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ሙሉጌታ በሪሁን 05-14-21 

 
የኢትዮዺያ ችግር በአማራና፣በትግራይ ህዝቦች መካከል ሲሆን፣ያም ባለው የታሪክ ባለቤትነት፣ ቅደም ተከተሉን 
እየሳተ ልጅና፣አባት እንደ ተገላቢጦሽ ማስቀመጥ የማይቻል ነባራዊ ሃቅን፣ የፈለግነውን ብናጣምመው ሊረጋ 

በለመቻሉ ነው። “ምጥ ለእናቷ አስተማረች” የተገላቢጦሽ ሂወት እንደ አሮጌ ስልቻ እየተወታተፈ አንዱ ሲያፈስ፣ 

አንዱን የመድፈን አይነት ኑሮ ሆነ። አንድ ሰው ለምን በሌላ ሰው ሊጠላ ይችላል ? ይህንን ጥያቄ በቅንነት 
ስንመልስ ብቻ ነው፣ የኢትዮዺያ ችግርንም የምንረዳውና፣ ምናልባት የመፍትሄ ሃሳብም ለማቅረብ የምንችለው። 
 

 
እንግዲህ ታሪክና፣ ታሪክ ያጠኑ የታሪክ ተመራማሪዎች የሚያቀርቡትን ጭብጥና ማስረጃ፣አሁን ዛሬ ያለውን የሃገሪቱ 
ተጨባጭ ሁናቴን ወደ ኃላ መለስ ቀለስ እያደረጉ ማየትና ከህሊናህ ጋር መሟገት ነው። የተለያዩ የትግራይ ሙሁራንና 

ልሂቃን ላለፉት 3 ዓመታት እየተካሄደ የነበረውን ሽርጉድ በተቻላቸው መጠን ለማስረዳት ሞክረዋል፣ ሰሚ ጆሮ 
አጥተው፣የኢትዮዺያ ህዝብም በአፈ ጮሌው አብይ አህመድ የውሸት ድራማ፣ በጥልቅ ፍቅር ወድቆ እዚህ ደርሰናል። 

 

ለመሆኑ እንዴት ብለን እዚህ ደረስን ? ለሚለው ጥያቄ አብዛኛው የኢትዮዺያ ህዝብ ጭራሽ ጀሮ ዳባ ልበስ ብሎ 
ቢያልፈውም፣ በትግራይ ላይ እየተካሄደ ያለው የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ ፣ በያንዳንዱ ኢትዮዺያዊ ኪስ ከመግባቱ 
ባሻገር፣ የእያንዳንዱ ሰው ሰላምና ኑሮም ምስቅልቅሉ አውጥቶበታል። ይህ በግለሰቦች ደረጃ ሲሆን፣ እንደ ሃገር ደግሞ 
ኢትዮዺያ በኢኮኖሚ፣ በፖለቲካ፣ በዲፕሎማሲና በአህጉራዊ ቀጠና፣ ተንኮታኩታ በቀላሉ ልትነሳበት ወደ ማትችልበት 

ደረጃ ወርዳለች። ከ25ዓመታት በላይ ያዋቀረችውና፣የገነባችው የመከላከያ ሰራዊትዋም፣ በጀግናው የትግራይ መከላከያ 

ሃይል፣ደምጥማጡ ጠፍቷል፣ባይጠፋ ኑሮ የኤርትራ ቅጥረኛ ወታደር በ1ቢሊየን የአሜሪካ ዶላር ቀጥሮ ትግራይን 

መውረር ባላስፈለገ ።ለማንኛውም ከላይ እንደጠቀስኩት፣ ይህ የትግራይ ጦርነት እንዴት ተጀመረ ? ለምንስ ተጀመረ ? 
የሚለውን ጭብጥ ሃሳቦች በማንሳት ትንሽ ልበል። 

 

አብዛኛው የኢትዮዺያ ህዝብ በአብይ አህመድ የውሸት ፕሮፓጋንዳ ሰለተጠመደ፣ በአገሩ ላይ እየተካሄደ ያለውን ጦርነትም 
በቅጡ ቱሩፋቱ የተረዳው አይመስልም። እርግጥ ነው የሚዲያ አውታሮቹ በአብይ አህመድ በጎ ፈቃድ የሚንቀሳቀሱ፣ 
የግለሰብ ሚዲያዎች ስለሆኑ ሃቁን አያውቁትም ባይባልም ። ህዝቡም ሚዲያውና አብይ ያሉትን ሳያላምጡ 

ይውጣሉ።ለምሳሌ የኢትዮዺያ ህዝብ ጥቅምት 24 ወያኔ በመከላከያ ስራዊት ጥቃት ስለፈጸመ፣ የአጸፋ እርምጃው 
ጦርነቱ ተቀሰቀሰ ፣አበቃ ይሄ ነው የተነገረው። ህዝቡም ሳያላምጥ ዉጦታል። እዚህ ላይ፣ ከላይ እንደጠቀስኩት፣ ይሄ 
ጦርነት በአማራና፣ በትግራይ ህዝብ መካከል የተደረገ ጦርነት ነው። እንደየ አረዳዳችን የምንረዳው ጦርነት ነው፣ ከተፈለገ 

በጥቅምት 24 ማለት ይቻላል። ከተፈለገ አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ ለ3 ተከታታይ አመታት 

የተካሄደ ነው ማለት ይቻላል። ከተፈለገ ከ1983 የደርግ ውድቀት በኃላ፣ የአማራው ጽንፈኛና፣የደርግና የኢህአፓ 

ርዝራዦች  በአሜሪካ ተሰባስበው የራሳቸው ሚዲያ ኢሳት በሚል ከፍተው፣ ላለፉት 25 ዓመታት ያለማቋረጥ በትግራይ 

ህዝብ በሰሩት ስራ፣ህ.ወ.ሓ.ትን ለማጥፋት የትግራይን ህዝብ ማጥፋት “አሳውን ለመያዝ ባህሩን ማንጠፍ” በማለት 
ሰርተውበታል። ከተፈለገ በደርግ፣በሃይለስላሴ፣በሚሊሊክ ጊዜ በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈፀሙ አሰቃቂ፣ ለወገንህ የማይገባ 
በደልና ግፍ በማስረጃ እየደረደርን ማቅረብ ይቻላል፣አማራ በተለይ ከሚሊሊክ በኃላ የተፈጠረችው ኢትዮዺያ የትግራይን 

ህዝብ ታሪክ፣ ባህል፣ ሃይማኖትና ቅርሶችን እንጂ, የትግራይን ህዝብ አይፈልጉም። በተመሳሳይ ፍላጎት አማራ የጉምዞችን 

መሬት እንጂ, የጉምዝ ህዝብን አይፈልጉም ፣ጉምዞችንማ “ስው ገድለው” የሚበሉ ብለው የወረደ ዜና ሲሰሩባቸው 
አይተናል፣ ሰምተናል። ፍርዱ ለአንባቢያን፣ ሌላው ዛሬ ብቻ ሳይሆን አማራ የኤርትራን ቀይ ባህርን እንጂ፣ የኤርትራን 



ህዝብ ኖረ, ሞተ, ለአማራ ጉዳዩ አይደለም፣ ምጽዋን ለመያዝ በተደረገው ጦርነት፣ ደርግ የፈጸመው ግፍና የአውሮፕላን 

ድብደባ፣ የዛሬዎቹ የኤርትራ መሪዎች ረስተውት እንዳይመስላቹህ፣ “የጠላቴ ጠላት ወዳጄ ነው” ከሚል ፍላጎት እንጂ፣ 

ኢሳያስ አፈወርቂ ምን ያህል አማራ ጠል እንደሆነ ምስክርነቱ ሲሰጥ ከአማራ ጋር አይደለም ‘አብሮ ለመኖር፣አብሮ 

መለመንም’ አይቻልም በማለት ገልጽዋቸዋል። 
 

እኔ በበኩሌ እምነቴን ታሪካዊ ክስተቶችና ተጨባጭ ድርጊቶችን በማስደገፍለማስረዳት እሞክራለሁኝ። ከላይ የታሪክ 

ተመራማሪዎች በጭብጥ ያስቀመጡትን እንደማስረጃ በማቅረብ፣አጠር ባለመልኩ ደግሞ ላለፉት150ዓመታት 
የተፈፀሙትን የፖለቲካ ሸፍጥ በአጭሩ ላስቀምጥ ይፈቀድልኝ። 
 

ኤርትራ የኢትዮዺያ ክፋይ አካል እንደመሆኗ መጠን፣ኢትዮዺያ ጣልያንን አድዋ ላይ ድል ስታደርግ፣እነ ራስ አሉላ 
አባነጋና፡ራስ መንገሻ፡ባሻይ አውዓሎም እንቀጥል ሲሉ፣አፄ ምሊሊክ በፈጸመው የውጫሌ ውል መሰረት፣ኤርትራን 
መታደግ አልፈለገም፣ ብቻ ሳይሆን ጭራሽ የፈረስ ማይ ውል በመፈረም ከዛ በፊት በስምምነቱ ሰነድ ውስጥ ያልነበሩትን 
ቦታዎች በመስጠት መረብ ምላሽ የሚል አዲስ ውል ተፈራርሞ፣ አሁን ያለውን የኤርትራ ይዞታ አጽድቆላቸዋል። 

 
እዚህ ላይ ኤርትራን የገነጠለው ሚሊሊክ ? ወይስ ኢህአዴግ(መለስ ዜናዊ) ? ፍርድ ለራስ ይሁን። የአማራይቱ ኢትዮዺያ 
አቀንቃኞች፣ ስለ አድዋ ድል ሲያወሩ ቃላት ያጥራቸዋል፣ ለመጀመርያ ጊዜ ነጭን ድል ያደረግን ህዝቦችም ይላሉ። 

ጣልያን በተጋሩና፣ በተጋሩ ብቻ ከዛ በፊት በዶግዓሊበ1887፣ በስሃጢጥ በ1887 በእምባአላጀ በ1889፣እስከነ 

ታሪካዊ ጥቅሱ”አንድ ግዜ ክንዴን አቅምሻቹሃለሁ፣ደግሞ ብቅ ካላቹህ እደግማቹሃለሁ” ብሎ የፎከረው፣ ራስ አሉላ 

በዶግዓሊው የጣልያኖች ሽንፈት ጊዜ መሆኑንስ ልብ የሚል ኢትዮዺያዊ እንዴት ታጣ ? ነው ወይስ ሮም ድረስ በመሄድ 

“ፒያሳ ዲ ቹንኬ ቼንቶ”(የ500ዎቹ መታሰብያ አደባባይ)የግድ ማየት አለብን ? ለምንስ ይዋሻል ? ኢትዮዺያዊያን 

ታሪካችን የጋራ ከሆነ፣ የታሪክ ባለቤቶቹስ በሰሩት ታሪካዊ ገድል እውቅና ማግኘት ይነሳቸውን ? በግርድፉ ስለ አድዋ 
ይህንን ካልኩኝ ፣የአጼ ሃይለ ስላሴም ከዚህ ባላነሰ መልኩ በተለይ የጣልያን ወራሪ ጦር ትግራይን ተሻግሮ መምጣት 
ሲጀምር ንጉሱ ቤተሰቦቻቸውን ጭነው ወደ እንግሊዝ አገር ነበር የፈረጠጡት፣በኃላም ከ፭ዓመት ስደት በኃላ፣የኢትዮዺያ 
ህዝብ ካለ መሪ ፣ተዋግቶ ጣልያንን ድል ካደረገ በኃላ፣ንጉሱ ካለምንም ሃፍረት ተመለሱ፣የትግራይ ህዝብም ወጊድ የት 

የነበርክ ነህ ? ቢላቸው፣ በእንግሊዞች አውሮፕላን የቦምብ ናዳ አወረዱበት።ጭራሹንም የትግራይ ሕዝብ ከጠላት ጋር 
አበረብኝ ብለውም ከሰሱት። ለዚህም የተጨማሪ ታክስና ግብ ጫኑበት። 

 
ደርግም ከፊተኞቹ ባልተናነሰ የትግራይ ወጣት በቀይ ሽብር ፈጀው(ያለ ምንምደም፣ኢትዮዺያ ትቅደም ብሎ የመጣው 

መንግስት፣አገሪቱ ደም በደም አደረጋት)(አድሃራያንን ብቻ ሳይሆን ተፈጥሮም በቁጥጥራችን ስር እናደርጋለን በሚል 

የህልም ተስፋ፣ህዝቡን ዋሸው)በዚህም ሳያበቃ፣ ሕዝቡ አላልቅ ሲለው፣ መንገዶችን ዘግቶ በረሃብ አለንጋ ቀጠፈው፣ደርግ 

የ10ኛውን የአብዮት ባዓል,ሲያከብር መርከብ ሙሉ ዊስኪ ከእንግሊዝ አገር ሲያስመጣ፣ የትግራይ ህዝብ፣ በርሃብ 

አለንጋ እየረገፈ ነበር። እነ ሲ.ቢ.ሲ የካናዳው ሚዲያ, የዛኔ ሚጢጢየ ህፃን, የዛሬዋ ነርስ ብርሃንን,በርሃብ በሞት አፋፍ 

ላይ ሆና ለዓለም ያጋለጡበት ወቅት ነበር፣ የአለም ሚዲያ፣ከያኒያን እነ ማይክል ጃክሰን፣ ሊዮኔሪች፣ ኬኒይ ሮጀርስ, ዳያና 

ሮዝ “ዊአር ዘወርልድ”(we are the world) በማለት የትግራይን ርሃብ ያጋለጡበት፣ የራሴ የሂወት ምስክርነት 

ቃሌም ነው።ደርግ ያ ሁሉ ግፍ አልበቃ ብሎት የሓውዜን ከተማ ሕዝቡ ለገበያ በተሰባሰበበት ቀን ከ2500 በላይ 
ንፁሃን ተጋሩን በሄሊኮፕተር ሲረሽናቸው ዋለ። ያ ህዝብ ቂመኛና ክፉ ቢሆን ኖሮ፣ ያን ሁሉ ሕዝብ የፈጀውን ፶ለቃ ለገሰ 
አስፋውን ለህግ ሳያቀርብ መረሸን ይችል ነበር። የተጋሩ ስብእና ስለ ማይፈቅድ ግን አላደረጉትም። እንዲሁም በዚህኛው 
ጦርነት በተምቤን ዓብይ ዓዲ የጣሏትን ሚግ ጀት፣አብራሪዎን ማርከው እራሱን ሲያጥቡትና ተሸክመውት ሲሄዱ 
በአይናችን በብሌኗ አይተናል። ምክንያቱም የትግራዋይነት አንዱ ምስጢር ይህ ነው። ትግራዋይነ ምስጢር ነው፣ ትግራይ 
ሚስጢራዊ ነች፣ ለሚስጢራዊነቷም፣ ልጆቿ ለሂወታቸው ሳይሳሱ መስዋእት ይከፍሉላታል። ልጆቿ አይቻልም እንጂ 

ለዚህች መሬት፣ ለዚህ ሕዝብ፣ አይደለም አንዴ፣ ደጋግመህ “መሞትና፣መስዋእት” መሆን የሚቻል ቢሆን ኖሮ? ለሂወቱ 



የማይሳሳላት እናት ምድር፣ የአኩሪ ታሪክና ገድል መፍለቂያ ነች። ሃቁ የሚነግረንና፣ በተግባር እያየነው የመጣን፣ አሁንም 
እያየነው ያለው ይህ ነው። 

 

ጠቅለል ባለ መልኩ፣ከታሪክና በጭብጥ ለማስቀመጥ እንደሞከርኩት፣የዚህች ሃገረ ኢትዮዺያ ታሪክ ስንመለከተው ተጋሩ 
በስልጣኔ፣ በጀግንነት፣ በንግድና፣ በዲፕሎማሲ የአንበሳውን ድርሻ ባለቤቶች ሆነን ሳለ፣ በተቃራኒው ሃገርን በመሸጥና፣ 
ሃገርን በመክዳት ታሪካዊ ድርሻ ያላቸው መሪዎች፣ እንደ ጀግኖች የሚወደሱባት አገር ላይ እየኖርን የመሆናችን እንቆቅልሽ 

ግን ሊገባኝ አልቻለም። ለዚህም መሰለኝ “እምየ ኢትዮዺያ፣እምየ አዶላ፣ የሞተልሽ ቀርቶ የገደለሽ በላ” የሚባለው። ከነ 
ንግስተ ሳባ፣ ሃጸይ ካሌብ፣ ሃጸይ ገብረ መስቀል፣ ንጉሰ ነገስት አብርሃ ወአጽብሃ፣ 

ሃፀይ የውሃንስ፣ ጠ/ሚኒስተር መለስ ዜናዊ፣ ታሪክ መማር የምንችለው የሃገር ክብር፣ የሃገር ላዕላዋይነትና፣ ለማደግ 
መፍጨርጨርን ነው። በተቃራኒው የአገርን ይዞታ መሸጥ፣ ማከራየት፣ አገርንና ሕዝብን በትኖ መፈርጠጥ፣ የሃገርን ሃብት 

ዘርፎ “ዚሙባቤ” መፈርጠጥ፣ የሃገርን ሃብት ማባከን፣ ከጠላት ጋር አብሮ የራስህን ዜጋ ከምድር ለማጥፋት በህግ 
ማስከበር ስም ጦርነት ማወጅ፣ የድሃ አገር ሃብት፣ ቅጥረኛ የጎረቤት አገር ማዝመት፣ የገዛ ዜጎችህን ለማጥፋት የሌሎች 

አገሮች “ሰው አልባ አውሮፕላኖች” መግዛት ወ.ዘ.ተ በኛ የእድሜ ዘመን እየተካሄደ ያለ የሰቆቃና፣ የግፍ ፍፃሜ እያየን 

ነው። ግን ለምን ? ለሚለው ጥያቄ ከላይ ታሪካዊ ማስረጃዎችን በአንክሮ መረዳትን ይጠይቃል። 

 

ይህ ለውጥ ሲመጣ፣የመራው፣የተገደለው፣የታሰረውና መከራውን ያየው”የኦሮሞ ወጣት ቄሮ” ነው፣ ለዚህም ነው ለማ 

መገርሳ አብይ አህመድን አምኖ ወደፊት ያመጣው፣አለመታደል ሆነና “የበግ ቆዳ” የለበሰው ተኩላ፣ የአማራው 
የትምክህተኞቹ መልእክተኛና ስራ አስፈጻሚ ኖሯል።ዮውሃንስ ቧ ያለው በአሜሪካን አገር ሲያፋጥጡት፣አረፋውን ነው 
የምታዩት ያለው። 

ይህን እንዲህ ብዬ ፣በተለይ ያለፉትን 27 ዓመት ደግሞ ጠቅለል አድርጌ በማቅረብ ሚዛናዊ ፍርዱን ለኢትዮዺያዊያን 

እተወዋለሁኝ። በበኩሌ ከኢትዮዺያዊነት ማንነት ከተላቀቅኩኝ 32 ዓመታትን አስቆጥሬአለሁኝ፣  ኢትዮዺያንም በባህር 
ሃይልነት አገልግያለሁኝ፣ ምክንያቱም እንደማንም ትግራዋይ በኢትዮዺያዊነቴ ተጠራጥሬ አላውቅም ነበርና። 
 

እኔ ጥያት የወጣሁትን ኢትዮዺያና ፣ በ2000 ተመልሼ ያገኘኃትን ኢትዮዺያ እጅግበጣም ትልቅ ልዩነት ነበራቸው። ከዛ 
በኃላም በተደጋጋሚ ስመላለስባት በየአመቱ ብዙ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና፣ አለማቀፋዊ ለውጦች በማየቴ ብደሰትም፣ 

የፖለቲካዊ እንቅስቃሴው ግን የሚፈለገውን ለውጥ ይዞ ማደግ አልቻለም ነበር፣ ሃይለማርያም ደሳለኝ እንዳለው፣ “ጠያቂ 

ትውልድ” በመፍጠራችን እንኮራለን ብሎ ሲናገር፣ ለጥያቄው የሚመልስ አመራር ማፍራት አለመቻሉ ግን 

ለኢ.ህ.አ.ዴ.ግ የፖለቲካ ውድቀቱ ትልቅ ምክንያት ሆኖታል። ስለዚህ የኢ.ህ.አ.ዴግ መንግስት፣ በሃገሪቱ ያመጣውን 

እመርታዊ ለውጥ የመኖሩ ያክል፣ ማረምና, ማስተካከል አቅቶት እያሽሞነሞነ፣ ሲያድበሰብሳቸው የነበሩት ፖለቲካዊ ስነ 
ምግባሩ ግን ዋጋ አስከፍለውታል። 
 

እዚህ ላይ እርግጥ ነው፣ኢ.ህ.አ.ዴ.ግ፣ የህ.ወ.ሓ.ት፣ የብ.አ.ዴ.ን፣ የደ.ህ.ደ.ን፣ የኦ.ህ.ዴ.ድ የጋራ ጥምር ድርጅት ሲ ሆን, 

መስራቹም ህ.ወ.ሓ.ት ነው። መታወቅ ያለበት “ገዱ አንዳርጋቸው” የደብረ ማርቆስ ከተማ ወጣቶች ሰብስቦ፣ አቶ 

በረከት ስሞኦን ያረፉበት ሆቴል ብለው, በተሳሳተ መረጃ ሆቴል ባቃጠሉበት ወቅት, ለወጣቶቹ እንዳለው፣ ህ.ወ.ሓ.ት 

የሚያስተዳድረው ትግራይን እንጂ አማራ ክልልን አይደለም፣ ለአማራ የፖለቲካ ይሁን የኢኮኖሚያዊና, ማህበራዊ 
ውድቀታችን ተጠያቂዎቹ የክልሉ መሪዎች ነን ብሎ ነበር፣ ሃቁ ይህ ሳለ፣ ከአብይ አህመድ ወደ ስልጣን መምጣት በኃላ 
ያየነው ፍርጃና፣ የስም ማጠልሸት ፕሮፓጋንዳና፣ ድርጊት ግን ለማመን አቅቶናል። ሃሳቤን ለመጠቃለል ያህል፡አብይ 
አህመድ፡ላለፉት ፫ ዓመታት የስራው ስራ ኢትዮዺያን እንደ አገር የማስቀጠል ወይስ ኢትዮዺያን በረቀቀ መንገድ ማፍረስ 

ለሚለው የአንባብያን ሚዛናዊ ፍርድ እንዲሆን ተጨባጭ በሆኑ ማስረጃዎች ልጥቀስ። ሀ)አብይ አህመድ ወደ ስልጣን 
ከመጣ በኃላ ከሶማልያ ቀጥሎ ወደ ትግራይ ነበር ያቀናው። ለጉብኝቱም የትግራይ ህዝብ በአክብሮትና በፍቅር ነበር 
የተቀበለው ፣ባደረገው ንግግርም፣እንደ አንድ ትግራዋይ ብዙ ተስፋ ሰንቄ ደግፌዋለሁኝ። ሆኖም በመቀጠል ወደ አማራ 



ክልል ተጉዞ ባደረገው ንግግር፣ሰውየው የሚሰበስበውን ህዝብ፣መስማት የሚፈልገውን ሃሳብና ፍላጎት ለይቶና ተረድቶ፣ 
የሚያወራ፣ ስለ እውነትነቱና ሃቀኝነቱ ብዙም ትርጉም እንደማይሰጠው በመረዳት በዘፈቀደ የሚጏዝ መሆኑን ተረዳሁኝ። 

 
ከትግራይ ሕዝብ ጋር መጋጨት የጀመረው ደግሞ ወደ አሜሪካ መጥቶ፣ የአማራይቱ ኢትዮዺያ አቀንቃኞችን 
ለማስደሰት ብሎ፣፳፯ ዓመት የጨለማ ዘመን ነበር ብሎ ከተናገረ በኃላ ነው። 

እስኪ ግፎቹን ዘርዘር አድርገን እንይ፣ 

ሀ)፣የአማራ ክልል ከ70ሺ በላይ ተጋሩ ሃብት ንብረታቸው ተዘርፎ ፣ሂወታቸው ለማዳን ወደ ሱዳን ሸሽተው 

ሲሄዱ፣እንደ አገር መሪ፣ ድርጊቱን የማውገዝ ፍላጎት አላሳየም። ለ) አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጣ በኃላ፣የአማራ 

ክልል ወደ ትግራይ የሚሄዱ የፌደራል መንግስት ሲዘጉበት፣ይህንን ድርጊትም እንደ ጠ/ሚኒስተር ማውገዝም ሆነ 
የማስተካከል እርምጃ አልወሰደም። 

ሐ) አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጣ ወዲህ፣በተቀናጀ መልክ ዶኩመንታሪ ፊልሞች በማቀነባበር፣የትግራይ ሕዝብን 
ስነልቦና ለመስበር በመንግስታዊ ሚዲያ ያለማቋረጥ ሲቀሰቅሱ አንድ የመንግስት ተወካይ ይሁን፣ አብይ አህመድ 
አይደለም ለማቆም፣ሲያወግዙም አልታዩም። 

መ)አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጣ በኃላ፣በአፉ ፍቅር ያሸንፋል እያለ፣በትግራይ ህዝብ ጥላቻና፣የተለያዩ ስሞች እንደ 
የቀን ጅቦች፣ፀጉረ ለወጦች፣ዘራፊዎች፣ ጁንታ ወዘተ የመሳሰሉ የማሸማቀቅያ ቃላት፣እያሰራጨ ትግራዎትን ሊያሸማቅቀን 
ሞክረዋል፣ፍላጎቱ ባዶ ቢሆንበትም፣የቻውን ሰርቷል። 

ሠ)ሳናጣራ አናስርም የሚለው የአብይ አህመድ ቅጥፈትን ስንመለከት፣ተጋሩ በመሆናቸው ብቻ፣ከመከላከያ፣ከፌደራል 
ፖሊስ፣ከመንግስት የስራ ቦታዎች፣ከኢትዮዺያ አየር መንገድ የመሳሰሉት የስራ ገበታቸው ተባረሩ ብቻ ሳይሆን በብዛት ካለ 
ጥፋታቸው ታስረው፣እስከ ዛሬ ያለ ፍርድ እየተሰቃዩ ይገኛሉ። 

ረ)ውድ አንባብያን ሆይ ይህ ሁሉ ድርጊት እየተካሄደ ያለው፡በአንድ ግለሰብ ውሳኔና ፍላጎት ሲሆን፣የኢትዮዺያ 
ፖለቲከኞች፣ የኢትዮዺያ የሴት ፖለቲከኞችና ሚኒስትሮች፣ የኢትዮዺያ ሙሁራን፣ የኢትዮዺያ የሃይማኖት 
መሪዎች፣በአጠቃላይ ህዝቡ ቆሞ እያየ መሆኑ ይታወቅልኝ። ሌላው እየተደረገና፣ እየተካሄደ ያለው ግፍ፣ ጠፍጥፎ 

በሰራቸው በአባታቸው በህ.ወ.ሓ.ት የፖለቲካ ድርጅት ስም፣ በትግራይ ሕዝብ ላይ መሆኑ ይታወቅልኝ። ወደ ዝርዝሮቼ 
ልመለስና፣ቀጥሎ የመጣው ግፍ፣ ወደ ትግራይ የሚመላለሱ የኢንቨስትመት ተቋሞችን ማገድ፡ የቻይና ልኡካን በኢትዮዺያ 
ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር እውቅና የተሰጠውን ፈቃድ በመጣስ፣ከአውሮፕላን ወደ ትግራይ አትሄዱም ተብለው ወርደዋል። 
ቱሪስቶች ወደ ትግራይ ከሄዳቹህ ለደህንነታቹህ አስጊ ነው ብለው በማገድ የመጡበትን እቅድ አስቀይረዋል። 

 

ሰ)የትግራይ ህዝብ ወገናችን፣ትግራይ የኢትዮዺያ ሞተር፣እያለ በአፉ የሚደልለውን ህዝብ፣ መንገድ ተዘግቶበት፣በማንነቱ 
ተገፍቶ፣ ተዋርዶ ያለስሙ እየተለጠፈበት፡አልበቃ ብሎት፣የባጀት ክልከላ ቀጠለበት፣ጭራሽ ለትግራይ ህዝብ አብይ 

ሳያንሰው ተፈጥሮ ደግሞ ፈተነው፣ስብሉን ለመሰብሰብ ደፋ ቀና ሲል፣በአምበጣ መንጋ ተወረረ።ያ ሰራተኛ ህዝብ, 

ከምእራብ ወደ ምስራቅ፣ ከደቡብ እስከ ሰሜን ክተት ተብሎ በኢትዮዺያዊያን ተዘመተበት። የትግራይ ሕዝብ “በዘሩ 

የምናባርረው ፍጡር ቢኖር አምበጣ ብቻ ነው” በማለት ጨፍጭፈን አባረርነው። በዚህ አጋጣሚ አሳፋሪው ክስተት 
የገጠመን፣ እስራኤል አገር የሚገኙ ተጋሩ የመርጫ ማሽን በመላክ ህዝቡን ለመታደግ ያደረጉት ጥረት፣ እስዬ የሚያስብል 
ቢሆንም፣በኢትዮዺያ ደህንነት የደህንነት ስጋት በማለት ከለከለን። 

ሸ)ከዛ በመቀጠል በአለማችን በተከሰተው የኮቪድ 19 በሽታ ምክንያት፣ የተፈጠረው ችግር የኢትዮዺያ ትምህርት 
ሚኒስተር ለጠቅላላው የሃገሪቱ ተማሪዎች፣ የአፍ መሸፈኛ ማስክ ሲያሰራጭ፣ ለትግራይ ህፃናት ግን እድሉን ለመካፈል 
አልታደሉም። የአብይ አህመድ፣ መንግስት ለዛ ዜጎቼ በማለት በአፉ የሚያታልለውን የትግራይ ሕዝብ ልጆች፣ በአደባባይ 
ክህደቱን በድጋሚ አረጋገጠ፣ ለዚህም ሲጠየቅ በፍፁም፣ በፍፁም በትግራይ ህዝብ ላይ እንዲህ የመሰለ በደል፣ በኔ 



ዘመን አይከሰትም ብሎ ሸመጠጠው። ቀ)ጉድና ጭራ ወደ ኃላ ነው እንደሚባለው፣ የኢትዮዺያ ሃገራዊ ምርጫ ባለፈው 

ዓመት መካሄድ ቢኖርበትም፣ ፯ኛ ጨ ክፍል ተማሪው፣ በኮሮና ምክንያት እሱ በሚያዛቸው የፓርላማ ቅምጦች(ወምበር 

አሟቂዎች)አራዘመው፣ ለዚህ ህገ መንግስታዊው ጥሰት በትግራይ ክልል መንግስት ተቀባይነት ስላላገኘ፣ የትግራይ 
መንግስት ምርጫውን በክልሉ እንደሚያካሄድ በግልጽ ተናገረ። ይህንን ዜና ያልተዋጠለት አብይ አህመድ፣ ምርጫ 
ብታደርጉ ልጆች ይሞታሉ፣ እናቶች ያለቅሳሉ፣ ንብረት ይወድማል፣ በማለት በቴሌቭዥን ቀርቦ ተናገረ። ለዚህ ንግግሩ 
ሲጠየቅም በፍፁም በትግራይ ህዝብ ላይ ጦርነት አናውጅም ብሎ ደግሞ ተናገረ። ኢሳያስ አፈወርቂም፣ የኢትዮዺያ 
ደህንነት ስለሚያገባን፣ እጃችን አጣጥፈን 
አንቀመጥም በማለት፣ የአብይ አህመድን ፍላጎት በመደገፍ መግለጫ ሰጠ። እዚህ ላይ መታወቅ ያለበት፣ኤርትራ ራሷን 
የቻለች ልአላዊት አገር፣ስትሆን መሪዋ ደግሞ በኢትዮዺያ ውስጣዊ ችግር ላይ እየፈተፈተ ነው፣ ለነገሩ ድሃ ህዝብ 

ልአላዊነትም ሆነ ክብር የለውም ያለው ማን ነበር ? ፯ተኛው ንጉስ እዚህ ላይ ኢትዮዺያዊያን ፓለቲከኞች እውነት ስለ 
አገር ልአላዊነት ተጨንቀው ነው ሱዳን ኢትዮዺያን ወረረች የሚሉት ነብሱን በአጸደ ገነት ያኑርልንና፣አምባሳደር ስዩም 
መስፍን ሲያሰጠነቅቅ፣ዛሬ የኤርትራ መንግስት በኢትዮዺያ ልአላዊነት ሲዘባርቅ በዝምታ መታለፉም ሆነ ፣ኤርትራን 
ጋብዞ የትግራይን ሕዝብ መውጋት ማለት፣ሌሎች አገራትን መጋበዝ ነው።ኤርትራ ወደ ኢትዮዺያ ስትገባ ሌሎች 
በምስራቅ አፍሪቃ ያገባናል የሚሉ አገራት እጃቸው አጣጥፈው አይመለከቱም ብሎ እኮ ጮከዋል። ጆሮ ተነፈጋቸው 

እንጂ ! 

 

ትግራይም የማንንም ቡራኬ ሰለማያስፈልጋት፣ለመጀመርያ ጊዜ የተዋጣለት ትክክለኛ ምርጫ ተደርጎ ከ2.75 

ሚልየን በላይ ሕዝብ የተሳተፈበት ምርጫ ተደርጎ መሪው ድርጅት ህ.ወ.ሓ.ት 98% በላይ ድምፅ በማግኘት 
ምርጫው ተጠናቀቀ። አብይ አህመድ ደግሞ ይህ የጨረባ ምርጫ ተቀባይነት የለውም ብሎ እውቅና 

ሲነፍገው፣ህ.ወ.ሓ.ትም ጊዜው የጨረሰውን የ፬ኪሎ መንግስት የሚያሳልፈውን ማንኛውም ውሳኔ ተቀባይነት 
እንደሌለው በግልጽ አወጀ። በመቀጠል አብይ አህመድ የስሜን እዝን ለማንቀሳቀስ ሲሞክር ፣የትግራይ መንግስት፣ 
ከኤርትራ መንግስት ጋር ያለውን የድምበር ውዝግብ ሳይቋጭ የሚንቀሳቀስ ሃይል አይኖርም በማለት ህጋዊ 
መከራከርያ ነጥቦቹን አቀረበ።ይህ ያልተዋጠላቸው አብይና፣ኢሳያስ ላለፉት ፫ ዓመታት የዶሎቱትን የተንኮል የጦርነት 
ሴራ፣በግልጽ እየተገናኙ መምከር ጀመሩ፣ኢሳያስ በጅማ፣በደብረ ዘይት የአየር ሃይል ጉብኝት፣ በቢሾፍቱ የመከላከያ 
ሜቴክ፣እንደዚሁም አብይ አህመድ በሳዋ የወታደሮች ማሰልጠኛ ካምፕ ሽርጉድ ቀጠሉበት። በስተመጨረሻም የአብይ 
አህመድ እቅድ ያከሸፈው፣ጀነራል በላይ፣ የተባለውን የምስራቅ ጦር አዛዥ፣ የሰሜን ጦር አዛዥ ብሎ የሾመውን፣ 
መኮንን የትግራይ መንግስት እንደማይቀበለው ሲያሳውቅና፣ ምክትል አዛዥ ተብሎ የተላከውን፣መኮንን በመጣበት 
አውሮፕላን ከመቐለ መለሰው። 

 

ቐ)ጥቅምት 24/2013 ይህች ፅሁፍ እንደየ አረዳዳችን የምንወስንባት ፅሁፍ ነች።አብይ አህመድ እንደሚለው፣ እሱ 
ለትግራይ ህዝብ አዛኝ፣ ርህሩህ፣ ቅን መሪ ሆኖ፣ ለትግራይ ህዝብ እድገትና፣ ብልጽግና የሚመኝ፣ ሁሉም ስህተት 

የህ.ወ.ሓ.ት አድርጎ እያቀረበ እሱ ትክክል ነው። ወይም ደግሞ ይሄ “አፈ ቅቤ፣ልበ ጩቤ” ጠ/ሚኒስተር ገና ወደ 
ስልጣን ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ በአፉ የሚሰብከው ሰላም፣በተግባር መሬት ላይ ግን፣ የጠባጫሪነት ባህሪ የተጠናወተው፣ 

ውሸታምና የማይታመን፣መሪ ስለሆነ, በተለይ ከለይ ከሀ-ቐ የተዘረዘሩትን ማስረጃ መሰረት በማድረግ፣ ሚዛናዊ ፍርድ 
መስጠት የአንባብያን ውሳኔ ይሁን። የዛሬው ሁለተኛው ክፍል እዚህ ላቁምና ፫ተኛውናማጠቃለያውን ደግሞ 
ለሚቀጥለው ይሁንልን።ተከብራ የኖረች ባባቶቻችን ደም እያሉ መፎከር፣ከውድቀት አያድንም። ይህ ትውልድ በዚህኛው 
በ፳፩ኛው ክፍለ ዘመን፣ሳይንስና ቴክኖሎጂ እንደ አሸን በበዛበት፣በተደመሰስንና ደመሰስን ያለውን ልዩነት ጠንቅቀው 
በማይረዱ የሙዚቃ ተወዛዋዥ የጀነራልነት ማአረግ ተለጥፎላቸው የታዘዙትን ሳያላምጡ ከሚያወሩ፣በስመ 
ጋዜጠኛ፣የጋዜጠኝነት ኤቲክስም ይሁን ብቃት በልዞረባቸው አንባቢያን ጀሮውን ከማደንቆር ያገባኛል የሚል ኢትዮዺያዊ 
ዜጋ ሁሉ በአገሩ ውስጥ ምን እየተካሄደ ነው ብሎ መጠየቅ የዜግነት ግዴታው ነው ብዬ አምናለሁኝ።ዛሬ በትግራይ 
ሕዝብ ላይ እየተካሄደ ያለው የዘር ማጥፋት ዘመቻ ነገ ፣ተገልብጦ በያንዳንዳቹህ ጓዳ እንደሚገባ ለሰከንድ 
አትጠራጠሩ።የትግራይ ሕዝብና የኢትዮዺያ ሕዝብ፣ከእንግዲህ እንደ አንድ ትልቅ ዋርካ ዋና ስሩን ስትበጥሰው  ሚዛኑ 



ይስትና ቀስ እያለ እንደሚወድቅ ዋርካ ተለያይተናል።የትግራይ ሕዝብ፣ለግፍም ልክ አለውና ደማችንን 
እየገበርን፣እውቀታችን፣ጉልበታችንን ሳንሳሳ ሌት ተቀን ጥረን ግረን ሰው ለማድረግ የሞትንላትና፣የተሰዋንላት 
አገር፣እናቶቻችንን፣እህቶቻችንን፣ልጆቻችንን፣ደፍራና አስደፍራ ልታዋርደን ያቀደችን አገር፣ከህሊናችን ተፍቃለች።ከስማለች 
በናለች ተናለች ለዚህች አገር፣ለዚህ ህዝብ የሚፈስና የሚከፈል መስዋእትነት የለም።እኛ ተጋሩ ሁሉም ያልፋል፣ነገ የተለየ 
ቀን ነው እያልን በተስፋ ብንኖርም ትዕግስታችን፣ትህትናችን፣ጩከታችን የፍርሃት ምልክት ተደርጎ ተወስዷል።ትግራይ 
ሰው አላት ትግራዋይነት ምስጢር ነው ለዛውም ረቂቅ ምስጢር፣ለሂወትህ የማትሳሳለት ምስጢር ደጋግመህ መሞት 
የሚቻል ቢሆን እየደጋገምክየምትሞትለት የትግራዋይነት ምስጢር፣አሁን ይህንን መከራ ካለ ማንም እርዳታና ድጋፍ 
ለ፯ወር መክተን ጠላቶቻችን በአለም ያሳፈርንበት ብቻ ሳይሆን እንደገቡዋት በመሬታችን ቀብረን ያስቀረንበት ምስጢር 

“ትግራዋይነት”። 

 
ትግራይ ትዕወት ኽብሪን ሞገስን ንስዉአትና፣ሰላምን ፍቕርን ንህዝብና። የቐንየለይ 


