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ናይ ትግራይ ቅድመ-መረፃ ናይ ተነሓነሕቲ ክትዕ ኣብ ዴሞክራሲን መሰል ዓርሲ ርእሰ ውሳኔን  

ብነሐሰ ፩፰ ፳፩፪ ዝተኻየደ ናይ ፓርቲታት ክትዕ ኣዝዩ ስልጡንን ዘዐግብን ኣብ ርእሲ ምንባሩ ዕዙዝን 

ዕምቆት ዘለዎም ርእሰ ነገራት’ውን ሒዙ ቀሪቡ እዩ። እዚ ኣብ ዴሞክራስን ዓርሲ ርእሰ ውሳኔን ዝተኻየደ 

ምይይጥን ክትዕን ትምህርታዊ ትሕዝቶ ከም ዝነበሮ ድማ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ግን ዝኾነ ይኹን ናይ ወዲ 

ሰብ ኣተሓሳስባ᎓ ርእይቶ ወይ ድማ ንጥፈታት ፍፁማዊ ብዝኾነ መገዲ ክቐርብ ስለዘይክል ነቐፌታዊ ድጋፍ 

ምቕራብ አድላዪ ኮይኑ ስለዝረኸብክዎ ዘለኒ ርእይቶ እነሀ የቕርብ ኣለኹ። 

ከም አብ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ ንመጀመርያ ጊዜ ናይ ተጋሩ ፓርቲታት ቅድመ−መረፃ ክትዕ ስለተኻየደ᎓ 

ድሕሪ ደጊም ኣብ ታሪኽ እናተዘከረ ኣብ ርእሲ ምንባሩ መጻኢ ትውልድታት ድማ ክጠቕስዎን ክዛረብሉን 

እዮም። ነዚ ኣብ መዓላ ንኽውዕል ዝገበረ ውድብ ሕወሓት ድማ ክምስገን ይግበኦ። 

ኣብቲ ናይ ክትዕ መድረኽ ዝተሳተፋ ፓርቲታት ሕወሓት(ወያኔ)፣ ሳልሳይ ወያኔ፣ ዓሲምባ ዴሞክራስያዊ 

ፓርቲ (ዓዴፓ)፣ ባይቶና ዓባይ ትግራይ፣ ናጽነት ትግራይ እዮን። ብዙሕ ዓበይትን ኣገደስትን 

ነጥብታት’ወን ሒዞም ቀሪቦም፣ ኣብዚ ጽሑፍ’ዚ ትዂረት ንኽህልዎን ንዝመጽ ጊዜ’ውን ክጠቕሙ ይኽእሉ 

እዮም ዝበልክዎም ርእሰ ነገራት ጥራይ እየ ዘቕርብ፣ ገሊኡ ሓፈሻዊ ርእይቶ፣ ገለ ገሊኡ ድማ ማዕዳን 

ነቐፌታን እዩ። 

ቅድም ቀዳድም ግን ንምንታይ በዚ እዋን’ዚ ኣብ ትግራይ መረጻ አድለየ ዝብል ሕቶ መሊሰ ናብቶም 

አዝዮም ኣገደስቲ ዝበሃሉ ነጥብታት ክሓልፍ እየ። ኣነ ብወገነይ ኣብ ኢትዮጵያ ሕገ መንግሥቲ ብዝፈቕዶ 

መሠረት ምርጫ ክካየድ አለዎ፣ ክመሓላለፍን ክደናጎይን የብሉን እውን ኢለ ሓሳብ ኣቕሪበ ኔረ እየ። ግን 

ከምቲ ዝተመነኽዎ ዘይኮነስ እዚ ብኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ መንግሥቲ መረፃ ንኽናዋሕ ስለዝወሰነ ኣዝዩ 

ኣተሓሳሲቡኒ እዩ፣ ብሓደ ወገን ድማ ኣብ ትግራይ መረፃ ክካየድ ምዃኑ ምስተረዳእኩ ኣገናአዕ ትግራይ 

ክብል በቂዐ ኣለኹ።   

እምበኣርከስ ናብተን ቀንዲ ነጥብታት ክኣቱ። ሓንቲ ዘካትዐት ቃል ወይ ስነ−ሓሳብ ‘ወያኔ’ ትብል እያ ኔራ፣ 

ናይ ወያኔ ወኪል “ወያኔ ማለት ርቮሉሽን (ኣብዮት) ማለት እዩ” ክብል ከሎ ናይ ሳልሳይ ወያኔ ወኪል ድማ 

“ወያኔ ማለት ኒሕ ማለት እዩ” በለ። ብናተይ ርእይቶ ክልቲኦም ወከልቲ ልክዕ እዮም፣ ምኽንያቱ ብኒሕ 

ተላዒልካ ኣብዮት ከተካይድ ትኽእል ኢኻ። ክልቲኦም ወከልቲ ብምንፅፃር ወይ ድማ 

አሰዃኹዓ/ኣቀማምጣ/ኣተኣታትዋ (context) ቃላት ክርእይዎ ኣይከኣሉን እምበር ብዓንተውኡ’ወን ‘ወያኔ’ 

ከም ቃል ወይ ስነ−ሓሳብ ዘካትዕ ኣይነበረን። 

ካልእ ብዙሕ ተነጺሩ ክቐርብ ዘይከኣለ ኮንፈደረሽን ዝብል ስነ−ሓሳብ ኮይኑ ብባይቶና ዝቐረበ እዩ፣ ባይቶና 

ዓባይ ትግራይ ‘ኮንፈደረሽን’ ሓደ ኣካል ናይ ፖለቲካ ፕሮግራሙ ምዃኑ እዩ ዝሕብር። ኣነ ከምዝተረደኣኒ 
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ባይቶና እቲ ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ ፈደራል ሥርዓት ብዘዐግብ መገዲ ንናይ ትግራይ ረብሓ ከማልእ 

ስለዘይከኣለ᎓ ብብቕዓት ናይ ህዝቢ ትግራይ መሰልን ረብሓን ከማልእ ዝኽእል ሥርዓት ኮንፈደረሽን እዩ 

ዝብል እዩ። 

ምእንቲ ናይ ስነ−ሓሳብ ንፁርነት ክህልወና እምበኣር ‘ኮንፈደረሽን’ እንታይ ማለት እዩ? ብኸመይ’ከ 

ይግለጽ? ንዝብሉ ሕቶታት ክምልስ’ሞ ናብቲ ከምጽኦ ዝኽእል ሳዕቤናት ድማ ቀጺለ ክኣቱ። 

መብዛሕትኡ ጊዜ ኮንፈደረሽን ክበሃል ከሎ ናይ ልዑላዊ ጉጅለታት ወይ ሃገራት ንሓደ ዓላማን ሓባራዊ 

ተግባርን ዝፈጥርዎ ሓድነት እዩ፣ ብውዕል ድሕሪ ምትእሥሳር ድማ ሓፈሻዊ/ጠቕላላ መንግሥቲ (General 

Government) ድሕሪ ምቛም ኣብ ቀንዲ ሓባራዊ ጥቕሚ ከም መከላኸሊ፣ናይ ወጻኢ ጉዳያት፣ ናይ 

ውሽጢ ንግዲ፣ ገንዘብ ወዘተ በቲ ጠቕላላ መንግሥቲ ኣሳልጦ ይገብሩ። ዝኾነ ኾይኒ ግን እቲ ኮንፈደረሽን 

ብሓደ ገዛ ዘለዎ ፓርላማ ስለዝመሓደር ንኹሎም ኣባላት ዘመሓድር ሕጊ (law) ዘይኮነስ ብናይ ኣባላት 

ሃገራት ስምማዕ (interstate agreements) ስለዝመሓደር ብዙሕ ስሓቦን ጉተቶን ኣብ ርእሲ ምህላዉ 

ሥራሕቱ (ዕማማቱ) ንጡፍ ብዝኾነ መገዲ ከሳልጥ ኣይኽእልን። በዚ ምኽንያት’ዚ ድማ ገሊአን ሃገራት 

ከም ዩናይትድ ስተይትስ፣ ስዊትዘርላንድ፣ ጀርመን ዝኣመሰላ ሃገራት ካብ ኮንፈደረሽን ወጺአን ብፈደራላዊ 

ሥርዓት ንከመሓደራ መሪጸን።     

ካብ ዝማአዕበላ ሃገራት ንኣብነት ሃገራት ኣውሮጳ ብኣውሮጳ ሓድነት (European Union) ኣቢለን 

ዝፈጠርኦ ኮንፈደረሽን ክሰማምዐን ይኽእል እዩ፣ ገለ ገለ ናይ ፖለቲካ ሳይንቲስት ንኣውሮጳ ሓድነት 

ኮንፈደረሽን ይብልዎ፣ ሓደ ሓደ ድማ ፈደረሽን ይብልዎ፣ ኣነ ብወገነይ ናይ ልዕለ-ሃገራዊ መንግሥታት 

ሕብረት (supranational union) እየ ዝብሎ። እቲ በልናዮ እቲ ብዘየገድስ ግን ናይ ኣውሮጳ ሃገራት 

ስለዝማዕበላ ብዝኾነ ዓይነት ሥርዓት እንተተኣሳሰራ የዋጽአን እዩ፣ በዚ እዋን’ዚ ንዓና ዘዋጻና ናይ 

ኮንፈደረሽን ዘይኮነስ ናይ ፈደረሽን ሥርዓት እዩ፣ ነቲ ዝነበረ ፈደራላዊ ሥርዓት ኢትዮጵያ ብምምሕያሽ 

ግን ክልላዊ ብሄራዊ መንግሥታት (ትግራይ ሓዊስካ) ሰፊሕ ርእሰ−ምምሕዳር (greater autonomy) 

ክሓታ ይኽእላ እየን። 

ናይ ባይቶና ህዝባዊ መሠረት ዘለዎ ምምሕዳር (grassroots politics) ግን ሙሉእ ብሙሉእ ክድገፍ 

ዘለዎ እዩ፣ ምኽንያቱ ናይ ብሓቂ ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ኣብ ፖለቲካ ይኹን ኣብ ናይ ወሳኔ ከይዲ ከምቲ 

ባይቶና ዝበልዎ ካብ ታሕቲ ንላዕሊ (bottom-up approach) ሥርዓተ−ምምሕዳር ምስ እንኽተል እዩ። 

ካልእ ቁሩብ አሰከፍቲ ኮይነን ዝረኸብኩወን ክልተ ነገራት እዘን ዝስዕባ እየን፦ ፩) ናይ ምግንጻል ሕቶ፣ ፪) 

ናይ ትግራይ ታሪኻዊ ግዝኣታዊ መጠን። እቶም ተነሓነሕቲ ፓርቲታት ናይ ምግንጻል ሕቶ ኣየቕረቡን፣ ግን 

ኣብ ክትዓቶም ናይ ትግራይ “ነጻ ሃገራዊነት” ብዝተኣመተ መገዲ የቕርብዎ ስለዝነበሩ ከየሰከፈኒ 

ኣይተረፈን። ኣብ መጨረሻ ግን ደሓን ይእቶ ናይ ናጽነት ትግራይ ተወካሊ ኣዝዩ ብዝነጸረ መገዲ ንሱ 

ዝውክሎ ፓርቲ ናይ ምግንጻል ሕቶ ከምዘየልዓለን ከምዘይብሉን ነጊሩና ኣሎ። በዚ አጋጣሚ’ዚ ድማ 

ንመራሕቲ ህወሓት ከመስግኖም እፈቱ፣ ድሕርዚ ኹሉ ጸገማትን ኣብ ሀዝቢ ትግራይ ዝወረደ መጥቃዕትን 

ናይ ምግንጻል ሕቶ ዘይምቕራቦም። ናይ ምግንጻል ሕቶ ይኹን መሰል ብዝምልከት ቅድሚ ሕጂ ኣብ 

እተፈላለየ ጽሑፋተይ ይኹን ኣብ ዝሃብክዎ መደረታት ኣቕሪበ ኔረ እየ፣ ካብ ጥቕሙ ድማ ጉድኣቱ 

ከምዘመዝን ሓቢረ ኔረ እየ። 
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ናይ ትግራይ ታሪኻዊ ግዝኣታዊ ስፍሓት ወይ መጠን ብዝምልከት ገለ ተነሓነሕቲ ሰሜን ሱዳንን የመንን 

የጠቓልል ከምዝነበረ ሓቢሮም። እዚ ኣበሃህላ’ዚ ግን ጥንቃቔ ከድልዮ እዩ። እቲ ዝተባህለ ታሪኻዊ ግዝኣት 

ናይ ኢትዮጵያ ታሪኻዊ ግዝኣት ተባሂሉ እዩ ክቐርብ ዘለዎ፣ ንሕና  ተጋሩ ድማ ንኢትዮጵያ ስለዝፈጠርናያ 

ናይ ኢትዮጵያ ታሪኽ ብዘይ ትግራይ ክትረኽ ኣይኽእልን፣ ስለዚ ንሕና ተጋሩ ብኢትዮጵያዊነትና ክንኮርዕ 

እዩ ዘለና (ትግራይ ዝሃነጸቶ ኢትዮጵያዊነት)፣ ትግራይነትና ኣብ ዝኸደና የብሉን፣ ንኢትዮጵያ ሒዝካ ናይ 

ትግራይ ረብሓ ምድንፋዕ ድማ ይከኣል እዩ፣ እኳ ደኣ ዓቢ ዓዲ ምስ እትሕዝ ኣብ ናይ ዓለም ዕዳጋ 

ክትሳተፍን ክትወዳደርን ትኽል፣ ንሽቶ ኾንካ  ግን ዕላጁ ብዙሕ እዩ፣ ናይ ዓለምለኸ ፖለቲካ ኢኮኖሚ 

(global political economy)ክውንነት፡ ሓቅነት፡ ጭቡጥነት ነቲ ዝበልክዎ ዘንጸባርቕ እዩ። ኣብ ርእሲ’ዚ 

ምፍልላይ፡ ምፍንጫል፡ምፍታሕን ናይ ምስዓር ወይ ምፍሻል ምልክት እዩ፣ ናይ ዓወት ምልክት ኣይኮነን፣ 

ስልዝኾነ ድማ ብናተይ ርእይቶ ብተበግሶን መሪሕነትን ሕወሓት ካብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ተኣኪቦም ዝነበሩ 

ናይ ፈደራል ሓይልታት እንደገና ኣኻኺብካ፡ ኣደላዲልካ፡ ኣሐይልካ ነቶም ብብልጽና ፓርቲ ዝምርሑ 

ምስኪን ኣባላትን ዝጉተቱ ተበለጽቲ ወልቀሰባት ኣሃዳውያንን ከም ዝሰዓሩን ዝብተኑን ምግባር ቅኑዕ ናይ 

ቃልሲ ስትራቴጂ እዩ ይብል። እዚ ስትራተጂ’ዚ ኣብ ናይ ብሄር ብሄረሰብን መሰልን ድሌትን ዝተመስረተ 

ስለዝኾነ ንህዝብታት ኢትዮጵያ እንደገና ናይ ምጥርናፍ ክእለት ንኽህልዎም ጥራይ ዘይኮነስ ንኣሁዳውያን 

ዘጨንቕን ድቃስ ዝኸልእን’ውን እዩ ክኸውን። 

ናይ ዓሲምባ ዴሞክራስያዊ ፓርቲ (ዓዴፓ) ተወከልቲ ናይ ሰላም ፍታሕ ንሽግራት ዝብል መሠረተ-እምነት 

ወይ ድማ መትከል (principle) ካብ ኩሉ ዝሓሸን ዝበለጸን ናይ ጸገማት ኣተኣላልያ ስልቲ እዩ፣ ዓዴፓ 

ምስ ኤርትራ ከይተረፈ’ውን ብሰላም ምፍታሕ ዝብል ጭርሖ ኣቕሪቡ ኣሎ። እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ዝድገፍ 

ሓሳብ ኮይኑ ኣፈታትሕኡ በየናይ መገድን መልክዕን ዝብል ግን ተነጺሩ ክቐርብ ኣለዎ። እዚ ናይ ሰላም 

ፍታሕ ምስ ኤርትራ እንተ ዕዉት ኮይኑ ድማ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብኮንፈደረሽን ክተኣሳሰራ ይኽእላ 

እየን። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ፖለቲካ ኩነት ከኣ እዩ ናይ ኮንፈደረሽን ሥርዓት (ምስ ኩሉ ጸገማቱ) 

ውጽኢት ክህልዎ ዝኽእል። 

ብተውሳኺ ዓዴፓ ናይ ሾሻል ዴሞክራሲ (social democracy) መምሪሕኦም ብሩህ ብዝኾነ መገዲ 

ክገልጽዎ ይግባእ። ሾሻል ዴሞክራሲ ምስ ሾሻሊስት ሥርዓት ዘዳናግርዎ ሰባት ስለዘለዉ ፍልልዮም 

አነጺርካ ምቕራብ አድላይ ይኸውን፣ ሾሻል ዴሞክራሲ ንናይ ካፒታሊስት ምዝመዛ ንምጥፋእ ዝዓለመ 

ሥርዓት እምበር ንባአዕሉ ርእሰማላዊ ሥርዓት እዩ፣ ብሓጺሩ ሾሻል ዴሞክራሲ ናይ ፖለቲካን ማሕበራዊ 

ማዕርነትን (egalitarian democracy) ዘምጽእ ሥርዓት እዩ። በዚ ሥርዓት’ዚ ኣዜን ዕውታት ዝኾና 

ሃገራት ድማ ስዊድን፡ ኖርዋይ፡ ፊንላንድ፡ ደንማርክ ወዘተ እየን።       

ኣብ ዝመጽእ ወይ ካልኣይ ዙርያ ክትዕ ናይ ተነሓነሕቲ ፓርትታት ክልተ ነገራት ኣብ ግምት ኣእትዮም 

ንኸመያየጡ የማሕጽን፦ ፩) ነቐፌታ ብዝምልከት ብአዕቅኑ እምበር ካብ መጠን ንላዕሊ ብምውቕቓስ ነቲ 

ጽቡቕ መንፈስ ናይቲ ዑደት ከበላሽዎ ስለዝኽል ምጥንቃቕ ከድሊ እዩ፣ ፪) እተን ፓርቲታት ውልቃዊ 

ህላዌአንን ሕጋዊ ሰብኣዊነትን ከም ዘለዎ ኮይኑ ሓድነታዊ ግንባር ንምፍጣር ግን ጻዕሪ ክገብራ ኣለወን፣ 

ድሕሪ ምርጫ’ውን ዝተዓወተ ፓርቲ ብዘየገድስ ከምቲ ኣብ ቀረባ ጊዜ ዝቐረበ ናይ ተመጣጣኒ ውክልና 

(proportional representation) ክልላዊ ሕገ መንግሥታዊ ምምሕያሽ ነተን ዘይተዓወታ ፓርቲታት ኣብ 

ፓርላማ መንበር ንኽረኽባ ውሕስነት ዝህብ እኳ እንተኾነ፡ ዝበለጸ ዝኸውን ግን ጥሙር መንግስቲ 

(coalition government) ምስ ዝቐወም እዩ፣ ኣብ ጥሙር መንግስቲ እተን ፓርቲታት ናይ ፓርላማ 
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ውክልና ጥራይ ዘይኮነስ ናይ መንግሥታዊ ውሳኔ ዕቑር ሓይሊ ይህልወን፣ ኣብ ፖሊሲ ምርቃቕን ኣብ 

ግብሪ ምትርጓምን ድማ ተሳትፎ ይህልወን። ንኣብነት ኣብ ቦትስዋና ቀንዲ ተነሓነሕቲ ፓርቲታት ሰለስተ 

ኮይነን ዋላውን ሓንቲ ፓርቲ ዝበዝሐ ድምፀ−፟ምርጫ ትርከብ እምበር ከም ልምዲ ጥሙር መንግስቲ 

ብምቛም ነተን ካልኦት ፓርቲታት ብምስታፍ ነታ ሃገር ትመርሕ። 
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