ህዝቢ ትግራይ ካብ መበል 12 ጉባኤ ህወሓት እንታይ ንጽበ ኣለና ？
ህወሓት ኣብ መፋርቕ ነሓሰ 2007 መበል 12 ጉባኢኣ ከምተካይድ ተፈሊጡ ኣሎ። ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ካብ
ማንም እዋን ንላዕሊ እንታይኮን ወሲና ትወጽእ ትኸውን ዝብል ትጽቢት ይገብር ኣሎ። ህወሓት ንወያነ
ትግራይ መሪሓ ስለዘዐወተት፣ ህዝቢ ትግራይ ደቁ ምስ ህወሓት ስለዘሰለፈ፣ ንባዕሉውን ዕላማኣ ክጠቕመና
ይኸእልዩ ዝብል ተስፋ ብምሕዳር ንምግማቱ ዘጸግም ኣስተዋጽኦ ስለዝገበረን ክሳብ ሕዚ መማረጺ ገይሩ
ዝወስዶ ካሊእ ዝበለጸን ዝተጠናኸረን ፖለቲካዊ ፓርቲ ኣብ ጥቕኡ ስለዘየለን ንዝሓለፉ 24 ዓመታት ኣብ
ስልጣን ክትጸንሕ ክኢላ እያ።
ኣብዞም ዝሓለፉ ዓመታት ህወሓት በይና ይኹን ምስ መሓዙታ ካልኦት ናይ ኢህወዴግ ኣባል ውድባት
ብምኳን ኣብ ልምዓት፣ ኣብ ሰላምን ኣብ ዲፕሎማሲን መዳያት ድሙቓት ዓወታት ኣመዝጊባ እያ። እዚኣቶም
ውጽኢት እቶም ኣብ ጉባኤታታ ዝሓልፉ ዝነበሩ ውሳነታት እዮም ኢልና ክንኣምን ንኽእል ኢና። ገሊኦም
ጉባኤታት ዘሕለፉዎም ውሳኔታት ንህወሓትን ንህዝቢ ትግራይን ንቕድሚት እንተውንጭፉ ተዓዚብና ኢና።
ንኣብነት ኣብ ካልኣይ ይኹን ሳልሳይ ጉባኤ ዝተወሰነ ሓፋሽ ይንቃሕ፣ ይወደብ ይተዓጠቕ ！ ዝብል ውሳነ
ህወሓት ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝነበራ መሰረት ክድልድል ገይሩ እዩ። እዚ ውሳኔ ግና ኣብ ወረቐት ሰፊሩ
ስለዝተዘርገሐ ጥራሕ ኣይነበረን ነቲ ዓወት እቲ ክተመዝግብ ዝኸኣለት። ነዚ ዝፈጽሙ ብቑዓትን ውፉያትን
ካድረታት ተመዲቦም፣ ንጹር መደብ ወጺኡሉን መራሕቲ ውድብ ኣፈጻጽምኡ ብቐረባ ኮይኖም ይከታተልዎ
ስለዝነበሩን እዩ።
ህወሓት ኣብ ምምስራት ኢህወደግ ዓብይ እጃም ዝተጻወተት ስለዝኾነትን ናይ ኢህወደግ ኮር ውድብ
ስለዝኾነትን ኣብ ናይ ህወሓት ጉባኤ ዝውሰኑ ውሳነታት ኣብ ኢህወዴግን መንግስቲ ኢትዮጵያንውን ዓብይ
ጽልዋ ክህልዎም ከምዝኽእል ድማ ይእመነሉ። ነዚ እዩ እምበኣርከስ መበል 12 ጉባኤውን ከም ኣሓቱ
ጉባኤታት ንህዝቢ ትግራይ ንቕድሚት ዘውንጭፉ ውሳነታት ወሲኑ ክወጽእ ህዝቢ ትግራይ ብተስፋ ዝሕልዎ
ዘሎ።
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ንሕና ተጋሩ መንግስቲ ትግራይን ነቲ መንግስቲ ዝመርሕ ዘሎ ገዛኢ ፓርቲ ህወሓትን ሕማቕ ፖሊሲ
እንተውጽኡ ወይ ኣብ ግብሪ እንተውዕሉ ክንወቕሶም፣ ከነቓልዖምን ንስኹም እንታዎት ኢኹም ከምኡ
እትገብሩ ዘለኹም ክንብሎምን ክንጸራርጎምን ሓላፍነትና እዩ። ምእንተምንታይ እንትተባሂሉ ትግራይ ንሕና፣
ወይ ወለድናን ኣሕዋትናን ዝተወለድናላ፣ ዝባጻሕናላ፣ እንነብረላን እንቕበረላን ዓድና ኣብ ልዕሊ ምኳና ኣብ
ሃገርና ኢትዮጵያውን ልዑል ጽልዋ ስለዘለዋ እዩ።

ሓላፍነትና ምንቃፍን ምቅላዕን ጥራሕ ግን ክኽውን ኣይግባእን። እዚማ ናይ ጓና ስራሕ እዩ። ኣብ ዓድና
እንትተሰሪሑ ንባዕልትናን ንትግራይናን ክረብሕ ይኸእልዩ ኢልና ዝኣመናሉ ክንሕብርውን ሓላፍነትና እዩ
በሃላይ እየ። እቶም መራሕቲ ኣይቕበልዎን ዝኾኑ ዝብል ስግኣት ሒዝና ዝመስለና ምሕባር ካብንገድፍ
ንሓብርሞ እጃምና ንወድእ። ካብዚ እምነት እዚ ብምብጋስ እምበኣርከስ ዝስዕብ ሓሳብ ሒዘ ቀሪበ ኣለኹ።
ኣሕዋት ተጋሩ እዚ ርኢቶይ ንእትውስኹሉ ሓበሬታን ንእተቕርብዎ መስተኸኸሊ እርማትን ክፉት ምኳኑ
ብታሕጓስ ክገልጸልኩም እደሊ።
እንታይ ዓይነት ውሳነ ንክውሰን እዩ ትጽቢት ዝግበር ዘሎ？
1/ ዴሞክራስያዊ ዝኾነ ጉባኤ ክካየድ
እዚ ካብ ኣወኻኽላ ጉባኤተኛታት ጀሚሩ ጠመተ ክግበረሉ ዝግባእ መዳይ እዩ። ጉባኤተኛታት ኮይኖም
ዝምረጹ መራሕቲ ክሰምዕዎ ዝደልዩ እናመረጹ ዝዛረቡ ዘይኮኑስ ከባብያውን ዓለማውን ኩነታት ዝግንዘቡ፣
ኩነታት ህዝቦም ኣጸቢቖም ዝፈልጡ፣ ኣብ ህዝቢ ዘለው ጸገማት ኣብ ምፍታሕ ተገድሾም ዝንቀሳቐሱን ነጻ
ኮይኖም ዝመሰሎም ሓሳብ ሒዞም ጠጠው ዝብሉ ካብ ግዕዝይና ዝረሓቑ ክኾኑ ትኹረት ምሃብ ዘድሊ
ይመስለኒ። ምስዚ ተኣሳሲሩ ክለዓል ዝግበኦ ካሊእ ጉዳይውን እኒሀ። ኣባላት እቲ መምዘኒ ምስፈለጥዎ ነጻ
ኮይኖም ዝመስሎም ክመርጹ ይግባእ። ከምቲ ኣብ ሕሉፍ እዋናት ኣብ ገለ ከባብታት ይግበር ነይሩ ዝበሃል
መራሕቲ ዘይደልይዎም ኣባላት እንትምረጹ ዘይኮነ ሰብ መሪጽኩም ኢኹም እናበሉ ዝደልዩዎም ሰባት ክሳብ

2

ዝምራጹ እንደገና ረአይዎ እናተብሃለ ንድሕሪት ዝምለስ ክኸውን ኣይግበኦን። እዚ ዘይዴሞክራሲያዊ ኣካይዳ
እዩ። ዘይተደለየ ሰብ እዮ እንትተባሂሉ ኣብ ግንባር ዘተ ይገበረሉ።

ኣብ ጉባኤውን ጉባኤተኛ ነቶም ዓቕሚ ዘይብሎም ነቲ ሕዚ ዘለናሉ መድረኸ ብቑዓት ዘይኾኑ መራሕቲ
ኣውሪዱ ብስለት ዘለዎም ንባዕሎም ሰሪሖም ክሰርሕ ንዝደሊ በዓል ሃፍቲ ድማ ዘየዕንቅፉ ለውጢ ከመዝግቡ
ዝኸእሉን ነጻ ኮይኑ ክመርጽ ክተባባዕ ኣለዎ እብል። ዴሞክራሲያዊ መሰላት ኣብ ውሽጢ ውድብ
እንተዘይተተግቢሮም ኣብ ህዝቢ ክትግበሩ እዮም ኢልካ ምትስፋው ኣበዴን እዩ።
2/ መንግስትን ፖለቲካዊ ፓርቲን ክፈላለዮ ምግባር
መንግስትን ፖለቲካዊ ፓርቲን ክፈላለዩ ዝገብር ውሳነ ካልኣይ ትጽቢት ዝግበረሉ ዘሎ ጉዳይ እዩ። ኣብ ናይ
ትግራይ ምምሕዳር ብዓብይኡ ጸገም ዝፈጥር ዘሎ ነገር እቲ ፖለቲካዊ ፓርቲ ህወሓን መንግስቲ ትግራይን
ክፈላለዩ ስለዘይከኣሉ እዩ:: ፖለቲካዊ ፓርቲ ሓደ ዓይነት ፖለቲካዊ እምነት ዘለዎም ሰባት ዝተኣኻኽቡሉ እዮ
መንግስቲ ግን ዝተፈለለዩ ኣረኣእያታት ዘለዎም ሰባት ዘማሓድር ናይ ኩሉ ህዝቢ እዩ። ኣብዚ ጽኑዕ እምነት
ክተሓዝ ይግባእ። ከምቲ “ ሃይማኖት ናይ ብሕቲ እዩ ሃገር ግን ናይ ሓባር እዩ” ዝበሃል ሎሚ ድማ ፖለቲካ
ፓርቲ ናይ ብሕቲ እዩ ሃገርን መንግስትን ግና ናይ ሓባር እዮም ዝብል እምነት ክተሓዝ ይግበኦ። እቲ መንግስቲ
ንዂሎም ዜጋታት ማዕረ ከገልግል ይግባእ። ዋላ ናይ ገሊኡ ፓርቲ ኣባል ይዂን ኣብ መንግስታዊ ስልጣን ከፍ
እንተኢሉ ንመላእ ህዝቢ ይምረጽዎ ኣይምረጽዎ ብሓደ ዓይኒ ክርኢ ይግበኦ። ከምኡ እንትተገይሩ ጥራሕ እዩ
ኩሉ ኣብ መንግስቱ እምነት ዘሕድርን ነቲ ናይቲ ዓዲ ሕጊ ባዕሉ ዝጣበቐሉን። ገሊኦም ኣባላት ውድብ
መንግስትን ህዝብን ውድብን ሓድ እናሃለው ንውድብና ክንጽሉ ዝደለዩ ሰባትዮም እዚ ነጥቢ እዙይ ዘቕርብዎ
ዘለው ክብሉ ይኸእሉ እዮም። ሓደ ምኳኖም ዘርኢ ሓሳብ ሒዞም ይቕረቦሞ ሻቡ ክንዘራረበሉ።

መንግስቲ ንኩሎም ዜጋታት ማዕረ ከገልግል ዝኸእል ድማ ኣባላት ፓርቲ ዘይኮኑ ብናይቲ ገዛኢ ፓርቲ
[ህወሓት] ፖሊሲ ዝምርሑ ክኢላታት ተጋሩ ናብ ሓላፍነት ብበዝሒ እንተኣትዮም እዩ። እዚ ጉዳይዚ ትኹረት
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ክግበረሉ ዝግባእ እዋን እንተሃልዩ ሕዚ እዩ። ኣባል ህዝባዊ ፖለቲካዊ ፓርቲ ምኳን ህዝባዊ ኣረኣእያን
ንዕላማኻ ክሳብ መስዋእቲ ብትብዓት ጠጠው ክትብልን የኸእል ይኸውን። ዝበርተዐ ኣባል ውድብ እንተሃልዩ
ድማ ሓደ ወይ ክልተ ሞያ ክሕዝ ይኸእል ካብኡ ኣይሓልፍን። ናይ ፓርቲ ኣባል ምዃን መሃንዲስ፣
ኣካውንታንት፣ናይ ሕጊ ሰብ፣ ሓኪም፣ ናይ ልምዓት ብዓል ሞያ፣ መካኒክ፣ ናይ ኣይቲ ሰብ ኮታስ ኩሉ ዓይነት
ክእለታትን ሞያታትን የፍልጠካ እዩ ማለት ኣይኮነን። ስለዚ ዋላ ኣባላት ፓርቲ ኣይኹኑ ናይቲ ገዛኢ ፓርቲ
ፖሊሲ ተኸቲሎም ክሳብ ዝኸዱ ንህዝቢ ትግራይ ከገልግሉ ብልቢ ክሳብ ዝተልዓሉ ኣባላት ፓርቲ ዘይኮኑ
ሙሁራት ተጋሩ ብስፍሓት ናብ መንግስታዊ መሓውር ክሕቆፉ ብልቢ ክእመነሉ ኣለዎ። ካብዞም ክኢላታት
ብኣጻብዕቲ ዝቑጸሩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብቲ ፓርቲን ኣብቲ ህዝብን ጽልኣት ዘማዕበሉ ክህልው ኣይኸእሉን
ዝብል እምነት የብለይን። እቲ ብኣሽሓት ዝቑጸር ሙሁር ትግራዋይ ግን መስርሒ ባይታ እንትተዋሂብዎ፣
እንተዘይኣዒንቅፍናዮን ዓቕሚ ብዝፈቐዶ እንተኣተባቢዕናዮን ኣብ ጎኑ ኮይና ኣጆኻ እንተኢልናዮን ገምጋምን
ምንቕቓፍን እንተዘይኮይኑ ካሊእ ዝኣብዮ ኣይመስለንን። ንፍቶ ንጽላእ ኣብ ውሱን እዋን ንትግራይና ክቕይር
ዝኸእል ሓይሊ ድማ ንሱ እዩ። ግን ብልቢ ክእመነሉ ኣለዎ። ንይምሰል ተቕቢልካ ገለገለ ጉድለታት እንትረአዩ
ክነስንብዶም ኣይግባእን። ብርግጽ ከም ጉንበት 7 ዝመሰሉ ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ሰሊኾም ንክኣትው በሪ
ክኸፍት ኣይግበኦን። ብጭርሽ።
እዚ ርኢቶ ነቶም ህይወቶም ንህዝቢ ትግራይ ኣወፍዮም ከርተት ዝበሉ ሕዚ መንግስታዊ መሓውር ከም
መንበሪ ሞይኦም ገይሮም ዝወሰዱ ጀጋኑና ከሰንብዶም ዝኸእል ይመስለኒ። ከምዚ ዝመሰለ ስግኣት
እንትተፈጢሩ መንግስትን ውድብን ምስዚ ጎኒ ንጎኒ ናይዞም በዚ ክጉድኡ ዝኸእሉ ደቂ ህዝቢ ጉዳይ ክፈትሑ
ግቡእ ቆላሕታ ክፈልዩ የብሎምን በሃላይ እየ። ብፍላይ ህወሓት ነዞም ጀጋኑና ከም ኣቕሕ ድግስ ኣብ እዋን
ድግስ ተገልጊላ ድግስ እንትሓልፍ እትድርብዩም ከይኾኑ ዕዙዝ ጠመተ ክገብረሉ ይግባእ እብል።

3/ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ክካየድ
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ህዝባዊ ኮንፈረንስ ምክያድ ካሊእ ትጽቢት ዝግበረሉ ዘሎ ውሳነ እዩ። ህወሓት ናብ ዓወት ክትበጽሕ
ዝኸኣለትሉ ሓደ ምሽጥር ምስ ህዝቢ እናተማኸረት ኣብ ህዝቢ ዘለው ጸገማት እናተረደአትን ናይ መፍትሒ
ሓሳብውን ካብ ህዝቢ እናተቐበለትን ትኸይድ ስለዝነበረት እዩ።
ሕዚ ህወሓት ካብ ህዝቢ ዝረሓቐትን በብወረድኡን ዞብኡን ዘለው ናይ ውድብን መንግስትን መሓውራት
ብዘቕርቡላ ሪፖርት ጥራሕ እናተመርሐት እትጎዓዝ ዘላ ትመስል። ሕዚ ዘሎ ኩነታት ወዮ እዝንስ ንባዓል ዋንኣ
ጸማም እያ ግዲ ኮይኑምበር ህወሓት ምስ ህዝቢ ክትፋታሕ ኣብ ቀልቀል እያ ዘላ እየ ዝብል። እዞም
በብወረድኡን ዞብኡን ዘለው ናይ ውድብን መንግስትን ሰራሕተኛታት ዘለዎም ናይ ዓቕሚ ኩነታት ሓደ ነገር
ኮይኑ እንጀርኦም ምኳኑ ድማ ክፍለጥ ኣለዎ። ስርሖም ብሕማቕ እንትተገምጊሙ ናብርኦም ከምዝጉዳእ
ፈሊጦም ስግኣት ከሕድሩ ከምዝኽእሉ ኣብ ግምት ክኣቱ ዝግበኦ እዩ። ስለዝኮነ እቲ ጭቡጥ ኩነታት ካብቲ
ህዝቢ ካብ ባዕሉ ዝርከበሉ መንገድታት ክትለም ኣለዎ። ህዝባዊ ኮንፈረንስ ሓደ እዩ። ህዝቢ ተረባሓይ ወይ
ተጎዳኣይ ስለዝኾነ እቲ ህልዊ ኩነታት ካብ ባዕሉ ወጻኢ ዝገልጸሉ የለን። ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ዝጽበዮ
እንተሃልዩውን ምስኡ ብምዝታይ ጥራሕ እዩ ክፍታሕ ዝኽእል።

ነገር ግን ሕዝውን ውድብ ክትሰምዖ እትደሊ እናመረጸ ዝዛረብ ኣባል ውድብ ጥራሕ እናመረጸት ናብዚ
ኮንፈረንስ እተምጽእ እንተኾይና ዘይምጅማሩ ይሓይሽ። ኣብቲ ኮንፈረንስ ህዝቢ ዘቕርቦ ሓሳብ ብዝርዝርን
ብጥንቃቐን ተኣኪቡ መፍትሒ ክግበረሉ ይግባእ። ኣብ ከምዚ ዝመሰለ መድረኸ ካብ ህዝቢ ናይ መፍትሒ
ሓሳብ ምሕታትውን ውሕልና እየ ዝብሎ። ስለዚ ካብ መበል 12 ጉባኤ ህወሓት ካብ ኣወኻኸላ ተሳታፋይ
ጀሚሩ ጠመተ ዝተገብረሉን ህዝቢ ነጻ ኮይኑ ንክዛረብ ዘተባብዕ ህዝባዊ ኮንፈራንስ ንክግበር ክውሰን ተስፋ
ይግበር ኣሎ።
4/ ኣብ ትግራይ ዝረአዩ ዘለው ጸገማት በወፈራ ክፍትሑን ቀጻልነቶም ዝረጋገጸሎም ትልምታትን
ኣሰራርሓታት ክቕመጡን ይግባእ
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እቶም ኣማዕዲኻ ዝረአዩ ምዕባለ ቀይዶም ሒዞም ዘለው ማሕለኻታት ናይ ምምሕዳር ሽግር፣ ናይ ፍትሒ
ሽግር፣ ናይ ዴሞክራሲ ምጽባብ፣ ግዕዝይናን ነጻ ሚድያ ዘይምህላውን እዮም እብል። እዚኣቶ
እንተዘይተፈቲሖም ዝድለ ልምዓት ምርግጋጽ ጠጠው ናብ ዝበለ ዓቐበት ምድያብ ማለት እዩ፡፡ እዚኣቶም
ድማ
ሀ/ ነጻ ሚድያ ክህሉ ምግባር
ሓደ ዴሞክራሲያዊ መንግስቲ ናይ መንግስቲ ስልጣን ኣብ ውልቀ ሰባት ከይኹመር እቶም ውልቀ ሰባት
ገበርትን ሓደግትን ኣምባገነናት ኮይኖም ነታ ዓዲ ከይቆጻጸርዋ ንምክልኻል ዘመናዊ ሕገ መንግስቲ የጽድቕ።
በዚ ትግራይና ኮነት ሃገርና ኢትዮጵያ ዝሕመያ ኣይመስለንን። ሓደ ሓደ ኣፈላላይ ዝረአየሎም ዓንቀጻት እኳ
እንተሃለዉ ብመሰረቱ እንኾርዐሉ ዘመናት ዝሳገር ኩነታት ሃገርና ዘገናዘበ ህገ መንግስቲ ኣለና ኢለ ይኣምን።
ወዮ ኣብ ምትግባሩ ዳኣ ብዓንቀሩ እናተሓነቐ ተሸጊርናምበር።
ሕገ መንግስቲ ናይታ ሃገር ስልጣን ንሕጊ መውጻእቲ (ቤት ምኸሪ) ንሕጊ ፈጸምቲ (ሚኒስተራትን)ንሕጊ
ተርጎምቲ (ዳያኑ ወይ ቤት ምኸሪ) የከፋፍል :: እዞም ዝለዓሉ ሰለስተ ናይ መንግስቲ አካላት እቲ ሓደ ካብቲ
ዝተወሃቦ ስልጣን ንላዕሊ ከይኸይድ፣ እቲ ካሊእ ኣካል እናተቖጻጸሮ ናይ ስልጣን ሚዛን ተሓልዩ ክጎዓዝ
ይገብሩ:: ብተወሳኺ ድማ ከምዚ ዝመሰለ ዴሞክራሲያዊ መንግስቲ እዞም ሰለስተ ዝለዓሉ ናይ መንግስቲ
ኣካላት ስልጣኖም ብዘይ ኣገባብ ከይጥቀሙ ካብ ናይ መንግስቲ መሓውር ነጻ ዝኾነ ካሊእ ራብዓይ ኣካል
ክህሉን ሕጋዊ ከለላ ረኺቡ ክንቀሳቐስን ይገብሩ። እዚ ዘይዕላዊ ራብዓይ ኣካል መንግስቲ ነጻ ፕራስ እዩ። ፕረስ
ብህዝቢ ዝተመረጹ አካላት ስልጣኖም ብዘይ ኣገባብ ከይጥቀሙን ንዝመረጾም ህዝቢ መገልገልትን ተጠየቕቲ
ክኾኑን ዝገብርዎም ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝኾኑ ተግባራት ብምቅላዕ ዝለዓለ ብጽሒት ዝጻወትን ህዝቢ ካብ ተግባር
ክመሃር ዓብይ እጃም ዝጻወትን ኣካል እዩ። ነዚ ዘጽደቐ ዘኹርዕ ሕገ መንግስቲ ኣለና ሕዝውን ዘሸግረና ዘሎ
እቲ መሐንኮላይ ተግባር እዩ።
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ኣብ ዓድና ዘሎ ፕረስ ብዛዕባ ልምዓት እናተኸታተለ ምዝጋብ ዘርክቦ የብሉን በዚ ኣይሕመን። ዘለው ጎደሎታት
ግና ኣይትንክፎምን እንተበልኩ ዘጋነንኩ ኣይመስለንን። እዚ ዝኾነሉ ዘሎ ምኽንያት እቶም ሰብ ሞያ ብቕዓት
ሰለዘይብሎም እዩ ዝብል እምነት ፈጺሙ የብለይን። ናይ ህወሓትን መንግስትን ኣሰራርሓን ልሙድ ባህሊ እቲ
ውድብን እዩ ሓኒቑ ሒዙዎም ዘሎ። ብግልጺ ይዘተየሉ። በዚ ህዝቢ ንህወሓት ኣመራርሓ ኣባላት ዝገብርዎ
ጉድለት ክወጽእ ስለዘይደልዩ እዩ እናበለ ብስፍሓት ይሓምዮም እዩ። ኣብዚ በዚ መዓልቲዚ እንዶ ንእከለ
ኣየቃልዑን በዚ ዕለትዚዶ ንእከለ ኣይደገምዎን ዝብል ሙግት ከልዕሉ ዝደልዩ ኣማንኤላት ኣይሰኣኑን። ህዝቢ
ትግራይ ካብቲ ብውድብን ብመንግስትን ሚድያ ዝፍኖ ዜናን ኩነታት ውድብን መንግስትን ወጻኢ እንታይ ዜና
ከምዘሎ ክሰምዕ ናይ ወጻኢ ሚድያታት ክከታታተል ኣይምተጓየየን። ብናይ ውድብን መንግስትን ሚድያ
ምንም ዝተገበረ ነገር የለን ኣይበልኩን መሰረታዊ ትሕዝቶ ናይዚ ሓሳብ እቶም ናይ ውድብን መንግስትን
ሚድያ ጽቡቕ ዝበሃል ዜና ዓወትምበር በቲ ፓርቲን ብመንግስታዊ ኣካላትን ዝግበሩ ጎደሎታትን ናይ ህዝቢ
ድምጽን ተኸታቲሎም ኣይጽብጽቡን እየ ዝብል ዘለኹ። ናይ ግሊ ፕረስ ኣብዚ ዕዙዝ ብጽሒት ክጻወቱ
ይኸእሉ ነይሮም ግን እቲ ባይታ ነዚኣቶም ዝቕበል ኣይኮነን። እዚ መበል 12 ጉባኤ ኣብዚ መዳይውን ለውጢ
ሒዙ ክመጽእ ትጽቢት ይግበረሉ ኣሎ። ብርግጽ ፕረስ ካብ ይበሃል ኣሎ፣ ተባሂሉ ከይኸውን፥ ከይተባሃለ
ኣይተርፍን ካብ ዝብልን ካብ በለካ ለኸዐካ ወጺኡ ሕግን ስርዓትን ኣኽቢሩ ክጎዓዝ ይግባእ።ዓዲ ንከዕኑ
መሳርሒ ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ እንተተረኺቡ ድማ ጭቡጥ ሓበሬታ ከይተተሓዘ ንዓመታት ኣሲርካ
መረዳእታ ስለዘይተረኸቦ ብነጻ ሰዲድናዮ ዝበሃል ዘይኮነስ ብጭቡጥ መረዳእታ፣ በግንጽነት ህዝቢ ክፈልጦ
ብምግባር፣ በነጻ ዳኝነት ብዘይ ምሕረት ክእለ ኣለዎ። ልቢ በሉ! ኣፍ ፕረስ ዝዕፍን ሕግን ደንብን ኣውጺእኻ
ተፈቒዱ ኣሎ እንተተባሂሉ ግን ካብ ሞትውን ዝኸፍአ ኣቀታትላ ካብ ምኳን ኣይሓልፍን። መበል 12 ጉባኤ
ህወሓት ህዝቢ ትግራይ ግልጽ ምልጽ እንተይበለ ዝመሰሎ ክዛረብን ክውደብን፣ ብዝተዛረቦ ሓሳብ ምኸንያት
ግዘን ቦታን እናተመረጸ መጥቃዕቲ ከይበጽሖን እዚ ጉባኤ ቆራጽ ውሳነ ወሲኑ ክወጽእ ተስፋ ይግበረሉ ኣሎ።
ለ/ ንግዕዝይና እናተዋግአ ስሉጥን ዘዕግብ ምምሕዳርን ፍትሒን ዘረጋግጽ ውሳነ ክውሰን
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ኣብ ዓድና ስሉጥ ምምሕዳርን ፍትሒን ናብ መግነዚ ቦትኦም ሰለይ ክብሉ ጸኒሖም ሕዚ ዕድመ ንግዕዝይና
ዝበሉ ዘለው ይመስሉ ናብ መግነዚ ስፍረኦም ብህጹጽ ክኣትው ምጽዳፍ ዝጀመሩ ይምስሉ። መራሕቲ ህወሓት
ነዚ ድንበር ሰጊሩ ዝሸትት ዘሎ ዝዓስነወ ግዕዝይና፣ ነዚ ሕዚ ስርዓት እናኾነ ዝመጽእ ዘሎ ግዕዝይና ንምንታይ
ኣኽቢዶም ከምዝይርኢዎ ዘለው ኣዝዩ ኣግሪሙልና እዩ። ገሊኦም መራሕቲ ግዕዝይና ምህላው ኣሚኖም ግና
ምስ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘሎ ግዕዝይና እናወዳደሩ ዳሓንዩ እንትብሉ በገዛ እዝነይ ሰሚዐ እየ። ግዕዝይና ኣብ
ትግራይ! ኣብቲ ደም ዝኸፈለ ህዝቢ! መስደመም እዩ። እዚ ህይወት ዝኸፈለ ህዝቢ ናይ ምምሕዳርን ፍትሕን
ግልጋሎት ክረክብስ ጉቦ ክሕተት?! ካብዚ ዝኸፍአ እንታይ ኣሎ? ኣጋኒንካ ኣይትበሉኒ እምበር ግዕዝይና ሓደ
ናይ ሀወሓትን መንግስቲ ትግራይን መግለጺ ኮይኑ ኣሎ። ነዚውንዩ ሰፊሕ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ይሰራሕምበር
እቲ ክምዝገብ ዝኸእልን ዝግባእን ዝነበረ ህዝቢ ትግራይ ዝምነዮ ዘሎ ልምዓት፣ ጽሩይ ምምሕዳርን ፍትሕን
ክረጋገጽ ግን ዘይተኸኣለ።
ንዓይ ዴሞክራስያዊ መሰላት ምኸባር፣ ጽሩይ ምምሕዳርን ፍትሒን ምርግጋጽን ናይ ሕጊ ከለላ ዘለዎ ናይ
ፕረስ ሃላዋትን ምስ ልምዓት ዝተቆላለፉ እዮም። ኣብ ሓዲኦም ሽግር እንትተራእዩ ልምዓት ምጉድኡ
ኣይቐርን። በተግባርውን ይረአ ኣሎ።
ስለዚ መበል 12 ጉባኤ ህወሓት ኣብዞም ጉዳያት ብዕምቆት ዘትዩ ንምስትኸኻል መደባት ሓንጺጹ ክወጽእን
ንህዝቢ ትግራይ ዘሳትፍ ወፈራ ክጅምርን ትጽቢት ይግበር ኣሎ። ብሓንቲ መስመር ከጠቓልላ እንትተሓቲተ
ናይ ኢትዮጵያን ትግራይን ሕገ መንግስትታት ኣብ ግብሪ ይውዓሉ እየ ዝብል።
ክብረት ይሃበለይ
ተስፋይ ይብራህ
ነሓሰ 8/ 2007
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