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የማናይ ኢዴካ ይቆረፅካ ዜመፅእ ሇውጢ የሇን 

ብዴሆታት ፖሇቲካዊ ኩነታት ሃገርናን መፌትሒኡን 

I.መእተዊ  

ኢት/ያ ንነዊሕ መናት ብባዕዲዊያን ወረርቲ ይተገዜአትን ነፃነታ ሓሌያ ዜነበረት ሀገር 

እያ፡፡ይኹን እምበር ካብ ማህፀና ዜፇረዩ ገዚእቲ ዯርብታት እንትርፉ ናይ ባዕልም ማቻን 

ክብሪን እዙኣ ትበሃሌ ነገር ከበርክቱሊ አይከአለን እኴ ዯአስ ህዜቢ ንህዜቢ ከናቁሩን ናይ 

ባዕልም ስሌጣን ከመቻችውን ግዙኦም አሕሉፍሞ ብፌሊይ አብቲ መነ ስሌጣነ 

ዜተፇጥሩን ካብ ስርዒት ሀፀይ ቴዴሮስ ንዴሓር ዜመፁን ገዚእቲ አብ ሌዕሉ ህዜብታት 

ኢት/ያ ማእሇያ ይብለ ግፌዕን ጭቆናን ፇፂሞም እዮም፤ ዜፇጠርዎ በሰሊታት እውን 

ታሪኽ ዜርስዖ አይኮነን፡፡ናይ ርሑቕ ንታሪኽ ፀሓፌቲ ገዱፌና ናይ ቀረባ ስርዒት ዯርጊ 

ዜፇፀሞ እኴ እንተሪእና አብ ህዜብና ዜበፅሕ ዜነበረ ግፌዑ መሪር ስሇ ዜነበረ ህዜብታት 

ኢትዮጵያ ን17 ዒመታት ተቓሉሶም ብኣማኢት አሸሓት ዜቑፀሩ ኢትዮጵያውያን 

መሰዋእቲ ከፉልም ስርዒት ዯርጊ ተዯምሲሱ ኣብ ኢትዮጵያ ሕጋዊን ዱሞክራሲያውን 

መንግስቲ ተመስሪቱ’ዩ፡፡ስርዒት ኢህወዳግ ካብ ዜምስረት ኣብ ዜሓሇፈ 25 ዒመታት 

ዜተመዜገበ ዒወታት ሌምዒት ዱሞክራሲን ሰሊምን ጥራሕ እኳ እንተርእና ህዜቢ 

ኢትዮጵያ ኣብ መዋእለ ሪእይዎ ይፇሌጥ’ዩ ገጠራት ኢትዮጵያ ብመንገዱ ተራኺበን 

ህዜብታት ኢትዮጵያ ብመራኽብቲ ሓፊሽ ኣብ ሓፂር ዯቒቓ ይራኸብ ኣሇው፣ ዯቂ 

ሓረስታይ ካብ 5 ኪ/ሜ ኣብይርሕቅ ቤት-ትምህርቲ ይመሃሩ አሇው፣ ቀረብ ጥዕና 

ነናብ ጣብይኡ አትዩ፣ ኣብ ከተማ ዜነብር ህዜቢ እውን አጠቓሇሉ ኩነታት አነባብርኡ 

ተቐይሩ፣ ብፉሌም ንኽርእዮ እኴ ዕዴሌ ይነበሮ ቀረብ ባቡርን ካሌኦት መሰረተ-

ሌምዒትን ተማሉእለ ኣብዜሓ ሕ/ሰብ ዜጥቀመለ ኩነታት ተፇጢሩ’ዩ፡፡ አጠቓሇሉ ዕቤት 

ናይታ ሃገርና እውን ንተኸታታሉ ዒመታት ብኽሌተ አሃዜ ዕቤት እናተመዜገበ ይርከብ፡፡ 

ይኹን እምበር ኣብ ሓንቲ ሃገር ዜተረጋገአ ሰሊም ንኽህለ ኢኮኖሚያውን ማሕበራውን 

ዕቤት ጥራሕ እኹሊት አይኮኑን፡፡ ክንዱ ብኢኮኖሚያውን ማሕበራዉን ዜተመዜገቡ 

ዒወታት ኣብ ዱሞክራሲን ምስፊሕ ሰብአዊ መሰሌን ፅቡቓት ዒወታት ወሊ ይመዜገብ 

ክንቲ ዜዴሇን እዋን ዜጠሌቦን ግን ክበፅሕ አይተኻእሇን፡፡ህዜቢ ሌዕልም  ፀገማት 

ሰናይ ምም/ርን ዱሞክራሲን ብዘሓት’ዩም፡፡ ብፌሊይ ኣብዙ ዜቐረባ ዒመታት ሙለእ 
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ብሙለእ ኣብ ኢህወዳግ እምነት አሕዱሩ ፀገማትና ክፇትሐሌና ይኽእሌ እዩ ብምባሌ 

መሊእ ህዜቢ ዴምፁ ምሃብ አብ ዜጀመረለ ፅባሕ  መፌትሒ ይብልም ፀገማት 

ይበዜሑ አሇው፣ እቲ ዜሇዒሌ ናይ ህዜቢ ሕቶ ብዜግባእ ተረዱእኻን ኣብ ምምሊስ ሰፉሕ 

ፀገም ኣል መንግስቲ ሕቶታት ህዜቢ ብዜግባእ ተረዱኡ ቆሪፁን ኣብ ምፌታሕ ይፅገም 

አል፡፡ ካብዘይ ዜተሇዒሇ ኣብ ውሽጢ እቲ ህዜቢ አንፀርፅሮት ይበዜሕ አል፡፡ ነዝም 

ፀገማት እዙኦም መንግስቲ ብዜግባእ ተረዱኡ ብይምፌትሑ ዴማ ናይ ዯገ ሓይሌታት 

ብሰፉሑ ይጥቀምለ አሇው፡፡ ንአብነት ኣብ ኦሮምያ ሰፉሕ ናይ ሰናይ ምም/ር ፀገም 

ከምል እቲ ህዜቢ ብተዯጋጋሚ ገሉፁ እዩ ነዘይ ብዜግባእ ተረዱኡ መፌትሒ ዜህብ 

መራሒ ግን አይተረኽበን ነዙ ርኡይ ፀገም ከም መጥቀሚ ብምጥቃም ነቲ መንእሰይ 

የሇዒዕሌዎ አሇው ፀዋዑኡን መተሓባቢሩኡን ይፌሇጥ ሰሌፌታት ይካየዴ አል ካብ 

ሰሌፌታት ሓሉፈ’ውን ናይ ህዜብን መንግስትን ንብረት ይበርስ አል፣ ህይወት ዯቂ-

ሰባት ይጠፌእ አል፡፡ አብ ካሉእ ከባቢታት ሃገርና እውን ብተመሳሳሉ መሌክዐ ዒበይቲ 

ክሳራታት የጋጥሙ አሇው፡፡ ስሇዙ ነዙ ፀገም መንግስቲ ቅሌጡፌ መዕሇቢ 

እንተይገይሩለ ናይ ኢትዮጵያ ዕዴሌ እውን ካብ ናይ ሉብያ ዕዴሌ፣ ካብ ናይ ሶርያ 

ዕዴሌ ዜፌሇየለ ምክንያት የሇን፡፡ እምበአርከስ ነዙ ኣብሊዕሉ ቐመጥኩዎ መበገሲ 

ሓሳብ ከም መእተዊ ተጠቒመ አብዙ ሓዙ እዋን ኣብ ኢትየጵያ ል ኩነታት ቀንዱ 

መበገሲኡ እንታይ እዩ? መፌትሒኡ ኸ-እንታይ እዩ ዜብሌ ናይ ውሌቀይ ሓሳብ 

ከቕርብ /እዘይ ንምፅሓፌ ዜተሇዒሌኩ ቀንዱ ምኽንያት ምስ መሓዘተይ ካብ ዜገብሮ 

ምይይጣትን መንግስትን ተቓወምቲን ካብ ዜወስዴዎም ቅዋማትን ብምብጋስ ዜፇሌጦን 

ዜመስሇንን ኩነታት ንምክፊሌን አብ ቀፃሉ ህሌውና እዚ ዒዱ ናይ ባዕሇይ ንምብርካትን 

ዜዒሇመ እዩ/፡፡  

II. መሰረታዊ መርአይታት እቲ ፅሑፌ /perspective/ 

ማሕበራዊ መሰረት ወያናይ ዱሞክራሲ /ኢህወዳግ/ ሓረስታይ ኮይኑ፣ ኣብ ከተማ 

ዜነብር ብፌሊይ ብዯቀቕትን አናእሽትን ሸቀጣት ዜመሓዯርን ሸቃሊይን ማእኸሊይ 

ሙሁሩን እውን አብዘይ ዜጠቓሇለ እዮም፣ ንሌምዒታዊ በዒሌ ሃፌቲ ምቹው ኩነታት 

ዜፇጥር ስርዒት’ዩ፡፡ በዘይ መበገሲ እንትርአ ወያናይ ዱሞክራሲ ንአብዚሓ ክፊሌ ሕ/ሰብ 

ዜወገነን ተጠቃማይ ዜገብርን እዩ፡፡ ናይዙ ስርዒት ቀንዱ ፀሊእቲ ዴማ ጽግዕተኛን ኪራይ 

አካቢ በዒሌ ሃፌቲ እንትኾኑ፣ ሊዕሇዋይ ሙሁር ኣብ ማእኸሌ ሰፊሪ ኢለ የቕምጦ፡፡ 
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ናይ ኪራይ ኣካብነት ቀንዱ ፌሌፌሊት እውን እንተንፅር ኣብ ገጠር መሬት እንትኸውን 

ኣብ ከተማ እውን ናይ ዕዯጋ ስርዒት፣ ናይ ኮንትራት ምምሕዲር ስርዒትን ካሌኦትን 

ኢለ ብዜርዜር የቕምጦም፡፡ ስሇዙ ኪራይ ኣካብነት ክጠፌእ እንተኾይኑ እቶም ቀንዱ 

ምንጭታት ኪራይ ኣካብነት ክዯርቁ አሇዎም፡፡ እዘይ ኣብ ገጠር መሬት ከይሽየጥ 

ከይሌወጥ ስሇ ዜተገበረ ብመሰረቱ ዜተፇትሐ ኮይኑ፣ ምስ ምምሕዲሩን ምምሕሌሊፈን 

ተታሓሒዘ ዜረአ ናይ ኪራይ ኣካብነት ዜንባሇታት ግን መሉኡ አይጠፌአን፡፡ ኣብ ከተማ 

ቀንዱ ናይ ኪራይ መጥቀሚ ስሌጣን’ዩ /መንግስታዊ ስሌጣን ምጭባጥ/ እዘይ አንተይ 

ኮይኑ፣ ነቲ ኣብ ስሌጣን ል ተፀጊዕኻ ሃብቲ ምግብስባስ’ዩ፡፡ ኪራይ አከብቲ ሓይሌታት 

ናብ ስሌጠን ዜመፁለ ኩነታት አይተፇጠረን፣ ምክንያቱ ኣብዜሓ እቲ መረፃይ በቲ ል 

ስርዒት ተጠቃማይ ስሇዜኾነ፣ ነገር ግን ናብ ስሌጣን ሇዎ ሓይሉ ብምፅጋዕ /ስሌጣን 

ብምክራይ/ ኪራይ አከብቲ ሓይሌታት ተጠቃምነቶም ረጋግፅለ ኩነታት ይፌጠር፡፡ 

ስሇዜኾነ ካብዘይ ነፃ ንምውፃእ እተን ዜተቐመጣ ምንጭታት ምዴራቕ አዴሌይ 

ከምዜኸውን እቲ ስርዒት አቐሚጡ’ዩ፡፡ ብተግባር እንታይ ከምዜመስሌ ኣብታሕቲ 

ንምርአይ ክፌትን’የ፡፡ ስሇዙ ተፇጥሮ ወያናይ ዱሞክራሲ ንመሊእ ሓረስታይ፣ ንአብዜሓ 

ከተማ ነባሪን ሸቃሊይን ንአብዜሓ ሙሁሩን ዜወገነ ስርዒት’ዩ፡፡ ናይዝም ክፊሊት ሕ/ሰብ 

ተጠቃምነት ንምርግጋፅ ዴማ ኣብ ናይ ዕዲጋ ጉዴሇት  ዜረአየልምን ኣብ ዜተመረፁን 

ኢደ የእትው፡፡ ካብ ካሌኦት ስርዒታት ሉብራሌን ዱሞክራሲን ሶሻሌ ዱሞክራሲን ዴማ 

በዙ ባህሪ እዘይ ይፇሇ፡፡ ካብዘይ ብምብጋስ ወያናይ ዱሞክራሲ ጥቕሚ ማሕበራዊ 

መሰረቱ ኣብ ምርግጋፅ ጋጥምዎ ሇው ፇተናታት እንታይ’ዩም? ካብቲ ቀዱሙ 

ቐመጦ ሓዯጋ’ኸ እንታይ ዜተፇሇየ ነገር አል፣ ብኸመይ’ከ ክፇትሖም ይኽእሌ ዜብሌ 

በቲ ቕመጥክዎ “perspective” አበሇ ናይ ውሌቀ ሪኢቶታት ከምዜስዕብ አቕምጥ፡፡ 

 

III. መበገሲ’ቲ ቅሌውሊው እንታይ ኽኾን ይኽእሌ? 

ከምቲ ኣብ መእተዊ ዜተገሇፀ ኢትዮጵያ ዴሕሪ ምዴምሳስ ስርዒት ዯርጊ ኣብ መዋእሊ 

ሪኢያቶ ይትፇሌጥ ዕቤት ኢኮኖሚን ማሕበራዊን ኩነታት አመዜጊባ’ያ፡፡ እዙ ዕቤት 

እንትምዜገብ እንተል ግን፡- 
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1. አብ ሌምዒት ሓይሉ ሰብ ል ፀገም 

ጎኒ ጎኒ እቲ ሌምዒት አብ ህንፀት ሓይሉ ሰብ /ሌምዒት ሓይሉ ሰብ/ ክሰራሕ 

ነይሩዎ፡፡ኣብ ኢትዮጵያ ሌምዒት እንትረጋገፅ እዙ ሌምዒት ብናይመን ሂወት መስዋእቲ 

ከምዜመፀ፣ እዙ ሌምዒት እንተይረጋገፅ ኽንዯይ ህዜቢ ናብ ዴኽነትን ጥምየት ክአቱ 

ከምዜነበረ ወተ ብዜግባእ ክፇሌጥ ክኽእሌ ነይሩዎ፡፡ ስሇ ፅሕረት መንገዱ ዜፇጥሮ 

ፀገም ከይፇሇጠ መንገዱ ተሰሪሑለ ስሇዴንቁርና ይፇሇጠ ቤት-ት/ቲ ተሰሪሕለ፣ 

ስሇፀሌማት ይፇሇጠ መብራህቲ ተርጊሑ፣ ብሰንኪ ተሊበዴቲ ሕማማት ክንዯይ 

በብመዒሌቱ ይሞቱ ከምይነበሩ ይፇሇጦ ሆስፒታሌ ተሰሪሑለ፡፡ ስሇዙ ሐዙ መንገዱ 

እንተዒፀወ፣ መኪና እንተተቃፀሇ፣ ባንኪ እንተወረረ፤ዴሌዴሌ እንተፌረሰ፣ ሰብ 

እንተቐተሇ ወተ… እንታይ ንብል አሇና? ምኽንያቱ ከመይ ኢልም ኢዮም መፅዮም? 

እዘይ እንተይህለኸ እንታይ ምኾና? ዯርጊ እንተዜቕፅሌ እዚ ሃገር እንታይ ምኾነት 

ወተ… ተባሂለ አይተማህረን፤ናይ ትምህርቲ ስርዒትና እውን በዘይ ዜተቓነየ 

አይኮነን፡፡ ስሇዙ እቲ ቀንዱ መበገሲ ናይቲ ፀገም ኣብ ህንፀት ሓይሉ ሰብ ፀገም 

ስሇዜነበረ’ዩ ክንዴቲ ኣብ ሌምዒት፣ ሰሊምን ህንፀት ዱሞክራሲን ዜተሰርሐ ስራሕ ኣብ 

ህንፀት ሓይሉ ሰብ ምንም ስሇይተሰርሐን እዩ፡፡ ናይዘይ ውፅኢት እዩ እቲ ሐዙ 

ዜፌጠር ል ፀገማት፡፡ 
 

2. አብ ዱሞክራስን ምኽባር ሕግን ል ፀገም 
 

ኣብ ኢትዮጵያ ዱሞክራሲያዊ ስርዒት ንምትካሌ ከቢዴ መስዋእትነት ተኸፉለ’ዩ፡፡ 

ስርዒት ዱመክራሲ ምምስራት ዴማ ግዴን’ዩ፡፡ ኣብ ኢትዮጵያ ዱሞክራሲ የስፇንካ 

ሓንቲ ናይ ሌምዒት ጏጆ ክትሃንፅ ከምይትኽእሌ ፌለጥ’ዩ ምኽንያቱ እቲ ህዜቢ 

ብአሰፊፌርኡን ብአነባብርኡን ባህለን ዜተፇሊሇየ (more heterogeneous) ዜኾነ እዩ፡፡ ኣብ 

ኢትዮጵያ ሇው ብሄር ብሄረሰባት ብዱሞክራሲያዊ መንገዱ እንተይተሓዘ ኣብ ሓንቲ 

ሇይቲ ተበቲና ከም ንሓዴር ሕለፌ ታሪኽ ኢትዮጵያ የርእየና፡፡ ስሇዜኾነ ካብን ክሌተ 

ነገራት እዙአን እንተንብገስ እኳ ካብ ምህናፅ ዱሞክራሲያዊ ስርዒት ወፃኢ ካሉእ 

መማረፂ አይህለን፤ምህናፅ ስርዒት ዱሞክራሲ አብ ኢት/ያ መማረፂ ጥራሕ ይኮነስ 

ናይ ህሌውና ጉዲይ እውን እዩ፡፡ ይኹን እምበር እቲ ዜወሃብ ዱሞክራሲ ዴማ ብሌክዕን 

ሕጊ ብይ ጥሕስን ኽኸውን አሇዎ፡፡ ዱሞክራሲ ብዜግባእ ተግባራዊ ንዜገብር ብዜግባእ 

ንኽጥቀመለ ምግባር፣ ዱሞክራሲ ብዜግባእ ተግባራዊ ንይገብር ዴማ ተመጣጣኒ 
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ሕጋዊ ስጉምቲ ምውሳዴ አዴሊይ ይኸውን፡፡ ዱሞክራሲያዊት ዒዱ ተመስሪታ እናተብሃሇ 

ወረ-በሊታት ዜዕንዴሩሊ፣ ሰብ ቀቲልም ከምዴሌየቶም ዜነብሩሊ ናይ መንግስቲን ህዜቢን 

ንብረት አዕንዮም ከም ዴሌየቶም ዜነብሩሊ እንተኾይና፣ ንዕኦም ንምኽባር እቲ ካሉእ 

ህዜቢ ዱሞክራሲያዊ መሰለ ይዕፇን አል በቲ ካሉእ ገፁ ዴማ ናይቶም ዜተወሰኑ ፀረ-

ዱሞክራቲክ ዜኾኑ ሓይሌታት እናተኸተለ አሸሓት ፀረ-ዱሞክራሲ ሓይሌታት ክፇርዮ 

ይኽእለ፡፡ ኣብ መወዲእታ ነዙ ዜተፇጠረ ፀረ-ዱሞክራሲ ቅሌውሊውን ስርዒት 

አሌበኝነትን ንምፌታሕ መንግስቲ ናብ ፀረ-ዱሞክራሲ አካይዲ ይአቱ፡፡ እዘይ ማሇት ፀረ-

ነቲ ዜተዋዯቐለ ዒሊማ ይኸውን፡፡ ስርዒት-ዱሞክራሲ ይፇርስ ማሇት’ዩ!! ስሇዙ ናይ ሕጊ 

ሌዕሌነትት የኽብር ዱሞክራሲ ውፅኢቱ ብርሰት ስሇ ዜኸውን ሌዕሌነት ሕጊ አብ 

ምክባር ውዒሌ ሕዯር ክበሃሌ የብለን እዘይ ብይ መትግባሩ ዜበፅሕ ሓዯጋ ማእሇያ 

የብለን፡፡ ብተግባር ዜርአ ል እውን እዘይ’ዩ፡፡   

3. ነቲ ስርዒት ዜምጥን መሓውር ይመህሊው 

መንግስቲ ኢትዮጵያ ዜኽተል ል ስርዒት ሌምዒታዊን ዱሞክራሲያዉን’ዩ እዘይ 

ማሇት ብናተይ ፌሌጦ ሰሇስተ ባህርያት አሇውዎ  

i. ስለጥ ሌምዒት ምርግጋፅ ናይ ህሌውና ጉዲይ ጌርካ ምውሳዴ 

ii. ካብ ሰብ ሃፌቲ ተነፃፃሪ ነፃነት ሇዎ መንግስቲ ምዃን 

iii. ሌዕሌነት ሌምዒታዊ አተሓሳስባ ክሰፌን ምግባር 

እዝም አብሊዕሉ ሇው ባህርያት ሌምዒታዊ መንግስቲ  ብተግባር እንትፌተሹ ብዛካ 

እታ ስለጥ ሌምዒት ምርግጋፅ ትብሌ እተን ክሌተ ኣብ መሬት ብዘሕ ፀገማት 

አሇወን፡፡ ምኽንያቱ ቁፅሮም ይናዒቕ መሓውራት እቲ መንግስቲ ካብ ሌዕሌነት 

ሌምዒታዊ አተሓሳስባ ክሰፌን ምግባር ንውሌቆም ዕቤትን ሃፌትን ዜቖረፁ ስሇ ዜኾኑ 

አተሓሳስባ ኪራይ አካብነት ሌዕሌነት ሒዘ ይርከብ፡፡ ትግራይ እንተኸዴካ፣ ኦሮምያ 

እንተኸዴካ፣ አምሓራ እንተኸዴካ መንግስታዊ ስሌጣኑ ተጠቒሙ ናይ ባዕለ ሃፌቲ 

ከግበስብስ ዜውዕሌ መራሒ ቀሉሌ ዜበሃሌ አይኮነን፡፡ ብርግፅ ካብዘይ ነፃ ኾይኖም 

ዜቓሇሱ አሇው’ዮም፡፡ እንተኾነ ግን ነቶም ዜቓሇሱ ብዜተፇሊሇየ ኔት-ወርክን ጉጅሇን 

የጥቅዕዎም፡፡ ካብዘይ ዜተሇዒሇ ሕ/ሰብ ቅሌጡፌ ግሌጋልት አይረከብን ምክንያቱ ይሩ 

ይሩ ኪራይ አካብነት እንተሃሌዩ ፌትሓዊ ተጠቃምነት የሇን፤ፌትሓዊ ተጠቃምነት 

እንተይ ሃሌዩ ሰናይ ምምሕዲር አይህለን ፡፡ ካሉእ ቀሉሌ ቁፅሪ ይበሃሌ መራሕቲ 
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ካብ ኢዴ ኪራይ አከብቲ ሰብ-ሃፌቲ ነፃ-ኾይኖም አይውስኑን ሇው፣ ምስ ኪራይ 

አከብቲ ሰብ-ሃፌቲ እናተዯራዯሩ ሌምዒት የዕንቅፈ ሰናይ ምምሕዲር የዕንቅፈ አሇው፡፡ 

ብሓፇሻ አብቲ ውሽጢ ሰርዒት ተዯርዱሩ ል ኪራይ አካቢ መራሒ ነቲ ስርዒት 

ይግዜግዝ አል፣ ብተቀራኒ ዴማ ናይ ባዕለ ሃፌቱ የጠናኽር አል፡፡ ስሇዙ ነቲ ስርዒት 

ዜምጥን መሓውር ይውሕዴ አል፡፡ ብፌሊይ ዴሕሪ መረፃ-1997 ዒ.ም በብዯረጅኡ 

ዜተሰግሰገ አመራርሓ ብዜግባእ ክፌተሽ አሇዎ፡፡ እዙ እዩ ቀንዱ መሌዒሉ እቲ ፀገም 

ዜኸውን ል፡፡ በብከባቢኡ ዜፌጠር ል ፀገማት ቀንዱ ተዋሳአይ እቲ አብኡ ል 

ኪራይ አካቢ አመራርሓ እዩ፡፡ ካበዙ ብምብጋስ ቁፅሩ ይናዒቕ አመራርሓ ነቲ ስርዒት 

ዜምጥን አይኮነን ምባሌ ይከአሌ፡፡ 

4. ፀቢብነትን ትምክሕትን ምግንጋን 
  

ኢህወዳግ ሓዯጋ ስርዒተይ ካብ ዜበለ እቲ ቀንዱ ኪራይ-አካብነት ኾይኑ ፀቢብነትን 

ትምክሕትን ዴማ ቀንዱ ዋሻ መሕብኢ ኺራይ-አካብነት ኢለ ካብ ዜንፅሮም 10 

ዒመታት አቑፂሩ፡፡ ነገር ግን ኽራይ-አካብነት ኣብ ምዴራቕን ነቲ ንኽራይ-አካብነት 

መሕብኢ ዜኾነ ዋሻታት ኣብ ምምንጣርን ብዘሕ ርሕቐት አይተጓዕን፡፡ ብፌሊይ 

ዴሕሪ ተሃዴሶ ናይቲ ስርዒት ዜቕጠት ተባሂልም ነዙኦም ንምዴራቕ ብዘሕ ስራሕቲ 

ወሊ’ኳ እንተተሰርሐ ውፅኢቱ ግን ዕግብ አይኮነን ፤ዴሕሪ መረፃ-1997 ዒ.ም እማ 

ገኒኖም እዮም መፅዮም፡፡ ስርዒት ትምክሕቲ ብዕሉ ካብ ዜቕበር 25 ዒመታት አቑፅሩ 

ፀቢብነት ከም አተሓሳስባ ካብ ዜኹነን 25 ዒመታት አቑፂሩ፡፡ ብተግባር ግን ክሳብ 

ሐዙ ክሌቲኦም አሇው፣ ሓሉፈሓሉፈ እማ ክመጋገቡ እውን ይረአዩ፡፡ ናይዙኦም 

ምግንጋን ግን እቲ ኣብ አመራርሓ ል ኪራይ-አካብነት ካብ ዒቕን ንሊዕሉ 

ስሇዜኸዯ’ዩ፡፡ኪራይ አካብነት/ፅግዕተኝነት/ ይሩ ይሩ ሽፈኑ ከባቢኡ፤ናብ ከባቢኡ 

ከይደ እዩ ዜሕባእ፡፡ ንአብነት ኣብ ኦሮምያ ዜነበረ ህሌም ዜበሇ ናይ ፀቢብነት ሕቶ 

“ኣብ ናይ አ/አበባ፣ ኦሮምያ ናይ ሓባር ሌምዒት ማስተር ፕሊን” ካብ ኦሮምያ መሬት 

ንአዱስ አበባ ይወሃብ አል፣ ኦሮሞ መንበሪ የስእኑኻ አሇው ብዜብሌ ነቲ ህዜቢ 

ሇዒዒል እቲ ኣብ ኦሮምያ ል ኽራይ-አካቢ ሓይሉ’ዩ፡፡ ነዘይ ዜዴግፌ ዴማ ኣብ 

ወፃኢ ል ፀቢብ’ዩ፡፡ እዙአ ኣብ ምግዲዴ ይኹን ኣብ ምሌዒሌ ቀንዱ ተወሳአይ ኣብ 

ኦሮምያ ል ኪራይ-አካቢ አመራርሓ’ዩ፡፡ እዙአ ዜገበረሊ ምኽንያት ዴማ ኢህአዳግ 

ሌምዒት ከረጋግፅየ ሰናይ ምም/ር ከረጋግፅ እየ ናብ ህዜቢ ክወርዴ’የ ንህዜቢ ክረክብ 
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እየ ምስበሇ ነቲ ናይ ህዜብን ሌምዒታዊ መንግስትን አጀንዲ ንምቕያስን እቲ ኪራይ 

አካቢ ዋግኡ ከይረክብን ንምሕባእ ዜተፇጠረ’ዩ፡፡ ተሳኺዕልም ዴማ፡፡ ስሇዙ ንዜፌጠር 

ል ሃገራዊ ቅሌውሊው ፀቢብነት መሸፇኒ ኾይኑ ይመፅእ አል፡፡ ካሉእ ትምክሕቲ’ዩ 

ትምክሕተኛ ስርዒት’ምበር ትምክሕተኛ ህዜቢ’የሇን፡፡ እንተኮነ ግን ኣብ አምሓራን ካብ 

አምሓራ መፃኢ ሇው ኪራይ አከብቲ ሓይሌታት ናይ ውሌቆም ሃፌቲ ንምጉሌባትን 

ካብ ታሓታትነት ነፃ ንምውፃእን ውሽጢ ንውሽጢ ትምክሕቲ ብምዜራእን ንህዜቢ 

ብምዴንጋርን አጀንዲ ህዜቢ ይሌውጡ አሇው፡፡ ንአብነት አብዘ ቐረባ እዋን ኣብ 

ጏንዯር ከባቢ አጋጢሙ ል ህሌም ዜበሇ ናይ ትምክሕቲ ተግባርን አረአእያን ቀንዱ 

መንቀሉአ ኣብ አምሓራ ክሌሌ ሇው ኪራይ አከብቲ መራሕቲን ኪራይ ኣከብቲ 

ጉጅሇታትን ዜፇጠርዎ ሕቡእ አጀንዲ’ዩ፡፡ ምኽንያቱ ህዜቢ ትግራይን ህዜቢ አምሓራን 

ካብ ማንም ንሊዕሉ ይፊሇጥ ካብ ማንም ንሊዕሉ ዴማ ይከባበር፤ ንሓዯ ዕሊማ አብ ሓዯ 

መስመር ዜተዋዯቐ ስሇዜኾነ፡፡ እንተኾነ ግን ከምታ ሌክዕ ናይ ኦሮምያ ዜነበረት 

ኩነታት ህዜቢ ሌዕል ል ናይ ሰናይ ምም/ር ሕቶ ክምሇስ አሇዎ ኣብ ውሽጥና 

ሇው ኪራይ አከብቲ ሓይሌታት ክንፌትሽ አሇና ተባሂለ ናብ ተግባር ንምእታው 

ምዴሊው ምስ ተወዴአ ውሽጢ ንውሽጢ ኣብ ህዜቢ ይነበረ አጀንዲ ብምፌጣር 

ህወሓትን ህዜቢ ትግራይን ፀሊእትካ’ዮም መሬት ወሌቃይትን ፀገዳን ተወሪርካ ህዜቢ 

ኣምሓራ /ብፌሊይ ዴማ ህዜቢ ጏንዯር/ ተዯፉርካ ብዜብሌ መዯናገሪ አጀንዲታት 

ብምፌጣር ካብ ተሓታትነት ንምምሊጥ ዜተገበረ ምንቕስቓስ ብናይ ዯገ ፀረ-ሰሊም 

ሓይሌታት እናተዯገፇ ናብ ይዴሇን ሰግእን ኩነታት ተሰጋጊሩ፤በዘይ ምኽንያት 

እውን ሂወት ንፁሃን ሓሉፈ፡፡ ስሇዙህ ትምክሕትን ፀቢብነትን ከም መሸፇኒ ኪራይ-

አካብነት ብምዃን ፣ ብማሕበራዊ ሚዴያታት እናታሰነዩ ፀዋዑኡን መራሒኡን 

ይፌሇጥ ሰሌፌታትን ዒመፃትን ብምፌጣር ህዙቢ ንህዜቢ የባሌዐ አሇው፡፡ 

ትምክሕትን ፀቢብነትን እንተይዯሪቑ ዴማ ሃገር ናብ ዜኽፌአ ናይ ብተና ሓዯጋ ከም 

እትአቱ ጠራጥር አይኮነን፡፡ ኣብ አምሓራን ኦሮምያን ብሰፉሑ ይረአ እምበር ካብ 

ጫፌ ናብ ጫፌ ክፊሊት ሃገርና እዙ ፀገም ናይ ምብታንን ምስፊሕን ዕዴለን ሰፉሕ’ዩ 

ብግዙኡ እንተይተአሌዩ፡፡ 
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5. ንውሳነታትካ ተአማኒ /Loyal/ ይምዃን 

ኢህወዳግ ዜመስረቶ መንግስቲ ካብ ዜፌሇጠልም ቀንዱ መሇሇይ ባህርታት፣ ንህዜቢ 

አእሚንካ ምስራሕ ሓሳባት ካብ ኢህወዳግ ይመፁ ምስ ህዜቢ ምይይጥ ይግበሮም 

ህዜቢ ምስአመነልም ተግባራዊ ይኾኑ ስለጥ ሌምዒት ዴማ የረጋግፁ፣ በዙ አቢለ 

ዴማ ህዜቢ ዯረጃ ብዯረጃ ተጠቃሚ ይኸውን፡፡ እዘይ እቲ ሌሙዴን አብዜሓሇፈ 25 

ዒመታት ኢህወዳግ ዜፌሇጠለን ባህሪኡ እዩ፡፡ ኣብ ቀረባ እዋናት ዜፌጠሩ ሇው ግን 

ካብዘይ ብመሰረቱ ዜተፇሇዩ’ዮም፡፡ እቲ ህዜቢ ቅዯሚ ምምይያጡ ሕጊ ጌርካ ምውፃእ 

/ንአብነት ናይ ሉዜ አዋጅ/ ዲሓር እቲ ህዜቢ አይአመንኩለን እንትብሌ ሸብረኽ ምባሌ 

መንግስቲ አሚኑልም ሌምዒት ከረጋግፁ ይኽእለ’ዮም ዜበልም ሕግታትን ትሌምታት 

ሓዯ ሓዯ ፀረ-ሰሊም ሓይሌታት /ብሕጊ-ኽግዜኡ ይዯሌዩ ሓይሌታት/ ዜፇጥርዎ ናዕቢ 

ሸብረኽ ኢሌካ ሕጊ-ምቕያር ወይ ምፌራስ /ንአብነት ወፅዩ ዜነበረ ናይ ትራፉክ ሕጊ-

ሹፋራት ታክሲ ዒመፅ ስሇ ዜገበሩ ይናዋሕ፣ ናይ አዱስ አበባን ኦሮምያን ናይ ሓባር 

ዕቤት ማስተር ፕሊን ፀረ-ሰሊም ሓይሌታት ንህዜቢ ስሇ ዯናገርዎን መንግስቲ ግቡእ 

ግሌፅነት ስሇይፇጠረለን ብዜተፇጠረ ዒመፅ በቃ እቲ ፕሊን ሰሪዜናዮ አሇና ምባሌ/ 

ወተ… እዙኣቶም ሓዯ ናይቲ ሌምዒታዊን ዱሞክራሲያውነ መንግስቲ ባህርታት 

አይኮኑን፣ ካሌአይ መንግስቲ ብናዕብታት ሽብረኽ እንተይለ ወይ ንውሳነታቱ ተአማኒ 

እንተይኮይኑ ህዜቢ ስግአት የሕዴር እምነት ይስእን ፀረ-ሰሊም ሓይሌታት ዴማ 

ክፌተት ይረኽቡ፣ ከምዴላቶም ይዕንዴሩ፡፡ ካብዘይ ዜብገስ ዴማ ዒዱ ምርግጋእ 

ይአብያ፣ ቅሌዋሊው ይነግስ፡፡ ብተግባር ዜረአ ል እውን እዘይ’ዩ፣ መንግስቲ 

በናእሽተይ ነገራት ኣብ ፇተና ይወዴቕ አል ካብዘይ ተበጊሶም የቋርፅ ናዕብታት 

የካይደ አሇው፡፡ 

6. ፅዕንቶ ማሕበራዊ ሚዴያ 

ዒሇም አብዙ ሐዙ እዋን ብቐሉሌ መርበብ ሓበሬታ ተኣሳሲራ  ትርከብ፣ እዘይ ማሇት 

ቅሌጡፌ ሓበሬታ ካብቲ ሓዯ ጫፌ ናይቲ ፀፌሒ ናብቲ ካሉእ ጫፌ ናይቲ ፀፌሒ ኣብ 

ውሑዲት ሰከንዴታት ይበፅሕ፡፡ እዙ ቅሌጡፌ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ዒሇምና መጠነ 

ሰፉሕ ጥቕምታት ሇዎ እዩ ብፌሊይ ቅሌጡፌ ናይ ኢኮኖሚ ምንቅስቓስ ክህለን ኣብ 

ሓዯ ከባቢ ዜተሰርሐ ሓደሽ ነገር ናብ ካሉእ ጫፌ ብቐሉለ ይበፅሕ ገሉኡ ነዘይ 

ከምሇዎ ይቅመመለ ገሉኡ ዴማ ናይ ባዕለ ሓሳብ ሓዊሱ የስፌሖ ወይ መሌክዐ 

ሇዊጡ ይሰርሖ፣/ቴክኖልጂ ስግግር ካብዘይ ሓሉፈ ኣብ ባንክን ኢንቨስትመንትን እውን 
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ዒብይ አወንታዊ ተፅዕኖ ይፇጥር አል፡፡ በቲ ኻሉእ ገፁ ዴማ እዙ ቅሌጡፌ 

ምትእስሳር መርበብ ሓበሬታ ንከቢዴ ሓዯጋታትን ጥፌአታትን እውን ኣብ ጥቅሚ 

ይውዕሌ ኣል፡፡ ንአብነት ንምርአይ አብ ቱንዜያ፣ ሉብያ፣ ግብፂ ወተ ንጋጠሙ 

ቅሌውሊዋት ቀንዱ መሌዒሉኦም እዙ ቅሌጡፌ ናይ ሓበሬታ መርበብ ምትእስሳር እዩ 

ኣብዙ መዲይ ብፌሊይ ናይ ማሕበራዊ ሚዴያ አስተዋፅኦ ዜሇዒሇ’ዩ፡፡ እቲ አብተን 

ዜተጠቐሳሰ ከባቢታትን ካሌኦት ናይ ዒሇምና ክፊሊትን ዜበፅሐ ቅሌውሊውን ናዕቢን 

መሌዒሉ ይብለ አይኮነን፣ እኳ ዯአስ እታ ቀንዱ መበገሲ ናይቲ ቅሌውሊው ኣብ 

ህዜቢ ዜፌጠር ፀገም መንግስቲ ቅሌጡፌ መሌሲ ይምሃብን ብአንፃሩ ዴማ ንህዜቢ 

ከገሌግሌ ዜተመረፁ/ናብ ስሌጣን ዜዯየበ/ መንግስቲ ነቲ ናይቲ ህዜቢ ፀገም ክንዱ 

ምርዲእን ምፌታሕን ንውሌቀ ክብርን ዜናን ብምሕሳብ ናይ ህዜቢ ሃፌቲ ናብ ውሌቀ 

ምውዒሌን ምብዜባዜን ዜፇጥሮ’ዩ፡፡ በዙ ፀገም ሌምዒት ሰናይ ምምሕዲርን ዜተማረረ 

ህዜቢ ዴማ ኣብ ሌዕሉ መንግስቲ ብረት ምሌዒለ ወይ ምዕማፁ ይቐሪ ጉዲይ’ዩ፡፡ 

ይኹን እምበር እቶም ብመርበብ ሓበሬታ ብፌሊይ ዴማ ብማሕበራዊ ሚዴያ ዜሇዒለ 

ዒመፃት መበገሲኦም ወሊ’እቲ ኣብ ሊዕሉ ዜተርሩ ፀገም እንተኾነ፣ ነዘይ ተሓባብር 

ሓይሉ ግን የሇን፣ ነዙ ተሓባብር ሓይሉ መብዚሕቲኡ ጊዛ ካብቲ ፀገም ዜተፇጠረለ 

ከባቢ ርሒቑ ወይ ኣብ አየር ኮይኑ ዜፌፅሞ ስሇ ዜኾነ፣ ተሓታቲ የብለን ዜሕተት 

አካሌ /ሓሊፌነት ዜወስዴ አካሌ/ የሇን፡፡ እዘይ አብይ ህሌወለ ኩነታት እቲ ዒመፅ 

ሰሊማዊን ዱሞክራሲያዊን ካብ ምዃን ሓሉፈ ኢ-ዱሞክራሲያውን አውዲምን ይኸውን 

ብኻሉእ አገሊሌፃ ነቲ መንቀሉ ፀገም ብገዯዯ ጋዴዴን ናብ ዜከፌአ ዯረጃ ብፅሕን 

ይኸውን ሓሉፈሓሉፈ እውን ህዜብታት ዒርሶም ንዒርሶም ክበሊሌዐ /Genocide/ 

ክፌፀም ይገብር፡፡ ኣብተን ኣብ ሊዕሉ ዜተጠቐሳ ሃገራት ዜገጠመ እዘይ’ዩ፡፡ እቲ ዒመፅ 

ወሊ መበገሲኡ ቅኑዕ ይኹን ብዜተወዯበ ናይ ውሽጢ ሓይሉ ስሇይምራሕ 

መፇፀምትኡ ከምቲ ናይ ሉብያን ግብፅን ብርሰትን ዒርስኻ ንዒርስኻ ምንቑቋርን 

ይኸውን፡፡ ካብዘይ ሓሉፈ ዴማ ነቲ ዕሊማ ፌፁም ብይ ዴግፈን ፀረ-ዱሞክራሲን 

ዜኾኑ ሓይሌታት ክጥምዜ /ክጭወ/ ይኽእሌ ወይ ኣብ ኢዴ እዝም ተወዱቦም 

ዜፀንሑ ናይቲ ህዜቢ ዴላትን ዕሊማን የማሌኡ ሓይሌታት ይወዴቕ፡፡ እቲ ህዜቢ 

ዜዯሌዮ ሕቶ እንተይመሇሰ ተመሉሲ ናብ ዜኽፌኣ ቅሌውሊው የምርሕ ኣብ ግብፅን 

ሉብያ ዜተረአየ ኩነታት እዘይ እዩ ካብዙይ እንተሓሉፈ እውን ከም ሶርያ ዜርአ ል 

መዕሇቢ ይብለ ቅሌውሊውን ህውከትን ይኸውን፡፡አብ ኢት/ያ አብዙ ቐረባ እዋን 
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ጋጥም ል ህውከትን ቅሌውሊውን እውን መበገሲኡ ጉዴሇት ሰናይ ምምሕዲርን 

ዱሞክራሰን ወሊ እኴ እንተኮነ አካይደኡ ግን ሓዯገኛን ብናይ ዯገ ሐይሌታትን 

ብማሕበራዊ ሚዴያን ዜምራሕ ስሇ ዜኮነ ውፅኢቱ ጥፌኣት እዩ፤ስሇዙ ፅዕንቶ 

ማሕበራዊ ሚዴያ ብዜግባእ ይምርዲእ ከቢዴ ኪሳራ የስዕብ፤ብተግባር ዜረአ ል 

እውን እዘይ እዩ፡፡  

7. ካብ አፌ ዜሐሇፇ ስጉምቲ ይምውሳዴ 

አብዙ ቐረባ እዋናት ኢህወዳግ ኢህወዳግ አይመስሌን ል፡፡ ኢህወዳግ ከም ዜፌሇጥ 

ፀገማት ቀዱሙ ይፇሉ ንፀገማት መፌትሒ ዜኽውን አንፇት የቕምጥ በቲ ቐመጦ 

አንፇት መሰረት ዴማ ይፇትሖም አብዙ ሐዙ እዋን ግን አፊዊ ዜኾኑ ትንታነታት 

ብዘሓት እዮም መፌትሒ ኣብ ምምፃእ ግን ጥብ ትብሌ የሊን፡፡ ንኣብነት ናይዙ 

ስርዒት ቀንዱ ሓዯጋ ኪራይ-ኣካብነት ምዃኑ ብግሌፂ ተቐሚጡ መፌትሒ እቲ ፀገም 

እውን ተነፂሩ ሰፊሕቲ ስሌጠናታት እውን ተኻይድም ግን ጥር ትብሌ ፌታሕ 

አየምፀትን ምኽንያቱ እቲ ስርዒት አብቲ ናይቲ ስርዒት ቀንዱ ሓዯጋ ዜኾነ ካብ 

ምርብራብ ኣብ ቅርንጫፊት ስሇ ተኩር’ዩ፣ ልሚ ዒመት እኳ ተወሲዴና ስፊሕቲ 

መዴረኻት ተፇጢሮም ህዜቢ ብዘሕ ፀገማት ገሉፁ መንቀሉ እቲ ፀገም ተነፂሩ ሓፊሽ 

ፌታሐ ክረክብ ተፀቢዩ ስጉምትታት ክውሰደ ተፀቢዩ ነገር ግን ስትራተጂካሉ ነቲ 

ፀገም ውግዴ መፌትሒ አይተቐመጠን ብኡ ዯረጃ ስትራተጂካዊ ስጉምቲ 

አይተወሰዯን እኳ-ዯአስ ኣብ ሕቱኽትኽን ሜካኒካሌ ዜኾኑ ነገራትን ብምትኳር እቲ 

ህዜቢ ዜፅበዮ ከየተሳኽዏ ቀርዩ፡፡ ስሇዙ ኢህወዳግ ስጉምቲ ክወስዴ ሇዎ አብቲ ቀንዱ 

ፌሌፌሌ እቲ ፀገም እዩ ኽኸውን ሇዎ፡፡ እዘይ ብይ ምግባሩ ዜፌጠሩ ፀገማት 

እናወሰኹ ይኸደ አሇው፡፡ ካሉእ ኣብ ሃገርና ል ፖሇቲካዊ ኩነታት ኣብ ምብእአስን 

ነቲ ል ፀገም ኣብ ምስፊሕን ሃገር ኣብ ቅሌውሊው ንኽትነብር ዜገብር ሓይሉ 

ሻዕቢያን ናይ ሻዕቢያ ተሊአአኽቲ ዜኾኑ ሓይሌታትን ምዃኖም አቐዱሙ ተነፂሩ’ዩ፡፡ 

ሌክዕ እዩ ሻዕቢያ ኢትዮጵያ ሓንቲ ሇይቲ እኳ ብሰሊም ኽትሓዴር አይዯሌን ብበጀት፣ 

ብማቴርያሌን፣ ብቴክኖልጂን ሓይሉ ሰብን እናዯገፇ ናይ ኢትዮጵያ ሰሊም ንምህዋኽ 

መጠነ ሰፉሕ ቃሌሲ የካይዴ አል ሕለፈ ሓሉፈ ብአማኢት ብቑፀሩ መብረስቲ ዜኾኑ 

ናይ ማሕበራዊ ሚዴያ አሰማት ብምኽፊት ሰሌፌታት ይፅውዕ ርአውነት ይቕስቅስ 

የውዕሌ ይሓዴር አል፡፡ መንግስቲ ነዘይ ኣብ ምርዲእ ምንም ፀገም የብለን ተመጣጣኒ 
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ስጉምቲ ክንወስዴ ኢና ኢሌካ ኣብ ምፌካር እውን ምንም ፀገም የሇን እቲ ቐንዱ ፀገም 

ግን ነቲ ዜተነፀረ-ፀገም ዜግባእን ተመጣጣኒን ስጉምቲ ወሲዴካ ኣብ ምዕራፌ ል 

ፀገም’ዩ፡፡ ስሇዙ እቲ ናይቲ ፀገም ሰፌሓትን ዕምቆትን ሳይንሳዊ ብዜኾነ መንገዱ 

ተንቲንካን ተረዱእኻን ስጉምቲ እንተይተወሲደ እቲ ፀገም ምዴራቕ አይካአሌን፡፡ 

ስጉምቲታት ካብ ኣፌ ብዜሓሇፇ ብተግባር ክረጋገፁ ክኽእለ አሇዎም እንተይኮይኑ 

“ከምቲ ቡዃርያ ካሉእ ተሌዮኩም ንገሩና’ምበር ሓዝሓዝስ  ሇሚዴናዮ ኢና ዜበሇቶ” 

ሻዕብያ ይኹን ናይ ውሽጢ ሓይሌታት ጥንክር ዜበሇ ስጉምቲ እንተይተወሲደ እቲ 

ፀገም አይፌታሕን፤እቲ ፌከራ እውን ይሇምዴዎ አሇው፡፡  

IV. መፌትሒ ሓሳባት 

1. ውሽጠ ጥዕና እቲ ውዴብ ምርግጋፅ 

እቶም አብ ሊዕሉ ዜተቐመጡ ፀገማት እቲ ስርዒት አበቲ መርአይ ከምቐመጥክዎ 

ኢህወዳግ ቀዱሙ ከጋጥሙኒ ይከእለ ኢለ ዜነፀሮምን መፌትሒ ቐመጠልምን 

እዮም ስሇዜኮነ እውን ኢህወዳግ ኽጥዕይ አሇኒ ኢለ እንተወሲኑ፣ ኢህወዳግ ፀገማት 

ክፇትሕ አሇኒ ኢለ እንተወሲኑ ከምይፅገም ማንም ዜፇሌጦ ሓቂ’ዩ፡፡ እቲ ቀንዱ 

ፀገም ግን ካብቲ ፀገም ንምውፃእ ዜረአ ል ናይ ውፊይነት ፀገም’ዩ፡፡ እዙ’ውዴብ 

እዘይ ስርዒት ዯርጊ ንምዴምሳስ መናእሰይ ሂወቶም ንኽግብሩ ብሓንቲ ቃሌ እመነ 

ውዴብ’ዩ፡፡ እዙ ውዴብ’ዙ ተአምራዊ ሇውጢ ምፀአ ውዴብ’ዩ፡፡ እዘይ እንትገብር ግን 

ከብደ አግዙፈ ወይ ከብድም ንግፈ ተሰኪፈ አይኮነን፡፡ እዙ ውዴብ ዒሇም ስዯመመ 

ተአምር እንትሰርሕ ህዜቢ’ዩ ሓይሌና መስመር’ዩ ሓይሌና ብምባሌ እዩ፡፡ ሐዙ እውን 

ህዜቢ’ዩ ሓይሌና መትከሌ’ዩ ሓይሌና እንተይለ ነገራት ክፇትሖም ከምዜኽእሌ 

ፌለጥ’ዩ፡፡ ነገር ግን ከቢዴ መስዋእትነት ይሓትት ከምቲ ኣብ ዕጥቂ ቃሌሲ ዜተኸፇሇ 

መስዋእትነት፡፡  ምስቲ ፇርጣም ኪራይ-ኣካብነት ዜግበር ቃሌሲ ዜኽፇሌ መስዋእትነት 

ከቢዴ’ዩ እንተኾነ ግን ዯርጊ ንምስዒር እኳ ናይ ሂወት መስዋእትነት ተኺፉለ ካብዘይ 

ዜኸብዴ መስዋእትነት አይኮነን ዴሉ ግን ቁርፀኛ ዜኾነ አቋም ምሓዜን 

ንተግባራውነቱ ምዴሊውን የዴሉ፤ነዘይ ዜዴግፌ ሓይሉ እውን አል እቲ ሓያሌ ህዜቢ 

ነዘይ አብ ጎንኻ ምስሊፌ/ ህዜቢ ፇታወን ፀሊእን ክፇሉ ምግባር ነቲ ናትካ እየ ዜብል 

ፅግዕተኛ ክፅየፍ ምግባር፤ነቲ ሌምዒታዊ አተሓሳስባ ሇዎ ሓይሉ ካብ ዜመፀ ብሔር 

ይምፃእ ክዴግፍን ምስኡ ኮይኑ ክቃሇሶን ምግባር/ ፡፡ እዙኣ እንተይ ተገይራ ሓንቲ 
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መማረፂት ጥራሕ ኣሊ ፇሪሕኻን ምቾት መሪፅካን ስርዒት ምፌራስ ህዜቢ ናብ 

ይየቋርፅ ኲናትን ማህሇቕትን ምእታው ብዯም ዜተሃንፀት ዒዱ ምብታን፡፡ 

እንተቆሪፅካ ዴማ ከይተሰከፌካ ምስ ኪራይ-ኣከብቲ ፉት ንፉት ገጢምካ ዜኽፇሌ 

መስዋእቲ ከፉሌካ ስርዒት ምዴሓን ህዜቢ ምዴሓን ሌምዒት ምርግጋፅ እዘይ 

እንትግበር የማናይ ኢዴካ ምቑራፅ ግዴን’ዩ ንህዜቢ ጥቕሚ ተባሂለ ከምታ ንበዒሌ 

ተአምራት ሊይኔ ንበዒሌ ስየ አብርሃን ካሌኦትን አብቲ ከይዱ ቃሌሲ ዜቖረፆም ነቲ 

ሐዙ ኣብ ውሽጡ ል ኪራይ አካቢን ፀረ-ህዜብን እውን ክንቖርፆ ክኽእሌ አሇዎ፡፡ 

እዙኣ ንኽትግበር ካብ ሊዕሉ ክትጅመር አሇዋ ስራሕ ፇፃሚ ከይተቖራረፀ ማ/ኮሚቴ 

አይቆራረፅን ማ/ኮሚቴ ከይተቖራረፀ ካሉእ ሊ/አመራርሓ አይቆራረፅን ሊ/አመራርሓ 

ይተቖራረፀ እቲ ካሉእ ናይ አመራርሓ አካሌ ኽቆራረፅ አይኽእሌን ስሇዙ ብጣዕሚ 

ውሕለሌ ብዜኾነ መንገዱ ክፌፀም አሇዎ፤ እዘይ እንተይ ተገይሩ ስርዒት ክዴሕን 

ህዜቢ ክዴሕን አይኽእሌን፡፡ ካሉእ ኩሇን ፓርትታት ብተመሳሳሉ መጠን ውሽጠን 

ፅረያ ምዃነን ክረጋገፅ አሇዎ፡፡ እዙአ ይገብር ኣካሌ ኢህወዳግ እንተሃሌዩ በዙ ዯረጃ 

እዘይ ይፀረየ ዜመፅእ ናይ ኢህወዳግ ኣካሌ እንተሃሌዩ መጀመርያ ዴጋፌ ተገይሩለ 

ዒርሱ ክርኢ ምግባር እዙኣ ምግባር እንተይኪኢለ ካብ ኣባሌነት ኢህወዳግ ምብራር 

ካሉእ ዱሞክራስያዊ ውዴብ ኣብቲ ክሌሌ እንትፌጠር ምስኡ ሓቢርካ ምስራሕ 

ብተወሳኪ እተን አጋር ውዴባት ዜበሃሊ እናብቃዕኻ ናብ ኢህወዳግ አባሌ ዜኾናለ 

ኩነታት ምፌጣር አብዙ ሐዙ እዋን ወሳኒ ተራ አሇዎ፡፡ በዘይ ዯረጃ ኢህወዳግ ነብሱ 

ዴሕሪ ምሕፃብ ናብ ህዜቢ ይወርዴ ምስ ህዜቢ ይረዲዲእ ምስ ህዜቢ 

ይተአማመን፤ፅግዕተኛታት ቦታ ይስእኑ፤ እቲ ዜተጀመረ ሰሊም ሌምዒት ዱሞክራሲ 

ብዜግባእ የቕፅል ናይ ህዜብታት ሓዴነት ይጠናኸር እታ እንፅበያን ክትኮነሌና 

ንዯሌያን ሰሊም ዜነገሰሊ፤ሌምዕቲን ዱሞክራሲያዊትን ኢትዮጵያ ትፌጠር፡፡  
 

2. ሰፉሕ ናይ ህዜቢ ምንቕናቕ ምፌጣር 
 

ኣብ ዜኾነ ከባቢ ዜርከብ ህዜቢ ዯሊይ ሰሊም’ዩ፣ ዯሊይ ሌምዒት’ዩ፣ ዯሊይ ዱሞክራሲ’ዩ፡፡ 

እዙኣ ክትረጋገፅ ይዯሉ ህዜቢ የሇን፡፡ ፀረ-ሰሊም ዜኾነ ህዜቢ የሇን ፀረ-ሌምዒት ዜኾነ 

ህዜቢ የሇን፡፡ ስሇ ዜኾነ እቲ ህዜቢ ኣብ ዜፌጠር ሌምዒት ኣብ ዜፌጠር ሰሊም ኣብ 

ዜምስረት ዱሞክራሲያዊ ስርዒት ተሳታፊይ ኽኸውን አሇዎ፣ ናይ ባዕለ ክገብሮ አሇዎ፡፡ 

እዘይ እንተይተገይሩ ዜመፀ ሌምዒት እንተመፀ፣ ዜመፀ ዱሞክራሲ እንተመፀ ምንም 
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አይመስልን፡፡ ስሇዙ ህዜቢ ኣካሌ ናይቲ ምንቅስቓስ ክግበር አሇዎ፤ አካሌ ናይቲ ፀገም 

ምዃኑ ፇሉጡ አካሌ እቲ መፌትሒ እውን ኽግበር አሇዎ፡፡ ኢህወዳግ ሰፉሕ ናይ 

ውሽጠ ፓርቲ ፅርየት ምስገበረ እቲ ፅርየትን ውፅኢቱን ንህዜቢ ከመያይጥ አሇዎ 

ዜውሰኽ ነገር እንተሃሌዩ ይወስኽ ኽእረም አሇዎ ተተባሂለ ይተአረም፡፡ እዘይ ካብ 

ጠ/ሚ/ር እቲ ሃገር ጀሚሩ ክሳብ ኣብ ጣቢያ ሇው መራሕቲ ውዴብ ብዜግባእ 

ኽመርሕዎ አሇዎም፡፡ ሓፊሽ ማሕበራት፤ ናይ ሙያን ሙሁራትን ማሕበራት 

ሚዴያታት ነፃ ኾይነን ነቲ ዜወከሇኦ ህዜቢ ወጊነን አብዘይ ኽሳተፈ አሇወን ሓሳበን 

ኽገሌፃ አሇወን፡፡ 

3. ንትመክሕትን ፀቢነትን ይቕበሌ ባይታ ምፌጣር 

ተፇጢሩ ል ሰሊም፤ ሌምዒትን ህንፀት ስርዒት ዱሞክራስን ከቕፅሌ እንተኮይኑ 

ትመክሕትን ፀቢነትን ካብ አተሓስባና ክወፅእ ክኽእሌ አሇዎ፡፡ንናይ ከባቢኡ ተወሊዱ 

ዜኾነ ኪራይ አካቢ ዜፀሌእን ዜፅየፌን፤ ካብ ከባቢኡ/ብሄሩ/ ወፃኢ ዜኾነ ሌምዒታዊ 

አተሓሳስባ ሇዎ ኽብርን አተሓሳስባ ክፌጠር አሇዎ፡፡ እዘይ እንትግበር 

ትመክሕተኛታትን ፀበብትን ቦታ አይረኽቡን ኪራይ አካብትን ፅግዕተኛታትን ዜሰምዖም 

አይረኽቡን፤ሕቶታት ሌምዒት፤ ሕቶታት ፌትሓዊ ተጠቃመነት፤ሕቶታት ሰናይ 

ምምሕዲር ወተ ዯረጃ በዯረጃ ይፌትሑ፤ስለጥን ቀፃሌነት ሇዎን ሌምዒት ይረጋገፅ፡፡ 

4. ስለጥን ቀፃሌነት ሇዎን ሌምዒት ምርግጋፅ 

ካብ ባህርታት ወያናይ ዱሞክራሲ /ሌምዒታዊ መንግስቲ/ እቲ ሓዯ ስለጥን ቀፃሌነት 

ሇዎን ሌምዒት ምርግጋፅ ናይ ሞትን ሕይወትን /ህሌውና/ ጉዲይ ጌርካ ምውሳዴ እዩ፡፡ 

ሌምዒት ኣብ ይተረጋገፀለ ዒዱ ሰሊም ክህለ አይኽእሌን፣ ሌምዒት ኣብ ይተረጋገፀለ 

ዒዱ ስርዒት ዱሞክራሲ ክትሃንፅ አይትኽእሌን፡፡ ሌምዒት እንትተረጋግፅ ግን ጏኒ ንጏኒ 

ሰሊምን ዱሞክራሲን ምርግጋፅ ግዴን ይኸውን ስሇዙ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብቲ ዜረአ 

ል ፀገማትን ቅሌውሊዎትን ክወፅእ እንተኾይኑ ስለጥን ፌትሓውን ሌምዒት ከረጋግፅ 

አሇዎ፡፡ መብራህቲ ይተርገሓን ከባቢታት ከባፀሐሇን ፃዕሪ ክገብር አሇዎ፣ ትምህርቲን 

ጥዕና ትካሊትን ይበፅሐን ክበፅሐን አሇዎ፣ ህንፀት ፅርግያታት ክካየዴ አሇዎ ወተ… 

በቲ ዜፌጠር ሌምዒት አብዜሓ ሕ/ሰብ ክጥቀም ክኽእሌ አሇዎ፣ ሌምዒታዊያን ሰብ 

ሃፌቲ ብፌለይ ኩነታት ክዴገፈ ክኽእለ አሇዎም፡፡ ዜተተሓዘ ፕሮጀክትታት ሌምዒት 

ብዜተተሓልም ግዛን ፅሬትን ቆጣባይ ብዜኾነ መንገዱን ክፌፀሙ አሇዎም፡፡ እዘይ 
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እንተተረጋጊፁ አብዜሓ ሕ/ሰብ ተጠቃማይ ይኾውን፣ ተጠቃምነቱ ረጋገፀ ሓረስታይ፣ 

ተጠቃምነቱ ረጋገፀ ሸቃሊይ፣ ተጠቃምነቱ ረጋገፀ ሙሁር፣ ተጠቃምነቱ ረጋገፀ፣ 

ሌምዒታዊ ባዒሌ ሃፌቲ ወተ… ናይቲ ስርዒት ሓሊዊ ይኸውን፡፡ ኣብዜሓ ሕ/ሰብ ናይቲ 

ስርዒት ሓሊዊ እንትኾን ናይ ጥፌኣት ሓይሌታት ንዜፇጥርዎ ሓዯጋታት ናይ ፀጥታ 

ሓይሉ እንተይ አዴሇየ ባዕለ ይቃሇስም፡፡ ሰሊም ባዕለ የኽብር፣ ባዕለ ናይ ህሌውንኡ 

ሓሇዋ ይኸውን፡ 

5. ተሳትፍን ተጠቃምነትን መናእሰይን ዯ/አንስትዮን ምርግጋፅ 

ኣብ ፖሇቲካዊ ምንቕስቓስ ሃገርና ዒብይ ተራ ሇዎም መናእሰይን ዯ/አንስትዮን 

ከምዜኾኑ ማንም ዜፇሌጦ ሓቂ’ዩ፡፡ ካብዘይ ንሊዕሉ መናእሰይ ይተሳተፈለ ሌምዒት 

መናእሰይ ይጥቀመለ ሌምዒት ትርጉም የብለን፣ ዯ/አንስትዮ ፌርቂ ኣካሌ ናይቲ 

ሕ/ሰብ ከምምዃኑን መጠን ኣብ ኩለ መዲይ ፖሇቲካዊ ቁጠባዊን ማሕበራውን 

ምቕስቓስ ዒብይ ተራ አሇወን፡፡ ስሇዙ እዝም ሓይሌታት ኣብ ፖሇቲካዊ ምንቅስቓስ 

ሃገርና ምስታፌ ማሇት ሃገራዊ ትሌምታት ብሰሊማዊን ፌትሓዊን መንገዱ ክፌፀሙ 

ምግባር ማሇት’ዩ፡፡ መንግስቲ ምስ መናእሰይን ዯ/አንስትዮን ብሰፉሑ ከራኸብ ክኽእሌ 

አሇዎ፣ ሃገራዊ ፕሮግራማትና ከርዴኦም ክኽእሌ አሇዎ፤ ብዜቕረፁ ሇው ሃገራዊ ናይ 

ሰሊም ሌምዒትን ዱሞክራሲን ትሌምታት ስትራቴጂታት ኽንዯየናይ ተጠቐምቲ ኽኾኑ 

ከምዜኽእለ ብዜግባእ ክርዴኡ ክኽእለ አሇዎም፤ ራዕይ ክህሌዎም ክግበር አሇዎ፤ካብ 

ፅሌምትምትን ተስፊ ምቁራፅን ክወፁ አሇዎም፡፡ እዘይ ጥራሕ ግን ትርጉም የብለን 

ብተሳትፍኦም ዯረጃ ተጠቐምቲ ዜኾኑለ ዕዴሊት ክፌጠር ክኽእሌ አሇዎ፡፡ ሰፊሕቲ 

ፕሮጀክትታት ሌምዒት ኽቕረፁ አሇዎም አብዙኦም መናእሰይን ዯ/አንስትዮን ብቐጥታ 

ተጠቀምቲ ክኾኑ አሇዎም፡፡ አብዙ ሐዙ እዋን ል መንእሰይ ረባ ይአምን እታ ረባ 

ዜአምና ግን ብተግባር እንተተሰንያ ጥራሕ’ዩ፡፡ በብኽባቢኡ ኣብ ዜግበሩ ዒመፃት 

መናእሰይ ብቀጥታ ተሳተፌቲ ይኾኑ አሇው መናእሰይ ብማሕበራዊ ሚዴያታት 

እናተገንሑ አብይ ሕጋዊ ሰሌፌታት ይሰተፈ አሇው፣ ንብረት ህዜብን መንግስትን 

የብርሱ አሇው፣ ናይ ዘይ ቀንዱ ምኽንያት  

i. እቲ ብሰፉሑ ክመሃር ዜተገበረ ሓይሉ-ሰብ ናብ ስራሕ ዜፅመዯለን ተሰፊ 

ዜፌጥረለን ኩነታት አይ ተፇጠረን  
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ii. በብኸባቢኡ ል ሃፌቲ ተጠቒሙ ንኸሌምዕን ተጠቃሚ ንኽኸውንን ዜተቐረፁ 

ፓክጃት ዕቤት መናእሰይ ብሓዯ ሓዯ ሃንጏሪማታት እናተጨወዩ ናብ ካሉእ 

ጥቕሚ ይውዕለ አሇው፡፡ ስሇዙ እቲ መንእሰይ ስራሕ እንተሲኢኑ ዜውዕሇለ 

እንተሲኢኑ፤ ተስፊ እንተሲኢኑ ናብ ረብሽን ህውከትን ከምዜአቱ ፌለጥ’ዩ፡፡ 

ስሇዜኾነ ብሐዯ ወገን ፖሇቲካዊ ዒቕሙን ኩነታት ሃገርን ክፇሌጥ የቋርፅ 

ህንፀት ምክያዴ፣ ብኻሉእ ገፅ ዜተፇሊሇዩ ናይ ስራሕ ዕዴሊት ብምፌጣር 

ተጠቃሚ ክኸውን ምግባር እዙኣ እንተይተገይራ መናእሰይ ሃገርና ዜተሓዜለ 

መማረፂ የሇን ብማንም ወሮ-በሊ እናተመርሑ ኣብ ጥፌአት ተሳተፌቲ ከምዜኾኑ 

ኣብ ዜሓሇፈ ዒመታት ዜረአ ል ኩነታት ዒብይ ምስክር’ዩ፡፡ 

6. ማሕበራዊ ሚዴያታት ንሌምዒት አስሌጦ ዜውዕሇለ ኩነታት ምምችቻው 
 

ማሕበራዊ ሚዴዴያ ናይ ዒሇም ህዜቢ ብምትእስሳርን ቅሌጡፌ ዜኾነ ሓበሬታ ናብ 

ህዜቢ ክበፅሕ ብምግባርን ተወዲዲሪ የብልምን በዘይ እውን ሰባት ዕሇታዊ ናብርኦምን 

አካይዴኦምን ንኽስተኻኽለ ኣብ ምግባር ዒብይ ሚና አሇዎም ሳሊ ማሕበራዊ ሚዴያ 

ካብ ፖሇቲካ ዒሇም ዜርሕቕ መንእሰይ የሇን እንተኾነ ግን ክንዴቲ ዜፇጥርዎ 

አወንታዊ ተፅዕኖ አለታዊ ተፅዕኖኦም እውን ከቢዴን ዒሇማዊ ቕሌውሊው 

ዜፇጥርን’ዩ፡፡ ንአብነት ኣብ ዜሓሇፈ አርባዕተ ሓሙሽተ ዒመታት ዜነበረ ናይ ቱንዜያ 

ናዕቢ ሓዯ መንእሰይ ዒርሱ ብጋዜ ብምቅፃለን ነዘይ ዴማ ማሕበራዊ ሚዴያ ኣብ 

ሓፂር እዋን ናብ ዒሇም ስሇዜበተነን እዩ፡፡  ካብዘይ ብተወሳኺ ኣብ አውሮፓ፤ 

ማ/ምብረቕ፤አፌሪካን ንጋጥሙ ሇው ቅሌውሊዎት ኣብ ምግዲዴ ማሕበራዊ 

ሚዴያታት ብፌሊይ ናይ facebookን twitterን  ሚና ዜሇዒሇ’ዩ፡፡ ኣብ ኢትየጵያ አብዙ 

ሐዙ እዋን ተፇጢሩ ናይ ል ቅሌውሊውን ህውከትን እውን ቀንዱ ተሓታቲ 

ማሕበራዊ ሚዴያ’ዩ፡፡ መንነቶም ይፌሇጡን አብ ወፃኢ ዜነቆጡን ናይ ጥፌአት 

ሓይሌታት ዜተፇሊሇየ አዴራሻታት facebook ብምኽፊት ልሚ ጏንዯር ተሌዒሌ፣ 

ፅባሕ አርሲ ተሌዒሌ፣ ወያነ ወረረካ ትግራዋይ አጥፇኣካ ወተ… እናበለ ናይ ሓሰት 

ፕሮፓጋንዲ እና ፇብረኹ ኣብ ዯቂ ሰባት ሂወትን ንብረትን ማእሇያ ይብለ ኪሳራ 

የብፅሑ አሇው፡፡ ናይ ተምሃሮ ትምህርታዊ ከይዱ የዚብዐ አሇው፤ፌርሓትን ስግኣትን 

ይፇጥሩ አሇው፡፡ ናይዘይ መፌትሒ ከም ሓዯሓዯ ናይ ኤዥያ ሃገራት ማሕበራዊ 

ሚዴያ ምዕፃው አይኮነን ማሕበራዊ ሚዴያ ምዕፃው ንናይ ፖሇቲካ ምህዲር 
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ምፅባብ’ዩ፡፡ እንተኾነ ግን ማሕበራዊ ሚዴያታት ካብ አዕናዋይ ዜኾነ አካይዲ ወፅዮም 

ኣብ ሌምዒት ሃገሮም ተሳተፌቲ ዜኾኑለ ኩነታት ምፌጣር የዴሉ፡፡ እዘይ ብተራ 

ፖሇቲካ ዜስራሕ ይኮነስ እኹሌ በጀት ተታሒዘለ ትለም ብዜኾነ መንገዱ ክምራሕ 

እንተኺኢለ ጥራሕ’ዩ፡፡ ነዘይ እቲ ናይ ኢህወዳግ ቤ/ፅሕፇት ሓሊፌነት ወሲደ 

ክመርሖ አሇዎ በዘይ ብቕዒት ሇዎም መናእሰይ ክምሌመለ አሇዎም፣ ስፊሕቲ 

ስሌጠናታት ክወሃቦም አሇዎም ካብ ሊዕሉ ክሳብ ታሕቲ ኣብ ሇው ማሕውራት 

ተመዱቦም እዙ ሰራሕ እዙ ክሰርሑ አሇዎም፣ እቲ ስራሕ ዜመርሕ ብቕዒት ሇዎ 

ፖሇቲካዊ መራሒ የዴሌዮ ከምቶም ካሌኦት መዯባት በብግዙኡ ክግምገም አሇዎ 

እዙይ እንተይኮይኑ ማሕበራዊ ሚዴያ ካብ ጥፊአት አየዴሕነናን፡፡  

7. ኣብ ናይ ዯገ-ሓይሌታት የዲግም ስጉምቲ ምውሳዴ 

ፖሇቲካዊ ኩነታት ሃገርና ክሕመስ ዜዯሌዩ ሓይሌታት ትምክሕትን ፀቢብነትን 

ብዜግባእ ንምምካት ነዝም ሓይሌታት እዙኦም ብሞራሌ፣ ብማቴርያሌ፣ ብበጀት፣ 

ብሓይሌ ሰብን ስሌጠናን ዜዴግፌ ል ስርዒት ሻዕቢያን ናይ ሻዕቢያ ተሇአአኽቲ 

ዜኾኑ ጉንበት 7ን ኦነግን ብየዲግም ካብ ናይ ጥፊአት ሌኡኾም ክወፁ ግብር 

ስጉምቲ ምውሳዴ አዴሊይ ይኸውን፡፡ ሻዕቢያ ፀረ-ሌምዒትናን ሰሊምናን ከም ዜኾነ 

ተነፂሩ ሓዱሩ’ዩ፡፡ እንተኾነ ግን ከምቲ ኣብ ሌዕሉ አሌሸባብ ዜተወሰዯ ስጉምቲ ኣብ 

ሌዕሉ ሻዕቢያ እውን ክውሰዴ አይከአሇን እኳዴአስ ተመጣጣኒ ብዜብሌ ስያሜ ምንም 

ሞራሊውን ፖሇቲካዊን ኪሳራ ከብፅሕ ዜኽእሌ መጥቃዕቲ አይተገበሮን፡፡ ናይዘይ 

ውፅኢት እውን ኣብ ሰሊምናን ሌምዒትናን ምፌራስ ዒብይ ተራ ይፃወት አል፡፡ በቱይ 

እንተሓዜናዮ ብኻሉእ እናመፀ ይሕምሰና አል ሐዙ ዴማ በቶም ተሊአአኽቱ አቢለ 

አብ ውሽጥና አትዩ ነዙ ስርዒት ንምፌራስ ናይ መጨረሻ ዕዴለ ይጥቀም አል፡፡ ስሇ 

ዜኾነ ኣብ ሌዕሉ ሻዕቢያ የዲግም /ንሌአሇም ከምየትስእ/ ስጉምቲ ምውሳዴ በቲ 

ሐዯ ወገን ህዜቢ ኤርትራ ብሰሊም ክነብር ምግባር በቲ ካሉእ ገፅ ዴማ ጉንበት 7ን 

ኦነግን ክጠፌኡ ምግባር ስሇዜኸውን ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እውን ናብ ውሽጢ 

ጉዲያቱ ብምትኳር ሊቒ ሌምዒትን ሰሊምን ንኽረጋገፅ ምግባር’ዩ፡፡  
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V.መጠቓሇሉ 

ኢትዮጵያ አብዙ ሐዙ እዋን ኣብ ክሌተ ቀራናት መንገዱ ትርከብ እቲ ሓዯ ተጀሚሩ 

ል ሰሊም ሌምዒትን ምንጋስ ዱሞክራሲ ስርዒት በቲ ዜተዒሇመለ መንገዱ ምኻዴ፡፡ 

ህብታት ኢትዮጵያ ተኸባቢሮምን ተፊቒሮምን ናይቲ ሰሊም፣ ሌምዒትን ዱሞክራስን 

ተቛዯስቲ ምዃን፡፡ ወይም ሻዕቢያን ናይ ሻዕቢያ ተሌአአኽትን ንዜገብርዎ ናይ 

ጥፌኣት ሽርሒ ኣብ ውሽጢ ኢህወዳግ ሇው ኪራይ አከብቲ ሓይሌታት ተሓባበርቲ 

ብምዃን ነቲ ን25 ዒመታት ዜሇቐ ሰሊም፣ ሌምዒትን ዱሞክራሲን ብምዜራግ ኣብዚ 

ሃገር ይነፅፌ ህውከት ብምፌጣር ህዜብታት ኢትዮጵያ ባዕልም ንባዕልም ክባሌዐ 

ምግባር ኢትዮጵያ ዒውዱ ኩናት ኮይና ናይኒ ምቓዱሾን ሶርያን ዕዴሌ ምግፊጥ፣ 

እታ ሃገር ንአማኢት ዒመታት ንዴሕሪት ምምሊስ ይኸውን፡፡ እን ክሌተ ኣብ ሊዕሉ 

ዜተቐመጣ መማረፂታት ኣብ ኢዴ ኢህወዳግ አሇዎ፡፡ አመራርሓ ኢህወዳግ ነን 

አብሊዕሉ ዜተቐመጣ መማረፂታት ብዜግባእ ተንቲኑ መፌቲሔ ከቕምጥ 

ይኽእሌ’ዩ፤ሌምደ እውን አሇዎ፡፡እዙ መፌትሒ ግን ኣብ መንጏ ሌምዒታውነትን 

ኪራይ ኣካብነትን ዜግበር ቃሌሲ ስሇ ዜኾነ ከቢዴ መስዋእቲ ንምኽፊሌ ዴሌውነት 

የዴሉ፡፡ ናይቲ ሓዯጋ ስፌሓትን ዕምቆትን ዴማ የማናይ ኢዴካ ክሳብ ምቑራፅ 

ብፅሕ ስሇ ዜኸውን ቀሉሌ ከምይኸውን ርደእ እዩ፡፡እንተኾነ ግን ናይዙ ውዴብ 

እዙይ ተሞክሮ ካብዘይ ንሊዕሉ ስሇዜኾነ ክኸብድ እዩ ዜብሌ እምነት የብሇይን፡፡ 

________________________________        _________________________ 
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