ኣብ መረፃ ትግራይ 2012 ዓ/ም ኣመልኪቱ
ዝተውሃበ መግለፂ ውድብ ናፅነት ትግራይ

=================
ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ
ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣባላትን ደገፍትን ውድብ ናፅነት ትግራይ
መረፃ ትግራይ 2012 ኣዚዩ ፍሉይን ታሪኻውን መረፃ እዩ፡፡
ብመሰረት ሕገ-መንግስቲ ሃገረ ኢትዮጵያ መረፃ ኣብ 2012 ክካየድ ዝግብኦ እንተነበረ እውን ጉጅለ ብልፅግና ንቲ
ሕገ-መንግስቲ ብቅሉዕ ጥሒሱ ስልጣኑ ብኢደ ወነኑ ብምንውሑ መረፃ ኢትዮጵያ ከይተኻየደ ተሪፉ እዩ፡፡ እዚ
ፀረ ሕገ-መንግስታዊ ዝኾነን ናብ ስርዓተ ውልቀ መላኽነት ዘምርሕን ኣካይዳ ትግራይ ፈፂማ ክትቅበሎ
ኣይትኽእልን! ኣይተቐበለቶን እውን፡፡ ስለምንታይ ትግራይ ንመሰል ዓርሰ ውሳነን ኣውራ መግለፂኡ ዝኾነ መሰል
ዓርሰ ምሕደራን ኣዚዩ ክባር ዋጋ ዝኸፈለትን ብዚ ክተዋገ ስለዘይትኽእልን እዩ፡፡ ብዚ ምኽንያት ድማ መረፃ
ትግራይ 2012 ንህልውናን ምርግጋፅ መሰል ዓርሰ ውሳነ ትግራይ ዝተኻየደ፣ ኹሉ ከይዱ ብትግራዋይ ቅዲ፣
ስርዓትን ትካላትን ዝተካየደ ኾይኑ ንትግራዋይ ህንፀት ዲሞክራሲ ሰረት ዘንፀፈ መረፃ ኮይኑ ሓሊፉ እዩ፡፡
ኣብዚ መረፃ እዚ ውድብና ውድብ ናፅነት ትግራይ ዝተሳተፈሉ ኣውራ ዕላማ ትግራይ ብመረፃ ኣቢላ ሕጋውን
ቅቡልን ዝኾነ መንግስቲ ብምጥያሽ ህልውንኣን መሰል ዓርሰ ውሳነኣን ክተረጋግፅ ምኽኣል እዩ፡፡ ስለዝኾነ ድማ
እዚ መረፃ እዚ ዘጋጠምዎ ኹሎም ብድሆታት ሰጊሩ ብዓወት ተዛዚሙ ብምርኣይና ውድብና ውድብ ናፅነት
ትግራይ ዝተሰምዖ ልዑል ተሓጓስ እናገለፀ ኮሚሽን መረፃ ትግራይ ዕላዊ ንዝገበሮ ውፅኢት መረፃ ውድብ ናፅነት
ትግራይ የኽብርን ብፀጋ ይቕበልን ፡፡
ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ
ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣባላትን ደገፍትን ውድብ ናፅነት ትግራይ
ከም ውድብ ናፅነት ትግራይ ካብዚ ታሪኻዊ ከይዲ መረፃ እዚ ከነዐውቶም ዝሃቀንናዮም ዕላማታትና:1) ኣያታትና ብአዕፅምቶም ፅሒፎም ብደሞም ፈሪሞም ዘውሐሱልና ሕገ-መንግስታዊ መሰል ዓርሰ ውሳነና ንፃት
እውን እተኾነ ከይኹለፍ ዕላዊን ሕጋዊ ቅቡልነት ዘለዎን መንግስቲ ብመረፃ ክትከል ስለዝግብኦን በዚ ኣቢልካ
እውን ህላወ ትግራይን መሰል ዓርሰ ውሳንኣን ውሑስ ቀፃልነት ምእንታን ክህልዎ ታሪኻዊን ወለዶኣዊን
ሓላፍነትና ክንዋፃእ፤
2) እዚ ከይዲ መረፃ ተጠቒምና ኣብ እንገብሮ ጎስጓስ ምረፁና እታ እንብህጋ ኩለ መዳያዊ ዓቕሚ ዝወነነት ብሄረ
ሃገር ትግራይ ቅድሚ ኹሉ ኣብ ርእሲ ሰብ ክትፍጠር ስለ ዘለዋ ንህዝቢ ትግራይ ብሓፈሻ ንቲ መንእሰይ ወለዶ
ድማ ብፍላይ ታሪኽ ሃገራት ዓለም ብምትንታንን ግዝኣተ ሃፀይነት ኢትዮጵያ ቀሊዕና ብምርዳእን ንዛ ግዝኣተ
ሃፀይ ሃገር ክገብር እታ ጥንታዊት ሃገሩን መሬት ዓዲ ኣቦኡን ዝኾነት ትግራይ ከፍርስ ከም ዘይግባእ ክርዳእን
ወግሐ ፀብሐ ምእንተኣ ክሓስብን ንሙሉእ ናፅነታን ሉዕላውነታን ክቃለስ ወሲኑ ንክልዓል ንምግባር ፤

3) ኣብዚ መረፃ እዚ ተሳቲፍካ ኣብ ብሄራዊ ቤት ምኽሪ ትግራይ ውክልና ብምርካብ ኣንፃር ህልውና ትግራይ
ዘቕንዑ ኩሎም ተፃብኦታት እናመከትና ድምፂ ናፅነት ብቐፃልነት ክነቃልሕን ብኡ ኣቢልና ድማ ብሕጋውን
ሰላማውን ኣገባብ ኣብ ንቕሓት ተጋሩ ርኡይ ለውጢ ብምምፃእ ጉዕዞ ሃገርነት ትግራይ ሃዲዱ ብዘተኣማምን
ንምዝርጋሕ ዝብሉ እዮም፡፡
ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ
ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣባላትን ደገፍትን ውድብ ናፅነት ትግራይ
ብመንፅር እዞም ልዕል ኢልና ዘቐመጥናዮም ዕላማታት እዚኦም እንትረኣ ውድብ ናፅነት ትግራይ ኣብቶም
ፈላሞት ክልተ ዕላማታቱ ሙሉእ ብሙሉእ ተዓዊቱ እዩ ምባል ይካኣል እዩ፡፡
እዚ ማለት ድማ ዕውት መረፃ ብምክያድ መሰል ዓርሰ ውሳነ ትግራይን ቀፃልነት ስርዓተ-መንግስቲ ትግራይን
ናብ ዋጋ ዕዳጋ ዘይቐረብ ምኻኑ ኣረጋጊፅናን ኣውሒስናን አለና ማለት እዩ፡፡ በዚ ድማ ኩርዓት ይስማዓና!
ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ድማ እንኳዕ ደስ በለካ ክንብል ንፈቱ፡፡ ኣብዚ ታሪኻዊ መዋእል ውድብና ናይ ባዕሉ
ኣበርክቶ ምግባሩ ድማ ልዑል ፍናን ይፈጥረልና፡፡
ኣብቲ ብካልኣይ ብርኪ ዘቐመጥናዮ ዕላማ ድማ ሓሳብና ናብ ኩሎም ጫፋት ትግራይን ክፋላት ማሕበረ-ሰብ
ትግራይን ከምኡ እውን ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ተጋሩ ክባፃሕ ኣብ ምግባር እውን እንተኾነ ፅቡቕ ስዳሮ
ኬድና ኢና ኢልና ንኣምን፡፡ ሓሳብና ኣብ ተጋሩ ጥራሕ እንተይኾነ ኣብ ካልኦት ፈተውቲ ህዝቢ ትግራይ እውን
ብዝግባእ በፂሑ ዕላማና ንምድጋፍ ናይ ባዕሎም ኣበርክቶ ዝገብርሉ ኩነታት ይፍጠር ምህላዉ ንዕዘብ ኣለና፡፡
እዚ ንክፍጠር ብዕቱብ ንዝሰራሕኹም ኣመራርሓን ኣባላትን ውድብና ከምኡ ’ውን ደገፍትና ኣገንዕ ክንብለኩም
ንፈቱ፡፡
ብሳልሳይ ብርኪ ዘቐመጥናዮ ዕላማ ምርግጋፅ ውክልና ውድብና ኣብ ብሄራዊ ቤት ምክሪ ትግራይ ክረኣ እንተሎ
ግና ውድብና ከየዐወቶ ተሪፉ ኣሎ፡፡ እዚ ዝኾነሉ ድማ ግዳማዊን ውሽጣውን ምኽንያታት ኣለዉ፡፡
ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ
ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣባላትን ደገፍትን ውድብ ናፅነት ትግራይ
ብውሽጣዊ ምኽንያታት እንትንጅምር ቀዲሙ ዝመፅእ ውድብና ካብ ዝጣየሽ ናይ ሒደት ኣዋርሕ ዕድመ ዘለዎ
ብምዃኑ መሓውራቱ ዘርጊሑ ምስ ህዝቢ ትግራይ ብቐጥታ ክራከብን ሓሳባቱ ከስርፅን ዘይምኽኣሉ እዩ፡፡ እዚ
ድሩትነት እዚ ህዝብና ዝሃብካና ድምፂ እውን ኣብ ሕድሕድ ነቑጣ መረፃ ተዓዘብትና ብምምዳብ ክንሕሉ
ከይንኽእል ጌይሩና እዩ፡፡
ናብ ግዳማዊ ምኽንያታት እንትንመፅእ
1) ብጉጅለ ብልፅግናን ሻዕብያን ኣብ ድሕንነትናን ስርዓተ-መንግስትናን ዘንፀላለወ ሓደጋ ህዝብና ተረጋጊዑ
ሓዱሽ ውድብን ሓዱሽ ሓሳብን ከይቅበል ወይ ድማ ናይ ፅባሕ ውድብ እዮም ኢሉ ንክሓስበና ስለ ዘገደዶ
ህዝብና ነዚ ስግኣት ሒዙ ከድምፅ ግድን ኮይንዎ አሎ፡፡ ንዚ ውሳነ ህዝብና ድማ ውድብ ናፅነት ትግራይ
ብኣግባቡ ይርዳእን የክብርን፡፡
2) ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ብወገኑ ውድብና ምስ ህዝቢ ብቐጥታ እናተራኸበ ከይዝትን ሓሳባቱ ከይሸጥን
ብምዕንቃፉ ርኡይ ኣሉታዊ ፅልዋ ፈጢሩ እዩ፡፡
3) ውድብ ህወሓት ብፍላይ ታሕተዋይ መሓውሩ ኣብዚ መረፃ እዚ ዘርኣዮ ኣዝዩ ድሑርን መሰከፍን
ፀረ-ዴሞክራሲያዊን ባህርያትን ተግባራትን እውን ውድብና ክንድቲ ተሊምዎ ዝተልዓሎ ውፅዒት ከየምፅእ ናይ
ባዕሉ ዓንቃፊ ተራ ተፃዊቱ እዩ፡፡ ካብዞም ባህሪያትን ተግባራትን ቁሩብ ንምጥቃስ ዝኣክል :– ኣብ ልዕሊ ተናሓናሕቲ ውድባት ኣብ ቅድመ መረፃን ዕለተ መረፃን ዝግበር ዝነበረ ሓላፍነት ዝጎደሎ ፀለመ
ህዝብና ትኽክለኛ ምስሊ ውድባት ከይህልዎ ምግባሩ፤
– ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ሕፁያት ተመረፅቲ፣ ኣባላትን ደገፍትን ውድብናን ኣባላት ስድርኦምን ዝፍፀም ዝነበረ
ካብ ብዘይትን ሽኮርን ጀሚሩ ክሳብ ብመጠሻ መሬት ዝበፅሕ ምፍርራሕን ተነፅሎ ክበፅሖም ምግባርን ውድብና
ዝግብኦ ድምፂ ንከይንረክብ ጌሮምዎ እዮም፡፡
– ኣብ እዋን መረፃ ንቲ ካብ ዝምስረት ኣዋርሕ ዘቑፀረ ኮሚሽን መረፃ ብፍላይ ኣብ ታሕተዋይ መሓውሩ ዘየድሊ
ፀቕጢ ብምፍጣር ዜጋታት ከይተሸቁረሩን ከይተደናገፁን ዝመርፅሉ ኩነታት ከይህሉ ምግባርን ዝኣመሰሉን
ተርእዮታት ምጥቃስ ይከኣል፡፡
እዞም ልዕል ኢሎም ዝተጠቐሱ ንዴሞክራሲ ትግራይ ናብ ሓደጋ ከእትው ዝክእሉ መሕፈርቲ ተግባራት እዚኦም
ምእንተ ኣብዚ መረፃ ኣሚንና ዝኣተናሉ ዋና ዕላማ ምውሓስ መሰል ዓርሰ ውሳነ ትግራይ ኢልና ዊሕጥና
እንሓልፎ እኳ እንትኾነ ንቐፃሊ ከይድገሙ ግና ብዘይ ንሕስያ ምስ ህዝብና ኮይንና ከም እንቃለሶም ክነረጋግፅ
ንፈቱ፡፡

ኮይኑ ግና ዝተገለፁ ፀገማትን ጉድለታትን ከምዘለው ኮይኖም ውድብ ህወሓት ዓብላላይ ብዝኾነ ድምፂ ሰዓራይ
ኮይኑ ወፂኡ ኣሎ፡፡ ነዚ ውሳነ ህዝቢ ብልቢ ተቐቢሉ ውድብ ናፅነት ትግራይ ንኣባላትን ደገፍትን ህወሓት
እንኳዕ ደስ በለኩም ክብል ይፈቱ፡፡ እዚ ህዝብና ብድምፁ ዝሃበኩም ሓላፍነት ድማ ንዝመረፀኩም ጥራሕ
ተይኮነስ ንዘይመረፀኩም እውን ኣገልገልቲ ብምዃን ብግቡእ ንክትዋፅእዎ ፃውዒትና ነቕርብ ፡፡ ኣብ ምርግጋፅ
ህልውናን መሰል ዓርሰ ውሳነን ትግራይ ከምኡ እዉን ህንፀት ዴሞክራሲ ትግራይን ብሓባር ንምስራሕ ዘለና
ተስፋን ድልውነትን ክነረጋግፀልኩም ንፈቱ ፡፡
ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ
ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣባላትን ደገፍትን ውድብ ናፅነት ትግራይ
ብሓፈሻ ኣብ ዝነበረና ውሱን ግዘ ዓላማና ተረዲእኹምን ከቢድ ተፅዕኖታት ተፃዊርኩምን ንውድብ ናፅነት
ዝመረፅኩም ዘለና ልባዊ ምስጋና እናቕረብና፣ ዘይመረፅኩምና ድማ ኣብ ቐፃሊ እንገብሮ ቃልሲ ኣብ ጎንና
ከምእትስለፉ ብምትእምማን ኣብ ታሪኻዊ መረፃ ትግራይ 2012 ዓ/ም ንዝገበርክምዎ ንጡፍ ተሳትፎ ውድብ
ናፅነት ትግራይ ኣድናቆቱ ይገልፅ ፡፡
ናፅነት ንብሄራዊ ክብረት!
ውድብ ናፅነት ትግራይ
መስከረም 05/2013 ዓ/ም
መቐለ- ትግራይ

