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Aብረን Eንቁም

፣

ተማሪም ኣይከፋፈል

IህAዴግ ለ14 ዓመታት ያጨማለቀው የIትዮጵያ ፖለቲካ ጭራሽ Eርቃኑን ስላስወጣው
ኣሁን በትግራይ ህዝብና ወጣት ልጆቹ ጉያ ውስጥ ተወሽቆ ለመሰንበት Aድኑኝ Eያለ ነው
። "ያለኔ Aለኝታ የለህምና ደግፈኝ ፤ ካልደገፍከኝ ጥፋትህ የሚመኙ ኃይሎች Eየመጡብህ
ነው" በማለት ሰንካላ የጥላቻ ፖለቲካ Eንደ ዋና ስልት Aድርጎ "ቀቢጸ-ተስፋ" ጭሆት
Eያሰማ ይገኛል ። የትግራይ ህዝብ ግን ምንም Eንኳ ድርብርብ Aፈና ቢበዛበት ፣ ከወገኑ
ከመላው የIትዮጵያ ህዝብ ጎን ቆሞ በቃን ውረድ Eያለው በመሆኑ ትንሽ መተንፈስ
የቻለው የAዲስ Aበባ ነዋሪ የትግራይ ህዝብ ባለፈው ምርጫ በማያሻማ ሁኔታ
Aረጋግጦለታል ። ከዚህም በተጨማሪ ትግራይ ውስጥ ምርጫውን መቶ በመቶ Aሸነፍኩበት
Eያለ ቢያምቧርቅም ፤ ከምርጫው ማግስት የህወሓት ማEከላዊ ኮሚቴ Aባል Aቶ ዓባይ
ወልዱ መቀሌ ውስጥ በመገኘት በከተማው የሚገኙትን የቢሮና የመምሪያ ሓለፊዎችን
ሰብስበው፣ የምርጫውን ሁኔታ ለመቃኘት ባካሄዱት ስብሰባ ላይ "የትግራይ ህዝብ
Aልጠላንም፣ ችግሬን ይፈቱልኛል ብሎ መርጦናል" ሲሉ ተሰብሳቢው ደግሞ "Eነሱን
ካልመረጥኩ የት Eገባለሁ በሚል ፤ Aማራጭ ማጣትና Aደጋ ይደርስብሀል የሚለው ቅስቀሳ
በፈጠረው ፍርሀት Eንደሆነ Eንጂ ህወሓት ችግሬን ሰምቶ ይፈታልኛል ብሎ Eንዳልሆነ
ገልፀዋል" ሲል ሪፖርተር ጋዜጣ በግንቦት 28 ቀን 1997 ዓ.ም Eትሙ ዘግቦት የሚገኘው
Eውነታ የትግራይ ህዝብ ህወሓትን Eንዴት Eንደጠላና Eንደተፋው የሚያሳይ መረጃ ነው ።
ትግራይ ውስጥ Aንድ ተቃዋሚ ድርጅት ገብቶ Eንዳይወዳደራቸው መከልከል ራሱ
ጉዳቸው Eንዳይወጣ የተቀናጀ የAምባገነኖች ሴራ መሆኑ ማን ይስተዋል ?
ከላይ የተጠቀሱ የተወሰኑ ጭብጦች ህወሓት ከትግራይ ህዝብ Eንዴት Eንደተነጠለ በግልጽ
ያሳዩናል ። የህወሓት መሪዎችም ከመላው የIትዮጵያ ህዝብ ብቻ ሳይሆን ታጋች Aርገው
ይዘውት የቆዩት የትግራይ ህዝብም Eንዴት Eንደተፋቸው በሚገባ ተገንዝበውታል ። በዚህ
ምክንያትም ዛሬ የትግራይ ህዝብ ከሌላው ወገኑ የIትዮጵያ ህዝብ ጋር Aብሮ ለመብት ፤
ለዴሞክራሲና ለፍትሕ Eንዳይታገል በመከልከል ሳይወሰኑ ፣ ህዝብን ከህዝብ ጋር
የሚያጋጭ Eጅግ Aደገኛና ዘረኛ ቅስቀሳ በመንዛት ላይ መሆናቸው ደጋግመን ገልጸናል ።
ይህ ዘረኛ ቅስቀሳቸው ደግሞ የትግራይን ህዝብ ከሌላው የIትዮጵያ ህዝብ ጋር በማጋጨት
ላይ ብቻ ያተኵረ Aይደለም ። የትግራይ ህዝብንም ጭምር ውስጥ ውስጡን Aውራጃን
ከAውራጃ ፣ የድርጅት ኣባልን የድርጅት ኣባል ካልሆነው ጋር ፣ ተማሪን ከAስተማሪ ፤
ተማሪን ከተማሪ ወ.ዘ.ተ. በማጋጨት Aንዱ በAንዱ ላይ ገብቶትም ይሁን ሳይገባው
Eንዲዘምት Eየገፋፉትና Eያሴሩበት ይገኛሉ ።
ይህ በትግራይ ህዝብ ማኸል የዘሩት Aስቀያሚ የከፋፍለህ ግዛ መርዝ በማኸል Aገርም
በAዲስ መልክ ረቀቅ ባለ ዘዴ Eያሰራጩት ነው ። ሰሞኑን በAዲስ Aበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ
የታየው የተማሪዎች ንቅናቄ የህዝብ ድምጽ ይከበር የሚል ሰላማዊ ጥያቄ ሆኖ Eያለ ፣
Eነዚሁኑ የIትዮጵያ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎችን በዘር Eንዴት
Eንደከፋፈሉዋቸው ይኸው ከምን ጊዜም በላይ ቁልጭ ብሎ ወጥቷል ። ዛሬ የከፍተኛ
ትምህርት ተቋማቱ ውስጥ ያሉት ተማሪዎች በAEምሮ ጎልምሰው በመውጣት ለAገራቸውና
ህዝባቸው የሚጠበቅባቸውን Aገልግሎት ለመስጠት Eንዲችሉ ሰልጥነው የሚወጡበት ሁኔታ
በማመቻቸት ፋንታ ፤ Aንዴ ስውር ሌላ ጊዜ ግልጽ የዘር ክፍፍል በማስተጋባት
Eያጣልዋቸው ይገኛሉ ። ከውጭ ሲታይ ተራ ገዢ ፓርትን የመደገፍና የመቃወም ጥያቄ
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ሊመስል ይችላል ፤ ውስጡ ግን የረቂቀ የዘር መርዝ የታከለበት ከዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች
የማይጠበቅ Aስቀያሚ መከፋፈል ነው ። በውነቱ ከሆነ ማንኛውም ዩንቨርሲቲ የደረሰ ተማሪ
ይቅርና የ 1ኛ ደረጃ ተማሪም የለገሰ "መለስ" ዜናዊ ቡድን ከሃዲ፣ ሙሰኛ፣ ጸረ-ህዝብና ጸረሃገር መሆኑ ይስተዋል ብሎ መገመት ኣይቻልም ። ግራም ነፈሰ ቀኝ ፣ የማፍያዎቹ የEነ
ለገሰ ዓላማ ህዝብ የተፋውን ሥርዓታቸው ተማሪዎቹ ተባብረው ውድቀቱን Eንዳያቀላጥፉት
ለመቆጣጠር የቀመሩት የጮሌዎች ሴራ በመሆኑ ሁሉም Eንዲነቃበትና ብሎም በAላፊው
መንግስትና በነዋሪው ህዝብ መካከል ያለውን ሰፊ ልዩነት ጠንቅቆ በማጤን ለህዝባዊው ድል
በጋራ መታገል ይኖርበታል ።
የAዲስ Aበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ባለፉት ሳምንታት የህዝብ ድምጽ ይከበር በማለት
ተገቢ ዴሞክራሲያዊ ጥያቄ Aንግበው የረሀብ Aድማ መጀመራቸውና ከዚህ በተነሳም
ለEስር ፤ ለድብደባና ለሞት መዳረጋቸው ዓለም Aውቆታል ። ከዚህ በፊት ተማሪውን
በጥይት ቀስፈው ለተወሰነ ጊዜ ጸጥ Eንዳደረጉት ሁሉ ኣሁንም ያንኑ የለመደባቸው
ኣረመኔያዊ ተግባር በመቀጠል ቤተ መንግስት ውስጥ መሽገው ለመሰንበት ያላቸውን
ሕልም ማተግበር ይፈልጋሉ ። Aፈናን ተሸክሞ የመኖር ዘመን Eንዳበቃ የተገነዘቡት
Aይመስልም ፥ Aሁንም የህዝብን ድምጽ ረግጦ መግዛት መግዛትን ቀጥለውበታል ፤
የAምባገነኖች የተለመደ ባሕርይ ይሉታል ይህ ነው ! በዚህ ላይ መብቴ ይከብር ብሎ
በሰላም ጥያቄውን ያነሳው የAዲስ Aበባ ከተማ ህዝብን ለማፈን ከዚህም ከዚያም የተሰባሰበ
ልዩ ጦር በማሰማራት Aዲስ Aበባን Aስከብበው ከሰነበቱ በህዋላ ፤ መጨረሻ ላይ የሰላማዊ
ህዝብ ህይወት በጥይት Eንዲቆላ Aድርገዋል ። በየክፍለ ሃገሩም ተመሳሳይ ፋሽሽታዊ
Eርምጃ Eየተወሰደ ይገኛል ። ይሁን Eንጂ ህዝቡ ከንግዲህ ወዲያ በቃኝ ፣ መብቴን
Aላስነጥቅም ብሎ የAፈናው በረት ሰብሮ ወጥተዋል ። የነብር ጭራን Aይዙ ፣ ከያዙም
Aይለቁ Eያለ ነው ። ዴሞክራሲና Aምባገነንነት ፤ መብትና Aፈና ፤ ህዝብና ገዥዎቹ
የለየለት ትንቅንቅ ተያይዘዋል ።
ሚና የሚለይበት ወቅት ላይ ደርሰናል ። ወደ ህዋላ መመለስ ፈጽሞ Aይቻልም ።
Eንግዲህ ይህ መግለጫ ለማውጣት ወዳነሳሳን ጉዳይ ስንመለስ ፣ የAዲስ Aበባ ዩኒቨርሲቲ
ተማሪዎች ሰሞኑን የታሰሩ ወንድም/Eህቶቻቸው ከEስር Eንዲፈቱ ጥያቄ ከማቅረባቸውም
በላይ በተለይ ለAቻዎቻቸው የትግራይ ተማሪዎች በዚህ ትግል ውስጥ በጎናቸው Eንዲቆሙ
የትግል ጥሪ ማስተላለፋቸውን Aይተናል ። በመሠረቱ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ የሚገኙ
ተማሪዎች በAመለካከት Eንጂ በዘር መለያየት ባልተገባቸው ነበር ። ዩኒቨርሲቲ የEውቀት
መገበያ በመሆኑ ፤ በAመክንዮ የተደገፉ የተለያዩ Aመለካከቶች መወያያ ፤ የAጠቃላዩን
የAገራችን ችግር መነሻና መፍትሔ ላይ ያተኰሩ ጥልቅ ውይይቶች መናኸርያና
የመፍትሔዎች ጠቋሚ ሓሳቦች ማፍለቅያ Eንዲሆኑ ይጠበቃል ። ተከታታይ ሥርዓቶች
የሥልጣን Eድሜያቸውን ለማራዘም ሲሉ Eየከፋፈሉን ቢቆዩም ሳይሳካላቸው ቀርቷል ።
የዛሬዎቹም መከፋፈሉን በከፋ መልኩ Eየተጠቀሙበት ቢገኙም ፤ ተማሪው የከፋፍለህ ግዛ
ሴራቸው ላይ በሚገባ መንቃት ነበረበት Eንላለን ። ከዚህ በፊት ከ300 በላይ የOሮሞ
ተማሪዎች ያለ ምንም ፍርድ ከA.A.ዩ ከነጭራሹ ሲባረሩ ተማሪው ተከፋፍሎ Eንደነበረ
ይታወሳል ። ችግሩ ይኸው ዛሬም ቀጥሏል ። በዚህም Aያቆምም ፤ ነገ በተራው ሌላውን
ያዳርሳል ። የዚህ ዓይነት ሴራ ጨርሶ ሊቆም የሚችለው ተማሪው በመብቱ ላይና ባገሩ
ጉዳይ ላይ ሰፋ ያለ የጋራ ራEይ ኖሮት የሚደርሰውን ግፍ ተባብሮ ለመታገል ሲችል ብቻ
ነው ። ከላይ Eንደተጠቀሰው የA.A.ዩ ተማሪዎች ሃላፊነት የተሞላብት በጎ ሃገሪዊ ጥሪ
Aስተላልፏል ። በመሆኑም ተገቢ ኣወንታዊ ምላሽ ማግኘት ይገባዋል Eንላለን ።
ተገቢና Aዎንታዊ ምላሽ ማግኘት Aለበት ስንል የትግራይ ተወላጅ ተማሪዎች ከራሳቹህ
Aልፎ በቤተሰብና ዘመድ Aዝማዶቻቹህ ላይ ሊደርስ የሚችለውን የነለገሰና የነስብሓት
ጭካኔ ምን ሊሆን Eንደሚችል በመዘንጋት Aይደለም ። ያላችሁበት ድርብ ውጥረትና
ጭንቀት በሚገባ ይሰማናል ። ሰው መሆናቹህን Eናውቃለን ። ይህንን የምንለው Aንድ
ቀን ከወገኖቻችን ጋር Aብረን በመቆም ይህንን Aስነዋሪ I-ሰብAዊ ጭካኔ በመስዋEትነት
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ማስወገድ ካልቻልን ፤ ምን ጊዜም መውጫ ሳይኖረን ለትውልዶች የሚተላለፍ ጥፋት
Eየተፈፀመ Eንደሚቀጥል ስለምንረዳ ነው ። ከዚህ ለመውጣትና የራሳችንንና የወገናችንን
መብት ለማስከበር Eንድንችል በጋራ የመቆም ጥያቄ Eጅግ Aንገብጋቢ Eየሆነ መምጣቱን
መገንዘብ Eንደሚያስፈልግም ልናሰምርበት Eንገደዳለን ። ሌሎች ተማሪዎችም የትግራይ
ተማሪዎች ያሉበት Aጣቢቅኝን በመረዳት ጉዳዩን Eጅግ በረቀቀ ዘዴ Eንዲያስተናግዱት
Eያሳሰብን ፤ ነገር ግን ከየትም ወገን ይምጡ ከየት በተማሪ ስም ዩኒቨርሲቲው ውስጥ
የተወሸቁትን ሰላዮችና ከፋፋዮችን ግን ያለ ምህረት Eንዲያጋልጡ Eንጠይቃለን ። ት.ዴ.ት
የተማሪውን የራሱና የህዝብ መብት የመከበር ዴሞክራሲያዊ ጥያቄን ከልብ
Eንደሚደግፈውም ልናረጋግጥላቹህ Eንወዳለን ።
በማያያዝም ተማሪው Eንዲገነዘበውና Eንዲገፉበትም የምናሳስበው ህዝባዊ የመብት ጥያቄ
Aለ ። ይኸውም የትግራይ ህዝብን የመምረጥ መብት የሚመለከት ነው ።
ህወሓት/IህAዴግ ትግራይ ውስጥ ምርጫን መቶ በመቶ Aሸነፍኩ Eያለን ነው ። ይህ
Aባባል ምርጫ ትርጉሙን ቀየረ ወይ ? የሚል ጥያቄ ያስነሳል ። በበኩላችን ዓለም Aቀፍ
መስፈርቶችን ያላሟላ ምርጫ ፍትሓዊ ሊሆን Eንደማይችልና IህAዴግ ፍትሓዊ ምርጫ
የማካሄድ ሥነ-ሓሳባዊ Eምነት የሞራል ብቃትም ሆነ የሂልና ዝግጁነት ሊኖረው
Eንደማይችል ስንገልጸው የቆየን ሀቅ ነው ። ውጤቱንም Aይተነዋል ። ያም ሆኖ ግን
ትግራይ ውስጥ በሌሎች የIትዮጵያ ክፍሎች የታየ ዓይነት የይስሙላ ምርጫም ቢሆን
Aልተካሄደም ። ምርጫ ከተባለ ቢያንስ ከሁለት በላይ የሆኑ ተወዳዳሪ ወገኖች መኖር
Aለባቸው ። የተለያዩ ተወዳዳሪዎች ህዝብ ፊት ቀርበው ፕሮግራሞቻቸውን ለማስተዋወቅ
መቻል Aለባቸው ። የትግራይ ህዝብ ግን ይህ Eድል ተነፍጎት Eነ ለገሠ ዜናዊ ለብቻቸው
ተወዳድረው በ100% Aሸነፍን የሚሉበት መቀለጃ Aድርገውታል ። በዚህም የትግራይ
ህዝብና ሌላ ተወዳዳሪዎች የመምረጥና የመመረጥ መብታቸውን ተገፏል ። የትግራይ ህዝብ
መብት መገፈፍ የመላው የIትዮጵያ ህዝብ መብት Eንደመገፈፍ የሚቆጠር መሆኑ
ሊተኵርበት ይገባል ። ስለዚህም ተማሪው በቀጣይ ትግሉ ይህንን የመብት ጥያቄ Aብሮ
የሚያነሳው ታሪካዊ ግዴታው Eንደሚሆን ለማሳሰብ Eንወዳለን ። ባጭሩ በትግራይ ውስጥ
ምርጫ ስላልተደረገ ፤ ምርጫ ይደረግ የሚል የህዝብን የመብት ጥያቄም Eናስተጋባ ።
Eዚህ ላይ ለዚህ የተማሪዎች ጥሪ መቅረብ ምክንያት የሆንው ምን/ማን ነው ? ተማሪውስ
Eስከዚህ ድረስና በዚህ መልክ ለምን ተከፋፈለ ? የሚሉትን ጥያቄዎች ለመዳሰስ
Eንፈልጋለን ። ለኛ ሁለት ችግሮች ጎልተው ይታዩናል።
1ኛውና/ ዋነኛው፣ ከላይም Eንደጠቀስነው የIህኣዴግ ጠባብ ኣመራር ለራሱ ስልጣን
ማቆናጠጫ ሲል የብሄረሰብ ፖለቲካ ፤ ጥላቻንና ፉክክርን ባነገበ መልኩ ህጋዊነት Aልብሶ
Aንድነትን በሚሸረሽር Aሰራር መጠቀሙ ነው ። በAገራችን ታሪክ ውስጥ ሀዝብና ህዝብን
በማጋጨት ስልጣን ላይ ለመቆየት ክፍፍልን በመብት ሽፋን ሕጋዊ Aድርጎ የማዋቀር
ስልትን የተጠቀመ Aገዛዝ ስናይ የመጀመርያ ጊዜያችን ነው ። ከዚህ በፊት የነበሩ Aገዛዞች
የከፋፍለህ ግዛ ስልት ቢጠቀሙም ሕጋዊ ሽፋን ሰጥቶ በቅስቀሳ ጎልቶ Eንዲታይ በማድረግ
Aልነበረም ። መጨረሻ ላይ የመንግሥቱ ኃይለማርያም Aገዛዝ ህልውናውን ለማስጠበቅ
ያቀረበው ከፋፋይ ጥሪም Aልሰራለትም ፤ ዛሬም ይህ ሰንካላ የፖለቲካ ዘይቤ Aይሰራም ።
ለመላው Iትዮጵያዊ ፤ ለትግራይ ህዝብም ሆነ ለተማሪውም ይጎዳዋል Eንጂ ምንም
Aይጠቅመውም ። በርግጥ ጥቂት የIህኣዴግ ካድሬዎች (የደርግ ካድሬ ሲያተራምስ
Eንደነበረው) ግብዝ ተልEኮ ይዘው Eሳት ይጭራሉ ። Eነዚህ በህዝቡ ስም Eያላዘኑ
ለስግብግብ ዓላማቸው የሚሽለኵለኩ የነለገሰ ጥቂት Aሽከሮች ካብዛኛው ልበ-ንጹህ ተማሪ
ለይቶ ማየት ያስፈልጋል ። Eነዛ Aሽከሮች ለEሳት መጫርያ የሚጠቀሙበት የጥላቻ
ክብሪትን የሚያገኙት ከየት ነው ስንል ወደ ሁለተኛው በሽታ ይወስደናል።
2ኛው/ ልክ ከለገሰ ካድሬዎች ጋር የሚመሳሰሉ ጥቂቶች ፣ በህዝብና በዓፋኝ መንግስት
መካከል ያለው ሰፊ ልዩነት ያልገባቸው ወይም Eየገባቸ በስሜት የሚነዱ ፣ ከጭፍን የጥላቻ
ፖለቲካ መውጣት ያስቸገራቸው የታሪክና የፖለቲካ መሃይማን የሚዘሩት ያልተገራ ስድብ
Aይሉት ዛቻ ሌላኛው ጠንቅ ነው ። የEነዚህ ዓይነቶቹ ተቆርቃሪ መሳይ ፤ የጥላቻ
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ፊታውራሪዎች ሰዉን ወደ Eነለገሰ ካምፕ Eንዲጠጋ ምክንያት ከመሆን Aልፈው
የሚፈጥሩት ገንቢ ሥራ ወይም የሚሰነዝሩት ጠቃሚ ራEይ ባይኖራቸውም ፣ ከAቻዎቻቸው
የለገሰ ካድሬዎች ጋር ጎን ለጎን Eየተራመዱ በይዘቱ ተመሳሳይ የሆነ Aፍራሽ መፈክር
Eያስተጋቡ ህዝቡን ለግጭት ይቀሰቅሳሉ ። ይህ Aካሄድ ለIትዮጵያ Aይጠቅማትም ፤
ስለሆነም Aምርረን Eንዋጋዋለን ።
'ከሁለት ስሕተት በምንም ዓይነት መልክ Aንድ Eውነት Aይወጣም' Eንዲሉ በሁለቱም
Aቅጣጫ የተጠመደው Aደገኛ ቅስቀስ ወደማንወጣው ቀውስ ሊከተን ስለሚችል የAደጋው
Aሳሳቢነት ከወዲሁ ተገንዝበን ፤ የለገሰ ዜናዊ Aሽከሮችንና Aስመሳዮቹን ነጥለን በማየት ፤
ህዝባዊና ዴሞክራስያዊ ዓላማችንን መሰረት Aድርገን ለገንቢ ለውጥ በሕብረት Eንቁም
Eንላልን ። ለዚህም የIትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ኃይሎች ለጊዜው የፖለቲካ ልዩነቶቻቸውን
በይደር በመያዝ ዴሞክራሲያዊት Iትዮጵያን Eውን ለማድረግ ሁለቱን ከፋፋይ ኃይሎች
በህብረት በመዋጋት Aገራዊና ህዝባዊ ግዴታቸውን በብቃት Eንዲወጡ ጥሪያችንን ዛሬም
ደግመን Eናስተጋባለን ። ከፋፋዮች ድል ሳይመቱ መቅደም የዴሞክራቶች ኃላፊነት ነው ።
በህዝቦች መካከል ጠብ የለም፤ ኣይኖርምም
በህብረታችን Iትዮጵያ ታብባለች
ት.ዴ.ት 12 ሰኔ 1997
***ማስታወሻ፡
ወየነ ፡ ማለት Aመጸ ፣ Aበየ ብሎም Aብዮት ሆኖ ወያኔ 1943 በትግራይ ለነበረው ህዝባዊ
ንቅናቄ የተሰጠው ስም ነው። ስም ሳይቀር የሚሰርቁ፣ ሌቦቹ Eነለገስን ወያኔ ብሎ
መጥራት ማክበር ስለሚሆን ይቅርባቸው።
መለስ ፡ ያንድ ጀግና ደርግን Aዲስ Aበባ ሆኖ ሲፋለም የተሰዋ Iትዮጵያዊ ስም ነው።
ለገሰ ዜናዊ ተገባሩ የጀግና Aይደለም፣ ዓላማውም Iትዮጵያዊ ኣልሆነም።
የጀግናው ስም ይቅርበት። Aገር ይወቀው ፤ ለገሠ ይብቃው ።

