ናበይ ነብል ኣለና ?
ብጆሲ ሮማናት
ንላዘብ ምኽሪ ክርከብ ይብሉ ወለዱ፡፡ ዕላማ እዛ ሓፃር ፅሑፌ ኣብ ሃገርና ብፌላይ ድማ ኣብ
ክልልና ዘሎ ምሕዯራ ዝምልከት ኮይኑ ብውልቀይ ኣለዉ ኢለ ዘኣመንኩሎም ድኽመታት መንግስትን
እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ውድብን ጠቒሰ ብግልፂ ሓሳብ ክንህበሎምን ክንማየጠሎምን ዝግብኡ ነጥብታት
እዮም፡፡
ህዝብና ንነዊሕ ዓመታት ድሕሪ ዘካየዶ መሪር ቃልሲን መስዋእትን ኣብ ዘሓለፈ 20 ዓመታት
ሃገርና ካብ ዝነበረቶ ዓሚቕ ድሕረትን ጭቆናን ንክትወፅእ ላዕሊን ታሕትን ትብል ኣላ፡፡ ህዝቢ
ትግራይ ድማ ከም ካለኦት ህዝብታት ሃገርና ነቲ ዘረጋገፆ ሰላም እናጠዓዓመ ካብ ድኽነት ንምውፃእ
ፀዓርዓር ይብል ኣሎ፡፡ ህዝቢ ንዘካይዶ ስራሐቲ ንምዕዋት ካብ ፋዯራል ይኹን ብክልል ዯረጃ እስካብ
ቀበሌ ዯገፌ መንግስቲ የድልዮ፡፡ በዚ መሰረት መንግስቲ ኣብ ዝተፇላለዩ እዋናት ፖሊሲን ስትራተጂን
ይሕንፅፅ፣የተግብር፣ ይግምግምን እዩ፡፡
ኮይኑ ግና ኣብ ዝተፇላለዩ እዋናት ፖሊሲታት ሽቶኦም ከየዏወቱ እንትተርፈን ናብ ለውጢ ፖሊሲን
ኣካይዲን ክእቶን ንዕዘብ፡፡ ሓድሽ ፖሊሲን ኣካይዲን እንትግበር ድማ ንውድቀት እቲ ዘሐለፇ ፖሊሲ
ዝተፇላዩ ምኽንያታት ክወሃቡ ንሰምዕ፡፡ “እቲ ዝፀንሐ ፖሊሲ ብዙሓት ክፌተታት ስለዝነበሩዎን ኣብ
መሬት ዘሎ ኩነታት ስለዘየገናዝብን” ፣ “ኣብ አፇፃፅማ ክፌተት ስለዝነበረ” ፣ “ህዝቢ ኣሳቲፌካ ኣብ
ምኻድ እቲ ኣመራርሓ ድኽመት ስለዝነበሮ” ፣ “እቲ ዘሓለፇ አመራርሓ ብሙስና ስለዝጨቀወ” …..
ወዘተ ወዘተ ይበሃል፡፡ እዚ ኩሉ ተባሂሉ ሓድሽ ኣካይዲ ተሓንፂፁ ለውጢ ኣመራርሓ (ታሕተዋይ
ኣመራርሓ ጥራሕ) ተገይሩ እንተብቅዕ ካብቲ ዘፀንሐ ኣካይዲ ዘይተፇለየ (ሓዯ ሓዯ ጊዜ ድማ ዝበኣሰ)
ኣካይዲ ንዕዘብ’ሞ ኣበይ ዯኣ ኣሎ እቲ ለውጢ ኢልካ ክትሓትት ትዯሊ’ሞ ለካስ ከምኡ ኢልካ ትዛረበሉ
መድረኽ የለ፣ ነቐፋታ ንምቕባል ድሉው ዝኾነ ኣካል የለ፡፡ ብገለ ኣጋጣሚ- ኣቱም ሰባት ኣብዚ
ፖሊሲ ከምዚ ዓይነት ክፌተት ኣሎ፣ ኣብ አፇፃፅማ ከምዚይ ዓይነት ጉድለት ይረአ ኣሎ፣ ኣብ ከምዚይ
ዓይነት ቤት ዕዮ (ንኣብነት ቤት መዘጋጃ) ስራሕቲ ብሙስና ይፌፀሙ ኣለው፣ ግለሰባት ሃፌቲ ህዝቢን
መንግስትን የባኽኑ ኣለዉ፣ ከም መጠን ተገልገልቲ ግቡእ ግልጋሎት ኣይንረክብን ዘለና ኢልካ
እንተተዛሪብካ- ፀረ ህዝቢ፣ ፀረ-መንግስትን ልምዓትን ትበሃል ጥራሕ ዘይኮነስ ገለ ሽም ይወሃበካ፡፡ እዚ
ኣካይዲ ድማ ብሽም ኣባልነት ውድብን ሰራሕተኛ ወይ ሓላፉ ቤት ዕዮን ዝተወሰኑ ሰባት ድላዮም
ክገብሩን ብሃፌቲ ህዝብን ሃገርን ከላግፁን ዕድል እናሃቦም ይርከብ፡፡ ኣብ መንጎ ህዝብና ዘሎ ምሬት
ቀሪብና እንትንሰምዕ ኣዚዩ ይገርመና’ሞ ንምንታይ እቲ ሽግር ብግልፂ ከምዛይዛረቡዎ እንትንርዲእ ኣዚ
ህዝቢ ትግራይ ከም ውላደ ገይሩ ዝሪኦ ውድብ ናበይ ገፁ የብል ኣሎ ኢልና ክንሓስብ የገድዯና እዩ፡፡
ብፌላይ ትግረዋይ ኮይኑ ድኽመታት መንግስቲ ምዝራብ ዲርጋ ከም ሓጥያት ዝቑፀረሉ ጊዜ ብዙሕ
እዩ፡፡ ብርግፅ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ግጉይ ኣረኣኣያን ፅሊኢትን ዘለዎም ውለቀሰባት ይኹኑ
ውድባት ብዙሓት እዮም - ብፌላይ ኣብ ዱያስፖራ፡፡ እዚ ድማ ኣብ ዝተፇላለዩ ድሕረ-ገፃት በብዕለቱ
ንሪኦ ሓቂ እዩ፡፡ ነዞም ከምዚኦም ዝበሉ ነገራት ምምካትን ሓዯ ኮይና ፅንዓትና ምዕቃብን ከምዘሎ
ኮይኑ ኣብቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ውድብን መንግስትን ዝረኣዩ ድኽመታት ምሕባርን መፌትሒ ሓሳባት
ምሽንዲውን ካብኡ ዘይነኣኣስ ተግባርና ክኸውን ይግባእ፡፡
ኣሕዋት- ብሓፂሩ ንምግላፅ እቲ ሓቂ ንዛረቦ’ሞ ነቲ ፀገም ፌታሕ ይተኣለሸሉ እንተዘይኮይኑ ውሽጥና
እናፇለጥና ቁስልና እናሓባእና ምኻድ ህዝብና ካባና ዝፅበዮ ነገር ኣይኮነን፡፡ እንተገዯዯ ክንዛረብን
ሓሳብና ክንገልፅን ዕድል ዘለና ሰባት ሓላፌነት ኣለና፡፡ ዝምልከቶም ኣካላት ድማ ነዚ ሻቕላና

ተገንዚቦም ገለ ምምሕያሻት ክገብሩን እቲ ህዝቢ ዘሕዯረሎም እምነት ክዕቅቡን ንወከሶም፡፡ መንግስቲ
ብትኽክል ለውጢ ከምፅእ ድልየት ኣለዎ እንተኾይኑ ብወገነይ እዞም ዝስዕቡ ነገራት ይላቦ፡፡
ዝኾነ ዓይነት ፖሊሲ ወይ ፕሮግራም እንትቕረፅ ህዝቢ ይሳተፇሉን ሓሳቡ የሃበሉን፡፡ ኣብ ዘሓለፈ
ዓመታት ዝወፁ መብዛሕትኦም ፖሊሲታት፣ ኣዋጃትን፣ ዯንብታትን ብዝተወሰኑ ኤክስፐርታት
ተዲሊዮም፣ ናብ ቤት ምኽሪ ከይዶም ብዘይ ምይይጥ ዝፀድቁ እዮም፡፡ ኣብ ቤት ምኽሪ ብዝኾነ ኣካል
መንግስቲ ዝቐረበ ረቂቕ ሽግር ኣለዎ፣ እዚ ከምዚይ ዓይነት ነገር እንተዝውሰኾ፣ እዚ ነጥቢ እዚ
እንተዝወፅእ ተባሂሉ ርኢቶ ክወሃበሉ ኣይርአን (ብዘይካ ለውጢ ከግብሩ ዘይክእሉ ተመረፅቲ ተቓወምቲ
ውድባት)፡፡ ኣብ ዝኾነ መድረኽ ሓሳብ እንተተወሃበሉ እኳ ነቲ ዝወሃብ ሓሳብ ምንእኣስን ነቲ ርኢቶ
ዝህብ ሰብ ምስ ዝኾነ ነገር ምትሕሓዝን’ምበር ፌሉይ ሓሳባት ብኣግባቡ ክተኣናገደ ኣይረኣይን፡፡ ስለዚ
በይዛኻትኩም ሓድሽ ሕጊ ቅድሚ ምወፅኡ ህዝቢ ይማየጠሉ፣ ሰብ ሙያ ርኢቶ የሃብሉ፣ ተቓወምቲ
ይሃይስዎ ብድሕሪኡ ነዚ ኩሉ ሰሚዕኩም ክመሓየሽ ዝግበኦ ኣመሓይሽኩም፣ ለውጢ ኣየድልዮን
ኢልኩም ዘኣመንኩሙሉ ንምንታይ ከምዝኾነ ኣብራሀሪህኩም ኣፅድቕዎ፡፡ እንተዘይኮይኑ በቲ ሐዚ
ዘሎ ኣካይዲ ዝወፁ ሕግታት (ይሕመቑ ይፀብቑ) ኣይዕወቱን ጥራሕ ዘይኮነስ ሕጊ ምስ ኣፅዯቕካ ርኢቶ
ሃብሉ ኢልካ ሰብ ምእካብ ብወገነይ ከም ንዕቀት ህዝቢ ገይረ’የ ዝወስዶ፡፡
ግልፅነትን ተጠያቕነትን የሃሉ፡፡ ኣብ ኣሰራርሓ ግልፅነትን ተጠያቕነትን እስካብ ዘይሃለወ ሕማቓት
ኣሰራርሓታ ኣይመሓሹን፣ ሙስና ኣይጠፌእን፣ ምዕባለ ኣይመፅእን፡፡ ግልፅነት ከዓስል እንተተዯልዩ
ዜጋታት ዝመሰሎም ክዛረቡ ዕድል ይወሃቦም፣ ኣብ ኣፇፃፅማ ኣካላት መንግስቲ ዘሎ ክፌተትን ኣብ
ኣወሃህባ ግልጋሎት ዘለዎም ቅሬታን እተስምዐ ነቶም ሽግራት መፌትሒ ምእላሽም’በር ከምቲ ሐዚ
ንሪኦ ዘለና ምሽቑራርን ምፌርራሕን ይትረፌ፡፡ ብዙሃን መራኸቢ ሓፊሽ ዝተሰርሑ ፅቡቕ ነገራት
ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ዝተፇላለዩ ቤት ዕዮታት ዘለዉ ፀገማት ከውፅኡን ከቃልዐን ይፇቐዯሎም፡፡ እዚ
ምግባር ንመንግስቲ ይጠቅም እምበር ድኹም መንግስቲ ኣየብልን፡፡ ተጠያቕነት ብዝምልከት ሕድሕድ
ሰራሕተኛ መንግስቲን ሓለፌቲን ተጠያቕነቶም ንህዝቢ ምኻኑ ብግብሪ ክረአ ይግባእ፡፡ ሓለፌቲ ቤት
ዕዮታት ተወሳኺ ተፀዋዕነትን ተጠያቕነትን ነቲ መንግስቲ ዝመርሕ ዘሎ ውድብ እኳ እንተሃለዎም እቲ
ዘዓበየ ህዝቢ ምኳኑ ይገንዘቡን ብተግባር የርእዩን፡፡ ዝሰርሑዎ ስራሕቲ ግልፅነት የሃልዎ፣ ጥፌኣት
እንትህሉ ብግልፂ ብሕጊ እታ ሃገር ይተሓተቱ- ብግምገማ ጥራሕ ዝመፅእ ለውጢ ኣይህሉን፡፡ እዚ ድማ
ብፌላይ ኣብ ዘሓለፈ ውሑዲት ዓመታት ብግብሪ ሪኢናዮ ኢና፡፡
ኩሉ ዜጋ ኣብ ጉዲይ ሃገሩ ማዕረ ተገዲሲ ምኳኑ ንቀበል፡፡ ዜጋታት ዝተፇላለየ ኣተሓሳስባታት
ኣለዎም፡፡ በዚ መሰረት ናይ ኩሉ ሰብ ሓሳብ ምቕባልን ምትእንጋድን ግድን ዋላ’ኳ ኣይኹን ሓሳቦምን
ኣፇላላያቶምን ክገልፁ ዕድሉ ይወሃቦም፡፡ ንስኻ ከምዚ ኢኻ ገለ መለ ክተርፌ ኣለዎ፡፡ ገሊኡ ንዓደ፣
ንህዝቢን ንመንግስቲን ተገዲሲ ገሊኡ ፀረ-ህዝብን ልምዓትን ጌርካ ምፌራጅ ዘዛልቕ ኣይመስለንን፡፡
ሕገ መንግስቲ ይከበር፡፡ ሃገርና ቀፃሊ ርግኣትን ምትሕስሳብን ክህልዋ እንተኾይኑ ኣብ ሕገመንግስቲና
ዝተፀሓፈ ነገራት ይከበሩ፡፡ ሓዯሓዯ እዋን ንሪኦም ኣካይዲታት እቲ መንግስቲ ብመሰረት ሕጊ እታ
ሃገር ዘይኮነስ ብመሰረት ሰናይ ፌቓድ ሰበስልጣን ዝኸይድ ዘሎ ይመስል፡፡ ግለሰባት (ሰበስልጣን) ሕጊ
ንላዕሊ ይኾኑ ኣለው፡፡ እዚ ኣየዛልቕን፡፡ ብዙሕ ጊዜ ከምዝበሃልን ብተግባር ከምዝተረኣየን ጠንካራ
ሕግታትን ትካላትን እምበር ጠንካራ ሰባት ኩሉ ጊዜ ስለዘይነብሩን ዘላቕነት ስለዘየረጋግፁን
መጨረሽኡ ሓዯጋ እዩ፡፡ ንማየጠሉ፡፡

