
ታሓሳማይ’ያ ጓሳስ ምስሑ ድራሩ ይኾኖ 

ናይ ሎም ዘበን ከባብያውን ከተማን መረፃ ኢትዮጵያ 6 ሚያዝያ 2005 ከም ዝሳለጥን ዛጊድ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ 

ብመሰረት ዘሕለፎ ውሳነ ምቅርራባት ይዛዘም ከም ዘሎ ዝፍለጥ ‘ዩ። እዚ ከምዚ እናሃለወ ገለ ተቓወምቲ ውድባት ኣብቲ 

መረፃ ኣይንሳተፍን ምባሎም’ውን ብዝተፈላለዩ ማዕኸናት ዜና ይፅብፀብ ኣሎ። 

ኣብ ትግራይ ክሳብ ሎሚ ኣስታት ክልተ ነጥቢ ክልተ ሚልዮን ህዝቢ ማለት ሓፈሻዊ ክመርፅ ካብ ዝኽእል ህዝቢ ክልልና 

99%  ከም ዝተመዝገበ ዝፍለጥ ኮይኑ ሓደ ተቓዋማይ ውድብ’ውን ከም ዝሳተፍ ቦርድ መረፃ ክልልና ኣፍሊጡ ኣሎ። 

ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ኣብ ትግራይ ክወዳደር ንዝወሰነ ውድብ ምችው ኩነታት ከም ዘሎ ሓለፍቲ ቦርድ እናገለፁ ኣብ ዘለውሉ 

ኩነታት ካብቶም ኣብ መረፃ ኣይንሳተፍን በሃልቲ ውድባት መድረኽ ዝበሃል ጥምረት ዝተፈላለዩ ውድባት እቲ ሓደ ‘ዩ። 

ኣብ ትግራይ ዝማእኸሉ ኣባል መድረኽ ዝኾነ ዓረና ትግራይ ንዲሞክራሲን ሉኣላዊነት’ውን ኣብ መረፃ ከም ዘይሳተፍ 

ንተወካሊ እቲ ውድብ ፀሪሑ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ፀብፂቡ ኣሎ። ናይ ዓረና ትግራይ ተወካሊ ዝኾኑ  

ዘይሳተፍሉ ምኽንያት ሃገራዊ መረፃ ቦርድ ኢትዮጵያ መወዳዳሪ ሜዳ ማዕረ ንክኸውን፣ ብዛዕባ ኣጠቓቕማ ሚድያ፣ 

ኣቃውማ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ናፃ ዘይሻራዊ ንክኸውንን ካልኦት ጠለባትን ንክማልኡ ምስ ካልኦት ተቓወምቲ ውድባት 

ኮይኑ ሓቲቱ መልሲ ስለ ዘይረኸበ ‘ዩ ኢሎም ኣለዉ እዞም ጠለባት’ዚኣቶም ኣብ ዘይተማልኡሉ ናብ መረፃ ምቕራብ 

ንኢህወደግ ካብ ምዕጃብ ተፈልዩ ኣይረኣይን’ውን ኢሎም ኣለዉ።  

 እስቲ ነቶም ዘልዕልዎም ምኽንያታት ሓደ ብሓደ ንርኣዮም ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዘይሻራውን ንኹሎም ውድባት 

ማዕረ ገይሩ ዝርኢ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ። እቲ መወዳደሪ ሜዳውን ንኹሎም ውድባት ማዕረ ከም ዝብፅሖም ተፈሊጡስ 

ድሮ’ኳ ናይ ኣየር ግዘ መቐሎ ተኻይዱስ ውድባት ወፍሪ ምረፁና ብቴሌቪዥንን ብካልኦት ሚድያታትን የካይዱ ኣለዉ። 

ኣቃውማ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ’ውን ኩሎም ውድባት ገለልተኛ ምዃኑ ኣሚኖም ብናቱ ግዘ ሰሌዳ ይምርሑ ኣለዉ። ሃገራዊ 

ቦርድ መረፃ ኣብ መድረኽ በፂሑ ነቲ ሓደ ወይ ነቲ ኻሊእ ውድብ ዝውግነሉ ምኽንያት የለን፦ ብሰሩባ ኣብ እዋን መረፃ 

(መረፃ ብዝመፀ ቑፅሪ) ድዩ ዘሻሩ፧ ኣብቲ ካሊእ እዋን ዘይሻራዊ ኣብ እዋን መረፃ ግና ናፃ ዘይኮነ ዝብልሉ ምኽንያት 

ንህዝቢ’ውን እዩ ዘግርመሉ ዘሎ። ክሲ (ጥርዓን) እንተቕርቡ ዘይሻራዊ ምዃኑ ኣፍልጦ ምሃብ። ኣብ እዋን መረፃ ናፃ 

ኣይኮነን ምባል ንከይዲ ዲሞክራሲ ዘስጉም ድዩ፧ ህዝባዊ መሰረት ኣለኒ፣ ዴሞክራሲያዊ ውድብ ‘የ ዝብል ዝኾነ ይኹን 

ውድብ ናብ ህዝቢ ቀሪቡ ተወዳዲሩ ህዝቢ ዥቦ ድምፂ ኣበየናይ ቦታ ከም ዘሎ ባዕሉ እቲ ህዝቢ’ዩ ዳይነቱ ዥብ። ናብ 

ህዝቢ እንተይቀረብካ፣ ዕላማኻን ማኒፌስቶኻን ንህዝቢ ዕላዊ እንተይገበርካን በኣቋራጭ ናብ ስልጣን እንተዘይደየብኩ 

ሞይተ እርከብ ኣለኹ ድዩ፧ ወይስ ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝተሃነፀ ፌደራላውን ዴሞክራሲያውን ሰርዓት 

ናብራ ህዝብታት ኢትዮጵያ እናለወጠ ዘሎ ምዃኑ ንዘይምቕባልን ነቲ ሕገ መንግስቲ ዘይምቕባልን፧ ብልሓቱ ኮ ጠፍኣና፦  

ናይ ሃገራዊ ሓድነት መንግስቲ ይጣየሽ ማለት እንታይ ማለት ‘ዩ፧ ህዝባዊ መሰረት ኣለኒ ዝብል ውድብ መረፃ እንተይተኻየደ 

መንግስቲ ምቛም ማለት ንዕቐት ህዝቢ ካብ ምዃን ሓሊፉ ካሊእ ክኸውን ኣይኽእልን። መድረኽ ኣብ መረፃ ተሳተፈ 

ኣይተሳተፈ ኣብ ከይዲ ህንፀት ዲሞክራሲ ሃገርና ወሳናይ ‘ዩ እኳ እንተዘይተባህለ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣኽቢሩ ሕግን ደንብን 



መረፃ መሰርሒኡ ገይሩ እንተዝሳተፍ ኣብ ምዕሟቕ ከይዲ ህንፀት ዲሞክራሲ ሃገርና ናይ ባዕሉ እዎንታ መበርከተ ነይሩ። 

ኣብ መረፃ ኣይሳተፍን፣ ኣይወዳደርን እንድሕር በለ ግና ኣብ ሀዝቢ ኢትዮጵያ ዘለዎ እምነትን ባህረ ውድቡን ኣመራርሕኡን 

ካብ ምቅላዕ ሓሊፉ ኣብ ከየዲ ህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲ ኢትዮጵያ ዘበርክቶ ነገር ከም ዘየለ ጥራሕ ኢና ክንርዳእ ንኽእል። 

ካብቶም መፀለምታ ክባሃሉ ዝኽእሉ ዛዕባታት ገሊኦም ንምጥቃስ 

• ሃገርና ኣብ ቅልጡፍ ኩለ መዳይ ዕብየት እናሃለወት ኣብ ኩለመዳይ ፀገም ከም ዘላ ኣምሲልካ ምቕራብ (ተራ 

መፀለምታ ምክያድ)  

• ስርዓት መድብለ ፓርቲ በርዒኑ ‘ዩ (ተሸርሺሩ ‘ዩ) ምባል 

• ልዕልነት ሕጊ ከም ዘየለ ኣምሲልካ ምግላፅ 

• ሓሳብካ ብነፃ ምግላፅ ከም ዘየለ 

• ትካላት ዲሞክራሲ (ፓርላማ፣ ቦርድ መረፃ፣ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኩሎም ኣብ ትሕቲ 

ተፅዕኖ ገዛኢ ፓርቲ ከም ዝኾኑ ጌርካ ምቕራብ ነቲ ህዝቢ ዓይኒ፣ እዝኒ፣ ልቢ ከም ዘየብሉ ናታቶም ዓይንን እዝንን ጥራሕ 

ዝርእን ዝሰምዕን ምዃኑ ንህዝቢ ምግላፅ ብህዝቢ ምሕጫጭን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ምብጫውን ጥራሕ ‘ዩ ዝኸውን ኣብቲ 

መረፃ ኣትዮም እንተዝኾኑ ውሳነ ህዝቢ እንታይ ምዃኑ ብጭቡጥ ብመረፃ ካርዱ ኣቢሉ መርኣዮም ነይሩ፦ እንታይ ‘ሞ 

ክኸውን ካብቲ መወዳደሪ ሜዳ (ባይታ’ን ዶ ሃዲሞም፦) ስለዚ ነዚኦም ወለድና ከም ዝብልዎ ተሓሳማይ’ያ ጓሳስ ምሱሑ 

ድራሩ ይኾኖ ኢና ክንብሎም ንኽእል። 

 

ማሩ ዘመቐለ 


