
ህዝብና ከቢድ ዋጋ ዝኸፈለሉ ሕገ መንግስቱ ዳግም ከይኸፍለሉ ሓላፍነት ኣለና!!! 
 
 

I. መእተዊ፣ 
 

መድረኽና ተኣናፋይ እዩ፣ እዚ ስርዓት እዙይ ብብዙሓት ዓቕምታቱ ካብቲ ሕሉፍ ስርዓት ዝወፀ ኣይኮነን፡፡ ነቲ ስርዓት 

መሰረት ዝኾኑ ዓንድታት ተተኺሎም እምበር ኣይደልደሉን፡፡ ሽግራት ሕብረተሰብና ብዙሓትን ዝተወሳሰቡን እዮም፡፡ 

ብሓደ ግዘ ዓሚምካ እትውድኦም እውን ኣይኮኑን፡፡ እቲ መድረኽ ከም መድረኽ እንትራኣይ ተኣናፋይነቱ ሰፊሕ እዩ፡፡ 

እዙይ ብትኽክል ምርዳእ ነቲ እትሰርሖ ስራሕ ትርጉሙ ዓብይ እዩ፡፡ 

ነቲ መድረኽ ዝፈታተኑ ኩነታትን ሓይልታትን ብዙሓት እዮም፡፡ ሓደ እቲ ዝተወሳሰበ ፀገም ናይቲ ህዝቢ እኒሀ፣ ካልኣይ 

ነዙይ ተበሊፆም ዳግም ስርዓት ህዝቢ ንምቕያር እፍን ክድን ዝብሉ ፀላእቲ ህዝቢ እውን እኒሀዉ፣ ሳልሳይ እቲ ዝኒሀ 

ከባቢያዊን ዓለማዊ ኩነታት እውን ልብኻ መሊኢኻ ናተይ እዩ እትብሎ ኣይኮነን፣ራብዓይ ናትካ ኮይኑ ግን ነዞም ኩሎም 

ኣንፃር ግንባር ህዝቢ ተሰሊፎም ዘለዉ ሓይልታት ደገፊ ዝህቡ ናይ ባዕልና ድሕረትን ዘይእርኑብ ኣማሓድራ ኣብ 

ኣካላትናን ዘሎ እዩ፡፡ እዙይ ፈሊጥና ኢና ክንትልምን ክንሰርሕን ዘለና ዝመስለኒ፡፡ ንምንታይን ከመይን ይጥምትዎ 

ከምዘለዉን ካሊእ ምሽጥር የብሉን ናይ ህዝቢ ረብሓን ልዕልነትን ስለዘይዋሓጠሎምን ንሶም ኣብቲ ሕሰብ ብዝተፈለየ 

መንገዲ ክነብሩ ስለዝደልዩ እዮም፡፡ ኣብዙይ ክህልወና ዝግባእ ግቡእ ኣረዳድኣ መሰረቱ እዙይ ክኸውን ይግባእ፡፡ ነዘይ 

ብመሰረቱ ንምቕያርን ዘይንቕነቕ መሰረት ህዝቢ ንምድልዳልን እንታይን ከመይን ክንሰርሕ ከምዘለናን እንተይጨበጥና 

ክንስድር የብልናን፡፡  

መበገሲ እዚ ፅሕፊን �እውን እዙይን ከምዙይ ዝበሉ ጉዳያት ንምድህሳስን ኣብኡ ዝተመሰረቱ ሓሳባት ንምሃብን እዩ፡፡ 

እቲ ዘለናዮ መድረኽ ንትሕዝቶታቱን ኣድላይነቱን ድማ ዛይዳ ዓብይ ይገብሮ፡፡ እቲ እዋን፣እዋን መረፃ እዩ፡፡ ናይ ህዝቢ 

ልዕልናን ወሳይነትን ብዝዓበየ ዝግለፀሉ እዋን እዩ፡፡ ህዝቢ መፍትሒ ፀገመይን ከዋንየይን እዩ ዝብሎ ፓርትን መንግስትን 

ዝመርፀሉ እዋን እዩ፡፡ ህዝቢ ኣብ ናይ ባዕሉ መንፊት ፓርትታት ዝነፍየሉ እዋን እዩ፡፡ ስለዝኾነ በዚ መንፅር እውን እቲ 

ፅሑፍ ተዳልይነቱ ዓብይ እዩ፡፡ ኣብዙይ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ናይቲ ህዝብን ሃገርን ምርኣይ ብኣንፃር ዘለናዮ መድረኽ 

ኣድላይነቱን ትርጉሙን ክንዲ ምንታይ ዓብይ ከምዝኸውን ንኹሌና ግልፂ እዩ፡፡ ስለዝኾነ በቢመዳዩ ንምርኣይ ናብኡ 

ክንሰግር፡፡  

 

II. ህዝብናን ስርዓቱን፣  
 

ህዝብናን ስርዓቱን እንትንብል ክልቲኦም ሓደን ክልተን ምዃኖም ፈላሊኻ ዘይራኣዩ ጓኖት ናይ ሓደ ኩነት ዘይምዃኖም 

ንምምልካት እዩ፡፡ እዚ ስርዓት እዙይ ብሃበ ተረኸበ ዝመፀ እንተይኮነስ ከቢድ ዋጋ ዝተኸፈሎ ስርዓት ምዃኑ፣ ህዝብና 

ንዘበናት ሂወቱን ንብረቱን ገቢሩ ዘረጋገፆ ስርዓት ምዃኑ ብኹሉ ግንዛበ ክተሓዘሉ ወይ  ክረጋገፅ ዘለዎ ይመስለኒ፡፡ 

እዙይ እንዳተሰርሐሉ ዝፀንሐን ዘሎን ኣይኮነን ብምባል እንተይኮነስ ተዛኒኻ እትሰርሖን ኣብ ሓደ እዋን ሰሪኻ 

እትውድኦን ዘይምዃኑን ቐፃልነት ዘለዎ ስራሕ ዘድልዩ ተግባር ህዝቢ ንምዃኑ ኣፅንዖት ንምሃብ እዩ፡፡ ድልየት ህዝብን 

ሓሳቡን ማዕበልቲ እዩም፣ ነዙይ እትገብሮ ወፍሪ እውን ብእኡ መጠን እንዳማዕበለን ናሕሪ እንዳወሰኸን ክኸይድ ዘለዎ 

እዩ፡፡ በብእዋኑ ዝፍጠር ኩነታትን ዝልወጥ መድረኽን መሰረት ዝገብር እንቓለሰሉ መዳይ እውን ብዙሕን ኣገባባቱ 

ዝለዋወጡን እዮም ክኾኑ፡፡   

ለካቲት 11 መሰረት ኩሎም  ረብሓታትን መሰላትን ህዝብና እያ!! ገፅ 1 
 



ህዝብና ከቢድ ዋጋ ዝኸፈለሉ ሕገ መንግስቱ ዳግም ከይኸፍለሉ ሓላፍነት ኣለና!!! 
 
ናይ ክልቲኦም ተዛማዳይነትን፣ ህዝብና ካብቲ ስርዓቱ ነፂልካ ዘይትርእዮ ምዃኑ፣ እዚ ስርዓቱ እዙይ ዘይምህላው ማለት 

ካሊእ ናይ ብርሰት መንገዲ ምኽታል ምዃኑ፣እዙይ ነቲ ስርዓት ዝገልፁ መትከላትን ኣሰራርሓታትን ዘይነፍግ ኣባሃህላ 

ምዃኑ ግልፂ ክኸውን ኣለዎ፡፡ ስርዓት ህዝብና ብናይ ህዝቢ ልዕልነትን ወሳናይነትን ዝኣምንን፣ ህዝቢ ዝወሰኖ ኩሉ 

ዝቕበልን፣ነዙይ መስርሕ ዝዝርግሕን ምዃኑ ሓደ መግለፂ ህዝባዊነቱ እዩ፡፡   

ትርጉሙ ኣድላይነቱን ናይ ክልቲኦም ኣብ ፅኑዑ መሰረት ምህላውን እዙይ ብቐፃልነት ክረጋገፅን፣ ኣብ ሰፊሕ ናይ ህዝቢ 

ቓልሲ ተመስሪትካ መሰረቱ ክሰፍሕን ክድልድልን ናይ ምግባር ጉዳይ ህዝብና ሂወቱ ብቐፃልነት ክማሓየሽን ዘላቕነት 

ክረክብን ምግባር ማለት ምዃኑ፣ሂወት ህዝቢ ካብዙይ ወፃኢ ዘይግለፅ ምዃኑ ግንዛበ ክታሓዘሉ ዘለዎ እዩ፡፡  

ፅኑዕ መሰረት ናይ ክልቲኦም እንትንብል እንታይ ከመይን ከምዝግለፅ ብዝርዝር ክጭበጥ ኣለዎ፡፡ ህዝብና ነቲ ስርዓት 

ብዝግባእ ክፈልጦ ኣለዎ፡፡ ንምንታይ ስርዓተይ ይብሎ ከምዘሎ ብቁም ነገሩ እንተይዘተረዲኡ ፅኑዕ መሰረት ናይቲ 

ስርዓት ክኸውን ኣይኽእልን፡፡ ፅኑዕ መሰረት ናይ ክልቲኦም ክንብል ከለና እቲ ዝህነፅ ስርዓት ካብቲ ናይ ህዝቢ 

ድሌየታት ይብገስን ህዝቢ መሰረት ይገብርን ንምባል እንትኾውን ብተመሳሳሊ እውን ህዝቢ ኣብቲ ናይቲ ስርዓት 

እምነታትን መትከላትን ተደሪኹ መንነቱን ኣታሓሳባታቱን ይሃንፅ፣ የማዕብልን የደልድልን ማለት እዩ፡፡ ቁም ነገር ሕገ 

መንገስትና እውን ኣብዞም ህዝባዊ መትከላትን ኣታሓሳስባታትን መሰረት ዝገበረ ከምዝኾነ ይእመን፡፡ 

III. ሕገመንግስቱ ዘረጋገፀሉ ረብሓታት፣ 
 

ህዝብና ኣብ ምንታይ ኩነታት ነይሩ? ሰብ እንዳሃለወ ከም ዘይሰብ ኣብ ዝቐፀረሉ ስርዓት እዩ ነይሩ፡፡ ኩሎም መስርሓት 

ናይቲ ስርዓት ይዕበዩ ይንኣሱ ድልየታትን እምነታትን ህዝቢ ዘይገዝኦም፣ ዘየማልኡን እዮም ነይሮም፡፡ ኣብ ናይ ህዝቢ 

ድከት፣ ጥምየት፣ ሰላም ምስኣን ኮታ ኩሎም ኣብ ናይ ወዲሰብ ሂወት ውሽጢ ዝራኣዩ ሽግራት ዝነበረሉ ስርዓት ነይሩ፡፡

ከመይ ለዊጥዎም? እቲ ስርዓት ብዘተን ምርድዳእን ክልወጥ ምዕሩይ ኣይነበረን፡፡ ብቓልሲ ህዝቢ ክልወጥ ግድን ነይሩ፡፡ 

ህዝቢ ክኸፍሎ ዝግባእ ዋጋ ከፊሉ ነቲ ንባዕሉ ጠጠው ዝበለ ስርዓት ከምፅእ ግድን ነይሩ፣ ከምኡ ድማ ተፈፂሙ፡፡ እቲ 

ዋና ዓወቱ ቃሉ ዘፅንዕ ሕገ መንግስቲ ሃገሩ ክሕንፅፅ ምኽኣሉን፣ ብእኡ ክምራሕ ምብፅሑን እዩ፡፡ እዚ ዓወት እዙይ 

ፈታዊ ህዝቢ ዕልል ዘበለ፣ ፀላኢ ድማ ሕርር ዘበለ እዩ ነይሩ፡፡ ንእሽተይን ብቐሊሉ ዝተረኸበ ዓወትን ኣይነበረን፡፡    

ህዝባዊ ሕገመንግስትና ክብርታቱ እንታይ እዮም? ክብርታቱ ኣብ መነባብርኡ፣ ኣብ ሰብኣዊን ዲሞክራሲያዊን መሰላቱ 

እዩ፣ ክብርታቱ ኣብ ህዝባዊ መንነቱ ውሑስ ምግባር እዩ፡፡ እሴታቱ ናይ ባዕሉ ስርዓት ምዃኑን መሰረት ኩሎም ቐፀልቲ 

ምዕባሌታቱ ዝኾነ ሕገ መንግስቲ ምህላዉ እዩ፡፡ እዙይ ሃፍቲ ህዝቢ እዩ፡፡   

ክብርታት ስርዓትና ኣብ ኩሎም ፖለቲካዊን ማሕበራዊን ጉዳይት ህዝቢ ዝግለፁ ምዃኖም፡፡ እንታይ ነይሩ?  ሃገርና ኣብ 

ምንታይ ኩነታት ነይራ? ሀዚ ድማ ኣብ ምንታይ ኣላ? እዙይ ከመይ ክረጋገፅ ክኢሉ? ዝብሉ ጉዳያት ኣብ ሓደ 

መደምደምታት ክብፃሕ እንተዘይኪኢሉ ዝስራሕ ስራሕ ትርጉም ኣይህልዎን፡፡ እዙይ ናይ ኩሉ ህዝቢ ኣረዳድኣ ክኸውን 

ኣለዎ፡፡ ኣብዙይ ገዛኢ መሬት እንተይሓዝካ ንቕድሚት ብዝተማልአ ትሕዝቶ ክትስጉም ከፅግም እዩ፡፡ ቁም ነገራት 

ሕገመንግስትና፣ዓወታቱን ረብሓታቱን ብጭቡጥ ናብራን ሂወትን ህዝብና ንሱ ብዝወነኖም ክብርታትን ዝግለፁ እዮም፡፡ 

ህዝብና ሕገመንግስቱ ሂወቱን ሓፁር ህዝባዊ ዓወታቱናን ምዃኑ ዝተማለአ ግንዘበ ክህልዎ ኣለዎ፡፡    

 

 

ለካቲት 11 መሰረት ኩሎም  ረብሓታትን መሰላትን ህዝብና እያ!! ገፅ 2 
 



ህዝብና ከቢድ ዋጋ ዝኸፈለሉ ሕገ መንግስቱ ዳግም ከይኸፍለሉ ሓላፍነት ኣለና!!! 
 
IV. ውስንነት ስርዓቱ፣ 

 

እዚ ስርዓት እዙይ ዘርፈ ብዙሕ ዕማም ዘለዎ እዩ፡፡ ህዝባዊ ስርዓትና ኣብ ማህፀን ድሑርን ዝበስበሰን ሰርዓት ዝተፈጠረ 

ውልዶ ምዃኑ ዘምልክቱ ኣብዝተፈላዩ ዓወደ ስራሕቲ ህዝቢ ዝራኣዩ ዝተፈላለዩ ድሕረታት ናይቲ ሕሉፍ ስርዓት 

ይስተዋዓሉ እዮም፡፡ እቲ ስርዓት ኣብ ልሙልሙ ባይታ እንተይኮነስ ኣብ ብጣዕሚ ሓርፋፍን ብዙሓት ኣገባባት ናይ 

ቓልሲ ግድን ዝብሉ  ብምትግባር እዩ እቲ ዝፅበዮ ታሪዃዊ ብፅሒት (ህዝብኻ ብተነፃፃሪ እንዳዓገብካ ምዃድን ደረጅኡ 

ምምሕያሽን) ክፃወትን ብፅሒቱ ከማልእን ዝድለ፡፡ እዙይ ግድን ዝገብሮም ኩሎም ድሕረታት ናይቲ ድሑር ስርዓት 

እንዳተቓለሰ ክዓቢን ናይ ቕድሚት ጉዕዝኡ ከሳልጥን ምኽኣሉን፣ ከምኡ እውን ኣንፃር ከባቢያዊን ዓለማዊን  ዘብፀሐሉ 

ኣሉታዊ ፅልዋታት እንዳተቓለሰ ዝዓቢ ዘሎ ምዃኑ እውን እቲ ካሊእ ጥንካሬ እቲ ቓልሲ ዝግለፀሉ መዳይ እዩ፡፡  

እዚ ስርዓት እዙይ ህዝባዊን መንግስታዊን ዓቕሚታቱ ውሱናት ምዃን ግልፂ እዩ፣ ዘለዉ ሪሰርስ ውሱናት ክመሙ 

ዝግቦኦም ዕማማት ሰፋሕትን ብዙሕ ውስብስብነት ክህልዎም ዝገብሩ ሕልፋት ዕዳታቱ ዓበይትን ዘርፈ ብዙሕ ምዃን 

ነቲ ቓልሲ ከቢድ ካብዝገብርዎ ጉዳያት እዮም፡፡ እቲ ካሊእ መዳይ እውን ድሑርነት ናይ ስርዓቱ ዝፈጥርሉ በሰላታት፣ 

ድሑራት ኣራኣእያታትን ዝንባሌታትን ምስ መሰረቶም ሰፊሕ ምዃኑ፣ብካሊእ ገፁ ድማ  ህዝባዊ ማሓውራት ኣብ ርእሲ 

ድሩታታን ውሱናትን ምዃኖም በዚኦም ናይ ምፅላውን ዘላቕነት ረብሓታት ህዝቢ ንምርግጋፅ ኣንፃር እዚኣቶም እንገብሮ 

ቓልሲ የማና መሪር ዝገብሮ ምዃኑን እዙይ ናይ ምስጋር ቁርፅነት ናይ ፈፀምቲ ኣካላት ውሱንነት ምህላዉን ተደማሚሩ 

እቲ ጉዕዞ ከቢድን መሪርን ይገብሮ፡፡ እዚኦም ብመሰረቱ ኣብ ቓልስን ብቃልስን ዝስገሩ ብድሆታት ሓደ ስርዓት 

ምዃኖም ግንዛበ ክታሓዘሉ ዝግባእ ኮይኑ፣ እዚኦም እንተይሰገርና ዘላቕነት ረብሓትት ህዝብና ንምርግጋፅ ዘፅግም ምዃኑ 

ርዱእ ብምግባር እቲ ርብርብ ኣብ ዙርያ እዙይ ክኸውን ይግባእ፡፡ እዙይ ግን ናይ ሓደ እዋን ዕማም ተገይሩ እውን 

ኣይረአን፡፡ እቲ ከይዲ ቐፃላይን ዕሙቐት እንደረኸበ ዝኸይድን ጉዳይ ህዝቢ እዩ፡፡ እቲ ዋና ጉደይ ምእንተ ህዝቢ ኢልካ 

ዝሓዝካዮ መንገዲ ዘይምስሓት እዩ፡፡  

V. ተሰጋራይነትን መፃኢ ዕድላቱን፣ 
 

ህዝብና እቲ በቢእዋኑ ብምኽንያት ዝተፈላለዩ ባዕላዊን ወድዓዊን ኩነታት ስርዓቱ ዘጓንፍዎ ዘለዉ ፀገማት ብዝገብሮ 

ፅኑዕ ቓልሲ ክሰግሮምን ክዕወትን ግድን ዝግብሩ ዝወነኖም መሳርሒታት ኣለዉ፡፡ ሓደ እቲ ስርዓት ናይ ባዕሉን ብኣንፈት 

ናይ ባዕሉ ድሌታት ዝምራሕ ብምዃኑ፣ ብመሰረት እዚ ኣንፈት እዙይ ብፅንዓት ነቶም ህዝባዊ ጉዳያት ዘተግብር 

ብመሰረቱ ወገን ህዝቢ ዝኾነ ኣመራርሓ ብምህላዉን፣ ነዙይ ዝኸውን ይዕበ ይንኣስ እውን ናይ ባዕሉ ሪሰረስ ስለዘለዎን 

ጉዕዝኡ ዕውት ክኸውን ግድን እዩ:: ከምኡ እውን ኣውንታዊነቱ ዝዓበየ ከባቢያዊን ዓለማዊን ኩነታት እውን ስለዘለዎ 

ፀገማቱ ተሰገርትን መፃኢ ዕድላቱ ብሙሉእ ልቢ ተስፋ እትገብረሎምን እዮም፡፡ ፡፡ ስለዙይ እቶም ሀዚ ዝራኣዩ 

ዝተፈላለዩ ፀገማት ህዝብና ብመሰረቱ እንዳፈትሐ ናብ ዝሓሸ ብርኪ ምዕባለ እንዳተሳጋገረ ክኸይድ ግድን ዝገብሩ ዝወነነ 

ብምዃኑ ጉዕዝኡ ብርሁን ማዕባላይን እዩ ዘቡሉና፣  

• ናይቲ ስርዓት ገባሪ ሓዳጊ ምዃኑ፣ 

• ወሰንትን መሰረት መፃኢ ዕድላቱን ዝኾኑ ዓንድታት ምዕባሊኡ ኣብ ኢዱ ዝጨበጠ ምዃኑ፣ 

• ከባቢያዊን ዓለማዊን ኩነታት ኣንፃሩ ጥራሕ እንተይኮነስ ብዝዓበየ ቤዝኡ ዝስርሐሉ ኩነታት ብምህላዉ፣ 

ለካቲት 11 መሰረት ኩሎም  ረብሓታትን መሰላትን ህዝብና እያ!! ገፅ 3 
 



ህዝብና ከቢድ ዋጋ ዝኸፈለሉ ሕገ መንግስቱ ዳግም ከይኸፍለሉ ሓላፍነት ኣለና!!! 
 

• ሕሉፍ ስርዓት ዝፈጠሮም ሕልኽልኻትን ፀገማትን መሰረቶም ዝተናገዐ ብምዃኑ እንዳሞቱን 

እንዳሞሽሞሹን እምበር እንዳቕንዑ ስለዘይኸዱ፣ 

• ውልዶታትን ውሑዳትን  ተኽልታት ስርዓቱ ናይ ምዕባይን ምጉዋድን ባህርይ ስለዘለዎም፣ 

• ዓንዲ ሒዝካ ተቆፀ፣ ክቁፀየሉ ዝኽእል ዓንድን መሰረትን ስለዝሃነፀን ማእዝን መሰረት ምዕባሌታቱ 

ከንብር ስለዝጀመረን፣  

• እቲ ስርዓት መሰረቱን ዝግለፀሎምን ህዝባዊ ፖለቲካዊን ማሕበራዊን መሰረታት ኣብ ምዝርጋሕ ዘሎ 

ከይዲ ብምዃኑ ሽግራቱ ተሰገርትን ጉዕዝኡ ዕውትን ከኸውን ይገብሮ፡፡     

VI. ህዝብን ተፃባእቲ ሕገመንግስቱን፣ 
 

ሕገ መንግስቱን ረብሓታት ህዝብን ዝፃብኡ ሓይልታት ብዙሓት እዮም፡፡ እዚኦም ተመገብቲ ተረፍ መረፍ ናይቲ ሕሉፍ 

ስርዓት እዮም፡፡ ኣብ ቕድሚ እቲ ህዝባዊ ስርዓት ደም ዓይኖም ዝኽደኑ ሓይሊታት መልክዐኦምን በዝሖምን ብዙሕ እዩ፡

፡ፍልጦ ህዝብና ኣብዞም ተፃባእቱ ውሱን እዩ፣ ከመይ ካብ ቋንቁ ከመዝፍለዩ ጥቕምታቱ ከምዝፃብኡን ብዝግባእ 

ኣይለለዮምን፣ ደረጀኦምን ዝመሉ ኣንፈቶምን ቋንቆኦምን ገና መሊኡ ፈሊዩ ኣይፈለጠምን፡፡ 

ናይ ህዝብና ሽግር ካብ ፀላእቲ ጥራሕ ዝብገስ ዘይምዃኑ ሓደ ጉዳይ እዩ፡፡ ናይ መማሓደርቱ ትሑት ግልጋሎትን 

ግዕዝይናን ካልኦት ህዝባዊ ስራሕታት ብእዋኖም ዘይምውጋንን ፅሬት ስራሕቲ ዘይምርግጋፅን እውን ካሊእ ግንባር ናይ 

ፀረ ረብሓታቱ እዮም፡፡  ህዝብና ኣንፃር ክልተ ግንባራት ዝሰጠምን ቐፃልነት ዘለዎን ቓልስ ክገብር ከምዘለዎ ብፅንዓት 

ክሕዞ ኣለዎ፡፡ እንታይን ከመይን ክቃለሶ ከምዘለዎ እውን ኣገባበቱ ክጭብጦ ኣለዎ፡፡ ህዝብና ዋሻ ናይ ፀላእቱ ከይኸውን 

ሰፊሕ ትምህርትን ምልዕዓልን ካብ ጎኑ ክፍለዮ የብሉን፡፡  

VI.1 ሕገ መንግስቱን ፀረ ህዝቢ ሓይሊታትን፣ 
 

እዚአም ቦትኦም ኣብ ቐረባን ርቋኡን ክኸውን ይኽእል እዩ፡፡ ቋንቆኦም ቋንቋ ህዝቢ ክመስል ይኽእል እዩ፡፡ ሕልሞምን 

ዕላምኦምን ብኸቢድ ዋጋ ዘረጋገፆ ሕገ መንግስቲ ንምቕባርን ህዝባዊ መሰረቱ ንምስኣን እዩ፡፡ ዕላምኦም ፖለቲካዊን 

ማሕበራዊን ልዕልና ናይ ህዝቢ ፍፁም ንምልዋጥ እዩ፡፡ዕላምኦም ከቢድ ዋጋ ዝተኸፈለሉ ህዝባዊ መሰረት ከንቱ 

ንምትራፍ እዩ፡፡ ኣሰላልፍኦምን ግልጋሎትኦምን ኣብ ጎኒ ኩሎም ፀላእቲ ህዝቢ እዩ፡፡ ብልዕልና ህዝቢ ፍፁም 

ኣይኣምኑን፡፡ መንገዶም መንገዲ ድሕረትን ፀረ ምዕባለን እዩ፡፡ ህዝብና ቤዛ መስዋእቲ ደቁ ዘረጋገፆም ረብሓታት ክኾልፊ 

ዝተሰለፊ ሓይሊታት እዩም፡፡ መቐፀልታን መሳርሒን ፀላእቲ ህዝብን ሃገርን እዮም፡፡ ሃገር ከም ዘለዋ ከሸጡን ክብትኑን 

ዝተሰለፊ ሓይልታት እዮም፣ መንገዶም መንገዲ ፀልማትን ብርሰት ህዝብን እዩ፣ ክብል ዝበለ ሽግር ህዝቢ ዳግም ክቕንዑ 

የማን ፀገማ ዝብሉ ዘለዉ እዮም፡፡ ኩለን ህዝባዊ ትልምታት እረ ይጥዕሞም፣ሃገር ክድሕር እምበር ኣብ ጎድኒ ምዕቡላት 

ሃገራት ክትስለፍ ዝብል ዜና የስንብዶም፡፡ ሰልፎምን ግልጋሎቶምን ምስ ኩሎም ኣለዉ ዝባሃሉ ፀላእቲ ሃገር እዮም፡፡ 

ህዝብና ነዚኦም ብዝግባእ ከለሊዮምን ከመይ ክቓለሶም ከምዘለዎ ዘድሊ ዕጥቂ ክዓጥቅን ክንሕግዞን ክንመርሖን ኣለና፡፡     

VI.2 ሕገ መንግስቱን ተቋውምትን፣ 
 

ለካቲት 11 መሰረት ኩሎም  ረብሓታትን መሰላትን ህዝብና እያ!! ገፅ 4 
 



ህዝብና ከቢድ ዋጋ ዝኸፈለሉ ሕገ መንግስቱ ዳግም ከይኸፍለሉ ሓላፍነት ኣለና!!! 
 
 ተቋማይ ኣይፅላእን፡፡ ምልክት ኩሎም ሽግራትና እዩ፡፡ ይኹን እምበር ዝድምር እምበር ዘጉድል ተቋዋማይ ግን 

ኣይድልን፣ኮይኑ ግን እቲ ስራሕ ናትና ኣይኮነን፡፡ በዚ መዐቀኒ እዙይ ተቋውምትና መሰከፍቲ እዮም፡፡ እትጃሃረሎም 

እንግዳዕ ህዝቢ ኮይኖም ኣይረአዩን፡፡ ብቋንቋ ህዝብና ክንዛረብ እንተኾይና እዞም ሓይሊታት እዚኣቶም ኣብ ቦታ ህዝቢ 

ዘለዉ ግን ድማ መንገዲ ህዝቢ ክኾልፊ ፃዓርዓር ዝብሉ ዘለዉን ናይ ህዝቢ ገበሪ ሓዳግነት እረ ዝጥዕሞም እዩም፡፡ 

ብቋንቋ ህዝቢ ዝዛረቡ ግን ፀረ ህዝቢ ሕልምን ተግባርን ዘለዎም እዮም፡፡ ህዝብና ኣብ ረብሓታቱ ኣዋዳድቓ ዓድጊ 

ክወድቅን ኣብ መንገዲ ረብሓታቱ ሰጢሙ ከይኸይድን ኣብ ልምዓቱ ክዛነን ፈተውቲ መሲሎም ዝቐርቡ ፀረ ረብሑኡ 

እዮም፡፡ ብኣሰላልፋ ካብ ናይ ምድሕርሓር ሓይሊታት ስድሪ እውን ኣይፍለዩን፣ ፍልልየም ስልታዊ እዩ፡፡ ክልቲኦም 

መወዳእትኦም ሓደ እዩ፡ ብቕድሚትን ብድሕሪትን ዝተሰለፊ ፀረ ህዝቢ ሓይሊታት ክሳብ ዝኾኑ፣ ክብርን ሞገስ ንሕገ 

መንግስቲ ህዝብናን ሃገርናን ዘይህቡ ሓይሊታት እዮም፡፡ ፃዕሪን ፍርያትን ህዝብን ሃገርን ዘናሽዉ እዮም፡፡ ኣንፈት 

ኣካይድኦምን ትምኒቶምን ህዝቢ መንገዲ ልምዓቱ ክስሕት ዝገብሩ ኣብ ጓጓ ህዝቢ ዝተሰለፊ ፀላእቲ ህዝቢ እዮም፡፡ 

ክድምሩን ክፍተታት ክምልኡን ዝተሰለፊ እንተይኮነስ ኩለን ፍረታት ህዝቢ ዘናሽዉን ካሊእ ንዐኦም ዝመስል ፍረ ኣብ 

ሃገር ክበቁል ዝፅዕሩ ዘለዉ ሓይሊታት እዮም፡፡ ብናይ ህዝቢ ማዕርነትን ኣወዳድብኡን ዝጣዓሱ ሓይሊታት፣ ሃገርን 

ህዝብን ፈላዮም ዝርኡን መንነትን ክብርን ብሄር ብሄረ ሰባትን ህዝብታትን ሃገርና ኣብ ቦትኡ ክህልው ዘይደሊዩ 

ሓይሊታት እዮም፣ ሕልሞም እዙይ በቲኖም ካሊእ ንዐኦም ዝጥዕሞም ነበር ንምምፃእ የማን ፀጋም ዝብሉ ዘለዉ 

ሓይሊታት እዮም፡፡ ፃዕሮም እታ ንእሽተይ ብርሃን ናይ ህዝብና መሊኣ ከይትበርህ፣ በታ እንዳተማሓላለፈት ዝመፀት 

ፀልማት ክትዋሓጥ፣ ካሊእ ናይ ፀልማት ስርዓት ክፍጠር፣ ህዝቢ ነታ ዝተፈጠረት ብርሃን ናብ ዋጋ ዕዳጋ ከውርዳ 

ዘይፍቅልዎ እምንን ዘይፍሕስዎ ሓሶትን የለን፡፡ እቲ ዘግርም ቅዋሞምን ኣሰተምህርኦምን ምእንተ ህዝብን ሃገርን 

በቢእዋኑ ዝራኣዩ ክፍተታት ምምላእን ሓደ ተደማሪ ብፅሒት ኣብቲ ሃገራዊ ጉዳይ ንምፍጣርን እንተይኮነስ ከም ዋኒን 

ኢሎም ዝሓዝዎ ነቶም ህዝባዊ መትከላትን ዓንድታትን ብቁም ነገሩ ሕገ መንግስቲ ሃገርና  ምድርዓም እዩ፡፡  

VII. እንታይ ትፅቢት ይግበረልና? 
 

እቲ ስርዓት ከመይ መፂኡን እንታይ ዋጋ ተኸፊልዎን፣ ንምንታይ ክሳብ ክንድኡ ተኸፊልዎ ዝብሉ ነገራት ብዝርዝር 

ምፍላጥን ኣብ ሕሊናና ክቕረፅ ምግባርን ግድን የድሊ፡፡ ህንፀት ሰብ መውዳእታ የብሉን፡፡ ስራሕቲ ህንፀት ካብቲ ናይቲ 

ህዝቢ ጭቡጥ ኩነታት ክብገስን ምስቲ ሕሉፍ ኩነታቱ ብምንፅፃር ሚዛኑ ክረአን ክግበር ኣለዎ፡፡ ስራሕቲ ህንፀት 

ማኣዝናዊ እዩ፣ ማለት ንድሕሪት፣ ንቕድሚት ንጎኒ ምስ ዘሎ ኩነታት መሰረት ገይርካ እትገብሮ ተዛምዶን ዝመፅእ 

ኣታሓሳስባን ክሳብ ዝኾነ ክብደቱ ረዚን ይገብሮ፡፡    

ዋጋ ዝተኸፈለሉ ጉዳይ ህዝቢ ዋጋ እንተይከፈልካ ሃላዋቱ እንዳረጋገፅካ ኣይትኸይድን፡፡ ስራሕቲ ህዝቢ ዋጋ 

ዘይተኸፍለሉ ጉዳይ ኣይኮነን፡፡ ኣብቲ ዓውዲ ንሱ ክሳብ ዝተዋፈርካ እታ ሂወትካ እትፈቕዶ ኩሉ ምእንተ ህዝቢ 

ክትኸፍል ግቡእን ኣድላይን፡፡ ኣብ ስራሕቲ ህዝቢ ምፅብፃብ ዝባሃል ቋንቋ መማሓደሪ ህዝቢ ክኸውን ኣይግባእን፡፡ በዚ 

መንገዲ እዙይ ምኻድ ማለት ዕግበት ህዝቢ ምርግጋፅ፣ ሕቶታት ህዝቢ ብእዋኖም ምምላስ፣ኣብ ልቢ ህዝቢ ምእታው፣ 

ብቋንቋ ህዝቢ ዝዛረቡ ፀረ ህዝቢ ሓይሊታት ዝዓስሉሉ ቦታ ክስእኑ ምግባር ምዃኑ ግልፂ ክኸውን ኣለዎ፡፡ መማሓደሪ 

ህዝቢ ከምቲ ሓደ ኩሉ ነገር ገዲፈ ክምንን ናብ ገዳም ዝኣቱ፣ መማሓዲሪ እውን ኩሉ ምእንተ ህዝበይ ይትረፈኒ ኢሉ 

ወሲኑ እዩ ናብ ፍፁም ግልጋሎት ህዝቢ ክኣቱ ዘለዎ፡፡ ከቢድ ግን ኣድላይ ውሳነ እዩ፡፡ ጅቡኡ ክመልእ ኢሉ ዝኣቱ 

መማሓደሪ ህዝቢ እንተይረገፆ ዝሕምተል ዕማም ህዝቢ ጥራሕ እዩ ክህልው፡፡ ስለዝኾነ እዙይ እጃምካ እንተይፈለጥካ 

እጃምካ ክትፃወት ኣይትኽእልን ዝብል ሓሳብ ኣፅንኦት ዝህብ ጉዳይ እዩ፡፡ ንረብሑኡ ቆላሕ ዘይብል የለን ኣብ ግልጋሎት 

ለካቲት 11 መሰረት ኩሎም  ረብሓታትን መሰላትን ህዝብና እያ!! ገፅ 5 
 



ህዝብና ከቢድ ዋጋ ዝኸፈለሉ ሕገ መንግስቱ ዳግም ከይኸፍለሉ ሓላፍነት ኣለና!!! 
 
ህዝቢ ኮንካ ግን ገርገርኡ ዓብይ አዩ፣ መማሓደሪ ህዝቢ ብመንገዲ ሓላፍነትን ተሓታታይነትን ሚዛን እንትጓዓዝ እዩ 

ቅባኣተ ብፁኣን ዝህልዎ፡፡ ካብዙይ ወፃኢ ዝህልው ዘርደፍደፍ ብዘይካ ካብ ዕሽነት ካሊእ ፍረ ዘለዎ መበገሲ የብሉን፣ 

ስለዝኾነ ኣታሓማታትልኡ ኣየርአና እዩ፡፡  

 

VII.1 ከም ህዝቢ፣ 
 

ህዝቢ ረብሕኡ ንምልላይ ፀገም የብሉን፡፡ እዙይ ማለት ግን ህዝብና ቁም ነገራት ስርዓቱ ብዝግባእ ክርዳእን፣ምእንታ 

ሚዛን ዘለዎ ኣታዓቃቕና ረብሓታቱ ክሃንፅን  ዝተማለአ ደገፍን ምኽርን ኣየድልዮን ማለት ኣይኮነን፡፡ ህዝብና ብቆሎን 

ጥጥቆን ዘይኹሪን ዘይዕቅንን ክኸውን፣ እተፅግብ እንጀራስ ብጋንኡ ዝብል ዘይስሕት ህዝቢ ንምግባር ነቲ ዘለዎ  

ውስንነት ኣብ ረብሓታቱ  ኣሰላልፍኡ ኣብ ግምት ዘእተወ ኣስተምህሮ፣ ደገፍን ክትትልን ዘድልዮ ሓይሊ ምዃኑ ክዝንጋዕ 

የብሉን፡፡ ክህልዎ ዝግባእ ግንዛበ ኣብ ሰፊሕ መሰረት ዝተነፀፈ ንምግባር ከመይ ይስለፍ፣ መኣዝ ይስለፍ፣ ኣንፃር መን 

ይስለፍ፣ ዝብሉ ጉዳያት ክፈልጥን ኣካል ኣታሓሳስብኡን ክገብሮም ዝገብር ስራሕ ምስራሕ ንዝሕሉ ፀገም ኣቕዲምካ 

ድፋዕ ህዝቢ ምቕማጥ ማለት እዩ፡፡ ዘይኹለፍ ረብሓ የለን፣ ስለዝኾነ ዘይትሕልዎ ረብሓ ድማ የለን፡፡ እቲ መንገድን 

ኣገባብ እውን መንገዲ ህዝብን ህዝብን ጥራሕ እዩ፡፡  

ኣብዙይ መንእሰይና ፈሊይና ብትኹረት እንተርኢናዮ ዝበለፀ ይኸውን፡፡ መንእሰይ ክልተ ባህርያት ኣለዎ፡፡ ፅቡቕ እውን 

እዩ ግን ድማ ውሱንነት ዘለዎ እዩ፡፡ ብውጥም ቅልቅል ዝብሉ ሓሳባትን ተግበራትን ዝትንከፈሉ ኩነታት ሰፊሕ እዩ፡፡ 

ካብ ውሱን ተርኢዮ ናብ መደምደምታ ዝበፅሐሉ ኩነታት ኣሎ፡፡ እዞም ከምዙይ ዝበሉ ባህርያት እቲ ዕድመ ሓደ ጉዳይ 

ኮይኑ እንህቦ ትምህርትን ኣታዓባብያናን እውን ናይ ባዕሉ ብፅሒት ኣለዎ፡፡ ብሓደ ኣራኣእያ ተሃኒፁ ክዓቢ ኢና እንደሊ፣ 

ኣብ ቓልስን ሓድነትን ናይ ዝተፈላለዩ ኣራኣእያታት ተመስሪትና ክንሃንፆ ኣይንፅዕርን፡፡ ሙሩኽ ናይ ሓደ ኣራኣእያ ኮይኑ 

ክዓቢን መምለኺ ናይ ሓደ መስመር ከኸውንን ኢና እንገብሮ፡፡ንኹሎም እንዳጋጨወ ክሕዞምን ክጭብጦምን 

ኣይንገብርን፡፡ ስርዓት ነፃ ዕዳጋን ንሱ መሰረት ዝገበረ ዲሞክራስን ስርዓት ኣዋቓቕራ መንግስትን ከምዘሎ እምበር ካሊእ 

ዓይነት ግን ከምዘየለን ከምዘየድልን ገይርና ኢና እንሃንፆ፡፡ ልክዕ ብረት ሒዙ እዚኣ ኣምህሩ እምበር እዚኣ ከይተምህሩ 

ዝብልና ሓይሊ ከምዘሎ ይመስል ኣብ ኩለን ትካላትና ሓደ ዓይነት ኣስተምህሮ እንትዋሃብ ኢና ንርኢ፡፡ እቲ ካሊእ 

ዘይሳይንሳዊ ምዃኑ ክሳብ ክንደይናይ ተረጋጊፁ እዩ? ኩነታት ኣብ ምግምጋምን ኣብ ምትንታንን ከም መሳርሒ ኮይኑ 

ዘገልግሎ ከም ናይ ፍልስፍና ትምህርቲ ክማሃርን ልምምድ ክገብረሉን ኣይንገብርን፡፡ ኮታ ብዙሓት ሽግራት ኣብ ስርዓት 

ትምህርትና ንርኢና፡፡ መሳርሕታት ህንፀትና ውሱንነት ዘለዎምን ደረቓትን እዮም፡፡  

መንእሰይ ከም መጠን ትኩስ ሓይልን ሞተር ናይቲ ሕሰብን ኣብ ጠቕላላ ሕሰባዊ ለውጢ ኣብ ምምፃእ ብፅሒቱ 

መሰረታዊ እዩ፡፡ እዚ ሓቂ እዙይ ኩነታት መንእሰይን ወያነ ኢትዮጵያን እንርኢ እውን ነዚ ሓቂ እዙይ ግልፂ እዩ 

ዝገብረልና፡፡ መንእሰይ ሃገርና ስርዓት ሃይለስላሰ ይኹን ደርጊ ኣብ ምድምሳስ ብፅሒቱ መሰረታዊ ነይሩ፡፡ ብኣጠቓላሊ 

እንትረአ ብፅሒት እቲ መንእሰይ እዙይ ኮይኑ ኣብቲ ዝነበረ ጭቡጥ ፖለቲካዊ ኩነታት ሃገርና ዝነበሮ ኣሰላልፋ 

እንትረአይ ብፍላይ ድማ ኣብ ስርዓት ሃይለ ስላሰን ድርግን ሀዚ እውን ብክፋል እትንርኦ ነቲ ኣጠቓላሊ ብፅሒቱ 

ብመሰረቱ ዘይፃረር ናይ ባዕሉ ፍልይ ዝበለ ስእሊ ይህበና እዩ፡፡ ኣብ እዋን ሃይለ ስላሰ ነቲ መስፍናዊ ስርዓት ዝድግፍ ነቲ 

መንእሰይ ክፀልዎ ዝኽእል ስነ ሓሳብን ኣራኣእያን ስለዘይነበረ ኣብ ኣሰላልፋ እቲ መንእሰይ ሽግር ኣይነበረን ክባሃል 

ይካኣል፡፡ ዳርጋ ኹሉ ኣንፃር እቲ መስፍናዊ ስርዓት ዝተሰለፈሉ ኩነታት ነይሩ ክባሃል ይካኣል፡፡ ኣብ ናይ ደርጊ ስርዓት 

ለካቲት 11 መሰረት ኩሎም  ረብሓታትን መሰላትን ህዝብና እያ!! ገፅ 6 
 



ህዝብና ከቢድ ዋጋ ዝኸፈለሉ ሕገ መንግስቱ ዳግም ከይኸፍለሉ ሓላፍነት ኣለና!!! 
 
ክንመፅእ እንከለና ግን እቲ ዝነበረ ዓላማዊ ስነ ሓሳብ ብፍላይ ናይ ማሌ ስነ ሓሳብን ምስኡ ተደሪቦም ዝመፁ ዝነበሩ 

ኣራኣእያታትን ዝንባሌታትን ከከምዝጥዕሞም ብምትርጓምን ኣብኡ ተደሪኾም ነቲ መንእሰይ ብምስባኽን እቲ መንእሰይ 

ኣብዝተፋላለዩ ደንበ ክስለፍን መሳርሒ ገለ ሓይልታት ክኸውንን ገይሮሞ እዮም፡፡ ገሊኡ ናይ ደርጊ ተኸታሊ ክኸውን፣ 

ገሊኡ ድማ እቲ ዝበዝሕ እውን ክባሃል ይካኣል ሳዓብን ደገፍን ኢህኣፓ ኮይኑ ብደርጊ ተጨፍጪፊ ንሕልፈት ዝተዳረገ 

ውሑድ ኣይኮነን፡፡ እቲ ኣብ ከባቢ ትግራይ ዝነበረ እውን ብዝዓበየ እኳ ምስ ህወሓት ዝተሰለፈ እንትኾነ ምስ እኒ ኢዲዩ 

ጠራናፊትን ኢህኣፓን ዝተሰለፈ እውን ብፍላይ ኣብቲ መጀመርታታት ውሑድ ኣይነበረን፡፡ ካብዙይ እንማሃሮ ነገር 

እንተሃለወ መንእሰይ ፈታዊ ቓልስን ወገን ህዝቡ ናይ ምዃን ዕድሉ ዝሰፍሐ እኳ እንተኾነ ብዝተፈላለዩ ኣራኣእያታት ናይ 

ምፅላውን ኣሰላልፍኡ ክዛባዕን ዝኽእለሉ ዕድል እውን ከምዘሎ እዩ፡፡  

ሕዚኸ ከመይ እዩ ዝብል ሕቶ ምልዓሉ ኣይተርፍን፡፡ ኣብዚ መዳይ እዙይ ብዙሕ ዳህሳስ እንተይካይድና (ምክያዱ እኳ 

ኣይፅላእን) ኣብ ጎኒ ኢህወደግ ዘሎ መንእሰይ እቲ ዝበዝሐ ክኸውን ከምዝኸእል ንምግማቱ ዘፅግም ኣይመስለንን፡፡ 

ማህደር ኢህወደግ እውን ከምኡ ዘምልክት ይመስለኒ፡፡ እቲ መንእሰይ ኣብ ጎኒ ኢህወደግ ክስለፍ ዝገብርዎ ብዙሓት 

ምኽንያታት ክህልዉ እዮም፡፡ ከም ዝመስለኒ እቲ ብወገን ተቋወምቲ ዝባሃል እውን(ስራሕ ኣተስፍዩ ዝፅጋዕ መንእሰይ) 

ኣብቲ ምብዛሕ ናይ ባዕሉ ተራ ዝህልዎ ኮይኑ ብዝዓበየ ግና ኢህወደግ ከም ፓርቲ ኣብቲ መንእሰይ ዝሰርሖ ስራሕን፣ 

ብኢህወደግ ዝራኣዩ ዘለዉ ጭቡጣት ለውጥታትን ኣብ ካልኦት ተቋውምቲ ውድባት ዝርኢዮም ሽግራትን ብምስትውዓል 

ዝወሰኖ ውሳነ ክኸውን እዩ ኢልካ ኢኻ እትግምት፡፡ እቲ ኣጠቓላሊ ኩነታት መንእሰይ እዙይ ኮይኑ ሀዚ እውን ከምቲ 

ኣብ እዋን ደርጊ ዝራኣናዮ ደንገርገርን ብዝተፈላዩ ዝንቡላት ኣታዓቕናን ዝብገስ ምስቲ ኣብ ጠቕላላ ሃገር ዘጋጥም ዘሎ 

ስራሕ ስእነትን ተደማሚሩ ካብ ናይ ኢህወደግ መስመርን ውዳበን ዝርሕቕ መንእሰይ እውን ከምዘሎ ግልፂ እዩ 

ዝመስለኒ፡፡ ንባዕሉ ኣብቲ መንእሰይ ኩነታቱ ኣብ ግምት ዘእተወ እንሰርሖ ስራሕ እውን ውስንነት ስለዘለዎ ብዙሕ 

እንዓግበሉ ስራሕ ዘይምዃኑ እውን ካሊእ ተወሳኺ ምኽንያት እዩ፡፡ እዚኦም ኩሎም ደሚርካ እንትራአዩ መንእሰይ ከም 

መንእሰይ ኣብ ናይ ባዕሉ ታሪኽ ምስራሕ ንድሕሪት ከምዘይብልን ኣድማዒ ስራሕውን ከምዝሰርሕን፣ እዙይ ግን እቲ 

ትኽክለኛ መንገድን ክውንነቱን ክርኢን ቐፃልነት ብዘለዎ መንገዲ ኣስተምህሮ፣ ደገፍን ክትትልን እንተተገይርሉ ዝመፅእ 

ለውጢ ምዃኑ ምርዳእ የድሊ፡፡ እዙይ ብምግባር ጥራሕ ኢና ኣብ መንገዲ እቲ ትኽክለኛ መስመር ተሰሊፊ ታሪኽ 

ዘንበረሉ ብፅሒቱ ዝፃወትን ናብ ሽትኡ ዝበፅሕን፡፡       

VII.2 ከም መንግስትን ኣመራርሓ ኣካላትን፣ 
 

ህዝብኻ ብውነ ምርዳእን ካብ መትከላቱ ፈተኽ ዘይምባልን ኩሉ ትፅቢት ዝገብረሉ ቁመና ኣመራርሓ ኣካላትና እዩ፡፡ 

ህዝብና ብሓደራ ዘረከበናን እንታይነቱን ከመይ ቐፃልነቱ ምርግጋፅ ጥራሕ እንተይኮነስ ዕምቆትን ስፍሓትን ክህልዎን 

ህዝብና እንዳዕገብና ክንኸይድን ትፅቢት ዝግበረልና እዩ፡፡ ኣብ ረብሓታት ህዝቢ ዘይሻማገል መራሒ፣ህዝቢ ኣብ 

መስመሩ ክኸይድን ምእንተ መስመሩን ዘላቕቲ ረብሓታቱን ክዋደቕን ዝገብር ኣመራርሓ፣ ብልጭ ድርግም ዘይብልን 

ክኸውን ኣለዎ፡፡   

ቆሎ ጥጥቆ ዘየስድዖ ኣመራርሓ ህዝቢ ክህልወና ንደሊ፡፡ ብመሰረቱ ብቆሎ ጥጥቆ ዝሰድዕ ኣማራርሓ ዕሽነት እዩ፡፡ ዋጋ 

ስርቂ ዘይፈልጥ ጥራሕ እዩ ንብረት ህዝቢ ብዘይኮነ መንገዲ ክእምርር ዘቋምት፡፡ ስለዝኾነ ህዝቢ ዝመስል ኣመራርሓ፣ 

ብቕዓትን ውፍይነትን ዝተመልኦ ኣመራርሓ፣ ፅሩይ ኣመራርሓ፣ ልሳኑ ልሳን ህዝቢ ዝኾነ ኣመራርሓ ንምነ፣ ግን ክመፅእ 

ክንቃለስ ኣለና፡፡ ካብ ዝገርመኒ ነገር ሓደ፣ ኣብ ዝላዓለ ኣመራርሓ ተቐሚጦም እንትሰርቁ ትርኢ፣እንታይ ኢዮም ደልዮሞ 

ለካቲት 11 መሰረት ኩሎም  ረብሓታትን መሰላትን ህዝብና እያ!! ገፅ 7 
 



ህዝብና ከቢድ ዋጋ ዝኸፈለሉ ሕገ መንግስቱ ዳግም ከይኸፍለሉ ሓላፍነት ኣለና!!! 
 
ትብልሞ? ንደቆም ይብሉዃ፣ ደቆም እማ ኣፅፍፍ ኣቢሎም ዘየምህርዎም፡፡ ፍልጠት እኮ ሓደጋ ዘይብሉ ሃፍቲ እዩ፡፡ካብ 

ሓደጋ ዘለዎ ንብረት እተቋምት፣ ሓደጋ ዘይብሉ ንብረት ምውናን ኣየሕይሽን?  

ረብሓታት ህዝብን ዕቕፋታቶምን ቐዲሙ ዝርኢን መንገዲ ኣታኣላሊኦም ዘቕምጥን ክኸውን ይግባእ፡፡ ኣመራርሓ 

ብሳንቲም ወዲሳንቲም መንገዲ ህዝቢ ዘይስሕት ኣመራርሓ ምዃን ሓደ ጉዳይ ኮይኑ፣ ካልኦት ህዝቢ ብስፍሓት ትፅቢት 

ዝገብረሎም ምዕሩ ምሕደራን ስሉጥ ግልጋሎትን ብብቕዓት ስራሕቲ ህዝቢ ምፍፃምን እውን ዓበይቲ ጉዳያት እዮም፡፡ 

ህዝቢ ብቑፅሪ እትውስኽን፣ ድልየታቱ እንትዓብዩን፣ ስራሕቲ ህዝቢ እንትሰፍሑ፣ ውስብስብነት ምሕደራ እንትዓብን፣ 

ሕልኽልኽነት ጎንፅታትን እንትጥክርን ነዙይ ዝመጣጠንን ቕድሚኡ ዝስለፍን ኣመራርሓ ግድን ይብል፡፡ ኣመራርሓ 

ንጡፍን ቐዲሙ ነገራት ዝርኢን ሽግራት ዝኣልን ኣብ ረብሓ ህዝቢ ክውዕሉ ዝገብርን ብኩነታት ዘይሳዓርን ምዃን 

የድሊ፡፡ ኣብዙይ እውን ኩነታትና እንትንርኢ ክፍተታት ነስተውዕል፡፡  

ንሕና ንህዝቢ፣ ህዝቢ ንዓና ኮይኑ ኩሉሻብ ክስለፍን ፅኑዕ ዋርድያ ናይ ረብሓታቱ ክኸውን ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ናብ 

ሓደ ናይ ኣታሓሳባ ማእኸል ዘምፅእ ስራሕ ብኣድማዕነቱ ክንሰርሕ ይግባእ፡፡ ኣብዙይ ገለ የመና ጫፍ ዝሓዙ ናይ 

ዲያስፖራ ኣባላት ንርአ፡፡ ኩሎም ጫፍ ዝሓዙ እቲ ሀዚ ኣብ ሃገርና ዝካየድ ዘሎ ስራሕቲ ልምዓት ይጎድኦም ዝብል 

እምነት የብለይን፣ ግን ብውሱናት ዝፀልመቶም ኣካላት እንትዕሸዉን እንትዳናገሩን ትርኢ እዙይ ናትና ስራሕ ውሱንነት 

እዩ ዘርኢ እምበር ካሊእ ምልክት ኣይህብን፡፡ ብኣየናይ ተኣምር እዩ ሓደ ኢትጵያዊ ሱማሊያ፣ ኣፋር፣ ኦሮሞ፣ ካልኦት 

ህዝብታት ሃገርና ነዞም ፍፁም ዝፀልመቶም ፀረ ህዝብን ሃገርን ዝኾኑን ሓይሊ ምድሕርሓር መሳርሕታት ፀላእትናን 

ክድግፍን ምስኦም ኮይኑ ረብሓታት ሃገሩ ከናሽውን ዝስለፍ፡፡ ዘይመስል እዩ ብዘይካ ምድንጋር ካሊእ ክውንነት ዘለዎ 

መበገሲ ክህልዎ ኣይኽእልን፡፡ ስለዝኾነ ህዝቢ ናይ ፀላእቱ መንነትን ደረጀኦምን ኣገባብ ኣመፃፅኦምን ብዝርዝር ክፈልጥን 

ንረብሓታቱ ጠጠው ክብልን ምእንታ ኣብ ቐፀልቱ ናይ ረብሓታቱ ማዕበል ክኣቱን ዘኽእል ስራሕ ክንሰርሐሉ ይግባእ፡፡

ፀላእቲ ህዝቢ ኣመፃፅኦም ዘርፈ ብዙሕ ስለዝኾነ እንቃለሶም መንገዲ እውን ዘርፈ ብዙሃን ክኸውን ዘለዎ ኮይኑ 

ብኣድማዕነት እውን ምፍፃም የድሊ፡፡ እቲ ዋና ነገር ልቢ ህዝቢ እንዳንበብካ ዝፍፀም ስራሕ ክኸውን ኣለዎ፡፡ ኣብ ልቢ 

ህዝቢ ዘይኣቱ ስራሕ ምስራሕ ገረ ኣለኹ ካብ ምባል ወፃኢ ፍረ ዘለዎ ኣይኮነን፡፡ ልቢ ህዝቢ ካዓ ካብ ዝበልዖን ዝሰትዮን 

ዝነብረሉ ኩነትን ወፃኢ ዘይግለፅ ምዃኑ ግንዛበ ምሓዝ የድሊ ይመስለኒ፡፡ ኣብ ኩሎም ነጥብታት መንነትን ኣካይዳን ፀረ 

ህዝቢ ሓይሊታትን ከመይ ካብቲ ንፁህ ወገን ህዝቢ ከምዝፍለዩን ንምርኣይ ኣብ ኩሎም ስራሕቲ ህዝብን ርክባቱን ከም 

ዋኒንካ ምውሳድ፡ የድሊ ይመስለኒ፡፡ እቶም ሀዚ እንስትውዕሎም ዘለና ሽግራት እውን ኣብዙይ ዘለና ውሱንነት ካብ 

ምምልካት ሓሊፎም ካሊእ ዝህብዎ ትርጉም የብሎምን፡፡  

ተሪርን መሪርን መርገፂ ኣብ ፀረ ህዝቢ ሓይልታት ምሓዝ፡፡ መራሕቲ ኣብዝህብዎም መግለፅን ካልኦት ርክባትን ነቲ 

ዝበዝሕ ሓፋሽ ብዝማሀረሉ መንገዲ ናይ ፀረ ህዝቢ ሓይሊታት እንታይነትን፣ ናይ ምድንጋር መንገዶምን ትረት ብዘለዎ 

ኣገባብ ክግለፅ ዝግባእ እዩ፡፡ ንወገን ህዝቢ ኢኻ እትላሳለሰሉ እምበር ንፀረ ህዝቢ ሓይሊ ምልስላስ ዘድሊዮ ኣይኮነን፡፡ 

ፀረ ህዝቢ እንታይ ብምባል ከምዘዳናግሩን እቲ ጭቡጥ ኩነታት ግን እንታይ ከምዝመስልን ብዝተፈላለዩ መረዳእታት 

ምቕራቡ ጥራዮም ዘትርፍ መንገዲ እዩ፡፡ ብገለ ኣካላት ናይ ሃገርና ዝቐርቡ ነቲ ሓሳብ ብዝተፈላለዩ ጭቡጣት 

መረዳእታታት ምስናዩ ፅቡቕ ኮይኑ፣በቲ ካሊእ ገፅ ድማ እቲ ዝበዝሕ ኣብ ናይ ምድንጋር ዓለም ዘሎ ካብዝተወሰነ ከባቢ 

ምዃኑ ግልፂ እዩ፣ ስለዙይ ጎኒ ንጎኒ ምስቲ መረዳእታ እንመን ከመይ የዳናግርዎ ከምዘለዉን ከም ናይቲ ከባቢ ሓለይቲ 

መሲሎም ፀረ ናይቲ ከባቢ ህዝቢ ይንቐሳቐሱ ከምዘለዉ ክፈልጦም ብዝገብር ኣገባብ እዩ ክስረሐሉ ዘለዎ ዝመስለኒ፡፡ 

ኣብዙይ ዝተፈላለዩ መረዳእታታትን ኣገባባትን እንዳተጠቐምካ እቲ ዝበዝሕ ካብቶም ውሑዳት ፀረ ሃገር ንምንፃልን 

ኣብዛሓ ትኽክለኛ ስእሊ ክሕዝን ዝገብር ስራሕ ኣብ ምስራሕ ብዙሕ ደሚቑ ኣይትርኦን፡፡ እንታይ እኳ ከምዝኾነ?       

ለካቲት 11 መሰረት ኩሎም  ረብሓታትን መሰላትን ህዝብና እያ!! ገፅ 8 
 



ህዝብና ከቢድ ዋጋ ዝኸፈለሉ ሕገ መንግስቱ ዳግም ከይኸፍለሉ ሓላፍነት ኣለና!!! 
 
ኣብ ወፃአ ኣብዘለዉ ኢትዮጵያዊያን ብፍላይ ናይ ዝተወሰኑ ከባቢታት ብፀረ ሕገመንግስቲ ሓይልታት ብምድንጋር 

ብዛዕባ ዓዶም ከባቢኦም ዘይኮነ ስእሊ እንዳፈጠሩ መሳሪሒኦም ዝገብርዎም ብዝፈሊ መንገዲ ኩነታት ሃገሮምን 

ከባቢኦምን ክፈልጡ ዝገብር ሰፊሕ ስራሕ ክስራሕ ኣለዎ፡፡ እዚ ከምዙይ ዝበለ ስራሕ ናይ ሓደ ከባቢ ገይርካ ጥራሕ 

ብምርኣይ ምስራሕ መድመይ ኣይኾንን፡፡ ብሓባር ወይ በቢከባቢኡ ኩሉ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዝላዓለሉ ኩነታት ክንፈጥ 

ኣለና፡፡ ኣብ ቃልሲ ፀረ ህዝቢ ሓይልታት ወዲ ወሰን ዝኸውን ኣማራርሓን ህዝብን ከይፍጠር ትኹረት ምሃብ፡፡ ኣብዙይ 

ዝተፈላለዩ ሽግራት ይስተዋዓሉ እዮም፡፡ ከመይ ብዛዕባ ሃገሩ ከባቢኡ ትኽክለኛ ስእሊ ከይሕዝ የዳናግርዎ ከምዘለዉ 

ክፈልጥ ኣብዙይ ትርጉም ዘለዎ ስራሕ ክስራሕ ኣይንርእን፡፡ እቲ ዝበለፀ መንገዲ እውን በቢከባኡ ዝግብረሉ ስራሕ 

ኣድማዒ እንዳሃለወ ብዚ መንገዲ እዙይ እንትስራሕ ኣይንርእን፡፡ እንታይ እዩ እቲ ፀገም ግልፂ ኣይኮነን፡፡  

VIII. መጠቓለሊ 
 

ናይ ስርዓቱ ዋርድያ ባዕሉ ህዝቢ እዩ፡፡ ህዝቢ ዋርድያ ስርዓቱ ክኸውን ግን ብዛዕባ ስርዓቱ ክፈልጥ፣ ሓደጋታት ስርዓቱ 

በቢገፆም ከስተንትንን፣እዙይ ምስኣን ማለት ትርጉሙ እንታይ ማለት ከምዝኾነ ብትኽክል ክርዳእ፣ምእንተ እዙይ ከመይ 

ተሰሊፊ ክሕልዎ ከምዘለዎ ዘርድእ ኣመራርሓ ግድን ይብል፡፡ እዙይ እንተይገበርካ ህዝቢ ካብዝረኽቦ ጭቡሕ ረብሓ 

ጥራሕ ይሓልዎ ዝባሃል ነገር ኣይመፅእን፡፡ ከምዝተጠቐሰ እቲ ስርዓት ክልተ እምበር ሓደ ጥራሕ ዝሓዘ ኣይኮነን፡፡ 

ፅቡቓት ነገራት እውን ኣለዎ፣ ብተመሳሳሊ ሽግራት እውን ኣለዉ፡፡ ህዝቢ ዘለዉ ሽግራት እንዳረአየ፣ እቶም ዘለዉ 

ፅቡቓት ነገራት እንተይረአየን ዘለዎም ሰፊሕ ተስፋ እንተይመዘነን ውሳኔኡ ካሊእ ክኸውን ይኽእል እዩ፡፡ ስለዝኾነ እዩ 

ኣብ ኣመዛዝንኡ ደገፍ ዘድልዮ፡፡ ህዝብና ኣንፈት ዘርኢዩ ይደሊ፣ ኣንፈት እንተሒዙ ግን ዘፅግሞ ነገር የለን፡፡  

ካሊእ ከምቲ ብተደጋጋሚ ዝተጠቐስ ብፅሒት ኣማራርሓ እዩ፡፡ በቢሓሙሽተ ዓመት ዝዋሃበና ወረቐት ምስክር ህዝቢ 

እኹል ኣይኮነን፡፡ ካብዙይ ዛይዳ ዝዓሞቐን ዝደልደለን ምስክርነት ህዝብና ክንረክብ ብፅሩይ ልቦናን እድን ብፅንዓት 

ክንሰርሕ ኣለና፡፡ ኣማራርሓ ብግድን ናብ ህዝቢ ዝወገነ ክኸውን ኣለዎ፡፡ እዙይ ክሳብ ክንደየናይ ሚዛን ይዋሃቦ ከምዘሎ 

እንዕዘቦ ዘለና ጉዳይ እዩ፡፡ ምድረ ዘይወገኑ ኣመራርሓ ህዝቢ ምፅፍፃፍ ብዛዕባ ቑፅሪ ክንዛረብ እንተይዘይኮይና ኣብቲ 

ዝድለ ነገር ኣብ ምምፃእ ምንም ትርጉም ዘለዎ ስራሕ ክስርሕ ኣይኽእልን ጥራሕ እንተይኮነስ ነቲ ስርዓት ዘፍርሱ ሰባት 

እንዳፈጠረ እዩ ዝውዕል፡፡ እቲ ቑልፊ ሽግር ኣብ ሃገርና ዘሎ እውን እዙይ ኮይኑ እዩ ዝረአካ፡፡ መፍትሒ ድዩ ተሳኢንዎ 

ወይስ ናይ ምምሳል ሽግር ስለዘሎ እዩ፡፡ 

ስርዓት ህዝብና ውስንነት ዘለዎ ስርዓት ይኹን እምበር ዓበይቲ ተኽእሎታት ዘለዎ ምዃኑ፣ ስለዝኾነ ነቶም ዘለዎ 

ሕፅረታት ክሰግሮምን ናብ ዝሓሸ መደላድል ክሰጋገርን ዝገብርዎ መሳርሒታት ዝወነነን፣ ንምጥቃም ዘኽእሎ ኣማራርሓን 

ብመሰረቱ ከምዘለዎ ርኢና፣ ስለዚ ነቶም ሽግራቱ ክፈትሕን ናብ ዝሓሸ ኩነታት ክሰጋገርን ኣብ ዘኽእሎ ብርኪ ከምዘሎን 

እቶም ጭቡጣት ሀዚ ከስተማቕሮም ጀሚሩ ዘሎ ምልክታት ተስፋ መፃኢ ብሩህ ጉዕዝኡ ምዃኖም ክርኢን ብሚዛን 

ከቕምጦምን  ምግባር የድሊ፡፡ ህዝቢ እንተሒዝካ ዘይስገር ሩባን ዘይንድይቦ ጎቦን የለን እሞ ኣብ ህዝቢ እንሰርሖም 

ስራሕቲ መድመይትን ቐፀልትን ምግባር መማረፂ ዘይብሉ ጉዳይ እዩ፡፡ እዙይ ግን  [ልክዕ ከም ስጋ ሃደሞ] ነፂኻ እምበር 

ረሲኻ እትሰርሖ ስራሕ ኣይኮነን፡፡ እምባኣር ብመልእኽቲ ለካቲት11 ንምኽባት ወሳይነት ህዝብና ዳግም ክነረጋግፅ፣ መፃኢ 

ብሩህ ጉዕዞ ህዝብና መሊእና ክነብርህ ቃልና ዳግም ክነፅንዕ ንላዓል!!! // 
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ህዝብና ከቢድ ዋጋ ዝኸፈለሉ ሕገ መንግስቱ ዳግም ከይኸፍለሉ ሓላፍነት ኣለና!!! 
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