
                             እንኳንስ ሲሽጡን ሲዋዋለብን እናዎቃሇን። 

                             የመሌስ መሌስ ሇአቶ አብርሃ ዯስታ 

                                       ከጎሹ ገብሩ 

ሇተከበሩ አቶ አብረሃ ዯስታ በመጀመርያ የከበረ ሰሊምታየን አቀርባሇሁ በአካሌ ባንተዋወቅም በተጋዴል 

ሃርነት ትግራይ ተብየዋ ትዕዛዝ ዘብጥያ በወረደበት ወቅት የሚያውቅዎትም ሆነ የማያውቅዎት አገር ወዲዴ 

ኢትዮጵያዊ በሙለ በተሰነዘረብዎት ጥቃት ዘርና አካባቢ ባሌሇየ መሌኩ ከጎኖ እንዯተሰሇፈ ይዘነጉታሌ ብየ 

አሌገምትም እኔም እንዯላሊው ሁለ ነፃ የሚወጡበት ቀን ስመኝሌዎት የነበርኩ ስሆን ህሌሙ እውን ሆኖ 

ይህን ሌብ የሚሰብር አጭር ትረካ ሇመፃፍ እንኳን አበቃዎት እሊሇሁ። 

በፃፉት ፅሁፍ ሊይ እንዯገሇፁት እኔ የታሰርኩበት ምክንያት ወዯ ብሔርና ጎሳ የወረዯ አቋም ባሇመያዜ ነው 

ብሇዋሌ እንዱህ ዓይነቱ አቋም ባሌከፋ ነበር ነገር ግን በተሇያዩ ግዚያቶች የፃፏቸው መጣጥፎች ሲመረመሩ 

ግን አብዛኛዎቹ ትረካዎች በትግራይ አካባቢ ተፈጸሙ የሚባለትን ትናንሽ ችግሮችን እንዯ የአስተዲዯር 

ችግሮች፤የውሃ እጦት፤የመሰብሰብያ አዲራሽ እጦትና እርስዎ በሚመሩት ዴርጅት ዙርያ የተሰባሰቡት 

አባልችዎ በሽፍታዋ ዴርጅት የሚዯርስባቸው በዯሌና መንገሊታት በቅዴሚያ በቁጭት ይተቻለ። ይህ 

ማሇት የብሔርና የጎሳ ጭምብሌተኝነት የማያሳይ ከሆነ የላሊው አካባቢ ህብረተሰብ ት.ሓ.ሕ.ት 

የምትፈፅመውን በዯሌ፤ዝርፍያ፤አንደን ዘር በማጥፋት ላሊውን መተካት፤ላሊው ጥሮና ግሮ ያቆመውን 

ንብረት ሇራሷ ጎሳ በመስጠት ጎዲና አዲሪ ያዯረገችው ህብረተሰብ ተበዯሌኩ በል በመጮሁ መንዯርተኛ 

የሚያሰኙት መስፈርቶች ከምኑ ሊይ ነው ይሊለ? የወሌቃይት ጠገዳና ጠሇምት ህዝብ እያሰማው ያሇው 

ጭሆት ስሇብሔሩ፤ ስሇ ጎሳውና ህብረ ብሔሩ ሳይሆን ማንነቴ፤ ስብዕናዬና የመኖር ተስፋየ ጨሇመብኝ 

የትግራይ ዜጋ የሆነ በተወሇዯበትና እትብቱ በተቀበረበት የመኖር መብቱ ሲከበርሇት እኛ ግን በዯዯቢት 

ሽፍቶች ጥፋት ተፈርድብናሌ እና ጨርሰው ሳያጠፉን ተል ዴረሱሌን አሌን እንጅ እንዯ ዘመናዮቹ ሁለ 

መንገዴ ይሰራሌን፤አውሮፕሊን መረፍያ ይጠረግሌን ወይም ዘመናዊ ፋብሪካና የንፁህ ውሃ አቅርቦት 

ይዯረግሌን መች አሌን። ዴረሻችን ከሆነው መሬት በሰሊም እንኑርበት እናንተም ዴርሻችሁን ይዛችሁ እንዯ 

ጥንቱ ጀርባዎችንን እየተካከክን በሰሊም በጉርብትና እንኑር። የማንነት ጥያቄ መጠየቅ ዘረኝነት ሉያሰኝ 

አይገባም። አቶ አብርሃ ዘረኝነት ተጠፍጥፎ የተሰራው ተግራይ ውስጥ መሆኑ እያወቁ በላሊው ሕዝብ ሊይ 

ማሊከኮ ከአንዴ ሙህር ግሇሰብ ሉጠበቅ የማይገባ የተሳሳተ ምስክርነት መስጠት ተቀባይነት አይኖረውም። 

መሬት የለዓሊዊነት መጠርያ ነው የሚሌ ሃሳብ ሰንዝረዋሌ በርግጥ ለዓሊዊንት በሥነ ስርዓቱ ቢተረጎም 

የጋራችን ሇምንሊት ኢትዮጵያ የተሇያዩ የአስተዲዯር ሥርዓቶች ቢሇዋወጡባትም በመካከለ የአስተዲዯር 

ብሌሹነት፤ፍርዴን ማጓዯሌ፤በሙስና መባሇግ፤ማሰርና መግዯሌ ቢከሰቱም ቅለ አንዴ ነገር መዘንጋት 

የማይገባን ሃቅ ግን ያሇፉት መንግስታት የኢትዮጵያ ዲር ዯንበሯን፤ክብሯንና ማንነቷን አሳሌፈው ሇጠሊት 

ያሌሸጡ ሇመሆናቸው ታሪክ ሳያስተምርዎት የቀረ አይመስሇኝም። አሁን ሥሌጣን ሊይ የተጣበቀው 

መዥገር ቡዴንተኛና አገር አምክን የሽፍቶች ስብስብ መንግስት ሉያሰኙት የሚችለ ባህርያት የሇሇው 

መንግስት ብሇው የክብር ሥም መስጠትዎ በጣም ያስተዛዝባሌ። እንዯ አንዴ የፍትህ ተሟጋችነትዎ ሕዝብ 

ከአያት ቅዴመ አያት እየተሸጋገረ ሲጠቀምበት የኖረውን ዴርሻውን የሆነውን ሇም መሬት ምክንያት 

እየተፈሇገ ሲነጠቅና ሇተወሰኑ የወርቅ ዘሮች ሇመጥቀም ተብል የተሰራው የመሬት ስሪት ትግሬዎች 

ቢወስደት የት ይሔዲሌ የሚሌ ሃሳብ መሰንዘርዎ ሇማን ሇመጥቀም አንዲሰቡ ህሌም ፈች አያስፈሌግም። ያ 



ጭዋ የወሌቃይት ጠገዳና የጠሇምት ህዝብ የመሬቱ ባሇ ቤት በነበረበት ወቅት ሇብቻየ ሌጠቀም ሳይሌ 

ከላሊው አካባቢ ሇሚመጡ የህብረተሰብ አካሌ በችግር ምክንያት ከቀያቸው የተፈናቀለ ሁለ አቅፎ፤ 

ዯግፎ፤ዯጉሞና መጠሇያ ሆኖ እንግዲ የሚያስተናግዴ ብቻየ ሌብሊ የማይሇውን ሕዝብ ጥሮ ግሮ ያቆመው 

ርስቱ ተቀምቶ በተወሇዯበት አካባቢ እንዲይንቀሳቀስ አጥር ተሸክልበት የትም መፈናፈኛ በማጣቱ የመኖር 

ተስፋው ጨሌሞበት የዯዯቢት አውሬዎች የሚፈፅሙበት ግፍና በዯሌ አሌበቃ በል በየ ደር ገዯለ፤ በባህረ 

ሰሊጤው የአሳና የአሞራና ቀሇብ ሁኗሌ። የዚህ ሁለ በዯሌ መነሻ እያወቁ ማንነቴ ይከበርሌኝ ብል አቤቱታ 

ያቀረበውን ህብረተሰብ የወረዯ ብሄርና ጎሳ አምሊኪ ብሇው ከመውቀስ ይሌቅ እንዯ ኢትዮጵያዊነት 

ማዕረገዎ ዋሌታና ማግር ሆነው በዯለን ከትክሻው ሇማሊቀቅ መፍትሄ መሻት ይገባዎት ነበር እንጅ ሇ26 

ዓመት ሙለ ያሰሇቸውን የተ.ሃ.ሕ.ት ሙዚቃ ዯግመው ዯጋግመው ማስተጋባቱ ከአንዴ ሇሀዝብ መብት 

የሚከራከር ግሇሰብ የሚጠበቅ ተግባር አይዯሇም። አሁን በግሌፅ ያሇ ምንም ይለንታ ይህች ኢትዮጵያ 

ብሇን የምንጠራት አገር በተወሰኑ ትግራይ በቀሌ የቤተሰብ ትሥስር በተቆራኙ የጥፋት መሌዕክተኞች 

መዲፍ ሥር ሊይ በመውዯቋ ከአያት ቅዴመ አያት ሇዘመናት በመከባበር የኖሩትን ሕብረተሰዎች እርስ 

በራሳችው በማጋጨት፣አንደ ላሊውን እንዱወርና ከቀየው እንዱፈናቀሌ ክርቢት በመጫር ወሊፈኑ 

እንዱፋፋም በማዴረግ የህዝብ ሥቃይ ማየቱ የሚያዝናናትና የሚያረካት ዕኩይ የሆነች ዴርጅት ካሇፉት 

መንግስታት ሥር ተርታ ማስቀመጡ ትዝብት ሊይ የሚጥሌ ነው። የትግራይ ህዝብ የተጠቀመው ነግር 

የሇም ሇሚው አስተያየትዎ በእርግጥ ሁለም ዘራፊ ሉሆን አይችሌም ነገር ግን እንበሌ  ስወስት ሚሌየን 

የተ.ሃ.ሕ.ት ዯጋፊ አባልች ቢኖሩ በአንዴ ጨረቃ ምሽት የከበሩ ቢሉየነር ባሇ ሀብቶች የቀረውን ሕዝብ 

መመገብ ስሇሚችለ የትግራይ ሕዝብ በመጠኑ ሳይጠቀም የቀረ አይመስሇኝም። ላሊው ጥቅምም በመሳርያ 

ሃይሌ የተቀማው የወሌቃይት፤ ጠገዳና ጠሇምት ሇም መሬት ሊይ ሕዝብን ከቦታው በማፈናቀሌ አንዴ 

ሚሌየን የሚገመት የትግራይ ሕዝብ በማስፈር በስልና ተጋግሮ የቆየውን የህዝብ ንብረት በመቀማት 

ተጠቃሚዉ ማን እንዯሚሆን ፍርደ ሇእርስዎ እተወው አሇሁ። የትግራይ ሕዝብ ተ.ሃ.ሕ.ትን አይዯግፋትም 

ሇሚሇው ከርክር ፍፁም አሳማኝ ቃሌ አይዯሌም አዎ በመጠኑ አገር ወዲዴ የሆኑ ይኖራለ። በተሇይ 

አብዛኛው በዲያስፖራ የሚኖረው የትግራይ ተወሊጅ የተማረውም ሆነ ያሌተማረው ሁለ ተጋዴል ሃርነት 

ትግራይ በቀሪው የኢትዮጵያ ሕዝብ ሊይ የምትፈፅመው ግፍና በዯሌ መኖሩ እያወቀ ጀሮ ዲባ ሌበስ 

በማሇት ዝምታ የመረጠበት ዋናው ምክንያት የትግራይ የበሊይነት የምትሇው ዯካማና ኋሊ ቀር መፈክር 

በማነገብ ነው። እንዯ እኔው አመሇካከት ከሆነ ይህ አይነቱ አስተሳሰብ ግዜው ያሇፈበት የበሰበሰ 

አመሇካከት ነው። ሇሁሊችን የሚበጅ መስል የሚታየኝ አንዴ ብሩህ ነገር ቢኖር ሁሊችንም በጋራ፤

በመተዛዘን፤በመከባበር፤በዕኩሌነትና በሰሊም መኖር የምንችሇው ሁለም ዜጋ የተሳተፈበትና የተግባባበት 

መተዲዯርያ ዯንብና ህግ በሰሇጠነ መንገዴ ቀርፀን ተግባር ሊይ ስናውሇው ብቻ ነው። የዛሬዎቹ የዯዯቢት 

የቀን ሽፍቶች ባወጡት ህገ ዯንብ የማይመሩ አንደን አካባቢ ወይም ግሇሰብን ሇመግዯሌ፤ሇመዝረፍና 

ሇመወንጀሌ ሲፈሌጉ በአንዴ ምሽት የሚቀየር መተዲዯርያ ዯንብ ከሆነ አሁንም ያ ያሌታዯሇው ሰርቶ አዯር 

ገበሬውም ሆነ በሊቡ አዲሪ የአምባ ገነን መሪዎች የጥይት ማብረጃ ከመሆን የሚያዴነው አንዴም ምክንያት 

አይኖርም። የአፍ ዳሞክራቶች በተግባር ግን ነብሰ ገዲዮች ተ.ሃ.ሕ.ት ተብየዎች ከጀርመኑ ናዚ ፋሽስትና 

ከዯቡብ አፍሪካው ነጭ አፓርታይዴ መንግስት በሊቀ በህዝባችንና በአገራችን ሊይ ይህ ቀረ ሉባሌሇት 

የማይችሌ ግፍ፤እሌቂትና በዯሌ አዴርሰዋሌ። እንዱህ አይነት በዯሌ ከሚያዯርስ የሽፍቶች ጥርቅም ‘’ ወዴ 

ሊህምና (የቤታችን እንሰሳ) እያሌክ ከበሮ መዯሇቁ ከቀሪው ዘጠና አምስት ሚሌዮን ሕዝብ ጋር አብሮ 

መኖር ይቻሊሌ ውይ? 



ወዯ ተነሱበት የወሌቃይት፤ጠገዳና ጠሇምት አርዕስት ሌመሌስዎትና ይህ ህብረተሰብ ፈሪሃ እግዚአብሔ 

የተሊበሰው፤ግብረ ገብነት፤ሰባአዊነት፤ትሁትና ታማኝ፤ርህሩህ፤ ጀግና አገር ወዲዴና ሇነፃነቱና ሇዲር ዯንበሩ 

ግንባሩ ሇጥይት የሰጠና የሚሰጥ ሇመሆኑ ማወቅ ከፈሇጉ የእንጨት ሽበቶቹና ነብሰ ገዲዮች እነ ስብሀት 

ነጋን ሳይሆን እንዯ የተከበሩ የትግራይ አስተዲዲሪ የነበሩት  ሌዑሌ ራስ መንገሻ ስዩምና አገር ወዲደ አቶ 

ገረመዴህን አርአያን ቢጠይቁ የዚህ ሕዝብ ታሪክና ማንነት ማወቅ ይችለ ይሆናሌ። ያሇፉት መንግስታት 

ከአሁኖቹ ሽፍቶች በማወዲዯር ሇስሌጣናቸው ጥቅም ሲለ ያንደን ዴርሻ መሬት ሇላሊው ያዴለ ነበር 

በማሇት የተጋዴል ሃርነት ትግራይን በዯሌና ግፍ ሉያቃሌለ በመጣርዎ እጅግ በጣም ያስተዛዝባሌ። 

የወሌቃይት ጠገዳና የጠሇምት ህዝብ በተጋዴል ሃርነት ትግራይ ይህ ቀረ የማይባሌ የዘር ማጥፋት እሌቂት 

ሲፈጸምበት አንዱት የማስተዛዘኛ ቃሌ እንኳ አሌተነፈሱም ይህ የሆነበት ምክንያት የትግራይ ሕዝብ 

ተጠቃሚ በመሆኑ ነዋ። አይተ አብርሃ ዯስታ የወሌቃይትን ማንነት የሚያውቀውና የሚወሰነው ማንም 

ዘራፊና የመሬት ላባ ሳይሆን በዝያች ወሌቃይት የምትባሇው መሬት ሊይ እትብቱ የተቀበረው ውሳኔ እንጂ 

ተከዜ ተሻግሮ የመጣ የመቀላ ተወሊጅ በወሰነው መሆን እንዯማይቻሌ ሊበስሮት እወዲሇሁ። ሃቁ በጠበንጃ 

ጋጋታ ሃይሌ የተዘረፈ ሁለ ግዜውን ጠብቆ ይመሇሳሌ በጀግንነትም ሆነ በትጥቅ ብዛት ወሌቃይት ጠገዳ፤ 

ጠሇምትንና አርማጭሆ ሕዝብ የሚወዲዯር ማንም አሌነበረም። የያዘነውን ይዘናሌ ላሊው (ቢንጫጫ 

በአንዴ ሙቀጫ) የሚሇው ብሂሌ ሇማንኛችንም አይጠቅምም ረጋ ብሇን በማሰብ ሇሌጅ ሌጆቻችን 

የማይሽር ቁስሌ ትተን ብናሌፍ በታሪክ ሇዘሌዓሇም ስንወቅስ እንዲንኖር ከተፈሇገ መፍትሄው ከእጃችሁ 

ውስጥ ነው ያሇው። ‘(በል ስበሮ ዯርእሞ) የአስራ ስምንተኛው ክፍሇ ዘመን መፎክር ነው አሁን ያሇነው 

የሰው ሌጅ በእውቀት መጥቆ የሄዯበት ሃያ አንዯኛው ክፍሇዘመን ነው ። ሇሰሊምና ሇፍቅር ሁሊችን አንዴ 

አይነት መዝሙር እንዘምር። 

ወሌቃይት ጠገዳና ጠሇምት ማንነቱ ማንም ሉሇውጠው የማይችሌ ጎንዯሬ አማራ ነው። 

ሞት ሇተ.ሃ.ህ.ት(ተጋዴል ሃርነት ትግራይ) 

ኢትዮጵያ ሇዘሌዓሇም ትኑር። 

08/26/2017፣ 

 

 

 

 


