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እዙ ፅሑፍ ንምፅሓፍ ምኽንያት ዜኾነኒ ኣብ ውራይና ዜብል መፅሄት ህልዊ ኩነታት
ዒድናን ኣንፇት ቀፃሊ ጉዕዝናን ትግራይና ከመይ ነስጉማ?ብዜብል ርእሲ ብኩቡራን
ጀነራል ፃድቃን ገብረትንሳኤን ጀነራል ኣበበ ተክለሃማኖትን(ጆቤ) ተፃሒፈ ንንባብ ብቀዖ
ፅሑፍ ኣምቢበ ኣነእውን ከም ትግራዋይ ኢትዮጵያዊ ለኒ ሪኢቶ ንምግላፅ ብምዕላም
እዩ፡፡
ቅድሚ ናብ ዋና ሪኢቶይ ምእታወይ ሓዯ ክልተ ሰለስተ ግ ኣብ መዒልቲ በሊዖም
ዜሓድሩን ካብ ከብዱ ምምላእ ሓሊፎም ሚልዮናት ብር ተተርኢሶም ዜሓድሩን ወገናት
ብሓባር ዒድና ዜብልዋ ዒዱ ንክትፍጠር ምኽንያት ዜኾነ ወያናይ ዱሞክራስያዊ
መስመር፣ነዙ መስመር ንምዕዋት ክብሉ ሂወቶም ዜገበሩ ጀጋኑ ስውኣት፣ነዙ መስመር
ንክዕወት ኣብ ቅድሚት ተሰሊፎም ዜመርሑ ለዉ መሪሕነት ህወሓት/ኢህወዯግን ኣባላት
ህወሓት/ኢህወዯግን፣ብንቑሕ ተሳትፍኡን መስዋእቱን ነዙ መስመር ክዕወት ኣብ ምርብራብ
ዜርከብ ሓፋሽ ህዜቢ ትግራይ/ኢትዮጵያ ምስጋና ይብፀሓዮም ክብል እፇቱ፡፡
ካብዙ ብምቕፃል ሓፋሽ ህዜቢ ኣብ ጎኒ ህወሓት/ኢህወዯግ ዒሲሉ ቃልሱ ኣጠናኺሩ
ክቕፅል እዩ ዜብል ሓፂር ፅሑፇይ ህልዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ዒድና፣ንምብራቕ ንኸዯለና
ኢሎም ንምዕራብ ዜጠፍኡ ሸውራራት፣ሓፋሽ ህዜብና ኣብ ጎኒ ህወሓት/ኢህወዯግ ብምዕሳል
ቃልሱ ኣጠናኺሩ ክቕፅል እዩ ኣብዜብሉ ሓፀርቲ ንኡሳን ርእስታት መቓቒለ ኣቕሪበዮ
ኣለኹ፡፡ሰናይ ንባብ ክኾነልኩም እምነ፡፡
1.ህልዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ዒድና
ኩሉ ዜፅሕፍ ዜዚረብ ዒድና ይብል ስለሎ ኣብዙ ፅሑፍ ዒድና ክብል እንተሎ እንታይ
ማለት ምዃኑ ምብራህ ኣገዲሲ እዩ፡፡ብፃይ መለስ ዛናዊ ኣብ ሓዯ እዋን ረብኡ ‘‘ሃገር
ማለት ህዜቢ እዩ’’ ኢሉ ነይሩ፡፡
ዒድና ክብል እንተሎ ሓረስታይ፣ሸቃላይ፣ናይ ከተማ ነባሪ ህዜቢ ሙሁርን ልምዒታዊ በዒል
ሃፍትን ማለቱ እዩ፡፡ብሓፂር ኣገላልፃ ዒዱ እንትብል ሓፋሽ ህዜቢ ማለቱ እዩ፡፡ፖሊታካዊ
ኩነታት እንትግምገም እውን ናይ ሓፋሽ ህዜቢ ንቕሓት፣ ኣወዲድባን ቃልሱን እዩ
ክግምገም ዜግበኦ፡፡ሓፋሽ ህዜቢ ኣብ ጎኒ ወያናይ ዱሞክራስያዊ መስመር ተሓንጊጡ
ዜቃለስ መሪሕ ውድብ ህወሓት/ኢህወዯግ ተሰሊፈ ንዯርግ ከም ዜሰዒረ ናይ ቀረባ ተዜክሮ
እዩ፡፡ኣብ ናይ ልምዒትን ሰላምን ጉዕዝ ብቓልሲ ህዜቢ ዜተነፀረ ልምዒታዊ ዱሞክራስያዊ
መስመር ተሓንፂፁ ዯረጃ ብዯረጃ ንቕሓተ ሕልና ህዜቢ ናብ ዜኾነሉ ብርኪ እናተሰጋገረ
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ዜኸዯሉ ብርኪ ውን ክብፃሕ ተኻኢሉ እዩ፡፡በዙ ምኽንያት እውን ኢትዮጵያ ካብ
ምብትታን ናብ ዜተረጋገዏ ፖለቲካዊ ኩነታት፣ ካብ ዒፇና ናብ ዱሞክራሲ፣ካብ ጥምየትን
ድንቁርናን ናብ ላቒ ልምዒት እናተሰጋገረት እትኸድ ሃገር ናብ ምዃን ዜመፀትሉ እዋን
እዩ፡፡
ነዚ ሃገር ዜመርሕ ሎ
ህወሓት/ኢህወዯግ እውን ካብ ግ ናብ ግ እናተሃዯሰን
እናዯልዯለን ካብ ድኽመቱ እናተማሃረን ዜኽድ ሎ ውድብ እዩ፡፡እዙ ውድብ ንሓፋሽ
ህዜቢ ካብ ዯገ ናብ ውሽጢ ዜርኢ ዜነበረ ኣካይዲ ለዊጡ ካብ ውሽጢ ንዯገ ክርኢ
ብምግባር ናይ ውሽጢ ፇተውትን ፀላእንትን ብግልፂ ብምቕማጥ ኣንፃር ናይ ውሽጢ
ፀገማቱ ተቓሊሱ ክስዕር ዜመርሐ ውድብ እዩ፡፡ሐዙ ኣብዚ ሃገር ቀንዱ ፀላኢ ድኽነት
እዩ፡፡ናይ ኩሎም ፀገማት ፍልፍል ድኽነት እዩ፡፡ኣንፃር ድኽነት ኣብ ዜግበር ቃልሲ
ዕንቅፋትን ናይዙ ስርዒት ሓዯጋን ድማ ክራይ ኣካብነት እዩ፣ናብ ዜብል ሓዯ ንቕሓት
ኣምፂኡ ሓዯ ፖለቲካውን ቁጠባውን ማሕበረሰብ ንምፍጣር ዜመርሕ ሎ ውድብ እዩ፡፡
ናይ ሓፋሽ ህዜቢ ንቕሓት እናጎልበተ ምኻድ ነዙ ሓፋሽ ህዜቢ ዜመርሕ ሎ ውድብ
እናጠንከረ ምኻድ ኢትዮጵያ ኣመዜጊባቶ ይትፇልጥ ፖለቲካውን ቁጠባውን ምዕባለ
ንምምዜጋብ ክኢላ እያ፡፡እዘይ ንምምዜጋብ ዜተኸኣለ ኩሉ ልቢ ክብሎ ዜግባእ ሓፋሽ
ህዜቢ በብዯረጅኡ ተጠቃሚ ግብር ስርዒት እናተዯላዯለ ይመፅእ ስለ ሎ እዩ፡፡ይኹን
እምበር ንቕሓት ሓፋሽ ንምጉልባት ዜግበር ቃልሲ በሰር ይብሉ ብናይ ሰቲ ሰምሃል
መንገዱ ዜህነፅ ብይምዃኑ ፀገማት እናገጠሙ ፀኒሖም እዩም፡፡ንቕድሚት እውን መጠኑን
ዯረጅኡን ክንኪ፣መልክዐ ክፇላለ እንተይኮይኑ ምግጣሙ ኣይቐርን፡፡ኣብ ቀረባ እዋን
ጋጠመ ኩነታት እውን ካብዙ ኩርናዕ እዩ ክረአ ለዎ፡፡እቲ ፀገም ብቐንደ ኣብ ውሽጢ
ህወሓት/ኢህወዯግ ክንፀባረቕ ጀሚሩ፡፡
ኣብ ውሽጢ ህወሓት /ኢህወዯግ ጉድለት ዱሞክራስያዊ ኣተኣላልያን ሰናይ ምምሕዲርን
ብይ ምሕረት ቃልሲ ክግበረሉ ከምዜግባእ ባዕሉ ውድብ ህወሓት/ኢህወዯግ ኣሚኑሉ
ብፅንዒት ቃልሲ ተገይርሉ እዩ፡፡እዙ ኣብ እዋን ብዕምቀት ምህዲስ ዜተገበረ ቃልሲ
ንሓፋሽ ህዜቢ ናብ ሓዯ ፖለቲካዊ ንቕሓት ኣሰጋጊሩዎ እዩ፡፡ብዛካ ህወሓት/ኢህወዯግ
ንረብሕኡ ዜቃለስ ውድብ ከምየለ፣ንህወሓት/ኢህወዯግ ብምፅራይን ብምጥንኻርን ረብሕኡ
ክሕሉ ከም ዜግባእ፣ኣብ ውሽጢ ህዜቢ ለዉ ፀቢብነትን ትምክሕትን ረብሕኡ ከይረጋገፅ
ከምዏንቅፈን ምስከምኡ ዜመሰለ ተቓላሳይ ህዜቢ ኣጓኒፆም ኣዯዲ ክራይ ኣከብቲ
ክገብርዎ ዜኽእሉ ምኻኖም ለለየሉ መድረኽ እዩ ብዕምቀት ምህዲስ፡፡
ሓፋሽ ህዜቢ ናብዙ ንቕሓት ንክመፅእ ይሓግዝ ድኣምበር እቶም ፀገማት መሊኦም ከም
ይተቐረፈ እውን ብዜግባእ ተገንዙቡዎም እዩ፡፡መሪሕ ውድብ ህወሓት ኢህወዯግ እውን
እቶም ፀገማት መሊኦም ከምይተቐረፈ ተረዱኡ ብላቕነት ንምፍታሕ መዯባት ሓንፂፁ
ይንቀሰቐስ ኣሎ፡፡
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መራሕቲ ህወሓት/ኢህወዯግ እውን ንዜነበርዎም ጉድለታት ኣብ ቅድሚ ኣባላትን ሓፋሽ
ህዜብን ብምርጋፍ ዜነበሮም ጉድለታት ብምእራም ንዒወት ልምዒታውን ዱሞክራስያውን
መስመር ለይትን ቀትርን ይሰርሑ ኣለዉ፡፡
ሓፋሽ ህዜቢ እውን እንተኾነ ካብ ኣብ ቁርፂ እዋን ከዱዖም ናብ ዯምበ ምድሕርሓር
ዜተፀምበሩን ሐዙ ቀጣን መዒልቲ ተረኸበት ኢሎም ህወሓት ንምፍራስ ካብ ዜንቀሰቐሱ
ለዉን ዯምበ ምድሕርሓር ንላዕሊ ህዜቢ እናመርሑ እናተጋገዩ ካብ ጌገኦም እናተመሃሩ
ዜመርሕዎ መራሕቲ ህወሓት/ኢህወዯግ ተሰሊፈ ብፅንዒት ኣብ ምርብራብ ይርከብ፡፡ይኹን
እምበር ኣብ ውሽጢ መሪሕነት ህወሓት/ኢህወዯግ ንህዜቢ ከገልግሉ ቅሩባት ዜኾኑ እቶም
ኣብዜሓ ኣመራርሓ ምዃኖም ዜኣምን ሓፋሽ ህዜቢ ነቶም ኩለመንኦም ንሓፋሽ ህዜቢ
ከውፍዩ ይዯልዩ ብስም ኣመራርሓ ዜተቐመጡ ብቓልሲ እናፅረዮም ከምዜኸድን ቀፃሊ
ቃልሲ ከምድልን ኣሚኑ ቃልሱ ኣሐይሉ ይኽድ ኣሎ፡፡መሪሕነት ህወሓት/ኢህወዯግ
እውን እንተኾነ ነዙ ቃልሲ ሓፋሽ ብምሕያል ጉርዱ ካብ ስንዲይ ንምፍላይ ብፅንዒት
ይርባረብ ኣሎ፡፡
ብድምር ፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያ/ዒድና ክረአ እንከሎ ኣብ ትኽክለኛ ሃዱድ ዜኣተወ
ቃልሲ ሓፋሽ ህዜብን መሪሕ ውድብ ህወሓት/ኢህወዯግን ተጠናኸሩ ይቕፅል ምህላዉ
ረጋግፅ እዩ፡፡
ክቡር ጀነራል ፃድቃን ገብረትንሳኤን ክቡር ጀነራል ኣበበ ተክለሃይማኖትን ‘‘ድሕሪ ዯጊም
በዙ ሐዙ ሎ ኣካይዲ ኣነ ዜበልኩኻ ጥራሕ ስማዕ ዜበሃለሉ መጓነያይ ዒፋናይ ኣረኣእያን
ኣሰራርሓን ህወሓት ንህዜቢ ትግራይ ኣኽቲቱ ናይ ለውጢ ሓይሊ ክኸውን
ኣይኽእልን፡፡’’ኢሎም ከም ዜፃሓፍዎ ኣይኮነትን ላ ትግራይ ኢትዮጵያ፡፡ዱሞክራሲ
ኢትዮጵያ ንሕብረተሰባዊ መሰረት ህወሓት/ኢህወዯግ ንዜኾኑ ሓረስታይ፣ ሸቃላይ፣
ሙሁርን ናይ ከተማ ነባርን ጥራሕ ይኮነስ ሕገ መንግስቲ ኣኽቢሮም ንዜንቀሳቐሱ ናይ
ክራይ ኣከብቲ ውድባት እውን ሕልው ምዃኑ ዜተረጋገፀ ሓቂ እዩ፡፡ናብ ካሊእ ከይከድና
ኩቡር ጀነራል ፃድቃንን ክቡር ጀነራል አበበን ብመፅሄት ውራይና ኣቢሎም ሓሳቦም ከም
ድላዮም
እንትገልፁ
እንተለዉ
ሕገመንግስታዊ
መሰሎም
ምዃኑ
ተረዱኦም
ህወሓት/ኢህወዯግ እውን ነዙ መሰል ከምኽብር ኣሚኖም ዜገብርዎ ለዉ ምንቅስቓስ
ምኻኑ እንኳን ሓፋሽ ህዜቢ ልቢ እዝም ጀነራላት እውን ኣይስሕቶን፡፡
ካሊእ ብህወሓት ተመሪሑ ህዜቢ ትግራይ ናብ ልምዒት ክኸትት ከም ይኽእል እውን
ነገሮምና ኣለዉ፡፡ህወሓት/ኢህወዯግ ብመስዋእቲ ዯቂ ህዜቢ ዜተሃነፀ መስመር ዜተሓንገጠ
ክሳዕ ሐዙ ህዜቢ በቢዯረጀኡ ተጠቃሚ ምዃን ኽእለ ውድብ እዩ፡፡ህወሓት ኢህወዯግ
ብዜተኸተሎ ልምዒታውን ዱሞክራስያውን መንገዱ ረብሑኡ ዜተሓለወሉ ንዜበለፀ
ተጣቃምነት ሓታቲ ማሕበረሰብ ዜተፇጠረ ምዃኑ እውን ልቢ ምባል የድሊ፡፡ኣብ ቀረባ
እዋን ዜተፇጠረ ግዜያዊ ህውከት መንቀሊኡ እዙ ሓታቲ ማሕበረሰብ ንዜለዒለ ረብሓን
ተጠቃምነትን ክብል ልዏሎ ቁኑዕ ሕቶ ቁልጡፍ ፍታሕ ኣብ ምሃብ ዜነበረ ክፍተት
ተበለፆም ክራይ ኣከብትን ዯንበ ምድሕርሓርን ጨውዮም ናብ ህውከትን ዕግርግርን ክኣቱ
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ከም ዜገበርዎ እውን ሓፋሽ ህዜብና ረጋገፆ ሓቂ እዩ፡፡ኣብዙ መዲይ ንሓታቲ ማሕበረሰብ
ስሉጥ ምላሽ ኣብ ምሃብ ዜነበረ ድኽመት ህወሓት/ኢህወዯግ ምስ ህዜቢ ኣብ ዜተየሉ
እዋን ብይምሕረት ጉድለቱ ልዏሎ እንትኸውን ህዜቢ ድማ ነዙ ፀገም መሪሕ ውድቡ
ህወሓት/ኢህወዯግ ጥራሕ ከም ዜፇትሖ ብምትእምማን ኣብ ጎኒ መሪሕ ውድቡን ኢህወዯግ
ዜመርሖ መንግስትን ከም ዜስለፍ ኣረጋጊፁ እዩ፡፡
ኣብዙ መዲይ እውን ናይ ርሑቕ ኣብነት ምግላፅ ኣይዯልን፡፡ንዜተፇጠረ ግዜያዊ ህውከት
ስዑቡ ኣብ ሃገርና ህፁፅ ኣዋጅ ተኣዊጁ እዩ፡፡እዙ እዋጅ ተግበራዊ ክኸውን ዜኸኣለ
ብንቑሕ ተሳትፎ ሓፋሽ እዩ፡፡ሓፋሽ ህዜቢ ይኣምነሉ ህፁፅ ግዛ ኣዋጅ እንተዜኸውን
ክዕወት ከምይኽል ኩቡራን ጀነራላት ባዕሎም ይፇልጥዎ እዮም፡፡ወያናይ ባህሪኦም
ሓሊዮም ኣብ ዜጋዯልሉ እዋን ሓፋሽ ህዜቢ ክሳዕ ኣፋንጭኡ ንዜተዒጠቐ ዯርግ ከመይ
ከም ዜሰዒሮ ዜፇልጥዎ ሓቂ እዩ፡፡
ብኣንፃሩ ሃገርና ኣብ ትሕቲ ህፁፅ ግዛ ኣዋጅ ኮይና እውን ቁጠበኣ ይዒቢ ኣሎ፡፡እዙ
ስሉጥ ዕብየት ክምዜገብ ዜኸኣለ ብህፁፅ ግ ኣዋጅ ክራይ ኣከብቲ ናይ ጥፍኣት
ኢዶም፣እግሮምን ኣፎምን ምስተተሓዜሉ ህዜቢ ተረጋጊኡ ክቃለስን ከልምዕን ብምኽኣሉን
ህወሓት/ኢህወዯግ ብብቕዒት ክመርሕ ብምኽኣሉን ዜተረኸበ ዒወት ምዃኑ ሓፋሽ ህዜቢ
ኣፀቢቑ ይፇልጦ እዩ፡፡
ከምቲ ልዕል ክብል ዜተገለፀ እንተኾይኑ እቲ ሓቂ ድኣ ክቡር ጀነራል ፃድቃን
ገብረትንሳኤን ክቡር ጀናራል ኣበበ ተክለሃይማኖትን ንምንታይ ‘‘እቲ ፖለቲካዊ ኩነታት
ዜሓቶ ምስቲ መድረኽ ሓዱሽ ውዲበ ምፍጣር እዩ፡፡’’ክብሉ ፅሒፎም?፡፡ብፓርቲ ናይ
ምውዲብ መሰል ንዜኾነ ይኹን ኢትዮጵያዊ ብሕገ መንግስቲ ዜተወሃበ መሰል
እዩ፡፡ብኣንፃሩ ድማ ኣብቲ ክምስረት ዜሕሰብ ሎ ፓርቲ ይኹን ቅድም ኢሎም ኣብ
ዜተፇጠሩ ውድባት ውግንነኦም ኣልዑልካ ቃልሲ ምግባር እውን ሕገ መንግስታዊ መሰል
ናይ ዜኾነ ዛጋ ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ፡፡ካብዙ ሓቂ ብምብጋስ ሓደሽ ፓርቲ ክምስርቱ
ዜንቀሳቐስሉ ለዉ ምኽንያት ረብሓ ካብ ልጓም ንላዕሊ ይስሕብ ኮይንዎም ዜብል ሓፂር
ምላሽ ምሃብ ይከኣል እዩ፡፡ይኹን እምበር ርዙርካ ምርኣይ ኣገዲሲ ስለ ዜኾነ ከም
ዜስዕብ ተዋዱደ ቀሪቡ ኣሎ፡፡
2. ንምብራቕ ንኸዯለና ኢሎም ንምዕራብ ዜጠፍኡ ሸውራራት ዒይኖም
ሐዙ ሐዙ ፖለቲካዊ ኩነታት ሃገር ምኽንያት ብምግባር ሓዯ ሓዯ ኣብ እዋን ዕጥቂ ቃልሲ
መሪሕ ዜነበሩ ሐዜግን ሰብ ሃፍቲ ንምኻን ዜበቕዐ፣ሓዯ ሓዯ ኣሕዋቶም ዜተሰውእዎም ግን
ድማ ሰብ ሃፍቲ ዜኾኑ፣ናብ ስልጣን ዜቐረብና ኢና ኢሎም ዜግምቱ ዜተዲናገሩ ምሁራን
ዜህብዎ ለዉ መግለፅታት እንትረአ ልቢ ክበሃሎ ዜግባእ ጉዲይ ኣለዎ፡፡ኣብ ትግራይ
ባዒል ሃፍቲ መፇናፇኒ ከም ዜሰኣነ ክሳዕ ሰብ ዜድንቁር ተናጊሮም እዮም፡፡ንባዒል ሃፍቲ
መፇናፇኒ ከሊእዎ ሎ ህወሓት እዩ ንዜብል ዜዕጅብ ድማ ንሕማም ትግራይ ይፍውስ
ቁጠባዊ ኣንፇት ይኽተል ኣሎ ህወሓት፡፡ብኻሊእ ኣገላልፃ ህወሓት ሕርሻ ዜመርሖ ቁጠባ
እናበለ ዒድና ክትዯኪ ይገብር ኣሎ ዜብል መልእኽቲ እንተሕልፈ ተሰሚዖም እዮም፡፡ነን
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ሽቶታት እተዕውት ዜበልዋ ድማ ዜተማሀረ መንእሰይ ካብ ስልጣን ህወሓት ተገሊሉ
እትብል ነጥቢ እያ፡፡ስለዙ ሓደሽ ፓርቲ ፇጠረካ ንህወሓት/ኢህወዯግ ኣውድቆ ብዜብል
መልእኽቲ ድማ ይድምድሙ፡፡እዝም ሰባት ብዚዕባ ሓረስታይ ትግራይ/ኢትዮጵያ ግን
ትንፍስ ኢሎም ኣይፇልጡን፡፡
ዜተኸበርኩም ኣንበብቲ
ሓረስታይ ትግራይ/ኢትዮጵያ ነቲ ዜተናወሐ ዕጥቂ ቃልሲ
ዏወተ፣ሐዙ ድማ መፍረይነቱ ብምዕባይ ንኢንዲስትሪ ዜኸውን ኣቕርቦት ብፅርየትን
ብበዜሕን ንምፍራይን ስግግር ኢንዲስተሪ ክረጋገፅ ለይትን ቀትርን ዜፅዕር፣ንባዕሉ ቀሊቡ
ንኸተማ ዜኸውን ፍርያት ቕርብ፣ብናይ ሓረስታይ ምንቅስቓስ ብዜተፇጠረ ሃፍቲ ምችው
ኩነታት ብምርካቦም ሰብ ሃፍቲ ክፍጠሩ በሪ ዜኸፍት ቁጠባዊ ምዕባለ ክህሉ ብፅንዒት
ዜረባረብ ሎ ዒንዱ ሑቐ ወያናይ ዱሞክራሲ እዩ፡፡ብዚዕባ ከምዙ ዒይነት ተኽእሎ ለዎ
ሓይሊ ክዚረብሉ ኣይዯልዩን፡፡
እዝም ልዕል ክብል ዜተገለፁ ኣካላት ኣብ ህወሓት/ኢህወዯግ ዜመርሖ ስርዒት ዜሃፍተሙን
ዜተምሃሩን ምኻኖም ክዒ ልቢ ክበሃል ይግባእ፡፡እዝም ኣብዙ ስርዒት ዜሃፍተሙን
ዜተመሃሩን ኣካላት ድማ እዮም ረብሐኦም ብላቕነት ረጋግፀሎም ሓደሽ ፖለቲካዊ
ፓርቲ ክምስርቱ ላሕ ዜብሉ ለዉ፡፡ህወሓት/ኢህወዯግ ካብ ስልጣን ተዜወርድ ካብዙ
ንላዕሊ ምሃፍተምና እቲ ስልጣን እውን ንሕና ምሓዜናዮ ከምድላይና ክንገብር ዕድል
ክንረክብ ንኽእል ነይርና ኢና ብዜብል እምነት እዩ፡፡እዙ ሓቂ ስለሎ እዩ ናይ ንእስነት
ዕድሞኦም ዜስውእሉ ብመስዋእቲ ኣሕዋቶም ዜተሃነፀ ህወሓት ኣፍሪሶም ሓደሽ ረብሐኦም
ክሕልወሎም ዜኽእል ፓርቲ ንምፍጣር ላዕልን ታሕትን ዜብሉ ለዉ፡፡
ንሓረስታይ፣ስራሕ ዜሰኣነ መንእስይ፣ናይ ከተማ ነባሪ ናብራ በቢዯረጅኡ ክመሓየሽ
ዜመርሕ ሎ ህወሓት/ኢህወዯግ ንባዕሉ ተጠቒሙ ንዒደ ዜጠቅም ልምዒታዊ ባዒል ሃፍቲ
ብምፍጣር ትራንፎርሜሽን ክመፅእ ዜፅዕር ሎ ህወሓት/ኢህወዯግ እንተፇረሰ ንዏኦም ካብ
ዜእምትዎ ለዉ ረብሓ ንላዕሊ ኣይኮነን፡፡እቲ ክምስርትዎ ዜዯልዩ ለዉ ፓርቲ እንታይ
ዒይነት ፓርቲ ክኸውን ይኽእል ንምቕማጥ እውን ፅግም ኣይኮነን፡፡እቲ ሐዙ ዜግበር ሎ
ምብርባር ብምርኣይ እንታይ ዒይነት ፓርቲ ክምስርቱ ከም ዜኽእሉ ምቕማጥ ይከኣል
እዩ፡፡እቲ ዜካየድ ሎ ምብርባር ናይቲ ሓረስታይ፣ሸቃላይ፣ስራሕ ዜሰኣነ መንእሰይ፣ናይቲ
ኣብዜሓ ናይከተማ ነባሪ፣ወያናይ ምሁር ረብሓ ረጋግፅ፣ልምዒታዊ ባዒል ሃፍቲ ዜህነፀሉ
መንገዱ ዜሓ ኣጀንዲ ኣይኮነን፡፡ከምዙ ዒይነት ኣጀንዲ ክሕዜ ዜኽእል መስመር
ልምዒታውን ዱሞክራስያውን ዜተሓንገጠ ሰብ/ውድብ ጥራሕ እዩ፡፡
ንሶም ዒድና ኢሎም ክሃንፅዋ ዜዯልዩ ለዉ ብናይ ኒዮ ሊበራል ኣተሓሳስባ ግን ድማ ኣብ
ኣፍሪካ ተፇቲኑ ብዜወዯቐ ኣተሓሳስባ ውልቀሰባት ሃፍቲ ዒዱ ተቖፃፂሮም ሓፋሽ ህዜቢ
ግን ናይ በላዑ ተመልካቲ ዜኾነላ ዒዱ ንምህናፅ እዩ ሕልሞም፡፡ከምዙ ዒይነት ፓርቲ ድማ
ናይ ክራይ ኣከብቲ ፓርቲ ካብ ምዃን ኣይልልን፡፡ሐዙ እትህነፅ ላ ሃገረ ኢትዮጵያ
ድማ ነዙ ዜፀውር እንግዲዒ የብላን፡፡ካብዙ ብምብጋስ እዩ ድማ ክምስረት ዜድለ ሎ
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ሓደሽ ፓርቲ ንምብራቕ ንኸዯለና ኢሎም ንምዕራብ ናይ ዜጠፍኡ ዕፃ ክበፅሖ እዩ
ዜበሃል፡፡
ብፃይ መለስ ዛናዊ ኣብ ሓዯ መድረኽ ነቲ ካብ ውድብ ህወሓት/ኢህወዯግ ዜተፇንጨለ
ጉጅለ /ኣንጃ/ እንትገልፆ ‘‘ንምብራቕ ንኸዯለና ኢሎም ንምዕራብ ዜጠፍኡ ሸውራራት
ዒይኖም’’ክብል ገሊፁዎም ነይሩ፡፡እዝም ካብ ህወሓት/ኢህወዯግ ዜተፇንጨለ ጉጅለ መካቲዑ
ዜነበረ ንኽልስ ኣለና እባ ተምበርካኽነት እባ ነጊሱ እዩ ነይሩ፡፡ሽዐ እዘይ ዜበሃል
ፖለቲካዊ ኣማራፂ ከምፅኡ ኣይከኣሉን፡፡ካድረ ህወሓት/ኢህወዯግ ምስተፇኦም መድረኽ
ረጊፆም ወፂኦም፡፡ቀፂሎም እዝም ንኽልስ ኣለና ተምበርካኽነት እዩ ፀገምና ዜበሉ ናብ
ዯምበ ምድሕርሓር ኢዶም ክህቡን ኣብ ዯምበ ምድሕርሓር ክጨማለቑን ግዛ
ኣይወሰዯሎምን፡፡እዝም ናይ ሐዙ ህወሓት ፇሪሱ ሓደሽ ፓርቲ ይመስረት ፃዊዑት ቕርቡ
ለዉ እውን ዯምበ ክራይ ኣከብቲ ዜተረግረግሉ ጭቃ ከም ዜርግረጉ ምንምዒይነት
ጥርጥር የብሉን፡፡
3.ሓፋሽ ህዜቢ ኣብ ጎኒ ህወሓት/ኢህወዯግ ዒሲሉ ቃልሱ ኣጠናኺሩ ክቕፅል እዩ
ኣብ መላእ እዚ ሃገር ሐዙ ኣብ ህልዊ ኩነታት ሃገርና/ዒድና ብትኽክል እንተተገምጊሙ
ናይ ሓፋሽ ህዜቢ ረብሓ ከረጋግፅ ዜኽእል መስመር ዜተሓንገጠ፣ተሓንጊጡ እውን
ብተግባር ሓፋሽ ህዜቢ ተጠቃሚ ዜገብር ሎ ህወሓት/ኢህወዯግ ጥራሕ እዩ፡፡ካብዙ ወፃእ
ሎ ብስም ህዜቢ ዜንግድ፣ብስም ህዜቢ ናይ ምንጋድ በሪ እንትዕፀዎ ድማ ንህዜቢ
ብምድንጋር ኣብ እዚ ዒድና/ሃገርና ዒመፅን ዕግርግርን ክፇጥር ዜንቀሳቐስ እዩ እቲ ክሳዕ
ሐዙ ብተግባር ዜረአ ሎ፡፡ነዙ ብስም ህዜቢ ዜሽቅጥ ኣካል ድማ ሓፋሽ ህዜቢ ካብ
ተመኩርኡ እናተበገሰ እናፇለጦምን እናተፇኦምን ይርከብ፡፡ካብዙ ዜብገስ እዩ ሓረስታይ፣
ሸቃላይ፣ዜወየነ ምሁር፣ስራሕ ዜሰኣነ መንእሰይ፣ናይ ከተማ ነባሪ ኣብ ጎኒ ህወሓት/ኢህወዯግ
ዒሲሉ ቃልሱ ኣጠናኺሩ ንምቕፃል ወሲኑ ብፅንዒት ዜንቀሳቐስ ሎ፡፡ልምዒታዊ ሰብ ሃፍቲ
እውን ኣብ ዜተናወሐ ግ ናይባዕሎም ፓርቲ ክፇጥሩ ከም ዜኽእሉ ዋላ እንተኣመኑ ኣብዚ
ሐዙ እዋን ግን ክፍጠር ዜኽእል ፓርቲ ናይ ክራይ ኣከብቲ ሰብ ሃፍቲ ፓርቲ ካብ ምዃን
ከም ይልል ብምግንዚቦም እዚሃገር ክሳብ ሐዙ ሰላማ ሓልዩ ፣ሃፍቶም ክብሪ ረኺቡ
ተጠቀምቲ ክኾኑ ዜገብር ሎ ህወሓ/ኢህወዯግ ምኻኑ ተረዱኦም ይንቀሳቐሱ
ኣለዉ፡፡መሪሕ ግዯ እናተፃወተ ዜመፀን ሐዜውን ብቐፃሊ መሪሕ ግዱኡ ክዋፃእ ዜግበኦ
ወያናይ ሙሁርን መንእሰይን ሃገርና እውን ብወገኑ መስመር ወያናይ ዱሞክራሲ
ብምትንታን ብምዕማቕ ብለቕነት ሓፋሽ ህዜቢ ተጠቃሚ ኮይኑ ክቕፅል ኽእል ቃልሲ
ብምክያድ ንህወሓት/ኢህወዯግ ተጠናኺሩ ክወፅእ መሪሕ ግዱኡ ክዋፃእ እዩ፡፡
ብምጥቕላል እቲ ሐዙ ንክምስረት ፃዊዑት ዜቐርበሉ ሎ ፓርቲ ረብሓ ሓፋሽ ህዜቢ
ብምንጣቕ ረብሓ ክራይ ኣከብቲ ንምርግጋፅ ዜውግን ፓርቲ ካብ ምኻኑ ዜልል
ከምይኮነ ተረዱኦም ብቐፃሊ ንውዱታቱ እናመከቱ ረብሓ ሓፋሽ ንምርግጋፅ ሓፋሽ
ብንቕሓት ዜዋሰአሉን ዜርበሐሉን ቃልሲ ብምውላዕ ውድብ ህወሓት/ኢህወዯግን ሓፋሽ
ህዜብን ቃልሶም ኣጠናኸሮም ክቕፅሉ እዮም፡፡
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