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ካብ ሰብ ሕዯሪ ዝተውሃበ እዋናዊ መግሇጺ 

ህዝቢ ትግራይ ምእንተ ብሄራዊ ሓርነቱ፣ ረብሕኡን መንነቱን ኮታስ ኩሇመዲያዊ ዳሞክራስያውን 
ሰብኣውን መሰሊቱ ዝመረረ ዋጋ ከፊለ፤ ኣብ ኢትዮጵያ ክልም ህዝብታት ዝርብሕለ ፍትሓውን 
ምዕሩይን ስርዒት ክትከሌ ናይ ህይወት፣ ሞራሌን ንብረትን መስዋእቲ ገቢሩ እዩ፡፡ እንሆ ዴማ ዋሊ 
ውን ሙለእ ኣይኹን፤ ዕሊማታት ቃሌሲ ህዝቢ ትግራይ ዘርዊ ህብረብሄራዊ፣ ዳሞክራስያውን 
ፌዳራሊውን ስርዒት ህንጸቱ ካብ ዝጅመር 27 ዒመታት ተቖጺሮም ኣሇው፡፡  

ይኹን እምበር፤ ካብ ዝሓሇፉ ሰሇስተ ዒመታት ጀሚሩ፤ ህንጸት ሌምዒት፣ ዳሞክራስን ሰሊምን ሃገረ 
ኢትዮጵያ ኣብ ሰንከሌከሌ ኣትዩ፤ ዳሞክራስያውን ሰብኣውን መሰሊት ተጋሩ ኣብ ጠሊዕ ቀትሪ 
እንትገሃሱ፤ መንግስቲ መሰረታዊ ግቡኡ ክዋጻእ ኣይተርኣየን፡፡ ከም ውጽኢቱ ዴማ መንግስቲ 
ዴሕነት ህወይትን ንብረትን ዜገታት ከረጋግጽ ብዘይምኽኣለ፤ ንሰሇተ ዒመታት ብተኸታታሉ ተጋሩ 
ብኣሰቃቒ ኩነታት ህይወቶም እንትጠፍእ፣ ሰብኣዊ ክብሮም እንትገሃስ፣ ንብረቶም እንትዒኑ፣ 
ብመንነቶም እንትጥቅዐን እንትሽቕሮሩን ሪኢና ኢና፡፡ በዚ ኣይበቅዏን፤ ሕጊ ኣሌቦነተ ሰፊኑ፤ ተጋሩ 
ኣብ መሊእ ሃገር ብመንነቶም ኣዯዲ ጥቕዒትን ተነጽልን ኮይኖም፤ ኣብ ትሕቲ ዯመና ሓዯጋ ዘርኢ 
ምጥፋእ ይርከቡ፡፡  

እዚ ጥራሕ ግን ኣይኮነን፡፡ ብሽም ሇውጢ ምትዕርራያት ተሳሉጡ ኣብ ዝባሀሇለ ዝሓሇፉ 4 ኣዋርሕ 
ውን ኣብ ሌዕሉ ህዝቢ ትግራይ ዝተጀመረ መጥቃዕትን ተነጽልን ይቕጽሌ ኣል፡፡ ተጋሩ ብምኽንያት 
መንነቶምን ፓሇቲካዊ እምነቶም ይቕተለን ይእሰሩን ኣሇው፡፡ መቐጸሌታ ናይቲ ንሰሇስተ ዒመታት 
ዝቐጸሇ ክስን ጸሇመን፤ ኣብ ዝተፈሊሇዩ ኣገሌግልት ወሃብቲ ትካሊት ዝጸንሑ ሰብ ሞያ ተጋሩ 
ብምስምስ ጉዴሇታት ይሰጎጉን ይእሰሩን ኣሇው፡፡ ብርግጽ ሰብ ሕዴሪ ከም ሲቪሌ ማሕበረ ሰብ፤ 
ተጋሩ ይኹኑ ዯቂ ካሌእ ብሄር ብሕጊ ዘሕትት ጥፍኣት እንተሃሌይዎም ብሕጋዊ ኣገባብ ክሕተቱ 
ብትሪ ዝኣምነለ መትከሌ እዩ፡፡ እንተኾነ ግን፤ ኣብ መሊእ ሃገር ዘል ኩነታት ክግምገም ከል፤ ተጋሩ 
ብምኽንያት መንነቶምን ነቲ ሇውጢ ኣይዯገፍኩም ብዝብሌ ዯኣ እምበር ዝተፈሇየ ጥፍኣት ሰሇዘሇዎ 
ኣይኮነን ግዲይ ዝኾኑ ዘሇው፡፡ ውራይ ሌዕሌና ሕጊ እንተዝነብር፤ ተጋሩ ጥራሕ ዘይኮነስ ካሌኦት ውን 
ተሓተቲ ዝኾኑለ ኩነታት ምሃሇወ፡፡  

ሌዕሉ ኹለ ዝኸፍአ ዴማ፤ ሃገር ከም ሃገር ህሌውናኣ ኣብ ሕቶ ዘእቱ፤ ብሊዕሇዎት ሓሇፍቲ 
መንግስቲ ኮይተረፈ፤ ኣብ ሌዕሉ ሕገ-መንግስትን ፌዳራሊዊ ስርዒትን ዝበጽሕ ዘል ጥሕሰት ናብ 
ዝኸፍአ ዯረጃ እንዲምርሐ ይርከብ፡፡ ዝተፈሊሇዩ ኣካሊት ማእከሊይን ክሌሌን መንግስታት ዘይሕገ-
መንስታዊ ተግባራትን መዯረታትን ብምግባር፤ ህዝብታት ኣብ ምጥርጣርን ስግኣትን ክኣትው 
ይሰርሑ ኣሇው፡፡ ማእከሊይ መንግስቲ ፌዳራሊዊ ሕገ-መንግስቲ እንዲጠሓሰ፤ “መሰሌ ርእሰ ውሳነ 
ክሳብ ምግንጻሌ” ብሄራትን ብሄረሰባት ኣብ ሓዯጋ ኣትዩ፤ ኢትዮጵያ ሓዯጋ ኩናት ሕዴሕዴ 
ኣጸሊሌይዋ ይርከብ፡፡  

ሰብ ሕዴሪ እዚ ኣብ መሊእ ሃገር ዘል ኩነታት፤ ኣብ ዝሓሇፈ 3 ዒመታት ዝተፈጠረ ሃንዯበታዊ 
ሓዲጋ እዩ ኢለ ኣይወስዴን፡፡ እካዴኣስ እዚ ህዝቢ ትግራይ ዝተቓሇሰልም ዕሊማታት ኣብ ሓዯጋ 
ኣእትዩ ዘል ህሌው ከኑታት፤ ንነዊሕ ዝተዋህሇሇ ውጽኢት ናይቲ ኣብ ስሌጣን ዘል ገዛዊ ውዴብ 
ኣተሓሳስባን ኣሰራርሓ እዩ ኢለ ይኣምን፡፡ ሰብ ሕዴሪ ልሚ ኣብ መሊእ ሃገር ዘል ዘይርህው ኩነታት 
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ውጺኢት ናይ - ዝተኣጀሇ ጸረ-ዳሞክራስያዊነት፣ ብሌሽውና፣ ጥንሕሰት ሌዕሌና ሕጊ፣ ሕገ-መንግስቲ 
ዝጥሓሰ ኣንጻር ፌዳራሊዝም ዝቐንዏ ምእኩሌነት፣ ጥሕሰት ናይ ኣብያተ ፍርዴን ዲያኑን ናጽነት፣ 
ጥሕሰት ናይ ዜጋታት መሰሌ ናይ ሓሳብ ናጽነት፣ ጥሐሰት ናይ ሚዴያ ናጽነት … ወዘተ እዩ ኢለ 
ይኣምን፡፡ እዚ እንትብሃሌ ግን ካብ ታሪኽ ዝተወረሱ ቅርሕንቲታት፤ ኣብ ገሇገሇኡ ዴማ ኣብ ሌዕሉ 
ህዝቢ ትግራይ ብምኽንያት መንነቱ ዝተኣሌሙ  ሕዴራት ጽሌኢታት፤ ናይ ዒርሶም ግዯ 
ኣይነበሮምን ማሇት ግን ኣይኮነን። 

ካብዚ ብምጋስ፤ ሰብ ሕዴሪ ንምስፋን ሌዕሌና ሕጊ፣ ሕገ-መንግስትን ሕገ-መንግስታውነት ንምኽባር፣ 
ዳሞክራስያዊ ስርዒት ንምስፋን፤ ኣንጻር ብሌሽውና ንምቅሊስን ኣብ ሌዕሉ ህዝቢ ትግራይን ካሌኦት 
ብሄራትን ዝበጽሕ ጥቕዒት ንምክሌኻሌን ምምካትን ዝተጣየሰ ሲቪሌ ማሕበረ ሰብ ብምኻኑ፤ ኣብ 
መሊእን ሃገርን ትግራይናን ዘል ህሌው ኩነታት ኣመሌኪቱ እዋናዊ መርገጺኡ ንመሊእ ህዝቢ 
ትግራይ ከፍሌጥ ይፈቱ፡፡ ሰሇዝኾነ፤  

1) ኣብ ዝተፈሊሇዩ ክሌሊት ኢትዮጵያ ኣብ ሌዕሉ ተጋሩ ዝበጽሕ ዘል ጥቕዒትን ተነጽልን 
ብህጹጽ ዯው ክብሌ የተሓሳስብ  

2) ኣብ ዒዴን ወጻእን ዝርከቡ ኩለ ትግራዋይ፤ ኣብ ሌዕሉ ተጋሩ ኣንጻሊሌዩ ዘል፤ ሓዯጋ ዘርኢ 
ምጽናት ንምክሌኻሊሌን ንምምካትን፤ ናብ ዝምሌከቶም ዒሇምሇኻዊ ትካሊትን መንግስታት 
ዝተፋሇሇያ ሃገራትን ጥርዒኖም ብውዴብ መሌክዐ ከካይደ ይጽውዕ፡፡ 

3) ኣብ ቀረባ ኣብ ክሌሌ ሶማሌ ከም ዝተርኣየ ማእከሊይ መንግስቲ፤ ኣብ ሕገ-መንግስቲ ፌዳሪኢ 
ኣንቀጽ 39 ዝሰፈረ መሰሌ ርእሳነ ውሳነ ክሳብ ምግጻሌ ብሄርን ብሄረሰባት ዝጥሕስ ኣካይዲ 
ብትሪ ይኹንን፡፡ ካብ ምኹናን ንሊዕሉ ከምዚ ዝበሇ ጥሕሰት ሕገ-መንግስቲ ናብ ኩናትን 
ዯምነትን ዘእቱን ሃገር ዝብትን ምኻኑ የጠንቅቕ፡፡ 

4) ብሽም ሇውጢ ዝተፋሇሇዩ ናይ ሚዴያ ትካሊት ማእከሊይ መንግስቲ፣ ውሌቀ መሪሕቲን 
ዯገፍቶምን፤ ኣብ ዝተፈሊሇዩ እዋናት ንተጋሩ ነጺልም ዘጸሌሙን ታርጋ ዝሌጥፉን ርካሽን 
ነውራማትን ዘረባታት ክጋውሑ ተራእዮም እዮም፡፡ ነዚ ስዑቡ ተጋሩ ብምኽንያት መንነቶም 
ግዲይ ጸሇመን ጠቐነን ኮይኖም ብዕስሇ ኣዴመኛታትን ዘርኣውያን ብድንጎሊታት ተቐጥቂጦም 
ሰብኣዊ ክብሮም ተገፉፉ ህይወቶም ክጠፍእ ንብረቶም ክበርስን ክውረርን ተዒዚቢና ኢና፡፡ 
ከምዚ ዝበሇ ናይ ዘርኢ ምጽናት ፈተነ ኣብ ሌዕሉ ተጋሩ ክፍጸም ምኽንያት ንዝኾኑ ኣካሊት 
ሰብ ሕዴሪ ብስቕታ ዝሓሌፎም ኣይኮነን፡፡ ብምኻኑ እዞም ናይ ጥፍኣት ሃንዯስቲ ኣካሊት ኣብ 
ውሽጥን ዯገን ናብ መጋባእያ ፍርዱ ክቕርቡ ኩለ ትግራዋይ ሓበሬታን መረዲእታን ክእክብ፣ 
ሕጋዊ መስርሕ ተኸቲለ ንዝገብር ቃሌሲ  ክሰርሕ ሰብ ሕዴሪ ይጽውዕ፡፡  

5) ኣብዚ ሕዚ እዋን ብምኽንያት መንነትና ኣብ ሌዕሉ ህሌውናና ሓዯጋ ኣብ ዘንጸሊሇየለ እዋን፤ 
ሓዴነት ተጋሩ ምስጢር ህሊወ ተጋሩ ምኻኑ ብምእማን ገዛኢ ውዴብ ህውሓት ኮነ ካሌኦት 
ውዴባትን ትካሊትን ኢለ ውን ውሌቀ ሰባት ኣብ ክሉ ሓዴነት ትግራዋይ  ጠጠው ክብለ 
ይጽውዕ፡፡ 

፤ ግን ዴማ ገዛኢ ውዴብ ህወሓት ንዝሓሇፉ 27 ዒመታት ዝኾዯ ጸረ ዳሞክራስን ፍትሕን ዝቐንዏ 
ኣካይዲ ሓዴነት ተጋሩ ናብ ሓዯጋ ዘእቱን ንህዝቢ ትግራይ ኣዯዲ ጥፍኣትን ዕንወትን ዘሳጥሕ 
ሰሇዝኾነ፤ ሰብ ሕዴሪ፦ 
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6) ኣብ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ዝተቓሇሰልም መሰሊት ዳሞክራሲ፣ ፍትሕን ሰናይ ምምሕዲርን 
ክረጋገጹ፤ ፓሇቲካዊ ሜዲ ትግራይ ዴላቱ ዒይነት ፓሇቲካዊ እምነት ን ዘሇዎን ብሰሊማውን 
ሕጋውን መገዱ ንዝቃሇሱን ውዴባት ዘሳትፍ ክኸውን ምእንታን፤ ህወሓት ካብ ዒብሊሌን 
ገባትን ተግባራቱ ክቑጠብ: ሕግጋትን አብ ዝኾነ ይኹን ቦታን ኩነታትን ተግባራዊ ክግበሩን 
ይጽውዕ፡፡ 

7) ዳሞክራስያዊ ስርዒት ብዘይ ናይ ሲቪክን ሲቪሌን ማሕበራት ተሳትፎ ክሰምር ሰሇዘይክሌ፤ 
ኩሇን ማሕበራት ብናጽነት ንረብሓን መሰሌን ኣባሊተን ከምኡ ውን ዯው ንዝበሊልም 
ዕሊማታት ክቃሇሳ ጻዊዕት የቕርብ፡፡  

8) ፍትሕን ዳሞክራስን ብዘይ ግሌጽነጽትን ተሓታትን ክሰፍን ሰሇዘይኽእሌ፤ ህዝቢ ብዛዕባ 
ትካሊት መንግስትን ሰበ-ሰሌጣናትን እኹሌን እዋናውን ሓበሬታ ክረከብ ግዴን ይኸውን፡፡ እዚ 
ዝኸውን ዴማ መንግስታውን ውሌቃውን ናይ ሚዴያ ትካሊት ብመሰረት ኢዱቶርያሌ 
ፓሉስታተትን ሕግን ዯምብን ብናጽነት እንትሰርሓ እዩ፡፡ ብምኻኑ ገዛኢ ውዴብ ህወሓት 
ኣንጻር ናይ ሚዴያን ጋዜጠኛታትን ናጽነት ዝገብሮ ኢ-ሕገ-መንግስቲ ተግባር ኣካይዲ ዯው 
ከብሌ የተሓሳስብ፡፡ 

9) ፍትሒ፣ ዳሞክራሲን ሰናይ ምሕዯራን ከይህለ ሌዕሌና ሕግን ትካሊዊ ኣሰራርሓን ዝሽርሽር፤ 
ገዛኢ ውዴብ ህወሓት ብመን ኣሇኒ በሃሊይነት ዝገብሮ ውዴብን መንግስትን ዘይፈሉ ከምኡ 
ውን ኣንጻር ዳሞክራሲ ዝኸይዴ ሃሇዋትን ዕዴሌን ህዝቢ ትግራይ ምስ ገዛኢ ውዴብ ዘዛምዴ 
ዒንዲራይ ኣተሓሳስባን ኣካይዲን ጠጠው ከብሌ ይጽውዕ፡፡  

10) ኣብ ትግራይ ኣብ ሌዕሉ ዝኾነ ሰብ ብምኽንያት ፓሇቲካዊ እምነቱ ከምኡ ውን ንሰሇ 
ዳሞክራስን ፍትሕን ብምቅሊሱ ዝበጽሖ ዝኾነ ዒይነት ጥቕዒት ምጉጣጥን ብትሪ ይኹንን፡፡ 
ሰብ ሕዴሪ ካብ ምኹናን ሓሉፉ ከምዚ ዝበሇ ጸረ ዳሞክራስያዊ ሃዋህው ዝፈጥሩ ኣካሊት 
ብሕጋዊ መገዱ ንምቅሊስ፤ ሰሊማዊ ሰሌፊ ካብ ምጽዋዕ ክሳብ ናብ ሕጊ ምቕራብ ከም ዝኸይዴ 
የፍሌጥ፡፡   
 

ፍትሕን ዳሞክራስን ክሰፍን ኣንጻር ጸረ-ዳሞክራስን ምሌክነትን ንሇዒሌ! 

 

ዘሌኣሇማዊ ክብርን ዝኽርን ንጀጋኑ ሰማእታትና!  

 

ሰብ ሕዴሪ ሲቪሌ ማሕበረ-ሰብ ትግራይ 

ነሓሰ 15/2010 

መቐሇ  

 

 


