
ስዬ አብርሃ - አዱስ ወይን ጠጅ ባዱስ አቁማዲ ወይስ አሮጌ ወይን ጠጅ ባዱስ አቁማዲ? 

ተስፋሚካኤሌ ሳህሇስሊሴ 

እንዯማስጠንቀቂያ፡- እንዴታውቁት ያህሌ 

አቶ ስዬ አብርሃ በፈረንጆቹ አዱስ ዓመት መግቢያ ሊይ በዋሽንግተን አካባቢ ያዯረጉትን ውይይት ሇመካፈሌ ስሄዴ፣ ማንም 

የሚረዲውና የሚገምተው ጥርጣሬና ጥያቄ በውስጤ ቋጥሬ ነበር። መቼም እኚህን መከራችንን ካመጡትና ካበዙት አንደ 

የሆኑትን ሰው ሇማየትና ሇመስማት ስሄዴ፤ የምዯግፋቸውና የምከተሊቸው ድ/ር ያዕቆብ ወይም ብርቱካን ሲመጡ 

እየዘሇሌኩና በሙለ ሌብ፣ እንዱሁም በመተማመን እንዯተቀበሌኳቸው አቶ ስዬንም ገና ሇገና ከኢህአዳግ ስሇተጣለ ብቻ 

ያሇምንም ጥያቄ እንዴቀበሌ የሚጠብቅ ያሇ አይመስሌኝም። ‘አብዮት ሌጇን ትበሊሇች’ የሚሇው አባባሌ የቅርብ ግዜ 

የሕይወት ማስረጃ የሆኑትን አቶ ስዬ ቀርቶ፣ እነዚያ ስናጨበጭብሊቸውና ስናቆሊምጣቸው የኖርነው የቅንጅት መሪዎችም 

ሲመጡ አንዲንድች በምን መሌኩ እንዯተቀበሎቸው ያስተዋሇ፤ አቶ ስዬ ሊይ በሚነሱ ጥርጣሬዎችና ተቃውሞዎች 

ሉዯነግጥም ሉበሳጭም አይገባም።  

ስሇዚህ አቶ ስዬም ይህንን ተረዴተው ነገሮችን እስኪያጸደ ዴረስ፣ ካጸደም በሁዋሊ እንኳን ቢሆን፤ እሳቸውን የሚጠራጠር፣ 

በክፉ የሚያያቸው፣ እንዱሁም ወዯሚያዘጋጁት ስብሰባ በጥርጣሬ ሌብ የሚመጣ ታዲሚ ቢኖር፤ ሳይሰሇቹና ሳይበሳጩ 

ማስረዲትና ማሳመን፣ የህዝቡንም አመሇካከት በሂዯት መሇወጥ አሇባቸው። እንጂ ‘የሇም ዝም ብሊችሁ ተቀበለ’ ሉባሌ 

አይገባም። የሆነ ሆነና ጥርጣሬና ጥያቄዎች፣ ትንሽ ትንሽም ተስፋ መቁረጥ እያወዛወዘኝ ነው ከስብሰባቸው የተገኘሁት። 

እንዯፈራሁትም ወይም እንዯጠበቅኩትም ብዙ ጥያቄዎቼ ሳይመሇሱ፣ ገሚሶቹ ጥያቄዎቼ ተጠናክረው ተመሇስኩኝ። ይሄ 

አስተያየትም/ጽሐፍም የዚህ ይዤ የሄዴኩት፣ ይዤም የተመሇስኩት ጥርጣሬ ያጠሊበት ነውና በዚያ ጠቅሊሊ ግምት 

አንብቡት። ያኔ እንዳት እንዯነበሩ የምናውቃቸው አቶ ስዬ አሁን እንዱህ ናቸው ሇማሇት ይቀረናሌ። 

አቶ ስዬ ከሰሊሳ ዓመት በሊይ ከቆዩበት ትግራይን ማዕከሌ ያዯረገ የትግሌና የፖሇቲካ መንፈስ ሙለ በሙለ በስዴስት 

ዓመታት እስር እንዲሌተሊቀቁ ሁለ፣ እኔም ከዚህ አስራ ሰባት ዓመት ካጨዴኩት ኢህአዳግን የመጥሊት መንፈስ፣ አቶ ስዬን 

የመጠራጠር አስተሳሰብ ባንዴ ስብሰባ ውይይት፣ በጥቂት መግሇጫዎችና በተንጠባጠቡ ማባበያ ሃሳቦች ሌወጣ አይችሌም። 

ሇጊዜው ግን አቶ ስዬን መጥሊት አቁሜያሇሁ። አቶ ስዬ በዋሽንግተኑ ስብሰባ እንዲስተዋሌኳቸው ከሆኑ፣ የሚጠራጠሯቸው 

እንጂ የማይጠሎቸው፣ ዕዴሌ የሚሰጣቸው እንጂ የማይተማመኑባቸው፣ አሁንም ቢሆን የመሇስና ቡዴኖቹ ጥሊቻቸው 

የጨመረ እንጂ ያኔ በሃያ ሁሇት ዓመታቸው የገቡበት ወያኔያዊ መንፈስ ያሇቀቃቸው፣ ከዚያ በተረፈ ስሇኢትዮጵያ ቢናገሩም 

ስሇትግራይ ግን የበሇጠ የሚቆረቆሩ፣ ስሇታሰሩ የኦሮሞ ተወሊጆችና ላልች ኢትዮጵያዊያን ቢያነሱም፣ በቅዴሚያ ግን 

የወንዴማቸው መፈታት እንቅሌፍ የሚነሳቸው፣ አቅማቸውና ጡንቻቸው በእጅጉ የኮሰሰ ምስኪን ሁነው አግኝቼያቸዋሇሁ። 

ነገሬን በመግቢያ ሳሌጨርሰው ወዯ ዋናው ሀተታዬ ሌግባ። እነሆኝ እይታዬ፦  

ስሇብሰባው፣ ስሇውይይቱ፣  

ምንኛ ዴንቅ ሃሳቦች፣ ሰውየው አቶ ስዬ ባይሆኑ! 

ይሄ በዋሽንግተን አካባቢ ከአቶ ስዬ አብርሃ ጋር የተዯረገው ውይይት በጥቅለ መሌካም ጅምር ነው። አብዛኛው አቶ ስዬ 

የተናገሯቸው ሃሳቦች፤ እሳቸው ባይናገሯቸው ኖሮ የሚማርኩ፣ ዕውቀት ከዩኑቨርስቲ ብቻ ሳይሆን ከሕይወት ሌምዴም 

እንዯሚገኝ ማስረጃ የሆኑ፣ እንከን የማይወጣሊቸው፣ ያሇምንም ጫቻታ የምንቀበሊቸው፣ እንዱሁም ሰውየው የሚናገሩትን 

የሚያውቁ መሆናቸውን የጠቆሙ፤ ሳይታሰሩ በፊት በኢትዮጵያ ቴላቪዥንና ሬዴዮ ብቻ በሩቁ ሇሚያውቃቸው ሇኔ ቢጤ 

ሰው - ሰውየው ከቀዴሞው ‚ጦርነትን መሥራትም እናውቅበታሇን‛ ያሰኘ እብሪታቸው እንዯተመሇሱ የሚጠቁሙ፤ የምስራቅ 

አፍሪካውን ቀንዴ ጠቅሊሊ ሁኔታ በቅጡ የቃኘ፣ ሇመጪው ትግሊችንም እንዳት መጓዝ አሇብን የሚሇውን የጠቆመ፣ 

ያሊሰሇቸ፣ ወርቅ ውይይት ነበር።  

ይሁን እንጂ አንዲንዴ ሰዎች እንዲስቀመጡት ግን እንዱሁ በዯፈናው አጨብጭበንሇት የምናሌፈውና አቶ ስዬን ሇዴህነታችን 

ትሌቅ ብርታት ይዘው እንዯመጡ አዴርገን የምንወስዯው ውይይት አሌነበረም። አቶ ስዬ ወዯ ትግሌ ከገቡበት ጊዜ አንስቶ 



ኢህአዳግ ሥሌጣን እስከተቆጣጠረበት፣ ከዚያም እሳቸው ታስረው እስከተፈቱበት ጊዜ ያሳሇፉትን የፖሇቲካ ሕይወት 

የዲሰሰና፣ መቼም ውይይቱን የሆነ ቦታ መጀመር አሇብንና፤ ሇመነሻና ውይይት ሇመጀመር ወይም ሲቪሌ ክርክር ሇመጫር 

ያህሌ መሌካም ነው። ይሁን እንጂ እንዯኔ እንዯኔ ግምገማ ቀጥል በማስቀምጣቸው ምክንያቶች የተነሳ፣ አቶ ስዬ የያዙት 

አቋም እሳቸውንና ቡዴናቸውን ሲታገሌና ሲያወግዝ የነበረውን ኃይሌ ወዯ መሀሌ አምጥቶ (ወይም እኛ እሳቸውን ስንቃወም 

የነበርነውን ወዯመሀሌ አቅርቦ) አንዴ ሊይ የሚያሰሌፍ ነው ሇማሇት አያስዯፍርም።  

ወዯስብሰባው የዯረስኩት ዘግይቼ ነበር። ስሊጀማመሩ እንዯሰማሁት፣ ከዯረስኩ በኋሊም እንዯተገነዘብኩት ግን፤ አሌፎ አሌፎ 

ተከሰተ ያለትን በኢህአዳግ የተፈጸመ በዯሌ በተሇይ ከሳቸው መታሰር አንጻር ቢያነሱም፤ ብዙዎች እንዯጓጉት (እኔ እንኩዋን 

ግዴ የሇኝም) ቀዯም ሲሌ በነበረው የፖሇቲካ ሕይወታቸው ውስጥ እንዯኢህአዳግ ባሇሥሌጣን ሲሠሩ ሇተፈጸሙ በዯልች 

በዝርዝር ይቅርታ የጠየቁበት ሁኔታ የሇም። መቼም ነገር እንዯተረጂው ነውና፣ እንዱያውም እኔ እንዯተረዲሁት ስብሰባው 

ላልችን የከሰሱበት እንጂ፤ እሳቸው በግሌጽና በዝርዝር ኃሊፊነት የወሰደበት አይዯሇም። እንዯውም እንዯውም ስሊሇፈው 

ሥራቸው ኃሊፊነት ከመውሰዴ አንጻር ከእስር እንዯተፈቱ በአሜሪካ ዴምፅ የተናገሩትን የተሻሇ ሆኖ አግኝቼዋሇሁ። ያኔ 

የያዙትን በህወሓት ክፉ ሥራ ምክንያት የኢትዮጵያ ህዝብ በትግራይ ተወሊጆች ሊይ ቂም ሉይዝ ይችሊሌ የሚሇውን 

አቋማቸውን አሁን በዘመዴ አዝማዴ ምክር ትተው ‘የትግራይ ህዝብም እስረኛ ነው! ተበዴሎሌ! የትግራይ ተወሊጆችም ቂም 

ሇሕወሀት ጥፋት የተሇየ ትብብር አሊዯረጉምና ቂም ሉያዝባቸው አይገባም!’ አይነት አቋም አንጸባርቀዋሌ።  

በጥቅለ ስሇብሔራዊ እርቅ አስፈሊጊነት፣ ስሇፍቅርና ኢትዮጵያዊነት፣ ስሊፍሪካው ቀንዴ ችግር፣ ስሇመጪው ትግሌ 

አስቸጋሪነት፣ ስሇኢትዮጵያ ችግር ውስብስብነትና ሁለንአቀፍ መፍትሔ ስሇማፈሊሇግ፣ በውጭ ስሇሚገኙ ኢትዮጵያዊያን 

የገንዘብና የፖሇቲካ አቅም፣ በኢትዮጵያ ውስጥ ስሊሇው አዯገኛ የፖሇቲካ አፈና፣ በጋራ ስሇመሥራትና የኢትዮጵያ 

ፖሇቲከኞች መመካከር አስፈሊጊነት፣ ስሇመገናኛ ብዙኀን አጠቃቀም፣ በኢትዮጵያ እውነተኛ ፌዯራሉዝምና የብሔር መብት 

ስሊሇመኖሩ የተናገሩት መሬት ጠብ የማይሌ ቢሆንም፤ አንዯኛ ነገር አቶ ስዬ ህወሓት የተመሰረተሇት ዓሊማ ስህተት 

ስሇመሆኑ ምንም የተናገሩት ነገር የሇም። እንዱያውም ችግሩ እነመሇስ ጋር እንጂ ህወሓት ትክክሌ ነው የሚለ ይመስሊለ።  

ሁሇተኛ እሳቸው በዚህ ስርዓት ሊይ ያሊቸው ተቃውሞ የመነጨው በተሇይ ከኤርትራ ጦርነት መጀመርና ከሳቸውና 

ቤተሰቦቻቸው መታሰር ጋር ተያይዞ እንዯሆነ አጥብበው ይናገራለ። ሦስተኛ አቶ ስዬ ስሊሇፈው አንስተን እንዴንወቃቀስና 

እንዴንወያይ አይፈሌጉም። አራተኛ ከምንም በሊይ የመጀመሪያ ትግሊቸው የወንዴማቸው መፈታት እንዯሆነ ይናገራለ። 

አምስተኛ የኢትዮ-ኤርትራ ችግርም ይሁን፣ አሁን ኢህአዳግ ሶማሉያ ውስጥ የገባበት ጣጣ እውነተኛ የኢትዮጵያ ጉዲይ 

እንዯሆነ አዴርገው ተናግረዋሌ (የኤርትራው ጉዲይ የዴንበር፣ የሶማሉያው ዯግሞ ኢህአዳግ የተጠቀመበት ስሌት እንጂ 

በተቀረ ትክክሌ ነው ይሊለ)።  

ስዴስተኛ የኤርትራ ጉዲይ በሬፈረንዯም ይፈታ ማሇታቸውና አፈታቱም ትክክሌ እንዯነበረ ይናገራለ። ሰባተኛ እሳቸው አገር 

አቀፍ የሆነ ፖሇቲካ ዴርጅት ቢመርጡም፣ በብሔር መዯራጀትን እንዯሚዯግፉም ተናግረዋሌ (ይሄ መጥፎ ነው ማሇቴ 

ሳይሆን፣ ችግራችን ህወሓት ከመሆኑ አንጻር እንዱታይ ፈሌጌ ነው)። ስምንተኛ እስር ቤቱን 99 ከመቶ የሞሊው ኦሮሞ ነው 

ያለትና በኋሊ ሊይ በጻፈው ጽሁፍ አቶ ፈቃዯ ሸዋቀና ያጸዯቀሊቸውን አባባሌም በበጎ አሌተመሇከትኩትም (የኦሮሞ 

ተወሊጆችን በከፍተኛ ቁጥር መታሰር ሇመግሇጽ የላሊውን ብሔር እስረኛ ቁጥር መሻማት የሇብንም። ይሄንን ቤቱ ይቁጠረው 

ሇማሇት ነው)።    

ስሇሠሊማዊ ትግሌ፣ ስሇትጥቅ ትግሌ እና ስሇቅንጅት 

አቶ ስዬ አሌገፋበትም እንጂ ስሇሠሊማዊ ትግሌ ያሊቸው አቋም በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ኢህአዳግ ሥሌጣን ከያዘ ጀምሮ 

የተዯረጉትን ሰሊማዊ ትግልች የሚያጣጥሌና የሠሊማዊ ትግለን በወራት ብቻ የገዯበ ነው። አቶ ስዬ በሠሊማዊ ትግሌ ብቻ 

እንዯሚያምኑ ቁሌጭ አዴርገው መናገራቸው መሌካም ነው። ነገር ግን ሇዚህ ካቀረቧቸው ምክንያቶች ዋነኛው ሠሊማዊ 

ትግለ ገና መች ተሞከረና የሚሇው አሳማኝ አይዯሇም። እንዱያውም የቅንጅትን ዴሌ የስዴስት ወር ትግሌ ብቻ ያዯርጉታሌ። 

በመሰረቱ ቅንጅት የ2005ቱ ምርጫ ሉዯረግ ሰሞን እንዯ ቅንጅት ይቀናጅ እንጂ፤ በትንሹ የብዙ ኢትዮጵያዊያን የ16 ዓመት 

የትግሌ ውጤት እንዯሆነ መዘንጋት የሇበትም።  



ቅንጅትን የመሰረቱት ዴርጅቶች ባንዴ ላሉት ሇምርጫ የተወሇደ ሳይሆኑ፣ የቀዴሞው ስዬና ቡዴኑ የሚዯነቅርባቸውን 

ፈተናና መሰናክሌ እያሇፉ፣ እየታሰሩና እየተፈቱ፣ እሞቱና እየተረገጡ ከዚያ የዯረሱ ዴርጅቶች ናቸውና የቅንጅና ሠሊማዊ 

ትግለ በስዴስት ወር መተመን የሇበትም። ይነስም ይብዛም እነስዬ ሥሌጣን ከያዙበት ጊዜ ጀምሮ እስከዚህች ሰዓት ዴረስ 

ሠሊማዊ ትግለ - ሠሊማዊ ትግለን በሚያምኑበት ሰዎች እና ሠሊማዊ ትግለ በማይገባው ኢህአዳግ መካከሌ አሇ። ስሇዚህ 

የአቶ ስዬ ‘ሠሊማዊ ትግለ አሌተሞከረም’ ትችት አያስኬዴም። ስሇሠሊማዊ ትግሌና ስሇወንዴማቸው መፈታት ከተናገሩት 

ውስጥ የተረዲሁት ነገር ቢኖር፣ እሳቸው አሁንም በተወሰነ መሌኩም ቢሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ባለት ፍርዴ ቤቶች 

የሚተማመኑ ይመስሊሌ።  

እንዯግሇሰብ ቢያንስ ወያኔን ወዯ ዴርዴር ሇማምጣትም ቢሆን፣ የትጥቅ ትግሌ አስፈሊጊ ነው ብዬ ባምንም፤ የትጥቅ ትግሌና 

በትጥቅ ትግሌ የሚመጣ ሇውጥ የማይመሌሳቸው ብዙ ጥያቄዎች አለና፤ ምናሌባት ከትጥቅ ትግሌ ጋር በተያያዘ የተናገሩትና 

አቶ ስዬ በዕሇቱ ሉጠቀሱሊቸው ከሚችለት ንግግሮቻቸው የማረከኝ፣ ‚የትጥቅ ትግሌን የምትለ ‘እኔን እዩ!’ …‛ ያለት ነው። 

የኢህአዳግ ኢ-ዳሞክራሲያዊነት የመነጨው ወዯ ሥሌጣን ሇመምጣት ከተጠቀመበት የትጥቅ ትግሌ ስሌት ነው ይሊለ አቶ 

ስዬ። ኢህአዳግ ወታዯርም፣ ጦር ሠራዊትም፣ የፖሇቲካ ዴርጅትም ነበር። በትግሊቸው ሰዓት የሚከተለት ወታዯራዊ 

ስነስርዓት - የፖሇቲካ ስርዓቱም ውስጥ ገባባቸው። ሇምሳላ፡- በወታዯራዊ ሕግ እስኪ መጀመሪያ እንወያይና በዱሞክራሲያዊ 

ስርዓት ወስነን ወዯግንባር እንሂዴ እስከዚያው ግን ውጊያ እናቁም አትሌም። በወታዯራዊ ሕግ ባትዯግፈውም መመሪያውን 

ትቀበሊሇህ። ትፈጽማሇህ። በወታዯራዊ ስነስርዓቱና በትግለ ወታዯራዊ ግቡን መታን፤ ፖሇቲካዊ ግቡን ግን አሌመታንም ነው 

የሚለት እሳቸው። አንዳ ወታዯራዊ ዱሲፕሉን ስር ሰድ ስሇገባብን፣ ከፖሇቲካዊ ሕይወታችን ውስጥ ነቅሇን ሌንጥሇው 

አሌቻሌንም አይነት ነገር። ስሜት ይሰጣሌ። ጸቡ ግን እሳቸው ይሄን ያስተዋለት፡ ወይም ተከሰተ ያለት እሳቸው ሊይ ዯረሰ 

የሚለት ሲከሰት እንጂ፤ እስከዚያው ግን የሠሯቸው ሥራዎች ሁለ መሌካም እንዯሆኑ ይመሰክራለ። ሇዚህም ወዯኋሊ ሄዯን 

ሂሳብ አናወራርዴ የሚለት ነገር አሊቸው።  

መቼም የኛ ነገር የምንዯግፋቸው ሰዎች ሲናገሩ በየጣሌቃው ማጨብጨብ እንወዲሇንና፣ ይሄንን ‚ሂሳብ አናወራርዴ!‛ 

ቃሇአጋኖ ሲያስቀምጡ በከፍተኛ ሁኔታ ተጨብጭቦሊቸዋሌ። (በነገራችን ሊይ ይሄ የጭብጨባ ጉዲይ ሌናስብበት ይገባሌ። 

ባሇፈው ዓመት ድ/ር ብርሃኑ ነጋ ባዯረገው የአንዴ ሰዓት ተኩሌ ስብሰባ ውስጥ ወዯሀያ ምናምን ግዜ ተጨብጭቦሇታሌ። 

ጭብጨባ ትኩረት ሉሰጣቸውና ሉመረመሩ የሚገባቸው ነጥቦች ተሇባብሰው እንዱያሌፉ የሚያዯርግ አካሄዴ ነውና 

ሉመጠን ይገባሌ።)  

ስሊሇፈውና ስሇመጪው - ‚ታሪክን የሚረሱ ስህተታቸውን ይዯግማለ‛ አይነት ነገር 

አሁን የተሰበሰብነው ስሊሇፈው ሇመነጋገርና በራሳቸው አንዯበት ዯጋግመው እንዯተናገሩት ‚ሂሳብ ሇማወራረዴ‛ አይዯሇም 

ብሇው ከኢህአዳግና ከሳቸው ጥፋት አንጻር የሚነሱትን ጥያቄዎች በውይይቱ ሊይ ሁለ ዘወር እያዯረጓቸው አሌፈዋሌ። 

ሇምሳላ በሳቸው አገዛዝ ዘመን ከወልና ጎንዯር መሬት ተቆርሶ ሇትግራይ ስሇመሰጠቱ እና የተወረሱ ቤቶች ሇትግራይ 

ተወሊጆች ሲመሇሱ፤ በትግራይ ይኖሩ ሇነበሩ የአማራ ተወሊጆች አሇመመሇሱን በተመሇከተ ሲጠየቁ፤ … አሁን የተሰበሰብነው 

ስሇዚያ ሇመነጋገር አይዯሇም፣ እሱን አታንሱ … ብሇው አሌፈውታሌ። በዚህም ትኩረት መዯረግ ያሇበት ስሊሇፈው ጥፋትና 

ስህተት እያነሱ በመነጋገሩ ሊይ ሳይሆን፣ ስሇወዯፊቱ በመወያየት ሊይ መሆን እንዲሇበት ተናግረዋሌ። ስሊሇፈው መነጋገር 

የሇብንም እንዳ? በርግጥ እሳቸውን ሀጥያታቸውና ጥፋተኝነታቸው ገዝፎ እንዱሰማቸው በሚያዯርግ መሌኩ፣ በመወቃቀስና 

በመነታረክ እንዱሁም ሇወዯፊቱ አንዴ ሊይ እንዲንሰሇፍ በሚያዯርግ መሌኩ ስሊሇፈው አንስተን እንውቀሳቸው አሌሌም። 

ይሁን እንጂ ያሇፈው ስህተታችን ምን ነበር? የቱ ጋር ጠፋ? የቱስ ጋር ነገሮች ተበሇሻሹ? በሚሇው ሊይ ካሌተወያየን፤ ነገሮችን 

አዴበስብሰን ማሇፉ ብዙ ይጎዲናሌ። ጎዴቶናሌም። ቅንጅትን አሁን እያንገሊታው ያሇው ትናንት ከትናንት ወዱያ የተሠሩ 

ስህተቶችን እየሸፋፈንን ማሇፋችን ነው። ይሄ ያሇፉትን ስህተቶች አንስቶ መወያቱ ብዙ ጠቀሜታ አሇው። በተሇይ ግን 

ዘወትርም የተቃራኒ ወገንን ትንታኔ መስማት ራስን ከባሊንጣ አንጻር ሇማዘጋጀት መሌካም ነውና፣ በሳቸው ዘመን ተሠሩ 

ስሇሚባለ ስህተቶች አንስተን ብንወያይ እውነተኛውን የኢህአዳግን ባህርይና መሌክ እንዴናውቅ፣ ራሳችንንም ከዚያ አንጻር 

እንዴናዘጋጅ ይረዲናሌ።  

እኔ የዚህ ጽሁፍ ፀሏፊ፣ ‚የኢትዮጵያ ህዝብ … የኢትዮጵያ ህዝብ‛ እያሌኩ እንዲሌናገር የኢትዮጵያ ህዝብ ውክሌና የሇኝም። 

ነገር ግን ብዙ ኢትዮጵያውያን ኢህአዳግን ከመጥሊታቸውና ከኢህአዳግ ምንም እውነት እንዯማይገኝ አጠንክረው 



ከማመናቸው የተነሳ፣ የኤርትራ ቴላቪዥንና ሬዴዮ ሲያዲምጡ፤ እኔ አቶ ስዬ መጥተው ኢትዮጵያ ሬዴዮና ቴላቪዥን ሊይ 

የሰሇቸኝን የኢህአዳግ ፕሮፓጋንዲ እንዱዯግሙሌኝ አሌፈሌግም። ሇምሳላ የኤርትራን መንግስትን በተመሇከተ የተናገሩትን 

እንውሰዴ። አቶ ስዬ የኤርትራን ሽብርተኝነት የተናገርነው ገና የኢትዮ-ኤርትራ ጦርነት ሳያሌቅ ነው ይሊለ። በዚያው ሌክ ግን 

የኤርትራ ነጻ መውጣት ትክክሇኛ ፖሇቲካ ውሳኔ እንዯሆነ ይናገራለ። መቼም የኤርትራ ጉዲይ ያከተመሇት ቢሆንም፤ 

አሁንም ትግራይን ነጻ ሇማውጣት የተቋቋመበትን ዓሊማና ስም ያሌሇወጠ ዴርጅት ውስጥ ከፍተኛ አመራር ሆነው ያገሇገለ 

ሰው ከመንዯራችን መጥተው እንወያይ ሲለ፣ በሳቸው ዘመን ስሇተሊሇፉ አንገብጋቢ ውሳኔዎች ሁለ አንስተን መወያየት 

የምንዯራዯርበት ጉዲይ አይዯሇም። ከዚህ አንጻር እኛ ስርዓት ባሇው መሌኩ እስካቀረብነው ዴረስ፣ አቶ ስዬ ሂሳብ ማወራረዴ 

አያስፈሌግም ብሇው የሚዘለት የፖሇቲካ ጥያቄ ሉኖር አይገባም። ከአቶ ስዬ ከምንም በሊይ የምንፈሌገው የኢህአዳግን 

እውነተኛ ባህርይና ማንነት እንዯቀዴሞ የኢህአዳግ ባሇሥሌጣን ማጋሇጥ ነው። ያሇበሇዚያማ እኛ ስንሌ የነበረውን 

ቢዯግሙሌኝ፣ መርጠው መርጠው እሳቸው የሚፈሌጉትን ብቻ ቢያወሩሌኝ ምን ጠቀመኝ? ከዚያ ወዯ ትግራይ ህዝብ 

ተመሌሰው የተናገሩት ሇመቀበሌ የሚያዲግት ነው።  

ስሇትግራይ ህዝብ፡- ‚የትግራይ ህዝብ የሚናገርሇት ያጣ ህዝብ‛?  

ይህን ያሌኩት እኔ አይዯሇሁም። አቶ ስዬ በውይይታቸው ውስጥ ሁለ የትግራይም ህዝብ በዚህ ስርዓት እንዯተበዯሇና 

ከተቀረው የኢትዮጵያ ህዝብ የሚሇየው ምንም ነገር እንዯላሇ ይናገራለ። የትግራይ ህዝብ መጫወቻ ነው የሆነው። የትግራይ 

ህዝብ የሚናገርት ያጣና የታፈነ፣ በእንግሉዘኛ ዯግሞ ‚demobilized‛ ህዝብ ነው ይሊለ። የዚህ የትግራይ ነገር ዘወትርም 

እንዲነታረከን ሉዘሌቅ ነው። እንግዱህ መቼም በዚህ ዘመን ነገሮችን በፍጥነት መርሳት ሌማዴ ሆኗሌና ካሌዘነጋሁት 

በስተቀር፣ በዚህ አስራ አምስት ዓመት ውስጥ ከመሀሌ አገር ሄዯው ካሌሆነ በስተቀር ተቃዋሚዎች ታሰሩ፣ ተቃዋሚዎች 

ተገዯለ፣ ተቃዋሚዎች ተሰሇፉ፣ ኢህዳግን አወገዙ የሚባሌ ዜና ከአገር ውስጥም ይሁን ከአገር ውጪ ያሌሰማሁበት ክሌሌ 

ትግራይ ነው። የትግራይ ህዝብም እስረኛ ነው አይነት ጨዋታ ከቶም አሌገባኝም።  

የትግራይ ህዝብ ከተቀረው ኢትዮጵያዊ ጋር ይህንን ስርዓት በመቃወም የሚያሰሌፈው ምን ችግር አሇበት? የተቀረው 

ኢትዮጵያዊ ሌጆቹ ሞተውበታሌ፣ ታስረውበታሌ፣ አፈናና ግዴያን ፍራቻ ተሰዯውበታሌ፡፡ በዚህ አስራ ስዴስት ዓመት ውስጥ 

በፖሇቲካ አቋሙ ምክንያት ወይንም ሰሌፍ ወጥቶ ተሰሌፎ ወይንም ስርዓቱን ተቃውሞ በመውጣቱ ምክንያት የተገዯሇ 

የትግራይ ተወሊጅ ስሇመኖሩ ማስረጃ የሇኝም።  

በመሰረቱ የትግራይን ህዝብ በዚህ ስርዓት ሊይ የሚያሰሌፍ ምን ምክንያት አሇ? የኢትዮጵያ ህዝብ (ትግራይንና አብዛኛውን 

የትግራይ ተወሊጆች ሳይጨምር) በየዓመቱ ሰሌፍ እየወጣ የተገዯሇው የሰሌፍና ፍሌሚያ ሱስ ኖሮበት ወይንም ሰሌፍና 

መንግሥትን መቃወም ሆቢው ሆኖ አይዯሇም። የሚያንገሸግሽና አዯባባይ የሚያስወጣ ብሶት ፈንቅልት እንጂ። ስሇዚህ 

ጥያቄዬ የሚያስከፋ ብሶትና ምሬት ቢኖርበት ኖሮ፣ የተቀረው የኢትዮጵያ ህዝብ በየወቅቱ የኢህአዳግን ግዴያ እየተቋቋመ 

ተቃውሞ እንዯሚወጣው ሁለ፤ የትግራይም ህዝብ ያንን ያዯርግ ነበር። ስሇዚህ ይሄ የትግራይም ህዝብ እስረኛ ነው አይነት 

ሙግት ብዙ አያሳምንም። ያ ማሇት ግን የትግራይ ህዝብ ዯስተኛ ነው ወይም ሇኢህአዳግ ሥራ ተጠያቂ ነው ከማሇት 

ተሇይቶ መታየት አሇበት። ይሄንን ጽሁፍ በማረም እንዱተባበረኝ የሰጠሁት አስተዋይ ወዲጄ፡ ‚የትግራይ ህዝብ ስትሌ 

በክሌለ የሚኖረውን ሇማሇት ነው ወይንስ በላልች ክሌልችም የሚኖሩትን ሇማሇት ነው? እንዯገባኝ ከሆነ የትግራይ ክሌሌ 

የሚኖሩትን የትግራይ ተወሊጆች መሆን አሇበት። እንዱያ ከሆነ አንዲንዴ ቃሊቶች ጨምርበትና ስፔሲፋይ አዴርገው። 

ቅንጅትን አዱስ አበባ ሊይ የመረጡት የትግራይ ተወሊጆች አለም አይዯሌ።‛ ተቀብዋሇሁ። ስሇዚህ በዚህ በትግራይ ጉዲይ 

ሊይ ይሄ ጓዯኛዬ ያከሇበትን አክሊችሁ አንብቡት። ተርጉሙት። ይሄ የትግራይ ነገር፡ ራሱ ሕወሏት እንዲመጣው ካሌወሰዯው 

በስተቀር በዚህ ጽሁፍ ካብራራሁት በሊይ ሊብራራው አሌችሌም። 

በመሰረቱ ያንዴ ህዝብ ዯስተኛነት የሚወሰነው በዱሞክራሲ መኖር አሇመኖር ብቻ አይዯሇም። ሇምሳላ አሜሪካንን ወይም 

አውሮፓን ውሰደ። በነዚህ አገሮች ዱሞክራሲ ስሊሇ የአሜሪካና የአውሮፓ ህዝብ ዯስተኛ ነው ማሇት አይዯሇም። የዚያን 

ህዝብ ዯስታ የሚወስኑት ብዙ ነገሮች ይኖራለ። ሇምሳላ ኢኮኖሚው ነው። በአሜሪካ ውስጥ አስተማማኝ የጤና አገሌግልት 

የላሊቸው ሰዎች ቁጥር አያላ ነው። በአሜሪካ ውስጥ ከወር እስከወር በመከራ የሚዯርሱ በዝቀተኛ ገቢ የሚተዲዯሩ ዴሆች 

ቁጥር ብዙ ነው።  



ስሇዚህ የትግራይ ህዝብ ባይዯሰት ምንም ሇነሱ የሚቆረቆርና በላሊው ኢትዮጵያዊ ኪሳራ እነሱን ሇማስዯሰት የሚተጋ 

መንግሥት ቢኖርም፤ ዞሮ ዞሮ የዚህ መንግሥት አቅም የሆነ ቦታ ሊይ ይወሰናሌና ሁለንም የተመኙትን ሁለ ሉያገኙ 

አይችለም። ከዚያ በተረፈ ግን እንዲንዴ ፀሏፊዎች እንዯሚያዯርጉት እኛ የሊቸውም ብሇን ካሌጫንባቸው በስተቀር፤ 

የትግራይ ህዝብ የተቀረው ህዝብ እንዯተከፋበት በሌጆቻቸው የቆመውን ይሄንን መንግስት የሚያስጠሊና የሚያስቀውም 

አጥጋቢ ምክንያት የሊቸውም። ከዚህ አንጻር አቶ ስዬ ይሄ ጸጥ ብል እርከኑንና ግዴቡን፣ የመሰረተ ሌማት አውታሮቹንና 

መንገድቹን፣ ሥሌጣኑንና አገዛዙን እያጠናቀረ ያሇ የትግራይ ህዝብም ከኢህአዳግ አገዛዝ ነጻ አውጪ የሚፈሌግ ህዝብ ነው 

የሚለት ነገር የማይመስሌ ነው። ሇትግራይ ህዝብ ከህወሓት የተሻሇ ነጻ አውጪ መጥቶ አያውቅም። ሉመጣም አይችሌም። 

ሇማንኛውም እሳቸው የትግራይ ህዝብ ያምነኛሌ፣ ይሰማኛሌ፣ ያውቀናሌ ያለት ነገር አሇና፤ በዚህ ረገዴ የትግራይ ህዝብ 

እሳቸውን ሰምቶ የተነሳ ዕሇት ሇመታረም የተዘጋጀሁ ነኝ።  

እንዯመዯምዯሚያ - እንዯማሳሰቢያም 

አቶ ስዬ ብዙ ይቀራቸዋሌ። ብዙ የሚናገሩበት ዕዴሌም ሌንሰጣቸው ይገባሌ። ዞሮ ዞሮ ኢትዮጵያዊ ስሇሆኑ እሳቸውም 

እንዲለት ችክ ማሇታቸው አይቀርም። በቀጣዮቹ ስብሰባዎቻቸው፣ ስሇህወሓትና ዓሊማው፣ ስሇኢህአዳግና ሥራው፣ ቀዯም 

ሲሌ ስሇተሠሩ ጥፋቶችና አሁን መከተሌ ስሇሚገባን መንገዴ፣ ስሇኢትዮጵያ አንዴነትና ስሇብሔረሰቦች ነጻነት ያሊቸውን 

አመሇካከት ጥርት አዴርገው ሉያስረደን ያስፈሌጋሌ። ከሊይ እንዯጠቀስኩት እሳቸውን ጥፋተኝነት እንዱሰማቸው ሇማዴረግ 

ሳይሆን፤ የሚመጣውን ሥራ በመተማመንና ያሇጥርጣሬ እንዴንሠራ የሳቸው ከዚህ በፊት በተዯረጉት ነገሮች ሊይ ግሌጽ ሆኖ 

መምጣት/መውጣት ወሳኝ ነው። አቶ ስዬ የዴሮውን ህወሓታዊ አስተሳሰብ በአዱስ ኢትዮጵያዊ ጨርቅ ሸፋፍነው ይምጡ፤ 

ህወሓታዊ አስተሳሰባቸውን ትተው እውነተኛ ኢትዮጵያዊ አስተሳሰብ ይዘው ይምጡ ሌናውቅ የምንችሇው በሂዯት ነው። 

እስከዚያው ግን በትህትናና በስርዓት እስከቀረበ ዴረስ በሚያዯርጉት ውይይት ሊይ ሁለ የሚሸሹት ጥያቄና አስተያየት ሉኖር 

አይገባም። የትግራይን ተወሊጆች ጉዲይ ግን እመሇስበታሇሁ። እስከዚያው ግን፡ ይሄ ሕወሏት የተያያዘውን የትግራይ 

ተወሊጆችን በኢኮኖሚ፡ በስሌጣን፡ በትምህርትና፡ በመሳሰለት ነገሮች በተቀረው ኢትዮጵያዊያ ሊይ የመጫንና አገዛዙን 

ሇዘመናት ሇመትከሌ ተግቶ የመስራት ዘመቻ ሁሊችንም አጢነን፡ ሌንወያይበት፡ ሌንቃጠሌበትና ሰሊም ሉነሳን የሚገባ ጉዲይ 

ነው። 

ተስፋሚካኤሌ ሳህሇስሊሴ፡ ካናዲ  


