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መግለፂ ቕዋም ህዝባዊ ኮንፈረንስ ሰናይ ምምሕዳር  

 ዞባ ምዕራብ ትግራይ  

 

I. መእተዊ፡- 

 

ኣብቶም ዝሓለፉ ብርክት ዝበሉ ዓሰርታት ዓመታት ብፍላይ ድማ ኣብ ቀዳማይ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ኣብ ዞባና ዞባ ምዕራብ ትግራይ 

ሰፋሕቲ ናይ ልምዓት፣ ሰላምን ሰናይ ምምሕዳርን መደባት ተሓንፂፆም ብመሪሕነት ውድብ ህወሓትን ውድብና ዝመርሖ ልምዓታዊ 

ዲሞክራሲያውን መንግስትና ኮይና ኣብ ሰፊሕ ምርብራብ ፀኒሕና ኢና፡፡ 

 

ንሕና ከም ህዝቢ 'ውን ኣብ ጎኒ እቲ ዘዕበናዮን ብካርድና ዝመረፅናዮን ውድብና ኮይና እቲ ዝተታሓዘ ሰፊሕ መደብ ንቕድሚት ንምውሳድ 

ዘይተሓለለ ፃዕሪ እናገበርና መፂእና ኢና፡፡ ኣብቶም ሕሉፍ ዓሰርተታት ዓመታት ነቲ ፀላኢ ዝኾነ ፋሽሽታዊ ስርዓት ደርጊ ዋርድያ ኾይኑ 

ሒዝዎ ዝነበረ ድኽነት ካብ ሱር መሰረቱ ንምጥፋእ ፅዒርና ፈተውትና ጥራሕ ዘይኮነስ ፀላእትና 'ውን ዝምስክርሉ በዓል ክልተ ኣሃዝ 

ዕብየት ከም ሃገር ይኹን ከም ክልል ኣመዝጊብና ኢና፡፡  

 

እዚ ፀላእትና እውን ዕረ እናጣዓሞም ዘረጋገፅዎ ዓወት ሳላ እቲ መስዋእቲ ዝኸፈልናሉ ኣካልና ዝጎደልናሉ ቅኑዕ መስመር ውድብናን 

መንግስትናን ሳላ እቲ ፃዕራም ህዝብን ምዃኑ ተረዲእና ኢና፡፡ እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ዓለም ዝመስከረሉ ዕብየትና ተጠናኺሩ ንክቕፅል ድማ 

ሕዚ'ውን ኣብ ዝሓለፈ መረፃ 2007 ዓ/ም ንውድብና ህወሓት (ኢህወደግ) ኣብ ቀፃሊ 5ተ ዓመት 'ውን ብብቕዓት ንክመርሐና መሪፅናዮ 

ኢና፡፡  

 

እዚ ንቐፃሊ 5ተ ዓመት ንክንመርሐና 

ዝመረፅናዮ ውድብና ድማ ኣብ ሕሉፍ 

ዓመታት ዝነበርዎ ዓወታት ንኽዕቅብ 

ዝነበሩዎ ድኽመታት ድማ ኣብ ቀፃሊ 

ንኸይድገሙ ካብ መበል 12-ውድባዊ 

ጉባኤኡ ጂሚሩ ብፍላይ ኣብ ሰናይ 

ምምሕዳር ዘለው ፀገማት 'ውን 

ንምፍታሕ ካብቲ  ላዕለዋይ መሪሕነት 

ጀሚሩ ክሳብ ታሕቲ  ዝነበረ ፅሬትን 

ዝጀመሮ ኮንፈረንስን ህዝብን ድማ ናይ 

ውድብና ህዝባውነት ዘመስከረ ምዃኑ 

ርኢና ኢና፡፡  
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እዚ ብዞባ ደረጃ ኣካድናዮ ዘለና ኮንፈረንስ ድማ ናይቲ ብክልል ደረጃ ዝተገበረ ህዝባዊ ኮንፈረንስ መቐፀልታን ናይቶም በብደረጅኡ 

ዝተኻየዱ ገምገማትን ፅሬታትን ድማ ከም መጠቓለሊ ተወሲዱ ንህዝብና ዝጠቕም ኩሉ፣ ነቲ ሒዝናዮ ዘለና ናይ ቀፃሊ 5ተ ዓመት 

መደባት ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ክዕወት ብዘኽእለና መንገዲ ጥንካረታትናን ጉድለታትናን እንርእየሉ ጠቐምቲ ውሳነታት 'ውን 

እንውስነሉ እዩ፡፡  

 

ብፍላይ ድማ ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ዘለው ፀገማት ንምፍታሕ ኣብ በብደረጅኡ ዘሎ ናይ ውድብ፣ መንግስትን ህዝብን መሓውር ዝግበር 

ዘሎ ሰፊሕ ምንቕስቓስ ተጠናኺሩ ንክኸይድ እንታይ ትፅቢት ይግበር ኢልና እንዝትየሉ፣ ነዛ ጀሚርናያ ዘለና ሰላም፣ልምዓትን፣ 

ዲሞክራሲያዊ ኩነታትን ንድሕሪት ክምለስ ዝሓልም ኣካል ድማ ዓሪፍካ ተቐመጥ እንብለሉ መድረኽ እዩ ነይሩ ኮንፈረንስና፡፡  

 

 

 

እዚ ብዞባ ደረጃ ዝተኻየደ ዘሎ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ካብ ኩለን ጣብያታት ዞባና ብቐጥታ ብህዝቢ ተመሪፆም ዝተወከሉ 30% ካብ ክፋል 

መንእሰይ፣ 40% ካብ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎ ብድምር ልዕሊ 600 ተሳተፍቲ ሓረስቶት፣ መንቀሳቐስቲ ደኣንት፣ ከምኡ 'ውን ነጋዶን ሰብ 

ሃፍቲን፣ካብ ኩለን ገጠራትን ከተማታትን ተወኪሉ ዝተካየደ መድረኽ እዩ፡፡ ናብዚ ውክልና ክንመርፅ እንተለና 'ውን ብዲሞክራሲያዊ 

መንገዲ ህዝቢ ይኾነኒ እዩ ዝበሎ ብቐጥታ ዝተመረፅና ኢና፡፡ ኣብዚ ንከባቢ 5ተ መዓልትታት ብጉጅለ ይኹን ብሓባር ዝገበርናዮም 

ምይይጣት እ'ውን ዲሞክራሲያዊን ኣሳታፊ ዝኾነ ዝተረአየና ኩሉ ዝተዛረብናሉ ናይ ባዕልና ፀገም 'ውን ክንፍትሽ ዘኽእለና ነፃን ግልፅን 

ዝኾነ ምይይጥ እዩ ነይሩ፡፡  

 

ስለዚ ኣብዞም ዝሓለፉ 5ተ መዓልትታት ብዝተወደበ ናይ ሓፋሽ ምንቕስቓስ ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ዝላ ክነመዝግብ ኢና ብዝብል መሪሕ 

ጭርሖ ዝተመያየጥናሎም ኣጀንዳታትን፣ ዝተበፅሑ መደምደምታን ዝተወሰነሉ ውሳነታትን ከም ዝስዕብ ቀሪቦም ኣለው፡፡  

2. ኣብዚ ኮንፈረንስ ዝተመያየጥናሎም ዝርዝር ኣጀንዳታትን ዝተበፅሑ መደምደምታታትን። 

    2.1 ሕሉፍ ኣፈፃፅማ መደባት ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ዞባና  

ኣብ ኩለን ናይ ልምዓት መደባትን ኣጠቓላሊ ኣብ ሕሉፍ ዝነበረ ናይ ሰናይ ምምሕዳር ኩነታትን ብዝርዝር ዘቲና ኢና። ምስ 

ሕርሻ ልምዓትና ተኣሳሲሩ ዘለና ናይ መሬት ሃፍቲ፣ ናይ ማይ ሃፍቲ ብስርዓት ንክንጥቀም ብውድብናን ልምዓታዊ መንግስትናን 

ዝተሰርሑ ስፋሕቲ ስራሕቲ ተመያይጥናሎም ኢና። ኣብ ትም/ቲ፣ ጥዕና፣ ከተማ ልምዓት ስራሕትና፣ ሰላምን ፀጥታን ስራሕትና 

ከምኡ ‘ውን ነዞም ናይ ልምዓት ስራሕቲ እንትንሰርሕ ዝነበሩ ምስ ናይ ሰናይ ምምሕዳር ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት ብዝርዝር ሪኢና 

ኢና። ኣብ መሰረተ ልምዓት 'ውን እንተኾነ ኣብ ኩለን ዘርፍታት ማለት 'ውን ኣብ መብራህቲ፣ ስልኪ፣ መንገዲ፣ ማይ ወዘተ 

እቶም ዝተሰርሑ ስራሕቲ ብዝርዝር ተመያይጥናሎም ኣብዚ ዘሎ ጥንካረን ድኽመንትን 'ውን ሪኢና ኢና።  

ኣብዞም ናይ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን መደባት ሕሉፍ ሓሙሽተ ዓመት ከም ዞባና ኣብቶም ዝተሰርሑ ስራሕቲ ሕጉሳትን 

ተጠቀምትን ኢና። እዚ ዞባ እዚ ቅድሚ ውድቀት ደርጊ ኣብ ኩለን ናይ ልምዓት ዘርፍታት ዝቑፀር ዝጭበጥ ናይ ልምዓት 

ምንቕስቓሰ ዘይነበሮ ሕዚ ሳላ ቓልስና ቤት ትምህርቲ በቢከባቢና፣ጥዕና በቢከባቢና፣ መዓልትታት ዝወስደልና ዝነበረ ጉዕዞ ሳላ 

መንገዲ ስዓታት እናተጉዓዝና፣ ስልኪ ዘይንፈልጥ ዝነበርና ስልኪ፣ደቅና ኣዴታትና ብትኪን ኩራዝን ተሳቕየን ዝነበራ ሎሚ 

መብራህቲ ምርካብ ጀሚርና፣ ብሰላም ወፂና ምእታዉ ጀሚርና ኢና። 
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 ኮታስ ኣብቶም ዝሓለፉ 5ተ ዓመታት ውድብናን ውድብና ዝመርሖ መንግስትናን ነዚ ዞባ እዚ ካብ ባዶ ጀሚሩ ኣብዚ ሕዚ 

በፂሕናዮ ዘለና ደረጃ ክንበፅሕ ከም ሃገርና ክነልምዕ ብልዓ ተጠቀምቲ ክንኸውን ገይሩና ‘ዩ። እዞም ዘለዉ ናይ ልምዓት ስራሕቲ 

ሳላ ቓልስና ሳላ መሪሕ ውድብናን ልምዓታውን ዲሞክራስያዊን መንግስትና ዝመፁ ምዃኖም ዝርዝር ምርድዳእ ጌርና ኢና።     

ኣብዞም ናይ ልምዓት ስራሕትና ዘይተመልኡ ብርክት ዝበሉ ነገራት ድማ ምስ ውድብናን መንግስትናን ኮይና ከም እንምልኦም ዝርዝር 

ምይይጥ ጌርና ኢና፡፡ ንሕና ከም ህዝቢ ልምዓት ነልምዕ ስለ ዘለና ድሌትና እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ፣ ልምዓት ስለ ዘይፅገብ ድማ ሕዚ 

እውን መንገዲ ዘይኣተወን፣ ስልኪ ዘይተዘርገሐለን፣ መብራህቲ ዘይይኣተወን፣ ፅሩይ ዝስተ ማይ ዝውሕደን ከባቢታትና ንቕድሚት 

ውድብናን መንግስትናን ኣብ ትልሙ ኣካቲቱ ክሕግዘና ንሕና 'ውን ከም ህዝቢ ናይ ባዕልና ኣስተዋፀኦ ክንገብር ከም ዘለና ዝርዝር 

ምርድዳእ ጌርና ኢና፡፡  

 

ብፍላይ ድማ ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ዘለው ፀገማት ከምቲ ተጀሚሩ ዘሎ ዝተፈላለዩ መድረኻት ምፍጣር፣ ንዘጥፈአ ምጥያቕ፣ ህዝቢ 

ምስታፍ፣ ግልፅነት ክህሉ ምግባር እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ተጠናኺሩ ክቕፅል ህዝቢ ድማ ኣብዚ ነቶም ሕማቓትን ንሕመቓት ዘስዕቡን 

ኣካላት ኣመራርሓ ይኹን ካሊእ ረመፅ ኮይኑ ናይ ባዕሉ ኣስተዋፅኦ ክገብር ከም ዘለዎ ኣብ ዝርዝር ምርድዳእ በፂሕና ኢና፡፡ ሰናይ 

ምምሕዳር ናይ ሓደ ናይ ክልተ ሴክተር መደብ ጥራሕ ከምዘይኮነ ኩሉ ክፋል ሕ/ሰብ ክዝምተሉ ከም ዘለዎ ርኢና ኢና፡፡ እዚ እንተጌርና 

ግን ኣብ ኣዋሃህባ ግልጋሎትና፣ ኣብ ናይ ፍትሒ ኣካላትና፣ መሬት ምሕደራ ከምኡ 'ውን ኣብ ናይ መንግስቲ ዕድጊታት ዘለው ሰፋሕቲ 

ናይ ሰናይ ምምሕዳር ፀገማት ክንቕንሶም ከም እንኽእል ምርድዳእ ተበፂሕሉ እዩ፡፡ 

 

 ናብዚ ኩሉ ፀገም ዘእትዎ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ከተማ እቲ ልዕልነት ክራይ ኣካብነት ስለ ዝኾነ፣ ኣብ ገጠር ድማ ዋላ እኳ ልዕልነት 

ኣያሃልዎ ጠቕሊልና ክነጥፍእ ስለዘይከኣልና ክራይ ኣካብነት ምቅላስ ወሳኒ ጉዳይ እዩ፡፡ ክራይ ኣካብነት ኣተሓሳስባን ተግባርን ፀረ እቲ 

ልምዓታዊ መስመርና፣ፀረ ሰላምና ስለዝኾን ብቐንዱ ኣብዚ እንገብሮ ቓልሲ ክሕይል ይግባእ ዝብል ሰፊሕ ምርድዳእ ጌርና ኢና፡፡ 

ደሚርካ ክርአ እንተሎ ኣብዚ ዞባ ዝተሰርሑ ዓበይቲ ናይ ልምዓት መደባት ኣለው፡፡ እዚ ድማ ሳላ ቓልስና ውድብና ዝመፀ ስለዝኾነ 

ውድብናን ንሱ ዝመርሖ መንግስትናን  ካብ ህዝቢ ዝተፈጠረ ንህዝቡ ዝተፈጠረ፣ ንህዝቢ ዝነብር ህዝባዊ ውድብን መንግስትን ምዃኑ 

ዘረጋግፅ ምዃኑ ኣብ ሙሉእ ምርድዳእ በፂሕና ኢና፡፡ እተን ዝተረፋ ናይ ልምዓት ስራሕቲ 'ውን ኣብ ፅላል ውድብና ኮይና ከም 

እነማልአን ርግፀኛታት ኢና ብዝብል ተረዳዲእና ኢና፡፡    

 

ኣብ ተጠቃምነት መንእሰይ፣ደ/ኣንስትዮ፣ጉድኣት ኣካልን ካልኦት ውዳበታትና ዝስር ሑ ዘለው ሰራሕቲ ዘበረታትዑ እዮም፡፡ እቶም 

ዝተረፉእውን ግን ኣብ ቀፃሊ ውድብናን መንግስትናን ክርእዮምን ክፍትሸምን ዝግባእ ምዃኑ 'ውን ተመያይጥና ኢና፡፡  

 

2.2. መደባት ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ቀፃሊ 5ተ ዓመት 

 

እቲ ካልኣይ ኣጀንዳ ናይዚ ኮንፈረንስ ዝነበረ ድማ ካብቶም ሕሉፍ ዓመታት ዝነበሩ ጥንካረታትን ድኽመታትን ብምብጋስ ኣብ 

ቀፃሊ5ተ ዓመት ዝተትሓዙ መደባት ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ዘቲና ኢና፡፡ ብፍላይ ኣብ ናይ ሕርሻ ልምዓት መደባትና ኣብ 

ቀዳማይ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ዘይሰገርናዮ መደብ ምስ ትራንስፎርሜሽን ተኣሳሲሩ ኣብ ምዕባይ መፍረይነት፣ ኣብ ሃፍቲ እንስሳ፣ 

ወዘተ….. ተታሒዙ ዘሎ መደብ ብሓቂ ዞባና ኣብ ቀፃሊ 5ተ ዓመት መሰረታዊ ለውጥን ዝላን ከመዝግብ ዝኽእል ምዃኑ ርኢና ኢና፡፡ 

ኣብተን ካልኦት ናይ ትምህርቲ፣ጥዕና ፣ከተማ ልምዓት ከምኡ 'ውን ካልኦት መሰረተ ልምዓታት ተታሒዙ ዘሎ መደብ 'ውን ብዝርዝር 

ተመያይጥና ክውስኽ ዝግበኦ 'ውን ሓቢርና ኢና፡፡ ኣብ ሰናይ ምምሕዳር 'ውን ኣብ ቀፃሊ 5ተ ዓመት ዝላ ንምምዝጋብ ተታሒዙ ዘሎ 

መደብ ካብቲ ዝተትሓዘ መደብ ዝብገስ 'ውን ኣብ 2008 ዓ/ም ተጀሚሩ ዘሎ ስራሕ ተስፋ ዝህብን ዘበረታትዕን ምዃኑ ገምጊምና 

ኢና፡፡  
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ደሚርካ ክርአ እንተሎ ናይ ቀፃሊ 5ተ ዓመት ዝተትሓዘ መደብ ኩላትና ኢድና እንተሓዊስናሉ ክስራሕ ዝኽእልን ህዝብና ብዝበለፀ 

ተጠቓሚ ዝገብርን ምዃኑ ርኢና ኢና፡፡  

 
 

2.3. ብደንበ ፅግዕተኛታት ጉዕዞ ልምዓትና ኣይዕንቀፍን 

 

 እቲ ሳልሳይ ኣጀንዳ ናይዚ ኮንፈረንስ ጉዕዞ ልምዓትናን ሰላምናን ንኽዕንቅፍ ዝንቀሳቐሱ ዘለው ፅግዕተኛታት ከመይ ንቃለሶም ዝብል 

እዩ፡፡ ፀረ ሰላም ሓይልታት መምፅኢኦም ስለ ዘይፍለጥ፣ እቲ ፀረ ልምዓትና ዝኾነ ክራይ ኣካቢ ደንበ መልክዓቱ ብዙሓት ስለ ዝኾነ 

ነቲ ብቓልስና ዝረኸብናዮ ልምዓት፣ ብቓልስና ዘረጋገፅናዮ ሰላምን ዲሞክራስን ብቓልስና ዘረጋገፅናዮ መንነት ንድሕሪት ክመልሱ 

ተረፍ መረፍ ደርጋውን፡ ኢዱን ናይ ሕልሚ እንጀረኦም ከብስሉ ዘይፍሕርዎ ጉድጓድ ዘይፍንቕልዎ እምኒ የለን፡፡ 

 

 ህዝቢ ወልቃይት ፀገዴ ኣመፃፅኡ ፍሉጥ፣ታሪኩ ፍሉጥ፣ መንነቱ ፍሉጥ፣ እናሃለወ ንሕና ንፈልጠልኻ ኢና ብሃልቲ ናይ ውልቀ 

ጥቕሞም ንኸረጋግፁ ናይ አምሓራ መንነት እዩ ዘለካ እናበሉ የደናግሩዎ ከም ዘለው ርኢና ኢና፡፡ ንሕና ወልቃይት ኣመፃፅኣና 

ኣቀናንዓና 70 ወልቃይት፣ ንሕና ፀገደቶት ኣመፃፅኣና ኣቀናንዓና መንነትና 8 ማይ ማይ ፀገዴ ምዃኑ፣ እቲ በጌ ምድር ምሕደራ ኢና 

ዝብልዎ ድማ ተቓልስና ዝስዓርናዮ ድሕሪ ዓወት 'ውን ብውሳነ ህዝብና ብቋንቋ መሰረት ጌሩ፣ ታሪኽናን ኣመፃፅኣናን መሰረት ጌሩ 

ዝተኸለለ ምዃኑ ናይ ሎሚ ዘይኮነስ ዘመናት ዘሕለፈ ታረኽና መንነትና ዝመስከሮ ተረጋጊፁ ዝሓደረን እዩ፡፡  

 

እቶም ተረፍ መረፍ ደርጋውያንን ኢዱን ግን እቲ ትምክሕትን ፀቢብነትን ናይቶም ውልቃዊ ባህሪኦም ስለዝኾነ ከም ቀደምና 

ክንቃለሶም እምበር ንሕና መንነትና ፅባሕ ትግራዋይ ድሕሪ ፅባሕ 'ውን ትግራዋይ ምዃና ብግልፂ ዝፍለጥ ታሪኽ ስለዝኾነ ኣደብ 

ክገብሩ ከም ዘለዎም ርኢና ኢና  

 

ኣብዚ ጉዳይ እዙይ ውድብና መንግስትና ብትዕግስቲ ንሶም ዝበሉ እንተበሉ ህዝቢ እዩ ሓይልና፣ ህዝቢ እዩ ሓይለይ ክቃለሶም ዘለዎ 

ኢሉ ልቢ ኣዕብዩ ንመኽሮም ንምዕዶም ምባሉ ፅቡቕ እዩ፡፡ ንሕና 'ውን ቅቡል ከም እንገብሮ ተረዳዲእና ኢና፡፡ እንተኾነ ግን 

ትዕግስቲ በዚሑ ሰላምና የስእኑና ስለ ዘለው፣ ኣብ ልምዓትና ከንውዕል ስራሕና የፍትሑና ስለዘለው መንግስቲ ሓዲኡ ክገብሮም 

ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስደሎም ከም ዝግባእ ኣብ ሙሉእ ምርድዳእ በፂሕና ኢና፡፡   

ብድምር ኣብ ዝቐነናዮ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ሰናይ ምምሕዳር ኣብዞም ልዕል ኢሎም ዝተቐመጡ ዝርዝር ኣጀንዳታትና 

ተመያይጥና ናብ ሓደ ምርድዳእ ምስ በፃሕና እዞም ዝስዕቡ በዓል 10 ነጥቢ ናይ ሓባር ቅዋም መግለፂ ኣቐሚጥና ኣለና።  

1. ኣብ ናይ ሕርሻ መደባትና ኣብ መስኖ፣ ሃ/ተፈጥሮ፣ሃ/እንስሳን ካልኦትን ብናይ ሰራዊት ምንቕስቓስ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ዓበይቲ 

እዮም። ኣብዚ ዞባ እዚ ዘለና ሰፊሕ መሬት፣ፀጋታት ማይን ምጥቃም ጀሚርና ኣለና። ይኹን እምበር ኣብ ናይ ሕርሻ መደባት 

ሳኣን ዘመናዊ ናይ ሕርሻ ቴክኖሎጂ መሊእና ዘይምጥቃም ትርፊ ምህርቲ ኣምሪትና ናብ ዝለዓለ ስግግር ክንበፅሕ 

ኣይካኣልናን። ስለዙይ ኣብ ዝቕፅሉ 5ተ ዓመታት ኣብ ሕሉፍ ዝነበሩና ፀገማት ኣሪምና ፅሬቱ ዝሓለወን ዕዳጋ ተኮር ዝኾነን 

ትርፊ ምህርቲ ብምምራት ስግግር ከም እነረጋግፅ ቃል ንኣቱ።   

 

2. ኣብ ናይ ተፈጥሮ ሃፍቲ ዝሰራሕናዮም ፅቡቓት ስራሕቲ ከም ዘለዉ ኮይኖም ብፍላይ ኣብ ዞባና ቆላታት ከባቢ ዘሎ ብርሰት 

ናይ ተፈጥሮ ሃፍቲ ግን ካብ ማንም ከባቢ ንላዕሊ ከቢድን ሓደገኛን ‘ዩ። እዚ ብርሰት እዚ እንተቐፂሉ ድማ ዞባና ናብ ምድረ 

በዳነት ዝቕይር ስለዝኾነ ካብ ሕድሕድ ገዛ ጀሚሩ ዘሎ ናይ ተፈጥሮ ሃፍቲ ክንክን ስራሕ ናይ ሙሉእ ዓመት ስራሕ 
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ክንገብሮን ብኣተሓሳስባ ደረጃ እዚ ተረዲኡ ዝቓለስ ሰራዊት ፈጢርና እንተናኣሰ እቲ ናይ ብርሰት ሓደጋ ደው ዝብለሉ 

ኩነታት ክንፈጥር ከም ዘለና ቃል ንኣቱ። 

 

 

 

3. ኣብ ምክልኻል ማእኸል ዝገበረ ፖሊሲ ጥዕና ዕውት ’ዩ ነይሩ፣ ኣብ ምክልኻል ሞት ኣዴታት ዝተገበረ ስራሕ ‘ውን ዋላ 

ክፍተታት ይሃልዉዎ ዘበረታትዕ ‘ዩ ተጠናኸሩ ክቕፅል ኣለዎ። ይኹን እምበር ኣብ ስነ ፅሬት፣ ዝርግሐ ኤች ኣይቪ ኤድስ  

ከምኡ ‘ውን ኣብ ኣመጋግባ፣ሕ/ሰብና ኣብ መድሕን ጥዕና ተመዝጊቡ ሕ/ሰብና ዋሕስ ጥዕና ክረክብን ኣብዚ ዘሎ ናይ 

ኣተሓሳስባ ፀገም ፈቲሕና ከም ህዝቢ ተናቓኒቕና ጥዕንኡ ዝሓለወ ዜጋ ክንፈጥር ውዕይ ምንቕስቓስ ከም ንገብር ቃል ንኣቱ  

4. ኣብ ትምህርቲ ምስ ሽፋን ተኣሳሲሩ ኩሉ ክመሃር ዝግበኦ ክመሃር ኣብ ምግባር፣ በብከባቢኡ ቤት ትምህርቲ ክህሉ፣ መምህር 

ክህሉ፣ ኣብ ምምላእ ናውቲ ትምህርቲ 'ወላ ውስን ክፍተት ይሃልዎ ተበዝጊቡ ዘሎ ዓወት ከም ዞባ ዓብይ እዩ፡፡ ይኹን 

እምበር ኣብ ፅሬት ትምህርቲ ሕዚ እውን ክፍተት ምህላው ዘቲና ኢና፡፡ ስለዚ ንሕና ከም ህዝቢ ደቅና ብኣግባቡ ክነምህር፣ 

ኣብ ከባቢ ዘሎ ኣብያተ ትምህርቲ በቲ ዘለና ዓቕምና ኣብ ምምላእ ክንፅዕር፣ ኣብ ከባቢና ዘለው መምሃራን 'ውን ክንሕግዝ 

ከምኡ እውን ንባዕልና ኣብ ተግብር ተኮር ትምህርቲ ንኣባፅሕ ዘሎ ፀገም ክንፈትሕን ኣብ ጎኒ መንግስቲ ኮይና ፅሬት ትምህርቲ 

ንምርግጋፅ ከም እንፅዕር ቃል ንኣቱ፡፡  

 

5. ኣብ ዞባና ሰፊሕ ናይ ምኽታም ምንቕስቓስ ምህላው ህዝቢ ኣብ ሓደ ኮይኑ ማሕበራዊ ግልጋሎት ክረክብ ንምግብር ዓብይ 

ዕድል እዩ፡፡ እቲ ከተመታይ ኣብ ደኣንት ተወዲቡ መነባብሮኡ ካብ ግዜ ናብ ግዜ የመሓይሽ ከም ዘሎ ግልፂ እዩ፡፡ ናይ 

ንግድን እቶትን ሰራሕትና እውን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ለውጢ የምፅኡ ኣለው 'ዮም፡፡ ኣብ ስራሕቲ ማኑፋክቸሪንግ ገና 

ዘይሰገርናዮ ፀገም ኣሎ እዩ፡፡ ብተወሳኺ እውን ኣብ ከተማ ክራይ ኣካቢ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ ሕዚ እውን ልዕልነት ኣለዎ እዩ፡፡ 

ስለዚ ምስ ህዝብናን ውድብናን ኮይኑ ቃልሲ ፀረ ክራይ ኣካብነት ብምሕያል ሰናይ ምምሕዳር ክሰፍን ክንገብርን ክራይ 

ኣካብነት ፖለቲካል ኢኮኖሚ ብልምዓታዊ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ክንትክእ ኣትሪርና ከም ንስርሕ ቃል ንኣቱ፡፡  

 

6.  ህዝቢ ዞባ ምዕራብ ሰናይ ምምሕዳር ክሰፍን ፣ ልምዓት ክረጋገፅ ዝተቓለሰ ህዝቢ እዩ፡፡ ይኹን እምበር ኣብ ልምዓት 

ምርግጋፅ ዝኸድናዮ ርሕቐት ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ከም ዘይከድና ኣብ ምግባር ፀገም ከም ዘሎ ርኢና ኢና፡፡ እተን ጠንቂ 

ስእነት ሰናይ ምምሕዳር ዝበሃላ እውን ውድብና ብዝርዝር ገምጊማተን እያ፡፡ ስለዚ ንሕና እውን ኣብ ጎኒ ውድብናን 

መንግስትናን ኮይና ዝላ ሰናይ ምምሕዳር ንምምዝጋብ ጠንኪርና ንክንሰርሕ ቃል ንኣትው፡፡ 

 

7.  መናእሰይ ኣብቲ ብረታዊ ቃልሲ ፀላኢ ንምድምሳስ ዝነበሮም ተራ ዓብይ እዩ፡፡ ድኽነት ንምጥፋእ ዝገብሮ ዝሎ ምንቅስቓስ 

'ውን ዓብይ እዩ፡፡ ይኹን እምበር ሕዚ ዘሎ መንእሰይ ሕድሪ እቶም ዝሓለፉ ጀጋኑ ሰኒቑ ናይዛ ዓዲ እዚኣ ተረካቢ ኣነ  እየ 

ኢሉ  ምኽንያታዊ ኮይኑ ክኸይድን ኣብቲ ልምዓት ርኡይ ተራ ክፃወትን ኣብ ምግባር ፅቡቓት ለውጥታት ወላ እንተሃለው 

ክፍተታት ግን ኣለው እዮም፡፡ ስለዚ ንሕና መናእሰይ ወለዶ ሕድሪ እቶም ምእንተ ሰላም ዝሓለፉ ኣያታትና ተረዲእና 

ዕላምኦም፣ ፅንዓቶም ወሪስና፣ ካብ ዘይሕጋዊ ስደትን ዘይሕጋዊ ስራሕቲ ተቖጢብና ንባዕልና ተጠቐምቲ ኮይና ተለዊጥና 

ሃገርና ክልልና፣ ዞባና ክንልውጥ ፃዕሪ ከም እንገብር ቃል ንኣቱ፡፡   

 

8.  ደቂ ኣንስትዮ ፍርቂ ክፋል ሕ/ሰብ ስለዝኾና ኣብቲ እዋን ቃልሲ 'ውን ኣስተዋፅኦአን ዓብይ እዩ ነይሩ፡፡ ድኽነት ኣብ ምጥፋእ 

'ውን ብማሕበረን ተወዲበን ብዝግባእ ዝገብርኦ ዘለዋ ቃልሲ ዓብይ እዩ፡፡ ይኹን እምበር ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ሕዚ 'ውን ኣብ 
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ፖለቲካዊን፣ ኢኮኖሚያዊን ማሕበራዊን ተጠቓምነትና ዋላ እኳ ብዙሓት ለውጥታት ይሃልው ክንድቲ ዝድለ ግን ኣይኮነን፡፡ 

ስለዚ ንተጠቃምነትና ኣብ ውድብናን መንግስትናን ኮይና ካብ ባዕልና ጀሚሩ ቃልስና ኣሕይልና ከም ንቕፅል ቃል ንኣቱ፡፡   

 

 

 

9. እዚ ኣብ ቀፃሊ 5ተ ዓመት ክስራሕ መደብ ተታሒዙ ዘሎ ናይ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ስራሕ ብዘይ ናይ ህዝቢ ተሳትፎ 

ክፍፀም ስለ ዘይኽእል ኣብ GTP-1 ዝነበሮ ተሞክሮታት ወሲድና ካብ ሕሉፍ ብዝሓሸ መንገዲ ብግዜ የለን ኣተሓሳስባ እተን 

ናይ 5ተዓመት ሽቶታት ብሙሉእነት ብምፍፃም ማኑፋክቸሪንግ ማእኸል ዝገበረ ስግግር ከም እነረጋግፅ ቃል ንኣትው፡፡  

 

10.  ኣብ መንጎ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይን ህወሓትን ነቓዕ ክፈጥሩ፣ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ሓድነት ከይህሉ ህልም ብዝበለ ትምክሕቲ 

ጫፍ ሪጊፆም መሰረት ዘይብሉ ናይ መንነት ሕቶ ዘልዕሉ ዘለው ኣካላት 'ውን ህዝቢ ወልቃይት ፀገዴ ብሓፈሻ ድማ ህዝቢ ዞባ 

ምዕራብ ትግራይ መንነቱ ዝፈልጥ፣ ኣመፃፅኡኡ ዝፈልጥ ቋንቁኡ ዝፈልጥ ብምዃኑ ንዙይ እዩ እውን መስዋእቲ ከፊሉ እዩ፡፡ 

እቶም ዘልዕሉ ዘለው ከይተረፈ ባዕሎም 'ውን እናፈለጡ ናይ ደገ ፀላእትና በትሪ ሒዞም ናይ ውልቀ ረብሕኦም ንኸሳኽዑ 

ዝንቀሳቐሱ ዘለው ኣካላት መበገሲኦም ህዝቢ ዘይኮነስ ጥቅሚ ስለዝኾነ ካብዚ ሕማቕ ተግባሮም ንክቁጠቡ ኣበርቲዕና ከም 

ንቃለሶም ቃል ንኣቱ፡፡  

 

11. ኣብቲ ክሳብ ሕዚ ዝገብርዎ ዘለው ምንቅስቓስ ነዞም ተለኣእኽቲ ውልቀ ሰባት መንግስቲ ብትዕግስቲ ርእዩ ምሕላፍ ንህዝቢ 

ዘለዎ ክብሪ ዝገልፅ ዘሎ ምዃኑ ይርደአና እዩ፡፡ ይኹን ድኣ እምበር እዚኦም መን ምዃኖም ስለንፈልጦም፣ ናይ ህዝቢ 

ወልቃይት ፀገዴ ወኪላት ዘይኮኑን ኣጀንዳኦም ናይ ህዝቢ ኣጀንዳ እውን ስለዘይኮነ ንህዝቢ ወልቃይት ፀገዴ ወኪሎም 

ክንቀሳቐሱ ዝሃብናዮም ሕጋዊ ውክልና ዘይብሎም ስለ ዝኾኑ ዝሰርሕዎ ዘለው ስራሕ 'ውን ፀረ ሕገ መንግስቲ ስለዝኾነ  ካብ 

ሕዚ ንድሓር መንግስትና ነዞም ሰባት እዚኦም ይኣክል ክብለልናን ንዝናስሑ ሕዚ 'ውን ዕድል ሂቡ ነቶም ዘይናስሑ ድማ ግዜ 

ከይሃበ ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስደልና በብደረጅኡ ዘሎ ናይ ህዝቢ ውክልና ዝሓዘ ቤት ምኽሪ እውን እዚ ተረዲኡ ውሳነና 

ከፅድቐልና ንሓትት፡፡ በብደረጅኡ ዘለዋ ናይ ህዝቢ ውዳበታት 'ውን ነዞም ተለኣእኽቲ እዚኦም በቢከባቢና ኣምሪርና 

ክንቃለሶም ይግብእ፡፡እዚ ጀሚርናዮ ዘለና ሰላም፣ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ንድሕሪት ክመልስ ዝሓልም ኣካል ኩሉ ሎሚ 

ይኹን ፅባሕ ኣይንቕበሎን፡፡ ስለዚ ካብ ሕጂ ይኣክል ክባሃሉን ናብ ልምዓትና ክንኣቱን እናበልና ንሕና እውን ኣብ ጎኒ 

መንግስትና ኮይና ብትረት ክንቃለሶም ከም ዝኾና ቃል ንኣቱ፡፡  

 

ኣብ መወዳእታ ዝተጀመረ ፅረ ድኽነት ቃልስና ከም ቀደምና ሓድነትና ብምጥንኻር ፀኒዕና ኣብ መስመር ውድብና ክንቕፅል 

ኢና፡፡ ፀገማት ሰጊርና ናብ ዓወት ምምራሽ መለለይና እዩ፡፡ ኣብቲ መከራ እዋን እኳ ኣይተንበርከኽናን ሎሚ 'ውን ፁሩይ 

መስመርና ሒዝና ናብ ዓወት ክንምርሽ ኢና፡፡ መስመርና ቀፃልነቱ ንምርግጋፅ ሕድሪ መለስን ኩሎም ስዋእትናን ብምኽባር 

ከም እንምርሽ ደጊምና ደጋጊምና ቃል ንኣቱ፡፡  

 

 ክብርን ሞጎስን ነቶም ዝኾነ ጉርዲ ዘይለግቦም ሰማእታትና !! 

 ሕድሪ ስውኣትና ኣይነዕብርን !! 

 መፃኢ ጉዕዘና ምስ ህወሓት ብሩህ እዩ!! 

                                                               ጥሪ 21/2008 ዓ/ም  

                                                                  ከተማ ሰቲት ሑመ 


