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መግለፂ ቕዋም ተሳተፍቲ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ሰናይ ምምሕዳር ዞባ መቐለ 
ጥሪ 2008 ዓ/ም 
 
መእተዊ 
ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ኣብ ፅላል መስመር ውድብና ዓሲልና ኣብ በብምዕራፉ ዘጋጥሙና ሕ
ልኽላኻትን ብድሆታትን ብቃልስና እናኣለናኣብ ሃዲድ ጉዕዞ ህዳሰ ኣቲና ንቕድሚት ንምርሽ ኣ
ለና፡፡ ናይዚ መርኣይና ኣብ መረፃ 2007 ዓ.ም ረብሓታትናን ጥቕምታትናን ናይ ምልላይዓቕ
ምና ኣዝዩ ልዑል ብዝኾነ ብርኪ ከም ዘማዕበልና ንራብሓታትና እንርአየሉ መነፀር ኣርሒቕና 

ምእማት ከምንኽእል ዝረኣናሉ እዋን እዩ፡፡ 
 
ነቶም ናይ መሪሕ ውድብናን መንግስትናን ጥንካረታትን ሕፅረታትን ነንበይኖም ፈላሊና እቶም
 ጥንካረታት ተጠናኪሮም ክቕፅሉ ኣብቶምሕፅረታት ድማ ብቐፃልነት ዝፍትሑ ብልምዓታዉን
 ዴሞክራሲያውን መንግስትና እዩ ኢልና ብምእማን ንሕና እውን ባዓልና ኣካል እቲመፍትሒ ከ
ም ዝኾና ኣስሚርናሉ ሐሊፍና ኢና፡፡ ኣብ ትሕቲ ዕውት ጉዕዞ ሰላም ፣ ዲሞክራስን ስሉጥ ልምዓ
ትን ዕብየት ኢኮኖሚን እናሃለናንድሕረትን ዝፍጠር ክፍተት እናኣረምና ነቲ ቀንዲ ዉራይና ዝ
ኾነ ድኽነት ነበረያ ንምግባር ከም ዝኾነ ተረዲእና ንጉድለታት ሰናይ ምም/ርከይንበልበልና መ
ረፃና ዝሓዞም ሽቶታት ዕውት ክኸውን ጌርና ኢና ጥራሕ ዘይኮነስ ነቶም ናይ ሰናይ ምም/ር ጎደ
ሎታት ካብ ልክዖም ንላዕሊእናንበልበሉ መረፃና ዘይምስሉ ክሕዝ ዝፅዕሩ ዝነበሩ ፀረ-
ሰላምናን ልምዓትናን እውን መልሖሶም ክሓይኩ ጌርና ኢና፡፡ 
 
ድሕሪ እቲ ዝተኻየደ ፍፁም ሰላማዊን ዴሞክራሲያውን መረፃ መላእ ህዝብና ንውድብና ህ.ወ.ሓ.
ት/ኢህወዴግ/ ዳግም ክመርሐና መሪፅናዓብይ ሕድሪ ምስ ኣሸከምናዮ ውድብና እውን ነቶም ኣብ
 ኣፈፃፅማ ልምዓትን ሰናይ ምም/ርን ዝተርኣዩ ጉደሎታት ምስትኽኻል ኣካል ናይቲቀፃላይ 5 ዓ
መት ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ኮይኑ ክሪኦ ዘለዎ ጉዳይ ምዃኑ ኣቐሚጡ እዩ፡፡ ውድብና ህወሓ
ት ቃሉ ሓልዩ ድማ ኣብ መበል12 ጉባኤኡ ብዕምቆት ዘትዩ ናይ መፍትሒ ኣንፈት ኣቐሚጡሉ 

እዩ፡፡ ተታሒዙ ዘሎ ልምዓት ምቕፃልን ምንጋስ ሰናይ ምም/ርን ነፃፂልካክርኣዩ ዘይግብኦም ም
ኳኖም ብጥብቂ ተሰሚርሎም እዩ፡፡ 
  
ናይ መበል 12 ጉባኤ ውድብና ህ.ወ.ሓ.ት ውሳነ መሰረት ብምግባር ድማ ካብ ላዕለዎት ኣመራር
ሓ መሪሕ ውድብናን መንግስትናን ጀሚሩክሳብ ታሕተዋይ ኣመራርሐን ኣባልን መሪሕ ውድብ
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ናን መንግስትናን ኣብ ጉዳይ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ሰፊሕ ናይ ፅሬት ገምጋምምክያድ 

ጀሚሩ ኣሎ፡፡ኣብዚ ገምጋም ንሕና ከም ህዝቢ ኣብ ጎኒ መንግስትናን መሪሕ ውድብናን ብምኳን
 ነቶም መንገፋት ኣሪና ክነውፅእዝለዓለ ምርብራብ እናገበርና መፂኢና ኢና፡፡ ኣብቶም ገምጋማ
ት ኣብ ንስእነት ሰናይ ምም/ር ጠንቂ ኮይኖም ልምዓትናን ዲሞክራስናንብኣግባቡ ከይነስተማቕ
ር ዝገብሩና ጉዳያት ተፈሊዮም ወፂኦም እዮም፡፡ ኣብዚ ኮንፈረስ ኣፈፃፅማ ልምዓትን ሰናይ ም
ም/ርን ሕሉፍ 5 ዓመትትልሚ ዕብየትን ስግግርን ብዝርዝር ድሕሪ ምግምጋም ናይ ሰናይ ምም
ሕዳር ሰነድ ተዳልዩ ብዝርዝር ተራኣዩ ኣሎ ፡፡ ሽቶታት 2ይ ትልሚዕብየትን ስግግርን ከምኡዉ
ን መደባት 2008 ዓ/ም ብዕምቆት ዘቲና ነቶም ዘለውና ጥካረታት ዓቂብና ጉድለታትና ብእምራ
ም ጉዕዓዞ ህዳሰናንምርግጋፅ ንጡፍ ተሳትፎና ክነሕይል ከምዝኾና ኣብ ምርድዳእ በፂሕና ኣለና
፡፡ 
 
ድሕሪ ተሃድሶ ከተማና ናብ ዘመናዊነት እናተቐየረት ኣብ ውሽጣ ዝነብር ህዝቢ ቑፅሩ እናወሰኸ
 ስራሕ ዕድል እናተፈጠረ ይኸይድ ስለ ዘሎከም ዝሓለፉ ስርዓታት ተፈራሒትን ናይ ቀይሕ ራዕ
ዲ ማእኸልን ዘይኾነት ናይ ሓቢርኻ ምስራሕ ብሓባር ምዕባይ ማእኸል ንግድንኢንዳስትሪን ኢ
ንቨስትመንትን እናኾነት ትመፅእ ከም ዘላ ኣረጋጊፅና አና፡፡ ብፍላይ ድማ ናይ ደኣንት ምንቅስ
ቓስ መሰረት እንዳስትሪ እየንዝብል ኣንፈት ተግባራዊ ይኸውን ከም ዘሎ ዘተባብዕ ፍንጪ ዝተ
ርኣየሉን ንልምዓታዊነት መሰረት ይኾና ከምዘለዋ ገምጊምና ኣለና፡፡እንተኾነ ግና ኣብ ከተማና
 ዘሎ ናህሪ ምኽታም ፣ ቀረብ መስተ ማይ ፣ ውሽጣ ውሽጢ መንገድ ምፅፋፍ ነባር ትሕዝቶ ሕፅረ
ት ኣሎ ካብገጠር ናብ ከተማ ዝኣተው ገባራት ንፁር ግልጋሎት ኣብ ምሃብን ክረኽቡ ምግባርን 

እውን ሕፅረት ኣሎ፡፡ ብድምር ኣብ ስራሕትና ዘሎ ፀገምምስ ዓቕምን ክእለትን ናይ ከተማ መሪ
ሕነት ዝተሓሓዝ ዋላ ይሃልዎ ብዝዓበየ ግና ኪራይ ኣካቢ ፖለቲካል ኣኮኖሚ ኣብ ከተማ መሊኡ 

ስለዘይተሰዓረን ልዕልነት ዘለዎን ምዃኑ ብዝርዝር ገምጊምና ኣለና፡፡ ዝርገሐ መሰረተ ልምዓት 

ከተማና ካብ ባዶ ተላዒሉ ኣብዚ ሐዚ በፂሕዎዘሎ ደረጃ ምብፃሑ ዘተባብዕ እዩ፡፡ ብፍላይ ድማ 

ኣብ ስልክን መንገድን ዓብይ ዝላ መፂኡ እዩ፡፡ ጠለብና ስለ ዝዓበየ እምበር ኣብ ሓይሊመብራህ
ቲን መስተ ማይን እውን ዘተባብዕ ለውጢ መፂኡ እዩ፡፡ ኾይኑ ግና ኣብ መብራህቲ ዘሎ ምዝንጋ
ዕ ፣ ኣብ መንገዲ ዘሎ ጉድለት ፅሬትኣብ ቴሌ ዘሎ ምቁርራፅ፣ ኣብ ፅሩይ ዝስተ ማይ ዘሎ ዋሕዲ 

ተዘይተፈቲሑ ንልምዓትና ብቀጥታ ስለ ዝዕንቅፍ ፍሉይ ትኹረት ተዋሂብዎብተሳትፎና መሰረ
ታዊ ለውጢ ክመፅእ ከም ዘለዎ ሪኢና ኢና፡፡ ሰናይ ምምሕዳር መሰረቱ ቅኑዕ መስመርን ናይ ህ
ዝቢ ተሳትፎን እዩ፡፡ ካብዚዝብገስ መንግስትናን መሪሕ ውድብና ህወሓትን ህዝቢ ከተማናን ኣ
ብ ቅኑዕ መስመር ኾይኖም ሓበራዊ መደባት የውፅኡ ብሓባር ይወፍሩሓቢሮም ድማ ውፅኢት 

ይግምግሙ ግልፅነት ዝፈጠሮ ውሽጣዊ እምነት ይህሉ፡፡ 
 
ብኸምዚ ዝበለ መንገዲ ን40 ዓመታት ከም ማይን ፀባን ተወሃሂዶም መፂኦም እዮም፡፡ እዚ ከም
ዘለዎ ኾይኑ ነቲ ብዝተፈላለየ መንገዲዝግለፅ ዘሎ ንምንጋስ ሰናይ ምም/ር ዝፃብኡ ተግባራት እ
ውን ብዝርዝር ብምርኣይ ንኽነውግዶም ቃልሲ ክነካይድ ከምዝግባእ ተረዳዲእናኢና፡፡ ብፍላይ
 ንህዝቢ ብግቡእ ዘይምትእንጋድ ፣ ምምልላስ ፣ ምግልታዕ ፣ ቅልጡፍ ውሳነ ዘይምሃብ ፣ መደብ 

ኣገዲድካ ምፍፃም ፣ኣድልዎን ወገንነትን ፣ ብላዕ ኣብ ፍትሕን መሬትን ዘሎ ፀገማት ህዝቢ ብስእ
ነት ሰናይ ምም/ር ክሳቐ ዝገብሩ ዘለው ጉድለታት ምዃኖምብዝርዝር ዘቲናሎም ኢና፡፡ እዚኦም
 ሓደገኦም ህወሓት ኣብ ጉባኤኡ ብዝርዝር ገምጊሙ ካብ ፅባሕ ጉባኤኡ ጀሚሩ ድማ ነዚ ጉድለ
ትንምስትኽኻል ከካይዶ ዝፀንሐ ሰፊሕ ናይ ፅሬት ምንቅስቓስን ክረአ ጀሚሩ ዘሎ ለውጥን ዘለና
 ናእዳ ኣዝዩ ልዑል እዩ፡፡ 
 
ክሳብ ሐዚ ኣብ ዝተኻየዱ መድረኻት ኣብ ጉድለት ሰ/ምም/ር ፣ ክራይ ኣካብነት፣ ፀቢብነት ምጉ
ጅጃልን ከባብያውነትን ጉድለት ዝነበሮምናይ ውድብ መሓውር ካብ ተራ ኣባል ውድብ ክሳብ ኣ
መራርሓ ፖለቲካውን ሕጋውን ስጉምቲ እናተወሰደሎም እዩ፡፡ ብናይ መንግስቲኣሰራርሓ ዝጠ
ሓሱ ክራይ ዝእክቡን ናይ መንግስቲ መሓውር ድማ ከከም ጉድለቶም ክሕተቱ እናተገበረ እዩ፡፡ 
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ኣብ ናይ ፍትሒ ፀጥታ ፣ ቤትፍርዲ ፣ ገሊኦም ኣካላት ዘሎ ናይ ቅንዕናን ክራይ ኣካብነት ተግባር
ን ኣብ ሰናይ ምም/ር ኣንፀርፅሮት ክፍጠር መንቀሊ ምዃኑ እቲ ንለውጢዝተልዓለ ኣመራርሓን 

ኣካል ፍትሕን ተገንዚቡ ዝጀመሮ ናይ ምፅናይ ስራሕ ኣብ መወዳእታ ክበፅሕ ከም ህዝቢ በቢ ዝ
ተወደብናሉ ናይሓፋሽ ውደበታትን ኣብያተ ምኽርን ተሳትፎና ብምሕያል ዘለና ረዚን ሓላፊነ
ት ተገንዚብና ኣለና፡፡ 
 
ብድምር ኣብዚ ከተማዊ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ሰናይ ምምሕዳር ዝርዝር ኣጀንዳታታትና ተመያይ
ጥና ናብ ሓደ ምርድዳእ ምስ በፃሕና እዞምዝስዕቡ በዓል 9 ናይ ሓባር ቅዋም መግለፂ ኣቐሚጥና
 ኣለና፡፡ 
 
መግለፂ ቅዋም 
1. ምክልካል ማእኸል ዝገበረ ናይ ጥዕና ፖሊስና ኣዶ ሂወት እናሃበት ሂወት ክትግብር የብላን ብ
ዝብል ቴማ ሞት ኣዴታትን ህፃናትንንምቕናስ ዓብይ ዝላ መፂኡ እዩ፡፡ እዙይ ከምዙይ እናሃለ
ወ ኣብ ስነ-
ፅሬት ፣ ዝረጋሐ ኤች ኣይቪ ኤድስ ፣ ናይ ኣመጋግባ ወይ ስነ ማዓዛብተወሳኺ ሕ/ሰብና ኣብ መድ
ሕን ጥዕና ተመዝጊቡ ዋሕስ ጥዕና ክረክብን ኣብ ጥዕና ግልጋሎት ኣወሃህባ ዘለው ዘይተሰገሩ ናይ
 ጥዕናማሓንቕ ብውነ ተረዲእና ከም ህዝቢ ኣነቓኒቕና ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ከም እንሰግሮም ቃል ን
ኣትው፡፡  

2. ፅሬት ትምህርቲ ንምርግጋፅ ዓቕሚ መምህር ምምሕያሽ ግድን ስለ ዝኾነ መንግስትቲ ነዙይ 

ቁርፀኝነት ወሲዱ ብዙሓት ሚልዮናት ገንዘብወፃኢ ብምግባር ናይ መምህራን ደረጃ ት/ቲ ክማሓ
የሽ ገይሩን ይገብር ኣሎን፡፡ ብተወሳኺ ዓቕሚ ብዝፈቀዶ ንቤት ት/ቲ ዘድልዩ ናውቲብፍላይ መ
ፃሕፍቲ’ውን ብዝሓሸ መንገዲ የቕርብ ኣሎ፡፡ ይኹን እምበር ዋላ እኳ ፅሬት ት/ቲ ምርግጋፅ ናይ
 ሓደ ወቅቲ ስራሕ ኣይኹን ስኣንናይ ወለዲ ተምሃራይን መምህራን ዝተዋደደ ስራሕ ኣብ ፅሬት 

ት/ቲ ምጉዳላት ተራእዮም እዮም፡፡ ስለዝኾነ ኣብ ጎንና ዘለው መምህራንእናደገፉን ደቅናውን ብ
ኣግባቡ እናተኸታተልና ዘለዉና ፀገማት ንምፍታሕ እጃምና ከም እንፃወት ቃል ንኣትው፡፡ 
 
3. ኣብ ደኣንት ምሕቋፍ ማለት ስራሕ ናይ ዝሰኣኑ ተገይሩ ዝውሰድ ዝነበረ ሎሚ ደኣንት ናይ ለ
ውጢ ዓውዲ ምዃኑ ተረጋጊፁ ኣሎ፡፡ይኹን እምበር ኣብ ደኣንት ዋላ እኳ ሰፊሕ ለዉጢ ይሃል
ው እምበር ኣብ ስሪሕቲ ማኒፋክቸሪንግ ፣ ናይ ምዕቛር ባህልና፣ልቓሕ ናይምምላስን ምጥቃምን 

ኣፈፃፅማና ገና ቡዙሕ ዝተርፎ እዩ፡፡ ክራይ ኣካቢ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ልዕልና ረኺቡ ዕብይ ዝበ
ሉ ናይ ሰናይ ምም/ርፀገማት ይፍጠሩ ኣለው፡፡ ስለ ዝኾነ ቃልሲ ፀረ-
ክራይ ኣካብነት ብምሕያል ሰናይ ምምሕዳር ብምንጋስ ክራይ ኣካቢ ፖለቲካል ኢኮኖሚብልምዓ
ታዊ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ክትካእ ብምግባር ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ከተማና ህዳሴ ቀፃልነት ክህልዎ ኣ
በርቲዕና ከም እንሰርሕ ቃልንኣትው፡፡ 
 
4. ምእንቲ ፍትሕን ሰናይ ምም/ርን ኢሉ ዝተቃለሰን ገዚፍ መስዋእቲ ዝከፈለን ህዝቢ ስለዝኾነ 

ዝተማለአ ሰናይ ምም/ር ክረክብ ይግባእ፡፡ስለዝኮነ ሰፋሕቲ መድረኻትን ፅሬታትን ብምክያድ ኣ
ብ ግልጋሎት ኣወሃህባ ፣ ፍትሒ ኣካላት ፣ ምሕደራ መሬት ፣ ግብርን መ/ልምዓትምቅልጣፍን ጥር
ዓናት ብፅሞና ኣዳሚፅካ ፍታሕ ኣብ ምሃብን ካልኦትን ዝነበሩ ፀገማት እርይ ብቁፅሪ ተፈሊጠን 

ተገምጊመን እዚ ብቀፃልነትውዳበታትና ኣጠናኺርና ፀገማት ሰናይ ምም/ር ንዝፈጠሩ ኣመራር
ሓን ሲ/ሰርቫንትን ፊት ንፊት ተቐሊስና ባይታና ንክራይ ኣከብቲ ረመፅከም ዝኾነ ክነረጋግፅ ኣ
ብ ጎኒ መንግስትናን መሪሕ ውድብናን ኮይና ተራና ከም እንፃወት ቃል ንኣትው፡፡ 
 
5. ኣንሕና መናእሰይ ወለዶ ሕድሪ እቶም ምእንታናን ምእንቲ ዓዶምን ዝሓለፉ መናእሰይ ብውነ
 ተረዲእና ናይ ዕላማ ፅንዓቶምን ታሪኾምንወሪስና ፣ዝጀመርዎ ጉዕዞ ህዳሰ ንምቅፃል ቀፃልን ዘተ



4 
 

ኣማምንን ሰላምን ልምዓትን ንክህሉ ኣብ መከላኸሊ ሓይሊ ዘለና ኣስተዋፀኦና ከይትሕትብዘለዎ 

ፖለቲካዊ ትርጉም ናይ ህልዉና ጉዳይ ዝለዝኮነ ካብ ሕድሕድ ገዛና ጀመርና ብትኩረት ሂብና ክ
ንስርሓሉን ካልኦት ካም ስደትዝኣመሰሉ ንመናእሰይ ዝጎድኡ ተግባራት ኮኒና ብማሕበርና ተወ
ዲብና ንባዕልና እናተጠቐምና ልምዓትን ሰናይ ምም/ርን ዝተረጋገፀላ ከተማንምህናፅ ዘይትካእ 

ተራና ከም እንፃዎት ብስም እቶም ዝሓለፉ ሰማእታት ቃል ንኣትው፡፡ 
 
6. ንሕና ደ/ኣነስትዮ ኣንፃር ድኽነትን ድሕረትን ቃልስና ብማሕበርና ተወዲብና ዝለዓለ ቃልሲ 

ኣብ ምግባር ንርከብ፡፡ ይኹን እምበር ማዕረማዕረ እቲ ዝገበርናዮ ተሳትፎ ኣብ ተጠቃምነትና ይ
ተርፍ እዩ፡፡ ስለዝኾነ ጀሚርናዮ ዘለና ጉዕዞ ህዳሴ ጫፍ ንምብፃሕ ደቂ ኣንስትዮ ከተማናብማሕ
በርና ተወዲብና ኣብ ኩሎም ማሕበረ ኢኮኖሚያውን ፖለቲካዊ ጉዳያትን ተሳትፎናእናሓየልና 

ብኡኡ ልክዕ ድማ እናተጠቐምናልምዓትን ሰናይ ምም/ርን ከም እነረጋግፅ ቃል ንኣቱ፡፡ 
 
7. ኣብ ቀፃሊ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ኣብ ኢኮኖሚያዊ ፣ ማሕበራዊ ፣ መሰረተ-
 ልምዓትን ፖለቲካዊ ጉዳያትን ዝሓዝናዮ ሽቶታትብምዕዋት ከተማና ናብ ማእኸላይ እቶት ዘለ
ወን ከተማታት ዓለም ንምስላፍ ኣንሕና ተሳተፍቲ እዚ ኮንፈረንስ እቲ ተሓንፂፁ ዘሎ ትልሚዕብ
የትን ስግግርን ካብቲ ናይ ቀዳማይ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ትምህርቲ ወሲድና ብናይ ግዜ የለ
ን ኣተሓሳስባ ክነተግብሮን ክንጥቀመሉንማኒፋኽቸሪንግ ማእኸሉ ዝገበረ ስግግር ከም እነረጋግፅ 

ቃል ንኣቱ፡፡ 
 
8. ጀሚርናዮ ዘለና ናይ ልምዓትን ሰናይ ምም/ርን ስሉጥ ጉዕዞ ዘላቕነት ከይህልዎ ዝገብር ድሕረ
ታት ከባቢያውነት ፤ ኪራይ ኣካብነት ፣ፀቢብነትን ዘይሕጋዊ ስራሕትን ብዲሞክራሲያዊ ቃልሲ 

ብምኹናን እተን ዘለዋና ሃፍቲ ኣብ ልምዓት ንምውዓል ዘኽእል ኣተሓሳስባ ብምሓዝንልምዓትና 

ንድሕሪት ዝመልስ ምዃኑ ብዝርዝር ገምጊምና ስለ ዝተረዳዳእና ካብ ድሕረ ሐዚ ናብ ልምዓትና
 እበር ናብ ከምዚኦምድሕረታት ከም ዘይንኣቱ ወሲና ኣለና፡፡ 
 
9. ህዝቢ ትግራይ ማለት ህወሓት፤ ህወሓት ማለት ህዝቢ ትግራይ ምዃኑ ጠፊእዎም ኣብ መንጎ 

ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ነቃዕ ክፈጥሩ፤ህዝቢ ትግራይ ሓድነቱ ክፈርስን ነንባዕሉ ክናቆር፣ ዝደ
ልዩ ህዝቢ ትግራይ ስሙር ግንባር ኮይኑ እንትለምዕን እንትልወጥን ከም ዝብኢኮራርምቶም ሕ
ጭምጭም ዝብሎም ተረፍመረፍ እቶም ብመሪር ቃልስና ዝደርበናዮም ተረፍ መረፍ መሳፍትን 

ትምክሕተኛታትንባንዳታትን እንተኺኢሎም ነቲ ብቓልስና ዝደምሰስናዮ ድሑር ስርዓት ክም
ልሱ ኣብ ፀረ ህዝቢ ትግራይን ኢትዮጵያን /ህወሓት ኢህኣዴግ /ዝኾኑ ኣያታቶም መልእኽቲ እና
ተውሃቦም ዝንቀሳቐሱ ጉርድታትን ንጋፍትን ናይ ቃልስና ዝኾኑ ናይ ስልጣን ህረፍ ዘለዎም ፀረ-
ሰላምሓይልታትን ጉጅለታትን ውልቀ ክራይ ኣካብትን ሎሚ ይኹን ፅባሕ ነዚኦም ዝሽከም ማእገ
ር ከም ዘይብልና እናረጋገፅና ኣብ ጎኒመንግስትናን መሪሕ ውድብናን ኮይና መትከላዊ ናይ ዕላ
ማ ፅንዓትናን ሓድነትናን ኣጠናኺርና ነዞም መንቀኛታት ህዝቢ ትግራይ ዝኾኑክራይ ኣከብትን 

ናይ ጥፍኣት ሓይልታትን ኣትሪርና ከም እንቃለሶም ብስም እቶም ጉርዲ ዘይለግቦም ሰማእታት
ና ቃል ንኣቱ፡፡ 
 
ብድምር ብሓደ ገፅ ንዝሓዝናዮ ናይ ልምዓትን ዲሞክራሲን ሰናይ ምም/ርን ሰላም ዝወሰናዮም ው
ሳነታት ንምትግባር ብኻሊእ ገፅ ድማንዝሓዝናዮ ጉዕዞ ህዳሰና ከዕንቅፉ ዝንቀሳቀሱ ደንበ ድሕረ
ትን ክራይ ኣከብትን ኣብ ፅላል መስመር ውድብና ኮይና ብትረት ከምእንቃለሶምደጊምና ቃል ን
ኣቱ፡፡ ክብርን ሞገስን ነቶም ዝኾነ ጉርዲ ዘይለግቦም ሰማእታትና  ሕድሪ ስውኣትና ኣይነዕብርን 
መፃኢ ጉዕዞና ምስ ህወሓት ብሩህ እዩ፡፡  
"ብዝተወደበ ናይ ሓፋሽ ምንቅስቃስ ኣብ ሰናይ ምም/ር ዝላ ንምምዝጋብ ንረባረብ" 
!! ተሳተፍቲኮንፈረንስ ሰናይ ምም/ር ጥሪ 2008 ዓ/ም 
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መግለፂ ቅዋም  ተሳተፍቲ ኮንፈረንስ ሰናይ ምምሕዳር ዞባ ማእኸል 
 ዕለት 15/05/2008 ዓ.ም 
 
ኣብ መበል 12 ጉባኤ ውድብና ህወሓት ዝተወሰኑ ውሳነታት መሰረት ብምግባር ኣብ ኣጠቓላሊ 

ልምዓታዊ ምንቅስቓስ ዘረጋገፅናዮምዓወታት ይበል ዘበለን ዘተባብዕ ውፅኢፈት ምዃኖም ተረጋ
ጊፆም እዮም። ኣብ ሰናይ ምም/ር ዝሰራሕናዮም ስራሕቲ ቀለልቲ ዝበሃሉ ኣይኮኑንይኹን እምበ
ር ንሕቶ ሕ/ሰብና ዘዕግብ ብዘይምዃኑ ፍሉይ ቆላሕታ ተዋሂብዎ ልክዕ ከም ኣብ ልምዓት ዘመዝ
ገብናዮ ዓብይ ለውጢ ክነምፅእይግባእ ብምባል ኣንፈታት ኣቅሚጡ ሓሊፉ እዩ፡፡ 
በዚ መሰረት ክሳብ ሐዚ ዓበይቲ ተግባራትን ሰፋሕቲ ናይ ፅርየት ስራሕትን እንዳተሰርሑ ፀኒሖ
ም እዮም፡፡ ናይዚ መቐፀልታ ድማ ዞባማእኸል ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ኣመልኪቱ ካብ 12 ወረዳ
ታት ዞባ ማእኸል ትግራይ ዝተውፃእፅኡ ተወከልቲ ህዝቢ ኣብ ከተማ ኣክሱምረምሃይ ሆቴል ካብ
 ዕለት 13 ክሳብ 15 ጥሪ 2008 ዓ/ም ኮንፈረንስ ሰናይ ምምሕዳር ብምክያድ ዝስዕቡ ሓሳባት ብዕ
ምቆት ብምዝታይመደምደምታ ክበፅሕ ኪኢሉ እዩ። 
ኣብቲ ኮንፈረንስ ዝተረኣዩ ቀንዲ ነጥብታት 
 
ኣብቀዳማይ ምዕራፍ ትልሚ ዕቤትን ስግግርን ዝተመዝገቡ ዓወታትን ዘለውና ሕፅረታትን ኣብ ገ
ጠርን ከተማታትን መፍረያይነት ዞባናንምዕባይ ኣብ ሕረሻ ዓበይቲ ስራሕቲ ከም ዝተሰርሑ ብፍ
ላይ ድማ ኣብ ሃፍቲ ተፈጥሮ ፣ ኣብ መስኖ፣ ኣብ ሃፍቲ እንስሳ ዓበይቲ ውፅኢታትተረኺቦም እዮ
ም። 
 
ይኹን እምበር ብመንፅር ትልሚ ዕቤትን መሰረታዊ ለውጥን ዝሓዝናዮም እቶት ብዕፅፊ ምዕባይ 

ዝብል ሽቶና ግና ብሙሉእነትኣይተዓወተን። ናይዚ ቀንዲ ምኽንያት ድማ ዝተዳለወ ፓኬጅ ቴ
ክኖሎጂን ዝራእትን እቲ ዝበዝሕ ሓረስታይ ስለዘይተግበሮ እዩ። ብፍላይመደባርያ መሊእኻ ኣ
ብ ምጥቃም ፣ ናይ መስኖ ማይ ቆጠብቲ ቴክኖሎጂታት ዘይምትእትታው ፣ ኣብ ደርሆብ ፓኬጅ 

ዘይምጥቃም ጭጋራትዘይምቕያርን ሓደሽቲ ዓሌታት ዘይምትእትታውን ኣብ ሓረስታይና ስግ
ግር ኣብ ምምፃእ ጉድለት ከምዘርኣየን ምርዳእ ክኢልና ኣለና። 
 
ኣብ ከተማታትና ናይ ኢንደስትሪ ምዕባለን ምስፍፋሕ ልምዓት ደኣንት ናይ ልምዓትን ዕቤትን 

መሰረት ብምግባር ዘይሕለሉ ፃዕርታትተገይሮም ‘ዮም። ናይ ደኣንት ስርዓት ኣወዳድባ ብምዝር
ጋሕ ውዳበታትብምጥንኻር ብክእለትን ኣተሓስባን መሰረታዊ ለውጢ ፈጢረንክንቀሳቐሳ ፃዕሪ 

ተገይሩ እዩ። ካብዙይ ብምብጋስ መባእታዊ ሰራዊት ፈጢረን እየን። ይኹን እምበር ኣብ ደኣንት
 ዘለና ቁልፊ ፀገምመፍራይነት ምዕባይን ፅሬት ፍርያት ምርግጋፅን እዩ። 
 
ኣብ ደኣንት መፍራይነት ንምዕባይን ፅሬትን ምርግጋፅን ዘኽእል ቴክኖሎጂ ብኣተሓሳስባ ደረጃ 

ተቐቢልካ ተግባራዊ ምግባር መሰረታዊክፍተት ብምህላውን ኣብ ኣደጋግፋ ድማ ብፅሬትን ቅላ
ጠፈን እንትልካዕ ክፍተታት ከምዘለው ብዝግባእ መደምደምታ ተወሲድሎም እዩ። 
 
 ኣብ ተጠቃምነት መናእሰይን ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ቀዳማይ ትልሚ ዕቤትን ስግግርን መናእሰይ 

ብኣተሓሳስበኦም ክበስሉ፣ ስራሕ ፈጠርቲክኾኑ፣ ካብ ዘይሕጋዊ ጉዳያት ክርሕቑን ኣብ ልምዓት 

ተሳትፎኦምን ተጠቃምነቶምን ክዓቢ ንምግባር ዘኽእል ሰፊሕ ስራሕ ተሰሪሑንፅቡቓት ውፅኢ
ታት ተመዝጊቡን ’ዩ፡፡ 
 
ይኹን’ምበር ሕዚ’ዉን ካብ ዩኒቨርስቲ ምሩቓትካ ብበቢደረጃኡ ዝተርፉ ተማሃሮ ካብ ስደት ተመ
ለስቲ ብቐፃልነት ስለዘለዉ ካብ ግዝያዊስራሕ ናብ ቀዋሚ ስራሕ ክልወጥ ስለዘለዎ ዓብይ ስራሕ 

ትኹረት ከምዘድልዩ ግንዛበ ተወሲድሉ እዩ፡፡ 
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ኣብ ማሕበራዊ ልምዓት    
 
አብ ማሕበራዊ ልምዓት ማሕበረሰባዊ ለውጢ ንምምፃእ ብዝተገበረ ምንቅስቓስ አብ ጥዕና ምክል
ኻል ማእኸሉ ዝገበረ ፖሊሲና ውፅኢታዊምዃኑ ዝተመስከረሉ ሰራሕ ተሰሪሑእዩ፡፡ ይኹን እም
በር መጠን ዝርገሐኤ ችኣይ ቪ ኤድስ ንምቕናስ ዝተትሓዘ ሽቶ መሊእና የሳኻዕናዮን።ሓደ ኣገዳ
ሲ ጉዳይ ዝደሓርናሉ ብሰንኪ ሕፅረት ምግቢ ዝፍጠር ድኽዳኸ ከምዞባና ዓብዪ ስለዝኾነ ብዋናነ
ት ኣብ ኣመጋግባን ምስኣተሓሳስባን ባህሊ ዝተኣሳሰሩ ጉዳይ እውን ስለዝኾነ ብዝተዋደደን ብፍ
ሉይ ትኹረት ተጌይሩሉ ክስራሕ ዘሎዎ ጉዳይ ምዃኑ ክድምደምኪኢሉ እዩ፡፡ 
ትምህርትንስልጠናንመሰረታዊዓቕሚቀፃልነትዘለዎዕብየትብምዃኑፅሬትትምህርቲንምርግጋፅ
ብሰራዊታዊምንቅስቓስንምፍፃምኣብዝነበሩናይኣወዳድባማሕንቖታትንምፍታሕእውንሰፊሕቓ
ልስንፃዕርንተገይሩእዩ።ይኹንእምበርኣብፅሬትትምህርቲምምሕያሽናብዝድለዝለዓለስታንዳር
ድንምብፃሕገናዝተርፍንቐፃሊፃዕሪዝሓትትንእዩ፡፡ 
 
ኣብተግባርተኮርትምህርቲንኣባፅሕንፍሉይድሌትትምህርቲንገናብዙሕስራሕዝጠልብንክፍተት
ዘለዎንእዩ፡፡ኣብያተ ትምህርትና ብእታዎትንምችውነትን ኣብቲ ዝድለ ብርኪ ኣይበፅሓን በቲ 

ሐዚ ዘሎ ሽፋን ካልኣይ ብርኪ እውን ትሕት ዝበለ ስለዝኾነ ትኹረት ሂበካ ምስራሕ ከምዘድሊ ክ
ድምዳም ኪኢሉ እዩ፡፡ 
 
 ኣብ ሰናይ ምምሕዳር 
 
ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ትልሚ ዕቤትን መሰረታዊ ለውጥን ሰፋሕቲ ናይ ልምዓት ስራሕቲ እናተሰ
ርሐ ከምዝመፀ ዝፍለጥ ኮይኑ ማሳ ማሳ እቲናይ ልምዓት ስራሕ ኣብ ምንጋስ ሰናይ ምምሕዳር ግ
ን ኣብ ህዝብና ዕግበት ኣብ ምፍጣር ጉድለት ከምዘሎ ገምጊምናኢና። 
 
ብፍላይ ኣብ ገፀር መሬት ውራ፣ ዘይሕጋዊ መጠሻ ፣ብርሰትደኒ ፣ ዘይፍትሓዊ ምሕደራ ሴፍትኔት
 ኣብ ከተማ ድማ ኣብ ግልጋሎት ወሃብቲትካላት ኣብያተማዘጋጃ ፣ ምልማዕመሬት ፣ ጥዕናትካላት
 ፣ ማይ ግልጋሎት ሓይሊ መብራህቲን ካልኦትን ኣብ ናይ ፍትሒ ኣካላት ድማ ኣብፖሊስ ፣ ፍት
ሒ ፣ ማሕበራዊ ቤት ፍርዲን ሕብረተሰብ ብቕንዕናን ተኣማንነትን ኣብ ምግልጋል ጉድለት ከም
ዘሎ ተገምጊሙእዩ። ኣብ ናይቀፀልቲ መደባትና ድማ ብምዝታይ ሓደ ዓይነት ኣረዳድኣ ክንሕ 

ዝክኢልና ኢና፡፡ 
ካብዚ ብምብጋስ ካብ ዕለት 13 ክሳብ 15 ጥሪ 2008 ዓ/ም ዝነበረ ፃኒሒት ኮንፈረንስ ሰናይ ምምሕ
ዳር ዞባ ማእኸል ትግራይ"ብዝተወደበ ናይ ሓፋሽ ምንቅስቃስ ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ዝላ ክነምዝ
ግ ብኢና " ዝብል መሪሕ ቃል ዓሚቕ ምይይጥ ብምግባር እዞምዝስዕቡ በዓል 10 ነጥቢ ውሳነታት
 ኣሕሊፍና ኣለና። 
 
1. ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ትልሚ ዕቤትን ስግግርን ኣብ ተፈጥሮ ሃፍቲ ዝሰራሕናዮም ስራሕቲ ከ
ም መንጠሪ ብምውሳድ ምስ ከባቢና ዝኸዱፈልስታት እናተኸልናን እናተኸናኸናን ኣብ ደኒ ልም
ዓት ስራሕቲ ብሙሉእ ዓቕምና እናተሳተፍና ከባቢና ብምኽላልን ሰዲ ጋህፂብምክልኻልን ናይ 

ተፈጥሮ ሃፍቲ ስራሕ ተጠቃምነትና ብዘረጋግፅ መንገዲ ከም እንትግብሮ ቃልንኣቱ ። 
2. ዝተፈላለዩ እታወታትን ቴክኖሎጂን ፣ መዳበርያ ፣ ሙሩፅ ዘርኢ፣ ኬሚካላት ብዓቐን ብምጥቃ
ም ንባልዓት ብምክልኻልን መፍረያይነትናብምዕፃፍ ድርቂ ዝፃወር ኢኮኖሚ ከምእንሃንፅ ቃል 

ንኣቱ። 
 
3. ማይ መማረፂ ብምውናን ማይ ሰሓብቲ ቴክኖሎጂ ብምትእትታውን ኣብ ከባቢና ዘለዋ ማያት 

ፀንቂቕና ብምጥቃምን ናይ መስኖ ልምዓትስራሕትና ብምስፋሕን ዕዳጋ ተኮር ምህርቲ ብምፍራ
ይ ኢኮኖሚያዊ ስግግር ከምእነምፅ እቃል ንኣቱ። 
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4. ዘለዋና ሃፍቲ እንስሳ መፍረያይነትን ንምዕባይ ጭጋረት ብምምሕያሽ ፣ሓደሽቲ ዓሌታትብ ም
ትእትታው ግቡእ ሕክምና ክረኽባ ብምግባርዝለዓለ ተጠቃምነት ከምእነረጋግፅ ቃልንኣቱ ። 
 
5. ስራሕ ኣልቦ መናእሰይን ደቂ ኣንስትዩን ኣብ ጎቦን ጉህምን መቐሎ ፣ ኣብ ናይ ማኣድን ኢነር
ጅን ኣብ ደቀቕትን ኣእእሽተይን ንግዲ ትካላትክዋፈሩ ብምግባር ተጠቃምነት ክረጋገፅ ኣበርቲ
ዕና ከም እንሰርሕ ቃልን ኣቱ። 
 
6. እንደልዮ ልምዓት ዝያዳ ከይቃላጠፍ ጠንቂሰ ናይ ምምሕዳር ዝኾኑ ዘለው ከምደኒ ብርሰት ፣ 
መሬት ውራ ፣ ዘይሕጋዊ መጠሻ ፣ ስርቂ ፣ፍትሓዊ ዘይኮነ ምሕደራ ሴፍትኔት፣ ሓሶት ምስክር፣ ጎ
ንፅን ህውከትን ምፍጣርን ብሓፈሻ ድማ ካብ ዝረኣዩ ተግባራትፀረ-
ዴሞክራሲንባዕልና ነፂህና ኣብ ከባቢናን ዝረኣዩ ድማ ብትረት ከምእንቃለስ ቃልንኣቱ። 
 
7. ኣብ ከተማታትና ዝረአ ዘሎ ካብ ክራይ ኣካብነት ኣተሓሳስባ ተግባርን ዝብገስ ናይ ግልጋሎት 

ኣወሃህባ ሽግር ፣  
ኣብ ኣካላት ፍትሒ ዝረአ ዘሎ ናይ ቅንዕና ፀገም ዝወለዶ ፍትሒ ምዝባዕ ብዘይቋርፅ መስርሕ ህን
ፀትን ብውዑይ ናይ ሓፋሽ ቃልስንክመሓየሽ ብምግባር ኣብ ህዝብና ዕግበትን ክፍጠር ከም እንቃ
ለስ ቃልንኣቱ።' 
 
8. ኣብ ፅረየት ትምህርቲ ዝርኣዩ ዘለው ጉድለታት ደቅና ብምክትታል ፣ ዜሮ ክፍሊ ክመሃሩ ብም
ግባር ዓርስና መርኣያ ኾይና ኣብ ትምህርቲንኣባፅሕ ክንሳተፍ ብሓፈሻ ድማ ካባና ዝድለ ኩሉ ና
ይ ሕ/ሳብ ኣስተዋፅኦ ክንገብር ኣብያተ ትምህርትና ክጠናኸራ ከምንሕግዝ ቃልንኣቱ። 
 
9. ቃል ሰሙይ መራሒና ተጋደላይ መለስ ዜናዊ ኦዶ ሂወት እናሃበት ሂወት ከተስእን የብላን ዝብ
ል መሪሕን ብሉፅን ቃሉ ተግባራዊንምግባርን ነብሰፁር ኣዴታት ኣብ ጥዕና ትካላት ክውልዳ ፣ 16
 ባእታታት ጥዕና ኣማሊእና ጥዕና ቤተሰብናን ከባቢና ክንሕሉ ፣ ድኽዳኽህፃናትን ምጥፋ እህፃና
ት ብኣግባቡ ናይ ክታበት ኣገልግሎት ክረኽቡን ዝተመጣጠነ ምግቢ ክምገቡ ክንገብር ቃልንኣ
ቱ። 
 
10. ሓደጋ ስርዓትናን ውድብናን ዝኾኑ ክራይ ኣካብነት ኣተሓሳስባን ተግባርን ከባቢያውነት፣ም
ጉጅጃልምጥቕቃዕ ፣ ኔትዎርክ ናይ ሃይማኖትኣክራሪነት ተርእዮታት ፀረ-
ዴሞክራሰን ብዝተወደበ ናይ ሓፋሽ ምንቕስቃስን ብዘይቋርፅ ቃልስን ከምእንምክቶም ቃልንኣ
ቱ። ዝብሉ ብዓልዓሰርተቕዋም መግለፂ ብምውፃእ እቲ ኮንፈረንስ ብዓወት ተዛዚሙ ኣሎ። ኣብ
ቲ ኮንፈረስን ዝተሳተፉ ክፋላት ሕ/ሰብ 25 ሚኢታዊ ኣባላትውድብ 75 ሚኢታዊ ድማ ኣባላት 

ውድብ ዘይኮኑ እዮም። 
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