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ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘካይዶ ዘሎ ኲናት ብዝምልከት ብዋዕላ ማሕበረሰባት
ትግራይ ሰሜን ኣሜሪካ ዝተውሃበ መግለፂ
OVEMBER 6, 2020

ዝኸበርኩምን ኣብ ኩሉ ኩርናዕ ዓለም ዘለኹምን ደቂ ትግራይ፡
ቅድሚ 30 ዓመታት፣ ደርጊ ህዝቢ ትግራይ ንመሰሉ ኣብ ዘካየዶ ዝነበረ ብረታዊ ቃልሲ ኣብ ኢዱ ብዝኣተው ከበድቲ
ኣፅዋራትን ሓይሊ ኣየርን ተጠቂሙ ዝፈፀሞም ዘስካሕክሑ ግፍዒታት ቁስሉ ገና እንተየሕወየ፣ ሎሚ እውን ሓደ ዓይነት
ጨፍላቃይ ኣተሓሳስባ ብዘለዎምን ብኣብይ ኣሕመድ ብዝምራሕን ጉጅለ ዳግም ኲናት ተኣዊጁና ኣሎ። ህዝቢ ትግራይ ልዕሊ
60 ሺሕ መስዋእቲ፣ ልዕሊ 100 ሺሕ መቁሰልቲን ስደትን እታ ዝፈትዋ ሃገሩ ምስ ህዝቢታት ኢትዮጵያ ማዕረ ኮይኑ ሕገመንግስታዊ መሰሉ ተኸቢሩሉ ንክነብር ብምምራፅ እታ ቅድሚ ኣብይ ኣሕመድ ዝነበረት ብቁጠባዊ ዕብየታ ኣብ ዓለምና
ኣብነት ኮይና፣ ንኣፍሪቃዊያን እውን ድምፂ ዝኾነት ኢትዮጵያ ንክምስርት ክኢሉ እዩ።
ኮይኑ ግና ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ ንደሓር ኣብ መንጎ ህዝቢታት ኢትዮጵያ ተራእዩ ዘይፈልጥ ናይ ብሄር
ጎንፂታት ተፈጢሩ፣ ናይ ኣማኢቲ ኣሻሓት ህይወት ጠፊኡ ፣ ምፍንቃልን ሽብርን መግለፂኣ ዝኾነት ኢትዮጵያ ተፈጢራ
እያ። ን’ቶም ዝተፈጥሩ ፀገማት ኣብ ክንዲ ምፍታሕ፣ ፈፀምቲ ገበን ኣብ ሕጊ ኣብ ክንዲ ምቅራብን፣ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ
ልዕሊ ንስልጣኑ ዘስግኡ ዎ መራሕቲ ፖለቲካዊ ውዳበታትን ጋዜጠኛታትን ክወስዶም ዝፀንሐን ዘሎን ግፍዒታትን
ማእሰርቲን ናይ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ናብ ገደል ብምእታይ ውልቀ መላኺነቱ ንምርግጋፅ እንታይ ከምዝገብር እናርአየና
መፂኡ እዩ። እዙይ ድማ ናይ ዓለም ሰላም ሽልማት ካብ ዝረኸበ ትፅቢት ዝግበር ኣይነበረን። እንተኾነ ግን ፅምኢ ስልጣኑ
ንምርዋይ ምስ ዲክታቶር ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምምሽጣር እታ ናይ ብሄራትን ብሄረሰባትን መሰል ተጣባቂት
ዝኾነትን እምቢ ንምልኪ ኣብይ ኣሕመድ ዝበለትን ትግራይ ካብ ካልኦት ክልላት ነፂልካ ኣብ መወዳእታ ድማ ወታደራዊ
ሓይሊ ተጠቂምካ ምምብርካኽ ብምድላዩ ዝተፈላለዩ ፀለመታትን ክስታትን ከቅርብ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ እዙ ሰሙን እዙይ
ኲናት ወሊዑልና ኣሎ። እቱ ኲናት ድማ ንሓንቲ ናይ እቱ ፌደራላዊ መንግስቲ ኣባል ዝኾነት ክልል ብናይ ባዕላ ሰራዊት
ክትውጋእ ብምግባር ንዓና ንደቂ ትግራይ ንኻልኣይ ጊዜ ኣብ መዋእልና ንሪኦ ዘለና ብምዃኑ ብሓቂ ዘሕዝንን ዘሕርንን
እዩ።
እዙ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተኸፊቱ ዘሎ ኲናት ከበድቲ ኣፅዋራትን ነፈርቲ ውግእን ዝሓወሰ ምዃኑ ኣብይ ኣሕመድ ከይሓነኸ
ንህዝቢ ዓለም ግልፂ ገይሩዎ ኣሎ። ሰማይ ትግራይ ድሕሪ 30 ዓመታት ናይ ሃገርና ነፈርቲ ውግእ ቦምባታት ዝድርብያላ
ኮይኑ ኣሎ። ታሪኽ ባዕሉ ደጊሙ፣ መንግስታት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ እዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ዝፈጠረን ንኣሻሓት
ዓመታት ብደሙ ዝዓቀበን ህዝቢ ተደጋጋሚ ክሕደትን ጥቅዓትን እናብፅሑሉ ፀኒሖምን፣ ሎሚውን ኣብይ ኣሕመድ
ይቅፅለሉን ኣሎ። ስለዝኾነ ዋዕላ ማሕበረሰባት ትግራይ ሰሜን ኣሜሪካ እዙ ኲናት እዙ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ዝተኣወጀን
ዝተኸፍተን ስለዝኾነ ከም ኣካል ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊኡ ዝፍፀም ዘሎ ኲናት እውን ስለዝኾነ ነቱ ጉዳይ ኣፀቢቁ ድሕሪ
ምምርማር ዝስዕቡ ናይ መርገፅ መግለፂ ኣውፂኡ ኣሎ።
1. ንኽቡር ህዝቢ ትግራይ፣ ካባኻ ተቀዲሕና ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ንነብር ኣካልካ ዝኾነና ደቂ ትግራይ ካብ ኩሉ ጊዜ
ብዝበለፀ ኣብ ህልውናና ተኸፊቱ ዘሎ ኲናት ንምምካት ኣብ ጎንኻ ጠጠው ዝበልና ምዃንና ብኹርዓት፣ ኒሕን
ሓቦን ነረጋግፀልካ!
2. ኣብ ወፃኢ ሃገራት፣ ብፍላይ ድማ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ንነብር ደቂ ትግራይ፣ ከም ሓደ ክቡር ቤተሰብ ናብ ሓደ
ብምምፃእ ን’ቱ ገበን ግብረ-ሽበራ ኣብ ልዕሌና ዝፍፅም ዘሎ ዘይሕጋዊ መንግስቲ ነቃልዐሉን ድጋፍ ማሕበረሰብ
ዓለም ንረኽበሉን ተኸታተልቲ ሰላማዊ ሰልፊታት ንኽንገብር፣
3. ኣብ ዓድና ኣንበጣ ዘራእቲ ገባርና ከጥፍእ እንተሎ ዓይኑ ዓሚቱ ዝነበረ ኣብይ ኣሕመድ፣ ካብ ኣንበጣ ዝተረፈ
እውን ብሓዊ ጥይት ንከባርዖን ህዝቢ ትግራይ ብጥምየት ክጥፈኦን ብምሕሳብ ኣብ እዙ እዋን እዙይ ኲናት

ንኽኸፍት መሪፁ ኣሎ።፡ እዙይ እውን ህዝብና ተፀባዪ ረዲኤት ክገብሮ ከምዝኽል ፈሊጥና ምስ ገበርቲ ሰናያት
ብምርኻብ ሰብኣዊ ሓገዛት ንኽንረክብ ክንፅዕርን ነናይ ውልቀና ኢድ እውን ንክንዝርግሕን፡
4. ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታትን ግዝኣታትን ንነብር ደቂ ትግራይ ንተኣሳሰሩሉ መርበብና ክነጠናኽር፣
5. ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ካብ ዝመፀሉ እዋን ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ብሄራትን ብሄረሰባትን ኢትዮጵያ ናይ
ማዕለያ ዘብሎም ገበን ሰለባታት ዝኾኑ ወገናትና ስለዘለው ምሳና ክስለፉ ክንገብር፣
6. ኣብ ንነብረሎም ዘለና ከተማታትን ግዝኣታትን ምስ ዘለው መንግስታዊ ን ሰብኣዊ መሰል ተጣበቅቲ ትካላትን ከምኡ
እውን ተፈለጥቲ ውልቀ ሰባትን ርክብ ብምፍጣር ኣብ ዓድና ዝካየድ ዘሎ ገበን ምፅናት ብሄራትን ካልኦት ግህሰት
ሰብኣዊ መሰላትን ሓቢሮምና ክቃለሱ ንክንገብር ብኽብሪ ንፅውዕ።
በውጭ ለምትኖሩ የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦች፣
አብይ ኣሕመድ ስልጣን ከያዘበት ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያ ልጆቿን እርስ በራሳቸው የሚገዳደሉባት፣ ከመኖሪያ ቀያቸው
የሚፈናቀሉባትና የሲኦል ኑሮ የሚገፉባት ሃገር ሆናለች። ብሄር ከብሄር በመፈቃቀርና በመከባበር ለ27 ዓመታት የኖረባት
ኢትዮጵያ ዛሬ ብሄር ከብሄር የሚጋጭባት ሆናለች። ያች ፈጣሪዋን ትፈራለች የተባለችው ሃገር፣ ልጆቿ እንደ በግ
ተዘቅዝቀው ሲታረዱ በሃዘንና በሃፍረት ተመልክተናል።
ያች ትናንትና በቄሮ መስዋእትነት ለውጥ ማየት ተስፋ ያደረገችው ኦሮሚያ ካለፈው በባሰ መልኩ ወጣት ልጆቿን
የሚያልቁባትና ደም መፋሰሱ የተለመደበት ክልል ሆናለች። በጣም የሚያሳዝነው ግን ኣብይ ኣሕመድ ኣሁን ኦሮሞ ስልጣን
ይዘሃል እያለ ሲሳለቅበት ማየቱ ነው። በተመሳሳይ፣ ህገመንግስቱ የሰጣቸውን መብት በመጠቀም በወላይታ፡ ሃዲያ፡ ጉራጌና
ሌሎች ብሄሮች የራሳቸውን ክልል እንዲኖራቸው ሲጠይቁ የሚሰጣቸው መልስ እስርና ጥይት ሆኗል። ኣብይ ኣሕመድ፣
የኣማራ ልሂቃንን ለማታለልም ኦሮማራ ለውጥ ኣመጣን እያለ ሲደልላቸው፣ ህወሓትና የትግራይ ህዝብን የኣማራ ህዝብ
ጠላት በማስመሰል ሲስል ከቆየ በኋላ ኣማራና ኦሮሞን መቋጫ ወደ ሌለው ግጭት እየመራ ይገኛል። ዛሬ በየትም
የኢትዮጵያ ክፍል ሰላምና ተስፋ ጨልሞ፣ ሃዘንና ሽብር ነግሶ ይገኛል። ይህ ደግሞ ከናንተው የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦች
ወንድምና እህቶቻችን በላይ የሚያውቀው ስለሌለ ብዙ ኣንዘረዝረውም።
ኣብይ ኣሕመድ ኢህኣዴግ የነበረውን ችግር በጥልቀት ገምግሜ ስህተቶቼን ኣስተካክላለሁ ባለበት ማግስት ስልጣኑን
ለማደላደልና ኢሳያስ ኣፈወርቂን ለመምሰል የፖለቲካ መሪዎችና ጋዜጠኞች ከነበረው በባሰ መልኩ ወህኒ ቤት እያጎረ
የፖለቲካ ምህዳሩን በባሰ እየከረቸመው ይገኛል። ብሄሮችና ብሄረሰቦች የራስ በራስ ማስተዳደር መብታቸው በጉልበት
በመንጠቅ የሱን ኣገልጋዮች በየቦታው እየሾመ ይገኛል። በሰራዊቱም በራሱ ምስል የቀረፃቸው መኮንኖች በመሾም ሲፈልግ
የደህንነት ስጋች ያላቸውን ዜጎች ጥለው እንዲሄዱ ትእዛዝ እያስተላለፈ እንዲገደሉ በማድረግ ለወንጀሉ የፈረደበትን ህወሓት
ሲያደርግ ቆይቶ ኣሁን ወደ ሌላ ምእራፍ ተሸጋግሯል።
ኣብይ ኣሕመድ በትግራይ ላይ የከፈተው ጦርነት ኢትዮጵያዊያን እርስ በራሳቸው የሚተላለቁበት ከመሆኑም በላይ ህዝቦቻችን
በትግላቸው የተጎናፀፉትን የራስ በራስ ማስተዳደር መብታቸውን ሙሉ በሙሉ ለመቀማት እንዲችል እስካሁን የዚሁ መብት
ኣስከባሪ የሆነውንና ኣልገዛም ያለውን የትግራይ ህዝብ በማምበርከክ ስልጣንን በእጁ ለማስገባት የሚያደርገው የመጨረሻ
ሙከራ የሆነው ጦርነት አሁን ጀምሮታል።
ይህ ጦርነት የኢትዮጵያን ህልውና የሚፈታተንና መቋጫውን መቼና የት መሆኑን የማይታወቅ ከመሆኑም በላይ ብህዝቦች
መካከል እልቂት የሚያመጣ እንዳይሆን እንፈራለን። ስለሆነም የዝቦቻችን ኣንድነት እንደተጠበቀ እንዲኖርና ኢትዮጵያችን
በህዝቦቿ እኩልነትና መፈቃቀድ ኣንድነቷን ጠብቃ እንድትኖር ይህ ጦርነት እንዲቆም መታገል ኢትዮጵያዊ ግዴታችን ነው
ብለን እናምናለን። ስለዚህ በምናደርጋቸው ሰላማዊ ሰልፎች፣ ብምናስተላልፋቸው ጥሪዎች ከኛ ጋር እኩል ኣስተዋፅኦ ታደርጉ
ዘንድ የትግል ጥሪያችንን በክብር እናቀርብላቹኋለን። በተለይም በአማራና በትግራይ ህዝቦች መካከል የብሄር ለብሄር
ጦርነት እንዲቀሰቀስ የአማራ ልዩ ሃይል በጦርነቱ ላይ እንዲሳተፍ ኣብይ ኣሕመድ እያደረገ መሆኑን ኣጥብቃቹህ
እንድትቃወሙ እንጠይቃለን።
እኛ የትግራይ ወንድሞቻቹህና እህቶቻቹህ ጦርነቱን ቆሞ ሰላማዊና ሁሉም የፖለቲካ ሃይሎች ተደራድረውና ተወያይተው
በሚመጣ የፖለቲካ መፍትሄ የኢትዮጵያ ህልውና ማስቀጠል ኣማራጭ የሌለው ብቸኛ መፍትሄ ነው ብለን እናምናለን። ይሄን
ለማድረግ ኣብይ ኣሕመድ በትግራይ ላይ እያካሄደ ያለውን ጦርነት እንዲያቆምም ድምፃችን ከፍ ኣድርገን እንጠራለን።
ሎሚውን ትግራይ ብመስዋእቲ ደቃ ተኸቢራ ትነብር!
ሓንቲ ትግራይ፣ ሓደ ህዝቢ!!!

