ትብፃሕ ናብ ቤት ምኽሪ ኽልል ትግራይ


አቐዲመ እቲ ዝኸበረ ሰላምታይ እናቕረብኹ ፣ቐፂለ ድማ አንታ ጀግና ኹሩዕ ህዝበይ ፡
ብማንነትኻ ዘይትፃባፀብ ዉርዙይ ትግራዋይ ፡ ብዝገበርካዮ ዲሞክሪያሳዊ ዓለም ዘገረመ መረፃ
እንዃዕ ደስ በለኻ ኽብለኻ ይደልይ።ኹሉ ዝግባእ ኽብሪ ድማ ንኹላትኩም ተሳተፍቲ ውድባት
ይኹነለይ ኾሪዕና።
ትግራዋይ አብ ታሪኽ ምስራሕ እምበር ፣አብ ታሪኽ ምፅብፃብ ብዙሕ ሰለዘይርአይ ኸምቲ
ኽበፅሆን ፣ኽፍለጦን ዝግቦዖ ብርኺ ዋላ እንተዘይ ሰደረ ፡ዊዒሉ ሓዲሩ ሃቂ ሃቂ እዩሞ ፡
ትማልን ሎሚን ዝተሰርሑ መስተንኽራዊ ጀግንነት ትግራዎት ፣እቲ ብኽብርን ጀግንነትን
አቦታቱን፣አዴታቱን እናተሓበነ ንዚ ዘመን ዝምጥን ብቕዓትን ፍልጠትን እናማዕበለ ዝመጽእ
ዘሎ ዕሸል መንእሰይ ወለዶ ብምትእምማን ፅባሕ ኸም ወርቂ ኸምዝኹላዕ ጋእ መጋእ
የብለይን።
ብምቕፃል መንእሰይ ወለዶ ትግራይ፣ፉሉይ ሃይሊ ትግራይ፣ኺነጥበባዊያን ትግራይ ፣ነጋዶ
ትግራይ ፣ኮታስ ኹሉ ትግራዋይ ፣አብ ዉሽጢ ዓድን አብ ወፃእን ዘርከብ ኹሉ
ትግራዋይ፤ትግራዋይነት ወርቂ፣ ትግራዋይነት ኽቡር ማንነት ንዝብል ቱርጉም ብግብሪ አብ
መሬት ዊዒሉ ብምርአይና ደጊመ እንዃዕ ደስ በለና ደስ በለኹም። ብፍላይ፣ ብፍላይ ግን አብ
ሱዑዲን፣ አብ የመንን፣ አብውሽጢ መንቀራቕሮን ፡ ስቓይን ኾይንኹም ንናይ መረፃ ትግራይ
ዓድኹም ናይ ድጋፍ መልእኽትኹም ብቪድዮ ምስሊ ዘሕለፍኹም ኾሪዕናልኹም ።የቐንየልና
ብምቕፃል ናብ ዘምፃአኒ ሃሳብን፡ ዋና ነጥብን ኽምለስ፣ኸም ሓደ ትግራዋይ ፡ ነዚ
ዝተኻየደ ፮ (6)መረፃ ኽልል ትግራይ ኻፍቶም ኻብ ልቢ ዝተመነዩን ዝደገፉን ተጋሩ ሓደ እየ
፣አብ ዝሓለፈ ፪ ዓመት ብመንግስቲ ፌደራል፣ አብ ውድብ ህ.ወ.ሓ.ት ዝተገብረ ግፍዕን
በደልን፡ በደለይ ኸምዝኾነ ይስማአኒ። ዋላኳ ሕዝብን፣ ውድብን ዝተፋላለየ እንተኾነ ፣ኸም
ሓደ ፈታዊ ህዝቡ ትግራዋይ ግን (ኻብያ ዘይትፈልጦ መልአክስ፥ እትፈልጦ ስይጣን) ብዝብል
እምነትን ህ.ወ.ሓ.ት ኽንድግፍ እንተለና(እንተለኹ) ብቲ ዝተገብረ ናይ መሪሕነት ለውጢ
ተስፋ ብምግባር ፣ ኸም መብዛህትኡ ትግራዋይ ንዝመፀ ጥቕዓት በቢንኽእሎ ሞያን ዓቕምን
መኪትና (መኪተ) እየ። ብፍላይ ድማ ውድብ ህወሓት፣ ናብ ትግራይ እንትትምለስ ፡ ብናይ
ባዕላ ድኽመትን፣ ውድቀትን ምዃኑ አሚና ንህዝባ ኽትክሕስ፣ ኽተገልግል ፣ዲሞክራሲ አብ
ትግራይ ኽዕምብብ ነፃነትን ፍትሕን ኽነግስ፣ ንሕዝቢ ትግራይ ቃል ተአቲሉ እዩ።
ብወገነይ ኻፍቲ ንመራሕቲ ውድብ ህ.ወ.ሓ.ትን፡ ኻድረታት ህ.ወ.ሓ.ትን ዘይድግፈሉ ዝነበረ
ዋና ነጥበይ ፣ብወረቐትን ብአፎምን ዝብልዎ ኻሊእ፣ብግብሪ አመሬት ዝሰርሕዎ ኻሊዕ
ብሙዃኑ እዩ ነይሩ።
ኹሉ መጥቃዕቲ ህወሓት፣መጥቃዕቲ ህዝቢ ትግራይ፣ኹሉ መጥቃዕቲ ህዝቢ ትግራይ ድማ
፣ጥቅዕት ማንነተይ ሰለዝኾነ። ናይ ፖለቲካዊ ፡ ድሌተይን አራአዕያይን ብዘየግድሽ ፣

እንትዓስልን እንስለፍን፣ብፍላይ ድማ ኸምን ኽቡር መራሒና ዶ/ር ደብረፄን ገሜኬኤል፤
ዝበሉ መራሕቲ ንቕድሚት እንትመፁ ትግራይ ኾነ፣ መንእሰይ ትግራይ፤ ኻፍቲ ዝነበረ
ግዕዙይን፣ ሓርፋፍን ናይ መርሕነት ዘመን፣ ዝሓሽ ዲሞክሪያሳዊ መሰልን፣ ዝሓሸ ፍትሒን፣
ምሕደራን ብሃንቀውታን ተስፋን ብምፅባይ እዩ። ብዙሕ ለውጢ ድማ ተራኢዩ
ንሙሁር፣ሓረስታይ፣ነጋዳይ ተማሃራይ፣ ፖለቲከኛ፣ ኮታስ ትግራይ ኸምትግራይ ብትምሕርቲ፣
ብልምዓት፣ ብጥዕና፣ ብስላማ፣ ኽትዕምብብን ኽትኮርዕን ኹሉ ሃቢሩ ሰሚሩ ዝኽእለቱ ይገብር
አሎ።
ቤት ምኽሪ ኽልል ትግራይውን ፣አነስ ኻብ መን ንኢሰ ብምባል፣ዝነበረ ናይ መረፃ አዋጅ
ብምምሕያሽ ኻብ አብዛሓ ድምፂ፣ ናብ ቅይጥ ድምፂ ብምምሕያሽ ፹(80%) ብ፳(20%)
ዝብል አዋጅ አፅዲቁ ፣ሕዝቢ ተሓጚሱ ፣አነም ደስ ኢሉኒ ኹሉ ትግራዋይ ደስ ኢልዎ። ናይ
ብሓቂ ውድብ ህወሓት ህዝባ ኽትኽሕስ ቖሪፃ ተላዒላ እያ ብምባል ተስፋ ጌርና ነይርና። ኹሉ
ትግራዋይ፣ ብፍላይ ድማ እቲ አብ ደገ ዝንሄ ትግራዋይ፣ ምስቲ ንነብረሉ ሃገራት ዝንሄ መሰል
ዲሞክራሲ ዋላዃ እንተዘየዋዳደርናዮ ፦ሃዋሁው ዲሞክራሲ ባዕሉ ፁቡቕ ጅማሮ ብዝብል
ተስፋ ጌርናን ፣ዓጊብና ኔርና።
ይኹንምበር ውፅኢት መረፃ ንህዝቢ ዕሊ ምስተገበረ፣ ዝሰማዕናዮ ግን ንምእማን ይኸብድ።
ብወገነይ ምእማን ዝአበየኒ፣ ንምዃኑ ውድብ ህ.ወ.ሓ.ት ኻብ ዝሓለፈ ስሕተታ ትማሃር ዶ ?
ንዝብል ሕቶ ድማ መልሲ ስኢነሉ፣ አቶ አማኒኤል መብርሂ እንትህብ እንተሎ ህ.ወ.ሓ.ት
፹(80%) ዝሳዓረውን አፍቲ ፳(20%) ይካፈል እዩ ፣እያ እታ ህጊ ትብል ዝብል መልሲ ምስሃበ
ገሪሙኒ።
ናይ ህ.ወ.ሓ.ት ምክር ቤት ዘውፅዖ ህጊ፣ ንባዕሉ ኸምዝጠቅም ጌሩምበር ፣፣ንዝቃወሞ
ኸምዝምችው ጌሩማ አየውፅዖን። ንአብነት ህ.ወ.ሓ.ት ን፳፯(27)ዓመት ዝተጠቐመሉ ህገ
መንግስቲ ፣ አብይ አህመድ ብዝምችዎ የቐያይሮ አሎ። ህ.ወ.ሓ.ት ድማ ንፌደራል መንግስቲ
ፍትሓዊ አይኮነን ፣ሕገመንግስቲ ይጣሓስሎ ፣ ትብል ትውዕል አላ። ናብ ሓደ ወገን ዝዘበለ
ስለዝኾነ ዶ አይኮነን ? ንምንታይ ዳአ ህወሓት ንዓአ ብዝምችዋ መንገዲ ናይመረፃ አዋጅ
አፅዲቓ ?
ብወገነይ አብ የትም ዓለም ዲሞክራሲ በብዛሓ ድምፂ ይዕብለል ፣ ፖለቲካዊ፣ ማሕበራዊ፣
ፋይናንሳዊ፣ ዲፖሎማሲያዊ፣ ወታደራዊ፣ ውሳነታት ድማ ብ፸፭(75%) ድምፂ ይውሰን ።
እሞ ዳአ ህ.ወ.ሓ.ት ብ፹(80%)ፐርሰንት ዝዓብለለቶ ቤትምኽሪ እንታይ ፈሪሓ እያ ነተን
፳(20%) ፐርሰንት ዝተማቐለተን? ብኸመይስ ከ እዩ ዳአ ድምፂ መንእሰይ ወለዶ ኽስማዕ ?
ንምዃኑ ፻፶፪(152) ይኹን ፻፹፱(189) ድምፂ ህ.ወ.ሓ.ት አብ ቤትምኽሪ ኽልል ትግራይ
ብዘይኻ ን፴፯(37) ተወከልቲ ዝወፅኦ ማሃያን ፣አበልን ህዝቢ ትግራይ እንታይ እዩ ትርፉ ?
ልኽዕ ፴፰(38) ተናሓናህቲ ድምፂ እንተዝህልዉ ነይሮም፣ ተረባሓይ ህዝቢ ትግራይ ንኾነ ፣
ዝሓልፉ ዉሳነታት፣አዋጃት ፣ናይልምዓት ፖሮጀክትታት ብሕቶን መልሲን፣ ብኽትዕን

ስለዝዉሰኑ ፣ተሓታታይነትን፣ ሚዛናዊነትን(ቸክ ኤንድ ባላንስ) ስለዝህልው፣ናይ ሚድያ ሽፋን
ስለዝጉልብት ህ.ወ.ሓ.ትን ኻድረታት ህወሓትን ኸም ቓሕቶዖም ስለዘይዕንድሩሉ፣
ዘይኽትደልዮ ትኽእል እያ።እታሓቅም እዚአ እያ ።
እንትምችወካ ብመጨለፍ ፣እንትፅግመካ ብማንኻ። እዚአባ ግርም ፣ ንኹሉ ማስቃ አለዎ።
ኻድረታት ህ.ወ.ሓ.ት ዓገብ። ህዝቢ ትግራይ ኻሊእ ምተገቦኦ፣ሙሁር ትግራይ ኻሊእ
ይግቦኦ፣መንእሰይ ትግራይ ልሳኑ ኽዕፆ የብሉን ኢለ ይአምን። ሕጊ ሰብ የውፅኦ ፣ሰብ
ይቕይሮ፣ሰብ የማሓይሾ። አዋጅ ረብሓ ህዝቢ ተደሪኹምበር፣ ድሌት ውድብ ንኸማልእ
አይቀየር።አብዘለካ ወምበር ምውሳኽ ሰሰዓን፣ግትርነትን፣ ብኽነት ሃፍቲ
ህዝብንምበር፣ምምሒያሽ ዲሞክራሲ አይኮነን።
አብ መወዳእታ ኽብሎ ዝደልይ ቑም ነገር ፣ተጋሩ ብንህቦ ዝተፈለየ ሓሳብ ፣ንልዕሊ
፲፭(15) ዓመት ኻድረታት ህ.ወ.ሓ.ትን አባላቱን፣ ኻብ ማሕበረሰብና ኽንፍለ, ኽንርሕቕ,
ኽንሸማቐቕ ብዙሕ ተፈቲኑ እዩ ከከም አመፃፅእኡ ብምምላስ አብዙይ በፂሕና እንሄና
፣ትግራይ ንኹላህና ተጋሩ ማዕረ እያ።
እቲ ፍልልዩ ገሌኹም ብኻድረነትኩም መሬት፣ ህንፃ ፎቅ ሰሪህኹም ትኾኑ፣ገሌና ዝተፈለየ
ሓሳብ ስለዘለና ወይኻዓ ስለንሙጉት ፣መሬት ይኹን ህንፃ የብልናን ንኸዉን።ትግራዋይነት ግን
ልዕሊ መሬትን፣ ህንፃን ስለዝኾን ፣ሓዲግናዮ ንኸይድ ሓድጊ ምበር፣ ሒዝናዮ ንኸይድ መሬት
ይኹን ህንፃ የለን ።ኹላህና መጨረሻና አብ ትሕቲ መሬት ማዕረ ንቕበር ። አብይ አህመድ
ንምንታይ ኽትዕን ልዝብን ዝፈርሕ ።ድሌቱ ብአምባገነንነት ኸሳኽዕ ስለዝደልይ ፣ እሞ
ህ.ወ.ሓ.ት ዳአ ንምንታይ ሰሲዓ ? ንምንታይ ተወሳኺ ድምፂ ደልያ ? ንምንታይ ንህዝቢ
ትግራይ ዘየድሊ ናይ ፴፯(37) አባላት ቤትምኽሪ ወፃኢ ዝዉሰኾ ?
ንሕዝቢ ዝሓስብ ውድብ፣ ወይ ኸምታ ዝበላ እተን ፴፰(38) ወምበር ን፬(4)ቲኤን ዉድባት
የካፍለን ወይኻዓ ፴፯(37)ቲዔን ሰሪዙ ፩ ንባይቶና ይሃብ ።ኸም ሕጊ ፻፶፪(152) ንዓብላላይ
ውድብ ፴፰(38) ንዝቀረዩ ውድባት ፍትሓውነት ይባሃል ።አብ ዘለካ ምውሳኽ ግን ዓገብ ።
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