
 

ንህልው ኩነታት ኣመልኪቱ ብብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

ዝተውሃበ እዋናዊ መግለፂ ቅዋም 

 

ስልጣን መንግስቲ ፌደራል ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ተቖፃፂሩ ዘሎ ኣሃዳዊ ውልቀ መላኺ ሓይሊ “ታሪኽ 

ንባዕሉ ይደግም” ከም ዝብሃል ግፍዕታት ዘውዳውን ወተሃደራውን ስርዓታት ኢትዮጵያ ሓንቲ ብሓንቲ 

እናደገመ ህዝቢ ትግራይ ንምምብርካኽ ምስ ሓይልታት ወፃኢ እንከይተረፈ ተሻሪኹ መዋፅኢ ቂም ፅልኢ 

ስርዓት ኢሳያስ ንምግባር ልኡላውነት ሃገር ኣሕሊፉ ክሳብ ምሃብ ዝበፅሕ ክሕደትን በደልን ይፍፅም 

ኣሎ። 

 

ኣብዚ ሰሙን ድማ ብሽም ምትዕርራይ እዝታት ሓይልታት 

ምክልኻል ሃገር ልኡላውነት ሃገር ኣሕሊፉ ንምሃብን ህዝቢ 

ትግራይ ንምስኳንን ብሽርሒ ዝተመልአ ስልቲ ከተግብር 

ተሊሙ ኣሎ። ንዝሓለፉ 23 ዓመታት ኣብ መንጎ 

ኢትዮጵያን ኤርትራን ንዘሎ ዕልባት ዘይረኸበ ዶባዊ ጎንፂ 

ንምሕላውን ልኡላውነት ሃገር ንምኽባርን ኣብ ትግራይ 

ተዋፊሮም ዘለዉ ሓይልታት ምክልኻል ሃገር ብምድኻምን 

ህዝብን ሃገርን ኣሕሊፉ ንምሃብ ይዳሎ ኣሎ። እንተኾነ ግና 

መንግስቲ ትግራይን ካልኦት ፌዴራሊስት ሓይልታትን 

ብተደጋጋሚ ከም ዝገለፅዎ እዚ ኣሃዳዊ ውልቀ መላኺ 

ሓይሊ እዚ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ፌ.ዴ.ሪ.ኢ. ድሕሪ 

25 መስከረም 2013 ዓ.ም ናይ ስልጣን ግዚኡ ስለዘብቀዐ 

ፖለቲካዊ ይኹን ወተሃደራዊ ውሳነታት ከመሓላለፍ ዝኾነ ዓይነት ሕጋዊ ሓላፍነት ይኹን ስልጣን 

ኣይብሉን። 

 

ስለ ዝኾነ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንዘሎ ህሉዊ ኩነታት ብዝግባእ ገምጊሙ ዝስዕብ እዋናዊ 

መግለፂ ቅዋም ኣውፂኡ ኣሎ፦ 

 

1. ፖለቲካዊ ሓይልታት ኢትዮጵያ ተላዚቦም ከቕምጥዎ ካብ ዝኽእሉ ቀፃሊ መፍትሕታት ወፃእ ኣብ 

ስልጣን ዘሎ ዘይሕጋዊ፥ ኣሃዳዊ፥ ወልቀ መላኺ ሓይሊ ምውፋርን ኣወዳድባን ሓይልታት ምክልኻል 

ሃገር ዝምልከት ውሳነታት ከመሓላለፍ ሕጋዊ ሓላፍነትን ስልጣንን ስለ ዘይብሉ ዝተወሰኑ ውሳነታት 

ተቐባልነት ይኹን ተፈፃምነት ኣይብሎምን። በዚ መሰረት ምስ ትግራይ ዝተኣሳሰር ውሳነታት ምውፋር፣ 



ምትዕርራይ ኣወዳድባን መሪሕነትን፣ ዝግበር ምንቅስቓስ ሰራዊት ኮነ ኣፅዋር ፍፁም ተቐባልነትን 

ተፈፃምነትን ከም ዘይብሉ ክፍለጥ ይግባእ። ሓይልታት ምክልኻል ሃገር ነዚ ዘይሕጋውን ካብ ሕገ 

መንግስታዊ ተልእኾኦም ወፃኢ ዝግበር ኣወዳድባን ምውፋርን ክቕበሉ ከም ዘይብሎም ነተሓሳስብ። 

ብሰንኪ ሓላፍነት ዝጎደሎ ውሳነ እዚ ሓይሊ ንዝፍጠር ፀገም ተሓተቲ ኣብ ስልጣን ዘለዉ ኣሃዳውያን 

ውልቀ መለኽቲ ኣብይ ኣሕመድን ኢሳያስን እዮም። 

 

2. ህዝቢ ትግራይ ብሕጊ ዝግብኦ በጀት ኮነ ካልኦት ደገፋት ካብ ጁባ ውልቀ መላኺ ሓይሊ ዝውሃቦ 

ዘይኮነስ ካብ ባዕሉ ካብ ህዝቢ ትግራይ ብግብርን ቀረፅን ዝኣከቦን ብመልክዕ በጀት ተሸንሺኑ ዝወሃቦ 

ሕጋዊ ብፅሒቱ ምዃኑ ተፈሊጡ ብዘይ ምንም ቅድመ ኩነት በጀት ትግራይ ክልቀቕ ይግባእ። እዚ 

ዘይሕጋዊ ሓይሊዚ ሕገ መንግስስታዊ መሰል ህዝቢ ትግራይ ጥሒሱ በጀት ዝቖርፅ ወይ ጠጠው ዘብል 

እንተኾይኑ ብቐጥታ ኲናት ምእዋጅ ብምዃኑ፥ ከም ሳዕቤኑ ንዝፍጠር ዝኾነ ዓይነት ኩነታት ብሕታዊ 

ተሓታቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ዘይሕጋዊ ኣሃዳዊ ውልቀ መላኺ ሓይሊ እዩ። 

 

3. ህዝቢ ትግራይ ካብዚ ውልቀ መላኺ ሓይሊን መሻርኸቱን ይበፅሐካ ዘሎ ማእለያ ዘይብሉ በደላት 

“ምእንቲ እዛ መጎጎ ትሕለፍ እታ ኣንጭዋ” ብዝብል ለባም ኣካይዳ ሃገር ንምድሓን ክትብል ሕልፊ 

ዋጋን መስዋእትን ትኸፍል ከም ዘለኻ ይፍለጥ። እንተኾነ ግና ትዕግስትኻ ክርድኡ ዘይኽእሉ ሓደሽቲ 

ውልቀ መለኽቲ ዘይዛሪ ግፍዒ፣ ኣድልዎን ድፍኢትን ይፍፅሙልካ ኣለዉ። ስለ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ 

ድሕንነትካን ህልውናኻን ዘንፀላለወ ጭቡጥ ሓደጋ በዚ ክቕፅል ከምዘይኽእልን ከምዘይግባእን ተገንዚብካ 

ከም ወትሮኻ ፀላእትኻ ዳግም ንምምካት ድሙቕ ታሪኽ ንኽትሰርሕ ዝልዓለ ድልውነት ንኽትገብር 

ንፅውዕ። 

 

4. ህዳሰ ግድብ ብዝምልከት ኣብ ስልጣን ዘሎ ዘይሕጋዊ ሓይሊ ምስ ዘይምልከቶም ወገናት የካይዶ 

ዝነበረ ዘተ ብናይ ኢትዮጵያ ህዝቢን ፖለቲከኛታትን ፀቕጢ ተዘይቋረፅ ነይሩ ሉዓላዊነት ሃገር ኣሕሊፉ 

ስምምዕ ንምፍራምን ናይ ገንዘብ ሕርጓቶን ካልኦት ጥቕማ ጥቕምን ክወሃቦ ተሰማሚዑ ከምዝነበረን ጋህዲ 

ኮይኑ ኣሎ። እዚ ሓይሊ ሉዓላውነት ዓዲ ኣሕሊፉ ንምሻጥ ንድሕሪት ዘይብል ምዃኑ ዳግም ግልፂ ኮይኑ 

ኣሎ። ስለዝኾነ እውን ብሰንኪ ኣብ ስልጣን ዘሎ ዘይሕጋዊ፥ ኣሃዳዊ ውልቀ መላኺ ሓይሊ ብሄራት፣ 

ብሄረ-ሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ናብ ኩለ መዳያዊ ቅልውላውን ምሉእ ምብትታን ሃገርን ቅድሚ 

ምእታው ብፌደራሊስት ሓይልታት ንዝቐረበ እማመ ሰላምን ምድሓን ሃገርን መሰረት ዝገበረ 

መፍትሕታት ከቐምጡን ዝዓበየ ጥፍኣት ዘድሕኑሉ መንገዲ ክመርፁን ሓበራዊ ቅልፅሞም ኣንፃር እዚ 

ዘይሕጋዊ ኣሃዳዊ፥ ውልቀ መላኺ ሓይሊዚ ከዕርፉን ንፅውዕ። 

 

5. ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ልኡላውነት ሃገርን ክትሕልዉ ቃል ኣቲኹም ዝተሰለፍኩም ሓይልታት 

ምክልኻል ሃገር፤ ሉኣላውነት ሃገር ኣብ ሓደጋ እናኣተወን ርኢኹም ከም ዘይርኣኹም እትሓልፉሉ 

ኩነታት ከብቅዕ ይግበእ። ብሰንኪ ጨፍላቒ ኣካይዳ እዚ ሓይሊ ካብ ሕገ መንግስታዊ ተልእኾኹም 



ወፂእኹም ምስ ብሄራት፣ ብሄረ-ሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ክትጓነፁን ክትዳመዩን ይግበር ኣሎ። ሃገር 

ብመስዋትነትኩም ንምድሓን ወፊርኩም ክተብቅዑ፥ ዕላማኹም ተጨውዩ መሳርሒ ፀቢብ ፖለቲካዊ 

ረብሓ ዘይሕጋዊ ውልቀ መላኺ ኣሃዳዊ ሓይሊ ትኾኑ ምህላውኩም ፈሊጥኩም ኣብ ጎኒ ህዝብኹም 

ክትስለፉን ልኡላውነት ሃገርኩም ክተድሕኑን ታሪኻዊ ሓላፍነትኩም ክትዋፅኡ እናፀዋዕና ሃገርን ህዝብን 

ንምድሓን ኣብ እትገብርዎ ቃልሲ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣብ ጎንኹም ኮይኑ ከም ዝቃለስ 

ነረጋግፀልኩም። 

 

6. እዚ ስልጣን ዝሓዘ ዘይሕጋዊ ሓይሊ ንዓለም ለኻዊ ቃል ኪዳናትን ግቡኣትን ብምጥሓስ ካብ ዓለም 

ለኸ ትካላት ግብረ ሰናይ ዝተረኸበ ሓገዝ ውሕስና ምግቢ እንተይተረፈ ንፖለቲካዊ መጋባርያ የውዕሎ 

ኣሎ። ስለዚ ሕቡራት መንግስታት ዓለምን ኤጄንስታቱን ከምኡ እውን ዓለም ለኻዊ ትካላት ግብረ ሰናይ 

ንውሕስና ምግብን ሰብኣውነትን ዝለገስዎ ሓገዝ መሳርሒ ፖለቲካ ዘይሕጋዊ ኣሃዳዊ ውልቀ መላኺ 

ሓይልን መጨቆኒ ህዝቢ ትግራይን ይውዕል ከም ዘሎ ፈሊጥኩም ኣብ መዓልኡ ንኸውዕል ክትቆፃፀሩ፥ 

ብጥሕሰት ዓለማዊ ግቡኣት ሰብኣውነት ተሓታቲ ክኾንን ይግባእ። ማሕበረ-ሰብ ዓለም፣ ኣህጉራውን 

ዓለማውን ትካላት፣ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኹም ማሕበረ-ሰብ ዲፕሎማሲ እዛ ሃገር ናብ ሕድሕዳዊ ኲናትን 

ምብትታንን እንተኣትያ ዞባዊ፣ ኣህጉራውን ዓለማውን ሳዕቤኑ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ ተረዲእኹም ኣብ 

ምድሓን ሃገር ሕጋውን ሞራላውን ግቡእኹም ክተበርክቱ ይግባእ። እዚ ከይኮነ ተሪፉ ኣብዚ ሃገር 

ንዘጋጥም ቅልውላውን ምብትታንን ካብ ታሪካውን ሞራላውን ተሓታትነት ክተምልጡ ኣይትኽእሉን። 

 

7. ህዝብን ሓይልታት ምክልኻል ሃገርን ኤርትራ ንነፃነት ኣብ ዝኸፈልኩምዎ መሪር መስዋእቲ ክባር ዋጋ 

ዝኸፈለ ህዝቢ ትግራይ ንምስኳን ስርዓት ኢሳያስ ምስ ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ ተሻሪኹ ዳግም ናብ ደምነት 

ከእትወና ህርዲግ ይብል ኣሎ። ክልቲኦም ውልቀ መለኽቲ መንገዲ ሕውነታዊ ርክብ ህዝብታት ዓፅዮም 

ኣብ ምድልዳልን ምሕላውን ስልጣኖም ዝተመስረተ ውልቃዊ ርክብ ፈጢሮም ብደም ክልቲኡ ኣሕዋት 

ህዝብታት ክነግሱ ዘለዎም ባህጊ ሕልሚ ኮይኑ ንኽተርፍ ታሪኽ እንሰርሐሉ ወሳኒ ምዕራፍ ዘለና ምዃና 

ተረዲእኹም ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ተሰሊፍኩም ግቡእኹም ንኽተበርክቱን ደማዊ ኣካይዳ ስርኣት 

ኢሳያስ ጠጠው ንኽተብሉን ፀዊዒትና ነቕርብ። ስርዓት ኢሳያስ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘጋጥም ዝኾነ ዓይነት 

ፀገም ካብ ተሓታትነት ከምልጥ ከም ዘይኽእል እውን ክፍለጥ ይግባእ። 

 

ክብርን ሞገስን ንሰማእታትና! 

 

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

 

14 ጥቅምቲ 2013 መቐለ 


