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በትግራይበትግራይበትግራይበትግራይ    ህዝብህዝብህዝብህዝብ    ላይላይላይላይ    እየደረሰእየደረሰእየደረሰእየደረሰ    ያለውያለውያለውያለው    መጠነመጠነመጠነመጠነ----ሰፊሰፊሰፊሰፊ    ግፍግፍግፍግፍ    ያብቃያብቃያብቃያብቃ!!!!!!!!!!!! 

ከትከትከትከት....ዴዴዴዴ....ፓፓፓፓ. . . . የተሠጠየተሠጠየተሠጠየተሠጠ    መግለጫመግለጫመግለጫመግለጫ!!!! 

ከጥንት ጀምሮ ትግራይ የጦርነት አውድማ በመሆኗ ህዝቡ ዝንተ-ዕለት በስቃይ ላይ ይኖራል። ኢትዮጵያን ሊቆጣጠሩ 
የዘመቱ ወራሪዎች ሁሉ እዛው ነበር አጥፍተው የጠፉት። የዘመነ-መሳፍንቱ እርስ-በርስ እልቂት አውድማውም እዛው 
ነበር። ቀጥሎም በዘመናችን ኢትዮጵያን ካልመራን ያሉት ታጣቂ ፖለቲካ ፓርቲዎች እዛው ነበር እርስበርስ ሲፋለሙ 
ህዝቡ ፍዳውን ያሳዩት። “ዝሆኖች ሲራገጡ የሚጎዳው ሳሩ ነው!” ይባል የለ። አሁንም በመከራ ላይ መከራ 
ተደራርቦበት ፍዳውን እያየ ያለ ያው አምባገነኑ የህወሓት አመራር ለ27 ዓመታት ያሰቃየው የትግራይ ህዝብን ነው። 
መላ የኢትዮጵያ ህዝብ የመከራው ገፈት ቀማሽ ቢሆንም ከባዱን ግፍ የተሸከመው የትግራይ ህዝብ ለመሆኑ 
የማይገነዘብ ካለ አውቆ የተኛ መሆን አለበት። 

የዘመኑ ችግር ፈጣሪዎች፣ ከሩቅ የመጡ ባእዳን ሳይሆኑ ከህዝቡ አብራክ የወጡ የህወሓት መሪዎች በመሆናቸው 
ችግሩን እጅግ አሳዛኝና በጣም ውስብስብ አድርጎታል። ከሶስት ዓመታት በፊት በኢትዮጵያ ህዝብ ተጋድሎ የመጣውን 
ለውጥ በጸጋ ተቀብሎና ተስማምቶ ከመኖር ይልቅ የለመዱትን የበላይነትና ተከትሎ የመጣውን ቅጥ-የለሽ ሙስና 
ለማስቀጠል ሲሉ ጨለምተኛ ጉዞ በመምረጣቸው ነው። አሁን በትግራይ ክልል ለተፈጠረው መከራ ተጠያቂው 
ለሰላም ሲለመን እምቢ ያለው፣ አንድነትን ጠልቶ እገነጠላለሁ የሚለው፣ በሃገራችን መከላከያ ሰራዊት ላይ 
“መብረቃዊ” ጦርነት የጀመረው ብቸኛው የትግራይ ህዝብ ጠላት የህወሓት አመራር ነው፡፡ የዚህ ቡድን ጦስ በሰከነ 
ጥናት ቢመረመር ሽብርተኛ የሚለው ስያሜ ሲያንሰው ነው፡፡ 

ለዚህ ዘርፈ-ብዙ የትግራይ ህዝብ ችግር መፍትሄ ያስገኛል ተብሎ ጊዚያዊ አስተዳደርም እንደተቋቋመ ይታወቃል። 
ጊዚያዊ አስተዳደሩ ችግሩን በጥልቀት የሚያውቁ የክልሉ ሽማግሌዎች፣ ሙሁራን፣ ሲቪክ ማሕበራትና ለውጥ 
አራማጅ ፖለቲካ ፓርቲዎች አሰባስቦ እየተመካከረ መምራት ሲገባው ብቻውን ስለገፋበት የትም ሳይደርስ፣ እንዳውም 
ችግሩ እንዲባባስ ምክንያት መሆኑ አልቀረም፡፡ ይባስ ብሎም በአንዳንድ ዞኖች ተቀባይነት አግኝተው ለውጥ 
ማምጣት ጀምረው የነበሩ የድርጅታችን አባላት በማይታወቅ ምክንያት እንዲነሱ ወይም እንዲለቁ ተገደዋል። 

ትግራይ ውስጥ ያለው የተወሳሰበ ቀውስ በአንድ ሰው ወይም በአንድ ድርጅት በጦር ኃይል ብቻ ሊፈታ የሚችል 
ጉዳይ አይደለም። ትግራይ ሙሉ በሙሉ በህወሓት አመራር ቁጥጥር ስር ለዓመታት ስለነበረችና ሌሎች ፖለቲካዊ 
ድርጅቶችም በትግራይ ውስጥ እንዳይንቀሳቀሱ ስላደረገ፣ ሁሉም ተቃዋሚ ድርጅቶች ስፋት ያለው መዋቅር 
አልነበራቸውም። እንደ ትግራይ ዴሞክራቲክ ፓርቲ እና ዓረና ያሉ ፓርቲዎች በህዝቡ ዘንድ የተሻለ እውቅና 
ቢኖራቸም ሁሉም ተመሳሳይ ያልዳበረ አቅም ነው ያላቸው። ይህንን ግዙፍ የህወሓት መዋቅር ለመቆጣጠርና ወደ 
ለውጡ ኃይል ለመቀየር የሁሉም ድርጅቶች ትብበር ያስፈልጋል። ጊዚያዊ አስተዳደሩ ይህንን የተቃዋሚ ኃይል 
ሊጠቀምበት አልቻለም። ቻርተሩም ጊዚያዊ አስተዳደሩ ተፎካካሪ ኃይሎችን ባሳተፈ መንገድ መዋቀር አለበት ቢልም 
በምን መልክና በምን ደረጃ የሚለውን በግልጽ አላስቀመጠም።  

ስለሆነም ትዴፓ የፖለቲካ ፓርቲዎች በእኩል የሚወከሉበት፣ የሲቪክ ማኅበራት፣ የክልሉ ታዋቂ ሽማግሌዎችና 
የህዝቡ ተወካዮች፣ እና ምሁራን የሚሳተፉበት ምክር ቤት እንዲቋቋም ዳግም ያሳስባል። የዚህ ምክር ቤት ተግባርም 
በጊዚያዊ አስተዳደር መደረግ ያለባቸውን የፀጥታ፣ የኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ እና ማሕበራዊ ጉዳዮች ላይ የአቅጣጫና 
ፖሊሲዎችን መመሪያዎች ማውጣት እና አስተዳዳሪውን ማማከር ይሆናል፤ እንዲሁም በህዝቡና በግዜያዊ 
መስተዳድሩ መሐከል እንደ ድልድል ሁኖ ያገለግላል። የሽብርተኛ ጁንታ ተጽእኖ ሃገር-ዓቀፍ እንደመሆኑ መጠን 
በዛው ደረጃ ለማማከር ከጠቅላይ ሚኒስትሩም ጋር ቀጥተኛ የግንኙነት መስመር እንዲኖረው ማድረግም ይገባል 
እንላለን።  
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የፖለቲካ ፓርቲዎች ይህን ዓይነት ሚና ካልተጫወቱ በኣንዳንድ የስራ መስኮች ብቻ መመደባቸው ትርጉም 
አይኖረውም። ትዴፓ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ሲል በህወሓት ላይ የህግ ማስከበር እርምጃ መወሰዱ ተገቢ መሆኑን 
አምነው የለውጡን ሂደት የሚደግፉና በትግራይ የሚንቀሳቀሱትን ማለቱ ነው። 

ትዴፓ በተጨማሪ ጊዚያዊ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲቋቋም ያሳሳባል። ከየዞኑ በህዝብ የተወከሉ፣ ታዋቂ 
ግለሰቦች፣ እንዲሁም የሃይማኖት አባቶችና የሲቪክ ማኅበራት ያሉበት መማክርት ሸንጎ ቢቋቋም የህዝቡን ምክርና 
ስሞታ በወቅቱ ለማዳመጥና ለመፍታት፣ ጊዝያዊ መንግስትም ለህዝቡ መልእክቱን ለማስተላለፍ ይረዳል። 

በትግራይ ህዝቡ እንዲረጋጋና ወደ ሰላም ኑሮ እንዲመለስ በሚደረገው ጥረት እንቅፋት እየሆኑ ያሉትን ቀደም ሲልም 
በየካቲት ወር ባወጣነው መግለጫችን የጠቀስናቸውን አሁንም በድጋሚ አስቸኳይ እርምጃና መፍትሔ 
እንዲደረግባቸው ከዚህ በታች እናቀርባቸዋለን። 

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 እርዳታና መስዋእትነት ከፍተኛ ቢሆንም ከዚህ ወዲያ ግን የኤርትራ ኃይል 
ተፈላጊነት ስለሌለው በተጠና መልኩ ትግራይን ለቆ መውጣት አለበት።  

ይህም ሆኖ የኤርትራ ሰራዊት ሰላማዊ ሰዎችን በመግደል፣ ንብረት በማውደም እና በመዝረፍ፣ ሴቶችን በመድፈር 
ያሳየውን አስነዋሪ የሰብዓዊ መብትና የስርዓት ጥሰት አስቸኳይ ማጣራት ተደርጎ በጥፋተኞች ላይ ተገቢ ቅጣት 
እንዲደረግና ለተጎጂዎችም ተገቢ ካሳ እንዲከፈል፣ የዚህ ዓይነት የስነ-ምግባር ጥሰት እንዳይደገምም መንግስት 
አስቸኳይ እርምጃ እንዲወስድ ደግመን እናሳስባለን። 

ሌላው ይህንን ከሃገር ገንጣዩ ጁንታ የጀመርነውን ፍልሚያ ገና ሳንጨርስ፣ እየተደረገ ያለው ትግልና የሚከፈለው 
መስዋእትነት የኢትዮጵያን አንድነትና ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ መሆኑ ቀርቶ፣ ርስት የማስመለስና የመስፋፋት ስሜት 
ያለው ሁለቱን ክልሎች የሚበታትን ወደ ደም መፋሰስ የሚወስድ እንቅስቃሴ መካሄዱ በጣም አሳዝኖናል። እንዲሁም 
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 አስነሱ በተባሉት ወይም ሊያነሱ ይችላሉ ብሎ በጠርጠራቸው 
ሰዎች ላይ የማሳደድ፣ የእስራት 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። ህዝቡናህዝቡናህዝቡናህዝቡና    መሬቱ የትም 
ስለማይሄድና ህዝቡም የራሱን አስተዳደር እስከመረጠ ድረስ፣ ዘላቂ መፍትሄ ለማግኘት ሲባል በጥድፊያና ህጋዊ 
ባልሆነ መንገድ ውሳኔ መደረግ የለበትም የሚል ጽኑ እምነት አለን። የህወሓት ጁንታ ትቶብን የሄደውን የቤት ሥራ 
ሰከን ብለን በማስተዋል ካልፈታነው የያዝነውን የለውጥ ጉዞ ደንቃራ ሆኖ ወደ እልቂት ጎትቶ እንዳያስገባን መጠንቀቅ 
አለብን። የወልቃይት ህዝብን በማፈናቀል ሰላም፣ አንድነት፣ ዴሞክራሲና ፍትህ ማምጣት አይቻልም። እንዲሁም 
ከወልቃይት፣ ፀገዴና ሁመራ አካባቢዎች የተፈናቀሉት ወገኖችም በፍጥነት ወደ ቦታቸው እንዲመለሱና እንዲቋቋሙ 
እንጠይቃለን። 
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ባጠቃላይ በትግራይ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለው መጠነ-ሰፊ ችግር ሽብርተኛውና ስግብግቡ የህወሓት ጁንታ 
የፈጠረው ቢሆንም በዛው ተወስኖ ሳይቀር ኢትዮጵያን በሙሉ እያዳረሰ ለመሆኑ ጥርጥር የለውም። አንድ ምሳሌ 
ብንወስድ፣ በአሁኑ ወቅት የሉዓላዊነታችን አርማ፣ የአንድነታችን ችቦ፣ የኢኮኖሚ ነጻነታችን መሰረት የሆነው ታላቁ 
ህዳሴ ግድባችን እየተገባደደ ቢሆንም የህወሓት ጁንታው ከውስጥና ከውጭ ያሉት ግብረ-አበሮቹ ጋር በመቀናጀት 
ግንባታውን ለማደናቀፍ እየተቅበዘበዙ ይታያል። በተለይም የአሜሪካ መንግስት ህዝቡን ለመርዳት የተሰማሩትን 
ሰዎች እያደፈጠ የሚገድለውን ሽብርተኛው ተላላኪው የህወሓት አመራር ጎን ወግኖ በለውጡ መንግስትና በአገራችን 
ላይ ተጽእኖ እየፈጠረ በድርድር ወደ ስልጣን ሊያመጣው ማቀዱ ሊወገዝ የሚገባው ኢፍትሃዊ አሰራር ነው። ይህንና 
ተመሳሳይ በሃገር ደረጃ የሚታዩት ችግሮች ለመቅረፍ፣ እንደዚሁም የትግራይ አሰቃቂ ሁኔታ ለማስቆም የህወሓት 
ጁንታ መሰሪ እንቅስቃሴዎች መቋረጥ አለባቸው። ይህ ከባድ ተግዳሮት ለመወጣት የተቀናጀ ሰፊ ስራ ይጠይቃል። 
ለዚሁ ነው የጋራ ችግሩን አብረን በጋራ እንጋፈጠው እያልን ያለነው።   

በአሜሪካበአሜሪካበአሜሪካበአሜሪካ    መንግሥትመንግሥትመንግሥትመንግሥት    በሀገራችንበሀገራችንበሀገራችንበሀገራችን    ላይላይላይላይ    እየተደረገእየተደረገእየተደረገእየተደረገ    ያለውንያለውንያለውንያለውን    ጫናጫናጫናጫና    በፅኑበፅኑበፅኑበፅኑ    እንቃወመዋለንእንቃወመዋለንእንቃወመዋለንእንቃወመዋለን!! !! !! !!     

ትግራዋይትግራዋይትግራዋይትግራዋይ    በኢትዮጵያውነቱበኢትዮጵያውነቱበኢትዮጵያውነቱበኢትዮጵያውነቱ    የሚኮራየሚኮራየሚኮራየሚኮራ    ህዝብህዝብህዝብህዝብ    ነውነውነውነው!!! !!! !!! !!! የኢትዮጵያየኢትዮጵያየኢትዮጵያየኢትዮጵያ    አንድነትአንድነትአንድነትአንድነት    ይለምልምይለምልምይለምልምይለምልም!!!!!!!!!!!! 

ለዴሞክራሲ፣ለዴሞክራሲ፣ለዴሞክራሲ፣ለዴሞክራሲ፣    ለሰብአዊለሰብአዊለሰብአዊለሰብአዊ    መብትናመብትናመብትናመብትና    ለፍትህለፍትህለፍትህለፍትህ    ሁሉምሁሉምሁሉምሁሉም    ኢትዮጵያዊኢትዮጵያዊኢትዮጵያዊኢትዮጵያዊ    በጋራበጋራበጋራበጋራ    ይቁምይቁምይቁምይቁም!!!! 

ትትትት....ዴዴዴዴ....ፓፓፓፓ. . . .                                      
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