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ታጠቅ ኢትዮጵያ ሰላማዊ ትግሉን ተቀላቀለ  

ከታጠቅ ኢትዮጵያ የተሰጠ መግለጫ 

 

       ነሐሴ ፮ ፳፲ 

12 August 2018 

 
ታጠቅ ለነፃይቱ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ አንድነት ንቅናቄ የኢትዮጵያ አገራችንን ሁኔታ በቅርብ 

እየተከታተለ ሲገመግምና ሲተነትን፣ አስፈላጊ የሚላቸዉንም ግቦቹንና የትግል ስልቶቹን ከየወቅቱ 

ነባራዊ ሁኔታዎች ጋር እንዲጣጣሙ በማድረግ ትግሉን ባለፉት በርካታ አመታት ሲገፉ መቆየቱ 

ይታወቃል። 

ባለፉት አራት ወራት ያለዉንም ፈጣን የለዉጥ ሁኔታ በቅርበት እየገመገመ በመረጃ በተደገፈ ትንታኔ 

በመግለጫዎቹ ፣ከሽግግር ወቅት ሁሉን አቀፍ ጉባኤ አስፈላጊነት አስከ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ 

በኢትዮጵያ ዉስጥ የተጀመረዉን ለዉጥ መደገፍ አንደሚገባ የሚገልጹ አቋሞች ሲወስድ ቆይቷል። 

ይሁን እንጂ እጅግ ወሳኝና አስፈላጊ የድርጅቱ የትግል ስልት ላይ (ማለትም በሁለገብ ትግል ዙርያ) 

አቋም ለመዉሰድ የድርጅቱ መስፈርቶችንና የጊዜዉ አጠቃላይ የኃይል አሰላለፍ ምን መልክ እንዳለዉ 

፣ተገቢና ተጨባጭ ሁነኛና ገንቢ ትንታኔ  መስጠት እስከሚችል ታጠቅ አቋም ከመዉሰድ ተቆጥቦ 

ሰንብቷል። 
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በዚህ ጉዳይ ላይ ሰፊና ጥልቅ ዉይይት ካደረገ በዉሃላ  ነሐሴ ፪ ፳፲ የድርጅቱ ምክር ቤት 

የሚከተለዉን ዉሳኔ አስተላልፉአል።  

ታጠቅ ድሮዉንም ሁለገብ የትግል ስልት የመረጠዉ ቅድመ ለዉጥ የነበረዉ ገዥው 

የኢሕአዴግ ቡድን ለሰላማዊ ትግል የሚሆን ተክለ ሰዉነት ያልነበረዉ በመሆኑና ተገፍተንና 

ተገደን ይህን የትግል ስልት የመረጥን በመሆናችን አሁን ግን ባለዉ ነባራዊ ሁኔታ ለሰላማዊ 

ትግል ሊሆን የሚችል ጅማሮ በመኖሩና ይህን የሰላም ሂደት ማጠናከር፣ የተከፈተዉንም 

የሰላማዊ ትግል መድረክ ማስፋትና የበኩላችንን መወጣት ስላለብን ከነሐሴ ፪ ፳፲ ጀምሮ 

በይፋ የትግል ስልታችን ሰላማዊ እንዲሆን ወስነናል። ይህንንም ገቢራዊ ለማድረግ ቆርጠን 

እንታገላለን። 

በቀጣይነትም በስተሰሞኑ በሶማሌ ክልል ፣በሻሸመኔና በሌሎች ቦታዎች የተፈጸሙ አሰቃቂ ግድያዎችና 

ያስከተሉትን የህዝብ መፈናቀልን በጥብቅ እያወገዝን፣ ለተጎዱት ቤተሰቦች እግዚአብሄር መጽናናቱን 

እንዲሰጥ እየተመኘን ፣ይህ ብጥብጥና የግፍ ግድያ በሕዝቦች መካከለ ሳይሆን የግል ጥቅም አሳዳጆችና 

የህዝቡ ፖለቲካዊ አንድነትና ሰላሙ ያልተመቻቸዉ ግለሰቦችና ቡድኖች አነሳሽነት የተፈጸመ መሆኑን 

በመረዳት፣ እነሱም ተሸናፊ ኃይሎች መሆናቸዉን በመገንዘብ፣  ያለመደናገጥና ተስፋ መቁረጥ 

በህዝቦች መሃል ያለዉን ትስስር ለማጠናከር ሌት ተቀን ልንሰራ እንደሚገባ እናሳስባለን። ለዚህ ጥፋት 

ማንም ህዝብ ተጠያቂ አይደለምና በሕዝባችን መሃል ንፋስ እንዳይገባ ልዩ ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባናል። 

ጥፋተኛ ግለሰቦቹንና ቡድኖችን መንግስት ተከታትሎ ለፍርድ እንዲያቀርባቸዉም አጥብቀን 

እንጠይቃለን ። 

የድል ባለቤት ሕዝብ ነዉ！ 

ኢትዮጵያ ለዘልአለም ተከብራ ትኑር! 

 

ታጠቅ ለነፃይቱ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ አንድነት ንቅናቄ  

 


