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ሇአገራችንም ሆነ ሇህዝባችን የሚበጀው  ሁለንም  ችግሮች  በየፈርጁ ብንመሇከታቸውና   በጋራ መፍትሄ ብንፈሌግሊቸው 

እንጂ   ማድ ሇማድ ሆነን ጣት መቀሳሰሩ እኛና እነርሱ መባባለ ሇማንም አይበጅም፤ ይህን አይነት አካሄዴም ህዝባችንንም 

ሆነ አገራችንን የትም እንዲሊዯረሳቸው  በተጨባጭ  አረጋግጠናሌ። አሁን ሊይ ኢትዮጵያችን  በሇውጥ  የውም በፈጣን 

የሇውጥ ዑዯት  ውስጥ ናት። ይህ የሇውጥ  ዑዯት ያሇምነውንና  የናፈቅነውን ሰሊም ሉያሰፍንሌን፣ ዳሞክራሲን 

ሉያጎሇብትሌንና  ሌማትን ሉያፋጥንሌን የሚችሇው ሁለም  የየዴርሻውን  መወጣት ሲችሌ  እንጂ ሁለንም  ነገር 

ሇኢህአዳግ ወይም ሇመንግስት  በመወርወር፣ ኢህአዳግ ወይም መንግስት መፍትሄ  ይፈሌግሊቸው በማሇት አይዯሇም።  

አንደ  ጠያቂ ላሊው አካሌ ዯግሞ ምሊሽ ሰጪ  የሚሆንበት አካሄዴ ሇአገራችን ችግሮች መፍትሄ ይዞ ሉመጣ አይችሌም። 

ሁለም በየዴርሻው መጠየቅ እንዱሁም ሁለም በየዴርሻው  ምሊሽ መስጠት መቻሌ ይኖርበታሌ። እኛና እነርሱ እየተባባሌን 

ሇአገራችን ችግሮች መፍትሄ ማግኘት አይቻሌም። 

 

ኢህአዳግ በተሇይ በስራ አስፍጻሚ ዯረጃ  ባካሄዯው  ግምገማ  እንዯው ነገሮችን  ሇማብረዴ ብል  የዴርጅቱ የሆኑትንም 

ሆነ ያሌሆኑትን  ዴክመቶች ሁለ  እንዯው   በዯምሳሳወ  የእኔ ናቸው ብል  ጠቅል መውሰደ  ተገቢ አካሄዴ ነው ብዬ 

አሊምንም። ምክንያቱም በህዝቡ ሲንጸባረቁ የነበሩ  በርካታ ጥያቄዎች መንግስትም ሆነ ኢህአዳግ የፈጠራቸው ያሌሆኑ 

ከመሆናቸውም ባሻገር  እነዚህ አካሊት የቱንም ያህሌ ጥረት ቢያዯርጉ  መፍትሄ ሉሰጧቸው የማይችሊቸው ሆነው ሳሇ  

ኢህአዳግ  የእኔ ዴክመት የፈጠራቸው ችግሮች ናቸው ብል መውሰደ  ተገቢ አይዯሇም።  ችግሮች መፍትሄ የሚያገኙት  

ምንጮቻቸው በአግባቡ  ሲሇዩ ነው። ሇዚህም ነው ከሊይ እንዲሌኩት ኢህአዳግ አሁን ሇምናስተውሊቸው ችግሮች  ሁለ  

መፍትሄ  ይሰጣሌ ተብል  መታሰብ  የሇበትም ያሌኩት። ከዚህም  ባሻገር የአገራችን ችግሮች ዕሇቱን የተፈጠሩ 

አሇመሆናቸውን በራሱ  የመፍትሄ  መንገደንም ሩቅ እንዯሚያዯርጉት  ህብረተሰቡ ሉያውቀው የሚገባ ጉዲይ ነው።  

 

ሇአገራችን ጅምር የዳሞክራሲ ስርዓት መገሇሌበት  ጭፍን ተቃውሞም ይሁን ቅጥ ያጣ ዴጋፍ የሚበጅ  አካሄዴ እንዲሌሆነ 

በቅርቡ ከገጠመን  ውጥንቅጥ በተጨባጭ አይተናሌ። ተገቢ ትምህርትም የቀሰምን ይመስሇኛሌ።  በሁሇቱም ጽንፍ 

የቆማችቸሁ አካሊት ከመርኛ  አካሄዲችሁ  ውጡሌን። የዲያስፖራ ፖሇቲከኞች፣ በተቃውሞው ጎራ የተሰሇፋችሁ ጽንፈኛ 

ሃይልች እንዱሁም የጥቅም ኢህአዳግያዊያን ራሳችሁን ፈትሹ፤ እውነት እውነቱን እንነጋገር ከተባሇ ሇአገራችን በዚህን ሰዓት 

ኢህአዳግ ከምንም በሊይ ያስፈሌጋታሌ፤ አሁን ሇሚታዩ የአገራችን ችግሮች  ኢህአዳግ  አስተዋጽዖ አሊው ካሌን 

መፍትሄውም ያሇኢህአዳግ የሚታሰብ እንዲሌሆነ ሉታወቅ ይገባሌ። ሇዚህ ነው በሆነውም ባሌሆነውም ይህን ዴርጅት  

የነገር ማጣፈጫ  ባናዯርገው መሌካም  ነው ሇማሇት የወዯዴኩት።  ሁሊችንም በጭፍን ከመቃወምም ሆነ በስሜት 

ከመዯገፍ  ተሊቀን  ምክንያታዊነትን እናንግስ።  ከስሜታዊነት ፈረስ ወርዯን ነገሮችን በአግባብ እንፈትሽ። ኢህአዳግ  

ፈጽሟቸዋሌ ብሇን ከምናስባቸው ጥቃቅን ስህተቶች ይሌቅ ባሇፉት 27 ዓመታት ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ  ያበረከታቸው  

ስኬቶች  እጅጉን  የጎለ  ናቸው። ሇአገራችን የሚበጃት ዴክመቶች ሲታረሙና  ስኬቶች የበሇጡ ሲጎሇብቱ በቻ ነው።  



አንዲንድች  “አዱሲቷ” የሚሇውን ቃሌ  ባይዋጥሊቸውም  ሇእኔ ይህ አጠራር የበሇጠ ገሊጭ  መስል  ስሇታየኝ  “አዱሲቷ  

ኢትዮጵያ”  እያሌኩ  ሇመጥራት ወዯዴኩ።  አዱሲቷ  ኢትዮጵያ  ሇማሇት  ካስዯፈሩኝ ነገሮች መካከሌ  ዋና ዋና  የምሊቸው 

ጉዲዮች  ሇማንሳት ያክሌ  ባሇፉት  27 ዓመታት  ኢትዮጵያ ተራማጅ የሆነ ህገመንግስት ያሊት አገር ሇመሆን በቅታሇች፤ 

ጅምር ቢሆንም  በአገራችን ዳሞክራሲያዊ  ስርዓት መገንባት  ጀምሯሌ፤ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና  ህዝቦች ነጻነታቸውና 

እኩሌነታቸው አረጋግጠዋሌ፤ በዚህም ሁለም አካባቢውን ማስተዲዯር የሚችሌበት ሁኔታ በመፈጠሩ ሳቢያ  ህዝቦች  

በማንነታቸው እንዱኮሩና ባህሌና ወጋቸውን  እንዱያሳዴጉ ሁኔታዎች  ተመቻችተዋሌ።  

 

በተመሳሳይ በአገራችን ሊቂ ሰሊም መረጋገጥ በመቻለም የውስጥም ሆነ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት  በአገራችን 

በመስፋፋቱ  ሊሇፉት 15 ዓመታት ባሇሁሇት አሃዝ ተከታታይነት ያሇው  ኢኮኖሚያዊ  ዕዴገት ማስመዝገብ በመቻለ የዜጎች 

ህይወት እጅጉን መሻሻሌ አሳይቷሌ፤ ኢትዮጵያ  በቀንደ አካባቢ ብቻ ሳይሆን  በአፍሪካ  ከዚያም አሌፎ  በዓሇም ዓቀፍ 

ዯረጃ ጠንካራና ተሰሚነት ያሇው  መንግስት ያሊት አገር ሇመሆን መብቃቷ ተጠቃሽ ምክንያቶች ናቸው። በላሊ በኩሌ  

ዯግሞ ኢህአዳግ ከቅርብ  ጊዜ ወዱህ  በፈጸማቸው  አንዲንዴ ተራና ትናንሽ  ስህተቶች ዯግሞ  በርካታ ንጹሃን ዜጎች 

ህይወታቸውን አጥተዋሌ፣ በመቶ ሺዎች ዯግሞ  ከአካባቢያቸው ተፈናቅሇዋሌ፣ በቢሉዮን ብር የሚቆጠር ንብረታቸው 

ወዴሟሌ አሉያም ተርፏሌ።  ይህ ዴርጊት የአገራችንን አንዴነት ክፉኛ ተፈታትኖታሌ፣ኢኮኖሚውንም  ክፉኛ  ጎዴቶታሌ፣ 

ገጽታችን ሊይም  አጥሌቶበት አሌፏሌ።  

 

እንግዱህ በአገራችን  አማሊይና ሁሊችንንም የሚያጓጓ  ተስፋ  የሚያጭሩ  ሇውጦች መታየት ጀምረዋሌ። ይህ የስፋ 

ያጫረብንን ጅምር ካሌተንከባከብናቸው ወዯወጣንበት አረንቋ ተመሌሰን የማንገባበት ሁኔታ አይኖርም። መንግስት ሇህዝቡ 

የሚችሇውን ሁለ ሇማዴረግ እንዱሁም ሁለም ባሇዴርሻ አካሌ የሚጠበቅበትን ማበርከት እንዲሇበት ጥሪ አቅርቧሌ።  

የሚሰሩ እጆች ይቆሽሻለ እንዯሚባሇው፤ ኢህአዳግ ስህተት መፈጸሙን አምኖ አምኖ ህዝብን በይፋ ይቅርታ ጠይቋሌ፤ 

ሇመስተካከሌም የተሇያዩ እርምጃዎችን በመውሰዴ ሊይ ነው። ይህ ሇእኔ  ታሊቅነት ነው።   

 

ህብረተሰቡም እንዯትሊንቱ ከዴርጅቱና  መንግስት  ጎን  በመቆም  ችግሮችን መጠቆም ብቻ ሳይሆን የመፍትሄው አካሌ 

በመሆን ሇመንግስትና ሇዴርጅቱ  ያሇውን ዴጋፍ  አጠናክሮ ሉቀጥሌበት ይገባሌ። አዱሱ የመንግስት አመራር  የአገራችን 

ስኬትም ሆነ ውዴቀት በዜጏች ሊይ የተመሰረተ መሆኑን  በመግሇጽ ህብረተሰቡ ዴጋፍ እንዱያዯርግሇት  ሇህዝቡ ጥሪ 

አቅርቧሌ። እኛና እነርሱ እያሌን በህዝቦች መካከሌ አጥር ማጠር፣ በፖሇቲካ አመሇካከት፣ በር ወይም በአገር ሌጅነት 

በመከፋፈሌ ስኬቶችን ሇመሻማት በተቃራኒው ዴክመቶችን  በላሊ ሇማሊከክ  የሚዯረገው  መሯሯጥ  መቆም መቻሌ  

ይኖርበታሌ። ኢህአዳግ መጠበቅ ያሇበት ከውጫዊ  ጠሊቶቹ ብቻ ሳይሆን በተሇያየ ፎርማት በውስጡ ከተሰገሰጉ የጥቅም 

ኢህአዳግያዊያንን  አባሊቱና  ዯጋፊዎቹ  ጭምር ነው።  ሺዎች የተሰዉሇት  መነሻቸውም መዴረሻቸውም ህዝብ  የሆኑ   

የዴርጅቱ እንቁ እሴቶች ነገም  ሉጠበቁ ይገባሌ ባይ ነኝ።  

 

 


