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የመከነው ቀረርቶ !! 

እስከዳር ታየ 03-11-15 

 

ጥቂቱ አክራሪ ጽንፈኛ ተቃዋሚ ባሕር ማዶ፣  በ12.000 ኪ.ሜ ርቆ በኢትዮጵያ ሕዝባዊ አመፅን በመፍጠርና ነውጥ 

በማስነሳት መሬት አንቀጥቅጥ፣ መሬት አርድ ጭንቀትን እፈጥራለሁ፣ 2007ን የኢሕአዴግ መጨረሻ አድርገዋለሁ 

እያለ ሲየቅራራ ዋሽንግተን ዲሲ፣ ኒውዮርክ፣ አትላንታ፣ ዳላስ፣ ቴክሳስ፣ ቨርጂኒያ፣ ሚኒሶታ . . . ላይ በሰው ሀገር፣ 

በሰው ወረዳ ጃሎ መገን ሲል ውሎ ያድራል፡፡ማዳ አልበቃው ብሎ ያዙኝ ልቀቁኝ ይላል፡፡ እኛ ኢትዮጵያዊነት እንዲህ 

ስለመሆኑ አናውቅም፡፡  

ለንደንም፣ በርሊንም፣ ካናዳ፣ ኦቶዋ፣ አውስታራሊያና ኒዘርላንድም ፅንፈኛው አክራሪ ሰልፍ እየጠራና እያወገዘ 

ሲጮኸ ይቆይና ወደቀዝቃዛ ቢራው ይመለሳል፡፡ ጥቂቱ ፅንፈኛ ዶላር እያዋጣ ለሀገር ልማት ለመንገድ መስሪያ 

ለክሊኒክ ለገጠር ትምህርት ቤቶች ወዘተ መስሪያ ሳይሆን ሀገር ለማበጣበጥ፣ ለማባላት፣ ለማናወጥ የደሀውን ልጅ 

ከመንግስት ጋር ለማላተም፣ ለማጋጨት ይልካል፡፡ እርዳታ ይሰበስባል ፕሮግራም ያዘጋጃል ዶላር አዋጡ ይላል፡፡ 

ድሮም ዘንድሮም ይሀው ነው፡፡ ካለበት ትንሽ እንኳ እልፍ፣ ፈቀቅ አላለም፡፡ 

እኛ አውሮፓና አሜሪካ ያለነው ምርጥ ዜጎች ተመልሰንም ቢሆን ለኢትዮጵያ  እንበቃታለን፤ እናንተ ኖራችሁም 

አትረቡም፤ በእናንተ ደም እኛ መጥተን ስልጣን እንይዛለን፤ የሚለውን የጅል መልእክቱን ያስተላልፋል፡፡ ተፈራርሞ 

በየፈረንጁ ፓርላማ ለአቤቱታ ሲማስን ሲዳክር ይውላል፡፡ የኢትዮጵያ ጉዳይ በኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያ ምድር 

በኢትዮጵያ መወሰኑ በኢትዮጵያ ዳኝነት መታየቱ ቀርቶ በአውሮፓ ዳኝነት በአውሮፓ ሸንጐ ይታይና ይወሰን ይመስል 

አቤቱታቸውን ለነጮች ያሰማሉ፡፡ እንዲህ አይነት ነጭ አምላኪነትና እግራቸው ስር መንበርከክ ኢትዮጵያዊነት 

ስለመሆኑ አናውቅም፡፡ 

ኢትዮጵያና ልጆቿ የእኔነት መለያ ታሪክ የሌላቸው፣ የራሳቸውን ጉዳይ በራሳቸው የማይዳኙ፣ የማይሸመግሉ 

ለራሳቸውም ያልበቁ የውጨ ሰዎችን ምክር፣ ዝክርና ዳኝነት የሚጠብቁ ይመስል ለነፃነታቸውም ያልሞቱ አትንኩኝ 

ባዮች እንዳልሆኑ ሁሉ የቅን ገዥዎችን ፋሽስታዊ ወረራ በድል አድራጊነት እንዳላባረሩ ሁሉ ዛሬ ደግሞ ስለጠንኩ 

ተማርኩ አወቅኩ የሚለው አበሻ ነጮች ሰር እየተንከባለለ ዳኙኝ ሸምግሉኝ ሀገሬ ወስዳችሁ ለስልጣን አብቁኝ እናም 

በወሮታው ለእናንተ ፍፁም ታማኝ አገልጋይ አሸከራችሁ እሆናለሁ እያለ ደጅ እየጠና የሀገሩን ክብርና ታሪክ እየሸጠ 

ይገኛል፡፡ እስከዛሬ እኛ እንዲህ ዓይነት ኢትዮጵያዊነት ስለመኖሩ አይተንም ሰምተንም አናውቅም፡፡ ግዜ ጆሮ 

አያሰማው ጉድ የለምና ይኸንንም እያየን፣ እየሰማንና እየታዘብን ነው፡፡ ዛሬ፣ በጋራ ክንዳችን ካልደቆስነው በስተቀር፣ 

ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን የራሳቸውን ችግር በራሳቸው የማይፈቱ፣ የማይከወኑ የግድ የፈረንጆችን ጣልቃ ገብነት 

አጥብቀው የሚለምኑ የሆኑበት አሳፋሪ ዘመን ላይ ተደርሷል፡፡ ልባቸው በታሪኩዋም በማንነትዋም በምታኮራው 

እናት ሀገራቸው ላይ አይደለም፡፡ 
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ጥቂቶቹ ጽንፈኛ አክራሪ ዲያስፖራዎች ሰርተው፣ ለፍተው፣ እውቀታቸውንና ጉልበታቸውን ሀገራቸውን ላይ 

አፍስሰው አድገው አገራቸውን ማሳደግ ሳይሆን ፍላጎታቸው መርዝ እየነሰነሱ ህዝብን ከህዝበ እያባሉ በከፋ ጥላቻ 

ተውጠው እየተንዘፈዘፉ  በእብሪትና በማን አለብኝነት ሌላውን በመናቅ በሽታ ተለክፈው ተተኪውን ወጣት ትውልድ 

ተከባብሮና ተቻችሎ በሀገሩ እንዳይኖር ለጥፋት ማነሳሳት ነው፡፡ እነሱ አሜሪካና አውሮፖ (“hot cake” እና “hot 

dog”አቸውን እየበሉ - ሰውየው በደንበ አድርገው እንደገለፁት) ተቀምጠው ሀገር ቤት ያለውንና በሰላም 

የሚኖረውን፣ ከድህነት ለማምለጥ ልማቱን በማፋጠን ላይ የሚገኘውን ጨዋና ታታሪ ህዝብ እርስ በርሱ ለማፋጀት 

ቀን ከሌት ደፋ ቀና ሰሉ ያድራሉ፡፡ እስከዛሬ እንዲህ አይነት ኢትዮጵያዊነት ስለመኖሩ እኛ አናውቅም፤ ግን ደግሞ 

እያየን ነው፡፡ 

በየሰበብ አስባቡ ልባቸው ስደት ናፋቂ የሌላ ሀገር ዜግነት የሚመኙ ኢትዮጵያ ውስጥ  ወልዶ መሳም ያሳፍር ይመስል 

ኢትዮጵያ አርግዘው አውሮፓ ሄደው የአውሮፓ ዜግነት ለማግኘት የሚሮጡ የሀገር ፍቅርን ለጥቅም ሲሉ የሚለውጡ 

ሰዎችን ያየንበት ክፋ ዘመን ላይ ደርሰናል፡፡ ኧረ ያ የሚያኮራው ኢትዮጵያዊነት ወደየት ገባ?? ስለእውነት እንነጋገር፣ 

እንዲህ ዓይነት ኢትዮጵያዊነትን ስለመኖሩ አይተንም ሰምተንም አናውቅም፡፡    

ጥቂቱና አክራሪው ጽንፈኛ ፖለቲከኛ ባሕርማዶም ሰርቶ ለፍቶ ደክሞ አይኖርም፡፡ወሬ እየሸቀጠ ቱልቱላውን እየነፋ 

እያናፋ የሀሰት ፕሮፖጋንዳ እየነዛ ሀገሩን እያጠለሸ መአት አውርድ እያለ አሜሪካ ውስጥ በተለያየ ቦታ በከፈታቸው 

የኤፍኤም ሬዲዮኖች እንዲሁ ሀገሬ ወገኔ ኢትዮጵያ እያለ ሲጮህ ሲዘላብድ ውሎ ያድራል፡፡ በሀገሩ መልማት ማደግ 

መሻሻል ክፉኛ ይቃጠላል ይነዳል ይጨሳል፡፡ እንዲህ አይነት ኢትዮጵያዊነት ስለመኖሩ አይተንም ሰምተንም 

አናውቅም፡፡ 

ወገኔ ለሚለው ህዝብ ሀገሬ ለሚላት ኢትዮጵያ ውድቀትን አጥብቆ ይመኛል፡፡ እንደ ሶርያ፣ ሊቢያ፣ የመን፣ ግብጽ፣ 

ኢራቅ ወዘተ እንድትወድም የጦርነት አውድማ እንድትሆን ይሻል፤ መቻቻል፣ መደማማጥ፣ እንዳይኖር ችግሮችን 

በውይይት የመፍታት ባህል እንዳይዳብር ሌት ከቀን ሳይል ይተጋል፤ ይክለፈለፋል፡፡ ወጣቶችን በጥላቻ እያጠመቀ፣ 

በስሜታዊነት እያሰገረ ለጥፋት ያነሳሳል፤ በህልሙም ቢሆን (ኢሀዴግን አስወግዶ ስልጣን ለመያዝ) ያዘምታል፡፡ 

ዲያስፖራ ነፍሴ፣ ነፃ አውጪ ጦር አቋቁሜአለሁ፣ መጣሁ፣ ደረስኩ እያለ እርዳታ ይሰበስባል፤ ህዝብ ያታልላል 

(ያታልላል ስል እዛ ያለውን ህዝብ ማለቴ ነው - ዶላር የሚያዋጣውን)፤ መልሶም እዛው ይበላዋል፤ የፓለቲካ ሙስና 

ይሏል የሄው ነው፡፡ በሀገር ስም ይነግዳል፡፡ ያጭበረብራል፡፡ ይሸቅላል፡፡ ይነግዳል፡፡ የስብሰባ ዝግጅት፣ ማስታወሻ፣ 

መዋጮ እያለ የለፍቶ አዳሪውን ዲያስፓራ ንፁህ ላብ በመዋጮ ስም ይሰበስባል፤ ያጋብሳል፡፡ ሀገር ቤት ላሉት 

ተላላኪዎቹ እንደምንም ብላችሁ አመፅ አስነሱ፣ በጥብጡ፣ በሁከት በአመጽ አናውጡ እያለ ዶላር ይልካል፡፡ የሀገር 

ቤቶቹ ቡችሎቻቸው ደግሞ ይሄን ጥቅም ስለለመዱ ገደል ግቡ ቢባሉም ገደል ለመግባት ዝግጁ የሆኑ ናቸው፡፡ 

ወግ አይቀርምና የሀገር ቤቱ ተቃዋሚ ዋናው ጉዳያቸው በጥቅም መተሳሰር መሆኑን በመሸምጠጥ ለሀገር ለወገን 

ለዴሞክራሲ ለሰብአው መብት ለፕሬስ ነጻነት ወዘተ ነው የቆምነው እያሉ ይህንን ጉዳቸውን የማያውቀውን ህዝብ 

ሊያታልሉት ይሞክራሉ፡፡ ይሀው ከሰሞኑ አንዱ መሰረታዊ አለመግባባታቸው ከዳያስፖራው በሚላከው ገንዘብ ላይ 

መሆኑን ከራሳቸው አንደበት ህዝብ ሰማው፡፡ የአደባባይ ጸሀይ ሞቀው፡፡ እንዲህ የተቃዋሚው ፖለቲካ ወርዶ ወርዶ 

ታላላቅ ስለሆኑ ሀገራዊ ጉዳዮች ልዩነትን በልዩነት ይዞ ተከባብሮና ተደማምጦ ለውጥ ለማምጣት ለሀገርና ለህዝብ 
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ሰላምና እድገት መስራት መሆኑ ቀርቶ የሸቀጥ ንግድና ቢዝነስ የሆነበት ደረጃ ለይ ተደርሷል፤ እኛም ከጉልት ሽንኩርት 

ቸርቻሪነት ለይተን ማየት እንዳንችል አደረገን - አገር ይመራሉ ያልናቸውን ወገኖች፡፡ በሀገር ቤት ያለው ተቃዋሚ 

ከባህር ማዶው ፅንፈኛ እየተዋጣ በሚላከው የእርዳታ ዶላር እርስ በእርሱ ይናከሳል፣ ይባላል፣ ይቧጨቃል፣ ሻሞ 

የተባለ ይመስል ሽሚያ ገጥሟል፣ በዚህም፣ ጆፌ አሞራ ይመስል እርስ በእርሱ ይዘናጠላል፡፡ እንዲህ አይነት በሀገሩና 

በህዝቡ ስም የሚነግድ ኢትዮጵያዊነት አይተንም ሰምተንም አናውቅም፡፡ 

ይህ መንገድ ነወይ ታዲያ ለሀገርና ለሕዝብ የሚበጀው እነዚህ ናቸው ወይ ሀገር እንመራለን የሚሉት ይላል ሕዝቡ፡፡ 

እውነት ብሎአል፤ ስንትና ስንት ግዜ አይቶአቸውም ተስፋ ቆርጦባቸዋል፤ በቅተውታል፡፡ ስንት ግዜ ያታልሉታል? 

ስንትስ ግዜ ልጆቹን በተሳሳተ መንገድ እየመሩና እየማገዱ እነሱ በአውሮፖና አሜሪካ የድሎት ኑሮአቸውን ይኖራሉ? 

ህዝቡ በቃችሁኝ ቢልም እውነት አለው፡፡  

ፅንፈኛው ተቃዋሚ በስሜታዊነት ያበደ፣ በጭፍን ጥላቻ የታወረና መና ስለሆነ በኩዌትና በግብጽ በሻዕቢያ እርዳታ 

በከፈተው የኢሳት ሳተላይት ቴሌቪዥን ጣቢያ አማካይነት የከፋ መርዘኛና ዘረኛ ቅስቀሳን የበሬ ወለደ ቅጥፈቱን 

ይነዛል፤ ያልተጨበጠና ተስፋ የሌለው ወሬ ይነዛል፤ በፍፁም ሳዩፍር መስቀል አደባባይ እንገናኝ ይላል፡፡ የዛሬ አራት 

አመት ገደማ በስድስት ወር ኢትዮጵያ እንገባለን ብሎ ሲቀደድ፣ ሲተረተር አላፈረም ነበር፡፡ እንዲህ አይነት 

ኢትዮጵያዊነት ስለመኖሩ አይተንም ሰምተንም አናውቅም፡፡ 

ይኸው አዲስ አበባ እንገባለን ያሉት ስድስት ወሩ ቀርቶ ስድስት ዓመት አለፈው፡፡ አዲስ አበባ መግባቱን ይተውትና 

አስመራ ግን ገብተዋል፡፡ ከሻዕቢያ ጋራ ቀለበት አስረዋል፤ ጋብቻም ፈጽመዋል፡፡ 

ከአውሮፓ የተነሱ ቅምጥሎች ጨዋታና ቀልድ ወይንም የአውሮፓ ፊልም የሚመለከቱ መስሎአቸው በስሜታዊነት 

ከንፈው ወታደር ሁነን እንዋጋለን ብለው አስመራ ገብተዋል፤ከሻቢያ ጋር ግንባር ፈጥረዋል፡፡ አጀብ እኛ አሉ ሸሁ?፡፡  

ለመሆኑ ከመቼ ጀምሮ ነው ሻእቢያ ለኢትዮጵያና ለህዝብዋ አሳቢና ተቆርቓሪ የሆነው? ሻእቢያ በኢትዮጵያና 

በልጆችዋ ላይ ከደርግ ዘመን እስከ ባድሜ ጦርነት ድረስ ምን ያላደረገው፣ ምን ያልፈጸመው ነገር አለ? ለኢትዮጵያ 

ውድቀትና መበታተን ስንት ዘመን ከድሮ እስከ ዘንድሮ ጉድጉዋድ ሲቆፍር የኖረው ሻእቢያ መሆኑን የኢትዮጵያ ህዝብ 

ጠንቅቆ ያውቃል፡፡ የሻእቢያ ጉዳይ የእያንዳንዱን ኢትዮጵያዊ ቤትና ጉዋዳ ያዳረሰ በመሆኑ አብረውት የተሰለፉት 

እነግንቦት ሰባትና ኢሳት አርበኞች ግንባር ጦርነታቸው ከኢህአዴግ ጋር ሳይሆን ከመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር 

መሆኑን ቁርጣቸውን ይወቁ፡፡ ፖል ሄንዝ በጻፈው መጽሀፍ ላይ ሻእቢያ የኢትዮጵያን ወታደሮች አስከሬን ሜዳ ላይ 

አስጥቶ ኤግዚብሽን ሲያሣይ እንደነበረ በፎቶ አስደግፎ አቅርቦታል፡፡ የሞተ ሰውም እኮ ክብር አለው፡፡  

በባድሜም ጦርነት የአይደር ህጻናት ት/ቤትን በጀት ደብድቦ ብዙ ህጻናት ፈጅቶአል፡፡  ዛሬ እነግንቦት ሰባትና እነ 

ኢሳት ስለ ኤርትራም እዛ አሉን ስለሚሉዋቸው ተዋጊዎች ለኢትዮጵያ ህዝብ ተረት ተረት ሊያወሩለት ሲሞክሩ 

ሊያፍሩ ይገባል፡፡  

የኢትዮጵያ ህዝብና ልጆቹ የኤርትራን በረሀ የኤርትራን ጋራና ሽንተራር አያውቁትም አሉ፡፡ የሚያውቁት ትላንት 

ከአውሮፓ በእብደት ተነስተው ኤርትራ የገቡት የብርሀኑ ነጋ ምልምሎች ብቻ ናቸው ሊሉም ይከጅላቸዋል፡፡ 
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አለማፈር ማለት ይሄ ነው፡፡ አስመራን፣ ደቀመሀሪን፣ መንደፈራን፣ ከረንን፣ አፍአቤትን፣ አልጌናን፣ ቲክሲን፣ ናቅፋን፣ 

ቃሮራን . . . አረ ከነሱ በቀር የሚያውቀው የለም አሉ፡፡ 

ሳዋን፣ ፍርቶን፣ አይጋን፣ አሊቴናን፣ ዛላአንበሳን ካለነሱ የሚያውቀውም የለም አሉ፡፡ የአውሮፓ ቅምጥል የሆነው 

በእብሪትና በጀብደኝነት እያናፋ ተዋጊ ሁኘ ከኤርትራ በረሀ ተነስቼ ኢትዮጵያን እወጋለሁ ብሎ የሚያናፋው ውስኪና 

ቢራ የለመደው የብርሀኑ ነጋ ራንግለር ለባሽ ጦር ግንቦት ሰባትና አርበኞች ወደኤርትራ ሳይገቡ በፊት ድሮ ድሮ  

ይታወቃል፡፡ የዛሬን አያድርገውና፡፡  

የሀገሩ ጐዳና ሲጠፋው መንገዱ / ይጉዋዛል በግዱ ይላል የሀገሬ ሰው፡፡ እናም የኤርትራን  በረሀዎች እናንተ 

አውቃችሁ አትጨርሱትም፡፡ ድሮ ኤርትራ የነበሩ የደርግ ዘመን ከፍተኛና መስመራዊ መኩንኖች አብረዋችሁ 

አንዳሉም እናውቃለን፡፡ እናም ለዳግም ጦርነት፣ ለዳግም እልቂት፣ ለዳግም ጥፋት ተዘጋጅታችሁ ስታበቁ እየለማችና 

እያደገች ያላቸውን ሀገራችሁን ለማወክ ለማጥፋት እንቅልፍ አጥታቻሁ መአት አውርድ ብላችሁ ከሻዕቢያ ጋር 

በመሰለፍ ጦርነት አውጃችኋል፡፡ 

ካላችሁበት ሳትነሱ፣ ጓዛችሁን ሳትሽክፋ መንገዱንም አታውቁትምና ሳትጀምሩት እንደተኛችሁም ጭምር ቦታችሁ 

ስለሚታወቅ ከብርሀንና ከጥይት ፍጥነትም በመቅደም ተምዘግዝጎ ለመድረስ ከሰማይ በታች ኢትዮጵያን የሚገታትም 

በአካባቢው የሚመክታትም ምንም ሀይል የለም፤ ለነገሩ ታውቁታላችሁ፡፡ 

የኢትዮጵያ አቋም ይኸ ሁሉ አይበጅም፣ ሰላምና ስላሙ ብቻ ይሻላል፡፡ በዚህ ዓይነቱ የጦርነት ታሪክ የኢትዮጵያም 

የኤርትራም ሕዝበ አይጠቀምም፤ ተጐጂ ነው የሆነው፡፡ በወዳጅነት መኖር ይሻላል የሚል ነው፡፡ ሀገሪትዋ የሰላም 

መርህን የምትከተል ቢሆንም የብርሀኑ ነጋና የሻዕቢያ ሁከት ፈጣሪነት ሰላም ማደፍርሰ ላይ ያተኮረ በመሆኑ ለግዜው 

የት እንደሚደርሱ ማየት ሳይበጅ አይቀርም፡፡ 

የዲያስፓራው ዕንፈኛ ተቃዋሚ ከሰምኑ እየተንጣጣ ያለው ለሁከትና ለአመፅ በመሀል አገር ያዘጋጃቸው የአንድነትና 

የመኢአድ አመራሮች እራሳቸው በፈጠሩት የውስጥ (የርስ በርስ) ግጭት ምክንያት በሕግ በመታገዳቸው የተነሳ 

በግልፅ አብሮአቸው እንደነበረ በሚያሳይና በሚያረጋግጥ መልኩ እየገለጸ ነው፡፡ ለዚህም በማውጣት ላይ የሚገኘው 

መግለጫ ተጨባጭ ማስረጃ ነው፡፡  

በመጀመሪያ ደረጃ በውስጣቸው የተፈጠረውን ችግር መፍታትና መፍትሄ መስጠት የእነሱው ጉዳይ ብቻ ሆኖ ሳለ 

አንዱ በእብሪት ሌላው ደግሞ አብረን እንወያይና እንፍታው የሚል አቅዋም ይዘው ሲናቆሩ ቆይተው መፍትሄ 

ማምጣት አልቻሉም፡፡ የግድ ሕጉንና ደምቡን ማክበርና ማስከበር ሰለሚያስፈልግ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ ተገቢ ነው 

ያለውን እርምጃ ወስዷል፡፡  

በዚህ ውሳኔ የተበሳጨው ፅንፈኛው አክራሪ ዲያስፓራ ቀደም ሲል ላቀደው የሕዝብ አመፅ ዓላማ ያዘጋጀው ሀይል 

ወደሕጋዊ አመራርነት ባለመምጣቱ የእቅዱን መክሽፍና መጨንገፍ ሲመለከት በከፋ እብደት ተናውጧል፡፡ 

መግለጫም አውጥቷል፡፡ አይታክቴ የወሬ ጦርኞችም ለኢትዮጵያ በሚስማማና በሚመጥን የትግል መልኩ እርምጃ 

እንደወስዳለን ብለዋል፡፡ መቼም የማይሰማ የለም፡፡ 



5 
 

ቀድምም እንደ ግብ አድርገው የተዘጋጁት በሚፈጠረው እምቢታና አመፅ ሰላማዊው ሰው እንዲጐዳ ተደበደበ ተጐዳ 

ለማለት ነው፡፡ እንዳሰቡት ሳይሆን የወጠኑት ሳይሳካ ሲቀር እብደት (ማበድ) አያንሳቸውም፡፡ ስንት ዘመን ሕዝብ 

ይዋሻል? ስንታ ዘመንስ ሕዝብን በሀሰት ማታለል፣ መሸንገልና ማጭበርበር ይቻላል???? ሽብርተኛውም ሆነ 

ፅንፈኛው ቡድን በጉዳዩ ላይ ከወዲሁ ሊያስብበት ይገባለእንላለን፤ ጨው ለራስህ ስትል . . .  እንዲል ያገሬ ሰው። 

 


