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     ቅዋም መንግስቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስት

 06-04-16

          ሕገ መንግስትና ኢኮኖምያዊን ፖለቲካውን ማሕበራውን ጉዳያት ክልልናን ሀገርናን ብቐጥታ ተሳትፎን ውሳነን

           ህዝቢ ክፍፅሙ እንትሕግግ ንኹሎም መሰላትን ረብሓታትን መሰረታዊ ጭብጢ ኾይኑ ክቕመጥ ብምግባር እዩ፡፡

           ናይዚ መሰረታዊ ጭብጢ መግለፂ ድማ ኣሰራርሓን ተግባራትን መንግስቲ ህዝቢ በብእዋኑ ብግልፂ እናፈለጦም፤

           እናተኻተዓሎምን ናይ ሓባር ምርድዳእ እናተበፅሐሎም ክፍፀሙ ብዝርዝር ዓንቀፃት አብሪህዎ አሎ፡፡ ስለዝኾነ ድማ

             አብ ዘመናዊ ሕገ ምንግስታዊ ፍልስፍናታት ልሙድ አባሃላ ዝኾኑ ግልፅነትን ትሓታትነትን፣ ናይ መንግስቲ ስልጣን

         ክፍፍል፤ ምጥያሽ ዲሞክራስያዊያን ትካላት፣ ዝተፈላለየ ሕብረተሰብን ኣካላትን ድልየታቶምን ዝውክል ማሕበራትን

          ዘይመንግስታዊ ትካላት ጥራይ እንተይኮነስ ቀጥታዊ ተሳትፎ ህዝቢ ፉሉይ ጉልበትን መለለይን ሕገመንግስትና

  ኮይኑ ዝተቐመጠ፡፡

             ከምዚ ዓይነት ፉሉይ መለለይ ባህሪ ሕገ መንግስትና ዘድለየሉ ቀንዲ ምኽያት ስርዓት ተሓታትነትን ግልፅነትን ኣዝዩ

             ክዓዝዝ ብምግባር ብዕለታዊ ተሳትፎ ህዝቢ አብ ከይዲ ዝርአዩ ጉድለታት ክንድ ዝትኽአለ ገዘፍቲ ከይኾኑን ዝርአዩ

            ፅረታት ድማ ጊዜ እንተይወሰዱ ክእረሙ ንምኽአል እዩ፡፡ ብሄራዊ ልላዊ መንግስቲ ትግራይ ትግራይን መሪሕነቱን

          ሕቶተትን ሪኢቶታትን ህዝቢ ቅልጡፍ መብርህን መልስን ክረኽቡ ዘኽእል መስርሕ አታአታትዮም ምስራሕ

           ብምጅማሮም ህዝብና ዝወልዖ ናይ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ምንቅስቓስ እናተጠናኸረ ክኸይድ ዘኽእሎ ጎዳና

  ክሕዝ ጀሚሩ ይርከብ፡፡
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ም ይ ይ ጥን ዑደ ት ን አ ብ ከተ ማ ሽ ረም ይ ይ ጥን ዑደ ት ን አ ብ ከተ ማ ሽ ረ

ም ይ ይ ጥን ዑደ ት ን አ ብ ከተ ማ ሽ ረ

 

    ምይይጥን ዑደትን አብ ከተማ ሽረ

            በዚ መሰረት አብ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ዝተወለዓ ምንቅስቓስ ህዝቢ መሰረት ብምግባር ብሄራዊ ክልላዊ

             መንግስቲ ትግራይ ነዚ መትከል ተግባራውነት ብናይ ቀረባ ክትትልን ደገፍን ናብ ዝልዓለ ብርኪ ክሰጋገር ይፅዕር
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             አሎ፡፡ በቢብርኩ ብዝወፅአሉ ስሩዕ ጊዜ ሰሌዳ መሰረት ንህዝቢ ሕቶታትን ሪኦቶታቱን ናይ ምስማዕ፤ ምርድዳእ አብ

           ዝተበፅሐሎም ጉዳያት ናብ ውሳነታት ክሰግሩን ክትግበሩን ብምግባር መሊስካ ንህዝቢ ግልፂ ክኾኑ ምራብ

            ዘይሕለፍ ዑደት ምኻኑ ዝተረድአ በቢደረጅኡ ዘሎ አመራርሓ ነዚ አሰራርሓ ብጥብቂ ክትግብር ጀሚሩ እዩ፡፡

            ናይዚ መረጋገፂ ድማ ብርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን አባላት ካቢኔን አብ ሸውዓተ

              ከተማታት ትግራይ ምስ ህዝቢ አብ ዘካየድዎ ዘተ አብ ኩሉ ከባቢ እዚ ዑደት እናተማልአ ይኸይድ ከምዘሎ

          ምርግጋፅ ክኢሉ እዩ፡፡ እታ ናይ ሰላምን ልምዓትን ፋና መብሰሪት ግንቦት 20   መበል 25    ዓመት ናይ ብሩር

              እየበልዩ ብዓል እንትኽበር አብ ድርኡን ፅባሕ እዛ ዕለትን ዝተሳለጠ እዚ ዘተ መስርሕ ደገፍን ክትትልን ላዕለዎት

          አመራርሓ ብዝተትሓዘሉ ግዜ ክፍፀምን በቢብርኩ ዝተኻየደ ምርድዳእ ዝበለፀ ክመሓየሽን አኽኢልዎ፡፡
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            እዚ አፈፃፅማ ህዝቢ አብቲ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ጉዳያት ዝበለፅ ግልፅነት እናሓዘ ንልዕልነት ልምዓታዊ ዴሞክራሲ

           ብዕለታዊ መስርሑ ዘሐይልን ንድሕረታት ዝቃለስን ናብ ዝኾነሉ ብርኪ ክሰጋገር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ

          ትግራይ ነዚ መስርሕ ብጥብቂ ድሲፕሊን ክምራሕ ናይዝጀመሮ ምንቅስቓስ መግለፂ እዩ፡፡ምንጋስ ግልፅነትን

          ተሓትነትን በቶም ስሩዓት ትካላት ዲሞክራስን ስርዓት ዲሞክራሲን ብዝፈጠሮ ምችው ኩነታት ዝውደቡ

      ማሕበራትን ዘይመንግስታዊ ትካላትን ምርግጋፅ ከምዘለዎ ኾይኑ ቅልጡፍ    መብርህ ወይድማ መልሲ ንሕቶታትን

         ሪኢቶታትን ህዝቢ ብቐጥታ ምሃብ ንሰናይ ምምሕዳር ምንጋስ ዘይትካእ ግደ   ከምዘለዎ ዝተረድአ አመራርሓ

       ስለዝተውሃበ እቲ ብርኪ ስግግር አብ ዘተባብዕ ደረጃ በፂሑ፡፡

ንሕቶታትን             ሪኢቶታትን ህዝቢ መብርህን ምላሽን ምሃብ መወዳእታ ውፅኢቱ ዝዕቀን ኣወንታዊ ምላሽ ብምሃብ እዩ

    ዝብል መትከል ኣገዳሲ እዩ፡፡ ኣውንታዊ        ምላሽ ውይድማ መብርሂ አብ ምሃብ ዘለው መዓቀንታት ንህዝብና

            ዘርዚርካ አብ ምርዳእ በቢደረጅኡ ዘሎ መሪሕነት ዝልዓለ ሓላፍነት አለዎ፡፡ እዚ መትከል ኩሎም ሕቶታትን

            ሪኢቶታትን ህዝቢ አወንታዊ መልሲ ክረኽቡ አለዎም እንትብል ብድምር ሸቶ ግልፅነትን ተሓታትነትን ውፅኢታዊ

       ኾይኑ ዝብሃል ሓበራዊ ምርድዳእ እንትነግስ ምኻኑ ንምርግጋፅ እዩ፡፡

ንናይ           ህዝቢ ሕቶን ሪኢቶን መሰረት ብምግባር ብህፁፅ ዝፍታሕ ፀገም ምህላውን ዘይምህላውን ብምርግጋፅ

           ብመንፅር መትከልን እዋናዊ ዓቕምን መንግስቲ፣ ተሳትፎ ህዝብን ክፍታሕ ዝኽእል ምዃኑ ርግፀኛ እንተተኾይኑ

             ትሉም ብዝኾነ መንገዲ ምስ ህዝቢ ተረዳዲእዃ በቲ ሓባር ምርድዳእ ዘተበፅሓሉ አሰራርሓ ምፍፃም እቲ ሓደ

      መሰረታዊ አንፈት እዩ፡፡ እቲ ካልአይ ድማ ህዝቢ        ዝሓተቶ ካብ ዝንባለ ሓሊፉ ናብ ሪኢቶን ተግባርን ብርኪ
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             ዝተሰጋገረ ጉዳይ ብመንፅር መንግስቲ ዝሓዞም መትከላት ፣ ብናይ ነዊሕ እዋን ትልሚን ናይ ፖሊሲን ስትራቴጅን

            አንፈታትን ዝምለሱ ምዃኖም ርግፀኛ እንተተኾይኑ፣ ምስቲ ሕቶን ሪኢቶን ዘለዎ ህዝቢ እኹል ግዜን መረዳእታን

           ሒዝካ ብዝምልከቶም ኩሎም መዳርግቲ ኣካላት ዝተረኸበሉ ምይይጥ ብምግባር ናብ ሓባር ምርድዳእ ናይ

             ምብፃሕ አገዳስነት እዩ ዝስመረሉ፡፡ ስለዝኾነ ድማ በቢብርኩ ዘሎ መሪሕነት በቲ ዝተቐመጠሉ ናይ ግዜ ሰሌዳ

           ንናይ ህዝቢ ሕቶታትን ሪኢቶታትን እናሰምዓ ነዞም መትከላት መሰረት ብምግባር መብርህን መልስን ብምሃብ

            ህዝብና አብ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ዝወልፆ ምንቅስቓስ አብ ሸትኡ ከብፅሖ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ

 ትግራይ ይፅውዕ፡፡
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