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የቀለም  አብዮትን ፍለጋ መቶ አመት ወደኋላ 
 

ዮናስ 12/20/13 
 

በቅርቡ በዚሁ መሰረታዊ ሃሳብና ጭብጥ ዙሪያ ባቀረብኩት አንድ መጣጥፍ 

የሰሞኑን የወይዘሮ አና ጎሜዝ መምጣት ተከትሎ የተጧጧፈውን የቀለም አብዮት 

ዳግም ዘመቻ ለማውሳት ሞክሬያለሁ። በዚህ ክፍል መጣጥፌ ደግሞ በተለይ ስለ 

ቀለም አብዮት አጀንዳ በማግበስበስና በመፈብረክ የሚታወቁቱ ሃይሎች 

በአራጋቢዎቻቸው በኩል መቶ አመት ወደኋላ ተጉዘው ሚኒልክን በመዘከር ሰበብ 

የሚያደርጉትን የማያልቅ ፍለጋ ለማንሳት እሻለሁ። ለዚህም የዘመቻው አጋፋሪ 

በሆነችው አዲስ ጉዳይ መጽሄት “ኢህአዴግ፣ ምኒልክና የኢትዮጵያ ታሪክ” በሚልና 

ስርዓትንና ግለሠብን ለማነፃፀር በሚሞክር የተቆላመመ ርዕስ ሥር በሠፈረ የተንዛዛ 

ትርክት፣ ጸረ ዴሞክራሲያዊው ስብስብ የቀለም አብዮትን ፍለጋ መቶ ዓመት 

ወደኋላ መጓዙን ከሚያመላክቱ በርካታ ነጥቦች መካከል ማሳያ ይሆኑን ዘንድ 

ጥቂቶቹን እዳስሳለሁ።  

በጠቀስነው ትርክት ላይ እንደተመለከተው አፄ ምኒልክንና ኢህአዴግን (ኢ-

ተጠየቃዊ በሆነ መንገድም ቢሆን) ለመመዘን  የሚሞክር ይምሰል እንጂ ጉዳዩ 

የቀለም አብዮትን ፍለጋ በመሆኑ ወደ ውስጥ ስንዘልቅ ከሚኒሊክ ጋር የተነፃፀረው 

መለስ ሆኖ እናገኘዋለን፡፡ ምክንያቱም ፀሃፊው ይህን እስካላደረገ ድረስ ከተቋሙ 

ኤዲቶሪያል ፖሊሲና ከባለቤቶቹና ከራሱ የርእዮተ አለም መስመር ስለሚያስወጣው 

ነው፡፡ ዘውዳዊ ሥርዓቱን መነሻ ካደረገ ደግሞ ከሚንሊክ ሙት ዓመት ይወጣና 

ነገሩ ሁሉ ሊበለሻሽበት ነው፡፡ ስለሆነም፣ ያለው አማራጭ በኢህአዴግ ተነስቶ 

መለስን ከሚኒልክ ጋር በማወዳደር ፀረ-መለስ ሌጋሲ ችክቸካን በማጧጧፍ 

ሳምንታዊዋን ሳንቲም በቁጥጥር ስር ማዋል ነው። ምሳሌ እንጥቀስ፤ 

[. . .] መለስ እንኳን ሙት ዓመት ሣይሞላው  እልፍ የሚሆኑ መታሠቢያዎች 
ተሠይመውለታል፡፡ የሚያስገርመው ነገር አቶ መለሥን ለመዘከር የሚደረገውን ሽር ጉድ 
ያህል ለአፄ ሚኒልክ  ዐረፍተ ህይወት መቶኛ ዓመት ምንም ነገር እስካሁን አለመሠማቱ 
ነው፡፡ [. . .] በአገራችን ታሪክ ከፍተኛ ቦታ ያላቸውን ሠዎች ቦታ ማሣጣትና መታሠቢያ 
እንዳይኖር በማድረግ ረገድ ደርግ ኢህአዴግን አስተምሮታል፡፡ ካልሆነም ዘዴውን 
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አሳይቶታል፡፡ [. . .] በዚህ ተግባሩ ደግሞ ከፍተኛ ግብረ አበር የሆኑት ጥቂት የኦሮሞና 
የትግራይ ተወላጅ የሆኑ ታሪክን በፖለቲካ መነጽር የሚመለከቱና የሚተነትኑ ምሁራን 
ናቸው፡፡ [. . .] በእኔ አመለካከት የምኒልክ አረፍተ ህይወት መቶኛ ዓመት ክብረ በዓል 
ከ8ኛው የብሄር ብሄረሠቦች ቀን፣  ከከተሞች ቀን፤ ከአርብቶ አደሮች ቀን፤ ከህዳር 29፤ 
ከየካቲት 11 ወዘተ የላቀና ከፍተኛ  ትኩረት የሚሻ ነው፡፡  

ይህ ከስንት ግብስብስ ቃላት መካከል በስንት ድካም የተመረጠ ቅንጫቢ በራሱ፣ 

እንደ ወረዳ የቀለም አብዮትን ፍለጋ መቶ ዓመት ወደኋላ ለሚለው ርዕሰ ጉዳይ 

ተገቢ የሆነ ማሳያ  ነው፡፡  ለምን ቢሉ ብዙም ሣንርቅ የቀለም አብዮት አጋፋሪ  

እና እናት ተብላ የምትታወቀውና በተግባርም ሆና የተገኘችው ወ/ሮ አና ጎሜዝ 

ከሠሞኑ ትልቁን የአውሮፓ ህብረት ወክላ በመጣችበት አጋጣሚ ስለቀለም አብዮት 

ያስኮመኮመችንን ወጎች ማስታወስና ከላይ ከሰፈረው የአዲስ ጉዳይ ወግ ጋር 

ማነጻጻር ብቻ በቂ ነው፡፡ በምርጫ 97 ወቅት በምርጫ ታዛቢነት ቆብ አዲስ አበባ 

ላይ ጎጆዋን የሠራችው ወ/ሮ አና ጎሜዝ ከህግና  ከሥርዓት ውጪ ትናንትና ለ8ኛ 

ጊዜ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች የሉዓላዊነት መገለጫችን ነው ሲሉ ያከበሩትንና 

በተግባርም የሉዓላዊነት መገለጫቸው  የሆነውን ህገመንግስት ለመናድ ያደረገችውን 

ሙከራ ታላቁና ብልሁ (እሷ ራሷም እንደገለፀቻቸው) መሪ መለስ ዜናዊ በሰጡት 

አመራር  ስለከሸፈባት ከሰሞኑ ወጥታ ታላቁን ባለራዕዩንና ከኢትዮጵያም አልፎ 

የአፍሪካ ልሣን እንደሆነ ዓለም የመሠከረለትን መለስ “አጭበርባሪ” ስትል 

እንዳብጠለጠለችውና በመሞቱም  ወደር የማይገኝለት ደስታ የተሠማት መሆኑን 

በገለፀችበት ሁኔታ፤ የአዲስ ጉዳይ  የቀለም አብዮተኛም ከርሷና ከአጋፋሪዎቿ 

በተዋሠው ቋንቋ ታላቁን መሪ፤ ህዝብ ያከበረውን፤ ከማክበርም አልፎ ራዕዩን 

ለማስፈፀም ህዝብ እየታተረ መሆኑ በተግባር በሚታይበት ወቅት ለይ ቆሞ ”በሠላ 

ምላሱ ህዝብ ሲያተራምስና ሲያምስ” በማለት የቀለም አብዮትን ፍለጋ መቶ ዓመት 

ወደኋላ  ተመልሦ አፄውን ሲያጀግን የዛሬውን መለስ ደግሞ ይሰድባል፡፡  

ማንኛውም  ኢትዮጵያዊ እንደሚያውቀውና አፄ ምኒልክ ለዘመናዊቷ ኢትዮጵያ  

መሠረት መጣላቸው የሚታወቅና ኢህአዴግም የማይክደው ነው፡፡ ለዚህ ደግሞ 

የቀለም አብዮትን ፍለጋ ወደኋላ መቶ ዓመት ለመመለሥ የደፈረው ፀሃፊ ኢህአዴግ 

ታላላቁን  የመገንደስና ታሪክን የማደፍረስ ዓመል ያለበት አድርጎ ቢሥለውም፤ አፄ 

ሚኒሊክ  ለዘመናዊቷ ኢትዮጵያ መሠረት መሆናቸው እንደተጠበቀ ሆኖ ብሄሮች፣ 

ብሄረሰቦችና ህዝቦችን በእኩልነት የሚያስተናግድ ሥርዓት ባለመዘርጋታቸውና 



3 

 

በተግባርም የገዢ መደቡን ህልውና በማስጠበቅ ለዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያና 

ለብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች እኩልነት ያበረከቱት አንዳች ነገር እንደሌለ 

በሚታወቅበት ሁኔታ ”ታሪክ አፍራሽ” የተባለው ኢህአዴግ ጥፋታቸው የሚልቀውን 

ምኒልክ አከበራቸው እንጂ  አላዋረዳቸውም፡፡ ምንም እንኳን ያለምንም 

የማወዳደሪያ መስፈርት ስለመቶ ዓመቱ ሚኒልክ ፀሃፊው ሊሞግትም ሆነ 

ሊያጀግናቸው ቢሞክርም የእርሣቸውን የጭቆና አገዛዝ ገፈት ቀማሽ የሆነው 

ኢትዮጵያዊ የአፄውን ጎጂ ተግባራት በክፉ ዓይኑ ቢመለከትና ጥላቻውን ቢገልፅ 

የሚያውቀው እሣቱን የቀመሠውና ሊያስገርመን አይገባም።  

ምኒልክ ለሠሩት በጎ ተግባር ሲባል  በእርሣቸው ስም የተሠየሙ ትምህርት 

ቤቶችና ማህበራዊ ተቋማቶች፤ እንዲሁም ሃውልቶች እንዲከበሩና እንዲጠበቁ 

ያደረገውና እያደረገ ያለው እኮ ኢህአዴግ እንጂ አዲስ ጉዳይ እና የቀለም አብዮት 

አራማጅ አምደኞቿ  አይደሉም፡፡ በዚህ ብቻ ያላበቃው ፀሃፊው ዛሬ መቶኛ 

ዓመታቸው ለይ ቆዝሞ የወ/ሮ አና ጎሜዝን የቀለም አብዮት ወግ ለማቀጣጠል ዘራፍ 

ቢልም  ኢህአዴግ ላለፉት 22 ዓመታት ከዓድዋ ድል በዓል ጋር አያይዞ ምኒልክን 

ሲዘክራቸውና  ሲያስታውሣቸው መቆየቱም የማይካድና ሃገር የሚያውቀው ጉዳይ 

ነው፡፡ ጉዳዩ የቀለም አብዮትን ፍለጋ (በምኒልክ አሳቦ የአና ጎሜዝን ነውጠኛ 

የቀለም አብዮት ማራመድ) ነው የሚያስብለውም ተሟጋቹ በእርግጥ ለአፄ ምኒልክ 

ተቆርቋሪና ታሪካቸውን ጠባቂ ከሆነ ምነው 99ኛ፣ 98ኛ፣ 80ኛ ወዘተ ዓመታቸው 

ምን አልተከበረም ሲል አልጠየቀም? ለሚለው ጥያቄ መልስ ስለማይኖረው ነው፡፡ 

የአዲስአበባ 100ኛ አመት ሲከበርስ ምነው ብቅ ብሎ አላወደሳቸው?  

ሌላው የቀለም አብዮትን ፍለጋ መቶ ዓመት ወደኋላ የተደረገውን ጉዞ 

የሚያረጋግጥልን መለስን መዘከር ምኒልክን ማዋረድ ነው የሚል መሰረቱ ሙሉ 

ለሙሉ ድንቁርና የሆነ አስተሳሰብ በፀሃፊው ብእር በአዲስ ጉዳይ ላይ ተከትቦ 

ማንበባችን ነው፡፡ ኢህአዴግ እንደሥርዓት መለስም እንደመሪ ከላይ በተመለከተው 

አግባብ ምኒልክን ማክበራቸውና መዘከራቸው እንደተጠበቀ ሆኖ ሥርዓቱ መለስን 

የሚያከብርበትና የሚዘክርበት መነሻና መድረሻ ከምኒልክ ጋር የማይገናኝ  እና 

የራሡ ታሪካዊ ዳራ ያለው መሆኑ በደማቁ ሊሠመርበት ይገባል፡፡  
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ምኒልክና ምኒልክን ተከትለው የመጡት የአፄ ስርዓቶች ከአያት ቅድመ አያቶቻችን 

ጀምሮ በኖሩባቸውና በገዙባቸው ዓመታት ጭቆናቸው ያስመረረውና እንደሁለተኛ 

ዜጋ እንዲሆን ታሪክ ያስገደደው አዲስ ትውልድ (የነመለስ) ይህን እና ብሔር 

ብሔረሰቦችና ህዝቦች የተነጠቁትን መብት በማስመለስ በአንፃራዊነት ደህና  

ከሚባለው ኑሮ  ለቀው  ታግለው በማታገል ዘውዳዊውንም ሆነ የደርጉን ዓምባገነናዊ 

ሥርዓት ላይመለስ ወደመቃብሩ በማውረድ ዛሬ የተፈጠረችውንና የሁሉም 

የሆነችውን ይልቁንም የሁሉም ስለመሆኗ ህገመንግስታዊ ማረጋገጫ የተሠጣትን 

ኢትዮጵያ እውን ማድረግ የቻለ ተመራጭ የተዋጣለት ሥርዓት ነው፡፡ 

 የዚህና ዛሬ ሁሉም እኩል የሆነባትን ዴሞክራሲዊት ኢትዮጵያ በመመሥረት 

በኩል፤ ከዚያም አልፎ የቀለም አብዮት ፈላጊው ቡድን አባላት መቶ ዓመት ወደኋላ 

ተመልሠው ያሻቸውን እንዲናገሩና እንዲፅፉ እድሉን የሠጣቸውን ሥርዓት 

በመገንባት በኩል የአንበሣውን ድርሻ የሚወስዱትና ገና ያልጨረሥናቸውን 

ተግባራትም መንገድ አሣይተው ያለፉት መለስ መሆናቸውን አዲስ ጉዳይና 

አንዳንድ የውር ድንብራቸውን፣አገኝ አጣቸውን . . .  የሚፅፉ ደንበኞቻቸው 

አያውቁት ይሆን?? 

በልማቱ እና በቴክኖሎጂው ረገድም አፄው የሠሩትና የጣሏቸው መሠረቶች 

ቢኖሩም መለስ ቁንጮ የሆኑበት ሥርዓት ከሰራው ጋር ለማነፃፀር የማይመች 

መሆኑም ከግምት ሊገባ ይገባል፡፡ ዘመኑን፤ ዓለም አቀፍ ተጨባጭ ሁኔታውን፣ 

የተማረውን የሠው ኃይል፣ የዜጎች ሠብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች ወዘተ 

ከግምት የሚገቡ በመሆኑ ዛሬ ኢህአዴግ የሠራቸውን በርካታ የልማት ውጤቶች 

ከምኒልክ ዘመን አንፃር ማጀገን የማይገባና ይልቁንም ሥርዓቱንም ሆነ ህዝብን 

ማሞኘት ነው፤ የፀሀፊውንም ኋላ ቀርነት ሳይደብቅ ያሳያል፡፡ የቀለም አብዮት 

ፈላጊው ግን በቴክኖሎጂና በልማት  እጅግ ያነሠውን የምኒልክ ሥራ አፄ ምኒልክ 

ስለ ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ አንዳች ነገር ጠብ ባላደረጉበትና ዴሞክራሲ አልባ  

ለነበረችው ዘመናዊት ኢትዮጵያ ያበረከቱትን አስተዋፅኦ ብቻ ታሣቢ በማድረግ 

መማሠኑ የፀሀፊውን ብቻ ሳይሆን የአዘጋጆቹንም ጭምር ዝቅ ያለ ማንነት 

የሚያመላክት ገበና ነው፡፡ ከሁሉ የሚልቀውና የቀለም አብዮት ናፋቂ(ፀሀፊ)ውን 

ትምክህት የወጠረው አስተሳሰብ የሚገልጠው ነጥብ ደግሞ የአፄ ምኒልክን ሙት 
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ዓመት ከብሔር ብሔረሰቦች  ቀን ጋር ለማነፃፀር መድፈሩና እንደእሡ መስፈሪያም 

የአፄው የልደት ቀን የሚልቅ እንደሆነ ምንም ሳያፍር፣ አይኑን በጨው እጥብ 

አድርጎ  ማስቀመጡ ነው፡፡  

በመሠረቱ አፄ ምኒልክ አንድ ግለሠብና ገዢ የነበሩ ናቸው፡፡ ብሔር፣ ብሔረሰቦችና 

ህዝቦች የሚባሉት  ደግሞ ሃገርንና ህገመንግስቱን የሚወክሉ ግዙፍ ተቋም ናቸው፡፡ 

እንኳንሥ ለብሄሮችና ብሔረሰቦች ደንታ የሌላቸው አፄ ምኒልክ  ይቅሩና  

ህይወቱን ሙሉ ለብሔር ብሔረሰቦች መብት ታግሎ በማታገልና መስዋዕትነትን 

በመክፈል ፈር ቀዳጅ የሆነው መለስ ሙት ዓመቱ ከብሔሮች ብሔረሰቦች ቀን 

በዓል ጋር የሚነፃፀርበት አንዳች ዓይነት መመዘኛ የለም፤ ሊኖርም አይችልም፡፡ 

እራሳቸው አቶ መለስ በአንድ ወቅት እንዳሉት የብሄር ብሄረሰቦች ጉዳይ ከሁሉም 

ነገር በላይ ነው። በእርግጥ መለስ ካበረከታቸው ታላላቅ ሥራዎች መካከል 

ህገመንግስታዊ ሥርዓቱና የህገመንግስታዊ ሥርዓቱ ምንጭና መነሻ የሆኑት 

ብሄሮችና ብሔረሠቦች ዋነኞቹ ቢሆኑም የብሔሮች ብሔረሰቦች ቀንና የመለስ ሙት 

ዓመት የሚዘክሩበት መንገድና አግባብ የተለያየ ነው፡፡  

 መለስ ስለሰራው ዘርፈ ብዙ የልማትና የዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ሥራዎች፣ 

ለቀጣዩም ትውልድ ስላስቀመጣቸው ራዕዮች፤ ራዕዩን ለማስቀጠልና ለሠራውም 

ሥራ ክብር ለመለገሥ ሙት ዓመቱ ይታሠባል፤ በታሪክም ለዘመናት ሲዘከር 

ይኖራል፡፡ በአንፃሩ አፄ ምኒልክ በዘመናዊቷና ለቅኝ ገዢዎች እጅ ላልሰጠችው 

ኢትዮጵያችን ላበረከቱት አስተዋፅኦ እና ታላቅ ሥራ እየተወደሡ በሚበዛውና 

ዜጎችን ባገለለው ጭቆናቸው ደግሞ እየተወቀሡ ታሪካቸው ሲታወስና 

መታሠቢያቸውም ሢዘከር ኖሯል። ታሪክ ያሻው ተነስቶ ያሻውን እያወደሰና 

የጠላውን እያኮሠመነ ለሚኖር ተስፈኛ መንገድና እድሉን አይሠጥም፡፡ ታሪክ 

የህዝብና የሃገሬው ስለሆነ የቀለም አብዮት ፈላጊው ለራሡ ምክንያት መለስን 

አውርዶ ምኒልክን ቢሠቅላቸው የሁለቱም ታሪክ በየዘመናቸው በኖረው ህዝብ 

የሚመዘን እና ላውጣው እንኳን ቢሉት የማይወጣ በመሆኑ የፀሃፊው ባዶ ልፋት፣ 

ከንቱ ድካምና የቀለም አብዮት ሱስ ከቶም ቦታ የለውም፡፡ ቀድሞ ነገር ንጽጽሩ 

የማይመስልና አመክንዮአዊ እንዳልሆነ ከላይ በተብራራው መሠረት የብሔር 

ብሔረሰቦችን ቀን ከአጼ ሚኒልክ ዓረፍተ ህይወት ጋር በማነፃፀር መጃጃል 
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ባልፈልግም የምኒልክ አረፍተ ህይወት ከላይ  በተመለከተው አግባብ የሚመዘንና 

የሚዘከር እንደሆነው ሁሉ የመለስ ማንነትም እንደዚሁ የነጠረ ሚዛን አለው። 

የብሔር ብሔረሰቦች ቀን ለምን ይከበራል? ብለው ለሚጠይቁና ሳይጠይቁ 

እንዳሻቸው ስለቀለም አብዮት ብለው ”ለጭፈራ እና ለፖለቲካ ትርፍ” የሚል 

ትርጓሜ ለሚሠጡት ህልመኞች ምላሹ ግልጽና አጭር እንዲሆንላቸው መቼ 

ይከበራል? የሚለውን ቢጠይቁና ቢረዱ መልካም ነው፡፡ 

የብሔሮች ብሔረሰቦች ቀን የሚከበረው ህዳር 29 ነው፤ እማያውቅ የቀለም 

አብዮተኛ ካለ፡፡ ህዳር 23፤ ህዳር 19፤ ታህሳስ፣ ጥር ወዘተ ለምን አልሆነም? 

የሚለውን ጥያቄ ስናስከትል ህዳር 29 ቀን ህገ መንግስቱ የፀደቀበት እለት መሆኑን፤ 

ህገመንግስቱ ደግሞ የህጎች ሁሉ የበላይ የሆነና ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች 

አምነውና ፈቅደው የሉዓላዊነታችን መገለጫ ነው ሲሉ ያፀደቁትና እለቱም 

ብሄ/ብ/ህዝ መስዋዕትነት የከፈሉበት፣ የዘመናት እልህ አስጨራሽ ትግል ፍሬው 

የታየበትና የማንነት ጥያቄ ከመሰረቱ የተመለሰበት እለት መሆኑን እንገነዘባለን፡፡ 

ለምን በየዓመቱ ይከበራል? ከሆነ ጥያቄው፣ የብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች 

የሉዓላዊነት መገለጫ የሆነው ህገመንግስት ሠፊና ውቅያኖስ በመሆኑ 

እንደፈለጋቸው እየተረጎሙ ያለፉትን ሥርዓቶች ለመመለስ ከሚሹ ሃይሎች 

ለመጠበቅና ወደኋላ መቶ ዓመት ተመልሠው ሕገመንግስቱ ላይ ለማላገጥ ከሚሹ 

ኃይሎች ህገመንግስታዊ ስርዓቱን መጠበቅ የሚቻለው ህገመንግስቱን ጠንቅቆ 

በመረዳትና በመገንዘብ  በመሆኑ የሚል አጠቃላይ ምላሽ ማቅረብ ግድ ይለናል፡፡ 

መስዋዕትነት ከተከፈለበት ህገመንግስትና ህገመንግስቱ ካጎናፀፈን በርካታ 

መብቶቻችን የትኞቹን በሚገባ ተጠቅመን እራሳችንንም ሆነ ሃገራችንን ማልማት 

ቻልን? የትኞቹን መብቶችስ ሳንጠቀም በመቅረታችን በራሣችንም ላይ ሆነ በሃገሪቱ 

ላይ አጎደልን? ባለመረዳታችን እና ባለማወቃችንስ ለውስጥ ጠላቶችና ለኪራይ 

ሠብሣቢ ሃይሎች  አልተጋለጥንም? በገጽታ ግንባታ ረገድስ  ምን ሠራን? 

ለስንቶቹስ  የውጭ ጠላቶችና ለገበያ አክራሪ ኃይሎች ቀዳዳ ከፈትን ወይስ ዘጋን? 

ወዘተ የሚሉና የመሣሠሉትን መሰረታዊ ጉዳዮቸ ለመረዳትና ለመጠየቅ የዚህ ሁሉ 

መሠረት የሆነውን የሃገራችን ህገመንግስት የፀደቀበት ቀን ለማክበር፤ መድረክ 

መፍጠርና ዕድሉን ማመቻቸት አስፈላጊ በመሆኑ በዓሉ ይከበራል፡፡ ሲከበርም ከላይ 
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በተነሡትና መሠል ጉዳዮች ላይ የተሞክሮ ልውውጥ ይደረጋል፡፡ የውይይትና 

የግንዛቤ ማሣደጊያ መድረኮች ይፈጠራሉ፡፡ በመሆኑም ህገመንግስቱ በፀደቀበት 

የዛሬ 19 ዓመትና ዛሬን ስናነፃፅር የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች 

የሉዓላዊነታቸው መገለጫ ስለሆነው ህገመንግስት ያላቸው ግንዛቤ እጅግ ከፍተኛ 

እድገት አይተናል፡፡  

ባጠቃላይ ሃገራችን በህዳሴ ጎዳና ላይ ጉዞዋን ከጀመረች ቆየች፤ በየዘርፉም 

አስደማሚ ለውጦችን በማስመዝገብ አለምን ጉድ እያሰኘች ነው። ለውጡን 

ተከትለው የመጡ ችግሮች እየተፈታተኗት ቢሆኑም እየጠራረገች ማለፏን 

ቀጥላለች። እየጠራረገች ካለፈቻቸው ግሳንግሶች አንዱ ደግሞ የቀለም አብዮትና 

የቀለም አብዮተኞች ሴራ ነው። ይሁን እንጂ አብዮተኞቹ ዛሬም ተስፋ የቆረጡ 

እይመስሉም፤ አንገታቸውን ብቅ ጥልቅ በማድረግ ላይ ናቸውና ቢታቀቡ የተሻለ 

ነው። በነቃ፣ ማንነቱን ባወቀ፣ ሙሉ ለሙሉ ወደ ልማት በገባና ድህነትን ተረት 

የማድረግ ስራ ላይ በተጠመደ ህዝብ መሃል ይህን ፀረህገመንግስት ተግባር ይዞ 

እቀጥላለሁ ማለት   ትርፉ ኪሳራብቻ ነው። ብቸኛው መፍትሄና ለአገር ጠቃሚው 

መንገድ ሁላችንም ተባብረን ወደ ልማቱ ብንገባ ነውና ለዚሁ ተግባር እንረባረብ 

በማለት ፅሁፌን አጠቃልላለሁ። 

 

 

 

           


