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ዕጥቂ ኣመራርሓና ነፅንዕ!! 
ኢህወደግ ኣብ ዝሓለፈ ኣኼብኡ እቲ ኣብ ሃገር ዝፍጠር ዘሎ ሽግር ብመሰረቱ ኣብ ውሽጠይ በዘሎ 

ሽግር ምኽንያት እዩ ብዝብል ዓርሱ ብመሰረቱ ክፍትሽን ህዝባዊነቱ ዳግም ከረጋግፅን ከምዝተዳለወ 

ዝግልፅ መግለፂ ሰሚዒና፡፡ እቲ ዋና ሽግር ኣብ ውሽጢ መንግስታዊ ስልጣን ኮይኖም ህዝቢ 

ንምግልጋልን ፍትሒ ንምንጋስን ዲሞክራሲ ንምስፋሕን እንተይኮነስ ናይ ባዕሎም ውልቃዊነት 

ንምጉልባት ዝጥቀምሉ ኣመራርሓን ኣባላትን እንዳተፈጠሩ ብምምፅኦም እዩ ይብለና፡፡ ስለዝኾነ ፓርቲ 

ጉዕዞ 15 ዓመት ብምግምጋም ነዚኦም ዘስተኻኽል ስራሕ ናይ ተሃደሶ ወፍሪ ከምዘድልን ከምዝገብርን 

ኣብ ዝተራኣዩ ሽግራት ዝርዝር መፍትሕታት ከምዘቕማጥን ሓቢሩልና ኣሎ፡፡ ህዝቢ ከምዝብሎ እውን 

ኢህወደግ ውሽጡ ብኣግባቡ እንተይፈተሸን ውሽጣዊ ሽግራቱ እንተይወገደን ጥዕና ብዝተመልኦ 

ክመርሕ እንተዘይኪኢሉን እቶም ዝተጀመሩ ልምዓታዊ ስራሕቲ ከቕፅሎም ኣይኽእልን ዝብል ገምጋም 

ኣለዎ፡፡ ከም ቐደሙን ብኣግባቡን ነቲ ህዝብን ልምዓታዊ ሓይልን መሪሑ ናብ ዝላዓለ ናይ ልምዓት 

ፀፍሒ ክወስድ ኣይኽእልን ዝብሉ ስምዒታት ሰፋሕቲ እዮም፡፡ ስለዝኾነ ከምዙይ ኢሉ ኣብ ባዕሉን 

መዳርግቱን ሰፊሕ ናይ ተሃድሶ ወፍሪ ክገብር ምውሳኑ ግርምን ክኸውን ከምዘለዎን ዝብል ስምዒት 

ዳርጋ ናይ ኩሉ ህዝቢ ስምዒት እዩ፡፡ እዃ ዳኣስ አዙይ ብፅንዓትን ብዝርዝርን ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ 

ኣብ ዘለዉ ኣካላቱ ብስፍሓት ብዝፍትሽን መፍትሕትታት ብዘቕምጥን ኣብ ምኽዱ ስኽፍትኡ ሀዚ 

እውን ዓብይ እዩ፡፡ 

ተቋወምቲ ወገናት ነዙይ ብፅቡቕ መንፈስ ኣይረአዎን፡፡ እዙይ ዋጋ የብሉን ይብሉ፡፡ እዙይ ዝተወሰኑ 

ኣካላቱ ዝወቅዕ እንተዘይኮይኑ ትርጉም ዘለዎ ፍታሕ ዘይምፅእን ቅድም ሀዚ እውን ብተደጋጋሚ 

እንዳተባሃለ ዝመፀ ጉዳይን እዩ ይብሉ፡፡ እቲ ዋና ሽግር ኣብ ሃገር ዘሎ ንሱ ስለዘይኮነ ይብሉ፡፡ እቲ ዋና 

ሽግር ዝብልዎ ኣብታ ሃገር ከም መቓለሲ ባይታ ምፅባብ (ዲሞክራሲ ምፅባብ)፣ ነፃ ትካላት ከም ናይ 

ፍትሒ ኣካላት፣ ምርጫ ቦርድ፣ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽንን “ነፃ መረፃ ምክያድን” ዝበሉን ካልኦትን 

ነፃነቶም ሓሊዮም ኣብ ስራሕ ክሳብ ዘይዋዓሉ ዝፍታሕ ፀገም የለን ይብሉና፡፡ 

ከምቲ ዝተባሃለ ኩሎም ናይ ዲመክራሲ ትካላት ነፃነቶም ሓሊዮምን ደልዲሎምን ኣብ ሓንቲ ሃገር 

ክሰርሑ ምግባር ኣድላይን ግቡእን እዩ፡፡ ይኹን እምበር እዙይ ካብ ዝጠንከረ ፓርትን ኣማራርሓን 

ምህላው ወፃኢ ፈፂሙ ዝሕሰብ ኣይኮነን፡ ፡ሓቂ እዩ ተቋወምቲ ናይ ገዛኢ ፓርቲ ምጥንኻርን ጉዳይ 

ፅሬቱ ሓሊዩን ደልዲሉን ክኸይድ ኣብ ምኽኣል ከም ጉዳዮም ገይሮም ኣይሪኢዎን፡፡ ናይቲ ገዛኢ ፓርቲ 

ምድልዳል ማለት ከም ንዐዖም ምድኻም ገይሮም ስለዝርድእዎ ኩልሻብ ናይቲ ገዛኢ ፓርቲ ዘደልድል 

ስራሕ እንትስራሕን ክስራሕ እንትሕሰብን ዘምግስዎ ኣይኮኑን፡፡ ናይ ኣይተ ገብሩ ኣስራት ርኢቶ 

ብድምፂ ኣሜሪካ እውን ምስ እዙይ ተታሓሒዙ ዝራኣይ እዩ ዝመስለኒ፡፡   
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ኣብዚ ናይ ተሃደሶ ገምጋም ተቋወምትን ገለ ውልቀሰባትን ኮለ እውን ገለ ኣባላት እቲ ፓርቲ (ኣብ 

ከባቢና ተመሳሳሊ ኣራኣእያ ዘለዎም ኣባላት ስለዘለዉ )ንሕና እንተዘይተሓዊስናዮ ሽግር ዝፈትሕ 

ገምጋም እቲ ፓርቲ ከካይድ ኣይኸእልን ዝብል ኣራኣእያ እውን ኣሎ፡፡ እዙይ ስፍሕ ብዝበለ መንገዲ 

ዝግለፀሉ ኩነታት ኣሎ፡፡ ነዙይ መርአያ ኢሎም ዘቐምጥዎ እቲ ፓርቲ ብብዙሕ መልክዑ ዝተባለሸወ 

ስለዝኾነ ሽግሩ ባዕሉ ንባዕሉ ክርኢን መፍትሕትታት ከቕምጥን ኣይኽእልን ዝብል እዩ፡፡ ክሳብ ሀዚ 

እውን እንዳገምገመ መፂኡ ክርኦ ኣይካኣለን ዝብል እዩ፡፡ ኣብ ስፍሕ ዝበለ መድረኽ ምርኣይ ሽግር 

ዘለዎ ኣይመሰለንን፡፡ እቲ ፓርቲ እውን አዙይ ዝተረደአ ኣካይዳ ዝኽተል ዘሎ ይመስል፡፡ እዙይ ማለት 

ግን ኩሉ ትግፍጦ ኢኻ ማለት ኣይኮነን፡፡ ኩሉ ዝተባለሸወ ዝብል ግን ትኽክል ኣይመስለንን፡፡ ዝወገነን 

ወዲ ህዝብን ኣብ መስመሩ ዝነጥፍን ወገን ህዝብ እንተዘይህሉ ድኣ እዚ ኩሉ ልምዓት መን ኣምፂኢዎ 

ኢና ክንብል? ሀዚ እውን እቲ ፓርቲ ብመሰረቱ ንዕላማታቱን ንረብሓታት ህዝቢ ምርግጋፅ ዝወገነ 

ሓይሊ እዩ፡፡ ኣብቲ ፓርቲ ውሱናት ካብ መስመር ህዝቦም ዝራሓቁን ኣብ ውልቀ ጥቕምታቶም ምምላእ 

ዝነጥፊ ኣባላት ብምህላዎም ንጠቕላላ ህዝባዊ ቅሞንኡ ዝውሱኑ ኣይኮኑን፡፡ ኣብ ክሊ ቁመንኡ ኮይኑ 

ዝላኹን ዝጠጥዑ ሽግራትን ጥራሕ እዮም ክኾኑ፡፡ ካሊእ ግን ንሕና እንዘይተሓዊስና ጥቕምታት ህዝቢ 

ዝሕሉ ገምጋም ኣይግበርን ዝብል ጌጋ ይመስለኒ፡፡ ብትኽክልን ብሚዛን ህዝብኻ ክትግምግምን ክውናት 

መፍትሕታት ክተቕምጥን ዝውስን ውግንናኻ እምበር ዝተፈላለዩ ኣራኣእያታት ዘለዎም ናይ ፓርቲ 

ኣባላት ብምሕዋስካ ኣይኮነን፡፡ ኣብዙይ ዝተርፍ እንትሃሊዩ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ካብ ዝተፈላለዩ 

ኣካላት ኮላይ ካብ ህዝብኻ ክትምልዖን ከም መጎልበቲ ሓሳባትካን መፍትሕታትካን ምጥቃም 

ኣይጎድእን ክባሃል እንዘይኮይኑ፡፡         

  እዘን ነፃ ትካላትን ምዕባብ ዲሚክራሲን ከም ዋና ፀገም ናይታ ሃገር ተገይሩ ዝረኣይ ዘሎ ክሳብ 

ክንደየናይ እዩ ሓቂ? ብስሩኸ ካብተን ምዕቡል ትካላት ኣለወን ዝባሃላ ሃገራት ብፍላይ ድማ ብደረጃ 

ሃገርና ዝራኣያ ሃገራት ብምንፅፃር እትራኣይ ብሓቂ ኣባና ድሒሩ ስለዝርከብ ድዩ? ብወገነይ ብደረጃ 

ዝተፈላለያ ሃገራትን ኣብ ሃገርና ዘሎ ትካል ዲሞክራሲን ንባዕሉ እቲ ዲሞክራሲ ዝባሃል ኣምርን 

ኣተገባብርኡን እትራኣይ ብሚዛን ካልኦት ሃገራት ኣብ ፅቡቕ ኩነታት ከምዘሎ እዩ ዝረኣየኒ፡፡ እቲ 

ኣመዛዝናና ካብ ነቲ ሃገር ብመሰረቱ ከፅልሙን እቲ ከም ፀልማት ተመሲሉ ዝረኣዮም ናይ ህዝቢ 

ስርዓት ክድምስሱ ዝደልዩን ታሪኻዊያን ፀላእትና ኩርናዕ ክበገስ የብሉን፡፡ ብናታቶም ኣመዛዝና እማ 

ኣብ ሃገርና ዘሎ ኩሉ ኣብ ዓለምና ተራኢዩን ተሰሚዑን ዘይፈልጥን ፀረ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት 

ከምዝተመስረተ ገይሮም እዮም ህትፍ ዝውዕሉ፡፡ ስለዝኾነ እቲ ኣብ ዓለምና ዘሎ ጭቡጥ ስርዓት 

ዲሞክራሲ እምበር፣ንሶም ዝብልዎ ከም መበገሲ ኣይንወስድን ፡፡ ምስ እዙይ ዝተታሓዘት ሓንቲ ኣብነት 

ክጠቅስ ኣብ ሓደ እዋን ናይ ባንግላድሽ መራሒ ብዛዕባ ደቂ ጃፓን ዝተኣሰሩ ጋዜጠኛ CNA ክወፁ 

ድዮም ኢላ ክትሓቶ አንተላ ፍፁም ኣይወፁን ኢሉ ባዕሉ ፍርዱ ኣቕሚጡ ንሳ እውን ኣፋ ሒዛ፣ ናይ 

ሃገርና ጠቅላይ ሚኒስተር ድማ ብተመሳሳሊ  መንገዲ ብናይ ደገ ጋዜጠኛ ብዛዕባ ብዝተፈላለዩ 
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ጥፍኣታት ዝተኣሰሩ እንትሕተት ንሱ ናይ ዳኝነት ጉዳይ ስለዝኾነ ፅልዋ ንዘይምፍጣር ርኢቶ ክህብ 

ኣይደልን ኢሉ መልሲ ሂቡ፡፡ ኣብዙይ እቲ በብእዋኑ ዝተበድበደን ዝብድበድ ዘሎ ናይ መን እዩ?      

እቲ ዋና ፀገም ዝመስለኒ ብኣንፃር በብእዋኑ ዝሰፍሕ ዘሎ ናይ ልምዓት ስራሕትን ዝዓቢ ዘሎ ጠለባት 

ህዝብን ዝመጣጠን ብቁዕን ንፁህን ኣመራርሓ ህዝቢ ይውሕድን ዓንቐፍቀፍ ይበዝሖን ስለዘሎ እዩ፡፡ 

ናይቲ መንግስትን ፓርትን ናይ ምምራሕ ዓቕሚ ውሱንነት የጋጥሞ ስለዘሎ እዩ፡፡ እዙይ ብመሰረቱ 

እንተይፈታኻ ዝኾነ ዓይነት ዓቐብን ፀገማት ህዝብን እቶም ዝባሃሉ ትካላት ዲሞክራሲ ምስፋሕን 

ምጥንኻርን ዝሕለም ኣይኮነን፡፡ ኩሎም እዚኦም ናይቲ ኣማራርሓ ጥንካሬ ውፅኢት እዮም፡፡እዙይ 

ብምጥንኻር ኣቢልና ኢና ፀገማት ህዝቢ እንፈትሕን በብእዋኑ ዝልዉን ዝላዓሉን ጠለባት እንዳማላኣና 

ስርዓት ዲሞክራሲና ብዝተማለአ መንገዲ እንዳስፋሕናን እንዳደልደልናን እንኸይድን እንጓዓዝን ዝብል 

ርኢቶ ኣለኒ፡፡ ይኹን እምበር እቲ ከይዲ ንባዕሉ እውን ነቲ ኣመራርሓ ኣብ ምጥንኻር ዘለዎ ተራ 

ብምንኣስ ኣይኮነን፡፡    

ህዝብና ነዚ ናይ ፓርትና ጅማሮ ክንድገፎን ኣድላይ ዝባሃል ሓበሬታት ክንምልአሉን ዝግባእ ይመስለኒ፡

፡ እቲ ዋና ጉዳይ ሽግርካ ምስትብሃልን ክተውግዶ ምውሳንን እዩ፡፡ እዙይ ዓብይ ሃፍትን ዕጥቅን 

ህዝብናን ኣመራርሓናን እዩ፡፡ ሽግሩ ባዕሉ ይፍታሕ ተባሂሉ ዝግደፍ ጓና ኣይኮነን፡፡ ኩሎም ስራሕቲ 

ኣብ ህዝብን ብህዝብን ስለዝፍፀሙ ካብ ህዝቢ ዝኽወሉ ሕፅረታት ኣመራርሓ የለዉን፡፡ ምእንተ ባዕልና 

ኢልና ኩሎም ሕፅረታት ኣመራርሓ ሕጥጥ ኣቢልና ክንውፅኦምን ተጓሊቦብን ተሰግሲጎምን ዝሓልፊ 

ፀገማትን ሕፅረታትን ኣመራርሓና ከይህልዉ ብጥንቃቐ ክንሳተፍን ጠመተ ሂብና ክንሰርሐሉን ይግባእ፡፡ 

ሕማም ድሓር ምግዳፍ ፅባሕ ጣጥኡ ኣብ ባዕልና ዝዓርፍ እዩ፡፡ እዚ ልምዓት እዙይ፣ እዛ ሃገር እዚኣ 

ካሊእ ሰብ ዋና የብሉን፣ የብላን ንሕና ባዕልና ኢና ሰብ ዋናታቱ፣ ዕዳ እንተሃሊዩ እውን ተሸከምቱ 

ንሕና፣ ጥቕምታት እንተሃሊዮም እውን ተጠቐምቱ ንሕና ባዕልና ኢና፡፡ስለዙይ እቲ ዋኒን ናትና ናትናን 

ጥራሕ እዩ፡፡ ህዝባዊ ዕጥቂ ናይ ኣመራርሓና ክይልሕልሕ፣ ዘይናቱ ከይሕዝ፣ ድኹማት ቁፃሮታት 

ከይፈጥር፣ ኣደዳ ጓኖት ከይንኸውን፣ ረብሓታትና ከይርምስ፣ ዝፀንሐን ዘሎን ሓድነትና ከይልልሕ 

ክንሕልዎን ፀገማቱ ክንሕብረሉን ካብ ዓይንና ከይንፈልዮን ዝጠልብ እዋን ኢና ዘለና፡፡  

መእተዊ ፀላእቲ ምፍጣር ኣይናትና፡፡ ፀላእትና ኩለን ነኳላት ኣማራርሓና ተጎዝጊዞም ወገን ህዝቢ 

መሲሎም ከኣትዉ ዘይኽደንዎ ክዳን ልቓሕ የለን፡፡ እዞም ዕሱባት እዚኣቶም ማእገሮም ናይ ትማልን 

ሎምን ናይ ፀላእትና ማእገር እዩ፡፡ እዚኦም ብግበእ ሚዛን ክንምዝኖምን በብዝመፅሉ ክንተፍኦምን 

ርእሶም ከየቅንዑ ክንገብሮምን ይግባእ፡፡ ናይዞም ኩሎም ዕስለ ፀላእቲ መእከብን መተሓላለፍን ፀረ 

ሃገር ዝኸትብን ዘዋፍርን ዕሉል ፀላኢና ሻዕብያን መሰላቱን እዮም፡፡ እዞም ጉላል ውላድ ህዝቢ ኢና 

በሃልቲ ኣብ ዘመነ መሳፍንቲ ዘይተገበረን ዘይተወደሰሉን ፀረ ህዝብን ዓሌታዊን ውዳሰ እንትውድሱ 

ንሰማዒኡ ዘስደምም ኮይኑ ኣሎ፡፡ ከምቲ እንስሳ ዝበለቶ ኣነ እንተሞይተ ዳንዴር ይብቆላ፣ህዝቢ 

ንህዝቢ ከባላልዑ ሓደ ዓሌት ኣብ ርእሲ ካሊእ ክወርርን ከጥፍእን ብምግባር ወሸን ኢሎም ሃገር ናይ 
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ምጥፋእ ተግባሮም ተታሓሒዞሞ ኣለዉ፡፡ ናይ መጨረሻ፣ መጨረሻ ፓለቲኮኦም እዙይ ኮይኑ ኣሎ፡፡ 

እዚ ተግባር እዙይ ክፊኡን ናይ መጨረሻን እዩ፡፡  

ስለዙይ ኩሎም ረብሓታት ህዝብና ብመሰረቱ ዝምንጥልን ከባቢያዊን ዓለማዊን ቦታና ብዝተማለአ 

መንገዲ ዘስትኻኽልን ጉዕዞ ብምጅማርና ደም ዓይኖም ዝሰረበ ፀላእትና ዝኾነ ዓይነት ነዃል 

ክንፈጥረሎምን ብርክና ክንዓፅፈሎምን የብልናን፡፡ ህዝብና እዚኦም እምበር ካሊእ ፀላኢ የብሉን፣ 

መንገዱ ከስሕትዎ፣ ጥቕምታቱ ክምንጥልዎ፣ኣንፃር ድኽነት ዝገብሮ ቓልሱ ከላሕልሕዎ፣ ሓፂናዊ 

ሓድነቱ ክበታትኽዎ፣ ብሽም ቀሹ ከፅውዕዎ፣ ዘየልዕልዎ ኣርማን ዘይጭርሕዎ ጨርሖን የለን፡፡ ህዝብና 

እዚኦም ኩሎም ኣይናተይን ኢሉ ክተፍኦምን ናብ መቓብሮም ከእትዎምን ይግባእ፡፡ ዝተቐበረ ዳግም 

ነብሲ ክፈጥርን ኣብ ጓጉኡ ቸቸ ክብልን ዕድልን በርን ክኸፍተሉ የብሉን፡፡ ገምጋም ተሃድሶና እውን 

መስመር እዩ ሓይልና ዝብል ኣብ ኩሉ ዳግም ብዝተማለአ ንምሕላውን ዕጥቅና ንምስጣምን ልምዓታዊ 

ስራሕትና ንምቅልጣፍን ደረጃ ብደረጃ ድልየታትን ጠለባትን ህዝብና ብዝተማለአ መንገዲ ንምምላእ 

ዝውደን ዘሎ ዓቕሚ ህዝብናን ስርዓትና እዩ፡፡ ብወገና ይበል ኢና ንብል፡፡ 0//0   

Berhane: bbairu@ymail.com 
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