
                         SECURITY AND JUSTICE FOR TIGREANS IN ETHIOPIA      
      ድሕንነትን ፍትሕን ንትግራዎት ኣብ ኢትዮጵያ 

 
 
ድህንነትና ፍትህ ለትግራዎት በኢትዮጵያ (ድ.ፍ.ት.ኢ) በአሁኑ ወቅት እጅግ በጣም ተለዋዋጭና መገመት 

በሚያስቸግር ላይ ያለው ወቅታዊና ሁለንተናዊ የኢትዮጵያ ሁኔታ የትግራይንና የሌሎች ብሄር፥ 
ብሄረሰቦችና ህዝቦች ድህንነትንና ህልውና የሚፈታተን መሆኑን በመገንዘብ የላቀ ትኩረት በመስጠት 

እየተከታተለው ይገኛል። በመሆኑም ጠቅላይ ሚኒስተር አይብ አህመድ በወቅታዊ ፖለቲካዊ ጉዳዮች 

ሁኔታ አስመልክተው May 7, 2020 የሰጡት መግለጫ በተመለከተ ድህንነትና ፍትህ ለትግራዎት 

በኢትዮጵያ (ድ.ፍ.ት.ኢ) የሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ በጥልቀት ተወያይቶበታ። 
 

ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከራሳቸው የግል ፍላጎትና እምነት በተቃራኒ የተሰለፉ ናቸው ብለው ባመኑባቸው 

የፖለቲካ ሃይሎችና ህገ-መንግስቱን መሰረት በማድረግ ምርጫ መደረግ አለበት፤ ለዚህም ተግባራዊነት 

ዝግጅት እናደርጋለን ባሉ ክልሎች ላይ የሃይል እርምጃ ለመውሰደ መንግስታቸው አስፈላጊውን ዝግጅት 

ያደረገ ለመሆኑ የሰጡት መግለጫ እጅግ ሃላፊነት የጎደለውና 
ኢ-ዲሞክራሲያዊ የሆነ እንዲሁ ተቀባይነት የሌለው አካሄድ መሆኑን በመግለጽ የድህንነትና ፍትህ 

ለትግራዎት በኢትዮ።ጵያ ሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ የጠቅላይ ሚኒስትሩን መግለጫ አጥብቆ 

ይተቻል፤ይኮንናልም    

 
የጠቅላይ ሚኒስትሩ ሃላፊነት የጎደለው አካሄድ ለሕገ-መንግስታዊ ስርዓቱና የሃገሪቱ ህልውና ወደ አስከፊና 

አስፈሪ ሁኔታ የሚወስድ በመሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ልቦናቸው ተመልሰው ሃላፊነት  

በሚስማው መልኩ ህገ-መንግስቱን አክብረውና አስከብረው እንዲሰሩና እንዲንቀሳቀሱ ለማድረግ 

የሚቻለውን ሁሉ ጫና ለማድረግ ድ.ፍ.ት.ኢ ሥራ አስፈፃሚ እንደሚሰራ ያስታውቃል። 

 
በተጨማሪ የጠቅላይ ሚኒስትሩ መግለጫ ለሥልጣን ያላቸው የተለየ ጥምና አምባገነናዊ ፍላጎት የሚያሳይ 

ከመሆኑ በተጨማሪ ይህንን የስልጣን ጥማት ለማርካት ከህዝብና ከሃገር የተሰጣቸውን አደራ ወደጎን 

በመተው ሕገ-መንግስቱንና ሕገ-መንግስታዊ ስርዓቱን ለመሸርሸር ሆነ ጨርሶ  ለመናድ የማይምለሱ 

ለመሆናቸው ማረጋገጫ መሆኑን የድ.ፍ.ት.ኢ ሥራ አስፈፃሚ አስምሮበታል ያወግዛል። 

 
በተለይም ሕገ-መንግስታዊ ስርዓቱን መሰረት በማድረግ በትግራይ ክልላዊ መንግስት ምርጫ መደረግ 

እንደሚገባውና፤አሁን ክልሉን በማስተዳደር ላይ የሚገኘው መንግስት ህጋዊነቱ የሚያበቃበት ጊዜ 

በመቃረቡ የሚቀጥለውን ህጋዊ መንግስት ለመመስረት የሚያስችል ምርጫ ይደረግ ያሉትን ጥያቄ 

“የጨረባ ምርጫ” በማለት አንቜሸው በመግለፅና መንግስታቸው በነዚህ ሃይሎች ላይ ወሳኝ እርምጃ 
እንድሚወስድ የዛቱበት ፈፅሞ ሃላፊነት የጎደለው አገላለፅ ተቀባይነት የሌለውና ከአንድ ዴሞክራሲዊ ነኝ 

ከሚል (ለይስሙላ ቢሆንም) መሪ የማይጠበቅና የጠቅላይ ሚኒስትሩን ማንነት በግላጭ የሚያሳይና በፅኑ 

መወገዝ ያለበት መሆኑን ድ.ፍ.ት.ኢ ያምንበታል አምርሮ ይቃወማልም። 

 

በተያያዘ መልኩም ጠቅላይ ሚኒስትሩና አጫፋሪዎቻቸ በትግራይ ህዝብና መንግስት ላይ እያሴሩት ላለው 
ሁሉን ዓፍቀ እንቅስቃሴ ለመከላከልና ተገቢውን ምላሽ ለመስጠት ከመላው የትግራይ ህዝብና መንግስት 

ጎን በመሆን አስፈላጊውን ትግል እንደሚያደርግና፤የጠቅላይ ሚኒስትሩን የሴራ ፖለቲካና አስተሳሰብ 

ለሚመለከታቸው የዓለም ሓገራትና ከፍተኛ መንግስታዊ ላልሆኑና ተፅዕኖ ፈጣሪ ድርጅቶች ድ.ፍ.ት.ኢ 

ያሳውቃል። ያጋልጣልም። 
 

በመጨረሻም በሺዎች በሚቆጠሩ የህዝብ ልጆች መስዋዕትነት የተከፈለበትና በሕገ-መንግስት የተረጋገጠውን 

የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት ለማፍረስም ሆነ ለመገደብ የሚንቀሳቀስ ማንኛውንም ሃይል 

ድ.ፍ.ት.ኢ ኣጥብቆ ይቃወማል። አምርሮም ይታገላል። 

ድ.ፍ.ት.ኢ የሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ 
ዋሽንግተን ዲ.ሲ 

ግንቦት 2, 2012          

 


