ከም ቀዯምና ኣብ ጎኒ ህዝብና ኣሎና!!
ዴምፂ ተጋሩ ሰሜን ኣመሪካ ከተማ ቦስተንን ከባቢኣን!
ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ!
ዝኸበርኩም መራሕቲ ውዴብን ኣባላት ህወሓትን!
ዝኸበርኩም ሓርበኛታት ጉደኣት ኲናትን ስዴራ ስውኣትን!!
ቅዴሚ ኩሉ መበል 45 ዓመት ምጅማር ዕጥቃዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ 11 ለካቲት ብሄራዊን
ህዝባዊን በዓል ትግራይና ምኽኒያት ብምግባር ናብዚ ፅምብል በዓልና እንዃዕ ኣብፅኸኩምን ዯስ በለኩምን
እናበልና ወርሓ ለካቲት ናይ ሰላምን ሓጎስን መግለፂ ንክኸውን ሰናይ ትምኒትና ክገልፀልኩም ንፇትው፤
ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ ሃገርናን ክልል ትግራይናን ዘዋዓዉዑ፣ ዘተሓሳስቡን ዘተሓባብሩን
ዝተፇላለዩ ፖለቲካዊ ኩነታት ዝተኻየዯሉ እዋን ብምንባሩ ንሕና ኣብ ሰሜን ኣመሪካ ከተማ ቦስተንን
ከባቢኣን እንነብር ኣባላት ማሕበረሰብ ትግራይ እውን ኣካል ህዝብና ከም ምዃንና ከም ቀዯምና ኣብ ጎኒ
ህዝብና ተሰሪዕና ግቡእና ንምፌፃም ዘኽእለና ቅዋም ንምውሳዴ ኣብዙ እዋን’ዙይ ሓፇሻዊ ኣኼባ ክነካዪዴ
ክኢልና።
ኣፌቱ ሓፇሻዊ ኣኼባና ዝነበሩ መመያየጢ ርእሰ ጉዲያት ስለ ወዴዓዊ ኩነታት ኢትዮጵያን
ትግራይናን፣ ብፌላይ ዴማ ‚ጉባኤ ፅንዓትን መኸተን‛ ብዝብል መሪሕ ቃል ኣብ ዝተኻየዯ ቀዲማይ ህፁፅ
ጉባኤ ህወሓት ቀሪቦም ምይይጥ ዝተገበረሎም ሓሳባትን ዝተመሓለፈ ውሳነታትን መሰረት ዝገበረ ኮይኑ
ብዑምቆት ምስተመያየጥና ኣብ ጎኒ ህዝብና ከስልፈና ዝኽእሉ ውሳነታት ብምሕላፌ ዋዕላና ብሙሉእ
ሕራነን ወነን ክዛዘም ኪኢሉ።
እንካፌቱ ናይ ቀዲማይ ህፁፅ ጉባኤ ህወሓት ዝቀረበ ፅሑፌን ዝተመሓለፈ ውሳነታትን ኣብ ዋዕላና
ትኹረት ዝሰሓቡ ጉዲያት ብሓፂሩ እንትንገልፆም፡
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* ምሕዯራ ኢትዮጵያ ብምኽንያት ተፇጢሩ ዝፀንሐ ፅግዕተኛ ምብስባስ ባህሪ ኢህወዳግ ሕጋዊ
ብዘይኮነ ኣካይዲ ብናይቶም ሰለስተ ውዴባት ጥልመትን ክሕዯትን ብምፌራሱ ክኹነን ዝግቦኦ ፀረ
ዱሞክራሲ ተግባርን ኣካዪዲ ምዃኑ፤
* ኣቱ ዝረአ ዘሎ ኣፇላላይ ኣብ መንጎ ስርዓት ምቕፃልን ስርዓት ምፌራስን ምዃኑ ብምእማን
ህወሓት ሒዝዎ ንዝነበረ መስመር፣ እምነትን ውዲብኡን ከምዘሎ ብፅንዓት ሒዙ ከምዝቕፅለሉ፤
* ህወሓት ብዝወሰድ መርገፂ ኣብ መትከልን ኣሰራርሓን ተመስሪቱ ፅኑዕ ቁዋም ሒዙ ነቲ ናይ
ጥልመት ሕገ-መንግስታውን ሕብረ-ብሄራዊ-ፋዯራላዊ ስርዓትን ናይ ምፌራስ ከይዱ ብፅንዓት
እናተቓለሰ ዝፀንሐ ምዃኑ፣ ምስቲ ተፇጢሩ ዝኒሀ ብመስመር ይኹን ብትሕዝቱኡ ዝተፇለየ
ፅግዕተኛ ዝኾነ ሓደሽ ዘይሕጋዊ ብልፅግና ፓርቲ‘ውን ብዝሓዞ መስመርን ኣተሓሳስባን ሓቢሮም
ንክኸደ ብፌፁም ከምዘይኽእሉ፤
*ንዴሕንነት፣ ህልውናን መስመርን ህዝብና ተባሂሉ ክሳብ ሕዚ ዝተኻየዯ ቃልሲ ዕውት ከምዝነበረ
ዝፌለጥ ኮይኑ ንቅዴሚት‘ውን እንተኾነ ብሰለማዊ፣ዱሞክራስያውን ሕጋዊን ኣገባብ ኩለመዲያዊ
ቃልሲ ከምዝካየዴ፣
* ንሃለዋትን ዴሕንነትን ህዝብና ኣብ ዝግበር ኩለ መዲያዊ መኸተ ኣብ ትግራይ ምስ ዝርከቡ ኣብ
ዴሕንነት ህዝቢ ትግራይ ምስ ዘይዯራዯሩ ፖለቲካዊ ውዴባት ሓቢርካ ንምስራሕን
ንምትሕግጋዝን ዝላዓለ ፃዕሪ ከምዝግበር፤
* ህወሓት ኣብ ትሕቲ ሕገ-መንግስታውን ሕብረ-ብሄራዊ ፋዯራላዊ ስርዓትን ኮይኑ ዝመርሖ
ክልላዊ መንግስቲ ምስ ፋዯራል መንግስቲ ዘለዎ ርክብ ናይ ክልቲኦም መንግስታት ዝተውሃቦም
ሕገ-መንግስታዊ ሓላፌነት መሰረት ገይሩ ብፅንዓት ከምዝሰርሕ፤
* ናይ ሃገርና ህልውና ንምውሓስን ሕገ-መንግስታዊ ፋዯራላዊ ስርዓትና ንኽዕቀብን ኣብዝግበር
ቃልሲ ምስ ከሙኡ ዝበሉ ናይ ሕገ-መንግስትን ሕብረብሄራዊ ፋዯራሊስት ሓይልታትን
ስትራቴጂክ ግንባር ከምዝፇጥር፤
* ህዝቢ ትግራይ ንሃላዋቱን ዴሕንነቱን ኢሉ ኣብ ዘካየድ ኩለመዲያዊ መኸተ ዕንቅፊት ዝኾኑ
ውሽጣዊ ዴኽመታቱ፣ ከባቢያውነት፣ ዴሑር ኣሰራርሓን ሃይማኖት ምኽንያት ዝገበረ ፅንፇኛ
ምንቅስቓስን ብፅንዓት ከምዝቃለስ፤

* እቱ ዝረአ ዘሎ ናይ ሎሚ ፇተና ከምቱ ልሙዴ ብቱ ተዓዋታይ ፖለቲካዊ ባህሊ ህዝብና
መሰረት ሕዚ‘ውን እንተኾነ ፌትሓዊ ቃልሲ ክሳብ ዘካየዴና፣ ፅሩይ መስመርና ክሳብ ዝሓዝና
ብዘይጥርጥር ክንስዕር ኢና ዝብሉ መሰረታዊ ሓሳባት ዘካተተ ጉባኤ ምንባሩ
ብሰፉሑ ዝተመያየጥናሉ ኮይኑ ብፌላይ ዴማ ንምታይ ኢዩ ኣብ ናይ ህዝቢ ትግራይ ተወከልቲ
ኮንፇረንስ ይኹን ኣብ ቀዲማይ ህፁፅ ጉባኤ ህወሓት ‚ምፌራሕ ኢህወዯግን ምምስራት ብልፅግና
ፓርቲን‛ ዘይ ሕጋዊ ኢዩ ዝበሉሎም ምኽንያታትን ኣብ ህዝብና ይበፅሕ ዘሎ ፖለቲካዊ
ማሕበራዊን መጥቃዕቲ ብዑምቀት ዝረአይናዮም ጉዲያት እዮም።
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ብዙይ መሰረት ኣብ ኣኼባ ማሕበረስብ ትግራይ ነበርቲ ሰሜን ኣመሪካ ከተማ ቦስተን ከባቢኣን
ዘመሓለፌናዮም ውሳነታት ዝስዕቡ ኢዮም፡
1) ወዴዓዊ ኩነታት ሃገርናን ትግራይናን ኣመልኪቶም ኣብዝተኻየደ ህዝባዊ ኮንፇረንስን
ቀዲማይ ህፁፅ ጉባኤ ህወሓትን ዝተመሓላፈ ውሳነታት ብሙሉእ ዴምፂ ንዴግፌ፤
2) ንህዝቢ ትግራይ፣ ንኣመራርሓን ኣባላትን ህወሓት፣ ንብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን
ኢትዮጵያ፣ ንህዝቢ ኤርትራ፣ ኣብ ሃገርናን ዞባናን ጉዲይ የግዴሰና ኢዩ ንዝብሉ ናይ ወፃኢ
መንግስታት ዝተመሓለፈ መልእኽትን ዝቐረበሎም ፃዊዒትን እዋኑ ዝጠልቦምን ግቡኣትን
ምዃኖም ብምእማን ዴጋፌና ንገልፅ፤
3) ህዝብና ንብሄራዊን ዱሞክራሲን መሰላቱን ንልምዓትን ኣብ ዘካየድ መሪርን ነዊሕን ቃልሲ ኣብ
ዴንቁርናን መግዛእትን ዝነበሩ ህዝብታት ኢትዮጵያ ሰባኣዊን ዱሞክራሲያዊን መሰሎም
ንክረጋገፅ ዝተቓለሰን ሂወቱ ዝገበረን ምዃኑ እናተፇልጠ ከም ፀላኢ ንክረአ ኣብ ምስራሕ
ዝርከብ ወልቀ መላኺ መራሒ ኢትዮጵያ ኣጥቢቕና ተቓውሞና እናገለጽና ከም ቀዯምና
ሓዴነትና ኣስጢምና ኣብ ጎኒ ህዝብና ኮይንና እስካብ ዕንወቱ ከምንቃለሶ ቃል ንኣትው፤
4) ብቱ ጽንፇኛ መራሒ መንግስቲ ፣መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ተጋሩ የብፅሖ
ዘሎ ማእሰርቲ፣ ብሰላም ሰሪሕኻ ናይ ዘይ ምንባርን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ስነ ኣእምራዊ
ፀቕጥን ኣጥቢቕና እናኾነና ፌታሕ ንምርካብ ብሰፉሑ ክምከትን ክቃላዕን ስለዝግቦኦ መንግስቲ
ትግራይ ጠመተ ገይሩ ምስ ዝምልከቶም ኣካላትን ውዲበታትን ክሰርሕ፣ ከተሓባብርን
ክመርሕን ከምዝግባእ መልእኽትና ነመሓልፌ፤
5) ንሕና ነበርቲ ኣመሪካ ወዴዓዊ ኩነታት ትግራይና ዕለት ብዕለት እናተኸታተልና ኣብ ልምዓት
ትግራይናን ህዝብናን ነጢፌና ኣብ ምስታፌ እንርከብ ኮይኑ ኣብ ቀረባ እዋን ዝገበርናዮ
ብኣብነት ዝግለፅ ተሳትፍና፡ ንተመዛበልቲ ወገናትና እግሪ መትከሊ፣ ንክልላዊ መንግስትና
ቁጠባዊ ዓቕሚ መዯንፌዒ፣ ንፅሪየት ትምህርቲ መንእስይ ወለድ ትግራይ ዝውዕል ኣብ
ማሕበር ልምዓት ትግራይና ብንጥፇት ግቡእና እናፇፀምና እንርከብ እንትኸውን ቀፂልናውን
ኣብ ኩለመዲያዊ መኸተ ህዝብና ብንቕሓት ከምንሳተፌ ቃል ንኣትው።

‚መስመርና ኣፅኒዕና ንመኸተ‛
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