ወያነ ማን ነው? የትግራይ ህዝብ ወይስ ህወሓት?
=========================================
ሇውዴ የዓይጋ ፎሮም ኣዘጋጆች በሙለ ሰሊምታየ ይዴረሳችሁ፡፡ ሰሊም ጤና ይስጥሌኝ እንዯምን ኣሊችሁ፣ የዛሬ ሁሇት ወር
ገዯማ ሇመጀመሪያ ጊዜ ኣንዴ ፅሁፍ ይዤ ብቅ ብየ ነበር፡፡ ፅሁፌን ሇኣንባብያን ስሊዯረሳችሁሌኝም እጅግ በጣም ዯስ
ብልኛሌ፡፡ ሇዚህም ምስጋናየ የበዛ ነው፡፡ በመሆኑም ይህች ፅሁፌ ሇሁሇተኛ ጊዜ ሊቀብሊችሁ ወዴጄሊሁ፣ ፈቃዲችሁ ከሆነ
ወዯ ኣንባብያን በማዴረስ የተሇመዯው ትብብራችሁ እጠይቃሇሁ፡፡ ኣንባብያንም ይህ የእኔ እና የእኔ ሓሳብ ብቻ መሆኑን
በመረዲት እኔን ሳይሆን ሓሳቤን በመንቀፍም ሆነ በመዯገፍ ኣስተያየት ብትፅፉሌኝ በፀጋ በመቀበሌ የሚሻሻሇውን ሇማሻሻሌ፣
መሌስ ሇሚያስፈሇገውም መሌስ ሇመስጠት ዝግጁ መሆኔን ሇመግሇፅ እወዲሇሁ፡፡
ወያነ ማን ነው? የትግራይ ህዝብ ወይስ ህወሓት?
ኣንዲንዴ ወገኖች በማወቅ ይሁን ባሇማወቅ ነገሮች ሲቀሊቅለ ይታያለ፡፡ ኣንዲንድቹ ዯግሞ ወያነ ማን እና ምን ማሇት መሆኑ
ጠንቅቆ ስሇሚያውቁ ኣስረግጦ ይናገራለ፣ ይፅፋለ፡፡ ሊሊወቃችሁ እና ነገር ሇተቀሊቀሇባችሁ ወገኖች በሙለ ወያነ ህወሓትን
ፈጠረ ወይስ ህወሓት ወያነን ፈጠረ? የትግራይ ህዝብስ ማንን ፈጠረ? የሚለ ጥያቄዎች በዯንብ በማስተዋሌ መመርመር
ይጠበቅባቹሌ፡፡ እኔ በተቻሇ ኣቅም በገባኝ ሌክ፣ በማውቀው እና በሚመስሇኝ ሇመግሇፅ እሞክራሇሁ መከታተሌ
ትችሊሊችሁ፡፡ እኔ እጀምሯሇሁ የታሪክ እና የፖሇቲካ ሉህይቃን ይጨርሱታሌ፣ ያብራሩታሌ፣ ይተነትኑታሌ፣ ይህ እምነቴ
ነው፡፡ የእኔ ስራ ሃሳቡን ማንሳት ብቻ ነው፡፡
ወያነ ማሇት ትርጉሙ ሇነፃነት መታገሌ ማሇት ነው፡፡ ኣንዴ ሰው እከላ/ሉት “ወየነ” ብል ከተናገረ/ች ነፃነት ሇማምጣት
ሇትግሌ ወጣ ማሇቱ/ቷ ነው፡፡ የጭቆና ቀንበር ሇመስበር መታገሌ፣ መስዋእትነት መክፈሌ፣ ኣሌገዛም ማሇት ነው፡፡ በትግርኛ
“ወያናይ” ማሇት ሇነፃነት ቆርጦ የተነሳ ታጋይ ወይም በትግርኛ “ተቓሊሳይ” ማሇት ነው፡፡ያው ወዯ እንግሉዘኛው ስንወስዯው
ሪቮሌሽነሪ እንዯ ማሇት ነው መሰሇኝ፡፡ ወዯ ጥያቄው መሌስ ከመሄዲችን በፊት መጀመሪያ የወያነ እና የህወሓት እዴሜ ማየት
ግዴ ይሇናሌ፣ ከዛ የትግራይ ህዝብ ታሪክ እና እዴሜ፡፡ የህወሓት እዴሜ ከ1967 ዓ/ም እስከ ዛሬዋ ዕሇት ሲቆጠር 43
ዓመታት ገዯማ መሆኑ ነው፡፡ የመጀመሪያ ወያነ ትግራይ ”ቀዲማይ ወያነ ትግራይ” ስንመሇከት ዯግሞ ከ1950ዎቹ ኣከባቢ
ይጀምራሌ፡፡ ይህም ወዯ 60 ዓመታት እንዯሚጠጋ ነው፡፡ ከዚህ በመነሳት ወያነ ህወሓትን ፈጠረ እንጂ ህወሓት ወያነን
ኣሌፈጠረም ማሇት ይቻሊሌ፡፡ ምክንያቱም የወያነ እና የህወሓት ውሌዯት ሲነፃፀር ወያነ የህወሓት ኣባት/እናት የመሆን
ዕዴሜ ኣሇውና ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የትግራይ ህዝብ ኣሁን ባሇበት ምዴር ከ3500 ዓመታት በሊይ ዕዴሜ ያስቆጠረ
ህዝብ እንዯመሆኑ መጠን የመጀመሪያ ወያነ ትግራይ ”ቀዲማይ ወያነ ትግራይ”ን ፈጠረ እንሊሇን እንጂ የመጀመሪያ ወያነ
ትግራይ ”ቀዲማይ ወያነ ትግራይ” የትግራይ ህዝብን ፈጠረ ኣንሌም ( ይቅርታ ከኣማርኛ ኣጠቃቀም የቃሊት ኣገሊሇፅ
ከተሳሳትኩኝ ኣርሙኝ)፡፡ የ3500 ዓመታት ዕዴሜ እና የ60 ዓመታት ዕዴሜ ሇንፅፅርም ኣይመጥንም፡፡ ይህ ያሌኩበት
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ምክንያት ይህ ወያነ የሚሌ ቃሌ መሰረቱ ትግራይ ውስጥ ስሇሆነ ከትግራይ ህዝብ የበቀሇ ነው ከሚሌ እውነታ ነው፡፡
በመሆኑም ወያነ የህወሓት ኣባት/እናት እንዯሆነ ሁለ የትግራይ ህዝብ ዯግሞ የወያነ መገኛ ኣባት/እናት መሆኑ ፈፅሞ
የማይታበሌ ሃቅ ነው፡፡ ወያነ ማሇት ነፃነት፣ መገዛት የማይወዴ፣ የጭቆና ቀንበር ኣምርሮ የሚጠሊ ማሇት ከሆነ ይህ የመጣ
ከጥንት ኣባቶች ውርስ ነው ማሇት ነው፡፡ ኣክሱማውያን ተጋሩ/ኣግኣዚያን (ይቅርታ ይህ ኣገሊሇፅ ኣሁን በማሕባራዊ ሚዴያ
ሇሚዯረግ “ኣግኣዝያን” የሚሌ እንቅስቃሴ ሇመግሇፅ ኣይዯሇም፣ የያኔው “ኣግኣዝያንን” ነው::) ከሚባለ የተወራረሰ የዯም፣
የትውሌዴ ውርስ ነው፡፡ ያው ኣግኣዚያን ማሇት ነፃ ኣወጣ፣ መገዛት የማይወዴ፣ ሇነፃነቱ የሚሞት እና መስዋእት የሚከፍሌ
ህዝብ ማሇት መሆኑ የትግራይ ህዝብ ይቅርና ዴፍን የኢትዮጵያ ህዝብም የሚያውቀው የትግራይ ህዝብ ወርቃማ የስራ
ውጤት ታሪክ ነው፡፡ ይህ ዯግሞ በእውነተኛ ስራ የተፈተነ እውነተኛ ተግባር እንጂ የነበር/ተባሇ ከሚሌ ኣፈታሪክ የመጣ
ኣይዯሇም፡፡ ኣሁንም ቢሆን ወያነ በተግባር የሚታይ እና እስከ ዘመነ ምፅኣት ማንም ሰብኣዊ ፍጡር እየመሰከረው የሚኖር
ስራ የሚሰራ እንጂ ኣንዲንዴ ከሃዱያን እንዯሚክደት እንዲሌነበረ የሚጠፋ ስራ ኣይዯሇም የሚሰራው፡፡ ምክንያቱም ቀዯምት
የትግራይ ኣባቶች/እናቶች የሰሩት የሀው(የኸው) እስከ ዛሬ ብቻ ኣይዯሇም እስከ ቀጣይ ትውሌዴም ህያው ሆኖ እየኖረ ነው፣
ይኖራሌም፡፡ የዛሬው ወያነም የትናንትናው ኣግኣዚያዊ ሌጅ እንዯመሆኑ መጠን ስራው ሁለ እንዯ ኣባት/እናቱ ምንም
ሳያዛንፍ የመስራት እና የመከወን ሓሊፊነትም ግዳታም ስሊሇበት በዛው ሌክ መስራቱ ይቀጥሊሌ፡፡ ይህ ታሪክ የህዝብ ታሪክ
እንጂ የዴርጅት ታሪክ ኣይዯሇም ሉሆንም ኣይችሌም፡፡ ህወሓት ከወያነ እንዯተወሇዯ ሁለ ወያነም የተወሇዯው ከህዝብ
ነው፡፡ የዘመኑ የተጋሩ ቋንቋ ትግርኛ፣ የግእዝ ሌጅ ነው፣ የዘመኑ ተጋሩ የቀዯምት ኣክሱማውያን ሌጆች ነን፣ ወያነም
የቀዯምት ኣግኣዚ ሌጅ ነው፡፡ ምክንያቱም ኣግኣዚ ህዝቡን ነፃ በማውጣት ማንም ዓሇም ያሌሰራው በዘሊሇማዊ ታሪክነቱ
ወዯር ያሌተገኘሇት የኣክሱማውያን የዓሇም ስሌጣኔ ጫፍ የዯረሰ ስራ የሰራ ሲሆን ወያነም ከ3000 ዓመታት በፊት
በኣባት/እናቱ ተጀምሮ ከግቡ ያሌዯረሰ ወይም ከጫፍ የዓሇም ስሌጣኔ ቁሌቁሌ የተመሇሰ ታሪክ ወዯ ነበረበት የከፍታ ማማ
ሇማዴረስ ነው ያሇእረፍት ዯፋ ቀና እያሇ ያሇው፡፡ የፖሇቲካ ዴርጅት ሃገርን በመገንባት የራሱ ዴርሻ ያሇው ቢሆንም ወሳኙ
እና የኣንበሳው ዴረሻ የሚወስዯው ግን ህዝብ ነው የሚሌ ፅኑ እምነት ኣሇኝ፡፡ ወያነ እና የትግራይ ህዝብ የተሇያዩ ናቸው
የሚለ እንዯመኖራቸው ሁለ ሁለቱም የኣንዴ ሳንቲም ሁሇት ገፅታ ናቸው የሚለም ኣሌጠፉም፡፡ ሇእኔ ወያነ እና የትግራይ
ህዝብ የተሇያዩ ናቸው የሚሌ “እቲ ሓዯ ብገርሁ እቲ ሓዯ ብጉርሑ” የሚሌ የትግርኛ ምሳላያዊ ንግግር ያስታውሰኛሌ፡፡
ይቅርታ ወዯ ኣማርኛ እንዲሌተረጉመው ትክክሇኛ ትርጉሙ ስሇመፃፌ እርግጠኛ መሆን ስሊሌቻሌኩ ነው፡፡ ኣንዲንዴ የዋህ
ተጋሩ ወያነ ማሇት የትግራይ ህዝብ ማሇት ኣይዯሇም ስሇዚህ ወያነ ከህዝብ እያምታታችሁ የህዝብ ስም ኣታጥፉ ሲለ
ይዯመጣለ፡፡ እነኚህን ነው “እቲ ሓዯ ብገርሁ…..” ያሌኳቸው፡፡ ኣንዲንደ ዯግሞ ውስጣቸው ወያነ ማሇት የትግራይ ህዝብ
ማሇት መሆኑን ኣሳምሮ እያወቁ እና እያመኑ ፖሇቲካዊ ትርፍ ሇማግኘት ብቻ ወያነ እና የትግራይ ህዝብ ኣንዴ ኣይዯለም
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በማሇት ሲሸነግለን ይሰማለ (ህወሓት እና የትግራይ ህዝብ ኣሊሌኩም)፡፡ እነኚህ ዯግሞ “……..እቲ ሓዯ ብጉርሑ”ናቸው፡፡
እዚህ ሊይ መታወቅ ያሇበት ቁምነገር ህወሓት ከትግራይ ህዝብ ኣብራክ የወጣች ፖሇቲካዊ ዴርጅት መሆንዋ ኣይካዴም፡፡
ቢሆንም ግን ሌጅ እንጂ እንዯ ወያነ ራሱ የትግራይ ህዝብ ወይም ኣባት መሆን ኣትችሌም፡፡ ወያነ ዴርጅት ኣይዯሇም ህዝብ
ነው፡፡ ዴርጅትም ሉሆን ኣይችሌም፡፡ ዴርጅት ሉከስም ይችሊሌ ወያነነት/ትግራዋይነት ግን ዘሊሇማዊ ነው፣ የተፈጥሮ ሂዯቱ
ተከትል ከትውሌዴ ወዯ ትውሌዴ እየተዋረዯ/እየተዋሇዯ እስከ ዘመነ ምፅኣት ይቀጥሊሌ፡፡ ምክንያቱም በእኔ እምነት ወያነ
ማሇት የትግራይ ህዝብ ማሇት ስሇሆነ ነው፡፡ ይህ ሇኣንዲንዴ የህወሓት ኣባሊት እና ዯጋፊዎች ሉያስዯስታቸውም
ሉያሳዝናቸውም ይችሊሌ፣ ሇላልች ተቃዋሚ ሓይልችም እንዯዛው፡፡ እውነቱ ግን ይህ ነው፣ ምንም ማዴረግ ኣይቻሌም፣
ተፈጥሮ መቀየር የሚቻሌበት ዕዴሌ ጠባብ ነው፡፡ በቃ ወያነነት/ኣጋኣዛውነት የትግራይ ህዝብ የተፈጥሮም የታሪክም መገሇጫ
ነው፡፡ ከኣጋኣዛውነት የተወረሰ ወያነነት/ትግራዋይነት ነው፡፡ ላሊ ውርስ የሇም፡፡ በጥሊቻም ሆነ በፍቅር ዓይን ወያነ ማሇት
የትግራይ ህዝብ ማሇት ነው የሚለ ወገኖች ሌክ ናቸው፡፡ ሰዎች! ተወዯዯም ተጠሊም ወያነ ማሇት የትግራይ ህዝብ ማሇት
ነው፡፡ የዛሬ ወያነ ማሇት እንዯ ቀዯምት የተጋሩ ማንነት መገሇጫ የሆነው ኣግኣዚ ትዩዩ ስም ነው፡፡ ከፍም ዝቅም ኣይሌም፣
እኩሌ ነው፡፡ የሁሇቱም ቃሊት ትርጉም ነፃ ህዝብ መሆን፣ መገዛትን ኣመርሮ መጥሊት፣ በኣንዴነት በፈረጠመ ጡንቻ ጠሊትን
ዴባቅ መምታት፣ ሁለ ጊዜ ዴሌን ማስመዝገብ፣ ኣንፀባራቂ እና ዘመን የማይሽረው ታሪክ መስራት የሚሌ ነው፡፡ ስሇሆነም
ወያነነት/ኣግኣዛዊነት ሇኣንዴ ፖሇቲካዊ ዴርጅት የሚሰጥ የቅጥያ ስም ሳይሆን የትግራይ ህዝብ ተቀዲሚ የማንነት መገሇጫ
ስም ነው፡፡ የትግራይ ህዝብ ወያነነቱ/ኣግኣዛዊነቱ ኣሳምሮ ያውቃሌ፣ ወያነ ቢለት ይኮራበታሌ እንጂ ኣያፍርበትም፡፡ ዯግሞ
ዯጋግሞ ወያነ ቢለት ስሙ በዓሇም ዯረጃ ጎሌቶ ይወጣሌ እንጂ ኣይጠፋም፣ ይጎመራሌ እንጂ ኣይሳሳም፣ በንፁ ወርቅ የተፃፈ
ታሪኩ ይዯምቃሌ እንጂ ኣይጠሇሽም፡፡ ምክንያቱ የህዝቡ እውነተኛ ስሙ ወያናይ/ትግራዋይ ስሇሆነ ነው፡፡ ወዲጅም ይሁን
ምቀኛ በጥሩም ሆነ በክፉ የወያነ ስም ሺ ጊዜ ያነሳለ እስከ ዘሊሇምም እያነሱ ይኖራለ፡፡ ይህ ሇእኛ ዯስ ይሇናሌ፡፡ እኛ በቃ
ወያነ/ኣግኣዚያን ነን፡፡ ነፃ ኣውጪ ነን፣ መገዛት ኣንወዴም፣ ሇወዲጅ ፍቅርን ኣብዝተን እንሇግሳሇን፣ ሇጠሊት መጀመሪያ ምክር
እምቢ በማሇት እኛን ሇመጉዲት ሇሚመጣ ዯግሞ ያው የታወቀ ነው ሌኩን እስከሚያውቅ የእጁን ኣግኝቶ ሊይመሇስ
እስኪፈረጥጥ መቅጣት ነው፡፡ በቃ ወያናይ/ትግራዋይ ማሇት ይህ ነው፡፡ ወያነ/የትግራይ ህዝብ ሲበዛ ታጋሽ፣ ኣስተዋይ እና
ሰው ኣክባሪ ፍጥረት ነው፡፡ በዘፈቀዯ በስሚ ስሚ ተነሳስቶ ማንንም ሇመጉዲት ኣይቸኩሌም፡፡ በብዙ ትዕግስት ብዙ ፈተና
ያሌፋሌ፣ ያሳሌፋሌ፡፡ “የተኛ ኣንበሳ የሞተ ይመስሊሌ” እንዱለ ወያነ/የትግራይ ህዝብ የሚዯርስበት ግፍ እያየ እንዲሊየ፣
እየሰማ እንዲሌሰማ በሆዯ ሰፊነት ነገሮችን በከፍተኛ ትግስት ያሳሌፋሌ ሌክ ኣሁን እየተፈፀመበት እንዲሇ ግፍ ማሇት ነው፡፡
ጦር መማዘዝ የከፋ ጉዲት እንጂ ቅንጣት ታክሌ ጥቅም እንዯላሇው ከወያነ/የትግራይ ህዝብ በሊይ የሚረዲ ማንም ፍጡር
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የሇም፡፡ ሇዛም ነው ሰዎች ሲነሱበት ተል ከመነሳት በመቆጠብ በሰከነ ኣእምሮ ተረጋግቶ ነገሮችን ሇመመርመር፣ ሇመረዲት
እና ሇማሰብ ጊዜ የሚወስዯው፣ ሇችኩልችም ዯግሞ ዯጋግሞ እንዱያስቡ ጊዜና ዕዴሌ የሚሰጣቸው፡፡
ወያነ/የትግራይ ህዝብ ኣንዴ እና ፈፅሞ ሌዩነት እንዯላሊቸው ውስጣቸው እያወቀ ዴንገት ምኞታቸው ሰምሮ ተሇያይቶ ማየት
ሲመኙ ከነበሩ እጅግ በጣም ብዙ ቡደኖች ዛሬ ሊይ ተስፋቸው ተሟጦ በውስጣቸው ሇዘመናት እያዲበሩት የነበረ ሃቅ
ኣሸንፎ ወያነ ማሇት የትግራይ ህዝብ ማሇት መሆኑን ግሌፅ በማዴረግ ወያነ/ትግሬ ከምዴረ-ገፅ እናጥፋው የሚሌ የዘር
ማጥፋት ኣዋጅ በማስነገር በትግራይ ህዝብ የዘር ማጥፋት ውጥን ወጥነው መጥቷሌ፡፡ ከነዚህ ኣንደና ግንባር ቀዯሙ “ቤተኣማራ” የሚባሌ የዯርግ ሌቅምቃሚ ተሰባስቦ ያኔ በወያነ ኣይበገሬነት በትጥቅ ትግሌ የዯረሰበት ሽንፈት እና ውርዳት
ሇመበቀሌ ትግራዋይ ከምዴረ-ገፅ ሇማጥፋት ግሌፅ የዘር ማጥፋት ኣዋጁን በተዯጋጋሚ እያስሇፈፈ ይገኛሌ፡፡ በእኔ እምነት
“ቤተ-ኣማራ” የኣማራ ህዝብ ይወክሊሌ የሚሌ ግምት የሇኝም፡፡ ምክንያቱም ወያነ/የትግራይ ህዝብ ሇወንዴም የኣማራ ህዝብ
ሌክ እንዯራሱ ዕቅፍ ዴግፍ ኣዴርጎ ከዯርግ የቦንብ እና የጥይት እሩምታ ያዴናሌ እንጂ ህዝብን የመጉዲት ባህሌም ተግባርም
እንዯላሇው ዋናው ምስክሩ ራሱ የኣማራ ህዝብ ነው ብየ ስሇማምን ጭምር ነው፡፡እንዯ እኛ እምነት ዯርግና የኣማራ ህዝብ
የተሇያዩ ናቸው፡፡ ዯርግ ከመሊ የኢትዮጵያ ህዝቦች የተሰበሰበ ሰራዊት የያዘ ነብሰ በሊ ኣረመኔ ወተሃዯራዊ ስርዓት መሆኑን
እንጂ ኣማርኛ ስሇተናገረ ብቻ ዯርግ ኣማራ ነው ያሇ ሰው የሇም፡፡ ካሇመረዲት የሚቀሊቀሌበት ሰው ካሇም መታረም
ኣሇበት፡፡ ዯርግ ራሱን እንጂ ማንንም ብሄር ኣይወክሌም፡፡ ብሄርን ቢወክሌ እማ የዯርግ ፍርፋሪ ሇማግኘት ሲለ የትግራይ
ጓዲ ጎዴጓዲ የሚያውቁ ከትግራይ ህዝብ የበቀለ ጥቂት የዯርግ ባንዲዎች በመሆን የትግራይን ህዝብ ኣስጨፍጭፈዋሌ፣
ጨፍጭፈዋሌም፡፡ እነዚህ ዯርጋውያን እንጂ ትውሌዯ ትግራይ ስሇሆኑ ብቻ የትግራይን ህዝብ በነዚህ ስራ የታሪክ ተወቃሽ
መሆን ኣይችሌም፡፡ ከኣማራ ህዝብ የወጡ ከህዝቡ ብዛት ኣንፃር ጥቂት ሉባሌ በሚችሌ ኣግባብ የዯርግ ኣቀንቃኞች እና
ሇመናገሩ በሚከብዴ ብዙ ግፍ የሰሩ እንዲለ ይታወቃሌ፡፡ ታዴያ እኚህ ግፈኞች የኣማራ ህዝብ የሚወክለ ናቸው
ኣሌተባሇም፡፡ ዯርግ ራሱን ነው የሚወክለት እንጂ፡፡ ወያነ/የትግራይ ህዝብ በኣማራ ህዝብ ግፍ ሉፈፅም ይቅርና ሇዯርግ
ሰራዊት እንኳን ከማረካቸው በኃሊ ኣሌብሶ እና ኣስተምሮ ወዯ ሃገራቸው እና ቤተሰቦቻቸውን ነው በሰሊም የመሇሳቸው
እንጂ ዯርጋውያን እንዲዯረጉት በህይወት እያለ ጉዴጓዴ ቆፍሮ ኣሌቀበረም፡፡ ዯርጋውያን ግን የሰራችሁት ግፍ የእነ ጀግና
“ተቓሊሳይ” ኣሞራ እና ጀግና “ተቓሊሲት” ቀሺ ገብሩ ታሪክ ይመሰክራሌ፡፡ ስሇሆነም ዯርግ በዯርግነቱ እንጂ በኣማራነቱ፣
በኦሮሞነቱ፣ በትግራዋይነቱ የፈረጀ እና ጣት የቀሰረበት ኣካሌ ያሇ ኣሌመሰሇኝም፡፡ የሇም እኛ ዯርጋውያን ስሇሆንን ዯርግን
ያባረረ/ያጠፋ ጠሊታችን ነው፣ እሱን ሳናጠፋ ኣገር የሇንም የሚሌ ኣቋም ይዞ የሚመጣ ካሇ ወያነ/የትግራይ ህዝብ በዴጋሚ
በዯርጋውያን እጅ መግባት እና ሞት ኣንዴ ስሇሚሆንበት እንዯወትረው ኣይቀጤ ቅጣት እንዯሚቀጣው ማወቅ
ይጠበቅበታሌ፡፡ ከዚህ በዘሇሇ ግን ወያነ/የትግራይ ህዝብ በማንም ኢትዮጵያዊ የሰራው ግፍም በዯሇም የሇም፡፡ ይህ ከሊይ
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በስም የተጠቀሰ “ቤተ- ኣማራ” ነኝ ባይም የኣማራ ህዝብ ወክል የመጣ ሳይሆን ትሊንት

ሇኣማራ ህዝብም ጭምር

ሲጨፈሌቅ እና ሲገዴሌ የነበረ የዯርግ ስብስብ ነው፡፡ ሇዚህም ነው ወያኔ/ትግሬ ከምዴረ-ገፅ የማጥፋት ተቀዲሚ ዓሊማየ ነው
የሚሇን፡፡ ወያነ/የትግራይ ህዝብ ጨካኙ ስርዓት እንጂ ማንም ህዝብ ሇማጥፋትም ኣሌተነሳም፣ ኣሊጠፋምም፡፡ ቢያጠፋ
እያንዲንደ የዯርግ ባሇስሌጣናት እና ቤተሰዎቻቸው በጠፉ ነበር፣ ትሌሌቅ ወንጀሌ የሰሩ ጭምር በምህረት እንዯተሇቀቁ
ይታወቃሌ፡፡ በኣንዴ ቀን በውሱን ሰዓታት ከ2500 ያሊነሰ የሓውዜን ህዝብ በገበያ ቀን በግፍ በጦር ኣውሮፕሊን
የጨፈጨፉ፣ የሰው እና እንስሳት ኣካሊት ሇመሇየት እስከሚከብዴ እና ከተማዋ በዯም ጎርፍ እንዱጥሇቀሇቅ የፈረደ እና
የፈፀሙ እንኳን በይቅርታ ተሇቀዋሌ፡፡ ሆዯ ሰፊነት ይህ ነው፡፡ ይቅር ባይነት ይህ ነው፡፡ ይህ ይቅርታ እና ምህረት የሰጠ
ወያነ/የትግራይ ህዝብ ነው፡፡ ወያነ/የትግራይ ህዝብ በኢትዮጵያ ህዝብ የተሇየ በዯሌ እንዯፈፀመ የሚያራግቡ እና ሇኢትዮጵያ
ህዝብ የተሳሳተ እና የሚያነሳሳ መረጃ በመስጠት በዚህ ንፁህ ህዝብ ጣታቸውን እንዱቀስሩ የሚሰሩ ዯርጋውያን ትሊንት
ያጥዋትን ስሌጣን ከመንግስት በመንጠቅ የተሇመዯው ነውራም ተግባራቸው በዴጋሚ በኢትዮጵያ ህዝብ ሇመፈፀም ዕዴሌ
ካገኙ ጥረት ማዴረጋቸው ነው፡፡ የኢትዮጵያ ህዝብ በተሇይ የትግራይ ህዝብ ይህ የዯርጋውያን ሇስሌጣን ጥዴፊያ ምን
ሇማዴረግ እንዯሆነ በመረዲት ዛሬም እንዯትሊንቱ ወያነነቱ መታጠቅ ግዴ ይሇዋሌ፡፡ ያው ትግራዋይ ሁላም በወያነነቱ
ባይታማም ከምንም ጊዜ በሊይ ወያነነቱ ማጠናከር የሚያስፈሌገው ዯግሞ ኣሁን ነው፡፡ ኣትሳሳቱ ወያነ ማሇት የትግራይ
ህዝብ ነው!! (ኣሁንም ወያነ እንጂ ህወሓት ኣሊሌኩም)ምክንያቱም ወያነ ህዝብ ሲሆን ህወሓት ዴርጅት ናት፡፡ ወያነ
ሙለውን የትግራይ ህዝብ ማሇት ሲሆን ህወሓት ግን ኣንዴ ኣራተኛ (1/4) የትግራይ ህዝብ እንኳን ስሇመሆኑ እርግጠኛ
ኣይዯሇሁም ነገር ግን ቢያንስ እንጂ ከዚህ በሊይ ግን ኣይሆንም፡፡ ሇዚህም ነው ህወሓት ማሇት የትግራይ ህዝብ ነው ሇማሇት
ያሌዯፈርኩት፡፡ ነገር ግን፡ኣትሳሳቱ “ወያነ ማሇት የትግራይ ህዝብ ነው!!”
ኣይዯሇም የሚሌ ካሇ ማጣቀሻዎችን በማቅረብ ሉፅፍሌኝ ይችሊሌ፡፡

“ወዱ ፸ ” ነኝ!!
ታህሳስ 21 ቀን 2010 ዓ/ም
ኢትዮጵያ
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