
 

ጄኔራሌ ፃዴቃን፤ አይቴ ሀልከ? አንተኑ ነግዴ ሇኢትዮጵያ 

ከይኄይስ እውነቱ 

ጄኔራሌ ፃዴቃን እስካሁን የት ነበሩ? ኢትዮጵያ አገራችን በአራቱም ማዕዝናት ወህኒ ቤት ስሇመሆኗ፣ 
ሉነገር ሉሰማ የማይቻሌ ግፍና ሰቆቃ የሚፈጸምባት ምዴር ስሇመሆኗ፣ ሕገመንግሥት ሳይሆን ሕገ 
አራዊት የሠሇጠነባት አገር ስሇመሆንዋ፣ ዘረኛ ዘራፊዎችና ቀጣፊዎች እና በአምሳሊቸው የጠፈጠፏቸው 
አሽከሮቻቸው መቶ ሚሉዮኖችን ዯም እምባ የሚያስሇቅሱባት አገር ስሇመሆንዋ፣ እርስዎና ዴርጅትዎ 
ሕወሀት ሇኢትዮጵያ ሳይሆን ሇአንዴ ጎሳና አውራጃ የበሊይነት ብልም መንግሥትነት የታገለ 
ስሇመሆንዎ ሇምን እንግዲ ይሆኑብናሌ? እርስዎ የዯሀ ሌጆችን ሕይወት ገብረው የታገለሇት ሕወሀት 
መራሹ የአገዛዝ ሥርዓት ሇአገራዊ አንዴነትና ህሌውና፣ ሇዱሞክራሲ፣ ሇፍትሕ፣ ሇእኩሌነት፣ ሇሕግ 
የበሊይነት፣ ሇፍትሐዊ የሀብት ሥርጭት፣ ሇግሌጽነትና ተጠያቂነት ወዘተርፈ…ጭንጋፍ (still born) 
መሆኑን አጥተውት ነው ዛሬ የቁራ ጩኸት የሚጮኹት፣ የዝኆን እምባ የሚያነቡት?  

ከዚህ በታች ያሇውን የግሌ አስተያየት ሇመጻፍ ያስገዯዯኝ ስማቸውን ከሊይ በጠቀስኳቸው በቀዴሞው 
የሕወሀት ጄኔራሌ የቀረበውንና አዛኝ ቅቤ አንጓች ሆኖ ያገኘሁትን ‹‹የአገራችን ፖሇቲካዊ ሁኔታና 
የመፍትሔ ሃሳቦች›› የሚሌ ጽሑፍ ካነበብኩ በኋሊ ነው፡፡ አስተያየቴ ጥቅሌ ጉዲይ ሊይ እንጂ ጸሐፊው 
ባቀረቡት ዝርዝር ጉዲይ ነጥብ በነጥብ ሇመተቸት ያሇመ አይዯሇም፡፡  

አገራችን ኢትዮጵያ ህሌውናዋ ፈተና ሊይ የወዯቀበት ጊዜ መሆኑን፣ አሁን ስሇምትገኝበት አጣብቂኝ 
ሁኔታ መንስዔ፣ የመፍትሄ ሃሳብ ያለትን እና ሟች ጓዯኛዎ ዯጋግመው በሚጠቀሙበት የማስፈራሪያ 
ቃሌ የአገር መበታተን ሥጋትዎትን በመግሇጽ ያቀረቡትን ጽሑፍ አንብቤአሇሁ፡፡ ወቅቱ ‹ከአገር ዯም 
መጣጮች› ጋር የምንመሊሇስበት ባይሆንም፣ ሇእርስዎ አስተያየት በዝርዝር መሌስ የሚሰጡ ዜጎች 
አስተያየት እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ እኔም የተሰማኝን ጥቂት ሇማሇት ወዯዴኹ፡፡ 

በቅዴሚያ አገራችን ሰሇምትገኝበት አሳሳቢ ሁኔታ/ቀውስ የሚፈሇገው መፍትሄ በ‹ሕገመንግሥቱ› ጥሊ 
ስር መሆን እንዲሇበት ዯጋግመው ተናግረዋሌ፡፡ የትኛው ‹ሕገመንግሥት›? ከትግሌ ጓድችዎ ጋር 
የተማማለበትን የ‹ተሰነይ ሰነዴ› ነው ሕገመንግሥት የሚለን? ወይስ ይህንን ሰነዴ ሕጋዊ ሽፋን 
ሇመስጠትና በሕዝብ ፈቃዴ እንዯፀዯቀ የምትናገሩሇት የተሰነዩ ቅጅ? ሇናንተ ሲመች 
ህሌውናችሁ/አገዛዛችሁ አዯጋ ሊይ ሲወዴቅ ‹ተግባራዊ› ሇማዴረግ የምትፈሌጉት፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ 
‹መንግሥትና ሕገመንግሥት› ያሇ መስልት የመብት የነፃነት ጥያቄዎችን ሲያነሳ እስከመኖሩም 
አናውቅም የምትለት፣ የተጻፈበትን ቀሇምና ወረቀት እንኳ ዋጋ የማያወጣ ሰነዴ ነው ‹ሕገመንግሥት› 
የሚለን? ዯርግም እኮ እንዯናተ ሕዝብ አጽዴቆታሌ ያሇን  ‹ሕገ መንግሥት› ነበረው፡፡ ቀሌደን ትተን 
የምሩን ብናወራ አይሻሌም፡፡  

ጄኔራሌ ፃዴቃን፤ ሕወሀት በጉሌበት የኢትዮጵያ ሕዝብ ሊይ የጫነው ‹ሕገመንግሥት› (የተሰነይ ሰነዴ) 
እኮ ነው በኢትዮጵያ ምዴር በዘረኝነት ሊይ የተመሠረተ የውሸት ፌዳራሌ ሥርዓት፣ የጎሳ ክሌሌ/አጥር 
ሰርቶ፣ ሕዝብ እንዲይተማመን፣ የመሇያየትን ነቀርሳ ተክል አገርና ሕዝብ ሇማጥፋት ከጫካ ጀምሮ 
ዏቅድ የመጣው ስንኩሌ አስተሳሰብና ሊሇፉት 25 ዓመት እየተገበረ ያሇው የጥፋት አጀንዲ አገራችንን 
አሁን ሇምትገኝበት ፖሇቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ ምስቅሌቅሌ የዲረጋት፡፡ በመሆኑም ኢትዮጵያንና 
ሕዝቧን አጥፊዎቿ ሉታዯጓት አይችለም፡፡ 25 ዓመት ሙለ የኢትዮጵያ ሕዝብ (የመከራ ቀንበር 
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ተሸክሞ) ሇዚህ አጥፊ ቡዴን ተማጽኖ ሲያዯርግ ቆይቷሌ፡፡ መሌሱ ግን ፍጹም ንቀት፣እሥራት፣ ስዯት 
(በውስጥና በውጭ)፣ ከቀዬና ከመሬት መፈናቀሌ፣ በአገዛዝ ብሌሹነት በተዯጋጋሚ ረሃብና ችጋር 
መጠበስ፣ በአረብ አገራት ባርነት፣ በባሕር የሻርክ ቀሇብ መሆን፣ በአሸባሪዎች መሰየፍ፣ ከግሇሰብ ጀምሮ 
የዘር ማጥፋት ግዴያ መሆኑ ከርስዎም የተሰወረ አይዯሇም፡፡ ሇሁለም ነገር ሌክና ገዯብ አሇው፡፡ የግፍና 
መከራ ጽዋው ሞሌቶ ፈሷሌ፡፡  

በታሪኳ ተወዲዲሪ በላሇው (ከላልች አምባገነኖች/ፈሊጭ ቆራጭ አገዛዞችም በተሇየ መሌኩ) አገር 
ከማስገንጠሌ፣ የባሕር በር ከማሳጣት ጀምሮ ላት ተቀን ኢትዮጵያን ሇማጥፋት፣ ሕዝቧን ሇማዋረዴ፣ 
ሇዘመናት የተገነቡ መሌካም እሴቶቿን ሸርሽሮ ባድ ሇማስቀረት፣ ሇ25 ዓመታት ዓይን ባወጣ 
ስግብግብነት በዝርፊያ ሊይ የተሰማራ፣ አጥፍቶ ሇማጥፋት የተነሳ፣ ብሔራዊ ጥቅሞቿን ሇባዕዲን 
አሳሌፎ በመስጠት የባዕዲን ቅጥረኛ የሆነ፣ ‹መንግሥታዊ› አሸባሪነትን የሙለ ጊዜው ሥራው ያዯረገ 
የደርዬዎች አገዛዝ ‹ሥርዓት› የኢትዮጵያ ሕዝብ ገጥሞት አያውቅም፡፡ የኢትዮጵያን ህሌውና 
የተፈታተነው እርስዎ እንዲለት አሁን በአራቱም የኢትዮጵያ ማዕዝናት የተገፋ ሕዝብ የሚያዯርገው 
ትግሌ ሳይሆን (ወይም እርስዎ የተሇየ አጀንዲ ያሊቸው ሇባዕዲን ያዯሩ ተቃዋሚ ኃይልች ሳይሆኑ)፣ 
የዚህን ታሊቅ ሕዝብ ትእግስቱን፣ ጨዋነቱን፣ ሇአገር አንዴነት ያሇውን ፍቅርና ስሱነት ተጠቅማችሁ 
የሥሌጣን ጥማችሁን፣ ዝርፊያችሁን፣ አገሪቱን የአንዴ መንዯር ሌጆች የግሌ ሀብትና ንብረት ሇማዴረግ 
የዘረጋችሁት የባርነት ቀንበር/የልላ ሥርዓት፣ መሬት በኃይሌ ወርራችሁ የአንዴን አውራጃ 
‹መንግሥትነት› ሇማረጋገጥ የምታዯርጉት ሩጫ ነው፡፡ እባክዎትን መቼም ከኅሉናችን ጋር ከሆንን፣ 
በተፈጥሮም ቢሆን ሞት እንዯማይቀርሌን ካመንን፣ በግሇሰብ ዯረጃ እንኳን ንስሓ ገብታችሁ ሇሌጆቻችሁ 
ማፈሪያ ሊሇመሆን የምትፈሌጉ ከሆነ፣ የ25 ዓመቱ ውሸት ይበቃናሌ፡፡ አንዳ እንኳን እውነት 
ተናግራችሁ ከመሸበት አታዴሩም? መቼም ይህ እንዯ ሞኝና ፈሪ የምትቆጥሩት የኢትዮጵያ ሕዝብ ዯግ 
ነውና ማዯሪያ አያሳጣችሁም፡፡ ዛሬ እርስዎና ጓዯኞችዎ በኢትዮጵያ ሕዝብ ሊይ የጫናችሁት - 
መሠረቱና ጉሌሊቱ ሐሰት የሆነ - የባርነት ሥርዓት ምክንያት በሕዝብ ሀብት በሚተዲዯሩ መንግሥታዊ 
የብዙኃን መገናዎች የሚሰራጨውን ዜናም ሆነ ላልች መረጃዎች ቅጥፈት በመሆናቸው ጆሮ 
እንዯማይሰጣቸው የአዯባባይ ምሥጢር ነው፡፡  

ላሊው ዏቢይ ጉዲይ ሕወሀትን ሇመታዯግ በምታዯርጉት ርብርብ የትግራይን ሕዝብ መያዣና መጠቀሚያ 
እንዲታዯርጉት እኔ በተራዬ እርስዎንና ከገዢዎቻችን መካከሌ ከኅሉናቸው ያሌተፋቱ ሰዎች ካለ 
እማፀናሇሁ፡፡ ምክንያቱም ዘረኝነትንና የሚያስከትሇውን ጥፋት ቀፍቅፎ በማሳዯግ ሇአገር ህሌውና ሥጋት 
ያዯረገው ይኸው ኢትዮጵያ እጁ ሊይ የወዯቀችው የጥቂት ዘረኞች ሥርዓት መሆኑ ሇማንም ግሌጽ 
ነው፡፡ የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዱህ ዓይነቱ ብሌግና አይነካካውም፡፡ በግፍና በዯሌ ተጨማሌቃችሁ ጥግ 
ዴረስ  የገፋችሁት ወያኔዎችና ግብረ አበሮቹ መሆኑን አትዘንጉት፡፡ አሁንም መዘንጋት የላሇበት ወያኔ 
ትግሬ ነው፡፡ ትግሬ ሁለ ግን ወያኔ አይዯሇም፡፡ ይህንን ሕዝብ ኹለ እንዱያምን የትግራይ ሕዝብ 
ይህንን በትግራይ ስም የሚነግዯውን ዘረኛና ዘራፊ ሥርዓት የማጋሇጥ ከፍተኛ አዯራና ኃሊፊነት 
አሇበት፡፡ በተሇይም ወጣቱ፡፡ ‹መንግሥት› ያሌፋሌ፣ያውም ይኼ የመንግሥትነት አንዲችም ጠባይ 
የላሇው የወሮበልች ቡዴን፡፡ ቀሪውና ቀጣዩ ሕዝብ ነው፡፡ በዯም ከተሳሰራችሁት የኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር 
በዘሊቂ ሰሊም፣ አንዴነትና ፍቅር አብሮ ሇመቀጠሌ ቢቻሌ ይህንን ግፈኛ አገዛዝ ሇማስወገዴ የሚዯረገው 
የሕዝብ ትግሌ አካሌ መሆን፣ባይቻሌ ቢያንስ በምንም መሌኩ ከዚህ ቆሻሻ ሥርዓት ጋር 
አሇመተባበራችሁን በተግባር ማሳየት ያስፈሌጋሌ፡፡ ይህ አባባሌ ዘር/ጎሳን ሳይሇይ ሆዴ አዯር አዴርባይ 
የሆነውንና ከወያኔ ጋር የሚያብረውን ሁለ ይመሇከታሌ፡፡ እንዱህ ሆኖ የተገኘ ጠሊትነቱ ከኢትዮጵያ 
ሕዝብ ጋር ነው፡፡ ጠሊትነቱም ዘርን መሠረት ያዯረገ ሳይሆን አገርንና ሕዝብን ሇማጥፋት ከተነሳው 
ሕወሀት ጋር በማበሩ ዕዴሌ ፈንታው ጽዋ ተርታው ከወያኔ ጋር አንዴ ይሆናሌ፡፡ 
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በመጨረሻም መፍትሄ ብሇው የጠቆሟቸው  ወያኔን ሇማዲን የቀረቡ አጓጉሌ ማስተንፈሻዎች 
በመሆናቸው ከርስዎ የሚጠበቅ ነው፡፡ ጄኔራሌ ላሊ 25 ወይም 50 ዓመታት በባርነት ጠብቁ እያለን 
በመሆኑ ሇርስዎ አፈርኩ፡፡ እውነተኛው መፍትሄ ግን የኢትዮጵያ ሕዝብ በዚህ መረን በወጣና ሇሕግ 
የማይገዛ የአገዛዝ ሥርዓትና አገሌጋዮቹ ሊይ የሚሰጠው ፍርዴ ይሆናሌ፡፡ ይህንንም ከኢትዮጵያ አምሊክ 
ጋር በቅርቡ እውን ያዯርገዋሌ፡፡ እቅጩን ሌንገርዎት፤ እየሞትን ከዚህ ከሰው በታች ካዯረገን 
የውንብዴና ሥርዓት ነፃ ሇመውጣትና በወያኔ መቃብር ሊይ አዱሲቷን፣ ሁለንም ኢትዮጵያዊ 
በእኩሌነት የምታስተናግዴና በሀብቷም ተጠቃሚ የምታዯርግ፣ በሕግ የበሊይነት፣ ፈቃዯ ሕዝብን 
መሠረት ባዯረገ አስተዲዯር (ዱሞክራሲ) የምትመራ ኢትዮጵያን ሇመመሥረት ዝግጁ ነን፡፡ 

ሇማጠቃሇሌ ክቡር ጄኔራሌ ይህ የእርስዎ ‹ተማጽኖ› አገርን የመታዯግ ሳይሆን የገሇማውና መቃብሩ 
የተማሰውን ባሇጌ ሥርዓት መተንፈሻ ጊዜ እንዱያገኝ ሕወሀትን የማዲን በቀቢፀ ተስፋ የተሞሊ ተማጽኖ 
እንዯሆነ መሊው ሰውነቴና መንፈሴ ኹለ ይነግረኛሌ፡፡ ራሴን ገሥጬ በቅንነት ሇማየት ብሞክርም 
ውጤቱ አሌቀየር አሇኝ፡፡ 

ይህንን ኢትዮጵያንና ሕዝቧን ያዋረዯ ቆሻሻ፣ ወራዲና ባሇጌ ‹ሥርዓት› ሇመታዯግ ከጓዯኛዎ ጄኔራሌ አበበ 
ተ/ሃይማኖት ጋር የሚያዯርጉት ጥረት እጅግ የዘገየ ብቻ ሳይሆን በየትኛውም መመዘኛ ተቀባይነት 
የሇውም፡፡ የኢትዮጵያ ሕዝብ ወዯ ኋሇ በማይመሇስበት ሁኔታ ‹የማይዯፈር የሚመስሇውን ወንዝ› (has 
already crossed the Rubicon) ተሻግሯሌ (ያውም በ‹ክረምቱ›)፡፡  

የግፉአን አምሊክ እግዚአብሔር አገራችንን ኢትዮጵያ በምሕረቱ ይታዯግሌን፡፡  

 


