
                                                                                                                               

 የሽግግር መንግስት እና የእርቅ ኮምሽን ጉዳዮች! 

 ክፍል አንድ/  ከሶስት

 መስከረም 01/2009 ዓ.ም. 

ግርማ ሞገስ 

            የህውሃትን ወንድም ከወንድም የማጋደል ዘመን ማሳጠር ይቻላል። ህውሃት ያሉት ጭንቅላቶች ከአንድ ሚሊዮን

አይበልጡም። የቀረነው ግን ከሰማኒያ ሚሊዮን በላይ ጭንቅላቶች፣ አይኖች፣ እግሮች፣ እጆች አሉን። ትብብራችንን ከነፈግናቸው

የህውሃት መሪዎችን በዚህ አመት በቅርቡ የኛን አይነት ሌሎች ተራ ዜጎች ማድረግ እንችላለን። ሁሉን-አቀፍ የሽግግር መንግስት እና

የእርቅ ኮምሽን በቅርብ እውን ማድረግ እንችላለን!  አፋችንን እና እግራችንን አንድ ካደረግን ይቻላል!  በዚህ በክፍል አንድ “ዛሬ

ትግላችን ከየት ተነስቶ የት እንደደረሰ” በአጭር ብንቃኝም የሚያመለክተውም የፈለግነውን ማድረግ እንደምንችል ነው። 

                አፋችንን እና እግራችንን አንድ ካደረግን በአረመኔነቱ እና በድርቅና ፖለቲካው በታሪካችን ተወዳዳሪ በማይገኝለት

የአምባገነኑ ህውሃት/ኢህአዴግ ዘመነ-መንግስት ስር ሳይቀር ሰላማዊ ትግላች ማደግ እንደሚችል አይተናል። ድምጽ የማስከበር አቅም

መገንባት ቢሳናቸውም ሰላማዊ ትግል በኢትዮጵያ እንዲታወቅ በማድረግ “የመንግስት ስልጣን ከጠብ መንጃ አፈሙዝ ሳይሆን

ከምርጫ ሳጥን መገኘት አለበት በሚል በየምርጫው ወቅት አባሎቻቸው ሲዋከቡባቸው፣ ሲታሰሩባቸው፣ እና ሲገደሉባቸው ተሰፋ

ሳይቆርጡ እና ለግል ህይወታቸው ሳይፈሩ ከትግላቸው ፎቀቅ ያላሉትን” ሃቀኛ የምርጫ ፓርቲዎች አንረሳም። ለጥቆ “ድምጻችን

ይሰማ” በሚል መታገያ መርህ የኢትዮጵያ ሙስሊም እህቶቻችን እና ወንድሞቻችን የተጠየቁትን መስዋዕት በመክፈል ያደረጉት

እንከን የለሽ ሰላማዊ ትግልም ለትግላችን እድገት አስተዋጽኦ ማድረጉን አንዘነጋም። 

             በ 2007 ዓ.ም. ምርጫ ግን በአይና አውጣ አሰልቺ ፖለቲካው አቻ የሌለው ህውሃት/ኢህአዴግ የኢትዮጵያ የገዢነት

ህጋዊነቱን  በ 100%  ማሸነፉን አሳወቀን።  አሳ  ጎርጓሪ  ዘንዶ አወጣ እንደሚባለው ሁሉ ከዚያ ወዲህ ግን  ለህውሃት/ኢህአዴግ

የኢትዮጵያ የፖለቲካ ስልጣን ትግል ሁኔታ እንደቀድሞው ሊቀጥል አልቻለም። በተለይ የኢትዮጵያ ኦሮሚያ ክልል ወጣቶች

የርህራሄ-አልባዎቹን የህውሃት ቅጥረኞች ጥይት በግንባራቸው፣ በደረታቸው አና በቀረ አካላቸው እየተቀበሉ ደማቸውን በመርጨት

ሰላማዊ ትግሉን ወደ ሰላማዊ ህዝባዊ እምቢተኛነት ደረጃ ከፍ በማድረግ ለሰላማዊ ትግሉ ቀጣይነት ዋስትና ሰጡት። ህዝባቸው

ለሞታቸው አዘነ። ለጀግንነታቸው ግን ክብሩን ለገሰ። የተፈጸመው አስከፊ ግድያ በተቀረው ክልል የሚገኘውን ወጣት አእምሮ እና

ልቦና ቀሰቀሰ። በዲፕሎማሲውም መስክ የውጭውን አለም አይንና ህሊና በአጭር ጊዜ ውስጥ ማረከ። 

                 በተለይ በተሰናባቹ 2008 ዓ.ም. የወጣቱ ህዝባዊ እንቢተኛነ ትግል ስብዕና የሌለውን ህውሃት/ኢህአዴግ በብዙ

ፖለቲካዊ፣ ህጋዊ እና ማህበራዊ ግንባሮች ድል ነሳው። በሌላ ወገን ደግሞ የትግል ግንባሮቹን ቁጥር ጨመረ። የኦሮሞ ወንድሞቻችን

እና እህቶቻችን ደም መፍሰስ የኛም ደም መፍሰስ ነው በሚል ህውሃት የጀመረውን ግድያ እንዲያቆም በሰላማዊ ሰልፎች አደባባይ



ተቃወመ የክልለ-አማራ ወጣት። ይህን አዲስ መነሳሳት በክልለ-አማራ የሚገኙ የክርስትና እና የሙስሊም እምነት መሪዎች በጎንደር

አደባባይ በይፋ ባረኩት። የክልለ-አማራ ወጣት ህዝባዊ እምቢተኛነቱን ተቀላቀለ። ደሙን ከወንድሞቹ እና ከእህቶቹ ክልለ-ኦሮሞ

ወጣቶች ጎን በመርጨት ሰላማዊ ትግሉ ከፍተኛ ደረጃ አደረሱት። በአሁኑ ሰዓት በሁለቱ ክልሎች የሚካሄዱት ህዝባዊ እምቢተኛነት

ትግሎች እርስ በእርስቻው በመመጋገብ እና እርስ በእርሳቸው በመጠነካከር በታሪካችን አይተን በማናውቀው ደረጃ ብልጣ ብልጡን

የህውሃት/ኢህአዴግ አምባገነን መንግስት በብድር ሰዓቶች እንዲኖር አስገድደውታል። የሁለቱ ክልሎች ትግሎች በአለም አቀፍ

ከሚኖሩት ዘመዶቻቸው ከሚያገኙት የትግል  እገዛ  ጋር  ተዳምረው የህውሃት/ኢህአዴግ አረመኔ  አምባገነን  መንግስት  ቀብሩን

ከቅርበት እንዲያስተውል አድርገውታል። 

የህዝባዊ እምቢተኛነቱ ሰላማዊ ትግል ካስገኛቸው ድሎች ውስጥ የሚከቱልትን መጥቀስ ይቻላል። 

           (1) ትግላችን ዛሬ ህውሃት/ኢህአዴግን ነባር ትረካዎቹን ካስጨረሰበት እና አዲስ የፖለቲካ ትረካ መፍጠር ካልቻለበት

ደረጃ አድርሶታል። ህገ-መንግስት አክባሪነት፣ የብሔር ብሄሮች እኩልነት፣ የልማት መንግስት፣ አብዮታዊ ዴሞክራሲ፣ አውራ ፓርቲ፣

የሚሉትን የትናንት የጠዋት ማታ ማጭበርበሪያ ትረካዎቹን የዛሬው ህውሃት መልሶ መተረክ ከሚያፍርበት ደረጃ አድርሶታል

ትግላችን። መንግስትን ከሌባ ሙስኞች ማጽዳት የሚል አዲስ ትረካ ቢጀምርም እሱም አልሰራ ሲለው ጥሎታል። በቅርቡ ደግሞ

እንዴት የአማራ ትምክህተኞች እና  ኦሮሞ ጠባቦች ተባበሩ በማለት ማላዘን ጀምሮ እሱንም ትቶ ዛሬ ስለ ሩዋንዳ በማንሳት

ወደቀድሞው የመከፋፈል እና የማስፈራራት የተንኮል ፖለቲካ ትውስታው የተመለሰ ቢመስልም ሃቁ ግን ዛሬ ህውሃት የምድርም ሆነ

የሰማይ ኮምፓሱ ጠፍቶበት ቦዞበት ሲባዝን እያስተዋልን ነው። የህገ መንግስቱ ጠበቃ እና ጠባቂ ህውሃት/ኢህአዴግ መሆኑ ቀርቶ

OromoProtest (#ኦሮሞተቃውሞ) እና #AmharaResistance (#አማራእምቢተኛነት) ከሆኑ ውለን አድረናል። ህውሃት/ኢህአዴግ

ከዚህ በኋላ በውጭም ሆነ በአገር በውስጥ ሰሚ የለውም። 

           (2) በክልለ-ኦሮሚያ እና በክልለ- አማራ ህዝቡ ለህውሃት/ኢህአዴግ መንግስት የገዢነት መብቱን በመግፈፍ በየቦታው

የራሱን አስተዳደር መስርቶ እራሱን በራሱ ማስተዳደር ከጀመረ ውሎ አድሯል። በዚህም የህውሃትን/ኢህአዴግ መንግስት  100%

ምርጫ አሸናፊነት ለአገር ውስጥ እና ለዓለም ህዝብ መሳቂያ እና መሳለቂያ አደረገ ህዝቡ። ይህን በመከተል በውጭ የሚገኙ

ወጣቶችም  በእየእምባሲው  እየገቡ  የህውሃት/ኢህአዴግ  መንግስት  የተከለውን  የህልውናው  መግለጫ  ባንዲራ  አወረዱ።  ይህ

ለህውሃት መንግስት ህጋዊነት የመንፈጊያ መግለጫ እርምጃ የሽግግር መንግስት ጉብኤ እስኪጠራ ድረስ በሰፊው ይቀጥላል፡፡ 

           (3) በአገር ቤት የመለስ ዜናዊን ፎቶዎች የተሸከሙ ቢል ቦርዶች በእሳት ጋዩ። የመታሰቢያ ፓርኮች ወደሙ። “ከኢህአዴግ

ጋር መጨው ዘመን ብሩህ ነው” የሚሉት የህውሃት ፌዞችን የተሸከሙ ቢል ቦርዶችም በሁለቱ ክልሎች ተቃጠሉ። ይህን የህዝባዊ

እምቢተኛነት እርምጃ በመደገፍ በውጭ የሚገኘው ወጣት ደግሞ በየኢምባሲው ቢሮ የተሰቀሉትን የመለስ ዜናዊ ፎቶዎች ማውረድ

እና መቅደድ ጀመረ። ቆሻሻ ጨመራቸው። ይህ ለህውሃት መንግስት ህጋዊነት የመንፈጊያ መግለጫ እርምጃ የሽግግር መንግስት

ጉብኤ እስኪጠራ ድረስ በሰፊው ይቀጥላል፡፡ 

          (4) ህዝቡ ከህውሃት/ኢህአዴግ ባንኮች ገንዘቡን በማውጣት፣ ግብር ባለመክፈል፣ ስራ ያለመግባት አድማዎች በመፈጸም፣

የህውሃትን የኢኮኖሚ እና የፖለኪ ኃይል አቅም ምንጮች ከምንጫቸው የማድረቅ ዘመቻ ጀመረ። 

        (5)  በአገር ውስጥ እና በውጭ የሚገኙ አርቲስቶቻችም የአዲሱን አመት ዋዜማ የሃዘን ቀን በማድረግ ከህዝባቸው ጎን

መቆማቸውን ገለጹ። 

       (6)  በአገር ውስጥ በመካሄድ ላይ የሚገኘው ሰላማዊ ህዝባዊው አመጽ በኢትዮጵያ አማራጭ የፖለቲካ ኃይል እየሆነ

መምጣቱን ምዕራቡ ማስተዋልም ማመንም የጀመረ ይመስላል። አሚሪካ፣ እንግሊዝ፣ አውሮፓ ህብረት እና የመሳሰሉት አድርባዮቹ

ምዕራባውያን መንግስቶች ላለፉት 25 አመቶች በህዝቡ ላይ ሲፈጽም የነበረውን መብት ረገጣ እያዩ እንዳላዩ ሆነው ለብልጣ ብልጥ

ፖለቲካው አወቀው በመታለል በቀይ ባህር  አካባቢ እና  በጸረ-ሽብር ጉዳይ የሚሰጣቸውን ፖለቲካዊ  እና  ወታደራዊ ጥቅም

በማስቀደማቸው ሲተባበሩት መክረማቸውን እናውቃለን። ዛሬ ግን የምዕራብ አለም በይፋም በስውርም ከህውሃት እየራቁ እና



በምትኩ ወደ ህዝብ መቅረብ መጀመራቸውን የሚያመላክቱ አንዳንድ ምልክቶች መታየት ጀምረዋል። 

       ስለዚህ በአገር ውስጥ በክልለ-ኦሮሚያ እና በክልለ-አማራ ወጣቱ ደሙን በጀግንነት እየዘራ በሚያካሂደው ሰላማዊ ህዝባዊ

እምቢተኛነት የነጻነት ትግል ላይ በውጭ የሚገኙት ዘመዶቹ በሚለጉስት የትግል ትብብር ታግዞ የአረመኔውን ህውሃት/ኢህአዴግ

መንግስት የህጋዊነት፣ የገዥነት መብት፣ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አስተዳዳሪነት ስልጣን፣ የንግድ ተቆጣጣሪነት፣ ከግብር ሰብሳቢነት

የሚያፈሱለት የፖለቲካ አቅም ምንጮች መድረቅ ጀምረዋል። በእነዚህ ምንጮች ላይ የበቀሉት የህውሃት/  ኢህአዴግ መንግስት

የፖለቲካ ድጋፍ ምሶሶዎችም መናድ ጀምሯል። 

          እነዚህ ድሎች በሙሉ መባከን የለባቸውም። የተገኙ ድሎች ሳይባክኑ የወደፊቱንም ድል አድራጊነት ፍሬ ለቃሚ ህዝቡ

መሆን ይችል ዘንድ ብቸኛው ዋስትናችን ትግሉ የባለህበት እርገጥ ባህሪ እንዳይጠናወት ማድረግ ነው። ትግሉ የቀጣይነት እና

የእድገት ባህሪ ካጣ አምባገነኖች የማንሰራራት እድል ሊያገኙ ይችላሉ። የህውሃት/ኢህአዴግ አምባገነን መንግስት የመንሰራራት

እድል እንዳያገኝ ለማድረግ መፍትሄው ትግላችንን ወደሚቀጥለው ደረጃ ከፍ ማድረግ ብቻ ነው። ስለዚህ የሽግግር መንግስት እና

የእርቅ ኮሚሽን እውን መሆን ከመቻላቸው በፊት እስከዚህ ድረስ በሚያስገርም ብልህነት፣ ጽናት፣ ብስለት ትግሉን መርተው እዚህ

ደረጃ  ያደረሱት  #OromoProtest  (#ኦሮሞተቃውሞ)  እና  #AmharaResistance  (#አማራእምቢተኛነት)  በሚል  መጠሪያ

የሚታወቁት ወጣቶች አንድ ቀላል የማስተባበር ተጨማሪ ስራ በመስራት ትግሉን ማጠናከር ያለባቸው ይመስለኛል። እሱም በአገር

ውስጥ እና በውጭ የሚካሄደውን ባለ ብዙ መስከ ትግል በሁሉም መስክ ባይሆንም በተወሰኑ መስኮች ማስተሳሰር እና ማስተዳደር

ይኖርባቸዋል።  ይኽን  ጉዳይ  እንደተለመደው  በፌስቡኮቻቸው  ሊያከናውኑት  ይችላሉ።  በውጭ  ያሉት  የ#OromoProtest

(#ኦሮሞተቃውሞ)  እና  #AmharaResistance  ወጣት መሪዎች የጎንዮሽ ውይይት ማድረግ ካስፈለጋቸውም የሎጂስትኩ ጉዳይ

ለእነሱ መተው የግድ ነው። የኛ ሚና ማገዝ እንጂ ማዘዝ መሆን የለበትም። ለትግሉ ደህንነትም ይጠቅማል። ማድረግም ይቻላል። 

ባጭሩ  ይህን  ከፍተኛ  የትግል  ደረጃ  ተፈጻሚ  ለማድረግ  እስከዚህ  ድረስ  ትግሉን  በዋንኛነት  በመምራት  ላይ  የሚገኙት

የ#OromoProtest (#ኦሮሞተቃውሞ)  እና የ#AmharaResistance  ወጣቶች ጣልቃ-ገብ ድርጅት  (ጣልቃ-ገብ ድርጅት/Parallel

Organization) ያስፈልጋቸዋል። የዚህ ጣልቃ-ገብ ድርጅት ዋንኛ ግብ ኢትዮጵያን በማስተዳደር ስም የህውሃት/ኢህአዴግ መንግስት

በአለም አቀፍ እና በአገር ውስጥ መስኮች እንደቀድሞው በነጻ የሚጋልበው ሜዳ እንዳይኖረው ጣልቃ መግባት እና ጨርቁን ጥሎ

እስኪሄድ መከራ ማሳየት ይሆናል። 

           የጣልቃ-ገብ ድረጅት የማስተባበር እና የማስተዳደር ተግባሮች ከፍ ብለው ከ(1) እስከ (6) በተዘረዘሩት እምቢተኛነት

ተግባረት ላይ የሚከተሉትን ዘጠኝ ተግባሮች ሊያካትት ይቻላል፥ 

        (1)  በአሁኑ ጊዜ በአገር ውስጥ ከ 80%  በላይ የሚገመተው የኢትዮጵያ ህዝብ ድጋፉን እና ታማኝነቱን የሚለግሰው

ለህውሃት/  ኢህአዴግ መንግስት ሳይሆን ለ#OromoProtest (#ኦሮሞተቃውሞ)፣ ለ#AmharaResistance (#አማራእምቢተኛነት)

እና ለሌሎች ተቃዋሚዎች በመሆኑ የገዢነት መብቱን እና ህጋዊነቱን ማጣቱን የምዕራቡ አለም መንግስታት እንዲያውቁ እና

በተግባርም እንዲያዩ ለማድረግ በጽናት እና በብልሃት መስራት። 

          (2) ከ 80% በላይ የሆነው ህዝብ የህውሃት/ኢህአዴግን የገዢነት ህጋዊነት መብት በመንፈጉ በውጭ ጉዳይ ሚ/ር አድሃኖም

የሚመሩት ኢምባሲዎች ትብብራቸውን ከውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ወደ ህዝባቸው እንዲያሸጋገሩ ማበረታት። 

          (3) ከ 80% በላይ የሆነው ህዝብ የህውሃት/ኢህአዴግን የገዢነት ህጋዊነት መብት በመንፈጉ በተባበሩት መንግስታት ውስጥ

የአድሃኖም ቡድን የኢትዮጵያን ህዝብ የመወከል ህጋዊነት እንደሌለው በቀረው አለም ዘንድ እንዲታወቅ ማድረግ። 

        (4) ከ 80% በላይ የሆነው ህዝብ የህውሃት/ኢህአዴግን የገዢነት ህጋዊነት መብት በመንፈጉ የውጭ ጉዳይ በኢትዮጵያ ህዝብ

ስም ከውጭ ገንዘብ እና መሳሪያ ማሰባሰብ እንዳይችል ጣልቃ መግባት። 

        (5) ከ 80% በላይ የሆነው ህዝብ የህውሃት/ኢህአዴግን የገዢነት ህጋዊነት መብት በመንፈጉ በአገር ውስጥ ግብር የማሰባሰብ

ህጋዊነት እንደሌለው ለህዝብ ማስገንዘብ እና ህዝብ ለመንግስት ግብር እንዳይከፍል በህዝብ እና በመንግስት መካከል ጣልቃ



መግባት። 

       (6) ህዝቡ የጀመረውን ከህውሃት ባንኮች ገንዘቡን እንዲያወጣ እና በመረጣቸው ባንኮች እንዲያስገባ ማድረጉን እንዲቀጥል

ማበረታታት። 

        (7)  የህውሃትን የሃሰት ገንዘብ መቀፍቀፍ እና በገበያ ውስጥ የማሰራጨት ተግባር የመከታተል እና የማጋለጥ ስራዎች

ማከናወን። 

        (8) መንገዶችን በመዝጋት ከድንበር የባህር በሮች ነዳጅ ወደኢትዮጵያ የሚገባባቸውን መንገዶች ለይቶ በማወቅ ህውሃት

እንደልብ ነዳጅ እንዳይገባለት ማድረግ። በአገር ውስጥም መንገዶችን የመዝጋትን ዘመቻ ከፍተኛ ደረጃ በማድረስ የህውሃት ገዳዮች

(አጋዚ ጦር) እንደልብ መንቀሳቀስ እንዳይችሉ ማድረግ። 

        (9) በዚህ ረገድ ተጨማሪ አስፈላጊ ስራዎች በማጥናት እና በመተለም (በመቀየስ) በህውሃት/ኢህአዴግ እለት ከለት ተግባር

ውስጥ ጣልቃ በመግባት ኢትዮጵያን በፈለገው መጠን በነፃ ማስተዳደር አዳጋች እንዲሆንበት እና ተስፋ እንዲቆርጥ ማድረግ። ከዚህ

በኋላ ስልጣን ላይ መቀጠል ለህውሃት መሪዎች ከመከራ ውጭ ምንም የሚያስገኝላቸው ጥቅም እንደሌለው በአይናቸው እንዲያዩ

እና እንዲያምን ማድረግ፡፡ ለዘብ ያሉት ጥለው እንዲሄዱ ማበረታታት። 

ልብ በሉ። በኢትዮጵያ እና በውጭው አለም ከሰማኒያ ሚሊዮን በላይ ጭንቅላቶች፣ አይኖች፣ እግሮች፣ እጆች፣ ያሉት ህውሃት

ሳይሆን እኛ በመሆናችን ከፍ ብለው የተዘረዘሩትን ቀርቶ ከዚያ ይበልጥ የጣልቃ መግባት ትግባሮች መጸም እንችላለን። አፍና

እግራችንን አንድ ካደረግን ይቻላል። 

         ለኢትዮጵያ መለዮ ለባሽ ደግሞ “ሰከን በል” የሚለውን የይሁኔ በላይ መልዕት እና ሌሎች ተመሳሳይ ትምህርት አዘል

ምክሮች በማዘጋጀትም ጭምር ማሰራጨት። ወታደሩን ሰላማዊ እንዲሆን በማስተማር ለመግራት መሞከር ጠቃሚ ነው። ሁሉም

ሳይሆን ብዙው መለዮ ለባሽ ሌላ ስራ ማግኘት ቢችል ኖሮ ግድያን እንደ መደበኛ ስራው አድርጎ እንደማይመርጥ ግልጽ ነው።

አብዛኛው ወጣት ይህን ስራ የሚመርጠው በኢትዮጵያ አይነት ኢኮኖሚ ትልቁ ስራ ቀጣሪ የህውሃት/ኢህአዴግ መንግስት በመሆኑ

ነው። አማራጭ በማጣቱ እራሱን እና ልጆቹን ለማስተማር ወይንም ወላጆቹን ለመርዳት ሲል ነው። ኢትዮጵያም ብትሆን አሁን

መለዮ ለባሹ ያለውን ሙያ እና ስልጠናም ለወደፊት ትሸዋለች። ወደፊት የዴሞክራሲ ስልጠና ይሰጠዋል። ከወዲሁ ሰላማዊ

ለማድረግ  መሞከር  ብልህ  እርምጃ ነው፡፡  የይሁኔ  በላይ  አገር  ወዳድ  ሰላማዊ እንጉርጉሮ  ግጥም ውስጥ  በተለይ  ለወታደሩ

የሚሰጠውን ምክር በጥቂቱ ላካፍላችሁ፥ 

....... ሰከን ማለት ፣ ነው ጨዋነት፣ 

ሰከን ማለት ፣ ነው ጀግንነት፣ 

ወታደሩ ሰከን በል፣ 

አፈ ሙዙህን ሰከን አድርገው፣ 

ቃታህን እንዳትስበው፣ 

ባዶ እጁን የሚጮኸው፣ ሰላማዊ ወንድምህ ነው፣ 

.......  እያለ ቁም ነገር የሞላው ወርቅ ምክሩን ለአዲሱ አመት ስጦታ ለግሶናል። በግሌ ይሁኔ በላይን አመሰግናለሁ። ሙሉውን

ለመስማት አድራሻው፡ https://www.youtube.com/watch?v=TE2Zfo51K0c 

እንግዲህ በዚህ በክፍል አንድ ስለ ጣልቃ-ገብ ድርጅት ምንነት፣ ግብ እና ተግባሮች በአጭሩ ካየን በኋላ የሽግግር መንግስት ምስረታ

ጉባኤ እንዴት ይጠራ?  ማን  ይጥራው?  የሽግግር  መንግስት  መጥራቱን  ጉዳይ እንደተለመደው ለአድርባዮቹ እና  ዝግመተኞቹ

ምዕራቦች ብቻ እንተወው ወይ?  የእነሱን በጎ አድራጊነት እስክናገኝ እነሱኑ መቀላወጥ እና ደጃቸውን መጥናት እንቀጥል ወይ?

ወይንስ  የ#OromoProtest  (#ኦሮሞተቃውሞ)፣  #AmharaResistance  (#አማራእምቢተኛነት)  ቀስ  በቀስ  ወደፊት  ከሌሎች

ተቃዋሚዎች ጋር አብሮ በመስራት ይኽን ስራ መስራት የሚችል አዲስ አቅም መፍጠር እንችላለን?  በዚህ አይነት የተጠናከረው



ጣልቃ-ገብ ድርጅት በምዕራቡ አለም የቀድሞውን የተባበሩት መንግስታት መሪ እንደነ ኮፌ አነን የመሳሰሉትን ታዋቂ ግለሰቦች

በማግባባት መወዳጀት እና የጉዳችን አጋሮች ማድረግ እንችላለንን?  ከዚያም ለምዕራቡ ዓለም ህውሃት ሳይሆን አዲሱ የኢትዮጵያ

የፖለቲካ ኃይል ህዝባዊ እምቢተኛነቱን የሚያስተዳድረው ወጣት እና የቀረው ተቃዋሚ መሆኑን በተጨባጭ በማሳመን የምዕራቡን

መንግስት መሪዎች ወደ ሽግግር መንግስት ጉባኤ ጠሪነት ማነሳሳት (መጫን) እንችላለንን? ከሽግግር መንግስት ጎን የእርቅንስ ኮሚሽን

እንዴት መመስረት እና ማንቀሳቀስ ይቻላል ለሚሉት ጥያቄዎች መልስ መስጠት የዚህ ጽሑፍ ክፍለት ሁለት አና ክፍል ሶስት ግቦች

ናቸው። የህግ ተመራማሪው ጸጋዬ ረጋሳ አራርሳ ለሰላማዊ ትግል ከሚያደርገው ድንቅ ምሁራዊ አስተዋጽኦ በተጨማሪ እርቅን

በሚመለከት ብዙ ዘመናዊ እውቀትን፣ ምርምርን እና የሌሎች አገሮችን ልምዶች መሰረት ያደረጉ ጠቃሚ ጽሑፎች፣ ጥያቄ እና

መልሶች፣ ንግግሮች አድርጓል። በተለይ እነዚህ ሰነዶች በምናውቀው ቋንቋ በመሆናቸው ወደፊት በኢትዮጵያ ለማናልመው እርቅ

ለወጣቶቻችን ማሰልጠኛ እና ለአገር ሽማግሌዎቻችንን መዘጋጃ ጠቃሚ ሰነዶች ናቸው። ከወዲሁ ቢሰበሰቡ ጥሩ መሆናቸውን እግረ

መንገዴን ለሳስባችሁ እወዳለሁ። 

መልካም ንባብ። 

ከሰላምታ ጋር 

ግርማ ሞገስ። 

                                     http://www.ethiopanorama.com


