
                                                      እነ አያልቅበት 

ፋኖስ ከለንደን፥      

                                                                                  ህዳር 10 /2007         

    ሳይሰማ መስከረም አይጠባም   ነውና ነገሩ፥ መጪው የኢትዮዽያ ብሄራዊ ምርጫ 

እየተቃረበ ስለሆነ   አ ኢብ   የሚያሰኙ   ሰበር ዜናዎችን   ከእንግዲህ ከእነእንቶኔ ሰርክ 

መስማታችን አይቀርም᎓: ጆሮ አይሰማው ፥ሰምቶም አይችለው ነገር የለም᎓: አይንም 

በየ ረገፁ ተተክሎ ከመማተር አይሰንፍምና እነአያልቅበትም በየሰአቱ ተአምር 

ማሰማታቸውን ይቀጥላሉ᎓: ይህችኑ መጪ ምርጫ አስታከው የማይቆርጡት፥ የማይፈልጡት 

ና የማይገለባብጡት የወሬ ተራራ የለም᎓: መጪው ምርጫ ነውና ስርአቱንና አገሪቱን 

እስካጣጣለ  ረስ የመአትና የመከራ ወሬዎች ካለኮፒ ራይት የሚለቀቁ ነጠላ ዜማዎቻቸው 

ይሆናሉ᎓:    ጊዜ አያሰማው የለ   እያልን መስማት ነው᎓: ውሽልሽል ወሬዎች ምንጫቸው እና 

ባለቤታቸው እነማን እነደሆኑ በማይታወቁ ደረገጾች ተለጥፈው፥ በኣራቢዎችም ተራብተው 

ብናይ ትኩሳታችን ከቶም ሊጨምር አይገባም᎓: ባለቤት አልባ ወሬዎችን ሁለት አስርት 

አመታት ሙሉ አን ም ላይፈይዱ ቀን እና አመተ ምህረቱ ብቻ እየተቀያየረ ሲነገረን ኖረናል 

᎓: 

አገሩን የሚወደውንና ህዝቡን የሚያከብረውን ዳያሰፖራ ግራ ለማጋባት የሚታትሩበት ወሳኝ 

ወቅት እስከምርጫው ያለው ጊዜ በመሆኑ በኢትዮዽያ ም ር ትላንትና ፒያሳ ላይ (ይቅርታ 

እነሱ ለመቼት/Setting/ የሚመርጡት ቤኒሻን ል ፥ጋምቤላ ወይንም የሶማሌ ክልልን 

ቢሆንም) እሳት ከሰማይ ወረደ ብለው ስለመፃፍ ብቃታቸው አን ም ልንጠራጠር አይገባም᎓: 

ክርስቲያኖች እግዚኦ እና በጌታ ስም ብለው ለመስማት የሚጠየፉትን፥ ሙስሊሙ 

የፈጣሪውን ስም እየጠራ እንደዘገነነው የሚገልፀውን መአት ፥ኢትዮዽያዊያን/ት በውናቸው 

ቀርቶ በህልማቸው ሊያዩ የማይሹትን በሰበር ዜና አታሞ እየተደለቀ ይነገራቸዋል ᎓: ወይ 

ሰበር ዜና! ነዋሪዎቹ በገዛ አገራቸው ተረጋግተው እየኖሩ ሳሉ፥ ከዋሽንግተን ዲሲ እነ 

አያልቅበት አካባቢያችሁ በጦር ታመሰ ቢሉ ምናልባት በውናቸው ሶሪያን ና ሊቢያን ባደረገን 

ብለው የተመኙትን በህልማቸው ቃዥተው ይሆናል ብለን ከመደምደም ውጪ የነእንቶኔ ነገር 

ውሃ ቢወቅጡት ነውና ለዛሬ አልተሳካላችሁም ብለን መተዉ ይመረጣል᎓:ለነገሩ ቀን ቀን 

በሃሳባቸው ሶሪያና ሊቢያ እየዋሉ ሌሊት ላይ ክፉ ምኞታቸው ሶሪያ እና ሊቢያ ወስዶ  

ከባዙቃ ላይ ቢያስወነጭፋቸው በሰው ምኞት ልንገባ አይገባም ᎓:  

አፍና ሆዳቸው ጌታቸው የሆነባቸው  እነአያልቅበት በሰሜን አሜሪካና አውሮፓ ተጎልተው 

ለሆዳችን ችግር የለብንም ይላሉ᎓:  ሌላውን ሆ  አደር ሲሉም ለማያውቅሽ ታጠኚ ነውና 



አን ም ቀን ስራ ሳይሰሩ አቆማዳቸውን ይዘው በምፅዋእት የሚኖሩት በአልሰሜ ዳያስፖራ 

ገንዘብ እንጂ በወዛቸው ገንዘብ ከአገር አገር እንደማይዞሩ አስረጂ ማቅረብ አያስፈልግም᎓: 

የቱማታ ወሬ ፋብሪካቸው ወሬ ከማምረት አይቆጠብምና ምርታቸውን ሸማች ባለመኖሩ 

እንጂ ቢኖርማ ኖሮ  ዛሬ ተቀምጠን ስለኢትዮዽያ ለማውራት አንችልም ይሆናል᎓᎓ 

የምርጫው ጊዜ እየተቃረበ በመጣ ቁጥር ምጧ ካስጨነቃት ሴት በላይ ምጥ ውስጥ የሚገቡ 

ናቸውና በሚያወሩት ብርክ ወሬ ያኔ ም ር ሁሉ በውሸት እንዲጨነቅ ይፈልጋሉ᎓᎓ 

በየ ረገፁ የመአት ምኞት  የወለደው የኮንትሮባን  ወሬ ሁሉ ባለ ሰበር ዜና ማእረግ ይቀባል 

᎓᎓ታዲያ በሰበር ዜና ብዛት ሃስት እውነት አይሆን ነገር ችግር ነው᎓᎓ የእነአያልቅበት የሰበር 

ዜና እና የውስጥ ምንጮቻችን ፈሊጥ አሁን ስለውስጥ ምንጭነት መጥቀስ የቀራቸው ጠቅላይ 

ሚኒስትሩን እንጂ ሁሉም ምንጫቸው እንደሆኑ በ ፍረት ሲያውጁ ታዲያ የግዞት ኖሮአቸው 

ለምን አላበቃ አለ ያሰኛል᎓᎓ 

የሚሰማ ካለ ስርአቱን ዋጋና ተኣማኒነት የማሳጣት ዋነኛው አጋጣሚያችው ይሀው 

የምርጫው ወቅት ነው᎓᎓ ችግራችው ግን ሃይለኛ ዝናብ በመዝነቡ ምክንያት ጎርፍ ተከሰቷል 

ለጎርፉ መከሰት ምክንያቱ ደግሞ ገዥው ፓርቲ ነው ከሚል የማይዘል መሆኑ ነው᎓᎓ሰሚም 

ይሰማል፥ አ ኢብ እያለ ይቺ ናት ጮማ ወሬ ያለው ደግሞ በማህበራዊ መገናኛዎች ስም 

እየሰጠ ያራባል᎓᎓ማ ?ለምን ?መቼ ?እንዴት ? ብሎ አይጠይቅም᎓᎓በዚህ ረገ  የአገራችን 

አንዳን  ሚዲያዎች ሳያጣሩ በማስተናገ  ረገ  ጥሩ ምሳሌ መሆን ይችላሉ᎓᎓ አዲስ አበባ 

እየኖሩ ስለ አዲስ አበባ ከዋሸንግተን በእነአያልቅበት  ተደርሶ የሚመጣላቸውን እንደወረደ 

ሳያላምጡ ይውጡታል ᎓᎓ይህን የተወላገደ ወሬ ማውራት ለገሚሶቹ የሚሰጠው ደስታ 

ባይታወቅም በደምሳሳው ግን ጠዋት ከመኝታቸው ሲነሱ በአፍንጫቸው የሚም ትን እና 

በክንዳችው ተወግተው የሚጦዙበትን መገመቱ ሳይቀል አይቀርም᎓᎓ሌሊቱን ናላቸው 

እሰኪዞር ያደሩበት መሸታ ቤት ግብሩ በዝቶ በነጋታው ኪሳቸው ባዶ ሲሆን ጠዋት ከቡና 

በፊት የኢትዮዽያን ስርአት በመራገም ብዛት ኪስ አይሞላ ነገር አ ኢብ ነው᎓᎓የባህር ማዶ 

 ንዛዜያቸው  ከኢትዮዽያ ስርአት ጋር ምን እንደሚያገናኘው እነሱ ብቻ ናቸው 

የሚያውቁት᎓᎓  

ለነገሩ እርግማኑ ከዋሽንግተን መሸታ ቤት ጣራ ለሰኮንዶች አላለፈም᎓᎓ በቤተ እምነታችው 

ፓልቶክ ላይ ተወዝፈው እርግማኑን ቢደልቁ እሱም ቢሆን ሰሚ አላገኘም ᎓᎓ በምክራቸው 

መጨረሻ 24 አመት ሙሉ ረግመን ረግመን ቁብ ያለን የለም ᎓᎓ስለዚህ በሰበር ዜና ለምን 

አናውከውም ብለው እንዲህ ተማከሩና አረፉት᎓᎓ አሁን መንግስት አፋፍ ላይ ደርሷል ጥቂት 

ብንገፈትረው ተሽቀንጥሮ ይወ ቃል ነውና ማእከላዊ አቧራ ማስነሻ ስልታቸው እንዲህም 

አሉን᎓᎓ አምስት ሂሊኮፕተሮች ነበሩ ከሱዳን ተነስተው በህዳሴው ግ ብ ላይ ካለከልካይ 

በረው ባህርዳር ነዳጅ ሞሉና ተነስተው ሄዱ ᎓᎓አ ኢብ ነው᎓᎓ በመጀመሪያ ግ ቡ የለም ᎓᎓ 



አልተሰራም ᎓᎓ውሸት ነው ሲሉን እንዳልከረሙ ᎓᎓ አሁን ከየት አመጡትና የተሰራ ሆነ ? 

᎓᎓አላማቸው ግልፅ ነበር ᎓᎓ የህዳሴው ግ ብ ጠባቂ የለውም ᎓᎓ መንግስት ለአገሪቱ ደንታ 

የለውም ᎓᎓ እና ሌላም᎓᎓ ከአመት በፊት የሆነች ፍጥረት በህዳሴው ግ ብ አካባቢ ታየች 

ብለው በሟርት ተወልደው በሟርት ያደ ት ፍጥረቶች ሲሰብኩ በአመቱ እ ሜ ሰጠንና ሌላ 

ነጠላ ዜማ ሰማን᎓᎓ ለነገሩ ይቺኛዋም ነጠላ ዜማ ብዙ ገዢ ባለማግኘቷ ሳትሳካ ወደማህደፘ 

ተመለሰች ᎓᎓  

የህዳሴው ግ ብ በኢትዮዽያ ህዝብ ሙሉ ገንዘብ እና ላብ እየተገነባ ከ 43 በመቶ 

የመ ረሱን ዜና ሲሰሙ የእነአያልቅበት የስኳር እና የደም ግፊት እየጓነ ናላቸውን ባዞረው 

ቁጥር በህዳሴው ግ ብ ዙሪያ እንከን መፈለጋቸው የስኳር እና የደም ግፊት ማሳታገሻ ሊሆን 

አይችልም ᎓᎓ ቢኖሩም ባይኖሩም ለኢትዮዽያ ህዝብ ፋይዳ የላቸውምና ግ ቡን ለቀቅ 

ለስኳር እና ለደም ግፊት ማሳታገሻ መ ሃኒታቸውን ቃም እንጂ የህዳሴው ግ ብማ 

ለሰኮንዶች ፊቱን ላያዞር ወደፊት ሄዷል᎓᎓ይቺም የቱማታ ወሬ ከምርጫው በፊት የተለቀቀች 

ነጠላ ዜማ መሆንዋ ነው᎓᎓ቅንብሯ ጥሩ ባለመሆኑ ሳትሸጥ ተረሳች᎓᎓አ ኢብ ነው᎓᎓ 

ሁሉንም በጀ እንበል እነኣያልቅበት ገና አላለቀባቸውምና ᎓᎓በአክሱም ከተማ ታጣቂዎች 

በሂሊኮፕተር መጥተው ታቦተ ፅላቱን ሰረቁት አሉን ᎓᎓ ይሄኛው ትንሽ የሆሊዉ  አይነት 

ፊልም አለውና መከታተሉ ይበልጥ ሳቢ ነበር᎓᎓ ልብ በሉ በሁለቱም  ርሰቶች ሂሊኮፕተሮች 

አሉ᎓᎓ ልዩነታቸው የቁጥር እና በህዳሴው ግ ብ ላይ ቱሪስቶች ሲሆኑ በአክሱም ፂዮኑ ላይ 

ደግሞ ኮማንዶዎች ናቸው ᎓᎓የአክሱም ኮማንዶዎቹ ብጫቂ መልበሳቸው ትንሽ 

ያሳብቃል᎓᎓ምነዋ ልብስ አጡ? ደግ እንግዲህ ብልን ስንጠብቅ በኢትዮዽያ ም ር መኣት 

አሰማልን ብለው በጣታቸው ቆመው መፀለይ የቀራቸው ምንዱባኖች ጮማ ወሬ አገኘን 

ብለው ዘለው ከነልብሳቸው ገብተው አገኘናቸው ᎓᎓ አክሱም ካሉበት የራቀ ም ር ባለመሆኑ 

ደውለው ማጣራት ሲቀላቸው ፀሎታቸው እሱ አልነበረምና ስርኣቱን የምታናጋ ትሁን እንጂ 

አሉና ለጠፉት ያመነ አልነበረም᎓᎓ ውለው አላደሩም ይቅርታ አሉ ᎓᎓ እንዴ የምን ይቅርታ ? 

ዛሬ እውነት ስለመናገራቸው ከሆነ ? 24 አመት የዘላበዱትስ ?የሚያምን የለምና በአራዳ 

አባባል አትፎግሩና እንበላቸው᎓᎓ በሃሰት ፈጥሮ በሃሰት አኑሮ በሃሰት የሚጠፉ᎓᎓ይሄኛውም 

ነጠላ ዜማ ገዢ አጣ᎓᎓ 

ሰው የቱንም ያህል ጥላቻ ቢጣባው እንዴት በገዛ ህዝቡ ላይ መኣትን ይመኛል᎓᎓ከሰሞኑ 

ኢቦላን ወደሚወዷት የቤኒሻን ል  ሙዝ ክልል ወስደዋት ነበር᎓᎓ ለነገሩ ሞከሩ ሞከሩ 

አልተሳካም እንጂ እነአያልቅበት ኢቦላ ገዳይ ባይሆን ኖሮ ኢትዮዽያ ተሸክመው ቢያሰገቡት 

በወደዱ ነበር ᎓᎓የሚኖሩበት አገር ምንኛ እየተጨነቀ ባለበት ሁኔታ ለኢትዮዽያ ህዝብ ይህን 

ማሰባቸው ሰዎቹ ከሰው ስለመፈጠራቸው አጠያያቂ ነው᎓᎓እነእነቶኔ ለህዝባቸው ጣውንት 



ከሆኑበት በርግጥ 24 አመት ቢያልፈውም 24 አመት በተሻለ አስተሳሰብ ርቆ ከሄደው ህዝብ 

ጋር መቼም ሊኖሩ አይችሉም᎓᎓ቤኒሻን ልን በፍቅር ይወዱታል እንበል ?:᎓ 

ክፍል 2 ይቀጥላል 

 


