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ዓለም Aቀፍ የትግራይ ተወላጆች ዴሞክራሲያዊ  
ማህበር 

 
ህዝብ ለህዝብ Aይፋጅም ! 

 
ዛሬ Aገራችን ወስጥ የህዝብ ጠላቶች ህዝብ ለህዝብ በማፋጀት የሥልጣን Eድሜያቸውን 
ለማራዘም ከፍተኛ ሴራ በመወጠን በተግባር ለመተርጕም Eየተራወጡ ይገኛሉ ። ይሁን 
Eንጂ የIትዮጵያ ህዝብ ይህንን Eርኩስ ሴራቸውን ለማክሸፍና Iትዮጵያን ለማዳን 
የጀመረው ትግል ድል Eንደሚጎናጸፍ ፍጹም Aንጠራጠርም ። ማህበራችንም ይህ 
Aገርና ህዝብ Aጥፊ ቡድን የለኵሰውን ህዝብ ለህዝብ የማፋጀት ውጥን ለመመከትና 
Aገራችንን ለመታደግ ከወገኑ ከIትዮጵያ ህዝብ ጎን ተሰልፏል ። ህዝብን ከፋፍሎ 
የማፋጀት ሴራ ለማምከንም ከዴሞክራሲያዊያን ኃይሎች ጋር ትግላችንን ለማቀናጀትም 
ወስነናል ።   

 
Eኛ በኤውሮጳ ፤ በAሜሪካ ፤ በካናዳና Aውስትራልያ የምንኖር "ዓለም Aቀፍ የትግራይ 
ተወላጆች ዴሞክራሲያዊ ማህበር" Aባላት ፤ በAሁኑ ጊዜ የህወሓት/IህAዴግ Aገዛዝ 
በህዝባችን ላይ ፤ በተለይም በAዲስ Aበባ ህዝብ ላይ የሚያካሂደውን Aረመኔያዊ ግድያ 
Eጅግ Aሳዝኖናል ፤ Aስቆጥቶናልም ።  ይህ የተፈጸመውና በመፈጸም ላይ ያለውን 
ወንጀል Aጥብቀን Eያወገዝን ፤ ለወንጀሉ ተጠያቂዎችም መለስ ዜናዊና ግብረ Aበሮቹ 
መሆናቸውን በማያሻማ መንገድ ለመግለጽ Eንወዳለን ።  
 
ይህ ህወሓት/IህAዴግ በAሁኑ ጊዜ የሚያካሂደው ጭፍጨፋ ፤ ህዝባችን በግንቦት ወር 
ምርጫ ከሥልጣን ውረድ ብሎ የሰጠውን ዴሞክራሲያዊ ውሳኔና ፍርድ ለመቀልበስ 
መሆኑ ጥርጥር የለውም ። Eንደሚታወቀው በግንቦት ወር በተካሄደው ምርጫ 
በህወሓት/ማሌሊት ግልገል ፋሽሽቶች Aገዛዝ ሥር ሙሉ ለሙሉ ሰብAዊና 
ዴሞክራሲያዊ መብቱ ተረግጦ በባርነት ከሚኖረው የትግራይ ህዝብ በስተቀር በሌላው 
የAገራችን ግዛቶች ህወሓት/IህAዴግ Aሳፋሪ ሽንፈት መከናነቡ ይታወቃል ። ዓለም 
Aቀፍ መስፈርቶችን ያሟላ ምርጫ ቢካሄድ ትግራይ ውስጥም Aንድ ወንበር ማሸነፍ 
Eንደማይችል የህወሓት/ማሌሊት Aመራር በሚገባ ተገንዝቦታል ። የህዝብን መብት 
Aፍኖ በብቸኝነት "ተወዳዳሪ" ሆኖ መቅረቡ የሚመሰክረውም ይህንን ነው ። 
ህወሓት/IህAዴግ በተለይ ብዙ ብሔሮችና ብሔረሰቦች በፍቅርና በAንድነት 
በሚኖሩባት ርEሰ ከተማችን Aዲስ Aበባ Aንድ ወንበር Eንኳ ሳያገኝ ተዘርሯል ። 
ህወሓት/IህAዴግ የAዲስ Aበባ ሽንፈቱን ለጊዜው የተቀበለው ፤ የውጭ Aሳዳሪዎቹን 
ወቀሳና የAዲስ Aበባ ህዝብ ቁጣን በመፍራት ቢሆንም ፤ በAማራ ፤ በOሮሚያና በደቡብ 
ክልሎች ግን የተቃዋሚ ኃይሎች Aባላትና ታዛቢዎችን በማሰር ፤ በመግደልና 
Eንዲሁም የምርጫ ኮሮጆዎችን በመዝረፍ "Aሸናፊ ነኝ" ፤ Eያለ ነው ። የራሱ 
ቅጥረኞች የሆኑት የምርጫ ቦርድ ተብዬ Aባላትም የዚህ ወንጀል ተባባሪ በመሆን 
"Aሸናፊነቱን" ሊያፀድቁለት በመሯሯጥ ላይ ናቸው ።  
 
የህወሓት/IህAዴግ መሪዎች ምርጫውን Eንደሚያጭበረብሩ መጀመርያውኑም 
የሚያጠራጥር Aልነበረም ። Eነዚህ የስታሊንና የኤኒቨር ሆጃ ደቀመዛሙርት ምርጫ 
ውስጥ የገቡት ከላይ Eስከታች ስታሊናዊ በሆነ መዋቅር ህዝቡን በተለይም የገጠሩን 
ህዝብ ስለሚቆጣጠሩት ፤ ገፋ ቢል ለተቃዋሚዎች ጥቂት የፓርላማ መቀመጫዎች 
(ወንበሮች) በመስጠት በዴሞክራሲያዊ መንገድ ተመረጥን ብለው 
"ህጋዊነት"(Legitimacy) ለማግኘት Eንደነበረ ጥርጥር የለውም ። በተለይ ደግሞ 
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ከደደቢት ጀምሮ "ከኔ በላይ ላሳር" የሚባል መርዛም ሥነልቦናዊ በሽታ የተጠናወተው 
ግልገል ፋሽሽት መሪ መለስ ዜናዊ ፤ ለውጭ Aሳዳሪዎቹ ዴሞክራት መስሎ ለመታየት 
፤ Eነሱ የሰጡትን የተወሰነ ዓለም Aቀፋዊ ዝና (International reputation) 
ላለማበላሸትና Eንደ ከዚህ በፊቱ Aንድ የደቡብ ኮሪያ ዩኒቨርሲቲ የቸረው ዓይነት 
ተጨማሪ "የክብር ዶክትሬት" ማEርግ የሚለግሱ ዩኒቨርሲትዎች ቢገኙ ለማጭበርበር 
ነው ።  
 
ይህ የግልገል ፋሽሽቶች Eቅድ ሳይሳካ ቀርቷል ። በAንፃሩ ሳያስቡት ድንገት ደራሽ 
ህዝባዊ ማEበል (ጎርፍ) ደርሶባቸዋል ። ይህንን ህዝባዊ ጎርፍ ለመግታትም Aስመሳይ 
የዴሞክራሲ ካባቸውን Aውልቀው Aረመኔያዊ ጭፍጨፋ ጀምረዋል ። ከዚህ Aረመኔያዊ 
ጭፍጨፋ ጎን ለጎን ደግሞ ህዝብ ለህዝብ ለማፋጀት ዘረኛ ቅስቀሳ በማካሄድ ላይ 
ይገኛሉ ። ከምርጫው በፊት የሩዋንዳውን ፍጅት በማጣቀስ ሲያካሂዱት የነበረውን 
ዘረኛ ቅስቀሳ Aሁንም በስፋት ቀጥለውበታል ። የትግራይ ህዝብ በነሱ Eጅ 
Eንዳልተጨፈጨፈ በማስመሰል "የትግራይ ህዝብ Aማራ ሊጨፈጭፍህ ተነስቷል" Eያሉ 
በካድሬዎቻቸው በራሪ ወረቀቶች Aዲስ Aበባ ውስጥ Eያስበተኑ ይገኛሉ ። ከዚህም 
በተጨማሪ ሆን ብለው የትግራይን ህዝብ ከወገኑ የIትዮጵያ ህዝብ ጋር ለማናቆር 
በብዛት ትግርኛ ተናጋሪዎች ያሉበት "AግAዚ" በሚባል ክፍለ ጦር Aዲስ Aበባን 
Aስወርረው ህዝባችንን በመፍጀት ላይ ይገኛሉ ።  
 
Eኛ በኤውሮጳ ፤ በAሜሪካ ፤ በካናዳና Aውስትራልያ የምንኖር ዴሞክራሲያዊያን 
የትግራይ ተወላጆች ፤ የህወሓት/IህAዴግ መሪዎች የሚያራምዱት የዘር ጥላቻ ቅስቀሳ 
ቢያሳዝነንም ፤ Aያስገርመንም ። ምክንያቱም የህወሓት/ማሌሊት መሪዎች 
የሚያራምዱት የዘር ጥላቻ ቅስቀሳ Aዲስ ክስተት Aይደለምና ነው ። ይህንን የምንለው 
የህወሓት/ማሌሊት መሪዎች ፤ በተለይም "የትግራይ ዴሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ 
መንግሥት" ምስረታ ማኒፌስቶ ደራሲያን መለስ ዜናዊ ፤ ስብሓት ነጋ ፤ Aባይ ፀሓዬና 
ሥዩም መስፍን ገና ከጥንቱ ከጥዋቱ ከደደቢት ጀምሮ ሲያራምዱት የነበረ ቀጣይነት 
ያለው ቅስቀሳ መሆኑን ጠንቅቀን ስለምናውቅ ነው ። ስለሆነም Eነዚህ "ሰዎች" ህዝብ 
ለህዝብ Aጋጭተው ሥልጣናቸውን ለማራዘም የማይፈነቅሉት ድንጋይ ፤ የማያጠምዱት 
ወጥመድ ፤ የማይሸርቡት ሴራና Aረመኔያዊ ድርጊት Aይኖርም ። የትግራይ ተወላጅ 
Iትዮጵያዊያንን በጅምላ በመግደል ፤ ንብረታቸውን በመዝረፍ ፤ በማዘረፍና 
በማቃጠል ፤ ይህንን የፈፀሙት "Iንተርሀዋሜ" የተቃዋሚ ኃይሎች ናቸው ብለው ፤ 
ህዝብ ለህዝብ Eንዲጋጭ Aድርገው ፤ የተቃዋሚ ኃይሎች Aባላትን Aስረውና ገድለው 
ሥልጣናቸውን ሊያስጠብቁና የሥልጣን EድሜAቸውን ሊያራዝሙ Eንደሚጥሩ 
በበኩላችን Aንጠራጠርም ። ስለሆነም Eነዚህ ወጀለኞች ደም Aቃብተውን 
ከመጥፋታቸው በፊት መጥፋት Aለባቸው ብለን ስለምናምን የሚከተለውን መልEክት 
ለማስተላለፍ Eንወዳለን ።  
 

ለትግራይ ህዝብ 
 
የትግራይ ህዝብን ሥነ ልቦና ፤ ሥነ AEምሮ ፤ Eምነት ፤ Iትዮጵያዊ ስሜት ፤ 
ባህልና መንፈሳዊ ሕይወት ሳይላበሱ ትግራይ ላይ በቅለው በትግራይ ህዝብ ስም 
Aስመስለው የሚምሉት መለስ ዜናዊና ተከታዮቹ ፤ ዴሞክራሲያዊና ሰብAዊ መብትህን 
ገፈው በስምህ Eየዘረፉና Eየነገዱ ከወገንህ የIትዮጵያ ህዝብ ጋር ሊያናቁሩህ በመሞከር 
ላይ ከርመዋል ። Aሁን ደግሞ ዙፋናቸው በህዝብ ማEበል ሲናወጥ Aንተን በመሣርያነት 
ተጠቅመው ከወድምህ/Eህትህ Iትዮጵያዊ ወገንህ ጋር ሊያፋጁህ ከፍተኛ ሴራ 
በመፈጸም ላይ ናቸው ። ትላንት ሻዓቢያ ጥቃት ሰንዝሮብህ ፤ የጥቃቱ ሰለባ ሆነህ 
ልጆችህ በሻዓቢያ Aይሮፕላኖች ናፓል ቦምብ ሲጨፈጨፉ ካንተ ጋር ሆኖ የተዋደቀውን 
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ወንድም/Eህትህ ወገንህ የAማራ ፤ የOሮሞ ፤ የጉራጌ ፤ የከምባታ ፤ የሀዲያ ፤ የሶማሊያ 
ወዘተ ህዝብ ጋር ደም ሊያቃቡህ ከፍተኛ ሴራ Eየጠነሰሱ ነው ። ስለዚህ ይህንን ተንኮል 
በተባበረ ክንድህ ለመምታት ተነሳ ። Eነዚህ ግልገል ፋሽሽቶች ነገም Eንደትላንቱና ዛሬ 
መብትህን ገፈው በAስከፊው ሥርዓታቸው ሥር Eያማቀቁ ሊገዙህ የተዘጋጁ ነብሰ 
በላዎች Eንጂ ችግርህን ለመቅረፍና የጭቆና ቀንበራቸውን ካንተላይ ለማንሳት የተዘጋጁ 
የፖለቲካ ስብEና Eንደሌላቸው ከሁሉም ይበልጥ ጠንቅቀህ Aንተ ታውቃቸዋለህ ። Eኛ 
በውጭ የምንኖር ልጆችህም ችግርህ ችግራችን በመሆኑ ምንጊዜም ቢሆን ከጎንህ 
ለመቆም መቁረጣችንን ቃል Eንገባለን ።  
 

ከትግራይ ውጭ በተለይ Aዲስ Aበባ ለምትኖሩ የትግራይ ተወላጆች 
 
መለስ ዜናዊና ተከታዮቹ ከትግራይ ውጭ በተለይም በAዲስ Aበባና በባህር ማዶ 
የሚነዙት የጥላቻ ቅስቀሳ በሚገባ ትገነዘቡታላቹህ ብለን Eናምናለን ። በተለይ በAሁኑ 
ሰዓት የAገዛዙ የጥቅም ተካፋዮች በህዝባችን ደም ጥቅማቸውን ለማስከበር የሚነዙት 
Aስመሳይ የህዝብ ተቆርቋሪነት Eጅግ መርዘኛና ዘላቂ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ጥቅማችንን 
Eጅጉን የሚጎዳ መሆኑ ሁሉም ይገነዘበዋል ብለን Eናምናለን ።  
ስለሆነም የህወሓት መሪዎችም ሆኑ የጥቅም ተካፋይ መልEክተኞቻቸው የሚነዙት 
የጥላቻ ቅስቀሳን በመመከት Eነዚህ ለናንተም ለትግራይም ፤ ለIትዮጵያም ያልሆኑ 
ከሀዲዎች ከሌላው የIትዮጵያ ህዝብ ጎን በመሰለፍ ታግላቹህ Eንድታስወግዷቸው 
Eናሳስባለን ።  
 

ለAግAዚ ክፍለጦር Aባላት 
 
Aብዛኞቻቹህ የዚህ ነፍሰ ገዳይ የጦር Aባላት የትግራይ ተወላጆች የመለስ ዜናዊ ቅልብ 
ልዩ የጥበቃ ኃይል መሆናቹህን ለመገንዘብ ችለናል ። በዚህ ክፍለጦር ውስጥ 
ኤርትራዊያን ቅጥረኞችም Eንዳሉበት መረጃዎች ደርሰውናል ። የመለስ ዜናዊን 
የሥልጣን Eድሜ ለማራዘም በህዝባችን ላይ የምታካሂዱት ጭፍጨፋ Eጅግ Aሳዝኖናል 
፤ Aስቆጥቶናልም ። ለኛ ከመለስ ዜናዊ ጋር ሆኖ ህዝባችንን የሚጨፈጭፍ ከትግራይ 
ይምጣ ከሌላ ነፍሰ ገዳይ ነፍሰ ገዳይ ነው ። በመሆኑም Eስካሁን የፈፀማችሁትን 
ወንጀል ተገንዝባቹህ ይቅርታ በመጠየቅ ከህዝባችን ጎን Aብራቹህ በመሰለፍ ግልገል 
ፋሽሽቶችን Eንድትፋለሙ Eንመክራለን ። Aለበለዚያ ነገ የመለስ ዜናዊ ሥርዓት 
ሲፈርስ Eናንተም Eንደምትፈርሱና በወንጀል Eንደምትጠየቁ ማወቅ ይኖርባቹሀል ።  
 

ለተቃዋሚ ኃይሎች 
 
የተቃዋሚ ኃይሎች የAመራር Aባላትና ደጋፊዎች በAረመኔው መለስ ዜናዊ Aገዛዝ 
በሚደርስባቹህ Eንግልት ፤ Eስራት ፤ ድብደባና ግድያ ሳትበገሩ ለAገራችን Aንድነትና 
ለዴሞክራሲ ግንባታ Eየከፈላችሁት ያለው መስዋEትነትና የምታካሂዱት ትግል 
በታሪካችን Aኩሪ ምEራፍ ይይዛል ። ለመስዋEትነታቹህ ያለን ክብርና Aድናቆትም 
ወሰን የለውም ። በመሆኑም መስዋEትነት በመክፈል ላይ ያላቹህ ዴሞክራሲያዊያን 
ወገኖቻችን ትግላቹህ ትግላችን ፤ ዓላማቹህም ዓላማችን ነውና ከጎናቹ Eንሰለፋለን ።  
 
የታሪክ Aጋጣሚ ሆኖ Aሉላን የወለደ ህዝብ መለስ ቢበቅልበትም ፤ የትግራይ ህዝብ 
ወንድሙ/Eህቱ (ወገኑ) መሆኑ የተቀረው የIትዮጵያ ህዝብ Eንደሚያውቅ Aሳምረን 
Eንረዳለን ። የመለስ ዜናዊ ህዝብን ክህዝብ የማፋጀት ሴራንም ከወገኑ የትግራይ ህዝብ 
ጋር ሆኖ Eንደሚያከሽፍ ጽኑ Eምነት Aለን ። የመለስ ካድሬዎች Eንደሚያደርጉት ፤ 
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Aናሳ ጽንፈኞችና ካፍንጫቸው ባሻገር ለመመልከት የማይችሉ የAEምሮ ጨቅላዎች 
ህዝባዊ ትግሉን Aቅጣጫ Eንዳያስቱ ሁሉም ነቅቶ Eንዲጠብቅ ለማሳሳብ Eንወዳለን ።  
 
በመጨረሻም ለዴሞክራሲ ፤ ለሰብAዊ መብትና ለAገር Aንድነት ቆመው ከAምባገነኑ 
የግልገል ፋሽሽቶች Aገዛዝ ጋር ሲታገሉ ሰሞኑን በAዲስ Aበባ ክቡር የሆነውን የህይወት 
መስዋEትነት ለከፈሉት ጀግኖቻችን ያለንን ክብርና Aድናቆትን Eየገለጽን ፤ 
የIህAዴግ መሪዎች በፖለቲካ Aመለካከታቸው በEስር ቤትና በቁም Eስር 
የሚያሰቃዩዋቸውን ወገኖቻችንን ባስቸኳይ በነፃ Eንዲለቁዋቸው Aጥብቀን Eንጠይቃለን 
። በተረፈ በሰሞኑ ህዝባዊ ትግል በግፍ ተጨፍጭፈው መስዋEትነት የከፈሉ ወገኖቻችን 
ባገራችን ታሪክ ዘላለማዊ የክብር ስፍራ ይኖራቸዋል Eያልን ለቤተሰቦቻቸውና ዘመድ 
Aዝማዶቻቸው ፅናቱን ይስጣቹህ Eንላለን ።  
 
 
                             ውድቀት ለግልገል ፋሽሽቶች ሥርዓት ! ! ! 
                             ዴሞክራሲ ለIትዮጵያ ህዝብ ! ! ! 
                             ታጋይ Eንጂ ትግል Aይሞትም ! ! ! 
 
                        ዓለም Aቀፍ የትግራይ ተወላጆች ዴሞክራሲያዊ ማህበር  
 
                            ሰኔ 1997 ዓ.ም  
                                   
                        Contact us on: itda2005@ yahoo.com  
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