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እዋናዊ  ፖለቲካዊ ዝንባለ ዓድና እንታይ ይመስል? ንሕናኸ እንታይ 

ንግበር? 

 

ብናሁሰናይ በላይ 05-21-16 

መእተዊ 

ህወሓት ዘለዋ ዕድል ብኣግባቡ እንተተጠቂማን ንባዕላ መርሚራ ነዚ ትውልዲ እትምጥን ናይዚ ዘመን ዉድብ 

እንትኸዉን ጥራሕ እዩ ከም መማረፂት ዉድብ ትንፋስ ዝህልዋ። እዚ ጉዳይ እዚ ኣማራፂ እንተዘይኮነስ ናይ 

ግድን እዩ። እታ ዝሐሸት መማረፂትን ተዋፅእ መንገዲን ንህወሓት ናይዚ ዘመን እዚ ዉድብ ምግባር እዩ ኢለ እየ 

ዝሐስብ። ካልኦት መማረፂታት ግን ጌጋ እዩም ማለት ኣይኮነን። ኣብ ትግራይ ኩለንተናዊ ፀገም ኣሎ ዝብል ግን 

ንምብዛሕቲኤና ዘፈላልየና ነጥቢ ኣይመስለንን። 

 

ግዝያዊ ይኹን ናይ ነዊሕ እዋን ፀገማትና ዝእለዩ ኣብ ዉሽጥና ኣቶኺርና እንትንሰርሕ ጥራይ እዩ። ካብ ንቡር ሐቂ 

እናዘለልና ኣብ ዘይጠቅመናን ክንፍፅሞ ኣብ ዘይንክእልን ነገር እንዉዕል እንተኾይንና ግን ትርፉ ከም ሻዕብያ ኣብ 

ዕንወትን ስካርን ምእታዉ እዩ። መዕንደሪ ካልኦት ከይንከዉን ንባዓልና ምጥንኻር እያ እታ መፍትሕ። ካብ ደገ 

ይኹን ካብ ዉሽጢ ዝነቅል ፀገም ክሀስየና ዝኽእል ዉሽጥና ባምባ እንተኾኑ ጥራሕ እዩ። 

 

መንቀሊ ግንዛበና ካብ ዉሽጢ ናብ ደገ ይኹን፤ እንጥብሮን እንፀልኦን ህዝቢ ክህሉ የብሉን። ዓንዳራይን ተፃባኢን 

ዝኾኑ ኣተሓሳስባታት ንማንም ኣይጠቅሙን:: ጉርብትናና ንጥቅምና ብዝሙቺ መንገዲ ምቅናይ ናይና ስራሕ 

እዩ። ባእታታት ዕብየትና ኣብ ኢድና እዩም፤ ካብ ማንም ኣይንቕበሎ ማንም ድማ ኣይህበናን። ንባዓልና ቖንጆ 

ንምግባር ካብ ካልኦት እንፅበዩ ኩሕሊ የለን!  

ሙሁር ወያናይ መንእሰይ 

ትግራዋይ መንእሰይ ክልተ መማረፂታት ዘለዎ ይመስለኒ ::ሓደ አብ ዉድብ ህወሓት አትዮ ናይቲ ዉድብ ዕቑር 

ዓቅሚ እናተጠቐመን ካብ ድኩም ጎንታታ እናተምሃረን ነቲ ዉድብ ወኒኑ ምቕላስ። ካልኣይ ካብቲ ዉድብ ወፃኢ 

ኮይኑ ብዝመሰሎ ተወዲቡ ምቅላስ። በዚ በለ በቲ ግና ሓደ ሓቒ አፀቢቕና ክንሕዝ ይግባአና፤ ነባራት መራሕቲ 

ህወሓት ከማኽሩን ክመኽሩን እምበር ወሰንቲ መራሕቲ ክኾኑ ከምዘይግበኦም እዩ፤ ሕጊ ተፈጥሮ እዉን 

አይትፈቕደሎምን እያ። እዚ ሓቂ እዚ ዉድብ ህወሓት ከም ዉድብን አባላታን ከም መትከላዊ ሓቂ ብዉሳነ ደረጃ 

ክሕዝዎ ዝግባእ ነገር እዩ። ነቲ ብማዕዶ ኾይኑ ብናይ ባዕሉ ትዉልዲ ሓይሊ ዘይአምን መንእሰይ እዉን ህድእ 

ኢሉ ክሓስብ ይግበኦ።  

 

ህወሓት ቓልሲ ክትጅምር ከላ ሓደ በዓል ቐዳማይ ዲግሪ (ኣቦይ ሰብሓት)ን ብዙሓት ተምሃሮን እዩም 

መስሪቶምዋ። ኮይኑ ግና ስብ ናይ ቓልሲ መድረኽ እዩ ዘሐይሎ ከምዝበሃል ድሕሪ ግዘ ብዘሓት ንኡዳት ሰባት 

ፈርዮም። ሕዚ እቲ ኹነታት ሳላ ጀጋኑ ሰማእታትናን ዉድብናን ተቐይሩ እዩ። ቑፅሪ ስፍሪ ዘይብሉ ሙሁር 

መንእሰይ ተፈጢሩ እዩ። ዓለምለኻዊ ምትእስሳር ዝፈጠረሉ ዕድል ብአግባቡ ተጠቒሙ ንነብሱ ብፍልጠትን 

ክእለትን በቢ መዓልቲ ዘዕቢ ሓዊ ትዉልዲ ተፈጢሩን ይፍጠር አሎንዩ።እዚ ሓቒ እዚ ምቕባል ናይ ግድን እዩ። 
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ኩሎም ትዉልዲታት ናይ ሓባር ባህሪ ከምዝህልዎም ሕድሕድ ትዉልዲ ድማ ነናይ ባዕሉ ባህሪ ከምዘለዎ 

ምግንዛብ አገዳሲ እዩ። ቐፃልነትን ለዉጥታትን (Change and Continuity) ከምዘሎ ምርዳእ አገዳሲ እዩ። 

 

ምትኽኻእ ክንብል ከለና ናይ ሓደ ክልተ ዉልቀሰባት ከይኮነስ ትዉልዳዊ ምትኽኻእ እዩ ክኸዉን 

ዘለዎ።ትዉልዳዊ ምትኽኻእ ድማ ሓዱሽ ኩነት አይኮነን፤ ህዝቢ ኮንሶ ካራ ብዝበሃል ስርዓቱ በቢ ዓስርተ ሓደ 

ዓመት ትዉልዳዊ ናይ ስልጣን ርክክብ ከምዝገበር ይፍለጥ። ካብ ኮንሶ ምምሃር ምኽኣልና ሓደ ፈረ ቓልስና እዩ። 

ነቲ መስተንክራዊ ዓወት ዘመዝገበ ትዉልዲ ድማ ግቡእ ክብሪ ተዋሂብዎ የቐንየልና ተባሂሉ ናይ መሪሕነት እጃም 

ነቲ ሓዱሽ ትዉልዲ ከረክብ ክኽእል አለዎ። ዓብይ ንንኡስ መብዛሕቲኡ ግዘ ልክዕ ከምቲ ዕድምኡ ብኹለ መዳይ 

ዓቕሙዉን ዝንእስ ይመስሎዩ፤ ዕድሚኡ ድፍእ ዘበለ ትዉልዲ ድማ ነቲ ካብኡ ዝንእስ ትዉልዲ ካብኡ ዝንእስ 

ዉፍይነትን ወያናይነትን አለዎ ኢሉ ክሓስብ ይኽእል እዩ፤ መብዛሕቲኡ ግዘ ዝረአዉን እዙይ እዩ። እዚ ግና 

መሰረታዊ ሓቒ ቅብብል ትዉልድታት ዝረሰዓን ታሪኽ ካብ ዘይምግንዛብን ዝመፅእ ናይ ተጠራጠርቲ ሓሳብ እዩ።  

 

 እቲ ዘለናዩ ሓዱሽ ኩነታት ዝፈጠሮ ትዉልዲ ምእማን ፈረ ቓልስኻ ምእማን’ዩ፤ ምጥርጣር ድማ አብ ፈረ 

ቓልስኻ ምጥርጣር እዩ ክኸዉን። ናይ ምዉሳን ዕድል ተዋሂብዎ ዘይተፈተነ ትዉልዲ ከየቅረብካን እምነት 

ከየሕደርካን ከይፅገዕካ ምግባር አብ ልዕሊ ትዉልዲ ክፍፀም ዝኽእል ዝዓበየ ገበን እዩ። ነታ ዉድብ ድማ ዕድመአ 

የሕፅሮ፣ ነታ ሃገር ድማ ንድሕሪት ይጎታ፤ ህዝብና ድማ ዕብየቱ ይዕገት ወይድማ ንድሕሪት ይምለስ። ህወሓት 

ክብል ከለኹዉን ብወያናይ ሙሁር መንእስይ ትምራሕ ህወሓት ማለት ምዃኑ ግንዛበ ክዉሰድ አለዎ። እቲ 

መንእሰይ ድማ እምነቱ አብ ባዕሉ እምበር ኣብቲ ዝሓልፍ ዘሎ ትዉልዲ ኣይግበር፤ ነባር መራሕቲ ከማኹሩናን 

ከምህሩናን እምበር ክመርሑና አይንድለ። ናትና ትውልዲ ድልየትን ባህግን ክርዳእ ናብ ዝኽእል ናይዚ እዋን ሰብ 

ንጠምት። ድልየትና ብሕግን ሕግን ዝሰርሕ ስርዓት እምበር ዉልቀሰብ ንምትኻል ክኽዉን የብሉን። 

አዉራ ፍልፍል ናይቲ ኩሉ ዓው ኢሉ ዝናገረሉ ዘሎ ንቡር ፀገም እንታይ ምዃኑ ከይነፀርካ አብቲ መፍትሒ 

ምክታዕ ነቲ ፈረስ ቕድሚ እቲ ጋሪ ምስራዕ እዩ ዝመስለኒ። ብወገነይ ካብቲ ዝሓለፈ ጉባኤ ተረኺቡ ዝብሎ ረብሓ 

ኩነታት ትግራይ አሰካፊ እዩ ዝብል ሓፈሻዊ መደምደምታ ዓብላላይ ምዃኑ እዩ። ናይቶም ፀገማት መንቀሊ 

መሰረቶም እንተፈሊጥና ጥራሕ እዩ ኣብ ኣማረፅቲ ፍታሓት ክንመያየጥ ንኽእል። ባህሪን መንቀሊን ናይቲ ሽግር 

ብዝግባእ ተይነፀርና ንምንታይ እገለ ዘይኮነ ወይ ድማ ከምዚ ዘይግበር ዝብል ምጉት ሚዛን ዝደፍእ ሓሳብ 

ኣይኸዉንን።ፀገማት ብእርይ ቁፅር ምንፃሮምን ትግራይ ጥዒና ስኢና ከምዘላን ምርድዳእ ምኽኣልን ቐዳማይ 

ስጉምቲ እዩ። 

ሕገ መንግስታዊ ዴሞክራስያዊ ስርዓት ዘላቒ ዋሕስና! 

ልምዓታዊ መንግስታት ካብ ዴሞክረሲ አንፃር ዝረአ ሕፅረት ካብ ዓብላላይ ሓይሊ እቲ ፈፃሚ ስራሕ 

(Exceutive dominance) ዝብገስ እዩ፤ አብ ኢትዮጵያዉን ካብዚ ዝፍለ ነገር አይተፈጠረን። ልምዓትና 

ቐፃላይን ዘላቓይን ኮይኑ ብዘይ ዓብይ ዕንቅፋት ክስጉም ዝኽእል ጢዒኑኡ ዝተሓለወ ፖለቲካዊ ሃዋህው 

ክንፈጥር እንተኺኢልና ጥራሕ እዩ። ብዛዕባ መሰሉ አንዳዕዲዑ ዝርዳእን ንተግባራዊነቱ ዝቓለስን ስፊሕ 

ዝተምሃረ መንእሰይ አብ ዘለሉ ኩነታት ዴሞክራሲያዊ ፖለቲካ ምዕሳል መማረፂ ዘይብሉ ነገር እዩ። ኢትዮጵያ 

ሕብረብሄራዊትን ዝተፈላለዮ ፖለቲካዊ ሓሳባት ሓቢሮም ዝነብሩላ ሃገር ከም ምዃና መጠን ዴሞክራሲ ምስፋን 

ንፅባሕ ዝበሃል ስራሕ አይኮነን። ናይ ኢትዮጵያ ይኹን ናይ ትግራይ መሰረታዊ ናይ ዴሞክራሲ ችግር ድማ 
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መንቀሊኡ ኣብ መንጎ ሕጊ ተርጎምቲ፣ ሕጊ መዉፃእትን ፈፀምቲ ኣካላት መንግስቲ ክህሉ ዝግበኦ ዓይነት ሕገ 

መንግስታዊ ርክብ ብዕብለላ ፈፀምቲ ስለ ዝህሰ እዩ:: 

 

በዚ ምኽንያት እዩ ድማ መንግስታዊ ስራሕቲ ብዝተኽአለ መጠን ነቲ ሕገ መንግስታዊ መትከል ተኸቲሉ እቲ 

መግለፂ ሉኣላዊ ናይ ህዝቢ ስልጣን በዓል መዚነት ዝኾነ ምኽርቤት ተወከልቲ ህዝብታት ግቡእ ስርሑ ክሰርሕ 

ምግባር እዩ እቲ ሓደ ዋና ፍታሕ። መሪሕነት አብ ልምዓታዊ መንግስቲ ዘለዎ እጃም ዕዙዝ ክኸዉን ዝኽእል 

ወያናይ ባህሪኡ ሒዙ ንሓፋሽ ክሰልፍ እንተኺኢሉ ጥራሕ እዩ። ወያናይ ባህሪኡን ስብእንኡን ካብ ምብስባስ 

ክድሕንዎ ካብ ዝኽእሉ መስርሓት እቲ ዋና ሕገ መንግስትና ዘቐመጦም ትካላዊ መስርሓት ምኽታል እዩ።እዚ እቲ 

ዝዓበየ ካብ ዉሽጠ ፓርቲ ወፃኢ ዘሎ መንገዲዩ። ዜጋታት ፖለቲካዊን ሲቪልን መሰላቶም ክሕለዉ ከለው 

ንመንግስቶምን መራሕቶምን ናይ ምቁፅፃር ዓቕሚ ስለዘጎልብቱ ናይቲ ልምዓታዊ መንግስቲን መራሕቱን 

ወያናይን ዴሞክራስያዊ ባህሪን አብ ምሕላው ዓብይ እጃም ይፃወት። 

 

ብስሩዉን ልዕሊ ዉድብ ህወሓት ሕገ መንግስታዊነት ክምህር ትፅቢት ዝግበሮ ዉድብ አይክህሉንዩ። ህዝቢ አብ 

ጎንና ክዓስል እንተደአኮይኑ ዉሸጠ ፓርቲ ዴሞክራሲ ጥራሕ ከይኮነስ ንልዕልነት ሕጊን ነቲ ሕገ መንግስታዊ 

ስርዓት ምጥንኻርን እዉን ክንሰርሕ አለና ጥራሕ ከይኮነስ ኾነይ ኢልና ሞዴል ክንኸዉን ይግባእ። ሃገር ዘላቒነት 

ክህልዎን አብርክቶና ነባሪ ክኸዉንን እንተደአኮይኑ ስርዓት ኢና ክንሃንፅ ዘለና። "አዕምሮ የሌለው ህዝብ ስርዓት 

የለውም፡፡ ስርዓት የሌለው ህዝብ የደለደለ ኃይል የለውም የኃይል ምንጭ ስርዓት ነው ... ሰርዓት ከሌለው ሰፊ 

መንግስት ይልቅ በሕግ የምትኖር ትንሽ ከተማ ሞያ ትሰራለች፡፡» ይብሉነጋድራስ ገብረሕይወት ባይከዳኝ:: 

 

ፅኑዕ ዋሕስ ክኾነና ዝኽእል ተገማታይነትን ፍትሓዊነትን (Predictablity and fairness) ዘለዎ ብልዕልና 

ሕጊ ዝድረኽ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት እምበር ካሊእ ኣይኮነን። ነዚ ድማ ሓልዩት መራሕቲ ከይኮነስ ንቑሕ 

ተሳትፎ ዜጋታት እዩ ዝጠልብ። ስለዚ እንምነያ ምዕብልትን ዴሞክራስያዊነትን ትግራይ ሓቒ ንምግባር ተሳትፎ 

ሓፋሽ ክብርትዕ ምግባር ኣማራፂ ዘይብሉ መንገዲ እዩ። እናነቓሕኻን እናንቃሕኻን ተሪርካ ምስታፍ እያ እታ 

ፍታሕ። ዴሞክራሲ ትቕበሎ እምበር ኣይወሃበካን! 

 

ናይ ሰባት ምቅይያር ከይኮነስ ሰፊሕ ዴሞክራስያዊ ሀዋህው እዩ ነቲ መንግስታዊ ስልጣን ዝሓዘ አካል ስርዓት 

ክትሕዞ ዝኽእል። ህዝቢ ትግራይ መንግስትን ሰበስልጣናቱን እንታይ ከምዝገብሩ ዘለዉ ዝከታተለሉን 

ዝቆፃፀረሉን መስርሕ እንተደአ ዘይሃልዩ ንሓደ ብካሊእ ምቕያሩ እዚ ዝበሃል ትርጉም አይህልዎን እዩ። ነፃ ፕሬስ፣ 

ሓሳብካ ብነፃ ናይ ምግላፅ መሰልን ፍትሒ ከረጋግፅ ዘኽእል ስርዓተ ፍትሒን ካልኦት ባእታታት ዴሞክራሲ 

እምበር አብ ድልየት ዉልቀ ሰባት ዝተሞርኮዘ ‘ሓልዮታዊ መንግስትነት’ ዴሞክራስያዊ ክኸዉን አይክእልን እዩ። 

ህዝቢ ነቲ ዝመርሖ አካል (ዉድብ ይኹን መንግስቲ) አደብ ከግዝኦን ብድልየት አብዝሓ ከቓንዩን ዝኽእለሉ 

ሰርዓት እንተዘይሃልዩ መንግስታዊ ስልጣን መርብሒ ዉሑዳትን መጨቆኒ ብዙሓትን ካብ ምዃን 

አይክትሓልፍን እያ። ስለዚ እቲ አጠቓላሊ ፖሊቲካዊ ኩነታት ፀረ ዴሞክራሲ ብዝኾኑ ስርዓታዊ ማሕለኻታት 
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ዝተሸበበ እንተኾይኑ ቃልስና አብ ትግራይ ሀዋህው ዲሞክራሲ ንምፍጣር እምበር አብ ሓንቲ ዉድብ ዉሽጣዊ 

ፖለቲካዊ ህይወት ጥራሕ ክህሉ ንዘለዎ ‘ዴሞክራሲ’ ምዕሳል ጥራሕ ክክዉን የብሉን። 

 

ሓቂ እዩ ዉድብ ህወሓት ዉሽጣዊ ህይወታ ዲሞክራስያዊ እንተደአዘይኮይኑ ደጋዊ (መንግስታዊ ስራሕታ) 

ባህሪአ እዉን ዴሞክራስያዊ ክኾን አይኽእልን። ዴሞክራሲ ካብ ገዛ እያ ትጀመር። እቲ ዝዓበየ ዋሕስና ግና ናይቲ 

መላእ ህዝቢ፤ ብፍላይ ድማ ናይቲ መንእሰይ፤ ንቕሓትን ነዚ ተኸቲሉ ዝመፅእ ተሓላቓይነትን እዩ። ዲሞክራስያዊ 

መሰላት ብዝተፈላለየ መንገዲ ተቓሊስካ መንዚዕኻ ትረኽቦም እምበር ሰበስልጣናትን ዉድባትን ዝህቡኻ 

ዉህብቶ አይኮነን። አብ ስልጣን ዘሎ አካል ነታ ንዑኡ እትጥዕሞ ‘ኸዚ’ (Now) ብየማን ኢሉ ብፀጋም ረብሕኡ 

እናኽበረ ዝንተአለም ክነብር እዩ ዝደሊ። ንኹሉ እናረብሓ ብህዝቢ እናተመረፀ ክንዲ ድላዩ ተፀንሐ ፀገም 

የብሉን፤ ሰብ በብኩርናዑ እንዳማረረ፣ ዝሰምዕ እዝኒ ብዘይብሎም ሰበስልጣናት እንዳተመርሐ ግና ነቲ ዘለሉ 

ኩነታት ክቕይር እንተፀዓረ ትኽክል እዩ ዝኸዉን። 

 

ፅቡቕ እንተደአዘይሃሊና ፅቡቕ ክንኸዉን ስለዘለና መፍትሒታት ክንሓስብ ከለና ካብቲ ዝለመድናዩ ሳንዱቕ 

እዉን ዉፅእ ኢልካ ምሕሳብ አገዳሲ ይኸዉን። አብ ምቅይያር ዉልቀ ሰባት እትሽክርከር ናይ መፍትሒ ሓሳብ 

ንግዚኡ እንተረብሐት እምበር ትርጉም ዘለዎ ለዉጢ ክተምፅእ አይትኽእልን እያ፤ ምኽንያቱ ስርዓት እምበር 

ዉልቀሰብ ዘላቒነት ዘለዎ ዋሕስ ክኸዉን ስለዘይክእል:: 

 

ካባና ዝተፈለየ ሓሳብን ነቲ ሓሳብ ዘስጉምን ዝኽተልን ሰብ ወይ ጉጅለ (አብ ዉሽጢ ዉድብ ይኹን ካብ ዉድብ 

ወፃኢ) ካብ ምድረገፅ ክጠፍእ ከም ዘለዎ ፍጥረት ቆፂርና እንተተንቀሳቒስና ተግባርና ጨና ዴሞክራሲ ዘይብሉ 

ናይ መላኺነት ባህሪ እዪ ዝኸዉን። ብዘይ ባህሊ ዴሞክራሲ ዴሞክራስያዊ መስተጋብር ናይ ምህላዉ ዕድል 

የብሉን። ዓወት ሓደ ስርዓት ድማ ዓፈንትን ፀረ ዴሞክራሲን ዝኾኑ አተሓሳስባትን ተግባራትን ብዴሞክራስያዊ 

አተሓሳስባትን ባህሊታትን ምቅያር ምኽአሉ እዩ። “ናይ መወዳእታ ዕላማ ሕገ መንግስታዊ ስርዓትና 

ዴሞክራስያዊ መስርሕ ምዝርጋሕ ዘይኮነስ ባህሊ ዴሞክራሲ ምፍጣር እዩ። ባህሊ ዴሞክራሲ ክበሃል ከሎ 

ተሳትፎ ኩሉ ዜጋ ዘበረታትዕን ኩሉ ዜጋ እጃም ከም ዘለዎ ክስምዖ ዝገብር፣ ፍትሓዊ ዘይኮኑ ማሕበራዊ 

ምብልላፃትን ደረጃታትን ካብ ስሩ ዝምሕውን ዘይቅበልን ባህሊ ምፍጣር ማለት እዩ” ይብል ፕሮፌሶር ጃክ ኤም. 

ባልኪን:: 

 

ዉሽጠ ዴሞክራሲ ዉድብ ህወሓት/ኢህወዴግ ንሃገራዊ ህንፀት ዴሞክራሲ  

 

ዉሽጠ ዴሞክራሲ ዉድብ ህወሃት ንዙርያ ምላሽ ፀገማት ዓብይ ናይ መፍትሒ ቁልፊ ተግባር እዩ። ዴሞክራሲ 

ንሃገርና ናይ ህልዉና ጉዳይ እዩ ኢልና ምድምዳምና ልክዕ እዩ፤ ነዚ ዓብይ ዕማም ከሳኽዕ ዝኽእል መሪሕነት ድማ 

ብነብሱ ዴሞክራስያዊ አሰራርሓን ትሕዝቶን ዘለዎ ወያናይ ሓይሊ ክኸዉን ይግበኦ። ሌሊን ንመስርሕ 

ዴሞክራስያዊ ጥርናፈ ክገልፆ ተሎ ከምዝስዕብ ይብል “ዴሞክራስያዊ ጥርናፈ ማለት ሓሳብኻ ብነፃነት ምግላፅን 

ናይ ተግባር ሓድነትን ብሓደ ዝጠምር አሰራርሓ እዩ” ይብሎ። እዚ ማለት ቕድሚ ናይ ዉሳነ ሓሳብ ምዉሳኑ 
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አብቲ ግንባር ዝድላዩ ዓይነት ሓሳባት ብዘይ ስክፋታን ሽቁረራን ክሸራሸሩ ናይ ግድን እዩ። ከምዚ ምግባር 

እንተዘይተኻኢሉ ግና መወዳእትኡ ምዕሳዉን ምብስባስን (Decay) እዩ ዝኸዉን።  

 

ዘለናዩ ዘመን ፈልጠታት ደረጀኦም በቢሰዓቱ ዝዉስኽሉን ቁልጡፍ ሳይንሳዊ ምትዕፅፃፍ ናይ ግድን ዝኾነሉ እዋን 

እዩ። ፖለቲካና’ዉን ብፅንዓት ብዝተደረኹ ምይይጣትን ክትዓትን ተሓስዮም ብዝወፁ ብሱል አተሓሳስባታት 

ምምርሑ ናይ ግድን እዩ። ወያናዊ አመለኻኽታ ዘለዎም ብዙሓት አባላትን ዘይአባላትን ሙሁራት ተጋሩ ነዚ 

ስራሕ ክስርሕዎ ይኽእሉ እዩም። ወያናይ ክብል ከለኹ ረብሓ ህዝቦም ዘቐድሙ፣ ምእንቲዚ ዝቓለሱ ማለት 

እምበር አባላት ዉድብ ማለተይ አይኮንኩን፤ እዙይ ማለት ግና ወየንቲ ሰባት አብቲ ዉድብ የለዉን ማለተይ 

አይኮንኩን፤ ብተመሳሳሊ ድማ ካብቲ ዉድብ ወፃኢ ብዙሓት ወየንቲ ከምዘለዉ ከይዘንጋዕና። አብ ዝርዝር 

ጉዳያት መፅናዕታዊ ፁሑፋት ክቐርቡ ብምግባርን እንትኽእል እያ ዉድብ ህወሓት ንባዕላ ምስቲ ግዘ አመሓይሻ 

ክትኸይድ ትኽእል። ዉድብ ዝተፈላለዩ መፅናዕትታት ስፖንሰር ብምግባር ዘለናሉ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖምያዊ፣ 

ባህላዊን ማሕበራዊን ኩነታት ብዝግባእ ተገንዚባ ንዘላቒ ፍታሕ ክትሰርሕ እንተኺኢላ ጥራሕ እዩ ናይ ዘመንና 

ግንባር ኮይና ክትቕፅል እትኽእል። 

ዉድብ ህወሓት አብ ዝተፈላለዩ ርእስታት መፅናዕታዊ ፅሑፋትን ቐፃልነት ዘለዎም ምይይጣትን ብምስንዳእ 

ፅፁይ ሓሳባትን ብቑዓት መራሕትን ክትለሊ ክግብር ይከአል እዩ። ልዕሊ ኩሉ ነገር ግና አብ ዩኒቨርሲቲታት 

ዘለው መናእሰያት ፅንዓትን ምርምርን ብምግባር ኢና ክነቕርቦምን ነቲ ትግራዋይ ሓይሊ ክነጠናኽሮን ንኽእል። 

ዝተፈላለዩ ናይ መፅናዕትን ምርምራትን ቲንክ ታንካትን ግዝያዊ ኮሚቴታትን ብምዉዳብ ዝግበር ምንቅስቓስ ነቲ 

ወያናይ ሙሁር መንእሰይ ግቡኡ አፍሊጡ ሓላፊነት ስለዘሽክሞዮ ረብሕኡ ዕዙዝ ዝኸዉን። ዉሽጣዊ 

ዴሞክራሲ ዉድብ ቅኑዓት ወያናይ ሙሁራት መናእሰይ ክስሓቡ ይገብሮም እዩ። እቲ ነባር መንገዲ ነቲ ሓዱሽ 

ኹነታት መሊኡ ዝጥዕም አይመስለኒን። 

 

ዕግበት ናይ ዉድመት መእተዊ በሪ እያ ! 

 

ብወገነይ ንመለስ ዜናዊ ዘለኒ ፍቕርን አኽብሮትን ልዑል እዩ ፤ ወደር የብሉን::ዝገበሮ አበርክቶዉን መስደሚሚ 

ብምዃኑ ኩሉ ግዜ ዘኽብሮን ከም መጠን ትግራዋይ ድማ ዝሕበነሉ ጅግና እዩ። እዚ ሓቒ ከምዘሎ ኮይኑ ብዛዕባ 

መለስ ድሕሪ መስዋእቱ ዝበሃሉ ሓደ ሓደ ነገራት ግን ስግአት ይፈጥሩለይ እዩም፤ምእንተ ቐፃላይ ህላወና 

ዝለዝሓስብ። ንአብነት “መለስ ንሓምሳ ዓመት ሓሳብ ገዲፉልና ከይዱ ስለዝኾነ ሓዱሽ ሓሳብ አይንደልን” ዝብል 

ዓጋቲ (Hindering) ተደማራይ ለዉጢ  ክነስተብህለሉ ይግባእ። መለስ ዜናዊ ልዕሊ ኩሉ ነገሩ ብዘፍለቆም 

ናይ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ሓሳባቱ የድንቆ ግን ድማ እዚዉን እንተኾነ ምንም ጌጋ ዘይብሉ ወይድማ ንቕድሚት 

ክህልዎ ዘይክእል መለኮታዊ ነገር እዩ ኢለ አይሓስብን።  

 

ሓሳባት በቢመዓልቱ አብ ዝምዕብልሉ ዓለም ንዝንተአልም ተሓንፂፁ ኩሉ ግዜ ልክዕ ክኾን ዝኽእል ዝርዝር 

ሓሳብ የለን፣ ክህልዉዉን አይኽእልን። ስለዚ ‘ሓሳብ አየድልየናን’ ዝዓይነቱ ዝንባለ ክይንፈጥር ክንጥንቀቕ 

ይግበአና፤ ሓዱሽ ሓሳባት እንትነምፅእ ጥራሕ እዩ እናተመሓየሽን ክንቅፅል እንኽእል። ሓደ ዓርከይ ዝነገረኒ 

ክጠቅስ፤ ኮሚኒስት ፓርቲ ቻይና ድሕሪ ሕልፈት ሞት አቦ ወንበር ማኦ ገምጊሞም “ማኦ 70% ትኽኽል 30% 
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ድማ ጌጋ ነይሩ” ኢሎም ገምጊሞም ንዉድቦምን ሃገሮምን አብ እንሪኦ ዘለና ደረጃ አብፂሖምዎ። ከምአቶም 

ንገምግም አይኮንኩን ዝብል ዘለኹ፤ ግን ድማ ሓሲብና ወዲእና ኢና ሓሳብ አየድልየናን ዝብል አረአእያ 

ከይምዕብል ክንጥንቀቕ አለና።  

 

ብተወሳኺ ‘ልዕሊ መለስ ሰብ አይመፅእን’ ዝብል ሓሳብ ናይ ጠንቆልትን ዱሑራትን እምበር ናይ ገስጋሳይ ዉድብ 

ሓሳብ ክኸዉን አይኽእልን። ገስጋሳይ ዉድብን አባልን አብ ዘየቛርፅ ምምሕያሽ እዩ ዝአምን። ቕድም ክብል 

እዉን ብገለ ነባር መራሕቲ “ሚኢቲ ዓመት ተፀበዩ” ዝዓይነቱ ናይ ጥንቆላ ሓሳብ ክንገር ብአካል ሰሚዐ እየ። እዚ 

ተስፋ መቁረፂን ኣዋጅ ሞት (declaration of death) ዉድብን ምዃኑ ክፈለጥ ይግባእ። አብ ቻይና 

ሕድሕድ ዝመፅእ ትዉልዲ አመራርሓ ካብቲ ዝሓለፈ አመራርሓ ዝበለፀ ከምዝሰርሕ ዘረጋግፅ መስርሕ አለዎም፤ 

አብ ዝሓለፉ ሰላሳ ዓመታት ጥራሕ እንተሪእና ዝመፀ ሓዱሽ ናይ አመራርሓ ትዉልዲ ካብቲ ቕድሚኡ ዝነበረ 

ዝሓሸ እናስርሓ እዩ ቻይና ናይ ዓለምና ዓባይ ሓይሊ ገይሮምዋ። ዉድብ ልክዕ ንመለስ ከምዝፈጠረት ንካልኦት 

ብሉፃት መራሕቲ እዉን ክትፈጥር ከም እትኽእል ኢና ክንናገር ዘለና፤ እዚ መንገዲ እዚ ሓቦ የስንቕ፣ አባላት 

ክፅዕሩን ብሉፃት ክኾኑን ድማ የተባብዕ። ዉድብ ህወሓት ተምሃራይ ዉድብ ስለዝነበረ እዩ ንባዕሉ ብፈልጠትን 

በቢ እዋኑ ዝድንፍዕ ትንተናዊ ዓቕሚን ሃኒፁ ክዕወት ዝኻአለ። ተምሃራይ ዉድብ ናይ ምዕዋት ዕድሉ ዝዐዘዘ 

እዩ። ኸዚዉን ዉድብና ተምሃራይ ባህሪኡ ሒዚ ድዩ ዝቕፅል ዘሎ ወይስ አይኮነን ዝብል ክንፀር ክካአል አለዎ። 

 

ስለዚ ድሕሪ መስዋእቲ መለስ ዝመፅእ አመራርሓ ልዕሊ መለስ ከበርክት ግዴታ ክህልዎ ምግባር አገዳሲ እዩ፤ 

ተዘይኮይኑ ግና “ዝድላይካ ፋሕጠርጠር እንተተብሃለ ልዕሊ መለስ ክስራሕ አይከአልን” እንቴልና ምስ ሓቒ 

ንፃላእ አለና ጥራሕ ከይኮነስ ነታ ዉድብን ከይትዓቢ ንዓግታ አለና ማለት እዩ። ቕድሚ መለስ ዝነበሩ መራሕቲ 

“ሓሳብ ተወዲኡ እዩ፤ ዝበልናኩም ጥራይ ግበሩ፤ ዝገበርኩም ተገበርኩም ልዕሌና ክትሓስቡን ክትሰርሑን 

አይትኽእሉን” ኢሎም መንገዲታት ዕፅውፅዉ መበልዋ’ኮ ከም ናይ መለስ ዓይነት ርእሲ ምባኸነ ነይሩ። ኸዚዉን 

ብዙሓት ብሉፃት ስብ አእምሮ ከይነባኽን ንጠንቀቕ። ሌጋሲ ዉድብ ዝሕሎ ናይ ትዉልዲ ተደማራይ 

ተወራራሲነት እንትህሉ ጥራሕ እዩ። ሓደ ትዉልዲ አብ ልዕሊ ዓወታት ዝሓለፉ ትዉልዲ እናወሰኸን ካብ 

ጌጋታትን ዓወታትን አቦታቱን አደታቱን እንተተማሂሩ ጥራሕ እዩ ዉሕስንኡ ዘረጋግፅ። ዝዉዳእ ሓሳብ የለን፤ 

ዕግበት ናይ ጥፍአት አዶ እያ!  

 

“ዕላማና ኣሳኺዕና” ኢና ዝብል ዕግበት ሐደ ሐደ ሰበ-ስልጣናት እዋናዊ ፀገማት ትግራይ ንከይሪኡ ዝገበሮም 

ይመስለኒ። ሓቂ እዩ ዉድብ ህወሓት ቀዳማይ ምዕራፍ ዕላማኣ ብዝግባእ ንደርጊ ብምስዓር ኣሳኺዓ እያ፤ ኮይኑ 

ግና ፀገማት ትግራይ ንደርጊ ብምስዓር ጥራሕ ዝስገሩ ኣይኮኑን። ድልየታት ሐፋሽ ምስ ግዜ እናዓበዩን 

እናተለወጡን እዩም ዝመፁ፤ ነዚ ድማ ተለዋዋጣይ ድልየት ዝርዳእን ተንቲኑ ፍታሕ ከምፅእ ዝፅዕር ርእስን 

ድልየትን ዘለዎ ኣመራርሐ ይጠልብ።ጥንታዊት ቻይና ቀደም ናብ ምብስባስ ዘብቀዓ መራሕታን ቢዮክራሲኣን 

ድልየት ህዝቢ ኣማሊእና ኢሎም ምዕጋቦም ምዃኑ   ጆንን ኣድርያን ወልድሪጅ ዝተብሀሉ ፀሐፍቲ ይሕብሩ። 

“self-satisfied decadence” ይብልዎ። ባዕላዊ  ርዉየት ዝፈጥሮ ምብስባስ ማለት እዩ። 
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ካልኦት ድማ ኣብ ዝተወሰነ ኸባቢ ስፊሕ ተቀባልነት (Broad legitimacy) ዘለዎ ዉድብ (ንኣብነት 

ህወሐት/ኢህወዴግ ኣብ ትግራይ) ሀፍቱን ትኹረቱን ናብቲ ተቀባልነት ዘይብሉ ኸባቢ ይኾንሞ እቲ ነቲ ዉድብ 

ብሙሉእ ልቡ ዝተቀበለ ህዝቢ ብብዙሕ መዳይ ዝህሰ ህዝቢ ናይ ምኾን ዕድል ከም ዘለዎ ተመራመርቲ ፖለቲካ 

ሳይንስ ይሕብሩ። ካብ ስነ-ኣእሙራዊ ዕግበት ዘይሐልፍ ብመዳይ ቑጠባ፣ ዴሞክራሲያዊ መስላት ትሑት ኣብ 

ዝኮነ ኹነታት ድማ ይኣቱ ይብሉ:: ኣብ ትግራይ ዝተፈጠረ ነገር እዙይ ይመስለኒ። “እኒ እገለ ከይኩርዩ” 

እንዳተብሀለ ትግራይ ብብዙሕ መንገድታት ናይ ምህሳይን ትሑት ጠመተ ናይ ምርካብን ሐደጋ ዝበፅሐ መሲሉ 

ይስመዐኒ። 

 

ብኻሊእ ኣዘራርባ ናይቲ ህዝቢ “ደቅና እዩም” ዝብል ፖለቲካዊ ግንዛበ መንቀሊ ምርሳዕ ይከዉን እሞ ፀገማት 

ክረኣዩ ዝጅምሩ ደረጀኦም ምስለዓለ ስለ ዝኸዉን ንምፍታሖም ድማ ኸቢድ ይገብሮ።ዘይከኣል ግን ኣይኮነን:: 

ናይ መጀመርያ ስድሪ ፀገም ኣሎ ኢልካ ምእማንን ነቲ ፀገም ብዝቁፀር መልክዕ ምዝርዛርን እዩ፤ እዚ ድማ ብተራ 

ካደረ ክግበር ዝከኣል ነገር ኣይኸዉንን፤ ግዳስ ሙሁራዊ ዓቅሚ ዝመርሖ ኩለንተናዊ ሳይንሳዊ ትንተና ዝጠልብ 

ናይ ላዕለዎት አመራርሓ ስራሕ እዩ። ሳይንሳዊን ዴሞክራስያዊን መስርሓት ልዕሊ ፖለቲካዊ ተኣማንነትን 

ኣባልነትን ጠመተ ሂብኻ ዉድባዊ ዕላማታት ብህዝባዊ ድልየታት ጥራሕን ጥራሕን ቓኒኻ ምኻድ ንፅባሕ 

ዘይበሀል ዉራይ እዩ። 

 

ከም ትግራይ እንትንሓሳብ ድማ ብግልፂ ናብ መድረኽ ዝመፁ ዘለዉ ተርእዮታት ስክፍታ ዝፈጥሩ እዩም። 

ብሰሜን ካብ ኤርትራ፣ ብምዕራብ ካብ ገለ ገለ ሓይልታት ትምክሕቲ፣ ካብ ማእኸል ሃገር ካብ ብርቱዓት 

ሓይልታት ትምክሕቲ፣ ፀቢብነትን አኽራሪነትን አብ ልዕሊ ተጋሩ ዝወጣወጣ አብታር በዚሓን አለዋ። ህዝቢ 

ትግራይ ነዚ እናገዘፈ ዝመፅእ ዘሎ አንፃሩ ዝሃቀነ ሓይሊ ተወዲቡ ጥራሕ እዩ ክምክቶ ዝኽእል።ብድዉልና ስረና 

ከየፍትሑና!  

 

ፀገም ሐፋሽ ከምታ ናይ ዉድብ ደርፊ ‘እንተሸፈንካያ ዘይትሽፈን ሐቂ’ እያሞ፤ ዉድብ ካብ ግዝያዊ ናይ 

ፕሮፖጋንዳ ስራሕቲ ናብ ሐቀኛ ፍታሕ ክህብ ዝክእል ጎደና ትክድ ይብል። ቅድሚ ኩሉ ነገር ንዝልዓሉ ሕቶታት 

ይኩን ስኸፍታታት ደምሳሳይ ምደባ ካብ ምግባር ተዓቂባ ኣብ ትሕዝቶ እቶም ዝለዓሉ ነገራት ምትዃር። መን 

እንታይ ተዛሪቡ? ዝብል ናይ ድኩማትን ብባዕሎም ዘይትኣማመኑ ሰባትን ዉድባትን ባህሪ እዩ። ዓርስ እምነት 

ዘለዎ ዉድብ ሕቶን ቅርሕንቲን ሓፋሽ ከም እታወት (Input) እምበር ከም ሐደጋ ክርኢ የብሉን። ህወሐት ካብ 

ካልኦት ዉድባት ሀገርና ዝፈልያ ሐደ ነገር ኣሎ፤ እዚ ድማ ስፊሕ ተቀባልነትን ተኣማንነትን እዩም። እዘን 

ክብሪታት እዚኣን ካልኦት ዉድባት ብታሪካዊ ምኽንያት ብቀሊሉ ክረኽበኦ ዘይክእላ ሃፍትታት እየን። 

ተቀባልነትን ተኣማንነትን ግን ንዘለኣለም ኣይነብርን፤ ጥቅሚ ሐፋሽ ዘየኽብር ዕድምኡ ሓፂር እዩ።  

 

ፌዴራላዊ ስርዓትን መስል ዓርሰ ዉሳነ ህዝብታትን ዛዕባዊ ትኹረቶም እንትኸዉን፤ ህወሓት ከም ሓይሊ ድማ 

ቁልፊ ታርጌቶም ገይሮም ይንቀሳቐሱ። ሓይልታት ትምክሕቲ ሓዳሽ ኢትዮጵያ ብመትከል ፌዴራላዊ ሪፐብሊክ 

እትምራሕ ኢትዮጵያ ማዕርነትን ተሳትፎን መላእ ብሄራትን ብሄረሰባትን ብምርግ ጋፁ ንዘመናት ዝዓንደርሉ 
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ዘይምዑሩይ አድላዊ አሃዳዊ ስርዓት ክህንደስ ከምዝእኀአለ ስለዝግንዘቡ ዓንኬል ፖለቲካዊ ምንቅስቓሶም ነቲ 

ፌዴራላዊ ስርዓት ምፍራስ ገይሮም እዩም ዝንቀሳቐሱ። 

 

ነዚ ንመሓዉራት ትምክሕቲ ደራዒሙ ፌዴራላዊ ሓዱሽ ሃገራዊ መንፀፍ ክንፀፍ ኮር ሓይሊ ዝኾነ ትግራዋይ 

ሓይሊ ህወሓት ምዃኑ ብምግንዛብ ኩለን አብታር ትምክሕቲ ናብ ዝባን ተጋሩን ህወሓትን እየን ዝህቅና። 

መስረታዊ ባህሪ ፖለቲካ ትምክሕቲ ብማዕርነት ስለዘይአምን ህወሓት እዉን ብማዕርነት ትአምን አይመስሎን፤ 

እዚ ሕማም እዚ Mirror Imaging ይብልዎ። ንሓይልታት ትምክሕቲ ካብ ተጋሩ ወፃኢ ዘለዉ ካልኦት 

ህዝብታት መሳርሒ ህወሓት እምበር ማዕረ ተሳተፍቲ ገይሮም ስለዘይቆፅርዎም ጠመተ ትምክሕታዊ ወፍሮም 

አብ ልዕሊ ተጋሩ እዩ። 

 

 እቲ ዘፍርሕ ድማ ህዝብን ድርጅትን ፈላልዮም ስለዘይርኢዎ ኩሉ ትግራዋይ ከም ፀላኢ ገይሮም እዮም 

ዘቕርብዎ። ወግሐ ፀብሓ ተጋሩ ፖለቲካን ኢኮኖሚን ንበይኖም ቢሒቶምዎ፣ ትግራይ ንኻልኦት እናበዝበዘት 

ብዕብየት ትዉንጨፍ አላ ዝዓይነቱ ኣብ ሓሶትን ጠቐነን ዝተደረኸ ፖለቲካ እዮም ዘሰጉሙ። ብጠመንጃ 

ዝተስዓሩ ሓይልታት እዩም ብወረቐትን ተቓዋሚ ዉድብ ብምምስራትን ነቲ ደርጋዊ ቓልሲ ዘቐፅልዎ ዘለዉ። 

 

በቢመዓልቱ ዝሕተሙ ናይ አምሓርኛ መፃሕፍቲ ( ግጥምታትን ልበ ወለዳትን ሓዊስካ)፣ ናይ ዉልቀ ጋዜጣታትን 

መፅሄታትን፣ ፓልቶካትን ማሕበራዊ ሚድያታትን፣ ከም ኢሳት ዓይነት ቴሌቭዥንን ሬድዮታትን፣ ድምፂ አሜሪካ 

ናይ ዲያስፖራ ሚድያታትን ቐንዲ መሳሪሒኦም እዩ። ፊልምታት፣ ድርፊታትን ቲያትራትን እዉን መሰረታዊ 

ቕኒቶም ቕኒት ትምክሕቲ እዩ። ነዚ ዝምጥን ስራሕ ብወገን መንግስቲ ምስርሑ አይፈልጥን። 

 

ብፍላይ ትምክሕቲ ሕዚ ሕዚ ብመንግስታዊ ሚድያ ከይተረፈ ብመልክዕ ድራማ፣ ማስታወቅያ፣ ደርፊ፣ ቃለ 

መሕትት፣ ትረኻ ስነፁሑፍን ታሪኽን ወዘተን “ናይ ቐደም ይሓይሽ፤ ኢትዮጵያ አብ ኢድ ሃፅያዉያንን 

ደርጋዉያንን እንዳሃለውት ፅብቅቲ ነይራ”  ዝዓይነቱ መልእኽቲ ብኒ ሸገር ሬድዩ፣ መንግስታዊ ኤፍ ኤማትን 

ምስማዕ ልሙድ እዩ። ሓደ ሓደ ማስታወቅያታት ምርአይ አገዳሲ ይመስለኒ። ንአብነት ናይ ቕዱስ ጊዮርጊስን 

ሓበሻ ቢራን ማስታወቅያ ደማሚረ ክግምግሞ ከለኹ “ቐደም ፅቡቅ ነይርና” ዝዓይነቱ “ኩሉ ነገር ቐደም ተሪፉ” 

ዝብል ናይ መድሐርሐርቲ መልእኽቲ እዩ ዘሕልፍ። 

 

ነዚ ብትኹረትን ብዝርዝርን ዝርዳእ፤ ተረዲኡ ድማ ግብረ መልሲ ሂቡ ነገራት ስርዓት ክትሕዝ ዝኽእል አካል 

ዘሎ መሲሉ አይረኣየኒን። ካሊእ ይትረፍ ናይ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ብናይ ትምክሕቲ ዝንባለታት 

ዝተወረረ ከይኸዉን ይሰግእ። ወይድማ አብ መንጎ ትምኽህትን ተፃባእቱን ፍሕፍሕ ከምዘሎ ዘርእዩ ዘርባዕባዕ 

ዝበሉ ወጥነት ዘይብሎም እርሰ በርሶም ዝገራጨዉ ዓይነታት አቀራርባን ትሕቶታትን ይዕዘብ እየ። 

 

ምዕባለ ቛንቛ አምሓርኛ ይኹን ካልኦት ቛንቛታት ንኹለና ፅቡቕ እዩ። ናይ ሓደ ህዝቢ ባህላዊ ዕብየት ነቲ 

ኻሊእዉን ከም ፀጋ እዩ ክረአ ዘለዎ። ስነፁሑፍ፣ ሴኔማ፣ ፊልምን ሙዚቃን አምሓርኛ ብዝዓብየሉ መንገዲ 

ትግርኛ እዉን ክዓቢ ወይ ከዓ ክስዕብ እንተዘይኪኢሉ ግና ዓብይ ፀገም ክገጥመና እዩ። እዚ ብሰንኪ ዕብየት ቛንቛ 
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አምሓርኛ ዝመፀ ፀገም አይኮነን፤ ግዳስ ናይ ባዕልና ስንፍና ዝፈጠሮ ድኽመት እዩ። ከመይ ንኽይድ ግና ካብ 

አምሓርኛ ይኹን ካብ ኢንግሊዝኛ ክንመሃር አለና፤ ብቑልጡፍ።  

 

ከማና ዝበለ ዓይነት ማሕበረሰብ ካብ ዘንብብ ብዓይኒ ዝረአዩን ዝስምዑን ንባብ ዝጠልቦ ትዕግስቲን ሓይሊን 

ዘይደልዩ ነገራት ይመርፅ፣ አፍኣዊ ማሕበረሰብ (Oral Society) ብባህሪኡ ከምኡ እዩ፤ ዋላ እቲ አብ ዝማዕበለ 

ማሕበረሰብ ዘሎ ህዝቢዉን ፊልምን ሙዚቃን አዝዩ ይርእን ይፅለዉን ከዓ። 

 

አብ ዳይተን ዩኒቨርሲቲ ዘምህር ፕሮፌሰር ሚሸል ፖት ብ አ.ፈ.ብ 2015 አብ “Argo and Zero Dark 

Thirty: Film, Government, and Audiences” ዝብል ናይ ምርምር ስርሑ “አርጎን ዚሮ ዳርክ ሰርቲ 

ዝተብሃላ ፊልምታት ካብ  ዝረአዮ ተመልክትቲ 25% ዝኾኑ ብዛዕባ መንግስቲ አሜሪካ ዝነበሮም ሪኢቶ ከም 

ዝቐየሩ ይሕብር፤ እዚ ናይ አሜሪካ ፖለቲካል ሳይንስ ማሕበር መፅናዕቲ እዩ፤ አብ ዓለምና አሎ ዝበሃል መዕሰሊ 

ሙሁራት ፖለቲካል ሳይንስ እዩ፤ ነዚ ሓቂ እዚ ስለዝፈልጡ እዩም ድማ ግንባራት ትምክሕትን ፅበትን አብዚ 

ሰሙን እዚ ን ፊልሚ ቤዛ ወፍሪ ከፊቶምሉ ዘለዉ። 

ቛንቛ ፊደልን ልሳንን ጥራሕ አይኮነን፤ አተሓሳስባ፣ ስነ ልቦና፣ ታሪኽ፣ ክብሪታትን ፀጋታትን ኮታስ ናይ ሓደ 

ማሕበረሰብ ሶፍትዌር እዩ። ነዚ ምጥንካር ዋና ዓንዲ ሑቐ ማንነትኻ ምጥንካር እዩ። መንነትኻ ምጥንካር 

ንኻልኦት ምፅላእ ማለት አይኮነን፤ ምፅላእ ዘርአዊነት እዩ፤ ዘይሰብነት እዩ። ንነብሱ ዘኽብር ሰብ ንዝኾነ ዓይነት 

ሰብ ፅልኣት አይህልዎን። 

 

ረብሓ ባህሊ ተጋሩ ምንጋር ንቐባሪ ምርዳእ እዩ ዝመስለኒ። ዉድብ አብ እዋን ብረታዊ ቓልሲ ጥበብ ትግራይ 

ከም ዓብይ መሳርሒ እያ ተጠቒማትሉ፤ ንዓወት ድማ ናይ ባዕሉ ዓብይ እጃም ተፃዊቱ። ድሕሪ ዓወት ግና ዝተኸደ 

መንገዲ ሩሑቕ አይመስለኒን። ባህሊ ትግራይ ይኹን ቤት ትምህርቲ ስነጥበባት ጠጠው ኢለን  ወይድማ 

ተቸኪለን ተሪፈን። ሓንቲ ቤተ ቲኣትር አብ ትግራይ ምህላዋ አይፈልጥን (ወይድማ የለን)። ጥበበኛታት 

ብፅፍሮም እምበር ብዝተዋደደ መንግስታዊ ወይድማ ዉድባዊ ሓገዛን አትሓባባሪነትን ረብሓ ትግራይ ብዘኽብር 

ዋሕዚ ክፈሱ አይረአዩን። ተሳትፎናን ጥበብናን አብ ብዙሕ ዓዉዲ ክኾን ናይ ግድን እዩ። 

 

አብ ከም ናይና አፍኣዊ ማሕበረሰብ ካብ ፅዉይ ትዉዕል ብጥበብ ትሰዳ መልእኽቲ ስፊሕ ተበፃሓይነት አላታ። 

ሓይልታት ትምክሕቲ ከመይ ከምዝንቀሳቐሱ ምግንዛብ ነዚ ሓቂ ይጠቅም። ካብ ናይ ፕሮፌሰር አንድርያስ ዘረባ 

‘ቐልዲ’ ክበበው ገዳ ይጥዕሞምን በቢ ቦትኡ ገዛኢ ሓሳብ ኾይኑ ትረኽቦን። ዋላ መሕዘኒ ነገር ይኹን እምበር እቲ 

ሓቂ ንሳ እያ። መፅናዕታዊ ፁሑፋትናዉን ብናይ ባዕልና ቛንቛ ዘይምፅሓፎም ናይ ባዕሉ እጃም አለዎ እዩ፤ ደረጃ 

ፅርየቱ ከም ዘሎ ኾይኑ። ቁም ነገር ገዲፍና እናባጨዉና ንዉዓል እይኮንኩን ዝብል ዘለኹ፤ ኮይኑ ግና 

ንትምክሕቲ ይኹን ንፀቢብነት ንምቅላስ ይኹን ንህዝብናን ጥበብናን ንምዕባይ ኩለመዳይ ጥበብ አዕቢና ንረብሓ 

ህዝብና ነዉዕሎ። መጥቃዕቲን ዉርደትን ንኽላኸለሉ እየ ዝብል ዘለኹ። እኒ ቴዲ አፍሮ አብ ትምክሕቲ እኒ 

ሃጫሉ አብ ፀቢብነት ዘለዎም ሓይሊ ምርአይ እኹል እዩ። 

 



 10 

ዴሞክራስያዊ ብሄርተኝነትን ዴሞክራስያዊ ኸባቢ ምፍጣርን ዘላቒ ፍታሕ እዩ። ናይ ትምክሕቲ ሓይሊ ብታሪኽ 

አጋጣሚ ዘለዎ ዝረአን ዘይረአን መሓዉራትን መሰረተ ልምዓትን ሰፊሕ ብምዃኑ አንፃሩ ዝግበር ቓልሲ ኸቢድን 

ነዊሕን ይገብሮ። ዴሞክራስያዊ ኹነታት ሓንቲ ሃገር አብ መንጎ ፀረ ዴሞክራሲን ናይ ዴሞክራሲ ሓይልን 

ብዝግበር ቓልሲ ይዉሰን። ንትምክሕቲ በቢብርኩ ብምስዓርን ዴሞክራስያዊ ብሄርተኝነት ብምጥንኻርን 

ህልዉና ሃገርና ክነረጋግፅ ይግባእ። ሓይልታት ትምክሕቲ ኾኑ ፅበት ልክዕ ከም ጣንጡ እዮም። 

 

ዓዘቕቲ ወይድማ ጀግጀቕ እንተረኺቦም እዮም ሂወት ዝዘርኡ። ንትምክሕቲን ይኹን ፅበት ከም ጀቕጀቕ ዘገልግል 

ድማ ኢዴሞክራስያዊ ዝንባለ እንትዓቢን ቑጠባዊ ዘይምትዓርራይ እንትጎልህን እዩ። ስለዚ ወሳኒ ስራሕ መንግስቲ 

ክኾን ዘለዎ ንትምክሕቲ ኮነ ፅበት ከም መዐምበቢን መሕብኢን ክኾን ዝኽእል ጀቕጀቕ ምድራቅ እዩ። ፍትሓዊ 

ናይ ሃፍቲ ክፍፍል፣ ስፊሕ ዴሞክራስያዊ ሃዋህውን እዩም ነቲ መፍረይ ጣንጡ ክቕንስዎን ኢሎም ድማ መሊኦም 

ከጥፍእዎ ዝኽእሉ። 

 

ህፅረት ዉድባዊ ዉሽጣዊ ዴሞክራሲ ንትምክሕትን ፀቢብነትን ስለዘቓልዖ ዉሽጣዊ ዉድባዊ ዴሞክራሲ ሓደ 

መሰረታዊ መፍትሕ እዩ። ግልፅን ተሓታትነትን ዘለዎ አሰራርሓ ንጎሓላሉን መጠፋፋእትን ስለዘይምቹ 

ፀረዴሞክራሲ ሓይልታት መሕብኢ የስእኖም እዩ።ምስ ካልኦት ዴሞክራስያዊ ሓይልታት ኢትዮጵያ ሕብረትና 

ብምድንፋዕ ነቲ ሓይሊ ትምክሕቲ ይኹን ፅበት ብምንፅል ምጥቓዕ ይከአልዩ። 

 

ዉድብ ህወሓት ከምኡዉን ኢህአዴግ ድሕሪ መረፃ 1997 ብርክት ዝበለ አባል ከም ዝመልመላ ይፍለጥ። እዚ 

ብመሰረቱ ክኸዉን ዝግበኦ ነገር እዩ። ኮይኑ ግና አብ ብአዴንን ኦህዴድን ዝፈጠሮ ፀገም ግና ከይፀራሕኹ 

ምሕላፍ አይድልን። ኣባልነት ህወሓት እዉን ሽዑ ረኺሳ፤ ዘይተመመዩ መዓት ተሓፊሶም አትዮም፤ ዘይንቡር 

ተገይሩ። እዚ ነገር ኸዚ ፀገም ይፈጥር አሎ። ለባማትዶ ወይስ መለባልባት መልሚላ ኢልካ ምሕታት ንቡር ናብ 

ዝኾነሉ ደረጃ በፂሕና። ከም ናተይ ግንዛበን ትዕዝብትን ድሕሪ መረፃ 1997ን ብመረፃ ዝተስዓሩን ዓመፅ 

ሞኪሮም ዘይተሳኸዐሎም ተሸከምቲ ሓሳብ ሓይልታት ትምክሕትን ፅበትን ብበዝሒ ናብ ብአዴንን ኦህዴድን 

ከምዝተፀንበሩ ይስመዐኒ። እዚ ድማ ነቲ ክዕብልል ዝነበሮ ዴሞክራስያዊ ብሄርተኝነት ክዳኸምን መሓዉራት 

ናይዘን ዉድባት ብዘይወያናይ ሓይልታት አዝዩም ዝህሰዩ ዘለዉ ይመስለኒ።  

 

ንባዕሎም ናይ ለዉጢ ሓይሊ ኮይኖም ነቲ ዝዉክልዎ ማሕበረሰብ ዴሞክራስያዊ ብሄርተኝነት ክንዲ ዘምህሩ 

ብግልባጡ ዝሰርሑን ዝስለፉን አባላትን ገለ ገለ መራሕቲን ክርኢ ከለኹ ስክፍታ ይፈጥረለይ። አብ መንጎ አባል 

ዉድባት ኢህወዴግ ዘሎ ርክብ ዝተወሰነ ምፍሕፋሕ ክረአ ካብ ዝገብር ነገር ሓደ እዚ ይመስለኒ። ዝለዓሉ ዘለዉ 

ሕቶታትን ፖለቲካዊ ጎንፂታትን ሓደ መንቀሊኡ እዚ ይመስለኒ። ብወገነይ ብመሰል ናይ ሕዝቢታት ዓርሰ ዉሳነ 

ዘይአምን አባል ብዙሕ ግዜ አጋጢሙኒ እዩ። ፕሮግራም ዉድብ ዘይፈልጥ አባል ገዛ ይቁፀሮ። 

 

ምስዚ ዝተተሓሓዘ ነገር ድማ ንትምክሕቲ ንክንቃለስ ንፅበት እናገበልና፤ ንፅበት ንክንቃለስ ንትምክሕቲ 

እናገወድና ክልቲኦም ናይ ጥፍአት መንገዲታት ከይሓሰብናዩ ከይዕፍኑና ክንጥንቐቅ አለና። ብሩሑቕ ጠመተ አብ 

ልዕሊ ትምክሕቲን ፀቢብነትን እንገብሮም ቓልስታት ብዘይተገመተ መንገዲ ዘይምኻዶም ምርግጋፅ አለና። 
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ሓላሓሊፉ ንግዝያዊ ፖለቲካዊ ሃልኪ ተባሂሎም ዝዉሰዱ ወይድማ ከይተወስዱ ዝተርፉ ስጉምቲታት ምስ ጉዳይ 

ትምክሕትን ፅበትን እንታይ ዓይነት ርክብ ከምዝፈጥሩ አብ ግምት ምእታው አገዳሲ እዩ። 

 

ሓይልታት ትምክሕትን ፀቢብነትን ክፈጥርዎ ዝኽእሉ ግዝያዊ ርክብ ዓይነቱ እንታይ ክመስል ይኽእል? 

 

ሓይልታት ትምክሕቲ ነቲ ትግራዋይ ሓይሊ ካብ ዓፋናይ ፕሮጀክቶም ስለዘደናቐፎምን ዓንካሪቶም 

ስለዝኸርተሞምን ቕያመኦም ብቐሊሉ ዝጠፍእ አይክኸዉንን እዩ። ሓይልታት ፅበት ድማ ህወሓት ምዉጋድ 

ደርጊ ተኸቲላ ዝመፀት ሓዳሽ ኢትዮጵያ ክይንዕብልላ ዕንቅፋት ኾይናትና እዩ እቲ መረረቶም፤ ምስቲ ፌዴራላዊ 

ስርዓት መሰረታዊ ተፃብኦ የብሎምን ( ዋላ እቶም ምግንፃል ዝደልዩ፣ ምኽንያቱ ምግንፃልዉን ሕገ መንግስቲና 

ስለዝፈቕዶ)። ጥርዓኖምን ታርጌቶምን ንተጋሩን ዉድብ ህወሓትን ማእኸል ዝገበረ እዩ። ስለዚ ነቲ ዘለናዮ 

ስርዓት ዝፃብእዎ ሓይልታት ታርጌት ገይሮም ክጥቅዕዎ ዝፍትኑ ነቲ ብህወሓት ዝግለፅ ትግራዋይ ሓይሊ እዩ። 

 

ዘላቒነት ዘይብሉን ቕልዉላው ዝደልን እዩ። እዞም ክልተ ነንባዕሎም ዝተሓራረዱ ሓይልታት ሓደ ዝገብሮም 

እንተሃልዮ አብ ልዕሊ ተጋሩን ዉድብ ህወሓትን ዘለዎም ፅልኣትን ናይ ሒነ ምፍዳይ ድልየቶምን ጥራሕ እዩ። 

እዚ ንክኸዉን ምልሕላሕ ወይድማ ምፍራስ መንግስታዊ መሓዉር ተኸቲሉ ክፍጠር ዝኽእል ቁልውላው እዩ 

ነዞም ፀረ ዴሞክራሲ ሓይልታት ንሓፂር ግዜ ዋላ ይኹን አብ ልዕሊ ተጋሩ ከሕብሮም ዝኻእል። ሕብረቶም 

ግዝያዊ ዝኾነ አብ “ናይ ፀላኢየይ ፀላኢ ፈታዉየይ እዩ” ዝብል መትከል ዝድረኽ ሕብረት እዩ። Negative 

Coalition ይበሃል።እዚ ሕብረት እዚ ዋላ ናይ ሓፂር ግዜ ይኹን እምበር አብ ልዕሌና ክብፅሖ ዝኽእል ሓደጋ 

ግን ቐሊል አይኮነን፤ ስለዚዩድማ ንኹሉ ዓይነት ኹነታት ተንቲንናን ነቕሕናን ክንፅበ ዘለና። 

 

ፖለቲካ ሃገርና ብሄር ተኮር ካብ ምዃን ንመፃኢ ፍርቂ ክፈለዘመን (ብዉሑዱ) ብዋናነት ክላቐቕ አይክእልን:: 

ድርጅትን ህዝብን ፈልዩ ዘይርኢ ፖለቲካ ሃገርና ንዑቡዳትን ፈደይቲ ሕነን አብ ዝኾነ ሰዓት ዕድል አይህቦምን 

ኢልኻ ምሕሳብ የዋህነት እዩ። ፅቡቅ ተመነ፤ ንሕማቕ ኹነታት ግን ኩልጊዜ ድልው ኩን ይብሉ ፀዓዱ። 

 

ድኹም ፖለቲካዊ ባህሊ ደምበ ትምክሕቲ ይኹን ፅበት ህዝብን ድርጅትን አይፈልን። እዞም ድሑራት ደምበታት 

ፖለቲኮኦም ናይ ሓርበኛ ፖለቲካ እዩ፤ ንሶም ሓርበኛታትን ፈተዉቲ ዓድን ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ድማ  

ሸወጥቲ ዓዲ ገይሮም ስለዘቅርብዎ ፖለቲክኦም ብዴሞክራስያዊ መንገዲ ንምትክኻእ ከይኮነስ ልክዕ ከም ናይ ፀረ 

ባዕዲ ዝግበር ናይ ሓርበኛ ምንቅስቓስ እዩ።ህላወና አብ ጥንካረናን ሃገራዊ ዴሞክራሲናን እምበር አብ ናይ 

ካልኦት ፅቡቅ ሓልዮት ክድረት አይብሉን፤ ክድረት እዉን አይኽእልን ዘብለኒ ዘሎ ድማ እዙይ እዩ። 

 

ሓፈሻዊ ፖለቲካዊ ዝንባለ ሃገርና እንታይ ይመስል: ፀጋታትን  ዓንቐፍቲ ኹነታታትን 

 

ዘለናሉ ጂኦ ፖለቲካዊ ኸባቢ ድማ ሰላም ብርቂ ዝኾነሉን ዝተሓላለኹ መርበባት ራዕድን ድልየት ቐላፅም ሃገራት 

ዓለምናን ብሰፊሑ ዝረአየሉ አካባቢ እዩ። አብ የመንን ሶርያን (ብሓፈሻ አብ ማእኸላይ ምብራቕ) ዘሎ ኩነታት 

ቐፃላይ ዝኾነ ምቅይያር ሓይልታትን ሰልፍታትን የርእይ አሎ። ፖለቲካዊ ሃይማኖት ክሰጉሙ ተሊሞም 
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ዝንቀሳቐሱን ኢትዮጵያ ድማ ዒላመኦም ገይሮም ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት እዉን ፅቡቕና ስለዘይምነዮ እትፍጠር 

ድኸመትን ንረብሐኦም ከዉዕሉ ህርድግ ምባሎም አይክተርፍን እዩ። ስለዚ ድክምቲ ሃገር ምርአይ ዝ ህቅን 

ሓይሊዉን አንፃር ህወሓት ክስለፍ ከም ዝኽእል ክፍለጥ ይግባእ። ንኸምዚ ዓይነት ፀረ ሃገር ዕላም ብሽም 

ሃይማኖት አብ ጎኖም ክስለፍ ዝኽእል ምህላዩ እዩ ድማ ነቲ ስግአት ክፈጥር ዝክእል ሓይሊ አኽራሪነት ዓለም 

ለኻዊ ልባስ ዘላብሶ። 

 

ፖሊሲ ጉዳያት ወፃኢ ሀገርና ልምዓት፣ ዴሞክራሲን ሰላምን ምዕሳል ዓንኬል እቲ ፖሊሲ ምዃኑ ይጠቅስ።እዚ 

ዝነኣድ ሓሳብ እዩ። በዚ መንፅር ድማ ዓለም ለኻዊ ርክባት ሀገርና ክቕነዩ ከም ዘለዎ ይሕብር። ምስ ኤርትራ 

ዝተተሓሓዙ ምዕባለታት ብጥንቃቐን ብዝርዝርን ተፀኒዖም ንልምዓት፣ ዴሞክራሲን ሰላምን ሀገርና ብኸመይ 

ክፀልው ከም ዝኽእል ቐዲምኻ ምፍላጥ ብዋናነት ዝቕመጥ ዕዩ ብሄራዊ ናይ ድሕንነት ቤት ምኽሪ እዩ ክኸዉን 

ዘለዎ፤ ልክዕ ከምቲ ጄኔራል አበበ ተክለሃይማኖት ብዙሕ ግዜ ዝብሎ። መብዛሕቲኡ ግዘ ግን እዚ ስራሕ ብ 

መሐዉር ድሕንነት ወይም መከላኸሊ ሀገር ጥራሕ ክስራሕ ስለዝረኣ ሐደ ሐደ ፀገማት ምፍጣሮም ኣይተርፍን 

ኢለ ይሐስብ። ብስንኪ ዘሎ ኩነታት እጃም መሐዉር ድሕንነትን ሓይልታት ምክልኻልን ዓብይ ምዃኑ ይርደአኒ 

እዩ። ሕቡኣት ግሉፃትን ምንቅስቓሳት ራዕዲ ካብ ኤርትራ ስለዝልዓሉ እጃም ድሕንነት ኣገዳሲዉን እዩ። ኾይኑ 

ግና ብሰንኪ ተፎጥራዊ ባህሪ ትካላት ድሕንነትን ሰራዊትን ዘምፅእዎ ፍታሕ ካብ ትሕዝቱኡ ኣንፃር ኣብ ግዝያዊ 

ነገራት ከቶኩር ስለዝኽእል ናይ ነዊሕ ግዘ ፖለቲካዊን ኢኮኖምያዊን ረብሓታት ናይ ምርኣይ ዓቕሙ ትሑት ናይ 

ምኳን ዕድል ምህላዉ ኣይተርፍን።  

 

እዚ ዓለማዊ ሐቂ ነቲ ጥንኩር ዝኾነ መሐዉር ድሕንነትና’ዉን ዝምልከት እዩ። እታ ዝሓሸት ፍታሕ ኣብ ናይ 

ነዊሕ ስትራቴጅያዊ ምዕባለታት ዘተኩር ዝተቀናጀወ ኣፋፃፅማ ፖሊሲ ምምራፅ እዩ፤ሀገራዊ ቤት ምኽሪ ድሕንነት 

ናይዚ መርኣያ እዩ። ንግዝያዊ ፀገማት ፍታሕ ኣይንሀብ ማለት ግን ኣይኮነን። ኾይኑ ግና ግዝያዊ ስጉምትታት 

ንዝፈጥርዎ ናይ ነዊሕን ሓፂርን ምዕባለታት ኣስፊሕኻ ምርኣይ ካብ ፀኒሑ ከመፅእ ዝኽእል ደምበርበርን ክኽፈሉ 

ካብ ዘይብሎም ኪሳራታት ከም ዘትርፈና ክፍለጥ አለዎ። 

 

ፀጋታትን ትዕድልትታትን 

 

ሕገ መንግስቲ ሃገርና ብብዙሕ መስዋእቲ ዝመፀን ካብ ባዕልና ሓሊፉ ንኻልኦት ህዝብታት ትምህርቲ ክህብ 

ዝኽእል መስደመሚ ሕገ መንግስቲ እዩ ዘለና። እዚ ዓብይ ደጋፊ ሓይሊ እዩ፤ ብደም ዝተረኽበ ትዕድልቲዉንዩ። 

ዝተፈላለዩ ዓይነት ጎንፅታት አብ ከማና ዝበለ አብ ስግግር ዘሎ ማሕበረሰብ ምህላዮም አይገርምን፤ አይኾነን ዶ 

ሕዚ ብእንሪኦ ንእስ ዝበለ መጠን ንቐፃሊ ካብዚ ብዝዓዘዘ ደረጃ ክመፅእ እዩ። እዚ ባህርያዊ ምዃኑ ምርዳእ አዝዩ 

አገዳሲ እዩ፤ ከይንድንግፅን ደንበርበር ከይበልና መፍትሒ ክንእልሽን ስለዝግባአና ማለት እዩ።  

 

ረብሓ ሕገ መንግስቲ ሃገርና እምበኣር ብዋናነት አብዚ እዩ። ንዝልዓሉን ክልዓሉ ንዝኽእሉን ዝተፈላለዩ ዓይነት 

መሰረታዊ ዝበሃሉን ዓዲ ከናግዑ ዝክእሉ ሕቶታትን፣ ጎንፅታትን፣ ድልየታትን ሕገ መንግስታዊ መትከላትን 

መስርሓትን ምቕማጡ እዩ። ዝጎደለ እንተሃልዮ እንመልአሉ፤ ዝቕነስ ነገር እንተሃልዩ እንቕንሰሉ እቲ ሕገ 
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መንግስቲ ምስ ኩነታት ሃገር እናማዓራረና እንኸደሉ ናይ ምምሕያሽ መስርሕ እዉን ምህላዩ ንተለዋዋጢ ማሕበረ 

ኢኮኖምያዊን ፖለቲካዉን ኹነታትን ብዝምጥን መልክዕ ክነመዓራርዩ ዕድል ዝህብ እዩ። 

 

ብሃገር ደረጃ ዝረአ ዘሎ ቑጠባዊ ዕብየት ንፖለቲካዊ ሂወትና ካብ ኩሉ ንላዕሊ ዓብይ ፅዕንቶ ዘሕድር እዩ። 

ብዝግባእ እንተደአ ተረዲእና ተጠቒምናሉ እንርበሐሉ፤ ከይተገንዘብና ከም ቐደምና እንተተንቀሳቒስና ዉሕጅ 

ፈጢሩ ክፀራርገና ዝኽእል ምዕባለ እዩ። ቑጠባዊ ዕብየት ነቲ ዝነበረ ማሕበራዊ ኩነታት ስለዝቐያይሮ ድሕሪ እዋን 

ዝፈጠር ዓይነት ማሕበረሰብ ብትሕዝቱኡን ቕርፁን ዝተፈለየ ስለዝኸዉን ፖለቲካና ድማ ነዚ አብ ግምት 

እንተደአ ዘየእተወ ሓደግኡ ግልፅን አዉዳሚን እዩ።  

 

አብ ሃገርና ድማ ዝበዝሓ ክፋል እቲ ህዝቢ መንእሰይ ምስ ምዃኑ ተተሓሒዙ ክፈጠር ዝክእል ምቅይያር ኩነታት 

ክንርደኦ አለና። ብዛዕባ መሰሉ አንዳዕዲዑ ዝፈልጥ ዝተምሃረን ስቕ ኢሉ ክግዛእ ከም ዘይብሉ ብስርዓቱ አብ ቤት 

ትምህርቲ ሲቪክስ ዝተምሃረን ዓለም ለኻዊ ፖለቲካዊ ኹነታት ዝግንዘብን መንእሰይ ብብዙሕ ምህላዩ ዓብይ 

ትዕድልቲ እዩ፤ ዝግባኦ ቦታን ክብሪን ሂብና ብሓላፊነት እንተደአ ሰሪሕናሉ። 

 

ሓደ መሰረታዊ ሓቂ ድማ አሎ። ህዝብታት ኢትዮጵያ፣ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ትግራይ ዴሞክራሲን ልምዓትን 

ከምዝደሊ ብሰለማዊ ስልፊ ከይኮነስ ብደም ቐያሕትን ፀለምቲን ደቑ እዩ ገሊፁ፤ ሕዚዉን ዓዉ ኢሉ ይሓትት 

አሎ። ከምዚ ዓይነት ህዝቢ ዉሕሉል አመራርሓ እንተደአ ረኺቡ ልዕሊ ዝኾነ ዓይነት አካል ዋና ዓምዲ 

ዴሞክራስያዊ ስርዓትናን ልምዓትናን እዩ ዝኸዉን። ሓፋሽ ድማ ከምቲ ዉድብ ትብሎ ካብ ተሞክሩኡ እዩ 

ዝመሃር። ዘሎ መሪሕነት ነዚ ወረጃ ህዝቢ ብዝምጥን ደረጃ ንባዕሉ አመዓራርዩ ብተግባር ክሰልፎ ተዘይኪኢሉኡ 

እትመፅእ ልምዓት የላ! እትህነፅ ዴሞክራሲዉን አይክትህልንያ! 

 

ዉድብ ህወሓት አብ ትግራይ ዘለዋ ስፍሓት ተቐባልነት ብስሩዕ ናይ ፖለቲካ ሳይንስ ንድፈ ሓሳብ ዝግለፅ 

አይመስለኒን። ምስ ደምን ዓፅምን ህዝቢ ዝተወሃደን፤ አቕልል አቢልካ ዉድብ ኢልካ ንምፅዋዕ ዘሸግር ታሪኻዊን 

እዋናዊን ምትእስሳር ዘለዋ ዕድልቲ ግንባር እያ። ከም ግንባር መጠን ድማ ዝተፈላለዩ መደባትን ድልየታትን 

ዝሓብሩላ መብዛሕቲኡ ትግራዋይ ናተይ ዝብላ ክትኸዉን ገይርዋ እዩ። እዚ ሰፊሕ ህዝባዊ መስረትን ታሪኻዊ 

ምትእስሳርን ዓብይ ደጋፊ ሓይሊ እዩ፤ ማንም ዉድብ ይኹን ዝኾነ ፖለቲካዊ ሓይሊ ንክረኽቦ ዘፀግም ትዕድልቲ 

እዩ።  

 

አብዚዉን ክንግንዘቦ ዘለና ሓቒ እዚ ምትእስሳር ብኹነታታት ክኹለፍ ስለዝኽእል እታ ርክብ ብቐፃሊ ክትጥንክር 

እንተደአ ደሊናያ ምስቲ ህዝባዊ ድልየት ንባዕልና አናማዓራረና ክንኸይድ ናይ ግድን እዩ። ታሪኽ መንደርደሪ 

እምበር ዘለኣለማዊ ዉሕስና ርክብ ክኾን አይኽእልን። እዚ ሰፊሕ ህዝባዊ ቑቡልነት ንለዉጢ ንዝግበር ዝኾነ 

ዓይነት ደማራይ ምንቅስቓስ ዓብይ መንፀፍ ዘንፅፍ ፀጋ እዩ። እምበር ተጋዳላይ ክበሃል ተሎ ብስሚዒት ዘይልዓል 

ትግራዋይ ገጢሙኒ አይፈልጥን፤ ዋላ እቶም ዝቃወሙ ሰባት መብዛሕቲኦም ዉድብ ባህሪአ ትስሕት አላ ዝብል 

ዝበዝሕ ይመስለኒ፤ መብዛሕቲኡ ትግራዋይ ምስ መትከላት ዉድብ ባእሲ የብሉን ኢለ ይአምን። 
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ኢህወደግ ከም ግንባር ድሕሪ ዓወት ዓድዋ ኢትዮጵያዉያን ሓቢሮም ታሪኽ ዝሰርሑሉን፣ ዝሰርሕሉ ዘለዉን 

ንቕድሚት እዉን ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ዓብይ ታሪኽ ዝወለዶ ናይ ህዝቢታት ኢትዮጵያ ድልየትን መሪሕነትን 

ዝሓበርሉ ድርጅት እዩ። ህዝቢታት ኢትዮጵያን መራሕቱን ክሓብሩ ከለዉ ፀላእቶም ይድርዕሙ አርዑት ጭቆና 

የወግዱ፤ ጣልያን፣ ሃይለስላሴን ደርጊን ብዝሓበረ ቐላፅም ህዝቢ ኢትዮጵያንዶ ዝተደርዓሙ። ክንበታተን ከለና 

ድማ ከም ዘመነ መሳፍንቲ ህዝቢና መፃወቲ ዓቐይቶት ይኸዉን። ስለዚ ኢህወዴግ ከም ተራ ፖለቲካዊ ድርጅት 

ከይኮነስ ከም ዓብይ ታሪካዊ ትዕድልቲ ጌርና ክንርደኦ አለና።  

 

ናብ እዋናዊ ዛዕብ ክንመፅእ ከለና ድማ ኢህወዴግ ፀገም ሰናይ ምምሕዳር ( ዴሞክራሲ) ከም ዘተሓሳስቦን ነቲ 

ፀገም ንምፍታሕ ድማ ከምዝንቀሳቐስ ብዕሊ ገሊፁ እዩ። እዚ ንኹሉ ምንቅስቓስና ሓይሊ ዝህቦን፤ ነቲ ሓፋሽ 

ድማ ተስፋ ዘስንቅን እዩ። እዚ ንባዕሉ ዓብይ ትዕድልቲ እዩ። ብሓፂሩ ምንቅስቓስና ብሕትና እንገብሮ አብ ደሴት 

ዝተሓፀረ ቅንጡብ ምንቅስቓስ ከይኮነስ ሃገራዊ መልክዕ ዘለዎ ምስ ቓልሲ ካልኦት ህዝብታት ተዋዲዱ ክኸድ 

ዘለዎ ምዃኑን ክንርዳእ አለና። 

 

አብ ሕብረ ብሄራዊት ኢትዮጵያ ምንባርና ንነብሱ ዓብይ ትዕድልቲ እዩ። ካብ ብዙሕ ሰብ ብዙሕ ተሞክሮ 

ከምዝዉስድ፤ ካብ ብዙሓት ብሄራትን ብሄረሰባትን እዉን ብዙሕ ልምድን ተሞክሮን ክንወስድ ንኽእል ኢና። 

ቕድሚ ኸዚ ህዝብታት ኢትዮጵያ ብደምቢ ዘይምፍላጦም ጎዲእዎም እዩ፤ ካብቲ ሓደ ናብቲ ሓደ ክሰጋገር 

ዝኽእል ዝነበረ ትምህርቲ ከይተሰጋገረ ተሪፉ እዩ። ንአብነት ህዝቢ ትግራይን አምሓራን ካብ ህዝቢ ኮንሶ ብዛዕባ 

ሓመድን ማይን ዕቐባ ቅድም ኢሉ ምተምሃረ ኩነታት ክልልና ምተቐየረ ነይሩ። ናይ ጠብታ ማይ ሕርሻ ህዝቢ 

ሃረር ቅድሚ አማኢቲ ዓመታት ዝጥቀመሉ ዝነበረ ግን ድማ ብሰንኪ ዘይምፍላጥና አብኡ ተሓፂሩ ዝቐረየ 

ተሞክሮ እዩ። ባህሊ ስራሕ ተጋሩን ጉራጌን፤ ስርዓት ጋዳ ኦሮሞን ስርዓት ካራ ህዝቢ ኮንሶን መዓት ትምህርቲ 

እንረኽበሎም ፀጋታትና እዩ። 

 

ካሊእ ከም ፀጋ ወይድማ ደጋፊ ምዕባለ ተገይሩ ኵዉሰድ ዘለዋ ጉዳይ እናዓበየ ዝመፅእ ዘሎ ዓለም ለኻዊ 

ተሰማዒነት ሃገርና ኢትዮጵያ እዩ። ነዚ ብደም ሰማእታት ዝተረኸበ አወንታዊ ኹነታት ክቕፅል ስለዘለዎ ንባልና 

ምምሕያሽ ከምዘለና ናይ ግድን ካብ ዝገብሩ ደጋዉ ደፋኢ ሓይሊ ሓደ እዩ። እንሳተፈሎም ዓለም ለኻዊን 

አህጉራዊን መድረኻት ትምህርቲን ልምድን እንቐስመሎም ዕድላት እዩም። ዓለም ናይ ዉድድር መድረኽ እያ፤ 

እንተ ተዓፃፂፍና ምስ ዓለምና ንስጉም እንተ ድሕሪት ቐሪና መዐንደሪ ቐላፅም ካብ ምዃን አይነምልጥን። ምዕራይ 

ዝጀመረ ስምና ከይፅልምን ህዝብና ዓለም ዝጥቀመሎም ረባሒ ብፅሒታት ክረክብን ምእንታን ንባዕልና 

ምስትኽኻል ናይ ግድን ይገብሮ። ካብ ዓለም ምምሃር ምኽአልና ድማ ዓብይ ትዕድልቲ እዩ፤ መብዛሕቲኡ 

እንደልዮ ነገር ናትና ፈጠራ ዝሓትት ነገር አይኮነን። ቐዲሞምና ዝማዕበሉ ህዝብታት ክንሰርሖ ዝግባእ ስራሕ 

መብዛሕቲኡኡ ስለዝሰርሕዎ ንግዚኡ ካብኦም ምምሃርና ንዓና ዓብይ ትዕድልቲ እዩ። The advantage of 

the late comer ይብልዎ ስብ ሞያ ልምዓት::  

 

ሓደጋታትን ዓንቐፍቲ ኹነታታትን 
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አብ ስግግር ዘሎ ከም ናትና ዓይነት ማህበረሰብ ብቐፃልነት ብዝረአዩ ጎንፂታት ዝዉጠር ማሕበረሰብ እዩ። 

Protracted Social Conflict ይብልዋ ሰብ ሞያ ስላምን ድሕንነትን። መሰረታዊ መንቀሊኡ ድማ 

ዘይተማልኡ መባእታዉያን ድልየታት (Basic Needs) ምህላዮም እዩ። ማሕበራዊ ድልየታት ህዝብና አብ 

ቐረባ እዋን ምሉእ ንምሉእ ምምላእ ኸቢድ እዩ። ልምዓት ብባሪኡ ኸቢድ ስራሕ እዩ። አመራርሓ ነዚ ሓቒ 

ተረዲኡ ብዝፍጠሩ ነገራት ከይተደናገፀ ሽግራት ከከም አመፃፅኦኦም ክምልስ እንተደአዘይኪኢሉ ቐለልቲ ነገራት 

መልክዖም ቐይሮም ድሕንነት ሃገር ዝፈታተንሉ ኹነታት ክፍጠር ይኽእል እዩ። ስለዚ ዝኾነ ዓይነት ጎንፂ ይኹን 

ዘይተለምደ ነገር ብዝተፈላለየ ደረጃ ምምፅኡ ስለዘይተርፍ ነዚ አብ ግንዛበ አእትዮ ዝንቀሳቐሰ መንግስቲን 

መራሕቱን ክህልዉ ይግባእ። ተዘይኮይኑ ግና ብብዝተፈጠረ ነገር እናሰምበደ፤ ዉኑኡ ዝስሕት መሪሕነት 

አየድልን ጥራሕ ዘይኮነስ ደንጊፁ ኰወስዶ ብዝኽእል ስጉምቲ ዓዲ ክጥፍእ ከምዝኽእል ክፍለጥ ይግባእ። 

 

መንግስታዊ፣ ሃገራዊን ናይ ፓርቲ (ግንባር) መሓዉራት ምትሕዉዋሶምን ሓደ ካብቲ ሓደ ንምፍላይ አብ 

ዘፀግምሉ ኩነታት ምርካቦም ዓብይ ዕንቅፋት እዩ። ፓርቲ ብባህሪኡ ንዉሽጣዊ ንሕንሓትን ምጥልላፋትን ናይ 

ምቕላዕ ዕድሉ ዓብይ እዩ። ነዚ እዩ ድማ አብ ዉሽጢ ዉድብ ዝፈጠር ፖለቲካዊ ፀገም ናብ መንግስታዊ 

መሓዉራት ብቐሊሉ ይዛመትሞ እቲ ፖለቲካዊ ናይ ፓርቲ ፀገም ናብ ሃገራዊ ናይ ደሕንነት ፀገም ይሸጋገር እሞ 

ነታ ሃገር ክብትና ይኽእልዩ። 

 

ምትሕዉዋስ መሓዉራት መንግስታዊን ዉድባዊን ተሓታታይነትን ግልፅነትን ንከይህልዉ ምግባሩ እዩ እቲ ካሊእ 

ሓደጋ። ንአብነት ሓደ ናይ ቢሮ ሓላፊ በየናይ መስርሕ ይግምገም ዝብል ብኑፁር ክፈለጥ አለዎ። ናይ ወንጅልን 

ፍትሃብሄርን ሕጊ ድዩ ናይ ዉድብ ሕንፃ እዩ መሰረት ተገይሩ ዝስራሕ? ዉድብ ምእንቲ ባዕላን ህንፀት 

ልምዓታዊን ዴሞክራስያዊን ሃገር ክትብል አብ ናይ ባዕላ መሓዉራትን ማሓዉራት መንግስትን ሃገርን ክህሉ 

ዝግበኦ ምኽንያታዊ ዘይምትሕዉዋስ ክህሉ ዝግባእ ምዃኑ አሚና ክትንቀሳቐስ አለዋ። 

 

ካብ ቁሩብ እዋን ጀሚሩ አብ ዉሽጢ ዉድብ ህወሓትን ከምኡዉን ዉድብ ኢህወዴግ ዝረአ ስክፍታ ዝፈጥር 

ምፍሕፋሓትን ጥዒና ዘይብሉ ንሕንሓትን ከም ዓብይ ናይ ሓደጋ ምልክት ተገይሩ ክረአ አለዎ። ናይ መሪሕነት 

ሓድነት እንተደአ ዘይሃልዩ ነቲ ልምዓት ይኹን ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ከምፅእ እንደልዩ ህዝባዊ ይኹን ዉድባዊ 

ሓይሊ ብዝግባእ ክነሰልፍ አይክንኽእልን ኢና። ህዝቢ ንመራሕቱ አሚኑ ንክንቀሳቐስ አብ መንጎ መራሕቱ ናይ 

ዕላማ ጥምረትን ሓድነትን (Unity of purpose) እንትህሉ እዩ። ዝረአዩን ዝስምዑን ነገራት ግና ( ዋላ  ጥሉል 

ሓበሬታ አይሃልወኒ) ቁሩብ ዘስክፉን ሕቶ ክተልዕል ስለዝገበረኒን እዩ ከም ሓደ ዓንቃፋይ ምዕባለ ክረአ አለዎ 

ዝብል ዘለኹ። 

 

ንመፃኢ ዕድል ሃገርና ይኹን ክልልና ግልፂ ሓደጋ ኾይኑ ዘሎ ሓደጋ ትምክሕቲ፣ ፅበትን አኽራሪነትን እዩ። እዞም 

ብታሪኻዊ ኸይዲ ዝማዕበሉ ሓደጋታት ብናተይ አረዳድአ አብዚ እዋን እዚ ገቢሎም ናይ ምምፃእ ምልክታት 

ንሪኢ አለና። ዉድብ ኢህወዴግ ንትምክሕቲ ክቓለስ ንፀቢብነት ዘገብል፤ ንፀቢብነት ክቃለስ ንትምክሕቲ 

ዘገዉድ ስራሕቲ ሰሪሑ ከይኸዉን እዉን ይሓስብ። በዚ በለ በቲ ዴሞክራስያዊ ብሄርተኝነት ዓብላላይ ኾይኑ 

ክወፅእ ዘይምኽአሉ ግልፂ እናኾነ ምምፅኡ ከም ዓብያ ሓደጋን ምንጪ ሓደጋን ተገይሩ ኵዉሰድ አለዎ። ነዞም 

ሓደጋታት ከም ዑቑባ ኾይኑ ዘገልግል ዘሎ ድማ አብ ዴሞክራሲን ቑጠባዊ ተረባሕነትን ዝረአዩ ፀገማት እዩም። 
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ጉዳይ ናብራን ልዑል እቶታዊ ዘይምምጥጣን፣ ስራሕ አልቦነትን፣ ፖለቲካዊ ዘይተሳታፋይነትን ንሓይልታት 

ትምክሕቲ፣ ፅበትን አኽራሪነትን ጡጡሕ ባይታ ዝፈጥሩ ኩነታት እዩም።  

 

ካብ ታሪኽና ከም እንፈልጦ፣ አብ መንጎ ማእክኸል ሃገርን ካልኦት ክፋል ሃገርናን (Center periphery) 

ዝነበረ ዘይተመጣጠነ ናይ ልምዓት ደረጃ ሓደ መልዓሊ ምኽንያት ብረታዊ ቓልሲ ምንባሩ ይፍለጥ።መንግስቲ 

ሃገር ብሃገራ ከመጣጥንን ናብ ተመሳሳሊ ባይታ ከምፅእን ብዙሕ ስራሕ ከምዝሰርሐ ይፍለጥ፤ኾይኑ ግና አብዚ 

እዋን እዚ ዝሳለጡ ዘለዉ ልምዓታዊ ምንቅስቓሳት አብ አዲስ አበባን ከባቢአን ብዘይተመጣጠነ መልክዑ 

ምእካቡ ካብ ብዙሓት ዜጋታት ሕቶ ክልዓል ጀሚሩ አሎ።  ስለዚ እዩ ድማ ኸዚዉን ብሰንኪ ዘይተመጣጠነ 

ልምዓታዊ ኸይዲ ቕርሕንትታትን ቅያሜታትን ከይልዓሉ ክግበር ዘለዎ። 

 

ኩነታት ቐርኒ አፍሪካ ካብ ግዘ ናብ ግዘ እናተመሓየሽ ክንዲ ምምፅኡ ሓደ ተስፋ ዝህብ ነገር ተፈጢሩ ከይበልካ 

ካሊእ ዓብይ ነዃል ብቐፃልነት እትርእየሉ ሁከት ዘይፍለዮ ኸባቢ እዩ። ብሰሜን አቦ ራዕዲ ሓይሊ ሻዕብያ፣ 

ብምዕራብን ደቡብ ምዕራብን ቑልውላው ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን፣ ብምስራቕ አልሸባብ፣ ከም ቐጠና ድማ ኩነታት 

የመንን አብ መንጎ ዓረብ ሃገራት ዝፍጠር ዘሎ ለዉጥታት ሰልፊ ህድእ ኢልና ክንሓስብ የገድደና። 

 

መደምደምታ 

 

ህወሓት/ኢህወዴግ ይኹን ንሱ ዝመርሖ መንግስቲ አብዛ ሕዚ እዋን ዘለወኦ መማረፅቲ ክልተ ጥራሕ እየን። 

ቐዳማይን ክኸዉን ዘለዎን እቲ መንግስቲ ይኹን እቲ ዉድብ ንባዕሉ አመዓራርዩን ሓቐኛ ናይ ዴሞክራሲ ሓይሊ 

ኮይኑ፤ ዉሽጣዊ ዉድባዊ ዴሞክራሲ ብምስፋን ንሙሁርን ወያናይን መንእሰይ ብዝስሕብ መልክዕ ዉሽጡ 

አፅርዩ፤ ዝጉሓፍ ጉሒፉ፤ ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ሃይሃይታ ልምዓታን ጅምር ዴሞክራታይዜሽንን መሪሕ ኮይኑ 

ምቕፃል እዩ። እቲ ካልኣይን ነቲ ቐዳማይ ክንኸዉን ተዘይኪልና ክኸዉን ዝኽልን ድማ እናበስበስና ምፅናሕን አብ 

መወዳእታ ሃገርን ዉድብን ዶዃዕዃዕ ክትብል ዝገብር ብሱቅታ ዝግለፅ መንገዲ ጥፍኣት እያ። ዉድብ ህወሓት 

ንባዕላ ምስ ግዜ ናይ ምኻድ ባህሊ ስለዘለዋ ጥራሕ አይኮነን ንነብሳ ክተስተኻኽል ዘለዋ፤ ብስሩዉን ካሊእ 

መማረፂ ስለዘየለ እዩ።  

 

ድሕሪ እዚ ኹሉ መስዋእቲ ስልጣን ከም ገለ ኢላ ዴሞክራስያዊ ብዘይኾነ መንገዲ ካብ ኢድ ኢህወዴግ እንተደአ 

ወፂኣ መሊስኻ ናይ ምሓዝን ሃገር ናይ ምምራሕን ተስፋ ከቢድ እዩ። ሓሳባዊ ዕጥቑ ዘይፈትሐን ዝተፈላለዩ 

ፖለቲካዊ መሰረተ ልምዓታት ዝዉንን፣ ማዓት ዝተምሃረ ሓይሊ ዘሰለፈ ሓይሊ ትምክሕቲ ሃገር እንተደአ 

ብትንትን ኢላ፤ ተመሊሱ ናብ ስልጣን ናይ ምምፃእ ዕድል ዘለዎ ሓይሊ ባዕሉ እቲ ናይ ሓይሊ ትምክሕቲ እዩ። 

ፖለቲካዊ ልምዶም ልዑል እዩ፤ ዝተወደበ ፖለቲካዊ ሓይሊን ሚድያን ፕሮፖጋንዳን ዝዉንን ሓይሊ ምዃኑ 

ክርሳዕ የብሉን።ስለዚዩ ድማ ዝኾነ ዓይነት ምስባር መንግስታዊ መሓዉርን ዕግርግርን ብሃንቀዉታ ዝፅበይዎ፤ 

ሁከት አመል ኮይኑዎም ከይኮነስ ናይ ስልጣን መሰላል ክትኾነም ከም እትኽእል አንዳዕዲዖም ስለዝፈልጡ 

እዮም። 
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ዉድብ ህወሓትን ኩሉ ትግራዋይን አብ ልዕሊ ትግራይን ተጋሩን ዝለዓሉ ዘለዉ ናይ ጥፍኣት በትርታት መሰረታዊ 

ሕቶና ካብ ልምዓትን ዴሞክራስን ናብ ናይ ድሕንነት ጉዳይ ይቕይርዎ ከምዘለዉ ክግንዘብ አለዎ። ብዋናነት 

ክስመረሉ ዘለዎ ነጥቢ ድማ ህላወና አብ ናይ ባዕልና ጥንካረ እምበር አብ ናይ ኻልኦት ሰናይ ትምኒት ክድረኽ 

ከምዘይብሉ እዩ። አብዚ ጉዳይ እዚ ሰኸፈትን ሸፈንፈንን አየድልየናን፤ ጠራዕራዕን “አረ ገዳይ” ዓይነት ፈኸራዉን 

አይረብሐናን እዩ። ነዚ እዩ ድማ ዉድብ ህወሓት አብዙርያ እዚ አባል ዘይአባል ከይበለት ዘሎ ሓይሊ ተጋሩ 

አተሓባቢራ አብ ዙርያ ተሃቂኑልና ዘሎ ሓደጋ ክንዓስል ክትገብር ዘለዋ። ካብዚ ሓሊፋ ድማ ብካልኦት ግዱሳት 

ዝግበሩ ምንቅስቓሳት ክትድግፍን ክተበራታትዕን ዘለዋ። ነባር መራሕቲ፣ መላእ መንእሰይን አብ መሓዉራ ዘለዉ 

ሓይልታት አተአኻኺባ ክትቓለስ ተዘይኺኢላ ዝረአዩ ዘለዉ ምዕባለታት ብድዉልና ስረና ክፍትሑና 

ክምዝኽእሉ አይጠራጠርን። 

 

ዋላ ብዉሽጥና ዝስመዓና ተጋላፃይነት እንተሃለው፤ ብዕላዊን ግልፅን መንገዲ ግና ተጋላፃይነትኻ ንፀላኢኻ 

አይትነግሮን። ሞት አይተ መለስ ዜናዊ ነታ ዉድብ ከምዝሓሰያ ዋላ እናፈለጥና “ድሕሪ መለስ ይፈታተኑና አለዉ” 

ኢልካ ብግልፂ ምእዋጅ ግና ንፀላእቲ ናይ ልቢ ልቢ ክስመዖምን ፈተነ ድፍረት ክገብሩ ክዕድሞም ከምዝኽእልን 

ክፍለጥ አለዎ። ኩሉ ግዜ ምስ ጉልበትኻን ሓይልኻ ከም ዘለኻ ኢኻ ነቲ ፀላኢ ተርእዩ። “ሞይትና ኢና፣ ድሕሪ 

መለስ ጠፊእና” ዝበሃል ዘረባ ነቲ ፀላኢ ዘሕልፎ መልእኽቲ እንታይ ምዃኑ አብ ግንዛበ አእቲና ኢና ክንዛረብ 

ዘለና። ብሱሩዉን ንኣባላትና ህዝቢን እኮ ተስፋ ተስንቕ እምበር ፀበባ እናስበኽካ ሓሞቱ ክተፍስሶ አይግባእን። 

ባዕልና ተስፋ እንተቁሪፅናዮ ደአ ከመይ ኢሉ ምስና ክስለፍ? ብስሩኸ ነየናይ ተስፋ አሚኑ ክኽተል ይኽእል? 

 

ክልልና ትግራይ ልዕሊ ኩሉ ነገር ሓይላ ሰብአዊ ንዋታ እዩ። ኢኮኖምያዊ ጉዳያት ንፖለቲካዊ፣ ማሕበራዊ፣ 

ባህላዊን ማንነታዊን ጉዳያትና ብዝዓዘዘ መጠን ይዉስኖ። ኢኮኖምያዊ ምዕባለ ሓደ ማሕበረሰብ አብ መንጎ 

መንግስትን ዜጋታትን ክህሉ ንዝግበኦ ርክብ ብአዉንታ ይፀልዎ፤ ብግልባጡ ድማ ድኹም ኢኮኖምያዊ ኹነታት 

ሰባት ክልሎም ጥራሕ ከይኮነስ ነብሶምን ማንነቶምን ክፀልኡን ንናይ ደገ ፖለቲካዊ ሽርሕታት ክቃልዑን 

ይገብሮም።እዚ ተረዲኡ ንትግራይ ዝጥዕም ቑጠባዊ መስመር ምንዳይ ንፅባሕ ዘይባሃል ስራሕዩ። 

 

ናይ ህወሓት አውራ ፀገም ካብ ባዕላ ካብ ህወሓት እዩ ክመፅእ ዝኽእልን፤ ብተግባር እዉን ዝመፅእ ዘሎን። 

ፀቢብነትን ትምክሕትን አብ ደገ ጥራሕ ከይኮነስ አብ ባዕልና ንዘይምህላዩ ክነንፅር አለና። ፖለቲካዊ ፀገማትና 

ናብ ዉሽጢ ብዝርኢ መነፀር እንተደአ ሪኢናዮም ኢና ነቲ ትኽክለኛ ምስሊ እንረኽቦ። ንማንም ክነላግበሉ 

የብልናን። ዉድብ ናይ ባዕላ ፀላኢት እትኸዉን ንዕላማኣ ዘይምጥንን ዘይጥዕምን አሰራርሓታት፣ 

አዉዳድባታትን፣ መስርሕ ምልመላን ክተማዕብል ከላ እዩ፤ ስለዚ እዩ ድማ ናይ ህወሓት ቀንዲ ፀላኢን ሓደጋን 

አብ ባዕላ ዝማዕበለ ሕፅረት ዉሽጠ ዴሞክራሲን እቶም ዝምዕብሉ ዘለዉ ነቲ ቅኑዕ ዕላማ ዉድብ ዘይምጥኑ 

ባህሪታትን አስራርሓታትን ምዕሳሎም እዩ፤ እዚ ድማ ዉሽጣዊ ፀገምና እዩ። ንዘለዉ ፀገማት ደጋዊ ምኽኒታት 

ከይንድርድር ንጠንቐቕ። 

 

ብሙሁር መናእሰያት ፃዕሪን ፍልጠትን፤ ብናይ መላእ ህዝቢ ፖለቲካዊ ተሳትፎ ዘይንድይቦ ጎቦ ዘይንሰግሮ ሩባ 

አይክህልን እዩ። 

ዘለአለማዊ ክብሪ ንሰማእታትና! 


