
የአማራና ትግራይ ህዝቦች የምክክር መድረክ አቋም መግለጫ፡- 
 

 ኢትዮጵያ የሰው ዘር መገኛ ምድረ ቀደምት የሚል ስያሜ ማግኘትዋ የሃገራችን ታላቅነትና ገናናነት ያበስራል፡፡ 

ሃገራችን የተለያዩ ብሄሮች፣ብሄረሰቦችና ህዝቦች በአንድነት፣በመከባበርና መቻቻል በሰላም ኣብሮ የሚኖርባት፣ 

የህዝቦችዋ መገለጫዎች የሆኑት የተለያዩ ብርቅየ ባህሎች፣ ቋንቋዎችና ሃይማኖቶች የሚገኙባት የብዙሃነት አገር 

ነች፡፡ 

 ከነዚህ ህዝቦች መሃከል በሰሜንና ሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ የሚኖሩ የትግራይና ኣማራ ህዝቦች ይገኙባቸዋል፡፡ 

እነዚህ ህዝቦች እንደሌሎች ወንድሞቻቸው ሃገራችን በስልጣኔ ማማ በነበረችበት ዘመን በስነ-ህንፃ፣ ስነ-ቅርፅ ፣ስነ-

ጥበብ፣ስነ-ፅሑፍ እና ስነ-መለከት የጋራ ዓሻራ ያረፋባቸው የዓልም ቅርስ ሆነው የተመዘገቡ ቅርሶች ያሉባቸውና 

ትሩፋቶቻቸው የአሁኑ ትውልድም እያጣጣማቸው ይገኛል፡፡ 

 ብዙሃነታችን በአግባቡ ማስተናገድ ተስኖብን ከነበርንበት የስልጣኔ ከፍታ ቁልቁል ተንደርድረን ስንወርድ ሆነ 

በፊዳላዊ የባላባቶች ስርዓተ-ማህበር ስንስቃይና ስንማቅቅም የችግሩ ግፈት ቀማሽ ሁላችን ነበርን፡፡ 

 በዛን ዘመን በተደራጀና ባልተደራጀ አኳሃን ለውስጥ ገዥዎችና የውጭ ወራሪዎች ስንታገል፣ ስንሰዋም ይሁን ድል 

ስናደርግም አብረን ታሪክ ሰርተናል፡፡ 

 በተለይ ደግሞ ሰው በላው የደርግ ስርዓት ለመገርሰስ በተካሄደው ረጅም፣ መራራና እልህ አስጨራሽ የህዝቦች 

ትግል በህ.ወ.ሓ.ትና ኢ.ህ.ዴ.ን ቀጥሎም በኢ.ህ.አ.ዲ.ግ እየተመራን በአንድ ምሽግ ተዋግተን፣ በአንድ ጉድጓድ 

ተቀብረን ያ ፀረ-ህዝብ ስርዓት አንኮታኩተን በመጣል ከሌሎች ኢትዮጵያዊያን ወንድሞቻችን ጋር በመሆን 

የአገራችን አንድነት አሰጠብቀን አዲስ ምዕራፍ እንዲከፈት ትልቅ ዋጋ ከፍለናል፡፡ 

 በመላው የሃገራችን ህዝቦች ሁለገብ ተሳትፎ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሕገ-መንግስታችን ሲፀደቅ እና 

መገለጫዎቻችን ተደርገው የቆዬት ድህነት ፣ ግጭት ፣ ኋላቀርነትና ድንቁርና ታግለን እምርታ ስናስመዘግብ በጋራ 

ታሪክ ሰርተናል፡፡ 

 ሆኖም ትግል በተፈጥሮው ጠመዝማዛና ሸካራ መንገድ በመሆኑ ጉዟችን አልጋ በአልጋ አልነበረም፡፡ በተለይ 

በ2ዐዐ8 ዓ.ም. የውስጣችን ድክመት እየተመገቡ ድብቅ አጀንዳቸው ለማሳካትና ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሕገ-

መንግስታዊ ስርዓታችን ለመናድ በመጀመሪያ የአማራና ትግራይ ሕዝቦች ብሄር ተኮር ግጭት ለመጫርና መሪ 

ድርጀቶቻቸው ለማቃቃር ለውጭ ፀረ-ሰላምና ፀረ-ኢትዮጵያ ሐይሎች በባንዳነት ተሰልፈው ትልቅ ውድመት 

አድርሰዋል፡፡ 

 የነዚህ ፀረ-ህዝቦች ሴራ የኢትዮጵያ ህዝቦች በጠቅላላ የትግራይና አማራ ህዝቦች ደግሞ በተለይ ከፍተኛ ቁጭት 

ፈጥረዋል፡፡  

 የአማራና ትግራይ ህዝቦች ይህንን ፀረ-ህዝብ ተግባር ለሁሉም ህዝቦች የሚጎዳና ብሎም አገራችን በማተራመስ 

የህዳሴ ጉዟችን የማደናቀፍ ስትራቴጂ መሆኑ ተገንዝበው በአርቆ አስተዋይነት በጋራ ታግለው እንዲገታ 

አድርገውታል፡፡ 



 ከዚህ ተነስተው የአማራና ትግራይ አገር ሽማግሌዎች የተፈፀመው አስከፊ ተግባር በፍፁም መደገምና መታሰብ 

የሌለበት ነው በማለት መጀመሪያ በጎንደር ቀጥሎ በሁመራ እየተገናኙ በመምከር ሰኔ 05/2ዐዐ9 ዓ.ም. ደግሞ 

በአማራ ብ/ክ/መ/ ሰሜን ጎንደር ዞን በታች አርማጭሆ ወረዳ ሳንጃ ከተማ ከሁለቱም ክልል ከ2ዐዐ0 ተሳታፊዎች 

በላይ የተገኙበት ፍፁም ሰላማዊና ወንድማዊ ኮንፈረንስ ኣካሂደዋል፡፡ 

 በሳንጃው የጋራ ምክክር መድረክ የአቋም መግለጫ መሰረት የፌደራልና የሁለቱም ክልል የመንግስት፣መሪ 

ድርጅቶቻችን፣ አገር ሽማግሌዎች እና ሌሎች ታዳሚዎች በተገኙበት በትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ርእሰ 

ከተማ የሆነችው መቐለ ከተማ ከ1200 ተሳታፊዎች በላይ የተገኙበት የአማራና ትግራይ ህዝቦች የጋራ ምክክር 

መድረክ ተዘጋጅቶ ከሃምሌ 14-16/2ዐዐ9 ዓ.ም. ስንወያይ ቆይተናል፡፡ 

 በዚሀ መድረክ በሁሉቱም ህዝቦች የአገር ሽማግሌዎች መነሻ ሓሳብ በተለያዩ ሙሁራንና ነባር ታጋዮች ሁለት 

ፅሑፎች ቀርበዋል፡፡  

 የትግራይና አማራ ህዝቦች አብሮ የመኖር ወርቃማ እሴቶችና ታሪካዊ ዳራቸው፣  

 የዲሞክራቲክ ብሄርተኝነት ግንባታና የፌደራል ስርዓት አስፈላጊነት በኢትዮጵያ የሚሉ ፅሑፎች 

ተወያይተን የሚከተሉት ባለ 11 ነጥቦች የጋራ የአቋም መግለጫ አውጥተናል፡፡  

1. እኛ የአማራና ትግራይ ህዝቦች ለዘመናት የተገነባው ያለን የደም፣የባህል፣የታሪክ፣የቋንቋና ሃይማኖት ትስስር 

ይበልጥ እንዲጠናከር፣ለቀጣይ ትውልዶች በሚገባ እንዲተላለፍ ጠንክረን ለመስራት በጋራ ቃል እንገባለን፡፡  

2. እኛ የትግራይና የአማራ ህዝቦች ከሁሉም የአገራችን ብሄር-ብሄረሰቦችና ህዝቦች በመተባበር በጠንካራ 

ዲሞክራቲክ ብሄርተኝነት የተገነባ አንድነት እንዲፈጠርና ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓታችን እንዲጠናከር 

በፅናት በጋራ እንሰራለን፡፡ 

3. አገራችን ወደነበረችበት የስልጣኔ ማማ ለማድረስ የተነደፈው የህዳሴ ጉዞ ለማሳካት ሁሉም እንቅፋቶች 

እየታገልን ዘላቂ ሰላም፣ፈጣንና ቀጣይነት ያለው ማህበረ-ኢኮኖሚያዊ ልማትና ዋስትና ያለው ዲሞክራሲ 

ለመገንባት ቃል እንገባለን፡፡  

4. አንድነታችንና እድገታችን የሚገቱ የወቅቱ የፀረ-ሰላም ሃይሎች ዋነኞች አጀንዳዎች የሆኑት የትምክህት፣ጠባብ 

ብሄርተኝነትና ሃይማኖት ሽፋን ያደረገ ፅንፈኝነት የፀረ- ዲሞክራሲና ኪራይ ሰብሳቢነት ዋነኛ መገለጫዎች 

በመሆናቸው በፅናትና ቁርጠኝነት ለመዋጋት ቃል እንገባለን፡፡ 

5. በትግራይና አማራ ክልል ህዝቦች አዋሳኝ አካባቢዎች የሚነሱ የአስተዳደር ወሰን ጥያቄዎች ሕገ-መንግስታችን 

ባስቀመጠው አቅጣጫ ተከትሎ በውይይትና ወንድማማችነት መንፈስ ዕልባት እንዲያገኝ በጋራ 

እንጠይቃለን፡፡ 

6. በሕገ-መንግስታችን የሰፈሩት የህዝቦችና ዜጎች የመንቀሳቀስ መብት፣ ሰርቶ የመበልፀግና ሃብት የማፍራት 

መብት፣ በሂወት የመኖርና የአካል ደህንነት መብቶች ያላንዳች ገደብና ቅድመ ሁኔታ በጥብቅ እንዲከበሩ 

ከሚመለከታቸው የህግና-ፍትህ አካላት ተባብረን በፅናት ለመስራት ቃል እንገባለን፡፡  



7. እኛ የአማራና ትግራይ ህዝቦች ለዘመናት የኖረና ያለ ጠንካራ አንድነታችን ይበልጥ ለማጠናከር በምናደርገው 

ትግል የሁለቱም መሪ ድርጅቶቻችን /ህ.ወ.ሓ.ት እና ብ.አ.ዴ.ን/፣የሁለቱም ክልል መንግስታት፣ ኢ.ህ.አ.ዴ.ግና 

የፌደራሉ መንግስት የሚመለከታቸው ተቋማት ሁሉ እጎናችን ሁነው የመሪነት ሚናቸው በትክክለኛ 

አቅጣጫ እንዲወጡና ይህን ዓላማ የሚያደናቅፉ ግለሰቦችም ይሁኑ ተቋማት እንዲያጠሩ እንዲሁም እስከ 

ጎንደር ኮንፈረንስ ድረስ ላለመግባባት ምክንያት የሚሆኑ በመካከለችሁ ያሉ ትግሮች ፈትታችሁ እንድትመጡ 

በጋራ እንጠይቃለን፡፡  

8. የዚህ የጋራ መድረክ መነሻ ሃሳቦችና የውሳኔ ነጥቦች ወደ ህብረተሰቡ በተለይ ወጣቱ ትውልድ ለመገንባት 

ይቻል ዘንድ የሁለቱም ክልልና የፌደራል መንግስታዊ ተቋማት፣ ሃይማኖታዊ ተቋማትና ከፍተኛ የትምህርት 

ተቋማት አወንታዊ ሚናችሁ እንድትወጡና ቀጣይነት ያለው የግንባታ ስራዎች እንድትሰሩ በጋራ 

እንጠይቃለን፡፡  

9. እኛ የትግራይና አማራ ህዝቦች የጀመርነው የህዳሴ ጉዞ ለማሳካት በምናደርገው እንቅስቃሴ ሁሉ ሁላችሁም 

የሚዲያ አካላት በመገኘት ያለምንም ብዥታና የግል ፍላጐት የሕዝቦችን ጥቅም በማስቀደም ሰላማችን፣ 

የልማት ስራችን ፣ የዲሞክራሲና መልካም አስተዳደር ግንባታ ሂደታችን በመንተራስ የህዝባችን አንድነት፣ 

መከባበርና መረዳዳት የሚያጎለብቱ የዜና ዘገባዎችና ልዩ ኘሮግራሞች በመስራትና በማስተላለፍ ህዝበዊ 

ሐላፊነታችሁን ትወጡ ዘንድ አጥብቀን እንጠይቃለን፡፡ 

10. በሁለቱም ክልሎች የምትገኙ ከፍተኛ የመንግስት የትምህርት ተቋማት /ዩኒቨርስቲዎችና ኮሎጆች/ እንደዚህ 

አይነት የሕዝብ ለሕዝብ ግንኙነትን የሚያጠናክሩ ተግባራትን በየተቋማቻችሁ አጀንዳ በማድረግ የሕዝቦችን 

አንድነት በፅኑ መሰረት ላይ እንዲገነባ በማድረግ ትሰሩ ዘንድ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን፡፡  

11. እኛ ኢትዮጵያ ብሄር፣ብሄረሰቦችና ህዝቦች በሙሉ እኛ የጋራ የፖሎቲካና ኢኮኖሚ ማ/ሰብ የመገንባት ሕገ-

መንግስታዊ ቃል ኪዳናችንን አጠናክረን ሁሉንም ችግሮች በጋራ እንድንታገላቸው ጥሪ እናቀርባለን፡፡ 

 

 

ዘላለማዊ ክብር ለትግሉ ሰማእታት!! 
ትግራይ ሰማእታት መታሰቢያ ሐወልት አዳራሽ 

ሐምሌ 16/2009 ዓ.ም.  
መቐለ 

 


