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‘አመራር ያጣ ትግል፣ ተቀባይ ያጣ ድል’ 
  
አገራችን  ለረጅም  ጊዜ  በዲሞክራሲና  መልካም  አስተዳደር  ዕጦት  ስትማቅቅ  ኖራለች። 
ዜጎች መብታቸውንና ጥቅማቸውን በህጋዊና ሠላማዊ  በሆነ  መንገድ  ማስጠበቅ  የሚችሉበት  ዕድል 
ተነፍጓቸው ፣ ብዙዉን ጊዜ  የጭቆናውን  ቀንበር  ተሸክመው  ለመኖር ሲገደዱ  ሌላዉን ጊዜ ደግሞ  
ቀንበሩን  አሽቀንጥሮ  ለመጣል ወደ አመፅ  ጎዳና  መሄድ  ሲገደዱ ለረጅም ዘመናት ኖረዋል።    
  
የዛሬ ዓመትም የጭቆናው በላይ በላይ መከመር ያማረረዉ ሕዝባችን ከፍተኛ መስዋአትነት 
ከፍሎ  ያመጣዉ እልል የተባለለት ለዉጥን ሁላችንም እናዉቀዋለን። ታዲያ ‘አመራር ያጣ ትግል፣ 
ተቀባይ ያጣ ድል’ ሆነናም ፈረንጆቹ ‘በፖለቲካ ዓለም ዉስጥ ሳምንት ረጅም ጊዜ ነዉ’ እንደሚሉት 
ዛሬ ደግሞ ግራ የተጋባ ሁኔታ ዉስጥ ወድቀናል። 

ከበፊቱ በበለጠ ተከፋፍለን መደማመጥ እንኩዋን ተስኖን ፣ የጥላቻ ግርዶሽ በክልሎችና ቡድኖች 
ነግሶ፣ በበለጠ የመጠፋፋት ጎዳና ላይ እንገኛለን።  ለዚህም  ስኔ 15 ቀን  2011 በአማራ  ብሔራዊ  
ክልላዊ  መንግሥትና  በፌደራል  መንግሥት  መቀመጫ  የታዩት  ክስተቶች  የተጀመረውን የተሐድሶ
አቅጣጫ  የሚያስትና  ሌሎች  መዘዞችንም  የሚመዝ  አደገኛ  ክስተት  ነው። ይህንንም ሁኔታ 
ለመቀየር በደንብ የታሰበበትና ፈጣን እርምጃዎች ካልተወሰዱ ወደፊት የሚጠብቀንን መከራ 
በጥቂቱ እያመላከተን ነዉ ለማለት ይቻላል። በዚህ ክቡር የሆነዉ የሰዉ ነብስ በጠፋበትና በተለይም 
ደግሞ በመሪነት ደረጃ ብዙ ሥራ እንደሚሰሩ ታምኖባቸዉ የነበሩ ሰዎች በከንቱ መቅረት፣  
ታጠቅ ኢትዮጵያ የተሰማውን ልባዊ ሀዘን ለተጎጂ ቤተሰቦች፣ለኢፌዲሪ መንግሥት፣ 
ለአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥትና ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ይገልጻል።  
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ዜጎች ሁሉ ከማንም  በላይ  ለህልውናችን ስንል ፣ ከጠቅላላ  ጥፋት  ለመዳን፣ ለሕዝባችንና አገራችን 
የሚያዋጣዉን ጎዳና፣ ከዲሞክራሲ  አኳያ  ምድረበዳ  በሆነችው  አገራችን  የዲሞክራሲን 
መልካም  አስተዳደርንና  ብሔራዊ  መግባባትን  ዘር  ለመዝራት  ለማብቀልና  ፍሬውንም  ለመሰብሰ
ብ  የሚያስችለንን  የብሔራዊ መግባባት ጎዳናን፣ በጥንቃቄና በትእግስት መቀየስና መጓዝ ይኖርብናል። 

ይህንን  ትክክለኛ  የፖለቲካ  አቅጣጫ  ቀይሰን፣ በዙሪያውም ተሰባስበን ለተግባራዊነቱም እንደ 
አንድ  ሰው  ተባብረን  መቆም  ካልቻልን አሳሳቢነቱ አገር መፍረሱ ብቻ አይደለም ፣ አኛም 
ከተጠያቂነት አንድንም።ስለዚህም በአንድነት በጽናት መምከርና መቆም ይጠበቅብናል።  

ከዚህ ሁሉ ዘመን ትግል በሁዋላ በተገኘዉ የአንድ ዓመት ጥገናዊ ለውጥ እንዳይዘናጋና አሁንም 
የሚያዋጣዉ የሕዝብ እዉነተኛ የተሳትፎ መንገድ ነዉና ብሔራዊ መግባባትን ለማምጣት እጅ ለእጅ 
ተያይዘን በጽናት አጥብቀን እንድንታገልና ከበፊቱ ተምረን የነጠረ አመራር ለማውጣት ልዩ ጥረት እን 
ድናደርግ ለመላው  ህዝባችን ጥሪያችንን እናቀርባለን። 

ሌላው አሳሳቢ የሀገራችን ክስተት፣ በትግራይና አማራ ክልላዊ መንግስታት ገዥ ፓርቲዋች መካከል 
የቀጠለው የፕሮፖጋንዳ ጦርነት ነው። በሁለቱ  ወንድማማች ህዝቦች መሃል፣  በምንም አይነት 
አውዳሚ ጦርነት የማይገባ፣ ይልቁንም የበለጠ የሚያስተሳስራቻውን ሀገራዊ ልማት እና ሰላም ላይ 
በማትኮር  አብረዉ እንዲያድጉ መጣር ነዉ የሚያስፈልገው። በነዚህ ክልሎች መካካል የሚጀመር 
ግጭትም ለሀገራችን ብቻ ሳይሆን ለክፍለ አሀጉሩ አደገኛ ምስቅልቅል ሊያስከትል የሚችል መሆኑ 
ሊጤን ይገባዋል። 

በመሆኑም ሁለቱም ፖርቲወች እና የፌዴራሉ መንግስት ግጭት አስወጋጅ እርምጃዎችን መውሰድ 
እንዲጀምሩ ታጠቅ ኢትዪጵያ ጥሪውን ያስተላልፋል። 

በእዉነተኛ ተሳትፎ አንድነትን ለመፍጠር፣ ለብሔራዊ መግባባት ግልፅና አመች ሁኔታዎች ይፈጠሩ!  
 
ኢትዮጵያ ተከብራ ለዘልዓለም ትኑር!  
 
 

 

mailto:info@tatekethiopia.com/%20tatekethiopia@hotmail.com
http://www.tatekethiopia.com/

