
ትማሊ፤ሎሚ ኾነ ፅባሕ ተጋሩ ኢና! 
 
 
ሎማዓንቲ 15 ለካቲት 2008 ዓም ህዝቢ ፀለምቲ ሰለማዊ ሰልፊ ወፂኡ፡፡ልዕሊ 20 ሽሕን 8 
ሚእትን ህዝቢ ኣብቲ ውዕዉዕ ሰልፊ ተሳቲፉ እዩ፡፡ ኣብቲ ሰልፊ ካብ መራቲ ሃይማት ጀሚሩ 

ክሳብ ዓበይቲ ዓዲ ዝተሳተፍሉ ብርቱዕ ሰልፊ ነይሩ፡፡ንቲ ህዝቢ ወኪሎም መደረ ዘስምዑ ዋና 

ኣመሓዳሪ ወረዳ ፀገዴ ኣይተ ግደይ ኣዘናው ከምዝስዕብ ዝርዝር መግለፂ ሂቦም እዮም፡፡ 
 
እቶም ነገር ፋሕጢሮም ዕሾክ ዝዘርኡ ዘለዉ ሰባት ብቁፅሪ 7 እዮም፡፡ብፍላይ እዚኣቶም 

ሕድሕዶም ልቓሕ ዘለዎም ተረፋ ተረፍ ሕሉፍ ስርዓትን እዮም፡፡እዚኣቶም ቅድም ክብል 

መንነት ህዝቢ ወልቃይትን ፀገዴን ብሓይሊ ወይ ብጥቕሚ ዝቕየር መሲልዎም ናብ ብኣዴን 
ቀሪቦም ስንኩል ሕማም ብሕቶ መልክዕ ኣቕሪቦምዎ እዮም፡፡ከምዚ ዓይነት ሕቶ ክቐርብ 

ከምዘይደልዩን ሕቶ ማንነት ንምምላስ ብኣዴን ብዙሓት ዝተሰዉኡሉ ሓው ውድብ ህወሓት 

ምካኑን ዘይቕበልዎ ናይ ትግራይ ግዝኣት ምካኑ ብግልፂ መሊሰሙሎም እዮም፡፡ 
 
ሐዚ እውን ገና ተስፋ ከይቖረፁ ርእሶም ዘሕመሞም መደናገርቲ ሕቶ መንነት ፀገዴ ክቕይሩ 

ዘይፋሕጠርዎ ዘይፈልፈልዎ ዘረባ ከምዘየለ ኩሉ ካብ ሕቶ መንነት ፀገዴ ወፂኦም ናብ 

ወልቃይት ገፆም ከዝሩ ጀሚሮም፡፡ብዝብል ቅርፀ ዕማም ሰልፊ ወፂኦም፡፡ 
 
እቲ ትማሊ ንሓቶ ዝነበርና ሕቶ ማንነት ናብ ንቡር ክምለስ ተሰዊእና፤ቆሲልናን ደም 

ሪሂፅናን ኢና፡፡ሐዚ ንዝረከብናዮም ፀጋታት ደጊምና ንምስኣን ፋሕጠርጠር ዝብሉ ውሑዳት 

ሰባት ክዓርፉ ይግባእ፡፡ይነቐስ እቲ ፀገም ክንብል ሕቶ ሰናይ ምምሕዳርን ሕቶ ልምዓትን 
ከምቲ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ብተመሳሳሊ ሕቶና ምካ ፈሊጥና ሓተትና እምበር ሕቶ ማንነት 

ኣየኮነን፡፡ 
 
እዛ ዕለት እዚኣ ክንብል ልዕሊ 60 ሽሕ ተሰዊኦሙና ልዕሊ 100 ሽሕ ኣካለ ጎደሎ ኮይኖም 

እዮም፡፡ብሳላ መሪር ቃልሲ ድማ ሰላም ልምዓትን ዴሞክራስን እናሓደረ ይጉልብት ኣሎ፡፡
ብተመሳሳሊ ህዝቢ ፀገዴ ንነዊሕ ግዘ ፀሚእዎ ዝነበረ ሰላም፣ልምዓት፣ሕቶ መንነትን ነፃነትን 
ክምልስ ንኣስታት 17 ዓመት ዝኣክል መሪር ብረታዊ ቃልሲ ኣካይዱ እዩ፡፡ብርክት ዝበሉ 

ቀያሕቲ ደቁ ኣሰዊኡ እዩ፡፡ብሳላ መስዋእቱን መቕሰልቱን ድማ እነሆ ሰላም፣ ልምዓት፣ሕቶ 

ማንነቱን ነፃነቱን ክምለሰሉ ክኢሉ እዩ፡፡ከም ህዝቢ ድማ ኣብ ጎዳና ልምዓትን ሰላምን 
ይርከብ፡፡ሐዚ ድማ ብናይ ወነን ልዑል ናህርን ህዝቢ ካልኣይ ትልምን ዕብየትን ስግግርን 
ብዕዉት ኣፈፃፅማ ከምእንዛዝሞ ኣይንጠራጠርን፡፡ውድብ ህወሓትን ልምዓታዊ መንግስትናን 
ብዝነፀሮ ኣንፈት መሰረት ኣብ ዙርያ ልምዓትን ሰላምን ዝላ እንተተረጋገፀ ኣብ ሰናይ 

ምምሕዳርን ክራይ ኣካብነትን ክንድቲ ዝድለ ከምዘይተኸየደን ጎደለታትና ልምዓትና 

ከየተዓናቕፉን ነፂርና ክንኣቱ ተጌሩ እዩ፡፡ 
 
ንዚ ፀገም ብምንፃር ጎደሎታትና ንምፍታሕ ህዝባዊ ኮንፈረንሳት ብምክያድ ፀገማትና 

ክንፀርን መፍትሕታት ክዓርፎን ተጌሩን እናተገበረን እዩ፡፡ፀገም ህዝቢ ብሓይሊ ህዝብን 
ብውሳነ ህዝብን ክፍታሕ ከምዝኽእል እቲ መስመር ኣስተምሂሩና እዩ፡፡ካብ ታሕቲ ጀሚሩ 

ክሳብ ላዕሊ ናይ ፅርየት መድረኻት ብምድላው ብርቱዕ ዝተቐደ ንምፅባብ ዝመንመነ 
ንምቕያርን ዝነኾለ ንምዕባስን ከምዝሕግዘና ድማ ኣይንጠራጠርን፡፡ 



ዕላማ እዞም መሳሰይቲ ህዝቢ ብምድንጋር ልምዓትና ክተዓናቐፍ ብምግባር ዘይንቕነቕ 

መስመር ውድብ ክልሕልሕን ህዝቢ ንህዝቢ ብምግጫው ሰላምና ክዝሕትልን ብምግባር 

ብቖረፃ ስልጣን በትረ ስልጣን ንምጭባጥ ምኻኑ ግልፂ እዩ ክብሉ ወሲኾም ገሊፆም እዮም፡፡ 
ብፍላይ ንህዝብና መሊእና ዘየዕገብናዮ ጉዳያት ገፀርን ከተማን ምሕደራ መሬት፤ኣወሃህባ 
ግልጋሎትና፤ኣወሃህባ ፍትሒ ምሉእ ብምሉእ ክፍታም ዘይሕለል ፃዕሪ እናተገበረ ይርከብ፡፡
ነዚ ህዝባዊ ገምጋም መሰረት ብምግባር ድማ ከም ወረዳ ፀገዴ ሕጋዊ ስጉምቲ ምውሳድ 

ጀሚርና ኣለና፡፡ብፋላይ ኣብ ቅልጣፈ ህንፀት መንገዲ ገፀርን ከተማን ሕፅረት ከምዘሎ፤ፀገም 

ግልጋሎት መብራህቲ ኣይብልናን፤ተጠቃምነት መናእሰይ ይንእስ እዩ፤ ዝብሉን ካልኦትን 
ልምዓታዊ ሕቶታት መንግስቲ ኣብ ሓፂርን ማእኸላይን እዋን ክፈትሓልና ቃል ተኣትዩ እዩ፡
፡ 
እዚ ከምዘሎ ኾይኑ ትማሊ ህዝቢ ፀገዴ ከም ህዝቢ ትግራይ መጠን ብስርዓት መሳፍንቲ 

ዝተመንጠለ ማንነት ማለት እውን ትግራዋይነቱ ዳግም ናብ ዝነበሮ ንምምላስ ን17 ዓመት 

ዝኣክል ሕሱም ቃልሲ ኣካይዱ እዩ፡፡ድሕሪ ዚርን ነዊሕን ቃልሲ ድማ ካብ 1983 ዓ.ም 

ድሕሪ ውድቀት ደርጊ ማንነቱ ትግራዋይነቱ ኣረጋጊፁ ብቋንቅኡ ተኸሊሉ እናተመሓደረ 
ይርከብ፡፡እቶ ትማሊ ኣብ እንግድዓ ህዝቢ ደይቦም ደም ህዝቢ ምምጣጥ ዝለመዱ 

ግፍዐኛታት ተረፋ መረፍ ሕሉፍ ስርዓታት ሐዚ እውን ከምቲ ዝለመድዎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ 

ሕቶ ማንነት ብምልዓል ዘለዎም ሕዱር ንዕቐት  ደጊሞም ምንፅብራቕ ጀሚሮም ኣለዉ፡፡
ህዝቢ ፀገዴ ኣምሓራይ እዩ ብዝብል ዝተቐብረ ታሪኽ ከተስኡ ላዕልን ታሕትን ይብሉ 

ኣለዉ፡፡ህዝቢ ፀገዴ ግን ደጋሙ ሕቶ መንነት ከምዘይብሉን ሕትኡ ከምቲ ካሊእ ትግራዋይ 

ሕቶ ልምዓት ምኻኑ እናሐበረሎም መፂኡ እዩ፡፡ኣብ ዝተጀመሩ ህዝባዊ ኮንፈረንሳት 

ኣመሰራርትአ፣ኣመፃፅእኡ ዝፀንሐ በዓል ቤት ምኻኑን ሰብ 8 ማይ ቤት ሕታል ዘይብሉ ንፁር 

ትግራዋይ ምኻኑ ብተመሳሳሊ እናገለፀ ፀኒሑ እዩ፡፡ 
 
መንነቱ መንጢሎም ይገዝእዎ ንዝነበሩ ስርዓታት ብሳላ መስዋእቲ ትሕቲ መሬት 

ከምዘእተዎም ደጊሙ ደጋጊሙ ገሊፅሎም እዩ፡፡ሐዚ ድማ ደጊሞም ርእሶም እንተቕኒዖም 

ህዝቢ ፀገዴ ደጊሙ ከምቲ ልሙድ በቲ ወያናይ ቃልሱ ትሕቲ መሬት ከእትዎም ከምዝኾነ 
ንመወዳእታ ግዘ ይሕብር፡፡ቅድሚኡ ግን ኣብ ፅላል ህወሓት ውድብና ዓሲልና ደለይቲ ሰላም 

ብምኻኑ መንግስቲ ኣድላይ ዘበለ ስጉምቲ ይውሰደልና ዝብል ተሪር መልእኽቲ  ንሓትት፡፡ 
እቲ ሎማዓንቲ ዕለት 15 ለካቲት 2008 ዓም እነካይዶ ዘለና ሰለማዊ ሰልፊ ናይቲ ዝቐነየ 
ህዝባዊ ኮንፈረንስ መዛዘሚ ዓወት፤ብወረዳና ተታሒዞም ዘለዉ ጉዕዞ ልምዓትን ዴሞክራስን 
ቀጻልነት ብዘለዎ መንገዲ ክግልቡት ቃል እንኣትወሉ፤እቶም ልምዓትና ከተዓናቕፉ ላሕ 

ዝብሉ ዘለዎ ተረፋ መረፍ ሕሉፍ ስርዓታት ንሕና ትማሊ ሎሚ ኾነ ፅባሕ ተጋሩ ምኻና 

ክነፍልጦምን ኣፎም ክትሕዙልናን ንምርግጋፅ እተዘይኾይኑ ዘየዳግም ስጉምቲ ከምእንወስድ 

መልእኽቲ ንምትሕልላፍ እዩ፡፡ 
 
ኣብ መወዳእታ ብዕራይ ናብ ዘበለ የብል ዕርፊ ኣፅንዕ እዩ እሞ እዞም ፀረ ልምዓትን ሰላምን 
ዝኾኑ ሰባት ካብ መንገዲ ልምዓትና ከየውፅኡና ቃልስና ብምሕያል ንዘላቒ ልምዓትን 
ምጉልባት ዴሞክራስን ክንሰርሕ ንላቦ ክብሉ ገሊፆም፡፡ 
 
ኣብ ልዕሊ ማንነት ዝለዓል ዘሎ ሕቶ ክድስክልን ፍፁም መሰረት ዘይብሉ መልሲ ኣልቦ ሕቶ 

ምኻኑ ብግልፂ ዝተዛረበ ህዝቢ ወልቃይት እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ብተኸታታሊ ኣብ ኩለን 
ወረዳታት ዞባ ምዕራብ ዝካየድ ምኻኑ ኣማኻሪ ጉዳያት ፖለቲካ ዞባ ምዕራብ ኣይተ ርስቁ 

ኣለማው ሓቢሮም እዮም፡፡ 



  
ኣብ ልዕሊ መንነትና ንዝመዐ ፀላኢ ኣይንደራደርን! 

ትማሊ፤ሎሚ ኾነ ፅባሕ ተጋሩ ኢና! 
 
 

ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ 
15/06/2008 

 


