ንግሥት ዘውዲቱ፤ ልዕልት መነን እና ቀ/ ሃ/ሥላሴ የሰው ጉበት ይበሉ
ነበር?
ክፍል -2መልስ ለኢሕአፓ
ጌታቸው ረዳ ኢትዮ ሰማይ
ለኢሕአፓዎች ‘ክፍል 2’ መልስ ለመመለስ አልፈለግኩም ነበር። ሆኖም ዛሬ ቀን አንድ
የስድብ ኢመይል ደርሶኛል። ከስቶክሆልም ከሚተላለፈው ከኢትዮጵያ አንድነት

ራዲዮ ጣቢያ ጋር ያደረግኩትን ቃለ መጠይቅ አስመልክቶ ከአንድ ሰው/ ወይንም
ከአንዲት ሴት ያገኘሁት መልእክት እንዲህ ይላል።
እኛን “ኢሕአፓን” አትልከፈን፤ ኢሕአፓዎች ለከፍካቸው እውነታቸውን ነው።
በባህላችን ሰውን የሰው ሥጋ በልቶ አያውቅም፤ ተደርጎም ተሰምቶም አያውቅም፤
ኢትዮጵያዊ የሆነ ዜጋም እንዲህ ያለ ዜና ወይንም ጽሑፍ የጻፈ ዜጋ ተሰምቶም
አይታወቅም፤ አንተ እና መሰል ‘አማራዎች ነን ባዮች’ ናችሁ ከባህላችን ውጭ
ሕዝባችንን ለማዋረድ “አማራዎች በሰው ታርደው ተበሉ” የምትሉ “ሃሰተኞች”
ብሎ በአምስት ዘለላ መስመር የተሞላ የስድብ ናዳ ሲያወርድብኝ፡ ልተወው
ያሰብኩትን ትችቴ መቀጠል እንደለብኝና እራሴንም በማስረጃ መደገፍ ስላለብኝ
ይህንን ሰነድ ለንባብ ይኼው።
የኢሕአፓ ተከታዮች የሚከተሉትን ድርጅት ምንነት እንውቀዋለን ሲሉ
ይደመጣሉ። ካወቁት ችግር የለኝም። ግን ኢሕአፓን አትንካ፤ዋለልኝን አትንካ
ካለዚያ…ካለዚያ…..የሚል ዛቻ እያስፈራሩን ከናታችን ሆድ ገብተን እንድንደበቅ
ይወዉቱናል። ዛሬም ከስድባቸው እና ውንጀላቸው ነፃ ቢያወጡኝ በማስረጃ
አስደግፌ ላሳስባቸው እና እኔን ከስድባችሁ እባካችሁ ነጻ ልቀቁኝ እያልኩ ይህንን
የሚሞላቀቀው ብዕራችሁን እንድትፈትሹት ይህንን ሰነድ እነሆ መርምሩት።
ሁላችሁም አንባቢዎቼ እንደምታውቁኝ ያለ አንዳች ማስረጃ ሰውን/ድርጅትን
አልነካም። ሲነኩኝ ግን በማስረጃ አስደግፌ መልስ መስጠቴን ይታወቃል።
ስለሆነም ኢሕአፓዎች ከጌታቸው ረዳ ጋር መላከፍ የባሰውኑ ማንነታችሁን
ስለሚያጋልጥ ይህንን የእምየ ኢትዮጵያ ልጅ ጌታቸው ረዳን ለቀቅ ማድረግ
ይመረጣል! ሲሉ ብዙ ወገኖች መክረዋችሗል። ግን ትዕቢት መከራ ነው።
ስለሆነም እየተማማርን እንጓዝ።

ትንናት በኢመይል ልክህ ለሰደብከኝ/ለሰደብሺኝ ኢሕአፓ ወገኔ ሆይ። መልስ
ልሰጥህ/ልሰጥሽ ያልፈለግኩበት ምክንያት በኢመይል መልስ መስጠት ብዙዎቹን
የኢሕአፓ ጀሌዎች የሚያስቆም መስሎ ስላልታየኝ ይፋ መልስ መስጠቱ ሕዝቡ
ያውቀው ዘንድ እናንተም ብትታገሱ በሚል ይኸው ሃቁን እንዲፈተሽ ይህንን
ላንተ/ላንቺ መልስ ሰጥቻለሁ።
ካሁን በፊት አሲምባ በተባለው ድረገጽ ክፍል 1 የሰጠሁትን ትችት ላስታውሳችሁ፤
http://welkait.com/?p=11329። ርዕሱም መልስ ለአሲምባ “የኢትዮጵያ ሕዝብ
አራዊቶች ፓርቲ” ድረገጽ ጌታቸው ረዳ (ኢትዮ ሰማይ አዘጋጅ) ይላል። ከዚያ
በፊት የጸባችን መነሻ ለምን ዋለልኝ መኮንን ተቸህ? በሚል እና እንደገና ቆየት ብሎ
በሌላ ጊዜ “አማራዎች በጉምዝ ወረበሎች ሥጋቸውን የመበላቱ እና “ውጡ”
እየተባሉ ሲባረሩ ሁለተኛ ወደ ቤንሻንጉል ጉምዝ እንዳይመለሱ “ሥጋቸው
ጠብሰው” በመብላት እንዲሳቀቁ ስለመደረጉ ከመበላት ያመለጡት አማራ ገበሬዎች
በስዊድን ኢትዮጵያ አንድነት ራዲዮ በኢትዮፓትርዮትስ . ካም ድረገጽ ያደረጉትን
ቃለ መጠይቃቸው የተለጠፈውን መሰረት በማድረግ እኔ እና ሞረሽ ወገኔ
ያደረግነውን የየግል ትችታችን (ሞረሽ በድርጅቱ መግለጫ መስጠቱ) እኔ ደግሞ
በግል ባደረግኩት ትችት በሚመለከት፤ ኢሕአፓዎች እኔን በካርቱን ስእል፤
በፓልቶክ እና በጽሑፍ ዘለፋቸውን አወረዱብኝ። በሞረሽ ወገኔ የሲቪክ ድርጅት
ላይም ዘለፋቸው በራዲዮናቸው (ፍኖተ በተባለ ኢሕአፓ ሳተላይት ራዲዮ) እና
ድረገጻቸው ዘለፉን። ስለሆነም መለስ መስጠት ነበረብን እና መልስ ሰጠን።
ከዚያ ሊማሩ ባለመቻላቸው አንዳንድ የኢሕአፓ ጀሌዎች ወደ ግል ዘለፋ
መንጋጋት ጀመሩ። ቸል ብያቸው ለማለፍ ብሞክርም አሁንም ጀሌዎቻቸው
ሊያርፉ አልቻሉም። ስለሆነም ይህ ሁለተኛ ክፍል ለማውጣት ፍላጎት ባይኖረኝም
የኢሕአፓ ጀሌዎች መሪዎቻቸውን የሚጽፉት ስለማያውቁ (ወይንም ሆነ ብለው
ሌላውን ስም ማጥቆር ስለሚመርጡ) ስጋቸው ተበላ የተባሉት ምስኪን “አማራ
ገበሬዎችን” “ውሸታሞች” በማለት ሲኮንንዋቸው፤ እኛም የተፈጸመው ወንጅል
በማውገዛችን እኔንም ሆነ ሞረሽን ክፉኛ ዘለፉን። “ሞረሽ” በበኩሉ በዐማሮች ላይ
በሚፈፀመው አሰቃቂና ዘግናኝ ዕልቂት ላይ መሣለቅ በታሪክና በሕዝብ
ያስጠይቃል በፍኖተ-ዴሞክራሲ ሬዲዮ ለቀረበው ውንጀላ የተሰጠ አጸፋዊ መልስ”
(ማክሰኞ መስከረም ፬ ቀን ፪ሺህ፰ ዓ.ም. ቅፅ ፬ ፣ ቁጥር ፩ ሞረሽ ወገኔ ) በማለት
ሞረሽ የመልስ መልስ ሰጥቷል።

አሲምባ ድረገጽ አዘጋጆች በሞረሽ ላይ ዘለፋቸውን የወረዱት በሚከተለው መልክ
ነበር። «በአማራ ሕዝብ ስም ሌሎችን መዝለፍ የሚወገዝ ነው» በሚል ርዕስ
ያዘጋጀውን መግለጫ ነሐሴ ፳፪ ቀን ፪ሺህ፯ ዓ.ም. በፍኖተ ሬዲዮ አስተላልፏል[1]
በጽሑፍ ደግሞ በተባባሪ ድረ-ገፆች «አሲምባ[2]» እና «ደብተራው[3]
https://articles2u.files.wordpress.com/2015/08/stop-hurtingethiopia-in-the-name-of-amhara.pdf
አሠራጭቷል።
አሲምባ ድረገጽ አዘጋጆች በጣም በርካታ ነጥቦችን በማንሳት ከሰነዘርዋቸው
መልሶች አንዱ እንዲህ ይላል፡
“«የጉምዝ ሕዝብ/ ቤንሻጉሎች አማራውን ገድለው ጉበቱን፣ ኩላሊቱን፣ የታፋ
ሥጋውን በሉ ብሎ ዓይንን በጨው አጥቦ ሕዝብን መዝለፍ አፍሪካን ከሚጠሉ
ነጮች የሚጠበቅ እንጂ፣ ለዐማራ ተቆርቋሪ ነን ባዮች ሊሰጥ የሚገባው አደለም ።»
ካለ በኋላ፤ መልሶ እንዲህ ይላል፡<<«ሕዝባችን ሰው አይበላም፤ ይህን ውሸት ማሰራጨት ኢትዮጵያ ላይ መዝመት
ነው።»
ሲል “ኢትዮጵያዉያን የሰው ስጋ ይበላሉ ብሎ የአፍሪካኖችን ሥምና ክብርን
የሚነኩ “ነጮች” እንጂ አማራን እወክላለሁ የሚል ድርጅት እንዲህ ያለ አፍሪካን
የሚሰድብ ስድብ መስማት ሞረሽ ላይ ውግዘት መደረገት አለበት ሲል ሞረሽን እና
እኔንም በግል በሰጠሁት ትችት እንድንወገዝ ጠይቀዋል።
“<<«ሕዝባችን ሰው አይበላም፤ ይህን ውሸት ማሰራጨት ኢትዮጵያ ላይ መዝመት
ነው።»
ሲል እኛንን በመወንጀል በብእራቸው ሲመጻደቁብን፤ከአደጋው ያመለጡትን ስም
አጥፊዎች ብሎ ሲኮንኗቸው፤ የራሳቸው መሪ ሃማ ቱማ (እያሱ አለማየሁ) ግን
ነገሥታቶቻችን፤ልዕልቶቻችንን ግን የሰው ጉበት ይበሉ ነበር እያለ በመጽሐፍ
መልክ ጽፎ ሲኮንናቸውና ሲወነጅላቸው ግን ኢሕአፓዎች ምንም አላሉም። ያውም
ይህ መጽሐፍ “ቢቢሲ/BBC” ተብሎ በሚታወቀው አለም አቀፍ ራዲዮ/ቲቪ/

ጣቢያ ላይ ምርጥ መጽሐፍት ተብለው በየቀኑ ከተነበቡት እና ከተሸለሙት
(ኢትዮጵያ ውስጥም በአማርኛ ተተርጓምል ይባላል ?) ታዋቂ አለም አቀፍ መጽሀፍ
ሆኖ ተምርጧል።
ኢትዮጵያዉያን እና አፍኢሪካውያን የሰው ስጋ ይበላሉ እያሉ ስምን እና ክብርን
የሚነኩ ተቺዎች “አፍሪካን የሚጠሉ ፈረንጆች እንጂ ጥቁር ሰው ወይንም
ኢትዮጵያዊ ሰው እንዲህ አይጽፍም” ሲል አሲምባዎች ከንቱ ውሸትና
ግብዝነታቸውን በኛ ላይ አዥጎድጉደውታል። ያውም ሳያፍሩ <<«ሕዝባችን ሰው
አይበላም፤ ይህን ውሸት ማሰራጨት ኢትዮጵያ ላይ መዝመት ነው።» ሲሉ
<<እኛንም ሆነ ከአደጋ ያመለጡትን በኢትዮጵያ ላይ መዝመት ነው።>> ሲሉ
አጉል እወደድ ባይነታቸውን ለማንጸባረቅ ሞክረዋል። ሃቁ ግን ስንገልጠው “ባዶ፤
ገለባዎች” መሆናቸውን በተከራከርኩባቸው ጽሑፎቼ ሁሉ እውነት ይዤ
መከራከርየን አንባቢዎቼ እና እኔን የሚዘልፉ የኢሕአፓ ጀሌዎች እንዲያውቁትና
“አወቅን” የሚሉትን አጉል ትምህርታቸውን እንደገና እንዲከልሱት እና እኔንም
ይቅርታ እንዲጠይቁኝ እና ባንደነት ታግለን ወያኔን እንጣል ብለው የሚጽፉልኝን
ጥያቄአቸው እውን ለማድረግ መጀመሪያ ጨዋ የሆነ ሰው “ይቅርታ ጠይቆ”
በባህላችን ደምብና ስርዓት ’ሰላም ይወርዳል’። ካልሆነ በጭፍን በድርጅት ፍቅር
መጋለብ መልካም ባህሪ አይደለም።
ስለሆነም ድንግት ወገኖቼ ግንዛቤ እንዲኖራቸው፤ ይህንን ሰነድ ላቅርብ እና ይህ
ከዚህ በታች ያለው ታሪክ “አፍሪካን በሚጠሉ እና በኢትዮጵያ ላይ በሚዘምቱ
ነጮች የተጻፈ ወይስ በአፍሪካዊ ኢትዮጵያዊ? ኢሕአፓዎች በድረገጻቸው እና
በራዲዮናቸው ያሰራቹትን ‘አማራዎች በጉሙዝ ወንጀለኞች ጉበታቸው ሲበላ
የአማራዎች <ውሸት ነው፤እንኳን ባገራችን በአፍሪካምአልተደረገም> ሲሉ
የኢሕአፓ ጀሌዎች እኔን ሰድበውኛል። መሪያቸው ሃማ ቱማ ግን ንግሥት
ዘውዲቱ፤ልዕልት መነን እና ቀ/ሃ/ሥላሴ የሰው ጉበት ጥይበሉ ነበር ብሎ
የኢትዮጵያ መሪዎችን በሃሰት ስም ሲያጠፋ ግን መሪያቸውን አልኮነኑም! ለምን?
እኔን ከማውገዛችሁ እና ከመስደባችሁ በፉት ይህንን የሚከተለውን አጢኑ።
መጽሐፉ <<The case of the Socialist witchdoctor and other stories
(Hama Tuma 1993- second edition 2010 by EWFAWWW.SBPBOOKS.COM)>> የሚባለው መጽሐፍ ነው።

<<“When the wife of the late emperor, Menene herself, was sick, her
favorite spirit had called for human hearts in order to get her well
and the king, whom leaders of westeren countries eulogized as
enlightened, did not hesitate to order his special servants to bring the
hearts. Scores of copes were discovered on the streets of Harar, all of
them with hearts ripped out.”>>
<<” Empress Zewditu, whom the late emperor overthrew and some
say poisoned, used to wash in the blood of black people since her Zar
ordered her to, as to prolong her life.”>>
<< “I am sure that even you must have heard that the late emperor
himself had a spirit called “Korit” in the Bishoftu Lakes to wich he
gave young virgin boys as sacrifice. ..”>> (page 180 -Hama Tuma - The
case of the Socialist witchdoctor and other stories (Hama Tuma 1993second edition 2010 by EWFA- WWW.SBPBOOKS.COM)
<< “The son of Ras Mesfin,, a landlord who had died during the
revolution used slaves for target practice…..”>> The Church, wich
teaches that all men are created equal, never excommunicated anyone
for owning slaves or killing them.”>>
<< “…..once resolved to kill, the ordinary Ethiopians is a deadly
creature. Cunning and merciless. The man tracked the slave, lured
him into thebushes on a pretext, stabbed him to death, cut his
stomach open and pulled out the liver. Wrapping the liver in a piece
of cloth, he washed his hands in the stream and brought back the
liver to his mother-inlaw, who ululated in a low voice, praised his
devotion and courage and took the liver into the hut where his wife
was lying.
He never asked what happened to the liver. Did she eat it or tie it to
his body? He never wanted to know. His wife got well and
subsequently she gave birth to a girl much to his disappointment.

The man changed after that; he became withdrawn, avoid sleeping
with his wife, never kissed or touched his daughter and increased his
intake of arak…………
…to kill a slave (for such purpose) is not such a big deal in a rural
Ethiopia.” (Page 181-182) Hama Tuma (The case of the Socialist
witchdoctor and other stories (Hama Tuma 1993- second edition 2010
by EWFA- WWW.SBPBOOKS.COM)

እኔን የምትለክፉ ውድ ኢሕአፓዎች፡
በዚህ ሁኔታ፤ የኢትዮጵያን ስም ባህል፤ ሰብአዊነት፤ ታሪክ እና ዝና ክብር እና
ሞገስ፤ ያውም “የእምየ ኢትዮጵያ መሪዎች” እና ገናናነት ለአለም የሚነበብ እና
በአለም አንባቢዎች የተነበበ፤ከፍተኛ ማዕረግ እና ሙገሳ ያገኘ ኢትዖጵያና
ኢትዮጵያዊነትን የሚያዋርድ ማን ነው? ፍርዱን ለናንተም ለአንባቢዎቼንም
ልተው። እባካችሁ ተውኝ እንደ ሰው አርፌ እቤቴ ቁጭ እል ነበር ሆኖም አገር
ነውና የበኩሌን ላበርክት ብየ ነው እና እንዲህ የምሰደበው፤ ስድባችሁን እየቻልኩ
ልታገልበትና እረፍት ስጡን። ሰውን አልለክፍም፤ በጣም ሰውን አከብራለሁ፡
አገሬን እና እኔን ሲለክፉኝ ብቻ ነኝ ራሴን እና አገሬን ለመከላከል ሰውንና
ድርጅቶችን የምተቸው። እስኪ ለእውነት እንታገላለን እውነት እንናገራለን ስትሉ
የምትመጻደቁበትን ብዕራችሁ እስቲ ሃማ ቱማን እኔን እና ሞረሽ ወገኔን
እንደተቻችሁን በፍኖተ ራዲዮ ጣቢያችሁ እና በድረገጾቻችሁ ተቹት እና እንያችሁ
/እናድምጣችሁ?
አመሰግናለሁ።
ጌታቸው ረዳ (ኢትዮ- ሰማይ ድረገጽ አዘጋጅ) getachre@aol.com

