
 መንግስቲ ንልኡኻት ኢህኣፓ፣ ኢድዩ ሻዕብያን ግንቦት 7ተን ሕጋዊ ስጉም ክወስድ 

ፀዊዖም ነበርቲ ወረዳ ፀገዴ ኣብ ዘካየድዎ ሰላማዊ ሰልፊ ፀዊዖም። 

መንግስቲ ብወገኑ ንርኢቶ ህዝቢ ብምስዓብ ሕጋዊ ስጉምቲ ከምዝወስድ ምምሕዳር ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣፍሊጡ ኣሎ። 

ሕቶ መንነትን ላዕላውነትን ህዝቢ ወልቃይትን ፀገዴን ብቃልሲ ተመሊሱ እናሃለወ ምኩሓትን፣ ብትዕቢት ልቦም ዝተደፈነ 

ዝሰኸሩን፣ ናፈቕቲ ድሑር ስርዓትን ከም ኣመሎም ፀቒጦም ክገዝኡን ከመሓድሩን ዘለዎም ኣጉል ባህግን ድልየትን ግብራዊ 

ንምግባር ሱሮም ኣብ ዓዲ ወፃኢ ገይሮም መትንታቶም ክዝርግሑ እኳ እንተፈተኑ ዓበይቲ ዓዲ ብሓፈሻ ህዝቢ ወልቃይትን 

ፀገዴን ዓድና እክሊ እምበር ድሑር ኣተሓሳስባ ክንዕብበሉ ኣይኽእልን ዝብል መልሲ ተደጋጊሙ ክንገሮምን ዓሪፎም 

ክቕመጡን ይግባእ ዝብል መልእኽቲ ክንገሮም ፀኒሑ እዩ ይብሉ ነበርቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ወረዳ ፀገዴ ሎምዓንቲ ኣንፃር 

ሓይልታት ትምክሕትን ፀቢብነትን ኣብ ዘካየድዎ ናይ ተቓውሞ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ተሳተፍቲ ሰላማዊ ሰልፊ። 

ኣብቲ ሰልፊ ረኺበ ካብ ዘዘራረብኹዎም ዓበይቲ ዓዲ መልኣከ ገነት ቀሲስ ምትኩ ንጉሰ ዝስዕብ ኢሎምኒ።  

ናብዚ ሰልፊ ንምንታይ መፂኦኹም ዝበልኩዎም መልኣከ ገነት ቀሲስ ምትኩ  መልሶም እዚ እዩ። 

ኣብ ሞንጎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኣመሓራን ዘሎ ስሙር ሓድነትን ድቕርን ክልሕልሕ ነንባዕልና ክንናቖርን ድልየት ዘለዎም 

ዘረግቲ ሰላም ክህውኹና ጉዳይ መንነት ኣልዒሎም ምስ ዓበይቲ ዓዲ ክዘራረቡ ፈተነ ገይሮም። እዚ ብኣና ብዓበይቲ ዓዲ 

ተቐባልነት ከምዘይብሉ ነጊርናዮም። ምስዚ ሓደ ነገር ክርድኡዎ ገይርና ብድሕሪ ሕዚ ብጉዳይ መንነትና ኣልዒልኩም 

እንተመፂእኩምና መልስና እንታይ ከም ዝከውን ክትርድኡዎ ይግባእ ኢልናዮም።  

ብወገን ዓበይቲ መእተዊ ስለ ዝስኣንሉ ጉሒላታተ እቲ ዝሓለፈ ክፋእን መከራን ንዘይፈልጡ ደቅና ዘይነበረ ኣተሓሳባ 

ከልሕኹ እንትፍትኑ ንደቅና ክንምዕድን ክንምህርን ጀሚርና። በዚ ከይተሓፀርና ፀረ ሰላምን ልምዓትን ዲሞክራስን ዝኾኑ 

ጥሉል መልእኽና ክግንዘብዎ ስለዝግባእ ሎሚ ይኹን ፅባሕ ሰላምና ክዘርገልና ዝንቀሳቐስን ዝፍትንን ዝኮነ ይኩን ሓይሊ 

ከም ኣይንሽከሞ የግዳስ ንፃውዒት ሰላምና ተቐቢሉ ኣብ ጎንና ተፀንቢሮም ክንቀሳቐሱን መንገዲ ሰላም ምረፁ ምባል ፃውዒት 

ኣብ ነቕርብ ኣለና ብምባል መሊሶምለይ። 

ከባቢ ፀገዴ ናብ ኣምሓራ እዩ ዝብሉ ጉጅለታት ድኣ ካበይ እዮም መፂኦም? ንዓብይ ዓዲ መልኣከ ገነት ቀሲስ ምትኩ 

ዘልዓልኩሎም ሕቶ እዮ። 

ህዝቢ ፀገዴ ነዚኦም ኣነዳዕዲዑ እዩ ዝፈልጦም ምስቶም ካብቶም ተቓሊስና ዝስዓርናዮም ዝተረፉ እዮም። ካብ መን 

እንተይልና ድማ ኢህኣፓ፣ ኢድዩ፣ ኣብዚ ሕዚ እዋን ናብ ዘየለ ምትሕምማስ ንምእታው ምስ ሻዕብያ ግንባር ፈጢሮም 

ዝንቀሳቐሱ እኒ ግንቦት 7ን፣ ኦብነግን ኦነግን ኮይኖም ኣብ ሃገርና ከሰጉምዎ ዓሊሞም የሰጉምዎ ዘለው ካብ ሓደ ኣካል እዩ። 

እዚ ኣብ ምድሪ ፀገዴን ምድሪ ትግራይ ኣይሕሰብን። እዞም ደመኛ ህዝቢ ዝኾኑ ኣካላት ቀደሙ ውን ኣይተሸከምናዮምን 

ሎሚ ውን ኣይንሽከሞምን ̕ውን ይብሉ መልኣከ ገነት ቀሲስ ምትኩ ንጉሰ ። 

ጉዳይ መንነት ኣልዒልካ ንህዝቢ ወልቃይትን ፀገዴን ምድንጋር ኣይክኣልን። ስርዓት ሃይለስላሴን ደርግን ህዝቢ ወልቃይትን 

ፀገዴን ብፍላይ ክዓ ህዝቢ ፀገዴ ፣ እዚ ዝብሃል መሰረተ ልምዓት ትምህርቲ፣ ጥዕና ፣ መንገዲ ስለዘይነበሮ ናብ ጎረባብቲ 



ክልል ኣምሓራን ከይዱ ይጥቀም ነይሩ። ፍትሓዊ ዘይኮነ ኣገዛዝኣ እዞም ስርዓት ህዝቢ ዕዳጋ ኮነ ካልእ ማሕበራዊ ርክብና 

ምስ ጎረቤት ህዝቢ ኣመሓራ ጥራሕ ኮይኑ ክቕፅል ገይሮምዎ ፀኒሖም ካብዚ ብምብጋስ ኣብ ወረዳና ዝነበረ መሰረተ ልምዓት 

መንገዲ መበቆልና ናብ ዝኮነ ህዝቢ ትግራይ ተፀንቢርና ሓዘን ይኩን ኣብ ሓጎስ፣ ኣብ መርዓ ይኹን ደርዓ ከይንፅንበር 

ተዓጊትና ፀኒሕና ካብዚ ዝተበገሱን እቲ ቐደም ዝነበረ ከይዲ ኣገዛዝኣ ክቅፅል ዝደልዩዎን ሓይልታት ትምክሕቲ ሕዚ ̕ውን 

ኣምሓሩ ኢኩም ዝብል ኣተሓሳስብኦምን ድልየቶምን ከሰጉሙ ብወንጭፍ ይቃለሱና ኣለው። 

እዚ ብህዝብና ተቐባልነት የብሉን። ቀደም ብመንነትና ክንሓፍር ዝገብሩና ዝነበሩ ሓይልታት መኪትና ዝሓደርና 8 ማይቤት 

ፀገዴ ንፀላእትና ዕረ ንፈተውትና መዓር ምዃንና ይፍለጥዎ። ኣብዚ እዋን ክጎብጠና ዝደልዩ ሓይልታት እንተልዮም ግና 

ቀደሙ ̕ውን ተቃሊስና ስዒርናዮም ኢና ሎሚ ̕ውን ክንቃለሶምን መልሓሶም ክሓይኩ ከምንገብሮም እናገለፅኩ መንግስቲ 

ነዞም ሓይልታት ትምክሕትን ፀቢብነትን ዘየዳግም ስጉምቲ ክወስደልና ይግባእ ብምባል ኣንፃር እዞም ጉጅለ ዘለዎም  

መረረቶም ይገልፁ መልኣከ ገነት ቀሲስ ምትኩ ንጉሰ።  

ኣብዚ እዋን ህዝቢ ፀገዴ ሓደ ህዝቢ ዝደልዮዎ ቀንዲ መሰረተ ልምዓት ትምህርቲ ጥዕና ተማሊኡልና ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ 

በብከባቢና ተተኪለን ንኩሎም ልምዓታት ደም ሱር ኮይኑ ዘገልግል መንገዲ ናብ ኩለን ወረዳታት ትግራይን ጎረባብትና ናብ 

ዝኮኑ ክልል ኣምሓራ ዘራኽብ መንገዲ ተሃኒፁልና ኣሎ። እዚ መንገዲ ኣብ ውሽጡ ሰሙናት እሞ ድማ ብእግሪ ክንጉዓዝ 

ነግደደ ዝነበርና ሎሚ ኣብ ሓደ መዓልቲ ኢሉ ̕ውን ኣብ ስዓታት ተጓዒዝና ንበፅሐሉ ባይታ ተፈጢሩ እዚ ኮፍ ኢልና 

ዘምፃእናዮ እንተይኮነስ ወለድና ተቃሊሶም ዘምፅእዎ እዩ ዝበለና ድማ ነባራወይ ወረዳ ፀገዴ ዝኾነ መንእሰይ መኮነን እዩ። 

ኣብዚ እዋን ሕቶ መንነት ኣልዒሎም ታሪክና ክንስሕት ዝፅዕረሩ ኣካላት ግና ወለድና መንነት 8 ማይቤት ፀገዴ ምኳንና 

ስለንፈልጥ ብኣና ተቀባልነት ዘይብሉ ብምኳኑ በዚ ሰልፍ ገሊፅና ስለዘለና እዞም ንባዕሎም ፀቢቦም ንወለዶ ከፅብቡ ላሕ 

ዝብሉ ዘለው ኣካላት መንግስቲ ስጉምቲ ክወስደሎም ይግባእ ድማ መንእስይ መኮነን ፈረደ ይብል። 

ኣብቲ ሎምዓንቲ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ወረዳ ፀረገዴ ከተማ ንጉስ ዝተኻየደ ህዝባዊ ሰልፊ ኣንፃር ሓይልታት ትምክሕቲ 

ልዕሊ 13 ሽሕ ዝኣክል ነባራይ  ህዝቢ ክሳተፍ ክኢሉ ̕ዮም። 

ዋና ኣማሓዳሪ ወረዳ ፀገዴ ኣይተ ግደይ ኣዘናው ኣብቲ ንኣንፃር ሓይልታት ትምክሕትን ፀቢብነትን መሰረት ብምግባር 

ዝተቓነዐ ሰላማዊ ሰልፊ ተረኺቦም ንህዝቢ ፀገዴ ዝስዕብ መልእኽቲ ኣሕሊፎም እዮም። ህዝቢ ትግራይ ብዘካየዶ ቃልሲ 

ስሉጥ ልምዓት ከረጋግፅ ክኢሉ እዩ። ኣብዚ እዋን ብብርኪ ወረዳ ሓደ ሆስፒታላት ኣብ ኣገልግሎት እንትርከብ ሓደ ሓፈሻዊ 

ሆስፒታል 85 ሚኢታዊ ህንፀቱ ተጠቓሊሉ ዘሎ እንትኾን 5 ጣብያ ጥዕናን 21 ጥዕና ኬላ ህንፀተን ተዛዚሙ ቀረብ ጥዕና 

ሕ/ሰብና ንምምላእ ኣብ ምግልጋል ኣለዋ ኢሎም። 

እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ይብሉ ዋና ኣማሓዳሪ ወረዳ ፀገዴ ኣይተ ግደይ ኣዘናው ንህዝብና ብእንህቦ ኣገልግሎት ፍትሕን ሰናይ 

ምምሕዳርን ኣብ ምዕሳል ዘለው ክፍተታት ኣብ ዘካየድናዮም ህዝባዊ ኮንፈረንሳት ብዕሊ ብምግምጋም ኣብዚ ከይዲ ህዝቢ 

ብኣግባቡ ዘየዕገበ ኣካል ንብርኪ ጥፍኣቱ ብዝምጥን መልክዑ ምሕታት ጀሚርና ኣለና ኢሎም። 

እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ትማሊ ህዝቢ ፀገዴ ስርዓት መስፍንነት ሓመድ ድበ ክኣቲ ኣብ ክንድኡ ልምዓታውን ዲሞክራስያውን  

መንግስቲ ክምስረት 17 ዓመታት ዝወደአ መሪር ብረታዊ ቓልሲ ኣካይዱ እዩ። በዚ ኣቢሉ መንነቱ ፀገዴ ትግራዋይ እናሃለወ 

እቶም ትማሊ ንቃልስና ክኮልፉ ላሕ ዝብሉ ዝነበሩን ዘጋፍዑና ዝነበሩን ፀረ ህዝቢ ሓይልታት ዳግም ኣብ ጠቕላላ ህዝቢ 



ዘለዎም ሕዱር ንዕቐት ደጊሞም ብምንፅብራቕ ንህዝቢ ፀገዴ አምሓራይ ኢኻ እዚ ድማ ንሕና ኢና ንፈልጠልካ ክብልዎ 

ጀሚሮም ኣለው። እዚ ኣበሃህልኦምን ኣመተኦምን ኣብቶም ዝሓለፊ ሰሙናት ኣብ ዘካየዶም ህዝባዊ ኮንፈረንሳት ክዕገሱ  

ከም ዘለዎም ጥንኩር መልእኽቲ ኣሕሊፉሎም እዩ።  

እቲ ሕዚ ዘልዕልዎ ዘለው ሕቶ መንነት ህዝቢ ፀገዴ ከምዘይቕበሎን ልዕሊ እዚ እንተኸይዶም ድማ ከምቲ ናይቐደም ርእሶም 

ወቒዑ ከምዘውድቖም ብዕሊ ነጊሩዎም እዩ። ካብዚ ዘይምሃሩ እንተኾይኖም ግና ብዓልና እንቃለሶም ኮይንና መንግስቲ ̕ውን 

ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዘለዎ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ተግባራዊ ከም ዝኸውን ኣይተ ግደይ ንህዝቢ ገሊፆም። 

ኣማኻሪ ፖለቲካዊ ጉዳያት ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣይተ ርስቁ ኣለማው ብወገኖም ህዝብና ካብ ክልል ክሳብ ሕድሕድ 

ጣብያታ ዝተኻየዱ መድረኻት ሰናይ ምምሕዳር ዝተልዓሉ ሕቶታት ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ደረጃ ብደረጃ ምምላስ 

ዝጀመረ ኮይኑ ኣብ ክንዲ ሰላም ፅልእን ህውከትን፣ ኣብ ክንዲ ልምዓትን ዕንወትን ጉስቅልናን ዝመርፁ ሓይልታት ኣብ 

ክልልና ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ ዞባናን ከባቢናን ክንቀሳቐሱ ፈቲኖም ኣለው፤ እዚ ፈተነኦም እቲ ደሙ ኣፍሲሱ ዓፅሙ 

ኸስኪሱ ዝተቓለሰ ህዝቢ ትግራይ ድኹዒ ክኾኖም ከምዘይኽእል ምስ ኣረጋገፀሎም ብመንነቱ ክመፁዎ ፈቲኖም እዚ ከም 

ዘይኾነሎም ኣብ በብመድረኩ ስለዝነገሮም ዓሪፎም ክቕመጡ ይግባእ ድማ ኢሎም። 

ኣብ ዘበነ ስርዓት ሃፀይ ሃይለስላሴን ዘበነ ደርግን ናብ ዝነበርናዮ ድሑር ስርዓት ክንኽተል ውሽጢ ኣካሎም ሻዕብያን ግንቦት 

7ተን ኮይኖም ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ትምክሕቲ መንግስቲ ክሳብ ሕዚ ዝነበሮ ትዕግስቲ ስለዝወደአ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም 

ዝወስደሎም ዝገለፁ ኣይተ ርስቁ ኣለማው ንሓይልታት ትምክሕቲ እናመከትና ጎና ጎኒ ተጀሚሮም ዘለው መደባት ልምዓትን 

ምንጋስ ሰናይ ምምሕዳርን ተጠናኺሮም ከም ዝቕፅሉ ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ንዝተረኸበ ህዝቢ ገሊፆም። 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝተረኸበ ህዝቢ 



 

 

መልኣከ ገነት ቀሲስ ምትኩ ንጉሰ 

 

መንእሰይ መኮነን ፈረደ 



 

 

 

 

 

 

 

 


