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ምዕቡላት ሃገራት ዘቐመጡልና ሓፁራት ከንይንሰግር ክንብል ሕቐይና ሰይርና ኣብ ድኽነት ከይንነብር!! 

 

ድኽነት ብዝተማልአ መንገዲ ንምቕራፍ ተኸታታሊ ስራሕቲ ልምዓት ምክያድ ግድን ይብል፡፡ ኣብ 

ሓንቲ ሃገር ናይ ህዝብታት ተጠቃምነት ንምርግጋፅ ኣብ ንፁር ፓሊስን እስትራቴጅን ዝተደረኸ 

ብቐፃልነት ሰፋሕቲ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ምስራሕ ግድን ይብል፡፡ ልምዓት ሃገርን ህዝብን ብሓደ 

ወቕቲ ሰሪኻ ዝውዳእ ኣይኮነን፡፡ ደረጃ ብደረጃ እትፍፅሞ ተግባር ህዝቢ እዩ፡፡ ብተመሳሳሊ መንገዲ 

ጉዳይ ተጠቃምነት ህዝብን ወገንን ድማ በዙይ ልክዕ ዝኸይድ እዩ፡፡ እዚ ኣካይዳ አዙይ ንብዙሕ 

ተፀባያይ ወገን ብሓደ ግዜ ብዝተማልአ መንገዲ ከየርክዖ ይኽእል እዩ፡፡ እቲ ሓቂ እውን ንሱ እዩ፡፡ እቲ 

ብመሰረቱ ክምዘን ዘለዎ ግን እቲ ኣንፈቱን በብእዋኑ እንዳተረኸቡ ዝኸዱ ዘለዉ ረብሓታትን እዩ፡፡ 

እዙይ ብወለዶታት እትፍፅሞ ሰፊሕ ስራሕ ህዝብን መራሕቲ ሃገርን እዩ፡፡ እዙይ ዝተማልአ ፅንዓትን 

ካብ ፓሊስታትካ ነቕ ዘይምባልን ይሓትት፡፡ ነዙይ ዝሽከም ኣራርኣእያን ወለዶን ምህናፅ ይጠልብ፡፡ 

ነዙይ ዓንዲ ዝኸውን ትካላዊ ዓቅሚ ምህናፅን ምድልዳልን የድሊ፡፡ እዚኦም ኩሎም ብኸይዲ እምበር 

ብሓደ እዋን ክውንነቶም ንምርግጋፅ ዝካኣል ኣይኮነን፡፡ ውፅኢት ናይ ሓደ ሕብረተሰባዊ ከይዲ እዮም፡፡ 

ኩሎም ድማ ዝተኣሳሰሩን እንዳተማጋገቡን ዝምዕብሉ እዮም፡፡  

ናይ ሓደ ህዝባዊ ስርዓትን ድልዱል ኢኮኖሚኡን ግን ካብ ርጉእ ኩነታት ተፈሊዩ ዝረጋገፅ ኣይኮነን፡፡ 

ፍፁም እውን ዝሕለም ኣይኮነን፡፡ ሎሚ ኣብ ገለ ውሱናት ሃገራት ዓለምና እንዕዘቦም ምዕባሌታት 

ዝተኸተልዎም ፓሊስታትን እስትራቴጅታትን መሰጓምትን ድኽነት ቐረፍትን ኣብ ርእሲ ምንባሮም 

ርጉእ ዝኾነ ኩነታት ስለዘሕለፋ ጥራሕ እዩ፡፡ ኩሎም ወኒንካ ኣብ ህዝብኻ ርግኣት ዝነገሰሉ ኩነታት 

ክፍጠር እንተዘይኪኢሉ ድኽነት ዝቐርፍስ ይትረፍ እታ ሃገር ከም ሃገር ጠጠው ኢላ ክትቕፅል እውን 

ዝካኣል ኣይኮነን፡፡ ኣብ ርግኣት ዘይብሉ ኩነታት ምንባር ማለት እንዳፍረስካን እንዳነደቕካን ምንባር 

ማለት እዩ፡፡ መውፂኢ ዘይብሉ ዒንኪሊል ምባል እዩ፡፡   

ናይ ቐደም ሲቭት ሕብረት ንልዕሊ 30 ዓመታት ኣብ ርጉእ ኩነታት ስለዝነበረት ኣብ ሓፂር እዋን 

ተኣምር ዝባሃል ምዕባለ ክተርኢ ክኢላ፣ደቡብ ኮርያ እውን ንከባቢ 30 ዓመታት ኣብ ርጉእ ኩነታት 

ስራሕቲ ልምዓታ ክተሳልጥ ስለዝኻኣለት እቲ መሰረታዊ ዝባሃል ምዕባለ ክተረጋግፅ ኪኢላ እያ፡፡ ኣብ 

ካልኦት ሃገራት እውን ንኣብነት  ኣብ ከም ህንዲ፣ ቻይና፣ ቱርኪ፣ ወዘተ ርጉእ ኩነታት ስለዝነበረን እዩ 

ናብ ጭቡጥ ምዕባለን ድኽነት ምቕራፍን ብርኪ ክበፅሓ ኪኢለን፡፡ ስለዙይ ርጉእ ኩነታት ኣብ ሓንቲ 

ሃገር ምህላው ክሳብ ክንደየናይ ቁልፊ ጉዳይ ምዃኑ ምርድኡ ኣድላይ እዩ፡፡ ኣብ ርግኣት ሃገር ምርግጋፅ 

ቁማር ክትፃወት እንተጀሚርካ ሃገርካ ብዙይ ውሳነ ኣደዳ በላዕትን ድኽነት ዝነገሰላን ክትኸውን 

ፈሪድካላ ኣለኻ ማለት እዩ፡፡ እቲ ናይ ትማሊ ፀገምን ፍዳ ህዝብኻን ዳግም ክመፅእን ህዝብኻ ኣደዳ 

መከራን ስደትን ከኸውንን ውሳኔኻ ኣንቢርካ ኣለኻ ማለት እዩ፡፡ ዘይረግአ ሃገርን ከባቢን መርዚ 
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ንልምዓት እዩ፡፡ ሃገርካ ኳኺቶ ከወርሶ ምግዳፍ ማለት እዩ፡፡ ናይ ውሽጢ የለን፣ ናይ ደገ እውን የለን፣ 

ኩሉ ዝለምሰሉ ሃዋህው ምፍጣር ማለት እዩ፡፡ ሓዳር እኳ ቅሳነት እንዘይሃሊዎስ ማይ ቢቕ እውን 

ኣይርከቦን፣ ሃገር እውን ከምኡ እዩ፡፡ ስለዙይ ቅሳነት ምስኣን እንዳስሓቐ ዝወስድ ውሕጅ እዩ፡፡ ኣብ 

ርግኣት ሃገር ምህላውን ዘይምህላውን ዝዋገ ሓይሊ ወይ መራሒ  ፍፁም፣ ፍፁም ክህሉ የብሉን፡፡ 

ማዓንጥኡ ሸጥ ኣቢሉ ንርግኣት ሃገር ዝሰርሕ ሓይልን መራሕን መማረፂ የብሉን፡፡ ርግኣት ሃገር ምስ 

ዝተፈላለዩ ጨናፍር ዲሞክራሲ ዝዋገን ናብ ዕዳጋ ዝወርድን ንድርድር ዝቐርብን ጉዳይ ኣይኮነን፡፡ 

እዙይ እንተይሓዝካ ኣብ ሃገርካ ኮይንካ ልምዓት ህዝቢ ንምከያድ ፍፁም ዝሕለም ኣይኮነን፡፡  እዞም 

ኣብ ሃገርና ውጥም ቅልቅል ዝብሉ ዘለዉ ጠቅታት ንርግኣትና ውሸን ኢልና በቦተኦም ክነትሕዞም ኣለና፡

፡ ኣብዙይ ግር ዝብል ነገር ክህሉ የብሉን፡፡ ናይዙይ ዋና መፍትሒ ሓሳብ ህዝቢ እዩ፡፡ ኩሎም ሓሳባት 

ህዝቢ ይተኣከቡ፣ ይጠርነፊ፣ ይወደቡ፣ ስርርዕ ይካየደሎም፣ ደረጃ ብደረጃ ይፈፀሙ፡፡ ስለዙይ ናብ 

ድርድርን ዋጋ ዕዳጋን ዘይወርድ ዋና ንዋት ልምዓትና ብጥንቃቐ ንሓዞ፡፡ 

ሎሚ ኣብ ሃገርና ሰፊሕ ተስፋ ዝግበረሎም በብከባቢኡ ብዙሓት ብቋላት ልምዓት ንርኢ ኣለና፡፡

እዚኦም እንተይበላዓኻ ንኽትፀግብ ዝገብርዃ እዮም፡፡ ኩሉ ወገን ህዝቢ ኢዚኦም ብብሩህ ተስፋ 

ይሪኦምን ይጥምቶምን፣ ይኹን እምበር እዚኦም ዘስብድዎም ፀላእቲ ህዝብና ከምዘለዉ እውን ምርዳእ 

የድሊ፡፡ እዞም ብቋላት ልምዓት እንተይፍረዩ ክምንጥልዎም ብየማን ብፀጋም ዝተሰለፊ ፀላእቲ ህዝቢ 

ዝኾነ ዓይነት ጉልባብ ይጎልበቡ ጉልባቦም ቀሊዒና ክንርኦምን ክንቃለሰሙን ኣለና፡፡ ክሳብ ሀዚ 

ጉልባቦም እንተይኮነስ ከርሰም እዩ ኣብ ድከትና ዘእተወና፡፡ ስለዙይ ብጉልባቦም እንተይኮነስ ብከርሶም 

ኢና ክንርደኦም ዘለና፡፡  ህዝብና እዚኦም ስለዝተሳእኑ እዮም ንዓመታት ዝተቃለሰ፡፡ እዙይ ስለዝተሳኣነ 

እዩ ህዝቢ ዝፈትዎም ውላዳቱ ክሞቱን ክሳቃዩን ፈሪዱ ናብ ቃልሲ ዘዋፈሮም፡፡ስለዙይ ብቐሊል 

ዝተረኸበ ኣይኮነን፣ ከቢድ ዋጋ ብምኽፋል ዝመፀ እዩ፡፡ እዚ ከቢድ ዋጋ ዝተኸፈለሉ ንዋት ህዝቢ 

ኣብዝተደኮዐ መሬት ኣይኮነን ዝበቁል ዘሎ፣ ኣብ ብዙሓት ድንጉርጉር ዘለዎ ቦታን ዓቐብ ቁልቁል 

ዝመልኦ መሬትን ብዕስለ ፀላእቲ ኣብዝተኸበበ ዓዲ ኣቦን ኮይኑ ክፍፅሞ ከምዝተበገሰ ቐደሙ እውን 

ተረዲኡ ዝመፀ እዩ፡፡ እዚኦም ኩሎም ሓደ ብሓደ ብምስዓር እዩ ልዕልነቱ ዘረጋግፅ፡፡ ስለዙይ እቲ 

ቓልሲ ተጀሚሩ እምበር ገና ገና ኣይተወደአን፡፡ ስለዙይ እዞም ናይ ለምቅነ ውጥም ቅልቅል ዝብሉ 

ዘለዉ ዘይምርግጋኣት ምልክት ናይ ፀገማትና እምበር ኩሎም ፀገማትና ኣይኮኑን፡፡ ናይ ልሕሉሕነት 

መልክዕ ቃልስና እምበር፣ ድምር ውፅኢት ናይ ኩሎም ሽግራትና ኣይኮኑን፡፡ ስለዙይ እቲ ጉዕዞ፣ ጉዕዞ 

ልምዓት እዩ፣ ግን ድማ ሰፊሕ ዝተወሳሰበ ቓልስን ፅንዓትን ከምዝሓትትን ነዙይ ዝኸውን ስውእ ወለዶ 

ከምዘድልዮን ክዝንጋዕ የብሉን፡፡ በዚ መንገዲን ኣረዳድኣን ድልውነት ሓይልታት ህዝብን ጥራሕ፣ 

ጥራሕን እዩ እቲ ጉዕዞ ሽግራቱ ሰጊሩ ዝዕወትን ልዕልነቱ ዘረጋግፅን፡፡                   

መንግስቲ ነቲ ኣብ ክልል ኣምሓራን ኦሮምያን ዝነበረ ምርግጋእ ንምእላይ ዝወሰዶ ስጉምትታት ግቡእን 

ኣድላይን ነይሮም፡፡ ይኹን እምበር እዙይ ሓዊ ናይ ምጥፋእ ስራሕ እዩ፡፡ ብመሰረቱ ነቶም ከም 
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ሽግራት መላዓልቲ ኮይኖም ዝተንፀባረቁ ምፍታሕን መሰረታዊን ቐፃልነትን ዘለዎ ምርግጋእ ኣብታ ሃገር 

ምፍጣር የድሊ፡፡ እዙይ ድማ ሰፊሕ ናይቲ ስራሕ ፈፃሚን ህዝብን concern ይመሰለኒ፡፡ ኣብዙይ ኣነ 

እውን ብወገነይ ዝረኣየኒ ነገራት ከቕምጥ፣ 

1) ዝርዝርነት ዘለዎ፣ ብሱልን ጭቡጥነት ዘለዎምን ፓለቲካዊ ስራሕቲ ኣብ ህዝቢ ብፍላይ ኣብቲ 

መንእሰይን ብቐፃልነት ምስራሕ፣ ምስ እዙይ ጎኒ ንጎኒ ኣብ ክልላትን ማእኸልን ርጉእ ኩነታት 

ንምፍጣር ፀጥታዊ ዓቕሚ መንግስቲ ምሕያል፣ ኣብ ዝረኣዩ ዘረግቲ ኩነታት ብዘይዋዓል ሕደር 

ተሪር ስጉምቲ ምውሳድ(ፀረ ህዝቢ ተግባራትን ምንቅስቃሳትን እንተይገበሉ ኣብ ቁፅፅር 

ምእታውም) 

2) ኣብ ናይ ፓርቲ ኣማራርሓን ኣባላትን ሰፊሕ ናይ ፅሬትን ውዳበን ስራሕቲ ምስራሕ፣ኮለ እውን 

ኣብቶም እዋናዊ ጉዳያት ሃገርና ምርድዳእን ተመሳሳሊ ቅዋም ምሓዝን ኣብ ኩሉ ልዕልነቱ 

ዘረጋግፀ ኣራኣእያ ምዃኑ ምርግጋፅ የድሊ፡፡ንፅሬት ኣባላት ፓርትን ፅኑዕ ውዳበን ልዑል ቦታ 

ምሃብ፡፡   

3) ኣብ መናእሰይ በብደረጅኡ ወርሓዊ ስሩዕ ኣኼባ ምግባርን ጭቡጣት ኩነታት እንዳገምገምካን 

እንዳተረዳድኣኻን ምዃድ፣ኣብዙይ እንታይ ሀዚ ይስርሑ፣ ንምንታይ፣ እንታይከ ብቐፃልነት 

ይስርሑን ኣብ ዝብሉ ጉዳያት ምርድዳእ የድልዮም፣ ዝካኣልን ዘይካኣልን ፈሊዩ ክፈልጥ 

ምግባር የድሊ፡፡  

4) ኣብ መንጎ እቲ መንእሰይ ናይ ምትግባር ዓቕሙ፣ ማሕበራዊ ተሳትፍኡ፣ ሕብረተሰባዊ 

ባይትኡ፣ ዝንባሌታቱ፣ ኣብ ወድዓዊ ኩነታት ዘለዎ ኣመዛዝና፣ ወዘተ መሰረት ገይርካ 

ብምስርራዕ ከከም ዝምልከቶ ሰፊሕ ስራሕ ምስራሕን ሕብረተሰባዊ ኣስተዋፅኡ ክጉልብት 

ምግባርን የድሊ፡፡    

5) ኣብ ምምሕዳራት ክልላት ክሳብ ታሕቲ ጠመተ ሂብካ ዳግመ ውደባ ምግባር፣ ኣብዙይ ሰፊሕ 

ተሳትፎ ናይ ህዝቢ ምርግጋፅ የድሊ፡፡  

6) ክልላት ናይ ባዕለን ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ምጉልባት፣ ይኹን እምበር ናይ ክልላት ናይ 

ምክልኻል ዓቕሚ ምስቲ ናይ ፌዴራል ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዝተኣሳሰረ ምግባር(ናይ ክልላት 

ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ከም ፌዴራል ፓሊስ ንምባል እዩ ብቐጥታ ኣብ ትሕቲ ፌዴራል ፓሊስ 

ኮይኑ ዝሰርሐሉን ዝንቀሳቐሰሉን ኩነታት ምፍጣር፣ ዘይተለቋቆመ ምፍጣር እውን ካሊእ ናይ 

ባዕሉ ሓደጋ ዘለዎ ይመስለኒ)፡፡ 

7) ኣብ ኣጠቓቕማ ማሕበራዊ መራኸብታት ከም facebook ዝበሉ ብዓይኒ ምጉልባት ህዝባዊ 

ስራሕትን ሓድነት ህዝብ ምርግጋፅን ናብ ልምዓት ኣብ ምውፋርን በዘለዎም ተደላይነት 

እንዳተመዘኑ ዝትግበሩ እምበር ጉድኣቶም ብዘይግድሽን ንናይ ደገ ሸመታ ተባሂሉ ዝትግበሩ 

ክኾኑ የብሎምን፣ምእንተ እዙይ ረብሓታቶም እንዳተመዘኑ ዘተግብር ኣንፈት ምትሓዝ የድሊ፡

፡  
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8) ፀላእቲ ህዝቢ ብዝተፈላለዩ መልካዓት ዝግለፁ ሰፊሕ ውሽጣዊ ውዳበታት ከምዘለዎም 

ዝሕብሩ ምልክታት ኣለዉ፡፡ ስለዙይ ናይ ፀላእቲ ሕቡኣት ውዳበታት ብሰፊሕ ወፍሪ 

ምፍርራስ ይግባእ፡፡  

9) ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ዘለዉ ማሓውራት መንግስቲ ወይ ውዳበታት፣ ዝተፈላለዩ ኣካላትን 

ሓይልታትን ሓበሬታት ብስርዑን ብዘይስርዑን ምእካብን ምጥቃምን፣ 

10) እዙይ ኣብ ሓደ እዋን ስርዑን ውድቡን ኣፈፃፅማ ምእንታ ክህልዎ ሓደ ግዚያዊ (Ad hoch) 

ኮሚቴ ኣጣይሽካ ምምርሑን ምስላጡን ፅቡቕ ይኸውን፡፡ ይኹን እምበር እዙይ ናይ ስግግር 

ስራሕ ኮይኑ ብቐፃልነትን ልሙድ ተግባር ገይርካ ምውሳዱ ድማ ይግባእ፡፡  

 

Berhane: bbairu@ymail.com 


