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               ብያሬድ ኣለምሰገድ 04-05-16 

 
ዕለት 26 ጀሚሩ ንክልተ ተከታተልቲ ነዓልትታት ዝፀንሐ ‘’ዳንሻ ዓዲ ፍቕሪ እምበር ዓዲ ሕንፍሽፍሽ ክትከውን ኣይትክእልን’’ 
ብዝብል መሪሕ ጭርሖ ዝተጀመረ ህዝባዊ ዋዕላ ከተማ ዳንሻ ሎማዓንቲ ተዛዚሙ፡፡ልዕሊ 1200 ነበርቲ እቲ ከተማን ዓበይቲ 
ዓድን ዝተሳትፍሉ እዚ ኮንፈረንስ ሕገ-መንግስታዊ ሓላፍነቶም ዘይዋፅኡን ጉዕዞ ልምዓትና ናብ ድሕሪት ክምለስ ዝምኩሩን 
ሓደ ሓደ መንነቶም ዘይፍለጡ ወገናት መንግስትና ኣድላይ ዘበለ ስጉምቲ ክወስደሎም ነተሓሳስብ ብዝብል ሰፊሕ ዘተ 
ተካይዱ እዩ፡፡ 

 
ኣዶ ዳንሻ ወላዲት ጀጋኑ እምበር ወላዲት ኽርዳድ ኣይኮነትን፤ከተማ ዳንሻ ፈልፋሊት ሞዴላት ልምዓት እምበር ኣካቢት 
ጉዕዙያትን ካሕዳማትን ስለዘይኮነት እቶም ንፈልጦም እሞ ድማ ብሳላ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝተረኸበ ዓወት ዝያዳ 
ተረባሕቲ ዝኾኑ ወገናት ኢድኩም ክራይ ትእክብ ኣላ፤ሰናይ ምምሕዳር ትዘርጉ ኣለኹም ምስ ተብሃሉ ናብ ዘየድሊ እሞ 
ድማ ቅድሚ ሐዚ ተራእዩ ዘይፈልጥ ብሽፋን ሕቶ ማንነት እናቕረቡ ነባራይ 
ህዝቢ ሰላሙ ከየስተማቕር፤ዝረኸቦም ፀጋታት ብዝግባእ ከይጥቀም ልምዓቱ 
ንምትዕንቓፍ ሓው ንሓው ክዳመ ሕንፍሽፍሽ ክፍጠር እናገበሩ እዮም ስለዚ 
ድማ ንዚኣቶም ከምቲ ሕሉፍ ናብ ሕጊ ይቕረቡ እናበልና እሞ ድማ ፀሓይ 
ከይዓረበት ኣብ ክሊ ሓደ መዓልቲ እናተፈትሑ ካብ ግጉይ ተግባራቶም 
እንከይተኣረሙ ምስዳድ እንተይኮነስ ወያናይ ስጉምቲ ክውሰደሎም ንላቦ ክብሉ 
ተሳተፍቲ ገሊፆም እዮም፡፡ 
ብሓይሊ ኢህኣፓ፣ኢድዩን ሻዕብያን ዝሰደድሎም ቁንጣጥ ቕርሺ እናተዓሸዉ 
ከይንነግድ፣ከይንዛተ ከይንመሃር ኮታስ ከየንሰርሕ ከተኣጓጉሉና ዝፍትኑ ዘለዉ 
ፀረ ሰላም ሓይልታት ክመኽኑ ንምግባር ተላዚና እነተይኮነስ ተላዚብና ዓቕሊ 
ዋጋ በቕሊ እዩ’ሞ ውድብ ህወሓት ዘምሃረትና ረብሓ ትዕግስቲ ጨቢጥና ክሳብ 
ሐዚ ክንዕገስ ፈቲና ኢና፡፡ይኹን እምበር  ልምዓትና ሰላምና ክዘርግ ክሕንደድ 
ዝውዕል መሳሰይ ቦቂሰካ ምድብራይ ስለዘይጠፈኣና ሎሚ እውን ከምቲ ቀደም 
ታሪክ ጀጋኑ ደቂ ህዝቢ ኣብ ቦትኡ እዩ ዘሎ እንተጀሚርና ኣይንምለስን 
ክንብሎም ንፈቱ ብዝብል ሕልፊ-ኩራ ሓበሬታታት ተራእዮም እዮም፡፡ 
በዚ በለ በቲ እምነትን ዕላማን ኣሓት ውድባት ቢኣዴንን ህወሓትን ዝተፈጠሩ 
ሓደ ሓደጎንፅታት ንምፍታሕ ክልቲኣዊ ዘተ ብምግባሮም ወሲኖም ሓዲሮም 
እዮም፡፡ቅድም ኢሉ'ውን እንተኮነ ንዞም ፀረ-ለምዓት ሓይልታት ንሓንሳብን ንሓዋሩን ተመሊሱ ዝሓደረ ሕቶ መንነት ተጋሩ 
እናተኽቶኹ ህዝቢ ዳንሻ ክርብሹ ምፍታኖም ዓገብ እናበሉ ከምዝዐንሑን ብሎሚ ፅባሕ ኮን ደኾን ናብ ንዉር 
ይምለሱታ፤ካብ ስሕተቶም ተኣሪሞም ከም ህዝቦም ከም ኣሓቶም ናብቲ ዝድለ ጎደና ልምዓት ይኣትዉታ እናበሉ 
ከምዝፀንሑ…ሐዚ ግን ውሳነ ህዝቢ ንምኽባርን መንግስቲ ሕገ-መንግሰቲ ናይ ምኽባር ሓላፍነት ክሳብ ዘለዎ ዘየላጢ ስጉምቲ 
ከምዝውሰድ ኣተሓሳሲቦም፡፡ 

 
ክልል መንግስቲ ኣብ ዙርያ ስራሕ ስእነት ክዓምም ብምግባር ስራሕ ዘይብሉ መንእሰይ ክህልወና የብሉን ብዝብል መሪሕ 
ቃል ኣብቲ ውዑይ ተሳትፎ ልምዓት ዝያዳ ተሳታፋይን ተጠቃማይን ንምግባር እናተሰርሐ እዩ ክብሉ ኣማሓዳሪ ወረዳ ዳንሻ 
ኣይተ ጊደይ ኣዘናው ገሊፆም እዮም፡፡ብምቕፃል ጉልበት መንእሰይ ናይ ልምዓትና 
ሰላምና ዓጋታይ ክኽውን እንተይኮነስ ጉዕዞ ህዳሰ ክልልናን ሃገርናን ዘበስር 
ሓይሊ ክውንን ብዝግባእ ክንሰርሕ ኢና ክብሉ ወሲኾ ገሊፆ እዮም፡፡ 
 

ኣይተ ርስቁ ኣለማው ኣማኻሪ ጉዳያት ስነ-ፖለቲካ ዞባ ምዕራብ ትግራይ 
ብወገኖም ህዝቢ ዞባ ምዕራብ ኣብ ዝሓለፈ ሕቶ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን 
እምበር ሕቶ መንነት ዘይናቱ ምኻኑ ደጋጊሙ እናገለፀ ምፅንሑ ዘፍለጥ ኮይኑ 
ንዚ ውሳነ ህዝቢ ተግባራዊ ንምግባር ድማ ክልል መንግስቲ ኣድላይ ዘበለ 
ስጉምትታት እናወሰደ ምህላዉ ሓቢሮም እዮም፡፡ኣብ ክሊ ሰናይ ምምሕዳርን 
ልምዓትን ዝተልዓሉ ሕቶታት ድማ ብተመሳሳሊ በቢ ብርኩ እናተፈትሑ 



ከምዘለዉ ቀፃልነት ብዘለዎ ናብ ሕጊ ዝቐርቡ ሕጋዊ ስጉምቲ ክረኽቡን ብምግባር ናብ ዝድለ መስመር ክኣትዉ እናተገበረ 
እዩ ኢሎም፡፡ 
ካብዚ ብዝዘለለ ታሪኽ ዘይፈልጦም፤ንጣር ሓመድ ዘይትወፆም ፅሩያት ተጋሩ መንነትካ ባዕለይ ክነግረካ ምባል ዓገብ 
ስለዝኮነ ዘጠራጥር መንነት ዝወነነ ትግራዋይ ክሳብ ዘይብልና ሰላማዊ ህዝቢ ዝወጠኖ ልምዓት ከይዛዘም ዕንቅፋት ምኻን 
ስለዘይንደሊ ዝጀመርናዮም ውሳነታት ጫፍ ክበፅሑ ስጉምትታትና ቀፀልቲ እዮም ኢሎም፡፡ 
መንግስትና ዘይዛሪ ሓምለዋይ ልምዓት ንምርግጋፅ እንትውጥን ሰብ ዋና ፍፃመ ልምዓት ዝኾነ መንእሰይ ኣሰሊፍካ ጥራሕ 
ክዕወት ከምዝኽእል እቲ ሕሉፍ ቃልሲ ኣስተምሂሩና ሓሊፉ እዩ፡፡ሐዚ ድማ ከምቲ ሕሉፍ ኣንፃር ድኽነት ዝተሰለፈ 
መንእሰይ፤ኣንፃር ትምክሕተኛታትት ፀረ-ልምዓትን ዝቃለስ ትግራዋይ ብምፍራይ 2ይ ብርኪ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን 
ንምዕዋት ዝህንደድ መንእሰይ ኣብ ምፍራይ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ንምስራሕ ሰፋሕቲ መደባት ሓንፂፁ ረዚን በጀት በጅቱ ናብ 
ተግባር ምዕራፍ እናኣተወ ይርከብ፡፡ስለዚ ብዞም ንድሕሪት ክጎቱና ዝፍትኑ ሓይልታት እንከይተሰኮና ናብታ ክትብፃሕ 
እትድለ ብርኪ ንምብፃሕ ናይ ኩላትና ፃዕሪ ኣገዳሲ እዩ ክብሉ ክቡር ኣማሓዳሪ ወሲኾም ገሊፆም እዮም፡፡ 

 
ዝተሰርቀ መንነትና ክንምልስ ኣሻሓት ገቢርና ኢና፤ኣሻሓት ቖሲሎሙና እዮም…ሐዚ እቲ ንቡር እቲ ፅሩይ ማንነትና ናብ 
ንዉር መሊስናዮ ኣለና፡፡ዓይኒ ሰራቒ ኣብ ቀረባ ከምዝበሃል ንኽሱር ፖለቲካዊ ረብሓ ከውዕልዎ ይፍትኑ ኣለዉ፡፡ብሳላ 
መስዋእትና ዝረኸብናያ ሰላም ክትፅልምት ኣይንደልን ደለይቲ ሰላምን ልምዓትን ኢና ብዝብል ሓበራዊ ምርድዳእ በዓል 10 
ነጥቢ ሓበራዊ ውሳነ ብምፅዳቕ ኣንፃር ድሕረትን ድንቁርናን ቃልሶም ከምዘሐይሉ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ክራይ ኣከብትን ፀረ ሰናይ 
ምምሕዳርን ቃልሶም ኣበርቲዖም ከምዘሐይሉ ኢድ ንኢድ ተተሓሒዞም ቃል ብምእታው እቲ ውዑይ ዘተ ህዝቢ ዳንሻ 
ሎማዓንቲ ተዛዚሙ፡፡ሰላም!     
     
ቢ/ር/ህ/መ/ክልል ትግራይ  

 


