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ወቕታዊ ፓሇቲካዊ ኩነታት
1. መእተዊ
ህወሓት በቲ ንፁር መስመሩን ነዙ መስመር ናይ ምፌፃም ዴሌደሌ እቕሙን ሌምዒት፣
ንቐፃሉ መሰረት ንፅፌ ዱሞክራሲያዊ ስርዒትን ብተነፃፃሪ ዜተረጋገአ ሰሊምን ኣብ ትግራይን
ከምኡ እውን ብሃገር ዯረጃ ንክረጋገፅ ናይ ባዕለ ተራ ተፃዊቱ እዩ። ይኹን እምበር እዙ ፀቡቕ
ተበግሶን ጅማሮታትን ኣብ ዜሓሇፈ 5ተ ዒመታት ብፌሊይ ኣብዝም 3 ናይ ቀረባ ዒመታት እቶም
ሇውጥታት ምቕፃሌ እናኣበየ ኣብ ገሇገሉኡ እውን ግዴዴ ብዜበሇ መሌክዐ ክሳብ ንዴሕሪት
ምምሊስን ዯውታን እናጋጠመ መፂኡ እዩ። ህወሓት ከም ክሌሌ ይኹን ኢህወዯግ ከም ሃገር ዋሊ
ኣቐዱምካ ኣብ ኩልም እቶም ፀገማት፣ መበገሲኦምን ትሕስተኦምን ተመሳሳሉ ኣረዲዲኣ
እንተይነበረ እቲ ቐንዱ ፌሌፌለ ግን ፓሇቲካዊ ሕመቕ ከም ዜኾነን እቲ ሊዕሇዋይ መሪሕነት
ከዒ ናይቲ ሕመቓት መግሇፂ ጫፌ ከም ዜነበረን ናብ ሓዯ ምርዴዲእ እናተበፅሐ መፂኡ እዩ።
ከም ህወሓት ገሉኦም መግሇፅታትን ባህርታትን እቶም ሕመቓትን ዴኽመታትን ንንውሕ ዜበሇ
ግዛ ዜነበሩን ገሉኦም በቲ ወቕታዊ መዯባት ገሉኦም ካዒ በቲ ዜነበረ ብተነፃፃሪ ዜሓሸ ፓሇቲካዊ
መፌትሒ ቐዴም ናይ ቃሌሲ ስሌቲ እናተሸፇኑን እናተዒብሇለን ነቲ ናይ ህንፀት ዱሞክራሲን
ሌምዒትን ዕንቅፊት ክሳብ ዜኸውን ከምቲ ናይ ሐዙ ዯረጃ ዜበፅሐለ ኹነታት ኣይተፇጠረን።
በዘይ መሰረት እውን እቶም ፀገማት ካብ 2004 ዒ/ም ብጣዕሚ ጎሉሆም እናተርኣዩ እንተነበሩ
እውን ኣብ ዕምቆቶምን ትሕስቶኦምን ይኹን መፌትሒኦም ኣብ ሓዯ ምርዴዲእ ዜተበፀሓልም
ኣይነበሩን። ዕግበት ዜዒበልን ብተራ ሽቶን ፌፃመን ናይ መዯባት ኣፇፃፅማ ፀገም ገይርካ
ብምርዲእ ነዘይ ኣዕምቕ ኣቢልም ንሌዕለ ዒወት ከምይረኣዮምን ካብ ውሌቀ ስሚዕትን
ዴሌየትን እናተበገስካ ዜዋሃብ ናይ መፅሌመቲ ሪኢቶን እምነትን እናተገበረ መሌሲ ክዋሃብን
ሓሳባት ክጭፌሇቑን እናተገበረ መፂኡ እዩ፡፡
እዘይ እውን ክሳብ መበሌ 12 ውዯባዊ ጉባኤ ቐፂለ እዩ። ይኹን እምበር ኣፌቲ ባይታ ል
ጭቡጥ ሓቂ ሓቢእኻ ዜሕባእ ብይምንባሩ ኣብቲ ጉባኤ ከፌቲ ጉባኤተኛ ጥንኽር ዜበሇ
መረረት ዜተሓወሶ ገምጋማትን ሪኢቶታትን እናቐረበ ብምምፅኡ በቲ ናይ ጉባኤ ኣንፇት
መሰረት ናብ ዕሙቕ ዜበሇ ገምጋማት ታኣትዩ እዩ። ይኹን እምበር

እቲ ገምጋም ትሕስቶን

ምንጭን እቲ ፖሇቲካዊ ሕመቕ ካብ መሰረቱ ዜፇትሕ ብይምንባሩ ዲግም ዯጊሱ ናብ ናይ
2009 ዒ/ም ብዕምቆት ምህዲስ ታኣትዩ፡፡
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ኮይኑ ግና ንሱ እውን ነቲ ፀገም ካብ ምግዲዴ ሓሉፈ ምፀኦ ሇውጢ ኣይነበረን። እቲ ፀገም
እናተጋዯዯ ኣብ ታሪኽ ህወሓት ተራኣዩ ብይፌሇጥ መሌክዐ ህዜቢ ብስእነት ፅፈፌን ስሌጡን
ግሌጋልት ዜማረረለን ብስእነት ፌትሕን ሌምዕትን ምስ ውዴቡን መንግስቱን ዜፇሊሇየለ፣
ኣመራርሓ ንባዕለ መትካሊዊ ርክቡን ሓዴነቱን ተሸርሺሩ ናብ ዯንበ ሕሽክርናን በሇፅን ገሉኡ
እውን ናብ ተስፊ ምቁራፅን ኣምሪሑ ዯውታ እናተፇጠረ መፂኡ ብዕምቆት ናይ ምህዲስ ዕሊማ
በርዑኑ ናብ ዲግም ብዕምቆት ምህዲስ ምእታውና ዜፌሇጥ እዩ።
እቲ ዲግም ብዕምቆት ምህዲስ ብተነፃፃሪ ሰባት ተሓተቲ ኣብ ምግባርን ናብ ምቅፅፃዕ ኣብ
ምስግጋርን ዜሓሸ ኾይኑ እቲ ፀገም እናተኣጀሇ ዜመፀን ዜበዜሕ ግዛ እቲ ገምጋም ኣብ ቂምን
በቐሌን ምትህሌሊኽን ተኮረ ብምንባሩ ሐዙ እውን ነቲ ናይ ውዴብ ዕሊማ ዜበሇፀ ኣጠናኺሩ
ንዴሕሪት ብይምሇሰለ መንገዱ ተፇፂሙ እዩ ክበሃሌ ኣይኽእሌን። ሐዙ እውን ኣፌቲ ገምጋም
ተቆሪፁ ወይ ኣምሉጡ ዜተረፇ ናይ ዴሕረት ሓይሉ ኣል፡፡ እዙ ሐይሉ ናይ ዴሕረት
መሳርሒኡን ውዲብኡን ኣብ ምጥንኻር ከም ል ዜረኣየለ ኹነታት እዩ ል። በቲ ካሉእ ገፅ
ከዒ በቲ ዜተገበረ ገምጋም ካብ ናይዝም ክሌተ ናይ ዴሕረት ሓይሌታት ፌቓዴን ዴሌየትን
ወፃኢ ናብ ስሌጣን ዜመፀ ብተነፃፃሪ ሇውጢ ከምፅእ ዯፊእፊእ ዜብሌ ሓይሉ ኣል።
ይኹን እምበር ሐዙ እውን በዝም ተቆሪፆም ዜተረፈ ናይ ዴሕረት ሓይሌታትን ናይ ዴሕረት
መሳርሕታቶምን ዴፌኢትን ጎንፅን ብቐሉለ ተዯፉኡ ካብ ፀወታ ወፃኢ ክኾነለ ዜኽእሌ ዕዴሌ
ሰፉሕ ኾይኑ ይቅፅሌ ኣል። ካብ ኩልም

ስጋኣታቱ ንምዲሓን ስሌጣን ከም ብሕታዊ መፌትሒ

ገይሩ ዜወስዴ ሓይሉ ዴሕሪ እዙ ብዕምቆት ምህዲስ እውን ናብዝም ናይ ፓሇቲካ ሕመቓት
ይኣቱ ምህሊው ምሌክታት ይርኣዩ ኣሇው። እዙ ተግባር ንሓዯን ንሓዋሩን ጠቓሉለ ንውዴብ
ፌርስን ዲግም ናይ ምፅራይ ዕዴሌ ፀሌምትን ስሇ ዜኾነ ብጥንቃቐ ምክትታት የዴሉ።

ስሇ ዜኾነ እዙ ሓፂር ፅሑፌ ኩለ ነገር ንምግምጋም እንተይኮነስ እዝም ዜረኣዩ ሇው
ዜንባሇታት ዲህሲስካ እንታይ ከም ዜመስሌ ብምቕማጥ ምክትታሌ ክግበረለ ንዜምሌከቶ ኣካሌ
ሓበሬታ ንምህብ ዜዒሇመ እዩ። እቲ ሃገራዊ ኩነታት እውን ዜፌሇጥ እካ እንተኾነ ኩለና
አእጃምና ዜኻኣሌናዮ ክነብርክትን ተዯሚሩ ዒብዪ ዒቕሚ ክኸውን ይኽእሌ እዩ ካብ ዜብሌ
ተበጊሰ ዜመስሇንን ብዜርዯአንን ከቐምጦ ፇቲነ ኣሇኹ፡፡ በዘይ መሰረት እውን መጀመርታ እቲ
ሃገራዊ ኹነታት ኣሕፅር ኣብሌካ ብዜንባሇ ዯረጃ ንህወሓትን ህዜቢ ትግራይን ብሇዎ ትርጉም
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ንምዴህሳስ ፇቲነ እየ። ቀፂለ እውን ሐዙ ኣብ ትግራይ ል ፓሇቲካዊ ኹነታት ብኣንፃር እዝም
ሓይሌታት ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ል ብዜንባሇ ዯረጃ ንምቕማጥ ተሞኪሩ እዩ። ኣብ
መወዲእታ ቀፃሉ ትኹረት ዜሓቱ ናይ ጥንቃቐ ስጉምትታትን ክንክተል ዜግባእ ናይ ቃሌሲ
ስሌትን ንምሕባር ተፇቲኑ ኣል።

1. ሐዙ ል ሃገራዊ ኹነታት
ኣብዙ ሐዙ እዋን በቢማዒሌቱ ዜቀያየር፣ ንክትግምቶ ፀግምን ብጣዕሚ ስሌጡን ተዃሳሓይን
ፓሇቲካዊ ኹነታት ምህሊው ኩሊትና እንረዲዯአለ ሓቂ እዩ። እዘይ ንምንታይ ኾይኑ ብስሩኸ
ሓደሽ ፓሇቲካዊ ናይ ሓይሌታት ኣሰሊሌፊ ዴዩ ተፇጢሩስ ዜነበረ? ኣብ እዋን ታሃዴሶ ካብ
ዜተነፀሩ ፇተናታት እቲ ወያናይ ዱሞክራሲ ዴዮም ከ? ከመይከ ንቃሇሶምን ንምክቶምን? እዘይ
ንምግባር ከ ግዛ ኣልና ድ? ዜብሌ ዜርዜር ኣቢሌካ ንምርኣይ ሰፉሕ እዋን፣ ዒሚቕ ፓሇቲካዊ
ተመኩሮን ሰፊሕቲ ናይ ፓሇቲካ ስነዲትን ዜሓተካ ስሇ ዜኾነ ዕሊማ እዙ ፅሑፌ እዝም ሕቶታት
ንምምሊስ ኣይኮነን። ይኹን እምበር ህሌው ኹነታት ፓሇቲካ ትግራይ ብሓፇሻ ህሌው ኹነታት
ህወሓት ከዒ ብፌሊይ ንምራኣይ ግን ከፌቲ ናይ ሃገር ኩነታት ነፂሌካ ምርኣይ ስሇ ይከኣሌ ነቲ
ናይ ትግራይ ኩነታት ብሇዎ ዜምዴናን ትርጉምን ብዜጥዕም ጥራሕ ኣሕፅረ ኣቢሌካ ምራኣይ
የዴሉ፡፡ በዘይ መሰረት እቲ ሐዙ ኣብ ሃገርና ል ፓሇቲካዊ ኹነታት ፌሌፌለን ትሕዜትኡን
እንታይ ከም ዜምስሌ፣ ኣብዙ ፓሇቲካዊ ኹነታት ሇው ተዋሳእቲ ሓይሌታትን ብፅሒቶምን
ከምኡ እውን ዜጥቀምለ ሇው ፓሇቲካዊ ስሌትታትን እዘይ ምስ ወዴዒዊ ፖሇቲካዊ ኩነታት
ህወሓት ሇዎ ምትእስሳርን ሕፅር ብዜብሇ መሌክዐ ከም ዜስዕብ ተዲህሲሱ ቀሪቡ ኣል።

1.1. ምንጭን ትሕስቶን ሃገራዊ ፓሇቲካዊ ኹነታት
እቲ ሐዙ ኣብ ሃገርና ኣጋጢሙ ል ፓሇቲካዊ ኹነታት ምንጩ ይኹን ትሕዜትኡ እንትረኣ
ንህወሓት ይኹን ንኢህወዯግ ኣብ ተሃዴሶ እዋን ነፀርናዮ ወያናይ ዱሞክራሲ ስርዒትናን ከይዱ
ህንፀቱን ፇተናታቱን ዜፌሇ ነገር የብለን። እቲ ሐዙ አጋጢሙ ል ፇተና ኣብ ተሃዴሶ እዋን
ነፀርናዮ ወይናይ ዱሞክራሲያዊ ስርዒትና ብናይ ግዛ የሇን ስምዑት ተሃኒፁ ከብ ናይ ዴኽነትን
ዴሕረትን መዯራጉሕ ፌጥነት ብዜብሇፀ ጉይና ክነምሌጥን ናብ ይቅሌበሰለ ዯረጃ ክነብፀሖን
ከም ዜግባእ ተነፂሩ ዜሓዯረ ጉዲይ እዩ። እንተይኾይኑ ፀቢብነትን ትምክሕትን ናይ ስርዒትና
ሓዯጋ ከም ዜኾነን እዘይ ከዒ ህሌኽካ ውዴእን መሪርን ቃሌሲ ዜሓትት ጉዕዝ ከም ዜኾውን
ብተዯጋጋሚ ዜተራረብናለን እንፇሌጦን ጉዲይ እዩ። እዘይ እንተይኮነ እንተተሪፈ መንገዱ
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ትምክሕቲ

ይኹን

መንገዱ

ፀቢብነት

መንገዱ

ጥፌኣት፣

መንገዱ

ህሌቂትን

ምብትታንን

ኣርሜጌዴኦ ከም ዜኮነ እውን ከምኡ።
ስሇ ዜኮነ እዙ ሓዯጋ ንምቅሊስ ጠንካራ ፓሇቲካዊ ውሽጠ ውዴብ ዱሞክራሲ እናጠናኸርካ በዘይ
ኣቢሌካ ዜተወዯበ ናይ ሓፊሽ ምንቅስቓስ ብምውሊዕ ኣብቲ ውዴብ ረመፅ ቃሌሲ እናፇርካ
ክምራሕ ኣሇዎ ፡፡ እንተይኾይኑ ግን ኣብ ርእሰ ማሌነት ወይ ነፃ ዕዲጋ ስረዒት ወያናይ ሓይሉ
ካብ መዯቡ ወይ ዯርባዊ መበቆለ ወፃኢ መጉዙት ኮይኑ ኣብ ዜሰርሐለ ቃሌሲ ብምኑ
መሪሕነትና በስቢሱ ናይቲ ሕመቅ ጫፌ ኮይኑ ናብ ገዚኢ ዯርቢ ተቀይሩ እቲ ስርዒት ክዲኸምን
ኣለ እውን ክፇርስን ከም ዜክእሌ ናይ ብዘሓት ሃገራት ተመኩሮ ተሓዊስዎ ብዜርዜር
ተገምጊሙን ተተንቲኑን ዜሓዯረ ጉዲይ እዩ።
ስሇ ዜኾነ እቲ ሐዙ ኣጋጢሙ ል ፓሇቲካዊ ኹነታት ይኹን ናይ ሓይሌታት ኣሰሊሌፊን
መስተጋብርን ምንጭን ትሕዜትኡን እንትረኣ ካብዙ መሰረታዊ ሓሳብ ዜብገስን ናይ ታክቲክ
እንተይኾይኑ ናይ ስተራቴጂ ኣይፇሊሇይ ይብለን እዩ። እቲ ፀገም ብ1993 ዒ/ም ብዜተወሰነ
መሌክዐ ተንፀባሪቁ ብፌሊይ 1997 ዒ/ም ኣዕርዩ ተጠናኪሩ ወፃኡ ብፓሇቲካዊ ቃሌሲ እናተሳዒረ
መፂኡ እዩ፡፡ ሐዙ ከዒ ንወያናይ ዱሞክራሲ ብምዴኻም ናብ ስዕረት ኣፌ ዯገ ኣብፂሕዎ
ይርከብ።
ብፌሊይ ዴሕሪ 2006 ዒ/ም ኣብ ውሽጢ ቢሄራዊ ውዴባት ይኹን ኣብ ውሽጢ ኢህወዳግ
ፓሇቲካዊ ቃሌሲ እናተዲኸመ ብፌሊይ እቲ ሊዕሇዋይ ኣመራርሓ ዲርጋ ሓታቲ ናብ ይብለን
ናይ ሕጊ ሌዕሌና ኣብይክበረለን ዯረጃ በፂሑ እዩ፡፡ እዘይ ዴማ ዜተሓሽከረን ዜዋጠየን
ተጠቃሚ ዜኾነለ፤ ዜተቃሇሰን ዜመሰል ዜተዚረበን ዜጥቀዏለን መቃሇሲ ቦታ ዜስእነለን ናይ
በሇፅን ፀረ-ዱሞክራሲን ዯረት እናተፇጠረ እዘይ ዲርጋ ስርዒት (system) እናኮነ ከይደ ኸይደ
ኣመራርሓ ውዴብ ናብ መሳፌንትን ኣምባ ገነናትን እናተቐየሩ ዜመፅለ ስለጥ ሇውጢ እዩ
ተኸይደ። እዘይ ከዒ ተመሉሱ ክራይ ኣካብነት ብፀሓይ ቀትሪ ዜኮነለ፣ ኮንትባሮንዴ፣ ምስ ሰብ
ሃፌቲ እናተመሳጢርካ ይግባኣካ ረብሓ ክትረክብን ብስሌጣንካ ክትጥቀምን ዜገብር ባህሉ
ኣመራርሓ እናኾነ ካብ ሊዕሉ ጀሚሩ ብነፃ ቀረፅን ግብርን ክሳብ ናይ ጣብያ መሇሇይ መንነት
መታወቅያ ብይ ገንብ (ጉቦ) ክትፌፅመለ ኣብይትኽእሇለ ዯረጃ በፂሑ።
እዘይ እውን ሓዯ ግዛ ናብ ስሌጣን እንተወፅእኻ ሰራሕ ኣይትሰራሕ ብየግዴስ ዴሊይኸ ገይርካ
እትሓዯረለ፣ ስሌጣን ካብ ገበን ነፃ እትኮነለ፣ ናይ ሃፌትን ምቾትን ምንጪ ኾይኑ ስረዒት
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ተሓታትነትን ናይ ሕጊ ሌዕሌነት ጠፉኡ ብሚዴያ እንዚረቦን ብተግባር እንፌፅሞን ብጣዕሚ
ዜተፇሊሇዩ እናኮመ ፣ ናይ ሌምዒት ኘሮጀክትታት እናተጓተቱን ብፀሓይ ቀትሪ እናተረፈን
ምራኣይ ዜተሇመዯ ባህሉ ኣመራርሓን ኣባሌን እናኮነ መፂኡ። በዙ ምክንያት ህዜቢ ፌትሒ
ክስእን፣ ብዯሇሌትን ተበሇፅትን ዯሙ ተመጢጡ ካብ ሌቡ ከማርር፣ ዒኽ እንትፌ ኢለ ክፀሌአና
ገይሩ። እዘይ ዜወሇድ ካብ 2007 ዒ/ም ጀሚሩ ብፌሊይ ኣብ ኦሮሚያን ኣምሓራን ብዜተወዯበን
ዜተበተነን መሌክዐ ተኸታተሌቲ ዒመፃትን ተቋውሞታትን ሕቶ ሌምዒት፣ ፌትሕን ዱሞክራሲን
ኣሌዑለ ሃገርና ኣብዝም ዜሓሇፇ 3ተ ዒመታት ስሌፌን ዒመፅን ይፌሇያ ሃገር እናኮነት መፂኣ።
እቲ በቢ ክሌለ ኣብ ስሌጣን ል ሓይሉ ነዙ ፀገም ክፇትሕ እየ ኢለ ተዯጋጋሚ ናይ ተሃዴሶ
መዴረኻት እንተገበረ እውን እዘይ ክገበረለ ዜኽእሌ ባይታ ይኹን ቆመና ኣብ ዜተመንጠሇለ
እዋን

ብምንባሩ

ሰሙናትን

ኣዋርሕን

እናበሌዏ

እንተተኣከበ

እውን

ነቲ

ፀገም

ብኽሌተ

ዜተፇሊሇዩ መንገዴታት እዩ ክፇትሖ መኩሩ። እቲ ሓዯ እዙ ሓይሉ ካብ ስሌጣን እንተሇቒቑ
ካብ ስሌጣን ዜርከብ ጥቅምታት ክስእን ጥራይ እንተይኮነስ ዴሕሪ እዘይ ዜመፅእ ተሓታትነት
ክቅበሌ ዯርባዊ መበቆለን ፓሇቲካዊ ባህሪኡን ስሇ ይፇቕዯለ ሇዎ ኣመራፂ ነዘይ ዕንቃፊት
ዜኮኖ ተረፌ መረፌ ብተነፃፃሪ ነቲ ወያናይ ዱሞክራሲያዊ

ሓይሉ ዜተፇሊሇየ ሰያሜታት

እናሇጥፌካ ካብ ህዜቢ ክንፀሌን ብዜተፇሊሇዩ ከም ኣምባ ሰዯርነታት ዜበለ ሓሊፌነታት እናሃብካ
ካብ ቀረባ ቃሌሲ ዜርሓቐለ ኹነታት ብምምችቻው ኣቢሌካ እዩ ተቓርኖታት ንምፌታሕ
ተመኪሩ። እዘይ ምሰገበርካ እውን እቲ ፀገም ክፌታሕ ስሇ ይኽእሌ ሌምዒትን ሰናይ
ምምሕዲርን ሲኢኑ ኣብ ኣዯባባይ ዜተሰሇፇ ህዜቢ ነዙ ፀገም ተረዱኡ ነዙ ሕቶ ካብ መሰረቱ
ዜፌትሕ ቆሞናን ሕሉናን ስሇ ይብለ ሕለፊት ናይ ታሪኽ ተዃሳሕቲ ዜኾኑን ህዜቢ
ከዯናግሩን ይኽእለ እዮም ዜበሌዎም ናይ ዴሕረት ጭርሖታት እናማሃዜካ ውሽጢ ንውሽጢ
ናይ

ባዕሌኻ

ማሓውር

እናፇጠርካ

ኣጃንዲታት

እናቐበሌካ

ናይ

ህዜቢ

ሕቶ

እናምሰሌካ

ተቋውምታት ክሊዒለ፣ ህዜቢ ናይ ባዕለ ዜግሌገሇልም መሰረት ሌምዒት ከዕኑ፣ ናይ ውሌቀ ሰብ
ሃፌትን ንብረትን ክወርር፣ ካብ ባንኪ ሌቓሕ ዜተሃነፀ መሰረተ ሌምዒት ከዏኑ፣

ናይ ባንዳራ

ሕቶ፣ ናይ ቢሄር ሕቶ፣ ናይ ማንነት ሕቶ እናምሰሌካ እዩ እቲ ኣጀንዲ መሌክዐ ክስሕት
እናተገበረ ዜመፀን ልን ።
እዘይ ቀስብቀስ ንወያናይ ዱሞክራሲያዊ ስርዒት፣ ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዒትን
ክጣበቕ እየ፣ ሌምዒት ዱሞክራሲ ከረጋገፀሌካ እየ ኢለ ብመረፃ ዜተመረፀ ቢኣዳን ጠቕሉለ
ናብ ትምክሕቲ ሓይሉ እንትቕየር ትማሉ ብመስዋእትነት ህዜብታት ዜተሳዒረ ናይ ሃፀይነት
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ግዜኣት ናይ ምስፊሕፊሕን ኣፇሊሊይ ናይ ምጭፌሊቅን (Assimulation ) ባህሪ ዯጊስዎ ናይ
ሕለፌ ስርዒት ቐንቅነለን ናይ ዯርጊ ስርዒት ናፌቖት ናይ ዜሓዯሮም ዋና መተሓባበርትን
መራሕትን ኾይኖም ህዜቢ ክበርስ ርኢ ናይ ምጥፊእ ኣዋጅ ኣዊጆም ይርከቡ፡፡ ኢ/ያ ብዯም
ኣጠሌቂዮም ትውሌዱ ብረሱ ወኪሌ ጥፊኣትን ጭቆናን ዋና መሳርሕቱ ገይሩ ኣጃንዲኹም
ከይሳኻዕ ህወሓት እዩ ፀሊኢኹም፣ ህወሓት ከይጠፇኣ እዙ ኣጀንዲኩም ኣይሳኻዕን ኢለ ክሳብ
ናይ ሃገር ቀዲማይ ሚኒስተርን ምክትሌ ቀ/ሚኒስተርን ዜኣክሌ ሓሊፌነት ዜተሸከሙ መራሕቲ
እውን ታሓዊሶምዎ ናይቲ መቻ መዋፇርቲ ጀነራሊት ኮይኖም ኣሇው፡፡
ብፌሊይ ሕለፌ ናይ 27 ዒመታት ኣብ ኣምሓራ ዜመፀ ኣወንታዊ ሇውጢ ዜሽሇምለ፤ ኣብ ህዜቢ
ዜበፅሐ በሰሊ ዜሕተትለ ንሳቶም እናሃሇው ነዙ ኹለ ክሕዯት ህወሓትን ህዜቢ ትግራይን እዩ
ምስራሕ ኸሉኡና ንዐ ተሓባቢርና ነጥፊኣዮም ኢለ ቢኣዳን ወኪለ ናብ ስሌጣን ዜወፀ ሓይሉ
ሐዙ ኣባለን ህዜቡን ረሲዐ ካብ ስሌጣን ከይወርዴ ክብሌ ምስ ናይ ትምክሕቲ ሓይሉ ብግሌፂ
ኣብ ሌዕሉ ህዜቢ ትግራይ፣ ኣብ ሌዕሉ ስርዒት ወያናይ ዱሞክራሲ፣ ሕገ መንግስተን ሕገ
መንግስታዊ ፋዯራሊዊ ስርዒትን ነዘይ ጠባቓ እዩ ዜብሌዎ ህዜቢ ትግራይን ግሌፂ ናይ ጥፌኣት
ኣዋጅ ኣዊጆም ኣሇው፡፡
ነዙ ዴማ

በቲ ሓዯ ገፅ መግሇፂ ግፌዕታት ናይቲ ሕለፌ በሰሊ ናይ ትምክሕቲ ሓይሉ

በልም ናይ

ሰንሰን

ፀቢብነት ሓይሉ ትማሉ ከም ይተፀየፍን በዙ ግፌዑ ምስዙ ሓይሉ ይኹን

ናይዘይ ኣረኣኣያ ተሸካሚ ዜብሌዎ ምንባር ኣይካኣሌን ብዜብሌ ክሳብ ምንፃሌ ዜኸይዴ ኣጀንዲ
ሒይዝም ምፅንሖም ዜፌሇጥ እዩ፡፡ እዙ ኣካይዲ ዜእርም ፋዯራሊዊ ስርዒት ተሃኒፁ ንህዜቢ
ኦሮሞ ሌምዒትን ሰናይ ምምሕዲርን ከረጋግፅ

ቃሌ ኣትዩ ብመረፃ ዜሳዒረ ኣህዳዴ ዕሊምኡ

ክሒዱ ክሳብ ዒንቀሩ እንትብስብስ ሌምዒትን ሰናይ ምምሕዲርን ምርግጋፅ ኣብይዎ ኦሮሚያ
ብፃሓይ ቀትሪ ሃፌቲ ዜዜረፇለን ብይ ግቦ ይሰረሐለን ክሌሌ ኾይኑ ናይ ህዜቢ ቁጠዏ
እንትፌጠር እዘይ ክምሌሰለ ዜኽእሌ ዴሌውነት ይኹን ናይ ሞራሌ ብቕዒት ስሇ ይብለ
ኣጀንዲ ህዜቢ ኦሮም ብምቕያር ህዜቢ ኦሮሞ ይሓሇፇሌካ ብምኽንያት ፀቕጥን ሌዕሌናን
ህወሓትን ህዜቢ ትግራይን እዩ ኢለ ኣብ ሌዕሉ ህዜቢ ትግራይን ውዴቡ ህወሓትን ክምት
ኣሊዒዑለን መሪሑን።
እቲ ብጣዕሚ ዜገርም ግን ሓይሉ ትምክሕቲ ናይ ቢሄርን ሃይማኖትን ኣፇሊሊይ ክርኢ ይዯሉ
ክርስትና ሃይማኖት ማእኸሌ ገይሩ ናይ ትማሉ ብስም ናይ ኣምሓራ ናይ ግዚኣትን ፓሇቲካን
ዒብሊሌነት ክምሇሰ ዜፅዕር ሓይሉ ናይ ቃሌሲ ስትራቴጅካዊ ፇታዊ ገይርካ ናይ ህዜቢ ሕቶ
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ንምዴፊን ምምካር ዜግበር ፃዕሪ እዝም ኣካሊት ኣብ ስሌጣን ንምፅናሕ ዜገብርዎ ግዜያዊ ዕርቂ
ምኑ ርደእ እዩ፡፡ ስርዒት ከም ስርዒት ናይ ታሪክ ተቃርኖ ሇዎም፣ ናይ ስርዒትን ቃሌሲ
ስሌትን ይኹን ዕሊማ ናይቲ ሓዯ ዒወት ናይቲ ኻሉእ ውዴቀት ከምኡ እውን ኣብቲ ሓዯ
ዜተፇጠረ ናይ ታሪኽ በሰሊን ቅሬታን ናይቲ ኻሉእ ናይ ጀግንነትን ዒወትን ቅርሲ ገይሮም ኣብ
ዜሪኡ ፌፁም

ናይ ፓሇቲካዊ ተቓርኖ ሓውን ሓሰርን ዜኮኑ ሓይሌታት ናይ ፀሇኣየይ ፀሊኢ

ፇታውየይ ብዜብሌ ኣምር ናይ ወያናይ ዱሞክራሲ ስርዒትን ፋዯራሊዊ ሕገ መንግስትን ዯጀንን
ዒንዱ ሕቆን ዜኮነ ህዜቢ ትግራይ ብይ ውዴብ ኣትሪፌካ ህሌውንኡ ንምጥፊእ ግዜያዊ ዕርቂ
ኣካይድም ብይዕረፌቲ ይሰርሐለ ኣሇው።
ስሇ ዜኾነ እቲ ሐዙ ኣብ ሃገር ንህዜቢ ትግራይን ውዴቡ ህወሓትን ህሌውንኡ ኣፌሪስካ እቲ
ስርዒት ከምዴሊይካ ንምግባር ዜግብር ኣካይዴኡን ሽፊኑን ንህዜቢ ኣምሓራ ይኹን ንህዜቢ
ኦሮሞ ተቆርቋሪ እንተመሰሇ እውን ናይ ኢህወዯግ ናይ ምብስባስ ውዴቀት ዜወሇድ ናይ ህዜቢ
ሕቶ መሌክዐ ብምስሓት ህዜቢ ኣዯናጊርካ ኣብ ስሌጣን ንምፅናሕ ትሕዜቶን መሌክዕን ሇዎ
ናይ ገዚእቲ ዯርቢ ባህሪ ምንጪ ሇዎ እዩ። እቲ ቐንዱ ምንጭን ትሕዜቶን እዘይ እንተኾይኑ
ቀፃሉ ዕሊምኦምን እዘይ ንምስኻዕ ዜጥቀምለ ናይ ነዊሕን ሓፂርን ስሌትታትን እንታይ እዩ
ዜብሌ ምርኣይ ነቲ ፀገም ተረዱእኻ ንምቅሊስ ስሇ ዜሕግዜ ሕፅር ብዜበሇ ከም ዜስዕብ ምቕማጥ
ይካኣሌ።

1.2. ፅግዕተኛ ሓይሌታት ዜጥቀምልም ስሌትታትን ስትራቴጅካውን ታክቲካውን
ማሓዘቶምን
እዙ ሐዙ ኣብ ሃገር ኣጋጣሙ ል ፀገም ቀንዱ መበገስኡ ናይ ኣህወዲግ ናይ ምብስባስ ውፅኢት
እዩ ኢሌና ኣሇና። ስሇ ዜኾነ ንውሇቀ ጥቅምን ክብርን ስሌጣን ከም መሳርሒ ብምጥቃም ናይ
ህዜቢ ኣጀንዲ ጠንጢኑ ናብ ገዜኢ ዯርቢ ተቐይሩ ኣል፡፡እዘይ ከይፌሇጠለ እውን ሕለፌ
ታሪኽ እናቖስቆሰን ይተፇጠረ ከም ዜተፇጠረ እናገበረ ኣጀንዲ ህዜቢ መሌክዐ ክስሕትን
ብትምክሕትን ፀቢብነትን ከምንጠሌን ተገይሩ ስርዒትን መንግስታዊ ሓሊፌነትን ናይ ውሌቀ
ሰባት መገሌገሌን ኮይኑ ኣል።
ብግሌፂ እውን ናይ ፓሇቲካ
ተቀርኖ

ሓይሌታት

ፀበብቲ፣

ሓይሌታት ኣሰሊሌፊ ብይፇሉ ፇፂሞም ክዕረቁ ይኽእለ ናይ
ትምክሕቲ

ይኹኑ

ተረፌ

መረፌ

ናይ

ዯርጊ

ስርዒት

ኣመራርሓታትን ብሓዯ ተሰሉፍም ፀሊኢ ሃገርን ህዜብን ህወሓትን ህዜቢ ትግራይን ከም ዜኾነ
8|P age

ይእውጁ ኣሇው። እዘይ ንምስኻዕ እውን ብቀጥታን ብተዋዋርን ፀሊኢኻ ህወሓት ምፀኦ
ስርዒትን ኣብ ሕለፌ 27 ዒመታት ብዜመፀ መሪሕነትን ኢኻ ተበዱሌካ፣ ንሕና እዘይ ብምቅሊስ
ህወሓት ነጥፇአሌካ ኣሇና ኢልም ይሰብክዎ ኣሇው።
እዘይ ትርጉሙ እንትረአ ዴማ እዝም ሓይሌታት ኣብ ክሌልም ል ናይ ኣመራርሓ፣
ኣወዲዴባ፣ ኣሰራርሓን ተወፊይነትን ፀገም ብዯርባውን ህዜባውን ዕሊማ ቃሌሲ ብምክያዴ
ክፇትሑ ተፇጥራኣዊ ባህሪኦም ስሇ ይፇቕዯልም ሇዎም ኣማራፂ በቲ ንግዜኡ ናይ ህዜቢ
ስምዑት ዜተናኽፌ ናይ ዴሕረት መንገዴታት ኣቢሌካ ህዜቢ ብፌሌይ እቲ ስራሕ ዜሳኣነ
መንእሰይ ኣዲናጊርካ ኣብ ናይ ህወሓትን ህዜቢ ትግራይን ረብሓታት ዜፃብኡ ኣብ ናይ
ዯንበርን ናይ መንነት ሕቶን ክሸመም ምግባር እዩ። ሐዙ ዜረኣዩ ሇው ዜንባሇታት እውን
ንሳቶም

እዮም።

ብኦህዳዴ

ስም

ዜመፀ

ቀ/ሚኒስተር

ናይ

ውዴቡ

ኣመራርሓን

ኣባሌን

ብትኽክሇኛ መንገዱ ሃኒፁ ኣብ ኦሮሚያ ሇው ተቓውሞታት፣ ተፃረርቲ ውዴባትን ናይ ፓሇቲካ
ሓይሌታትን ብዜፀረየ ፓሇቲካዊ ኣረኣኣያ ነፂርካ ኣሸኒፌካ ምውፃእ ከምይከኣሌ ጠንቂቑ
ዜተረዯኣ ሐይሉ እዩ፡፡ በዘይ እውን ሌምዒት፣ ሰሊምን ዱሞክራሲን ከምፀአሌኩም እየ እናበሇ
ውሽጢ ንውሽጢ ዒመፅ እናቀስቀሰ ሓዯ ግዛ ናይ ቢሄር ጎንፂ፣ ሓዯ ግዛ ፀረ-ኢንቨስትመንትን
ናይ መንግስቲ ናይ ሌምዒትን ግሌጋልት ትካሊትን እናዕነወ ካብ ኢ/ያ ክሳብ ወፃኢ ሃገር ሇው
ውሌቀ ናይ ሚዴያ ተንተንትን ውዲበታትን እናተጠቐመ ሃገርን ክሌሌን ከይረጋጋእ እናገበረ
መፂኡ እዩ፡፡ ነዘይ ረጋግእ ናይ ፀጥታ ሓይሉ እንትመፅእ እውን ዜተፇሊሇዩ ኣሳማት
እናሇጠፌካ ክሸማቐቕ፣ ስርዒት ከይኽበር እናተገበረ ውሽጢ ውሽጢ ፀረ-ኢህወዯግ ኾይኑ
ብሽፊን ግን ኢህኣዯግ መሲለ ብናይ ኦሮሚያ መንእሰይ (ቄሮ) ዯም ዜምፀ ግን ናይ ህዜቢ ዯም
ቁማር ዜተጫወተ በሇፀኛ ጉጅሇ እዩ፡፡ ዜሐሸ ሇውጢ ክመፅእ እዩ ኢለ ዜተፀበየ ህዜቢ ኦሮሞ
ሐዙ እውን ህወሓትን ህዜቢ ትግራይን እዩ ነይሩ ፀሊኢ ተባሂለ በዘይ ክዕሾ ህዜቢ ትግራይ
ሕሌፉ መስዋእትነት ከፉለ ሕሌፉ ክጥቀም እየ ከይበሇ በታ እትብፀሖን ብዒቕሙን ከም ሃገር
ክንዱ ዜተቓሇሰ እዚ ሃገር በይኑ ይመርሓ ከም ዜነበረ ናይ 27 ዒመታት ውዴቀት ኮሇይ እቲ
በቢ ክሌልም ል ናይ ጣብያን ቁሸትን ዕሇታዊ ናይ መዯባት ውዴቀት ተሓተቲ እንትገብርዎ
ይራኣዩ ኣሇው።
ብዜተወዯበ ዒመፅን ዕግርግርን ናይ ህዜቢ ሕቶ ብምዴንጋር ብሽፊን ግን ኢህወዳግ ብምምሳሌ
ዜሊዒሇ ሓሊፌነት ብምቁንጣጥ ብናይ ውዴብ ኣሰራርሓ ስሌጣን ምስተቆፃፀረ ጉጅሇ ፀበብቲ ናይ
ህወሓት ነባራት ኣመራርሓን ብውዴዴር ዜተረኸበ ተራ ናይ ሰብ ሞያ ቦታ ብመቻ ክባረሩ
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ይግበር ኣል። እዙ ሓይሉ ነቲ ይወክል እየ ዜበል ህዜቢ ፀሊኢኻ ህወሓትን ኣመራርሓኡን እዩ
ነይሩ ስሇ ዜኮነ እውን ዋግኡ ክህበሌካ እየ ብምባሌ ካብ ናይ ፀጥታ ማሓውር ክሳብ ሰራዊት
ምክሌኻሌ ሃገር ፣ ካብ ሓሊፌነት ክሳብ ሰብ ሞያ በቢ ማዒሌቱ

አጃንዲ እናገበርካ ህወሓትን

ህዜቢ ትግራይን ከዲኽሙን በዘይ ኢቢልም ስርዒት ከፌርሱን ብይ ዕረፌቲ ይሰርሑ ኣሇው።
ንህዜቢ ኦሮሞ ይውክሌ እየ ኢለ ናብ ስሌጣን እንተወፀ እውን እቲ ዜነበረ ፀገም ኣብ ክንዱ
ዜፇትሕ

ተጋሩ

ዜስርሕዎ

ዜበሃሌ

ዴኽመታት

እንተሃሌዩ

እናገሊህኽን

እናዯጋገምካን

እንተይሃሌዩ እውን ብምህዝታት እናፇጠርካ ኣብ ሌዕሉ ህዜቢ ትግራይን ውዴቡ ህወሓትን
ተኻታታሉ፣ ዜተወዯበን ዜተቐናጀውን መጥቃዕቲ ይፌፀም ኣል። እዙ ሓይሉ እዘይ ከምዘይ
እናገበረ ኣብ ስሌጣን ንክፀንሕ ይኹን ዕዯመ ስሌጣኑ ንምንዋሕ ካሉእ ዜጥቀመለ ሜሊታት
አፌቲ ስርዒት ቅሬታ ኣሇዎም ዜባሃለ ሰባት በወረጦ እናኣሇሽካ ክውዯቡ እናገበርካ ገሉኡ ናይቲ
ውዴብ ውሳነ እናሃሇወ ናይ ውሌቀ መራሒ ሇውጢ ብምምሳሌ እዩ ዜኽየዴ ል፡፡ ገሇገሉኡ
እማ ክሳብ ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዒትን ፌፁም ብዜፃረር መሌክዐ ተዃሳሕቲ
ዜኮኑ ነገራት ኣብ ረሓብን ህሌውናን ህዜብን ሃገርን ከቢዴ በሰሊ ብፅሑ ኣካሊትን ውሇቀ
ሰባትን ካብ እስር ክፌትሑ፣ መውዒሉኦም ቤተ መንግስቲ ክኸውን፣ ናይ ቂም በቐሌን ሕደር
በሰሊን እናሌዏለ ናይ ህዜብን ውዴብን ክብሪ ብዜጥሕስ መሌክዐ ቀይዱ በተኽ ክኸኑን
ክዕንዲሩን እናገበርካ በዘይ ኣቢሌካ ናይ ሇውጢ ሃወርያ ወይ ናይ ፇጣሪ ሌኡኽ መሲሌካ
ክትረአ እዩ ብይ ዕረፌቲ ዜስራሕ ል፡፡ እዘይ እውን ይምኽንያታውን ተረጋጊኡ ይውስንን
ብስሚዕትን

ኣጉሌ

ተስፊን

ዜሰኽረ

ውዲበታት

ክህለ

ገበነኛታትን

ዜተወዯቡ

ከተርትን

ዜመርሕዎ ዴጋፌ ንምፌጣር እዩ ዜስራሕ ል።
እዘይ እውን ትማሉ ግብረ ራዕዱ ተሓባብሩን ዜመርሑን ፣ ብናታቶም ናይ ግብረ ራዕዱ
ኣመራርሓን ሌኡኽን ናይ ኣሻሓት ዯም ፌሰሱን ሂወት ንፁሃት ሕሇፈን ብሰም ምሕረት
እናፇታሕኻ ኣነ እንተወሪዯ የሇኹምን ስሇ ዜኾነ ንዒይ ምሳኣን ማሇት ተመሉስካ ብገበን
ተሓታቲ ታሓታቲ ምን ማሇት እዩ ዜብሌ ራዕዱ እናፇጠርካ ናይ ኣዴማን ዒመፅን ጉጅሇ
ዴጋፌ ክህሌወካ እዩ ዜስራሕ ል።
እቲ ካሉእ ሰሌቲ ናይዙ ሓይሉ ኣብ ናይ ትምክሕቲ፣ ናይ ዯርግን

ካሌኦት ተረፌ መረፌ ናይ

ሕለፌ ስርዒት ቅሪታት ብገበንን ዯም ንፁሃትን ዜተጨማሇቐ ከምኡ እውን ሕደር ዜኻሓነ ቂም
ሇዎም ኣካሊትን ውሌቀ ሰባትን ብይተሓታትነትን ምእኹሌ ኣሰራርሓን ካብ ናይ ሕጊ ቀይዱ
ከምሌጡ እናገበርካ በቲ ናይ ትምክሕቲ ሓይሉ ተቀባሌነት ክተረክብ ምፅዒርን ከምይ ዜበሇ
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ሓይሉ እናወዯብካ ስሇጣንካ ዜሕሌወሌካ ሓይሉ ምጥንኻር እዩ። እዘይ እውን ውሑዲት ሕደር
ቂም ሇዎም ፅሌዋ ፇጠርቲ ውዲበታትን ነዘይ ንቀሳቅሱ ውሌቀ ሰባትን ብተዋርዴ መሓውርካ
ብሰውርን ብግሌፅን ብሰም ምዴማር ዜብሌ ፌሌስፌና ብስምዑት ዜዴግፇካ ሓይሉ ምፌጣር
እዩ።
በዘይ ኣቢሌካ እውን ክሳዕ ወፃኢ ሃገር መሓውር ኣወዲዴባ ሇዎምን ብዜሊዒሇ ናይ ገንብ
ሓገዜ ዜተዯገፇን ናይ ኘሮቴስታንቲዜም እምነት ክሳብ በቢኣብያተ ክርስትያናቱ ስብክት
ማእኸሊት ብምትእስሳር ናይዙ ሃይማኖት ውፅኢትን ተወካሌን ከም ዜኾንካ ገይርካ ምስ ፇጣሪ
ብምትእስሳር ብይ ምኽንያት ዜዴግፌ ሓይሉ ብምፌጣር ኣቢሌካ ተቐባሌነት ክትረክብ ምፅዒር
እዩ። እዘይ ዯርጋ ኣብ ዜበዜሕ ከተማ ኣ/ኣ ል መንእሰይ ከምኡ እውን ክሳብ ዜተፇሊሇዩ
ኸባብታት ኦሮሚያን ዯቡብን ዜኸይዴ ኔትወርክ ኣወዲዴባ ሇዎ እዩ። በቲ ካሉእ ገፅ ከዒ
ምስቲ ናይ ኣምሓራ ገዚኢ ዜነበረን ምስ ናይ ዯርጊ ተረፌ መረፌ ኣብ ውሽጢ ዒዴን ወፃእን
ሇው ሓይሌታት ብምቅንጃው ብእኒ ዲኒኤሌ ክብረትን ሳዒብቱን ዜመሰለ ናይ ስብከት ክእሇትን
ወሌፌን ሇዎም ኣክራሪ ማሕበር ቅደሳን ሓይማኖት ሽፊን ንነዊሕ ግዛ ዜፀንሐ ናይ ስሌጣን
ፃምእ ሇዎን ናይ ቀዯም ናይ ኣምሓራ ክብርን ግዜኣትን ክምሌስ እየ ዜብሌ ኣብዚ ሃገር
ካሌኦት ሃይማኖታትን ቢሄራትን እኳ ከም ሇው ዜረሰዏ ሓይሉ ውዱብካ ህወሓት ንምዴኻም
ናይ ሞት ሕየት ገይሩ ዜሰርሐ ሓይሉ ምፌጣር እዩ።
እዘይ ስሇ ዜኾነ እውን እዩ እቲ ናይ ሃገር ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዒትን ከኽበር
ኣብ ቅዴሚ ተወከሌቲ ህዜቢ ቃሇ መሓሊ ዜፇፀመ ቀ/ ሚኒስትርን ምክትለን ናይ ኦኖግ፣
ትምክሕትን ናይ ዯርጊ ባንዳራታትን ጭርሖታትን ዜሓዘ ክሌተ ተፃረርቲ ናይ ፓሇቲካ
ኣረኣኣያታትን ኣሰሊሌፊታትን ተሓዋዊሶም ኣብ ኣዯባባይ ስርዒት እንትጥሕሱ

ስርዒት ምኽባር

ዜተሳኣኖ። እዘይ እውን በቲ ሓዯ ገፅ ምስዝም ኣባሊቱ ጎንፂ ንይምፌጣር በቲ ኻሉእ ገፅ ከዒ
ነዝም ክሌተ ተፃረርቲ ሓይሌታት ኣጠዒዑሙ ዜመርሕ ብሕታዊ ክኢሊ መራሒ ክትበሃሌ
ንምዴሊይ

ዜዒሇመ ስሌቲ እዩ።

ኻሉእ ናይዝም ሓይሌታት ሰሌቲ ምስ ስርዒት ወያናይ ዱሞክራሲ መሰረታዊ ጎንፂ ወይ ፅሌኣት
ሇዎም ናይ ወፃኢ ሓይሌታት ርክብ ብምፌጣር ናይ ሃገር ረብሓን ክብርን ብይግዴስ ብናይ
ወፃኢ

ሓይሌታት

ብፌሊይ

ሓያሊት

ምስ

ዜበሃሊ

ሃገራት

ርክብ

ብምፌጣር

ተፇራሓይን

ተኸባራይን መሲሌካ ስሌጣንካ ምጥንኻር እዩ። ከምቲ ኹሌና እንፇሌጦ ኣብ እዋን ዜሑሌ
ኩናት ኣብ መንጎ ሕቡራት ሃገራት ሩስያን ኣሜሪካን ተመጣጠኒ ሓይሉ ሚዚን ተፇጢሩ ሃገራት
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ኣብ ክሉ እዙ ኣሰሊሌፊ ዜምዴናታት ፇጢረን ፀኒሐን እየን፡፡ በዘይ እውን ኣብ ክሉ ስርዒት ነፃ
ዕዲጋን ኮምኒዜምን ሪኦተ ዒሇም ተሰሉፇን ዴሕሪ ምፅናሕ ብሰዕረት ናይቲ ምብራቅ ዒሇም
ተጠቓሉለ ናይ ዒሇም ሓይሉ ሚዚን ኣብ ትሕቲ ኣመሪካ ኮይኑ ናይ ስሌጣን ሓይሉ ኣብ ሓዯ
ሚዚን ዋሌታ

ኾይኑ ፀኒሑ እዩ፡፡ ዴሕሪ ግዛ ግን ካብ ናይ ምዕራባውያን ነፃ ዕዲጋ መንገዱ

ወፃኢ ካሉእ መንገዱ ምዕባሇን ብሌፅግናን የሇን ዜበሃሌ ዜነበረ ፓሇቲካሌ ኢኮኖሚ ቀመር
ውዴቂ ብምግባር ከም እኒ ቻይና ዜበሊ ሃገራት ብሌምዒታዊ መንገዱ ስለጥን ፌታሓውን
ሌምዒት ምምዜጋብ ጀሚረን ናይ ምዕራባውያን ፓሉሲ ብኣንፃ ንናይ ኣፌሪካ ሃገራት ናይ
ውዴቀት መንገዱ ከም ዜኾነ እናተረጋገፀ መፂኡ እዩ።
ኣብ መጨረሻ እውን ኣመሪካን ሳዒብታን ዜነበረን ናይ ገባራይ ሓዲጋይ ናይ ሓዯ ዋሌታ
ስሌጣን ምሌክነት እናተሸርሸረ ቻይና ዒባይ ተፊኻኻሪት ናይ ዒሇም ኢኮኖሚ ይኹን ከሇመዲይ
ዒቅሚ ዜፇጠረት ሃገር ኮይና እያ፡፡ እይ እውን ኣብ ከምኒ ኢ/ያ ከም ፌሌፌሌ ተመኩሮ
ተወሲደ ንብዘሓት ዒመታት ተሰሪሕለ ውፅኢታውነቱ ብተግባር ተመኩሩ ፌቱን መዴሓኒት
ምዃኑ ተረጋጊፁ እዩ። እዘይ ዴማ በቲ ሓዯ ገፅ መሪሕነት መሇስ ዛናዊ ብይሕንከት ኣካይዲ
ምዕራባውያን ፓሉሲኦምን ግዛ ዜሓሇፍን ዜበዜሕ ዴኻ ማሕበረሰብ ይጠቅምን ከም ዜኾነ
መጊቱ የግዲስ ብዱሞክራሲያውን ሌምዒታውን መንገዱ ስለጥ፣ ተኸታታሌን ፌትሓውን ሌምዒት
ምምዜጋብ ከም ዜካኣሌ ኣብ ናይ ዒሇም ኣዯባባይ ጥሪሖም እትሪፌዎም እዩ፡፡ በቲ ኻሉእ ገፅ
ከዒ ኢ/ያ ናይ ሕብረት ኣፌሪካን ኢጋዴን መቐመጥን ምስ ቻይናን ካሌኦት ናይ ርሑቕ
ምብራቕ

ኤስያ

ሃገራት

ርክብ

ብምፌጣራ

ንኣመሪካን

ምዕራባውያንን

ንናይ

ፓሇቲካዊ፣

ኢኮኖሚያውን ዱኘልማሲያውን ረብሓ ሌዕሌናን ክብርን ስእን ናይ ዒሇም ኣሰሊሌፊ ዜቅይርን
ስሇ ዜነበረ ህራስ ዜኸሌኦም ጉዲይ እዩ ነይሩ። በዘይ መሰረት እውን ሓዯ ግዛ ብሰባኣዊ መሰሌ፣
ካሉእ ግዛ ብናይ ግዕዜይናን ካሉእ ናይ ዱሞክራሲ ምኽንያትን እናተጠቐሙ ስርዒት ከፌርሱ
እንተፃዒሩ እውን ብናይ መሇስ ዛናዊ ናይ ኣመራርሓ ጥበብን ብቅዒትን ከይተሰኸዏልም ፀንሑ
እዩ።
እቲ ሐዙ ዜመፀ መሪሕነት እዙ ኣሰሊሌፊ ጠንቂቑ ስሇ ዜፇሌጥ ናብዝም ኣያታቱ ኢዴ ብምንሳእ
ኩልም ትካሊት ናብ ውሌቀ ክሩ፣ ብስም ፓሇቲካዊ ምሕዯራ ምስፊሕ ነዙ ሌኡኽ ክፌፅሙ
ዜተመሌመለ ከምኒ ኢሳት ፣ ኣንዯርጋቸው ፅጌን ብርሃኑ ነጋን ውዲበታቶምን ምሕረት
ክግበረልምን በዘይ ኣቢልም ነቲ ስርዒት ከፌርሱን ተዯማፅነትን ተሓታትነትን ብየንግስ
መሌክዐ ወንጀሇኛታት ክፌትሑ፣ ካሌኦት ነቲ ስርዒት ዒንዱ ሑቐ እዮም ዜበሃለ ከምኒ ናይ
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ዴሕንነት፣ መከሊኸያ፣ ካሌኦት ናይ ፀጥታ ኣካሊትን ብመቻ ክፇርሱን ይምርግጋእ ክፌጠርን
ብተሇኣኣኽነት ገሌግሌ ስማዊ መንግስቲ ይፇጥሩ ኣሇው፡፡
ብፌሊይ ነዙ ፓሇቲካ ኢኮኖሚ ዒንዱ ሑቐ እዩ ዜበሃሌ ህወሓት ቁሌፉ መሪሕነቱን ከምኡ እውን
ኣብዘይ ንዴርዴር ይቐርብ እምነት ኣሇዎም ዜባሃለ ናይ ካሌኦት ብሄራዊ ውዴባት ነባር
መሪሕነት ካብ ሓሊፌነቶም ከባረሩ ብምግባር ኣቢሌካ እዩ ሌኡኽ ዜፌፀም ል። ዕሇት
16/10/2010 ዒ/ም ኣብ መሰቀሌ ኣዯባባይ ዜተፇጠረ ግብረ ሽበራ ምክንያት ገይርካ FBi ኣብ
ናይ ሃገር ጉዲይ ጣሌቃ ከኣቱ ዜተገበረለ ኣካይዲ፣ ኣንዲርጋቸው ፅጌ ምስተፇትሐ አብ እንግሉዜ
ኤምባሲ ዜተገበረለ ኣቀባብሊን ሐዙ በቢ ማዒሌቱ በን ሃገራት ዜዋሃብ ል ክብርን ናይ ሞሳ
መግሇፅን ሓዯ መበገሲኡ እንታይ ምኑ ግሁዴ እዩ። እዙ ሓይሉ ብሓያሊት ሃገራት ዒሇም
እውን ዜናኣዴ ፓሇቲካዊ ዒቅሚ ይኹን ናይ መሪሕነት ሇውጢ ከም ሇዎ ኣምሲለ ናይ ስነ
ሌቦና ተፅዕኖን ክብርን ብምርካብ ኣቢሌካ ናይ ስሌጣን ዴሌየትካ ንምጥንኻር እዩ።
እቲ ኻሉእ እዙ ሓይሉ ዜጠቀመለ ል ስሌቲ ኣጠቓቕማ ሚዴያ

እዩ። ትማሉ ሚዚናዊ

ኣይነበረን፣ ነፃነት ይብለን ናይ መንግስቲ ኘሮፓጋንዲ መሳርሒ እዩ ዜባሃሌ ዜነበረ ሚዴያ
ሐዙ ካብዘይ ዜገዯዯ ቤተ መንግስቲ መንበሪኦም ገይሮም ናይ ሓዯ ውሌቀ ሰብ መሳርሒ
ኾይኖም ከገሌግለ ብምግባር ኣቢሌካ እዩ ናይ ስነ ሌቦና ውግእ ዜካየዴ ል። እዙ ስርዒት ናይ
ፓርሊማንታዊ ስርዒት ኾይኑ ኣብዙ ውሌቀ ሰብ በይኑ ዜሰርሖ ይኹን ዜውስኖ የሇ እናሃሇወ
በይኑ ገባርን ሓዲግን ብምዃኑ ሓዯ ሰብ ኣብ 30፣ 60፣ 90፣ 100 ማዒሌቲ ምፀኦም ታኣምራት
ከም ሇው እናምስሌካ እዘይ እውን ብዜተፇሊሇዩ ሙሁራት ተቐባሌነት ሇዎ ሇውጢ ኣምሲሌካ
እናቅረብካ ኣብ ኩልም ሚዴያታት እናተቀበሌካ ክስበኽን እዙ ሰብ እዙ ምሳኣን እዙ ሇውጢ
ምስኣን ማዕረ እዩ እናተበሃሇ ይዜመረለ ኣል።
አብዘይ 2ተ ጫፊት ሇውዎ ናይ ኘሮፓጋንዲ ስርፀት እዩ ዜካየዴ ል። በቲ ሓዯ ገፅ ሕለፌ
ናይ 27 ዒመታት ናይ ጭቆናን ውዴቀትን መናት ከም ዜነበሩ ናይ ውሌቀ ሰባት ጉዲይ
እናምፃእኻ ኣብ ሌዕሉ ገበን ገበን እንትሰርሑን ብተፇጥሮ ዜበፅሖም ናይ ኣካሌ መጉዲእትን
ናይ ተፇጥሮ በሰሊን ብናይ ፀጥታ ሓይሌን ናይ ዴሕንነት ኣካሊትን መጥቃዕቲ ይበፅሖም ከም
ዜነበረ፣ ናይ ሌምዒት ኘሮጀክትታት ከም ዜተጓተቱ፣ ዜተወዯበ ኮንትሮ ባንዴን ክራይ ኣካብትን
ከምዜነበርን ካሌኦት ፀገማትን ከም ዜተፇጠሩ እናምሰሌካ ሕለፌ ግዛ ክፅሊእን ህዜቢ ይኮነ
ምስሉ ክሕዜን ብምግባር

እዩ፡፡ በቲ ኻሉእ ገፅ ከዒ ዴሕሪ እዙ ውሌቀ ሰብ ታኣምር ከም

ዜተፇጠረ ገይርካ እዙ ውሌቀ መራሒ ፇጣሪ ዜሇኣኾ ነብዩ ክሳብ ዜበሃሌ ይምጥኖ ምስሉ
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ብምፌጣር ንዘይ ምንካእ ማሇት ረብሓ ህዜቢ ይኹን ንፇጣሪ ምንካእ ማሇት እዩ ዜብሌ ምስሉ
ምፌጣር እዩ።
ካብዘይ ዜብገስ እውን ሚዴያታትን ካሌኣት ናይ ሌምዒት ስራሕቲ ጠቅሉልም ገዱፍም ብዚዕባ
ውሌቀ ሰብ ክሰብኩ እንትውዕለን እንትሓዴሩን በቢ ኸባቢኡ ሇው ፀገማት ማሕበረሰብ ካዒ ኮነ
ተባሂለ ከይዜገቡ ዜገብር ኣካይዲ እዩ ዜኽየዴ ል። ብዚዕባ ኣብ ሳዐዱ ዒረብ ካሕሳ ዜተውሃቦ
ውሌቀ ሰብ ተሊዑለ ሚኒስተራትን ጉጅሇ ሓኻይምን ተወዱቦም ክሳብ ሳውዱ ዒረብያ ከይድም
እንተምፅእዎንን ስሩዕ ኣቀባብሊ እንትገብሩሌን ብሚሌያናት ወፃኢ ገንብ እንትግበረለን ርኢ
2ተ ሰሙን ሙለእ ሚዴያታት እንትቀባበሌለ ርኢና ኢና ፡፡ ብኣንፃሩ ዴማ ናይ ህወሓት
ማእኸሊይ ኮሚቴ ውሳነ፣ ናይ ቤት ምክሪ ትግራይ ውሳነ ሓሳብ (ressohutson)፣ ሌዕሉ 1.8
ሚሌየን ህዜቢ ተፇናቒለ ብይመፅሇሉ ቀትሪ ፀሓይ ሊይቲ ቁሩ እናተፇራረቆ ብጥምየት
ሓሇንጊ እናተገረፇ ሰማዑ እንትስእን፣ ኣብ ኦሮሚያ ቀታሉኡ ይፌሇጥ ናይ ኣህዳዴ ኣባሊትን
ኣመራርሓ ፀጥታ ኣካሊትን በቢ ማዒሌቱ እናተቐተለ ክሳብ ኣስካሬን ምቅፃሌ ዜኸይዴ ግፌዑ
እንትስራሕ፣ ናይ ዯብረማርቆስ ዒመፅን ዕንወትን፣ ኣብ ኦሮሚያ ኣብ ዜተፇሊሇዩ ኸባብታት
ዜነበሩ ናይ ህዜቢ ሕቶታትን ግን ትንፌሽ ኢለ ዜዚረብ የሇን። እዝም ሚዴያታት ጋውሕዎ
ዜኾነ

ይኹን

ዜነበረ

ሕመቕ

እውን

ንህወሓትን

መራሕታን

ዜምሌከት

እምበር

ነኻሉእ

ኣይምሌከትን። ብትኽክሌ ንዚረበለ እንተዜባሃሌ እማ አብ ሌዕሉ ቅማንት ቢሄረሰብን ተጋሩን
ዜተፇፀመ ናይ ርኢ ምጥፊእ ገበን ከምኡ እውን ኣብ ቤተ ማእሰርቲ ኦሮሚያ ካብ መጥቃዕቲ
ክንዴሕን ኣልም ንመንግስቲ ኦሮሚያ ሓዯራ ብምግባር ኣብ ቤት ማእሰርቲ ታዒቂቦም ዜነበሩ
ብናይ ኦሮሚያ ክሌሌ መራሕቲ ብፀሓይ ቀትሪ ብዯር ጉዴጓዴ ተኳዑቱ ብሂወቶም ናፌቲ
ጉዴጓዴ ኣትዮም ክቅበሩ ዜተገበሩ ሌዕሉ 100 ሶማሌያውን እዩ ክዜረበለ ዜግባእ ነይሩ።
እቲ ኻሉእ እዙ ሓይሉ ዜጥቀመለ ስሌቲ ናይ ውሽጢ እምነቶም ህወሓትን ህዜቢ ትግራይን ናይ
ሓዯ ሳሙና 2ተ ገፅ እዮም ከም ይበለ ልሚ ኸዒ ህዜቢ ትግራይን ህወሓትን ዜተፇሊሇዩ ከም
ዜኮኑን ህዜቢ ትግራይ ካብ ህወሓት ዴኽነት እምበር ሇውጢ ከምየትረፇን ህወሓት መስዋእቲ
ህዜቢ ትግራይ ከም ዜረሰዏን ገይርካ ካብ ብሚስጥር ውሽጢ ንውሽጢ ክሳብ ቤት ምኽሪ ብግሌፂ
ዯጋጊምካ ብምዜራብ ኣብ ሌዕሉ ህዜቢ ትግራይ ክሰርፅ ምግባር እዩ። ኣብ ዜተረኸበ ኹልም
መዴረኻትን ኣጋጣምታትን ህወሓትን መራሕታን ናይ ኮንትሮባንዴ፣ ክራይ ኣካብነት ካሌታት
ሕመቃትን ወከሌቲ ገይርካ ምሕሊፌ። ናይ ቀትሪ ኣብእ፣ ቁማርተኛታት፣ ገንብ ንወፃኢ
ህዴሙን እዘይ ከይኣክሌ እውን ተንኮሊትን ሸፇጣትን እናሸረቡ ከም ዜውዕለ ብስምን ወርቅን
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ስውር ኣምሲሌካ ግን ንመን ምዃኑ ማንም ከም ዜርዴኦ ገይርካ ምቅረብ። ከምኡ እውን ህዜቢ
ትግራይን ህወሓትን ኣብ ናይ ኢ/ያ ታሪኽን ጉዕዝን ዜሇዒሇ ናይ ታሪኽ ብራኸን ብፅሒትን
ዜነበሮም ምዃኑን ኣብ ሌዕሉ ስርዒት ዯርጊ ዜተገበረ ተጋዴልን ነዘይ ንምምራሕ ዜተፇፀመ
ታሪኽን ናይ ዘይ ውፅኢት ዜኮነ መሪሕ ውዴቡን ተወሳኺ ኣብ ከይዱ ዜተሰርሐ ታሪኽ ምዃኑ
ይተዋሓጠልም ክሳብ ዯርጊ ባዕለ ከም ዜወዯቐን ዜገብር ብፅሒትን ውዕሇታን ህዜቢ ትግራይ
መራስሕ ብዜተወዯበን ዜተቐናጀወን መንገዱ ይሰርሕለ ኣሇው።
ሐዙ ኸዒ 75% ምስ ኤሪትራ ዋስን ናይ ትግራይ መሬት ኮይኑ እናሃሇወ ንህዜቢ ትግራይ
ግሇሇ ዕርቂ ብምክያዴ ሻዕብያ ቃሌስን ህሌውናን ህወሓት ከም ዜወዯቐን ቆፂሩ ምስ ናይ
ፀቢብነትን ትምክሕትን ሓይሉ ዕርክነት ፇጢሩ ህዜቢ ትግራይን ህወሓትን ናብ መፃብብ
ብምእታው ብኣካሌን ስነ ሌቦናን ተሸኒፍም ኢድም ክህቡ ሊይትን ቀትርን ይፃዒር ኣል።
ህወሓትን መሪሕነታን ፀገም እንተሃሌይዎምን ንህዜቢ ትግራይ ይጠቕሙን እንተኾይኖምን
ዲኝነቱን ስሌጣኑን

ናይ ህዜቢ ትግራይ ዲኣምበር ንሳቶም ተሓሇቅቲ

ኾይኖም ክቐርቡ

ምምዃሮም ንህዜቢ ትግራይ ብሇዎም ፅሉእትን ስጋኣትን ምዃኑ ግሌፂ እዩ። ብጭቡጥ
ንዚራረብ እንተሌና ኸዒ ካብ ኣብ ኦሮሚያን ኣምሓራን ክሌሌ ል ናይ ሰናይ ምምሕዲርን ፀረዱሞክራሲን ፀገማት ኣብ ትግራይን እዩ ዜገዯዯ ዜብሌ ብዜኾነ መዏቀኒ ተቐባሌነት ይብለን
ነቲ ኣብ ባይታ ል ጭቡጥ ሓቂ ይገሌፅን እዩ።
ሐዙ ኸዒ ናይ ውሌቃይትን ራያን ናይ መሬት ሕቶ ብመንነት ተመኩሩ ይተሳኸዏ እንትቀሪ
ካሌኦት መንገዴታት እናምፃእካ ህዜቢ ትግራይ ዕረፌቲ ክስእን ብምግባር ኢቢሌካ ምዴኻም
ዜብሌ ሽርሒ ተቀናጅዮም ይሰርሕለ ኣሇው። ህዜቢ ትግራይ ብይመራሕን ውዲበን ብምትራፌ
ብኣካሌን ብስነ ሌቦናን ኣዲኺምካ ኣብ ከይዱ ዲግም ከምይትስእ ከጥፌእዎን ክንብርኸኽን
ገይርካ ካሉእ ህዜቢ ኢ/ያ እውን ምስ ህዜቢ ትግራይን ህወሓትን ምዕራኽን ምውጋንን ኣዯዲ
መጥቃዕትን ጉዴኣት ምዃን እዩ ኢለ ተስፊ ቆረፁ ካብዘይ ተምሃር ተባሂለ ክንበርኸኽን በዘይ
ኣቢሌካ ብቓሌሱ ረጋገፆ ፋዯራሊዊ ስርዒቱ እናተመንጠሇ ርእሱ ኣዴኒኑ ክርኢ ዜገብር ስሌቲ
ተኸቲሌካ ስሌጣንካ ምጥንኻር መሰረት ዜገበረ ኣካይዲ እዮም ዜኸተለ ሇው። ንህወሓትን
ዕሊማ ህወሓትን ይዴግፈ እዮም ዜበሃለ ሇው ሓይሌታትን ክሌሊትን እውን እንተተኻኢለ
ብውሇቀ እናረኸብካ ሇዎም ቆስሉ እናነኻእካ ፇሪሖም ተዯሚርና ክብለ እንተይኾይኑ ኸዒ
ስሌጣን ክሇቁ ምግባር። እዘይ ብትረት ዜቃሇሱ ኸዒ ነቲ ህዜቢ ከምዜበዯለን ብማዕረ
ከምይማሓዯሩን ዜገብር ዜተወሰነ ውሇቀ ቂም ሇም ሓይሉ ብምትእኽኻብ ኣብ ሌዕሉኦም
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ክዕምፅ፣ ብተፅዕኖታት ስሌጣን ክሌቁ ምፌርራሕን ጨጉረ ሇወጥ ተኸታተለ እናበሌካ ነፃ
ምንቅስቃስ ምግዲብን ክሳብ ኣብ ናይ ሓዯ ክሌሌ፣ ኸባብን ውዴብን ቀጥታ ጣሌቂ እናኣተኻ
ምክፌፊሌን ይምርግጋእ ምፌጣርን ዜመሳሰለ ተግባራት እዮም ዜፌፀሙ ሇው።
ብቶም ኣብ ሊዕሉ ዜተገሇፁ መንገዴታት ገይረካ ዜተኣከበ ዴጋፌ ዜተፇሇየ ናይ ህዜቢ ዴጋፌ
ከም ሇካ ብምምሳሌ ንዒይ ዜነክእ ወየሌኡ ብናይ ህዜቢ ማዕበሌ ህሌውንኡ ከም ዜጠፌእ
ብምግባር ምስዙ ውሇቀ ሰበን ጉጅሇን ምሕባር እምበር ካሉእ መንገዱ ኣየዋፅእን ኢለ ብኣካሌን
ብስነ ሌቦናን ተዲኺሙ ወይ ተስፊ ቆሪፁ ካብ ቃሌሲ ክወፅእ፣ ዜሓሸ ጥቅሚ ናብ ዜረኽበለ
ክገሌስ ወይ ኣካሌ እቲ ሇውጢ ብምምሳሌ ናይቲ ውቅታዊ ናይ ስነ ሌቦና ውግእ ኣካሌ ምዃኑ
ከረጋግፅ ዜገብር ስሌቲ እዮም ዜኽተለ ሇው፡፡ ከምቲ ቀ/ሚኒስተር ነበር ኣቶ ሃይሇማርያም
ኣብ

ስሌጣን

እናሃሇው

ሃገር

ኣባሉዖም

ስርዒት

በቲኖም

ምምራሕ

ኣባይዎም

እንትሇቁ

ይተቃሇሱ ልሚ መስዋእትነት ክኸፌሌ እየ ምባሌ ሓዯ ናይዘይ መግሇፂ እዩ።

1.3. ቀፀሌቲ ዕሊማታትን ሽቶታትን እዙ ፅግዕተኛ ሓይሉ
ከምቲ ኣብ ሊዕሉ ተዯጋጊሙ ዜተገሇፀ እዙ ሐዙ ብስም ኢህወዳግ ናብ ስሌጣን ወፂኡ ል
ሓይሉ ከም ሃገር ይኹን ክሌለ ሕገ መንስታዊ መሰረት ገይሩ ክሰርሕ ተፌጥራዊ ባህሪኡን
ፓሇቲካዊ ቆመንኡን ስሇ ይፇቕዯለ አብ ስሌጣን ክፀንሕ ክብሌ ምስ ትምክሕትን ፀቢብነትን
ዕርቂ ገይሩ ናይ ኩለ ጠባቓ ብምምሳሌ ብስም ሃገራዊ ፌቕርን ሓዴነትን

ስሌጣኑ ብምዴሌዲሌ

ነዘይ ዕንቅፌካ ሓይሉ ዜተፇሊሇየ ሽምን ጠቐነን እናገበርካ ክሊዒሌን ተቐባሌነት ክስእንን
ዜገብር ኣካይዲ ሐዙ እውን ብሕታዊ መማረፂ ገይሩ ክቕፅሇለ እዩ፡፡ ቀንዱ ዕሊማ እዙ ሓይሉ
ስሌጣን ምቁፅፃርን ምብሓትን ስሇ ዜኾነ ብይ ንፁር ፓሇቲካዊ ኣንፇታትን ኣሰሊሌፊን ናይ
ኹለ ፇታዊ መሲሌካ አብ ስሌጣን ምቅፃሌ እዩ። ስሇ ዜኾነ ነዘይ ምስኻዕ ዕንቅፊት እዩ ዜብል
ህወሓትን ናይ ዘይ ተኸተሌቲ ኣጋር ውዴባትን ዲኽምን ኣብ ከይዱ ጥፌእን ሽቶታት
ሓንፂፁ እዩ ዜሰርሕ ል። ሓይሌታት ትምክሕተን ፀብብነትን ኣብ ክሌቲኦም ብጣዕሚ ተጓናፂ
ዕሊማታትን ባህርን እንተሃሇዎም እውን ናይ ሓባር ፀሊኢና ዜብሌዎ ናይቲ ወያናይ ዱሞክራሲዊ
ስርዒት ጠበቓ ህወሓትን ናይ ዘይ ዯጀን ህዜቢ ትግራይን ኣብ ምዴኻምን ምጥፊእን ሓቢርካ
ብምስርሕ ናይ ግዜያዊ ሽቶ ኾይኑ እዙ ዕሊማ ምስተዒወተ ካብዘይ ቀፂለ ዜመፅእ ግን ዜተወሰነ
ንምምሕያሽ ብዜብሌ ምኽንያት እቲ ሕገ መንግስትን ፋዯራሊዊ ስርዒትን ኣፌሪስካ ንስሌጣንካ
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መቆፃፀርን መብሓትን ብዜጥዕም መንገዱ ናብ ኣምገነንነት ዜወስዴ ምትዕርራይ ንምግባር እዩ
ዒሇሙ

ዜሰርሕ ል።

እዘይ እውን ናይ ክሌሊት በዜሕን ናይ ኣወዲዴባ ምትዕርራይን ብምግባር ነቶም ሐዙ
ኣጋጠሞም ሇው ናይ ቢሄር ማእኸሌ ዜገበሩ ጎንፅታትን ናይ ክሌሌ ሕቶታትን መበገሲኦም
ክራይ ኣካብነትን ምብስባስን ኮይኑ እንሃሇወ በቲ ፋዯራሊዊ ስርዒት ባህሪ ዜመፀ ኣምሲሌካ
ኣወዲዴባታት ብምትዕርራይ ተቀባሌነት ክተርክብ ምፅዒርን ካብ ፓርሊማንታዊ ስርዒት ናብ
ኘሮዙዲንሻሌ ስርዒትን ምቅያር እዘይ እውን እንተተኻኢለ ክሳብ ሇካቲት 11/2011 ወዱእኻ
ዴሌየካ ምትዕርራይ ብምግባር 2012 መረፃ ብዘይ ዜተቓነየ መረፃ ክኸውን እዩ ዜስራሕ ል።
ህወሓትን ተኸተሌቱን ንምፌራስ እውን 2ተ ዒበይቲ ሽቶታት ኣቐሚጡ ይሰርሕ ኣል። እቲ
ሓዯ ካብ ውሽጢ ህወሓት ቅሬታ ሇዎ ወይ ስሌጣን ህረፌ ሇም ኣሉሽካ ብስም ምዴማር
ናብቲ ናይ ሃገር ምንቅስቃስ ዯጊፈ አብ ውሽጢ ህወሓት ክፌተት ክፌጠር ብምግባር በዘይ
ኣቢሌካ ዒሊማኻ ምስኻዕ ዜብሌ እዩ። እዘይ እውን ኣብ ዜተፇሊሇዩ እዋናት ካብ ህወሓት ቅሬታ
ሒይዝም ዜወፁን ብዜተፇሊሊዩ ምኽንያታት በዙ ናይ ሐዙ ናይ ትግራይ ኩነታት ሕጉሳት
ይኮኑ ውሌቀ ሰባት፣ መናኣሰይ፣ ሙሁራትን ብውሺጢ እናወዯብካ ናይቲ ናይ ሃገር ናይ
ምዴማር መዜሙር ተኻፇሌቲ እንተኸይኖም ዜርከብ ናይ ስሌጣን ተኸፊሌነትን ጥቅምን በቲ
ናይ ሃገር ተፅዕኖ ተዲፉኡ ኣብ ሌዕሉ ህወሓት ክዕምፅን በዘይ ኣበለ ኣብ ውሸጢ ውዴብ
ክፌፌሌ ምስተፇጠረ በዘይ ኣብለ ህዜቢ እውን ሓዲነቱ ክሌሕሌሕን ናይ ኣረኣኣያን ዕሊማን
ሓዴነት ከይፌጠር ምግባር ዜብሌ እዩ።
እዘይ እውን ብባዕለ ነዘይ ኣይዴግፊን ዜበሃለ ተፅዕኖ ፇጠርቲ ዜበሃለ ነባራት መራሕቲ
ብተዯጋጋሚ ናይ ስም ምጥፊእን ጠቀነን መቻ ብምክያዴ ካብ ህዜቢ ክንፀለን ክፅሌኡን
እናገበርካ

ንህዜቢ

በምዴንጋር

ይኹን

ህዜብ

ትግራይ

ብህወሓትን

መሪሕነታን

ምንም

ከምይተጠቀመ ኣምሲሌካ ብዜተወዯበን ዜተቐናጀወን ብምስራሕ በቲ ኣብ ሊዕሉ ዜተቐመጠ
1ይ ሽቶ ምስኻዕ ተዚሚደ ክስራሕ ዜገብር ዕሊማን ሽቶን እዩ ል። እዘይ ይሳኻዕ እንተኾይኑ
ከዒ 2ይ ኣማራፂ ተቐሚጡለ እዩ። ህወሓት ካብ ህዜብን ካብ ኣጋር ውደባትን ክንፀሌን ክፅሊእን
ገይርካ ኣብ ናይ ኢህወዳግ ውሳነታት ተዲማፅነት ይብለን ተፀሊእን ገይርካ ክግሇሌ ብምግባር
ተኾይኑ ባዕለ ክወፅእ እንተይኾይኑ ናይ ኢህወዳግ ሕገ ዯንብን ናይቲ ናይ ሇውጢ ጉዕዝን
ከም የኽብር ገይርካ እናፇራራሕኻ ትርጉም ይብለ ተንበርካኸ ውዴብ ኮይኑ ክቅፅሌ ምግባር
ዜብሌ እዩ፡፡ ብኸይዱ እውን ብህዜብቡን ኣባለን ህዜብ ኢ/ያን ዜተፀሇኣን ዜተናዏቐን ውዴብ
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ኾይኑ ባዕለ ክጠፌእ ምግባር እዘይ እንተይኾይኑ እውን ካብ ኢህወዳግ ክባረርን ብምግባር
በቲ ል በዜሒ ህዜቢ መሰረት ኣብ ናይ ሃገር ፓርሊማ ዜፇጥሮ ተፅዕኖ ስሇ ይብለ ትርጉም
ይብለ ውዴብ ገይርካ ምዴኻም ዜብሌ እዩ። ኣፌቶም ሽቶታት ናይዙ ሓይሉ እቲ 1ይ ሽቶን
2ይ ሽቶን ተመጋጊቦምን ተቀናጅኖምን ንኽኸደ እውን ብዕቱብ ምስራሕ ዜብሌ እዩ።
ስሇ ዜኾነ በዘይ ኣቢሌካ ህገ መንግስታዊ ስርዒትን ወያናይ ዱሞክራሲ መስመርን ብምዴኻም
ናይ ስሌጣን ህሌውናኻ ምንዋሕ ዜብሌ ቐንዱ ዕሊማ እኳ እንተኾነ እዘይ እንተይተሳኺዐ ግን
2ይ ኣማራፂ ዕሊማ እውን ተቀሚጡ እዩ። እቲ ኣብ ስሌጣን ኣሇኹ ዜብሌ በቲ ቀ/ ሚኒስተር
ዜምራሕ ሓይሉ እንተተኻኢለ ብስም ሃገራዊ ሓዴነትን ፌቅርን ካብ ትምክሕቲ ይኹን ፀቢብ
ሓይሉ ተሰማዕሚዕኻ ስሌጣንካ ምዴሌዲሌ ዜብሌ እንትኸውን እዘይ እንተይተሳኺዐ ግን ናይ
ምግንፃሌ ኣጀንዲ ንቀሳቐሱ ኩልም ሓይሌታት ውሽጢ ንውሽጢ ተስማዕሚዕኻ ሕቡእ ገይርካ
ዜነበረካ ሕደር ዕሊማ ኣሳኺዕኻ ምኻዴ ዜብሌ ክሌቲኡ የኸይዴ እዩ ዜብሌ ዕሊማ ሒዘ እዩ
ዜሰርሐ ል።
እቲ ምስ ቀ/ሚኒስተር ተሇጢፈ ንኣምሓራ ረብሓ ይሰርሕ እየ ዜብሌ ል ናይ ዯመቀን ገደን
ሓይሉ እውን ኣብ ስሌጣን ክፀንሕ እንተኾይኑ ሇዎ ብሕታዊ ኣመራፂ ኣብዙ ወቕታዊ
መዜሙር ተሇጢፌካ ቅዴም ክብሌ ብኣኸረርቲ ናይ ኣምሓራ ውዲበታት ማሇት እውን እኒ
ሰመያዊ ፓርቲ ይኹን ሐዙ ዜተመሰረተ ኣብን ዜሓዜዎ ኣጀንዲ መንጢሌካ ህዜቢ ኣናዲናገርካ
ኣብ ስሌጣን ንምፅናሕ ዜዒሇመ እዩ። ናይ ኦሮሚያ ሓይሉ ይኹን ናይ ኣምሓራ ሓይሉ
ዕሊማኦም ህዜቢ ኣዯናጊርካ ኣብ ስሌጣን ምፅናሕ ብምዃኑ ተመሳሳሉ ዜገብሮም እንተኾነ እውን
ኣብ ኣሰሊሌፇኦምን ናይ መጨረሻ ሽተኦምን ግን ዜተፇሊሇየ እዩ። እቶም ናይ ኦሮሚያ
ፖሇቲካዊ ሓይሌታት ኣብ ምግንፃሌ ይኹን ከም ሃገር እንተቐፂለ ኣብ ፋዯራሊዊ ስርዒት
ምቕፃሌ ቡዘሕ ኣፇሊሊይ ኣሇዎ ዜባሃሌ ስሇ ይኮነ ታዒሪቖም ብሓባር ንምኻዴ ዕዴልም ሰፉሕ
እዩ። ናይ ኣምሓራ ፓሇቲካዊ ሓይሌታት ግን ነንርእሶም ዜፀንሐ ቂምን ጫፌ ዜረገፀ ናይ
ስሌጣን ፃምእን ስሇሇዎም ከምኡ እውን ብዚዕባ ፀቢብ በሄርተኝነት ኣብ ኣምሓራ ተመሳሳሉ
እሊማ ስሇይብልም ብሓዯ ተስማዕሚዖም ዜኸደ ኣይኮኑን።
ስሇ ዜኾነ ናይ ቢኣዳን ጉያን ቅዴዴምን ናይ ህዜቢ ኣምሓራ ኣጀንዲ መንጠሌካ ናይቲ
ዜተዯናገረ መንእሰይን ፓሇቲካዊ ኢሉት ሓይሌን ዴሌየትን ጨዊኻ ኣብ ስሌጣን ንምፅናሕ
ዜግበር ል ፓሇቲካዊ ሸቀጥ እዩ። እዙ ኹለ ናይ ቢኣዳን ፀረ-ህወሓት ክህዯትን ጥሌመትን
እውን

ነዙ

ሓይሉ

እዘይ

ኣሕጊስካ

ዜተሇወጥካ

መሲሌካ

ብምቅራብ

ኣጀንዲ

ንምዜባዕን
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ምምንጣሌን ዕሊማ ገይሩ እዩ ዜስራሕ ል። ስሇዜኾነ እቲ ስርዒት ንምፌራስ ዜግበር ቅዴዴም
ዜዯሌዩ ሻዕብያን ግብፅን ይኹኑ ናይ ኣውሮፓን ማእኸሊይ ምብራቅ ሃገራትን ብዜምራሕን
ዜዴገፌን ኣብ ወፃኢ ዜርከቡ ኹልም ብስም ንኢህወዳግ ዜቃወሙ

ሓይሌታት ተሪባሪቦም

ብብርሃን ፌትጥነት ናይ ረኺብና ሰኣናዮ ናብ ዒዱ ኣእቲኻ ትርርምስ ምፌጣር ዜብሌ ዕሊማን
ሽቶን ሒዝም ይሰርሑ ኣሇው። እዘይ እውን መከሊኻያ፣ ዴሕንነትን ካሌኣት ናይ ፀጥታ
መሓውራትን ከምኡ እውን ናይ ቴላ፣ መብራህቲ ሃይሌን ካሌኣት ትካሊትን ኣብ ሌዕሉ ተጋሩን
ናይቲ ስርዒት ጠበቓ ዜበሃለ ካሌኣት ኣካሊትን ውሌቀ ሰባትን ብመቻ ከባረሩን ብናይ ባዕሊኻ
ቢሄርን ካሌኦት ዕሱባት ታኣዜትን መገሌገሌትን ምቕያር ትሌሚ ኣውፂኦም ንኣፇፃፅምኡ
ይዲሇው ኣሇው። ብስም ናይ ፌትሒ ፀገም ፌትሒ ኮሚቴ ዜብሃሌ ጉጅሇ ተቋቁሙ ከምኡ እውን
ብስም ናይ ዯንበር ግጭት ዜብሌ ዯንበር ምክሊሌ ኮምሽን ተመስሪቱ ነዘይ ዜምሌከቶም
ትካሊትን ኣመራርሓታትን ንጎኒ ተገዱፈ ሕገ መንግስቱ ብግሌፂ ይጣሓሰ ኣል።

2. ኣብ ትግራይ ል ፓሇቲካዊ ኹነታትን ትርጉሙን
2.1. ተዯጋጋሚ ገምጋምን ውፅኢቱን
አብዙ ሓፂር ፅሑፌ ብዚዕባ ኩሇመዲይ ናይ ትግራይ ፓሇቲካዊ ኹነታት ንምትንታን አይኮነን።
የግዲስ ምስቲ ኣብ ሃገርና ል ኹነታት ብቐጥታ ይኹን ብተዋዋሪ ኣዚሚዴካ ንምቅማጥ
እምበር። ከምቲ ኣብ ሊዕሉ ተዯጋጊሙ ዜተጠቐሰ መበገሲኡ ናይ ኢህወዳግ ውሽጢ ውዴብ
ብሌሽት ወይ ምብስባስ ምዃኑ ርደእ እዩ። ሐዙ ሓደሽ ይተገመተ ፀሊኢ ኣይመፀን፡፡ ኣብ
ናይ ኢህወዳግ ዴኽመት ርእሱ ቅነዏን ዜተጠናከረን ናይ ክራይ ኣካቢ ሓይሉ እዩ። እንዴሕር
ኣብ ናይ ኢህወዳግ ምብስባስ ዜተፇጠረ ኾይኑ እዘይ ምስ ህወሓት ሇዎ ርክብን ናይ ህወሓት
ብፅሒትን ብምቕማጥ ክረአ ኣሇዎ። ከምቲ ዜተገሇፀ ካብ ታሪኻዊ ኣመፃፃኣን ኣፇጣጥራን
ኢህወዳግ ህወሓት ነቲ ናይ ወያናይ ስርዒት ዋና ዯጅንን ማሃዚይን ብምዃኑ ክፇርስ ወይ እውን
ክጠናኸር እንተኾይኑ ምስ ናይ ህወሓት ህሌውናን ጥንካረን ኣዚሚዴካ ክረኣ ባህርያዊ እዩ።
ህወሓት እዘይ ተረደኡ በቢእዋኑ ንመዴረኻዊ ሌኡኹ ዜምጥን ናይ ኣወዲዴባን ኣረኣኣያን
ምትዕርራይ እናገበረ ከም ዜምፀ ዜፌሇጥ እዩ። ይኹን እምበር ነቲ ኣብ ካሌኦት ብሄራዊ
ውዴባት ዜተፇጠረ ፀገም ብቐንዱ ዜምሌከቶም ነቶም በሄራዊ ውዯባትን ናይቲ ክሌሌ ህዜብን
እኳ እንተኾነ ህወሓት እውን ከም ኣባሌ ኢህወዳግነቱን ከም ባዒሌ ተመኩሮ ውዴብን ቀዲማይ
ተወቃሲ ካብ ምን ኣየምሌጥን።
19 | P a g e

ብፌሊይ ካብ 2006 ዒ/ም ናብዘይ ህወሓት መርኣያ ክኸውንስ ይቅረ ንባዕለ እውን ተዲኺሙ
ኣብ

ኣባሊቱን

ኣመራርሕኡን

ቅሬታ

እናፇጠረ

ሓዴነት

ኣባለ፣

ኣመራርሕኡን

ህዜብን

እናተሸርሸረ ህዜቢ ትግራይ በዘይ ብስእነት ሰናይ ምምሕዲር ተጎዲኢ ኾይኑ ሌምዒት ተጓቲቱ
እዩ። እዘይ እውን በቢዒመቱ ብስም ጉባኤ፣ ታሃዴሶን ብዕምቆት ምህዲስን ተባሂለ ተዯጋጋሚ
ገምጋማት ንኣዋርሕ ወሲዴካ እንተተኻየዯ እውን ነቲ ፀገም ካብ መሰረቱ ዜፌትሐ ኾይኑ
ኣይተረኸበን፡፡ ኣብ 2008 ዒ/ም ምዴሊው ምዕራፌ ዜተገበረ ገምጋም ንታሕቲ ኣንቆሌቒለ
ዜርኢ እምበር ንሊዕሉ ይጠመተ ብምባሩ እቲ ቐንዱ ሕማም ብየምሕካሙ ብሓፂር ግዛ
ዯጊሱ ኣብ 2009 ዒ/ም ምህዲስ ገምጋም ታኣትዩ ሐዙ እውን ናይ 2008 ዒ/ም ስሕተት ተዯጊሙ
እቲ ሊዕሇዎ መሪሕነት ተኣጃጂለ ክቅፅሌ ክኢለ እዩ። እዘይ እውን እቲ ፀገም 6ተ ወርሒ እኳ
ከይፀንሐ ተጋዱደ ውዴብ ናብ ሓዯጋ ብፀሐ እቲ ሊዕሇዋይ መሪሕነት ናብ ዜተፇሊሇዩ
ጉጅሇታት ተኸፉለ እዘይ መሐሽከርን ታሓሽካርን ተዚሚድም እቲ ኣሰሊሌፊ ክሰብ ዝባታትን
ወረዲታትን ሌሒኹ ኹለ ዜዕቦ ናይ ምጥቕቓን ምክሌኻሌን ውዲበታትን ኣሰሊሌፊታትን
ተፇጢሩ ፀኒሑ እዩ፡፡
በዘይ እውን ፇትዩ እንተይኮነስ ተዯፉኡ ናብ 35 መዒሌቲ ዲግም ብዕምቆት ታሃዴሶ ከም
ዜተኣተወ ዜፌሇጥ እዩ። ብዘሕ ዒመታት እናተኣጀለ ዜመፁ ሕመቓት በቲ ሓዯ ገፅ ክትዕፌኖ
ይትኽእሌ ናይ ህዜቢ ዴፌኢት በቲ ኻሉእ ገፅ ከዒ ከምቲ ናይቲ ዜሓሇፇ ተኻኣኢለን
ታኣጃጂለን ክኸዯለ ዜክዕሌ ዕዴሌ ዕፅው ኾይኑ እዩ፡፡

ተኸኣኢለ እውን ረብሕኡ የረጋግፅ

ወይ ስጋኣት ሇዎ ሓይሉ እናተፇጠረ ስሇ ዜኸዯ ናብቲ ምሕረት ይብለ ገምጋም ክኣቱ
ተኻኢለ እዩ። ምሕረት ይብለ ክባሃሌ ከል ንህዜቢ ዕሊማ ቐዴም፣ ንዕሊማ ውዴብን ረብሓ
ውዴብን ህዜብን ማእኸሌ ገይርካ ንባዕሌኻ መስዋእት ንምዃን እንተይኮነስ እዝም ክሳብ ናይ
ዜግዙኣቢሄየር

ሰሊምታ

እ

ይባሃለ

ብሂወት

እውን

ዜዯሊሊዩ

ኣመራርሓታት

ዯጊም

ተኸኣኢሌካ ብሓዯ ምቕፃሌ ከምይካኣሌ እናተረዯኡ ኸይድም ከይቀዯሙና ክንቅዴሞም
ብዜብሌ እዩ ቅዴዴም ምጥቅቓዕ ዜተጀመረ። ውሱናት ሇውጢ ተዯሇይቲ ከም ዜህሌው ግን
ርደእ ገይርካ ማሇት እዩ፡፡
እቲ ገምጋም 35 ማዒሌቲ በሉዐ እንትባሃሌ ነቲ ውዴብ ዒሇም ሇኻዊ፣ ኣህጉራውን ሃገራውን
ክሌሊውን

ኹነታት

ዱሞክራሲን

መሰረት

ካሌኣትን

ኣብ

ገይሩ

ንመዴረኻዊ

ኣረዲዲአን

ሌኡኽ

ምፌትሕን

ዜምጥን

መዋቕራዊ

ኣብ
ሇውጢ

ሌምዒት፣
ምፅእእ

ህንፀት
ክትዕ

ዜተገበረለን በዘይ መሰረት ነቲ እዋን ዜምጥን፣ ዜሊ መዜግብን ህዜብን ኣባሌን ሇዒዒሌን
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ሰሌፌን መቐይሮ ነጥቢ ምፅእ ኢለ እውን ኣብ ሃገርን ናይ ኢ/ያ ህዜብን ዲግም ንተዯማፅነት
ህወሓት ናብ ዜሓሸ ብራኸ ዴይብ ኽኸውን ኩለ ትፅቢት ዜገበረለ መዴረኽ ነይሩ። የግዲስ
ናይ 35 ማዒሌቲ ገምጋም ካብ ዕጥቂ ቃሌሲ ጀሚሩ ኣብ ዜተፇሊሇዩ እዋናት ሓዯ ኣብ ሌዕሉ
ሓዯ ዜነበሮ ርኢቶን ገምጋምን ሕደር ቂምን ፅሉእትን ተመስሪቱ ንሓዯ ህዜብን ዕሊማን
ዜተሰሇፇ ምኳኑ ክሳብ ዜርሳዕ ሓዯ ኣብ ሌዕሉ ሓዯ ዒወት ከምዜግብ ኣብ ናይ ሞትሕየት ቃሌሲ
ዜተኻየዯለ መዴረኽ እዩ ነይሩ። ኣብዙ መዴረኽ ብግሌፂ ዜረኣን ኣቐዱምካ እኹሌ ምዴሊው
ዜተገበሮን ብገሇ ነባራት መሪሕነት ዴሕሪ መጋረጃ ውዱትን ሻጥርን ዜምራሕ ገምጋም
ማእኸሊይ ኮሚቴ ብግሌፂ አብ 2ተ ጉጅሇ ተኸፉለ ዜተኻየዯ እንትኸውን እዙ ገምጋም
ብምብራርን ስዕረትን ዜተጠናቐቐ ብምኳኑ ህወሓት ስጉምቲ ምውሳዴ ጀሚራ ዜብሌ ብዘሕ
ተስፊ ዜገበረለ እዩ ነይሩ፡፡
እንተኾነ ግን ውፅኢቱ እዘይ ኣይኮነን። የግዲስ ዋሊ ፅሉእትን ቂምን እንተነበሮ ስርዒት ሓዘ
ዜብሌ ሓይሌን ዜተወሰነ ምዴፌፊርን ዜነበሮ ገምጋም ማእኸሊይ ኮሚቴ ነቶም ዜዲፇሩ ኣወጊደ፣
ንተበሇፀቲ ዜገዯዯ ፌርሕን ተንኮሌን ኣምሂሩ ህወሓት ሐዙ ዕሕሕ ዜብሌ ይብለ ናይ ፌለጣት
ፀረ-ዱሞክራሲን ዒቅመዯካማታትን ውዴብ ኾይኑ ከተርፌ ገይሩ ዜሓሇፇ ገምጋም ኮይኑ ኣል፡፡
ልሚ ህዜቢ ትግራይ ወሊዴ መኻን ኮይኑ ብሃገር ዯረጃ ብመን ከም ዜተወከሇ ፌለጥ እዩ፡፡
ክሌቲኦም ጉጅሇታት ብዜተኣጀሇ ሕማም እንትጠፊፌኡ እቲ ሓዯ ናይ ዴሕረት ጉጅሇ በቲ
ኻሉእ ናይ ዴሕሪት ሓይሉ ተሳዑሩ ክህርስ ኣይኽእሌን።
በዘይ መሰረት ዜተጠናቐቐ ገምጋም ህወሓት ኣበጋግስኡ ፌለይ ታሃዴሶ ከም ዜተገበረ ፀረ
ሇውጥን ባዒሌ ዋና ሇውጥን ኣሌካ ከፊፉሌካ ምስዙ ዜተሰዒረ ሓይሉ ርክብ ኣሇዎ ዜበሃሌ ኩለ
ፀራሪግካ

ህሌውና

ስሇጣንካ

ንምዴሌዲሌ

ሰፉሕ

ውፌሪ

እንተነበረ

እውን

እዘይ

ርሑቕ

እንተይከዯ በቲ ውዲበ ቁፅፅር ኮሚሽን፣ ታሕተዋይ መሪሕረት፣ ኣባሌን ህዜብን ተቓውሞታት
ገጢምዎ በቲ ዜሓሰቦ ከይከዯለ ኣብ ሇዎ ጠጠው ክብሌ ኪኢለ እዩ። መጀመርያ ነቲ
ዜተወቅዏ ጉጅሇ ኣወጊዴካ ገሉኦም ርእሰ ምምሕዲር ገሉኦም ካዒ ህወሓት ቤት ፅሕፇት ገይርካ
በዘይ ኣቢሌካ ናይ ትግራይን ፋዯራሌን መሪሕነት ምምራሕን ዴሇየትካ ምምሊእን ዜብሌ
ሕቡእ ዕሊማን ሽቶን መራሕቲ እቲ ሻጥር እንተነበረ እውን እቲ ዜተባረረ ሓይሉ እውን
ተረባሪቡ ንገሉኦም ናብ ማእኸሊይ ኮሚቴ፣ ንገሉኦም ካዒ

ብመጠንቀቅታ ተመሊሉእዎም

ብምኻደ ኣብ መንጎ ክሌቲኦም ይኣተው ዜፀንሑ ዯብረፅዮንን ፇትሇወርቅን ከይተሓሰቡ ናብ
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ስሌጣን ምምፀኦም ናይቲ ህረፌ ስሌጣን ሇም ሓይሉ ናይ ስሌጣን መንገዱ ምዴሌዲሌ ከምቲ
ዜሓሰበለ ከይተሳኸዏለ ተመንጢለ ቀርዩ እዩ።
ዜኮነ ኮይኑ እቲ ሃገራዊ ፀሊኢ ዜገዯዯ ኮየኑ መጀመርያ ኣብ ናይ ሓባር ፀሊኢ ነተኩር ካብ
ዜብሌ ናይ ሇባማት ሕሳብን ብውሱን መሌክዐ እውን እንተኾነ ኣፌቶም ውሱናት ስራሕ
ፇፃሚት ል ውሱን ጅማሮታትን ተስፊ ብምግባር እምበር ህወሓትስ ሐዙ እውን ንምዴረኻዊ
ሌእኹ ዜምጥን ናይ ኣረኣኣያ ሓዴነትን ዒቕምን ኣሇዎ ኣይባሃሌን፡፡ ግሌፂ ዜኮነ ናይ
ኣመራራሓ ዴርቂ ኣጋጢምዎ ኣል፡፡ ከም ማንቲሇ ዒብዪ እዜኒ ሒዘ ግን ይሰምዕ ህዜቢ
ትግራይ ኣብይ ጥፊኣቱ ዋጋ ክኸፌሌ ይገብሮ ኣል፡፡ ሐዙ እውን ግን ዜዕርየለ ዕደለ ፀቢቡ
እምበር ታዒፅዩ ኣይባሃሌን፡፡ሐዙ እውን በቲ ል ናይ ትግራይ ፖሇቲካዊ ኩነታት ቅዴሚ
ህወሓት ተመራፂ ዕደሌ ኣል ኣይባሃሌን፡፡ ሐዙ እውን ፌግም በሇሞ ኣይፇሰሰን ኢሌና እታ
ሇትና እዴሌ ከይትመክን ፀንቂቕና ንጠቐመሊ፡፡ ሐዙ ንህዜቢ ትግራይ ካብ ናይ ፀሊእቲ
መተን ፀሇመን ዜያዲ ናይ ህወሓት ዴኽመትን ምንቁሌቃሌን ከተሓሳስቦ ይግባእ ዜብሌ
እምነት ኣሇኒ፡፡

3. ሐዙ ል ናይ ሓይሌታት ኣሰሊሌፊ ሚዚን ገምጋም
እቲ ብስም ኢህወዳግ ስሌጣን ተቆፃፂሩ ል ሓይሉ ሓቃዊ መንነቱ ፀረ-ህዜብን ፀረ-ሌምዒትን
እንተኾነ እውን ብስም ኢህወዳግ ሕጋዊ ሽፊን መሰረት ገይሩ ናብ ስሊጣን ዜመፀ ሓይሉ ምስቲ
ምዃኑ ዒሊምኡ ንኸሳክዕ ሕጋዊ ሽፊን ዜኾንዎ ዕዴሊት ብምርካቡ ብዘሓት ዒቅምታት ኣሇውም
እዮም። ይኹን እምበር ህዜባዊ ዕሊማ ስሇ ይብለ ንህዜብን ዕሊማትትን ዜኽፇሌ መስዋእትነት
ክኸፌሌ ዜኽእሌ ተፇጥራኣዊ ባህርታትን ዒቅምን ስሇ ይብለ እናሓዯረ ብዜበሇፀ ዜጋሃዴ
ዴኽመታት እውን ዜያዲ መግሇፂ ባህሪኡ እዮም። በቲ ኻሉእ ገፅ ል ፓሇቲካዊ ኣሰሊሌፊ
ዜበሃሌ እቲ ንህወሓት ማእኸሌ ገይሩ ዜቕመጥ ናይቲ ወያናይ ዱመክራሲያዊ ሓይሌን
ብቐጥታን ብተዋዋርን ኣብዘይ ሇው ሓይሌታትን እዮም።

እቲ ማእኸሌ ሰፊሪ ዜባሃሌ

ሓይሉ ግን ንግዙኡን ኣብዙ ገምጋም ኣይተኻተተን፡፡ ናይዘይ ዴኽመታትን ጥንካረታትን በቲ
ሓዯ ወይ በቲ ኻሉእ መሌክዐ ናይቲ ኣብ ስሌጣን ል ሐይሉ ዴኽመት መቃሇሲ ዒቅሚ፣
ናይቲ ኣብ ስሌጣን ል ሓይሉ ዒቅሚ ካዒ ፇተናታት እዙ ወያናያ ሓይሉ እዮም። ቀፃሉ ከመይ
ንቃሇስ ዜብሌ ካብዙ ናይ ፀሊእን ፇታውን ኣሰሊሌፊን ጥንካረን ዯካማን ጉንታት ይኹን
ዕደሊትን ፇተናታትን ተበጊስካ ስሇ ዜኾነ እዙኣቶም ዜርዜር ኣቢሌካ ምራኣይ ኣገዲሲ እዩ።
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4.1.ዴኽመትን ጥንካረን እቲ ኣብ ስሌጣን ል ሓይሉ (ፀሊኢ)
4.1.1. ጥንካረ
ሀ/ እቲ ቀዲማይ ዒቐሚ ከምቲ ተዯጋጋሙ ዜተገሇፀ እቲ ንኢህወዳግ ኣሰራርሓን ኣካይዲን
ተኸቲለ ናብ ስሌጣን ዜመፀ ሓይሉ ዋሊ ሓቃዊ መንነቱ ፀረ-ዕሊማታት ኢህወዳግን ወያናይ
ዱሞክራሲያዊ

መስመርን

እንተኾነ

ተፇተወ ተፀሌኣ

በቲ

ሕገ

መንግስቲ

ይኹን

ሕጋዊ

ምንግስታዊ ስርዒት ሽፊን ገይሩ ስሌጣን ብምቅፅፃሩ ናይቲ ወያናይ ሓይሉ ጥንካረታት
ከዲኽመለ ዜኽእሌ ዒቅሚ ወይ ጭዋዲ ምህሊው እዩ፡፡ በዘይ እውን ንቡዘሕ ዒመታት ዜተሃነፁ
ዒቕምታት ብሓፀረ ግዛ እናፊራረሶም ይርከብ፡፡
በዘይ መሰረት እውን ኣብ 27 ዒመት ዜተነፃረን ዜተሃነፀን ወያናይ ክብርታት፣ ትካሊት፣
ኣሰራርሓታት ኣወዲዴባታትን ንምግማቱ ብፀግም ፌጥነትን ተሇዋዋጣይ ብዜኮነ ስሌትን
እናዕነዎምን ብናይ ባዕለ ናይ ትምክሕትን ፀቢብነትን ዜተሓዋወሰ ናይ ክራይ ኣካብነት
ኣረኣኣያ እናተኮኦም ይርከብ። ነዘይ ዜዴግፌ ብምትካእን ነዘይ ዜቋወም ወይ ክቋወም የኽእሌ
እዩ ዜተበሃሇ ክውገዴ ዜገብር ኣካይዲ ተኸቲለ እናሰርሐ ይርከብ። ከብዘይ ብተወሳኺ ሕለፌ
ኣካይዲ መዕነዋይ ፀረ-ህዜብን ዜተሳሓሓተን ከም ዜነበረን ናይ ኣረኣኣያ ስነ ሌቦና ምስሉ
ብምህናፅ ነዘይ ተኸቲሌካ ዜነበሩ ፓሉስታትን ስትራቴጅታትን በግሌፂ ከይተንከፌካ ብኣቋራጭ
ሕግታት፣ ኣሰራርሓታትን ኣወዲዯባታትን ክፇርሱን በናይ ባዕሌኻ ኣረኣኣያ ክትኽኡን እናገበርካ
ነዘይ ዜፌፀም ናይ በዕሌኻ ትካሊት ብስም ግዜያዊ ኮሚቴን ውዴበታትን እናጣየሸ ይርከብ።
እዘይ ንሕጋዊ ስሌጣን ብምቁፅፃር ኣቢሌካ ዜፇፀም ል ዒቅሚ እዩ።
ሇ/ እቲ 2ይ ጥንካረ እዙ ሓይሉ ብስም ብሄራዊ ዕርቅን ሃገራዊ ሓዴነትን

አብ ናይ ኢ/ያ

ይኹን ናይ ንቀይሕ ባሕሪ ማእኸሌ ገይሩ ዜህለ ናይ ቀርኒ ኣፌሪካ ናይ ምቁፅፃር ስትራቴጅካዊ
ዕሊማ ማሇት እውን ቻይና ማእኸሌ ገይራ ዜተቆፃፀረቶ ናይ ጅቡቲ ወዯብን ብዴሕሪ እዚ ሃገር
ሇዋ ኮምኒ ትርኪ፣ ሶርያ፣ ሩስያን ኳተርን በቲ ሓዯ ገፅ ነዘይ ምሊሽ ናይ ምሃብ ናይ ፓሉተካ
ዒቅም ዒብሊሌነት (Hegemoney) ቅዴዴም ብኣሜሪካ ፇታውራርነት ዜምራሕ እኒ ግብፂ፣ ኣረብ
እምሬትስ፣ ሳውዱ ኣረብያን ካሌኦት ኣብ ትሕቲ ሞግዙትን ተፅዕኖን እን ሃገራት ዜርከባ
ከምኒ ኤርትራ ዜበሊ ሃገራት ዜረከባሊ ንቀይሕ ባሕሪ ኢለ እውን ንቀርኒ ኣፌሪካን ማእኸሊይ
ምብራቅን ናይ ምቁፅፃር ባህጊ ሇዎ ሓይሉ ኣሰሊሌፊ ተኸቲለ ዜመፅእ ንኢ/ያ ናይ ምቁፅፃር
ዴሌየት አብ ሕለፌ እዋናት ንኽሌቲኦም ዯንበታት ከም መረኣያ (Role model) እንተይወሰዯ
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ግን ብቐፃሌነት ናይ ኢ/ያ ቢሄራዊ ጥቕምን ሌእሊውነትን ኽብርን ናይ ወፃኢ ፓሉሲ መሪፁ
ብምጓዒዘ ኣብን ብኣሜሪካ ዜምራሓ ሓይሌታት ስኒ ተነኪስዎ ፀኒሑ እዩ።
ስሇዜኾነ እዙ ስሌጣን ተቋፃፂሩ ል ሓይሉ ኣብ መሰረታዊ ሇውጢ ምፅኡን ብሄራዊ ጥቅሚ
ረጋግፁን ሇይትን ቀትርን ፃዕሪ ዜሓቱ ትዕግስቲ ዜፇታተኑ ፓሇቲካዊ፣ ዱኘልማሲያውን
ኢኮኖሚያውን ረብሓ ክስሇፌን ነዘይ መስዋእትነት ክከፌሌን ተፇጥራኦዊ ዯርባዊ መበቆለ ስሇ
ይፇቅዯለ ነታ ብኣቋረጭ ፓሇቲካዊ ትሪፉ ዜረኽበሊን ናይ ስሌጣን ህሌውንኡ ረጋግፀሊን
ምስዙ ናይ ወያናይ ዱሞክራሲ ሓይሉ ቀመኛ ዜነበረ ሕደር ፀሊኢ ዜነበሮ ሓይሉ ዕርቂ ኣብ
ዜፌፀመለ ኣጀንዲታት ምፅማዴ እዩ።
ነዘይ እውን እዩ ብተዯጋጋሚ ማዕቐብን ኣብ ዒሇም ዱኘልማሲያዊ ተቐባሌነት ስኢኑ ተቐርቂሩ
መንሚኑ ኣብ ኣፌ ሞት በፂሑ ዜነበረ ናይ ኣቶ ኢሳያስ ኣፇወርቂ መንግስቲ ብኣጋጣሚ
ዜተረኸበት መዴሓኒት ኮይናትለ ተመሉሱ ክጥጥዕን ህሌውንኡ ከጠናክርን ገይሩ እዩ። በዘይ
መሰረት እውን ብስም ሰብኣዊ መሰሌ፣ ቢሄራዊ ዕርቂ፣ ሃገራዊ ምርዴዲእን ሓዴነትን፣ ናይ
ዱሞክራሲ ምሕዯራ ምስፊሕ፣ ፓሇቲካዊ ፓርትታት ምጥንካርን ካሌኦት ነቲ ናይ ኒዮሉቨራሌን
ናይ ዒረብ ሃገራት ጥቅሚ ረጋግፁ እሱራት ምፌታሕ፣ ፀረ-ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ
ስርዒትን ዜንቀሳቐሱን ብተግባር ኣብ ረኣዊ ጭፌጫፊ እንተይቀረየ ተዋፇሮም ዜንበሩ ውሌቀ
ሰባትን ሓይሌታትን መትከሊዊ ይኮነን ኣሰራርሓ ይተኸተሇን ዕርቂ ምፌፃምን ዕጥቆም
እንተይፇትሑ ናብ ሃገር ክኣትው ዜግበር ል፡፡ ኣብ ናይ ሌምዒታዊ መንግስታት ንዴርዴር
ይቐርቡ ትካሊት ሉቨራሊይዜዴ ምግባርን ዜመሳሳሇ ኣብ ሕግን ኣሰራርሓን ይተመሰረተ
እቶም ዜበዜሑ እውን ነቲ ሕገ መንግስታዊ ዯንጋገታትን ነዘይ መሰረት ገይሮም ዜተቋቀመ
ሕገ መንግስታዊ ስርዒትን ብቐጥታ ብዜጓነፅን እዮም ክፌፀሙ ተገይሩ።
እዘይ እውን ብሓዯ ገፅ ነቲ ኣሜሪካን ተኸተሌታን ቂም ሒናለ ዜፀንሓ ስርዒት ወያናይ
ዱሞክራሲ ዲግም ከምይሊዒሌ ገይርካ ዯጋጊምካ ንምዴቃስ ዕዴሌ ረኺቦም ኣሇው፡፡ በቲ ኻሉእ
ገፅ ከዒ ነቲ ናይ ሉቨራሉዜምን ናይ ዒረብ ሃገራት ኣሰሊሌፊን ዜጥዕም ኩነታት ምምችቻው
ዜብሌ ኣንፇት ተኸቲለ እናሰረሐ ይርከብ። እዘይ ዴማ ግዜያዊ ከስቢ ረኺበምለ እዮም። ኩለ
ግዛ ንኢ/ያ እናኸሰሰት እትውዕሌ ዜነበረት ኣሜሪካ ኢ/ያ መሰረታዊ ሇውጢ ይትረፌስ እቲ
ዜነበረ እውን እናተፇራረሰ ህሌውንኣን ከም ሃገር ናይ ምቅፃሌ ዕደሊን ናብ ሓዯጋ ኣትዮ
እናሃሇወ በቢማዒሌቲ ኣፌሌጦን ናይ ገንብ ሓገዜን ክትረክብ፣ ናይ ዒረብ ኤምርትስ ተዯጋጋሚ
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ሓገዜን ሽሌማትን ናይ ሳውዱ ዒረብያ ናይ ኢንቨስትመንት ኣጋርነትን ንግዙኡ ናይ ወፃኢ
ሸርፉ ዜፇትሐ መሲለ ክቐርብ ገይርዎ ኣል፡፡
ዕሊምኡ ግን ተኣዚዜን ተሇኣኣኽን መንግስቲ ናይ ምፌጠር ጉዲይ እዩ። ናይ ዒብዪ ኣሕመዴ
ግዜያዊ ጉያ ጉያ እዝም ኩልም ይመትከሊውን ናይ ኢ/ያ ረብሓ የረጋግፁን ኣካይዲታትን
ንግዜይኡ ኣብ ናይ ዒሇም ሓያሊትን ተፅዕኖ ፇጠርትንን ዜበሃለ ናይ ኣዕራብ ዒሇምን ናይ
ምዕራብ ሃገራትን ተቐባሌነት ሇዎን ናይ ሇውጢ ሓይሌን መሲለ ኣብ ህዜቢ ንግዜኢ
ከዴናግርን ራይን ኣያን ክረክብ ኣኽኢሌም እዩ። እዘይ እውን ብታክቲክ ዯረጃ ጠንካራ ጎኒ
ናይዙ ኣብ ስሌጣን ል ሓይሉ ክበሃሌ ዜኽእሌ እዩ።
ሐ/ እቲ 3ይ ጥንካረ እዙ ሓይሉ ብሰንኪ ናይ ኢህወዳግ ናይ ውሸጠ ምብስባስ ዜተፇጠሩ ናይ
ህዜቢ መረረትን ናይ ኣፇፃፅማ ዴኽመታትን ዜነበረ ይምርግጋእ ተበሉፁ ብናይ ሃገራዊ ዕርቅን
ሃገራዊ ምርዴዲእን ክሽቅጠለ ዜኽእሌ ዕዴሌ ሇዎ ምኑ እዩ ፡፡ አብ ዜተፇሊሇየ እዋን ሕገ
መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዒትን ዜፃረር ተግባር ዜፇፀሙ ሸብርተኛታት፣ በዙ ወያናይ
ዱሞክራሲያዊ ስርዒት ዜተሳዒሩ ናይ ትምክሕቲ፣ ፀቢብነትን ተረፌ መረፌ ናይ ዯርጊ ስርዒትን
ኣብ ወፃእን ዯገን ዜነበሩ ሓይሌታት ተመሓዜውካ ዜግበር ናይ ጥምረት ጉዕዝ ተጀሚሩ ኣል፡፡
ከምኡ እውን

ምስ ናይ ኘሮቴስታንትን ማሕበረ ቅደሳንን ተኸተሌቲ ይምክንያታውን

ስምዑታውን ዴጋፌን ዒንፃ ዒንፆ ንማዕዖ ከም ዜበሃሌ ዜተኣኸኸቡ ዋጭ ዋጭ ብምባሌ ንግዙኡ
ማዕበሌ ህዜቢ ዜተፇጠረን ዴጋፌ ከም ሇዎምን ካብዘይ ዜብገሰ እውን ምስዘይ ምትንኻፌ
ብእምባ ገመዴ ምጉታት ዜዒይነቱ ገይሩ ዜርዲእ፣ ዜዲናገርን ናብይ ዯንብኡ ዜሕወስ ክህለ
ዕዴሌ ፇጢሩለ እዩ።
መ/ እቲ 4ይ ከም ጠንካራ ጎኒ

ወይ ዕዴሌ እዙ ሓይሉ ክውሰዴ ዜኽእሌ ኣብተን ናይ ኣጋር

ክሌሊትን ናይ ዯቡብ ቢሄር ቢሄረሰባትን ሇው ናይ ኣመራርሓ ዴኽመት እዩ። ናይ ኣመራርሓ
ዴኽመት እንትባሃሌ ንኸምዝኦም ዜበለ ናይ ኣሰሊሌፊ ምትሕውዋሳትን ስሚዒታውነት ዜተሓወሶ
ተብተብን ከመይ ገይርካ ብጥበብ ትሓሌፍን ናብ ናይ ባዕሌኻ ረብሓ ትቕይሮን ዜብሌ
ይምፌሊጥ እዩ፡፡ ናይ ቃሌሲ ተመኩሮ ይምህሊውን ነቲ ዜመፅእ ግዜያዊ ፀገማትን ኣፌቲ ሕገ
መንግስቲ ዜተፃወዯ ሓዯጋን ህዜቢ ወዱብካን ኣንቂሕካን ዜተናወሐ ቃሌሲ ንምክያዴን ኣብዘይ
ዜኽፇሌ መስዋእትነት ንምክፊሌ ል ዴሌውነት እውን ከምኡ፡፡ ናይ ህዜቢ ረብሓን ምቅዲምን
ዴሌውንት ይምህሊው እውን ካሉእ ዴክመት እዩ። እቲ ኣመራርሓ ጎሳን ቢሄርን ሌባስ ማእኸሌ
ገይሩ በቢዒቅሙ ኣብ ጠሌቆምቆም ዜነበረን ምቾት ዜሇመዯን ምስት ምዃኑ ነዙ ፀገም ዜፃወርን
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ንቃሌሲ ዜዲልን ሰብእና ይምህሊው እውን ከምኡ። በዘይ ምኽንያት እውን ናይቲ ናይ
ኣቋራጭ ዯንበ ምትሕውዋስ ወይ ስሌጣን ምሌቃቅ እዩ እቲ ዜቐሇሇ ምርጭኡ። እዘይ እውን
እቲ ኣብ ስሌጣን ል ሐይሉ ዴሊዩ ዜገብራ ሃገር ክትፌጠር ዕዴሌ ዜፇጥረለ እዩ፡፡
ትማሉ ከም 2ይ ዛጋ ዜቁፀር ዜነበረ ህዜቢ ልሚ ማዕርነቱ ረጋገፀለ ሕገ መንግስትን ሕገ
መንግስታዊ ስርዒቱን ኣብ ሓዯጋ እንትኣቱ ብዴፌረትን ብግሌፅን ክቋወምን ነዘይ ጠጠው
ክብሌን እናተገበኦ ምስ ፌፁም ፀረ-ረብሕኡን ህሌውንኡን ዜኾኑ ናይ ትማሉ ዯመኛ ፀሊእቱን
ተዯሚረ እናበሇ እንትእውጅ ገሉኡ ኸዒ እዙ ስርዒት መሉኣ እንተፇረሰት ጥቕመይን ጥቅሚ
ቤተሰበይን

ከረጋግፅ

ብዜብሌ

ተÕይዩ

ስሌጣን

ብምሌቃቅ

ናይ

ኣምባሳዯርነት

ረብሕኡ

ረጋግፅን ግለሱን ውሕስን ቦትኡ ዜሕዜ ል ።
ህወሓት ከም ውዴብ ብናይ ቄሮ ምንቅስቃስ ተጎሌቢቡ ዜመፀ ናይ እኒ ሇማን

ዒብዩን ጉጅሇ

ምቁዋም ክንዯይ ዜኣክሌ ዋጋ ከም ኸፌሌ እንተፇሇጦ እውን ንህሌውና እቲ ስርዒት ዜኽፇሌ
መስዋእትነት እዩ ኢለ ዋጋ ኸፉለ ውግንንኡ ዜሃቦም ናይ ዯኢህዳን ኣመራርሓ ከምኒ ሽፇራው
ሽጉጤ ዜበለ ኣፌቲ ፀበባ ግዛ ዜፇፀምዎ ክሕዯት ሓዯ መርኣያ እዩ፡፡ ነቲ ስርዒት ኣብ ብጣዕሚ
ሓዯገኛን ፇታንን እዋን ራሕሪሖም፣ ሌዕሉ 1.8 ሚሌዮን ዜተፇናቐሇ ህዜቢ ብይ መፅሇሉ
ክረምትን ሇይትን ጠሉሞም፣ ኣብ ዯማዊ ዒላታዊ ጉንፅን ህወከትን ከምኡ እውን ብዜተፇሊሊዩ
ወቅታዊ ፇተናታት ተስፊ ቆሪፆም ስሌጣን ክሇቅቅ ምባሌ ኣብ ተመኩሮ ቃሌስና ከም ሓደሽ
ነገር እንተይተወሰዯ እውን ኣብዙ ቀረባ ከጋጥም እዩ ዜብሃሌ ክሰተት ግን ኣይነበረን።
ብዕሊማ ኣንፃር እንትረአ ኣካይዲን ዕሊማን ዒብዩ ብኣንፃር ረብሓን ህሌውናን ዯቡብ ብሄር
ቢሄረሰባት ነቲ ኽሌሌ ብይ ጠንካራ ኣመራርሓን ውዴብን ኣትሪፌካ ኣብ ዜትፇሊሊዩ ናይ
ቢሄር ጎንፂ ክኣቱ፣ ብክሌሌን ዝባን ተኸፊፉለ ተዯማፅነቱ ክዲኸምን ገይርካ ናይ ኦኖግን
ትምክሕትን መሳርሒ ክኸውን ዜገበር እዩ። ኣብ ቀረባ እውን ዯቡብ ዜባሃሌ ክሌሌን ዒቅምን
ኣዲኽምካ ኣብ ዜተፇሊሊዩ ኣወዲዴባታት ተኸፊፉለ ልሚ ኣብ ፋዯራሌ መዋቅር ካብ ኦሮሚያን
ኣምሓራን ቀፂለ 3ይ ተዯማፅን ተፅዕኖ ፇጣሪ ዜነበረ ክሌሌ ዴሕሪ ውስናት ኣዋርሕ ወይ
ዒመት

ከም

ውሑዴ

(minority)

ዜቑፀራ

ዜተመናጠሊ

ክሌሊት

ከም

ዜህሌዋ

ንምግማቱ

ኣየፀግምን። እዘይ ዋሊ ግዜያዊ ጥንካረ ይኹን እምበር እቲ ኣብ ስሌጣን ል ሓይሉ ዴሌዩ
ንኽገብርን ናይ ባዕለ ሌዕሌና ንምፌጣርን ዜተወሰነ ርሕቀት ክወስድ ዜኽእሌ ዕዴሌ ወይ ፀጋ
እዩ ክባሃሌ ይኽእሌ እዩ።
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ሰ/ እቲ ናይ መጨረሻ 5ይ ጠንካራ ዒቅሚ እዙ ሓይሉ ገይርካ ክውሰዴ ዜኽእሌ መዯናገርቲ
ኣጀንዲታት ሒዘ ምሌዒለ እዩ። ኢህወዯግ ንመሰሌ ቢሄር ቢሄረሰባትን ህዜብታትን ዜሰርሓናዮ
ሌክዕ ንሃገራዊ ዱሞክራሲያዊ ሓዴነት ምስፊሕ መሰረታዊ ሇውጢ ነምፅእ ኢለ ከም ዜገምገመ
ዜፌሇጥ እዩ። እዙ ሐዙ ንኢህወዳግ ተጎዜጊዘ ናብ ስሌጣን ዜመፀ ሓይሉ ተበሇፂ ሓይሉ
ብተፇጥራኣዊ ባህሪኡን ዯርባዊ መበቆለን ምስዝም ዕሊማታት ጓነፅ እንተኾነ እውን ኣብዙ
ፓሇቲካዊ መዴረኽ ተባራዕቲ ፓሇቲካዊ ሕቶታትን ጠሇባትን ብምዃኖም ብዋና ዋና ናይ
ዒብዪን ውሌቀ መሻርኽቱን ናይ ሇውጢ ምትዕርራይ (reform) ኣጀንዲታት ከም ዜሓን ናይ
ሇውጢ ሃወርያን መሲለ ብምቕራብን ብተግባር እውን መዯናገርቲ ዚዕባዕታት እናተመሃዘ ኣብ
ህዜቢ ተቐባሌነት ንኽረክብ ክጥቀመለ ሓጊዜዎ እዩ፡፡

4.1.2. ዯካማ ጎንታት እዙ ሓይሉ
ሀ/ ኣብዙ ጉዲይ ቡዘሕ ምዜርዚር ዴሉ ኣይኮነን። እዙ ሓይሉ ብትኽክሌ ናይ ህዜቢ በዯሌ
ተረዱኡ፣ ጭቡጥ ፓሇቲካዊ ኩነታት ተንቲኑ፣ ናይ ኢ/ያ ዯርባዊ ባህርታትን ፓሇቲካዊ
ኣሰሊሌፊን ኣቀሚጡ ዜቃሇስ እንተይከነስ ነቲ ል ወቕታዊ ኩነታት ተበሉፁ ኣጀንዲ ህዜቢ
ጨውዮን መሌክዐን ዒይነቱን ኣዚቢዐን ናይ ውሌቀ ረብሓን ክብርን ብፌሊይ ካዒ ሕደር ናይ
ስሌጣን ፃምእ ንምርዋይ ዜመፀ እዩ። በዘይ መሰረት እውን ፌለጥ ህዜባዊ ዕሊማን ስትራቴጂን
ይብለ እዩ። ናይ ህዜቢ ተበራዕቲ ሕቶታት ክምሌስን ኢ/ያ ኣረጋጊኡ ከመርሕን ኣይኽእሌን።
ስሇ ዜኾነ ንፁር ብይኮነን ተሇዋዋጥን ኣጀንዲን ስትራቴጅን እናሓ ስሇ ዜጓዒዜን ንፁር መዯብ
ስሇ ይብለ እናተሊተመ ዜኸይዴን ብኣውረኡ ኣብ ከይዱ ጋጠምዎ ፇተናታት ክፃወር ሕቐ
ይብለ እዩ፡፡ ስሇ ዜኮነ ዴማ ህዜቢ እናዏሸወ ክነብር ስሇ ይኽእሌ ብቀሉለ ክወዴቕ ዜኽእሌ
እዩ። እዘይ ካዒ ብጥበብን ብትዕግስትን እናተቃሇዏ እንተኾይደ ነቲ ይውክል እየ ዜብል ህዜቢ
ሓዊሱ ምስ ኩልም ቢሄር ብሄረሰባትን ህዜብታትን ክሊተምን ዒርሱ እናመንመነ ክጠፌእን
ዜኽእሌ ህዜባዊ መሰረት ይብለ ቦኽባኽን ኣብ ሓሸዋ ዜተተኸሇን ሓይሉ እዩ። እዙኣ ባዕለ
እውን ዜፇሌጣ እያ።
ሇ/ እቲ 2ይ መሰረታዊ ዴኽመት እዙ ሓይሉ ብዜተፇሊሇዩ ኣካሊትን ተጓናፅትን ጥምረትን
ኣጀንዲን ግዜያዊ ዕርቂ ሌብድ ስሇ ዜኾነ ፀጊንካ ይፅገን ናይ ፀሇኣየይ ፀሇኢ ፇተውየይ ዜብሇ
እንተይኮይኑ ብዘሕ ርሕቐት ክጓዒዜ ይኽእሌ ሓይሉ እዩ። እዘይ እውን ኣብ መንጎ
ትምክሕትን ፀቢብነትን ተገይሩ ል ብጣዕሚ ክሌተ ተፃረርቲ ጫፊትን ብዴሕሪኦም ተሰሉፈ
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ል ናይ ኘሮታስታንትን ኦርቶድክስን ከምኡ እውን ኣብ ውሽጢ ኦሮሚያ ሇው ሓይሌታት
ነንባዕሌቶም ይስማዕማዐ ፖሇሉቲካዊ እምነታትን ይኹን ኣብ ኣምሓራ ክሌሌ ሇው ናይ
ፓሇቲካ ሓይሌታትን ምስ ሇዎም ሕደር ናይ ስሌጠን ፃምእን ፇፂሞም ክዕረቑ ይኽእለ
ፓሇቲካዊ ተቃርኖ (contradections) ሇዎም እዩ። ብርግፅ እዘይ

ህዜባዊ ዕሊማ ይብለ

ጥምረት ንምኳኑ ሓዯ መረጋገፂ እዩ።
ሐ/ እቲ ሳሌሳይ ዴኽመት ፌለይ ፀረ-ዱሞክራሲ መግሇፂ ሇዎ ሓይሉ እዩ። ፀረ-ዱሞክራሲያዊ
ባህሪኡ ናይ ህዜቢ ዕሊማን ጥቅምን ኣጀንዲ ይብለ ብግዜያዊ ናይ ህዜቢ ዒመፅ ተበሉፁ ዜመፀ
ግን ኣብ ስሌጣን ኮይኑ ንህዜቢ አናጨቆነ ዜመፀ ንኽብሩን ዜንኡን ዜሰርሕ ሓይሉ ብምዃኑ
እዩ። ስሇ ዜኾነ ናይ ህዜቢ ሕቶ ብቕንዕና ክርኢ ኣይኽእሌን። ጫፌ ዜረገፀ ናይ ስሌጣን ህረፌ
እውን ካሉእ መግሇፂኡ እዩ። ስሇ ዜኾነ ኩለ መንገዱ ተጠቂሙ ኣብ ስሇጣን ንኽፀንሕ ክፅዕር
እዩ።

ረኸብክዎ

ሳኣንክዎ

ሐዙ

ኢለ

ዜተበገሰ

ሓይሉ

ስሇዜኮነ

ሌዕሌነት

ሕጊ

ዜባሃሌ

ኣይቅበሌን። ንሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዒቱን ተገዚኢ ክኸውን ኣይኽእሌን።
ኣዴሊይ እንተኾይኑ እውን ኩልም ናይ ፀጥታ ኣካሊት ንጭቆናን ናይ ህዜቢ ሕቶ መጨፌሇቅን
ክጥቀመልም ይኽእሌ እዩ። ተቃውሞታት እንተሓይሌዎ እውን ክሳብ ናብ ፇሽሽቲዜም ስርዒት
ምህናፅን ጅምሊዊ ጭፌጨፊን ክሳብ ምፌፃም ክኸይዴ ዜኽእሌ እዩ፡፡ እዘይ ካዒ

ምስ ህዜቢ

ሊትሞ ባህሪኡ እዩ።
4.2. ጠንካራን ዯካማን ጎንታት ወያናይ ዱሞክራሲያዊ ሓይሉ
4.2.1. ጠንካራ ጎንታት
ከምቲ ዯጋጊምና ዜገሇፅናኖ እዙ ሓይሉ ነቲ ል ሕገ መንግስትን ፋዯራሊዊ ስርዒትን ወያናይ
ዱመክራሲያዊ መስመርን ካብ ሌቡ ዜኣምንን ኣብዘይ ነቲ ል ፓሇቲካዊ መዴረኽ ዜጠሌቡ
ምምሕያሻት እንተኣዴሌዮም እውን በቲ ሕጊ መሰረት ህዜቢ ኣሳሉፌካን ኣእምንካ ክማሓየሽ
ዜጠሌብ ሓይሉ እዩ። እዘይ እውን ንህወሓት ከም ኮር ወሲዴካ ክረኣ ሇዎ እዩ። እቶም ኣብ
ስሌጣን ሇው እውን እንተኾነ እዙ ስርዒት ንምፌራስ ናይ ስሕበት ማእኸለ ህወሓት ዲግም
ከምይሊዒሌ ገይርካ ምውቃዕ ዜብሌ እዩ፡፡ ስሇ ዜኮነ ህወሓት ከም ውዴብ ኣብ ኢህወዳግ ሇዎ
ብፅሒት፣ ነዙ ስርዒት ንምትካሌ ዜነበሮ ተራ ይኹን ኣብ ናይ 43 ዒመታት ኻዕበቶ ናይ
ቃሌሲ ተመኩሮ ዜፌሇጥ እዩ። በዜሒ ህዜቢ ወይ በዜሒ ዕጥቅን ሰራዊትን እንተይኮነስ ዜህሌወካ
ህዜባዊ ዕሊማ፣ ነዙ ዕሊማ ናይ ህዜቢ ኣጀንዲ ንምግባር እትኽተል ናይ ቃሌሲ ስሌቲ፣ ነዙ ኸቡር
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ዕሊማ ክበሃሌ ዜኽፇሌ መስዋእትነትን ዜተወዯበ ናይ ኣመራርሓ ዒቅምን

ከም ዜኮነ ብተግባር

ኣረጋጊፁ ዜሓዯረ ውዴብ እዩ።
ኣብዘይ 2ተ መሌካዒት እዮም ሇው። እቲ ሓዯ ህወሓት ንናይ ህዜቢ ሇውጢ ዜቃሇሰ፣ ነዘይ
መስዋእትነት ዜኸፌሌ፣ ሚሌኖናት ከሰሌፌ ዜኽእሌ ኣጀንዲ ሇምን ብተግባር ሰሪሑ ርአየ
ውዴብ ስሇ ዜኮነ ብቢሄር ቢሄረሰባትን ህዜብታትን ከም መርኣያ (role model) ዜኽተለዎ
ምዃኖም እዩ። እቲ ካሌኣይ ካዒ እቲ ነዘይ ከም ሕማም ኩርምቲ ዜኮኖ ሓይሉ ዴማ እዙ
ሓይሉ ሚዚን እዘይ ከይቀየርካ ኣብ ስሌጣን ምንባር ስሇ ይካኣሌ ንህወሓት ከም ዋና ናይ
ፀሊኢ ሕምብርቲ ገይሩ ይረባረብ ኣል። ስሇዜኮነ እቲ ምስ ህወሓት ዜግበር ቃሌሲ ምስ መሊእ
እቲ ስረዒት ናይ ምፌራስን መሊእ ናይ ኢ/ያ ህዜቢታትን ዜግበር ስሇ ዜኮነ ንናይ ህወሓት
ምንቅሳቃሳት ብጥቃቐ ምርኣይ እዩ። ስሇ ዜኮነ ኣብዙ ስነዴ ንህወሓት ከም ወኪሌ ገይርካ
ምውሳዴ ብወሳናይ መሌክዐ ነቲ ወያናይ ሓይሉ ዜገሌፅ ከም ዜኾውን ጥርጥር የብለን።
ሀ/ ከም ህወሓት ሇና ጥንካረ ኣብዘይ ርዙርካ ምቅማጥ ነቶም አብ ዜተፇሊሊዩ እዋናት
ብገምጋምን ፓሇቲካዊ ፅሑፊትን ተቀሚጦም ዜሓዯሩ ምዴጋም እዩ፡፡ ህወሓት ንዕሊምኡ
ንቡዘሓት ዒሰርተ ዒመታት ብዜተናወሐ ቃሌሲ ዜተፇተነ፣ ናይ ዒሇም ህዜቢ ዜመስከረልም
መራሕቲ ዜፇጠረ ፣ ናይ ዕሊማ፣ ኣረኣኣያ ፅሬትን ዕሊማ ፅንዒትን ሓዴነት ዜፇጠረ፣ ንህዜቢ
ዕሊማን ክብርን መስዋእትነት ዕሇታዊ ወፇያ መሪሕነቱን ኣባለን ባህሉ ዜገበረ፣ ከምቲ ሓዙ
ኣጋጢሙ ል ግዜያዊ ማዕበሊት ብናይ ሓይሌታት ኣሰሊሌፊ ኣነፂሩ ህዜብን ፀሊእን ነናብ
ዯምበኦም ብምፌሊይ ፀሊኢ መን ምዃኑ ናይ ምፌሊይ ሰፉሕን ዒሚቅን ተመኩሮ ሇዎ ውዴብ
እዩ። ህወሓት ኣብ ናይ 43 ናይ ቃሌሲ ዒመታቱ ሌኡኹ ተረዱኡ በቢ ማዒሌቱ ሌኡኹ
ክፌፅም ዜኽእሌ ኣሻሓት ካዴረን ኣባሌን ሇዎ ውዴብ እውን እዩ። ሌዕሉ ኹለ ከዒ ኣብ
ከምዘይ ዜበሇ ኩነታት ሓዯ ቋንቋ ዜዚረብ፣ ናብ ሰሇፌካዮ ዜስሇፌን ዜዒስሌን ብግዜያዊ
ስሚዕታትን ታህዱዴን ይምብርከኽ ፣ ካብ ገዜኡ ኣውፂእኻ ከየሰሌጠንካ ካዴረን ወታዯርን
ክትገብሮ እትኽእሌ ሚሒር ትዕግስተኛ ግን ካዒ እንተተሊዑለ መምሇሲ ይብለ ሓራስ ነብሪ
ዜኾነ ህዜቢ ዜወነነ ዕዴሇኛ ውዴብ እዩ። እዘይ ዒብዩ ዒቅሚ ፓሇቲካዊ መስርሕን ሚስጥር
ዒወትን እዩ።
ሇ/ እቲ ኻሉእ ጠንካራ ጎኒ ወይናይ ሓይሉ ዕሊማን መትከሌን ህወሓት ዕሊማን መትከሌን ኩልም
ህዜብታት ምዃኑ እዩ። ኩልም ናይ ኢ/ያ ህዜብታት ፋዯራሊዊ ስርዒትና ብፌሊይ ንሕገ
መንግስታዊ ስርዒትና ብሓፊሻን ተጠናኺሩ ክቅፅሌን ናብ ሇዎ ኽውስኽን እምበር እዙኣ
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ንዴሕሪት ዜምሌስን መንነቶም ዜትንክፌን ኣይቅበለን። ኣፌቶም ግዜያዊ ስሌፌታት ብስምዑት
ዜነጉዴ ብግዜያዊ ናይ ኣመራርሓ ዜተዯናገረን ፍተኦም ሇጢፈ ሆይ ሆይ እንተበሇ እውን ፀረረብሕኡ ክሰሇፌን ግን ኣይኽእሌን። ርግእ ኢሌካ እንተረኣይኻዮ ካብ ኦሮሚያን ኣምሓራን
ሓዊሱ እቲ ሕ/ሰብ ሳትፍን ፀገሙ ዜፇትሐለን የብለን። ትማሉ ፌትሒ ኣይተረጋገፀን ሌምዒት
ንዴሐሪት ይምሇስ ኣል ኢለ ጋንግሪን ኣመራርሓ እንተሓበረ እውን እቲ ጋንግሪን ቆሪፅካ ኣብ
ክንዱ ምዴርባይ ልሚ ምስጋንጊሪኑ ኣነ እየ ዜቃሇሰሌካን ዜውክሇካን እንትብል ክንዯይ ኣክሌ
ብሽሙ ይሽቅጡ ከም ሇው ሓፊሽ ታዒዙቢ እዩ። እዙ ኣጀንዲ ጥንክር ኣቢለ ኣሌዑለ ዜቃሇስ
እንተተረኺቡ መሊእ ናይ ህዜብታት ኣጀንዲ ከም ዜኮነ ጠራጥር አይኮነን።
ሐ/ እቲ ሳሌሳይ ናይ ህወሓት ጥንካረ ክባሃሌ ዜኽእሌ ብተነፃፃሪ እቲ መሪሕነት ዜገበሮ
ገምጋምን ነዘይ መሰረት ገይሮም ዜመፁ ሇው ተስፇታትን እዮም። ሐዙ ኣብ ትግራይ ናይ
ሙሁራት ተሳትፍን ዜተፇሊሇዩ ኣረኣኣያታት ከይፇራሕኻ እንተገዯዯ ኣብ ናይ ህዜቢ ትግራይ
ናይ ሓባረ ኣጀንዲ ተሓባቢርካ ንምስራሕ ዜግበሩ ሇው ጅማሮታት ኣብ ትግራይ ነቃዕ ፇጢሩ
በዘይ ኣቢለ ትግራይ ክኸፊፇሌን ኣብ ትግራይ ኢደ እናእተወ ከሕምዘቅን ንዜዯሉ ኣካሌ
ዕዴሌ ዜኸሌእ እዩ፡፡

4.2.2. ዯካማ ጎንታት እቲ ወያናይ ሓይሉ
ከምቲ ሌዕሌ ክብሌ ብተዯጋጋሚ ዜተገሇፀ ህወሓት ሐዙ እውን ንሇውዎ ዒቅምታት ምክኑን
ተዲማፅነቱ ስእኑን ዴክመታት ከውግዴ ኣይካኣሇን፡፡ እዙኦም ዴማ
ሀ/ እቲ ሓዯ ህወሓት አብ ክሉ እቲ መሰረታዊ መሰመሩን ሕገመንግስታዊ ስርዒትን ነዙ ሐዙ
ዒሇማዊ ኹነታት ፓሇቲካዊ መዴረኻዊ ዕማምን ዜምጥን ናይ ኣረኣኣያ ዒቅሚ ዜወነነ ይምዃኑ
እዩ። ኣብ 27 ዒመታት ውፅኢት ፃዕርና ዜኮኑ ኣሻሓት ሙሁራትን ሃፌቲ ፌረዩ ሓይሌታትን
ኣረኣኣያን ናይ ሓዴሸቲ መዯባት ምፌጣርን ናይ ነባራት መዯባት ሽግሽግን እናተፇጠሩ ይኸደ
ኣሇው። እዘይ እውን ብግሌጋልትናን ኣመራርሓናን ይዒግበን ቅሬታ ዜሓዜን ቡዘሕ እዩ።
ነዘይ ዜምጥን ፓሇቲካዊ ኣረኣኣያ፣ ናይ ኣወዲዴባን ኣሰራርሓን ሇውጢ ኣብ ክንዱ ምግባር
ንዜፌጠሩ ፀገማት ናይ ኣፇፃፅማ ዴኽመታት ገይርካ ምርኣይ ህወሓት ምስ ኩነታት ከይተጓዒ
ተሸኪለ ክቀሪ፣ ዒቅሙን ተዯማፅነቱን ክቅንስ ገይሮዎ እዩ። 35 ናይ ገምጋም ማዒሌትታት ነዘይ
መሰረት ገይረካ ክንዱ በቢ መዯቡን ካብዘይ ዜምንጩ ፓሇቲካዊ ኣሰሊሌፊን ናብ ክንዱ
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ምእታው ናይ ቂም፣ ህሌክን መንሰዒረን ዜተኣጀሇ ገምጋም ንህወሓት ተወሳኺ ሰብ ክትሰእንን
ገይሩዋ እዩ።
ስሇ ዜኮነ ብዜሓሇፇ እናተመካሕና ንነእዋኑ ዜምጥን ፓሇቲካዊ ዒቅሚ ምፌጣር ኣይቡና እዩ።
በዘይ እውን ኩነታት ኣቐዱሙ ዜግምትን ኣጀንዲ ዜፇጥርን ተኸባርን ተሃራፌን ዜነበረ ውዴብ
ብፀሊእቲ ተቀዱሙ ንሳቶም ኣብ ዜፇጠራዎ ኣጀንዲ ተፀሚደ ዜተኣማመኑሌናን ስትራቴጅካዊ
ፇተውትና እንተይቀረዩ ባኣና ተስፊ ቆሪፆም ከንሳሐቡን ንግዜያዊ በትሪ ፇሪሖም ናብይ
ዯንበኦም ክሕወሱን ገይሩ እዩ። ልሚ ምስ ህወሓት ዜዒረኸን ምስ ቆሌቋሌ ዜተፀገዏን ሓዯ
ኾይኖም አሇው።
ሇ/እቲ 2ይ ሐዙ ኣብ ህወሓት ጉሌህ ኢለ ብዴኽመት ዜረኣ ል አብቲ ሊዕሇዋይ መሪሕነት ል
ናይ መሪሕነት ምዴኻም እዩ። እቲ ዴክመት እውን ተራ ምዴኻም አይኮነን። ናይ ዕሊማን
ህዜባዊ ውግንናን ምዜናፌን ዯርብኻ ምቅያርን እውን እምበር። ቅዴም ክብሌ ክሌተ ጉጅሇ
ተባሂለ እቲ ሓዯ ጉጅሇ ብስዕረት እቲ ካሉእ ጉጅሇ ከም ዜተጠናቐቐ ፌለጥ እዩ። እዘይ
3ተመሌክዒትን ኣሰሊሌፊትን ፇጠሩ ሓሉፈ እዩ። እቲ ሓዯ አብ ህወሓት ንቡዘሕ ዒመታት
እናተሰፊሕፇሐ ዜመፀ ፀረ-ዱሞክራሲ ዜወሇድ ዯርባዊ ፌሕፌሕ ይብለ በረዴ ዜኾነ ቃሌሲ
ጠምብዩ ውሰናት ገበርቲ ሓዯግቲ ክፌጠሩን ዜተረፈ በሇፀኛን ተሓባባርን ኾይኑ ዜረአየለ ባይታ
ተፇጢሩ ኣል፡፡
ኣብ ቃሌሲ ኣፇሊሊይ ንህወሓት ባዒሌ ቡዘሕ ተመኩሮ እንተኾነ እውን ናይ 2010 ኣፇሊሊይን
ግን ካብዙኣቶም ዜተፇሇ እዩ ነይሩ። በይንኡ መስመር ንኺዴ፣ ህዜቢ ከመይ ንጥቀም
እንተይኮነስ ሓዯ ነቲ ሓዯ ከመይ ይሳዒሮ፣ ናተይ ጉጅሇ ንኽስዕር መን ኣብ ሌዕሉ መን ዜብለ
ቅዴዴም ተኻይደ 35 ማዒሌቲ አብ ቆል ጥጥቆ ተወዲኡ። እዘይ እውን እቲ ዜተወሰነ እውን
ዕሕሕ ዜብሌ ከይህለ ኣብ ቃሌሲ ዜተመሰረተ ሓዴነት ንሓዯን ንሓዋሩን ተቐቢሩ ህወሓት
ዜገዯዯ ዯንበ ፌርሕን ፇራሓትን፣ በሇፅን በሇፀኛታትን ኾይኑ ኣል፡፡ ሙለእ ንሙለእ ኣብ
ውሽጢ ህወሓት ምቅሊስ ሓቅን ቅንዕናን እንተይኮነስ ከም ቲፍኻን ዒቅሚ ጉጅሇኻን ምዃኑ
ት/ቲ ሂቡ ሓሉፊ እዩ። ሓቂ ሓቁ ንራረብ እንተይሌና ብኹልም ናይ ፓሇቲካ መዏቀንታት
ካፌቶም ዜተባረሩ ዜበሇፀ እቲ ሐዙ ኣብ ህወሓት ቤት ፅሕፇት መእኸሌ ገይሩ ዜሊዒሇ ሓሊፌነት
ተቆፃፂሩ ል ሐይሉ ዲግም ውዴብ ብይብክሌ መሌክዐ ክቑረፅ ዜነበሮን ሇዎን ጋንግሪን
ስርዒትናን ረብሓ ህዜብናን እዩ፡፡ እዙ ጋንግሪን ውዴብ እዘይ ካዒ እቲ ዜገርም ብህዜቢ፣ ብኹለ
ኣባሌን ኣመራርሓን ዜፌሇጥ እዩ። ብጣዕሚ ዜገርም ግን በቲ ዜቐዯመ ጥፌኣቱ ከይተሰከፇ
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የግዲስ ኣነ እየ ስሌጣን ክሕዜ ሇኒ ኢለ ሐዙ እውን ህወሓት ጠቅሉለ ናብ ኢደ ከእትዎ
ሇይትን ቀትርን ብይ ዕረፌቲ ይሰርሕ ምህሊው እዩ። እዘይ ህዜብን ኣባሌን ንህወሓት
ብጥርጣረ ዏይኒ ክትረአ፣ ብውዴቡ ተስፊ ቅቆርፅን ናብ ስጋኣት ክኣቱን ዜገብር እዩ። ሓዴነት
ተጋሩን ቃሌሲ ህዜቢ ትግራይን ኣብ ስሚዕትን ተብተብን ኣይኮነን፡፡ ኣብ መትከሌን ውዐይ
ቃሌሲ ዜተመሰረተ ሓዴነት እምበር።
ሐ/ ኣብ ህወሓት ኣሰሊሌፊ ከም ዴኽመት ዜረአ ካሉእ ጉዲይ ጥሌቀትን ስፊሓትን ልዎ
ኣረኣኣያን ተግባርን ፀረ-ዱሞክራሲ እዩ። እዘይ ዴማ በቲ ሓዯ ገፅ ብስም ሓዴነት ናይ
ኣረኣኣያ

ኣፇሊሊይን

ዜተፇሊሊየ

ኣመራፂ

ኣተሓሳስባን

ብስጋኣት

ዜርእን

ነዘይ

ዜፀየፌን

ኣረኣኣያ ዯርጋ ባህሉ ኣመራርሓ ኾይኑ ኣል። እዘይ እውን ህወሓት ናይ ብስሚዕት ዜዴግፊን
ተስፊኛታትን ዜዒብሇል ንጭቆናን ፀቅጥን ዜምቹ ባይታ ፇጢሩ እዩ። እይ ካዒ እቲ ሓዯ
ብገርሁ እቲ ሓዯ ብጉርሑ ኾይኑ እቲ ንውዴብ ይጠቅም እየ ዜበሇ ውዴብ ዜጠቐመ መሲሌዎ
ኣባርር እንትባሃሌ እንተባርር እቲ ውሑዴ ሓይሉ ካዒ ውዴብ ናይ ውሌቁ ገይሩ ገባሪ ሓዲጊ
ኽኸውን ገይርዎ እዩ። ሐዙ ንህወሓት ካብ ተዋጋኢት ሊሕሚ የዴሕን ብኣሻሓት ዜቑፀር
ኣመራርሓ ታአኪቡ ዜቃሇሱ ሌክዕ ኣቱ ናይ ውሕዲት ፀረ-ዱሞክራሲ ናይ ዒፊና መሳርሒ
ኾይኑ ኣል፡፡
እዘይ እውን ንውዴብ ዲኽሙን ዜቐትለን ኣረኣኣያታትን ተግባራትን ሕጋዊ ሽፊን ዋሃብን
መፅዯቕን ኾይኑ ይርከብ። እዘይ ንውዴብ ዋጋ እናክፇሇ ወፂኡ ሐዙ እውን ዋጋ የኽፌሊ ኣል።
እዙኦም ንህወሓት ይቕፃዕ ቅፅዒት የቕፅዕዋ ኣሇው፡፡ ኣብ ከይዱ እውን

ንህዜቢ ትግራይ

ይግመት ዋጋ ኽፌሌዎ ይተወራረደ ናይ ቡዘሕ ግዛ ዜተጠራቐሙ ዕዲታትን ሸክምታትን
እዮም። ተፇተወ ተፀሌአ እዘይ ምንጪ ኩልም ዴኽመታትናን ፇተናታትና እዙ ፖሇቲካዊ
መዴረኽ እዩ።

5. ቀፃሉ ኣንፇታትን መቃሇሲ ስሌትታትን
ቅዴም ቀዲዴም ግዜያውን ቀፃሌን ስትራቴጅን ታክቲክን መሰረት ዜገበረ ፓሇቲካዊ ትሌሚ
የዴሉ። እቲ ሐዙ ል ፓሇቲካዊ ኹነታት ብጣዕሚ ፇጣን ንግዙኡ ምግማቱ ፅግመን ፇታውን
ፀሊእን፣ ህዜብን ፓሇቲካዊ ኣሉትን ተዯናጊሩ ዜተሓዋወሰ ንምቅሊስ ኣፀጋሚ ዜኮነ ዜተረገ ማይ
እዩ ኾይኑ ል። እዘይ ከመይ ንቃሇሶ ዜብሌ ብጥንቃቐን ነባራት ፓሇቲካኛታትን ሙሁረትን
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ዜሓወሰ ሰነዴ ምዴሊው የዴሉ። እቲ ኣብ ሊዕሉ ል እንትዲል ብወገነይ እዝም ዜስዕቡ ኣብ
ግምት ክኣትው ሇዎም ይመስሇኒ፡፡

1. ናይ ህዜቢ እምበተኛነት ማእኸሌ ዜገበረ ቃሌሲ ምውሊዕ
እቲ ኣብ ስሌጣን ል ሓይሉ ግዜያዊ ናይ ህዜቢ ናይ ሰናይ ምምሕዲር በዯሌን ዒፇናን ማረሮ
ብስሚዒት ዜተሰባሰበ ናይ መናኣሰይ ዒመፅ ተበሉፁ ዜመፀ እዩ፡፡ ስሇዜኮነ ብተፇጥራኣዊ ባህሪኡ
ንሕቶ ህዜቢ ጉቡእ መሌሲ ክህብ ስሇ ይኽእሌ ኣብ ስሌጣን ንክፀንሕ ህወሓትን ስርዒት ወናይ
ዱሞክራሲን የጥፇኣሌኩም ኣሇኹ ኢለ ዕዴመ ንምግዚእ ክሳብ ወታዯራዊ ስጉምቲ ዜኸይዴ
ፇሺስቲዜም ክእውጅ ዜኽእሌ እዩ። እዘይ ብናይ ፀጥታ ሓይሉ ይኹን መራሕቲ እንተይኮነስ
በቲ ፓሇቲካዊ ኣሉት ዜምራሕ ናይ ህዜቢ እምበተኝነት (public disobedience) ገይረካ ምቅሊስ
የዴሉ። ይኹን እምበር እዘይ በቲ ናይ መንግስቲ ማሐውር ክዴገፌን ብኡ ክቃነን ግን ግዴን
ይኽውን። እንተይኾይኑ ስምዑታውነት እናተሓወሶ ስትራቴጅካዊ ቃሌሲ ክበሊሾ፣ ናይ ውሇቀ
ሰባትን ይተወዯበ ሓይሌን መሳርሕን መጥቀምን ኾይኑ ካብ ናይ ቃሌሲ ኣንፇት ወፃኢ
ክኸውን ይገብር እዩ፡፡
2. ብጣዕሚ ጠንካራ ናይ ፀጥታ ሓይሉ ምውዲብ
እቲ አብ ስሌጣን ል ሓይሉ ፌፁም ናይ ስሌጣን ህርፌ ልዎን ነዘይ ክብሌ ኩለ ዜባሃሌ
መማረፅታት

ክጥቀም

ይኽእሌ

እዩ።

እቲ

መከሇኻሉ

ሓይሉ

እውን

ንዜዕሊማ

መጥቀሚ

ኣየውዕልን ኣይበሃሌን። ፊሽሽቲዜም እንታይ ከም ዜገብር ፌለጥ እዩ። ዜተወሰነ ናይ ፋዯራሌ
ፀጥታ ሓይሉ ብምእታው ህዜቢ ክቁጣዕን ዕግርግር ክሌዒሌን ገይርካ በይ ኣቢሌካ ክፌፀም
ይኽእሌ እዩ። ብፌሊይ ከም ትግራይ ብኽሌቲኦም ሽነኻት ናይ ዯንበር ይግበኣኒ ክሊዒሌን ብይ
ኣቢሌካ ግጭት ብምፌጣር ናይ ፋዯራሌ መንግስቲ ጠሌቃ ክኣቱን ብምግባር ኣቢሌካ ክፌፀም
ይኽእሌ እዩ። ስሇዜኾነ ነቲ ተፇጢሩ ል ፅቡቅ ቃሌሲ መንፇስን ሓዴነትን ናብ ዕደሊት
ምሌዋጥ የዴሉ። ኣብዘይ ናይቲ ክሌሌ ዒቕሚ ብቀሇብን ኣፅዋርን ነዘይ ክፃወር ስሇ ይኽእሌ
መጀመርያ እቲ ምሌሻን መሌስ ተጋዯሊይን እኹሌ ምርዴዲእ ገይርካ ኣብ ምትእምማን
ዜተመስረተ ኩለ ብዒቅሙ ከባቢኡን ዒደን ክሕለ ምግባር። ነቲ ል ህዜባዊ ፓሉስን ፌለይ
ሓይሌን እውን መናዊ ዕጥቂ ምምሊእ የዴሉ። ብናይ ቢሄራዊ ግሌጋልት እውን ኣብ ሙለእ
ምትእምማንን ዴሌየትን ዜተመስረተ በቢ ዜሩ እናሰሌጠንካ ዴሇዊ ምግባር የዴሉ።
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3. ኣብ ቃሌሲ ዜተመሰረተ ሓዴነት ምጥንኻር
ሐዙ ናይ ውሌቀን ናይ ጉጅሇን ጥቕሚ ኣጀንዲ ዜግበረለ እዋን ኣይኮነን። ሒሳብ ክተወራርዴ
ምፅዒር ናይ ህዜቢ ረብሓ ይምቅዲምን ናይ ህዜቢ ትግራይ ረብሓን ህሌውናን ኣሕሉፌካ
ምሃብን እዩ። ስሇ ዜኮነ ፍሮም ምሕዯራ ትግራይ መዴረኽ ዜፇጠሮ ዕደሌ ናብ ቀፃሌነት
ሇምን ትካሊዊ ብዜኮነ መንገዴን ቀፃሌን ውዐይን ዯርባዊ ቃሌሲ እናገበርካ ነቶም ናይ ሓባርን
ረዲዴኡናን ቅዴምያ ህብካ ንረብሓ ህዜብን ህሌውና ትግራይን ቅዴም ኣከይዲ ምክታሌ
የዴሉ። ይኹን እምበር ምስ ህዜቢ ይኹን መሰረታዊ ዕሊማታትና ሊትሙናን ዋጋ ኽፌለናን
ውሇቀ ሰባት ግን ብዜተመረፀን ሕጋዊ መስርሕን ቦትኦም ክሓዘ ኣሇዎም። እንተይኾይኑ
ብስም ሓዴነትን ናይ ዯገ ፀሊኢ በሌዏናን ኣካይዲ ምስ ፀረ ህዜብን ፀረ-ዕሊማን ተጃሚሌካ ምኻዴ
ኣይከኣሌን። እዘይ እንተኾይኑ ካፌቲ ናይ ሐዙ ናይ ምዴማር ዛሮ ዴምር ፓሇቲካዊ ፊሽን
እንፌሇ ኣይንኸውንን። ብተወሳኺ እውን ንህዜቢ ትግራይ ኣይንኡ እዩ ዜጠቅም ዜብሌ ቀፃሌነት
ሇም ክትዕን ኣማራፅታት ምቅረብን ከም ል ኾይኑ ነዙ ኣጋጣሚ ተበሉፁ ምስ ናይ ዯገ
ሓይሌታት ሸርክና ብምፌጣር ኣብ ህሌውና ተጋሩ መሳርሒ ዜኸውን ዕሱብ እንተሃሌዩ ግን
ከምቶም ኣብ እዋን ዯርጊ ዜንበሩ ዐሱባት ነጭሇባሻት ፇሉኻ ይረኣዩን ቀዱሞም ክቃሌዐን
በትሪ ዱሞክራሲያዊ ሓይሉ ክዒርፍም ሇዎም እዮም።
4. ናይ ህዜቢ ሕቶ ቅዴሚያ ሂብካ ምስራሕ
ህዜብና ትዕግስተኛን መስተዋዕሌን እዩ። ይኹን እምበር ብናይ ሃገራዊ ውቅታዊ ኹነታት
ተሸፉናን ኣብዘይ ተፀሚዴናን ህዜብና ክብዯሌን ኣብ ዕንክሌሌ ክንኣቱን የብሌናን። እቲ ሐዙ
ተፇጢሩ ል ወቅታዊ ኹነታት ክሌተ ኹነታት ክፇጥር ዜኽእሌ እዩ። በቲ ሓዯ ገፅ ናይ ንሒን
ምሌዕዒሌን ፇጢሩ ህዜብና እንክሕሰለን ብፌትሒ እነዕግበለን እዘይ ተመሉሱ ከዒ ንውዴብናን
መንግስትናን ዒቅምን ሞራሌን ዜኾነለ እዩ። በቲ ሓዯ ገፅ ናብ ፅሌምትምትን ዕንኪሌሌን ኣቲና
ተመሉስና ፀገም ኣብ ሌዕሉ ፀገም እናተዯረበ ሌምዒትና ንዴሕሪት ዜምሇሰለ ኹነታት ክፌጠር
ዜገብር እዩ። ብፌሊይ ንሃካያትን ዒቅሚ ዯካማታት ፅግዕተኛ ኣመራርሓታትን ክጥቀምለ
እዮም። ስሇዜኮነ እቲ ሐዙ ተፇጢሩ ል ኹነታት ንዜበሇፀ ሕራነን ናይ ሌምዒት ዏቅምን
ከመይ ንጥቀመለ ዜብሌ ግሌፂ ኣንፇት ክወፀለን ክምራሕን ይግባእ፡፡
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5. እቶም ብናይ ፋዯራሌ መንግስቲ ዜተፇናቐለ መሪሕነት ዒቅሞም ፀንቂቀካ ምጥቃም ተፇተወ
ተፀሌአ እዝም መራሕቲ እዙኣቶም 2ተ ዒበይቲ ዒቅምታት ኣሇውዎም። እቲ ሓዯ ምእንተ ህዜቢ
ክብለ ዕዴምኦም ሙለእ ኣብ ከርተትን መስዋእትነት ሕሇፈ፣ ንህዜቢ ትግራይ ረብሓን
ህሌውናን ሂወቶምን ሂወት ቤተሰቦምን ኣሕሉፍም ዜሃቡ መርኣያ ፅንዒትን መስዋእትነትን
እዮም። እቲ ካሌኣይ ካዒ ዕዴሚኦም ሙለእ ካብ ዜተናወሐ ዕጥቂ ቃሌሲ ተራ ተጋዯሊይ ክሳብ
ኣዚዙ ወታዯራዊ ሓሊፉ ከምኡ እውን ካብ ተራ ናይ ወረዲ ኮሚቴ ክሳብ ናይ ሃገር ሊዕሇዋይ
መራሒ ኮይኖም ገሌገለ ሰብ ዜዯሇበ ተመኩሮን ማቅምን እዮም። ህዜባዊ ዕሊማ ፣ መትከሌ
ፅንዒትን ምስ ተመኩሮን ዜተፇሊሊዩ ዕዴሊትን እንትዴመሩ እዝም ሰባት እዙኣቶም ኣብ
እተኻዮም ኣትዮም ክሰርሑ ዜኽእሌ እዮም። እዙ ዒቅሚ እዘይ ፌፁም ክባኽን ይብለ
ትግራይ ብናይ ታሪኽ ኣጋጣሚ ዯርጋ ኣብ ናይ ፌርቂ ክፌሇ መን ዜፇጠረቶ ዒቅሚ እዩ።
አብ ኩለ መዲይ ተጋሊቢጡ ከም ወርቂ መኺኹ ወርቅነቱ መስክረ ሓይሉ እዩ። ኣብ ሌዕሉ
እዝም መራሕቲ ዜተወሰዯ ስጉምቲ ኣብ ሌዕሉ ህወሓትን ህዜቢ ትግራይን ህሌውና ንምዴኻምን
ብኡ ኣቢሌካ ስርዏት ፋዯራሉዜምን ብኣውረኡ ኸዒ ሕገ መንግስታዊ ስርዒት ንምፌራስ ተባሂለ
ዜተገበረ ውዱት ትምክሕትን ፀቢብነትን ናይ ዙኦም ሓሇቓታትን ምዃኑ ግሌፂ እዩ። ነዝም
መራሕቲ ይግባእ ታሪኻዊ ጥሌመት እንተኾነ እውን እዘይ ናብ ረብሓን ጥቅምን ትግራይ
ምቅያር ግን ብጣዕሚ ግዛ ይህብ ጉዲይ እዩ። አብዘይ እግረ መንገዯይ ክጠቅሶ ዜዯሉ ጉዲይ
ግን አብዝም ኣመራርሓተት ል ናይ ትግራይ ፓሇቲከኛታት ኣረኣኣያ እዩ።
እቲ ዜበዜሕ ኣብዝም መራሕቲ ዜበፅሐ መጥቃዕቲ አብ ሌዕሉ ህዜቢ ትግራይ ል ፅሌኣትን
እንተኺኢልም ከም ህዜቢ ከጥፌኣዎን ዜዯሌዩ ዜኻሓነ ፅሌኣት መግሇፂ ምኳኑ ዜርዴእ እዩ።
ቁፅሪ ቀሉሌ ይበሃሌ ሓይሉ እውን ግን ነቲ ናይ ፅግዕተኛ ሓይሉ ስጉምቲ ኣብ ሌዕሉ ናይ
ውሌቀ ሰባት ዜተወሰዯ ስጉምቲ ገይሩ ከበሮ ዒምሓም ዜወቅዕ እዩ። ኩለ ዜመሰል ምሓዘ
መሰለ እዩ። ብናተይ እምነት ግን ብ3ተ መንገዴታት እዝም መራሕቲ በፂሒዎም ል
መጥቃዕቲ እዩ ኢሇ እየ ዜኣምን ፡፡
እቲ ቀዲማይ ምኽንያት እዝም መራሕቲ ኢህወዳግ ዜባሃሌ ውዴብ ክፌጠር፣ ስርዒት ወያናይ
ዱሞክራሲን ናይዘይ ፌሌስፌና ነፀብራቅን

አብ ዒሇምና ብጣዕሚ መናዊ ካብ ዜበሃለ ሕገ

መንግስቲ ንክትከሌ ዋና ማሃንዱሳት ሓዲሽ ኢ/ያ እዮም። እዘይ እውን ስርዒት ፅግዕተኛ
ሓይሌታት ዯዕዕ ክብሌን ዜገበሩ እዮም፡፡ ኣብ ዒሇም ብቁፅሩ ውሑዴ ብመስመሩን ኣረኣኣያ
ፅንዒቱን ግን ብዒሇም ተፅዕኖ ዜፇጥር ሓይሉ ሚዙን ከም ተርእዮ ክፌጠር ተጋዱልም አጋዱልም
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እዮም። እዘይ እውን ብዘይ ጥቅመይ ቀርዮኒ ዜበሇ ናይ ዯገን ናይ ውሽጥን ሓይሉ ንተኸታታሉ
27 ዒመታት ናይ ስሕበት ማእኸለ አብዘይ ገይሩ ሰሪሑ እዩ። ስሇዜኮነ ብፓሇቲካዊ ሳይነስ
ብፌሊይ ወታዯራዊ ድክትሪን ናይ መጥቃዕቲ ስሌቲ ኣፌቲ ናይታ ፓሇቲካዊ ሓይሉ ሚዚን ዚብዕ
መሪፅካ ብምውቃዕ ምዴኻምን ብኡ ኣቢሌካ ጠቅሉሌካ ምዴምሳስን ዜብሌ ኣንፇት ተኸቲልም
ዜፌፅምዎ ሇው ከይዱ እዩ ዜብሌ እምነት ኣሇኒ። እዘይ እንተይኸውን ነይሩ በዝም ሰባት
ኣቢለ ጠጠው ክብሌ ነይርዎ። ሐዙ ካብ መንግስቲ መራሕቲ ክሳብ ናይ መከሊኸሉ ጀነራሊትን
ተራ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛታትን ፌፁም ሕገ ይተኸተለ ምብራር ስግምቲ ይውሰድልም
ኣል። ገሉኣም ብጥሮታ እንተሌናዮም አብ ስራሕ ፇፃመት ሇውን ናይ ህዜቢ ትግራይ ወኪሊት
ዜተበሃለን ከ እንታይ ገይሮም ዜብሌ መሌሲ የብለን።
እቲ ካሌኣይ ምኽንያት ግን ብስም ናይ ቀትሪ ኣዚብእ ዜብሌ ዜተወዯበ ጭርሖ ብተዯጋጋሚ
ክዜመቶልም ዜግበር ል ብትኽክሌ ንራረብ እንተይሌና እዝም ሰባት እዙኣቶም ዴዮም ናይ
ኢ/ያ ሙሰኛታት ዜብሌ ሕቶ ኣይምሌስን። ኣብ ኢ/ያ ብጣዕሚ ዜተወዯበን ስርዒት ዜሓ
(grand) ሙሱና እትምፀም ፀገም ናይ ኢ/ያ ፇጠረቱን ፇፀምቱን እዙኦም ዴይም ነይሮም
ኩልም ከ ሙስኛታት ዴዮም ህዜቢ ትግራይን ህወሓትን ዜተፇሊሊዩ እዮም፣ ህወሓት ናይ
ህዜቢ ትግራይ ረብሓ ኣየረጋግፅን፣ ኣብ ትግራይ ል ውዴቀት መበገሲኡ ህወሓት እዩ ዜብሌ
ሕቶ ንምንታይ ብዜተወዯበ ይምራሕ ኣል ዜብሌ ምስዘይ ኣይኸይዴን፡፡ ብናይ ፋዯራሌ
መንግስቲ ትእዚዜን ናይ ኣብ ወፃኢ ሇው ትግራይ መሌክዒ እኻ ይፇሌጥዋን እንተይኮነስ
ብህዜቢ ትግራይን ኣባሊታን እይኮነን ዴዮም ክምኑ ዜግባእ ንሕና ንፇሌጠሌካ፣ ዜሃብናካ
ተቐበሌ ዜብሌከ ካበይ ዜመፀ ናይ ኢህወዳግ ባህሉ እዩ እዙ ኹለ መሌሲ ኣይረኸበን፡፡
እቲ 3ይ ምኽንያት ግን ብሓቂ ንራረብ እንተተባሂለ እቶም ስግምቲ ዜወስደ ሇው ብዯም
ዜጨቀዩ፣ ብክራይ ኣካብነት ዜተጨማሇቁን ኩባንያታትን ዒሇም ሇከ ሆቴሊትን ዜወነኑ እድ
ኣይኮኑን እዮም። ሕግን ስርዒትን ኣሇ ኢልም ሂወቶም ንኸዴሕኑ ኣብ ፓሉስ ጣብያ ዜተፀሇለ
ብናይ ፀጥታ ኣካሊት ጥዩት እርሙታ ሌዕሉ 100 ሰባት ኣብ ሓዯ ጉዴጓዴ ዜቀበረን ንክርሸኑ
ዜኣን እቲ ሐዙ ስጉምቲ ወሳዱ ዜኒሆ ሇማ መገርሳ ንሱ ናይ ሇውጢ ሓይሉ ኾይኑ ኣብዝም
መራሕቲ ስግምቲ ክወስዴ እንታይ ሕጋውን ሞራሊውን ብቅዒት ኣሇዎ ንዘይ መሌሲ የዴሌየኒ
እዩ፡፡
ስሇ ዜኾነ ኣብዝም ሌዕሉ መራሕቲ ዜተወሰዯ ስግምቲ ህወሓት ብይ መራሕን ውዴብን
ኣትሪፌካ ዒቅሙ ክዲክምን በዘይ ኣቢሌካ ዲግም ናብ ስሌጣኖም ስጋኣት ይኮነለን ኩነታት
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ምምችቻውን ዜብሌ ኣንፇት ተኸቲለ ዜተፇፀመ መጥቃዕቲ እዩ ዜብሇ እምነት ኣሇኒ። ይኹን
እምበር

እዝም

ሰባት

እዙኣቶም

ከም

ሓዯ

ኣባሌን

መሪሕነት

ህወሓትን

እንተኣጥፇኦም

ክግምገሙን ክቅፅዐን ኣይግባእን ዜብሌ እምነት የብሇይን። እዘይ ግን ናይ ህወሓትን ህዜቢ
ትግራይን ሓሊፌነትን ስሌጣንን ዯኣምበር ብመን ኣሇኒ ዜግበር መጥቃዕቲ ፌፁም ንህዜቢ
ትግራይ ካብ ሇዎም ቂምን ንዕቐትን ዜብገስ ምዃኑ ግሌፂ እዩ። ስሇ ዜኮነ ብውሌቅና ሇና
ቂምን ናይ ይመስሇኒ መዯምዯምታን ንጎኒ ገዱፌና አብ ጭቡጥ ሓበሬታ ዜተመሰረተ ሚዚን
ክነዕርፌን ናይ ፀሊእን ናይ ህዜቢ ዕሊማን ፇሊሉና ክንርእን ይግባእ። እንተይኾይኑ እዘይ
ብትረት

እንተይተቓሉስናዮ

አብዙኦም

ጠጠው

ይብሌን

ጓሌካያ

ዜዯሇየስ

ብገንብካን

ኣይምሇስ እዩ እሞ ብትረት ክንቃሇሶ ይግባእ ዜብሌ እመነት ኣሇኒ።
እሞ ንረብሓ ህዜቢ ትግራይ 40 ዒመት ሙለእ ንምግማቱ ፅግም መስዋእትነት ዜከፇሇ ባዒሌ
ውሇታ ሓይሉ ልሚ ናይ ታሪኽ ኣጋጣሚ ኾይኑ ብምቅሊሱ ናይ ፀሊኢ

ታረጌት ኾይኑ ናይ

ሞራሌን ኣካሊውን ናይ ፅግዕተኛ ዜተወዯበ መጥቃዕቲ እንትበፅሖ ነዘይ ይምቅሊስ ፌፁም
ታሪካዊ ስሕተትን ጥሌመትን እዩ ዜብሌ እምነት ኣሇኒ። እዘይ እውን ታሪኽ ጅግንነትን
መስዋእትነትን ክቅሌበሰን ፅባሕ ምእንተ ህዜቢ መስዋእቲ ዜኸውን ሓይሉ ክመናመን ኢለ
እውን ክዲኸምን ዜገብር እዩ፡፡ ናይ እምቢተኝነትን ዒወትን ታሪኽ ብተንበርከኻነትን ክሕዯትን
ዜቕይር ብጣዕሚ ሓዯገኛ ኣካይዲ እዩ ዜብሌ እምነት ኣሇኒ። እዘይ እውን ምስ ታሪክ ምቅፃሌን
ናይ ባዕሌኻ ጅግንነት ምዕቃብን እምበር ንውሇቀ ሰባት ኢሌካ ክግበር ሇም ኣይኮነን። ፅቡቕያ
ዜገብርስ ወይ ንገረለ ወይ ግበረለ እዩ። ናይዝም ሰባት እዙኣቶም መጥቃዕቲ ናይ ህወሓት
መጥቃዕትን ስምብራትን እምበር ናይ ውሇቀ ሰባት ጥሪሕን ብኣኣቶም ጠጠው ዜብሌን እዩ
ዜብሌ እምነት የብሇይን።
ስሇዜኾነ ትማሉ ተቓሉስና ዜሳዒርናዮም ፅግዕተኛ ሓይሌታት አብዝም መራሓቲ ዜፇፀምዎን
ዜፌፅምዎ ሇውን ዜተወዯብ መጥቃዕትን ፀሇመን ኣብ ሌዕሉ ህዜቢ ትግራይ ህሌውናን
መንነትን ዜተፇፀመ መጥቃዕትን መፀሇምታን ምዃኑ ተረዱእና መንእሰይ እዘይ ክሳብ ብሰሌፉ
ወፂኡ ከውግዝ ይግባእ። እንተይኾይኑ እዝም ሰባት እዙኣቶም ፅባሕ ንጎሆ ናይዝም ግፇዏኛታት
ሕነ

መፌዯይን

መፇራርሕን

ኾይኖም

ዲግም

መስዋእትነት

እንተዜኸፌለ

ዜምበርከኹን

ዜዋረደን እዮም ኢሇ አይኣምንን። የግዲስ ታሪኹ ይዕቅብን በሊዑ ዕዲን ዜኾነ ሓደሽ ትውሌዱ
ንሊሇም ዜሓፌረለን ንዯቁ ዜዚረቦን ውርሶን ታሪኽ ከይስእን ታሪካዊ ሓሊፌነቱ ክዋፃእን ዕዴኡ
ዜኸፌሌን ክኸውን ይግባእ ክብሌ ይፇቱ።
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6. ሓይሌኻ ናይ ምትእኽኻብ

መን ቀዯመ ጉያ

እቲ ሐዙ ናብ ስሌጣን ወፃኡ ል ሓይሉ ነቲ ን27 ዒመታት ዜተሃነፀ ሕገ መንግስታዊ ስርዒትን
ትካሊትን ብፌጥነት የፇራርሶም ኣል። እዘይ ስሌጣን ኣሕሉፈ ክህብ እዩ ማሇት ይውህና እዩ።
ስሇ ዜኮነ ንምግማቱ ብፅግም ናይ ባዕለ ህሌውና ንምርግጋፅን ተፃራሪኡ ንምጥፊእን ኩልም
ሕጋዊ ይኹኑ ኢ-ሕጋዊ ተግባራዊ ይገብር ኢል። እዘይ እውን ክሌሊት ክፇራረሳ፣ ፌርሕን
ራዕዴን እናፇጠረ ገባሪ ሓዲጊ ክትኸውን ዜገበር ኣካይዲ ይኽተሌ ኣል። ናይ ዘይ ምሌክት
እውን ገሉኦም ህዜብታት ፌፅም ፀረ-ረብሐኦም ዜኮነ ተግባር ዯጊፍም ጠጠው ንክብለ ይገብር
ኣል። ስሇ ዜኮነ በቲ ሓዯ ገፅ ኣሰሊሌፊ ከይሕወሰካን ብዜሇዒሇ ጥንቃቐን ክፌፀም በቲ ኻሉእ ገፅ
ከዒ ንሕና ኢና ንረብሓኡን ንቃሇሰለ፣ ህዜቢ ዜጠቕሞን ዜጎዴኦን ይፇሌጥ እዩ። ፀረ-ረብሕኡ
ኣይስሇፌን ዜብሌ ግን ብኽሌተ መንገዱ ዋጋ ኽፌሌ እዩ።
በቲ ሓዯ ገፅ እቲ ህዜቢ ብመሪሕነት ኢህወዳግ ብምምራሩ ናይ ባሃይበል ምስዙ ሓይሉ
ክሰሇፌን ክዯናገርን ዜገብር እንትኸውን በቲ ኻሉእ ካዒ ሐዙ ብቀሉሌ ወፃእን መስዋእትነትን
ክንምክቶ እንኽእሌ ሓይሉ ክሳብ ናብ ስዕረትን የዴሉ መስዋእትነትን ዋጋ ኽፌሌ እዩ
ክኸውን ዜገበር፡፡ ስሇ ዜኮነ በቲ ሓዯ ወገን ብጣዕሚ ዜተራቐቐ፣ ስሩዕ ውዲበን ናይ ርክብ
ኣግባብን ሇም ናይ ስሇሊ ማሓውር ርጊሕኻ ግፌዕታትን ሕመቓትን እዙ ሓይሉ ብማሕበራዊ
ሚዴያታ ኣዴሊይ እንትኸውን እውን ብሰሩዕ ሚዴያ ምቅሊዕን ምኹናንን በቲ ካሉእ ወገን ካዒ
ብግዜያዊ ፌርሕን ትሑት ናይ ቃሌሲ ተመኩሮን ዜበታትኖም ል ሓይሌታት ግዛ ከይበሊኽና
አብ ጎኒ ወያናይ ዱሞክራያዊ ስረዒት ጠጠው ክብሌ ምግባር የዴሉ።
እዘይ እውን ሓይሉኻ ብምጥንኻር ሓይሉ ፀሊኢ ክዲኸመን ዜገብር ዜተዋሃሃዯን ዜተዚመዯን
ኣንፇት ተኸቲሌካ ምኻዴ እዩ። እዘይ ናይ መን ቀዯመ ጉያ ቅዴዴም ኾይኑ እቲ ጉያ እውን
ናይ ፓሇቲካ ጨወታ ጉያ ሕጊ ኽበረ ክኸውን ይግባእ። ብሕለፌ ታሪኽ ምንባር ኣይካኣሌን።
ሕለፌ ታሪኽ ህዜቢ ፌሌፌሌ ተመኩሮን ሓቦን ኒሕን እምበር ባዕለ ንህዜቢ ኣየገሌግሌን። ነዘይ
ዴሉ መስዋእትነት ክንከፌሌን ናይ ዘይ ስብዋናን ሰብ ተራን መስዋእት ክንከፌሌ ግዛ ባዕለ
ጠሉቡና ከም ል ፇሉጥካ ንዘይ ዒርስኻ ምዴሊው የዴሉ። ሐዙ ብጣዕሚ ምዜንጋዕ ኣል።
እዘይ እውን ሓይሌና ክዲኸምን ክንምንጠሌን ካብ ምግባር ሓሉፊ ንሳቶም ኣጀንዲ ፇጠርቲ
ኮይኖም ኣብ ዜከፇቱሌና መዙቃ እናሳዕሳዕና ብናይ ባዕሌቶም ናይ ኘሮፓጋንዲ መጥቃዕቲ
ተኸሇኸሌቲ ኾይና ቡዘሕ ዋጋ ክንከፌሌ ይገብረና ኣል።
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7. መጠቓሇሉ
ህዜቢ ትግራይ ኣብ ታሪኹ ብኹልም ምዕባሇታት ንህዜቢ ኢ/ያ በርከቶ ህያብ ስርዒትን
ሂወትን እንተኮነ እውን ኣብ ክንዱ የቐንየሌና ትርፈ ፀርፌን ውርዯትን ምኳኑ ናይ ኩለ ግዛ
ኣጋጣሚ እዩ። ኹለ ግዛ ናይ ስሌጣኖም ህሌውና ስጋኣት ገይሮም ብምውሳዴ ክጠሚ፣
ክዴንቁርን ሓዲነቱ ክከፊፇሌን ዜገብር ግዴዴ እንትብሌ እውን ከም ህዜቢ ክበርስ ዜገብር
ውፅዒታት እናበፅሖ መፂኡ እዩ። ይኹን እምበር ነዙኦም ብብሌሓቱን ሓዴነቱን እናመከተ
ንባዕለ ጥራሕ እንተይኮነስ ንኻሌኦት መሰሌ ውፅዒት ህሌውና ኣረጋጊፁ ናይ መስዋእቱ ዋጋ
ከይተፀባፀበ እዚ ሐዙ ሊ ኢ/ያ ንክትህነፅ ከም ህቢ ተሰዊኡን ብዘሓት ክሳራታት ክፉለን
እዩ። 60 ሚሌዮን ንዜነበራ ሃገር 4 ሚሌዮን ኾይኑ በይኑ ሌዕሉ 200 ሽሕ ኣካሌ ኣጕዱለን
ሰዊኡን ትግራይ ማእኸሌ ውግእን ጥምየትን ኮይና ግን ሽግ ሓርነትን ምዕባሇን ዜተወሇዏሊ
ዲግማይ ናይ ኣክሱም ታሪኽ ዲግማይ ብራኸን ምዕባሇን ሃገር ክትኸውን ከም ጥዋፌ ዜሓረረ
ህዜቢ እዩ።
ንመናት ስኒ ዜነኸስለ ፅግዕተኛ

ሓይሌታት ናይ ህወሓት ግዜያዊ

ምርጣጥን ዯውታን

ተጠቒሞም ቀዯሙ እውን ኣብ ቀረባ ዜፀንሐ ኣህወዳግ ኮሊይ እቶም ትማሉ ፅባሕ አብ
ሃገር

ክትሕግዘ

ኢለ

ንሳቶም

ክውቅዕዎ

ዜነበረ

ጥይት

ዜተወቀዏልም

ህንፀት

ሐይሌታት

ተምበርኩኾምስ ልሚ ንህወሓት ከም ዴያብልስ ዜረአየ ይበል ኾይኑ ኣሕሉሮም ሂቦምዎ
ኣሇው። ሐዙ ንህቢ ትግራይ ዲግም ንህሌውንኡ ናብ ፇተና እቱ ሓዯጋ ኣንፀሊሌይዎ ኣል።
እዘይ ግን ብትረት እንተተቃሌሲናዮን ከምታ ናይ ቀዲምና ሓዯነትና እንተኣጠናኺርናን ሐዙ
እውን አብ ሌዕሉ ፀሊአቱን ናይ ወፃኢ ኣያታተቶምን ናይ ሕፌረት ካባ ኣሺኪሙ ብዒወት መሰስ
ከም ዜበሌ ጥርጥር የብሇይን። ኣብዙ እዋን ጋጠመና ፇተና ቀሉሌ እንተይኮነ አውን ከምታ
ናይ ቀዯምና ብህዜብናን ውዴብናን ሓዴነት ህዜቢ ትግራይ ዲግም ታሪኽ ንኽሰርሕ ዕዴሌ
ዜፇጠረ ኣጋጣሚ ኽኸውነ እዩ። መንእሰይ ትግራይ ናይ ባዕሌኻ ዲግም ታሪኽ ንኽትሰርሕ
ታሓቲትካ ኣሇኻ። ህዜቢ ትግራይ ንስኻ እናሃሇኻ ንሕፇረትን ውርዯትን ከምይቃሇዕ እውን
ባዒሌ ሙለእ እምነት እየ። ወዱ ሓውስ ረመፅ እምበር ከይኸውን ድ ሓኹሽቲ እዩ ነገሩ። ኣብ
ካሌኣይ ክፊሌ የራኽበና!!

ውፇር ተበገሰ ንዲግም ፇተና፣ ካሉእ ዒወትን ታሪኸን!!
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