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የደመሰስንና ተደመሰስንን, ልዩነት የማያውቁት እንደነ ባጫ ደበሌ ያሉ ጀነራሎች!የጋንታ ቁጥርና 

የተቀናቃኝ የሃይል ሚዛን, በውል የማያውቅ ኢታማዡር ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ! የእግዚአብሄርን ስም 

እየጠሩ የሚነግዱ ዻዻሳት እነ አቡነ ፋኑኤል አቡነ ዮሴፍ ! የትግራይን ሕዝብ እንደቆሎ የሚጨብጡ 

ሽፍቶች እንደነ መሳፍንት፣ተመስገን ጥሩነህ፡አገኘህ ተሻገር ! የሴትነት ክብርን ያዋረዱ የሴት 

ፖለቲከኞች እንደነ ሳህለወርቅ ዘውዴ፣ማአዛ አሸናፊ፣ሙፈርያት ከማል፣ አይሻ መሃመድ፣ሊያ 

ታደሰ፣ሄሩት ወልደ ማርያም ! በጫት የነወዙ አክቲቪስቶች እንደነ ስዩም ተሾመ፣ታየ ደንዳአ፣ዳንኤል 

ክብረት ! በፖለቲካ ቁማርተኝነታቸው የታወቁት እነ ብርሃኑ ነጋ፣አንዳርጋቸው ጽጌ፣ንአምን ዘለቀ ! 

ብልጽግና ኢትዮዺያን ብቻ ሳይሆን መላው አፍሪካን ያሻግራል፣ የሚሉ ከእውቀት ነጻ የሆኑ ሰዎች እንደነ 

አገኘህ ተሻገር! እንደነ ደመቀ መኮንንና፣ገዱ አንዳርጋቸው እድሜያቸው ሁሉ ለመጣው በማጎብደድ፣ 

በአደባባይ አዎን ተላላኪዎች ነበርን። የሚሉ ወምበር ከማሞቅ ውጪ፣ እዚህ ግባ የሚባል እውቀት 

አልባዎች ! እንደነ ጨቅላው ፯ተኛው ንጉስ፡መሽረፈት፡ጋሽ ዝናቡ፣አሻግሬ የመሳሰሉ ፖለቲከኞች እጅ 

የወደቀችን ሃገረ ኢትዮዺያን የማዳን ሃላፊነት በዘመኑ ወጣት ትውልድ የሚወሰን ይሆናል። 

 

 ምክንያቱም ታሪክ የሚጠይቀው የአሁኑ ትውልድን ነው።ያለፈው የ50,የ60,የ70ባው ትውልድማ 

“ተከብረሽ የኖርሽው ባባቶቻችን ደም፣እናት ኢትዮዺያ የደፈረሽ ይውደም” እያለ ከማቅራራት ውጪ 

አፉን ለጉሞ በኤርትራ፣ በሱዳን፣ በሶማሊያና በአረብ ኤምሬቶች አስደፍሮ፣ ጭራሽ ለወራሪዎች 

እየተጣበቀላቸው ነው። አዎን ብርሃኑ ነጋና፣ አረጋዊ በርሄ የኤርትራ ወራሪ ጦር ስነ ምግባሩ አስተካክሎ 

ይጠብቀን ብለዋል። እዚህ ላይ ኢትዮዺያዊያን 180ሺ የኢትዮዺያ ሰራዊት፣ ከፔሮል እንደተሰወረ 

ካልገባቹህ፣ የነብርሃኑ ለቅሶ ሰራዊት የለንም ነው መልእክቱ። እንግዲህ ኢትዮዺያና፣ኢትዮዺያዊያን 

በማንና? በምን አይነት መሪ እየተመራን ነው? ብሎ መጠየቅ ያለበት እራሱ ህዝቡ ነው። ትግራይና 

የትግራይ ህዝብ፣በሰው ልጅ ሊፈጸም ይችላል፣ ብለን በማንገምተው የዘር ማጥፋት ዘመቻ፣ በአብይ 

አህመድ መሪነት፣ የኢትዮዺያ የመከላከያ ሃይል፣ የኤርትራ ቅጥረኛ ወታደሮች፣3000ሺ የሶማሊያ 

የተውሶ ጦር፣ የአማራ ልዩ ሃይል፣ የ8 ክልሎች ልዩ ሃይልና፣ የአረብ ኤምሬት “ሰው አልቦ 

አውሮፕላን” አስተባብሮ፣በትግራይን ህዝብ ላይ በሰው ልጅ ላይ ይፈጸማል ተብሎ የማይጠበቅ 

አረመኔያዊ የዘር ማጥፋት ወንጀል ተፈጽሞብናል በዚህች ደቂቃ እኔ ይህችን ፅሁፌ እየፃፍኩም 

ጭፍጨፋው እየተካሄደ ነው። አለማችን እስከ ዛሬ ድረስ ካሳለፈቻቸው የሰው ልጅ እልቂትና 

መከራ፣ማለት አሜሪካ በሃገረ ጃፓን “በሂሮሺማና፣ናጋሳኪ”የጣለችው የኒኩሌር ቦምብ፣ እስከ ዛሬ በዛ 

አከባቢ የሚወለዱ ህጻናት ሲወለዱ፣ የአካለ ጎደሎነት ክስተት “በርዝ ዲፌክት” እየገጠማቸው ይገኛል። 

 

የጀርመኑ ሂትለር በአይሁዳዊያን ላይ “በአሽዊት ካምፕ” የሰውን ልጅ እስከነ ሂወቱ፣ በእሳት ምድጃ 

ውስጥ እየከተተ በማቃጠል፣ ቁጥራቸው ከ፲፬ ሚሊዮን በላይ የሆኑ አይሁዳዊያን በጥላቻና፣በቅናት ያለ 

ሃጢአታቸው፣ሊያጠፋቸው ቢሞክርም፣እንሆ አይሁዶች አሁን ዘመኑ ተገልብጦ፣ አለምን 

አንቀጥቅጠው፣እንደፈለጉት አድርገው፣በሚፈልጉትና ለነሱ በሚመቻቸው መንገድ እየመሩ ይገኛሉ። 



እርግጠኛ ነኝ እንዴት? ብሎ የሚጠይቅ ይኖራል። በሩዋንዳ ላይ በሁቱና፣ቱትሲ መካከል የተከሰተው 

የዘር ማጥፋት ወንጀል፣ በዩጎዝላቪያ የእርስ በርስ ግጭት “እስሎቪዳን ሚሎሶቪች” የፈጸመው 

ጭፍጨፋ፣ እንሆ በዘሄግ እስር ቤት፣ ቀሪ የሂወት ዘመኑን እየገፋ ነው። አብይ አህመድና፣ኢሳያስ 

አፈወርቂም፣ ከዚህ የተለየ እድል ባይቀርላቸውም፣ይህ የሚሆነው ግን ከህዝቡ አምልጠው ከወጡ ብቻ 

ነው። 

 

እነዚህ ሁሉ አረመኔያዊ ድርጊቶች ሲታዩ፣ በትግራይ ሕዝብ ላይ እየተደረገ ካለው ጭፍጨፋ ጋር 

ሲነጻጸሩ፣ ከባህር እንደ በጭልፋ ይቆጠራሉ ። ጠቅለልና አጠር ባለ መልኩ ከጥቅምት24/2013 እስከ 

ዛሬዋ እለት ግንቦት 6/2013  በኛ በተጋሩ፣ እየተፈጸመ ያለው ማንኛውም ግፍ፣ጠላቶቻችን ከቻሉ እኛን 

ከምድረ ገጽ ለማጥፋት፤ ካልቻሉ ደግሞ የቻሉትን ገድለው፣የቻሉትን ዘርፈው፣የቻሉትን 

አውድመው፣በተቻላቸው ህዝቡን አስርበው፣ በህመምና በጉስቁልና ተዋርዶ፣ እሺ እገዛለሁኝ !!! 

እንዲል ያልፈጸሙት በደል፣ያልዋሹት ውሸት፣ያላቀረቡት የትርክት ዜና የለም። የዚህ ሁሉ ልፋት 

የድምር ውጤቱ ግን ዜሮ ሆነዋል ። ለምን ለሚለው ጥያቄ ደግሞ የዶሮዋን ምሳሌ ልጥቀስ “እኔ 

ካልበላሁት ልጫረው” ነው። ነገሩ አማራ ረግጦ የማይገዛት ኢትዮዺያ፣ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ 

መፍረስ አለባት፣መበታተን አለባት፣ ኢሳያስ አፈወርቒ ያለውን እናስታውስ “ኢትዮዺያን በታትኖ 

መግዛት” የበለጠ ውጤት አለው። ይህንን ለማድረግ ደግሞ ወያኔንና በስመ ወያኔ የትግራይ ህዝብ በ፫ 

መከፋፈል፣ የምዕራብ ትግራይ ወደ አማራ፣የማካከለኛውና ስሜናዊው ክፍል ወደ ኤርትራ፣የደቡባቢው 

ክፍል አላማጣ ወደ አማራ በመውሰድ ትንሽዬ ትግራይ፣የተከበበች ትግራይ በአማራ ተሿሚዎች መፍጠር 

ነበር።  እቅዳቸው፣ እንዳለመታደል ሆነና፣ጊዜ ደጉ “የቆጡን አወርድ ብላ፣ የብብቷን ጣለች” 

እየሆነባቸው እያየን ነው። ጀግናው የትግራይ መከላከያ ሰራዊት ከመከላላከል ወደ ማጥቃት ስለተሸጋገረ፣ 

የኢትዮዺያ፣ የኤርትራ፣ የአማራ የአሁን የጂኦግራፊያዊ ይዞታ፣ በቅርቡ እንደሚቀየር በእርግጠኝነት 

መናገር ይቻላል። 

እኛ ተጋሩ ብዙ ርቀት ሄደን ማስረዳት ወይንም መተንተን ሳያስፈልገን፣ በዚህች አለም እንደሌላው 

የሰው ልጅ ፍጡራን የመኖር መብትና ጸጋ ከፈጣሪያችን ተሰጥቶናል፣ይህ ጸጋ የፈጣሪ እንጂ ማንም 

የሚሰጠን፣የሚነጥቀን ፍፁም ምድራዊ ሃይል የለም። ይህንን የፈጣሪ ስጦታ ተላልፎ የሚመጣውን ወራሪ 

የመቅበር ግዴታው የኛ የተጋሩና የተጋሩ ብቻ ይሆናል። ይህንንም በሚያስገርም፣በሚያስደንቅ ሁኔታ 

በትግራይና በተጋሩ ልብ ውስጥ፣ “በወርቅ የደም ቀለም” አዲሱ የትግራይ ወጣት፣ከአባቶቹ 

እየተቀበለው ያለውን የጀግንነት ውርስ፣ ታሪክ በአንክሮ መመልከት ይቻላል። የትግራይ ህዝብ ቀፎው 

እንደተነካበት ንብ፣ከያለበት አቅሙ፣ሞያው፣ልቡ ሂወቱ በትግራዋይነቱ ዙርያ ላይ አጠንጥነናል። 

የአሸናፊነታችን ቁልፍ ምስጢርም ከላይ እንደገለፅኩት “ትግራዋይነት” ብቻ ነው። ከሊቅ እስከ 

ደቂቅ፣ከፕሮፌሰር እሰከ ሊስትሮ፣ከህፃናት እስከ አዛውንት፣ከጥሮተኞች እስከ አካላቸው ያጡ፣ከሃገር ቤት 

እስከ ዳያስፖራ፣ከከተማ እስከ የትጥቅ ትግል፣ ትግራዋይ መስዋእትነት እየከፈለ ይገኛል። ይህ ሁሉ 

በተጋሩ ላይ የሚፈጸመው ርሸና፣  የእናቶች አመፅ፣ሰብል ማቃጠል ወ.ዘ.ተ ለመፃኢትዋ “ነፃ ሃገረ 

ትግራይ” የሚከፈል መስዋእት ነው። እያንዳንዱ ግፍ,መከራ,በደል ሞት እየተመዘገበ ይገኛል። ስለዚህ 

እኛን ለምን ማጥፋት ፈለጉ ለሚለው መሰረታዊ ጥያቄ በተቻለኝ መጠን ሰፊ መንገድ ሄጀ ለማስረዳት 

እንደሞከርኩት፣ ሌላው ተጨባጭ የሆነው ፖለቲካዊ ጡዘቶቹ በነማን እየተዘወሩ ናቸው? ለምትለዋ 

ጥያቄ ደግሞ ትንሽ ልበል። ከዛ በፊት ግን፣እስኪ እንደ አብይ አህመድ ድፍን የኢትዮዺያ ህዝብን ሾርት 



ሚሞሪ ብዬ ከምዘለፈው፣ባለፈው ሳምንት የአማራ ትምክህተኞችና በሃይማኖት ሽፋን የበግ ቆዳ 

የለበሱትን ተኩላዎችን ያንጫጫ ትዕይንት ልጥቀስና ፍርዱም ለናንተ ልተወው። ብጹእ ወቅዱስ አቡነ 

ማቲያስ ፮ተኛው ፓትሪያርክ፣ርእስ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮዺያ፣ ወመንበረ ተ/ሃይማኖት፣ወኢጨጌ 

ዘአክሱም! ላለፉት ፫ ዓመታት በኢትዮዺያ እየተካሄደ ያለውን ግድያ፣መፈናቀል እና መከራ፣እንደ 

ፖትሪያርክእ እንደ እምነት አባት፣መናገር ብቻ ሳይሆን ፊታቸውን በእምባ እያጠቡ፣እያለቀሱ 

ሲማፀኑና፣ሲኮንኑ በተደጋጋሚ አይተናቸዋል፣ሆኖም ግን የትግራዩ ጦርነት ከተቀሰቀሰ በኃላ፣ ፊታቸውና 

ድምፃቸው ሲርቀን፡ ግራ ገብቶን ነበር፣ ሆኖም ግን በጹእ ወቅዱስ አባታችን፣ባገኙት አጋጣሚ 

ተጠቅመው፣መታፈናቸው ከተናገሩ በሃላ፣በትግራይ ህዝብ ላይ እየተደረገ ያለው አረመኔያዊ ድርጊት 

አውግዘዋል። በርግጥ ብጹእ ወቅዱስ ፓትሪያርኩ የተናገሩት አብይ አህመድና የኢትዮዺያ ሰብአዊ 

መብት ኮምሽን፣የአለም ሚዲያዎች እየተቀባበሉ በቪዲዮ የተደገፈ ምስልን እያያዙም ጭምር 

ነው።ስለዚህ ብጹእነታቸው የሰጡን ፡ወይንም ሳይሆን ሆነ ብለው የተናገሩት የተዛባ ድርጊት 

አልጠቀሱም። የመሰወራቸው ምክንያትን ብቻ ነው ከአንዴም ሶስቴ የሰጡትን መልእክት እንዳይተላለፍ 

ታግዷል።እዚህ ላይ የሌባ አይነ ደረቅ መልሶ ልብ ያደርቅ ካልሆነ በስተቀር፣ወንጀለኛው መንግስት 

ወይም በዳንኤል ክብረት የሚዘወረው ሲኖዶሱ እንጂ እሳቸውማ፣መንፈሳዊው የአባትነት ስራቸው 

ሰርተዋል።  እኝህ አባት በሃገሪቷ ችግር በተፈጠረ ጊዜ እየወጡ ድምፃቸው አሰምተዋል፣ የኢትዮዺያ 

ህዝብም ሰምተዋል፣ ከነ አባ ፋኑኤልና እስከ ሲኖዶሱ፣ጽሃፊ አባ ዮሴፍ ከሃይማኖቱ መምህራን ነን 

ባዮች፣ ከስዩም ተሾመ እስከ ታየ ደንዳአ የብልፅግና ቅምጦች፣ ከደህንነቱ ተመስገን ጥሩ ነህ እስከ 

ኮሚሽነር ደመላሽና የቤተመንግስት አማካሪው ዳንኤል ክብረት ወረዱባቸው፣ ዘለፏቸው 

አስፈራሯቸው።ለምን ቢባል ? ሃቁን ስላፈረጡት ብቻ። ተከፋይ የጥቅም ተጋሪ ካድሬ ስላልሆኑ ብቻ 

ሳይሆን፣ የትግራይ ተወላጅ በመሆናቸው ነው። 

 

የሰው ልጅ ወደ ዚህች ምድር ይመጣና፣ጊዜው ሲደርስ ይህችን ዓለም ትቶ ይሄዳል።ማለት ያልፋል 

ቁም ነገሩ ስንመጣ እራቁታችን እንደመጣን፣እራቁታችን ከሄድን መፈጠራችን የሚዘክር፣ወይም 

የሚያስታውስ የለም።ታሪክ ሰርተን ሌሎች የሚማሩበት ቅስ ትተን ስናልፍ ደግሞ በታሪክ ሁሌ 

ልጆቻችን፣የልጅ ልጆቻችን ይማሩበታል።አንዱ የትግራዋይነት ምስጢርም፣በጠላት መንጋጋ ላይ ሆነህ 

ለህዝብህ መስዋእት መሆን ነው።የብጹእ ወቅዱስ አባታችን ድምፅም ለትግራይ ህዝብ ብቻ ሳይሆን 

ለስው ፍጡር በሙሉ ጸልየዋል፣ኮንነዋል፣በእምባ እየታጠቡ ልጆቼ እኔ የያዝኩት መስቀል 

ነው፣ላድናቹህ ባለመቻሌ አዝናለሁኝ ብለው መልእክታቸው በወርቅ ቀለም በታሪክ ማህደር ላይ 

ጽፏል።በትግራይ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለው አረሜኒያዊ ድርጊት በስሙ ጠርተው 

ኮንነውታል፣ሌላኛው ታሪካዊ አስተምህሮታቸውና በወርቅ ብዕር ተጽፎ እንደነ አባ እስጢፋኖስ 

ይተረካል።በሳቸው እየደረሰ ያለው በደልና መከራ፣በሂወታቸው ሊደርስ የሚችለው አደጋ ከነ ኢንጅነር 

ስመኘው በቀለ፣ከነ ጀነራል ሳዓረና ጀነራል ገዛኢ አበራ፣ከነ አምባሳደር ስዩም፣ተጋዳላይ አባይ፣ 

ተጋዳላይ አስመላሽና፣ ተጋዳላይ ጌታቸው ሴኮቱሬ የማይተናነስ ሊሆን ይችላል። እናያለን ። እዚህ ላይ 

ሳልጠቅሰው ማለፍ የማልፈልገው፣ብጹእ አባታችን አቡነ ማቲያስ ፮ፓትሪያሪክ ዘኢትዮዺያ፣ለሂወታቸው 

ቢሳሱና፣ሃቅ ባይኖራቸው እንደ ፭ተኛው ፓትሪያሪክ ወደ ውጭ እናስወጣዎት ተብሎ ለቀረበላቸው 

ጥያቄ በደስታ በተቀበሉት ነበር።ወይም ደግሞ በአሜሪካዋ አምባሳደር ለቀረበላቸው ለደህንነቶ ሲባል 

ጥብቅ የሆነ ጥበቃ ይደረግሎት ሲባሉ እሺ ባሉ ነበር፣መንፈሳዊ አባታችን ሃይል የእግዚአብሄር ነውና 

የምፈራው የለም በማለት መንፈሳዊ ሂወታቸውን በክብር እየኖሩ፣ለኢትዮዺያ ህዝብና ከአብራኩ 



ለተፈጠሩበት፣የትግራይ ህዝብ ሰላሙንና ምህረቱን እንዲያዝለት፣ ለፈጣሪያቸው እየጸለዩ ይኖራሉ። 

እኔም በበኩሌ ብጹእ አባታችን እግዚአብሄር እንዲጠብቃቸው ጸሎቴንና፣መልካሙን ሁሉ 

እመኝሎታሎህ አባቴ። 

 

እንግዲህ ኢትዮዺያ ማለት ይህች ነች።የኢትዮዺያ ነባራዊ ሁናቴ ይህን ይመስላል።አንተ ወጣቱ 

ትውልድ በአባቶችህ ተስፋ ቆርጠህ ዛሬ ችላ የምትላት ሃገር፣ ነገ ወልደህ ልጆችህን ልታሳድግባት 

እንደማትችል ከወዲሁ አጢነህ ከተኛህበት የእንቅልፍ ሰመመን ንቃ፣ ጠይቅ፣ ለምን በል ሃቁ ከፊትህ 

የምታየው ሞት፣ ችግር፣ ኑሮ ውድነት እንጂ፣ በጆሮህ የምትሰማው የበሬ ወለደ ትርክት ወይም 

የመናፈሻ ግምባታ አይደለም። ከመናፈሻ በፊት ሰላም፣ እርጋታና፣ ስርአት ያለው መስተዳድር፣ 

ይቀድማል።እነዚህ ከላይ በመግቢያዬ የጠቀስኳቸው ቁማርተኞች ደግሞ በየቡድናቸውእንመልከት። 

 

ማጠቃለያ 

ትናንት በኢትዮዺያ ውስጥ የፖለቲካ እጥበት እናደርጋለን ሲል የነበረው ኢሳያስ አፈወርቒ፣የራማና 

የኦምኒ ሓጀር ድልድይ ማፍረስ ጀምሯል። ለምን ? ትናንትና አምበሳዬ ታድያ ምንትጠብቃለህ አልኩት 

እያለ፣ ዳቦ የቀደደው አፉ ሲከፍትብን የነበረው አበረ አዳሙ በልተውታል። ለምን ? ትናንትና ቆመን 

መሽናት አልቻልንም ሲሉ የነበሩት የአማራ ፎጣ ለባሽ ጭራሽ፣ ዛሬ የሴት ቀሚስ እየለበሱ፣ 

መሳርያዎቻቸው እየጣሉ፣ ከምዕራብ ግምባር መሸሽ ጀምረዋል። ለምን ? ምክንያቱም ይህ 

የአማራ፣የኦሮሞ፣የኤርትራ የፖለቲከኞች ጋብቻ፡ በመርህ ላይ የተመሰረተ አገራዊ እድገት የህዝቦች 

ትስስር፣ሰላምና ፍቅር፣የወለደው ወይም የፈጠረው ሳይሆን”የጠላቴ ጠላት ወዳጄ ነው” በሚል ፈሊጣዊ 

አነጋገር በቂምና በጥላቻ የታጀለ፣በትእቢትና ትምክህት የተወጠረ፣ በስሜታዊነት የተጠነሰሰ “የአላዋቂ 

ሳሚ፣ ንፍጥ ይለቀልቃል” ስብስቦች ናቸው።በማስረጃ ላስረዳ፣ 

1)ኢሳያስ አፈወርቂ ቡድን ከ፴ ዓመት በላይ የተመኘውን፣ የከ፶ዓመት በላይ የመሪነት ህልሙ 

ያጣሁት በወያኔዎች ምክንያት ነው ብሎ ያምናል።ለዚህም የዘቀጠ የአስተሳሰብ እምነቱ ህወሓት 

ስትመሰረት እኛ የተወሰኑትን አባላቶቻቸው ስላሰለጥንላቸው የኛን ትእዛዝ መቀበል አለባቸው ከሚል 

የተሳሳተ የትዕቢት እምነት ይነሳል። ኢሳያስ የረሳው ዋና ነጥብ ግን፣ደርግ ለአንዴና ለመጨረሻ ለያጠፋው 

የቀይ ኮኮብ ዘመቻ ሲያውጅበትና፣ሄዶ ሄዶ ሄዶ በናቅፋና ሳህል ተራሮች የነበረውን 

ይዞታዎቹና፣ዶኩሜንቶቹን አቃጥሎ ወደ ሱዳን ሊፈረጥጥ ሲል አለሁልህ ወንድሜ፣የትግል ጟዴ ብሎ 

ከመጥፋት ያዳነው ታናሹ ያሰለጠነው ወንድሙ ነበር።የህግደፍ ሰዎች ይህንን እነተኛ ታሪክ ማውራት 

አይፈልጉም። 

 

፪)ሌላው ሻዕብያ ለ፴ አመት ሲዋጋ፣ አይደለም ሙሉ በሙሉ ኤርትራን ነጻ ሊያወጣ ትላልቅ ከተማዎችን 

እንኳን በቅጡ አልተቆጣጠረም።በአንፃሩ ህወሓት ትግራይን ሙሉ በሙሉ ነጻ ካወጣ ከ2 አመት በኃላ 

ነበር ወደ ሌላው የሃገሪቱ ክፍል የተንቀሳቀሰው፣ እዚህ ላይ የጋራ መርህና አላማ ስለነበራቸው እስከነ 

ልዩነታቸው አብረው ጠላትን ደምስሰው፣ ኢትዮዺያ በህወሓት መሪነት፣የኤርትራ የነፃነት ችቦዋን 

አስረክባታለች። 

 



 ፫)ከነፃነት በኃላ ኤርትራ፣ ከሱዳን፣ ከየመን፣ከጅቡቲ እንዲሁም ከኢትዮዺያ ጋር ወደ ጦርነት 

ገብታለች፣ሻዕብያ ከተጨባጭ ነባራዊ ሁኔታ እየተነሳ፣ እየገመገመ፣በእውቀት የሚመራ ድርጅት ሳይሆን 

በሆይ ሆይታና፣በስሜት የሚነዳ የግብዞች፣የጉረኞች፣የአዛውንቶች፣የቂመኞችና፣የበስነልቦና 

ቀውስና፣በማንነት ቀውስ የተጎዱ ስብስቦች ነው።ለምሳሌ ገና እንደገቡ ኤርትራ “የአፍሪቃ እስራኤል” 

እናደርጋታለን ብለው ነበር፣በኤርትራ ነባራዊው የአሁን ምስል፣ በአለም ውስጥ ልብስ ለብሶ የሚተኩስ 

እንሰሳ ወይም “የውሻ ወታደር” ከአንድ የኤርትራ ወታደር የተሻለ ፍቅር፣ክብርና ግዳጁን በትክክል 

የሚወጣ ነው፣ የኤርትራ ወታደር የወረደ ቆሻሻ ወታደር ነው ብዬ አምናለሁኝ። 

 

፬)ሌላው ሻዕብያ እንደገባ ኤርትራ የአፍሪካ “ሲንጋፖር” እናደርጋታለን እያሉ ሲፎክሩ፣የነበረው 

ምኞታቸውና ህልማቸው በኢትዮዺያ ሃብት ለመበልጸግ ነበር።ኤርትራዊያን ከአሰብ ወደብ ሲዘርፉት 

የነበረውን የኢትዮዺያ ቡና፣ ለዓለም አቅርበው ተወዳድረው፣ የወርቅ ሜዳልያ ተሸልመውበታል። ታድያ 

ለምን አሁን አይሸለሙም? ነው ወይስ የጅማ ጉብኝቱ የቡና የእርሻ መሬት እየተቸረው ነው?  

 

፭)እንደዚሁም፣የባድመ ጦርነት ሲጀምረው፣የቆፈረው የውጊያ ምሽግ፣ አሜሪካኖች አይተው ካደነቁለት 

ባኃላ፣እኛ ከእንግዲህ ከባድመ ወጣን ማለት “ጽሃይ አትወጣም” ማለት ነው ብሎ ፎከረ፣ትዕቢተኛን 

በማስተንፈስ የሚታወቁት ኢትዮዺያን እየመሩ የነበሩት፣ የተጋሩ የመከላከያ አዛዦች”ጽሓይ ዓራርቦ” 

ጥልቀተ ጽሃይ፣ በሚል ዘመቻ በፈለጉትና፣ ባቀዱት እቅድ፣ የሽንፈት ጽዋውን አከናንበው ያዋረዱትን፣ 

ተጋሩ ለዘልአለሙ የማይድን ቁስልና ውርደት ስላከናነቡት ጊዜው አሁን ነው ብሎ ከ፳ ዓመት በላይ 

ሲያደራጃቸውና፣ ሲቀልባቸው የነበሩትን ተላላኪዎች ይዞ ኢትዮዺያን በታትኖ ሊገዛ የሚመኘው ኢሳያስ 

አፈወርቂ፣ ቀንደኛው የትግራይ ህዝብ ጠላት ነው። 

ለዚህም ነው ተለጥጦ በአደባባይ፣ወያኔ ጌም ኦቨር ያለው፣ያልገባው ግን ጌሙ መጀመሩ ነበር፣ 

የአፍሪቃዋ እስራኤል ስራዊቷ በትግራይ መሬት ተሟጦ አልቆ ተቀብሮ የመገናኛ ድልድዮችን ማፍረስ 

ጀምራለች፣እውነትም ጌም ኦቨር፣ጌም ኦቨሩ የተገላቢጦሽ ሆነ እንጂ። 

 

፮)የመጨረሻውና ብዙ ሰው ልብ ያላለው፣ኤርትራና ኤርትራዊያን የዘር ሓረጋቸው ቢቆጠር ከ፫ ወይም ፬ 

ትውልድ በኃላ እንደ ፒራማድ ከታች ወደ ላይ ሄደው ሄደው ትግራይ ላይ ይቋጫል። ስለዚህ እነሱ 

የኤርትራዊያን ማንነት፣ታሪክ፡ እንደፈለጉት ለመጻፍም ሆነ ለመፈብረክ ትግራዋይ ማንነት መጥፋት 

አለበት፣ለዚህ ማስረጃ፣አሁን ወደ ኤርትራ ሊጠቀልሉት የቋመጡላት የአክሱም ከተማ ኤርትራዊ ማንንት 

አብኩተው ለመጋገር ትግራይን ማጥፋት ዋነኛ ግባቸው አድርገው የተነሱት።ወዲ 

አፎም፣ኢሱ፣ኢሱየዬ፣ኢሱካ  “እዙይ ኽትግዕታ ዶ ? ትርህፃ” ዶ በሉ ? 

2) የተላላኪው የአማራ ቡድን ይህ ሃይል አጠር ባለ መልኩ፣የትግራይን ሕዝብ ከጠፋ 

የትግራይን ታሪክ፣ባህል፣እምነት፣ጀግንነት የመውረስ የምኞት የመቅበዝበዝ አባዜ ብቻ ነው።ይህንን 

ህልማቸው ለማሳካት ደግሞ ከሰውነት ባህሪይ የወጣ፣ የወረደ አጸያፊ አረሜናዊ ግፎች በህዝባችን ላይ 

ፈጽመዋል።ከሰውነት ከወረደው ተግባራቸው በጥቂቱ ልዘርዝር፣ከ70ሺ በላይ ንጹሃን ተጋሩ ቤት 

ንብረታቸው ዘርፈው አባረዋቸዋል።ወደ ደብረ ማርቆስ ለምርምር የሄዱ የሃገር ሃብት የሆኑ ተማራማሪ 

ዶክተሮች በድንጋይ ጨፍጭፈው ገድለዋል።በሻሸመኔ የሰው ልጅ የሚያክልን ክቡር ፍጡር ዘቅዝቀው 

ተሰብስበው ሲጨፍሩና ሲገድሉት አይተናል።ሌላው በአንድ የጉምዝ ተወላጅ፣ላይ በቻግኒ ከተማ 



ከባጃጅ አውርደው፣ በድንጋይ ቀጥቅጠው ሲገድሉት አይተናል።በማይካድራ ከአንድሺ በላይ ተጋሩ 

በመጥረቢያና በገጀራ ገድለዋል፣ህዝቡንም ውጡ አገራቹህ አይደለም ብለው አባረዋቸዋል፣በማህበረ 

ዴጜ ወጣቶች ሰብስበው የወያኔ ደጋፊዎች ናቹህ በማለት ገድለው ወደ ገደል ሲወረውሯቸው 

አይተናል።የአክሱም ጽላትን ለመዝረፍ አቅደው የሄዱበት አላማ፣ ሕዝቡን በሬሳችን ላይ በማለት 

ሲዘጋቸው ከ፰መቶ በላይ ንጹሃን ገድለዋል፣እህቶቻችን ከደፈሯቸው በኃላ የጋለ ብረት በመክተት ዘርሽ 

መቀጠል የለበትም በማለት አረመኔያዊ ድርጊት ፈጽመውባት ሄደዋል፣የቤተ ክርስቲያኖቻችን 

ብራናዎችና ጥንታዊ መፃህፍቶችን ዘርፈዋል፣ቄሶቻችን በጅምላ ረሽነውብናል።ስለዚህ አማራ ከሻእብያ 

ጋር ሆኖ የተጋሩን ጀኖሳይድ አቀነባብሯል፣ አማራ የኢትዮዺያን ግንድ ቆርጦ እሱ እንደፈለገ 

የሚሆንባት ኢትዮዺያን ብቻ ነው ማየት የሚፈልገው።ይህ ህልሙ እንዳይተገብር ብቻ ሳይሆን 

ለ130አመት ከተቆናጠጠው ወምበር አሽቀንጥሮ በመጣል ከሰው እኩል እንዲሆን ያረገኝምየትግራይ 

ሕዝብ ነው የሚል ቂም በቀል ለመበቀል ጊዜው አሁን ነው የሚል ተስፋ ሰንቆ ቢነሳም፣ነገሮች 

እንደተመኘው አልሆኑለትም። 

 

3) የነጋዴዎቹ ቡድን እነዚህኞቹ ፍላጎታቸው አንድና አንድ 

ነው፣እሱም “የትም ፍጪው፣ ዱቄቱን አምጪው” ነው እንደው አለመታደል ሆኖ አብዛኞቹ፣ወደ 

አጋደደው ጊዜና ሁኔታ እያዩ የሚገለባበጡ ሲሆኑ መርህ በወሬና በወረቀት፣ ካልሆነ በተግባር 

አያውቁትም። ለምሳሌ ያክል እንኳን ብንመለከት እንደነ ብርሃኑ ነጋ፣አንዳርጋቸው ጽጌ፣ንአምን ዘለቀ 

ብንወስድ ከኢህአፖ፣ወደ ቀስተ ደመና፣ከዛ ወደ ቅንጅት፣ከዛ ወደ ግምቦት፯፣ ከዛ ወደ አርበኞች ግንቦት 

፯ አሁን ደግሞ ግማሽ ብልጽግና፣ግማሽ ኢዜማ፣ከ፴ዓመት በላይ ከአንዱ የፖለቲካ ድርጅት ወደ 

ሌላው፣እንደ ፌንጣ ሲዘሉ የምናይበት ምክንያት፣ገንዘብና ስልጣን ፍለጋ ስለሚያማትሩ ብቻ ነው፣በቅርቡ 

ያቋቋሙት የፖለቲካ ፖርቲ ኢዜማ ብለውታል፣ታዋቂዎቹ መሪዎቹ በተለያዩ ጊዚያት የሌላ የፖለቲካ 

ድርጅት መሪዎች የነበሩ ሆኖም ግን ከረጅም አመታት ፍሬ አልባ መሪነት በብልሹ አሰራር፣በግል ንትርክ 

ፓርቲያቸውን ያፈራረሱ፣አባላቶቻቸው በትነው ይበዛሉ ለመጥቀስ ጫኔ ከበደ ኢደፓ፣የሽዋስ በቀለ 

ሰማያዊ፣ግርማ ሰይፋ ቅንጅት፣አንዱአለም አራጌ ቅንጅት እንዲሁም ሌሎቹ፣እነዚህ ሁሉ 

ስለፖለቲካ፣ስለዲሞክራሲ ስለ ህዝብ ሲያወሩ ይውላሉ ሆኖም ግን በውስጣቸው ተግባብተው ሕዝቡን 

አሰልፈው ውጤታማ የፖለቲካ ለውጥ ለሃገሪቱ ሳያመጡ የመሸባቸው ፖለቲከኞች ናቸው።በ፺፯ የአዲስ 

አበባን ፳፩ የፖርላማ መቀመጫ ቢያሸንፉ፣የለም ድፍን ሃገሪቱ አሸንፈናል በማለት ያባከኑት 

እድል፣የኢህአዴግ ቁንጥጫ በየእስር ቤቱና ወህኒ ቤት ወርውሮዋቸው፣ግማሾቹ በይቅርታ፣ግማሾቹ 

በምህረት ወጥተው ፣ወደለመዱት የሴራ ፖለቲካ ገብተው ሲታደኑ ከሃገር ፈርጥጠው በስደት የተንኮል 

ፖለቲካ፣እንዴት ህወሓትን ከስልጣን እናባርራለን፣ወያኔ ከስልጣን ይሂድልን እንጂ ኢትዮዺያ ብትንትኗ 

ትውጣ በማለት በቂም ያመረቀዘ ጥላቻ ያላቸው ፖለቲከኞች አሁንም፣ስትራተጂያቸው፣በግልጽ 

በአደባባይ፣ከ፺፯ ምርጫ በኃላ ትግሬ ወደ መቐለ እቃው ወደ ቀበሌ በማለት በግልጽ ጥላቻ 

አሳይተዉናል።በመቀጠልም እነ ብርሃኑ ነጋና፣ታማኝ በየነ የሚመሩትና፣በግብፅና የኤርትራ መንግስት 

በጀት የሚንቀሳቀሰው፣የኢሳት ቴሌቨዥን አንድን አሳ ለመያዝ ባህሩን ማንፃት ነው፣እኛ ፺፭ ለ፭ ፐርሰንት 

እያሉ የጥላቻ ዘመቻቸው ሲያካሂዱብን፣ሞኝ ትግራዋይ ፣ያለውን እውቀት ተጠቅሞ 

ልማትን፣መንገድን፣ጤና ጣቢያዎችን፣ትምህርት ቤቶችን፣ኢንዱስትሪ ፓርኮችን፣መከላከያ ሃይልን ፣የጊቤ 

ግድቦችን፣የአባይ ግድብን፣የባቡር መሰረተ ልማትን ወዘተ በሃገሪቱ ሲያስፋፋ እንቅልፍ አጥተው 

ከመስራት ባሻገር ጠሚ መለስ ዜናዊ ከእረፍት ማጣትና ድካም ብዛት ሂወቱን አጣ።እነ 



ታማኝ፣ብርሃኑ፣ፕሮ አለማርያም ግን የአባይ ግድብ የወያኔ ፕሮጀክት ስለሆነ ቦንድ 

እንዳትገዙ፣የኢትዮዺያ አየር መንገድ የወያኔ ኪስ ስለሚያደልብ ቦይካት መደረግ አለበት እያሉ ሲቀሰቅሱ 

ይውሉ ነበር። 

 

እነዚህ ሰዎች ምንም እንኳን ስልጣን ባይቀናቸውም፣በተለይ በስደት አለም እያሉ፣የወያኔን ኢህአዴግ 

መንግስት ለመጣል ገንዘብ ይዞ ከመጣ የኢትዮዺያ ጠላት ጋር አብረው የቻሉትን ጥረው፣በርሃ ገብተው 

አንዲት ጥይት ሳይተኩሱ፣አላማቸውን ሳይረዱ፣ከተረዳቸውም በኃላ፣ ዲሞክራሲያዊ መብታችን 

ተጠቅመን ሃሳባችን መግለፅ እንችላለን ብለው ጥያቄና፣የተቃውሞ ሃሳብ ያቀረቡትን የአርበኞች ግንቦት ፯ 

በኤርትራ በረሃ ተረሽነዋል።በኦሮሞ ቄሮ ትከሻ ተንጠልጥለው እስከነ ረብጣ ገንዘባቸው፣ወደ ኢትዮዺያ 

በመግባት፣ ከኢሳያስ የትግልና የምኞት አባታቸው ጋር ሆነው ኢትዮዺያን እያፈራረሷት ይገኛሉ። 

 

በእንቅርት ላይ ጀሮ ደግፍ እንዲሉ፣የሃገሪቱ አብዛኛው ክፍል በሚባል በኮማንድ ፖስት 

እየተዳደረች፣የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች አብዛኞቹ በየእስር ቤቱ በታጎሩበት ሁኔታ፣ የኢዜማና፣ 

የብልፅግና መሪዎች ግን፣ ኢትዮዺያ በዘመኗ አይታው የማታውቀውን ምርጫ ታደርጋለች እያሉ 

ቅስቀሳቸውን እያጧጧፉት ነው፣ይህንን የመሰለ ድራማ እየተካሄደ ያለው ደባ ደግሞ የሃገሪቱ የምርጫ 

ቦርድ የመራጮች ምዝገባ “ድርቅ በተመታበት” ወቅት ሲሆን፣በአሁኑ ወቅት አብይ አህመድ የምርጫ 

ቦርድ ሃላፊነትን ቀምቶ፣ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት አዛውሮታል፣ እንደ ኢትዮ360 ዜና 

ከሆነ አብይ አህመድ፣ የነ ብርሃኑ ነጋና፣የአንዳርጋቸው ጽጌን የ97ቱ የአዲስ አበባን የምርጫ ልምድ 

ለመጠቀም ብሎ፣ አንዳርጋቸው ጽጌን በሁለት ጊዜ የሚከፈል የ30ሚሊዮን ብር ክፍያ፣በአብነት 

ገ/መስቀል በኩል የገንዘብ ዝውውር ወይም ክፍያ እንደተደረገ ማስረጃው እጃቸው ላይ መግባቱ ይፋ 

አድርገዋል። እንግዲህ ውድ አንባብያን አንዳርጋቸው ጽጌም ሆነ ብርሃኑ ነጋ ወይም ታማኝ በየነ፣ ነገ 

አንድ ጥይት ኳ ብትል ኢትዮዺያን ጥለው መጀመርያ ከሚፈረጥጡ የውጭ አገር ዜግነት ያላቸው ስዎች 

መሆናቸውን አንርሳ። ልጆቻቸውና ሚስቶቻቸው በተንደላቀቀ ሂወት የሚያስኖሩ የአፍ፣አፍቃሬ 

ኢትዮዺያ ናቸው ብቻ ሳይሆን ? እስከ ዛሬ ካየነው የስራ አፈፃጸማቸው፣ በኢትዮዺያ ህዝብ ስም 

የተንደላቀቀ የግል ኑሮአቸውን፣ በውጭ የሚመሩ ናቸው።እዚህ ላይ ከተጋሩ የፖለቲካ መሪዎች መማር 

የምንችለው ለአላማ ኖረህ፣ ለአላማ መታገል እስከ ውድ ሂወትህን መስዋእት መሆንን ነው። ካልሆነ 

የመጣው ሁሉ በአፉ እየደለለህ የምትኖር ሕዝብ ሆነህ መኖርምኮ ልክ አለው። የኢትዮዺያ ህዝብ ሆይ 

በተለይ የአዲስ አበባ ሕዝብ፣ ምርጫውን ቦይካት ማድረግ ትችላለህ፣ካርድ በግድ ውሰድ ቢሉህም፣ 

ካርዱን ተቀብለህ ሽንት ቤት ውስጥ ከከተትከው፣ ያው አብይ አህመድን ሽንት ቤት እንደከተትከው 

ቁጠረው፣ የሚቆጠር ካርድ አሳጣው አለቀ ደቀቀ። 

 

4) የኦሮአማራው ቡድን ይህ ቡድን የተላላኪው ቡድን ሲሆን፣የበላበትን ሳሃን ላይ መልሶ 

የሚተፋ”የሚያስታውክ” (ሳይጠሩት አቤት፣ሳይልኩት ወዴት?) እያለ በዘመነ ኢህአዴግ እየተላላከ 

ለከፍተኛ ስልጣን የደረሰ ብቻ ሳይሆን፣የሃገሩን ሚስጢር ለጠላት እያስተላለፈ፣ውስጥ ሆኖ የድርጅቱን 

ገጽታ ያበላሸና፣በሚፈጠሩት ችግሮች የኢህአዴግን መንግስት በህዝቡ ተቀባይነቱ እየመነመነ እንዲሄድ፣ 

ብሎም እንዲፈረካከስ ትልቅ ድርሻ ነበራቸው።ተሳክቶላቸውም የኢህአዴግ መንግስት በማፈራረስ አሁን 

ለደረስንበት ደረጃ ደርሰናል። እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ሲጀመር በተላላኪነት ስራ ከማስፈጸም ውጭ፣ 

ጠለቅ ያለ የፖለቲካ ይሁን የአስተዳደር ሞያም ይሁን እውቀት ስላልነበራቸው፣ያገኟትን አጋጣሚ 



ተጠቅመው እንደ ከላይ የተገለጹት፣የጠላቴ ጠላት ወዳጄ ነው መርህ፣በመከተል ቲም ለማ የሚባል 

በለማ መገርሳ የሚመራ፣አብይ አህመድ፣ደመቀ መኮንን፣ገዱ አንዳርጋቸው የፈጠሩት ጥምረት 

ሲሆን፣የት ይደርሳል ሲባል የነበረውን ወይፈን “ቄራ እርድ ተራ” ታዬ የሚለውን ምሳሌ፣ በተግባር 

ካየንበት የኢትዮዺያ ፖለቲካ ክስተት ቀዳሚውም ይሄ ነው። 

5)  

ይህ ቡድን ገና ሲመጣ፣ በአፈ ቅቤነት ጀምሮ ገና በ፮ተኛው ወሩ የቁልቁለት ጉዞ የጀመረ 

ስለሆነ፣የፈጠሩት ጥምረትም፣አንዴ ሰባበርናቸው፣አንዴ ኮንፊውዝና፣ከንቪንስ አድርገናቸዋል፣ 

እየተባባሉ እርስ በራሳቸው መባላት ጀምረዋል።ያም ሆነ ይህ ኢትዮዺያ በአሁኑ ወቅት በአለም 

የተወገዘች፣በኢኮኖሚ፣በፖለቲካ፣በወታደራዊ፣በዲፕሎማሲ የተንኮታኮተች፣የደቡብ ሱዳንና የሶማሊያ 

የኤርትራ፣የማህበር አባል ሆና፣ የመበታተኛዋ ቀን በሰቀቀን የምትጠባበቅ አሳዛኝ አገር ሆናለች ለምን  ? 

ለሚለው ጥያቄ ኢትዮዺያ የትግራይን ሕዝብ መዳፈር ስትጀምር፣ከነማን ጋር ጦርነት ማድረግ 

እንዳለብህ ማወቅ ብቻ ሳይሆን፣ የማታሸንፈውን ጦርነት ስትጀምር፣ መቀበርያህም እንደሚሆን ከዚህ 

የጦርነት ውጤት መማር ይበጃል እላለሁኝ። አሁንም ልድገመው። ትግራይ ለክብሯ የሚሰዉላት 

የጀግኖች እናት ነች! ትግራይ አሁን የወደመው የህዝቧ የመሰረተ ልማት አውታሮች መልሰው የሚገነቡ 

ባለሙያዎች ያፈራች እናት ነች ! ትግራይ በአለም አደባባይ እናቴን፣እህቴን፣ህዝቤን አትንኩብኝ ብሎ 

ሙቀትና፣በረዶ ሳይበግረው የሚጮሁላት ልጆች አሏት ! 

 

ትግራይ በአለም አደባባይ ሽንጣቸው ገትረው በማስረጃ፣በአለም ህግ የሚከራከሩላት ልጆች አሏት ! 

ትግራይ በልጆቿ ተከብራና፣ታፍራ እንዲሁም በአለም አደባባይ ደምቃ ትወጣለች ! ትግራይ 

ከእንግዲህ ለማንም የሚገበር፣የሚከፈል ደም  አይኖራትም ! ትግራይ ለተጋሩ ብቻ !! 

አመስግናለሁኝ። ትግራይ ዓደይ ወርቒ ተሸለምለይ፣ ኽብርን ሞገስን ብእንተ ትግራይ ሂወቶም ንዝገበሩ 

እሕዋተይን፣አሓተይን ይኹነለይ ! የቐንየልና ኽብረት ይሃበልና ንመንግስቲ ትግራይ ! የቐንየልና 

ንምክልኻል ሓይልታት ትግራይ ! የቐንየልና በብዓዱ ዘለኹም ዳያስፖራ ትግራይ ! 

 

የቐንየልና አብውሽጢ ዓዲ ዘለኹም ሕዝብኹም ትሕብሕቡን፣ትዕንግሉ ዘለኹም ተጋሩ! ትግራይ ትስእር 

!!! 
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