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ኣዲሱ ጠ/ሚ ኣብይ ኣህመድ በሶማሌ ክልል ሰላም የመፍጠር ተልእኮ ይዘው፣ በኣምቦም የክልሉን ህዝብ፣
ድርጅታቸውና ራሳቸው ስለተቀዳጁት ድል ደስታቸው ይፋዊ ለማድረግ እንደ ተጓዙ በዜና እየተመለከትን ነው።
መልካም ነው። ጉዞው ወደ መላው ኢትዮጵያ ያዳርሳሉ ተብሎ ይገመታል። እንዲህ ከሆነ ወደ መቐለም መምጣታቸው
የማይቀር ይሆናል። የትግራይ ህዝብም በተለመደው እንግዳ ተቀባይነቱ እጁን ዘርግቶ ኣቀባበል እንደሚያደርግላቸው
ጥርጥር የለውም። እንኳን ለእንግዳ፣ ያውም ልጆቹን መስዋእት ከፍሎ በፈጠረው ኣዲስ ስርኣት ጠቅላይ ሚኒስተር
ለመሆን ለበቁት ሰው፣ ትላንት ሲጨፈጭፉት ኖረው ለማረካቸውም ሰንጋ ኣርዶ ደግሶ የሸኘ ታላቅ ህዝብ እንደሆነ
በዛው ያለፉ ወገኖች ሊመሰክሩለት ወኔ ባይኖራቸውም የታሪክ ሰነዶች ይመሰክራሉ።
እንደሚታወቀው ’’የትግራይ የበላይነት ኣለ’’ በማለት ህዝብ የተሳሳተ ግንዛቤ እንዲይዝ ያደረገው እና የትግራይን ህዝብ
በጠላትነት በመፈረጅ ለሁሉም ኣይነት ጥቃት፣ ግድያ፣ ዝርፊያ፣ መፈናቀልና ለመባረር የዳረገው የእነ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው
ቡድንን (ብኣዴን) እንኳን ገና የንጹሃን ደም ሳይደርቅ መቐለ ላይ ቄጤማ ኣንጠፍን ክህደት የፈጸሙበትና የሰደቡትን ህዝብ
ኣሰልፈን ኣቀባበል ኣድርገናል ኣይደል! ዕድሜ ለህወሓት! ታዲያ ኣንዳች ግልፅ የሆነ በደል ያልፈጸሙብንን ኣዲሱን
ጠ/ሚኒስትር ዶ/ር ኣብይ ኣህመድን እጥፍ ድርብ ዝግጅት ኣድርገን በኣጀባ ብንቀበላቸው ተገቢ ኣይሆንምን። የሆነ ሆኖ
ጠ/ሚኒስትሩ ወደ መቐለ የሚመጡ ከሆነ ኣጠቃላይ ስለ ሰላም እና ኣንድነት ጉዳይ ለመወያየት ይሆናል እንጂ ብኣዴኖች
እንዳደረጉት የትግራይን መሬት ለመቀራመት እንዳልሆነ መገመት ኣይከብድም።
እንግዲያውስ እንደዚህ ከሆነ የትግራይ ህዝብ ካለ ምንም ይሉኝታ ችግሩን መናገር ያለበት ብዚህ ወቅት ነው። የትግራይ
ህዝብ ይህቺ ኢትዮጵያ የምንላት ኣገር ተፀንሳ ልትወለድ የመጀመሪያው የመሰረት ድንጋይ ያስቀመጠ ህዝብ ከመሆኑም
ባሻገር ኣንድነቷን ጠብቃ ሳትደፈር እንድትቀጥል ለማድረግ በተደረገው ግብግብ ግንባር ቀደም መስዋእት የከፈለ ህዝብ
በመሆኑ ስለ ህዝቦች እና ስለ ኣገር ኣንድነት እንዲሁም ስለ ኢትዮጵያዊነት ጉዳዮች ሰባኪ እንደማያስፈልገው ግልጽ
ማድረግ ተገቢ ነው። የትግራይ ህዝብ ለሰላም፣ ለህዝቦችና የኣገሪቱን ኣንድነት በሚመለከት ይዞት የኖረውን በሁኔታዎችና
በጊዜ ሂደት የማይዋዥቅ ኣቋሙ ለጠ/ሚንስትሩ ግልፅ ማድረግ ይኖርበታል።
ይልቁንስ በክልሉ ያሉት ውስጣዊ የልማት ችግሮች፣ በኣገር ደረጃ ያለውን የፖለቲካዊ ሚናን እና እንደ ህዝብ
ስለተፈጸመብን እና እየተፈጸመብን ስላለው የማያቋርጥ ጥቃት ተቀባይነት እንደሌለው ማስገንዘብ ይኖርብናል። የሰላም፣
የህዝቦች እና የኣገር ኣንድነትን የሚፈታተን ከትግራይ መጥቶ እንደማያውቅ እና እየተፈጸመበት ላለው ክህደት ተጠያቂ
እንደማይሆን ካለ ምንም ይሉኝታ ግልፅ ማድረግ ኣለበት። ይህ ግን ማን እና በየትስ ኣልፎ ይበለው? ችግሩ ጠ/ሚ
ቢመጡ እንደተለመደው በፓርቲ ተመርጠው የሚገቡ ሰዎች እንጂ የፈለጉትን ጥያቄ ይዘው ወደ ስብሰባው የሚገቡ ነፃ
ዜጎች የመግባት እድላቸው ዜሮ ነው። ተመርጠው የገቡ ሰዎች ደግሞ ፓርቲው የሚያራምደው የይሉኝታ ፖለቲካ
ከማንጸባርቅ የዘለለ ኣይሆንም። ህወሓት ካለፈው ስህተቱ የሚማር ከሆነ በተለያዩ ዘርፎች ያሉ ነፃ ሰዎች በራዲዮ ጥሪ
ኣድርጎ ከጠ/ሚኒስትሩ ጋር በነፃነት ውይይ እንዲያደርጉ መንገድ ሊከፍት ይገባል።

የትግራይ ህዝብ ድህነቱን ኣሳይቶ በሃዘኔታ ከንፈሩን የሚመጥለት ሳይሆን ችግሩን ተገንዝቦ መፍትሄ የሚሰጠው ኣካል
ያስፈልገዋል። የመጠጥ ውሃ ችግር፣ የስራ ኣጥነትና ሰፊ የወጣቶች ስደት፣ ሰላም እና ጦርነት ባልሆነ ሁኔታ በመኖር
የተጎዳው ኣጠቃላይ የክልሉ ህዝብ፣ በተለይም ደግሞ የድንበር ነዋሪ የሆነውን ህዝብ ምንም ኣይነት የልማት ኣማራጭ
ሳይደረግለት ወታደራዊ ቀጠና ሆኖ የኣገሪቱን ሃላፊነት ተሸክሞ እየኖረ እንዳለ፣ በትግራይ የበላይነት የበሬ ወለደ
ፕሮፓጋንዳ ምክንያት በየክልሉ ለጥቃት ተጋልጠው ንብረታቸውን ጥለው ስለተፈናቀሉ ወገኖች፣ በኦሮሚያና በኣማራ
ክልል እስርቤቶች እስከ ኣሁን ድረስ እየማቀቁ ያሉ የትግራይ ብሄር ተወላጆች ወዘተ የመሳሰሉ እና ተያያዥ የሆኑ
ህገመንግስታዊ መብቶችን በማንሳት ድምጹን ከፍ ኣድርጎ ማሰማት ይኖርበታል።
ሰናይ ቀን

