
ፍረታት 20 ግንቦት ብፍረ ስውኣት ዝተዳለወ 

ትግራይ ኦንላይን ግንቦት 2006 ዓ.ም   

መእተዊ 

ብዛዕባ ፍረታት 20 ግንቦት እንትንሓስብ ኣብ ቅድሜና ዝኹልዑ ብዙሓት ቅያታት ምርኣይና ኣየቐርን፡፡ 

ኣብዚ ንኽንበፅሕ ዝተሓለፉ ኩሎም ተጓንፎታት ፣እዞም ተጓንፎታት ድማ ከከም ኣመፃፀአኦም በዲህኻ 

ንምሕላፍ ዝተኻየደ ወርቃዊ ተጋድሎ ንረክብ፡፡ ተጋዳላይ ህወሓት ኢህወዴግ ነቲ ሕሱም በላዒ ሰብ 

ስርዓት ደርጊ ድሕሪ ናይ 17 ዓመታት መሪር ተጋድሎ ድዋዕዋዕ ዘበለላ ፣ብኣንፃሩ ድማ እቲ ንዘበናት ናይ 

ነፃነት፣ማዕርነትን፣ፍትሒ ብሓፈሻ ድማ ዴሞክራሲያዊን ሰብኣዊን መሰላቱ ክሕለውሉ ዝተቓለሰ ህዝቢ 

ደርጊ ንሓዋሩ ክወፆ ናብ ዘይኽእል መልግብ ዝተቐበረላ ኣብሳሪት ዕለት ምኳና ኣብ ቅድሜና ተኾሊዑ 

ይመፅእ፡፡  

ብርግፅ ደርጊ ክሳብ እታ ብቓልሲ ህዝብታት ናብ መልግብ ዝኽተት ኣብ ልዕሊ ህዝብና ንኽትኣምኖም 

ኣዝዮም ዘፀግሙን ኣዝዮም ዘስካሕኽሑን ማእለያ ዘይብሎም በደላት ፈፂሙ፡፡ህዝቢ ከም ህዝቢ ስር 

መሰረቱ ከብርስ ነቲ ሰላም፣ልምዓትን ዴሞክራሲን ዝደለየ ህዝብና ቁምብላታት ኣዝኒቡ፡፡ ንህዝቢ ትግራይ 

በኣልማሚት ከብርስ ናፓልማት ከም ዝናብ ኣዝኒቡ፡፡ ህፃናት ፣አዴታት፣ሽማግሌ ዓዲን መራሕቲ 

ሃይማኖት  ብቀይሕን ፃዕዳን ራዕድታት ከም ዕንጉለ ክሕምትል ዝካኣሎ ገይሩ፡፡ ኢሉ እውን እንስሳትን 

በሓፈሻ ድማ ንብረት ኣዕንዩ፡፡  

ደርጊ ዋላ እኳ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዘስካሕኽሕ ግፍዕታት ይፈፅም እምበር ወፅዓ ዝሰኮኖ ህዝብና ግን ዋላ 

ንሓንቲ ሴኮንድ ካብ መሪሕ ውድቡ ከፍለ ኣይካኣለን፡፡ እኳ ድኣስ ብዝለዓለ ሓሪኑ ዕድመ እቲ በላዒ ሰብ 

ስርዓት ክሓፅርን ሞቱ ከቀላጥፍን ዝለዓለ ወነን ኒሕን ሒዙ ተቓለሰ፡፡ ብምኳኑ እውን እቲ ክሳብ ሓንቲ 

ጥይት ትቐርየኒ ክዋጋእ እየ እናበለ ዘጋውሕን ዝጉረን ዝነበረ ኣረሜናዊ ስርዓት ድዋዕዋዕ ክብል ክኣለ፡፡ 

ቀዳማይ ምዕራፍ ቃልሲ በደምና ብዓወት ተዛዘመ ፡፡እምበኣር  ድሕሪ ዓወት ዘሎ ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ 

ቃልስና ካብ 20 ግንቦት ዝረኸብናዮም ፍረታት እንታይ እዮም ዝብሉ ሕፅር ብዝበለ መልክዕ ኣብ ሰለስተ 

ዓበይቲ ዓወታት ከፋፊልና ከም ዝስዕብ ኣቕሪብና ኣለና፡፡  

1.ሰላም ከም ሓደ መሰረታዊ ፍረ 20 ግንቦት  

ሓደ ሓደ ሙሁራት ብዛዕባ ሰላም ከመይ ከም ዝሰፍን  እንትዛረቡ ክልተ ክልስ ሓሳባት ዝተኸተለ እዩ፡፡ 

ንሱ እውን ሰላም ክሰፍን ዝኽእል ናይዚ ጠንቂ ዝኾነን ንኸይሰፍን ዓጊቱ ዝሓዘን ኣካል ወይ እውን ፀላኢ 

ምሒውካ ንምድርባይ ንኲናት እንትትዳሎን ዓወት እንትትዓትርን እዩ ዝብል ሓሳብ እንትህልዎም 

ብኣንፃሩ ካብዚ ፍልይ ብዝበለ ሓሳብ ዘቕርቡ እውን ኣይተስኣኑን፡፡ ኣብቲ ካልኣዋይ ሓሳብ ዝተሰለፉ ገለ 

ሙሁራት ሰላም ክመፅእ ዝኽእል ንሰላም ከይሰፍን ማሕለኻ ዝኾኑ መሰረታዊ ፀገማት ካብ ሱር መሰረቶም 

ዝፈትሕ ሱር በቆስ መፍትሒ እንትረኽቡ እዩ ዝብል ሓሳብ የቕርቡ፡፡  

እዚኦም ምስ ከከም ኩነታቶም ምዝማድ ይካኣል፡፡ ምስ ከም ደርጊ ዝኣመሰለ ፀረ-ህዝብን ፀረ-

ዴሞክራሲያዊን ስርዓት ሰላም ክርከብ ዝኽእል እቲ ስርዓት ናብ መቓብር እንትኣቱን እንትኣቱን ጥራሕ 

እዩ፡፡ ምስ ደርጊ ብሕጋዊ፣ሰላማዊን ዴሞክራሲያዊን መንገዲ ልዝብ ምፍጣር ስለ ዘይካኣል፣ብስሩ እውን 



ፈፂሙ ዘይሕሰብ ስለዝነበረ እዩ እምበኣር ህወሓት ኮነ ኢህወዴግ ኣንፃር እቲ ስርዓት ብረት ኣልዒሉ 

ዝተፋለሞን ዓርሞሸሽ ዓወት ዝጨበጠን፡፡ ይኹን እምበር ድሕሪ ደርጊ እውን ዘላቒ ሰላም ምስፋን 

መሰረታዊ ጉዳይ ነይሩ፡፡ ሰላም ክሰፍን እንተኾይኑ ድማ እቶም ካብ ህዝብና ዝለዓሉ ዝነበሩ ናይ ዘመናት 

ተባራዕቲ ሕቶታት እንተይተሸራረፉ ክምለሱ ግድንን ግድንን ነይሩ፡፡ እዚኦም ክምልስ ዝኽእል ናይ 

ኢወዴግ በሳልን ወያናይን ኣመራርሓ መተካእታ ዘይብሉ ጉዳይ ነይሩ፡፡ ስለዝኾነ እውን ኢህወዴግ እቲ 

ምእንተ ህዝቢ ኢሉ ንሓያሎ ዓመታት ዝተቓለሰሉ ሕቶ ብሄር በሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ 

ንምምላስ ናይ መሰጋገሪ ቻርተር ብምቕራፅ ዝንኣድ ኣበርክቶ ገይሩ፡፡ ካብዚ ብተወሳኺ ንዝተፈላለዩ ብሄር 

ብሄረሰባትን ህዝብታትን ንውክል ኢና ዝበሉ ምስሉያት ዕጡቓት እውን እንተኾነ ኣብቲ ሽግግር መንግስቲ 

ክሳተፉ ዝለዓለ እጃም ተፃወተ፡፡ ስለዝኾነ እውን ሃገርና ኣትያቶ ካብ ዝነበረት ማእለያ ዘይብሉ ሕልኽልኽ 

ቆውሲ ከውፅእ ዝኽእል መሰጋገሪ መንግስቲ ተፈጠረ፡፡ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ናይ ብሄር ብሄረሰባትን 

ህዝብታትን ሰናይ ፍቓድ፣ድሌትን ተሳትፎን በዓይነቱ ዴሞክራስያዊ ዝኾነ ብዝሕነት ከተኣናግድ ዝኽእል 

ሕገ-መንግስቲ በ1987 ዓ.ም ፀደቐ፡፡ ኢትዮጵያ እትበሃል ሃገር ናይ ውሑዳት ገዛእቲ መደብ ዘሽካዕሉላ 

እንተይኮነትስ ናይ ኩሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ሃገር ምኳና ብዕሊ 

ተመለሰ፡፡ ኢትዮጵያዊ ንምኳን ብቋንቋኻ ከይትዛረብ፣ከይትፅሕፍ፣ከይትመሃር፣ከይትዳነ፣ከይትመሓደር 

ምፅያፍ ጌጋ ከም ዝኾነ ብዕሊ ሕገ-መንግስትና ውሕስና ሃበና፡፡ ኢትዮጵያ ንምኳን መንነትካ ምኽሓድ ከም 

ዘየድሊ፣ብባህልኻ ምሕፋር ከም ዘየድሊ ንፁር ኮነ፡፡ ኢትዮጵያዊ ንምኳን ሓንቲ ቋንቋ፣ሓንቲ 

ሃይማኖት፣ሓንቲ ባንዴራ ከምኡ እውን ሓንቲ ሃገር ዝብል ስንኩል ናይ መድሓርሓርቲ ኣተሓሳስባ ጥራሕ 

ዝባኑ ቐረየ፡፡ ኢትዮጵያ ናይ ብሄር ብረሰባትን ህዝብታትን እስር ቤት ተባሂላ ትፅወዓሉ ዝነበረ ዘበን 

ኣብቀዐ፡፡ እቲ እስር ቤት ዳግም ከም ዘይምለስ ተገበረ፡፡ ልጓም ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ተፈትሐ፡፡ 

ልዕሊ ኩሉ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኣብ ናይ ባዕሎም ጉዳይ ባዕሎም ክውስኑ ኣብ ናይ ሓባር 

ጉዳይ እውን ብሓባር ክውስኑ ዕድል ተፈጠረሎም፡፡ ናይ ትምክሕቲ ሓይሊታት ሃገር ተበተነት፣ኡይ 

ፈረሰት፣ክሳድ ኢትዮጵያ ተቖረፀ፣ኣጥባታ ሓረረ ዝብልዎ ዝነበሩ ባዶ ኢትዮጵያውነት ምኳኑ ኣብ ኣደባባይ 

ተቃልዑ፡፡ ፀብብቲ እውን ኣብ ብዙሕነት ዝተመስረተት ኢትዮጵያ ክትህሉ ከም ትኽእል ፣ብዴሞክራስያዊ 

ሓድነት ሓቢርካ ምንባር ከም ዝከኣል ብተመሳሳሊ ዋላ ዕረ እናጠዓሞም ፈለጥዎ፡፡  

ምስዚ ተተሓሒዙ ናይ ኤርትራ ጉዳይ እውን ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ከም ዝደሊ ባዕሉ ክውስን 

ተፈቐደሉ፡፡ በዚ መሰረት እውን ነፃነት ከም ዝደሊ ብድምፁ ወሰነ፡፡ ምስ ኢትዮጵያ በሰላማዊ ጉርብትና 

ምንባር ከም ዝከኣል ካብዚ ወፃኢ ናይ ህዝቢ ድሌትን ፍቓድን ምዕፋን ከም ዘይካኣል ተርኣየ፡፡ ይገበር 

እንተዝበሃል እውን በዓለም ለኸ ሕጊ ይኹን ብኻሊእ መዳይ ኪሳርኡ ከቢድ ከም ዝኾነ ግልፂ ነበረ፡፡  

ኣጠቓሊልካ እንትርአ ሓደ ካብቶም ጥዑማት ፍረታት 20 ግንቦት ኢትዮጵያን ናይ ኢትዮጵያ ህዝብታትን 

ናይ ሰላም ኣየር ክረኽቡ ምኽኣሎም እዩ፡፡ እዚ ሰላም ድማ ሱቕ ኢሉ ዝተረኸበ እንተይኮነስ በሰናይ ህዝቢ 

ድሌት ዝፀደቐ ሕገ-መንግስትና ዝወለዶ እዩ፡፡ ቀንዲ ሚስጥሩ እውን ናይ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን 

ናይ ዘመናት ተባራዕቲ ሕቶ ስለዝተመለሱን  እዩ፡፡ ብኻሊእ ኣበሃህላ ዘላቒ ሰላም ክስፍን ዝኽእል 

ዴሞክራሲን ዴሞክራስያዊ ስርዓትን ስለ ዝተፈጠረ እዩ፡፡ በተወሳኺ ህዝብና ካብቲ ንዘመናት ቆንጢይሉ 

ዝፀንሐ ድኽነት ከላቕቕ ዝኽእል ልምዓታዊ መንግስቲ ስለዘሎ እውን እዩ፡፡ ስለዝኾነ እውን ኣብዚ ሕዚ 

እዋን ኢትዮጵያ ንባዕላ ተረጋጊኣ ንኻልኦት ኣብ ኣህጉርና ዝርከባ ሃገራት እውን ኣብ ምርግጋእ ትረከብ፡፡ 

ኣብ ሶማሊያ፣ብሩንዲ፣ረዋንዳ፣ኮንጎን ደቡብ ሱዳንን  ብሓፈሻ ድማ ኣብ ቐርኒ ኣፍሪካ ይኹን ኣህጉርና 

ሰላም ክሰፍን እትፃወቶ ዘላ ግደ ዕዙዝ ኮይኑ ኣሎ፡፡ ኣብ ዘይተረጋገአት ቐርኒ ኣፍሪካ ኮይና ዝተረጋገአት 



ናይ ሰላም ኣምባሳደር ሓዳሽ ኢትዮጵያ ተፈጢራ ኣላ፡፡ እዚ ኩሉ ዝተረኸበ ድማ ሳላ 20 ግንቦት እዩ እሞ 

ፀጋታት 20 ግንቦት ዓቂብና ተጀሚሩ ዘሎ ሰላም ዘላቒ ንክህልዎ ኩላትና እጃምና ምብርካት የድሊ፡፡ 

ስለዝኾነ እውን ሕገ -መንግስትናን ሕገ -መንግስታዊ ስርዓትናን ነኽብር፣ ክኽበር ንቃለስ ፡፡  

2.ዴሞክራሲ ከም ካልኣይ መሰረታዊ ፍረ 20 ግንቦት  

ህዝቢ ትግራይ ይኹን ካልኦት ከምኡ ዝኣመሰሉ ኣብ ደምበ ሕሱም ጭቆና ዝነበሩ ህዝብታት ኣንፃር 

ዕሳውን በላዒ ሰብን ዝነበረ ስርዓት ድርጊ ንኽቃለሱ ካብ ዝገበርዎም መሰረታዊ ጉዳያት በመሰረታዊነት 

ስእነት ዴሞክራሲን ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን እዩ ነይሩ፡፡ ምስ ደርጊ ኣብ ጠረጴዛ ሓሳብካ ምቕራብ 

እንትዝካኣል፣ብዝሰልጠነ መንገዲ እንካ ሃባ ዝበሃል ኣተሓሳስባ እንተዝህልዎ ብረት ኣልዒልካ ምቅላስ 

ኣይመድለየን፡፡ ብሰሩ እውን ተቐባልነት ኣይመሃለዎን፡፡ ትርፉ እውን በተዛማዲ ኪሳራ መተብሃለ ኢልካ 

ምውሳድ ይካኣል፡፡  

እቲ ዝነበረ ጥረ ሓቂ ግን ካብ ደርጊ ቅንጣብ ትኣክል ጨና ዴሞክራሲ ዘይሕለም እኳ ድኣስ ስርወ ስልጣኑ 

ንምንዋሕ ካብ ፅባሕ ስልጣን ዝሓዘላ ዕለት ጀሚሩ ንህዝብና ዝኾነ ይኹን ተቓውሞ ከየስምዕ በዝተፈላለዩ 

ዝተደንገጉ ፀረ-ህዝብን ፀረ-ዴሞክራሲን ኣዋጃት ክለጉመሉ ዝተንቀሳቐሰሉ ናይ ጥፍኣት ነጋሪትን ደወልን 

ዝወቕዓሉ እዩ ነይሩ ኢልካ ምድምዳም ይካኣል፡፡ እዚ ብምንባሩ እዩ እምበኣር ን17 ዓመታት ዝኣክል ህዝቢ 

ትግራይ ይኹን ካልኦት ከምኡ ዝኣመሰሉ ጭቁናት ህዝብታት ኣንፃር ስርዓት ደርጊ ዝተፋለምዎ፡፡ 

በቀላፅሞም እውን ግንቦት 20/ 1983 ዓ.ም ሓመድ ድበ ከተትዎ፡፡  

ድሕሪ ውድቀት ደርጊ እውን እቲ ፈተና ቀልጢፉ ዝተወደአ ኣይነበረን፡፡ ሓደ ካብቶም ተባራዕቲን ቁልፊን 

ሕቶታት ዝነበሩ ሕቶ ዴሞክራሲን ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን ብዘየማትእ ክምለስ ግድን ነበረ፡፡ ኢህወዴግ 

እውን ጉዳይ ዴሞክራሲ ንህዝብና ከም መማረፂ ዝቐርብ እንተይኮነስ ከም ህልውና ጉዳይ ገይሩ ወሰዶ፡፡ 

ስለዝኾነ እውን ንኢህወዴግ ዴሞክራሲ ምርግጋፅን ዘይምርግጋፅ ናይ ሞትን ሕየትን ጉዳይ ስለዝነበረ ናብ 

ዴሞክራሲ ዝግበር ስግግር ኣሳታፊ ብዝኾነ መንገዲ ክፍፀም፤ድሕሪ ውድቀት ደርጊ ናይ ቃልሲ መልክዕ 

ፖለቲካዊ ኮይኑ ኩሎም ይዕበ ይንኣስ ብረት ኣልዒልና ኢና ዝብሉን ንብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን 

ንውክል ኢና ዝብሉ ዝተዓጠቑ ሓይሊታት  ክሳተፉ ሰፊሕ ዕድል ፈጠረ፡፡ ኢህወዴግ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ 

ፀረ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት  ክናገፍ ብኣንፃሩ ድማ ዴሞክራሲን ዴሞክራስያዊ መሰላትን ክረጋገፁ ሓለፋነት 

ወሲዱ ተቓለሰ፡፡ እቲ ምእንተ ህዝቢ ኢሉ ዝተቓለሰሉ ዓላማ በተግባር ጋህዲ ምግባር ገበሮ፡፡ ብምኳኑ 

እውን ሰላማዊን ዴሞክራሲያዊን ልዝብ ተኻይዱ መሰረታዊ መሰል ዜጋታትን ብሄር በሄረሰባትን 

ህዝብታትን  ዝምልስ ዴሞክራስያዊ ቻርተር በዴሞክራስያዊ መንገዲ ኣረጋገፀ፡፡ እዙይ እታ ከም ዩጎዝ 

ላቭያ፣ናይ ቐደም ሕብረት ሶቭየትን ሶማሊያን ክትበታተን እያ እናበሉ ናይ ኳኽ መልእኽቲ ዝመሓላልፉ 

ዝነበሩ ሓይሊታት ሕልሞም ከም ግመ በኒኑ ክተርፍ ዘኽኣለ ናይ ፈለማ ናብ ዴሞክራሲ እንገብሮ ጉዕዞ 

በሪ ዝኸፈተ ኮነ፡፡ ኢህወዴግ እውን ህዝባውነቱ ዴሞክራሲያዊ ባህሩኡ ኣመስከረ፡፡ በርግፅ እዚ ናይ 

ኢህወዴግ ባህሪ ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲ እናሃለወ እውን መግለፂ ስብእንኡ ስለዝነበረ ዘጠራጥር ኣይነበረን፡፡ 

በቲ በለ በዚ ግን ዓወት ኣብ ልዕሊ ዓወት ተበሰረ፡፡  

ድሕሪ ምፅዳቕ ቻርተር እውን ናይ ሽግግር መንግስቲ ተጣየሸ፡፡ ሃገር ናይ ምርግጋእ መንፈስ ኣርአየት፡፡ 

ህዝቢ ኣብ ሕገ መንግስቱ ክካተትሉ ዝግበኦም ዴሞክራስያዊን ስብኣዊን መሰላት ክዛተ ሰፊሕ ዕድል 



ተፈጠረሉ፡፡ ናይ ህዝቢን ዜጋታትን ሙሉእ መሰልን ሰናይ ድሌት ዝሓዘ ዴሞክራስያዊ ሕገ መንግስቲ 

ተረጋገፀ፡፡ እዚ ንሃገርና ህዝቢታት ወሳኒ ካልኣይ ምዕራፍ ነይሩ፡፡  

ፍረ ግንቦት 20 ዝኾነ ሕገ መንግስቲ ሃገርና ናይ ኢትዮጵያ ብሄርን ብሄረሰባትን ህዝብታትን ናይ ስልጣን 

በዓል ዋና ኮኑ፡፡ለኡኣላዊ ስልጣኖም ዘረጋገፀ ሕገ መንግስትና ሉኣላውነቶም ዝረጋገፅ ብቐጥታ ብዝገብርዎ 

ተሳትፎ ወይ ድማ በተወከልቶም ኣቢሎም ከም ዝኾኑ በዘየሻሚ መንገዲ መሊስዎ እዩ፡፡ መሰረታዊ ናይ 

ዴሞክራሲ ፅንሰ ሓሳብ ስልጣን ናይ ህዝቢ እዩ ዝብል ሕገ መንግስታዊ ውሕስና ጥራሕ ምርካቡ 

እንተይኮነስ በተግባር ተጋሂዱ ኣሎ፡፡ ህዝቢ ኣብ ናይ ባዕሉ ጉዳይ ባዕሉ ዝውሰነሉ፣ኣብ ናይ ሓባር ጉዳይ 

ድማ ብሓባር ዝውስነሉ ዕድል ተፈጢሩ ኣሎ፡፡ ብሓፈሻ ካብ ታሕቲ ክሳብ ላዕሊ ሓፋሽ በቢብርኩ ዝለዓለ 

ተሳትፎ ዘረጋግፀሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ፡፡ ዜጋታት ይኹኑ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ማዕርነቶምን 

ነፃነቶም ተረጋጊፁ፡፡ ናይ ምውዳብ መሰሎም፣ዝኣመንዎ  ክድግፉን ክቃወሙን ዘኽእል ዕድል ተፈጢሩ 

ብተግባር ዝርአን  ዘሎ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ እውን ምስዚ ዝዛመድ እዩ፡፡ ብተወሳኺ ብሕገ መንግስቲ 

ዝተረጋገፀሎም ዴሞክራሲያዊ መሰል ተጠቒሞም መራሕቶም ዝመርፅሉን ዘውርድሉን ኩነታት ተፈጢሩ 

ኣሎ፡፡ ምስዚ ብተዛማዲ ናይ ዴሞክራሲ ሓለውቲ መላእኽቲ እናተብሃሉ ዝፅውዑ ናይ ተሓታትነትን 

ግልፅነትን መሪሕ ይኹን ግብሪ ተግባራዊ ዝኾነሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ፡፡ ካሊእ ናይ ዴሞክራሲ ትካላት 

ዝተፈጠርሉን ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ እውን ብርኮም እናተረረ ዝኸደሉን ፅቡቕ ኣጋጣሚ ተፈጢሩ ይርከብ፡፡  

ኣጠቓሊልካ እንትርአ ዴሞክራሲ ከይዲ እዩ፡፡ ከይዲ ስለዝኾነ እውን ብሓደ ሓደ ሊቃውንቲ ዴሞክራሲ 

ሰለስተ ብርክታት ኣለውዎ ይብሉ፡፡ እቶም ብርክታት ( phases of democracy) ስግግር (Transitional 

)፣ከይዲ ምጥንኻር( Consolidation) ከምኡ እውን ድልዱል ( Establishment) ተባሂሎም ይፍለጡ፡፡ 

ሒዚ ኣብ ሃገርና ዘሎ ኩነታት ምስዚ እንተነዛምዶ ኣብቲ ስግግር በወሳናይ መልክዑ መሪሕነት ኢህወዴግ 

ዴሞክራስያዊነቱን ገና ካብ ሰናይ ጊሓቱ ዝተረጋገፀሉ እዩ፡፡ ኣብ ከይዲ ምጥንኻር እውን ብተመሳሳሊ ምስ 

ምጥያሽን ምጥንኻርን ናይ ዴሞክራሲ ትካላት ዝተኣሳሰር እዩ፡፡እዙይ እውን ኣብ ዘተባብዕ ኩነታት ዘሎን 

ኣብ ከይዲ ድማ ብዝበለፀ ቀፃሊ ምጥንኻር ዘድልዮን እዩ፡፡ እቲ ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ምስ ቁጠባዊ 

ምዕባለና ዝተሓሓዝ ብኻሊእ ኣብሃህላ ዘላቒ ልምዓት ምስ ምርግጋፅ ዝተኣሳሰር እዩ፡፡ በዚ መዳይ እውን 

ኢትዮጵያ ይኹን ክልልና ትግራይ መሰረቱ ሰፊሕ  ዝኾነ ስሉጥ ቁጠባዊ ምዕባለ እናመዝገበት እትርከበሉ 

ኩነታት ስለ ዘሎ ብኹለ መዳይ እንትምዘን ብሩህ እዩ ኢልካ ምውሳድ ይካኣል፡፡ ብጥማር 20 ግንቦት 

ሰላም ጥራሕ እንተይኮነትስ ዴሞክራሲ እውን ወሊዓትልና ኣላ፡፡ ክልቲኦም ድማ ዘይነፃፀሉ እዮም፡፡ ሰላም 

ኣብ ምርግጋፅ ዴሞክራሲ ወሳናይ እዩ፡፡ ዴሞክራሲ እውን ሰላም ከሰፍንን ቀፃልነት ክህልዎን ወሳናይ 

እዩ፡፡  

ብኹለ መዳይ መልክዑ እንትርአ ብዙሕነትን ምኽእኣልን ትፈቅድ ዴሞክራሲን ዴሞክራስያዊ ሓድነትን 

ዝሓዘት ሓዳሽ ኢትዮጵያ ተፈጢራ ኣላ፡፡ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን እውን ካብ ተዳጒኖምሉ ዝነበሩ 

ዘይፍትሓዊ እስር ቤት በቃልሶም ደርጒሖም ወፂኦም ኣለው፡፡ ኣፈላላይና ከም ሕመቕ እንተይኮነስ ከም 

ፅባቐ እንርኣሉን ነዚ ከተኣናግድ ዝኽእል ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ተፈጢሩ ኣሎ፡፡ እዚ ስቕ ኢሉ ብሃበ 

ተረኸበ ዝመፀ እንተይኮነስ ብቓልሲና ዝተረጋገፀ ምኳኑ ተረዲእና ክንዕቅቦ፣ዴሞክራሲያዊ ስርዓትና 

ክነማዕብሎ ፣ዴሞክራስያዊ ስርዓትና ክጎብጡ ዝተልዓሉ ፀበብቲን ትምክሕተኛ ሓይሊታት ከምኡ እውን 

በሽም ሰብኣዊ መሰልን ዴሞክራሲን ተሓለቕቲ ኢና ዝብሉ ናይ ኒዮሊበራሊዝም ሓይሊታት  ድማ 

በሕጋዊን ዴሞክራስያዊን ኣግባብ ክንምክቶም 20 ግንቦት ሓላፍነት ኣረኪቡና ኣሎ፡፡  



3.ልምዓት ከም ሳልሳይ መሰረታዊ ፍረ 20 ግንቦት  

ህዝቢ ትግራይ ኮነ ካልኦት ህዝብታት ሃገርና ንኽትገልፆ ብዘፀግም ኣዝዩ ዘስካሕኽሕ ድኽነት ድከቶም 

በሊዖም ምፅነሖም ኣሽምባይ ንኢትዮጵያዊያንስ ንመላእ ዓለም እውን ዘይተሰወረ ጥረ ሓቂ እዩ፡፡ በሰንኪ 

እቶም ዝሓለፉ ድሑራት ስርዓታትን ቆራይ ፖሊሲኦምን  ካብ ዝነበሮ ስልጣነ ንቑልቑል እናተሰጠመ ሰኒ 

ዘለዎምን ዘይብሎምን ዝፈልጥዎን ዘይፈልጥዎን ኣህዛብ ናይ ድኽነትን ጥምየትን መግለፂ ኣብነት ገይረምዎ 

ፀኒሖም እዮም፡፡ በሓፈሻ ድኽነትን ድንቁርናን ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝሓደጎ በሰላ ኣሽምባይ ዶ ፀሒፍካስ 

ኣብ ከም ሓሪኪን ሳንደይ ዝተብሃለ ሓያል ንፋስ እውን ኣዝሪኻ ዝውዳእ ኣይኮነን፡፡  

እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝፀንሐ ድኽነትን ድሕረትን ጎሓሒፍካ ምድርባይ አገዳሲ ነይሩ፡፡ ኣብ ቐዳማይ 

ምዕራፍ ዝነበረ ቃልሲ ብደምና ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ቃልሲ ብርሃፅና ክቕፅል ግድን ኮነ፡፡  በዚ መሰረት  

እዚ ንምግባር ዘኽእል ፖሊሲን ስትራተጂ ምሕንፃፅን ምትግባር  እውን ወሳናይ ነበረ፡፡ ስለዝኾነ 

ኢህወዴግ ይኹን ናይ ኢህወዴግ መንግስቲ ናይ ገጠር ልምዓት መሰረት ዝገበረ ፖሊሲን ስትራተጂን 

ሓንፂፁ ተንቀሳቐሰ ፡፡ ብምኳኑ እውን ኣብ መላእ እዛ ሃገር ዝላ ተመዝገበ፡፡ ኣብ ምምዝገብ እውን ይርከብ 

ኣሎ፡፡ ኢህወዴግ ኣብ ገጠር ጥራሕ እንተይተሓፀረ ናይ ከተማ ህዝብና እውን ተጠቃሚ ዝገብር ፖሊሲ 

ሓንፂፁ ሓፋሽ በቢብርኩ ተጠቃሚ ክገብር ክኢሉ እዩ፡፡ በፍላይ ኣብ ከተማታት ኣብ ደቀቕትን 

ኣናእሽተይን ዝምዝገብ ዘሎ ዓወታት ናይዚ ፖሊሲ ውፅኢት እዩ፡፡ ብተመሳሳሊ መዳይ ኣብ ኢንዱስትሪ 

ግልጋሎትን እውን ዘበራትዕ ዓወታት ተመዝጊቡ ኣብ ምምዝጋብ እውን ይርከብ፡፡  

ፀልማት ዘበን ሓሊፉ ህዝብና ካብ ልምዓት ዋሕታ ተሳጊሩ ናይ ልምዓት ውፅኢት ዝዓትረሉ ኩነታት 

ተፈጢሩ ኣሎ፡፡ ኣብ ዓለም ይኹን ኣብ ኣፍሪካ ነዳዲ ዘይብለን ሃገራት ዘየመዝገበኦ ዓለም ዝመስከረሉ 

ኢኮኖሚያዊ ምዕባለ እናተመዝገበ ይርከብ ኣሎ፡፡ ዋላ እቶም እስትራተጂክ ፀላእቲ ዝበሃሉ ሓይሊታት 

እውን እንተይቀረየ ዝመስከርሉ ግዙፍ ዓወት ይርከብ ኣሎ፡፡ ንቕድሚት እውን ተጠናኺሩ ዝቕፅል እዩ፡፡ 

ኢትዮጵያ ናይ ኢንቨስትመንት ማእኸል እትኾነሉን ዓይኒ ኢንቨስተራት ትስሕበሉን ኩነታት እናተፈጠረ 

እዩ ዘሎ፡፡  

ካሊእ በማሕበራዊ ልምዓት እውን እንተኾነ ኣብ ጥዕና ይኹን ትምህርቲ (ፅሬት ውሱንነት) ዝላታት 

ይምዝገብ ኣሎ፡፡ ብመዳይ ጥዕና ምክልኻል ማእኸል ዝገበረ ፖሊሲ ሰላ ዝተሓንፀፀ ዓለም ዘስደምም 

ዓወት ተረኺቡ ኣሎ፡፡  ከሊኒካት፣ጥዕና ጣብያታት፣ሆስፒታላትን ሪፌራል ሆስፒታላትን ዝኣመሰሉ ናይ 

ጥዕና መሰረተ ልምዓት ክስፋሕፍሑ ተገይሩ፡፡ ብናውቲ ይኹን ብሰብ ሓይሊ ናይ ምምላእ ተግባር እውን 

ብተመሳሳሊ፡፡ ቀሊል ኣብነት እንተወሲድና ንፍዮ ዝተትሓዘ ሰብ ‹‹እተን ወይዘራዝር ከይኹርያ›› ዝብል 

ግጉይ ኣምልኮ ተረሲዑ ኣሎ፡፡ ኣብቲ ካሊእ ግንባር እውን ከምኡ፡፡  

ብመዳይ ትምህርቲ እውን ቀዳማይ ትምህርቲ፣ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ፣2ይ ብርኪን ሳይልሳይ ብርኪን ናይ 

ትምህርቲ መሰረተ ልምዓት ተስፋሕፊሑ ይርከብ፡፡ በሓይሊ ስብ ልምዓት እውን ብተመሳሳሊ ግዙፍ 

ኢንቨስትመንት ተኻይዱ ይካየድ እውን ኣሎ፡፡ ምስ ካልኦት ናይ ኣፍሪካ ሃገራት እንትነፃፀር ሒዚ ኣብ 

ኢትዮጵያ ኣብ ትምህርቲ ዝርከብ በዝሒ ሓይሊ ሰብ ዳርጋ ምስ ገለ ገሊአን ሃገራት ኣፍሪካ በዝሒ ህዝቢ 

ዝነፃፀር እዩ፡፡ፅሬት ትምህርቲ ንምርግጋፅ ናይ ፅሬት ትምህርቲ ፓኬጃት ብምቕራፅ ዘተባብዕ ለውጢ 

ምዕታር ተኻኢሉ ኣሎ፡፡  



 ብመሰረተ ልምዓት መዳይ እውን ኩለን ገጠራት፣ገጠራት ምስ ከተማ ንምትእስሳር ዝስራሕ ዘሎ ብፀፀር 

ይኹን ኣስፋልት መንገዲ ዝንኣድ እዩ፡፡ ናይ ባቡር መሰረተ ልምዓት እውን ተስፋ ዝህብ ጀማሮ ሒዙ 

ይርከብ፡፡መብራህቲ፣ቴሌኮምን ፅሩይ ቀረብ ማይ ዝምልከትን እውን ብተመሳሳሊ ሰፊሕ ኢንቨስትመንት 

ተኻይዱ ዝላ እውን ተመዝጊቡ ኣብ ምምዝጋብ እውን ይርከብ ኣሎ፡፡ ብሓፈሻ ኢትዮጵያ ብመሰረተ 

ልምዓት መዳይ እትገብሮ ዘላ ምንቅስቓስ ካብ ሃገርና ሓሊፉ ካልኦት ጎረባብቲ ናይ ኣፍሪካ ሃገራት እውን 

ዘተኣስስርን ናይ ሓባር ተጠቃምነት ዘረጋግጽን እዩ፡፡ እዚ ከኣ ንኻልኦት ሃገራት ዓለም እውን ኣብነት 

ዝኸውን እዩ ኢልካ ምድምዳም ይከኣል፡፡ ብፍላይ በናይ ባዕልና ዓቕሚ ዝህነፅ ዘሎ ግድብ ሕዳሰ ናይዚ 

መርኣያ ተገይሩ ዝውሰድን እዩ፡፡  

ብጥማር እታ ድኻን ጥምይቲን እናተብሃለት ትፍለጥ ዝነበረት ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ እዋን መልክዓ 

እናተቐየረ ይርከብ፡፡ ህዝባ እውን በቢብርኩ ተጠቃማይ ዝገብር ስርዓት ስለ ዝተፈጠረ ተጨባጭ ለውጢ 

ረኺቡ ኣሎ፡፡ይኹን እምበር ሐዚ እውን ግን ነዊሕ ጉዕዞ ከም ዘሎ ድማ ምርዳእ የድሊ፡፡ ሃገርና ኣብ 

ማእኸላይ እቶት ዘለወን ሃገራት ተርታ ንኽትስራዕ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ምርብራብ ክገብር ይግባእ፡፡ 

ዝማዕበለት ሓዳሽ ኢትዮጵያ ንምፍጣር ናይ ኩላትና ፃዕሪ የሓትት፡፡ እቶም ልዕል ክብሉ ዝገለፅክዎም 

ኣወንታዊ ምዕባለታት ከም ዘለዎም ኮይኖም ስእነት ስራሕ ንምቕራፍ ጠመተ የድልየና፡፡ ዜጋታትና እውን 

ብተመሳሳሊ ስራሕ እንተይኣማረፅና ክንሰርሕ፣ንለውጢ ቅሩባት ክንከውን ይግባእ፡፡ ኣብ ፅሬት ትምህርቲ 

ዘሎ ሽግር ንምፍታሕ   እቲ ተረኺቡ ዘሎ ብሉፅ ተመክሮ ብምስፋሕ መንግስቲ፣ውድብን ህዝቢን ማይን 

ፀባን ኮይና ምስራሕ የድሊ፡፡  

ብኣጠቓላሊ 20 ግንቦት እንትነልዕል ሰላም፣ዴሞክራሲን ልምትን ኣብ ቅድሜና ተኾሊዖም ይርኣዩና፡፡ 

ሰለስቲኦም ድማ ፈፂሞም ዘይነፃፀሉን ነቲ ሒዝናዮ ዘለና ናይ ዕቤት ለውጢ መሰረታዊን እዮም፡፡ በዘይ 

ሰላም ልምዓት ምሕሳብ ኣይካኣልን፡፡ በዘይልምዓት እውን ዘላቒ ሰላም ይረጋገፅ ኢልካ ምሕሳብ ፈፂሙ 

ኣይሕለምን፡፡ ንዴምክራሲን እውን ክልቲኦም ብተመሳሳሊ ዝሰርሑ ኢልካ ኣስሚርካ ምፍላጥ የድሊ፡፡ 

በተመሳሳሊ እዚ ብ20 ግንቦት ተረጋጊፁ ዘሎ ሰላም ፣ልምዓትን ዴሞክራሲን ንምርግጋፅ በጃ ህዝቢ 

ኮይኖም ዝሓለፉ ሰማእታትና ኣማዕዲኻ ምርኣይ የድሊ፡፡ እዚ እንተዘኪርና ሎሚ ዘለና ትማሊ ምእንተና 

ኢሎም ጀጋኑ ሰማእታትና ብዝኸፈሉልና መክቡር መስዋእቲ እዩ ዝብል ኣስሚርና ንሓዝ፡፡ ሰማእታትና 

ንዘኽር፡፡ ሕድሪ ሰማእታትና ንዓቅብ፡፡ ሕድሪ ሰማእታት ምዕቃብ ማለት ድማ ሰላም፣ልምዓትን 

ዴሞክራሲን ምርግጋፅ ማለት እዩ፡፡ ነዚ ዝፃረር ኣተሓሳስባን ተግባርን ምኹናን ማለት እዩ፡፡ ኣብ መንጎ 

ሰማእታትና፣ 20 ግንቦት፣ልምዓት፣ሰላምን ዴሞክራሲን ዘሎ ዘይብለል ቃል ኪዳን እዙይ እዩ፡፡እዚ 

እንተረዲእና ሒዚ እውን ውሕስናና መስመር ልምዓታዊን ዴሞክራሲያውን መንግስትና  ምኳኑ 

ንጨብጥ፡፡  

 

          ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንሰማእታትና ! 

         ዓወትን ድምቀትን ን20 ግንቦት!!  

 


