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ከጌጡ ዮሐንስ 

 

አፕሪል 24/ 2016 ባለፈው እሁድ በኢትዮጰያ ምክትል ጠቅላይ ሚኔስተር በአቶ ደመቀ መኳነን የሚመራ ቡድን 

በዳላስ ቴክሳስ በአማራ ልማት (አልማ) ስም ስለ ኢንቨስትመንት እና ትራንስፎርሜሽን ለኢትዮጵያውያንና ትውልደ 

ኢትዮጵያውያን ለሆኑ አሜሪካውያን ንግግር ያደርጋሉ ስለተባለ በተባለው ቀን ዝግጅት ወደ ተደረገበት ቦታ አቀናሁ።  
ስለ ስብሰባው ዓላማና ጥሪው የደረሰኝ በአንድ የትግራይ ተወላጅና አፍቃሪ የወያኔ ሰው ነው። ይህ ግለሰብ የወያኔ ሰው 
ያልኩት ደጋፊ የሚለው አባባል ስለሚያሳንሰው ነው ። የሱን ያህል ወያኔን የሚያፈቅር ሰው ስለማላውቅ ነው። ወደ 
ስብሰባው እየሄድኩ አሰብኩ ስብሰባው የአማራ ልማት ከሆነ ለምንድን ነው በአፍቃሪ ወያኔ የትግራይ ተወላጅ ጥሪ 

የሚደረገው? አማራው የተማረና ይህን ስብሰባ ማስተባበር የሚችሉ ሰወች የሉምትም ወይ?  እያልኩ አሰብኩ ።  ሌላው 

አገራችን ኢትዮጵያ በአራቱም ማዕዘናት ህዝባዊ ቁጣ በተነሳሳበት ሰዐት በተለይም በኦሮሚያ ክልል በመሬት ነጠቃ 
የተጀመረው የወጣቶች ሰላማዊና ህጋዊ ጥያቄ መንግሥት ፍትሀዊ መልስ መስጠት ሲገባው እንደተለመደው በጠበንጃና 
በጉልበት ለማስተንፈስ ሞክሮ የነገ ለሀገሪቱ ተስፋ የሆነ በመቶ የሚቆጠሩ ወጣቶችን ከገደለና ደም ካፈሰሰ ፣በሺዎች 
የሚቆጠሩ የሕዝብ ልጆችን አውሬ፣እባብና ብጫ ወባ ባለበት በርሀ ካሰረና ካጎረ ፣ በሕዝቡ ተሰሚነት ያላቸውን 
የተቃዋሚ ድርጅት መሪዎችንና የሲቢክ ማህበር አክትቢስቶችን እንደ አቶ በቀለ ገርባ ያሉትን ወደ ቃልቲ ከወረወረ ፣ 
ለዚህ ምላሽ የኦሮሚያ ህዝብ የልጆቹን ደም ለመበቀልና መብቱን ለማስከበር በገዥው ሥርዓት ላይ ጠበንጃውን ወልዉሎ 
አዘጋጅቶ በሚፋለምበት ሰዓት።  እንዲሁም በሰሜንም የወልቃይት፣ ጠለምት ና ጸገዴን ለምና ድንግል መሬት ለትግራይ 
ለማድረግ ወያኔ ህዋት ከበርሀ ጀምረው የታወቁ ባላባቶችን፣ ወጣቶችንና የጎበዝ አለቆችን በቀጥታና በስውር ሲያጠፋና 
ሲገድል ፣ እንዲሁም   የሀገሪቱን በትረ ስልጣን ከተቆጣጠረ በኃላ በግልፅ የዚህን ታላቅ ጀግና እና ኩሩ ህዝብ ዘር 
በማጥፋት እጅግ ኢሰብዓዊ በሆነ መለኩ እየተፈፀመበት ነው ። ነገር ግን የዚህ ህዝብ ልሳን የሚሆን ጠፍቶና ታፍኖ የኖረ 
ህዝብ መሆኑን አውቃለሁ። አሁን ግን የዚህ ጀግና ህዝብ ልጆች የማንነት ጥያቄ አንስተው የሥርዓቱ የፊት መሪና ተዋናይ 
የሆነውን ህዋት ወያኔን ከብብቱ ሁነው መቀመጫ እና ምኝታ በነሱበት ሰአት፣ እንዲሁም ከሁለት ወር በፊት ሀገሬን 
ኢትዮጵያን አንዳየሁት ጥቂት ምርጥ ዘሮች እና የሥርዓቱ ሎሌዎች ሚሊየነርና ቢሊዮነር ሁነው አገሪቱን የግላቸው 
ንብረት ባደረጉበት። ሰፊው ህዝብ የእለት ጉርሱና እረቃኑን የሚሸፍንበት ዉራጅ ባጣበት ሰአት።  ህዝቡ በዚህ ሥርዓት 
ከመቼውም ጊዜ በላይ በተቆጣበት ወቅት።  በተጨማሪ ከሀያ ሚሊዮን በላይ ወገናችን ለረሀብ ተጋልጦ በረሀብ ጠኔና 
በዉኃ ጥም በሚያልቅበት ጊዜ። ጠባቂና ተከላካይ አጥተው ድንበር ተሻግሮ መጣ በተባለ ዘመናዊ ትጥቅና አሰላለፍ 
ባለው ሠራዊት በሀያ አንደኛው ክፍለ ዘመን ይሆናል ተብሎ በማይታሰብ ደረጃ በአሰቃቄ ሁኔታ   ከሶስት መቶ በላይ 
የተጨፈጨፉ የጋምቤላ ወገኖቸን አሰብኩ። የተጠለፉ ሕጻናትን  መዳረሻቸው  ያልታወቀውን ሚስቶቻቸውን ሳስብ 
መኪናየ እየነዳሁ አንባየ ፊቴን ሞላው። ሀዘን ሀዘንን ይስበዋል እንደተባለው  በሀገራቸው መሬት በማንነታቸው የስራ 
እድል አጥተው የወላጆቻቸውን ረሀብና ችግር ከማይ ባህር  ይብላኝ  ብለው በሊቢያ በርሀ በጨካኞች እጅ ወድቀው 
አይናችን እያየ አንገታቸው  የተቀላውና በጥይት የተደበደቡ ወንድሞቸን አሰብኩ። አሁን በቅርቡ በሜዴን ትራሊያን  
ባህር  በቴሌቪዥን ስሌዳ አይናችን እያየን  ባህር የሰጠሙትን አራት መቶ ኢትዮጵያውያን ልጆቻችን እያሰብኩ  ህዘብና 
መንግሥት ሆድና ጀርባ በሆኑበት። የሀገር መረጋጋት ባልሰፈነበት። የፊዴራል ፖሊስና የአጋዚይ ጦር ከተማውን፣ 
የትምህርት ተቋማትና የእምነት ቦታዎችን ሳይቀር በወረረበት። ነገ ምን ይፈጠራል በሚል በስጋትና በፍርሀት ባለ ሀገርና  
ህዝብ   እነዚህ ከአዲስ አበባ የመጡ እንግዶች ምን አይነት ድፍረት ቢኖራቸው ነው ስለ ኢንቨስትመንት ሊያወሩ የመጡ 



ብዬ  እያሰብኩ ስብሰባው ከሚካሄድበት ቦታ ደረስኩ። ፊቴን ጠራርጌ ራሴን አረጋጋሁ። ዉስጤ ያለው የዚህ ስርአት 
ጥላቻና ቂም ፊቴ ላይ የሚነበብ መሰለኝና በመስታውት ምስሌን  ዳግም አይቼ  ከመኪናዬ ወጥቸ ወደ ሆቴሉ በር 

አመራሁ።  ከሆቴሉ በር በግምት 200 ሜትር  ርቀት ላይ ብዛት ያላቸው ኢትዮጵያውያን ከአስራ አምስት በላይ በሆኑ  

የጋርላንድ ከተማ( city)  ፖሊስ በአንድ መስመር ተሰልፈው ተቃዋሚዎችን  ከዚያ መስመር እንዳያልፍ እየተከላከሉ  

ይደራደራሉ። ቀና ብዬ ወደ ሆቴሉ በር ስመለከት አራት  ትውልደ  ትግራይ የሆኑ በዳላስ ቴክሳስ የወያኔን  ስራ 
የሚሰሩና በቅርቡ  ተደጋፊወችን  አመራር የሚሰጡ ተጋዳዮች ሸሚዛቸውን ጠቅልለው ከመግቢያው በር ላይ በረድፍ 
ቁሞዋል። በስተቀኝ በኩል ስመለከት ሁለት አዛውንቶች ፊትና ኋላ  እየተማሩ ሲገቡ ኢዬኤል ሌባ፣ባንዳ ፣መሰረት አለነ 
ሆዳም አንተ ደግሞ ምንህን ኢንቨስት  ልታደርግ ነው ይላሉ በተለይ አንድ በዕድሜው ጠና ያለ ሰው እዬተወራጩ 
እናንት ከሀዴ ባንዳዎች ቤተክርስትያናችን ለወያኔ ልትሰጡ የነበር ወረዳዎች እያሉ ሲመናጭቆቸው ከልብ  አዘንኩ። አያቴ 

ትልቅ ሰው ሲቀል" ትልቁ ቡሆ ሊጥ ሆነ " የሚሉት ትዝ አለኝ። አዘንኩላቸው። እነሱስ ቢሆን አንድ እግራቸው መሬት 

አንደኛው መቃብር ላይ እያለ  በዚህ እድሜቸው  ሰው የመቃብር ቦታ ይገዛል እንጅ እንዴት ከዚህ ቅሌት ይገባሉ 
እያልኩ ሳላስበው ከተቃሚወች  ጋር ተቀላቀልኩ። መሬት የሚንቀጠቅጥ  መፈክርና ውግዘት ይሰማል። ወደ አደራሹ  
አልፎ አልፎ የሚገቡት በጣም ተሸማቀውና አንገታቸውን ደፍተው ሲገቡ  ለተመለከተ እንደ ሰው ያሳዝናሉ። አንዳንዶቹ  

ስብሰባው የሚጀምረው 2: pm ላይ ነው  እነሱ ግን 9: AM ጀምሮ ሆቴሉ ውስጥ ገብተው መሽገዋል። የስብሰባው 

አስተባባሪ ነኝ የሚለው ሆድ አደርና ተላላኪ የሆነው ተኮላ መኮነን እየተመላለሰ ወደ በር ሲጋራ ከላይ ተላዪ ያጤሳል። 
ከሰባት መቶ በላይ የጥሪ ወረቀት ተሰጥቶ የመጣው ሰው ከአርባ አምስት ሰው ባለመብለጡ ተበሳጭተዋል። ከሁሉ በላይ 

የዳላስን  የአልማ( የአማራ ልማት ማህበር)  በበላይነት የሚመሩት እነ አቶ ፍፁም ፣አቶ አብረሀ፣ አቶ ብርሀኔ ና አቶ  

ገብራይ  በጣም ተናደዋል። ዋይ  አብዚ አድጊ አምሀራይ እያሉ  አስተባባሪ የሚል ደረታቸው  ላይ የለጠፍትን አየተጣሩ 
ያመናጭቆቸዋል። ተቀሚዎች በህብረት ድምፃቸውን ያሰማሉ። የተያዘውን መፈክር በዚህ ስርአት በግፍ የተገደሉና በእስር 
የሚገኙትን ምስልና ፎቶ  ፓሊሶች ሲያዩ ሥርዓት ማስከበሩን ትተው ምን የፈፀሙ ናቸው ብለው መጠየቅ ጀመሩ። 

ሁኔታውን ሲረዱ አዘኑ። ሰርጀንቱ "አዝናለሁ አለ! አሜሪካ እንዲህ አይነት ወንጀለኞችን ማስተናገድ አይገባትም ነበር "።

ለእንደዚህ አይነት ወንጀለኞች ጥበቃ በመቆማችንም እናፍራለን። ለወደፊት ግን በተለይ በከተማችን አይደረግም። ሌላው 
ኦፊሰር አለቀሰ። ተቃዋሚው የሁሉም ዘር ያለበት በተለይ የኦሮሞና የአማራ ማህረተሰብ በአንድነት ያየሁበት ነው። 
በአጠቃላይ ኢትዮጵያዊነት በጣም ጎልቶ የታየበት ነው። ያለፈው ዓመት ለቴክሳስ ሴኔተርነት እጩ ተወዳዳሪ የሆኑት 
ፕሮፌሰር መሐመድ ቀስቃሽና ለወደፊት ምን ማድረግ እንደሚገባ ንግግር አደረጉ በመቀጠል የዳላስ ፎርት ወርዝ ፎረም 

የሕዝብ ግንኙነት አቶ መንግሥቱ አናቸንፋለን! ሆዳሞችና ባንዳዎች ተሸማቀዋል። እኛ ግን ለሀገራችንና ለሕዝባችን ልሳን 

በመሆናችን እንኮራለን አሉ። በመቀጠል በዳላስ ፎርት ወርዝ የታወቀው አክትቢስት ደረጀ ሞሲሳ እኛ ሁሌ የምንጮህ 
ወያኔዎች ወይም ተላላኪዎቻቸው ሲመጡ ነው። ነገር ግን መታገል ያለብን ከእኛው ጋር የሚኖሩ ከእኛ ጋር የሚበሉና 
የሚጠጡ የእነርሱ አንሶላ አጥፊዎችን ነው። ማግለልና ማውገዝ ያለብን። እነሱን ማግለል አለብን አለ በመቀጠል እነዚህን 
አንሶላ አንጣፌዎች ማግለልና ማሸማቀቅ የሚያስችል አንጀት ከሌለን ወያኔዎችን እየታገልን ነው የምንል ከሆነ እራሳችን 
እየዋሽን ነው አለ። እኔ ልቤ እንደተንጠለጠለ ነው። ዉስጥ ያለውን ድራማ ማየት ፈለኩና አንድን አስተባባሪ ብገባ ቅር 
ይላችኋል ብየ ጠየኩት። መግባት የሚቻለው እኮ የጥሪ ወረቀት ላለው ብቻ ነው። ሁላችንም መግባት ፈልገን ነበር 
ተከልክለን ነው አለኝ። አይ እኔኳን አለኝ አለኩና የጥሪ ወረቀቱን አሳየሁት። በል ግባና ጠይቅ ሁሉን ነገር አለኝ። ከሰልፍ 
ወጥቼ ወደ ሆቴሉ በር አመራሁ። ለፖሊሱ የጥሪውን ወረቀት አሳይቼ ወደ ወስጥ ስገባሁ አቶ ባቡ የተባለ የሥርዓቱ 
ተጠቃሚና አገልጋይ ገና ቼክ ወደ ሚደረግበት ቦታ ሳልደርስ አንተ አትገባም አለኝ። ለምን የጥሪ ወረቀት አለኝ አሉኩት 
የት እንደነበርክ አይቸሀለሁ። አትገባም። እዚህ አይደለም እዚች ሀገርም አትገባም አለኝ ።ምንም አይደል ብየ ውስጥ 
ላለው የጥሪውን ወረቀት ለሰጠኝ ለወዲ አድዋው ልጅ ለወዳጀ ለፍፁም ደወልኩለት።  ተንደርድሮ ወጥቶ አስገባው ብሎ 
ትዕዛዝ ሰጠው የከለከለኝን ምክንያት ሊያስረዳው ሞከረ ይገባ ብዬሃለሁ ይግባ አለ። ተቆጥቶ ቀጥሎ እዚህ የመጡት እኳ 

አኛ (የትግራይ ልጆች )ማለቱ ነው ያመጣናቸው እንጂ እናንተ አማሀራይ አይደለም ያመጣችኋቸው እዚህ ቁጭ ብለህ 

ደግሞ ትከለክላለህ ቀስ ብሎ "አድጊ"ብሎ ይዞኝ ገባ። ወደ ስብሰባው አደራሽ ልገባ ስል ዘወር ብየ እንዳልገባ ለከለከለኝ 

ሰው የመሀል ጣቴን አሳያቸው አለፍሁ። 

 



   ስብሰባው አደራሽ ከፍፁሜ (ከቦሴ) አጠገብ ተቀመጥኩ። መድረኩ ፊት ለፊት አምስት ሰዎች ተቀምጠዋል። አደራሹ 

ወስጥ ያለውን ሰው ስቆጥር አርባ አምስት ሰው ቆጠርኩ። ከነዚህ መሐከል አስራ አምስቱ ቁልፍ የትግራይ ወያኔዎች 
ናቸው። አስሩ ወጣ ገባ የሚሉ ሲሆኑ ሁሌ የኃይል ሚዛን የሚመለከቱ ናቸው። የተቃውሞ ትግል ሲያይል ያዙን ልቀቁን 
የሚሉ። ጭራሽ ለተቃዋሚው ኃይል የፊት መሪ መሆን ይፈልጋሉ። ተቃዋሚው ሲዳከም ደግሞ ስለዚህ መንግሥት ስለ 
አመጣው ለውጥና እድገት የሚሰብኩ ስለ ወያኔ ሀርነት ተናግረው የማይሰለቹ ይሆናሉ። አንድ እግራቸው ከወያኔ ሌላው 
ከተቃዋሚ ያሉ ከንቶዎች ናቸው። አምስቱ በትክክል ሙሉ ተቃዋሚዎች ናቸው። የቀሩት የዚህ ሥርዓት ጭፍን ደጋፊዎች 
ናቸዉ። እነርሱም ከነቤተሰቦቻቸው ከሚስቶቻቸው ጋር ነው የመጡት። ቀስ ብዬ አለቃየን ፍፁሜን የትኛው ናቸው 

ም/ጠቅላይ ሚንስትሩ አቶ ደመቀ መኳነን ብየ ጠየኩት አልመጡም አለ። በድንጋጤ በሚመስል መልኩ ለምን? አልኩት 

ምን አውቅለታለሁ ስንት ሰው አዳራሹ ውስጥ አለ ብሎ ጠየቀኝ የሚመጣ ቢኖር ብየ ደምሬ ስልሳ አልኩት አሰቦ ሃምሳ 
ሺ ህዝብ በሚኖርበት ከተማ ስልሳ ሰው ብቻ ብሎ ተቆጣ። ዝም አልኩ በሉ ይህ ቁጥር እኔ እንድገኝ የመንግሥት 
ፕሮቶኮል ሕግ ስለማይፈቅድልኝ ሌሎቹ ያካሄዱት አለና ቴሌፎኑን ዘጋው እና እነዚህ ሦስት ነው የመጡት አንደኛው 
ከኢንባሴ ጽህፈት ቤት ነው። ሴቷ ምንድን ነው የሚባለው የእናንተ ክልል መንግሥት አለና ጠየቀኝ ሳቄ መጣ ምን ይል 
ይሆን ብየ መኢአድ አልኩት አዎ መኢአድ ገለመሌ የዛ ማእከላዊ ኮምቴ እና የእርሻ ገለመሌ ሚኒስተር ነው አለኝ። 
ሳቁኝ። መኢአድንና ብአዴን መለየት የማይችል ደንቆሮ የገዥው መደብ ብየ። አሳሳቄ ገረመውና እንታይ ሆንካ አለኝ። አይ 
ይመጣሉ የተባሉት እንግዳ ለምን አልመጡም ብየ ነው በሳቸው ስም ጥሪ ተደርጎ ያውም ከተማ ውስጥ እያሉ ሌላ ሰው 
ሲሆን ያሳፍራል። የበለጠ ላብራራለት ብየ በቲዴ አፍሮ ስም ኮንሰርት ተዘጋጅቶ ዝግጅቱ ላይ ሻንበል በላይነህ 
እንደማቅረብ ነው አልኩት።  ዋይ አለ አንተ ደግሞ ምሳሌህ ሁሉ የትምክህተኛ ስም ነው የምትጠራው። ደሟ ዘፈን ዘፈን 
ነው ያው ነው ብቻ ይዘፍን እንጂ ደሞ የእናንተ አስተባባሪ ብለን የሰየምናቸው ለኢንቨስትመን የጠሯቸውን ተመልከት 
አንድ የሚረባ ሰው የለበትም። አሁን ያ ከፊት የተቀመጠው መሰረት አለነ የሚባለው እንኳን ኢንቨስት ሊዳርግ አዚህ 
ወጦ ራት የሚበላው የለውም። ስራ ሰርቶ አያውቅም ይገባኛል የመጣው የማታ ራት ግብዣ ስላለ ፊቱን ለማስመታት 
ነው። ቀጥሎ ያለው ኢዮኤል ነገ ድሮ ሚካኤል ቤተክርሲያን እያለ ደህና ነበር። ቤተክርስትያኑን ሲንቀላፋ ለትምክህተኞች 
ሰጠ ቤሳ ቤስቲ የለውም። ቀጥሎ ያለው የኛ ሰው ነው ጎንደር ያደገ የኛ ሰው ነው። ስራ ሰርቶ የማያውቅ ሎቶሪና የሀራጅ 
እቃ ሲሻሽጥ የሚውል ነው። ይህ መድረኩ ላይ ወዲያና ወዲህ ሚለው ተኮላ ትንሽ እኛ ማሰራት ከጀመርን አነሳነው 

እንጅ homeless ይሆን ነበር። አሁን እድሜ ለህወሐት six piece ለብሶ አደባባይ ወጦ ሰው አስመሰልነው። 

እርሱም አይክድም መለሰ ሲሞት ያለቀሰው እንባ ወንድሙ ሲሞት ካለቀሰው በእጥፍ ይበልጣል። የሁለቱን ሞት ላይ 
ስሜቱን አይቻለሁ። ይህ ደመላሽ ተወው ምላሱን እንጅ ኢንቨስት ያደረገው ምንም የለውም ህወሐት ባለ ውለታወችን 
ዋጋ እንደሚከፍል አውቆ በተስፋ የሚጠባበቅ ነው። እርሷ ከፊታችን ያለችው ባለቤቶ በራፍ ላይ የነበረው የባቡ ዘውዱ 
ሚስት ነች ያው እንደሌሎች ቀጣፊዎች አዳራሽ ለመሙላት ነው ያመጣት እንጅ እርሷ የምታውቀው የላትም። እርሱ ግን 
አንበሳ ነው እንደ ሌሎች በቅንጥብጣቤ ሳይሆን የምሰራው ቢያንስ እንድ አንድ የአድዋ ተወላጅ ያለውን ሙሉ መብት 
ከሰጣችሁኝ ብሎ ከዜሮ ተነስቶ ሚሊዮነር ሁኖአል። በራሱ ይተማመናል አይዘባርቅም። ዘወር ብለህ ቀስ ብለህ 
መላጣውን ተመልከት አለኝ። አየሁ አርሱ ፀሀይፅድቅ ይባላል ሙሽ ሙሽ ነው ከልብ ነው ማለት ውሻ ማለት ነው። እና 

ናይ ዘመነ ደርግ ብዙ ሰው ያስጨረሰ ነው። ናይ ምርጫ 97 ቅንጅት አስተባባሪ  ሆኖ ኢህአዴግ ሲሸንፍ እኛጋ መጣ። 

አንዳንድ አሳይመንት ሰጠነው። ሚካኤል ቤተክርስትያን በፋይናስ  በማዳከም በሀገር ቤት ሲኖዶስ ስር ማስደረግ ይህንን 
ስራ እመደረክ ጋር ካለው ተኳላ ጋር አስረናቸው ሞከሩ አልተሳካም። ለጠበቃ እና ለአስተርጓሚ  ብዙ ከፈልን። ለዚህ 
ውለታው የኢትዮጱያ ቤተክህነት ንብረት ትልቅ ቤት በርካሽ ክራይ ተሰጥቶት እያከራየ በወር ለራሱ ሃያ አምስት ሺ 
የኢትዮጵያ ብር አካውንቱ ላይ ለስምንት አመት ተቀምጦለታል።  እሰበው ስንት እንደሆነ አለኝ። ችግር አለው ሴት 
ይወዳል። በዚያ ሊከስር ይችላል ወይም ብዙ ሰው በደርግ ጊዜ በሰራው ቶርችና ግድያ ይፈልጉታል። ብዙውን 
ድርጅታችን ተከላክሎሎታል። አሁን ግን አይረባም። የራሱ ጉዳይ እንዳለኝ የፍፅሜን ትክሻ ከሆላ አንድ ሰው ነካ 
አደረገው። አብሬው ዘወር ስል ብርሀኔ የሚባለው ትግሬ ነው የነካው አብረን ሊሞ ስለምንነዳ አውቀዋለሁ። በትግረኛ 

ከየት ታውቀዋለህ?  ይህ አብሮህ ያለውን በትንሹ አየሰማውህ ነው ለምንድን ነው ሰዎችን እየጠቆምክ የምትነግረው? 

ምን እንደሆነ የት ታውቀዋለህ? እያለ ሲጮህበት ነገር መፂዊ ብየ ወደ ሽንት ቤት ተነስቼ ሄድኩ። የቴሌፎኔን ሪኮርድ 

አስተካክዬ ስገባ የመጣው እንግዳ መናገር ጀምሮአል። ፍፁሜ ወንበር ቀይሮ ከኃላ የነበሩት የአድዋ ልጆች አሰነስተው 
ከመሃከላቸው አስቀምጠውታል። ፍፁሜ አስረኛ መሰለኝ ሁለቱ አድዋወች በዓይናቸው ገላመጡኝ።  ንግግሩን የጀመረው 



ተኮላ ነው ልቡን ነፍቶ ስለ ወያኔ ተጋድሎ ሲደሰኩር ትግሉን ከትግራይ በርሀ እስከ እዮቤልዩ ቤተ መንግሥት እየመራ 
ያደረሰ ነው የሚመስለው። ድፍረቱ ይገርማል ትግላችን እዚህ የደረሰነው ስንት ወንድሞቻችን ተሰውተው ነው ሲል ሳቄ 
መጣ። በመጨረሻ እንግዳው ተጋበዘ ። ያው የተለመደ ፕሮፕጋንዳ አደረገ ሀገራችን የተረጋጋች እና ሰላም እንደሆነች 
በተለይ የአማራው ክልል መንግሥት ለኢንቨስትመንት መልካም እንደሆነ ይህን እድል ዲያስፖራው እንዲጠቀምበት ወዘተ 

የሚል ነው ግለሰቡ የእርሻ ሚ/ር ነው ሴትቱም፣ የኤንባሲው ሰውየ ተመሳሳይ ንግግር አደረጉ። የሁሉም የንግግር ቅላፄ 

የሟቹን ጠቅላይ ሚኒስትር የመለሰ ዜናዊን ይመስላል። በልቤ እነዚህ ሰዎች የመለስን ቪዥን ውርስ ከንግግር ስልት 

ጀምሮ እየተገበሩት መሆኑን አወኩ። ከንግግራቸው በኃላ በውይይት፣ጥያቄና መለስ ላይ ከፊት ረድፍ አንድ ተነሳ ማነው? 

ይህ አልኩት ከአጠገቤ የተቀመጠው በተቃዋሚነት የምጠረጥረውን አዛውንት ሰውዬ እርሱም ከአፊ ወዲው ቀማኝና 
ቆፍጣናው ላቀው ደስታ ነው አለኝ እውነትም ቆፍጣና ሳይናገር ስሜቱ ይናገር ነበር። በምስጋና ጀምሮ ለምና ድንግል 
የአማራ መሬት በትግራይ መንግሥት እየተሰጠ የወልቃይት ጠለምትና የጠገዴ ህዝብ እኛ አማራ ነን በትግራይ 
መስተዳድር እንድንሆን የተደረገው በኃይልና በጉልበት ነው። ህዋት ያለ ምርጫችን ና ፍላጎታችን በጠበንጃ የአማራ ስነ 
ልቦና እምነታችን እየፋቀ ትግሬ እንድንሆን ብቻ ተደረግን እያሉ አቤቱታ እያሰሙ ለምንድ ነው እናንተ የአማራ 

መስተዳድሮች ነን የምትሉት? የአማራ ህዝብ ተወካይ ከሆናችሁ፣ ለአማራ ህዝብ ልማትና መብት የምትታገሉ ከሆናችሁ 

ለምንድን ነው ከወልቃይት ጠገዴና ጠለምት ህዝብ ጋር የማትቆሙት? ሁለተኛ የአማራው ህዘብ በማንነቱ ለረጅም ዘመን 

ከኖረበት ልጆችና ሀብት ካፈራበት ቦታ በማንነቱ ብቻ ያለ አንድ ጥሪት ሲፈናቀል እንዲት ከጎኑ ቁማችሁ 

አልተባበራችሁም? መብቱን እንዴት እንዲከበር አላደረጋችሁም? አሁንም የአማራው መሬት ለባእድ ሀገር ለሱዳን 

መንግስት ህዋት አሳልፍ ሲሰጥና እናንተም ተስማምታችሁ እየፈረማችሁ እናንተን የአማራ ተወካይ አድርገን እንዴት ነው 

የምንቀበላችሁ? ወዘተ የሚል ጥያቄና ተቃውሞ በአቶ ላቀው ቀረበ።  እኔም ሳላስበው በስሜት ተነስቼ ሳንጨበጭብ 

ቆየሁና ዘወር ብዬ ስመለከት ቦሴ (አለቃዬ) ፍፅሜ ሲንጨበጭብ አየሁት ወዲያውኑ አብረውት የተቀመጡት የአድዋ 

ተጋዳዬች ጎትተው አስቀመጡት። በጣም ገረመኝ። በእርግጥ ፍፅሜ ነገር ቆይቶ ነው የሚገባው። ፍፅም ማለት በራሱ 
ቡድን ላይ ጎል አግብቶ በደስታና በፈንጠዝያ ሜዳውን እየዞረ ደስታውን የሚገልፅ ነው።  ጥፋት መስራቱን የሚውቀው 
ከግብ በኃላ በግማሽ ሜዳ በእርሱ ቡድን ኳስ ሲጀመር ነው። ብዙ ሰው ፍፅሜን አይረዳውም ብቻውን እያወራ ይሄዳል 
ለብቻው ይስቃል ወይም ተናዶ ይናገራል ይሉታል። እኔ እንደተረዳሁት ግን የሚስቀው ከአንድና ከሁለት ቀን በፊት 
የሰማው ጆክ ትርጉሙ ወይም ቀልድ የገባው ያን ሰዓት በመሆኑ ነው። እየተናደደ ብቻውን የሚያወራው ደግሞ ከቀናት 
በፊት ከሰዎች ጋር ያደረገው ጭውውት በበጎ ይሁን በመጥፎ የገባው የኔ ብቻውን እያወራ በሚሄድበት ሰዐት ነው። ለዚህ 
በስብሰባው ላይ አቶ ላቀው ማንነታችን ያለእኛ ምርጫ በህዋት አስገዳጅነት በትግራይ ስር ሁነናል። እኛ አማሮች ነን ሲል 
ሌሎች ትግሬዎች ሲናደድና ሲበሳጬ ፍፅሜ ግን ንግግሩን ሳይረዳ ያንጨበጨበው። አሁን ይህ የአቶ ላቀው ንግግር 
ለፍፁሜ ገብቶት በተናገረው የሚናደደው ከሁለትና ከሶስት ቀን በኃላ ነው። ፍፁሜ ነገርና ፓለቲካ ዘግይቶ ነው 

የሚገባው  ህዋቶች (ወያኔዎች) አይረባም ይሉታል ለዚህ ነው ፍፅሜ ቦታ ያልሰጡት እንዲሁ የነ ደመላሽ ፀሐይ ፅድቅ 

እባቡ የቅርብ አለቃ ብቻ ነው የሆነው። ፍፁሜን የትምህርት ደረጃህ ምንድነው ብለህ ብጠይቀው የሚመልስልህ ዋይ! 

ደፋር መሃይም ነህ ብሎ ሰድቦህና አዋርዶህ መጨረሻ ንዴቱ ከበረደለት በኃላ አጠገብህ መጦ መልሶ አንተን ይጠይቀሀል 

ስማ አነተ ለመሆኑ እኔ የአድዋ ልጅ መሆኔን ታውቃለህ?ይልሃል አዎ አውቃለሁ ስትለው ታድያ እንዲህ አይነት ጥያቄ 

ደፍረህ የጠየከኝ ይላል ። እውነቱ ነው ድሮ አንደኛ ደረጃ ስንማር አስተማሪው ወይም ወላጅ አድገህ ትምህርትህን 
ስትጨርስ ምን ትሆናለህ ስትባል አስተማሪ፣ዶክተር፣ ፖይለት፣መሐንዲስ ትላለህ የአሁኑ ዘመን ልጅ ግን ተምረህ 
ስትጨርስ ምን ትሆናለህ ብትለው አድዋ ነው የሚልህ። ምክንያቱም ልጆቻቸውን በላንድ ኩረዘር፣ በማርቼድስ ፣በዲም 
ደብሊው መኪና እየመጡ የሚጥሎቸውና የሚያነሷቸው ምርጥ ዘር የአድዋ ሰዎች እንደሆኑ ያያሉ። የህንፃው የሆቴሉ 
የሁሉም ባለቤቶች ምርጥ ዘሮች እንደሆኑ ያዪ ልጆች በእነርሱ በልጆች  ጭንቅላት ይህ አድዋ በትምህርት ተለፍቶ የተገኘ 

ውጤት አድርገውታል። ፍፁሚም እንደዛው ነው። men! I love ፍፁሜ። ከአቶ ላቀው ደስታ ንግግር በመቀጠል 

በዳላስ ና ፎርት ወርዝ ማህረተሰብ የሚታወቁት አቶ ጌታቸው ትርፊ ነበሩ። በሃገራችን ልማት መታሰቡ ደስ ይላል። ነገር 
ግን ቀደም ወንድሜ ላቀው እንዳለው እኔ እንደ እርሱ የወልቃይት ሰው ነኝ። አንተ ማነህ ምንድነህ ብለህ ብትጠይቀኝ 
ኢትዮጵያዊ ነኝ ከዚያም ጎንደሬ ወልቃይቴ ነይ ብየ አምናለሁ። ይህ እምነት ደግሞ የሁሉም ወልቃይቴ፣ጠገዴና ጠለምቴ 
ህዝብ አምነት ነው። ብዙዎቻችን የትግሪ ደም አለን ወልቃይት ሁሉም አይነት ሰው የሚኖርባት ሀገር ናት ኤርትራዊው፣
ትግራዊ አገው፣ ብሌኑ፣አሳውርታው ነገር ግን ወልቃይት የጎንደር ነው። ስለዚህ ይህ ህዝብ ተገፍቶአል። ላለፉት ሀያ 



አምስት አመት ከየትኛውም ህዝብ በላይ የተሰቃየ የእኛ ወገኖች ናቸው። አባቶቻችን ከጠላት ወራራ ጋር ተዋድቀው ዳር 
ድንበር ያስከበሩ ናቸው። በንጉሱ ሥርዓት የተረሳ በደርግ ጊዜ የጦርነት አውድማ የነበረ ሁሉም ድርጅቶችን ያስጠጋ 
በኢትዮጵያዊነቱ የሚተማመን ደርግን ለመጣል ከእናንተ በላይ መስዋዕት የሆነ ያበላችሁና ያጠጣችሁን ህዝብ ይህን ያህል 
ማሰቃየት አግባብ ስላልሆነ የሕዝቡ ጥያቄ መልስ ማግኘት አለበት ብለው ተቀመጡ። ዘወር ብዬ ሳይ ትግሬዎች ተናደዱ። 
ምክንያቱም ጌታቸው ትርፊ የወልቃይትና ጠገዴ ባላባት ከሚባሉት አንዱ ነው። በመቀጠል አንዲት በመሃከለኛው እዱሜ 

ያለች ወ/ሮ እጆን አነሳች ከአጠገቤ ያሉትን አዛውንት ማነች አልኮቸው አላወኳተም አሉኝ። ቀጠለውም እም አሉና ዛሬ 

ወልቃይቶች አምርረዋል። እነዚህ ከፊትም ከሆላ ረዱፍ ያሉት ያዛ የሞተው እንዲህ አገራችን እምስ አድርጎ የሄደው 
የመለስ ዜናዊ ሚስት ባለቤት ጥራልኝማ ስሙን ከአፌ ላይ አለ እያሉ እኔ ሃሳቤ ከተናጋሪዋ ስለሄደ ስም በማፈላለጉ 
አልረዳሆቸውም። ከእዛ ወገቤን ጎንተል ሲደርጉኝ ባነንኩ። ባሎ መለስ ከሞተ በኃላ ቤተ መንግሥቱን አለቅም ብላ እኔያ 
የሞቱት ቀጣፊ ፓትራያክ የእንግሊዝ መንግስት ና የአሜሪካ መንግስት በሽምግልና ገብተው ነው ያስወጧት።  እህ አልኩ 

አዜብ መስፍን አልኳቸው አዎ! የእርሷ ቤተሰቦች ናቸው።ታዲያ እነዚህ ጎንደሬነታቸውን ከሚጡ የፈለገ ቢመጣ ግድ 

የላቸውም። ሰውየው በአዜብ ስም ፍለጋ ስለያዙኝ የምትናገረውን ሴትዮ በደንብ አልሰማሆትም ግን ያለችው "እኔ ዘሬና 

ማንነቴ ትናንትም ዛሬም ኢትዮጵያዊ ነኝ ብየ አምናለሁ። በእናንተ መስፈርት ካያችሁኝ በአባቴ ወልቃይቴ ጎንደሬ በእናቴ 
የትግራይ ሰዉ ነኝ። ጎንደሬነቴን ሰው ሊገፈኝ ሲሞክር የምር እቆጣለሁ። እናንተ በፈጠራችሁት ክፍልፍል ጎንደር የሚባል 
የክልል መንግሥት የለም። ካላችሁ ለእኔ በዘር የተደራጀ መንግስት ባልፈልግም። ብሔረ አማራ መሆንን እመርጣለሁ። 
ወለቃይትን በትግራይ ስር ማድረግ ህዋት ወያኔ ከጅምሩ እኛ ልጆች ሁነን የህዋት ካድሬዎች ያስተምሩን ነበር። ያኔ በህፃን 
አይምሮየ አልተቀበልኩትም እንኳን አሁን ወንድሞቸና አህቶቸ እየተገፉ ስለዚህ ይህን አስተካክላችሁ ስለ ልማት ብናወራ 
ጥሩ ነው ብላ ተቀመጠች። 
      ክቡር ሚኒስትሩም የሚቀጥለው መልስ ሰጡ በመሠረቱ አሉ በመሠረቱ የሶስታችሁም ጥያቄ አንድ ነው። ዞሮ ዞሮ 
የሚጠነጥነው በወልቃይት በማንነት ጥያቄ ላይ ነው። መታወቅ ያለበት በህገ መንግሥታችንም በግልፅ እንደ ተቀምጠው 
የክልል መንግሥታት የተቋቋሙት ቋንቋን መሠረት በማድረግ ታሪካዊና ባህላዊ ጉዳዬችን መሰረት ተደርጎ ነው 
የተመሰረቱት። በዚህ መስፈርት ስናየው ወልቃይት፣ጠገዴና ጠለምት የትግራይ ክልላዊ መንግሥት ያለ ነው። እኛም 
የብሔር አማራ መንግሥት ከልብ እናምናለን። ሚንስተሩ ይህን ሲሉ ሁሉም በአማራው ልማት የተገኙት ትግሬዎች 
ተነስተው እናመሰግናለን በሚል መልኩ አነጨበጨቡ። ተደጋፊ ሆዳሞችም ፊታቸውን ወደ ተናጋሪው እንግዳ ሳይሆን 
ዙረው ወደ ትግሬ ወያኔዎች በመዞር ይመዝገብልን በሚል ቅላፄ እኛም አንጨብጭበናል እያሉ አይን አይናቸውን እያዪ 
አንጨበጨቡ ትግሬ ወያኔወችም አይተናችኋል እናመሰግናለን በሚል አንገታቸውን እየነቀነቁ የመኳንንት ፈገግታ እያሳዪ 
አንዲቀመጡ ጋብዟቸው። ተናጋሪው እንግዳ በመቀጠል የወልቃይት ጠገዴና ጠለምት በትግራይ አስተዳደር መሆን ፋይሉ 
የተዘጋ ነው። ሆኖም መንግስት ኢህአዴግ በዲሞክራሲ ስለሚያምን የማንነት ጥያቄ ቢኖራቸው መልሱን የሚሰጣቸው 
አነድና አንድ በሆነ መልኩ የትግራይ መስተዳድር መንግሥት ብቻ ነው። ከዚየ ምናልባት የፌዴራል መንግሰት ነው። 
የአማራን የክልል መስተዳድርን በወልቃይት ጠገዴና የጠለምት ጉዳይ የማይገባበት በሁለት ምክንያት ነው ይህወም 
አንደኛ እነርሱ አማራ ነን ይበሉ እንጂ ትግሪዎች ናቸው ብሎ የአማራው ክልል መስተዳድር ያምናል። ሁለተኛ 
አይመለከተንም። የኦሮሞ መስተዳድር መንግሥት በቅማንት ብሔረሰብ መጦ ዳኝነት እንደማይሰጠው ሁሉ እኛም 
በትግራይ መስተዳድር ገብተን አማራ ነን የሚሉትን የወልቃይት ህዝብ ጉዳይ የማየት ስልጣን የለነም አሉ። በመቀጠል 
ከዚህ ሁሉ የትግራይ መስተዳድር በቀየሰው የልማትና የትራንስፎርሜሽን እድገት የወልቃይት ጠገዴ ሕዝብም ሆነ እናንተ 
እዚህ ያላችሁ ተጠቃሚ ብትሆኑ ይሻላል አራት ነጥብ ብለው እንደጨረሱ ከፊት ለፊት አቶ ላቀውና አቶ ጌታቸው 
ከመቀመጫቸው በስሜታዊነት ብድግ አሉ ። አቶ ላቀው ንግግር ሲጀምር ትግሪዎች ና ተደጋፊዎች እንዲሁም ተስፈኞች 
ስነ ሥርዓት እያሉ ተንጫጩ በተለይ የኔው ቦስ የፍፅሜና የገብሬ ድምፅ ጎልቶ ይሰማ ነበር። አቶ ላቀው ዘወር አሉና 

እናንት አለ ጣቱን   ወደ ትግሬዎች እየቀሰረ እናንት የወያኔ ትግሬዎች ለመሆኑ እናንት እዚህ ስብሰባ ምን ታደርጋላችሁ?  

ይህ ስብሰባ የአማራዎች ጉዳይ ነው ተብሎል። ስለ አማራ ልማት ተብሎ ነው የተጠራን እናንተ ምን አግብቷችሁ እዚህ 
ስብስባ የተገኛችሁ። ኢትዮጵያዊ በዘሩ ይደራጅ ብላችሁ ሸንሽናችሁት የለ በቃ እኛ አማሮች በዘራችን ተገኝተናል እናንተ 

ምን ታደርጋላችሁ? የእናንተ የወያኔ ባለ ስልጣን እዚህ ሲመጡ አማራውን ታስገባላችሁ? አልበዛም ከሀገር ቤት 

ሕዝባችንን ቀፍድዳችሁ ከአገሪቱ ጫፍ እስከ ጫፍ ረግጣችሁ ትገዛላችሁ እዚህ ነፃ አገር ደግሟ መጣችሁ 
ትቆጣጠራላችሁ አለ። በብስጭት ሌላው አብሮ የጮህው በሆዳምነቱ፣ በአደርባይነቱ የሚታወቀው መላኩ አቦዝን ነው። 
በዚህ ዘመንና ጊዜ ጎጃሜ ሁኖ መፈጠሩን የሚያፍር ትግሬ ሁኖ ባለመፈጠሩ የሚናደድ በዚህም እናትና አባቱን የሚራገም 



ትግሬ ለመሆን የሚሯሯጥ የአካባቢው ሰው በአጠገቡ ከለለ እኔ የወንድ አያቴ ከአድዋ እናቴ ከተንቤን የመጡ ናቸው 
እያለ የሚወራ። ከአነ እሰዬ አብረሀ መወገድ በኋላ የእናቱን ዘር ትቶ የአባቱን ዘር አድዋነቱን ጠንክሮ  ትግሬዎች  ልቅሶና 
ሀዘን ቤት የሚወራ። ትግረኛ ሲዘፈን ከትግሪዎች በላይ ልዝፈን የሚል  በወጣትነት ዕድሜው  እንደ ወንዶች እዋጋለሁ 
ብሎ ከኢህአሰ ጋር ተቀላቅሎ መጨረሻ ከፍርሀቱ የተነሳ ጠፍቶ እጁን ለደርግ ሊሰጥ ሲል ኢህፖን በሚያፈቅሩ ገበሬዎች 
ተይዞ ገበሬዎችም ለመቀጣጫ ብለው እስላምጌ በተባለው ገብያ ላይ ቀሜስ አልብሰው እንስራ ውኃ አሽክመው ራሱን 

ለስታቅቤ ቀብተው እኔን ያየህ ተቀጣ! አጥፍቻለሁ በሰላም መሰናበት ሲገባኝ ሾልኬ ለመጥፋት መሞከሬ አጥፍቻለሁ 

እንዲል አስደረገው በመጨረሻ ለኢሕአሠ አመራር አቅርበዉ ቅጣቱን ፈጽሟል በነፃ አሰናብቱት ብለው ለምነውለት 
ገበሬዎችን ላለማስቀየም ሲሉ ከፊታቸው አሰናብተው በነበረው ሆላ ተሻሽሎአል በሰራዊቱ ደንብ መሰረት መቀመጫው 
ላይ በሳንጃ ምልክት ተደርጎበት ተሰናብቶአል። እንዲህ አይነት ታሪክ ያለሰው ነው ነበር የአቶ ላቀውን አንዳርጌ ንግግር 
ስነ ሥርዓት በማለት ከትግሬ ወያኔዎች ጋር ሁኖ በመጮህ ለማስቆም የሞከረው።  ከላይ እንደገለጽኩት አቶ ላቀው ወያኔ 
ትግሬዎችን እናንተ በእኛ በአማራዎች በተጠራ ስብሰባ ምን አግብቷችሁ ብለው ከገሰፁ በኃላ አብሮ በጮህው ወደ መላኩ 
አቦዜን ዘወር አሉ። አቶ ላቀው ተቆጥተዋል አይናቸውን እያጉረጠረጡ በሚስፈራ ግርማ ሞገሳቸው ለደቂቃ ትክ ብለው 
ተመለከቱት እዉነቴ ነው አቶ ላቀው ስሜታቸው ስለተነካ ያ አስፈሪ ገፃቸው እንኳን የመላኩ ልብ ሌላውም 
አይችለውም። እርግጠኛ ነኝ በዚያ ቅፅበት የመላኩን ገፅታ ሳየው ሱሪው ላይ የተወሰነ እርጥበት አይጠፋም። አቶ ላቀው 
ከአፋቸው ሊወጣ የነበረውን ወደ ውስጥ ዋጡት። አደነኳቸው። የአቶ መላኩ አቦዜን ድንጋጤም ይገባኛል ያ ቢሄድ፣ 
ቢሄድ አገር ጥሎ ውቅያኖስ አቋርጦ ቢሸሹ አለቀው ያለው የእስላምዬ የቀሚስ ታሪክ በማስታዎስ አሁን ካላቸው 
ተንበርካኪነት ና ሆዳምነት ጋር በማዋህድ በአደባባይ ከባልስጣንና ከትግሪ አለቆቻቸው ፊት ይወሩፍኛል ብለው 
በመስጋት ነው። የፍርሀትና የድንጋጤ ሲቃ የያዛቸው። ነገር ግን ለእኔና መላኩን ለሚውቅ አቶ ላቀው ከአፋቸው 

የመለሱት ምን ሊሉ እንደነበር አውቀን ተሳሳቅን።   ወይ ነዶ! አቶ ላቀው እራሳቸውን አረጋጉና ወደ እንግዳው ዘወር 

ብለው ክብር ሚኒስትር በምን ስሌት ነው የወልቃይት ጠገዴና ጠለምት ህዝብ በህዋት ወያኔ ድርጅት የዘር ማጥፋት 
በማድረግ ለምና ድነግል መሪቱን በመቀማት የአማራ ማንነቱን በመቀማት በዚህ ዘመን ይሆናል ተብሎ በማይታሰብ ወረራ 
ተደርጎብናል እያልን እንዴት ነው የመተሄውና የውሳኔው ባለቤት የትግራይ መስተዳድር ማለት ህዋት ወያኔ ነው ይላሉ ። 
በየት ሀገር ነው ቅኝ ገዥዎች ለሚገዙት ህዝብና አገር መፍተሄ ሰጠው የሚውቁት። የወልቃይት ህዝብ እኛ አማራዎች ነን 
እያለ እናንተ የአማራን ሕዝብ የምንወክል የአማራው እንደራሴ ነን የምትሉ ከሆነ ከዚህ ህዝብ ጋር አብራችሁ ካልቆማችሁ 
ከሚፈናቀለውና ከሚገደለው ህዝብ አማራ ጋር ካልቆማችሁ ይልቁንም በደል ከሚደርሰው ከህዋት ወያኔ ጋር ከቆማችሁ 
የአማራው ህዝብና ሌላው ኢትዮጲያዊ እናንተንና ጌቶቻችሁን ለማስወገድ ወደ ጦርነት እያመራችሁን ነው። የወልቃይት 
ሕዝብ ደግሞ መሳሪያው ካነሳ የት እንደምትደርሱ ከእናንተ በላይ አለቆቻችሁ ያውቁታል  አስቡበት ብለው ተቀመጡ። 
በመቀጠል አቶ ጌታቸው  ትንሽ ለስለስ ያለ ግን ከአቶ ላቀው ብዙም ያልተለየ  አስተያየት ሰጡ። ብዙ ሰው በአቶ 
ጌታቸው አስተያየት ተገርሞል ምክንያቱም አፍቃሪ የህዋት ሰው ናቸው ስለሚባል በዚህ ስብስባ ያሳዩት አቋም የዳላስን 
ህዝብ አስደምሟል ። በአቶ ጌታቸው የነበር ቅሪታ ለምን  አስራ ሁለት የቤተሰብ አባሎችን ይዘው ገብተው ይህን የወያኔ 
ስብሰባ ለማድመቅ ሞክረዋል የሚሉ አሉ። ከስብሰባ ከገቡት አርባ አምስት ሰው  አስራ ሁለቱ የአቶ ጌታቸው  ቤተሰብ 

ከሆኑ ተችዎች አይፈረድባቸውም ። በመቀጠል አቶ ኃይሉ አራጋው! አቶ ሙሉቀን፣ ሌላው ጌታቸው ተመሳሳይ ጥያቄና 

አስተያየት ሰጠዋል ። ከሁሉ በላይ በስብሰባው የነበረውን ሕዝብና በኃላም ከስብሰባው ዉጭ የነበረው ሕዝብ 
የተደሰተው ከአቶ ላቀው አንዳርጌ ንግግር በኃላ በአቶ በቀለ ንግግር ነው። አቶ በቀለ እንዲህ አሉ ክቡር ሚኒስር አንድ 
ጥያቄ ልጠይቅዎት ለምን ይመስልዎታል ከሀምሳ ሺህ ህዝብ በላይ በሚኖርበት በዳላስ ከተማ ለምን ይመስለወታል ስልሳ 

ሰው ያልበለጠ ሰው የመጣወ? እንደሰማሁት ከሆነ ጥሪው የተደረገው በምክትል ጠቅላይ ሚኒስተር በከተማችን 

ተገኝተው ንግግር ያደርጋሉ ተብሎ ነው የተነገረን እሳቸውም የተገኘው ህዝብ በጣም አናሳ ስለሆነ የመንግሥት ፕሮቶኮል 
በዚህ ቁጥር እንድገኝ አይፈቅድልኝም ብለው እንደ ቀሩ ሰምተናል። ዋናው ህዝቡ በዚህ ስብሰባ ያልተገኘበት በኢህአዴግ 
ብልሹና ዘረኝነት ላይ በተመሠረተው አስተዳደር ባለው ጥላቻ ምክንያት ብቻ ሳይሆን የእናንተን ስብሰባ ያዘጋጅት 
ግለሰቦች በዳላስ ኮሚኒቴ የተናቁ፣እውቀትም ገንዘብም የሌላቸው ተራ ጋጠ ወጥና ወሮበሎች በመሆናቸው በእንቅርት ላይ 
ጀሮ ደግፍ የወያኔ ኢህአዴግ ካላው ችግር በላይ በዲያስፖራው ስነ ምግባርና ፈርአ እግዜአብሔር በለላቸወ ሰወች 
በመጋበዛችሁ ነው። ክቡር ሚኒስተር ይመልከቱ ከሁለት ሳምንት በፊት በሀገራችን ለተከሰተው ረሀብ የዜግነት ድርሻ 
ለመወጣት በዳላስ ኮምኒቴ ተሰባስበን አንድ መቶ ስልሳ ሺ ብር አወጣን። ለተከታዩ እርዳታና ድጋፍም እቅድ አውጥተናል 
።የሚገርመው ከነዚህ ከእናንተ ሆዳሞችና ተላላኪዎች አንድም ሰው አልመጣም ሰባራ ሳነቲም አለለረዳም የሚገርመው 



ተቃዋሚዎች ርሀብና ፖለቲካ ይለያያል ብለው ሲደግፍ አነዚህ ከርሳሞች ግን ባይሆን የመንግሥታችን መልክና አስተዳደር 
መጥፎ ገፅታ ያሰጣል ብለው እንኳ አልተሳተፉም ። ምክንያቱም እነዚህ ከርሳሞች የሀገርና የወገን ፍቅር የላቸውም ። 
ታድያ እነ ተኮላ እነ ፀሀይ ፅድቅ እነ ደመላሽ ስለ ኢንበስትመንት ቢወሩ ማን ይሰማቸዋል ብሎ ቁጭ አለ። 
      እንግዳው ሚኔስተር መነጋገሪያውን ያዙና በእውነቱ እየተደረገ ያለው ውይይት እኛ ከአዲስ አበባ ይዘነው 
ከመጣንበት አጀንዳና ተልእኮ ጋር በፍጽም አይገናኝም ስለዚህ ከዚህ በኃላ በኢንበስትመንት ዙሪያ ብቻ ነው የምናወራ 
ሲሉ አቶ ላቀው ብድግ ብሎ መሬታችን ተቀምተን መብታችን ተደፍሮ እንዲት ስለ ኢንበስትመንት እናውራ ሲሉ። 
እንግዳው እባካችሁ አሁንም ያልተመለሱና ንግሥታችንእንድናሳውቃላችሁ የምትፈልጉት ካለ ማታ እራት ላይ ወይም 
በግል ሆቴሎችን በመምጣት ማውራት እንችላለን ብለው ሲጨርሱ ብዙ ሰው መዉጣት ጀመረ ።አጠገቤ  ያሉትን 
አዛውንት እንውጣ ስላቸው ወይኔ ጥያቄየን ሳላቀርብ ፅፊና ተዘጋጅቼ  መጥቼ ወይኔ አሉ ።ጥያቄው ምንድን ነው ብየ 

ወረቀቱን ተቀብዬ     ስመለከት  የሚለው የብሄረ አማራ መንግሥት አመራሮች ስንት  ብሄረ አማራ አሉበት? ይልና እኔ 

በተለያየ ሚድያና የኢትዮጵያ ተሌብጅን የማያቸው የ ብአዴን መሪዎች  ዘጠና በመቶው  ኤርትራዊ ወይ መሀል አገር  
ያደገ ትግራይ ወይ የደቡብ ህዝብ ወይም የኦሮሞ ተወላጅ ነው እና ይህ ብአዴን የሚባለው ስም ቀርቶ የብሔር 
ብሔረሰቦች ክልላዊ መንግሥት ቢባል ይሻላል እና ለዚሁ ነው አማራው ሲፈናቀል  የአማራው መሪት በባእድ የሱዳን 
መንግሥት  በበረከት ሲሰጥ ወያኔ  የአማራውን የወለቃይትን መሪት ሲቀማ በአጠቃላይ ይህ ሁሉ ችግርና መአት ሲመጣ 
በአማራው ላይ ተቋርቋሪና የሚመክት የአማራው መንግሥት ስለለው ብየ አምናለሁ። አሁን የአሁኖችን አላውቅም 
የበፊተኞቹ እነ በረከት እነ ህላዊ እነ ተፈራ ዋልዋ እነ ገብረመድህን ወዘተ አማራን ለመጥፋት የታገሉ እንዴት የአማራ 
መንግስት እነደሆኑ ይገርመኛል ይህ እንዲብራራልኝ በትህትና እጠይቃለሁ የሚል ነው አንብቤ ጥሩ ጥያቄ ነው አልኳቸው 

። አዎ ምን ይሁን ብለው ዘወር ሲሉ ደመላሽን አዬት እርሱን አጋስስ ጥራው ብለውኝ ዘወር ስል አመለጠኝ ያ! ዉሻ የት 

ሄደ አሉኝ ማን አልኳቸው ተኮለ መኳነን አሉኝ ለምነው ውሻ የሚሉት አልኮቸው የእርሱ ውሻ በሁለት መልኩ ነው 
አነደኛ ለሆድ ሲል ለዚህ ዘረኛ መንግሥት ጥብቅና መቋሙ። ሁለተኛ በሁለተኛወ መስመር የተመጠው ሸበቶ ትግሬ  
ታየዋለህ አሉኝ አዎ ስላቸው ተኮላ ከመድረክ ወርዶ ከዚሁ ሰውዬ  ጋር  ይንሾካሾካል ። እየው ይህን ዉሻ ትዕዛዝ 
እየተቀበለ ነው። ይህ ሰው ብርሀኔ ይባላል። ሱዳን ስለ ተወለደ ወዲ ሱዳን ወዲ ካርቱም ይባላል። እና ተኮላ ማለት 
የእርሱ ዉሻ ነው በሄደበት ቦታ ሁሉ አስከትሎት ነው የሚሄደው። እዚህ አገር ነጭች ጠዋት ወይም ማታ ውሻቸውን 
በሰንሰለት አስረው ወክ ያደርጋሉ። ብርሃኔም ጠዋትም ማታም ወክ ሲደርግ ይዞት ይዞራል ደግነቱ ሰንሰለት 
አያደርጉበትም ሲሉ ሳቄ መጣ ። እኛ ይህን እያወራን አንድ አራት ሰዎች ተነስተው ኢንበስት ልናደርግ ገብተን 
በቢሮክራሲ ገንዘባችን ከሰራን ፣ጉቦም ከፍለን ቦታአልሰጠን አሉ አይነት ኮምብሌን ያለው አቤቱታ ሲወራ ከወዳጀ ጋር 
የግላችን ጉዳይ እያወራን እንሳሳቃለን ። ሁለት ግርማ ሟገስ ያላቸው ሰው አየሁና እነዛ ሰዎች ምንድን ናቸው አልኩት 
እየጠቋምኩ ሳላስበው ፍፁሜ ከኃላየ መጣና ትክሻዬን ነካ አደረገኝና አንታ ስብሰባ ላይ መጠቋቆም ክልክል ነው አለኝ ።
ዝም አልኩት። ወደ ወንበሩ ተመለሰ። ሰውዬው ምነው ልጄ አደራህን ይሄ ትግሪ እንደ ተኮላ ውሻው እንዳያደርግህ አሉኝ 

ምነው አባቴ ቆፍጣና ቡልጊ ና ጎንደሪ ነኝ አልኮቸው ደረቴን ነፍቼ  አይ! አሉኝ በዛማ ተኮላ ቡለጊ እኮ ነው። እነ 

ደመላሽ አዲሱ አንድ ደግሞ አለቅላቂ አባቱን ወያኔ ገድሎበት እርሱ የወያኔ ተላላኪ የሆነ ከሚስቱ በላይ  ልጅ ወልዶ 
አገር ቤት ሄዶ አረቂ ቤት የከፈተ ሙላው ሚሉት እርሱም የጎንደር ሰው ነው እና ሆዳሞችና ተንበርካኪዎች በሁሉም 
አሉ። ለማንኛውም ያ አንድ ኃይሉ እጅጉ ይባላል ሌላው ምናሴ ለማ ነው የሚባል  ሁለቱም አጥባቂ ኦርቶዶክስ ነን 
ይላሉ የዛ የሞተው ቀጣፊ ፓትሪያሪክ የጳውሎስ ወዳጅ ነን ብለው በእርሱ አመካኝነት ከወያኔዎች ጋር ተጣምረው አሁን 
የነርሱ አለቅላቂ ሁነዋል። ኃይሉ ሀብታም ነው እዚህም ብዙ ንብረት አለው ሀብቱን ያገኘው ከሀገር ቤት ነው  ከሀገሩ 
የወጣው በንጉሱ ጊዜ ነው ታዲያ ከሀገሩ ይዞት የወጣው ንብረት ራሳቸው ንጉሱ የላቸውም  እና ብዙ ሰው በታቦት 
ሽያጭ ጋር ያያዙታል። እና እነዚህ ሁለቱ በጣም ሆዳሞች ናቸው ። በታሪክ አጋጣሚ ወያኔ አቸንፎ ሲገባ ከአቡነ 
ጳውሎስ ጋር አብረው ገቡ እንጂ አሸንፎ የገባው ሱማሌ ወይም የመን መንግስት ቢሆን ጀለብያ ለብስው ሚስቶቻቸውን 
ኩፍታን አልብሰው ፊታቸውን ሸፍነው ቢስሚ አላህ ረሂም ሮመዳን በማለት እራሳቸውን ሸህ አድርገው ይገባሉ። ማለት 
ተጠቃሚ እስከሆኑ ለማንነታቸውና ለእምነታቸው ደንታ የለላቸው    ፈርሀ እግዜአብሔር የሌላቸው  ፍጡር ናቸው። 
በዚህ መንግስት ህፃናት መገደል 
፣በሃገራቸው መኖር አቅቶቸው በባእድ ሀገር በባህር ሰጥመው የሞቱት በጨካኟች እጅ ወድቀው በሊቢያ በርሀ አነገታቸው 
የተቀላ ና የተሰው ኢትዮጵዮያዊ ለእነርሱ ምንም ማለት አይደለም ። አማራ ነን እያሉ አማራው በማንነቱ ብቻ በኖረበት 
ልጆቹን አሳድጎ በኮለበት ሀገር ሲጨፈጨፍና ሲፈናቀል ለኃይሉ እጁጉና ለምናሴ ለማ ምንም አይደል እንዲውም 



በተጎድትና በሞቱት አማሮች ይፈርዳሉ ይሳለቃሉ። ምናባቱ ምን ሊደርግ ከሰው ሀገር ሄደ ይላሉ። ጨካኝና የአውሪ ልብ 
አላቸው ብለው ሲወሩኝ ፈዝሸ ተመለከትኮቸው።  ሀገሪ ድካምሽ የሚለው ወዳጀ አየነው በቃሉን አሰታወሰኝ። የሰው 
ልቦና ና ህሊና አጥቼ ከብሪ ከምኖር እንደ ሰው ማሰብ የምችልበትና ማፍቀር የሚስችለኝ ሕልምና ልቦና አግኝቼ ደህይቼ 
ብኖር እመርጣለሁ። ብየ አሰብኩ እና አልኮቼው ተወው ሌላው ልቅምቃሜና ገለባ ነው ። እየው ይሄን አያሌው ይባላል 
አንድ ሰሞን የማነው የእርሱ ስም አይያዘኝም የነጋ ቦልጋ ልጅ እህህ አሉክ አርበኛ፣ፕሮፌሰር ፣ዶክተር የአርበኞች ና 
የግንቦት ሰባት ሊቀመነበርና የሠራዊቱ ጠቅላይ አዛዥ  ስል በል የመሰረተ ትምህርት ሊቀመንበር ብለህ ጨምርበት 
አሉኝና ተሳሳቅን ቀጠሉና ሲናገር እወደዋለሁ አሉኝ እና ይህ አያሌው የሱን የብርሀኑን ፎቶ ያለው ኬኒቲራ ለብሶ  በየቡና 
ቤቱ በየምግብ ቤቱ የሚወራው ስለ እርሱ ነበር ። ኢንጅነር  ይልቃል የሚባለው ወጣት ፖለቲከኛ በመጣበት ሰአት ዋና 

አስተናጋጅ ነበር ።ይህው እውነተኛ ገፅታው ይህውልህ አሉኝ።  እህ! አልኩና በዚህ አይነት በየ ፖለቲካው ድርጅት አሉ 

ማለት ነው  ብየ ጠየኩት እህ አሉና አንዳንድ ድርጅትማ ስሙ ነውጂ የኢህአዴግ የመረጃ ና ደህንነት ማሰልጠኛ ማዕከል 
ነው የሚመስሉ። ታዲያ ትግሉ ሁሉ የሚሰናከለው ለምን መሰለህ ጃል አሉኝና በል ልጀ ያመጣችኝ ልጀ ናት እርሶን 

ከማስቸግር አነተ ወደ ቤቴ ሊፍት ስጠኝ? አሉ  ራይድ ማለታቸው እንደሆነ ገባኝና ችግር የለም የት ነው የሚኖሩት 

አልኮቸው  እዚህ ነው ብለው በአገጃቸው ቦታውን እንደሚነኩ አገጫቸውን ገፋ አድርገው ፍርሲኮ ነው የምኖረው አለኙ  
እኔም እዛ ነው የምኖር ብያቸው መሳሳቅ ጀመርነ እንግዳውም የአዳራሽ ሰብሰባ መሆኑ ቀርቶ ጠረቤዛ ላይ እንግዳውን 

ከበው ያወራሉ ። ለመሄ ተነስተን ስንወጣ ቦሴ ፍፁሚ አይቶኝ እየሮጠ መጣ የት ትሄዳለህ? አሁንኳ ወደ እራት ነው 

የምንሄደው እዚኳ አለና ሰው በብዛት የሚመጣ ለምግብ ነው አለኝና ብዙ አይነት ምግብ አለ ሚስቶ፣ቅቅል፣ጥሪ ስጋ 
እያለ ጠራልኝና እነ ደመላሽና ተኮላ በዚህ ስብሰባ አሳበው የተረፈውን ወደ ቤታቸው ለምወሰድ በብዛት ነው የሚዙት 
ሲለኝ አይ ፆም ነው የዛሪ ሳምንት ነው ከሥጋ ጋር የምንገናኝ አልኩት አንድ ሳምንት በኃላ በላህ አሁን በላህ ያው ነው 
እንዳለኝ ሰው ጠራው ውጭ ጠብቀኝ ብሎ እየሮጠ ሄደ። ከባልንጀራዬ ጋር አብረን ወደ መኪናዬ እየሄድን እርሳቸው 
ለልጃቸው ሊፍት እንዳገኙ ስለስብሰባው ለልጃቸው ሪፖርት ያደርጋሉ። ልክ መኪናዬን በር ስከፍት ፍፁሜ ከሆቴሉ 
በራፍ ሁኖ ጠራኝ አሽ ብየ መኪናዬን አስነስቼ ኢሴ ከፍቼ ሰውዬውን አስገብቼ ወደ ቦሴ ፍፁሜ ጋር ሄድኩ ገና ስደርስ 
እንዲህ አይነት የተሳካ ስብሰባ  ኢህአደግ በሰሜን አሜሪካ አድርጎ አያውቅም  አለኝ ሳኩና ስንት ኤንበስተር አገኛችሁ 

አልኩት ዋይ አገኘን በል እጅመአለና  እንታይ ገድሸና( ምን አገባን) ማለቱ ነው እንታይ ገድሸና  ኢንበስተር ገለመሌ 

አንተ ስታስበው እነ ተኮላ፣ ፀሀይ ፅደቅ ፣ ደመላሽ ፣መሠረት አለነ ኢንበስተር ሁነው ነው ስብሰባ የሚካሄድት ሞኝ 
አትሁን መንግሥት ህዝባዊ ወያኔ አርነት ከማንም  ገንዘብም ኢንበስትመንትም አይፈልግም ለቦለቲካና ፕርፖጋንዳ ነው 
እያለ ሲወራ ዝም ብየ ፈዝዥ አይን አይኑን አየዋለሁ የሚወራውና ይህችን ሀወር የሚመሯት እንደዚህ አይነት ደንቆሮዎች 
ናቸው እያልኩ ከሁሉ የሚገርመኝ የተማሩና የተራቀቁ የሚባሉ የሌላው ነገድ አባል ለነዚህ አናሳዎችና መሃይሞች 
ተላላኪና ጉዳይ አስፈፃሚ መሆኑ ያማል። በድንገት ሳላስበው አንተ እንታይ ሆንካ ምን ነካህ ፈዘህ ታየኛለህ አለኝ ዝም 
አልኩት ዋይ እንታይ ሆንካ አለኝ በጣም ስለተሰላችሁ መሄዴን አስቤ እንድሁም የፍፁሜ ጥሪና ገለባ ፖለቲከኛነት ወያኔን 

የማይበት መነፀሪ መሆኑን አይቼ አመሰናበት እጄን እየዘረጋሁ I love ፍፅሜ ስለው ተፈናጥሮ ወደ ሆላ ሸሸ ።

ደነገጥኩና ምን ሆንክ አልኩት ። ዋይ ደህና አይደለህም ናይ እንታይ ወንድ ልጅ እንዴት ወንድ ልጅን i love you 

ይላል በስማም ብሎ እንደማማተር አለና ወደይ! አለ በእኛ ሀገር ሚስትህን እንኳ i love you አትልም። ትንቅሀለች 

ዋይ በዚህ ተነስቶ ነው ወንድ ከወነድ i love you እያለ ሴቱ ከሴቱ I love YOU እያለ እርስ በራስ እስከ መጋባት 

የሚደርሱት እና ከአሁን ጀምሮ እወድሃለሁ ከምትለኝ እጣላሃለሁ ብትለኝ ይሻለኛል በጅሀ ወደይ አለኝ። በጣም 

ተናደድኩና ታዲያ የአንተ መሪና መንግሥት አይደለም ዓለም አቀፍ የጌዮች (gay) ኮንፍረንስ የተካሄደው መለስ ዜናዊ 

ወያኔ አዲስ አበባ አላካሄደም አሉኩት አፋጥቼ ዋይ አንተ ምን ትላለህ እንደነዚህ ያሉ ሙሽ ሙሽ (ድስት ላሾች) እንደነ 

ፀሐይ ፅድቅና ደም መላሽ ያሉ መንግስተ ሕዝባዊ ወያኔን አስገድደውና አሳስተው ነው እንኳ መለስ በምን ሞተ መሰለህ 
ይህ እንደተደረገ ነው የታመመው ። የአክሱም የአድዋ ሕዝብ በአፍ ሳይሆን በልቡ ረገመው እስላሙ ድዋ አደረገበት በየ 
ደብሩን ና ገዳሙ በክርስትና ሰሙ እግዚኦ ተባለ ።ታዲያ አበበ በለው የገደለው መሰለህ ይ ወዲ ሰበቴ ግን 
አስደንግጦታል እንዳለው ተኮላ እጁን ወደ ሆላ አድርጎ ተፈለጋለሁ አለው አሺ በል ሀወይ ሶስት ሰዎች ይሁኑ አህያዎች 
ብታስተምራቸው ና ብታሰለጥናቸው ማይገባቸው ሳምንት ሙሉ ትሪንግ አድርጊቸው ከዚህ ስብሰባ በኃላ ስብሰባው 
እንደተሳካና አነድ ሁነን እንደ ሺህ ሺህ ሆነን እንደ በመኢአድ ስር ሁነን እናለማለን ለማለት አልቻሉም ። 



እና ጋዜጠኛዋ ለመጨረሻ ሰአት ኮች አድርጋቸው ስላለችኝ ልገባ ነኝ አለኝ። ጥሩ እኔም መሄዲ ነው ብየ ከተሰነባትኩት 

በኃላ ዘወር ብየ ፍፁሚ አልኩት ዘወር ሲል I love you አልኩት ።አንተ ቦርኮ እናዲለህ አለኝና ሀዋይ ከመይ ቦረቅ 

ረቅ ቦረቅ ረቅ ትላለህ ብሎ እንደ አዲስ ተቆጣ ። እሽ እሽ አልኩትና i hate you አልኩት እንደ መሳቅ አለና ይሻላል 

የወነድ ንግግር ነው አለኝ እርሱ እየሳቀ ወደ ሆቴሉ እኔም እየሳኩ ወደ መኪናየ ሄድኩ።  አሁንም ሰውየው ስለ ላቀው 

አንዳርጌ ነው የሚወሩት ለልጃቸው የአንዶለም አንዳርጌ ትልቅ ወንድም ሳይሆን ይቀራል? አነዶለም እኳ ጎንደሪ ነው 

ይሏታል። በልቤ እነዚህ ጎንደሬዎቹ ጀግና ሁሉ ከጎንደር   ነው ብለው የሚምኑ አለኩ። ቀጠሉናየሚገርም ትንታንግ ነው 
አሎት ። በቃ መጣ የተባለው እንግዳ ከላቀው አንዳርጌ ሙግት አድርጎ ሄደ ማለት ይቻላል ። ብለው ተሰናበቶት።  
ብጣሽ ወረቀት ሰጡኝ አድራጅብሴን ሞልቸ ጉዞ ጀመርን። ትንሽ አንደሄድን በመሃከላችን ዝምታ ስለበዛ የፋሲል ደመዎዝ 
ካሴት አስገባሁ አረሱት የሚለውን ሰውዬው ደስ ይላቸዋል ብዬ ነው ። ጠቆጥተው ኣውጣው አሉኝ ደንግጨ ካሴቱን 
አወጣሁት ፋሲልን አይወድትም ማለት ነው ብዬ የሻንበል በላይን አስገባሁት አሁንም ተቆጡና ወይ ከመኪናህ አውርደኝ 
እባክህ አውጣልኝ አሉ። ምንነካቸው እኒህ ሰው በአግራሞት አየሆቸው።  ቀጠሉና ድሮ የሚፎክር ጀግና ነበር። ማንም 
ሰው ፍከራ ስለሚችል ብቻ ከመሪት ተነስቶ አይፎክርም የታወቀ አርበኛ በገዳይነቱ የተመሰከረለት ነው የሚፎክር ወይም 
በአስተዳደሩ በሹሙና በጭቃ ሹሙ ተበደልኩ ብሎ ጥራኝ ድሩ ብሎ ሊሸፍት የወሰነ ነው የሚፎክር እዚህ አሜሪካ በየ 
ቡና ቤቱና ጭፈራ ቦታ ዝም ብለውቸያቅራራሉ። ፎክረው ደግሞ ሽልማት ለመቀበል እጁ እጅህን ያያሉ ይህ ፎካሪ 
ሳይሆን አዝማሪ ነው። የፎከረ ሰው በሳልስቱ ድር ነው የምታገኘው እና ይህ ተለመደ ና በሚሸፍተው ፍከራ ላይ 
አስክስታ መውረድ ተጀመረ። እና ይህውልህ በነዚህ መናጢወች ጊዜ እስክስታ የሚመጣ እንጅ የሚተክስና የሚገድል 

ጠፋ። እያሉኝ እቤታቸው ደረስን በሉ አቤቴ ደህና ይሁኑ ስላቸው ቆይ! አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ ቅድም ስናወራ አባቴ 

ከጎንደር ከጋይንት ነው ስትል የሰማውህ መሰለኝ አሉ አዎን አለኮቸው ጥሩ እንግዲህ አህያ ብቻ ነው በእናቱ የሚጠራው 
እና ጎንደሪ ነህ ማለት ነው አሉኝ ፊቴ እንደመቆጣት ሲል ቆይ አስጨርሰኝ አሉ። እነዚህን መናጢዎች ለማስወጣት እነርሱ 
በመጡበት መንገድ መሄድ ነው የሚወጣው።  ኢትዮጲያ ህዝብ በአንድ ላይ በድርጅት ተደራጅቶ ይነሳል ስንል ሀያ 
አምስት አመት ሞላን ምንም ጠብ ያለ የለም ከመሞትና ከመሰደድ ውጭ። አሁን የሚወጣው በየአካባቢው የጎበዝ አለቃ 
እየመረጥክ ኢትዬጵያዊነትክን በልብህ ጥፈህ መፋለም ነው። እና የአባትህ ሀገር ጎንደር ተነሥቶአል እየተዋጋ ነው። 
ወልቃይት፣ጠገዴ ጠለምት ላይና ታች አርማጭሆ ሊቦና ጋይንት ድርቦታቦር ፎገራና ጭልጋ ተነስቶ ብዙ ጎበዝ ድር 
ገብቶአል እና እነርሱን ለመርዳት አዚህ ውጭ ያሉት የጎንደር ህብረት ብለው ተደራጅተው እየረድ ነው አንድ ሁለት 
ወስላቶች አሉበት እርሱም ይስተካከላል እና በሚቀጥለው ስብሰባ ከእኔ ጋር ሔደህ ታያቸዋለህ መሪው ደግሞ በቅድሙ 
ስብሰባ ገትሮ የያዛቸው ላቀው አንዳርጌ ነው ሲሉኝ ደስ ብሎኝ ፈገግ ስል አዩኝና በል ስልክህን ፃፍ ብለው ወረቀትና 
ብዕር ሰጡኝ ሳላመነታ ፅፌ ሰጠሆቸው ደስ አላቸው። በል ደስ ይበልህ የቅድሙን ፍከራ አስገባው ዘፈኑን እንስማው 
አሉኝ ። ከቤታቸው በር ላይ ሁነን የፋሲልንም የሻንብልንም ሰማን። ሙዚቃ ድምፅ ስትሰማ ልጃቸው ህፃን ልጅ ታቅፋ 
ወጣች አየችና አባዬ ምን እያደረክ ነው አለች ነይ አሏትና በእጃቸው ጠሮት ከመኪናዬ ወጥቼ ሳያት የማውቃት ነው። 
በተቃዊሚዎች ስብሰባ ላይም በየመን በሳዊዲ አረብኛ ና በደቡብ አፍሪካ በስደተኛ ወገኖች በተፈፀመ ግድያና ጭፍጨፋ 
ዋነኛ ተዋናይ ስለነበረች ተዋውቀናል በጣም ሀገሮን ትወዳለች እና የሀገር ልጅ ሰላምታ ሰጠሆትና የት ጠፋሽ አልኳት 
አለሁ የሚረባ ተቃዋሚ ታግሎ የሚታግል አጣሁ ። ፌሽካ ተነፍቶአል ጦርነት ጀምረናል ይሉሃል ስታጣራ ነገሩ ፌሽካ 
ሁኖ ታገኘዋለህ ። መሪዎቹ እስከ ተንጨበጨብላቸው ድረስ ዝም ብለው መቀደድ ነው ከአጠገብህ ያለው ታጋይ ስታየው 
ድርጅቱንና መሪዎችን በጭፍን የሚመልክ ደንቆሮ ሂነው ስላገኘሆቸው ከነዚህ ደናቁርት ጋር ጊዜ ከማጠፋ ልጆቼን 
ላሳድግ ብዬ ወስኛለሁ ። አዘንኩ እዚህ ከተማ ከሴት እህቶቻችን በግምባር ቀደም ይህን ሥርዓት እየታገለች የነበረች 
በመሆኗ አዘንኩ በይ ለአባባ ቴሌፎን ቁጥር ሰጥቻቸሆለሁና ከሳቸው ወሰደሽ ደውይልኝ እንወያያለን ።አልኳት። ያች እንደ 
አብሪ ኮከብ ከፊት ሁና ታግላ ስታታግል የነበረች ታጋይ የትግል መንፈሶ ቀዝቅዞ ። በሉ ደህና እደሩ ብዬ ልንቀሳቀስ ስል 
አባትዬው ወደ መኪናዬ መስኮት ጠጋ ብለው በጆሮዬ  ያ ትግሪ ግምኛ ተጠግቶሀል ና አንገቴ ያለውን መስቀል ይዘው 
አደራህን  አንደዛ አንደ አያ አቦዝን ልጅ የወያኔ አለቅላቂ እንዳትሆን  እንደዛ እንደ አንተ የእናት ሀገር ልጅ ተኮላ ውሻው 
እንዳያደርግህ  ሲሉኝ ሣቄ መጣና አልሆንም  ከሆንኩ እንኳ በግድ ጎጃሜ ነኝ እንደሚለው  እነደ አያ ዘውድ ልጅ ነው 
የምሆነው ስላቸው ሳቁ ይሻላል አሉና ተሰነባብተን ተለያየን  ቤቴ በሁለት ማይል እርቀት አገኘሁት ። የቤቴን ጋራጅ 

ስከፍተው አነድ ነገር ከውስጤ ወጣና ሳላስበው ብቻዬን እየሳኩ አልኩ I IOVE ፍፁሜ! ! ! 

 



   


