በኢትዮጵያ አሇ፡ ብሩሕ ተሰፋ!
ከብዙ ዓመታት መጠፋፋት በኋሊ ከአንዴ ዘመዳ በሰው ፡ሰው በዘመኑ መገናኛ
ብዙሃን ፓሌ ቶክ በሚባሇው ተገናኘን። ሰሇዘመዴ አዝማዴ ከተጠያየቅን በኋሊ
ከተሇመዯው የሃገር ጉዲይ ገባን። ዘመዳ በኤርትራና በኢትዮጵያ ያለትን
ሁኔታዎች ጠንቅቆ የሚያውቅ ነው። ስሇሆነም ግምገማውን ቀጠሇ። ‘መሇስ ዜናዊ
የኢሲያስ አፈወርቂ የአንዴ ሣንቲም ላሊው ገጽታው ነው’ በማሇት አስቀመጠው።
ሻዕቢያ በመካከሇኛ ዕዴሜ ክሌሌ ውስጥ የሚገኙትንና የሚቃወሙትን ወዯ
ሳዋ እስር ቤት ሲሸኛቸው ወጣቱን ግን በራሱ ቀርፆታሌ። የኤርትራ ወጣት
በንቃቱ በአስተሳሰቡ በአሇባበሱ በአቀራረቡ ያሌተዯነቀውን ያህሌ ዛሬ አጉሌፋቶ
ሆኗሌ። የትግራይ ሕዝብ ነፃ አውጪ ግንባር ግን አሌተሳካሇትም።የሕዝብን ሌብ
አሊገኘውም። በሕዝብ እውቅና ያሇቸውን እንዱሰዯደ ቢያዯርግም፤ ሇሃገር ተሰፋ
ያሊቸውን ወጣቶች በስውር ቢያስገዴሌም፤ ሇሃያ ዓመት ጥሊቻን ቢሰብክም፤
የኢትዮጵያ ሕዝብ ሇወያኔ አሌተበረከከም። ስሇዚህ በኢትዮጵያ አሇ ብሩሕ ተሰፋ’
በማሇት የታየውን አጫወተኝ።
በእርግጥ በኢትዮጵያ ብሩሕ ተስፋ አሇ። የዋሌጌ ጥርቅም የትግራይ ሕዝብ
ነፃነት ግንባር በማሇት በሃገራችን ሊዕሊዊነትና በሕዝባችን ሊይ ያዯረሰውን ጥፋት
ወሰን የሇውም። ገና በዕጭጩ በሇጋነቱ ጀምሮ ያከናውን የነበረውን ዕኮይ ተግባሩን
በውስጡ ኖረው የታዘቡትን አቶ ገብረ መዴሕን አርአያ ግሌጥሌጥ አዴርገው
አሰምተውናሌ፤ በማስረጃ አስዯግፈው አሳይተውናሌ።
ይህ የጥፋት መሌክተኛ ቡዴን ጎረቤታሞች እሣት እንዲይጫጫሩ፣ ቡና
እንዯይጣጡ በአጋምና ቀጋ አጥሮ፤ መስኮች በሚያበቅለት አዝዕርት ብሳናና
ክትክታ ወሰን ሇይቶ፤ ክሌሌ ፈጥሮ፤ በቋንቋና ጎሣ ሕዝብን ሇያይቶ፤ እርስ በእርስ
ሇማጫረስ፣ የሩዋዲውን የዕሌቂት ተመስላ ኢትርሏሞይን ቢስብክም፤ የኢትዮጵያ
ሕዝብ ወይ ፍክች አሇ።
የወያኔ ፖሇቲካ ባድውን ቀረ። እውነት መስሎቸው የተወናበደም ወዯ ሰሊማዊ
ኑሯቸው ተመሇሱ። የተጉዲደም ይቅርታ ተጠያየቁ።
አሁን ያሇው ሁኔታ በሕብረተሰባችን ውስጥ የሚነገር ተረት አስተወሰኝ።

አንዱት ሴት ሥጋ ያምራትና ያሇቻትን ዴመት አርዲ ትበሊሇች። ይህን ምሥጢር
ሇጎረቤቷ ትነግራታሇች። ይህ ዴርጊት ሕብረተሰቡ ቢሰማ ይህቺን ሴት ያገሊታሌ።
ከጎረቤት እሣት አትጭርም፤ ወንዝ አብሯት የሚወርዴ አይኖርም፤ ቢያማት ውኃ
የሚያቀብሊት አይታሰብም። ሌክ ‘ሃራም ፎን ከርከሮ’ እንዯሚባሇው ነው።
በሙስሉሙ ሕበረተሰባችን አንዴ ሰው የከርከሮ ሥጋ በሊ አይዯሇም፤ ነካ ከተባሇ
ፍጹም ይገሇሊሌ። የዛች ዴመቷን አርዲ የበሊች ሴት ጉዲይ የዛን ያህሌ የከፋ ነው።
መቼም ሁለም ነገር እንዯነበር አይቆይምና መሌካም ወዯመጥፎ መጥፎም ወዯ
መሌካም ይሇወጣሌ። ያ ሆነና ዴመቷን አርዲ የበሊችው ሴትና ምሥጢረኛ
ጎረቤቷ ይጣሊለ። ከዯጃፋቸው ቆመው የስዴቡን ወንጭፍ መወራወር ይጀምራለ።
ዴመቷን አርዲ የበሊቸው ከሕብረተሰቡ ውጪ የሚያዯርጋትን ምስጢር ጓዯኛዬ
ታወጣሇች በሚሌ ያንን ሇማቻቻሌ አጥንት ሰባሪ፣ ጋብቻ ከሌካይ የሆነውን
ስዴቧን እንዯሮኬት ታስወጭፈው ጀመር። ያንን የሰሙ ጎረቤታሞች አበስኩ
ገበርኩ አለ ። ገብስ ገብሱን የተሳዯበችውን ግን አከበሯት። እምነት የሚጣሌባት
ሴት ናት በማሇት አዯነቋት። በመጨረሻ ያቺ ዴመቷን አርዲ የበሊቸው ሴት
ባዯረገቸው ሁለ ተጸጽታ ጓዯኛዋንም ጎረቤቶቿንም በሃገር በሕሌ መሠረት
ይቅርታ ጠይቃ ሇሂሉናዋ እረፍት ሇሕብረተሰቧ ሰሊም ፈጠረች።
የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዯ አሇት ዯንጋይ የጠነከረ ባሕሌና ወግ ያሇው ሕዝብ
ነው። በፓሇቲካ አውል ንፍስ ወዯ አየሇው የሚነፍስ አይዯሇም። ማንነቱን
ከማንም ተጽኖ ጠበቆ የኖረ ሕዝብ ነው። ዯሃ መሆን የእኔነትን ኮራትና ክብር
የሚያሳጣ አይዯሇም። ስሇሆነም የኢትዮጵያ ሕዝብም ራሱን አዋርደ ንዋይን
የመረጠበት ጊዜ አሌነበረም።
በወገን ሊይ አጉሌ መኮፈስን ይቃወማሌ፤ አንደ ከላሊው ዝቅ አዴርጎ መመሌከት
ወይም አንደን ከላሊው አብሌጦ ማሞመኮሸት ሕብረተሰብን እንዯነቀርሳ
አመንምኖ የሚገዴሌ ዯዌ መሆኑን ይረዲሌ።
ሇምሳላ በሁሇተኛው የዓሇም ጦርነት የጀርመኑ አድሌፍ ሒትሇር የአርያን ዘር
ምርጥ ዘር ነው በማሇት ላሊውን ዘር ሇማጥፋት ተነሣ። ሰዴስት ሚሇዮን የሚሆኑ
አይሆዲንን ገዯሇ። ጀርመን በዓሇም ሕብረተሰብ ተወገዘች። ጀርመኖችም አፈሩበት።
የሰው ሌጅ ግንደ አንዴ ነው።ሒትሇር የአርያን ዘር ምርጥ ዘር ነው ሲሌ ዋሽቷሌ።
ይህም አነጋገሩ በዓሇም አንዯኛ ውሸታም አዴርጎታሌ።
መሇስ ዜናዊ የትግራይ ሕዝብ ‘ወርቅ ነው’ ሲሌ ዋሸቷሌ። የትግራይ ሕዝብ ከቀረው
የኢትዮጵያ ሕዝብ ሇማሇያየት የተጠቀመው ስሌት ነው። ፋሽሽቱ መሶልኒ
ኢትዮጵያን በወረረበት ወቅት ተጠቅሞበታሌ። የተጋፈጡትን ሁለ ‘አማራ’ በማሇት

የአንዴ ሕብረተሰብ ክፍሌ ብቻ እንዯተዋጋው አስመስል ላልችን ዋጋ አሳጥቶ
በተዋጉት ሊይ ኃይሌ ሇማሰባሰብ የተጠቀመበት ስላት ነበር። የትግራይ ሕዝብ ነፃነት
ግንባርም ያንን ስሌት በመጠቀም ነበር ‘አማራ’ የሚሇውን የሕብረተሰብ ክፍሌ
መርጦ አውጥቶ፤ ሇዘመናት በሃገሪቱ ውስጥ ሇተፈጠሩት ዕኮይ ተግባራት በሙለ
ተጠያቂ አዴርጎ ሇማሇያየት ተጠቅሞበታሌ። እየተጠቀመበት ይገኛሌ።
በትግራይ ሕዝብ ነፃነት ግንባር ሰም ከምኒሉክ ቤተመንግሥት እየኖረ ሕዝብን
በጠራራ ፀሏይ አየገዯሇ፤ የሃገርን ዕርስት ሇባዕዲን እየሸጠ፤ ወሰን ቆርሶ ሇባዕዴ
ሃገር እየሰጠ፤ ሃገሪቱን ወዯብ አሌባ አዴርጓት ፤ ማንም ኢትዮጵያዊ የትግራይ
ሕዝብ ይህን ፈጸመ አሊሇም።
‘በኢትዮጵያ አሇ ብሩሕ ተስፋ’ ያሌኩት የወያኔ የቅርብ አንጋቶቹ ሳየቀሩ
የከፋፍሇህ ግዛ ዯባ እነርሱም እየተረደት መምጣታቸው ነው።
የወያኔ ገዕባ ከመሬቱ እየተቃረበ መምጣቱን የሚጠረጠሩ ካለ መሌስ ዜናዊ
የራሱን መወጫ እሰከሚያዘጋጅ ዴረስ በቀብጺ ተሰፋ እንዱቆዩ በጫት ሚርቃና
ላተ ተቀን ቱፍታውን የመቀበለ አሚን ባዮች ሙናፊቆች ብቻ ናቸው። ይህም
ሲባሌ ያሇ መስዋዕትነት ዯሌ ይመጣሌ ማሇት አይዯሇም። እያንዲንደ ዜጋ የሃገር
ባሇቤትነቱን ሃሇፊነት የሚወጣበት ጊዜ ነው። እንዯብሌጮ ተሸሽጎ ላሊው
በከፈሇው አሇሁ ማሇቱ የተበሊ ዕቁብ ነው። ሌዩ ፡ ሌዩ ክንሰሣሮች እየፈጠርን
ሇፍረሃትና ሇዴቁርናችን ከሇሊ መስጠት ያከተመሇት ብሩሕ ተሰፋ የታየበት ጊዜ ነው።
በዘር ማጥፋት የተከሰሱት መሇስ ዜናዊና ቡዴናቸው እንኳን ሃገር ሉመሩ ሰሊማዊ
ሕዝብ ከሚኖርበት አካባቢ መወገዴ ያሇባቸው ነው። ሥፍራቸው እስር ቤት ነው።
የጸጥታ ጠባቂው ኃይሌ፣ በሃገር ዯህንነት ስም የተሰማሩ ዜጎች፣ የሃገሪቱ መከሊከያ
ኃይሌን ጨምሮ፣ የዜግነት ግዳታን የመወጫው ጊዜው አሁን ነው። ሁሊችንም
እንዯዜጋ ተከብረን ተፈርተን የምንኖረው ይህቺን ሃገራችንን ከአባቶቻችን
እንዯተረከብናት ሇሌጅ ሌጆቻችን ስናስተሊሌፋት ብቻ ነው።
አሁን በሃገራችን ያሇው አመራር ፈር የሇቀቀና ትውሌዴን የሚጎዲ እኔ ከሞትኩ
ሠርድ አይብቀሌ እንዲሇቸው እንሰሳ ያሇው አዝማሚያ እየታየ ነውና
ሣይረፍዴብን በአንዴነት ቆመን ሃገራችንን ከጥፋት እናዴን።
ስሇዚህ እርስ በእርሱ ሇመዯጋገፍ መፍትሔ ሇመሻት ወይም ግዳታቸውን
ያሌተወጡትን ሇመሞግት አዯባባይ ስንወጣ መሣሪያ በእኛ ወገናቸሁ ሊይ
ከማሳታችሁ በፊት ሁሇቴ አስቡ። ተኩሳችሁ ብትገዴለን የገዯሊችሁት እኛን
አይዯሇም ራሳችሁንና ሃገራችሁን ነው። ከስንዳ ውስጥ እንክርዲዴ አይታጣምና
የጥፋት መሌክተኞችን ጠቅቆ መጠበቁ አይከፋም።

የማን ሃገር ሠራዊት ነው የሃገሩን ሕዝብ ተኩሶ የሚገዴሇው? የሃገሩ ወሰን
ሲዯፈር፣ ሇባዕዴ ሲሸጥ መሣሪያውን አንግቦ ወዯ ምግብ አዲራሽ የሚገባው?
የማን ሃገር ሠራዊት ነው? አባት እናቱ እህት ወንዴሙ ተርበው አያየ ዲቦ ሲለ
ተኩሶ የሚገሇው? ዴምፄ ይከበር በማሇቱ መገዯሌስ ነበረበት? ክርሰ መሬቴ ውስጥ
ያሇውን ሏብት አሊስነካም በማሇቱ የኦጋዳን ሕዝብ ቤት ንብረቱ ማቃጠሌ የገዛ
እህቶቻችንን መዴፈርስ አግባብ ነው? የሠራዊት አባሊት ሰም ከአስጠፉ ጋር
እንዳት ማዕዴ ይቀረባሌ?
በሠራዊት ስም በአዱስ አበባ፣ በጋንቢሊና በኦጋዳን የአጋዚ ብርጌዴ የፈጸመውን
ግፍ እንዳት ያየዋሌ። በሱማሉያ ተገዴሇው አስከሬናቸው በጎዲና የተጎተቱትስ
ባሌዯረባዎቹ ዯም ዯመ ከሌብ ሆኖ መቅረቱ አያሳዝንም? ወሊጆች እስከአሁን
እርማቸውን አሊወጡም። ይህ ሠራዊት ነገ በኔን አያውቅም? ዘጎች አዯባባይ
ሰሊማዊ ሠሌፍ የሚወጡትእሊይ ሇቀረቡት ጥያቄዎች ከሚመሇከታቸው መሌስ
ሇማግኘት ነው ። በምንከፍሇው ግብር የሚያገሇግለን ሰሇሆነ ዜጎች የሃገራቸው
ጉዲይ የማወቅ ግዳታ አሇባቸው። ተማሪው አስተማሪው ሠራተኛው ነጋዳው ገበሬው
የሃገሬ ጉዲይ ያገባኛሌ በማሇቱና ሰሌፍ በመውጣቱ መዯገፍና መበረታታት እንጅ
በፌዯራሌ ፖሉስና በአጋዚ ጦር መሣዯዴ የሇበትም። ባይሆን እራስን ማግሇሌ
ይመረጣሌ።
ከትግራይ ሕዝብ ነፃነት ግንባር ጋር የሚሰሩ ሁለ ማወቅ ያሇባቸው የሕዝብ ጥያቄ
የማንኛውም ዜጋ ጥያቄ ስሇሆነ ከሕዝብ ጋር ብትቆሙ መሌካም ፤ያ፡ ባይሆንሊችሁ
ግን ራሳችሁን ከመጥፎ ተግባር ብትታቀቡ ሇሕዝብ ውሇታ እንዯሰራችሁ ይቆጠራሌ።
በአንዴ ወቅት አንበገርም ባዮች፤ አንባገነኖች፣በቃሬዛ ሇፍርዴ ሲቀርቡ፤
በሆስፒታሌ ሇሞት ሲያጣጥሩ፤እንዯ አይጥ በጉዴጓዴ ሲቅበዘበዙ እያየን ነው። ያም
ሆኖ ተሸነፍን አይለም። ተከታዮቻቸውን ሇማዋሇሌና ብልም ሇማስጨርሰ ከዚያም
በመጨረሻው ሰዓት ባመቻቹት መንገዴ ከነቤተሰባቸው ሇመውጣት ጊዜ ሇመግዛት
ነው። ዛሬ በሰሌጣን ሊይ ሰሊሇው መሇስ ዜናዊ ብሌጣ ብሌጥነት ትተውት ከወጡት
የቅርብ ጓዯኞቹ መረዲት ይቻሊሌ። የሚያውቁትነና የሚቀርቡትን በአባሳዯር ሰም ቦታ
ቦታቸውን አሲዘሷቸዋሌ። አንዲንድቹም ‘ፈረሰኛ ሲቀዴም እግረኛ ምን
ይጠብቃሌ’ በማሇት ከሃገር ከወጡ አይመሇሱም።
ከምርጫ 2003 ዓ ም ወዱህ ወዯካቢኔ ጣጋ ያለት እነ አሌሰሚ ገቡ በሊቸው
ነውና መጨረሻውን አብረን የምናየው ይሆናሌ።
ሇምሳላ የሰሜን አፍሪካና የመካከሇኛው ምስራቅ አንባገነኖች በሥሌጣን
ዘመናቸው የዘር ማጥፋት ወንጀሌ አሌፈጸሙም ነበር። ክስም አሌተመሰረተም።

ሇፍርዴ የሚቀርቡት አዯባባይ በወጣው ሕዝብ ሊይ ሠራዊቱ እንዱተኩስ ትዕዛዝ
በመስጠታቸው ነው።
የኢትየጵያ መሪ ነኝ ባዩ መሇስ ዜናዊ ግን በጋንቤሊ፣ በኦጋዳንና በአዱስ አበባ
በእርሱ ትዕዛዝ ሇተፈጸመው ጭፍጨፋ ቀዯም ሲሌ ሔግ ሊይ ክስ ቀርቦበታሌ።
ጊዜ ይርዘም እንጂ ፍትሕ የማይቀር ነው። ካቦዱያ ውስጥ ከአርባ ዓመት በፊት አነ
ፖሉፔን ሇፈጸሙት ግዴያ ሇፍርዴ ቀርበዋሌ።
የኢትዮጵያ ሕዝብ ፍትሕ ይጠይቃሌ፣ ያገኘዋሌ።
ታዯሇ መኩሪያ
tadele@shaw.ca

