27 ቀን 2001 ዓ.ም

"ገሐድ" -

የመፅሐፉ፡ደራሲ Aሠገደ ገ/ሥላሴ
ከ Aያልነሽ

"ገሐድ" "ገሐድ" ሲሉኝ ገሐድን ፍለጋ፤
መጣሁ ደረስኩ ስትል የደደቢት ፍልፈል በመቀሌ ታርጋ፤
Aፌ ምግብ ሳይሽር Aድሮ Eንደተዘጋ፤
ከEንቅልፌ ነቅቼ ማለዳ ሲነጋ፤
Aዋጅ! Aዋጅ! ሲባል፣ Aዋጁን ሰምቼ፤
"ገሐድን" ላዳመጥ ኳተንኩኝ፣ ሮጥኩኝ ጆሮዬን ከፍቼ።
ገሀድ የሆነውን፣ ፀሃይ የሞቀውን፣ ዓለም ያወቀውን፤
ማነህ? ማነሽ? ሲባል ማንነት ገላጩን፤
ተክታ ለማቆም በጎጥ፣ በክልሎች Iትዮጵያዊነትን፤
Aልፈልግም ብላ፣ Aላውቀውም ብላ፣ ገና ከጥዋቱ፤
ከደደቢት በቅላ Iትዮጵያዊነት ላይ ጦር ሰብቃ በከንቱ፤
ስንቱን Iትዮጵያዊ ነፍሱን ሁሉ ነጥቃ፣ ቀብራ ከነAጥንቱ፤
ስንቱን ያለ ፍትህ ጠልፋና ቀርጥፋ፣ ፈርሶ Eያለ ቤቱ፤
ገሐድ በቁመና 40 ዓመት ተወግዛ፣ 40 ዓመት ተወግራ ከሞተችበቱ፤
በጎጥ ሻሽ ታንቃ፣ ፈርደው ገንዘዋት ከቀበሩበቱ፤
ይኽው Eንደገና ከደደቢት ጉድጓድ በመቀሌ ዞራ፣
'ገሐድ' ላውጣ ብላ መጣች በየቤቱ።
"ገሐድ'' የሚባለውን መጽሐፍ ጻፍኩ ያሉት የሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት/ወያኔ)
መሥራች Aቶ Aስገደ ገ/ሥላሴ፣ Eስከዛሬ ተደብቆ የቆየውን የወያኔን ምሥጢር የሚያወሳ መጽሐፍ
AቅርቤAለሁና Aንብቡት ብለው በAንድ ራዲዮ ጣቢያ ቃለ-ምልልስ ማድረጋቸውን፣ Aቶ ተድላ Aስፋው
የተባሉ ግለሰብ በደብተራው ድረ ገጽ ላይ የላኩትን/የተለጠፈውን ፅሁፋቸውን ተመለከትኩ። Aቶ ተድላ
Aስፋው በዚህ በላኩት ፅሁፋቸው ላይ፣ Aቶ Aስገደ ገ/ሥላሴ በራዲዮ ላይ ያደረጉትን ቃለ ምልልስም
Aያይዘው በመልቀቃቸው ቃለ ምልልሱን Eንዳዳምጠውም ረድተውኛል- Aመሠግናለሁ። ለፅሁፌም መነሻ
የሆነኝ ይኸው የAቶ Aስገደ ገ/ሥላሴ የቃለ መጠይቅ ቆይታ ነው። Aቶ Aስገድ ይህንን ቃለ መጠይቅ የሰጡት
በትግራይ ክ/ሀገር መቀሌ ውስጥ ሆነው ነው። በተጨማሪም Aቶ Aሰገደ ገ/ሥላሴ ይህንን መፅሐፍ ከትግራይ
ክ/ሀገር መቀሌ ፅፈው Aቀረብኩ ሲሉን፣ ልብ በሉ Aንባቢዎች ወጣቱና ተወዳጁ የሙዚቃ Aቀንቃኝ ቴዎድሮስ
ካሣሁን (ቴዲ Aፍሮ) ደግሞ በመዝፈኑ ብቻ የሐሰት ክስ ተመሰርቶበት፣ Aቶ Aሠገደ ገ/ሥላሴ የመሠረቱትና
ያቆሙት የወያኔ ገዥ ቡድን ዘብጥያ Aውርዶታል Iትዮጵያ (Aዲስ Aበባ)ውስጥ። ዛሬ ታዲያ የደደቢትን
ምስጢር "ገሐድ" Aደረግሁ የሚል መፅሀፍ ከመቀሌ ሲመጣ፣ 4 ጥያቄዎችን Eንዳነሣ Aድርጎኛል።
1. የAዲስ Aበባው ወያኔና፣ የትግራይ ክ/ሀገሩ ወያኔ የተለየዩ ናቸውን?
2. የ "ገሐድ'' ደራሲ Aቶ Aሰገደ ገ/ሥላሴ ይህንን "ተደብቆ" የኖረ ነው ያሉትን የደደቢት
"ምስጢር" Eስከዛሬ ሳያወጡትና ሳይፅፉት ከርመው፣ Iትዮጵያንና ሕዝቧን Eንደመዥገር
ተጣብቆ 40 ዓመት ሙሉ ገዝግዞና ሰርስሮ፣ Aቁስሎና Aድምቶ በድካሟና በጭንቋ ላይ
ከብሮ ሲደልቅ የኖረው የAቶ Aሰገደ ወያኔ ድንገት Aሁን ነቅቶ፣ የወያኔ ፀረIትዮጵያዊነት ከAገር Aልፎ በዓለም ደረጃ በገሐድ ተጋልጦ የIትዮጵያ ሕዝብ በቃኝ፣

"ገሐድ"

Eምቢኝ ለወያኔና ለዘረኝነት ባለበትና በAለቀ ሠዓት ላይ የ

Aመጣጥ ከቶ

ለምን ይሆን? የጤና ነውን?
3. ሌላውን ጉዳይ ደግሞ ቀስ ብዬ ልንገራችሁ Eነርሱ Eንዳይሰሙኝ ብዬ ነውAንባቢዎቼ፤
በጆሮAችሁ ነው ሹክ የምላችሁ። Eነዚህ የቲ.ፒ.ኤል. ኤፍ/ ወያኔ መሥራችና Aባል

የነበሩ ሰዎች ከወያኔ ወጣን ካሉን በኋላ፣ በየAቅጣጫው ዛሬ Aለን Aለን ማለታቸው
ምንን ያመላክታችኋል ? Eስቲ Eንደ ታዛቢ Aይናችሁን፣ ጆሮAችሁን ከፍታችሁ
ተከታተሉ? "Eባብ ያየ በልጥ ይደነብራል" ይባል የለ።
4. ለገሠ ዜናዊ በየAቅጣጫው ውጥረት ውስጥ ገብቷል። መንግሥት የሌለው ሶማሊያ Eንኳ
"ጦርነት Eንሰራለን" Eያለ ሲተረተር የኖረውን ወያኔን በጌቶቹ ፊት Eያሳደደና Eያዋረደ
በመግረፍ Eንዲወጣ/ Eንዲያፈገፍግ በማስገደድ ላይ ነው Aንድ በሉ፤ በራሱም በወያኔ
ውስጥ ያለው ቅራኔም Eያገረሽ ሹም ሽር በማድረግ ብቻ ሊወጣው Aልቻለም ይህንንም
ያዙልኝ፤ የIትዮጵያ ሕዝብ ደግሞ በወያኔ ላይ Aኩርፎ Aይኑን Aያሳየን ያለበት ሁኔታ
ነው ሌላው ትልቁ ጭንቅ Aስቡት Eንግዲህ፤ የወያኔው ወኪል ለገሠ ዜናዊ በAሁኑ ሠዓት
የዛፍ ላይ Eንቅልፍ መሆኑ ደግሞ ፣ ... ወዘተ Eንግዲህ የሚያመላክተው የዚህን Aገዛዝ
Aስከፊ ውድቀት ቆመን ከምናይ፣ ዝቀን ያልጨረሰነውን የIትዮጵያን ሃብት ደግሞ
Eንዲሁ ለነፍጠኛው Iትዮጵያዊ Aይናችን Eያዬ ከምንተው፤ "የትግራይ ትግርኝ"
ተረካቢዎች ብንዘጋጅስ Eያሉ Aይመስላችሁም - ወገኖቼ?! መቼም የEኔ ነገር Eነኝህን
ወያኔዎች Aላምናቸውም። ምናባቴ ላድርግ Iትዮጵያዊነትን ክደው፣ Iትዮጵያዊነታቸውን
ጠልተው ድፍን 40 ዓመት ሙሉ Iትዮጵያን ሲያደሙና ሲያቆስሉ በማየቴ ነው ዘመዶቼ
- Eንድትፈርዱብኝ።
ደግሞ ቃለምልልሱን ያደረገው (ጠያቂው) ጋዜጠኛ Aልፎ ሄዶ Aቶ Aሰገድ ገ/ሥላሴ መጽሐፋቸውን
መቀሌ ውስጥ ተቀምጠው መጻፋቸውን በማድነቅ፣ የ "ጀግና" ክብርም Aጎናጽፏቸዋል ሃ! ሃ! ሃ! ሃ! ይሁና ጋዜጠኛ! Eንዲህ ይባላል Eኮ "ጌታዋን የተማመነች በግ ላቷን ውጭ ታሳድራለች" የሚባለውንም
Aባባል Aቶ Aሰገደ ገ/ሥላሴ ያውቁታል፤ ድንገት Aንተ ጋዜጠኛው የማታውቀው ከሆነ። ይልቅስ ስለ
Iትዮጵያ በማቀንቀኑ በቃሊቲ Eሥር ቤት
ፍዳ የሚቆጥረውን የቴዲ Aፍሮን ጉዳይ Aቶ Aሰገደን
ጠይቅልን፤ ከEሥሩም ይፈታልን፤ የታሰረውም ያላግባብ ነውና!ጋዜጠኛ
በጄ! ውድ Aንባቢዎች! ልሠናበታችሁ ነው፤ ግን በAውሮፓ የሚወራውንሹክሹክታ ሳላካፍላችሁ Aልሄድም።
Aቶ Aረጋዊ በርሄም መፅሐፍ ጽፈዋል Aሉ፤ ከAቶ Aሰገደ ገ/ሥላሴ "ገሐድ" በኋላ ያወጡት ይሆናል፤ ከሳቸው
በኋላ የሚተርፈን ገንዘብ ካለ ደግሞ ለAቶ Aረጋዊ በርሄም መፅሐፍ Eንተርፋለን ማለት ነው ። ደግሞም
ዶክተር ሆነዋል Aሉ። መቼም ከAውሮፓው ሹክሹክታ የሠማሁትን ሳላካፍላችሁ Eንዳልለዬ ብዬ ነው።

ወይ መዓልቲ! Aሉ ባራክ Oባማ!
የሕዝብ ድምፅ ይከበር! የታሠሩ የፖለቲካ Eስረኞች በሙሉ ይፈቱ!
Iትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!
ቸር ይገጠመን።
ዲሴምበር 5/ 2008

