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 መግለፂ ቅዋም ማተኣ ኣብ ህሊዊ ኹነታት ትግራይ 

መጀመርያ ነቲ ብፅንዓቱን ጀግንነቱን መወዳድርቲ ኣልቦ ዝኾነ ህዝብን ሰራዊትን ትግራይ ዘለዎ ልዑል ክብርን ሞሳን ማሕበር 
ተጋሩ ኣብ ኣውሮጳ (ማተኣ) ይገልፅ። ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝሓለፍ ኣርባዕተ ዓመታት ኣብ ከቢድ ናይ ህልውና ሓደጋ 
ምውዳቁን፣ ብፍላይ ድማ ዝሓለፈ ክልተ ዓመት ንሞት ተፈሪዱ ብሰለስተ ሚእትን ስሳን ዲግሪ ተኸቢቡ ብልፍንታዊ 
ሓይልታት ፅላኢ፡ ኣብ ዓለም ቅድሚ ሕዚ ተራእዩን ተስሚዑን ዘይፈልጥ ግፍዕን ዓፀቦን ኣተኣናጊዱ።  

ህዝብና ብጥሙር ሓድነት ህዝብን ሰራዊትን ትግራይ ህልውንኡ ንምውሓስ የካይዶ ብዘሎ ኩናት ድማ ማእለያ ዘይብሉ ከቢድ 
ብሂወትን ንብረትን ዋጋ ከፊሉን፣ ሕዚ ‘ውን ይፍፀሞ ናይ ዝነበረ ጽንተት ዘርኢ መቐፀልታ ሰላሕታዊ ፅንተት እንዳተፈፆሞ 
ብቐፃሊ ዋጋ እንዳኸፈለን ይርከብ።እቲ ኣብ ፕሪቶርያ ዝተከተመ ወዕሊ ሰላም ሰዒቡ ውስን ክፋል ህዝብና ሃዋሁ ሰላም 
ክርኢ፣ ውስን መስረታዊ ግልጋሎታትን ሓገዝን ክረክብ እንተኽኣለካ፣እቲ ዝበዝሕ ህዝብና ግን ሕጂውን ካብ ስልታዊ ምፅናት 
ዘርኢ ኣይወፅኣን፤ 

1. ዝኣተወ ሰብኣዊ ሓገዝ ሕጂውን መጠኑ ውሕድን፣ ተበፃሓይነቱ ድማ ኣዝዩ ትሑትን እዩ (ክሳብ ሀዚ 11% ናይቲ ተጸጊሙ 
ዘሎ ሕብረተሰብና ጥራሕ ረኺቡ) 

2. ኣብ መሬት ትግራይ ዘለው ግፍዐይናታት ሓይልታት ኣምሓራን ሻዕብያን መሊኦም ካብ መሬት ትግራይ ኣይወፅኡን፣ 
ክሳብ ሀዚ ‘ውን ግፍዒታት ኣብ ልዕሊ ህዝብና እንዳፈፀሙ ይርከቡ 

3. ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ወፃእን ተመዛቢሎም ዘለው ወገናትና ናብ መረብቶም ኣይተመለሱን 
4. ዝተጀመረ መስረታዊ ግልጋሎት ሕብረተሰብ ዝተማለአ ኣይኮነን፣ ኣብ ኩሉ ህዝብና ‘ውን ኣይተባፀሐን 
5. እተን ኣብ ስራሕ ዝርከባ ትካላት ጥዕና ትግራይ ሕጂ ‘ውን ብስእነት እኹል ቀረብ መድሓኒትን መሳርሕን ዘድሊ 

ግልጋሎት ክህባ ብዘይምኽኣለን፣ብርክት ዝበለ ህዝብና ንሞት ይቃላዕ አሎ። 
6. ስራሕተኛታት መንግስቲ ድሕሪ ውዕሊ ስምምዕ ሰላም ሕዚ ‘ውን ስራሕቶም እንዳሰርሑ ዝርከቡ ዋላ እንትኾኑ፣ ግን 

መሃያ ኣይረኽቡን። 
 
ስልዚ ዝኽበርካ ህዝቢ ትግራይን ስራዊት ትግራይን እቲ እማመ ሰላም መሊኡ ተግባራዊ ክከውን ሕጂውን ከም ቀድምካ 
ብውሕሉልን ጥሙርን ሰላማዊ ቃልስካ ተሓይል ይግባእ። ኣብቲ እማማ ውዕሊ ሰላም ዝተንፀባረቑ ተስፋታት ሰኒቑካ መንቀሊ 
ፅገማትካ ክትፍትሽን ክትፈትሕን፣ ሕዱር ዕላማን ድሌትን ፀላእትና ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብደገን ዘለና 
ተጋሩ ናይ ስነ-ሓሳብ ኣፈላላያትና ምዕቡልን ምክእኣል ዝተመልኦ ልዝባት እንዳካየድና፣ ብጊዜ የብልናን መንፈስ ኣብቶም 
መሰረታዊ ዝኾኑ ዛዕባታትና ክንረባረብ ይግባእ። ነዚ ዘስካሕክሕ ክባን ዓፀቦን መሊእና ክንስዕር ተኾይንና ሎሚ ‘ውን ከም 
ትማሊ ሓድነትና ኣጠናኺርና ክንምክቶን ህልውናና ኣብ ውሕስ መሰረት ክንስርቶን ግድን ‘ዩ። 

ሐዚ ‘ውን ዝበዝሕ ምሕደራ መሬታ ኣብ ኢድ ፃላኢ ዝተትሓዘ ትግራይ፣ ቢምሊዮን ዝቁፅር ህዝባ ዝተመዛበላን ንሓዳጋ ቁጠባ 
ዝተቃለዓትን፣ ስሩዕ ምሕደራ ከይህሉን፣ ስርዓት ኣልቦ ክነግስን ፀላእትና ሞት ህዝብና ሰላሕታዊ ብዝኾነ ኣገባብ ንኽቅፅልን 
እቲ ስምምዕ ሰላም መሊኡ ከይትግበርን ካብ ምንቅስቃስ ኣይቦኾሩን። በዚ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን ዝነብር ትግራዋይ ከቢድ 
ሻቅሎትን ስግኣትን ኣለዎ። ኣብ ፕሪቶርያ ዝተፈረመ ውዕሊ ሰላም ስዒቡ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ሓጓፍ ብፍላይ ዳያስፖራ 
ትግራይ ንቓልሲ ህዝቢ ትግራይ ንምሕጋዝ ኣብ ዝገብሮም ምንቅስቃሳት ቐፃሊ ፅዕንቶ ይፈጥርሉ ኣለው። 
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ኩሉ ባህልን ክብርን ትግራይ ብብዙሕ ደምን መስዋእትን እዩ ተረኺቡን ተዓቂቡን። ናይ ቀደም፣ ናይ ትማሊ ናይ 17 ዓመታት 
ብረታዊ ቃልስን ናይ ሎሚ ትውልዲ መኸተን ኩሉ፣ ክብርን ባህልን ትግራይ ብቀፃልነት ንምውሓስ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ሕጂ 
እዋን ግን በቲ ኣብ ዓለም ዝርኣ ዘሎ ቁልጡፍን ተለዋዋጥን ቁጠባዊ፡ ፖለቲካውን ምዕባለ ቴክኖሎጂን፣ ባህልን ክብርን 
ትግራይ ብቀፃልነት በቲ ትማሊ ዝመፃእናዮን ሎሚ እውን እንኸዶ ዘለና መንገዲን ምውሓስ ኣይክኣልን። ከይዲታትና ጠለብ 
ህዝቢ ትግራይን፣ ባህጊን ዓቕሚ ፀላእትናን ኣብ ግምት ዘእተው ክኸውን ግዲ ይብል።  

ሎሚ ህዝቢ ትግራይ ናይ ፖለቲካዊ ሰልፊ ሕርያታት ዘለውዎ እካ እንተኾነ፣ ተጋሩ ሕዚ ኣብዚ ዘለናሉ መድረኽ ንየማናዊ 
ወይ ድማ ፀጋማዊ ስነ-ሓሳብ ዝምራሕ ውድብ ፖለቲካ ናይ ምምራፅ ምቾት የብልናን። ይግዳስ ነቲ ኣጋጢሙና ዘሎ ሓደጋ 
ምፅናት ዘርኢ ብዝበለፀ ንምምካትን ብዘላቂ ንምውሓሰ ዝያዳ ምርዳእን፣ ምስ ሕብረተሰብና ግልፂ ዝኾነ መድረኽ ዘተ ምፍጣር፣ 
ካብቲ ህልዊ ፀገማትና ብዝሓፀረ ግዘ ክንወፅእ፣ መፃኢና ትማሊና ዘየደግም ገይርና፣ ኣብ ዕማም ምህናፅ እታ እንትስፈዋ 
ትግራይ ሓድነት ህዝቢ ውሑስ ምግባር ኣገዳሲን ወሳንን እዩ። ዘለናሉ ብርኪ ኩሎም ዓቕምትናትና ተጠቒምና መሰረት ህንፀት 
እታ ንብህጋ ትግራይ ኣብ ምንፃፍ ንቑሕ ተሳትፎ ኩሎም ተጋሩን ውዳበታትን ይጠልብ። ስልዚ ‘ውን ቅድሚ እቲ ብመስረት 
እማመ ሰላም ኣብ ትግራይና ዝጣየሽ ስግግር መንግስቲ፣ ንኹሉ ሓቛፊ ዝኾነ መድረኽ ክፍጠር ይግባእ።  

ሓቓፊ ዝኾነ መድረኽ ፖለቲካ ክህልወና ውዒሉ ዝሓደረ ባህጊ ህዝቢና እኳ እንተኾነ፣ ምስ ዘለናሉ ምዕራፍ ግን ብተግባር 
ኣብ ባይታ ክረኣ ዝግባእ ከምዝኾነ ማተኣ ይኣምን። ስለዚ እውን ማተኣ ንኹለን ፖለቲካዊ ውዳበታት፣ ናይ ሞያን ሲቪክ 
ማህበራትን ትግራይ፤ህዝቢ ትግራይ ዝምረሐሉ ናይ ስግግር መንግስቲ ብቕልጡፍ ተጣይሹ፣ ድምፂ ህዝቢ ትግራይ ዝበለፀ 
ዝሰመዐሉን፣ ኩሉ ትግራዋይ ናብ ስሙር ቓልሲ ክኣትወሉ ዘኽእል ኩነታትት ክፈጠርን ሓላፍነት ብዝተመልኦ፡ ንፁር ብዝኾነ 
መንገዲን ቀልጢፉ ክዕመምን ክጽዕራ ማተኣ ይላቦ።  

ኣብዚ ቕነታት ዝተሰየመ ኮሚቴ ምጥያሽ ስግግር መንግስቲ፣ ማተኣ ኣብዚ ኸይዲ ዝተራየ ፅቡቕ ጅማሮ ገይሩ ይሪኦ።እቲ 
ኮሚቴ ተዋሂብዎ ዘሎ ታሪኻዊ ሓላፍነት ኣብ ምውሳን መፃኢ ትግራይ ዓብዪ ዕፃ ዘለዎ ምዃኑ ተረዲኡ፣ ማዕረ ውክልና 
ፖለቲካዊ ወድባት ትግራይ ዝረኣየሉን፣ ሲቭክ ማሕበራት ዝሳተፋሉን መሰጋግሪ መንግስቲ ግዘ እንተይወሰደ ኣጣይሹ ታሪክ 
ፖለቲካ ትግራይ ሓዱሽ ምዕራፍ ኣብ ምትሓዝ ህዝባዊ ሓላፍነቱ ክዋፃእ ማተኣ ብኽብሪ ይፅውዕ። 

 

ትማሊ ሎም ፅባሕ ብሓድነት ንውሑስ ህላወ ትግራዋይነት! 

 

 
 
 
 
 


