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ጉዴሇት ሰናይ ምምሕዲር ውዴዒዊ ፀገም ስርዒትናን ምዕባሇናን እምበር ውፅኢት ዱሞክራስያውን ሌምዒታውን መስመር 

ኣይኮነን 

ምስፊን ሰናይ ምምሕዲር ናይ ዱሞክራሲ ምጥንኻርን ምዴሌዲሌን ዜሇዒሇ መግሇፂ እምበር ናይ ዱሞክራሲ መጀመርታ 

ኣይኮነን፡፡ ጀሚርናዮ ሇና ምዕባሇ ዱሞክራስን ሌምዒትን ንምህናፅን ክዴሌዴሌ ንምግባር እዩ፡፡ ስሇዜኾነ ኣብ ከይዱ 

ዜተናወሐ ህንፀት ዱሞክራሲ ጉዴሇት ሰናይ ምምሕዲር ምርኣዩ ግርም ኣይኮነን፡፡ ግርም ዱሞክራስና ምንም በሰር 

ይረከቦ እዩ እንተዜበሃሌ እዩ፡፡ ኣብ ከይዱ ጉዕዝ ህንፀት ዱሞክራስን ምንጋስ ሰናይ ምምሕዲርን ጉዴሇትን በስርን ምርኣዩ 

ግዴን እዩ ኢሌካ ጠቐሉሌካ ምሕሊፍ ዴማ ንቓሌሲ ዒፃዊ ከይኸውን ምጥንቃቕ የዴሉ፡፡ ጉዴሇት ሰናይ ምምሕዲር ክንምን 

እንተል ክሌተ ነገራት ምርኣይ ኣገዲሲ ክኸውን እዩ፡፡ ሓዯ እቲ ውዴዒዊ ባይታና ዜፇጠሮን ኣብ ብኹልም ሓይሌታት 

ሌምዒት ዜረአን ዜግሇፅን ፀገም እዩ፡፡ ብናይ ኩልም ሓይሌታት ሌምዒት ሓበራዊ ተሳትፎ ዜፍታሕ ምዃኑ ምርዴእ ኣገዲሲ 

እዩ፡፡ እቲ ካሌኣይ መጠንን ዒይነትን እቲ ጉዴሇት ምርዲእ ምስ እዘይ ተኣሳሲሩ ዴማ ስፍሓቱ ክንዴህሰሶ ኣሇና፡፡ ብዝም 

ክሌተ መነፀራት እናረኣና ኩለ ዛጋ ክሳተፇለ እንተይኽኢለ ኩለ ፅዋና መርገም ኮይኑ እዩ ዜተርፍ፡፡ ምስፊን ሰናይ 

ምምሕዲር ናይ ሓፂርን ነዊሕን ዕሊማ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ኣብ ከይዱ ዜረኣዩ ጉዴሇታት ብናይ ኩሊትና ተሳትፎን ቃሌስን 

ዜፍታሕ ወዴዒዊ ፀገም እዩ፡፡ 

ጉዴሇት ሰናይ ምምሕዲር ውዴዒዊ ባይታና ዜፇጠሮ ፀገም እዩ፡- 

እቲ እንሃንፆ ሇና ስርዒት ርእሰ ማሌነት እዩ፡፡ ኣብ ውሽጢ ስርዒት ርእሰ ማሌነት ኣብ መንጏ ዛጋታት ብውሌቀን 

ብጉጅሇን ዜተፇሊሇዩ ቁጠባውን ንግዲውን ስራሕቲ ብስፍሓት ዜካየዯለ መናዊ ስርዒት እዩ፡፡ እቲ ዜካይዴ ንግዲውን 

ቁጠባውን ስራሕቲ ብኣግባቡ ንምፍፃም ስፍርን ቁፅርን ይብልም ኩንትራታዊ ውዕሊት ብምእሳርን ብምትግባርን እዩ 

ንቕዴሚት ዜስጉም፡፡ እዙ ስርዒትና ዜፇጠሮን ንኣሳሌጦ ቁጠባና ውሳኒ ዜኾነ ኩንትራት ኣብ ምፍፃም ል ትሑት ናይ 

ምፍፃም ዒቕሚ ፣ ብውዕሌካ ፀኒዕኻ ናይ ምትግባር ዴሑር ባህሌን ኣሰራርሓን ሓዯ ምንጪ ጉዴሇት ሰናይ ምምሕዲር 

ክፍጠር ካብ ዜገብሩ ኣብ ቅዴመ-ርእሰ ማሌነትን ማዕባሊይ ኢኮኖሚን ዜረኣዩ ብዯሆታት እዮም፡፡ እቶም ኣብ ንግዴን 

ቁጠባዊ ስራሕቲ ዜነጥፈ ሇዎ ዛጋታት ወይ ሓይሌታት ሌምዒት ሓበሬታ ናይ ምርካብን ምትንታንን ዒቕሞም፣ 

ብትምህርታዊ ዯረጃን ናይቲ ስርዒት ጠንካራን ዴኹምን ባህርያት ናይ ምግንዚብ ዒቕሞም ስሇዜፇሊሇዩ ንቲ ዜፇርሞለን 

ዜኣተውዎን ውዕሌ ናይ ምርዲእ ዒቕሞም እውን ብኡ ዯረጃ ዜተፇሊሇየ እዩ፡፡ እዘይ ዜወሇድ ፍትሓውን ትኽክሇኛን ይኮኑ 

ኩንትራትን ውዕሊትን ይፍርሙ፡፡ እዝም ውዕሊት ብኣግባቡ ይተፇፀሙ  እንትተፈ ይተፇፀመለ ምኽንያት ተረዱእኻ 

ምምሕዲራዊ ይኹን ሕጋዊ ውሳነ ንምሃብ ንቲ ነገር ዜሓሊሌኾ እዩ፡፡ በቲ ሕ/ ሰብ ዜፍፀም ል ኾይኑ ሓዯ ዒማፅን እቲ 

ካሌእ ተዒመፅን ዜፇጥርዎ ፀገም እዩ፡፡  

ካሉእ ኣብ ውዕሌ ምፍፃም ል ጉዲይ እዩ፡፡ እቲ ኩንትራትን ውዕሌን ዋሊ ፍትሓዊ ይንበር ንቶም ተዋሳእቲ ሇዎም 

ኩንትራት ናይ ምፍፃም ባህሉ፣ ገንባዊ ዒቕሚ፣ ንቲ ኩንትራት ናይ ምምሕዲርን ክእሇት፣ ንቲ ኩንትራት ንምፍፃም ዴሌዩ 

መሰረተ-ሌምዒት ምምሊእን ይምሊእን ወሰንቲ ጉዲያት እዮም፡፡ መንግስትን ካሌኦት ህዜባዊ ውዲበታትን ኩንትራት 

ብይምፍፃሙ ዜተፇጠረ ጉዴሇት ንምእራም ፍትሓዊ ውሳነ ምሃብ ጥራሕ ኣይኮነን ስረሐን ኣብ ዱሞክራስያውን 
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ሌምዒታውን ጉዕዝ ርእሰ ማሌነት፡፡ ኩንትራትን ውዕሊትን ናይ ምርዲእን ምትግባርን ዒቕሚ እቶም ሓይሌታት ሌምዒት 

ምዕባይ ፣ ገንባዊ ዯጋፍ ክረኽቡ ምግባርን ርእሲ ኩለ ዴማ መሰረተ-ሌምዒት ክማሇአልም ኣብ ምግባር እውን እዩ 

ዜፅመዴ እቲ ሌምዒታዊ መንግስቲ፡፡ ምስ እዙ ዕማም እዘይ  ንሌምዒታዊ መንግስቲ ተወሳኺ ሌኡኽን ሓሊፍነትን እውን 

ኣሇዎ፡፡ ሌምዒታዊ መንግስቲ  ክፍተት ዕዯጋ ኣብ ዜተረኣየለን መሰረተ-ሌምዒት ኣብ ይተርገሐለን ቦታን ግዛን ንባዕለ 

እውን ውዕሌን ኩንትራትን ይኣስር እዩ፡፡ ኣብ ምፍፃም ዴማ ኩልም እቶም ሌዕሌ ኢልም ዜተገሇፁ ፀገማት የጋጥምዎ 

እዮም፡፡ ኣብቲ ንሃንፆ ሇና ስርዒት ኩልም ሓይሌታት ሌምዒት ማሇት መንግስቲ ፣ ህዜቢ በብውሌቁን ብውዲበታቱን ሰብ-

ሃፍትን ማሇት እዮም፡፡ ኣብ ከይዱ ህንፀት ዱሞክራስን ሌምዒትን ብሰንኪ ትሑት ዒቕምን ደሑር ባህሌን ኣሰራርሓ 

ዜፇጥርዎም ግን ዴማ ንባዕሌቶም ዜጎዴኡ ፀገማት እዮም ጉዴሇታት ሰናይ ምምሕዲር፡፡ እዘይ ማሇት ገና ናይቲ ሌምዒት 

ተዋሳእቲ ብኣተሓሳስባን ብተግባርን ንሕግታት ርእሰ ማሌነት ኣይመሇኹን ማሇት እዩ፡፡ ስሇዙ ንቲ ዜተጀመረ ዱሞክራስን 

ሌምዒትን ዜያዲ ኣጠናኺርካ ብምትግባር እዮም ክፍትሕዎም ዜግባእ እዝም ጋጥሙ ሇዉ ፀገማት ሰናይ ምምሕዲር፡፡ 

ዜተጭበርበረ ውዕሌ ክፀዴቕ ምግባር፤ ብኩንትራትካ መሰረት ይምስራሕ፤ እቲ ዜወሰዴካዮ ኩንትራት ብፅሬትን ብሰሇጤን 

ሰሪሕኻ ይምርካብ፤ ናይ ኩልም ኣብዙ ዒባዪ ኢኮኖሚ ዜዋስኡ ሇዉ ውሌቀ ሰባት፤ጉጅሇታትን ክፍሌታት ሕ/ ሰብ ፀገም 

እዩ፡፡ እዘይ ናይ መንግስቲ ጥራሕ ፀገም ጌርካ ወይ ንቲ ወዴዒዊ ሓቂ ይምርዲእ እዩ ወይ ኮነ ኢሌካ ንቲ መንግስቲ ካብ 

ህዜቢ ነፂሌካ ንምውቃዕ ዜግበር ስሌቲ እዩ፡፡ ንዘይ ዜኸውን ሓዯ ኣብነት ወስዴና ንርአ፡፡ ካብ ዒብዪ-ዒዱ ናብ ንዒዴዋ 

ዜወስዴ ፅርግያ ንምህናፅ እቲ ኩንትራት ዜወሰዯ ብዒሌ ሃፍቲ ብዒቅምን ናይ ባዕለ ካሌኦት ምኽንያታት ኣጓቲትዎ ፣ እቲ 

ኩንትራት መሓዴር መንግስቲ ብእዋኑ እናዯገፇን ኣዴሊዩ ስጉምቲ ኣብ ምውሳዴ ስሇዜንገዏ እቲ ኩንትራት ብኣግባቡ 

ከመሓዴር ኣይኸኣሇን፡፡ ኣብቲ ፅርግያ ዜሓሌፇለ ዜርከብ ህዜብን ከባቢያዊ ምምሕዲርን ካብ ዒቕኑ ንሊዕሉ ካሕሳ 

ብምሕታት፣ እቲ ዜኽፍሌ ካሕሳ ፍትሓዊ ብይምግባርን ዜተፇሊሇዩ ሕቶታት ክሇዒለ ብምግባር እቲ መንግዱ ይጓተት 

ፀኒሑ ኣል፡፡ ካብዝም ኣካሊት እቲ መሪሕ ግዯ ክፃወት ዜግበኦ መንግስቲ ምዃኑ ርደእ እኳ እንተኾነ ንምጉታቱ ግን 

መንግስቲ በይኑ ዜፇጠሮን ዜፍትሖን ይምዃኑ ካብዙ ኣብነት እዘይ ምርዲእ ይከኣሌ እዩ፡፡ 

ካሉእ ጉዴሇት ሰናይ ምምሕዲር ዜረኣየልምን ከይዱ ሌምዒት ዜፇጠሮም ኾይኖም እኹሌ ትንብያን ምዴሊውን 

ይተገበረልም ዜፀንሑ ፀገማት እውን ኣሇው፡፡ እዙኣቶም ኣብ ዜኾነ ሃገር ዜረኣዩ ውህባት ነገራት እዮም፡፡ ኣብ ሓዯ 

ኢኮኖሚያዊ ፀገም ንምፍታሕ ኢሌካ እትወስድ ስጉምቲ ኣብ ካሉእ ዒውዯ ወይ ጨንፇር ኢኮኖሚ ርእሱ ዜኸኣሇ ፀገም 

ይፇጠር እዩ፡፡ ንኣብነት ዜቕባቦ ንምቁፅፃር ኢሌካ እትወስድ ስጉምቲ ዕዴሌ ስራሕ ክቕንስ ይኽእሌ እዩ፡፡ ኣብ ውሽጢ ዒዴና 

ንዜፇርዩ ፍርያት ንምትብባዕ ካብ ዯገ ንዜመፁ ፍርያት ዕብይ ዜበሇ ቀረፅ እንተቒምጥካ ዋጋ እቲ ሸቐጥ ኣብ ዒዱ ውሽጢ 

ይኸብር እዩ፡፡ እዘይ ኢኮኖሚና ይተኣሳሰር ምህሊዉን ኣብ ሓዯ ክፍሇ ኢኮኖሚ ዜበፅሕ ፀገም ናይ ኩሊትና ፀገም ምዃኑ 

ርኢ እዩ፡፡ ብካሉእ ገፅ ዴማ ዒቕሚ መንግስትን ካሌኦት ሓይሌታት ሌምዒት ኣብ ይተጠናኸረለ ግዛያዊ ፀገማት 

ምብፀሖም ኣይተርፍን፡፡ እዘይ ምዃኑ ሌምዒታዊ መንግስትና ናይ ዒወቱ ተጠቃዒይ ይኸውን እዩ፡፡ ካብቶም ሌምዒትና 

ንቕዴሚት ብምዴጓሙ ዜተፇጠሩ ተጓንፎታት ንርአ፡፡ብሓፇሻ እንትረአ ዕዴሌ ትምህርቲ ብስፊሓት ናብ ኩለ ሕ/ ሰብ 

ክበፅሕ መንግስትና ይተሓሇሇ ቃሌሲ ኣካይደ እዩ ይኹን እምበር ንቲ ምሃርናዮ ሓይሉ ዜፀውር ዕዴሌ ስራሕ ኢኮኖሚና 

ይምፍጣሩ ሓዯ ፀገም እዩ፡፡ ካሉእ ኣናእሽተይን ዯቀቕትን ወዱብና ስራሕ ዜፇጠርናልም ዛጋታት ናብ ማእኸሊይ እቶት 

በፂሖም ኣሇው ይኹን እምብር ናብ ሊዕሇዋይ እቶት ንምስግጋር ኽእልም ናይ ዴጋፍ ስርዒት እንትሓፅሮም ይረአ 

እዩ፡፡ሕ/ ሰብ ናይ ምዕቋር ባህለ ክዒቢ ቦንዴ ክገዜእ ኣሌዒዑሌና ተግቢርናዮ ሕዙ ነቲ ናይ ቦንዴ ዜውውር ዜመሓዴረለ 
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ስርዒትን ዒቕምን ይወሕዴና ኣል፡፡ ኣብ ዒዴና ይነበረ ሓደሽ ናይ ባቡር ትራንስፖርት ኣእቲና ምምሕዲሩ ይኸብዯና 

ኣል፡፡እዘይ ሌምዒት ዜፇጠሮ ሓደሽ ተጓንፎን ፇተናን እኳ እንተኾነ በቲ ሌምዒት ዜፍታሕን ተመሉሱ ንቲ ሌምዒት 

ሳሌጥን እዩ፡፡ ንዝም ሌዕሌ ኢሌና ዜጠቕስናዮም ጉዲያት ሌምዒት ዜፇጠሮም ተወሳኺ ግሌጋልትን ምምሕዲርን ዜዴሌዩ 

ጉዲያት ኣሇው፡፡ ንዙኣቶም ኣብ ቀፃሉ መሉእና ንፇትሖም ፇተናታት እዮም፡፡ ሞያዊ ብቕዒት መንግስትን ህዜባዊ ውዲበታት 

ብምምሕያሽ፤ ሓፊሽ እናሳተፍካ ተዒፃፃፊይ ኣሰራርሓ ብምትእትታው ክስገሩ ዜኽእለ እዮም ሓዯ ሓዯ እዋን ንዝም 

ሌምዒትና ዜፇጠሮም ፇተናታት ዜተወሰነ ንምፅዋር እንትኣብየና ይረአ እዩ፡፡ ኣብ ቐፃሉ እኹሌ ትንቢያ ብምግባርን 

ተዒፃፃፊይ ኣሰራርሓ ብምትእትታው እናቐነሱ ከምዜኸደ ተረዱእና ጎዕዝና ክነሳሌጥ ይግባእ፡፡ 

ኣብ ጉዴሇት ሰናይ ምምሕዲር ካሌእ ፀገምና ብስንኪ ኣብ ህዜቢ ውሽጢ ዜርከቡ ፍለይ ዴላት ሇዎም ቑርዱዲትን 

ማፀይትን ዜረጥርዎ ሽግር እዩ፡፡ ንዙ ፀረ-ምዕባሇ ኣካይዯኦም ተግባራዊ ንምግባር ዜጥቀምለ ዴማ ኣብ ውሽጢ መንግስቲ 

ዜርከብ ስሌጣን ንውሌቀ ረብሕኡ ዜጥቀም ኣካሌ እዩ፡፡ እዙ ሽግር እዘይ ንዜተነፀሩ ኣሰራርሓ ሇዎም ክፍተታትን 

ሓጓፊትን ብምጥማም ወይ ፇርፉርካ ክፍተት ብምፍጣር ዜፇጠር ፀገም እዩ፡፡ እቲ ዜዒበየ ኣብዙ ሐዙ እዋን ክፍፀም 

ይነበሮ ፀገምን ጉዴሇት ሰናይ ምምሕዲር ዜፍጥሩ ሇው እዝም ክሌተ ኣካሊት እዮም፡፡ እዝም ክራይ ኣከብቲ ንምቅሃም 

ዜግበር ቃሌሲ ዜተናወሐን ዜተሓሊሇኸን እዩ፡፡ ካብ እዋን ናብ እዋን ዯረጅኡ ክቕንስ መጠኑን ዒይነቱን ዜተሓተ ክኸውን 

ኢና ክንገብሮ እንኽእሌ እምበር ክነጥፇኦ ኣይንኽእሌን፡፡ ኣብቲ ናይ ሞትን ሕውየትን ናይ ሂወት ቃሌሲ ኣብ ዜግበረለ 

ዜነበረ እዋን እውን እንተይተረፇ ቁፅሮም ውሑዴ ይንበር እምበር ዕዲጋ ብሇይቲ እንትካየዴ ዲጉሻ ኢልም ፀሉም ኣዴሪ 

ዒንዳሌ ቕንዐ ኔሮምና እዮም፡፡እዝም ብግዕዜይና ይኹን ብኣዴሌዎ ዜፍፀሙ ሇው ፀገማት ካባና ዜሐሸ ዒቕሚ ኣብ 

ሇዎም ኣብከም ፇረንሳይ፣ ቻይና እውን ይረኣዩ እዮም፡፡ ኣብ ሃገራት ምዕራብ ዜተረኣየ ገንባዊ ቕሌውሊው ኣብ 

ባንክታትን ካሌኦት ትካሊት ፊይናንስን ብዜነበረ ይምዕሩይ ምሕዯራ ዜተፇጠረ እዩ፡፡ ስሇዜኮነ ክንዯይ ግዛ እዩ ክንእርሞ 

ኢና እናተብሃሇ ይውገዴ ዜበሃሌ እቶም ክራይ ኣከብቲ እውን ኮነ ኢልም ንባዕልም እናመዒራረዩ ስሇዜኸደ ገና ቐፃሉ እዩ 

ኣንፃሮም ዜግበር ቃሌሲ፡፡ ምስፊን ሰናይ ምምሕዲር ኣካሌ ህንፀትን ምዴሌዲሌን ዱሞክራሲ ምዃኑ ተረዱእና ንዱሞክራሲ 

ዜፀውር ባህሉ፣ ንጉዴሇት ሰናይ ምምሕዲር ቦታ ዜኸሌእ ትካሊዊ ኣሰራርሓን ንኩለ ነገር መሰረት ትሕዜ ዴሌደሌ 

ኢኮኖሚ ክሳብ ንሃንፅ ምሳና ዜጎዒዜ እዩ፡፡ ናይ ዒዴና ተቃወምቲ ግዛያዊ ስሚዑት ህዜቢ ንምርስሳን ይጥቀምለ እዮም፡፡ 

ይኹን እምበር ሓዯ ዜኣረገ ዐና ምፍራስን ሓደሽ ኣዯራሽ ምስራሕን ነናይባዕልም ግዛን ብቕዒትን ከምዜሓቱ ጠፉእዎም 

ኣይኮነን ኮነ ኢልም ኣብ ሓቀኛ መስመርና ተስፊ ከስእኑና እዮም ዜሰርሑ ሇዉ፡፡ እዘይ ተስፊ ቆሪፅካ ዜግዯፍ ኣይኮነን 

ናይ ዜተናውሐ ቃሌስን ህሌውና ሃገር ዚዕባ ስሇዜኾነ፡፡  

ኣጠቓሉሌካ እንትረአ እቲ ንፇጥሮ ሇና ርእሰ ማሊዊ ስርዒት ስፍርን ቁፅርን ይብልም ኩንትራት ብምፍፃም እዩ 

ንቕዴሚት ስጉም፡፡ እቶም ኩንትራት ፍትሓውን ተፇፃምትን ክኾኑ ናይ ምግባር ሓሊፍነት ኩልም ሓይሌታት ሌምዒት 

እዩ፡፡ ብካሉእ ወገን ንሌምዒትና ዜፇጥሮም ሓዯሽቲ ፇተነታት ምህሊዎም እውን ይተርፈ እዮም፡፡ ወይ ዴማ ንቲ ሓዯ 

ፀገም ንምእራም ብዜውሰዴ ስጎምቲ ካሉእ ፀገም ክፇጥር ይኽእሌ እዩ፡፡ እዘይ ንቲ ኣጠቓሊሉ ኢኮኖሚ ናይ ምትንባይ 

ዒቅምና ብምጉሌባትን ተዒፃፃፉ ኣሰራርሓ ብምትእትታው ዜፍታሕ እዩ፡፡ መንግስቲ ተዒፃፃፊይ ክኸውን ንዘይ ዜቕበሌ 

ባህሌን ሌምዴን ኣብቲ ሕ/ ሰብ እንተሃሌዩ እዩ፡፡ ርእሲ ኩለ ዴማ ንቲ ንፇሌጦን ንክእልን ከይንሰርሕ ፀግመሌና ል ኣብ 

ውሽጢ መንግስትን ህዜብን ሇው ፍለይ ዴላት ሇዎም ብዋጋ ሃገርን ህዜብን ክርብሑ ዜዴሌዩ ሓይሌታት እዮም፡፡ 

ንዙኦም ምምካት ናይ ሓዯ ግዛ ስራሕ ይኮነስ ተኸታታሌን ንሶም ዜፇጥርዎም ፀገማት እናረኣኻ ምእሊይ የዴሉ፡፡ ምስፊን 
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ሰናይ ምምሕዲር ናይ ጠንካራ ዱሞክራስን ሌምዒትን ውፅኢት ምዃኑ ክዜንጋዕ የብለን፡፡ ንቲ ፀገም ንምእሊይ ናይ ኩልም 

ሓይሌታት ሌምዒት ሓሊፍነት እዩ፡፡ ዛጋታት ፀገም ኣብ ምፍጣር እውን ብፅሒት ኣሇዎም ኣብ ምፍትሑ እውን ብንጥፇት 

ክዋስኡ ኣሇዎም፡፡ ህንፀት ዱሞክራሲ ብቃሌሲ እዩ፡፡ ይተቓሇስናለ ናይ ሰናይ ምምሕዲ ፍረ ክንምእርር ይከኣሌን ፣ ኣብ 

ኩናት ይወዒሇ በሉሕ ከምዜበሃሌ ማዕድ ኾይኖም እዘይ ጎዯሇ እዘይ ተረፇ ዜብለ ንባዕልም ከመይ ከምዜፇትሕዎ 

ኣይፇሌጡን ጥራሕ ይኮነስ ጨና ዱሞክራሲ ይብልም ሓይሌታት እዮም፡፡ ኣብ ቃሌሲ ክንዯይ መስዋእቲ እናኸፇሇ 

ዜመፀ ውዴብ ንምንታይ ሐዙ ምስፊን ስናይ ምምሕዲ ይኣብዮ ዜብለ ኣተሓሳስባታት እውን ገሇገሇ ሓይሌታት የንፀባርቑ 

እዮም፡፡ እዝም ሓይሌታት ኣረጊት ስርዒት ምፍራስን ሓደሽ ምህናፅን ሇዎ ኣፇሊሊይ ይርዴኡ እዮም፡፡ እቲ ሕዙ ል 

መዴረኽ ቃሌሲ ህንፀት ዱሞክራስን ሌምዒትን ኸቢዴ እዩ፡፡ እቲ መንግስታዊ ስሌጣን ሒዘ ዜመርሕ ል ምሁርን ንኡስ 

ዯሊቢ ሃፍትን መሓዘት ንውሌቆም እንትሰርሑ ንሱ ንህዜቢ ንሃገርን ክሰርሕ እዩ እቲ ኩነታት ዜጠሌብ፤ ክንዱ ናቱ ዯረጃ 

ትምህርትን ዒቕምን ሇዎም ዜተዯሊቐቐ ንሮ እናነበሩ ንሱ ብዜተመጠነ መንግስታዊ መሃያ ክነብር እየ ዜሕተት ል፣ 

ብሓፇሻ ንባዕሌኻ ይሃፍተምካ ካሌኦት ክህፍትሙ ምቅሊስ ከቢዴ እዩ፡፡ ንዙ ኽብዯትን ፇተናን ተረዱኡ ንቲ ሓቀኛ 

ተቓሊሳይ ህዜቢ ብሞራሌ ክሕግዝ ይግባእ፡፡ ዕጥቃዊ ቃሌሲ ከቢዴ ፇተና ምሕሊፍ ዴሌዮ ምዃኑ ኩለና እንፇሌጦ ጉዲይ 

እዩ፡፡ ምስ ህንፀት ዱሞክራስን ሌምዒትን እቲ ምረት እዩ ቀኒሱ እምበር እቲ ክብዯትን ፇተናን ግን ሓያሌ ምዃኑ ዜተረዯአ 

ዯገፍ ካብ ህዜቢ ይጠሌብ እዩ፡፡ 

መጠንን ዒይነትን ጉዴሇት ሰናይ ምምሕዲር ፇሊሌዩ ዜርዲእን ዜውቕዕን ኣካይዲ ክህሌውና ይግባእ፡፡ 

ምስፊን ሰናይ ምምሕዲር ኣካሌ ህንፀት ዱሞክራስን ሌምዒትን ምዃኑ ተረዲዱእና ኢና፡፡ ጉዴሇት ሰናይ ምምሕዲ ክፍጠሩ 

ዜገብሩ ሇው ኣብ ሓይሌታት ሌምዒት ል ዜፀንሐ ደሑር ባህሉ፣ ትሑት ዒቕሚ ኣፇፃፅማ፣  ይምዕሩይን ትሑትን 

መሰረተ-ሌምዒት ናይቲ ሃገር ምዃኑ ተረዱእና ኢና፡፡ ንዙኣቶም ክፍትሕ እንገብሮ ቃሌሲ ብክራይ ኣካብነት ከቢዴ ፇተናን 

ፀገምን ከምጋጥሙና ሓበራዊ ግንዚበ አሇና፡፡ ክራይ ኣካብነት እንትንብሌ እንተሇና ይሸቀሌካለን ግቡእ ኣበርክቶ ንቲ 

ሃገርን ሌምዒትን እንተይሃብካ ትርፈ ክትወስዴ ምዴሊይ ማሇት እዩ፡፡ ንሃገርን ንህዜብን ዜጠቅም ነገር እንተገበርካ 

ብኣቃራጭ ክትከብርን ክትህፍትምን ምዴሊይ እውን ካሉእ መሌክዐ እዩ፣ ንዜተውሃበካ ህዜባውን መንግስታውን ሓሊፍነት 

ንውሌቀ ረብሓኻ ምውዒሌ እቲ ዜዒበየ ፖሇቲካዊ ሓጥያት እዩ፡፡ እዙ ከምዘይ ዜበሇ ንህዜብን ዒዴን ይጠቐምካ ክትርባሕ 

ምዴሊይ ዜተፇሊሇየ መጠንን ዒይነትን ሇዎ ኣተሓሳስባን ተግባርን ጠቓሌሌ መንቀርሳ ሌምዒት እዩ፡፡ ገሉኦም መጠኖም 

እናእሽተይ ግን ዴማ ብስፍሓት ዜረኣዩ እዮም፡፡ ገሉኦም ውሕዲት ኾይኖም ባህርን ኣካይዲ እቲ ስርዒት ክቕይሩ ዜኽእለ 

እዮም፡፡ ዜኾነ ይኹን መጠንን ዒይነትን ይሃሌዎም ኩልም ፀረ ዕሊማና እዮም፡፡ ይኹን እምበር ብሇና ዒቕሚ፣ ግዛን 

ሓይሉ ሰብን ንኩልም ክነርክበልም ኣይንኽእሌን፡፡ እንተርከብናልም እውን ናይቲ ነገር ዜንተሞጎታዊ ምትእስሳር ተረዱእና 

ኣብቲ ክውቀዏለ ዜኽእሌ ቁፃሮ ውቕዑት እንተዑሪፍናለ እዩ ቃሌሰና ኣሳሌጦ ዜህሌዎ፡፡ ስሇዜኾነ ንቶም ውሕዲት ግን ዴማ 

ንዱሞክራሲያዊ ስርዒትና ዜብርዘ ፀገማት ምትካር ፖሇቲካዊ ውሕሌና ጥራሕ ይኮነስ ሳይነሳዊ ጥበብ እውን እዩ፡፡ 

እዝም መጠኖም ኣናእሽተን ብስፍሓት ዜረኣዩን ዜበሃለ ጉዴሇት ሰናይ ምምሕዲር ንርአ፡፡ እዝም ተግባራት መብዚሕትኡ ግዛ 

ካብ ኣብ መንግስታዊ ስራሕቲ ኣብ ናይ ውሌቀ ትካሊትን ኣብቲ ናይ ህዜቢ ዕሇታዊ ንጥፇት ብስፍሓት ዜረኣዩ ፀገማት 

እዮም፡፡ ንኣብነት ሓዯ ሓረስታይ ኣብ ንሂግ ወይ እጣጢዕ ናብ ዕዲጋ እንተውርዴ ሑፃ ውስኽ ኣቢለ ሚዚን ወሲኹ 

ክሸይጥ ይፍትን፣ እቲ ካሉእ ናብ መዒር ዜሓገየ ስፇፍን ሽዃርን ውስኽ የብሌ እዩ እዘይ ዜገብር ል ይሰርሐለ ዋጋ 

ንምርካብ እዩ፡፡  
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ኣብ ከተማ ል ንኡሽተይ ነጋዲይ እታ ዜሸቅጦሊ ሚዚን የዚብዕ መጠንን ክብዯትን ቀኒሱ ከትርፍ ይፍትን፣ እቲ ካሉእ ዴማ 

ኣሰበረን ዯቖቖን ፀፅዩ ሓዋዊሱ ዯቖቖ ኢለ ይሸይጥ፡፡ ኣብ ሱፈይ ክዲን ዜሸይጥ ነጋዲይ ካብ ኮንትሮባዴ ዜረኸቦም ሌባስ 

ሽሚዚት ሓፂቡን ኣስታሪሩን ሓደሽ ክዲን እዩ እናበሇ ይሸይጥ፡፡ እዙኣቶም ኩልም ይሰራሕካለ ንምርካብን ዜግበሩ 

ዕሇታዊ ተግባራትን እዮም፡፡  ክንዱ ኣበክቶኻ ክትጥቀም ይምዴሊይ፤ ብፅሬት ስራሕኻ ምስራሕ ሊቒ ረብሓ ከምሇዎ 

ካብ ይምርዲእን ዜተማሇአ ሞራሌን ካብ ይምህሊው ዜፍፀሙ ጉዴሇት ሰናይ ምምሕዲር እዩ፡፡ ብዝም ተግባራት እዙኦም 

ብዜበሇፀ ዜጉዲእ እቲ ዴኻ እዩ፡፡ እቲ ዜዒበየ እቶቱ ንቐሇቡን ንክዲኑን ወፃኢ ዜገብር ዴኻ ስሇዜኾነ፡፡ እዝም ኣብ ዕሇታዊ 

ናብራ ንግዴን ስነ-ቁጠባን ዜረኣዩ ሇው ኩልም ከምዘይ ዜበለ በሰራት ብቢሇዮናት ዜግመት ገንብ ባኽኑን ሌዕሉ ኩለ 

ዴማ ንቲ ዴኻ እዮም ዜጎዴኡ፡፡ እዙኣቶም መንግስቲ ዜሰርሖ ፀገማት ኣይኮነን፡፡ንዙኦም ኣብ ምፅራይ መንግስቲ ናይ ባዕለ 

ተራ ኣሇዎ፡፡ ኩለ ብምምሕዲር ዜፍታሕ ኣይኮነን ናይቲ ሕ/ ሰብ ሞራሌ ብሌምዒታዊ ኣተሓሳስባ ብምህናፅ ዜዕረ እዩ፡፡ 

እዝም ከምዙኦም ዜበለ ጉዴሇታት ሰናይ ምምሕዲር ንቲ ህዜቢ ብፀሐለ ጉዴኣት ናብ ሕዴሕደ እንትምቀሌ ንኡሽተይ 

ስሇዜኸውን ቆሊሕታ ኣይግበረለን፡፡ ካብቲ ተግባሩ ንዒቐብ ግን ንዙ ምጥፍፊእ ከምንግዱ ገይሩ ምውሳደ እቲ ዜሓመቐ 

ይኸውን፡፡ ከምዘይ እናገበረ ዜውዕሌ ነጋዲይ ይኹን ሓረስታይ ኣብ ውሽጢ መንግስታዊ መሓውር ሰዒት ምሕሊፍ፣ ናይ 

ሓዯ ወይ ክሌተ መዒሌቲ ይሰራሐለ ኣበሌ ወይ መሃያ ምውሳዴ እንትርኢ ዻዻስ ኮይኑ ጉዴ ሪአ ይብሌ፡፡ እቲ ኣብ 

መንግስታዊ መሓውር ል ሓይሉ ንቲ ደሑር ባህሉ ንምቕያር ስሇዜተወዯበ ከምዘይ ዜበሇ ክፍተት ከርኢ ቅቡሌ ኣይኮነን 

ይኹን እምበር ከምዘይ ዜበሇ ተርእዮ ምርኣዮ ንቲ መንግስቲ ጥራሕ ፍለይ ዜበሇ ሕማም ከም ዜሇገቦ ጌርካ ክውሰዴ 

የብለን፡፡ ኩሊትና ኣብ ጉዴሇት ሰናይ ምምሕዲር ከምዜተሳተፍናን ንቲ ዴኻ ንጎዴእ ከምሇና ተገንዙብና ንመሰረታዊ 

ሇውጢ ክንሇዒሌ ይግባእ፡፡ ኣብ መንግስታዊ ስራሕ ይኹን ኣብ ካሌኦት ንግዲውን ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቓስ እዚ ሃገር 

ኣምሊኻት ክትምዴብ ስሇይትኽእሌ፡፡ 

እዙኣቶም ንስርዒትና ዜብርዘ እዃ እንተይኾኑ ንቲ ታሕተዋይ ክፊሌ ሕ/ ሰብ ኣፅቢቆም ዜሃስዩ ኣብ ውሽጢ ዒዴና ዜረኣዩ 

ጉዴሇት ሰናይ ምምሕዲር እዩም፡፡ ኣብቲ ሕ/ ሰብ ንባዕለ ሚዚን ኣዚቢዐ እናሸጠ ብዚዕባ ሓዯ ንጊዐ ዜኣተው ሰራሕተኛ 

ብዘሕ ተዚሪቡ ክሳብ መንግስቲ ምምራር ይበፅሕ፡፡ እቲ ሰራሕተኛ ግን ኣብቲ ዯቖቖ ኢለ ኣሰበረ ዜሸጠለ ደንኳን 

እናተጨኻጨኸ ኣርፉደ ክኸውን ከምዜሽእሌ ክንርዲእ ኣሇና እቲ ሽግር ዜተሓሊሇኸ ምዃኑ ምግንዚብ የዴሉ፡፡ ስሇዜኾነ 

እዝም ብስፍሓት ዜረኣዩ ባዕልም ንባዕልም ዜተሓሊሇኽ ፀገማት ብዘሕ ናይ ሃፍቲ ብኽነት ሇዎም ንቲ ዴኻ ዜጎዴኡ 

ፀገማት ሰናይ ምምሕዲር እዮም፡፡ እዝም ዜተጠቐሱ ጉዴሇት ሰናይ ምምሕዲር ኣብ ሃገርና ክንዯይ ዜኣክሌ ስፉሕን ሱር 

ዜሰዯዯን ምዃኑ ክንርዲእ ይግባእ፡፡ እዙኦም ባዕለ ሕ/ ሰብ ዜፇጥሮም ንባዕለ ሳቕዩ ፀገማት እዮም፡፡ ይኹን እምበር 

መንግስቲ ዜማርርልም እዮም፡፡ እዝም ፀገማት ብህዜብን ብጣብያ ኣመራርሓን ክስተኻኸለ ዜግባእ መንግስቲ ቀዲምነት 

ይህቦም ፀገማት እዮም፡፡ መንግስቲ ግዛን ባጀትን ይረኸበልም ማሇት እዮም እምበር ክሰርሖ ኣይግባእን ማሇት 

ኣይኮነን፡፡ ኣብ ሓይሌታት ሌምዒት ዜተዚበዏ ኣተሓሳስባ ኣብ ምቕራፅን ኣብቲ ኢኮኖሚ ብፅሕዎ ፀገምን ግን ቀሉሌ 

ኣይኮነን፡፡ ሕዙ ብሇና ዒቅሚ ግን ህዜባዊ ውዲበታትን ከባቢያዊ ምምሕዲራትን ዜፇትሕዎ ጉዴሇታት ሰናይ ምምሕዲር 

እዮም፡፡  

እቶም ውሕዲትን ብዒይነቶም ፍለይ ዜበለ ጉዴሇት ሰናይ ምምሕዲር ዜበሃለ ንርአ፡፡ ብመንግስቲ ዜተወሃበካ መሬትን 

ንግዱ ፍቃዴን ኣብ ይመዒሌኡ ምውዒሌ፡፡ ብነፃ ቀረፅ ዜኣትው ንብረታት ናብ ዕዲጋ ብምእታው ግብርን ቀረፅን ንዜኸፇለ 
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ነጋድ ካብ ውዴዴር ወፃኢ ክኾኑ ምግባር፣ መንግስቲ ካብ ተጠቃምትን ተገሌገሌትን ክትእክቦ ሓሊፍነትን ወክሌናን ዜሃበካ 

ቀረፅ ተወሳኺ ክብሪ / VAT/  ንውሌቁ ምውዒሌ፣ ምስ ሰበ-ስሌጣን ተመሻጢርካ ነፃ ውዴዴር ከይህለ ምኽሌካሌ ዜበለ 

ይርከብዎም፡፡ እቲ ዜሓመቐ ጫፍ ዜተኸሌከለ ንብረት ብስውር ኣእቲኻ ወፃኢ ሸርፉ ናይዙ ሃገር ኣብ ይመዒሌኡ 

ክወዕሌን ንሌምዒትና ወሰንቲ ይኾኑ ሽቐጣት መራገፉ ክንኸውን ምግባር ዜበለ ተግባራት ጠቓሌለ እዮም፡፡ እዝም 

ኣካሊት ካብ ሓንቲ ምንቕስቃስ ይተኣዯነ ትርፉ ስሇዜረኽቡ ጉቦ ንምሃብን ሰበ-ስሌጣን ናይ ምብዕሊግ ዒቕሞም ዜሇዒሇ 

እዩ፡፡ እቲ መንገዱ ጥፍኣት ሒዝም ኩለ ግዛ ብውሽጣ ውስጢ ክኸደ ስሇይኽእለ ኣንፃሮም ዜኾነ ተቓውሞ ከይሌዒሌ 

ፀረ-ዱሞክራሲ ሃዋህው ክፍጠር ይገብሩ፡፡ ንሳቶም ብዋጋ ሃገርን ህዜብን እናኸበሩ ዜነብርለ ስርዒት ክፍጠር ይፅዕሩ፡፡ 

እቶም ብትኽክሇኛ መንገዱ ፅሬት ሇዎ ፍርያት ኣፍርዮም ቕርቡ ሌምዒታውያን መንገድም ዒቐብ ክኸውን ተስፊ ክቆርፁን 

ዜገብር ኣካይዲ ይኽተለ፡፡ ሰበ-ስሌጣን ብናይ መንግስቲ ዜተመጠነ መሃያ እናነበሩ ንህዜቢ ገሌግለ መሓወር ምዃኖም 

ኣቋሪፁ ኣብ ቁፅፅር እዝም ሓይሌታት ክኣትው ይገብር፡፡ እዝም ብኽምዘይ መንገዱ ዜሰርሑ ክራይ ኣከብቲ ምስ ናይ ወፃኢ 

ሓይሌታት ተኣሳሲሮም ነፃነትን ክብርን ሃገር ክሸጡ ዒይኖም ኣይሓሰዩን፡፡ ስሇዜኾነ እዩ ዱሞክራስያዊ ሌምዒታውን 

መስመርና ቀዲምነት ንዙ ሓይሉ እዘይ ትኹረት ጌሩ ዜርኢ፡፡ ቀዲምነት ዋኒን መንግስትን ገዚኢ ፖርትን ንዙ ከምዘይ ዜበሇ 

መንሽሮ ኣብ ውሽጢ ፓርትን መንግስትን ከይህለ ምክሌኻሌ እዩ፡፡ ኣንፃር ጉዴሇት ሰናይ ምምሕዲር እንግብሮ ቃሌሲ ኣብ 

ከምዘይ ዜበሇ ንስርዒትናን መፃኢ ተስፊናን ፅሌምት ኩነታት ከይፍጠር ኢና ክንርእን ክነፃፅርን ሇና፡፡ ዒብዩን ንእሽተይን 

ሓዋዊስና ክንጅፍዖ እንተሓሰብና ንቲ ንእሽተይ እምበር እቲ ዒብዪ ብቐሉለ ከምይውቃዕ ክንርዲእ ይግባእ፡፡  

ኣብ ዒበይቲ ክራይ ኣከብቲ ሰበ-ስሌጣን ብኣቋራጭ ክህፍትሙ ዜዯሌዩ ኣካሊት ነትኩር ማሇት ኩለ ስሌጣን ዜሓን 

ዜሃፍተመን ክራይ ኣካቢ እናበሌና ክስከፍ ንገብሮ ማሇት ኣይኮነን፡፡ ስሌጣን እንተሓዜካ ዒዱ ምምራሕን ሌምዒት 

ምርግጋፅን ኣይከኣሌን፡፡ ስሌጣን ብኣግባቡ ተጠቒምካ  ሃፍታምን ዴኻን ክንዱ ንቲ ሌምዒት ዜገበርዎ ኣስተዋፀኦን 

ኣበርክቶን ክጥቀሙ ምግባር ይከኣሌን እዩ፡፡ ወይ እቲ ስሌጣን ንውሌቕካ መጥቀሚ ምግባር ይከኣሌ እዩ፡፡ እቶም ስሌጣን 

ዜሃርፈ ተቓወምቲ ኩለ ግዛ እቶም ኣብ ሊዕሉ ሇው ይወሩ ኣሇዉ እናበለ ህዜቢ ኣብቲ ሊዕሇዋይ ኣካሌ እምነት ክስእን 

እዮም ዜፅዕሩ፡፡ ስሇዜኾነ ንቲ ኣብ ስሌጣን ል ዜሇዒሇ ኣካሌ ቀዲምነት ሂብካ ምዴጋፍን ፀሊእቲ ሌዕሌዎ እናተቐበሌካ 

ምጥርጣርን ክተሓዋወሱ የብልምን፡፡ ፀሊእቲ ብስም ቃሌሲ ክራይ ኣካብነት መንግስቲ ክቕይሩ እምበር ክእርሙ ኣይኮኑን 

ዜፅዕሩ ሇዉ፡፡ 

እቲ ገንብ ሇዎን ናውቲ ማእቶት ኣዋዱደ ናይ ምጥቃም ተክእል ሇዎን ሃፍታም ብነፃነት ክሰርሕ ክነፍቅዯለ ይግባእ፡፡ 

ናውቲ እቶት ኣዋዱደ ሓዯሽቲ ምህዝ ዜምህዜን ካብ ካሌኦት ተማሂሩ ሃገራዊ ዒቕሚ ናይ ምግባር ተበግሶ ሇዎ ሃፍታም 

እዩ ሌምዒትን ዕዴሌ ስራሕን ዜፇጥር፡፡ ስሇዜኾነ ስሌጣን ዜሓን ዜሃፍተመን ብጠቅሊሊ ብስግኣት ምርኣይ ንባዕለ ፀረ-

ሌምዒት እዩ ዜኸውን፡፡ እቲ ዋና ነገር ስሌጣኑ ንምንታይ ይጥቀመለ ኣል? ዜብሌ ሕቶ ኣሌዕሌካ ብዜሰኽነ መንፇስ 

ክንምሌስ ኣሇና፡፡ ብኸመይ ሃፍቲሙ እቲ ል ሃፍቲ ከመይ ኣብ ሌምዒት የንቃሳቕሶ ኣል ዜብሌ ሕቶ ተሊዑለ ብመንገዱ 

ክራይ ኣካብነት ከይኸውን ጥራሕ ኢና ክንሕለ ሇና፡፡ እቲ ዋና ፀሊኢና ዴኽነትን ዴክነት ሱር ክሰዴዴ ዜገብር መንገዱ 

እንበር ሃፍታምን መንገዱ ሃፍቲ ምውህሊሌ ኣይኮነን፡፡ብሌምዒታዊ መንገዱ ክኸውን ክንቃሇስ ዜግባእ፡፡  
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ኣብ ከተማታት ዜስርሑ ሇው ፊብሪካታትን ህንፃታትን እናቆፀርካ መን ስሪሕዎ? ብሄሩ ኸ ኣበይ እዩ ዜበሃሌ ሕቶ 

ትርጉም የብለን፡፡ ኣብ ርእሰ-ማሌነት ንኩለ ማዕረ ዕዴሌ እዩ ል እምበር ማዕረ ተጠቃምነት የሇን፡፡ ንቲ ዕዴሌ ክጥቀም 

ዜፀዒረን ክጥቀም ዜኸኣሇን እዩ ዜጥቀም እምበር ይኸኣሇ ኣይኸኣሇን፡፡ ንቶም ዕዴሌ ክጥቀሙ ይኸኣለ ዒቅሚ ንምዕባይ 

ተወሳኺ ዕዴሌ ምምችቻው እዩ ዜኸውን ናይ መንግስቲ ሓሊፍነትን ተግባርን ንቲ ዱሞክራሲያውን ሌምዒታውን መንገዱ 

ተቐቢለ ዜፀዒረ ክህፍትም ንሱ ንምቅባሌ ዜፅገምን ዒቐብ ዜኾኖን ክዴሕር ግዴን እዩ፡፡ ኣብ ሞንጎ ውሌቀ ሰባት ይኹን 

ጉጅሇታት ካብኡ ሓሉፈ ኣብ መንጏ ክሌሊት ዜምዜገብ ምዕባሇ በቲ ኣብቲ ክሌሌ ል ኣመራርሓን ናይቲ ህዜቢ ምንቅስቓስ 

ስሇዜውሰን ኣፇሊሊይ ክረአ ይኽእሌ እዩ፡፡ ከምዘይ ዜበለ ኣፇሊሊይ እንትህለ እቲ ዜተፇጠረ ዕዴሌ ማዕረ ምዃኑ ኣሚና 

ንውሻጠና ክንፍትሽ ኽእሌ ባህሉ ክንፇጥር ይግባእ፡፡ እቲ ሓዯ ገባር እንትህፍትም እቲ ሓዯ ተረዲኢ ዜገብሮ ል ይኹን 

እቲ ሓዯ ክሌሌ ሰሊም እንትኸውን ኣብቲ ካሉእ ሰሊም ዜሰኣነለ ምኽንያት ኣብቲ ኣመራርሓ ል ሕመቅን እቲ ህዜቢ 

ተወዱቡ ዜገብሮ ምንቅስቓስ ትሑት ምካኑ ዜፇጥሮ ኣፇሊሊይ እዩ፡፡ጠቕሉሌካ እንትርአ ኣብ ዒበይቲ ናይ ሰናይ ምምሕዲር 

ጉዴሇት ቀዲምነት ሂብና ብምስራሕ ተጠቃምነትና ክዒቢ ክንፅዕር ኣሇና፡፡  

ኣብ ጉዴሇት ሰናይ ምምሕዲር ንምእራም ንገብሮ ፃዕሪ ካብ ህንፀት ዱሞክራስን ሌምዒትን ተፇሌዩ ክረአ የብለን፡፡ ካሉእ 

ኩልም ሓይሌታት ሌምዒት ኣብ ውሽጢ ደሑር ፖሇቲካውን ኢኮኖሚያውን ባይታ ኮይኖም ስሇዜስርሑ እቶም ጉዴሇታት 

ሰናይ ምምሕዲር ኩልም ዜፇጥርዎን ዜፇትሕዎን ፀገማት ጌርና ምርዲእ የዴሉ፡፡ እቶም ኣናእሽተይ ዜበሃለን ዒበይት 

ዜበሃለን ነገራት ፇሉና ክነንፅሮም ኣሇና፡፡ ህዜብን ከባቢያዊ ምምሕዲርን ንቶም ኣናእሽተይ መጠን ሇዎም ፀገማት ግን 

ዴማ ብስፍሓት ዜረኣዩ ጉዴሇታት ክንኣሌዩን ክንፅዕሩን ኣሇዎም፡፡ ንቶም ዒበይትን ዜተሓሊሇኹ ጉዴሇት ሰናይ ምምሕዲር 

መንግስትን ገዚኢ ፓርትን ቀዲምነት ሂቦም ክሰርሐለ ብምግባር ዜተዋዯዯ ስራሕ ክንሰርሕ ኣሇና፡፡ እቶም ዒበይቲ ኣብ 

ምእሊይ ህዜቢ ኣይሳተፍን ወይ እውን ኣየእትዎን ማሇት ይኮነስ ንፁር መቐሊ ዕዮ ሃሌዩና እቲ መሪሕ ተራ ክንፃወተለ 

ንምሕባር እዩ፡፡ እቲ ቃሌሲ ካብ ሊዕሉ ንታሕቲ ከምኡውን ካብ ታሕቲ ንሊዕሉ ዜዯጋገፍን ዜተኣሳሰርን ክንገብሮ ኣሇና፡፡ 

ሃፍታም እቲ ዜህፍትመለ መንገዱ ናይ ካሌኦት ዕዴሊት ብምዕፃው ከይኾውን ኢና ክሕለ ዜግባእ፡፡ ዜኾነ ሰብን ከባብን 

ብሌምዒታዊ መንገዱ ምህፍታሙ ክንሕጎሰለን ከምናትና ጌርና ክንሪኦ ኣሇና፡፡ ሰናይ ምምሕዲር ናይ ቃሌሲ ውፅኢት 

እምበር ብሊዕሉ ዜወርዴ ማና ስሇይኾነን መጠን ጌጋ ክዒቢ ክንእስ እንተይኾኑ ጌጋ ይሰርሕ መንግስትን ፓርትን 

ክንፇጠር ከምይንኽእሌ ተረዱእና ኣካሌ እቲ ፀገምን መፍትሕን ክኸውን ይግባእ፡፡ ኣብ ጣብያ ል ርዲእታ ዜሰርቕን ኣብ 

ቁሸት ል ሓሊዊ ዜራእቲ / ርግ/  ርእዮም ናይ ክራይ ኣካብነት ተግባራት ናይ ማሕበራትን ህዜብን ስንፍና እዩ ይኹን 

እምበር ከምዘይ ዜበለ ፀገማት እንተይተረፇ ኮምሽን ስነ-ምግባርን ፀረ-ግዕዜይናን ክፇትሐሌና ክንፅበ የብሌናን፡፡ እዘይ 

እውን መንግስቲ ክፇትሖ ንፅበ እንተሃሉና ፀገም እዩ፡፡ ንጣብያን ወረዲን ኣመራርሓ ኣጥቢቁ ናይ ምሓዜን ናይ ምፅራይን 

ሓሊፍነት ብመሰረቱ ናይ ህዜብን ህዜባዊ ውዲበታትን ዕማም እዩ፡፡ እቲ ህዜቢ ፅርዩ ወረዲ ኣመራርሓ እቲ ኣብ ሊዕሉ ል 

ኣመራርሓ ከየዜብሌ ንምሕሊው ዒቕሚ ክኽውን ይግብሮ፡፡ እዘይ እዩ ሓቀኛ መንገዱ ምስፊን ሰናይ ምምሕዲር ክኸውን 

ዜኽእሌ፡፡ ቃሌሲ ምስፊን ሰናይ ምምሕዲር ኩሇ-መዲይን ናይ ሓፂርን ነዊሕን እዋን ሽቶ መስርሕ ሇውጢ እዩ፡፡ ኣካሌ 

ሕ/ ሰባዊ ሇውጢ ስሇዜኾነ ብይካ ግዯን ተሳትፎን ሕ/ ሰብ ኣብ ዜበፅሖ የብለን፡፡ መንግስትን ገዚኢ ፓርትን ናይ 

ባዕልምን ናይ ህዜብን ተራ ፇሉጦም ይምርሑ፡፡ ገዚኢ ፓርቲ ካብ ሻዴሻይ ክሳብ ዒስራይ ጉባኤታት ኣብ ዜነበሩ 

መዴረኻት ምሒለን ጨሪሑን እንተብቕዕ ሰናይ ምምሕዲር ክንዱ ክኾኖ ዜኽእሌ ይሰጎመለ ምኽንያት ፇጣሪኡን 

ፇታሒኡን ባዕለ ጌሩ ምንቅስቃስ ከካይዴ ምፍታኑ ወሇድ ሽግር እዩ፡፡ እቲ ዜቕንሶ ዴማ ንቲ ስርዒት ኣብ ሓዯጋ ውዴቕ 



8 
 

እምበር እቲ ካሉእ ሽሕን ሚኢትን ጉዴሇት ኣብ ኢዴ ሕዴሕዴ ዛጋ ከምል ዜተረዯአ ሓደሽ ኣንፇት ምጥባጥ የዴሉ ሱር 

በተኽ ሇውጢ ንምምፃእ፡፡ 

ኣባዱ ኣባይ 

23/12/2008 ዒ/ም 


