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እንግዳ ታደሰ/ ኖርዌይ 

    ከጦቢያ መጽሄት ቋሚ አምደኛ ከነበረው ሀሰን ዑመር አብደላ ጋር ቁጭ ብሎ ማውራት ፣ የዚያን ትውልድ ፖለቲካ ውጣ 

ውረድ ከማወቅ አንስቶ ፣ በቀልድ እያዋዛ የሚያነሳሳቸው ፖለቲካዊ ቀልዶችና ፥ ምጸቶች በራሳቸው ሳቅ የሚጭሩ ናቸው ፡፡ 

በአንድ ወቅት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲህ ሆነ ፡፡ በግራ ዘመሙ ፖለቲካ ስትታመስ በነበረችው ኢትዮጵያ ውስጥ በየጊዜው 

በሚከፈቱት የፖለቲካ ኪዮስኮች  ውስጥ ፣ ኮፍያ እየለዋወጠ የሚገባ አንድ ሰው ነበር ፡፡ አንድ ቀን የዚህ ሰው ስም                     

« በቲንክ ታንክ » ውስጥ ሊካተቱ ከሚችሉት ሰዎች ውስጥ ነው ተብሎ ሲጠቀስ የሰማው የራሱ ወንድም እንዲህ አለ አሉ ፡፡             

እሱ ! ቲንክ ታንክ ሳይሆን ፣ ሲንክ ታንክ ነው ፡፡ ባህር የሰጠመ ታንክ ፡፡ 

  የቀድሞ ሁለት የህወሃት ጄኔራሎች በአሁኑ ወቅት በአገራችን ኢትዮጵያ የተፈጠረውን በቃኝ አልገዛም ባይነት አስመልክቶ፣ 

ያደረባቸውን ስጋት መግለጻቸው በዉኑ ለኢትዮጵያ አንድነት መናጋት ከመነጨ ስጋት የመጣ ነው ?? ወይስ ጄኔራል ጻድቃን 

በሃብት አደረጃጀት ማማ ውስጥ ከወጡት ብዙ ትግራዋይ ሰዎች ውስጥ አንዱ በመሆናቸው ፣ ለከፈቱት ቢራ ፋብሪካ ከመነጨ 

ስጋት ስለገባቸው  ?? እነኝህ ሁለት ጄኔራሎች በመለስ የአብዶ ጨዋታ ከጨዋታ ውጪ ከተጣሉ አስራ አምስት ዓመታት በኋላ 

እንዴት ነው ዛሬ የኢትዮጵያ አንድነት መናጋት የተዘጋውን ጆሯቸውን የኮረኮረው ?? የህወሃት/ ኢሃዴግ የቁልቁለት መንገድን 

የተረዱት ህዝቡ በቃኝ የአንድ አናሳ ብሄር ጭቆና ብሎ በመነሳቱ ነው አልሰማ ያለው ምጣዳቸው ዛሬ የሰማው ?? ቢያንስ መቸም 

አዲስ አበባ ላይ ስለሚኖሩ ፣ የኢሃዴግ ቁልቁለት በሚል የተሰየመውን ከአመታት በፊት የተጻፈውን መጽሃፍ ሳያነቡ የሚቀሩ 

አይመስለኝም ፡፡  

ብዙ ብዙ ጥያቄዎችን ማንሳት ይቻላል ፡፡ በርግጥ ጻድቃን እነኚህንና ከዚህም በላይ ሊቀርቡላቸው የሚችሉ ጥያቄዎችን 

እንደሚሞግቷቸው ጠንቅቀው ስለሚያውቁ ፣ ቀድመው ህብረተሰባችን በ- conspiracy theory ዙርያ የተካነ ስለሆነ ለዚህ መልስ 

የለኝም በሚል የካርታ ጨዋታ መዝጊያ ካርድ አይነት ደጋግመው ለአውራ አምባው ባለቤት ዳዊት ከበደ መልስ ሲሰጡ  

ይደመጣል፡፡ የጄኔራል ጻድቃንን ጽሁፍና ቃለ መጠይቅ በአንክሮ ተከታትየዋለሁ ፡፡ በዚህም ጉዳይ ላይ በጥቁር ቡና ዙርያ  

ከጓደኞቼ ጋር ተወያይቼበታለሁ ፡፡ በአብዛኛው ከወዳጆቼ ያገኘሁት መልስ ፣ የሁለቱን ጄኔራሎች ጽሁፍ የጣር ጩኽት ስለሆነ 

ትምክህተኞችና ነፍጠኞች እንደሚተርቱት « ሲጠባ ያደገ ጥጃ ሲይዙት ያጓራል » እንደሚሉት አይነት ነው የሚል ነበር ፡፡ 

የኔ አመለካከት ምንም እንኳ እነኝህ ሁለት የህወሃት ከፍተኛ ጄኔራሎች ኢትዮጵያ አሁን ወደደረሰችበት ጥልቅ ጉድጓድ ቦይ ማሸ 

ሆነው እንዳገለገሉ ብረዳም ፣ የጻድቃን ጽሁፍና ቃለ መጠይቅ ፣ ሁሉም ተንቆ ሊጣል አይገባውም ባይ ነኝ ፡፡ አሁንም ከነፍጠኞቹ 

ተረት ልዋስና ፣ « አነጋገሩ ባህታዊ ፣ አወሳሰዱ እንደ አባይ » ሆኖ የጄኔራል ጻድቃን ጽሁፍ አጃጅሎኝ ካላንከራፈፈኝ በቀር 

የትላንቱን ሳንረሳ ፣ በዛሬ ላይ እኝህ ሰው ያንጸባርቁት ሃሳብ ፣ ሁሉም ባይሆን ጠቃሚ ነው ባይ ነኝ ፡፡ ስጋታችንን እረዳለሁ ፡፡ 

እሳት የላስን የአራዳ ልጆች ነን የምንለውን የአዲስ አበባ ልጆች ፣ በረሃ ሳሉ በድምጺ ወያኔ ሬድዮናቸው ስላፈዘዙን ፥ ሸገር ሲገቡ 

ደግሞ ሁላችንም መፍዙዝ ሆነን ስለጠበቅናቸው የመቀሌዎቹ አራዶች ጉድ ሠርተውናል ፡፡ እንደሚባለው ከሆነ፣ የሱዳኑ ነጭ 

አህያና መተቱ ከሱዳን ሽቶ ጋር ተርከፍክፎብን ጭምር ፡፡ 

የሁለቱን ጄኔራሎች ኑዛዜ እንደእንደእንደእንደ    ----    ቲንክቲንክቲንክቲንክ    ታንክታንክታንክታንክ    እንውሰደው ወይስ እንደእንደእንደእንደ    ሲንክሲንክሲንክሲንክ    ----    ታንክታንክታንክታንክ    ????    አነጋጋሪ ነው ፡፡ ጄኔራል ጻድቃን ደግመው 

ደጋግመው ስልጣን ላይ እንዳሉት ወያኔዎች ፣ ህገ መንግሥታችን ፥ ህገ መንግሥታችን በሚል አድናቆት በህዝቡ ሙሉ ድጋፍ 

እውቅና የተሰጠውን ህገ መንግስታችንን መሰረት በማድረግ ሁሉም ነገር ይፈታል የሚል ድምጸት ያለው ቃል ደጋግመው 

ያሰሙናል፡፡ በውነት ለመናገር አሁን ያለው ህገ መንግሥት በመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ድጋፍ የጸደቀ ነው ? በዚህ ህገ መንግሥት 

ውስጥ እንደ ህዝብ ሳይቆጠር ፣ የቀድሞ ገዢ መደብ አካል ነው የተባለው የአማራ ህዝብ ተሳትፎበታል ? ወይስ ለአማራው ህዝብ 

ተሳትፎ ወኪሎች ናቸው በተባሉት ፣ በበረከት ሰሞዖንና ህላዊ ዮሴፍ ስለተወከለ በቂ ነው የሚል አመለካከት ነው አሁንም እነ 

ጄኔራል ጻድቃንን በኩራት የሁሉም ህዝብ ድጋፍ ያለው ህገ መንግሥት ነው ያለን የሚያሰኛቸው ? ይህ አድናቆታቸውን ደግመው 



ደጋግመው የሚገልጹበት ሀገ መንግሥት የማዕዘን ራስ ሆኖ ቢሰራ ኖሮ ከአስራ አራት በላይ ቁጥራቸው የሆነውና አሸናፊዎቹ 

የህወሃት አመራሮች በመለስ የግል ብያኔ ተገፍትረው ሲባረሩ ይህ የሚኩራሩበት ህገ መንግሥት አድኗቸው ነበር ወይ ? በማለት 

ብዙ አብነቶችንን ማንሳት ይቻላል ፡፡  

ስለዚህ ይህን የማዕዘን ራስ የሆነ ህገ መንግሥት በትግላችን አስጸድቀናል ፣ ህወሃት ከመነሻውም ዲሞክሪያሳዊ ድርጅት ነበር ብሎ 

መደስኮሩ ተገቢ አልነበረም ፡፡ ጄኔራል ጻድቃን አንድ አውቀው የዘለሉትን ጉዳይ ፣ ጄኔራል አበበ በግልጽ ተናግረውታል ፡፡ 

ይኽውም ከመነሻችሁ በማንፌስቷችሁ የአማራ ህዝብና ኢምፔርያሊዝም እኩል ጠላታችን ናቸው በማለት የትግራይ ልጆችን 

ያስተማራችሁበትን ጉዳይ ጄኔራል ጻድቃን አለማንሳታቸው ነው ፡፡ መንዝ ተራራ ላይ ተራው የትግራይ ተዋጊ ሲጋት የነበረውን 

የአማራ ህዝብ ጥላቻ መስክ ላይ ሆኖ ሲያየው ከገሳና ብጥቅጣቂ ቡትቶ ያልወጣውን የአማራ ህዝብ ሲመለከት ያቀረበላችሁን ጥያቄ 

እንዴት መመለስ እንዳቃታችሁ ጄኔራል አበበ ሳይሸፍጡ ገልጸውታል ፡፡ የቱ ላይ ነው ይህ ህገ መንግሥት ያኮራዎት? እዚህ ላይ 

በሃሳብ እለይዎትና አሁን ወደተፈጠረው አጣብቂኝ ጉዳይና መፍትሄ ብለው ወደ አስቀመጡት ነጥብ ላምራ ፡፡ 

አሁን አገራችን ያለችበት ሁኔታ የህዝብ አመኔታ በመንግስት ላይ በጣም ዝቅተኛ የሆነበት፣ በህዝቦች መሃከል ያለው 

መቀራረብ እና መዋደድ የቀነሰበት፣ ጥላቻ እየበረታና በግልፅ እየተነገረ፣ የህዝቦች የእርስ በርስ መናቆር እንዳይመጣ 

የሚፈራበት ስለሆነም ውስጣዊ አንድነታችን በጣም የላላበት፣ የመንግስት መዋቅር የመፈፀም አቅሙ ደካማ 

የሆነበት፤ ከዚህ የተነሳም ህዝቡ ተስፋ የቆረጠበት፣ በያካባቢው ፖለቲካዊ ችግሮች ሲነሱ በታጠቀ ሃይል (ፖሊስና 

መከላከያ) የሚፈታበት፣ ህዝቡ አሁን የሚታየው ችግር ይፈታል፣ አይፈታም፣ እንዴት ይፈታል እያለ ከፍተኛ 

ጥርጣሬ ውስጥ የገባበት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለነው። ጄኔራል ጻድቃን ከጻፉት የተወሰደ ፡፡ መስመር የኔ፡፡ 

 ትክክል !! በዚህ ሃሳብዎት ላይ እስማማለሁ ፡፡ ይህን ሊያቆራቁሰን ያደረሰንን ሁኔታ ምን አመጣው ? እጅግ አድርገው 

የህወሃት ትሩፋት ነው ብለው የሚመኩበት ህገ መንግሥት የሚሰራ ቢሆን ኖሮ ይህ ሁኔታ ይከሰት ነበር ? ችግሩ 

የተነሳው አግላይ በሆነው የወያኔ አድልዎና     መርጦመርጦመርጦመርጦ    ----    ለትግራይለትግራይለትግራይለትግራይ ፖሊሲ ነው ፡፡ ከዚህ ሊመጣ ከሚችለው ፍዳ ለመዳን 

ደግሞ ከመርጦ ለትግራይ ፖሊሲ አድልዎ ወጥቶ መላ ህዝቧን በኩልነት በሚያሳትፍ መደላደል፣ ያለውን ህገ መንግሥት 

ጠንካራ ጎን ወስዶ ፣ ደካማውን አርቆ በኩልነት የዜግነት መብት ላይ የተመሰረተ ህገ መንግሥት ሲኖረን ነው ታፍራና 

ተከብራ ሉአላዊነቷ የተከበረች ኢትዮጵያን የምናገኘው ፡፡ ከዚህ ውጭ ይህን መደላደል ካልፈጠርን ሊከሰቱ የሚችሉ    

« ቢሆኖች» ወይም Scenarios በማለት ጻድቃን ያስቀምጧቸውን ነጥቦች ከሞላ ጎደል እጋራለሁ ፡፡ እነኝህም በርሳቸው 

የተገለጡት ቢሆኖች ከዚህ የሚከተለት ናቸው ፡፡ 

ቢሆኖችቢሆኖችቢሆኖችቢሆኖች ፣፣፣፣    Scenariosososos 

አንደኛ ቢሆን አገሪቱ ከውስጥ የህዝብ ጥያቄ በሚፈጠረው ብጥብጥ ምናልባት የውጭ ሃይሎች ጣልቃ ገብነትና የሃይል 

ጫና ተጨምሮበት መንግስት መቆጣጠር ከሚችለው በላይ ሁኖ የመንግስት መፈራረስና ሁከት መፍጠር ሊመጣ ይችላል። 

ይህ አማራጭ የመከስት እድሉ አነስተኛ እንኳን ቢሆን እንደ አንድ ሊሆን የሚችል ጉዳይ ታይቶ እንዳይከሰት መስራት 

ያስፈልጋል። የመሆን እድሉ ግን ዜሮ አይደለም። ባላፈው በኦሮምያ ተፈጥሮ የነበረው የህዝብ አመፅ የመንግስት መዋቅር 

ላይ በተለይ በክልሉ መንግስታዊ መዋቅር ላይ ፈጥሮት የነበረ ጫና በጣም ከፍተኛ ነው። በፌዴራል መንግስት የፀጥታ 

ሃይሎች ጣልቃገብነት ነው አመፁ የቆመው። አመፁ በስፋትም በግዜም ቢቀጥል ኖሮ በተጨማሪም ሌሎች ተጓዳኝ 

የህዝብ አመፆች ቢነሱ ኖሮ በማዕከላዊ መንግስት ላይ ሊፈጠር ይችል የነበረው ችግር መገመት አይከብድም። 

ሁለተኛ ቢሆን ረዘም ላለ ግዜ አሁን ባለው ቀውስ ውስጥ መቆየት ነው። ይህ ከሁሉም አማራጮች የመሆን እድሉ የላቀ 

ነው። አሁን በስልጣን ላይ ያለው ገዢ ፓርቲ በጠቅላላ ይሁን በተወሰነ ክፍሉ መጠነኛ ለውጦችን በውስጡ በማድረግ 



በግልፅ ያመነበትን የመልካም አስተዳደር እጦትና ሙስና ቴክኒካዊ፣ አስተዳደራዊ ትርጉም በመስጠት በዚህ ዓይነት 

ማዕቀፍ ውስጥ በመሆን ለመፍታት በመሞከር የተወሰነ ግዜ የጣላቸው የስራ ሃላፊዎችን በማስወገድ ከቀውሲ ለመውጣት 

ግዜ ለመግዛት በመፈለግ የሚፈጠር ሁኔታ ሊመጣ ይችላል። አሁን በስልጣን ላይ ያለው ገዢ ፓርቲ በተፈጥሮ ሊያደላበት 

የሚችል የመጀመርያ ምርጫው የሚሆን በመሆኑ የመከሰት ዕድሉ የሰፋ አማራጭ ነው። ይህ አማራጭም ችግሩን ለተወሰነ 

ግዜ ሊያዘገየው እንደሆነ እንጂ አይፈታውም። 

ለተወሰነ ግዜ በማዘግየት ችግሩ ይበልጥ ስር እየሰደደ በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ያለውም እድል እየጠበበ እንዲሄድ 

ያደርጋል። በዚህ ግዜም በሃገሪቱ ያለውን ቀውስ እየተባባሰ ከመሄዱም በላይ በመጨረሻም በጣም አውዳሚ በሆነ መንገድ 

ችግሩን ለመፍታት ለሚፈልጉ ሃይሎች የተመቻቸ ሁኔታ ይፍጥርላቸዋል። ስለሆንም ፈጥኖ የሚታየው የመፍትሔ 

አቅጣጫ የመሆን እድሉም የሰፋ አማራጭ ሆኖ ሳለ ለሃገሪቱ አሁን የሚያስከፍለው ዋጋ ይህን ኋላ በሚያስከትለው ነውጥ 

እጅግ የከፋው ነው፡፡ ይህ ሁኔታ እስከ አሁን ድረስ የተመዘገቡትን ድሎች ጠራርጎ ያጠፋል፡፡ አገሪቱን ወደኋላ ይመልሳል 

ብቻ ሳይሆን ቀጥሎ የሚመጣውም ምን ዓይነት ስርዓት እንደሆነ መተንበይና መገመት አይቻልም፡፡ እነዚህ ሁለት 

አማራጮች በጊዜ ሊለያዩ ካልሆነ በስተቀር በጣም ተመሳሳይ ናቸው። በራሳቸው መንገድ የሚከሰቱም ስለሆኑ 

እንዳይከሰቱ ምን እናድርግ በሚለው ሃሳብ ላይ ካልሆነ በእነሱ ላይ ብዙ መናገር አይቻልም። 

ሶስተኛ ቢሆን ሰላማዊ፣ ስርዓት ያለው፣ በንቃት የሚመራ፣ ለውጥ መጀመር ነው። ይህ ማለት አሁን በሃገራችን ፖለቲካዊ 

ቀውስ እንዳለ በማመን ይህንን ቀውስ ሕገ መንግስታዊ ስርዓቱን ተከትለን በሰፊ የፖለቲካዊ ሃይሎችና የምልአተ ህዝቡ 

ተሳትፎ ለመፍታት የሚያስችል ፖለቲካዊ ሂደት መጀመር ነው። ይህ አማራጭ ከላይ የተገለፁትን ሌሎች ቢሆኖች 

እንዳይከሰቱ ለማድርግ ያስችላል። በመሆኑም በሃገራችን የወደፊት እድል ያገባናል የምንል ዜጎች በሙሉ ተንቀሳቅሰን 

እውን እንዲሆን ማድረግ አለብን የሚል እምነት አለኝ። ይላል ፡፡ 

 ጻድቃን በረጅሙ ጽሁፋቸው የመከላከያ ሠራዊቱ ገለልተኛ መሆን ሲገባው ፖለቲካው ውስጥ ገብቶ ያንቦራጭቃል 

እንዳላሉን ሁሉ በተቃራኒው ደግሞ  ቡራኬ በሚሰጥ መልኩ ፣ በአንደኛው ነጥብ ቢሆኖች ወይም ሴናርዮ ላይ ፣ 

ባላፈው በኦሮምያ ተፈጥሮ የነበረው የህዝብ አመፅ የመንግስት መዋቅር ላይ በተለይ በክልሉ መንግስታዊ መዋቅር ላይ 

ፈጥሮት የነበረ ጫና በጣም ከፍተኛ ነው። በፌዴራል መንግስት የፀጥታ ሃይሎች ጣልቃገብነት ነው አመፁ የቆመው። 

አመፁ በስፋትም በግዜም ቢቀጥል ኖሮ በተጨማሪም ሌሎች ተጓዳኝ የህዝብ አመፆች ቢነሱ ኖሮ በማዕከላዊ መንግስት 

ላይ ሊፈጠር ይችል የነበረው ችግር መገመት አይከብድም ይሉናል ፡፡ ስርዝ የኔ ፡፡  

ከዚህ በተጨማሪ ጻድቃን ፣ የትግራይየትግራይየትግራይየትግራይ    ህዝብህዝብህዝብህዝብ    በሚል በከተቡት ጽሁፍ የትግራይ ተወላጆችን ስጋት ከሞላ ጎደል እንዲህ 

አቅርበውታል፡፡ እዚህ ላይ በርከት ባሉ የትግራያ ተወላጆች የሚነሳ አንድ ጥያቄ አለ፡፡ ይኸውም አሁን ባለው 

መንግስት ላይ ያለንን “የበላይነት” ካጣን ጠቅላላ መብቶቻችን አንድናጣ መልሰን እንድንጨቆን አድልዎ 

እንዲፈፀምብን ቢደረግስ ምን ዋስትና አለን? የሚል ነው፡፡ ዋስትናችን በትግላችን ያገኘነው አሁንም ከሌሎች 

ህዝቦች ጋር ሆነን እየታገልን የምንጠብቀው ሕገ-መንግስታችን ያለምንም ማቅማማት ተግባራዊ ማድረግ ነው። 

ሌላው ዋስትናችን ህዝቡ ራሱ ነው፡፡ የተወሰኑ የክልሉ ተወላጆች በፖለቲካዊ ሥርዓቱ ወሳኝ በሚባሉ የሥልጣን 

ቦታዎች ላይ መቀመጥ አይደለም። አሁን በኢትዮጵያ ያለው ሕገ-መንግስት የትግራይ ህዝብ ሙሉ በሙሉ 

ሊጠብቀውና ሊተገብረው የሚፈልገውን ያህል፣ የኦሮሞ፣ የአማራ፣ የአፋር፣ የሶማሊ፣ የሐረሪ፣ የደቡብ እና ሌሎች 

ህዝቦች ሊጠብቁት እና ተግባር ላይ እንዲውል የማይፈልጉበት ምክንያት የለም፡፡ ስርዝ የኔ 

እንግዲህ ህወሃት ከፈጠረችው ትውልድ አንጻር ባብዛኛው የሚያምነው የህወሃት የበላይነት ከሌለ ጥቅማችንን 

እናጣለን የሚል ስጋት ነው ፡፡ ይህ ከስግብግብነትና እማን ላይ ቆመሽ ካልሆነ በጤና ለሚያስብ አይምሮ አብሮ 



የሚያኗኑር ቀመር አይደለም ፡፡ ህዳጣን ሆነ ትልቅ ብሄር መሰረቱ መሆን ያለበት በኩልነት ላይ ፣ የሁሉንም ብሄሮች 

እኩልነት የሚያስፈጽም በዜግነት ላይ የተመሰረተ ህገ መንግሥት ሲኖረን ብቻ ነው ሁሉም ኢትዮጵያዊ ባሻው 

ክልል በነጻነት ተዘዋውሮ ዘርቶና ሸምቶ ፥ ነግዶና አትርፎ ሊኖር የሚችለው ፡፡ ከዚህ በተረፈ ጻድቃንም ሆኑ አበበ 

ተክለሃይማኖት ሳት ብሏቸውም ያላነሱት ቃል ወልቃይት የተባለውን ነው ፡፡  

ይህ ታሪክን የረሳ ስግብግብነት የፈጠረው ቁርቋሶ በፍትሃዊነት ካልተዳሰሰ የጄኔራል ጻድቃንንም ሆነ የጄኔራል 

አበበን ጽሁፍ እጀ ሰባራ ፡ ያደርገዋል ፡፡ ጎረቤት ምድርን በሸፍጥ ዘርፎ የራስ የማድረጉን ሂደት ደግሞ መሪዎቻችሁ 

የነበሩት ፣ ዶክተር አረጋዊና ፥ አቶ ግደይ ዘርአጽዮን በሚገባ ስላጋለጧችሁ ወደ ማይረባ ቁማር ውስጥ ባትገቡ 

ይመረጣል፡፡ የትግራይ ጠቅላይ ግዛቱን ገዥ የልኡል ራስ መንገሻን ምስክርነት ሳንጨምር ፡፡ 

ጽሁፌን ወደመቋጨቱ ልሂድ ፡፡ በህወሃት የትግል ዘመን ክራሩን ገርፎ በጥሩ ቅላጼውና ድምጹ ፣ በብዙ ሺህ 

የሚቆጠር የትግራይ ወጣትን ወደ በረሃ ያወረደውን ኪሮስ ዓለማየሁን የምትዘነጉት አይመስለኝም ፡፡ ኪሮስ በክራር 

ግርፉ የትግራይን ወጣት ልቡን ሲያሸፍተው በአሜሪካና አውሮፓ በቁጥር ጥቂት የነበሩትን የትግራይ ልጆችን 

ጭምር ቀልብ ገዝቶ ትግራይን ነጻ ለማድረግ ባዶ ጣሳ ይዘው ሳንቲም ሲለምኑ የነበረበትን ግዜ አንረሳውም ፡፡ ያን 

የመሰለ ሁኔታ ዛሬ በአማራው ብሄር ውስጥ እየተቀጣጠለ ነው ፡፡ እስከዛሬ ድረስ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ እንጂ ወደ 

ዘር ከረጢት አልወርድም ያለውን እንደ አሸዋ የበዛውን የአማራ ህዝብ ከሰሞኑ አስተባብሮ በአውሮፓና አሜሪካ 

ከፍተኛ መነቃቃት እየፈጠረ ይገኛል ፡፡ ይህን ሁኔታ ያመጣው ወይም የፈጠረው መርጦ ለትግራይመርጦ ለትግራይመርጦ ለትግራይመርጦ ለትግራይ አልጠግብ 

ባይነት የህወሃት ፖሊሲ ነው ፡፡ 

ተማምሏል ጎንደር 
ጎንደር ተማምሏል 
ሀገሬን ወገኔን አላስነካም ብሏል 
 
የጥቁር ሰው አባት ያልተገዛ በነጭ 
እንግዲህ ጎንደር ላይ የለም የሚፈነጭ 
 
የሰው የማልፈልግ የራሴንም አልሰጥ 
እኔ ጎንደሬ ነኝ የማልርመጠመጥ 
 
እንግዲህ አማራው በዚህ ታላቅ ነገድ 
የለም ካሁን ወዲያ በስሙ መነገድ፡፡ 
 
በማለት እያዜመ ነው ፡፡ ይህ ሁሉ የመገፋት ውጤት ነው ፡፡ ህወሃት በአማራና በኦሮሞ ህዝብ ላይ ስትሰራበት የነበርው የኢያሪኮ 
መንደርና ካብ እየተናደ ነው ፡፡ እንደነ ጌታቸው ረዳ አይነቶቹ ቧሬ አፎች እስከአሉ ድረስ ኢትዮጵያ ሰላም ውላ ሰላም     
አታድርም፡፡  ይልቅስ እነ ጄኔራል ጻድቃንና ፥ እንጄኔራል አበበ ተክለሃይማኖት ሰፊ ሃላፊነት የሚሰማቸውን የትግራይ ልሂቃንን 
የቲንክ ታንክ ሃይል በመፍጠር ወደ እርቅና ሰላም ጠረቤዛ ላይ መምጣቱ ነው ለኢትዮጵያችን የሚበጃት ፡፡ እርግጠኛ ነን ሲንክ 
ታንክ እንደማትሆኑ ፡፡ የነፍጠኞች ተረት ብላችሁ ካልናቃችሁት፣ ተረታችንም በመጨረሻ እንዲህ ይላል፡፡ 
« ፍዳ ለሃጣን ፣ እሴት ለጻድቃን » 
 
   ቸር ያሰማን ፡፡ 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 


