
1 
 

04/13/2008ዒ/ም 

ረብሓ ካብ ሉጓም ንላዕሊ ይስሕብ 

ብታጁ ሙሓመዴያሲን 

tajumuhamedyassin@gmail.com 

1.መእተዊ 

ኣብ ኩነታት ሃገርና ኣመልኪቶም ዜተፇላለዩ ወገናት ዜተፇላለየ ሪኢቶ እንትህቡ 
ብምዕዚበይ ኣነ ከምሓዯ ዛጋ ትኽክል እዩ ዜብሎ ሓሳብ ክገልፅ ካብ ምዯላይን 
ኢህወዯግ፣ኢህወዯግ ዜመርሖ መንግስትን ሓፊሽ ህዜብን ዜኽተልዎ ለዉ መንገዱ ቃልሲ 
ንምጥንኻርን እዩ ረብሓ ካብ ሉጓም ንላዕሊ ይስሕብ ብዜብል ርእሲ ንምፅሓፌ 
ዜተለዒዒልኩ፡፡ 

ሃገርና ኢትዮጵያ ናብየቋርፅ ሃዱዴ ምዕባለ ኣትያ ትርከብ፡፡ናብዙ የቋርፅ ምዕባለ 
ክትኣቱ ምኽንያት ዜኾነ ቁኑዕ መስመር ዜተሓንገጠ ዜተወዯበ ናይ ሓፊሽ ቃልሲ ስለ 
ዜተኻየዯ እዩ፡፡መስመር ወያናይ ዱሞክራሲ ወይክዒ ልምዒታዊ ዱሞክራስያዊ መስመር 
ብኻሊእ ኣፀዋውዒ ንምጥቃም እንተዯሊና ዴማ መስመር ህዲሰ ኢልና ክንፅውዖ እንኽእል 
መስመር እዩ እቲ ቁኑዕ መስመር፡፡እዙ ቁኑዕ መስመር ናብ ዒወት ክበፅሕ ዜኸኣለ ኣብ 
ጩቡጥ ትንታነ ሃገርና ዜተመስረተን ቁኑዕ ናይ ቃልሲ ስልቲ ስለ ዜሓንፀፀን እዩ፡፡ናይ 
ዜተወዯበ ሓፊሽ ቃልሲ ዜበሃል ዴማ ናይቲ ሓረስታይ፣ሸቃላይ፣ኣብ ከተማ ዜነብርን 
ወያናይ ሙሁርን ዜተወዯበ ምንቅስቓስ እዩ፡፡ልምዒታዊ በዒል ሃፌቲ ናይ ምልዋል ባህርኡ 
ሕልው ኮይኒ ኣብዙ ቃልሲ ተሳታፉ ኮይኑ መፂኡ እዩ፡፡ናይዙ ቃልሲ ዋና መግለፂ ኮይኑ 
ዜመፀ ዴማ ብሄራዊ ጎንፂ ብዜተማለአ መንገዱ ምፌታሕ፣ብምቕፃል ሓፊሽ ናብ ዯርባዊ 
ንቕሓት ምስግጋርን  ሓዯ ቁጠባውን ፖለቲካዊን ማሕበረሰብ ምፌጣርን እዩ፡፡ 

ብዴኽነት፣ስእነት ዱሞክራስን ሰላምን  እትፌለጥ ዜነበረት ሃገር ሐዙ ብዯረጃ ሃገር ምግቢ 
ውሕስነኣ ረጋገፅት፣ስሉጥ ቁጠባ ኣብ ምህናፅ እትርከብ፣ዱሞክራሲ ኣብ ፅኑዕ መሰረት ኣብ 
ምንባር እትርከብ፣ዜተረጋገአ ሰላም ብምህላዋ ኢንቨስትመንት እትስሕብ ላ ሃገር 
ኢትዮጵያ መፌለዪ መፀወዑኣ ክኾን ዜኸኣለ ብመንገዱ መስመር ህዲሰ ስለ ዜተጓዒት 
እዩ፡፡ 

ብመስመር ህዲሰ ብምጉዒዜ ዒወታት ክተምዜግብ እንተላ ዒንቀፌቀፌ ኣይገጠሙዋን ዜበሃል 
ኣይኮነን፡፡መስመር ህዲሰ ብምፅራይ፣ብምዕሟቕን ኣብ ንፁር ኣሰላልፊ ሓይልታት 
ዜተመስረተ ቃልስን እያ ነቶም ፀገማት ሰጊራቶም፡፡ 

ኣብዙ ፅሑፇይ ክሳዕ ሐዙ ዜተመዜገቡ ቁጠባውን ፖለቲካውን ዒወታት እንታይ 
እዮም?እዝም ዒወታት ከመይ ክምዜገቡ ኪኢሎም?ሐዙ ተፇጢሩ ሎ ግዜያዊ ተቓውሞ 
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ንምንታይ ክመፅእ ክኢሉ?ከመይከ እዩ ዜፌታሕ?ቀፃሊ ናይዚ ሃገር ናይ ምዕባለ ውሕስነኣ 
እንታይ እዩ?ብዜብል ከፊፇፉለ ሪኢቶይ  ክህብ እየ፡፡ሰናይ ንባብ ክኾነልኩም እምነ፡፡ 

2.ህልዊ ኩነታት ሃገርና፣ክሳዕ ሐዙ ዜተመዜገቡ ፖለቲካውን ቁጠባውን ዒወታት እንታይ 
እዮም?እዝም ዒወታት ከመይ ክምዜገቡ ኪኢሎም? 

2.1.ህዜባዊ ዒመፅ 66 ዒ/ም ልዏሎም ሕቶታትን ህልዊ ኩነታት ሃገርናን 

ሃገርና ኢትዮጵያ ብውዲዊ ኣገዚዜኣ ንመናት እናማሰነት ዜፀነሐት ሃገር እያ፡፡ሓረስታይ 
ፌረዮ ፌርያት ዜዜረፇሉ፣ ሸቃላይ ዋጋ ረሃፁ ይኽፇለሉ፣ናይ ከተማ ነባሪ ብምኽንያት 
ናብራ ምኽባር ዜሳቐየሉ፣ሓፊሽ ህዜቢ ብጥምየት ዴንቁርና ሕማም ስዯት ቁም ስቓይ 
ዜርአሉ፣ብቛንቁኡ፣ባህሉን ብታረኹን  ይኾርዏሉ፣ዜናሸወሉን ከምካልኣይ ዛጋ ዜርአየሉን 
፣ናይ ሓፊሽ ዱሞክራስያዊ መሰላት ዜተዒፇነሉ ኩነታት ተፇጢሩ፡፡ሃገርና ኢትዮጵያ ናይ 
ዴኽነት ተምሳሌት ናይ ብሄራትን ብሄረሰባትን እሱርቤት ዜብል ሽም መፀዊዑኣ ኮይኑ፡፡ 

ሓፊሽ ህዜቢ ካብ እዙ ከርፊሕ ናብራ ንምልቓቕ፣ናይ ብሄርን ብሄረሰባትን መሰል 
ንምኽባርን ዱሞክራስያዊ መሰላት ክሕለውን ኣብ ዜተፇላለየ እዋናትን ከባብታትን 
ይተሓለለ ቃልሲ ኣካይደ እዩ፡፡ናይ ባሌ፣ጎጃምን ናይ ትግራይ ቀዯማይ ወያነን ናይ 
ህዜቢ ዒመፅ ተጠቀስቲ እዮም፡፡ 

ህዜባዊ ዒመፅ 66ዒ/ም ፌሉይ ዜገብሮ ከምቶም ሕሉፊት ዒመፃት ኣብ ዜተፇለለየ እዋን 
ኣብ ዜተፇላለየ ቦታን ዜተፇላለዩ ሕቶታትን  ዜካየደ ዜነበሩ ይኮነስ ናይ እዚ ሃገር 
ምልኣተ ሓፊሽ ኣብ ሓዯ እዋን ንቀሳቐሰ ተመሳሳልነት ለዎም ሕቶታት ልዏለን 
ውዲዊ ስርዒት ነግኒጉ ክወዴቕ ዜገበረን ዒመፅ ብምንባሩ ፌሉይ ይገብሮ፡፡ብተወሳኺ 
ኣብዙ ህዜባዊ ምንቕናቕ ዜተለዒሉ ሕቶታት ምላሽ ኣብ ምሃብ ዜተፇላለዩ ሓይልታት 
ዜተፇላየ መስመር ብምኽታሎም ምኽንያት ገሊኦም ሓፊሽ ስልፌ መስመር ብይ 
ምኽታሎም ናብ ውዴቀትን ዕንወትን እንተምርሑ ገሊኦም ዴማ ዜፀረየ መስመር 
ተሓንጊጦም ንፁር ኣሰላልፊ ሓይልታት ተኸቲሎም ዜኸደ ዴማ ናብ ዒወት ዜግስግስሉ 
ነጥቢ መቐይሮ ዜፇጠረ ምኻኑ እውን ፌሉይ ይገብሮ፡፡  

ንዒወትን ውዴቀትን ዜወሰኑ ሕቶታት ህዜባዊ ናዕቢ 66ዒ/ም ከም ዜስዕብ ምግላፅ ይከኣል 
እዩ፡፡ 

እቲ ሓዯ ጎሊሁ ዜወፀ  መሰል ብሄራትን ብሄረሰባትን ይከበር ዜብል ሕቶ እዩ፡፡እዙ ሕቶ 
ምልኣተ ህዜቢ ነቓነቐ ሕቶ እዩ፡፡ቅዴም ክብል ናይ ትግራይ ቀዲማይ ወያነ በላዑ 
እንዲመቱ ነጥፌእ ገረብና ንሓሉ ብዜብል መሪሕ ጭርሖ ብሄራዊ መሰሎም ንክኽበር 
ዒሚፆም እዮም፡፡ኣንፃር መሰል ብሄራትን ብሄረሳባትን ዒፉኑ ዜሓ ውዲዊ ኣገዚዜኣ ዕጥቂ 
ኣልዖሎም ተዋጊኦም እዮም፡፡ሰፌ ይብል መስዋእቲ ከፉሎም፡፡ናይ ባሌ ሓረስቶት እውን 
ብናይ ኣባገዲ ስርዒት ኢና ንመሓዯር ኢሎም ተቓሊሶም መስዋእቲ ከፉሎም 
እዮም፡፡ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ እዙ ሕቶ እናካተዏ ዜፀነሐ ጉዲይ ምንባሩ ዜዜከር እዩ፡፡ከም 
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እኒዋለለኝ ዜኣመሰሉ ተምሃሮ ናይ ብሄራትን ብሄረሰባትን መሰል ኣብ ሃገርና ክኽበር 
ኣለዎ ኢሎም ሽምጦም ገቲሮም ሞጊቶም፡፡ ነዙ ክብሉ ዴማ ክብርቲ ህወቶም ከፉሎም 
እዮም፡፡በዙ መንገዱ አናተጎሃሀረ ዜመፀ ሕቶ እዩ ናይ ኣምሓራይ፣ትግራዋይ፣ኦሮሞ፣ወላይታ 
ሲዲማ፣ጋምቤላ፣ቤንሻንጉል፣ ዒፊር ፣ሶማል ወተ ብሄራትን ብሄረሰባትን ምልኣተ ሓፊሽ 
ሕቶ ኮይኒ ኣብ ህዜባዊ ናዕቢ 66 ዒ/ም ዜተቓለሐ፡፡ 

እቲ ካልኣይ ናይ መሬት ንሓራሲኡ  ሕቶ እዩ፡፡ሓረስታይ ሃገርና ዜተፀዒኖ ብሄራዊ 
ዕብለላ ኣርዐት ከይኣኽሎ ናይ መሬቱ ባዒልናይ ናይ ፌርያቱ ተጠቃሚ ክኾን 
ኣይከኣለን፡፡ናይ መሳፌንቲ ከብዱ ክመልእ ባዕሉን ስዴርኡን ብጥምየት ረጊፍም፡፡በዙ 
ምኽንያት ወፅዒ ዜመረሮ ሓረስታይ ኣብ ዜተፇላለየ ከባብታት ዒመፅ ኣካይደ፡፡ተምሃሮ 
ዩኒቨርስቲ ናይዚ ሃገር ላቒ ፌታሕ ክርከብ ዜኽእል ሓረስታይ ናይ መሬት ባዒል ቤትን 
ናይ ፌርያቱ ተጣቃሚ  እንትኾን እዩ ኢሎም ከምኒ ጥላሁን ይግዚው ኣብ ኣዯባባይ 
ተኻቲዖም ክብርቲ ሂዎቶም እውን ኣወፇዩ፡፡ብኸምዙ መንገዱ እናተጠናኸረ ዜመፀ ሕቶ 
ናይ ምልኣት ሓፊሽ ሕቶ ኮይኑ ጎሊሁ ወፀ፡፡ 

ካሊእ ጎሊሂ ዜወፀ ሕቶ ሕቶ ማዕርነት እዩ፡፡እቲ ሓዯ ሕቶ ማዕርነት ምኽባር ማዕርነት 
ዯቂ ኣንስትዮ እዩ፡፡ውዲዊ ስርዒት ንዯቂ ኣንስትዮ ኣርዐት ዴርብርብ ወፅዒ ሐንገጠ 
ስርዒት እዩ፡፡ከምቲ ካሊእ ወዱ ተባዕታይ ብታሪኸን፣ቋንቁአን፣ባህለን ይኾርዒሉ፣ናይ 
መሬት በዒልቤትን ካብ ፌርያተን ተጠቀምቲ ይኮናሉ ኩነታት ኣብ ልዕሊ ምፌጣሩ 
ፆተአን ኣንስታይ ብምዃኑ ጥራሕ ተወሰኺ ወፅዒ ዜበፅሐሉ ኩነታት እዩ ነይሩ፡፡ጓል 
ኣንስተይቲ ብምኽንያት ፆታኣ ካብቲ ወዱ ተባዕታይ ተናኢሳ ትረአ ብምንባራ ኣብ ሓዲራ 
ጥረየቶ ንብረት ማዕረ ይተማሓዴረሉ፣ካብቲ ወዱ ተባዕታይ ብዜበኣሰ ኣብ ኣዯባባይ 
ሓሳባ ከይትገልፅ  እትእገዯሉ፣ጓል ምውላዴ ጉዴ ምውላዴ ገይሩ ዜረአየሉ በን 
እዩ፡፡ኣብዙ እዋን እውን ንመሰልን ማዕርነትን ዯቂ ኣንስተዮ ሰፉሕ ቃልሲ ተኻደ 
እዩ፡፡ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ንማዕርነት ዯቂ ኣንትዮ ኣብ ዜምጉቱሉ እዋን እኒ ማርታ ናይ 
መሪሕነት ግዯ ብምፅዋት ተቓሊሰን ኣብ መወዲእታ ዴማ ምእንተ ውፅዕ ህዜቢ ክብላ 
ተሰዊአን እየን፡፡ 

ካልኣይ ናይ ማዕርነት ሕቶ ናይ ሃይማኖታት ማዕርነት ሕቶ እዩ፡፡ኣብ ሃገርና መንግስትን 
ሃይማኖትን ሓዯ ዜኾኑሉ መስፌናዊ ስርዒት እዩ ተሃኒፁ፡፡ንማዕርነት ሃይማኖት በቢ እዋኑ 
ኣብ ዜተፇላለየ ቦታት ክልዒልን መስዋእቲ ክኽፇለሉ ዴሕሪ ምፅናሕ ሓፊሽ ነቓነቐ ሕቶ 
ከይኑ ኣብ ህዜባዊ ናዕቢ 66ዒ/ም ቀረቡ እዩ፡፡  

ምስቶም ልዕል ክብል ዜገለፅኩዎም ሕቶት ኣብ ህዜባዊ ናዕቢ 66 ዜተለዒለ ህዜባዊ 
መንግስቲ ይመስረት ዜብል ሕቶ እዩ፡፡ናይ ብሄር ብሄረ ሰባት መሰል 
ይምኽባር፣ሓረስታይ ናይ መሬት ባዕል ቤትን ናይ ፌርያቱ ተጠቃሚ ይምኻን፣ማዕርነት 
ዯቂ ኣንስትዮን ሃይማኖታትን ይምርግጋፁ ስልጣን ኣብ ኢዴ መሳፌንቲ ብምንባሩ 
እዩ፡፡ስልጣን ናይ ህዜቢ ብይምዃኑ ዜተፇጠረ ፀገም እዩ፡፡ኩሎም ፀገማትና ዜፌትሑ 
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ስልጣን ናይ ህዜቢ እንኾን እንተሎ እዩ ብዜብል እምነት ህዜባዊ መንግስቲ ይመስረት 
ዜብል ናይኩሉ ህዜቢ ሕቶ ኮነ፡፡  

ነዝም ልዕል ክብል ዜተገለፁ ሕቶታትን ተዚመዴቲ ጉዲያትን ምላሽ ኣብ ምሃብ ፖለቲካዊ 
ሓይልታት ኢትዮጵያ ኣብ ፇተና ወዯቑ፡፡ነዙ ፇተና ምሕላፌ ወይ ምውዲቕ ብሕታዊ 
ኣማራፂ ኮነ፡፡ዜተፇላለዩ ሓይልታት ዜተፇላለየ ምላሽ ሃቡ፡፡እቲ ምላሽ ኣብ ሰለስተ 
መቒልካ ምርኣይ ይከኣል፡፡ሓይልታት ትምክሕቲ፣ተወላወልቲ ሓይልታትን ወያናይ 
ዱሞክራስያውያን ሓይልታትን ዜሃብዎ ምላሽ ኢልካ መቓቒልካ ምርኣይ ይከኣል፡፡ 

ሀ/ሓይልታት ትምክሕቲ ዜሃብዎ ምላሽ 

ኣብ ሓይልታት ትምክሕቲ ተባሂሎም ዜቕመጡ ኣብ ኢትዮጵያ ንበናት ዜተሃነፀ 
መዴሐርሐሪ ስርዒት ብቐጥታ ወይከዒ መልክዐ ብዜቐየረ መንገዱ ንምቕፃል ናይ 
ዜንቀሳቐሱ ሓይልታት መግለፂ እዩ ኢልካ ምቕማጥ ይከኣል እዩ፡፡ 

ኣብዙ ናይ ሓይሊ ትምክሕቲ ክምዯቡ ዜኽእሉ እቲ ሓዯ ዯርግ እዩ፡፡ዯርግ ነቲ 
ኣብውዲዊ ስርዒት ዜነበረ ምጉዕፃፅ ዱሞክራሲያዊ መሰላት ብዜኸፇአ መንገዱ ኣዋጃት 
ብምውፃእ  ዒፇኖ፡፡ሰላማዊ ሰልፉ ከይግበር፣ህዜቢ ሓሳቡ ንምግላፅ ከይእከብ፣ኢትዮጵያ 
ትቅዯም ዜብል ከይቃወም ነዙ ዜቃወም ስጉምቲ ከምዜውሰዯሉ ብምእዋጅ መሰላት ህዜቢ 
ብምዕፊን መንበረ ስልጣኑ ጠናኸረ ሓይሊ ትምክሕቲ እዩ፡፡ልክዕ ከምቲ ውዲዊ ኣገዚዜኣ 
ብናይ ሓንቲ ኢትዮጵያ ኣተሓሳስባ ብምምራሕ ትግራዋይ ኢትዮጵያዊ፣ኦሮሞ 
ኢትዮጵያዊ፣ዒፊር ኢትዮጵያዊ፣ ሶማል ኢትዮጵያዊ ምዃን ሕፌር ተገይሩ ናብ ዜረአየሉ 
ብረኪ ወረዯ፡፡ናይ ብሄርን ብሄረሰብን ሕቶ ንልዏሉ ተገንፀልትን መገንፀልትን ዜብዜል 
ቅፅል ብምልጣፌ ንከጥፌኦም ተንቀሳቐሰ፡፡ንሃገርና ዴማ ናብይዚሪ ኵናት ክትጥሕል 
ዜገበረ ሓይሊ እዩ፡፡ዯርግ ኣብ ኣጋውዴቀቱ 17 ዜኣኽሉ ዕጡቓት ውዴባት ፖለቲካ 
ተፇጢረን ሃገርና ከም ይግዜላብያን ሱማልያን ክትበታተን እያ ዜብል ግምት ናብ 
ዜዋሃበሉ እዋን ኣብፀሓ፡፡ 

ዯርግ ንሕቶ መሬት ዜሃቦ ምላሽ እውን ነቲ ፀገም ብዜፇትሕ ይኮነስ ኢኮኖምያዊ 
ዒቕምታት መንግስቲ ብጠናኽር እዩ ፇፂሙዎ፡፡ብናይ መዯናገሪ ፕሮፖጋንዲ መሬት 
ንሓራሲኡ ተቐቢለ ኣለኹ ኢሉ መሬት ክመቅል ዜጀመረሉ ኩነታት እንተነበረ እውን ናይ 
ገፀር ብሮክራሲ ብጠናኽር መንገዱ እዩ ተጠቓሊሉ፡፡በዙ ይፌትሓዊ መቖሎ መሬት እታ 
ዜርካባ መሬት ሓሪሱ ናይ ፌርያቱ ተጠቃሚ ኣብ ክንዱ ዜኾን ብግዱ ናብ እሰገዴ/እህል 
ሰብል ገበያ ዴርጅት/ ቕንዏሉ ኩነታት ስለዜፇጠረ ብርካሽ ዋጋ እኽሉ ኣረኪቡ ናይ 
እንዲስትሪ ኣቑሑ ዴማ ብኽባር ዜገዜአሉ ኩነታት ብምፌጣሩ ናይ ፌርያቱ ተጠቃሚ ክኾነ 
ኣይከኣለን፡፡በዙ ምኽንያት ሓረስታይ መሬቱ ዜከናኸነሉ ወነ ስኢኑ መፌረይነት ካብ ግ 
ናብ ግ እናንቆለቆለ ብምኻደ ብዛካ ናይ ወፃኢ ረዱኤት ዒርሳ ኪኢላ እትኸዯሉ ኩነታት 
ዕፅው ኮነ፡፡ይብኣስ ኢሉ ቃልሲ ሓፊሽ ንምጉዕፃፅ ብምዕላም ናይ ሰፇራ ፕሮግራም 
ብምዴላው ንትግራይ ህዜቢ ከፅንት ፊሕጠርጠር በለ፡፡ኣብ በነ ዯርግውን ናይ መሬት 
ፌትሓውን ርትዒውን ምላሽ ከይረኸበ ሓለፇ፡፡ 



5 
 

ካሊእ ናይ ዯቂ ኣንስትዮን ሃይማኖትን ማዕርነት ዜምልከት እዩ፡፡ዯርግ ንይምሰል መሰል 
ዯቂ ኣንትዮን ኣኽቢረ እየ ኣብ ዜበለሉ እዋን ብማሕበር እዩ ክውዴበን ተንቀሳቂሱ፡፡እዙ 
ናይ ዯቂ ኣንስተዮ ማሕበር ነቲ ዜካየዴ ዜነበረ ሕዴሕዴ ኲናት ካብ ምግልጋል ወፃእ ካብ 
ሕሉፌ ስርዒት እናተቐባበለ ዜመፀ ዴርብ ጭቆና ክፇትሕ ኣይከኣለን፡፡ 

መስል ማዕርነት ሃይማኖት ብዜምለከት ብዜኸፇአ መንገዱ እዩ ክዕፌኖ ክኢሉ ፡፡ዜኾነ 
ይኹን ዛጋ ዜመስሎ ሃይማኖት ናይ ምእማን መሰል እዩ መንጢሉዎ፡፡ 

ኣብ ህዜባዊ ዒመፅ 66ዒ/ም ናይ ኩሉ መጠቕለሊ ሕቶ ዜነበረ ህዜባዊ መንግስቲ ይመስረት 
ዜብል እዩ፡፡ዯርግ ንባዕሉ ናብ ስልጣን ዜመፀ ብህዜባዊ መረፃ እንተይኮነስ ንናይ ሓፇሽ 
ዒመፅ ብምብላፅ እዩ፡፡ኣብ መጀመርታ እዋን ወታዯራዊ ዯርግ ኢሉ ንባዕሉ ሰይሙ ናብ 
ስልጣን እንትመፅእ ብመዯናገሪ ፕሮፖጋንዴኡ ስልጣን ናብ ህዜቢ ከርክብ ቃል ኣትዩ እኳ 
እንተነበረ ብዜነበሮ ፀረ ህዜቢ ቅዋሙ ስልጣን ናብ ህዜቢ ከየረከበ ብቓልሲ ሓፊሽ 
ንመወዲእታ ግዛ ናብ መቓብር ወረዯ፡፡ 

ካሊእ እቲ ወዲዊ  ስርዒት ክቕፅል ምንቅስቓስ ዜገበረ ክሳብ ናብ  ዕጥቂ ቃልሲ 
ዜተሰጋገረ ኢዱሕ እዩ፡፡ኢዱሕ የኢትዮጵያ ዱሞክራሲ ሕብረት ኢሉ ንባዕሉ ዜፀወዏ 
መስፌንነት ናብ ስልጣን ክምልስ ብምዕራብ ትግራይ ምንቅስቓስ ገበረ፡፡ኣብ ልዕሊ 
ወያናይ ዱሞክራስያዊ መስመር ሒዘ ዜንቀሳቐስ ዜነበረ እግሪ ተከል ውዴብ ህወሓት ዕላዊ 
ኲናት ኣወጀ፡፡ህወሓት ንሓርስታይ ትግራይ ኣብጎና ብምስላፌ ናይ ሞት ሕየት መኸተ 
ኣካየዯት፡፡ኢዴሕ ብዘሕ ዒመታት ከይኣቕፀረ ካብ ምዕራብ ትግራይ ፇቐቕ እንከይበለ 
ተፀራሪጉ ወፀ፡፡   

ለ/ተወላወልቲ ሓይልታት ዜሃብዎ ምላሽ 

ተወላወልቲ ሓይልታት እንብሎም ቃልሲ ሓፊሽ ክውዑ እንተሎ ምስ ቃልሲ ሓፊሽ 
ዜወገና ኢና ኢሎም ንሓፊሽ ንምምሳል እንትሰርሑ ፀረ ወያነ ኩነታት እንትዕብልል ዴማ 
ምስቲ ገዚኢ ዯርቢ/ጨቋኒ ስርዒት/ብምፅጋዕ ስልጣን ክቆናነጠጡ ዜስርሑ ሓይልታት 
እዮም፡፡ብሓፂር ኣገላልፃ ኣብ ሞንጎ ሓፊሽን ኣብ መንጎ ጨቋኒ ስርዒትን ማእኸል ዜጋንዐ 
ሓይልታት እዮም፡፡ 

ኣብዙ ኣሰላልፊ ክምዯቡ ዜኽእሉ ከምኒ ኢህኣፓ መኢሶን ወተ እዮም፡፡ካብዙኦም ናይ 
ኢህኣፓ ፌልይ ኣቢልና ክንርኢ ኢና፡፡ኢህአፓ ናይ ብሄርን ብሄረሰባትን ሕቶ ኣብ 
ኢትዮጵያ ቀንዱ መቃለሲ ጭርሖ ክኸውን ኣይኽእልን ንመላእ ህዜቢ ኢትዮጵያ ዋና 
መቃለሲ ጭርሖ ዯርባዊ ጭቆና እዩ፡፡ሐዙ ብሄራዊ ጭርሖ ሒዜካ ምልዒል ንዯርባዊ 
ቃልሲ ዜጎዴእ እዩ ብዜብል ንብሄራዊ ሕቶ ጓዕፂፅዎ እዩ ሓሊፈ፡፡ 

ናይ መሬት ንሓራሲኡ ሕቶ እውን እንተኾነ ዯርግ ብዜኣወጆ መሊሱዎ እዩ ብተግባር 
ኣከፊፌሉ እዩ ብዜብል ሓረስታይ ብናይ መሬት ሕቶ ምልዕዒል ኣይከኣልን ዜብል 
መዯምዴምታ እዩ ሒዘ፡፡በዙ ምኽንያት ናይ ሓረስታይ ሕቶ ኣልዑሉ ንሓረስታይ ኣብ 



6 
 

ክንዱ ከቃልሶ ዜመርፅ ሕቶ ሓረስታይ ከም ዜተመለሰ ሓሲቡ ንሓረስታይ ኣብ ቃልሲ ካብ 
ምስታፌ ንጎኒ ገዱፌዎ እዩ፡፡ 

ካሊእ ኣብ ህዜባዊ መንግስቲ ምምስራት ዜምልከት እውን እንተኾነ ብዜተናወሐ ናይ ገፀር 
ዕጥቂ ቃልሲ ብምክያት ነቲ ሓረስታይ እናወዯብካ ሓራ መሬት እናፇጠርካ ኣብ ዜተፇጠረ 
ሓራ መሬት ናይ ሓረስታይ ምምሕዲር እናፇጠርካ ኣብ መወዲእታ ዯርግ ብምስዒር 
ብሄራዊ ማዕርነት ዜተሓለወሉ ህዜባዊ መንግስቲ ኣብ ክንዱ ምምስራት ብናይ ከተማ 
ዒመፅ ብኣቋራጭ ናብ ስልጣን ክወፅእ እዩ መሪፁ፡፡  

ኣብ ከተማ ዜጀመሮ ዒመፅ ይኹን ኣብ ገጠር ከም መፇራርሒ ክጥቀመሉ ዜሓሰበ ናይ 
ዒባይ ኢትዮጵያ/ኢህኣፓ/ ሰራዊት ብውሽጣዊ ጏንፂ ተበታተነ፡፡ከም ኣገላልፃ ማማ 
በሰማይ መፅሓፌ ምሩፃት ተቓለስቲ ኢህኣፓ በገዚ ኢደ ኣንጃ ብዜብል 
ጨፌጪፌዎም፡፡ወጣ ወጣ እንዯሸንባቆ ተንከባለል እንዯ ሞቆጫ የኢህኣፓ ትራጀዱ 
መፅሓፌ ረጋገፆ ኢህኣፓ ትኽክለኛ መቃለሲ መስመር ክሕዜ ብይ ምኽኣሉ ናይ 
ውሽጢ ጎንፅታቱ እናተጋዯደ መፂኦም ንውዴቀት ከም ብቅዕዎ የቕምጥ፡፡   

ሐ/ወያናይ ዱሞክራስያውያን ሓይልታት ዜሃብዎ ምላሽ 

ወያናይ ዱሞክራሲውያን ሓይልታት ወዴዒውን ባዕላውን ኩነታት ሃገርና ብምግምጋም 
ንእዋናዊ ሕቶ ህዜቢ ዜሃብዎ ምላሽ ርዙርካ ምርኣይ ኣዴላዪ እዩ፡፡ሐዙ ሎ ኩነታትን  
ኣፇታትሑኡን ዜምልክት ንምርኣይ እውን ዜሕግዜ እዩ፡፡ 

ዴሕሪ ናዕቢ ህዜቢ 66ዒ/ም ዯርግ ነቲ መሪሕ ውዴብ ይነበሮ ናዕቢ ተበሊፁ ናብ ስልጣን 
መፂኡ፡፡ከምቲ ልዕል ክብል ዜተገለፀ ዯርግ ስልጣን ምስሓ  ናይ ምእካብ ሰለማዊ ሰልፉ 
ምግባር ኮታስ ኢትዮጵያ ትቅዯም ምቅዋም ከምይከኣል ብኣዋጅ ኣገዯ፡፡እቲ ገምጋም 
ካብዙ እዩ ዜጅምር፡፡ዯርግ ናይ ህዜቢ ሕቶ ምምላስ ይኽእል ፊሲሽታዊ ስርዒት 
ምዃኑ፣ኣብ ፊሽስታዊ ስርዒት ኮይንካ ሰለማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ምክያዴ ከም 
ይካኣል፣ናይ ኢትዮጵያ እዋናዊ መቃለሲ ጭርሖ ንብሄራዊ ማዕርነት ዜግበር ናይ ብሄርን 
ብሄረሰባትን መሰል ናይ ምኽባር ጉዲይ ምዃኑ፣ በዙ  ጭርሖ ኣቢልካ ንቓልሲ ብምልዕዒል 
ንዯርባዊ ረብሕኡ ክቃለስ ምግባር ከም ዜከኣል፣ነዙ ቃልሲ ንምክያዴ ዴማ ዜተናወሐ ናይ 
ገፀር ዕጥቂ ቃልሲ ምክያዴ ከም ዴሊ በዙ መንገዱ ሓረስታይ ዒንዱ ናይቲ ወያነ ኮይኑ 
ሸቃላይ፣ ዜወየነ ምሁር፣ናይ ከተማ ነባርን ብሄራዊ ብርዥዋን ኣብዙ ቃልሲ ክዒስሉ 
ብምግባር ናብ ዒወት ምብፃሕ ከምዜከኣል ኣነፂሮም ተላዒሉ፡፡ኣብዙ ሓይሊ ካብ ዜቕመጡ 
ቅዴሚት ተጣቃሲት ህወሓት እያ፡፡ 

ህወሓት ኣብ ከተማ ብማሕበር ገስገስቲ ብሄረ ትግራይ ተወዱቦም ዜፀንሑ ዯሓር ዴማ ኣብ 
ትግራይ ኣብ በረኻ ዯዯቢት ቃልሲ ዜጀመሩ ገስገስቲ ተጋሩ ዜተመስረተት ውዴብ እያ፡፡  

ህወሓት ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ዜፌታሕ ብሄራዊ ማዕርነት እንትኽበር እዩ ፣ ናይ ብሄርን 
ብሄራትን መሰል ክሳዕ ምንፃል መሰለን ክሕለወለን ይግባእ፣ ህዜብታት ተኣማሚኖም 
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ዜምስርትዎ ዱሞክራስያዊ ስርዒት ክህነፅ ኣለዎ፡፡ሓዯ ብሄር ህዜቢ ነቲ ካሊእ ብሄር ህዜቢ 
ዜዕብልለሉ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ የለን ክህሉ እውን ኣይኽእልን፡፡እቲ ብሄራዊ ዕብላላ 
ዜፇጠርዎ ገዚእቲ ዯርብታት ኣምሓራ፣ኣብ ሕዴሕዴ ብሄር ብሄረሰብ ዜርከቡ ኮራኹሮም 
መሳፌንትን ቢሮክራስያዊ ርእሰማልነትን ምዃኖም ብንቑሕ ዯርባዊ ትንታነ ኣቐሚጣ 
እያ፡፡ናይ ዜኸነት እትዕብለል ብሄር ይኹን ብሄረሰብ ዜዕብልሎ ሎ ገዚኢ ዯርቢ እምበር 
ናይታ ዒብላሊት ብሄር ዜነብር ውፅዕ ህዜቢ ከምይኮነ ኣነፀረት፡፡ኣብታ ዒብላሊት ብሄር 
ዜነብር ውፁዕ ህዜቢ ከምቲ ኣብታ ተዒብላሊት ብሄር ዜነብር ህዜቢ ብሄራዊ ወፅዒ 
ተይሃለወ እውን ብመሪር ዯርባዊ ጭቆና ከምዜሳቐ እዙ ውፅዕ ህዜቢ ወገኑን መቓልስቱን 
ምኻኑ ግልፂ ገበረት፡፡ 

ዜተናወሐ ናይ ገፀር ዕጥቂ ቃልሲ ንምክያዴ እንትትውስን ብሄራዊ መሰሉ ይተኸበረሉ 
ናይ መሬት ሕትኡ ይተመለሰሉ ሓረስታይ ምቅላስ ዜከኣል ብምኻኑ ብምትእምማን 
እዩ፡፡ፖለቲካዊ ስልጣን ናይ ህዜቢ ምግባር ዜከኣል እውን ብዜተናወሐ ዕጥቂ ቃልሲ ሓራ 
መሬት ብምፌጣር ኣብ እዋን ዕጥቂ ቃልሲ ሓራ ዜወፀ ህዜቢ ብዱሞክራስያዊ መንገዱ 
ዜተመረፁ ባይቶት ከመሓዴርዎ ብምግባር ኣብ መወዲእታ ዴማ ብሃገር ዯረጃ ህዜቢ 
ህዜባዊ ስልጣን ምጭባጥ ይከኣል እዩ ዜብል ፅኑዕ እምነት ስለ ዜነበራ እዩ፡፡ማዕርነት ዯቂ 
ኣንስትዮን ሃይማኖትን ምርግጋፅ ዜከኣል ህዜባዊ ስልጣን ብቓልሲ እንትህነፅ ምኻኑ 
ዜተረዯአ ቃልሲ ኣካየዯት፡፡ 

ህዜባዊ ሕቶ ጉቡእ ምላሽ ንምሃብ ዴማ ካብታ ቃልሲ ዜተወለዏለትላ ዕለት 11 ለካቲት 
1967ዒ/ም ጀሚራ ተግባራዊ ምንቅስቓስ ጀመረት፡፡ 

ህወሓት ሓራ ውፀአቶ መሬት ካብ ግዜያዊ ምምሕዲራት ክሳብ ባይቶ ምምስራት 
በፅሐት፡፡ንሓረሰታይ መሬት መቒላ ናይ ፌርያቱ ተጠቃሚ ምግባር ጥራሕ ይኮነስ 
ንጋጥም ዜነበረ ዴርቂ ንምምካት ብምዕላም ኣብ እዋን ዕጥቂ ቃልሲ ሰፊሕቲ ናይ ዕቀባ 
ሓመዴን ማይን ኣካየዯት፡፡ተጋዯልቲ ሕርሻ ኪኢላታት ብምምዲብ ንሕርሻ ዴጋፌ 
ሃበት፡፡ህወሓት ኣብ ሓራ መሬት ኣብያተ ትምህርቲ ብምህናፅ ንዯቂ ሓረስቶት 
ኣምሀረት፡፡ሓረስታይ ብሰንኪ ጥዕና ተሳትፍ ቃልስን መፌረይነት ሕርሻን ከይዲኸም 
ብምሕሳብ ጥዕና ትካላት ብምህናፅ ምክልኻል ማእኸል ዜገበረ ግልጋሎት ጥዕና ዜሃበት 
ውዴብ እያ፡፡ 

ማሕበር ሰገናት /ዕዴሚኦም ካብ 10 ዒመት ክሳብ 15 ዒመት ከባቢ ዜርከቡ ህፃናት 
ዜውዯብሉ/፣ማሕበር ሓረስቶት፣ማሕበር ማናእሰይ፣ማሕበር ዯቂ ኣንስትዮ፣ማሕበር ሸቃሎ፣ 
ስዴራ ገዴሊ ወተ ውዲበታት ብምውዲብ  ተሳትፍን ቃልስን ሓፊሽ ተጠናኽር ኔይራ ፡፡ 

ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ይኹን  ህዜቢ ሰፉሕ ዱሞክራስያዊ ተሳትፍ ለዎ ቃልሲ ተካይዴ 
ኔይራ፡፡ናይ 69 ዒ/ም ሕንፌሽፌሽ ፣ናይ 10 ዒመት ዲውታን ምንቁልቃልን፣ፀቢብነት 
ዜፇጠሮ ካብ ኣልውሃ ሓሊፌና ኣይንዋጋእን ካልኦት ህዜብታት ባዕሎም የካይዴዎ ብዜብል 
ሰራዊት ህወሓት እናፇረሰ ናብ ሓራ መሬት ኣብ ዜምለሰሉ እዋን ወተ ፇተንቲ እዋናት 
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ብዱሞክራስያዊ መንገዱ ብኢህን ሚህን ብንቑሕ ተሳትፍ ሓፊሽ ፇቲሓ ናብ ዒወት 
ዜገስገሰት ውዴብ እያ፡፡ 

ኣብዙ መዲይ ንቑሕ ዱሞክራስያዊ ተሳትፍ ሓፊሽ ኣብ ህወሓት ከመይ ከምዜነበረ ሓዯ 
ዒብዪ ኣብነት ምጥቃስ ይከኣል እዩ፡፡ 

ህወሓት ዯውታን ምንቁልቋልን ጉዕዝ 10 ዒመት ጠጠው ንምባል ኣብ ውሽጢ ውዴብን 
ሓፊሽን መዴረኽ ተ ይፌጠር፡፡ኣብዙ እዋን ሃፌታም ገባር ወገን ወያነ ወይስ ክውቃዕ 
ዜግበኦ ዯርቢ ዜምለከት፣ህንፀት ኢኮኖሚ ካብ ውዴብ ናብ ህዜቢ ወይስ ካብ ህዜቢ ናብ 
ውዴብ  ዜብሉ ዒበይቲ መካታዕቲ  ኮይኖም ዜወፅሉ እዋን ነይሩ፡፡መላእ እቲ ውዴብ 
ሃፌታም ገባር ናይዙ ወያነ ፇታውን በዙ ወያነ ተራብሕን እዩ፡፡ኢኮኖሚ ክህነፅ ዜግበኦ 
ብህዜቢ እዩ ዜብል ቅዋም ኣብ ዜተተሓሉ እዋን ግዯይ ርኣፅዮን ሃፌታም ገባር በዙ 
እነካይድ ወያነ ክውቃዕ ዜግበኦ እዩ፣ውዴብ እዩ ዋና ናይ ኢኮኖሚ ምንጪ ክኾውን ለዎ 
ዜብል ቅዋም ሓ፡፡ውዴብ ንንውሕ ዜበለ ግ መፃሕፌቲ ከንብብ ኣብ ቀፃሊ መዴረኽ 
ተረዱኡ ወይ ካሊእ እምን ሓሳብ ከቕርብ ዕዴል ተወሃቦ፡፡ዴሕሪ ዜተዋሃቦ ዕዴል 
ዜተኻየዯ መዴረኽ እውን ምምሕያሽ ኣየርአየን፡፡ነዙ ቅዋም ሒዘ ኣብ ውሽጢ ውዴብ 
ክቕፅል ከም ይኽእል ተዯምዯመ፡፡ንግዯይ ርኣፅዮን ዯጊም ተባሪርካ ኣለኻ ተባሂሉ 
ኣይተሰጎገን፡፡ኣማራፅታት ዴማ ቀረበሉ፡፡ሓዯ መማረፂ ኣብ ትግራይ ካሊእ ውዴብ 
መስሪቱ ክቃለስ ወይከዒ ኣብ ሓራ መሬት ክነብር እዘይ እውን እንዴሕር ይዯሊ ዴማ 
ናብ ወፃእ ክኸይዴ ዕዴል ተዋሃቦ፡፡ግዯይ ርኣፅዮን ዜመረፆ ንወፃእ ክኸይዴ እዩ 
፡፡ውዴብ ምርጭኡ ኣኽበረትሉ፡፡ናብ ሱዲን ዴማ ብናይ ውዴብ መጓዒዜ ክኸዴ ተገበረ፡፡ 

ኢህኣፓ ኣፇላላይ ንዜፇጠሩ ኣንጃ ኢላ ብገዚ ኢዲ እንትትቀትሎም ህወሓት ግን ሓሳብ 
ብዱሞክራስያዊ መንገዱ ኣተኣናጊዲ እቲ ሓሳብ ብኣብዜሓ ምስተሰዒረ ዜተሰዒረ ሓይሊ 
ተጠርኒፈ ክቃለስ ፌቓዯኛ ኣብይኮነሉ ኣማራፂ ሂባ ናብ ዜመረፆ ሰናበተት ውዴብ እያ 
ህወሓት፡፡ 

ህወሓት ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዜንቀሳቐሳ ምስ ዜነበራ ውዴባት እውን ሓቢራ ንምስራሕ 
ሰፉሕ ፃዕሪ ዜገብረት ውዴብ እያ፡፡ህወሓትን ኢህኣፓን ዕላምኦም ንህዜቢ ብግልፂ ከቕርቡ 
ህዜቢ ንዜኣመነሉ ዕላማ ክዴግፌ ኽእል ምርዴዲእ ክሳዕ ምፌጣር ዜኸዯትሉ ኩነታት 
ነይሩ፡፡ኢህኣፓ ብምኽንያት ውሽጣዊ ጎንፅን ካብ ህዜቢ እናተነፀለት ምስ ከዯት ንህወሓት 
ክተጥፌእ ተንቀሳቒሳ፡፡ህወሓት ብዜግበረቶ ናይ ምክልኻል ስጉምቲ ኢህኣፓ ካብ ትግራይ 
ተፀራሪጋ ወፀአት፡፡ 

ኣብ ትግራይ ወያናይ ዱሞክራስያዊ መስመር ሒዚ ኣብ ትንቀሳቐሰሉ ኣብ ዜነበረት እዋን 
ወፅዒ ህዜቢ ዜፇጠሮም ወያናይ ዱሞክራስያውያን ውዴባት ኢህዯንን/ብአዳን/ ኦህዳዴን 
ተመስረቱ፡፡እዝም  ዱሞክራስያውያን ውዴባት ካብ ዜምስረቱ ኣትሒዚ ሓቢራ እናተቐለሰት 
መፂኣ ኣብ መወዲእታ ዴማ ብሓባር ቀልሶም ግንባር ኢህወዯግ ዜብል ወያናይ 
ዱሞክራስያዊ ግንባር ፇጠሩ፡፡ኢህወዯግ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ተሓፂሩ ዜነበረ ወያነ ናብ 
መላእ እዚ ሃገር ክሰፌሕ ገበረ፡፡ኣብ መወዲእታ ዴማ ወካሊ ሓይሊ ትምክሕን ብዑ 
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ዴኽነት ዜነበረ ዯርግ ብምዴምሳስ ኩሎም ሓይልታት ዜሳተፌሉ ናይ ስግግር መዴረኽ 
ፇጠረ፡፡ 

ኢህወዯግ ኣዋዲዴብኡ ብምስፊሕ ንዯኢህዳን ዜሓወሰ ናብ ኣርባዕተ ዱሞክራስያውያን 
ውዴባት ለዉሉ ግንባር ናብ ምዃን ተሰጋገረ፡፡ኢህወዯግ ዜተሳተፇሉን ዜወሰአሉን 
መዴረኽ ስግግር ዜተቐመጠሉ ሽቶ ክወቅዕ ብፅንዒት ተረባረበ፡፡ናይ መጀመርታ ስራሕ 
እዚ ሃገር ሰላማ ዜተረጋገአ ክኸውን ብጥብቂ ተንቀሳቐሰ፡፡ዯርግ ንምውቃዕ ተወዱቡ ዜነበረ 
ናይ ዜተፇላለዩ ውዴባት ሰራዊት ናብ ካምፕ ክኣቱ ዜተበተነ ሰራዊት ዯርግ ዴማ ጠንቂ 
ሰላም እዚ ሃገር ከይኾን ብተኸታታሊ ናይ እግሪ ምትካል ስራሕቲ ኣካየዯ፡፡ጎኒ ጎኒ ናይ 
ምርግጋዕ ስራሕቲ ምክያዴ ብተወሳኺ እዚ ሃገር ካብ ተፇጢሩ ዜነበረ ምንቁልቀቋል 
ኢኮኖሚ ንምዴሓን እውን ሰረሐ፡፡ኣብዙ እዋን ንመጀመርታ ግ 5% ዕብየት ኢኮኖሚ 
ንምምዜጋብ ተኻኣለ፡፡ካሊእ ዜመፀ ዒብይን መሰረታውን ለውጢ ሕገ መንግስቲ ተረቒቑ 
ብተወከልቲ ብሄራትን ብሄረሰባትን ኢትዮጵያ  ዜፀዯቐሉ ታሪኻዊ ፌፃመ እዩ፡፡እዙ ሕገ 
መንግስቲ ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ብዒይነቱ ዜተፇለየ ሕገ መንግስቲ እዩ፡፡እዙ ሕገ 
መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ብሄራትን ብሄረሰባትን እሱርቤት ምዃና አብ ቂዐ ህዜብታት 
ብምትእምማን፣ብምክብባርን ብማዕርነትን ዜነብሩላ ሃገር ምኻና ኣበሲሩ፡፡ናይ ዛጋታት 
ፖለቲካዊ ኢኮኖምያዊ ማሕበራዊ ወተ መሰል ዜተኸበረ ምኻኑ ብኑፅር 
ኣቐሚጡ፡፡ስልጣን ናይ ህዜቢ ብህዜቢ ንህዜቢ ገልግል ምዃኑ ናብ ስልጣን ዜመፅእ 
ዜኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ሓይሊ ተወዲዱሩ ብመረፃ ብናይ ህዜቢ ኣብዜሓ ዴምፂ ከም 
ዜኾነን ካብ መረፃ ወፃእ መንበር መንግስታዊ ስልጣን ከይታሓዜ ዕፅው ዜገበረ ሕገ 
መንግስቲ እዩ፡፡ 

ኣብ እዋን ስግግር መንግስቲ ኩሉ ነገር ኣልጋ ብኣልጋ እዩ ነይሩ ዜባሃል 
ኣይኮነን፡፡ክኸውን እውን ኣይኽእልን፡፡እቲ ሓዯ ፇታኒ ዜነበረ ኦነግ ክሳዕ መወዲእታ 
ስግግር መንግስቲ ክፀንሕ ምግባር እዩ፡፡ፖለቲካዊ ውዴባት ኣብ ስግግር መንግስቲ 
ምፅናሕን ይምፅናሕን ዜውስኑ ባልዕሎም እቶም ፖለቲካዊ ውዴባት ምኻኖም ጥርጥር 
የብሉን፡፡ይኹን እምበር ኢሀወዯግ ኦነግ ኣብ ስግግር መንግስቲ ንክፀንሕ ሰፉሕ ፃዕሪ 
ገበረ፡፡ኢህወዯግ ነዙ ፃዕሪ ክገብር እንተሎ ህዜቢ ኦሮሞ ብሰላማዊ መንገዱ ዜሐሾ ውዴብን 
መቃለሲ መስመርን ንኸላልን ንኽቃለስን ዕዴል ስለዜፇጥሮሉ እዩ፡፡ኦነግ ካብ ህዜቢ ኦሮሞ 
ዜንፀለሉ ግ ብግርም ፌጥነት ይቃረብ ምህላዉ ኮለል ኢሉ ክረአዮ ጀመረ፡፡ኦነግ ነዚ 
ስዕረት ከይጉምጎም ብምሕሳብ ኣለኒ ዜብሎ ክብሪ ብሓይሊ ብረት ከፅንሕ 
ተንቀሳቐሰ፡፡ስግግር መንግስቲ ኢትዮጵያ ተግባራት ኦነግ ኣብ ቤት ምኽሪ መሰጋገሪ 
መንግስቲ ኣቕሪቡ ክዜተየሉ ገበረ፡፡ኩላህና ብተለቪዥን ከም ዜረኣናዮ ታሪኽ ንላኣለም 
ዜዜክሮ ግፌዑ በዯኖ ብጋህዱ ንመላእ ህዜቢ ኢትዮጵያ ቀረበ፡፡ከክንዱ መከላኸሊ ሃገር 
ዜተሓረየ ሰራዊት ኢህወዯግ ኦነግ እንተተኮስልካ እውን ከይትትኩስ ዜብል መምርሒ 
ኣኽቢሩ ብኻራ ኦነግ ተጋዲላይ ብፃሓይ ቀትሪ ተሓረዯ፡፡ንሰላምን ንናይ ህዜብታት 
ልዕልናን ክብል ኩቡር ሂወቱ ገበረ፡፡ተጋዲላይ እዙ መስዋእቲ  እንትኸፌል ሎሚ ዜተኸበሩ 
ጀነራል ፃዴቃን ረሲዖምዎ ከይኾኑ ዯኣምበር ባዕሎም ኣካል መሪሕነት ኮይኖም 
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ብዜወሰንዎ ውሳነ ምዃኑ ታሪኽ ንፃት እውን ኣይዜንገዖን፡፡ህዜቢ ኦሮሞን ተጋዲላይ 
ኢህወዯግን ሰፌ ይብል መስዋእቲ ኣናኸፇሉ ኦነግ ሐዜውን ኣብ ስግግር መንግስቲ 
ክቕፅል ተንቀሳቐሱ፡፡ኮይኑ ግን ኦነግ ኣብ ካምፕ ኣትዩ ዜነበረ ሰራዊቱ ብምውፃእ 
መዴረኽ ስግግር መንግስቲ ብምርጋፅ  ንመሰጋገሪ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዕጥቂ ክወጋእ 
ወሰነ፡፡ውሳንኡ ዴማ ተግባራዊ ገበረ፡፡ኦነግ ካብ መሰጋገሪ መንግስቲ ዜወፀ ፀቢብ ብሄራዊ 
ተፇጥርኡ ካብታ ዜነበረት እዋን ክተቕፅሎ ስለ ይካኣለት እምበር ከምቲ ዜተኸበሩ 
ጀነራል ፃዴቃን ዜበልዎ ኣታሕዚ ኢህወዯግን ህዜብን ከፌኡዎ ኣይነበረን፡፡ይኹን እምበር 
ሓፊሽ ህዜቢ ኦሮሞ ካብዚ ኦነግ ንስግግር መንግስቲ ረጊፁ ካብወፀላ እዋን ጀሚሩ 
ምስውዴቡ ኦህዳዴ/ኢህወዯግ ብምስላፌ ንህንፀት ልምዒታዊ ዱሞክራሲ ብፅንዒት ኣብ 
ምርብራብ ይርከብ፡፡ 

ኣብ መወዲእታ ልዕል ክብል ዜተገለፀ ፇተና ብምሕላፌ ስግግር መንግስቲ ኢትዮጵያ 
ዕማሙ ብዜግባእ ብምፌፃም ብመረፃ ንዜተጣየሸ ህዜባዊ መንግስቲ ሰላማዊ ብዜኾነ ኣገባብ 
ኣሰጋገረ፡፡ 

ኢህወዯግ ብህዜባዊ መረፃ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ኣብ ኢትዮጵያ ተዲዕኒኖም ዜፀንሑ 
ብጣዕሚ ዜተሓላለኹ ፀገማት ንምፌታሕ ላዕሊ ታሕቲ በለ፡፡ዱሞክራሲ ንምጥንኻር 
ልምዒት ብዜለዒለ ንምስላጥ ኽእሉ መዯባት እውን ሓንፀፀ፡፡ቅዴም ክብል መራሃ ግብሪ 
እናበልና እንፅወዖ ዲሓር ዴማ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ተባሂሉ ብዜፅዋዕ ነናይ 5 ዒመት 
ትልሚ ሒዘ ተንቀሳቐሰ፡፡ኢህወዯግ ብዜሃቦ ኣመራርሓ ዴማ ህንፀት ዱሞክራሲ በቢ እዋኑ 
እናዒሞቐ እናጎልበተ መፀ፡፡ምዕባለ ናይዚ ሃገር እውን ብይ ምቁራፅ እትዒብየሉ ታሪኽ 
ንመጀመርያ ግ ብመርሒነት ኢህወዯግ ተመዜገበ፡፡እዝም ዒወታት ሓዯ ብሓዯ ምርኣይ 
ስለ ዴሊ ካብዙ ቀፂሉ ብሎ ኣግባብ ተዙሮም ቀሪቦም ኣለዉ፡፡  

2.2. ኣብ ሃገርና ክሳዕ ሐዙ ዜተመዜገቡ ፖለቲካዊ ዒወታት 

ኣብ ታሪኽ እዚሃገር ኣዙዩ ወሳኒ ፖለቲካዊ ዒወት ተባሂሉ ክቕመጥ ዜግበኦ ስልጣን ናይ 
ህዜቢ ምኻኑ እዩ፡፡ፌልፌል ናይዙ ስልጣን ዴማ ሕገ መንግስቲ ሃገርና እዩ፡፡እዙ 
ብመስዋእቲ ሓፊሽ ህዜቢ ዜመፀ ሕገ መንግስቲ መንግስታዊ ስልጣን ብህዜባውን 
ዱሞክራስያውን መራፃን መረፃን ጥራሕ ክተሓዜ ይእዜዜ፡፡በዙ መንገዱ ሃገርና ን5 ግዛ 
ሃገራውን ክልላው መረፃ ኣካይዲ እያ፡፡እዝም ዜተኻየደ መረፃታት ብዱሞክራስያዊ መንገዱ 
ዜተፇፀሙ ስልጣን ናይ ህዜቢ ምዃኑ ረጋገፁ እዮም፡፡ኣብ ከይዱ መረፃ ኩሉ ኣካይዲታት 
በሰር ኣልቦ ነይሩ እዩ ንምባል ኣይከኣልን፡፡ዜህነፅ ሎ ዱሞክራሲ ዒባዪ ካብ ምዃኑ 
ዜፌልፌሉ መሰረታዊ ይኮኑ ፀገማት የጋጥሙ እዮም፡፡ኢዙኦም ዴማ ብተዯጋጋሚ 
ልምምዴ ዜፌትሑ እዮም፡፡ኣብ ከይዱ መረፃን ዴሕሪ መረፃን ዕብይ ዜበለ ፀገም ተራእዩ 
ዜነበረ ኣብ 97 ዒ/ም ተቓወምቲ ኣርእዮምዎ ዜነበሩ ይ ሕገ መንግስታዊ ተግባር 
ተጠቃሲ እዩ፡፡ተቓወምቲ ንመራፃ ምልዕዒል ኣብ ዜገብርሉ እዋን ብቓልሲ ዜተረኸበ ናይ 
ብሄራትን ብሄረሰባትን መሰል ናሹ ሓዯ ብሄር ኣብ ልዕሊ ካለእ ብሄር ብዴሕረት 
ክልዒዒል ዜገብር እዩ ነይሩ፡፡እዙ ተግባር ብውሕልል ኣተኣላልያ መንግስትን ሓፊሽ 
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ህዜብን ተይእለ ነይሩ ሳዕቤኑ ሓዯገኛ ምኾነ ነይሩ፡፡ካሊእ መረፃ ሰዒርቲ ፓርትታት 
ብዕሊ ምስተፇለጡ መንግስቲ ምስ ተመስረተ ዜተረኣየ ናይ ተቓወምቲ ሓይሊታት ይሕገ 
መንግስታዊ ተግባር እዩ፡፡ኢህወዯግ ሃገራውን ብዛካ ኣዱስ ኣበባ ዴማ ክልላውን መረፃ 
ተዒዊቱ ስልጣን ተረኪቡ እዩ፡፡ኣዱስ ኣበባ ግን 100% ብተቓወምቲ ዒወት ስለ ተዚመ 
ስልጣን ተረኪቦም ስራሕ ክጅምሩ መንግስትን ህዜብን ፃዊዑት እንተቕረቡ እዜኒ 
ተቓወምቲ ክሰምዕ ኣይከኣለን፡፡ይብኣስ ኢሉ ናይቀለም ወያነ ተባሂሉ ምዕራብያውን 
ዜሰመይዎ ምንቅስቓስ ተግበራዊ ምግባር ጀመሩ፡፡መናአሰይ ኣዯናጊሮም ናብ ዒመፅ 
ኣምፅእዎም፡፡ንብረት ህዜብን መንግስትን ዒነወ፣ሰለማውያን ሰባት እውን ንሕለፇት 
ዲረገ፡፡ኢህወዯግ ዜመርሖ መንግስቲ  ዴሕሪ ክንዯይ ፃዕሪ ኣዱስ ኣበባ ብሓዯራ መንግስቲ 
ክትመሓዯር ገበረ፡፡መራሕቲ ዒመፅን ብፅብፅን ዴማ ናብ ሕጊ ቀሪቦም ተፇረድም፡፡ዴሕሪ 
ፌርዱ ኢህወዯግ ዜመርሖ መንግስቲ ቂም እንተይቋፀረ  ሕገ መንግስቲ ብዜፇቕዯሉ 
መሰረት ብምሕረት ክወፁ ገበረ፡፡መረፃ 97 ዒ/ም በዙ ልዕል ክብል ዜተገለፀ መንገዱ 
ብልዕልና ህዜቢ ተዚመ፡፡ዜተኸበሩ ጀነራል ፃዴቃን ነዙ ብዱሞክራስያዊ መንገዱ ዜተኣለየ 
ብፅብፅ ተቓወምቲ እዮም መረፃ 97 ኣተኣላልዩኡ ትኽክል ከምይነበረ ክነግሩና ዜፌትኑ 
ለዉ፡፡እዚ ሃገር ዴሕሪ 97 መረፃ ክልተ ዒበይቲ መረፃ ተኣናገዯት እንትትኮን ህዜቢ 
ካብ ተመኩሩኡ ዜተመሃረሉ ካብ ግ ናብ ግ ዱሞክራሲ እናዒሞቐ ዜኸዯሉ መረፃታት 
እዮም ተኻይድም፡፡ህዜብታት ሃገርና ኢህወዯግ ብዜመርሖ መንግስትን ብተሳትፍ ሓፊሽ  
ዜተሓንፀፁ መዯባት ብምፌፃም ካብ እዋን ናብ እዋን ብይ ምቁራፅ ኩለ መዯያዊ ዒወት 
ናብ መዜግብሉ ብርኪ ምስግጋር ተኻኢሉ እዩ፡፡ 

ካብዙ ብተወሳኺ ሓፊሽ ብዜመስሎ መንገዱ ዜውዯበሉ ሓሳቡ ዜገልፀሉ ዜቃወመሉ 
ዜዴግፇሉ ወተ መሰላት ተረጋጊፆም እዮም፡፡ናይ ብሄራትን ብሄረሰባትን ማዕርነት 
ብተኣማምን መንገዱ ንምኽባር ተኻኢሉ እዩ፡፡ናይ ፆታን  ሃይማኖታትን ማዕርነት እውን 
ንምኽባር ተኻኢሉ እዩ፡፡ ብሄራትን ብሄረሰባትን ህዜብታትን ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካ 
ስልጣን ባዒል ቤት ዜኾኑሉን ሓረስቶት፣ሸቃሎ፣ነበርቲ ከታማን ወየንቲ ሙሁራትን ኣብ 
በቢ ዯረጅኡ ሎ ስልጣን ተሳተፌቲ ዜኾኑሉ ኩነታት ንምፌጣር ተኻኢሉ እዩ፡፡ 

ኣብዙ መዲይ እውን እንተኾነ ፀገማት የለውን ዜበሃል ኣይኮነን፡፡ህፃን ምፌሓኽ 
እንተይከኣለ ዯውኢሉ ምኻዴ ከምይኽእል ኩሉ ኣብዝም ልዕል ክብል ዜተጠቐሱ መሰላት 
ዱሞክራሲ ኣብ ምትግባር ሓላፌ ላፌ ምህላዎም ኣይቐርን፡፡ይኹን እምበር ብተዯጋጋሚ 
ልምምዴን ዱሞክራሲ ኣብ ምዕማቕ ለዉ መሓንቖታት ኣናላለኻ ክፌትሑ ብምግባርን 
ዜእለዩ እዮም፡፡ 

ኣብ ዱሞክራሲ ምስፊን ዒብዪ ተራ ዜፃወት ቁጠባ እነዒበየ ብንፅፅር ፌትሓዊ ክባሃል 
ዜኽእል ክፌፌል ሃፌቲ እናተጠናኸረ ክኸዴ ምግባር/ሓፊሽ በቢ ዯረጅኡ ተጠቃሚ 
ምግባር/ንፅባሕ ይበሃል ውራይ እዩ፡፡ኣብዙ መዲይ ዜተመገበ ዒወት እንታይ እዩ ዜብል 
ምርኣይ አገዲሲ ስለ ዜኾነ ናብኡ ንስገር፡፡    
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2.3. ኣብ ሃገርና ክሳዕ ሐዙ ዜተመዜገቡ ቁጠባዊ ዒወታት 

እቲ ናይ መጀመርያ ዒወት ቁጠባ ክበሃል ዜከኣል ንፁር ናይ ቁጠባ ፖሊስን እስትራተጅን 
ዜሓንፀፀት ሃገር እያ፡፡ፖሊሲን ስትራተጂ ሕርሻን ልምዒት ገጠርን፣ልምዒት 
ኢንዲስትሪ፣ከተማ ልምዒት፣ፓኬጅ ልምዒት ዯኣንት ወተ እዮም፡፡እዝም ፖሊስን 
ስትራተጅን ቀንዱ ፀላኢ ዴኽነት ቀንዱ ሃፌቲ ሓይሊሰብን/ጉልበት/ መሬትን ምኻኑ ካብ 
ትኽክለኛ ወዴዒዊ ባይታ ሃገርና ዜብገስ ትንታነ ቐመጡ እዮም፡፡ሓይልታት ልምዒት 
ብኣግባቡ ተወዱድም ክሰርሑ ኽእሉ ሰነዲት እዮም፡፡ 

በዙ መሰረት ብዜተገበረ ቃልሲ ኣብ ገፀር ይኹን ከተማ ዒበይቲ ቁጠባዊ ለውጢ 
ተመዜጊቦም እዮም፡፡ብሃገር ዯረጃ ብምግቢ ዒርስና ክኢልና ኣብ ውሽጢ 50 ዒመታት 
ተራእዩ ይፇልጥ ዴርቂ ብዒቕሚ መንግስትን ህዜብን ክንምክት ክኢልና ኢና፡፡ሓረስታይ 
ከርፊሕ ናብራ ዜነብረላ፣ዒመት ዒመት ናይ ወፃእ ሓገዜ ኢዴ ዜዜርገሐላ ዜነበረት ሃገር 
ኣብ ምዕቃብ ሃፌቲ ተፇጥሮ፣ክረምታዊ መፌረይነት፣መስኖን ሃፌቲ እንስሳን ብዜመፀ 
ለውጢ ብሚልዮናት ዜቑፀር ብር ዜወነኑ ሓረስቶት ምፌጣር ተኻኢሉ እዩ፡፡ፌርያት ሕርሻ 
ናብ ወፃእ ዕዯጋ ምልኣኽ ዜተኸኣለሉ ዯረጃ ተበፂሑ እዩ፡፡ 

ኣብ ከተማ ስራሕ ስእነት ብምውጋዴ ናይ ስራሕ ፇጠራይነት መንፇስ ለዒዒለ ሃፌቲ 
ምፌጣር ኽእለ ናይ ዯቅቕትን ኣናእሽትን ንግዱ ትካላት ፓከጅ ተዲልዩ ተግበራዊ 
ምግባር ብምኽኣሉ ናብራ ከተማ እውን ምምሕያሽ ጀሚሩ ኣሎ፡፡ 

ናይ ገፀር ከተማን ልምዒት ስራሕቲ እናተመጋገበን እናተዯጋገፇን ብምኻደ ስሉጥ በቢ 
ዯረጅኡ ሓፊሽ ተጠቃሚ ዜኾነሉ ዕዴል ይፌጠር ኣሎ፡፡ንፌርያት ሕርሻ 
ፀጋ/እሴት/ዜውስኻን ንሕርሻ ገልግሉ እታዎታት ፌርያን ፊብሪካታት ምህናፅ ጀሚርና 
ኣለና፡፡ 

ነዙ ቁጠባ ምጥንኻር ገልግሉ መሰረተ ልምዒታት እውን ተሃኒፆም እዮም፡፡መንግዴታትን 
መጓዒዜያታትን፣ቴሌኮሞኒኬሽን፣ ማይ፣ መብራህቲ ትካላት ፊይናንስ ወተ ዯረጃ ዕብትና 
መሰረት ዜገበረ ተሃኒፆም እናተሃነፁን እናተጠቐምናሎምን ንርከብ፡፡ 

በዙ ቁጠባዊ ምዕባለ ሓረስታይ፣ሸቃላይ፣ናይ ከተማ ነባሪ፣ምሁር በዒል ሃፌትን በቢ 
ዯረጀኦም ተጠቀምቲ ኮይኖም እዮም፡፡   

2.3.ኣብ ሃገርና ክሳዕ ሐዙ ዜተመዜገቡ ማሕበራዊ ዒወታት 

ኣብዙ መዲይ እውን ፖሊሲ ትምህርቲ፣ጥዕናን  ማሕበራዊ ውሕስናን ወተ ብምሕንፃፅ 
ተግባራዊ እትገብር ለ ሃገር እያ፡፡ኣብ ልዕሊ ዴኽነት ዜግበር ወፌሪ ኣብ ፌልጠት 
ዜተመስረተ ክኸውን ኣብዙ ዜዋፇር ሓይሊ ሰብ እውን ጥዕንኡ ዜተሓለወ ውሑስ 
ማሕበራዊ ውሕስና ለዎ ክኸውን ብስፌሓት እናተሰረሐ መፂኡ እዩ፡፡ 
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ትምህርቲ ንሓንቲ ሃገር ምዕባለኣ ውሕስ ክኾውን ግብር ማሕበራዊ ርፉ እዩ፡፡ኢህወዯግ 
ዜመርሖ መንግስቲ እውን ዜተመሃረ ሓይሊ ሰብ ንምፌራይ ሰፊሕቲ ስራሕቲ ኣካይደ 
እዩ፡፡ቀዲማይ ብርኪ፣ ካልኣይ ብርኪ፣ መሳናዴኦ ኣብያተ ትምህርቲ ፣ኮለጃት፣ ዩኒቨርቲታት 
ብምህናፅ 30% ህዜቢ ናይዚ ሃገር ኣብ መኣዱ ትምህርቲ ክኸትት ብምግባር ስራሕ ፇጣሪ 
ተምሃራይ ኣብ ምህናፅ ይርከብ፡፡   

ስራሕቲ ጥዕና ናይ መወዲእታ ዕላማ ብዜተማለአ ጥዕና ነዊሕ ዕዴመ ምፅናሕ እዩ፡፡ኣብ 
ሃገርና ማእኸላይ ዕዴመ ወዱሰብ ኣብ እዋን ናይ ዯርግ ውዴቀት ከባቢ 45 ዒመት እዩ 
ነይሩ፡፡ኣብ ይ ዕዴሚኡ ዜቕፈ ዜነበረ ዴማ ሓረስታይ፣ ሸቃላይ ናይ ከተማ ነባርን 
ትሑት መነባብሮ ዜነበሮም ምሁራትን እዮም፡፡ልዐል ቁፅሪ ዜሕዜ ዴማ ሞት ኣዳታትን 
ህፃናትን እዩ፡፡ብኢህወዯግ ዜምራሕ መንግስቲ ብዜሰረሖ ስራሕ ማእኸላይ ዕዴመ ወዴሰብ 
ናብ 64 ዒመት ተናዊሑ እዩ፡፡ወዱ ሰብ ብንፅፅር ክባሃል ዜኽእል ዜተማለአ ጥዕና ሃልይዎ 
ዜነወሐ ዕዴመ ክፀንሕ ምግባር ዴማ እቲ ዜዒበየ ዒወት እዩ፡፡ 

በዝም ዜተመዜገቡ ማሕበራዊ ዒወታት ተጠቃሚ ዜኾነ ሓረስታይ፣ሸቃላይ፣ናይ ከተማ ነባሪ 
ሙሁርን በዒል ሃፌትን እዮም፡፡ 

2.4.ኣብ ሃገርና ዜተመዜገቡ ዒወታት ከመይ ክምዜገቡ ኪኢሎም 

ኣብ ሃገርና ዜተመዜገቡ ዒወታት ክምዜገቡ ዜኸኣሉ ንፁር ናይ ህዲሰ መስመር ክንጭብጥ 
ብምኽኣልና እዩ፡፡ናይ ህዲሰ መስመር እንሃንፆ ስርዒት ርእሰ ማልነት ናይ ስርዒትና ሓዯጋ 
ክራይ ኣካብነት ናይ ወያናይ ዱሞክራሲ ሕብረተሳባዊ መሰረት ሓረስታይ ሻቃላይ ናይ 
ከተማ ነባርን ዜወየነ ምሁርን ምኻኖም ብኑፁር ኣቐሚጡ እዩ፡፡ካብዙ ዜብገስ ፖሊስታት 
ስትራተጅታት ኣዋጃት ዯንብታት መምርሕታት መዯባት ተሓንፂፆም እዮም፡፡ 

ሰብ ዋና መስመር ህዲሰ፣ዱሞክራስያዊ ሕገ መንግስቲ ብምኻና፣ተወዱብና ብፅንዒ 
ብምቅላስናን ሓፊሽ በቢዯረጅኡ ተጠቃሚ ክኸውን ብምኽኣሉን ዜተረጋገአ ሰላም ምህናፅ 
ብምኽኣልናን እዩ እዝም ኩሎም ዒወታት ምምጋብ ክኢልና ለና፡፡ 

ናይ ሓፊሽ ህዜብና ዯርባዊ ንቕሓት ካብ ግ ናብ ግ እናዏበየ ብምምፅኡ ኣብዚሃገር 
ሰላማ ዜርጉ ጉዕዝ ህዲሰኣ ዜኾልፈ ኩነታት እንትፌጠሩ ኣብ ብቑዕ ምኽንያትን ጭብጥን 
ዜምርኮስ ኣብ ምርዴዲእ ዜኣምን ሓፊሽ እናተፇጠረ ብምምፅኡ ምስ ውዴቡ ኢህወዯግን 
ንሱ ምስ ዜመርሖ መንግስትን ኢህን ሚህን ኢሎም ክዚተዩን ሓቢሮም ክቃለሱን 
ብምኽኣሎም ዜተመዜገበ ዒወት እዩ፡፡ 

ኢህወዯግ ኣብዚ ሃገር ነውፂ እንተመፅእ እውን ኣብ ብቑዕ ዯርባዊ ትንታነ ብምምስራት 
ንውሽጡ ብምርኣይ ንዒወታቱ እንታይ ኣገነነ ንውዴቀታቱ እንተይ ኣነኣሰ ብብቕዒት 
እናተቓለሰን እናቃለሰን ብምምፅኡ  እዩ እዝም ዒወታት ክምዜገቡ ክኢሎም፡፡  

ኣብ ቀረባ እዋን ንመዜገብናዮ ዒወት ሕዴግን ጉዕዝ ህዲሰና ዜኾልፌን ህውከትን 
ብፅብፅን ኣብ ውሱናት ከባብታት ምርኣይ ጀሚሮም ኣለዉ፡፡ኢህወዯግ ዜመርሖ መንግስቲ 
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ነዙ ፀገም ንምእላይ እውን ፃዕርታት ይገብር ኣሎ፡፡እዝም ፀገማት ሐዙ ንምታይ ክኽሰቱ 
ክኢሎም ከመይከ እዩ ክፌትሑ ዜኽእሉ ዜብል ቀፂልና ንርአ፡፡ 

3. ኣብ ሃገርና ሐዙ ተፇጢሩ ሎ ግዜያዊ ተቓውሞ ንምንታይ ክመፅእ ክኢሉ? ከመይከ 
እዩ ዜፌታሕ? 

እዙ ኣብ ሃገርና ሐዙ ዜረአ ሎ ግዜያዊ ህውከት መሰረታዊ መንቀሊኡ ዜህነፅ ሎ 
ስርዒት ልምዒትን ዱሞክራስን ኣይኮነን ዋና መንቀሊኡ ንመናት ገዚእቲ ዯርብታት 
ዜሃነፅዎ ኩለ መዲይ ዴሕረት እዩ፡፡እዙ ዜህነፅ ሎ ልምዒትን ዱሞክራስን ገዚእቲ 
ዯርብታት ንመናት ዜሃነፅዎ ኩለ መዲይ ዴሕረት ብምፌራስ ሓደሽ ልምዒታዊ 
ዱሞክራስያዊ ኣተሓሳስባ ልዕና  ለዎ  ስርዒት ምህናፅ እዩ፡፡እዝም ክልተ ፅንፉ ዜሓዘ 
ኣተሓሳስባታት ዜወሰዯ ግ እንተ ዜውስዴ እውን ሓዱኡ  ኣብ ሊዕሊ እቲ ሓዯ መቐብር 
ክነብር ተይኮኑ ፌፁም ክተዒረቑ ኣይኽእሉን፡፡እዘይ እዩ ሐዙ ዜረአ ሎ ህውከት ናይ 
ይተዒረቑ ኣተሓሳስባታት ጎንፂ መግለፂ ኮይኑ ተቐልቂሉ ሎ፡፡ንምንታይ ሐዙ 
ንምቕልቃል መሪፁ ዜብል ሕቶ እውን ምልዒል ኣይቐርን፡፡እቲ ምኽንያት ልምዒትን 
ዱሞክራስን ክህነፅ ዜዯልዩ ሓይልታት ወይከዒ ነዙ ስርዒት ህንፀት ቆሪፆም ዜተሰለፈ 
ሓይልታት ርአይዎ ጉዴለት ዴኽዑ እናኾኖ ምዃኑ ግልፂ ክኾን ኣለዎ፡፡መፌቲሒኡ 
ዴማ ኣብ እንግዴዒ ነዙ ልምዒታውን ዱሞክራስያዊ ስርዒት ክህነፅ ዜቃለሱ ሓይልታት እዩ 
ዜዒልብ፡፡ነዙ ኩነታት በዙ ዜስዕብ መንግዱ ዜርዜር ኣቢልካ ምርኣይ ይከኣል እዩ፡፡ 

3.1. ኣብ ሃገርና ሐዙ ተፇጢሩ ሎ ግዜያዊ ተቓውሞን ህውከትን ንምንታይ ክመፅእ 
ክኢሉ? 

ኣብ ሃገርና ሐዙ ኣብ ሓዯ ሓዯ ቦታት ተፇጢሩ ሎ ግዜያዊ ህውከት መንቀሊኡን 
ኣፇታትሑኡን ንምርኣይ መሰረታውን ግዜያውን መበገሲ ዜኾኑዎ ጉዲያት ፇሊኻ 
ምቕማጥ ኣገዲሲ እዩ፡፡ 

3.1.1.መሰረታዊ መንቀሊኡ ሕሉፌ ስርዒታት ዜገዯፌዎ በሰላ እዩ፡፡ 

ኣብ ዜሓለፌናዮም ስርዒታት ገዚአቲ ዯርብታት ሓፊሽ ህዜቢ ብቐሊሉ ንምግዚእ ኽእል 
ኣተሓሳስባታት እናሃነፁ መፂኦም እዮም፡፡እዝም ዴሕረታት ሓቂ እዩ ኢሉ ክቕበል 
ብኽእል መንገዱ ብትካላት ሃይማኖትን ብናይ ሓሶት ታሪኽን ዒጂቦም ወቐርዎ፡፡ኢዙ 
ሐዙ እንርኦን እንሰምዖን ለና ናይ ህውከት ምልዕዒል ገዚእቲ ዯርብታት ኣቐዱሞም 
ዜተጠቐምሉ ምኻኖም ምርዲእ ንኽእል፡፡ካብቶም ንምልዕዒል ዜጥቀምሎም ዜነበሩ 
ትግራዋይ ናይ ኣምሓራይ ስልጣን ዋና ተነሓናሒ  እቲ ትግራዋይ ዴማ ዜነበሮ ስልጣን 
ብናይ ኣምሓራ ተንኮል ከም ዜተነጠቐ  ተገይሩ ዜንገር ዜነበረ ስብከት እቲ ሓዯ እዩ፡፡እዙ 
ኣተሓሳስባ ሓረስታይ፣ሸቃላይ ናይ ከተማ ነባሪ ሙሁር  ትግራዋይ ናይ ኣምሓራይ 
ሓረስታይ፣ሸቃላይ ናይ ከተማ ነባርን ሙሁርን ተነሓናሓይ ጌይሩ ክሓስብ እዩ 
ተገይሩ፡፡ብተግባር እንትረአ እንተሎ ግን እዝም ልዕል ክብል ዜገለፅናዮም ዯርብታት ካብ 
ፖለቲካዊ ስልጣን ተገሊሎም በቢናይ ከባቢኦም ገዚእቲ ዜምዜመዘ ኣብ ጥምየትን 
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ዴንቁርናን ዜነብሩ ህዜብታት እዮም ፡፡ናይ ሎሚ ነውፀኛታት ዴማ ልዕልዎ ጭርሖ 
ልክዕ ከምቶም ገዚእቲ ዯርብታት ዜገብርዎ ዜነበሩ ናይ ኣምሓራይ ልዕልና ክንምልስ ኢና 
ብዜብል ምልዕዒል እዩ እቲ ህውከት ዜፇጥርዎ ለዉ፡፡እዙ ህውከት ብተግባር እንትረአ 
ንናይ ኣምሓራን ትግራዋይን ሓረስታይ፣ሸቃላይ ፣ ከተማ ነባሪ፣ሙሁርን ባዒል ሃፌትን ዋላ 
ሓንቲ ፊይዲ ከርክቡ ኣይከኣሉን፡፡ብኣንፃሩ እቲ ተግባር ንግዜይኡ እውን እንተኾነ 
ጀሚሮምዎ ዜነበሩ ልምዒትን ዱሞክራስን ክኹለፌ ሰላም ክዜረግ እዩ ገይሩ ሎ፡፡ካብ 
ክልል ኣምሓራ ወፃእ ኣብ ኦሮምያ ተቐስቀሰ ህውከት እውን መግለፂኡ ክፊላለ 
እንተይኮይኑ ብትሕዜትኡ ሓዯ እዩ፡፡ብሓፂር ኣገላልፃ ትምክሕትን ፀቢብነትን ዜፇጠርዎ 
ህውከት እዩ፡፡ትምክሕትን ፀቢብነትን ኣብ ሕሉፌ ስርዒታት እውን ንሓፊሽ ህዜብና 
ኣይጠቀሙን ሎሚ እውን ትምክሕትን ፀቢብነትን ዜፇጠሩዎ ህውከት ንሓፊሽ ህዜብና 
ክፌይደ ኣይኽእልን፡፡ 

3.1.2.ሓይልታት ልምዒትን ዱሞክራስን ርአዩዎ ጉዴለት ከም ዴኽዑ ስለገልገሎም 

ሀ/ኣብ በቢ ዯረጅኡ ኒአ ኣመራርሓ ኢህወዯግን መንግስትን ሎ ናይ ኣፇፃፅማ ጉዴለት 

ኣብዚ ሃገር ዜተመዜገበ ፖሊቲካዊ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ወተ ዒወታት ክምዜገብ  
ኢህወዯግን ኢህወዯግ ዜመርሖ መንግስትን ዜሃብዎ ኣመራረሓ ወሳኒ እዩ፡፡ ምትእጅጃል 
እንትበዜሕ ፀረ ዱሞክራስን ክራይ ኣካብነት እንትነግስ ይግልፅነት እናሰፇነ እንትኸዴ 
ኣብ ውሽጢ ኢህወዯግ ፀገማት እናጋጠሙ መፂኦም እዮም፡፡ኣብ ውሽጢ ኢህወዯግ ፀገም 
እንተጋጥም ብዜሰኸነ ኣእምሮ ውዕይ ዯርባዊ ቃልሲ ብምክያዴ ነቲ ህልዊ መዴረኽ 
ዜምጥን እቲ ትኽክለኛ ኣተሓሳስባ ስዑሩ ዜወፀሉ መንገዱ እናተቐየሰን ተግባራዊ 
እናተገበረን እዩ መፂኡ፡፡ኣብከምዙ ዜበለ ኩነታት ዴማ ነቲ መዴረኽ ዜምጥን ማእኸሎም 
ኣብ ኣተሐሳስባ ተኮሩ ሰፊሕቲ ፅርየታት ይከየደ፣ ኣሰራርሓታትን ኣወዲዴበታትን 
ይፌጠሩን ይትግበሩን፡፡ፅጉማት ኩነታት ካብ ቁፅፅር ወፃእ እንተይኮኑ ዜፌተሕሉ ኩነታት 
እዩ ኣብ ውሽጢ ኢህወዯግ እናማዕበለ መፂኡ፡፡ 

እዙ ሐዙ ተፇጠሩ ሎ ግዜያዊ ፀገም እውን እንተኾነ ክፌጠር ዜኸኣለ ኣብ ውሽጢ 
ኢህወዯግ ምቅልላስ እናተሓሓለ ስለ ዜመፀ ዜተፇጠረ ፀገም እዩ፡፡ኣብ ውሽጢ ኢህወዯግ 
ወይከዒ ኣብ ውሽጢ ኢህወዯግ ለዋ ኣባላት ውዴባት ፃህያይ ፀቢብነት፣ትምክሕትን ክራይ 
ኣብነትን  እናጠጠዏለን ይመፃ ስለ ላዋ እየን፡፡ፃህያይ ትምክሕትን ፀቢብነትን፣ጉዴለት 
ሰናይ ምምሕዲር፣ክራይ ኣካብነት  ይውሕጡና ኣለዉ ክንቃለሶም እዩ ዜግባእ ኢሉ ክቃለስ 
ንውጥን ተሰማዕነቱ ዜንእሰሉ ወይከዒ ብዜተወዯበ መንገዱ እዙ ሕቶ ከየልዕል ተገይሩ 
ብያዲግም መንገዱ ዜውቀዏሉ ኩነታት እውን ሓልሓለፈ እውን እንተኾነ ይረአ ስለሎ 
እዩ፡፡ 

እቲ ክቃለስ ዜዯሊ ኣመራርሓ እውን እንተኾነ በቢ እዋኑ ዒቕምታቱ እናዕበየ ዜመፀ 
ኣይኮነን፡፡ሐዙ ሎ ኣመራርሓ ሓደሽ መስመር/ሓደሽ ስነሓሳብ/ ከምፅእ ትፅቢት 
ኣይግበረሉን ክግበረሉ እውን ኣይግባእን፡፡መስመር ህዲሰ ንኢትዮጵያ ብቑዕ መፌትሒ 
እዩ፡፡ነዙ መስመር ህዯሰ ዜፌፀመሉ ዜተፊለለየ መዴረኻት ምሕላፈ ኣይቐርን፡፡ብመስመር 
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ህዲሰ መሪሑ ናብ ዒወት ከብፅሕ እንተኾይኑ ነቲ መስመር በቢእዋኑ ሓዯሽቲ ሓሳባት 
እናምፀአ ዕምቖሉ፣ እዋናዊ ኩነታት ዜትንትነሉን ንእዋኑ ዜምጥን ትኽክለኛ ኣንፇት 
ዜሕንፅፅሉን ዒቕሚ ብይ ምቁራፅ ክፇጥር ኣለዎ፡፡ህልዊ ሃገራውን  ዒለማውን ኩነታት 
ኣንቢቡ ምምራሕ ዜሓፅሮ ምህላዉ ካብ ዜወሃቡ ሎዉ ገሊኦም መብርህታት ምርዲእ 
ይከኣል እዩ፡፡ሐዙ ኒአ ኣመራርሓ ነዙ ዒቕሚ ኣብ ምፌጣር ብዒብይኡ ዜጎዴሎ ኮይኑ 
ይርአ ኣሎ፡፡ 

እቲ ወሳኒ ፀገም ናብ ኣመራርሓ ዜመፅእ ምሉእ ግዜይኡን ህወቱን ንህዜቢ ኣወፌዩ ታረኽ 
ይርስዖ ፌፃመ ፇፂሙ ክሓልፌ ዴልው ይኮነ ኣመራርሓ ዜመፅእ ምህላዉ እዩ፡፡ብዘሕ 
ዜዚረብ ውሑዴ ዜሰርሕ ምስ በቢዯረጅኡ ሎ ኣመራርሓ ዜቀራረበ ወተ ናብ ምዃን 
ይወርዴ ስለሎ እዩ ኣብ ምምራሕ ፀገም ዜፇጥር ሎ፡፡ 

እንሃንፆ ለና ስርዒት ርእሰማልነት ምዃኑ ፌሉጥ እዩ፡፡ኣብ ሃገርና ዜህነፅ ሎ 
ርእሰማልነት መሪሕነቱ ከምቶም ኣብካልኦት ሃገራት ዜረአ ሎ ርእሰማልነት ብዘሕ ሃፌቲ 
ብዜወነነ ዜምራሕ ኣይኮነን፡፡ንባዕሉ ከይሃፌተመ ኣብዚ ሃገር ሓፊሽ በብዯረጅኡ ዜጥቀመሉ 
ሃፌቲ ክፇጠር ዜመርሕ ዜመርሖ ስርኣት እዩ ናይ ኢትዮጵያ ርእሰማልነት፡፡ኣብ ሃገርና 
ዜረአ ሎ  ኩነታት ግን ዋላ ቁፅሮም ይሓደ ርእሰማልነት ስለ ዜኾነ ኣመራርሓ ኮይኖም 
ምህፌታም ዜኽልክሎም ኩነታት ከምየለ ክሳዕ ዜመስል ካብዘይን ካፌቱይን ዒፊጢጦም 
ዜህፌትምሉ ኩነታት ብግልፂ እዩ ዜረአ ሎ፡፡ኣመራርሓን ክሳዕ ገለ መንግስቲ ሰራሕተኛን 
ዜኸዯ ሃፌቲ ምዜገባ እንታይ ዒወት ከምመዜገበ ብዕሊ ዜተገምገመሉ ገምጋም 
ኣይፇለጥን፡፡ ገሊኡ ኣመራርሓ ግን ብዜወሃቦ መንግስታዊ ዯመወዜን ኣበልን ካልኦት 
ጥቕማጥቕን ዜፇጠሮ ሃፌቲ እዩ ኢልካ ምግማቱ ፀግም ሃፌቲ እዩ ወኒኑ እትረኽቦ፡፡በዙ 
ምኽንያት ዋላ ኣብ ሓዯ ትረአ እታ ክራይ ኣካብነት ንባዕሎም ይሓዯጉድ ካሊእ 
ከመይጌይሩ ክሓዴግ ዜብል መንፇስ ኣናፇጠረ ንቓልሲ ምፅላዉ ኣይተረፇን፡፡   

ለ/ኣብ ሕብረተሳባዊ መሰረት ወያናይ ዱሞክራሲ ዜኾኑ ዯርብታት ዜረአ ሎ ክፌተት 

ኣብ መላእ እቲ ሃገር ሎ ሓረስታይ ብወሳኒ መልክዐ በዙ ዜህነፅ ሎ ስርዒት ብዜረኸቦ 
ረብሓ ቀፃልነት እዙ ስርዒት ዜዴግፌን እናተቐለሰ ዜመፀን እዩ፡፡ኣብዙ ሐዙ ዜረአ ሎ 
ዒመፃት እውን ዜተዲነገረ የለን እኳ እንተይተባሃለ ነዙ ዜገጥም ሎ ዒመፅ ዜቃዎሞን 
ዜቃለሶን ሎ እዩ፡፡እዙ ሓቂ ኣብተን ዕብይ ኢሉ ነውፂ ዜተኻየዯለን ክልላት ኦሮምያን 
ኣምሓራን ከይተረፇ ዜተረጋገፀ ሓቂ እዩ፡፡ይኹን እምበር ዯርባዊ ንቕሓቱ ኣብዜዴለ ዯረጃ 
ብይምብፅሑ ኣብ ከምኡ ዜመሰለ ሓረስታይ ወዱ ካሊእ ብሄር ከም ስግኣት ዜርአሉ 
በቶም ገዚእቲ ዯርብታት ሸከምዎ ዴሕረታት ዜፅለወሉ ኩነታት ኣሎ፡፡ሓልሓሊፈ በዚ 
ዴኽምቲ ጎኑ ተበሊፆም ከለዒዕልዎ ዜምክሩሉ ነቶም በዙ ዴሕረት ከላዒዕልዎ ዜምኩሩ 
ቅልጥፌ ኢሉ ኣብ ምኹናን ዜዴሕረሉ ኩነታት ኣሎ፡፡ኢህወዯግ ንእሽተይ ስራሕ ኣብ 
ዜሰርሐሉ ዴማ ቅልጥፌ ኢሉ ናብ ውንኡ ዜምለሰሉ እዋናት ኣለዉ፡፡ካሊእ ፀገም ናይ 
ሰናይ ምምሕዲር ፀገም እንትረአ ኣብ ምቅላስ ፀረ ዱሞክራሲ ኩነታት ናይ ምፅዋር 
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ዯረጅኡ ሐዙ እውን በቲ ዜዴለ ዯረጅኡ ዜቐነሰ ኣይኮነን፡፡በዙ ምኽንያት እናተፀሞሞ 
ይፀንሕ እሞ ምርር ክብሎ ዜግንፌለሉ ኩነታት ዜረአ ሎ እውን በዙ ምኽንያት እዩ፡፡ 

ካሊእ ሕብረታሰባዊ መሰረት ወያናይ ዱሞክራሲ ዜኾነ እቲ ሓዯ ሸቃላይ እዩ፡፡ሸቃላይ ናይ 
ስራሕ ዕዴል እናሰፇሐ ብምምፅኡ መንግስቲ ብውፅኦም ኣዋጃታት መምርሕታት ረብሓ 
እቲ ሸቃላይ ዜሕልውሉ ኮይኖም ስለዜረኸቦም እዙ ስርዒት ተጠናኺሩ ክኸይዴ ይዯሊ 
እዩ፡፡ይኹን እምበር ኣብዚሃገር ጠንካራ ውዲበ ኣይብሉን፡፡ኣብ ከተምኡ ብክራይ ኣካብቲ 
ዜፌጠር ዕግርግር ስረሐይ ኣይተብኩሩኒ ዕረፈለይ ዜብለሉ ዴልደል ውዲበ 
የብሉን፡፡ኢህወዯግ እውን እንተኾነ ነቲ ሐዙ ኒአ ቁፅሪ ሸቃላይ ዜመጣጠን ካብቲ ሸቃላይ 
ብርክት ዜበለ ኣባልን ኣመራርሓን ክፅምበርዎ ኣይገበረን፡፡ክሳዕ ዜቐረባ እዋን ለኒ 
ሓበሬታ ንናይ ሸቃላይ ምንቅስቓስ ዜዴግፌ ዜከታተል ውዲበ ብዛካ ኣብ ህወሓት ኣብ 
ካልኦተን ውዴባት ኢህወዯግ ከምየለ እዩ፡፡ኣብ ውሽጢ ህወሓት ሎ ክትትል ሸቃሎ 
ዜምለክት ውዯበ እውን እንተኾነ ዯልዱሉ ስራሕ ዜጀመረ ኣይኮነን፡፡በዙ ምኽንያት 
ሸቃላይ ኣብ ከተማ ከዕርፍ ዜግባእ ፅልዋ ከዕርፌ ኣይከኣለን፡፡ 

ናይ ከተማ ነባሪ በዙ ስርዒት ዜምዜገብ ሎ ለውጢ ብጭቡጥ እውን አብ ዜነብረሉ ከተማ 
ብዜመፅእ ሎ ለውጢ ይርባሕ ምህላዉ ተገንዙቡ እዩ፡፡ኣብ ዜተፊለለዩ ውዲበታት ኣትዩ 
እውን ረብሕኡ ንምርጋግፅ ይሰርሕ ኣሎ፡፡እዙ ሓይሊ ግን ካብ ሓረስታይን ሸቃላይን 
ብዜበኣሰ ብትምክሕቲ፣ፀቢብነትን ካልኦት ዴሕረታትን ዜጥቀዏሉ ኩነታት እዩ ብጋህዱ 
ዜረአ ሎ፡፡ኣብገሊኡ እውን ናብቲ ዒመፅ እናተሓወሰ ነቲ ሸቃላይን ሓረስታይን ክፀሉ 
ዜንቐሳቐሰሉ ኩነታት ኣሎ፡፡ኣብ ከተማታት ኣምሓራን ኦሮምያን ዜተረአ እውን እዘይ 
እዩ፡፡ 

ልምዒታዊ በዒል ሃፌቲ ካብዝም በዙ ስርዒት ዜጥቀሙ ሓይልታት እቲ ሓዯ እዩ፡፡በዙ 
ስርዒት ዜፇጠሮ ሃፌቲ ብዜኾነይኹን መንገዱ ክጠፌእ ክበሳበስ ኣይዯልን፡፡እዚ ስርዒት 
ተጠናኺራ ክትቕፅል ይዯሊ እዩ፡፡ይኹን እምበር ብለዎ ናይ ምልዋል ባህርኡ ዜብገስ 
ክራይ ኣካቢ ዴልየቱ ንምምላእ ብትምክሕትን ፀቢብነትን ዜጉልበብ ሓይሊ እዩ፡፡ዯቂ 
ካሊእ ክልል ሰብ ሃፌቲ ከምፀላእቱ ብምቕፃር ብክራይ ኣካቢ መንገዱ ስራሕ ዕዴል 
እንተይፇጠረ ፀጋ/እሴት/ከይወሰኸ ኣየር ብኣየር ክህፌትም ብምንቅስቓሱ ኣብዙ ሐዙ 
ተፇጢሩ ሎ ኩነታት ክፌጠር ኣስተዋፅኦ ኣበርኪቱ እዩ፡፡ 

ኣብ ውሱናት ሰብ ሃፌቲ ከም እንርኦ ለና ፅግዕተኛ ኣተሓሳስበኦም ረጋግፅ ኢሎም 
ዜኣምንሉ ሓሳባት ኣብ ኣዯባባይ ብግልፂ መፌትሒ ሓሳብ ናይዚ ሃገር ብዜብል ምግላፅ 
ጀሚሮም ኣለዉ፡፡ሓሳብካ ምግላፅ ኢሉ ውን ንሓሳብካ ወኪሉ ዜቃለሰልካ ውዲበ ምፌጣር 
ናይ እነሃንፆ ለና ዱሞክራሲ ስርዒት ባህሪ ስለዜኾነ ሓሳቦም ብምግላፆም ዜኹነኑ 
ኣይኮኑን፡፡እቲ ቕረብዎ ሓሳብ እንትምን ግን ልምዒታዊነት ብላቕነት ረጋግፅ 
ልምዒታዊ ሰብሃፌቲ ዜፇጥር ኣይኮን፡፡እዚ ሃገር ብመርሕነት ኢህወዯግ ቑፅሮም 
ዜተባራኸቱ ሰብ ሃፌቲ ተፇጢሮም እዮም፡፡ንልምዒታዊ ሰብ ሃፇቲ ብተባብዕ መንገዱ 
ኣወጃት መምርሕታት ፖሊስታት እስትራተጅታት ተሓንፂፆም ተግባራዊ ይኾኑ ኣለዉ 
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እዮም፡፡ረብሓ ካብ ልጓም ንላዕሊ ይስሕብ ኮይንዎም ኣብዙ ሐዙ እዋን ንባዒል ሃፌቲ ኣብ 
ምስሓብ መሰረታዊ ፀገማት የጋጥሙ ከምለዉ ገይሮም ቕርቡ፣ነዙ ሐዙ ተፇጢሩ ሎ 
ፀገም ኢህወዯግ ክፇትሖ ስለ ይኽእል ብሄራዊ ዕርቂ የዴሊ እሎም ዜሰብኩ ሓዯ ሓዯ ሰብ 
ሃፌቲ ኣይተሳኣኑን፡፡ 

ካብዙ ልዕል ክብል ዜተገለፁ ሓሳብ  ምግንዚብ ከም ዜከኣል እቲ ልምዒታዊ በዒል ሃፌቲ 
ነቲ ጉዕዝ ህዯሰ ተረዱኡ ሐዙ ብሎ ዒለማውን ሃገራውን ኩነታት ነዙ ሐዙ ዜህነፅ ሎ 
ስርዒት ባዕሉ ብቐጥታ ክመርሖ ከምይኽእል ተገንዙቡ ኣብ ጎኒ ኢህወዯግ ተሰሊፈ ኣብ 
ምኻዴ ብርአዮ ናይ ምውልዋል ባህሪኡ እዙ ሐዙ ተፇጢሩ ኒአ ኩነታት ክፌጠር በቲ 
ልዕል ክብል ዜገለፅኩዎ ኣገባብ ፅልውኡ ከምዕረፇ  ምግንዚብ ይከኣል እዩ፡፡ 

ብዴምር ኣብቶም ናይ ወያናይ ዱሞክራሲ ሕብረተሰባዊ መሰረት ዜኾኑ ሓረስቶት ሸቃሎ 
ናይ ከተማ ነበርትን ወየንቲ ሙሁራትን ኣብ ውሽጢ እቶም ዯርብታትን እቶም ዯርብታት 
ነንባዕሎም ዜተወሃሃዯ ቃልሲ ኣብ ምክያዴ ክፌተት ብምፌጣሩ ንትምክሕቲ 
ፀቢብነት፣ክራይ ኣካብነትን ስእነት ሰናይ ምምሕዲርን ዕዴል ክረኽቡ ገይሩ እዩ፡፡   

ሐ/ሕቶን ምላሽን  ብሄርን ብሄረሰባትን ምስ ምህናፅ ዯርባዊ ንቕሓት ኣተአሳሲርካ ኣብ 
ምውሳዴ ዜተፇጠረ ክፌተት       

ኢህወዯግ ንመሰል ብሄራትን ብሄረሳባትን እንትቃለስ ነዙ ሕቶ ብቑዕ ምላሽ ብምሃብ ናብ 
ዯርባዊ ንቕሓት ክሰጋገር ንምግባር እዩ፡፡ብሄራዊ ዕብለላ ክውገዴ ምግባር ዯቂ ዒደ ገዚእቲ 
ዯርቢ ብኻሊእ ኣገላልፃ ብጉልባብ ብሄራዊ ሕቶ ናብ ስልጣን ክዴይቡ ዜዯልዩ ሓይልታት 
ትምክሕቲ ፀቢብነትን ክራይ ኣከብትን ብቐሊሉ ክርኦምን ክቃለሶምን ስለኽእል እውን 
እዩ፡፡እዘይ ማለት ዯርባውያን ፀላእቱ ዜፇልጠሉን ኣንፃር ዯርባዊ ፀላእቱ ዜቃለሰሉ፣ምስ  
ዯርባውያን ፇተውቱ ዴማ ሓቢሩ ዜቃለሰሉ ዕዴል ይፇጥር፡፡እዘይ ብኣብነት ንምጥቃስ 
ናይ ዜኾነ ይኹን ብሄር ብሄረሰብ መበቆል ዋላ ይሃልዎ ፀቢብ፣ትምክሕተኛን ክራይኣካብን  
እንተኾይኑ ብፀላእነት መዱቡ ዜቃለሰሉ፣ ሓረስታይ ሸቃላይ ወያናይ ምሁርን ናይ ከተማ 
ነባርን ዴማ ኦሮሞ ይኹን ትግራዋይ ኣምሓራይ ይኹን ሲዲማ  ወተ ፇታዊኡን 
መቓልስቱን ጌይሩ ዜሓስብን ሓቢሩ ክቃለስን ዕዴል ዜፇጥር እዩ፡፡ 

ኣብሃገርና ብሄራትን ብሄረሰባትን ነንባዕሎም ክፊለጥሉ ዜኽእሉ መዴረኽ ኩሉ ግ ሕዲር 
ይካየዴ እዩ፡፡እዘይ ቋንቆኦም፣ባህሎም፣ታሪኾም ክፊለጡ ሓጊዘ እዩ፡፡ሞዳል ሓረስቶት 
ኣብ ክልተ ዒመት ሓዯ ግ መዴረኽ ተመኩሮን ሽልማትን ብሃገርን ክልልን ይካየዴ 
እዩ፡፡እዘይ እውን ኣብቲ ሓዯ ሎ ፅቡቕ ነገር ተመኩሮ ክቐስም ዜሕግዜ እዩ፡፡ናይ 
መናእሰይ መዴረኽ እውን ብሃገር ዯረጃ ተ ክከየዴ ይግበር እዩ፡፡ 

በዝም ዜተገለፁ ጉዲያትን ካልኦት ስራሕትን ኣብ ኣተሐሳስባ ናይዝም መሓዘት ዜኾኑ 
ዯርብታት ኣብ ንቕሓት ዜመፅእ ሎ ለውጢ ዜነዒቕ ዋላ ተይኮነ ኣብ ሃገርና ሐዙ ዜረአ 
ሎ ብስም ናይ መንነት ሕቶ ንመሓዚኻ ዯርቢ ከምመቖረቑስትኻ ሪኢኻ ዜተፊላለየ 
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ፀቕጢ ምፌፃም ዜረአ ሎ ብሄራዊ ሕቶ ብምምላስ ናብ ዯርባዊ ንቕሓት ንምስግጋር 
ኣብዜስርሑ ለዉ ስራሕቲ ክፌተት ይረአ ስለሎ እዩ፡፡ 

እዙ ፀገም ብዜተማለአ ዜፌታሕ ሓዯ ፖለቲካውን ቁጠባውን ማሕበረሰብ እንትፌጠር 
ምዃኑ ርደእ ኮይኑ ኣብ ዕለታዊ ምብርባርናን ፖለቲካዊ ስራሕትናን ትኽረት ረኺቡ 
ክስረሐሉ ዜግባእ እዩ፡፡ 

3.2. ኣብ ሃገርና ሐዙ ተፇጢሩ ሎ ግዜያዊ ተቓውሞ ከመይከ እዩ ዜፌታሕ 

ኣብ ሃገርና ሐዙ ተፇጢሩ ሎ ግዜያዊ ተቓውሞ መፌትሒኡ ንምቕማጥ ዜካኣል ናይቲ 
ፀገም መንቀሊ ምንፃር ኣገዲሲ እዩ፡፡መንቀሊኡ ምቕማጥ እውን እኹል ኣይኸውንን 
መፌትሒኡ እንትቕመጥ ብግዜያውነትን ብለቕነትን ንምፌታሕ ክስርሑ ዜግበኦም  
ስራሕቲ ምንፃር ኣገዲሲ እዩ፡፡ንዜተቐማጠ መፌትሒ ነኺስካ ብፅንዒት ንተፇፃምነቱ 
ምርብራብ ዴማ መእሰሪኡ እዩ፡፡ 

ልዕል ክብል ከም ዜተገለፀ መንቀሊ ናይዙ ፀገም ኣብ ክልተ መቒልና ንምርኣይ ሞኪርና 
ኢና፡፡እቲ ቀንዱ መንቀሊ ናይዙ ፀገም ሕሉፊት ስርዒታት ዜገዯፈልና ኣተሓሳባታት 
ምኻኖም ኣነፂርና ኢና፡፡እቲ ካልኣይ መንቀሊ ናይ ወያናይ ሓይልታት  ልምዒታውን 
ዱሞክራስያውን  ስርዒት ኣብ ምህናፅ ዜፌፅሙዎ ለዉ ጉዴለት ዴኽዑ ይኾኖም ምህላዉ 
እውን ኣነፂርና ኢና፡፡ 

እቲ ፀገም ዜፌታሕ እውን ነቶም መበገሲ ፀገም ዜኾኑ ምኽንያታት እንትውገደ 
እዩ፡፡መፌትሒ ናይቲ ፀገም ኣብ ክልተ መሰረታዊ ጉዲያት መቒልካ ምርኣይ ይከኣል 
እዩ፡፡ንሶም እውን ግዜያውን ላቕን መፌትሕን እዮም፡፡ 

ኣብ ግዜያዊ ፌታሕ ክረአ ዜኽእል ናይ ምርግጋዕ ስራሕ ምስራሕ እዩ፡፡ናይ ምርግጋዕ 
ስራሕ ኣካል ዜኾነ ቀዲምነት እውን ክወሃቦ ለዎ መራሕቲ ናይቲ ዒመፅ ብንቑሕ ተሳትፍ 
ሓፊሽ ካብ ሓፊሽ ብምንፃል ናብ ሕጊ ዜቐርብሉ መንገዱ ምኽታል እዩ፡፡ 

ቀፂሉ ክውሰዴ ዜግበኦ ምስቲ ሓፊሽ ህዜቢ ቀሪብካ ምርዴዲእ የዴሊ፡፡ሓፊሽ ንምርካብ 
በቢ ብሄራዊ ውዴባቱ ብኻሊእ ኣራርባ በቢክልሉ ምርካብ የዴሊ፡፡ሓፊሽ ብርክት ዜበሉ 
ትኽክለኛ ዜኾኑን ዜተጋገዩን ኣረእያታት ሒዘ ናብ ቅሬታ ከም ዜኣተወ ምርዲእ ይከኣል 
እዩ፡፡እዙ ናይ ሓፊሽ መዴረኽ ክፌጠር እንተሎ ትኽክል እዩ ዜኣምነሎም ግንከ ገሊኦም 
ትኽክል ገሊአም ዴማ ካብ ዜተጋገየ ኩርናዕ ዜረኣዮም ኮይኖም ክርከቡ ይኽእሉ 
እዮም፡፡ገሊኦም ቕርቦም ቅሬታት ብኡዋኑ ክፌትሑ ዜግበኦም ገሊኦም ዴማ ብዜተናወሐ 
ግ ክፌትሑ ዜግበኦም እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም፡፡ነዙኦም ኩሎም ብፅሞና ምዴማፅ 
ሕዴሕድም ኣበየናይ ይምዯቡ ማለት እውን ትኽክለኛ ዜኾኑ ብጉጉይ ተረዱኡ ልዕሎም 
ብእዋኑ ክፌትሑ እናተገበኦም ይተፇትሑ ኣብ ቀፃሊ እዋን ዜፌትሑ  ኢልካ ምፌላይ 
የዴሊ፡፡ነዝም ፀገማት ምላሽ ኣብ ምሃብ ብዜተወዯበ መንገዱ እናተተንተኑ ምላሽ ክወሃቦም 
ይግባእ፡፡ሓፊሽ ፀገም መቕረቢ ጥራሕ ይኮነስ ነቲ ፀገም ንምፌታሕ ምላሽ ኣብ ምሃብ 
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ንቑሕ ተሳታፉ ምግባር ኣገዲሲ እዩ፡፡እዙ መስርሕ ነቲ ላቒ ፌታሕ እውን ግልጋሎት 
ብዜውዕል ምምራሕ የዴሊ፡፡ 

እቲ ላቒ መፌትሒ ህዲሰ ኢህወዯግ ኣጠናኺርካ ምቕፃል እቲ ቀዲምነት ዜወሃቦ ጉዲይ 
እዩ፡፡ህዜባዊ ናዕቢ 66 ናብ መዋዲእታ ሽትኡ ይበፀሐሉ ምኽንያት ብቑዕ መሪሕ ውዴብ 
ብይምርካቡ ምኽንያት ዜተወዯበ ወታዯራዊ መንግስቲ ነቲ ቃልሲ ሓፊሽ ተበሊፁ ናብ 
ስልጣን ከምዜመፀን ንተወሰኽቲ 17 ዒመታት ከቢዴ መስዋእቲ ክንክፌል ከም ዜተገዯዴና 
ናይ ባዕልና ታሪኽ ኣምሂሩና እዩ፡፡ኢህወዯግ ኣብ እዋን ዕጥቂ ቃልሲ ይኹን ኣብ ሰላም 
ንህዜቢ ብብቕዒት መሪሑ ዜተቓለሰን ቃለሰን ውዴብ እዩ፡፡ናይ ሰላምን ልምዒትን ጉዕዝ 
ኣብ ዜመርሐሉ እዋን ናይ ምብስባስ ሓዯጋ ኣጋጢሙዎ ከም ዜነበረ እውን ናይቀረባ 
ተክሮና እዩ፡፡ካብዙ ምብስባሰ ዜወፀ ብዜተነፀረ ናይ ህዲሰ መስመር እዩ፡፡ሐዙ ገጢሙ 
ኒአ ሓዯጋ ንምውፃእ ካሊእ ናይ ህዲሰ መስመር ምሕንፃፅ ኣየዴልን፡፡ንንውሕ ዜበለ 
ዒመታት ዜመርሐና ናይ ህዯሰ መስመር ኣለና፡፡ነዚ መስመር ህዲሰ ዕሙቕ ሓሳብ 
ምምንጫው፣ ነዙ ኣቲናዮ ለና መዴረኽ ዜምጥን ኣገዯስቲ ናይ ኣፊፃፅማ ኣንፇታት 
ኣወዲዴባታትን ኣሰራርሓታትን ምንፃር ግን ኣገዲሲ ጉዲይ እዩ፡፡ካሊእ ኣገዲሲ ጉዲይ ናይ 
ውሽጢ ውዴብ ፅርየት ምክያዴ እዩ፡፡ናይ ውሽጢ ውዴብ ፅርየት ክንብል ከለና ብግልፂ 
ንዜፌለጥ ክራይ ኣካቢ መስተኻኸሊ መፌትሒ ብምግባር ክሕፀር የብሉን፡፡ብመርበብ 
ጥፌኣታዊ ምትሕግጋዜ/ኔትዎርክ/ ናብ መሪሕነት ዜመፀ፣ንህዜቢ ክሳዕ ዕለት መስዋእቱ 
ከገልግል ይቆረፀ፣ስልጣን ከምመንበሪ ዜሓስብ፣ዒቕምታቱ ነቲ ሐዙ ሎ መዴረኽ 
ይምጥን መስተኻኸሊ መፌትሕውን ዜህብ ፅርየት እዩ ክኸውን ዜግበኦ፡፡ብሓፅር ኣገላልፃ 
ናይ ኣረኣእያን ናይ ተግባርን ቃልሲ ኣብ ውሽጢ ኢህወዯግ ክካየዴ ይግባእ፡፡ 

ዴሕሪ እዙ ፅርየት ብቐፃልነት ንመሪሕነት ዜበቕዐ ኣካላት ምምልማል ብተግባር 
እናፇተንካ ምብቃዕ ኣጠናኺርካ ምውሳዴ ይግባእ፡፡ 

ህዲሰ ኢህወዯግ ንምጥንኻር ናይ ውሽጢ ውዴብ ዱሞክራሲ ምጥንኻር ኣገዲሲ እዩ፡፡ኣባል 
ትኽክል ሓሳብ ጥራሕ ክዚረብ መራሕቲ ዜበሉዎ ኣዴሚፁ ኣብኡ ተወሳኺ ኣስሚዐ ዜኸዴ 
እንተይኮነስ ናይ መራሕቱ ጉዴለት ኣውፂኡ ዜቃለስ ንቓልሲ ክብል እንትጋገ እውን 
ንኽጋገ እውን ዕዴል ክረክብ ይግባእ፡፡ብተወሳኺ ናይ ውሽጢ ውዴብ ቃልሲ ብቐጥታ ምስ 
ውዕይ ቃልሲ ሓፊሽ ክትኣሳሰር ይግባእ፡፡  

ኣብቲ ላቒ መፌትሒ ክኣቱ ለዎ ምጥንኻር ውዲበ ሸቃሎን ናብ መሪሕነትን ስልጣንን 
ክመፅእ ምግባርን እዩ፡፡ኣብ ኣተጋግባራ ፀገም የለን ዋላ እኳ እንተይተባሃለ ኣብ ገፀር 
ይብዚሕ ይሓዴ ሓረስታይ ብፌላይ ካዒ እቲ ሞዳል ሓረስታይ ብበዜሒ ኣባል ኮይኑ 
እዩ፡፡ኣብ ስልጣን ኣትዩ መሪሕነቱ ዜዋፀአሉ ኩነታት ተፉጢሩ እዩ፡፡ኣብ ሸቃላይ ግን 
እዘይ ዜባሃል ርሕቐት ኣይከዯን ሎ፡፡እዘይ ጠንኪሩ ይምቕፃሉ ኣብ ኢንዲስትሪ 
ሰላም፣ኣብ ከተማ ስእነት ሰናይ ምምሕዲርን ክራይ ኣካብነትን ኣብ ምቅላስ ምልሕላሕ 
ምፌጣሩ ግዴን እዩ፡፡ክንፉ ናይ ከተማ ቃልሲ ምልሕላሕ ዴማ ተመሊሱ ነቲ ገፀር 
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እናፀለወ ሽግር ዜፇጥረሉ ኩነታት ስለ ዜፇጥር ካብቶም መሰረታዊ መፌትሕታት ሓዯ 
ስለዜኾነ ካብ ብሐዙኡ ትኽረት ክወሃቦ ዜግበኦ እዩ፡፡ 

ምጥንኻር ማዕርነት ብሄር ብሄረሰባትን ንምጉልባት ዯርባዊ ንቕሓት ምዒል ኣገዲሲ 
እዩ፡፡ልምዒታውያን ካብ ክራይ ኣከብቲ  ፣ዱሞክራስያውን ብሄርተኛታት ካብ ፀበብትን 
ትምክሕተኛታትን  ፇሊዩ ዜርአሉን ዜቃለሰሉን ኣብዜኾነ ይኹን ክልል ይሃሉ ሓረስታይ 
ሸቃላይ ናይ ከተማ ነባሪ ፇታዊኡ ገይሩ ነንባዕሉ ዜዯጋገፌሉ ኣተሓስባ ምፌጣር ነዙ 
ገልግል ኣሳራርሓን ኣወዲዴባን ክተኣታቶ ምግባር እውን ኣገዲሲ ነጥቢ እዩ፡፡ 

4. ቀፃሊ ናይዚሃገር ምዕባለ ውሕስነኣ እንታይ እዩ? 

እዚ ሃገር ብቐፃልነት ውሕስንኣ ዜኾኑ ጉዲያት ኣለሊኻ ምኻዴ አገዲሲ እዩ፡፡ናይዚ ሃገር 
ውሕስነኣ ወያናይ ዱሞክራስያዊ መስመር እዩ፡፡ወያናይ ዱሞክራስያዊ መስመር ኣብ 
ህዜባዊ ናዕቢ 66 ዒ/ም ዜተለዒሉ ሕቶታት ንምምላስ ኽአለ መስመር እዩ፡፡ሐዙ እውን 
ብዜተማለአ መንገዱ ምምላስ ዜኽእል ናይ ውሽጢ ሃገር ፌልስፌና መስመር ወያናይ 
ዱሞክራሲ/ልምዒታዊ ዱሞክራስያዊ መስመር/ናይ ህዲሰ መስመር እዩ፡፡ነዙ መስመር 
ኣባላትን ሓፊሽ ህዜብናን ክጭብጥዎ ክሳዕ መስዋእቲ ክቃለሰሉ ምኽኣል እዩ ውሕስና 
ናይዚ ሃገር፡፡ 

ካሊእ ውሕና ናይዚ ሃገር ፋዯራላዊ ዱሞክራስያዊ ሕገ መንግስቲ እዩ፡፡ፋዯራላዊ 
ዱሞክራስያዊ ሕገ መንግስቲ ሃገርና ካብቶም ዜሓለፈ ስርዒታት ዜኽተልዎ ዜነበሩ ሕገ 
መንግስቲ ብዒይነቱ ዜተፇለየ እዩ፡፡ፋዯራላዊ ዱሞክራስያዊ ሕገ መንግስቲ መሰል 
ብሄራትን ብሄረሰባትን፣ማዕርነት ዯቂ ኣንስተዮን ሃይማኖትን፣ረብሓ ሓፊሽ ህዜብና 
ብራጋግፅ መንገዱ ዜተቐረፀ እዩ፡፡ንህላወ እዙ ሕገ መንግስቲ ምቅላስ ህላወ ብሄራትን 
ብሄረሰባትን፣ማዕርነት ዯቂ ኣንስትዮን ሃይማኖትን፣ረብሓ ሓፊሽ ህብና ምርግጋፅ ብሓፂር 
አገላልፃ ህላወ እዚ ሃገር ምርግጋፅ እዩ፡፡ስለዙ እዙ ሕገ መንግስቲ ከይተሻራረፇ ክትግበር 
ምግባር ውሕስና እዚ ሃገር እዩ፡፡ 

ብቑዕ መሪሕ ውዴብ ምህላው ውሕስና ናይዚ ሃገር እዩ፡፡ኣብዙ ሐዙ እዋን ዜፀረየ መስመር 
ህዲሰ ዜሓ ሕገ መንግስቲ ክትግብር ዜኽእል ብሕታዊ ውዴብ ኣብዚ ሃገር ኢህወዯግ 
ጥራሕ እዩ፡፡ኢህወዯግ ኣብ ኣፇፃፅማ ገጢሙዎ ሎ ሽግራት እናተቓለስካ ብምፌታሕ 
ንምጥንኻር ኢህወዯግ ምስራሕ የዴሊ፡፡ረብሓ ካብ ልጓም ንላዕሊ ዜስሕብ ኮይንዎም ሐዙ 
ቀጣን መዒልቲ ዜተፇጠረት መሲልዎም ሃገራዊ ዕርቂ የዴሊ ኢሎም ካብ ዜፅውዐ ለዉ 
ክሳዕ ናብ ዒመፅ ዜተሰጋገሩ ሓይልታት ኣመራፂ ናይዚ ሃገር ክኾኑ ኣይኽእሉን፡፡እዝም 
ሓይልታት ካብ ጉዴለታቶም ክመሃሩ ተማሂሮም ተግባራቶም ከስታኻኽሉ ኽእል ተፇጥሮ 
የብሎምን፡፡ንባዕሉ ካብ ጉዴለታቱ እናፀረየ እናተማሃረ ብቐፃልነት ናይ ምምሕያሽ 
ተፇጥሮ ለዎ ኢህወዯግ ጥራሕ እዩ ኣብዚ እዋን እዙኣ ሎ ውዴብ፡፡ነዙ ውዴብ ብውዕይ 
ናይ ሓፊሽ ቃልሲ ምጥንኻር ውሕስና ናይዙ ሃገር እዩ፡፡ 
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ናይዚ ሃገር ውሕስና ዜውስን ሓፊሽ ህዜብና እዩ፡፡እዝም ልዕል ክብሉ ዜተገለፁ ውሕስና 
ናይዚ ሃገር ክፌፀሙ ዜኽእሉ ሓፊሽ ህዜብና ኣሚኑ እንትቃለሰሎም ጥራሕ እዩ፡፡ሓፊሽ 
ብንቕሓት ክሳተፌ ዴማ ትካላት ዱሞክራሲ ክጠናኸሩ ይግባእ፡፡ናይዚ ሃገር ወሳኒ ውሕስና 
ዜተወዯበ ቃልሲ ሓፊሽ ምጥንኻር እዩ፡፡ 

 


