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 27/01200ዓ/ም 

ኣብ ሃገርና ተፈጠሩ ዘሎ ዘይምርግጋዕ ናብ ቅልውላው ክሰጋገር የብሉን፡፡ 

Abadi Abay 

E-mail; abadiabay4@gmail.com  

መእተዊ፡- 

ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጥቅምቲ 2008 ዓ/ም ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ኣብ ሃገርና መጠኑን መልኩዑን እናቐያየረ 

ዘይምርግጋዕን ሓል-ሓሊፉ እውን ዕግርግርን እናተርኣየ ፀኒሑ ሕዚ እውን ይቕፅል ኣሎ፡፡ እዚ ዘይምርግጋዕን 

ዕግርግርን ብእዋኑ ክንኣልዮ እንተዘኽኢልና ናብ ሃገራዊ ቅልውላው ክሰግር ትንዕ ምንዕ ይብል ኣሎ፡፡ ንዚ ኩነታት 

ክብደቱን ሓደግኡን መዚንካ ኣብ ምንቕስቃስ ዓብዪ ኣፈላላይ ይረአ ኣሎ፡፡ እቲ ክፍጠር ዝደለ ዘሎ ሕምስምስን 

ቅልውላውን ዝኸፈአ ዝገብሮ ብዘርኣዊ መልክዕን ዓልየታውነትን ክምራሕን ክቃነን ምጅማሩ እዩ፡፡ ንዙይ ብጠንካራ 

ኣመራርሓን ትርር ዝበለ ፖለቲካዊ ሰጉምቲ ክኣልዩ እንተዘኽእልና ንመንግሥቲ ጥራሕ ዘይኮነ ንታ ሃገር እውን 

ለኪሙ ክኸይድ እዩ፡፡ ንዚ ኩነታት እዙይ ዝፈጥሩ ዘለው ውድዓዊ ፀገማትን ባዕላዊ ኩነታትን እንታይ እዮም ኢልና 

ክንድህስሶም ኣለና፡፡ ንቲ ዝተፈጠረ ጸገም ክላባዕን ክጋድድን ዝገብሩ ተወሰኽቲ ሽግራት ክነለልዮም ይግባእ፡፡ካብ 

እዙይ ተበጊስና ቁልፊ ፀገምና እንታይ እዩ ዝብልን ክወሰዱ ዝግቦኦም ስጉምቲታት ምቕማጥ የድሊ፡፡ ንቲ ዝመርሕ 

ዘሎ መንግሥቲ ንምድጋፍን ንቲ ኣብዙይ ዘብፀሐ ፖርቲ ንምጥንኻር ዝድሊ ውልቀ ሰብ ይኹን ውዳበ ንቲ ፀገም 

መፍትሒ ሓባት ከቕርብ ኣለዎ፡፡ እንተዘይኮኑ ፀላእቲ እንትህወኽዎ ንሕና እውን ንድህሎ እንተኾይና እቲ ነገር ካብ 

ምግኣድ ሓሊፉ ፍታሕ ክረክብ ኣይኽእልን፡፡ ካብዚ እምነት እዙይ ብምብጋስ ንዚ ሓፂር ፅሕፍ ንኣንባብቲ የቕርብ 

ኣለኹ፡፡  

1. መንቀሊ ፀገማት ሃገራዊ ዕግርግር እንታይ እዮም?  

እቲ ሕዚ እግሪ ምይካል ተጀሚሩ ዘሎ ልምዓትን ህንፀት ዲሞክራስን ንድሕሪት ዝመልስ ዘይምርግጋዕን ኢሉ እውን 

ናብ ቕልውላው ክሰጋገርን ምኽንያት ዝኾኑ ብዙሓት እዮም፡፡ ንቶም ዕብይ ዕብይ ዝበሉን ኣብ ሃገርና ዝረኣዩ ዘለው 

ንምጥቃስ፡-ሓደ ዘርኣውን ሃይማኖታውን ጐንፅታት፤ ኢኮኖሚያዊ ሽርሕታትን ግዕዝይናን፣ ምስ እዋኑ ዘይተዓፀፅፈ ናይ 

ኢህወደግ ኣካይዳ ኣሰራርሓን፣ ስነ-ምግባር ዝጎደሎም ተቓወምትን ኣብ ህዝቢ ዝተፈጠረ ንቲ ክውንነት ብትኽክል 

ዘይምርዳእን /perception/ እዮም፡፡ ኣብ ሃገርና ዘለው ዓበይቲ ብሄራት ዝተፈላለዩ ነናይ ባዕልቶም ምኽንያት 

እናልዐሉ ኣብዛ ሃገር ብላዕሊ ክኾኑ ምድላይ ኣሎ፡፡ ንኣብነት ኦሮሞ ንሕና ኢና ኣብዛ ሃገር እዚኣ በዝሒ ዘለና  

ስለዝኾነ ቋንቋና ሃገራዊ ቋንቋ ክኸውን ኣለዎ ይብሉ፡፡ ናይ መንግስቲ ቁልፊ ቦታታት ክንሕዞም ዝግበአና ንሕና ኢና 

እውን ይብሉ ኣለው፡፡ ካዙይ ተበጊሶም ወይ ኦሮሞ ዝዕብልላን ዝመርሓን ኢትዮያ ወይ ድማ ናይ ባዕልትና ርእሱ 

ዝኸኣለ መንግስቲ ይሃልውና ኢሎም ይንቀሳቐሱ ኣለው፡፡ ኣምሓራ ልምዓት ኣብ ከባቢና ክንዲ ንድልዮ ዘይተሳለጠ 

ስልጣን ንሕና ሒዝና ስለዘይመራሕና እዮ ስለዝኾነ አቲ ስርዓት ክቕየር ኣለዎ እናበሉ ዕግርግር ይብሉ ኣለው፡፡ 

ክልቲኦም ሓደ ዝገብሮም ብህወሓትን ተጋሩን ተዓብሊልና ዝብል መንፈስ ኣለዎም፡፡ እዙይ እቶም ተቓወምቲ ዝብልዎ 

ዘይኮነስ ኣባላት ኢህወደግ ዝብልዎ እዮ፡፡ ኣብቲ ሕዚ ዘሎ ዕግርግር ኣባላት ኢህደድን ብኣዴንን ብንጥፈት ይዋስኡ 

ኣለው፡፡ ከምቲ ኢህወደግ ዝትንትኖ ድርባዊ ረብሓ ንምርግጋፅ ዝግበር ናይ ትምክሕትን ፀቢብነትን ፖለቲካዊ ኣምር 
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ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ጸገም ናብ ዘርኣውነት ብርኪ በፂሑ እዩ፡፡ናይ እዙይ መርኣያ ብሄር እናነፀልካ ምውቃዕ 

ተጀሚሩ ኣሎ፡፡ እዚ ኣረኣእያ ንመን ከምዝጠቅም ፍሉጥ እዩ ሐዚ ግን ዳርጋ ናይ ህዝቢ እቲ ከባቢ ኣረኣእያ ኮይኑ 

እዩ፡፡እዙይ ሓደ መንቀሊ ፀገም እዩ፡፡ ብሃይማኖት መዳይ እንተርኢና ኣብ ፌደራል ዘለው መራሕቲ ሃይማኖት 

ዝብልዎን ኣብ ሕድሕድ ኣድባራትን መሳጊድን ዝግበር ስብከት ሓደ ዓይነት ኣይኮነን ዘሎ፡፡ ክልቲኦም ሃይማኖት ሓደ 

ንቲ ሓደ ንምዕብላልን ንዙይ ከፍፅመሎም ንዝኽእሉ ፖለቲካዊ ሓይታት ድጋፍ ምሃብን ኣየቋረጹን፡፡ ንሃገራዊ 

ምርዳእን ሰላምን ሓደ ዓብዪ ተራ ዘለወን ትካላት ሃይማኖት ግድአን ኣይፃወታን ዘለዋ፡፡ ንዙይ ኣብነት ዝኾነና ኣብ 

ክርስትና ንቲ ኣብ ሰሜን ጐንደርን ትግራይን ዘሎ ኩነታት ንምጅማርን ንምብእኣስን ኣብ ዋልድባ ገዳም ዘለው 

ፖለቲከኛታት ፈለስቲ ቀንዲ ስርሖም ጌሮም ወስዶም ይርከቡ፡፡ ጠየቒን ባልህ በሃልን እውን የብሎምን፡፡ ኣብ ኣስላም 

እንተወሲድና ኣብ ከባቢ ሃረር ኦሮሞ፣ ኣብ ከባቢ ጅማ፣ ኣብ ኣንዋር መስጊድ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ኩነታት እኹል 

መርኣያ እዩ፡፡ ዘርኣውን ሃይማኖታውን መልክዕ ስለዝሕዙ እቶም ዕግርግራት ብሓደ ግዜ ውልዕ ዝብሉ ዘለው፡፡ እዙይ 

ሓደ ዘይተሰገረ ፀገም እዩ፡፡  

እቲ ካልኣይ ዓብዪ ፀገም ኣብዚ ሃገር ዘሎ ኢኮኖሚያዊ ሸርሕታትን ብልሽውናን እዩ፡፡ ኣብ ከባቢ ጋምቤላን ወለጋን 

ብስም ናይ ሕርሻ ወፍሪ ዝተወሰድ ናይ መንግስቲ ልቃሕን ናይ ህዝቢ ገንዘብን ኣብ ልምዓት ሕርሻ ኣይኮነን ዝውዕሉ 

ዘለው፡፡ ናብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከባብታ እናተዋፈረ ዘይሕጋዊ ንግዲ እዩ ዝካየደሉ፡፡ ኣብ ሃገርና ዘለው 

መንግስታዊ ይኹን ውልቀ ባንክታት በቲ ዝተቐመጠሎም መምርሒ ኣይኮነን ንኣፍረይቲ ዓውድታት ዘልቅሑ ዘለው 

ንመን ደኣ የተባብዑ ኣለዉ እንተይልና ንነጋዶን ግልጋሎት ወሃብትን እዮም ዝሕግዙ ዘለዉ፡፡ ብግዚያዊ ትርፍን 

ጥቕምን እዩ ፋይናንስ እዛ ሃገር ዝዝወር ዘሎ፡፡ ብተወሳኺ እቶም ቦርድ ኣባላትን ኣመራርሓን ውልቀ ባንክታት 

በቢተራ ንቲ ገንዘብ እናወፅኡ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ይህፍትሙ ኣለው፡፡ እዙይ ሰብ ብኣቋራጭ ክህፍትም ዝገብር ዘሎ 

ፀገም እዩ፡፡ መንግሥቲ ብዘይቀረፅ ክኣትው ዝፈቐደሎም ዝተፈላለዩ ንብረታት ኣብቲ ዝተነፀሎም ዓውዲ ኣብ ስራሕ 

ይውዕሉ ምህላዎም ዝቆፃፀር ኣካል የለን፡፡ ክራይ ክዕድል ዝግበኦን ዘይግበኦን በዓል ሃፍቲ ብግልፂ ኣይፍለጥን፡፡ እቶም 

ብኣግባቡ ተጠቒሞም ሃገር ዝጠቕሙ ኣብ ምፍላይ ይኹን መጠን ዘድልዮም ንብረት ብኣግባብ ነፂርካ ምፍቃድ 

ኣይተኽኣለን፡፡ ንዚ ሕጋዊ መስርሓት መንግሥቲ ተጠቂምካ ንቲ ኢኮኖሚ ብዘይተደለየ ኣንፈት ተዘቢዑ ክዓቢ ይግበር 

ኣሎ፡፡ እዙይ ማለት እቲ ኢኮኖሚ ኣብ ሕርሻን ኢንዳስትሪያዊ ፍርያትን ዝተደረኸ ዕብየት ክህልዎ እንተተደለየ 

እውን ስርዓት ፋይናንስን ኣገባብ ክራይ ዕደላን ንዙይ ዝድግፍ ኣይኮነን፡፡እቲ ብዙሕ ዕድል ስራሕ ዘይፈጥር ግልጋሎት 

ክዓብን ንተን ውሕዳት ፍርያት ንየማንን ንፀጋምን እናለኸዐ ዝነግድ ኣካልን ትካልን ይበዝሕ ኣሎ፡፡ ዕብየት ኢኮኖሚና 

ብዝተጣመመ ቁፅሪ ዘይማዕርነታዊ ክፍፍል እቶት ክህሉን እቲ ኢኮኖሚ ብክልተ እግሩ እናረገጸ ናግሩ ሓልዩ ከየዓቢ 

ክሕነቕ ይገብር ኣሎ፡፡እቲ ህዝቢ ብዝሪኦም ዘይተመጣጠነ እቶት ኣብ ክንዲ በቲ ልምዓት ዝሕጎስ ዝሓዝነሉ ኩነታት 

ይፍጠር ኣሎ፡፡ ብካሊእ ወገን መሬት ኣብ ምምሕዳር፤ ዕዳጋን መንግስታዊ ኩንትራትን ኣብ ምምሕዳር ዝረኣዩ 

ብልሽውና ኣብ ርእሲ ሕፈስ ሰሙን ፅግዕ ኮይኑ ንቲ መንግስታዊ ምምሕዳር እንትዘራርጎን ንቶም ዝካየዱ 

ኢኮኖሚያዊ ሽርሕታት እንተጋደድን ይርከብ፡፡ ኣብ ሃገርና ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምርግጋዕ ናብ ቅልውላው ከምርሕ 

ዝድፍኡ ዘለዉ ፀገማት ኢኮኖሚያዊ ሽርሕታትን ግዕዝይናን እዩም፡፡  

እቲ ሳልሳይ ፀገም ኣብ ኢህወደግ ዘሎ ኣሰራርሓን ኣወዳድባን ንቲ ፀገም ክፍትሕ ዝገብር ተኽእሎ ዘይብሉ ምዃኑ 

እዩ፡፡ ኢህወደግ ካፍቲ ብናይ ባዕሉ ስርዓት ትምህርትን ፃዕርን ዝፈረየ ዝተምሃረ ሓይሊ ዝበለፀ ዓቅምን ብልሕን 

ዘለዎም መናእሰያት ዝምልምለሉ ስርዓትን ኣሰራርሓን የብሉን፡፡ ንቲ ዝርካቡ ዝተመልመለ እውን ብኣረኣእያ፤ 

ብኣሰራርሓን ኣወዳድባን ፍልይ ኣቢሉ ዝሃንፀሉ መስርሕ የብሉን፡፡ ኣብ ውሽጢ እቲ ውድብ ኣትዮም ካብ ዝህነፁ 

ዝኣጉሉ፡ ቀልጢፎም ብልሽዋት ዝኾኑ፣ ጠቕሊሎም ናብ ፀላእቲ ዝኸድዑ ውሑዳት ኣይኾኑን፡፡ እዚ ፀገም እዙይ 
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ጎሊሁ ዝተርኣየለን መደባት ብኣዴንን ኢህዴድን እየን፡፡ ህወሓት እውን እንተኾነ እቲ ንፀላእቲ ዘፍርሕ ንውፅዓት 

ጠስሚ ልቦም ዘስቲ ቆመንኡ የለን፡፡ ንኻልኦት ውድባት ሞዴል ኮይኖም ዝሰርሑን ዝፀልውን መናእሰያት ኣይፈጠረን፡፡ 

እቲ ዝተፀንበረ ሐዱሽ ሓይሊ ካብ ንኣረኣእያን ንሓስባትን ንዝመልመልዎ ስልጣን ክህብዎ ንዝኽእሉ ዘምልኽ ሓይሊ 

ካብ መኻን ኣይሓለፈን፡፡ እዙይ ብምዃኑ ውድብና እናተሓደሰን እናተጓእጎኦን ኣብ ክንዲ ዝኸይድ ተኽእሎታቱ 

እናተዳኸመ ብቐሊሉ ዝድፈር ውድብ ይኸውን ኣሎ፡፡ እቲ ሓዱሽ ወለዶ ንቲ ኩነታት ተረዲኡ፤ ሕሉፍ ተመክሮ 

ወሲዱ መፍትሒ ዘምፅእ ሓይሊ ኣይኮነን፡፡ እዙይ ዝኾነሉ ዓቕሚ ዘለዎ ዘይምልማልን ዝተሃነፀሉ ስርዓት ድኹም 

ምዃኑ ዝወለዶ እዩ፡፡ 

እቲ ካሊእ ኣብ ኢህወደግ ዘሎ ሽግር ውድባዊ ነፃነትን ምድግዳፍን ዘፍቅድ ኣሰራርሓ ዘይተኸለ ምዃኑ እዩ፡፡ ኣብ 

ዝኾነ ይኹን ውድብ ሕማም ብውልቀ ሰባትን ብሓደ ከባብን እዩ ዝጅምር፡፡ ኢህወደግ ካብቲ ድሑራት ኣረኣእያን 

ክራይ ኣካብነት ተግባራትን  እትለግብዎ ከመይ ቀልጢፉ ይቋፃፀር ዝብል ሕቶ ሕዚ ዓብዪ ፀገም ኮይኑ ኣሎ፡፡ ኣብ 

አህዴድ ቋንቋ ኣምሓርኛ ኣይንመሃርን ኢሎም ዝኣብዩ ቅድም ኣትሕዞም ዝፍለጡ ዘባታትን ወረዳታት ኣለው፡፡ኣብዚ 

ከባቢ ዝፈረየ መንእሰይ ናብታ ርእሰ ከተማ ክልለይ ዝብላ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ክሰርሕ ኣይኽእልን፡፡ ኣዲሰ ኣበባ 

ትዛረቦ ቋንቋ ኣምሓርኛ እዩ፡፡ንብሄራዊ ሓድነትና ዘለሕልሑ ብሰም እስልምና ኣብ ኦሮምያ ዝግበሩ ኣኽራርነት 

ይፈለጡ እዮም፡፡ ንዚኣቶም ኦህዴድ ባዕሉ እንተዘይኣልዩዎም ሱቕ ድዩ ክበሃል ኣለዎ፡፡ ናይ ኦህዴድ ነፃነት 

ንምሕላው ኣብ መላእ ሃገር ከይዱ ዘይሰርሕ ዜጋ ክፍጠር ኣለዎ? ኣብ ብኣዴን ንትምክሕቲ ምቅላስ ካብ ዝገድፎ 

ውዒሉ ሓዲሩ እዩ፡፡ እንተዘይተቃሊስዎ ይራርዎ ከምዘሎ ይፍለጥ እዩ፡፡ ንሕድሕድ ሓረስታይን ስድራ ቤትን ረኺቡ 

መሊእ ህዝቢ ኣምሓራ መሬቱን ጉልበቱን ተጠቂሙ ናብ ልምዓት ክወፍር ኣብ ምግባር ሕቆይ ካብ ዝብል ነዊሕ ጌሩ 

እዩ፡፡ ኣይንኽእሎን ኣይንገብሮን ዝበሉ ኣመራርሓ እውን ኣተስኣኑን፡፡ መንግሥቲ ክልል ኣምሓራ ናይ ቀሊል ኣጽዋር 

ሓዱሽ ዕዳጋ ፈጢሩ ብረት ብዘይኣግባብ እናዓደለ ንሃገራዊ ድሕንነት ፀገም ዝፍጥር ተግባር እንትፈፅም ይፍለጥ እዩ፡፡ 

ብኣዴን ንቲ ዝተውሃቦ ልእኽ  እንተዘይፈፂሙ እንታይ ይግበር? ስቕ ኢልካ ረኣይዎ ገምግምግዎ ምባል እኹል 

ድዩ?፡፡ ህወሓት ኣብ ውሽጡ ፀረ ዲሞክራስ ከምዘሎን ኣብ ክንዲ ንስራሕ ንባዕልኻ እናተሓላለኻ ምኻድ ከምዘለዎ 

ይፍለጥ እዩ፡፡ ኩሉ ግዜ ዝሕሽ ስራሕ ሰሪሐ እናበለ ንቲ ካብ ረዲኤት ዘይወፀ ክልል ካብ ሃገር ቅድሚት ክበሃለሉ 

እምበር ድኽመቱ ብኣግባቡ ሪኡ መሰረታዊ ለውጢ ከምፅእ ኣይካኣለን፡፡ ካብ ትግራይ ቀፃኢ ዘለው ብስም 

ትግራዋይን ህወሓትን እናሸቀጡ ክራይ ዝእኽቡ ኣይኣለየን፡፡ ንዚ ልእኽ ምፍፃም እንትኣብዮ ኢህወደግ እንታይ 

ሓጊዙ፡፡ ኢህወደግ ናይ ኣባላት ውድባት ነፃነትን ሃገራዊ ድልየትን ኣተኣዳሲሩ ዝወስድ መደጋገፊ ስርዓት ስለዘይብሉ 

ንቲ  ኣብ ውሽጢ ውድባቱ ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ዝፍጠሩ ጸገማት ብእዋኑ ክፍትሖም ኣይኮኣለን፡፡  

ኣብዚ ቀርባ እዋን ኦህዴድ ንዚ ኩሉ ህዝቢ ኣኺቡ ንቲ ኣብ ውሽጢ ዝፍጠር ፀገም ናይ ምእላይ ልምድን 

ተኽእሎን ከምዘይብሉ ኣይፍለጥን ኔሩ ክበሃል ኣይኽእልን፡፡ ግን ሕደግ ኣይተብሃለን ተባሂሉ እነተኔሩ እውን 

ኣይሰምዐን፡፡ ብኣዴን ንናይ ጸላእቲ ሕቶ ናይ ህዝቢ ሕቶ እዩ እናበለ እናመረቐ እንተሎ ብእዋኑ ዓገብ ዝበሎ 

ኣይተረኸበን፡፡ ኢህወደግ ምስ ዓቅሙ እናሃለወ ዝኣረገ ውድባዊ ኣሰራርሓ ክሕሉ ንባዕሉ ክስርሕ ኣከኣለን ጥራሕ 

ዘይኮነስ ንቲ መንግሥቲ እውን ከስርሖ ኣይከኣልን፡፡ እዙይ ንባዕሉ ፀገም ጥራሕ ኣይኮነን ካልኦት ፀገማት ክጋድድ 

ዝገብር ቁልፊ ቁፃሮ ናይቲ ጸገምን እዩ፡፡  

እቲ ካሊእ መንቀሊ ዕግርግር ኮይኑ ዘሎ ፀገም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለው ሃገራዊ ረብሓን ፖለቲካዊ ፀወታን ኣፀፅዮም 

ዘይፈልጡን ክቕበሉን ዘይደልዩ ተቃወምቲ ሓይልታት እዮም፡፡ ንቶም ክፍጠሩ ዝደልዩዎ ዕግርግራትን ህውከትን 

ኣቕዲሞም ይዛረቡን የልዕልዎን እዮም፡፡ እቲ ኩነታት ምስተፈጠረ ሰብኣዊ መሰል እናተጥሓሰ ዓለም ኣበይ ኣላ 
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እናበሉ ኣወያት ብኣውያት እናጋውሑ፡፡ ንቲ ዝተፈጠረ ኩነታት ብመጠንን ዓይነትን ኣጋኒኖም የቃልሑ እዙይ ርእሱ 

ዝኸኣለ ስንብራት ይፈጥር ኣሎ እዩ፡፡ ባዕሎም ክፍጠር ጌሮም እንተብቅዑ ኣለይትን መፍትሒ ጸገም ዘለዎም 

መሲሎም ክራኣዩ ይፅዕሩ፡፡ ካብዙይ ሓላፎም ናይ ምዕራባውያን ስነ-ሓሳብ ኣፈፀምቲ ፣ ናይ ግብፂ ሃገራዊ ረብሓ 

መሰጎምትን ናይ ሻዕብያ ተለኣእኽን ኮይኖም ይሰርሑ ኣለው፡፡ ንዚኣቶም ዝወሰድ ስጉምቲ ብጣዕሚ ልስሉስ ኣብ 

ርእሲ ምዃኑ መንግስቲ ከምዝፈርሐን ከምዘየለን ስለዘምስል ህዝቢ ክሰግእ ይገብር ኣሎ፡፡ ኣብ መራሕቲ ጎነፅን ፀረ-

ሰላምን ሓይልታት ዝውሰድ ስጉምቲ እኹል መልእኽቲ ዘመሓልፍ ክኸውን ኣለዎ፡፡ እዙይ ዘይምግባሩ መንግሥቲ ሓደ 

መንቀልን መጋደድን እቲ ፀገም ኾይኑ እዩ፡፡ እቲ ሰላም ዝደሊ ሓፋሽ ተስፋ ሃልይዎ ከይቃለስ ሞራል ዝነክእ 

ኣካይዳ እዩ መንግስቲ ዝክተል ዘሎ፡፡ ከምቲ ናይ ኤሬቻ ባዕሎም ተፀቓቒጦም ይሙቱ ብሓይልታት ፀጥታ ይሙቱ 

ቀዳማይ ተጠያቒ መንግሥቲ ካብ ምዃኑ ዓዲ ኣይውዕልን፡፡ ናይ ኦነግ ባንዲራ ሕዙ ትስልፍ ዝወዓለ፣ ናይ ሃ/ስላሴ 

ባንዴራ ሒዙ ኣብ መስቀል ህውኽ ዝወዓለ ጥራሕ ኣይኮነን ክተሓዝ ዘለዎ ንቶም ባንዴራ ኣስሪሖም ዝሃቡን ንቲ 

ህውከት ዝሃንደሱን መራሕቲ ዕግርግር እዩ ዝያዳ ክትኾረሎም ዝግባእ፡፡  

እቲ ሓደ ንቲ ፀገም ዓብዪ ድኹዒ ኮይኑ ዘሎ እቲ ህዝቢ ንቲ ክውንነት ዘለዎ ግጉይ ኣረዳድኣ እዩ፡፡ ህወሓትን 

ህዝቢ ትግራይን ንዚ ሓዱሽ ስርዓት መሪሕ ግደ ስለዘዕወቱ እቲ ስርዓት ብናታቶም ልዕልነት ይምራሕ ከምዘሎ 

ምርዳእ እዩ፡፡ እዙይ ኮነ ተባሂሉ ብተቓወምትን ኣብ ውሽጥና ብዘለዉ ከዳዓትን ዝተሰርሐሉ እዩ፡፡ ሓደ ኣመራርሓ 

ንምንታይ ልምዓት ዘየምጻእኻን ዘይስራሕኻን ተባሂሉ ከይሕተት ወይ ናይ ባዕሉ ግዑዙይ ተግባራት ከይፍለጥ ምእንታ 

ኣብ ውሽጢ ኢህወደግ ዘሎ ኣመራርሓ ንታሕቲ ክልሑኽ ዝገበሮ ኣረኣእያ እዩ፡፡ ስራሕ ዕድል ይፈጠረለይ፣ ምዕሩይ 

ግልጋሎት ይውሃበኒ ኢሉ ህዝቢ ንናይ ባዕሉ ውድብን ኣመራርሓን ከይሓትት ናይ ህወሓት ልዕልነት እዩ ሓሊኹኒ 

ኢሉ ኣመራርሓ ብኣዴን ጉጉይ መረዳእታ ስለዝተውሃቦ እዩ ህወሓት ይወረድ እናበለ ዝውዕል ኣሎ ህዝቢ፡፡ ውልቀ 

ሰብ ይኹን ህዝቢ በቲ ዝረኣዩን ዝስምዖን ዘይኮነስ በቲ ዝተረድኦ እዩ ንነገራት ግብረ-መልሲ ዝህበሎም፡፡ ስለዝኾነ 

እዚ ናይ ህውሓት ልዕልነት ኣሎ ዝብልን ህዝቢ ትግራይ ሕልፊ ተጠቃሚ ጌርካ ምርዳእ ግልፂ ምርድዳእ 

እንተዘይተጌርሉ ንሕማቕ ተግባርን ኣረኣእያን ደኹዒ ይኸውን ኣሎ እዩ፡፡ 

እዞም መንቀልታት ዕግርግር እንተፈለጥና ናብ ሃገራዊ ቅልውላው ተሳጊሮም ንቲ ፌደራል ስረዓት ሓኒቆም ከይወድቕዎ 

ብዕቱብ ክንስርሕ ኣለና፡፡ ቅድሚ ኩሉ ንቲ ናይ ልምዓታዊ መንግሥቲ ሓፍነትን ሃገር ናይ ምህናፅ ሓላፍነት ተሸኩሙ 

ዘሎ ውድብና ኢህወደግ ክዕሪ ኣለዎ፡፡ ኣብ ውሽጢ ኢህወደግ ዘሎ ኣፈላላይ ክፀብብ ክንገብር ኣለና፡፡ ንዙይ 

ንምግባር ንፈልጦም ናይ ሓሳብን ኣረኣእያን ምርድዳእ ጥራሕ ጌርና ክንፈትሖ ኣይንኽእልን፣ ንፁራት ሓደሽቲ 

ኣረኣእያታት፤ መስርሓትን ኣሰራርሓን ምምጻእን ምትዕርራይን የድሊ፡፡  

2. እቲ ዘይምርግጋዕ ናብ ቅልውላው ከይስግር ሕዚ ታይ ንግበር? 

ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓዲ ዝኾነ ይኹን ዘይምርግጋዕን ዕግርግርን እንትህሉ እቲ ኣብ ቅድሚት ክመፅእ ዝግብኦ እቲ 

ንታ ሃገር ክመርሕ ዝተመረፀ ፖርቲ ዘይኮነስ እቲ ጭቡጥ ስልጣን ሒዙ ዝመርሕ ዘሎ መንግስታዊ መሓውር እዩ፡፡ 

ናይ ኢህወደግ ኣሰራርሓ ዘለዎ ሕፅረት ኣብ ዝሓፀረ እዋን ፈቲሕና ንቲ ዕግርግር ኣይነርክበሉን፡፡ ስለዝኾነ ኢህወደግ 

ንቲ መንግስታዊ ስልጣን ዝሓዘ ኣካል ብወደባዊ ኣሰራርሓታት እንተየተዓናቐፈ መንግስቲ ናይ ምርግጋዕ ሓላፍነቱ 

ክፃወት ሓላፍነት ክህብ ኣለዎ፡፡ እዙይ ንምግባር፣- 

2.1. ናይ ክልል ፌድራልን ትካላት ፀጥታ ጸገም እንትፍጠር ናብ ሓደ ኮማንድ ክመፁ ኣለዎም፡፡  
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ኩሎም ናይ ፌድራልን ናይ ክልላትን ናይ ፀጥታ መሓውር ኣብ ትሕቲ ናይ ፌድራል ትእዛዝን ሓደ እዝን ኾኖም 

ክሰርሑ ይግባእ፡፡ እቲ ናይ ፌደራል ሓይሊ ክሰርሕ እንትፍትን ኣነ ዘይፈለጥክዎ እናበለ ክልል ፀጥታ ከዕንቅፍ 

የብሉን፡፡ ፌደራል መንግሥቲ ድማ ክልል ኣይኮኣልክዎን ኢሉ ስለዘይፀወዓኒ ጣልቃ ክኣቱ የብለይን ኢሉ ጠጠው 

ክብል የብሉን፡፡ ከምቲ ሕዚ ከባብያዊ ስምዒት ንምሕላው ተባሂሉ ኮኔሌል ደመቀ ኣብ ጎንደር ክዳነ ወሲና ኢና 

ዝብል ኣካይዳ ትኽክል ኣይኮነን፡፡ ብትግራይ ወገን ወይ ፌደራል ይሓዞ እንተዘይኮኑ ባዕለይ ክዳንዮ እየ እንተዝብል 

ውፅኢቱ ጽቡቕ ኣይኸውንን፡፡ ምስ ፀረ ሰላም ሓይልታት ይተኣሳሰር ኔሩ እዩ እንተተባሂሉ ጉዳይ ሃገራዊ ድሕንነት 

ስለዝኾነ ክልል ኣትዩ ደርገፍገፍ ክብል የብሉን ክድፍቀደሉ እውን ኣይግባእን፡፡ ከባቢያዊ ድሕረትን ስምዒትን 

ንምድራዝ ሃገራዊ ድሕነት ንዋጋ ዕዳጋ ክቐርብ ክንፈቕ የብልናን ናይ ፌደራል ሓላፍነት እዩ፡፡ እቶም ኣብ ክልላት 

ዘለው ናይ ፅጥታ መሓውራት እቲ ከባብያ ጭቃ እውን ፀይቕዎም ስለዝኸውን ኣብ ትሕቲ ፌደራል ክኣትው 

ኣለዎም፡፡  

2.2. እቶም ዝግበሩ ዕግርግራት ንምስፋሕ ዝግበሩ ፃዕርታትን መሳርሕታትን ክንዓፅዎም ኣለና፡፡  

እቲ ሃገር ኣብ ሓደ ክልል ብዝተፈጠረ ንኡስ ቅልውላው ክትሕምስ ኣይብላን፡፡ እቲ ክልል ክሳብ ዝረጋጋዕ 

መረኽብታት እቲ ክልል ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክውዕሉ ክግበር ኣለዎ፡፡ እቲ ዝዘርጋሕናዮ ናይ ኢንፎርምሽን ሓበሬን 

ርክብን መሳርሕታት ንልምዓት መሳለጢ እምበር ዓዲ ንምጥፋእ ኣይኮነን፡፡ እንግሊዝ ትኣክል ሃገር እንትጽግማ 

ትዓፅዎ ማሕበራዊ ሚድያ፤ ኣሜሪካ ትኣክል ጳጳስ ናይ ዲሞክራሲ እንትሽግራ እትሽጉሮም ኤሌክትሮኒክ መራኸቢ 

ብዙሃን ኢትዮጵያ ንምዕፃው ትፈረሐሉ ምኽንያት ኣይረኣየንን፡፡ ካብቲ ናብ ፋይናስን ሴክተር ናይ ወዓኢ ኣውፋሪ 

ኣይፈቅድን ዝብል ፖሊሲ ንታሕቲ እዩ ክብደቱ፡፡ ብኣምሓርኛ፣ ትግርኛ፣ ኦሮምኛ ዝመሓላለፍ ናይ ወፃኢ ሚድያታት 

ክዕፀዋ ኣለወን፡፡ ካብ ክልል ናብ ካሊእ ክልል እቲ ዕግርግር ንምምሕላፍን ንምዝርጋሕን ዝግበር ፃዕሪ ክብተኽ 

ኣለዎ፡፡ ንተን ተደጋጋሚ ናይ ዕግርግር ዝረኣየለን ከባብታት ናይ ህፁፅ ግዜ ሕጊ ደንጊግካ ክግደባ ክግበር ኣለዎ፡፡ 

ብፍላይ ዞባታት ከምዞባ ብከምዙይ ኣካይዳ ምቁፅፃር ዝበለፀ እዩ፡፡  

እዞም ኣብ ቁፅሪ ሓደን ክልተን ዝተቐመጡ ግዜያዊ መፍትሕታት እዮም፡፡ ብዘላቂ ንቲ ነገር ዝኣልዩ ኣይኮኑን፡፡ ግን 

ድማ ክወስዱ ዝግበኦም ኣደለይቲ መፍትሕታት እዮም፡፡ ንቲ ጸገም ብዘለቒ ንምፍታሕ እዞም ዝስዕቡ ምግባር ዘዋፅእ 

ይመስለኒ፡፡ 

2.3. እቲ ቀንዲ መፍትሒ ኢህወደግ ምስኩነታት ዝኸይድ ኣረኣእያን ኣሰራርሓን ክህልዎ ምግባር 

እዩ፡፡ 

ኣብ ኢህወደግ ዝረአ ዘሎ ዝተጋገየ ኣካይዳ ኩሉ ኣብዚ ሃገር ዘሎ ፀገም ኣነ ፈጢረዮ ምባልን ዘይምእላየይ ኣነ እየ 

ተሓታትን ምባልን ብተደጋጋሚ እንተሓዋውሶም ይረአ ኣሎ፡፡ እቲ ፀገም ካብ ደገ ይምፃእ ካብ ውሽጢ ኢህወደግ 

ንቲ ዓዲ ከመሓድር ሓላፍነት ስለዘለዎ ዘይምምሕዳሩን ንቲ ፀገም ክፍታሕ ዘይምግባሩ ተሓታቲ እዩ፡፡ ኢህወደግ 

ንዝተፈጠሩን ዝነበሩን ሽግራት እዛ ሃገር ክፍትሑ ክንዲ ዓቕሙ ይቃለስ አዩ ዘሎ፡፡ ገሊኦም ፀገማት ሰኣን ዓቕሙ 

ኣብ ክንዲ ዝፈትሖም ኣጋዲድዎም ክኸውን እዩ ግን ንዛ ሃገር ሽግር ኣይፈጠረን፡፡ ኣብ እዋን ኢህወደግ ዝተፈጠሩ 

ሓደሽቲ ልምዓት ዝፈጠሮምን ብልምዓት ዝፍትሑን ብደሆታት እዮም፡፡ ክራይ ኣካብነት ኢህወደግ ዝፈጠሮ ኣይኮነን 

እዃ ደኣስ ቀንዲ ፀገም ልምዓትና ምዃኑ ኩሉና ክንፈልጦ ጌሩ፡፡ ዘርኣዊ ኣተሓሳስባ፣ ሃይማኖታዊ ኣኽራርነት 

ኢህወደግ ዝፈጠሮ ኣይኮነን ዝነበሩ እዮም፡፡ ግዕዝይና እንተኾነ እውን ኢህወደግ ዝፈጠሮ ኣይኮነን ኣብ ገሊኡ 

ዓውደ ኢኮኖሚ ኣጋዲድዎ ክኸውን እዩ፡፡ ንዚኦም ኣብ ምቅላስ ንኣባላትን ህዝቡን ኣብ ምምራሕ ዝነበሮ ተራ 
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እንተይቕለለን እንተኣግዘፈን ክቕበል ኣለዎ፡፡ ነቶም ጸገም ዝፈጠሩ በዞም ሽግራት ዝርብሑን እቲ ወድዓዊ ድሕረትና 

እዩ፡፡  

ኣብ ምፍጣርን ምግዳድን እዞም መሓንቃት ናይ ኢህወደግ ብፅሒት፤ እቲ ህዝቢ ዘለዎ ተራ፣ ተቃወምቲ ዘለዎም 

ግደ ብኣግባቡ ኣቕሪቡ ንቐፃልነት ዲሞክራስን ልምዓትን ኩሉ ግዲኡ ክፃወት ክገብር ኣለዎ፡፡ ናቱን ዘይናቱን ድክመት 

እናተቐበለ መፍትሒ ካብ ባዕሉ ጥራሕ ከምዘምፅእን ጌሩ ህዝቢ ተፀባዩ ክኸውን ተቓወምቲ ነቐፍቲ ጥራሕ ክኾኑ 

ክገብር የብሉን፡፡ ኣብ ኢህወደግ ባዕሉ ድማ ንቲ መስመር ክቅይር ዘግድድ ኩነታት እዩ ዘይብሉ እንበር ሕድሕድ 

መተግበሪ ፖሊስን ስትራተጅን ዘለዎ ክፍተት ፈቲሹ ኣረኣእያ ኣባላቱ ከመዓራሪ ኣለዎ፡፡ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ዝረአ 

ውልቀ ሰብን ውድብን ስለዘይህሉ ድማ ብኣሰራርሓን ኣወዳድባን ኣባል ውድባት ዝደጋገፉሉ መስርሕ ክፈጥር ኣለዎ፡፡ 

2.4. ኢኮኖሚያዊ ሽርሕን ግዕዝይናን ዝፈፀመሎም ዓውደታትን ጨንፈራትን ክፍለ ኢኮኖሚ ኣለልዩ 

ክተዓራረዩ ክገብር ኣለዎ፡፡  

ምስ ዝካየድ ፖለቲካዊ ቃልሲ ጎኖ ንጎኒ ትካል ሃገራዊ ድሕንነት ዓቐሙን ተልእክኡን ክጠናኸር ኣለዎ፡፡ንናይ ደገ 

ፀላእትን ኣኽረርትን ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ግደ ንዝፍፀሙ ኢኮኖሚያዊ ሻጥራት ከፅንዕ ከም ሓላፍነት ክወስድ 

ይግባእ፡፡ ምስ እዙይ ብተወሳኺ ብዓቕሞምን ብኣረኣእያን ዝሓሸ ዝበሃሉ ኣባላት ዘይኣባላትን ምሁራት ጌሩ ንቲ 

ዘይማዕርነታዊ ክፍፍል እቶትን ቀይናን ኢኮኖሚያዊ ዕብየት ክህልወና ዝገብሩ ዘለዉ ሽግራት ክፅንዑ ክገብር ኣለዎ፡፡ 

ኣብቶም ጸገማትን ክውሰዱ ዝግበኦም መፍትሕታትን ኣብ ሃገርና ዘለዉ መብዛሕተኦም ምሁራትን ሊቃውንትን 

ክስማዕምዕሎም ክገብር ኣለዎ፡፡ ሃገራዊ ምርድዳእ ካብ ናይ ምሁራትን ሊቃውንትን ምርድዳእ ከምዘይመፅእ ሕሉፍ 

ጉዕዙና ኣምሂሩና እዩ፡፡ንቲ ገባር ሃገራዊ ምርድዳእ ከይፈጥር ሓኒቑ ዘሎ እቲ ምሁር እዩ፡፡ ብሳልሳይ መዳይ ናይ 

ህዝቢ ርኢቶን ሓበሬታን ተቐቢሉ ዝትንትን መንግሥታዊ ኣሃዱ ክውደብ ኣለዎ፡፡ ናይ ሰለስቶኦም መስርሓት ዝፈጥርዎ 

ዓቕምታት ተጠቒሙ መንግስቲ እተን ክራይ ኣካብነት ዝዓስለለን ክፍተታት ክደፍነን ኣለዎ፡፡ 

2.5. ብዝላቕነት ኢህወደግ ንሃገሮምን ታሪኾምን ናይ ዝፈልጡ ኣመራርሓ መተኣኻኸቢ ክኸውን 

ኣለዎ፡፡  

ኣመራርሓ እቲ ህዝባዊ ማዕበል እዩ ዝፈጥሮ ዝብል ኣበሃህላ ሓቂ እዩ፡፡ ህዝባዊ ምልዕዓልን ምንቅስቃስን ግን ኩሉ 

ግዜ ዝፈጠር ኣይኮነን፡፡ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ዝፈጥሮምን ስርዓተ ትምህርትና ዝፈጥረልና ምችው ባይታን ኣተኣሳሲርና 

ኣመራርሓ ክንሃንፅ ኣለና፡፡ ስለዝኾነ እቲ ስርዓት ትምህርትና ንህንፀት ዲሞክራስናን ልምዓትናን ዝድግፍ፣ ዝኣምን 

ሰብ ክፍጥር ኣለዎ፡፡ ካብቶም ብስርዓት ትምህርትና ዝሓለፉ መናእሰይ ንቲ ስርዓት ብቕፃልነት ናይ ምሕላወን 

ንቅድሚት ምውሳድን ሓላፍነትን ከምዘለዎም ክፍልጡ ይግባእ፡፡ ስርዓተ ትምህርትና ንቲ ልምዓት ንምድጋፍ ተባሂሉ 

ዓቕሚ ዘለዎ መንእሰይ ናብ ተፈጥራዊ ሳይነስ ከትኩሩ እዩ ዝገብር ዘሎ፡፡ እዚ ኣካይዳ እዙይ ብመሰረቱ ትኽክል 

ኮይኑ እቶም በላሕቲ ተምሃሮ ፖለቲካ ከምዘየናቶም ዝሪኡ ክኾኑ ኣይግበኣን፡፡ ፖለቲካዊ ፍልስፍና ናይዛ ሃገር 

ኣዳዕዲዖም ዝፈልጡን ዝኣምኑን ክንገብሮም ኣለና፡፡ ኢህወደግ እውን ናይቶም በላሕትን ርእሰ ምትእምማን ዘለዎም 

መናእሰይ መተኣኻኸቢ እምበር ናይ ዓቕሚ ዘይብሎምን ናይ ኣባልነት ስርቲፊከት ሒዞም ስራሕ መድለይ ዝጥቀመሉ 

ክኸውን የብሉን፡፡ ኣብ ኣመላምላን ህንፀትን ኣባል፤ ኣብ ኣመዳድባ ስራሕን ሓላፍነትን ዓብዪ ለውጢ ክነምፅእ 

ኣለና፡፡ ዝተምሃረ ተባሂሉ ናብ ዝለዓለ ስራሕን ኣመራርሓን ብቀጥታ ናብ ላዕሊ ክድይብ የብሉን፡፡ ብወረዳን ካልኦት 

ታሕተዎት ብርክታትን ሒዙ እናፀረየ ክድይብ ኣለዎ፡፡ ማእኸላይ ኮሜቴ ሊግ እዩ ማሕበር እዩ ተባሂሉ ንላዕሉ 

ክውንጣሕ የብሉን፡፡ ብዝተኽኣለ መጠን ንቲ ኣለሊና ክትክእ እንሓስቦ ወታደራዊ ግልጋሎት ዝህበሉ ስርዓት እውን 
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እንተዝህልወና ዝበለፀ እዩ፡፡ ዓሰርተ ፖለቲካዊ ብቁዕ እንተኾነ ወታደራዊ ውሳነ ምውሳኑ ስለዘይተርፎ ክሕሰበሉ 

ይግባእ፡፡ንዝመርሖም መንግስተዊ ኣካላት ዘይፈልጥ፤ ንዝመርሖን ንህዝቢ ከመይ ከምዘኽብርን ከምዘለዓዕሎን ኣይፈልጥ 

ናብ ስልጣን ብኣቋራጭ ደይቡ ዝኹየጥ ሓይሊ ክህልወና የብሉን፡፡ 

ንዚ ኣጓኒፉና ዘሎ ፀገም ከም ታሪኻዊ ኣጋጣምን መምሀርን ተጠቂምና ንዚ ግዝያዊ ሽግር ናብ ቅልውላው ከይቕየር 

ሓቢርና ንስራሕ ክቅየር ዝኽእል እዩ፡፡ ንውድብና እናነቀፍና ይኸውን እዩ ንብሎ ኣማራፂ ነቕርብ፡፡ ኩሉ 

ዝሓሰብናዮን ዝበልናዮን ተሰሚዑ ናይ ባዕሉ ጽልዋ ክፈጥ ወይ ክትግበር ሓሲብና ክንፅዕር ኣለና ንምታይ ኩሉ 

ክወስድ ዘይከኣለ ኣይበሃልን፡፡ ፖለቲካዊ ቃልሲን ናብራን ከምኡ ስለዝኾነ ንቲ መንገዲ ሒዝና እንተሓለልና ንቃለስ፡፡ 

እቲ ፀገም ተጋደዱ ናብ ዘይንቀፃፀሮ እንተበፂሑ ካብቶም ዝፈጠርዎን ጎራሓትን ንቶም ምንም ዘይፈልጡ ገርህታት 

ቀዲሙ ከምዘቃፅል ናይ ኤሬቻ ዕግርግር መምሀሪ ስለዝኾነ ናይ ርሑቕ ተመልካቲ ኣይንኹን፡፡ ንሃገርካ ንምብርካትን 

ዝጠቅም ነገር ንምስራሕን ስልጣን ምሓዝ ግድነት ኣይኮነን፡፡ እቲ ወሳኒ ነገር ሃገራዊ ወነን ዝሓሰብካዮ ንምብርካት 

ዝሕግዘካ ሳይነሳዊ ፍልጠትን ምውናን እዩ፡፡ እቲ እነምፀኦ ሓሳብ ርእሲ ኩሉ ንቕሓት ኩላትና ከምዘብርኽ 

ኣይንዘንግዕ፡፡  


