
 
 

ይድረስ ለውድ በልጅግ ዓሊ፤ እርስዎም እንደሌሎቹ? 
ወይ ዘበን! 
ጌታቸው ረዳ (ኢትዮፕያን ሰማይ ድረገጽ አዘጋጅ) 

ደራሲ የኦሮሞው በገድ ተወላጅ የሆነው የድሮው የአዲስ አበባ 
የወያኔ/ኢሕአዴግ ርዕዮተ አለም መምሪያ ዋና ሓላፊ፤ የዛሬው 
የግንቦት 7 ምክትል መሪ፤ የተጻፈ  መጽሐፍ 
 
 



ወዳጄ በልጅግ ዓሊ ልከስስ ነው። ወዳጄ አቶ በልጂግ ዓሊን 
የማያውቅ ያለ አይመስለኝም። በልጅግ በመጽሐፌ “ይድረስ 
ለጐጠኛው መምህር” ላይ መቅድም የጻፉልኝ ወዳጄ ናቸው። 
የሳቸውን የብዕር ችሎታ የማታውቁ የአላችሁ አይመስለኝም። 
“ቀለበቴን ስጧት” የሚለው መነነብ ያለበት ድንቅ መጽሐፍ የጻፉ 
ናቸው።  
 
ግርም! ይህ ካልኩኝ ትችቴን በወዳጄ ላይ ልቀጥል። የሚከተለው 
የእርስዎ ጽሑፍ ይመስለኛል። አንዳርጋቸው ጽጌ ኢትዮጵያዊ ነው! 
በሚለው ጽሑፍዎ አንዲህ ሲሉ ጽፈዋል፦ 
 

“አንዳርጋቸው . . . የዘረኛ ገዳይ መንግሥት ተቃዋሚ እንጂ 
የእከኩልኝ ልከክላችሁ ፓለቲካ ደጋፊ  አይደለም። አንዳርጋቸው 
ጦር አሰልፎ ለምዕራብያውያን ጥቅም እንደ ወያኔ የሚቆም 
አይደለም። አንዳርጋቸው የምዕራብያውያን ጥቅም ለማስጠበቅ ቀን 
ከሌሊት የሚሰራም አይደለም።” 
 
ጽቡቕ! ይህንን አባባልዎ እስኪ አንፈትሸው። ተሳስተዋል ወዳጄ 
አቶ በልጅግ ዓሊ። አንዳርጋቸው መንግሥት ስላልሆነ፤ ኢትዮጵያን 
የሚያዝበት እና የሚሸነሽንብት ሥልጣን ላይ ስላልሆነ 
የምዕራብያውያንን ጥቅም ለማስጠበቅ የአለመቆሙን እና ስለ 
መቆሙን አንደ እንደ እርስዎ ሽንጤን ገትሬ አልከራከርም። ስለ 
አንዳርጋቸው ጽጌዎን ሙገሳ ግን አንድ ነገር ግን ላስረግጥለዎት 
እሻለሁ፡ አንዳርጋቸው የእከክልኝ ልክክላችሁ ፖለቲካ 
የሚያራምድ መሆኑን ብዙ መራጃ ልጠቅስለዎት እችላለሁ። ወደ 
ኣመታት ሳልወስደዎ፤ ወደ ወራት ርቀት ማስረጃዬን ለማቅረብ 
ልውሰደዎት። አንዳርጋቸው “የእከክልኝ ልከክልህ ደጋፊ” ብቻ 
ሳይሆን አድርባይም ነው። “አራማጅ ብቻ ሳይሆን የእከክልኝ 
ልከክልህ ፖለቲካ አራማጅ መሪም” ነው”።  
 
የእርኩሱ ጸረ ኢትዮጵያ እና ጸረ ሰው ልጅ የሆነው የሺሕ 
ኣእላፎችን ሕዝብ መከራ አመንጪ የሆነው ጭራቁ ኢሳያስ 
አፈወርቂን የ2006 ዓ.ም የዓመቱ ሰው ተሸላሚ ያደረገው እና 
ጭራቁን አንድናወድስለት እና ሰብዕናውን አንድንወድለት 
ያደረገው “የማከክ ፖለቲካው አራማጅነቱንስ ወዴት አንድንረሳው 
ፈለጉን - ወድ አቶ በልጅግ ዓሊ?” ከዚህ ወዲያ አሳፋሪ 



“የአንዳርጋቸው ጽጌ እክክልኝ ልከክልህ” ከየት ይገኛል? ያውም 
ለምናውቀው ለጭራቁ የወዲ አፎም ጀርባን ማከክ?  
 
አንዳርጋቸው ለወደፊቱ የሚመሰርታት ኢትዮጵያ የምትመራው 
በስነ መንግሥት አስተዳዳር በአርአያነት አፍሪካኖች ሁሉ መከተል 
ያለባቸው የኢሳያስ አፈወርቂን “ስልፍ ስታይል” እና “ሰልፍ 
ረላያንስ” “በራስ መተማማን” እና በሕዝብ የመወደድ እና 
ተአማኒነትን አንደሆነ በግንበት 7 ቲ ቪ በ ኢሳት ቀርቦ ለሕዝብ 
ገልጿል (ባጭሩ ላሳጥረው- ልሂድበት ካልኵኝ ንግግሩ ከዚህም 
የላቀ አሳፋሪ ነው)። ከዚህ ወዲያ “እከክልኝ ልከክልህ” ምን አለ? 
ያውም የወደፊቷን ኢትዮጵያ በጭራቁ ኢሳያስ ስነ መንግሥታዊ 
አስተዳዳር አምሳያ መመራት አንዳለባት ከወዲሁ ስልጣን ሳይዝ 
እየነገረን? ይህ ካላስደነገጠን ምን ሊያስደነግጠን ይችላል ወድ 
ወዳጄ በልጅግ ዓሊ? በኤርትራ ሙዚቃ የምትደንስ ከታማ 
የተባለላትን የወያኔዋ መቀሌ ከተማ እያስገረመችን ያለውን አልበቃ 
ብሎ በመጻኢቷ የአንዳርጋቸው ኢትዮጵያ “በኤርትራ ሙዚቃ 
የምትደንስ ሌላ መቀሌ” ዳግም ለማድመጥ አንደገና ልንገደድ? 
ምንም ቢሆን ወዲ አፎም አወዳሽ እና ቀዳሽ አያጣም፡ አንዴት 
እድለኛ ነው ይኸ ጭራቅ?  
 
ውድ ወዳጄ አቶ ዓሊ፦ እውነት ይህ ሃሳብ ከእርስዎ የመነጨ ነው? 
አንዳርጋቸው ለኢትዮጵያዊያን የቆመ ነው ብለውናል። ጽቡቕ! 
ባይሆን አንደ እነ ሽታው እንደ እነ ኰስሞስ እንደ እነ…..ወዘተ… 
ወዘተ…በአንዳርጋቸው ሃላፊነት ለሻዕቢያ ገራፊዎች በቶርች ለ12 
ሰዓት በሄሊኮፕተር/ወፌ ላላ ግርፊያ ተዘቅዝቀው ያለ ውሃ 
መጐንጨት ሲገረፍ፤ እንዴት እርስዎን የመሰለ የሰው ልጆች 
መከራ ለማየት የማይፈልግ የነዚህ ልጆች ስቃይ፤ዋይታ፤እሮሮ፤
ልቅሶ እና አንግልት ቸል አሉት? እርስዎም እንደሌሎቹ? ይኸ ዘመን 
ከስንት ወዳጅ ጋር ያጋጫል? ወይ ዘበን! 
ጌታቸው ረዳ (ኢትዮፕያን ሰማይ አዘጋጅ) getachre@aol.com 
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