ትገርም ሻሸመኔ ! ትብስ ኮፇላ!
የሕውሃቱ መሪ መሇሰ ዛናዊ ታዋቂውን ዱፕልማትና ዯራሴ ዯጃዜማች ውዳ ገብረሥሊሴን ከጠባቦች ጎራ
ሇመመሌመሌ መሞከሩ መሏይምነቱን የሚያሳይ ነው። በዕርግጥ መሏይም ዯፊር ነው።ትግራይን በባህሌና
በምጣኔ ሏብት እንዯ አይሁድች አጠንክሮ፤ በፓሇቲካው መስክ የበሊይነቱ ሇመያዜ እውን ሇማዴረግ
ያዋቀረውን መዓክሌ እንዱመሩሇት ነበር ዯጃዜማቹን የጠየቀው። ፌቃዯኛ አሌሆኑሇትም። እቅደንም
አሌዯገፈሇትም። ይህንን ዛና በኢትዮጵያ ሳተሊቲ ቴላቪዥን (እሳት) በማዲመጤ አስተያየቴን ሇመስጠት
ነው።የሕውሃቱ መሪ መሇስ ዛናዊና ቡዴኑ የትግራይን ሕብረተሰብ ከላልቹ ሕብረተሰቦች ነጥል በባህለ
በምጣኔ ሏብቱ እንዱሌቅ አዴርጎ በፖሇቲካው መስክም በበሊይነት ሇመቆየት ማሰቡ የዋህነት ነው።
ስሇሕውሃቶች ጠባብነት ብዘ ቢባሌም ሉማሩ አሌቻለም። እስቲ በስፊት ስሇሃገር ማሰብ ምን
እንዯሚመስሌና ይህንን የሚገፈ ምን አይነት ግሇሰቦች እንዯሆኑ በምሳላዎች አሣይቼ ወዯዜርዜር ሏተታዬ
እገባሇሁ።
በእኛ አቆጣጠር 1966 ዓ ም ነበር። የሕዜብ ጥያቄዎች አዯባባይ ወጥተዋሌ። የሃገሪቱ የወዯፉት አቅጣጫ
ሇመተንበይ አስቸጋሪ ሆኗሌ። ሌጅ ሚካኤሌ እምሩ በወቅቱ በጄኔቨ የኢትዮጵያ ባሇሙለሥሌጣን አባሰዯር
ነበሩ።ድክተር ተሰፊዬ ዯበሳይን ጠርተው ሰሇሃገራችን ሁኔታ አንዴ ነገር እንዱያዯርግ ጥያቄ አቅርበውሇት
እንዯነበር ‘ያ ትውሌዴ’ በሚሇው መጽሏፈ ክፌለ ታዯሰ ገሌጾታሌ። ፕሮፋሰር አስራት ወሌዯየስም ውያኔና
ሻዕቢያ ሃገራችንን ከተቆጣጠሩ በኋሊ በአዱስ አበባ በጠሩት ስብሰበ ሊይ የአዱስ አበባን ዩኒቨርሲቲ ወክሇው
ተገኝተው ኢሳያስ አፇወርቂን በሰም ጠርተው ‘ሃገሪቱን ከምትከፊፌሎት ሇምን አንተ አታስተዲዴራትም’
ብሇው ጥያቄ አቅረውሇት እንዯነበር በወቅቱ በመገናኛ ብዘሃን ተገሌጿሌ። ‘አባተህ የተከፊፇሇችውን
ኢትዮጵያን ይቀበለሌሃሌ ወይ?’ እስከማሇተም ዯርሰዋሌ።
አንባቢዎቼ ሌጅ ሚካኤሌ እምሩ ና ፕሮፋሰር አስራት ወሌዯየስ (Nation builders) ሃገር ገቢዎች
መሆናቸው አስተውለ። መሇስና የትግራይ ሕዜብ ነፃነት ግንባር ግን ሃገር አፌራሾች መሆናቸውንም አትንጉ
። ድክተር ተስፊዬ ዯበሣይ ከትግራይ፤ ኢሳያስ አፇወርቂ ከኤርትራ ናቸው። ያ ሇሌጅ ሚካኤሌ እምሩና
ሇፕሮፋሰር አስራት ወሌዯየስ ከጉዲይ አይገባም። ዯጃዜማች ውዳ ትውሌዲቸው ከትግራይ ስሇሆነ
ይተባበሩናሌ ነበር የመሇስ ግምት፤ የግብዜ አስተሳሰብ። በቅርቡ ዯግሞ ድክተር በረከት ሏብተሥሊሴ በፃፈት
መጽሏፌ ምረቃ ሊይ ኢትዮጵያንና ኤርትራን አስመሌክቶ ያዯረጉት ንግግር የሚያስገረም ነው። ድክተር
በረከት ሏብተሥሊሴ በአፄ ኃይሇ ሥሊሴ መነ ንግሥ ከፌተኛ ሥሌጣን የነበራችው፤ ሇንገሡም ታማኝ
አገሌጋይም ነበሩ።በኋሊ ሊይ ሇኤርትራ መገንጠሌ ትሌቅ ሚና መጫት ጀመሩ።ስሇኤርትራም ሆነ ባጠቃሊይ
ስሇኢትዮጵያ ታሪክ በቂ እውቀት ያሇቸው ፕሮፋሰር ጌታቸው ኃይላና ፕሮፋሰር መስፌን ወሌዯማሪያም
አንዴነታችን ሇሁሊችን እንዯሚጠቅም ቢያስረዶቸው አሌተቀበለም። ብዘ መጣጣፍች ወይይቶች አዴርገው
ነበር፤ አሌሆነም።ከመናት ጦርነትና ዕሌቂት በኋሊ ይሄው ዚሬ ኢትዮጵያና ኤርትራ አንዴ እንዯሚሆኑ
ተንቢየዋሌ። ያንን ሳያሳየኝ አይግዯሇኝ እስከማሇትም ዯርሰዋሌ።ይበሌ የሚያሰኝ ነው።
የትግራይ ቤሔርተኞች ከዙህ ምን ይማራለ?
ያሇመማራቸው መገሇጫውማ ዱፕልማቱን ዯጃዜማች ውዳ ገብረሥሊሴን በድክተር ክንፌ አብረሃ
ሥፌራ እንዱሰሩሊቸው መጠየቃቸው ነው። የትግራይ ሕዜብ የባህሌ፣ የኢኮኖሚና የፖሇቲካ መዓከሌ
እንዱመሩ ማሇት ነው። መሇስ ዛናዊና ቡዴኑ ሇዓመታት ከመሊው የኢትዮጵያ ሕዜብ የሸሽጉትን ምስጢር
አወጡት። አበረዋቸው እየገዯለና እያሰሩ ሇኢትዮጵያን ሕዜብ ነው የምናገሇግሇው ይለን የነበሩትን ሁለ
ማዕቅ አሇበሷቸው። ሇትግራይ አይሁዴነት እንዯሚሰሩ ነገሯቸው። መሇስ ዛናዊና ቡደኑ የተወሇደበትን
አካባቢ ማሌማታቸው ሰሕተት የሇውም፤ ግን በመሊው የአገሪቱ ሕዜብ ሰም የአንዴ የጎሣ አባሌ መርጡ
ሇማሳዯግ መሥራት ሇሇቄታው መዜ አሇው። ምዕሊተ ሕዜቡ በሚረዲው ጎሣ ሊይ ጥሊቻን ያሳዴራሌ።

የትግራይ ሕዜብ ከላልቹ ወገኖቹ ነጥል (ghetto) ውስጥ እንዯማጎር ይሆናሌ። አይሁድችም ይህ መሰሌ
መገሇሌ ዯርሶባቸው እንዯነበር ታሪክ ያወሳናሌ። መሇስም ሇትግራይ ሕዜብ የተመኘው ይህንኑ ነው።
የትግራይ ሙሐራን በር ፖሇቲካ ተጠንፌገው በዜምታቸው ጸንተው ከቀጠለና ከማይመሇስበት ዯረጃ
ከዯረሰ በታሪክ ያስጠይቃቸዋሌ። ምክንያቱም ይህን የር ፖሇቲካ ኮትኩተውና ውኃ አጠጥተው እዙህ
ያዯረሱት እነርሱ ናቸውና።
ስሇኤርትራም ሇነ ድክተር በረከት ሏብተሥሊሴ ከአርባ ዓመት በፉት ተነግሯቸው ነበር። አሌመሰሊቸውም።
አዴፌጠው በስውር ሲረደ ቆይተው ይሄው ዚሬ ሏቁን አዩት። ወያኔም ከሰማኒያ ያሊነሱ ቤሔረሰቦችን
ካካተተች ሃገር ውስጥ የትግራይን ሕዜብ ነጥል እንዯ አይሁድች በባህሌ፣በምጣኔ ሏብትና በፓሇቲካው
ከላልቹ ሌቃ እንዴትገኝ አዯርጋሇሁ ማሇት ቅዥት ባይሆን እብዯት ነው።
ኤርትራ ሇምን አንመሇከትም? የኤርትራ ነፃነት ግንባር (ELF) ንቅናቄውን ሲጀምር ምጣኔ ሏብተን ነበር
መፇክሩ ያዯረገው፤ ’የኤርትራ ሕዜብ ከአሰብ ወዯብ በቀረጥ ከኢትዮጵያ በሚያገኝ ገቢው፣ ሳይሰራ $30
ሰሊሳ ብር እየተከፇሇው መኖር ይችሊሌ’ የሚሌ ነበር። በዙያን መን $30 ብር የአንዴ ወታዯር ዯመወዜ
ነበር። ይህን እውን ሇማዴረግ ኤርትራ ከኢትዮጵያ መገንጠሌ ነበረባት። ያም እውን ሆነ።ቅኝ ገዥነት፣
የፋዯራለ መፌረሰ፣ የቋንቋ መጨፌሇቅ፣ የባህሌ መጥፊት የግሇሰብ ነፃነት ዱሞክራሲ ፣ፌትሕ በተግባር ቀርቶ
በጹሐም የለም። የመገናኛ ብዘሃን ጅግንነታቸውንና ዴሊቸውን ከማውራት ላሊ ማስተመሪያ አሌነበሩም።
ዚሬ የኤርትራ ወጣቶች ነፃነት ፌሇጋ ሃገር ጥሇው ሲኮበሌለ፣ ከሱዲን በረሃ ኮሊሉታቸው እንዯጥጥ፡ ጥፌጥሬ፣
እየተፇሇቀቀ ተወስድ ሬሣቸው ሇአሞራ ሲጣሌ፤ ኩሊሉታቸውን ይው ከሉቢያ በረሃ የዯረሱ በውኃ ጥም
ሲያሌቁ፤ ከውኃ ጥሙ ያመሇጡ በሉቢያ እስር ቤት ሲማቅቁ ፤ ከእስር ቤት ያመሇጡ፤ወዯ ግብጽ ተሻግረው
በግብፅ መንግሥት ተይው ሇኢሳያስ ነፌስ ገዲዮች ሲሰጡ፤ የምናየው ነው። ከግብፅ ቢያመሌጡም
ወዯኢዜራኤሌ ሇመሻገር ሲለ ወይ በወሰን ጠባቂዎች ጥይት አሇበሉዙያም በሲና በረሃ የአሞራ እራት
ይሆናለ።
ኤርትራዊያኑ የሚያቋርጧቸው ሃገሮች በሙለ አረቦች ናቸው። ኤርትራ ከእናት ሃገሯ እንዴትገነጠሌ ከክሊሽ
ኮፕ ጠመንጃ ቦንብ፣ ታንክ፣ የአየር መከሊከያ መሣሪያዎችን ሲያቀብሎቸው ኖረው ዚሬ ነፃነታቸውን ካገኙ
በኋሊ ቁራሽ ዲቦና ውኃ ነሷቸው። ኢትዮጵያም ሆነች ኤርትራ ከሽንኩር መክተፉያ ቢሊዋ በሊይ የሠሩት
መሣሪያ የሊቸውም። እሌህ በመግባትና ባሇመዯማመጥ ውቧን ሃገራችንን ሲዖሌ አዯረግናት። የአንዴ ሃገር
ሌጆች እንዯአውሬ ተባሊን። ተገዲዯሌን። በሃገር ውስጥ የቀሩት የኤርትራ ወጣቶች ዯግሞ በሳዋ በረሃ
በወታዯር ማሰሌጠኛ ውስጥ ፌዲቸውን እያዩ ናቸው። የኢትዮጵያ ወጣቶች ዕዴሌ ከዙህ የተሇየ አይዯሇም።
ከኤርትራውያ ጓዯኞቻችን ጋራ በየሰቆቃው ሥፌራ ሁለ አብረን ነን። በየዯቂቃው በባሕር ሰምጠው
የሚሌቁትን በወያኔ ዯህንነት የሚገዯለትን ኢትዮጵያውያን ቤት ይቁጠረው። በቅርቡ ነዲጅ በሰውነቱ ሊይ
አርከፌክፍ ሇሕዜቦች ነፃነት ፌትሕ እራሱን ያቃጠሇው መምህር የኔሰው ገብሬ በዴርጊቱ ሁለን ገሌፆታሌ።
‘አስር መጽሏፌት ከማንበብ ኢሳያስ አፇውርቂን ሇአንዴ ሰዓት ማዲመጥ’ ያሇው መሇሰ ዛናዊ፤ ዴንቄም
መጽሏፌ ሆነች! ‘ትግራይ እንዯ አይሁድች’ አዯርጋታሇሁ ብልሌን እርፌ አሇው። ሌብ ያሊችሁ ሌብ በለ ጆሮ
ያሊችሁ አዲምጡ፤ በቤሔረሰብ ሰም ከየክሌለ በተጨበረበረ ምርጫ መጥታችሁ በፓሊማ የምታቀሊፈ፤
በኢትዮጵያ ስም አባሰዯር ነን የምትለ፤ በሃገር ቤት የካብኔ አባሊት፤ የጦር አዚዦች ፣ ብኤዴን፣ ኦቢዱዮ
የዯቡብ ሕዜቦች ተብዬዎች በሙለ አገሌግልታችሁ ሇትግራይ አይሁዴነት መሆነን ተረደት። መሇስ ዛናዊ
ትግራይን እንዯአይሁድች በኢኮኖሚው በባህሌ በፖሇቲካው ሇማሳዯግ እንዯሚሠራ ነግሯችኋሌ።
አቶ ኢሳያስ ‘እንዯሲንጋቦር’ አቶ መሇስ አንዯ አይሁዴ ሉለ።

ተገርሜ እኔም አሌኩኝ ‘ትገርም ሻሸመኔ ትብስ ኮፇላ’ ።ሕሌም፡ ነውስ፡ ቅዥት፣የሇየሇት ዕብዯት፤
የጨሇምቶች ጨሌምት፣የአይምሮ ግዴፇት፤ኢትዮጵያን አውዴሞ ትግራይ መገንባት። ወያኔ ኢትዮጵያን
አውዴሞ ትግራይ ሇማሌማት ያሇውን ቆራጥነት ከጥንቱ ከጠዋቱ የተረደት በጣም እጅግ በጣም ጥቂቶች
ናቸው።
ሇምሳላ ፤ በዓሇም አለ ከሚባለት አምስት (microbiologist) ሳይንትስቶች፤ ውስጥ አንደ የሆኑት፤
ሳይንቲስት ታዬ ጥሊሁን በዯብረይት የከብቶችን ጤንነት የሚያስጠብቅ የጥናት መዓከሌ ሇማቋቋም ወያኔ
ሥሌጣን እንዯያ ጥያቄ አቅርበው ነበር። ጥያቄያቸው በወያኔ መንግሥት ዋጋ ማጣቱ ከሰሞኑ ከአቶ መሇስ
ዛናዊ አፌ ያመሇጠው ምስጢር ምክንያቱን ፌንትው አዴርጎ አሣይቶናሌ። ሆን ብሇው ይህቺ ሃገር
እንዲታሰራራ በሕቡዕ የሚጫወቱት ዯባ አየነው። እኒህ ሳይንቲስት ዚሬ በወያኔ ቦንብ የሚያንብበትን፤
እንዯሰው መኖሩ የተነፇገውን የኦጋዳንን ሕዜብ በወጣት መናቸው አገሌግሇውታሌ። የኦጋዳን ሕዜብም
እውቅና ሰጥቷቸው በር ሳይፇርጃቸው ‘ሌጃችንን ዴረንሌህ አብረህን ኑር’ እስከማሇት ዯርሰዋሌ፤ ‘
Ethiopian Review’ በሰማኒያዎቹ በአማርኛና በኢግሉኛ ይታተም በነበር መጽሔት ሊይ መሊው የሕይወት
ታሪካቸው ተገሌጿሌ። ላሊው ዯግሞ በአንዴ ላሉት በወያኔ በአንዴ ቤሔር እዜ ከአራት መቶ ሰው በሊይ
የተጨፇጨፇበትን ምዴር ጋምቤሊን የተፇጥሮ ሏብቷን ሕዜቧን ተጠቃሚ ሇማዴረግ ኑሮ ሇመታዯግ
ያካባቢዋ ሌጅ የሆነው ኦባንግ ሜቶ ያዯረገውን ጥረት የወያኔ መንግሥት ጆሮ ነስቶት ሇበአዲን መሬቱ
ከመሸጡ አሌፍ ከትግራይ ሕዜቦች አስፌሮ ዯኑን እየመነጠሩ ከሰሌ እያከሰለ እንዱኖሩ ማዴረግ ኢትዮጵያን
ማጥፊት ወይስ ማሌማት? በዙህ ማር የተቀባ መርዜ የአይሁዴነት እምነት ሇትግራይ ሕዜብ አይበጅም።
የትግራይ ሕዜብ በባህለ ከላሊው የኢትዮጵያ ሕዜብ የተሇየ አይዯሇም። የወያኔ ከአርባ ዓመት ወዱህ
የሚያራምዯው ባህሌ የትግራይ ሕዜብ ባህሌ አይዯሇም።
ዋናዎቹ መሪዎቹ ያ ዯረጉትንና እያዯረጉ ያለትን መጥቀስ ይቻሊሌ። በትግራይ ሕዜብ ስም የሚቀሳቀሱት
ሹማምት በሙለ ይዋሻለ፤ ዋሽተውም ያስዋሻለ፤ ሇቤተክርሲቲያ ሆነ ሇመስኪዴ ክብር የሊቸውም ፤
የቤተክርስቲያነ መስቀሌ፣ አሊባሳትን፣ ታቦታት ሳይቀሩ አውጥተው ይሸጣለ።ግብረ ሶድምነት ባህሊቸው
ነው። በመሏሌ ሃገርም እያስፊፈት ነው።ሇሴት ሌጆች ክብር የሊቸውም፤ እነርሱ አዱስ አበባን ከተቆጣጠሩ
ወዱህ ሴት ሌጆች በአሲዴ በጩቤ በጥይት ሲገዯለ አየን፤ እርስ በእርስ መገዲዯሌን ከዯዯቢት ይውት
የመጡት ባህሌ መሆኑን ሕዜብ የሚያውቀው ነው።በደር ያዯረጉትን በከተማ ዯገሙት። ሇምሳላ ስዩም
መስፌን በሽሽግ ሩካቤ ሥጋውን አርክቶ የተወሇደትን ሕፃናት ቀምቶ ሴቶቹን በጦር ሜዲ አዱሞቱ
ማዴረጉን አቶ ሊሇም መኮንን በእሳት ሊይ ባዯረጉት ወይይት ግሌጸውታሌ፤ በድክተር ክንፈ አብረሃ ቦታ
ተክቶ የሚሠራው ሰባት ነጋም ኪዲን የላሇው ከጋብቻ ውጭ የወሇዲቸውን ሌጆች ክድ ሇእናቶቻቸው
ማሳዯጊያ ከሌክል በመንገዴ ሊይ ተቀምጠው እንዱሇምኑ ያዯረገ ሰብአዊነት የማይሰማው ግሇሰብ ነው። ይህ
ሰው የትግራይ የባህሌ፣ የምጣኔ ሏብትና የፓሇቲካ መዓከሌ ተጠሪ ሆኖ መቀመጥ ሇማስተማር ወይስ
ሇማዯናገር? ሥሌጣኑን መከታ አዴርጎ ከሌጅ ሌጆቹ እኩያዎች ጋር አንሶሊ የሚጋፇፌ፤ ባህሌ የሇሽ የባህሌ
መሪ ነው። ሇትግራይ ሕዜብ መሰዯቢያና ማፇሪያ ነው። ከጣሳ ጠሊ ወዯ ጀሪካን ውስኪ የተሸጋገረ
የመጠጥ ሱሰኛ እንዳትስ ሇትግራይ ወጣቶች ምሳላ ሉሆን ይችሊሌ? በፉርማው ያስጨረሳቸው የትግራይ
ወጣቶች ዯም ከባድ ስዴስት ይጣራሌ።
በምጣኔ ሏብቱ ርፌ ኤርትራ በወቅቱ በአሰብ ወዯብ ተመክታ ነበር። ትግራይስ በምኗ ትመካሇች? በኢፇርት
አይን ባወጣው ላባ ዴርጅት ወይስ የኢትዮጵያን ወጣት ሴቶችን ሇአረቦች በመሸጥ ከሆነ ያም ውርዯት
ነው። ውርቅን በባላስትራ ቀይሮ ከባንክ በማኖር ፤ ቡና ከመጋን አርፍ በመሸጥ የምጣኔ ሏብት የበሊይነት
ሉመጣ አይችሌም።

መሇስ ዛናዊና ቡዴኑ በኢትዮጵያ ሕዜብ ሊይ የፖሇቲካውን የበሊይነት ከያዘ ይሄው ሃያ ዓመት ሞሊው።
ኢትዮጵያን ሇማዲከም ትግራይን ሇማጎሌበት ከሆነ ብዘ ዓመት ይቀራቸዋሌ። ኤርትራ ሇማስገንጠሌ ተዋጉ፤
በተባበሩት መንግሥታት ከማንኛውም አባሌ በፉት ሇኤርትራ ዕውቅና ሰጡ። ‘አማራና ኢትዮጵያዊ
የሚባለትን አከርካሪያቸውን ሰበሩ።የኢትዮጵያን ሠራዊት በትግራይ ቤሔረሰብ ሰራዊት ተኩት። ላሊው
ሕብረተሰብ እንዲያንሰራራ በቤሔረሰብ ተከፊፌል፤ ኬሊ ተበጅቶሇት፤ እርስ በእርሱ እንዱቆራቆስ እየተዯረገ
ነው። በሃይማኖት፣ በ ር፣ በፓሇቲካ፣ ክፌፌለ ተጧጡፎሌ። ሥረዕተ ትምህሩት ትኩረት የሇሽ እንዱሆን
ተዯርጓሌ፤ ዩኒቨርሲቲ ገነባን ሲባሌ የአንዯኛ ዯረጃ ትምህርት ቤቶች ግንባታው ቆሟሌ። የሞያ ማህበራት
ፇርሰዋሌ። የሥራ ቦታዎች የካዴሬ ማምረቻ ሆነዋሌ፤ የሃገርን መሬት ከዛጋው ተቀምቶ ሇባዕዲን ተሸጧሌ፤
የሃገር ወሰን ተዯፌሯሌ። ተሌዕኮዎ ትግራይ ሇማሳዯግ ኢትዮጵያን ሇማጥፊት ከሆነ በመጠኑም ቢሆን
ተሳክቷሌ።
ጌታችን መዴኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማርቆስ ወንጌሌ ምዕራፌ 19 ቁጥር 14ሊይ፤
ጽዋውን አንስቶ ሇዯቀመዚምርቱ አሊቸውም፣ ይህ ዯሜ ነው ሊዱስ ሥረዕት ስሇብዘ የሚፇስ።
የኢትዮጵያን ራዕይ የመምህሩ የኔሰው ገብሬ ራዕይ ይሆን? ሊዱስ ሥረዕት ስሇብዘ የሚፇስ።
ኢትዮጵያን እግዙአብሔር ይጠብቅ።
በየአሊችሁበት መሌካም ገና ይሁንሊችሁ።
ታዯሇ መኩሪያ
tadele@shaw.ca

