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አሌከኝ 20 ዓመት ስንት ነው ?! 
አሥራዯው (ከፈረንሳይ) 

በወንዴሜ (ግርማ ዯገፋ ገዲ) 20 ዓመት ስንት ነው? በሚሇው ጽሁፍ ሊይ ተንተረሶ የቀረበ፤  
 
ወንዴሜ ሌንገርህ !  
ሃያ ዓመት ሇነሱ ሇዯሊቸው፤ 
ሲሰሊ በጭንቅሊታቸው፤  
ሃያ ቀናት፤ ብቻ ነው :: 
 
ባንጻሩ ሇከፋቸው፤ 
20 ዓመት ሙለ ሊንገሊቷቸው፤ ሇመዘበሯቸው፤ 
በረሃብ አሇንጋ ሊስገረፏቸው፤ በሃሰት ወንጀሌ ሊሰሯቸው፤ 
ሊፈኗቸው፤ በጥይት ሇፈጇቸው፤ 
የመቶ ዓመታት ያህሌ ነው፤ 
ይህን ስላት ሌብ ካሌከው፤ 
የሰጡን የመቶ ዓመት የቤት ሥራችን ነው :: 
 

- « የራስን እዴሌ በራስ መወሰን እስከ መገንጠሌ » ተባሇ፤ 
- « የኤርትራ ጥያቄ የቅኝ ግዛት ጥያቄ ነው » አለ፤  
- የ6ኪል ዩኒቨርስቲ ተማሪዎች የተቃውሞ ሰሌፍ በአጋዚ ሳንጃና ጥይት ተዘጋ፤ 
- « ባርነት ወይም ናጽነት ! » አስብሇው የኤርትራ ወገኖቻችንን አስገነጠለ፤ 

በዕሇቱም አሥመራ ተገኝተው « ከጀርባችን የጋራ ጠሊት አሇን ! » ብሇው 
እመራሃሇሁ የሚለትን ሕዝብ በጠሊትነት ፈረጁ : ዯስታቸውንም አበሰሩ፤    

- ኢሠፓ! ኢህአፓ! ነፍጠኛ! እየተባሇ ጣት መጠቆምና ማስፈራራት ተጀመረ፤ 
- « የትምክህተኛ ጎራ ተመታ ! » አለ ከ አዱስ አበባ ዩኒቨርስቲ 40 መምህራን 

ብቁ አይዯለም ብሇው ባባረሩ ማግስት፤ 
- የብሄረሰቦች እኩሌነት አለና፤ እኛ ከእኩሌነቱ በሊይ ነን አለን፤ 
- « ወርቅ ከሆነው ከትግራይ መፈጠራቸውን » ነገሩንና፤ ሇትግራይ ህዝብ የአፍ 

ዝሌዝሌ (ጮማ) አቀረቡሇት፤ የትግራይ ወገናችንም ጥቂቱ ፈነዯቀ፤ ብዙሃኑ ታዘበ 
- « የአዴዋ ዴሌ ሇዯቡቡ ምኑ ነው ?» አለን፤ እኛም አዴዋን ተናገር?! አሌነው፤ 
- « ፕሪቫታዜሽን » በሚሌ፤ የዘረፋ ስሌት፤ የመንግሥት የነበሩ የማምረቻ 

መሥሪያቤቶች ተቸበቸቡ፤ ገንዘቡ ከባህር ማድ በወያኔ የቤርሙዲ ባንክ ታጎረ፤ 
- « በቀን ሦስቴ ትበሊሊችሁ » ባለን ማግስት፤ እነሱ ጮማ ሲቆርጡ ውስኪ 

ሲያንቆረቁሩ፤ እኛ የበይ ተመሌካች ሆነን፤ ሆዲችን ጩርር እያሇ እናዛጋ ጀመር፤  
 
አሌከኝ 20 ዓመት ስንት ነው?!  
ሃያ ዓመት ሇነሱ ሇዯሊቸው፤ 
ሃያ ቀናት፤ ብቻ ነው ::  
 
ሇውሸታሞች፤ የህዝብ ፍቅር ሇጎዯሊቸው፤ 
20ዓመቱ የዘረፋ፤ የግንጠሊና የረሃብ ዘመን ነው :: 
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አገር በታተኑ አንዴ ትውሌዴ አበሊሹ፤ 
ከአገር ሃብት እየዘረፉ ባህር ማድ አሸሹ፤ 
ይህን ስላት ሌብ ካሌከው፤ 
የተሰጠን የመቶ ዓመት የቤት ሥራችን ነው :: 
 

- በአየር ባየር ንግዴ ነጋዳውን ከውዴዴር ውጪ አዯረጉ፤  
- በቡና ገበያ ኮማንድ ወዘሮ አዜብ የቡና ነጋዳውን ዘረሩት፤ 
- የወርቅና የማዕዴን ዘረፋ በአሊሙዱ ወኪሌነት ተጧጧፈ፤ አድሊና ወሇጋ ተዘረፈ፤ 
- ሁለም በየ ክሌለ ተከሌል፤ እኛ የምንሠራውን እንዲታዩ አንቀሊፋ ተባሇ፤ 
- «ተራሮችን ያንቀጠቀጠ ትውሌዴ» ተብል፤ የታሪክ ዴሪቶ ተዯረተ፤ 
- ተሇጣፊ የዘር የፖሇቲካ ፓሪቲዎች እንዯ ዕንቁሊሌ ተፈሇፈለ፤ 
- ተሇጣፊ የሠራተኛ ማህበራት እንዯ አሸን ፈለ፤ 
- ተሇጣፊ የመምህራን ማህበር ተጀበረ፤ 
- « ጠመንጃና መዴፍ ተቀጥቅጠው ማረሻ ይሆናለ » ባለ ማግስት፤ 
  የሻ’ቢያና የወያኔ የስርቆት ጥሌ በባዴመ ፈነዲና፤ ጫጉሊው ፈረሰ፤ 
- በሻዕቢያና በወያኔ ዲፋ ብዙ ሺህ ወገኖቻችን የጦርነቱ ሰሇባ ሆኑ፤ 
- ሻዕቢያን እንዲይከፋው ጦርነቱ ይቁም ብሇው አዘዙ፤ ዛሬ « የሻ’ቢያ ነጭ ሇባሽ! 

ሽብርተኛ! እያለ » ንጹህ ህዝብ ይወነጅሊለ፤ ያስራለ፤ ያሰዴዲለ ይዯነፋለ !  
- በአሌጀርስ ስምምነት ባዴመን ሸጠው፤ ተመሌሰው ነጭ ውሸት ዋሹ፤ 

 
አዎ፤ 
አሌከኝ 20 ዓመት ስንት ነው?!  
ሇቃሌ አባይ፤ የህዝብ ዕምነት ሇጎዯሇው፤ 
20 ዓመት ሃያ ቀናት ብቻ ነው :: 
 
በባዴመ ሇሞቱ፤ ሇቆሰለ፤ ሇዘረፏቸውና ሇዋሿቸው፤ 
20 ዓመቱ የአንዴ መቶ ዓመታት ያህሌ ነው፤ 
ይህን ስላት ሌብ ካሌከው፤ 
የተሰጠን የመቶ ዓመት የቤት ሥራ ነው :: 
 

- በ1997 ምርጫ ወያኔ በሕዝብ ተተፋ፤ ዓይንህ ሊፍፈር አሇው፤ 
- መሸነፋቸውን ሲያውቁ « የኢንተርሃምዌ » አታሞ ዯሇቁ፤  
- በአጋዚ ቅሌብ ወታዯር ንጹሃን ዜጎችን አስጨፈጨፉ፤ 
- የቅንጅት መሪዎችን አሰሩ፤ 
- የአጎብዲጆች ሽምግሌና ተጀመረ፤  
- የቅንጅት መሪዎች ሳያጠፉ « አጠፋን ብሇው ይቅርታ ጠየቁ ተባሇ »፤ 
- የቅንጅት መሪዎች ወዯ 2 ዓመት ገዯማ ታስረው ተፈቱ፤ 
- ቅንጅቶች ሊሇመቀናጀት ብልም ሇመበታተን መረጡ፤ 
- የሕዝቡ ሌብ ዯማ፤ ወያኔ በዯስታ ፈነዯቀ፤ ሕዝቡ በማን እንዯሚተማመን ተቸገረ፤  
- የወያኔ የቂም በትር በአዱስ አበባ ነዋሪ ሊይ ተውዘገዘገ፤ 
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አሌከኝ 20 ዓመት ስንት ነው?! 
ሌንገረህ፤  
ሃያ ዓመት ሇነሱ ሇዯሊቸው፤ 
ሲሰሊ በጭንቅሊታቸው፤  
ሃያ ቀናት፤ ብቻ ነው :: 
 
ባንጻሩ 20 ዓመቱን ሙለ ሇከፋቸው፤ 
ሇሞቱ፤ ሇታሰሩና ሇተሰዯደ የአንዴ መቶ ዓመታት ያህሌ ነው፤ 
ትዝ ካሇህ አንደ ከእቅድቻቸው፤ 
የሰጡን የመቶ ዓመት የቤት ሥራ ነው :: 
 

- በሚሇንየም መባቻ  እረጥ እንበጡ ጭፈራው ዯርቶ፤ 
  ሰውዬው በሱዲንኛ ዘፈን ከባሇቤታቸው አዜብ ጋዴ ዯነሱ፤  
- ከሱዲን ጋር ቃሌ ኪዲናቸውን እንዯገና አዯሱ፤ 
- ይህ ሁለ ሲሆን ያሌታዯሇው ህዝብ በረሃብ ይረግፍ ነበር፤    
- ቢፒአር በሚሌ መረብ ሠራተኛውን በግዴ የወያኔ ጀላ ማዴረግ ጀመሩ፤ 
- ወርቅ በባላስትራ ተቀይሮ በብሄራዊ ባንክ ታጎረ፤ 
- የነዲጅ፤ የውሃ፤ የኤላትሪክና የስሌክ ዋጋ ጭማሪ ሕዝቡን አማረረ፤ 
- የኑሮ ውዴነት ሰማይ ጠቀሰ፤ ዴህነት ነገሠ፤ 
- ሕዝባችን ከመብራት ፈረቃ፤ ወዯ ምግብ ፈረቃ ተሸጋገረ፤ 

 
አሌከኝ 20 ዓመት ስንት ነው?!  
ሇመዝባሪ ቡዴን፤ በንቅዘት ሇተዘፈቀው፤ 
20 ዓመት ሃያ ቀናት ብቻ ነው :: 
 
ባንጻሩ ሇከፋው፤ 
20 ዓመት ሙለ ሇተመዘበረው፤ 
በረሃብ ሇረገፈው፤ በሃሰት ወንጀሌ ሇታሰረው፤ 
የመቶ ዓመታት ያህሌ ነው፤ 
ይህን ስላት ሌብ ካሌከው፤ 
የሰጡን የመቶ ዓመት የቤት ሥራችን ነው :: 
 

- የ2002 ምርጫ ቀረበ፤ « የምርጫ ስነ ምግባር ፈርሙ » ተብል ጥቂት በጎች 
ጠጉራቸውን በዯረቁ ተሊጭተው ወያኔን ሇማጀብ ፈረሙ፤  

- በምርጫው ወያኔ በጎቹን በሌቶ፤ ብቻውን ሮጦ ብቻውን አሸነፈ፤ 
- ስነ ምግባር፤ ስነ መቅበር (ስነ መቃብር)፤ መሆኑን በጎቹ ተረደ፤   
- «ወያኔ 99.6 በመቶ አሸነፈ ተባሇ»አንዴ አሸባሪ ብቻ ተሸሽጎ ይሁን ተፈትሾ ገባ፤ 
- « አውራ ፓርቲ ተፈጠረ ብል ወያኔ » ኩኩለ!! አሇ፤ ቄብ ድሮዎቹ አስካኩ፤ 
- «መተካካት»በሚሌ፤ የገንፎውን ምንቸት፤ በአብሽ ምንቸት ተክተው ገና ብዙ ብዙ 

ዓመታት እንዯሚዘርፉን እና እንዯሚያዘርፉን ነገሩን፤ እኛም እናያሇን ! አሌን፤ 
- « እዴገትና ትራንስፎርሜሽን » የሚሌ ጉራይማላ የኳኳታ ዱስኩር ዯሰኮሩ፤ 
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- ሦስትና አራት ትውሌዴ ሉከፍሇው በማይችሌ የብዴር ዕዲ ኢትዮጵያን ዘፈቁ፤ 
- የቤት ግብር ከፋዮችን እንዯ ወንጀሇኛ «የጣት አሻራ እምጡ ብሇው» ወሰደ፤   
- የአብዮትና የርሃብ አዙሪት ሕዝቡን ሲያሽከረክረው እነሱ ዝርፊያቸውን ቀጠለ፤   
- ገበሬውን ከመሬቱ አፈናቅሇው መሬቱን ሇዴንበር ዘሇሌ ከበርቴዎች ቸረቸሩ፤ 
- የማይታይና የማይጨበጥ « ባሇ ሁሇት አሃዝ እዴገት » አዯረግን አለ፤ 
- የአረብ አገሮች የሕዝብ ነውጥ፤ ዓባይ አፋፍ ሊይ ሆነው እንዱዘፍኑ አዯረጋቸው፤ 
- ሇዓባይ ሕዲሴ ግዴብ የቦንዴ መግዣ አምጡ ቢለን እኛ ሇቦንብ መግዣ ፍንክች፤   
- አዘራፊና ዘራፊዎች « ሌማታዊ መንግሥት » የሚሌ ታፔሊ ሇጥፈው 

ንቅዘታቸውን (ሙስናቸውን) ይዘው ሽር ጉዴ ማሇቱን ቀጠለ፤ 
- « የከተማ ነባር ቤቶችን በሉዝ በመያዝና» ሕዝቡን እራቁቱን አስቀርቶ 

እንዯባሪያ ቀጥቅጦ ሇመግዛትና አዯህይቶ ሇማስቀረት አዋጅ አወጡ፤ 
- የማሰብ፤ የመጻፍና የመናገርን መብት ሇመገዯብ የሽብርተኛ ሕግ አወጡ፤  
- የ20 ዓመት የዘረፋ ዴራማቸውን በአኬሌዲማ ትያትር አስመረቁ፤ 
- ሻዕብያ እንዯ ዕንቁሊሌ ታቅፎ የፈሇፈሇው ወያኔ፤ ዛሬ አዴጎ ሲያረጅ፤ ንጹህ 

ዜጎችን «የሻዕቢያ ነጭ ሇባሽ!» በማሇት ተሸብሮ ያሸብር ጀመር፤  
እራሱ የሻዕቢያ ቡሌቅባሽ እንዲሌነበር !! 

- «የመዴረክ አባሊት መቶ በመቶ ከአሸባሪዎች ጋር ይሠራለ አለና » የሚጠበቀው 
የፈጠራ ፊሌም ተቀርጾ፤ የፈጠራ ክስ ተባዝቶና የሃሰት መስካሪ ሰሌጥኖ ሲያበቃ 
ሇሆዴ አዯር፤ ዲኞቻቸው ትእዛዝ እንዯሚሰጡ ጠቆሙን ፤ እኛም እህ ?! አሌን፤  

- « አባቱን አያውቅ አያቱን ናፈቀ » እንዱለ በአፍሪካ አንዴነት ዴርጅት 
(በአፍሪካ ላቦች ዴርጅት) ሕንፃ የቀዲማዊ ኃ/ ሥሊሤን ሃውሌት ሳይሆን የክዋሜ 
ንክሩማን ሃውሌት አሠርቶ ባዲነቱን አረጋገጠ ::  

 
አሌከኝ! 
20 ዓመት ስንት ነው ?  
ሃያ ዓመት ሇዯሊቸው፤ 
ሃያ ቀናት፤ ብቻ ነው :: 
 
ባንፃሩ ረሃብ ሇሚገርፋቸው፤ 
ሇተነጠቀ መሬታቸው፤  
ሽብርተኛ ብሇው ሊሰሯቸው፤  
በሉዝ ሉነጠቅ ሇታሰበ ቤታቸው፤ 
20 ዓመቱ የአንዴ መቶ ዓመታት ያህሌ ነው፤ 
ሌብ በለ ሌብ ያሊችሁ !  
የሰጡን የመቶ ዓመት የቤት ሥራ ነው ትዝ ካሊችሁ !! 
 

 እኛም የድሇድመ ብዕር በዯም የተጻፈ ታሪክ አይፍቅም! እያሌን ይቀጥሊሌ  
  ትግሊችን! 

ዴሌ ሇተጨቆነው ሕዝባችን ! 
 በተባበሩ ሌጆቿ ክንዴ ተከብራ ትኖራሇች ኢትዮጵያ አገራችን !!! 

የካቲት 8ቀን 2004 ዓ.ም. ( February 16/2012)  


