
Date: Sunday, 05 August 2018 

ህገመንግስታዊ የመብት ጥያቄ 

ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር ዶር ኣብይ ኣሕመድ 

ክቡር ጠቅላይ ምኒስትር ፤  

ሰዎች ትግርኛ በመናገራቸው ብቻ ኣሁንም እየተገደሉ ነው  እርስዎ ግን ይህንን  ለማስቆም የወሰዱት 

እርምጃ እስካሁን ኣላየንም ለምን ?  ምጀመርያ  ሲመረጡ የሰጡን ብሩህ ተስፋና ራእይ ኣሁን የት ገባ?  

ስለፍቅር እና ስለ ይቅር መባባል በየሄዱበት ሲስብኩ እና ሲያስተምሩ እናያለን ይህንኑ ኣይነት ኣመለካካት 
ለኣንድ መሪ በጣም ጠቃሚ እና ኣስፈላጊ ነው ምክንያቱም ለህዝባችን ኣንድነትና ለኣገራችን እድገት 
ጠቃሚ እና መሰረታዊ ስለሆነ። ነገር ግን በሌላ በኩል ደግሞ በድርጅትዎ ፖርቲዎች እኩል የማየት ችግር 

ጎልቶ ይታያል በተለይም  ብህወሓት ላይ ጥሩ ኣመለካከት እንደሌለብዎት  በግልፅ እየታየ ነው ለምን?  
ከዚህም የተነሳ የኣሁኑ ኢህኣድግ  ከኦህዴድ እና ባኣዴን በስትቀር ሌላ ድርጅት ያለበት ኣይመስልም 

ለምን? ይህንን ቶሎ ካልተስተካከለ ለ ኢህኣዲግ ህልውና እና ለኣገራችን የተረጋጋ ሰላም ስጋት ውስጥ 
የሚከት ይመስለኛል።  

ክቡር ጠቅላይ ምኒስተር፤  

  ምናልባት ብህወሓት መሪዎች ተበድለው እና ቅር ተሰኝተው ሊሆኑ ይችላሉ ፣ ነገር ግን ያገር መሪ እንደ 
መሆንዎ መጠን ከዛም ኣልፎ የፍቅር እና የይቅርታ መንፈስ በላይዎ ላይ ያደረ እና ልዩ ተስጥኦ ያለብዎት 
ሆደ ሰፊ መሪ  በመሆንዎ በህወሓት  ላይ ያለብዎትን ቂም በቀል ካልተዉ  ፣ ይቅር መባባሉ እና መፋቀሩ 
ከርስዎ ካልጀመረ ፣ የርስዎ የይቅርታ ፣የፍቅር፣  የእርቅ እና የኣንድነት  ጥሪ እንዲት ሌላው ህብረተስብ 

ይቀበለዋል ብለው ያስባሉ?  

 

ይህንን ስል ግን ወንጀል የፈፀሙ የሀወሓት የቀድሞውም ሆነ የኣሁኑ ኣመራሮች ካሉ እርምጃ 
ኣይወሰድባቸው ማለቴ ኣይደለም። ጥያቄየ የድርጅት እውቅና ጥያቄ ነው እንጂ የግለስቦች እና 

የወንጀለኞች  ጥብቅና እንዳለሆነ ግልፅ ላደርግልዎት እፈልጋሎህ::  

 

የኢህኣዲግ የመጨረሻው  ግምገማ እንደሚያመላክተው የመልካም ኣስተዳደር የሙስና  እና የኪራይ 
ሰብሳቢነት ችግር እንዳለበት ይፋ ኣድርጏል። በማንኛውም ሰው ግን እርምጃ ሲወሰድና ንብረት ወደ 

መንግስት ሲመለስ ኣላየንም::   ስለዚህ ብእንዲህ ኣይነት እና ሌላ ወንጀል እጃቸው ያስገቡ ኣመራሮች  
የህወሓት ኣመራሮችንም  ጭምር  ያጠፋትን ጥፋት በማስረጃ ተደግፎ እና ህጋዊ ኣሰራርን ተከትሎ 
ለህዝብ ይፋ እንዲ ደረግና ኣስፈላጊውን እርምጃ እንዲወሰድባቸው የኔ ብቻ ሳይሆን የ መላው የትግራይ 

ህዝብ ፍላጎት ና ጥያቄ ነው::  

 

 



ክቡር ጠቅላይ ምኒስተር: 

የኢትዬጵያ ህዝብ ለእርስዎና ለድርጅትዎ የመውደድ እና የመጥላት መብት በድርጅትዎ በኢህኣዲግ 
የተሰጠው ህገመንግስታዊ መብቱ ነው፡ እርስዎ ግን መላው የኢትዮጵያ ህዝብ እኩል ከማየትና 
ከመውደድ በስተቀር ሌላ ኣማራጭ የለብዎትም  ለኣራቱ የኢህዲግ ድርጅቶችም እንደዚሁ።  

 የትግራይ ህዝብ ለፍትህ እና ለእኩልነት የቆመ ፣ ክኣብዛኛው የኢትዮጵያ ብሄር በቁጥር ያነሰ  ፣ ከሁሉም 
ብሄረሰብ በላይ ግን መስዋእት የከፈለ ህዝብ ነው። ታድያ ይህ ህብረተስብ ከሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ 
ጋራ የእኩልነትና በሰላም የመኖር መብት ለመጠየቅ በተዳጋጋሚ እርስዎን ማስታወስ እና መለመን 

ኣለበት?  እርስዎ ጠቅላይ ሚንስተር ሆነው በተመረጡ ማግስት በውጭም በኣገር ውስጥም የሚኖረው 
ትግራዋይ ከመጠን በላይ ነበር የተደስተው። ሳይውሉ ሳያድሩ ትግራይ ሄደው ህዝቡን ሲያነጋግሩማ  
ደስታችን እና ተስፋችን ወሰን ኣልነበረውም። 

 

መብታችን ሲነካ ፣ በዘራችን እና በቋንቃችን ስንግደል ፣ ስንንገላታ ና የዘር ጥቃት ሲስነዘርብን ግን ምንም 
እርምጃ ካለመውሰድዎ የተነሳ ክትግራይ ውጭ የሚናረው ህዝባችን የቻለ ወደ ትግራይ እየተመለሰ ነው 
ያልቻለው ደግሞ ብማንነቱ እየተሳቀቀና ዛሬ ይሆን ነገ የሚገድሉኝ እያለ በሰቀቀን እየኖረ ነው። በዚህ 

ምክንያት በየትኛውም ኣለም የሚኖረው  የትግራይ ህዝብ እጅግ በጣም ቅር ተስኝቷል::  

 

ስለዚህ 

ይህንን የዘር ጥቃት በሚሰንዝሩ ሃይሎች ላይ ኣስፈላጊውን እርምጃ እንዱወስዱ እና ወደፍርድ 
እንዲያቀርቡልን፣   

ግድያውንና እንግልቱን ሳይውል ሳያድር እንዲያስቆሙልን፣  

የኢህኣድግ ኣንድነት እንዲያጠናክሩልን፣  

በኢትዮ ኤርትራ የጀመሩትን ጥሩ የእርቅ ጅምር ዘላቂ እና ኣሰተማማኝ ይሆን ዘንድ የትግራይ እና የኣፋር 
ህዝብ  የሚሳተፉበት  መድረክ እንዲያዘጋጁልን፣  በታላቅ ኣክብሮት እና ትህትና እጠይቃለሁኝ። 

 

ሰላም ፍቅር እና ፍትህ በኢትዮጵያ ኣገራችን ይስፈን!!!!!  

ኢትዮጵያ ኣገራችን ለዘልኣለም ኣንድነቷን ጠብቃ ትኑር!!! 

Addislem Belay UK  


