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ትግራይ ትመርፅ ፤ ሎምን ንሓዋሩን! 

(ካብ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምሁራት ትግራይ ዝተወሃበ መግለጺ) 
 

ንሕና ኣብ ትሕቲ ጽላል ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ምሁራት ትግራይ (GSTS) ንርከብ ምሁራት ትግራይ 

ልምዕቲ፣ዴሞክራሲያዊት፣ዝተወሃሃደት፣ግዝኣታውን ሓድነት ታሪኻን ዝሓለወት ብሄራዊ ዓርሰ ውሳነን 

ምሕደራን ዝወነነት (dynamic, prosperous, democratic, integrated) ትግራይ ኣብ ምፍጣር ካባና 

ዘድሊ ኩሉ ንምሕጋዝ ብወለንታ እናሰርሓና ዝንርከብ እንትንኸውን ኣብዚ እዋንን መድረኽን ትግራይ 

ተሳልጦ ዘላ መረፃ ብሙሉእ ልብና ንድግፎ።ንዕውትነቱ ድማ ክሳብ ሕዚ ብንቕሓት ክንሰርሕ ከም 

ዝጸነሓና ሕዚ እዉን ብሙሉእ ዓቕምና ካባና ዝድለ ኩሉ ኣበርክቶ ከም እንገብር ነረጋግጽ። 

 

ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምሁራት ትግራይ እዚ ሕዚ ዝሳለጥ ዘሎ መረጻ ንባዕሉ ከም ምሉእ መሰልን ናይ 

ሓደ ህዝቢ ስልጣንን ጥራሕ ዘይኮነ፣ልዕሊኡ ትግራይን ትግራዎትን ንዝእምትዎም ናይ ቐጻሊ ኣንፈት 

ምዕባለታት መሰረት ዘንጽፍ ታሪኻዊ መረጻ ምኻኑ ይኣምን። 

 

ብተወሳኪ እዚ መረጻ ከም መግለጺ ፖለቲካዊ ተስፋን ብራኸን፣ህንጸት ዘላቒ ዲሞክራሲ ከምኡ ድማ 

ኣብ ምምካት ድሕረታዊ ተጻብኦታት ጭቡጥ ሓገዝ ዘበርክት ዓብይ ትርጉም ዘለዎ ገይርና ስለ 

እንግንዘቦን እንኣምናሉን ኣብ ድሮ እዛ ታሪኻዊት ዕለት እዚ ዝስዕብ መጸዋዕታ ነቅርብ። 

 

ዝተኸበርካ ህዝቢ ትግራይ 

ናይ ሎምን ዝመጽእን፣ኾታስ ናይ ኩሎም ዕድላትካ በዓል ዋና ንስኻ ጥራሕ ኢኻ።መንግስትነትካ ናይ 

ምቕጻልን ባህግታተይ ከሳኽዑለይ ይኽእሉ እዮም እትብሎም መራሕትኻ ናይ ምምራጽን ውሳነን 

ተግባርን ናይዚ ኣብ ኢድካን ብርክኻን ዘሎ ሉኣላዊ መሰልን ስልጣንን ሓደ መግለፂ እዚ መረጻ እዩ።ኣብዚ 

ክውንነት እዚ፣ንስኻ ባዕልኻ ዓቂንካ ስልጣን እትህቦምን እትኸልኦምን ወኪላትካ እምበር ክዋረዘየልካን 

ክእዝዘካን ዝኽእል ብልዕሌኻ ዋላ ሓደ ጎይታ የብልካን።መሰልካን ክብርኻን ንምምፃእ ንድሕሪት 

ዘይበልካ፣መሰልካን ክብርኻን ንምሕላው ክስኮን እዩ ኢሎም ዝገመቱኻ ሓይልታት ስሑት መዓልቲ ከም 

ዝወዓሉ ብጋህዲ ዝረአ ዘሎ ክስተት እዩ።ኣካል ናይዚ መርኣያ ድማ ኣብ ሓደ ሰሙን ልዕሊ 2.75 ሚልዮን 

ህዝቢ ተመዝጊብካን ካርድኻ ወሲድካን፣ሕጹያት መራሕትኻ ዘቕርብዎም ሓሳባትን መደባትን ብንቕሓት 

እናመዘንኻ ዛጊድ ኣብ ድሮ መዓልቲ ምድማጽ በጺሕኻ ኣለኻ። 

 

እቱ መረፃ ናትካ፣መራፂ ንስካ፣ተነሓናሕቲ ድማ ካብ ማህጸንኻ ዝወጹ ደቅካ እዬም።ናይቲ መረፃ 

ቅቡልነትን ተኣማንነትን ብዋናነት ወሳኒን ምስክርነት ወሃብን እውን ንስካ ባዕልኻ ኢካ። 

 

እተካይዶ ዘለኻ ታሪኻዊ መረጻ ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ካልኦት ጎረባብቲ ህዝብታት ዘዕርፎ ኣዎንታዊ 

ጽልዋን ዝህቦ መልእክትን እውን ካልእ ተወሳኺ ዓበይ ዉጽኢት ኮይኑ ኣብ ታሪኽ ክምዝገብ እዩ።ኣብዚ 

መስርሕ ይኹን ድሕሪኡ ኣብ ዘሎ ልምዕቲ፣ዴሞክራሲያዊት፣ዝተወሃሃደት ትግራይ ናይ ምህናጽ ጉዕዞኻ፣

ንሕና ኣብ መላእ ዓለም ዘለና  ምሁራት ደቅኻ ኣብ ቅድሚት ኾይና ከም እንድግፈካን ኣብ ኩሎም 

ክያዶታትካ ኣብ ጎንኻ ጠጠዉ ኢልና ኣካል እቲ ቓልሲ ከም ከም ዝንኸዉንን ኣብ ድሮ እዛ ታሪኻዊት 

ዕለት ደጊምና ክነረጋግጸልካ ንፈቱ። 

 

እዚ መረጻ ብዋናነት ናይ መንእሰይን ናይ ጽባሕ መራሕቲ ትግራይን ኮይኑ ባህሊ፣ዲሞክራሲን ትካላዊ 

ኣሰራርሓን ኣብ ምህናጽ ዘለዎ ዓብይ ተራ ተገንዚብካ መንእሰይ ትግራይ ብንቅሓት ኣብቲ መረጻ 
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ክትሳተፍ፣ተኣማኒነቱ ክትሕልው፣ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ክተረጋግጽ ከምቲ ክትገብሮ ዝጸንሓኻ 

ሕዝውን ኣበርክቶኻ ክተሓይል ንጽውዕ። 

 

ዝተኸበርካ መንግስቲ ትግራይ 

ኣብዚ ፈታኒ እዋን ገጢሙካ ንዘሎ ተደራራቢ ሓላፍነት፣ሕልኽላኽ መድረኽን ዙርያ መለሽ ተጻበኦታትን 

ንምምካት ብዕቱብ ብልሓት፣ብትብዓትን ብሓላፍነትን እትገብሮ ዘለኻ ርኡይ ምርብራብ ኣዕርዩ 

ዝናኣድን ዛኩርዕን ተግባር እዩ።እዚ ሎሚ ዝግበር ዘሎ መረጻ ኣንጻር እዞም ኹሎም ዕንቅፋታት በዲህኻ 

ክውን ምግባርካ፣ናይዚ ትብዓትን ብልሓትን ሓደ መርኣያ ምኻኑ ንግንዘብ።ካብ ፖለቲካዊ ሕጋውነት 

ምልባስ ብተወሳኪ ኣካል ቓልሲ መኸተን መጻኢ ዕድል ትግራይን ብምዃኑ ካብ ንሎሚ ንሓዋሩ ዘለዎ 

ትርጉም ከም ዝዓቢ ጎሊሁ ይረኣየና።ካብ እቱ መረፃ ዝርከብ ስልጣን (mandate) ዋና መልእክቱ ፍሉይ 

ህዝባዊ ሓላፍነት ተቐቢልካ ምፍጻም እዩ።ስለዝኾነ ድማ እቱ መረፃን ኣፈጻጽምኡን ሕዝባዊ ተኣማንነቱን 

(credible) ዘረጋገጸ ኮይኑ ንኽውዳእ ሕድርን እምነትን ህዝቢ ኣብ ዝባንካ ኣሎ።ስለ ዝኾነ ድማ ኹሉ 

ዝግባእ ክትትልን ጻዕርን  ንኽግበር ንጽውዕ። 

 

ኣብ ኩሉ ዘለው መጋባእያ ቤት ፍርዲታት ትግራይ ምስ መረፃ ተታሒዙ ዝቀርበልኩም ዝኾነ ይኹን 

ጥርዓን ንኩሉ ብማዕርነት ብናፅነትን ሕግን ጥራሕ ማእከል ብምግባር ቁልጡፍ ፍትሒ ክትህቡ ንላቦ። 

 

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ተካይዶም ኩሎም ስራሕትታት ድማ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ 

ምሁራት ትግራይ (GSTS) ካብቲ ክሳብ ሕዚ ዓቕሙ ብዝፈቐዶ ዝሕግዞ ዝነበረ ንላዕሊ ኣበርቲዑ ከም 

ዝሰርሕን ኣብ ጎንካ ጠጠው ከም ዝብልን ክነረጋግጸልካ ንፈቱ። 

 

ዝተኸበርካ ኮሚሽን መረጻ ትግራይ 

ታሪኻዊ ወድዓውነት ዝፈጠርካን ዓብይ ሓላፍነት ዝተሸከምካን ኢኻ።ኣባላት ኮሚሽን መረፃ ቃለ 

መሓላኩም ንህዝቢ ትግራይ፣ንሕገ መንግስትን ንሕሊናኩምን እዩ።እነሆ ድማ ነቲ ተግባር እውን 

ትዓሙዎ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ መረጽቲ ምዝገባ ምዕራፍን ወፍሪ ምረጹና ተነሓናሕቲ ውድባትን ብዓወት 

ኣሳሊጥኩም ናብ ዝቕጽሉ ተጋብራት ሰጊርኩም ኣለኹም።ክሳብ ሎሚ ንዝገብርክምዎ ብሉጽ ተግባር 

ዘለና ናእዳ እናገለጽና ንሓዋሩ ዝኸውንን ዘገልግልን ሓድጊ ወይ ሰረት ናይ ምንጻፍ ሓላፍነት እውን 

ተሸኪምኩም ምህላውኩም ከነዘኻኽረኩም ንፎቱ።ኩሉ ነገር ብጥንቃቐን ብሓልዮትን ዝትሓዝ እምበር 

ዝሕንሸሽ ወይ ዝጠፋፋእ ሓደራ ህዝቢ ክህሉ ኣይግባእን።ተኣማንነት ዘለዎ መረጻ ኣካይድኩም ዝብል 

ምስክርነት እትረኽብዎ መጀመርታ ካብቲ መራጺ ህዝቢ፣ቐጺሉ ድማ ካብቶም ተናሕናሕቲ ዉድባት እዩ።

ነዚ ኣገዳስን ንስሕተት ፍፁም ዕድል ዘይህብን ሓላፍነት ብዘላቕነት ክተበቕዕዎ፣ብዓይኒ ሓንቲ መድረኽ 

ምዕዋት ዘይኮነ ብኣንጻር ህንጸት ተስፋ፣ዴሞክራስን፣ትካላትን ዓድና ዘለዎ ትርጉም ሪኢኹም ንኹሉ ነገር 

ብሓልዮት፣ብንጽህና፣ብዘይሻራውነትን ብሕግን ክትሰርሑዎ ሕድሪ ህዝብን ዓድን ዝተሸከምኩም 

ምዃንኩም ርዱእ እዩ።ኣብ ታሪኻዊ ዕማማትኩም ኣሳልጦ እናተመነና ካብ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ 

ምሁራት ትግራይ (GSTS) እትጠልብዎ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ከነበርክት ድልዋት ምዃና ነረጋግጽ። 

 

ዝተኸበርኩም ተናሓናሕቲ ውድባት ትግራይ 

ዛጊድ ብዘርኣኽምዎ ብስለት፣ዕቱብነት፣ብልሒ፣ትብዓትን ትሕትናን ህዝብና ሓበን፣ዕግበትን ኩርዓትን 

ከም እተስምዖ መረጋገጺ ምልክታት ትሪኡ ከም ዘለኹም ዘይክሓድ ሓቂ እዩ።ህዝቢ ትግራይ እቲ ዝሓሸን 

ዝበለጸን ምሕደራን መሪሕነትን ክረክብ ዝግብኦ ህዝቢ ስለዝኾነ ብዘይንሕስያን ብሙሉእ ዓቕሙኹ ም 

ወፍሪ ምረጹኒ ኣካይድኹም ኢኹም።እዚ ኣብ ቦትኡ እናሃለወ፣ናይ ህዝቢ ትግራይ ምስለ-ውክልና 

ሒዝኩም እትወዳደሩ ስለ ዘለኹም ድማ ነዚ ዓቃል፣ኣንዊሑ ዝጥምትን ንፍትሕን ሓቅን ጥራሕ 
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ዝምእዘዝን ለባም ህዝቢ፣ብኹለንተንኡ ክትመስልዎ ይግባእ።ህዝብና ብሓደ ገጽ ብሕዱር ድኽነትን 

ድሑር ምሕደራን፣ብኻልእ ገጽ ድማ ብጽዕጹዕ ናይ ተበለጽቲ ተጻበኦታት ዝብዳህ ዘሎ ህዝቢ እዩ።ነዚ ሕዚ 

ትዋስኡሉ ዘለኹም መስርሕ መረፃን ነፍሲ ወከፍ ውዕሎኹምን እትሪኡሉ መነጽር ብኣንጻር ውድባዊ 

መሰልኩምን ናይ ስልጣን መኽሰብኩምን ጥራሕ ኣይኮነን።ስሙር ራእይ ትግራይ ሙሉእ ሓባራዊ 

ርድኢት ምፍጣርን ናይ ዓላማ ሓድነት (unity of purpose) ምጥንኻር ውድባዊ ሓላፍነትኩም እውን 

እዩ።ካብኡ ንላዕሊ ድማ ብኣንጻር ናይ ሓንቲ መድረኽ ፖለቲካዊ ስዕረት ወይ ሰዓራይነት ዘይኮነ ብዓይኒ 

መጻኢ ዕድል እታ ኹልና እንምነያ ትግራይ ክትምዝንዎን ክትሪእዎን ይግባእ።ሎሚ ዘበን ናይ ዝሳለጥ 

ዘሎ መረጻ ዋና ባህርያት ሓሙሸተ ኮይነን ይራኣያና። 1) መንግስትነት ትግራይ ናይ ምቕጻል፣ 2) መሰል 

ርእሰ ውሳነ ህዝብና ናይ ምርግጋጽ፣ 3) ብሉጻት መራሕትን ሓሳባትን ናብ ስልጣን ናይ ምምጻእ፣ 4) 

ንኻልኦት ኣብነትን ተምሳሌትን ዝኸውን ዴሞክራሲያዊ መረጻ ምክያድን 5) ከምኡ’ውን ንሓዋሩ 

ዘገልግል ባህልን ትካልን ናይ ምህናጽን መስርሕ እዩም።እምበኣር ነዘን ኩለን ባህሪያት ብምልኣት 

ክትሪእወን እምበር ቖናጺልኩም በብሓደ ወይ ድማ ካብኡ ብዝንእስ መነጽር ከይትምዝንዎ ኣስጢምና 

ንላቦ።ኣብዛ መረጻ ዋላኳ ፍትሓውነትን ዲሞክራሲያውነትን ሙሉእ ብሙሉእ ክረጋገጹ ናይ ኩላትና 

ድልየትን ባህግን እንተኾነ እቱ መረጻ ዝኾነ ጌጋን ሽግርን ኣይክሰኣኖን ማለት ግን ኣይኮነን።ኣብ እዋኑ 

ክእረም ዝግብኦ ብእዋኑ ንኽእረም ኣትሪርና እናተቓለስና፣ደቂቕ ጌጋ ክነተዓባቢ ኢልና፣ነቲ ዋና ተልእኾን 

ዓብይ ስእልን ክልልናን ህዝብን ዘበላሽው ነገራት ከይንፍጽም ድማ ዓብይ ጥንቓቐ ክግበር ሕድሪ ንብል። 

 

ዝተኸበርኩም ሚድያታት፣ስቪል ማሕበረሰብን ልሂቃንን ትግራይ 

ትግራይ ሓደ ዓብይ ባህሊ ዲሞክራስን መሰል ርእሰ ውሳነን እያ ተተኣታቱ ዘላ።እዚ መረጻ ኣብዚ እዋን 

ንዘለው ውዳበታት ይኹኑ ኣሰላልፋታት ዝምልከት ካብ ምዃኑ ንላዕሊ ንመጻኢ ዕድል ወለዶታት ትግራይ 

ዝምልከትን ኣንፈትን መስርሕን ዘቕምጥ ወሳኒ ምዕራፍ እዩ።ተኣማኒ መረጻ ንክኸውን ብብልሒ፣

ብትብዓት፣ብትንታነን ንዋታዊ ሓገዝን ካብ ተከታልነት ብዝሓለፈ ኩሎም ሓይልታት ኣብ ትሕቲ ዓላማ 

ሓድነት (unity of purpose) ክውዕሉ ንግብር።ንሓባራዊ ምስፋን ዴሞክራሲ ዓድና፣ኹሉ ነገር 

ብሓልዮት፣ብዘይሻራውነትን ብሕግን ክከይድ ናይ ምግባር ዴሞክራሲያዊ ባህሊ ማሕበረሰብ ትግራይ፣

ዴሞክራሲያዊ ባህሪ ውልቀ ትግራዋይ፣ዴሞክራስያዊ ፖለቲካዊ ውዳበታት፣ዴሞክራስያዊ ትካላዊ 

ኣሰራርሓን ኣመራርሓን መንግስቲ ኣብ ምንዳቅ ዓብይ ሕድሪ ኣለና፡፡ሓቀኛ ምስሊ ናይቲ መረጻን፣ናይ 

ተዋሳእቲ ሞያዊ ስነምግባር፣ናይ ህዝቢ ትግራይ ረብሓ ብዘማእኽል፣ሓቀኛ፣ዘይሻራዊ፣ሚዛናውን ሙሉእ 

ስእልን ዝሓዘን ጸብጻብ፣ትንታነን መረዳእታን ንኽተቕርቡ ታሪካዊ ሓላፍነት ተሸኪምኹም እለኹም፣ 

ብተግባር ክታሽርፍዎ ድማ ንላበወኩም። 

 

ዝተኸበርኩም ፈተዉትን መሓዙትን ህዝቢ ትግራይ  

ኣብዚ ፈታኒ እዋን ህዝብን መንግስትን ትግራይ ዝደገፍኩምን ምእንተ ዲሞክራሲ፣ሓቂ፣መሰል ዓርሰ 

ዉሳነን ምሕደራን ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ሓገዝን ምሕዝነትን (Solidarity) ዝሃብኩምን ኩለኹም ዘለና 

ዓብይ ኣድናቖት እናገለጽና ሕዚ እዉን ሓገዝኩም ኣበርቲዕኹም ክትቕጽልሉ ብኣንክሮት ንላቦ። 

 

ኣብ መወዳእታ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ምሁራት ትግራይ (GSTS) ነዚ ከይዲ መረጻ ብንቕሓት 

ይከታተሎ ከም ዘሎን ኣከያይድኡን ውፅኢቱን ኣመልኪቱ ገምጋማዊ ዳህሰሳ ሪፖርት (Election 

Assessment Report) ከቕርብ ምዃኑ’ውን በዚ ኣጋጣሚ ይገልጽ። 
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ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ምሁራት ትግራይ  


