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መደመር ለትግራይ ህዝብ አዲስ ነገር አይደለም!!! 

ሕሉፍ ግርማይ 
 አዲስ አበባ 

22/10/2010ዓ/ም 

 ስለ መደመር ለትግራይ ህዝብ ለማስተማር መሞከር ማለት ልጅ ለናትዋ ምጥ እንደ 

ማስተማር ማለት ነው። 

  የትግራይ ህዝብ ከተደመረ ዛሬ ድፍን 30 አመት ሞላው።የተደመረው ያኔ በ1980ዓ/ም 

ነበረ። ለመደመር፣ ለፍቅር፣ ለሰላምና ዲሞክራሲ ብሎ በተግባር መስዋእትነት ከፍሎ ያሳየ 

ህዝብ ነው። 

                                                

ደመር ለትግራይ ህዝብ ብርቅ አይደልም። መደመሩ የሚያውቀው መተክያ 

የሌላት የልጆቹ ህይወት መስዋእትነት በመክፍል ነው። ይሀው መደመርን 

ከጀመሩና ወደ መሬት ወርዶ ከተሰራበት ይሀው 30 አመት ሞላው። የትግራይ ህዝብ 

ትግራይን ከነፍሰ በላው ደረግ በ1980ዓ/ም ነፃ አውጥቶ ድጋሜ ስለ ኢትዮጵያውያን ኣስቦ 

ሲታገል የዛኔ ነበር የተደመረው፡፡ ለዚህ ደግሞ የአሁኑ አርተፊሻል ትውልድ ሳይሆን 

በኢህዴግ አባል ደርጅቶች በተለይም የቀድሞ ጤኔኛ ብአዴን ጀግኖችና ነባር ተጋዮች 

እንዲሁም የኦህዴድ የድሮ ነባር ተጋዮች ምስክር ናቸው። በክምር_ድንጋይና ደብረታቦር 

የተከፈለው መስዋእትነት መደመርን አስቦ ነው። ትግራይን ከደርግ ነፃ ለመውጣት ከከፈለበት 

በላይ በመሀል አገር የከፈለው መስዋእትነት ነው የከፈለው። የትግራይ ህዝብ መደመርን 

እምያውቀው እንደ የሰሙኑ በምላስና በመርህ አልባ ስድብ ሳይሆን መስዋእትነት ከፍሎ ነው 

መደመርን የሚያወቀው። መደመርን ባያስብ ንሮ፣ ፍቅርን ባያውቅ ንሮ መተክያ የሌላትን 

ውድ ህይወቱ አይከፍልም ነበር። ያው መሬቱን እስከ አልወሃና ሊማሊሞ ነፃ ካወጣ ቡጛላ 

ቀሪው የኢትዮጵያ ህዝብ ራሱ ያውጣ ብሎ ይመለስ ነበር። እውነት ነው በ980ዎቹ የተወሰኑ 

የትግራይ (ህወሓት) ተጋዮች አልወሃ ሲደርሱ በቃን ብለው ሊመለሱ ጀምረው ነበር ነገር ግን 

በግዜው በተደረገ ጥልቅ ግምገማና ተሓድሶ፣ በነበረው የመደመር ልቀት ከአባሉ ከመጣው 

ወደ ሌላው የመደመር ፍላጎትና ሌላውን የኔነው ብሎ ብዙ መስዋእትነት ከፍሎ መደመርን 

ያስተማረ ህዝብ ነው።  

https://www.facebook.com/hashtag/መደመር_ለትግራይ_ህዝብ_አዲስ_ነገር_አይደለም?source=feed_text
https://www.facebook.com/hluf.girmay?hc_ref=ARQs0CoA4U0SsnLdZIbfAzF2AcQ3roshATsspfV7qx8ktDZo8knST9GWKGTb_hOpgI8&fref=nf
https://www.facebook.com/hashtag/ብአዴን?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/የኦህዴድ?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/በክምር_ድንጋይና?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/ደብረታቦር?source=feed_text
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ለዚህ ህዝብ አሁን መደመርን ለማስተማር መሞከር ማለት ሰው_ይሞታል_ብለህ ለማስተማር 

እንደ ማለት ነው። ለዚህ ህዝብ መደመር ለማስተማር መሞከር ማለት ቀብሮ ለመጣ መርዶ 

እንደ መንገር ነው የሚሆነው። ምክንያቱ እንደ የአሁኑ በወሬ ሳይሆን መደመር በተግባር 

እምያቅ..ህዝብ..ነዋ። 

ከዚህ በተጨማሪ ለትግራይ ህዝብ ስለ ፍቅር፣ሰላምና ዲሞክራሲ ለማስተማር መሞከር ማለት 

ልጅ_ለናትዋ_ስለ_ምጥ_እንደማስተማር ማለት መሆንስ ስንትኞቻችን ነው ምናውቀው? 

ምክንያቱ..የትግራይ..ህዝብ.:- 

፩…ለፍቅር ብሎ ብዙ መስዋእትነት የከፈለ ህዝብ ነው። ከላይ እንደተገለፀው የትግራይ ህዝብ 

ትግራይን ከነፍስ በላው ደርግ ነፃ ሲያወጣ ከሌላው ኢትዮጵያዊ ካለው የአብሮ መኖርነት 

ፋላጎትና ፍቅር ሌላውን ከትግራይ ውጪን ነፃ ለማውጣት መስዋእት ከፍሎ ለፍቅር ህይወት 

ከፍሎ ነው ያሳየ ህዝብ ነው። እንዳየነው የአሁኑ ወጣት አፉን ፍቅር ያሸንፋል እያለ ሌላውን 

አየሰደበ..የሌላው..ማንነት..እያጠፋ..አይደለም..እምያውቀው። 

፪…የትግራይ ህዝብ ለፍቅር፣ ለሰላም ለዲሞክራሲ ብሎ ከሌላው ህዝብ በተለየ መስዋእትነት 

ከፍሎ ስተሰዋሁ ትርፍ ጥቅም ያስፈልገኛል ያላለ ህዝብ መሆኑ ማንም የሚያውቀው ፀሓይ 

ያሞቀው ሀቅ ነው። ጠ/ሚ ዶ/ር አብይም በራሳቸው አንደበት በፖርላማና ያኔ በትግራይ 

በነበራቸው ጉብኝት መስክረዋል በተግባርም ባድመ ሸራሮ በነበሩበት ግዜ ያውቁታልም። 

፫… የትግራይ ህዝብ ፍቅር መሆኑ በደርግ ግዜ በነበረ ውግያ የደርግ ወታደር የነበረ በግዜው 

በትግራይ ተጋዮች ሲማረክ ገዳያችን ብሎ እንዳልገደለው፤ ነገር ግን ልብሱን ቀይሮ አብልቶ 

አጠጥቶ በፍቅር ይንከባከበው እንደነበረ በህየወት ያሉ የደርግ ወታደሮች ነበር ይመሰክራሉ። 

ይህ ደግሞ የተማረከው ገዳያችን ነህ ብሎ ብሉትን አልቆረጠም ይልቁንስ የሪእዮተ አለም 

ልዩነት ነው የነበረን ብሎ ነበር ይንከባከበውና ፍቅር ሲሰጠው የነበረ ለተማረከው። 

፬…የትግራይ ህዝብ ሰላም ወዳድ፣ ከቂም በቀል የፀዳ መሆኑ አስመስክረዋል። ለዚህም 

በተለያዩ የአገሪትዋ ክፍል በተለይ ባለፉት ሁለት አመታት በ#አማራ (ጎንደር፣ ወልድያ፣ 

ባህር ዳር፣ አብርሃ ጅራ ወዘተ)፣ በኦሮምያ የተለያዩ ከተሞችና አንድ አንድ ዩንቨርስቲዎች 

ተጋሩን የትግራይ ተወላጅ ስለሆኑ ብቻ በቀን ጂቦች ሲገደሉ፣ ንብረታቸው ሲዘረፍ ሲቃጠል 

ለቂም በቀልነት በትግራይ በተለያዩ ዩንቨርስቲዎች የሚኖሩ የሌላ ብሔር ተወላጆች እርምጃ 

አለመውሰዱ፤ ከትግራይ ይውጡልን አላለም፤ የአማራና ኦሮምያ ህዝብ ጠላቴ ነው አላለም። 

ስለዚህ..የትግራይ..ህዝብ..ፍቅር..በተግባር..ያሳያል። 

፭… የትግራይ ህዝብ ስለ ሰለምና ሰለማዊ ሰልፍ በተግባር በደንብ ያውቀዋል። ለዚህም 

https://www.facebook.com/hashtag/ሰው_ይሞታል_ብለህ?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/ልጅ_ለናትዋ_ስለ_ምጥ_እንደማስተማር?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/ብሉትን?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/በኦሮምያ?source=feed_text
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በተለያዩ የአገሪትዋ ክፍል በተለይ በኦሮምያ፣ አማራ፣ በደቡብ በሰለማዊ ስልፍ ሽፋን 

ተሰብሰበህ የህዝብና የመንግስት ንብረት ማውደም፣ መንገድ መዝጋትና መቆፈር፣ ህንፃወች 

ማፈራረስ፣ የሌላ ብሔር ተወላጅ እየመረጥክ መግደል፣ ሰላም አስከባሪና ለሰላም የቆመ 

የፖሊስና መከላክያ ሃይል መግደልና ማቃጠል፣ መኪናዎችና አንቡላንሶች ማቃጠል፣ 

እያስፈራራህ ድሃውን ዜጋ ስራውን እንደይሰራ ማድረግ፣ ከአሸባሪ ድርጅቶች ተባብረህና 

ተላላኪ ሁነህ አገርህን ለዶላር ልመና ማቅረብና መሸጥ፣ መሳርያ ታጥቀህ ህገመንግስትና ህገ 

መንግስታዊ ስርአቱ በሃይል መናድ ማለት እንደልሆነ ከትግራይ ህዝብ መማር እንዳለብን 

ያሳየን ህዝብ ነው። የትግራይ ህዝብ ሰለማዊ ሰልፍ ማለት እንደስሙ ሰለማዊ መሆኑ 

በትግራይ (ባድመ፣ ዓዲግራት፣ ኢሮብ መቐለ፣ ወዘተ) በቅርቡ ባደረገው ሰልፍ አሳይቶናል። 

ሰለማዊ ሰልፍ ማለት በሰላም ተሰልፈህ ጥያቄህን በመፈክር (Slogan) መልክ ለሚመለከተው 

አካል የምታሳውቅበት ህጋዊና ሰላማዊ መንገድ መሆኑ፣ መንገድ ሳትዘጋ፣ ቦንብ ሳታስፈነዳ፣ 

የህዝብና መንግስት ንብረት ሳታወድምም ሳትሰርቅም፣ ህንፃዎች ሳታፈራርስ፣ ውዱ የሰው 

ህይወት ሳታጠፋ ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊ ስርአቱ ጠብቀህ ጥያቄህን ለሚመለከተው 

አካል ማቅረብ መሆኑ ያስተማረን ህዝብ ነው። ይህ ደግሞ ከማንም በላይ የሰላምና ሰለማዊ 

ሰልፍ እንደምያቅ በተግባር አሳየን። ሰው በላ የቀን ጅቦቹ ግን ትክክለኛ ሰለማዊ የሆነ 

ሰለማዊ ሰልፍ ለማድረግ ገና 50 አመት እንደሚያስፈልጋቸው ነው። 

፮… የትግራይ ህዝብ ስለ ዲሞክራሲ ያኔ 80ዎቹ ነበረ በተግባር ያሳየው። ያኔ ከ70,000 በላይ 

የሚቆጠሩ መስዋእትነት ከፍሎ ከ መቶ ሺ በላይ አካለ ስንኩል ሁነው ባመጡበት አንፃራዊ 

ሰላም ማግስት በ1987ዓ/ም ከሁሉም ብሔር ብሔረ ሰብ የተወከሉ በተገኙት ህገ መንግስት 

አፀደቀ እንጂ እንደ ደርግ እኔ ብዙ መስዋእትነት ስለከፈልኩ ስልጣን ለብቻየ አላለም። 

ለአሁኑዋ አዲስትዋ ኢትዮጵያም መሰረተ ድንጋይ ያኖረ ህዝብ ነው። ሁሉም ብሔር ብሔረ 

ሰዎች በራሳቸው ባህል፣ ቋንቋና አኗኗር ከሌላው እኩል እንድጠቀሙና እንዲኮሩ ያደረገ 

ህዝብ ነው። ይህ ደግሞ ህገመንግስቱና የኢትዮጵያ ህዝቦች የማይክዱት ሃቅ ነው። 

ያም ይሁን ይህ ለመደመር ፍቅር፣ መተሳሰብ፣ መከባበር፣ አንድነትና እኩልነት ያስፈልጋል። 

ባለፈው ሰኔ 16/2010ዓ/ም በነበረው ሰልፍ ተሰብሳቢው እየተናገረው የነበረ ሰልፍ ሌላ 

የሚናገረው ሌላ ለፍቅር ሳይሆን ለጥላቻ የሚዳርግ ድርጊት የሚሰራ መርህ አልባ ስራ የሚሰሩ 

ቡዙዎች ነበሩ። ከባንዴራ መቅደድ እስከ የትግራይ ህዝብ የሚሳደብና የሚያንቆሽሽ ነበረ። 

ያሳዝናል። እንዴት ነው ከ30 አመት በፊት መደመርን መስዋእትነት ከፍሎ ያስተማረን 

ምንሰድበው። ህይወቱ ከፍሎ ፍቅርና ዲሞክራሲ ያሳየን ውለታን ከመክፈል ይልቅ 
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ምንሰድበው በሄደበት ምናንቆሽሸው። ለካ ወርቅ ላበደረ ጠጠር የሚባለው እወነት 

ነው።ያሳዝናል ግን የትግራይ ህዝብ የቀን ጅቦች እንደሚሉት ሳይሆን ቀድሞ የተደመረና 

መደመርን በተግባር መስዋእትነት ከፍሎ ያሳየ፣ ለመደመር ለፍትሕና ለአንድነት 

መስዋእትነት የከፈለ ህዝብ ነው። መብቱን ለመጠየቅ ቀድሞ ግዴታው የሚዋጣ የሰለጠነ 

ህዝብ መሆኑ ማንም ስራውን ይመሰክርለታል። ነገር ግን የቀን ጅቦቹ አውቆ የተኛ 

ብትቀሰቅሰውም አይሰማም እንደሚባለው እውነታውን እያወቁ የህዝቡን መልካምነት፣ ፍቅር 

ሰጪነት፣ ለፍቅር እንደሚኖር መናገር አይፈልጉም። ለነሱ ሽንፈት ስለሆነ። በተቃራኒው 

ግን እነሱ የሰይጣን ስራ ሲሰሩ የትግራይ ህዝብ ግን የመልአክ ስራ ስለ ሚሰራ አይወዱቱም። 

እንዴትስ ሰይጣን መልአክን ይወዳል። የሆነ ሁኖ ግን የትግራይ ህዝብ የሚጠላ የቀን ጅብ 

ብቻ ነው። የትግራይ ህዝብ ለዚህች ሃገር ዋጋ ከፍሏል፣ ታግላል፣አታግሏል። ጀግና ይሰራል 

አንጂ አያወራም። የትግራይ ህዝብ አዋ አሁንም ዶ/ር አብይ እንዳሉት የኢትዮጵያ ሞተር 

የሆነ ኩራታችን ነው። እንወድሃለን፣ እናከብርሃለን። ድል፣ ፍቅር፣ሰላምና ዲሞክራሲ 

ለኢትዮጵያ..ህዝብ።..መልካም..ለትግራይ..ህዝብ።  

                                            አከተመ ቅር ያለው አንጀቱ ይበጠስ። 

 

ለመደመር የተከፈለ መስዋእት!! 

https://www.facebook.com/hashtag/አከተመ?source=feed_text

