ኣይተ ስብሓት ነጋ ኣብ መድረኽ መናእሰይ ትግራይ ንዝተዛረብዎ ኣመልኪቱ
ካብ ሰብ ሕድሪ ዝተውሃበ
መግለጺ
ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን
እዚ ኣይተ ስብሓት ነጋ [ኣቦይ ስብሓት] ኣብ መቐለ ኣዳራሽ ሓወልቲ ሰማእታት ኣብ ዝተሳለጠ ናይ መናእሰይ ኮንፈረንስ
ንዝሃብዎ መደረ ኣመልኪቱ ዝተውሃበ መግለጺ እዩ። ሰብ ሕድሪ ኣይተ ስብሓት ናይ ህወሓት ማእከላይ ኮሚቴ ዘይምዃኖም
ስለዝፈልጥ፤ ኢሉውን መደረ ኣይተ ስብሓት ናይ ውድብ ህወሓት መግለጺ ከምዝኾነ መረዳእታን መደምደምታን ስለዘይብሉን፤
መግለጺ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት እዩ ኢሉ አይወስድን፡፡
ይኹንምበር ኣብ ልዕሊ ሰብ ሕድሪ ጠቐነ ሰለዝቐረበ ጥራሕ ዘይኮነስ፤ ዘረባ ኣይተ ሰብሓት ግዜ ዝሓለፎን ነቲ ኣብ ትግራይናን
ሃገርናን ዝሳለጥ ዘሎ ምዕባለን ህልው ኩነታትን ዝጻረር ስለዝኾነን፤ ብመገዲ መግለጺ መልሲ ምሃብ ኣድላይ ኾይኑ ረኺብዎ
ኣሎ፡፡
ሰብ ሕድሪ መን እዩ？
ኣብዚ መግለጺ መንነት ሰብ ሕድሪ ንምርዳእ ኩሎም ዕላማታቱ ምዝርዛር ዘይከኣልኳ እንተኾነ ምስ ገለ ዕላማታቱ ግና
ክነላልየኩም
 ኣብ ክልልና እንዳተስፋሕፍሐ ዝመጽእ ዘሎ ክራይ ኣካብነት፣ ስእነት ሰናይ ምሕደራ፤ ምጉዳል ፍትሕን ክጠፍኡን
ልዕልና ሕጊ ክሰፍን ምንቅስቓስ


ኣብ መዋእል ህዝቢ ትግራይ ዝተዋህለሉ፤ ኣብ ግዘ ቃልሲ ንብሄራዊ ሓርነትና ተጠናኺሮም ዝነበሩ፤ መሊሱ ድሕሪ
ዓወት ዝተዳኸሙ ናይ ህዝቢ ትግራይ ክብርታት ክጥጥዑን ክምዕብሉን ምስራሕ



መናእሰይ ትግራይ ናይ ትግራይናን ሃገርናን ታሪኽን ባህልን ብዕምቆት ፈሊጦም ብስነ-ምግባር ተሃኒጾም ታሪኻዊ
ጉቡኦም ክዓሙ ድልዋት ክኾኑ እጃምና ምውፋይ



ኣብ እዋን ገድሊ ኣንጻር ደርጊ ጉቡኦም ዝተዋጽኡ፤ ግን ድማ ድሕሪ ውድቀት ደርጊ ኣብ ዘሎ እዋን፤ ኣብ ልዑል
ማሕበራውን ቁጣባውን ጸገማት ወዲቖም ዝርከቡ ሓርበኛታት ተጋደልቲ ብፍሉይ ኩነታት ዝእከቡለን ዝሕግዙሉን
ከምኡ ውን ኣብ ህንጸት ሰላምን፣ ልምዓትን ዴሞክራስን እጃሞም ዘበርክትሉ ኩነታት ምፍጣር



ኣብ ክልልና ይሳለጥ ኣብ ዘሎ ናይ ልምዓትን ዴሞክራስን ህንጸት ክካየድን ትግራይና ብኩለመዳያዊ ምዕባለ
ክትዕምብብን ኣድላይ ዘበለ ኩሉ ኣበርክቶ ምፍጻም



ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኮነ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ብሄር፣ ብሄረሰባትን ህዝብታትን ሃገርና ዝፍጸም ዝኾነ ዓይነት ናይ
ምጽልእላእ ወፍርን ጎዳኢ ተግባርን ምቅዋምን ምምካትን



ኣብ ሞንጎ ኢትዮጵያውያን ከምኡ ውን ኢትዮጵያውያን ምስ ካልኦት ጎረባብቲ ህዝብታትን ዝህልዎም ርክብ ሰላማዊ፤
ብምፍቕቓድን ምርድዳእን ዝተመስረተ ክኸውን ትኹረት ሂብካ ምንቅስቓስ



ምምሕዳራዊ በደላት፣ ምጉዲል ፍትሒ፣ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን፣ ምስፍሕፋሕ ክራይ ኣካብነት ዝጥምት እኹል
መጽናዕቲ ብምስላጥ፤ መፍትሕታት ብምትእልላሽ ዝምልከቶም ኣካላት እርማት ዝገብርሉ ኩነታት ምሕባር



ኣብ ሕገ-መንግስቲ ሃገርና ዝሰፈሩ ዴሞክራስያዊ መሰላት ብዘይ ዝኾነ ምሽርራፍ ክፍጸሙ፤ ነቲ ሕገ-መንግስቲ ክጻረሩ
ዝኽእሉ ካልኦት ሕግታት፣ ደምብታት፣ ኣሰራርሓታትን ተግባራትን ክህልው ከለው ድማ እርማት ክግበረሎም
ብምቅላስ፤ ከከም ኣድላይነቱ ውን ሕጊ ብዝፈቐዶም ኩሎም መስርሓት (ክሳብ ናብ ሕጊ ብምቕራብ) ንልዕልና ሕጊ
ምንቅስቓስን
 ሕገ መንግስታዊ ስርዓትና ንድሕሪት ከይምለስን ሃገርና ኢትዮጵያ ሓድነታ ተጠናኺሩ ብኹሉ መዳይ ክትጉልብትን
ዝከኣለና ክነበርክት … ዝብሉ ይርከብዎም፡፡
ሕዚ አብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ካብቲ ቀደም ዝነበረ ብዓይነቱ አዝዩ ዝተፈለየ እዩ፡፡ ሕዚ ሕገ መንግስትን ሕገመንግስታውነትን
ክኸበር ላዕልን ታሕትን ዝበሃል ዘሎ ዘመነ ሕገ-መንግስታውነት እዩ፡፡ ሕገ መንግስቲ ሃገርና ዝፈጠሩሉ ዕድላት ብምጥቃም
1

ድማ ከም ሰብ ሕድሪ ተወዲቡ ኣብ ዕቤት ህዝብና እጃሙ ንምዉፋይ ተዳልዩ ምህላው የፍልጥ፡፡ ሕጋዊ ኣካልነት ክረክብ
መመሰረቲ ሰነዱ ናብ ቢሮ ፍትሒ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ከምዘእተወን ውሳነ ይጽበ ከምዘሎን ድማ ጉሁድ ሓቂ
እዩ፡፡
ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን
ነዞም ዕላማታት ንዝተሓንገጠን ሕጋዊ መስርሕ ተኸቲሉ ንዝኸይድ ዘሎን ሰብ ሕድሪ እዮም እምበኣር ኣቦይ ሰብሓት ነጋ
ኣብ መቐለ ንኮንፈረንስ ዝተዓደመ መንእሰይ ኣኪቦም፤ “ሎሚ ህወሓት ምትዕርራይ አብ ዝገብረሉ እዋን_ ካልኦትኳ አናጹ
እዮም ዝብልዎም፤ አነ ሰለዘቀያይም ሕማቕ ክዛረብ አይደልን፤ ፈለኽ ፈለኽ ዝብሉ ሰብ ሕድሪ ዝበሃሉ ኤክስትሪምሊ ሓደገኛ
ዝኾኑ ናይ ደገ ኢድ ከምዘለዎ ባዕለይ ዝፈልጦ አለኒ፤ ከፍርሱና ይመጹ ኣለው” ኢሎም ንመናእሰይ ትግራይ ክጥንቀቑ
ከምዘለዎም መደረን መጠንቀቅታን እናስምዑ “ናይ ጸላኢዶ ናይ ደገዶ” ክብሉ ብጸለመ ዝጠቀንዎ፡፡ እዚ ኣበሃህላ ካብቲ
ደርጊ ዝብሎ ዝነበረ “ተሓህት/ህወሓት ናይ ገጸር ኣንጭዋ እያ’ ዝብል ኣበሃህላ ብምንታይ ይፍለ？እንታይ ከምዝበሉ ካብ
ቃሎም ምስማዕ እትደልዩ ነዚ ሊንክ ከፊትኩም ስምዕዎሞ ናብዚ መግለጺ ተመለሱ።
https://youtu.be/RzcvtImkoTQ
ሰብ ሕድሪ፤ ኣያና ኣቦይ ስብሓት ነጋ ምስ መሓዙቶም ኮይኖም ህዝቢ ትግራይ ካብ ዝነበሮ መሪር ጭቆና ተቓሊሱ ክወጽእ
ንዘወፍይዎ እጃም፤ ብኽብሪን ሞጎስን ይሪኦን ይቕበሎን፡፡ ህዝቢ ንምብዳል፣ መሰል ትግራዋይ ንምጥሓስን ሕገ መንግስታዊ
መሰል ዜጋታት ክገሃስን ዝገብርዎ ምንቅስቓስ ግና ኣምሪሩ ይኹንኖ፡፡ ምኹናን ጥራሕ ዘይኮነ ጸረ ዴሞክራስያዊ ኣካይዳ ኣይተ
ሰብሓት፤ ምሕረት ብዘይህብ ቃልሲ ክምከትን ክሰዓርን አለዎ ኢሉ ይኣምን፡፡
ሎሚ ጸላእቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ንንዉሕ ዝበለ እዋን ብዝገበርዎ ጽዑቕን ዘይተቛረጸን ናይ ጸለመን ጥቕዓትን ጎሰጓስ ፍረ
ኣፍርዩ ህዝብና እናተጎድአ ኣብ ዘለሉ እዋን፤ ኣብ ክንዲ ሓቢርካ ምስራሕን ምቅላስን፤ ንህዝቢ ትግራይ ጸሊእን ፈታዉን
እናበልካ ምጉጅጃል ሓደገኛን ግዜ ዘይጠልቦን እዩ፡፡ ኣይተ ሰብሓት ውን ነቲ ኣደዳ ስደትን ስራሕ ስእነትን ኮይኑ ዘሎ መንእሰይና
ተወዲቡ፤ ንባዕሉን ንህዝቡን ካብ ኩለ መዳያዊ ሓደጋ ከድሕን ክመኽሩን ክምዕዱን ዳኣ እምበር፤ ፍልልይን ጽልኣትን ክስብኩ
ኣይምተገበአን፡፡ ከምዚ ዝበለ ግዘ ዘይጠልቦ ኣካይዳን ኣተሓሳስባን ድማ ኣግባብነት ዘይብሉን ብስሩ ውን ጸረ ህዝባውን
ዴሞክራስያውን እዩ፡፡
ነዚ መሰረት ብምግባር ክሉ ፈታዊ ዓዱን ህዝቡን ትግራዋይ ኣይፋሎም ኣይተ ስብሓት! ንበይኖም ካልእ ዘፍርሕ ድኣ
እንተሃልይዎም እምበር፤ እዞም ዕላማታት ዝተሓንገጠ ሲቪል ማሕበር፤ ንህዝቢ ትግራይ ጸላኢ ዘይኮነስ ተስፋን ማእገርን እዩ
ክብሎምን ክኹንኖምን ይግባእ።
ካልእ ኣይተ ስብሓት ውን ዝፈልጥዎ፤ እቶም ብጸለመ ናይ “ደገን ሓደገኛታትን” ዝበሃሉ ዘለው ኣባላት ሰብ ሕድሪ፤ ሓርበኛታት
ተጋሩ እንኮላይ ኣባላትን ደገፍትን ህወሓት እዮም። እቲ ሓቂ እዚ ከሎ ደኣ ኣይተ ሰብሓት በየናይ ኣገባብ እዮም ከጸልሙ
ዝፍትኑ ዘለው? በቲ ዝኸሰረ ሕዱር ጸረ-ዴሞክራስያነት፣ ስስዐን ብልሽውን መገዲ ንምቕጻል ድዩ ወይስ ንሎሚ በጺሖም
እቶም ንሶም ዝፈልጥዎም ሓርበኛታት ተጋሩ ጸሊእቲ ኮይኖም?
እቲ ጉዳይ ግልጺ እዩ፡፡ ኣይተ ስብሓት ዘሻቕሎም ዘሎ ጉዳይ ህዝብን ሃገረን ዘይኮነስ፤ እታ ንዕኦም ትጥዕም ጸረዴሞክራስያዊትን ብልሽውትን መገዲ፤ ብዕላማታት ሰብ ሕድርን ካልኦት መሰላት ዴሞክራስያውያን ትካላትን ንሓንሳእን
ንሓዋሩን ከምትዕጾ ሰለዝፈልጡ እዮም፡፡ በቲ በለ በቲ ንኣይተ ሰብሓት ኮነ ንካልእ በዓል ስልጣን፤ ዕላማታት ሰብ ሕድሪ
ቅኑዓትን ወገን ህዝቢን ምኻኖም ዝውሰን ብትምኒትን ሕልምን ውልቀ በዓል ስልጣን ዘይምዃኑ ብትረት ከፍልጠኩም ይፎቱ፡
ሕገ-መንግስቲ እዩ ዳኛና፡፡ ቀጺሉ ድማ ተቓላሳይ ህዝብና፡፡ ሰብ ሕድሪ ከምቲ ብኣይተ ሰብሓት ነጋ “ናይ ደገ ኢድ ዘለዎዶ
እንታይዶ” ዝበሃል ዘይኮነስ፤ ህዝቢ ትግራይን ሃገርናን ካብቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ጸገማት ናብ ዝሓሸ መጻኢ ክሰጋገሩ ዘኽእሉ
ውሕሉላትን ህዝናባውያንን ዕላማታት ተሓንጊጡ፤ ብሓርበኛታት ተጋሩ ተጣይሹ ሕጋዊ ፍቓድ ክረክብ ብሕገ-መንግስታዊ
መገዲ እንዳተቓለሰ ዝርከብ ትግራዋይ ኢትዮጵያዊ ትካል እዩ፡፡ ኣይተ ስብሓት ድማ ቅንዕና ሰለዝጎድሎም እምበር ቅድሚ
ማንም ዕላማታት ሰብ ሕድሪ ንሶም ይፈልጥዎም እዮም፡፡
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ዝኸበርኩም ኣመራርሓ ህወሓት
ብኣይተ ስብሓት ዝቐረበ መደረ ንውድብ ህወሓት ዘይውክልን ናይ ህወሓት መርገጺ ዘይምኳኑን ጥራሕ ዘይኮነስ፤ ግጉይን ጸረ
ዴሞክራሲያዊ ኣረኣእያ ምኳኑን፤ ነቲ ህወሓት እትብገሰሉ ዘላ ናይ ተሃድሶ ጉዕዞ ውን መሐንኮሊ ስንክሳር ከምዝኾነን
ኣሚንኩም፤ ብግልጺ መግለጺ ክትህበሉ ትጽቢት ሰብ ሕድሪ እዩ፡፡
እዚ ምስዝኸውን … ዴሞክራሲ ክዕንብብ፣ ናይ ሕጊ ልዕልና ክረጋገጽ፣ ሙስና ክመሓው፣ ሓድነት ተጋሩ ክጠናኸር፣ ሕገ
መንግስታዊ ስርዓትና ንድሕሪት ከይምለስ እኳደኣስ ሓይሉ ክቅጽል፣ ስልጣን ናብቲ በዓል ዋና ሙሁር መንእሰይ ክሰጋገር፣
ከምኡ ውን ጸረ ተጋሩ ዝሳለጡ ዘለው ሽጣራታት ንምቅላስን ኣብ እትገብርዎ ቃልሲ … ሰብ ሕድሪ ኣብ ጎንኹም ከምዝስለፍ
ክገልጽ ይፈቱ።
ዝኸበርኩም ኣባላትን ደገፍትን ሰብ ሕድሪ
ሳላ ንስኻትኩም ንህዝቢ ትግራይ ወገን ክትኮኑ ዝተለዓልኩም እነሆ እቶም በቲ ብሱል ኣረኣእያኹምን ትብዓትኩምን ዝሰንበዱ
ሎሚ እንታይ ይብሉ ከምዘለው ሰሚዕኩሞም ኣለኹም። ሰብ ሕድሪ ሒዝዎ ዝተለዓለ ዓላማ ሕዝውን እንኮርዐሉን ተስፋ
ህዝብናን እዩ። ማሕበርና ኣብ ሓጺር እዋን ኣብ ወጻኢን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣሸሓት ተጋሩ ክሓቁፍ በቒዑ ኣሎ። በዚ ኣብ
ዝሓጸረ ግዘ ዝተመዝገበ ዓወት ድማ መሊእኹም ክትሕበኑ ይግባእ፡፡
ኣብ ክሊ ማሕበርኩም ሰብ ሕድሪ ብምውዳብ፤ ብመስዋእቲ ጀጋኑና ዝጸደቐ ሕገ መንግስታዊ መሰልና እዩ ኢልኩም፤
ብማሕለኻታት ጸረ ዴሞክራስያውያን ከይተሰኮንኩም፤ ነዚ ማሕበር ኣብቲ ሕዚ በጺሕዎ ዘሎ ደረጃ ክበጽሕ ዝገበርኩሞ ጻዕሪ፤
ማንም ዓጋቲ የብለን። ውልቀ ጸረ ዴሞክራሲያውያን፣ ግዕዙያትን ልዕሊ ሕጊ ክነብሩ ዝደልዩን ንዕላማ ሰብ ሕድሪ ክዓግት
ዝኽእል ዓቕሚ ክህልዎም ኣይኽእልን። በቲ ዝተጀመረ ርሱን ወነን ሕራነን ቃልስና ከም ንቕጽል ድማ ጥርጥር የብሉን፡
ክብርን ሞገስን ንጀጋኑ ሰማእታት ተጋሩ ！
መንእሰይ ትግራይ ንህያውነት ሰብ ሕድሪ ደልዲልካ ተልዓል ！
ሰብ ሕድሪ ሲቭል ማሕበረ ሰብ
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