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ድምፂ ህዝቢ ወልቃይት 
‟መሬትና ሰሊጥን ምሸላን እምበር ዃኺቶ ኣየብቑልን!‟ 

 

 
 

ዝኸበርካ ጅግና ተቓላሳይ ህዝቢ ወረዳ ወልቃይት፤ዝኸበርኩም ሓለፋ መስዋእትነት 
ዝኸፈልኩም ስድራ ስዋኣትን ጉድኣት ኪነትን፤ዝኸበርኩም ኣመራርሓ  ኣካላትን ኣቐዲመ 
እንኻዕ ንመበል 41 ዓመት ልደት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ 11 ለካቲት 
ኣብፀሐኩም፡፡መሪር ብረታዊ ተጋድሎ 17 ዓመት ብመስተንክራዊ ፅንዓት ዝሓለፉ ጀጋኑ 
ደቂ ህዘቢ ብፆትናን ኣሕዋትናን ንምዝካርን ኩሉ ግዘ ከም መርዓት ዓይንና እናረኣና 
ብዝለዓለ ናይ ቃልሲ ሕራነ እነኽብራን እንነብዕላን ዘለና ናይ ህዝብና ዳግማይ ልደት 
ዝተበሰረላን ሓዱሽ ታሪኽ ዝተፅሓፈላ፤በኳሪት ምዕራፍ ሰላም፣ ዴሞክራስን ልምዓትን 
ስለዝኾነት እዩ፡፡እቲ ቃልሲ እንትፍለም ነቲ ማሕልኻ ልምዓት፣ዴሞክራስን ሰላምን ዝነበረ 
ግፍዐና ስርዓት ደርጊ ንምእላይ ጥራሕ እንተይኮነስ እቲ ዝዓበየ ዕላምኡ ሰላም ዴሞክራስን 
ሰናይ ምምሕዳርን ዝረጋገፀሉ ስርዓት ንምህናፅን ንዘመናት ተረጊፁ ዝነበረ ህዝቢ ሕቶ 
ማንነቱ ክምለስ ንተኻየደ መሪር ቃልሲ እዩ፡፡ 
 
ህዝቢ ወልቃይት ድሕሪ ውድቀት ደርጊ እውን እንተኾነ ነቲ  ኣብ ጎኒ መሪሕ ውድብ 
ህወሓት ተሰሊፉ ኣርሒቓ ምእማት ንዝለመደት ውድቡ  ኣሚቱ ዝሓንፀፆ ዕላማ 
ልምዓት፣ዴሞክራስን ሰናይ መምሕዳርን  በቢ ደረጅኡ ንዘጋጥሙ ፀገማት እናሰገረ ኣብዚ 
ሐዚ በፂሕናዮ ዝኒሄና ብርኪ ክበፅሕ ክኢሉ እዩ፡፡ኣብ ሕርሻ ዘመናዊ እታወት ብምጥቃም 
ዕዳጋ ተኮር ዝኾነ ምህርቲ ብምፍራይ እቶቱ ዘደንፍዐ ሞዴል ሓረስታይ ተፈጢሩ፡፡ እቲ 
ከተመታይ እውን እንተኾነ ብደኣንት ተወዲቡ ብምስራሕ ናብ ማእኸላይ እቶት 
ዝሰጋገረሉ ብርኪ ንምብፃሕ ኣብታ ጫፍ ስጉሚ ልምዓት ንምብፃሕ ብስራሕ ተፀሚዱ 
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መነባብሮ ባዕሉን ወገኑን ኣብ ምልዋጥ ይርከብ፡፡ኣብ መዳይ ማሕበራዊ ልምዓት ብፍላይ 
ድማ ኣብ ትምህርቲ ቅድሞ ውድቀት ደርጊ ሓንቲ ትምህርትቤት ዝነበረት እንትኸውን 
ንሳ’ውን እንተኾነት ደቂ ዝኾነሎም መሳፍንቲ ዝመሃሩላ እቲ ወዲ ድኻ ድማ ኣማዕድዩ 
ዝሪኣ ዝነበት እያ፡፡ 
 
ሐዚ ግን ብሳራ መሪር ህዝባዊ ቃልስን መስዋእትን 93 ኣብያተ ትምህርቲ ልዕሊ 56 ሽሕ 
ተምሃሮ ዝመሃሩለን 33 ሚእታዊ ዝበፅሐ ብርኪ ተጠቃማይ መኣዲ ትምህርቲ ክብፃሕ 
ተኻኢሉ እዩ፡፡ኣብ ጥዕና እውን እንተኾነ 23 ጥዕና ኬላ 7 ጥዕና ጣብያ ሓደ ኣብ ህንፀት 
ዝርከብ መባእታዊ ሆስፒታል ከምወረዳ ክንውንን ክኢልና ኢና፡፡ፅሩይ ዝስተ ማይ 
እንተወሲድና 79 ሚእታዊ ክበፅሕ ክኢሉ እዩ፡፡ፅርግያ፣ስልክን  መብራህትን እውን 
መሰረታዊ ዝኾነ ለውጢ እናተመዝገበ ይርከብ፡፡ኣብ ሰላም ዝነበረ ኩነታት እንተወሲድና 
ቅድሚ 84 ዓ.ም ሰፊሕ ናይ ፀጥታ ፀገም ዝነበሮ ከባቢ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ፡፡ሎሚ ግን 
ብሳላ 11 ለካቲት ብሳላ ቃልስና ወረዳና ምንም ዓይነት ናይ ፀፅታ ፀገም ዘይረኣየላ ነበርታ 
ናብ ስርሖም ብሰላም ወፂኦም ብሰላም ዝምለስሉ ሃዋህው ምቁር ሃዋህው ክፍጠር ክኢሉ 
እዩ፡፡ 
 
እቲ ሓቂ እዚ ኮይኑ እንዳሃለወ ናይቶም ትማሊ ብቐላፅም ህዝቢ ዝተድዓኹ ብመሪር 
ተጋድሎ መስዋእትን ደቂ ህዝቢ ዝተረኸበ ዓወት ፀላም ከልብሱ ነገር ምእላም ጀሚሮም 
ኣለዉ፡፡ ካፍቲ ፀረ ህዝቢ ኣተሓሳስበኦም ዝብገስ እንትርፊ ፀልማት ብርሃን 
ዘይፈቲ፣እንትርፊ ዕግርግር ሰላም ዘፅልኦም ፅግዕተኛታትን ትምክሕተኛታትን ተረፍ 
መረፍ ደርጊ፣ኢህኣፓ፣ኢድዩ፣ሰማያዊ ፓርትን ዓረና መድረኽን ተለኣኣኽቲ ሻዕብያ 
 ጉንበት 7ን ሃርበኛታትን ብኹሉ ፈቲኖም ምኻን ምስኣበዮም ሰላም ረኺቡ እፎይታ 
ዘስተማቐረ ህዝቢ ወልቃይት እንዳልመዐን እንዳለመዐን ዝተረፎ ክምልእ ኣብ ስራሕ 
ዝርከብ ህዝቢ ትማሊ ብቃልሱን መስዋእትን ደቁ ዝረኸቦ ልምዓትን ብሽም ማንነት 
ክኾልፉ ሰላ ክዘርጉ ብተለኣኣኽቶም ኣቢሎም እቲ ልሙድ መርዚ ምንዛሕ 
ምስጀመሩ ‟ዓሪፍኩም ተቐመጡ ትዕግስቲ ጫፍ ኣለዎ እዩ₺ብምባል ኣብ ዝተኻየዱ ህዝባዊ 
ኮንፈረንሳት መንግስቲ ኣድላይ ዘበለ ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ ብህዝቢ ተወሲኑ እዩ፡፡ 
 
ህዝቢ ወልቃይት ሎሚ እውን ከምትማሊ ነቶም እንትርፊ ዕንወቱ ዓወቱ ዘይምነዩ ፀረ 
ልምዓት ሓይልታት እናመከተ፤ ነቓዕ ንምፍጣር ንዝገብርዎ ትርጉም ኣልቦ ፋሕጠርጠርን 
በላካ ለኽዐካን ክድስክል ኣብዝሃለወ ይሃሉ ሓድነቱ ብምጥንኻር ኣብ ጎኒ ውድብ ህወሓትን 
ካልኦት መሓዙት ውድባትን ተሰሊፉ እንዳተቓለሰን እንዳሰዓረን ዓት ኣብልዕሊ ዓወት 
እናመዝገበ እነሆ ንመበል 41 ዓመት ምጅማር መስተንክራዊ ስርሒት ተጋድሎ ህዝማዊ 
ማየነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ምኽባር ይርከብ፡፡ 
 
ሕጂ’ውን ህዝብናን መሪሕ ውድብና ህወሓትን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምዕራፍ ቃልስና ጀጋ 
እናኸፈልና ኣሰሮም እናተኸተልናን እናተተኻኻእናን ንዘጋጥሙና መረርቲ ፀገማት ቅድመ 
ቀዳድም ህዝባዊ መስመርና ዓቲርና እናተቓለስናን እናተግበርናን ብዝበለፀ እናተሃደስናን 
እናተጠናኸርናን ኣብዚ በፂሕና ፡፡እዚ ድማ መስርሕ ነዊሕን መሪርን ጉዕዞ ቃልሲ ወያነና 
እዩ፡፡ 
 
ህዝቢ ወልቃይትን ውድብ ህወሓትን ሓደ መስመር ዓጢቖም ንቕድሚት ዝምርሹ ዘለዉ 
እዮም ክንብል ከለና እቲ ሓደን ሓቅን ምኽንያት እቲ ናይ መጀመርታን መወዳእታን 
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ፀላኢና ድኽነት ጥራሕ ምዃኑን ኣንፃር ድኽነት ኣብ ዝግበር ቃልሲ ዘይሕለል ቃልሲ 
እናገበሩ ምህላዎምን ምስክር እዩ፡፡እዚ ድማ ድኽነት ከይጠፍአ ሰላም፣ልምዓትን 
ዴሞክራስን ፤ብሓፈሻ ህዝቢ ሃገር ዝበሃል ሽም ክህሉ ከምዘይኽእል ኹሉ ሻብ ተመፅዋታይ 
ኾንካ ምንባር ማለት ምኻኑን ፍሉጥ እዩ፡፡ድኸነት ከይጠፍአ ተጠቃምነት ሓፋሽ 
ኣይረጋገፅን፤እታ ኣብ ጉዕዞ ቃልስና ንምግማት ዘፀግም ክቡር መስዋእቲ ህያው ኮይኑ 
ከይፀንሕ ይዓግት፡፡ስለዚ ብወያናይ ልምዓታውን ዴሞክራሲያውን ቀላፅምና ካብዚ ውድባዊ 
መስመር ተቐዲሖም ብተግባር ተፈቲኖም ውፅኢታዊ ዝኾኑ ፖሊሲታትን ስትራተጂታትን 
ብሰፊሕ ተሳትፎ ህዝብ ኣመራርሓን ዝተረኸበ ዓወት ንድሕሪት ከይቕልበስ ፈለማ ድኽነት 
ንምጥፋእ ስለዝሰርሑ እዩ፡፡ንዞም ደንበ ፅግዕተኛታትን ትምክሕተኛታትን እናተሓመስና 
ኣይንነብርን ካብ ደጊም ንዚ ዝፃወር እንግድዓ የብልናን ከም መንግስቲ እውን ናይ ህዝቢ 
ውሳነ ከይተሸራረፈ ብምሉእነት ከምነኸብር ደጊመ ደጋጊመ ክገልፀልኩም 
ይፈቱ፡፡ኣመራርሓ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ጉዕዞ ህዳሰ ወረዳናን ክልልናን ብዘይ 
ጥርጥር ኣብ ዘረጋግፅ ሃዲድ ልምዓት ፣ሰላምን ዴሞክራስን ብምርግጋፅ ኣብ ዝለዓለ ጫፍ 
ንምብፃሕ ዝስራሕ ዘሎ ስራሕቶ ቀፃልነት ክህልዎ እዩ፡፡ብዕራይ ናብዘበለ የብል ዕርፊ 
ኣፅንዕ እዩ እሞ እዞም ጎሰምቲ ዕያይ ናብዘበሉ እንተበሉ ንሕና ቅኑዕ መስመር ውድብ 
ህወሓት ሒዝና ናብቲ ዝደለናዮ ብርኪ ዕብየት ክንበፅሕ ኣብ ስራሕ ንዕመም፡፡ሰላም! 
 

ብደምበ ትምክሕተኛታትን ፅግዕተኛታትን ሰላምና ኣይዝረግን! 
ኣመሓዳሪ ወረዳ ወልቃይት ኣይተ ጀጃው ደመወዝ 

 


