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ልደታ ክፍለከተማ፣ ወረዳ 03፣ ፓፓሊኖስ ሕንፃ 5ኛ ፎቅ፣ የቤ.ቁ. 909/33፣ አዲስ አበባ፣ 
ገብረየሱስ ሕንፃ 5ኛ ፎቅ፣ የቤ.ቁ. 59፣ መቐለ 

ተስፋተስፋተስፋተስፋ    ፈንጣቂውፈንጣቂውፈንጣቂውፈንጣቂው    የትግራይየትግራይየትግራይየትግራይ    ሁኔታሁኔታሁኔታሁኔታ    !!!!!!!!    

የትግራይየትግራይየትግራይየትግራይ    ዴሞክራሲያዊዴሞክራሲያዊዴሞክራሲያዊዴሞክራሲያዊ    ፓርቲፓርቲፓርቲፓርቲ    ((((ትዴፓትዴፓትዴፓትዴፓ) ) ) ) መግለጫመግለጫመግለጫመግለጫ    

24/05/2013 

 

በቅድሚያ የትግራይ ህዝብ በስሙ ከሚነግዱ ስግብግብ ዓፋኞች ተላቆ የነጻነት አየር ለመተንፈስ 
በመጀመሩ እንኳን ደስ ያለህ ስንል ህይወታቸውን ከፍለውና አካላቸውን ጎድለው ይህንን ድል 
እንድንጎናጸፍ ላደረጉን የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ጦር ኃይላት ያለንን ክብርና ምስጋና ከፍ ያለ መሆኑንም 
ለመግለጽ እንወዳለን። 

የህወሓት አመራር ላለፉት 27 ዓመታት ኢትዮጵያን ሲገዛ በህዝቡ ላይ ባደረሰው የሰብአዊ መብት 
ጥሰት፣ የዴሞክራሲ አፈና፣ ምዝበራና የፍትህ እጦት ምክንያት ህዝባዊ አመጽ ተቀስቅሶ ከስልጣኑ 
ሲባረር ሸሽቶ የመጨረሻ ምሽጉን ትግራይ ላይ አደረገ። የህወሓት መሪዎች/ጁንታ እንደለመዱት 
ለአለፉት ሦስት ዓመታት የትግራይን ህዝብ አፍነውና አሰቃይተው ለጦርነት በማዘጋጀትና 
የተቀረውንም የኢትዮጵያ ህዝብ እርስ በእርሱ እንዲጋጭና ሰላም እንዳያገኝ በማድረግ ወደ ስልጣን 
ለመመለስ ያላደረጉት ጥረት አልነበረም። የትግራይ ህዝብ በረሃብና በውሃ ጥም እየተሰቃየ በመቶ 
ሺዎች ወጣቶች ለጦርነት ሲያሰለጥኑና ከጎረቤት አገሮች ሴራዎች ሲጎነግኑ ታይቷል።   

ይህ ጦርነት ከመከሰቱ በፊት የህወሓት መሪዎች የትግራይን ህዝብ ጠላት ሳይኖረው ጠላት በመፍጠር 
ከጎረቤት የአማራ ህዝብ ጋር እንዲጋጭ ሲያደርጉት የነብረውን ቅስቀሳና ፉከራ፣ እንዲሁም በእብሪትና 
ንቀት  ከኢፈዲሪ መንግስት ጋር ሆን ብሎ ጠብ በመቀስቀስ ልዩ ኃይል ሲያሰለጥኑና `መኸተ` በሚል 
የጦርነት ዝግጅት ሲያደርጉ አደገኛ አካሄድ መሆኑንና የትግራይን ህዝብ በክፉኛ ሊጎዳ እንደሚችል 
ትዴፓ ስያስጠነቅቅ ቆይቷል። ይህ ለህዝብ ቅንጣት ደንታ የሌለው የወረበሎች ድርጅት በእብሪትና 
ንቀት በተሞላ መንፈስ ላለፉት ሦስት ዓመት በራሱ ሚድያና የጥቅም ተካፋዮች በሆኑት ሶሺያል 
ሚድያ አመካይነት የጦርነት ጥሩምባ ሲነፋ እንደከረመ ሁላችንም ተመልክተናል።    

ከዚሁም አልፎ የህወሓት ጁንታው የፈዴራል ህጎችንና የፈዴራል መንግስትን ትእዛዞች አልቀበልም፣ 
አልፈጽምም በማለት እምቢተኛነቱንና አማጺነቱን እንዲሁም ለፈዴራል ስርአቱ ያለውን ንቀት 
በተደጋጋሚ አሳይቷል። በህዝብ ተውካዮችና በብሄራዊ ምክርቤት የጸደቀውን የወሰንና የማንነት ኮሚሽን 
አልቀበልም በማለት በትግራይ ፓርላማ በኩል ሕገ-መንግስቱን የተጻረረ ውሳኔዎች አሳልፏል። እንዲሁም 
ምርጫን አስመልክቶ በኾቪድ ምክንያት እንዲተላለፍ የጸደቅውን ውሳኔ በመቃወም የራሱን ህገወጥ 
ምርጫ አካሂዷል። ከዚሁም አልፎ ከመስከረም 25, 2013 በኋላ በኢትዮጵያ ህጋዊ መንግስት የለም፤ 
ትግራይንም አያስተዳድርም በማለት ቀስቅሷል፤ የትግራይንም ህዝብ ለጦርነት አዘጋጅቷል። ትግራይ 
ውስጥ የተደበቁትን ወንጀለኞች እንደነ ጌታቸው አሰፋ የመሳሰሉትን ለህግ አላቀርብም በማለት፣ ለሰሜን 
እዝ የተመደበውን ምክትል ኣዛዥ  ጀኔራል አንቀበልም በማለት ከአየር ጣብያ እንዲመለስ በማድረግ፣ 
የመሳሰሉትን ከፈዴራል መንግስት የመጡትን ትእዛዞች በእብሪት አልቀበልም በማለት አማጺነቱን 
በግልጽ አሳይቷል።  

በጁንታው ይሁንታ ስልጣን የተረከበው የዶክተር ዓብይ መንግስት ይህን ሁሉ እብሪትና የጦርነት 
ዝግጅት በትእግስት በማለፍ በተደጋጋሚ ሽማግሌዎችን እንደላከም እናስታውሳለን። የትዴፓ 
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ልደታ ክፍለከተማ፣ ወረዳ 03፣ ፓፓሊኖስ ሕንፃ 5ኛ ፎቅ፣ የቤ.ቁ. 909/33፣ አዲስ አበባ፣ 
ገብረየሱስ ሕንፃ 5ኛ ፎቅ፣ የቤ.ቁ. 59፣ መቐለ 

አመራርም በበኩሉ ተደጋጋሚ የሰላማዊ ጥረት አድርጓል። ጁንታው የህወሓት አመራር ለሽማግሌዎቹ 
ክብር ባለመስጠትና ለድርድር ዝግጁ አለመሆኑን ነበር በተደጋጋሚ ያሳየው።  

በመጨረሻም የህወሓት ጁንታ ዝግጅቱን ጨርሻለሁ ባለበት ሰዓት በጥቅምት 24, 2013 ሌሊት ለሃያ 
ዓመት ድንበር ሲጠብቅ በነበረው በሰሜን እዝ ላይ አረመንያዊ ጥቃት ፈጸመ። ድርጊቱም በሰሜን እዝ 
ውስጥ በነበሩት አንዳንድ የትግራይ ተወላጆችና በብዛት ባሰለጠናቸው ልዩ ኃይል በማቀናጀት ከሌላው 
ክልል በሆኑት የሰራዊቱ አባሎች ላይ አስነዋሪ ጥቃት አወረደ። ብዙዎችን ገድሏል፣ አቁስሏል፣ 
ማርኳል። በርካታዎቹ ደግሞ እየተታኮሱ ተከላክለዋል፣ አምልጠዋል። በሰሜን እዝ ቁጥጥር የነበረውን 
የጦር መሳሪያና መጋዝኖችን የህወሓት ጁንታ ተቆጣጥሯል። ይህንንም ድርጊት መብረቃዊ ጥቃት 
ፈጸምኩኝ በማለት ተመካሽቶበታል።  ጁንታው የራስን አገር መካለከያ ለዛውም ድንበርን በመጠበቅ 
ለሃያ ዓመታት በትግራይ የቆየ፣ ከትግራይ ህዝብም ተዋህዶ የትግራዎትን ልብ የሳበ ክፍለ ጦር 
ባልጠርጠረበትና በተኛበት አደጋ በመጣል በጣም አሳፋሪና አስነዋሪ የአገር ክህደት ተግባር ከመሆኑም 
በላይ ዘር ለይቶ በማጥቃት ጀኖሳይድ መፈጸሙ ግልጽ ነው።  ይህ ድርጊት አሳፋሪና አንገት 
የሚያስደፋ የማይረሳ ጥቁር ነጥብ ነው። ጁንታው የመጨረሻውን ቀይ መስመር ያለፈና የኢትዮጵያ 
መንግስትም ከሚሸከመው በላይ የታገሰ በመሆኑ ጁንታውን ለመደምሰስ የሕግ ማስከበር አዋጅ ማወጁ 
ተገቢና ትክክል መሆኑን ያኔም ገልጸናል፤ አሁንም እንደግመዋለን ትክክል ነው። ይህ የጁንታው ተግባር 
እንዳሰበው ኢትዮጵያን ማዳከምና መበታተን ሳይሆን ቀርቶ፤ ኢትዮጵያውያንን በአንድነትና በእናት 
አገር ፍቅር ከመከላከያ ኃይላችን ጎን እንዲቆሙና ሰራዊቱም በወኔና በእልክ ይህንን ጁንታ ለማጥፋት 
እንዲሰለፍ አድርጎታል።   

ጁንታው «ትግራይ የጠላት መቀበሪያ ትሆናለች» እያለ በእብሪትና ንቀት ሲፎክርበት የነበረው ኃይል በ15 
ቀን በኢትዮጵያ ጦር ኃይል ከሁሉም የትግራይ ከተሞች ተጠራርጎ በተወሰነ በረሃ አካባቢ ተከቦ ይገኛል። 
አብዛኛው የጁንታው ኃይል ተበትንዋል አብዛኞቹ መሪዎችም ተማርከዋል። ድሮውም ፍትሃዊ ዓላማ 
የሌለው ጁንታውና ሰራዊቱ ይህ ዓይነት ሽንፈት እንደሚያጋጥመው ይታወቃል፤ በተደጋጋሚም ስንገልጽ 
ቆይተናል። ጦርነት በጠላትም በወገነም ጉዳት ያደርሳል። በሰላማዊ ህዝብና በንብረት ትልቅ ኪሳራ 
ያስከትላል። ጦርነት ፋብሪካ፣ ምርት፣ ንብረት፣ የታሪክ ቅርሶችና የልማትና እምነት ህንጻዎች 
እንዲወድሙ ያደርጋል። ጦርነት ህዝብ እንዲፈናቀል፣ እንዲራብ፣ መድህኒትና መጠለያ እንዲያጣ 
ያደርጋል። ጦርነት ለተለያዩ የመብት ጥሰቶች፣ ሴቶች እንዲደፈሩ፣ ለሌብነት፣ ለህግ አልባነትና ለኑሮ 
መዛነፍ ያጋልጣል። ልማት እንዲስተጉጎል ያደርጋል። ይህ ሁሉ አሁን በትግራይ እየታየ ያለ ሁኔታ ነው።    

ይህ እንዳይሆንም ነበር በተደጋጋሚ ስናስጠነቅቅ የነበርነው። ሆኖም በእብሪት የሰከረው ስግብግቡ 
ጁንታ ለስልጣኑና ለጥቅሙ ሲል ይህን ሁሉ ምክርና ማስጠንቀቂያ ጀሮ ዳባ ብሎ ጦርነቱን ለኮሰው። 
በዚህ ጦርነት ለጠፋው ህይወት፣ ለደረሰው ጉዳት እና ለወደመው ንብረት ብቸኛ ተጠያቂ የህወሓት 
ጁንታው ነው።  የመከላከያ ሰራዊቱ ህዝብ እንዳይጎዳ ያደረገውን ጥንቃቄ ሳናደንቅና ሳናመሰግን 
አናልፍም።  

አሁን የትግራይ ህዝብ ይህን ችግር አልፎ የነጻነት አየር በር ተከፍቶለታል። በየአካባቢው የደስታ 
መግለጫዎች ይደመጣሉ። በየከተማው አስተዳዳሪዎችን ህዝቡ ራሱ በመምረጥ ላይ ይገኛል። 
የመከላከያ ጦር ሃይሉም ህዝባዊነት በተላበሰ መልኩ ጥበቃ እያደረገለት መሆኑን እንመለከታለን። 
መንግስት ህዝቡ እንደገና እንዲቋቋም አስፈላጊውን እርዳታ በማቅረብ ላይ መሆኑንና በጦርነቱ 
የፈራረሱትን መዋቅሮችንና አስተዳደሮችን እየጠገነ መሆንን እያየን ነው። የተቀረው የኢትዮጵያ 
ህዝብም ይህንን መልሶ የማቋቋም ተግባር ላይ ርብርብ እያደረገ መሆኑን እንመለከታለን። የኦሮሞ 
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ልደታ ክፍለከተማ፣ ወረዳ 03፣ ፓፓሊኖስ ሕንፃ 5ኛ ፎቅ፣ የቤ.ቁ. 909/33፣ አዲስ አበባ፣ 
ገብረየሱስ ሕንፃ 5ኛ ፎቅ፣ የቤ.ቁ. 59፣ መቐለ 

አባገዳዎችና የአዲስ አበባ ህዝብ ያደረጉት የተለያየ እርዳታ ይህንን የወገን ደራሽነት ያሳያል። የትግራይ 
ህዝብ ከደረሰበት ተደጋጋሚ መከራ አንጻር ታይቶ ትብብሩ ተጠናክሮ እንዲቀጥል እናሳስባለን።  

የትግራይ ህዝብ አስፈላጊውን መረጋጋትና ሰላምን ለማግኘት ከመከላከያ ጦር ኃይሉና ከጊዚያዊው 
አስተዳደር ጋር እንዲተባበር በዚሁ አጋጣሚም ጥሪያችንን እናቀርባለን። ተገደውም ይሁን በውዴታ 
ከጁንታው ጋር የተሰለፉትን ልጆችህን ለሰላም ሲሉ በሰላም እጃቸውን እንዲሰጡና ትጥቃቸውን 
እንዲያስረክቡ አድርግ። የተደበቁትንና በየበርሃው የሸሹትን የጁንታ መሪዎች እያደንክ/ እያጋለጥክ ሕግ 
ፊት እንዲቀርቡ ትብብርህን አሳይ። 

ትዴፓ አሁን እየተደረግ ላለው ጥረት እንቅፋት ይሆናሉ የሚላቸውን ከዚህ በታች የተጠቀሱት ሁለት 
ጉዳዮች ላይ አስቸኳይ እርምትና ተገቢ እርምጃዎች እንዲወሰዱ ያሳስባል። 

የመጀመሪያው የኤርትራ ኃይል እያደረሰ ባለው ጉዳት ላይ ነው። የኤርትራ መንግስት በህወሓት ጁንታ 
ጥቃት የደረሰበትን የሰሜን እዝ ሰራዊት እንደገና ተደራጅቶ ጁንታውን እንዲመታ በማድረግና 
የራሱንም ሰራዊት በማሰለፍ ጁንታውን በመጠራረግ ላይ ያደረገውን ከፍተኛ እርዳታና መስዋእትነት 
ትልቅ ምስጋና ይገባዋል። ለወደፊትም ጁንታው ጭራሹን ተጠራርጎ እስኪጠፋ ድረስም ትልቅ ሚና 
ይኖረዋል ብሎ ትዴፓ ያምናል። ይህም ሆኖ የኤርትራ ሰራዊት ሰላማዊ ሰዎችን በመግደል፣ ንብረት 
በማውደም እና በመዝረፍ፣ ሴቶችን በመድፈር ያሳየውን የስርዓት ጥሰት አስቸኳይ ማጣራት ተደርጎ 
በጥፋተኞች ላይ ተገቢ ቅጣት እንዲደረግና ለተጎጂዎችም ተገቢ ካሳ እንዲከፈል፣ የዚህ ዓይነት የስነ-
ስርዕት ጥሰት እንዳይደገምም መንግስት አስቸኳይ እርምጃ እንዲወስድ እናሳስባለን።    

ሌላው ይህንን የጀመርነውን ፍልሚያ ገና ሳንጨርስ፣ የተደረገው ትግልና የተከፈለው መስዋእትነት 
የኢትዮጵያን አንድነትና ኢትዮጵያውነትን ለማስጠበቅ መሆኑ ቀርቶ ርስት ለማስመለስ አስመስሎ 
የወልቃይትንና የራያን ጥያቄ በማራገብ በትግራይም ይሁን በሌላው የኢትዮጵያ ክፍሎች ሌላ ጦስ  
ለመፍጠር የሚደረገው ቅስቀሳ በአስቸኳይ መታረም አለበት እንላለን። ጁንታው የወልቃይትና የራያን 
ህዝብ የማንነት ጥያቄ ህገ-መንግስቱ በሚፈቅደውና በዲሞክራሲያዊ መንገድ ከማስተናገድ ይልቅ 
በሃይል በማፈንና ጥያቄውን አነሱ በተባሉት ወይም ሊያነሱ ይችላሉ ብሎ በጠርጠራቸው ሰዎች ላይ 
የማሳደድ፣ የእስርና ስቃይ እስከ መግደል ያደረሰውን ሰቆቃ ትዴፓ ሲቃወም ቆይቷል። ትዴፓ 
የወልቃይትና የራያ የማንነት ጥያቄ በህገ-መንግስቱ መሰረትና በህዝቡ ምርጫ የሚወሰን ጉዳይ ነው 
ብሎ ያምናል። መንግስትንም ይህንን ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስፈልጉትን እርምጃዎች እንዲወስድ 
ሲያሳስብ ቆይቷል። ይህ እስከሚሆን ድረስ ግን አሁን ባለው ሁኔታ የወልቃይትና የራያ ህዝብ  እንደ 
ሌላው የትግራይ ህዝብ የራሱን ጊዚያዊ አመራር መርጦ በትግራይ ጊዚያዊ አስተዳደር ስር መቆየት 
ይኖርበታል እንላለን። ህዝቡና መሬቱ የትም ስለማይሄድና ህዝቡም የራሱን አስተዳደር እስከመረጠ 
ድረስ፣ ዘላቂ መፍትሄ ለማግኘት ሲባል በጥድፊያና ህጋዊ ባልሆነ መንገድ ውሳኔ መደረግ የለበትም 
የሚል ጽኑ እምነት አለን። 

ትግራዋይ በኢትዮጵያውነቱ የሚኮራ ህዝብ ነው! 

የኢትዮጵያ አንድነት ይለምልም! 

ለዴሞክራሲ፣ ለሰብአዊ መብትና ለፍትህ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በጋራ ይቁም!  

ት.ዴ.ፓ. 


