ሃቇር ቤት ቬኯ ዏግባት ጏቅታዊ ዏግኯጫ፣
ኟትግዙይ ዴዕክዙቩያዊ ትብብር (ት.ዴ.ት./TAND)
ኢትዮጵያ ኲኯሰት 27 ዓዏታት በህጏሓት/ኢህኣዴግ ዏዳፍ ቬር ጏድቃ፣ ህዝቡ
ኟብዝበዛና ኟኣሯና ቧኯባ ሆኖ ቩዒቅቅ እንደኖዖ ዓኯዔ ኟዯቇነኧበው ሓቅ ነው። ይህ
እውነታ ኟጏኯደው ብቭት ህዝቡን ኯኣዏጽ ከዒነቪቪት ኣኴፎ ኢህኣዴግ እንዲናቊና
ከውቬገዔ ኣዲቬ ኟኯውጥ ኣዙዒጅ ሓይኴ እንዲሯጇር ቬቇድዷኴ። ይህ በዶ/ር ኣብይ
ኣህዏድና በኣቶ ኯዒ ዏቇርቪ ኟዯዏዙው ኟኯውጥ ኣዙዒጅ ሓይኴ ይዋኴ-ይደር
ቪይኴ ኢትዮጵያን ኟዴዕክዙቩ ሯር ቬይዞ፣ ከዏከሲሯኴ ጏደ ንድነት፣ ከኣሯና ጏደ
ነጻነት ትቮቊቇር ኧንድ ታዘካዊ ቬዯዋጸኦ በዒድዖግ ኲይ ይቇኛኴ። ይህ ሓይኴ ሂደደ
እግቡ ኯዒድዖቬዔ በጇ/ዑ ኣብይ ኟዑዏዙ ኣዲቬ ዏንግቬት ዏቬርቶ ኟኯውገን ጎዳና
ዯያይዞታኴ።
ይህ ህዝቡ ኟዯዋደቀኯት ኟኯውጥ ሂደት እንዲቪካና ህዝቡ ኟዯዏኗው ፍትሃዊ ቬርዓት
እውን እንዲሆን ዒንዔ ቧኲዔ፣ እኩኴነት፣ ንድነትና እድቇት ሯኲ ኢትዮጵያዊ ሁኰ
ያኯዒቋዖጥ ደግሯውና ዋደቅኯትዔ ይቇባኴ። ዏቇንጇኴን በዏቃጏዔ፣ ንድነትን
በዒዙዏድ ከ30 ዓዏታት በሱት ከህጏሓት ዯኯይቶና ኯ 23 ዓዏታት በቬደት ኲይ ሆኖ
ቩታቇኴ ኟቆኟው ት.ዴ.ት./TANDዔ፣ በዚህ ኟኯውጥ ጎዳና እንደዑቧኯፍ ከውጥኑ
ዷዔሮ በዏደቊቇዔ ግኴጽ ኣድርቇዋኴ። በዑኴዮኖች ኟዑቆጇር ኟኣዲቬ ኣበባ ህዝብ
ቅዳዓ ደባባይ ጏጥቶ ያቪኟውን ኟድቊፍ ቧኴፍዔ በዐኰ ኴብ ኣድንቋኴ። ይህንን
ታኲቅ እርዔጃ ኯዒደናቀፍ ዐከዙ ያደዖቈ ሽብርዯኞችንዔ ዔርሮ እያጏቇኧ ቈዳት
ኯደዖቧባቷው ጏቇኖቻችንዔ ጽናደን ይዏኝኲቷዋኴ።
እኟዯከቧዯ ያኯው ኟህዝብ እንቅቬቃቫ ኟዏጪው ፍትሃዊ ቬርዓት ዏኲካች ነጸብዙቅ
ሆኖ እያኯ፣ በኳኲ በኩኴ ግን ኟድሮዎቸ ኟህጏሓት/ኢህኣዴግ ባኯቬኴጣናት ጥቅዒቷውንና
ቬኴጣናቷውን ኯዒቬጇበቅ ቩኰ ኟኯውጥ ሂደደን ኯዒደናቀፍ ኴአ ኴአ ዏቧዘ ኧዴዎች
በዏጇንጇንና ብኵዔ በዏቃጏዔ ኲይ እንደዑቇኘ ግኴጽ እኟሆነ ዏጥቷኴ። ይህ ዓይነደ
ኟሃቇርንና ኟህዝብን ብህ ዯቬሲ ጏደ ጎን ኟዑቇሯትር ጨኯዔዯኛ እንቅቬቃቫ ሁኰ
ት.ዴ.ት./TANDኣሁንዔ ዔርሮ ይቃጏዒኴ።

ኟት.ዴ.ት./TAND ዒእከኲይ ኮዑቴ እነዚህ ከኲይ ኟዯጇቀቨትን ሁኯደ ዯጻዙዘ
ክቬዯቶችና ባጇቃኲይ በኯውገ ሂደት ኲይ ዒከኴ ያኯበትን ኣቬዯዋጸኦ ኟዑቇዏግዔ
ኣቬቷኳይ ቬብቧባ ከ 22 – 23 / 06 / 2018 በዒካሄድ ኟዑከዯኰትን ውቪኔዎች
ኣቬዯኲኴፏኴ።
1ኛ. ት.ዴ.ት./TAND በሃቇዙችን እኟዯካሄደ ያኯውን ኟኯውጥ ሂደት በዏደቇፍ ዐኰ
ሃይኰን ሃቇር ቤት ውቬጥ ኣቬቇብቶ ኟበኩኰን ኣቬዯዋጸኦ ኯዒበርከትድዔዳዓ ኲይ
ደርሷኴ።
2ኛ. ት.ዴ.ት./TAND ሀ/ኟኢትዮጵያ ህዝብ ኟቊዙ ትግኴ ቮንጎ (ቮንጎ) ዏቬዙች ኣባኴ
ድርጅት ሆኖ ኟህብዖደን ዓኲዒ ከግቡ ኯዒድዖቬ ኣሁንዔ ዯቪትፎውን ኟዑቀጥኴ
ዏሆኑን ኣጽንኦት በዏቬጇትና፣ ኯ/ እንደዚሁዔ ኯውገን ሯኲ ከሆኑ ኟዯኯያአ
ኟትግዙይ ቩቪኴ ንቅናቄዎች ቊር ያኯውን ኣቊርነት በትቊት እንደዑቇሲበት በዒዖቊቇጥ፣
ኣሁን በሃቇዙችን ውቬጥ ኟዯዷዏዖው ኟኯውጥ ሂደት ቪይደናቀፍ ይቀጥኴ ኧንድ
ት.ዴ.ት./TAND ኟበኩኰን ኣቬዯዋጸኦ ዒበርከት ይቻኲኴ ብኵ ቬኯኣዏነ ባቬቷኳይ ሃቇር
ቤት ኯዏግባት ጏቬኗኴ።
3ኛ. ይህ ውቪኔ በዯግባር ኲይ ይውኴ ኧንድ ኣቬሯኲ ሁኔታዎችን ኯዒዏቻቷትና
ከኯውጥ ኣዙዒጆቸ ቊር ዯቀዙርቦ ኯዏዏካከር በኣሲጣኝ ቬሯኲ እርዔጃዎችን
እንዲጏቬድ ውቪኔ ኣቬዯኲኴፏኴ።
ድኴ ኯኢትዮጵያ ህዝብ!
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