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1.መእተዊ 

ኣብ ህልዉ ኩነታት ሃገርና ዝጠመተ ብዝተፈላለዩ ኣካላት ዝተፈላለየ ርኢቶ ክወሃብ ፀኒሑ 
እዩ፡፡ኣነ እውን ከም ሓደ ዜጋ ኣብ ጳግሜን 4/2008ዓ/ም ረብሓ ካብ ሉጓም ንላዕሊ 
ይስሕብ ብዝብል ርእሲ ሪኢቶይ ፀሒፈ ዓይጋፎሮም እውን ናብ መምበብቲ ክበፅሕ ገይሩ 
እዩ፡፡ሐዚ ድማ ንቑሕ ተሳትፎ ሸቃላይ ንህንፀት ፃዕዳ ርእሰማልነት ወሳኒ እዩ ብዝብል 
ርእሲ ነቲ ረብሓ ካብ ሉጓም ንላዕሊ ይስሕብ ዝብል ፅሑፈይ ዘጠናኽር ሓፂር ፅሑፍ 
ኣቕሪበ ኣለኹ፡፡እዚ ፅሑፍ ታሪኻዊ ኣመፃፅኣ ሕቶ ሸቃላይ፣ኣብ ምምላስ ሕቶ ሸቃላይ 
ዝተመዝገበ ዓወትን ዘጋጥሙ ዘለዉ ፀገማትን፣ሕቶ ሸቃላይ ኣጠናኺርካ ንምምላስ እንታይ 
ክግበር ይግባእ? ዝብል ዝሓዘ እዩ፡፡ኣብዚ ፅሑፍ ርእሰማልነት ንዝብል ቃል  ካፒታሊዝም 
ንዝብል ቃል፣ሸቃላይ ዝብል ቃል ሰራሕተኛ ንዝብል ቃል ሰብርእሰማል ዝብል ቃል ሰብ 
ሃፍቲ ንዝብል ተኪአ ከም ዝተጠቐምኩ ክሕብር እደሊ፡፡ሰናይ ንባብ ክኾነልኩም እውን 
እምነ፡፡ 

2.ታሪኻዊ ኣመፃፅኣ ሕቶ ሸቃላይ  

ምስ ምቕልቃል ርእሰማልነት ሸቃላይ ከም ደርቢ ከምዝተፈጠረ ሰነዳት ታሪኽ 
ይሕብሩ፡፡ርእሰማልነት ስርዓተ ማሕበር ኮይኑ ኣብዛ ዓለምና ካብ ዝፍጠር ጀሚሩ ሕቶ 
ሸቃላይ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ዝተፈላለየ መልክዕ እናሐዘን እናተጠናኸረን መፀ፡፡ሰብ 
ርእሰ ማል ብዙሕ ትርፊ ንምርካብ ንኡስ ደመወዝ ዝኸፍልሉ፣ነዊሕ ናይ ስራሕ ሰዓት 
ዘስርሕሉ፣ሂወት ሰራሕተኛ ንሓደጋ ኣብ ዘውድቕ ኩነታት እውን ዝኾነ ዓይነት ውሕስና 
ከይሃቡ ንሰራሕተኛ ዘዋፍሩሉ ካብዚ ዝብገስ ሰራሕተኛ ኣብ ከርፋሕ ናብራ ዝወድቀሉ 
ኩነታት እናበርተዐ ከደ፡፡ሰራሕተኛ እውን ናይ ስራሕ ሰዓት 8 ሰዓት ክኸውን፣ደመወዝ 
ክመሓየሸሉ፣ማሕበራዊ ውሕስና ክረክብ ኣብ ዝተፈላለየ ግዝያት ጠለቡ ኣቕረበ፡፡ጠለብ 
ምቕራብ ጥራሕ ዘይኮነስ ጠለባቱ ንክምለሱ እውን ሰፍ ዘይብል መስዋእቲ ከፈለ፡፡መይደይ 
1886 ኣብ ችካጎ ጠለባቱ ንክምለሱ ንዘቕረቦ ሕቶን በቲ ስርዓት ንዝወረዶ ግፍዒ ንምዝካር 
መይደይ ከም ትእምርቲ ፅንዓትን ሓቀኝነትን ሸቃላይ ታሪኽ እናዘከሮ ይነብር 
ኣሎ፡፡መንግስታት ዓለምና በቢ ዓመቱ እውን ነዚ ዕለት ይዝክርዎ ኣለዉ፡፡ድሕሪ መሪር 
ቃልሲ ሎሚ ሕቶ ሸቃላይ ሕቶ ኢንዳስርያላዊ ሰላም ኮይኑ ዝረአሉ ብርኪ ተበፂሑ 
ኣሎ፡፡መንግስታት ፃዕዳ ርእሰማልነት ብዘይካ ኢንዳስትርያላዊ ሰላም ክህነፅ ከም ዘይኽእል 
ተገንዚቦም መስርሕን ሰራሕተኛን ኣዋጃትን መምርሕታትን ዘውፅእሉን ዝትግብሩሉን 
ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ፡፡እዙይ ብደረጃ ዓለም ዘሎ ታሪኻዊ ኣመፃፅኣ ሕቶ ሸቃላይ 
እንትኸውን ኣብ ሃገርና እውን ናይባዕሉ ታሪኻዊ ኣመፃፅኣ ኣለዎ፡፡ 
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ኣብ ሃገርና ምስ ምጥጣዕ ርእሰ ማልነት ደርቢ ሸቃላይ እውን ሓቢሩ ከም ዝተፈጠረ 
ይእመን፡፡ሸቃላይ ኢትዮጵያ ብዘውዳዊ ስርዓትን ፅግዕተኛ ርእሰማልነት ዝፈጠሮም ሰብ 
ሃፍቲ ዓበይቲ በደላት በፂሑዎ እዩ፡፡ናይ ረሃፁ ዋጋ ዘይረኸብሉ፣ብኣስራሒኡ 
ዝንገላተዐሉ፣ማሕበራዊ ውሕስንኡ ብዘይ ምሕላዉ ምኽንያት ኣብ ስራሕ ኣካላዊ ጉድኣት 
ወይከዓ ሞት እንተበፀሖ እውን ባልህ ዝብሎ ዝስእነሉ ኮታስ ከምቲ ካሊእ ውፅዕ ወገኑ 
ብናብራ ምኽባር ድንቁርናን ሕማምን ዝሰቐየሉ ኩነታት እዩ ነይሩ፡፡እዙይ ጥራሕ 
ከይኣክል ብመንንነቱን ታሪኹን ከይኾርዕ ብቛንቁኡ ከይዛረብን ከይዳነን ዝተኸልከለሉ 
ኩነታት ተፈጢሩ፡፡ነዞም ደርባውን ብሄራውን ወፅዓታት ካብ እንግድዑ ንምውራድ  ሸቃላይ 
ኢትዮጵያ ከቢድ ቃልሲ ኣካይዱ እዩ ሰፍ ዘይብል መስዋእቲ እውን ከፊሉ እዩ፡፡ዘካየዶ 
ቃልስን ዝኸፈሎ መስዋእትን ቀፂልና ንርኣ፡፡ 

ኣብ ሃገርና ቅድሚ ናይ መምህራን ተምሃሮን ወዘተ ውዳበታት  ምፍጣሮም ሸቃላይ 
ኢትዮጵያ ውዳበ ሓይሊ እዩ ብዝብል እምነት ኣቐዲሙ ክውደብ ዝጀመረ ሓይሊ 
እዩ፡፡ብሕቡእ ነንባዕሉ ዝተሓጋገዘሉ ውዳበ ማሕበር ሸቃሎ ብምፍጣር ዝጀመረ ኣብ 
1938ዓ/ም ብግልፂ ማሕበር ሸቃሎ ንምውዳብ በቐዐ፡፡ናይ መጀመርታ ውዳበ ማሕበር 
ሸቃሎ ዝመስረቱ ድማ 7000 በዝሒ ዝነበሮም ናይ ምድሪ ባቡር ሰራሕተኛታት 
እዮም፡፡ኣብ 1939 ዘወዳዊ ስርዓት ብምቅዋም ናይ ስራሕ ጠጠው  ምባል ኣድማ ዘካይዱ 
እውን ሰራሕተኛታት ምድሪ ባቡር እዮም፡፡ሰራሕተኛታት  ፋብሪካ ስኳር፣ፋብሪካ ቃጫ 
፣ፋብሪካ ድርማር ጫማ  ወዘተ ፈለግ ምድሪ ባቡር ብምኽታል ኣብ 1950ዓ/ም ማሕበር 
ሸቃሎ ኣጣየሹ፡፡ኣብ 1953ዓ/ም ተወከልቲ ማሕበር ሰራሕተኛታት ተራኺቦም ሃገር ለኻ 
ማሕበር ንምጥያሽ ምንቅስቓስ ክግበር ፃዊዒት ኣቕረቡ፡፡ 

ሃፀይ ሃይለሰላሰ ምንቅስቓስ ሸቃሎ እናስገኦ ስለ ዝኸደ ናይ መስርሕን ሰራሕተኛን አወጅ 
ንምውፃእ ተገደደ፡፡   

ኣብ 1955ዓ/ም ማሕበር ሓድነት ሰራሕተኛታት ኢትዮጵያ(የኢትዮጵያ ሰራተኞች አንድነት 
ማህበር)ኢሰአማ ብሃገር ደረጃ ተመስረተ፡፡ኢሰአማ ምስተመስረተ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ስራሕ 
ጠጠው ናይ ምባል ኣድማ ፀወዐ፡፡ዘውዳዊ ስርዓት ስርዓት ሃይለስለሰ ብሰለልቱ ኣቢሉ 
ክመርሖ እንተፃዓረ እውን ኣይተዓወተን፡፡የግዳስ መራሕቲ ናይቲ ማሕበር ብምእሳር 
ብምቕታል ምንቅስቓስ ናይቲ ማሕበር ንምዕፋን ተንቀሳቐሰ፡፡ይኹን እምበር ኢሰአማ ካብ 
ዝውደብ ክሳብ 1966ዓ/ም ህዝባዊ ናዕቢ ኢትዮጵያ ካብ 5 ግዘ ዘይንእስ ስራሕ ጠጠው ናይ 
ምባል ኣድማ ኣካየደ፡፡ 

ኣብ 1966ዓ/ም ዝተኻየደ ህዝባዊ ናዕቢ እውን ካብ ለካቲት 28 እስካብ መጋቢት 2 
ንኣርባዕተ መዓልቲ ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማ ኣካየደ፡፡ኣብዚ ስራሕ ጠጠው ናይ 
ምባል ኣድማ ኢኮኖምያዊ ጥቕምታቱ ክሕሎ ብምሕታት ኣየብቀዐን፡፡መሰል ብሄራትን 
ብሄረሰባትን ክኽበር፣መሬት ንሓራሲኡ ክከፋፈል፣ናይ ፆታን ሃይማኖትን ማዕርነት 
ክኽበር፣ህዝባዊ መንግስቲ ክምስረት ኣጥቢቑ ሓተተ፡፡ናይ ሰራሕተኛ ዓመፅ ምስካልኦት 
ህዝብታት ህዝባዊ ዓመፅ ተደሚሩ ዘውዳዊ ስርዓት ክወድቕ ገበረ፡፡ብቑዕ መሪሕ ውድብ 
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ብዘይ ምንባሩ ምኽንያት ድማ  ህዝባዊ ዓመፅ ብምብላፅ ወታደራዊ ሓይሊ/ደርግ/ ናብ 
ስልጣን ወፀ፡፡ደርግ ናብ ስልጣን ምስመፀ እውን ሰራሕተኛ ሕትኡ ጠጠው 
ኣየበለን፡፡የግዳስ ናብራ ሰራሕተኛ ክመሓየሽ ሓተተ፡፡ምላሽ ደርግ ድማ ብዘይ ምሕረት 
ምጭፍጫፍ ኮነ፡፡ደርግ እውን ሕቶ ሰራሕተኛ ከይመለሰ ብቓልሲ ህዝቢ ናብ መቓብር 
ወረደ፡፡ 

ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ በራኻ ደደቢት ቃልሳ ዝጀመረት ህወሓት  ግን ሕቶ 
ሸቃላይ ዕሽሽ ኢላ ኣይሓለፎቶን፡፡ሸቃላይ ቃልሱ ንምሕያል ብማሕበር ክውደብ ስለዘዎ 
ብህወሓት ኣቐዲሞም ተመስረቶም ካብ ዝበሃሉ ማሕበራት እቲ ሓደ ማሕበር ሸቃሎ 
እዩ፡፡ሸቃሎ ትግራይ ኣብቲ ዝካየድ ዝነበረ ዕጥቂ ቃልሲ ብቐጥታ ብምስታፍ ካብ ተራ 
ተዋጋኣይ ክሳብ ዝተፈለላየ ብርኪ ኣመራርሓ ናይቲ ውድብ ኮይኖም ናይ ቃልሲ ግቡኦም 
ፈፂሞም እዮም፡፡ህወሓት ናይ ማእኸል ሃገር ሸቃላይ ንምልዕዓልን ንምቅላስን ሰፋሕቲ ናይ 
ምብርባርን ፕሮፖጋንዳን ስራሕቲ ሰሪሓ እያ፡፡ብዝተኻየደ ስራሕ ድማ ኣብ ምቅልጣፍ 
ውድቀት ደርግ ቀጥታውን ተዘዋዋርን ግደ ተፃዊቱ እዩ፡፡ኢህወደግ ካብ ዝምስረት ኣትሒዙ 
ድማ ብመስመር ወያይ ዲሞክራሲ ተራባሕቲ ካብ ዝኾኑ ደርብታት እቲ ሓደ ደርቢ 
ሸቃላይ ምኻኑ ብምእማን ኣብ ዙርያ ኢህወደግ ዓሲሉ ክቃለስ ጌይሩ እዩ፡፡      

ብምጥቕላል ሸቃላይ ኢትዮጵያ ዘውዳውን ፋሽስታውን ስርዓታት ተወጊዶም ነዚ ሐዚ 
ብመስመር ህዳሰ እናተመርሐ ዝህነፅ ዘሎ ስርዓት ልምዓትን ዲሞክራስን ንክመፅእ ምስ 
ሓረስታይ ከተማ ነባርን ወያናይ ምሁርን ብምዃን ከቢድ መስዋእቲ ከፊሉ እዩ፡፡ 

3.ኣብ ምምላስ ሕቶ ሸቃላይ ዝተመዝገቡ ዓወትን ዘይተሰገሩ ፀገማትን 

ሀ/ዝምረሐሉን ዘቃልሶን ዝፀረየ መስመር ህዳሰ ምዕታሩ 

መስመር ህዳሰ ረብሓ ሓረሰታይ፣ ሸቃላይን ናይ ከተማ ነባርን ብዘረጋግፅ መንገዲ 
ዝተቐረፀ መሰመር እዩ፡፡ረብሕኦም ከረጋግፁ ድማ ናይዞም ሓይልታት ንቑሕ ተሳትፎ 
ዝሓትት መስመር እዩ፡፡ብዝፀረየ መስመር ህዳሰ ካብ እንምራሕ ንዳሓር በዓል ክልተ ኣሃዝ 
ቁጠባዊ ምዕበለ ምምዝጋብ ተኻኢሉ እዩ፡፡በዚ ስሉጥ ምዕበለ ብሃገር ደረጃ ምግቢ ውሕስና 
ክነረጋግፅ ምኽኣልና ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ሕርሻን ካልኦት ዘፈር ቁጠባን ብዝተፈጠረ 
ሃፍቲ ኢንቨስትመንት ምስፍሕፋሕ ኪኢሉ እዩ፡፡ኣብ ደቀቕትን ኣናእሽትን ንግዲ ትካላት 
ኣብ ገዘፍቲ መፍረይቲ ትካላት ወዘተ ሰፊሕ ናይ ስራሕ ዕድል ብምፍጣሩ ኣብዞም ትካላት 
ብበዝሒ ብቀዋምን ግዝያውን ስራሕ ተቖፂሩ ብዝረኽቦ ደመወዝ ናብርኡ ዝደፍአሉ 
ኩነታት ተፈጢሩ እዩ፡፡ሃገርና ብዝተኸተለቶ ፖሊስን ስትራተጅን ኢንዳስትሪ ቀልቢ 
ወፃእተኛታት ሰብ ሃፍቲ ምግዛእ ጀሚሩ ኣሎ፡፡መንግስቲ መንደር ኢንዳስትሪ ኣጠናኺሩ 
ይቕፅለሉ ስለዘሎ ወፃእተኛታትን ናይ ውሽጢ ዓዲ ሰብ ሃፍትን ኣብቲ መንደር ኣትዮም 
ተጎራሪሶም ዝዓብየሉ ዕድል ዝፈጥር ኣብ ልዕሊ ምዃኑ  ንዜጋታት ብሚልዮናት ዝቑፀር 
ቀጥታን ተዘዋሪ ስራሕ ዕድል ዝፈጥር እዩ፡፡በብእዋኑ ስራሕ ዕድል ምስፋሕ ድማ 
ሰራሕተኛ ዝሐሸ ደመወዝ፣ዝሐሸ ናይ ስራሕ ኩነታት ወዘተ ናብ ዘለዎ እናተዛወረ 
ዝሰርሐሉ ዕድል ይሰፍሕ ብኡ ኣቢሉ ናይ ምድርዳር ዓቕሚ እውን ይጥንክር፡፡በዚዩን 



4 
 

ካልኦት ተዛመድቲ ጉዳያትን እዩ መስመር ህዳሰ ረብሓ ሰራሕተኛ ዘረጋግፅ መስመር እዩ 
ዝበሃል፡፡ 

ኣብዚ መዳይ ሐዝውን ዘይተሰገሩ ፀገማት ኣለዉ፡፡እቲ ሓደ ዘይተሰገረ ፀገም መስመር 
ህዳሰና ዘምፀኦ ለውጢ እንደገና ንተወሳኺ ሕቶ ስራሕ ዕድል ዝጠልብ ኩነታት ተፈጢሩ 
እዩ፡፡ብፍላይ ኣብ ከተማ ዝተመሃረ ሓይሊ ሰብ ግን ድማ ስራሕ ዕድል ዝደሊ ብስፍሓት 
ተፈጢሩ እዩ፡፡ኣብ ርእሲኡ ካብ ገጠር ናብ ከተማ ብትምህርቲ ኣትዩ ትምህርቱ ወዲኡ 
ንስራሕ ኣለሻ ኣብ ከተማ ዝተኣኻኸበሉ ኩነታት ተፈጠሩ እዩ፡፡ብመጠን ናይቲ ስሉጥ 
ዕብየት ንዑኡ ዝምጥን ሰፊሕ ናይ ስራሕ ዕድል ፈጠራ ክቐርብ ኣይከኣለን፡፡ኣብ ርእሲኡ 
ናይሰናይ ምምሕዳር ጉድለት ተወሲኹዎ ኣብ ከተማታት ኣምሓራን ኦሮምያን 
ብትምከሕተኛታትን ፀበብቲ ሓይልታትን ሕትኡ ተጨውዩ ናብ ህውከትን ዕግርግርን 
ዝኣተወ ብዋናነት እዚ ሓይሊ እዩ፡፡ስለዚ ሰራሕተኛ ዝፀረየ መስመር እውን እንተሃለዎ 
ኣብ ኣፈፃፅማ ብዝረአ ዘሎ ፀገም ብዝተማለአ መንገዲ ከይተፈተሐ ዝተርፈሉ ኩነታት 
ምህላዉ እቲ ሓደ ዘይተፈተሐ ፀገም እዩ፡፡ 

እቲ ካልኣይ ዘይተፈተሐ ፀገም ኣብ ሰብ ሃፍቲ ዝረአ ዘሎ ፀገም እዩ፡፡ሰብ ሃፍቲ 
ብልምዓታዊ መንገዲ ኣብ ክንዲ ምህፍታም ብኽራይ ኣካቢ መንገዲ ንምህፍታም 
ዝሃፅፅ፣ናብ መፍረዪ ትካላት ምህናፅ ኣብ ክንዲ ዝዓጉግ ውሑድ ሓይሊ ሰብ ጥራሕ ዝቖፅሩ 
ማሕበራዊ ዘርፍታት ዘትኵር፣ካብዚ እቲ ዝኸፈአ ድማ መሳሪሒ ትምክሕትን ፀቢብነትን 
ኮይኑ ንቲ ሁውከት ክጋደደ ዝገበረ እውን ዘለዎ ሓይሊ እዩ፡፡መስመር ህዳሰ ሓዲኡ በላዒ 
ሓዲኡ ድማ ንዝበልዕ ጠማቲ ኮይኑ ክነብር ከም ዘይኽእል ኣቐዲሙ ዘቐመጠ እኳ 
እንተኸነ ብተግባር ኣብ ከተማታት ኦሮምያን ኣምሓራን ዝተኸሰተ ህውከት ካሊእ ብስራሕ 
ስእነት እናተሳቀየ በይንኻ እናበላዕኻ ምንባር ከም ዘይከኣል ዝሓበረ እዩ፡፡ 

ሳልሳይ ፀገም ኣብቲ ሰራሕተኛን ሰራሕተኛ ናይ ምዃን ዕድል ዘለዎ ወገን ዝተፈጠረ ፀገም 
እዩ፡፡ኣብ ስራሕ ዘሎ ሸቃላይ መስመር ህዳሰ ናይቲ ሸቃላይ ረብሓ እውን ዝሕሉ መስመር 
ምዃኑ ዝተገንዘበ ኣይኮነን፡፡ኣብ ርእሲኡ ነዚ ረብሕኡ ዘረጋግፅ ስርዓት ንምሕላው 
ዘኽእሎ ድልዱል ውዳበ እውን ኣይብሉን፡፡በዚ ምኽንያት ኣብ ከተማታት ኣምሓራን 
ኦሮምያን ዝተፈጠረ ህውከት ከይፍጠር ኣብ ምክልኻል  ይኹን ምስተፈጠረ ነቲ ህውከት 
ኣብ ምህዳእ  ናይ ኢህወደግ ጠንካራ ክንፊ ከተማ ኮይኑ ግዲኡ ኣብ ምፅዋት ክፍተት 
ተራእዩ እዩ፡፡ 

እቲ ካሊእ ፀገም ስራሕ ክረክብ ትፅቢት ዝገብር ሓይሊ ዘርአዮ ጉድለት እዩ፡፡ኢህወደግ 
ዝመርሖ ልምዓታዊ መንግስቲ ዓለም ዘደመመ ምዕባለ ኣመዝጊቡስ ብርክት ዝበሉ ወገናት 
ስራሕ ዕድል ረኺቦም እዮም፡፡ናይ ቀፃሊ ስራሕ ደለይቲ እውን ዕድሎም ዝውሰን ሰለማ 
ዝተረጋገአት ጀሚራቶ ዘላ ልምዓት ኣጠናኺራ እትቕፅል  ኢትዮጵያ እንትት ህልው 
ጥራሕ እዩ፡፡በዚ እምነት ድማ ኢህወደግ ዝመርሖ መንግስቲ ተወሰኽቲ ስራሕ ዕድል 
ዝፈጥሩ መደባት ሓንፂፁ ኣብ ምርብራብ ይርከብ፡፡እቲ ሐዚ ስራሕ ዝደሊ መንእሰይ ነዚ 
ብዝግባእ ተገንዚቡ ሰለማ ዝተረጋግአት ኢትዮጵያ ክትህሉ በቲ ዝድለ ሰለጤን ስራሕ 
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ዕድል እንተይተፈጠረ ክተርፍን ስእነት ሰናይ ምምሕዳር እንትፍጠርን ድማ እዛ ዝነብረላ 
ሃገር ሰላማ ክይተዘረገ ሕትኡ ብዝተወደበን ሰላማውን መንገዲ ክሓትት ይግባእ፡፡ሕትኡ 
ክሳዕ ዝምለስ እውን ብሰላማዊ መንገዲ ክቃለስ ይግባእ፡፡እቲ ትኽከላኛ ኣግባብ እዙይ 
ኮይኑ እናሃለወ ውሑዳት ደለይቲ ስራሕ ናብቲ ኣብ ኦሮምያን ኣምሓራን ከተማታት 
ዝተፈጠረ ህውከት ኢዶም ዝሓውስሉ ኩነታት ተራእዩ እዩ፡፡    

    

ለ/ረብሓ ሰራሕተኛ ዝሕሉ ሕገ መንግስቲ ብምህላዉ ዝተመዝገበ ዓወትን ዘጋጥሙ 
ፀገማትን 

ሕገ መንግስቲ ሃገርና ንመሰልን ራብሓን ሰራሕተኛ ዘረጋግፁ ድንጋገታት ብንፁር ዘቐመጠ 
ሕገ መንግስቲ እዩ፡፡ከም ዜጋ ናይ ምዝራብ ናይ ምውዳብ ወዘተ ዲሞክራስያዊ መሰላት 
ኣብርእሲ ምጉንፃፉ ንሰራሕተኛ ብፍሉይ ዝምልከቱ መሰላት እውን ዝደንገገ ሕገ ምንግስቲ 
እዩ፡፡ነቲ ሕገመንግስቲ ስዒቦም ዝወፁ ኣዋጃት ረብሓ ሸቃላይ ዘረጋግፁ እዮም፡፡ኣብ ዝኾነ 
ኩርናዕ ኢትዮጵያ ተንቀሳቒሱ ስራሕ ናይ ምስራሕ ኣብ ዝተቖፀረሉ ትካል ብማሕበር 
ተወዲቡ  ብሰላማውን ሕጋውን ኣግባብ ተደራዲሩ ረብሕኡ ናይ ምርግጋፅ ኢሉ እውን 
ኣብ ህንፀት ሓደ ፖለቲካውን ቁጠባውን ማሕበረሰብ  ንቑሕ ተሳትፎ ክህልዎ ዕድል ዝሃበ 
እዩ፡፡ሕገ መንግስትን ንሕገ መንግስቲ ተኸቲሎም ሰራሕተኛ ኣመልኪቶም ብዝወፁ 
ኣዋጃትን ተጠቃሚ ምኻን ጀሚሩ እዩ፡፡ሰራሕተኛታት ኣብ መላእ እዛሃገር ተንቀሳቒሶም 
ናይ ምስራሕን ምንባርን ዕድሎም  ተጠቒሞም ናብ ስራሕ ተዋፍሮም እዮም፡፡ኣብታ 
ዝሰርሕላ ትካል ብማሕበር ተወዲቦም ረብሕኦም ንምርግጋፅ ዝንቀሰቐሱ በዚ ኣቢሎም 
ተጠቀምቲ ዝኾኑ ሰራሕተኛታት እውን ኣለዉ፡፡ናይ ጥሮታ ውሕስና ዝተሓለወሎም 
ሰራሕተኛታት እውን ቁፅሮም ዝናዓቕ ኣይኮነን፡፡ 

እዚ ከምዚ እናሀለወ ሕገ መንግስትን ነዚ ሕገ መንግስቲ ስዒቦም ዝወፁ ረብሓ ሰራሕተኛ 
ዘረጋግፁ ኣዋጃት ኣብ ምትግባር ፀገማት ምግጣሞም ኣይተረፈን፡፡ንማዕረ ስራሕ ማዕረ 
ደሞወዝ ዝብል ሕጊ እንትጠሓስ ይረአ እዩ፡፡ካሊእ ፀገም ሰራሕተኛ ካብ ኣካል ምጉዳል 
እስካዕ ሞት ሓደጋ እንትገጥሞ ዝግበኦ ካሕሳ ኣብ ምኽፋል እውን ፀገማት ይገጥሞ 
ኣሎ፡፡ናይ ጥሮታ ውሕስና መንግስቲ በቲ ዝኣወጆ መንገዲ ዘይትግበረሉ ሸቃላይ ብርክት 
ዝበለ እዩ፡፡ነዚ ከፍፅም ዝተጠያሸ ኤጀንሲ ተደጋጋሚ ዘውፅኦም መግለፅታት ነዚ ሓቂ 
ዘረጋግፁ እዮም፡፡ረብሕኡ ከረጋግፅ ክፈጥሮም ዝተሓሰቡ ውደበታት ማሕበር ሸቃሎ 
ድልዱላት ኣይኮኑን፡፡ 

ሐ/ዘቃልሶን ዝመርሖን ውድብ ኢህወደግ ብምርካቡ ዝተመዝገበ ዓወትን ዘይተሰገሩ 
ፀገማትን 

ኢህወደግ ወያናይ ዲሞክራስያዊ ውድብ እዩ፡፡ብወያናይ ዲሞክራስያዊ ውድብ መሪሕነት 
ካብ ዝቃለሱን ረብሐኦም ካብ ዝረጋገፀሎምን ደርብታት እቲ ሓደ ሸቃላይ እዩ፡፡ኣብዛ ሃገር 
ሸቃላይ ረብሕኡ ከረጋግፅ ልዑል መስዋእትነት ከፊሉ እዩ፡፡ህወሓት ምስተፈጠረት ምስ 
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ህወሓት፣ኢህወደግ ምስ ተመስረተ ድማ ክሳዕ ሐዚ ኣብ ጎኒ ኢህወደግ ኮይኑ ዝቃለስ ዘሎ 
ደርቢ እዩ፡፡ፍረቓልሱ ድማ በቢ እዋኑ ረብሕኡ እናተረጋገፀ ዝኸድ ዘሎ ክፍሊ 
ሕብረተሰብ እዩ፡፡ኢህወደግ መሰል ምውዳብን ብውዳብኡ ኣቢሉ ናይ ምድርዳር ዓቕሚ 
ክፈጥር ዝመርሕ ዘሎ ውድብ እዩ፡፡ብዓብዩኡ ድማ ሰፊሕ ስራሕ ዕድል ዝፈጥሩ መደባት 
ብምሕንፃፅ ስራሕ ክርከብን ንዝረኸቦ ስራሕ ድማ ብዝላቕነት ውሕስ ክኾን ዝሰርሕ ዘሎ 
ውድብ እዩ፡፡ሸቃላይ ኣብዛ ሃገር ስሉጥ ልምዓት ንክመፅእ፣ድልዱል ዲሞክራሲ 
ንክህነፅ፣ዝተረጋገአ ሳላም ንክህሉን ክራይ ኣካብነት ንምቕሃም ኣብ ዝግበር ቃልስን ንቑሕ 
ተሳታፊ ንክኾን ዝመርሕ ዘሎ ውድብ እዩ ኢህወደግ፡፡በዞም ልዕል ክብሉ ዝተገለፁ 
ጉዳያት ሰራሕተኛ ረብሕኡ ንምርግጋፅ ቀሊል ዘይበሃል ርሕቐት ተኸይዱ እዩ፡፡ይኹን 
እምበር ሐዝውን ዘይተፈትሑ ፀገማት ኣለዉ፡፡መስመር ህዳሰ ረብሓ ሸቃላይ ዘረጋግፅ 
ምኻኑ ብውዳበ ሸቃላይ ኣቢሉ ክሰርፅ ኣብ ምግባር፣ጠንካራ ውዳበ ሰራሕተኛ ክህሉ ኣብ 
ምምራሕ፣ካብቲ ሰራሕተኛ ብስፍሓት ናብ ኣባልነት ምምልማል ካብቲ ኣባል ናብ 
ኣመራርሓ ምምፃእ ኢህወደግ ብስፍሓት ዘይሰረሐሉ ነጥቢ እዩ፡፡ሐዚ ኣብ ከተማታት 
ኦሮምያን ኣምሓራን ዝተፈጠረ ህውከት ምኽንያት ኣብ መፍረይቲ ትከላት፣ትካላት 
ማሕበራዊ ግልጋሎት ወሃብቲ  ዝበፀሐ ቃፀሎ መሊኡ ክውገድ ነይሩ ዝብል እምነት ዋላኳ 
እንተዘይሃለወኒ ሐዚ በፂሕዎ ዘሎ ብርኪ ግን ክበፅሕ ኣይምኻኣለን፡፡ብዝተፈጠሩ 
ህውከታት ሲዒቡ ኣብ ማሕበራውን መፍረይቲ ትካላትን ብዝተፈጠረ ቃፀሎ ብኣሻሓት 
ዝቑፀሩ ዜጋታት ስራሕ ክስእኑ ከም ዝገበረ እውን ዝፍለጥ እዩ፡፡እዞም ብኣሸሓት ዝቑፀሩ 
ሸቃሎ ንምጥንኻር እቲ ልዕል ክብል ዝተገለፀ ስራሕ ተሰሪሑ እንተዝነብር ሸቃሎ ሞትና 
ሕየትና ኣብዘን ትከላት እዩ ኢሎም ዘብዒ ምቖሙለን፡፡ብረሃፆም ዝሰርሑለንን ካብቲ 
ስረሖም ብዝረኽብዎ እቶት ደቆም ዝዕንግለለን ትካላት ድማ ካብ ጥፍኣት መድሐንወን፡፡           

4.ሕቶ ሸቃላይ ኣጠናኺርካ ንምምላስ እንታይ ክግበር ይግባእ 

ሀ/ምምላስ ሕቶ ሸቃላይ ንህንፀት ፃዕዳ ርእሰማልነት ወሳኒ እዩ ኢልካ ምብጋስ የድሊ 

ህላወ ፃዕዳ ርእሰ ማልነት ኣብ ህለወ ሰብ ርእሰማልን ሸቃሎን እዩ ዝምስረት፡፡ስርዓት 
ርእሰማልነት ተረጋጊኡ ክቕፅል ድማ ዘላቕነት ዘለዎ ኢንዳስትሪ ሰላም እንትህሉ 
እዩ፡፡ንዘላቒ ኢንዳስተሪ ሰላም ብዋናነት ዝውስኑ ድማ ርክባት ሰብ ርእሰማልን 
ሰራሕተኛታትን እዮም፡፡እዙይ ድማ ታሪኽን ጉዕዞን ስርዓት ርእሰማልነት ዓለምና ዘረጋገፆ 
ሓቂ እዩ፡፡ናይ ሃገርና ርእሰማልነት ድማ ኣብ ዓለምና ካብ ዝተረኣዩ ርእሰማልነታት 
ናይባዕሉ ዝተፈለየ ባህሪ ኣለዎ፡፡ብልምዓታዊ ዲሞክራስያዊ መስመር እናተመረሐ ዝህነፅ 
ርእሰማልነት እዩ፡፡ልምዓታዊ ዲሞክራስያዊ መስመር ስሉጥ ምዕባለ ክህሉ ዝገብር ሓፋሽ 
በቢደረጅኡ ተጠቃሚ ክኾን ዘኽእል፣ሰፊሕ ዲሞክራስያዊ ተሳትፎ ሓፋሽ ዝጠልብ፣ሰላማ 
ዝተረጋገአት ሃገር ክትህሉ ዝሰርሕ፣ፀረ ምዕባለ ዝኾነ ክራይ ኣካብነት ዘቕህም መስመር 
እዩ፡፡ከምቶም ንዮ ሊበራል ዝኽተሉ ዓድታት ክፍተት ዕደጋ ብዕዳጋ ጥራሕ እዩ ዝፍታሕ 
ኢሎም ኩሉ ነገሮም ንዕደጋ ዝገደፉ ዘይኮነስ ንዝህሉ ናይ ዕዳጋ ክፍተት ብዝተመረፀ ናይ 
መንግስቲ ኢድኣታውነት ክፈትሕ ዝንቀሳቐስ እዩ፡፡ብተወሳኺ ኣብ ኢትዮጵያ ዝህነፅ ዘሎ 
ርእሰማልነት ከምቶም ብንዮ ሊበራሊዝም ኣተሓሳስባ ዝምራሕ ዘሎ ርእሰማልነት ንሕና 
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ቴስዓን ትሸዓተን ሚእታዊ ኢና ንስኹም ሓደ ሚእታዊ ኢኹም ዝበሃለሉ ዘይኮነስ ሓፋሽ 
በቢደረጅኡ ተጠቃሚ ክኸውን ዘግብር ስርዓት እዩ፡፡ካሊእ ናብ ስልጣን ዝወዳደር ሓይሊ 
ብዘለዎ ሃፍቲ ዘይኮነስ ንህዝቢ ንምርባሕ ብዝሓዞ ዕለማ እዩ፡፡ናብ ስልጣን ዝመፅእ እውን 
ንዕላምኡ ህዝቢ ተቐቢሉዎ ብናይ ኣብዛሓ ድምፂ እንተተ መሪፁ ጥራሕ እዩ፡፡በዚ ልዕል 
ክብሉ ዝተገለፁ ምኽንያታት ድማ እዩ ኣብ ህንፀት ፃዕዳ ርእሰማልነት ኣብ ኢትዮጵያ  
ሸቃላይ ብንቕሓት ክሳተፍ ግድን ዝኸውን፡፡ስለዚ ኣብ ሓፁር ርእሰማልነት ዝርአዩ 
ሕቶታት ሸቃላይ ኢትዮጵያ ንምምላስ ንቑሕ ተሳትፎ ሸቃላይ ንህንፀት ፃዕዳ ርእሰማልነት 
ወሳኒ እዩ ኢልካ ምብጋስ ይግባእ፡፡ኣብዚ መዳይ ዝኾነይኹን ምምንታእ ክህሉ 
ኣይግባእን፡፡ስራሕ ዕድል ዘይተፈጠረሉ ስራሕ ክረክብ ካብ ምግባር ጀሚሩ እቲ ስራሕ 
ዝሓዘ ሸቃላይ ንቑሕ ተሳትፎ ክህልዎ ምግባር ንባዓል ሃፍቲ ዝጠቅም ነዛ ሃገር ድማ 
ዝተረጋገአ ኢንዳስተሪ ሰላም ክህልዎ ዝገብር እዩ፡፡ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ስራሕ 
ዕድል ከይፍጠር ምዕንቃፍን ሸቃላይ ንቑሕ ተሳትፎ ከይህልዎ ምግባርን ህንፀት ፃዕዳ 
ርእሰማልነት ኣብ ኢትዮጵያ ክኹለፍ ምግባር እዩ፡፡በዚ ምኽንያት እዩ ምምላስ ሕቶ 
ሸቃላይ ንህንፀት ፃዕዳ ርእሰማልነት ወሳኒ እዩ ኢልካ ምብጋስ ይግባእ ዝበሃል፡፡  

ለ/ሰብ ሃፍቲ ስራሕ ዕድል ብምፍጣሮም ሰራሕተኛ ንቑሕ ተሳትፎ ኣብ መፍረይነት ክህሉ 
ምግባሮም ዝያዳ ተራባሕቲ እዮም፡፡ 

ሰብ ሃፍቲ ገሊኡ ዝበልዕ ገሊኡ ድማ ብጥምየት ዝሕንዘፍ ኣብ ዘለሉ ሃገር ስርቂ፣ዘረፋን 
ቅትለትን ከም ዝበዝሕ ባዕሎም ሰብ ሃፍቲ ካብ ተመኩሮኦም ዝፈልጥዎ ሓቂ እዩ፡፡ኣብ 
ሃገርና ሐዚ ዝረአ ዘሎ ግዝያዊ ህውከትን ብፅብፅን ክሳዕ ክንደይናይ ድቃስ ከም ዝኸልኦም 
ምርዳእ ኣየፀግምን፡፡ስለዝኾነ ድማ እዚ ሁውከትን ግርግርን መሊኡ ክሃድእ ግዲኦም 
ክፃወቱ ይግባእ፡፡ሰብ ሃፍቲ ብትምክሕትን ፀቢብነትን ተደፊኦም ናብዚ ህውከትን ግርግርን 
ክኣትዉ የብሎምን፡፡ብምቕፃል መንግስቲ ብዝቐየሶ መንገዲ ልምዓታዊ ሰብ ሃፍቲ ንምዃን 
ክሰርሑ ይግባእ፡፡ልምዓታዊ ሰብ ሃፍቲ ምዃን ስራሕ ዕድል እውን ፈጣሪ ምዃን፣ሰራሕተኛ 
ኣብ መፍረይነት ንቑሕ ተሳታፍን ተጠቃምን ምግባርን እውን እዩ፡፡እዚ ተግባር ኣብ 
ዝፍፅሙ ሰብሃፍቲ  ሰራሕተኛኦም ሕጉስ ስለ ዝኸውን መፍረይነቶም ይዓቢ ትርፎም 
ዝውስኸሉ ኩነታት ስለ ዝፈጥር ኣብ ልዕሊ ሃፍቲ ሃፍቲ ክፈጥሩ እውን ይገብር፡፡ሰራሕተኛ 
ብዝተወደበ ዝገብሮ ድርድር ብዕዳጋ ዓለም ዝምራሕን ሕጊ መስርሕን ሰራሕተኛን መሰረት 
ዝገበረ ስለ ዝኾነ ስግኣት ክህልዎም ኣይግባእን፡፡ንቑሕ ተሳትፎ ሸቃላይ ንልዑል ትርፊ 
ትካለይ ወሳኒ እዩ ኢሎም ክንቀሳቀሱ ይግባእ፡፡ 

ሐ/ኢህወደግ ንኑቑሕ ተሳተፎ ሸቃላይ ክሰርሕ ይግባእ 

ኣብ ከተማታት ኦሮምያን ኣምሓራን ዝተፈጠረ ህውከት ኢህወደግ ኣብ ገጠራት ናይ 
ኣመራርሓ ፀገም የብሉን ዋላ እንተዘይተበሃለ እውን ኣብ ከተማ ክሰርሖ ዝግባእ ክሰርሕ 
ብዘይምኽኣሉ ዝተፈጠረ ምኻኑ ምርዳእ ይከኣል እዩ፡፡ብሓፂር ኣገላልፃ ክንፊ ከተማ 
ኢህወደግ ብዝተርአየ ጉደለት እዩ ኢልካ ምቕማጥ ይከኣል እዩ፡፡ብመርሒነት ኢህወደግ 
ክንፊ ናይ ገጠር ዝተወዓዓየ ቃልሲ እንተካይድ፣ዝተረጋገአ ሰላም ሒዙ መፍረይነቱ 
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እንትቕፅል፣ክራይ ኣካብነት እንትቃለስ ኣብ ናይ ከተማ ክንፊ ብዝተፈጠረ ምዝሕሓል ኣብ 
ውሱናት ከተማታት ሁውከትን ዕግርግርን  ተኸሲቱ ምጥፋእ  ሂወት ሰብን ንብረትን 
ኣስዒቡ ኣሎ፡፡እዚ ኩነታት እንተቐፂሉ ነቲ ናይ ገጠር ክንፊ ኢህወደግ ለኪሙ ናብ 
ውድቀት ከምርሕ ይኽእል እዩ፡፡ካብዛ ውድቀት ከምልጥ እንተኾይኑ ናይ ከተማ ቃልሲ 
ከወዓዕዮ ይግባእ፡፡ነዛ ናይ ከተማ ቃልሲ ንምውዕዓይ ድማ ኣብ ገጠር ዝረኸቦ ዓቕሚ ኣብ 
ከተማ ባዕሉ ዝፈጠሮ ዓቕሚ ፀንቂቑ ክጥቀም ይግባእ፡፡ኣብ ናይ ከተማ ውዕይ ቃልሲ 
ንምክያድ ድማ ንቑሕ ተሳትፎ ሸቃላይ ዘረጋግፅ ስራሕ ክሰርሕ ይግባእ፡፡ 

ሐዚ ኢህወደግ ሰራሕተኛ ብመስመር ህዳሰ ንምፅላው ብዝላዓለ ክሰርሕ ይግባእ፡፡መስመር 
ህዳሰ ኩሉ ሰራሕተኛን ስራሕ ዕድል ክፍጠር ዝፅበ ኣካል ክጭብጦ ምግባር 
የድሊ፡፡ሰራሕተኛ ብዝተቓላጠፈ መንገዲ ማሕበራቱ ከጠናኽር ዝፈጠረን ውደበታት 
ፅርየተን ክሕሎ ፖሊታካዊ ንቕሓተንን ተሳትፎአሰንን ከጠናኸራ ኣለወን፡፡ካብዘን 
ውዳበታት ውሽጢ ድማ ነቲ መስመር ህዳሰ ብዘለዎም ጥብቅና ብስፍሓት ናብ ኣባል 
ውድብ ምምልማል ይግባእ፡፡ብተወሳኺ ኣብ ከተማታት ዝህሉ ደረጃታት መሪሕነት ወይከዓ 
ፖለቲካዊ  ስልጣን  ክሳተፍ ምግባር የድሊ፡፡ 

እዚ ምንቕናቕ ሸቃላይ ምስካልኦት ውዳበታት ሓፋሽ ኣወዲድካን ኣጠናኺርካን ምውሳድ 
እውን ይግባእ፡ 

ነዞም ውዳበታት ብምጥቃም ንመሰልን ረብሓን ሰራሕተኛ ክሕልዉ ዝተደንገጉ ድንጋገታት 
ብዝተማለአ መንገዲ ተግባራዊ ንምግባር ምርብራብ ዝሓትት እዩ፡፡ 

መ/ሸቃላይ፣ንምጥንኻር ኢህወደግ ኣብዙርያ ኢህወደግ ዝዓስለሉ እዋን ሐዚ እዩ፡፡ 

ኣብዚ ሐዚ እዋን ብዜካ ኢህወደግ ንረብሓ ሰራሕተኛ ጠጠው ዝበለ ካሊእ ሓይሊ የለን፡፡ 
ካብ ሕርሻ ዝመርሖ ቁጠባ ናብ ኢንዳስትሪ ዝመርሖ ቁጠባ፣ካብ ምፍጣር ስራሕ ዕድል 
ክሳዕ ዝተረጋገአ ኢንዳስትሪ ሰላም ብብቕዓት እናመረሐ ዝመፀን ክመርሕ ዝኽእልን  
ውድብ ኣብ ኢትዮጵያ ኢህወደግ ጥራሕ እዩ፡፡ስለ ዝኾነ ድማ ሰራሕተኛ ንምጥንኻር 
ኢህወደግ ክሰርሕ ይግባእ፡፡ሸቃላይ ብውዳበታቱ ኣቢሉ ኣብ ምርግጋእ ከተማታት ናይ 
መሪሕነት ግዲኡ ክፃወት ይግባእ፡፡ኣብ ዝሃለወ ይሃሉ ሰራሕተኛ ኢትዮጵያ ናብ ኣባላት 
ውድባት ኢህወደግ ኣባል ውድብ ብምዃን ኣብዙርያ ኢህወደግ ክዓስል ይግባእ፡፡ሰራሕተኛ 
ሕገ መንግስቲ ክትግበር ብምቅላስ ካብዚ ስርዓት ክረብሖ ዝግባእ ረብሓ ክረክብ 
ብዘይምቁራፅ ክቃለስ ይግባእ፡፡ኣብ ህንፀት ፃዕዳ ርእሰማላዊ ስርዓት ብንቕሓት ብምስታፍ  
ወሳኒ ግዲኡ ክፃወት ይግባእ፡፡ሰራሕተኛ፣ ንምጥንኻር ኢህወደግ ኣብዙርያ ኢህወደግ  
ዝዓስለሉ እዋን ሐዚ እዩ፡፡ 

    

 

 


