
ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ሀኒፁ ንብድሆታት እናሰገረ ዝስጉም ዘሎ ሽግ   11   ለካቲት

ዘስላሰ ግደይ   (  መቐለ  ) 02-05-16

      ኣብ ገጠር ብዘይአገባብ ተታሒዙ ካብዝተረኸበ 140     ሄክታር መሬት ካብ 1466    አመራርሓን ውልቀ ሰባትን

 ክምለስ ተግይሩ

     ንሓደ ላዕለዋይ አመራርሓ ሓዊሱ 40   ማእኸለዎት አመራርሓ፣ 17    መሃንዲሳት ዘለውዎ መንግስቲ ሰራሕተኛታት፣ 

223 ናይ ጣብያ አመራርሓ ብዝተጠርጠርዎ ክፍእ ዝበለ ክራይ አካቢ ተግባር ናብ ሕጊ ቀሪቦም 

ሽግ ሓርነት ውፅዓት ህዝብታት አብ ለካቲት 11 ዝተወለዓላ በረኻ ደደቢት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ /ህወሓት/ ፈጢራ

ምስ መሓዙት ዴሞክራሲያዊያን ውድባት ብምኻን ማዕርነት  ብሄራት፣ ብሄረሰባትን ህዝብታትን ሀገርና ብልዑል ምክብባርን

ሓቢርካ ንዘላቒ ሰላምን ልምዓትን ውሑስ ዴሞክራሲን ዓለሙ ዝፀደቐ  ሕገ መንግስና መሰረት ዝገበረ ስርዓት ፌደራሊዝም

  አብዛ ሀገር ተተኺሉ፡፡           አብ ናይ ምብትታን ሓደጋን ናይ ኢኮኖሚ ምንቁልቃልን ዝነበረት ሀገር ንምድሓን ህዝቢ ትግራይ

ልዕሊ 60 ሽሕ ደቁ አሰዊኡ ልዕሊ 100 ሽሕ አካሎም ከፊሎም፤ ህዝቢ ከም ህዝቢ ንምብራስ ዝበፅሕዎ ግፍዕታት ሓሊፉ

እዩ ነዚ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ሃኒፁ ዘሎ፡፡

አብዚ ሕዚ እዋን ድማ ህዝቢ ትግራይ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ናይ ሓደ ሳንቲም ክልተ ገፅ እዮም ዝብል አምር ሒዙ

አብ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን መሰረታዊ ዝላ ከመዝግብ ብዝተወደበ አገባብ ምንቅስቓስ ጀሚሩ አሎ፡፡ አብ ቀዳማይ

ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ልክዕ በቲ ልምዓት ዝስጉመሉ ዝነበረ ሰሌጤን ዘይኸይድ ዝነበረ ሰናይ ምምሕዳር አመጣጢኑ

ካብኡ ንላዕሊ ድማ ካልአይ ዙር ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ዝጠልቦ መሰረታዊ ለውጢ ኩለመዳያውነት ከዓውት አብዛ

ታሪኻዊ ዕለት ዳግም ቃሉ አሓዲሱ ናብ ተግባር እናሰጋገሮ ይርከብ፡፡          ናይዚ ዋና መግለፂ ድማ ድሕሪ መርፃ ዝልዓለ ብርኪ

                ምርድዳእ ምስ ህዝቢ ብዘተባብዕ መንገዲ ምብፅሑ ዘረጋግፁ መሰረታዊ መመዘንታት ኩሎም አማሊኡ ምስጋም ዝጀመረ ህዝባዊ

  ምንቅስቓስ ስለዝተጀመረ እዩ፡፡

                        ካብዚኦም ውሽጢ ኣብ እዋን መረፃ ህዝቢ ነቲ ክሳብ ሐዚ ሰላሙ ዘላቒ ክኸውን ፣ ውሕስ ዲሞክራሲ ክጉልብት ፣ ቐፃልነት ዘለዎ

                 ልምዓት ከረጋግፅ ዝገብሮ ዘሎ መስመር ኣብ ሕቶ ዘእቱ ጉድለት ከምዘይረኸበ አረጋጊፁ እኳ እንተነበረ ዝተርአዩ ጉድለታት ሰናይ

                  ምምሕዳር ቀፃሊ ፈተናና ምዃኖም ዘገንዘበ ዕዮ ገዛ ንባዕሉን መሪሕ ውድቡ ህወሓትን ገዲፉ እዩ ነይሩ ፡፡ አብቲ እዋን መንግስትን

                 ውድብን ብውሰን ቖፂሩ ዝተቐበሎም ሓበሬታ ህዝቢ ስፍሓቶምን ዕምቆቶምን ንምርዳእ ብብርኪ ክልል ሴክተራትን ዞባታትን

                 ተወሳኺ መፅናዕታት ክካየድ ገይሩ እዩ፡፡ እዞም ዝቐረቡ ሓበሬታ ንቐፃልነት ሰላም ፣ ልምዓትን ዴሞክራሲን ዘለዎም ትርጉም

                      ክትንተኑ ካብ ምግባር ንዓቐብ ብርእሰ ምምሕዳር ክልልና ዝምራሕ ልኡኽ ኣብ ከተማታትን ዝተመረፃ ወረዳተትን ተረኺቡ ነዚ

                  ዝተተንተነ ሓበሬታ ክብደቱን ዕምቆቱን ንምርዳእ ዘኽእል ንህዝቢ ናይ ምስማዕ ኣንፈት ሒዙ ተንቀሳቒሱ ዕውት ተግባር ፈፂሙ፡፡



                   በዚ ምኽንያት ኣብ ናይ ምምሕዳር መሰረታዊ ለውጢ ክመፅእ ኣቐዲሙ ብዝተትሓዘ ትልሚ መሰረት ናይ መንግስትን ውድብን

                     ፅሬት እናተረጋገፀ ክኸይድ እናተገበረ ፀኒሑ እዩ፡፡ መሪሕ ውድብን መንግስትን ዘካየድዎ ፅሬት በቲ ህዝቢ ዝጠልቦ ልክዕ ክኸውን

                 በቢብርኩ ተነቒሶም ዝተፈለጡ ጉድለታትን ፀገማትን ሰናይ ምምሕዳር ብዓል ዋና ክረኽብ ናይ አመራርሓ ጥብቂ ክትትልን ድገፍን

    ሰፊሕ ፃዕሪ ተኻይዱ፡፡

                 በዚ መሰረት ድማ ናብቲ ወሳኒ ምዕራፍ ዝኾነ ህዝቢ ብዝተወደበ ኣገባብ ግድኡ ክወስድ ዘኽእሎ መድረኽ ትአትዩ። ምፍጣር ህዝባዊ

          መድረኻት ንፅባሕ ዘይበሃል ስርዓት ቐጥታዊ ተሳፎ ህዝቢ ኮይኑ አብ ሕገ-      መንግስትና ዝተቐመጠ ፉሉይ መለለይ መፍትሒ ኩሎም

                     ፀገማትና ኮይኑ ካብ ዘገልግል ዓመታት አቑፂሩ አሎ፡፡ ስለዚ ድማ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ማእኸሉ ሰናይ ምምሕዳር

                   ዝገበረ ኣብ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ቀዳማይ ዙር ዝተረኸቡ ዓመታትን ሕፅረታትን፤ አብ ብሩህ ጉዕዞ ህዳሰ ብፍላይ ድማ ካልኣይ

                ዙር ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ዝዝትይ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ብብርኪ ክልል፣ ዞባታትን ወረዳታትን ተዛዚሙ ናይ ጣብያ መድረኻት

 እናካየደ ይርከብ፡፡

                   እዞም ህዝባዊ ኮንፈረንሳት ሰናይ ምምሕዳር ህዝቢ ብዝተወደበ መንገዲ ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ብውዳበታቱ መሠረታዊ ለውጢ

                  ከመፅእ መደላድል ይፈጥሩ ኣለው፡፡ ብሓደ ገፅ መንግስትን ውድብን ኣብ ከይዲ ፅሬት ብግቡእ ክብደት ዘይተርኣዩ ወይድማ

                 ከይተርኣዩ ዝተረፉ ጉዳያትን ተሓተቲ ኣካላትን ከይህልው ነፃን ግልፅን ኮይኑ ምሕባር ምጅማሩ ህዝብና ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ለውጢ

                ክመፅእ ዘለዎ ቑርፅኝነት ዘረጋግፀ ተግባር እዩ፡፡ ንቐፃሊ መቃለሲ መሳርሒ ኽኮንዎ ድማ ኣብቶም ነባራት ኣሰራርሓታት ዝበለፀ

              ክርደኦምን ነቶም ተግባር ክራይ ኣካብነት ክፍፀም ክፍተት ዝፈጠሩ ጉድለታት ንምድፋን ዝወፅኡ ሓደሽቲ ኣሰራርሓታት እውን

      ክፈልጦም ኣብዞም ከንፈረንሳት ፃዕሪ ተገይሩ፡፡

                  ሰለዚ ድማ ህዝብን መንግስትን ብሓባር ብተግባር ጭቡጥ ናብ ዝኾነ መልሲ ምእታው ጀሚሮም ኣለው፡፡ እዚ ናይ ህዝብን

        መንግስትን ዝተዋደደ ምንቅስቓስ ኣብ ገጠር ብዘይአገባብ ተታሒዙ ካብዝተረኸበ 140   ሄክታር መሬት   ካብ 1466 አመራርሓን

                  ውልቀ ሰባትን ክምለስ ዝግበር ምንቕስቓስ ክቀልጠፍ አኽኢሉ አሎ፡፡ ኣብ ገዛ ክራይን ኣካራይን፣ መሽጠን እውን መንግስቲ ኣብዚ

              ዘፈር ንዝተዋፈሩ ክፍሊት ማሕበረሰብ ብዘቕረብዎ ውዕሊ መሰረት ግብሪ ክኸፍሉ ዘመሓየሾ መምርሒ መሰረት ብምግባር ነዚ

            መምርሒ ካብ ኣገባብ ወፃኢ ኣብ ዝጥቀሙ ቅዋም ወሲዱ ክቃለሶም ጀሚሩ እዩ፡፡

                ብሄራዊ ክልልላዊ መንግስቲ ትግራይ ነቲ ናይ ውድብን መንግስትን መሓውር ምፅራይ ዘይተርአዩ ካብዞም ኮንፈረንሳት ዝረኸቦም

                ተወሰኽቲ ሓበሬታት ህዝቢ እውን ከም እታወት ተወሳኺ ምፅራይ አናተጠቐመሎም ይርከብ፡፡ ህዝቢ ብህፁፅ ክፍትሑ ሓበሬታ

                ዘቕረበሎምን መንግስቲ ዝጀመሮም ከም ናይ ነባር ትሕዝቶ ምፅፋፍ ኣሰራርሓ ከምኡውን ብዝተፈላለዩ ምኽንያት ጠጠው ዝበሉ ናይ

                 ኢንቨስትመንት ቦታት ዕልባት ክረኽቡ ተግባራዊ ምላሽ ምርካብ ጀሚሮም ኣለው፡፡ ናይ ገሊኦም ሰብ ሃፍቲ ፕሮጀክት ብፍላይ ምስ

              ምፅራይ መሓውር ተኣሳሲሮም መፍትሒ ስለዝረኸቡ ተቐሪፁ ዝነበረ ህንፀት ክቕፅል ዘኽአለሎም ከባቢታት አለው፡፡

              ካብዚ ብተወሳኺ ግን እዞም ህዝባዊ ኮንፈረንሳት ሰናይ ምምሕዳርን ቀዲሙ ዝተጀመረ ምፅራይ ምሓውር ውድብን መንግስትን ዝፈጠሮ

                  ልዑል ምርድዳእ ኣብ ገጠራት ይኹን ከተማታት ትግራይ ፊሉይ ምልዕዓል ህዝቢ ኣብ ልምዓት ክርአ ኣኽኢሉ፡፡ ኣብ ገጠር ልምዓት

                   መስኖ ንምስፋሕ ጠብ ዝበለት ማይ ካብ ምዕቋር ጀሚሩ ዘለው ውሓዝቲ ሩባታት ብምጥላፍን ዒላታት ብምቑፋርን ኣብ ከባቢኡ ዘሎ

           ማይ ፀንቒቑ ክጥቀም ዘርኡ ምንቅስቓስ ከም ኣብነት ክጥቀስ ዝኽእል እዩ፡፡



                  ኣብ ከተማታት ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ኣብ ዝጠልቡ ስራሕቲ መፋስስ፣ መሰረተ ልምዓት፣ ፅሬት ፅባቐን ህዝብና ብፍሉይ ክዋሳእ ጀሚሩ

                  ኣሎ፡፡ እዚ ከይዲ ዘርአና ሰናይ ምምሕዳር መሳርሒ መቀላጠፊን ውፅኢታውነትን ልምዓት ዘለዎ ትርጉም ብዝግባእ ዘሪአና እዩ፡፡ ኣብ

               ሰናይ ምምሕዳ መሰረታዊ ለውጢ ክምዝገብ ናይ ዝተመደበ ሓፋሽን ዴሞክራሲያውያን ትካላት ተሳትፎ ክዓቢ ዝሃቦ ትኹረት ንፃትውን

                 ከም ዘይዕፀፍ እንትሕብር ውዳበታት ህዝቢ፣ ቤት ምኽርታትናን፣ ሚድያን ካልኦት ዶሞክራሲያውረያን ትካላት ኣብ ትግራይ ሰናይ

             ምምሐዳርን ልምዓትን ዘይነፃፀሉ ምዃኖም ንምርግጋፅ ዝተጀመረ ከይዲ ኽዕወትን ግድኦም ብምዕዋት ኹለመዳያዊ ለውጢ ክመፅእ

       ዝተጀመረ ምንቅስቓስ ከቀላጥፉ አለዎ፡፡



  ንሚድያ ዝተቐመጠ አንፈት

                ካብ ድሮ የካቲት ጀሚሩ ኣብ ዙርያ መሪሕ ጭርሖን ካልኦት ናይ ህዝቢ ንጥፈታትን መሰረት ገይሮም መለዓዓልቲ መደባት

       ብዜናን መደባትን ብቀፃልነት ነናይ ከባቢኡ ብኹሎም ሚድያታት ምቕራብ፤

     ክሳብ ስሩዕ ትልሚ መበል 25    ዕመት ብዓል ግንቦት 20        ወፂኡ ብብርኪ ሀገር ብሓደ ቅኒት ምስራሕ ንጅምር መሰጋገሪ

           ኾይኑ ብዘገልግል መንገዲ አቐዲምና ንሀገራዊ ዓወት ዝኸፈልናዮ መስዋእቲ ዝረኸብናዮም ዓወታትን ብዘዘኻኽር ቅኒት

ምቕራብ፤

 ዝህልው መደባት

      ናይ መፅሄት ወይን ምስረታ መበል 40      ዕመት መሰረት ዝገበሩ ምድላዋት ሽፋን ምሀብ

            ብብርኪ ክልል ብዕሊ ንዝጅመር ወፍሪ ማይን ሓመድን ዕቀባ አብ ድርኡ የካቲት 1   ዑደት ብሉፅ ተመክሮ

  የካቲት 1         ብብርኪ ክልል ብዕሊ ዝጅመር ወፍሪ ማይን ሓመድን ሽፋን ምሃብ

  የካቲት 30     አግአዚ ኦፕረሽን ዝተጀመረሉ መበል 30  ዓመት

  የካቲት 6            መዓልቲ መከላኸሊ ሰራዊትን ሓየሎም ዝተሰወአሉ ዕለትን መሰረት ገይርና ዝተፈላለዩ ናይ ዜናን ፕሮግራማትን

 ስራሕቲ ምስራሕ

  የካቲት 23     ብዓል ዓወት ዓድዋ መበል 120         ዓመት መሰረት ብምግባር አብ ከተማ ዓድዋ ዝካየድ ፉሉይ

             ፓናላትን ዑዶታትን ኣብ ዕሸል ከተማታት፣ ዓበይቲ ከተማታት፣ ወረዳ ማእኸላትን ኣብ ኣ/    ኣበባን ካብ ለካቲት 01/06/08

 ክሳብ 10/06/08 ይሳለጥ

       ወፍሪ ማይን ሓመድን ዕቀባ ካብ ዕለት 1/06/08  ይጅመር 25/06/08  ይጠቓለል

          ዝተፈላለዩ ናይ ልምዓት ወፍርታት ኣብ ገጠርን ኣብ ከተማን ካብ 25/05/08  ክሳብ 11/06/08  ይካየድ፡፡



             ናይ ምልመላ መደበኛ ሰራዊትን ታሪኽ ቓልሲ ህዝቢ ትግራይ መሰነዲ ወፈያታት መረዳዲኢ መድረኻት 25/05/08 ክሳብ

11/06/08 ይጠቓለል፡፡


