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አፈርንባቸው - አሜሪካን ባሉ ’’ሥራ ፈቶች’’  

ያየህይራድ ድንቁ 

08/14/14 

በቅርቡ አሜሪካን ሄደው የነበሩት የኢትዮጵያው የመንግሥት ኮሚዩኒኬሽን ጉዳዮች 

ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሚኒስትር ሬድዋን ሁሴን በአንድ የመገበያያ ሞል ውስጥ እቃ 

ለመግዛት ገብተው በነበረበት ወቅት እዚያ የሚገኙ አንዳንድ ተቃዋሚዎችና ኢሣት 

ቴሌቪዥን የሰሩት እጅግ አስነዋሪ ተግባር አሣፋሪና ማንነታቸውን በገሀድ ለዓለም ያሳየ 

ድርጊት ሆኖ አልፏል፡፡  

አሜሪካ በተለያየ ጊዜና ዘመን የሄዱ በብዙ መቶ ሺህ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን አሉ፡፡ 

እንዲያውም ወደ አንድ ሚሊዮን ይጠጋሉ ነው የሚባለው፡፡ አብዛኛው በዲቪም፣ በፖለቲካ 

ስደትም የሄደ ጭምር ነው፡፡ አሜሪካዊ ዜግነትም፣ ነዋሪነትም ያገኙና ሰርተው ወይንም 

ተምረው ራሳቸውን ለመለወጥ የሚተጉ ፤ አቅም ያጎለበቱ፤ አገር ቤትም ገንዘብ እየላኩ 

ቤተሰባቸውንና ወገናቸውን የሚረዱ እልፍ ናቸው፡፡ ኢትዮጵያዊ ባህሉም ጨዋነቱም 

በአብዛኛው አብሯቸው አለ፡፡  

ዜግነታቸው ቢቀየርም አገራቸውንና ወገናቸውን ባህላቸውን የማይረሱ ልዩ ፍቅራቸውም 

የላቀና የጎለበተ ነው፡፡ በተለያየ ሙያና መስክ ተሰማርተው እየሰሩ ይኖራሉ፡፡ ይህ ኃይል 

ዛሬም የኢትዮጵያ ተቆርቋሪ፣ ለአገሩ አሳቢ ባለውም አቅም አገሩን እየረዳና እያገዘ 

በኢንቨስትመንትም መስክ እየሰራ ያለ ነው፡፡ ከአገሩ ብዙ ሺህ ማይልስ ርቆ ቢገኝም 

እውነተኛ ፍቅሩና ልቡ ያለው ከአገሩና ከወገኑ ጋር ነው፡፡ አብዛኛው ኢትዮጵያዊ እንዲህ 

ነው፡፡  

በጣም አነስተኛ የሆኑ የኢትዮጵያዊነት ስም ይዘው በአሜሪካ ከቤታቸው ይዘው የሄዱትን 

አጉራ ዘለልና ዋልጌ አመል፤ ልቅነትና መረንነት፤ ባህር ማዶም በመሻገር ብልግናቸውን 

በአደባባይ የሚያሳዩ ምንም እንኳን ጥገኝነት ቢያገኙም በሰውም አገር ያዙን ልቀቁን 

የሚሉ ሥራ ፈት ቦዘኔዎች አሉ፡፡  
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እንደነዚህ ዓይነቶቹ ግለሰቦች በኢትዮጵያ ባህልና ጨዋነት በሥነ ሥርዓት ተገርተው 

ያላደጉ ሜዳ አደጎች የሚባሉት ዓይነት ናቸው፡፡ እነሱ አሜሪካን አገር  ስለሚኖሩ 

በአደባባይ ሰው መሳደብ ሥልጣኔ ወይም እውቀት አድርገው ወስደውት ከሆነ ይህንኑ 

ብልግናቸውን እዚያው በኖሩበት አገር ተግባራዊ እያደረጉ በመሆኑ የዚያኛው ባህል 

ውጤት እንጂ መቼውንም የኢትዮጵያ ባህልና ጨዋነት ውጤት መገለጫ ተደርገው ሊወሰዱ 

አይችሉም፡፡ ለትውልድም መጥፎ ምሣሌና ጠንቅ ናቸውና፡፡  

እንዲህ ዓይነቱ ጋጥ ወጥ፣ መረን፣ ሜዳ አደግ ቦዘኔያዊ ባህሪ ያላቸው ግለሰቦች ያለአንዳች 

ሐፍረት እኛ የኢትዮጵያን ፖለቲካ መምራት አለብን ሲሉ ጨዋውን የኢትዮጵያ ሕዝብ 

ምን ያህል ቢንቁትና ቢገምቱት እንደሆነ ያሳያል፡፡ በእንደዚህ ዓይነት የዘቀጠና የወረደ 

ስብዕና ባላቸው ተራ ዱርዬዎች ባህርይና አምባገነናዊ ስብዕና ባላቸው የማጅራት መቺ 

አስተሳሰብ በተቆራኛቸው ተራ ተሳዳቢዎች ስለ ዴሞክራሲና ዴሞክራሲያዊ ባህል ያውም 

አሜሪካን ተቀምጠው ቅንጣት ግንዛቤ የሌላቸው መሆኑን ማስተዋል ተችላል፡፡  

እነዚህ ሰዎችና ከሻዕቢያ ጋር አንሶላ የተጋፈፈው ድርጅታቸው ግንቦት ሰባት ኢትዮጵያን 

ለመምራት ማሰባቸው ራሱን ችሎ አሳፋሪ ነው፡፡ በዓለም የሥልጣኔ ማማና ጫፍ ላይ ነች 

በምትባለው አሜሪካ እየኖሩ ሥልጡን ፖለቲካና የሐሳብ ልዩነት ምን እንደሆነ፤ እንዴት 

መስተናገድና መቻቻል እንዳለበት እንኳን ጠንቅቀው የማያውቁ፤ እድሉንም ካገኙ ሰው 

ከማጥፋትና ከመግደል የማይመለሱ፤ ከእነሱ አስተሳሰብ ውጪ ያለ አመለካከት 

ለማስተናገድ ጭርሱንም የማይሹ፣ የማይፈቅዱ፣ ቢቻላቸው አቅሙ የላቸውም እንጂ 

ከምድረ ገጽ ከማጥፋት የማይመለሱ ናቸው፡፡ 

ከእነዚህ ስብስቦች የከፋ ፋሺስት አረመኔ ሊኖርም ሊፈጠርም አይቻልም፡፡ ኢትዮጵያ 

ሰማይ ዝቅ መሬት ከፍ ቢል በእንደነዚህ ዓይነት የቦዘኔዎች የዘቀጠ ስብዕና ባላቸው፤ ደም 

በተጠሙ የቀን አውሬዎች እጅ አትገባም፡፡ እንደተመኙትም መቼም የኢትዮጵያን 

የፖለቲካ መንበር አያገኙም፡፡ እዚያው አሜሪካን ውስጥ እንደጮኹ፣ እንዳቅራሩና 

እንደባለጉ አገራቸውንም ትተዋት አሜሪካን አገራችን ናት ብለዋልና እዚያው ኖረው 

ያልፋሉ፡፡ ጥላቻ እንዳመነዠጉ፣ ደም መፋሰስ እልቂት እንደተመኙ፣ ዶላር እየለመኑ 

ለልማት ሳይሆን ለመተላለቂያ ጦር መሣሪያ መግዣ ያዋጣሉ፡፡ 
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ዶላር እየላኩ ወደ አገር ቤት የድሀውን ልጅ ለአመጽና ለእልቂት እየቀሰቀሱ በአደባባይ 

ደሙን እንዲያፈስ፣ እንዲሞት፣ እንዲታሰር እነሱ ደግሞ በድሀው ልጅ ደምና አጥንት 

ከአሜሪካን መጥተው ሥልጣን ይዘው ኢትዮጵያን እንመራለን ብለው እንደተመኙ አሉ፡፡ 

ሕልማቸውም፣ ጉጉታቸውም,ከንቱ ሆኖ ይቀራል፡፡ ከንቱ… ከንቱ የከንቱም ከንቱ 

ናቸውና፡፡  

እነዚህ አብዛኛውን ኢትዮጵያዊ ዲያስፖራ የማይወክሉ ቦዘኔ ፖለቲከኞች አንድን 

የኢትዮጵያ ሚኒስትር በባዕድ አገር ለማዋረድ ሲሳደቡ የተካኑበትን መንደርተኛነትና 

ቦዘኔያዊ ቋንቋ ሲተፉ ሚኒስትር ሬድዋን እጃቸውን ኪሳቸው ከተው እየተንጎራደዱ 

ሰሟቸው፤ አሜሪካኖቹም አዩ፤ የፀጥታ አስከባሪዎቹም ነበሩ፡፡ በእብሪት የተሞሉት ሥራ 

ፈት ቦዘኔዎች እስቲ ና ውጣም አሉ፡፡ ኢሣት ሣተላይት ቴሌቪዥን ቀድሞ ተዘጋጅቶበት 

አዘጋጁም በሥፍራው ተገኝቶ የሰሩት ድራማ ነበር፡፡  

እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ናቸው ግንቦት ሰባቶች፤ በምን ተአምር እንደነዚህ ዓይነት ግለሰቦች 

ፖለቲከኛ ነን፤ የአገር አጀንዳ አለን ብለው ለመናገርስ ይደፍራሉ? የእነሱ ደም ፍላት 

መትከንከን፤ አሜሪካ ላይ ያዙኝ ልቀቁኝ ማለት፣ መደንፋት፣መሳደብ፣ በሰው አገር ላይ ሆኖ 

መሸለልና ማቅራራት ብልግናቸውንና  ማንነታቸውን የኢትዮጵያ ሕዝብ የበለጠ 

እንዲያውቅ አድርጎታል፡፡ ሕዝቡ እነዚህ ናቸው አገር እንመራለን የሚሉት እንዲልም 

አድርጎታል፡፡  

ከእነብልግናቸው ከአደፈው ሥነ ምግባራቸው ጋር እዚያው ሆነው እንዲሁ እያሉ እድሜ 

ዘመናቸውን ይገፉታል፤ ኢትዮጵያ በሥራ ፈት ቦዘኔዎች መቼም ሆነ መቼ የምትመራ 

አገር አይደለችም፡፡ የተሳደቡት አገሬ ነች የሚሉትን አገር የወከሉትን ሚኒስትር ነው፡፡ 

ስለዚህም ቦዘኔዎቹ ግለሰቦች የተሳደቡት ራሳቸውን ነው፡፡  

እነዚህ ጥቂት ግለሰቦች ናቸው በሰው አገር እየተልከሰከሱ ያሉ ተራዎች፤ እነሱ ናቸው 

ለነጮች ተላላኪ ሆነው እያጎነበሱ አቤት ወዴት እያሉ በዶላር እርጥባን የሚኖሩት፤ 

ያንኑም ዶላር ወደ አገር ቤት እየላኩ አገሪቷን ለማመስና ደም ለማፋሰስ አገር ውስጥ ካሉ 

ወኪሎቻቸው ጋር በተላላኪነትና በአሸርጋጅነት በጉዳይ አስፈጻሚነት ተሰማርተው 

የሚገኙት፡፡  
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የኢትዮጵያ ፖለቲካ አገር ውስጥ ባሉ ዜጎቿ ብቻ ነው ከእንግዲህ የሚመራው፡፡ ወሣኙም 

የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው፡፡ አሜሪካና አውሮፓ መሽጎ ዶላር እያዋጣ አገርንና ልጆቿን 

ለማባላት ደም ተጠምቶ የሚክለፈለፈፍ ጥቂት ተላላኪ ፅንፈኛ ከእንግዲህ በኢትዮጵያና 

በኢትዮጵያዊነት ስም ሊነግድ አይችልም፡፡ የሚሻላቸው ፖለቲካን እንደ አትራፊ ንግድ 

ከመያዝና ከመቆመር እንደ ሌላው ሰፊው ኢትዮጵያዊ በአሜሪካን አገር ሰርተው መኖር 

ነበር፡፡ እንደነዚህ ዓይነት ግለሰቦች የያዛቸው ልክፍትና አባዜ እያስጓራ ስለማያኖራቸው 

ካልሸኛቸው አይገላገሉትም፡፡ 

እነሱው ናቸው ወጣቶችን በበቀልና በጥላቻ እያጠመቁ፤ በእብሪትና በማን አለብኝነት 

ወንጀል ውስጥ ሲከቷቸው የኖሩት፡፡ አሁንም እየከተቱት ያሉት፡፡ ከአሜሪካና አውሮፓ 

ነዋሪ ኢትዮጵያውያን እርጥባን እየለመኑ ጦር እናደራጃለን እያሉ አሥመራ ሲመላለሱ 

የኖሩት የሻዕቢያ አሽከሮችና ተላላኪዎች እነሱ ናቸው፡፡ ጥቂት የላኳቸውም ወዲያው 

ተማርከው እጅ ሰጥተው ምስጢሩን ሁሉ ዘርግፈውታል፡፡ ግማሾቹንም  ሻዕቢያ ራሱ 

አራግፏቸዋል፡፡ መሪ የተባሉትም ታስረዋል፡፡  

ምንም የማያውቀውን ኢትዮጵያዊ በጥላቻ እያጠመቁ ገፋፍተው አስጨርሰውታል፤ በብዙ 

ንጹኃን ደም ነግደዋል፤ በእዚህ መልኩ ኢትዮጵያውንን በሌለ ፕሮፓጋንዳ እያሰከሩ፤ ጥላቻ 

እየጋቱ ለማሰለፍ ቢሞክሩም ሐቁ ወጥቶ ተጋልጧል፤ ታሪካቸው በውርደት ተደምድሟል፤ 

ሁሉም ጥረታቸው ከሽፏል፤ መክኗልም፡፡  

በቅርቡ የግንቦት ሰባት ድርጅት ዋና መሪና ጭንቅላታቸው የነበረው የአንዳርጋቸው ጽጌ 

መታሰር ደግሞ ብዙ ጥሩንባ እነ ኢሣት ሣተላይት ቴሌቪዥን ሲለፍፉለት የነበረውን 

የግንቦት ሰባትን ድርጅት ግብዓተ መሬት ያረጋገጠ እውነት ሆነ፡፡ ዶክተር ብርሀኑ ነጋ 

አልሞትኩም ብዬ አልዋሽም ቢልም በእርግጠኛነት እሱም ድርጅቱም አለን ለማለት 

ከመንፈራገጣቸው ውጪ አብቅቶላቸዋል፡፡  

አሁን ያለው በደመ ነፍስ የሚወራጨው ጣዕረ ሞታቸው ብቻ ነው፡፡ እሱ ነው በደም ፍላት 

በብስጭት ፀጉር እያስነጫቸውና እያሳበዳቸው የሚገኘው፡፡ ደረት የሚመቱም ለዚህ ነው፡፡ 

ወጣ ወጣና እንደ ሸንበቆ ተንከባለለ እንደ ሙቀጫ የሚባለውም ለእነሱ ነው፡፡ ወሬያቸው፣ 

ጥሩንባቸው፣ ቀረርቷቸው ቀደመ፤ እባብ ልቡን አይቶ እግር ነሳው ሆነና በሙሉ 
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ምስጢራቸው እጅ ገባና አይወድቁ አወዳደቅ ወደቁ፡፡ ዛሬም አለን ለማለት መቀባጠርና 

መንፈራገጥ ይዘዋል፡፡ 

አለቃቸውም ያለማንም አስገዳጅነትና ተፅዕኖ አዎን ተሳስቻለሁ አለ፡፡ እውነቱን ነበረ፡፡ 

ግንቦት ሰባት ለግል ጋዜጣና መፅሔት በገፍ ዶላርና ብር በመላክ የራሱ ልሣን ያደረጋቸው 

አባላቱን አሰማርቶ በወሬ አሉባልታ፤ በስም ማጥፋት፤ ሕዝብን በማበጣበጥ፤ አመጽ 

በማስነሳት አገር አደፍርሼ ያለቀው አልቆ የፖለቲካ ሥልጣን እይዛለሁ ብሎ ወስኖ ነበር፡፡ 

ግንቦት ሰባት የወሬ ነጋዴዎችና የሥልጣን ጥመኞች፣ የአምባገነንና የእብሪተኞች፣ 

የጀብደኞች ጥርቅምና ስብስብ በመሆኑ ለውጤት እንደማይበቃ አንዳርጋቸው ጽጌ ከሰፊ 

የፖለቲካ ሕይወቱና ልምዱ ተሞክሮ በሚገባ አውቆታል፡፡ 

አንዳርጋቸው ከነዶክተር ብርሀኑና ከመሰሎቹ ጋር መሰለፍና መቆሙ ራሱን የቻለ ታላቅ 

ስህተት እንነበር አምኗል፡፡ አስገራሚው ነገር አንዳርጋቸው ታሰረ ብለው ዛሬም በስሙ 

በመነገድ ከፈረደበት ዲያስፖራ ዶላር ለማሰባሰብ ደፋ ቀና ማለታቸው ነው፤ ይህም 

ያስቃል፡፡ 

በውጭ ያለው ኢትዮጵያዊ ለእነሱ የሚታለብ የጥገት ላማቸው ነው፡፡ ዶክተር ብርሀኑ ነጋ 

የለመደበት ነጋዴ ነውና በሰውና በፖለቲካ ይነግዳል፡፡ ዳሩ የትም አይደርስም የትም፡፡ 

ኤርትራ የሰለጠነው ትንሽ ጦር የከተማና የገጠር እቅዱና የሰው ኃይል መዋቅሩ ተያዘ፡፡ 

በግሉ ፕሬስ ውስጥ ያሰማራው በቅጥረኛ የግል ጋዜጠኞች የሚመሩት ጋዜጣና መፅሔቶች 

በማስረጃ ተለዩ፡፡ የተቀሩትና አሁን በአዲስ መልክ በተለያዩ ግለሰቦች ባለቤትነት 

ለመውጣት የተዘጋጁትም ተለይተው ታውቀዋል፡፡  

አገር ውስጥ በግሉ ፕሬስ የማከፋፈል ሥራ ላይ ቁልፍ ሚና በመጫወት ሌሎችን 

በማጥፋት የግንቦት ሰባት ልሣኖች ብቻ የሆኑ ጋዜጣና መጽሄቶች ነጋ ጠባ ለሕዝብ 

እንዲደርሱ ሲያደርጉ የኖሩትም ጥቂት አከፋፋዮችና የጀርባ የገንዘብ ድጋፍና 

ምንጫቸውም ታወቀ፡፡ 

ትናንት ምንም ያልነበራቸው በጥቂት ዓመታት ባለንብረት፣ ባለሀብት ሆነው ሲያፏጩ 

የነበሩት የግል ባለመጽሄቶች ባለቤቶች ገንዘብ ህሊናቸውን አስክሮት የሌለ ስብዕና ፈጥረው 

ለአገር፣ ለሕዝብ፣ ለዴሞክራሲ፣ ለፕሬስ ነፃነት ወዘተ…ተሟጋችና ተከራካሪ ለሕዝብ አሳቢና 

ተቆርቋሪ ነን በሚል ማስመሰያቸው በሕዝቡ ስሜትና ቁስል እየነገዱ ከጣሪያ በላይ ከበሩ፡፡ 
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አገርና ሕዝብን የሚያባላና እርስ በእርስ የሚያጋጭ ሥራ በመከወን መልካምና ለአገር 

እድገት የበጁና ታላላቅ ሥራዎችን በማጣጣልና በማንቋሸሽ መሪዎቹና ሥርዓቱ በሕዝብ 

ዘንድ አመኔታ እንዲያጣ የማድረግ ተልዕኳቸውን ቀን ከለሊት ተወጡ፤ ከግንቦት ሰባትና 

ከኢሣት ራዲዮና ቴሌቪዥን ትዕዛዝና መመሪያ በመቀበልም ራሳቸውን ታጋይና አርበኛ 

አድርገው በማቅረብ አክላሉ፡፡  

ሌሎችም ገና ያልተነኩ ጋዜጦችና መፅሔቶች በቀጥታ ሙሉ ወጪያቸው የቤት ኪራይ፣ 

የሠራተኛ ደመወዝ፣ አበልን ጨምሮ በሕጋዊነት ስም ከጀርባ የሚሸፈነው በተለያየ ስም 

በአከፋፋዮች በኩል ተደርጎ ከግንቦት ሰባትና ከኢሣት ራዲዮና ቴሌቪዥን በሚላከው 

ገንዘብ መሆኑ ሲታወቅ ብርክ ያዛቸው፤ ሚኒስትር ሬድዋንን አሜሪካ ሲያገኟቸው መሳደብ 

ለችግሩ መፍትሄ አይሆን፤ ሬድዋን መልስ አልሰጧቸውም፡፡ ንቀዋቸው መተዋቸውም 

በራሱ መልስ ነው፡፡ ጋጋኖ አፍ ቦዘኔን ንቆ መተው ትልቅነት ነውና፡፡  

እነዚህ  በአሜሪካን በስደት የሚኖሩ ጥቂት ፅንፈኛ ፖለቲከኞች ዜግነታቸውን ለውጠው 

አሜሪካዊ ከሆኑ በኋላም የኢትዮጵያን ሠላም ለመንሳት መትጋታቸው ምን ይባላል? 

ዶክተር ብርሀኑ ነጋም ዜግነቱ አሜሪካዊ ነው፤ አንዳርጋቸው ጽጌም እንግሊዛዊ፤ ሌሎቹም 

እንዲሁ፡፡ ለማን ብሔራዊ ጥቅም መከበር ነው የቆሙት? ለኢትዮጵያ ወይንስ እነሱ ዜጋ 

ለሆኑበት አገር? ስንተዋወቅ አንተናነቅ ይላል ወይራው ሐበሻ፡፡ 

አብዛኛው ዲያስፖራ ጨዋ የመሆኑን ያህል የዚያኑም ያህል በስመ ኢትዮጵያዊ ሌባም፣ 

አጭበርባሪም ሞልቷል፡፡ በተለያዩ ሥርዓት የኢትዮጵያን ሕዝብ ሐብትና ገንዘብ ዘርፈው 

መቼም ስም አይቀርምና በፖለቲካ ጥገኝነትና ስደት ታፔላ አሜሪካን ምድር ገብተው 

እያቅራሩና እየሸለሉ ኧረ ጎራው የሚሉ ይገኛሉ፡፡ የኢሣት ሣተላይት ቀረርቶው ኢትዮጵያ 

ድረስ ደርሶ ይሰራጫልና ሕዝቡን ይቀሰቅሳል ብለው የሚያስቡ ከንቱዎች ናቸው፡፡ ዛሬ 

የኢትዮጵያ ሕዝብ ከእነሱ በብዙ ርቀት ቀድሟል፤ ዳግም አይታለልም፤ ልጆቹንም 

አይገብርም፡፡ እኮ ለነማን ብሎ!? ከአሜሪካ መጥተን ሥልጣን እንይዛለን ለሚሉ የሥልጣን 

ጥመኞች ሲባል መቼም አይደረግም፡፡  

አምባገነኖችና እብሪተኞች ሥልጣን ቢያገኙም የተቃወማቸውን ሁሉ እያሰሩ፤ እየገደሉ 

አስገብረው ለመግዛት የሚፈልጉ የደም ጥመኞች አሜሪካን ሆነው ይጩሁ፤ ጋጋኖ 

አፋቸውን ያንባርቁ፤ ሲያሻቸውም  ጨርቃቸውን ጥለው ይበዱ፤ ሲያሻቸውም የማያባራውን 
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የወሬ ጥሩንባቸውንና አሉባልታቸውን እየነፉ ይዋሉ፤ ይደሩ፡፡ ኢትዮጵያ ለእነዚህ 

አሉባልተኞች የሚሆን ጊዜና ቦታ የላትም - ታላቅ ሥራ ይዛለችና፡፡ 

ልጆቿ አገሪቷን በመለወጥ፣ በማልማት፣ በማሳደግ ታላቅ ክዋኔ ላይ ናቸው፡፡ ለአሉባልታና 

ለወሬ የሚሆን ጊዜ የላቸውም፡፡ ጉልበታቸውን ለባዕድ አገር እየገበሩ ካሉት ለአገር 

ከማያስቡ ልጆቿም ብዙ ጉዳይ የላትም፡፡ ሠላሜን አትንሱኝ እያለች ነው፡፡ የአቶ 

አንዳርጋቸው ጽጌ ተይዞ ወደ ኢትዮጵያ መምጣት የተመኙትን ሠላምና እረፍት 

እንዲያገኙ አስችሏቸዋል፡፡ 

ነገ ደግሞ ዘረጥ…ዘረጥ እያለ አንዴ አውሮፓ አንዴ አሥመራ የሚለው ዶክተር ብርሀኑ 

ነጋና የኢሣት ጋሻ ጃግሬዎችም  ካሉበት ተይዘው ወደ ኢትዮጵያ ሊመለሱ ይችላሉ፡፡ 

ጊዜና ወቅት የሚፈጥረውን ክስተት ለመተንበይ ያስቸግራል፡፡ አይመጣምን ትተሽ 

ይመጣልን አስቢ ይላሉ የድሮ ሰዎ፡፡ አሜሪካን የእኛ አገርና ነጻ ወረዳ ናት ብሎ 

ማውደልደሉ፣ ማንባረቁ፣ በባዶ ሜዳ ላይ ማቅራራቱ፣ ጃሎ ማለቱ በእርግጠኝነት 

አያዋጣም፡፡ ምንአልባትም ሲያዙ አንገት መድፋት ይመጣ ይሆናል፡፡  

በሰው አገር ለተኩራራችሁት ማፈሪያ ከንቱዎች እናዝናለን፤ እኛ ደግሞ የምንኮራባት፣ 

የምንመካባት በማንም በማንም የማንለውጣት፣ ድህነቷን ጠልተን፣ የእናትነት ውለታዋን 

ረግጠን ጥለናት የማንሄዳት፣ በደስታዋም በችግሯም ሁሌም የማንለያት ኢትዮጵያ ተብላ 

የምትጠራ ታላቅ አገር አለችን፡፡ 

እንደናንተ የምንመፃደቅበት ሁለተኛና ሦስተኛ አገር የለንም፡፡ ያለችን አንድ ኢትዮጵያ 

ብቻ ናት ክብራችንና ሐብታችን፡፡ ከቻላችሁ ኑና ልማቷንና እድገቷን አግዙ፣ እርዱ፡፡ 

ካልቻላችሁ ደግሞ አሜሪካን ሆናችሁ ልትበጠብጥዋት፤ ሠላምዋን ልትነሷት አትሞክሩ፡፡  

በአገር ውስጥ የነበሩት ተባባሪዎችና በውጭ ያለው በምስጢር ነበርኩ የሚለው የግንቦት 

ሰባት ድርጅት አባላት ደረሱብን፣ መጡብን፣ ያዙን እያለ በየቤቱ በፍርሀት እየራደ 

ተኝቶም አንሶላው እየተንቀጠቀጠ እንደሚያድር የተሰወረ አይደለም፡፡ መኖሪያቸውንና 

አካባቢያቸውን ሲለውጡም እንኳን ይታወቃል፡፡ 



8 
 

ለአገርም ለሕዝብም ሠላም ማሰብ ሲቻል ጥፋት መደገስን የተያያዙት ግንቦት ሰባትና 

ጭፍሮቹ የቆፈሩትን ጉድጓድ ርቀት የለኩት አይመስልም፡፡ ጉድጓዱን አርቀህ አትቆፍረው 

ማን እንደሚገባበት አታውቅም የሚባለውም ለዚሁ ነበር፡፡  

እናም ጊዜ ብዙ ስለሚናገር በዚሁ ይብቃን፤ እናንተም አሜሪካ ሆናችሁ ተሳደቡ፤ ጩሁ፤ 

ኢትዮጵያና ልጆቿ ግን የአገር ታሪክ ለመቀየር ሌት ተቀን ሥራ ላይ ናቸው፡፡ 

ብልግናችሁን ይዛችሁ እዚያው አሜሪካችሁ ተንቡዋቸሩ፤ እኛም ጨዋነታችንን ይዘን 

በአገራችን ተከብረን እንኖራለን፤ በሰው አገር አንኮራም፤ አንመፃደቅም፤  የምንኮራባት 

አገር አለችን - ታላቋ ኢትዮጵያ !!        


