
“ዘመቻ ራስ አሉላ አባ ነጋ” 
 

ሙሉጌታ በሪሁን 07-09-21 

 

ለምን የትግራይ የመከላከያ ኃይል (ሴንትራል ኮማንድ) በእኝህ ስመጥሩ እውቅ “የአፍሪቃ ጀነራል” 

 

ዘመቻውን ሰየመው ? ይህንን ጥያቄ በትክክል ለመረዳትና ለመመለስ ደግሞ፣ የራስአሉላ ጥልቅ የጦርነት የአመራር 

ብቃትና፣ ውጤቶቹን መረዳትን ይጠይቃል ። በተለይ ደግም “ሓጋይ ኤርልች” ስለ ጀግናው ራስአሉላ፣ የጻፈውን 

መጽሃፍ ማንበብ እንደ አንድ ጭብጥ ማስረጃ ማቅረብና፣ ሁለተኛው በደርግ ጊዜ፣ የትግራይንሕዝብ ለማታለል “በማሞ 

ውድነህ” የተጻፈው አሉላ የሚለውን መጽሃፍ ብቁ ምስክርነት ይሆናሉብየ አምናለሁኝ። 
እኔም ራስ አሉላ ከመርዋቸውና ከተካፈሉባቸው፣ በአሸናፊነት ያስመዘገቡዋቸው፣የውጭ ወራሪዎች 

ሽንፈት ያከናነቡበት ታሪካዊ ድሎች ላቅርብ። 

“ሓደ ካብቶም ናይ ታሪኽ ኣቦታትና፡ ኣብ ግዚኡ አሉላ ብጅግንነቱ መትሓዚ ዝተሰኣነሉ ሰባአይ ሰብኡት እዩ” ራስ አሉላ 
እንግዳ። 

ትርጉም አንዱ ከነዛ የታሪክ አባቶቻችን በጊዜው አሉላ በጀግንነቱ መያዣ ያልተገኘለት “የወንዶች ወንድ”ነው ራስ አሉላ 
እንግዳ። 

ከ1827እስከ15/2/1897 የነበሩ፣ ለዚህች ዓለም የማይረሳ ታሪክ፣ ለትግራይ ደግሞ ! በነበራት የጦር ታሪክ ላይ፣ 
ሌላ አኩሪ ታሪክ አጎናጽፈው ያለፉ ሲሆኑ፣በተጨማሪም ራስ አሉላ የሚታወቁት በፈረሳቸው ስም አባነጋ፣አሉላ ዕቑቢ 
ነው። ራስ አሉላ እውቅ ወታደራዊ ጀነራል በመሆናቸው ብቻ ሳይሆን፣እውቅ ፖለቲከኛ ትግራዋይም እንደነበሩ 
ይታወቃል። 

በ19ኛው ክ/ዘመን ከነበሩት እውቅ ትላልቅ የጦር ጀነራሎች፣ አለማችን ከየቻቸው አንዱም ነበሩ። እንደ“ሓጋይ 

ኤርልች”አገላለጽ ፣ በአውሮፓዊያን የአቢሲንያው “ጋሪባልዲ”ብለውታል ብሏል።  



 

“ራስ አሉላ” ለኢትዮዺያ የግዛት ነፃነት እና፣ ራስን በራስ የማስተዳደር መብት ለማስከበር ሲባል፣ የዶግዓሊንና 
የአድዋን ጦርነትን ያጠቃለለ፣ በንጉሰ ነገስት ሃጸይ ዮውሃንስ ፬ተኛ ስር የመርዋቸውን ጦርነቶችን እንመልከት። 

*ግብፅን ጉንደት ላይ ብ1875ዓ/ም ፣ጉራዕ በ1876 ዓ/ም፣ዓይለት በ1887ዓ/ም፣ሰንሂት ብ1880ዓ/ም። 

*ማህዲስት ሱዳን፣ ኩፊት ላይ በ1885 ዓ/ም ፣ መተማ በ1889 ዓ/ም፣ 

*ከጣልያን ስሓጢት ላይ በ1887 ዓ/ም በዚህ ጦርነት ሃጸይ ዮውሃንስ ፬ተኛ “ለኢትዮዺያ ሕዝብ” ታሪካዊ ጥሪና 

አዋጅ አውጀው ነበር። ”ተ/ፃድቅ ወርቁ” በመጽሃፋቸው ያስቀመጡትን የንጉሱ ጥሪም እንዲህ የሚል ነበር። አፄ 
ዮውሃንስ ወደ ስሓጢ ሲዘምቱ፣እኔ ለኢትዮዺያ እናቴ ልሰዋላት ሙሉ ፈቃድ አለኝ። ብለው የክተት አዋጅ ሲያውጁ 

“ኢትዮዺያ ማለት እናትህ ማለት ናት”፣እናት ደግሞ ዘውድህ፣ ሚስትህ፣ ልጅህ፣ መቃብርህ ናት። በማለት 
ኢትዮዺያዊነትን ከሞት እስከ ሂወት ያገናኘ፣ የኢትዮዺያዊነት መገለጫ፣ የትግራይ መሪዎች ለኢትዮዺያ 

የነበራቸው ክብርና ፍቅር የታሪክ ማስረጃ ነው። 

*ዶግዓሊ  በ1887 ዓ/ም፣ 

*እምባአላጀ  በ1889 ዓ/ም፣ 

*መቐለ በ1896 ዓ/ም፣ 

*ዓድዋ  በ1896 ዓ/ም በራስ አሉላ አባ ነጋ የጦር ጥበባዊ መሪነት የተጠናቀቁ አውደ ውጊያዎች ናቸው።እንዲሁም 

በወቅቱ ለከዱት ንጉስ ተክለ ሃይማኖት (የጎጃሙ) የክህደቱ ዋጋ በሽሬ እንዳስላሴ ተገቢውን ፍርድ የፈረዱ ጀግናም 
ናቸው። 



ስለዚህ ከዚህ ከባህር በጭልፋ የሆነውን ታሪካቸው ለመጥቀስ የሞከርኩበት ዋናው ምክንያት፣የትግራይ 

የመከላከያ ሃይል ጀነራሎችና፣ የትግራይ መንግስት(ሴንትራል ኮማንድ)ይህንን የዘመቻስምና፣ እቅድ ሲያቅዱ፣100% 
ጦርነቱ በትግራይ አሸናፊነት እንደሚጠናቀቅ ቅንጣት ታክል መጠራጠርበአእምሮአቸው እንዳልነበረ የሚያሳይ ውሳኔ ነበር 

ማለት ነው። በእርግጠኝነት ደግሞ ፈጽመው! ለአለም ያሳዩበትና፣ አለም በበኩሏም እነዚህ ሕዝቦችማን ናቸው? በማለት 
የተገረመችበት አጭርና ፣የጠላትን አከርካሪ ለማንሰራራት አመታት ሊፈጅባቸውበሚችል መልክ ጨርሰውታል። 

እዚህ ላይ ሳልጠቅሰው ማለፍ የማልችለው ሌላው ታሪካዊ ክስተት፣ የትግራይሕዝብ አንድነትና ጽናት 

እንደተጠበቀ ሆኖ፣ በተለይ ወጣቱ ትውልድ፣ አባቶቹና አያት ቅድመ አያቶቹ፣ ከሚታወቁበትወኔና ጀግንነት፣ ከተጠበቀው 

በላይ መሆኑ ሳይሆን፣ በዚህ ጦርነት ከወላጆቹ የወረሰውንጀግንነት ከዘመኑ የ21ኛው ክ/ዘመን በሚመጥን ቆራጥነትና 
ወኔ፣ የወላጆቹን አደራ በአስተማማኝ ደረጃተረክቦ በመሪነትና፣ በማዋጋት ስልቱም እጅግ የሚያስገርም ተአምራዊ ድል 
መቀዳጀቱ፣ ጦሩን ከሚመሩ ጀነራሎችከነ ጀነራል ምግበይ፣ ጀነራል ድንኩል፣ ከነ ጀነራል ወዲ ወረደና፣ ከሌተናል ጀነራል 
ፃድቃንሰምተናል። 

ትግራይ ያለፉትን 40ዓመታት ያካበተችውን የጦርነት ልምድና አመራር፣ ለአዲሱትውልድ ሲወራረስ 

አሁንም ትግራይ ለሚቀጥሉት መጪው 40ዓመታት በቂ የሆነ፣ የመምራት አቅም ያለውትውልድ ፈጥራለች። 

እዚህ ላይ አንድ የመንግስቱ ሃይለማርያም ኢንተርቪው ቀርቦለት የሰጠውን መልስከዚህኛው 

የኢትዮዺያ የጦር ውድቀት ጋር አያይዤ ላቅርብ። ጋዜጠኛው ሲጠይቀው ሰለ ኤርትራጦርነት መራዘምን አስመልክቶ 
ከሶማሊያው ውጊያ ጋር በማነፃጸር የጠየቀው ጥያቄም ይህን ይመስል ነበር፣ሊቀመንበር መንግስቱ፣ ሶማሊያን በአጭር ጊዜ 

ከአገራቹህ ጠራርጋቹህ ያስወጣቹህ ሕዝቦች፣ እንዴትየኤርትራ ተገንጣይ ቡድኖችን ማሸነፍ አቃታቹህ ? ብሎ 

ሲጠይቀው፣ መንግስቱ ሃይለማርያም፣ሲመልስ እንዲህ አለው “ሶማሌ ሶማሌ” ነው፣ እነዚህ ግን ኢትዮዺያዊያን ናቸው! 
በማለት መለሰለት። 

ሌላው ሻዕብያ ከኢትዮዺያ ጋር ሲዋጋ 30ዓመት ፈጅቶበታል፣በማሃልም በቀይ ኮኮብዘመቻ ደርግ ከሳህል ተራሮች 
ጠራርጎ ሊያባርረው ሲያጠቃው፣ ዶክመንቱና ፋይሉን አቃጥሎ ሊሸሽ ሲያፈገፍግ፣በሞት አፋፍ ላይ ቆሞ በነብስ 

የደረሰለት “የህ.ወ.ሓ.ት” ጦር ነበር እንደዛሬ ሳይሆን ማለትነው። 

በአንፃሩ ህ.ወ.ሓ.ት ሻዕብያ 13 አመት ከታገለ በኃላ የጀመረው ትግል በ17 ዓመት አጠናቆ፣ ሙሉ 

ኢትዮዺያን ሲቆጣጠር፣ ሻዕብያም ኤርትራን ተቆጣጠረ። 

ወደ ሶማሌው ውጊያ ስንመለስ ደግሞ በጦርነቱ በደርግ መሪነት ላይ የተጋሩ መኮንኖችበሳል የጦር 

አመራርና በወታደሩም፣ የተጋሩ ተሳትፎ ስለ ነበር ውጤቱ ያማረ ሆኖ ተጠናቋል። ለምሳሌኮሎኔል ፍስሃ ደስታና፣ሌተናል 
ጀነራል ተስፋዬ ገብረኪዳን፣ እንዲሁም ሌሎች ወታደራዊ መኮንኖች፣ተሳትፎ ለኢትዮዺያ ድል ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነበረው 
ማለት ይቻላል። 

እንግዲህ ይህ ደግሞ ከዘመቻ ራስ አሉላ ጋር ምን ያገናኘዋል ? የሚል ጥያቄ ሊነሳስለሚችል ማብራራት ያስፈልጋል።   

ከ8ወር በፊት ከኤርትራ፣ ከሶማልያ፣ድፍን የኢትዮዺያ መከላከያ ሰራዊትና፣የ8ክልሎችልዩ ሃይልና፣ የአማራ ሚሊሻ 
ተሰባስበው፣ አንድን ትንሽ ክልል ከበው፣ የዘር ማጥፋት ወንጀል ሲፈጽሙ፣ ሲጀመር የትግራይ ሕዝብን ማሸነፍ ምን 

ያክል ከባድ እንደሚሆንባቸው አስቀድመው በማወቅ “የፈሪ ዱላ” ተረባርበው ያሰቡትን ለመፈጸም ነበር። ለዛውም 

የአረብ ኤምሬት “ሰው አልቦአውሮፕላን” ተጠቅመውም። ግን ጊዚያዊ የአሸናፊነት ስሜት አስተጋቡ እንጂ፣ ፍጹም 
የትግራይንሕዝብ ለማምበርከክ የነበረው ሕልማቸው፣ በአለም ፊት ውርደታቸውን አከናንቦና አሳፍሮ፣ ስንቅና 

ትጥቃቸውንጥለው፣ ከመሞትና፣ ከመቁሰል የተረፉትን፣ ደግሞ እግሬ አውጭኝ በለው ፈርጥጠዋል። በተለይከሰኔ 11 

እስከ ሰኔ 21 መቐለ እስከ ተቆጣጠሩበት እለት፣ ባለው የ9ቀናት ውጊያከ33ሺ በላይ የሞቱናየቆሰሉ ሲሆኑ፣ የተማረኩት 

ደግሞ 7521 መሆናቸው ተረጋግጧል። እንዳው “ሆድ ሲያውቅ ዶሮ ማታ” እየሆነብን ስለተቸገርን፣ እስኪ እነዚህ 
ከዚህ በታች ያሉት የኢትዮዺያ ሙርኮኛ ወታደሮች ለማስረጃነትይሆነን ዘንድ ለጥፌዋለሁ። 



 

ስለዚህ መንግስቱ ሃይለማርያም፣ኢትዮዺያዊያን እያለ ሲመካባቸው የነበሩት፣ሻዕብያ፣አማራ፣ኢትዮዺያዊያን 

ተጠቃለው በተጋሩ አፈር ከድሜ ሲሆኑ፣ይህችኢትዮዺያ የምትባለዋን አገር፣ በጀግንነቱ ጀርባው ላይ ተሸክሟት 

የነበረው የትግራይ ሕዝብለመሆኑ፣ ከዚህ የበለጠ ማስረጃ ማቅረብ አያስፈልገኝም። ይህ ሃቅ ደግሞ የአለም 

ጋዜጠኞች፣ ስለ የትግራይ ሕዝብ ጀግንት፣ በደረጃ መድበውእንደየ ሃገራቱ ስልጣኔና ወታደራዊ ብቃት፣ጥበብ 

መዝነው ከዚህ በታች ያለውን ሰንጠረዠ ይዘውልንብቅ ብሏል።ይሄውም ከ1ኛእስከ 6ኛየተጠቀሱትን ሕዝቦች 

እንመልከት። 

1.ግሪክ 

2.ትግራይ 

3.ሞንጎልያ 

4.ሮማውያን 

5.ፐርሽያ 

6.ኩርዳውያን ናቸው ።በማለት ታሪካችን የአለም መነጋገርያ ሆነዋል። መቸም የኛ ጉዶች ደግሞ ሃቁን 
ተቀብለው፣ ውድቀታቸውና ሽንፈታቸውን ከመቀበልይልቅ፣ 

ለተቃወማቸው ሁሉ ስም መለጠፉ ስለሚቀናቸው፣ ለአንቶኒይ ብሊንከን፣ ለማርትን ፕላውት፣ለኤድመን ብርሃኔ፣ ለአበበ 
ባዩ ጁንታዎች፣ የጁንታ ተከፋዮች እንዳሉዋቸው፣ ለዚህ ጋዜጠኛምአንድ ስም ይለጥፉለታል። 

ስለዚህ ትግራዋይ ማለት! አሉላ ሰለሞን እንዳለው “ጦርነት ለተጋሩ እንደገና ባህላዊ ጨዋታችን 

ነው” ሲል፣ የጦርነት ብቃታችንና፣ወታደራዊ ስልታችን ብቻ ሳይሆን፣ ጦርነት ከመግባታችን በፊት፣ጦርነቱን ለማስቀረት 

የተቻለንን ያክል እንጥራለን፣ ተገደን የገባንበትን ጦርነትደግሞ በአሸናፊነት ደምቀንበት እንወጣለን ፣የሆነው ይሄ 

ነው።የኢትዮዺያ ሕዝብም ሆነ፣የኤርትራ ህግደፋዊያን እሬት እሬት እያላቹህ ተቀበሉት ይሄው ነው። 

የአፍ ዳገት የለውምና፣ አብይ አህመድ ጀነራሎቹን ሲፎግራቸው፣ ግስላው፣ ቲግታጉ፣ድኩላው፣ 

አምበሳው፣ ሃገር ወዳዱ ብሎ በቃላት ቢያዥጎደጉዳቸውም ቅሉ፣ ከመገደል፣ ከመማረክና፣ሃገሪቱ ያስታጠቀቻቸውን 

ዘመናዊ የጦር መሳሪያቸውን አስረክበው ከመፈርጠጥ ውጭ ሌላ ያስገኙለት ጥቅም የለም። 

ሻዕብያ ቢሆን 28 ኮረኔሎችና፣ ጀነራሎቹ፣እንዲሁም በሺዎች የሚቆጠሩ ወጣቶቹደመ ከልብ ሆነው 



ትግራይ መሬት ላይ ሲቀበሩ፣ የሰሩት ስራ ቢኖር ከሕዝቡ ወርቅ፣ ገንዘብ፣ መኪና፣ቁሳቁስ ማንኪያና አሮጌ ጫማ፣ 

ሲሰርቁና ሲዘርፉ ነው የተረሸኑት፣ ከዚህ የከፋ ውርደት የለም። በአንፃሩደግሞ ትግራይ፣የትግራይ ወታደራዊ መሪዎች፣ 

የትግራይ ብሄራዊ መንግስት፣ የትግራይ ወጣት፣የትግራይ ሙሁራን፣ የትግራይ ዳያስፖራ፣ እንደ አንድ ሰው ተግባብተን፣ 

ተናበን በወታደራዊ፣ፖለቲካዊና፣ ዲፕሎማሲያዊ የበላይነትን ተቀዳጅተን የወራሪ ሃይሎችን ጥምረት በታትነን፣ ወደ 

መጡበትበአሳፋሪ ሁኔታ ቀጥቅጠን፣ አባረናቸዋል። ሃቁ ይሄ ነው ከወደቁ በኃላ መፈራገጥ፣ ለመላላጥብቻ ነው። 

ጀግናው ራስ አሉላ አባ ነጋ፣ ጣልያንን ድል ከመቱት በኃላ እንዲህ ብለው ነበር፣ 

“አንድ ጊዜ ክንዴን አቅምሻቹሃለሁ፣ደግሞ ብቅ ካላቹህ እደግማቹሃለሁ” ብለው ነበር። ይህ እውነታ እንዳለ 

ሆኖ፣ በዚህ ጦርነት የኢትዮዺያው አብይ አህመድ አከርካሪውሰብረን፣ 

የታጠቀውን ሚሳይሎች ቀምተን፣ አሸንፈነዋል፣ በአለም ፊት አዋርደነዋል፣ አፈ ቅቤውአብይ አህመድ አሁን 

”አለ፣አላለ፤አመነ አላመነ” የትግራይ መከላከያ ሃይል ግን፣ ለአለምየጦርነት ብቃቱ፣የጦርነት ስትራቴጂውን፣ሳይንሳዊ 

የአመራር ክህሎቱን አሳይቷል። የትግራይ ልሂቃን እንደነ ተጋዳላይ ስየ አብርሃ፣አምባሳደር ስዩም 

መስፍን፣ተጋዳላይአባይ ጽሃየ 

እንዳሉት፣ ጦርነት ለማንም አይበጅም፣ ጦርነት ኪሳራው እናውቀዋለን፣ በፓለቲካዊውይይት የማይፈታ የለም፣ ተው 

ብለው ሲማጸኑ ስሚ አጥተው ድካማቸው መና ሆኖ ቀርቷል። 

ጀነራል ፃድቃን ለአብይ አህመድ ለሰላም ድርድርና፣ ለፖለቲካዊ መፍትሄ እድልእንዲሰጥ ላቀረበለት ሃሳብ ”ሃይልና 

ገንዘብ የማይለውጠው የለም” ብሎ እንደመለሰለት፣ ከጀነራል ጻድቃንሰምተናል። 

እዚህ ላይ ሁለቱም ሰዎች የየራስ እምነታቸውና ፍላጎታቸው ነበር የገለጹት፣ ቢሆንም አብይ አህመድ 

ያለው የራሱን የትዕቢትና፣ የጨቅላነት የንግስና ህልሙ ለማሳካት፣ በሶማልያ በጉልበትመሪዎችን ቀይሯል፣ አስሯል፣ 

በደቡብ ህዝቦች የፈለገውን ገዝቶ፣ አስሮ፣ ገድሎ ስልጣኑን አደላድሏል፣በአማራ የፈለገውን በገንዘቡ ገዝቶ፣ የፈለገውን 

ገድሎ፣ አስሮ ስልጣኑን አደላድሏል፣ በኦሮሚያምበተመሳሳይ፣ ስለዚህ የትግራይ ሕዝብም እንደሌሎቹ ነበር የጠበቀው። 

“ወንድ አታውቂ ገልበሽ ካላየሽ” አሉ የትግራይ ሕዝብ ወንድነቱ፣ጀግንነቱን አሳይቶታልሃቁ ይሄ ነው። ጀነራል ፃድቃንና፣ 

ሌሎቹ ተጋሩ ደግሞ፣ በግልጽ ስለ ትግራይ ህዝብ አቋምና፣ባህል ስለ ትግራይ 

ሕዝብ የራስን፣ በራስ የማስተዳደር መብት፣ እንደማይደራደርበት በግልጽ ቋንቋ ቢነግሩትም፣ሊገባው አልቻለም። 

አልተግባብቶ ማለት ይሄው ነው። 

ስለዚህ አብይ አህመድ፣የአማራ ተላላኪዎች፣የኤርትራ ቂመኞች፣ኢትዮዺያን በቀጥታምይሁን 

በተዘዋዋሪ ለቅኝ ገዢነት የቋመጠው የአረብ ኤምሬቱ ንጉስ፣ የሳውዲ መሳፍንት በአጠቃላይሴራው በአረቦች የተደገፈ 

ወረራ ጥቅምት 24/2013 ተጀምሮ፣በሰው ልጅ ሊደርስ ይችላልተብሎ የማይገመት፣ ወንጀል፣ ዝርፊያ፣ ግድያ የሴቶች 

አመጽ፣ተፈጽሟል። 

የመብራት፣ የስልክ የኢንተርኔት፣ የባንኮች፣አገልግሎቶች በመዝጋት፣ትግራይን ከማንኛውም 

ማህበራዊ ግልጋሎት ዘግቶ፣ የአሜሪካን የምርጫ ቀንን ተገን አድርገው የዘር ማጥፋትዘመቻውን አካሂደዋል።ግልባጩ ግን 

የቀን ቅዠት ሆኖባቸዋል።ሃቁ ይ ነው ትግራዋይ በስርአትናበህግ እንጂ፣በጉልበት ማምበርከክ እንደማይቻል 

አሳይተናል።አገናዕ ሕዝቢ ትግራይ !! 

ውድ አንባቢያን ሆይ ከ200 ቀናት በላይ ያለማቋረጥ፣በሰማይና፣ በምድር በትግራይሕዝብ ላይ የተደረገው ጭፍጨፋ፣ 

ምናልባት በጣም የሚዘገንን፣ እንደው ለመሆኑ ይህን ሁሉ ዘመን፣እኛ ከነዚህ ሕዝቦች ጋር ነበርን ወይ? በአንድ አገር 

እየኖርንስ እንዴት የውስጥ ፍላጎታቸውና፣ምኞታቸውን መረዳት አልቻልንም ? ብለን ጠይቀን ሃቁን ለመቀበል 

ቢከብደንም፣ አዎን ! ከነዚህሕዝቦች እስከ ዛሬ አብረን ነበርን። ዛሬ ግን ሌላ ቀን ነው ።ዛሬ እኛ እነዚህን ወራሪዎች 

አፋቸውእንጂ፣ ሁለመናቸው ቀብረናቸዋል ! እየቀበርናቸውም ነው ! ደግሞም በልበ ሙሉነት እንቀብራቸዋለን ! 

በአለም አደባባይ እርቃናቸው አስቀርተናቸዋል ! በኢኮኖሚያቸው ድምጥማጣቸው ጠፍቷል ! 



በአለም አደባባ የራንሷ ዜጎች፣ የጎረቤት አገር  ቅጥረኛ መርስነሪዎች ቀጥራ  የምታስገድልአገር ኢትዮዺያ ! 

ፋብሪካዎቿን ዩኒቨርሲቲዎቿን፣ ሆስፒታሎዎቿን የምታዘርፍ፣ አገር ኢትዮዺያ ! 

ኢትዮዺያ አለምን ጉድ ማስባል ብቻ ሳይሆን፣በአሜሪካና በአውሮፓ ሕብረት፣ የተለያዩየቅጣት ማአቀቦች የተጣለባት 

አገር ነች፣ አሁን ደግሞ፣ የራሱን ዜጎች የሚገድል፣ የሚዘርፍወታደር፣ የሰላም አስከባሪ መሆን አይችልም ተብሎ፣ 

በአሜሪካው የውጭ ፖሊሲ ሃላፊ፣ “ሴነተር ፈርናንደዝ” ለተባበሩት መንግስታት ደብዳቤ አስገብቷል፣ ይህ ሁሉ ድል፣ 

በውጭ የዲፕሎማሲ ስራ፣ከውስጣዊው ወታደራዊ አመራር ጋር፣ እየተናበቡ የሚሰሩት የጥምረታችን ውጤት ነው። 

በአጠቃላይ ኢትዮዺያ በጠ/ሚ መለስ ዜናዊ መሪነት ለ27 ዓመት ተጎናጽፋው የነበረውንየክብር ቦታ፣ 

የተጋሩ ጭንቅላት ውጤት በኢትዮዺያ ብቻ ሳይሆን፣ በአለም መድረኮች አንቱታን  የተጎናጸፉበት፣ እንደመሪዎች እስከነ 

ድክመታቸው የሃገርን ልማትና እድገት፣ ከሌሎች ጋር ተግባብቶመስራትን መሰረት ያደረገ፣ በሳል የመሪነት አቅምና ብቃት፣ 

በታሪክ አጋጣሚ ቅንነትና ፍፁምኢትዮዺያዊነቱን አሳይቷል። 

በዚህም ድፍን ትግራዋይና፣ ትግራይ ለኢትዮዺያና፣ የኢትዮዺያ ሕዝብ እስከ ሂወትመስዋእትነት 

የከፈለን ሕዝብ፤ ውለታው ይህ ከሆነ ? እኛ ለማንም ብለን እምነታችንና፣ የአላማመስመራችን አንለቅም ! እንዳውም 

በግልባጩ እንደ ብረት ጠንክረን፣ እንደ ወርቅ እየቀለጥንእንደምቃለን፣ እንጂ ከቶውኑ እንደ ዝምብ የመቆሸሽ ሳይሆን፣ 

እንደ ንብ ተግተን “ማርን መስጠትና” ስንቆጣደግሞ እየነደፍን፣ ጠላቶቻችንን ከመቅበር ለአፍታም አንዘናጋም። 

አብይ አህመድ፣ ኢሳያስ አፈወርቂ፣ የአማራ ትምክህተኞች፣ አሉ አላሉ ! አመኑአላመኑ ! ከዝምብ “ማር” 

ስለማይጠበቅ፣ እነዚህ ትልቁ አረንጏዴ ዝምብ ናቸው። ውጤታቸውም ቆሻሻ ነው። እነዚህ በውሸት የተካኑ ውሸታሞች 

ከመደንገጣቸው ብዛት አንድ ሻለቃና፣ እንዳለ የትጥቅናስንቅ ክምችቱ ሰራዊታቸው ረስተው የሚሸሹ ! 

3 ትላልቅ ሚሳይሎች ጥለው የሚሸሽ ሰራዊት ! ከ8ሺ በላይ ሰራዊቱ የሚማረክበት መንግስት፣ትናንት 

ለሃገራቸውና፣ለአብይ ስልጣንተብለው ገብተው፣ሲማረኩ አላውቃቸውም “የኔ ሰራዊት አይደሉም” ተብለው 

የተከዱ፣የሚከዱ አሳዛኝ ምስኪን ሕዝቦች፣በመሪዎቻቸው እንደ “ኮንደም” ተጠቅሞ የሚጣሉ ሕዝቦች ሆነዋል።ለሰላም 

ብዬ ትግራይን ለቅቄ ወጣሁ ቢል፣ ውሸታምነቱ በማስረጃ አስደግፈን እያቀረብን፣ ብቅ ሲልደግሞ አከርካሪውን 

እንሰብረዋለን። 

ሕዝብ እንደ ሕዝብ፣ የኢትዮዺያ ሕዝብም ሆነ የኤርትራ ሕዝብ “ጨው ለራስህስትል ጣፍጥ” 

ስለሆነ ሰለ መብትህ ከፈለክ ታገል፣ ካልፈለክ ምርጫህ ነው። ከእንግዲህ በኃላ በትግራዋይደም የሚቸርህ ነፃነት 

የለም !!! ለወደፊትም አይኖርም !!!! ማን ነበር የአፍሪቃ እስራኤል እንሆናለን እያለ በባዶ ቂጡ ሲጎረን 

የነበረው ? 

እስራኤልስ “ለጀውዳአ” ሲንጋፑር ኽንገብራ ኢና፣ ቦጣዕ ጣዕ ወያ ርእሲ ውን “ለጀው 

ዳአ” ትግራይ ዓደይ ብስሪአ አብ ዓለም ትዂላዕ ! 

ጠላቶቻችን፣አካላችን፣ፋብሪካዎቻችን፣ህንፃዎቻችን አፍርሰውታል፣ እነዚህን ሁሉ በትግራዋይ ጭንቅላት የተገነቡ 

የችሎታችን፣የብቃታችን የስራ ውጤቶች ናቸው።ትግራይ በቂ የሆነ የተማረ፣ትግራይን የመገንባትና የማነጽ እውቀቱ ያለው 

ምሁርና ሃይል አላት። ጭንቅላታችን፣ ስነልቦናችን አልፈረሰም፣ ለወደፊትም አይፈርስም !! 

አሁንም አለ ።ትግራይ ከዚህ በፊት ከነበረችበት መልክና እድገት፣ በበለጠ መልኳበአጭር ጊዜ ውስጥ እንገነባታለን። 

ዕልል በል ትግራዋይ! 

ኽብርን ሞገስን በእንተ ትግራይ መስዋእቲ ዝኾኑ/ዝኾና ጀጋኑና ! 

ኽብርን ሞገስን ንጀጋኑ መራሕትና፣መንእሰይና፣ሓረስታይና፣ሙሁራትና፣ዳያስፖራና ትግራይትዕወት 

 

የቐንየለይ 
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mba1277@gmail.com 


