ህዜቢ ትግራይ መንገዱ ሰሊም ሌምዓትን ዳሞክራስን እምበር
መንገዱ ህውከት ጥፍኣትን ትምክሕትን ዜመርጽ ከይመስልም
መንገዱ ሰሊም ሌምዓትን ዱሞክራሲ አብ ሀገርና ካብ ዜዜርጋሕ ክሌተ
ዓሰርተታት ዓመታት ዕዴመ እዩ አቁጺሩ ፡፡ አብ ውሽጢ እን ዜሓሇፋ
ሓጸርቲ ክሌተ ዓሰርተ ዓመታት ዜተሰርሑ መስመራት ሰሊም ሌምዓትን
ዱሞክራስን ግን መዲርግቲ ኣይርከቦን እዩ ፡፡ ምክንያቱ ነቲ ንመናት
ተጻዒንና ዜነበረ ፊውዲሊዊ ስርዓትን ኣተሓሳስብኡን ኣብ ሓጺር ጊዛ
በዱህና ጅማሮ መሰረት-ኩርናዕ ሰሊም ሌምዓትን ዳሞክራስን ክንዜርግሕ
ምክኣሌና ንሰናይ ቅንኢ ሇዎም መሓዘትናን ዯሇይቲ ጽቡቅናን ትምህርቲ
ንጸሊእትናን ዯሇይቲ ክፉእናን ሕማም ርእሲ እዩ፡፡
እዝም አብ ሊዕሉ ዜተጠቀሱ ዓንዱ ሕቆ መሪሕ ውዴብና ኢ.ህ.ወ.ዯ.ግ
ንምዜርጋሕ ዜተገበረ ቃሌስን ዜተከፈሇ መስዋዕትን ካብ ማንም ዛጋ እዚ
ሀገር ዜተሸፈነ ኣይኮነን፡፡ ነዝም ሰሇስተ ሰራውር ዕብየት ሀገርና ንምዜርጋሕ
እቲ ቃሌሲ

አብ ሰጣሕ ጎሌጎሌን ሰቲ ዜተነጸፎ ጥጡሕ መንጸፍን አይኮነን

ዜካየዴ ል፡፡ እካዴአስ ካብቲ አብ ጊዛ ቃሌሲ ሕሇፍናዮ ሂወትን
ዜከፈሌናዮ መስዋእትን ብይነኣኣስ ዓበይቲ ጎቦታት ዴክነትን ዴሕረትን
ከምኡውን ጽሌሙትን ኣሻክን ኣተሓሳስባ

ተዯቂኖም መስመራት ሰሊም

ሌምዓት ዳሞክራስን ከምቲ ንዯሌዮን ንምነዮን ንከይ ንስጉም ዕንቅፋት
እንተኮኑ’ውን ዴሌደሌ መሰረት ሰሪትና ብሚሌዮናት ዜቁጸሩ ተቃሇስቲ
ሰሊም ሌምዓት ዳሞክራስን አፍሪና ብጌጋውን እንተኮነ ንዴሕሪት አብ
ይንምሇሰለ ዯረጃ በጺሕና ንርከብ፡፡ መሪሕነት ኢ.ህ.ወ.ዯ.ግ ካብ ማንም
ጊዛ ንሊዕሉ ዓሚሩ

ትጉሃትን በሊሕትን መሪሕቲ እቲ ውዴብ ልሚውን

ከምትማሉ መሌሓሶም ብይምዕጻፍ ሕዴሪ እቶም ኣናብስ ስውኣት ብረታዊ
ቃሌሲ ኣብ ሾትኡ ንምብጻሕ ግሊዊ ዴሌየቶም ቀቢሮም ንሓባራዊ ዴሌየት
ህዜቢ ብምስሊፍ ክሳብ ዕሇተ ሞቶም ንምግሌጋሌ ኣብ ገዴሉ ይርከቡ፡፡

ዜርገሔ መስመር ሰሊም ሌምዓትን ዱሞክራስን ኢህወዯግ ይተወሐጠልምን
ዓይኖም ዯም ዜሰረበ ሓይሌታት፣ መረጻ 2002 ምክንያት ብምግባር ካባ
ውዲዊ ስርዓት ተከዱኖም ናብ አዯባባይ ምውጻእ ጀሚሮም አሇዉ፡፡ ካባ
ውዲዊ ስርዓት ሇቢስካ ናብ መረጻ ኢትዮጵያ ምቅራብ ሓዱሽ ክስተት እዩ
እካ እንተይተባሃሇ ቃሌሲ ህዜቢ ትግራይ ቃሌሰይ እዩ ጭቆና ህዜቢ
ትግራይ ጭቆናይ እዩ ብምባሌ ሽግ ቃሌሲ ህዜቢ ትግራይ ብምውሊዕን አብ
ጊዛ ቃሌስን ዴሕሪ እቲ ቃሌስን አብ መሪሕነት ቦታ ተቀሚጦም ክቃሇሱን
ከቃሌሱን ዴሕሪ ምጽናሕ ንዜተቃሇስለ ዓሊማ ብምክሐዴ ስርዓት ጃንሆይ
ናፊቀ ኢልም ንብዓት ሐርገጽ ምንባዕ ንመን ንምትሊሌ ይከውን፡፡
እቶም ትማሉ መራሒ ውጹዑ ህዜቢ ትግራይ ልሚ ናፋቂ ጨቆንትን
ጨፍጨፍትን

ስርዓታት

አመሌኪቶም ንጋዛጠኛታት

ዜኮኑ

አይተ

ስየ

ኣብርሃ

ሓዲሽ

ውዴቦም

ካብ ዜሀብዎ መሌሲ ብምሌዓሌ ህዜቢ ነዝም

ዜስዕቡ ሕቶታትን ርእይቶን ክምርምር እጋብዜ
1. መረጻ ማሇት እንታይ ማሇት እዩ? ሓዯ መረጻ መረጻ እዩ ንክበሃሌ
እንታይ እንታይ ረቓሕታት ከማሌእ ይግባእ? ኣብ ውዲዊ ወተሃዯራዊን
ዳሞክራስያዊን

ስርዓታት ል ናይ መረጻ ስርዓት ብምንታይ ይመሳሰሌ ?

ብምንታይ ይፈሊሇ?

ብምንታይስ ይበሊሇጽ ? ኣብ ሰሇስቲኦም ስርዓታት

ንመረጻ ዜቀርቡ ዛጋታት መን እዮም ? ተመረጽቲ ኮይኖም ንክቀርቡ
እንታይ ከማሌኡ አሇዎም (ዛግነት/ዯም/ርኢ/ዓላት/ቀሇም/ጾታ/ሃይማኖት
ወ..ተ….
2. ኣይተ ስየ ኣብርሃ ኣብ ዜሃብዎ መግሇጺ መረጻ ውዲዊ ስርዓት ካብ
ዜሓሇፉ ሰሇስተ ዱሞክራስያዊ መረጻታት ሀገርና ይበሌጽ እዩ ኢልሙና?
እንዴሕር ዜበሌጽ ኮይኑ ዜበሌጸልም ረቃሒታት ይርዜሩ ፡፡ ብምንታይ
መረጻ ውዲዊ ስርዓት ይበሌጽ ብምንታይከ ዜሓሇፉ ሰሇስተ ዳሞክራስያዊ
መረጻታት ይንእሱ ፡፡ እስኪ ምክንያታዊ ኮይኖም መሌሲ ይሃቡና፡፡

ሸፋፊንካ ዜሕሇፍ ጉዲይ አይኮነን እንትርፎ ንመፈጸሚ ሕቡእን ቅቡርን
ዓሊማ

እንተይኮይኑ ፡፡

3. ህዜቢ ኢትዮጵያ ከምዜፈሌጦ ኣይተ ስየ ካብቶም ሰሇስተ ዳሞክራስያዊ
መረጻታት ሃገርና ኣብተን ቀዲሞት ክሌተ መረጻታት ከም መንግስትን ከም
ውዴብን

ኮይኖም

ዳሞክራስያዊነት

ናይተን

መረጻታት

ብምርግጋጽን

ዳሞክሪያስያዊ መሰልም ብምጥቃም መሪጾም ተመሪጾም ተወካሉ ሕዜቢ
ኮይኖም ኣብ ፓርሊማ ኢትዮጵያ ንዜመረጾም ህዜቢ ኣገሌጊልም እዮም፡፡
ስሇዙ እዙ ካብ ሓፋሽ ይተሐበኤ ዳሞክሪያስያዊ ተሳትፍኦም ኣበይ
ሰንዴዮም እዮም ልሚ ካሌእ ሓዴሽ ማሌያ ሇቢሶም ባዕልም ንዜተዋስእለ
ዳሞክሪያስያዊ

ዴራማ

ዳሞክሪያስያዊ

ኣይነበረን

ካብ

ብጊዛ

ሃጸይ

ሃይሇስሊሴ ዜግበር ዜነበረ መረጻ ብዓይነቱ ዜወረዯ መረጻ እዩ ብምባሌ
ንዜተቃሇስለን መሰልም ንክበርለን ሕገ-መንግስታውን ዳሞክሪያስያዊን
መረጻ ብዴፍረት ኣብ ኣዯባባይ

ናሽዉ ፡፡ ኣብ ዜተሳተፍለን ክሳተፉለ

ዜዲሇዉለ ሇዉ መረጻ ካብ መረጻ ሃጸይ ዜሓሸ ኣይኮነን ዜብሌ እምነት
እንተ ሃሌይዎም ንምንታይ ኣብተን ዜሓሇፋ ክሌተ መረጻታት ናብ መረጻ
ዓሇም ኣትዮም መሪጾም ተመሪጾም ተወካሉ ህዜቢ ኮይኖም ንዜመረጾም
ህዜቢ ኣገሌጊልም ? ንቀጻሊይ መረጻስ እንታይ ተስፋ ስሇዜረከቡ እዮም
ከምቲ ንሶም ዜበሌዎ ካብ ሃጽያዊ ስርዓት ዜወረዯ መረጻ ኣብ ዜግበረለ
ስርዓት ክሳተፉ ዜወሰኑ ?
4. ኣይተ ስየ ኣብርሃ ካብ ምውዴዲር መረጻታት ብተወሳኪ ብዚዕባ ውሌቃዊ
መንነቶምውን ብይሕፍረት ብፍከራን ትምክሕትን ዜተዯገፈ መግሇጺ
ኣስሚዖሙና እዮም ፡፡ መን ምካንካ ክንግረካ ምስ መን ከምትውዕሌ ንግረኒ
ይብለ ኣቦታትና

ሕማቅ ዕዴሌ ኮይኑ ኣይተ ስየ ስርዓት ትምክሕቲ

ንምቅባር ንኣስታት ክሌተ ዓሰርተ ዓመታት ስርዓት ትምክሕቲን ጥፍኣትን
ሓንሳብን ንሓዋሩን ሓመዴ ዴበ ንምሌባስ ከምይተቃሇሱ ልሚ ጸበሌ
ጽንፈኛ ትምክሕቲ ቀሚሶም ስየ ማሇት ትግራይ ትግራይ ማሇት ስየ
ብዜብሌ

ነጸሊ

ዛማ

እንዲቆሙ

ይርከቡ፡፡

እቲ

ናይ

መወዲእታ

ኣተሓሳስብኦም

እውን

ብከምዙ

ዜስዕብ

ባዕለ

ንባዕለ

ዜባሊዕ

ሓሳብ

ይገሌጽዎ ስየ ካብ 4 ሚሌዮን ህዜቢ ትግራይ እቲ ዜሓሸ ትግራዋይ እዩ ፡፡
ህ.ወ.ሓ.ት ምሳይ ክወዲዯር ዜክእሌ ሃዯ ትግራዋይ ከቅርብ ኣይክእሌን
እዩ፡፡ ብተወሳኪ ኣብቲ
ገብሩ

ኣስራት

ዜግበር መረጻ ሃገርና ኣብ ትግራይ ኣነ ኮነ ኣይተ

ተወዲዱርና

እንተይሲዕርና

እቲ

መረጻ

ዳሞክራስያዊ

አይኮነን / ተጭበርቢሩ እዩ ብምባሌ መግሇጺ ሂቦም፡፡
በየናይ መሇክዒ እዮም ካብ ኩለ ትግራዋይ ዜበሌጹ? በየናይ መሌክዕስ
እዮም

ምስ

ዳሞክሪስያውያን

ተወከሌቲ

ሌምዓታዊ

ውዴብ

ህ.ወ.ሐ.ት

ዜበሌጹን ዜስዕሩን? ብትምክሕቲ? ብትምህርቲ? በተሓሳስባ? ወይስ ከምቲ
ኣይተ ሌዯቱ አያላው ዜበሌዎ ኣብ መንጎ ዴካ ህዜቢ ተምቤን ንዜነብሩ
ቤተሰቦም ፈሌዮም ናይ ጄኔሬተር ግሌጋልት ብምሃብ? ወይስ ካብ ተሃዴሶ
ህ.ወ.ሐ.ት 1993 ዓ.ም ዯም ስውኣት ረጊጽካ ብምውጻእን ንዜተቃሇስለ
ዓሊማ ብምክሓዴ ምስ ጨፍጨፍትን ረገጽትን ህዜቢ ትግራይ ብምስሊፍ?
እስኪ ንገሩና ካሌእ ይንፈሌጦ ታሪክ ድ ኣሇዎም እዩ?
ህዜቢ ትግራይ ከም ካሌኦት ኣሕዋት ህዜብታት ኢትዮጵያ ሕገ-መንግስታዊ
መሰለ ብምጥቃም ዜተዓጠቃ ዳሞክራስያዊት ካርዴ ስሇሊ እቲ ፍርዱ
ንህዜቢ ትግራይ ክሓዴጎ ፡፡ ኣሰሊሌፋ ናይቲ ውዴዴር ግን ከም ማይ
ጉሓት

እንዲነጸረ

ዳሞክራስን

ይርከብ፡፡

እንክስሇፉ

ብየማን

ሓይሌታት

ሓይሌታት

ህውከት

ብጸጋማይ ወገን ይርከቡ፡፡ ህዜቢ ትግራይ

ሰሊም

ጥፍኣትን

ሌምዓትን
ትምክሕትን

ንዜተቃሇሰልም ዕሊማታት

ንዜከፈል መስዋእቲ ረጊጹ ምስቶም ትማሉ ዜጨፍጨፍዎን ዜሓረዴዎን
ንጥፍኣት

ዜተሰሇፉ

ሓይሌታት

ንሓንቲ

ካሉእትውን

ትኩን

ክሓብርን

ክዴግፍ ኣይክእሌን እዩ ፡፡ ኣብ መወዲእታ ሓይሌታት ጥፍኣት ኣጸቢቆም
ክርዴእዎ ሇዎም ነገር እንተሃሇወ ግን ህዜቢ ትግራይ መንገዱ ሰሊም
ሌምዓትን ዳሞክራስን እምበር መንገዱ ህውከት ጥፍኣትን ትምክሕትን
ዜመርጽ ከምይኮን ካብቲ ናይ ትማሉ ታሪኩ ክርዴእዎ ይግባእ ፡፡ ሰሊም
ቅነ ሰሊም መረጻ !!!!

በሽ ካብ አዱስ አበባ

