
ጎዕዞ ልምዓትና ክኾልፉ ዝፅዕሩ ጉጅለ ትምክሕቲ ልክዖም ክሕዙ እዮም ኢሎም 

ነበርቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ወረዳ ቃፍታን ሰቲት ሑመራ ኣብ ከተማታት ባዕኸር፣ 

ማይካድራን፣ ከተማ ሰቲት ሑመራን ኣብ ዘካየድዎ ሰላማዊ ሰልፊ 

 

ብገብረ ተስፋይ 02-26-16 

ህዝቢ ትግራይ ዓርምኡን ክብሩን እንትድፈር ስክ ኢሉ ኣይርእን። ናይዚ ኣብነት ወለድና 23 ለካቲት 1988 ዓ/ም ጣልያን 

ላዕላውነት ኢትዮጵያ ብምድፋር ብኣንፈት ሰሜን ኣቢሉ እንትኣቱ ኣብ ጎቦታት ዓድዋ ካባ ሕፍረትን ስዕረትን ኣጎልቢቦም 

ዓዱ ክኣቱ ጌሮምዎ። ብተመሳሳሊ ውፁዕ ህዝቢ ኤርትራ ኣንፃር ገዛእቲ ደርብታት ኣብ ዘካየድናዮ ቃልሲ ምሳና ተቓሊሱ 

እንተብቕዕ ኣብ ሞንጎ ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ትግራይን ዘሎ ስሙር ሓድነትን ፍቕርን ዘይተውሓጠሎም መራሕቲ 

ህግደፍ(ሻዕብያ) ላዕላውነት ኢትዮጵያ ክደፍሩ ፈቲኖም ነዚ ̕ውን ህዝቢ ትግራይ ምስ ኩሎም ህዝብታት ኢትዮጵያ ብሓባር 

ብምዃን ፀላኢ ተሳዒሩ መሬት ኢትዮጵያ ክለቅቕ ስለዝኽኣለ ሰላምና ክሕሎ ብምግባር ኣብቶም ዝሓለፉ ዓሰርተ ዓመታት 

ከም ክልል ሃገርን ብዓል ክልተ ኣሃዝ ቁጠባዊ ዕብየት እናመዝገብና ንርከብ።  

ኣብዚ እዋን ከም ሃገርን ክልልን ዝምዝገብ ዘሎ ቁጠባዊ ዕብየትን ሰፊኑ ዘሎ ሰላምን ንዕኦም ዘይንታዮም ዝኾኑ ፀላእቲ ሰናይ 

ህዘብታት ኢትዮጵያን ህዝቢ ትግራይን ሓደ ግዘ ብዓሌት ሓደ ግዘ ብመሬት እናሳበቡ ንሰንሱ ክናቖር ዝገብሩ ስልትታት 

ነዲፎም ብምንቅስቓስ ሓድነት ህዝብታት ኢትዮጵያ ክልሕልሕ ዕብየትን ልምዓትን ኢትዮጵያ ነድሕሪት ክጉተት ሰፋሕቲ 

ፃዕርታት እናካየዱ እዮም። 

ኣብቶም ዝሓለፉ ኣዋርሕ ኣብ ከባብታት ኦሮምያ፣ ስዒቡ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተፈላለዩ መደናገርቲ ሓሳባት ብምልዓል ኣብ 

ልዕሊ ህዝብን ንብረት ሰፊሕ ዝኾነ ኪሳራ ክበፅሕ ዝገበሩ ኮይኖም መንግስቲ ፈለማ ህዝቢ ናይ ምንቃሕ ስራሕቲ ክሰርሕ 

ቀፂሉ ድማ ኣብቲ ልኡካት ሻዕብያ፣ ኢድዩ ኣህኣፓ፣ ኣርበኞት ግንባር፣ ግምቦት 7 ኦነግ፣ ኦብነግን ኢትዮጵያ ንምሕማስ 

ዝነፀረዎ ስልቶም ዝተሰለፉ ኣካላት ነፂልካ ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰድ ዘኽእሉ ህዝባዊ መድረኻት እናፈጠርካ ክጉለሉ 

ብምግባር መንግስቲ ነቶም ልዕሊ ሕገ መንግስቲ ዝኸዱ ኣካላት ሕጋውን ተመጣጣንን ስጉምቲ ክወስድ ብምኽኣሉ ህዝቢ 

ሰላሙ ተሓሊዩ ናብ ልምዓት ክወፍር ክኢሉ እዩ። 

እዞም ሓይልታት ትምክሕትን ፀቢብነትን ኣብ ክልል ኦሮምያን ኣምሓራን ዝፈጠርዎ ህውከት መቐፀልትኡ ኣብ ኣብ ክልልና 

ትግራይ ̕ውን ክደግምዎ ካልእ ሰልቲ ህውከት ተኸቲሎም ክመፁ ፈቲኖም። ከም መእተዊ ኣብ ሞንጎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ 

ኣመሓራን ዘሎ ብደምን ብዓምን ዝተነደቐ ስሙር ሓድነትን ፍቕርን ክመራስሑ ፈቲኖም። ኣብዚ ከይዲ ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም 

ህዝብታት ብዝፍጠር ጎንፂ ናብ ዘየለ ህውከት ክኣቱ ሰፋሕቲ ምልዕዓላት ገይሮም። ክልቲኦም ህዝብታት ኣንፃር ገዛእቲ 

ደርብታት ቃልሲ እንትካየድ ኣብ ሓደ ግንባር ሰሚሮም ዝተቓለሱ፣ ድሕሪ ዓወት ኣብ ዝሳለጥ ዘሎ ልምዓት ̕ውን እንተኾነ 

ኣብ ጉዳይ ልምዓትን ዕብየትን እሂን ምሂን እናበሉ ኣብ ጎደና ልምዓት ዝስጉሙን ዘለው ህዝብታት ብምዃኖም ነዚኦም 

ዝፈላሊ ነቓዕ ክርከብ ኣይክኣለን። 



ህዝቢ ወልቃይትን ፀገዴን፣ ህዝቢ ቃፍታን ሰቲት ሑመራን ሓድነትን ፍቕርን ህዝብታት ከም ቐደሙ ተጠናኺሩ ንውሉድ 

ወለዶ ክስጉም ካብ ዘለዎ ድልየት ኣብ ውሽጡ ኮይኖም ዘይቅዱስን ፀረ ሓድነት ህዝብታትን ዝኾነ ኣተሓሳስብኦም ዝነዝሑ 

ገለ ጉጅለ ትምክሕቲ ሱር ንከይሰዱን ብምዕላም ኣንፃር እዞም ጉጅለ ትምክሕቲ፣ ፀቢብነትን ጥፍኣትን ዝኾኑ ኣካላት 

ክምዝነቕሐሎም ኣደብ ግበሩ ክብሃሉ ከም ዘለዎምን ኣብ ካብ ክልል ክሳብ ወረዳ ኡሉ̕ውን ቑሸት ዘካየዶም ህዝባዊ 

ኮንፈረንሳት ኣብ ዘስምዖም መግለፅታት ሓባር ቕዋም እናነገሮም መፂኡ እዩ። 

ህዝቢዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዘካየዶ ህዝባዊ ኮንፈረንሳት ኣብቶም ዝሓለፉ ዕስራን ሓሙሽተን ዓመታት ብፍላይ ክዓ 

ኣብቶም ዝሓለፉ ሓሙሽተ ዓመታት ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ብርክት ዝበሉ ዓወታት ልምዓት ዘመዝገበ እኳ እንተኾነ ኣብ 

ከይዲ ዝርኣዩ ዝነበሩ ብርክት ዝበሉ ፀገማት ሰናይ ምምሕዳር ከም ዝነበሩ ብዕሊ ብምግምጋም ነቶም ፀገማት ከመይ 

ክፍትሑ ከምዘለዎም ብዕምቆት ተዘትዩሎም እዩ። 

ኣብቲ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ሓደ ዓብይ ኣጀንዳ ዝነበረን ኣብ ወረዳታት ወልቃይትን ፀገደን ውሱናት ጉጅለ ትምክሕትን 

ፀቢብነትን ዘልዐልዎ ሕቶ መንነት ንህዝቢ ወልቃይትን ፀገዴን ከምዘይውክል፣ ህዝቢ ናብ ልምዓት ብልቢ ከይወፍር 

ዝዓግትን ብምዃኑ ብኣግኡ ክእረም ከም ዘለዎ ሓበራዊ ምርድዳእ በፂሖምሉ ̕ዮም።  

ናይዚ መቐፀልታ ኣብ ኩለን ወረዳታት ኣንፃር እዞም ጉጅለ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኮይኑ ኣብዚ ትሕዝቶ ኣብ 

ከተማ ሰቲት ሑመራን ከተማ ማይ ካድራን ኣብ ዝተኻየዱ ሰላማዊ ሰልፍታት ክንድህስሶ መሪፅና።  

ኣይተ ኣለሙ ሓንጣል ኣብ ከተማ ማይካድራ ኣብ ስራሕቲ ኢንቨስትመንት ዝተዋፈሩ ብዓል ሃፍቲ እዮም። ኣብ ዞባና ጉዳይ 

መንት ኣልዒሎም ክንቀሳቐሱ ዝፈተኑ ገለ ጉጅለ ትምክሕቱ ንሕና ኣይወከልናዮም ብምባል ኣብ ዝነብሩሉ ከተማ ዝተኻየደ 

ሰላማዊ ሰልፊ ረኺብና ዘዘራረብናዮም እዮም። 

̋እዚ ሕዚ ረኺብና ዘለና ሰላምን ንልምዓትና ወሳኒ ብምዃኑ ሰላም ዝዘርገልና ንዓና ብሌን ዓይንና ከም ዘንቆረና ኢና ንቖፅሩ 

እዚ ብምዃንና ሰላምና ንዝዘርጉልና ሓይልታት ንምቅዋም ኣብዚ ናይ ሎሚ ሰማላዊ ሰልፊ ወፂአ ረኺብኩምኒ ኣለኩ። እዚ 

ምሕላው ሰላምን ድሕንነትን ከባቢና ብናህና ናይ ሰልፊ ተቓውሞ ዘብቅዕ እንተይኮነስ ደቅና ብምምሃር ኣቢልና ̕ውን 

ስለንቕፅለሉ እዞም ፀረ ህዝቢ ዝኾኑ ሓይልታት ባይታ የብሎምን̋ ክብሎ ገሊፆም ኣለው ብዓል ሃፍቲ ኣይተ ኣለሙ ሓንጣል። 

ደም ሰብ ከፊልና ዘምፃእናዮ ሰላም ብዝኾነ ሓይሊ ክፈርሰና ኣይንደልን። ብመሰረት ̕ዙይ እዞም ፀረ ህዝቢ ዝኾኑ ሓይልታት 

እናቃላዕና ሰላምናን ድሕንነትናን ክንሕሉ ኢና ድማ ይብሉ ኣብ ወረዳ ቃፍታ ሑመራ ነበርቲ ከተማ ማይካድራ፣ ከባቢ 

ባዕኸር ዝኾነና ጣብያታት፣ አይዶላ፣ ትርካን ፣ኢሮብን ሽግልልን ኣብ ዘካየድዎ ሰላማዊ ሰልፊ። 

ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቑፀሩ ደላይ ሰላም ዝኾነ ህዝቢ ከተማ ሰቲት ሑመራ ̕ውን ሎሚ 18 ለካቲት 2008 ዓ/ም ኣብ 

ኣደባባያት ከተማ ሰቲት ሑመራ ድሙቕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ኣለው። ዓብይ ምስ ንኡስ ጭርሖታት ሰላምን ልምዓትን 

እናስምዑ ኣብ ኣደባባያት ከተማ ሰቲት ሑመራ ክዘሩ ኣርፊዶም ድማ ኣለው። 

ክዝቢ ትግራይ ኣብ እንግድዕኡ ንዘመናት ተፃዒኑዎ ዝነበረ ኣርዑት ድኽነትን ድሕረትን ንምንጋፍ ብዝገበሮ ሰፍ ዘይብልን 

ማእለያ ዘይብሉን ናይ ሂወትን መስዋእትን መጉዳእቲ ኣካልን ኣበዛ ሃገር ተሃኒፁ ካብ ዘሎ ሰላም፣ ልምዓትን ዲሞክራስን 

ተቋደሲ ብምዃን ናብራናን ዕብየት ከተማናን ክንልውጥ ጀሚርና ኣለና። በዚ ለውጥና ዘይሕጎሱን ዘልኣለም እናደመናን 



እናተናቖርናን ክንነብር ዝደልዩ ሓይልታት ዝጀመርናዮ ስሉጥ ልምዓት ንድሕሪት ንምኩላፍ ፍሹል መደናገሪ ፕሮፖጋንዳ 

ሒዞም ኣብ ዝተፈላለያ ከባብታት ሃገርናን ክልልናን ምንቅስቓስ ጀሚሮም ኣለው። ይኩን እምበር ህዝብና ኣብ ዙርያ ሰናይ 

ምምሕዳር ዝርኣዩ ጉድለታት ተቓሊሱ ከምዝፈትሖም ብምእማን ብፍላይ ነቶም ብመንነት ትግራዋይ ኣቢሎም ዝመፁ ዘለው 

ሓይልታት ብቐትሪ ዝወግሖም ኣዛብእ፣ ብኣተሓሳስባን ተግባርን በስቢሶም ካብ ህዝቢ ዝተተፍኡን ብደም ህዝቢ ዝጨቀዩን 

ዝሰኸሩን ፍንፉናትን ፍሹላትን ምዃኖም፣ ካብ ብቐደሙ ስለዝርዳእ ኣቐዲሙ ኣብ ዘካየዶ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ሰናይ 

ምምሕዳር ፀረ ህዝቢ ዝኾነ ተግባሮም ደው ከብሉ ኣብ ቕዋም መግለፂኡ ወጊዙ እዩ። ናይዚ መቐፀልታ ድማ ኣደብ ግበሩ 

ዝብል ሰላማዊ ሰልፊ ምክያዱ መንግስቲ ንርኢቶ ህዝቢ ኣብ ግምት ብምእታው ሕጋዊ መአረምታ ከም ዝወስድ ዝገለፁ ድማ 

ከምቲባ ከተማ ሰቲት ሑመራ ኣይተ ኣለማው ኣየነው እዮም። 

ዋና ኣማሓዳሪ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣይተ ኢሳያስ ታደሰ ብወገኖም ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ግዘ ኣብ ቃልሲ እዩ። ኣብ ታሪክ 

ህዝቢ ህዝቢ ንመሰላቱ፣ ረብሕኡ፣ ንሰላምን ልምዓትን ኢሉ ኣብ ቃልሲ ዝነብር ህዝቢ እዩ። ነቲ ኣራዊት ዝኾነ ስርዓት ደርግ 

ብፅንዓት ተቓሊሱ ብምድምሳስ ናብቲ ቐንዲ ውራዩ ዝኾነ ምርግጋፅ ልምዓትን ምንጋስ ሰናይ ምምሕዳርን ቃልሱ ወፊሩ 

ክመቲ ሕሉፍ ብፅንዓት ዝቕፅል ዘሎ ህዝቢ እዩ። ኣብዞም ናይ ቃልሲ ምዕራፋት ህዝቢ ትግራይ ንባዕሉ ፀኒዑ ተቓሊሱ 

ንኻልእ ኣብነት ዘይኮነሉ ግዘ የለን። እዚ ህዝቢ ንከምኡ ዝበሉ ውፁዓት ህዝብታት ደቁ ፣ ደሙ ዝልግስ ሓላል ህዝቢ እዩ። 

ፀላእትና ኣብ ጉዕዞ ቓልሲ ህዝቢ ትግራይ በብእዋኑ ዕንቅፋት ክፈጥሩ ዘይፀዓርሉ እዋን የለን። ኣብቲ ሕሉፍ ስርዓት ደርጊ 

ህዝቢ ትግራይ ከብርስ ዝክኣሎ ኩሉ ገይሩ። ህዝቢ ትግራይ ግን ኣይተሰኮነን ዓለም ዘስደመመ ፅንዓትን ኣመስኪሩ ናብ 

ዓወት በቒዑ እዩ ክብሉ ገሊፆም።  

ኣብዚ ናይ ሰላምን ልምዓትን ቃልስና ̕ውን መጉረብን ጋሬጣን ዝኾኑ ኣይተስኣነን፣ በብእዋኑ ህዝቢ ትግራይ ንምድኻም 

ይጠቅም እዩ ዝብሉዎ ኩሉ ክፍትኑ ፀኒሖም ይኹን እምበር ህዝቢ ትግራይ ከም ቀደሙ ከከም መልክዖም እናገፀበ ጉዕዝኡ 

ቀፂሉ እዩ። በብግዚኡ ጉዕዞ ልምዓቱን ሰላሙን ንምዝራግ ፃዕሪ እናገበሩ ዝፀንሑ እኳ እንተኾኑ ናይ ሎሚ ፀረ ህዝቢ 

ትግራይ ኣጀንዳ ግና ብዓይነቱ ዝተፈለየ እዩ። መንነት ህዝብና ናብ ዕዳጋ ከውርድዎ ንሰምዕ ኣለና ዝበሉ ኣይተ ኢሳያስ፤ 

እዞም ፀረ ሰላም ሓይልታት ኣብ ውሽጥን ዓድናን ደገን ኮይኖም ብቐንድኡ ናይ ትምክሕቲ ሓይልታት ብተዛማዲ ድማ 

ፀቢብነት ግንባር ፈጢሮም ̋ሓውን ሓሰርን ̋ ብሓደ ኮይኖም ክዘሉ ንርኢ ኣለና ኢሎም።  

ናዚኦም ፀረ ህዝቢ ኣጀንደኦም ፍሉጥ እዩ ሻዕብያ ይኹን ግንቦት 7 ልኡኽ ኢትዮጵያ ናይ ምድካም ውጥን ሒዞም 

እንትንቀሳቐሱ ብቐንድኡ ከዳኽምዎ ኢህወደወግ እዩ ዝደኸመ ኢህወዴግ ክህሉ ድማ ዋና ርብርቦም ኣብ ህውሓትን ህዝቢ 

ትግራይን ዘነፃፀረ ወፍሪ ክገብሩ ፀኒሞምን ይገብሩን ኣለው። እዚ ክገብሩ እዮም ተረፍ መረፍ ሓይልታት ኣኻኺቦም ካብቲ 

ካብቲ ዝተተኾበሎም እናለቖሙ መሕደሪ ለይቲ ዝኸውን ኣጀንዳ እናፈጠሩን እናፃሕተሩን ክንቀሳቐሱን ዝፍትኑ ዘለው። 

ህዝብና ብምሉእ ጎኑ ኣብታ ዝጀመራ ፀረ ድኽነት ቃልሲ ከይውዕል ናህሩ ሰገፅ ከብል ፃዕሪ ይገብሩ ዘለው። ህዝብና ህዝቢ 

ዞባ ምዕራብ ትግራይ ተቓሊሱ መንነቱ ኣረጋጊፁ ብናይ ሓባር ቃልሱ ሕገ-መንግስታዊ ፌደራላዊ ስርዓት ሃኒፁ ኣብ ፀረ 

ድኽነት ቃልሲ ርብርብ ዝገብር ዘሎ ህዝቢ እዩ። ህዝቢ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብጠቅላላ ሕቶ መንነት ከምዘይብሉ ኣብ 

ልምዓቱ ሰላሙን ዕንቅፋት ክኾኑዎ ዝኽእሉ ሓይልታት ከምዘይስከም ደጋጊሙ ክምዕድ ፀኒሑ። ብዓብይኡ ድማ ካብዚ ናይ 

ሎምዓንቲ እዋን ንላዕሊ ክእረምሉ ዝኽእሉ ግዘ ኣይህሉን ሕብሮም እናቐያየሩ እንተመፁ ̕ውን ምላሽ ህዝብና እንታይ ምዃኑ 

ይሪኡዎ ኣለው። እዚኣ ኣብታ ዝፈልጥዋ ወርሒ ለካቲት ግበር ዘሎ ምዃኑ ደው ኢሎም ንክሓስቡ ዕድል ዝህብ እዩ። እዚ 

እንተዘይኮይኑ እቲ ግዘ ኣኺሉ እዩ። ውሳነ ህዝብና ክነኽብር ክንግደድ ኢና። እዚ ማዕበል ኣብ ፀረ ድኽነት ቃልስና ኣብ 



ምርግጋፅ ሰላምን ሰናይ ምምሕዳርን ክውዕልን ክድገምን ኣለዎ። እዚ ዝገብር ሓፂን ህዝብን መስመር ኣሎና፤ እዚ ዝገብር 

ሕሉፍ ፅንዓት ስለዘለና ነዚ ማዕበል ዝዓግቶ ሓይሊ ከም ዘየለ ዋና ኣማሓዳሪ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣይተ ኢሳያስ ታደሰ 

ገሊፆም ኣለው።  

እዞም ፀረ ሰላምን ልምዓትን ሓይልታት መንነት ህዝቢ ትግራይ ጠፉኡዎም እንተይኮነስ ድሑር ኣተሓሳስብኦምን ተግባሮምን 

ዘንፀባርቑሉ ባህሊ ሒዞም ስለዘዓበዩ እዩ። እዚኦም ኣብ ሕሉፍ ቃልስና ስለዝስዓርናዮም ስለዝኾኑ ክስዕሩና ኣይኽእሉን ከም 

መንነት ግና ትማሊ ተጋሩ ሎሚ ተጋሩ ኢና ብምባል ዝገለፁልና ድማ ተወላዲ ወረዳ ወቃይትን ኣብዚ እዋን ነባሪ ከተማ 

ሰቲት ሑመራን ዝኾኑ ተጋዳላይ ማማይ መኳንት እዮም። 

መንእሰይ ኣረጋዊ ገ/ስላሴን፣ ንእሰቲ ሊድያ ኣባዲ ወይዘሮ ለታይ ገ/ኪዳንን ሓይልታት ትምክሕትን ህዝቢ ንምድንጋር 

ዝገብሩዎ ምንቅስቓስ ህዝቦ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣይቕበሎም። እዚ ተመዝጊቡ ዘሎ ልምዓትናን ዕብየትና ዓይኖም ደም 

መሊኡ ዝገብሩዎ ዘለዉ ምንቅስቓስ ፀረ ሕገ መንግስቲ ብምዃኑ ሕገ-መንግስታዊ ስርዓትና ኣኽቢሮም ክኸዱ ግቡእ ኮይኑ 

ልዕሊ እዚ ዝገብሩዎ ምንቅስቓስ ግና መንግስቲ ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ ፀዊዖም እዮም።  

 


