
ናብ ዝምልክቶም አካላት ፈዯራል  ኢትዮጵያን ሕለፍቲ ክልል ትግራይን: 

ከምኡ እውን ነቶም ሕዝብን ፖለቲካዊ ፓርቲን ምፍላይ አብይውም እብልዕሊ ዝኽቡር 

ህዝቢ ዝዳኽሩ  ዘለው ጽንፈኛታትን ዘርእኛታትን:: 

 

ምእንተ ስላምን ዕብየትን እዛ ሐገር:  ምእንተ ዲሞክራሲያዊ ሐድነት ብሔር ብሔረሰባት

ን ህዝብታትንኢትዮጵያ: ህዝቢ ትግራይ ዝከፈሎ ከቢድ መስዋእትነት ማንም ዘይክህዶ 

ሃቂ እዩ፤፤ ናይ ዝከቢድ መስዋትነት ዋጋ ድማሰላምን ፍትሕን ዲሞክራሲን ዝዏስለላ ዓዲ

ንምራይን ናይ ሕጊ ሉእላዊነት ተኸቢሩ ኩሎም እትዮጵያውያን ማዕረዝነብሩላ ሕገር ን

ምፍጣር እዩ:: 
ሕዚ ንርእዮ ዘለና ጉዳይ ግን አብዚ 

ቓልሲ እዚ ዝተስዓሩ ሕይልታት ዯርግን ሻዕብያን ምስ ካልኦት ግዳማውያን ፅላእቲ 

ኮይኖም ንአስታት 26 አመት ነዚ ስርዓት ንምፍራስ  ሐዯ ብሄር ምስ ሕዯ ብሄር ብምግ

ጫው ብፍላይ ድማ ናይዚለውጢ በዓል ዋና እዩ ኢሎም ዘቐመጥዎ ሕዝቢ ትግራይ ኻብ

 ካልኦት ብሔር ዝተፈለየ ጥቕሚ ከምዝረኽበ አምስልካብምርአይ ፕሮፖጋንዳ ክስርሑ 

ምጽንሖምን ሕዚ ድማ አብ ውሽጢ መንግስቲ  መሐውሮም ብምዝርግሕ እቲብፕሮፖጋ

ንዳ ጥራሕ ዝነበረ ምንቅስቓስ ናብ መሬት አውሪዶም እዚ እኩይ ተግባሮም ናይ 

ስብ ሕይውት ቅቐዝፍን ካብዝነብርሉ ክፍናቐሉን ጀሚሮም እዮም:: 

 

ነዚ ብዝምልከት ድማ አብ ዝተፈላለየ ኩርናዕ አለም ንርከብ ተጋሩ ኢትዮጵያውያን እብ 

ማሕበራዊ ሚዲያ ገዛ ተጋሩyoung style discussion 

forum ተራኺብና አብ እዋናዊ ፖለቲካን ማሕበራውን ፅገማት ሕዝብና አመልኪትናዝገ

በርናዮ ዓሚቕ ዘተ፤ ብፍላይ ድማ አብ ቀረባ ግዜ ዝተገበረ ተሃድሶ ህወሓትን: እብ ተፈላ

ለዩ ክልላት ሐገርና ዝርእይዘሎ አረመኔያዊን ጭካኔ ዝተመልኦ ምግፍዕ ስላማዊ ሕዝብታ

ትን አመልኪትና ዘውጻእናዮ አቋም መርግጺ፤፤ 

 

 

1-

 ኣብ ክልላት ኦሮምያ፣ ሶማል፣ ኣምሓራን ካልኦት ክልላትን ብምኽንያት ብሄሮም ኣብ ልዕ

ሊ ንፁሃትን ሰለማውያንንዜጋታትዝበፅሕ መቕተልቲ፣ ምጉዳል ኣካል፣ 

ምዕናው ንብረትን ምፍንቓልን ዝተሳተፉ ገበነኛታት ናብ ሕጊ ክቐርቡን ንፅውዕ። ህገ መ

ንግስቲ ከክብር ስልጣንጨቢጡ 

ዘሎ መንጊስቲ ድማ ነዞም ብዘይ ሕጥያቶም ዝባሳበሱ ዘለዉ ሕዝብታት ዋህስ ክኮኖምን: 

ነቶም ገበነኛታት ድማብቅልቱፍ ናብ ህጊ ክቀርቡ ብምግባር ልኡላዊነት ህጊ 



ከኽብር ጻውዒትና ነቕርብ:: 

 

2-

 ሕዋሕት ዝክተሎ ዘሎ አፈታትሓ ጸገም አብ ሃገርን ክልልን ዓብይ ጸገም ዝፈጠሩ አመራ

ርሓ ብነቐፈታን አርሰነቐፈታን ተሸማጊልካ ጥራህ ምሕላፉ ጸገም ሕዝቢ ስለ 

ዘይፈትሕ ነቶም ንሕዝቢ ዯም ዘንብእዎ ሰብ ሲልጣን አብ ሕጊ ቀሪቦም ተሓተቲ ክኮኑ ይ

ግባእ! 

 

 

3-

 ምሁራትን ካላኦት ሲቭል ውድባትን ዘዛተፈ ሓፈሻዊ  ናይ ምክክር ፎሩም ክግበር ንጽወ
ዕ፤፤ 

 

4-

 ፈዯራል መንግስቲ ብዯረጃ ሃገር ዝተጀመሮ ምፍታሕ እሱራት ኣብ ትግራይ እውን ህወሓ

ት እዚ ሰናይ ሲራህኪቅጽል ንፅውዕ። 

 

5-

 ሚድያታት ትግራይ ብነጻነት ንኩሎም ናይ ፖለቲካን ካልኦት ናይ ማህበረሰብን ጸገምን 

ብማዓረ ዘተአናግዳ ኩሉዓይነት ጸገም ሕዝቢ ዘጋውሓ ክኮና ንሐትት። 

 

6-

 መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምቲ ን 26 ዓመት አብ ብሄራዊ ማንነት ዝሰርሃሉ ሕዚ ድማ ሃገራ

ዊ ማንነት አበርቲዕ ክሰርህንኢትዮጵያ ሓድነት ክፈጥር ዝኽእል ስራሕቲ አጠናኺሩ ክስር

ሕ ይግባእ፤ 

 

7 

አብ ወጻእ ንርከብ ተጋሩ ዘለና ውዳበ ብምጥንካር ሕዝቢ ትግራይ ብፍሉይ መልከኡ ዝተ

ጥቀመ ብምምሳል ዝቀርብዘሎ ናይ ሃሶት ቅስቀሳ  ካብ ካላኦት ኢትዮጵያዊያን ተፈለየ ን

ምግባር ዝሰርህዎ ዘለዉ ፕሮፐጋንዳ ጠጠው ንምባልሃድነትና ምጥንካርን ነዞም ጸረ ሕዝ

ቢ አብሚግላጽ ክንሰርሕ ጻስዊዕትና ነቅርብ። 

 

 

ኢትዮ ተጋሩ ያንግ ስታይል ዲስካሽን ፎሮም:: 

 


