
                         

    ሚያዚያ 8/2005  

 

“ የዲያስፖራ አፄዎችን ያደቆነ ሰይጣን...” 

 

ያሬድ ከለንደን                                                 

 

“ ሁሉ አማረሽን ገበያ አታውጧት እንዲሉ! ” ፤ ላለፉት 22 አመታት ሁሉንም ተመኝተው ሁሉንም ለመሆን ያቃታቸው 

የዲያስፖራ አፄዎቻችን ወቅትና አጋጣሚን እየጠበቁ አዲስ ለምድ ለብሰው ብቅ የማለት አባዜያቸው የተበላ ዕቁብ ከሆነ 

ከራርሟል። ባለአውራና ባለግልገል የሆኑት የዲያስፖራ አፄዎቻችን ገሚሱ በስብስቴ ዘመን እንደሚባለው ፤ በዚያ ዘመን ከአገር 

የወጡ ቢሆኑም ፤ እንደ አረጀ እባብ ገለፈታቸውን እየገፈፉ እንደ አሮጌው እባብ ሳይሆን እንደ አዲስ ልታይ የሚሉ፤ አልሞት ባይ 

ተጋዳይ በመባል ሊለዩ የሚችሉ ናቸው። ሌሎቹ ተመተው ከወደቁበት አፈር ልሰውና ምሰው እንደገና የሚነሱ ፤ አለሁ 

አልሞትኩም ብለው ለማረጋገጥ አደባባይ ተሰልፈው ለመታየት የሚጮሁ ናቸው ። ሁሉም የአመጣጥ ዘመናቸው ይለያይ እንጂ 

“ድመት መንኩሳ አመሏን አትረሳ” እንዲሉ ፤ እድሜያቸው እየገፋ ቢሄድም የሰውን ባህርይ ሳይላበሱ ፤ እንደጮሁ ዘመን መጥቶ 

ዘመን ያለፈባቸው ናቸው። 

 

የዲያስፖራ አፄዎቻችን ከአሮጌ አጀንዳ ጋር እንደ አዲስ ሆነው ሲቀርቡ ፤ ምኞት አይጠገብምና የተመኙትን ሁሉ ቢመኙ 

መብታቸው ነው። ምኞትን ማን ይከለክላል ። ነገር ግን የተመኘነውን ሁሉ 80 ሚሊዮኑ የኢትዮጵያ ህዝብ እና በውጭ አገሮች 

የሚኖረው  በእነርሱ ቋንቋ “አገር ወዳድ” ተብሎ አብሯቸው የሚያረግደው ሁሉ የሚጋራው ነው ሲሉ ህፀፃቸው ከመነሻው አፈር 

ልሶ እንደተነሳው ያው አሮጌ እባብ እንጂ የተለዩ ፍጡር  ተደርገው እንዲታዩ አላደረጋቸውም ። በገሃድ ያለው ሃቅም ይሀው እኛ 

ያልነው ብቻ ናቸውና ።የልባቸውን አይቶ በደረት መሳብን እንጂ እግሩ ቢኖራቸውማ የአሁኑ ታሪክ ሌላ ይሆን ነበር፤ የዲያስፖራ 

አፄዎቻችን በኢትዮጵያ እና አሁን ባለው የመንግስት ስርአት ላይ “ነቢይ” እሰከመሆን ደርሰው “ትንቢት” የተናገሩበት ወቅትም ነበር 

። ሃሰተኛው ነቢይ ሆኑና መና ቀሩ እንጂ ። ጥንቆላም ሞክረው ነበር ጠንቋይ ለራሱ አያውቅምና  በጥንቆላቸው ከእነርሱ ውጪ  

ማንም የጨው አምድ ሆኖ የቀለጠ የለም ። ኢትዮጵያ እና ልማቷ ላይ ክፉ ልቡና ያላቸውን ሁሉን ካቡ ፤ አወደሱ። በድንጋይ ላይ 

ድንጋይን ከመሩ ፤ ሁሉም  የእምቧይ ካብ ሆኖ እየተናደ አራዳቸው እንጂ አንድም ያሳኩት ነገር የለም። ልቦናቸው ከክፉው ፤ 

ከጥልቅ ከመጣው ሰይጣን ሃሳብ የተሞላ ነበርና- እሱም ጥላቻና የጥላቻ ፊታውራሪነት ።  

 

           አፄዎቹ ስብእናቸውን ፤ አካሄዳቸውን እና ስነምግባራቸውን በታሪካቸው ፈትሸው አያውቁም ። ሁሌም ልክ ነን ብለው 

ራሳቸውን ሰማየ ሰማያት ያደረሱ ናቸውና አይናችሁ ጉድፍ ብቻ ነው ብሎ ለሚነግራቸው፤ የአፄ በትራቸውን ከቻሉ በአውራው 

ካልቻሉ በግለግላቸው በኩል እንደምንም ያሳርፉበታል። በሌላ ፈርጁ  የዲያስፖራ አፄዎቻችን ራሳቸውን ካለህዝብ እውቀና 

እናውቅልሃለን ብለው የቀቡ ናቸውና እንዲህ ለምን አደረጋችሁ ! ብሎ የሚጠይቃቸው የለም ። አፄ አይከሰስ ሰማይ አይታረስ 

ነውና የዲያስፖራ አፄዎቻችን ልዩ መለያቸው እንደ ሰው ተኝተው ሳይሆን በጠራ ሰማይ ፤ ያውም ቀትር ላይ ሊያልሙ መቻላቸው 

ብቻ ነው - የቀን ህልመኞች ። ዋልድባ ላይ የተጣባቸው ሰይጣን ሳይለቃቸው አሁን አሁን አንገቴን የሙስሊም ካራ ይቅላኝ ብለው 

በአደባባይ ማተብ ላሰሩላቸው አክራሪ ሙስሊሞች የጡት አባት ሆነዋል።የዲያስፖራ አፄዎቻችን “የኢትዮጵያ መንግስት 

ሙስሊሞችን በገዛ አገራቸው ሁለተኛ ዜጋ አደረጋቸው” ብለውን የምጣዱ እያለ የእንቅቡ ተንጣጣ እንዲሉ ፍራሽ አውርደው 

ሲላቀሱ ከርመው ፤ ሃዘኑ በቃና ፍራሹ ተነስቶ በየቤቱ በመድረስ ላይ ናቸው።ከሙፍቲሁ በላይ ሙስሊም የሆኑልን አፄዎቻችን 

የቸገረው ምን ያገባል እንዲሉ ፤ ስትወልድ ተያይዞ ገደል እንደገባው አዘቅት የሚወርዱበት ቁልቁለት ላይ ናቸው። 

 



         “ከጅብ ቆዳ የተሰራ ከበሮ ምቱ እንብላው፤ እናንክተው”  ነው እንዲሉም ከደርግና ከሻዕቢያ ቆዳ የተሰሩት  የዲያስፖራ 

አፄዎቻችን ምት ምን ሊሆን እንደሚችል ነጋሪ አያስፈልገውም። አፄዎቻችን ስለሚናገሩት፤ ስለሚሰሩት ፤ ወደዬት መሄድ 

እንደሚፈልጉ የጠራ ግንዛቤ የላቸውም ። በስርአት እራሳቸውን ለመምራት የሚያስችል ስብዕናም ያልፈጠረባቸው ናቸውና፤ 

የሚሞግታቸውን  ሊሞግቱ የሚችሉበት አስተሳሰብ በስህተት እንኳን ቢፈለግ ሊገኝ አይችልም። ዲሞክራሲ የሚባል በአጠገባቸው 

ባይዞርም ፤ ስለ ዲሞክራሲ ያወራሉ ፤ ነፃ ያልውጡ ነፃ አውጪዎቻችን ስለነፃነት ይናገራሉ ፤ ለነገሩ ሰይጣንም ቢሆን ከመፅሃፉ 

ይጠቅስ የለ። እንደዚያ ናቸው ። ባዶ መሆናቸውን ለማሳየት የቤተ ሙከራ ምርመራ ሳያስፈልግ ለማሳመን ከሚጥሩ ይልቅ ፤ 

የመንደር እድር ጥሩንባ ነፊ በደርዘን ቀርቦ ጥሩንባውን ቢነፋ ሊያወጣ በማይችለው ሃይል መረን ሆነው መረን ይናገራሉ። 

ትናጋቸው እስኪታይ ያምባርቃሉ ፤ ያኔ የዲያስፖራ አውራ አፄዎች እስከነግልገላቸው  አደባባይ መውጣታቸውን እንረዳለን። 

ብሩስ ጄ በርማን የተባሉ ፀሃፊ፤ እእአ፤ በ1989 ቺካጎ ላይ ባሰተሙት ”The Concept Of ‘Articulation’ and The Political 

Economy of Colonialism” መፅሃፍ ፤ ገፅ 411 ላይ ካሰፈሩት አንድ አረፍተ ነገር እንዋስ፦ 

 

                       “...Political Articulation Requires Maturation And Experience...” 

 

          የዲያስፖራ አፄዎቻችን በእርግጥ አስተሳሰብን በአስተሳሰብ እየመከቱ ለመናገር አልታደሉም ፤ ያደቆናቸው ሰይጣን 

ለመሞገት የሚያስችል የጠራ አቅጣጫና የተነደፈ አላማን ነስቶአቸዋልና። ያን ያህል ደረጃ ሊያደርስ የሚችል እውቀቱም ብስለቱም 

በዙሪያ ገባቸው የለምና የኮንትሮባንድ ነጋዴውን ይመስል ያገኙትን ጠልፈው አጋጣሚን ጠብቀው መሯሯጥ እንጂ ቆም ብለው 

ሊሞግቱ ድፍረቱም እውቀቱም የላቸውም።ከአስተሳሰብ ሙግት ይልቅ ማምለጫቸው የሽንፈታቸውን ሽንፈት ይበልጥ የሚያጎላው 

በግለሰቦች ስብዕና ላይ ቶሎ ዘለው የፈጠራ ድርሰታቸውን ማነብነብ ነው። 

 

          የዲያስፖራ አፄዎቻችን በአሁኑ ዘመን እጅግ በጣም ኋላ ቀር የፕሮፓጋንዳ ዘዴ በመባል የሚታወቀውን የአንድን ግለሰብ 

፤ ተቋም ፤ ፓርቲ ወይንም መሪን ዋጋ ለማሳጣት፤ መልካም ስምና ዝናን ለማጉደፍ፤ በአጠቃላይ ጥላቻን የመንዛት ተራ 

የፕሮፓጋንዳ አሰራር ነው የሚከተሉት ። ጁ አን ኮል የተባሉ ፀሃፊ ፤ እአአ ፤ በ2005  ኒውዮርክ ላይ ባሳተሙት “ The 

Googlesmear as a Political Tactic “ በሚለው መፅሃፋቸው፤ ገፅ 67 ላይ እንዳስቀመጡት የጥላቻ መንዣ ፕሮፓጋንዳ ቅርፁና 

ዘዴው እየሰፋ መምጣቱን በመግለፅ ሰዎች ያንኑ በጥላቻ ከሚዋልልና ምንጩ ያልተረጋገጠውን  የጥላቻ መረጃ እንደ ሃቅ/Fact/ 

አድርገው ከወሰዱት  ስህተት መሆኑን ያሰምሩበታል። 

 

               “...For facts you can trust, you will need to pick your sources more carefully .It become 

                  More important than ever to check out who is saying? what ?and why  and to run  

                  Their assertions against reliable sources .The truth are always the most undetectable...”  

 

እንግዲህ የዲያስፖራ አፄዎቻችን በየድረ ገፆቻቸው የሚለጥፉት እንቶ ፈንቶ 80 ሚሊዮን ህዝብና አገሪቱ ያልተረጋጉ 

እንዲሆኑ ያለመ ነበር፤ በሚያሳዝን ሁኔታ ኢትዮጵያን ለኢትዮጵያዊው እና ለተቀረው አለም ሲዖል አድርገው በኢንተርኔት ጦር 

ግንባራቸው  ያሳያሉ። ይህ የአፄዎቻችን አሰራር የአዶልፍ ሂትለርን ባህርይ በቀጥታ የቀዳ ይመስላል።ራንደል ባይዌርክ የተባሉ 

ፀሃፊ ፤ እአአ 2005 ፤ ለንደን ላይ ባሳተሙት “ፕሮፓጋንዳ” በተሰኘው መፅሃፋቸው  ገፅ 44-45 ላይ አንድ አብነት አንስተዋል። 

በሁለተኛው የአለም ጦርነት ወቅት የናዚዎች ፕሮፓጋንዳ ሃሰተኛ መሆኑን የጀርመን ህዝብ ከማንም በላይ ጠንቅቆ ያውቅ ነበር ። 

ይልቁን በፕሮፓጋንዳው ምጥ ውስጥ ገብቶ የቆየው የእንግሊዝ ህዝብ ነበር ይላሉ። የዲያስፖራ አፄዎቻችን ፕሮፓጋንዳን 

በተመለከተ እንደ ናዚው ሁሉ 80 ሚሊዮኑ የኢትዮጵያ ህዝብ ቁም ስቅሉን እያየ ነው በሚል ለባለቤቱ መልሰው የሌለውን 

ቢያረዱ ነገሩ ለቀባሪው ነውና ጉዳዬ ብሎ ከልቡ ሊያስገባው ቀርቶ  ፤ በፕሮፓጋንዳው በቀጥታ የተጠቃው አንዳንዱ በውጭ 

አገሮች የሚኖረው ዜጋ ብቻ ሆኖ ተገኘ። ይህም ዜጋ አገሩን በገዛ ጊዜው ሄዶ ሲያይ  ሲዖል ተደርጋ የተሳለችው ኢትዮጵያ የሰው 



ልጅ ሊኖርባት የሚገባው ምድር ፤ አሁን ከሚኖርበት አገር የማያንስ እድል የተፈጠረባት ኢትዮጵያ  መሆንዋን በማየቱ ፤ ተመልሶ 

የሚያሰላስለው ወደ አገሩ ጠቅልሎ የሚገባበትን ጊዜ ብቻ ነው። 

 

አዶልፍ ሂትለር ፤ “My Struggle” በሚል በ1933 ፃፈው በተባለው መፅሃፉ ( ለነገሩ አንዳንዶች እርሱ አልፃፈውም 

ይላሉ፤ ነገር ግን ቁም ነገሮቹ የዲያስፖራ አፄዎቻችን ፈለጉን የተከተሉ ይመስላሉ እና ሃሳቡን እንውሰደው) “ ሂትለር በፕሮፓጋንዳ 

ብዛት ህዝብ ሲዖልን ገነት ፤ ገነትን ደግሞ ሲዖል አድርጎ እንዲመለከት ማድረግ ይቻላል የሚል ፍልስፍና አለው። እኩይ 

አስተሳሰቡን አፄዎቻችን ቀድተው መሆናቸውን ስራቸው ይመሰክራልና ሂትለር ይሄው እቡይ አስተሳሰቡ በገዛ አገሩ ተቀባይነት 

እንዳጣ ሁሉ ፤ የዲያስፖራ አፄዎቻችን ፈለግም በኢትዮጵያ ህዝብ አንዱም ተቀባይነትን ያገኘ ነገር የለም ። ይልቁኑ የዲያስፖራ 

አፄዎቻችን በኢትዮጵያ ህዝብ ጥቅሞች ላይ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጠላቶች ጋር ተሰልፈው እየታገሉት መሆኑን የተረዳ ህዝብ ነው ። 

በእርግጥ ኢትዮጵያ ለወዳጆቿ ገነት ለጠላቶቿ ደግሞ ሲዖል መሆንዋ ይታወቃል። ጠላቶቿም ያውቃሉ። 

 

እንደሚታወቀው ፤ መጋቢት 24 ቀን 2003 አ.ም የመሰረት ድንጋዩ በቀድሞው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር በክቡር 

አቶ መለስ ዜናዊ ( እግዚ አብሄር ነፍሳቸውን በገነት ያኑረውና) የተጣለው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ስራው አሁን ከ18 

በመቶ በላይ ተጠናቋል። መላው የኢትዮጵያ ህዝብ በአንድ ልብና በአንድ ሃሳብ ድጋፉን ገንዘቡን እና ፍቅሩን የሰጠው ይሄ ታላቅ 

ግድብ ፤ የኢትዮጵያዊያን አልበገር ባይነት ፤ ጀግንነት እና ሃያልነትን የሚያሳይ የትስስር መረብ ነው ። የዲያስፖራ አፄዎቻችን በዚህ 

ግድብ ዙርያ የኢትዮጵያ ህዝብን ጀግንነት አልተረዱም ነበርና  እነርሱ ከኢትዮጵያ ያልተፈጠሩ እስኪመስሉ የሰዉን አገር ጦር 

ሓይል ብዛት እየቆጠሩ ግድቡን የኢትዮጵያ ህዝብ እንዳይገነባው ለማደናቀፍ ያላደረጉት ጥረት የለም ። በውጪ አገራት ለግድቡ 

ግንባታ የቦንድ ሽያጭ እንዳይካሄድ አገሬን ብሎ የተነሳውን ዜጋ ከማንጓጠጥ አልፈው ክብሩን ለመንካት ያላደረጉት ጥረት የለም። 

ይድነቃችሁ ብለው እነዚህ የእፉኚት ልጆች  ከሰሞኑ ለአሜሪካን መንግስታዊ አካል (ስቴትስ ሴኪሪቲስ ኤክስቼንጅ ኮሚሽን) 

ኢትዮጵያዊያን ተባብረው በገዛ ገንዘባቸው  በአባይ ወንዝ ላይ ግድብ ሊሰሩ ነውና እጃቸውን ያዙልን ሲሉ በደብዳቤ ጠይቀዋል። 

  

ተስፈኞቹ በየመንደሩ የሽግግር መንግስት መስርተው መስርተው ሲያበቁ ፤ በኢትዮጵያ አየር መንገድ አትሳፈሩ ፤ እንጀራ 

አትብሉ ፤ ውሃ አትጠጡ ሲሉ ከርመው ፤ የሚሰማ ቢጠፋ የቦንድ ሽያጩ በአሜሪካን አገር ህጋዊነት የለውምና እንዲቆም በሰሜን 

አሜሪካ ያሉ አፄዎቻችን በደብዳቤ እንደጠየቁት ነገ ለተቃውሞ ሰልፍ እንደሚወጡ እንጠብቃለን፡፡ በአንድ ወቅት በህዳሴ ግድቡ 

ላይ ተቃውሞ ካሰማን ከህዝብ እንጋጫለን ብለው በፍርሃት ሲሳቡ የከረሙት ተስፈኞቻችን ፤ ወትሮም ካለባህርያቸው ነበርና 

ያደፈጡት ፤ አሁን ከነእግራቸው ተነክረው ፤ ዛሬ በገሃድ የ80 ሚሊዮን ህዝብ ጥቅምን ሊቃወሙ ተነስተዋል። ስራ የፈታ ቄስ 

ቆቡን ቀዶ ይሰፋል እንዲሉ ስራ ፈቶቻችን በትንቢተ ፍስሃ መፅሃፍ ( ይቅርታ በሃሳዊው “ነብይ” በፍስሃ እሼቱ) አማካይነት 

ልትበታተን ያኔ 6 ወር እንደቀራት “ትንቢት” የተነገረላት ኢትዮጵያ 6 ወሩም አለፈ ፤ ብንጠብቅ ፤ ብንጠብቅ አመት ሆነው ፤ 

አመታትም ይመጣሉ፤ እነዛንስ ከዬትኛው ወገን እንደሆኑ እናውቃለን አንተ ደግሞ ከዬት እንደመጣህ ትንቢትህ ይናገራልና 

እንጠብቅ አልን ፤ ምንም ስላለተፈጠረ በትንቢተ ፍስሃም ሃሳዊ መሆኑን ተረዳን ።የዲያስፖራ አፄዎቻችን ያደቆናቸው ሰይጣን 

አሁን የለየላቸው የኢትዮጵያ ህዝብ ጠላት መሆናቸውን በፊርማቸው እንዲያረጋግጡ አድረጎአቸዋል። እንግዲህ ሃሳዊዎቹ 

ለኢትዮጵያ ህዝብ ነው የምንታገለው እያሉ ሲደሰኩሩልን ሌባ ለአመሉ ዳቦ ይልሳል ነውና ከእነርሱ የጠበቅነው ሆነ። ይልቅ 

በውጪ ነዋሪ የሆነው ኢትዮጵያዊና ትውልደ ኢትዮጵያዊ ከዚህ በላይ ሊመጡበት አይችሉምና ሊታገላቸው መነሳት ያለበት ወቅት 

አሁን ነው። ነገሩ በአንድ በኩል እኔ ከሞትኩ ወዲያ እንዳለችው ፍጡር መሆኑ ነው። በሌላ በኩል ህዝቡን ከጀርባው ለመውጋት 

የሚሰሩ በመሆናቸው ከዚህ በላይ የዲያስፖራ አፄዎቻችን  የኢትዮጵያ ጠላት ስለመሆናቸው ማስረጃ  ማቅረብ አይቻልምና ቢችሉ 

ሁሉንም ወንጀለኛ አድረገው ማንበርከክን ሳይመኙ እፉኚቶችን የማጋለጫ ጊዜው አሁን ነው። 

 

የህዳሴ ግድባችን መሰረቱ ሲጣል አፄዎቻችን ብለውን የነበረው፤ “ ግድቡ የኢትዮጵያ ህዝብ በኑሮ ውድነት ምክንያት 

የሚያነሳውን ጥያቄ ለማፈን ነው” አሉና ሳያበቁ መቼም የጉድ አገር ገንፎ እያደር ነውና የሚፋጀው ይቺን ዜማ ገዢ ሲያጡባት ፤ 

የለም “በአረቡ አለም የተቀሰቀሰው አብዮት ወደ ኢትዮጵያ እንዳይዛመት ሃሳብ ማስቀየርያ ናት” አሉና አረፉት። የምትሉትን 



አላውቅም ያላቸው የኢትዮጵያ ህዝብ ከጉልት ነጋዴዋ እስከ ከፍተኛው ባለሃብት ፤ ከተራው ሰራተኛ እሰከ ከፍተኛው ባለሃብት 9 

ቢሊዮን ብር ለመጀመርያው ዙር ሰጥተናል አሉ።የዲያስፖራ አፄዎቻችን በመልሱ የህዝብ እርኩስ ፤ የእርጉም ዘመን ልጆች ሆነ 

ህዝቡ ላይ የለጠፉት። 

 

መቼም ይሔ ታላቅ የሆነ ታሪካዊ ግድብ ፤ ብዙዎቹን ያስገረሙ ጉዳዮችንም አስተናግዷል ፤ ምሁራን የተባሉ አንዳንዱ 

ምናለ ካለ አቅማቸው ይህን ያህል ግድብ ከሚገነቡ ፤ በትናንሽ ወንዞች ትናንሽ ግድቦችን ቢገነቡ ያሉ ፤ ትልቅ ስለመሆናቸው 

ማረጋገጫ ዶ/ር እከሌ ፤ ፕሮፌሰር እከሌ ብለው በአፄዎቻችን ድረገፆች ለጥፈው አዛኝ ቅቤ አንጓች የሆኑትን አየን።እነርሱ 

ራሳቸውን አሳንሰው ማየታቸው ነውር ባይሆንም ፤ ግን አይፈረድባቸውም ፤ ኢትዮጵያዊ ትውልድ እና ዘር ያላባቸው ስለመሆኑ 

አጠራጣሪም ነው  ፤ ከሆኑም ጥለው የሄዷት ኢትዮጵያን እንጂ የአሁንዋን ኢትዮጵያን አለማወቃቸው አያስገርምም። በምንሊክ 

ጊዜ የደነቆረ እንዲሉ ነውና እንዲህም አሉ ለማለት ነው። 

 

ሁለት ግሩም ተረቶችም ነበሩ ፤ ግድቡን ፈጣሪ አልፈቀደውም በማለት በየማህበራዊ ድረገፆች አንዳች የአውሬ ምስል 

አቅርበው ፈጣሪ አትልሙ ፤ አትደጉ እንደማይል  ብናውቅም ፤ ህዝቡን ለማደናገር ቀሺም ሆነ የህፃናት ቀልዶችም ተሰራጭተው 

ነበር። እንዲህም ቂል ተኮነ እንዴ እንበለው ። ሌላዋ ተረት የግድቡ ባለቤት መቶ በመቶ የኢትዮጵያ ህዝብ መሆኑን እያወቅን ፤ 

ኢትዮጵያ ድርሻዋ 49 ከመቶ ነው ! ቀሪው አሉ ...የለችምና ስሟን ለመጥቀስ ባይችሉም  የአንዲት አውሮፓዊት አገር መሆኑን 

አውቀናል አሉን ፤ ልብ በሉ በየድረገፆቻቸው ይህን ወሬ አባዝተዋል እነሱም አብረው ተባዝተዋል።እነዚህ ጉዶች የጉድ አገር 

ገንፎዎች !። እነሱ ተረት ሲያወሩ ፤ሟርተኞቹ  ሬስቶራንት እና አደባባይ እንደቆሙ ግድቡ በኢትዮጵያዊያን አቅም ብቻ 

ይጠናቀቃል ። ያኔ ደግሞ እድሜ ይስጠን እንጂ ሌላ እንሰማለን። ግን የዲያስፖራ አፄዎቻችን ይሔ ሁሉ ዘመቻ በማን ላይ ? ማን 

ላይ ቆማችሁ ? ።     

 

በቅርቡ የሰማነው ሌላ የወሬ ዜና “ዘፈኑ አለቀና ቀረርቶ ቀረ እንዲሉ” ፤ ቀደም ሲል ኢትዮጵያዊ ስለመሆናችን 

ከኢትዮጵያ ጋር እንደራደራለን ሲሉን የነበሩ ዛሬ ማንነታችንን  ኢትዮጵያ ትፍረደን ብለው ብቅ ያሉም ተፈጥረዋል። ሁሉም 

የሚዘነጉት እነርሱ ያልፋሉ እንጂ አገሪቱ እንደተመኙላት ልትሆን ባለመቻልዋ ተመልሰው ኢትዮጵያ መጠጊያችን  ናት ማለታቸው 

የማይቀር መሆኑን ነው። ሲፋጅ በማንኪያ ሲበርድ በእጅ ማለት ይባላል ማለት የሄው አይደል። እንግዲህ ዘፈኑ በማለቁ አሁን 

ወሳኙ የኢትዮጵያ ህዝብ ሆነና እንዲህም አሉ “ድሮ እንደምታሰታውሱት ስማችን ኦነግ ነበር ፤እድሜያችን ግማሽ 

ክፍለዘመን፤በትውልድ ዜግነታችን አይታወቅም ፤የምናቀርበው ማመልከቻም ፤ኖረን ኖረን ምንም የተሳካ ነገር ባለመኖሩ አዲዮስ 

ኦነግ እናም አሁን ኦዲኤፍ ብለናልና  ተቀበሉን አሉ ።ይቺም ብቻ አይደለችም ወሬዋ እርግማን እንዳለበት ሰው ከአውሮፓ 

አሜሪካ ሲንከራተቱ የነበሩ አውራ አፄዎቻችን አስመራ አላስቀምጥ ያላቸው ያላቻ ጋብቻ የ4 ኪሎ ቤተመንግስትን በቅርበት 

እንዲያሳያቸው ተመኝተው ይሁን ፤ መስቀል አደባባይ ናፍቋቸው ግብፅ ለመክተም ዋለዋል። 

 

እንግዲህ  የዲያስፖራ አፄዎቻችን ጥያቄ በባሌም በቦሌም ይሁን ብቻ ስልጣን ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄ ደግሞ 

መልማት ፤ ከድህነት ወጥቶ የበለፀገች አገሩ ላይ መኖር። እንዲህ ሃራምባና ቆቦ እንደሆኑ ዘመን አልፎ ዘመን ይተካል።ኤድዋርድ 

ሄርሞን እና ኖም ቾምስኪ ፤ እኣአ ፤ በ1988 ባሳተሙት “ The Political Economy Of Mass Media” በተሰኘው መፅሃፋቸው 

ገፅ 11 ላይ ያለውን ሃሳብ እንዋስና የዛሬውን በዚሁ እንቋጨው ፤ “ስሜትን የማይፈጥር ክርክር፤ እውነትን የማይፈጥር ስሜት፤ 

እውነትን ተገን አድርጎ ማነሳሳት የማይችል ፤ድጋፍን አያገኝምና በቅድሚያ ራስን ለእውነት ፤ ለውይይት እና ለክርክር ማዘጋጀት 

ይገባል” ይላሉ። የዲያስፖራ አፄዎቻችን ይህን ካደረጉ ይጋለጣሉና እንኳን ቆመው ሞተውም አያደርጉትም። በምን ሊኖሩ? 

በማይቀለደው አንቀልድም፤ አበቃን ።በሌላው ደግሞ እንዲሁ እንገናኛለ እስከዚያው ቸር ያሰማን። 

 

 

 



                          

 


