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አቻምየለህ ታምሩ

ሕወሓት የሚባለው የቅሚያና ግድያ ድርጅት በራያ ለተነሳውና «በኢትዮጵያ ቴሌቭዥን» ለቀረበው
የማንነት ጥያቄ መልስ የሚሆን መግለጫ አመሻሹን አውጥቷል። ነውር ጌጡ የሆነው ይህ የማፍያ
ድርጅት በመግለጫው እንዳሰፈረው በራያ የተነሳውን ትግሬ አይደለንም የሚለውን የማንነት ጥያቄ
አውግዞ ጥያቄው በማይመለከተው አካል የቀረበ «የትግራይ ማንነት ጥያቄ» አድርጎ አቅርቦታል። የትም
ቦታ በተካሄደ የማንነት ጥያቄ ግን ትግሬዎችን ትግሬ አይደላችሁም ብሎ የጠየቀ የለም።
ያልነበረ የማንነት ጭቆና ትርክት ፈጥረው ትግሬ በማንነቱ ተጨቁኗል ብለው ጫካ የገቡት ወያኔዎች
የራያ ሕዝብ የሚያነሳውን የማንነት ጥያቄ ግን በጸረ ሕዝብነት ይፈርጁታል። አንድ እውነት አለ።
የትኛውም ኢትዮጵያ ውስጥ የሚነሳ ጥያቄ ከሚገባው በላይ ኢትዮጵያን ለተቆጣጠረውና
የመከላከያውን፣ ደህንነቱን፣ ኢኮኖሚውን፣ ውጭ ጉዳዩን፣ የሌሎችን ክፍለ ሀገር መሬቶች በወረና
ለያዘውና ባጠቃላይ የአገራችንን ሥልጣንና ሀብት ሁሉ ለሰበሰበው ወያኔን ጸረ ሕዝብ ነው። ስለዚህ
ወልቃይትን ለወልቃይቴዎች፣ ራያን ለራያ ተወላጆች ለማድረግ የሚደረግ የትኛውም እንቅስቃሴ
የወያኔን ቅጥ ያጣ ዘረፋና ቅሚያ፣ ግድያና ስቃይ ስለሚቀንስ የትግራይ ፋሽስቶች ለግል ጥቅማቸው
የመሰረቱት የቅሚያና የስርቆት ድርጅት፤ ኢትዮጵያን ረግጠውና አደንቁረው ሊገዙበት፤ ሐብቷን
ሊበዘብዙበት፤ እንቦቀቅላ ልጆቿን ሊረሽኑበት በወንጀል ያቋቋሙት የሌብነት፣የግድያና የሙስና ማሕበር
የሆነውን ሕወሓት ቢያስከፋ የሚያስደንቅ አይደለም።
ከዚህ በተጨማሪ እነ ነውር ጌጡ በመግለጫቸው በግፍና በወረራ ተስፋፍተው በያዙት የወሎ መሬት
ላይ የተነሳውን የማንነት ጥያቄ የትግራይን አንድነት ለማዳከል ታልሞ እየተሰራ ያለ ሴራ አድርገው
አቅርበውታል! እዚያ ቤት ነውርና እፍረት ስለሌለ ኗሪው ያነሳው የማንነት ጥያቄ በወረራ በያዙት
መሬት ላይ እስከተነሳ ድረስ በወረራ የያዙት መሬት ጉዳይ እንጂ የሰው ማንነት ጉዳይ አያሳስባቸውም።
ገብሩ አስራት የትግራይ ክልል ገዢ ሳለ «እኛ ወሎ እንጂ ትግራይ አይደለንም» ያሉ የአላማጣ
ባላገሮችን «እንደዚያ ካላችሁማ ወደ ወሎ ሂዱ» ብሎ እንዳባረራቸውና በመሬታቸው ላይ ከትግራይ
ገበሬዎችን አምጥቶ እንዳሰፈረበት አውቃለሁ።
እነ ነውር ጌጡ ሌላው በመግለጫቸው ያነሱት ነገር «ሕቶ መንነት እንተልዩ እውን ሕቶ ኣለኒ ዝብል
ህዝቢ ባዕሉ ሕቶኡ የቕርብ እምበር ኣነ እየ ዝፈልጠልካ ብዝብል እዋኑ ዝሓለፎ ትዕቢት ናይ ባዕሎም
ግልፂ ፖለቲካ ዕላማ ዘለዎም ኣካላት ኣብ ከተማታት ነቁጦም ዘልዕልዎ ሕቶ ከምዘይኮነ ሕገ መንግስቲ
ፌዴራላዊት ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ መሊስዎ ዝሓደረ ኣጀንዳ እዩ፡፡» የሚለው ነው። ይህ ባጭሩ
የማንነት ጥያቄ እንኳን ቢኖር ጥያቄ አለኝ የሚል ሕዝብ ራሱ ጥያቄ ያነሳል እንጂ እኔ አውቅልሃለሁ
በሚል ግልፅ የፖለቲካ ዓላማ ያላቸው አካላት በከተማዎች መሽገው የሚያነሱት ጥያቄ አይደለም ማለት
ነው!
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ልብ በሉ! እንዲህ አይነት መግለጫ ለራያ ተወላጆች የሚያወጡ የመሀል ትግራይ ወያኔዎች ናቸው።
አውቅልሀለሁ እያለ ያለ ማነው? ከመሀል ትግራይ ሆነው በወረራ ለያዙት የራያ ሕዝብ የትግሬ ማንነት
ልበስ እያሉ የሚያስገድዱ ናቸው ወይንስ ትግሬ አይደለንም የሚነው የመሬቱ የራያ ተወላጅ? በነገራችን
ላይ የመሀል ትግራይ ፋሽስት ወያኔዎች ይህንን የሚሉን የራያ የማንነት ጥያቄ ያነሱትን በግፍ አስረው
እያሰቃዩ ባሉበት ሰዓት ከጥይት አምልጠው አዲስ አበባ የደረሱና በግፍ ለታሰሩት ድምጽ የሆኑትን
የራያ ልጆች ነው።
ላለፉት ሀያ ሰባት ዓመታት የራያን ጥያቄ በራያ፣ የወልቃይትን ጥያቄ በወልቃይት ሲቀርብና መተኪያ
የሌለው መስዕዋትነት ሲከፈልበት ነው የኖረው። አሁን ላይ ግን የራያን ጥያቄ በራያ፣ የወልቃይትን
ማቅረብ የማይቻልበት ደረጃ ላይ የተደረሰው የራያና የወልቃይት የማንነት ጥያቄ በመሬታቸው ላይ
ሆነው የሚያነሱ ባላገሮች ሁሉ ከትግራይ በመጡ የፋሽስት ወያኔ ወታደሮች እየታረዱ አካባቢዎቹ
የሰው ልጅ የሚታረድባቸው ቄራዎች ስለሆኑ ነው።
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