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ኢሕአዲግ አዲስ አበባ ሲገባ ንጋት የሚል ቪዲዮ በቴሌቪዥን አቅርቦ እንደ ነበር አስታውሳለሁ። ቪዲዮው 

ላይ ደርግ መውደቂያው ሲዳረስ የዩንቨርስቲ ተማሪዎችን ወደ ጦር ግንባር እንዲዘምቱ ጥሪ እንዳደረገ አውስቶ  

መንግሥቱ ኃይለማርያምም “ካሁን በኋላ መሰለፍ ሳይሆን መሰየፍ አለባችሁ” ማለቱን ያሳያል። ታዲያ ይህንን 

አስመልክቶ የቪዲዮው አቅራቢ ሲያብራራ “የዛሬው ዘማች ከትላንትናው የሚለየው እንግሊዝኛ በመናገሩ ብቻ 

ነበር” ብሎ  ነበር። ዛሬም የተለያዩ  ስድቦችን በእንግሊዘኛ መስማት ጀመርን።  

ቀደም ሲል በአቶ ብርሃነ ካህሳይ በ Tigrai Online ላይ ለተጻፈ የስድብ ጽሑፍ ምላሽ ሰጥቼ ነበር። ሌላም 

ግለሰብ እንዲሁ መልስ እንደሰጡ ይታወሳል። አሁን ደግሞ መልሱ ያናደዳቸው አቶ ብርሃነ ካህሳይ A 

Riposte to Gedu’s Foot Soldiers በሚል እርእስ በስድብ ሊያስፈራሩን ተነሱ።  

RIPOSTE የሚለውን ስመለከት a quick clever reply to an insult or criticism ይላል። 

እውቀታቸው እምኑ ላይ እንደሆነ ባይገባኝም ፍጥነታቸው ግን እውነት ሆኖ አገኘሁት። የአቶ ገዱ እግረኛ 

ወታደር ብለው ስም የሰጡኝ ምሁር በቀላል አማርኛ የአቶ ገዱ ተላላኪ ብለው ማለታቸው መሆኑ ገባኝ። 

ለወንድሜ  ልነግራቸው የምወደው ነገር ቢኖር ወታደር መሆን ለሳቸው እንጂ ለእኔ ስድብ እንዳልሆነ  ነው። 

ለምን ቢሉ በወጣትነቴ የምኮራ ወታደር ነበርኩና።  ብዙ ወታደር በመሆናችንም የምንኮራ እንዳለን ብነግርዎ  

ይገረሙ ይሆን？። ለሃገር ወታደር ሆኖ መቆም፣ ላመኑበት ወታደር ሆኖ መሰለፍ የሚያኮራ እንጂ የሚያሳፍር 

እንዳልሆነ ልንገርዎ። ለእምነት፣ ለእውነት፣ ወታደር መሆን ደግሞ ለግለሰብ ተላላኪ መሆን ማለት አይደለም። 

ገና ለገና እርስዎና እንደ እርስዎ ያለ አመለካከት ያላቸው ግለሰቦችን ፈርቶ የሚሰማንን የምናውቀውን 

እንዳንናገር ለማድረግ መነሳት  “ሥጋ አቦይ” አይሰራም ልበልዎ።  እናም ከሚኮራ  ወታደር ጋር እንደሚያወሩ 

ልንገርዎ። የተሰው የድርጅታችን ተጋዳዎች ሲሉ ስለሰማሁም  ተጋዳይ ማለት ላመነበት የቆመ ወታደር ማለት 

እንደሆነ  አይዘንጉ። ከሆነ ለእርሶ  ደጋፊዎች ኩራት ለተቃወመዎ  ጂራት እንዴት ይሆናል ብለው አሰቡ። 

አቶ ብርሃነ ካህሳይ ባጭሩ ሊሉን የሚፈልጉት “ከባልሽ ባሌ  ይበልጣል ሽሮ አበድሪኝ  ነው።” ምሁር ማለት 

ደግሞ ያወቀ፣ የሚመራመር፣ መጥፎና ደጉን ለመለየት የሚጥር ማለት ይመስለኛል። ምሁር ማለት የእሱን 

ሃሳብ ብቻ የሚያዳምጥ፣ የተለየ ሃሳብን የሚዳምጥ ከሆነ ችግሩ እራሱ ጋ  ነው ማለት ይሆናል። እርስዎ  

ያነሱትን በመድገም ብዙውን ቃል በቃል መበተን ይቻላል። ያንን ከማድረግ ግን ተቆጠብኩ። ለምን ቢሉ 

http://www.tigraionline.com/


ከጀርባው የያዘው መጥፎ ጥላቻና ያንድን ዘር አንግሶ ሌላውን ማንኳሰስ ስለመሰለኝ ነው።  እርስዎ በሄዱበት 

ቁልቁል ከመውረድ ይልቅ ላይ ላዩን ደረቅ ደረቁን መሄድ መረጥኩ። የእርስዎ ጥረት ሰውን ወደ ጭቃ መጎተት 

ሆኖ ስለታየኝ በተቻለኝ ከወጥመዱ ላለመግባት ወሰንኩ። 

60000 የትግራይ ተጋዳይ የወደቀበት ትግል መሆኑን ሊያስታውሱን የተነሱት ምሁር በ 100 ሺዎች በላይ 

የሚቆጠረውን የኢትዮጵያን ወጣቶች የፈሰሰ ደም መርሳታቸው አስገረመኝ። በሃውዜን የፈሰሰውን የንጹሃን 

ደም እንድናስታውስም የሚነግሩን አቶ ብርሃን በቀይ ሽብር የወደቁትን አስከሬናቸው በየአውራ  መንገዱ 

ተሰጥቶ  የነበረውን ብርቅ የኢትዮጵያ ወጣቶች ደም መርሳታቸው አሳሰበኝ። አካለ ስንኩል ሆነው የቀሩትን 

ያካባቢያቸውን ልጆች ሲያነሱ በደርግ እስር ቤት የተተለተሉትን፣ በፈላ ዘይት የተጠበሱትን መርሳታቸው 

አስገረመኝ።  የሃውዜንን ወንጀል የፈጸሙት ሃምሳ አለቃ  ለገሰ  አስፋው የግፍ ባለሙያው ኮሎኔል ፍስሃ 

ደስታ በምህረት ሲፈቱ በሕግ አምላክ ብዬ በወቅቱ መጮሄን ልንገርዎ። እርስዎን ግን አልሰማሁዎትም።  

በበደኖ ጀምሮ የፈሰሰውን ደም እርስዎ ዛሬ  እንደሚያራግቡት አይነት አድርጌ አላራገብኩም። ለምን ቢባል 

ነገሩን ማራገቡ የሚያመጣውን ጉዳት ግምት ውስጥ  በማስገባት ማለት ነው። የተፈናቀሉ አማራዎችን ጉዳይ 

አንስቼ ኡኡ አላልኩም። ለምን ቢሉ ሃላፊነት ስለተሰማኝና መንግሥት ይፈታዋል ብዬ ስላሰብኩ ነው። 

ከጮህንም ጩኸታችን በጋራ መሆን ይኖርበታል ብዬ በማመንም ጭምር ነው። 

ውድ ወንድሜ ለመሆኑ በትግራይ ክልል ያሉ የአማራ ተወላጆች ስንት ይሆኑ？ ደጋግመው እኛ አላባረርንም 

ብለው ስላሉ ነው የምጠይቅዎ። ማንም ኢትዬጵያዊ ከየትም መባረር የለበትም። በዚህ ላይ ምንም ብዥታ 

የለብኝም። እርስዎ ጋ ያለኝ ችግር “ሁሉም ሰብእ እኩል ነው አንዳንዱ ግን ከሌላው በበለጠ እኩል ነው  all 

people are equal but some are more equal than others  ”ሲሉ ስሰማዎ  ነው። ከ (animal 

farm) የተወሰደ። ሌላም ላክል መሰለኝ ማርቲን ሉተር ኪንግ “Injustice anywhere is a threat 

to justice everywhere.” ማለቱን ያውቃሉ ስለሆነም የትም ቦታ ለሚያጋጥም የፍትህ እጦት እና 

ለእውነት እንነሳ  እንጂ በሌላው ላይ ሲደርስ ጆሮ ዳባ ልበስ ብለን፣ እኛ ጋ ሲያጋጥም ኡኡታ  አሰምተን 

አይሆንም። ይህንን ፈረንጆቹ double standard ይሉታል። 

በአማራው ክልል ብዙ ችግሮች ተፈጥረዋል ይህንንም ድርጅቱም ሆነ የክልሉ ባለስልጣናት የተቀበሉት ጉዳይ 

ነው። መፍትሄ የመስጠት ግዴታ አለብን በማለትም ሲናገሩ ሰምተናል። ለችግሩ መፍትሄ  ካልሰጡ ችግሩ 

ከባሰ ከቁጥጥር ውጭ ከወጣ ለነሱም ችግር እንደሚፈጥር የአቶ ብርሃንን አስተዋሽነት የሚፈልጉ ግን 

አልመስለኝም። 



የትግራይን ያልጸደቀ የምኞት ካርታ በየትምህርት ቤቱ መማሪያ  ካሪኩለም መጽሐፍ ሆኖ መበተንን 

አስመልክቶ የትምህርት ሚኒስቴር ስህተት እንደ ነበር ያመነበትን፣ በቴሌቪዥን ወጥቶ  ይቅርታ  የኢትዮጵያን 

ሕዝብ የጠየቀበትን፣ አቶ ብርሃን አልሰሙ ከሆነ አሁንም እንዲያዳምጡት ልምከር። አዳምጠውም 

አልቀበልም ካሉ ችግራቸው ፌድራል መንግሥት ጋ መሆኑ ነው። 

ከሥራ የተባረሩ የትግራይ ተወላጆችን ስም ጠቅሰው ላነሱት ጥያቄ ደግሞ ሌላ ጥያቄ እንደሚያስነሳ ከመንገር 

ውጭ ምንም ልላቸው አልፈልግም።  

የአማራው ክልል ሽማግሌዎች መቀለ ድረስ ተጉዘው ተፈናቃዮችን ማነጋገራቸውን እንዲያዳምጡ አቶ 

ብርሃንን ጠቁሚያቸው ነበር። ጥቆማዬን  እንዳልተቀበሉት የገባኝ ያለፈውን አሁንም ሲደግሙት ሳነብ ነው።  

የቅማንት ጥያቄ ይሁን የወልቃይት ጥያቄ ባግባቡ ካልተፈታ ችግሩ እንደማይወገድ ስስማማ ለችግሩ ሁለቱም 

ክልሎች ሊያስቡበት የሚገባ  ጉዳይ ነው። “መትረየስ ከጠመንጃ መለየቱ ቶሎ ቶሎ መትፋቱ” እንዲሉ አንድን 

ነገር በመደጋገሙ መሰላቸት ካልሆነ  በስተቀር መፍትሄ አያመጣም። መፍትሄ ነው ያልኩትን የወታደርነቴን 

ሃሳብ ቀደም ሲል ተናግሬ ነበርና ዛሬ መትረየስ መሆን አልፈልግም።  

እንዴው ለወንድሜ አሁንም እንዳይሳሳቱ አንድ ነገር ባለፈው እንዳልኩት ላስረግጥ ደርግ የተንኮታኮተው 

በኢትዮጵያ ሕዝብ ትግል እንደሆነ ይቀበሉ። እኔም ባለፈው እንዳልኩት የትግራይ ሕዝብ የከፈለውን 

መስዋእትነት ዛሬም እየከፈለ ያለውን መስዋእትነት፣ አኩሪ ታሪክ ከእርስዎ ባላነስ መመስከር ልቻል። 

የእርስዎና የእኔ  ልዩነት እርስዎ ከዚያ አካባቢ መወለድዎ ብቻ ነው። ለየትኛውም የኢትዮጵያ ሕዝብ ችግር 

በጋራ መቆም ካልቻልን ደካሞች ሆነን እንቀራለን። ነገሮች መስመር ለቀው ሲሄዱ ደግሞ በምን መልክ 

እናስተካክለው እንደ ማለት የችግሩ ምንጭ ሌላ ነው ብሎ  ጣት ሲቀሰር ሰዎስቱ ጣቶች ወደራሳችን 

እንደሚያመለክቱ ማሰብ ብልህነት ነው። 

በመጨረሻ ለአቶ ብርሃን ልነግር የምፈልገው “ከከሰል ፍም እንጂ እንጨት” አይወጣምና በእሳት ላይ ገለባ 

አንጨምር ብዬ ነው። ካልሆነ ቀደም ባለው ዘመን በግ ሊሸጥ ወደ አዲስ አበባ የመጣን መንዜ አንድ የከተማ 

ነጋዴ  ይኸ በግ ስንት ነው ብሎ ሲጠይቅ መንዜው $50 ሲለው ነጋዴው በ $50 ብር አህያ አልገዛም ቢለው 

መንዜው የሚጥምህን አንተ ታውቃለህ አለው ያሉትን አይነት ይሆናል። 

ለግንዛቤ እንዲሆን የፊውዳላዊ ስርአትን ስንዋጋ የነበረው አማራ ሳንሆን ቀርተን አልነበረም ብዬ ዛሬም 

ላስታውስዎ። የምንኮራው በልዩነታችን የምናምረው በተለያየ  ገጻችን ነው። 

ሰናይ እለት！！！       ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። 


