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ልደታ ክፍለከተማ፣ ወረዳ 03፣ ፓፓሲኖስ ሕንፃ 3ኛ ፎቅ፣ የቢ.ቁ. 909/33፣ አዲስ አበባ፣ 
ገብረየሱስ ሕንፃ 5ኛ ፎቅ፣ የቢ.ቁ. 59፣ መቐለ 

የህወሓትየህወሓትየህወሓትየህወሓት    አመራርአመራርአመራርአመራር    የጥፋትየጥፋትየጥፋትየጥፋት    ዘመቻዘመቻዘመቻዘመቻ    እናወግዛለንእናወግዛለንእናወግዛለንእናወግዛለን!!!!!!!!    

የህወሓት አመራር በሕገመንግሥትና በፌደራል ሥርዓት አልገዛም ብሎ ከመሀል አገር ሸሽቶ መቐለ ላይ ከመሸገ ወዲህ እሱን 
የሚጠበቁና የሚሞቱለት የትግራይ ወጣቶች እየሰበሰበ «በልዩ ሀይል» ሥም ሲያደራጅ፣ ሲያሰለጥንና ሲያስታጥቅ እንደከረመ ያደባባይ 
ሚስጥር ነው። 

ከነዚህም «በልዩ ሀይል» ስም የተሰባሰቡት ወጣቶች መሀል ደግሞ የተወሰንቱ እየመለመለ የስለላና የኮማንዶ ስልጠና እየሰጠ አስመርቆ 
ወደ መሀል ሀገር አሰማርቷል። ዓላማቸው በየክልሉ የሚገኙ ፀረ-ለውጥ ቡድኖች በማደራጀትና በማሠልጠን በመላ ሀገሪቱ ተሰማርተው 
በንፁሐን ዜጎች ሳይቀር ጥቃት በመፈፀም አለመረጋጋት እንዲነግስ እና በዚህ ግርግር ተከልለው ወደ ነበሩበት የሥልጣን ማማ መመለስ 
ነው። 

ይህ ፀረ-ሀገር ውጥናቸው ለማሣካት ጭንቅና ፍርሀት የወለደው በርካታ እርምጃዎች ሲወስዱ ተስተውለዋል። 

1. ራሳቸው ያረቀቁትን ሕገ-መንግሥት በመጣስ ለፌደራል ስርዓቱ አንገዛም ብለው መቐለ በመመሸግ ብሄራዊ የምርጫ ቦርድ 
አይገዛንም ብለው የመንደር ምርጫ በማካሄድ ግንጣይ መንግሥት (defacto state) መስርተዋል። 

2. በፌደራል ስርአቱ ውስጥ ሲሰሩ የነበሩ የህዝብ ተወካዮች እና የፌደሬሽን ምክርቤት አባላት እንደዚሁ የሚኒስትርነት 
ኃላፊነታቸውን እየተዉ መቐለ እንዲሰባሰቡ አድርገዋል። 

3. በአዲስ አበባና በየክልል ለዘመናት የኖሩት ትግርኛ-ተናጋሪ ኢትዮጵያዊያን፣ ኢትዮጵያ ሀገራቸው እንዳልሆነች በመስበክ 
ሀገራቸውን ጥለው ወደ ትግራይ እንዲሰበሰቡ አስገድደዋቸዋል። 

4. የጥፋት ዘመቻቸው ጣራ ሲነካ ልዩ ሀይላቸውን በማሰማራት በኩይሓ-መቐለ አካባቢ በሚገኘው የሀገር መከላከያ ሀይላችን ላይ 
ድንገተኛ ጥቃት ፈፅመዋል። 

ይህ ሁሉ ሲሆን የፌደራል መንግሥትም ይሁን መከላከያ ሀይሉ ችግሩን በሰላም ለመፍታት ሲል ትዕግሥት ማሣየቱ የሚደነቅና ለትግራይ 
ህዝብ ያለውን አለኝታነት የሚያሳይ ነው። አሁንም ቢሆን እነሱ ህዝቡ ይጎዳ-አይጎዳ ጉዳያቸው ስላልሆነ መንግሥትም ይሁን የሀገር 
መከላከያ ሠራዊታችን ለህዝቡ ሲባል ያሳየውን ጥንቃቄና ሆደ-ሠፊነት እንዲቀጥልበት እያሳሰብን በመሠሪው የህወሓት አመራር ላይ ግን 
ተገቢውን እርምጃ መውሰዱ ለሀገር አንድነት ለውገን አለኝታነት ሲባል የሚደገፍ ነው። 

በየትምበየትምበየትምበየትም    ቦታቦታቦታቦታ    ያለኸውያለኸውያለኸውያለኸው    የትግራይየትግራይየትግራይየትግራይ    ህዝብህዝብህዝብህዝብ    ሆይ፣ሆይ፣ሆይ፣ሆይ፣        

የህወሓት አመራር በሥምህ ለ29 ዓመታት መላው የኢትዮጵያ ህዝብን ረግጦና በዝብዞ ገዝቷል። አንተ ግን ያተረፍከው ነገር ቢኖር የነሱን 
መጥፎ ሥም ብቻ ነው። አሁንም በሥምህ ጦርነት እየከፈቱ ይገኛሉ። መከራህ እንዲያበቃ እነዚህ በሥምህ ሲነግዱ የነበሩት የዴሞክራሲ፣ 
የሠላምና የአንድነት ጠላት የሆኑት የህወሓት አመራርን በግልፅ አደባባይ እየወጣህ ተቃወማቸው፤ ወገንተኝነቱን ካረጋገጠልህ የመከላከያ 
ሠራዊት ጎን ተሰልፈህ ስግብግብ ሙሰኞቹን-ፍትሕ አልባዎቹን አስወግድ!! 

መላውመላውመላውመላው    የኢትዮጵያየኢትዮጵያየኢትዮጵያየኢትዮጵያ    ህዝብህዝብህዝብህዝብ    ሆይ፣ሆይ፣ሆይ፣ሆይ፣    

መሠሪው የህወሓት አመራር «ህወሓትና የትግራይ ህዝብ አንድ ናቸው!»  እያለ ህዝቡን የአፈናና የብዝበዛ መሣሪያ ለማድረግ ብዙ ርቀት 
እንደሄደ ልብ ትለዋለህ። 

አሁንም በትግልህ ብርታት ሸሽቶ መቐለ መሽጎ ሲያበቃ ሠይጣናዊ ሥራውን እየቀጠለበት ቆይቶ ከናካቴው ሀገራችን ኢትዮጵያ ላይ ጦርነት 
ከፍቷል።  

የትግራይ ህዝብ እንዳንተው የህወሓት አመራርን ክፉ አገዛዝ ሠለባ መሆኑን ተገንዝበህ፣ በጋራ ትግል ለጋራ ድል ለመብቃት የትግራይ 
ህዝብን በማስተባበር ለምናደርገው ጥረት ተባባሪ እንድትሆን እንማፀናለን። 

ትግራይ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ በትግራይ ውስጥ በሚገኙ አባላቱ ላይ ብዙ መከራ እየደረሰባቸው ቢሆንም ከመላው የኢትዮጵያ ህዝብ 
ጋር በመሆን በሀገራችን የጋራ ዴሞክራሲያዊ የሠላምና የአንድነት ሥርዓት እንደምንመሠርት እርግጠኞች መሆናችንን እናረጋግጣለን። 

ትግራይትግራይትግራይትግራይ    ዴሞክራሲያዊዴሞክራሲያዊዴሞክራሲያዊዴሞክራሲያዊ    ፓርቲፓርቲፓርቲፓርቲ    

ጥቅምትጥቅምትጥቅምትጥቅምት    24242424፣፣፣፣    2013 2013 2013 2013 ዓዓዓዓ////ምምምም         


