
 
 
 
 

 
ሓላፍነት ህዝብን ሃገርን ንምስካም ዝቐረበ ፃዊEት ። 

 
ን2 ዓመታት ዝኣክል ብህዝባዊ ተቓውሞ ተዓጊቱ ዝጸንሐ መሰል ህዝብና ጊሂሱ መሬትና 
ኣሕሊፉ ዝህብ ስምምEነት ኣልጄሪስን ብይን ሄግን ኣብ ስራሕ ክውEል ለገሰ 'መለስ' ዜናዊ 
ኣብቲ ዝቆጻጸሮ 'ፓርላማ' ኣቅሪቡ ኣጽዲቕዎ ኣሎ። ካብዙይ ሓሊፉ 'ኖርማላይዘሽን' ማለት 
ክልቲOም መራሕቲ Iህወዴግን ሻEብያን ቅድሚ Eቲ ኩናት ናብ ዝነበርዎ Eርክነት ተሎ 
ክምለሱ ተግባራዊ ምንቅስቓስ ጀሚሩ ይርከብ። ናይ ህዝቢ ድሌትን መሰልን ረጊጹ ፍጹም 
ክሕደቱን መላኻይነቱን ከምብሓዱሽ ኣረጋጊጹልና ኣሎ። ሕዚ Eንታይ ይገበር?     
 
ዴሞክራሲያዊ ምትሕብባር ትግራይ (ዴ.ም.ት) ናይ ፖለቲካ ውድብ ከምምዃኑ Aብ ሃገርና 
ነጊሡ ንዝርከብ Aምባገነናዊ AገዛዝA ብዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ንምትካE ዝወጠኖም 
Eማማት ንምትግባር ከም ውድብ ዝንቀሳቐስ ምኳኑ ዝፍለጥ Eዩ ። ካብU ሓሊፉ 'ውን 
ብሃገርን ህዝብን ዝጣላE ዘሎ ከዳE ኃይሊ ብዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ንምትካE ምስዝቃለሱ 
Iትዮጵያዊ ውድባት ብናይ ሕብረት ንUስ ፕሮግራም ተሰማሚU Aብቲ ሃገር ዘላቂ 
ህዝባዊ ስርዓት ንምምስራት ኣብ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ብጺሒቱ ዘበርክት ዘሎ ውድብ Eዩ ። 
ህዝባዊ ሥልጣን ብጉልበቱ ዓቲሩ ክሕደት ሃገርን ህዝብን Aብምፍጻም ንዝርከብ ዘሎ ውልቀ 
ምልካዊ AገዛዝA Iህወዴግ Eናኾነነሉ ዝርከብ መንቀሊ መሠረታዊ Eምነቱ 'ውን Eዙይ 
ጥራሕ  
Eዩ ። ካብ Iህወዴግ ዝፈልዮ ቀንዲ መለሊይU 'ውን ንርብሓ ህዝቡን ሃገሩን ዘቕድም፥ 
ብምንም ዓይነት ነዚ ረብሓ Eዚ Aብ ዋጋ Eዳጋ ዘይAቱን ምዃኑ Eዩ ። ቅድሚ ሕዚ 
ብዝተፈላለየ መልክE ከጋውሖም ዝጸንሑ መርገጻቱ Eዚኣቶም Eዮም።  
 
ዴ.ም.ት ገና ብንጎሆU ዘይሕጋዊ ሃገር ናይ ምግንጻል ውዲት Iህወዴግን ሻዓቢያን 
Eንትትግበር ከሎ መትከላዊ ናይ ተቓውሞ ድምጹ AስሚU Eዩ ። 144 ሽሕ 
Iትዮጵያውያን ካብ ኤርትራ ክባረሩን ለገስ ንካድራቱ ባንዴራ ሻEብያ ኣሸኪሙ ክጭፍር 
ከሎን ዴ.ም.ት. ኣምሪሩ ተቓዊሙ፤ ብድሕሪU 'ውን ንIትዮጵያ ጎዲEኻ ንኤርትራ ናይ 
ምጥቃም Aጀንዳ ዝሓዘ Aካይዳ ብነዊሕ Eዋን EንትረA ንረብሓ ክልቲU ህዝቢ 'ውን 
ከምዝጎድE ገሊጹ Eዩ ። ሻዓቢያ Aብ ውሽጢ ከተማታትን ገጠራትን Iትዮጵያ EናAተወ 
ንኤርትራዊያን ጥራሕ ዘይኮነስ ንIትዮጵያዊያን 'ውን ዝርሽነሉን ዝጨውየሉን Aብ 
ዝነበረሉ Eዋናት፥ ሃብቲ ሃገር ብውዲት ሻዓቢያን መራሕቲ Iህወዴግን ዝዝረፈሉ ዝነበረ 
ሰዓታት፥ ሰብAዊ ክብሪ Iትዮጵያዊያን Aብ ውሽጢ ኤርትራ ብፖሊሲ ደረጃ Eንትጋሃስን 
Iህወዴግ ናይ ሻዓቢያ ጠብቓ ኮይኑ Eንትዋጥን፥ ዴ.ም.ት. ሰብAዊ ኽብሪ Iትዮጵያዊያን 
ንኽሕሎ ዝከAሎ ክቃለስ ምጽናሑ ዝፍለጥ Eዩ ። Aብ መወዳEታ 'ውን ፍቕሪ Iህወዴግን 
ሻዓቢያን ተውዲU ፤ ሻዓቢያ Aብ ህዝብና ከቢድ ጥፍAት Eንትፍጽምን ሉዓላዊነትና 
Eንትደፍርን Aብ ጎኒ ህዝቡን ሃገሩን ጠጠው Iሉ ዝተቓለሰ ውድብ Eዩ ። Aብ መወዳEታ 
'ውን ናይ Iትዮጵያ ህዝብታት ጀጋኑOም መስዋEቲ ብምግባር ሉዓላዊነትና ብደሞም 
ድሕሪ ምኽባር፥ መሪሕነት Iህወዴግ ብደም ጀጋኑና ዝተኸበረ ልUላዊነትና Aብ Aልጀርስ 
ብብርI ፈሪሙ ዘረከበሉ ክሕደት ምስተርAየ ዴ.ም.ት. Eቲ ውEሊ ከምዘይቕበሎ ብምርዳE 
ንኸይትግበር ዝከAሎ Eንካብ ምጽዓር ንድሕሪት ዝበለሉ Eዋን የለን ።  
 



ህዝቢ Iትዮጵያ ምንም Eኳ ንቱ ዝተፈጸም ክሕደት ሃገር ንምግልባጥ EንተዘይከAል፥ 
ውEል Aልጀርስ ረብሓUን ሉዓላዊነቱን Aሕሊፉ ዝሃበ ናይ ጥልመት ስምምE ምንባሩ 
Aይሰሓቶን ። Eዚ ጥራሕ ከይAኽሎም 'ውን ኣብ ሄግ ብይን ዝተውሃበሉ Eለት Eቲ ውሳነ 
ኣብ Iዶም Eናሀለወ Eንተይ ሓነኹ ''ኩሉ መሬትና ረኺብና ፡ ብመስዋEትነት ዝተኸበረ 
ዓወት Aብ ቤት ፍርዲ  ተደጊሙ ፡ ንU Eልል Eናበልኩም ሳEስU'' ብምባል ተጠሊOም 
ከታልሉ ፈቲኖም Eዮም ። ህዝብና ግን ብድሕሪ መጋረጃ ዝተኻየደ ስምምE ውጺIቱ 
Eንታይ ከምዝኸውን Aቀዲሙ ጠርጢሩዎ ስለዝጸንሐ ብዘይካ'ቶም ውሱናት ብብሕታዊ 
ጥቅሚ ዝተAሳሰሩ ስሱዓት ዝተቐበሎም የለን። EኳዳAስ ኩነታት Eናጻረየን Eናተኸታተለን 
Aምሪሩ ተቓዊምዎምን AቃሊUዎምን Eዩ ። ካድረታት Iህወዴግ '' Eዚ ብይን 
Eንተዘይተቀቢልናዮ ማEቀብ ክግበረና Eዩ፥ ዝወሃበና ሓገዝ/ትኳቦ ክንክላE Iና፥ ድኽነት 
Eዩ ዓቢይ ጸላIና'ሞ ኣብU ክነትኩር ስምምE ኣልጄሪስ፥ ብይን ሄግ ንቀበል'' ማለት 
ሉዓላዊነትና Aሕሊፍና ንሀብ . . . ወዘተ Eናበሉ Eንካብ ምስባኽ ሓሊፎም ንህዝቢ 
ምፍርራሕን ተቓወምቲ Iሎም ዝጠርጠርዎም ሰባት ምEሳርን ዋና ተግባሮም ገይሮምዎ 
ቀጺሎሙሉ ጸኒሖም Eዮም ።  
 
ይኹን Eምበር ህዝብና ፈሪሑ ንኽሕደት ዝቕበለሉ ኩነታት ከምዘይህሉ ኣደባባይ ወጺU 
ብምግላጽ ''Eስቲ ንመሬትና ብዋኒኑ ዝኽልል ሰብ ይምጻE፥ መሬትና ዝውሰድ ንሕና ከም 
ህዝቢ ኩላትና ምስሃለቕና ጥራሕ Eዩ'' ብምባል ንካድራት ለገሰ ዜናዊ ቁርጺ ነጊሩዎም Eዩ 
። በዚ ህዝባዊ ትብዓትን ናይ Iትዮጵያ ዴሞክራሲያዊያን ኃይልታት ጽUቅ መትከላዊ 
ጎስጓስን ዝተደናገጸ ለገሰ ዜናዊ፥ ንህዝብን Aባላት ሠራዊትን Eናበታተን ንምውቃE ጊዜ 
ንምግዛE ክጥEሞ ''Eቱ ፍርዲ Aይንቕበሎን'' ዝብል መታለሊ ደብዳቤ ናብ ዋና ፀሓፊ 
ሕቡራት መንግሥታት ጽሒፉ ከምዝነበረ ዝፍለጥ Eዩ ። Eታ ናይ ቃልዓለም ደብዳቤ 
Eኩይ Eላማኣ ምስፈጸመት ብ16 ሕዳር 1997 ዓ. ም. ንቱ ብስም ''ፓርላማ'' Eናተብሀለ 
ዝጽዋE ናይ ባEሉ ህልውና ዘይብሉ ገዛ Eቱ ህዝብና Aቐዲሙ ዝጠርጠሮን ዝገመቶን ናይ 
ክሕደት መልEኽቲ ''ውሳነ ሔግ ንቕበሎ'' Iሉ ለገሰ ከምብሓዱሽ ኣቕሪብዎ፤ በቲ 
''ፓርላማ'' Aጽዲቑ ሃገርናን ህዝብናን ናይ ምብራስ Eዮ ተታሕዙዎ ይርከብ ።  
 
ነዚ Aብ ርEሲ ሃገርን ህዝብን ዝተፈጸመ ሉዓላዊነትና ንምግሃስ ዝግበር ዘሎ ናይ ክሕደት 
ሥራሕ ብEዋኑ ክEገት ከምዘለዎ ብምርዳE ስራሕመካየዲ Aካል ዴ.ም.ት ብ17 ኅዳር 1997 
ዓ.ም. ቴሌኮንፈረንሰ ብምክያድ Eዞም ዝስEቡ ውሳኔታት Aሕሊፉ Aሎ ።  
 

1. ዴ.ም.ት ዝኾነ ዓይነት ንIትዮጵያ ዝምልከት ጉዳይ ባዓልቤቱ ህዝቢ Iትዮጵያ 
ይውስኖ ካብ ዝብል መርገጹ ብምንቃል 'ደገፍትና ከይርሕቑ፥ ሓገዝ ከይቋረጽ፥ 
ሉዓላዊነትና ነረክብ' ዝብል መርገጽ ለገሰን ፓርላማUን Aጥቢቑ ይኹንን ፤ 
Iትዮጵያዊያን Eንካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ተሲOም ክቃወምዎን ክኹንንዎን 'ውን  
ይጽውE ።  

 
2. ለገሰ ዜናዊ ዝወስዶ ዘሎ ሓደገኛ ስጉምቲ Aብ ርEሲ ዜጋታትናን ሃገርን ከብጽሖ 

ዝኽEል ሓደጋ ብጣEሚ ከቢደ ምኳኑ ርዱE Eዩ ። ከቢድ መስዋEትነት Aብ ዓውደ 
ውግE ከፊሉ ሉዓላዊነቱ ዘኽበረ ህዝቢ ተስፋ ክቆርጽን ዓርሰ Eምነተ ክስEንን፥ 
ቀጻሊ ወራር Eንተጋጥመ ከምልማዱ ልቡ መሊU ክከላኸል ንዘይምግባር Eዩ ። 
ዴ.ም.ት ነዚ ናይ ህዝብና ሥነ AEምሮ ንዝሰልብ ውዲት Aምሪሩ ይኹንኖ ይቃለሶን 
። ነዚ ውዲት'ዙይ ዝሰብር ምልEዓ ምስህዝቡ ኮይኑ የካይድ ። ብመሠረቱ'ውን Eዚ 
Iህወዴግ ዝወሰዶ መርገጽ ዘላቒ ሰላም ፈጺሙ ከምዘየምጽE ይAምን ።  

 
3. Aብ'ዚ Eዋን ዝረA ብፖለቲካ፥ ብማሕበር፥ ብሃይማኖት፥ ብኸባብ...ወዘተ ተፈላሊካ 

ዝካየድ ቁርቁስ ለገሰ ዜናዊ ኣብ ሥልጣን ክጸንሕ ዘመቻቹ፥ ህልውና ሃገርን ክብሪ 
ህዝብን Eናተሸርሸረ ክኸይድ ዘፍቅድ ብምኻኑ ኩሉ ወገን Aፈላላዩ ንጎኒ ገይሩ 
ብሓባር ንኽሰርሕ ዴ.ም.ት ይጽውE ። ንዙ Aጋጢሙ ዘሎ የመና ሓደገኛ ናይ 



ክሕደት ውዲት ንምስባር ምስ ኩሎም ደቂ ሃገር ሓቢሩ ክሠርሕ ድሉው ከምዝኾነ 
ደጊሙ የረጋግጽ ።  

                                   
                                
 
                               ክሕደት ሃገር ብቓሊሲ ህዝብና ክመክን Eዩ !  
                               ሉዓላዊነትና ንዘለዓለም ተኸቢሩ ክነብር Eዩ !         
 
 
                                       ዴ.ም.ት.  ሕዳር  1997 ዓ.ም 
                                                                                       
 
 
  


