
1 
 

ህዝቢ ወረዳ እምባስነይቲ ብወንጭፍ ኣይንመሓደርን ይብል ኣሎ 

መንግስቲ ትግራይ ነዚ ሕቶ ኣይተቐበሎን 

ህወሓትከ ምስ መን ተሰሊፋ？ 

መንግስቲ ትግራይን ህወሓትን በበይኖም ድዮም? ኣባላቶም ተጋደልትን ኣባላት ውድብን 

እዮም:: መራሕቶም እቶም ማእኽላይ ኮሚቴ ናይ ህወሓት እዮም:: ኣቦወንበሮም ድማ ያው 

ኣይተ ኣባይ ወልዱዶ  ኣይኮኑን እዮም እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ? ከምትብሉኒ ኣይጠራጠርን። 

እንተበልኩምውን ኣይገርመንን። እወ ናይ እማንኩም እየ ዝብል።  

ፓርቲ ኣባል ንዘይኮነ ክኢላ ወዲ ሃገር እናግለልካ ኣብ ውሽጢ ፓርቲ እቶም ኣባላት ፓርቲ 

ኣብቲ መንግስቲውን ኣባላት ፓርቲ ጥራሕ እናጸፍጸፍካ ዝኽየድ ዘሎ ጉዕዞ ብሃገር ደረጃውን 

መንግስትን ፓርትን ምፍላይ ኣብ ዘጸግመሉ ደረጃ እናበጽሐ ከቢድ ሽግር ይፈጥር ከምዘሎ ናይ 

ኩሉ መዛረቢ ካብዝኸውን ጸኒሑ እዩ። ኣብ ትግራይውን ካብኡ ዝተፈለየ ኣይኮነን። 

ይኹንምበር ፓርቲን መንግስትን በበይንቶም ክኾኑዶ  ኣይምተገበኦምን ኣብ ዝብል መሰረተ 

ሓሳብ እንፈላለ ኮይኑ ስለዘይስመዐኒ እየ በበይንቶም ክንሪኦም ደልየ ዘለኹ።  

ህወሓት በመረጻ ህዝቢ ዝተመስረተ ዘይኮነስ ሓደ  ዓይነት ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ዘለዎም ሰባት 

ብድልየቶም ዝተኣኻኽብሉ፣ ናይ ባዕልቶም መራሕቲ ባዕልቶም ጥራሕ ዝመርጽሉን ተጸዋዕነት 

ናይቶም መራሕቲ ድማ ነቶም ዝመረጽዎም ኣባላት እምበር ንህዝቢ ዘይኮነ ማለት እዩ ።  
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ናይ ህወሓት ውሳኔ ህዝቢ እንተኣሚንሉ ጥራሕ ህዝቢ ባዕሉ ይፍጽሞ። ማንም ናይ ህወሓት 

ኣባል እዚ ናትና ውሳነ እዩ  ፈጽምዎ  ኢሉ ንህዝቢ እንተገዲዱ ሕጋውነት የብሉን። ከምዚ ገይሩ 

ንህዝቢ ከገድድ ዝተረኸበ ሰብውን ብሕጊ ጥራሕ ዝምራሕ ዳኛ እንተሃልዩ ናብ ሕጊ ኣቕሪብካ 

ክቅጻዕ ምግባር ይከኣል እዩ። ውድብ ህወሓት ዝገበረቶ ነገራት ኣብ ተግባር ዝውዕል ህዝቢ 

እንተኣሚንሉ ጥራሕን ጥራሕን እዩ። እቲ ቀደም ቀደም ዝነበረ ኣካይዳ ከምዚ ስለዝነበረን 

ውድብ ህወሓት ናይ ህዝቢ ረብሓታት ዝምልከቱ ሕቶታት ሒዛ ትልዓል ስለዝነበረትን ኩልግዜ  

ህዝቢ ኣብ ጎና ይስለፍ ነይሩ። ንሳውን ብጀካ ጸገም ህዝቢ ምፍታሕ ካሊእ ዋኒን ስለዘይነበራ 

ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትስለፍ ነይራ። ህዝቢ ንህወሓት ይኣምና፣ ይሓዝነላ ይከናኸናውን ነይሩ። 

ህወሓትውን ሽግራት ህዝቢ ትፈትሕ፣ ኣብ እዋን ጸገሙ ኣብ ጎኑ ጠጠው ትብልን ኣያ ኮይና 

ተኹርዖን ነይራ። እዚ ዓብይ ምሽጥር እውንዩ ነይሩ ንህዝቢ ትግራይን ንውድብ ህወሓት 

ዘፋቐሮም። ንክልቲኦም ከም ምዓርን ጠስምን ዘወሃሃዶም። ኣብ ሓደ መድረኸ ህዝቢ ትግራይን 

ህወሓትን ምፍላይ ኣብ ዘይከኣለሉ ሓደ ኣካል መሲሎም ዝተራኣይሉ እዋን ተበጺሑ 

ምንባሩውን ኣይርሳዕን።   

ይኹንምበር ህዝቢ ትግራይ ደቁ ወይ ኣሕዋቱ ምስ ህወሓት ብምስላፎም ኣይነበረን ንህወሓት 

ዝሓቖፋ። ደቁን ኣሕዋቱን ምስ ኢድዩ፣ ደርግን ኢህኣፓን ኣብ ዝተሰለፍሉ እዋንኮ ህዝቢ ትግራይ 

ኣብ ጎኒ ህወሓት ተሰሊፉ ኣንጻሮም ብጥይት ተኳሺሑ፣ ደቁን ኣሕዋቱን ወለዱን ቀቲሉ፣ 

ኣቑሲሉን ማሪኹን እዩ።  
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ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ከምዚ ዝበለ ዝምድና ስለዝነበሮም እየ እቲ ኣብ እዋን ዕጥቃዊ ቃልሲ 

መስተንክር ዝሰርሐ ህዝቢ እምባስነይቲ ጸገም ኣለና ኢሉ እንትበኪ መንግስቲ ትግራይ ድማ 

ሎሚ ይኹን ጽባሕ ኣይንምልሰልካን እንትብሎ ህወሓትከ ምስ መን ተሰሊፋ ዘበለኒ።  

መንግስቲ ካብ ፖለቲካዊ ፓርቲ ፍልይ ዝበለ ኣካል እዩ። ብውሱናት ኣባላት ዘይኮኑስ ድፍን 

ህዝቢ ብዘጽደቖ  ሕገ መንግስቲ እዩ ዝምስረት። መራሕቲ ናይቲ መንግስቲ ብውሱናት ኣባላት 

ዘይኮነስ ብህዝቢ እዮም ዝምረጹ። ህዝቢ ድማ ዝመረጾም መራሕቲ ዘውጽእዎ ፖሊሲን 

መደብን ይፍጽም። መራሕቲ መንግስቲ ተጸዋዕነቶም ነቲ ዝመረጾም ህዝቢ ስለዝኾነ ህዝቢ 

ብኣመራርሐኦም እንተዘይዓጊቡ በብውልቂ ድምጹ ብምኽላእ ካብ ስልጣን የውርዶም ወይ ነቲ 

መንግስቲ ብኣውርኡ ብካሊእ መንግስቲ ይትከኦ። ስለዚህ መንግስትን ህዝብን ዝህልዎም 

ዝምድና ማሕበራዊ ውዕል [Social Contract] እዩ። ስዩመ እግዚኣብሄር ተባሂሉ ኮራርምቱ 

ክሳብ ዝውድእ ንሓዋሩ ኣብ ስልጣን ዝነብር ናይ መንግስቲ በዓል ስልጣን ኣይህሉን።

ብዴሞክራስያዊ መንገዲ ውረድ ተባሂሉ ዝሰምዕ እዝኒ እንተዘይሃልዩዎ ድማ ከም ገሊኦም ኣብ 

ዓለምና ዝረአዩ ዘለው መራሕቲ ውርደት እናወሰኸሉ በኻሊእ መንገዲ ይወርድ ማለት እዩ። 

መንግስቲ ትግራይ ካብ ህወሓት ዝፍለየሉ ሓደ መንገዲ እዙይ ካብ ኮነ እቲ ካሊእ ኣፈላላይ 

ድማ መንግስቲ ትግራይ ደሕሪ እቲ መሪር ቃልሲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተመስረተ፣ ህዝቢ ትግራይን 

ህወሓትን  ዘካየድዎ ቃልሲ ከምባዕልቶም ኮይኑ ዘይፈልጥ፣ ምስ ሃገራዊ መንግስቲ ዝተኣሳሰረን 

መራሕቱ ድማ ሰብ ሹመትን ሰብ መሃያን ምኳኖም እዩ።  

እቲ ሕዚ ብህዝቢ እምባስነይቲ ዝለዓል ዘሎ ሕቶ ኣብ ውሽጢ ናይ ትግራይ መንግስቲ ናይ 

ስልጣን ክልል ዝለዓል ዘሎ ስለዝኾነ ዝምልከቶ ኣካል ናይ ትግራይ ክልል መንግስቲ እዩ። 
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ውድብ ህወሓት እዚ ንምፍታሕ ምንም ስልጣን የብላን። መንግስቲ ትግራይ ድማ ሎሚ 

ኣይንፈትሕ ጽባሕ ኣይንፈትሕ ኢሉና ይብሉ ኣለው ወረዳ እምባስነይቲ። እሞ ኣብዚ እዋንዚ 

ውድብ ህወሓት ከም ቀደማ ምስ ህዝባዶ ተሰሊፋ ወይ ምስ መንግስቲ? ምስ ህዝባ 

እንትተሰሊፋ ህዝባውነታ ሓልያ ኣላሞ  ህዝቢ ካብ ጎና ኣይፍለን ማለትዩ። ምስቲ ሕቶ ህዝቢ 

እምባስነይቲ ኣይንሰምዕን ዝብል ዘሎ መንግስቲ እንተተሰሊፋ ግና ንህዝቢ ጠሊማ ስልጣንን 

ገንዘብን ምስዘለዎም ወጊና ኣላ ማለትዩ። ነዚ  ሕቶ እዚ ከልዕል ዘገደደኒ ሰለስተ ዓበይቲ 

ምኽንያታት ኣለኒ። 

እቲ ቀዳማይ ህዝቢ እምባስነይቲ ጸጊሙና እዩ ኢሉ ዓቐብ ቁልቁል እናበለ ህወሓት እንትርፊ 

ነቲ ሕቶ  ክገድፎ ዝገብር ኣኼባታት ምክያድ እዚ ትማሊ ምስኣ ክንደይ ከርተት ዝበለ ህዝቢ 

ኣጋጢሙኒ ኣሎ ንዝበሎ ጸገም ክትፈትሕ እዚ ገይራ ዝብል መረዳእታ ክረክብ ስለዘይከኣልኩ 

እዩ።  

እቲ ካልኣይ ወረዳ እምባስነይቲ ኣብ ዘካየዶ ሰልፊ መሪርዎን ሓጋዚ ስኢኑ ከምዘሎን ዘመላኸት 

ስለዝሰማዕኹ እየ። በገዛ ባዕሉ “ሕቶ  ወረዳና ዘይምልስ ውድብ ኣይውድብናን” ክብል ውዒሉ። 

እቲ ሳልሳይ ነጥቢ ድማ እታ ህዝቢ ትግራይ ከም ማይ ዝሃርፋ ዝነበረት ልሳን ህወሓት ዝኾነት 

ድምጺ ወያነ ትግራይ ምያዝያ 18/2018 ዘመሓላለፈቶ ዘሕፍር፣ ዘዋርድ፣ ተገልቢጡ 

ንህወሓት ባዕላ ዝወቅዕ፣  ንዝሓለፈ ምልስ ኢሉ ዘይርኢ፣ ግልጽምልጽ ኢሉ ኣብ ከባቢ ዘሎ 

ኩነታት ዘየስተባህል፣ ንመጻኢ ጉዕዞ ዘለዎ ኣስተዋጽኦ ኣማዕድዩ  ዘይግንዘብን ምድላው ኣቕሪባ 
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ብእዝነይ ስለዝተኸታተልኩ እየ። እቲ ብድምጺ ወያነ ዝቐረበ ዜና ከምዘለዎ ኣቕሪብልኩም 

ኣለኹ ተኸታተሉ፡ __  

ኣብ ከተማ ነበለት ሕቶ ወረዳና ይመለሰልና ዝብል ሰልፊ ተኻይዱ። 

 

መቐለ ሚያዝያ 18/2008 （ድወት）ኣብቲ ሰልፊ ሕቶ ወረዳና ዘይምልስ ውድብ 

ኣይውድብናን ውክልና ዝሃብናዮም ድማ ውክልናና ኣልዒልና ክብሉ ተሳተፍቲ ገሊጾም።  

ኣብቲ ሰልፊ ዘይተሓወሳ ጣብያታት ድማ ኣብ ነበለት ዝወዓለ ሰልፊ ኣይሰልፍናን ኣይውክለናን 

እታ ውድብ ውድብና እቶም ተወከልቲን ድማ ወከልትና እዮም ክብላ ገሊጸን።  

Source- http://www.dmtsiweyane.com/ti/node/4032 

ነዚ ዜና ዝሰምዐ ሰብ ብዙሕ ሕቶታት ከልዕል ከምዝኸእል ኣይጠራጠርን። እንትጅምር ድምጺ 

ወያነ ነቲ ዝወዓለ ሰልፊ ንምውቃዕ ዝዓለመ ዜና ሰሪሓ ከምዘቕረበት ብሩህ እዩ። ድምጺ ወያነ 

http://www.dmtsiweyane.com/ti/node/4032
http://www.dmtsiweyane.com/ti/node/4032
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ከም ቀደማ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ተሰሊፋ እንተሃልያ ህዝቢ እምባስነይቲ ንምንታይ እዩ ሰልፊ ወጺኡ? 

ኣለውኒ ዝብሎም ዘለው ሽግራት እንታይ እዮም? ብሓቂኸ ኣለው ድዮም? ነዞም ጸገማት 

ንምፍታሕ እንታይ ይግበር ኣሎ? ንቕድሚትከ እንታይ ይሕሰብ ኣሎ? ዝብል ዜና መምርሐት 

ነይራ። ግን ኣይገበረቶን።  

ድምጺ ወያነ ሎሚ ከምቲ ቅድሚ ሕዚ እትገብሮ  ዝነበረት ኣብ ህዝቢ ዘለው ጸገማት 

እናተኸታተለት ኣይተቕርብን ዘላ። ጸብጻባ ዜና ልምዓት ዝበሃል እዩ። ዜና ልምዓት ጽቡቕ እዩ 

ግን ገሊኡ ጸብጻብ ብናይ ሓሶት ጸብጻባት ዝተመላኸዐ እዩ። ሓቁ ንዛረብ እንተኢልና 

ድምጺወያነ ኣብ ህዝቢ ዘለው ጸገማትን ናይቲ ምምሕዳር ጉድለትን ኣይተቃልዕን  እናተብሃለ 

ካብ ሰማዕታ ዝተፈላለየ ነቐፌታ ብብዝሒ ዝቐርበላ ትካል እያ ትኸውን ዘላ። ነዚ ናይ ህዝቢ 

እምባስነይቲ ተቓውሞ ዜና ሒዛ  ምስረአኹውን ካብቲ ኣርእስተ ዜና ናይ ጥዕና ክኸውን 

ከምዘይኽእል ገሚተ  ነይረ እየ። ምስኣንበብክዎ ድማ ኣይተጋገኹን። መገረሚ እዩ።  ድምጺ 

ወያነ ጎሊሁ ክቐርብ ዝደለየቶ “ሕቶ ወረዳና ዘይምልስ ውድብ ኣይውድብናን ውክልና 

ዝሃብናዮም ድማ ውክልናና ኣልዒልና ክብሉ ተሳተፍቲ ገሊጾም።” ንዝብል እዩ። ህዝቢ 

እምባስነይቲ ንህወሓት ኣይውድብናን ኢልዋ ኢልካ ንምፍርራሕ ወይ ንምንጻል ኮነ ኢልካ 

ዝተዓለመ ከምዝኾነ ብግልጺ ዘመላኸት እዩ። እዚ ናብ እንታይ ዓይነት ምምሕዳራዊ ስጉምቲ 

የቕንዕ ከምዘሎውን ዕውር ሃሰስ ኢሉ ዝፈልጦ እዩ። ጎኒ ንጎኒ ምስዚ ድማ እተን ሰልፊ ዝገበራ 

ጣብያታት ኣርባዕተ ጥራሕ እየን ትብልሞ ንህዝቢ እምባስነይቲ ኣይውክልን ዝብል መልእኸቲ 

ንምሕላፍ ሞከረት። ድምጺ ወያነ ሽድሽተ ጣብያታት ኣብቲ ሰልፊ ኣይተሳተፋን ትብልሞ [ናይ 

ዝበዝሕ ህዝቢ ውሳነ ኣይኮነን ንምባል እዩ] ናብ ጣብያታት ዓዲ አዝምራ፣ዓዲ ኤዶምን ዓዲ 
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አርጉዲን ተንቀሳቒሳ ምንም ሰልፊ ንዘይገበሩ ኣብ ስራሕቶም  ዝነበሩ ነቲ ንሳ እትደልዮ ዘላ 

ሓሳብ ከቃልሑ ይኽእሉ እዮም ዝበለቶም ውልቀ ሓረስቶት ሓተተት። እቶም ዝተሓተቱ 

ሓረስቶት በዓል መን ምኳኖም ህዝቢ ኣስተባሂልዎምን ኣግሪሙሉን እዩ። ነዚ መሰረት ገይራ 

ድማ ፡_  

ኣብቲ ሰልፊ ዘይተሓወሳ ጣብያታት ድማ ኣብ ነበለት ዝወዓለ ሰልፊ ኣይሰልፍናን ኣይውክለናን 

እታ ውድብ ውድብና እቶም ተወከልቲን ድማ ወከልትና እዮም ክብላ ገሊጸን።  

ኢላ ኣቕረበት። ናይዞም ውልቀሰባት ርኢቶ ናይተን ሽድሽተ ዝበሃላ ዘለዋ ጣብያታት ድምጺ 

ጌርካ ምቕራብ ኣብቲ ሰልፊ ዘይተሓወሳ ጣብያታት ከምዚ ኢለን ኢልካ ምቕራብ ብሞያ ይኹን 

ብዕላማ ተኣማንነታ ኣብ ዓብይ ትዕዝብቲ ዘውድቕ ኣብ ልዕሊ ምኳኑ እንታይ ማለትከ እዩ? 

እቶም ሰልፊ ዝገበሩ ህዝቢ ውድብ ህወሓት ኣይውድብናን ዝብል መበገሲ ከምዘይብሎም ኣዝዩ  

ንጹር እዩ። ብግድን ጸላእቲ ውድብ ኩኑዶ  ይበሃል እዩ? ድሕሪ ዒስራ ዓመት ዝወደአ ጥርዓን 

ሕቶና ዘይምልስ ውድብ ኣይውድብናን ምባሉ ኣበይ እዩ እቲ ጌጋ? ወይስ ዋላ ኣይፈትሐልካ 

ከምኣ ከይትብል ኣፍካ ሓዝ እያ እትብሎ ዘላ? ኣርባዕተ ጣብያታት ወሲነን እተን ሹድሽተ ግን 

ኣይወሰናን እናበልካ ህዝቢ ንምክፍፋል ምሙካርከ እንታይ ከስቢ ክርከበሉ ተሓሲቡ እዩ? 

እተን ኣይወሰናን ዝበሃላ ዘለዋ ባዕላ ድምጺ ወያነ ቃለ መጠይቕ ዝገበረትሎም ውልቀሰባትውንኮ 

ኣብ ቅድሚ ድምጺ ወያነ እቲ ናይ ወረዳ ሕቶ  ሕቶና እዩ ግድን ክምለስ ንደልዩ ኢና እናበሉ 

እዮም ዝገለጹ። እሞ  ነቲ ነገር ክትፈትሕ ካብ ምጽዓር ናብ ከምዚ ዝበለ ርካሽን ሓዊ ንክባራዕ 

ምንብድባድን ምእታው ንምንታይ ኣድለየ? ናይ ሓደ ትካል ወኪላት ዝገበርዎ  ጌጋ ናይቲ ትካል 
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ጌጋ እዩ። ኣብዚ ዝተፈጸመ ጌጋ ብናይ ህወሓት ልሳን ዝተፈጸመ ስለዝኾነ ድማ ናይ ህወሓት 

ጌጋ እዩ እየ ዝብሎ።ናይ ድምጺ ወያነ ጋዜጠኛ ጌጋ እዩ ክበሃል እንተኾኑ ድማ ብወከልታ 

ዝተገበረ ጌጋ ስለዝኾነ ህወሓት ናብ ህዝቢ ቀሪባ ብዕሊ ይቕረታ ክትሓትትን ከምቲ በዜና 

ንዓለም ዝፈነወቶ ድማ እቲ ይቕረታውን በተመሳሳሊ መንገዲ ንዓለም ክትፍንዎን ኣሰላልፈኣ 

ከም ቀደማ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ክትገብርን እጽበያ።   

ናብቲ ዋና ቁምነገር ክምለስሞ  

1]  ህዝቢ እምባስነይቲ እንታይ ዓይነት ጸገም ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ? 

2] ሕትኡን ውሳንኡን ሕጋውን ዴሞክራስያውን ድዩ? 

3] ነዚ ሕቶዚ ምምላስ እንታይ ሳዕቤን ኣለዎ?  

ዝብሉ ነጉዳያት ክርኢ እየ። 

 

1]  ህዝቢ እምባስነይቲ እንታይ ዓይነት ጸገም ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ? 

ዝኸበርኩም መንበብቲ! 

ናይዚ ጸገም እዚ ፍልፍል እቲ ኣንጋሕጢጡ ምፍታህ ኣብዩ  ዘሎ ስእነት ሰናይ ምምሕዳር 

ከምዝኾነ ምስትውዓል ዝግባእ ይመስለኒ። ሰናይ ምምሕዳር ነጊሱ ህዝቢ በብዘለዎ ዓጊቡ 

እንተዝነብር እዚ ሕቶ ፈጺሙ ኣይምተለዓለን  ነይሩ። ኣብቲ መዳይ ዘሎ  ሽግር ሕዝውን 

እናተደራረዘ ይቕጽል ስነዘሎ ተመሳሰልቲ ሕቶታት ኣብ ካሊእ ከባብታትውን ከምዝለዓሉ 

ባህርያዊ እዩ።  
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ቅድም ክብል ናይ ሰናይ ምምሕዳር ጸገም ኣሎ ተባሂሉ ህዝቢ ኡይ እንትብል እቲ መንግስቲ 

ክሳብ ኣሚኑ ዝቕበሎ ዘይግባእ እዋን ወሲዱ። መንግስቲ ትግራይ ኣሚኑ ምስተቐበሎውን ኣብ 

ምፍትሑ ኣዕጋቢ ስጉምትታት ከምዘይረአዩ ዘለው ይግለጽ ኣሎ። ንኣብነት ኣብዚ ወርሒዚ ኣብ 

ዝተኻየደ ናይ ከተማ መቐለ ቤት ምኽሪ ብሰናይ ምምሕዳር ጉድለት 40 ሓለፍቲ ከሲስና ናብ 

ሕጊ ነቕርብ ኣለና ተባሂሉ ንተኣካባይ ይግለጽ። ህዝቢ ድማ ስም ዝርዝር ናይቶም ሰባት 

ኣቕርቡልና ዝተረፉ እንተሃልዮም ክንውስኸ ብዘይ ኣገባብ ዝተተሓዙ እንተሃልዮም ድማ 

ንጽህነኦም ክንምስክር ዝብል ሓሳብ የልዕል። እቶም ሓለፍቲ ግና ስም ዝርዝር ኣይነቕርብን 

ኢሎም ኣብዮም። ካብ ህዝቢ ተሓቢኦም ክገብርዎ  ዝደለዩ ንምታይ እዩ? ናይ ብሓቂኸ ዝሓዝዎ 

ስም ዝርዝር ኣሎ ድዩ? እናበለ ከተማ መቐለ ተገሪሙ ከምዘሎ ብሰፊሑ ይዝረብ ኣሎ። ስለዚ 

እቲ መሰረታዊ ጸገም ናይ ሰናይ ምምሕዳር ጉድለት ካብ ምኳን ኣይሓለፈን።  

 

እዘን ሓደሽቲ ወረዳታት እንትኽለላ እንተለዋ ህዝቢ ነጻ ኮይኑ ብዘይተዛተየሉ መንገዲ 

ከምዝተመስረታ እዩ ዘመላኸት ዘሎ።  ወረዳ እምባስነይቲውን ተዛትዮም ብዘይወሰኑዎ መንገዲ 

ወረደኦም ፈሪሳ ሕዚ ወርዒለኸ ናብ ዝበሃል ሓዱሽ ወረዳ ተጸንቢሮም እዮም። ገሊኦም ናብታ 

ናይዛ ሓዳሽ ወረዳ ማእኸለይቲ ዝተበሃለት ከተማ፡ዕዳጋ ዓርቢ ንክኣትው ክሳብ 50 ኪ/ሜ 

ክጎዓዙ ኣለዎም። ኣብ ርእሲዚ ንኣዝያ ንእሽተይ ነገር ክብሉ ንዕዳጋ ዓርቢ ክጎዓዙ 

ንትራንስፖርት፣ ንመደቀሲ ንምግቢ ክብሉ ናብ ዘይተደለየ ወጻኢ ይኣትው ከምዘለውን 

ብገንዘብ ዘይትመን ናይ ልምዓት ምጉታት፣ ግዜ ምጥፋእን የጓንፎም ከምዘሎን ልምዓትን 

ፍትሒን ርሒቑዎም ከምዘሎን እዮም ዝገልጹ ዘለው።  ካብዚ ተበጊሶም ድማ ብወንጭፍ 
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ኣይንመሓደርን ይብሉ ኣለው። በተወሳኺ ድማ ኣብ  ከባቢና  ዝርከብ  ሃፍቲ ተፈጥሮን ጸጋታት 

ቱሪዝምን ቅልጡፍ ዕብየት ከነረጋግጸሉን ካብኡ ክንርባሕን፣ መናእሰያትና ብሩህ ተስፋ ክሪኡን 

ልምዓት አብ ቀረባና ክኸውንን ባዕልትና ብንጥፈት ክንንቀሳቐሰሉን ንደሊ ኢና እዮም ዝብሉ 

ዘለው። 

ኣብቲ ከባቢ መራኸቢ ሓፋሽን ናይ ህዝቢ መጎዓዝያን ሰፊሕ፣ ስሉጥን ርካሽን እንተዝኸውንን 

በብከባቢኡ ሰናይ ምምሕዳር ነጊሱ እንተዝነብርን እዚ ናይ ወረዳታት ኣካልላ ጉዳይ ከም ዓብይ 

ጉዳይ ዘይምተለዓለ ይነብር። ኣብ ከም ዓድና ዝበለ ገና ጽርግያ ዘይሰፍሐሉ ሰብ መጓዓዝያ 

ንምግማቱ ዘጸግም ዋጋ ዝምንጭቱሉን ናይ ህዝብና ናይ ፋይናንስ ዓቕሚ ገና ኣብ ዘይዓበየሉን 

እዋን እዚ ሕቶዚ ምቕራቡ ዘገርም ክኸውን ኣይምተገበአን ነይሩ። እዚ ጸገምዚ እዩ  ህዝቢ 

እምባስነይቲ ዘልዕል ዘሎ።  

እዚ ሕቶ  ናይ ውሱናትን ናይ ሓደ እዋንን ጥራሕ ኣኮነን  ልዕሊ 20 ዓመት ጥርዓኖም ኣቕሪቦም 

እዮም። መጠንቐቕታን ምፍርራሕን ዝበጽሖምውን ውሑዳት ከምዘይኮኑ ይግለጽ ኣሎ ። 

ንህዝቢ ከም ህዝቢ ስልጣን ሃሪፍካ ኢኻ፣ ናይ ደርጊ አወዳድባ ናፈቕቲ ኢኹም እናበሉ ንህዝቢ 

ከስበድብዱ ዝሞከሩ መራሕቲውን ተራእዮም እዮም። እምባስነይቲኮ ገጽ ደርጊ ሪኦም 

አይፈልጡን።  ንደርጊ ዝፈልጥዎ ክወርር ወይድማ ተማሪኹ ናብ ሓራ መሬቶም እንትመጽእ 

ጥራሕ ምኳኑ አይፈልጡን ድዮም? አረ  እዚኣቶም መን ይበሃሉ ?  ኣብቲ እዋን ፈተና ወየንቲ 

ትግራይ እንኮላይ እቲ ጀግና ህዝቢ እምባስነይቲ እንታይ ይገብሩ ከምዝነበሩ ታሪክ ከየጽንዑ 

ድዮም ዘመሓድርዎ  ዘለው? ንወረዳ እምባስነይቲ ከምኡ ክብልዎ ኣይምተገበአን ነይሩ።  
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2] ሕትኡን ውሳንኡን ሕጋውን ዴሞክራስያውን ድዩ? 

ህዝቢ እምባስነይቲ ካብ ቀደሙ ናይ ሕጊ ህዝቢ ምኳኑ ህዝቢ ትግራይ ኣጸቢቑ ይፈልጥ እዩ። 

ውድቡ ህወሓት ስለዘምሀረቶ  ድማ መሰሉ ባዕሉ ጥራሕ ከኽብር ከምዘለዎን ሕገ መንግስታዊ 

መሰሉ እንታይ ከምዝኾነን ብዝግባእ ይፈልጥ እዩ። እዚ ስለዝፈልጥ ድማ ዘለዎ  ሕቶ  ደረጅኡ 

እናሓለው ናብ ዝምልከቶም ናይ መንግስቲ ሰበስልጣናት ኣቕሪቡ እዩ። ናብ ክልል 16 ጊዜ ናብ 

ፌደራል ሓደ ጊዜ ከይዱ ምንም ፍታሕ ከምዘይረኸበ ድማ ገሊጹ። ሰልፊ እንተካይድ ድማ 

ብኣግባቡ ሓቲቱ ህውከትን ዕግርግርን ብዘይብሉ ብሰላማዊ መንገዲ ተቓውምኡ ኣስሚዑ። ነዚ 

ዝረአየ ትግራዋይ ከምዚ ዝበለ ጀግና ንመሰሉ ጠጠው ዝብል ህዝቢ ኣብ ቃልሲ ምፍራዩ  ኣዝዩ  

ክሕበን ምተገበኦ እብል። እዚ ህዝቢ ንካልኦት ጨቆንቲውን ሕራይ ኢሉ ዘይምብርከኸ ጀግና 

ምኳኑ ኣነ ኮሪዐሉ እየ። ካልኦትኩምውን ምሳይ ኩርዑ። ስለዚ ሕትኡ ዴሞክራስያዊን ሰላማዊን 

እዩ።  

ሕጋውነቱ ንምፍታሽ ድማ ርሑቕ ምኻድ ኣየድልን ሕገ መንግስትና ምፍታሽ እዩ። ናይ ኢትዩጵያ  

ሕገ መንግስቲ ከምዝስዕብ ኣስፊርዎ  ኣሎ።  

አንቀጽ 12: የመንግሥት አሠራርና ተጠያቂነት  

1. የመንግሥት አሠራር ለሕዝብ ግልጽ በሆነ መንገድ መከናወን አለበት፡፡  

2. ማንኛውም ኃላፊና የሕዝብ ተመራጭ ኃላፊነቱን ሲያጓድል ተጠያቂ ይሆናል፡፡ሕዝብ 

በመረጠው ተወካይ ላይ እምነት ባጣ ጊዜ ከቦታው ለማንሳት ይችላል፡፡ዝርዝሩ በሕግ 

ይወሰናል፡፡ 
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እዚ ዓንቀጽ ምንም መብርሂ ዘድልዮ ኣይኮነን ህዝቢ ንዝመረጾ ተመራጺ እምነት እንተስኢንሉ 

ካብቲ ቦታ ከልዕሎ ከምዝኸእል ብግልጺ ደንጊጉ ኣሎ። ስለዚ ውሳኔ ህዝቢ እምባስነይቲ ሕጋዊ 

እዩ። ያውም ብተራ ሕጊ ዘይኮነስ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራስያዊ ሕገ መንግስቲ 

ዝሰፈረ ሕጊ እዩ። 

ናይ ክልል ትግራይ ሕገ መንግስቲውን ኣብ ዓንቀጽ 48/6 መራጻይ ህዝቢ እምነት ንዝሰኣነሎም 

ተመረጽቲ ካብ ዝተወከልሉ ስልጣን ናይ ምውራድ መሰል ከምዘለዎ ብዘየማትእ መንገዲ 

ኣስፊርዎ እዩ። 

 

THE COUNCIL OF THE FEDERAL STATE OF TIGRAY 

Article 48 

Members of the State Council 

1. Members of the state council shall be elected for term of five 

years on the basis of 

Universal suffrage and by direct, Free and fair elections. 

2. Members shall be elected from candidates in each electoral 

district by a plurality of 

The rotes cast. Provisions shall be determined by law. 
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3. Members of the council are representatives of the federal state 

people as a whole . 

They are governed by: 

(a) The constitution 

(b) The will of the people: and 

(c) Their conscience. 

4. A member of the council shall not be charged with an offense on 

account of the 

Vote he casts or opinion he expresses in the council, not shall any 

administrative 

Actions be taken against a member on such grounds. 

5. A member of the council shall not be arrested or charged with a 

crime without the 

Permission of the council unless he is appended in flagrant 

delicate. 

6. A council member may lose his mandate of representation 

upon loss of confidence by the electorate. 

ስለዚ ሕቶን ውሳነን ወረዳ እምባስነይቲ ሕጋዊ እዩ።  
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3]  ነዚ ሕቶዚ ምምላስ እንታይ ሳዕቤን ኣለዎ?   

እዚ ሕቶ  ኣግባብነት ዘለዎ፣ ሕጋውን ዴሞክራስያውን እዩ  ካብበልና ምምላሱ ዘኸትሎ  

ሳዕቤንከ ኣሎዶ？ ዝብል ንርአ።  

እተን ተደጋጊመን ሽግር ከይፈጥራ እናተብሃላ ዝጥቀሳ ዘለዋ ነጥብታት ዝስዕባ እየን። 

ሀ/ ናይ እምባስነይቲ ሕቶ  እንተመሊስና ኣብ ካልኦት ወረዳታትውን ተመሳሳሊ ሕቶታት ስለዘሎ 

ካልኦተንውን ከልዕለኦ እየን ዝብል እዩ：：  

ንዓይ እዚ የዋህነትዩ እየ ዝብሎ። እቲ ሕቶ  ኣብ ህዝቢ እንተሃልዩ ንውሱን እዋን ጥራሕ እዩ  

ተዓፊኑ ክተሓዝ ዝኸእል። ናይ እምባስነይቲ ጽቡቕ ሙህሮ  ጌርካ ወሲድካ ኣብ ካሊእ ከባቢ 

ዘሎውን ከይተቆሳሰለ ምፍታሕዩ  እቲ ብልህነት ዘለዎ ኣመራርሓ። ዓፊነ  ክሕዞ እየ እንተኢልካ 

ባዕሉ ምንታጉ ኣይተርፍን። ሽግር ኣብ ዘለሉ ቦታ ኩልጊዜ ቃልሲ ኣሎ  ዝብል ነገር ክርሳዕ 

ዘይብሉ ነገር እዩ። ባዕሉ ዝውላዕ ቃልሲ ድማ መቆራረጺ እዩ ። ክሳብ እቲ እዋንቲ ምጽባይ 

ሓላፍነት ዝጎደሎ ኣመራርሓ ስለዝኸውን ድማ ተጠያቒነቱ ብኡ መጠን ከቢድ እዩ ። ትግራይ 

ኣብ ኢትዮጵያ ንዝግበር ጉዕዞ ዴሞክራሲ ሕምብርቲ እያ። ኣብዚ ዝፍጠር ሓንኮልኮል ኣብቲ 

ሃገር ዝህልዎ ጽልዋ ኣርሒቕካ  ምርኣይ ኣድላይ ይመስለኒ። ትራንስፖርትን መረኸቢን ኣብ 

ዘይማዕበለሉ፣ ገና ድኸነት ንከጥፍእ ፋሕጠርጠር ዝብል ዘሎ ህዝቢ ሒዝካ ህዝቢ ብቀረብኡ 

ክመሓደር ምግባር ጥቕሚምበር ኪሳራ የብሉን።  

ለ/ ንኹለን ወረዳታት ብቑዓት መራሕቲ አይንረኸበለንን ዝብል ካሊእ ምኸኒት እዩ  
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እቲ ሕዚ ኣብ ሓደ ወይ ክልተ ወረዳታት ተጠኒፉ ዘሎ ህዝቢ ኣብ እዋን ቃልሲ እምባስነይቲ፣ 

ሓሓይለ፣ ዕዳጋ ዓርቢ፣ ማይቅነጣል፣ጸድያ፣ ምጋርያ ጸምሪ፣ ኣሕስኣ፣ እገላን ከባቢ ዓድዋን ኣብ 

ዝበሃላ ወረዳታት ባይቶታት መስሪቱ እዩ ዝመሓደር ነይሩ። መራሕቲ ናይተን ናይ ወረዳ 

መንግስትታ ድማ ባዕሉ እቲ ገባር እዩ  ነይሩ። ምምሕዳር ኣብ ቀረብኡ ስለዝነበረ ድማ ጸገማቱ 

ብዘሓጸረ እዋን ይፈትሕ ነይሩ ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ቃልሲ ዝሓተቶውን እናማልአ ይጎዓዝ 

ነይሩ።  

ሕዚ እዚ ህዝቢ ዝተመሃረ ክኢላን ልምዓት ዘውንጭፍን ብቑልጡፍ ካድ ድኸነት ዘናግፉን 

መመሓረድቲ የድልይዎ  ኣለው።  ትግራይ ድማ ሕዚ ናይዚ ዓይነት ሽግር የብላን። ብኣሽሓት 

ዝተምሃረን ስራሕ ስኢሉ ከርተት ዝብል ዘሎን ትኩስ ሓይሊ ተሸኪማ እያ እትኸይድ ዘላ። 

ነዚኣቶም ኣሰልጢንካ ናብቲ ስራሕ ምእታው ዘይከኣለሉ እንታይ ምኸንያት ኣሎ？ 

ብሓደ ገጽ እቲ ስራሕ ስኢኑ ዝኒሀ  መንእሰይ ስራሕ ይረክብ። ኣብኡ እንተሎ ድማ ዓዱ ከልምዕ 

በሪ ይክፈተሉ። ህዝቢ ድማ ባዕሉ ብቀረብኡ ዝቆጻጸሮ  ምምሕዳር ኣብ ቀረብኡ ይረክብ ሕትኡ 

ተፈቲሑሉ ስለዝዓግብ ድማ ብንጥፈት ኣብ ልምዓት ይሳተፍሞ ድኸነት ኣብ ምጥፋእ ዕዙዝ 

እጃም ይጻወት።  ስለዚ ዓቅሚ ሰብካ እናደስከልካ ሓይሊ ሰብ የብልናን ዝብል ኣበሃህላ ሰማዒ 

እዝኒ የብሉን።  

ሐ/ ህልኽ መራሕቲ ካሊእ ጸገም ይኸውን ኣሎ። 

ናይ መንግስቲ ሰበስልጣናት ምስ ህዝቢ እናተማኸሩ ዝኸዱ ዘለው ኣይመስሉን። ምስ ህዝቢ 

ምምኸር ማለት መንግስትኻ ወይ ውድብካ ዝሃበካ መደብ ሒዝካ ክተስርጽ ህዝቢ ምእካብ 

ማለት ኣይኮነን። ንህዝቢ ክትሓትትን ዝብሎ  ዘሎ ሰሚዕኻ ፍታሕ ምሃብን እውን ማለት እዩ። 
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እዝንኻ ደፊንካ መልሓስ ጥራሕ ሒዝካ ናብ ህዝቢ ምቕራብ ኣብዚ ዘለናሉ ዘበን ዝፈጥሮ 

ህውከት ጥራሕ እዩ። መራሕቲ መንግስትን ውድብን ኣብ ጉዳይ ወረዳ እምባስነይቲ ዘርእይዎ  

ዘለው ድማ ካብዚ ዝተፈለየ ኣይመስልን። ዒስራ ዓመት ተሓቲቱ ዘይምለስ ሕቶ ኣሎ  ማለት 

እንታይ ማለት እዩ？ እቶም መራሕቲ ኣብ ህዝቢ ፈጽምዋ ዝተበሃሉ መደብ ዒስራ ዓመትስ 

ይትረፍ ዒስራ መዓልቲ የጽንሕዋዶ？እዚ ምስ ህዝቢ ምትህልላኸ መወዳእትኡ ዕንወት እዩ። 

ዘኸፍሎ  ዋጋ ድማ ከቢድ እዩ።  ስለዚ እዞም ከምዚ ዝበሉ መራሕቲ ካብቲ ኣትዮሞ ዘለው 

ናይ ህልኸ ዓዘቕቲ ክወጹ ክኸሉ ኣለዎም።  

ህወሓት ከም ቀደማ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትሰለፍ። ጸገምና ዘይፈትሕ ውድብ ኣይውድብናን 

እናተብሃለ ካብ ናይ ህልኸ ዓዘቕቲ ኣይወጽእን ዝብል እንታይ ክብሎ ኮይነ  

ኣናፍራ ቆቛሕያ ዘይፈልጥስ ኣይሃዳናይን ጥራሕ እየ ዝብሎ። 

ዋኒን ህወሓትን መንግስቲ ትግራይን  ጸገም ህዝቢ ትግራይ ምፍታሕ እዩ！ 

ንሕጋውን ዴሞክራስያዊን ሕቶ  እምባስነይቲ ሕጋውን ዴሞክራስያዊን ምላሽ ትጽቢት 

ኩላትና እዩ ！ 

Berhanu  

MD [USA] 

5/7/2015 

 


