
ሕይወት ግንኙነት፣ ግንኙነት ሕይወት  

 

የሠው ልጆች በህይወት እስካሉ ድረስ የኖሩትና ወደፊትም የሚኖሩት በግንኙነት ውስጥ ነው። ሁሉም 

ነገር ግንኙነት ነው፣ ካለግንኙነት ሁሉም ነገር ምንም አይደለም ለማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪም የሰው ልጆች 

የሚያደርጓቸው ግንኙነቶች በአጠቃላይ የሚመሩበት ህግ ወይም ህግጋቶች መኖራቸው ነው። እነዚህ ህግጋቶች ደግሞ 

ተፈጥሮአዊና (Natural law) ሰው ሰራሽ ይዘት አላቸው። ተፈጥሮአዊ ህግጋቶች የምንላቸው፦ በሰዎች ፍላጐትና ምኞት 

ሊለወጡ የማይችሉ፣ የሰው ልጆች በምንም መልክ ግንኙነት ውስጥ ቢኖሩ ሊሽሯቸው የማይችሉ፣ እንዳሉ ተቀብለዋቸው፣ 

ያሉበትን የግንኙነት ዓይነትና የእንቅስቃሴአቸውን ትክክል መሆን  ወይም አለመሆን የሚመረምሩባቸው መሠረታዊ 

መለኪያዎች ናቸው። 

ሰው ሰራሽ የግንኙነት ዓይነቶች ግን ከዚህ በጣም የተለዩና የሠው ልጆች ፈቅደው አሊያም ተገደው የሚገቡባቸው 

የግንኙነት ዓይነቶች ናቸው። ለምሳሌ በአንድ ህብረተሰብ ውስጥ ዴሞክራሲያዊ ሁኔታና በሕዝብ ፈቃደኝነት ላይ 

የተመሠረተ መንግሥታዊ ሥርዐት ሳይኖር የሚገባባቸው፣ በሕዝብና በመንግሥት መሃል ያሉ የግዴታ ግንኙነቶች ሲባሉ፣ 

ህዝብ የራሱ ሥልጣንና የዴምክራሲያዊ ሥርዐት መሠረት ሆኖ በመንግሥትና በሕዝብ መሃል የሚፈጠር የግንኙነት ዓይነት 

የፈቃደኝነት ግንኙነት በመባል ይታወቃል። ለሕዝቡ ግንኙነቱ ውስጥ መግባት መሠረት የሆኑት ጥቅሞቹ የሚጐዱ ከሆኑ፣ 

በነፃና ግልፅ ድምፁ የግንኙነቱን ተፈጥሮ መቀየር፣ መንግሥትን በመንግሥት የመለወጥ ሙሉ መብት አለው ለማለት ነው። 

በአጠቃላይ የሠው ልጆች፦ ለማምረት፣ ለማደግ፣ ለመባዛት፣ ጭቆናን አስወግዶ መብት የተከበረበት 

ህብረተሰብን እውን ለማድረግ ∙∙∙ ወ∙ዘተ∙ በተወሰነ የግንኙነት ዓይነት ውስጥ መኖር ይጠበቅባቸዋል። የሠው ልጆች ባህላዊ 

ዕድገትና ውህደት፤ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ታሪካዊ ዕድገቶች ሊኖሩና ሊገለፁም የሚችሉት ሰዎች በግንኙነት 

ውስጥ ያላቸው ቦታ በአግባብ ሊጠና ሲችል ብቻ ነው። 

ሌለኛው ለሰው ልጆች ግንኙነት፣ ይዘትና ተፈጥሮ ልዩ ቦታ ሊያሰጠው የቻለው፣ ቋንቋና አእምሮን (Brain) አካቶ የያዘ 

ብቸኛ የትሥሥር ዓይነትም በመሆኑ ነው። የሠውን ልጆች ከተቀሩት የእንሰሳት ቤተሰብም የሚለያቸው የኸው እውነታ 

ጭምር ነው። ሰው በግለሰብነቱ የሚያስበውንና የሚያወጠነጥነውን ሃሳብ በቋንቋ ዓማካይነት ከሌለኛው ወይም ከሌሎች 

ሰዎች ጋር ተወያይቶ፣ የአዕምሮን ኃይል በመጠቀም፣ ለዛሬ ፍላጐቱ ብቻ ሳይሆን፣ ለረጅም ፍላጎቶቹና ለችግሩ መፍትሄዎች 

ሊተባበር የሚያስችለው ዕቅድና ተግባራዊ እንቅስቃሴ ሊያደርግ የሚችለው። ሌለኛው በግንኙነት ውስጥ የሚገለፅን የሠው 

ልጅ ከሁሉ በላይ ትልቅ ያደረገው ሁኔታ፣ የሠራቸውንና የአቀዳቸውን፣ የችግሮቹን መነሻና መፍትሄዎች ጭምር እየመዘገበ 

ማኖር መቻሉም ነው። ገና ከጠዋቱ በፅሁፍ ደረጃ ታሪኩና እንቅስቃሴውን መመዝገብና ማቆየት ሳይችልም፣ በየዋሻዎች 

ምን ዓይነት የዱር እንሰሳትን ያድን እንደነበር፣ ለዚህ ተግባርም ምን መሠል መሣሪያ ሲጠቀም እንደኖረ በሥዕልና በቅርፃ 

ቅርፅ መልክ መዝግቦ አልፏል። ይህንን መሠል ድርጅታዊ ክንውን እያደረገ ዘመን አልፎ ዘመናት ሲተኩ፣ ሁልጊዜም 

በግንኙነት ውስጥ እንደኖረ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባው ቁምነገር ነው።  

አንድ ሠው ከግንኙነት ውጪ አያመርትም፣ አይበዛም፣ አይደራጅም ∙∙∙ ወ∙ዘተ∙ ማለትም የሚቻል ነው። 

መደራጀት እስከ ሌለ ደግሞ ከዝቅተኛ እስከ ከፍተኛ ደረጃ ያሉ ችግሮች መፍታት የሚታሰብ አይሆንም። የአንድ ቤተሰብን 

ችግር እንኳ በአግባብ ለመፍታት ቤተሰብዓዊ ቅንጅትና ውይይት፣ መግባባትና መጣጣም ግድ ይላል። በአንድ ትልቅ 

ህብረተሰብ ውስጥ የሚታይን የፖላቲካ ችግሮች ለመፍታት ከፍተኛ የሆነ፣ በዓላማ ላይ የተመሠረተና በትክክለኛ 

እንቅስቃሴ ያልተለየው ድርጅታዊ ሁኔታን መፍጠር ግድ ማለቱ ግልፅ ነው። ይህንን ወደ በኋላ በሰፊው እንመለስበታለን፣ 

በቅድሚያ ግን የግንኙነትን ባህሪዎች በነጥብ እናስቀምጥ፦ 



1∙ ማንኛውም በውዴታም ሆነ በግዴታ በተፈጠረ ግንኙነት ውስጥ ያለ/ያሉ ሰዎች ከግንኙነቱ ውጤት የሚጠብቁት ነገር 

መኖሩ ነው። 

2∙ በግንኙነት ውስጥ እያሉም የሚያብሩትና የሚተባበሩት ሊያገኙ በሚችሉት ወይም ያጡትን ለማግኘት ባላቸው ፍላጐት     

ላይ ተመርኩዘው ነው። በግንኙነት ውስጥ እያሉም መብት ያጣው ከሌለኛው መብት ያጣ ጋር ይፈላለጋል፣ በሂደቱ 

ደረጃም ግንኙነቱን ያጠናክራል። መብት የረገጠውና እየበዘበዘም ያለው ብጤውን ፈልጐ ይጐዳኛል። 

3∙ ማንኛውም ዓይነት ግንኙነት ውስጥ ሲገባ ባዶ እጅ አይገባም። የግንኙነቱ አባላትና አካላት የየራሳቸው ኃይል አላቸው። 

ሁሉም ያለውን ኃይል የሚጠቀመው፣ ኃይሉንም የሚያስተባብረው ሊያገኝ ከሚሻው ጥቅም አንፃር ነው። 

4∙ ማንኛውም ዓይነት ግንኙነት የራሱ ዕድሜ  አለው።  ፍፁም አይደለም ለማለት ነው። ለምሳሌ እናትና አባት እንዲሁም  

ሁለት ህፃናት ይዞ የተመሠረተ ቤተሰብአዊ ግንኙነት ከሆነ፣ አባትና እናት በዕድሜ መግፋት ሲያልፉና ሁለቱም ህፃናት 

አድገው የየራሳቸው ቤተሰብዓዊ ግንኙነት ሲመሠርቱ የመጀመሪያው ቤተሰብ ቦታውን ለሁለት ሌላ ቤተሰቦች ለቆ አልፏል 

ማለት ነው። በጨቋኝ መንግሥትና በህዝብም መሃል ያለው ግንኙነት ከዚህ በተለየ መልክ የሚታይ አይደለም። 

5∙ በውድም ይሁን በግዴታ የተገባበት የግንኙነት ሂደት ሳይጠናቀቅ የሂደቱ አጠቃላይ አቸናፊ በቅድሚያ የታወቀ ነው። 

ይህም የሚወስነው  “ሀ” ብለው ግንኙነት ውስጥ ሲገቡ ባላቸው ኃይል ነው። 

 ለምሳሌ የኢትዮጵያ ህዝብ በግዴታ፣ ወያኔ እንደ ገዢ፣ ህዝቡ እንደተገዢ ሆነው የተገባበት ግንኙነት 

አለ። ካሁኑ ሁኔታ ስንነሳ ወያኔ ከፍተኛ የገንዘብ፣ የወታደር ኃይል እንዲሁም የስለላና የፍጅት ክንዶች አሉት። ይህ ክፍል 

ግን ከተጨቆነው፣ ከሚበዘበዘው፣ መብቱ ከተነፈገውና ፍትዕና ርትዕ ተነፍጐ ሰብዓዊነቱ ጭምር ከተረገጠው ህዝብ 

ሲመጣጠን በቁጥር ኢምንት ነው። ህዝቡ ይህ ነው የማይባል የመጠን ብልጫ ያለው መሆኑ ብቻ ሳይሆን፣ የበለጠ 

በግንኙነት ሂደት ውስጥ ሊያስተባብሩትና ሊያስተሳስሩት የሚችሉ ምክንያቶች ያሉት እሱ ነው።እነዚህ ተጠቃለው 

በራሳቸው ኃይል ናቸው። ይህ ብቻ ሳይሆን፣ በግንኙነት ሂደት ውስጥ እያደገ የሚሄድ ዕምቅ ኃይል ያለው በብዙሃኑ ህዝብ 

ቤት ነው። ይኽን መሠል ኃይል ወያኔያዊ አገዘዝ ሊታደለው የሚችለው አይደለም። የግንኙነቱ ሂደት በተራዘመ ቁጥር 

እያደር ጭቆናው የሚወጠርበትና በከፋ መልክ ከህዝብ የበለጠ እየተነጠለ ይበልጥ የሚጠብበት፣ ቅራኔው የበለጠ 

የሚከርበት ሆኔታ ነው የሚጠብቀው። ይህንን ዕምቅ ህዝባዊ ሃይል ወደ ተንቀሳቃሽ ኃይል የመለወጡን ሂደት ማጣደፉ 

ግን ወሳኝ ነው። እዚህ ላይ ነው፣ ድርጅትና ማደራጀት መደራጀትም ጭምር አስፈላጊነታቸው ግልፅ ሆኖ የሚታየው። 

 ከላይ የተዘረዘሩት የግንኙነት ባህሪዎች ናቸው። በአንድ አገር ውስጥ የሚኖሩ በብዙ መንገድ የተሳሰሩ 

የህብረተሰብ ክፍሎች ግንኙነታቸውን የሚፈጥሩትና ለመፍትሄም የሚጓዙት ይህ ግንኙነት ግድ ከሚለው ፅንሰ ሃሳብና 

የተፈጥሮ ህግጋቶች በመነሳት ነው። እነዚህ የግንኙነት ባህሪዎች ወይም ህግጋቶች በመባል የሚታወቁት ሁኔታዎች በየትም 

ቦታ የሚሰሩ፤ ህብረተሰብዓዊ ግንኙነት ነበር፣ አለ፣ ይኖራል እስከተባለም ድረስ ጭራሽ ሊሻሩ የማይችሉ ናቸው። ይህ 

እውነት እንዳለ ሆኖ ግን እያንዳንዱ ህብረተሰብ ሊኖረው የሚችለውን የተለዩ ሀገራዊ ሁኔታዎች ትኩረት ውስጥ ማስገባት 

ጠቃሚ ነው። 

 ሰዎች በግንኙነት ውስጥ በኖሩበት ዘመን (ክፉም ደግም እያዩ) ያፈሯቸው ነገሮች፣ በዚያም ሳቢያ 

ሊያድጉና ሊበለፅጉ የቻሉ የአንድነት ስሜቶች፣ ታሪካዊና ባህላዊ ትሥሥሮች፣ የደረሰባቸውም የጋራ ጭቆና ጭምር ዛሬ 

ለሚያደርጉት ግንኙነትና ለሚፈጥሩት ትሥሥር መሠረቶች ናቸው። ለምሳሌ በፊዩዳሉ ሥርዐት መሬቱ በመሬት ከበርቴዎች 

የተወሰደበት አርሶ አደር፣ ወይም ዛሬም ወያኔ ለባዕዳን ከበርቴዎች እየቸበቸበ መሬት አልባ፣ የተደረገው አረሶ አደር ጭቁን 

ህዝብ በተለያየ የሥራ መስክ ኢኮኖሚያዊም ሆነ የተቀሩት መብቶቹን ከተገፈፊው የተቀረው የህብረተሰብ ክፍል ጋር ማበሩ 

የማይቀር ሀቅ ነው። 



 ትላንትን ያላካተተ፣ ያለፈን ግንኙነት ትኩረት ውስጥ ያላስገባ ህብረተሰብአዊ ግንኙነት ጨርሶ ሊኖር 

አይችልም። ከዚህ ግንኙነት ውጭም ሊገለፁ የሚችል ህብረተሰብዓዊ ግንኙነት የለም። ጊዜና ህዋ በጣም የተያያዙና 

የተሳሰሩም ናቸው። ትላንት አልነበረም ካልን ዛሬ አለ ማለት የሚሞከር ነገር አይደለም። ትላንት ነበር ካልን ደግሞ ትላንት 

ከሁለት ገፅታዎቹ ጋር እንደኖረ መቀበል ግዴታ ነው። ይህን የማንቀበል ከሆነ ደግሞ የተፈጥሮን ህግጋቶች ተፃሮ መቆም 

ነው። ሁሉም ነገር የሚኖረው ከተቃራኒው ጋር ነው። ቀኝ ካለ ግራ ይኖራል፣ ሰሜን ካለ ደቡብም መኖር ይኖርበታል 

እንደማለት የቀለለ ነው።  

 ማንኛውም ህብረተሰብዓዊ እንቅስቃሴ፣ የፖለቲካ ትግልንም ጨምሮ የተፈጥሮን ህግጋቶች የመታዘዝና 

በነሱም የመመራት ግዴታ ይኖርበታል። መሬት አትዞርም፣ ትላንትና ዛሬ ግንኙነት የላቸውም፣ ወይም ትላንት የኖረው 

ከመጥፎ ገፅታው ጋር ብቻ ነው፣ ከሚል መንደርደሪያ ተነስቶ ዛሬ ያለን ችግር መፍታት የሚታሰብ አይሆንም።  

የትላንትናና ዛሬ ግንኙነት በተፈጥሮ ህግጋቶች ተደግፎ የሚገለፅ ከሆነ፣ በፖለቲካ ትግሉም ትላንት ያፈራቸውን በጐ 

ነገሮች ወደ ዛሬ አሸጋግሮ ዛሬ ለሚካሄደው ትግል ሃይል ማድረግን ግድ ይላል። ይህ ብቻም አይደለም፣ ትላንት 

ያፈራቸውን መጥፎ ነገሮች ጥሎና ከነሱም ተምሮ የዛሬን ትግል ማዳበር ይጠበቅብናል። ከነዚህ እውነቶች ውጭ የሆነ 

ፖለቲካዊ ቀምር ሁሉ ዘላቂ ሰላምንና መብትን ለማስገኘት የሚችል አይደለም። 

 ዛሬ በኢትዮጵያ የፖለቲካ መድረክ ትልቁን መመሳቀል እየፈጠረ ያለና ሁለገብ መብትን እያቀጨጨ ያለ 

አመለካከት ይህ ነው። ወያኔና የሱ ደቀመዝሙሮች ወይም ተመሳሳይ አመለካከት የያዙ ጠባብ ብሄርተኞች፣ ያለፈን 

ህብረተሰባዊ  ግንኙነቶችና ትስስሮች፣ ታሪካዊ ድሎችና ባህላዊ ውደቶችን ባጠቃላይ ጭቃ ይቀባሉ። ያለፈ ግንኙነት 

ያስገኛቸውን በጎ ሁኔታዎች አጠቃለው በአፍራሽነት ይፈርጃሉ። የነበረ ጭቆና ብቻ ስለሆነ ሁሉም መጥፋት፣ መበተን፣ 

መቃጠል፣ መበጠስ ይኖርበታል ብለው ያምናሉ። ይህን ከመሰለ ቅጥ አንባሩ ከጠፋ አመለካከታቸውና እምነታቸው 

በመነሳት ጫካው ሳይቀር እንዲወድም፣ የጋራ መግባቢያ ቋንቋ እንዲጠፋ፣ ህዝብ ከቦታ ቦታ በነፃ እየተዘዋወረ እንዳይሰራና 

እንዳይኖር፣ በጋራ እንዳያስብና እንዳያቅድ፣ ለጋራ ችግሮቹ የጋራ መፍትሄ እንዳይሻ ∙∙∙ ወ∙ዘተ∙ በየጐጡ እንዲታጐር 

ያስገድዱታል። ህዝብ ለዘመናት አብሮ በመኖር ያዳበረው ባህል እንዲጠፋ፣ ታሪካዊና ባህላዊ ቅርፆቹ እንዲወድሙ፣ 

ማንኛቸውም ባለፈው ታሪካዊ ግንኙነቶችና ትስስሮች የተፈሩ ፀጋዎች ሁሉ እንዲኮሰምኑና እንዲጠፉ ቀን ከሌት ሳይታክቱ 

ይሰራሉ። በሌላ በኩል ለረሃብና ለቸነፈር የተጋለጠውን የህዝብ ክፍል በማባዛት፣ በመደሃኒት አቅርቦት ላይ ሆን ብሎ ገደብ 

በመጣል፣ ህዝቡ በሽታን ለመቋቋም ኃይል እንዳይኖረው፣ መጥፎና ህብረተሰብ አፍራሽና በካይ ባህሎች እንዲስፋፉ 

በማድረግ ላይ ናቸው። ማንኛውም ዓይነት የሩቅም ይሁን የቅርብ ጤናማ ህብረተሰብአዊ ግንኙነቶችን የማይሹ ስለሆኑ 

በአጠቃላይ አቋማቸው የተፈጥሮ ህግጋቶችንም ተፃሮ የቆመ ነው። እነዚህ የተፈጥሮ ህግጋቶች ደግሞ ጨቋኝ የሆነው ቡድን 

ሊያስቀራቸው የሚችል፣ ወይም የፖለቲካ ድርጅቶች በዘፈቀደ ሊለዋውጧቸው የሚችሉም አይሆኑም። ይህ እውነት 

ስለሆነም ነው፦ ትግሉ ከህዝብ ጋር ወግኖ ለሁለገብ መብቱ መቆም፣ አሊያም ከገዢው ቡድን ተደብሎ ወደ ከርሰ መቃብር 

መወርወር የሚሆነው። ከነዚህ ውጪ በሶስተኝነት ሊወሰድ የሚችል የፖለቲካ መንገድ በአሁኗ ኢትዮጵያ እንደሌለ 

መገንዘብ የትግሉ እንብርት እውነታ ነው። 

 የአጠቃላዩ ጭቁን ህዝብ ሁለገብ ኃይል ከጥቂቶቹ ጨቋኝ ገዢ ክፍሎች ኃይል እንደሚበልጥና፣ እምቁ 

ህዝባዊ ኃይል ወደ ተንቀሳቃሽ ኃይልነት ሲቀየር የኃይል ሚዛንም እንደሚለወጥ ለማሳየት ሞክረናል። የኃይል ሚዛንም 

እየተለወጠ ሲመጣ፣ ወያኔን አቅፈውና ደግፈው የያዙትም ባዕዳን ኃይሎች የሚሰጡትን ድጋፍ መቀነሳቸውና ለህዝቡ 

የመብት ትግል ዕውቅና ለመስጠት የሚገደዱበት ሁኔታም እንዳለ ማወቁ ተገቢ ነው። ይህ ሁኔታ በዓለም ታሪክም 

በተደጋጋሚ የታየ እውነት ነው። በአሁኑ ጊዜ ይህንን የኃይል ሚዛን ለውጥ ለማምጣት በሀቀኝነት ከህዝቡ መሠረታዊ 

ፍላጐት ጋር የወገኑ  ድርጅቶችም ሆኑ ዜጐች  ሁሉ የየበኩላቸውን አስተዋፅዖ የማድረግ ብሔራዊ ግዴታ ይኖርባቸዋል። 

ይህን ለማድረግና፣ ንብረትና ኃይል አግባብ ባለው ቦታ እንዲውል፣ ሕዝባዊ አላማ ያለውን፣ በትግል ተመክሮ 

የተፈተነውንና ተጨባጭ ሁኔታው ግድ በሚለው መንገድ በህዝብ መሃል እየሰራን ያለን ድርጅት መርዳት ተገቢ ነው። 



 ዋናው ነገር ሰዎች ግንኙነት ውስጥ ሲገቡ፣ ባዶ እጃቸውን አለመሆኑና የግንኙነቱ ሂደት ከመጠናቀቁም 

በፊት ውጤቱ ምን ሊሆን እንደሚችል በቅድሚያ ሊታወቅ መቻሉ ነው። ይህም ሊሆን የቻለው ግንኙነቱ ውስጥ ሲገቡ 

ባላቸው ኃይል ስለሚወሰን ነው። ኃይል የሚባለው ነገር በጣም በርካታ ነገሮችን የሚያጠቃልል ነው። ለምሳሌ ከላይ 

እንደተገለፀው በተለያየ መንገድ መብቱ የተረገጠበት፣ ፍትዕና ርትዕን የተነፈገ፣ ከመሬቱ የተባረረው፣ ለኢኮኖሚያዊም ሆነ 

ፖለቲካዊ መብቱ ባይተዋር የተደረገው፣ በፆታ፣ በዘር ፖለቲካ የሚታመሰው፣ በረሃብና በበሽታ የሚሰቃየው፣  የሠራተኛ 

መብቱ ተገፎ ከሥራ የሚባረረው ∙∙∙ ወ∙ዘተ∙ ቁጥሩ እጅግ በጣም ብዙ የሆነው የህብረተሰቡ ክፍል ነው። ለዚህ ሁሉ ስቃይ 

መነሻ የሆነው የገዢ ቡድን ከነግብረአበሮቹ  እጅግ ትንሹ ክፍል ነው። ስለዚህ የተጨቆነው ክፍል የመጠን ብልጫ ኃይል 

አለው ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪም ከፍተኛ የሆነ እምቅ ኃይል የሚገኘው እዚሁ ክፍል ጋር ነው። ድርጅታዊ ሁኔታ 

በአግባብ ተሟልቶ ይህ ዕምቅ ኃይል ተንቀሳቃሽ ኃይል ሲሆን ገዢ የሚባለው ክፍል ያለውን የገንዘብ፣ የወታደር ∙∙∙ ወ∙ዘተ∙ 

ኃይል አጠቃሎ ቢጠቀም ለሳምንት ጊዜ ሊቋቋመው የሚችለው አይደለም። ሠራተኛው አጠቃሎ ሥራ ቢያቆም፣ 

ትራንስፖርት ቀጥ ብል፣ የወደብ ሰራተኞች ቤታቸው ቢውሉ፣ የተቀረው የህብረተብ ክፍልም የሙታን ከተማን አድማ 

ተግባራዊ ቢያደርግ፣ ∙∙∙ ወ∙ዘተ∙ የወያኔ ኢኮኖሚ ከአንድ ሳምንት ባላበለጠ ጊዜ እንጦርጦስ መውረዱና የወያኔን መወገድ 

አብሳሪ መሆኑ አያጠራጥርም። ይህም ዕውን ከመሆኑም በፍት የኃይል ሚዛን እየተለወጠ ሲመጣ ወያኔን አቅፈው ደግፈው 

የያዙ ባዕዳን ኃይሎች ለወያኔ የሚሰጡትን ድጋፍ መቀነሳቸውና የህዝቡን የመብት ትግል እውቅና ለመቀበል የሚገደዱበት 

ሁኔታም ሊፈጠር ይችላል። የዓለም ሕዝብ ተመክሮም በዚህ አኳያ ብዙ ትምህርት ጥሎ አልፎል። 

 

 


