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ለትውልድ እናቶች በሙሉ፣ በተለይ ደግሞ ለትግራይ እናቶች ከትውልድ እናት የተላከ  

 ግልባጭ 

- ለመንግሥት ተብዬው የኢትዮጵያ መንግሥት፣ 

-  ለኢትዮጵያ ህዝብ በአገርም በውጭም ላላችሁ እና 

-  ለእግዚአብሔር በሠማይም በምድርም 

                      እሁድ መስከረም 1ቀን 2009 ዓ.ም እንደ ኢትዮጵያውያን አቆጣጠር በኖርዌይ አገር ተጣፈ 

መቼም ወግ ነውና እንኩዋን ለአዲሱ ዓመት በሠላም አደረሳችሁ! ይባላልና እንኩዋን በሠላም አደረሳችሁ 

አልልም፣ ምክንያቱም አብዛኛው ኢትዮጵያውያን እና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በሠላም ደርሰናል ለማለት 

የሚያስችል ዳንኪራ የሚያስረግጥ  ሁኔታ ውስጥ  መክረሚያችንን አልነበርንምና ነው፡፡ 

ነገር ግን ባይሆን ይህ  አዲሱ ዓመት፣ ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያውያን፣ በውጭም ላለንው መጻተኛ ትውልደ 

ኢትዮጵያውያን የሠላም የደስታ፣ የፍቅር፣ የእርቅ፣ የፈውስ የፍትህ ዘመን እንዲሆን እመኛለሁ፣ በለቅሶ 

ድንኩዋኖች ምትክ የሙሽራና የሠርግ ድንኳን ለማየት ያብቃን! በማለት ሠላምታዬን በመልካም ምኞት 

ብጀምረው ደስ ይለኛል፡፡ 

በኢትዮጵያ ምድር የሐዘን ጨለማ የሚመስል ጥላ ባጠላበት በዚህ የአዲስ ዘመን መባቻ ወቅት፣ ፣ ትውልድ 

ለእልቂት እየተነዳ፣ ወላጆች ምነው ባልወልደኩ እያሉ መሐንነትን በተመኙበት ሰአት፣ የመንግሥት ደጋፊም 

ተቃዋሚም ስደትን እንደ አማራጭ አደርጎ፣ አያት ቅድመ አያቱ የገነቡትን ምድር እየለቀቀ፣ የማያውቀውን 

የባእድ ምድር ሲመኝ፣ ድሐው እግዚአብሔርን ምነው ረሳህን? እያለ ሲያማርር፣  ለፍቶ፣ ጥሮ፣ ግሮ ሳይሆን 

በሌብነት በአንድ ጨረቃ ሐብት ያካበት ዘመነኛ ሐብታም፣ ከሐብታም ጎራ የተቀላቀልኩበት ያች ቀን የተረገመች 

ትሁን እያለ ጥጋቡን ሲያማርር፣  

የምድሪቱዋ ግፈኞች ከመሳሪያ ወዲያ የሚያስብ ጭንቅላት አጥተው፣ ትውልድን እንደሳር ሲያረግፉት፣  

«ይህንን እያየን ዝም አንልም! ይህ ትክክል አይደለም!» የሚሉ፣ ከጨለማው መሐል አፈንግጠው የወጡ፣ 

ፅድቅ የሆነውን፣ ፍትህ ያለበትን፣ የታሪክን ዕውነት ሳይደብቁ እየገለጡ ያሉ፣ ልባቸው ለዘመናት የተሰበረ፣ 

ፈዋሽና ጠጋኝ ያጣ ማንነትን የያዙ የትግራይ ከዋክብት ብቅ ብቅ ሲሉ ማየት፣ በዚህ ወቅት  ምንኛ ደስ 

ያሰኛል?  ለምን እንዲህ እንዳልኩ ከዚህ ጽሑፍ መጨረሻ የተያያዘውን ሊንክ ሲጫኑ ይረዱታልና ይህን 

ጽሑፍ ካነበበቡ በኁዋላ ቪዲዮውን ሳይመለከቱ እንዳይቀሩ አደራ እልዎታለሁ?  

“BREAKING THE SILENCE”- Tigriyans to Tigriyans. 10 Sep 2016 

             http://video.ethsat.com/?p=28246 

 ለአርባ ዓመታት ትውልድን የገበሩትን፣ የኢትዮጵያን እናቶችን፣ ልጅ አልባ ያደረጉ የወያኔ ሹማምንት፣ እነእርሱ 

ከምስረታቸው ጀምሮ፣ የትግራንም ሆነ የተቀረውን የኢትዮጵያ ሕዝብ ልጆች  የገደሉትን እና ያስገደሉትን፣ ሰው 

ሳይሆን ቄጤማ ብቻ እየቀጠፉ እዚህ የደረሱ ይመስል፣ እነርሱ የዘረጉትን ሥርዐት ሽሽት አገር እየለቀቀ፣ በባህር 

የሰጠመውን፣ በረሐ የበላውን፣ በእሳት የተቃጠለውን፣ ለወሲብ ጥቃት የተጋለጠውን ወዘተ.  ህዝብ ደም 

ሲያጣጥሉት፣ እግዚአብሔር በልጁ አማካኝነት ዋጋ የከፈለለትን የሰው  ልጅ ሲያቃልሉ፣ እራሳቸው ከማንም በላይ 

የጨረሱትን እና ያስጨረሱትን፣ የትግራይን ሕዝብ፣ ለእውነተኛ አጀንዳና አላማ ያስቆሙት ይመስል፣ 

እንደገደሉትና እንዳስገደሉት ማመን ተስኖአቸው፣ የትግራይን ሕዝብ ከጎናቸው ለማቆም ሲሉ ብቻ፣ ዘመድ 

የተሰዋበትን ሰው በስስ ብልቱ በኩል አግኝተውት፣ ልጆችህ መስዋእት የሆኑበትን አብዮት እንዳታስቀለብስ፣ 

በጠላትነት በተነሳብህ ሕዝብ ላይ ሁሉ አፈሙዝህን አዙር፣ በሚል በመያዣነት  የያዙትን ሕዝብ አዕምሮ 

አደንዝዘው፣ ከተቀረው የኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር በጠላትነት እንዲተያይ ያደረጉት ሳያንስ፣  

http://video.ethsat.com/?p=28246


2 
 

 

በነዚህ ዓመታት የበቀሉትን እምቦቃቅላ የትግራይ ወጣቶችም፣ አዲስ እንደተመረተ መሳሪያ የክፋት ሐሳባቸው 

ማስፈጸሚያ አድርገው፣ ሌላውን ሕዝብ እየተጸየፉ፣ «አለቅነት በጫንቃችን ላይ ተጥሎብናል፣ ከእኛ ወዲያ 

ኢትዮጵያን መግዛትና ማስተዳደደር የተገባው የለም»  ብሎ እንዲያስብና በትዕቢት  እንዲቀመጥ ሲግቱት 

የነበረውን መርዝ፣ ማርከሻው ጊዜው ከመቼውም በላይ የትግራይን ሕዝብ በማጥላላት ሳይሆን፣ በፍቅር 

በማሸነፍ  ማትረፊያው ጊዜው አሁን ነው፡፡ 

ከዚህ ቀደም ለፈሰሰው የትግራይ ሕዝብ ደም ማካካሻ ይመስል፣ ሀያ አምስት ዓመት ሙሉ የሌላውን ትውልድ 

ደም፣ በቀንና በሌሊት ሲያፈሱ፣ በተለይም ወጣቱን ትውልድ አርባ ዓመት ሙሉ ሲቀጠፉና ሲያስቀጥፉ 

ከርመው፣ ዛሬም ሥልጣንን የሙጥኝ ላሉ መኩዋንንቶች፣ ማርከሻ ሐሳብ የሚያመነጩ እውነተኛ የትግራይ 

ልጆች ብቅ ብቅ ማለት አበጃችሁ የሚያሰኝ ነው፡፡ 

የኤርትራ እናቶች፣ የትግራይ እናቶች፣ የተቀረውም የኢትዮጵያ ክፍል እናቶች ሁሉ ባለፉት አርባ ዓመታት በላይ፣ 

በርካታ ትውልድ በዚህም በዚያኛውም ጎራ ተሰልፈው ገብረዋል፣ ይህንን የትውልድ ግበራ አርባ አመት ሙሉ 

ሲረግፉ እንዳየች እናት፣ እያንዳንዱ እናት ስቃያቸሁ ስቃያችን ሲሆን፣ ዛሬ ከትግራይ እናቶች መሐፀን የወጡ 

ግፈኞች፣ ሌላውንም ዘር በመርዛቸው በክለው፣ ለዘመናት ተፋቅሮ ሲኖር የነበረን ሕዝብ በታትነው፣ የቂምና 

የበቀል እርሾ ግተው፣ የክፉ ስራቸው ተባባሪ አድርገው የመለመሉ፣ የጥፋት መልእክተኞች፣ የማስተላልፈው 

መልእክት እንደሚከተለው ነው፡ 

1. ይህን መልእክት ሰምታችሁ  የኢትዮጵያን ሕዝብ በተለይም የትግራይን ሕዝብ ደግሞ እጅግ በበዛ 

ይቅርታ. ለገደላችሁበትና ላስገደላችሁት ትውልድ ስትሉ፣ በደሉን በሌላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ 

እንደለመዳችሁት ሳትደፈድፉ? ሙሉ በሙሉ ሐላፊነቱን ወስዳችሁ? እግሩ ስር ተደፍታችሁ ይቅርታ 

ጠይቃችሁ? ከሌላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር በጠላትነት እንዲተያይ ያደረጋችሁትን በደል አምናችሁ?  

ከሌላውም ዘር  የአላማችሁ ማስፈጸሚያ ጨፍጫፊ ትውልድ አምርታችሁ፣ ለትግራይን ህዝብ ደግሞ፣ 

ከትግራይ ውጪ የሆነ ህዝብ ሊጨፈጭፍህ ነውና መሳሪያውን ወልውለህ በተጠንቀቅ ተቀመጥ ስትሉ፣ 

ቀንና ሌሊት በስጋት እንዲቀመጥ ፓራኖይድ ያደረጋችሁትን ሕዝብ፣ በሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ተነሳ 

ብላችሁ የዘር ማጠፋት ዘመቻ ልታነሳሱ ያላችሁ፣ በተለይ የትግራይ ባለሥልጣኖች፣ በተደጋጋሚ 

በአደባባይም በጉዋዳም ላናግራችሁ እንደሞከርኩት ሁሉ፣ ዛሬም ሥልጣናችሁን ለምድሪቱዋ ሕዝብ  

በሠላማዊ መንገድ እንድታስረክቡ? እንኩዋን አገር ቀርቶ ቤተሰብ ማስተዳደር የማትቸሉ የታሪክ 

ማፈሪያዎች፣ ምድሪቱዋንም፣ ሰማይንም ምድርንም ይቅርታ እንድትጠይቁ? ለበደላችሁ፣ ተመጣጣኝ 

ፍርድ በህግ ባለሙያዎች እንዲሰጣችሁ ራሳችሁ እንድትጠይቁ ? ራሳችሁን ዝቅ አድርጋችሁ፣ 

ምድሪቱዋን ለትውልድ እንድታስረክቡ? የእግዚአብሔር ጣት በቁጣ ሳይመጣባችሁ፣ ከዚህ ሌላ 

አማራጭ ስለሌላችሁ፣ እግዚአብሔር ለንስሐ  ጊዜና አቅም እንዲሰጣችሁ እየጸለይኩ፣  

2. ከላይም ከታችም በእንጨት ማገዶ እንሚቃጠል ድፎ ዳቦ፣ በሰሜን ከኤርትራ ሕዝብ ጋር ደም ተቃብቶና 

ተቀያይሞ፣ በምስራቅ፣ በምዕራብና በደቡብ ካለው የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር፣ በጥላቻ በቂም፣ በበቀል 

ተሳስሮ፣ በመሐል በራሱ በወያኔ ሠራዊት ማስፈራሪያና ዛቻ እየተሰቃየ እንዲቀመጥ የተፈረደበት፣ 

ከተተበተበበት እንቆቅልሽ ውስጥ መውጣት እንዳይችል ሆኖ የተቀመጠው፣ የሕሊና እስረኛውን 

የትግራይ ሕዝብ፣  በመሳሪያ ብቻ እንዲተማመን እስከ አፍንጫው ድረስ ያስታጠቃችሁት ሕዝብ፣  

ደጋፊዎቻችሁና ፣  ተቃዋሚዎቻችሁ እርስ በእርሱ እንዳይጠፋፋ፣ የትግራይ እናቶችም ሌላ ትውልድ 

እንደገና እንዳይገብሩ፣ እጅግ በሚያስፈራ እስራት ውስጥ ፣ ተቀምጦ ያለውን ወገናችንን የትግራይን 

ሕዝብ፣ እንድትለቁት እግዚአብሔር ፈርኦንን ባስፈራራበት ማስፈራራት ወገኖቻችንን ልቀቁ 

እንላችኁዋለን?  
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3. ከትግራይ ውጭ ያለን ኢትዮጵያውያን፣ ትላንት የአማራው ደም ደማችን ነው፣ የኦሮም ደም ደማችን 

ነው፣ የጋምቤላው ህዝብ፣ የኦጋዴኑ ህዝብ፣ የወላይታው ሕዝብ ወዘተ. ደም ደማችን ነው ብለን የፎከርን 

ሁሉ፣ ዛሬ ደግሞ የትግራይ ህዝብ ከወያኔ ለመላቀቅ ሌላ የሚከፍለው፣ መስዋዕትነት እንዳይኖር፣ 

ጭንቀታችሁ ጭንቀታችን ነው፣  የሚል አንድ አይነት መፈክር ይዘን? የትግራይን ሕዝብ፣ ለአርባ 

አመታት፣ ገብቶትም ይሁን ሳይገባው፣ ወዶም ይሁን ተገዶ፣ በርካታ ትውልድ በመገበር ከከፈለው ዋጋ 

በላይ እንዳይገብር፣ ይህን ትውልድ በማትረፍ ሌሎቻችን  ድምጻችንን ንናሰማላቸው ይገባል?  

 

4. ወገኔ ውድ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ! ለአማራው፣ ለኦሮሞው፣ ለከምበታው፣ ለጋምቤላው. ለእስላሙ፣ 

ለክርሰቲያኑ…ወዘተ መብት እንቆረቆራለን እያልን በየጌቶው ካርቶን ውስጥ ተሸጉጠን፣ የሐይማኖት 

ድርጅታችንን፣ ወይም የብሔረሰባችንን መብት ለማስጠበቅ ብቻ እንታገል? እያልን የቆየንበትን 

የሞኝነትና የተላላነት ድንዛዜያችን ያብቃ? የሚጮህላቸው የሌላቸው፣ የዚህኛው ወይም የዛኛው 

ብሔረሰብ « #...Protest» ተብሎ ፌስ ቡክና ትዊተር አካውንት የሚከፍትላቸው የሌላቸውን ሕዝቦችን 

ሁሉ መከራ፣ የሚጮህ ሌላ ቡድን እስኪፈጠር ድረስ ከምንጠብቅ፣ በአንድ ድምጽ ከተጠመድንበት  

እስራት ተላቀን? ኢትዮጵያ በምትባል ምድር ውስጥ በሀያ አንደኛው ክፍለ ዘመን፣ በፍቅር፣ በእንግዳ 

ተቀባይነት፣ በይቅር ባይነት በሚታወቀው ደጉ ህዝባችን ላይ፣ ይደረጋል ተብሎ የማይታሰብ ግፍና በደል፣ 

እግዚአብሔር በአምሳሉ በፈጠረው የሰው ልጅ ላይ እየተከናወነ ባለበት ወቅት፣ ከሚጠፋው የሰው ልጅ 

ህይወት ባሻገር፣ ለወደፊት ፍትህ ሲመጣ፣ ከቀማኞች፣ ከሌቦችና ከግፈኞች እጅ ተነጥቀው፣ በሕዝቡ 

ተወርሰው፣  ሕብረተሰቡን መልሰው ሊያገለግሉ የሚችሉ ንብረቶችም በከንቱ እየወደሙ ሳያልቁ?  

ምድራችንም የእርስ በእርስ ጦረነት ተካሂዶባቸው እንዳሉ አገሮች ሰው አልባ ሳትሆን በፊት፣ የምስራቁንም 

የምዕራቡንም ዓለም መንግሥታትንም መለማመጥ ትተን፣ «የአገሩን ሠርዶ  በአገሩ በሬ  እንዲሉ» ፣ 

ከኢትዮጵያ ምድር የወጣን፣ በኢትዪጵያዊነታችን የምናምንም የማናምንም እንኩዋን  ብንሆን፣ በምድሪቱዋ 

ላይ እስካሁን አየዘገነነ ካለው መከራ በላይ የከፋ ሐዘንና መከራ ሳይደርስብን በፊት፣ ትውልድን እንድናተርፍና 

ትውልድ የተነጠቁትንም ቁስል በማከም፣ የበኩላችንን ድርሸ  እንድንወጣ? ከዛሬ ጀምሮ 

  # «በኢትዮጵያ ምድር ያለውን የሰው ልጅ ሁሉ ለማትረፍ የሚል ዘመቻ»  እንድንጀምር? ምድሪቱዋንም 

ከደም ለመከልከል፣ ከእግዚአብሔር ጋር ከፍተኛውን አስተዋጽኦ ለማድረግ ታሪክ የጣለብንን ሐላፊነት 

እንድንወጣ፣  በእናትነት ልመና እማፀናችሁዋለሁ? 

5. የትግራይ እናቶች ሆይ፣ እስከዛሬ ከገበራችሁት በላይ ትውልድ ልትገብሩ ስለማይገባችሁ፣ ከዚህ 

በሁዋላ ለሺህ ዓመት የማይፈወስ የታሪክ ጠባሳ በትውልድ መሐል ከመፈጠሩ በፊት፣ ትውልድን 

በማቀራረብ፣ ለዘመናት በሕዝባችን መሐል የተደረገውን ቁርሾ መፈወስ ወደሚያስችል፣ ከንቱ እርቅ 

ሳይሆን ፍትሐዊ እርቅ ምድሪቱ እንድታመራ፣ በዳይ ለበደሉ ተጠያቂነት እንዲኖርበት፣ ተበዳይ ደግሞ 

ለበደሉ ተመጣጣኝ ካሳ እንዲከፈለው የሚያደርግ ስራ እንድንሰራ፣ በተለይም ከማንም በላይ የትግራይ 

እናቶችን፣ ትውልድን ባማጠ ማሐጸን እየተማጸንኩዋችሁ?  

6. ሌሎች ከትግራይ ውጪ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን እናቶችም ይህንን ታሪካዊ ግዴታ በመወጣት 

በቤተሰብም ውስጥ ሁልጊዜም ፀብ ሲነሳ የምትገላግል፣ እርቅን የምታመጣ፣ ሠላምን የምታሰፍን እናት 

ናትና፣ እባካችሁ ለህብረተሰቡም፣ ለትውልዱም እርቅን ለማስመጣት፣ መንግሥት ተብዬውንም 

ተቃዋሚውንም በጠረጴዛ ዙሪያ ተቀምጠው እንዲነጋገሩ እንድናስገድዳቸው አደራዬ የጠበቀ ነው? 
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7. እግዚአብሔርን ለምታምኑ ክርስቲያኖችም እስላሞችም፣ አይሁዶችም፣ ሐይማኖት የሌላችሁም ጭምር፣ 

የሰው ፍጡር  በመሆናችሁ እንደ ባህላችን፣ እንደ እምነታችንን እና እንደተረዳንው መጠን፣ መንግሥት 

ለራሱ ጥቅም ማስጠበቂያ ያቁወቀቁዋመው አስታራቂ ሳይሆን፣ እናተው ራሳችሁ ያመናችሁባቸው፣ ቃል 

አባይ ያልሆኑ፣ ለእውነት የቆሙ አስታራቂዎችን እየመረጣችሁ፣ በየስፍራው እርቅን እንድናስጀምር  

እማጸናችኁለሁና ተባበሩኝ?  

 

 

8. የእግዚአብሔር ቃል ክብር ለሚገባው ክብርን ስጡ አለ እንጂ ክብርን ለሚፈልግ ክብርን ስጡት አላለምና 

ከብር  ላልተገባችሁ፣ ነገር ግን፣ በመንግሥት ዙፋን ላይ ጊዜ ሰጥቶአችሁ ለተቀመጣችሁ መንግሥት 

ተብዬውዎች! አራት አመት ሙሉ በአደባባይም በጉዋዳም፣ በቅርቡም በስዊድን በኩል ባለው 

አምባሳደራችሁም በኩል ግልጽ ደብዳቤ ጽፌላችሁ፣ በትውልዱ መሐል እርቅ እናምጣ ብዬ ልምናም 

ተማጽኖም፣ ከእንባና ከሰቆቃ ጋር በተደጋጋሚ ልኬባችሁ፣ ጆሮ ዳባ ልበስ ብላችሁ፣ በሚሊዮን 

የሚቆጠሩ የኢትዮጵያውያን እናቶችን የሰቆቃ ድምጽ ንቃችሁታልና  ከእንግዲህ ልመናዬን አቁሜ፣ 

እንደማንኛውም በደል እንዳንገፈገፈው ሕዝብ ተቆርቁዋሪ፣ በትውልድ መሐል ፈውስ እንዲመጣ፣ ለዚህ 

አገልግሎት ከጠራኝ እና ለአገልግሎቱም ታማኝ አድርጎ ከሾመኝ ከእግዚአብሔር ጋር በመሆን፣ እጅ 

እስክትሰጡ ድረስ ልሙአገታችሁ ቆርጭአለሁ፣ የሠራዊት ቅዱስ እግዚአብሔርም ይረዳኛል 

ለእናንተ ግን ወዮላችሁ! 

ለዚህ ጽሑፍ መነሻ የሆነኝን ይህን ቪዲዮ ሳታዩ እንዳታልፉት አደራ! “BREAKING THE 

SILENCE”- Tigriyans to Tigriyans. 10 Sep 2016 

             http://video.ethsat.com/?p=28246 

 

በስደት ምድር መጻተኛ የሆነችው ትውልድ ኢትዮጵያዊት   የትውልድ እናት ወይዘሮ ሰዋስው ነኝ ከወደ ኖርዌይ 

The Ark of The New Covenant Healing Minstry ( የአዲስ ቃል ኪዳን ታቦት የፈውስ አገልግሎት) 
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