
ስለኢትዮጵያና አካባቢዋ ችግሮች መፍትሄ መንገዶች  
የቀረቡ ማስታወሻዎች  

 
በይልማ በጋሻዉ 

 
መንደርደሪያ፤  
 
የተከበረች የዉድ አገራችን ህልዉና በከባድ ጥያቄ ዉስጥ ስለመግባቱ የሚያጠራጥር አይደለም።ጭቆናን ስለመቃወምና 
ስለመታገል ረዥም የሚያኮራ ታሪክ ቢኖረንም ዛሬ ድሮ የነበረዉ ህብረትና ትብብር አይታይም። ይልቁንም ህብረት 
ማላላትና ግለኝነት ነዉ እያየለ የሚታየዉ። በጋምቤላ ላይ የዘር ማጥፋት ፋሺስታዊ እርምጃዎች ተወስደዋል። በኣማራ 
ህዝብ ላይ ገና ወደሥልጣን ከመጡበት ጊዜ ጀምሮ የዘር ማጥፋት ፋሺስታዊና አረመኔያዊ እርምጃዎች ተወስደዋል። 
በኦሮሞ ወገኖቻችን ላይ እንደዚሁ ተመሳሳይ ፋሺስታዊ እርምጃዎች ተወስደዋል። ለም መሬቶቻችንና ድንበራችን 

ጭምር ለዉጪ ኃይሎች እየተቸበቸቡ ናቸዉ።  ሆኖም ግን በኢትዮጵያ ስለሚካሄዱት ጭቆናዎች እንኳን 
የሚተላለፈዉ ዜና ሚዛናዊ በሆነ መንገድ አይደለም። ዛሬ እጅግ  ጎልተዉ እየታዩ ላሉተ ሁለቱ 
ዋና ዋና አሳሳባቢ ጥያቄዎች ተገቢ ምላሾች መስጠት ከአገር ወዳድ ወገኖች የሚጠበቁ አጣዳፊ 
ጉዳዮች ናቸዉ። እነዚህም፡የተያያዙ አንገብጋቢ ጥያቄዎች ፩ኛ) የሰብዓዊ መብት ጥሰቶች 
ሲሆን ፪ኛዉ የኢኮኖሚ ምዝበራና የህዝባችን ድህነት ነዉ። ዉድ አገራችን በባሰዉ ደረጃ ላይ 
ከመዉደቋ በፊት የሚከተሉትን እርምጃዎች መዉሰድ ይገባል ብዬ አምናለሁ፤ (እንደገና አምሳ 
ዓመታት ወደኋላ በመመለስ) 
 

 ንቃተ ሕሊና ጨምሮ ማዳበር (raising further awareness &  consciousness) 

 ጥምር ትግል (ከሊቅ እስከዴቂቅ፤ ከካህን እስከ መነኩሴ፤ ከገጠር እስከከተማ፤ ከዉስጥ 
እስከዉጪ ማካሄድና (Joint Struggle) 

 የተቀናጀ ዘመቻ ማፋፋም (local and international Lobby and Campaign) 
 
ዉድ አገራችን ያለችበትን ጣጣና ወዴት እያመራች እንዳለች ሁሉም ዜጋ እኩል የሚረዳና 
የሚጨነቅ አይመስልም። የዉድ አገራችን መጎዳት፤ መከፋፈልና አያድርገዉ እንጂ መጥፋት 
ለማን ይበጃል? ባባቶቻችንና በአያቶቻችን ደምና አጥንት ተገንብታ ለብዙ ሺህ ዓመታት 
ተከብራ ኖራ በዓለም አቀፍም ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጋ እስካሁን የደረሰችዉን ያቺን 
ቅድስት አገር ጉልበትና ጠብ መንጃ አለን ባዮች አጥፍተዋት ቢሄዱ የገዛ ልጆቻቸዉስ ራሳቸዉ 
ነፍሶቻቸዉን አይኮንኑም ወይ? የእግዚአብሔር ቁጣና መዓትስ? አስተዉሉ ለተመለከተ እነዚህን 
ጥያቄዎች መረዳት ከባድ ሆኖ አይመስለኝም፡፡ ምናልባት ችግሩ ከአጉል ጥጋብ፤ ከሴይጣን 
ወይም ከዉጪ ተጽዕኖ ከሆነ የረዥሙን ጊዜ መዘዝ ማሰብ፤ ማስተዋልና መጸለይ ይጠይቃል። 
አገር የጋራ እየሆነች ለምን እንደዚህ እኢነደሚያሰቃዩን ከቶ ሊገባኝ አልቻለም። ቸሩ 
አምላካችን እጅግ ምስጋና ይግባዉና ያቺ የተቀደሰች አግር እኮ እጅግ በጣም ሃብታም ሆና 
የተፈጠረች ነበረች።በምድራችን ስፋት፤ በአፈሩ ለምነት፤ በወንዞቻችንና በሃይቆቻችን ብዛትና 
በተሟላ የተፈጥሮ ሀብት የተገጎነጸፈችና እጅግ የላቀች ቅድስት አገር ናት። እንኳን ለህዝባችንና 
ለሌሎችም የምትተርፉ አገር ነበረች።በዚህም ላይ ፈሪሃ እግኢአብሔር የነበረዉንና ብርቱ ህዝብ 
ፈጥሮባት ነበር። ህዝባችንን በቅን ልናገለግልበት የመንችል ዕዉቀትና ትምህርትም ሰጥቶን 
ነበር። ኣሬ ግን ‘የዐባይን ልጅ ዉሃ ጠማዉ’ እንደተባለዉ ሆና ትገኛለች። 
 
፩ኛ/ የፖሊቲካ ጥያቄ 
 
አምባገነን መንግሥታት ተፈራረቁብን። የበፊተኞቹ ለግል አስተዳደራቸዉ ቢሆንም የአገሪቷን 
ሉዓላዊነት አስጠብቀዋል፤ የአሁኖቹ ግን የአገሪቷም መሬትና ድንበር ደንታ የሚሰጣቸዉ 
ኤኢመስሉም።  ከጊዜያዊ የግላቸዉና የዉጪ አለቆቻቸዉ ጥቅሞች በስተቀር። በሃይማኖቶችና 
በአብያተ ክርስቲያናት ዉስጥ ጣልቃ ይገባል። ገዳማት ይዘጋሉ፤ ታሪካችንና ክብራችን 
እየተናደ ነዉ።  
 
ረጅም ራዕይ የሌላቸዉና የማይተባበሩ ተቃዋሚ ተብዬዎችና ሆድ አደር ተለጣፊዎችም 
እንደዚሁ ተመሳሳይ ጥፋቶች ሲደጋግሙ ይታያሉ። ህብረትና ዲሞክራሲ እያሉ ባፋቸዉ  
ይሰብካሉ፤ በተግባር ግን አፍራሾች ሆነዉ ይታያሉ። አንዴ ተለጥፈዉ ገብተዉ በካድሬነት 



በማገልገል ህዝባችንን ይረግጣሉ፤ ፍትህ ያዛባሉ፤ ምርጫ ያጭበረብራሉ፤ ወደዉጪ ሲወጡ 
ደግሞ ለከባድ ጥፋቶቻቸዉ ገና ይቅርታ እንኳን ሳይጠይቁና ንስሐ ሳይገቡ የህዝብ 
አስተማሪዎችና መካሪዎች መሆን ይፈልጋሉ፤ መድረክም የሚሰጠዉ በአብዛኛዉ ለነዚህ ዓይነት 
አጭበርባሪዎች ነዉ።ሃቀኞችንና አርበኞችን ማን ይፈልጋቸዋል? የረባ ለዉጥ ለማምጣት 
እንደመተባበር እንቅፋቶች እየሆኑ የአምባገነን መንግሥታትን  የጭቆናና የህዝባችንን ሰቆቃ 
ዘመን ሲያራዝሙ የሚታዩ ጉደኞች ናቸዉ። እኔ ብቻ ካልገዛሁ፤ እኔ ብቻ ካልመራሁ፤ እኔ ብቻ 
ካልበላሁ እያሉ ይስገበገባሉ። ከፋፍለዉ ለመግዛት ለሚሹት የዉጪ ጠላቶችና ወራሪዎች 
ካልሆነ በስተቀር የዉድ አገር መፍረስ ለማን ይበጃል? 
 
ምን ማድረግ አለብን? ሰዎች ከሆንን ካለፉት ጥፋቶች መማር ይኖርብናል። ሀቁን በመገንዘብና 
በመንተራስ ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት በጋራ መመስረት ይኖርብናል።  
 
 
፪ኛ/ የኢኮኖሚ ጥያቄ  
 
ጥቂቱ በቢሊዮኖች ሲቆጥር ህዝባችን ግን በችጋርና በረሃብ አለንጋ እየተጠበሰ ይገኛል። የኑሮ 
ዉድነት እጅግ አሰቃቂ ነዉ። የሚበላ ያጣ ሰፊዉ ወጣት ዕድሉ ስደት፤ እንግልትና ሞት ብቻ 
ሆኖ ይታያል። ዝሙት አዳሪነት እየጨመረ ነዉ። ለማኝነት፤ ህመም (የአዕምሮ ጭምር)፤ 
በቁምም ሆነ እስከመጨረሻዉ መሞት የተለመዱ ዕጣ ፈንታዎች ሆነዉ ይታያሉ። 
 
ምን ማድረግ አለብን?  መፍትሄዉ እጅግ በጣም ቀላል ነበር፤ እኩልነት ማምጣት፤ የአገር 
ንብረት የህዝብ መጠቀሚያ መሆኑን ማረጋገጥና ዘለቄታ የሚኖረዉ የኢኮኖሚ ዕድገት 
መዘርጋት ነበር። ለዚህ ቅዱስ ዓላማ ተግባር ዕድሉን ተነፈግን እንጂ። 
 
፫ኛ/ ሰብዓዊ ጥያቄዎች 
 
የመደብና የብሄሮች እኩልነት ጥያቄ 
 
በሀይማኖታችን እግዚኣብሄር ሁላችንንም እኩል አድርጎ ፈጠረን እያልን እንሰብካለን። ሆኖም 
ግን ባገራችን የመደብም፤ የብሄርም፤ የፆታም ጭቆናዎች ነበሩ፤ አሁንም አሉ፤ የሰብዓዊና 
የኢኮኖሚ ጭቆና ብቻ ሳይሆን የስነ-ልቦና ወረራም ጭምር። በደቡብም፤ በምሥራቅም፤ 
በምዕራብም፤ በሰሜን ሸዋም፤ በወሎም፤ በጎጃምና ጎንደርም ከባድ ጭቆናዎች ነበሩ፤ አሁን 
ደግሞ እባሰባቸዉ ሄዷል። በዓለም ገናናነትና ዝናን ያተረፈዉ ሀቀኛዉ የተማሪዎች 
እንቀስቃሴና ትግል እነዚህን ጭቆናዎች ለማስወገድ ከፍተኛ የህይወት መስዋዕትነት ከፍሏል። 
ባነፃሩ ደግሞ በአምባገነኖች ላይ የተለጠፉት ድርጅቶች የተዛባ ፕሮፓጋንዳ መንዛት ብቻ 
ሳይሆን በህዝባችን ላይ እጅግ ከፍተኛ ጉዳቶች አድርሰዋል። 

 
ምን ማድረግ አለብን? መፍትሄ ግን ቀላል ነበር፤ ሰሚ ካለ። ጭቁን ዜጎች ከሰሜን እስከደቡብ፤ 
ከምዕራብ እስከምሥራቅ ድረስ መተባበር፤ መደጋገፍና እጅ ለእጅ ተያይዘዉ አብረዉ 
መጸለይና መታገል ይኖርባቸዋል። ‘ድር ቢያብር አነበሳ አስር”፡የተባለዉ ለከንቱ አይደለም።  
በጭቁን ህዝቦች መሃከል ኣላስፈላጊ ችግሮች መኖር የለባቸዉም፤ ጦርነት፤መከራና ሰቆቃ 
ይብቃን። ለጭቁን ልጆቻችን መልካም ታሪክ ጥለን ማለፍ እንችላለን።  
 
በፊት የነበሩትንና አሁንም ቀጥለዉ የሚካሄዱትን ጭቆናዎች ማመንና  መቀበል ይኖርብናል። 
በሀይማኖቶች ዉስጥ ጣልቃ መግባት መቅረት አለበት አለበት። ይቅር መባባልና እኩልነት ላይ 
የተመሰረተ የፖሊቲካ ሥርዓት መገንባት ይኖርብናል።  
 
ብሄራዊ ቋንቋን መቀበልና ማክበር ይኖርብናል፤ ብሄራዊ ቋንቋ ለሆሉም ዜጋ ማገናኛና 
ማግባቢያ ነዉና። በጎኑ ደግሞ ሁሉም ብሄር በራሱ ቋንቋና ባህል መጠቀም የተፈጥሮ መብቱ 
ስለመሆኑ ማመንና ማረጋገጥ ይኖርብናል። 



በእኩልነት ላይ የተመሰረተ ስርዓት ከፈጠርን በፍቅርና በሰላም አብረን ኖረን ኦኮኖሚያችንን 
ማሳደግ እንችላለን፤ የሁላችንም የሆነችዋን ዉድ አገራችንን ከዉስጥም ሆነ ከዉጪ ጭቆናና 
ወረራ ልንከላከል እንችላለን።  
 
፬ኛ/ የመሬት ይዞታና አጠቃቀም ጥያቄዎች 
 
እላይ እንደተጠቀሰዉ ምንም እንኳን ቸሩ አምላካችን ለምና የተሟላ የተፈጥሮ ሃብት 
ቢያጎናጽፈንም መሬታችንና አካባቢያችን እየጠፋና እየተበከለ ይገኛል። እህል የምናመርተዉ 
ምን ላይ ነዉ? አየር የምንተነፍሰዉ ከዬት በመጣ ኦክሲጅን ነዉ? ስንወለድ እትብታችን ዬት 
ነበር የተቀበረዉ? ስንሞትስ ዬት ነዉ የምንቀበረዉ? ስለዚህ መሬት ከሁሉ የበለጠ የህዝብ 
የተፈጥሮ ሀብት መሆኑ መታወቅ አለበት። 
 
ገበሬ መሬቱን ከተነጠቀ ህይወቱም ጠፋ ማለት ነዉ። የመሬትን ቅርምት በጥብቅ መቃወምና 
ማስቀረት አለብን። መሬትን በተመለከተ መደረግ የሚገባዉ ዉል ቢኖር  የአካባቢዉን ህዝብ 
በሙሉ ተሳትፎ፤ ዉይይትና ይሁንታ ማግኘት አለበት፤ ለአጭርም ሆነ ለረጅም ጊዜ 
ጥቅማቸዉ ቅድሚያ መሰጠት ይኖርበታል። 
 
የአካባቢዉ አየር ብክለት ጥያቄ እጅግ አሳሳቢ ደረጃ ላይ እየደረሰ ነዉ፡፡ ባንድ በኩል የህዝብ 
ቁጥር ከጊዜ ወደጊዜ እየጨመረ መሄዱ የማይቀር ነዉ። የመሬታችን ስፋት ግን ሊጨምር 
አይችልም። በአንፃሩ ግን የመሬት ጠፍነት እየጨመረ መምጣቱ እጅግ አሳሳቢ ጉዳይ ነዉ። 
የአካባቢዉ ብክለት በሰዉም ሆነ በሰብል ላይ ስላለዉ ከፍተኛ ጎጂነት መታወቅ አለበት። 
የህዝብ መፈናቀልንና በገፍ መሰደድን ሊያስከትል ይችላል። ስለዚህ የአካባቢያችንን ንጽሕና 
ካልጠበቅን የመጪዉ ትዉልድ ዕጣ ፈንታ እጅግ አሳዛኝ ደረጃ ላይ ሊወድቅ እንደሚችል 
መታወቅ አለበት። ከራስ ወዳድነት ተቆጥበን ስለልጆቻችንና ስለመጪዉ ትዉልድ የወደፊት 
ሕይወት ግንዛቤ ዉስጥ ማስገባት እንደሚኖርብን በጥብቅ ላሳስብ እወዳለሁ። 
 
 ፭ኛ/ የተማረዉ ሰዉ አለመፈለግ ጥያቄ 
 
 
ሀ) የተማረዉ ክፍል ዕጣ ፈንታ 
 
የፊተኛዉ የወታደራዊና ያሁኑ የጎሳ አምባገነን መንግሥታት የተማረዉን ክፍል እንደከባድ 
ጠላት ቆጠሩ። ደበደቧቸዉ፤ ቀጠቀጧቸዉ፤ አሰቃዩዋቸዉ፤ ገደሏቸዉ፤ ከዉድ አገራቸዉ 
አፈናቀሏቸዉ። ለዶሞክራሲ፤ ለዕኩልነትና ለብሄራዊ ብልጽግና የሰላማዊ ትግል ማካሄድ እንደ 
ከባድ ጠላት አስቆጠራቸዉ። የፊዬል ወጠጤ ተዘፈነባቸዉ፤ የዘር ፖሊቲካ አቃጠላቸዉ፤ ጭዳ 
አድርጎ አስቀራቸዉ።  
 
ለ) የገበሬዉ ልጅ ትምህርቱን ለመቅሰም የተቋቋመዉ ከባድ እንግልት 
 
በግርማዊ ጃንሆይ ዘመነ መንግሥት የትምህርት ቤቶች ሁናቴ ባጠቃላይ የሚከተለዉን 
ይመስላል። በወረዳ ደረጃ አንድ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ብቻ ይገኝ ነበር። በአዉራጃ 
ደረጃም እንደዚሁ አንድ ብቻ መለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ይገኝ ነበር። በክፍለ 
ሀገር ደረጃ ደግሞ አንድ ከፍተኛ ትምህርት ቤት ይገኝ ነበር። 
 
የአንደኛ ደረጃ ትምህርትን በተመለከተ፤ በጣም እሩቅና እልም ያለ ገጠር ዉስጥ ለሚኖሩት 
ብዙሃን ልጆች ምንም ያህል የትምህርት ዕድል አልነበረም። በጥቂት የሰሜን ግዛቶች አካባቢ 
የቆሎ ተማሪዎች ምግብ እየለመኑ የቤተክህነት ትምህርት ሲከታተሉ በደቡቡ ደግሞ 
የወላጆቻቸዉን ፈለግ በመከተል በግብርና ሥራ ይሰማራሉ። ረጅሙን መንገድ የደፈሩት ደግሞ 
በእግራቸዉ ከ2-3 ሰዓት ድረስ እየሮጡ ነበር የሚደርሱት። የረባ ቁርስ ሳይበሉ ይወጣሉ፤ 
ምሳማ ጨርሶም አይታሰብም። ማታ ወደቤት ሲመለሱ ከብት በማስገባት ይተባበራሉ፤ 
ያገኙትን እራት ይቀምሳሉ። በፈተና ወቅት ከሆነ የማገዶ እሳት እያቀጣጠሉ ያጠናሉ። 



በወረዳዋ ከተማ ዉስጥ ለሚኖሩት ብቻ እንጂ ወጣ ብለዉ በገጠር የሚኖሩት ልጃገረዶች በሙሉ 
ይሄም እንኳን ዕድል አልነበራቸዉም። 
 
አዉራጃ ከተማ ላይ ወደሚገኘዉ መለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ለመዝለቅ የሚችሉት 
ባብዛኛዉ ዘመድ ያሏቸዉ ወይንም ትንሽ ዐቅም ያሏቸዉ ናቸዉ። ጥቂት ደፋሮች ደግሞ እዚያ 
ድረስ ይዘልቁና በአስተማሪዎች ወይንም በነጋዴዎች ቤት በአሽከርነት እያገለገሉ 
ትምህርታቸዉን ይከታተላሉ። ወደዚህ ለመዝለቅ የማይችሉት ከ95 በመቶ በላይ የሚሆኑት 
ያልታደሉ ወጣቶች ወደየቤታቸዉ ተመልሰዉ በጪሰኝነትና በግብርና ሥራ ይሰማራሉ፤ 
ከትዉልድ ወደትዉልድ በሚሸጋገር የችጋር ማነቆ ወጥመድ ዉስጥ ይኮለኮላሉ። 
 
በክፍለ ሀገር ከተማ ዉስጥ ወደሚገኘዉ ከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ለመዝለቅ የሚችሉትም 
እንደዚሁ ዐቅም ካሏቸዉ ጥቂት ቤተሰቦች የተወለዱት ብቻ ናቸዉ። የሌላቸዉ ወደየቤታቸዉ 
ይመለሱና በግብርና ሥራ ይሰማራሉ። 
 
እንግዲህ ከሞላ ጎደል በዚህ እልህ አስጨራስሽ መከራ ነበር አብዛኞቹ የኢትዮጵያ ልጆች እስከ 
ከፍተኛ የትምህርት ደረጃ ድረስ ደርሰዉ አገራቸዉን ለማገልገል ሳይሆን ለስደት የተዳረጉት። 
 
 
ሐ) የተማረዉ ክፍል ከተጠላ አገር እንዴት ሊያድግ ይችላል? 
 
በስንት መከራ የተማሩት የኢትዮጵይ ልጆች በጨቋኝ አረመኔዎች እጅ አለቁ። ጥቂት የተረፉት 
በእግራቸዉ ድንበር በማቋረጥ ለስደት በቁ (በመንገድ የቀረዉ ቀረ)።  
 
ወጣቶች የወደፊት የአገር ተስፋዎች ናቸዉ። ተምረዉ ማስተማር፤ ማከም፤ የኢኮኖሚ ዕድገት 
ማምጣት፤ ድምበር መጠበቅ፤ ሉአላዊ ክብር ማስጨበጥ። ዉድ አገራችን ግን ለዚህ 
አልታደለችም። ‘አብዮት ልጅዋን ትበላለች’ እያለ ወጣቶችን አስፈጀ ደደቡ የወታደር 
አምባጋነን መሪያችን። ያ የደደቦች አብዮት እንደሆነ እንጂ አብዮት ልጅዋን አትበላም፤ 
መልካም ለዉጥ አምጥታ ልጆችዋንና ህዝቧን ትታደጋለች እንጂ። እርሱ እንዴት ነዉ ስንቱን 
ሕጻን አስፈጅቶ ቤቶችን አፍርሶ የራሱን ልጆችና ግሳንግሶች ግን ይዞ ፈርጥጦ አስተምሮ 
ያሳደጋቸዉ። የአሁኖቹም እንነደዚያዉ የራሳቸዉን ልጆች በግል ትምህርት ቤቶችና በፈረንጅ 
አገሮች እያስተምሩ ሌሎቹን ወጣቶች ግን እየፈጁ፡ ካገር እያሰደዱ በመንገድ፤ በበረሀና ባህር 
ላይ የሚያስቀሩ፤ በዐረቦች ሚያስቀጠቅጡና የሚያስገድሉ ፈሪሃ እግዚአብሔር የጎደላቸዉ 
ጉደኞች ናቸዉ።  
 
ዛሬ በአዎሮፓ፤ በሰሜን አሜሪካና በአዉስትራሊያ አገሮች ዉስጥ ስንት መቶ ሺህ ዶክተሮች፤ 
መሀንዲሶች፤ አስተማሪዎች፤ ነርሶች፤ ወዘተ እንደሚኖሩ የሚያጠያይቅ ጉዳይ አይደለም። ዉድ 
አገራቸዉን የማገልገል ዕድል ስለተነፈጉ ሌሎችን አገሮች ሲገነቡ ይገኛሉ። በሙያቸዉ ሥራ 
የማአገኙት ደግሞ ያልረባ ሥራ እየሠሩ በሃዘን በትካዜ ይኖራሉ። በሀገር ቤት ያለዉም 
የትምህርት ሁናቴ ትዉልድን ገዳይ በሆነ አስፈሪ ደረጃ ላይ ወድቋል። በዪኒቨርሰሲቲ ደረጃ 
እንኳን እያስተማሩ የሚገኙት የመጀመሪያ ድግሪ ተሸካሚዎች ናቸዉ፤ ያዉም ያልረባ ድግሪ። 
ሆስፒታል ቢኬድ የረባ ሀኪምና ነርስ አይገኝም። 
 
በግብርና፤ በጤና፤ በኢኮኖሚ፤ በምህንድስና፤ ወዘተ ከፍተኛ ትምህርት ያሏቸዉን እየጨረሱ፤ 
እያፈናቀሉና እያሰደዱ  የአገር ዕድገት እንዴት ይታሰባል? በዚህ ምክንያት አገሪቷ ከችጋር፤ 
ከመከራ፤ ከሲቃይና ከልመና ልትድን አልቻለችም፤ የሚያስገርምም ነገር ሊሆን አይችልም። 
በዚህ ሂደት የመጪዉ ትዉልድ ዕጣ ፈንታ ምን ሊሆን እንደሚችል የሚያስቡ ሰዎች 
አይደሉም። እነርሱ ሀብት ካካበቱና ልጆቻቸዉን ዉጪ ማስተማር ከቻሉ የአገር ጉዳይ ደንታም 
የሚሰጣቸዉ አይመስሉም።   
 
ባጭሩ እላይ ከምዕራፍ 1 እስከ 4 የተመለከቱትንና ሌሎችንም ችግሮች እስከ መነሾአቸዉና 
መፍትሄ ሀሳቦች ድረስ የሚያዉቁ እጅግ የተማሩና የተመራመሩ፤ ዐለም-ዐቀፍ የሥራ ልምዶች 



ያካበቱ ንጹሓን ዜጎች ተበታትነዉ ቀርተዋል። ከአገዛዝ መንጋጋ ዉስጥ የወደቁት በግልፅ 
ከሚታወቁት ጀምሮ ቁጥራቸዉ በርካታ በሆኑ የማሰቃያ እስር ቤቶች ታጉረዉ ፍዳቸዉን 
ያያሉ፤ አለዚያም ህዝብ ቤዛነታቸዉን በአደባባይ ሳያዉቅ የህይወት ዋጋ ከፍለዋል። በዚህ 
የደም ምድር ላይ ነዉ በጎጥ በታጠረ የሥልጣን ህልም ዉስጥ ተዘፍቀን የህዝባችንን መከራ 
የምናራዝመዉ። ሃቀኛዉ ወንድሜ ምንሊክ ወስናቸዉ እንዲህ ብሎ ጨርሶት የለ? 
 

‘የኢትዮጵያ ምድር አንቺ የደም ጎዳና 
መስክሪ አፍ አዉጪና’ 

 
ዉድ አገራችንን ማን ይንከባከባት? ማን ያሳድጋት? በህዝብ እልቂትና በአገር ግድያ ላይ 
ከማተኮር ይልቅ የሁሉም የሆነች ዉድና ቅድስት አገራችንን ማዳን አይበልጥም ነበር? 
በጀግናዉ ታላቁ ወንድሜ ኃይሉ ገ/ዮሐንስ ቋንቋ ‘በረከተ መርገም’ ማለት ይሄ ነዉ። 
 
ፈሩ አምላካችን ቅን ልቦና ይስጠን፤ የተከበረ ህዝባችንና ዉድ አገራችንን ይጠብቅልን፤ 
አሜን። 

 
 


