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           ህዳር 20 2005 
 
 
         ዋዕላ ነበርቲ ደንቨርን ከባቢኣን  
         ኣባላት ማ/ሰብ ትግራይ  
         ኣብ ህልዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ዘትዩ 
 
 

       ኢትዮጵያ ናይ 3 ሺሕ ዓመታት ዝተመዝገበ ታሪኽ ዘለዋ ሃገር ኣብልዕሊ ምኻና ካብተን 
ኣብዓለም ብታሪኽ ንመጃመሪያ ጊዜ ደንብን ስርዓትን ዘለዎ ምምሕዳር መሰሪተን ስልጣነን   
ምዕባለን ነይርወን ዝባሃላ ውሑዳት ሓያላት መንግስታትን ሃገራትን ውሸጢ ሓንቲ ምንባራ   
ታሪኽ ዝምስክሮ ሓቂ እዩ፡፡  
            
       ይኹነ ዳኣምበር ሃገርና ኢትዮጵያ ምስቲ ዝንገረላ ናይታሪኽ ዕድሜኣን ዝነበረቶ ናይ ስልጣነ 
ኣባጋግሰኣን እንክነፃፀር እንከሎ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ማ/ሰባውን ዕብየታ ኣብ ብጣዕሚ ዝተሓተ 
ናይ ምዕባለ ብርኪ ከምትርከብ አብመዋእልና እንሪኦ ዘለና ሓቅነት እዮ፡፡ 
           
       እዚ ከዓ ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ኣለውዎ፣ ካብዚኦም ውሑዳት ንምሕባር ፣ ብሓደ ወገን 
ኢትዮጵያ ብዘለዋ ተፈጥራዊ ኣቀማምጣን ፀጋን ናይ ወፃእተኛታት ዓይኒ ብምሰሓብ ይምነይዋን 
ይሃርፍዋን ብምንባሮም  እዚ ድልየቶምን ረብሓ ፅምኣቶምን ንምርዋይ ባዕደውያን ፀላእቲ ኣብ 
ዝተፈላለየ እዋን ኣብዝገበርዎ ተደጋጋሚ ወራርን ኩናትን እታ ሃገር እዚ ንምምካት ኣብልዕሊ   
ብዙሕ መፍረያይ ሓይሊ ናይ ሰብ ሂወትን ንብረትን ምጥፋእ ኩለ-መዳያዊ ዓቅሚ( Resources) 
ኣብ ምክልኻል ዓዲ ተደሪቱ ናይ ሃገር ዕብየት ጠመተ ክረክብ ኣይካኣልን፡፡ 
             
       በቲ ሓደ ገፅ እቲ ዝዓበየ ፀገም ድማ ህዝቢ ተፋቂሩን ሰሚሩን ናብ ምዕባለ ጎደና ከይምርሽ፣ 
ሓሊኹ ዝሓዘ ድሕረታት ከይቃለስ ናይ ሓባር ሃገር ናይ ሓባር ረብሓ ዘረጋግፅ ፍትሓዊ ስርዕት ከየሃ 
ንፅ እቶም ዝሓለፉ ስርዓታት ህዝቢ ብዓሌት ብብሄርን ብውልቀ መሳፍንትን እናመቃቀሉ ሓደ ላዕለ 
ዋይ ሓደ ታሕተዋይ ኮይኑ ክስምዎ ብምግባር ንሰ-ንሳቱ ክጣመትን ክባኣስን ፈላልዩምዎ ፀኒሖም 
እዮም፤ነዚ እዩ ኸዓ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ዲሞክራሲ-አልቦ ስርዓታትን ድኽነትን ተቆሪና ክትፀንሕ 
ተገይራ፡፡ 
        ኮይኑ ግና ህዝቢ ኢትዮጵያ ነዞም ዝተፈላለዩ ሰርዓታት ኣብዝተፈላለየ እዋን ብዝተፈላለየ 
ብርኩ ካብምቅዋምን ካብምቅላስን ዝዓረፈሉ እዋን ኣይነበረን፡፡ 
      
        ብወሳናይ መልክዑ ግና ንናይ ሃይለስላሰ ዘውዳዊ አገዛዝኣን መቀፀልትኡ ዝኾነ ናይ ደርጊ ፋሽ 
ስታዊ መንግስትን ኣውዲቁ ንመወዳእታን ንሓዋሩን ነፃነቱ ንምጭባጥ ዘይሕለል ህዝባዊ ቃልሲ 
ብምክያድ ብዕጥቂ ተፋሊሙ ሰፍ ዘይብል መስዋእቲ ከፊሉ ብወታሃደራዊ ግዝፈቱን ዘመናዊ ዕጥ 
ቁን ኣብኣፍሪቃ ቀራን ዝባሃል ዝነበረ ናይደርጊ መንግስተን ስርዓቱን አፍሪሱ አነሆ ናብዚ ናይሕዚ 
ናይምርጫ (Ballet) መድረኸ ዘብፀሐን ለውጢ ዘምፀአን ህዝቢ እዩ፡፡ 



                                                                                                               ገፅ   2 - 4 
 
 
       እወ ካብቲ ልዕል ኢሉዝተሓበረ ናይ ሃገርና ሕሉፍ ታሪኽን ኣመፃፅኣን ብዓሌት ብብሄር ብሃይ 
ማኖት እናኸፋፈልዎን እናባአስዎን ዝፀንሑ ህዝቢ ኣብሓፂር ጊዘ ምትእምማን ማዕረን ምክብባርን 
ዝዓሰሎ ግንዛቤ ፈጢሩ ናይሓባር ረብሓ ክረጋገፀሉ ዝኽእል ፍትሕን ዲሞክራሲን ማእኽል ዝገበረ 
ስርዓት ክሃንፅን ምዕቡል ኣራኣእያ ከጎልብትን፤ ዘገምታዊ-ከይዲ ዝሓትት  ብዙሕ ስራሕ ዘድልዩ 
ዳኣምበር ቀሊል ዕማም ከምዘይኮነ ዝሰሓት ኣይክኽውንን፡፡ 
          
       ይኹንዳኣምበር ህዝቢ ኢትዮጵያ ብናይ ቃልሱ ውፅኢት ዝረኸበ ብዲሞክራሲያዊ አገባብ ዝሐ 
ሽዎን ዝደልዩምን መንግስታዊ ፓርላማ ኣባላት መሪፁ ከቐምጥ ንመጀመሪያ ጊዘ ሓዱሽ ምዕራፍ 
ተኸፊቱ መሰሉ ምትግባርን ምስትምቓርን ኣብ ዝጀመረሉ ኣብዘ ህዚ እዋን ፤  ነዚ ታረኻዊ 
ጅማሮ’ዚ ሓላፍነት ብዝተመልኦ ውህሉል ኣታኣላልያ እናሃብካ ምትብባዕን ምጉልባትን እናተገበአ፤ 
  
       ”ኣነ እንተሞይተ ደንደር ኣይትብቆላ በለ ኣድጊ’’ ከምዝበሃል ንሕና ናብ ስልጣን ደይብና ዘይን 
ገዝኣ ኢትዮጵያ  ዝሐሸላ ትኹን ካብ ዝብል ዕውር ትምክሕታዊ አረአእያ ብምብጋስ ኣብዝቀረባ 
እዋን ኣብኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከተማታትን ቅንጅት ኣብዝገበርዎ ናይ ዓመፅ ምንቅስቃስን ብፍላይ 
ድማ ኣብልዕሊ ትግራዋይ ዒላማ ዝገበረ ትግራዋይ ይውፃእ (ካብ አዲስ አበባ) ትግራዋይ ይቀተል 
ወዘተ ዝብሉ ሓደገኛ ጭርሖታትን መልእኽትን ብምግዋሕ ኣብመንጎ ህዝብታት ናይ ምፅልላዕ ናይ 
ምንቆር ሃዋህው ዝፈጥር ኣካይዳ እዮም ክኸዱ መሪፆም እወ በዚ ኣቢልካ ስልጣን ናይ ምምንጣል 
መገዲ እዮም ክኽዱ መሪፆም፡፡ 
         

       ስለዝኾነ ድማ ንሕና ኣብ ደንቨርን ከባቢኣን እንነብር ኣባላት ማ/ሰብ ትግራይ ነዚ ብተቓወ 
ምቲ ሓይልታት ኣብልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝመዘዝዎ ስይፍን ኣብታ ብደሙ ሓልዩ ዘፅንሓን ዝሃነፃን 
ሃገሩ ናይ ምንባር ተፈጥራዊ መሰሉ ዝነፅግ ያዕያዕን ኣተሓሳሲቡና ባዕልና ንባዕልና ኣኼባ ብምፅዋዕ 
ብሕዳር 20 / 2005 ኣብዝገበርናዮ ዋዕላ ህልዊ ኩነታት ኢተዮጵያ ብዕምቆት መርሚርና ናይ ትም 
ክሕቲ ሓይልታት ብዝፈጠርዎ ህውከት ኣብ ሕብረተ-ሰብና ዝበፅሐ በደላትን ናይ ንብረት ጥፍኣ ትን 
ብዝርዝር ድሕሪ ምዝታይ ካብዚ ዝስዕቦ መልእኽትታት ክነሕልፍ ወሲና፡፡ 
          

        እዚ መልእኽትን ውሳነን ክነሕልፍ ዘብቀዐና ናይቲ መንግስቲ ተሐለቕቲ ስለዝኾና ዘይኮነስ  
ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተሰንዘረ ሓደገኛ ዘመተ ስለዘቖጠዐናን ዘተሓሳሰበናን እዩ፤ቅንጅት 
ዝኽተልዎ መንገዲ ናይ ዕንዎት መንገዲ ስለዝኸነ እዩ፡፡ 
          

                 እካዳኣስ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ምላሽ ዘይረኸቡ ሕቶታት ከም ዘለውናን ምላሽ ንኽረኽቡ  
         ብቐፃልነት ንሓትት ምኻናን ናይቲ ኣብዛሐ ተኣካባይ እምነት ምኻኑ ክንሕብር ንደሊ፡፡ 
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ዝሓለፉ ውሳነታትን መልእኽትን 
 

1. ህዝቢ ትግራይ ከምህዝቢ ንምብራስ ንምጉባጥ ዝሕሰብን ዝዕመትን ኩሉ መዳያዊ 
ኣመፃፅኣ ንቃወም ጥራሕ ዘይኮነስ ከከምኣመፃፅኡ ምስ ህዝብና ኮይና ኣትሪርና ንቃለሶ- 
ንምክቶ፡፡ 

 
2. ህዝቢ ትግራይ ጎቢጦም ወይካዓ ህዝቢ ትግራይ ኣግሊሎም ኢትዮጵያ ክንገዝእ ኢሎም 
ዝሓስቡ ሓይልታት እንተልዮም ኣይኮነንዶ ብጋህዲ ብሕልም’ውን ክርእይዎ ከምዘይኽእሉ 
ክነግሮም ንፈቱ፡፡ 

 
3. ህዝቢ ትግራይ መን ኣብስልጣን ደየበ ካብዝብል ዘይኮነስ ካብ ዲሞክራስን ሰላምን ዝዓሰላ 
ኢትዩጵያ ጥራሕ ከምዝርባሕ ንኣምን ፤ ዲሞክራሲ፣ ካብ ሐደ ፓርቲ ዝልገስ ውህብቶ 
ከምዘይኮነ’ውን ነኣምን፤ ስለዝኾነ ድማ ናይ ተቃወምቲ ፓርቲታት ህላወን ተወዳዲረን 
ብዲሞክራሲያዊን ሰላማዊን መገዲ ናብ ስልጣን ምድያብን ምውራድን ክረጋገፅ 
ንቃለስ፡፡ 

 
4. ብምረጫ ምበር ብሓይሊ ስልጣን ንምሕዳግ ዝዕለም ፈተነን፣ ህገ መንግስታዊ ስርዓት 
ብኢደ-ወነንካ ንምፍራስ ዝግበር ፃዕሪ ንቃወም፡፡ 

 
5. ናይ ትምክህቲ ሓይልታት ዝወልዕዎ ናዕብን ህውከትን እናወገዝና አብ ልዕሊ ሰላማዊ 
ዜጋታት ህይወትን ንብረትን ጥፍኣት ዝፈፀሙ ውሳኔ ዘሕለፉ ናይ ቅንጅት መሪሒነትን 
ተሓባበረቶምን አብ ቅድሚ ህጊ ቀሪቦም ፍርዶም ክረኽቡ ንሓትት ፡፡ 

 
6. አብ ልዕሊ ህይወትን ንብረትን ሰላማዊ ዜጋታት ዝተአመተ ሓደጋ ጠጠው ንምባል 
መንግስቲ ከምኩነታቱ ኣድላይ ስጉምቲ ብምውሳድ ክከላኸሎ ከምዘለዎ ንኣምን፤ 
ንምንታይ ? እቲ መንግስቲ ናይ ሰላማውያን ዜጋታቱ ህይወትን ንብረትን ናይ ምክልኻል 
ፍፁማዊ ተልዕኾ ስለዘለዎ፡፡ (The government has absolute duty to protect 
its citizens). 

 
7. እዚ ናይ ጥፋኣትን ናይ ራዕዲን ሓደገኛ ስርሒት ከምቲ ዘሓሰብዎ ተባሪዑ ናብ ዝኸፍአ 
ሐደጋ ከይበፅሕ መንግስቲ ዝወሰዶ ናይ ምክልኻል ስጉምቲ እናደገፍና፣ካብመጠን ንዕቅብ 
ሐይሊ(Excessive Force) ዝተጠቐሙ ናይ መንግስቲ አካላት እንተልዮም ድማ 
ምፅራይ ክግበርን ናብ ህጊ ክቀርቡን ነሓትት፡፡ 

 
8. በቲ ዝተላዓለ ሁውከትን ረብሻን ንብረቶምን ህይወቶምን ዝሳአኑ ሰላማዊ ዜጋታት 
ንብረቶም ክትከአሎምን ካሕሳ ክረኽቡን ንላቦ፡፡ 
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9. አብ ኢትዮጵያ ህውከት ክፍጠር፣ ሰላም ከሐስስን ክጠፍእን ዝፅዕሩን ኩሎም ሐይልታትን 
መንግስታትን ንቃወም፣ መንግስቲ ኢትዮጽያ ድማ ረብሓን ልዑላውነትን ሃገር ብዝሕሉ 
ቅልጡፍ ዘላቂ ፍታሕ ክገብረሉ ንጠልብ፡፡ 

 
10. ህዝቢ ትግራይ በቲ ብሻዕቢያ፣ በቲ ብትምክሕቲ ጊዜ ሓልዮም አብ መፃብብ ክቕርቅርዎ 
ዝፅበዩ ዘለዉ ሓይልታት ምኻኖም ግልፂ እዮ፤ ስለዚ ህዝብና ክፈልጦን ብፍላይ ድማ መን 
ግስቲ ኢትዮጵያ ሓደግኡ ተረዲኡ ግቡእ ጠመተን መዕለብን ክገብር ንሐትት፡፡ 

 
11. በዚ ሁውከት’ዚ ምኽንያት ብምግባር ኣውሮፓን ኣሜርካን ቃል ዘኣተውዎ ይኩን ካሊዕ 
ሓገዝን ልቓሕን ካብ ምልጋስ ከየድሕሩ ምንቅስቃስ ናይ ኩሉ ፈታዊ ሃገር ኢትዮጵያዊ 
ሓላፍነት እዮ ንብል፤ሓገዝ ጠጠው ንኽብል ዝንቀሳቀሱ ሓይልታት/ውልቀሰባት ካዓ 
ንቃወም፡፡ 

 
12. ኣብ ኣሜሪካ ነበርቲ ብዝኾኑ ናይ ተቃወምቲ ኣባላት ብዝገብርዎ ምልዕዓል ብፁሑፍን 
ብሰላማዊ ሰልፍን ኣብ US SENATORS, CONGRESS ኣሉታዊ ፅልዋ ኣሕዲ  
ርካ አብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ዲፕሎማሲያዊ ፀቕጢ ንኽግበር ዝምህዝዎ ዘለዉ 
ምንቅስቃስ አብ ግምት ኣእቲና እቲ ኩነታት ብዝግባእ እንከይተረድኡ በሓደ ገፅ ጥራሕ 
ዝመፅእ ዘሎ ኣውያት ሰሚዖም ናብ ጉጉይ ውሳኔ ከይበፅሑ ብፅሑፍ ይኹን ካሊእ መንገ 
ድታት በቢዘለናዮ ነናብ ከባቢና ሴነተራትን ኮንግረስን መረዳእታ ክንህብ ውራይና ኢልና  
ክንቀሳቀሰሉ ንፅውዕ፡፡ 

 
             13. አብ ወፃኢ እትርከብ ትግራዋይ !!!                  

            ሎሚ እንከፋፈለሉ ወይካዓ እንታይ ዋሪዩኒ እንብለሉ እዋን ኣይኮነን፣ ነዚ ፀረ-ትግራዋይ 
            ዝኾነ ዝበሽቀጠ መርዛም አራኣእያ ብምውጋዝ ኩልኻ በብዘላኻዮ ናይ ተቃውሞ ድምፅኻ 
            ከተስመዖም፣ እቲ ዘደንግፆም ሐድነትካ ከተርእዮም፣ መንነታዊ ሐላፍነተካ እዮ ንብል፡፡ 
      
   14.  ፈታዊ ሃገር ኢትዮጵያዊ !!!  
            እዚ ሰላምን ሓድነትን ኢትዮጵያ ዝፃባእን ዝሽርሽርን ፀረ ህዝቢ ናይ ፖለቲካ ኣተሐሳስባን 
            ምንቀስቃስን ብግልፂ መድረኽ ክትቃለሶን ሓገራዊ ሓላፍነትካ ክትውፃዕን ንፅውዕ፡፡ 
 
 
 
                                                                               ኣብ ደንቨርን ከባቢኣን ነበርቲ፣ 
                                                                      ኣባላት ማህበረ- ሰብ ትግራይ  
                                                                               ደንቨር ኮለራዶ 


