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የሀገርና የሰላሙ ባለቤት ሕዝብ ነው ስንል አገላለጹ ጥልቅ ነው፡፡ ሀገር ያለሕዝብ ሕዝብም ያለመንግስት መኖር 

አይችሉም፡፡ በማንኛውም የታሪክ ወቅት በሀገራችን የውስጥም ሆነ የውጭ ጉዳይ በሚከሰቱ ችግሮች የሀገሩን ሰላም 

ሲጠብቅና ሲያስከብር የኖረው፤ የሚጠብቀውም ሕዝቡ ነው፡፡ ሕዝብ ለአንድ ሀገር ትልቁና ወሳኙ ኃይል ነው፡፡ 

ሀገራዊ ሰላሙን ለማደፍረስ የሚያደቡትን የትኛውም ኃይሎች ሕዝቡ በዝምታ አይመለከታቸውም፡፡ 

የሀገራችንን ሰላምና መረጋጋት ለማደፍረስ የማይተኙት ኃይሎች ከጥንት ጀምሮ እስከ ዛሬ  የሚጠቀሙባቸው 

መሳሪያዎቻቸው የራሳችንን ዜጎች በጥቅም በመደለል፣ በመግዛትና በመባበል ነው፡፡ ድርጊቱ በተለያዩ ዘመናት 

ታይቶአል፡፡ ዛሬም የተለየ መልክና ገጽታን ይዞ ይሆናል እንጂ ጠፍቷል ማለት አይቻልም። 

በቅርብ አመታት በተለያዩ የአለም ክፍሎች ያየነውና የተመለከትነው የሀገራት በአሳዛኝ ሁኔታ መፈራረስ ዋናው 

ምክንያቶች የውስጥና የውጭ ጽንፈኛ ኃይሎች ከየሀገራቱ ታሪካዊ ጠላቶች ጋር በመቀናጀት የፈጸሙት ታሪክና 

ትውልድ ይቅር የማይለው የክህደትና የሀገር ማፍረስ ተግባር ነው፡፡ 

በሰለጠነው ዘመን ማንኛውም በሕዝብ የሚነሳ የመብት ጥያቄ ሊፈታ የሚገባው ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ፣ 

በመግባባትና በጠረጴዛ ዙሪያ ውይይት ብቻ ነው፡፡ ከዚህ ውጭ ያለው መንገድ ጥፋትና ውድመትን ከማስከተል ውጪ 

አማራጭ አይሆንም፡፡ ሕዝብ በዲሞክራሲያዊ የምርጫ ስርአት ድምጹን ሰጥቶ የመረጣቸውን ወኪሎቹን በተመሳሳይ 

ሁኔታ ከስልጣንና ከኃላፊነት የማንሳትና የመለወጥ ሙሉ መብት አለው፡፡  

ከዚህ አልፎ በትውልድ ፍርርቅና በታላቅ መስዋእትነት የተገነባችውን ሀገሩን የተለያየ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ጥያቄ 

ላላቸውና በሰው ሀገር የተፈጥሮ ሀብት ዘረፋ ከብረው ለመኖር በሚመኙ የውጭ ኃይሎች ግፊትና ቅስቀሳ፤ ከፍተኛ 

ገንዘብ መድበው ሰላሙንና መረጋጋቱን ለማደፍረስ የሀገሪቱን ዜጎች ተጠቅመው በሚሰሩት ሴራ ተደልሎ ሀገሩን 

የሚያፈርስበት፤ የተገነባውን የሚያወድምበት አንድም ምክንያት የለም፡፡ ይህን አይነቱን ውድመት በተመለከተም አለም 

በቅርብ አመታት ከደረሱት ውድመቶች ብዙ ተምሯል፡፡ 

በአለማችን የተለያዩ ሀገራት የሆነውና የተፈጸመው የጥፋትና የውድመት ድርጊት ከማንም በላይ የጎዳው የራሱን ሀገር 

ሕዝብ ነው፡፡ ቁጥራቸው ቀላል የማይባሉ ዜጎች ለእልቂት፣ ለሞትና ለስደት ተዳርገዋል፡፡ ለዘመናት በትውልድ ፈረቃ 

የተገነቡ የሀገርና የሕዝብ ሀብትና ንብረት እንዲሁም ቅርስ የነበሩ ሁሉ ወድመዋል፡፡ ከተሞች፣ መሰረተ ልማቶች፣ 

መንግስታዊ ተቋማትና ሌሎችም ከጥቅም ውጭ ሆነዋል፡፡ ዛሬ ውሀ፣ መብራት ቀርቶ የሚበላና የሚጠጣ እንኳ 

የላቸውም፡፡ በየስፍራው የነገሰው እልቂት፣ ሞትና ስደት ነው፡፡ 

ከሞኝ ደጃፍ ሞፈር ይቆረጣል እንዲሉ በውስጥ ጽንፈኞች የሀሰት የዲሞክራሲና የመብት መከበር ጥያቄ ስም በውጭ 

ኃይሎች ድጋፍ የተጫረው እሳት የሕዝብ አመጽና የማያባራ ሰልፍ እየገፋ በመሄድ በመጨረሻም ሀገራቱን አንድዶ፣ 

ሕዝቡንም ፈጅቶ፣ ኑሮአቸውንም አፈናቅሎ አልፏል። ይህ እንዲሆንና እንዲከሰት የሚፈልጉ ጸረሕዝብ የሆኑ የውጭ 

መንግስታት ሞልተው ተርፈዋል፡፡ ለዚህ ነው ሕዝብ ሰላሙንና ሀገሩን ነቅቶ መጠበቅ አለበት የምንለው፡፡ 



በዚህ የውድመት አጋጣሚ የውጭ ኃይሎችና ጽንፈኞቹ ትልቁ ጥቅማቸው በየሀገራቱ ውስጥ ገብተው የተፈጥሮ 

ሀብታቸውን በመዝረፍ ወደሀገራቸው ማጋዝ ነው፡፡ ይህን ደግሞ ከዚህ በፊት በሰፊው አድርገውት አይተናል፤ ኢራቅ፣ 

ሊቢያና ሶርያ፤ እንዲሁም ዛሬም በትርምስ ውስጥ ያለችው የመን በአብነት ተጠቃሽ ናቸው፡፡ የወደመው ወድሞ 

የጠፋው ጠፍቶ ዛሬም የነዚህ ሀገራት ሕዝቦች በከፋ ፈተናና መከራ ውስጥ ነው የሚገኙት፡፡ 

የወደሙትን ሀገራት መልሶ ለመገንባት ቢያንስ የአንድ ትውልድን ጠንካራ ስራ ይጠይቃል፡፡ የውጭ ኃይሎች ሕዝቡን 

በመከፋፈልና በተለያየ ጎራ በማሰለፍ የሚያባሉት  በትርምሱ መሀል በመግባት የራሳቸውን ጥቅም ለማስከበር ሲሉ 

ነው፡፡ አለም ይህን በመሰለ የሰከረ ፖለቲካ ውስጥ በምትገኝበት ሰአት  አርቆ በማሰብ ሀገርን ነቅቶ መጠበቅ የማንም 

ሳይሆን የዜጎች ሁሉ ኃላፊነትና ግዴታ ነው፡፡ 

በዚህ አይነቱ አስከፊ ሂደት ተጎጂዎቹ ሀገርና ሕዝብ ብቻ ናቸው፡፡ የውጭ ኃይሎቹም ሆኑ የእነሱው ተላላኪ 

አሽከሮች እርስ በእርስ ሕዝቡን ካባሉትና ሀገራቱን ካወደሙ በኋላ ወደሀገራቸው ገብተው በሰላም ይኖራሉ፡፡ ቅጥረኛ 

ተላላኪዎቹም የገዛ ሀገራቸውን ላወደሙበት፣ ሕዝባቸውን ላስፈጁበት አሳፋሪ ስራቸው አውሮፓና አሜሪካ ጥገኝነት 

ተሰጥቶአቸውና ገንዘብ ተሰፍሮላቸው ይኖራሉ፡፡ ሲሆን ያየነውም እውነት ይሄው ነው፡፡ 

ይህንን አይነት አስከፊ ሁኔታ በሀገራችን እንዲፈጠር ለማድረግ ቅጥረኛውና ጽንፈኛው አክራሪ ዲያስፖራ የቀለም 

አብዮት በኢትዮጰያ ለማምጣት ብዙ ደፋ ቀና ብሎ ነበር፡፡ ከጀርባ በኤርትራና በግብጽ መንግስታት ሲረዱ 

እንደነበርም ይታወቃል፡፡ ወደሀገር ውስጥ ለአመጽና ለሁከት ተግባር በተለያየ ዘዴና መንገድ ከሚያስገቡት ገንዘብ ሌላ 

ውጭ በሚገኙ ሚዲያዎቻቸው (ሶሻል ሚዲያውን ጨምሮ) ይህ ቀረው የማይባል ዘመቻ አድርገዋል፡፡  

በዘረኝትና በጎጠኝነት ላይ ያነጣጠረ፣ ሕዝብን ከሕዝብ የሚያጋጭ፣ ሁከት የሚቀሰቅስ፣ አመጽና ብጥብጥ የሚያስነሳ 

ስራ በስፋት ሰርተዋል፡፡ ይህ ሁሉ ለሀገርና ለሕዝብ ሕልውና አደገኛ የነበረ አስፈሪ ክስተት እንዲመክን የተደረገው፤ 

የተጨናገፈው ሕዝቡ ለሰላሙና ለሀገሩ ሕልውና መከበር ባደረገው ሰፊ ትግል ነው፡፡  

ይህ አይነቱ ሀገር አውዳሚና የሕዝብን እልቂት የሚያስከትል ክስተት በሀገራችን እንዲፈጠር የሚፈቅድ  የለም፡፡ 

ጥቂት ተስፈኛ አክራሪ ኃይሎች ጥፋት ናፋቂዎች የሉም ብሎ ማለት ግን አይደለም፡፡ ዛሬም የጥፋት እቅድና ሴራቸው 

ሊመከት ይገባዋል፡፡ ሕዝቡ የራሱን የቤተሰቡን ሰላምና መረጋጋት በግንባር ቀደምትነት የሚጠብቀው በሰላም ማጣትና 

መደፍረስ ከማንም በላይ ተጎጂና ሰለባ የሚሆነው እራሱ መሆኑን ጠንቅቆ ስለሚያውቅ ነው፡፡ 

ሕዝብ ሰላሙን ለመጠበቅ ተግቶ ይሰራል፡፡ የአንድ አገር ሰላም የሚጠበቀው በሕዝቡ የጋራ አመለካከት መጎልበት 

የሰላምን አስፈላጊነትና ወሳኝነት ከሰፊ ሀገራዊ ተሞክሮው ጥቅሙንና ጉዳቱን ጠንቅቆ ስለሚያውቅ በሀገራዊ ሰላሙ 

ላይ ስለማይደራደር ነው፡፡ የሀገር ሕልውናና ሰላም በሠራዊት ብዛትና በአዋጅ ብቻ አይጠበቅም፡፡ በሕዝብና በሕዝብ 

ብቻ ነው የሚጠበቀው፡፡ ሠራዊቱም ከሕዝቡ ውስጥ የተገኘ የሕዝብ ልጅ እንጂ ሌላ አየደለም። 

በሕዝቡ ውስጥ የሚነሱ የመብት ጥያቄዎች በዲሞክራሲዊ አግባብ በውይይትና በምክክር መድረኮች የሚፈቱ እንጂ 

ለሁከትና ለብጥብጥ ሀገርን አደጋ ላይ በሚጥል ለውጭ ኃይሎች በር በሚከፍት መንገድ መዋል የለበትም፡፡ 

በሕገመንግስቱ ማንኛውም ዓይነት አለመግባባት በሰላማዊ፣ ዴሞክራሲያዊና ሕጋዊ በሆነ መንገድ የሚፈታበት አሰራር 

መቀመጡ ለአገራችን ዘላቂ ሰላምና መረጋገጥ ዋስትና መሆን ችሎአል፡፡ ብዙ ችግሮችም የተፈቱትና እየተፈቱ ያሉት 

በዚህ መንገድ  ነው፡፡ 



ዴሞክራሲያዊ ጥያቄን በዴሞክራሲያዊ አግባብ መፍታት ማለት በመነጋገር፣ በመደማመጥ፣ በውይይት፣ ልዩነትን 

በልዩነት ይዞ የጋራ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ስምምነትና መግባባት መፍጠር ማለት ነው፡፡ ከዚህ ውጭ ያለው መንገድ ሁሉ 

ጥፋትን የሚያስከትል በመሆኑ ለሀገርም ለሕዝብም አይበጅም፡፡ ተጎጂውም ሕዝብ ነው፡፡ ሕዝብ የሀገሩን ሰላም ነቅቶ 

ይጠብቃል፡፡ የሰላም ባለቤትም ሆነ ዋስትና እሱ ነውና፡፡ 

 


