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መስቀሌ አዯባባይ አሌጣህሪር አይዯሇም 

በመሇስ ዓ. 

የዓረቡ ዓሇም አብዮት ቋያ አሁንም አሌበረዯም፡፡ ሉቢያ ወዯ እርስ በርስ ጦርነት 

ገብታሇች፡፡ የየመንም ጉዲይ አሳሳቢ ነው፡፡ ምዕራቡ ዓሇም ሶሪያን አይቶ እንዲሊየ ሇማሇፍ 

የሚፈሌግ ይመስሊሌ፡፡ ይህ አብዮት ፋሽን ይመስሌ በአገር ውስጥ የሚገኙ አንዲንዴ 

ፖሇቲከኞች እና ባህር ማድ የሚኖሩ የዳሞክራሲ አቀንቃኝ ነን ባዮች ከግንቦት 20 አከባበር 

ጋር ተያይዞ ‹‹በቃ›› በሚሌ ስያሜ አብዮት ሇማካሄዴ ጣጣቸውን መጨረሳቸውን ሇወዲጅም 

ሇጠሊትም ቢናገሩም ከእነሱ ውጭ ያዲመጣቸው ወገን አሌነበረም፡፡ቀጣዩ የአብዮት ምዕራፍ 

አዱስ አበባ እንዯሚከፈት ያሟረቱ  የውጭ የመገናኛ ብዙሃን ባይጠፉም ፀሏይ 

እንዯተሇመዯው በምሥራቅ ወጥታ በምዕራብ ገብታሇች፡፡ ሕዝቡም በመሊው አገሪቱ 

በተሇይም በአዱስ አበባ መስቀሌ አዯባባይ በነቂስ ወጥቶ ሇአገሪቱ ትንሳኤ እንዱሁም 

የታሊቁ የሚሉኒየም ግንባታ ይሁንታውን ሰጥቷሌ፡፡ ‹‹በቃዎችን›› በቃቹ ብሎሌ፡፡መስቀሌ 

አዯባባይ የግብጹ  አሌጣህሪር አዯባባይ አሇመሆኑንም አሳይቷሌ፡፡ 

የሁሇቱ ሰዎች ወግ 

የግንቦት 20 በዓሌን ሇማክበር መስቀሌ አዯባባይ ከተገኙ ኢትዮጵያውያን ውስጥ 

አንደ የሆኑት ድ/ር ብርሃኑ ገ/ማርያም ሇአሜሪካ ዴምፅ ሬዱዮ የእንግሉዝኛ ዘጋቢ ፒተር 

ሄይንላሄይን እንዯገሇጸው በሠሌፉ የተሳተፈው በሥሌጣን ሊይ ያሇው መንግሥት ባሇፉት 

ሁሇት አስርት ዓመታት በተሇያዩ መስኮች ሇሚታዩ እና የሚዲሰሱ  ተስፋ ሰጪ ሇውጦች 

እንዱሁም በዓባይ ወንዝ ሊይ እየተካሄዯ ሊሇው ታሊቁ የህዲሴ ግዴብ ግንባታ ሇመንግሥት 

ያሇውን ዴጋፍ ሇመግሇጽ እንዯሆነ ተናግሯሌ፡፡ ይህ የድ/ር ብርሃኑ እምነት የብዙዎች  

የእሇቱ ሰሌፈኞች ስሜት ነው፡፡ 

20ኛው የግንቦት 20 በዓሌ በዚህ ሁኔታ በተከበረበት ምሽት የአሜሪካ ዴምፅ ሬዱዮ  

እንግዲ ሆነው የቀረቡት ድ/ር ብርሃኑ ነጋ ዯግሞ ሕዝቡ በዓለን ከማክበር ይሌቅ የግብፅ 
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እና ላልች የሰሜን አፍሪካና የመካከሇኛው ምሥራቅ ዓይነት አብዮት እንዱያካሂዴ ጥሪ 

አቅርበዋሌ፡፡ ድ/ር ብርሃኑ ከዚህ ቀዯም ሲሌ ዋሽንግተን ከሚገኝ አንዴ የኤፍኤም ሬዱዮ 

ጣቢያ ጋር ባዯረጉት ቃሇ ምሌሌስ ‹‹ሇፋሲካ በዓሌ አራት ኪል ቤተመንግሥት ጠቅሊይ 

ሚኒስትሩ አይኖርም›› የሚሌ መግሇጫ ሲሰጡ የሰማ ወዲጄ በስሌክ አረ ድ/ሩ ከግንቦት 16 

በዓሌ በኋሊ አቶ መሇስ አዱስ አበባ አይኖሩም እያለ ነው ሲሌ ሊቀረበው ጥያቄ የሰጠሁት 

መሌስ ፈረንሳይ ውስጥ በሚካሄዯው የቡዴን ስምንት ስብሰባ ሊይ ሇመሳተፍ ስሇሚሄደ 

እንዯሆነ ከመንገር ውጭ ላሊ አስተያት አሌነበረኝም፡፡ይሁን እንጂ እነ ድ/ር ብርሃኑ 

ያሌገባቸው አሌያም ሉያውቁ ያሌፈሇጉት ነገር አብዮት ስሇፈሇከው የማይመጠ፤ 

ስሇፈራኸው የማይቀር መሆኑን ነው፡፡የፌስ ቡክ ቧሌት ሇውጥ አይወሌዴም፡፡ዴሃ በህሌሙ 

ቅቤ ባይጠጣ ኖሮ ንጣት ይገዴሇው ነበር ይሊለ አበው፡፡ኢሕአዳግ የመሊዕክት ስብስብ 

እንዲሌሆነ ይታወቃሌ፡፡ዴርጅቱ የሚታዩበትን ችግሮች በየጊዜው እያየና እየፈተሸ የሚሄዴ 

ዴርጅት ነው፡፡በርካታዎቹ የአገራችን የተቃዋሚ ፓርቲዎች ትናንት አንዴ ሊይ ነበሩ ሲባለ 

በነጋታው የሚፈርሱ ናቸው፡፡ይባስ ብሇው የሚሆንና የማይሆነውን እንኳ በወጉ ሇይተው 

አያውቁም፡፡ሇችራቸው ሁላም ተጠያቂ የሚያዯርጉት ገዢውን ፓርቲ ነው፡፡ አንዲንድቹ 

የተቃዋሚ ፓርቲዎች ዯግሞ በህሌማቸው ኢሕአዳግን ሲጥለና ሲያፈርሱ ያዴራለ፡፡ የድ/ር 

ብርሃኑ ነጋ አስተያየትም የዚህ አካሌ ነው፡፡ ከቅንጅት ጋር በተያያዘ ከታሰሩ በኋሊ 

የምህረት ዯብዲቤ ተሯሩጠው ከፈረሙ በኋሊ  ቤተሰባቸውን ይዘው ባህር ማድ የሸሹት ድ/ር 

ብርሃኑ ዯጋፊዎቻቸው ጥሇውን ሄደ ብሇው እንዲይከሷቸው፤አክራሪ ዯያስፖራውም  ዯግሞ 

የዴጋፍ ምንጭ እንዱሆናቸው ሰሊማዊ/የትጥቅ ትግሌ እንዯ አስፈሊጊነቱ ሇመጠቀም  

በማወጅ ወዯ አገር ቤት የማይመሇሱመበት ሁኔታ ካስተካከለ በኋሊ ዯርሶ ጀግና እና 

የዱሞክራሲ ታጋይ ሆነው ሇመታየት ዲር ዲር ይሊቸዋሌ፡፡እሳቸው ሌጆቻቸውን ሁነኛ ቦታ 

እያስተማሩ የዯሃ ሌጆች እንዱያሌቁ ሞት ይዯግሱሊቸዋሌ፡፡ በአገር ውስጥ የሚገኙ 

አንዲንዴ ፓርቲዎችም  በግንቦት 20 አከባበር ወቅት ሁክትና ብጥብጥ እንዯሚኖር 

ሲነግሩን ከርመዋሌ፡፡ይህን ህሌማቸውን እውን ሇማዴረግም ያሊሰሇሰ ጥረት አዴርገዋሌ፡፡ 
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በዘይትና ስኳር መወዯዴ ሰበብ ህዝቡን ተነስ ሲለት ተዯመጠዋሌ፡፡ሇዚህም አንዲንዴ 

ጋዜጦችንና የተሇያዩ የማኅበራዊ ትስስሮችን (Social Networks)ተጠቅመዋሌ፡፡ በተሇይም 

የፌስቡክ እና ትዊተር አብዮት ሇማቀጣጣሌ ሇወራት ርብርብ ተካሂዶሌ፡፡ ከዞን ምዯባ ጋር 

በተያያዘ የታክሲዎች አሠራርን ተከትል አንዲንዴ ውዥንብር ሲፈጠር ይህን ተጠቅሞ 

የ‹‹በቃ›› አብዮት እንዱካሄዴ ታስቦ ነበር፡፡ ይሁን እንጂ ህብረተሰቡ ስሇጊዝያዊ ችግሮቹ 

እያሰበ የአገሩን የወዯፊት ተስፋ እንካቹ ቢል አሌተከተሊቸውም፡፡  

አንዲንዴ ምንጮች እንዯሚያሳዩት ግንቦት ሰባት ብልም አስራ አምስት የቁጣ ቀን 

(Day of Rage) እንዱኖር ሲወተውቱ ነበር - ከባህር ማድ፡፡ ይህን መሠረት በማዴረግም 

3ሺሕ ሰዎች  ካይሮ፣ ቱኒስ እና ቤንጋዚ ዓይነት አብዮት እንዯሚካሄዴ አሌ ዓረቢያ 

የተባሇው የግብፅ ቴላቭዥን ጣቢያም  ዘግቦ መሌካም ምኞቱን ገሌጿሌ፡፡ ምኞቱ 

አሌሰመረም፡፡በአጠቃሊይ በአገራችን ሁከትና ትርምስ እንዱኖር ብዙ ጥረቶች 

መዯረጋቸውን የሚያሳዩ ምሌክቶች ነበሩ፡፡ቁምነገሩ ሁለም ነገር ከዋሽንግተን ውጭ ነብስ 

አሌነበረውም፡፡ኢትዮጵያውን የጀመሩትን የአባይ አብዮት የሚቀሇብስ ምንም  ዕዴሌ 

አሌተፈጠረም፡፡የሰሜን አፍሪካ ዓይነቱ የ‹‹በቃ›› አብዮተኞች  ህሌማቸው ሇምን 

እንዲሌተሳካ መመርመር ይኖርባቸዋሌ፡፡ ምክንያቱ ግን በጣም  እጅግ በጣም ቀሊሌ ነው፡፡ 

የኢትዮጵያ ህዝብ በሥሌጣን ሊይ ያሇው መንግሥት ተስፋ የሚጣሌበት እንጂ ተስፋ 

የሚቆረጥበት  ስሊሌሆነ ነው፡፡ ሇአመፅና ብጥብጥ በሩ ዝግ የሆነው በኢትዮጵያ  በሌማት 

ዙርያ ሰፊ አገራዊ መነቃቃት በመፍጠሩ ነው፡፡ ሁሇተኛው በአገሪቱ መሪዎቹን 

የሚመርጥበት ሥርዓት እያሇ እንዯገና ወዯ ቁሌቁሌ እንጦሮጦስ የሚገባበት  ምክንያት 

የሇውም፡፡ይህ ህዝብ ሃሊፊነት የሚሰማው በመሆኑ እንኮራበታሇን፡፡አገሩ ያሇችበትን 

አከባቢና ጎረቤቶቿን ያውቃቸዋሌና  ዯህንነት አዯጋ ሊይ ሉጥሌ በሚችሌ ተግባር ሊይ 

አይሳተፍም፡፡ 

 በካይሮ የአሜሪካን ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዲንት ሉሳ አንዯርሰን እንዯሚለት  ህዝብ 

ሇመቀስቀስ የማኅበራዊ ግንኙነት መስመሮች (Social Networks) መኖር ብቻ ሳይሆን 
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በኔትወርኮቹ ይዘት ተጨባጭነት አስፈሊጊ ነው፡፡ ኅብረተሰቡ ሏሳቦቹን ሉገዛቸው ይገባሌ፡፡ 

ከሰሜን አፍሪካ አብዮት ማየት እንዯሚቻሇው ሕዝብ ሌቡ ከሸፈተ፤ ስሜቱ ካጏሸ  

አምባገነኖችን ሇመገርስስ ምንም ቀስቃሽ አያስፈሌገውም፡፡አሇንሌህ የሚለ ተቃዋሚ 

ፓርቲዎችም ሆነ ታዋቂ ግሇሰቦች ቢመጡም አይቀበሊቸውም፡፡የግብፅን አብዮት 

ብንመሇከት ምንም መሪ አሌነበረውም/የሇውም፡፡  መሃመዴ አሌበራዱና አምር ሙሳም 

ቢመጡ አሌተቀበሎቸውም፡፡ አሁን ስጋቱ  አብዮቶቹ እንዲይጨናገፉ ነው፡፡ 

ምዕራፍ ሁሇት 

አምባገነኖቹ የሰሜን አፍሪካ መሪዎች ቢወዴቁም የሕዝቡ ጥያቄ ምሊሽ አሊገኘም፡፡

በግብፅም ቱኒዝያም የአብዮቱ ምዕራፍ ሁሇት ይቀጥሌ የሚሌ ጥያቄ መስተጋባት ጀምሯሌ፡

፡ ዘ-ጋርዱያን፣ ኢንዱፔንዲንትና የተሇያዩ ሊይ ጋዜጦች ጠንካራ ሂሳዊ ጽሐፎችን በመጻፍ 

የሚታወቁት ሱብያ ጋኑሺ በአካባቢው ትክክሇኛ የዳሞክራሲ ሥርዓት መምጣቱን ማንም 

እርግጠኛ አይዯሇም ይሊለ፡፡ አብዮቱ ሇአምባገነን መሪዎቹ ብቻ ሳይሆን ሇአሜሪካና 

አውሮፓ ደብዲ ናቸው፡፡ ዴህረ አብዮትም ተፅዕኗቸውን ሇማሳረፍ እጃቸውን አጣጥፈው 

ባይቀመጡም የሚፈሌጉትን ያህሌ ተፅዕኖ ማሳረፍ እንዲሌቻለ ይነገራሌ፡፡ ሚዛኑ ከጏዲና 

ሊዩ አመፀኞች ወጥቶ የኃይሌ ሚዛናቸው ጠንካራ የሆኑ ሌሂቃን (በግብፅ ወታዯሩ፣ በቱኒዝያ 

ቢሮክራቶች) እጅ ወዴቋሌ፡፡  

ምዕራቡ ዓሇም በቀጣይ በእነዚህ አገሮች የሚመሠርተው መንግሥት  ቢቻሌ 

እንዯወትሮው ተሇሊኪያቸው ሆኖ እንዱቀጥሌ ካሌተቻሇም የሃይማኖት አክራሪዎች ወዯ 

ሥሌጣን እንዲይመጡ በሲቪክ ተቋማት አማካይነት ተፅዕኖ እያሳረፉ ነው፡፡ የውጭ 

ግንኙነት (Foreign Affairs) ሕትመት ሰሞኑን ይፋ እንዲዯረገው ዋሽንግተን የሚገኘው 

የዊዴሮ ዊሌሰን  የዱሞክራሲ ፕሮግም የጉዲዩ ባሇቤት ሆኖ ብቅ ብሎሌ፡፡ ተቋሙ የአብዮቱ 

አቀንቃኞችን ወዯ አሜሪካ እየወሰዯ ማጥመቅ ጀምሯሌ፡፡አብዮቱ በተካሄዯባቸው አገሮች 

ሥሌጣን የተቆናጠጡት ወገኖች ሁሇተኛውን ምዕራፍ አብዮት ፊር እንዲይዝ ሇማዴረግ 

ቀዯም ሲሌ በነበሩት መንግሥታት ተገሇናሌ በሚሌ የጏዲና ሊይ ነውጥ እና አብዮት 
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ከመሩት ወጣቶች ውስጥ የተወሰኑትን በመያዝ ሇማሊዘብ መሞከር እየተጠቀሙበት ያሇ 

ታክቲክ ነው፡፡በዚህም ውጤት እያገኙበት እንዯሆነ ይነገራሌ፡፡ 

 ከፖሇቲካው ውጭ ዴህረ-ሁሇተኛው የዓሇም ጦርነት አውሮፓን ሇመዯገፍ 

እንዯተቀረጸው  የማርሻ ፕሊን ሁለ በነፃ ገበያና የንግዴ አጋርነት ስም ሇአገሮቹ በቢሉዮን 

ድሊር ሉቆረጥሊቸው ተወስኗሌ፡፡ ‹‹የዱቫል አጋርነት›› በሚሌ ስያሜ (የቡዴን-8 ስብሰባ 

የተካሄዯበት የፈረንሳይ ከተማ ናት) የዲግም ኢኮኖሚ ግንባታ ማርሏ ግብር ተነዴፏሌ፡፡ይህ 

ዕቅዴ ሊይ ሊዩን አገሮቹን የመዯገፍ አሊማ ያሇው ይሚሰሌ እንጂ አሊማው በርዕሰ 

መዱናዎቹ አንዯሇመደት የሚጠመዝዙት መንግስት ማቋቋም ነው፡፡ላሊ ቤን አሉና ሙባረክ 

መፍጠር  መሆኑ ነው፡፡ የአካባቢው ፖሇቲካ ተንታኞች እንዯሚለት ግን እነ አሜሪካ 

እንዯፈሇጉት ተፅዕኖ የማዴረግ ብቃት አይኖራቸውም፡፡ በመጀመርያ የቀዴሞ ገዢዎች 

ዯጋፊ የነበሩ መንግስታት  መሆናቸው  ተአማኒነታቸውን ጎዴቶታሌ፡፡ ሁሇተኛ በዓረቡ 

ዓሇም ሊሇው ችግር አሜሪካ ምክንያት ተዯርጋ ነው የምትወሰዯው፡፡ ከሁለም በሊይ ዯግሞ 

ከፍሌስጤም እስራኤሌ ውዝግብ ጋር በተያያዘ ያሊት አቋም ከጥርጣሬ እንዴትወጣ 

አያዯርጋትም፡፡ በእነዚህ ምክንያቶች ሳቢያ በአከባቢው ዳሞክራሲ ሩቅ የተሰቀሇ ዲቦ ያህሌ  

ነው፡፡ የኢሕአዳግ የንዴፈ ሏሳብ መጽሔት ‹‹አዱስ ራዕይ›› የአካባቢው ተስፋ በሁሇት 

ነገር የተንጠሇጠሇ እንዯሆነ ይገሇጻሌ፡፡ መጀመርያ ዯረጃ በመካከሇኛው ምሥራቅ 

በአጠቃሊይ የተረጋጋ ዳሞክራሲያዊ ሥርዓት በሚቀጥሇው ዓመት ቀርቶ በሚቀጥለት 

አስርት ዓመታት እንኳ እውን ይሆናሌ ብል ማሰብ እንዯማይቻሌ፤ አክራሪዎች ሥሌጣን 

ይዘው በአካባቢው አርማጌድን የመከሰቱ እዴሌ ዝግ እንዲሌሆነ ይገሌጻሌ፡፡ 

 

 ግብፃውያን ረዘም ሊሇ ጊዜ በተጧጧፈ የፖሇቲካ ፍሌምያ ከመጠመዲቸው 

እየተዲከመ ከመጣው ዓሇም አቀፍ ተቀባይነታቸው ጋር ተያይዞ የዓረቡ ዓሇም አመራር 

ቦታቸው ይበሌጥ ስሇሚዲክም የኢትዮጵያን ሌማት ሇማዯናቀፍ የሚጫወቱት 

ዱፕልማሲያዊ ሚና ስሇሚቀንስ በዓባይ ወንዝ ዙርያ የሚካሄዯውን ሌማት ማፋጠን 
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እንዯሚቻሌ አዱስ ራዕይ ይገሌጻሌ፡፡ ይህ የገዢው ፓርቲ እምነት ብቻ አይዯሇም፡፡ ይህን 

ተስፋ መሊው የኢትዮጵያ ሕዝብ ሰንቋሌ፡፡ ይህ እውን እንዱሆን ጊዜውንም ገንዘቡንም 

አይቆጥብም፡፡በሰሌፉም ያሳየው ይህንኑ ነው፡፡ ታሊቅ ነበርን የሚሌ ቁዘማ ብቻ በቂ 

አሇመሆኑን ተረዴቷሌ፡፡የኢትዮጵያ ዲግም ትንሳኤ እውን ያዯርጋለ የተባለ የሌማት 

ዕቅድች ሲጀመሩ አሌያም ሲታቀደ ህዝቡ ሇመንግስት ዴጋፉን የሚገሌጽበት ምክንያትም  

ይኋው ነው፡፡  

ታሊቅ እንሆናሇን! 

የቁጣ ቀን አብዮት እናካሂዲሇን/እናያሇን ብሇው ህሌማቸው ቅዠት የሆነባቸው 

ወገኖች ከግንቦት 20 ምሽት ጀምሮ ሰሌፉን ሇማጣጣሌ ያሌፈነቀለት ዴንጋይ የሇም፡፡ ፡፡ 

በተሇይም ኅብረተሰቡ በኑሮ ውዴነት እንዱህ በተቸገረበት ወቀት ሇነውጥ ሳይነሳ ሇዴጋፍ 

እንዳት ሉወጣ ይችሊሌ? አብዛኛው ሠሌፈኛ የኢሕአዳግ አባሌ እንዯሆነም ሲናገሩ 

አያፍሩም፡፡  

በመጀመሪያ ዯረጃ የኢትዮጵያ ሕዝብ ትርምስ የማይዯግፈው ከቱኒዝያውያን፣ 

ግብፃውያን አሌያም ሉቢያውያን የተሻሇ የኑሮ ሁኔታ ስሊሇው አይዯሇም፡፡ የኢትዮጵያ 

ሕዝብ የዋጋ ንረቱን ጨምሮ የተሇያዩ የኢኮኖሚ ጥያቄዎች ተሟሌተው ባሌተመሇሱበት 

ወቅት ሇመንግሥት ዴጋፉን የገሇጸበት ዋና ዋና ምክንያቶች-አንዯኛ ባሇፉት ጥቂት 

ዓመታት በተሇያዩ መስኮች ተስፋ ሰጪ ዴጋፎች እዴገቶች በአብዛኛው መስኮች መመዝገቡ 

የአገራችን ገናና ታሪክ ይታዯሳሌ፤ ታሊቅም እንሆናሇን የሚሌ ተስፋ ስሊሇው ነው፡፡ 

በሁሇተኛነት መንግሥት የዕዴገት እና ትራንስፎርሜሸን ዕቅዴን ተግባራዊ ሑዯት ጀምሮ 

የዘመናት ፀፀት በነበረው የዓባይ ወንዝ ሊይ ታሊቁን የህዲሴ ግዴብ ግንባታ መጀመሩ 

አገራዊ መነሳሳትን ፈጥሯሌ፡፡ 

የግንቦት 20 በዓሌ የገዢው ፓርቲ ብቻ ያዯረገው ማን ነው፡፡ ይህ ሰሊም ሌማት 

እና ዳሞክራሲ እውን እንዱሆን የኢትዮጵያ ሕዝቦች መስዋዕትነት ከፍሇዋሌ፡፡ ይህ ቀን 

አንዴ ዕሇት ብቻ እንዯወረት ታስቦ የሚያሌፍም አይዯሇም፡፡ ተመሳሳይ ሰው በሊ  ሥርዓት 
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በአገራችን እንዲይመጣ ቃሌኪዲን የሚገባበት ቀን ነው፡፡ ሠሌፉን በተመሇከተ ላሊው 

የሚሰማው ጉዲይ ያ ሁለ ሰው የኢሕአዳግ አባሌ ነው የሚሇው ነው፡፡ ይህ እንኳን ቢሆን 

ገዢው ፓርቲ ብዙዎችን ሉያሰባስብ የሚችሌ ፕሮግራም አሇው የሚያሰኝ ነው፡፡ የተቃዋሚ 

ፓርቲዎች ከዚህ መቀነት የመያዝ አባዜ ይሌቅ የ2007 ምርጫ ሩቅ አይዯሇምና ቆም ብል 

ማሰብ ብሌህነት ነው፡፡ ኢትዮጵያ ውስጥም ሆኖ አሜሪካ  ሃምበርገር እየገመጡ አብዮት 

የሚለ ተቃዋሚዎች ቦታ ያሊቸው አይመስሇኝም፡፡ ኢሕአዳግ ከ1997 በኋሊ ችግሮቹን 

እያረመ በመሄደ ከእነ  አሁን መሪው በከፍተኛ የተቀባይነት ዯረጃ ሊይ ይገኛለ፡፡ ይህ 

ማሇት ግን ምንም የቤት ሥራ የሇውም ማሇት አይዯሇም፡፡  ኢኮኖሚያዊ ሌማት አሁንም 

ማስመዝገብ፣ ሙስናን በቁርጠኝነት መዋጋት፣ የመሌካም አስተዲዯር ማስፈን ይጠበቅበታሌ፡

፡ አሇበሇዚያ ሇኢሕአዳግ ጠሊቱ ራሱ ነው፡፡ 

ፕሮፌሰር ጃክ ኤ. ጏሌዴስቶን በጆርጅ ማስን ዩኒቨርሲቲ የፐብሉክ ፖሉሲ መምህር 

ሲሆኑ በየትኛውም አገሮች አብዮቶቹ እንዱሳኩ ሦስት ቅዴመ ሁኔታዎችን ያስቀምጣለ፡፡ 

በመጀመርያ በሥሌጣን ሊይ ያሇው መንግሥት ሉስተካከሌ በማይችሌ መሌኩ ዯካማና 

ሇአገሪቱ የወዯፊት ህሌውና አስጊ መሆን ይገባዋሌ፡፡ በዚህም ሕዝቡ የአገሪቱ ሕዝብ/ቦች 

የአገሪቱ  ብሄራዊ ጥቅም መንግሥት አያስጠብቅም ብል መዯምዯም ይኖርበታሌ፡፡ 

ሁሇተኛ ሌሂቁ (የፀጥታ አውታሩ) ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓቱን ሇማስከበር ዝግጁ አሇመሆን 

የሚኖርበት ሲሆን የአገሪቱ ሕዝቦችም ያሇምንም የብሔር፣ የሃይማኖት፣ ኢኮኖሚያዊና 

ማኅበራዊ ሌዩነት ሉቃወሙት ይገባሌ፡፡ በእስካሁኑ ሑዯት መንግሥት የኢትዮጵያን 

ብሔራዊ ጥቅም የማስጠበቅ ብቃቱ ከማንም ጋር ሇውዴዴር አይቀርብም፡፡ ስሇሆነም 

አብዮት ፌስቡክ ሊይ ስሇጠቀሰቀሰ አሌያም  ማካሄዴ ስሇተፈሇገ  ብቻ አይሳካም፡፡ሰሊም 

meles.a2000@yahoo.com 

 

 
 


