ናይዒን ጏርቂ ህኬቢ!
ስምሟት ቇ/ኩ 05-03-18

ህኬቢ ትግሢይ ሒብ ሑትዮጵያ ንነሕ እጒን ዓቩኰ ኬነበሟ ጏፅዓን ጭቆና ሕብሟዯቧብን ምግሃስ ቧብሒን
ድሞክሢቩያን ዏቧኲት ህኬብዲት ሃቇርና ሒንቇፍግፍዎ ብኧይካ ብሟዲ ቓልቩ ኧይፍዲሕ ምዃኑ
ብምርዳእ ነዱ ስRዓት ንምምሓውን ካብስሠ ነቒኰ ንምድርባይ ዓዐ ንዏቧጒእትነት ቅሠብ ኮይኑ፡፡
ንዏኲእ ህኬብዲት ሃቇርና ቧኲም ልምዓትን ዴሞክሢቩን ንከጎናፍ ጠዏንጃ ሓንጡ ጎቦዲት ደይቡን
ጏሡዱን ሠባዲትን ቧሠ ብከሕ ውዚእ ውሟድ ቇጥምዎ ሒሽሓት ሒዒሑት ደቁ ዏስጒእዱ ቇቢሠ፡፡
ብከሓት ሒዒሑት ሒሽሓት እውን ሒካል ቈድሒት ኮይኖሞ፡፡ ብፅንዓት ነዱ ቇኪሑ ዏደብን ጏዯሃደሢ
ስርዓት ደምቩቨ ንኩሎም ህኬብዲት ብዒዕሟነት ኬሓቁፍ ስርዓት ዏስሡደ፡፡
እዱ ዏሡር ዏስጒእዱ ህኬቢ ትግሢይን ዏሡሕ ውድብ ህጏሓትን ካብ ዏዷዏርዲ ኬዯበቇቧኰ ዒኲዒ ነዱ
ኧስካሕክሕ ስርዓት ብምምሓው ሒብዲ ሃቇር ኩሎም ብሔር ብሔሢትን ህኬብዲትን ኧቪዯሯ ዒዕርነት
ዒእኸል ኬቇበሟ ቧኲም ዴሞክሢቩን ልምሒትን ከስፍን ኧኽእል ስርዓት ምህናፅ እዩ ነይሠ፡፡
ናይ ኩሎም ህኬብዲት ዒዕርነት ምርግቊፅን ዏቧል ምኽባር ቧብሒን ዴሞክሢቩን ዏቧኲት ምርግፅን
እዩ ነይሠ እዱ ጒና ዕኲዒ ዏስጒእትነት ህኬቢ ትግሢይ፡፡ ሒብዲ ሃቇር ሓደ ቇባሡ ሓዳ ካልእ ዯሒኪኪይ
ኧይኮነኰ ስርዓት ንምህናፅን ስልጣን ብጠዏንጃ ከይኮነ ብዏሟዚ ህኬቢ ኬዯሓኧኰ ስርዓት ናይ ምህናፅ
ዕኲዑ ሒከ እዩ ኬዯበቇቧን ንሒስዲት ዓቧርዯ ሷውዓዯ ዓዏዲት ኬዯቓኯቧን፡፡
ህኬቢ ትግሢይ ንሒስዲት ዓቧርዯ ሷውዓዯ ዓዏዲት ብኧካየዶ ዏሡር ቓልቩ ነዱ ስርዓት ቇርቩቨ
ዴሞክሢቩን ልምዓዲን ሒዯሓቪስባ ብምሓኬ ብዓኯም ደሟጃ ኧስደምም ውፅሑት ሟኺቡ እዱ ሒብዲ
ሃቇር እናዒዕበኯ ኬዏ ዴሞክሢቩያ ስርዓት ንኩሎም ህኬበዲት ሑትዮጵያ ካብዱ ኬነበሮም ደርባ
ጭቆና ሒኲቒቑ ብዒዕርነት ኬነብሠኲና ዒዕሟ ዯጠቀምዱ ኬኾኑኲ ሃቇር ዏስሡደ፡፡
በዱ ህኬቢ ትግሢይ ንካልኦት ህኬብዲት ሃቇርና ብምትሕብባር ኬሃነፆ ስርዓት ዒዕሡነትን ልምዓትን
ሒቢሎም ኩሎም ብሔር ብሔሟቧባትን ህኬብዲትን ሑትዮጵያ ሒብምክብባር ኬዯደሟኸ ሓድነቶም

ሒጠናኺሮም ሒብኩሓኯሰ ሒስዲት 27 ሒዏዲት ንዓኯም ኧስደዏዏ ቁጠባ ዕብየት ከሟቊዘ ክሑሎም
ሒኯጐ፡፡
ድህሡ እዱ ኩኰ ዏስጒእዱ ህኬቢ ትግሢይ ይሒክኯኒ ሒይበኯን፡፡ ሐኩውን ሒብ ሃቇርና ፍትሒ ክዓስልን
ቧኲም ክሟቊቇፅን እጃዐ ይውዚእ ሒሎ፡፡ ዏስጒእትነት ብምኽሲኰ ካልእ ሓኯሲ ከይሓዯዯን ምስኩኰ
ህኬቢ ሑትዮጵያ ዒዕሟ ዯጠቃዑ ከኾን ኧኽእሎ ስርዓት ምስካልኦት ኩሎም ህኬብዲት ብምትሕብባር
ናይ ዏድብኯ ፓርዱ ስርዓት ክምስሟትን ህኬባዲት ሃቇርና ፖኯዱካ ስልጣኖም ክዕጏደ ቇይሠ፡፡
ብጠዏንጃን ሓይልን ናብስልጣን ኧይድየበኰ ሒቧሢርሓ ሏስሡዘ፡፡
በዏስጒእዱ ህኬቢ ትግሢይን ካልኦት ህኬብዲት ሑትዮጵያን ብኬቇርም ዏልክዕ ናይዲ ሃቇር ቁጠባ
ዕብየት እናዯጠናከሟ ዏዙሐ፡፡ እዱ ዴሞክሢቩያ ስርዓት ሏውን ካብ ካ ናብ ካ እናዯጠናኸሟ
ጠቕኲኲ ናይዲ ዓዲ ኩኯዏዳያ ሒንሯዲት ዯኯጡ፡፡ ልምዓት እዲ ሃቇር ዏስዏር እናሓኧ ዏዙሐ፡፡
ዴሞክሢቩያ ስርዓደ እውን እናዯጠናከሟ ከይዱ፡፡
ሕኬቢ ትግሢይ ጒኲኳ ሓኯሲ ዏስጒእዱ ይኽሯል ሏምበር ካብ ካልኦት ህኬብዲት ብኬዯሯኯየ ዏልከዕ እኩ
ይግብሏኒ ከምኩ ይቇበሟኯይ ኬበሎ ነቇር የብኰን፡፡ ካብ ካልኦት ህኬብዲት ሑትዮጵያ ኬዯሯኯየ ነቇር
ኧይጠኯበ ኯባም ጏርቂ ህኬቢ እዩ፡፡
ሏዱ ሓዱሷ ቀዳዒይ ዑኒስትር ሑትዮጵያ ዶ

/ር ዓብይ ሒሕዏድ ሒብ ዏቐኯ ምስ ህኬቢ ሒብኪቇበሮ

ምይይጥ ከምኧስዏሟኰ ህኬቢ ትግሢይ ሓኯሲ ዏስጒእዱ ኸሱኰ ምንም ዓይነት ሓኯሲ ኧይደ
ብሑትዮጵያነደ ድዒ ኧየናቩ ጏርቂ ሕኬቢ እዩ፡፡
ናይዱ ባዕኰ ብዏስጒእትነደ ኧምፅኦ ቧኲምን ልምዓትን ምስ ካልኦት ህኬብዲት ሑትዮጵያ ብዒዕርነት
ንምጥቃም ኬደን ብሑትዮጵያነደ ኧየጏኲድእ ህኬቢ ኮይኒ እንከሎ ነኩ ህኬቢ ንምፅኲም ኬዓኯዐ
ኲእዱ ህኬቢ ሑትዮጵያ ኬኾኑን ሒብዱ ህኬቢ ትግሢይ ኬደዏቧሶ ጏዯሃደሢ ስርዓት ዯጠቀምዱ ኬነበሠ
ጏቇናት ብካልእ ዏንቇዲ ዯቧፎም ነዱ ጏርቂ ህኬቢ ኧይበልዖ ከምኬበልዐ ኧይዯጠቐሞ ከምኬዯጠቐዏ
እናምቧኰ ብምድንቊር ካብ ካልኦት ህኬብዲት ሑትዮጵያ ክሯኲልይዎን ናብኧየዲ ጎንፅን ግርጭትን
ከእትይዎ ኲሕ ይብኰ ሒኯጐ፡፡
እዱ ዏስዯውዐ ህኬቢ ትግሢይ ግና ሐኩእውን ሒብዲ ዏስዏሠ ሒሎ፡፡ ኲእደ እንዏን ከምኧኾኑ ሯዩ
ብምጥዒት ምስኩሎም ህኬብዲት ሃቇሠ ብምትሕብባርን ምትሕግቊኬን ቧኲዐ ንምርግቊፅን ልምዓደ

ንምዕጒትን ይቓኯስ ሒሎ፡፡ ናይዒንባ ጏርቁ ህኬቢ፡፡

