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ብምኽንያት መበል 11 ጉባኤ መለስ ንዕብየትን ዝላን ህ.ወ.ሓ.ት
ብማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ (ማተሰኣ) ዝተውሃበ መግለፂ

ዝኸበርኩም ጉባኤተኛታት፣
ዝኸበርኩም ኣባላት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ፣
ዝኸበርካ ሓፋሽ ህዝቢ ትግራይ፦
ኣቕዲምና እንኳዕ ንመበል 11 ጉባኤ መለስ ንዕብየትን ዝላን ህወሓት ኣብፀሓና። ማሕበርና ማሕበር ተጋሩ
ሰሜን ኣሜሪካ (ማተሰኣ) ናይ ቦታ ርሕቐትን እንተይዓገቶ ኣብ ኩሎም ሕሉፋት ጉባኤታት ህወሓት
እናተሳተፈ መፅዩ፤ ሎሚ’ውን ኣብዚ ታሪኻዊ ጉባኤ ብምሳተፍ፣ ህልው ኩነታት ውድብን መደባቱን
ጭቡጥ መረዳእታ ንኽንሕዝ ንዝተገበረልና ዕድመ ንውድብ ህወሓትን መዳለዊት ሽማግለን ምስጋናና
ነቕርብ።
ሎሚ ኣብ ድሮ መበል 11 ጉባኤ ህወሓት ንምስላጥ ምሽብሻባት ዝግበረሉ ቅነ ኢና እንርከብ። እዚ ጉባኤ’ዚ
ውድብ ህ.ወ.ሓ.ት ናይ ሕሉፍ ዓመታት መደባቱ ገምጊሙ ፣ ብርቱዕን ድኹምን ጐንታቱ ኣለልዩ ፣ ንቐፃላይ
ናይ ቃልሲ ዓመታት መደባት ሓንፂፁ ፣ ውዳብኡ ብዝበለፀ አጠናኪሩን አስጢሙን ጉባኤኡ ብዓወት
ከምዝዛዝም እምነትና እዩ።
ዝሓለፉ ጉባኤታት ህወሓት ኣብ ታሪኽ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ነናይባዕሎም ፍሉይ ምዕራፍ ሒዞም
ዝርከቡ ፍፃሜታት ቃልሲ እዮም። ጉባኤታት ህወሓት መፃኢ ዕድላት ህዝቢ ትግራይ ዝወሰኑን ነቲ ሕዚ
በፂሕናዮ ዘለና ናይ ሰላም ፣ ልምዓትን ዲሞክራሲን ሃዋህው ዝኣመቱን ታሪኻዊ ጉባኤታት እዮም።
ሕድሕድ ጉባኤ ነቲ እዋናዊ መደርኽን ኩነታትን ዝጠልቦ ሕቶ እናመለሰ ዝመፀን ነናይ ባዕሉ ፍሉይ
ታሪኻዊ ማሕተም እናስፈረ ዝመፀን’ዩ። ኩሎም ጉባኤታት ህወሓት ደሚርካ ኣብ ታሪኽ ቃልሲ ህዝቢ
ትግራይ /ኢትዮጵያ/ መዘና ዘየብሉ ፖሊቲካውን ውድባውን ቅያ ኣመዝጊቦም ዝሓለፉ እዮም።
እዚ ሕዚ ዝሳለጥ ዘሎ ጉባኤ ካብቶም ሕሉፋት ጉባኤታት ብዓይነቱ ፍሉይ ዝገብሮ ነገር እንተሃለወ፤
መራሒናን ብፃይናን ዝኾነ ተጋዳላይ መለስ ኣብዘይሳተፈሉ ዝካየድ ጉባኤ ምዃኑ’ዩ። ይኹን እምበር
ንመለስን ራኣይታቱን ዝፈጠረ ውድብ ህወሓት ሒዝና ካብ ድኽነት ዘናግፍ መስመራትን ስትራተጂታትን
ሰኒቕና ፣ጉባኤ ህወሓት ሎሚውን ከምቀደሙ ሙሉእ ደገፍ ኣባላትን ህዝብን ተጎዝጒዙ ጉባኤ ህወሓት
ከምልማዱ ብዓወት መሰስ ከምዝብል ኣይንጠራጠርን።
ውድብ ህወሓት ካብ ማህፀን ውፅዕ ህዝቢ ትግራይ ተፈጢሩ፣ ኣብ ጓጓ ህዝቢ ዓብዩ፣ ንትርግታ ልቢ ህዝቢ
ትግራይ ዘድምፅ ዕላማ ዓቲሩ፣ ብቁዕ ኣመራርሓ ብምሃብ ናብ ዓወት ዝበፅሐ ውድብ’ዩ። እዚ ከምዚ ዝበለ
ውሕሉል ኣመራርሓን ፅንዓትን ግን ብሃበተረኽበ ዝመፀ ኣይኮነን። እቲ ናይ ጥንካረን ፅንዓትን ምሽጢር
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ህወሓት ውፉያትን መትከላዊያንን ኣመራርሓ፣ ኣብ መትከል ጠጠው ኢሎም ዝቃለሱ ተጋደልቲን ኣባላትን
ኮታስ ዙርያ መለሽ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሙሉእ ደገፍ ስለዝነበሮ ’ዩ ።
ጉባኤ ህወሓት ሽሕ እኳ ተባላሓታይ መለስ ኣብዘይሳተፈሉ ኩነታት ኮይኑ ዝካየድ ጉባኤ እንተኾነ፤ ንመለስ
ዝፈጠረ ውድብ ህወሓትን ደገፍ ህዝቢ ትግራይን ሒዝና ዘይንድይቦ ጐቦ ዘይንሰግሮ ሩባ ኣይህሉን።
ብመስዋእትነት መለስ ዝተፈጠረ ናይ ህዝቢ ደገፍን ህልኽ ዝመልኦ ናይ ኣይንምብርከኽን ናይ ቃልሲ
መንፈስ ሒዝና ፣ መለስ ዝሓንፀፆም መስመራትን ስትራተጂታትን ዓጢቅና ኣብ ልዕሊ ድኽነት ዓወት
ከምእነረጋግፅ ግድን ‘ዩ።
ሕሉፍ ታሪኽ ህወሓት ናይ መስዋእቲ፣ ምትኽኻእን ምብርራይን ታሪኽ ’ዩ። እዚ ሕዚ ተረኺቡ ዘሎ ዓወት
ኣእላፋት መናእሰይ ተጋሩ ተሰዊኦም ዝመፀ ዓወት’ዩ። ሎሚ ረኺብናዮ ዘለና ሰላምን ዲሞክራሲን ሓደ
እንትስዋእ እቲ ካልእ እናተከአ ፣ ሓደ እንትደክም አቲ ካልእ እናብረየ ብኸምዚ ዝበለ መንገዲ ዝመፀ
ዓወታት’ዩ። ስለዝኾነ ድማ ናይ ሎሚ ጉባኤ ንውድብ ህወሓት ብመጠንን ብዓይነትን ዘጠናኽር ውሳነታት
ሒዙ ክወፅእ ትፅቢትና እዩ። ናይ ምትኽኻእን ምብራይን ታሪኹ ናይዚ ዘለናዮ መድረኽ ባህሪያት ኣብ
ግምት ዝእተወ ውሕሉል ብዝኾነ መንገዲ ኣብ ተግባር ብምውዓል ንህወሓት ካብቲ ዝነበሮ ጥንካረ ንላዕሊ
ብዝበለፀ ኣጠናኺሩ ከምዝወፅእ ንኣምን።
ህወሓት መሰረቱ ሓፋሽ ህዝቢ ስለዝኾነ ምስ ሓፋሽ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ሓድነት ዓቂቡን ኣጠናኺሩን ፣
ሓፋሽ ህዝቢ ዘልዕሎም ሪእቶታትን ሓሳባትን ዝምልስ ፣ ሓፋሽ ህዝቢ ትግራይ ተቓሊሱ ዝዓተሮም
ዓወታቱ ዘጠናኽር ፣ ሰናይ ምምሕዳር ብዛይዳ ዘረጋግፅ ፣ ናይ ክልልና ስሉጥ ልምዓት ዘረጋግፅ ፣ ናይ
ፍትሒ ስርዓት ክልልና ብዝያዳ ሰለጠን ክሕልዎ ዝገብር ፣ ልዕሊ ኩሉ’ድማ ውሽጣዊ ዲሞክራሲያዊ ሂወቱ
ዘሕይል ውሳነታት ከምዘሕልፍ ትፅቢትና እዩ።
ሓየት ተቓላሳይ ህዝቢ ትግራይ ሎሚ ’ውን ከም ቀደሙ ታሪኽ ንምስራሕ ድልው እዩ። ድልው ጥራሕ
እንተይኮነስ ድኽነት ሰይሩ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ሓራ ክወፅእ ሓሪኑ ተላዒሉ እዩ፡፡ ጉባኤ ህወሓት ነዚ ናይ
ህዝቢ ተበግሶን ድልየትን ኣብ ግምት ዘእተወ ንዙሪያ መለሽ ፀረ ድኽነት ቃልሲ ዘንቀሳቅስ ዉሳነታትን
መደባትን ሒዙ ጉባኤኡ ብዓወት ከምዝዛዝም እምነትና ዝላዓለ ምዃኑ እናገለፅና፤ ጉባኤ ህ.ወ.ሓ.ት
ዝውስኖም ህዝባዊ ውሳነታት ተግባራዊ ኣብ ምግባር ማሕበርና ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ (ማ.ተ.ሰ.ኣ)
ከም ሓደ ኣብ ወፃኢ ዝርከብ ናይ ሓፋሽ ማሕበር፤ ከም ቀደሙ ኣብ ጎኒ ህዝባዊ ዕላማን ውሳነታትን
ጠጠው ከምዝብል ብስም ማሕበርና፣ ኣባላትናን ደገፍትናን ክነረጋግፅ ንፈቱ።
ዓወት ንመበል 11 ጉባኤ መለስ ንዕብየትን ዝላን ህወሓት!!!
ክብርን ሞገስን ንስዋኣትና!!!
ዋሽንግተን ዲሲ
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