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ገሃድ የወጣ ዘረኝነት!!!!!! 

 

እጭር መልስ ፣ ለቤልጅግ አሊ !! 

ከሚዛኑ አየለ፣ 

ፍራንክፈርት- ጀርመን። 

ርዕሱና አንድምታው ፍጹም የማይገናኝ „ ማሞ ሌላ ፎቶግራፉ ሌላ“ ብለህ በአቡጊዳ ድህረ-ገጽ ያወጣኽውን መጣጥፍ አነበብኩት፣ 

ከሁሉ በፊት ግን „ አንተ „ ያልኩህ  በተለይ ኢሀአፓን  አስመልክቶ በተለያዩ ድህረ- ገጾች የጻፍካቸውን ስላነበብኩ እንደ „ ጋዜጠኛ 

„ አይቸህ ነውና ካልተመቸህ ይቅርታ!፣ ጋዜጠኛ „ አንቱ „ ሳይባል   ያረጃል፣ ይባል የለ? ከላይ በተጠቀሰው ርዕስ መነሻ 

የዘበዘብከው ግን ፍጹም ሃሰት ብቻ ሳይሆን ከተራ አሉባልታ በጣም ዘቅጦ የወረደና የህዝብን አስተያዬት ለማዛባት ሆን ብለህ 

ያስቀመጥከው የግልህ የፈጠራ ዉጤትህ ስለሆነ እውነቱ ይታውቅ ዘንድ ነገር ሳላበዛ በቀጥታ ወደ ጉዳዩ አመራለሁ። 

1ኛ፣   የተከበሩ አባዱላ ገመዳ  በመጡ ጊዜ፣ 

 ስብሰባ መደረጉ አዉነት ሲሆን አጀንዳው ግን አንተ እንዳልከው ሳይሆን  „ ስለወቅቱ የሃገራችን ሁኔታ ለዳያስፖራ ኢትዮጵያውያን 

ገለጻ ማድረግ „ የሚል እንደነበር የጥሪው ደብዳቤ አሁን ድረስ በእጄ ስለሚገኝ ለፈለገ ሁሉ ማሳየት እችላለሁ፣ እንዲያውም በዕለቱ 

ከማስታውሰው አንዱ አንተ የላከው አቃጣሪ ሊሆን ይችላል፣ በስሜት ተነስቶ  „  ለመሆኑ እርስዎ ኢትዮጵያዊ ነዎት? „ ብሎ 

እንደጠየቃቸው ትዝ ይለኛል፣ እሳቸው የቃላት ሳይሆን ተግባራዊ መልስ ነበር ጠረጴዛ ላይ ያስቀመጡለት፣ ፓስፖርታቸውን!!፣ 

ጠያቂው በበኩሉ የራሱን ማንነት እንዲገልጽ ለቀረበለት ጥያቄ ግን አንድም ወረቀት ማሳየት አልቻለም፣ በቃልም እንዲሁ፣ ይሁን 

እንጂ ግለሰቡ በአንተና መሰሎችህ እንደተላከ ቢገመትም የመሰለውን፣ እንደፈለገ ነው የተናገረው፣ ያቋረጠውም ያንጓጠጠውም 

አልነበረም፣ የመናገር መብቱ ተከብሮለታል፣  እናንተ ከዚህና የመሳሰሉት በጎ መድረኮች ብዙ ልትማሩ ሲገባ የስድብ ናዳ፣ ዘለፋና 

እርግማን ብቻ፣ ለማንኝውም ስብሰባው በአባዱላ አሸናፊነት ነው የተጠናቀቀው። 

2ኛ፣   " ማሞ ሌላ ፎቶግራፉ ሌላ“ ስትል፣ 

 ያንተ CID (በደንብ ስለምታውቀው የኢህአፓን አባባል ለማስታወስ ነው፣ በዚህ የተሳሳተ የመረጃ ምንጫችሁ በርካታ ንጹሃን 

ወጣቶችን እንደጨረሳችሁ የሚዘነጋ ኣይደለም) በዕለቱ ከተገኙ ህብረ-ብሄር እንግዶች ትግርኛ ተናጋሪ ወገኖቻችንን ብቻ ለይቶ 

በማንሳት እንዲልክልህ በማድረግ በእነሱ ላይ ማነጻጸርህ እንደሆነ ይገባኛል፣ ለባዶ ቃላትህ ማስደገፊያ መሆኑ ነው፣ ይህን መሰል 

ህገ - ወጥ የስዕላዊ ዶክመንት ሌብነት በጀርመን ህግ መሰረት እንደሚያስቀጣ ከወዲሁ ልጠቁምህና ላስጠነቅቅህ እወዳለሁ፣ በዚህ 

መሰልና ተመሳሳይ አጉራ ዘለልነታቸው ብዙዎቹ ጓደኞችህ በሙኒክ ፖሊስና ዓቃቤ ህግ ምርመራ ላይ አንደሆኑ የምትዘነጋው 

አይመስለኝም፣ ከመካከላቸው አንዱ በወንጀለኝነት ፍርድቤቱ የገንዘብ ቅጣት የወሰነበት ሲሆን ለሚቀጥሉት 3 አመታት 

በማንኛዉም ህዝባዊ ስብሰባ ላይ ሳይጠራ  እንዳይካፈልም ዉሳኔው ይገልጻል፣ የፋይል ቁጥሩ ካስፈለገህ ፣ 

Akten-/Geschäftzeichen:- 822Cs113js212961/14 ነው። 

‚ ለአንዲት አትዮጵያ እንታገላለን‘ እያላችሁ አንዱን ከሌላው ለመነጠል የሚታደርጉት አሳፋሪ ሙከራ በተግባር ሃገር አፍራሽ  

መሆናችሁን ያረጋግጣል።„ማሞ“ የሚለው ስም እኔ እስከማውቀው ድረስ የአማራ ስም ነው፣ ይህን እንድል የተገደድኩት ከራስህ 

አባባል በመነሳት እንጂ እኔ የዘርም ሆነ የሃይማኖት ችግር የለብኝም፣ „ ኣንድም ይሁን ሁለት ኦሮሞዎች „ ስብሰባው ላይ እንደነበሩ 

ከሲኣይዲህ መረጃው ደርሶህ ሳለ „ ደቻሳ ወይም መገርሳ….“ ማለት ለምን ከበደህ ? በስማቸው መጥራት ሳይቀር ቀፈፈህ አይደል? 

አዬህ? 

 

አንተና መሰሎችህ እንዲህ ናችሁ፣ ላይ ላዩን ስለ አንድነት ለማስመሰል ብትሞክሩም አይሳካላችሁም፣ ዋናው ላይ ትያዛላችሁ፣ ገሃድ 

የወጣ ዘረኝነትና ሌላውን ማንኳሰስ ይሉሃል ይህ ነው። 
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3ኛ፣ „ የልማት ባለሃብቶች!“፣ስላልከው አንተን ከጽሁፍህ ዉጪ በግል ዎይም በአካል ስለማላውቅህ ልወቅስህም ሆነ ላመሰግንህ 

አልችልም፣ሆኖም አንድን መሰረታዊ ጉዳይ በቃላት ለማሳነስ መሞከር አንድም የክህሎትን ሕጸጽ ዎይም የተወላገደና የተዛባ 

አመለካከትን ይጠቁማል እንጂ በመሰረቱ መንግስት በዉጪ የሚገኙ ዜጎቹን : „ ኑ !! ፣ ቤት ስሩ!፣ ሃብት አፍሩ…… „ ማለቱ እጅግ 

ያስመሰግነዋል እንጂ አንድም ጥፋት የለበትም፣ የጥቅም ጉዳይ ከተነሳ አይቀር  ስላንተ አላውቅም ብየሃለሁ፣ ወረፋውን ቀድመው 

የሚይዙት ግን ቢጤዎችህና የቢጤህ ቢጤዎች እንደሆኑ በዓይኔ በብረቱ አይቼ አረጋግጫለሁ፣ አንድ ምሳሌ ላንሳልህ፣ 
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አ .ኤ .አ. ሃምሌና ነሃሴ 2013 ላይ መንግስት „በሃገራችን ቤት መስራት የሚፈልግ ይመዝገብ“ ባለ ጊዜ 2 ወር ሙሉ በየቀኑ ከ 200 

በላይ ቆንስላ ቢሮ ተኮልኩሎ ኣይቻለሁ፣ ሁኔታውን ለመረዳት የቻልኩት እንዳንተ በሰላይ አማካይነት ሳይሆን  ጽ/ቤቱ በምሰራበት 

አካባቢ ስለሆነ ዕግረ-መንገዴን ጎራ ብዬ በመጠየቅ ነው፣ እንግዲህ በ 2 ወር ዉስጥ 22 የስራ ቀናት ብቻ ብንወስድ  44 ሲባዛ 

በ200  = 8800 ተመዝግቧል ማለት ነው፣ በራስህ አገላለጽ የመንግስት ደጋፊዎች ‚ አናሳ‘ ናቸው የምትል ከሆነ ከነዚህ ዉስጥ 

ያንተን ወገን ለይተህ ድርሻህን በቁጥርም ሆነ በፐርሰንት የመዉሰድ መብትህ የተጠበቀ ነው፣ ሁላችን እንደምናየው በመንግስት 

ዉስጥ እውነተኝ ማንነታቸውን ደብቀውና ከዉጭም ደጋፊ መስለው የሚመጻደቁ ሁሉ በተደረሰባቸው ጊዜ ጥግ የሚሰጣቸው 

ግንቦት 7 እና ኢሳት እንደሆኑ ፣ ኤርምያስ ለገሰን፣ ተስፋየ ገብረኣብን፣ ብርሃኑ ኣባ-መላንና ሌሎችንም መጥቀስ ይቻላል፣ ደግሞስ 

አባዱላ በመጡ ጊዜ ሁሉም ቤትና መሬት ከተሰጠው ፣ ልማታዊ ባለሃብት ከሆነ ከዚያ ወዲህ ጥያቄው ለምን ይነሳል? ምክንያቱ 

ግልጽ ነው፣ ኢትዮጵያውያን የሚወያዩበት ብሄራዊ አጀንዳ አላቸው ማለት ነው፣ አንድ እግሩ ባጠረ ሎጅክ ከቢጤዎችህ ሌላ 

የማንንም ዓቅል መሳብ አትችልም፣ ሃገራዊ ዉይይቱና መግባባቱ ግን ከፈቃደኞች ጋር አቅምና ጊዜ እንደፈቀደ ወደፊትም ተጠናክሮ 

ይቀጥላል። 

4ኛ፣  ስለስብሰባው፣ 

አገላለጽህ የምጸት ቢሆንም ስብሰባው አዳራሹን ሞልቶ ከተጠበቀው በላይ ታዳሚ በተገኘበት በተሳካ ሁኔታ ተካሂዷል፣ ዓላማው የ 

ኦ.ህ.ዲ.ድ.ን ( O.P.D.O.) ምስረታ 25ኛ ዓመት ለማክበር ይሁን እንጂ የተጋበዙት መላ ኢትዮጵያውያን ናቸው፣ ለዚህም ነው 

ፎቶው ላይ ከኦሮሞ በተጨማሪ የሌላ አካባቢ ተወላጅ ያየኽው፣ ምስጢሩ ይኸው ነው፣ ሰላይህ ብቁ ( Professional) አይደለም 

እንጂ የሶማሊ፣ አማራና ሌሎች የብሄርና ብሄረ-ሰቦች ተወካዮች የደስታ ተካፋይነታቸውን ሲገልጹ ማሳየትም ነበረበት፣ ያ ደካማ 

ሰላይህ!!በነገርህ ላይ  ከ 7 ሳምንታት በፊት ደግሞ የ ህወሃት ( TPLF) 40ኛ ዓመት በመቀሌ ብቻ ሳይሆን በመላ ሃገራችን 

እንደተከበረ የምትዘነጋው አይመስለኝም፣ ለነገሩ ያንተ ድርጅትም አምና እንዳከበረ ሰምቻለሁ፣ ዕዉነታው ግን ህልዉናውን የትግል 

ዉጤቱን ያለበትን ደረጃ ሳይሆን ሙት -ዓመቱን ነው ያሰበው፣ ባሁኑ ጊዜ ከ 4ቱ ምህጻረ- ቃላት ዉጪ የ ኢህአፓን ሙሉ ስም 

በትክክል የሚያውቀውና የሚያስታውሰው ስንቱ እንደሆነ ላንተ እተወዋለሁ። ህወሃት ግን በትግሉ ወቅት የወደቁ ታጋዮችን ሳይቀር 

አልዘነጋቸውም፣ በክብር ነው ያሰባቸው፣ ብትቀበለውም፣ ባትቀበለውም የሕወሃት ምስረታና ብረታዊ ትግሉን አልፎ ከአጋር 

ድርጅቶች ጋር በመሆን ብሄራዊ የአመራር ሃላፊነቱን ከተረከበ ወዲህ የህዝባችንን ኑሮ በማሻሻል ረገድ በማንኛውም መመዘኛ 

ዓለምን ባስደነቀ ሁኔታ በብቃት እየተወጣ ነው፣ ቅን መንፈስና ህሊና ካለህ እራስህ ሄደህ ማዬት ትችላለህ።ሕዝቦች ቋንቋቸውን 

ስላዳበሩና እራሳቸውን ስላስተዳደሩ ሰማይ ዝቅ ካለብህ ያለህ አማራጭ አጎንብሰህ መጓዝ ነው፣ ዕውነትን ያልያዘ ቀና ማለት 

ይከብደዋልና አልፈርድብህም።  

የግል አመለካከትህን አግባብና ስርዓት ባለው መንገድ የማስተላለፍ ሙሉ መብት እንዳለህ አሳምሬ አውቃለሁ፣ እቀበላለሁም፣ 

በዚያው መጠን ያንተን ከንቱ ሃሳብ ባለመደገፋቸው ብቻ ዘር እየለዬህ ትጨፈልቅ ዘንድ ማንም አይፈቅድልህም፣ በዚሁ ከቀጠልክ 

ከላይ እንደገለጽኳቸው በዘለፋ የተካኑ ስርዓተ - አልበኞች አንተም ለፍርድ መቅረብህና የፋይል ቁጥርህም ይፋ እንደሚሆን 

ከወዲሁ ላረጋግጥልህ እወዳለሁ። አክባሪህ፣                                                        

                                                                            ሚዛኑ  ለገንቢ አስተያየትና ትችት፣ amizanu@yahoo.de 

 

 

 

 

                


