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ኣጀንዳ

1፥ ኣብ ናሽቪልን ከባቢኣን እንነብር ተወልድቲ ትግራይ ኣብ ውሽጥና ዘለዉ ሓደሓደ ዘይምቅድዳዋት
ፈትሽና መፍትሒ ክንገብረሉም
2፥ ሐዚ ከም ህዝቢ ትግራይ መጠን ብመንነትና ጥራሕ ዝዓለመ ዝበፅሐና ዘሎ ዘርዓዊ መጥቃዕቲ
ከመይ ንመክቶ ዝብሉ ክልተ ዓበይቲ ጉዳያት እዩ ነይሩል
በዚ መሰረት እቲ ኣኼባ በታ ቀዳመይቲ ኣጀንዳ ውሽጥና እንታይ ይመስል ብዝብል ልክዕ ሰዓት 4፥00
ድሕሪ ቀትሪ ተጀሚሩ ። ኣብዚ ኣጀንዳ'ዚ ብቡዙሓት ተሳትፍቲ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ምስተሸራሸሩ እቶም
ቀንዲ ኣብ ውሽጥና ዝራኣዩ ፀገማት ብምንፃር ከም ዝስዕብ ኣቐሚጡ
1. ኣውራጃዊነት
2. ምጉጅጃል
3. ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ዝፈጠሮ ፅልዋ
ሰለስቲኦም ከም ቀንዲ ንኽዝትየሎም ዝተሓረዩ ርዕሰ መዘራረቢ ነጥብታት ንክኾኑ ኣብ ሓፍሻዊ ምርድዳእ
ተበፂሑ
ኣብዞም ዝተሓርዩ ርዕሰ ጉዳያት ብዝርዝር መንቀሊኦምን መፍትሒ ሓሳባትን ብዕምቖት ኣስፊሑ ብምዝታይ
ቅድሚ ኩሉ ንባዕልና ነፅሪ ሃድነትና ናብ ንቡር ንመልሶ ብዝብል እቲ ልሙድ ዝኾነ ትሕትናን ምክብባርን
ባህሊ ትግራዋይ ዝነበሮ ምቁር ምይይጥ ነይሩ
ኣጠቓሊልካ እንትረአ እቲ ቀደማይ ኣጀንዳ ብኹለ መዳዩ ውሕሉልን ዕውትን እንትኸውን እዞም ልስዕቡ
ናይ ሓባር ውሳነታት ድማ አቐሚጡ
1. ብዝኾነ ይኹን ኣብ መንጎና ፀገም እንትረአ ጊዜ አይናሃቦ ብዕዋኑ ሱር ከይሰደደ ንፍታሓዮ
2. ንኹሉ ነገራትና ንምርአይ ኣኼባና ቀፀልቲ ይኹኑ
3. ካብ ኩሉ ንላዕሊ ኣብ ሓድነትና ንፋስ ኣይነዕቲ ምኽንያቱ ሓይልና ስጡም ሓድነትና እዩ ብዝብል
ቃል ተዛዚሙ።
ድሕሪ እዚ ድማ ናብቲ ዝስዕብ ካልኣይ ኣጀንዳ ምስኣተወ ብጣዕሚ ውዑይ ብዝኾነ መንፈስ ኣገድስቲ ዝኾኑ
ሓሳባት ብተሳተፍቲ ዝቐረቡ እንትኸውን ኣብ መንቀሊ እቲ ፀገምን መፍትሕን ድማ ዝአክል ጊዜ ወሲዱ
ብዕምቆት ተዘራሪቡ እዩ። ኣብዚ ዓብይ ርዕሰ ጉድይ'ዚ ቡዙሓት ሓሳባት ዝቐረቡ'ኳ ተኾነ እቶም ከም ቀንዲ
ልተዘተየሎም ግን ሐዚ ኣብ ትግራዋይ ዝበፅሕ ዘሎ ብሄር ተኮር ዘርዓዊ በደል ቀንዲ መበገሲኡ ትምክሕትን
ፀቢብነትን ምዃኑ ተሓቢሩ። እዚ ግን ሐዚ ዝተፈጠረ ዘይኮነስ ብሓድሽ ውዳበን ቴክኖሎጂን ተሓጊዙ ሀገርን
ህዝብን ከፍርስ ምስ ካልኦት ግዳማዊ ፀላዕቲ ተፀምቢሉ ዝመፀ ነባር ፀላኢና ምዃኑውን ተአሚንሉ እዩ

እዚ ናይዚ ሐዚ ዘሎ ፀገም መንቀሊ እንትኸውን ብስሩ ግን እዞም ካብ ጥንቲ ደቂሰም ዘይፍልጡ ፀላዕቲ ህዝቢ
ትግራይ ዓቕሚ ፈጢሮም ናብዚ ሐዚ በፂሖምዎ ዘለዉ ጫፍ ንክበፅሑ ዘኽአለ ኩነታት እንትይ እዩ? ዝብል
ሕቶ ግን መልሲ ክረክብ አለዎ ዝብል እቲ ዝዓበየ ጉዳይ ናይቲ ካላይ ኣጀንዳ ነይሩ
እዚ ብኹሉ ኩርናዕ ተመላሊሱ ድሕሪ ምዝታይ ድማ መሰረት ናይዚ ፀገም እቲ ዝዓበየ እጃም ክወስዶ ዝግባዕ
እቲ ሐዚ ህዝቢ ትግራይ ዝመርሕ ዘሎ ውድብ ህ.ወ.ሓ.ት ምዝኳኑ እቲ ኣኬባ ብምሉእ ድምፂ ዝኣመነሉ
ጉዳይ ነርይሩ። ህ.ወ.ሓ.ት እቲ ቀንድ መሰረታዊ ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ኣሻሓት ደቁ ዝገበረሉ ናይ 17 ዓመት
ሓርነታዊ ቃልሲ ናብ ፀግዒ ደርብዩ ሕድሪ ጀጋኑ ስዉዓትውን ጠንጢኑ ናብ ውልቀ ሃፍቲ ኣለሻ ደርገፍገፍ
ምስጀመረ ንዞም ደቂሶም ዘይፈልጡ ተረፍ-መረፍ ሓይልታት ትምክሕቲ ግርም ዱዂዒ ፈጢሩሎም'ዩ። እዚ
ሓደን ቀንድን እንትኾን በተወሳኺ ድማ እቲ ሀገር ዝመርሕ ዘሎ መንግስቲውን ተኾነ ህገ-መንግስቲ እታ ሀገር
ብዝፈቕዶ መሰረት ዜጋታት ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩርናዕ ኢት/ያ ብሰላም ሰሪሑ ናይ ምምባር መሰል
ዘይምኽባርው'ንዩ ዝብል ኣብቲ ኣኬባ ተሰሚርሉ ሓሊፉ እዩ። ፀላዕቲ ህዝቢ ትግራይ እብ ዝኮነ ኩርናዕ ዓለም
ይንበሩ ካብ ርዕሲየና ወሪዶም ኣይፈልጡን ድሕሪ ውድቀት ደርጊ ኣብዘሎ ጊዜውን ተኾነ ካብ 26 ዓመት
ንላዕሊ መርዛም ዝኾነ ዘራአዊን በታናይን ዝኾነ ናይ ሓሶት ፕሮፖጋንዳ እንተላኽዑ ህወሓት ግን እቲ ፀሓይ
ዝወቕዖን ኣብ ባይታ ዝረአን ሓቂውን ኣብ ምቅላሕ ወስ ክብል ኣይካአልን። እኳዳኣስ ኣብ ትግራይ ንዝጣየሻ
ውዳበታት ኣብ ምብታንን ብውልቀ ሰባት ዝመፁ መማረፂ ሓሳባት ብምዕፃውን ህዝቢ ትግራይ ከይዛረብ ኣፍ
ኣፍ ልጓም ኣብ ምባል ተፀሚዱ ንዓመታት ከምዝፀንሐ ተሓቢሩ። እዚ ብውነ ዝተረዳኡ ፀላዕቲ ህዝቢ
ትግራይ ድማ ሓሶት ናብ ሓቂ ቀይሮም ህዝብና ብዘይፈልጦ ፀገም በቢዝኸዶም ክላላት ከምዝጋፋዕ ገይረሙዎ
ኣለዉ።
ብርግፅ ብመንፀር ሓቂ እንትረአ ህዝብ ትግራይ ንሰላምን ፍትሕን, ሓድነትን ማዕርነትን, ኢሉውን
ንኢኮኖሚያዊ ዕብየት ሀገርና ኣሻሓት ደቁ ንመስዋዕቲ ዝገበረ ህዝቢ እዩ። ካልእ እኳ ተተረፈ ክብሪ ዝግበኦ
ምዃኑ ካልኦት ህዝብታት ኢ/ጵያ ክፈልጥዎ ኣብ ምግባር ክሰረሐሉ ይግባእ ነይሩ። ኣብዚ ናይ ዘርእዊ
መጥቃዕቲ ከም መሳርሒ ዝተጠቐምሉ ሓደ ኣብይ ጉዳይ ድማ ኣብ ሃገርና ዘሎ ቋንቋ ተኮር ስርዓትን ኣብኡ
ዝረአ ክፍተትን ተጠቒሚም ከምዝኾነውን ተሓቢሩ እዩ። ብዝኾነ ኾይኑ እዚ ዝሓለፈ እዩ ሐዚኸ ህዝብና
እንታይ ውሕስና ኣለዎ ዝብል ግን ክሕሰበሉን ክዝረበሉን ዘለዎ ጉዳይ ስለዝኾነ ኣብ ናሽቪልን ከባቢአን
እንርከብ ተወልድቲ ትግራይ እዞም ዝተራዩ መስረታዊ ፀገማት ህዝብና ፍታሕ ክኸውን እዩ ዝበሎ ናይ ሓባር
ቅዋም መግልፂ አሕልፉ
* አብ ዝኾነ ይኹን ዕዋን ብመንነትና ዝመፅእ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ፀላኢ ብሓባር ክንምክቶ ድሉዋት
ኢና
* ህወሓት ፖለቲካዊ ስልጣን ንዘላዓለም ስለዘይኮነ ክትክእዎ ንዝኽእሉ መናዕሰይ ትግራይ
ብኢኮኖሚ ይኹን ፖለቲካዊ ኣቕሚ ፈጢሮም ህዝባዊ ሓልፍነት ተረኪቦም መሪሕ ታራኦም ክፃወቱ ኣብ
ምህናፅ ወሳናይ ስራሕ ክስርሕ ኣለዎ።
* ህወሓት ካብ እንኮ መላኺ ውድብ ምዃን ወፂኣ መማረፅቲ ውዳበታት ኣብ ትግራይ ንኽልዋ በራ
ትኽፈት፣ ውሽጣ ካብ ግዕዝይናን ኣውራጃዊ ዝኾነ ኣድላዊ ና ስልጣን ምደባ ተፅሪ፥ ካብቲ ኣትያቶ ዘላ
ፖለቲካዊ ዝቕጠት ወፂኣ መረረት ህዝብና ብውነ ትስማዕ ህፁፅ ፍታሕ ድማ ተቐምጥ።
* ናይ ትግራይ ኢኮኖሚ ክዓቢ ተኾይኑ ናይ ኢትዮ/ ኤርትራ ኣይ ሰላም ኣይ ኲናት ፖሊሲ
ቀልጢፉ ዕልባት ክረክብ ኣለዎ
* ብኸባቢነት ተጎጅልካ ብግበረልይ ክገብረልካ ምስ ግዑዙያት ሰበ ስልጣን ብምፅጋዕ
ዘይራሃፅካሉ ሃፍቲ ምውናን ስርቂ ጥራሕ ዘይኮነስ ፀረ-ፍትሒን ዕብየትንው’ን ስለዝኾነ ኣብ ሓፂር ዕዋን
ጠጠው ክብል ይግባእ

* እቲ ቀንድን ናይ መወዳእታን ድማ ተወልድቲ ትግራይ ይኹኑ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ከም
ዜጋታት መጠን ብዘይ ምንም ሰኸፈት ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩርንዕ ሃገሮም ህገ-መንግስቲ ብዝፈቕዶ መሰረት
ንኽዛወሩ, ክሰርሁ, ብሰላም ክነብሩ መሰሎም ስለዝኾነ መንግስቲ ናይ ሕጊ ከለላ ክህቦም ይግባእ ህወሓት
ድማ እዚ ብዝምልከት ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ክዘራረብን ኣያ ህዝብና ክኸውንን ብጥብቂ ንፅውዕ።
*ዛብዚ ኩላትና ክንፈልጦ ዝግባእ ድማ ንሕናውን ከም ህዝቢ መጠን ፀገማት እናረአና
"እንታይሞ" ብዝብል ናይ ከብዲ ይኻሎ ቋንቋ ዝረዐዩ ፀገማት ስቕ ኢልና እንሓልፍናዮም ምምፃእና ናይቲ
ፀግም ኣካል ምንባርና ከም ሓደ ድኽመት ወሲድና ድሕሪ ሐዚ ዝረአ ፀገም ግን ብትረት ክንቃልሶ ከምዘለና
ቃል ብምዕታው ተዛዚሙ፡
ኣብ መወዳዕታ
ፍትሒ ሰላም ይወልድ!
ምእንተ ሰላም ፍትሒ ይንገስ!
ዝብል ሓፈሻዊ ጭርሖ ናይቲ ኣኼባ መዕፀዊ ኮይኑ።

