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ስርዓት ህዝብና ንሓሉ!! 

 
ሃገርና ኣብ መንገዲ ሰፊሕ ሃገራዊ ህንፀት ከምዘላ ህዝብና ዝርኦን ዘስተማቕሮን ከምዘሎ ግልፅን 

ብዝተፈላለዩ መንገድታት ዝገልፆን እዩ፡፡ ነብስወከፍ ናብራ ህዝብና ንምምሕያሽ ዝግበሩ ዘለዉ ዙርያ 

መለሽ ስራሕቲ  ዓበይትን ብዙሓትን ኮይኖም ብፍላይ ድማ ኣብ መሰረተ ልምዓትን፣ ሓይሊ ሰብ 

ምልማዕን ድሙቕ ለውጥታት ይራኣዩ ኣለዉ፡፡ እቲ ሃገራዊ ልምዓት ኣብ ሓደ ጫፍ ተወጢጡ ዝዓቢ 

ዘሎ ኣይኮነን፡፡ ኩሉ ከባቢታት እታ ሃገር ብዝተመጣጠነ መንገዲ እትዓብየሉ ኣንፈት መሰረት ገይርካ 

ዝትግበር ዘሎን ኩሉ ድማ በብደረጅኡ ካብቲ ልምዓት ተጠቃሚ ዝኾነሉ ኩነታት እንዳፈጠርካ 

ዝትግበር ዘሎ አዩ፡፡ ብኣማኢት ኣሻሓት ሙሁር ሓይሊ ሰብ ዝተፈጠረላ ናብ ምዃን ደረጃ ዝደየበት 

ሃገር ኮይና ኣላ፡፡ እዙይ ንቐፀልቲ ስራሕቲ ህዝቢ ትርጉሙ ሰፊሕ እዩ፡፡ እዙይ ንባዕሉ ብዝተዓፃፀፈ 

መንገዲ ድልየታት እቲ ሕብረተሰብ ክዓብን ክሰፍሕን ዝገብር ዘሎ እዩ፡፡ በቲ ካሊእ ገፅ ድማ ነዙይ 

ንምርዋይ ዘኽእል ዓቅምን ቐረብን ውሱንነት በሰፊሑ ዝረኣየሉ ኩነታት ኣሎ፡፡ ብመሰረቱ እዙይ እቲ 

ዝውንጨፍ ዘሎ ሃገራዊ ምዕባለ ዝፈጠሮ ሽግር እምበር ብድሕረታት ናይቲ ምዕባለ ዝፍጠር ዘሎ 

ኣይኮነን፡፡ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ሰፊሕ ስራሕ ስእነት እውን ናይዙይ ውፅኢት እዩ፡፡ ካልኦት ዝጎድሉ 

ማሕበራዊ ቐረባትን ኣብዙይ ዝራኣዩ ምስቅልቅላትን ብተመሳሳሊ ዝራኣዩ እዮም፡፡ እዙይ ምርዳእ 

ትርጉሙ ዓብይ እዩ፡፡ ሎሚ ኣብዝተፈላዩ መዳያት ስራሕቲ ህዝቢ ሽግር ክህሉ እዩ፡፡ እቲ ሽገር ግን 

ብመሰረቱ ዝፈትሑ መሰረታዊ መንፀፋት ልምዓት እንዳተነፀፊ እዮም፡፡ እዙይ እቲ ናይ ሎሚ ምጉዳል 

ፅባሕ ዝምላእ ምዃኑ ተኣማሚና ክንጓዓዝ ዝገብር ኣራኣእያ ክንሕዝ ዝሕግዘና እዩ፡፡ ህንዲ ቅድሚ 30ን 

40ን ዓመት ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነታት ነይራ ሎሚ ድማ ኣብ ከመይ ከምዘላ ምርዳእ የድሊ፡፡ አዙይ 

እቲ ቅድሚ 40 ዓመት ዝተነፀፈ ስራሕቲ ልምዓት እዩ ናብዚ ብርኪ አዙይ ኣብፂሒዎ፡፡ እዚ መንገዲ 

እዙይ ናይ ህዝብን ህዝብን ጥራሕ አዩ፡፡ ናይ ህዝቢ መንገዲ ድማ ሓደን ሓደን ጥራሕ እዩ፡፡ ክልተ 

መንገዲ ናይ ህዝቢ የለን፡፡ ካብዙይ እንተወፂኻ እቲ መንገዲ ናይ ካሊእ እምበር ናይ ህዝቢ ክኸውን 

ፍፁም ኣይኽእልን፡፡ እዙይ ምርድእ ኣድላይ ይመስለኒ፡፡ መንገድኻ ኣዳዲዒኻ ክትፈልጥን ኣደልዲልካ 

ክትረግፅን ካብኡ ዘለፍ ከይትብል ክጥንቀቕን ዝግብር እዩ፡፡  

እሞ  ኣብ ዝሓለፋ ክልተ ማዓልትታት ኣብ ክልል ኣምሓራ ጎንድርን ባህርዳርን ከምኡ እውን ኣብ ክልል 

ኦሮምያ ዝተኻየዱ ዘይሕጋዊያን ሰልፍታት ብመሰረቱ ድማ ነውፅታት ዝሓዘለ ትሕዝቶ ከምዝነበሮም 

ግልፂ እዩ ነይሩ፡፡ እንተስ ብፍላጥ ወይ ብካሊእ እቲ ነውፂ ብፍላይ ኣብ ጎንደርን ባህር ዳርን ኣብ 

ሕምብርትና ብኣግባቡ ብሕቡእ ዝተወደባ ጉጅለታት እየን መሪሐነኦ፡፡ ንምምዛኑን መበገሲኡ 

ንምፍላይን ብዘግርም ዳርጋ ኩሎም ንብረት ህዝብን መንግስትን ብምብራስን ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ 
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ኣምሓራ ከባቢ ዝተኻየዱ ብዓሌታዊነት ስምዒታት ዝተወጠሩ ወዲ ሰብን ወዲ ሃገርካን ዘርኢ ፈሊኻ 

ብምጥቃዕን ክሳብ ምሕራድን ምቅፃልን ኣሰር ህትለር ዝተኸተሉ ስጉምትታት ምውሳድን ዝዓብለሎ እዩ 

ነይሩ፡፡ ምልክታትን ክብርን ሃገርን ክልላትን ባንዴራታት ብምድርባይን ብምቅፃልን ብካሊእ ዝፀንሐ 

ምልክት ናይ ልዕለ ትሕትነት ብምትካእን ዝተሰነየ እዩ ነይሩ፡፡ እንታይ ስለዝገበራ እዩ? ባንዴራ 

ፌዴራልን ክልልን በብቁሸቱን ጣብይኡን ቤት ትምህርቲ ዝፈጠራ፣ ጣብያታት ሕክምና ዘጣየሻ፣ 

ንኣመሉ እውን ዓበይቲ ትምህርታዊ ትካላት ዘይፈልጣ ከም ሽሾ ዘጠጠዓ፣ እንታይነት ልምዓት 

ዘይፈልጥ ህዝቢ ከሰተማቕር ዝገበራ፣ ህዝቢ ዓርሱ ብዓርሱ ከማሓድርን ቋንቋኡን ባህሉን ታሪኻዊ 

መንነቱ ብኣግባቡ ከስተማቅርን ክምዝግብን ክማሃርን ከማዕብልን ዝገበራ፣ ዓለማዊ መንነቱ ዘፋለጣ 

ዝቐየራን ክብ ዘበላን እንታይ ስለዝገበራ እዩ ተፀሊአነን ክድፍኣ ተገይረንን? እቲ ናብ ጎደናታት ሃገርና 

ተሰሊፍካ ክትወፅእን ስምዒታትካ ክትገልፅን ዝገበራ እኮ እዚአን እምበር ብካሊእስ ጨንኡ እውን 

ንምሽታት ዝካኣል ኣይነበረን፡፡ እዙይ ዝገበረ ባንዴራ´ዶ ይድፋእ/ይቃፀላ? እንታይ እዩ እቲ ድልየት? 

ልዕለ ትሕትነት፣ ድኽነት፣ ድንቁርና፣ዓርስኻ ዘይተማሓድረሉ ስርዓት፣ ባህልኻን ቋንቋኻን 

ዘይተማዕብለሉ ስርዓት፣ ብስደትን መከራን እትሳቐየሉ ስርዓት፣ ህዝብታት ብማዕረ ዘይነብርሉ ስርዓት፣ 

ናይ ብሄር፣ ብሄረሰባት ማዕርነት ዘይርኣየሉ ስርዓት፣ ውሱናት ሰያጥን ናይቲ ሕብረተ ሰብ ልዕልነቶም 

ዘረጋግፅሉ ስርዓት??፡፡ 

እቲ መሪሕ ጨርሖ ናይቲ ነውፀኛ ወያነ ይውደም ዝብል እዩ፡፡ ወያነ ካሊእ ሰይጣን እንተይኮነስ እቲ 

ብኣሻሓት ደቁ ዘሰወአ፣ ብዝተፈላለዩ ናይ ፀላኢ መጥቃዕትታት ንብረቱን ገዝኡን ዝበረሰ፣ እቲ ገና ካብ 

ጓጓ ድኽነቱ ዘይወፀ፣ ካብኦም ንታሕቲ እምበር ካብኦም ንላዕሊ ዘይብሉን ዘይጥረየን ክሳብ ሀዚ ከቢድ 

ዕዳ ዝኸፍል ዘሎ ህዝቢን እዩ፣ እቲ ኣብ ጎበታት ጉና ብኣሻሓት ዘሰወአ ህዝቢ እዩ ይውደም ዝባሃል 

ዘሎ፡፡ እንታይ ስለዝበደለ እዩ ዝወድም፣ ስለዝተሰወአ፣ ንብረቱ ስለዝበረሰ፣ ናብረኡ ስለዝተማሳቐለ፣

ሃገራዊ ግቡኡ ስለዝፈፀመ፣መቸስ ምምሃር ምድንቋር እዩ እንተይልና ዝስጥቅና ከምዝበዝሕ ርግፀኛ እየ፣ 

ግን ድማ ብዘይኣግባቡ ምምሓር ምድንቋር እውን እዩ፡፡ ኣብ መላእ ሃገር ገባር ህዝብና ካብ ጫፍ ናብ 

ጫፍ ወያነ ይውደም ኣይብልን ጥራሕ እንተይኮነስ ወያነ ሂወተይ እዩ ዝብል፡፡ ዘይምዕዳል ኮይኑ ግን 

እቲ ገሊኡ ቁርብ ፈሊጠ ዝብል እቲ ዝበለፀ ተጠቃማይ ወያነ ይውደም እትብል ንሰምዖ ኣለና፡፡

ብመሰረቱ እቲ ጨርሖ ናቱ ኣይኮነን፣ ድከቱ ክኣቱን፣ ጠቕላላ መንነቱ ክስእንን ክበታተንን ናይ ዝገበርዎ 

ታሪኻዊያን ፀላእቱ ተሸኪሙ እዩ ዝዕድር ዘሎ፡፡ እዙይ ዝፈሊ ትምህርትን ፍልጠትን ዘይምሓዙ እዩ 

እቲ ሽግር፡፡             

መቸስ ምልክት ናይቲ ሕማም ከቢድ እዩ፡፡ እንታይ እዩ፣ ከመይ እዩ ተፈጢሩ ወሸን ኢልካ በብፀፍሑ 

ክረአን ክፍተሽን መመድሓኒቱ ክድለየሉን ዝግባእ ሕማም እዩ፡፡  ኣብዙይ ኩሉ አእጃሙ ክፃወትን 

መስርሕ ናይቲ ቃልሲ ከስፍሕን ረብሓታት ህዝቡ ከሕለዉን ይግባእ፡፡ ውሕጅ እንዳሳሓቐ እዩ 

ዝወስድ፣ ብዋዛ ፈዛዛ ስርዓት ህዝብና ከይነውስድ ንጠንቀቐ፡፡ ውዳበታትና ኣበይ ኣትዮም? ውዳበ ደቂ 
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ኣነስትዮ፣ ውዳበ 1 : 5፣ ውዳበ  ሊግ፣ ውዳበ መናእሰይ፣ወዘተ ንማኣዝ ዝኸውን ውዳበ ድኣዩ? ስርዓት 

ህዝቡ፣ ሕገ መንግስቱን ባንዴራ ሃገሩን ክልሉን  ዘይሕሉ ውዳበ ንመን ዝተወደበ ድኣዩ?  

ኣብ ጎንደርን ባህር ዳርን ዝተገበሩ ሰልፍታት ኣላዓዓልኦም፣ኣማራርሕኦም፣ኣወዳድብኦም፣ዝሓዝዎም 

ጨርሖታትን መበገስታቶምን፣ ወዘተ ከምኡ እውን ናይቲ በብከባቢኡ ዝነበረ መንግስታዊን ውድባዊን 

ናይ ኣማራርሓ ኣካል ነዚኦም ንምእላይን ንምቁፅፃርን ዝነበሮ ተሳትፎ ብዝርዝርን ብጥልቀትን ክፍተሽን 

ተሞክሮታት ክፅሞቁን እንተኺኢሎም ሓደ ንነውፂ ዘይኸውን ባእታ ንምፍጣር ዘኽእል ፓለቲካዊ 

ስራሕቲ ብስፍሓት ንምስራሕ ካልኣይ ድማ ንዝሕለም ዝኾነ ዓይነት ነውፂ ክሳዱ እንተይቅነዐ 

ንምጭፍላቕ ዘኽእል ዓቕሚ እዩ፡፡ ንሱ ንባዕሉ እውን ሽግራት ናይ ኣማራርሓና ብዝርዝር ዘርአና እዩ፡፡     

ኣብዙይ እቲ ፈላማይ ስጉምቲ ክኸውን ዘለዎ ዝመስለኒ ነቲ ዝነበረ ነውፂ ጉጅለታት ብትረት ብሰፊሕ 

ሃገር ለኸ ሰላማዊ ሰልፊ ምቁዋምን ምኹናንን ይሓትት፡፡ ካብኡ ናብ ፅፁይ ስራሕቲ ህዝብን 

ውዳበታቱን ምእታውን ጥዕነኦም ምፍታሽን የድሊ፡፡ ውዳበታት ህዝብና ነቲ ልምዓት ንምስላጥ ጥራሕ 

እንተይኮነስ ነቲ ዘሎ ሃገራዊ ፓለቲካዊ ኩነታት ጥዕንኡ ሓሊዩ ክኸይድን ኣብ መስመር ህዝቡ 

ምህላዉን እንዳሰርሐ ዝኸይድ ዘሎን ምዃኑን ምክትታልን በብእዋኑ ኣብ ዝራኣዩ ጉድለታት ብፅሒትካ 

ምፅዋትን እውን ኣድላይ ይኸውን፡፡ ኢህወደግ ከም ኢህወደግ ፓለቲካዊ ጥዕንኡ ሓሊዩ ከኸይድን 

ክስርሕን ኣብ ምግባር ብፅሒትና ዓብይ እዩ፡፡ ኢህወደግ ጥዕንኡ ክሳብ ዘይህሓለወ ጥዕና ህዝቡ ክሕሉ 

ኣይኽእልን፡፡ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ኢህወደግ ጥዕንኡ ክሕሉ አእጃምና ክንፃወት ኣለና፡፡ 

ኢህወደግ እውን ኣብዙይ ጠሚቱ ክሰርሕ ንጠልብ፡፡ ኣኼባታትና ንፓለቲካዊ ጥዕና ውዳበታትና ዛይዳ 

ክሰርሕ ክንገብሮ ይግባእ፡፡  

ስለዝኾነ ኩሉኹም ውዳበታት ሃገርና፣ ኣክቲቪስትታት፣ ከየንቲ ሃገርና፣ ሙሁራት፣ ተማሃሮ፣ወዘተ 

ብዓርሰ ተበግሶ እዚ ስርዓት እዙይ ምስኣን ምዑርይ ሰልፍና ብዘይግድሽ ኩሎም ረብሓታትና ምስኣንን 

ህዝብና ናብ ቐፃልቲ ሓደጋታት ምስጣሕን ኣደዳ ናይ ቐረባን ርሑቕን ፀላእትና ምዃን፣ ናብ ዋጋ ዕዳጋ 

ዘይወርድ ኣብ ክሳድ ህዝብናን ልምዓትና ዝተመዘዘ ናይ ጥፍኣት ሰይፊ ስለዝኾነ ብሓያል ስምዒት ሆ 

ኢልና እቲ ዝተመዘዘ ናይ ጥፍኣት ሰይፊ ክንደፍኦን ዳግም ከይቅልቀል ክንኩንኖን ንፅውዕ!!              

ብርሃነ  

bbairu@ymail.com 

 

 


