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ግሌፅ ዯብዲቤ ሇህወሃት (Open Letter to TPLF) 

Ethiopia 360° ! የኢትዮጲያ አክራሞትና ዘሇቄታ!!! 

Cc: To the people of Tigray  region ( የትግራይ ህዝብ ) 

US Embassy Ethiopia (የአሜሪካ ኤምባሲ) 

EU Delegation to Ethiopia (የአውሮፓ ህብረት) 

African Union Commission (የአፍሪካ ህብረት ኮሚሺን ) 

The people representative parliament of Ethiopia (የአትዮጲያ መንግስት ተወካዮች ምክር ቤት) 

EPRDF member party’s (ሇኢሃአዳግ አባሌ ዴርጅቶችና አጋር ዴርጅቶች) 

UN Human Right Commission Geneva ( በተባበሩት  መንግስታት ሇሰባዊ ኮሚሽነ  )  

 

የሞቱ ተስፋዎች (The dead hops) 

ይህንን ንኡስ ርእስ የምጀምረው በሚከተለት የዝማሬ ሀረጎች ነው፡፡ 

እንዯማያሌፍ የሇ ያ ! ሁለ አሇፈ 

ታጋይ የህዝብ ሌጅ  በሊቡ በዯሙ ዯማቅ ታሪክ ፃፈ!   

ይህ ዝማሬ የተዘመረው ህወሃት መራሹ የትጥቅ ትግሌ  በተገባዯዯ ማግስት ይመስሇኛሌ፡፡ አንዴ ትውሌዴ ወዯ ላሊ ምእራፍ ከተሸጋገረ 

በሁዋሊ ነው፡፡ የ17 አመታት የእርስ በእርስ ጦርነት ከተጠናቀቀ በሁዋሊ ህወሃት ወዯስሌጣን  ወጥቶ  27 አመታት ተቆጥረዋሌ፡፡ በ27 

አማታትም  ኢትዮጲያ ከጦርነት አሊረፈችም፡፡ ሌዩነቱ ጦርነቱ ከሰሜን ወዯ ዯቡብ ፡ ምስራቅና ምእራብ ተስፋፋ፡፡ የህን ከሊይ 

የጠቀስኩትን ስንኝ የዘማረ ትውሌዴ አንጋፋዎች ዛሬም በኢትዮጲያ ፖሇቲካ ውስጥ  መሪና ዋና ተዋናይ ናቸው፡፡ በተመሳሳይ ወቅት 

በስሌጣን ሊይ የነበሩት ያሚሪካው ጂሚ ካርተር፡ ድናሌዴ ሬጋን ፡ ጆርጂ  ቡሽ፡ ቢሌ ክሉንተን ና ባራክ ኦባማ  አንዳ በዱሞክራት ላሊ 

ጊዜ በሪፓብሉካን ፓርቲዎች ሀገራቸውን እየመሩ መጥተው ሄዯዋሌ፡፡ እንዯ ተማረ ኢትዮጲያ ይህንን እያዩ መኖር በጣም ያሳፍራሌ፡፡ 

ይህ ዝማሬ በርግጥ ኢትዮጲያን ሇማሸጋገር የተዘመረ ዝማሬ ከሆነ  ህወሃት ይህንን በመሰሇ ጭንቅ ውስጥ ሆኖ ኢትጲያን ሇመምራት 

መቸገር ያሇበት አይመስሇኝም፡፡ የተከፈሇው ዋጋ በርግጥ አትዮጲያን ወዯ ዱሞክራሲ ሇማሸጋገር ከሆነ ህወሃት ከክብር ስፍራ ይሌቅ 

ሇምን የውርዯት ስፍራ እንዯመረጠ ግር የሚያሰኝ ነው፡፡ አሁን ያሇው የህዝብ እንቢታ በምን መሌኩ የክብር ምሌክት አመስሇኝም፡፡ 

ሇትግራይ ሰማዕታት የማይመጥን እብሪት እየተስተዋሇ ነው፡፡እኔ ይህንን የምፅፋ የትግራይና የኤርትርያ አብሮ አዯግ ጓዯኞቼን እያሰብኩ 

ነው፡፡ 27 አመታት አንሶ ነው ዛሬ የህዝብ ሌጆች ባዯባባይ በጥይት አረር የሚቀጠፉት፡፡ ምን የሚለት ሌበ ዯንዲናነት ነው፡፡ ህዝቡ 

በተዯጋጋሚ ሇእሌቂት አምርሮ በተነሳበት ሰአታት ሁለ ጣሌቃ ገብተን መማጠናችን ነገሮችን እንዯሇወጠ ካሌተገነዘባችሁ መጪውን 

ጊዜ ሇታሪክና ሇህዝቡ መሌቀቅ ያሇቀ አማራጭ ነው፡፡ ኢትዮጲያን የጋራ ቤት የማዴረግ ሃፊነት በዋናነት ሀገርን ከሚመራ ቡዴን ወይም 

መንግስት ይጠበቃሌ፡፡ሰማዕታት የትግራይ ጀግኖች በዯማቸው የፃፍት ዯማቅ ታሪክ ይህ ከሆነ የኢትየጲያውያን ታሪክ ነው ብል 

ሇመቀበሌ ያስቸግራሌ፡፡ ኦጋዳን ያሌታወቀ እሌቂት፡ አዋሳ በመቶዎች የሚቆጠሩ፡ ጋምቤሊ በመቶዎች የሚቆጠሩ፡ በሺዎች የሚቆጠሩ 

በአማራ ክሌሌና በሃገሪቱ በተሇያዩ ስፍራዎች አሌቀዋሌ፡፡ ኦሮሞ በስዯት፡ በእስር ቤት ብልም በብዙ ሺዎች ተገሇዋሌ ፡፡ አሁን በዚህ 

ሰአት ኦሮሞ እየታሰረ፡ እየተገዯሇ ብልም ከሀገር እየተሰዯዯ ነው፡፡ አንዴ ሚሉዮን እዝብ የእሇት ጉርስ ተመጥዋች የተዯረገው “ታጋይ 
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የህዝብ ሌጅ  በሊቡ በዯሙ ዯማቅ ታሪክ  በፃፈባት በኢትጲያ ምዴር ነው “ ፡፡ ዛሬ ያንን የዯማቅ ታሪክ ባሇቤት ፍሇጋ የትግራን ህዝብ 

በይፋ ሇህዋሃት በተፃፈ ዯብዲቤ ግሌባጭ ሇመጠየቅ ተገዴጃሇሁ፡፡ ያስተማርኳቸው ሌጆች ባዯባባይ ሲገዯለ፡ ያስተማረኝ ህዝብ  

በቀየው ሲዋረዴ፡ እንግዲ ተቀባዩ ኦሮሞ ውሊታ ቢስ ሲዯረግ ይህን ከመሞገት ውጭ አማራጭ የሇም፡፡ 

ጉሬዛ ሇቆዲዋ ኦሮሞም ሇሃብቱ ሞት ተፈረዯበት!  

ዘረኛ ሄኘ አይዯሇም  የኦሮሞን ጉዲይ ነጥየ  ሇመመሌከት የፈሇኩት፡፡  መሊው ኢትዮጲያ  በችግር ውስጥ ቢሆንም የኦሮሞ ግን የተሇየ 

እንዯሆን ማሳየት እፈሌጋሇሁ፡፡  ከሶስት ቀናት በፊት በትውሌዴ መንዯሬ ተማሪዎች ያዯረጉትን ሰሊማዊ ተቃውሞ ሇተመሇከተ 27 

አመታት ሙለ ኦሮሞ የተገዯሇው ና በእስር የማቀቀው መንግስትን በሃይሌ ሇመሇወጥ በሚሌ አንቀፅ ቢሆንም  እውነቱ ግን ዛሬም 

ባዯባባይ እየተገዯሇ ም ነቀምት ሊይ እንዯታየው  ጥያቄው ሰሊማዊ ነበር፡፡ የ27 አመታቱን ብንተው ባሇፉት 3 አመታት አሮሞ ፍዲ 

ያየው አዴፍጦ ሰው በመግዯለ አይዯሇም፡፡ አብረውት የሚኖሩትን የላሊ ብሄር እዝቦች (ትግራይንም ጨምሮ) በማጥቃቱ አሌነበረም፡፡ 

አንቀፅ 39ን ሇመተግበር አሌነበረም፡፡ በነፍጥ የታገዘ  ፍሌሚ መንግስት ሊይ ከፍቶ አሌነበረም፡፡በመንግስት መዋቅር ሽፋን የህዝቡ 

መሬት በጠራራ ፀሐይ በመዘረፉ ነው ፡፡ የህን ዝርፊያ መኖሩን  መንግስትም ያምናሌ( ጠቅሊይ ሚኒስትሩ በይፋ አምነዋሌ) ፡፡ በዚህ 

ጥያቄ የተነሳ ዛሬ ዴረስ በቀሇ ገርባ፡ መረራ ጉዱናና ላልች አያላ ኦሮሞዎች በእስር እየማቀቁ ነው፡፡ ኮልኔሌ ዯመቀ የእስር ሰሇባ 

የተዯረገው በተመሳሳይ የመሬት ጥያቄ ጉዲይ ነው፡፡ ኦሮሞ ያሇማንም ጣሌቃ ገብነት እራሴን ሊስተዲዴር በማሇቱ ነው እየተገዯሇ 

ያሇው፡፡ ሇሁለም የሃገሪቱ ህዝቦች የተሰጠው ህገመንግስታዊ መብት ሳይሸራረፍ ሇኦሮሞም መከበር አሇበት በማሇቱ ብቻ የተፈረዯባት 

ሞት ነው፡፡ በምን ስላት ፍትሃዊ ሉባሌ ይችሊሌ ከኦሮሞ ሊይ በ 70 ብር  የተወሰዯ 1 ካሬ ሜትር መሬት በ20 ና 30 ሸህ እየተሸጠ 

ኦሮሞ ዝም በሌ የሚባሇው፡፡ ሲናገር መገዯለስ ፍትሐዊነት ነው??? ይህ የተዯረገው “ታጋይ የህዝብ ሌጅ  በሊቡ በዯሙ ዯማቅ ታሪክ  

በፃፈባት በኢትጲያ ምዴር ነው “ በሱዲን ፡ በየመን፡ በሉቢያ ወይም በሶርያ አይዯሇም፡፡ ቦረናና ጉጂ ውስጥ ፡ ፊንፊኔ ዙሪያ በአምስቱም 

አቅታጫ  ሊይ፡ አርሲ ፡ ወሇጋ ፡ ባላ ፡ ኤለባቦር የህዝብ ሃብት በብጣሽ ወረቀት ሲዘረፍ ያው ትውሌዴ   “ታጋይ የህዝብ ሌጅ በሊቡ 

በዯሙ ዯማቅ ታሪክ  በፃፈባት በኢትጲያ ምዴር ነው “  ፡፡ ጉዲዩ ትግሬን የመጥሊት ተዯርጎ መተርጎሙ ዯግሞ የበሇጠ ያሳምማሌ፡፡ 

ምነው ህሉና የሚባሌ ክቡር ሃብት እዳት ብህዝብ ዯረጃ መቀመቅ የገባሌ??? ሞራሌና ፈሪሃ እግዜአብሔር  የሚባሌ መሇያ እንዳት 

ከሃገር ይጠፋሌ??? ኦሮሞ  በምንም ሉሳበብ የማይችሌ መከራ እየተጋተ ያሇው ሇቆዲዋ እንዯተገዯሇችው ጉሬዛ  መሆኑ ነው፡፡ 

መንግስት ተንኮሌ ይከሊከሊሌ ብቻ ሳይሆን  አይሰራምም! 

አሁን በምስራቁና በዯቡቡ የኢትዮጲያ  ክፍሌ  የተፈጠረው ሰው ሰራሽ ግጭት በዚህ ዯረጃ መከሰቱ መንግስት ምን እየሰራ ነው ብሇን 

ሇመጠየቅ በሶማላና በኦሮሞ መካከሌ ግጭት እንዲሌነበረ ማሳሰብ እፈሌጋሇሁ፡፡ በዋናነት አርብቶ አዯሩ ኦሮሞ ይጋጭ የነበረው 

ከገሪ፡ገብራ፡ መሪሃንና  ሀዊያ  ንኡሳና ጎሳዎች ጋር ነው፡፡ ገሪና ገብራ ዯግሞ ሲፈሌጉ ኦሮሞ ሲፈሌጉ ዯግሞ እራሳቸውን ሶማላ ብሇው 

የመሇዋወጥ ዝንባላ አሊቸው፡፡ የወቅቱ የኢኮኖሚ ሁኔታ አኗኗራቸውን ይሇዋውጠዋሌ፡፡ የሁሇቱንም ቋንቋና ባኅሌ በሚገባባ ያውቃለ፡፡ 

እዚያ ሁሇት ክሌሌ የሚፈጠረውን ግጭት ከተባባሰ እነዚህ ወገኖች መጠቀሚያ ሉሆኑ እንዯሚችለ ይገመታሌ፡፡ የዘንዴሮው ግን የተሇየ 

የሆነው በመንግስት የሚዯገፍ ሃይሌ በሁለም ዯረጃ መሳተፉ ነው፡፡ ጦሱ የተረፈው ሇኦሮሚያ ክሌሌ መንግስት፡ ሇኦሮሞ ህዝብ ሆኖ 

ሲታይ ይህ ህዝብ ሇምን በዚህ ዯረጃ ጥቃት ይከፈትበታሌ የሚሌ ጥያቄ ያስነሳሌ፡፡ እውነት የኦሮሞ ህዝብ ሇኢትዮጲያ ባሇውሊታ 

አይዯሇም??? የሚሌ ጥያቄ ያጭራሌ፡፡ 600፣000 ህዝብ ከመሰረታዊ ኑሮው ተፈናቅል ህዝቡ ያመራው ወዯጦርነት ሣይሆን ህዝቡን 

መሌሶ ወዯማቋቋም ነበር፡፡ ሇመሆኑ ምን ነበር የተፈሇገው ??? የሚሌ ጥያቄ ያስነሳሌ፡፡ ህዝባዊ መተሊሇቅ ??? ይህ መንግስትን 

የሚያስዯስት ከሆነ በርግጥም ያሌተነገረን የበቀሌ ጦር ወይም ሰይፍ በምዴሪቱ ውስጥ እየተንቀሳቀሰ ነው ማሇት ነው፡፡ ይህ ዯግሞ 

ሇትውሌዴ የሚተርፍ ጠባሳ ሊሇመተው መተማመኛ የሇንም፡፡ 

በአሁኑ የኢትዮጲያ ሁኔታ የሇውጥ አቀንቃኙ ማነው? መአህዴ፡ ሰማያዊ ፓርቲ፡ ኦፌኮ ፡ መዴረክ፡ ኦነግ፡ግንቦት7 ፤ ኦህዳዴ ብአዳን  

ወይስ ላሊ፡፡ 

የፖሇቲካ ግሇቱ ከክሌሌ ክሌሌ ቢሇያይም በጥቅለ በኢትዮጲያ በመንግስት ሊይ እተዯረገ ያሇው ግፊት እመጣ ያሇው (ከትግራይ 

በስተቀር) ከህዝቡ ነው፡፡ እነዲሇመታዯሌ ሆኖ   “ታጋይ የህዝብ ሌጅ በሊቡ በዯሙ ዯማቅ ታሪክ  ፃፈ “ ተብል የተዘመረው ዝማሬ  

በንፁኃን የህዝብ ሌጆች ዯም ሉጨቀይ ጥቂት ሳምንታት ብቻ ነው የቀሩት፡፡የካሁን በፊቱን በምህረት የማሇፍ በሳሌነት ከህዝቡ ከተገኘ 

ሇማሇት ነው፡፡ በዚህ ውስጥ ተኩኖ አሁንም ላሊ ሃሳበግትርነት ይታያሌ፡፡ ምን ተፈሌጎ ነው፡፡ ታሊቁ መፅኃፍ ቅደስ “ ትእቢት 

ውዴቀትን ትቀዴማሇች" ይሊሌ፡፡ ወዳት እያመራን ነው እየተባሇ ሲጠየቅ ሁሇት አስርት አመታት ተቆጥረዋሌ፡፡ ዛሬ የዯረስንበት ስፍራ 

ግን ከበፊቱ  የተሇየ ነው፡፡ ዛሬ ሰሊሮሞ ህዝብ ሽንጡን ገትሮ በመሞገት ሊይ ያሇው ታሳሪው በቀሊገርባ ወጣቱ ሇማ መገርሳ  ወዘተ 

ናቸው፡፡ ሽማግላው ገሊሳ ዱሌቦ፡ ፤ አብዩ ገሇታ፡ ላንጮ ሇታ፡ ቡሌቻ ዯመቅሳ ወይም ዯውዴ ኢብሳ አይዯለም፡፡ የሇማንም ሆነ 

የበቀሇን ትግሌና የትግሌ ስሌት ከቀዯሙት የኦሮሞ ታጋዮች ጋር ማሳከር ተቀባይነት እያጣ ነው፡፡  በማወቅም ሆነ ባሇማወቅ ብልም 

ሇታሪክ በሚተው ምክንያት በኦሮሞና በላልች ህዝቦች መካከሌ እነዱፈጠር የተዯረገው ግዴግዲ በዚሁ ትውሌዴ በዚሁ መንግስት 



አዯባባይ እንዯ በርሉን ግንብ፡ እነዯ ጎርባቾቭ ትሮይስካ ብትንትኑ እየወጣ ነው፡፡  ይህ ሇመጪው ጊዜ ተስፋ ቢሆንም የዛሬውን ጨሇማ 

ሇማሇፍ ትውሌደ የተተያያዘውን ቅደስና ዘመኑን የዋጀ ጥያቄ  ዘመኑን የዋጀ ምሊሽ መንፈግ ሀገሪቱም ሆነች በዋናነት የኦሮሞ ሕዝብ 

የሚከፍሇውን ዋጋ ውዴ እዯረገው ነው፡፡ እራሱን ሇመስዋእት ካቀረበ ትውሌዴ ጋር ከሌኩ ያሇፈ እሌክ መግባት የጥፋቱን መጠን 

አሳዛኝም አስከፊም ብልም የታሪክ ጠባሳ የሚተው ያዯርገዋሌ፡፡ 

የህዝቡን ጥያቄ ባግባቡ አሇመመሇስ የጥፋት አማራጮችን ይጋብዛሌ! 

ኢትዮጲያም ሆነች የአፍሪካ ቀንዴ አንዴ በግሌጽ ያሌወጣ አዯጋ ሇማሰተናገዴ በዝግጂት ሊይ ናቸው (latent Disaster) የሂዯቱን 

ትንታኔ (trend analysis) በላሊ ጊዜ እንመሇሰበታሇን፡፡ ከሁለም ዯግሞ ይህ አሁን ኢትዮጲያ ከምትገኝበ ታሪካዊ ወቅት አንጣር 

የሀገሪቱን አንዴነት በእጅጉ እንዯሚጎዲ ሀገር ሇሚመራ መንግስት ሉሰወርበት አይገባም፡፡ በቅርቡ ሇአሜሪካ የውጭ ጉዲይ መስሪቤት 

ቅርብ የሆኑት ሀርማነ ኮሆን Herman Cohen ተገቢውን ምክር ሇግሰዋሌ ፡፡ ብሄራዊ እርቅ ብቻ ነው ኢትዮጲያን የሚያተርፋት 

national reconciliation ብሇዋሌ፡፡ ህዝቡ መገዲዯሌ ይጀምር ዘንዴ መንግስት ከፈቀዯ ያሳዝናሌ፡፡ ሳቃጠሌ በቅጠሌ ማሇት ነው፡፡ 

ታሪካዊ ሃሊፊነት በህወሃት ሊይ እንዲሇ ሊማሳሰብ ነው አዴራሻውን ሇህወሃት ያሌኩት፡፡ በግሌባጭ ዯግሞ ሇትግራይ ህዝብ ማሇቴ 

የትግራይ ህዝብም ህወሃትን ወዯ ተቀዯሰ ታሪካዊ መንገዴ ይመራ ዘንዴ በመተማመን ነው፡፡ ጨው ሇራስህ ብትሌ ጣፍጥ ማሇት በዚህ 

ስፍራ ያስፈሌጋሌ፡፡ 

Ethiopia 360° ! የኢትዮጲያ አክራሞትና ዘሇቄታ ይቀጥሊሌ ! 
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