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በተሇያዩ ጊዚያቶች የሚሰማኝን  የመጻፍ ሌማዴ ካካበትኩ ውል አዯረ። በግጥምም ሆነ በስዴ ንባብ 

የምከትባቸው በሙለ በብእር ሥም የምጽፈውን ጭምሮ የማምንበትንና የሚሰማኝን እንጂ ከይለኝታ  

ሚዛን ሊይ በማስቀመጥ ምን ይለኝ ይሆን ብዬ አይዯሇም። የግላ አመሇካከት ዯግሞ  ሇእኔ ትክክሌ 

ቢሆንም ላሊው ስህተት ቢመስሇው አይገርመኝም። የምዯነቀው ሇምን ተናገረ ተብል ማፈን ሉጀመር 

ሲሞከር ነው። ከኛ የተሇየ ሃሳብ ሇምን ይጻፋሌ የሚለ ባካባቢያችን የሚገኙ ቡዴኖች እራሳቸውን አሁንም 

በሕቡእ ሸማ ሸፍነው ላሊውን በመንቀፍ ብቻ ጊዜአቸውን ማሳሇፋቸው ዯግሞ ያሳዝነኛሌ። በተሇይ አገር 

ቤት ያሇው መንግስት በኖ ይጠፋሌ ብሇው የሚያምኑ እነዚህ ቡዴኖች፤ ከነሱ ሃሳብ ውጭ የተሇየ ምንም 

ሃሳብ መነገር የሇበትም፡፡ “እኛ የምንሇውን ካሌተቀበሊችሁ የመንግሥት ምንዯኞች ናችሁ” ብሇው ሲተርቡ 

ቅር አይሊቸውም። ይህን ሇማሇት ያነሳሳኝ “ትኩረት” በሚሌ እርእስ ከዲሊስ አካባቢ የተጻፈ በ 

ethiomedia.com  ዴሕረ  ገጽ ሊይ የወጣውን ትችት ካነበብኩ በኋሊ ነው። 

የዚህ የተጠቀሰው መጽሔት ዯራስያን፤ “ጠንቌይ ሆኜ ሳይሆን” በብእአጣጣሊቸው ብልም በሚጠቀሙበት 

ቃሊት አሌፎም ተርፎ በሚነገረኝ እነማን እንዯሆኑ ባውቅም  እራሳቸውን ገሌጠው እስካሌወጡ ዴረስ 

ሇምን እንዯተነሱ ሇምን እንዯሚዯበቁ ሇመናገር ያስቸግረኛሌ።  እንዳው ካየሁት እነዚህ ቡዴኖች ቁጥሩ 

እየበዛ ሄድ ስንት እንዯሆነ ሌናገር የማሌችሇው ዴርጅት ፈጥረው ሲገሇባበጡ ሇመክረማቸው እራሳቸው 

ምስክር ይሆናለ ብዬ ግን አምናሇሁ። ሇምን ታገሊችሁ ሳንሊቸው ሇምን አትታገለም ሇማሇት ብቃቱ 

የሊቸውም። እወዴሻሇሁ ያሇ  ሁለ ፍቅር አሇው ማሇት አይዯሇም የሚለትን የቆየ  አባባሌ ያስታውሷሌ። 

ስሇእውነት ሇመናገር። የትኩረት ጸሃፊዎች ባንዴ ወቅት አምባሳዯር ታዬ በተገኙበት የሌማት ስብሰባ ሊይ 

ሰሊማዊ ሰሌፍ አካሂዯው ካበቁ በኋሊ ወዯ  ስብሰባው ገብተው “ታዬ ባንዴ ወቅት ከሕዝብ ወገን ወግነህ 

ነበር አሁን ግን ሇሆዴህ የተገዛህ ሆዲም ነህ ዯግሞ  ሃገር ቤት ሌማት አሌሙ ትሊሇህ” ብሇው ባዲራሸ  

ውስጥ ሲሳዯቡ የዓይን ምስክር ነበርኩ። የአምባሳዯሩ መሌስ ዯግሞ  እኔን ሳይሆን ሇትዝብት የመጡትን 

ሳይቀር አስገርሞ  ነበር። ያለት ባጭሩ “ቅዴም በመሃሌ የሰዯቡኝ አንዴ ሰውዬ በስዴባቸው ብከፋም አዱስ 
አበባና  ባህር ዲር ባሊቸው ኢንቨስትሜንት ግን ዯስተኛ ነኝ”  የሚሌ ነበር። ተሳዲቢው መሌስ 

አሌነበራቸውም።  ታዱያ የኔም ችግር እዚህ ሊይ ነው እነሱ እያዯረጉት ያሇውን ላሊው ሲያዯርገው 

በማወግዛቸው። በተሇይ ባሇፈው ዲሊስ ተዯረገ የተባሇው ስብሰባ  ሊይ ይነሳ የነበረው በግሇሰብ መሬት 

ስጡን ሳይሆን ሊካባቢያችን ምን ማዴረግ እንችሊሇን የሚሌ እንዯነበር መናገር ይቻሊሌ። መጽሔቱ ባሇፈው 

ስብሰባ ሊይም አንባሳዯር ታዬ  እንዯነበሩ ይናገራሌ። ትሌቅ የፈጠራ ውሸት። ታዬ በስብሰባው ሊይ 

አሌነበሩም። ትኩረት በመቀጠሌ “ሙላ የሁለንም ሰው ማንነት ሇመዯበቅ መንግሥት  ፈቃዯኛ መሆኑን 

ገሌጾ ሆኖም መንግስት ዴጋፍ ሲፈሌግ መተባበር ይጠበቅባቸዋሌ  በሚሌ ከወዱሁ ሇተሰብሳቢዎቹ 

አስጠንቅቀዋሌ”ይሊሌ። ወንዴሞቼ ሪፖርቱን ማን እንዯነገራችሁ ባሊውቅም የነገራቸው የመሰማት ችግር 

ያሇበት ግሇሰብ ይመስሇኛሌ። የተባሇውን ማወቅ ከፈሇጋችሁ በጥያቄ  ሰዓት ሇምን እዚህ ዲሊስ ያለትን 

አገር ቤት የንግዴና  የሌማት ዴርጅቶች ያቌቌሙትን ግሇሰቦች ሥም ዝርዝር አትነግሩንም? ሇላሊው 



ማነቃቂያ ይሆናሌ ተብል  ሇቀረብ ጥያቄ መሌስ ሲሰጡ ነው “ግሇሰቦቹ ካሌተቃወሙ እኛ ችግር የሇብንም 

ነገር ግን ተጠቃሚ ሆነው ስማችንን ማውጣት አንፈሌግም ያለትን እንዯፍሊጎታቸው እንጠብቅሊቸዋሇን” 

ነው ያለት።                  

እኔን ከገረመኝ ነገር አንደ አቶ  ሙላ የግዴ በአሌማ ሥር ሥሩ ብሇው ጫና  አሇማዴረጋቸው ነው። 
“በምንም ይሁን በምን ሃገሬን ሌረዲ እፈሌጋሇሁ ያሇ ሰው በግለ በቡዴን በፈሇገው መንገዴ መሳተፍ  ይችሊሌ 
ብሇው ሲናገሩ ሰምቻሇሁና። 
  
ውዴ አንባብያን መንገዴ ሲሰራ ተቃውመን፡ ግዴብ ሲሰራ አውግዘን፡ ግዴብ ሲፈርሰ ተዯስተን ህንጻ ሲሰራ 
ኮንነን፡ እስከመቼ  እንዘሌቃሇን። ስንቶቻችን ነን ሇቤተሰቦቻቸን ገንዘብ የምንሌክ? ሇምን ሇማናውቃቸው 
ግሇሰቦች አንሌክም?  እንዳው ተነካካና ፖሇቲካ  ሌታናግሩኝ ነው። አቶ እስዬ TPLF ሆነው ጠሊት ነበሩ 
ዛሬ ታሪካቸው ያማረ ሕዝብ ያቀፋቸው ታጋይ ሆኑ። ኢንጂነር የቅንጅት መሪ ሆነው የሕዝብ አሰባሳቢ 
ነበሩ፡ ከጠቅሊይ ሚኒስተሩ ጋር በሰሊም እሰራሇሁ ብሇው ተጨባበጡ ሲባሌ ጠሊት ሆኑ። የቆየውን 
የነኮልኔሌ ጎሹን አሊነሳም ይቅር። ሇማሇት የፈሇግሁት ከኛ ጋር ያሌተሰሇፈ የተሇያየ አመሇካከት ያሇው ሁለ 
ጠሊት ነው የሚሇው የኦሪት ዘፈን መቆም ይኖርበታሌ። ሌማት ሳይሆን ኢትዮጵያ  ተራበች የሚሇው ብቻ 
የሚያስዯስተን ከሆነ ችግር አሇብንና እራሳችንን መጠየቅ ሉኖርብን ነው። ዘረኛ የሆነ ጽሁፍ እየጻፉ 
ዘረኝነትን መቃወም ያሰቀኛሌ። ከትኩረት ሌጥቀስ “ሇነገሩ መሇስ ዜናዊ ከጔዯኞቹ ከእነ  አቦይ ስብሃት ጋር 
ሆኖ የትግራይን ሕዝብ የሚያሊግጥበት ከላሊው ወገኑ ጋር አብሮ  እንዲይኖር መከራውን የሚያሳየው 
የሰሜን ተገነጠሌኩ ያሇችውን የናቱን አገር አግዝ ብል  አይዯሌ?”  ኧረ በታጋይ አምሊክ አገሩ 
አሌተገነጠሇም ኤርትራ የኛ ናት ባለበት አፋቸው  መሇስው ኤርትራዊ ስሇሆነ ጠሊት ነው ይለናሌ። 
አንደን መያዝ ያሻሌ ጎበዝ:: ኤርትራ ኢትዮጵያ  ከሆነ መሇስም ኢትዮጵያዊ ነው ብሊችሁ ተቀበለ:: ካሌሆነ 
የኤርትራን መሇየት ተቀበለና ከጠሊት ጋር ወገነ በለ። እንዱያ  ከሆነ  ዯግሞ ኤርትራ  የሄደትን ጦር 
የሰበቁትንም አብራችሁ ኮንኑ። ሇነገሩ በጉሌበትም ይሁን በምን ኢትዮጵያዊ ነው አይዯሇም የሚሇውን 
በወቅቱ ፓስፖርት እየሰጠ የሚያረጋግጠው የመሇስ መንግስት መሆኑን አንዘንጋ። ስሇሆነም አገር ቤት ቤት 
መስራት ወንጀሌ አይዯሇም እንዲሊችሁት ሁለ ሌማት ሊይ መሰማራትም ወንጀሌ አሇመሆኑን ተቀበለ። 
ቤትም የሰራ መንገዴ ዴሌዴይ ይሰራ ሰቀሊ መንግስት እንዯሚመሰገንበት ግሌጽ ነው። ያንን ምስጋና 
የሚፈሌግ ዯግሞ አገር ቤት ገብቶ ሇወንበሩ መታገሌ ይኖርበታሌ።  እንዯኔ ያሇው አሜሪካዊ ሌማቱን 
ከመዯገፍ ባሻገር በፖሇቲካው መግበት አይችሌምና። ካሌታገሌክ አታሌማ የሚሌ መፈክር መስማት 
አሌፈሌግም። ሇነገሩ በሌማቱም አባሌ አሌሆንኩም ነበር አሁን እንዴሆን እየገፋኝ መሆኑን ሌነግራቸው 
እወዲሇሁ:: ሇነገሩ ሳምን እንጂ በሰው ግፊት ያዯረግሁት ነገር በሕይወቴ ትዝ አይሇኝም። 
http://aigaforum.com/articles/lemat.pdf 
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