
ለኢትዮጵያ መንግስት  ለኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማሪያም ያቀረብኩት  

የአጤ ቴዎድሮስ ፡ የንግስት ጣይቱ እና የጀግኖች  ከተማ በሚል ሃውልቶች የማሰራት ጥያቄዬ ፍቃድ 
አግኝቶ ነበረ። 

ከዚህ በታች የማስቀምጣቸው አንገብጋቢ ጉዳዮች ወገን እንዲያውቀው ለማስታወስ ዛሬ ብቅ ማድረጌ መክኒያት አላቸው ። 
ሆኖም በድካም እና በጊዜ ጥበት ጭምር ባለ አጋጣሚ ስለሆነ የምጽፍላችሁ ፡ የፊደል ስህተት እና ምናልባትም ቁልጭ ያሉ 
ቃላቶች በሚገባ ባለመጠቀሜ ከወዲሁ ይቅርታ እጠይቃለሁ። ይቺ መልክት መክኒያት አላት መክኒያትዋን በቅርብ የምናየው 
ይሆናል። አላማው የኢትዮጵያ ሕብዝ ንግስት ጣዩትን ፈጽሞ አሳንሶ እና እረስቶአቸው አያውቅም። ወያኔ ዛሬ ምላሳቸው 
ቀጣፊየሆኑትን እንደ ተከስተ ነጋሽ በመጠቀም ከጣሊያን ጋር በመተባበር ፡ የንግስት ጣይቱን ጀግንነት እና ትልቅነት የትግራዩ 
መንግስት ቦታ ሊሰጣቸው እና ሃውልት ለማሰራትም ዳርዳር እያለ እንደሆነ አስተጋብትዋል ባለፈው ሳምንት በአውስትራሊያ 
የአማርኛው ሬድዮ። ችግሬ ከጠያቄ ከጋዜጠኛው እንዳልሆነ ማስቀመጥ እወዳለሁ ከተከስተ ነጋሽ እና ከጌቶቹ እንጂ። ልብ በሉ 
ወደታች ዝቅ ስትሉ የምታነቡት ወያኔ የንግስት ጣይቱ ሃውልት እንዲሰራ በደርግ ጊዜ ማለት ወያኔ ቤተመንግስት ከመግባቱ 
አንድ አመት በፊት ጠይቄ የኢትዮጵያ መንግስት የፈቀደውን ፡ ደርግ ከስልጣን ቢወርድም የንግስት ጣይቱ እና ሌሎቹም 
ያቀረብኩት እና የተፈቀደው ፕሮጄክት ሁሉ በተግባር እንዲውሉ ሲጠየቅ ሁሉንም ወያኔ ከልክሏል። አሁን ግን ይሄንን 
የማያውቀው ተከስተ ለመጀመርያ ጊዜ ወያኔ ለንግስት ጣይቱ ቦታ ሊሰጥ መነሳቱን እና አጤ ምንይልክ እና እራስ መኮንን 
ጦርነቱን አላሸነፉም ፡ እንደውም ንግስት ጣይቱ ባይኖሩ አጤ ምንይልክም ራስ መሆንንም ከጣሊያን ጋር ሊስማሙ እንደነበር 
ጣሊያኖች ከጻፉት እንዳገኘ እና ንግስት ጣቱ ታሪካቸውን በአጤ ምንይልክ እና ራስ መኮንን እንደተቀሙ አድርጎ የሌለ የውሸት 
ታሪክ ፈጥሮ ንግስት ጣይቱ የሌለባቸውን ትግሬም ናቸው ብሎ ብቅ አለ አሁን ደግሞ። ሁሉም መሪ ሴትም ትሁን ወንድም ፡ 
የኢትዮጵያ ብሔር የተባለ ሁሉ ብሄሩ ነው። በደም ደግሞ ሲመጣ ሃቁ ንግስት ጣይቱ ትግሬነት የለባቸውም። የሚያስገርመው 
ሰውዬ ስለንግስት ጣይቱ ታሪክ ምንም በሚገባ እንደማያውቅ በመጨረሻ በሰጠው መልስ ጭምር የምትሰሙት ነው። ለሁሉም 
የኢትዮጵያን ታሪክ ፈትፍቼ በማስረጃ ስለማውቀው የውሸት ፒ ኤችዲ ለጥፋት ፒ ኤችዲ የተደረገ የታሪክ ላጲስ 
አይቀልድብንም። ትግሉ መቀጠል አለበት ። አላማው ኢትዮጵያን ለማጥፋት ነው። ሃቅ እንዲህ ብቅ ይላል ከዚህ ስር በማስረጃ 
እንደማቀርበው።  

ለኮሎኔል መንግስቱ ማለት ለኢትዮጵያ መንግስት በግሪጎሪያን አቆጣጠር 1990 የቀረቡት የተግባር ውጥኖች (ፕሮጄክት). 

 ወዲያው በጊዜው በተግባር ከዋሉት ልጀምር። 

አንደኛ ለአሜሪካኑ ምክር ቤት ሚኪሊላንድ እና አብረዋቸው በአይር በረራ አደጋ ሕይወታቸውን ላጡት ኢትዮጵያውያን እና 
አሜሪካኖች የሙት ዓመት አለም አቀፍ የጸሎት ቀን ተብሎ ፡ በኢትዮጵያ ጸሎት እንዳዘጋጅ እንዲፈቀድልኝ። 

ሃቁ በተግባር የኢትዮጵያ መንግስት በጊዜው ፈቅዶ እንደውም የእርዳታ መተባበሪያ ከእኔጋር በመተባበር አብሮኝ ጸሎት 
በማዘጋጀት የአሜሪካንን መንግስት ተወካይ፡ በአዲስ አበባ ንዋሪ አምባሳደሮች ፡ ዲፕሎማቲኮች ፡ የአፍሪካ አንድነት ፡ 
የተባበሩት መንግስታት፡ ታዋቂ ኢትዮጵያውያን ከቪዲዮ እንደምታዩት ሎሬት ጸጋዬ ገብረመድህን፡ የመንግስት ባለስልጣን 

ከ16 አመት በኋላ ለመጀመርያ በዚህ መልክ በጸሎት ሲገኙ። የኢትዮጵያም ቴሌቪዢን ለመጀመርያ ጊዜ ከ16 አመት በኋላ 
ቅድስት ስላሴ ሲገባ። በመሆኑም አሜሪካን በሚቀትለው ቀን በአፍሪካ የሚገኘውን ኤንባሲዎችዋን በሙሉ ከኢትዮጵያ ጋር 
በመተባበር የሚኪሊላንድ ቀን ተብሎ ሰኞች እለት እንዲከበር ፕሬዘደንት ጆርጅ ቡሽ አድርገዋል በመሆኑም ለመጀመርያ ጊዜ 
የኢትዮጵያ መንግስት እና አሜሪካን የዲፕሎማቲክ ግንኙነት በዚህ መልክ ሊያድሱ ችለዋል። ለዚህ ሁሉ ምስጋናው ለአንድ 
ንጉስ ፈጣሪ እየሱስ ክርስቶስ ነው። ኢትዮጵያን በቃሉ ለባረካት መድሃኒአለም ትልቅ ምስጋና ይግባው አሁንም። 

የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የቀዳው በቅድስት ስላሴ የተደረገው ጸሎት የዩትብ አድራሻ እነሆ። 

https://www.youtube.com/watch?v=5oM-TU8ZNcI 

ሁለተኛ፡ 

በሚኪሊላንድ ስም መንገድ አዲስ አበባ ውስጥ በሙት አመታቸው ቀን እንዲሰየም። 

መንገዱ ተሰይሟል በኮሎኔል መንግስቱ ውሳኔ። 



ሶስተኛ፡ እናት አባት የሌላቸው የወታደር እና በረሃብ ሕይወታቸውን ያጡ ልጆች ማሳደጊያ በሚኪሊላንድ ስም እንዲሰየም። 
የሚል ነበር።  

 

የሚኪሊላንድ እናት አባት የሌላቸውን ሕጻናት ማሳደጊያም በጠየኩት መሰረት ተፈጽሟል ሃቁ ከዚህ ቀጥሎ ባለው ዩቱብ 

ይመልከቱ። https://www.youtube.com/watch?v=er32IUKgyDI 

ከዚህ በላይ ያሉት ሶስቱም በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ በተግባር ውለዋል ። ምስጋና ለኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማሪያም፡ ዶክተር 
አሻግሬ ይግለጡ ፡ ምክትል የማስታወቂያ ሚኒስትር አቶ መርድ በቀለ፡ አቶ ጌታቸው ኃይለማርያም አንጋፋው ኢትዮጵያ 
ቴሌቪዢን ጋዜጠኛ፡ አንጋፋው ጋዜጠኛ አቶ ተክሉ ታቦር፡ እናም አቶ ሸመልስ ማዘንጊያ። ዶክተር ዳዊት ዘውዴ ፡ የኢትዮጵያ 
ቀይመስቀል ሊቀመንበር በጊዜው።  

በደርግ መንግስት አስፈቅጄ ወደ አሜሪካን በመመለስ፡ አሜሪካንን እና ሃውልት በመስራት የታወቁ ሁለት ድርጅቶችን እና 

በሚኪሊላንድ ሕጻናት ማሳደጊያ "ቤል ኤር ሆስትፒታል ዊንግ" በሚል ክሊነክ ለመስራት የተስማማ ዳላስ ቴክሳስ ያለ ሃኪም 
ቤት ጭምር አስተባብሬ እንደጨረስኩኝ ፡ የትግራይ ሕዝብ ነፃአውጪ ፡ የኤርትራ ሕዝብ ነፃ አውጪ እና የኦሮሞ ነፃ አውጪ 
ተባብረው የመላው የኢትዮጵያ አንድነት እና የሕዝቧ ቤተመንግስት ውስጥ በመግባታቸው ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም 

የሚሆን እና ጀግኖቻችንን ታሪክ የሚያሳይ ማንኛውንም አኩሪ እና "ኢትዮጵያዊነኝ የጀግና ደም!" ሊያሰኘው ወጣቱን 
የሚያስችለውን ሁሉ ጥሩ ጥሩ አላማ ደርግ ቢፈቅድም ቢተባበረኝም ፡ ወያኔዎች ዘጉት ። ከእናካቴው የሚኪሊላንድን የሕጻናት 
ማሳደጊያ በቪዲዮ ያያችሁትን ከላይ ወያኔ አፍርሶ አፓርትመንት ሰራበት ቦታው በጣም ቆጆ እና ታሪካዊ ቦታ ስለሆነ ንግድ ቦታ 
ሁሉ አደረገው ። ልጆቹም ግማሾቹ የወታደር ልጆች እና ከወሎ የመጡ ጥግሬ ልጆች ጭምር ነበሩበት። የወታደር ልጆች ናቸው 
ብለው በተኑዋቸው። ከናካቴው እኛ ኢትዮጵያዊነትን አናስተምርም ኢትዮጵያዊነትን ማስተማር ነው አሉ እንደዚህ አየንት 
ኢትዮጵያን ከውጪ መንግስታት ጋር በበጎ አድራጎት አማካኝነት ማቀራረብ እና ህዝብንም ማቀራረብ። ይሄውም የተነገረኝ ፡ 
በጊዜው አዲስ ዲፕሎማሲን ወይም ዲፕሎማቲክ በተግባር ምንመሆን እንዳለበት ገና ያልተረዳ ፡ በአምባሳደርነት እዛው ከዲሲ 

ወደ ኢምባሲው የገባው በብርሃኔ ገብረክርስቶስ በግልጽ በጊሪጎሪያን አቆጣጠር 1993 መሆኑ ነው ስብሰባችንን አቶ 
አምበርብር የሚባል ነበር ሲመዘግብ የነበረው። ዛሬ አምበርብር ኤንባሲውን ጥሎ ረጂም ጊዜው ነው  ከወጣ በዲሲ አካባቢ 
ይኖራል።  

አንደኛ፡ ቢሰራ ኖሮ ፡ ኢትዮጵያውያን እና የውጪ አገር ሰዎች የሚጎበኙት "የጥናታዊ ኢትዮጵያ የጀግኖች ከተማ" በአዲስ 
አበባ። በውስጡ የብዙ ጀግኖችን ታሪክን እና ሃውልቶች ያካተተ ፡ በዘመናዊ ውበት የተነደፈ እቅድ። ሊሰራ የተጠየቀው ቦታው 
ጃን ሜዳ። 

ሁለተኛ፡ የአጤ ቴዎድሮስ ሃውልት ። ሊተከል የነበረው በአጤ ቴዎድሮስ አደባባይ ላይ አዲስ አበባ። 

የአጤ ቴዎድሮስ አጽም ወደ አዲስ አበባ መጥቶ በ"የጀግኖች ከተማ" እንዲቀበር ። 

ሶሦስተኛ ፡ 

የእቴጌ ጣይቱ ሃውልት አንድ አዲስ አበባ፡ መዘጋጃ ቤት አጠገብ ከአጤ ምንይልክ ሃውልት ማዶውን።  

አራተኛ ፡ 

የአጤ ዮሐንስ ሃውልት አዲስ አበባ ፡ አገር ግዛት አጠገብ።  

አምስተኛ ፡ የሻምበል አበበ ቢቂላ ሃውልት ፡ ጃን ሜዳ። 

ስድስተኛ፡ 

የኢትዮጵያ ሰራዊት በጊዜው የነበረው ፡ በኦጋዴን እና በኤርትራ ለአገሩ ዳርድንበር ተሰልፎ ለአገሩ ክብር ብዙ ምስዋእትነትን 

ለከፈለው እናም ሕይወቱን አሳልፎ ለሰጠው ጀግና መታሰቢያ እራሱን የቻለ "የኤትዮጵያ ጦር ሃይሎች መታሰቢያ አደባባይ" 
አዲስ አበባ ፡ መከላከያ ሚኒስቴር አጠገብ። 



ሰባተኛ፡ 

 የአጤ ቴዎድሮስን ልጅ የልዑል አለማየሁ ቴዎድሮስን አጽም ወደ ኢትዮጵያ እንዲመለስ እንግሊዝን በመጠየቅ መልስ አግኝቼ 
ጉዳዩ ለመጀመርያ የቀረበልን በመሆኑ ፡ የሚመለከተው ክፍል እየተመለከተው እና እየመከረበት ነው በሚል ከእንግሊዝ 

መንገስት መልስ በግሪጎሪያን አቆጣጠር በ2003 አግኝቼ ነበር። ከንግስት ኤልሳቤትም ላቀረብኩት የይተባበሩኝ ጥያቄ መልስ 
አግኝቼ ነበር። ለማታውቁት በጊዜው ላልሰማችሁት ፡ ይሄ ሁሉ ከእኔ ጋር ቃለመጠየቅ ከተደረገው ጠቆም ለማድረግ በቲንሹ ፡ 
በአሜሪካን አገር በሚተላለፉ የሬድዮ ስርጭት ፡ በአሜሪካን ድምጽ ኢንግሊሽ ቱ አፍሪካ በሚል የሚታወቀው ፡ በአንጋፋው 
የጋዜጠኛ ባለሞያ አሸናፊ አበጀ የእንጊሊሽ ቱ አፍሪካ ዋና ዳሬክተር የቀረበ ፡ በዋሽንግተን ዲሲ በዶክተር ማንከልክሎት 
ኃይለስላሴ የኢትዮጵያ አንድነት ድምጽ ሬዲዮ ስርጭት ጭምር በጉዳዩ ሰፋ ያለ ትንተና እና ገለጻ አድርገውበታል 

(አድርገንበታል)። 

ስምንተኛ: 

 ሁለተኛ የኦሮሙኛ ሬድዮ ስርጭ። ባለፈው እንዳቀረብኩት በሕዝብ የተጠየቀውን አቅርቤ ተፈቅድዋል። 

ይሄውም ብዙ ኢትዮጵያዊን ያነጋገረ ጉዳይ በመሆኑ የማይረሳ ነው። ይሄንን ጥረቴን ነበር የወያኔ መንግስት ተብዬው መለስ 

ዜናዊ (ለገሰ) ለኢትዮጵያ ሚሊኒየም ልክ ከእኔ ጋር ሙሉጌታ አስራት በጉዳዩ ያለበማስመሰል ደብዳቤ አስፎ የአለማየሁ አጽምን 

ለኢትዮጵያ ሚሊኒየም በዓል ወደ አዲስ አበባ ይገባ ጥያቄው ከቀረበ ከ2003 ጀምሮ ብዙ ጊዜ ስለወሰደ በአሉን ምክኒያት 
አድርጋችሁ ስጡን በሚል ጉዳዩን እንዲከታተሉ የመቶአለቃ ግርማ ወልደጊዮርጊስ ፈስሚ አለማየሁ የት እንደተቀበሩ እና 
ከናካቴው አስታውሰዋቸው የማያውቁ ባንዴ ሙሉጌታ አስራት የተባለውም ግርማ ወልደጊዮጊስም ፕሬዘደትነትን በመመካት 
ሞከሩ ፕሮግጄክቱን ከእኔ እንጅ ለመቀማት። ባጭሩ አልሆነላቸውም ጉዳዩ ረጅም በመሆኑ ዛሬ ጊዜው አይደለም ገለጻ 
ለማድረግ። 

የኢትዮጵያወርቅ (የሐረርወር) ጋሻው። 

ዘብሄረ አንዲት ኢትዮጵያ! 

yehar9@aol.com 

ተጨማሪ ሚኪሊላንድን ለማያውቅ። 

https://www.youtube.com/watch?v=HNyT4XeMfMw 

Meeting with President Mengistu in Addis Abeba, August  1990. 

http://photobucket.com/gallery/user/JeanFrancwa/media/bWVkaWFJZDo0ODM5MDY4/?ref=1 
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