በውሸት ምሊስ ሃገር ሲታመስ
ውሸቱ ተጋኖ፣ እውነት ተሸፍኖ፣
እንዱህ ከቀጠሇ፣ እንዯባህሌ ሆኖ፤
በቂ ምሌክት ነው፣ ሇመኖር ተዋርድ።
ሇዚህ ጹሐፍ መነሻ የሆነኝ በቅርቡ በኢትዮጵያ ሳታሊይት ቴላቪዥን (እሳት) ሊይ ጋዜጠኛ አበበ ገሊው ከአቶ መኮንን
ዘሇሇው ጋር ያዯረጉትን ውይይት መሠረት በማዴረግ ነው።
አቶ መኮንን ዘሇሇው ሲሻው ኢህአዳግ ሲመቸው ሕውሃት በሚሌ መጠሪያ ስም ሃገራችንን ሇጥፍት ሕዝቡን
ሇውርዯት ያበቃውን ቡዴን ማንነት ፍርጥርጥ አዯርገው በማቅረብ ውሸቱን አጋሌጠዋሌ። በእርግጥ ከዚህ በፊት አቶ
ገብረመዴህን አርአያ ሇሃያ ዓመት በመሊው ኢትዮጵያ ሰሊሳ ሰባት ዓመት በትግራይ ክፍሇሃገር ‘የትግራይ ሕዝብ ነፃነት
ግንባር’ በሚሌ ስም በክፍሇሃገሩ ያዯረገውን ውንብዴናና ዘረፋ ሰፋ ባሇው ጹሐፋቸውና በተሇያዩ መገናኛ ብዙሃን
ባዯረጓቸው ቃሌ ምሌሌሶች በማስረጃ በማስዯገፍ ስሇዚህ ዴርጅት ማንነት ገሌጸውሌናሌ።
አቶ መኮንን ዘሇሇው ዯግሞ ዘሇቅ ብሇው የጥፋቱ መሌክተኞቹ እነማን እንዯሆኑ፤ የጥፋት ተሌኮአቸውን፤ የትግራይን
ወጣትና ሕዝቡን ሌቡን እንዳት እንዯሰሇቡት ኦኔውን እንዯገዯለት አንዴ በአንዴ በመዘርዝር በኢትዮጵያ ሳታሊይት
ቴላቪዥን (ኢሳት) ከጋዜጠኛ አበበ ገሊው ጋር ባዯረጉት ውይይት ግሌጽ አዴርገውታሌ። በተጨማሪም ይህ ቡዴን
በ1970ዎቹ በትግራይ ሕዝብ ሊይ ይፈጽም ከነበረው ግዴያና ሰቆቃ በፍጹም እንዲሌተሇወጠ ብዙ ማስረጃዎችን
በመጥቀስ ሇመሊው የኢትዮጵያ ሕዝብ አቅጣጫ የሚያሲዝ ሏቅን የሚያስጨብጥ አንኳር የሆኑ ነጥቦችን
ጠቁመዋሌ።
ሇምሳላ አንዴ ወጣት አቶ መኮንን ዘሇሇው ባለበት ከመንዯሩ ተጠርቶ በኮሇኔሌነት ማዕረግ ያሇው ሳሞራ ዩኑስ
አጃቢዎቹ በጥይት ዯብዴበው እንዱገለት ያዛሌ። ወጣቶቹ ሉገለት ስሊሌፈሇጉ ተኮሰው ይስቱታሌ። ሳሞራ ዩኑስ
ይህን የትግራይ ወጣት ግንባሩን በሽጉጥ ተኩሶ በጥርቆ ከገዯሇው በኋሊ ከወራጁ ወንዝ እንዱጥለት ያዯርጋሌ።
በአሁኑ ወቅት የአማራውና የኦሮሞው የዯቡብ ሕዝቦች ተከታዮቻቸው አንደን የዘር ሏረጋቸውን ተኩሰው ቢስቱት
ወዱያውኑ እንዯሚገዯለ ስሇሚያውቁ ፤ሌጆቻቸው፣ እናቶቻቸው፣ አባቶቻቸው፣ ወንዴሞቻቸው፣እህቶቻቸው
ቢሆኑም ይገዴሊለ። በማንኛው መስክ ወያኔን እያገሇገለ ያለ ዴኩማኖችም ያዯርጉታሌ። በዚያን ወቅት ሳሞራ
ተኮሰው የሳቱትን ያሌገዯሇ ሇበት ምክንያት በላሊ ውቅት የሚያጅቡት እንዯሚገዴለት በመፍራት እንጅ አዝኖሊቸው
አሌነበረም። ይሄው ቡዴን የትግራይን ወጣቶች ‘ባድ ስዴስት’ በሚባሌ ከምዴር በታች እስር ቤት አጉሮ ትምህርት
ቤት ተሌከዋሌ ብል ሇሕዝብ የሚናገር ኬሲ ቡዴን ነው። የትግራይ ሕዝብ ስሇሌጆቹ መጥየቁን ሲያቆም ይባስ
ብሇው በጅምሊ ገሇዋቸው በዯርግ አይሮፕሊን ተፈጁ ብሇው የሚናገሩ ናቸው። እንግዱህ በዯርግ ስም የሏውዜን
እሌቂት፣ በኦነግ ስም በ1984 ዓ ም ፤ በአርባጉጉ፣በበዯኖ፣ በአረካ የተዯረጉትን ጭፍጨፋዎች ያጤናለ። በጋንቤሊ ፣
በኦጋዳን የተዯረጉት ጭፍጨፋዎች ሇዓሇሙ አቀፍ ፍርዴቤት እጩ ያዯረጋቸው ወንጀሌ ነው።
እነዚህ ወንጀሇኞች እነማናቸው? መሇስ ዜናዊ ፣ ስባት ነጋ፣ ስዩም መስፍ፣ ሳሞራ ዩኑስና አባይ ፀሏዬ ናቸው።
ሰሇነዚህ ገሇሰቦች ገጸ ባህሪ በኢትዮጵያ የአሜሪካ ባሇሙለሥሌጣን አንባሳዯር የነበሩት ዱቪዴ ሺሌ፤
በኢትዮጵያ ሳታሊይት ቴላቪዥን ከጋዜጠኛው አበበ ገሊው ጋር ባዯረጉት ውይይት እንዱህ ብሇዋሌ፤ ‘የኢህአዳግ
መንግሥት ከተቃዋሚዎች ጋር ሇውይይት የመቅረብ ዕዴለ ኒዮ ሰከንዴ (neo second)’ ነበር ያለት። ይህም ማሇት
1/1000 000 000=.000 000 001 የጠበበ ነው። እንግዱህ የፖሇቲካ ጅርጅቶችም ሆኑ የኢትዮጵያ ሕዝብ ከነዚህ
ወንጀሊቸው ኢፋ ቢወጣ እንዋረዲሇን ከሚለ ጋራ ሇሃያ ዓመት መዴከም አሌነበረበትም። እዴሜ ሇአቶ መኮንን
ዘሇሇውና ሇአቶ ገብረመዴህን አርአያ የነዚህን በምሊስ ሃገርን ሉያጠፉ የተዘጋጁ ወራድች መሆናቸውን ፍንጭ
ሰጥተውናሌ። ጨዋው ሰሊም ወዲደ በባህለና በሃይማኖቱ ተከብሮ የኖረ ሕዝብ በነዚህ መመራቱ በጣም
የሚያሳዝን ነው።ከነዚህ ጋር ተዯራዴሮ በሃገር ሊይ ሰሊምን አስፍኖ ዕዴገት ሇማምጣት መሥራት ዘበት ነው። ነፃ
አስተሳሰብ በላሇበት ዕዴገት መሻት የዋህነት ነው።
መሇስ ዜናዊ የወያኔው (Enver Hohva) ከካዴሬነት አሰሌጣኝነቱ ላሊ በእያንዲደ ታጋይ ሊይ ስሇሊ ያካሄዴ
እንዯነበር፤ አቶ መኮንን ዘሇሇው ምስክር ናቸው። ሻዕቢያን በማውገዛቸው ጥርሱን እንዯነከሳባቸው ገሌጽዋሌ።
ከጃርባው ሻዕቢያን መከታ አዴርጎ ላልቹ ሊይ ይፎሌሌ እንዯነበርና አሁንም አብረውት ያለ ሁለ ሇቆሙሇት አሊማና
ሇትግራይ ሕዝብ ካሊቸው ፍቅር ሳይሆን ከፍረሃት መሆኑን በግሌጽ የሚያሳይ ነው። ከርሱ በአስተሳሰብ ሌቀው
የሚገኙትን ጥይት እያጎረሰ ሲገሊቸው ላልቹን ሲያባርራቸው እያዩ አብረው የተጓዙ ናቸው።የየመኑ አሉ አብዯሊ
ሳሕሉ መውጫ መንገደን ያመቻቸው ሇራሱና ሇቤተሰቡ ነው። የመሇስ ጄላዎች ከዚህ መማር ይችለ ነበር። የመሇስ

ዜናዊ ብሌጣ ብሌጥነት ዯግሞ የባሰ ነው። ሇጥፋቶች ሁለ ተጠያቂ አዴርጓቸው እንዯሚወጣ ከዚሁ መናገር ይቻሊሌ።
አህያውን ፈርቶ ዲውሊውን ይለ፤ በግሌ ያሸማቀቃቸውን መሇሰ ዜናዊን ትተው ሻዕቢያን ሲያወግዙ ሲያይ እርሱም
ብሌጡ ሳይቀዴሙኝ ሌቅዯም ብል ሻዕቢያን ሲያወግዝ ይሰማሌ። ላሊው የጥፋት ቁንጮ ያሇርህራሄ የትግራይን
ወጣቶች ሇሻዕቢያ እየሊከ በጦር ሜዲ ያስፈጀ፤ በእስር ቤት አጉሮ እየፈረመ ያስገዯሌ (The death doctor) ተብል
የሚጠራው ስባት ነጋ ነው።በሃገራቸው መሬት ሊይ መጓጓዝ ወንጀሌ ሆኖባችው መታወቂያ አሊሳያቹሁን ብል በእስር
ቤት አጉሮ ‘ትምህርት ቤት ተሌከዋሌ የሚሌ በሌጣጣ ውሸታም ነው።በእርስ ቤት ያጎራቸውን በጅምሊ ከገዯሇ በኋሊ
ዯርግ ነው ብል የሚዋሽ የዕንጨት ሽበት ያበቀሇ አዛውንት ነኝ ባይ ነው። እውነት ይህ ግሇሰብ ሃይማኖቱን አጥባቂ
ከሆነው ከትግራይ ሕብረተሰብ የተፈጠረ ነው ? እውነተኛው የሃገሪቱ ሠራዊት በኦሮሞውና በአማራው ቤሔረሰብ
ስም ኤርትራንና ትግራይን እንዯወረረ ተዯርጎ ተገዯሇ። እሺ ታዱያስ ሇትግራይ ነፃነት የቆመው ወጣት ሇምን ይሆን
መፈጀቱ? ወያኔ በትግራይ ይቀሳቀስ እንዯነበረው ይቀሳቀሱ የነበሩት የኦሮሞ ነፃነት ግንባር እስከ 1972 ዓ ም ዴረስ
አንዱት ነብስ አሊጠፉም። በእርግጥ ብዙዎቹ እስከ 1969 ዓ ም ዴረስ በዯርግ መንግሥት በኢፋ ከሚቀሳቁሱ
ዴርጅቶች አባሌ ሆነው በፓሇቲካው ተሳትፈዋሌ። በ1970ዎቹ በሏረር ጨርጨር ተቀሳቅሰው ነበር ጠቅሊሊ
አካሄዲቸው የነበረውን መንግሥት ከሥሌጣን ሇማውረዴ እንጂ አንደን ቤሔር ከላሊው የሚያሇያይ ቅስቀሳ
አሊዯረጉም። የውቅቱ የመሏከሇኛ ኮሚቴ አባሊት፤ ሉቀመበር የነበረው መገርሣ በሪ ፣ ድክተር ባሮ ቱምሳ፤ አቦማ
ምትኩ፣ ኦሊና፣ ገሊሳ ዳቦ፣ ላንጮ ሇታ ዱማ ነገዎ እንዯነበሩ በአካባቢው ክፍሇሃገር ሆኜ ሁኔታውን እከታተሌ ነበር።
እንኳን ሉያነቁት የሄደትን ሕዝብ ዯም ሉያፈሱ ይቅርና የላሊውን ቤሔረሰብ አባሌ የሆነ ሰው አንዴም
አሌገዯለም። አማራ የሚሌ ቅስቀሳ ያዯረጉ የነበሩት በሱማሉያ መንግሥት ታጥቀው ኦሮሞ መባሌን ክዯው በሱማላ
አቦ ስም ይቀሳቀሱ የነበሩ ናቸው። እነርሱም ቢሆኑ አማራ ማሇት ክርስቲያ ነው ብሇው የሚያመኑ ሰሇነበሩ
በአማራነት ሰው አሌገዯለም። በተጨባጭነት የማስታውሰው በባላ ክፍሇሃገር ሁሇት የእህአፓ አባሌ የነበሩ ወጣቶች
አንዯኛው የእርሻ ሌማት ሰራተኛ ላሊው ተማሪ በነዚህ ሰርጎ ገቦች ተገሇዋሌ። በነርሱ የታረዯውን ፊሪዲ
በመብሊታቸውና ክሊሽኮብ ጠብመንጃ አዱስ ስሇነበር የተሠራበትን ሃገር ሇማወቅ በመሞከራቸው እንዯርግ መሪዎች
ሃይማኖት የላሊቸው ሰሊዮች ናቸው ብሇው ነበር የገዯሎቸው። እንዯወያኔ ሰዎችን መታወቂያ የሚጠይቁም
አሇነበሩም። ብዙዎቹ የኦነግ መሪዎችም በነዚህ ሠርጎ ገቦች እንዯተፈጁ ይነገራሌ። ሉቀመበሩ መገርሣ በሪ፣ ድክተር
ባሩ ቱምሳ አቦ ምትኩ የማስታውሳቸው ናቸው። ድክተር ዱማ ነጎ፤ ገሊሳ ዳቦ፣ ኦሊና፣ ላንጮ ሇታ በሕይወት
መኖራቸውን ያወኩት ወያኔ ሃገራችንን ሲወር በመጋጆነት አብረው በገቡበት ወቅት ነበር። በኦነግ ስም ትሌቁ
ጭፍጨፋ የፈጸሙት በሱማላ አባ ሰም ሱማላያ ያስታጠቀቻቸው የኦሮሞ ቤሔረሰብ እንዯነበሩ በትክክሌኝነት
መናገር ይቻሊሌ። ወያኔ እነርሱን ከኋሊቸው እንዯ አበያ በሬ በኦጆ እየወጋ እነርሱ ክርስቲያ የሚለትን ሕዝብ ወያኔ
ግን በጅምሊ አማራ የሚባሇውን እንዱጨፈጭፉ የመሣሪያ ግምጃ ቤቶችን ከፍቶ በሱማላ አቦነት በሚታወቁት
ሕዝብን ያሰፈጀው ወያኔ ነበር።
በአንፃሩ ዯግሞ እነሰባት ነጋ ኦነግ የኦሮሞ ሕዝብ ተወካይ ነው ካለ በኋሊ በዴርጅቱ ስም በአማራው ሊይ ግዴያ
እየፈጸሙ የኦሮሞ ሕዝብ እንዯፈጸመው አዴርገው በኢቲቪ ቅስቀሳ ሰሩበት። እንግዴህ እነሰባት ነጋ በትግራይ ሕዝብ
ሊይ የጀመሩትን ቀጥተኛ ግዴያ ወዯ መሏሌ ሃገር ሲገቡ እርስ በርሱ ሇማፋጀት ቢሞክሩም አሌተሳካሊቸውም። ይህ
ቡዴን የቱን ያህሌ ጸረ ኢትዮጵያ መሆኑን ከትግራይ ሕዝብ በሊይ የሚያውቀው አሇ ብል ሇመገመት ያስቸግራሌ።
ሆኖም ግን የተፈሇገውን ያህሌ በትግራይ ሙሐራን ይህን የጥፋት መሌክተኛ ቡዴን ዕኮይ ሥራ አሌተጋሇጠም።
ሁሇተኛው ሰው ሰዩም መስፍን ከባዕዴሜ ጦርነት በኋሊ በውሸቱ መሇሰን ይስተካከሇዋሇ ተብል ይገመታሌ። በጦር
ግንባር ውልው እንዯመሇስ አይታማም። ሆኖም ተስፋዬ ግብረ አብ እንዯወትሮው ቅጥፈቱ ተራራውን ባቀጠቀጠው
መጽሏፉ የላልቹን ጅግንነት አሣንሶ የስዩም መስፍንን አጉሌቶ ሲያቀርብ ስዩም መስፍንም ያሌሆነውን እንዯሆነ
መቀበለ የትኑ ያህሌ ይህ ቡዴን የዯካሞች ጥርቅም መሆኑን አመሌክቷሌ። ሳሞራ ዮኑስ የመግዯለን ሱስ ይበሌጥ
አጠንክሮታሌ። ምርጫ ተጭብርብሯሌ ብል በ1997 ዓ ም ሰሌፍ በወጣው በአዱስ አበባ ሕዝብ ሊይ የፈጸመው
ግዴያ አብይ ምስክር ነው።
አባይ ፀሏዬም ቢሆን አነመሇስ አዴርግ ያለት ማንኛውን ቁሻሻ ነገር የሚሰራ መሆኑ በዙዎቹ የሚናገሩት ነው።
እነዚህ ያሻቸውን ማዴረግ የሚችለ አንደ ላሊውን ሇማረም ኦኔው የላሊቸው ጥርቅሞች ናቸው። አሁን የምናየውን
የውሲብ ተግባር በበረሃ የተካኑት ሰሇሆነ ይሄው በሃገራችን ሶድምነትን እያስፋፉ ነው። የቀዴሞው የአሜሪካ ፕሬዘዲን
ሽብርተኛን እዋጋሇሁ ሲሇ የመጀመሪያዎቹ አቤት ጌታዬ ባዮች ሆኑ። ፕሬዘዲንት ባራክ ኦቦማ ሶድምነትን ሇተቀበል
ሃገሮች የእርዲት እጅ እንዘረጋሇን ሲሌ፤ የሶድሞችን ጉበኤ በአዱስ አበባ በማዘጋጀት ሇሶድምነት ዝግጁ መሆናቸውን
አሣዩ። ሶድምነትን ተቃውመው ጻፉ ተብሇው ጋዜጦኞ እስር እንዯሚገቡ ጠበቁ። የቤተክህነት ሰዎችም እስር ቤቱን
እንዯሚያጣብቡ ገምቱ። ሶድምነትን የማይቀበለ ተብሇው ግንቦት ሰባት፣ ኦነግና ብኦነግ እንዯሚወነጀለ
አትጠራጠሩ።

እንዯ ገና ዲቦ ከታችም ከሊይም በወያኔ ውሽት ሇሚጠበሰው ትግራይ ሕዝብ የትግራይ ሙሁራን ካሌቆሙ ማን
ሉቆም ነው።አቶ መኮንን ዘሇሇውና አቶ ገብረመዴህን በትግራይ ክፍሇሃገር በትግራይ ጎጄሇዎች የተፈጸመውን ሰቆቃ
ሇቀረው የኢትዮጵያ ሕዝብ ሇማሳየት ሞክረዋሌ። ላልችም በትግለ አካባቢ የነበሩና የሕዝቡን ስቃይ የሚያውቁ
ሇኢትዮጵያ ሕዝብ ኢፋ ማዴረግ ይጠበቅባቸዋሌ። በጥቂቅ ጎጠኞች ምክንያት ሇዘመናት አብሮ የኖረ ሕዝብ
በውሸታሞች ስብከት ሲሇያይ አቶ ዝም ማሇት ከጥፋትኝነት አያዴንም ። የቀረውም የኢትዮጵያ ሕዝብ የወገኑን
የትግራይ ሕዝብ ሰቆቃና አንገቱን የዯፋበትን ምክንያት እስከ አሊወቀ ዴረሰ ጠሊም ወዯዯም ተብል ሉወቀስ አይገባም
።ማወቅና ማሳወቅ የሁሊችንም ግዳታ መሆን አሇበት። በኦሮመኛ ‘ኦድ ኢሣ አደሬን ላንጫ’ ይባሇሌ። ‘በቄዬው
ዴመትም ነብር ነው’ ማሇት ነው። ሁሊችንም ሇፍትህ ሇነፃነት ሇሰው ሌጅነት ክብር በያአሇንበት በየቄያችን ሇሕዝቦች
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