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ይህን ፅሑፌ እንዴፅፌ ያነሳሱኝ ነገሮች በርከት ያለ ቢሆኑም ከነዚህ ውስጥ ካናዲ 

የሚኖረው “እናታቸው የሞተችባቸው እና ገበያ የሄዯችባቸው እኩሌ ያሇቅሳለ” 

፣የግርማ ካሣ መቀሇ የሁሊችን ናት፣ ሇግርማ መሌስ ተብል በአርዮን የተሰጠ 

አስተያየት እና በዋርካ “ጉግሌ”፣ “ደራሰንበት”… በሚሌ ስም በመግባት ሃሳባቸው 

የሚያቀርቡ እና የመሳሰለት ፅሑፍች በማንበቤ ነው:: በዚህ መሰረት የሚከተሇው 

አስተያየት አቀርባሇው:: ይህንን ስፅፌ የማንም ፖሇቲካ ፓርቲ አባሌ 

እንዲሌሆንኩኝ እና ሀሳቤ ብቻ እንዯፃፌኩኝ እንዴትረደሌኝ እጠይቃሇው:: 

የአማርኛ ግዴፇት ካሇው አስተካክሊቹ እንዴታነቡት በትህትና እጠይቃሇው:: 

የትግራይ ሰው ምን አጠፊ? 

ሁሊችንም እንዯምናውቀው ሇኢትዮጵያዊነት መነሻ የሆነው፣ የኢትዮጵያዊነት 

ሚስጢርና ምንጭ የሆነቺው አክሱም በኢትዮጵያ ሰሜናዊ ክፌሌ በአሁኑ ትግራይ 

ክሌሌ የምትገኝ ሲሆን የዚህ ስሌጣኔ መነሻም የዚህ አካባቢ ሰዎች መሆናቸው 

ይታወቃሌ::  ከዚህ በመነሳት ኢትዮጵያዊነት ያሇ ትግራዋይነት ትርጉም 

የማይሰጥ ሆኖ ሲያበቃ ከትግራዎት በሊይ እኛ ነን ኢትዮጵዊያን የሚለ 

የህብረተሰብ ክፌልች ያለበትና  ከዚህም በሊይ በአሁኑ ሰዓት ትግራዎት 

ኢትዮጵዊያን አይዯለም የሚለ ግሇሰቦች የተፇጠሩበት ግዜ ዯርሰናሌ::   

በኢትዮጵያ ገዢዎች ታሪክ አንዴ መንግስት ወዯ ስሌጣን ሲወጣ ሇስሌጣኑ 

መጠናከር ይረዲው ዘንዴ ስሌጣን ሊይ የሚያስቀምጣቸው የመንግስትን ዓሊማ 

ተግባራዊ  የሚያዯርጉና  የራሱ ሰዎች መሆናቸው የግዴ ይሊሌ::  ይህ የሚሆንበት  

በአገራችን ስር የሠዯዯ የተጠናከረ የመንግስት መዋቅርና በህግ ብቻ የሚያምን 

ተቋም አሇመኖሩ ነው የሚሌ ግምት አሇኝ :: 



ይህን ከሊይ ያስቀመጥኩት እውነታ ታዱያ በትግራይ ተወሊጆች ሊይ ገኖ 

የሚታይበት በላልች ሊይ (ሇምሳላ በአማራ) ግን ምክንያታዊ ሇማዴረግ 

የሚዯረገው ጥረት እንዳት ነው?  አንዴ አንዲቸው የትግራይ ህዝብ ቢበዛ “20” 

ሠዎች ብቻ (በስሌጣን ሊይ ያለትን ማሇቴ ነው) ፣ ሁለም አንዴ አይነት 

አስተሳሰብ አንዴ አይነት ውሳኔ የሚወስን አዴርገው የሚቆጥሩ አይታጡም:: 

ሁኖም የትግራይ ተወሊጆች እንዯላሊው ህዝብ ሁለ በእውነት ሊይ አንዴ አይነት 

አስተሳሰብ (ምክንያቱም እውነት አንዴ ነች እና) በውሸት ሊይ ግን የሚሇያይ ህዝብ 

ነው::  

በስሌጣን ሊይ የሚገኙ የትግራይ ተወሊጆች እንዯላሊው የኢትዮጵያ ህዝብ 

ከትግራይ ህዝብም የሚዯግፊቸው እና  የሚቋወማቸው እንዲሇ አላ የማይባሌ ሐቅ 

ሆኖ ሳሇ የትግራይ ተወሊጅ ስሇሆኑ ብቻ ኢህአዳግ ነው የሚሇው አባባሌ ተገቢ 

አይመስሇኝም::  የብዙዎች ጥያቄ የኢህአዳግ ዯጋፉ ካሌሆነ ሇምን እኛ 

ከምናዯርገው “ትግሌ”ጋር አይቀሊቀሌም የሚሌ ነው:: ይህንን እንዲይሆን 

ከሚያዯርጉት አንደ የአሊማ መሇያየት ነው:: 

 

 

የአሊማ ሌዩነቶች  

የትግራይ ህዝብ ሇህወሓት/ኢህአዳግ እንዯ ጠሊት አያየውም:: ጠሊት አይዯሇም 

ማሇት ግን ሁለም ይዯግፇዋሌ ማሇት አይዯሇም:: ህወሓት/ኢህአዳግ የገባቸው 

ቃልች ካሌፇፀመ ሇላሊ እዴሌ መስጠት ይችሊሌ:: የገባው ቃሌ የሚፇፅም ከሆነ 

ዯግሞ ላሊ አያስፇሌገውም:: ከላልች “ኢትዮጵያዊያን” በተሇይ 

“አከራሪው/ፅንፇኛው ዱያስፖራ” ጋር ያሇው ሌዩነቶች:-  

1. ኢተዮጵያ በቀኝ ገዢዎች እየተገዛች ነው ብል አያምንም:: ከአብራኩ የወጡትን 

ሌጆች ቀኝ ግዢዎች ናችው ብሇው ከሚከሡ ጋር አብሮ መስራት እንዳት 

ይቻሊሌ? አብዛኞቹ የኢህአዳግ ተቃዋሚዎች ኢህአዳግን አገር ያፇራችው ሇአገር 

‘የማይጠቅም” ዴርጅት ነው ብሇው እንኳ ማመን እማይፇሌጉ ብዙዎች ናቸው 



::የሚበዙት ኢትዮጵያዊ አይዯሇም እያለ ነው የሚቀሰቅሱት:: መቀሇ “የትግሬ 

እንጂ የኢትዮጵያ አይዯሇችም” የሚለም ቀሊሌ አይዯለም::  የትግራይ ህዝብ 

‘ወያኔ ከአገራችን ይውጣሌን’ ከሚለ ጋር ሲታገሌ እስኪ ያሳያቹ? 

 

2. የትግራይ ህዝብ ከላሊው ህዝብ በሊይ ተጠቅመናሌ ብል አያምንም:: በአንፃሩ 

አሌተጠቀምንም ብል የሚያስብ ነው:: ቅዴም የገሇፅኩት እናታቸው ገበያ 

የሄዯችባቸው እና እናታቸው የሞተችባቸው እኩሌ ያሇቅሳለ ብል የፃፇ ወገን በኔ 

አስተሳሰብ ሌክ አይዯሇም:: እናቱ የሞተችበት አንዳ አሌቅሶ ይወጣሇታሌ :: 

እንዯማትመሇስ ሌቡ ስሇሚያውቅ ተስፊ የሇውም ዯግሞ ዯጋግም የማሌቀሱ 

ሁኔታም አይኖርም :: ተስፊ ያሇው ግን ቢያንስ እናቱ እስከምትመጣ ዴረስ 

ማሌቀሱ አያቆምም ምክንያቱም ትመጣ ይሆናሌ የሚሇው ነገር በሌቡ አሇና :: በኔ 

እምነት ማሌቀስ ያሇበት እናቱ ገበያ የሄዯችበት ነው:: የትግራይ ህዝብም ሇ 

ኢህአዳግ ‘እንዯጠበቁት አሊዯረክሌኝም’ ብል ቢጠይቅ ሀጥያት የሇዉም:: መሰራት 

አይችሌም ብል ቢያምን ግን መጠየቅ አየሰፇሌግም ነበር:: የካናዲው ሰውየ 

አይመስሌህም? (በዩኒቨርስቲ ቆይታህ ነበሩ ሊሌካችው ሌዩነቶች(Discrimination) 

እኔም የጠቀስከው ግዜ ባች ስሇሆንኩኝ በቀጣይ መሌስ ሇመስጠት እመኩራሇው) 

የትግራይ ህዝብ የተታገሇበት ዋናው አሊማ በኢትዮጵያ የነበረው ጨቋኝ  ስርአት 

አስወግድ በእኩሌነት ሊይ የተመሰረተች ኢትዮጵያ መፌጠር ነው::  ይህ ስሌ 

የትግራይ ህዝብ ብቻ ነው ሇዚህ አሊማ የተታገሇው የሚሌ እምነት የሇኝም:: ይህንን 

ዓሊማው ግቡን እንዯታሰበው መተዋሌ አሌሌም:: ሁኖም የትግራይ ህዝብ አሁን 

ያሇው ሁኔታ በዯርግና በአፄው ግዜ ከነበረው ሁኔታ በብዙ ዕጥፌ ይሻሊሌ::  እኔ 

አሁን ኢህአዳግና ዯርግ የሚወዲዯሩበት ሁኔታ እንዯላሇ ነው እማምነው::  

ኢህአዳግ ከግዜ ወዯ ግዜ የተሻሇ ነገር እየሰራ ነው ወይ የሚሇው ነው ዋናው 

ጥያቄ:: ከዚህ በሊይ መስራት የሚችሌ  ላሊ ዴርጅት አይኖርም ወይ የሚሇው ነው 

መወያያ መሆን ያሇበት::  ይህንን ከሰብአዊ መብት ጥሰት፣ ከመሌካም 

አስተዲዯርና ከሌማት ጋር አያይዘን ሌናየው ይገባሌ::  የትግራይ ህዝብ በዯርግ 

ግዜ ይሻሇው ነበር ካሌኩኝ ግን ‘ውሸታም’ የሚሇው ቃሌ አይገሌፀኝም::  



3 የጠሊቴ ጠሊት ወዲጄ የሚባሇው አባባሌ ቦታ የሇውም:: ከሚመሳሰሌህ ጋር አብሮ 

መስራት ወሳኝ መሆኑን በጣም ከማመናችን የተነሳ የመዯራጀት ቃሌ በሰፉው 

ስንጠቀምበት እንስተዋሊሇን:: ይሁን እንጂ ይህንን የሚሆነው አንተን  ከሚመስሌና  

በተሇይ የአሊማ አንዴነት  ወሳኝ ነገር ነው::(የክበበው ገዲ ገብረ መዴህን የሚሇውን 

ይመሌከቱ ቂቂቂ) 

 

በ1997 ዓ.ም. አቶ ገብሩ አስራት በአዱስ አበባ በተዯረገው የተቃውሞ ስሌፌ 

ተገኝቶ የተናገረው ነገር ምን ያህሌ የትግራይ ህዝብን እንዲሳዘነ እና ይሠጠው 

የነበረው ክብር እንዲወረዯ ራሱን በመጠየቅ መሌሱን ማግኘት ይቻሊሌ:: በቅርቡ 

ሸገር አዱስ 102.1 በተሰኘው FM ሬዴዮ አርቲስት እያሱ በርሀ ስሇ እነ አቶ ስየ 

አብርሃ ተጠይቆ የሰጠው ምሊሽ “እነ አቶ ስየ አሁን ስሌጣን ሊይ ካለት 

አሌሇያቸውም እኩሌ ነው እማከብራቸው ነገር ግን እነ ስየ ከነድ/ር መራራ እና 

ድ/ር በየነ ጋር እንሰራሇን ሲለ አሌገጥምሌህ አሇኝ” ነበር ያሇው:: ድ/ር  ሃይለ 

አርአያ እና ስየ አብርሃ አብረው ሲሰሩ እስኪ እግዚሄር ያሳያችሁ:: ስየ የህዝብ 

ጥያቄ ምን እንዯሆነ ጠንቅቆ የሚያውቅ ጀግና እና ድ/ር ሃይለ በዯርግ ግዜ እንኳን 

የትግራይን ህዝብ እሮሮ ማዲመጥ ያቃታቸው የ“ትግራይ” ሰው:: 

አቶ ገብሩ እና አቶ ስየስ ሇምን? 

አቶ ገብሩ እና አቶ ስየ ሇኛ ሇኢትዮጵያ ህዝብ ያዯረጉት አስተዋፅኦ ያሇኝን 

አክብሮት ሌገሌፅ እወዲሇው:: ህወሐት ውስጥ ባጋጠመ የሀሳብ ሌዩነት ከፓርቲው 

በመገሇሊቸው በመጥፍ አጋጣሚው አዝናሇው:: ከፓርቲው እንዱወጡ የተወሰነው 

ውሳኔ ግን እዯግፇዋሇሁ:: ምክንያቱም ሁሇት የማይሰማሙ አካሊት አብረው 

መስራት የሇባቸውም:: ይህንን ሃሳብ እነ ገብሩም የሚቃወሙት አይመስሇኝም::  

በህወሐት ታሪክ ውሰጥ እንዯዚህ ዓይነት ክስተቶች ሲያጋጥሙ ተመሳሳይ እርምጃ 

ሲወሰዴ አብረው ወስነዋሌ እና ነው(የ1969 እና የ1977ዓ/ም የነበረው ሁኔታ 

ተጠቃሽ ነው)::   

አሁን ወዲሇው ሁኔታ ስንመጣ ግን ግራ የሚያጋባ ነው:: አቶ ገብሩ 

በሉቀመንበርነት የሚመሩት ዓረና ትግራይ ባወጣው ፕሮግራም ሊይ እወክሇው 



አሇው ሇሚሇው የትግራይ ህዝብ የሚገሌፅ ነገር ምንም አሊየሁም:: በአሁኑ ስአት 

የአሰብን ጉዲይ የትግራይ ህዝብ ጥያቄ አይዯሇም:: የባህር በር ስሇማንፇሌግና 

ጥቅሙ ስሇማይገባን ሳይሆን የኢትዮጵያ እንዲሌሆነ ቀዴሞ በህወሐት(እነ ገብሩን 

ጨምሮ) ትምህርት ስሇተሰጠንና እዉነታው ስሊመንበትም ጭምር ነው:: ታዴያ 

አሁን ምን ተገሌፆሊቸው ይሆን ይህንን ጥያቄ የሚያቀርቡት:: እሺ ሀሳባቸው 

የመቀየር መብታቸው እንኳን ብንቀበሌ በህዝብ ፉት ሁሇት ተቃራኒ ሀሳቦች 

እንዳት በአንዴ ሰው ማስተሊሇፌ ይቻሊሌ? 

ይህ ብቻ አይዯሇም በቅርቡ በአዱስ ነገር ጋዜጣ 2ኛ ዓመት ቁጥር 073 መጋቢት 

05 ቀን 2001 እትም ሊይ “የትምህርት ዘርፈን ገዴል ማሌቀሱ ይቁም!” በገብሩ 

አስራት እንዱሁም በዚሁ ጋዜጣ 2ኛ ዓመት ቁጥር 072 የካቲት 28 ቀን 2001 

እትም ሊይ “የትምህርት ነገር” በስየ አብርሃ የቀረቡት አስተያየቶች ሳነብ በጣም 

ነው ያዘንኩባቸው:: የትምህርት ዘርፈ ሊይ የጥራት ችግር እንዲሇው ሁሊችን 

የምንስማማበት ጉዲይ ነው:: እነ አቶ ገብሩ ግን እንዯዚህ ብል የመናገር የሞራሌ 

ብቃት የሊቸዉም:: የትምህርት ፖሉሲው ሲወጣ እነሱም አጃቸው አስገብተዋሌ:: 

አቶ ገብሩ የትግራይ ፕሬዚዲንት በነበረበት ግዜ ያሇውን የትምህርት ፖሉሲ 

ባስተዋወቀበት ወቅት “ከአሁን በኋሊ የተማረ ገበሬ ነው የምንፇሌገው…ስምንተኛ 

ክፌሌ የወዯቀ አይዯግምም ገበሬ ይሆናሌ….” ብል ነበር:: በዚህ ምክንያት 

በትግራይ ህዘብ ምን ዓይነት ተቃዉሞ እንዯዯረሰው የምያስታዉሰው ይመስሇኛሌ:: 

ታዴያ የትምህርት ነገር መች ነው እንዳ እንዯሞተ የሚገባው? ጅብ በማያዉቁት 

አገር ሂድ… ነገር ይሆን? 

 

 

ማጠቃሇያ 

ይህንን ፅሑፌ የፃፌኩት ሇማንም ሇማስዯሰትም ሆነ ሇማስቀየም አይዯሇም:: 

በተሇያዩ ጋዜጦችም ሆነ ዌብ ሳይቶች የትግራይ ተወሊጆችንና ትግራይን 

በሚመሇከት የሚፃፈት ሃሳቦች በጣም ስሇሚያሳዝነኝ ነው:: እኛ እንዯማንኛዉም 



የኢትዮጵያ ህዝቦች የሰብአዊ መብት ጥሰት፣ የመሌካም አስተዲዯር እጦት እና 

የሌማት ችግሮች ያለብን ቢሆንም  የዯሊን ተንዯሊቀን የምንኖር ከላሊው 

ኢትዮጵያዊ ወገኖቻችን በተሇየ ጥቅም የምናገኝ አስመስል ሇማቅረብ የሚዯረግ 

ሙከራ ሉታረም የሚገባው ስህተት ነው እሊሇው::  

የትግራይ ህዝብ ተቃዋሚዎች የሚዯግፊቸዉም ሆነ የሚቃወማቸው 

እንዯምትገምቱት ዘራቸው በመቁጠር አይዯሇም:: ከሊይ እንዲስቀመጥኩት አቶ 

ገብሩ ትግራዋይ መሆኑን ከማንም በሊይ አውቃሇው:: አሁን እያነሳቸው ባለት 

ሃሳቦች ግን አሌስማማም:: የትግራይ ህዝብ የማህበራዊ፣ የኢኮኖሚ እና የፖሇቲካ 

ጥያቄዎች አለት:: እነዚህን ሇይቶ ማዉጣት ያስፇሌጋሌ:: ሇምሳላ አንዴ ቁስሌ 

ያሇበት ዉሻ ቤት ውስጥ ገብቶ አሌወጣ ሲሌ እንዯምንም አርገን በእንጨት/በበትር 

ቁስለን ብንነካው በርግጎ እንዯሚወጣ ይታወቃሌ:: ይህንን ወዯኛ ስንመሌሰው የኔ 

ችግሮች ሇይቶ እፇታሌህ አሇው ሇሚሇኝ ሰው ያሌተገዯበ ዴጋፌ እሰጠው አሇው:: 

የኔ ጥያቄ የማያሳስበው እኔን መጠቀምያ ብቻ ሉያዯርገኝ ሇሚሞክር ግን እኔም 

ግዴ የሇኝም::  

የዓሊማ አንዴነት መፌጠር መጀመርያ መሰራት ያሇበት ጉዲይ ነው::  የሚነሱ 

ጥያቄዎች የግሇሰብ ፌሊጎት ሇማርካት ከሚሆን ይሌቅ የህዝብን ፌሊጎት 

የሚያንፀባርቅ ቢሆን ተቀባይነቱ የሰፊ ይሆናሌ:: በላልች ተቀባይነት ሇማግኘት 

ሲባሌ ብቻ እወክሇው አሇው የምትሇዉን የህብረተሰብ ክፌሌ ጥያቄ ችሊ ማሇት 

የስሌጣን ጥማት እና ስግብግብነት የሚያሳይ ስሇሆነ ከመጀመርያው ውክሌናዎን 

ቢያስተካክለ ይመረጣሌ:: የህዝብን የሌብ ትርታ ማዲመጥ የቻሇ ፖሇቲከኛ 

እዴሇኛ ነው:: ምክንያቱም ሁለም ከጎኑ ነው:: ፖሇቲከኞቻችን እንዯዚህ 

እንዴትሆኑ እመኛሇው:: …………. 

                                                                   

ኢትዮጵያ ሇዘሌአሇም ትኑር!!  

 


