታት እንተይተፀለወ ሓድነትን ጥቕምን 
ህዝቢ ዝሕሉን ዘቕድምን ማለት እዩ፡፡ በዚ መንገዲ አዙይ ዝኸድ ኣባል እትሃሊዩ እዞም ዝባሃሉ ዘለዉ ጠንቅታት ኣብ 
ኦሮሚያስ ኣብ ጎንደርስ፣ ኣብ ደቡብስ ኣብ ካሊእ ናይ ምርኣይ ዕድሎም ትሑት እዩ፡፡ ስለዙይ እቲ ሽግር ናብ ካሊእ  
ዝድርበይ እንተይኮነስ ኣብ ውድብ እዩ፡፡ ውድብ ይሰንፍ ኣሎ፣ ውድብ ፅሬቱ ኣይሕሉን ዘሎ፣ ውድብ ውራያት ህዝብን 

ሽግራቱን ሰላዕ በጣዕ ገይሩ ይሪኦም ኣሎ፡፡ ስለዙይ ብሓቂ እቲ ስርዓት ስርዓት ህዝቢ ኮይኑ ክቕፅል እንተኾይኑ ኣብቲ 
ውድብ ፅሬቱን ድልዳልኡ ክሕሉን ከረጋግፅን ዘኽእል ስራሕ ክስራሕ ኣለዎ፡፡ ናይ ሓደ እዋን ስራሕ እንተይኮስ ብቐፃልነት 
ንምስራሕ ዘኽእል ስርዓት ምፍጣር የድሊ፡፡ በዚ መንገዲ እዙይ ውድብን ህዝብን ምትእስሳሮም ክሕይል እዩ፡፡ እዙይ 
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ንባዕሉ ንዲሞክረሲ ምስፋሕን ጥቕምታት ህዝቢ ምሕያልን በሪ ክኸፍት እዩ፡፡ ስምዑልና ረእይልና ክባሃል እንተዘይኮይኑ 
ብናይ ደገ ዋርድያ ዝረጋገፅ ዲሞክራሲ ህዝቢ የለን፡፡ ከምቲ ዝተቐመጠ ዓንድታት ዲሞክራሲ ህዝቢ ዓርሶም ክኢሎምን 
ነፃነቶም ሓሊዮምን ክዓብዩን ክድልድሉን ምግባር  ዛይዳ ውሑስ ስርዓት ህዝቢ ንምፍጣርን ንምድልዳልን ዘላቕነት ስርዓት 
ህዝቢ ውሑስ ንምግባር ተደላይነቶም ዓብይ እዩ፡፡ ትልምን ምንቅስቃስን  ሓደ ህዝባዊን ዲሞክራሲያዊን ፓርቲ ኣብ 
ድሌታትን ጥቕምታትን ህዝቢ ምርዋይ ክሳብ ዝተመስረተ ዝተገደበ ትልምን ዋኒንን ክሕዝ ኣይትፈርደሉን፡፡ ዕድሚኡ 

ዝውሰኖ ህዝቢ እዩ፣ ትልሙ ድማ ብድልየታትን ጥቕምታትን ህዝቢ ዝግደብ እምበር ብደገ ብዝቕመጠሉ ቀመር 

ኣይኮነን፡፡ እቲ exteme ገዲፍና እውን ኣብ ኣሜሪካ ዲሞክራት ኩልሻብ ስልጣን ካብ ፓርቲኦም ከይወፅእ ይፅዕሩ 

ምኽንያቱ ናይ ኣሜሪካ ጥቕሚን ዕብየትን ብዝበለፀ ንሶም ከምዘረጋግፅዎ ስለዝኣሙኑ እዩ፣ እቲ ቁም ነገር 

እንተተመጢልካ ብፀጋ ናይ ምቕባል ጉዳይ እዩ፣ እምበር ገደብ ምቕማጥ ኣይኮነን፡፡ 

ከምቲ ኣብቲ ፅሑፍ ዝተቐመጠ ጥቕምን ረብሓን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ጥቕምታት ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝረኣይ እምበር 
ካብኡ ተነፂሉ ዝራኣይ ኣይኮነን፡፡ ጥቕምታት ህዝብታት ኢትዮጵያ ብምርግጋፅን ብምሕያልን እዩ ክውን ዝኸውን፡፡ 
ብመሰረቱ እዚ ኣንፈት እዙይ ሀዚ እውን ብኣግባቡ ዝኸይድ ዘሎ ይመስል፡፡ ትግራይ ጥራሕ ምሕያል ዝብል ካሊእ መንገዲ 
ናይ ቅትለት እዩ፡፡ ኣብ ዘለና ኢኮኖሚያዊ ክፍተታት ብዝተማለአን ብዝፀፈፈን መንገዲ ንምምላእ ዘኽእል ኣወዳድባን 

ኣማራርሓን እንተተማሂዙ እሞ ውፅኢታዊ እንተኾኑ structural arrangement ክንሕሉ ድኽነትና ምንዋሕ´ዶ 

ይሕይሽ?ብሓደ ገፅ ስራሕቲ ህዝብን መንግስትን ኣብዝተቐመጠሎም እዋን ብዝተቐመጠሎም ባጀትን ኣይፍፀሙን ዘለዉ 
እንዳበልና በቲ ካሊእ ገፅ ድማ ኣብ ኣወዳድብኦምን ኣፈፃፅምኦምን ክፍተታት ኣብ ምምላእ ዘለዎም ብፅሒት ኣብነታዊያን 

ኣብዝኾኑ ትካላት መንግስቲ ከም METEC ዝበሉ ናይ  structural arrangement ሕቶ እንዳምፃና ኣካል እቶም 

ብሕማቕ ዓይኒ ዝርኢዎም ምዃን እዩ ዘስምዕ፡፡ ንሶም እኳ እታ ሃገር ዓነው ክትብል እምበር ነብሲ ዝዘርእ ስራሕቲ ምስራሕ 
ደም ዓይኖም እዩ ዝኸድኖም፡፡ 

መከላኸሊ ሰራዊት ማእኸሉ ሕገ መንግስቲ ሃገር እዩ፡፡ ሕገ መንግስቲ ሃገር ዘፍርስ ውሽጢ ይኹን ወፃኢ ናይ ምሕላው 
ሓላፍነት ኣለዎ፡፡ ኣማዕዲዩ ዝርኢ ሓይሊ ክኸውን ኣይግባእን፡፡ ሃገር ምሕላው ካብ ድሕንነት ሰቡን ትካላቱን ወፃኢ 
ኣይሕሎን፡፡ ስለዙይ ሰራዊት ድፍዑ ንናይ ወፃኢ ወራሪ ሓይሊ ተወሲኑ ዝተርፍ ኣይመስለንን፡፡ ሃገር እንተዘይሃሊዩ እኮ 
እቲ ስራዊ እውን ኣይህሉን፡፡ ስለዙይ ክልቲኡ ተነፃፂሉ ዝራኣይ ኣይኮነን፡፡ እዙይ ማለት ኣብዝኾነ ቂጣሚጢ ይኣቱ እዩ 
ማለት ኣይኮነን፡፡ ስለዝኾነ እቲ ሰራዊት ፀግዑ ይሓዝ ዝብል እቲ ፀግዒ ዝባሃል ክሳብ ምንታይ እዩ፣ ኣይ ሰራዊምት እንድዩ 
ፎቆዶ ዋና መንገድታት ኣውሮፓ ዝሕሉ ዘሎ፡፡  

መንግስትን ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ትካላት ዲሞክራሲን ዝምድነኦም ክሳብ ክንደይ እዩ፣ መቸስ መንግስቲ ክንብል ከለና እቲ 
ገዛኢ ፓርቲ ዝመርሖ መንግስቲ ማለትና እዩ፡፡ ስለዙይ እቲ ምስ ትካላት ዲሞክራሲ ዝህሉ ዝምድና ቀጥታዊን ዘይቀጥታዊን 

ናይ ምዃን ዕድል እዩ ዝህልዎ፡፡ ፍፁም ዝምድና ኣይህልዎን ክህልዎ ኣይግባእን ዝብል ideal እዩ፡፡ ብዝተኻኣለ መጠን 

ብነፃነት ዝሰርሕሉ ኩነታት ምፍጣር ግቡእን ኣድላይን እዩ፡፡ ብከይዲ እውን ከምኡ ናይ ምዃን ዕድሉ ሰፊሕ እዩ፡፡ ስለዙይ 

እቲ ኣብ ዓለምና ዘሎ elasticity ክሳብ ክንድዙይ እዩ፡፡ እቶም እዚኦም እዚኦም ከም ሓዱሽ ክውደቡ ኣለዎም ማለት 

እንታይ ማለት ካብ ኢትዮጲያ ወፃኢ ክውደቡ፣ ኣብቲ ሃገር እንተኾይኖም መን ኢዩ ዝውደቦም፣ እንትውድቦምስ ርክብ 

እንተይፈጠረ ድዩ ዝውደቦም ideal ዝባሃል እዙይ እዩ፡፡ ሓደ እዙይ ባህሊ እዩ ባህሊ ድማ ብሓደ ግዜ ኣይህነፅን፣ ምሸላ 

ኮይኑ ድዩሞ ንበይኑ ላዕሊ ክበፅሕ፣ ትምኒትን ሕሱም ፅልዋን እዩ፡፡ 0//0 

Berhane: bbairu@ymaili.com 
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