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ባለፈው ሳምንት ጽሁፋችን ጥልቀታዊው ተሀድሶ እስከምን? የሚለውን የአዲስ ራእይ መጽሄት መሰረታዊ ትንተናዎች በወፍ 

በረር ለመዳሰስ ሞክረናል፤ ዛሬም ከቆምንበት እንቀጥል። አዲስ ራእይ በጥልቀት መታደሱ አስፈላጊ የሆነው ለልማታዊ 

ዲሞክራሲያዊ መንግስቱ ብቻ ሳይሆን ድርጅቱንም ጭምር ከአደጋ ለመጠበቅና በአገራችን የተጀመረው የህዳሴ ጉዞ 

በታለመለት አቅጣጫ ተጉዞ የተፈለገው የእድገት ደረጃ ላይ ሊያደርሰን እንዲችል ነው ስትል ትገልጻለች፡፡ 

የመንግስትና እና የድርጅቱ ጤንነት ለማን ነው የሚተወው? የሚለውን ጥያቄ የሚል ጥያቄን የምታነሳው መፅሄቷ ባለፉት 

የተሀድሶ አመታት ህዝቡ ልዩ ልዩ የልማትና ዲሞክራሲ ትሩፋቶች እንዲቋደስ ብቻ ሳይሆን እነዚህን ለማስገኘት በሚካሄደው 

ትግል ንቁ ተዋናይ እንዲሆን የተደረገው ጥረትም በዚህ ቅኝት የተጀመረና የተገፋበት መሆኑንና ከመቼውም ግዜ በላቀ ደረጃ 

ለመብቱና ለጥቅሙ የሚታገል ህብረተሰብ መፈጠሩን ታስረዳለች፡፡  

የመንግስትና የድርጅት ጤንነት ለመንግስትና ለድርጅት ከፍተኛ አመራር ብቻ የማይተው ይልቁንም በህዝቡ ወሳኝ ሚና ላይ 

የተመሰረተ መሆን እንዳለበት ለማረጋገጥ የተካሄደው ትግል ፍሬ አፍርቶ ለዛሬው እንደገና በጥልቀት የመታደስ እንቅስቃሴ 

እንድንበቃ ያደረገን ታጋይ ህዝብና አባላት ተፈጥረዋል፡፡ ድርጅታችንና ልማታዊ መንግስታችን እንደገና በጥልቀት የመታደስ 

እንቅስቃሴ እንዲያነሱ ምክንያት የሆናቸው መሰረታዊ ጉዳይ ከዚህ የፈለቀ ሊሆን የቻለውም በዚህ ምክንያት ነው በማለት 

ትገልጻለች፡፡ 

እንደገና በጥልቀት የመታደስ ንቅናቄአችን ሌላው ተራማጅ ባህሪ እድገታችን ላይ የተመሰረተና ውድቀታችን የሚወሰነው 

ህብረተሰቡን ወደፊት የሚገፋውን ትክክለኛ ቅራኔ በመለየት ይህንኑ በሳይንሳዊና ዲሞክራሲያዊ አቅጣጫ እንድንፈታ 

የሚያደርገን ከመሆኑ ጋር የተያያዘ ነው፡፡ ለምሳሌ በቅርቡ የተፈጠሩትን ግጭቶች ለመፍታት በተደረገው እንቅስቃሴ 

ድርጅታችን የሁሉም ችግሮች ምንጭ ውጫዊ ሳይሆን ውስጣዊ ሁኔታዎች ናቸው ሲል በግልጽ የቅራኔውን ምንጭ 

አስቀምጦታል፡፡ እድገታችንን ከኪራይ ሰብሳቢ ዝንባሌ ተጽእኖ ነጻ በማድረግ የተጀመረውን ሂደት አጠናክሮ የማስቀጠል 

ፍላጎት መሰረታዊና ውስጣዊ ነው፡፡ ከስኬታችን ጋር ተያይዘው የመጡ አዳዲስ የህብረተሰብ ጥያቄዎችም ውስጣዊ ናቸው፡፡ 

በድክመቶቻችን የተነሳ የሚታየው የህዝብ ቅሬታም መሰረታዊና ውስጣዊም ጉዳይ ነው፡፡ በአንጻሩ ከጽንፈኛ ተቃዋሚ እስከ 

አለም አቀፍ የቀለም አብዮተኞች ድረስ ያሉ ሀይሎች ቀላል የማይባል አሉታዊ ሚና እንደሚጫወቱ ባያጠያይቅም በዋነኛነት 

የችግሩ ምንጮች እንዳልሆኑና የህብረተሰባችንን እድል እንደማይወስኑ ተቀምጦአል ስትል አዲስ ራእይ ገልጻለች፡፡ 

በዚህ የተነሳ እንደገና በጥልቀት የመታደስ ንቅናቄአችን በህብረተሰባችን መሰረታዊና ውስጣዊ ቅራኔዎች ላይ የተገነባና 

እነዚህንም ሳይንሳዊ ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ለመፍታት የሚያስችል ባህሪ የተላበሰ ነው፡፡ አዲስ ራእይ ድርጅቱ 

ለምንድነው የመንግስት ስልጣን የሚይዘው? ስትል ላነሳችውም ጥያቄ የራስዋን ምላሽ እንደሚከተለው ሰጥታለች፡፡ 

ድርጅታችን የመንግስት ስልጣንን የሚፈልገው ግለሰቦችን ለመጥቀምና የህዝብን መብትና ጥቅም ለመርገጥ ሳይሆን 

ህብረተሰባዊ ለውጥ ለማምጣትና በዚህም ለውጥ ብዙሀኑን ህዝብ ለመጥቀም ሲል ብቻ እንደሆነ ተሰምሮበታል፡፡ ከዚህም 



አልፎ ማንኛውም ድርጅታችንን የስልጣን መወጣጫ ለማድረግ የሚካሄድ እንቅስቃሴ በጥብቅ ሊመከትና ለጎራ መደበላላቅ 

የዳረገን ብልሹ የስልጣን አተያይ እንዲስተካከል መደረግ እንዳለበት የንቅናቄው ግብ ሁኖ ተቀምጦአል። 

በድርጅቱ የታዩ ባእድ ዝንባሌዎች የትኞቹ ናቸው? የሚለውን ጥያቄ የምታነሳው አዲስ ራእይ መጽሄት እንደገና በጥልቀት 

የመታደስ ንቅናቄአችን ሁለተኛ ባህሪ ድርጅታችንን ከልዩ ልዩ ባእድ ዝንባሌዎች በመጠበቅና በመከላከል እንዲሁም ልማታዊ 

ዲሞክራሲያዊ መስመራችንን በጥልቀት በመገንዘብና በማስተካከል ላይ የተመሰረተ ባህሪ የተላበሰው ከዚህ በመነሳት ነው፡፡ 

በዚህ ረገድ ቀዳሚ ተደርጎ የሚወሰደው የውስጠ ድርጅት ዲሞክራሲን የማስፋትና ተቋማዊ አሰራርንና አደረጃጀቶችን 

ማጠናከር ይሆናል፡፡ ይህን መነሻ በማድረግ እንደገና በጥልቀት መታደስ ድርጅታዊ ዲሞክራሲን ከማስፋት አንጻር ወሳኝ 

መሆኑን  አዲስ ራእይ አስምራበታለች፡፡ 

ማንኛውም አይነት አስተሳሰብ ትክክለኛ ይሁን የተሳሳተ ሀሳብ ካለምንም ፍርሀት በነጻነት የሚገለጽበትና የሚደመጥበት ሁኔታ 

ሊጠናከር እንደሚገባው በተለይም ደግሞ ጸረ ኪራይ ሰብሳቢነት ይዘት ያላቸው ሀሳቦች ፈጽሞ እንዳይደፈቁ የማድረግ 

አቅጣጫ መቀመጡንም በማሳወቅ ሀሳቦችን የመግታት ዝንባሌ ምንም አይነት ሽፋን ይኑረው ጸረ ዲሞክራሲና ለኪራይ 

ሰብሳቢነት ብቻ የሚያመች እንደሆነ በመገንዘብ ማንኛውም ሰው ከእንዲህ አይነቱ ዝንባሌ እንዲላቀቅ ልዩ ትግል ሊደረግ 

እንደሚገባውና ከዚሁ በማይነጠል መልኩ እያንዳንዱ ታጋይ ራሱን ችሎ አቋምና ሀላፊነት ሊወስድ እንደሚገባው ስለዚህም 

ደግሞ ራሱንም ከማንኛውም አይነት የጥገኝነት መረብና ቡድን ነጻ ማድረግ እንዳለበት ተሰምሮበታል በማለት አዲስ ራእይ 

መጽሄት ትገልጻለች፡፡ 

አዲስ ራእይ ማህበራዊ ድረገጾች የነበራቸው ሚና እንዴት ይታያል? በሚለው ርእስ ስር የሚከተለውን ብላለች፡፡ የራሳችን 

ድክመት በፈጠረላቸው ምቹ ሁኔታ በመታገዝ አፍራሽ ሀይሎች ከባድ ተጽእኖ ሊያደርሱብን ተረባርበዋል፡፡ ማህበራዊ ድረገጾች 

በከፈቱላቸው እድል በመጠቀምና በሌሎች ልዩ ልዩ ስልቶች በመታገዝ ጊዜያዊውን ቀውስ ሊጋልቡት ሞክረዋል፡፡ ለዚህም 

እንዲያመቻቸው እጅግ ኋላቀርና ዘረኛ አጀንዳዎችን ቀርጸው መንቀሳቀቸውን አስምራበታለች፡፡ 

ከሀገር ውስጥ ጽንፈኛና የሽብር ሀይሎች ከኤርትራ መንግስት እስከ ግብጽ፣ አውሮፓ ፓርላማ ውስጥ ከተሰገሰጉት ጸረ 

ኢትዮጵያ ሀይሎች እስከ አለም አቀፍ የቀለም አብዮተኞች ድረስ ተቀናጅተው ተረባርበዋል፡፡ ምንም እንኳን በኢትዮጵያ  

ያለውን ለውጥና ተስፋ ተከትሎ ህዝባችን ለእነዚህ ሀይሎች ፕሮፓጋንዳ መሳሪያ እንደማይሆን ቢያሳይም የቻሉትን ያህል 

አንዳንድ የህብረተሰብ ክፍል በማደናገር ወደ ሁከት ለማስገባት ሞከክረዋል፡፡ ወደፊትም መሞከራቸው አይቀርም ትላለች 

አዲስ ራእይ መጽሄት ፡፡ ቀጥላም በዚህ ረገድ አፍራሽ ሀይሎች ሁሌም የተሻለ እድል የሚያገኙት ሰላምና መረጋጋት ሲደፈርስና 

በህብረተሰቡ ውስጥ እርግጠኝነት የማጣት ስሜት ሲፈጠር እንደሆነ በመገንዘብ ልማት፣ ዲሞክራሲና ሰላምን የማጠናከር  

እንቅስቃሴአችን  ለውጤት እንዲበቃ መረባረብ ይኖርብናል ካለች በኋላ  ከአስራአምስት አመታት የተሀድሶ ንቅናቄና በዚሁ 

ከተመዘገበ አንጸባራቂ ስኬት በመነሳት ሲታይ ኢትዮጵያን የማተራመስ እድል የቀን  ህልም ቢሆንም በዚህ ከንቱ ምኞት የተነሳ 

የማንም ዜጋ ህይወት ማለፍ የለበትምና ለአስተማማኝ ሰላም በመረባረብ እንደገና በጥልቀት የመታደስ ንቅናቄአችንን እናሳካ 

በማለት አዲስ ራእይ ትቋጫለች፡፡  

ጭብጦቹ መሰረት ያላቸው በመሆኑ ላይ ክርክር ባይገጠምም አሁንም መልሳ መልሳ ልትፈትሻቸው ምላሽም ልትሰጣቸው 

የሚገቡ፣ ዙሪያ ገባውን የተንጣለሉ፣ ለጥልቀታዊው ተሀድሶ መሰናክልና እንቅፋት በመሆን የተጋረጡ ችግሮች አሉ፡፡ 



ለውጥ በአንድ ጀምበር በጥቂት ቀናት የሚጠበቅ ሳይሆን ሳያሰልሱ መስራትን ይጠይቃል፡፡ ዛሬም ስለጥልቀታዊው ተሀድሶ 

እየተነገረ ሀሳቡ በስፋት እየተደመጠ ባለበትም ሰአት ሙስናው፣ ኪራይ ሰብሳቢነቱ፣ የመልካም አስተዳደር ችግሩ በተለይ 

በታችኛውና ህዝቡ በስፋት በሚገኝበት አካባቢ እንደቀጠለ መሆኑን ህዝቡ ይናገራል፡፡ 

በሙስናና በብልሹ አሰራር ፍትህን በመርገጥ በአድልዎና መድልዎ አሰራር ህዝቡን  ሲያስለቅሱት በነበሩት ሰዎች ላይ መንግስት 

እርምጃ ለመውሰድ ለምን ፈራ?? ተዛዝሎና ተሸካክሞ ተሸፋፍኖ እስከመቼ መዝለቅስ ይቻላል? የሚለው ጥያቄ በህብረተሰቡ 

ውስጥ ዳር እስከ ዳር ይነሳል፡፡ ህዝቡን ለምሬትና ለአመጽ እንዲነሳ ያደረጉት ሰዎች የታለ ለህግና ለፍትህ የቀረቡት? የሚለው 

ሀሳብ በማያባራ ሁኔታ በህዝቡ ውስጥ ዛሬም የመነጋገሪያ ርእስ ሆኖ እንደቀጠለ ነው፡፡ ጆሮ ለባለቤቱ ባዳ ካልሆነ በቀር፡፡ 

እነዚህ ጉዳዮች ለጥልቀታዊው ተሀድሶ የምር ፈታኝ ፈተናዎች ናቸው፡፡ ዋኖቹ ተዋናዮች ዛሬም አልተነኩም፡፡ በህግም 

አልተጠየቁም፡፡ ከፍተኛውን አመራር የመለዋወጥ ስራ መሰራቱ መልካም ጅምር ቢሆንም የህዝቡ ጥያቄዎች መልስ አላገኙም፡፡ 

አዲስ ራእይ ለዚህም መልስ ልትሰጥበት ይገባል፡፡ 


