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"ብሓባር ቕልፅም ህዝብና ሓይልታት ትምክሕቲ ክርትዑ እዮም" 

ገብረ ተስፋይ (ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ) 

01-26-16 

 

“ተረፍ መረፍ ሓይልታት ትምክሕቲ ኣብ ልዕሊ መንነት ህዝብና ዝገብርዎ ዘለዉ ርካሽ 

ተግባር ህዝብና ተወዲቡ ኣደብ ግበሩ ክብሎም ይግባእ።” ዋና ኣማሓዳሪ ዞባ ምዕራብ 

ትግራይ ኣይተ ኢሳያስ ታደሰ 

 

ካብ ሎሚ ጀሚሩ ንተኸታተልቲ ሰለስተ መዓልቲ ዝካየድ ኮንፈረንስ ሰናይ ምምሕዳር ዞባ 

ምዕራብ ትግራይ ኣብ ማእኸል ኢንቨስትመንት ትግራይና ዝኾነት ከተማ ሰቲት ሑመራ 

ኣዳራሽ ምምሕዳር ሰቲት ሑመራ እናተሳለጠ እዩ፡፡ ኣብቲ ኮንፈረንስ ካብ ኣርባዕቲአን 

ወረዳታት እቲ ዞባ ተውፃፅኡ 600 ተሳተፍቲ ኣብ ጉዳይ ልምዓትን ምንጋስ ሰናይ 

ምምሕዳርን ይዝትዩ ኣለው፡፡ 

 ኣብቲ ህዝብን መንግስትን ዘራኸበ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ዝተረኸቡ ዋና ኣማሓዳሪ ዞባ 

ምዕራብ ትግራይ ኣይተ ኢሳያስ ታደሰ ኣብቲ ዞባ 

ንዝካየድ ዘሎ ኮንፈረንስ ሰናይ ምምሕዳር 

ኣመልኪቶም ዝስዕብ መልእኽቲ ኣሕሊፎም 

ኣለው፡፡ 

      ኣብ ሃገርና ዴሞክራሲያዊን ልምዓታዊን 

ስርዓት ንምህናፅ ህዝቢ ትግራይ ምስ ውፅዓት 

ህዝብታት ኢትዮጵያ ብምዃን ን17 ዓመታት 

ዝኣክል መሪር ናይ ዕጥቂ ቃልሲ ኣካይዱ ነቲ 

ዋርድያ ድኽነትን በላዒ ሰብ ዝነበረ ኣረሜናዊ ስርዓት ደርጊ ደምሲሱ ‘ዩ።ድሕሪ 

ምድምሳስ ደርጊ‘ውን ነቲ ካብ መፈለምታ ዝተበገሰሉ ቃልስን ኣማዕድዩ ዝኣመቶን ዕላማ 
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ምርግጋፅ ዲሞክራስን ልምዓትን ንምዕዋት ዝተሓላለኸ ሃገር ናይ ምህናፅ ቃልሲ ኣካይድን 

የካይድን ኣሎ። 

 ብፍላይ ዲሞክራሲያዉን ልምዓታዉን መስመርና ብናይ ተሃድሶ ምንቕስቓስ ጎልቢቱን 

ፀርዩን ድሕሪ ምውፃእ ንተኸታታሊ 14 ዓመታት ባዓል ክልተ ኣሃዝ ዕቤት ብምርግጋፅ 

ሃገርና ማእኸል ስሕበትን ተምሳሌት ቅልጡፍ፣ቀፃልን ፍትሓዊ ተጠቃምነት ህዝብታት 

ዘረጋገፀ ስርዓት ወኒና ኣላ።ኣብዞም ዝሓለፉ ናይ ቃልስን ዓወትን ዓመታት ብመሪሕነት 

ውድብና፣ ህዝቢ ትግራይ ለይትን ቀትርን ፅዒሩ ትግራይና ናብ ሓዱሽ ምዕራፍ ትኣትወሉ 

ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ።  

ክሳብ ሕዚ ኣብ ዝገበርናዮ ናይ ልምዓት ቃልስና ከም ኣብ ኩሉ ናይ ሃገርናን ክልልናን 

ዝተመዝገበ ውፅኢት ኣብ ዞባና ‘ውን ብናይ ውድብናን ልምዓታዊ መንግስትናን ፃዕሪ 

ብቐንዱ ድማ ብናይ ህዝብና ዝተወደበ ምንቕስቓስ ሰፊሕ ለውጢ ተመዝጊቡ ኣሎ።ኣብ 

ኩለመዳይ ናይ ልምዓት ተግባራትና እንትረአ እዚ ዞባ ካብ ዝነበሮ ሕሉፍ መከራ ወፂኡ 

ብዓይነቱ ናብ ዝተፈለየ ለውጥን ምዕባለን ኣትዩ ኣሎ።ዞባ ምዕራብ ብምኽንያት እቶም 

ድሑራትን ፀረ-ህዝቢ ስርዓታትን ጨና ልምዓት ዝባሃል ሓሪምዎ ዝነበረ ህዝቢ ‘ዩ።ሳላ 

ፅሩይ ልምዓታዉን  

ዲሞክራሲያዉን መስመሩን፣ሳላ ዘይተሓለለ ቃልሱን ግን ናብ ዘየቋርፅ ለውጥን ምዕባለን 

ይሰጋገር ኣሎ። ዛጊድ ኣብ ዝተገበረ ፃዕሪ ኣብ ገጠር ሓረስታይና በቢዓመቱ ፍርያቱ 

ንምዕባይ ኣብ ኩሎም ናይ ሕርሻ ልምዓት ስራሕትና መሰረታዊ ዓወታት ይምዝገቡ 

ኣለዉ።ሎሚ ሓረስታይ ዘፍርዮ ፍርያት ንዕዳጋ ብፍላይ ድማ ነቲ ዘይፀግብ ናይ ዓለም 

ዕዳጋ ሓሲቡ ናብ ዘፍርየሉ ደረጃ ይሰጋገር ኣሎ።ኣብ ከተማ ዝነብር ህዝብና ‘ውን 

እንተኾነ ኣብ ደኣንትን ካልኦት ናይ ልምዓት ኣማራፅታት ተወዲቡ መሰረታዊ ለውጢ 

የምፅእ ኣሎ።ውፅኢት ናይ ዝምዝገብ ዘሎ ልምዓት ዝኾና ኣብ ኩሉ ከባቢ እዚ ዞባ ናይ 

ልምዓት ማእኸላት ዝኾና ሓደሽቲ ኣናእሽተይ ከተማታት ከም ቅንጥሻራ ይበራኸታ 

ኣለዋ።  

ብመዳይ መሰረተ ልምዓት ‘ውን እዚ ዞባ ካብ ባዶ ተበጊሱ ናብ ሓደ ቦታ ንምብፃሕ 

ሰሙናት ዝውድእ ዝነበረ መንገዲ ሎሚ ብስዓታት ኣብ ዝደለዮ በፂሑ ዝምለሰሉ ኩነታት 

‘ዩ ተፈጢሩ ዝኒሀ። ኣብ መብራህቲ፣ስልኪ፣ፅሩይ ዝስተ ማይ ወዘተ ‘ውን መሰረታዊ ዝባሃል 

ለውጢ መፂኡ ‘ዩ ።ኣብ ማሕበራዊ ልምዓት ‘ውን ተመሳሳሊ ‘ዩ።ኣብ ት/ቲ እንተወሲድና 

ብዞባ ደረጃ ኣብቲ ሕሉፍ ስርዓት 5ተ ኣብያተ ትምህርትን ካብ 2400 ዘይበልፅ ተማሃራይን 
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ኢና ተረኪብና። እተን ዝርካበን ‘ውን ነቶም ናይቲ ስርዓት ገበርቲ ሓደግቲ ዝነበሩ 

መሳፍንትን ገዛእትን ዘገልግላ ዝነበራን ናይዚኦም ውላድ ጥራሕ ዝማሃረለን ዝነበራ እየን። 

ሎሚ ትምህርቲ ናብ ደገ ኣፍ ህዝብና ተባፂሑ ኩሉ ብማዕረ ዝጥቀመሉ ኩነታት ተፈጢሩ 

ኣሎ።ብዞባ ደረጃ 204 ኣብያተ ትምህርቲ፣ልዕሊ 136,000 ተማሃራይ እዙይ ማለት ካብ 

ጠቕላላ ህዝብና 32% ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ ይውዕል ኣሎ።ኣብ ጥዕና ‘ውን እዚ ዝባሃል 

ናይ ጥዕና ትካል ዘይነበሮ ዞባ ‘ዩ። 

ሎሚ 53 ጥዕና ኬላ፣23 ጥዕና ጣብያ፣ኣብ ህንፀት ዘሎ ሓዊስካ 4ተ ሆስፒታል ዝርከበሉ ዞባ 

ኮይኑ ኣሎ።ናይ’ዚ ውፅኢት ‘ውን በቢግዚኡ ብለበዳ መልክዕ ህዝብና ዘሳቅዩ ዝነበሩ 

ሕማማት ሎሚ ታሪኽ ናብ ዝኾነሉ ደረጃ ይበፅሕ ኣሎ።ብወሊድ ምኽንያት ኣብ ኣዴታት 

ዝበፅሕ ዝነበረ መከራ ደረጃ ብደረጃ እናተማሓየሸ መፂኡ ሕዚ ናብ ዓብይ ለውጢ ኣቲና 

ኣለና።  

ምስ’ዚ ናይ ልምዓት ዓወታትና ተኣሳሲሩ ካሊእ ክረአ ዘለዎ መሰረታዊ ጉዳይ ሰላም 

ዝምልከት ‘ዩ። ብዛዕባ ሰላም እንተነልዕል ናዓና ዘለዎ ትርጉም ነጋሪ ዘድልዮ 

ኣይኮነን።ሰላም ተዘይሃልዩ ይትረፍ ልምዓት ክትነብር ‘ውን ዝሕሰብ ኣይኮነን።ቅድሚ 25 

ዓመት ዝነበረ ኩነታት ምልስ ኢልና ክንዝክሮ እንተለና ዝነበረ መከራን ፀገምን ሕዚ ምስ 

ዘሎ ኩነታት ኣነፃፂርካ ምርኣይ እንታይ ነይሩ ሕዚ እንታይ ኣሎ ንምምዛን ዘፅግም 
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ኣይኮነን።ሰብ ወፊሩ ዘይምለሰሉ፣ወዲ   መን ወዲቑ ይኸውን ዝባሃለሉ ግዜ ሓሊፉ ሎሚ 

ሰላምና ውሕስ ንምግባር ዝፈፀምናዮም  

ተግባራት ውፅኢት ኣምፂኡ ኣብ ዝተረጋገአ ሙሉእ ሰላም ንርከብ። ሎሚ መላእ ህዝብና 

ኣብ ኩሉ ከባቢ ብሰላም ወፊሩ ብሰላም ዝምለሰሉ፣ሙሉእ ቀልቢ ኣብ ልምዓት ዝውዕለሉ 

ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ።ብርግፅ ‘ውን ካብቶም ድሙቓት ዓወታትና ብቀዳምነት ዝግለፅ 

ውፅኢት ቃልስና ‘ዩ።  

እዞም ዓወታት ክንዓትር ዝኻኣልና ብተግባር ተፈቲኑ ውፅኢታዉነቱ ዘረጋገፀ ፅሩይ 

ልምዓታዊ ዲሞክራሲያዊ መስመር ስለዝወነንና ‘ዩ።ብፍላይ ድማ ብመሪሕነት እቲ በሊሕ 

መራሒና ተጋዳላይ መለስ ዝተሓንፀፀ ንጉዕዞ ህዳሴና ዘግሃደ ናይ ተሃድሶ መስመርና ካብዚ 

ተሸሪፉ ተግባራዊ ዝኾነ ናይ ዝሓለፈ ቀዳማይ ናይ ዕብየትን ስግግርን ትልምና ብዓወት 

ዛዚምና ናብ ካልኣይ ናይ ዕብየትን ለውጥን ኣሃዱ ኢልና ክንጅምር ስለ ዝኻኣልና ‘ዩ።ነዚ 

መበገሲ ብምግባር ‘ውን ‘ዩ ፍሉይን ድሙቕን መበል 12 ጉባኤ ውድብና ዝተኻየደ። ጉባኤ 

ውድብና ኣብቲ ዝሓለፈ 5ተ ዓመት ዝነበረና ጥንካረን ሕፅረታትን ብዝርዝር ገምጊሙ 

‘ዩ።ብመንፅር ትልምና ኣብ ገጠር ይኹን ኣብ ከተማ ኣብ ልምዓት፣ዲሞክራሲን ሰናይ 

ምም/ርን ኢሉ ‘ውን ኣብ ሰላም ዓበይቲ ዓወታት ኣመዝጊብና ኢና። 

ይኹን እምበር በቲ ትፅቢት ዝተገበረሉ ደረጃ ዓወታትና ኣብ ምስፋሕ ጉድለታት ከም 

ዝነበሩና ገምጊሙ ‘ዩ። ብፍላይ ኣብ ሰናይ ምም/ር እቲ ኣፅርዩ ዝደኸምናሉን ህዝብና ቅር 

ዘበለን ኣፈፃፅማና ‘ዩ።ብዝተወደበ ውዑይ ናይ ሓፋሽ ምንቕስቓስ ምንጭታት ክራይ 

ኣካብነት ኣየድረቕናን።ክራይ ኣካብነት ንምድራቕ ዘተኣታተናዮም መሳለጥያታት 

እናተቐላለስና ውፅኢታዊ ብዝኾነ መንገዲ ኣይተግበርናዮምን ።ብውፅኢቱ ድማ እቲ 

ምእንታን ሰናይ ምም/ር ኢሉ ኩሉ ዓይነት መስዋእቲ ዝኸፈለ ህዝብና ካብ ክፀሮ ዝኽእል 

ንላዕሊ ቅሬታ ዝሕዘሉ፣ዘንፀርፅረሉን ቀሲኑ ብሙሉእ ዓቕሙ ናብ ልምዓታዊ ስራሕቱ 

ከይወፍር ዕንቅፋት ኮይኑ ከም ዝፀንሐ ገምጊምና ኢና።ካብቲ ዝመፅእ ዘሎ ልምዓት 

ብዝለዓለ ደረጃ ተጠቀምቲ ዘይኮኑ መናእሰይ፣ደ/ኣንስትዮ ከምዘለዉ፣ሰፊሕ ናይ ኣገልግልት 

ኣዋህባ ፀገም ከምዘለና፣ኣብ መሬት ኣብ ገጠር ይኹን ኣብ ከተማ ወመእና ናብ ስርዓት 

ዘይእተናዮ ምንጪ ከ/ኣካብነት ይኸውን ከምዘሎ፣ኣብ ናይ ፍትሒ ማሓውራትና ‘ውን 

ብዙሓት ፀገማት ከምዘለዉ ሪኢና ኢና። በዚኦምን ካልኦት ጉድለታትናን ዝቕሕር ሰብ 

ብዙሕ ‘ዩ። እዚኦምን ካልኦት ፀገማትን ብዝርዝር ክንግምግምን ናብ ፅሬት ክንኣቱን 

ውድብና ኣብ መበል 12 ጉባኤኡ ወሲኑ ‘ዩ።ነዚ መበገሲ ብምግባር ‘ውን ‘ዩ ኣብዚ ዝሓለፈ 
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4ተ ወርሒ ናብ ሰፊሕ ምንቕስቓሰን ፅሬትን ክንኣቱ ዝኻኣልና። ብውፅኢቱ ‘ውን ዝላዓለ 

ተስፋን ምንቕስቓስ ህዝቢ ዘጉልብት ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ። 

 

ስለ ዝኾነ ‘ውን  ነዞም ዝተገለፁ ናይ ልምዓትን ሰናይ ምም/ርን ጉድለታት እዚ ዞባዊ 

ኮንፈረንስ ብዕምቆት ዘትዩ ኣብ ቀፃሊ ንምፍታሖም ኣብ ንገብሮ ርብርብ ዓበይቲ 

ውሳነታት ክወስንን ዝለዓለ ተሳትፍኡ ከጠናኽር ትፅቢትይግበር። ኣብ ፀረ ድኽነትን ፀረ 

ክ/ኣካብነትን ቃልስና ሕዚ ‘ውን ወሳኒ ሓይሊ ህዝብና ‘ዩ። ፀገም እንትህሉ ቀንዲ ተጓዳኢ 

ህዝብና ‘ዩ።ፅቡቕ ኣፈፃፅማ እንትህሉ ቀንዲ ተጠቃሚ ‘ውን ህዝብና ‘ዩ።በዚ ምኽንያት 

‘ውን ‘ዩ ህዝብና ተወዲቡ በሰርና ኣብ ምፅራይ ዝለዓለ ተሳትፎን ከሕይል ኣለዎ ንብል።  

 

ድልየትን ባህጊ ህዝብና እዙይ ኮይኑ እናሃለወ ነቲ ዝጀመርናዮ ምንቕስቓስ ንምጉታምን 

ንምዕንቃፍን ኩሉ ግዜ ካብ ፀልማት ተጠቀምቲ ዝኾኑ ፀረ-ህዝብን ፀረ-ቃልስና ዝኾኑ 

ሓይልታት ንድሕሪት ክመልሱና ለይትን ቀትርን ዓገርገር ይብሉ ኣለዉ።ቀደሙ ‘ውን 

እንተኾይኑ እዚ ቃልሲ ብሉሙፅ መንገዲ ኣይመፀን።ኣብዚ ዝተሓላለኸ ቃልሲ ውድብናን 

ህዝብናን ንናይ ውሽጥን ግዳምን ፀላእትና እናሰዓርና መፂኢና ኢና።እዞም በቢእዋኑ 

ውድብና ህዝባዉን ዲሞክራሲያዉን ዕላምኡ ከይዕወት ማሕለኻ ብምዃን ዝተቓለሶምን 

ኣብ በቢምዕራፉ እናሰዓሮም ዝመፀን ፀላእቲ ሎሚ ‘ውን እንተኾነ መልክዖም እናቐያየሩ 

ክገጥምሉ ይራኣዩ ኣለዉ።  

ከም ዝፍለጥ ምስ ናይ ደርጊ ስርዓት ፀሓዮም ዝዓረበት ደርጋዉያን ጥራሕ ኣይነበሩን። 

ድሕሪ ደርጊ ተመሊስና ስርዓትና ክንተክል ኢና ኢሎም ዝሓልሙ ዝነበሩ ናይ ስርዓት 

ሃ/ስላሴ መስፍናዊ ስርዓት ተረፍ መረፍ ‘ውን ‘ዮም። ስለ’ዚ እዞም ሓይልታት እዚኦም 

ካብቲ ውድብና ተዓዊቱ ሃገር ዝተቆፃፀረላ ስዓት ጀሚሮም ብኹሉ ዝካኣሎም መንገዲ 

ከዕንቅፍዎ እንተኮይንሎም ድማ ክቐብርዎ ዘይፍንቅልዎ እምኒ የለን።ለይትን ቀትርን 

ምርብራቦም ‘ውን ኣይተረፈን። 

ውድብና ንተረፍ መረፍ ደርግን ስርዓት መሳፍንነትን ጥራሕ ኣይኮነን ክምክት 

ተገዲዱ።ንመላእ ህዝብታት ኢትዮጵያ ብሓዱሽ ናይ ማዕርነትን ሕውነትን ቃል-ኪዳን 

ብዲሞክራሲያዉን ፌዴራላዉን ስርዓት ዝጠምር ሕገ-መንግስታዊ ስርዓት ምፍጣር ናይ 

ደርግን ሃ/ስላሴን ስርዓት ጥራሕ እንተይኮነስ ናይዞም ስርዓታት እዚኦም ኣብ ልዕሊ 
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ውፅዓት ብሄራት ብሄረሰባት ዘብፅሕዎ በደል ተበሊፆም ንኢትዮጵያ በታቲኖም ንናይ 

ባዕሎም ማቻ ዘረጋግፅ መንግስቲ ከጣይሹ ዝጓየዩ ዝነበሩ ፀረ-ሰላም ሓይልታት ‘ውን ‘ዩ 

ፀሓዮም ክዓርብ ገይሩ።  

 

ስለዝኾነ ድማ ትምክሕተኛታትን ተረፍ መረፍ ናይ ደርግን ሃ/ስላሴ ስርዓትን ጥራሕ 

ተይኮነስ ኩሎም ዲሞክራሲያዊ ፌዴራላዊ ስርዓትና ናይ ምግዛእ ሕልሞም ዘፀልመተሎም 

ትክምሕተኛታትን ፀበብትን ‘ዮም ከም ደመኛ ፀላኢኦም ወሲዶምዎ። እቲ ንሳቶም 

ዝምነይዎ ስርዓት ኢህወዴግን ሕገ-መንግስታዊ ስርዓቱን ክሳዕ ዝሃለወ ዘይኸውን ነገር 

ምዃኑ ይርድኡ ‘ዮም።  

 

ኣብ ሃገርና ዘለዉ ዘይዲሞክራሲያዊ መበቆል ዘለዎም ተቓወምቲ ውድባት ኣብ ከይዲ 

ሕገ-መንግስታዊን ኢኮሚያዊን ስርዓትና ዝተፈላለዩ ፀላእቲ ምዃኖም፣ብዝኽተልዎ ኣግባብ 

ቓልሲ ናይ መጨረሻ ዕላምኦምን ‘ውን ፀረ-ዲሞክራሲ ስርዓት ምትካል ምዃኑ ዝተፈለጠ 

‘ዩ። እዚኦም ክስዕርዎ፣ክጭፍልቕዎ ዝደልዩ ንኢህወዴግ ብሓፈሻ ‘ዩ።ዋላ ኳ ንኢህወዴግ 

ኣምሪሮም ዝፀልኡ እንተኾኑ ካብ ውሽጢ ኢህወዴግ ብሕልፊ ዝፀልእዎ ሓይሊ ድማ 

ንህወሓትን ህዝቢ ትግራይ  ‘ዩ።  

ናይ’ዚ መቐፀልታ ‘ዩ ኣብ ቀረባ እዋን ብሽም መንነት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ውሽጡ ነቓዕ 

ንምፍጣር ይሕግዝ ዶኾን ይኸውን ኢሎም ትማሊ ፀረ-ህዝቢ ትግራይ ዝነበሩ ናይ ኢዱ ፣ 

ደርጊ፣ኢህኣፓ፣ስማያዊ ፓርቲ፣ኣንድነት፣ጉንቦት 7ተ፣ኣርቦኞች ኣባላት ዝኾኑ ተወዲቦም ካብ 

መንገድና ከውፅኡና ፃዕሪ ዝገብሩ ዘለዉ።  

ብሓይሊ ጎቢጦም ካብ ዘመን ሚኒሊክ ጀሚሮም ክሳብ ደርጊ እናተቐባበሉ ዘሳቐይዎ ዝነበሩ 

ገዛእቲ ብመሪር ተጋድልኡ ስዒሩ፣ሰላም ረኺቡ፣ ህዝቢ ወልቃይት ህዝቢ ፀገዴ መስዋእቲ 

ከፊሉ ብቃልሱ ዘረጋገፆ ትግራዋይነቱ ንድሕሪት ገዲፎም ብሽም ተወለድቲ ኢና ዝብሉ ኣብ 

ዝተፈላለየ ከባቢ ኮይኖም ገሊኦም እዚ ስርዓት እናሃለወ ተመሊስና ዓድና ኣይንኣቱን ኢሎም 

ዝማሓሉ፣ገሊኦም ሰሪሖም ምንባር ዘይለመዱ ናይቶም ላኣኽቶም ተረፍ መረፍ እናኣራረዩ 

ዝነበሩ ሰባት ኣዋፊሮም ሰላምና ክዝርጉን ክህዉኹን ጋዓርዓር ይብሉ ኣለዉ።  

ህዝብና ቀሲኑ ኣብ ልምዓቱ ከይውዕል ዝተፈላለየ መደናገሪ ኣጀንዳ ሒዝካ ምዝላል ማዓዝ 

ሓዱሽ ኮይኑ ናይ ወልቃይት ሽኮር ክጅመር እንተሎ እዚ ህዝቢ ክለምዕ የብሉን ዝብል ሕሱም 
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ቅንኢ ዝሓደሮም ቆራዲድ ክፈጥርዎ ዝሓስቡ ምድንጋር ንዝክሮ ጉዳይ ‘ዩ። ስለዚ ካብዚ 

ጭቡጥ ዝኾነ ናይ ቐረባ ታሪክና እንሪኦ እዚኦም ዕድል እንተረኺቦም ንህዝቢ ትግራይ ነኺሶም 

ጊሂፆምን መንጭቶምን ከም ዘይፀግብዎ ካብዚ ዝዓብይ ናይ ተግባር መረጋገፂ የለን። ንህዝቢ 

ትግራይ ዝፀልእን ዝጭፍልቕ ሓይሊ ድማ ንዝኾነ ይኹን ካሊእ ህዝቢ ፍፁም ክጠቅምን 

ክፈቱን ኣይኽእልን። 

ህዝብና ከምቲ ኣብ ጥዕቂ ቃልሲ ዝነበረ ፅንዓት ሒዙ ብመሪሕ ውድቡ ህወሓት እናተመርሐ 

ብመንገዲ ልምዓታዊ ሰራዊት ተወዲቡ ኣብ ናይ ልምዓት ስራሕቱ ምቅልጣፍን ንዝነበሩ 

ፀገማት ሰናይ ምም/ር ናብ ምፍታሕን ምዕሟቕን ተጠቃምነቱ ንምዕባይን ተስፋ ገይሩ ኣብ 

ዝንቀሳቀሰሉ እዋን እዞም ፅግዕተኛታት ክንደይናይ ኣብ ህዝቢ ትግራይ መሪርን ዝኻሓነን 

ፅልኣት ሒዞም ከም ህዝቢ ከጥፍእዎ ይንቀሳቀሱ ከምዘለዉ ስለ ዝተገንዘበ ሓድነቱ ዝያዳ 

ብምጥንኻር መስመር ህወሓት ክንደይናይ ብሕታዊ መማረፂ ምዃኑ ተረዲኡ ዝተፈላለየ 

መደናገሪ ኣጀንዳ ሒዞም እንትመፁ ‘ውን ዓሪፍኹም ተቐመጡ ብዛዕባ ውድብና ባዕልና ንፈልጥ 

እቲ ዝገርም ንስኹም መን ምኳንኩም ጠፊኡናስ ናዓና ክተደናግሩ ምሕሳብኩም ‘ዩ ዝብል ናይ 

ህዝብና ዘይንቕነቕ ፅንዓት ዝተጋሃደሉ ኩነታት ‘ዩ ተራእዩ።ኣብ ልዕሊ ዲሞክራሲያዊ ባህሪ 

ውድብና ህወሓት ጭቃ ንምልጣፍን ንእሽተይ ዕግርግር ንምፍጣርን ዝገብርዎ ምንቕስቓስ 

ዝተረደአ ህዝብና ነቲ ተግባሮም ዲሞክራሲያዊ ብዝኾነ መንገዲ ንምቅላስ ዘይተሓለለ ፃዕሪ 

ክገብር ፀኒሑ ‘ዩ። 

 

ሕዚ ‘ውን እንተኾነ ነዙይ ኣጠናኺሩ ክቕፅለሉ ይግባእ።ህዝብና ነዙይ ብፅንዓት ዝቃለስ ዘሎ 

ፀገማት ሰናይ ምም/ር ስለዘየለ ኣይኮነን። ፀገማት እንተሃልዩ ‘ውን ብመንገዲ ልምዓታዉን 

ዲሞክራሲያዉን መስመር ውድብና ጥራሕ ‘ምበር ብመንገዲ ትምክሕትን ተረፍ መረፍ 

መሳፍንትን ደርጋዉያንን ዝፍታሕ ፀገምን ዝምለስ ሕቶ ህዝብን ከምዘየለ ስለ ዝግንዘብ 

‘ዩ።ስለዝኾነ ‘ውን ዝጀመርናዮ ናይ ፅሬት ስራሕቲ ይኹን ናይ ልምዓት ስራሕትና ንፃት ‘ውን 

ከይተዘናጋዕና ካብ መንገድና ከይወፃና ክንረባረብ ይግባእ።  

ምንቕስቓሰ ካብ ዝጀመሩሉ ዕለት ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ መንግስቲ ነቲ ኩነታት ብትዕግስቲ 

ሒዝዎ ፀኒሑ ‘ዩ።መንግስቲ ብሽም መንነት ዝሓዝዎ ኣጀንዳ ሰዒቡ ከምፀኦ ዝኽእል ሓደጋ 

ስለዘይተገንዘበ ኣይኮነን።ብመሰረቱ ‘ውን ንህዝቢ ዝጠቅም ኣጀንዳ ካብ መፈጠሮም ክሕዙን 

ክሓስቡን ዝኽእሉ ኣካላት ኣይኮኑን።መንነትን ተግባርን ናይዞም ኣብዚ ምንቕስቓስ ዝተዋፈሩ 

ሰባት ‘ውን ጠፊኢዎ ኣይኮነን። እዙይ ኩሉ እናተፈለጠ ሕጋዊ ስጉምቲ ናብ ምውሳድ 
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ዘይተሃፀፀሉ ምኽንያት ትሕዝቶን መንነትን ናይዞም ኣካላት ህዝብና ግልፅነት 

ክፈጥር፣ምናልባት ‘ውን ዘዳናገርዎ ሰብ እንተሃልዩ ኩነታቶም ተረዲኡ ናብ ልቡ ክምለስ ዕድል 

ንምሃብ ብዝብል ‘ዩ። ብስሩ ‘ውን ንከምዚ ዝበለ ይኹን ንኩሉ ጉዳያት ካብ ህዝቢ ንላዕሊ 

ክቃለስ ዝኽእል ሓይሊ የለን እዚ ኩሉ ገይርካ ግን ትዕግስቲ ዓቐን ስለዘለዎ ካብ ፀረ-ሰላም 

ተግባሮም ምቑጣብ እንተኣብዮም መንግስቲ ሕጋዊ ስጉምቲ ንምውሳድ ክግደድ ‘ዩ።ግዚኡ 

‘ውን ነዊሕ ኣይኸውንን።  

እዞም ተረፍ መረፍ ናይ ትምክሕቲ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ መንነት ህዝብና ዝገብርዎ ዘለዉ 

ርካሽ ተግባር ህዝብና ተወዲቡ ኣደብ ግበሩ ክብሎም ይግባእ።ብሽምና ምንጋድ ይኣክል 

ክባሃል ኣለዎ። ኣብዚ ኮንፈረንስ ‘ውን ናይ ህዝብና እምነትን ድልየትን ክንፀባረቐን 

ብግልፂ ድማ ስርዓት ክሕዙን ንሓደን ንመወዳእታ ግዜን መዕለቢ ክግበረሉን ውሳነ 

ከዕርፈሉ ዝግባእ ጉዳይ ‘ዩ።ብመሰረቱ ግን ብዕራይ ናብ ዘበለ የብል ዕርፊ ኣፅንዕ ‘ዩ እሞ 

ፀረ ድኽነት ቃልስና ተጠናኺሩ ክቕፅል ይግባእ። ዘጋጠመ ፀገም እንተጋጠመ ብፅንዓት 

ምሕላፍን ንምምራሽን ኣብነት ክኾኖ ዝኽእል መን ኣሎ። ህዝቢ ትግራይ ኣብቲ ክፍኡ 

ግዜ እኳ ኣይተበደሀን፣ዝብዳህን ህዝቢ ውን ኣይኮነን። ሕላገትና መንነትና ፅንዓትን ፍቅሪ 

ዕላማን እዩ እሞ ከም ቀደምና ኣብ ዙርያ ውድብናን መስመርናን ክንዓስል ይግባእ። ናይ 

መለስን ካልኦት ስውኣትናን ሕድሪ ሓድነትና ኣጠናኺርካ ትግራይና ናብ ዘተኣማምን 

ዕብየትን ምዕባለን ምስግጋር ‘ዩ።ብምዃኑ ‘ውን ኣሰሮም ተኸቲልና ሕድሮም ኣኽቢርና 

ብፅንዓት ምቅፃል ናይ ትማሊ፣ናይ ሎሚ፣ናይ ፅባሕ ዘይንቕነቕ ቃልኪዳና ‘ዩ።   

ክብርን ሞጎስን ነቶም ዝኾነ ጉርዲ ዘይለግቦም ስውኣትና!! 

ገብረ ተስፋይ (ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ) 

17/05/2008 ዓ/ም 

 

 


