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            ሇመሞት መንፇራገጥ! 
      ሚዛኑ ዓየሇ 

  FRANKFURT A/MAIN, GERMANY 

 አቅሜ እንዯፇቀዯሌኝ በየጊዜዉ ወዯ ሀገሬ እየሄዴኩ ዘመድቼን 

እጠይቃሇሁ፣ ባሇፇዉ የካቲት ወር ያዯረግኩትም ይህንኑ ነዉ.  

‚ተዯብቆን ሄዯ!‛ እንዲይለና በተሇይም ሇቤተሰብ የሚሆን መሌእክት 

ካሊቸዉ በማሇት ሃሳቤን ሇቅርብ ጉዋዯኞቼ ስገሌጽሊቸዉ ከፉልቹ 

ሇኔ በማሰብ ይሆናሌ ‚ አሁን  ምን ሀገር አሇንና ነዉ የምትሄዯዉ? 

በዚህ ሊይ የፖሇቲካዉ ትኩሳትና የፀጥታዉ  ሁኔታ አሌተረጋጋም፣  

ኢሳትና ላልች ዌብ- ሳይቶች  የሚለትን አትሰማም? አታነብም? በማሇት 

ምክራቸዉን ሇሇገሱኝ ‚ኢህአዳግ ስሌጣን እንዯያዘ ወር ሳይሞሊዉ 

በዚያ ያሌተረጋጋ ወቅትም ሄጀ በሰሊም ተመሌሻሇሁ፣ ካሇንበት ሆነን 

የምንሰማዉ የላልችን ምኞት እንጂ ጉዞየን የሚያስቀይር አንዴም 

ምክንያት ስሇላሇ ሁለንም ስመሇስ እነገራችኋሇሁ፣‛ ብያቸዉ ከ 6፣

30 በረራ በሁዋሊ አዱስ አበባ ገባሁ። 

ከዓሇም የመጨረሻዎቹ ዴሃ ሀገሮች አንደዋ የነበረችዉ ሃገሬ በኤኮኖሚ 

እያገገመችና የህዝቡዋ ኑሮ እየተሻሻሇ ከመሆኑም በሊይ ፌፁም 

ዘመናዊ የሆነዉ ዴሪም -ሊይነር ባሇቤት ስሇሆነች ዯስታዬ የጀመረዉ 

ገና ሰማይ ሊይ እያሇሁ ነዉ፣ምዴሯን ስረግጥና አፇሩን ስነካ 

የተሰማኝን የዯረሰበት ብቻ ነዉ የሚያዉቀዉ። 

ቀጣዮችን 3 ቀናት አዱስ አበባን በመቃኘት ህዝቡ ያሇበትን ሁኔታና 

ኑሮዉን ሇመገንዘብ ከሞከርኩ በሁዋሊ ወዯ ባህር ዲር ነዉ 
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ያቀናሁት፣ ከዚያም የተረዲሁት እንዯ አዱስ አበባዎች ሁለ ከተሜዉ 

ኑሮዉን ሇማሸነፌ ዯፊ ቀና ሲሌና ጀንበር ጥሌቅ ስትሌ ዯግሞ ሁለም 

እንዯ አቅሙ በጠሊ፣ አረቄና ቢራ ሲዝናና እንጂ ጉዋዯኞቼ 

እንዯነገሩኝ የተሇዬ ሁኔታ አሊጋጠመኘም፣እንዱያዉም ሰማያዊ ይሁን  

ላሊ ፓርቲ  ዴምፅ ማጉያ ባሇዉ ትሌቅ መኪና በከተማዋ እየዞረ 

የተቃዉሞ ሰሊማዊ ስሌፌ ጥሪ ሲያዯርግ ነዉ ያየሁት፣ የሰማሁት፣ 

 ምንም አይነት ዱሞክራሲ የሇም በሚባሌበት ሀገር በጠረራ ፀሀይ 

የመንግስትን ፖሉሲ መቃዎም መቻለ ሇኔ አዱስ ባይሆንም 

‚አትሂዴ‛ ያለኝ ጉዋዯኞቼ አብረዉኝ ቢኖሩ እንዳት ዯስ ባሇኝ 

ነበር!! 

የሰሌፈ ዋና ኣሊማ ፣ የክሌለ ባሇስሌጣን  ‘አማራን’አስመሌክቶ ተናገሩት 

በተባሇዉ ሊይ ተኮረ ሲሆን ግሇሰቡ ከሀገር ዉስጥ ጋዜጠኞች 

በቴላቪዥን ሇቀረበሊቸዉ ጥያቄ የሰጡትን መሌስ ብከታተሌም 

መነሻዉ ግንቦት -ኢሳት ‘ ሉክስ’ እንዯሆነ ከተመሇስኩ በሁዋሊ ነዉ 

የተረዲሁት። አንዴ ሰዉ እንኳን የራሱ መገኛ የሆነዉን ዘርና 

ትዉሌዴ ቀርቶ ማንኛዉንም ስብአዊ ፌጡር  ወይም የህብረተሰብ 

ክፌሌ ዝቅ ማዴረግና ፀያፌ አነጋገር የህግና የሞራሌ ተጠያቂነትን 

ያስከትሊሌ፣ ይሁን እንጂ ‘ስህተታቸዉ’ ሁኔታዉን ቀዴመዉ 

ማወቃቸዉ ካሌሆነ   በኦሮሚያና አማራ የስፖርት ዉዴዴር ሊይ 

የሆነዉን ሇታዘበ ዯግሞ የአማራዉ ባሇስሌጣን ዕዉነት የሊቸዉም   

ሇማሇት ኣያስዯፌርም፣የአንዴ ሀገርና የጎረቤት ክሌሌን ህዝብ በእንግዲ 

ተቀባነት እያስተናገደ  ጋጠ-ወጥ በሆነ ዘሇፊ መሸኘት መሊዉን 

ኣማራ የሚወክሌ ባይሆንም ዴርጊቱ መኮነን ያሇበት ብቻ ሳይሆን 

በጣም የተወሰነዉ ወገናችን ከዉጨ የሚዘወረዉ ፕሮፓጋንዲ  

ተጠቂና ከዚያም አሌፍ መሳሪያ በመሆን በክፈም ሆነ በዯጉ አብሮ 
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የኖረዉን ወንዴማማች ህዝብ ጥሊሸት እየቀባዉ እንዯሆነ ሉታወቅ 

ይገባሌ። 

የተወሰነዉ ዱያስፖራ በቃሊት ስሇ ‘አንዴነት’ እየሰበከ በተግባር ግን 

እየበታተነ እንዯሆነ ከዚህ የበሇጠ ማስረጃ የሇም፣እጅግ የሚገርመዉ 

ዯግሞ ይህን አሳፊሪ ተግባር ያወገዘ አንዴም ዴህረ-ገፅ አሇመኖሩ 

ነዉ፣ ሁኔታዉ ተቃራኒዉን ቢሆን አቤት ሁካታዉ. ጫጫታዉ. 

ቱማታዉ….. ሇነገሩ የዚህ እኩይ አመሇካከት አራማጆች የሚገኙት 

ዉጭ ሀገር አይዯሌ!? ሚዛናዊ አስተያየት መጠበቁ የዋህነት ነዉ፣

በእነዚሀ የገዯሌ ማሚቴዎች የተነሳ እኛነታችን አይሇዎጥም 

አንዴነታችንም እይናጋም። 

ግንቦት7- ኢሳት ከኤርትራ ግብፅና ላልች ፀረ-ኢትዮጵያ ሃይልች ቁና 

ሙለ ድሊር እያፇሱ ብሄራዊ ጥቅማችንን አሳሌፇዉ ሇመስጠት 

ያዯረጉት ክህዯት ያዯባባይ ምሰጢር ነዉ፣ እነኝህ አፌራሽ 

ኃይልች በዚህ ሳይወሰኑ‛ ከመሞት በፉት መንፇራገጥ‛እንዱለ 

ከ አሜሪካና አዉሮፓ እነዯምንከታተሇዉ እጅግ በጣም ዝቅ 

ብሇዉ በመዉረዴ ቤተ-እምነትዉስጥ ሳይቀር ጥሌቅ ብሇዉ 

በመግባት ምእመናንን በማበጣበጥ ሊይ ተጠምዯዋሌ፣ላሊዉ 

ቀቢፀ-ተሰፊቸዉ ዯግሞ ከህዲሴ ግዴባችን ጋር በተያያዘ ግብፅ 

በምትፇጥረዉ አተካራ አጋጣሚዉን በመጠቀም የተመሌካችን 

ኮታ ሇመጨመር እንዯሆነ አያዲግትም፣ ሇዚህም በሙርሲ 

የመጨረሻ የስሌጣን ቀናት ጠብቀዉት የነበረዉ ‘ተስፊ’ 

እራሳቸዉን ሳይቀር እንዲሊዲናቸዉ እያወቁ በዚህ ወር 

በሚዯረገዉ ምርጫ ሇፐሬዚዯንትነት ከሚወዲዯሩት አንደ 

የሰነዘሩትን ዴንፊታ እንዯ ትሌቅ እዴሌ በመዉሰዴ 

አጋጣሚዉን በመጠባበቅ ሊይ ይገኛለ፣ ከዚሁ ጋር አብሮ 

የሚሄዯዉ ስትራቴጃቸዉ ዯግሞ የግዴቡን ግንባታ በመዯገፌ 
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ዯፊ ቀና የሚለ ወገኖችን ስም ማጥፊትና ከተሳካሊቸዉ 

ዝግጅቱን ሇማዯናቀፌ የማይፇነቅለት ዴነጋይ አይኖርም። 

ባሇፇዉ ህዲር ወር ሙኒክ ሊይ የነበረዉን ዝግጅት በመዉረር 

እንጀራና ወጥ የሰረቁ . የዘረፈና የዯፈ አናርኮ ከሃዱዎች ይህ 

አሌበቃ ብሎቸዉ ዛሬ በያለበት እየታዯኑ ሇፖሉስ የተከሳሽነት 

ቃሊቸዉን እየሰጡ ሲሆን ከ30 በሊይ የሚሆኑ ግንባር-ቀዯም 

ስርአተ አሌበኞች የክስ ቻርጃቸዉን እየጠበቁ እነዯሆነ መግሇፁ 

ሳያዉቁ ሇተወናበደ ማስጠንቀቂያ ከመሆኑም በሊይ ጉዲዩን 

ሳያጣሩ ግብረአበር በመሆን በየዴህረ-ገፁ የቀሊመደ ሁለ 

ያወጡትን ሁለ ቢሰርዙም ከተጠያቂነት አያመሌጡም 

በዉጪ ያሇዉ ክፌሇ-ዱያስፖራ ስሇ ኢትዮጵያ ያሇዉ ግንዛቤ እና ሃገር 

ዉስጥ ያሇዉ እዉነታ በጣም ይሇያያሌ፣ሜዲዉ በተወሰኑ ግሇኛ 

እና ቂመኛ ጋዜጠኞች የተወረረ ስሇሆነ ከጥሊቻና አለባሌታ 

ባሇፇ ሇብሄራዊ አንዴነትና ሇጋራ መግባባት የሚሆን ፌሬ ሃሳብ 

ስሇላሇዉ እነሱ የሚፇሌጉትን ቃሊት እስከወረወረ ዴረስ 

ሇተወሰነ ጊዜ ‘አንቱ’ ተብል የፖሇቲካ ሉቀ-ጳጳስ የነበረዉ 

ግሇሰብ ወይም ቡዴን እራሱን መጠየቅ ሲጀምር  ወይም 

ያገሌግልቱን ዘመን ሲጨርስ እንዯ እንቧይ ካብ ተንድ በቃሊት 

እርግጫ ሲዯቀዯቅ ማየት የተሇመዯ ሆኗሌ። 

ባህር ዲርን ከመሌቀቄ በፉት በከተማዉ ከሚሰራጩ የግሌ መፅሄቶች 

መካከሌ ከፉልቹን አይቻቸዋሇሁ. ከአዱስ አበባ ዉጪ ምንም 

አይነት የነፃ ፕሬስ እትም አይሰራጭም እየተባሇ የሚነዛዉ 

ፌፁም አለባሌታ ከመሆኑም በሊይ እኔን ያሳሰበኝና ያሳዘነኝ ግን 

የይዞታቸዉ ባድነትና የመሌእክታቸዉ ፌሬ አሌባነት ነዉ፣

‛ልሚ‛ የተሰኘዉ መፅሄት የወቅቱ አንገብጋቢ ጥያቄ አዴርጎ 

ያቀረበዉ ‘የዉጭ ጉዲይ ሚንስትሩ እያለ አቶ ስዩም መስፌን 
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ሇምን የዯቡብ ሱዲን አዯራዲሪ ሆኑ?’ የሚሌ ሲሆን ‚አዱስ 

ነገር‛ ያተኮረዉ ዯግሞ ሇሱዲን ‘ ተሰጠ’ በተባሇዉ መሬት ነዉ፣

ክቡር አቶ ስዩም በረጅም ጊዜ የዉጭ ጉዲይ አገሌግልታቸዉ 

ከጀርመኑ ሀንስ ዱትሪሽ ጌነሸር ጋር የሚዎዲዯሩ ናቸዉ. 

በሃሊፉነት የስራ ዘመናቸዉ ኢጋዴን በመመስረት፣ የአፌሪካ 

ኅብረት ኃገራችን ሊይ እንዱሆንና በላልችም አህጉራዊና አሇም 

አቀፊዊ መዴረኮች ተቀባይነት ያሊቸዉ ቶፕ ዱፕልማት 

ናቸዉ፣ከሁለም በሊይ ዯግሞ የዯቡብ ሱዲንን ሁኔታ 

ከመጀመሪያዉ እሰካሁን በጥሌቀት የሚያዉቁና ከነፃነት 

በፉትም ሆነ በኋሊ ከየትኛዉም ሃገር የሊቀ አስተዋፅኦ ያበረከቱ 

ስሇሆነ የክቡርነታቸዉ አዯራዲሪነት የሚንስትሩን አርቆ 

አሰተዋይነት ያመሇክታሌ እንጂ ከስሌጣን ሽሚያ ጋር 

የሚያገናኘዉ አንዴም ምክንያት የሇም፣ ምዯባዉ በሚነስትሩ 

አቅራቢነት ሆኖ የኢጋዴ አባሌ ሀገሮች እሳቸዉን የመረጡት 

ሌምዲቸዉንና ችልታቸዉን ከግምት ዉስጥ በማስገባት 

እነዯሆነ ሉታወቅ ይገባሌ፣ ሇዚህም ነዉ የአፌሪካ ህበረትና 

የተባበሩት መንግስታት ወዱያዉኑ እዉቅና የሰጡትና 

ዴጋፊቸዉን የገሇፁት።  በዚህ ጉዲይ ሊይ ታዋቂዉና ትሌቁ 

የጀርመን  ዕሇታዊ ጋዜጣ  FRANKFURTER ALLGEMEINE 

SEITUNG ጥር 6 ቀን 2014 በ ኢዱቶሪያሌ ዐምደ ሊይ 

ባሰፇረዉ ሰፉ ሃተታ የምዯባዉን ትክክሇኛነት ብቻ ሳይሆን 

ዴጋፌና አዴናቆት የጨመረ ሰፉ ዘገባ አዉጥቷሌ.‛  
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ነቢይ በሃገሩ አይከበርም ‚ እንዯሚባሇዉ ካሌሆነ አመራሩን በማቃቃር 

ሊይ ከማተኮር ይሌቅ ሇዚህ ከባዴ ሃሊፉነት ሃገራችን 

ስሇተመረጠችሌን ትንሽ ኩራት ቢጤም ሉሰማን ይገባ ነበር፣

አሇመታዯሌ ሆኖ ከሙጃ ጋር አሇቅት እንጂ አሣ አይጠበቅም።

ከሊይ ያሌኩትንና ወዯፉትም የምሇዉን በማጠቃሇሌ ‚ ዘመን‛ 

መፅሄት በሽፊኑ ገፅ ሊይ ዱያስፖራዉን ‚ አጀንዲ አሌባ፣ 

ስሜታዊ፣ ጥሊቻ የተሞሊበትና ዘረኛ…….‛ ብል ስሊስቀመጠዉ  
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የምጨምረዉ የሇኝም። 

 

ከሀገሬ ወዯ መኖሪያዪ እንዯተመሇስኩ ከኢሳት- እስከ  ኢትዮ ሜዱያ 

ያለትን  ዴህረ- ገፆች በመቃኘት የተገነዘብኩት ዱያስፖራዉ 

ሲነታረክባቸዉ የነበሩ ‘ ብሄራዊ ጉዲዮች ‘ ሃገራችን ዉጪ 

ከሚኖሩ ዜጎቿ የምትጠብቀዉ መፌትሄ አዘሌ እሰጥ አገባ 

ሳይሆን በግሇሰቦች የግሌ ህይወት ዙሪያ ያተኮረና ከእዉነት ጋር 

ምንም ግንኙነት የላሇዉ ሞራሌ-አሌባ አለባሌታ ነዉ።አንዴ 

ምሳላ ሇመጥቀስ፣ ‘ አቦይ ስብሃት በጠና ታመዉ ቤሌጅዬም 

ሆስፒታሌ ናቸዉ፣’ የሚሇዉን መጣጥፌ ስመሇከት ፀሃፉዉ 

ይህን መሰሌ መጥፍ ስሜቱን ሇማስተሊሇፌ ምን ህሌ 

እንዯዯከመ ከማሳየቱና ምናሌባትም ዜናዉን ከኢሳት ያገኘዉ 

መረጃ ካሌሆነ አንዴም እዉነት የሇዉም።አጋጣሚ ሆኖ 

ብራስሌስ ሆስፒታሌ ናቸዉ፣ በተባሇበት ወቅት አዱስ አበባ 

ሊይ  ከአንዴም ሁሇት ሶስት ጊዜ አይቻቸዋሇሁ፣ 

አግኝቻቸዋሇሁ፣ አጠገባቸዉ አንዴ ፇረንጅ ተቀምጦ ነበር፣ ‚ 

ጤና ይስጥሌኝ!‛ ስሊቸዉ ቀና ብሇዉ በማዬት አፃፊዉን 

ከመሇሱሌኝ በኋሊ ‚ አስጠበቅኩህ አይዯሌ! ይህ ፇረንጅ እኮ 
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እየጨቀጨቀኝ ነዉ!‛ እንዲለኝ ፇረንጁ ‚ እኔ ምን አዯረግኩ_? 

ብልን እርፌ፣ ከዚያም አማርኛ እንዲስተማሩት ገሌፆሌኝ 

ከመጠነኛ የትዉዉቅ ዉይይት በኋሊ ተሇያየን፣ አቦይ ስብሃት 

አንዴን የዉጭ ዜጋ አማርኛ እንዲስተማሩ በጆሮዬ መስማት 

ሇኔ አዱስ ተመክሮ ነዉ፣ አንዴን ሰዉ በቅርብ ሳያዉቁ የራሱ 

የሆነ አመሇካከት ስሊሇዉ ብቻ ከዴህረ-ገፅ ዉግዘትና ሙገሳ 

በመነሳት ጥሊቻም ሆነ አዴናቆት የመሇገስ ሌምዲችን እጅግ 

ሉታሰብበት ይገባሌ።  

የሻእቢያ ተሊሊኪና የኢሳት ሽርክ የነበረዉ  ተስፊዬ ገብረአብ ‛ በዯራሲዉ 

ማስታወሻ ‚ ገፅ 224 ሊይ ሳያዉቀዉ ‘አሳጣሁ’ ብል  አቦይ 

ስብሃት  ያሊቸዉን ብሄራዊ ስሜትና አመሇካከት 

እንዯሚከተሇዉ ገሌጾታሌ፣ ‚ይሄ ብሄረተኛ የነበረ ህዝብ አሁን 

ከሞራሌ አንጻር ስንሇካዉ ስዯትን እንዯ ክብር የሚቆጥር ህዝብ 

ሆኗሌ፣ ታሊሊቅ ከሚባለ የኢትዮጵያ ሰዎች ጋር ስሇ ኑሮ ወግ 

ሲነሳ  ‘ መዴሃኔዓሇም  ክብሩ ይስፊ. አምስቱም ሌጆቼ አሜሪካ 

ናቸዉ፣ የሚሌ አነጋገር ትሰማሇህ ይሄን የሚሇዉ እንግዱህ 

ዯህና ሰዉ ኩሩ የምትሇዉ የነበረ ነዉ፣ ይሄን የፇጠሩት ያሇፈት  

ስርአቶች ናቸዉ፣ የወዯቀ የዯኸዬ ኅዝብ ነዉ የተዉሌን… ‚  

ፀሃፉዉ ላሊም ላሊም ብሎሌ፣ ሃቁ ግን አቦይ ስብሃት ሊመኑበት 

አሊማ እስከመጨረሻዉ የቆሙ. የስሌጣን ሱስ የላሇባቸዉና  

በጋራ አሰራርና አመራር የሚያምኑ ሇመሆናቸዉ ሁለም 

ኢትዮጵያዊ የሚያዉቀዉ  ሲሆን ሇህዋሃት ካዯረጉት አስትዋፅኦ 

አንጻር እዴሜ ሌካቸዉን የፖሉት ቢሮ አባሌ እነዯሆኑ መቆዬት 

ሲችለ ‚በቃኝ!‛ ብሇዉ ነዉ ሃሊፉነቱን ሇተከታዩ ትዉሌዴ 

በፀጋ ያስተሊሇፈት።ስሇዚህም ስም ከማጥፊትና አለባሌታ 

ከመንዛት ከአዛዉንቱ ሽማግላ በጣም ብዙ መማር ይቻሌ 
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ነበር. አቦይ ስብሃት ጊዜ ቢኖራቸዉ ብዙ ጥያቄዎች ነበሩኝ፣ 

በዚያን ወቅት ግን ከፇረንጁ በተጨማሪ ‚ THE POST 

AMERICAN WORLD AND the rise of the Rest!‛ 

የሚሌ መፅሏፌ ይዘዉ ስሇነበር እኔም ቅር እያሇኝ ተሇየኋቸዉ። 

የሃገራችንን አዉሮፕሊን ወዯ ስዊርዘሊንዴ የጠሇፇዉን ግሇሰብ ከእዉነትም 

ይሁን ከታክቲክ ‘ የአይምሮ በሽታ አሇበት! ‘ ያለት የራሱ 

ቤተሰቦች እንጂ ላሊ ማንም አይዯሇም፣እረዲት አብራሪዉ 

በጀብዯኝነት የፇፀመዉ የዓየር ዉንብዴና በብሄራዊ ዯረጃ ብቻ 

ሳይሆን በመቶ የሚቆጠሩ ተሳፊሪዎችን አዲጋ ሊይ መጣሌ 

ዐሇም-አቀፌ ወንጀሌ ነዉ፣በመሆኑም ግሇሰቡ በተያዘበት ቦታ 

ፌርደን እንዱያገኝ መከታተሌ ወይም እንዱተሊሇፌሇት መጠየቅ 

የመንግስት መብት ብቻ ሳይሆን ግዳታም አሇበት፣የአስተዲዯር 

በዯሌ ዯርሶበታሌ ቢባሌ አንኳ ንፁኃንን የመግዯሌ መብት 

ሉኖረዉ አይችሌም፣ ዯግሞም በ5 አመት አገሌግልት ብቻ 

ሇቦይንግ 787 እረዲት ፓይሇትነት የተመነዯገ ስሇሆነ አንዴም  

የተፅዕኖ ምሌክትና ምክንያት የሇም ።  ስሇሆነም  በሆነዉ ቦታ 

ይሁን ሃገር ሇፌትህ መቅረቡ የማያከራክርና የማይቀርም ነዉ፣ 

የሃገርን ስም እንዲጎዯፇ በግሌፅ እየታወቀ ሇወንጀለ ሽፊን 

በመስጠትና በመዯገፌ አዉሮፓና አሜሪካ የተዯረገሇት የዴጋፌ 

ሰሌፌ ከተባባሪነት ጋር ‛ የኣህያ ባሌ ከጅብ አያስጥሌም ‚ 

ዓይነት ነዉ። 

በጣም አጭር ሇሆነ ጊዜ የፅንፇኞች  አቀንቃኝ  እስከነበር ዴረስ እንዯ ‘ 

ቅደስ’ የታየዉ ብርሃኑ አባ መሊ አብሮ አዯጉና ‘  የትግሌ አጋሩ’ 

ከሆነዉ የምስክርነት ፅሁፌ እንዲነበብኩት ከሆነ አቶ ብርሃኑ 

በጨካንነቱና አረመኔነቱ አሜሪካ ዉሰጥ የተያዘዉንና ሇፌርዴ 

ወዯ ኢትዮጵያ የተሊከዉን ቀሌቤሳን ሳይቀር አስከንዴቶታሌ፣ 
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በዚያ የቀይ ሸብር ወቅት መሊዉ ወጣት በሇዉጥና የሃገር ፌቅር 

ስሜት ነበር ያን ሁለ መከራና ስቃይ በፀጋ የተቀበሇዉ። የዯርግ 

ካዴሬዎችና አብዮት ጠባቂዎች ላት ተቀን በሚያዯርጉት ቤት 

ሇቤት አሰሳ ከግዴያ ባሻገር የግሇሰቦችን ንብረት መዝረፊቸዉና 

ስሌጣናቸዉን መከታ በማዴረግ ሴቶችን መዴፇራቸዉ ሳያንስ ‘ 

በዚያ ትዉሌዴ ‘ ስም  የፇጸመዉ ግብረ-ዓመጽ የሆነዉን 

ባይመሌሰዉም ቢያንስ አሁን በህይወት ያሇዉ የእህአፓ አካሌ 

ዴርጊቱን በይፊ ከማዉገዝ ባሻገር ወዯ ሃገር ቤት ተመሌሶ 

ሇፌትህ እንዱቀርብ የሚቻሇዉን ማዴረግ ይኖርበታሌ፣ የአቶ 

ብርሃኑን ማንነትና አሊማ በተመሇከተ ባሇፇዉ ህዲር ወር ‚ 

የሃገር የወገን ፌቅር ወይስ የፖሇቲካ ቁማር? ‚ መጣጥፋ ሊይ 

አስቀዴሜ ያሰገነዘብኩ ስሇሆነ አሁን የሚግተሇተሇዉ የዉግዘት 

አንጀባ  ‚ቀዴሞ ነበር እንጂ መጥኖ መዯቆስ አሁን ምን 

የዯርጋሌ…….‛ አይነት ነዉ ። የአቶ ብርሃኑ ከግንቦት-ኢሳት 

በጠረባ መባረር የጊዜ ጉዲይ እንጂ አዱስ ነገር አይዯሇም፣ እነሱ 

እንዯሚለት ‘የመንግስት ቀረቤታ ስሊሇዉ’ ሳይሆን በአቶ ፊሲሌ 

የኔዓሇምና ታማኝ ከሚመራዉ የጎጥ ቡዴን ጋር በተፇጠረ 

የስሌጣን ግብግብ ነዉ መጨረሻ የሆነዉን ሇማየት የበቃነዉ። 

አቶ  ፊሲሌ  በአንዴ እግሩ ሁሇት ዛፌ ሊይ የቆመ ‘ጋዜጠኛና’ 

ከተቃዋሚነት አሌፍ የአከራሪዎች ዋና አስተባባሪ በመሆን ‘የ 

ያዙኝ ሌቀቁኝ’ ዴንፊታዉን ስታዘብ አገር ቤት እያሇ ምን 

እንዯዯረሰበት ባሊዉቅም እንዯሚመስሇኝ እንዯ አሇቃዉ ድ/ር 

ብርሃኑ በፖሇቲካዉ ሜዲ የዯረሰበትን ሽንፇት በሰሊማዊ 

ግብግብ ሇመቋቋም ክህልት ስሇላሇዉ ተስፊ የቆረጠና  

በቀቢፀ-ተስፊ እንዯ ዋና ግብ የወሰዯዉ ሃገራችንና ህዝባችንን 

በርካሽ ፕሮፓጋንዲ ማተራመስ ነዉ፣እሱ በሚመራዉና  
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ባሇፈት 3 አመታት ከአምስተርዲም በሚሰራጨዉ የቴላቭዥን 

ፕሮግራሙ አለባሌታ ከመንዛት ባሻገር ሇህዝብ ሰሊምና 

አንዴነት የሚሆን አንዴም ፕሮግራም ተሊሌፍ አያዉቅም፣ 

የጥፊት ግብረ አበሩ ከሆነዉ ዯብተራ  አፇወርቅ አግዯዉ ጋር 

ታዲሚ በሆነበት ‘የ እንወያይ ‘ ፕሮግራም ሊይ ብዙዉን ጊዜ 

ኔሌሰን ማንዳሊ በነፃነት ትግሊቸዉና ዕስር ቤት ቆይታቸዉ 

ይተናገሯቸዉን  ይጠቅሳሌ፣ ይሁን እንጂ__‛ ጥሊቻ ቢኖረኝ ነፃ 

ሰዉ መሆን አሌችሌም ነበር ‚ ያለትን ማስታዎስ አይፇሌግም፣

ፊሲሌ. ‚ ኢህአዳግን የምዯግፌበት አንዴ ነገር አገኘሁ.‛ 

በሚሇዉ ምፀቱና እንዱሁም በቅርቡ ዯግሞ ‚የአብዮቱ የሌዯት 

ቀን‛ መጣጥፈ እንዯታዘበኩት ብዙዉን ጊዜ ፅሁፈ አንዴ ወጥ 

ሳይሆን ሚስቶ የሆነና አንዲንዳም እርስ በርሱ ይሚቃረን 

ይሆንብኛሌ፣ ከ10 ወር በፉት 

         

 ከግንቦት 7 ‘ ጦር አዛዥ ‘ አንዲርጋቸዉ ፅጌ የሰማነዉ እጅግ ቢዘገይ 

በሚቀጥለት 3 አመታት መንግስትን በጉሌበት 

እንዯሚገረስሱት ነበር .ዛሬ ነገሩ ወዯ ‘ተስፊ’ ወርድ በአብዮት 

ወሬና በሌማት ፕሮፓጋንዲ ነዉ ሇዉጥ ሉመጣ የሚችሇዉ፣

ይህም ፊሲሌ የግንቦት ሌሳን እንዯመሆኑ ሁሇገብ ሽንፇትን 

ይጠቁማሌ እንጂ ከሌብ የመነጨ ቢሆን ሀገራችን በምትገኝበት 

ባሇብዙ ዘርፌ የሌማትና የእዴገት ጎዲና በእዉነት ትሌቅ ሇዉጥ 

( አብዮት) ማሳየቱ የማይታበሌ ነዉ፣ 
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ሇዚህም እሱና መሰልቹ ቆም ብሇዉ በማሰብ ትክክሇኛዉን መሰመር 

መያዝ ግዴ ይሊቸዋሌ፣ የህዲሴ ግዴብ ግንባታን መቃወም ብቻ 

ሳይሆን ከግብፅ ጋር እየድሇቱ ስሇ ኢትዮጵያ እዴገትና ሌማት 

መወሽከቱ ‚ ዉሻ በበሊበት ይጮሃሌ‛ ብቻ ነዉ የሚሆነዉ። 
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ከሙባረክ ስሇጣነ መንግስት ዉዴቀት ወዱህ የምናየዉን የግብፅ የብዮት 

ማሇቱ ከሆነ ዯግሞ ከዚህ ሰይጣናዊ ሃሳቡ ይታቀብ ዘንዴ 

በስዯተኛዉ ሲኖድስ እማፀነዋሇሁ፣በአንዴ ቀን ብቻ 683 ዜጋ 

የሞት ፌርዴ የሚበየንበት ሃገር እንዳት ሇኛ ጥሩ ምሳላ ሉሆን 

ይችሊሌ ? ወይስ የኡክራይንን ቀሇማዊ አብዮት  ማሇቱ ይሆን? 

እነኝህ ወገኖች በእዉነት የሚያዯረጉትንና የሚሰሩትን 

አያዉቁምና በጎዉን ያሳስባቸዉ ማሇቱ ይሻሊሌ።  እኛ 

የምንፇሌገዉ ሰሊማዊና ሰብዓዊ የሆነ የፖሇቲካ ዉዴዴር ነዉ፣ 

በመሆኑም ትኩረት መሰጠት ያሇበት ሃገር ዉሰጥ 

ሇሚንቀሳቀሱና ህገ-መንግስቱን  መሰረት አዴርገዉ መንግስትን 

ቻላንጅ ሇሚያዯርጉ ተቃዋሚዎች ሉሆን ይገባሌ፣ አንዲንዴ 
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ፓርቲዎች ብቅ ሲለ ወዱያዉኑ የዉጩ በሽታ ተጠቂ ይሆናለ፣ 

ሇምሳላ ሰማያዊ ፓርቲ አምና በዚህ ወር  የነበረዉ  

ተሰሚነትና በህዝቡ ሊይ ያሳዯረዉ ተስፊ  እንዯ ጉም  የተነነዉ እንዯ 

ፕሮፋሰር ዓሇማየሁ ገ/ ማርያም የመሰለ አክራሪ ምሁራን 

የፓርቲዉን  ‘ማሉያ’ ካጠሇቁ በኋሊ ነዉ ብሌ የተሳሳትኩ 

አይመስሇኝም። መሊዉ ህዝባችን በገንዘቡ. በጉሌበቱና አቅሙ 

በፇቀዯዉ ሁለ የሚረባረብሇትን ፕሮጀክት ‘ የቅንጦት ግዴብ ‘ 

እያለ በማንቋሸሽ እነሱ እስኪያቅራቸዉ እየበለ  በዴሃዉ ጉረሮ 

አጥንት የሚከቱ ግሇኛ ሆዲሞች ጋር ከመሞዲሞዴ ሰማያዊ 

ፓርቲ የሚሰጠዉ ጉርሻ ቢቀርበትና ይሌቁንም ከላልች አቻ 

ዴርጅቶች ጋር የሚቀራርብበትን መንገዴ መፇሇጉ የሚሻሌ 

መስሇኛሌ፣ አሇበሇዚያ ‘አዯግኩ. ተመነዯግኩ….’ እያሇ ጉዞዉ 

ወዯኋሊ እንዲይሆን እሰጋሇሁ። ስንት አንገብጋቢ ብሄራዊ ጉዲይ 

እያሇ በየቀኑ የሚዯረገዉ ‚ የ ኡኡታ. እሪታ. ጫጫታ…..‛ ሰሌፌ 

6ኛ ክፌሌ እያሇሁ ኢህአፓ ያዯርግ የነበረዉን አስታወሰኝ እንጂ 

ዉጤት ያመጣሌ ብዬ አሊምንም፣አንዴ ዴርጅት የእዴገት 

ዯረጃዉን ማሇትም ይዘት ያሇዉ ፖሇቲካ ሳያራምዴ በወቅታዊ 

ሁኔታ ብቻ ተወጥሮ እራሱን ማሳበጥ ከጀመረ የመፇንዲቱ 

ዋዜማ ሊይ እንዯሆነ ሳይታሇም የተፇታ ነዉ። 

በ1997ቱ  ምርጫ እንዲየነዉ እነ ድ/ር  ብርሃኑ የህዝብ ሃሊፉነት ሇመሸከም 

አሇመቻሌ ብቻ ሳይሆን ከእነሱ መሰሌ ዯንገጡሮች ጋር 

በመሆን አቅማቸዉ የፇቀዯዉን ያህሌ ከማፌረስ ወዯኋሊ 

አይለም፣ በመሆኑም ከጊዜ ጋር ሁለንም እንዯምናዬዉ የቅርብ 

እሩቅ ቀጣይ እቅዲቸዉ ፣ በሚቀጥሇዉ አመት የሚካሄዯዉን 

ብሄራዊ ምርጫና በታሊቁ ህዲሴ ግዴብ ሊይ ያነፃፀረ 

እንዯሚሆን አያጠያይቅም፣ አንዳ ወዯ ግሌ ፕሬስ ሌመሇስና  ‚ 
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አርሂቡ‛ መፅሄት በየካቲት 2005 ዕትሟ ባሇፇዉ አመት 

ምርጫ አባደሊ ገመዲ ፕሬዚዯንት ሲሆኑ የአዱስ አበባ ከንቲባ 

ዯግሞ ወርቅነህ ገበየሁ ናቸዉ. ብሊ ነበር፣ አንደም ትንቢት 

አሌሰራመ፣ የሚቀጥሇዉንም ምርጫ በተመሇከተ ከልሚ 

መጽሄት ጀምሮ አሁን በሳኡዱ አረቢያ ዕስር ቤት የሚገኘዉን 

ጋዜጠኛ ጨምሮ ብዙ እየተሇፇፇ ነዉ. ባጭሩ የራሳቸዉን 

የግምት ጠ/ሚንስትር ከወዱሁ መርጠዋሌ፣ይህም 

ተስፇንጣሪዎች ሽንፌታቸዉን ከወዱሁ መቀበሊቸዉን 

ከመጠቆሙ ላሊ ዉጤቱ የሚታየዉ ግን ህዝቡ በምርጫ 

ዴምፁን ከሰጠ በኋሊ ነዉ። እነኝህ ወገኖች ያለት ባጋጣሚ 

ሲሳካሊቸዉ ‚ ብሇን  አሌነበር!?‛ ሇማሇትና ሁኔታዉ 

እንዯጠበቁት  ሰይሆን ሲቀር ዯግሞ ‘ስህተት’ የሚለትን 

በላሊዉ ሊይ ሇመሇዯፌ ዓይናቸዉን የማያሹ የአስተሳሰብ 

ዯካሞች ናቸዉ።ላሊዉ ዯግሞ  ከዚህ ቀዯም በየዓሇም አቀፌ 

ዴርጅቶች በር ሊይ እየተሇገቡ እርዲታና ብዴር እነዲይሰጥ 

ያዯረጉት ሙከራ ባይሳካም አሁን ዯግሞ ዱያስፖራዉ ወዯሃገሩ 

ገንዘብ እንዲይሌክና መዋዕሇ ነዋይ እንዲያፇስ ያሊሰሇሰ ጥረት 

ማዴረጋቸዉ አይቀሬ ነዉ፣ ከዚህ በመነሳት ሇሃገሩና ህዝቡ 

የሚያስብ ዜጋ ሁለ የነሱን መሰሪ ዓሊማ ከወዱሁ በመገንዘብ 

የጥፊት ህሌማቸዉ ቅዠት ሁኖ እንዱቀር ሁለም ነቅቶ 

መጠበቅ ይኖርበታሌ። 

               ኢትዮጵያ ሇዘሊሇም 

ትኑር!!!!!!!1 


