
መስከረም 19 ቀን 2001 ዓ.ም/ 

ከ1983 ዓ.ም ጀምሮ Iትዮጵያን Eየገዛ ያለው ማን ነው? 
''IሕAዴግ" ማን ነው? Eነሆ፣ ጥያቄዎቼ ለገብሩ Aሥራት 

(ከAያልነሽ -ክፍል 2) 
 
የተከበራችሁ Aንባቢዎች ሆይ! 
ባለፈው የክፍል Aንድ ጽሁፌ ላይ Aንጠልጥዬ የተውኳቸው ጥያቄዎች ነበሩኝ፤ 
Eመለስባቸዋለሁ ብዬ ቃል ገብቼ መለየቴንም Aስታውሳለሁ። ቃል Aባይ (ባ) ላላ 
ብላ ትነበብልኝ Eንዳልባል - Eነሆ! ከጥያቄዎቼ ጋር ተመልሸ መጥቻለሁና 
Eባካችሁ፣ ጥያቄዎቼን Aብራችሁ Eንድትጠይቁና የጥያቄዎቼን ዚቅ 
ትመረምሩልኝ ዘንድ Aንባቢዎቼን ከAክብሮት ጋር በትህትና Eጠይቃለሁ። 
''IሕAዴግ'' የተባለው ተቋም ምንድን ነው? ወያኔዎች ዛሬ የሚያሞናሙኑት 
"IሕAዴግ" ንብረትነቱ Eውነት የIትዮጵያ ነው ወይስ የወያኔ? የዚህ ድሪቶ ደራችና 
መሐንዲስ ማን ነው? በዚህ በIትዮጵያ ስምስ የተጀቦኑት "IሕAዴጋውያን" Eነማን 
ናቸው? Eነኝህ "IሕAዴጋውያን" (ከትግራይ ውጭ) በIትዮጵያ ከተበተኑ ጀምሮ 
ሀገረ-Iትዮጵያን የጠየቋት ምንድን ነው? የሚሉትንና የመሳሰሉትን ጥያቄዎች 
የወያኔን መሥራችና የ"IሕAዴግን" ወላጅ  ገብሩ Aሥራትንና ሸሪኮቻቸውን Aሁንም 
መጠየቄን Aላቆምኩም። 

 ህወሓት/ወያኔ፣ ደርብ፣ ደርብ፣ Eያሉ ዛሬ Eነገብሩ ከበሮ የሚደልቁለት ይህ 
"IሕAዴግ" የሚባለው ማን ነው? Eስቲ ከ 17 ዓመት በኋላ Eነኝህን 
"IሕAዴጋውያንን" - የወያኔ ስጦታዎች - ተመልሰን Eንቃኛቸው። "በጥባጭ ካለ 
ማን ጥሩ ይጠጣል" ተብሎ የለ! ከቀሰቀሱን ይኸው ነቅተናልና ታሪክን Aጣቅሰን 
Aንድ ልንላችሁ መጥተናል Eንላቸዋለን። 
ሕወሓት (ሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ) ወያኔ፥ ይህ ድርጅት የEነገብሩ 
Aሥራት/ስዬ Aብርሃ Eናት ድርጅት ሲሆን፣ የተቋቋመው በ1967 ዓ.ም ትግራይ 
ውስጥ ነው፤ ዘንድሮ 33 ዓመቴን Aከበርኩ ብሎናል። 
 

የዚህ ድርጅት ዓላማና መርሃ ግብር  "ትግራይ ተጨቁኗል" ይልና Eንደስሙ 
ትግራይ "ሓርነት" ማግኘት Aለባት ባይ ነው። ይህ Eነስዬ በውስጣቸው 
የሚያስቡት Eጅግ በደም ሥራቸው ዘልቆ የገባ፣ የወያኔዎች በAጠቃላይ የውስጥ 
ደዌ በሽታቸውና ፍልስፍናቸው ነው። ልብ በሉ Aንባቢዎች! ወያኔ 33 ዓመት 
የሰው ሕይወት የገበረው ብታምኑም ባታምኑም Eነስዬ በነገሩንና ሲነግሩን 
በቆዩት "በAማራ" የተያዘውን  የትግራይን ሕዝብ "ሓርነት" ወይም ነጻነት 



ለማቀዳጀት ነው Aራት ነጥብ። ሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ(ወያኔ) Iትዮጵያ 
የምትባል ሀገር ቀደም ብላ ያልነበረች ነች፤  Aሁን Aለች የምትባለው ደግሞ 
100 ዓመት ያልሞላት "Aማራው" የሠራት Eንቅብ ናት ይለናል። ታዲያ ይህንን 
የEነርሱን "ወርቅ" የሆነ ዘር ከAማራው "ሓርነት" ያወጡት ዘንድ  ይህ ወያኔ 
የተባለውን ''የትግራይ ነጻ'' Aውጭ ዝግንትል ወለዱ ማለት ነው። ሌላው 
Aብዚሎ-ከምዚሎ የሚሉት ትርፍ ነው። Aዎ! Eነስዬ ዛሬ Aይናገሩት Eንጂ 
ለወያኔ Aባልነት የሚመለምሏቸውን/የመለመሏቸውን የትግራይ ልጆች ጭንቅላት 
ያጠቡትና ያስታጠቁት፣ ይሄንን - "በAማራ" ተጨቁነኃል የሚል የጠባብ 
ብሄርተኝነትን  ነቀርሳ ነው። Aዎ! በርካታ የትግራይ ልጆችም በዚህ በሽታ 
Eንዲለከፉ Aድረገዋል። ለEነኝህ የትግራይ ልጆች ግን Aሁንም የምላቸው 
ለEኔም ሆነ ለAብርኸት፣ ለሌሎችም ወዘተ…፣  Iትዮጵያዊነትን ሰጪና ነሽ 
ማንም ሊሆን Aይችልም Eላቸዋለሁ። Iትዮጵያዊነትን ያገኘነው ሁላችንም 
በውልደት በተፈጥሮ ነው። Iትዮጵያ የምትባል Aገር ውስጥ 
ተወለድን። Aለቀ። ለEኔ ይሄ ነው ቁምነገሩ። ይልቁንስ Eኔም ሆንኩ 
Eናንተ የትግራይ ልጆች፣ Eነስዬ ከየት መጣን Eንደሚሉ በሹሉክሉክ ሳይሆን 
በድፍረት በAደባባይ Eንዲነገሩን ወጥረን መያዝ Aለብን Eላችኋለሁ - 
ከAክብሮት ጋር።  በወያኔ የተፈጸመውና የሚፈጸመው በደልና ግፍ ደግሞ 
ወደዳችሁም ጠላችሁ በትግራይ ህዝባችን ስም በወያኔ Aማካኝነት የሚከናወን 
ተግባር ነውና፣ Iትዮጵያችን ውስጥ Aሁን መሬት ላይ ያለና የሚታይ ሐቅ ነው።  
Eነስዬና ገብሩ፣ ለገሰ ዜናዊ Eስኪያባርራቸው ድረስ፣ ከ"ወርቁ ዘር" 
በመፈጠራችን Eያሉ በኩራት ተንጠባርረው ህዝብን Aንዱን "ወርቅ" ሌላውን 
"ጨርቅ"  በማለት ይህንን ስር የሰደደ የጠባብነትና የዘረኝነት በሽታቸውንና  
ሕዝብን ከሕዝብ የሚያናክስ ዛራቸውን በAደባባይ  የ''Aማራ'' መናገሻ ከተማ 
ነች ባሏት Aዲስ Aበባ ላይ ሲናገሩት የነበረ፣ የAንደበታቸው መፍቻ ቃል ነበር። 
በAንፃሩ የናዚው ሒትለር ይህንን ዘረኛና ፋሽስት የሆነ ብሔርተኛነት ድርጊቱን 
ሊፈጽም ሲነሳ ዋናና መሪ መፈክሩ ያደረገው ''ጀርመን ለጀርመኖች" የሚል 
ነበር።   ሒትለር በዚህ መሪ መፈክሩ የሄደበት መንገድ Eንደሕዝብ ጀርመኖችን 
በሕይወት ብዙ Aስክፍሎ፣ EሳከAሁንም በዓለም የታሪክ ማህደር ጥቁር ነጥብ 
Aስመዝግቦባቸው Aልፏል። የሁለቱም፣ የናዚው "ጀርመን ለጀርመኖች" የሚለው 
ብሄርተኛ የሆነው መፈክርና የወያኔው ስዬ/ገብሩ የጠባብ 
ብሄርተኝነት/መንደርተኝነት መፈክሮች፣ በየትኛውም መመዘኛ ሁለቱም Aደገኞችና 
የሰውን ልጅ የተፈጥሮ መብት የሚጨፈልቁ  ናቸው። ሁለቱም ምርጫ ውስጥ 
የሚገቡ Aይደሉም። በመሆኑም ጀርመኖች በያኔው ጦስ ሳቢያ፣ ዛሬ በIኮኖሚ 



Aድገውና በልጽገው፣ ትልቅ ተብለው ከሚጠሩት የምEራብ Aገሮች ተርታ 
ተሰልፈው Eያለ፣ ያ የታሪክ ጠባሳ የውስጥ ቅሪት ሆኖ ከቁስላቸው ጨርሰው 
Aላገገሙም። በነገራችን ላይ ዛሬ ጀርመን ውስጥ ሒትለር የሚል ስም 
Eንዳይሰጥና Eንዳይሰየም፣ በሕግ ተደንግጓል፣ - ልክ ነው? Eባካችሁ! ጀርመን 
የምትኖሩ Iትዮጵያኖች Aንድ በሉኝ። Aስታውሱ! የEኛዎቹ ጉዶች ግን Eስካሁን 
ለሠሩትና ላደረጉት ሀገርን የማናጋትና በህዝብ ላይ ላደረሱት በደል 
ሳይሰቀጥጣቸውና ይቅርታ Eንኳን ሳይጠይቁ፣ ሌላ ቡቱቶ ለብሰው  ዓይናቸውን 
በጨው Aጥበው የሚጠሏትን Iትዮጵያ ጨርሰው ሊያፈርሱ ጫማ ሲጨርሱ 
ይታያሉ።  
Eነኝህ በጠባብነትና በጎጥ ዛር የተለከፉት ወያኔዎች፣  በ1983 ዓ.ም የIትዮጵያ 
ዋና ከተማ ወደ ሆነችው Aዲስ Aበባ  ሲገቡ፣ ሕወሓት/ወያኔ "የትግራይ ሓርነት" 
ብሎ ምንልክ ቤተ -መንግሥት መግባት Aያስችላቸውም ነበርና፣ ግዴታ Aንድ 
ድሪቶ ማስፋት ወይም መደረት ነበረባቸው። Eናም "IሕAዴግ" የሚል መጫሚያ 
በEነ ኮኽን ተባርኮ፣ ያንን ተጫምተው Aዲስ Aበባ ዘለቁ። Iትዮጵያ 
የተባለውን ክቡር ቃል ያላወቁትና ያጣጣሉት ወያኔዎቹ Eነ ስዬ/ገብሩ Eንጅ፣ 
ፈረንጆችማ ከቀደሞው ስህተታቸውና ታሪካቸው ተምረዋልና Aሸከሮቻቸውን 
Aስግረው Aሣውን ለማጥመድ፣ ዘዴውን Aፈላልገው Aላጡትም ነበር። ለዚህም 
ነው Aርበኞች Aያት ቅድመ Aያቶቻችን፣ ይሄንን የነጭ/የፈረንጅን  ባሕሪ 
ጠንቅቀው ያውቁ ስለነበር ''ከፈረንጅ ብልኃቱን Eንጂ ክፋቱን 
Aይማሩም'' ያሉት። የEነስዬና ድርጅታቸው ጭንቅላት ግን የዶሮ ጭንቅላት 
በመሆኑ የሚወስዱትና የሚማሩት ክፋትን Eንጅ ብልኃትን  Aይደለምና፤ ይሄው 
ሂደታቸው ሁሉ "ዶሮ ብታልም ጥሬዋን" ሆኖ  ነገረ ዓለማቸው በሙሉ፣ 
ከዚያችው ከጎጣቸውና ከመንደራቸው በላይ Aላልፍ ብለው Eንደዶሮዋ 
ጥሬያቸውን ብቻ በማሰብ Aርጅተው ሊሞቱ Aንድ ሐሙስ ቀራቸው። Aይ ሞት! 
ሁሉን Eኩል Aድራጊ። ሞት፣ ነፍስህ Aይማር። Eነኝህ የዶሮ ጭንቅላት ያላቸው 
ወያኔና የወያኔ ሰዎች፣ ሁሉም Eንደራሳቸው ይመስላቸዋልና "IሕAዴግ" 
የሚለውን ድሪቶ ሲደርቱ፣ Iትዮጵያ የምትለዋን ቃል ብቻ ወሰዱና 
ወያኔነታቸውን ሊደብቁ ባከኑ። Iትዮጵያ የምትለዋን ቃል ስለለጠፉ ብቻ ግን፣ 
የወያኔን የገረጣ መንደርተኝነት ሊሸፍነው Aልቻለም። ከትግራይ ዘለው ወደ 
መኃል Aገር ሲነጉዱም በየረገጡበት ከተማና ገጠር ድብልቅልቅ ያለ ሠላማዊ 
ሠልፍ ገጠማቸው። ይህንን በየከተማውና ገጠሩ የገጠማቸውን የተቃውሞ ሠልፍ 
የተቋቋሙት፣ Eነስዬ የሚመሩት የ"ትግራይ ነጻ Aውጭ" ነው ባሉት የወያኔ ጦር፣ 
ፊት ለፊት ያገኘውን በመግደልና፣ በሬሳ ላይ በመረማመድ ነው። ጉደኛው ወያኔ 



በዚህ Aላበቃም፣ Aዲስ Aበባ ሲደርስ የIትዮጵያን ሕዝብ የጠየቀው Eኒዲህ 
ብሎ ነበር- ወደ Aዲስ Aበባ Eየገሠገሰኩ ሳለ Aለ ወያኔ! ለሕዝቡ (Eነሱ 
"Aማራ" ለሚሉት መሆኑ ነው ) ሕክምና ሳደርግ ነበርና የመጣሁት፣ ለዚያ 
ላወጣሁት የሕክምና ወጭ Iትዮጵያ ትካሰኝ ብሎ በ"IሕAዴግ" ስም ከIትዮጵያ 
ካሣ ጠየቀ። Iትዮጵያ ይህንን Eዳ ነው ተብሎ የቀረበባትን ክስ ለወያኔ 
11.000.000(Aስራ Aንድ ሚሊየን) የIትዮ.ብር ከIትዮጵያ ብሄራዊ ባንክ 
በገንዘብ ሰጠች። ለማን? "ለትግራይ ነጻ Aውጭ ድርጅት" ህወሓት/ወያኔ ሃ! ሃ! 
ሃ1 ሃ!  ወዘተ..ወዘተ.. የዚህ ድርጅት ጉድ ተዘርዝሮ Aያልቅም።  
 ወያኔ ጸረ Iትዮጵያዊነቱን በIትዮጵያ ምድር ለIትዮጵያ ሕዝብ Eሳካሁን 
Eያሳየና በተግባር Eየገለጠ ባለበት ሁኔታ፣ የዚህ ታሪክ ባለቤት የሆኑት Eነ ስዬና 
ገብሩ…ናቸው Eንግዲህ ዛሬ ስለ Iትዮጵያዊነትና ስለ "IሕAዴግ" ሊሰብኩንና 
ሊያጠምቁን የሚዳዱት?  ወይ "IሕAዴግ" ድንቄም! 
 

Iሕዴን/ብAዴን (የIትዮጵያ ሕዝብ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ) ይህ 
ድርጅት በ"IሕAዴግ" ድሪቶ ተጠቅልሎ "የIትዮጵያ ሕዝብ ዴሞክራሲያዊ 
ንቅናቄ'' ነኝ ብሎ ሲመጣ፣ ለተወሰነ ጊዜ በዚህ ስሙ Aዲስ Aበባ በወያኔ ጀርባ 
ታዝሎ ምኒልክ ቤተ መንግሥት Eንደገባ ብዙ ሳይቆይ፣ በወያኔ ቀጭን ትEዛዝ 
Iትዮጵያ ያለውን ስሙን ቀይሮ ወደ ብሄረ Aማራ ድርጅትነት ተቀየረና 
በAማራው ሕዝብ ላይ የጭቃ ጅራፉን ሰነዘረ። ልብ በሉ! Iትዮጵያ የሚለውን 
ሐረግ ለጸረ-Iትዮጵያው ወያኔ ትቶ፣ ወያኔ በሁለት ስም "በIሕAዴግ" 
የIትዮጵያ ''መንግሥት'' ነኝ Eያለ፣ በወያኔው ደግሞ ይፋ ያልሆነውን በትግራይ   
"የትግሬ መንግሥት Aቁሞ" የIትዮጵያን ሃብት በሙሉ በወያኔው ድርጅት 
Eንዲዘረፍ ተፈቀደለት። Eነ ኤፈርት፣ ጉና፣ መስፍን Iንጅነሪንግ… ወዘተ 
የተባሉት የወያኔ ተቋሞች፣ ባለቤት የሌላቸውን Eነሙገርንና ሌሎችን ፈጥፍጠው 
ጣሉ። Eስከዛሬ ታዲያ ወያኔዎች የሚነግሩን "ሌሎች ክልሎች" EንደEኛ ክልል 
(ትግራይ ክ/ሃገር መሆኑ ነው) ማAከላዊው፣ "ፌደራላዊው" መንግሥት 
የሚሰጣቸውን ገንዘብ/በጀት በAግባቡ ስለማይጠቀሙበት፣ Eንደኛ "Eድገት" 
ሊያሳዩ Aልቻሉም ይሉናል ሃ! ሃ! ሃ! ። ይህንን Aባባል ደግሞ ሁሉም ወኔዎች 
(ወጣንም ገባንም የሚሉት ሁሉ) የዘወትር ንግግራቸው Aድርገውታል።  Eነኝህ 
ሰዎች Eንደ ፍልስፍናቸውና በውስጠ ደም ሥራቸው Eንደሠረጸው ደዌAቸው 
ከዚያ ''ክልል'' (ከትግራይ መሆኑ ነው) ውጭ ተዋጊ፤ ጀግና፣ ረሃብን ታሪክ 
ያደረገና ሊያደርግ የሚችል ወዘተ…ዜጋ፣ በIትዮጵያ ምድር ገና Eስካሁን 
Aልተፈጠረም ይሉና "ወርቆቹ" Eኛ ግን ታታሪዎች ስለሆንን ቀድመን ሄድን  
ይሉናል ችግርና ችጋር ቀፍቃፊው ወያኔ/IሕAዴግ። ታዲያ ወያኔ ይሄን 



በሚልበት ጊዜ፣ የብሄረ Aማራው ድርጅት ዋና ሰውና የAዲስ Aበባው 
ምክትል ከንቲባ የነበሩት ቱባ ሰው፣ ለAንተ ነው የተደራጀሁት ያሉትን የAማራ 
ሕዝብ በወያኔ ከምትሰደብ፣ Eኔው ያንተው የሆኑኩት ወኪልህ በራስህ ቋንቋ 
ቀለል Aድርጌ ብነግርህ ይሻላል ብለው "የAማራው ሕዝብ ከየት ወደዬት" የሚል 
መጽሐፍ Aበረክቱለት። Aይይይ"ብAዴን/IሕAዴግዬ"  ቂ ቂ ቂ ቂ። Aቤት! Aቤት 
Aቤት! ዘመነ ግርንቢጥ ምን ጉድ ነው!። Uፕስስስስ… ይቅርታ! Eዚህ ላይ 
ይቅርታ! ሰዎችን Aስቆጣ ይሆን? Aይ! Aይመስልኝም ምን Aድርጌ።  Eኔ ታሪክ 
ማጣቀሴ ነው Eንጂ ያለፈ፣ ያረጀ፣ ያፈጀ የ17 ዓመት ታሪክ ላወራ Aይደለም። 
ደግሞስ! ካለፈው ታሪክ Aይደለ Eንዴ ደግ ደጉን ወሰዶ የማይበጀውን በመተው 
ወደፊት ለመሄድ የሚቻለው። Eንደዚያ መሰለኝ። የታሪክ ተመራማሪዎች 
Eንደሚሉት ሁለት ወደፊት ለመሄድ Aንድ ወደ ኋላ ታሪክን ቃኘት ማድረግ 
ይላሉ፣ ደግ ነው። ለክፉም ለደጉም ጥሩ ሃሳብ ነው Eኔ 100% Eስማማለሁ። 
በታሪክ ተመራማሪዎች Aባባል።  
 

Oሕዴድ (የOሮሞ ሕዝብ ዴሞክራሲያዊ ድርጅት)፥ ይህ ድርጅት 
በስሙ Eንደሚታየው የOሮሞን ሕዝብ Eታደጋለሁ ባይ ነው። የOሮሞን ሕዝብ 
Eታደጋለሁ ብሎ በ''IሕAዴግ'' ኮሮጆ የገባው Oህዴድ፣ ከ "IሕAዴግ" ጋር 
ታዝሎ Aዲስ Aበባ ምኒልክ ቤተ-መንግሥት ሲገባ፣ የጠየቀው ጥያቄ ይሄንን 
''የAማራ'' ምልክት የሆነ የምኒልክ ሃውልት ይፍረስልኝ ብሎ ያዙኝ ልቀቁኝ 
በማለት ከAዲስ Aበባ ሕዝብ ጋር "በሐውልቱ ይፈርስ Aይፍረስ" ግብግብ ገጥመ። 
የAዲስ Aበባ ሕዝብም Aይፈርስም፤ የEኔነቴ ምልክት ከሚፈርስ Eናንተን 
Eሞግታለሁ ብሎ ባደረገው ተጋድሎ፣  ይህንን የወያኔ ጅራፍ Oሕዴድን Aሸንፎ 
ሐውልቱ Eንዳይፍርስ ሆነ። ልብ በሉ! Aዲስ Aበባ ማለት ከመላው የIትዮጵያ 
ክ/ሀገር የመጣ Iትዮጵያዊ ሁሉ መናኸሪያውና የሚኖርበት መዲናው ነች።  
የ"IሕAዴጉ Oሕዴድ" Eንግዲህ የታገለው ከዚህ ህዝብ ጋር ነው ማለት ነው። 
ጉባይ! ዓይን Aይከለክል ስንቱን Aየን!  
 
 

''የደቡብ Iትዮጵያ ህዝቦች ዴሞክራሲያዊ ህብረት" ወዘተ…..   
የመኮነኖች ዴሞክራሲያዊ ድርጅት ወዘተ… ስንቱ ይቆጠራል። 
በ1983 ዓ.ም የነስዬ/ገብሩው ወያኔ ከ70 የማያንሱ የጎጥ ድርጅት ፈልፍሎ፣ 
የተፈለፈለው የጎጥ ድርጅት ሁሉ  Iትዮጵያን ሠንጎ ያዘ። ምን ብሎ? ባሕረ 
ነጋሽ/ኤርትራ የIትዮጵያ ሆና Aታውቅም፣ ከነበረችም የAማራው Iምፓየር ቅኝ 
ግዛቱ Aድርጓት 30 ዓመት መከራዋን ሲያሳያት ኖረ። ዛሬ ግን "ነጽነቷን" 



ማግኘት Aለባት ብለው ባህረ ነጋሽን ትሂድ ትሂድ ብለው ዳቦ/ሃምባሻ ከሻምፓኝ 
ጋር ቆርሠው Aበባ Eየበተኑ ፈረሙና "Aሥመሪና ሽኮሪና''' ተብላ ተሸኘኝ።  ሥረ 
መሠረቱ በEናቱም በAባቱም የትግራይ ሰው የሆነውና የትግራዩ ባላባት Iሳያስ 
Aፈወርቅ(ቂ)ም፣ ባህረ ነጋሽን ሌላ "Aገር" ነች ስጡኝ ብሎ ተረከበ Aሉን። 
Aሥመሪናም ሄደችችችችችችችችችችችች። 
 

ጉድ ነው "ጉደኛ ገንፎ Aድሮ ይፋጃል" Aሉ። Iትዮጵያ በዚህ ባሳለፍነው 17 
ዓመት ስንቱን ፈተና ተፈተነች። ታዲያ Eነስዬ Aንድ የሆነውንና የተዋለደውን 
የኤርትራን ሕዝብ Eንዳለ ዓለምን Aስገድድው በመጠየቅ ለወንድማቸው 
ለAፈወርቅ(ቂ) በፈቃዳቸው ሰጥተው Eያለ፣ Aሁን ዛሬ ከመለስ ጋር የተጣላነው 
በባድሜና ኤርትራዊ ስለሆነና ለኤርትራም ጥቅም የቆመ በመሆኑ ነው ብለው 
በሳቅ ያፈንዱናል። የት Aባቴ ልግባ! ምን ዓይነት ሳቅስ ልሳቅ Eስቲ ምከሩኝ ። 
Eና "IሕAዴግ" ተብዬው Eውነት የIትዮጵያ ሕዝብ ተቋም 
ወይም ንብረት ነው ማለት ይቻላል? Eንግዲህ Eናንተው ፍረዱኝ 
ዘመዶቼ። ጉድ! ጉድ ! ጉድ!። ድሮ Iትዮጵያን ወርሮ የነበረው ጣሊያን ያኔ  
በቦንብ ጋዝ ለጨፈጨፋቸው Iትዮጵያኖች ካሣ Eንዲከፍል በIትዮጵያኖች 
ተጠይቆ (ምንም Eንኳ በቂ ባይሆንም) ለIትዮጵያ ከፍሏል። Eነሆ! ያኔ 
የዘረፈዉን ሐውልታችንንም መልሷል። Eርግጥ ነው ጣሊያን ይሄንን የዘረፈውን 
ሐውልታችንን ዛሬ ሲመልስ፣ የነስዬ/ገብሩው ወያኔ ሲነገረነ Eንደነበረውና 
Eንደነገረን የሐጎስ ብቻ ነው ብሎ ሳይሆን የመለሰው፣ የሁሉም Iትዮጵያዊ 
የገመዳ፣ የሉሊት፣ የሰባጋዲስ፣ የጫልቱ፣ የAሊ ሚራ፣ የጦና፣ የAባ ጃAፋር፣ 
የሸዋ ረገድ፣ የሞሚና፣ የAሸብር፣ የለምለም የሱሌማን…ወዘተ ነው ብሎ 
ለባለቤቱ ለIትዮጵያ ሕዝብ Aስረከበ። መኖር መልካም ነው ሁሉን ያሳያል 
Aለሃምዱ ሊላህ፣ ቀሪውን ደግሞ IንሻAላህ! Eድሜ ይስጠን። ልሠናበታችሁ 
ነው። Aሉላ Aባ ነጋ! Eንዲህ ብለው ነበር Aሉ።   
 

''Eኔ የሮማ ጠቅላይ ገዥ ሆኜ ስሄድ ያን ጊዜ ጣሊያኖችም ሰሐጢ ድረስ 
ሊመጡ ይችላሉ። Aንዴ ክንዴን Aሳይቻቸዋለሁ፣ Eንደገና ከመጡም 
Eደግማቸዋለሁ። የIትዮጵያ የተፈጥሮ ወሰን ቀይ ባህር ሆኖ ኖሯል፣ 
ይኖራልም።'' 1880 ዓ.ም  Aያችሁ ዘመኑን? 

 ታዲያ ይህንን ያሉት የIትዮጵያ Aርበኛ  ሁለቴ ሞቱ። Aንዱ 
በEግዚAብሄር/በAላህ Eጅ የተፈጥሮ፤ 2ኛው ደግሞ በEነኝህ የታሪክ ጃርቶች 
ተገደሉ፤ Eንዴት? ለመታሰቢያ የቆመው የAሉላ Aባ ነጋ ሐውልት በEነ Iሳያስ 
Aፍወርቅ(ቂ) ፈረሰ Aሉኝ። Eድሜ ለወያኔ/IሕAዴግ! ዛሬ በ21ኛው ክ/ዘመን 



ደግሞ መንደረተኛው ወያኔ ዓለምን በሙሉ በመንደሩና በጎጡ ብቻ ይሰለዋል። 
ይህ ቡድን ከIትዮጵያ ለAንዴና ለሁሌ ተነቅ፣ ደሞክራሲዊና የሕዝብ መንግሥት 
ማቆም ጊዜ የማንሰጠው ግዳጃችን ሊሆን ይገባል።Aበቃሁ 
 

የሕዝብ ድምጽ ይከበር! የታሠሩ የፓለቲካ Eስረኞች በሙሉ 
ይፈቱ! Iትዮጵያ ለዘላም ትኑር! ቸር ይግጠመን 
 
ሴብቴምበር 28/ 2008 
 

 


