
                               

        

                        

        እሳትን በሣት  
     ይፍሩ ኃይሉ 

“መከራና ችግር ፤ ብልሃትንና ድፍረትን ይፈጥራሉ” እንደሚሉ፤የኢትዮጵያ ሕዝብም በወያኔ የተጫነበትን የሃያ 
አምስት ዓመት የግፍና የመከራ ቀንበር ተሸክሞ፤ የሃገሩ ለም መሬት ከዳር ድንበሩ እየተሸነሸነ ለአረብና ለሕንድ ባለሃብቶች 
ሲቸረቸር.፤ ከተወለደበት ቀዬ የተፈናቀለው ወገኑ ከቀን ሃሩር ከሌት ቁር የሚጠለልበት አጥቶ ከሚስቱና ከነልጆቹ በየ 
ሜዳው ተበትኖ፤ የዕለት ጉርሱን ለማግኘት ትላንት ሃብቱን ለዘረፉት ቱጃሮች በኪሊነት ተቀጥሮ ላቡን ያንጠፈጥፋል። 
የኢትዮጵያ ወጣት ትውልድ፤ ተምሮ ፤በሰለጠንበት ሙያ ተቀጥሮ እራሱን ማስተዳደር ባለመቻሉ፤ እናት አገሩን ኢትዮጵያን 
እየለቀtቀ፤ ያፍልኛል በሚል ምኞት በየአቅጣጫው ወደማያቀው አገር ሲሰደድ፤ በየበረሃው፤በዘንዶና በጊንጥ፤ እየተነደፈ፤ 
የአንበሣና የጅብ እራት እየሆነ ሲቀር፤ የተረፈውም ወንዝ ተሻግሮ ፤ ባሕር ሰንጥቆ ለመሻገር ሲሞክር፤ ከአለመብት ሳይደርስ 
የአዞና የአሰናባሪ አሣ እራት እሆነ የዉሃ ሽታሆኖ ቀርቷል። በሕይወት ካሰበበት የደረሰውም፤ በማያውቀው አገር ርሕራሔ 
በሌላቸው አሰሪዎቹ የቁም ስቃይ እየተሰቃየ፤ መከራውን እየቧጠጠ፤ የተወለደበትን ቀን እየረገመ ይኖራል። በውስጥም 
በውጪም ለኢትዮጵያ ሕዝብ አልተመቸውም።     

 ዕድሜ ለሲ አይ ኤ፤ ለሻቢያና በደርግ መንግሥት ዉስጥ ተሰግስገው የነበሩ የጠላት ሰላዮች፤ አድርባይ ሆዳሞች፤
በግርግር በለስ የቀናው ወያኔ ደርግን አሶግዶ ፤ እሱ እራሱ አዲስ አበባን ተቆጣጥሮ በትረ መንግሥቱን ከጨበጠ በኋላ 
በቅድሚያ የወሰደው እርምጃ ኤርትራን ማስገንጠልና አሰብንም ጠቅልሎ ለሻቢያ አስረክቦ ኢትዮጵያን ወደብ አልባ ማድረግ 
ነበር። የአንድ አገር መሪ ነኝ ከሚል ከባለ እራዕዩ መለስ ዜናዊ “አገሬ ብትገነጣጠል፤ ወደብ አላባ ሆና ብትቀር ግድ የለኝም” 
የሚለውን በመርዝ የየተነከረ፤ በጥላቻ የበለዘ አነጋገሩን ስንሰማ እኛን ኢትዮጵያውያንን ብቻ ሳይሆን የዓለምን ሕዝብ 
በጠቅላላ አስገርሞታል፤ አስደንቆታል። ይህ ዓይን ያወጣ ጥላቻ በግልጽ ያሳየው አቶ መለስና ግብረአበሮችቱ ለኢትዮጵያ 
ያቀዱትን የጥፋት ጎዳና ቀስ በቀስ አገሪቷን በዘር፤ በሃይማኖት፤ በቋንቋና በጎሣ እየከፋፈሉ ፤ እርስበርሱ እያናከሱ፤ ለመግዛት 
የሚያምች እቅድ “፡በክልልህ ተደራጅ” አሉት። ታይቶና ተሰምቶ በማያውቅ ሁኔታ ለመጅመሪያ ጊዜ የትዮጵያ ሕዝብ በጎሪጥ 
እንዲተያይና እንዳይተማመን የተቻላቸውን ሁሉ አደረጉ። ደግነቱ ግን አርቆ አስተዋዩ የኢትዮጵያ ሕዝብ በቀላሉ 
ካጠመዱለት የተከፋፈል ወጥመድ ዉስጥ ሊገባላቸው አልቻለም። በአርሲና በሐረር ኦሮሞች ሕሊና ዉስጥ ተጠንሥሶ 
የነበረው መርዝም በአርቆ አሳቢው ፤ በጨዋው የኦሮሞ ሕዝብ ክሽፏል፤ በርሷል። በሻቢያው ተላላኪ በተስፋዬ ገብረአብም 
ይቆሰቆስ የበርውን ዕሳት አመድ ሆኖ ቀርቷል። ተስፋዬ ገብረአብና መሰሎቹ እስከ ግባ መሬታቸው ድረስ እነደቆቅ 
እየደነገጡ፤ እነደዝንጀሮ እየተገላመጡ፤ በቁማቸው እየባነኑና እየበረገጉ፤ እንዲኖሩ አድርገናቸዋል። የወያኔም እጣ ፈንታ 
ከዚህ የባሰ እንጂ የተሻለ አይሆንም።  

  የወያኔ ነገር ከድጡ ወደ ማጡ ነውና ፤ በልማትና በከተማ ማስፋፋት ሳቢያ፤ በአዲስ አበባ ከተማ 
አካባቢ የሚኖረውን አርሶ አደር አገበሬ እያፈናቀለ፤ መሬት አልባ እያደረገ መቆሚያና መቀመጫ ያሳጣው አርሶ አደር ገበሬ፤ 



                               

በአንዲት ዠንበር የትላቱ ተድላድሎ ባለው አቅም ኑሮውን የሚታገለው የኦሮሞ አዛውንትና ለፍቶ አደር ገብሬ ከነቤተሰቡ 
የሚወድቅበት ሲያጣ፤ ባለችው አቅም፤ ባልሞት ባይ ተጋዳይነት ወያኔን “ንቅንቅ አልልህም” አለው። ለዚህም ቆራጥ 
ጀግነንቱ በራሱና በወጣት ልጆቹ ሕይወት ከፈለ። ታሰረ፤ ተንገላታ፤ ግርማ ሞገሱን ገፈፉት። በወያኔ ጨካኝ ክንድ ወጣቱ 
ሲጨፈጨፍ፤ አዛውንቱና ባልቴቱ፤ ሲዋረዱና እየተዘልፉ በቆመጥ ሲደበደቡ አሁንም ይህ ጀግና ሕዝብ ወያኔን በመጣበት 
መንገድ ፤ በመረጠው በኃይል ትንቅንቅ መግጠም ሲችል፤ በተለመደው ጨዋነቱ፤ በሰላም ለመብቱ መታግልን መረጠ። 
ባለጌው ወያኔ ግን የኦሮሞን ጨዋነትና አስተዋይነት፤ እንደፍረሃትና ደካማነት ቆጥሮ፤ አሁንም በዚያው በለመደው ፤የፈሪ 
አባራሪነቱ የኦሮሞም ሕዝብ በትረየስ ጥይት እየጨፈጨፈ ፤ መድረሻ እያሳጣው ይግኛል። የወጣቱ የኦሮሞ ደም ከመቃብር 
ሆኖ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ “ድረስልኝ!!” እያለ ይጮሃል። ይህ ጩኸቱ ሰሚ ያገኝ ይሆን ወይስ የወንድሞቻችን የሮሞች 
ደም “ደመ ከልብ” ሆኖ ይቀር ይሆን? 

 

 ይህ የልማትና የከተማ ማስፋፋት አባዜ ወያኔን ከተንጠለጠለብት ማማ ላይ አሽቀጥሮ የሚወረውረው አውሎ 
ንፋስ እንደሚሆን ብዙ ምልክቶች እየታዩ ናቸው። በንፋስ ስልክ አካባቢ ላፍቶ በሚባለ አዲስ ቅኚ፤ በርካታ ኢትዮጵያውያን 
ያለ የሌላቸውን ቅርሳቸውን አፍሰው የሠሯቸውን ቤቶች፤ ያለምንም ቅድመ ማስጠንቀቂያ፤ ያው በተለመደው ጭካኔው 
ወያኔ የድሃውን ንብረት በቡልዶዘረው እንዳረሰው ሰምተናል፤ በተለያየ መንገድም በዓይናችን አይተናል። በዚህ በመኖርና 
ባለመኖር ትንቅንቅ መካከል፤ አንዳንድ እናቱ በሙሉ ቀን የወለደችው ጀግና የወያኔን ተላላኪና ጠመንጃ አንጋች እየያዘው 
ሲወድቅ አይተናል። ይህ እንግዲህ የመጀመሪያው እንጂ የመጨረሻው እንዳልሆነ ልናውቅ ይገባናል። ዛሬ በኦሮ ወንድሞቻን 
ላይ የሚወርደው የጥይት ውርጂብኝና የሚያዣብበው የሞት ጥላ ነገ በመላው ኢትዮጵያ ላይ እንደ ጎርፍ መውረዱ 
የማይቀር ነው ። ምን ማድረግ አለብን ፤እንዴት መዘጋጀት አለብን የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ከመሞከሬ በፊት፤ለወያኔና 
በስሩ ለሰገሰጋቸው የአማራና የኦሮሞ አድርባይ ሆዳሞች፤ ማለት የምፈልገውን በተቻለ መጠን አጠር ባለና በቀለጠፈ 
መንገድ ለማስረዳት እሞክራለሁ። 

 በአሁኑ ወቅት ብዙ የወያኔ ደቀመዝሙሮችና አዲስ ግልብጦች ከጉያችን ሆነዉ “ወያኔ፤ ወያኔ” እሸተቱ ብቅ ብቅ 
ማለት ጀምረዋል። እነዚህ በቅርቡ በወያኔ የተጠመቁ አዲስ ግልብጦች እራሳቸውን “ኢንቨስተሮች ነን” የሚል ስም 
ለራሳቸው አውጥተዋል። ከቅርብ ጊዜም በኋላ አዲስ አበባን የውሃ መንገድ አደርገውታል። ያም ባልከፋ ነበር። ይዘውት 
የሚመጡት የወያኔ ፕሮፓጋንዳ ግን ጭንቅላት ያዞራል፤ ለባሰበትም ሽጉጥ ያስመዝዛል። ትዕግስቱን የሰጠው አንድ ሰው ቀስ 
ብሎ፤” ኧረ ምን ዓይተህ ነው የትላንቱ ጀግና ወንድሜ ዛሬ ባንድ ጊዜ ሱሪህን ፈተህ ለወያኔ ያደገደከው? ብሎ ለሚጠይቅ 
መልሳቸው አጭርና ቀጥተኛ ነው። 

 አንደኛው መልሳቸው “አሸነፉን እኮ! ከተሸነፍን እንከተላቸው፤ ዉጤት ላናመጣ ምን አታገለን” ይሉናል። 

ሁልተኛው መልሳቸው፤ ማስረጃም አለን ብለው የሚያቀርቡትና የሚያናፍሱት ያንኑ የአዲስ አበባን ከተማ መለወጥ 
ለማሳየት በመሞከር ነው። በአፋቸው ሙሉ “የምን ዱባይ፤ የምን ሮማ! ነገ ፓሪስን አዲስ አበባ ቀድማ ትሄዳለች። የሃገሪቱ 
የመገናኛ መስመሮች በቀለበት መንገዶች ገጠጣጥመው አሳምረውታል። ዛሬ በአዲስ አበባ ዉስጥ የትላንቱ ተራ ነጋዴ ዛሬ 
ባለ ብዙ ሚሊዮን ብር ሃባትም ነው” ሲሉ ይደማጣሉ። ይኸ ሁሉ መሻሻል ‘ይኸ ሁሉ ዕድገት እንዴት ሊሆን ቻለ? በዚች 
በምትሏት የበለጸገች ኢትዮጵያ ለምን ታዲያ የሥራፈቱ ቁጥር እንዴት እንደዚህ ሊበዛ ቻለ? ወጣቱ ለምን አገሩን እየለቀቀ 
ሲሰደድ እንዴት ለአደጋ ተጋለጠ? የወያኔ መንግሥት በርግጥ የአገሪቷን ኢኮኖሚ ካሻሻለ፤ የሕግ የበላይነት ካለ፤ ሰላምና 
መረጋጋት ካለ፤ ለምን ታዲያ የኢትዮጵያ ሕዝብ ጩኸት በዓለም ዙርያ እያስተጋ ይግኛል? የኢትዮጵያ ወሕኒ ቤቶች 
በነስክንድር ነጋና በመሰሎቻቸው ተጣቦ እንዴት ፍትሕ አለ ማለት ይቻላል? ከ15 ሚሊዮን ሕዝብ በላይ ለረሃብ ተጋልጦ 
እያያችሁ እንዴት ኢትዮጵያ ተሻሻለች ትላላችሁ? ለሚለው መልሳቸው ፡ “የምን ርሃብ! የምን ችግር ነው የምታወሩት! እያሉ 
ዓይን ያወጣ ዉሸት ይዋሻሉ። በጣም የሚያሳዝነው ግን እነንዚህ እነብር አምላኩ፤ ከካብ ዉስጥ የማይገቡ ድንጋዮች፡ ዛሬም 
አሜሪካ ተቀምጠው ፤የዓለምን ዜና የሚሰሙት ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሚቃርሙትን የወያኔ የሃሰት ፕሮፓጋንዳ ነው። 
በዚህ በጣም ተገርሜ፤ የአሜሪካው ዜና ይቅርባችሁ፤ ቢቢሲም፤ አልጀዚራም አልዋጥ አላችሁ፧ ብዬ ላቀረብኩት ጥያቄ 
እንደኔው አንጅቱ የቆሰለ አንድ ቀልጣፋ፤ “አይ ይፍሩ ቋንቋውን ከየትያምጡት? እዚያው ከወያኔ ጋራ ይጣበቁ እንጂ!” ብሎ 
ሁላችንንም አሳቀን። 

 ወያኔም ሆነ ደጋፊዎቹ ስለ ኢትዮጵያ ያለቸውን አስተያየት የፈለጉትን ሥዕል እየሳሉና እያሳመሩ ሊያቀርቡ 
ይችላሉ። ዕውነቱን ግን እንኳን ለታዛቢ ለራሳቸውም ግልጽ ነው። ግን አሁን ጊዜው ለፈለፈላቸው የወያኔ ደቀ መዝሙሮች 
ሊረዱትና ሊግነዘቡት የሚገባ አንድ ሃቅ አለ። ይኸውም ወያኔ በኢትዮጵያና በሕዝቧ ስም እየለመነ ከዓለም ባንክ፤ 



                               

ከአሜሪካን፤ ካናዳና በርካታ የአውሮፓ ሃገራትና ከተለያዩ የበጎአድራጎት ድርጅቶች በሚሰነዘርለት ምጽዋት፤ “ይሕን 
አደረግሁ፤ እነዝህን ሰማይ ጠቀስ ሕጻዎች ሠራሁ፡ እነዝህን አውራ ጎዳናዎች ዘረጋሁ” ወዘተ” እያለ ለመለመኛው ለላንቲካ 
የሚቀርቡ ለምጽዋት እጆቹን ሲዘረጋ የሚያቀርባቸው ምልክክቶች ናቸው።እነዚህ ጥራቱንና ጥንካሬውን ያልጠበቀ የሕንጻና 
የአውራ ጎዳና ብዛት ዘላቂነት የሌለው በሃያና በሰላሳ ዓመት ዉስጥ እንክትክቱ ወጥቶ ተፈራርሶ የሚወድቅ ነው። በይበልጥ 
ግን የሚያሳዝነው የአዲስ አበባ ሕዝብ የሚወድቅበት አጥቶ በየሜዳው ላይ እየፈሰሰ፤ ኪራዩ የማይቀምስ ኮንዶሚኒዬምና 
ፎቅ ላይ ይህን በግድ የተገኘ የምጽዋት ገንዘብ ለምን ማባከን አስፈለገ? ለምን ከሕዝቡ ገቢ ጋራ የሚመጣጠን ቁጠባ ቤት 
አልሠሩለትም? እንደምንሰማው ከሆነ በወያኔ ዘመናዊ ሰማይ ጠቀስ ፎቆች ላይ ከሶስተኛው ፎቅ በላይ ምንም የዉሃ ጠብታ 
እንደማይደርሰው ይነገራል። እንዲህ ነው እንግዲህ የወያኔ በሥልጣኔ ወደፊት መገስገስ!! 

 የወያኔ የሃሰት ፕሮፓጋንዳ ሰለባዎች ያልተረዱት ቢኖር፤ወያኔ በለመነው ገንዘብ እነዚህን ፎቆች ሲሠራና አውራ 
ጎድናዎቹን ሲዘረጋ፤ እነዚህን ፕሮጀክቶች ለመሥራት ኮንትራቱን በጨረታ ተወዳድረው፤ ጨረታውን አሸንፈው ሥራው 
ከፍጻሜ የሚያደርሱት እነማናቸው? የጉራጌው ነጋዴ? የኦሮሞው እንጂኔር እንዳትሉኝ። በሙሉ ከወያኔ ጋራ በጥቅም 
የተወሳሰቡና በሥጋ ዝምድናና በትግራይ ተወላጅነት ብቻ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ የሥራውን ተቋራጭነት እንዲለገሱ 
ይድረጋል። ከዚህ በበለጠ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሊገነዘበው የሚገባ ትልቅ ነገር ቢኖር፤ ለነዚህ ተዘረጉ ለሚባሉት 
አውራጎዳናዎቻና፤ ተሠሩ ለሚባሉት ሰማይ ጠቀስ ፎቆችየሚወጣው ገንዘብ፤ ወያኔ በኢትዮጵያ ሕዝብ ስም ለምኖ 
ከሚያገኘው ገንዘብ በመቶ አሥር (10 %) አይሆንም። የተረፈው ዘጠና ከመቶው (90 %) ከወያኔ ባለሥልጣኖች ኪስና 
በዘመድ አዝማዳቸውን ኮሮጆ ዉስጥ ገብቷል። መረጃ ካስፈለገ ወያኔ የሚኖርብትን ቤት፤ የሚነዳውን መኪና፤ ልጆቹን የት፤ 
እንዴት እንደሚያስተምር መመልከት ብቻ ይበቃል። 

 የወያኔ ሃብት ዉቂያኖስ ተሻግሮ የአውሮፓንና የአሜሪካን ባንኮች አጣቧል። ዛሬ በሰሜን አሜሪካ ባለ ጋዝ ስቴሽኑ 
ማነው? ባለ ሰቨን ኢለቨኑ ማነው? የአሜሪካን ዋና ዋና ዩኒቨርስቲዎችን ያጣበቡት የነማን ልጆች ናቸው? አቤት እነዚህ 
ልጆች በችሎታቸው ቢሆን ኖሮ ከነዚህ ትምህርት ቤቶች ለመግባት የቻሉት በጣም ደስ ይለኝ ነበር፤ ዞሮ ዞሮ ወገኖቼ 
በመሆናቸው። በዚህ በሰሜን አሜሪካ፤ በተለይም በአንዳንድ አነስተኛ ከተማዎች ዉስጥ፤ ወጣ ብለው የተንጣለለ ቪላ 
ገዝተዉ፤ ድምጻቸውን አጥፍተው፤ ልጆቻቸውን እያስተማሩ ጸጥ ያለ ኑሮ የሚኖሩ በርካታ አዲስ መጦች አሉ። ምንም እንኳ 
እነሱ ከሰው እርቀው፤ ድምጻቸውን አጥፍተው ለመኖር ብዙ ቢጥሩም፤ ፈረንጅ ያየውንና የሰማውን መደበቅ ስለማይችል፤ 
“ይፍሩ እኔ ሰፈር ካንተ አገር የመጡ አንድ መልካም ቤተሰብ አለ፤ ለምን ብቅ ብለህ አትጠይቃቸውም? ብሎ ቢያፋጥጠኝ፤ 
አድራሻ ጠይቄ ተነስቼ ሄድኩ። ለማስደስት የሄድኩት ሰውዬ ፤ ምንም ያልጠረጠሩ ባልና ሚስትን አስደንግጬ ተመለስሁ። 
በዚህም ግራአጋቢ ፍጥጫ፤ የሁለት ልጆቻቸው ሳቅና ጨዋታ፤ እንደዚሁም ያሳዩኝ ፍቅር አሁንም ከፊቴ አለ። ደህናዋሉ ብዬ 
ከቤት ስወጣ የሁለቱ ልጆች ዓይን አብሮኝ ተከትሎኝ ሲወጣ ይታወቀኝ ነበር። የሞት ሞቴን ለአባወራው አንድ ጥያቄ 
ተንፍሼ ያገኘሁት መልስ” ኮንሰልታንትነኝ” የሚል ነበር። እንግዲህ እንደነዚህ ያሉ ቀደም ሲል ከወያኔ ጋራ የቀረበ ግንኙነት 
የነበራቸው፤ ምናልባትም በሥልጣን ላይ የነበሩ፤ በዕድሜም ገደብ ይሁን በሌላ ምክንያት ከወያኔ ጋራ የነበራቸውን ግንኙነት 
አቋርጠው፤ “ጎመን በጤና” ብለው፤ አገር ለቀው፤ ከዘመድ እርቀው፤ ተደብቀው የሚኖሩ በርካቶች መኖራቸው 
አያጠራጥርም። ለጊዜው ትንሽ ጊዜ ለመግዛት ይሆናል እንጂ፤ ግፍ ሠርቶ፤ ወገንንና አገርን በድሎ ከፍርድ ማምለጥ 
አይቻልም። ከአዳኝ ለማምለጥ፤ መላ ሰዉነቷን ለተነጣጠረባትጥይት አጋልጣ፤ ጭንቅላቷን፡(እራሷን) በሸዋ ዉስጥ 
እንድምትቀብር ሰጎን መሆን ነው። ጊዜው ሲደርስ በግፍ የፈሰሰው የብዙ ኢትዮጵያውያን ደም፤ በግፍ ሲጨፈቸፍ፤ 
ሲታሰር፤ ሲገረፍ፤ ሲሰደድ የኖረው የብዙሃን ድምጽ “የፍርድ ያለህ!” እያለ ሲጮህ ግፈኞች በሙሉ እነዳውሬ እየታደኑ 
ለፍርድ ይቀርባሉ። ያ ቀን ደግሞ እሩቅ አይደለም። 

 በኦሮሞው ሕዝብ ላይ የሚደረገውን ከትውልድ ቀዬው እያፈናቀሉ፤ የመሬቱን ባለቤት በገዛ መሬቱ ላይ በኩሊነት 
እንዲሰቃይ፤ ካልተስማማውም ተወልዶ ያደገብትን ቀዬ፤ ያያቱን፤ የቅድመ አያቱን መሬት እየለቀቀ በስደት እንዲሰቃይ 
የጎንደርንም ሕዝብ በተለይም ጀግናውን የወቃይት ጠገዴን አማራ ለመፈታተን የተደረገው ሙከራ ለጀግናው የጎንደር ሕዝብ 
በጭራሽ አልተዋጠለትም። የታላቋን የትግራይን ሪፐብሊክ ሕልም (የቀን ቅዠት) ዕውን ለማድረግ፤መጀመሪያ በተፈጥሮ 
ሃብት ያልታደለች ትግራይ እራሷን ለመመገብ ምን ማድረግ አለባት፡ የሚለውን ጥያቄ መመለስ ለውያኔ ጠባብች ግድ ሆነ። 
ለጠመንጃ አጋቾች ለነሰማይ ቅርቡ መልሱ ቀላልና አጭር መስሎ ታያቸው። የውልቃይት ጠገዴን መሬት በትግራይ የቀድሞ 
ተዋጊዎች አጥለቅልቆ የትግራን ወንዶች ከጎንደር ሴቶች ጋራ እያዳቀሉ የሕዝቡን ቁጥር ከፍ ማድረግ። ንጹሁን የጎንደር 
ወንድ በተቻለ መጠን እያዋከቡ፤ በየወሕኒ ቤቱ ማጎር፤ እምቢም ካለ መግደል፤ ሲበዛብትም አገር ለቆ እንዲሰደድ ማድረግ 
ትልቁ ንድፍ ሆነ። በአጠቃላዩም የወልቃይት ጠገዴን ግዛት (ክልል) ጠቅልሎ በትግራይ ዉስጥ ማስገባት። ይህ ከተሳካ 
አዲሲቷ የትግራይ ሪፐብሊክ በምግብ እራሷን መቻል ብቻ ሳይሆን ፤ በቀጥታ በፖርት ሱዳንበኩል የባሕር በር ለማግኘት 
ትችላለች ተብሎ በወያኔ ድፍን ቅሎች ተደመደመ። ይህንንም በቀላሉ ለማሟላት እንዲቻል አለ የተባለውን የኢትዮጵያን 



                               

ለም መሬት ከሰሜን ጎንደር እስከ ጋምቤላ ድረስ ለሱዳን መንግሥት ለእጅ መንሻ ገጸ በረክት ተለገሰ። ጀግናው ጎንደሬ 
በሁለት ግንባር ጦርነት ገጠመ። ከሰሜን የሱዳን ወታደር ሲያዋክበው፤ ከጀርባው በወያኔ ጥይት መርገፍ ጀመረ። ‘የጎበዝ 
ያለህ እያለ ዑኡታውን ለኢትዮጵያ ሕዝብንና ለመላው ኣለም ማስማት ጀመረ። ጩኸቱ በድጋይ ላይ እንዳረፈ ዉሃ የትም 
ተንከባሎ ቀረ። በጁ የያዛት ክላሽ ግን ማስካካቷን አላቋረጠችም። 

 ይህ እያስገረመው እያለ የወልቃይትን የጎንደር አማራ “ትግሬ እንጂ አማራ አይደለህም” ተባለ።  ጎንድሬን 
ገረመው። ወያኔ ቅማንቱን ካማራ አጋጭቶ እርስበርሱ እንዲተላለቅ የጠነሰሰው ተንኮልም ጨዋውና ጀግናው ሕዝብ 
አከሸፈው። ወያኔም በወልቃይት ላይ ያለውን የይገባኛል ጥያቄ እያጠናከረውና እያከረረው መጣ። ጀግናው ጎንደሬ 
የመይሳው ዘር “ግዛኝ፤ ግዛኝ ብለው፤ ሊሸጠኝ አስማማኝ” ብሎ ቁጣው ፈልቶ ገነፈለ። በርግጥም፤ ወያኔ የጎንድሬን ትዕግስት 
እንደፍርሃት ቆጠረው። ወያኔ እያከረረ የገመደው ገመድ ከሮ ከሮ ተበጠሰ። ጎንደሬም “ድንበሬ ተከዜ ነው አለው። “ጥያቄ 
አለኝ!” አለ የመይሳው ዘር፤በዚህ ዙሪያ በሆነ ባልሆነ ያሰርካቸውን የወልቃይት አዛውንት ትፈታለህ።” አለው። የግመሉን 
ጀርባ የሰበረችው ሰንበሌጥ ግን ፤ የኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ መታሰር ነው። ኮሎኔል ደመቀ ሊይዙት የመጡትን የውያኔ 
ታጣቂዎች አንዱን ባንድ ላይ ደራርቦት፤ “አማራ እንጂ ትግሬ አይደለሁም” እያለ ማንነቱን እያረጋገጠ አቆመባትን መሬት 
በማስምስከበር ላይ እያለ ነው፤ ወገኑ ጀግናው የውልቃይ ጠገዴ እየፎከረ “አይዞህ ደረስኩልህ ያለው” በዚች ዕለት ነው 
የወያኔ የጀግንነት ቆብ ተቀዳዶ የወደቀው። ብዚች ዕለት ነው ጀግናው ጎንድሬ እራሱና አካባቢውን ከጠባቡና ከዘረኛው 
የወያኔ አገዛዝ ነጻ አውጥቶ፤ ይወያኔን ባንዲራ አውርዶ፤ የጥንቱን የጧቱን ዕውነተኛውን የኢትዮጵያ ሰደቃላማ በመላ ጎንደር 
አደባባዮች ማውለብለብ የጀመረው። በዚህም ዕለት ነው ጀግናው ጎንደሬ ወያኔን ከእንግዲህ ወዲያ ያንተ ሕግ 
አይመለከተኝም ያለው።ፈቃድ ለመስጠትም ሆነ ለመንፈግ በኔ ላይ ምንም መብት፤ ምንም ሥልጣን የለህም። ያለው። እሳት 
ለብሶ እሳት ጎርሶ የመጣዉን የአጋዚን መርሲኔሪ (ለፕሪንሲፕል ሳይሆን ለገንዘብ ሲል ብቻ የሰው ደም የሚያፈስ የቅጥር 
ወታደር) የወልቃይት ጠገዴ ጀግና ነበልባል ሆኖ የክላሽ ጥይት በላንቃው ከተተበት። ከወያኔ ጦር ፤ለሚወርድበት 
የመትርየስ ዉርጂብኝ ነጻነት ናፋቂው ጎንደሬ አጻፋውን በክላሽና በኤም ፎርቲን ጠላቱን ግንባ፤ግንባሩን እያለ አንዱን ባንዱ 
ላይ ሲደራርበው፤ ወያኔ እጢው ዱብ አለ። “አንተላለቅ፡እንነጋገር”እያለ ቄስ መለኩሴ፤ ሼህና ደራሳ አማላጂነት መላክክ 
ጀመረ። በሰው ልጅ ታሪክ ዉስጥታይቶና ተስምቶ በማይታወቅ፤ ለመጀመርያ ጊዜ የጎንደር ጀግና እሳቱን በሳት ሲፋጠፋው 
ታየ።ለብዙዎች፤ የነጻነትን ጭላጭል ለማየት በናፍቆት የሚጠባበቁ፤የሃገር ፍቅርና የናት ህገርን ክብር ለማየት የጓጉ፤ ዛሬ 
ጎንደር ከወያኔ ቁጥጥር ስር ነጻ የወጣች፤የራሷን ባንዲራ የምታውለበልብ እራሷን የቻለች የጀግኖች መዲና ነች ይላሉ። 
በጎንደር የተፈነጠቀው የነጻነት ጮራ ዛሬ ባራቱም ማዕዘን ተሰራጭቶ፤ አባይን እየተከለ ባሕር ዳር ደርሶ፤ የጎጃም እናት 
ወጣት ልጆቿን ለወያኔ ጥይት ገብራ፤የነሱ ደም እያሽቆለቆለ በጀማ በረሃ በኩል ወደ መሬ ብቅ ይላል። ወያኔ ገና ምን 
ዓይተህ! በደም በተጨማልቀው እጅህ የበከልከው፤ ከጉያህ የቀበርከው የቀትር ዘንዶ በአንገትህ ላይ ይጠመጠማል። ጀግናው 
የራያና የአዘቦ ጀግና እንደነብር ሊቆለልብህ፤በተጠንቀቅ እየጠበቀሕ ነው።    

 

 ሲያመጣው አንድ ጊዜ ነውና መቼም ተኝቶልህ የማያውቀው ጀግናው የአፋር ሕዝብ ላንተ ጥይት ላይተኩስ 
እርስበርሱ ተማምሏል። አንተንና የአጋዚን ሰውበላ ጦሩህን ጉሮሮህን እያነቀ’፤አንገትህን እየጠመዘዘ፤ዓይንህ እያየ ሞት 
ቁልጭ ብሎ እንዲታይህ፤ ከነነፍስህ ከኤርታሌ እሳተ ገሞራ ዉስጥ ሊወረዉርህ ለራሱ መሃላ ገብቷል። እንግ ዲህ ይህ ማለት 
ላለምካት ታላቂቷ የትግራይ ሪፐብሊክ፤በራያና አዘቦ ተታኮ፤ በአፋር ላይ ተለጥፎ፤ ወደ አሰብ ወይም ወደ ጂቢቲ ለመጠጋት 
የነበረህ ሕልም እዚህ ላይ የቀን ቅዠት ሆኖ መቅረቱን እወቅ። ከወሎም ቆራርሰህ ከትግራይ ጋራ የለጠፍከውን ኮረምንና 
አላማጣን ለባለቤቱ ለወሎ ሰው ሳይሰማ ቀስ ብለህ መልስ። ወሎ ፍቅሩ እንጂ ጸቡ አይበጅህም። 

 የኢትዮጵያን ሕዝብ፤ በጣም ያስገረመው፤ወያኔ “ከኔ ሌላ ጀግና፤ ከኔ ሌላ አነጣትሮ ተኳሽ ላሳር ነው” እያለ ሲመጻደቅ 
ማዳመጥ ምን ያህል ያገሬን ጀግና ቆሽቱን እንዳሳረረው ለመግለጽ ያዳግታል። እንዲያው ብዙ በመገረም፡ “ወይ ጊዜ!  እያለ 
ለሃያአምስት ዓመታት በተእግስትና፤በመገረም አዳመጠው።የሚሰማው አጣ እንጂ፤ ይህም ሆኖሳለ ምክሩንም፤
ማስጠንቀቁንም ከመለገስ አንድም ቀን አቋርጦ አያውቅም።  

  የረጋ መስሏቸው ያንን ወተት ገፉት 

  ቅቤ ላያገኙ እንዳያሸፍቱት።  

  ጎድፈር፤ ጎድፈር አርጎ የተኛውን በሬ፤ 

  ነካክተው፤ ነካክተው አደረጉት አውሬ። 



                               

“ተቻችለለንና ተከባብረን በሰላም እንኑር፤ አገራችን ለሁላችንም ትበቃለች።” ብሏል ያገሬ ሰው። “ከራበው ሰው፤ ለጠገበው 
አዝናለሁ” የሚባለውም ከዚህ ላይ ጥሩ ቦታ አለው። ወያኔ ጠገበ።ተቀበተተ። ልክ እንደ አህያዋ ትንሽ ላናፋና ይህ የነፋኝና 
የቀበተተኝ ጥጋቤን ላስተንፍሰው አለ። ወያኔ ኢትዮጵያን ግጦ ግጦ አጥንቷ ብቻ ሲቀረው፤ ልጆቿን በጉዲፈቻ ስም 
መቸርቸር ጀመረ። የኢትዮጵያን ዉብ ቆነጃጅት ለግርድና፤ለባለጌ የአረብ ወረበሎች በኮንትራት ማሻገር ጀመረ። ያም 
አልበቃም፤ ያገራችንን አለ የተባለውን ለም መሬት እየቆረሰ ለሱዳን አሳልፎ ሰጠ። የተረፈውንም አሁንም ለዊጪ 
ኢንቨስተሮች ቸረቸረው። ያልታደለች ኢትዮጵያ በስሟም፤ በልጆቿም ተነገደባት። የአባይና የጣና መፍለቂያ፤የተከዜና፤
የቦርከና፤የአዋሽና የኦሞ መጉረፊያ ኢትዮጵያን ዉሃ ጥም አቃጠላት።ልጆቿ በድርቅ ደረቁ።አለቁ። ሃፍረትና ዉርደት፤ዋይታና 
ለቅሶ፤ መከራና ስቃይ የወያኔ የመታሰቢያ ቅርስ ሆኖ፤በጥቁር ቀለም ተጽፎ በታሪክ ማሕደር ዉስጥ ይመዘገባል። እስኪያልፍ 
ያለፋል ነውና፤ወያኔም በሰፈረበት ቁና ሊሰፈር፤ የዘራውን ሊያጭድ፤የግፍ ምርቱን የሚሰበስብበት ጊዜ ላይ ደርሰናል።  

 

 የጎንደሩ ማዕበል እየተስፋፋ፤ በየክፍለ ሃግሩ ሲሰራጭ፤ ወያኔም ተርበትብቶ የሚያነሳውና የሚጥለውን ባጣበት 
ወቅት ብዙ መንገዶችን ለመጠቀም በሙከራ ላይ ነው። የመጀመሪያው ሙከራው “እንነጋገር፤ ጙዳያችንን ያገር ሽማግሌዎች 
ገብተው ይመልከቱት” እያለ የሃይማኖት መሮዎችን እየተማጸነነው። ሑለተኛው ዘዴ ብሎ በሚስጥርም ሆነ በይፋ እያወራ 
ያለው፤ የታጠቀውን የአማራ ገበሬ ትጥቁን ለማስፈታት ላንድ ክላሽኒኮፍ ጠመንጃ እንስከ ስድሳ ሺህ የኢትዮጵያ ወቀት(ብር) 
ለመክፈል የተዘጋጀ መሆኑን በብዙ መረጃ ደርሰንበታል። ይህ ከሆነ ደግሞ በራስ ላይ የሞት ፍርድ መፍረድ ነው። በዚህ 
ሰአት መሳርያን ማስረከብ ማለት፤ እጅን ወደሁላ አስሮ ወያኔን “ና ግደለኝ” ማለት ነው።እያንዳንዱ ለጦር የደረሰ ወንድም 
ሆነ፤ ሴት መሳሪያውን ከጁ መለየት የለበትም። ጎንደሬን የበለጠ ጀግና ያደረገው ስለታጠቀ ነው። ስለዚህ ለመላው የሃገሬ 
ሕዝብ በጥብቅ የማሳስበው፤በጅህ ያለውን መሣሪያህን ከጅህ እንዳታወጣ ነው። ወይኔ በሃይል ሊነጥቅህ ቢመጣ በክላሽ 
ጥይትመስቀል መተኮሻውን ሰንጥቀው። እያንዳንዷ ጥይትህ ከመሬት እንዳታርፍ ለግንባሩና ለአይኑ እያለምክ ተኩስ። 
“መሳሪያዬ ቢግልስ፤ ጥይትስ ቢያልቅብኝ ብለህ አትጨነቅ። ለዚያ ጠላትህ ወያኔ የማይደርቅ ምንጭ ነው። ጠላትህን 
አጋድመኸው መሣሪያውን ገፈህ እራስህን ታስታጥቃለህ። ቆራጥ የሚኖረው እንደዚህ ነው። ወያኔን አንዱን ባንዱ ላይ 
እየደራርብክ ለቀን ጆፌ አሞራ፤ ለሌሊት ጅብ ቀለብ አድረገህ እናት አገርህን ኢቶጵያንና ወገንህን ከወያኔ የግፍ አገዛዝ ነጻ 
ማውጣት ግዴታህ መሆኑን እወቅ። በምታውቀው በሃገርህ በረሃ እየተዘዋወርክ፤ ጠላትህን ወያኔን መድረሻ አሳጥተህ 
የተወለደበትን ቀን እንዲረግም አድርገው። የጎንደር ልጅ እምቢ! ሲል አንተም ዘራፍ! ! ብለህ ጠላትህን ልኩን አስየው። 
የጎጃም ልጅ ፍርሃት አያውቅም በለው። ጠምዛዛው መንዜ፤ ቆራጡ መሬ መሸሽ አያውቅም በለው። ቆፍጣናው ይፋት፤
መራዥ ተጉለቴ ጀግንነት የዓባቴ ነው በለው። የጅሩ ልጅ የሸንኮራ እንኳን ለጠላት ለርሱ አይራራ በለው። ስማኝ ያገሬ 
ጀግና፤ ሞት ለማንም አይቀርም። እንኳንስ በጦር ሜዳ ሰው በዕንቅፋትም ይሞታል።እንኳንስ ለቆሙበት ዓላማና የግል 
መብትና ክብር ለማስከበር ይቅርና አንዳንድ ያልታደለ በመሸታ ቤትም፤ በግል አምባጓሮ ዮምታል። እንደ መለስ ዜናዊ 
ያለውም የእንግዴ ልጅ አልጫ በድንጋጤ ቀልቡ ተገፎ፤ በአደባባይ፤ በሰው መሃል ከሱሪው ላይ ስቶ፤ቀዋርዶ፤ከወደቀበት 
ሳያንሰራራ ወደ መቃብር፤ወደ ዘለኣለእስም ሲኦል ገብቷል። ጠላትህን ወያኔን ያንን የናፈቀውን የባሩድ ሽታና የጥይት ድምጽ 
በቃኝ እስኪል ድረስ አጥግበው።ተዋርደህ፤የወያኔ ድፍን ቅል በቁም ከሚያሰቃይህ ገድለኸው ብትሞት ይሻልሃል።  

         ያገሬ ጀግና ጸብህ ከወያኔ እንጂ ከትግራይ ሕዝብ እንዳልሆነ ትዘነገዋለህ ብዬ ላንዲት ሰኮንድ እንኳ አልጠራተርም። 
የወያኔ በትር ያላረፈበት ጀርባ አለ ብለህ አትጠርጥር። ጀግናው የትግራይ ሕዝብ እንድማንኛውም ኢትዮጵያዊ በወያኔ 
ተገፍቷል። ተሰቃይቷል፤ ተንግላቷል። ነገ ወያኔ ክደቡብ፤ ከኦሮሚያና ከአማራ ክልል እራሱን እየቀጠቀጥን ብናባርረው 
የትግራይ ሕዝብ ያስጠጋኛል ብሎ ወደዚያ አይሮጥም። ከሄደም የትግራይ ሕዝብ ወያኔን በገመድ ሳይሆን በልጥና በሃርግ 
እያንጠለጠለ ከደጁ ብሳና ላይ ይሰቅለዋል። ለወያኔ ቀኑ መሽቷል። አልቆለታል። የሚያሳዝነው፤ምንም የማያውቀው ጠመጃ 
አንጋች የአጋዚ ጦር፤ ባልበላበት ጎኑ ለወያኔ ባለሥልጣኖች የግል አሽከርና ዘበኛ ሆኖ ከወንድሙ ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጋራ 
ደም መቃባቱ ያሳዝናል። ዛሬ ትግርኛ ባለምቻሌ በጣም አዘንኩ። ብችል ኖሮ ለአጋዚ ጦር ልብ የሚነካ ደብዳቤ እጽፍለት 
ነበር። 

 ከሃያ አምስት ዓመታት በላይ ያላቋረጠ ከወያኔ ጋራ የገጠምነው ትንቅንቅ፤ ዛሬ ከመጨረሻው ደረጃ ላይ ደርሰናል። 
ለመጀመሪያ ጊዜ የድል የማዕዛውን ሽታ የተነፈስኩት ዛሬ ነው። አዎ ብዙ ይቀረናል፤አሁን ግን ክጉዞው አውራግዳና ዉስጥ 
ገብተናል። የሚያሳስቡኝ ብዙ ነገሮች አሉ። በስንት ድካም እዚህ የደርሰ ትግል አሁንም ባልታሰቡ ኃይሎች እንዳይጠለፍ 
ንቅፋትአሰጋለሁ። በተልይም እነዚህ የሃገር ሽማግሌዎችና፤ ቄስ መነኩሴ፤ እያለ በዕጩነት የቀረቡትና፤ ትግሉን በሰላም 
መንገድ እንቀጥል የሚሉትን አራጋቢዎች መጠንቀቅ አለብን። ወደድንም ጠላንም አሁን የትጥቅ ትግሉ ተጀምሯል። ነፍስ 



                               

ተዋድቀናል፤ መሣሪያ በደገኑብን ላይ፤ እኛም ደግነናል። ወድቆብናል፤ ጥለናልም። ከእንግዲህ ወዲፊት እንጂ ወደኋላ 
ልንመለስ አንችልም።ወቅቱ የሞት ወይም የሽረት ነው። “የነብርን ጭራ አይዙም፤ ከያዙም አይለቁም።” ነውና።  

 

                ድል፡ለኢጥዮጵያ፡ሕዝብ! 

                 ኢትዮጵያ ለዘለአለም በነጻነት ትኑር!!!  
 

    ይፍሩ ኃይሉ 

   Yhailu05@yhoo.com 

 

    

    

  

 

   


