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መልእኽቲ ምስንዳእ

መረፃ፣ መግለፂ ሉኣላውነት
ህዝቢዶ መማልኢ ጉጅላዊ
ረብሓ?!
ኣብ ሃገርና ፖለቲካዊ ስልጣን ብናይ ህዝቢ ነፃ መረፃ ዝተሓዝ ከምዝኾነ ኣብ ሕገ መንግስትና ተደንጊጉ እዩ። ከምኡ እውን ኣብ ሃገርና ግድን ዝኾነ ናይ መድብለ ፓርቲ
ፖለቲካዊ ስርዓት ንምምስራት ፓርትታት ፖለቲካ ሓዊስካ መሰል ምውዳብን ንፖለቲካዊ
ስልጣን ምንሕናሕን ኣብ ሕገ መንግስትና ብጥብቂ ተደንጊጉ ይርከብ። እዞም ክልተ ሕገ
- መንግስታዊ ውሕስና ብሓደ ገፅ ሃገርና ዋንነት ሉኣላዊ ስልጣን ህዝቢ ዝተረጋገፀላ፣
ብኻልእ ገፅ ድማ ህልውና ስርዓት መድብለ ፓርቲ ዝተመስረተላ ዴሞክራሲያዊት ሃገር
ክትከውን ገይሮምዋ ፀኒሖም እዮም።
ከምቲ ዝፍለጥ፣ ኣብ ሃገርና ፖለቲካዊ ስልጣን ብናፃ መረፃ ናይ ምምስራት መሰል ናይ
ህዝብን ናይ ህዝብን ጥራሕ እዩ። ፓርትታት ካብ ምውድዳር ሓሊፎም ነቲ ፖለቲካዊ
ስልጣን ብሓይሊ ይኹን ብምጭብርባር ክሕዙ፣ በቲ ኻሊእ ተፃራሪ ድማ ኣብ ስልጣን
ዘሎ ሓይሊ ምርጫ ከየካየደ በትረ ስልጣኑ ሒዙ ክቕፅል ወይ ከም ድልየቱ ጊዘ መረፃ
ከናውሕ ወዘተ ዝኽእለሉ ዕድል ዕፁው እዩ። እኳድኣስ በዓል ዋና ናይቲ ሉኣላዊ ስልጣን
ህዝቢ ጥራሕ ኣብዝኾነሉ ስርዓት ብርግፅ እውን ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ንምዃኑ
ዘተሓታትት ጉዳይ ኣይከውንን። ብኻሊእ ገፅ ድማ እቲ ህዝቢ ብዝሃነት ዘለዎ ካብምዃኑ
ዝፍልፍል ብዙሕ ድልየታት ዘለዎ ከምዝኸውንን እዚ ድማ ብሓደ ፓርቲ ጥራሕ ክውከል
ከምዘይክእል ብምግንዛብ ኣብ ሃገርና ንህልውና መድብለ ፓርቲ ሕጋዊ ውሕስና ተዋሂብዎ
እዩ። ብመሰረት እዚ ዜጋታት ኣብ ዙርያ ዘሰማምዖም ፕሮግራም ዝተፈላለዩ ውድባት
ፖለቲካ ወይ ፓርትታት ክምስርቱ፣ እዞም ፓርትታት ሕጋውን ሰላማውን ብዝኾነ መንገዲ
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ክወዳደሩን ህዝቢ ካብ ሞንጐ እቶም ተወዳደርቲ ፓርትታት ብዝሓሽ ደረጃ መሰለይን
ረብሓታተይን ከኽብረለይ እዩ፣ ዝብሎ ውድብ ብምምራፅ ንስልጣን ከብቅዕ ከምዝኽእል
ዴሞክራሲ ሃገርና ብሕጋዊ ዓውዱ (ትሕዝቶኡ) ጥራሕ እንተይኮነ ብተግባር እውን
ንዝሓለፉ ሓሙሽተ ከይዲ መረፃ ዘረጋገፆ ጉዳይ እዩ።
ዴሞክራሲያዊ መረፃን ከይዲ መረፃን መረጋገፂ ሉኣላውነት ህዝቢ እዩ እንትበሃል ናይዚ
ተፃራሪ ሕገ - መንግስቲ ሃገርና ካብዝደንገጐ ወፃኢ ከይተኻየደ ዝተርፍ ወይ ዝናዋሕ፣
ወይ ድማ ብፀረ - ዴሞክራሲያዊ መንገዲ ዝካየድን ዝውገንን ከይዲ መረፃ ብቀጥታ
ንሉኣላውነት ህዝቢ ዝዳፋእ ከምዝኾነ ኣየጠራጥርን። ሉኣላውነት ህዝቢ ምድፋእ
ጥራሕ እውን እንተይኮነ ኣብ መላእ ሃገር ዝተረጋገአ ሰላም ከይፍጠር ዕንቅፋት ምዃኑ
ኣይተርፍን። ስለዚ ህዝቢ ነዚ ወሳኒ መሳርሒ ብኣግባቡ ንክጥቀመሉ ምድጋፍ፣ ምምራሕ፣
ኣድላይ ብዝኾነ ኩሉ መልክዓት እቲ ከይዲ ክሳለጥን ክውገንን ብምሉእ ሓላፍነት ምስራሕ
ናይቲ ህዝቢ ሉኣላውነት ዘኽብር፣ ዘጠናኽርን ሰላምን ድሕንነትን ሃገር ዘቕፅልን ይኸውን።
ብናይዚ ተፃራሪ ነፃን ዴሞክራስያውን መረፃ ዘተዓናቕፍን ዝጐድእን ተግባር ድማ ናይቲ
ህዝቢ ሉኣላውነት ዝዳፋእ፣ ንሃገር እውን ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ይኸውን። ብመሰረቱ፣ ህዝቢ
መረፃ ብእዋኑ ከየካይድ እንተተኻይዱ እውን ነፃን ዴሞክራሲያውን ብዝኾነ ኣገባብ
ከይካየድ ብሓደ ወይ ብኻልእ መንገዲ ዕንቅፋትን ሽርሒን ምፍጣር ዘይሩ ዘይሩ ናይቲ
ህዝቢ ሉኣላዊ ናይ ስልጣን በዓል ዋንነት ዘይቕበል ኣተሓሳስባን ተግባርን ካብምዃኑ ዓዲ
ኣይውዕልን። ኣብዚ እዋን ብጭቡጥ ኣብ ሃገርና ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት እውን በዚ ተፃራሪ
መንገዲ ዝግለፅ ኮይኑ እናተርኣየ እዩ።
ንዝሓለፉ ክልተ፣ ሰለስተ ዓመት ኣብ ውሽጢ ኢህወዴግ ዘጋጠመ ናይ መሪሕነት
ድኽመትን በዚ ሰንኪ ንዝተፈጠረ ሃገራዊ ቀውስን ተበሊፁ ናብ ስልጣን ዝመፀ ፅግዕተኛ
ሓይሊ ነቲ መግለፂ ሉኣላውነት ህዝቢ ዝኾነ ሃገራዊ ከይዲ መረፃ ምእንተ ምንዋሕ ስልጣኑ
ክብል ሕገ - መንግስታዊ ስልጣን ህዝቢ ዝጠሓሱ ተግባራት ብምፍፃም ክጥቀመሉ
ምፅንሑ ዝፍለጥ እዩ። ናይዚ ሓደ ዓብይ ኣብነት፣ ኣብ ክራማት 2010 ዓ/ም ክካየድ ቆፀራ
ተታሒዙሉ ዝነበረ ናይ ኣዲስኣበባን ምሉእ ኢትዮጵያን ከባብያዊ መረፃ “ብምኽንያት
ፀጥታዊ ፀገማት” ብዝብል ምኽኒት ናብ መፋርቕ 2011 ዓ/ም ክዘዋወር ብቤት ምኽሪ
ኢህወዴግን ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝብን ተወሲኑ እኳ እንተነበረ በቲ ዝተወሰነሉ ሰደቓ
ግዘ ንምክያድ ዘኽእል ዝኾነ ይኹን ምድላው ከይተገበረ ብምፅንሑ መሊሱ ንካሊእ ሓደ
3
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ዓመት ተናዊሑ እዩ። መረፃ ከም ተራ ቢሮክራሲያዊ ውሳነ ብምውሳድ ኣብዚ ዓመት እዚ
ክካየድ ዝግበኦ ሻድሻይ ሃገራዊ መረፃ እውን እንተኾነ፣ እዚ ፅግዕተኛ ሓይሊ ኢ - ሕገ
መንግስታዊ ብዝኾነ መንገዲ ከናውሕ እናሰርሐ ፀኒሑን ይርከብን። እዚ ካብ መትከልን
ባህርን ኢህወዴግ ዝተነፀለ ጉጅለ ንፅግዕተኛ ዕላማታቱ መፈፀሚ ካብ ውሽጥን ደገን
ምስዝኣከቦም ትምክሕተኛታትን ፀረ ፌደራላዊ ስርዓትናን ዝኾኑ ሓይልታት ተላፊኑ ናይ
ህዝቢ ሉኣላውነት መግለፂ ንዝኾነ መረፃ ካብ ኣፍንጭኡ ኣርሒቑ ብዘይጥምት ናይ ስልጣን
ህረፍ ንምውጋይ ናብ ዋጋ ዕዳጋ እናቕረቦ ይርከብ። ናይዚ መረጋገፂ ክኸውን ዝኽእል፣
ክሳብ ሕዚ ነቲ ከይዲ መረፃ ከሳልጡ ዝኽእሉ ናይ ቅድመ ኩነት መደባት ዘይምጅማሮም
ሓዲኡ እንትኸውን፣ ብኻሊእ ገፅ ድማ እዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ ጉጅለ ምከያድ መረፃ
ብዝምልከት ዛጊድ ቁርፅ ዝበለ መርገፂ ዘየሰጉም ዘሎ ብምዃኑ እዩ።
ኣብዚ ጉዳይ ከም ውድብ (ኢህወዴግ) ኮነ ተወዳደርቲ ፓርትታት ክሳብ ሕዚ ሓደ ዓይነት
ቅዋም ናይ ዘይምትሓዞም ምኽንያት እውን ናይቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ጉጅለ ዘይተጨበጠ
መርገፂ ውፅኢት ምዃኑ ምድምዳም ዝከኣል ኮይኑ ህወሓት ኮነ ህዝቢ ትግራይ ግና
ኣብዚ ጉዳይ ካብዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ምክያድ ሻድሻይ ሃገራዊ መረፃ ብዝምልከት ከም
ሓደ ዓብይ ኣካል ምኽባር ሕገ - መንግስታዊ ስርዓትና ብምዃኑ እዋኑ ሓልዩ ክካየድ
ኣለዎ፣ ዝብል ንፁር መርገፂ ሒዞም እናተንቀሳቐሱ ፀኒሖም እዮም። እዚ ፅግዕተኛ
ሓይሊ ዝገብሮ ዘሎ መረፃ ንዘይምክያድ ሕጋዊ ጉልባብ ኣትሒዝካ ንኢህወዴግን ሕገ
- መንግስታዊ ስርዓትን ናይ ምፍራስ ምንቅስቓስ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ብትረት
ዝቃወምዎን ክቃወምዎ ዝፀንሑን ጉዳይ ጥራሕ እንተይኮነ ተመሳሳሊ እምነት ምስለዘዎም
ሓይልታትን ህዝብታትን ብምስላፍ ብዘይምቁራፅ እናተቓለስዎ ይርከቡ። እዚ ንክዕወት
ክሳብ መወዳእታ ሰላማውን ሕጋውን መንገዲ ተኸቲልና ክንቃለስ እንግደደሉ ምኽንያት
ድማ ሕገ - መንግስታዊ ስርዓትና ብምፍራሱ ኣብ ልዕሊ ድሕንነት ህዝብና ኮነ ድሕንነት
ትግራይና ክመፅእ ንዝኽእል ፀቕጥን ሓደጋን ንምውጋድን ኣንፃርና ንዝተሰለፉ ሓይልታት
ናይ ምምካት ድልውነትናን ተኽእሎናን ንምጥንኻርን ስለዘኽእለና እዩ። መፅሄት ንድፈ
ሓሳብ ወይን እምበኣር፣ ኣብዚ ሕታም እዚ ኣብ ጉዳይ ሻድሻይ ሃገራዊ መረፃ (2012 ዓ/ም)
ዘለው ተባራዕቲ ሕቶታትን ናይቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ጉጅለ ተፃራሪ ክያዶታትን ከምኡ
እውን መርገፂ ውድብ ህወሓትን ቀፀልቲ ተግባራትን ዝድህስስ መመያየጢ ትሕዝቶ ሒዛ
ቀሪባትልኩም ኣላ፤ ሰናይ ንባብ።
4
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ርኢቶ ኣንበብቲ

ሃገራዊ መረፃ ዘይምክያድ ሃገር
ናብ ምብትታን ዘእቱ ሓደገኛ
መርገፂ እዩ
ምስንዳእ ጋዜጣ ወይን መጀመርታ ወያናይ ሰላምታይ ከቕርበልኩም ይፈቱ። ቅድሚ ሐዚ
ብጋዜጣን ብመፅሄት ንድፈ ሓሳብ ዝወፁ ፖለቲካዊ፣ ቁጠባውን ማሕበራውን ኣንፈታትን
ቕዋማትን በቢ እዋኑ ካብ ምክትታል ሓሊፈ ተሳታፋይ ኣይነበርኩን። ሐዚ ግና ተሳታፊ መፅሄት
ንድፈ ሓሳብ ንኽኸውን ዘገደደኒ ዛዕባ ኣሎ። ንሱ እውን ኣብ ሃገርና ስልጣን ቢሒቱ ዝርከብ ጉጅለ
ምስ ትምክሕታውያን ሰዓብቱ ብምዃን ሕገ መንግስቲ ሃገርና ንምፍራስ፣ ሃገራዊ መረፃ 2012 ዓ/ም
ንዘይምክያድ ላዕልን ታሕትን እንትብል ይርአ። ስለዚ ከም ዜጋ፣ ፈታዊ ሃገርን ህዝብን ሃገራዊ
መረፃ 2012 ዓ/ም ምክያድ ግድን ምዃኑ ዘለኒ ቕዋም ብምግላፅ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ
ድማ ህዝቢ ትግራይ ሕገ መንግስቲ ንኽኽበር ብትረት ክቃለስ ንምግንዛብ ዝዓለመ እዩ።
መረፃ ማለት ሓደ ህዝቢ፣ ሕብረተሰብ ዘመሓድሮ ኣካል ብዴሞክራስያዊ መንገዲ “ተወከልተይ
እዮም” ኢሉ ዝኣመነሎም ውድባት ወይ ውልቀ ሰባት መሪፁ መንግስቲ ክምስርቱን ከመሓድርዎን
ዝገብር መስርሕ እዩ። መረፃ ማለት ሕጋውነት መንግስቲ ዝረጋገፀሉ፤ “መንግስቲ እየ” ዝብል ኣካል
ብሕጊ መሰረት ክምረፅ እንተኺኡሉ ጥራሕ ምዃኑ ዘረድእ ስርዓት እውን እዩ። ብመሰረት እዚ መረፃ
ምክያድ ንሓንቲ ሃገር ዓብዪ ትርጉም ከምዘለዎ ምርዳእ ይከኣል። ኣብ ሃገርና እውን ስርዓት ደርግ
ተማሒዉ ፌደራላዊ ስርዓት ካብ ዝምስረትን እዛ ሃገር እትምረሐሉ ሕገ መንግስቲ ካብ ዝፀድቕን፣
ሓሙሽተ ግዜ ሰላማውን ዴሞክራስያውን መረፃ ብምክያድ ብሄር፣ ብሄረሰባትን ህዝብታትን እዛ
ሃገር ዝመርሖም ውድብን ስርዓትን እናመረፁ መፂኦም እዮም። ብመሰረት እዚ እውን ብዝመረፅዎ
ስርዓት እናተመርሑ መንነቶም ተኸቢሩ፣ ብቋንቋኦም ክዛረቡን ክዳነዩን፣ ባህሎምን ታሪኾምን
ዘዕብይሉ ብመንነቶም ዝኾርዕሉ ባይታ ተፈጢሩ ፀኒሑ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ሕገ መንግስታዊ
መሰሎም ተኸቢሩ ይምዝገብ ካብ ዝነበረ ስሉጥ ልምዓት ማዕረ ተሳተፍትን ተጠቀምትን ኮይኖም
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እዮም። ንሱ ጥራሕ እንተይኮነስ ብሄር፣ ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ተኸባቢሮም
ሓድነቶም ኣጠናኺሮም ኣብ ዝጠዓሞም ከባቢ እዛ ሃገር ክነብሩን ክሰርሑን ኣኽኢልዎም እዩ።
እዚ ኩነታት እዚ ቀፃልነት ንኽህልዎ ድማ ሕገ መንግስቲ ሃገርና፣ መረፃ በቢ ሓሙሽተ ዓመቱ
ክካየድ ከምዘለዎ ብዘቐመጦ መሰረት ሃገራዊ መረፃ 2012 ዓ/ም ክካየድ ከምዝግባእ ግድን ይገብሮ።
ኮይኑ ግና ኣብዚ ሐዚ እዋን ናብ ስልጣን ደይቡ ዘሎ ፅግዕተኛ ሓይሊ፣ ፌደራላዊት ዴሞክራስያዊት
ሪፖብሊክ ኢትዮጵያ እትምረሐሉን እትመሓደረሉን ሕገ መንግስቲ ኣኽቢሩ ሃገራዊ መረፃ 2012
ዓ/ም ንምክያድ ድልውነት ዘለዎ ኣይመስልን። ሕገ መንግስቲ ኣፍሪስካ ኣሃዳዊ ስርዓት ንምጥያሽ፤
ከምኡ እውን ፓርላመንታዊ ስርዓት ብምፍራስ ፕረዝደንሻል መንግስቲ ብምምስራት ስልጣን
ብሓይሊ ብሒቱ ክሕዝ ይገብሮ ካብ ዘሎ ጎስጓስ ምርኣይ ይከኣል። ብመሰረት እዚ እውን እቲ
ፅግዕተኛ ሓይሊ ይኹን ናቱ ኣማኸርቲ ዝኾኑ ሓይልታት ትምክሕቲ “ኣብዚ ሐዚ እዋን ኣብዛ
ሃገር ዘይምርግጋእ ስለዘሎ ሃገራዊ መረፃ 2012 ዓ/ም ምክያድ ኣይከኣልን” ብዝብል ሰበባ ሰበብ
እቲ መረፃ ሕገ መንግስቲ ኣብ ዘቐመጦ እዋን ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ንኸይካየድ ዝተፈላለዩ
ዘይቅቡላት ምኽንያታት እናፈጠረ ይርከብ።
ግን ድማ ሃገራዊ መረፃ ምክያድን ዘይምክያድን ፖለቲካ ውድባትን ውልቀ መለኽትን ዝውስንዎ፣
እንተደልዮም ዘካይድዎ እንተዘይደልዮም ድማ ዝገድፍዎ ስርዓት ኣይኮነን። መረፃ ክካየድን
ከይካየድን ዝውስን ሕገ መንግስቲ እዩ። ናይ ህዝቢ ወኪል ድማ ሕገ መንግስቲ እዩ። ስለዚ መረፃ
ምክያድን ዘይምክያድን ሕገ መንግስቲ ምኽባርን ዘይምኽባር እዩ ዝኸውን። ሻድሻይ ሃገራዊ መረፃ
ዘይካየድ እንተኾይኑ ሕጋዊ መንግስትን ሕጋዊ መራሕን የለን ማለት እዩ። ብሄር፣ ብሄረሰባትን
ህዝብታትን ኢትዮጵያ ባዕሎም ዘይመረፅዎ ጉልበት ብዘለዎ ኣካል እናተረገፁ ንኽነብሩ ዘገድድ
እዩ። መረፃ እንድሕር ዘየለ ዘይተረጋግአ ፀጥታ፣ ኢኮኖሚ፣ ዘይተረጋግአ ማሕበረሰብ ብሓፈሻ
ሓድነትን ልኡላውነትን ዘለዎ መንግስትን ህዝብን ኣይህሉን። ካብዚ ሓሊፉ እውን ሃገር ከም ሃገር
ምፍራስ ማለት እዩ። ኣብ ሃገርና ክመፅእ ዝድለ ዘሎ እውን እዚ ምዃኑ ምርዳእ የድሊ። ስለዚ
ሃገራዊ መረፃ 2012 ዓ/ም ምክያድን ዘይምክያድን ሕገ መንግስቲ ምፍራስን ዘይምፍራስን ምዃኑ
ብምርዳእ እቲ መረፃ ብእዋኑ ንኽካየደ፣ ህዝቢ ብዝመረፆ ክመሓደርን ሃገርና ካብ ምብትታን
ክትድሕንን ንምግባር ብሄር፣ ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ናብ ሓደ መስመር ብምምፃእ
ዝተዋደደ ስራሕ ምስራሕ ኣድላዪ ይኸውን።

ዘኣብ ፀጋይ መሓሪ ካብ ከተማ መቐለ
6

43 ዓመት ቅፅ 2 ቁፅሪ 5

ወይን መስከረም - ሕዳር 2012 ዓ/ም

ርኢቶ ኣንበብቲ

ውሁድ ፓርቲ ይበሃግ ዶ
ይገሃድ?
ሰላም ኣሰናዳእቲ መፅሔት ክልሰ ሓሳብ ወይን፤ ብጋዜጣን መፅሄትን ኣረኣእያ ህዝብና
ንክፀሪ ካብ ትገብርዎ ፃዕሪ ብተወሳኺ፤ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ሒዝኩም ብምምፃእኹም
ኣቐዲመ ከመስግን እፈቱ። ብዙሕ ሰብ ይመሃረሉ ከምዝህሉ እውን እምነተይ እዩ። ኣብዛ
መፅሄት ንፈለማ እዋን ብርኢቶ ንክሳተፍ ናብ ዘለዓዓለኒ ዛዕባ እምበኣር ክኣቱ። ኣብ 2011
ዓ/ም “ሕቶ ውሁድ ፓርቲ ኣብ ሃገርና ንምንታይ?” ብዝብል ርእሲ፤ ረዚንን እዋናውን
ሓበሬታ ዘሕለፈ ክልሰ ሓሳብ ኣዳሊኹም ምንባርኩም እዝክር።
እቲ ሰነድ ምስቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ደብረኽረኽን ምጉያይ ምፍጣር ውሁድ ፓርትን ተዛሚዱ፤
ኣብ ዜጋታት እዛ ሃገር ክፍጠር ዝኽእል ደንገርገር ኣብ ምፅራይ ዝለዓለ ግደ ከምዘለዎ እየ
ተረዲአ። ብርግፅ ከምቲ እቲ ክልሰ ሓሳብ ብዕምቈት ዘብረሆን ወለድና እውን “ዝሓበራያ
ኣፃብዕትስ ኣርቃይ የፀንብዓ” ዝብልዎ፤ ሓድነትን ውህደትን ዝፅላእ ኣይኮነን። ግን ውሁድ
ፓርቲ ዝፍጠር “መዓዝን ብኸመይን” ዝብል እንትምለስ ጥራሕ እዩ። እዚ እውን ህዝቢ
እዛ ሃገር ብመሰረተ ልምዓት፣ ብቁጠባን ማሕበራውን ጉዳያት ኣብቲ ሓደ ጫፍ ዘሎ ምስቲ
ካሊእ ከባቢ እንተየተኣሳሰርካ “ውህደት” ዝብልዎ ዝሕሰብ ኣይኮነን። እቲ ምንታይ ኣብ
ደቡብ ኢትዮጵያ ዝፍጠር ነገር ብቑጠባን ማሕበራውን ጉዳያት ኣብ ምዕራብ፣ ምብራቕን
ሰሜንን ኢትዮጵያ ምስ ዘሎ ማሕበረሰብ ብቐጥታ ዝፅለወሉ ብርኪ እንትፍጠር እዩ
ብቐሊሉ ውህድ ፓርቲ ክፍጠር ዝኽእል። እዚ ዝኾን እውን ሃገርና ናብ ማእኸላይ ቁጠባዊ
ዕብየት እንትትሰጋገር ከምዝኾነ እቲ ክልስ ሓሳብ ብዝግባእ ተንቲንዎ ኣሎ።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ነዚ ስነ ኣመክንዮ ዘየገናዝብ ካብ ኣፍንጫኡ ኣርሒቑ ዘይርኢ “ናይ
ለውጢ ሓይሊ እየ” ዝብል ኣካል፤ (ኣነስ እኳ ናይ ነውፂ ሓይሊ እየ ዝብሎ) ውሁድ ፓርቲ
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ንክፈጥር ላዕልን ታሕትን እንትብል ንርኢ ኣለና። ይኹን እምበር ኩነታት ሃገርና እንትረአ
ይትረፍ ውሁድ ፓርቲ ክፍጠርስ እተን ዝነበራ ግንባራት እውን እናተሰናጠቓ እየን ዝኸዳ
ዘለዋ። እቲ ምንታይ እታ ሓንቲ ነታ ካሊእ ብምክሳስ ሃደሽደሽ እናበላ እየን ዝርከባ። እዚ
እውን ገሊአን መሰልን ክብርን ብሄር ብሄረ ሰባት ዝዕቅብ ስርዓት ፌደራሊዝም እንትጣበቓ
ገሊአን ድማ ብቃልሲ ዝተደምሰሰ ኣሃዳዊ ስርዓት ንክምለስ እንትፅዕራ ይረኣያ ኣለዋ።
ኣብዚ እዋን ኮይንካ እምበኣር እዩ ውሁድ ፓርቲ እናተብሃለ ዝዝመር ዘሎ።
ሕልፍ ሓሊፉስ እቲ ውሁድ ፓርቲ ክሃንፅ ዝህንደድ ዘሎ ኣካል፤ ነቲ ማሕበራዊ መሰረቱ
ዝኾነ ሓረስታይ ፖሊስን እስትራተጅን ሕርሻ ዝመርሖ ኢንዳስትሪ ብምዝንጋዕ ኣብ
ብኣፃብዕቲ ዝቑፀሩ ማእኸለዎት ሰብ ሃፍቲ ከምዝተንጠልጠለ ኢና ንዕዘብ ዘለና። እዚ
ድማ ይትረፍ ንውህደትስ ንግምባር እውን ዘይበቅዕ ውዱቕ ሓሳብ ምዃኑ ክስመረሉ
ይግባእ። ከምቲ “ተብተብ ኢለንያ ይደፍአኦ እሞ ተመሊሰን ይኣርያኦ” ዝበሃል፤ ናብዚ
ተግባር ሃንደፍደፍ ኢሎም ዝኣትዉ ኣካላት እቲ ጉዳይ ደሓር ምስ ተረድኦም ዝደፍእዎ
ልምዓታዊ መስመር ተደፊኦም ምእራዮም ኣይክተርፍን።
ስለዚ እቲ ክልስ ሓሳብ ዝገለፆ ዓንዲ ዛዕባታት እንተይተግባርካ ብብርኪ ሃገር ፓርትታት
ንምውሃድ ዝግበር ጉያ ካብ ባህጊ ሓሊፉ ጋህዲ ክኸውን ከምዘይከኣል ግልፂ እዩ። በዚ
ድማ እቲ ክልሰ ሓሳብ እቲ ናይ ጥፍኣት ሓይሊ ንዘይገሃድ ውህደት ከግህድ ዝገብሮ ዘሎ
ጉያ ኣቐዲምና ክንነቅሕ ዝገበረ ኮይኑ ኣሎ። ብምዃኑ እውን እዚ ሓሳብ ኣብ ትግራይ
ጥራሕ ተሓፂሩ ክተርፍ ስለዘይብሉ ናብቶም ዋሕስ ስርዓት ፌደራሊዝም ዝኾኑ ወገናት
እውን ንክበፅሕ ናብ ቋንቋ ኣምሓርኛ እንተዝትርጐም ዝዓመቘ ግንዛበ ምፈጠረ ዝብል
እምነት ኣለኒ።

መንክር ኣብርሃ የዕብዮ ካብ ከተማ ዓድዋ
ክፍሊ ምስንዳእ
ዝኸበርካ ኣይተ መንክር ኣብርሃ ፈለማ ንርኢቶኻ ኣዚና ነመስግን። ብምቕፃል እቲ መፅሄት
ክልስ ሓሳብ ናብ ቋንቋ ኣምሓርኛ ክትርጐም ዝሓተትካዮ፤ ናይ ዝሓለፈ ቁፅሪ 5 ተተርጒሙ
ናብ ተጠቀምቲ ከምዝበፅሐ በዚ ኣጋጣሚ ክንሕብረልካ ንፈቱ።
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እዋናዊ ዛዕባ

ሻድሻይ ዲሞክራሲያዊ መረፃን
ህልውና ሃገርናን ክልልናን
1. መእተዊ
ኣብ ሃገርና ኢትዮጵያ ድሕሪ ምፅዳቕ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሕገ-መንግስትና ንመበል
ሻድሻይ ጊዜ ሃገራዊ መረፃ ኣብ እዚ ኣቲናዮ ዘለና ዓመት ክግበር እዩ ተባሂሉ ይሕሰብ።
ኣብ ዝሓለፉ ዒስራን ገለን ዓመታት ኣብ ዝተገበሩ ሃገራውን ክልላውን ከምኡ እውን
ከባብያዊ መረፃታት ኣብ ሃገርና ዝተጀመረ ህንፀት ዴሞክራስያዊ ስርዓት ሱር ንክሰድድን
ብሄር ብሄረሰባት ኢትዮጵያ ባዕሎም ዝምሕድሩሉ፣ ብቋንቋኦም ዝመሃርሉን ዝዳነይሉን
ከምኡ እውን ኣብ ኩለ መዳያዊ ማሕበረ ቁጠባውን ፖለቲካውን ህይወት ሃገሮም ሙሉእ
ተሳትፎ ዝገብርሉ ጥጡሕ ባይታ ንምፍጣርን ግሁድ ውፅኢት ንምምፃእን ተኻኢሉ እዩ።
ኣብ ሃገርና ኢትዮጵያ ንፈለማ ጊዜ ናይ መደብለ ፓርቲ ስርዓት ሕጋዊ ኣፍልጦ ረኺቡ
ንዘላቕነት ዴሞክራስያውን ፌደራላውን ስርዓት ዘይንዓቕ ኣበርክቶ ንምግባር ዘኽኣለ
ኩነታት እውን ተፈጢሩ እዩ።
ዋላ እኳ ኣብ ምንቅስቓስን ዕብየትን ፖለቲካዊ ፓርትታት ክንድቲ ዝድለ ርሕቐት ምኽያድ
እንተዘይተኽኣለ፣ መሪሕ ውድብ ኢህወዴግ ብሃገር ብርኪ፣ ውድብና ህወሓት ድማ
ብክልል ደረጃ ንተኸታታሊ ሓሙሽተ ጊዜ ብናይ ህዝብና ልዑል ድልየት ናብ ስልጣን
ደይቦም ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ ልምዓት፣ ኣብ ምስፋሕ ዴሞክራሲን ምኽባር ሰብኣዊ
መሰላትን ርኡይ ለውጢ ንምምፃእ ዘኽእሉ ስራሕቲ ንምስላጥ ክኢሎም እዮም።
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መረፃታት ሃገርና በቢሓሙሽተ ዓመት ብዘይምቁርራፅ ንምክያድ ብምኽኣልና መንግስቲ
ንህዝቢ ዘለዎ ተሓታትነት ኣብ ምርግጋፅ ቁልፊ ኣበርክቶ ነይርዎ እዩ። ናይ ምውዳብን
ብናፅነት ዝመሰለካ ሓሳብ ምስጓምን ሕገ-መንግስታዊ መሰል ኣብ ግብሪ ንክውዕል ዋላ እኳ
ምስብዙሕ ጎደሎታቱ እውን እንተኾነ ዓብይ ኣበርክቶ ገይሩ እዩ። ጅምር ዲሞክራስያዊ
ስርዓትና ሱር ንክሰድድ ዓብይ ትርጉም ዘለዎም ዝተወደቡ ፖለቲካዊ ምንቅስቓሳት ኣብ
ምንቕቓሕ መረፃታት ሃገርና ዝነበሮም ተራ ቀሊል ኣይነበረን። በቢጊዚኡ ዝለዓሉ ዝነበሩ
ድሕረት ዝፈጠሮም ገለ ገለ ፀገማት ብዘየገድስ ኣብ ዝሓለፉ ዕስራን ሓሙሽተን ዓመታት
ዝተገበሩ መረፃታት ኣብ ውሽጢ ዜጋታት ሃገርና ስልጡን ባህሊ ፖለቲካ ንክልመድን
ይሕመቕ ይፀብቕ ፓርቲታት ሃገርና “ኣለና” ዝብልዎ ሓሳብ ንህዝቢ ኣቕሪቦም ስልጣን
ንምሓዝ ዝነሓንሕሉ ባይታ ንምፍጣርን ዘተባብዕ ጉዕዞ ንምጅማር ተኻኢሉ እዩ። ተሳትፎ
ህዝቢ እውን እንተኾነ በቢግዚኡ እናዓበየ ዝመፅአሉ ኩነታት እዩ እናተርኣየ መፂኡ። መረፃ
ኣብ ምክያድ ዝነጥፉ ትካላት እውን እንተኾነ ኣብ ከይዲ ዓቕሞም እናዕበዩ ብተነፃፀሪ
ኣብ ዝሓሸ ብርኪ ዝበፅሐሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ። ዝሓሸ ፕሮግራምን ሓሳብን ሒዙ
ንተኸታታሊ ሓሙሽተ ጊዘ ክምረፅ ዝኽአለ ውድብና ድልየትን ባህጊን ህዝብታት ሃገርና
ብዘገርም ደረጃ ንምምሕያሽ ዘኽአለ ውፅኢታት ንምምዝጋብ ኽኢሉ እዩ።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ስልጣን ዘሎ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ካብ ዝምረፅ ዳርጋ ኣርባዕተ
ዓመት ገይሩ ኣሎ። ሕገ መንግስቲ ፌደራላዊት ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ብግልፂ
ከምዝደንገጎ ድማ ቀፃሊ ሃገራዊ መረፃ ሃገርና ንኽግበር ትሕቲ ሓደ ዓመት ይተርፎ ኣሎ
ማለት እዩ። ከምቲ ዝፍለጥ ንመረፃ 2007 ዓ.ም ስዒቡ ብናይ ህዝቢ ደገፍ ሙሉእ ብሙሉእ
ናይ ፓርላማ ወንበር ንምቁፅፃር ዘኽእሎም ድምፂ ዝረኸቡ ኣሓት ውድባት ኢህወዴግን
ኣጋራቱን፣ ብኢህወዴግ ዝምራሕ መንግስቲ ካብዘጣይሹ ኣርባዕተ ዓመት ሓሊፉ እዩ።
ይኹን እምበር እግሪ እግሪ ምምስራት እቲ መንግስቲ ኣብ ብርክት ዝበሉ ከባቢታት
ኢትዮጵያ ስእነት ሰላምን ስፍሕ ዝበለ ዘይምርግጋእን ተራእዩ እዩ። እናተጋደደ እውን
ምምፅኡ ይፍለጥ፡፡ በዚ ድማ ሽዑ ብኣቦ ወንበርነት ኢህወዴግ ናብ ስልጣን ቀዳማይ
ሚኒስተርነት ዝተሸመ ሃይለማርያም ደሳለኝ ካብ ስልጣን ወሪዱ ብኣብይ ኣሕመድ
ዝምራሕ ጉጅለ ናብ ስልጣን ካብ ዝድይብ ድሮ ልዕሊ ሓደ ዓመት ገይሩ ኣሎ። ከምቲ
ኩልና እንርድኦ ኣብዘን ዝሓለፋ ኣርባዕተ ዓመት ኣብ ሃገርና ኢትዮጵያ ተራእዩ ዘይፈልጥ
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ዕግርግርን ስእነት ሰላምን ዕለታዊ ተርእዮታት ኮይኖም እናተዓዘብና መፂእና ኢና። ሕዚ
እውን እንተኾነ እቲ ዕግርግር እናተጋፍሐን ብናይ ሚልዮናት ህዝብታት ካብ መረበቶም
ምፍንቓል እውን እናተሰነየን ናብ ዝኸፍአ ብርኪ ኣብ ዝበፅሐሉ እዋን ኢና ንርከብ።
ከምዝፍለጥ ዝሓለፈ ክረምቲ (2010 ዓ/ም) ክካየድ ቆፀራ ተታሒዙሉ ዝነበረ ናይ ኣዲስ
ኣበባን ናይ ሙሉእ ኢትዮጵያን ከባብያዊ መረፃ ብእዋኑ ንምክያድ ዕንቅፋት ዝኾኑ
“ብርክት ዝበሉ ናይ ፀጥታ፣ ናይ ሎጂስቲክስን ካልኦት ናይ ቅድመ ምድላው ስራሕትን
ጎደሎታት ብምህላዎም” ብዝብል ብኢህወዴግ ቤት ምኽርን ብናይ ቤት ምኽሪ ወከልቲ
ህዝብን ውሳነ ናብ እቲ ሰጊርናዮ ዘለና መፋርቕ 2011 ዓ/ም ተዛዊሩ ነይሩ እዩ። ይኹን
እምበር ናይ ኣዲስ ኣበባ ይኹን ብሃገር ደረጃ ዝግበር ከባብያዊ መረፃ ብዝተትሓዘሉ
ግዜ ሰደቓ ንምክያድ ዘኽእል ዝኾነ ይኹን ምድላው ኣይተገበረን፣ ኣይተኻየደን እውን።
እኳዳኣስ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ንካሊእ ሓደ ዓመት ንክናዋሕ ወሲኑ ኣሎ።
ብመሰረቱ መረፃ ናይ ምክያድ ጉዳይ ከም ተራ ቢሮክራሲያዊ ውሳነ ዝረአ ዘይኮነስ በቲ
ሕገ መንግስቲ ዘቐመጦ መሰረት ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ክንደየናይ ናይ ህዝቢ
ተኣማንነትን ቕቡልነትን ከም ዘለዎ ንምርግጋፅ ክሕለፍ ዘይግበኦ ከቢድ ሃገራዊ ኣጀንዳ
እዩ። ኣብዚ ቐረባ እዋን ንምክትል ከንቲባን ንምምሕዳር ኣዲስ ኣበባን ኣመልኪቱ ብወገን
ሓይሊ ትምክሕቲ ዝቐርብ ዘሎ ክሲን ዘመተን እዚ ጉዳይ እዚ ክንደይናይ ተዃሳሒ ምዃኑ
ዘርእየና እዩ። ዘይሩ ዘይሩ በቲ ብሕጊ ዝተቐመጠ ሓዱሽ ናይ ግዜ ሰደቓ ከባቢያዊ መረፃ
ከይተኻየደ ምትራፉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይኹን ኣብ መላእ ሃገርና ዘለዋ ናይ ወረዳን ጣብያን
መሓውራት ብዘይ ምንም ሕጋዊ ውክልናን ስልጣንን ክተርፋ ገይሩወን ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ
ዓመት ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝተፈጠረ ክፍተት ንምምላእ
ተባሂሉ ብወገን ምምሕዳር ኣብይ ኣሕመድ ዝተወሰደ ስጉምቲ መረፃ ብምንዋሕ ኣብ ቤት
ምኽሪ ኣዲስ ኣበባ ኣባል ዘይኮነ ውልቀ ሰብ ከም ከንቲባ ኮይኑ ከመሓድር ዝኽእለሉ
ዕድል ምፍጣር እዩ ነይሩ።
ናይ ኣዲስ ኣበባ መረፃ ምንዋሑን ንዑኡ ስዒቡ ዝተገበረ ናይ ኣዲስ ኣበባ ቻርተር ኣብ
ዝሓፀረ ጊዜ ናይ ምምሕያሽ ድራማን ዘርእየና ሓደ ነገር እንተልዩ በቲ ንቡር ኣከያይዳ፣ ሕገ
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መንግስታውን ሕጋውን መንገዲ ምኻድ ዘይምኽኣል ዘስዕቦ ዘየድሊ ተብተብን ዘእትወካ
ሕማቕ መንቀርቀርን እዩ። ሃገራዊ ይኹን ከባብያዊ መረፃታት ኣብ እዋኑ ዘይምክያድ ከም
ተራ ከይዲ ናይ ሎጅስቲክስ ፀገም ተገይሩ ዝውሰድ ዘይኮነስ ኣብ ህንፀት ዲሞክራሲያዊ
ስርዓትን ምኽባር ሕገ-መንግስታዊ ኣከያይዳን ዓብይ ኣሉታዊ ትርጉም ከምዘምፅእ ዛዕባ
ተገይሩ ክውሰድ ይግባእ።
ሕገ -መንግስቲ ሃገርና ብንፁር ዘቐመጦምን ኣብ ህንፀት ሃገርን መንግስትን (nation and
sate building) ዓብይ ትርጉም ዘለዎምን ጉዳያት በቲ ዝተቐመጠሎም ኣገባብን ጊዘ
ሰደቓን ከይተገበሩ ብዘይኣግባብ ዝናውሑሉ ኩነታት ዘይሩ ዘይሩ ሕገ መንግስቲ ክህልዎ
ዝግባእ ናይ ኣስገዳድነት ባህሪይ ናብ ዋጋ ዕዳጋ እናኣተወ፤ ኣብ ስልጣን ዘሎ ግን ድማ
ናይ ህዝቢ ደገፍ ብጊዚያውነት ወይ ሃጥ እንተበለ ንሓሙሽተ ዓመት ዝተቐበለ ፓርቲ
ንዑኡ ብዝጥዕሞን ብዝምችዎን ጥራሕ (Convenience) ከም ድላዩ ዝሕምዙቐሉ ኩነታት
ዝፈቅድ ሓደገኛ ኣብነት እዩ ክፈጥርን ክሰርሕን። እዚ ማለት ድማ ኣብቲ ሕገ-መንግስቲ
ዝተቐመጡ፣ ሃገር ኣብ ፅኑዕ መሰረት ኮይና ንኽትቕፅል ዓብይ ትርጉም ዘለዎም ድንጋገታት
ከከም ድልየት ኣብ ስልጣን ዘሎ ውድብን ውልቀ ሰብን ብዘይንሕስያ ሃደሽደሽ ዝብለሉ
ናይ ቁልቁለት መንገዲ እዩ ክጅምር።
ነዚ እዩ ድማ ኣብ ውሽጢ ትሕቲ ሓደ ዓመት ንክግበር ትፅቢት ዝግብረሉ መረፃ ሃገርና
ብዝምልከት ብየማንን ብፀጋምን ክለዓሉ ዝኽእሉ ሕቶታት ኣብ ግምት ዘእተወ ናይ
እንተታት ትንታነ ብምግባር ውድብና፣ ኣባላትናን ህዝብናን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሳይንሳዊ፣
ሃናፃይን ኣብ ፍልጠት ዝተመስረተን መርገፂ ንምሓዝ ዘኽእሎም ዝርዝር መብርሂ ምድላው
ኣድላይ ኮይኑ ዝረኸብናዮ።

1.1. እንታይነትን ትርጉምን መረፃ ብመንፅር ሕገ-መንግስታዊ ስርዓትና
ኣብ ውሽጢ ሕገ-መንግስቲ ፌደራላዊት ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ብግልፂ ከም
ዝተቐመጠ በብደረጅኡ ዝርከቡ መሓውራት መንግስቲ በቢሓሙሽተ ዓመት ብዝግበር
መረፃ ወከልቶም ከምዝመርፁ ይድንግግ። ህዝብታት ኢትዮዽያ ብቀጥታ ብሚልዮናት
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ተሳትፎ ንባዕሎም ዘመሓድሩሉ ኣከያይዳ ከምዘሎ ኾይኑ ብወከልቶም ኣቢሎም
ዝመሓደርሉ ኣሰራርሓ ከምዝህሉ ድማ የቐምጥ። መረፃ ናይ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ሓደ
ቑልፊ መለለይ ተግባር እዩ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ግድን ነፃን ግልፅን ከምኡ እውን ብሕጊ
ብዝተቐመጠ ጊዘ ሰደቓ ዝግበር (free fair and periodic) ክኸውን ከም ዝግባእ ዳርጋ
ኩለን ዴሞክራሲያዊ ሕገ-መንግስትን ተግባርን ዝኽተላ ሃገራት ዝስማዕማዓሉ ጉዳይ
እዩ።
ንምዃኑ መረፃ በቢጊዜኡ ምግባር ንምንታይ ኣድልዩ? ንዝብል ሕቶ ተመራመርቲ
ፖለቲካል ሳይንስ ካብ ዝህብዎም መብርህታት ንዝተወሰኑ ነጥብታት ኣልዒልካ ምብራህ
ኣገዳሲ ይኸውን። ነዚ ፅሑፍ እዚ እንትበሃል ኣድላይነት ነፃ፣ ግልፂን በቢጊዚኡ ዝግበር
መረፃን ብዝምልከት ብውሑድ ሰለስተ መሰረታዊ ምኽንያት ምልዓል ይከኣል። መረፃ
ኣገዳሲ ካብ ዝገብርዎ ጉዳያት እቲ ቀንዲ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ኣብ ህዝቢ
ዘለዎ ሕጋዊ ተቐባልነት (legitimacy) ናይ ምርግጋፅ ኣድላይነት እዩ። ብዝኾነ ይኹን
ኣጋጣሚ ናብ ስልጣን ዝደየበ መንግስቲ ኣብ ትሕቲኡ ዘለው ዜጋታት ከም ሕጋዊ ሕገመንግስታዊ ግቡኦም ወሲዶም ዝግዝእሉን ብሕጊ ዝተረጋገፀሎም መሰል ዝጥቀሙሉን
ኩነታት ክረጋገፅ እንተድኣ ኾይኑ ዜጋታት ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ዕላዊ ኣፍልጦን
ቕቡልነትን ዘረጋግፀሉ በቢጊዚኡ ዝሕደስ ኮንትራት ክህሉ ይግባእ። ብኻሊእ ወገን፣ ኣብ
ሞንጎ መረፅትን ተመረፅትን ዘሎ ናይ ውክልና ጉዳይ ወይ በቲ ናይ ፖለቲካል ሳይንስ
ምሁራት ኣገላልፃ ናይ ወካልን ተወካልን ፀገም (Agent-Principal Problem) ንምእላይ
ዘኽእል መስርሕ ተግባራዊ ክኸውን እንተኾይኑ በቢጊዚኡ ዝግበር መረፃ ክህሉ ናይ ግድን
እዩ። ወከልቲ ንወኪሎም ዝሃብዎ ውክልና ክንደይናይ ድሌቶም ብዘማልእ መንገዲ የሳለጥ
ምህላው ክረጋገፅ እንተድኣኾይኑ እዚ ስምምዕ እዚ በቢግዚኡ ዝፍተሸሉ መስርሕ ክህሉ
ይግባእ። ኣብ መወዳእታ ክጥቀስ ዘለዎ ጉዳይ ብናይ ህዝቢ ውክልና ናብ ስልጣን ዝደየበ
መንግስቲ ንናይ ህዝቢ ሕቶ ቁልጡፍ ምላሽ ኣብ ምሃብ ዘለዎ ቁሩብነትን ድሉውነትን
ንምርግጋፅ ዘኽእል መስርሕ እዩ መረፃ። ነዞም ሰለስተ ነጥብታት ዝተወሰነ ዝርዝር
ትንታነን መርኣያታትን ሓዊስካ ንምግላፅ ዘኽእል መብርሂ ከምዝስዕብ ቀሪቡ ኣሎ።
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1.1.1. ተቐባልነት (Legitimacy) ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ
ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ብማሕበራዊ፣ ቁጠባውን ፖለቲካውን መዳይ ዝመርሖ ህዝቢ
ኣብ ውሽጢ ኣብ ስልጣን ዝፀንሐሉ ጊዘ ኣበይ ብርኪ ክበፅሕ ከምዘለዎ ብዝግባእ ዘርኢ
ናይ ልኡኽ መግለፂ ወይ ድማ ፖሊሲ ሓንፂፁ ክንቀሳቐስ ትፅቢት ይግበረሉ። ነዞም ናይ
ልኡኽ መግለፂታት እዚኦም ናብ ግብሪ ንምውዓልን ብዝተዋደደ መንገዲ ንተግባራውነቶም
ሙሉእ ኣቓልቦ ሂቡ ንምንቅስቓስን ድማ ሕግታትን ካልኦት ኣገደስቲ መምርሒታትን
የውፅእ። ሽሕ’ኳ ብህዝቢ ዘይተመረፀ መንግስቲ እውን እንተኾነ ብተመሳሰሊ መንገዲ
ዘመሓድረሉ ዕድል ዕፁው እንተዘይኮነ ብኣውርኡ ግን ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ
ንምልኣተ ህዝቢ ኣብ ዙርያ ፖሊስታቱን ሕግታቱን ከሰልፍ እንተድኣ ኮይኑ ብዜጋታት
ዘለዎ ተቐባልነት (legitimacy) ብዘየማትእ መንገዲ ምእንታን ንምርግጋፅ በቢግዚኡ
ዝካየድ ናፃን ግልፅን መረፃ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ክኸውን። በዚ መንፅር እዚ፣ እቲ ኣብ ስልጣን
ዘሎ መንግስቲ ባዕሉ ብዘውፅኦም ሕግታት ይግዛእ ምህላዉ ምርግጋፅ ቁልፊ ጉዳይ እዩ።
ብተወሳኺ መንግስቲ ኣብ ዘሰላስሎም ኩለ መደያዊ መደባትን ዘካይዶም ንጥፈታትን ናይ
ኣብዝሓ ህዝቢ ሙሉእ እምነት ዘለዎ ምዃኑ እናተፈተሸ ክኸይድ ይግባእ።
ህዝቢ ኣብቲ ስርዓት ዘለዎ እምነት እናተሸርሸረ ዝመፅአሎም ተርእዮታት ብቑፅሮም
እናዓበዩ ኣብ ዝመፅእሉን ህዝብታት ካብ መንግስቶም ብዝተሓተ ብርኪ ትፅቢት
ዝገብርዎም ንኣብነት፣ ከም ስርዓት
ናይ ምሕላው ስራሕቲ ዝዳኸመሉ ኩነታት
ምስዝበራኸት ናይ መንግስታት ሓፈሻዊ ተቐባልነት (legitimacy) ኣብ ሓደጋ ምውዳቑ
ኣይተርፍን።
ካሊእ ናይ ተቐባልነት መምዘኒ ረቛሒ ድማ ዜጋታት ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ፖለቲካን
ማሕበረ ኢኮኖምያዊ ህይወት ሃገሮምን ብዝተወደበ መንገዲን ብነፃነትን ንምስታፍ
ዘኽእሎም ትካላዊ መስርሕ ናይ ምህላውን ዘይምህላውን ጉዳይ እዩ። ፓርትታት
ኣጣይሾም ንዝኣምኑሉ ሓሳብ ናብ ስልጣን ንምምፃእ ብነፃነት ዝንቀሳቐስሉን ብሲቪክ
ውዳበታት ኣቢሎም ሓሳባቶምን እምነቶምን ዘሰጉሙሉን ስርዓት ክህሉ ይግባእ። እዚን
ወዲዚን ኣብ ባይታ ምህላውን ዘይምህላውን ንምርግጋፅ ድማ በቢጊዚኡ ዝካየድ መረፃ
ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ክኸውን።
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እቲ ዝካየድ መረፃ ድማ ዜጋታት ናይ ምድማፅ መሰሎም ብማዕርነት ዝተረጋገፀሉ፣ ድምፂ
ብትኽክል ዝቑፀረሉ፣ ብሓፈሻ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ኣብ ሕገ መንግስቲ ይኹን
ኣብ ካልኦት ሕጋውን ፖለቲካውን ሰነዳት ኣፍልጦ ዝረኸቡ መሰላት ውሕስና ሃልይዎም
ኣብ ግብሪ ዝውዕልሉ ኩነታት ከመቻቹ ይግባእ። እዚ ኹሉ ኣብ ቦትኡ ምህላው ኣብ
ዘይተረጋገፀሉ ድማ ተቐባልነት መንግስቲ ኣብ ሓደጋ ስለ ዝወድቕ፣ መረፃ ተቐባልነት
ንምርግጋፅ ዘኽእል ማሕበረ ፖለቲካዊ ውዕሊ በቢጊዚኡ ዝሕደሰሉ ዕድል ዝፈጥር
ብምዃኑ ኣብ ህንፀት ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ቁልፍን ኣገዳስን ተራ ካብ ዘለዎም ጉዳያት
እቲ ቐንዲ ይገብሮ።
ብዙሓት ወገናት ከም ዝስማምዕሉ ብፍላይ ድማ ትካላዊ ቅልውላው ኣብ ዝነገሰሉ እዋን
ቀጥታውን ሓፈሻውን መረፃ ብምግባር ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ከጋጥም ዝኽእል ናይ
ተቐባልነት ቅልውላው (legitimacy Crisis) ንምእላይ ይሕግዝ እዩ። ምስ እዚ ተተሓሒዙ
ኣብ መንጎ ፅንፈኛ ፖለቲከኛታት ብዝግበር ንሕንሕ ኣብ ሓደጋ ዝወደቐ ትካላዊ መስርሕ
ኣብ ናይ ስርዓት ቀፃልነት ቅኑዕ ድልየት ዘለዎም ኣድመፅቲ ብሚልዮናት ብምውፃእ
ቅልውላው ዝእለየሉ ተሳትፎ ንኸገብሩ ስለዘኽእሎም ሓፈሻውን ቀጥተኛን መረፃ ከም
ሓደ ቁልፊ መስርሒ ናይ ሕጋዊ ቅቡልነት ስርዓት ተገይሩ ይውሰድ።

1.1.2. መረፃ ከም መፈተሺ ናይ ወኪልን ተወከልትን ምትእምማን (Agent
Principal Problem)
ኣብ ዝኾነ ይኹን ማሕበረ ቁጠባውን ፖለቲካውን ህይወት ህዝብታት፣ ርክብ ተዋሳእቲ
ብቀጥታ ኣብ ናይ እንካ-ሃባ (Transaction) ርክብ ዝኣትወሉ ዕድል ኣዚዩ ፀቢብ እዩ።
ብፍላይ ድማ ዴሞክራሲያዊ ተሳትፎ ኣብ ዝጠልቡ ጉዳያት ዜጋታት ኣብ ሕድሕድ
ፖለቲካዊ ውሳነ ብቐጥታ ዝሳተፍሉ ዕድል ምስ መጠንን በዝሒን እቲ ርክብ እናፀበበ
ዝመፅእ ምዃኑ ርዱእ እዩ። ስለዚ ድማ እዩ ዳርጋ ኣብ ኩለን ማሕበረ ቁጠባዊ ርክባት
ከምዝርአ ኣብ ፖለቲካዊ ህይወት ሓንቲ ሃገር እውን እቲ ስርዓት ብወከልትን ተወካልን
(principal and agent) ኣብ ዝህሉ ምትእምማን ዝተመስረተ ጥዕና እዩ ክህልዎ ዘለዎ።
ኣብ ሓንቲ ሃገር ክህሉ ዝኽእል ናይ ወከልትን ተወከልትን ርክብ ድማ ጥዕንኡ ዝተረጋገፀ
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ኮይኑ ንኽቅፅል በቢጊዜኡ ብዝግበር መረፃ እናተፈተሸ ዝኸደሉ ኩነታት ምትዕርራይ
ኣገዳሲ እዩ ክኸውን።
ኣብ ሓንቲ ሃገር ዝግበር መረፃ፣ መረፅቲ ዜጋታት ንዝተወሰና ዓመታት ንረብሓና ወኪሎም
ክሰርሑልና እዮም ኢሎም ንዝኣምንዎም ተወከልቶም ፖለቲከኛታት ናብ ስልጣን ዘደይበሉ
ናይ ውክልና መስርሕ እዩ። ወከልቲ ንተወከልቶም ዝህብዎ ውክልና ንረብሓና ጠጠው
ኢሎም ከገልግሉና ይኽእሉ እዮም ካብ ዝብል እምነት ዝብገስ ተገይሩ እዩ ዝውሰድ። እዚ
እምነት እዚ ኣብ ቦትኡ ይሃሉ ኣይሃሉ ናይ ምርግጋፅ ጉዳይ እቲ በዚ መስርሕን ኣገባብን
ዝቖመ ስርዓት ሕጋዊ ተቐባልነት ይሃልዎ ኣይሃልዎ ነረጋግፀሉ ቀንዲ መሳርሒ እዩ።
ኣብ መንጎ ወከልትን ተወከልትን ዝህሉ ምትእምማን ኣብ ቦትኡ ምህላው ክረጋገፅ
እንተድኣ ኾይኑ ብውሑድ ሰለስተ መሰረታዊ ጉዳይ ከማልኡ ይግባእ። ብቐዳምነት፣ እቲ
ዝግበር መረፃ ብኣንፃራውነት ኣብ ውሽጢ ዝሓፀረ እዋን ክግበር ዝኽእለሉ (Frequency
of Election) መስርሕ ክህሉ ይግባእ። መረፃ ከም ናይ “ስዩመነ እግዚኣብሄር” ስልጣን
ንዕድመ ልክዕ ዝወሃብ ውክልና ዘይኮነስ ከከም ኩነታቱ ኣብ ውሽጢ ዝተወሰነ ጊዘ ሰደቓ
ክግበር ይግባእ። “ሓንሳብ ተወኪለ እየ’ሞ ፈተኹም ፀላእኹም ተቐበሉኒ” ዝብል ነገር
ክመፅእ ኣይኽእልን።
ካልኣይ ኣገዳሲ ነጥቢ ድማ፣ ዝግበር መረፃ ኣብ ውድድርን ናይ ምስዕዓር ድሌትን መንፈስን
ዝተመስረተ (competitive) ክኸውን ይግባእ። እዚ ማለት ድማ ኣብ ሓደ እዋን ናይ
ተወከልቲ ደገፍ ረኺቡ ዝዋሳእ ወኪል ከከምፅርየት ዝህቦ ናይ ውክልና ኣገልግሎት
እናተመዘነን ምስ ካልኦት ተመሳሳሊ ዓቕምን ድልየትን ዘለዎም ኣካላት እናተፎኻከረን
ከገልግል ዝኽእለሉ ዕድል ክፍቲ ክኸውን ይግባእ። ዘይሩ ዘይሩ እቲ ኣብ መረፃ ክረጋገፅ
ዝግባእ መሰረታዊ ቁም ነገር ናይቲ ወካሊ (መረፅቲ) ረብሓ መሊኡ ዝረጋገፀሉ ኩነታት
ምፍጣር ብምዃኑ ናይ ምግልጋል ድልየት ዘለዎም ኩሎም ዝተወደቡ ወገናት ኣብ ውድድር
ዝተመስረተ ዕድል ኣብ ውሽጢ ዝተወሰነ ጊዘ ሰደቓ ዝረኽብሉ ኩነታት ምፍጣር ኣገዳሲ
እዩ።
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ምስ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስናዮም ክልተ ኣገደስቲ ነጥቢ ዝተሓሓዝ ሳልሳይ ጉዳይ እውን
ኣሎ። ኣብ ሞንጎ ወከልትን ተወከልትን ክህሉ ዝኽእል ናይ ምትእምማን ሽግር (Principal
Agent Problem) ንምእላይ ኣብ ዝግበር ከይዲ ወይ መስርሕ ንኩሎም ወገናት ተበፃሕነት
ዘለዎ ቀረብ ፖለቲካዊ ሓበሬታ (Political Information) ክህሉ ክኽእል ኣለዎ። ከምዚ
ዝዓይነቱ ቀረብ ሓበሬታ ብዝተወደበን ውሑስ ብዝኾነን መንገዲ ንምቕራብ ድማ
በቢጊዚኡ ዝካየድ መረፃ ናይ ግድን ኣድላይ ይኸውን። በቢጊዚኡ ዝካየድ መረፃ ብዛዕባ
ተናሓናሕቲ ጥርኑፉን ግልፅን ሓበሬታ ዝርከበሉ ኩነታት ብምፍጣር ወከልቲ ዝሐሸ
ዝብልዎ ተወካሊ ንክሓርዩ ሰፊሕ ዕድል ክፈጥረሎም ይግባእ።

1.1.3. ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ሕቶ ህዝቢ ንምምላስ ዘለዎ ቅሩብነት
(Responsiveness)
ኣብ ዝኾነ ይኹን ጨና ዴሞክራሲ ዘለዎ ዓዲ ኣብ ስልጣን ዝድይብ መንግስቲ ኣብ ውሽጢ
ዝተወሰነ ግዘ ‘ተግባራዊ ኽገብሮም እየ’ ኢሉ ቃል ዝኣትወሎም ማሕበረ ቁጠባውን
ፖለቲካውን ኣጀንዳታት ከምዘለው ይፍለጥ። እዞም ኣጀንዳታት ወይ መፅበዓታት እዚኦም
ብናይ ፖለቲከኛታት ቋንቋ “ፖሊሲታት” እናተብሃሉ ዝፅውዑ ኮይኖም ሓደ ኣብ ስልጣን
ዘሎ ፓርቲ ነታ ዝመርሓ ሃገርን ህዝብን ካበይ ናበይ ክወስድ ከምዝደሊ ዝርዝር ብዝኾነ
መንገዲ ዕላዊ ዝገብረሎም ሓሳባት እዮም።
ፖሊሲ ሓደ መንግስቲ ብማሕበረ ቁጠባውን ፖለቲካውን መዳይ ንዝውክሎ ህዝቢ ኣበይ
ከብፅሖ ከም ዝደሊ ብግልፂ ቋንቋ ዘብርሀሉ (Statement of Objectives) እዩ። ፖሊሲ
እንትቕረፅ ዋና መበገሲኡ ናይ ህዝቢ ወድዓዊ ድልየት፣ ኣብ ባይታ ዘለው ምዕባለታት
ዝርከብሉ ብርኪ፣ ምምሕያሽን ለውጢን ዘድልዮም ኣሰራርሓታት፣ ሕግታትን ፖሊስታትን
ብዝርዝር ምፍታሽ ኮይኑ ኣብ እዋን መረፃ ኣብ ዝግበር ንሕንሕ ዝሐሸ ተቐባልነት ንኽረክብ
ብምግባር ብህዝቢ ሰፊሕ ተቐባልነት እንተረኺቡ ነቲ ዘውፅኦ ፓርትን ውድብን ናብ ናይ
መንግስቲ ስልጣን ከም መደየቢ መሳልል የገልግል ማለት እዩ። እዞም ንፖሊሲ መበገሲ
ዝኾኑ ሓሳባት ክንደየናይ ናይ ህዝቢ ወድዓዊ ሕቶ ኣብ ምምላስ ውፅኢታዊ ክኾኑ ይኽእሉ?
ንዝብል ሕቶ ዘዕግብ መልሲ ክረክብ ዝኽእል ናይ ህዝቢ ድልየትን ባህጊን ካብ ጊዚያዊ
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ስምዒታትን ህዝበኛ ጭርሖታትን ወፂእኻን ናይታ ሃገር ታሪኻዊ፣ ማሕበረ ቁጠባውን
ፖለቲካውን ሓቅታት ብዝግባእ ኣነፂርካን ኣብ ግብሪ ንምውዓል ዘኽእል ዝርዝር ስልትታት
እትቐርፀሎም ፕሮግራማት ንምትላም ብዘለካ ድልየትን ቅሩብነትን ጥራሕ እዩ።
ስለዚ ድማ እዩ መረፃ ኣብ ዝቐረበ ቑፅሪ ኩሎም ናይ ህዝቢ ውክልና ይግበአና ዝብሉ
ፖለቲከኛታትን ውድባትን ቀልቢ መረፅቲ ክማርኽ ይኽእል እዩ ንዝብልዎ ኣጀንዳ
ክምሕልሉን ክጥሕልሉን ላሕ እንትብሉ ዝረኣዩ። እዚ ማለት ግን ናይ ህዝቢ ግዚያዊ
ስምዒት ዘለዓዕል ጭርሖ ዘልዕለ ኹሉ ናብ ስልጣን ናይ ምድያብ ዕድል ክህልዎ እዩ ማለት
ኣይኮነን። ብናይ ህዝበኛ ሆቦብላ ናብ ስልጣን ዝድይቡ ሓይልታት ቁሩብ እውን ከይሰጎሙ
ናብ ኩለ መዳያዊ ቅልውላው ዝኣትውሉ ዋና ምኽንያት ኣብ ናይ ህዝቢ ወድዓዊ ሽግራትን
ንፁር ትንታነን ዘይተመስረተን ንክውንነቱ ዝርዝር ናይ ኣፈፃፅማ ስልትታት ዘየቐመጠን
መፅበዓ ዘይሩ ዘይሩ በዓል ዕዳ ዝገብር ብምዃኑ እዩ።
ኣብ ሓንቲ ሃገር ዝግበር መረፃ በቢጊዚኡ ዝግበረሉ ምኽንያት ድማ ልዕሊ ኹሉ ዝተገበሩ
መፅበዓታት ክንደየናይ ናይቲ ህዝቢ ድልየት ኣብ ግምት ዘእተዉ ምዃኖም ዝፍተሽሉ
ዕድል ክህሊ ስለዝግባእ እዩ። ብግዚያዊ ስምዒት ተለዓዒሉ ዘይኾነ ወኪል ዝመረፀ ወካሊ
ድሕሪ ውክልና ምሃቡ ዝተፈጠሩ ምዕባለታት ኣብ ግምት አእትዩን ብተግባር ዝተርኣዩ
ለውጥታት ኣገናዚቡን እቲ ዝሃቦ ውክልና ይቐፅል ‘ዶ ኣይቐፅል ዝብለሉ ዕድል ናይ ግድን
ክፍጠር ስለዝግበኦ ድማ እዩ በቢጊዜኡ ዝካየድ መረፃ ናይ ህንፀት ዴሞክራሲያዊ ስርዓት
ኣውራ ተግባርን ባህሪን ዝኾነሉ ምኽንያት።
መረፃ፣ ድሕሪ ተግባራውነት ፖሊሲታትን ስልትታትን ዝሓሸ ውፅኢት ዝረኸበ ሓይሊ
እውን እንተኾነ እቲ ዘምፀኦ ለውጢ ምስ ናይ ህዝብታት ተለዋዋጢ ድልየትን ምስ
ወድዓዊ ኩነታትን እናተዛመደ ይኸይድ ምህላው (Responsiveness) ንምፍታሽ
ዘኽእል ኣገዳሲ መድረኽ እዩ። ዜጋታት ኣብ ሞንጎ ተወዳደርትን ፖሊሲታቶምን ዝህሉ
ኣፈላላይን ዘምፅእዎ ጥቕምን ጉድኣትን ኣመልኪቱ ዘለዎም ግንዛበ ሓደ ነገር ኮይኑ፣ ኣብ
ተግባራውነት እዞም ፖሊሲታትን ስልትታትን ዝረኣዩ ፀገማት ኣብ ዝፍትሐሉ ኣገባብ
እውን ነፃ ኮይኖም ውሳነ ከሕልፉ ክኽእሉ ኣለዎም። እዚ ክግበር እንተድኣ ኾይኑ ከምቲ
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ልዕል ኢልና ንምግላፅ ዝፈተንናዮ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ ተግባራዊ ምንቅስቓሱን ኩለ
መዳያዊ ንጥፈታቱን ዝምልከት፣ ዜጋታት ፅፁይ ሓበሬታ ብዝተወደበ መልክዕ ክረኽቡ
ዝኽእልሉ ዕድል ክመቻቸወሎም ይግባእ። ነዚ ተግባር እዚ ክውን ንምግባር ድማ ካብ
መረፃ (ሃገራውን ክልላውን) ዝሓሸ ኣጋጣሚ ኣሎ ተባሂሉ ኣይእመንን።

1.1.4. መረፃ ስርዓት ብናዕብን ብዕልዋ መንግስትን ከይፈርስ ይሕግዝ
ከምዝፍለጥን ከምቲ ልዕል ኢልና ንምብራህ ዝፈተንናዮን ሓደ ብመረፃ ናብ ስልጣን
ዝደየበ መንግስቲ ናይ ተቐባልነት ምርካብ ቅልውላው ምስዘጋጥሞ፣ ናይ ህዝብታት ሕቶ
ብኣግባቡ ምምላስ እንትኸብዶ ወዘተ ህዝብታት መረረቶም ንምግላፅ ናብ ህውከትን
ዕግርግርን ዝኣትውሉ፣ ናይ ፀጥታ ሓይልታትን መራሕቶምን ድማ ሰኣን ካሊእ መማረፂ
ይኹን ብሕሱም ናይ ስልጣን ፍቕሪ ናብ ዕልዋ መንግስቲ ዝኸድሉ ዕድል ንከይፍጠር ከም
ሓደ መስርሕ ይሕግዝ እዩ። ናይ ህዝቢ ናዕቢ ይኹን ዕልዋ መንግስቲ መበገሲ ዕላምኦም
ብዘየገድስ ሃገር ናብ ዝገደደ ሁውከትን ስእነት ሰላምን ክጥሕል ብምግባር ናብ መውፅኢ
ዘይብሉ ናይ ህልውና ቅልውላው ዘእትውሉ ዕድል፣ ብፍላይ ድማ ንከም ኢትዮጵያ
ዝኣምሰላ ናይ ብዙሓት ብሄራት፣ ቋንቋታትን እምነታትን ሃገር ዝኾና ዓድታት ሳዕቤኑ
ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ። ስለዚ ድማ እዩ መረፃ ኣብ ስዓቱ ምግባር ኣገዳሲ ዝኸውን።
ንምጥቕላል ዝኣክል፣ ኣብ ሓንቲ ሃገር ዝግበር መረፃ ድልየትን ባህጊን ህዝቢ ብትኽክል
ኣነፂሩ ንዝመርፆ ህዝቢ ዘዕግብ ግልጋሎት ክህብ ንዝደሊ ህዝባዊ ውግንና ዘለዎ ፓርቲ
ወይ ውድብ ከም ሓደ ዓብይ ዕድል ክውሰድ እንተኾይኑ ናፃ፣ ግልፂ፣ ኣብ ንሕንሕ
ዝተመስረተ፣ ብግልፂ ኣብ ዝፍለጥ ጊዘ ሰደቓ ክግበር ዝኽእለሉ ኩነታት ምምችቻው
ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ምግባር እንተተኻኢሉ ጥራሕ እዩ ሕጋውነትን ተቐባልነትን ዘለዎ
መንግስታዊ ስልጣን ንምሓዝ፣ ናይ ብሓቂ ሕቶ ህዝቢ ክምልስ ዝኽእል ናይ ፖለቲካ ልሂቅ
ንምልላይ፤ ኣብ ስልጣን ዘለው ሓይልታት ብዝግባእ ንምቁፅፃርን ኣብ ተግባራዊ ውፅኢት
ተመስሪትካ ናይ ሰበ ስልጣንን ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስትን ተሓታትነት ንምርግጋፅን
ዝከኣል።
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2. ንመረፃ 2012 ዓ.ም ብዝምልከት ሕዚ ዘሎ ኣተሓሳስባን ሳዕቤናቱን
2.1. ኣብ ስልጣን ዘሎ ጉጅለ ኣብ መረፃ ዘለዎ ኣረኣእያ
ከምዝፍለጥ ኣብ 2007 ዓ.ም ኣብ ዝተገበረ ሃገራዊ መረፃ ናይ መረፅቲ ዓብላሊ ድምፂ
ዝረኸበ ውድብና ህወሓት/ኢህወዴግ ኣብ ህዝቢ ናይ ዝነበሮ ተቐባልነት ቀንዲ ምሽጢር
ኣብ ዝነጠፈሉ ኩሉ መዋእል ሙሉእ ብሙሉእ እዎንታዊ ዝበሃል ውፅኢት ስለዝረኸበ
ኣይነበረን። ልዕሊ ኹሉ ናይ ኣብዝሓ መራፂ ድምፂ ንኽረክብ ዘኽእሉ ኣብ ንፁር
ፖሊስታት፣ ስትራቴጅታትን ስልትታትን ተመስሪቱ ንተኸታታሊ ዓሰርተ ሓሙሽተ ዓመት
ዝርአ ለውጢ ኣብ ሰላም፣ ኣብ ዴሞክራሲን ልምዓትን መዳያት ምርግጋፅ ብምኽኣሉ እዩ።
ውድብና ነቲ ድሕሪ ምድምሳስ ደርጊ ዝጀመሮ ህንፀት ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ምርግጋፅ
ኩለ መዳያዊ ልምዓት ሃገርናን ብዘሐብን መንገዲ እናረጋገፀ ዝመፅአ ምዃኑ ይፍለጥ።
ድኽመታት ኣብ ዝረኣየሉ ድማ ተኸታታሊ ገምጋማት እናገበረን ናይ ህዝብን ኣባላትን
ሓሳብ እናተቐበለን ጌጋታቱ ብምእራም ንዓለም ሙሉእ ዘስደመሙ ለውጥታት ከመዝግብ
ኽኢሉ እዩ።
ይኹን እምበር ዳርጋ ደድሕሪ እቲ መረፃ ስዒቡ ብፍላይ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን
ክፍእ ብዝበለ መልክዕ ዝተርኣየ ፀረ መንግስቲ ናዕቢ፣ ኢህወዴግ ካብ ዝፍለጠሉ ናይ
ህዝብታት ሕቶ ቀልጢፍካ ናይ ምእላይ ተኽእልኡ በቢግዚኡ እናረሓቐ ምምፅኡ ጋህዲ
ዝኾነሉ ኩነታት እዩ ብሰፊሑ ተራእዩ። ብቐሊሉ ክምለሱ ዝግበኦም ተራ ናይ ሰናይ
ምምሕዳር ጉድለታት ሰኣን እቲ ልሙድ ህዝባዊ ውግንናን መሪሕነትን፣ ውድብና ናብ
ህልም ዝበለ ዕግርግርን ደም ምፍሳስን ዝዓበየሉ ኹነታት እዩ ተፈጢሩ። ብተወሳኺ
ድማ መራሕቲ እቲ ሕዚ ኣብ ስልጣን ዝደየበ ጉጅለ ናይ ህዝቢ ናዕቢ እናምበድበዱ ናብ
ስልጣን ንምድያብ ተጠቒሞምሉ እዮም። ብዕምቆት ምህዳስ ብዝብል ብወገን ህወሓት
ተጀሚሩ ዳሓር እውን እንተኾነ ኣብ ናይ ኢህወዴግ ናይ ስራሕ ፈፃሚት መድረኻት
ተቐባልነት ረኺቡ ዝነበረ ገምጋም ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ግብሪ ከይወዓለ ኣብ ዝተገበረ
መረፃ መሪሕነት ውድብ ኢህወዴግ፣ በቲ ዝተገበረ ገምጋም ናይ ፅግዕተኛ ምብስባስ ቀንዲ
መርኣያ ምዃኑ ዝተረጋገፀ ጉጅለ እቲ ዝዓበየ ስልጣን መንግስቲ ፌደራል እውን ብዕሊ ካብ
ዝጭብጥ ልዕሊ ሓደ ዓመት ገይሩ ኣሎ።
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እዚ ጉጅለ እዚ ኩለን ዓይነት ድሕረታት እናሰራሰረ ናብ ስልጣን ዝደየበ ብምዃኑ፣ ካብ
ፀላእቲ ልምዓታውን ዴሞክራሲያውን መስመርና ዝተውሃቦ ልኡኽ ተሸኪሙ ንሃገርና
ካብ ዝነበረቶ ቅልውላው ናብ ዝገደደ ቅልውላው እትኸደሉ ኩነታት እናፈሓሰ ከም
ህዝብን ሃገርን ክሳብ ሕዚ ተራእዩ ናብ ዘይፈልጥ ሓደጋ ዘውድቐና ስራሕቲ ኣብ ምስራሕ
ይርከብ።
ብሽም ይቅርታን ዕርቂን ካበየከባቢኡ ዝተኣከቡ ዕሉላት ትምክሕተኛታት ዋና ናይቲ
ጉጅለ መጋበርቲ ኾይኖም ንልዕሊ ዕስራን ሸውዓተን ዓመት ኣብ ኩለ መዳያዊ ልምዓት፣
ዴሞክራስን ሰላምን ሃገርና ርኡይ ለውጢ ዘምፅኡ ፖሊስታትን ስትራተጅታትን ብዕሊ
ዝፈርሱሉ፣ ሕገ-መንግስታዊ ስርዓት ኣብ ኣደባባይ ዝሽርሸረሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ።
ድሮ እኳ ብሽም ዕርቅን ምድማርን ካብ ገበነኝነት ናብ ሰበ መዝነት ዝደየቡ ትምክሕተኛታት
ኣብ ኣደባባይ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ፌደራልን ክልልን ክሳብ ምቕንፃል ዝበፅሕሉን ነቲ
ኣብ ስልጣን ዘሎ ጉጅለ ብዕሊ ዘዋርድሉን ብርኪ ተበፂሑ ኣሎ። እዚ ብቅሉዕ ዝግበር
ዘሎ ፀረ- ፌደራል ስርዓትን ፀረ ሕገ-መንግስትን ሽርሒ ድሮ ኣብቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት
ክግበር ዝግበኦ ዝነበረ ናይ ኣዲስ ኣበባን ናይ መላእ ሃገርናን ከባብያዊ መረፃ ዘዕረፎ
ኣሉታዊ ፅዕንቶ ከይኣክል ንቐፃሊ ዓመት ንኽካየድ ሕገ-መንግስታዊ ቆፃራ ዝተትሓዘሉን
ንዘይምክያድ ዝኾነ ይኹን ሕገ-መንግስታዊ ነዃል ክትረኽበሉ ዘይትኽእለሉን ናይ 2012
ዓ.ም ሃገራውን ክልላውን መረፃ ክካየድ ድዩ ወይስ ክተርፍ? ኣብ ዘይተፈለጠሉ ኩነታት
ኣውዲቕዎ ይርከብ።
እዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ ጉጅለ ቀፃሊ መረፃ ብዝምልከት ክልተ ነንሕድሕዶም ዝገራጨው
መርገፅታት እዩ ዘስጉም ዘሎ። ብሓደ ወገን መራሒ እቲ ጉጅለ ኣብቶም ሓሓሊፈን
ዝተኻየዳ ናይ ኢህወዴግ ስራሕ ፈፃሚ መድረኻት ተጠሊዑ ከምዝዛረበሉ፣ ኣብቲ ክሳብ
ሕዚ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ዕርቂን ናይ ይቅርታን ድራማ ተቓወምቲ ሓይልታት ኩሎም ምንም
ዓይነት መማረፂ ሓሳብ ከምዘይብሎም ብህዝቢ ክፍለጥ ገይርካ ኢህወዴግ ሙሉእ
ብሙሉእ ብህዝቢ ተመሪፁ፣ ከም ናቱ ኣበሃህላ “ንጊዚኡ እውን እንተኾነ” ዝተኾለፈ
ዝመስል ናይ ልምዓት ምንቅስቓስ ብዝሓሸ ናህሪን ኣብ ዝተመሓየሸ ዴሞክራሲያዊ
ሃዋህውን ዝካየደሉ ኩነታት ንምፍጣር ዝዓለመ እዩ።
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ከምቲ ብተደጋጋሚ ዝዛረበሉ እንተኾይኑ ዋና ድልየቱ ናፃ፣ ግልፅን ዴሞክራሲያውን ኣብ
ንሕንሕ ዝተመሰረተ መረፃ ኣካይድካ ህዝባዊ ተቐባልነት ዘለዎ መንግስቲ ምጥያሽ እዩ። ኣብ
ቐረባ ኣብ ዝተሳለጠ ኣኼባ ስራሕ ፈፃሚ ኢህወዴግ እውን እንተኾነ መረፃ ካብ ምክያድ
ወፃኢ ዝሓሸ መማረፂ ከምዘየለ ብዘይ ስክፍታ ዝተደምደመሉን ነዚ ዝግባእ ምድላዋት
ናይ ምውጋን ኣድላይነት ዝተሰበኸሉን እዩ ነይሩ።ስለዚ ብግርድፍ እንትርአ ዝኾነ ይኹን
ናይ ፖሊሲ መማረፂ ከቕርቡ ዘይኽእሉ ውድባት ናብቲ ናይ ውድድር መዋእል ክመፅኡ
ብምግባር ዓለም እናመስከረ ዝሰዓርሉን ኢህወዴግ ሙሉእ ተቐባልነት (Legitmacy)
ረኺቡ ዝምረፀሉን ኩነታት ንምፍጣር ኣይከኣልን እምበር እንተዝከኣል እቲ ዝሓሸ መማረፂ
ከምዝኸውን ኣየጠራጥርን። ይኹን እምበር እዚ ጉዳይ እዚ ብውሑዱ ብክልተ ምኽንያት
ክሰርሕ ከምዘይድለ ምርኣይ ይከኣል።
ብቀዳምነት፣ እቲ ሕዚ ብሽም “ዕርቅን ይቅርታን” ዝግበር ዘሎ ተዋስኦ ልዕሊ ኹሉ
ውድብና ኢህወዴግ ብሓፈሻ፣ መሪሕ ውድብና ህወሓት ድማ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፉ 27
ዓመት ዘመዝገብዎም ኣንፀባረቕቲ ዓወታት ብፁዑቕን ዝተዋደደን ናይ ሚድያ ፀለመ ኣብ
ዝናሸውሉ፣ ህወሓት /ኢህወዴግ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንዝተርኣዩን ክርኣዩ ዝኽእሉን
ሕመቓት ብሕታዊ ተሓተትቲ ተገይሮም ኣብ ዝተስኣልሉ ኩነታት እዩ እቲ መረፃ ክካየድ
ዝሕሰብ ዘሎ። ሽሕ እኳ ኢህወዴግ ዘመዝገቦም መስተንክራዊ ዓወታት ማንም ሕልና
ዘለዎ ሰብ ዝኽሕዶም ከምዘይኾኑ ዝፍለጥ እንተኾነ፣ ኣብ ኸምዚ ዝዓይነቱ ዝተዋደደ
ብኣውርኡ ድማ በቲ ናይቲ ውድብ ኣቦ ወንበር በቢዕለቱ ብዝምራሕ ናይ ፀለመ ወፍሪ
ናብ ተኸላኻልነት ክወርድ ዝተገደደ ኢህወዴግ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ናብ መስመሩ
ተመሊሱ ክወፅእ ዝኽእለሉ ዕድል ዳርጋ ዕፅው እዩ። ብተደጋጋሚ ከምዝረኣናዮ ናይቲ ኣብ
ስልጣን ዘሎ ጉጅለ ቀንዲ ትኹረት ብወፃእተኛታት መወልቱ ዝተውሃቦ ናይ ስራሕ ዝርዝር
(Checklist) ኣብ ግብሪ ምውዓል እንተዘይኮይኑ በቲ ኣብ ታሕሳስ 2010 ዓ.ም መሪሕነት
ውድብ ኢህወዴግ ብትኽክል ብዘነፀሮ ኣግባብ ሕመቓቱ ሓጣጢጡን ናብ ትኽክለኛ
መስመሩ ተመሊሱን ምስ ህዝቡ ዘተኣማምን ዕርቂ ናይ ምግባር ድሌት ብፍፁም የብሉን።
ዳርጋ ዝበዝሕ ግዚኡ ንሃልኪ ርክብ ህዝቢ ጥራሕ ኣብ ዘውዕሎ ትርጉም ኣልቦ ሓሸውየ
ዘሕልፍ ጉጅለ ብምዃኑ ዝወሰደን ኩለን ስጉምትታት ነቲ ብሃገር ደረጃ ተፈጢሩ ዘሎ
ፀገማት ብዝገደደ ካብ ምጉህሃር ሓሊፉ ኣብ ሞንጎ ውድብን ህዝብን ዝተፈጠረ ኣፈላላይ
ንምፅባብ ዘኽእል ዕድል ክፍጠር ኣይክኣለን።
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ብካሊእ ወገን ድማ፣ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ጉጅለ ኣብ ናይ ኢህወዴግ መድረኻት
ይኹን ኣብ ዕላዊ ናይ ሚድያ መግለፂታት ካብ ዝፍንዎም ናይ ኣሽካዕላል ዘረባታት
ብዝፃባእ መንገዲ መረፃ ኣብ ዝተትሓዘሉ ጊዘ ሰደቓ ከምዘይካየድ ኣብ ግምት ዘእተው
ምንቅስቓሳት ኣብ ምግባር ይርከብ። መራሒ እቲ ጉጅለ ከይተረፈ ከምቲ ናሃቱ ኣገላልፃ
“ናይ ውልቀይ” እናበለ ብዘልዐለን ኣጋጣሚታት ከምዘግሃዶ፣ ሕገ-መንግስትና ኣፍልጦ
ዝሃቦ ፓርላሜንታዊ ስርዓት ተሪፉ ፕሬዚዳንታዊ ስርዓት ክታኣታቶ ድልየት ከም ዘለዎ
ግልፂ ይኸውን ኣሎ። ስለዚ እቲ መረፃ በቲ ዝተትሓዘሉ ጊዜ ሰሌዳ ንኸይካየድ ዝከኣሎ
ኹሉ ይገብር ምህላው ኣብ ግምት ምእታው ኣገዳሲ እዩ። ኻሊእስ ይትረፍ ኣብ ቀረባ
ኣብዝተኻየደ ናይ ኢህወዴግ ስራሕ ፈፃሚት ኣኼባ ብዛዕባ መረፃ ዝተደምደመ ናይ መረፃ
ኣድላይነት ዝምልከት ጉዳይ ብዙሕ እውን ከይፀንሐ ብቓል ዋሃቢ እቲ ጉጅለ ኣቢሉ ሕገመንግስታዊ ተቐባልነት ብዘይብሉ መንገዲ ብናይ ተቓወምቲ ፓርትታት ውሳነ ክናዋሕ
ዝኽእለሉ ዕድል ዕፅው ከምዘይኾነ ምግላፁ ናይቲ ጉጅለ ድልየት እንታይ ምዃኑ ዘርኢ
እዩ፡፡ ብወገን ቤት ፅሕፈት ኢህወዴግ ዝግበሩን ነዚ ግምት ዘጠናኽሩን ነቲ ከይዲ መረፃ
“ነናውሕ ‘ዶ ኣይነናውሕ” ዝዓይነቶም መፅናዕትታት ይግበሩ ምህላዎም ሓደ ነገር ኮይኑ፣
ብፍላይ ድማ ኣብዛ ሃገር ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ፀጥታ ኩነታትን ናይ ህዝብታት ምፍንቓልን
ኣብ ከይዲ እቲ መረፃ ክፈጥርዎ ብዛዕባ ዝኽእሉ ዕንቅፋታት ብቐጥታን ብምዕራባውያን
ደገፍቱን ኣቢሉ ይሰርሐሉ ምህላዉ ክፍለጥ ኣለዎ። ስለዚ፣ ብሓደ ወገን “ናይ ፀጥታ ሽግር
ስለዘሎ” ብዝብል ብኻሊእ ወገን ድማ ጊዜ ንክናዋሕ ብምግባርን ብሽም ኢህወዴግ ሓደ
ሃገራዊ ፓርቲ ክፍጠር ብምሕላምን ናይ ሓደ ሰብ ውልቀ መላኺነት ዝዓብለሎ ሕገመንግስታዊ ምምሕያሽ ገይርካ መረፃ ፕሬዚዳንት ብምክያድ ስልጣን መሊእኻ ንምሓዝ
ብምሕላን ጊዘ መረፃ ንክናዋሕ ይሰርሕ ምህላው ንፃት እውን ምጥርጣር ኣየድልን።
መረፃ ንኸይካየድ ተጠሊዖም ካብዝፅውዑ ካብ ዘመነ ደርጊ ዝወረሶም ቀረባ መማኸርቱ
ገሊኦም ኣብ ኣደባባይ ከምዝብልዎ እቲ መራሒ ጉጅለ ኣብ ህዝቢ ዘለዎ ተቐባልነት
ተጠቒሙ ሕገ-መንግስቲ ክሳብ suspend ምግባር ከይዱ ንዑኡን ንመጋብርቱን ከምኡ
እውን ንለኣኽቱን ዝጥዕም ስርዓት ከተክል ተደጋጋሚ ፃውዒት ይግበረሉ ምህላው
ናይ ኣደባባይ ምስጢር እዩ። ቀደሙ እውን እንተኾነ ኣብ ክሊ ከምቲ ንሶም ዝበልዎ፣
Programatic ዝኾነ ናይ ኢህወዴግ ሕገ-መንግስቲ ዝግበር መረፃ ሰዓሪኡ ብዘየገድስ ናይ
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ኢህወዴግ ኣተሓሳስባ ህያው ኮይኑ ምቕፃሉ ስለዘይተርፍ እቲ ሕገ-መንግስትን ስርዓቱን
ካብ ስሩ ተማሕዩ ክጓሓፍ ይግባእ ዝብል እምነት ዘለዎም ንጉጅለ ኢሳያስ ሓዊስካ፣ መራሒ
እቲ ጉጅለን ኣብ ዙርይኡ ዝኣከቦም መድሓርሓርትን መረፃ ናይ ምንዋሕ ጉዳይ ስርዓት
መሊእኻ ናይ ምፍራስ ምንቅስቓስ ዝዕወተሉ ዝሓሸ መንገዲ እዩ ብዝብል ዝንቀሳቐሱ
ምዃኖም ዋላ ሓንቲ ዘጠራጥር ነገር የለን።
ዋላ እኳ ኣብ ኣደባባይ ዓው ኢሎም ኣይዛረብሉ እምበር ሕዚ ብዘሎ ኣሰላልፋ ሓይልታት
ካብ ህወሓት ወፃኢ ዘለው ኣባላት ኢህወዴግ ኣብ ህዝቢ ዘለዎም ተቐባልነት ዳርጋ ናብ
ዜሮ ይወርድ ኣሎ። ስለዚ እቲ መረፃ በቲ ዝተትሓዘሉ ግዘ እንተተኻይዱ ኢህወዴግ
ክስዕር ዝኽእለሉ ዕድል ስለዘየለ ኣብ ዝተወሰነሉ ጊዘ መረፃ ናይ ምክያድ ጉዳይ ናይ
ሃገርን ኢህወዴግን ህልውና ገይርካ ናይ ምውሳድ ኣተሓሳስባ እውን እንተኾነ ብገለ ገለ
ኣባላት ኢህወዴግ ከይተረፈ ብቅንዕና እውን ሓዊስካ ዝለዓለሉ ኩነታት እዩ ዝኒሀ። ኣብ
ውሽጢ ስራሕ ፈፃሚት ኢህወዴግ ብወገን ኣዴፓን ካልኦትን ዝለዓል ሓደ ዓብይ ስግኣት
እውን “መረፃ እንተተኻይዱ ስዕረት ስለዘይተርፈና እንተዝናዋሕ” ዝብል እዩ። መረፃ ናይ
ምግባር ጉዳይ ሕገ-መንግስታዊ ድንጋገ ምዃኑ ተሪፉ ኣብ ዙርያ ናይ ኣባላት ኢህወዴግ
ምቾት (convenience) ዝግበር ተገይሩ ብዕሊ ዝዝረበሉ ኩነታት ክንደየናይ ውድብና
ህወሓት ብዛዕባ ፅግዕተኛ ምብስባስን ኣብ ስልጣን ዘሎ ኣረኣእያ እቲ ጉጅለን ኣቐድም ኣቢላ
ዝበፅሐቶ መደምደምታ ሳይንሳውን ስነ ሞገታውን ምዃኑ ዘርኢ እዩ።
በዚ በለ በቲ ብወገን እቲ ጉጅለ ዘሎ ገዛኢ ኣተሓሳስባ “እቲ መረፃ ኩሎም ዓይነት ምስምሳት
ተጠቒምካ ክናዋሕ ኣለዎ” ዝብል ምዃኑ ኣየጠራጥርን። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ኣብ
ዝተገበረ ኣኼባ ስራሕ ፈፃሚት ኣብ ዝቐረበ ፅሑፍ ከም ተራ ነገር ዝተልዓለን ግን ድማ
ሓደ ኣገዳሲ ሕቶ ተባሂሉ ዝቐረበን ብዛዕባ ቀፃሊ መረፃ ናይ ምክያድ ኣድላይነት ህፁፅ
ውሳነ ካብዘድልዮም ጉዳያት ሓደ ምዃኑ ዝጥቁም እዩ። ዋላ እኳ ክሳብ ሕዚ ዕላዊ ብዝኾነ
መንገዲ ኣይቕረብ እምበር ብቤት ምኽሪ ተቓወምቲ ፓርትታት ኣቢልካ ብድምፂ ኣወሲንካ
ናብ ፓርላማ ናይ ምውሳድን ድልየትካ ናይ ምግባርን ድሌት ከምዘሎ ግልፂ ክኸውን
ይግባእ። እዚ ጉዳይ እዚ ከም ተራ ናይ ስነ ስርዓት ጉዳይ ብኣብዝሓ ድምፂ ዝውሰን
ዘይኮነስ ኣዝዩ ዝተሓላለኸን ልዕሊ ኹሉ ድማ ኣብ ቀፃልነት ሕገ-መንግስታዊ ስርዓትና
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ዝለዓለ ትርጉም ዘለዎ ውፅኢት ዘምፅእ ሕገ-መንግስታዊ ቅልውላው (Constitutional
crisis) ዝፈጥርን ምዃኑ ብግልፂ ተረዲእኻ ብትረት ምቅላስ ይግባእ።

2.2. ቀፃሊ መረፃ ኣመልኪቱ ኣብ ተቓወምቲ ዝርአ ዝንባለ
ከምዝፍለጥ ቅድሚ እቲ ሕዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ ጉጅለ ናብ ቤተ-መንግስቲ ምእታዉ
ገገሊኡ ብበዓል ኣሜሪካ እውን ብዝቐረበ ሓሳብ ከይተረፈ ተደጊፉ ብመንግስቲ ኢህወዴግ
ዝተጀመረ ናይ መረፃ ሕግታትን ናይ መረፃ ስርዓትና ሙሉእ ኣሳታፍነት ንክህልዎ ብዝብል
ዝተጀመረ ናይ ሕገ መንግስትን ሕግታትን ናይ ምምሕያሽ ምንቅስቓስ ይግበር ነይሩ እዩ።
እዚ ምምሕያሽ ብዋናነት እቲ ሃገርና እትኽተሎ “first past the post” ዝብል ናይ መረፃ
ስርዓት፣ ተቓወምቲ ጠቕሊሎም ወንበር ንከይረኸቡ ዕንቅፋት ይፈጥር እዩ (ግን ድማ
ኣብ ዴሞክራሲያውነቱ ሕቶ ክለዓል ኣይክኣልን) ብዝብል ድፍኢት ዝተጀመረ ከይዲ እዩ
ነይሩ። ብዋናነት ግን ውድብና ናይ ፖለቲካ ምህዳር ንምስፋሕ ዓሊሙ ካብ ዝጀመሮም
ፃዕርታት ሓደ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ከይዲ እዚ ዝሳተፉ ዝነበሩ ብርክት ዝበሉ ተቓወምቲ
ፓርትታት እንተነበሩ እውን ካብቶም ብዝሕ ዝበለ ናይ ህዝቢ ደገፍ ኣለና ኢሎም ዝሓስቡ
ከም መድረክን ኦፌኮን ዝኣመሰሉ ዘይሳተፍሉ እዩ ነይሩ።
ድሕሪ ናይቲ ጉጅለ ናብ ስልጣን ምምፃእ እዚ ምንቅስቓስ እዚ ኣበይ ከምዝበፅሐ
ብዙሕ ዝፍለጥ ነገር ኣይሃሉ እምበር ብፍላይ ብወገን ህወሓት ኣብቲ ተጀሚሩ ዝነበረ
ከይዲ ዝነበረና ተሳትፎ እናተዘሓሓለ ምስ ምምፅኡ ተኣሳሲሩ ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ምባል
ኣይከኣልን። ይኹን እምበር ብወገን መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ፣ ነዚ ስርዓት ናይ ምፍራስ
ምንቅስቓስ ብዝሕግዝ መንገዲ ተቓንዩ ንክኸድ ብርክት ዝበሉ ብሽም ይቅርታን ዕርቂን
ዝኣተው ናይ ትምክሕቲ ሓይልታት እውን ተሓዊሰምዎ ብዘይ ልጓም ዝኸይድ ዘሎ ከይዲ
እዩ። ናይ መረፃ ሕግታትን ስርዓትን ናይምምሕያሽ ጉዳይ ሓደ ነገር ኮይኑ ኣብዚ ከይዲ
እዚ ዝሳተፉ ሓይልታት ዳርጋ መብዛሕተኦም ካብ ጃህራን ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ፈኸራን
ወፃኢ እዚ ዝበሃል ህዝባዊ መሰረት ዘይብሎምን ገለገሊኦም ድማ ናይ ወፃኢ ፓስፖርት
ብዘለዎም መራሕቲ ዝምርሑን ካብቶም መራሕቲ ወፃኢ እዚ ዝበሃል ኣባል ዘይብሎምን
ምዃኖም ይፍለጥ እዩ። በዓል በሪሁን ግደይን ከይተረፈ ኣብ ኣደባባይ መሳርሒ
ትምክሕትን መጋበርትን ከደምትን እቲ ጉጅለ ምዃኖም ይፍለጥ።
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ስለዚ ድማ እዩ፣ ናይ ቀፃሊ ዓመት መረፃ ብዝምልከት ዘለዎም መርገፂ “ክናዋሕ ኣለዎ”
ዝብል ኾይኑ ከም እኒ ኢዜማ ዝኣመሰሉን ብእኒ ኣረጋዊ በርሀ ዝንቀሳቐስ ኣባላት ዘይብሉ
ትንድን ዓረናን “መረፃ ክናዋሕ ኣለዎ” ኢሎም ካብቶም ዝኣምኑ ናይ ኣብይ ኣሕመድ
መጋበርቲ ዝኾኑ እኩባት እዮም። ናይ እዚኦም ዕላማ መረፃ ተናዊሑ ኣባላት መልሚሎምን
ቢሮታት ኸፊቶምን ህዝቢ ዘእምንሉ ጊዜ ንምሽማት ዘይኮነስ ልዕሊ ኹሉ ነቲ ሕዚ ኣብ
ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ኣትዩ ዝርከብ ሕገ-መንግስታዊ ስርዓት ፍፁም ክብሪ ዘይብሎም፣
ካብ ስሩ ተማሒዩ ክወድቕ ይግባእ ዝብል እምነት ስለዘለዎም እዩ። ኣብዚ ካምፕ እዚ
ብርክት ዝበሉ ተረፍ መረፍ ደርጊ እውን ብናይ ኣብይ መማኸርነት ናብ ዓዲ ውሽጢ
ኣትዮም ብዕላዊ ሚድያ ከይተረፈ ዘጋውሕዎ ዘለዎ መርገፅ እዩ። እዚኦም ምስቲ ዘሰጉምዎ
መዕነዊ ናይ ትምክሕቲ ፖለቲካ ብዝተታሓሓዘ ዋላ ሽሕ ዓመት መረፃ እንተዝናዋሕ ንጣር
ህዝባዊ ደገፍ ክረኽቡ ዘይኽእሉን ከምዚ ዓይነት ደገፍ ንኽትረክብ ክትገብሮ ዝግባእ
ኩለ መዳያዊ ፃዕሪ በቲ ዝተሓተ ደረጃ እውን እንተኾነ ናይ ምስራሕ ድልየትን ዓቕምን
ዘይብሎምን እዮም። ስለዚ ድማ ኣብ ትሕቲ ናይ እቲ መራሒ ጉጅለ ደረት ኣልቦ ናይ
ስልጣን ድልየት ተኸዊሎም ሕገ-መንግስታዊ ስርዓት መሊኡ ክፈርስን ኣብ ልዕሊ ህወሓትን
ህዝቢ ትግራይን ሕዱር ቂሞም ክዋፅኡን ባህጊን ተበግሶን ዘለዎም ሓይልታት እዮም።
ብኻሊእ ወገን ድማ፣ ብፍላይ ካብዚ ቐረባ ጊዜ ናብዚ ብዘንበድብድዎ ፀቢብን
ትምክሕተኛን ኣረኣእያ ዋላ ጊዜያዊ እውን እንተኾነ ብዝረኸበዎ ሰፊሕ ናይ ከተማታት
ነባሪ ደገፍ ዝሰኸሩን መራሒ እቲ ጉጅለ ብዝኽተሎ መዕነውን ኮምፓስ-ኣልቦን ኣከያይዳ
ዝተሰናበደ ህዝቢ ብዝሃቦም ደገፍ ዝተደፋፈሩን፣ መረፃ ብእዋኑ እንተዘይተኻይዱ
ህልውንኦም ናብ ሓደጋ ከምዝወድቕ ዝኣምኑ ገለ ገለ ውድባት እቲ መረፃ ኣብ እዋኑ ክካየድ
ይግባእ ዝብል ንጊዚኡ እውን እንተኾነ ጠንካራ መርገፂ ሒዞም ኣለው። ከም “ኣብን”
ኣብ ክልል ኣምሓራን ገለ ገለ ከተማታት ኦሮምያን፣ ከምኒ “ኦፌኮ”ን “ኦነግ”ን ድማ ኣብ
መብዛሕቲኡ ከባቢታት ኦሮምያ ዝረኽብዎ ዘለው ብሆይሆይታ ዝተደገፈ ደገፍ ህዝቢ
እቲ መረፃ ብእዋኑ እንተተኻይዱ ጥራሕ ኢና ናብ ስልጣን ክንመፅእ ንኽእል ዝብል እምነት
ንከሕድሩ ገይርዎም እዩ። ነዚ ፅሑፍ ክበሃል እንተዘይኮይኑ ኣብዚ ርእሲ እዚ ንሪኦም ዘለና
ውድባት ብውሕድ ኣብ ፌዴራሊዝምን ኣብ ሕገ-መንግስታዊ ስርዓትን ሰፊሕ ኣፈላላይ
ዘለዎም ምዃኑ ኣብ ግምት ክኣቱ ይግባእ። በዚ ኣጋጣሚ እዚ ድማ ብፍላይ ኣብ ክልል
26

43 ዓመት ቅፅ 2 ቁፅሪ 5

ወይን መስከረም - ሕዳር 2012 ዓ/ም
ኦሮምያ ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት መሰረታዊ ኣብ ዝበሃሉ ናይ ሕገ-መንግስታውን ፌደራላውን
ስርዓት ክብርታት ፅኑዕ መርገፅ ዘለዎም ምዃኖም ኣብ ግምት ምእታው የድሊ።
ስለዚ ቐፃሊ መረፃ ብዝምልከት ብሓፈሽኡ ፓርትታትን ሓይልታት ፖለቲካን ሃገርና ኣብ
ክልተ ክምቀሉ ዝኽእልሉ ዕድል ሰፊሕ እናኾነ ይመፅእ ምህላው ምርኣይ ይከኣል። ነዚ
ዝምልከት እንገብሮ ትንታነ ነቲ ንወስዶ መርገፂ ዝህልዎ ትርጉም እንታይ ምዃኑ ብዘይገድስ
ከም ህወሓት ልዕሊ ኹሉ ኣብ ሕገ-መንግስታዊ መትከላትን ኣብ ትካላዊ ኣሰራርሓን ጥራሕ
ዝተመስረተ ክኸውን ከም ዝግባእ ንፃት እውን ክንጠራጠር ኣይግባእን። ይኹን እምበር
እዞም ዝተፈላለየ ገምጋም ክህልዎም ይኽእል ኢልና ዘቐመጥናዮም ሓይልታት ዝሕዝዎ
መርገፂ እንታይ መበገሲ ኣለዎ፣ ክንደይናይ ከ ክሳብ መጨረሻ ክደፍኡሉ ይኽእሉ
ዝብል ኣጀንዳ ኣልዒልካ ዝተወሰነ ምትንታን ነቲ እንሕዞ መርገፂ ዝሐሸ ጥንካረ ንክህልዎ
ስለዝሕግዝ ዝተወሰኑ ነጥብታት ክነልዕል።

2.3. መረፃ 2012 ዓ.ም ብዝምልከት ተቓወምቲ ሓይልታት ዘለዎም ተመሳሳልነትን
ኣፈላላይን
እቶም “መረፃ ክናዋሕ ኣለዎ” ዝብሉ ወይ ድማ ከም’ኒ መራሒ እቲ ጉጅለ ናብኡ ዘድህቡ
ዘለው ወገናት መረፃ ንክናዋሕ ዘቕርብዎም ምኽንያታት ዳርጋ ኩሎም ተመሳሰልቲ
እዮም። እቲ ብዋናነት ዝቐርብ ምኽንያት ድማ ዳርጋ ኣብ መላእ እዛ ሃገር ናይ ፀጥታ
ፀገም ኣሎ ዝብል እዩ። ከምዝፍለጥ ኣብ መብዛሕትኡ ክልላት ሃገርና በቲ ጉጅለ ብዝግበር
ኢድ ኣእታውነት ይኹን ብዝረአ ዘሎ ሰፊሕ ናይ ኣተሓሕዛ ጉድለት ሕገ-ኣልቦነትን
ዕግርግርን ዕለታዊ ተርእዮ ምዃን ካብ ዝጅምር ናብ መበል ካልኣይ ዓመቱ ይፀጋጋዕ
ኣሎ። ይኹን እምበር እዚ ጉጅለ እዚ ናብ ስልጣን ንምድያብ እውን እንተኾነ ዕግርግርን
ህውከትን ከም መሳርሒ እናተጠቐመ እዩ መፂኡ። ስለዚ ናይ ፀጥታ ሽግር ከም ሓደ
ምኽንያት እንተተፀርሐ ዝገርም ኣይኸውንን። ምኽንያቱ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ቆፀራ
ህዝቢ ብመሰረት እቲ ዝተትሓዘሉ ጊዜ ሰሌዳ ክናዋሕ ንምግባር ዝተጠቐምሉ ምኽንያት
እቲ ናይ ፀጥታ ፀገም ሕዚ ስለ ዝተርኣዮም ክኸውን ኣይኽእልን። የግዳስ ሕገ-መንግስቲ
ምጥሓስ ህዝብና ክለማመድን ከም ንቡር ኣከያይዳ ክቑፀርን ዘኽእል ናይ ልምምድ ወፍሪ
እዩ ዝመስል ክበሃል ይከኣል።
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ይኹን እምበር እቲ ኣብ መብዛሕትኡ ከባብታት ሃገር ዝርአ ናይ ፀጥታ ፀገም ዳርጋ ኮነ
ኢልካ ዝፍጠር (generated crisis) ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ፤ መረፃ እንተተናዊሑ እዚ ሕዚ
ኣብ ስልጣን ዘሎ ጉጅለ ናብ ውንኡ ተመሊሱ ዓዲ ናይ ምርግጋዕ ስራሕ ክሰርሕ ዝኽእለሉ
ዝኾነ ይኹን ውሕስነት የለን። የግዳስ ሕገ-መንግስቲ ጥሒስካ ብፀቕጥን ሓይለ መልጥን
ስልጣን ብሒትካ ናይ ምሓዝ ሃርጓፍ ድሌት መማልኢ ካብ ምዃን ወፃኢ ካሊእ ትርጉም
ኣይህልዎን።
እቲ ካልኣይ ምርጫ ክናዋሕ ከም ምኽንያት ዘቕርብዎን ብወገን ኣመሪካን ካልኦት
ምዕራባውያንን ብተደጋገሚ ዝለዓልን ጉዳይ ህዝቢ ኣብተን ምስ መረፃ ተታሓሒዘን ዝለዓላ
ትካላት ዝተማልአ እምነት የብሉን ዝብል እዩ። ስለዚ ኣሰራርሓ መረፃ ቦርድ ንምምሕያሽ፣
ምእዙዛት ሓለፍቲ ንምሻም ዝተገበረ ምንቅስቓስ ናይዚ ወፍሪ እዚ ሓደ ኣካል ምዃኑ
ክፍለጥ ኣለዎ። ንዕኡ ስዒቡ ናይ ፀረ ራዕድን ናይ ሲቪል ማሕበራትን ኣዋጅ ንምምሕያሽ
ዝተገበረ ጉያ ናይ’ዚወፍሪ ‘ዚ ቀንዲ ኣካል ምዃኑ ግልፂ እዩ። እዚ እውን እንተኾነ ዳርጋ
እቶም ኣድለይቲ ዝበሃሉ ምድላዋት ብጉያ ጉያ እውን እንተኾነ ዝተማልኡ ብምዃኖም
ትርጉም እኒሀሉ ክበሃል ኣይኽእልን።
ከም ሳልሳይ ምኽንያት ዝለዓል ድማ መረፃ ንምክያድ ዘኽእል እኹል ምድላው ኣይተገበረን
ዝብል እዩ። ብወገን ምዕራባውያን ብፍላይ በቶም ውሩያት ናይ ሕብራዊ ወያነ መራሕቲ
ዝኾኑ ከም “ናሽናል ኢንደውመንት ፎር ዴሞክራሲ”፣ “ናሽናል ዴሞክራቲክ /ሪፓብሊካን
ኢኒስቲትዩት” ዝብሃሉ ትካላት ከም ዓብይ ኣጀንዳ ሒዞም ዝሰርሕሉ ዘለው ስራሕ ናይ
መረፅቲ ምዝገባ፣ ናይ ምድማፅ ከይዲን ናይ ቖፀራ ኣሰራርሓን “ብኤሌክትሮኒክ” መንገዲ
ክስራሕ ይግባእ ዝብል እዩ። እዚ ልዕሊ ሰማንያ ሚኢታዊ መራፂ ሓረስታይ ኣብ ዝኾነሉ
ሃገር ተቐባልነት ከምዘይህልዎ ዝፍለጥ ዋላ እኳ እንተኾነ እቲ ቀንዲ ትኹረት ዓለም ለኻዊ
ደረጅኡ ዝሓለወ ኣሰራርሓ ንምትእትታው ብዝብል ግዜ ንምሽማትን ኣብ መወዳእታ ድማ
እቲ ሕገ-መንግስታዊ ስርዓት ናብ ዋጋ ዕዳጋ ዝኣትወሉ ኩነታት ንምፍጣርን እዩ ክኸውን።
ብወገን “እቲ መረፃ ኣብ እዋኑ ክካየድ ኣለዎ” ዝብሉ ገለ ገለ ውድባት (ኣብን፣ ኦፌኮ፣ ኦነግ)
ዘሎ ሓደ ምኽንያት ድማ ረኸብናያ ስኣንናያ ብመረፃ ስዒርና ናብ ስልጣን እንድይበላ ዕድል
ሕዝን፣ ሕዝን ጥራሕ እያ ዝብል መርገፂ ስለዘለዎም እዩ። ዋላ’ኳ ከምኒ ኦነግን ኦፌኮን
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ዝሓሸ ህዝባዊ ተቐባልነት ይሃልዎም፣ እዚ ድጋፍ እዙይ ብዘይጥርጥር ንቐፀልቲ ዓመታት
ኣብ ቦትኡ ክህሉ እዩ ዝብል ርግፀኝነት ግን የለን።
ከም እኒ ኣብን ዝበሉ ገለ ገለ ውድባት ድማ ቀደሙ እውን እንተኾነ እዚ ዝበሃል፣ ህዝቢ
ንነዊሕ እዋን ከስልፍ ዝኽእል ናይ ልምዓት ይኹን ናይ ዴሞክራሲ ኣጀንዳ ስለ ዘይብሎም
እታ ዘንበድብድዋ ዘለው ናይ ትምክሕቲ መዝሙር ተሰማዕነታ ከይሃሰሰ ስልጣን ክንሕዝ
ኣለና ካብ ዝብል እምነት ዝብገስ እዩ። ይኹን እምበር ምስ ህዝቢ ቆፀራ ተተሓሒዙ
ንሰማዒ ብዘስደምም መልክዑ“ብሚልዮናት ዝቑፀሩ ተወለድቲ ብሄር ኣምሓራ ቅድሚ
ሐዚ ንክጠፍኡ ስለዝተገበረ ብዘይምስልቻው ተቖፂርና ትክክለኛ ኣሃዝና ክንፈልጥ ኣለና”
ዝብል ዓብይ ጎስጓስ ድሕሪ ምግባር፣ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከም ቅማንት፣ ወይጦን ኣገውን
ዝኣመሰሉ ህዝብታት ንመንነቶም ክጣበቑ ምጅማሮም ምስ ተረድኡ “እቲ ቆፀራ ክካየድ
የብሉን” ናብ ዝብል ዳግማይ ኣውያት እዮም ኣትዮም። እዚ ዘርእየና ሓቂ ኣብ ከምዚን
ወድዚን ዝበሉ ሕቶታት ዘለዎም መርገፂ መትከላዊ ዘይምዃኑ እዩ።
በዞም ውድባት እዚኦም ዝለዓል ካሊእ ጉዳይ እንተሃለወ እውን እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ
ጉጅለ ናይ ትምክሕቲ መሳርሒ ይኸውን ብምህላው ሕገ-መንግስታውን ፌደራላውን
ስርዓት ቅድሚ መሊኡ ምፍራሱ ሓደ ነገር ክንገብር ይግባእ ዝብል እዩ።
በዚ በለ በቲ ኣብዚ ሐዚ እዋን መረፃ ይናዋሕ፣ ኣይናዋሕ ዝብል ዕላዊ መርገፂ ዝሓዙ
ሓይልታት ኮኑ፣ ክናዋሕ ሓሊኖም ዝንቀሳቐሱ፣ ከምእኒ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ጉጅለ
ዝመርሕዎ ሓይሊ ናይ መረፃ ጊዜ ሰሌዳ ብዝምልከት ዝህብዎ መብርህን ዘቕርብዎ
ምኽንያትን ክህልዎ ዝኽእል ኣፈላላይ ከም ዘሎ ኮይኑ እቲ ዋና መበገሲኦም ኣብ ናይ
ዕድልን ኣጋጣምን ሚዛን ዝተመስረተ (opportunistic) እዩ። እዚ ማለት መረፃ ይካየድ
ዶ ኣይካየድ ንዝብል ሕቶ ዝህብዎ መልሲ ኣብ ፅኑዕ መትከል ዝተመስረተ ዘይኮነስ ልዕሊ
ኹሉ ናይ ምስዓርን ዘይምስዓርን ዕድሎም ኣብ ግምት ብምእታው ዝገብርዎ ናይ ጠላዕ ውሳነ
ጥራሕ እዩ። ኣብ’ዚ ኣተሓሳስባ እዚ ናይ ህዝቢ ድሌትን ባህግን ናይ ምምላእ፣ ተቐባልነትካ
መሊስካ ናይ ምፍታሽ፣ ኣብ ሞንጎ ወከልትን ወኪላትን ዝህሉ ሚዛን እምነት ናይ ምሕላው
ወዘተ ዝብሃሉ ዓለም ምስ ኣድላይነት መረፃ ኣተሓሒዙ ዝጥቀመሎም ረቛሒታት ዳርጋ
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ቦታ የብሎምን። ንኹሎም እውን እንተኾነ መረፃ ክካየድ እንተኾይኑ ክስዕሩ ምዃኖም
ርግፀኛታት እንተኾይኖም ጥራሕ እዩ። በብግዚኡ ናይ ዝግበር መረፃ ኣድላይነት (Periodic
election) ኣይንታዮምን። ሕገ-መንግስታዊ ቅልውላው ኣየገድሶምን። ናይ ስርዓት ቐፃልነት
ወይ ምፍራስ ከም ቁምነገር ኣይቆፅርዎን። እኳ ድኣስ ስርዓት ዝፈርሰሉ ኣጋጣሚ እንተልዩ
ዝካኣሎም ካብ ምግባር ዓዲ ኣይውዕሉን። ከም ኦነግን ኦፌኮን ዝኣመሰሉ ሓይልታት
ዋላ‘ኳ ኣብ ፌደራል ስርዓትን ሕገ-መንግስትን ዘለዎም መርገፂ ብኣንፃራውነት ዝሓሸ እዩ
ክባሃል እንተተኽኣለ እዚ ጉዳይ እዚ ከም ዘይሕለፍ ቀይሕ መስመር ዝወሰዱሉ ዕድል ግን
ብዙሕ ዘተኣማማን ገይርካ ክውሰድ ስለዘይከኣል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ቐፃሊ ርክባት ምግባር
ከድሊ እዩ።
ምስ እዚ ተተሓሒዙ ክንግንዘቦ ዝግበአና ካሊእ ነጥቢ ድማ ዳርጋ ኩሎም እዞም ሓይልታት
ሕገ-መንግስታዊ ስርዓት ወይ ብክፉሉ እንተተኻኢሉ ድማ መሊኡ ሃደሽደሽ ክብል ዝደልዩ
ምዃኖም እዩ። ንኣብነት፣ ናይቲ መራሒ ጉጅለ ድሌት መረፃ ኣናዊሕኻ፣ ንኢህወዴግ ከም
“ኢሰፓ” ንሓደ ውልቀ መላኺ ማእኸላይ ገይርካ ጠፍጢፍካ “ፕሬዚዳንታዊ” ስርዓት
ዝብል ሕገ-መንግስታዊ መመሓየሺ ገይርካ ብውሑድ ዝተወሰነ ተኸታተሊ ናይ ምርጫ
ዘመን ሃገር ብኢደ ወነናውነት ወይ ገባራይ ሓዳጋይነት ምምራሕ እዩ። ብወገን ኢዜማን
ተረፍ መረፍ ደርግን ድማ ‘ኣቢይ ኣንበሳ’ ብዝብል ናእዳ መረፃ ኣናዊሖም ንዑኡ ስዒቡ
ብዝመፅእ ሕገ-መንግስታዊ ቅልውላው ጉልባብ ሓዱሽ ናይ ልሂቃን ዋጋ ዕዳጋ (Elite
bargain) ገይርካ ብዘይ ገለ ህዝባዊ መሰረት ነቲ ትምክሕተኛ ኣተሓሳስበኦም ዝውክል
ስርዓት ምህናፅ እዩ። ሽሕ ‘ኳ ግዝያዊ ድሌቶም ተመሳሰልነት ይሃልዎ ከይዱ፣ ከይዱ
ሃገርን ህዝብን ናብ ዕንወት ዘእቱ ሓደገኛ ውፅኢት ከምዝህልዎ ግን ዘጠራጥር ክኸውን
ኣይግባእን።
ዋላ‘ኳ ብወገን መራሕቲ እቲ ጉጅለ ብዛዕባ ሕገ-መንግስታዊ ቅልውላው እንታይ ዓይነት
ግንዛበ ከምዘሎ ግልፂ መረዳእታ ኣይሃሉ ዘለዎም ቅሉዕ ናይ ስልጣን ህረፍ ኣብ ግምት
ኣእቲኻ እቶም ተረፍ መረፍ ደርግ “ኣለና” ዝብልዎ ዝነበሩ“ናይ ህዝቢ ተቐባልነት”ን
ወታደራዊ ሓይልን ተጠቒምኻ ናይ ምዕራባውያን ድጋፍ እውን ተወሲኹዎ ስልጣንካ
ምድልዳል እዩ። ስለዚ ድማ ኣብ’ዚ ሕዚ እዋን መራሒ እቲ ጉጅለ “ሪፓብሊካን” ጋርዱ
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ንምጥንኻር ብዝብል ምኽንያት ከካብ ኣሃድታቱ ዝገብሮ ዘሎ ሰፊሕ ምልመላ ዘመላኽቶ
ነገር እንተልዩ ትካላት እውን ናይ ምህናፅ ስራሕ፣ ምስራሕ ከየድለዮ ንነዊሕ ዘመን መራሒ
ኮይኑ ክቕፅል ድሌት ዘለዎ ምዃኑ እዩ። ካብ ናይ ኢህወዴግ ልሙድ ትንታነ ወፃኢ ኣብ
ሃገርና ናይ ‘ውሱን ጉጅለ ውልቀ መላኽነት’ ስርዓት ክህሉ ዝኽእለሉ ዕድል ኣሎ እዩ፣
ብዝብል ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ወስ ዘብሎ ጉዳይ ተራ ኣጋጣሚ ዘይኮነስ ካብ ውሽጡ
ዝፈልፈለን ንክውንነቱ ዝከኣሎ ዝገብረሉ ድልየት ክኸውን ከም ዝኽእልን ንምርዳእ
ብዙሕ መሳኻኽር ምፅዋዕ ኣየድልን። ካብዚ መንፈስ እዚ ብምብጋስ እውን እዩ “ከም
መንግስቱ እውን እንተኾነ ምግባር ይከኣል እዩ!” “ቀዳማይ ሚኒስተር ስልጣኑ ተጠቒሙ
ብዙሕ ነገር ክገብር ይኽእል እዩ” ወዘተ ዝብሉ ሓላፍነት ዝጎደሎም መልእኽትታት ካብ
መራሒ እቲ ጉጅለ ዳርጋ ተራ ተርእዮ ይኸውን ዘሎ፡፡ እዚ ተራ ተርእዮ ምህላው ዘርእየና
ሓቂ ኣብ ባይታ ዘሎ ፖለቲካዊ፣ ማሕበራዊ፣ ቁጠባውን ፀጥታውን ክውንነት ብዘይገድስ
ስልጣን መናውሒ ኮይኑ ከገልግል ዝኽእል ዝኾነ ይኹን መማረፂ ካብ ምውሳድ ዓዲ
ከምዘይውዓል እዩ።
ውድብና ህወሓት ገና ካብ ብጉሓቱ “ሕገ-መንግስታውን ፌደራላውን ስርዓትና ይከበር”
ክብል ዝሓዞ ፅኑዕ መርገፂ ኣብ ከይዲ ቀፃሊ መረፃ እውን ክደግሞ ዝግባእ ምዃኑ ሓደ ነገር
ኮይኑ በዚ መዳይ እዚ ዝህልወና መርገፅን እነሰጉሞም መትከላትን ንግዚኡ ዝተደናገሩ ግን
ድማ ኣብ ቀፃልነት እቲ ስርዓት ድልየትን ባህግን ዘለዎም ኩሎም ሓይልታት ነቲ መረፃ
ናይ ምንዋሕ ሓደጋ ኣፀቢቖም ንኽፈልጡን ኣብ ጐኑ ንክስለፉን ብዝለዓለን ዝኸኣልዎን
ብርኪ ክስርሐሉ ይግባእ። ኣብ ቐፀልቲ ሒደት ገፃት መርገፂ ህወሓት ምስ ምኽንያቱ
ከምኡ እውን ብእንሕዞ መርገፂ ምኽንያት ክፍጠር ዝኽእል ብድሆታትን ክንገብሮ ዝግባእ
መኸተን ብዝምልከት ዝተወሰኑ ነጥብታት ኣልዒልና ፁሑፍና ክንዛዝም።

3. መርገፂ ህወሓት ኣብ መረፃ 2012 ዓ.ም
ከምቲ ኣብ መእተዊና ንምግላፅ ዝፈተንናዮ ኣድላይነት መረፃ ኣብ ህንፀት ዴሞክራሲያዊ
ስርዓት ንፃት እውን እንተኾነ ናብ ሕቶ ኣይኣቱን። ብዘይ ሕንከት ውልቀ መላኺ ስርዓት
ዝመርሑ ማርሻላትን ነገስታትን ከይተረፈ ንስልጣኖም ‘ሕጋዊ’ ተቐባልነት ንምልባስ
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ብዝብል ዋላ ናይ ቃል ዓለም እውን እንተኾነ መረፃታት ዘካይድሉ ዕድል ብተደጋጋሚ
ተራእዩ እዩ። ምናልባሽ በዚ መዳይ እዚ ኣብ ቀረባና ዝተርኣየ ዘይልሙድ ተርእዩ
እንተልዩ መራሒ ስርዓት ህግደፍ ንኣድላይነት መረፃ ኣመልኪቱ ብዘይሕንከት ዘልዐሎም
መስደመም ሓሳባትን መራሒ እቲ ሕዚ ኣብ ሃገርና ናብ ስልጣን መፂኡ ዘሎ ጉጅለ ቅድሚ
ሒደት ኣዋርሕ ንነበርቲ ኣኽሱም ዝሃቦ ዘገርም መልስን ጥራሕ እዮም ምባል ይከኣል።
ልዕሊ ኹሉ መረፃታት ኣብ ስልጣን ዘሎ ጉጅለ (ውድብ) ውልቀ ሰብ ክንደየናይ ናይ ህዝቢ
ተቐባልነት ከም ዘለዎ ዝረጋግፀሉ ሓደ መሳርሒ እንትኸውን ኣብ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት
ድማ ፍፁም ክሕለፍ ዘይኽእል ኣገዳሲ ከይዲ እዩ። ብዙሕ ግዜ ኣብ “ኣውሮፓ” ይኹን
ኣብ ካልኦት ነዊሕ ዘመን ኣብ ዴሞክራሲ ዝፀንሓ ሃገራት፣ መንግስታት ይትረፍ ‘ዶ ኣብ
ኩሎም ፖሊሲታቶም ተቓውሞ ተላዒሉስ ኣብ ሓደ ወይ ክልተ ዘሰጉምወን ጉዳያት ክህሉ
ዝኽእል ናይ ህዝቢ ድጋፍ ኣብ ሓደጋ ኣብዝወድቀሉ ሰዓት ህፁፅ መረፃ (snap elections)
ወይ ድማ ሙሉእ ህዝቢ ኣብተን ውሱናት ጉዳያት ዘለዎ እምነት ዝገልፁሉ ሪፈረንደም
ዝገብርሉ ኩነታት እዩ ብስፍሓት ዝርአ።
ከምቲ ኣብ መጀመርታ ንምርኣይ ዝፈተንናዮ ሕዚ እውን እንተኾነ መረፃ ዝግበረሉ
ሓደ ምኽንያት ህዝቢ ውክልና ዝሃቦ ፓርቲ፣ ዝመርሖ መንግስቲ ወይ ድማ ውልቀሰብ
ክንደይናይ ውክልንኡ ብቕንዕና ይዋፃእ ከምዝህሉ ንምፍታሽን ኣብ ውፅኢቱ ተመስሪትካ
ብዛዕባ እቲ ውክልና ውሳነ ንምሃብን ስለዘኽእል እዩ። ወካሊ ንወኪሉ ዝህቦ ናይ ሓደራ
ቃል ክንደይናይ ኣብ ግብሪ ይውዕል ንዝብል ሕቶ ዘዕግብ መልሲ ክረክብ ዝኽእል
ወኪል ንወካሊ ዝሃቦ ኣብ ጊዜ ዝተወሰነ ውክልና በብግዚኡ ዝፍተሸሉ ዕድል ምስ ዝህሉ
እዩ።ብተወሳኺ ድማ ኣብ ስልጣን ዘሎ ፓርቲ (መንግስቲ) ብተደጋጋሚ ንዝቐርቡ ናይ
ወከልቲ (ህዝብታት) ሕቶ ክንደየናይ ቁልጡፍ ምላሽ ይህብ ንዝብል ሕቶ እውን ዝሐሸ
መልሲ ንምርካብ የኽእል እዩ መረፃ። ኣብ መወዳእታ፣ መረፃ ህዝብታት ይኹኑ ዝተወደቡ
ፖለቲካዊ ሓይልታት ድሌቶም ብነውፅን ጐንፅን ከምኡ እውን ብዕልዋ መንግስትን
ኣቢሎም ንምርግጋፅ ዝግደድሉ ኩነታት ንምውጋድ እውን ኣገዳሲ ይኸውን።
ናይ ሃገርና ኩነታት ኣብ ግምት ኣእቲኻ እንትርአ በቢግዚኡ ዝግበር መረፃ ብሰናይ ድልየት
ናይቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ ጥራሕ ዝውሰን ዘይኮነስ ልዕሊ ኹሉ ናይቲ ስርዓት
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ዴሞክራሲያውነት ንምርግጋፅ ፍፁም ክሕለፍ ዘይኽእል ከይዲ ብምዃኑ እውን እዩ። ሕገመንግስቲ ፌደራላዊት ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ብግልፂ ከምዝድንግጎ መንግስቲ ኣብ
ኣፈፃፅማ ስርሑ ጉድለት እንተሃልዩዎ እሞ ብፓርላማ “Vote of confidence” እንተሲኢኑ
መንግስቲ ይኹን ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ተበቲኖም ኣብ ውሽጢ ሽዱሽተ ወርሒ መረፃ
ብህፁፅ ዝካየደሉ ኣሰራርሓ የቐምጥ እዩ። እዚ ዘርእየና ናይ ህዝቢ ድሌት ኣብ ቀፃልነትን
ዘይቐፃልነትን ስልጣን ሓደ ፓርቲ ወይ መንግስቲ እቲ ቁልፍን ወሳንን ጉዳይ ምዃኑ እዩ።
ይትረፍ’ዶ መረፃ ብዝኾነ ምኽንያት ክናዋሕ ከከም ኩነታቱ ናይ መረፃ ጊዜ እንተይኣኸለ
እውን እንተኾነ ንናይ መንግስቲ ተቐባልነት ናይቶም ወከልቲ ወይ መረፅቲ ድልየት
ንምምላእ ተባሂሉ መረፃ ዝካየደሉ ኩነታት ክህሉ ከምዝኽእል እዩ ዘርእየና።
ስለዚ ቀፃሊ መረፃ ብዝምልከት ህወሓት ክህልዎ ዝግባእ መርገፂ ካብ ነባር መትከሉን
ነቲ ሕገ-መንግስታዊ ስርዓት ካብ ዘለዎ ፅኑዕ እምነትን ዝፍልፍል እዩ ክኸውን ዘለዎ።
ፖሊስታትን ስትራቴጅታትን ኣውፂኡ ናይ ሚልዮናት ናብራ ኣብ ምቕያር ርኡይ ውፅኢት
ዘመዝገበ ፓርቲ ኣብ ቅልውላውን ሕምስምስን ኣትዩን መስመሩን ኣካይድኡን ስሒቱን
መረፃ ከናውሕስ ይትረፍ ንፃት እውን ይኹን ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ከተኣናግድ ክፍቀደሉ
ኣይግባእን። ህወሓት /ኢህወዴግ ሕዚ እውን ከም ቀደሙ ኣድላይነት መረፃ ኣብ ሕድሕድ
ኩነታት ኣብ ዝህሉ ናይ ስዕረትን ዓወትን ስልሒት ዝምስረት “Opportunistic” ዘይኮነስ
ልዕሊ ኹሉ ህዝቢ ብነፃ ድልየቱ ዝገልፀሉ፣ ሕገ መንግስታዊ መትከላትና ዝኽበርሉ ከምኡ
ድማ ዴሞክራሲያዊ ስርዓትና ዝጉልብተሉ መተካእታ ዘይብሉ ከይዲ ምዃኑ ይቕበል።
ካብኡ ሓሊፉ መረፃ ብዋናነት ከይዲ እምበር ውፅኢት መምዘኒኡ ክኸውን ኣይግባእን ኢሉ
ይወስድ። ስለዚ መረፃ 2012 ዓ.ም እውን በቲ ዝተቐመጠሉ ጊዜ ሰሌዳ ክካየድ ይግባእ
ዝብል መርገፂ ክህልዎ ይግባእ። ኣለዎ እውን፡፡
መርገፂ ህወሓት ልዕሊ ኹሉ ሕገ-መንግስታዊን መትከላውን ኮይኑ እንተብቅዕ፣ መረፃ
ይናዋሕ ኢሎም ብዕላዊ ይኹን ብዘይዕላዊ መንገዲ ዝጉስጉሱ ወገናት ዘልዕልዎም
ምኽንያታት ንምንታይ ተቐባልነት ከም ዘይብሎም ቁሩብ ትንትን ኣቢልካ ምርኣይ ከድሊ
እዩ።
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ብወገን እቲ ጉጅለን መሻርኽቱን ይኹን ብወገን እቶም ካብ ደገ ተጠቢሮም ዝመፅኡ ፍፁም
ህዝባዊ መሰረት ዘይብሎም ሓይልታት መረፃ ንምንዋሕ ከም ሓደ ምኽንያት ዘቕርብዎ
“ትካላት መረፃ ድኹማት እዮም ዝብል እዩ። ይኹን እምበር እዞም ትካላት እዚኦም
ንዝሓለፉ ዕስራ ዓመት ኣብ ፅንኩር ኩነታት ከይተረፈ ዝተሳኸዐ ሃገራውን ክልላውን መረፃ
ኣካይዶም ዘዐወቱ ምዃኖም ክርሳዕ የብሉን። ብወገን መራሒ እቲ ጉጅለን ምዕራባውያን
መወልቱን ዝተመርሐ ናይ ሓይሊ ሰብ ምቅይያር እውን እንተኾነ ምስ ብዙሕ ጎደሎታቱ
ናይ 2012 ዓ.ም መረፃ ንምክያድ ትካላዊ ዓቕሚ ይሓፅረኒ እዩ ዝብል ሓሳብ ኣይቀረበን።
ከምቲ ንቡር በቢሓሙሽተ ዓመቱ ዝግበር መረፃ ናይ መረፃ ጎስጓስን ምንቅስቓስን ዝጅመር
ድማ ዳርጋ ሽዱሽተ ወርሒ ቅድሚ መረፃ ምእኻሉ ኣቢሉ እዩ። ይኹን እምበር ኣብዚ ሕዚ
ዘለናሉ እዋን እቲ መረፃ ትሕቲ ሓደ ዓመት ዝኸውን ግዜ ይተርፎ ምህላው ግልፂ እዩ።
ካብኡ ሓሊፉ በቶም ልዕል ክብሉ ዝተገለፁ ወገናት ዝለዓል ምኽንያት “ኣብዚ ሃገር ሰፊሕ
ናይ ፀጥታ ፀገም ኣሎ ዝብል እዩ። ናይዚ ምኽንያት እዚ ወድዓውነት ዋላ ‘ኳ ብዙሕ
ዘጠራጥር ኣይኹን፣ ብፍላይ ብወገን መራሒ እቲ ጉጅለን መጋበርያታቱን ኣብዛ ሃገር ዝኾነ
ይኹን ናይ ህዝቢ ምፍንቓልን ናይ ፀጥታ ፀገምን ኣሎ ኢልካ ንምቕባል ዘሎ ዕጥይጥይ
ኣዚዩ ዝገርም እዩ። ዋላ ተገዲዶም ፀገም ምህላው ኣብ ዝኣምንሉ እዋን እቲ ፀገም ግዚያዊ
እምበር መሓውራዊ ከምዘይኮነ ብዘይሕንከት ዝምሕሉን ዝኽሕዱን ምዃኖም ዝፍለጥ
እዩ። ኣብዚ እቲ ዋና ቁምነገር እቲ ሕዚ ዝርአ ዘሎ ናይ ፀጥታ ፀገም ኢህወዴግ ከም ፓርቲ
ብሓባር ዝሰርሐሉ መስርሕ በቲ ናይቲ ጉጅለ ሽርሒ ብምፍራሱ ዝተፈጠረ ምኽንያት
ምዃኑ እዩ። ካብ ቀደሙ እውን እንተኾነ ብዕግርግርን ብህውከትን ናብ ስልጣን ዝደየበ
ሓይሊ ብምዃኑ ስልጣኑ ከናውሕ ዘኽእሎ ሓላፍነት ዝጎደሎ ኢደ ኣእታውነት ኣብ ክልላት
እናካየደ እውን ዘሳወሮ ሓዊ ምዃኑ ይፍለጥ። ብሓፂሩ እቲ ሕዚ ብዘይካ ትግራይ ኣብ መላእ
ሃገርና ዝርአ ዘሎ ቅልውላው ከምቲ ኣሜሪካውያን ዝብልዎ (Creative or generated
crisis) ማለት እውን ኮነ ተባሂሉ ዝተምሃዘን ዝተፈጠረን እዩ። ሕዚ እውን እንተኾነ
ህዝቢ ኣብ ዝሓፀረ ጊዜ ናብ ንቡር ክምለስ ድልየት ኣለዎ እዩ። ሕዚ እውን እንተኾነ ምስ
ኩሉ ገበናቶም መራሕቲ እቲ ጉጅለ ናብ ናይ ኢህወዴግ መስርሕ ኣይምለሱን እምበር
ንምምላስ እንተወሲኖም ምስ ናይ ህዝቢ መላእ ተሳትፎ ኩነታት ዋላ ብዝተወሰነ ደረጃ
እውን እንተኾነ ናብ ንቡር ዘይምለሰሉ ምኽንያት የብሉን። እቲ ጉዳይ ናይቲ ጉጅለ ድልየት
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ቀፃሊ ዕግርግር ’ዶ ሰላምን ምርግጋዕን ዝብል እዩ ክኸውን። ስለዚ ስእነት ፀጥታ ከም
ምኽንያት ምቕራብ ተቐባልነት የብሉን። ዓለም ኣንዳዕዲዑ ከም ዝፈልጦ ከምኒ ናይጀርያ፣
ህንዲ፣ ልዕሊ ኹሉ ድማ ከም እኒ ኣፍጋኒስታን ዝበላ ሃገራት ኣብ ዝገደደ ኩነታት ኾይነን
መረፃ ኣካይደን፣ ናይ ምዕራባውያን ናእዳ እውን ረኺበን እየን።
ከም ዝፍለጥ መረፃ ኣብ ዝተዳኸመ ናይ ፀጥታ ኩነታት እውን ኮይንካ ክትግብሮ
ከምእትኽእል ናይ ግድን ናብ ናይጀርያን ህንድን ከምኡ ድማ ኣፍጋኒስታን ምቁማት
ከየድልየና ኣብ 1992 ዓ.ም ኣብ ሃገርና ዝተገበረ መረፃ ከም ኣብነት ምውሳድ ይክኣል እዩ።
ሽዑ እቲ መረፃ ኣብ ዝተትሓዘሉ ሰሌዳ ግዜ ክፍፀም ስለ ዝነበሮ እንትካየድ ኢትዮዽያ ምስ
ኤርትራ ኣብ ፅዑቕ ኵናት እያ ነይራ። ሽዑ እቲ ዝነበረ ናይ ሃገር ኩነታት ኣዝዩ ኣፀጋሚ፤ ኣብ
ውሽጢ መሪሕነት ኢህወዴግ እውን እንተኾነ ብዛዕባ ኣከያይዳን ኩለመዳያዊ ኣተኣላልያ
ናይ ሰላም ሕቶን ብዙሕ ዘይበርሀ ነገራት ዝነበረሉ፤ ምልእቲ ሃገር ኣብ ናይ ኩናት ሃልሃልታ
ኣቲያ ዳርጋ ኩሉ ነገር ብቕኒት ኩናት ዝምርሐሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። ሽዑ ንፃት እውን
ሰላም ክንረክብ ዘይፈቅድ ከም ሃገር ከጥፈአና ነዲሩ ምስ ዝመፅአ ፀላኢ እንገጥመሉ ግዘ
እዩ ነይሩ። ይኹን እምበር እቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ናይ ፀጥታ ፀገም ብዋናነት በቲ ኣብ
ስልጣን ዘሎ ጉጅለ ድልየት ዝተፈጠረ፣ ወይ ድማ ነቲ ቅልውላው ንምፍታሕ ዘኽእል
ብተግባር ዝተመስከረሉ ናይ ኢህወዴግ መስርሕ ምሉእ ብምሉእ ውድቂ ኣብ ዝተገበረሉ
ጊዜ እዩ መፂኡ። ስለዚ ነዚ ፀገም እዚ ከም ፍፁም ዘይስገር ገይርካ ሕገ-መንግስታዊ
ስርዓት ምጥሓስ ሓደገኛ እዩ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብታ ሃገር ዘስዕቦ ቅልውላው ናይ ህልውና
(Existential) ጉዳይ ምዃኑ ብግልፂ ክንርዳእ ይግባእ።
ካሊእ ምስ እዙይ ክትሓሓዝ ዝኽእል ጉዳይ ሽሕ’ኳ ፀገም ፀጥታ ብብርኪ ሃገር ዘይተረጋገፀ
እንተኾነ መረፃ ካብ ቖፀራ ህዝቢ ዝፈልዮ ነገር እንተልዩ ናይ ግድን ብሓደ ጊዜ ክኸውን
ዘይግባእ (incremental) ምዃኑ እዩ። ናይ ህዝቢ ቖፀራ ኣብ ምልእቲ ሃገር ኣብ ሓንቲ
ወቕቲ ምግባር ኣገዳሲ ዝኾነሉ ምኽንያት ምስ ምዝገባ መረፅቲ ‘ሓደ መረፃ ዘመን’ ዘራኸቦ
ዋላ ሓደ ነገር ስለዘይብሉ ከከም ናይ ፀጥታ ኩነታቱ ብቕደም ስዓብ ክግበር ዝኽእለሉ
ዕድል ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣሎ እዩ። ናይ ሓይልታት ፀጥታ ኣዋፋፍራ ብዝተወደበ
መንገዲ ብምምራሕ ብቕደም ሰዓብ ብዝስራሕ ተኸታታሊ (Stagered) ሰሌዳ ግዜ ክግበር
ከምዝኽእል ብዙሕ ኣብነታት ምቕራብ ይካኣል እዩ።
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ኣብ መወዳእታ ግን መረፃ ናይ ምንዋሕ ድልየት ናይ ሕድሕድ ተዋሳኢ ናይ ውሽጢ ባህጊ
ብዘየገድስ እቲ ቐንዲ ትኹረቱ ነቲ ሕገ-መንግስታዊ ስርዓት ብዘይኣግባብ ምምሕያሽ፣
እንተተኻኢሉ ግን መሊእኻ ናይ ምፍራስ እሞ ሓዱሽ ፀረ ህዝቢ፣ ፀረ ስርዓትን ፀረ ሰላምን
ዝኾነ ንብዙሃን ዘግለለ ናይ ሊሂቃን እንካ ሃባ (Exclusive elite bargain) ንምምፃእ
ዝዓለመ እዩ። ዋላ ‘ኳ ኣብ ገለገለ ወገናት ሕገ-መንግስታዊ ዓንቀፃት ዘይልወጡ ዘይመሓየሹ
ኣብ ብረት ዝተፅሓፉ ቃል ኪዳን ገይርካ ናይ ምውሳድ ዝንባለ ይሃሉ እቲ ዋና ትኹረትና
ኣብተን መሰረታዊ ናይ ፌደራል ስርዓትና ዓንድታት ዝብሃላ ዓንቀፃት ጌርና ኣበርቲዕና
ክንሟገት ኣለና። ብወገን ህወሓት ሕገ-መንግስቲ ከም ናይ ቃል ኪዳን ሰነድ ብሕገመንግስታዊ መንገዲ ጥራሕ ክመሓየሽ ከምዝኽእልን ከምዝግባእን ዝተገንዘበ ኣከያይዳ
ክህልወና ይግባእ።
ብወገን መራሒ እቲ ጉጅለን ኣብ ውሽጢ ኢህወዴግን ዘለው መጋበርያታቱን ናይ ኢህወዴግ
ቤት ምኽሪ ይኹን ፓርላማ ኢትዮዽያ ተጠቒምካ መረፃ ናይ ምንዋሕ ይኹን ገለ ገለ ናይቲ
ሕገ-መንግስቲ ዓንቀፃት ናይ ምምሕያሽ ስራሕ ክስራሕ ከምዝኽእል ኣየጠራጥርን። እዚ
ንምግባር ዝኾነ ይኹን ሕጋዊ ኣሰራርሓ (ፕሬዝደንት ኣብ ውሽጢ ሽድሽተ ወርሒ መረፃ
ፀዊዑ መንግስቲ ካብ ዝብትነሉ መስርሕ ወፃኢ) ከምዘየለ ፈሊጥና ኣንፃር ከምዚ ዓይነት
ምንቅስቓስ ተሪርና ክንቃለስ ይግባእ። ናይ’ዚ ኣካይዳ ሓደጋ ኩሎም ብፌደራል ስርዓትን
ብሕገ መንግስትን ዝኣምኑ ወገናት ንክርድእዎ ብዘኽእል መንገዲ ሰፊሕ ናይ ሚድያ ወፍሪ
ክንገብር ይግባእ። ዘይሩ ዘይሩ ናይቲ መራሒ ጉጅለ ድልየት እንተተኻኢሉ ናይ ሰራዊት
ዓቕሚ እውን ተጠቒሙ ውልቀ መላኺ ዝኾነሉን ናይ ስግግር ዝመስል ስርዓት ምፍጣርን
እዩ። ናይ በዓል ኢዜማን ተረፍ መረፍ ደርግን ድልየት እውን ከምኡ ኮይኑ ብዋናነት ነቲ
መራሒ ብናእዳ ልቡ ኣጥፊእኻን ስርዓት ከፍርስ ጌርካን ካብ ማሕበራውን ብሄራዊን
መሰረቱ ነፂልካ ወይ “ኣሸንጉሊት” ገይርካ ከምቲ ሌኒን ዝብሎ “useful idiot” ገይርካ
ክትሰርሖ፣ እንተዘይኮይኑ ድማ ሕጊ ኣብ ዝፈርሰሉ፣ ስልጣን ካብ ሕገ-መንግስቲ ወፃኢ
ኣብ ዝተትሓዘሉ ዓዲ ሓዱሽ ናይ ፖለቲካ ዕዳጋ (political marketplace) ስለዝፍጠር
ንህዝቢ ዘግለለ ናይ ልሂቃን ድርድር (Exclusive Elite bargain) ምግባር ካብ ምዃን
ዓዲ ኣይውዕልን።
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ከይዱ ከይዱ እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ይትረፍ‘ዶ ስልጣን ሒዙ ቁም ነገር ዝሰርሕ ውልቀ
መላኺ (benevolent despot) ክፍጠር ከም ናይ ኣርማጌዲዮናዊ ምጥፍፋእ ጅማሮ
(Prelude) ጥራሕ እዩ ክርአ ዝኽእል።ንጊዚኡ ብፍርሒ ይኹን ብድሕረት ምስ ናይ እቲ
ጉጅለ መዕነዊ መንገዲ ዝኸዱ ወገናት እውን ከይተረፈ ሓደ ውልቀ ሰብ ስልጣን ጠቕሊሉ
ውልቀ መላኺ ዝኾነሉ ዕድል ሙሉእ ብሙሉእ ዘይ ክወሓጠሎም ስለ ዝኽእል በዚ መዳይ
እዚ ክህሉ ዝኽእል ዕድል ፀንቂቕካ ምጥቃም የድሊ። ብፍላይ ድማ “ግዜና መፂኡ” “ወዲ
ላሕምና እዩ” ዝዓይነቱ ድሑር እምነት ሒዞም ዋላ ኣብ ፌደራል ስርዓት ምስ ዝህልዎም
መርገፂ ዝፃባእ ውሳነ ክውስኑ ዝኽእሉ ኣብ ውሽጢ ኢህወዴግ ይኹን ኣብ ደገ ምስ ዘለው
ሓይልታት ነቲ ሓደጋ ኣብ ዝምልከት ብግልፂ ምዝርራብ ከድልየና እዩ።ነዚ ናይ ጥፍኣትን
ዕንወትን መንገዲ ክነወግዶ እንተኾይንና መረፃ 2012 ዓ.ም ኣብ ዝተትሓዘሉ ሰሌዳ ግዘ
ጥራሕ ዝግበረሉ ኩነታት ንክፍጠር ተሪርካ ምቅላስ እዩ። እቲ መረፃ ኣብ ዝተትሓዘሉ
ግዜ ሰሌዳ እንተዘይተገይሩ ዝኾነ ይኹን ሕጋዊ ስልጣን ዘለዎ መንግስቲ ስለዘይህሉ ነቲ
ጉጅለ ሓዊስካ ኩሉ ናይ ስልጣን ባህጊ ዘለዎ መድሐርሓራይ ናይ ሃገርን ህዝብን ሰላም
ናብ ዝኸፍአ ብርኪ ኣብ ዘእቱ ዕግርግርን ህውከትን ምእታዉ ኣይተርፍን። ቀደሙ
እውን እንተኾነ ሕገ-መንግስትናን ፌደራል ስርዓትናን ንምፍራስ ሂርዲግ ዝብሉ ዝነበሩ
ሓይልታት ሙሉእ ብሙሉእ ዓዲ ወይ ሃገር ዘፍርስሉ ዕድል ክፍጠረሎም እዩ። ስለዚ
ብወገን ህወሓት ኾነ ካልኦት ፌደራላውን ሕገ-መንግስታውን ሓይልታት ብወገን እቲ
ጉጅለ ዝግበር መረፃ ናይ ምንዋሕ ምንቅስቓስ ተሪሮም ክነፅግዎ ይግባእ።

4. መረፃ 2012 ዓ.ምን ህዝቢ ትግራይን
ከምቲ ልዕል ኢልና እናራኣናዮ ዝመፃእና ጉዳይ መረፃ 2012 ዓ.ም ንቀፃሊ ህልውና ሃገርና
ዝህልዎ ትርጉም ከም ሓደ ተራ ሰሌዳ ግዘ ናይ ምምላእን ዘይምምላእን ተገይሩ ክውሰድ
ዝግበኦ ከም ዘይኮነ ንፃት እውን ክዝንጋዕ የብሉን። የግዳስ ንሃገርና ብሓፈሻ ንትግራይና
ድማ ብፍላይ ናይ ሞትን ሕየትን ጉዳይ ምዃኑ ክስመረሉ ይግባእ።
እዚ ሕዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ ጉጅለ ዝከኣሎ ኩሉ ሽርሕታት ተጠቒሙ መረፃ ዘናውሐሉ
ሕጋዊ ተቐባልነት ዘለዎ ኣገባብ ዘየለ ምዃኑ ሓደ ነገር ኮይኑ ከም ውድብን ከም መንግስትን
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እዚ መረፃ እዙይ ክግበር ከም ዘለዎን ከም ዝግበርን ኣብ ግምት ዘእተው ስራሕቲ ክነሳልጥ
ይግባእ። ቅድም ቀዳድም ኣብ ክልልና ምስ ዝንቀሳቐሱ ውድባትን ካልኦት ፖለቲካዊ
ሓይልታትን ብዛዕባ ኣገዳስነትን ትርጉምን እቲ መረፃ ናይ ሓባር ምርድዳእ ኣብ ዝፈጥሩ
ጉዳያትን መድረኻትን ምስልሳል ኣገዳሲ እዩ ክኸውን። በዚ መዳይ እዚ ውድብና ህወሓት
ዘነፀሮን ዋና ናይ ኩሉ መዳያዊ ፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊ፣ ማሕበራውን ፀጥታውን ስራሕትና
ማእኸል ስሕበት ህልውናን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ምዃኑ ብዝግባእ ኣብ መላእ
ኣባልና፣ ህዝብናን ኣብ ረብሓ ትግራይ ምሳና ሓቢሮም ክሰርሑ ምስ ዝኽእሉ ሓይልታትን
ውዳበታትን ሓበራዊ ምርድዳእ ክህሉ ዝጀመርናዮም ስራሕቲ ኣጠናኺርና ክንቅፅለሉ
ይግባእ። እንስርሖም ኩሎም ስራሕቲ መኸተ ማእኸል ዝገበሩ፣ ፀላእቲ ዝፍሕስዎ
ሽርሒታት ትርጉም ናብ ዘይብሉ ብርኪ ዘብፅሑ፣ ኣብ ዙርያ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ምሳና
ክሰርሑ ዝደልዩ ሓይልታትን ፈተውትን ብዘበራኽት ወይ ዘተኣኻኽብ መንገዲ ክንሰርሕ
ይግባእ።
ብደረጃ ሃገር እውን እንተኾነ ኣብ ኣድላይነት መረፃ ኾነ ኣብ ምድሓን ሕገ-መንግስታውን
ፌደራላውን ስርዓት ተመሳሳሊ እምነት ምስ ዘለዎም ሓይልታት ዝጀመርናዮም ርክባት
ተጠናኺሮም ንክቕፅሉ ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ኣለና። ስለዚ ቀንዲ ትኹረት ኩለ መዳያዊ
ምንቅስቓስና ኣብ ትግራይ ገይርና ኣብ ቅድመ መረፃ፣ ኣብ እዋን መረፃ ከምኡ እውን
ኣብ ድህረ መረፃ ክፍጠር ዝኽእል ኩነታት ኣብ ሰላምን ድሕንነትን ትግራይ ክህልዎ ምስ
ዝኽእል ፅልዋ እናገናዘብና ብዝተዋደደ መንገዲ ክንሰርሕ ይግባእ።
ነዚኦም ኩሎም ኣብ ግምት ዘእተወ ስራሕቲ ኣብ እንሰርሐሉ እዋን ክንፍፅሞም ዝግብኡ
ዝርዝር ተግባራት በቢጊዚኡ ምስ ዝምዕብል ኩነታት እናተፈተሸ ዝኸደሉ ዕድል ከምዘሎ
ኾይኑ እንታይ ይገበር? ኣብ ዝብል ቴማ ዝተወሰኑ ዝርዝር ተግባራት ኣልዒልና ፅሑፍና
ክነጠቓልል።

5. እንታይ ይገበር?
ዋና ትኹረትና ናይ መረፃ ምንዋሕ ኣጀንዳ ልዕሊ ኹሉ ስርዓት ፌዴራሊዝም ሙሉእ
ብሙሉእ ኣፍሪስካ ብሓደ ውልቀ ሰብ ዝምራሕ ውልቀ መላኺ ስርዓት ናይ ምትካል
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ድልየት ምዃኑ ኩሉ ክርዳእን ነዚ ዝሽከም ዝኾነ ይኹን ባይታ ከም ዘየለ ነዚ ክርዳእ
ብዘኽእል መንገዲ ኩለ መዳያዊ፣ ፖለቲካውን ናይ ሚድያ ስራሕትን ምክያድ።
ናይቲ ጉጅለ መራሒ ድልየት እንተተኻኢሉ ፍፁም ውልቀ መላኽነት ዝተረጋገፀሉ ኣሃዳዊ
ስርዓት ምትካል ምዃኑ ንፃት እውን ክንጠራጠር ኣይግባእን። ስለዚ ነዚ ዝምልከት
ሰፊሕ ትንተናታትን ምይይጣትን ብሚድያን ከምኡ ድማ ካልኦት ዝተፈላለዩ መድረኻት
ብምጥቃም ዝተደናገሩ ግን ድማ ኣብ ፌዴራላዊ ስርዓት እምነት ዘለዎም ሓይልታት ካብ
ድቃሶም ዝበራበሩሉ ወፍሪ ምግባር ግድን ይኸውን።
ኣብተን ዝተረፋ ቁሩባት ኣዋርሕ ኣብ ዝህልዉ ናይ ኢህወዴግ መድረኻት ኩሎም ውድባት
እዚ ኣከያይዳ እዚ ንውልቀ ሰብ ናብ ስልጣን ከድይብስ ይትረፍ ንሃገርና ናብ ህልም ዝበለ
ምብትታን ዘብፅሕ ኣከያይዳ ምዃኑ ንምርኣይ ብዘኽእል መንገዲ ተሪርካ ምቅላስ።
ስልጣን ኣጥቢቕካ ንምሓዝ መራሒ እቲ ጉጅለ ከም ሓደ መሳርሒ ክጥቀመሎም ዝደልዮም
ናይ መከላኸልን ናይ ፀጥታን ድሕንነትን ሓይልታት መራሒ እቲ ጉጅለ በቢጊዚኡ
ብዝወስዶም ሓላፍነት ዝጎደሎም ስጉምትታት ዳርጋ ኣብ ኩለን ኩርናዓት ሃገር ተፈጢሩ
ኣብ ዘሎ ዘይምርግጋዕ ተፀሚዶም ምህላዎም ግልፂ እዩ። ይትረፍ ‘ዶ ናይ ውልቀ መላኺ
ዱልዱል ናይ ስልጣን መሰረት ክኾኑ ከም ትካል ናይ ምቕፃሎም ጉዳይ እውን ናብ ሕቶ
ይኣቱ ምህላው ኩሎም ወገናት ክግንዘቡ ዘኽእል ስራሕቲ ክንሰርሕ ይግባእ።
ከምቲ ሕዚ ትምክሕተኛታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘጣየሹዎን “የባለ ኣደራ ምክር ቤት”
ብዝብል ዝዕንድርሉን ኣካይዳ ድሕሪ“ዘይ ሕገ-መንግስታዊ” ምንዋሕ መረፃ ዳርጋ ኣብታ
ሃገር ብምልእታ ናይ“ባለ ኣደራ ምክር ቤት” ብዝብል ካብቲ ሐዚ እንርእዮ ዘለና ዕግርግርን
ስርዓት ኣልቦነትን ዝገደደ ቅልውላው ምፍጣሩ ከምዘይተርፍ ምርኣይ ዘኽእል ኩለ
መዳያዊ ስራሕቲ ምውጋን።
መራሒ እቲ ጉጅለ ዝተወደቡ ፅንፈኛ ሓይልታት ብዝገብርዎ ምንቅስቓስ ዝገጥሞ ዘሎ
ፈተና ሓደ ነገር ኮይኑ ኣብዚ ቀረባ እዋን ፅንፈኛታት ውልቀ ሰባት ዝመርሕዎ ናይ ዕሉላት
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ትምክሕተኛታት “ባለ ኣደራ ምክር ቤት” ዝፈጠረሉ ስግኣት ብዝምልከት ዝተሰምዖ
ሕርቃን ገሊፁ እዩ። ጉጅለታት ትምክሕቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝጀመሩዎ ናይ ሕብራዊ
ወያነ ምንቅስቓስ ሓደ መግለፂ ዝኾነ ኣማራፂ ምምሕዳር ናይ ምጥያሽ ወፍሪ (ከምቲ ኣብ
ቬኔዝዋላ፣ ኣብ ሜክሲኮ ዝተርኣየ) መረፃ ምስ ዝናዋሕ ክንደየናይ ኣብ ሃገርና ተወሳኺ ናይ
ዘይ ምርግጋዕ ምኽንያት ከም ዝኸውን ንምግማቱ ኣየፀግምን።
ህወሓት ይኹን ህዝቢ ትግራይ ሕገ-መንግስቲ ዝፈርሰሉ ብሕጋዊ ጉልባብ እውን እንተኾነ
ክግበር ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ናይ ትምክሕቲ ሽርሒ ከምዘይቕበሉን ብዝከኣሎም ኩሉ
ከምዝምክትዎን ብግልፂ ኣቐሚጥካን ህዝብን ተመሳሰሊ እምነት ዘለዎም ሓይልታትን
እውን ኣብ ዙርያ እቲ ዕላማ ኣሰሊፍካን ምንቅስቓስ ግድን ይኸውን። በዚ መዳይ እዚ
ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ኩለን ሕጋውን ሰላማውን መማረፅታት ፀንቂቖም ምጥቃምን
ናይ ፓርላማ ይኹን ካልኦት ዲሞክራሲያዊ ትካላት መድረኻት ውሕሉል ብዝኾነ መንገዲ
ከም መቃለሲ ምጥቃምን ይግባእ።
ድሕንነት ህዝብናን ኣንፃራዊ ዓውደ ነፃነት ትግራይን ኣብ ፅኑዕ መሰረት ንምንባር
ዝጀመርናዮም ኩለ መደያዊ ስራሕትና ብምጥንኻር ዝኾነ ይኹን ፀቕጢ ብሓይሊ እውን
እንተኾነ ንምምካት ድልዋት ምዃንና ፀላእን ፈታውን ኣንዳዕዲዑ ክርድኦ ብምግባር ኣብ
ሃገራዊ ናይ ፖለቲካ ጠላዕ ዘለና ናይ ምውጋእ ወይ ምቅላስ ዓቕሚ ብተዓፃፃፊ ክዓቢ
ክንገብር ኣለና። ብፍላይ ናይ ልምዓት ስራሕትና ብኣንፃራዊ ናፃነት ንምስላጥን ህዝብና
ኩለ መዳያዊ ድሕንነት፣ ውሕስነት፣ ተጠቃምነት ንክህልዎ ዝጀመርናዮ ፃዕሪ ኣጠናኺርና
ብምቕፃል ትግራይ ናይ ምርግጋዕን ሰላምን ኣብነት ዝኾነትን ዝተማልአ መንግስታዊ ቁመና
(defacto status) ዘለዋን ኾይና እትቅፅለሉ ኩነታት ክንፈጥር ይግባእ።
ብወገን ህወሓት ክሳብ ሕዚ ብዙሕ ዘይከድናሎም ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕትና ኣጠናኺርና
ብምቕፃል ምዕራባውያን ኮነ ካልኦት ናይ ኢትዮጵያ ኣንፃራዊ ምርግጋዕ ዘገድሶም ወገናት
ሕገ-መንግስታዊ ስርዓት ንምፍራስ ዝግበር ምንቅስቓስ ኣብ ሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪካ ክህልዎ
ዝኽእል ዘሰክፍ ውፅኢት ብዘየማትእ ክርድእዎ ዘግብር ስራሕቲ ምውጋን ይሓትት።
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መሰረታዊ መትከላትን ዓንቀፃትን እቲ ሕገ-መንግስቲ ኣብ መንነት (ኣብ ቋንቋ ዝተመስረተ
ፌደራሊዝም፣ መሰል ዓርሰ ውሳነ፣ ዋንነት መሬት ወዘተ) ዘኽበረ፣ ኣብ ክሊ እቲ ሕገመንግስታዊ ስርዓት ክግበር ንዝኽእል ንኩሉ ዘካተተን ንህዝብታት ዘየግለለ እንካ ሃባ
(Inclusive Bargain) ንምግባር ዘኽእል ኩለ መዳያዊ ምድላው ምግባር እውን ካብ
ብጋንኡ ክስርሐሉ ይግባእ።
መረፃ ኣብ ሰዓቱ ዘይካየድ እንተኾይኑ ኢንቨስትመንት ሓዊስካ ኩለ መዳያዊ ኢኮኖሚያዊ
ምንቅስቓስ እታ ሃገር ናብ ዘይምርግጋእን ናብ ፍፁም ቅልውላውን ዝኣትወሉ ዕድል ድሮ
ይፍጠር ብምህላው ከም ሃገር ናይ ተስፋን ባህጊን ምንጪ ክኾኑ ዝኽእሉ ምዕባለታት
መሊኦም ከምዝጠፍኡ ዋላ ሓደ ዘጠራጥር ነገር የብሉን። በዚ መንፅር እዚ ኣብ ናይ
ኢትዮጵያ ሰላምን ምርግጋዕን ፅኑዕ ድልየት ዘለዎም ኢንቨስተራት፣ ሃገራትን ትካላትን
ነዚ ጉዳይ እዚ ኣፀቢቖም ንኽፈልጥዎን ክቃለሱዎን ዝተዋደደ ስራሕ ምስራሕ ኣገዳሲ እዩ
ክኸውን።
ኣብ መወዳእታ፣ መረፃ እንተተናዊሑ ክፍጠር ዝኽእል ናይ ሕጋዊ ቕቡልነት ቅልውላው
(Legitimacy crisis) ኣሳታፊ ብዝኾነ ናይ መላእ ህዝቢ ትግራይን ኣብ ድሕንነትን ሃለዋትን
ህዝቢ ትግራይን ፅኑዕ መርገፂ ምስ ዘለዎም ናይ ክልልና ውድባት ብምዃን ብኽልል ደረጃ
ሕጋዊ መረፃ ምግባር ሓዊስካ ካብ ብሃገር ብርኪ ክልዓል ዝኽእል ቅልውላው ብኣንፃራውነት
ናፃ ዝኾነትን ዝተማልአ መንግስታዊ ትካላት (Institutions) ዝሃነፀትን ብኣንፃራውነት
ዓርሳ ዝኽኣለት ክልል (Defacto state) ክትከውን ዘኽእል ስራሕቲ ምስላጥ ኣገዳሲ እዩ።
ነዚ ብዝምልከት ብውድብን ብመንግስትን ምስ ምሁራትን ተመራመርትን ተጋሩ ብምዃን
ዝተጀመሩ መፅናዕትታት ቀልጢፎም ናብ ተግባር ዝውዕልሉ ኩነታት ምምችቻው የድሊ።
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ተበራበር ህዝበይ!
እታ ጥንታዊት ሃገር… መበቆል ወዲ ሰብ…. ‘ታ ምድረ ቀዳሞት
እታ ኣዶ ጥበብ…. ዓዲ ፍልስፍና…. ናይ ዓወት ተምሳሌት
ኣፍሪካዊት ዋዕሮ…. እምቢ ኢላ ንባዕዲ …. ኢዳ ‘ኳ ዘይሃበት
እታ ስሙይ ስያመኣ….. መርአያ ጅግንነት…. ኮይና ዝፀንሐት
ኣበይ ኣላ ሎሚ….. ኢትዮጵያ ሃገረይ…. ናበይ ገፅ ኣበለት?
እታ…
ንህልውንኣ… ኣካል ሰብ ጎዲሉ… ህይወት ዝተኸፍለላ
ዝርኣየ እንተሎ… ይንገረኒ መልሱ…. ዓደይ ኣበይ ኣላ?
ኢለ እንተሓተትኩ…. ሃለዋት ዝዛረብ…. ጉዳይ ድሕንነታ
ክፈርስ ርእየዮ…. ዓንዲ ህድሞ ገዛ…. ‘ቲ ሕገ መንግስታ
ክጠሓስ ርእየዮ…. ‘ቲ ልዕልነት ሕጊ….. እቲ መሮ ቃስታ
ከመይ ኢሉ ይኸውን?
እታ ወሓስ ካልኦት …. ሎምስያ ሰኒፋ…. እዋይ ኣነ ኮታ!
እቲ ምርኩስ ፅላል… ሕብረ ብሄራውነት …. ‘ቲ ፌደራል ስርዓት
ዓዲ ዝሃነፀ …. ብርሃን ዝኾልዐ ….. ኢሎምዋቶ “ፀልማት”
ጊዜ ዝሃባቶም …. ጡብ ኣዶ ዝነኽሱ … መፂኦም ከድዓት
ተኽልና እንትቖርፁ …. ዝለምዐ እፅዋት …. ዝሓዙ መጋዛት
ከደት በሉ ዓዲ….
ዕጣቓ ፈቲሓ… “ ከድኩ” ትብል ኣላ… መንገዲ ቁልቁለት
ኣበይ ከምእትዓልብ…. ዝሓዘቶ ጉዕዞ … እኳ ከይፈለጠት
በል…
ተበራበር ወገን
ነቲ መላእ ህዝባ …. ኣውያት ብፅሑላተይ … ዓዲ ተእዊ ኣላ
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ስለዚ…
እንከይተበተነት….ከምኳና ዕንጉለ…. ፏሕ ብንጭር ኢላ
ተበራበር ህዝበይ…
ዘብዒ ኹን ንዓዲ…. ህዝበይ ከምቀደምካ…. ኣለኹልኪ በላ
ዕቑባነትካ ኣርኢ …. ኣድሕን ንሃገርካ …. ዋሕስ ኩና ባላ
ተበራበር ህዝበይ….
ንመስመርካ ሓዞ…. ነቲ ፍረ ቃልሲ …. ፍረ መስዋእትነት
ንስርዓትካ ሓሉ….. ፅላል ዝኾነካ…. ንፌደራል ስርዓት
ንኣባያት ፍለ…. ምኸሮም መዓዶም ….. ሓዙ በሎም ስርዓት
ንዝኣበዩ ግን …. ዳይና ኢኻ ንስኻ …. በዓል ዓብዪ ስልጣን
መሚኻ ኣውፀአዮም….. ሰብ የማነ ፀጋም… ኣብዛ ቁርፂ እዋን
መንፊትካ ቀሪብካ …. ኣፀቢቕካ ፍለ… ፅሩይን ጉላልን
እዚኣ ክትገብር … ጊዜ ኣይትውሰድ ሕዚ … ህዝበይ ተበራበር
ምስዝጎዪ ጊዜ …. ቀዲምካ ተረኸብ… ሓዝ ኣስጢምካ መስመር
ድሕሪኡ….
ዓድኻ ተሕዊ … ካብ ፀገም ትወፅእ…. ቀሲንካ ትነብር፤
ስለዚ…
ሕዚ ህዝበይ ተበራበር።
እዋን እንከይኸደ…. ዓዲ ከይፈረሰት… ኣብ ወሳኒት እዋን
መንፊትካ ቀሪብካ …. ኣፀቢቕካ ፍለ… ፅሩይን ጉላልን
ንመስመርካ ሓዞ…. ነቲ ፍረ ቃልሲ …. ፍረ መስዋእትነት
ንስርዓትካ ሓሉ….. ፅላል ዝኾነካ…. ንፌደራል ስርዓት
ህዝበይ ተበራበር።

(ብጋዜጠኛን ደራስን ገብረሚካኤል ኪዱ፣ መስከረም 2012 ዓ.ም)
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ምብዛሕ እዩ ዋና!
ሓደ እዋን እዩ ቀደም፣ ቀደም ብቖልዓይ እንተለኹ
ሀ ግእዝ ሁ ካእብ ኣቡጊዳ ኺኢለ
መልእኽተ ዮሃንስ መሊኸ ኣቕጨልጪለ
ካብ እንዳ የነታ መሰረተ እንዳስኳላ ምስ ኣተኹ
ምምሃር ምሕሳብ ዝበሃል ነገር ምስሰዃዕኹ
ምክፋል ምጉዳል ምብዛሕ ምድማር ግድል ኮይኑ ውፅኢት ሒሳብ ንምጥማር
ፋዱስ ኮይኑ ፋዱስ ምሳሕ፣ ተምሃራይ ዘበለ ነናብ ገዛውቱ እንትግናሕ
ኣብ መንገዲ ገዛና ጎፍጎፍታ
ብድንገት ተራኺብና ምስ የነታ፡፡
ብርኮም ትስልም ኣቢለ ገዛይ ንኽኣቱ ሸኲለ
ስድር እንተብል ሕቶ ሓተቱኒ
“ሒሳብ ዶ ኽኢልካ” በሉኒ
እወ ቅድሚ ምባለይ ኣሳዓዒቦም
ርእሰይ እናደራረዙ ወዝቢ ብዘይቀልቦም
ምክፋል ምጉዳል እዩ፣ ምጉዳል ክዓ ምሓድ
ምድማር እንከ ግርም፣ ምብዛሕ እዩ ዋና ንኹለን ዝርምርም፡፡
ግና ግን ምብዛሕ ብሓደ፣ ግና ግን ምብዛሕ ብባዶ ብሓደ
ከንቱ እዩ ከንቱ ዝወደይ ቁፅሪ እንተገወደ
በቲ ዝተረፈ ግን፣ በቲ ዝተረፈ
ኣባዝሕ ብሩኸይ ኣባዝሕ ውሉደይ
ኣባዝሕ እናበሉኒ ብድውለይ ገዲፎምኒ ኸዱ
ከዓ ነቶም ካልኦት ቆልዑ መልእኽተ ከላምዱ፡፡
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ንኡስ ኮይነ ኾበለለ በረኻ እንትወፍር ክጋደል ኢለ
ታሪኽ ዕድሎተይ ኮይኑ ምስቶም ሰብ ዝናር
ክውዕል ክሓድር በረኻ እንትወፍር
መሬት ዓፋር ወሪደ ዓሳጋራ ታዕሊም እንትጅምር
ዝረኸብክዎ ዝረኸበኒ ዓላማይ
ንሱ እውን ውርዙዝ ጭሕሙ የነታ መሳላይ
ከዓ ከምዚ በለኒ፣
ውድብና ገድልና ቃልስና ነዊሕ ይኹን መሪር
ዓወትና ግድን እዩ ወይከ ኣይንጠራጠር
ግን ድማ ኣብ ጉዕዞና፣
ምክፋል ምክፍፋል ኣይተርፍን ነገር ቃልሲ
ምጉዳል እውን ክህሉእዩ መስመር እንትነሰሲ
ኣብ ከይዲ ሕድሕድ ዕለት እናተደመርና
ዕዙዝ ቁፅሪ ኮይንና ትቱዕ ዓይኒ ዋና
ምስ ነፀርና ዝኾን ዘይኮነና
ሽዑ ተባዚሕና ክንዕወት ኢና፣
ይብለና ነይሩ ጭሕሙ እናደረዘ
ዘየድሊ ኣሕዲጉ ዘድሊ እናትሐዘ፡፡
ድሕሪኡ ‘ማ ደድሕሪኡ፣
እንተሓሰብክዎ ናይ ግድል ፍሪኡ
ምድማር፣ ፀፀኒሕኻ ምጉዳል
ምድማር፣ ኣብ ቁርፂ እዋን ምክፋል
ዓይኒ ዋና ምስተትሓዘ ሰደቓ ቁፅርታት ተተተቲዑ
ምብዛሕ ይስዕር ንኹለን ረቲዑ።
45

43 ዓመት ቅፅ 2 ቁፅሪ 5

ወይን መስከረም - ሕዳር 2012 ዓ/ም

ወይዝንሕና፣ ንሕና እወ‘ታ ንሕና
ኣብ ደደቢት ተደሚርና ገና ብገንኡ ተኻፊልና፣ ጎዳዲልና
68 እንደገና ተደሚርና፤ ክንድመር ኢልና እውን ጎዳዲልና
69 እማ ተኻፊልና፣ተኻፊልና፣ ተኻፊልና ዓይኒ ዋናና ምስሓዝና
70 ተደሚርና ምጉዳል ምክፋል የለ ተተደሚርና፡፡
ማይ ኣባይ ተዳሊና ክንባዛሕ፣
ውፅኢት ምንቃሕ፣ ምውዳብ፣ ምዕጣቕ ኣብ መላእ መሬትና እንትንዛሕ።
እንደገና 70፣ ምስ ክልተ፣ ሰለስተ፣ ኣርባዕተ፣
ምድማር፣ ምክፋል፣ ምጉዳል፣ ምጉድዳል መፂኡ እናተሰርዓተ
ተከዘ ድማ ተባዚሕና ፉሩይ ፉሩይ ቁፅርታት ምስ ዓትዐትና
ሰብዓ ምስ ሽዱሽተ ቁፅሪ ዘበለ እናተሸለተ ከዓ ክባዛሕ እናተተዐ
ሰብዓን ሸውዓተን (2) መን እዩ ኣታ ተሪፉ መን ረትዐ እንትብሃል ገድሊ ተስለቕሊቓ
ውፅኢት ምብዛሕ ወርዒ ተመሪቓ።
78፣ 79 ፍረ ኾነ ቁፅርታትካ ኣርዝነን ዓትዕተን
ዝኸኣለ እናተባዝሐ፣ ዘይከኣለ እናተደመረ ዝተሸኸለ እናተኻፈለ እናጎዳደለ፡፡
ደጀና ስርዓት ግድላ ሰራሪዓ
ባና ፃዕሪ ወርቃዊ ቁፅርታት ሰራሪዓ
ብልዕቲ ነገር ግድል ገዊዱ እንትድልድል
ኣቤራ ዘዝተደመረላ ኣባዚሓ
ቁፅርታታ ፀፅያ ኣንዛሕዚሓ
ዓይኒ ዋናታታ ምስ ሓዘት ኣብሊሓ
ካብ ግዘ ንላዕሊ ዝጎዪ ቅያ ኮነ ዛንታ
ብልዕቲ ናይ ግድል ናይ ሒሳብ ፀዋታ፡፡
83 ውፅኢት ግድልና ተዛዚሙ፣
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ስርሒት ምብዛሕ ዓወት ተገዚሙ፡፡
ከዓ ኮነ ገድሊ፣ ከዓ እንደገና ኮነ ገድሊ
ነገር ቁፅሪ ኩሉሻዕ ሒሳብ እዩ ዝደሊ፡፡
ድሕሪ መፋርቕ ሰማንያ ክሳዕ ቴስዓ
ግድል ንባዕሉ፣ግድል ንባዕሉ ኣትዩ ኣብ ሕቶ
ሒሳብ ኣትዩ ኣብ መንዓ
ኣዋርሕ ቁፅርታት ተዝሐውሒወን
እንተስ ከድመራ ክባዝሓ
እንተስ ጎዳዲለን ተኻፊለን ክዝሕዘሓ
እቱይ እንትደልያ እቱይ እናሓዘ
ስርዓተ ሒሳብ ርእሱ ሒሳብ ኣብ ዝኾነ ግዘ
ራብዓይ ሓምሻይ ፅንብላት መቐለ ግና ንዘዝመፀ ውፅኢት እናምዐዘ
ግድል ፀምባህሊሉ፣ ምድማር ምድማር ኮይኑ ንኣመሉ፣
ኣብ መፈፀምታ 90 ምጉዳል ኣለኹ ኢሉ
ግን ድማ ምድማር መኪቱ ክትክት ኣትኪሉ፡፡
ቴስዓን ሓደን ቴስዓን ክልተን፣ ስርዓት ናይ ሒሳብ ተበዊዙ፣
ርሑቕ ተኣሚቱ ተፅረብሪቡ ጠርዙ፡፡
93 ሓዱሽ ስርዓት ኮነ ሓዱሽ ቅዲ፣
ኣንፈት ሒሳብ ተሃዲሱ ክሰልጥ መንገዲ፡፡
መቐለ፣ መቐለ ድርብ ቅያ ፀይራ ድርብ ፅንብል(2)
ህፀፅ ህፀፅ፣ ባና ርአ፣ ሕውየት ሕውየት ዝብል፣
ቴስዓ ምስ ኣርባዕተ ምስ ሓሙሽተ ኸዓ ኮነ ግድል፣
መሰረት ኣዋርሕ ቁፅርታት ዘደላድል፣
ድሕሪ ቴስዓን ሓሙሽተን እማ(2)
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ምክፋል ላሕሊሑ ምጉዳል ማሲኑ
ምድማር፣ ምብዛሕ፣ ምብዛሕ ፈራርዩ ሰሲኑ
ከም መኣዲ ሰብ ሕድሪ በቢሸሞንተ ናተቕነትነተ
ይኸይድኣሎ ዘበን ናይ ህዳሴ ዘበነ ኣመተ።
ሎሚ፣ እወ ሎሚ ሎሚ ውላድ ፀሓይ ሪኢና
ኣማን ብኣማን ምብዛሕ እዩ ዋና፡፡
ሎሚ ኮይነ እንትዝክሮ ቃላት ናይ የነታ መሊሰ እንትሰቑሮ
ትዝ፣ ትዝትዝ ይብለኒ
ትዝ፣ ትዝ ትዝ ይብለኒ እምበለባዶ እንበለሓደ ….
በቲ ዝተረፈ ኣባዝሕ ቡሩኸይ ….
ኣባዝሕ ውሉደይ ….
ኣባዝሕ ኢሎም ዝበሉኒ፣
መዘክርታ
ንየነታ

ብነብስሄር ተጋዳላይ ከያኒ እያሱ በርሀ

ኣብ ታሽዓይ ስሩዕ ጉባኤ ውድብ ህወሓት(2000 ዓ/ም)ዝቐረበ ግጥሚ
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