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የ ህዲሴያችን ፍቱን መዴሃኒት 

ዘአማን በሊይ 10-03-17 

መንግስትና ህዝብ እያካሄደት ያሇው የ ጥሌቅ ተሃዴሶ እንቅስቃሴ በጊዜያዊነ ት የ ሚፈጠሩ ችግሮችን 

በዘሊቂነ ት ሇመፍታት የ ሚያስችሌ ከመሆኑም በሊይ ሀገ ራችን አሳካዋሇው ብሊ በትሌምነ ት የ ያዘችውን 

ህዲሴያችንን ሇማረጋገ ጥ ቁሌፍ ሚና የ ሚጫወት መሆኑን እያመሊከተ ነ ው። በእስካሁኑ ሂዯት ጥሌቅ ተሃዴሶው 

ህዲሴያችንን ሇማረጋገ ጥ ፍቱን መዴሃኒት መሆኑን እያረጋገ ጠ ነ ው። 

በሀገ ራችን ውስጥ ያሇውን የ ሰሊም የ ሌማትና የ ዳሞክራሲ ግንባታ ስርዓትን ሇማረጋገ ጥ የ ሚፈጠሩ ጊዜያዊ 

ችግሮችን በዘሊቂነ ት መፍታት የ ሚያጠያይቅ አይዯሇም። ችግሮች ተጠራቅመው ህዝብን ሇብሶት የ ሚያጋሌጡ 

ከሆኑ በተጀመሩት ሁሇንተናዊ ሇውጦች ሊይ የ በኩሊቸውን አለታዊ ሚና ማሳረፋቸው አይቀርም። ዜጎ ች በረባ 

ባሌረባው ጉዲይ የ ሚጨቃጨቁ ከሆነ ፤  እዚህ ሀገ ር ውስጥ እንዱፈጠሩ የ ሚፈሌጓቸውን የ ሇውጥ ተግባሮችን 

እውን ሉያዯርጉ አይችለም። እናም ችግሮችን ሇመቅረፍ መንግስትም ይሁን ሁለም የ ህብረተሰብ ክፍሌ 

የ በኩለን ግዳታ መወጣት ማዴረግ ይኖርበታሌ። 

ይህን እገ ዛ ሇማዴረግ የ ህዲሴያችን ፍቱን መዴሃኒት ሆኖ የ ተገ ኘውን የ ተሃዴሶ እንቅስቃሴ ይበሌጥ 

በማጠናከር የ ሇውጥ ሂዯቱ በተጨማጭ ሁኔታ እንዱታገ ዝ ማዴረግ ይገ ባሌ። እንዯሚታወቀው የ ተሃዴሶው ሂዯት 

በቀጥታ ፊት ሇፊት መንግስትንና ህዝቡን የ ሚያገ ናኝ እንዱሁም ያለትን ችግሮች ከዋነ ኛ ተዋናዩ ማግኘት 

ያስቻሇ ነ ው። ያለት ችግሮች በጥሌቅ ተሃዴሶው በግሌፅ ተሇይተዋሌ። የ ችግሮቹን ትክክሇኛ መንስኤዎች 

በተገ ቢው መንገ ዴ ሇማወቅ፣  አውቆም ሇመረዲትና የ ህዝቡን ፍሊጎ ት ሇማርካት አሁንም ጥሌቅ ተሃዴሶው ወዯ 

ህብተሰቡ ውስጥ ተጠናክሮ መዝሇቅ አሇበት።  

ሁለም ነ ገ ር በተሃዴሶው የ አንዴ ወቅት ሁኔታ ይፈታሌ እያሌኩ አይዯሇም። የ ተሃዴሶ ጊዜን ይጠይቃሌ። 

ችግሮችን ከመሰረቱ ሇመፍታት የ ችግሮቹ መንስኤ የ ሆኑት ጉዲዩች መጣራት አሇባቸው። አንዲንድቹ መንስኤዎች 

ምናሌባትም ካሇፉት ስርዓቶች ሲንከባሇለ የ መጡ ናቸው። ምናሌባትም ህዝቡ እንዯ ችግር ሳይሆን 

„በይሁንታ‟ ይዟቸው የ መጡ የ ተሳሳቱ ግንዛቤዎች ሉሆኑ ይችሊለ። ታዱያ ይህን መሰሌ ችግሮችን ሇመፍታት 

ዘሇግ ያሇ ጊዜ መጠየ ቁ አይቀርም። ሆኖም እንዱህ ዓይነ ት ችግሮች ዘሇግ ያለ ጊዜያትን ስሇሚጠይቁ እጅን 

አጣጥፎ መቀመጥ ይገ ባሌ እያሌኩ አይዯሇም—ይሌቁንም ችግሮቹ መሰረታዊ እንዲይሆኑ ሇመቀነ ስ ሁለም ርብርብ 

ማዴረግ ይኖርበታሌ እያሌኩ እንጂ።  

ምንም እንኳን በተሃዴሶው ሂዯት ወቅት ሁከትንና ብጥብጥን ሇራሳቸው የ ፖሇቲካ አጀንዲ መጠቀሚያ ሇማዴረግ 

የ ሚሹ ፀ ረ-ኢትዮጵያ ኃይልች ብቅ ማሇታቸው የ ሚታወቅ ቢሆንም፤  እነ ዚህ ሃይልች እያንዲንደን የ ተሃዴሶ 
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እንቅስቃሴ ሇማጣጣሌ የ ተሇያዩ እጅና እግር የ ላሊቸውን የ ቅጥፈት ሰበዞችን ሇመምዘዝ ቢሞክሩም ተሃዴሶው 

በየ ጊዜውና በተያዘሇት አቅጣጫ መሰረት ግሇቱን እየጨመረ እየ ሄዯ ነ ው።  

ያም ሆኖ ሂዯቱን ሇማጨናገ ፍ እነ ዚህ ኃይልች የ ማይቧጥጡት ነ ገ ር የ ሇም። እነ ዚህ ሁከት መፍጠር መዯበኛ 

ስራቸው የ ሆኑ ኃይልች በህዝቡ ውስጥ ውዥንብርና አለባሌታ ከመንዛር እስከ ተጨባጩንና ውጤት ያመጣውን 

ተሃዴሶ “የ ይስሙሊ ነ ው” እስከማሇት ዯርሰዋሌ። ዲሩ ግን ህዝቡ ራሱ የ ጥሌቅ ተሃዴሶው ባሇቤት በመሆኑ 

ያራመደትን አለባሌታ ሉያዲምጥ አሌፈሇገ ም። ወዯፊትም አያዲምጥም።  

የ ተሃዴሶው ባሇቤት የ ሆነ ውና በአሁኑ ወቅት ወዯ ጠያቂነ ት የ ተሸጋገ ረው የ ሀገ ራችን ህዝብ „እውነ ት 

ብትቀጥንም አትበጠስም‟ እንዯሚባሇው መንግስት ዛሬም ሆነ  ነ ገ  እንዯ ትናንቱ ቃለን የ ማያጥፍና ሁላም 

የ ሚያካሂዯው የ ተሃዴሶ እንስቃሴ ውጤት እንዯሚያመጣ ያውቃሌ። ይህ እውነ ታም የ ሁከትና የ ትርምስ ኃይልቹ 

የ ሀገ ራችንን ዕዴገ ት እንዱሁም ብሌፅግና የ ማይሹ አንዲንዴ የ ውጭና የ ውስጥ ኃይልች እንጂ ከየ ትኛውም 

ብሔርና ህዝብ ጋር ምንም ዓይነ ት ግንኙነ ት የ ላሊቸው መሆኑንም ተገ ንዝቧሌ። ይህ ግንዛቤውም የ እነ ዚህን 

ሃይልች ፍሊጎ ት መና ያስቀረ ነ ው ማሇት ይቻሊሌ። 

እንዯ እውነ ቱ ከሆነ  የ ኢፌዳሪ ህገ  መንግስት የ መንግስት አሰራር ሇህዝብ ግሌፅ መሆን እንዲሇበት፣  

ማንኛውም የ መንግስት ባሇስሌጣን ሇህዝብ ተጠያቂ እንዯሚሆን፣  ህዝቡም በማንኛውም ተወካዩ ሊይ አመኔታ 

ሲያጣ በማንኛውም ወቅት ከቦታው የ ማንሳት መብት እንዲሇው ያስቀምጣሌ። መነ ሻው የ ህዝብ የ ስሌጣን 

ለዓሊዊነ ት መከበር ነ ው።  

ህዝቡ ለዓሊዊ የ ስሌጣን ባሇቤት እንዯመሆኑ መጠን ሿሚና ሻሪ የ ሚሆነ ው እርሱ ነ ው። እዚህ ሀገ ር ውስጥ 

ስሌጣን የ ሚመነ ጨው ከህዝብ እንጂ ከማንም አይዯሇም። ተሿሚው በህዝብ በጎ  ፈቃዴ ወንበሩ ሊይ የ ሚቀመጥና 

የ ሚነ ሳ መሆኑን ግንዛቤ መያዝ ይገ ባሌ። ተሿሚው በራሱ ፈቃዴ አይዯሇም ስሌጣን ሊይ የ ተቀመጠው። ጥሩ 

ሲሰራ ጥንካሬውን እንዱያጎ ሇብት፣  ሲዯክምም ዴክመቱን የ ሚያሳየ ውና ከዚያ በሊይም በገ ሃዴ በምዝበራ ውስጥ 

ገ ብቶ ሲገ ኝ ካሇበት ቦታ የ ሚያነ ሳው ህዝብ ነ ው። እዚህ ሀገ ር ውስጥ ፈሊጭና ቆራጩ ህዝብ እንጂ 

ባሇስሌጣን አይዯሇም። ሉሆንም አይችሌም። እንዱህ ዓይነ ቱ አስተሳሰብ የ ኢትዮጵያ ህዝቦች በከፈለት 

መስዋዕትነ ት ባሇፉት ስርዓቶች እንዱቀር ያዯረጉት ነ ው።  

እናም በአዱሲቷ ኢትዮጵያ ውስጥ ህዝብ ያሊመነ በትና ያሌመከረበት ነ ገ ር አይከናወንም። ሰሞነ ኛው የ ፀ ረ 

ሙስናው ጉዲይ በጥሌቅ ተሃዴሶው ጅማሮ ወቅት መንግስት ኪራይ ሰብሳቢነ ትን ከህዝቡ ጋር በመሆን 

እንዯሚዋጋ የ ገ ባው ቃሌ አንደ ክፍሌ ነ ው ማሇት ይቻሊሌ። ህዝቡም ቢሆን ይህ የ መንግስትን ቃሌ በተግባር 

ተተርጉሞ ማየ ት ይፈሌግ ነ በር። 
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የ ኪራይ ሰብሳቢነ ትን የ ፖሇቲካሌ ኢኮኖሚ በአንዴ ጊዜ መናዴ ቀሊሌ ሊይሆን ይችሊሌ። ሆኖም ኪራይ 

ሰብሳቢነ ት የ በሊይነ ቱን እንዲይዝ ሁላም ጥረት ማዴረግ ያስፈሌጋሌ። ኪራይ ሰብሳቢነ ት በገ ነ ነ በት ኢኮኖሚ 

ውስጥ ሌማታዊ የ ፖሇቲካሌ ኢኮኖሚ መንገ ዴን መገ ንባት አይቻሌም። ኪራይ ሰብሳቢነ ት ማነ ቆ ይሆናሌ። እናም 

ተግባሩንና አስተሳሰቡን ሁላም መዴፈቅ ያስፈሌጋሌ። 

በተሇይም እንዯ እኛ ሀገ ር ሌማት የ ህሌውናው ጉዲይ በሆነ  ሀገ ር ውስጥ ኪራይ ሰብሳቢነ ት ሌማታዊ 

አስተሳሰብን ካሸነ ፈ ችግሩ እጅግ የ በረታ ይሆናሌ። ማንኛውም ዜጋ በሰራው ስራ ሌክ ተጠቃሚ አይሆንም። 

የ “እንጠቃቀም” የ ትስስር ሰንሰሇት ገ ቢራዊ እየ ሆነ  ፍትሐዊ የ ሃብት ክፍፍሌ ሉኖር አይችሌም። ይህም 

በግሇሰብ ከፍ ሲሌም በሀገ ር ሊይ ቀውስ ሉያስከትሌ ይችሊሌ። እናም የ ኪራይ ሰብሳቢነ ትን አመሇካከትና 

ተግባር ከስር ከስሩ እየ ተከታተለ ማምከን የ ግዴ ይሊሌ። 

ቀዯም ሲሌ በመግቢያዬ አካባቢ ሇመጠቆም እንዯሞከርኩት አንዲንዴ የ ኪራይ ሰብሳቢነ ት አስተሳሰቦች ካሇፉት 

ስርዓቶች ሲንከባሇለ የ መጡና ማህበረሰቡ ቅቡሌ ያዯረጋቸው ሉሆኑ ይችሊለ። ማህበረሰባችን ዛሬም ዴረስ 

እንዯ “ሲሾም ያሌበሊ ሲሻር ይቆጨዋሌ፣  በምስጋና የ ሚኖሩ የ ሰማይ መሊዕክት ናቸው…ወዘተ.” ዓይነ ት 

የ ተሳሳቱና ከምዴራዊው አሰራር ጋር የ ማይሄደ አባባልችንና አስተሳሰቦችን የ ሚያራምዴ በመሆኑ የ ኪራይ 

ሰብሳቢነ ትን አስተሳሰብ በአንዴ ጊዜ ሇመናዴ ከባዴ ሉያዯርገ ው ይችሊሌ። ሆኖም ተከታተይ ትምህርት 

በመስጠትና የ መንግስትን ትክክሇኛ አሰራር ከተጠያቂነ ት ጋር አዛምድ በጥሌቀት በማሳየ ት ችግሩን በሂዯት 

ሇመቅረፍ ይቻሊሌ።  

ርግጥ በአሁኑ ወቅት በህዝቡ ውስጥ „ሇምን፣  እንዳት?‟ የ ሚለ ጥያቄዎች በስፋት እየ ተነ ሱ ነ ው። እነ ዚህ 

ጥያቄዎች ጥሌቅ ተሃዴሶውን ይበሌጥ ሇማጥሇቅ የ ሚረደ ናቸው። የ ህዝቡን የ ባሇቤትነ ት ስሜት በከፍተኛ 

ዯረጃም የ ሚያሌቁ ጭምር። ይህ መንፈስ እጅግ እየ ጎ ሇበተ ከሄዯ ህዝብና መንግስት „የ ሀገ ራችንን ህዲሴ 

እውን እናዯርጋሇን‟ በማሇት ያቀደትን አይቀሬ ትሌም በቅርቡ እውን ሉያዯርጉት ይችሊለ። ሇዚህም ነ ው— 

በዚህ ፅሑፍ ሊይ ርዕስ ሊይ የ ጥሌቅ ተሃዴሶውን እንቅስቃሴ የ ህዲሴያችን ፍቱን መዴሃኒት ያሌኩት።   

  

 

 

 


