
   እንዳያልፉት የለ ያሁሉ ታለፈ  !!!! 

     አሁን ግን በእነ እውነቱ ዘለቀ  /  ተደፈጠጠ  / 

  በታዛቢ ይናገር  tazabiyinager@gmail.com

   ይህ ፅሁፍ ለእውነቱ ዘለቀ  /  ደፈጠጠ  /     መልስ ነው  !!!!!!

               ይህንን ፅሁፍ እንድፅፍ ያነሳሳኝ አንድ ወዳጄ እሰቲ እውነቱ ዘለቀ የሚባለው ፀሀፊ የሚፅፋቸውን ፀረ ተጋሩና ትግራይ

             ብሎም አጠቃላይ ኢህአዴግ የሚፅፋቸውን ተመልከት ሲለኝ አነበብኩኝ እና የማን ፅሁፍ እንደሆነ ለማወቅ ብዙም

            አልተቸገርኩም፡፡ ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ፅሁፎች ሲፅፉ የነበሩ ግለሰቦች በፌስቡክ አካውንታቸውና በተለያዩ ጊዜ

          በተለያዩ ሚድያዎች ማለትም በመፅሄት፤ በአይጋፎረም የፃፉዋቸውን እከታተል ስለነበርኩኝ አሁን በተከታታይ በእውነቱ

               ዘለቀ ስም እየተፃፉ የሚወጥቱን ፅሁፎች ማን ነው የሚፅፈው ብየ መመልከት ጀመርኩኝ እና በእውነቱ ዘለቀ ስም

        እውነቱን እየደፈጠጠ ያለው ሰው በቀላሉ ለየሁት ሰውየው የትግራይ (   ራያ አዘቦ ተወላጅ)     ነው፡፡ የዚህን ሰው ፅሁፎች

          ያነበበ ማንም ሰው በቀላሉ ይረዳዋል ምክንቱም በተለያዩ ወቅት የፃፋቸውን ፅሁፎች በቁዋንቃ/በ Ì ን Ì/  አጠቃቀም

              ይሁን በይዘት ምንም ልዩነት ካለመነሩም በተጨማሪ በእውነቱ ዘለቀ ተፃፈ ብሎም ለማታል ወይም ደግሞ በትግራይ

              ህዝብና በህወሐት ጥላቻ የታወሩት መሰሎቹ እዩልኝ ስሙልኝ በሌላ ስም አስመስየ እየፀፍኩኝ ነው ለማለት በራሱ

             ፌስቡክ አካውንት ፓስት አድርጎም ታገኙታላችሁ፡፡ እንግዲህ ይህ ሰው በራሱ ስም በቀጥታ የሚፅፋቸው  ፅሁፎች

              በሁሉም ወገን በአማራም ይሁን በትግራይ በኩል ተሰሚነት ስለሌላቸ ወይም ደግሞ የአስቸካይ ጊዜ አዋጁን በመፍራት

             በሌላ ስም ልሞክር ብሎ የሚፅፋቸው እንደሆን መገመት አያዳግትም፡፡ በመሆኑም ለፃፋቸው መልስ

          እንደሚያስፈልጋቸው በማመን የዚህን ግለሰብ ፅሁፎችን በማንበብ ያዘናችሁ ወይም የተደናገራችሁ አንባቢያን

               እንደምትኖሩ በመገመትም ጭምር ይህችን አጭር ፅኁፍ በማንበብ ሚዛናዊ የሆነ ሀሳብ ታስይዛለች ብየ በማመን እነሆ

              ብያለሁኝ፡፡ ይህን ፅሁፍ ሳዘጋጅ እራሴ ከማውቀው ጥሬ ሀቅ በመነሳት እና በቅርበት ከሚያውቁት ግለሰቦች የሰማሁትን

            እንዲሁም አንዳንድ ግለሰቦች በተለያዩ ጊዜ ለፃፋው ጉዋደኞቹ የሰጡትን መልስ በመጨመር መሆኑን ለመግለፅ

 እወዳለሁ፡፡

  አንግዲህ እውነቱ ዘለቀ/ ደፈጠጠ/         ማንነት በደንብ ማወቅ መልስ ለመስጠትም፤ ለመታገልም ያመቻል እና የሰውየውን

         ማንነት ላካፍላችሁ እና ለመታገልም ለመደገፍም እንደትችሉ ይረዳችኃል፡፡ አቶ እውነቱ ዘለቀ/ደፈጠጠ/  ለማወቅ



  እድሉ ያገኘሁት ከ 15           አመት በፊት አላማጣ ከተማ ለልማት የሚሆን ገንዘብ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ተዘጋጅቶ ነበር

         እና የመድረክ መሪ ሁኖ ሲመራ የዋለው እያሱ በርሄ ድንገት ስትሮክ/ stroke/      ታሞ በድንገት ሂወቱ አለፈ ፡፡ በወቅቱ

           ከፍተኛ ድንጋጤና ሀዘን የተፈጠረ ቢሆንም የህዝቡ ውይይቱ ቀደም በታቀደው መሰረት ስብሰባው በነገታው

            እንዲቀጥል ተደረገ እኔም የስብሰባው ተካፋይ ነበርኩኝ፡፡ ምክንያቱም የትግራይ ህዝብ ታሪክ ይሄው ነውና አንዱ

          ይሰዋል ሌላ ተተክቶ ይሰራል፡፡ በስብሰባው ወቅት የአላማጣ ተወላጆች፤ወዳጆች፤ አጎራባች ወረዳዎች ከአማራም

              ጭምር የመጡ ነበሩ፡፡ በመሆኑም በስብሰባው ማንም የልማቱ ደጋፊ እና ተወላጅ ተጠርቶ ነበርና አቶ ሲሳይም የአማራ

             ክልል ለስራ የሰጣቸውን ኮብረቸው ይዘው ከች አሉ፡፡ በስብሰባው ላይም ተካፋይ ሆኑ ያኔ ታድያ እንደታጋዮቹ

           ሳይሆን እንደ የድሮዎቹ የአማራ ገዢ መደብ ባለስልጣኖች ተኮፍሰው ቁጭ አሉና አቶ ሲሳይ/  እውነቱ ደፈጠጠ/

           የስብሰባውን መሪ አስፈቅደው ንግግራቸውን ጀመሩ ፡፡ ንግግራቸው ደግሞ ብዙም የሚስብ አልነበረም ምክንያቱም

            ንግግራቸው ልክ የደርግ ባለስልጣን እንጂ የወቅቱ ባለስልጣን ያውም የብአዴን ታጋይ እንዲሁም የትልቁ የአማራ

             ክልል ህዝብ አመራር አይመስሉም ነበርና ማንም ቁም ነገር ብሎ የሰማቸው ስላልነበረ ብዙም ሰው አላዳመጣቸውም

  እናም ስብሰባውን አቃርጠው/አ Ì ርጠው/         ወደ ሚወዱት መሸታቸው ሄዱ፡፡ ይህ በመጀመሪያ ስለሰውየው ለማወቅ

             አጋጣሚየ ሲሆን ሁለተኛው ሲቪል ሰርቪስ ኮለጅ በሚማሩበት ጊዜም ተገኛኝተን ነበር እናም ሁሉም የኮለጁ ተማሪ

            እውነቱ ደፈጠጠ የሚያውቃቸው በከፍተኛ የስልጣን ጥማት የተጠመዱ ሰው እና ለመርህ ተገዢ ያልሆኑ መሆናቸውን

  ነው ፡፡               እዚህ ላይ አንድ ምሳሌ ላንሳ በሲቪል ሰርቪስ ኮሌጅ የተማሪዎች ካውንስል የሚኮነው ለአንድ አመት ነው ነገር

  ግን አቶ ሲሳይ/  እውነቱ ደፈጠጠ/          ሲመረጡ ግን ልክ እንደ አንዳንዶቹ የአፍሪካ መሪዎች ደንቡን አሻሻሉና እስኪመረቁ

      ድረስ ስልጣንዋን የሙጥኝ ብለው በመያዝ የተማሪዎች ካውንስል/ባለስልጣን/    ሆኖው ትምህርታቸውን አጠናቀቁ፡፡ እነ

           እውነቱ ደፈጠጠ በስቪል ሰርቪስ በሚማሩበት ወቅት በህወሐት ውስጥ በተፈጠረ የፖለቲካ ልዩነት ምክንያት

           የህወሐት አመራር ለሁለት በመከፈሉ እና ህወሐት ተዳክመዋል ብለው በማሰባቸው እነ ደፈጠጠ በየመድረኩ

           የህወሐት የበላይነትና የትግራይ ህዝብ ተጠቃሚነት አለ እያሉ በየመድረኩ መጮህ መጀመራቸውንን ደግሞ ማንም

  የሚያውቀው ሀቅ ነው፡፡             እንግዲህ እኝህ ሰው እንዴት ለዚህ በቁ የትግራይ ልጅ ሁነው በትግራይ ህዝብ ላይ እንዴት

             እንዲህ አይነት ክህደት ያካሂዳሉ ብየ ራሴን ብጠይቅም መልስ ላገኝበት አልቻልኩም፡፡ ጅብ ከማያውቁት አገር ሄዶ

            ቆዳ እንጥፉልኝ አለ ነው የተባለው፡፡ እውነትም አቶ እውነቱ ደፈጠጠ በአማራ ክልል ያላቸውን /  የነበራቸውን ስልጣን

             ለማጠናከር እና ወደ ከፍተኛ እርከን ለማሸጋገር በነበራቸው መረን የለቀቀ ፍላጎት ምክንያት በትግራይ ህዝብ ላይ

             ዘመቱ ለምን ቢባል ጀግና ነው እንደልቡ የመሰለውን ይናገራል የሚሉት ስነበሩ ሲሆን በብአዴን አባላት ተቀባይነት

             በማግኘት አዲስ አበባ ላይ ባለስልጣን ሆኖ ለመሾም እንደሆነ ግልፅ ነው፡፡ በኔ እምነት፤የሆነውን ያልሆነውን መናገር

            እውነቱ ደፈጠጠ እንዳለው ወጥ መርገጥ፤ ወይም አጉራዘለልነት፤ ስርአት አልበኝት እንጂ ጀግንነት አይደለም፡፡



  በመሆኑም ይህ   የድል ማግስት አርበኛ !!           ይህ ቃል ስጠቀም ታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ የተናገሩትን መሪ ቃል //  የኛ ትግል

     የማራቶን ሩጫ ሳይሆን የዱላ ቅብብል ነው//          ያሉትን ረስቼው አይደለም ነግር ግን ይህ የሚሰራው ይህን መርህ

       ተከትለው ለህዝብ ጥቅም ብቻና ብቻ ለሚታገሉት ታጋዮች ነው)        ፡፡ ይህ የድል ማግስት አርበኛ ግን  የዚህ የኢህአዴግ

           ታጋዮች መርህ ተገዢ አይደለም ምክንያቱም ትግሉን አያቀውም፡፡ አንድ ጉደኛየ በተደጋጋሚ የሚጠቀማትን አባባል

 አለች /     የጄኔራል ሹፌር ጄኔራል የሆነ ይመስለዋል/        ትላለች፡፡ እንግዲህ ሁሉም እንደሚያውቀው አንድ የጦር ጄነራል

   ሰራዊቱን ሲጎበኝ ወይም           ሲያልፍ ሁሉም ከሱ በታች የሆነ ባለመአርገም ጭምር ሰላምታ ይሰጠዋል በዚህ ወቅት

            ከጄኔራሉ ጋር የሚጉዋዝ ሾፌር ጄኔራሉ ሰላምታ ሲሰጠው እሱም ጄኔራል ይመስለዋል ይባላል፡፡ አቶ ሲሳይም/

 እውነቱ ደፈጠጠ/           በትግሉ ማብቅያ አንዲትም ጥይት ሳይተኩስ ባለ እስታር ሽጉጥ ሆኖ   እንዳያልፉት የለ ያ!  ሁሉ

ታለፈ!!!!!!            ብለው ከዘመሩት እና ከሚዘሙሩት ጥቂት በተአመር የተረፉ ነባሮቹ ጀግና የጦርና የፖለቲካ መሪዎች

             እኩል በጎንደር ጎዳናዎች በኩራት ትግርኛ እየተናገር እንዳልዞረ አሁን የትግራዮችና ህወሐት ጠላት ሁኖ ጃሱስ ሁኖ

 ደግሞ ብአዴንን         የጠቀመ በመመሰል በተጨባጭ ግን ለማዳከም እየሰራ ይገኛል፡፡ ስለሆነም  ምናልባት ማንንቱን

           ከረሳው ለማስታወስ እና ሳያወቁት የሚሳሳቱ እንዳይኖሩ የሚያውቁትም ከጊዜ ብዛት ረስተውት እንዳይሆን እንዲሁም

              እንደፈረስ እየነዱ የሚገፉትም ካሉ እንዲቆጠቡ መልስ መስጠት ተገቢ ነው ብየ በማመን ነው፡፡ ምክንያቱም አወቅሽ

አወ     ቅሽ ቢሉዋት መፅሀፉን አጠበች እንደሚባለው         ነውና ሀይ ሊባል ስለሚገባውና እስከዛሬ ድረስ እሽኮኮ እያሉ እዚህ

 ላደረሱት የብአዴን/         ኢህአዴግ መሪዎችም ያልነቁ ስላሉ የማንቅያ መልእክት ለማስተላለፍ ነው  ፡፡

            ምክንያቱም ከዜሮ ተነስቶ አሁን ለደረሰበት ትልቅ ደረጃ እንዲደርስ አስተዋጽኦ ላበረከተ ህዝብና መሪ ድርጅት

እንዴት!!!  እንዴት!!!            እናስ ለምን ይህን ያህል የስም ማጥፋት ዘመቻ፡፡ በእርግጥ አንዳንድ ጉደኞቼ በተደጋጋሚ

       እንደፃፉት እና እንደተናገሩት የደርግ፤የአፄዎቹ ስርአት ናፋቂዎች፤ የኦነግ &      የግንቦት ሰባት እና ሌሎችም የውጭ ሀይል

         ልቅምቃሚዎች ለትግራይ ህዝብና ህወሐት ያላቸው ጭፍን ጥላቻ መነሻቸው ግልፅ    እና ግለፅ ነው ምክንያቱም

በቁማቸው         እንዲቀቡሩ የማይተካ ሚና ከመጫወታቸውም በላይ ህዝቦች እረሳቸው በራሳቸው እንዲያስተዳድሩም

            የማይተካ ሚና ተጫውተዋል፡፡ የእውነቱን ደፈጠጠ መነሻ ግን ግለፅ አይደለም ምክንቱም ከዜሮ (ከእረኝነት) ተነስቶ

       በከፍተኛ ሁኔታ ተጠቃሚ የሆነ ግለሰብ አሁን ከጠላቶች     በከፋ መልኩ የትግራይ ህዝብና /ኢህአዴግን/  ያለስማቸው

             ስም እየሰጠ በተለያየ መንገድ እና ማህበራዊ ሚድያዎች ስም ማጥፋት ምን ማለት ነው፡፡ ለምን????   ይህ ሰው ማን

 ነው ??              በትእግስት ከተከተላቹህኝ ማንንቱን እና ለምን እንዲህ አይነት የወረደ ክብረነክ የሆነ የፈጠራ ወሬ ይጽፋል

       የሚለው ከማውቀው እና ከቅርብ ጉደኞቹ ያገኘሁትን እነሆ፡፡

     በዛን ጊዜ ተጠንቀቁ ይላል መጽሐፉ !!!     ዘመኑ ከሃዲዎችና ደላሎች የሚበዙበት ነውና!!!



 ይህ ሰው/    እውነቱ ደፈጠጠ/        እንግዲህ ህወሐት አህአዴግ ቀደም ብሎ በ 1980    ዎቹ መጀመሪያ ነፃ ካወጣቸው

            የአማራና የአፋር አዋሳኝ ከሆኑት የራያ አዘቦ የገጠር ቀበሌ ተወላጅ ሲሆን በወቅቱ እረኛና የሰዎስተ-  ሰባተኛ ክፍል

            ተማሪ ነበር፡፡ በወቅቱ የአከባባው ወጣቶች ደርግን በመጥላት ትግሉን ሲቀላቀሉ እሱ አልተቀላቀለም፡፡ ሆኖም ግን

              የኢህአዴግ ሰራዊት ወደፊት እየገስገሰ ሰሜን ወሎና ደቡብ ጎንደር እሰከ ጉና ድረስ ተቆጣጥሮ ወደ መሃል ሀገር

            እየተጠጋ ሲሄድና ደርግ እየተዳከመ ሲሄድ ኢህአዴግ በህዝቡ ውስጥ ያደራጀው የነበረውን የህዝብ ሸንጎ ውስጥ

               ተደራጅቶ ከጦርነትና ከጠላት ስጋት ነፃ በነበሩ ቦታዎች የህወሐት ታጋዮች የመሬት ማከፋፈል እና አንዳንድ የህዝብ

     ስራዎች ሲያግዝ እና ሲሰራ ቆይቶ በ 1983        ኢህአዴግ ጎንደርና ጎጃም በዘመቻ ቴዎድሮስ ሙሉ በሙሉ ሲቆጣጠር

       በወቅቱ ከፍተኛ የሆነ የህዝብ አስተዳደር ስራ የሚሰራ (ክፈለ-ህዝብ)   በተለይም በኢህዴን (  የአሁኑ ብአዴን) ከፍተኛ

               እጥረት ስለነበር በሰሜን ወሎና በዋግኸምራ የነበሩ የህዝብ ሸንጎ አባላት ወደ ክፍለ ህዝብነት ተመደቡ ፡፡ በዚህ

          ምክንያት ይህ ግለሰብም ክፍለህዝብ ሁኖ ደባርቅ ተመደበ፡፡ ልብ በሉ ምንም እንካን/እንን/   በደርግ ጊዜም በትግራይ

(  ራያ አዘቦ)             በሚገኝ ቦታ ተወላጅ እና ትግራዋይ ቢሆንም አባል መሆን የፈለገው የብአዴን ነው ምክንያቱም በወቅቱ

              በየትኛውም ብትሆን ችግር ያልነበረው ቢሆንም ሰውየው ግን ሆን ብሎ በአጭር ጊዜ አመራር የሚሆነው የት እንደሆነ

            በደንብ በመገንዘቡ ወደ ብአዴን ሄደዋል፡፡ ሆንም ግን ማንም ሰው ሊያውቀው ወይም ሊያስታውሰው የሚገባው

         በወቅቱ ታጋይ ሁኖ ትግርኛ መናገር የነባር ታጋይነት መገለጫ ስለነበር (     እውነትም ነባሮቹ በሙሉ ትግርኛ ስለሚችሉ)

               ይህ ሰው ሰሜን ጎንደር እና ደቡብ ጎንደር በሚሰራበት ወቅት የትግርኛ ተናጋሪ የነበረ ሲሆን በዚህም የአማራ ተወላጅ

          ሆኖ ነባር ታጋይ ስለሆነ ብቻ ትግርኛ የቻለ ወይም የለመደ በመምሰል "  በጭራሽ የማይገባውን"  የነባር ታጋይነት

   ክብርም ተጎናፅፎበታል፡፡ የህወሐት ታጋዮች/ካድሬዎች/   ከጎንደርና &       ጎጃም እና ወሎ ለቀው ወደ ትግራይ እንዲሄዱና

           አዳዲስ የተመለመሉና ነባሮቹ የብአዴን ታጋዮቸ እንዲተኩዋቸው ሲደረግ ይህ ሰው የትግሉን መራራነት በአግባቡ

            ሳይገነዘብ ለትልቅ የህዝብ ሀላፊነት ደረሰ እናም ጎንደር ውስጥ ከትልልቅ የድርጅቱ የፖለቲካና ወታደራዊ መሪዎች

            ለመገናኘትና ለመተዋወቅ በቃ፤ እንዲሁም በስንት መስዋእትነት የተገኙትን መኪኖች በየቦታው እያጋጨ ነዳጅ ከውጭ

        በሱዳን በኩል በከፍተኛ ወጪ በውጭ አገር በሚኖሩ በአብዛኛው የህወሐት/    ኢህአዴግ ታጋዮችና ደጋፊዎች የተላከውን

            ነዳጅ ትግርኛ በመቻሉ የድርጅቱ የመጋዝን ሰራተኞች ወይም ታጋዮችን ከፍተኛ የህዝብ ስራ እንዳለበት በማስመሰልና

             ሩቅ ቦታ እንደሚሄድ እያስመሰለና እየዋሸ በትግርኛ ሲያናገራቸው ነባር ታጋይ ነው፤ ነባር ታጋይ ደግሞ አይዋሽም

   በሚል ያምኑት ስለነበር (         ምክንያቱም ነባሮቹ፤ ሃቀኞቹ እና የሚያከብሩዋቸው መሪዎች እነ አዲሱ (ኦቦ)  ፣በረከት፤ ካሳ

(ሸሪፎ)  ተሾመ(ሐባር)   ታደሰ (ጥንቀሹ)         ፣ ሕላዊ፡ ጀኔራል አበባው፤ ጄኔራል ገብራት፤ጀኔራል ሀይሌ፤ ወዘተ ትግርኛ

ስለሚችሉ)            ከሚገባው በላይ ነዳጅ እየተጠቀመ የሱ እኩዮች የድርጅታቸውን ዲሲፕሊን በማክበር እና ለደርጅቱ



            ንብረት በመጠንቀቅ መኪና መንዳት ሳይችሉ እሱ ግን በስንት መስዋእትነት የተገኙትን መኪኖች አንደልቡ እያጋጨና

              ሰውም ጭምር እየገጨ እሱም እየተጎዳ መኪና መንዳት ችለዋል፡፡ ይህ የድል አርበኞው ጀግና ሰው ቢገጭም ማንም

             የሚጠይው እንዳልነበር እና ብዙ ንብረት ካወደመ በኃላ መኪና መንዳት መልመዱ በአከባቢው የነበረ ሁሉ በተለይ

   ደግሞ ጉደኞቹ ይናገራሉ፡፡

            እንግዲህ ይህ ሰው በስንት መስዋእትነት የተገኘውን መኪና በየቦታው እያጋጨ፤ እየተገለበጠ ሰው እየገጨም የኖረ

              ነው፡፡ ይህ ሲያደርግ ማንም የሚጠይቀው ስላል ነበር እና ያልተጠየቀው ደግሞ የትግራይ ሰው በመሆኑ እንደሆነ

          ራሱን በራሱ ያሳመነ ይመስለኛል፡፡ ምክንያቱም በተደጋጋሚ የትግራይ ሰዎች ያለአግባብ እንደተጠቀሙ ይሰብካል

  ምክንያቱም ሰውየው (  እውነቱ ደፈጠጠ)           እና አንዳንድ የድል አርበኛ እና ደላላ የትግራይ ይሁኑ የሌላ አከባቢ

    የተጠቀሙ ሊኖሩ ይችላሉ አሉም፡፡           እነዚህ የድል አርበኛ እና ደላሎች ግን የትግራይ ህዝብ እና የህወሐት መገለጫ

 ሊሆኑ አይችሉም፡፡

          ይህ ሰው በተደጋጋሚ በሚፅፋቸው ፅሁፎች የትግራይ ህዝብ የከፈለው መስዋእትነት ለማሳነስም ይሞክራል

           እንደለመደው እኛም ቆስለናል ታግለናል ይለናል፡፡ በእርግጥ ሁሉም ህዝብ መስዋእትነት ከፍለዋል፡፡ የትግራይ ህዝብና

            ህወሐት የከፈሉት መስዋእትነት ግን ወደር የለውም፡፡ እጅግ በጣም የሚገርመው የሀውዜን ጭፍጨፋ ከሰቆጣ እና

           መርሳ የጀት ድብደባ ጋር ሊያመሳስለው ይሞክራል፡፡ እኔ እስከማውቀው ድረስ ሰቆጣ፤ሀሙሲት እና መርሳ

            ተደብድበዋል ንፁሀን ዜጎችም ሂወታቸው አጥተዋል ይህ የሚካድ ሀቅ ነው ነገርግን ደግሞ የትግራይ ከተሞች

            ያልተደበደበ እና በርካታ ንፁሀን ያልሞቱበት ከተማ ግን የለም ፡፡ እነ ሸራሮ ከሰላሳ ሶስት/33/   ጊዜ በላይ ተምቤን፤

            ውቕሮ፤ አፅቢ፤የጭላ፤እና ሌሎችም ቢያንስ በአመት ከአንድ ጊዜ በላይ የተደበደቡ ሲሆን ደርግ ከትግራይ ጠቅልሎ

         ሲወጣ መቀሌን የደበደበ ሲሆን አንድ ጄት ከተመታበት በኃላ አቁሙዋል፡፡

    ይህ ሁሉ የጄት ድብደባ ለ 17           አመታት የተካሄደ ሲሆን የሐውዜን ግን ለየት የሚያደርገው ምንም ውጊያ ሳይኖር

              ለገበያ በተሰበሰበ በርካታ ንፁሀን ህዝቦች የተፈፀመ ዘግናኝ ጭፍጨፋ በመካሄዱ እና ከሁለት ሺ አምስት መቶ ንፁሀን

    ዜጎች በላይ በግፍ በማለቃቸው ነው፡፡ 

          ሌላው የሚገርመኝ ግን የህወሐት አስተዋፅኦ ለማሳነስ የሚጠቀሙበት አባባል ነው እሳቸው (    አቶ እውነቱ ደፈጠጠ )

              እኛም ታግለናል ይሉናል እርጥት ነው ታግለው ሊሆኑ ይችላሉ ነገር ግን በድል ማግስት መታገልና ዋናው ቀውጢ

            ወቅት መታገል ክብደቱ የተለያየ ነው በመሆኑም በቀውጢ ወቅት ያልተሳተፉበት ትግል እንዴት ሊረዱት ይችላሉ፡፡

60  ሺ          የህወሐት ታጋዮች ተሰውተዋል እነ እውነቱ ደፈጠጠ እንዲማሩና ባለስልጣን እንዲሆኑ 60   ሺ ብር አይደለም



   የሰው ሂወት ነው የተከፈለው፡፡          ይህ ሲባል ግን የኢህዴን ታጋዮች መስዋእትነት አልከፈሉም አልተባለም ነገርግን

      የህወሐት አስታፅኦ ግን ነባሮቹ የብአዴን ታጋዮች/  ያ!         ሁሉ ታለፈ ብለው የዘመሩት እና ከቀይ ሽብር እሰከ ኢህአፓ

     መፍረስ ድረስና እና ብአዴን ማቁቃም (ማ ÌÌ ም)      ድረስ የነበረውን ውጣ ውረድና መከራ/    አልፈው ለድል የበቁት

             ያውቁታል፡፡ ብአዴን በራሱ የመለመለው እና ህወሐት እየማረከ እና እያስታጠቀ የሰጠውን የስው ሀይል ጨምሮ እስከ

ከ 1982 ዓ.         ም ድረስ ስንት የተማላ ብርጌድ ወይም ክፍለጦር ነበረው፡፡ ከ 19982 ዓ.    ም በፊት ትተን  በጉና ተራራ

             ከደርግ ጋር የተደረገው አሰከፊ እና ወሳኝ ጦርነትስ እነማን ተሳተፉ፤ የሚሉትን ይጠይቁና ይረዱ በወገንዎ የትግራይ

         ህዝብ አስተዋፅኦ ይኮራሉ ፡፡ እንዲሁም ይህንን የመሰለ ታሪክ ሰርቶ ለ 17      አመት በረሀ ለበረሀ ተንከራትቶ ለድል

   ያበቃችሁ የህወሐት ታጋይ 30           ሺ አሁንም ብር አይደለም ከሶስት ክፍለጦር በላይ ኃል እንዲበተን ተደረገ በእርግጥ

              እንደ እርስዎ ለስልጣን እና ለግል ጥቅም አልነበረም እና የታገለው መቀነሱ ለሀገር ሲባል መቀነሳቸው ትክክል ሊሆን

                ይችላል ነገር ግን ዘላቂ ገቢ ኑሮት በጥሮታ እና በክብር መሰናበት ሲገባው እንዲሁ ተበተነ ፡፡ ይህንን መስዋእትነት ግን

            እርስዎ መኪና ተገልብጠው ከቆሰሉት ጋር ለማመሳል ሞከሩ እኔም ቆስያለሁኝ አሉ፡፡ ወይ ድፍረት!!!   ወይ ውሸት !!!!

 ወይ ሚዛን!!!!!!              በእርግጥ ጥቂቶቹ ነባር እና ሀቀኛ ታጋዮቹ ልክ እንደ ህወሐት ታጋዮች ቆስለዋል፤ ተሰውተዋል ፤ ይህ

            ማንም አይክደውም፡፡ በአልማ ድጋፍ እንደተሰባሰቡ እና በኮበል ጥላ ስር የተደራጁት ጀግኖች ምስክር ናቸው፡፡

           በቅርቡ በተካሄደው ሁከተም ከነፈሰው እንደ እነ እውነቱን ደፈጠጠ አልነፈሱም እንዳውም የቆሰሉበትና የተሰውለትን

           የፅናታቸው ምልክት የሆነውን ባንዴራ አውርደው በሌላ ሊተኩባቸው ሲሉ አላስነኩም ዳግም በመስመራቸው ላይ

         እንደቆሙ አስመሰከሩ የታጋይነት ምንነትም አስተማሩ፡፡ ኮበልንም ብቸኛ ባንዴራውን ያስከበረ ተቁዋም/ተ Ì ም/

              አስደረጉ፡፡ በነዚህ አካል ጉዳተኛ ታጋዮች መስዋእትነት ሀቀኛ ታጋዩ ኮራ፤ የእነ ታማኝ በየነ ተላላኪዎች፤ ጃሱሶች አፈሩ

       ተሸማቀቁ፡፡ አዎ ብአዴንም በግልፅ የህብረ ድርጅቶች ስብስብ (  ትክክለኛ የብአዴን/   ኢህአዴግ ታጋዮች፤ የደርግ

         ናፋቂዎች፤ የግንቦት ሰባት ሰርጎ ገቦች እና የትም ፍችጭው ስልጣኑን አምጪው)    የተሰባበሰቡበት ድርጅት መሆኑ ታየ

        ፡፡ እንግዲህ ማን ምንድነው ጥልቅ ተሀድሰው ይፈተዋል ብለን እንጠብቃለን፡፡

             ወደ ሌላው ሀሳብ ስንሄድ በቅርቡ የትግራይ ተወላጆች ሂወትና ንብረት ቀጥፎ ያለፈው የጎንደርንና አከባቢው ሁከት

              በርካታ የሀገራችን ህዝቦች አማራውን ጨምሮ ያሳዘነ እና ያበሳጨ ክስተት ነበር፡፡ እነ መርህ አልባው እውነቱ ደፈጠጠ

                 ሲሳይ ግን ጉዳቱ ምን አዲስ ነገር አለው ያው ነው አማራው ደቡብ ውስት ጉርዳ ፈርዳ ተገድለው የለም እንዴ ብለውን

እርፍ!!!   ወይ ሚዛን !!             ለነገሩ ያው እኛም ታግለናል እኔም ቆስያለሁኝ ካሉት ሚዛን ጋር ተመሳሳይ ስለሆነ ምንም አዲስ

 ነገር የለውም፡፡



     እዚህ ላይ በጣም የገረመኝ ግን የኢህዴን/         ብአዴን መስራቾቹ እነ አዲሱ ለገሰ፤ ካሳ ተክለብርሀን ወዘተ ጎንደር

             በተፈፀመው የደርጎች አይነት የትግራይ ተወላጆች ጭፍጨፋ እነሱ በሂወት እያሉ እና እነሱ በሚመሩት ክልል ተፈፅሞ

            በማየታቸው አዝነው ህዝቡ ፊት አልቅሰዋል ተብሎ ይነገራል፡፡ ይህ እንግዲህ በእውነት ተደርጎ ከሆነ ከህዝባዊነት

               የሚመነጭ ነው ነገር ግን አቶ እውነቱ ደፈጠጠ ጎንደር እያሉ ሲንከባከባቸው የነበረው ህዝብ ቀለዱበት ምን አዲስ ነገር

    አለው እና ነው አሉን፡፡

             በጣም የሚገርም ሚዛን እኔም ታግያለሁ፤ ቆስለናል አይነት ሚዛን፡፡ በኔ እምነት ደቡብና ሌሎች አከባቢዎች የተደረጉ

             ግፎች የእነ አቶ እውነቱ ደፈጠጠ አይነቶች ባለስልጣን በሆኑባቸው አከባቢዎች እና ከክልል ይሁን ከዞን አመራሮች

                 በጣም ሩቅ የሆኑ ቦታዎች ናቸው፡፡ ጎንደር ግን የዞን ከተማ ባህርዳር የአማራ ክልል ዋና ከተማ፡፡ ከሁሉም በላይ ግን

             ብአዴን በሚመራው ክልል ግፉ እና በደሉ የተፈፀመው ደግሞ ደርጎችን በዋነኝነት በቀበረ የትግራይ ህዝብ፡፡

            ምናልባት በጎንደር የተፈፀመው ግፍ የደቡብ ሱዳኖቹ የሙርሌ ታጣቂዎች ከፈፀሙት ጋር ሊመሳሰል ይችል ይሆናል፡፡ 

            እነ አቶ እውነቱ ደፈጠጠ የሱማሌ ይሁን የጋምቤላ እንዲሁም የአፋር ክልል መንግስታትና ህዝቦች ያስቆጣውና

              ከመቅፅበት ድጋፍ ያደረገው ምን አዲስ ነገር ስላገኙ ነው ብለው በድፍረት ፃፉ፡፡ በኔ እምነት እርስዎ እንደገመቱት

           ስልጣን ለማግኘት ወይም የትምህርት እድል ለማግኘት ሳይሆን ለቅሰው ከፍየልዋ በላይ መሆኑን ስለተገነዘቡ

           እንዲሁም እንደ እርሶ ሳይክዱ የትግራይ ህዝብ ውለታ ይህ አይደለም ብለው በማመናቸው ነው፡፡

            በዚህ የጎንደር ሁከትን አስመልክተው በጠቀሱት ግን እረስዎም እንዳሉት በጎንደር እና አከባቢው የተጎዳው የትግራይ

                ልጅ ብቻ አይደለም ሀቀኛ ታጋዩ ሰለባ ነው፤ ህዝቡ ሰለባ ነው፤ ብአዴን ሰለባ ነው፡፡ በግርግር ስልጣን ለማግኘት

    የሚካትነውም ተጎጂ ነው፡፡ ምክንያቱም ከሽፎበታል!!!!!       አሁንም በትግራይ ህዝብ፤ በሀቀኛና ትክክለኛ የአማራ

          ህዝቦችና የፀጥታ ሀይሎች ትእግስትና ሀቀኛ መስመር ተከትለው በመታገላቸው አክሽፎውታል፡፡ አዲስ አበባ

       አድፍጠው ስልጣን ለማግኘት ቃሙጠው የነበሩት ከስረዋል፡፡

           ምናልባት ያልተጎዳው እርስዎ እና መሰሎችዎ ናቸው እንደሚባለው እርስዎ በህዝቡ ሀብትና ንብረት ተምረው

       ሊያገለግሉት የሚገባውን ህዝብና ክልል ትተው አዲስአበባ መሽገዋል፡፡

            ሌላው ሳላነሳው ማለፍ የማልፈልገው ግን ጥቅቶች ቆራጦች ያልተንበረክክነው፤ ነገ እልፍ እንሆናለን ታሪክ ምስክር

       ነው፡፡ ብለው አስተመረው ፤ቃልስና ነዊሕን መሪሪን እዩ         ዓወትና ናይ ግድን ብለው ከተነሱት ጋር አብረው ለድል በቁ፡፡

  እናም               እንዳልፉት የለ ያ ሁሉ ታለፈ፡ ብለው የዘመሩት ጀግኖች መሪዎች ስለታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ ሲያስተምሩ እና



             በኩራት ስለታላቁ መሪያቸው ሲዘምሩና ሲያወሩ የድል ማግስት አርበኛው አቶ እውነቱ ደፈጠጠ ግን ታላቁ መሪያችን

       የሚልዋቸው ብለው ይሳለቃሉ ምክንቱም እሳቸውም ታላቅ መሪ ናቸውና፡፡

              ከማጠቃለሌ በፊት ግን አቶ እውነቱ ደፈጠጠ ብርሀነ ካህሳይ ለተባሉ ፀሀፊ መልስ አይሉት ድጋፍ ከፃፍዋቸው ውስጥ

              አንድዋን ላነሳ የአቶ ገዱ ወታደሮች ብለው ለፃፊት የተሰጠች መልስ ትላለች፡፡ አቶ እውነቱ ደፈጠጠጠ እንዲህ ይላሉ፤

            አቶ ብርሀነ ያለመብሰሉና የቂለነቱ ማሳያ ደግሞ ወታደርነትን እንደ መሰደቢያ ቃላት አድርጎ በርእስነት መጠቀሙ

            ሲሆን ለሁገሩና ለአመነበት አላማ ግንባር ቀደም ወታደር ሆኖ መሰለፍና መስዋእትነትም መክፈል ትልቅ ከበሬታን

           የሚያስገኝ የስራ መስክ እንጂ እሱ በአሉታዊ መልኩ ሊጠቀምበት እንደሞከረው መሰዳደቢያ ሊሆን አለመቻሉን

         ለሚገነዘብ ሰው የሰውየውን ባዶነት ወይም ግልብነት በግልፅ እንደሚያሳብቅ መረዳት አይግረውም  ፡፡ ለመልከቱ

                እንግዲህ ድፍረት አሁን ማን ይሙት ማን ነው ቂሉ ወይም ባዶ ግልቡ እኔ ሳነበው ተረዳኝ የገዱ ወታደሮች ማለት

             የገዱ ተላላኪዎች፤ አሽከሮች ወይም የግለሰብ አገልጋዮች ማለት ነው፡፡ አቶ ደፈጠጠ አንድ ነገር አስታወሱኝ ታላቁ

  መሪ መለስ ዜናዊ!!!            እደግመዋለሁኝ ታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ በሽግግሩ ወቅት አንደ ጋዜጤኛ ስለ ክልል መንግስታት

            እነ ፕረዚዳንቶች ይጠይቃቸውና በወቅቱ አስራ አራት ክልሎች ስለነበሩ ሀገሪቱ በአስራ አመስት ፕረዚደንቶች ነው

            የምትመራው ማለት ነው ብሎ ይጠይቃቸዋል፡፡ ሳቅ አሉና ስራችን ይለያያል እኔ የኢትዮጵያ ሌሎቹ ደግሞ

           የክልሎቻቸው ብለው ከመለሱ በኃላ ፕረዚዳንት የምትለዋን ቃል ብቻ ከወሰድክ የአዲስ አባባ ዩኒቨርሲቲም

             ፕረዚዳንት አለው፤ የንግድ ምክርቤትም ፕረዚዳንት ወዘተ አሉት ፡፡ አቶ ደፈጠጠም ወታደር የምትለዋን ቃል ሲወስዱ

            የማን ወታደር የሻእብያ፤ የደርግ፤ የኢህአዴግ፤የአቶ ገዱ የብቻቸው፤ ከፋኝ ጦር፤ ይግነቦት ሰባት፤ የኦነግ የአይኤስ

                ወዘተ፡፡ ስለዚህ ባዶነት ማን ጋር እንዳለች ይወቁት እየተባለ ያለው ሁኖ ከሆነ እኔ መረጃም እምነቱም የለኝም ነገር ግን

              ፀሀፊው እያለ ያለው አቶ ገዱ ለብቻቸው እንደፈለጉ የሚያዙት መርህ አልባ ወታርን ወይም ተጣቂውን ነው፡፡ ከሌለ

           ማስረጃዎትን አቅርበው የለም ማለት እንጂ የራስዎን ግልብነትና ባዶነት ለምን ያጋልጣሉ፡፡ ሌላው እንዲያውቁት

            የሚያስፈልገው በአሁኑ የሀገራችን አወቃቀር የሀገር መከላከያ ሰራዊት፤ ፌደራል ፓሊስ፤ የክልል ልዩ ኃይል፤ ፓሊስ

   ኃይል ነው ያለን፡፡

        በሌላ በኩል ግን ሁሌ መተንኮስ አመላቸው ስለሆነ የሀገራችን 95%     ጄኔራሎች ትግራዮች ናቸው ብለው ጠቅ

            አድርገው አለፉ፡፡ አደሉም ቢሆኑም ግን ይገባቸዋል ነው መልሴ እርስዎ አዲስአበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር እንዳልሆኑ

              ሁሉ ማንም ዘሎ ጄነራል ወይም ሌተናል ጀነራል ሊሆን አይችልም ምክንያቱም ፕሮፌሽን ነው ለነገሩ እርስዎ ሁሉ

 ይከአሎ (  የሚሳነው የለም)         አይነት ሰው ሰለሆኑ ይችሉ ነበር ግን አልታደሉም፡፡



           ውድ አንባብያን እንግዲህ እንድትገነዘቡልኝ የምፈልገው እነ እውነቱ ደፈጠጠ በህዝቡ ቀልደው ከዜሮ ተነስተው

            ስላለፈላቸው ሌላውም እንደ እነሱ ሁሉም ሌባ፤ አጭበርባሪ፤ አስመሳይ፤ ደላላ እየመሰላቸው ህዝቡን የተሳሳተ መረጃ

            እየሰጣሁ እንዲባላ እየጣሩ ይገኛሉ፡፡ ምክንያቱም ግርግር ለሌባ ያመቻል ንውና፡፡ ስለሆነም እንደነዚህ አይነቶቹ ለሰው

              ሂወት ደንታ የሌላቸው ሰዎች ከዚህ እኩይ ተግባር እንዲታቀቡ ሁሉም የሚመለከተው አካል እና የጥቃቱ ሰለባ የሆነው

        ህዝብ ደግሞ የተሳሳተ መንገድ አይጠቅማችሁም ሊላቸው ይገባል እላለሁኝ፡፡

              እንደ እነ አቶ እውነቱ ደፈጠጠ አይነት ሰዎች በአስተሳሰብ ደረጃ ከብአዴን ጋር ምንም የሚያመሳስላቸው ሰብእና

            ስለሌላቸው እና ከህዝቡና ከአጋር ድርጅቶች ጋር ላመጣላት ካልሆነ በስተቀር ምንም የሚፈዩዱት ነገር ስሌላቸው

           ጨርሶ ሊተፋቸው ይገባል፡፡ አለበለዚ የውሸት ወሬ እየነዙ ክልሉን ብሎም ሀገሩን ለአደጋ ያጋልጡታል፡፡

 ቸር ያሰማን!!! 


