
ብቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ እናተዲለወ ዝቐርብ ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ  

 
 

 

ሕዴሪ ሰማእታትና ብኹለ መዲይ ዓወታት ልምዓትን ዱሞክራስን ክዴበስ΄ዩ፡፡ 

ሎሚ ዘመን ንመበል 23 ዓመት መዓልቲ ሰማእታት 
ትግራይ ክነኽብር ከለና ህዲሰ መፃኢ ግዜና ዝያዲ ብሩህ 
ከምዝኸውን ኣብ ዘረጋገፅናሉ ኩነታት ኾይንና 
እንትንዝክሮ ምህላውና ፍሉይ ይገብሮ፡፡ 

 
ዕላማ ሰማእታትና ንፀረ ልምዓትን ዳሞክራሲን ዝነበረ 
ስርዓት ብምውጋዴ ሰላም፣ ዳሞክራሲን ልምዓትን 
ምረግጋፅ እዩ ነይሩ፡፡ ሰማእታትና ነቲ ዝተመነይዎ 
ልምዓትን ዳሞክራሲን ኣጠናኺርና ኣብ ሽቶኡ ብምብፃሕ 
ጉዕዞ ህዲሰና ንዴሕሪት ናብ ዘይ ምለሰሉ ብርኪ ክነብፅሖ 
ይግባእ፡፡ ህዝቢ ትግራይ ኮነ ማንዛ መቓልሰቲ ውዴባት 

ኣብ ዝሓለፉ 17 ዓመታት ዝኸፈልዎም ኩለመዲይ 
መስዋእትነት ዝማዕበለን ዳሞክራስያዊ ናፅነቱ ዝተረጋገፀ 
ህዝብን ሃገርን ምፍጣር ዝብል ዕላማ ኣብ ሽትኦም 
ንምብፃሕ፤ ብዯረጃ ሃገር ዝስርሑ ዘለው ስራሕቲ ሓዊሱ 
ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሰፋሕቲ መዯባት 
ልምዓት ሓንፂፁ ንተግባራዊነቶም ምስ ህዝቢ፣ ኣካላት 
ኣመራርሓን ካልኦት ሓይልታት ልምዓትን ተዋዱደ ዛጊዴ 
ብዝገበሮም ኩለመዲያዊ ፃዕርታት ዘተባብዑ ውፅኢታት ክምዝገቡ ብምኽኣሎም ሃገርና ኾነት ክልልና ኣብ ጉዕዞ ጎዯና ህዲሰ ትርከብ፡፡  

 
ኣፍቶም ዝሓለፉ 17 ናይ ቓልስን ዓወትን ዓመታት ህዝቢ ትግራይ ኮነ ማንዛ መቓልስቱ ብቓላት ክግለፅ ዘይኽእል መሪር ተጋዴሎ 
ዝፈፀሙ ስለ ምዃኖም ግሉፅ ሓቂ΄ዩ፡፡ ህዝቢ ትግራይ ከም ሓዯ ሰብ ኣንፃር ገዛእቲ ዯርብታት ተሰሊፉ ቦኽርን ሕሳስ ልዯን ምኽፋሉ 

ጥራሕ ዘይኮነስ፤ ውልደ ብግንባር΄ምበር ብሕቖኻ ከይትውቃዕ ኢሉ መሪቑን ሓንኰኹን ዝሃበ ወላዱ΄ውን ኣብ ጏኒ መሪሕ ውዴብ 
ተሰሊፉ ንምእማኑ ብዘፀግም ብቕዓትን ተወፋይነትን መሪሕ ኯይኑ ተቓሊሱ ተዓዊቱ΄ዩ፡፡ 

 
ዘስካሕክሕ ሓሳረ መከራ ወሪዴዎ ክንብርከኽ፤ "እቲ ዓሳ ንምሓዝ እቲ ባሕሪ ምንፃፍ" ብዝብል መሰሪ ስትርተጂ ከም ህዝቢ ክበርስ 

ዝተኣልመ ውዱት΄ውን ብኽቡር መስዋእትነት መኪትዎ΄ዩ፡፡ እቲ ቓልሲ ንሃለዋት ዯንበ ተቓውሞ ፀረ ህዝቢ ምቅባፁ ጥራሕ ዘይኮነስ 
ሓያልነት ህዝቢ΄ውን ዘመስከረ΄ዩ፡፡ ረመፅን ጓህርን ሓሊፉ ዝያዲ ዝትርንዕን ዝግብልን ህዝቢ ስለምዃኑ ተግባሩ ምስክሩ΄ዩ፡፡ 

 
ዴሕሪ ውዴቀት ስርዓት ዯርግ - ኢሰፓ΄ውን ኣብ ምርግጋፅ ሰላም፣ ልምዓት፣ ዳሞክራስን ሰናይ ምምሕዲርን΄ውን እንተኾነ፤ ህዝብን 
ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ኣዝዮም ዘተባብዑን ንሕዴሪ ሰማእታት ምላሽ ዝኾኑን ስራሕቲ እንዲወገኑ ይርከቡ፡፡ 

 
ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ስራሕቲ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን መሰረታዊ ዝላ ንምምዝጋብ፤ ንኽንክን ሃፍቲ ተፈጥሮ ልዑል 
ትኹረት ብምሃብ፤ ዛጊዴ ብሰፊሕ ተሳትፎ ህዝብን ሓይልታት ልምዓትን ብዝተገበሩ ፃዕርታት መፍረያይነት መሬት ክዓብን ቅልጡፍ 

ልምዓት ክረጋገፅን ብምኽኣሉ፤ በቢ ዯረጅኡ ዝርከብ ህዝቢ ብቐጥታ ክኸውን ኣኽኢልዎ΄ዩ፡፡ ኣብዚ ሐዚ አዋን ዴማ እቶት ምህርቲ 

ሕርሻና ዝተዓፃፀፈ ክኸውን ናይ ምግባር ሰፊሕ መዯብ ሓንፂፁ እቲ ርብርብ እናቐፀለ ይርከብ፡፡ ናይ ኢንደስትሪ ልምዓት ስራሕትና΄ውን 
መሰረቱ እቲ ናይ ገጠር ልምዓት ፖሊስና ዝገበረ ኾይኑ ማእኸሉ ንቑጠባ ሕርሻ ዯጋፊ ዝኾኑ ዯቀቅትን ኣናእሽተይን ትካላት ንግዱ 
ብምግባር ሰፋሕቲ ምንቅስቓሳት ተጀሚሮም ኣለው፡፡ በዚ ዴማ ኣብ ሓፂር እዋን ኣብ ቁጠባዊ ዕብየት ሃገርናን ክልልናን ብፍላይ ኣብ 

ከተማታት ዴኽነት ኣብ ምውጋዴን ናብራ ሕ/ሰብ ኣብ ምቕያርን ዘተባብዑ ውፅኢታትን ተሞክሮታትን ተመዝጊቦም ኣብ ምምዝጋብን 
ይርከቡ ኣለው፡፡ 

 
ስራሕቲ ልምዓትና በቲ ዝዴለ መንገዱ ንኽስጉም ሕ/ሰብ ጥዕንኡ ተሓልዩ፣ ተማሂሩን ሰልጢኑን ማእቶቱ ከዯንፍዕን ብምዕላም ብሄራዊ 

ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ትምህርትን ጥዕናን΄ውን ሰፋሕቲ መዯባት ብምዕማም ዛጊዴ ዝተረኸቡ ዓወታት΄ውን ቀለልቲ ዝብሃሉ 
ኣይኾኑን፡፡ ገና ዴማ ተጠናኺሩ ክቅፅል አዩ፡፡ 

 
ዛጊዴ ብመዲይ ማሕበራዊ፣ ፖለቲካውን ቁጠባውን ዝሓፈስናዮም ዓበይቲ ዓወታት ብምዕቃብ ህዝብን ሓይልታት ልምዓትን ከምቲ 



ልሙዴ ኣብ ጎኒ መንግስቶም ብምዃን ቃልሲ ኣንፃር ዴኽነትን ክራይ ኣካብነትን ብምጥንኻር፤ ዕላማ ሰማእታትና ናብ ዲርችኡ ክነብፅሖን 
ሰማእታትና ብልምዓት ክንዴብሶምን ዝጀመርናዮ ርብርብ ልምዓት ኣጠናኺርና ክንቕፅል እዚ መዴረኽ እዚ ይጠልበና ኣሎ፡፡ 

ብምኽንያት΄ዙይ ንህዲሰ ሃገርናን ክልልናን ንዴሕሪት ንኽመልሱ ዝኽእሉ ቑልፊ ማሕለኻታት ብምልላይ ብናይ ህዝቢ ዓርሞሸሻዊ 
ተሳትፎ ንምምካት ኩሎም ዓቕምታትና ኣዋዱዴና ክንጥቀመሎም ይግባእ፡፡  

 
 
 

ሕዴሪ ሰማእታትና ኣይነዕብርን!  

 

 
ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ  
ሰነ 17, 2011 

 


