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To: The Federal Government Ethiopian 

The State Members 

Copy: Ethiopian Peoples’ Revolutionary Democratic Front 

Tigrayan People's Liberation Front 

27 November 2017 

 

በወቅታዊ የሃገራችን ሁኔታ የተሰጠ መግለጫ 

 

በሀገራችን ባሉት ወቅታዊና አንገብጋቢ ጉዳዮች እንደ ዜጎች መክረን በኢትዮጵያ የወጣውን 

ረቂቅ የህገ መንግስታችንን ደንብ hማስከበር ተገዢነታችንን በቅድሚያ ዳግም በማረጋገጥ 
ስርነቀል ለውጥ ያመጣሉ ያልናቸውንና ትኩረት ይሻሉ ያልናቸውን ጠቅሰን 
እንድናስቀምጥ ግድ ብሎናል፡፡  

 

በሀገራችን ኢትዮጵያ ለረዥም ዘመናት ያንሰራራውን የድህነት አረንቋ ለአንዴና የመጨረሻ 
የሞት ሽረት ትንንቅ ገጥመን በረዥሙ የህዝቦችዎ መራራ ትግል የሚጠይቀውን መስዋዕት 
ከፍለን ለወደቅንበት እየተነሳን ድል በድል ተጎናፅፈናል፡፡  

 

በታላቁ የህዳሴው ግድብም ቢሆን እያንዳንዳችን ኢትዮጵያን የታሪክ አሻራችንን ስናሳርፍ 
የይቻላል መንፈስን ተላብሰን የርቁን ርቀት ኣምተን ራዕይ ስንሰንቅ ነው፡፡  

 

ሀገራችንን ኢትዮጵያ መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገራት ተርታ ለማሰለፍ በመነሳት ቀንደኛ 
ጠላታችን የሆነውን ድህነትን ለአንዴና ለመጨረሻ አጥፍተን ለመደምሰስ መስዋእት ውድ 
ክቡር ሂወታቸው ለሰዉት ሰማእታት ፍፁም በመዘከር በቁርተኝነት የመወጣታችንን 
የመጀመሪያውን የማለፋችን የፈተናችን ውጤት በድል በማብሰር ስንረባረብ በደካማው 
ጎናችን ሰርስረው ስር የሰደዱትን የውስጥና የውጭ ሀይሎች ተቀናጅተው የሚቀናቀኑንና 
የሚፈታተኑን ፀረ ሰላም ሀይሎችን ከመንግስታችን ጋር ጎን ቆመን ከማንኛውም ጊዜ 
ይበልጥ አንድነታችን አጠናክረን ልንፋለማቸው ትግላችንን በአንድነትና በመቻቻል 

ቆርጠን ተነስተናል፡፡  
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ያነሳናቸው እበይት ነጥቦች 

 

1.  ሕገ መንግስታችን መከበር ኣለበት:: ህገ መንግስታችን በማያከብሩ እና በማያስከብሩ ዜጎች ላይ 

ኣስፍላጊውን እርምጃ እንዲወሰድ::  

2.  የብዙሃን መገናኛዎች ኣስፈላጊው እና ወቅታዊ መረጃ ለህዝብ በማስተላለፍ ከምንጊዜውም 
በበለጠ ተግተው እንዲሰሩ እና ያሉት ሚድያዎችም ችግሮች ሲፈጠሩ ያለውን እውነታ ይዘው 
ከመቅረብ ለማስተባበል ጊዜያቸውን ያጠፋሉ ይህ ነገር እንዲስተካከል እንዲሁም ሚድያዎችም 

ብሄር ከብሄር ከሚያናቁር አዘጋገብ ስልት መራቅ አለባቸው:: 

3.  በኦሮሚያ ክልል የሚገኙ የዪንቨርሲቲ ተማሪዎች ኣስቸካይ መፍቲሄ እንዲሰጣቸው, 

በኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ጥፋት የሰሩ በቀጥታ ወደ ፍርድ እንዲቀርቡ: ማድረግ:: 

4.  ሁሉም ነገር ወደትግራይ እየሄደ ነው; የትግራይ ተወላጆች ከሌላው የኢትዮጵያ ህዝበ የበለጠ 
ጥቅም ያገኛሉ እየተባለ የሚወራውን የውሸት ፕሮፖጋንዳ ትክክል እንዳልሆነ የሚያስረዱ 

መረጃዎች ወደ ህዝብ እንዲቀርቡ::  

5.  በኣንድ ክልል እንዲህ ኣይነት ኣሰቃቂ ኣደጋ በተደጋጋሚ ሲያጋጥም የክልል መሪዎች ሃላፊነት 
የሚወስዱበት እና የሚቀበሉበት ኣሠራር በኣሥቾኳይ ቢደረግ የሚል አይተናል::  

6.  የመከላከያ ሰራዊታችን ለማጥላላት የሚደረገውን ፕሮፖጋንዳ ኣስፈላጊውን ክትትል 

እንዲደረግበት እና እንደየ ኣስፈላጊነቱ እንዲስተካከል::  

7.  ሀገራችን ሰላም ሆና በህዝቦቿ ተሳትፎ እንዳታድግና ወደ ህዳሴዋ እንድትገሰግስ የማይሹ የፀረ 
ሰላም ኃይሎችና የውጭ አጋሮቻቸው ሰለባ ላለመሆንም የየክልሎቹ አመራሮች ከህዝባቸው 
ጋር በመሆን ብርቱ ጥረት ማድረግ ይኖርባቸዋል።  

 

የህዳሴ ግድብ ግንባታ ይቀጥላል ብሎም ይጨረሳል!! ሰላም ለአገራችን ኢትዮጵያ!!  
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