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ዓለም Aቀፍ የትግራይ ተወላጆች ዴሞክራሲያዊ 
ማህበር 

 
 

ህዝብ የራሱን ሥልጣን ራሱ ማስከበር Aለበት ! 
 
በIትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የህዝብን ሥልጣን ቀምተው በህዝብ ስም የሚምሉ የሥልጣን ሱሰኞች 
የመድረክ ተዋናይ ሲሆኑ ይህ የመጀመርያ ባይሆንም ፤ የዛሬዎቹ ዘመነኛ ተዋናዮች የማስመስል 
ተንኮል ግን የተለየ ሆኖ ይገኛል ። Eስከ ዛሬ ድረስ Iትዮጵያ ውስጥ የታዩ ገዥዎች የህዝቡን 
ሥልጣን የመቀማት ባህሪ የሚያመሳስላቸው ቢሆንም ፤ ከሞላ ጎደል የIትዮጵያን ሉዓላዊነት 
Eንደ IህAዴግ ለድርድር ገበያ Aላወጡም ። Eንደ ዘመነኞቹ የIህAዴግ ገዥዎችም በተግባር 
ስለሚቀሙት Aስመሳይ ባዶ ዴሞክራሲ በሕገ መንግሥትም ሆነ በመገናኛ ብዙኃን Aልለፈፉም 
።  
 
ዘመነኞቹ የIህAዴግ ገዥዎች የሚለፍፉትና በሕገ መንግሥት ተብዬ ድርጅታዊ 
ፕሮግራማቸው ስለ ዴሞክራሲና ህዝባዊ መብቶች የሚደሰኲሩት ተግባራዊ ይዘቱ ሲታይ 
ከሁሉም ካለፉት የባሰ ሆኖ ይገኛል ። '' መልከ ጥፉ በስም ይደግፉ '' Eንደሚባለው የIህAዴግ  
"ዴሞክራሲ" በስም የተቆነጃጀ ፤ ውስጠ ባዶ መሆኑ ታይቷል ። በዚህም ሀቀኛ ባህሪው 
ተጋልጧል ።  ቀን ሲወጣ ስለ ህወሓት/IህAዴግ ዴሞክራሲ ከማንኛውም Iትዮጵያዊ በላይ 
ይዘቱና ቅርጹን በፈርጅ በፈርጁ የሚነግረን የትግራይ ህዝብ መሆኑ Aያጠራጥርም ። በመሆኑም 
የዛሬይቱን Iትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ከህወሓት ታሪክና ከትግራይ ህዝብ ሰቆቃ ለይቶ ማየት 
Aይቻልም ።  የዛሬ የIትዮጵያን ችግር ከሥሩ በመንቀል ዴሞክራሲያዊት የጋራ Iትዮጵያን 
በጋራ ለመገንባት Eንዲቻል ፤ የህወሓት/ማሌሊት መሪዎች ለ30 ዓመት በትግራይ ህዝብ ላይ 
ብሎም በIትዮጵያ የፈጸሙትና Eየፈጸሙት ያሉ ሴራ ከሥር መሠረቱ ማስወገድ ያስፈልጋል 
።  
 
ይህንን ለማድረግ Aስቀድመን የህወሓትና የIህAዴግ ግንኙነትን መረዳት  ያስፈልጋል ። 
የIህAዴግ ህልውና ከህወሓት ህልውና ጋር በቀጥታ የተቆራኘ ነው ። ከህወሓት ህልውና ውጭ 
IህAዴግ ህልውና Aይኖረውም ። የህወሓት ማEከላዊ ኮሚቴ ለሁለት ሲከፈል የታየው 
የIህAዴግም ሆነ የህወሓት መዳከም ያሳየን ሀቅ ይህንን የሚያረጋግጥ ነው ። Eዚህ ላይ 
የህወሓት ህልውናና ጥንካሬ ሲባል መለኪያው ፤ ዴሞክራሲያዊ ተፈጥሮው ፤ የፕሮግራሙ 
ህዝባዊነትና መልካም ፖለቲካዊ ፤ ማህበራዊም ሆነ Iኮኖሚያዊ ይዘት ለማለት Eንዳልሆነ ልብ 
ሊባል ይገባል ። የህወሓት "ዴሞክራሲ" ድሮ በማEከላዊ ኮሚቴ ውስጥ ታጥሮ የጋራ የህዝብ 
ማፈኛ ሆንኖ ሲያገለግል የነበር ቢሆንም ፤ ዛሬ ተጠቃልሎ በAቶ መለስ ዜናዊ ብቸኛ መዋቅር 
ሥር ተጠልፏል ። ያም ሆነ ይህ የህወሓት ''ዴሞክራሲ'' ትላንትም ሆነ ዛሬ ለትግራይ ህዝብ 
Aልሰራም ፤ ለIትዮጵያ ህዝብ Aልሰራም ፤ ሊሰራም Aይችልም ። የህወሓት ታጋች 
የIህAዴግ Aባል ድርጅቶች መሪዎችም በዴሞክራሲያዊ ሥነ ልቦና የታነፀ የራሱ ነፃነት ያለው 
የፖለቲካ ድርጅት መገንባት የማይችሉት ይህንን የህወሓት መሪዎች ባህሪ ስለሚጋሩ ነው ። 
በመሆኑም ይህ ጉልበት Aምላኪ ኃይል በምንም መልኩ ወደ ዴሞክራሲያዊ ሂደት ሊመለስ 
Aይችልም ።በመሆኑም ዓለም Aቀፍ የትግራይ ተወላጆች ዴሞክራሲያዊ ማህበር ይህ Aምባገነን 
ኃይል መወገድ Aለበት ይላል ።  
 
በመሠረቱ በማህበራችን Eምነት Iትዮጵያ ውስጥ የብሔር ብሔረሰቦች ሥር የሰደደ ጭቆና 
ነበር Aሁንም Aለ ። የትግራይ ህዝብም ይህንን ብሔራዊ ጭቆና Aስወግዶ ዴሞክራሲያዊት 
Iትዮጵያን ለመግንባት በተደረገው ትግል ከፍተኛ የሕይወትና የመዋEለ ንዋይ መስዋEትነት 
ከፍለዋል ። የEነ Aቶ መለስ ፤ Aቶ ስብሐት ፤ Aቶ ሥዩምና Aቶ ዓባይ የትግራይ ሪፑብሊክ 
ምሥረታ ማኒፌስቶንም የትግራይ ህዝብ በትግሉ Aስወግዶታል ። ይሁን Eንጂ Eናታግላሀለን 
Eያሉ የትግሉን የAመራር ርካብ የረገጡት Aፋኞች መብቱን ቀምተው የመስዋEትነቱ ፍሬ 
ተቋዳሽ Eንዳይሆን Aርገውታል ። Aንዳንድ የግል ታዛቢዎች በ17 ዓመት የትጥቅ ትግል ወቅት 
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የሕይወት መስዋEትነት የከፈለው የህወሓት ታጋይ ቁጥር ከመቶ ሺ በላይ Eንደሆነ ቢናገሩም ፤ 
የህወሓት መረጃ ያቀረበው ስልሳ (60) ሺም ቢሆን Eጅግ Aስደንጋጭ ቁጥር ነው ። ይህ Aሀዝ 
የህወሓት/ማሌሊት መሪዎች በተለያዩ ሰንካላ ምክንያቶች የገደሉት ታጋይን Aይጨምርም ። 
ከዚህም በተጨማሪ በነዚህ 17 የትግል ዓመታት የትግራይ ህዝብ Eንደ ህዝብ በሕይወትም 
በንብረትም በሥነ AEምሮም የከፈለው መስዋEትነት በቃላት ለመግለጽ የሚቻል Aይደለም ። 
Eዚህ ላይ Aንባቢ ልብ Eንዲለው የምንፈልገው ጉዳይ Aለ ። ይኸውም የተከፈለው 
መስዋEትነትን ስንጠቅስ መነሻ ነጥባችን የህወሓት መሪዎች ተንኮልና ሸር በመሆኑና የህወሓት 
መነሻም ትግራይ በመሆኑ የትግራይ ህዝብ መስዋEትነት መጥቀሳችን የሌላውን ህዝባችን 
የመስዋEትነት ዋጋ Eንዳሳነስን ተደርጎ Eንዳይተረጕም ለማስገንዘብ ነው ። መላው የIትዮጵያ 
ህዝቦች በየቦታውና በየጎራው ተሰልፈው ለወገን መብት ፤ ለAገር ብልጽግናና ሉዓላዊነት ውድ 
ሕይወታቸውን መስጠታቸው Eናውቃለን ፤ መስዋEትነቱንም Eናከብራለን ። የሚያንገበግበን ያ 
ሁሉ ዜጋ በጀግንነት የተዋደቀለት ህዝባዊ ዓላማ በጡንቸኞች ተነጥቆ በመቅረቱ ነው ።   
 
ይህ በIትዮጵያ ህዝብ ቤተ መንግሥት ያደባው Eብሪተኛ Aምባገነን ቡድን ፤ ዛሬም የህዝብ 
መብት ረገጣውን Aጠናክሮ በመቀጠል ላይ ነው ። የግንቦት 7 ቀን 1997 ዓ.ም ምርጫን 
ተከትሎ በመከሰት ላይ ያለው የህዝብን ሥልጣን በጉልበት የመንጠቅ ሙከራም የIህAዴግ 
ዋነኛ ባሕሪው ነፀብራቅ Eንጂ ፤ የተለየ Aዲስ ክስተት Aይደለም ። ይህ ኃይል ከላይ ለማሳየት 
Eንደሞከርነው ፤ Eጅግ በረቀቀ መሠሪ ተንኮል ሥልጣኑን ከማጠናከር ባሻገር የሚዘልቅ Aገርን 
ለመምራት የሚያስችል ራEይ የለውም ። "ሁሉም መንገዶች ወደ ሮም ያመራሉ" Eንደሚባለው  
፤ የIህAዴግ Aመራር  መንገዶች ሁሉም በሥልጣን ላይ በብቸኝነት Eንዲያቆዩት በማሰብ 
የሚቀየሱ ናቸው ። በህዝብና በዴሞክራሲ ስም ቢምልና ቢገዘትም ፤ የIትዮጵያ ህዝብ 
ፍላጎትን የሚያንፀባርቅ መንገድ የመከተል ዝንባሌ Aሳይቶ Aያውቅም ።  
 
የግንቦት 7ቱ የምርጫ ውጤት በAሁኑ ሰዓት Aገራችን ውስጥ የተከሰተው የIህAዴግ የህዝብን 
ሥልጣን በጉልበት የመቀማት ሙከራ ፤ መነሻው ይኸው በህዝብ ሥልጣን የበላይነት ካለማመን 
የሚመነጭ ነው ። IህAዴግ የሚያዘጋጀው ተውኔት ሁሉ ፤ በIትዮጵያ ህዝብ ላይ በማላገጥ 
በምEራባዊያን Aሳዳሪዎቹ ሙገሳ ለማግኘት ተብሎ የሚቃኝ ነው ። የወቅቱ "የምርጫ" 
ተውኔትም ይህንን ሀቅ Aሳይቷል ። የዚህ Eውነታ IህAዴግ የፈረንጅ ታዛቢዎች ባሉበት ሁሉ 
የህዝብ ድምፅ በዝረራ ሲሸነፍ ፤ ከካሜራና ከፈረንጅ ታዛቢ ውጭ በሆኑ ቦታዎች ደግሞ 
የተቃዋሚ ኃይሎችንና ወኪሎቻቸውን በማዋከብ ፤ በማስፈራራት ፤ በማሰር ፤ በማባረር ፤ 
በመግደልና ህዝቡን በማስፈራራት ላይ ተሰማርቶ Eንደነበረ Eየተጋለጠ ነው ። የIዴኃኅ 
ተወዳዳሪዎች ለምርጫ ሁለት ቀን ሲቀረው በሕይወታቸው ላይ Aደጋ ከመድረሱ በፊት 
ከመቀሌ ለቀው ለመውጣት የተገደዱበት ሁኔታ Aንድ ተጠቃሽ ምሳሌ ነው ።  ቢሆንም 
IህAዴግ በነዚህ ከላይ የተጠቀሱት በደሎች በተፈፀሙባቸው Aከባቢዎች ራሱን Aሸናፊ Aርጎ 
Aስቀምጧል ። በነዚህ ቦታዎች ሌላው ይቅርና የተቃዋሚ ፓርቲ Aባላት በታዛቢነት Eንዳይገኙ 
መከልከላቸው ተዘግቧል ። የIህAዴግ ሹመኞች በየቦታው የምርጫ ኮሮጆዎችን በመስረቅ ሥራ 
ላይ መሰማራታቸው በመገናኛ ብዙኃን Eየተነገረ ነው ። ከዚህም Aልፎ የIህAዴግ መሪዎች 
ራሳቸው Aሸንፈናል ብለው ያወጁባቸው ከታዛቢ በራቁ ጣቢያዎች ላይ የተሰጠውን የህዝብ 
ድምጽ የተቃዋሚ ፓርቲዎች ፤ Aባላት Eንኳ Eንዳይታዘቡ ከከለከሉ በህዋላ ፤ ዳግመ ቆጠራ 
Eንዳይካሄድ ሰነዶችን ቀዳድደው በማጥፋት ላይ ናቸው ።  
 
IህAዴግ ከAንድ ሚልዮን በላይ ደጋፊ Aሰለፍኩበት ባለው Aዲስ Aበባ Aንድ ውንበር 
Aለማግኘቱ ይታወቃል ። የተባለውን ያህል ደጋፊ ያሰለፉበት ቦታ ላይ Aንድ ወንበር ሳያገኙ 
በዝረራ መውጣት ምን ትርጉም Eንዳለው Aንባቢ ይስተዋል ብለን Aናምንም ። Aስቀድሞም 
Eንደተገመተው Aዲስ Aበባ ብዙ የፈረንጅ ታዛቢ የተገኘባት በመሆኑ IህAዴግ የህዝብን ድምፅ 
Aጭበርብሮ ለመቀማት Aልቻለም ። Aዲስ Aበባ ላይ ቢያጭበረብሩ ድጎማው ላይ ቢያንስ 
ጥያቄ ምልክት ሊቀርብበት Eንደሆነ በመገንዘቡ  ሽንፈቱን በጸጋ ለመቀበል ተገዷል ። 
በሌሎች የፈረንጅ ታዛቢ ባልነበረባቸው የAማራ ፤ Oሮሚያና ደቡብ ክልሎች ግን በህዝብ 
ድምጽ ቢሸነፍም ፤ ሽንፈቱን ላለመቀበል ብዙ ሕገ ወጥ ድርጊቶችን በመፈጸም ላይ ይገኛል ።  
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በህወሓት Aረመኔያዊ Aገዛዝ ሥር ወድቆ የሚገኘው የትግራይ ህዝብ ለሌሎች የIትዮጵያ 
ክልሎች የተፈቀደውን የይስሙላ ምርጫ Eንኳ Eንዳልተፈቀደለት ሳይሰመርበት የሚታለፍ 
Aይደለም ። ምርጫ ቢፈቀድለት ኖሮ የትግራይ ህዝብ የIትዮጵያን ሉዓላዊነት Aሳልፈው 
ከሰጡ በህዋላ በጠራራ ፀሐይ መድረክ ላይ ወጥተው በIትዮጵያ ህዝብና በዓለም ህብረተሰብ 
ፊት ድንግጥ ሳይሉ የዋሹትን Aቶ መለስ ፤ Aቶ ሥዩምንና ፤ Aቶ ስብሓትን Eንዲሁም ሌሎች 
የህወሓት መሪዎች ከቶ ሊመርጥ Aይችልም ነበር ፤ Aለመረጠምም ። ህወሓት ትግራይ ውስጥ 
38 ወንበር Aገኘሁ የሚለው የትግራይን ህዝብ ሰብAዊና ዴሞክራሲያዊ መብትን ሙሉ በሙሉ 
በማፈንና ተቃዋሚ ኃይሎች በትግራይ Eንዳይወዳደሩ በር በመዝጋት ነው ። ከላይ ስለ Iዴኃኅ 
Aባላት ያስቀመጥነው ይህንን ሀቅ ይደግፋል ።  
 
ይሁን Eንጂ የግንቦት 1997 ዓ.ም ምርጫ በIትዮጵያ Aዲስ ምEራፍ Eንደከፈተ Aያጠራጥርም 
። ይኸውም ባንድ በኩል Aብዛኛው ህዝባችን የዴሞክራሲ መብቱን በመጠቀም ለዴሞክራሲ 
ግንባታ ነቅቶና ታጥቆ መነሳቱን ያሳየናል ። በሌላ በኩል ግን የህወሓት/IህAዴግ መሪዎች 
ላገራችን ደህንነት ፤ ሉዓላዊነት ፤ የዴሞክራሲ ግንባታና የIኮኖሚ Eድገት መልካም ራEይ 
የሌላቸው ፤ Aሁንም ሥልጣናቸውን በህዝብ ይሁንታና ድጋፍ ሳይሆን በጠመንጃ ኃይል 
ለመቀጠል የቆረጡ መሆናቸውን Aሳይቶናል ። ቢሆንም በግንቦቱ ምርጫ የተገኘው ህዝባዊ 
ድል የህወሓት/IህAዴግ Aገዛዝን ለማናጋት ችሏል ። ይህ በግንቦት ምርጫ የተገኘው ህዝባዊ 
ድልን Eግቡ ለማድረስ የሚቻለው ግን የIህAዴግ Aገዛዝ ከፈረሰ ብቻ መሆኑ መዘንጋት 
የለበትም ። ይህንን ህዝባዊ ድል Eግቡ ለማድረስና በጋራ የፍሬው ተጠቃሚ ለመሆን  
Eንዲቻልም የሚከተለውን ጥሪ ለIትዮጵያ ህዝብ Eናቀርባለን ። 
 

1. IህAዴግ በመፈራረስ ላይ ያለ Eብሪተኛ ድርጅት መሆኑ ይታወቃል ።  ስለዚህም 
የAገሪቱን ህልውና ለማናጋት የማይፈጥረው ጉድ Aይኖርም ። ምንም Eንኳ የAንዳንድ 
ጎራዎች ጥላቻን የሚቀሰቅሱ ድርጊቶች Eጅጉን Aሳዛኝና ጎዢ ሆኖ ብናገኘውም ፤ 
ተቃዋሚን በጅምላ "Iንተርሀመዌ" የሚል መጠርያ በመለጠፍ ጥላቻ በማራገብ 
የሌለውንና  የIትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታንም የማያንፀባርቀውን የIህAዴግ Aፀያፊ 
ድርጊት Aሳስቦናል ። ጥላቻን በማራገብ ግጭት Eንዲፈጠር ምክንያት ሆኖው ቢገኙ ግን 
በውንጀል Eንደሚጠየቁ መገንዘብ ይኖርባቸዋል ። ህዝባችን ይህንን የIህAዴግ 
መሮዎች መስሪነት ነቅቶ Eንዲታገልና ከማንኛውም ጊዜ በበለጠ Aንድነቱን 
Eንዲያጠናክር ጥሪ Eናቀርባለን ።     

 
2. የIትዮጵያ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች መሪዎች ፤ ወቅቱ Eጅግ ፈታኝና Eጅጉንም 

Aስተዋይ መሪዎች የሚፈለጉበት መሆኑ በሚገባ ይገነዘባሉ ብለን Eናምናለን ። በዚህ 
Aደገኛና የIህAዴግ የምርጫ ማጭበርበር የተለያዩ የህብረተሰባችን ክፍሎች ስሜቶችን 
Eጅጉን በመጥፎ ሊነካ በሚችልበት ወቅት ፤ ያልታሰበ በጣም Aንስተኛ ስሕተት 
ልንወጣው የማንችለው Aዘቅት ውስጥ ሊከተን ይችላል ። ይህ ዓይነት ስሕተት በተለይ 
ህዝብን ክህዝብ ጋር የሚያጋጭ ሆኖ ቢገኝ Aገሪቱ ላይ ከፍተኛ Aደጋ ሊያስከትል 
ይችላል ። ከዚህም ተጠቃሚ የሚሆኑ IህAዴግና መሰሎቹ ብቻ ናቸው ። ስለዚህ 
የተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅት መሪዎች ከትንሽ Eስከ ትልቅ ሊከሠቱ ይችላሉ የሚባሉ 
ስሕተቶችን በወቅቱ Eንዲያርሙ ለማስታወስ Eንወዳለን ።  

 
3. ትግራይ ውስጥ ከAዲስ Aበባ ውጭ ባሉት ሌሎች ክልሎች Eንኳ የታየው የተለያዩ 

ተወዳዳሪዎች የቀረቡበት የይስሙላ ምርጫ ለማካሄድ Eድል Aልነበረም ። ስለዚህ 
የIትዮጵያ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች ምርጫ በተጭበረበረባቸው የምርጫ ክልሎች 
ምርጫ Eንዲደገም ፤ በትግራይ ውስጥ ደግሞ Aገር በቀልና ዓለም Aቀፍ ታዛቢዎች 
በተገኙበት ሁሉም ተቃዋሚ ፓርቲዎች ካለ ምንም ወከባና ጫና በነፃ የሚወዳደሩበት 
ምርጫ Eንዲደረግ Eንዲጠይቁ Eናሳስባለን ። ይህ ሳይሆን ቀርቶ IህAዴግ Aሁን ወደ 
ሥልጣን ቢመለስ የቀረውን ከማፍረስና ከማበላሸት ውጭ ለIትዮጵያ ሊፈይዳት 
የሚችለው ነገር የለም ። ስለዚህ የህዝብን ሥልጣን ነጥቆ  በመጪው Aምስት ዓመት 
የቀረውን Eንዳያፈርስ ፤ ህዝብ የሥልጣን ባለቤትነቱን በራሱ ኃይል በሰላማዊ በህዝባዊ 
Aመፅ Eንዲያረጋግጥና ፤ የIትዮጵያ የAገር መከላከያ ኃይል ፤ ፖሊስ ሠራዊትና 
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ህዝባዊ ምልሻም ከህዝብ ጋር በመወገን ህዝባዊና ብሔራዊ ግዴታውን Eንዲወጣ 
ማህበራችን ጥሪውን ያቀርባል ። 

    
4. ለIህAዴግ Aባላትና ደጋፊዎችም መልEክት Aለን ! የIህAዴግ መሪዎች ነገ 

ከተጠቀሙባቹህ በህዋላ ፤ መንገዱ Eየጠጠረ ፤ የህዝብ Aልገዛም Eምቢባይነት 
Eየተጠናከረ ሲሄድ ጥሎዋቹህ Eንደሚሰደዱ የታወቀ ነው ። Eነሱ ቤት ንብረትና 
መኖርያቸውን Aዘጋጅተዋል ። ሰለዚህ ሳይመሽባቹህ ከወገናቹህ ከIትዮጵያ ህዝብ ጎን 
Eንድትስለፉና ራሳችሁን ከIህAዴግ መሪዎች መጠቀምያነት Eንድታርቁ Eንጠይቃለን 
። 
 

ጽሑፋችንን ስናጠቃልል የIህAዴግ በAዲስ Aበባ ሽንፈት ለIትዮጵያና ለIህAዴግ 
የሚኖረውን Eድምታና ትርጉም ባጭሩ በመዳሰስ ይሆናል ። Aዲስ Aበባ የተለያዩ ብሔር 
ብሔረ ሰቦች መገናኛና መኖርያ ናት ። Eያንዳንዱ በብሔረሰብ ጥንቅር መርጧል ብለን 
ብናስብ Eንኳ IህAዴግ በህወሓት ፤ በብAዴን ፤ በOሆዴድ ፤ በደቡብና ሌሎች ደባሎቹ ባንዱ  
ማሸነፍ ነበረበት ። Aልቻለም Aንድ ወንበርም Aላሸነፈም ። መልEክቱ ግልጽ ነው ፤ ይኸውም 
የIህAዴግ የመጨረሻው መጀመሪያ ነው ። ለIትዮጵያ ደግሞ ካወቅንበትና ባገባቡ 
ከተጠቀምንበት ያዲስ ትንሳኤ የምስራች ነው ። ይህ ትንሳኤ Eውን Eንዲሆንም የIትዮጵያ 
ህዝቦች ከጫፍ Eስከጫፍ Aብረው በመነሳት ይህንን የህዝባዊ ሥልጣን ነጣቂ ኃይልን 
Eንዲያስወግዱ በድጋሚ ጥሪያችንን Eያቀረብን ዓለም Aቀፍ የትግራይ ተወላጆች ዴሞክራሲያዊ 
ማህበርም ለዚህ የተቀደሰ ዓላማ የበኩሉን AስተዋፅO Eንደሚያደርግ ቃል ይገባል ። 
 
 
 
                                       ሥልጣን የህዝብ ነው ! ! ! 
                                       የመጨረሻው ድልም የሱ ነው ! ! ! 
 
                                        
                                       ዓለም Aቀፍ የትግራይ ተወላጆች  
                                        ዴሞክራሲያዊ ማህበር ! ! ! 
 
                                         ግንቦት 1997 ዓ.ም 
 
 
 
 
 
 
 
 


