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የዓይጋ ፎረም ማሕበረ ሰብ እንደምን አላችሁ እንኳን ለአዲሱ ዘመን፣ዘመነ ማርቆስ በሰላም አደረሳችሁ
፣ዘመኑ የሰላም የፍቅር የብልፅግናና የልማት ዓመት እንዲሆንልን እምኛለሁ፡፡ይህንን ብዬ ግን ትንሽ ነገር
ለማለት ወደ አነሳሳኝ ፅሁፌ ልግባ ልግባ፡፡
ሲሳይ መንግስቴ አዲሱ የተባለውን ግለ-ሰው ስለ ዶባዎች ስለ ራያዎች እያለ የሚያቀርበው ነገር ከግዜ ግዜ
በጣሙን እያስገረመኝ ነው፡፡ባለፉት ጥቂት ወራት እንደዚሁ እሱና እሱን መሰል የግል ስሜታቸውን
ያንፀባረቁበት ፅሁፍ አስመልክቶ የተሰጠውን አስተያየት መነሻ በማድረግ በጣም ልቅ በሆነ
ቋንቋና የወረደ ተራ ስድብ አስጊጦ የሰጠውን ምላሽ ስመለከት በጣም አዘንኩ፡፡ምክንያቱ በዚህች
በተባረከችውና ለሁላችንም በቂ በሆነችው ምድር በሰላምና በፍቅር ተሳስበን አብረን ለዘመናት የኖርንባት
ሆና ሳለ እንደ ሲሳይ መንግስቴና መሰሎቹ ለግል ጥቅማቸውና ጀብደኝነታቸው በሚጨነቁ ከአፍንጫቸው
አርቀው በማያስቡ አብዛኞቹ ገዢ መደቦች የኖርነውን ያህል ስንሰቃይ ኑረናል፡፡ከዚያም አልፎ
ወንድሞቻችንና ወገኖቻችን የሆኑትን ህዝቦች እንደ ኤርትራ ፣ጅቡቲ እና ሌሎች ወንድሞች ህዝቦች በተለይ
በተለይ ደግሞ የቅርብ ወንድም የሆነው የኤርትራን ህዝብ በዛኔ ትግራይ ትግርኝ ተብሎ ከሚታወቀው
የትግራይ ብሔር ህዝብ የበዛውን ህዝብና መሬት ለዚያ ለርካሽ ስልጣናቸውና ጀብደኝነታቸው ጥማት
ለማርካት ሲሉ ያላአንድ ይሉኝንታና ሃፍረት ከወገቡ ቆርጠው በአስር ጣታቸው ፈርመው ለባዕድ በተወሰነ
ሚልዮን የዚያን ዘመኑ መገበያያ ኖት(ወይም በዓይነት ያንን ሚልዮንስ የሚወክል የጦር መሳሪያ
እንበለው ) ሽጠውታል፡፡ከዚያን ግዜ ጀምሮ የኤርትራን ህዝብ ቆርጦ በመሸጥም አላበቃም የትግራይን ህዝብ
ዳግም እንዳያሰራራና የነሱ ስልጣን እንዳይሻማ በማሰብ ዓድዋ ፣ ዓጋመ ፣እንደርታ ወዘተ ብለው
በመከፋፈልና አንዱ ባንዱ ላይ እንዲነሳሳ በማድረግ እርስ በራሱ ደም እንዲቃባና ተቃቅሮ እንዲለያይ
አንድነቱ እንዳይጠናከር በፍቅርና በሰላም አብሮ እንዳይኖር ያልተፈነቀለ ድንጋይ የለም ለግዜው ቢሆንም
ተሳክቶላቸዋል፡፡ከዚያን ግዜ ጀምሮም እንደ ህዝብ ህልውናው እንዲጠፋ ከእስስቱ ሚኒሊክ ዘመነ መንግስት
ጀምሮ እስከ ፋሺስቱ የደርግ ስርዓት በጠናከረ አኳኋን ቀጥለዋል፡፡ግዜው ሲደርስም ራያም ፣ዓድዋም ፣
ዓጋመም፣ እንደርታም፣ ወልቃይት ፀገዴም ፣ ሽረም ወዘተ የግዜው ትውልድና ህዝብ ንቃተ ህሊናውን
እየጨመረና የጠላቶቹን ሴራ በደንምብ እየገባው ሲመጣ ያላአንዳች ልዩነት ራያውም ወልቃይት ፀገዴውም፣
ሽረውም ዓድዋውም ዓጋመውም ሆ ብሎ በአንድ ልብና በመተሳሰብ በመነሳት በነብላታ ሃይለማርያም
የተጠነሰሰው ቀዳማዊ ወያነ በነ ጥላሁን ይግዛውና ሌሎች ቆራጥ የትግራይ ልጆች ዳግም ተቋቁሞ
የተጀመረው ትግልና መስዋእት ተቀጣቀጥሎ ከሌሎቹ ሰላምና እኩልነት ወዳድ የኢትዮጵያ ጭቁን ብሔሮች
ብሔረ ሰቦችና ህዝቦች በመተባበር የጠላቶቹን መሰርይ ስርዓት ላንዴና ለመጨረሻ ላይመለስ ግብአተ-መሬቱ
ተፈፅመዋል፡፡
በዚህ መሰረት ከዚያን ግዜ ጀምሮ የትገራይን ህዝብ ዳግም አንድነቱ አስመልሶና አጠናክሮ እርስ በራሱ
በመተሳሰብ ድህነት ለማጥፋትና የተሻለ ኑሮ ለመምራት በየአካባቢው በልማት ስራ ደፋ ቀና እያለ
ይገኛል፡፡ይሁን እንጂ በህወሓት ፓርቲ የሚመራውን የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የህዝቡን ኑሮ
ለመሻሻልና መልካም አስተዳደርን ለማስፈን ህዝቡ ድረስ ወርዶ ጥረት ከማድረግ ይልቅ መሬት ላይ የሌለ
ወሬና ፕሮፖጋንዳ በመገናኛ ብዙሓንና በሪፖርት በወሬ ብቻ ተጠምዶ ይገኛል፡፡ከተከፈለው መስዋእት
አንፃር ሲታይ ህዝቡ ላይ የሚስተዋለው ድህነትና እየመራው ያለው ህይወት በጣሙን ያሳዝናል፡፡መንግስት
እየመሩ ያሉት የፓርቲው ሹመኞችም አሁን አሁን የራሳቸውን ኑሮ ለማደላደል በተገኘው ቀዳዳ የሚሮጡ
እንጂ የተከፈለውን መስዋእት ግምት ውስጥ በማስገባት ህዝቡ በሁለት እግሩ እንዲቆምና ክብሩንና
አንድነቱ በነሲሳይ መንግስቴ አዲሱ በመሰሉ የበግ ለምድ የለበሱ ብልጣ ብልጥ ተኩላዎች
ዳግም እንዳይነጠቅ ጥረት የማድረግ ፍላጎቱም ያላቸው አይመስልም፡፡በመሆኑም በራያ ብቻ ሳይሆን
በሌሎችም የትግራይ አካባቢዎች ህዝቦች ማንም ጠያቂና ሃይ ባይ በሌላቸው ሹመኞችና ካድሬዎች ፈላጭ

ቆራጭ ሁነው በሙስና ተዘፍቀው በመልካም አስተዳደር ፋንታ ኢፍትሃዊና አምባገነን ሁነው በላዩ ላይ
ተጭነው በዛቻና በማስፈራራትና በስመ ዲሞክራሲ ነገር ግን መሬት ላይ የሌለ ዲሞክራሲ ድሃውን ህዝብ
ደም እያነቡት ይገኛሉ፡፡
በእርግጥ ይህንን ዓይነቱ አካሄድ የክልሉን ህዝብ አደጋ ውስጥ እንዳለ
ያመላክታልና ሁሉም የክልሉ ህዝብ ባንድነት ስርዓት ያዙ ክብራችንን ዳግም አደጋ ውስጥ እየከተታችሁ
መሄድ አትችሉም ብሎ አደብ ሊያስገዛቸውና ሹመኞቹ በመገናኛ ብዙሃን የሚደሰኩሩቱን ሳይሆን እውነተኛ
መልካም አስተዳደር እንዲሰፍን የክልሉን ተቆርቋሪ የሆኑት ወገኖች ከክልሉ ህዝብ ሁነው ሹመኞችንና
ሓላፊነት የማይሰማቸውና በሹመኞች ጥላ ስር ተሸሽገው የሚማግጡትን አንድ አንድ የመንግስት ሰራተኞች
አደብ እንዲገዙ ማድረግ ይገባል፡፡ይህ የአስተዋዮች መንገድ ነው፡፡ከዚህ በተረፈ በነ ሲሳይ መንግስቴ
አዲሱና መሰሎቻቸው የራያን ህዝብ ተቆርቋሪ መስለው አስተዋይነት ፣አርቆ አሳቢነት የጎደለውንና ደብቅ
አጀንዳ በመያዝ የራያ ህዝብ እንደዚህ ነው ትግራይ አይደለም ወዘተርፈ በማለት በአንድ ህዝብ መካከል
ቅራኔ በመፍጠር የግል ፍላጎትን ለማርካት የሚደረገው መፍጨርጨና ሌላ ያቀረበውን ሃሳብ ከኔ በላይ ላሳር
የሚለውን አመለካከት የትም አያደርስም ፤ይልቁን ስለህዝቦች አንድነትና ክብር ፣ፍቅር ፣ብልፅግናና ልማት
ጥረት ቢደረግ የተሻለ ነው እላለሁ፡፡ ይቀጥላል.............

