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ሓደ ማሕበረሰብ በቢኢዋኑ ንክምዕብል ንቅድሚት ክስጉም ወይ ካብዝነበሮ ደረጃ ምዕባለ ንድሕሪት
ንክጉተትን /ከምቲ ኣብዝሐዚ እዋን ዝረአ ዘሎ መንግስቲ ኣልባ ሃገራት /failed sates / ተባሂሎም
ዝፅውዑ ዘለው ከምን ሶርያ ፣ ዒራቅ፡ ሊብያን ሶማልያን ዝኣምሰሉ ሃገራት ማለት እዩ/ ዘሎ ጉዕዞ
ዝውስኖ ካብቲ ማሕበረ ሰብ ዝመፁ ፖለቲካዊ ሓይልታት ነቲ ናይ ዓዲ ፖለቲካዊ ስልጣን ብሓይሊ ወይ
ከዓ ብምርጫ በትረ ስልጣን ምስሓዙ ዝኽተልዎ መንገዲን ንቲ ናይ ህዝቢ ድሌት መሰረት ዝገበረ
ለውጢ ንምምፃእ ዘሎዎም ቁርፀኝነት እዩ ዝውስኖ፡፡ እቲ ኣብ ዓለምና ብተግባር ዝረአ ዘሎ ገሊኡ
ናብ ዝሐሸ ደረጃ ኢኮኖምያዊ ምዕባለ ዝሰገረ ህዝቢ ብሓደገፅ፣ መሰረታዊ ድሌታቱ ገና ዘይተማልአ ኣብ
ትሑት ደረጃ ዝነብር ገዚፍ ክፋል ህዝቢ ዓለምና /ንሃገርና ሃዊሱ /ስሉስ ዓለም ተበሂሉ ዝፅዋዕን ብካሊእ
ገፅ ፣ኣብ ሞንጎ ክልቲኢ ዘሎ መሰረታዊ ኣፈላላይ እቶም ዝማዕበሉ ህዝቦም ናብ ዝተደላደለ ናብራን
ዴ/ስያዊ ምዕባለን ከብፅሑ ዝኸኣሉ ዝተፈለየ ዕድልን ተፈራዊ ፀጋን ስለዝረኸቡን ኣይኮነን ፡፡ተፈጥራዊ
ፀጋ ምህላው ልምዓት ኣብ ምስላጥ ኣይሕግዝን ዝበሃል’ኳ ተዘይኮነ ኣብ መነባበሮ ናይቲ ህዝቢ መሰረታዊ
ለውጢ ክመፅእን ዘይክመፅእን ዝውስን ግና ኣብ በቢመዋእሉ ዘለው ናብ ስልጣን ዝመፁ ፖለቲካዊ
ሓይልታት ንናይ ህዝቦም ደረጃ ናብራ ንምልዋጥ ዘለዎም ቁርፀኝነትን ነቲ ህዝቢ ኣንቀሳቂሶም ለውጢ
ንምምፃእ ዘለዎም ተኽእሎን ናይ ምፍፃም ዓቅምን እዩ እቲ ወሳኒ ጉዳይ ዝኸውን ፡፡
ብጋህዲ ኣብ ዓለምና ዝረአ ዘሎ ኣፈላላይ ልምዓታዊን ዴ/ክራሰያዊን መንግስቲ ዝወነነ ህዝቢ
ይውንጨፍ፡፡ ይምዕብልን ብዘየቋርፅ ይግስግስን ብኹሉ ገፅ ናብ ዝለዓለ ጠርዚ ምዕባለ ይበፅሕን ኣሎ ፡፡
ብቀረባ ናይ እኒ ቻይናን ደ/ኮርያን ተኣምራዊ ናይ ልምዓት ጉዕዞ ናይዙይ ኣብነት እዩ ዝኾነና፡፡ ብኣንፃሩ
እዙይ ዘየወነነ ንድሕሪት ይተርፍ፡፡ ዝተደራረበ ዕቁር ፀጋ ተሃለዎውን ብምክንያት ዝመርሕ መንግስቲ
ምስኣን ናብ ልመናን ረድኤትን ይወድቅ ፡፡ በቃ ብመንነቱ ይዋረድ፡፡ መርኣያ ታሕሚስን ቅልውላውን
ኮይኑ ይተርፍ ፡፡ እዙይ ኣብ ዓለምና ብተደጋጋሚ ዝረአ ዘሎ ፖለቲካዊ ክስተት እዩ ከምዝኮነ ንማንም

ግልፂ እዩ ፡፡

ናብ መልዐሊ ጉዳየይ እንትምለስ ኣብ ሃገርና ዘሎ ጭቡጥ ፖለቲካዊ ኩነታት እንትረአ ቅድም ኢሉ
/ቅድሚ 26 ዓመታት ማለት እዩ/ ከም ሃገር ኣንፀላሊዩና ዝነበረ ናይ ምብትታትን ሓደጋ ብመሰረቱ
ዝፈትሕ ፖለቲካዊ ለውጢ ተረጋጊፁ መላእ ህዝብታት ተስፉ ዝገበርሉ ጉዕዞ ሰላምን ልምዓትን ተጀሚሩ
ኣጠቓለላሊ ከም ሃገር ኣህጉራዊን ዓለም ለኻዊን ገፅታና ምቅያር ዝጀመርናሉ ሓዱሽ ምዕራፍ ተጀሚሩ
ኣብ ገሊኡ ብፍላይ ብምርግጋፅ ሰላምን ልምዓትን ንባዕልና ጥራሕ ዘይኮነስ ተምሳሌት ናይ ካልኦት
ሃገራት ምኳን ዝጀመርናሉ ብኣጠቓላሊ ኣብ ታሪኽ ሃገርና ሓዱሽ ምዕራፍ ተከፊቱ በዙይ ተቀፂልና
ካልኦት ዝበፅሕዎ ደረጃ ምብፃሕ ንኽእል ኢና ዝብል ብሩህ ተስፋ ብምስናቅ ብጀይካ እቶም ውሕዳት
ትማሊ ዝተስዓሩን በቲ ስርዓት ኣይንጥቀምን ኢሎም ዝሓስቡ እቲ ኣብዝሓ ህዝቢ ነቲ ናይ ልምዓት ጉዕዞ
ደጊፉ ዓብይ ምርብራብ እናገበረን ከምውፅኢትእውን ብቲ ስርዓት ተጠቃሚ እናኾነ ከምዝመፀን
ብተግባር ዝረአዩ ዓወታት ከምዝተመዝገበን ንሕና ጥራሕ ዘይኮነስ ዓለም ዝመስከሮ ሓቂ እዩ፡፡

ኣብዝሐዚ እዋን ናይዙይ ተፃራሪ እቲ ዝተጀመረ ናይ ልምዓትን ህንፀት ዴ/ራሲ ጉዕዞ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ
እታ ዓዲ ናብ ዘይተደለየ ቅልውላው ዘእቱ ዘይምዕሩይ ፖለቲካዊ ሃዋህውን ድባብን ካብ ዝኽሰት እነሆ
ዳርጋ ሰለስተ ዓመት ኣቁፂሩ ኣሎ ፡፡ ናይቲ ሐዚ ዝረአ ዘሎ ምድፍራስ ሰላም ናይ ሰናይ ምምሕዳር
ፀገምን ግዕዝይናን ዝወለዶ ዘይምዕሩይ ፖለቲካዊ ኩነታት መበገሲ ምብስባስ ናይቲ እቲ ኣብ ስልጣን
ዘሎ ፓርቲ ከምዝኮነ ከምቲ ኣብ መእተውየይ ዝገለፅኩዎ ዕጫና ኮይኑ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ ናቱ
ምርጫ ናይ ህዝቢ ስልጣን ሒዙ ንናይ ውልቁ ረብሓን ጥቅምን ክግልገለሉ ብምውሳኑ ካብቲ ንቡር ናይ
ልምዓት መንገዲ ወፂኡ ገሊኡ ናብ ገዛኢ ደርቢ ንምቅያር እንትረባረብ ሃፍቲ ህዝቢ ብምጉሕጔሕ
ንባዕሉን ንቤተሰቡን ንምጥቃም ብዝገበሮ ዘሎ ፀረ ህዝቢን ምንቅስቃስ ብኹሉ ገፅ ከምቲ መንግስቲ ባዕሉ
ዝገለፆ ክሳዕ ምብስባስ በፂሑ ሃገርና ናብ ዕንይንይን ደውታን ክትኣቱ ገይሩ እዩ፡፡ ናይ ኩሉ እቲ ሐዚ
ተከሲቱ ዘሎ ፀገም ተጠያቂኡ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ኣመራርሓ ከምዝኮነ ተደምዲሙ ዝሓደረ ጉዳይ
እዩ ፡፡ እቲ መሰረታዊን ሐዚ ክለዓል ዘለዎን ሐዚኸ ሃገርና ካብቲ ዘይምዕሩይ ፖለቲካዊ ኩነታት ወፅያዶ
ኢልና ተሓቲትና መልሱ ከምቲ ብተግባር ዝረአ ዘሎ እቲ ፀገም ብመሰረቱ ኣይተፈትሐን ጥራሕ ዘይኮነስ
ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ፖለቲካዊ ኩነታት ሃገርና ዓርዩ እናበኣሰን ናብ ኣዕርዩ ዘስክፍ ደረጃ መፅዩ ከምዘሎን

ከም ውፅኢቱ ከዓ በቲ ንቡርን መደበኛን ስርዓት

ምምራሕ ኣብዩ ዳግም ሃገርና ብህፁፅ ጊዜ ኣዋጅ

ትመሓደር ዓዲ ኮይና ከምዘላ ንማንም ግልፂ ዝኾነ ፖለቲካዊ ክስተት እዩ ኮይኑ ዘሎ ፡፡
ናይቲ ዝረአ ዘሎ ፖለቲካዊ መንቀሊ ኢህወደግ ንታ ሃገር ኣብ ናይ ምምራሕ ዓቅሙ ዘሎ ክፍተት
ምኻኑ ባዕሉ ከምውድብ ብግላጭ ዝተቀበሎ ጉዳይ እዩ ፡፡

ተደጋጊሙ ዝለዓል ዘሎ ብሱሩኸ

ኢህወደግ ሓደ ግንባር ኮይኑ ክቅፅል ድዩ? ናይ ማን እቲ ውድብ ዝፀንሐ ወያናይ ዴሞክራስያዊ ባህሪኡ
ሓልዩዶ ይኸይድ ኣሎ? ዝብል ሕቶታት ክተልዕልን ኣብ ቁመንኡ ክትጠራጠርን ዝገብር ኩነታት እዩ
ዝረአ ዘሎ፡፡ ቅድሚ ሓደ ወርሒ እቲ ውድብ ንውሽጠይ ብዘየዳግም መንገዲ ገምጊመ ኣለኹ ካብዙይ
ንደሓር ሱር በቆስ ለውጢ ከምፅእ እየ እቲ ፀገም ናተይ እዩ ኢሉ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣሚኑ ዝወፀ
ውድብ ተመሊሱ ናብ ዕንክልል ክኣቱ ማንም ዝገመቶ ኣይነበረን ፡፡ ናይ ትማሊ ኣመፃፅኡ ንዝፈልጥ
ፀገማት ኣነፂሩ ንቲ ዝተነፀረ መሰረታዊ ማሕንቆ ፈተሑ ርኡይ ለውጢ ምምፃእ ሓደ መሰረታዊ መለለይ
ባህሪኡ ዝነበረ ውድብ ሐዚ ግና ፀገም ኣብ ልዕሊ ፀገም እናተደራረበ ከም ሽንቲ ግመል ንድሕሪት
ዝምለስን ኣብ ናይ ድክመት ኣዙሪት ኣትዩ ዕንይይንይ ዝብል ውድብ ክይኑ ክተርፍ ምርኣይ ናይ ብሓቂ
ክሳዕ ክንደይናይ ሐዝውን ናይ ምምራሕ ብቅዓቱ ከምዝወረደን ወያናይ ዴሞክራስያዊ ስብእንኡ
ከምዝተሸርሸረን ካብዙይ ንላዕሊ ካሊእ መረዳእታ ክቀርብ ኣይክእልን ፡፡
እሞኸ ደኣ ከምዙይ ኢልና ክሳዕ መዓዝ ኢና ክንቅፅል? ሃገርና ናበይ እዩ ጉዕዞኣ? እቲ ዝኽፈል ዘሎ
ዋጋ መንዩ ተጠያቂኡ? እዞም ሕቶታት እዚኦም ኣብዝሐዚእዋን ብኩሉ ኩርናዓት ዝለዓሉ ዘለውን መልሲ
ዘድልዮምን ብቅልጡፍ መፍትሒ ክግበረሎም ዝግባእ ናይ ህዝቢ ሕቶታት ምኻኖም ንኹሉ ግልፂ እዩ
፡፡ እቲ ቀንዲ ጉዳይ ሐዝውን መሬት ኣይመሰየን ኢህወደግ ንባዕሉ ፖለቲካዊ ቁመንኡ ኣስተኻኺሉ
ዝሐዞ ዕዮ ገዛ ብኢዋኑ ንክሰርሕ ክበራበር ኣለዎ ዝብል ፅኑዕ መልእክቲን ንምሕላፍ እዩ ፡፡ ንዙይ
ምፍፃም ተዘይኪኢሉ ግና ከምቲ ትማሊ ንመላእ ህዝብታት ብብቅዓት መሪሑ ነቲ ሐዚ ተረጋጊፁ ዘሎ
ፖለቲካዊ ስርዓት ኣብ ምምፃእ ዝተፃወቶ ተራ ኣብ ታሪክ ህዝብታት ዘመዝገቦ ነባራይ ታሪክ ንዘልኣለም
ህያው ኮይኑ ዝነብር ሐዚ ከዓ ኣብ ታሪክ ሃገርና ናይዙይ ተፃራሪ እዚ ውድብ እዙይ ብክራይ ምእካብ
ጠልቀዩ ዝተውሃቦ ሓላፍነት ምውፃእ ኣብይዎ ብናይ ሓደ ወለዶ መስዋእቲ ዝመፀ ስርዓት ክፈርስ ተፈቂዱ
ዓብይን ብቀሊሉ ዘይሕለፍን ይቅር ዘይበሃል ታሪኻዊ ስሕተት ይፍፅም ከምዘሎን ተረዲኡ ሐዝውን
ፀገማቱ ፈቲሑ እቲ ሐዚ ዘንፀላሉ ዘሎ ናይ ጥፍኣት ሓደጋ ቀልቢሱ ሃገርና ዝጀመረቶ መንገዲ ህንፀት
ሰላምን ዴሞክራሲን ክቅፅል ብምግባር ናብ ንቡር ቦትኡ ክምለስ ብቁርፀኝነት ተላዒሉ ነቲ ኩነታት

ምልዋጥ ጊዜ ዘይወሃቦ ጉዳይ ምኻኑ ተረዲኡ ለይትን ቀትርን ካብ ምርብራብ ወፃኢ ካሊእ መፍትሒ
ከምዘየለ ብግቡእ ተገንዚቡ መንግስትን ውድብን ብዝለዓለ ወነ ክረባረብ ይግባእ ፡፡

ክብርን ሞጎስን ንሰማእታትና !!!

