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ቑመና ህወሓት ድሕሪ 10 ዓመት 

“It takes 10 years to nurture a tree, but 100 years to nurture a man” Zhengxu Wang 

 

መእተዊ 

ኢትዮጵያ ልዕሊ 3000 ዓመት ታሪኽ ዘለዋ ሃገር ምና ዓለም ዝፈልጦ ሓቂ እዩ፡፡ እዛ ሃገረ እዚኣ አዝዩ ነዊሕ ዝኾነ ታሪኽ 

ዝተጎዓዘትሉ መንገዲ እንትረአ ብዙሕ ፅቡቕን ሕማቕን አጋጣሚታት ሓሊፋ ፣ ብዙሕ ዕንቅፋታትን ሽግራትን ተፃዊራ ከከም 

አመፀፅአኦም ተቐቢላ እናስተአናገደት ዝመፀት ሃገር እያ፡፡ በብግዚኡ ካብ ማህጸና ብዝወፁ ደቃ እናተመርሐትን አብ ዙርይኣ 

ብዝነበሩ ህዝብታትን በቢዝነበሮም ኽእለትን ዓቕምን ብሕማቕ ይኹን ብፅቡቕ ዓሻረኦም ዓዕሪፎምላ ብዝተናወሐ ዘመናት 

ኸዓ እዚ ሐዚ ሒዛቶ ዘላ ታሪኽ ፣ ስፍሓት ፣ አሰፋፍራ ህዝብን ዜጋታትን ክህልዋ ዝኸኣለት ሃገር እያ፡፡ እዚ ኹሉ አብ ውሽጣ 

ሓቒፋቶ ዘላ ሃገር አብ ዘሕለፈቶም ታሪኻት ኹሉ ከከም እጃሙ አብቲ ፅቡቕን ሕማቕን ከም ዝተሳተፈ እውን ፀሓይ ዝወቕዖ 

ሓቂ እዩ፡፡ 

እዚ ንንውሕ ዝበለ ጊዜ ዝፀንሐ ናይ ሃገርና ታሪኽ በቢእዋኑ ብዝተልዓሉ ነገስታት/መንግስታት አብቲ ዝነበርዎ ጊዜ እዋኑ 

ብዝጠልቦ መንገዲ እናመርሑን ናይ ባዕሎም ብዝመሰሎም መንገዲ ታሪኽ እናሠርሑ አብዚ ሐዚ ዘለናዮ እዋን አብፂሖምና 

እዮም፡፡ እዞም ነዛ ሐዚ ዘላትና እንፈትዋ ሃገርና ዘፅንሑልና ነገስታትን መራሕትን ብዙሓት ጠንካራታትንን ድኹማትን 

ጎንታት ከም ዝነበሮም እውን ታሪኽ ምስክርና እዩ፡፡ ኢትዮጵያ ካብተን አብ ዓለም ዝነበራ  አርባዕተ ሓያላት ሃገራት ሓንቲ 

አብ ዝነበረትሉ እዋን (100 ዓመተአለም ቅ.ል.ክ እስካብ 600 ዓመት ድ.ል.ክ) ብጣዕሚ ብዙሓት ንዓለም ዘድንቑ ታሪኻትን 

ፍፃመታትን ከመዝሰርሐት ዝፍለጥ እዩ፡፡ ካብቶም ዝተሰርሑ ታሪኻት ዝፍለጡ እኳ እንተሃለዉ ክሳብ ሐዚ ብመፅናዕቲ 

ዘይተረኸቡን ዘይተፈለጡን ግን ድማ ገዚፍ ታሪኽ ሃገርና ዝሓቖፉ ታሪኻዊ ፍፃመታት ከም ዘለዉ ይእመን፡፡ 

ውሑዳት ሰባት አብ ኢትዮጵያ አብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝርከቡ ታሪካዊ ቦታታትን ፍፃመታትን ዝተሠርሑን ዝተፈፀሙን 

በቲ አብቲ ሐዚ እዋን ዝነብሩ ዘለዉ ህዝብታት/ብሄራት ከም ዝኾነ መንነቶም እውን ናታቶም ጥራሕ ከም ዝኾነን ገይሮም 

ይሓስቡን ይርድኡን እዮም፡፡ ንአብነት አብ አክሱም ዘለዉ ታሪኻዊ ቦታታት ናይ አክሱማውያን ወይም ናይ ተጋሩ ሥራሕቲ 

ጥራሕ ገይርካ ምርዳእ፡፡ እዙይ ግና አዝዩ ግጉይ እዩ፡፡ ታሪኽ ዘይምፍላጥ ወይ ድማ ኾነ ኢልካ ታሪኽ ንምጥማም 

እንተዘይኾይኑ አክሱም አብቲ እዋን እቲ ግዝአታ ካብ ምብራቕ እስካብ የመን ፣ ካብ ሰሜን እስካብ ታሕተዋይ ክፍሊ ግብፂ 

፣ ካብ ምዕራብ እስካብ ሱዳን ከምኡ እውን ካብ ደቡብ እስካብ ኬንያን ሶማልያን ከም ዝነበረ ናይ ታሪኽ መፃሕፍቲ 

ይሕብሩ፡፡ ስለዚ አብ አክሱም ዘለዉ ታሪኻትን ዝተሠርሑ ፍፃመታትን ናይ ኹሎም እዚኦም ህዝብታት ውፅኢት ከም 

ዝተሠርሑ ነገር ግን ብአክሱማውያን አመራርሓ ከም ዝተፈፀሙ የርደአና፡፡ አብ ላሊበላ ዘለዉ ታሪኻዊ ቦታታት 

ብኢትዮጵያውያን ጥራሕ ዘይኮነስ ብእስራኤላውያንን ብአውሮፓውያንን እውን ከም ዝተሰርሑ ከምኡ እውን ታሪኻዊ 

ምትእስሳራት ከም ዘለዎም ናይ ታሪኽ ድርሳናት ይሕብሩ፡፡ ናይ ጎንደር ቤተመንግስቲ ፣ ናይ ሀረር ጀጎል መንደቕን ካልኦትን 

እውን ናይ ብዙሓት ህዝብታት ሥራሕ ውፅኢት ከም ዝኾኑ ይፍለጥ፡፡ 
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እዚ አብዚ ሐዚ እዋን ተረኪብናዮ ዘለና ታሪኽ ብዕሙቀት እንተርኢናዮን እንተተረዲእናዮን ከም ሃገር እዚ ጥራሕ ድዩ 

ክህልወና ዝግበኦ ዝነበረ እንተይልና መልሱ ፍሉጥ እዩ፡፡ እዚ ሐዚ ተረኪብናዮ ዘለና ታሪኽን መንነትን ከም ሃገር አብ 21 

ክ.ዘ ክህልወና አይመተገበኦን፡፡ ነዚ ምኽንያት ብምግባር እውን ንምንታይ እዙይ ጥራሕ ክህልወና ክኢሉ? ዝብል ዓብዪ ሕቶ 

ንንውሕ ዝበለ እዋናት ክለዓል ፀኒሑ እዩ፡፡ እዞም ሐዚ ሒዝናዮም ዘለና ታሪኽ ዘውረሱና ነገስታትን መራሕትን በቲ እዋን 

ብዝነበሮም አመለኻኽታ ፣ ዓለም ለኻዊ ኩነታት ፣ ውሽጣዊ ዓቕምን ከምኡ እውን ናይ አተሓሳስባ ዕብየትን ስፍሓትን 

ብዝነበሮም እቲ ሐዚ ዘለና ፈጢሮምልና ሐሊፎም እዮም፡፡ እንኾነ ግን  አብቲ ጊዜ እቲ ንዝተልዓሉ ሕቶታትን ሽግራትን 

ዝሃብዎም ግብረ መልስን ክንሪኦ እንተለና በሳልን ሃገራዊ ጥቕሚ ዘቐደመ እንተትኸውን ነይሩ ካብዚ ሐዚ ሀለና 3 ወይ 4 

ዕፅፊ ታሪኽን ዓቕምን መተረከብናን መሃለወናን ነይሩ፡፡ ምስቶም ሐዚ ማዕቢሎም ዓለም ዘማሓድሩ ዘለዉ ሃገራት እውን 

መተፀምበርና ነይርና፡፡ 

አብዚ ሐዚ እዋን አብ ሃገርና ዘሎ ሥርዓት መሠረቱ እንታይ እዩ? እንተይልና ናይቶም ንነዊሕ እዋን ኢትዮጵያ ሃገርና 

ዝመርሑ ዝነበሩ ነገስታትን መራሕትን ድኽመቶም ብዝእርም መንገዲ ተቓንዩ ፣ ጠንካራ ጎንታቶም ድማ ብዝበለፀ ከጥንክር 

ብዝኽእል አተሓሳስባ ተደሪኹ  ከምኡ እውን አብታ ሃገር ፈጢሮምዎም ንዝሐለፉ ሽግራት መሠረታዊ መፍትሕታት 

ብምቕማጥ ዝተፈጠረ ሥርዓት እዩ፡፡ እዚ ሥርዓት እዚ ነቶም ዝሓለፉ ድኽመታት ዝእርም መፍትሒ ሒዙ ዝመፀ እዩ 

ክትብል ዘኽአለካ ምኽንያት እንታይ እዩ? አብቲ መሬት ዘሎ ወድዓዊ ኹነታት ኸ ይውክል ዶ?  አብ ቐፃሊ ክለዓሉ ዝኽእሉ 

ሕቶታትን ዝፍጠሩ ሽግራትን ኸ መልሲ ዘቕመጠ ድዩ? ኢልኩም እተሓቲትኩምኒ ዋላ እኳ ብዙሕ ምርምርን መፅናዕትን 

ዘድልዮ እንተኾነ በቲ ዘለኒ ንእሽተይ ዓቕሚ (ክንዛተየሉ ምእንታን እውን) ብናይ ሓደ ስድራ ቤት ምሕደራ ክገልፆ ክፍትን፡፡ 

አነ ናይቲ ቤተሰብ አባል ብምግባር ዝፀሓፍክዎ አብነት ምኑ ክትርዱእለይ ድማ እፈቱ፡፡ 

ሓደ ስድራ ስብአይን ሰበይትን ሓዊሱ 7 አባላት ዘለዎ ስድራ ቤት አለና፡፡ ኹላትና ውላዳት ዋላ እኳ ካብ ሓንቲ ማህፀንን 

ካብ ሓደ ብርክን እንተተረኸብና ዝተፈላለየ ሥም ፣ ቑመና ፣ መልኪዕ ፣ ስብእናን አተሓሳስባን ከም ዘለና ንኹላትና ግልፂ 

እዩ፡፡ እቲ ቦኽሪ (ወዲ እዩ) ብዘለዎ ዕድመ ነኽብሮን ከም አቦና ገይርና እውን ንሪኦ፡፡ ሓደ ሓደ ጊዜ አቦና አብ ዘይህልወሉ 

እዋን ኸዓ ምስ አዴና ኾይኑ ከም መራሒ ስድራ ይቑፀር፡፡ አብዚ ክልተ ዓይነት ምሕደራ ንርአ፡፡ እቲ ሓደ ቕድሚ 

ነናባዕልትና ናብራ መሥሪትና ካብ ገዛ ምውፃእና አብ ሓደ ገዛ ስለንነብር ሥርዓት ምሕደራናን ርክብናን እቲ መራሒ ስድራ 

ዝመሰሎ ምምሳል ፣ ዝሓስቦም ሓሳባት ምቕባል ፣ ዝበለካ ምሥራሕን ምንን ግድን እዩ፡፡ ምኽንያቱ ናይ ባዓልትና 

እንብሎ ናብራ ስለይብልና፡፡ እቲ ኻልአይ ዓይነት ምሕደራ ኸዓ ዝተወለድና ኩላትና ነናይ ባዕልትና ናብራ መሥሪትና ካብ 

ገዛ ወፂእና ኢልና ንሕሰብ፡፡ አብዚ ጊዜ እዙይ ነናይ ባዕልትና ምሕደራ ክንኽተል ናይ ግድን ይኸውን፡፡ ከከም ዘለና ቑመና ፣ 

ሥም ፣ መልክዕን ስብእናን እናተንቀሳቐስና ክንሠርሕን ክንነብርን ይግበአና፡፡ ሓባራዊ ዝኾነ ንገዛና ዝምልከት ሥራሕን 

ኹነታትን እንትህሉ ኸዓ ሓቢርና እናተመኻኸርና ምሥራሕን ምድጋፍን ድማ ናይ ኩላትና ሓላፍነትና እዩ፡፡ ስለዚ አነ ከም 

ገብረየሱስ ዝተፈለየ ቑመና ፣ መልኪዕን ስብእናን ስለዘለኒ በቲ ንዓይ ዝምጥነንን ዝመስለንን ክነብር ነፃነተይ ክሕለወለይ 

አለዎ፡፡ በቲ ዘለኒ ነገር ክኽበርን መሰለይ ተሓልዩለይ አብ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ክሳተፍን እውን ይግባእ፡፡ እዚ ከምዚ 

እናሃለወ እቲ መራሒ ስድራ ዝመሰሎ ክመስል ፣ ዝኾኖ ክኸውንን ዝሓሰቦ ክሓስብን እንድሕር ደአ ይድለ ኾይነ አነ ከም 

ሰብ አይተፈጠርኩን ማለት እዩ፡፡ ምኽንያቱ ዝነብር ዘለኹ ናይ ባዕለይ ዘይኮነስ ናይ ካሊእ ስብእና ተላቢሰ ስለዝኾንኩ፡፡ 

ንስድራናን ንወለድናን ዝምልከት ሓባራዊ ዝኾነ ሕይወትን ናብራን ኸዓ ሓቢርና ክንመርሖን ነናይ ባዕልትና እጃም 

ክነውፍይን ይግበአና፡፡ ምኽንያቱ ኹላትና ብደም ፣ ብታሪኽን ብእንውክሎ ነገርን ሓደ ስለዝኾና፡፡ ሓድነትና ግና ነቲ 
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ብተፈጥሮ ዝተዓደልናዮ አፈላላይና ከጥፍኦ ፣ ብሽም ሓደ ስድራ ነናይ ሕድሕድና ማንነት ክወሓጥ የብሉን፡፡ እዚ ኸዓ 

ኹላትና ደቂ ሰባት እንደልዮን ንማንም አሕሊፍና ክንህቦ ዘይንኽእል ሥርዓት ምሕደራ እዩ፡፡ በዚ መሠረት እንተተረዲእናዮ 

ኸዓ ሐዚ አብዛ ሃገር ተተኺሉ ዘሎ ፈደራላዊ ሥርዓት ምሕደራ እውን ብሃገር ደረጃ ይኹንድኣምበር ናይዚ አብ ላዕሊ 

ዝረአናዮ አብነታዊ ስድራ ነፀብራቕ እዩ፡፡ 

ህወሓት/ኢህአዴግ እዚ ንነዊሕ ዘመናት እናተሸጋገረ ዝመፀ ታሪኽ ዓቂባ ፣ ብዝተናወሐ እዋን ብዙሓት ሕልኽልኻት ሰጊራን 

ተሃኒፃን ዝመፀት ሃገር ተረኪባ አብ ልዕሊ እዙይ ድማ ናይ ባዕላ ታሪካዊ ፍፃመታት ሰሪሓ ካልኦት እውን ክሰርሑ ገይራ 

ንመፃኢ ወለዶ ዝበለፀትን ዝማዕበለትን ሃገር ክተርክብ ከም ዘለዋ ኹላትና እንረዳደአሉ ነጥቢ እዩ፡፡ ህወሓት/ኢህአዴግ 

ሥልጣን ካብ ዝሓዘትሉ እዋን ጀሚሩ እውን ይብዛሕ ይውሓድ ዝሓሸት ሃገር ንምፍጣር ክትፅዕርን ክትንቀሳቐስን ከም 

ዝፀንሐት ይፍለጥ፡፡ እዙይ እስካብ ሐዚ ዝተሠርሐ ሥራሕኸ እኹል ድዩ? እዙይ ጥራሕ ድዩ ክስራሕ ዝኽእል ዝነበረ? 

እንተይልና ዋላእኳ ዓብይ ሕቶ ይኹን እምበር ግዚኡ ብዝፈቕዶን ዝፍጠሩ ዝነበሩ ኹነታት አብ ግምት ውሽጢ ብምእታው 

ግን ፅቡቕ ሥራሕቲ እናተሠርሑ መፂኦም እዮም ምባል ይከአል፡፡ 

እዚ አብ ላዕሊ ዝገለፅክዎ ከም መእተዊ ካብ በልኩ እዚ ፅሑፍ እዙይ ብሓፈሻ አብ ህወሓት/ኢህአዴግ ፖለቲካዊ ውድብ 

ምትኽኻእ ዝምልከት ኾይኑ ዘትኩረሎም ዓበይቲ ነጥብታት ድማ ህወሓት/ኢህአዴግ ካድረታት አብ ምፍራይ ከመይ 

እናሰርሐት መፂኣ? አብዚ ሐዚ እዋን ከመይ ትሠርሕ አላ? እንታይ ኸ ከትሰርሕ ነይርዋ? ህወሓት አብ ምትኽኻእ 

ዘይሠርሓቶ ሥራሕ አሎ ዶ? እንተሃልዩ ከመይ ዓይነት አካይዳ ተጠቒማ እቲ ሥራሕ ክትሠርሖ አለዋ? ዝብሉን ካልኦት 

ነጥብታትን አልዒለ አብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝርከቡ ፖለቲካዊ ውድባት ልምዲ እንታይ ይመስል ብምባል ሓፀርቲ ሓሳባት 

ብምልዓል አብ ዝመፅእ 10 ዓመት ህወሓት (አቢሉ እውን ኢህአዴግ) እንታይ ክትመስል ከም ዘለዋ በታ ዘላትኒ ንእሽተይ 

ዓቕሚ መፍትሒ ዝበልክዎም ነጥብታት ከቕምጥ ክምኩር እየ፡፡ አብ ላዕሊ ከም ዝጠቐስክዎ ናይዚ ፅሑፍ እቲ ዋና ጭብጢ 

አብ ውድብ ህወሓት ተካእን ተተካእን ህዝቢ ትግራይ እዩ ዋላ እኳ እንተበልና ምትኽኻእ ግን ብጣዕሚ ሰፊሕ ሥራሓቲ 

ዘድልዮ ስለዝኾነ ፤ ሐዚ አብ ትግራይ ዝረአዩ ዘለዉ ስፍሕ ዝበሉ ፀገማት ናይዚ ምትኽኻእ ፀገም  ነፀብራቕ እዮም ኢለ 

ብምልዓል ከመይ ገይርካ እዩ ኸ ክስራሕ ዘለዎ ዝብል  ከም መወያየቲ ነጥቢ ንምጅማር እዩ፡፡ 

እምበአርከስ ናብቶም ጭብጥታት ንምእታው ንሓሳብ መንደርደሪ ምእንታን ክጥዕም አብ 4 አናእሽተይ ርእስታት ከፊለዮም 

አለኹ፡፡ 

ሀ. ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን  

ለ. ህወሓትን ደገፍታን አባላታን 

ሐ. ህወሓትን ምትኽኻእን 

መ. ህወሓትን ልምዲ ካልኦት ፖለቲካዊ ውድባትን 

መጠቓለሊ ነጥብታት 
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ሀ. ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን 

ህዝቢ ትግራይ ነቶም ዝነበሩ ፀረ ልምዓትን ፀረ ሰላምን ኃይልታት በቲ ተሪር ቐላፅሙ ተጠቒሙ ብአሻሓት ዝቑፀር ብሉፅ 

ሂወቱ ከፊሉ ናብዚ ሐዚ ዘለናዮ ደረጃ ዘብፀሓና አዝዩ ተባዕን ጅግናን ህዝቢ እዩ፡፡ ህዝቢ ትግራይ ብዘይ ምንም ጣይቀት 

ንህወሓት ልዕሊ ህወሓት ይጭነቐላ ፣ ይሓስበላን ይሕለቐላን ነይሩ ሐዚ እውን ብዝበለፀ አሎ፡፡ እዚ ንማንም ዘጠራጥር 

አይኮነን፡፡ ወዮ ከም እቲ ብሉፅ መራሒና ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ሓደ እዋን “አታ ጅግና ህዝቢ ትግራይ እንኳዕ እኳ ካባኻ 

ተፈጠርና” ዝበሎ ኩላትና በዚ ጅግና ህዝቢ ትግራይ እንሕበንን እንኾርዕን አብ ልዕሊ ምና አፍና መሊእናን ደረትና 

ነፊሕናን እንዛረበሉ ዘይሃስስ ታሪኽ ዝሰርሐ ህዝቢ እዩ፡፡ 

ይኹን እምበር ሐዚ ህወሓት ንህዝቢ ትግራይ ከምቲ ዝፅበያን ዝግበኣን ተገልግሎ ዶ አላ እንተይልና እቲ ሓቂ አይኮነን እዩ፡፡ 

አብ መበል 12 ውድባዊ ጉባኤ ህወሓት ሓደ ተባዕ ፈታዊ ህወሓት ቐሺ ዝበልዎ “ቐደም እምበር ሎሚ ህወሓት ረሲዓትና 

እያ፡፡ ዝተቓለሰትሉ ዕላማ ዳርጋ ረሲዓቶ አላ” ኢሎም ነይሮም፡፡ እቶም ተባዕ ቐሺ አብ አጋ እርጋኖም እንታይ ንምምሕልላፍ 

ደልዮም እዮም እዙይ ዝበሉ እንተይልና ህዝቢ ትግራይ ዝግበኦ ልምዓት ፣ ሰናይ ምምሕዳርን ፍትሕን አይረክብን ዘሎ፡፡ 

ስለዚ ህወሓት ናብ ልባ ትመለስ እዮም ዝብሉ ዘለዉ፡፡ እንተ አነ ዝዕዘቦ ግን እቶም ሃገራውን ዓለምለኻውን አንፈት ፖለቲካ 

እናተዓዘቡ ናቲ ፖለቲካዊ ውድብ ስትራተጅን ፖሊስን ክቕይሩ ዝኽእሉ ላዕለዎት አመራርሓ ዘለዎም ወስኑነት ንገዚኡ 

ይፅንሓልና እሞ ፣ እዞም አብ ታሕተዋይ አመራርሓ ዘለዉ ሰባት መብዛሕቲኦም አብቲ መሪር ብረታዊ ቃልሲ ዘይተሳተፉ 

ስለዝኾኑን እቲ ዝተውሃቦም ልእኽቶ ካብ ናይ ውልቃዊ ሂወቶም ንላዕሊ ስለዘይርእይዎ ፣ ብተወሳኺ ኸዓ  ርክብ ህዝቢ 

ትግራይን ህወሓትን እንታይ ዓይነት  ከምዝኾነን ካብ ህወሓት ህዝቢ ትግራይ እንታይ ትፅቢት ከም ዝገብርን ብዝግባእ 

ትምህርትን ሥልጠናን ክወስዱ ስለዘይግበር እዩ ከምዚ ዓይነት ሰፋሕቲ ሽግራት ዝፍጠሩ ዘለዉ ኢለ ይአምን፡፡ ነዚ 

እምነተይ እዙይ ዘጠናኽር ድማ ካሊእ ሓሳብ ክውስኽ፡፡ ቕድሚ 2 ወርሒ ፌደራል መንግስቲ ዘፅንዖ ፅንዓት እንትቐርብ 

ክቡር አቶ ሴኩ ቱሬ ጥቕልል አቢልካ ክረአ እንተሎ ‘አብ ህዝቢ ትግራይ ብታዕሚ ዘሕዝን ናይ መልካም አስተዳደር በደል 

ይበፅሖ ከም ዘሎ ተዓዚበ ’ ኢሉ ነይሩ፡፡ ብሓቂ ኸዓ ገሊፅዎ እዩ፡፡ 

ህዝቢ ትግራይ ካብ ህወሓት ዝፅበዮ ዝነበረ ብሓፂሩ ፤ ህወሓት ብሰብ ኃይሊ እናተጠናኸረት ፣ ምሁራት ከምኡ እውን 

ዓቕሚ ዘለዎም ብሉፃት ተተካእቲ እናመልመለትን መደበኛ ሥልጠና እናሃበትን ካብቲ አብ ብረታዊ ቓልሲ ዝነበረ ምሕደራን 

ፍትሕን ዝበለፀ ግልጋሎት ምሃብን ህዝቢ እናሳተፍካ ዕንቅፋታት ምእላይን ቐፃልነት ዘለዎ ኽትትል ምግባርን እዩ ነይሩ፡፡ 

ሐዚ እውን ከምቲ ምሁር ጅግና ተጋዳላ ዶ/ር አርከበ አብ መበል 12 ውድባዊ ጉባኤ ህወሓት “አብዚ ሐዚ እዋን እዚ ካብ 

አፉ ዝዓፁ ዋላ ሕልፊ ዝዛረብ ሰብ የድልየና እዩ፡፡ ‘’ ዝበሎ ህወሓት ንህዝቢ ትግራይ ሙሉእ ዘይጎደሎ ሓሳባቱ ብነፃነት ናይ 

ምዝራብ ፣ ምፅሓፍ ፣ ሕቶታት ምልዓልን ናብ ሥልጣን ዘደየቦም ሰባት ናይ ምጥያቕን ዲሞክራሲያዊ መሰላት ክወሃቦ 

አለዎ፡፡ ንቐፃልነቶም እውን ህወሓት በርቲዓ ምስ  ባዕላ ክትቃለስ አለዋ ኢለ ይአምን፡፡ አብ ክንዲ ህዝቢ ትግራይ ዝኸውን 

ጅግና ህዝቢ ከይተዛረበ አፉ ዓፅዩ ሓጎሱን ሓዘኑን ዘይፈለጥካ ካብ ምትራፍ ዋላ ሕልፊ ተዛሪቡ ዝስሞዖ ስምዒት ክገልፀልካ 

ምግባር መተካእታ ዘይብላ ቑልፊ እያ፡፡ ምኽንያቱ እቲ ሕልፊ ዘረባ እናገደፍካ እቶም ዋና ዋና ሽግራት ክትፈትሕ 

ስለዘኽእለካ፡፡ ስለዚ ህወሓት ከም አብታ ብረታዊ ቃልሲ ጊዜ ህዘቢ እንታይ በለ ኢላ ህዝቢ ተወያይትን ተዳምፅን ዝነበረት 

ሐዚ ኸዓ ብዝበለፀ ቐፃልነት ብዘለዎ መንገዲ ናይ ህዝቢ መድረኻት ክትኸፍት አለዋ፡፡ አብዚ ቐረባ እዋን ፅቡቕ ጅማሮታት 

ተጀሚሮም አለዉ ግን ቐፃልነት ክህልዎ አለዎ፡፡ 
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ወዮ ወለድና ከም ዝብልዎ “እንትመትሩላ ትሕነቕ” ድአ ከይኸውን እምበር ህወሓት አብዚ ሐዚ በፂሓቶ ዘላ ጥንካረ ፣ 

አመዝጊባቶም ዘላ ሰላምን ልምዓትን ናይ ህዝቢ ትግራይ ምኽሪ ፣ ዘተን ርእቶን እኮ ዕዙዝ ግደ ከም ዝተፃወተ ኩሉ ዝፈልጦ 

ሓቂ እዩ፡፡ እሞኸ ደአ ቐደም አብ ጉያ ጉያን ውግእን ኾይና ምኽርን ርእይቶን ህዝቢ ትግራይ ከም ማይ እትፀምኦ ዝነበረት 

ውድብ ሎሚ እንታይ ጉዳ? ንመምሰሊ ህዝቢ ይእከብ ሓቂ እንተተዛረበ ግና ካሊእ ጠቐነ ተዋሂብዎ ጣርጋ ይልጠፈሉ፡፡ ሓቂ 

ንምፅዋይ ከምዚ ዝዓይነቱ ባህሪ ናይ ህወሓት ስለዘይኮነ ካብ መሠረቱ ተፈቲሹ መፍትሒ ክወሃበሉ ይግባእ፡፡ ሐዚ እውን 

ህወሓት ብሓቂ ካብ ልባ አሚናትሉ እንተተላዒላ አብዚ ሐዚ ዝለዓሉ ዘለዉ ገዘፍቲ ሽግራት ብሙሎኦም ከም እትፈትሖም 

ምንም ጥርትር የብለይን፡፡ ዝመፀቶ ታሪኻ እዙይ ስለዘርድአና፡፡ 

ለ. ህወሓትን አባላታን ደገፍታን 

ከም ናተይ አረዳድኣ ህወሓት ክብል እንተለኹ ኽልተ ነገራት ሓደ ዓይነት መሲሎም ዝረአዩ ግን ድማ ብጣዕሚ ዝተፈላለዩ 

ሓቂታት አለዉ፡፡ እቲ ሓደ ሓቅን መሠረታዊ ነገርን ህወሓት እትኽተሎ መስመር ፣ ፍልስፍና ፣ ፖሊቲካዊ ፣ ኢኮነሚያውን 

ማሕበራውን ፖሊስታትን ስትራተጂታትን እዩ፡፡ እዚ መሠረታዊ ዝኾነ ሓቂ ህወሓት አብ መላእ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ 

አብ መላእ አፍሪካን ካልኦት ድኻታት ሃገራት ዓለምን ፅዕንቶ ዝፈጠረን ተቐባልነት እናረኸበ ለውጢ ዘምፅእ ዘሎ መስመር 

እዩ፡፡ ህዝቢ ትግራይ ዋላ እኳ ካብ ሕቕፉ ብዝወፁ አመራርሓ ህወሓት በደል ይብፀሓዮ እምበር ዕላማ ህወሐት ግን 

ንዘለአለም እናተኸተሎ ከም ዝነብር እርግጠኛ እየ፡፡ እዚ መስመር እዙይ አብ ዓለም ነጊሱ ዘሎ ናይ ሃፋትም ፖለቲካ ካብ 

መሠረቱ ዝቕይርን ኩሉ ሰብ ከከም ሥርሑ ማዕረ ተጠቃሚ ዝኾነሉ ሓዱሽ መማረፂ ፖለቲካ ኾይኑ አብ ዓለም ለኸ 

መድረኻት ተቐባልነቱ እናረጋገፀ ዝመፅእ ዘሎ መስመር እዩ፡፡ ብዛዕባ እዚ መስመር ማለት ልምዓታዊ ዲሞክራሲያዊ 

መንግስቲ ፖሊቲካዊ መስመር ብኻሊእ ፅሑፈይ ክምለሶ እየ፡፡ 

እቲ ኻልአይ ሓቂ ኸዓ ህወሓት ክንብል እንተለና አባላትን ደገፍትን ህወሓት ዝገብርዎ ምንቅስቓሳት ንምግላፅ እንጥቀመሉ 

እዩ፡፡ እዚ እውን መዓልታዊ ናይ ሂወት ምንቅስቓሳትና ምስቶም አባላትን ደገፍትን ብፅቡቕ ይኹን ብሕማቕ ስለ እራኸብ 

እዩ፡፡ አባላትን ደገፍትን ህወሓት ክንብል እንተለና ዋላ እኳ ዝተፈላለየ መግለፅታት እንተሃለዎም ጥቕልል ብዝበለ መንገዲ 

ግን መስመር ፣ ፖሊሲን ስትራተጂታትን ህወሓት ተቐቢሎምን አሚኖምሉን ንተግባራውነቱ እውን አብ ቕድሚት ተሰሊፎም 

ዝቃለሱ (ንህዝቦም ወይኸዓ ንግሎም) ማለትና ከም ዝኾነ ርዱእ እዩ፡፡ ግን እዞም አባላትን ደገፍትን ህወሓት እንብሎም 

ዘለና ሰባት ብኸመይ መንገድን ከበየናይ አንፈትን ዝመፁ እዮም? ኢልና እንተሓቲትና ዝተፈላለየ መልስታት ክንረክብ 

ንኽእል፡፡ 

አብዚ ሐዚ እዋን አነ ከምቲ ዝተዓዘብክዎ አባላትን ደገፍትን ናብ ህወሓት ዝፅንበርሉ 4 ምኽንያታት ምቕማጥ ይከአል፡፡ 

1. ዋላ እኳ ቕፅሩ ብዙሕ አይኹን እምበር ናይ ህወሓት መስመርን እትኽተሎ አይድዮሎጅን ካብ ልቡ አሚንሉ 

ንተግባራውነቱ ድማ ብቖራፅነትን ብትብዓትን ክሰርሕ እስካብ ናይ ህይወት መስዋእትነት ክኸፍል ድልው ዝኾነ 

ውፉይ ሰብ 

2. ብዝኾነ ነገር ተኣማሚኑ ናይ ውድብ ህወሓት መስመር ብቃል ጥራሕ እናተናገረ ውልቃዊ ድልየቱ ክትግብርን 

ከማልእን ፣ አብ ቕድሚቱ ንዝፀንሑ ማሕለኻታት እውን እስካብ ሂወት ስብ ምጥፋእ ገበን እናሰርሐ ንባዕሉ ጥራሕ 

ከልምዕ ዝደሊ ሰብ 
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3. አብ ኸባቢኡን ሓደ ሓደ ጊዜ ዝፍጠሩ አጋጣሚታት እናተዓዘበ ከም መፀግዒ ብምሕሳብ ተለአአኽን ንዝተወሰኑ 

ጉጅለ ሰባት ብምድጋፍ ሂወቱ ክመርሕ ዝደሊ ሰብ 

4. ዝተወሰነ ኸዓ ሓደን ካብ ሓደ ንላዕሊ አባላት ስድርኡ ዝተሰውኡላ ውድብ ስለዝኾነት ህወሓት ንማንም አሕሊፈ 

አይህብን ኢሉ አብ ጥልቀት ዘለዎ ፍልጠት ዝተመስረተ ዘይኮነስ አብ ሓቦ/ስረ ዝተመስረተ ሓቂ ሒዙ ክቃለስ 

ዝአተወ ሰብ 

ስለዚ እቶም አብ ላዕሊ ተጠቒሶም ዘለዉ ምኽንያታት ገይሮም ናብ ውድብ ህወሓት ዝፅንበሩ ሰባት አብቲ ውሽጢ እታ 

ውድብ ብዝህልዎም ቦታን ሥልጣንን መሠረት ገይሮም አብ ልዕሊ እቲ ተባዕ ህዝቢ ትግራይን አብ ልዕሊ እታ ንፈትዋ 

ውድብ ህወሓትን ፅቡቕን ሕማቕን ሥራሕቲ ይሰርሑ፡፡ እቲ ሓደ ክነድቕ እንከሎ እቲ ሓደ የፍርስ ፣ እቲ ሓደ ንህዝቢ ክብል 

እንተሎ እቲ ኻሊእ ንግለይ ይብል፡፡ ብስሩኸ እዞም ሰባት እዚአቶም ናብታ ውድብ እንትመፁ እንተለዉ እንተውሓደ 

ብዝተወሰነ ደረጃ ሓቢሮም ዝሰርሕሉ ፣ ንህዝቢ ቕድምያ ዝህብሉ ፣ ነታ ናብ ደረጃን ሥልጣንን ዘብፀሓቶም ውድብ 

ህወሓት እውን ዘልምሱ ዘይኮነስ ዘጥንክሩ ሰባት ገይርካ ካብ መጀመርትኡ ምቕራፅ አይተመኸአለን ዶ ነይሩ? እዞም ሰባት 

ዋላ እኳ ዝተወሰኑ ንግሎም ዝሓስቡ እንተሃለዉ እቲ አብዝሓ ሰብ ግን ሙሉእ ጥዕና ዘለዎ አባልን ደጋፍን ምግባር ይከአል 

ነይሩ እዩ ዝብል እምነት አለኒ፡፡ እቶም ንግሎም ዝሓስቡ ዋላ እንተኾኑ ድጋፍን ቑፅፅርን ብምሕያል ብዙሕ ጊዜ ንግሎም 

ዘይኮነስ ንዓዶምን ንህዝቦምን ክሓስቡን ክቃለሱን ምግባር ይከአል ነይሩ እዩ በሃላይ እየ፡፡ ወዮ ከም እቶም ተባዕ ቐሺ 

ዝበልዎ ህዝቢ ትግራይ መራሕትን ተጋድልትን ህወሓት እንትሓሙ አብ ዝባኑ እናተሸከመ ፣ እንትጠምዩን እንትፀምኡን 

ካብታ ዘላቶ አፉ ገዲፉ እናብለዐን እናስተየን ፣ አብ ኢድ ፀላኢ እንትወድቁ እናሓብአ ፣ አብ ኲ ናት እንትጉድኡ እናልዐለን 

እተንከባኸበን እንትሞቱ እውን ብዝግባእ እናቐበረ ኮታስ ኩሉ ዝከአሎ  ዝገበረ ህዝቢ እዩ፡፡ ልዕሊ እዚ ኹሉ ኸዓ ወላድን 

ውላድን ሓቢሮም ንበረኻ ብምውፋር አብ ዓውደ ውግአት እናተሸሐ ብልፅቲ ሂወቱ መሥዋእቲ እናኸፈለ ዝመፀ ህዝቢ 

አብዝሐዚ እዋን አበየናይ ደረጃ ከም ዘሎ ፣ እንታይ ዓይነት ድልየት ከም ዘለዎ ፣ ዘጋጥምዎ ዘለዉ ሽግራት እንታይ 

ምኖም ፣ መፍትሒታቶም ኸ እንታይ ከም ዝኾነ ዝሓስበሉን ዝጭነቐሉን መራሒ ስኢኑ ይበሃል አሎ፡፡ ሐዚ ብአመራርሓ 

ህወሓት  እቲ ነዊሕን መሪርን ቃልሲ ዝተቓለሰ ህዝቢ ዳርጋ ተረሲዑ ግፍዕን በደልን ይበፅሖ አሎ፡፡ ህወሓት ጠጠው ኢላ 

ክትሓስበሉ አለዋ ክበሃል እንተሎ አነ ብወገነይ ናይዚ ኹሉ እዚ ሽግር መንቀሊ እቲ አብ ላዕሊ ዝገለፅክዎ ከም ዝኾነ ግለፂ 

ይመስለኒ፡፡ ከመይ ገይርካ ዝብል አብ ዝቕፅሉ ሓፀርቲ አርእስትታት ከርኢ ክፍትን እየ፡፡ 

ሐ. ህወሓትን ምትኽኻእን 

ብዛዕባ ምትኽኻእ ክንዘራረብ እንተለና አብ ብዙሓት ሓሳባት  ተመሥሪትና ብብዙሕ አንፈት እናረአና ዝተፈላለዩ 

መርገፅታት ክንሕዝ ንኽእል ኢና፡፡ ምትኽኻእ ዝብል አቕልል አቢልና እንተርኢናዮ ብናይ ተፈጥሮ አካይዳ ዝመፅእ 

ምትኽኻእ ፣ ብአጋጣሚ ብዝፍጠር ፅቡቕን ሕማቕን ኹነታት ተመሥሪትካ ዝግበር ምትኽኻእን ከምኡ እውን ተሓሲብሉን 

ዕቅድን ሥርዓትን ወፂእሉ ናይ ትምህርቲ ሥርዓት ተዘጋጅይሉ ብተቋም ደረጃ ቐፃልነት ዘለዎ መልኪዕ ሒዙ ዝግበር 

ምትኽኻእ ኢልና ክንፈልዮም ንኽእል ኢና፡፡ ሓደ ሰብ ተተኪኡ ክንብል እንተለና ብሕማም ወይ ብዕድመ ምኽንያት ድዩ 

ዝትካእ ፣ ስለዝሞተ ድዩ ዝትካእ ወይስ እቲ ሐዚ ዘሎ ጊዜ ዝጠልቦ ሓዱሽ ሓይልን ሓዱሽ ሓሳብን ስለዝኾነ እቲ ዝፀንሐ 

አመራርሓ ምትካእ ይሓይሽ ተባሂሉ ዝግበር ምትኽኻእ? አብዚ እውን ዝተፈላለየ ሓሳባት ክንሕዝ ንኽእል፡፡ በቲ ኻሊእ 
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አንፈት ኸዓ ምትኽኻእ ክንብል እንተለና ናይ ምንታይ ምትኽኻእ? ናይ ሰብ ምቅይያር ፣ ወይስ ሓዱሽ አተሓሳስባ ዘለዎ ሰብ 

ምትካእ፡፡ አብዚ ብዙሕ ሓሳባት ክለዓሉ ይኽእሉ፡፡ 

አብ መበል 12 ውድባዊ ጉባኤ ህወሓት ነባር ተጋዳላይ (አቦይ) ስብሓት ነጋ ከም ዝበሎ “ምትኽኻእ ክንብል እንተለና ሓደ 

ሰብ ብሓደ ሰብ ምትካእ ማለት ከይኮነሲ ዝበለፀ ሓይሊ ምድላብ ፣ ካብቲ ዝነበረ ዝበለፀ ሓሳባት ከምፅእ ዝኽእል ሰብ 

ምምፃእ ፣ ነቲ እናዓበየ ዝኸይድ ድልየት ህዝቢ ከማልእ ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ምፍራይ እዩ፡፡” ኢሉ ነይሩ፡፡ ስለዚ 

ምትኽኻእ ክንብል እንተለና በቲ ጊዜ  ዝጥለብ ሓይልን ዓቕምን ዘለዎ ብተራመድቲ ሓሳባት ዝጎልበተ ሃገራውን 

ዓለምለኻውን ዝኾኑ ዓበይቲ ሽግራት አቐዲሙ እናፈለየ መፍትሕታት ከቕምጥ ዝኽእል ሓዱሽ ሓይሊ ነቲ ከገልግል ዝፀንሐ 

ሓይሊ ክትከኦ ምግባር ትክክለኛ ምትኽኻእ ኢልና ክንረዳደአሉ ንኽእል ይመስለኒ  (ንአብነት ዓሰብ ሳውዲ ዓረብያን 

ዩናይትድ ዓረብ ኢምሬትስ ዝዋረረኦ ዘለዋ ነገር ንምንታይ እዩ? ቐፃሊ እንታይ ፖለቲካዊ ትርጉም አለዎ? ዝብሉ ነጥብታት 

ቕድሚ እዚ ምኑ አቐዲሙ ዝጥምት ከምኡ እውን መፍትሒ ዘቕምጥ ብሉፅ መራሒ የድልየና ነይሩ ፡፡ ሐዚ እውን ብሱል 

ዝኾነ አተሓሳስባ ዘለዎም መራሕቲ ዓለምለኻዊ ናይ ፖለቲካ አሰላልፋ እናገምገሙ መፍትሕታት ክመፁ አለዎም ኢለ 

ይአምን)፡፡ በዚ አንፈት እዚ እምበአር ህወሓት አብ ምትኽኻእ እንታይ ዓይነት ሥራሕቲ ትሠርሕ አላ ኢልና አጠቓላሊ 

ኹነታቱ ክንርኢ ንፈትን፡፡ አጠቓላሊ ዝበልኩሉ ምኽንያት አብ ህወሓት ብናይ ውሽጣዊ ሥራሕቲ እታ ውድብ ዝስርሑ 

እኳ እንተሃለዉ ከም ተመልከቲ ከባቢያውን ዓለምለኻውን ኹነታት አልዒልና ምርአይ ንኽንኽእል ኢለ እየ፡፡ 

እምበአርከስ ህወሓት አብ ምትኽኻእ እንታይ ዓይነት ሥራሓቲ ትሠርሕ ነይራ? ሐዚኸ እንታይ ትሠርሕ አላ ናብ ዝብል 

ምልከታ ንእቶ፡፡ አብዚ ሐዚ እዋን ዘለዉ ናይ ህወሓት መራሕቲ መብዛሕቲኦም አብቲ ቃልሲ ዝነበሩን ድሕሪ ዓወት ድማ 

ንንውሕ ዝበለ እዋን አብ መሪሕነት ዘለዉን እዮም፡፡እዞም ሰባት እዚአቶም ቀስ ብቀስ እናተተክኡ ክኸዱ እዮም ክበሃል 

ንሰምዕ፡፡ ምናልባት እዚ አካይዳ ናባዕለይ ሓዊሱ ንመብዛሕትና ዘስማዕምዐና መንገዲ ምትኽኻእ ይመስለኒ፡፡ ግን ካብ ዓወት 

ጊዜ ጀሚሩ እስካብ ሐዚ ዝሓለፉ ልዕሊ 24 ዓመታት ህወሓት ከም ድርጅት ናይ ምትኽኻእ ሥራሕ እንታይ ሠሪሓ 

እንተይልና ዘዕግብ ከምዘይከነ ካብ ውፅኢቱ ብቐሊሉ ክንርዳእ ንኽእል፡፡ ህዝቢ ትግራይ አብዚ ሐዚ እዋን ዘጋጥምዎ ዘለዉ 

ብዙሓት ሽግራት ከምቲ አብ ላዕሊ ዝተጠቐሰ ካብ ክልተ ምኽንያት ዝመፁ እዮም፡፡ እቲ ሓደ እቶም አብቲ ቑልፊ ቦታ 

ዘለዉ አመራርሓታት በቲ ህዝቢ ዝደልዮ መጠንን በቲ ጊዜ ዝጠልቦ ዓቕምን ክመርሑን ከገልግሉን አይከአሉን፡፡ እዞም 

አመራርሓ እዚአቶም ክንደየናይ ዝአክል ሓቂ ፣ ወነን ቖራፅነትን ተሸኪሞም ዋላ ሐዚ እውን እንተተቓለሱ ነቲ ሓዱሽ ድልየት 

ህዝቢ ከርዊ ዝኽእል ሓዱሽ ሓይሊ ፣ ጊዜ ዝጠልቦ አሠራርሓን ተራማጅ ዝኾኑ ሓሳባትን መፍትሒታትን ከምፅኡ 

ዘይምኽአሎም እቲ ብስፍሓት ዝግለፅ ዘሎ ሽግራት መረዳእታ እዩ፡፡ እቲ ኻልአይ ምኽንያት ኸዓ እቶም ብሽም ምትኽኻእ 

አብ ተሕተዋይን ማእኸላይን አመራርሓ ዝአትዉ ዘለዉ ሰባት ብትኽክል ሓዱሽ ሓይሊ እምበር ሓዱሽ ሓሳብን 

መፍትሕታትን ከምኡ እውን ተራማጅ ዝኾነ ተቋማዊ ምልክዕ ዝሓዘ አሠራርሓን አካይዳን ከምፅኡ ዘይምኽአሎም አብ 

መሬት ዘሎ ሓቂ ዋና ምስክር እዩ፡፡ ስለዚ እስካብ ሐዚ ክስርሓሉ ዝመፀ ምትኽኻእ መሠረታዊ ለውጢ ከምፅእ ዘይከአለ 

ናይ ጉያ ጉያ ሥራሕ ምኑ የርድአና፡፡ 

ንምኑ አብዚ ሓዚ እዋን ከም እንሪኦን ከም እንዕዘቦን ዝግበር ዘሎ ምትኽኻእ ካበይ አንፈትን ብኸመይን ይሥረሓሉ አሎ? 

ተተካእቲ ዝበሃሉ ሓደሽቲ ሓይልታት ካበይ እዮም ዝርከቡ ዘለዉ? ብኸመይከ ይርከቡ አለዉ? ዝብሉ ነጥብታት አልዒለ 

ቑሩብ ክብል፡፡ መብዛሕቲኦም ተተካእቲ ተባሂሎም አባላትን ደገፍትን ዝግበሩ ዘለዉ ካብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ 
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ዝርከቡ ተምሃሮን መምህራንን እዮም፡፡ እዚአቶም ናብ አመራርሓ ክመፁ ይኽእሉ እዮም ዝበሃሉ እንትትኸውን ብዝተወሰነ 

መልክዑ ኸዓ ካብ ወጣት ሊግ ፣ ደቂ አንስትዮ ሊግን ካልኦት አደረጃጅዋን ዝርከቡ አባላትን ደገፍትን እውን ንታሕተዋይ 

አመራርሓ ዝምረፅሉ ኹነታት ንዕዘብ ኢና፡፡ እምበአርከስ ካበየናይን ብኸመይን ዝብሉ ሕቶታት ንምምላስ አብ ላዕሊ 

ዝተጠቐሱ ነጥብታት ከምዘለዉ ኾይኖም ብኸመይ መንገዲ ናብ አመራርሓ ይመፁ ዝብል ኸዓ ሓፀርትን ጊዝያውን ዝኾኑ 

ደገፋት እናተገበረሎም ፣ ዝተወሰኑ ኸዓ ሓፀርቲ ናይ ካድረ ሥልጠና ተዋሂብዎም ናብ ሓላፍነት ይመፁ፡፡ ሓላፍነት ምስ 

ሓዙ እውን ዓቕሚ መዕበይ እናተብሃለ ሕፅር ሕፅር ዝበሉ ሥልጠናታት ክወስዱ ይግበር፡፡ እዚ ከምዚ ዝበለ ሥልጠና ኸዓ 

ነቶም ሠልጠንቲ ‘ብአፍ ጨለ ብተግባር ዘየለ’ ዓይነት ሰባት ንክኾኑ ይገብር፡፡ ምኽንያቱ ናይ ባህሪ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል 

ናይ መስመርን ናይ አይድዮሎጂን ፍልስፍና ከምኡ እውን ፖለቲካል ኢኮኖሚ መሠረታዊ ዝኾነ ተቋማዊ ደረጃ ሒዙ 

ሰፊሕን ተኸታታልን ስልጠናታት ስለዘይረኽቡ እዮም፡፡ አብዚ ግን ካብ ላዕለዎት ዩኒቨርስትታት አባላት ምምልማል ሽግር 

አለዎ እናበልኩ ዘይኮነስ አካድኡ ንምርአይ ኢለ እየ፡፡ ሓደ ሰብ ካብ ዩኒቨርስቲ ክምረቕ እንተሎ ፍልጠት ሒዙ ዝወፅእ - 

ከመይ ገይርካ ህዝቢ ክተገልግል ዓዲ ክተልምዕ ከም ዘለካ ጥራሕ ዘይኮነስ ከመይ ገይርካ ከም ዝስረቕ ፣ ከመይ ገይርካ 

ንግልኻ ክትጥቀም ከም እትኽእል እውን አገናዚቡ ቐፃሊ መንገዲ እናመቻቸወ ዝወፅእ ምሩቕ እውን ቑፅሩ ቐሊል አይኮነን፡፡ 

በዚ ምኽንያት እዩ ኸዓ ህዝቢ ትግራይ ዘይግበኦ ብዙሓት ሽግራት ዘስተአናግድ ዘሎ፡፡ ስለዚ ካብ ላዕለዎት ትካላት 

ትምህርቲ ዝርከቡ አባላትን ደገፍትን ከም አካይዳ ዕዙዝ ረብሓ እንተሃለዎ ጥንቃቐ እንተዘይተገይርሉ ፣ በቲ ናታ ውድብ 

መስመር እቲ ዝተረኸበ አባል መሠረታዊ ናይ ባህሪ ለውጢ ከምፅእ እንድሕር ዘይተገይሩ ኸዓ ጥፍአቱ እውን ከቢድ እዩ፡ 

ምስ ምትኽኻእ ተተሓሒዙ ክለዓል ዝግበኦ ኻሊእ ነጥቢ ኸዓ አሎ፡፡ ተተካእቲ መሠረታዊ ናይ ህወሓት ፖለቲካዊ ፍልስፍና 

ክመሓሩ ምግባር በይኑ መፍትሒ ከምፅእ አይኽእልን፡፡ ናይ ህዝቢ ትግራይ መሰረታዊ ድልየትን ነዚ ስዒቡ ክፍጠር ዝኽእል 

ክፍተትን ብአግባቡ ተረዲኡ ፣ ነቲ ህዝቢ መሲሉ እንተዘይኮነስ ህዝቢ ዝኾኖ ኾይኑ ምስ ህዝቢ ውዒሉ ሓዲሩ ፣ ሽግራት 

እቲ ህዝቢ ሓቢሩ ተቐቢሉ ከም ህፁይ ተተካኢ ነቲ ሽግር ካብ ሱር መሠረቱ ብሳይነሳዊ መንገዲ አፅኒዑ መፍትሒ ከምፅእ 

ዝኽእል ሓይሊ ምፍራይ የድልይ፡፡ 

ስለዚ ህወሓት አብ ላዕሊ ከም ዝረአናዮ ካብ ዝተፈላለዩ ትካላትን አደረጃጅዋታትን ዝርከቡ ተተካእቲ ሓይልታት ቐፃልነት 

ብዘለዎ መንገዲ እቲ ህዝቢ ዘልዕሎም ሕቶታትን ሽግራትን ብአግባቡን ብግዚኡን እናመለሱ ፣ዓለም ለኻዊ ዝኾኑ ገዘፍቲ 

ፀገማት እውን  አቐዲምካ ብምልላይ እኹል ምድላው ብምግባር ኻሊእ ዘይተሓሰበ ሽግር ከይፈጠሩ ክሓልፉ አብ ምግባር 

ከምኡ እውን አብ ዓለም ለኸ ብዝኽሰት ለውጢ ፖለቲካውን ኢኮነሚያውን አተሓሳስባታት መሠረታዊ ዕላማኻን 

አተሓሳስባኻን ከይለቐቕካ ናይ አሰራርሓን ስትራተጅን ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ብፍልጠትን ብልምድን ዝተደራጀወ ሓይሊ 

ምፍጣር አይከአለትን፡፡   

ብአጠቓላሊ ህወሓት አብ ምትኽኻእ ዝኸደቶ ኽያዶ ግዚያዊ መፍትሒ አብ ዘትኮረ እምበር መሠረታዊ ለውጢ ከምፅእ 

ብዝኽእል መንገዲ ተፀኒዑ ፣ ናይ አካዳሚ ተቋማዊ  መዋቕር ሒዙ ፣ ፖሊስን ስትራተጅን ወፂእሉ ፣ በጀትን መደብን 

ተታሒዝሉ  ብዝሰልጠነ በዓል ሞያ ዝምራሕ ቐፃልነት ብዘለዎ መንገዲ ተተካእቲ ዝስልጥንሉ ሃዋህው አይተፈጠረን፡፡ 

እዚኸዓ እስካብ ሐዚ ብብዙሕ ዓንቀፍቀፍ አብዚ ደረጃ በፂሕና አለና፡፡ ድሕሪ ሐዚ ግና እዚ አሰራርሓ ጠጠው ኢልካ 

ክረአይ እንተዘይኽኢሉ ብዙሕ መስዋእቲ ከኽፍሉ ዝኽእሉ ከበድቲ ሽግራት ከጋጥማ ከምዝኽእል ህወሓት ክትርዳእ 

የድሊ፡፡ 

መ. ምትኽኻእ - ህወሓትን ልምዲ ካልኦት ፖለቲካዊ ውድባትን 
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አብዚ ንስሽተይ አርእስቲ  ህወሓት ከም ፖለቲካዊ ውድብ አብ ምትኽኻእ እናሠርሐትሉ ዝመፀትን ትምረሓሉ ዘላን 

ስርዓትን ደንብን ምስ ካልኦት ፖለቲካዊ ውድባት ንምንፅፃር እዩ፡፡ እዞም ካልኦት ፖለቲካዊ ውድባት ኢለ ዝወሰድክዎም፡ 

1. ሪፐብሊካን………….…………….…………….………………………………………………………….. ሕቡራት መንግስታት አሜሪካ 

2. አፍሪካን ናሽናል ኮንግረስ ፓርቲ (ANC).…………….……………………..……………. ደቡብ አፍሪካ 

3. ሓድነት ሩስያ (Russia United)……………….…….…………….………………………….. ሩስያ 

4. ኮምኒስት ፓርቲ ቻይና (CPC)…….……………………………..………………………………. ቻይና 

እዞም አብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ ፖለቲካዊ ውድባት አብ ምትኽኻእ ዘለዎም ውሽጣዊ አሠራርሓ ፣ ካድረ አብ ምፍራይን አብ 

ምምልማልን ፣ ተቋማዊ ዝኾነ ስሩዕ ፖለቲካዊ ትምህርቲ አብ ምሃብ ከምኡ እውን ሓደሽቲ ተተካእቲ ናብ አመራርሓ አብ 

ምምፃእን ዝብሉ ነጥብታት በቲ ዘለኒ ውሱን ዓቕምን ፍልጠትን ንምቕራብ ክፍትን እየ፡፡ 

1. ሪፐብሊካን 

ዝተፈላለዩ ፍልፍላት ሓበሬታ ዓለም አሜሪካውያን ዲሞክራሲ ብምትግባር ካብቶም ቐዳሞት ሃገራት ሓደ ከምዝኾኑን ሰፊሕ 

ልምዲ ዲሞክራሲ ከምዘለዎምን ይሕብሩ፡፡ እዚ ክንብል እንተለና ሓደ ዓብይ ነጥቢ እውን ርዱእ ከምእንገብር ግልፂ እዩ፡፡ 

ናይ አሜሪካ ማሕበረሰብ አብ ፖለቲካ ዘለዎ ናይ አተሓሳስባ ዕብየትን ልምድን እውን ዓብይ ከም ዝኾነ ግሁድ እዩ፡፡ 

አሜሪካ ንልዕሊ 200 ዓመታት ክትምረሓሉ ዝመፀትን ካብ እዋን ናብ እዋን እናዓበየን እናተጠናኸረን ዝመፀ ናይ 

ካፒታሊዝም አተሓሳስባ አብ ኩሉ እቲ ዜጋ ብዝግባእ ሰሪፁ ንረኽቦ፡፡ እዙይ ኸዓ ንሪፐብሊካን ይኹን ንዲሞክራት 

ፖለቲካዊ ፓርትታት ደገፍትን አባላትን አብ ምፍራይ ምንም ሽግር የብሎምን፡፡ አብ ልዕሊ እዙይ ድማ ናብቲ ፖለቲካ 

አመራርሓ ዝመፁ ሰባት ብጣዕሚ ሃፍታማት አብ ልዕሊ ምኖም ነፃ ዕዳጋ ብዝብል አተሓሳስባ ካፒታሊዝም ዝምርሑ 

ስለዝኾኑ ምእንታን ውልቃዊ ድልየቶም ንምምላእን አቢሉ እውን ናይ ኮንግረስነት ፣ ሰኔተርነትን ፕረዚደንትነትን ክብሪ 

ንምቅድጃው ናብ ፖለቲካ አትዮም አመራርሓ ንምን ፀዓርዓር ክብሉ ንርኢ፡፡  

ዋላ እኳ ብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲካ ናይ አሜሪካውያን ፖለቲካ ናይ ሃፋትም ጥራሕ እዩ እንተበሉ አብቲ ዝለዓለ ብርኪ ናይ 

ፖለቲካ አመራርሓ ዝምደቡ ሰባት ካብ ኩሉ ዓይነት መዋቕር ማለት ነጋዳይ ፣ ምሁራት ዩኒቨርሲቲታት ፣ ሲቢል 

ማሕበራትን ካብ ካልኦት ዓለም ለኻዊ ድርጅታትን ክመፁ ይኽእሉ እዮም፡፡ እንተኾነ ግን እቲ አብዝሓ ሕብረተሰብ ሙሉእ 

ዘይጉድል ዲሞክራሲያዊ መሠላት እኳ እንተተውሃቦ አብ አመራርሓ ዝወፁ ፖለቲከኛታት ፖለቲካውን ኢኮነሚያውን 

ውሳነታት እታ ሃገር ግና ነቶም  ሃፋትም ዝበለፀ ዘህፍትም ሥርዓት ምሕደራ ከም ዝኽተሉ ይእመን፡፡ ብግልፅን ብይፋን 

ዝተነገረ አይኹን እምበር ብትምህርቲ ብቕዓትን ብፖለቲካዊ አተሓሳስበኦም ተቐባልነት ረኺቦም ናብ ፖለቲካ አመራርሓ 

ዝመፁ ግን ድማ ሃፍቲ ዘይብሎም ሰባት ዝተፈላለዩ ማሕበራት ብዝፈጥርዎ ሻጥርን ተንኮልን አብታ ሃገር እቲ አብዝሓ 

ህዝቢ አሜሪካ ዝደልዮ ናይ ፖለቲካ አተሓሳስባ ለውጢ ከምፅኡ አይረአዩን፡፡ ብሓፈሻ እንትረአ ሪፐብሊካን ወይም 

ዲሞክራት ናይ ተተካእቲ ሽግር የብሎምን ኢልካ ምንጋር ይከአል እዩ፡፡ 

በዚ አገባብ እዚ ይመስል ኢህአዴግ አብ ኢትዮጵያ ሓደ ናይ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ማሕበረሰብ ክንፈጥር ኢና ዝብል 

ተደጋጊሙ ብሚድያታት ክገልፅ ዝረአ፡፡ ስለዚ ድሕሪ ንውሕ ዝበለ እዋን አብ ኢትዮጵያ ብናይ ፖለቲካል አተሓሳስብኡ 
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ዳርጋ ሓደ ዓይነት ማሕበረሰብ ተፈጢሩ ማለት ፖለቲካል ሥልጣን ክሕዝ ዝኽእል ሰብ ብቐሊሉ ምርካብ ይከአል ማለት 

እዩ፡፡ 

 

2. አፍሪካን ናሽናል ኮንግረስ ፓርቲ 

አፍሪካን ናሽናል ኮንግረስ ፓርቲ ተራማጅ ፓርቲ እዩ ብዝብል ብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲካ ይዛረቡ፡፡ እታ ሃገር ፕረዚደንታዊ 

ሥርዓት ስለእትኽተል ካብቲ ፓርቲ ውሽጢ ጎሊሆም ዝወፁ ሰባት ቕድሚ መረፃ አብ ፓርቲኦም ንሕንሕ ብምግባር ነቲ 

ፓርቲ ዝውክል ሰብ ይምረፅ፡፡ ቐፂሉ ምስ ካልኦት ፖለቲካዊ ውድባት ተወከልቲ ናይታ ሃገር ፕረዚደንት ንምን ናብ 

ህዝቢ ይቐርብ፡፡ አብ ደቡብ አፍሪካ ዘሎ ፖለቲካዊ ሥርዓት ነፃ ኢኮኖሚ ስለእትኽተል እቶም ናብ አመራርሓ ዝመፁ ሰባት 

ብናይ ሃፋትም ሰባት ዝተጣየሻ  ማሕበራትን ሚድያታትን ሻጥርን ተንኮልን ብዙሕ ፅዕንቶ ስለዝበፅሖም ነቲ አብዝሓ ህዝቢ 

ዝጠቅም ሥራሕ ክሰርሑ አይረአዩን፡፡ ስለዝኾነ እውን ነዚ ሻጥርን ዉዲትን ካብ መሠረቱ ምሒዉ ከጥፍእ ዝኽእል ናይ 

ፖለቲካ ኹነታት የለን ኢለ ክወስድ ይገብረኒ፡፡ ነዚ አተሓሳስባይ ከጠናኽረለይ ዝኽእል ድማ ካብ ቐረባ እዋን ጀሚሩ ናይ 

ካድረ መሠልጠኒ ትካላት ትምህርቲ በቲ ፖለቲካ ፓርቲ ንምምስራትን መሠረታዊ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ሓይሊ ሰብ 

ንምፍራይን ምስ ኮሚኒስት ፓርቲ ቻይና ስምምዕ ከም ዝገበሩን ንተግባራውነቱ ድማ አብ ከይዲ ከም ዝርከቡን ዝተፈላለዩ 

ምንጭታት ሓበሬታ የርድኡ፡፡ 

ብሓፈሻ እንትረአ ናይቲ ህዝቢ ናይ ፖለቲካ ንቕሓትን ዕብየትን ትሑት ስለዝኾነ አባላትን ደግፍትን አብ ምፍራይ ከቢድ 

ሥራሕ ይገብሮ፡፡ በዚ ምኽንያት እዙይ ድማ ካድረታት አብ ምፍራይ ፣ ሰፊሕ ፖለቲካዊ ትምርቲ አብ ምሃብን ተተካእቲ 

አብ ምፍራይን ገና ብዙሕ ዘይተሠርሑ ሥራሕቲ ከም ዘለዉ ሓደ ሓደ ምሁራት ይገልፁ እዩም፡፡ አብዚ ናይቲ ፖለቲካል 

ፓርቲ ዝርዝር አሠራርሓ አልዒለ ዘይገለፅኩሉ ምኽንያት ካብ ህወሓት ብዙሕ ዘይተፈለየ ብምኑ ድማ ብዙሕ ትምህርቲ 

ክንረኽበሉ አይንኽእልን ብዝብል እዩ፡፡ 

3. ሓድነት ሩስያ 

ፓርቲ ሓድነት ሩስያ አብዚ ሐዚ እዋን አብ ሥልጣን ዘሎ ፓርቲ እዩ፡፡ ዝተፈላለዩ ማዕኸናት ሓበሬታ ከምዝሕብርዎ ቕድሚ 

ሶቭየት ዩንየን ምፍርራሳ ብጣዕሚ ጠንካራ ፖለቲካዊ አመራርሓ ፣ ብዙሓት ናይ ካድረ ትካላት ትምህርቲ ተሠሪሖም 

ከምዝነበሩን ማእኸል መሰልጠኒ ኾይኖም ይሠርሑ ከምዝነበሩ ፣ ሎሚ ግና እዚ አሰራርሓ ብጣዕሚ ከምዝላሕለሐን እተን 

ትካላት ትምህርቲ እውን ከምዝተዓፀዋን ይሕበር፡፡ እዚ ሐዚ አብ ሥልጣን ዘሎ ፓርቲ ዋላ እኳ ብዝተወሰኑ ግለሰባት 

ጥንክርና ዝተደራጀወ ፓርቲ እንተመሰለ ቕድሚኡ ምስ ብዙሃት ሽግራት እናተቓለሰ ምስ ብዙሓት ፓርቲታት እናተዋሃደን 

እናተፋተሐን ከም ዝመፀ ታሪኽ እቲ ፓርቲ ይሕብር፡፡ ሓዚ እውን ናይ ተተካእቲ ሽግር ከምዘለዎን ብሉፃት ካድረታት 

ንምፍራይ እተን ተዓፅየን ዝነበራ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ትካላት ትምህርቲ ንምኽፋትን ንምጥንኻርን ምንቅስቓሳት ይግበር 

ከምዘሎ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ይገልፁ፡፡ 

ብሓፈሻ እንትረአ ግን ካድረታት አብ ምፍራይ ፣ ተቋማዊ ዝኾነ ናይ ትምህርቲ ሥራዓት አብ ምድርጃውን ብሉፃት ተተካእቲ 

አብ  ምፍጣርን ክፍተታት አለዉ፡፡ ናይቲ ሕብረተሰብ ናይ ፖለቲካ ንቕሓት ካብ ኢትዮጵያን ደቡብ አፍሪካን ዝሓሸ ከም 
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ዝኾነ ዝረኸብክዎም መረዳእታታት ይሕብሩ፡፡ አብዚ ናይቲ ፖለቲካል ፓርቲ ዝርዝር አሠራርሓ አልዒለ ዘይገለፅኩሉ 

ምኽንያት ካብ ህወሓት ብዙሕ ዘይተፈለየ ብምኑ ድማ ብዙሕ ትምህርቲ ክንረኽበሉ አይንኽእልን ብዝብል እዩ፡፡ 

 

4. ኮምኒስት ፓርቲ ቻይና 

ቻይና ዲሞክራሲያዊ ብዝኾነ ፖለቲካዊ ውድብ ከም ዘይትምራሕ ዝፍለጥ ሓቂ እዩ፡፡ አብ ቻይና ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ 

ብዘይ ምንም ተወዳደርቲ ንልዕሊ 60 ዓመት አብ ምምራሕ ከም ዝርከብ እውን ዝፍለጥ ሓቂ እዩ፡፡ አብዚ ፅሑፍ እዙይ ናይ 

ዲሞክራሲ እንታይነት ፣ግደ ፖለቲካዊ ውድባትን ግደ ዜጋታትን ንምትንታን ከምዘይኮነ ምርዳእ የድሊ፡፡ ዕላማ እዙይ 

ፅሑፍ አብ መእተዊኡ ከምዝተገለፀ ናይ ሓደ ውድብ ጥንካረን ውሽጣዊ አሰራርሓን እንታይ ክመስል አለዎ ብዝብል ጭብጢ 

ተልዒልካ ናይቲ ፖለቲካዊ ውድብ ቐፃልነት አብ ምንታይ ክምስረት አለዎ ናብ ዝብል ሓሳብ ንምምፃእ እዩ፡፡ ስለዚ ብዚ 

አግባብ ኮምኒስት ፓርቲ ቻይና ዋላ እኳ ፀረ-ዲሞክራሲ እንተኾነ እቲ ውድብ ግን ከመይ ኢሉ ጠንኪሩ ክወፅእ ኽኢሉ? ዋና 

ዋና ጠንካራታት ጎኒ እቲ ውድብ እንታይ እዮም? ህወሓት አቢሉ እውን ኢህአዴግ ካብ ኮምኒስት ፓርቲ ቻይናን ካልኦትን 

እንታይ ትምህርቲ ክትወስድ ትኽእል? ዝብሉ ነጥብታት ንምርአይ እዩ፡፡ ስለዚ በዚ አረዳድአ ናብ እቲ ኮምኒስት ፓርቲ 

ቻይና ውሽጣዊ አሠራርሓ ቑንጥር ቑንጥር አቢልና ንርአ፡፡ 

ኮምኒስት ፓርቲ ቻይና ንልዕሊ 60 ዓመት ቻይና እትአክል ብዙሕ ህዝቢ ዝነብረላ ሃገር እናመርሐ ዝመፀ ምስቲ ምኑ በዚ 

ፅሑፍ እዙይ ናይቲ ፓርቲ ጥንካረን ድኽመትን ምግላፅ ብጣዕሚ አሸጋሪ እዩ፡፡ አብዚ ፅሑፍ እዙይ ሓደ ሓደ ነጥብታት 

ጥራሕ ንምርአይ ግና ኮምኒስት ፓርቲ ቻይና እስካብ ሞት ማኦ ዚዶንግ (1976s) ብዙሓት ናይ አተሓሳስባ ሽግራት የጋጥምዎ 

ከም ዝነበሩ ፣ ካብ ድሕሪ ሞት ማኦ ዚዶንግ ጀሚሩ ግና ተራመድቲ ሓሳባት በብግዚኡ እናተልዓሉን ተቐባልነት እናረኸቡ 

ፀኒሖም አብ ከባቢ 1980s አብቲ ፓርቲ ተቋማዊ ዝኾነ ለውጢ አሠራርሓን አተሓሳስባን ከምዝመፀን ከምዝተተግበረን 

ይሕበር፡፡ ብዝበለፀ ድማ ከምዚ ዓይነት ተራመድቲ ዝኾኑ ሓሳባት እናተጠናኸሩ ብምምፃእ ካብ 1989 እ.አ.አ ጀሞሩ ናይ 

ፖለቲካል ኢኮኖሚ ፍልስፍና ለውጢ ብምምፃእ ዓለም ዘስደመመ ኢኮኖሚያዊ ዕብየትን ጥንካረን አቢሉ እውን አብ ዓለም 

ለኻዊ መድረኻት ተፅዕኖ ፈጣሪት ዝኾነት ሃገር ክፈጥር ከም ዝኸአለ ብዙሓት ማዕኸናት ሓበሬታ ይሕብሩ፡፡ 

እምበአርከስ እዚ ኹሉ ለውጢ ኮምኒስት ፓርቲ ቻይና ከምፅእ ዝኸአለ ከመይ አቢሉ እዩ? እንተይልና አብ ሓይሊ ሰብ 

ዝሰርሖ ዝነበረ ጥንኩር ሥራሕቲ ውፅኢት ከም ዝኾነ ተንተንቲ ፖለቲካ ይናገሩ፡፡ እንድያውም ካብዞም ተተካእቲ ተባሂሎም 

ብዙሕ ኢንቨስትመንት ወፂእሎም ናብ ቕድመ አመራርሓ ዝመፁ ሰባት ብዘልዐልዎም ተራመድቲ ዝኾኑ ሓሳባትን ናይ 

አካይዳ ለውጥን ንንውሕ ዝበለ እዋን ግዳይ ማእሰርቲ ኾይኖም እስካብ ሞት ማኦ ዚዶንግ ከም ዝነበሩ ይግለፅ፡፡ እዞም 

ካድረታት እዚአቶም ንምፍራይን ንምምልማልን  ሰፊሕን ተኸታታልን ናይቲ ውድብ ፖለቲካዊ አተሓሳስባን አሠራርሓን 

ፖለቲካዊ ትምህርቲ ከም ዝተውሃበ ፣ ብዙሓት ትካላት ትምህርቲ እውን ከምዝተኸፈታን ከምዝተስፋሕፋሓን ማህደር 

ድርሳናት ታሪክ እቲ ውድብ ይሕብሩ፡፡ እዙይ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ብሉፃት ተተካእቲ አመራርሓ ዝምረፅሉን ቕድሚ ናብ 

አመራርሓ ምምፅኦም ልምዲ ዝረኽብሉ አሠራርሓ መሠረታዊ ለውጢ ከምፅእ ብዝኽእል መንገዲ ተግባራዊ ስለዝገበረ 

ምኑ ብዙሓት መረዳእታታት ይሕብሩ፡፡ 

ጠንካራ አሠራርሓታት ኮምኒስት ፓርቲ ቻይና 
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አብዚ ንእሽተይ ርእሲ እዙይ እንሪኦም ነጥብታት ምስ ምትኽኻእ ተተሓሒዙ ዝስርሑ ሥራሓቲ ንአብነት አባላት አብ 

ምምልማልን ምፍራይን ፣  ንካድረታት ትምህርትን ሥልጠናን አብ ምሃብ ፣ ተተካእቲ አመራርሓ አብ ምምልማልን ናብ 

ሥልጣን አብ ምምፃእን ኮምኒስት ፓርቲ ቻይና ዝሰርሖምን እናሰርሐሎም ዝርከብ አካይዳታት ንምርአይ እዩ፡፡ 

ሀ.  አባላት ምምልማልን ምፍራይን 

መብዛሕትኡ ዜጋ ቻይና መማረፂ ፖለቲካዊ ውድብ ስለዘይብሉ ንኮምኒስት ፓርቲ ቻይና ይድግፍ እዩ እኳ እንተተብሃለ 

መብዛሕቲኡ ግና አባልን ካድረን እቲ ውድብ አይኮነን፡፡ እስካብ መጨረሻ 2012 እ.አ.አ  ልዕሊ 85 ሚልዮን ቻይናውያን 

አባላት እቲ ውድብ ከም ዝኾኑ ዥንህዋ ሓቢሩ ነይሩ፡፡ እዙይ ካብ ጠቕላላ ህዝቢ ቻይና ዳርጋ 7% ከም ዝኾነ ይግመት፡፡ 

በብዓመቱ ድማ ልዕሊ 1 ሚልዮን ዜጋታት ቻይና አባል እቲ ውድብ ከም ዝኾኑ እዙይ ድማ ንጥዕይ ዝበለ ሥራሕ መርከቢ 

ንምጥቃም ኢሎም ብአፎም ጥራሕ ናይቲ ውድብ ተአመንቲ መሲሎም ከመዝረአዩን አባላት ከምዝግበሩን  ፕሮፈይሰር 

ዣንግ (Zhang Xi'en) ይገልፁ፡፡  እንተኾነ ግን ቻይናውያን ሓደ ብጣዕሚ ጠንካራ ዝኾነ ባህሊ አለዎም፡፡ ንሃገሮም 

መብዛሕቲኦም ዜጋታት ቻይና ሓደ ዓይነት አተሓሳስባን ተገዳስነትን አለዎም ተባሂሉ ይንገር፡፡ 

ኮምኒስት ፓርቲ ቻይና ካድረታት ዝምልምለሉ ግልፂ ዝኾነ  አሠራርሓ ከም ዘለዎ ብዙሓት ይዛረቡ፡፡ ካድረ ንምን ዋላ 

ብዙሓት  ድየት እተሃለዎም እቲ ፓርቲ ግና ካብዚኦም ብባህርይኦም ዝተመስገኑ ፣ ብሥረሖም ብልጫ ዘለዎም ፣ ንለውጢ 

ዝግጁ ዝኾኑ ፣ ልዕሊ ኹሉ ናይቲ ፓርቲ አተሓሳስባ ብመሠረቱ ዝተረድኡ ከምኡ እውን ብትምርቲ ልዑል ደረጃ ዝበፅሑ 

ሰባት ተተካእቲ ተባሂሎም ከም ዝምልመሉ አብቲ ፓርቲ ፅንዓት ዝገበሩ ምሁራን ይሕብሩ፡፡ አብ ኮምኒስት ፓርቲ ቻይና 

አባላት ንምብዛሕ ኢልካ ዝግበር ገልጠምጠም ከምዘየልን አባል ንምን ብዙሓት ዝተሓላለኹ መገምገሚ ነጥብታት 

ከምዘሎ ይሕበር፡፡  ብዝተፈላለየ ምኽንያት ካብቲ ትፅቢት ዝግበረሉ ተግባራት ዝደኸመ አመራርሓ ወይ ንግላዊ ዕላማ 

ዝሰርሕ ካድረ እንተተረኺቡ ዘየዳግም  ስጉምቲ ከምዝውሰደሉ ይግለፅ፡፡ ስለዚ ብግበረለይ ክገብረልካ ፣ ብኸባብያውነት 

ወይኸዓ  ብዓልየት ዝግበር ምልመላ ካድረ አብ ኮምኒስት ፓርቲ ቻይና ቦታ ከምዘይብሎም እውን ተተሓሒዙ ይግለፅ እዩ፡፡ 

ለ . ናይ ካድረ ትካላት ትምህርትን አወሃህባ ሥልጠናን 

ናብቲ ዋና ሓሳበይ ቕድሚ ምእታወይ ሓደ ናይ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፈይሰር ብዝበልዎ ክጅምር “It Takes ten years to 

nurture a tree, but a hundred years to nurture a man” ዢንጉ ዋንግ (2005 እ.አ.አ)፡፡ እቲ አበሃህላ ናብ ትግርኛ 

ክንትርጉሞ እንተለና “ሓደ ተኽሊ ተንከባኺብካ ንምዕባይ 10 ዓመት የድሊ ፣ ሓደ ሰብ ብአተሓሳስባ ሓኒፅካ ንምዕባይ ግን 

100 ዓመታት የድሊ” ዝብል ይኸውን፡፡ እዚ አበሃህላ እዚ ኮምኒስት ፓርቲ ቻይና ከመ መምርሒ ዝጥቀመሉ ፍልስፍና ከም 

ዝኾነ እዞም ምሁር እውን ይገልፁ፡፡ በዚ መበገሲ እዚ ኸዓ ካብ 1980ታት አቢሉ በቲ ፖለቲካዊ ውድብ ዝተመሥረታን 

ዝመሓደራን በአሰርተታት ዝቑፀራ ላዕለዎትን ማእኸለዎትን ከምኡ እውን ታሕተዎትን ካድረታት ዝስልጥኑለን 

ዩኒቨርሲቲታትን ኮለጃትን አብ ሥራሕ ይርከባ፡፡ አብዘን ዩኒቨርሲቲታትን ኮለጃትን አትዩ ዝመሃር ካድረ ድማ ካብ መደበኛ 

ዩኒቨርሲቲታት ዲግሪን ካብኡ ንላዕልን ዝሓዘ ክኸውን ግድን እዩ፡፡ አብ ላዕለዎት አመራርሓ ዝስልጥኑለን ዩኒቨርስቲታት 

እቲ ውድብ ኸዓ ማስተርሰስን ዶክትሬትን ዝሓዙ ሰባት ዝጠልባሉ እዋን ብዙሕ ምኑ ይሕበር፡፡ 

እተን በቲ ውድብ ዝተመሥረታን ዝምርሓን ዩኒቨርሰስቲታትን ኮለጃትን ግልፂ ዝኾነ ተቋማዊ ቕርፂ አመሓድራ ክሕዛ 

ብምግባር ፣ ዝምርሓሉን ዝመሓደራሉን ግልፂ ዝኾነ ፖሊሲን ስትራተጂን ተቐሪፁለን ፣ ናይ ባዕለን ዝኾነ ዓርሱ ዝኸአለ 
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አመራርሓ ሓይሊ ሰብ ተመዲቡለን ፣ ግልፂ ዝኾነ ካሪኩለም ከመኡ እውን አወሓህባ ሥርዓት ትምህርቲ ተዘርጊሑለን ፣ 

አወሃህባ ፈተና፣ ግምገማን ዲሲፕሊንን ብግልፂ ተነፂሩለን ዝሰርሓ ትካላት ትምህርቲ እየን፡፡ አብዘን ትካላት ትምህርቲ 

ማንም ካድረ አትዩ ካብ ሓፂር ሥልጠና ጀሚሩ እስካብ 2 ወይ 3 ዓመት ዝፀንሕ ስሩዕ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ክወስድ ይግበር 

እዩ፡፡ አብዘን ላዕለዎት ፖለቲካዊ ትካላት ትምህርቲ ዝመሃሩ ካድረታት አብ መወዳእታ ይኹን አብ እዋን መፋርቕ ትምህርቲ 

ዝተፈላለዩ መፅናዕትታት (አብ ቐረባ እዋን ኢህአዴግ ከም ዘፅንዖ ዓይነት ፣ አብ 24 ዓመት ሓደ ግዜ እኳ እንተኾነ) ከካይዱ 

ብምግባር አብቲ ሕብረተሰብ ዘጋጥሙ ዘለዉ ሽግራት ሳይነሳዊ ብዝኾነ መንገዲ ብምትንታን መፍትሕታት የቕምጡ፡ ሓደ 

ሓደ ጊዜ ኸዓ አብቲ ውድብ መሠረታዊ ናይ ፖሊሲን ስትራተጂን ለውጢ ከምፅኡ ዝኽእሉ ፅንዓታት እውን ካብዘን ናይ 

ፖለቲካ ትካላት ትምህርቲ ይርከብ እዩ፡፡ በዚ መሠረት ኸዓ እተን ናይቲ ፓርቲ ትካላት ትምህርቲ ከም ቲንክ ታንክ (Think 

- Tank) ማእኸል ኾይነን እናገልገላ ከምዝርከባ ምሁራት ይሕብሩ፡፡ 

ካብዘን ትካላት ትምህርቲ ዝወፁ ብሉፃት ካድረታት ሕፁይ አመራርሓ ብምን አብ ክልላትን (provinces) አብ ማእኸላይ 

መንግስትን ዘለዎ ቑልፊ ቦታታት ብምኽትል አመራርሓን አማኻርነትን ደረጃ ተመዲቦም ክሰርሑ ብምግባር ሓሙሽተ ዓመት 

ቕድሚ ናብ አመራርሓ ምርጫ ምግባሩ ብዘመዝግብዎ ናይ ሥራሕ ውፅኢት ንሕንሕ ብምግባር ጎሊሆም ዝወፅሉ መንገዲ 

ክመቻቸወሎም ይግበር፡፡ በዚ መሠረት ድማ አብ ሕፁይ አመራርሓ ጊዜ ርኡይ ለውጢ ዘምፅኡ ካድረታት ተፈልዮም ናብቲ 

ዝለዓለ ናይ አመራርሓ ቦታ ክድይቡ ይግበር፡፡ እዘን ላዕለዎት አመራርሓ ዝስጥኑለን ትካላት ትምህርቲ CPS (Central 

Party School) ተበሂለን ዝፍለጣ እንትኾና አብዚአተን ተማሂሮም ልዑል ነጥቢ ዝረኽቡ ካድረታት ናብ PBSC 

(Politburo Standing Committee) ቐሪቦም ንቐፃሊ 10 ዓመታት ወይ ክልተ ተርም ዝምረፁ አመራርሓ ይኾኑ፡፡ 

ሐ. ኮምኒስት ፓርቲ ቻይናን ምትኽኻእን 

ምትኽኻእ አብ ኮምኒስት ፓርቲ ቻይና አብ ኹሉ ደረጃ ኃላፍነት ዝትግበር እንትትኸውን ብመደበኛ ግን በብ 10 ዓመቱ 

ሓደሽቲ አባላት ማእኸላይ ኮሚቴ (CCP) ይምረፁ፡፡ እዚአቶም ድማ ካብ ውሽጦም ናይ ፖሊት ቢሮ (PB) አባላት 

ይመርፁ፡፡ ከምኡ እውን አባላት ፖሊት ቢሮ (PB) ቐዋሚ ኮሚቴ ዝበሃል (PBSC) ይመርፁ፡፡ እዚ ምርጫ ዝካየድ ንቐፃሊ 

10 ዓመት ቻይና ዘመሓድሩ አመራርሓታት ንምምራፅ እዩ፡፡ አብ ከባቢ 1980ታት ፕረዚዳንት ዳንግ ዢያፒንግ ምትኽኻእን 

አቢሉ እውን ካብ ሥልጣን ዝወርዱ አመራርሃታት ዝምልከት ሕጊ አውፂኦም እዮም፡፡ ስለዚ እስካብ ሐዚ እቲ ሕጊ 

እናተመሓየሸ መፂኡ ማእኸል ስሕበት መስርሒ እቲ ውድብ ኾይኑ ኸዓ ይርከብ፡፡ ዕድመን ግልጋሎት ጊዜን እውን ተወሲኑ 

እናተሰርሓሉ ይርከብ፡፡ በዚ መስርሕ ኸዓ ካብ ብጋንኡ ብሉፃት ተሓረይቲ አመራርሓ ቕድሚ 5 ዓመት አቢሉ ናብ ላዕለዋይ 

አመራርሓ ቦታ ቕድምያ ተዋሂብዎም ይሽየሙ፡፡ በቲ ዘርአይዎ ውፅኢት ኸዓ አመራርሓ ኾይኖም ይምረፁ፡፡ 

ብዙሓት ፀሓፍቲ ከም ዝምስክርዎ ምትኽኻእ አመራርሓ ኮምኒስት ፓርቲ ቻይና ብጥልቀት ተሓሲብሉን ብዝግባእ 

ተዘጋጅዮምሉን ከም ዝሥራሕ ይሕብሩ፡፡ እዚ ድማ ካድረታት ኮምኒስት ፓርቲ ቻይና አብ ትካላት ትምህርቲ ፖለቲካ እቲ 

ውድብ መደበኛ ትምህርቲ ክወስዱ ብምግባር ብዝሕ ዝበለ ጊዜ እውን ናብ ሕዝቢ ብምውራድ በብዘርፉ ጥልቕ ዝበለን 

ሰፊሕን ፅንዓት የካይዱ፡፡ በብዝደለይዎ ዘርፊ (ዓውደ-ሥራሕቲ) ተዋፊሮም ፤ ንአብነት አብ ሕርሻ ፅንዓት ዘካይድ ካድረ ናብ 

ሓረስቶት ዝርከብሉ ገጠራማ ከባቢ ቻይና እናተመላለሰ ምስቶም ሓረስቶት ንዓዓቶም መሲሉ እናነበረ ሰፊሕን ዓሚቑን 

ሳይነሳዊ ዝኾነ ትንተናታት ዝሓዘ ፅንዓት ከፅንዕ ይግበር፡፡ እዚ ኸዓ ብክልሰ ሓሳብ ጥራሕ ከይኮነስ አብቲ ሓረስታይ  

ዘጋጥም ዘሎ ሽግር ብምልዓል ፖለቲካዊ መፍትሕታት ብዝግባእ ተንቲኑ ክፈልጥን ናብ ዝምልከቶ ከቕርብን ይሕግዞ፡፡ ከም 
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እኒ ጉዎ ንሻን ዝብልዎ እዚ መፅናዕቲ እስካብ 2 ዓመትን ካብኡ ንላዕሊ እውን ክወስደሎም ይኽእል እሉ፡፡ እዚ ከምዚ ዝበለ 

ፅንዓት አብ ቻይና ተኸሲቱ ከም ዝነበረ ናይ ባህሊ አብዮት (Cultural Revolution ከ 1966 እስካብ 1976 እ.እ.አ) ከም 

ዘይኮነ ኸዓ ይሕበር፡፡ 

ስለዚ እቶም ካድረታት አብ ላዕለዎትን ማእኸለዎትን ትካላት ትምህርቲ እቲ ወድብ እናተምሃሩ ናብ ሕርሻ ፣ እንድስትሪታት 

፣ መፍረይቲ ፋብሪካታት ፣ናብ አገልግሎት ንግዲ ዘርፍታትን ትሪዙምን ከምእ እውን አናእሽተይን ደቀቕትን ትካላት ፣ 

ማሕበራዊ አገልግሎት ዝህባ መንግስታውን ውልቃውን ትካላትን ኻልኦትን እናኸዱ አብ ቻይና ዘሎ ወድዓዊ ሽግራት 

መፅናዕቲ የካይዱ፡፡ ካልኦት ካድረታት ኸዓ አብ ሰናይ ምምሕዳር ፣ ፍትሒ አወሓህባን ግልጋሎትን ከምኡ እውን አተሓሕዛ 

ሰብአዊ መሰላትን ብሰፊሑ ፅንዓት ብምክያድ መፍትሕታት ይቕርቡ፡፡ 

አብ 1994 እ.እ.አ. ናይቲ ውድብ ሴክሬታሪ ዝነበሩ ጂያንግ ዘሚን ሓደ ተፈታዊ ጭርሖ ነዚ ምትኽኻእን ምስልጣንን 

አመልኮቶም ዝበልዎ ነይሩ፡፡ “ናትና ሥራሕ ፕሮፐጋንዳን አይድዮሎጅን ካድረታትና ብሳይነሳዊ ክልሰ ሓሳብ ዘዕጥቕ ፣ 

ንካድረታትና ህዝቢ ብዝደልዮ አንፈት መንገዲ ዘርኢ ፣ ብጠንካራ ናይ ፖለቲካ እምነት ካድረታት ዝቐርፅ ከምኡ እውን 

ንብሉፅ ሥራሕ ባህሊ ዘለዓዕልን ዘተባብዕን ክኸውን አለዎ፡፡” ኢሎም ነይሮም፡፡ እዚ ብኢንግሊዘኛ ኸዓ፤ “Our 

propaganda and ideological work must arm people with scientific theories, guide people with correct 

public opinions, shape people with noble sprits, and encourage people with excellenet works.” ዝብል 

ይመስል፡፡ እዚ አበሃህላ ኸዓ ናይቲ መሥርሕ ነፀብራቕ ከምዝነበረ እቶም ፀሐፍቲ ይሕብሩ፡፡   

እተን ትካላት ትምህርቲ ካድረታት በብዓመቱ አብ ላዕለዎት ልዕሊ 500 ካድረታት ፣ አብ ማእኸለዎት አስታት 9,000 

ካድረታት ከምኡ እውን አብ ታሕተዎት ልዕሊ 100,000 ካድረታት እናሰልጠና የምርቓ እየን፡፡ ስለዚ ካብዘን ትካላት 

ትምህርቲ ዝምረቑ ካድረታት እንተውሓደ ብዙሕ ለውጢ ከምፅኡ ዝኽእሉ ውሱን ፅንዓታት ከም ዝርከብ ፣ ካብዚ ንላዕሊ 

ድማ እቶም ካድረታት ናይ ፍልጠት ፣ ዓቕምን ናይ አተሓሳስባ ለውጢ አምፂኦም ናብቲ ዓውደ ሥራሕቲ ከም አመራርሓ 

ይምደቡ፡፡ አብቲ ናይ አመራርሓ ቦታ ክምደቡ እንተለዉ እቲ ዝፀንሖም ሥራሕትን ዘጋጥምዎም ሽግራትን አብ ትካላት 

ትምህርቲ እቲ ውድብ እናሃለዉ ስለዘፅንዕዎ ብቐሊሉ እናፈትሑ ፣ ዝበለፁ ሓደሽቲን ተራመድትን ዝኾኑ ሓሳባት እናምፅኡ 

እቲ ፓርት ክጉልብትን ክጥንክርን ዓብይ ግደ እናተፃወቱ እንትርከቡ ከም ሃገር ኸዓ ቻይና ብኹሉ መዳይ ዕዙዝ ለውጢ 

ዕብየት ክተምዝግብ አኽኢለምዋ እዮም፡፡ ህወሓት/ኢህአዴግ በዚ መነፀር እዚ እንተርኢናያ አብዚ አሎ ዝበሃል ሥራሕ 

ከምዘይሰርሐት ብግልፂ ክንርዳእ የኽእለና፡፡ 

መጠቓለሊ 

ሓደ ህዝቢ ከም ህዝቢ እንትነብር ካብ ባዕሉ ጥራሕ ዝመንጨወ ባዕሉ ጥራሕ እናመርሐን እናሠርሐን ካልኦት አሓት 

ህዝብታት ዘይተሳተፍሉ ዝተፈፀመ ታሪኽ ከምዘየለ ብዙሓት ናይ ታሪኽ መዛግብቲ ይሕብሩ፡፡ ሓደ ህዝቢ ብዘይካ አሓት 

ህዝብታት ንበይኑ ዝነብረሉ ፣ ፍሉይ ፍፃመ ታሪኽ ዝሰርሐሉን ዘላቕነት ዘለዎ ናይ ታሪኽ ቕብብል ዝፍፀመሉ ኹነታት 

ብዙሕ አይተርአየን፡፡ እምበአርከስ ዘለውና ታሪኻትን ፍፃመታትን ዘፈላልዩና ዘይኮነስ ዘቀራርቡና ፣ ዘባእሱና ዘይኮነስ 

ዘፋቕሩና ኮታስ መሠረት ልምዓትናን ብልፅግናናን ኾይኖም ከግልግሉና ዝኽእሉ እዮም፡፡ ኹሉ ብሄር ብሄረሰብ ነናይ ባዕሉ 

መንነት ፣ ቋንቋን ባህልን ዝሓዘ እኳ እንተኾነ ከም ሃገር ኸዓ ብሓባር ዝፈጠሮም ታሪኽን ታሪኻዊ ፍፃመታትን ብዙሓት ከም 
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ዝኾኑን ንዚአቶም ኸዓ ብሓባር  ሂወቱ እናገበረ ብቐይሕ ደሙ ዐቂብዎም መፂኡ እዩ፡፡ ይኹን እምበር ናይ ዓርሰ መንነት ፣ 

ቋንቋን ባህልን ንምጥንኻር ብዝብል ምኽኒት ሃገራዊ ሓድነት ዝሸርፍን ዝፈላልይን ክኸውን የብሉን፡፡ ብሽም ሃገራዊ ሓድነት 

ኸዓ ናይ ብሄር ብሄረሰባት መንነት ፣ቋንቋን ባህልን ዘልምስ ወይ ኸዓ ዝውሕጥ ክኸውን የብሉን፡፡ ስለዚ ክልቲኦም እቲ ሓደ 

ነቲ ኻሊእ ዘጥፍእ እንተይኮነስ ክልቲኦም ተኸአኢሎም ሓቢሮም መሠረት ጥንካረ (እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ክብርን ነፃነትን 

ስለዝህብ) ኾይኖም ክኸዱ አለዎም፡፡ 

አብዚ ፅሑፍ እዙይ ካብ መጀመርታ ጀሚርና እስካብ ሐዚ ዝረአናዮም ነጥብታት ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ ጥንካርኡ ሓልዩ 

ንነዊሕ ጊዜ ክዘልቕ እንድሕር ደአ ተደልዩ ልዕሊ ኹሉ አብ ሰብ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ከካይድ አለዎ፡፡  ተተካእቲ ዘይብሉ 

ፓርቲ ከም አውሊ ንጎሆ ገይርካ ምርአይ ይከአል እዩ፡፡ ንዝተወሰነ ጊዜ ክፀንሕ ይኽእል ይኸውን እምበር ምጥፍኡ 

አይተርፍን፡፡ በዚ መሠረት ገይርና ኸዓ ህወሓት/ኢህአዴግ ከም ፖለቲካዊ ድርጅት ተተካእቲ አብ ምፍራይ እንታይ ዓይነት 

ሥራሕቲ ክትውግን ይግባእ ዝብል ምስ ካልኦት ፖለቲካዊ ውድባት ብምንፅፃር ክንርኢ ፈቲና ኢና፡፡ አብ ቻይና በብዓመቱ 

ብርክት ዝበለ ሰፋሕቲ ፅንዓት እንትካየድ  አብ ኢትዮጵያ ሃገርና ብህወሓት/ኢህአዴግ ድማ አብ 24 ወይም 25 ዓመት ሓደ 

ጊዜ (አብ ቐረባ እዋን ዝተገበረ መፅናዕቲ) ተኻይዱ፡፡  

አብ ቻይና በብ 10 ዓመቱ ብአሻሓት ዝቑፀሩ ላዕለዎት አመራርሓ እንትትክኡ አብ ህወሓት/ኢህአዴግ ኸዓ ብአፃብዕቲ 

ዝቑፀሩ ክትክኡ ንርኢ አለና፡፡ እዚ ድማ ብሕልፊ ንህወሓት አዝዩ ዝተሓተ ቑፅሪ ተተካእቲ ከም ዝኾነ ይሕበር፡፡ ምናልባት 

ቑሩብ ተስፋ ዝሕብ ህወሓት አብ መበል 12 ውድባዊ ጉባኤ ተወሲኑ ዝተብሃለ ብዕድመን ካብ ክልተ ጊዜ ንላዕሊ ምምራፅ/ 

አመራርሓ ምን ከምዘይከአል ተወሲሉ ይበሃል እዩ፡፡ እዙይ ከምፅቡቕ ጅማሮ እኳ እንተኾነ ዕድመን ንውሓት ዓመት 

ሥልጣንን ጥራሕ ግን እቶም ወሰንቲ ነገራት አይኮኑን፡፡ እቲ ወሳኒ ጉዳይ ብሉፅ ተተካኢ አመራርሓ ተዘጋጅዩ ‘ዶ? 

እንተዘይተዘጋጅዩ ከመይ ገይርካ እዩ ክዘጋጀይ ዘለዎ ዝብል ከቢድ ሕቶታት ክልመሱ ነይርዎም፡፡ እስካብ ሐዚ እውን እዙይ 

ዝበሃል መሠረታዊ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ምንቅስቓስ ምፍራይ ተተካእቲ አይረአይን ዘሎ፡፡ ነዚ ነጥቢ እዙይ ኸዓ ከም 

ዓብዩይ ሕቶ አልዒልና ክንመያየጠሉን ክንዛተየሉን ይግበአና እዩ፡፡ ምኽንያቱ ህወሓት/ኢህአዴግ ናይ ማንም ከይኮነትስ ናይ 

ባዕልትና ስለዝኾነት፡፡ ስለዚ መንግስቲ ከም መንግስቲ ዝሰርሖም ስራሕቲ ከምዘለዉ ኾይኖም ህወሓት ግን እንተውሓደ ሓደ 

ናይ ፖለቲካ ትካል ትምህርቲ ክትኸፍት አለዋ፡፡ እዙይ እውን ምስቲ ዓቕሚ እናዓበየ እናበዝሐ ዝኸደሉ መሥርሕታት 

ክዳለዉ አለዎም፡፡ ተተካእቲ ካድረታት ፍሉይ ብዝኾነ አገባብ መደበኛ ትምህርቲ ዝወስድሉ ሰፋሕቲ ፅንዓት ዘካይድሉ 

ዕድል ክመቻቸወሎም ይግባእ፡፡ እዚ ትካል ትምህርቲ ድማ ናይቲ ውድብ ማእኸል ስሕበት (አስኳል) ኾይኑ ዘግልግለሉ 

ብሓፈሻ ድማ ነቲ ህዝቢ ማእኸል ፍልፍል መፍትሕታት ፣ ማእኸል ፅንዓትን ምርምርን ከምኡ እውን ማእኸል Think-Tank 

ኾይኑ ዘገልግል ክኸውን አለዎ ኢለ ይአምን፡፡   

ስለዚ ህወሓት/ኢህአዴግ  ምስ ኮምኒስት ፓርቲ ቻይና ስጡም ርክብ ስለዘለዎ ከምዚ ዝዓይነተን ትካላት ትምህርቲ ፖለቲካ 

ንምኽፋትን ንምስፍሕፋሕን ሓገዛት ክርከበሉ ዝኽእል ኹነታት ምምችቻው ካብኡ ንላዕሊ ኸዓ እቲ ውድብ ዝመስረተን 

ድርጅታት (በቲ ውድብ አገላልፃ እኳ ናይ ህዝቢ እየን ዝበሃላ) አብዚ ዓብይ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ከውፍያ ብምግባር ሰፋሕቲ 

ሥራሕቲ ክሰርሑ አለዎም ዝብል እምነት አለኒ፡፡ እዚ እንተተገይሩ ኸዓ ህወሓት/ኢህአዴግ ድሕሪ 10 ዓመት ሰአን ተኣማንን 

ዓቕሚ ዘለዎን ተተካኢ ሕማቕ ሥራሕቲ ዝሰርሑ እናገሰፅካ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካሊእ ቦታ እናቀያየርካ እትሰርሐሉ ኹነታት 

ከም ዘብቅዕ ርግፀኛ እየ፡፡ ተተካኢ አብ ዝተደልየሉ እዋን ብቑፅሪ ጥራሕ ዘይኮነስ ብዓቕምን ፍልጠትን ዝተዓጠቐ ካድረ ከም 

ልብኻ ዝርከበሉ ዕድል ከም ዝህሉ እምነተይ ሙሉእ እዩ፡፡ ብሽም ተኣማኒ እናተለማመፅካ አብ አመሓድራ እተቕምጦ ካድረ 
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ዘይኮነስ ብኸቢድ ውድድር በብግዚኡ ናብ ሥልጣን ዝመፅሉ ዕድል ክመቻቾ ከምዝግበኦ ንኹላትና አብዚ ሐዚ ግዜ 

ዘተአማምነና ሓቂ እዩ፡፡ 

እምበአርከስ አነ ከም  እቲ እንፈትዎ ተባዕ ተቓላሳይ ዶ/ር አርከበ ዝበሎ አፈይ ዓፂወ ካብ ኮፍ ዝብል ዋላ ሕልፊ ተዛሪበ 

ዝተወሰነ መዘራረቢ ዝኸውን ሓሳብ ምልዓል አለኒ ኢለ እዚ ፅሒፈ አለኹ፡፡ ኩላትኩም ፈተውቲ ውድብ 

ህወሓት/ኢህአዴግን ሃገርና ኢትዮጵያን አብዚ መዛተይ ነጥቢ እዙይ ተደሪኽኩም ዕጃምኩም ክትብሉ እላቦ፡፡ ንግለይ ኸዓ 

ብደገፍ ይኹን ብነቐፌታ/መኣረምታ በቲ አብ ታሕቲ ዘሎ አድራሻይ ክትልእኹለይ ትኽእሉ ኢኹም፡፡ ንፅሑፈይ 

ዝተጠቐምኩሎም መጣቐስታት አብ ታሕቲ ተዘርዚሮም አለዉ፡፡ 

ሐዝውን ቓልሲ ድኽነትና መሪርን ነዊሕን እዩ ዓወትና ናይ ግድን እዩ !!! 

 

ገብረየሱስ ረዳ (ወዲ ረዳ) 

grwbest@gmail.com  

ካብ አዲስ አበባ 

የካቲት 2008 ዓ.ም 
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