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ተረት ተረትና ተቃዋሚው !! 

ስሜነሽ አየለ  02-24-15 

ምርጫ ሲደርሰ የሀገራችን ተቃዋሚዎች በተለይም የዲያስፖራው ተቃዋሚ የተለመደ ዘመን የማይሽረውኝ፣ ግዚ 

የማይለውጠው ተረት ተረት አለው፡፡ ምርጫ በመጣ ቁጥር ከእውነቱና ከተጨባጩ ያፈነገጠ፣ በመሬት ላይ የሌለና 

የማይታይ፣ ሕዝብ ሊያምነው የማይችል ተራ ወሬና አሉባልታ መንዛትና ያልተደረገውን ተረደገ፣ ያልሆነውን ሆነ ብሎ 

መዓት አውርድ አሸባሪ ፕሮፓጋንዳዎችን ማሰራጨት አንዱና ዋነኛው ተረት ተረታቸው ነው፡፡  

በወትሮው ስነፍጥረታቸው ተግባብቶና ተደማምጦ መነጋገር፣ መወያየት ብሎ ነገር የማያውቁት የፅንፈኛው አክራሪ 

ዲያስፓራ ተቃዋሚ ፓለቲከኞች ምርጫ ሲደርሰ አንድ ላይ ይሰበሳባሉ፡፡ አቓማቸው መቶ በመቶ የተለያየ መሆኑን 

እያወቁትም እርስ በእርስ ሲወነጃጀሉ፣ ሲናቆሩና ሲናቸፋ የከረሙት የኖሩት ሁሉ በምርጫ ዋዜማ ከያሉበት 

ተጠራርተው በአንድ ላይ ውግዘት ያሰማሉ፡፡ የአደባባይ ሰላማዊ ሰልፍ ይወጣሉ፣ መፈክር ያሰማሉ፡፡ 

በአውሮፓውያን ሀገራት አስፋልቶች  ላይ በመንጐራደድ ይጮኸሉ፡፡ መግለጫ እያወጡ ይበትናሉ፡፡ ተረት ተረት 

የላም በረት የዘወትረ ዜማቸው ነው፡፡ በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይና ችግር ባለቤቶቹ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን 

እንጂ የአውሮፓ፣ የአሜሪካ መንግስታት፣ የተባበሩት መንግስታት ወይም የአውሮፓ ኮሚሽንና ሂዩመን ራይትዋች 

አይደለም፡፡  

ለእነሱ አቤቱታ ማሰማት በእነሱ ፊት ውግዘት ማሰማት መጮህ ምን የሚሉት አሸከርነትና ተላላኪነት እንደሆነ ምን 

ያህል የኢትዮጵያዊነትን ባህልና ክብር እንደሚነካ እያወቁም ህሊናቸውን ሸጠው በልተዋል፡፡ ይሄን አጎብዳጅነት፣ 

ይሄንን የበታችነት ስሜትን ሙሉ በሙሉ ተቀብለው በየቢሮአቸው እየዞሩ አቤቱታ ያሰማሉ፡፡ የኢትዮጵያ ችግር 

የሚፈታውም ሆነ የሚዳኘው በኢትዮጵያውያን ብቻ እንጂ በውጨ መንግስታትና በውጨ ዜጐች አይደለም፤ 

ሊሆንም አይቻልም፡፡  

ምርጫ ሲመጣ አውሮፓና አሜሪካ ያለ አክራሪ ተቃዋሚ በሙሉ በአየአለበት ሀገር ሁኖ ይጮሀል፡፡ ስለዲሞክራሲ፣ 

ስለሰብአዓዊ መብት፣ ሰለፕሬስ ነፃነት ያነሳል መፈክር ያሰማል፡፡ ለየሀገራቱ ፓርላማና መሪዎች ደብዳቤ ያስገባል፡፡ 

ለኢትዮጵያ የምትሰጡትን እርዳታ አቁሙ አቁሙ ይላል፡፡ ለኢትዮጵያ የሚሰጠው እርዳታ ለኢትዮጵያ ልማት 

ከድህነት መውጣት ከተረጂነት ለመላቀቅ የበኩሉን አስተዋጽኦ ያደረጋል፡፡ ዘለቄታዊ ባይሆንም ሀገርና ሕዝብ 

መረዳቱ መታገዙ ሁሉ ያበሳጫቸዋል፡፡ ሰው እንዴት በሀገሩ መልማት፣ ማደግና መሻሻል ይቀናል? ተብሎ ሲጠየቅ 

መልስ የላቸውም፡፡ 

እኛ ካልመራነው የኢትዮጵያ ልማት ልማት አይደለም፤ አይሆንምም፡፡ ዓለም የመሰከረለትም የኢኮኖሚ እድገት 

የነወርልድ ባንክና አይ ኤም ኤፍ ወዘተ ምስክርነት ሁሉ እውነት አይደለም የሚል እጅግ በከፋ ጥላቻ  የተዋጠ፣ 

በስሜት የሚዳክርና የሚናውዝ ተቃዋሚ ነው ያለን፤ ተረት ማውራት የሚወድ ራሱም ተረት የሆነ ተቃዋሚ፡፡ 

የውስጡም የውጭውም ፅንፈኛና አክራሪ ተቀዋሚ ፓለቲከኛ ምርጫ ሲደርስ ሆን ብሎ የመዓት አውርድ ወሬ 

እየፈጠረና እየፈበረከ በባዶ ሜዳ የስነ ልቡና ጦርነት ያካሂዳል፤ ተረት ተረት ማውራት ይወዳል፡፡ የተፈጠረውም 
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በተረት ነው፡፡ ራሱ ተቃዋሚውም የሚይዘውና የሚጨብጠው ያጣ እንደ መርገምት ፍጡራን እነሆ መቼም በአንድ 

ቃል አትግባቡም ልቦናችሁም ግብራችሁም አይገናኝም አብራችሁ ብትሆኑና ብትቆሙም ዶሮ ሳይጮኸ 

ትበተናላችሁ፡፡ ምክራችሁም ሴራችሁም ፍሬ አያፈራም ተብለው የተረገሙ መርገምቶች፡፡ ሀገር ሲያድግ ሲለማ 

ደረት የሚደቁ፣ እሪታቸውን የሚያቀልጡ ጉዶች፡፡  

ወንድም በወንድሙ ላይ ይነሳል፡፡ አብረው ሊሰለፋም አይቻላቸውም፡፡ አብረው ቆመው ይካካዳሉ፡፡ ይበላላሉ፡፡ 

ይጠፋፋሉም፡፡ ምክራቸውም ሴራቸውም ይፈርሳል፡፡ እንደ ገለባም ይቀላሉ፡፡ በነፋስም ይበተናሉ። ከእነሱ የቆመ 

ወዮለት እንዲል መጽሐሀፉ የእኛዎቹም ተቀቃዋሚዎች እንዲህ ናቸው፡፡ አሉባልተኞች፣ ወሬ ወዳዶች፣ ስም 

አጥፊዎች፡፡ በተረት ተረት ተፈጥረው በተረት ተረት የኖሩ ትግላቸውም ሕይወታቸውም ተረት ብቻ የሆነ፡፡ 

ምርጫ ሲደርስ የተቃዋሚው የወሬ ፋብሪካዎች ከሀገር ቤት እስከ ባሕርማዶ በሙሉ አቅማቸው የፈጠራ ዜናዎችን፣ 

በሬ ወለደ ቅጥፈቶችን በእጥፍ ድርብ እያመረቱ ይነዛሉ፡፡ ያሰራጫሉ፡፡ ያራባሉ፡፡ በየመንደሩ፣ በየመሸታ ቤቱ፣ 

በየእድሩ፣ በለቅሶና በሰርጉም ላይ ሁሉ ዶላር በሚከፍሉዋቸው ወኪሎቻቸው አማካይነት ሕዝቡ  ወሬያቸውን 

እውነት ነው ብሎ እንዲቀበል እውነትም እስኪመስለው ድረስ ሰለመሪዎች፣ ሰለድርጅቶች፣  ሰለሰራዊቱ፣  ሰለ ፖሊስ፣  

ሰለደህንቱ ወዘተ ታገዱ፣  ታሰሩ፣ ተከፋፈሉ፣  ተሰነጠቁ፣  ተፋጠዋል፣  ከዱ፣  ቁርጡ ይለያል፣  አብቅቶለታል፣ 

የሕዝቡ መነሳት ብቻ ነው የሚጠበቀው ወዘተ የሚለውን ተረት ተረታቸውን በከፍተኛ ወኔና ስሜት ይነዛሉ፡፡ ይህ 

ሆን ብለው ሕዝብን ለማሸበር ሲሉ የሚነዙት ሲሆን በተግባር ግን ምንም የለም፡፡ ዶላር ለቀማ ብቻ። 

በእንዲህ አይነቱ የውሸትና የፈጠራ ፕሮፓጋንዳ የድረ ገፅም ሆነ የጋዜጣ አንባቢው እንዲሁም የውጭ ቴሌቪዢን 

ስርጭታቸውን የሚከታተለው እውነት ብሎ እንዲቀበለው በዚህም ማህበራዊ ነውጥና ሁከት እንዲነሳ እናደርጋለን 

ብለው የቁራ ጩሀት ይጮሀሉ፡፡ እብድ ተከትሎ ሲያብድ የሚውል ወፈፌ የለም፡፡ እዚህ የሰከነ፣ የተረጋጋ፣ አስተዋይ 

ህዝብ ነው ያለው፡፡ የሚበጀውንና የማይበጀውን ጠንቅቆ ያውቃል፡፡ ቀስቃሽም ነጋሪም አይሻም፡፡ የሻእቢያ አሽከርና 

ተላላኪ የሆኑት የኢሳትም ሆነ የግንቦት ሰባትም  ጥሩንባ ነፊነት የትም አይደርስም፡፡ እንደለፈፉ ባክነው፣ ተነው፣ 

ተዋርደው ታሪካቸው ይደመደማል፡፡  

ተረት ተርት የላም በረት የማያልቅበት ጥቂቱ ጽንፈኛው አክራሪ ተቃዋሚ አውሮፓና አሜሪካ የተመቻቸና 

የተደላደለና የቅንጦት ኑሮ እየኖረ በሰው ቁስል እንጨት ስደድበት ዓይነት በሀገር ቤት በህዝቡ ውስጥ የከረረ ጥላቻ 

እንዲነግስ እርስ በርሱ እንዲናቆር በዲሞክራሲና በሰብአዊ መብት ስም እየነገዱ እየወሻከቱ በከፉ የጥላቻ ባህርም 

ውስጥ ተዘፍቀው መዓት አውርድ እያሉ ይጮሀሉ - የማያባራ ጩሀት፤ ሰሚ የሌለው ጩከት፡፡ 

ሌላው አስገራሚው ተረት ተረታቸው ዓለም በአክራሪ ሙስሊም አረመኔያዊና ዘግናኝ ድርጊት ተወጥራ ባለችበት፣ 

መላው ዓለም አክራሪነትን እየተጋገዘ እየተዋጋ ባለበት በዚህ ወቅት የእኛ ተቃዋሚዎች እጅግ ፅንፈኛ ከሆኑት ዋሀቢና 

የሰለፊያ አክራሪ ሙስሊሞች ጎን ተሰልፈዋል፡፡ በአሜሪካ ከሚገኘው ሂጂራ ፋውንዴሽን ጋር ተባብረው የኢትዮጵያን 

ህዝብ ታላቅ አደጋ ውስጥ ለመክተት የተሳሳተ በክህደትና ሸፍጥ የተሞላ መረጃ በመስጠት በኢትዮጵያ የአክራሪ 

ሙስሊሞች እንቅስቃሴ የለም፤ ጥያቄአቸው የመብት ጥያቄ ነው ይላሉ፡፡  
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የአክራሪው ድምፅ ከሆነው ቢቢኤን ድረ ገፅ ጋር ተቆራኝተው በጋራ በታማኝነት ይሰራሉ፤ ወረቀት ይበትናሉ፡፡ 

በኢትዮጵያ አደገኛ የአክራሪ ሙስሊሞች የዋሀቢና የሰለፊያ እንቅስቃሴ መኖሩን ምዕራባያውያን አገራት በመረጃ 

ተቋሞቻቸው ክትትል በማስረጃ ደርሰውበት አጋልጠውም እያሉ ይሄንንም ተቃዋሚው ሸምጥጦ ይክዳል፡፡ 

የሙስሊሙን ድጋፍና እርዳታ በማግኘት የተቃውሞውን አድማስ ለማስፋት በሚል ባዶ ሕልም አንድ አካልና አንድ 

አምሳል በመሆን እየሰሩ ይገኛሉ፡፡በመሰረቱ የአክሪሪ ሙስሊሞች እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ የተከሰተው ዛሬ በኢሕአደግ 

ዘመን አይደለም፡፡ ወደኋላ ዘመናት የሚቆጠር ሰፊ ታሪክ አለው፡፡ 

ከንጉሱ ዘመንም በላይ በጣም ተጠናክሮ የወጣው በደርግ ዘመን ሲሆን በሀገሪቷ አራቱም ማዕዘናት ደርግ ፈጣን 

እርምጃ በመውሰዱ ሁኔታውን ሊገታው ችሎአል፡፡ ተመልሶ ያገረሸው ዓይን ያወጣው የሀይማኖትን እኩልነትን 

ባከበረው ሰፊ ነፃነትም እንዲያገኙ ባደረገው የኢሕአደግ ዘመን ነው፡፡ይህ አደገኛና አሳሳቢ ሁኔታ በአብሮነቱ 

ተከባብሮ በመኖር በክፋም በደጉም ረዥም ዘመን አብሮ ላሳለፊው የኢትዮጵያ ሕዝብ መቸም አይጠቅመውም፡፡ 

ተቃዋሚው ከአክራሪ ሙስሊሙም ጋር በፈጠረው ቁርኝት በዚህም ተጠቅሜ ተቀባይነት አግኝቼ ሀገሪቱን 

አናውጣታለሁ ብሎ አስቦም ነበር፡፡እቅዱ መክኖ አሁን እየተናወጠና እየተናጠ የሚገኘው በሕዝብም አመኔታና 

ተቀባይነት ያጣው የተዋረደውም ራሱ ተቃዋሚው ነው፡፡  

ከስልጣን ጥም በስተቀር ለሀገርና ለሕዝብ ሀላፊነት የማይሰማው አክራሪ ተቃዋሚ ሀይል  በውስጡ ያመቀው የከፋ 

ጥላቻ እየገነፈለበት ከሻዕቢያ ጋር ተሰልፎም ኢትዮጵያን እየወጋ ነው፡፡ሻዕቢያ በኢትዮጵያ ሕዝበ ዘንድ እጅግ 

የሚጠላ የሚወገዝ መሆኑን ኢሳትና ግንባት ሰባት ያውቃሉ፡፡በረው ሄደው ሻዕቢያ ጉያ የተለጠፋት እነዚህ ከሀዲዎች 

ያን ያህል የተጠሉና የተወገዙ መሆናቸውን ልቦናቸው በውል ሊያውቀው ይገባል፡፡ 

ኢሳት ውስጥ መሬት አልበቃው ብሎ በድንቁርና እየጋለበ የሚገኘው ፕሮግራም አዘጋጅ ሻእቢያ ከረዳን በስድስት ወር 

አዲስ አበባ እንገባለን ብሎ አፍቃሪና አድናቂ ሻእቢያነቱን  የሚገልጸው የቀድሞው ም/መ/አለቃ ዛሬ በድንገት 

ስትራቴጂስት የፖለቲካ ተንታኝ ለመሆን ከአቅሙ በላይ እየዘባረቀ ውርደትና ትዝብት ውስጥ ወድቆአል፡፡በነዚህ 

ሰዎች የሚመራው ግንቦት ሰባት ምን ያህል የዘቀጠና የወረደ መሆኑን ሁሉም ተረድቶታል፡፡ነገሩ ያበቃው የሻእቢያ 

የጭን ገረድ ሲሆኑ ነው፡፡ 

ኢሳትም ግንቦት ሰባትም የቁም ሞት የሞቱት በግብጽና በኩዌት ብር እየተረዱ ከሻእቢያ ጋር ተባብረው በኢትዮጵያ 

ላይ በቅጥረኝነት ሲዘምቱ ነው፡፡የኢሳትና የግንቦት ሰባት ተረት ተረትና የጥላቻ ፈረስ ጋላቢነት እራሳቸውን 

ከማይወጡት አረንቓ ውስጥ የከታተቻው በመሆኑ ነፍስ ዘርተው ሊራመዱ አይችሉም፡፡እንዳወሩ እንዳረሩ እንዲሁ 

በነው ይቀራሉ፡፡ለሀገራቸውም መሬት አይበቁም፡፡  

አክራሪውና ፅንፈኛው የዲያስፖራው ተቃዋሚ ሀይል የግሉን ፕሬስ ልጉዋም የሌለው ፈረስ አድርጐ እንዳሻው 

ሲነዳው ሲጋልበው ቀልቡን አስቶ ሲያየቀባዥረው ከሕግና ከስርዓት ውጭ ሲፈነጭበት ተረት ተረት የላም በረት 

እያለ ሲያውካካበት የቆየው  ገንዘብ እየረጨ እየከፈለ መናጆዎችን እየገዛቸው ነው፡፡ሲሰራ የነበረው በፖለቲካ ስም 

ነግዶ ማትረፍና በገንዘብ መክበር ነበር፡፡ 
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ለሀገርና ለህዝብ ከመቆርቆር በመነሳት ሲሰራ የነበረ ስራ አልነበረም፡፡ሚዛናዊ ሁኖ ሁለቱንም ወገን በአግባቡ 

የመተቸት ድክመታቸውን ነቅሶ የማውጣት ከስህተታቸውም እንዲታረሙ የማድረግ ስራ ሳይሆን በፍጹም ጥላቻ ላይ 

የተመረኮዘና በአንድ ወገን ላይ ብቻ የመዝመትና ህዝብን ለአመጽ የማነሳሳት ተግባርን ነበር በቀዳሚ አጀንዳነት 

የሚያራምዱት፡፡  

ሁከት አመፅ ብጥብጥ እንዲነሳ መዓት አውርድ እያለ በሀገር አማን ሲቀላመድ ሲወሻክት የአመጽ ጥሪ ሲያደረግ 

የነበረው ኃይል ከጋዜጠኝነት ስነ ምግባር ውጪ የፅንፈኛ አክራሪ ተቃዋሚዎች ልሳን በመሆን በገንዘብ ተገዝቶ 

እንደሚንቀሳቀስ ወጪውም ሙሉ በሙሉ በእነሱው እንደሚሸፈን ሲታወቅ አገር ጥሎ ኮበለለ፡፡ ይህን ካልሰራ መኖር 

እንደማይጭል ያውቃል፡፡ 

ሕዝብ ለሕዝብ እያባሉ እያናከሱ የጥላቻ መርዝ እየረጩ ደም እንዲፊስ እየቀሰቀሱ የግል ጋዜጠኛ ነኝ ብሎ ማለት 

አስነዋሪም አሳፊሪም የከበደ ወንጀልም ነው፡፡ የኢሳት ተረት ተረት የላም በረት ማብቂያ በሌለው ጥላቻ የተሰደረ 

ሲሆን የሻዕቢያ አሸከርነቱን በኩዌትና በግብፅ የገንዘብ ድጋፍ እየተረዳ ገፍቶበታል፡፡እንዲህ አይነት ኢትዮጵያዊነት 

ታይጦም ተሰምቶም በታሪክ አይታወቅም፡፡  

በየመንግስት መ/ቤቱ በየተቋማቱ በየቦታው ያስቀመጣቸውና በገንዘብ የገዛቸው ወኪሎች የሚያደርጉት የወሬ 

ማቀበል ተግባር የተደረሰበት በመሆኑ እነዚህን የሀገርና የሕዝብ ጠላቶች የማጋለጡና የመመንጠሩ ዘመቻ ይቀጥላል፡፡ 

አይቆምም፡፡አይገታም፡፡  

አብዛኞቹ የቀድሞው የግሉ ፕሬስ አባላት የነበሩ ዛሬ ይሕ ነው ተብሎ የሚገለፅ ስራ የሌላቸው እንዲሁም 

የተቃዋሚው አባላት በቀጥታ በከተማና ገጠር እያነፋነፋ በመንግስትና በግል ተቋማት በራሱ በኢህአዴግ ውስጥ 

ያሉትን ጓደኞቻቸውንና ወሬ አቀባዮቻቸውን በመጠቀም ከኢሳት በሚከፈላቸው ዳጎስ ያለ ገንዘብ በሪፓርተርነት 

እንደሚሰሩ ይታወቃል፡፡በቅርቡም የሜሮን ጌትነትን ግጥም በክሊፕ ያቀናበሩትም እነሱው ናቸው፡፡በከፋ ጥላቻ 

ውስጥ ተውጠው እልቂትና ደም መፋሰስ የሚናፍቁ ጠላትነታቸው ወሰንና ድንበር ያለፈ ነው፡፡ 

በተለየዩ መንግስታዊ ተቋማት የሚሰሩትም ሆነ በጋዜጠኝነት ስም የሚነግዱት የሀሳብ ፍጭቶችን እየቀዱ ወይንም 

ውስጥ ባሉ ተባባሪዎቸው ገንዘብ እየከፈሉ በማስወጣት የበለጠ ገንዘብ ለማግኘት ወደ ኢሳት ሳተላይት ቲቪ በፍላሽ 

እንደሚልኩም የተደረሰበት ጉዳይ በመሆኑ ማጥራቱ ከውስጥ እስከውጭ ይቀጥላል፡፡ይህም የመንግስት ተቋማትን 

ምስጢራዋ ጉዳዮች ሰነዶች ውይይቶች ለሻዕቢያ አጋር ለሆነ ድርጅት አሳልፎ በመስጠት ወይንም ሀገራዊ ጉዳዮችንና 

ሰነዶችን ለጠላት አሳልፎ በመስጠት ከባድ የሀገር ክህደት ወንጀል ተጠያቂ ያስደርጋል፡፡ 

ይህ ጉዳይ በጠበበ መልኩ በየስብሰባው የሚገኙ ጋዜጠኞችንና ተሰብሳቢዎችን የሚመለከት ሲሆን አስፈላጊ ሲሆን 

ካሜራ ሞባይል ማኝኛውም አይነት የድምጽ መቅጃ ፎቶ ማንሻ ለሀገር ደህንነት ሲባል እንዳይገባ መከልከልን 

ሊያካትትም ይችላል፡፡ጋዜጠኛ የሆነ የመንግስት ሰራተኛ ወይመ የፓለቲካ ሹም ወይንም በሕገወጠነት ከተፈረጀ 

ድርጅት ጋር በምስጢራዋ መንገድ መረጃ በማቀበል ኢሜልና የሞባይል ስልክ በመቀያየር በኢንተርኔት መስመርም 

ሆን በፋክስ እንዲሁም በሞባል ፎቶ እያነሱ የሚያስተላለፋትን ሁሉ የሚመለከት በመሆኑና ከበቂ በላይ 

የተጠርጣሪዎች ማስረጃዎችም ስላሉ የግዴታ በሕግ ተጠያቂ ይሆናሉ፡፡ 
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ይህም ለአሸባራዎች አባሪ ተባባሪ በመሆን የሀገርን መረጃ አሳልፎ ለጠላት በመስጠት ወንጀል የሚያስጠይቅ የወንጀል 

ተግባር ነው፡፡በዚህ መልኩ እነ ግንቦት ሰባትና ኢሳት በሀገር ቤት ያለውን የተለያዩ ፓርቲዎች አመራሮች 

በቁጥጥራቸው ስር በማዋል እንዲሁም የግሉን ፕሬስ ለአላማቸው የመቀስቀሽያ መሳሪያ በማድረግ የ2007ዓ.ም 

ምርጫን ሙሉ በሙሉ ቀልብሰን በአመፅና በነውጥ የፖለቲካ ስልጣን እንይዛለን ብለው የቀመሩት መስመር 

አይናቸው እያየ እንደጉም ተበትኖአል፡፡ህልም እልም እንዲሉ፡፡የሴራ ቀመራቸውና ተረት ተረታቸው 

መክኗል፡፡አሁንም ደግሞ ደጋግሞ ይተናል፡፡ለአሉባልተኞች የሚሆን ግዜ የለም፡፡  

ከእውነት ያፈነገጡ በአሉባልታ በወሬ በሰም ማጥፋት በፈጠራ ፕሮፓጋንዳ የሚያምኑ በንቀትና በእብሪት የተመሉ 

ከእኛ በላይ ኢትዮጵያዊ የለም ብለው የሚያናፋ ወናፎች እርስ በእርሳቸውም በጥቅምና በስልጣን ሽኩቻ የሚባሉ 

እስከቡጢና መጠፋፋት ድረስ የሚራመዱ ከንቱዎች በመሆናቸው ኢትዮጵያን ለመሰለ ታላቅ ሀገር ኅላፊነትን 

የመሸከም ብቃት የላቸውም፡፡እነሱን የሚመርጥም ሆነ ከእነሱ ጐን የሚቆም ዜጋ የለም በተረት ተረት የሚኖሩ 

ናቸው፡፡  

ሰምኑን በኢሳት ሳተላይት ቴሌቪዥን በቀጥታ የተላለፈው ለአንድነት ፓርቲ እንሰጥ የነበረውን የገንዘብ እርዳታ 

አንድነት በመጠለፋና እንደሌለ ስለሚቆጠር ለሰማያዊ ፓርቲ እናስተላልፋለን ብለው በአደባባይ እስከ መናገር 

ደርስዋል፡፡ሰማያዊ ፖርቲ ነው ከጀርባ ሁኖ በፕ/ር መስፍን በመመራት በኢ/ር ይልቃል ጌትነት ፊትአውራሪነት 

በኢ/ር ግዛቸው ላይ ከውስጥና ከውጭ የተቀነባበረውን ዘመቻ የከፈቱት፡፡በግንባት ሰባትም የቅርብ አማካሪነት 

እየተረዱ አንድነት ፖርቲን ያፈራረሱት፡፡ሌላ ማንም ሳይሆን እነሱው ናቸው፡፡  

ለዚህ ነው በአንድነት ፓርቲ አመራር ላይ እንዲቀመጥ ያደረጉት ፅንፈኛው አክራሪ ሀይል ሕጋዊ እውቅና ሲያጣ 

በቀጥታ ይኸው አመራርና ጀሌዎቹ ሰተት ብለው ሄደው የሰማያዊ ፖርቲን የአባልነት ፎርም የሞሉት፡፡ቀድሞ 

የነበረው ምስጢራዊ ግንኙነታቸውም በአደባባይ ይፋ ወጣ፡፡እንዴትና በምን መልኩ ነው ከአንድ ፖርቲ ወደ ሌላ 

ፖርቲ በድንገት ሰተት ዘው ተብሎ የሚገባው የመርህና የመስመር ልዩነት አለን ሲሉት የነበረውስ ወደየት ደረሰ 

በእጅጉ አስገራሚም አስደናቂም ተረት ተረት ነው፡፡  

ይኸው የፈረደበት ምርጫ ሲመጣ በሕይወት የሌሉና የተቀበሩ የተቃዋሚ ፓለቲካ ፓርቲዎች ሁሉ ከጉድጓዳቸው 

ወጥተው ነፍስ ዘርተው አለን አልሞትንም ይላሉ፡፡ የሌሉ የሲቪክ ማህበራትም በአውሮፓና አሜሪካ ከመቃብር 

ይነሳሉ፡፡እናም ድምፅ ያሰማሉ፡፡ ይቃወማሉ፡፡ ያወግዛሉ፡፡ አስራ ምናምን ሀያ የተለያዮ ድርጅቶች ስሞች ተፅፈው 

መግለጫ ያወጣሉ፡፡ብዙ ናቸው ለመባል መሆኑ ነው፡፡የሚገኘው እያንዳንዳቸው ሲፈተሹ በውስጣቸው ያለው 

ሁለትና ሶስት ሰው ብቻ ነው፡፡ 

የዛን ድርጅት ስምና ማህተም ይዞ አውሮፖና አሜሪካ የተቀመጠው ሊ/መንበር ወይንም ም/ሊ/መንበርና ፀሐፊ 

የሚባለው ወይንም የሚባሉት የሲቪክ ማሕበር ወይንም የተቃዋሚ ፓለቲካ ድርጅት በሀገር ቤት ዋናው ሕዝብ 

ባለበት ሁኖ ይሰራል ድምፅ ያሰማል እንጂ ከሀገር ውጭ ሁኖ ሕጋዊ እውቅናና ተቀባይነት የለውም፡፡ለመሆኑ ያ ሁሉ 

ኢትዮጵያዊ ስም ያለው ድርጅት አውሮፓና አሜሪካ ምን ይሠራል ወይንስ የተቓቓሙት ነጮቹን ለማገልገል 

ነው፡፡አረ የጉድ ጉዶች ናቸው፡፡ 
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ባህር ማዶ እንንቀሳቀሳለን የሚሉት የተለመደውን ነጮችን እርጥባን መጠየቂያና ቢዝነስ /ንግድ/ መስሪያ መኖርያ 

መተደደሪያ መጦሪያ መለመኛ አድርገው ስለሚጠቀሙበት ብቻ ነው፡፡ለኢትዮጵያና ለሕዝቧም ምንም አልሰሩም 

ወይንም አልፈየዱም፡፡ለሕዝቡስ ምን ተጨባጭ ለውጥና እድገት አስመዘገቡ ቢባል መልሱ ባዶ ነው፡፡እንደዚሁ 

ትናጋቸውን እንዳለቀቁ እንደጮኹ ተረት ተረት እንዳወሩ አሉባልታ ወሬና ስም ማጥፋት እንደነዙ 

ይውላሉ፡፡ያድራሉ፡፡እድሜ ዘመናቸውንም የገፋት በዚሁ ነው፡፡ 

እነዚህ ጥቂት አክራሪ ፅንፈኛ የተቃዋሚ ሀይሎች በባሕር ማዶም ሰርተው ለፍተው በላባቸው 

አይኖሩም፡፡አይተዳደሩም፡፡ ላቡን አንጠፍጥፍ የሚኖረው ለሀገሩም ለሕዝቡም አሳቢና ተጨናቂ ከሆነው ያለውንም 

ሀገሩ በመላክ ቤተሰቡን ከሚረዳው ዲያስፓራው ኢትዮጵያዊ በሰበብ አስባቡ መዋጮ እየጠየቁ እያስፈራሩ 

እየነጠቁም ይኖራሉ፡፡ በሌላም መልኩ ማጅራት መቺዎች ናቸው ማለት ነው፡፡ ሰርቶ ከሚያረው ነጣቂዎች፡፡ 

ገመናቸውእ እዚሁ ድረስ ነው፡፡ ተረት ተረት የለም በረት ሲሉ በጥላቻ ባሕር ሰምጠው ሲዋኙ እድሜ ዘመናቸውን 

ገፋት፡፡ 

ዛሬም ከዓመታት በፊት የነበሩበት የመጠላለፍ የመተላለቅ የመበላላት የስም ማጥፋት የፈጠራ ወሬና ሽብር የመንዛት 

ስራቸው ላይ ናቸው፡፡ ተረት ተረት የላመ በረት እያሉ ይኖራሉ፡፡ ሀገር በወሬ በጥላቻ በስም ማጥፋት በስሜታዊነትና 

በጀብደኝነት አትለወጥም፡፡ አትራመድም፡፡ 

የዲያስፓራው አክሪሪ ተቃዋሚ ፓለቲከኛ ከደርግ በሁዋላ የተሰደደውን ጨምሮ እርስ በእርሱ በጥይት ሲፈላለግ 

የነበረ ሲሆን ዛሬ ደግሞ በአንድ ገጥም ከሻዕቢያጋር የልብ ወዳጅ ሆኖ በኢትዮጵያና በሕዝብዋ ላይ መዓት አውርድ 

እያለ እሱ በሰላም አገር ተቀምጦ ገንዘብ እየላከ በሀገር ቤት የእርስ በእርስ ጦርነት እንዲነሳ ሕዝብ እንዲፋጅ 

እንዲተላለቅ የሚመኝ የሚቀሰቀስና የሚሰራ መርገምት ነው፡፡ሕዝቡ ተላልቆ ሲያበቃ ከአውሮፓና ከአሜሪካ ሄጄ 

የመንግስት ስልጣን ይዤ ኢትዮጵያን እመራለሁ ብሎ የሚያስብ በሕዝብ ደም ለመነገድ ያስፈሰፈ እጅግ የዘቀጠና 

የወረደ ሰብዕና ያለው ባተሌ ነው፡፡  

ባጠቃላይ፣ ኢትዮጵያ በታሪኳ ታይቶና ተሰምቶ በማይታወቅ ልማትና እድገት ላይ ነች፡፡ ዋናው ተጠቃሚና 

ተዋናዮም ሕዝቡ ነው፡፡ ሕዝቡ የሀገሩን ሰላምና ደህንነት አጥብቆ ይጠብቃል፡፡ ለዚህም ዘብ ይቆማል፡፡ በስልጣን 

ናፍቆትና በጥላቻ ፖለቲካ የሰከሩ ፖለቲከኞችን አይከተልም፡፡ የእነሱ ፖለቲካ ዓላማ ማስፈፀሚያ መሳሪያም 

አይሆንም፡፡ ቀድሞ ከነበሩትም ሆነ በ1997ዓ.ም አክራሪው ተቃዋሚ ቀስቅሶት ከነበረውና ከመከነው አመፅ ብዙ 

ተምሯል፡፡ የሀገር ውስጡንም ሆነ የውጭውን አመፅ አቀንቃኝ አክራሪ ፖለቲከኛ መስማትም ማየትም 

አይሻም፡፡ተረት ተረታቸውን ከበቃው ከሰለቸው አመታት አልፈዋል፡፡  

ምርጫ ሲደርስ የተለመደ መዓት አውርድ ወሬያቸውን ገፍተውበታል፡፡ታሰረ ተገረፈ፣ ተሰደደ፣ቤቱ ተበረበረ፤እነ 

እከሌ ሀገር ከዱ፤ክፍፍሉ አሳሳቢና አስጊ ሁኗል ወዘተ ወዘተ ወዘተ ተረት ተረት የላም በረታቸው አያበቃም፡፡የእነሱው 

አጋፋሪዎች ካልሆኑ በቀር ሌላ ሰሚና አድማጭ የላቸውም፡፡ ተረት ነበሩ፡፡ ተረትም ሆነው ይቀራሉ፡፡ ኢትዮጵያ ግን 

በተረት ሳይሆን በስራ እያደገችና እየተለወጠች ነው፡፡ እነሱም ከንቱና መና ሁነው ይቀራሉ፡፡ በኢትዮጵያ ህዝብ 

ፊትም ለፍርድ ይቀርባሉ፡፡       


