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አክራሪው ዲያስፖራና ውጥንቅጡ!! 

 
ጃተማ  03/15/13   

የአክራሪውና ጨለምተኛው ዲያስፖራ ፖለቲካ ሁሌም እንደታመመ ነው፡፡ ዘመን አልፎ ዘመን 

ሲተካም የበሽታው ዓይነት ይለያይ እንጂ ሁልግዜም ስር የሰደደ ችግር አለበት፡፡ ሽሮ አያውቅም 

ፈውስ የለውም፡፡ በአንድ ዘመን የነበሩት ትንሽ ሲያገግሙ ወይንም ሲቀዘቅዙ ሌሎች የወቅት 

የዘመን በሽተኞች ደግሞ ይቀላቀላሉ፡፡ እንዲህ እያለ ኖረ ዛሬም እዚሁ ላይ ነው፡፡ 

 

መሰረታዊ ችግራችን ለዘመናት የተንሰራፋው ድህነት፤ የእውቀትና የዘመናዊ ቴክኒዮሎጂ 

አለመስፋፋት፤ በዚህም በሀገራችን ከርሰምድር ያለውን የተፈጥሮ ሀብታችንን በእውቀት በልጽገን 

ለመጠቀም ያለመቻላችን ነው፡፡ በቁጥር እጅግ የሚልቁት አገራቸውን ጥለው ሲሰደዱ፤ 

ተምረን፣ሰርተንና አግኝተን እራሳችንንና ቤተሰባችንን እንለውጣለን ብለው እንጂ ሀገራቸውን 

ጠልተው አይደለም፣ ሊሆንም አይችልም፡፡ 

 

ቁጥሩ ይነስም ይብዛ ኢትዮጵያውን የሌሉበት የዓለም ክፍል የለም ነው የሚባለው፡፡ ሰርተው ጥረው 

ግረው የሚያገኙትን ለቤተሰባቸው ይልካሉ፡፡ ወይንም ቀስ በቀስ ቤተሰባቸውን ይወስዳሉ፡፡ 

በያሉበት አገር በስራቸው ተከብረው፣ በሙያም አንቱ ተብለው፣ በሀብትም ደርጅተው ያሉ 

ኢትዮጵያውያን በርካቶች እንደሆኑም ይነገራል፡፡ አንዳንዶቹም ምንም እንኳን ዜግነታቸውን 

ቢቀይሩም ትልቅ የሀገር አቅምና መኩሪያ ናቸው ብሎም መውሰድ ይቻላል፣ ከባዕድ ዜግነት 

በስተጀርባ ሊፋቅ የማይችለው ኢትዮጵያዊ ደም፣ የትውልድና የታሪክ  ውርስ አለና፡፡ 

 

በብዙ መስክ ሀገራቸውንና ሕዝባቸውን በእውቀትም፤ ልምድ በማካፈልም፤ ገንዘባቸውን ኢንቨስት 

በማድረግም በስፋት ያገለግላሉ፣ ይጠቅማሉም፡፡ በዚህ ገረድ በተጨባጭ የታዩ በርካታ 

እውነታዎችን መጥቀስ ወይም መመልከት ይቻላል፡፡ ለሀገራቸውና ለወገናቸው ያላቸው ፍቅር 

ሊገለጽ ከሚቻለውም በላይ ነው፡፡  

 

ሌላው ወገን ከንጉሱ ግዜ ጀምሮ በደርግና አሁንም በኢህአዴግ በተለያዩ የፖለቲካ አመለካከት 

ልዩነቶችnና ሰበቦች ከሀገር ጥሎ የወጣው ስደተኛ ነው፡፡ ይሄ ክፍል ሁሉም አንድ አይነት 

አይደለም፣ ሊሆንም አይችልም፡፡ በጋራ ከሚያቆማቸው ኢትዮጵያዊነት ይልቅ በውስጣቸውና እርስ 
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በርሳቸው ያላቸው የፖለቲካ አመለካከት ልዩነት፤ አንዱ ለሌላው ያለው ንቀት፤ የአምባገነንነት 

ስሜት፤ የእኔ እበልጣለሁ እብሪት፤ እርስ በእርስ ሲያባላና ሲያተራምሳቸው ዛሬም ድረስ ዘልቋል፡፡  

 

ከፊሉ የዘውድ ስርዓት ናፋቂ፤ አብዛኛው የደርግ ስርአት ባለስልጣንና ባለሟል የነበሩ፤የቅርቦቹ 

ደግሞ በነጻ ዴሞክራሲያዊ ተሳትፎ ሳይሆን በአመጽና በሁከት አለያም በአቋራጭ የመንግሥት 

ሥልጣን ለመቆናጠጥ ከጅለው አልሳካላቸው ያለና ሌሎች ደግሞ በስልጣን ላይ ኖረውም እድሉ 

በእጃቸው በነበረበት ሰአት ለሀገራቸው አንዳችም ፋይዳ ያለው ተግባር ሳያከናውኑ እንዲሁ ባገኙት 

አጋጣሚ ውጭ ለሥራ ተልከው አለያም በራሳቸው ተገዘው የፈረንጆች ኑሮ አማሏቸው በዚያው 

የቀሩ፣ ቀደም ሲል በሙስናና በሥልጣን መባለግ ጥፋት የፈጸሙና የተለያዩ ወንጀሎች ፈጽመው 

የተሰወሩ አለያም ተጠርጥረው የሚፈለጉ፣ ለሆዳቸውና ለግል ርካሽ ጥቅም ሲሉ ሃገርና ወገናቸውን 

የከዱ፣ ተጨባጭ የሃገራችንን ሁኔታ በውል ሳይረዱ ከሩቅ ሆነው የሚሰሙትን እንቶ ፈንቶ 

በመቀበል ብቻ የተወናበዱ የዋሆች ብቻ ዓይነቱ ብዙ ነው እነዚህ ሁሉ ተሰባስበው በሀገረ 

አሜሪካንና አንዳንድ ታላላቅ የአውሮፓ ከተሞች ከትመው ይጮሃሉ፤ ይፎክራሉ፤ ያቅራራሉ፡፡  

ይህ ታዲያ “ቀድሞ ነበር እንጂ መጥኖ መደቆስ አሁን ምን ያደርጋል ድስት ጥዶ ማልቀስ›› 

ያለችውን የአገሬን ሸላይ ግጥም ያስታውሰኛል፡፡ 

 

እነዚህ ኃይሎች ብዙ ያወራሉ፣ ሲከራከሩ፤ ሲነጋገሩ፤ ዘራፍ ሊሉ በልቅነትና በመረንነት ሲሳደቡ፤ 

ጨዋነትና ስርዓት ብሎ ባልፈጠረባቸው መልኩ በዘርና በጎሳ ላይ ሲዘምቱ ይውላሉ፡፡ ያድራሉ፡፡ 

አይሆንም እንጂ የኢትዮጵያ ሕዝብ አስተዋይ በክፉና በደግ ተቻችሎ የኖረ፤ የተጋባ የተዋለደ፤ 

በብዙ ሺህ የደም ክሮች የተሳሰረና የተዋሀደ በመሆኑ፤ ለእነዚህ ዓይነት የጎሳ የጥላቻ ፖለቲካ 

አራማጆች ቦታ የለውም፡፡ 

 

እንደ እነሱ ያልበሰለ እሳቤ ሕዝብ ለሕዘብ እንዲፋጅ፤ እንዲጠፋፋ፤ ደም እንደዥረት እንዲወርድ፤ 

ሀገር እንድትወድም፤ በኃላም "አገሪቱ" ባዶ መሬት ስትሆን እነሱ ወደ ስልጣን መጥተው "አገር 

እንመራለን" ብለው የሚያስቡ ጉዶች ናቸው፡፡ የግንቦት ሰባቶቹ እነ ዶ/ር ብርሃኑ ነጋም የራሳቸውን 

ሰውር መዋቅር በሀገር ቤት ለመዝርጋት አንዳንድ የቀድሞ የቅንጅት አባሎችንና በጭፍን ጥላቻ 

የተዋጡ ግለሰቦችን፤አንዳንድ የቀድሞ የግሉ ፕሬስ አባላትን በመረጃ ምንጭነት በመጠቀም፤ 

ከሀገር ቤት የተቃረመውን መሰረተ ቢስና እንቶ ፈንቶ ወሬ “የግንቦት ሰባት የአገር ውስጥ 

የኢንተለጀንስ ቡድን›› ባስተላለፈው መረጃ መሰረት እያሉ ኢሳትና ግንቦት ሰባት ወሬያቸውን 

ሲቸረችሩ ሲዘላብዱ  ይውላሉ፡፡ 
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ወግ ወጉ ተይዛል፡፡ ከአሜሪካን ይደወልና ይሄንን አጣራ፤አጣሪ፤እነእከሌን ተገናኚ፤ ግንኙነታችሁ 

በምሽት በመዝናኛ ቦታ ይሁን፤የፈለጋችሁትን ያህል ብትቆዩ መኪና አለላችሁ፤ውስኪ ጠጡ፣ 

ለወጪው አታስቡ ብቻ መረጃ ይሆናል የምትሉትን ወይም የምታስቡትን ሁሉ ሰብስባችሁ 

በኢሜልና በማንኛውም አመቺ ዘዴ ላኩ፤ለተመደበላችሁ ሰው ንገሩት፣ እሱ/እስዋ ለእኛ 

ያደርሱታል፣ የቅንብር ሥራው እዚሁ ይሰራል፣.እናንት ብቻ በርቱ፤…………. እየተባለ ቀን ከሌት 

ሲዶለትና ሲጠጣ ይዋላል፣ ይታደራል፡፡  

 

ዛሬ ኢሳት ውስጥ በደመነፍስ የሚወራጩት አንዳንድ የቀድሞ የግል ጋዜጠኞችም ቁልፍ ሚና 

አንዳላቸው ከእነሱው ጉዋዳ ያፈተለከውና ከአሜሪካን የተገኘው አስተማማኝ መረጃ ያረጋግጣል፡፡ 

ስለዚህም ግንቦት ሰባትና ኢሳት ልክ እንደ ኢህአፓው ግዜ በቅጥር ነፍሰ ገዳይነት የመሰማራት 

እቅዳቸው ይፋ ሆንዋል፡፡ጀግና ቢወድቅ ጀግና ይተካል፤ ሰው በመግደል፣ በትርምስ፣ በፍጅትና 

በእልቂት አገር እንዴት ይቀናል ተብሎ ይታሰባል? 

 

የፈለጉት እነሱ በየቦታው እየገደሉ መንግሥት አለያም ወያኔ ገደለ ለማለት ነበር፡፡ወይንም ዋና 

ዋና የተባሉትን እየገደልን ቀስ በቀስ ሽብር እናቀጣጥላለን ብለው ነው ያሰቡት፡፡ ያላሰቡበት ጉዳይ 

ግን እነሱ ሲጀምሩት ዳግም እንዳይሞክሩት ሁኖ ሊማሩበት የሚችሉበት ሁኔታ እንደሚፈጠር 

ነው፡፡ እነሱ ሌላውን ወገን አጥንተው እንደጨረሱ ሁሉ፤ እነሱም በየቦታው የሰገሰጉዋቸው 

ሰርጎገቦቻቸውም፤አስመሳዮቹም፤የሌሊትና የቀን የሚስጢር ባለሟሎቻቸውም ሌላውም 

ሌላውም…….ሁሉም ማንነቱ ተለይቶና በራሱ ሚናውን ለይቶ እየታወቀ መጥቷል፣ስለዚህም ሂደቱ 

ይጠራል፣ይመነጠራል፡፡   

 

በኢሳት  አገላለጽ እነቢቢሲ፣ ሲኤንኤንና ስካይ ኒውስ እንኳን ሊሸፍኑ ያልቻሉትንና የማይችሉትን 

፤በመላው ዓለም ወኪል አለን እያሉ ነው፡፡  ስማይ ላይ ብቻ አልሰማንም እንጂ በሁሉም ቦታና 

ጉአዳ ጎድጓዳ ሁሉ ወኪል አለን ሲሉም ይደመጣሉ፡፡ አንዱ ለመረጃ ምንጭነት በስፋት 

እየተጠቀሙበት ያለው በእስልምና ስም አክራሪነትን በማራመድ፤ ጥያቄውን የሰብአዊ መብት 

ጥያቄ በማስመሰል ለስውር ዓላማው የሚንቀሳቀሰውን ኃይል ሲሆን ለዚሀም ግንቦት ሰባትና ኢሳት 

ከሚዲያ ሽፋን ባለፈ ሰፊ ሁለንተናዊ ድጋፍ እያደረጉለት መሆኑን ከራሳቸውና ከውጭ ያፈተለኩ 

የቅርብ ጊዚያት መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ 

 

ከሻዕቢያ ጋር ተቀናጅቶ እየሰራ ያለው ግንቦት ሰባትና ኢሳት በተመሳሳይ ሁኔታ ከእስላማዊ 

አክራሪው ጽንፈኛ ሀይልና በአገር ቤት ሰላማዊ አጀንዳ አለን እያሉ ግን ደግሞ ከሕገወጥ ሀይሎች 

ጋር ትግላቸውን ለማቀናጀት ደፋ ቀና ከሚሉት ኃይሎች ጋር በማበር በታሪክና በትውልድ 
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ተጠያቂ ወደሚያደርጋቸው ድርጊት እየተንጋተቱ ነው፡፡ግንቦት ሰባትና ኢሳት የሻእቢያ ሎሌዎችና 

አሸርጋጆች ተላላኪዎች ናቸው፡፡ከዚህ የበለጠ አሳፋሪ ታሪክ የለም፤ሊኖርም አይችልም፡፡  

 

ግንቦት ሰባትና ኢሳት አክራሪውን ሀይል  በመደገፍ በሕዝቡ ወስጥ እሳት ለመቆስቆስና 

ለማቀጣጠል ሮጠው ያልተሳካለቸውን ያህል አሁን ደግሞ እጅግ ወደ ዘቀጠና ወደ ቆሸሸ ስራ 

ለመሰማራት የበላይ አመራሮቻቸው ውሳኔ አሳልፈዋል፡፡ ይህ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በኢሕአፓ 

ዘመን የተሞከረው ድርጊት የብዙ ምስኪን ድሀ ዜጎች ሕይወት እንዲቀጠፍ አድርጓል፡፡ብዙ 

ሕጻናት ያለአባትና እናት አሮጊትና ሽማግሌዎች ደግሞ ያለ ጧሪና ቀባሪ ቀርተዋል፡፡ምናልባትም 

የጌታቸው የሻእቢያ ምክር ሊሆን ይችላል፡፡ ባይሳካላቸውም ግንቦት ሰባትና ኢሳት እንዲሁም 

አክራሪው እስላማዊ ሀይል ከሻዕቢያ ጋር በመቀናጀት ፈዳያን ቅጥር ነፍስ ገዳዮችን በአዲስ አበባና 

በክልሎች በማሰማራት የመንግሥት ባለሥልጣናትንና ሹመኞችን ጨምሮ ሌሎች "እንቅፋት 

ናቸው" የሚሏቸውን ዜጎች ለመግደልና ሽብር ለመፍጠር አሲረው ተንቀሳቅሰዋል፡፡ በእስካሁኑ 

ጥረታቸው ይህ ባይሳካላቸውም በቀጣይ ይህን ለመተግበር ሊንቀሳቀሱ እንደሚችሉ መገመት 

ስህተት አይሆንም፡፡  

 

 

ይህ ዓይነቱ ተግባር ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ጥፋትና ውድመት እንዲሁም እልቂት 

እንዳስከተለ ዛሬ በግንቦት ሰባት ውስጥ ያሉት አመራሮች ትላንትም በደርግ ውስጥ የነበሩትና ዛሬ 

አሜሪካንና አውሮፓ የሚገኙት ሰዎች ጠንቀቅው ያውቁታል፡፡ እንዲህ ዓይነቱን አካሄድ መከተል 

የመጨረሻው የፖለቲካ ክስረት ደረጃ መሆኑን ከተስፋ መቁረጥ የሚመነጭና በሀሳብ መሸነፍን 

የሚያመለክትና የሚያረጋግጥ ነው፡፡ በዚህ ሰቆቃ ውስጥ ያለፈው የኢትዮጵያ ሕዝብ ዳግሞ ይህ 

አይነቱን የአረመኔዎችና የቅጥር ነፍስ ገዳዮችን ድርጊት ለማየትም ለመስማትም አይፈቅድም፡፡ 

የሀሳብና የፖለቲካ ልዩነቶች በሰለጠነ ውይይት በመግባባት፤ በመቻቻል ፤በመደማመጥና በሰከነ 

ባሕል ሊፈቱ ይገባል እንጂ የዜጎችን ሕይወት በመቅጠፍ ለውጥ ለማምጣት ማሰብ ከስልጣኔ 

መፋታትና የአውሬነት መንገድ መከተል ነው የሚሆነው፡፡ 

 

የቱንም ያህል የፖለቲካ ልዩነቶች ቢኖሩ ወሳኙ ሀይል ሕዝቡ እንደመሆኑ መጠን ከህዝብ ድጋፍና 

አመኔታ ውጭ ያሉት የሀይል አማራጭ መንገዶች እልቂትንና የሀገር ውድመትን ከማስከተል ውጭ 

የረባ ፋይዳ የላቸውም፡፡ ከደረስንበት እድገት እንደገና ወደ ኋላ ማቆልቆል፤ የሚወድመውን 

መሰረተ ልማት እንደገና መገንባት፤ እንደገና ከባዶ መጀመርና መነሳት ለሀገርም ለትውልድም 

የማይሽር ቁስልና እዳ ነው የሚሆነው፡፡  
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አንድ ግዙፍ ራዕይና ዓላማ አንግቦ የተነሳን ሕዝብ በዚህ መልኩ የእርምጃ ጉዞውን መግታትም 

አይታሰብም፡፡ ታዋቂ የፖለቲካ መሪዎችም ሆኑ ታዋቂ  ግለሰቦች የሕዝቡ ልጅና አካል 

እንደመሆናቸው መጠን ያላቸው የፖለቲካ አስተሳሰብ የቱንም ያህል ቢሆን በልዩነቱ ሊከበር እንጂ 

የሚገባው እነ ግንቦት ሰባትና ኢሳት በአምባገነናዊ ስሜት ተዘፍቀው እንደሚሉት ከእኛ የተለየ 

አስተሳሰብ ያለው ሁሉ ጠላት ነው፤ ስለዚህም በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ መጥፋት አለበት ወደሚል 

መደምደሚያ መደረስ የለበትም፡፡ ይህ ግልጽ ፀረ-ዲሞክራሲ አቋም ነው፡፡ 

 

በኢትዮጵያ የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች ታሪክ ውስጥ ፤ ተደጋግሞ የታየና ክፉኛ 

የተጠናወታቸው ዛሬም ድረስ ሊለቃቸው ያልቻለ በሽታ ነው የነፍሰ ገዳይነት አስተሳሰብ፡፡ ያሳብን 

በሃሳብ ማሸነፍና መብለጥ ሲቻልና ሲገባ ዳግመኛ ትውልድና ሀገርን ጥፋት ውስጥ ለመክተት 

ማቀድ የፖለቲካ ትርፍ ሳይሆን የፖለቲካ ኪሳራን ነው የሚያመጣው፡፡  

 

አሜሪካና አውሮፓ ተቀምጦ ገንዘብ እየላኩ ቅጥር ነፍስ ገዳዮችን በማሰማራት የዜጎችን ሕይወት 

ለመቅጠፍ መከጀል የሚያስከፍለው የመጨረሻውን የከበደ ዋጋ ነው፡፡ አጸፋውም ምላሹም 

የማይገመት ይሆናል፡፡ ጽንፈኛው ግንቦት ሰባት በሀገር ቤት የመረጃ ምንጭነት የሚጠቀምባቸው 

በእሱው አጠራር  “የኢንተለጀንስ ቡድን›› የሚለው በኢኢሕፓ ዘመን ከነበረው እንቅስቃሴ የተለየ 

ነገር ይሰራል ተብሎ አይታሰብም፡፡   

                                                                   ኢሳትና የግንኙነት 

መረቡ 

ኢሳት ሳተላይት ሬድዮና ቴሌቪዥን ተብሎ የሚጠራው የግንቦት ሰባት ልሳንን  እየዋኙበት ካሉት 

መካከል በ1997 ዓ.ም ከቅንጀት ጋር በመሆን በየግል ጋዜጣቸው ሕዝቡን ለአመጽ ሲያነሳሱና 

ሲያስተባብሩት የነበሩት ግለሰቦቸ ይገኙበታል፡፡ በዚያን ወቅት በተለያየ የስራ አጋጣሚ ከተለያዩ 

ተቋማትና ግለሰቦች ጋር የነበራቸውን ግንኙነት በአድራሻቸው በመጠቀምና በመደወል ዛሬም 

ትክክለኛ ይሁንም አይሁንም መረጃዎችን ለማግኘት ጥረት ያደርጋሉ፡ 

  

በሀገር ውስጥ በግሉ ፕሬስ በጭፍን ጥላቻ ተውጠውና ሰክረው ሲዳክሩ የነበሩትን  ይዞ ነው ኢሳት 

እየዛበረ ያለው፡፡  በከፋ የዘረኝነት ስሜትና ጭፍን ጥላቻ ያበዱ ከመሆኑም ሌላ ፤ይህ ስብሰብ 

ቀድሞውንም በጥላቻና በቂም በቀል ውስጥ ተዘፍቆ ይዋኝ የነበረ በመሆኑ ሚዛናዊና ገልለተኛ 

የሚባል ዘገባ መጠበቅ የሚታሰብ አይደለም፡፡ በየትኛውም አጋጣሚ እየተጠቀመ ግጭት፤ ሁከትና 

ነውጥ፤ የሚመጣበትን ሁኔታ መቀስቀስ ነው የያዘው፡፡ድሮም ዓላማው ይኸው ነበርና ብዙም 

የሚደንቅ አይሆንም፡፡ 
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በአጭሩ ጽንፈኛው ዲያስፖራ ግንቦት ሰባትና ኢሳት ስለዲሞክራሲ ዲስኩር ከማሰማት ውጭ፤ 

ከዲሞክራሲያዊ መርህና አስተሳሰብ በእጅጉ የተፋታ ጭርሱንም የማይተዋወቅ ነው፡፡ በእኔ እበልጥ 

እኔ እበልጥ ፉክክር የተቀየደ፤ በዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት የማያምን በአብዛኛው ጀብደኝነት 

፤ትምክህትና፤ አምባገነንነት፤ በደም ሰሩ ተሰራጭቶ ሕይወት የዘራበት እድሉን ካገኘ ምንም ነገር 

ከማጥፋት ከማውደም የማይመለስ በከፋ በቀልና ጥላቻ የተዋጠ ደም የጠማው ስብስብ ነው፡፡  

 

እኛ ያልነው፤ እኛ የምናስበው፤ እኛ የምናቅደው፤ እኛና እኛ ብቻ፤ ሁሌም መቼም ትክክል ነን፡፡ 

ከእኛ ውጭ ያሉት የእኛን ሀሳብ የማይቀበሉት የሚቃወሙት በሙሉ ጠላቶቻችን ናቸው ብለው 

የሚፈርጁ ለዚህም ዋነኛ መታወቂያው በሆነው የስም ማጥፋት ዘመቻና አሉባልታ ፈጥሮም ጭምር 

ወሬ የሚነዛ ነው፡፡ በዚህ መልኩ ብዙሀን ንጹሀን ዜጎችን ሃሳባቸውን ስለተቃወሙ ብቻ ወይንም 

ትክክል አይደላችሁም ስላሉ የከፋ የስም ማጥፋት ዘመቻ አካሂደውባቸዋል፡፡ እነዚህ ቡድኖችም 

ሆኑ ያሰባስቡአቸው ግለሰቦች መሰረታዊ የሀሳብ ልዩነትን የሚደፈጥጡና የማያከብሩ ሰብአዊ 

መብትን በስም እያወደሱ በተግባር የሚደፍቁና የሚረግጡ በመሆናቸው ራሳቸውን በመሰረታዊ 

ሁኔታ ካልለወጡት በስተቀር ለሀገር ተስፋ ይሆናሉ ብሎ መጠብቆ የዋህነት ነው፡፡ 

 

ዛሬ የዲያስፖራው ፖለቲካ እየተናጠ የሚገኘው በነዚሁ በቀል ባጋቱና ደም በናፈቁ እብሪተኛ 

ኃይሎች ነው፡፡ እነሱ አሜሪካና አውሮፓ ተቀምጠው ኢትዮጵያ ላይ መአት እንዲወርድ፤ ሰው 

እንዲፋጅ፤ እንዲተላለቅ፤ እነሱ ከአሜሪካን መጥተው እንይዘዋለን ለሚሉት ስልጣን የድሀው ልጅ 

እንዲያልቅላቸው ይመኛሉ፣ይቀሰቅሳሉ፡፡ እንደሚመኙት አድማጭና ተባባሪ አላገኙም እንጂ ይህን 

እኩይ ሰይጣናዊ ድርጊታቸውን ተፈጻሚ ለማድረግ ያልፈነቀሉት ድንጋይና ያልቧጠጡት ቋጥኝ 

የለም፡፡  

 

ብዙዎቹ ከደርግ ውድቀት በኋላ አውሮፓና አሜሪካ የተሰደዱት "ፖለቲከኞች" ትላንት በተለያየ 

አመራር ደረጃ ላይ ሆነው ከከፍተኛ እስከ አነስተኛ ሃላፊነት፤ድሮ ለኢትዮጵያና ለሕዝቧ ምን ሰሩ 

ቢባል ብዙዎቹ ስልጣንን ያለ አግባብ በመጠቀም፤በሙስናና በተለያየ የወንጀል ድርጊት 

የመንግስትንና የህዝብን ሀብትና ካዝና በመዝረፍና በማራቆት ጭምር የሚጠየቁ፤ የታሪክም 

የትውልድም እዳ በጫንቃቸው ላይ ተሸክመው ያሉ ናቸው፡፡ 

 

ዛሬ የጽንፈኛው አክራሪ ዲያስፖራ ዋነኛ አታሞ መቺ ሆነው እያቃለጡና እያጋፈሩ ያሉት ግማሹ 

ከቀድሞው ሰራዊት የእለት ጉርስ ፤የልበሱን፤ የውሎ አበሉን፤ የዘይቱን ፤የስኳሩን፤ የዱቄቱን፤ 

የነዳጁን፤ ወዘተ የሀገርና የሕዝብ ሀብት ግጦ በልቶ ዘርፎም ጭምር "ስደት ለወሬ ያመቻል" 

እንዲሉ ዛሬ እንደ ንጹህና እውነተኛ ዜጋ ለሀገሬና ለወገኔ እቆረቆራለሁ ብሎ ሲለፍ አሳፋሪም 
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አስተዛዛቢም ነው፡፡ በደሀው ልጅ ደም በየበረሀው የቀለዱበት አንሶ ዛሬም እንደገና የተተካውን 

አዲስ ትውልድ ሊያናውጡት መከጀላቸው አሳፋሪ ነው፡፡ የሆነስ ሆነና ዛሬ ተገነጠለች፣ ሄደች፤ 

ወደብ አጣን የሚሉት የራሱ የሆነ የታሪክ መነሻና መድረሻ የራሱ የሆነ ምክንያት እንዳለውና 

ሌሎች ሊነሱ የሚችሉ ተያያዥ ሁኔታዎች እንዳሉ ሆነው  ጦርነቱን መመከትና መመለስ 

አቅቶአቸው ያስወሰዱት እነሱው አይደሉም ወይ? እንግዲህ ኮ/መንግስቱ በአንድ ወቅት 

እንደተናገሩት፤ "አለ የተባለውን ምርጥ መሳሪያ ሁሉ ገዛን›› በብድርም አመጣን፤ አስታጠቅን፤ 

እንግዲህ ምን እናድርግ፤ ጎበዝ ልብ አንግዛ"  ብለው ጥርሳቸውን ፈልቀቅ ያደረጉበትን ጊዜ እስኪ 

ዘወር ብላችሁ ለአፍታ አስታውሱት፡፡ 

 

እናማ ዛሬ አሜሪካ ሆኖ ማቅራራቱ፤ በየፖልቶኩ፤ ቀረርቶ ማሰማቱ፤ እናት ሀገሬ ልሙትልሽ ፤ 

ልሰንጠቅልሽ ማለቱ አሳፋሪ አይደለም ወይ? ሌላው የአክራሪ ዲያስፖራውን  የፕሮፖጋንዳ ዘመቻ 

እመራዋለሁ የሚለው ቀድሞ የደርግ፣ በሀዋላ ደግሞ ከመነሻው ነጻ ፕሬስ ለሚባለው ጥንስስ ሆኖ 

ተመስርቶ በነበረው የጋዜጠኞች ሰብስብ ውስጥ የነበሩ አንዳንድ አባላት የተካተቱበት ቡድን  

ነው፡፡ እነዚህም ጠረጴዛቸው ላይ ሽጉጥ አስቀምጠው ሲያስፈራሩ፤ በአብዮት ጥበቃ ታጅበው 

ሲንቀሳቀሱ የነበሩ፤ አምባገነኖች ዛሬ ደርሶ የፕሬስና የሰብአዊ መብት ተሟጋች ነን ቢሉ የዛሬ ሀያ 

ዓመት አብረዋቸው የሰሩና ምናልባትም በደል ያደረሱባቸውና ማንነታቸውን ጠንቅቀው የሚያውቁ 

የሙያ አጋሮቻቸው የነበሩ  ቢያንስ ምን ያህል ሊታዘቧቸው እንደሚችሉ እንኳ አለማመዛዘናቸው 

በእጅጉ አስገራሚ ነው፡፡  

 

ማን እንደነበሩ ምን ይሰሩ እንደነበሩ በጋዜጠኞች ሕይወት እንዴት እንደተጫወቱ ለስልጣን 

በነበራቸው ጥም በነበዓሉ ግርማ ላይ ማንና እነማን ምን እንደሰሩ እኮ የሚያውቀው ሕዝብ አገር 

ቤት አለ፡፡ በእርግጥ አጋጣሚው በፈቀደውና ዘመኑ ባመጣው የፕሬስ ነጻነት በመጠቀም ሙያውን 

ያለአግባብ ተጠቅመውበታል፣አልፈው ተርፈውም ነግደውበታል፡፡ ማሕበርም አደራጅተው በፕሬስ 

ነጻነት ተሟጋችነት ስም በምስኪን ታሳሪ ጋዜጠኞች ስም ከውጭ እርዳታ እየለመኑ ሕይወታቸውን 

ኑሮአቸውን ለውጠዋል፡፡ የሌለ - የማንነት ካባ ተደርቦላቸዋል፣ ኧረ ተሸልመዋልም፡፡ ይህም "ጅብ 

የማያውቁት አገር ሄዶ ቁርበት አንጥፉልኝ" ይላል፣የሚባለው ዓይነት መሆኑ ነው፡፡  

 

ዛሬም ወደ ሀገር ቤት ገንዘብ እያላኩ አይዞአችሁ መጣን እያሉ ነው አሉ፡፡ ውጥንቅጡ ዲያስፖራ 

በተለይ አሜሪካና አውሮፓ የሚገኙት በአንድ ትውልድ ውስጥ አጥፊና ጠፊ በመሆን ሲፈላለጉ 

፤ሲጠፋፋ፤ ሲወነጃጀሉ፤ ሲሳደዱ፤ የነበሩትን ሁሉት ጽንፈኛ ሀይሎች (ኢሕአፓና ፤መኢሶን፤ 

ደርግ) የመሰሉትን ገዳይና ሟች አቅፎ የያዘ ነው፡፡ ከደርግ ውድቀት በኋላና በኢሕአዴግም 

የተሰደደው የፖለቲካው ሀይል ቀድሞ ከነበረው ጽንፈኛና አክራሪ የፖለቲካ መስመር አካሄዱ 
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በመማር ዛሬም በስክነትና በእርጋታ ለማሰብ አልቻለም፡፡ ሊወጣው ወደማይችል ማጥ ውስጥ 

የተዘፈቀው ጽንፈኛ ዲያስፖራ የቱንም ያህል ቢዳክር ግን የኢትዮጵያ ሕዝቦች  እነሱ 

እንደሚመኙት ወጥመዳቸው ውስጥ እንደማይገቡ በተግባር እያሳዩአቸው ይገኛሉ፡፡  


