
 
 

ተቆርቋሪ የለለዉ የወልቃይት ጠገዴ ሕዝብ አሁንም ቢሆን 
ወያኔ በቆፈረቻቸዉ ጉድጓዶች የቁም ሥቃይ እያየ 

የወገን ያለሕ ይላል። 
 
     ሁላችን ልንገነዘበዉ የሚ ገባን ነገር ቢኖር ይህ ወያኔ የሚሉት አጥፊ ድርጅት 
መጀመርያ ሲመሰረት ጀምሮ እጁን በደም የታጠበዉ በኢትዮጵያዊነት ጠንካራ 
አቋም የነበራቸዉ የትግራይ ባላባቶችና አዋቂ ምሁራን ጨፍጭፎ በምትካቸዉ 
ምላሳቸዉ ያልፈቱ የስድስት አመት እድሜ ሕጻናት ከእናታቸዉ ጡት ጉያ መንጥቆ 
በመዉሰድ ለሸረበዉ አገር የመከፋፈል ዘመቻ እቅድ ግብ ይመቱልኛል ሲል 
እነዚህን ያልበሰሉ እምቡጥ አበባዎች በከበሮ ድለቃ አእምሮአቸዉ አናዉጦ ቀለም 
የሚተፋ እስክርቢቶና እርሳስ ከማሸከም ይልቅ እሳት የሚተፋ ጥይትና ጠመንጃ 
እንዲያነግቡ በማድረግ እርጥቡና ደረቁ በአንድ መዉቀጫ በመዉቀጥ የብዙሃን 
ቤት ተዘግቶ እንዲኖር አድርገዉታል።ለዚሕ ሁሉ አረመኔያዊ ድርጊት ተጠያቂነቱ 
በኋይል ተገደዉና ታፍነዉ የተወሰዱት ሕፃናት ሳይሆን ክቡር የሆነዉን የሰዉን 
ሕይወት እንዲያጠፉ ትእዛዝ ለሰጡት የወያኔ ቁንጮዎች ለነበሩትና አሁን ላሉት 
ነዉ።  አገር ወዳድና ሙህር ኢትዮጵያዉያን አንድ መሆን አቅቶን አዉሬዎች 
ባዘጋጁልን ጎዳና እየተጓዝን ይሄዉና የሕዝባችን ሰቆቃ መረኑ ለቆ እርስ በራሱ 
ከሚብላላበት የመጨረሻዉ የኑሮ ደረጃ ደርሷል በእርግጥ ወያኔዎች ያቀዱት እቅድ 
ኢትዮጵያ የሚለዉን ሥም ተመልሶ እንዳይንሰራፋና ሕዝቡ በክልል ተከፋፍሎ 
በአንድነት እንዳይጣመር አለያይተዉ በማናቆር የግዛት እድሜአቸዉ ማራዘም ነበር 
ግባቸዉ ለጊዜዉ ተሳክቶላቸዉ በስንት የጀግኖች ደም የተገነባዉ የአገራችን 
አንድነት እያፈራረሱት ለማየት በቅተናል።“ቀድሞ ነበር እንጅ መጥኖ መደቆስ 
አሁን ምን ያደርጋል ወጭት ጥዶ ማልቀስ“ ሆነ እንጅ የወያኔን  ምንነትና ተንኮል 
ከምስረታቸዉ ጀምረዉ ፀረ ኢትዮጵያ ለመሆናቸዉ የተገነዘቡ አንጋፋ ድርጅቶችና 
አገር ወዳድ ግለሰቦች ሲያስጠነቅቁን ሳለ ወድያዉኑ በቆራጥነት መንፈስ ሁላችን 
አንድ ሆነን ታግለናቸዉ ቢሆን ኖሮ አገራችን አሁን የገጠማት የዉርዴት ሰለባ 
ቀማሽ አትሆንም ነበር። አሁንም በጣም የሚያሳዝነዉ ነገር ቢኖር የአሁኖቹ 
ሙህራን ነን የሚሉ ተቃዋሚዎችና ግለሰቦች የወያኔን መሰሪነትና ተንኮል እያወቁ 
አብረን መስራት ስለምንችል በጠላትነት መፈረጅ አይገባም እያሉ አዲስ የማወናበጃ 
ፍልስፍና በማርቀቅ የወያኔን እድሜ ለማራዘም ለሁለተኛ ዙር ደፋ ቀና ቅያሉ ነዉ። 
ኢትዮጵያ ይጠቅሙኛ ብላ በስንት ወጭ ያስተማረቻችሁ ለግል ጥቅማችሁ 
በማድላት ከከርሷ የተፈጠሩት መሰሪ ከሃዲዎች እንደ ቀረመት ሥጋ ሲቦጫጭቋት 
እያያችሁ እንዳላያችሁ ለእኔ ከተስማማ ስለሌላዉ ምን ተዳየ በማለት ታሪካችሁን 
አጉድፋችሁ ልትበጠስ ትንሽ ቀን የቀራት የእድሜ ሥዓታችሁ ለማራዘም ስትሉ 



 
 

ብዙ መስዋእትነት የተከፈለበትን የህዝብ ትግልን ለማክሸፍ እያደረጋችሁት ላለዉ 
ዉጣ ዉረድ በታሪክ ከወያኔ በእጥፍ እንደሚያስጠይቃችሁ መገንዘብ ይኖርባችኋል 
የግንቦቱ ሰባት ቀንደኛ የመድረክ ተዋናኝ እንደ ነበራችሁም መርሳት የለባቸሁም 
ለማትዘልቁት ነገር በሰበባችሁ የስንቱን ንፁህ ህዝብ ሕይወት ጠፍቷል። ወደ 
ተነሳሁበት አርእስት ልመለስና  በኦጋዴንና በሌሎቹ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ወያኔ 
አሁን እየፈጸመዉ ያለዉን ጭካኔና በደል ለብዙ አመታት በወልቃይት ጠገዴ 
ህዝብ ላይ ሲፈጸምበትና አሁንም ያለእረፍት እንደ አዉሬ እያደቡ በማደን  ዘሩን 
እያጠፉት ይገኛሉ። አጋርና አለሁልህ የሚል ወገን ስለለለዉ በደሉ ሁሉ ተሸፋፍኖ 
ሰሚ አልባ የተረሳ ህዝብ በመሆኑ የወያኔዎች የጥይት ኢላማ መለማመጃ ሆኖ 
ቆይቷል፤ በኦጋዴንና በሌሎች የኢትዮጵያ ክፍሎች የወያኔ ኃይሎች እያካሄዱት 
ያለዉ ጭካኔና በደል ሁሉም ኢትዮጵያዊ አዉቆት በሚችለዉ አቅም ለማስቆም 
ከጎኑ ሊሰለፍ የቻለዉ  በአካባቢዉ የተወለዱ ምሁራን ያለ መታከትና ተስፋ 
መቁረጥ ለሚመለከተዉ አካል በሙሉ ጭሆታቸዉ ስላሰሙ በአካባቢዉ የሚደረጉ 
ኢ-ሰብአዊ ድርጊቶችና የዘር ማጥፋት ዘመቻ አለም ሁሉ እንዲያዉቀዉ ስላደረጉ 
ወያኔን በሽፍንፍን ሊያደርገዉ ያቀደዉን እቅድ ተጋልጦ በአደባባይ ላይ እርቃኑ 
እንዲቀር አድርገዉታል። የእኔም ቅሬታ በወልቃይት አካባቢ ማንም ሳያዉቅ ሌሊት 
በድብቅ በእያንዳንዱ ንጹህ አርሶ አደር ቤት በመግባት የኢትዮጵያዊነት ስሜት 
ያለዉን እየመረጡ በገደል የወረወሩትና በየመንደሩ በቆፈሯቸዉ የጥፋት ጉድጓዶች 
ያጎሯቸዉ ታዳጊ ህጻናትና የአገር አባወራዎች በስብሰዉ ሙተዉ የቀሩት መንደር 
ይቁጠራቸዉ ካለሆነ በስተቀር ሌላ አለሁ ብሎ በደላቸዉን ያጋለጠ ወገን 
አላየሁም። ጎረቤትህ ሲታማ የእኔ ብለህ ስማ እንደተባለዉ ወያኔ አንዱን ጨርሶ 
እስከሚያጠቃ ድረስ ሌላዉን ለጊዜዉ እንደ ባህታዊ ሆኖ በመቅረብ አረሳስቶ 
ጊዜዉ ሲመቻችለት ጠብቆ ተረኛዉን ይዞ ይደቁሰዋል እንዲህ በተናጠል እያሸነፈ 
በትረመንግስቱን አጠናክሮ እስከ ዛሬ ድረስ በስልጣን ሊቆይ የቻለዉ ። የወያኔን 
የከፋፍለህ ምታ ዘዴ እያወቅን የአንዱ ቤት ሲንዃዃ ተባብረን መከላከል ሲገባን 
ቀጣዪን ቤት እስከሚያንዃዃ ድረስ እጅ እግሮቻችን አጣጥፈን መጠበቁ 
የሚጠቅመዉ ለሰዉ በላዉ አረመኔ እንጅ ለማንኛችንም ሲጠቅም አላየንም ይህ 
ነበር ትልቁ ምክንያት ጀግናዉ የወልቃይት ጠገዴ ህዝብ በወያኔ ሊጠቃ የቻለዉ፣ 
አርበኛዉ ይህን ከሃዲ ቡድን መግብያ መዉጫ እያሳጣዉ በነበረበት ጊዜ የሌላዉ 
ወገን ድጋፍ አግኝቶ ቢሆን ኖሮ ወልቃይት የዘልአለም መቃብራቸዉ ሆኖ ይቀር 
ነበር እንጅ የፋሲልና የምኒልክን ቤተ መንግስት ባለቤቶች ለመሆን አይበቁም ነበር። 
አንዳንድ የወሬ ቋት ግለሰቦች ጀግናዉ እርዳታ እንፈልጋለን እያለ ሲጮሕ 
ድምፃቸዉ አጥፍተዉ ተኝተዉ የነበሩት ጅብ ከሔደ ዉሻ ይጮሃል እንደሚባለዉ 
ለብዙ ዐመታት ከወያኔ ጋር ግብግብ ገጥሞ የተዋደቀዉን ጀግና አርበኛን ሊከሱ 



 
 

የሚከጅሉ አልታጡም የምሰጣቸዉ መልስ በኖር ይሄዉና ሜዳ ፈረሱ ወቅቱ አሁን 
ነዉ ቴዎድሮስ መሳይ ጀግና የምንሻበት። የኋይለሥላሴ የአገዛዝ ሥርዓት 
ካከተመበት ጊዜ ጀምሮና የደርግን ሥርዓት በመቃወም መሣርያ ካነሱት የህብረ 
ብሄር ድርጅቶች ጋር የተሰለፈዉና ወደ ስደት ዓለም ይነጉድ የነበረዉ ኢትዮጵያዊ 
ወልቃይትን እንደ መገልበጫ እየተጠቀመ ነዉ ወደ አሜሪካም ሆነ አዉሮፓ 
የተሰደደዉ ይህን ሥል ምን ዓይነት ርሕሩህና እዉነተኛ ኢትዮጵያዊ ለመሆኑ 
ታዉቁታላችሁ ለማለት ነዉ እንጅ ዉለታ አድርጎላችኋል ብዬ ለመመጻደቅ 
አይደለም ቢሆንም ወያኔ እያደረሰበት ያለዉን ግፍና በደል ለሚመለከተዉ 
ኢትዮጵያዊ ወገንና ለአለም ህብረተሰብ ማጋለጥ እየቻላችሁ ለምን ዝምታን 
መረጣችሁ? የአካባቢዉን ዉስጠ ሚስጥር ከናንተ የበለጠ የሚያዉቅለት ወገን 
እንደለለዉ የምትዘነጉት አይመስለኝም አሁንም እንደሆን ወያኔዎች ይህን ህዝብ 
ቀይ ምንጣፍ ዘርግተዉ ወደ ተቆጣጠሩት ቤተመንግስት እየጋበዙት ሳይሆን 
በተወለደበት መንደር እንዳይቀበር ገፍትረዉ በማስወጣት ለስደት ዓለም 
አብቅተዉታል ቀሪዉን ደግሞ አደሕይተዉ ለልመና በማጋለጥ ተስፋ ያጣ የአእምሮ 
በሽተኛ አድርገዉታል። እንግዲህ እዉነት ለመናገር ከሆነ ለብዙ አመታት ያህል 
የትግራይን ሕዝብ እንዲራብና ለስደት እንዲበቃ ያደረጉት ከትግራይ ጓሮ 
ተወልደዉ ያደጉት ወድ ማይና እየተባሉ ሲሞገሱ የነበሩ መሪዎች እንጅ 
የወልቃይት ህዝብ ከባድማዉ አልፎ የሌላዉን ኢትዮጵያዊ ወገኑ ድርሻ ደንበር 
ተሻግሮ በጉልበት አልነጠቀም ያዉም ብቁ ሃይል እያለዉ። እዉነት ለመናገር 
ከተፈለገ ከሞላዉ የኢትዮጵያ ክፍለ አገሮች ዉስጥ ትግራይ ብቻ ነበር ከሌላዉ 
ክፍለ አገር የመጣ ዜጋ ያልተሾመባት(ያልተዳደረች)(ወዲ ላኽምና)የሆኑ ብቻ 
ናቸዉ ሲያስተዳድሯት የነበሩ የቀሩት ክፍለ አገሮች ግን ከየትም አካባቢ እየመጡ 
ሲያስተዳድሩ የነበሩ ስለዚህ በዝያ አካባቢ ተፈፀመ ለሚባለዉ በደል ሁሉ 
ተጠያቂዉ ወዲ ላኽምናና ቀፍድዶ ይዟት የነበረዉ የባላባታዊዉ ሥርአት መሆን 
አለበት እንጅ ድሀዉ አርሶ አደር የወልቃይት ሕዝብ ከነበረዉ ብልሹ አስተዳደር 
ያገናኘዉ ነገር የለም።ይህ ሁሉ ቂም በቀል ምን አመጣዉ ይሄዉ ይሉኋል ፍርደ 
ገምድል ዳኝነት የወንጀሉ ተጠያቂዎች ከመቀሌ ተነስተዉ ዛሬ ወደ አሜሪካ ነገ ወደ 
አዉሮፓ እያሉ ሲፈናጩ ጠያቂ አልባ ከተጠያቂነት ነፃ ሆነዉ ፤ የመከራ ኑሮ ይኖር 
የነበረዉን ድሃ ህዝብ አሁን ፍዳዉን የሚያሳዩት በደል ፈፅሞ ሳይሆን መሬቱን 
ለመዝረፍ ነዉ። የመለሰ ዜናዊ ባለቤት አዜብ ጎላ የህዝብ ንብረት እየዘረፈች 
በአለም ዙርያ ባሉት የሌቦች ገንዘብ ማሸሻ ባንኮች እስከ አናታቸዉ ጢቅ አድርጋ 
ያከማቸችዉ ገንዘብ ለወልቃይት ህዝብ ምኑም እንዳልሆነ የሚዘነጋዉ ያለ 
አይመስለኝም በመለሰ ዜናዊ መጃፈት ጭንቅላቷ የሳተች አዲሷ ባንዳ ለማንም 
ደንታ ይኖራታል ብሎ ማሰብ ቅዠት እንጅ ገሃድ ሊሆን አይችልም ሥለዚሕ 



 
 

ከወልቃይት ጋር ዝምድና የላትም ትዉልዷን በጨዉ አጥባ የት እንደቀበረችዉ 
አይታወቅም ከወልቃይት ሕዝብ ጋር ባታዛምዷት የተሻለ መሰለኝ ። ከመለስ 
ሴጣናዊ ያላነሰ ጉዳት በወልቃይት ሕዝብ ግፍ የፈፀመች የሃያ አንደኛዉ ክፍለ 
ዘመኑ ዮዲት ጉዲት ናት። 
ወያኔዎች በወልቃይት ህዝብ ይህን የመሰለ የዘር ማጥፋት ዘመቻ ማድረግ ለምን 
አስፈለጋቸዉ  
     በሁለቱ ወንድማማች ህዝብስ መካከል የሻከረ  ግንኙነት ነበራቸዉ ወይ? 
ሀ/ ወልቃት ጠገዴ ከጥንተ መሰረቱ የአቀማመጡ መልከዓ ምድርና ታሪክ 
እንደሚያሳየዉ የጎንደር ክፍለ ኃገር አካል ለመሆኑ እንዃንስ ማየት የሚችል ቀርቶ 
እዉር በዳበሳ የሚፈርደዉ ሐቅ ነዉ “ሊበሏት የፈለጉ አሞራ ጅግራ 
ናት“ እንደሚባለዉ አባባል ካልሆነ በስተቀር ዛሬም ነገም ለወደፊቱም ይህ መሬት 
የጎንደር ድርሻና አካል ለመሆኑ ነጋሪ የታሪክ ዶክተር አያሻም ይህ ሕዝብ ዘርህ 
ምንድን ነዉ ብሎ ለሚጠይቀዉ የሚሰጠዉ መልስ መቶ በመቶ ኢትዮጵያዊ ዜጋ 
ነኝ ነዉ እንጅ እንደሌሎቹ የኢትዮጵያዊነት ስሜታቸዉ የላሸቀና የወደቀ ሞራል 
ፈጽሞ አይታይበትም ይህ አንደኛዉና አብይ ምክንያት ነዉ  ወያኔ በዚሕ ሕዝብ 
ላይ ጥርሱ የነከሰበት። 
ለ/የወልቃት ህዝብ ከቅድመ ዓያቶቹ የወረሰዉ ነገር ቢኖር ከሌላዉ ኢትዮጵያዊ 
ወገኑ ጋር በመተባበር ደሙን አፍስሶና አጥንቱን ከስክሶ የመጣዉን ጠላት መክቶ 
ዳር ደንበሩ ያስከበረና ለባንዴራዉ ሕይወቱን የሚያሳልፍ በምንም ዓይነት ተአምር 
ለገንዘብ ሲል አገሩን ለባእዳን አሳልፎ የማይሰጥ ኢትዮጵያዊ በመሆኑ፤ ፀረ ጎጠኞች 
እያስፋፉት ያለዉን የከፋፍለህ ግዛ መርሆ ተዋናኝ ባለመሆኑና እነሱ በቀየሱት 
ጠመዝማዛ የተንኮል መንገድ ሊቀለስላቸዉ ባለመቻሉ ። 
ሐ/ሌላዉና ትልቁ ምክንያት ከጥንት ጀምረዉ የችግር ቀን መጠግያቸዉ ሥለነበር 
የአካባቢዉን መዉጫዉና መግብያዉ  ስለሚያዉቁት ተፈጥሮ ያደለዉ ፀጋ 
የሞላበት የድንግል መሬት ባለቤት በመሆኑ። ይህን መሬት በለስ ገጥሞን 
ኢትዮጵያን የገዛን እንደሆን የግላችን እናደርገዉ አለን እያሉ የቀን ህልም ያልሙ 
ስለነበር ይሄዉና ጊዜ አመቻችቶላቸዉ የወልቃይት ህዝብ ከተፈጥሮ ጋር ተዋግቶ 
ላቡን እያንጠፈጠፈ በስንት ዉጣ ዉረድ ችግር  ታግሎ ያለማዉን ባድማዉ 
ለመዝረፍ ብለዉ ያለ ምንም ዓይነት ርሕራሔ ሕዝቡን በአረር ጥይት እየጠበሱ 
ዘሩን ማጥፋት አልበቃ ብሏቸዉ በኤድስ በሽታ የተበከለዉ ጦራቸዉ ወደ 
ወልቃይት በብዛት በማሻገር ገና ለአቅመ አዳም ያልደረሱትን ልጃገረድ እህቶቻችን 
እያስገደዱ በመድፈር በለጋ እድሚያቸዉ ለሞት ዳርገዋቸዋል። ሌላዉና የረጅሙዉ 
ሥዉር እቅዳቸዉ ደግሞ የትግራይ ተወላጅ የሆኑ የወንድ ጾታዎች በብዛት 



 
 

በአካባቢዉ በማስፈር ሴት እህቶቻችን በኃይል አስገድደዉ በማግባት እንዲዳቀሉና 
በወልቃይትነቱ የሚያምን ዘር ለአንዴም ለመጨረሻም ማጥፋት የሚለዉ የዉስጥ 
ደንባቸዉ በተግባር መዋል ከጀመረ ብዙ አመታት ሆኖታል። ይህ ዓይነቱ እኩይ 
ተግባር እየሠራላቸዉ መሆኑ የምንገነዘበዉ በአሁኑ ወቅት የነሡ ታማኝና ደጋፊ 
ሆነዉ እያገለገሏቸዉ ያሉት ግለሰቦች ወላጅ እናቶቻቸዉ ሳይወዱ በግድ በጠመንጃ 
አፈሙዝ በማስፈራራት የደቀሏቸዉ ካልሆኑ በስተቀር ማንም ሐቀኛ ወልቃይቴ 
የሆነ ወያኔን የሚደግፍ እንደለለ በልበ ሙሉነት ማረጋገጥ እወዳለሁ ይህን ሥል 
ደግሞ አንዳንድ ሀሞተ ቢሶች ለዝንተ ዓመታት ወላጆቻቸዉ ጥረዉና ግረዉ 
ያለሙት መሬታቸዉ ቀምተዉ ላባረሯቸዉ ጠላቶቸ ብጣሽ መሬት ለማግኘት ሲሉ 
የቋሸሸዉን የወያኔዎች የጫማ እግር መዳፋ የሚልሱ ወራዳዎች አይጠፉም። ወያኔ 
ግፍ ከሚሰራበት አካባቢ የሚኖሩት ግን እንዳይተነፍሱ አፋቸዉ ተለጉሞ መዉጫ 
ቀዳዳ በሩ ተዘግቶባቸዉ መፈናፈኛ አማራጭ ስላጡና የቤተሰብ ሐላፊነቱ 
አስገድዷቸዉ አንገታቸዉ ደፍተዉ ለባለ ጊዜዎች ምርኮኞች ቢሆኑ የሚያስገርም 
አይደለም የሚያሳዝነዉ ሰላም በሰፈነበት በስደት ዓለም እየኖሩ ብዙ አማራጭና 
መፍትሔ እያላቸዉ ለምን ለወያኔ ተገዥና አገልጋይ መሆን መረጡ ለሚለዉ 
መልሱ አጭርና ቀላል ነዉ። 
*** አሁን ለወያኔዎች ታማኝ ባለሟሎች መስለዉ የሚታዩት ግለሰቦች“ ከቂጡ 
ቁስል ያለበት ዉሻ እንደልቡ አይጮሕም“ በመጠጥ ብዛት ጭንቅላታቸዉ የሳቱ 
አንዳንድ ግለሰቦች አቅምና ወገን የለለዉን አየመረጡ አልፎ ሐጁን ሲደበድቡና 
ሲያዉኩ የነበሩት አዲስ መንግስት በተለወጠ ቁጥር ጥፋታቸዉ እንዳይጋለጥ 
ከመጣዉ ወሮበላ ጋል እጅና ጓንት በመሆን  የሰሩትን የልክስክሶች አጸያፊ ተግባር 
እንደ ህልም እየሆነ ስለሚያባንናቸዉ ይህን ለማረሳሳት ሲሉ ከርሳቸዉ የሆነዉን 
የወልቃይት ህዝብ ወያኔ እያደረሰበት ያለዉን ጭፍጨፋ ሙልጭ አድርገዉ 
በመካደ በአካባቢዉ እንዲሕ ዐይነት ድርጊት አልተፈፀመም ዉሸት ነዉ እያሉ 
በሃሰት የሚመሰክሩ። ብስራት አማረ የሚባል አንድ የወያኔ የደሕንነት ሀላፊ አሁን 
ኗሪነቱ በኮለምበስ ከተማ ለሆነዉ ጀሮ ጠቢ የወልቃይትን ወጣት ሥልጣኑ መከታ 
በማድረግ ለጨፈጨፉዉና ላረደዉ ስራ አስፈፃሚ ተላላኪ በመሆን ከወገናቸዉ 
ገዳይ ጋር በማበር በየ መሸታ ቤቱ የእርሱን ዉሸትን እየተጎነጩ ሲምሉና ሲገዘቱ 
ስዓታቸዉን ቁምነገር አልባ የሚያቃጥሉ የፊደል ድሐዎች ናቸዉ። ልብ 
ቢኖራቸዉማ ከወንድምና እህቶቻቸዉ ገዳይ ጋር ሆነዉ ከአረመኔዉ ግድያና እስር 
ቤት የተረፉትን ሕፃናት በወያኔ ግፊት በተቋቋመዉ ማሕበር ስር እንዲደራጁ 
ባልገፋፏቸዉ ነበር።“ጋኖች አልቀዉ ምቸቶች ጋን ሆኑ“ ሆነ እንጅ ነገሩ፤ ይህ ህዝብ 
የዛሬን አያድርገዉና ሀይልን ተማምኖ ለመጣ ሱሬ የሚያስፈታ፤በእንግድነት ለመጣ 
ቤት ለእንግዳ ብሎ፤ ለተራበና ለተጠማ በሞቴ ብሉልኝ ጠጡልኝ እያለ በፈገግታ 



 
 

የሚያስተናግድ ፤ሥንቅ ለለለዉ የሚያሰንቅ ርሕሩህ የችግር ቀን ወገን ምንም እንኳ 
አሁን አፍለኛዉ ጊዜ ከድቶት አንገቱ ቢደፋ ለሁሉ ጊዜ አለዉ ያለዉን ሰለሞን 
መርሳት አይኖርብንም ባለ ጊዜ ነን ባዮች ማን አለ ከእኛ በላይ ቢሉም የሕዝብ 
ተራም ወቅቱን ጠብቆ ብቅ ማለቱ አይቀሬ ነዉ፤ ነገር ግን ነገ ተመልሶ በአንድ 
መዓድ የሚመገበዉን ወንድማማች ሕዝብን ለግል የሥልጣን እድሜ ማራዘምያ 
ብለዉ ለአንዱ ወገን አሳቢ በመምሰል እርስ በራሱ እንዲጨራረስ ዱላ 
የሚያቀብሉት ዙሮ እነሱን የሚያጠፋ መሆኑ ቆም ብለዉ ቢያስቡበት ይሻላል ጊዜ 
ይወስድ ይሆናል ነገር ግን ሕዝብ አንዴ በቃ ብሎ የተነሳ ዕለት የሚያቆመዉ 
አንዳችም ሐይል ከቶ እንደለለ ልብ ያለዉ ያዉቀዋል፤አብሮ ተከባብሮና ተፈቃቅሮ 
ይኖር የነበረዉን ህዝብ በጠላትነት አይን እንዲተያይ አድርገዉታል ይህም አንዱ 
የአረመኔዎች የከፋፍለህ ግዛ ጊዜዉ ያለፈበት ኃላ ቀር ዘዴ ነዉ። በምሳሌ ለመጥቀስ 
ያሕል ኮለምበስ ዖሃዮ ከተባለዉ የአሜሪካ ግዛት የሰፈረዉ ኢትዮጵያዊ በቁጥር 
አብላጫነት ያለዉ የመጣዉ ከዚሁ ከወልቃይት አካባቢ ነዉ። ወያኔ 
ንብረቱ፤ባድማዉ ዘርፈዉ ዘመድ አዝማዱን በመግደልና በማሰር ገፍትረዉ 
ያባረሩት ዜጋ ነዉ ፤ ይህ አይነት ግፍና ሰቆቃ ከደረሰበት ህዝብ መካከል ለወያኔ 
ሽንጡ ገትሮ የሚከራከር ካለ ለሆዱ ብቻ የሚኖር ሆዱ ከጎደለ ልጆቹን ለጥቅሙ 
ዬሚሸጥ ወራዳ ፍጡር ነዉ እንጅ አእምሮ ያለዉ ቢሆን ኑሮማ ለእንደዚሁ ዓይነት 
ርካሽ ተግባር አይሰማራም ነበር። ዉድ አንባብያን ሆይ እዚህ እንድትገነዘቡልኝ 
የምፈልገዉ ከላይ የጠቀስኳቸዉ አድር ባይ ግለሰቦች በራሳቸዉ አስተሳሰብ መጓዝ 
የማይችሉ ብስራት አማረ ጽፎ የሰጣቸዉ ትእዛዝ የሚያደርሱ ከዘመድ አዝማድ 
መካከል በመግባት በሃሳብ እንዳይስማማ ክርቢት እየጫሩ ማለያየት ካልሆነ በቀር 
ሌላ ተዉህቦ የለላቸዉ አዲስ እንደተወለደ ቡችላ አይናቸዉ ያልከፈቱ በጭፍን 
የሚጓዙ አካለ ጎደሎዎች ናቸዉ። ሆኖም ጉዳት አያደርሱም ብሎ መደምደሙ 
የዋህነት ነዉ ምክንያቱም በስጋ ዝምድና የተሳሰረ የዘር ሃረግ ስላላቸዉ ያን ዘዴ 
እየተጠቀሙ አንዳንድ የዋሆችን ሲያታልሏቸዉ  አይተናል።  
*የወልቃት ሕዝብ የአኗኗር ዘዴ ለተመለከተዉ ልክ እንደ የጥንቱ ጋርዮሽ ሥርዓት 
በህብረት ተደጋግፎና ተረዳድቶ በዕምነቱ ፀንቶ ፈጣሪዉን አክብሮና አምኖ 
የሚኖር፤ ሥርዓት ያለዉ መንግስት ከመጣ ህግና ደንቡን አክብሮ ከመንግስት ጎን 
የሚሰለፍ የቁርጥ ቀን ፈጥኖ ደራሽ መከላከያ ሃይል ነዉ። በግምት ከሐያ ስዎስት 
ዓመት በፊት ወደ ኮለምበስ በስደተኝነት የገባዉ ኢትዮጵያዊ ብዛት አልነበረዉም 
ከጊዜ በኋላ ግን፤ አነዚህ ቀደም ብለዉ የመጡት በቀና መንፈስ አስተሳሰብ 
በየእስቴቱ የተበታተነዉና ከሱዳን ለሚመጡት አዲስ ስደተኞች ወደ ኮለምበስ 
እንዲመጡ በማድረግ ትልቅ የሆነ ሕብረተሰብ ከፈጠሩ በኋላ ቅድምያ ማድረግ 
የነበረባቸዉ አብረዉ ተሰባስበዉ የሚፀልዪበት ቤተ ክርስትያን አስፈላጊ በመሆኑ 



 
 

በጋራ ተስማምተዉ አቅማቸዉ በሚፈቅደዉ መሰረት ትንሽ ቤት ተከራይተዉ 
ፀሎት ማድረግ ጀመሩ፤ከዚህ በኋላ የግዴታ የሐይማኖት መሪ ስለሚያስፈልጋቸዉ 
ለብዙ ዓመታት አገር ቤትም ሆነ ሱዳን አገር በመንፈስ አባትነት ሁሉንም በቅን 
ልቦና ሲያገለግሉ የነበሩት መልአከ ሰላም(ቄስ ሲሳይ አየለ)ካሊፎርንያ ገቡ መባል 
ሲሰማ ሁሉም ወገን ደስ ብሎት ወደ ኮለምበስ በአስቸኳ እንዲመጡ ተደረገ በእኒህ 
ጀግና አባትና ጠንካራ ምዕመናን የመድሐኒ ዓለም ቤተ ክርስትያን ተቋቋሞ ሙሉ 
አገልግሎቱ መስጠት እንደጀመረ ወያኔዎች የህዝቡ መደራጀት ሥላስደነገጣቸዉና 
በቁጥጥራቸዉ ሥር ማድረግ እንደማይችሉ ከተገነዘቡ በኋላ አንዳንድ አፍቃሪ 
ወያኔ የሆኑ ግለሰቦች በማታለል ይህን የህዝብ መገልገያ የሆነዉን ቤተ ክርስትያን 
ለማዳከም ሌላ ቤተክርስትያን ሥላሴ ብለን ሰይመን እናቋቋም ብለዉ በህብረት 
ይኖር የነበረዉን ህዝብ እንዲከፋፈልና በአይነ ቁራኛ እንዲተያይ አደረጉት ባልና 
ሚስት በአንድ ሆነዉ መፀለይ ሲገባቸዉ ተለያይተዉ እንዲ ፀልዪ ሆነ ብዙ አገር 
ወዳድ የአገር ሽማግሌዎችም ሕዝቡ እንዳይከፋፈል ለማቀራረብ ብዙ ጥረት አደረጉ 
ሰይጣን የላከዉ  መልአክን አይፈራም እንደሚባለዉ ይባስ ብለዉ ሌላ ነገር 
እየጎነጎኑና ዉሸት እያስወሩ የባሰ ችግሩ እየሰፋ በመምጣቱ ካለበት እንዲገታ 
ሆነ፤ሥላሴ ቤተ ክርስትያን የሚሳለመዉ በአንድ ግለሰብ የሚመሩ ቅርብ ቤተሰብና 
ጥቂት የትግራይ ዘር ያላቸዉ ወያኔዎች ብቻ ሲሆኑ ሌላዉ ኢትዮጵያዊ የሆነ ሁሉ 
መድሐኒ ዖለምን አጠናክሮ እስከ ቅርብ ጊዜ በእንያ ጀግና የሕብረተሰብና 
የሃይማኖት ታላቅና ቆራጥ መሪነት የተነሳ ቤተክርስትያኑ በእዉነተኛ 
ኢትዮጵያዉያን ቁጥጥር ስር እንዲዉል አድርገዉ ወደ ማይቀርበት አለም በክብር 
ተጉዘዋል፤ በምድር ላይ እያሉም እነዚህ የወያኔ ተላላኪዎች ብዙ ሥም እየሰጡ 
ሊያሸማቅቋቸዉ ቢሞክሩም እንዲሁ በቀላሉ ሊበገሩላቸዉ አልቻሉም የሕይወት 
ፍጻሜያቸዉ እየተቃረበ ሲመጣ ሁሉንም የሚገባዉን ምክር ሰጥተዉ ይቅር 
ለእግዚአብሔር ሁላችሁም ክፉ አይድረስባችሁ አትለያዩ ተስማሙ በማለት ነበር 
የተሰናበቱት።ይህ የቤተ ክርስትያን ድራማ ካለቀ በኋላ ሌላዉ የወያኔ ትልቁ እቅድ 
ያተኮረዉ በወልቃይት ጠገዴ ስም ከብዙ አመታት በፊት የተቋቋመዉ የመረዳጃ 
ማሕበር ንብረትነቱ በወያኔዎች ቁጥጥር ሥር ለማድረግ አሁንም ያልፈነቀሉት 
ድንጋይና ያልቆፈሩት አፈር የለም ነገር ግን እድሜ ለጀገና አገር ወዳድ 
ኢትዮጵያዉያን በሩን ዘግተዉ መፈናፈኛ ስለነሷቸዉ እንዲፈርስ የጣሩለት ማህበር 
ተጠናክሮ ለህዝብ አገልግሎቱን እየሰጠ ነዉ ። አሁንም ልክ ቤተክርስትያኑ 
እንዳለያዩት ማህበሩን ለማዳከም ሲሉ ሌላ አዲስ ነገር ጎነጉነዋል ይሄዉም 
የራሳቸዉ ልጆችና የወንድም ልጅ አሠባስበዉ ሌላዉ ያልተሳተፈበት የወልቃይት 
ወጣቶች የልማት ማሕበር በሚል ስም አቋቋምን ብለዉ አዉጀዋል መቸስ 
ወያኔዎች በዉሸት የሚወዳደራቸዉ ማንም የለምና እነዚህን ምንም የማያዉቁት 



 
 

ሕፃናቶች ልማት የሚያለሙት ኮለምበስ ከተማ ካልሆነ በሥተቀር ሁመራ ወይንም 
ወልቃይት ሊሆን አይችልም ምክንያቱም የወያኔ ተላላኪ የሆኑ ሁለት ባንዳዎች 
ኮለምበስ ከተማ መጥተዉ ባደረጉት ሥብሰባ አገሬ ህጄ አለማለሁ ለሚል ነፃ 
የእርሻ መሬት ይመራል ብለዉ አታልለዉ ገንዘብ ዘርፈዉ የሄዱትን የዉሸት ተስፋ 
ተማምነዉ ወድያዉኑ የተወሰኑ ግለሰቦች የእለት ጉርሻ የሚያገኙበት ሥራ ጣል 
አድርገዉ ትተዉና ባንክ የነበራቸዉን ትንሽ ገንዘብ አራግፈዉ አዉጥተዉ ሂደዉ 
ከተባለዉ ቦታ እንደደረሱ የተሰጣቸዉ መልስ ደም አፍስሰን የዘረፍነዉ መሬት 
ለእኛና እኛን ለሚመስሉ ነዉ እንጅ ለእናንተ አይመለከትም ተብለዉ 
የተወለዱበትና ያደጉበት መንደር እንኳ ጊዜ ወስደዉ ሳያዩት የወሰዱት ገንዘብ 
አራግፍዉ ተመልሰዋል። ጎበዝ ልጆቻችሁን ባልሆነ የጥላቻ ስሜት በመወጠር 
ለጋዉን ጭንቅላታቸዉ ነፃ ሁኖ እንዳያስብና ዉዥንብር ላይ መክተቱ የወላጅ 
ብልሹነትን እንጅ መልካም ዓርአያነትን አያመለክትም፤ ይልቁንስ ጠቃሚ መስሎ 
የሚታየኝ ነገር ቢኖር እነዚህ ታዳጊ ወጣቶች የሚያስፈልጋቸዉ እርዳታ ቢኖር 
ትምህርት ቤቱ የሚሰጣቸዉን የቤት ሥራ በስነሥርዐት እንዲሰሩ ወላጅ የሆነ ሁሉ 
ጊዜዉን አቃጥሎ ከጎናቸዉ ሆኖ መርዳትና የወደፊቱ እድላቸዉ እንዲያምር 
ማድረጉ ነዉ የሚበጀዉ እንጅ ከአገር ቤት ይዘነዉ የመጣን አለህ አለሽ የመንደር 
ወሬ አፋቸዉ ከፍተዉ እንዲሰሙ ማድረጉ እኛ የቀሰምነዉ ኋላ ቀርነት ለማዉረስ 
ካልሆነ በቀር ሌላዉ ዓለም ከደረሰበት የሥልጣኔ ጎዳና በተወዳዳሪነት እንዲሰለፉ 
ቀናዉ መንገድ እየመራናቸዉ ያለን አይመስለኝም?ይልቁንስ የሞራልና የቆሣቁስ 
ቅድመ ዝግጅት ቢደረግላቸዉ አማራጭ ሊገኝለት የማይችል ብሩህ ሐሣብና ዘላቂ 
መፍትሄ ነዉ ደግማችሁ ደጋግማችሁ ብታስቡበት የተሻለ ነገር ነዉ። አገር ወዳድ 
የማሕበሩ ሥራ አስፈፃሚዎችና አባላት በሙሉ በርቱ አገር ቤት ያለዉ ወገናችሁን 
በታትነዉ አጥፍተዉ በስደት ዓለም ያለነዉን ጨርሰዉ ለማጥፋት እየተደረገብን 
ያለዉን ደባ ተቋቁማችህ ይህ ሕዝብ ዘሩን እንዳይመትሩት ከልብ ታግላችሁ ማዳን 
የወገን ግዴታ አለባችሁ ለሆዳቸዉ ሲሉ ክብራቸዉ የሸጡ የወያኔ ምርኮኞች ጊዜ 
ይፋረዳቸዋል የእናንተ ሥም ግን ለዘልአለም ሕያዉ ሆኖ ይኖራል እግዚአብሔር 
ከእናንተ ጋር ይሁን። የወያኔን የረጅም እቅድ ተነኮል ሳይገለፅላችሁ ተባባሪ ሆናችሁ 
ለቆያችሁ ወንድምና እህት የምለዉ ነገር ቢኖር ያለፈዉ አልፏል ወደ ወገናችሁ 
እንድትቀላቀሉ የምጽዐት ዘመን መከላከል የሚቻለዉ አብሮህ ከሚሞት ጋር 
ስትሰለፍ ብቻ ነዉ ሥምህ ከትዉልድ ወደ ትዉልድ ገኖ ሲወሳ የሚኖረዉ ይህ 
እዉነት ለመሆኑ አርበኞ አያቶቻችንና ከጣልያን ጋር አብረዉ ለሆዳቸዉ ያደሩት 
አንዳንድ ግለሰቦች የተሰጣቸዉ ስም ሁላችን የምናዉቅ መሰለኝ የዘመኑ ባንዳዎችም 
እንደነዝያ አገራቸዉ ክደዉ ለሆዳቸዉ የማሉ እናንተ ከሃዲዎች እየተባሉ 
የሚጠሩበት ሰዓት እሩቅ አይሆንም ። በወልቃይትና በትግራይ ሕዝብ መሀከል 



 
 

ምንም አይነት የቆየ ቂም አልነበረዉም አብሮ ተባብሮና ተከባብሮ  በጉርብትና 
ሲኖር የነበርና በጥቅምም በጋብቻም የተሳሰረ ሕብረተሰብ መሆኑን ነዉ እንጅ 
አሁን ወያኔዎች ህዝቡ አንድ ሆኖ ተስማምቶ መኖር ከቻለ ጉዳችን ሊጋለጥ 
ስለሚችል ሁለቱንም አጣልተን በጠላትነት እንዲተያዩ ማድረግ ከሚለዉ እኩይ 
ተግባራቸዉ በቀር ከጥንት የቆየ ችግር አልነበረም እንድያዉም የትግራይ ሁዝብ 
በጥንት መሪዉቹ ሃላፊነት የጎደለበት ሥራ ምክንያት በደርስበት የርሃብና ቸነፈር 
ምክንያት መንደሩን ለቆ ሲሰደድ ሳለ እንኳን ደህና መጣችሁ ብሎ እጆቹን ዘርግቶ 
ከተቀበለ በኋላ ሰርቶ ወደ አገሩ ሊመለስ የሚፈልገዉ ሲመለስና መኖር 
የሚፈልገዉ እንደ ኗሪዉ ህዝብ የእርሻ መሬት ተመርቶና ኑሮዉን መስርቶ 
በመተሳሰብ ሲኖር ካልሆነ በስተቀር እንደ አሁኖቹ  ወልቃይትን በጠመንጃ ኋይል 
የተቆጣጠሩት ግብዞች ይመስል በር ላይ ቆሞ በደማችን ያገኘነዉ መሬት ማንም 
ከአካባቢያችን እንዳይደርስ ያላለ ለሁሉም ኢትዮጵያዊ በሳቅ በፈገግታ እየተቀበለ 
ቤት ለእንግዳ ያለ ቃልኪዳን አክባሪ ልበ ቅኑ አኩሪ ወገን ነዉ ። መንግስትም ሆነ 
በዘመናዊ የእርሻ ጠበብት ሳይረዳ የተፈጥሮ እዉቀቱ በመጠቀም ያመረተዉ ሰብል 
ምርቱ ታፍሶ የማይጨረስ በረከት የነበረዉ ለመሆኑ የዛሬ ሰላሳ አመት ወደ ሁመራ 
ትዝታ ልዉሰዳችሁና ከዛሬዉ ጋር ያለዉን ልዩነት በማየት ሚዛናዊ ፍርድ መስጠት 
ትችላላችሁ በዝያን ጊዜ ምርቱ ስለተትረፈረፈ አንድ ኩንታል ማሽላ በ$5.00 
እየሸጠ ሁሉም ወገኑ በልቶና ጠግቦ እንዲያድር ያደረገ ነዉ እንጅ እንደ አሁኖቹ 
እግር ደረቅ ስግብግብ ወያኔዎች አስር ሺ ከመቶ ዋጋ እየጨመሩ ሕዝብን እያስራቡ 
የጥቂት ግለሰቦች ኪስ የሚያሳብጡ ዓይነት አልነበረም ለዚሁም ማስረጃ የነበሩና 
የሚያዉቁ የእድሜ ባለፀጋዎችን ጠይቆ መረዳቱ የተሻለ ዘዴ ሳይሆን አይቀርም። 
የተከበራችሁ ዉድ አንባብያን በዚህ ፅሁፌ ላይ ይቅርታ የምጠይቀዉ ነገር ቢኖር 
ወያኔ መላዉን የኢትዮጵያ ሕዝብ እያሰቃየ መሆኑ እያወቅኩኝ ሁሉን ወክዬ 
አለመፃፌንና በዚች ትንሽ መንደር ማትኮሬን እንደጠባብነት የምትቆጥሩት 
ትኖራላችሁ ነገር ግን መልእክቴ ለዚሁ አላማ አልነበረም የወልቃይት ሕዝብ ማንም 
ኢትዮጵያዊ ሳያዉቀዉ በወያኔ እየተጨፈጨፈ ዘሩ መጥፋት ከጀመረ ብዙ ዐመታት 
ሆኖታል ይህ አይነቱ እኩይ ተግባር ማንም ያወቀዉ ወገን የለምና ታሪክ ነጋሪ 
እንዳይኖር አድርገዉ መሬቱን ከመዉረሳቸዉ በፊት በታሪክ ማህደር 
እንዲመዘገብና ሁሉም ኢትዮጵያዊ ቅድምያ እንዲያዉቀዉ ለማድረግ እንጅ ከእኔ 
በላይ ኢትዮጵያን የሚወድ አለ ብዬ አልገምትም ከይቅርታ ጋር። አሁን ደግሞ 
እነዚህ የመጡበትና አፈጣጠራቸዉ የማይታወቅ የጥፋት መልእክተኞች 
ወልቃይትን ካራቆቱና ካዳከሙ በኋላ ይሄዉና ስንት ጀግና አጥንቱና ደሙ 
የከሰከሰበት ዳር ደንበራችን ለድርቡሾች አሳልፎ በመስጠት በአካባቢ የሚኖረዉ 
ደንበር ጠባቂ ወገናችን የሆነዉ የአርማጭሆን ህዝብ መሬቴን አሳልፌ ለማንም 



 
 

አልሰጥም በማለት ወራሪዉን የሱዳን ጦር አስፈላጊዉን ቅጣት ሰጥቶ ለጊዜዉ 
አባሮ ወደ መጡበት መልሷቸዋል ነገር ግን ወያኔ ህዝቡ በወሰደዉ እርምጃ 
በመበሳጨቱ አሁኑ ድምፁ ቢያጠፋም አረሳስቶና ሰበብ ፈልጎ ይህን ወገናችን 
ለማጥቃት እየተዘጋጀ ያለ ለመሆኑ ሁሉም አገር ወዳድ ኢትዮጵያዊ አዉቆት 
የታቀደዉን ደባ ለመከላከል በአንድነት መነሳት ይኖርብናል ካለፈዉ ጥፋታችን 
መማር አለብን በጀግኖች አገር የተወለደ ሁሉ ጀግና ይሆናል ማለት አይደለም 
በጣልያን ወረራ ዘመን በዚች ትንሽ መንደር ተወልደዉ ያደጉት እነ አሞራዉ 
ዉብነህ፤ አባተ አባሻንቆ ወዘተ.የመሳሰሉት ጀግኖች ኢትዮጵያ አገራቸዉን ለማዳን 
በዱር በገደሉ እየተዋደቁ ጣልያንን መዉጫ መግብያ እያሳጡት እያለ ሌሎቹ ሀሞተ 
ቢሶች የሆኑ ወገኖቻቸዉን ለማስገደል ለጠላት ወሬ እያቀበሉ ስንቱን ጀግና 
አስጨርሰዋል አሁን ደግሞ ለሆዳቸዉ ያደሩ አንዳንድ ወያኔ የላካቸዉ ግለሰብዎች 
ህዝቡን ለማደናገርና ሃይሉን ለመከፋፈል ለብቻችን በጎጥ ተደራጅተን ከወያኔ ጋር 
እየተመካከርን መስራትና ተቀዋሚዎችን አለመደገፍ በሚል መርሆ በተለጣፊነት 
ሊበሻቀጡ ሽርጉድ እያሉ ይገኛሉ ለነገሩ ከአንድና ሁለት የማይበልጡ የወያኔ 
አሽከር የነበሩ ናቸዉ።በእርግጥ መረዳጃ ማህበር አቋቁመዉ ሕብረተሰባቸዉን 
ቢረዱ የሚያስመሰግን ስራ ነበር ነገር ግን ጠግቦ ሲተፋ ሲያድር ለነበረዉ አንዳንድ 
የወያኔ ቅጥረኛ ሻምበል/ሻለቃ ድጎማ ለማድረግ መራወጡ የሚያሳዝን ትዝብት 
ነዉ። መረዳት የነበረባቸዉስ ከግብርናቸዉ ላይ እያሉ በነዚሕ ሻምበል/ሻለቃ 
በታዘዘዉ የአግአዚ ጦር የተጨፈጨፈት የድሃዉ አርሶ አደር ቤተሰቦችን ነበር። ይህ 
ወቀሳ የሚመለከታቸዉ አሜሪካ የሚኖሩት አንዳንድ ግለሰቦች ጎንደር ላይ መሬት 
ለመመራት ሲሉ ለወያኔ ያደሩ ብቻ እንጂ አገር ቤት ያሉት ጀግኖች እንደሆነ ልክ 
እንደ ጥንቶቹ አርበኞች ገደል መከታዬ፤ዱር ቤቴ በማለት መሬታችን ለማንም 
አሳልፈን አንሰጥም ብለዉ እየተዋደቁ ያሉ ሀቀኛ ኢትዮጵያዉያን ናቸዉ 
ለሚያደርጉት መስዋእትነት እንኮራባቸዋለን። 
 
                  ዉድቀት ለወያኔና ግብረ አበሮቹ  
                  ኢትዮጵያ በጀግኖች ልጆችዋ ለዘልአለም ተከብራ ትኖራለች። 
             
                  አሸብር ነኝ ከምድረ አሜሪካ 
 


