
 1 

የአንድአርጋቸው ፅጌ በቁጥጥር ስር ማዋልን ተከትሎ ፀረ ኢትዮጵያዊያን 
በአሜሪካ ፤ በለንደን ፤ በአውሮፓ እያደረጉት ያለው ተደጋጋሚ የቁራ 

ጩኅት ሰላማዊ ሰልፎች ሲገመገሙ 
 
 

ተዘራ አስጉ 
 
ትግራይ ኦንላይን ጥቅምት 23, 2007 
 

የኢትዮጵያ መንግስት በአንድአርጋቸው ፅጌ ላይ የወስደውን እርምጃ ተከትሎ የግንቦት‐7 
አባለት ተብየዎች በተለይ በታላቅዋ ብሪታኒያ፤ በአውሮፓ እና በአሜሪካ እያደረጉት ያለውን 
የዓዞ እንባ ጩህት ሰላማዊ ሰልፍ ተደማጭነት እንዳይኖረው ለማድረግ ሊከወን የሚገባውን 

ሃካሄዶች ለመጠቆም የቀረበ ማመልከቻ ። 

 
 
የማመለከቻው አቅራቢዎች ፡ ቀናይ ኢትዮጵያዊያን ፤ ትውልደ ኢትዮጵያዊያን እና 
የኢትዮጵያ ወዳጆች 
 
ይድረስ ፡ ለሚመለከተው አካል 
 
 
መግቢያ ፡  
 
በዚህ የማመልከቻ ፅሁፍ አንድአርጋቸው ፅጌ እንግሊዝ ሃገር በምንኖር ኢትዮጵያዊያን እና 
ትውልደ ኢትዮጵያዊያን እይታ ማን ነው ፤ በየሳምንቱ እሁድ በእንግሊዙ ፓርላማ ደጅ ላይ 
ተሰልፈው የአዞ እንባ በማፍሰስ ግለሰቡ እንዲፈታ የእንግሊዝን መንግስት እና የኢትዮጵያ 
ወዳጅ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችን በመወትወት የተሳሳተ መርጃ በመስጠት ላይ ያሉት ግለሰቦች 
እነማን ናቸው ፤ ሰላማዊ ሰልፉ “እውሸት ሲደጋገም እውነት ይመስላል” እንዲሉ እያስከተለ 
ያለው አወንታዊ ክስተቶች ምን ይመስላሉ ፤ የግንቦት‐7 አባላት ነን በሚል ሰላማዊ ሰልፍ 
በመውጣት አለም ዓቀፍ የእንግሊዝ ድጋፍ ሰጪ ድርጂቶችን በመወትወት እና ለማሳሳት 
በመሞከር ላይ ያሉትን ቡድኖች እኩይ ተልእኮ ሊጋፈጥ የሚችል ግብረ ኃይል አለመደራጀት 
እያስከትለ ያለው ችግር ምን ይመስላል፤ የኢትዮጵያ መንግስት በአንድአርጋቸው ፅጌ እና 
በመሰሎቹ ላይ የወሰደውን ሕግን የተከተለ የፍርድ እውነታ ለሚመለከታቸው የውጭ 
መንግስታት እና ተቋማት አስረግጦ ማስረዳት የሚችል በራሱ ተንሳሽነት የተደራጀ የሕዝብ 
ሃይል በውጭ ሃገራት አለመኖር እያስከተለ ያለው አሉታዊ ተጽህኖ ምን ይመስላል ፤ 
የኢትዮጵያ መንግስት በአነአድአርጋቸው ፅጌ ላይ ሆነ በመሰሎቹ የወሰደው አቋም እና የፍርድ 
ቤት ብይን ሕጋዊ መሰረት ያለው ሃካሔድን ተክትሎ የተላለፈ መሆኑን /Legal procedures/ 
እና የኢትዮጵያ ሕዝብ ያጸደቀውን የኢትዮጵያ ሕገ መንግስት እና ተጣራዥ ሕጋዊ አካሔድን 
ተመርኩዞ የተውሰነ መሆኑን የእንግሊዝ ፤ የአሜሪካ መንግስታት ፤ የአውሮፓ ህብረት ፤ 
የኢትዮጵያ ወዳጆችና ደጋፊ ዓለም አቀፍ ተቋማት እንዲያውቁት እና እንዲረዱት ማድረጉ 
አስፈልጊነቱ ግንዛቤ ውስጥ እንዲገባ ። የኢትዮጵያ ፍርድ ቤት ከዚህ በፊት በዋለው ችሎት 
በአንድአርጋቸው ፅጌ ላይ በሌለበት የሰጠው ከፍተኛው የሃገራችን የፍርድ ብይን / 
bereavement penalty/ የሚታየውን ተጨባጭ ሁኔታወችን ባገናዘበ መልኩ እና የመንግስትን 
ሆደ ሰፊ ይቅርታ ባይነት / Amnesty/ አማራጮችን አካቶ ቢኬድበት ይበጃል የሚል 
ምልከታችንን ያለንን ምክንያታዊ መሰረት አገናዝበን ልናስረዳ እንሞክራለን።  
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በአንድ ተራ ግለሰብ እና በቁራ ጩኅት ሃሰሚዎች ማደናበሪያ እና የተሳሳተ መረጃ የሃገራችን 
ወዳጆች ፤ የሚቆረቆሩላት፤ እድገቷን የሚመኙላት ዓለም አቀፍ ድርጂቶች ልብ እንዳይሻክር 
በቂመኝነት የተነሱትን ተራ የወንበዴወች አካሄድ ለማክሸፍ በስልት መንቀሳቀስ እንደሚገባ  
በመገንዘብ ለሚመለከተው አካል ሁሉ ይቀርብ ዘንድ ያለንን የሃገር ተቆርቋሪነት ተመርኩዘን 
ማመልከቻችንን እንደሚከተለው እናቀርባለን  ። 
 
አነ አንድአርጋቸው ፅጌ በለንደን እንግሊዝ ሃገር በምንኖር ኢትዮጵያዊያን እና ትውልደ 
ኢትዮጵያዊያን ዕይታ እንዴት ይገለፃሉ  
 
አነ አዳርጋቸው ፅጌ ከኢሕአዲግ ጋር ፍቺ አካሂደው ወደ ታላቅዋ ብሪታንያ ለንደን ከተሰደዱ 
በኃላ እሱ እና መሰሎቹ ዉጭ በሚኖረው ኢትዮጵያዊ እና ትውልደ ኢትዮጵያዊ እንዴት 
ይታያሉ ፤ ያላቸው ተቀባይነትስ ምን ይመስላል ፤ የሃገርን መልካም ገጽታን ለማበላሸት 
መነሳሳታቸው ከዚያም አልፎ “የጠላቴ ጠላት ወዳጀ ነው” በሚል ፈሊጥ ከሻቢያ ፤ 
የኢትዮጵያን እድገት እና ሰላም ከማይመኙ ሃገሮች ጋር በመሰልፍ የማይሳካ እና መናኛ ስራ 
ለምን ለመስራት ተነሳሱ የሚለውን መዳሰሱ ማንነታቸውን ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ 
መስታውት እና  የሚያስፈልግ መሆኑን እናሰምርበታለን ። 
 
እነ አንድአርጋቸው ዉጭ ያለውን ኢትዮጵያዊ እና ትውልደ ኢትዮጵያዊ አስተባብረን ጉዞ ወደ 
ኢትዮጵያ ቤተመንግስት የሚል የቀቢጸ ተስፋ ህሳቤ ሰንቀው ወደ ዉጭ ሃገር እምር እንዳሉ 
ለማንም ግልጽ ነው ። ዉጭ ሃገር ከደረሱ በኃላ ግን ያገኙት ምላሽ ካሃዲ ፤ ታአማኒነት 
የሌላቸው እና በሁለት ቢላዋ በይ ተራ ግለሰቦች መሆናቸውን ህዝቡ ቀድሞ በመገንዘቡ 
ኑሯቸውን እንደማንኛውም ስደተኛ ይገፉ እንደነበር መላ ሕብረተሰቡ ያውቀዋል።   
 
እንደ አውሮፓዊያን አቆጣጠር በ1997 ምርጫ ወቅት ዉጭ ያለውን ኢትዮጵያዊ እና ትውልደ 
ኢትዮጵያዊ አምነውበት እና ሙሉ በሙሉ ተቀብለው ወደ ስልጣኑ አብራክ ድረስ አፈፍ 
ያሉበትን የኢሕአዲግ ፖሊሲ እና ሕገ መንግስት በማጣጣል ጥቂት የዋሃንን ማወናበድ እና 
በመደለል ወደ ስልጣኑ አብራክ የመንጠላጠሊያው ወቅት አሁን እና ዘዴውም በእጃችን ነው 
በሚል ሴረኛ ሽረባቸው “ቅንጂት” በሚባል ፓርቲ በመሰባሰብ ሕዝቡን አወናበዱ ፤ ዘረፉ 
ከዚያም አልፎ ለደም መፍሰስ ምክንያት ሆኑ። ይህ ነውረኛ ድርጊታቸው ምንጊዜም 
በኢትዮጵያ ሕዝብ እና ዉጭ በሚኖረው ኢትዮጵያዊ እና ትውልደ ኢትዮጵያዊ ልብ ሆነ 
አዕምሮ ጥቁር ነጥብ ጥሎ እንዳለፈ እነ አነድአርጋቸው ሳይቀሩ ይህን ሃቅ ይገነዘቡታል።  
 
መቸም “ያደቆነ ሰይጣን ሳያቀሰስ” አይለቅም እንዲሉ በቅንጂት ወቅት በግፍ የተገኘው ገንዘብ 
በመሽታ ቤት እና በመሳከር ሲሟጠጥባቸው ድጋሜ የማሳሳቻ እና የዝርፊያ ዉጥናቸውን 
ወጠኑ ። ወርሃ ግንቦት በሃገረ ኢትዮጵያ የለውጥ ስርሃት በተደጋጋሚ የታየባት ወቅት 
በመሆንዋ በሚያማልል ስያሜ እና የአገሬውን ባህላዊ መቸት በማስታከክ “ግንቦት‐7” የሚል 
በሻብያ እና የኢትዮጵያ እምርታን በማይመኙ ሃገሮች የገንዘብ ችሮት “የማያዛልቅ ማህበር 
በጠጅ ይጀመራል” እንዲሉ ዉጭ ሃገር ባለው የጥቅም ተካፋዮቻቸው ግፊት እኩይ ድለላ 
በጥቂት የዋህ ኢትዮጵያዊያን እና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን አእምሮ ይህ የቀቢጸ ተስፋ 
የግንቦት‐7 ተብየ እርኩስ አስተሳሰብ እንዲያድር በማድረግ የክፋት እና ተራ ስራቸውን 
እንደተለመደው ቀጠሉበት። 
 
ክተት የሌለ ሰራዊት ተባለ ፤ የምንሃቡ ጦር ተጎሰመ ፤ አዋጁ በእሳት ሬድዮ ተለፈፈ ፤ ነጋሪቱ 
በየፈረጁ ሃገር የአበሻ የሙዚቃ ምሽት ቤት በዳንስ እና በውስኪ ጠርሙስ መሳሪያነት የትጥቅ 
ትግሉ ይፋ ሆነ፤ ግንቦት ሰባት ስልጣን የሚጨብጥበት ቀን ተወስኖ ይፋ ተደረገ ። ይህን 
በማስታከክ ለግብሃት እና ለትግሉ የሚሆን ገንዘብ እንደተለመደው የመኖሪያ ፈቃድ 
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የሚፈልገውን የዋህ ኢትዮጵያዊ ስደተኛ £500 /አምስት መቶ/ ፓውንድ በነፍስ ወከፍ 
እንዲከፍሉ በማድረግ በሻብያ ቤተ መንግስት ዙሪያ ተክፈተ ለተባለው የእውሸት የውጊያ 
ፊልም የሚውል በሚል ወገን እንደልማዱ ተዘረፈ ። ነገር ግን ወገን የሰጠው ገንዘብ 
ለነአንድአርጋቸው ፅጌ መሳከሪያ እና ፈርስ /ሆድ/ መሙያ ሆነ። 
 
ይህን መሰረት በማድረግ የእነ አንድአርጋቸው ፅጌ ማንነት ሲፈተሽ ከኢሕአድግ ጋር ያደረጉት 
ፊቺ እንዳሰቡት ያልሆነላቸው ፤ የውጩ ሃገር ኑሮን ማሸነፍ ሲያቅታቸው የዋሃን ኢትዮጵያዊ 
እና ትውልደ ኢትዮጵያዊያንን በማወናበድ ገንዘብ የሚዘርፉ ተራ ወንጀለኞት እንደሆኑ 
ልናስረግጥ እንወዳልን ። ነገር ግን ግዙፍ የሚመስለው በጽሁፍ ብቻ የሰፈር ተግባራዊ ሊሆን 
የማይችል “የላም አለኝ” በሰማይ ዓላማቸው እና እንቅስቃሴያቸው ወገንን በማሳሳቱ ፤ የሻቢያ 
እና የታላቁዋ ሃገረ ኢትዮጵያን እምርታ የማይመኙት ሃገሮች መጠቅሚያ እና መሳሪያ 
በመሆናቸው ፤ በኢትዮጵያዊያን እና በትውልደ ኢትዮጵያዊያን ላይ ባደረሱት በደል ፤ 
ባልተጨበጠ ሃተታ ሕዝቡ እንዲደናገር በማድረጋቸው ፤ የከተማ ሽብርን ለመፍጠር 
በመሞከራቸው እንዲሁም  የሃገረ ኢትዮጵያን ሆነ የሕዝቦችዋን መልካም ገጽታ በውጭ 
መንግስታት እና ድጋፍ ሰጪ ድርጂቶች ፊት ሊያጎድፉ በመጣራቸው ይቅር ሊባል የማይቻል 
ፍርድ ሊያገኙ እንደሚገባ አሌ የሚባል ጉዳይ እንዳልሆነ ሊሰመርበት እንደሚገባ አጥብቀን 
እንገልጻለን።   
 
 
 
የአንድአርጋቸው ፅጌ በቁጥጥር ስር መዋል በለንደን ዩናይትድኪንግደም በምንገኘው 
ኢትዮጵያዊያን እና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን የፈጠረው አንድምታ 
 
ወንጀለኛው አንድአርጋቸው ፅጌ በኢትዮጵያ ድህንነት የረቀቀ ስልት እና በቆራጥ የቁርጥ ቀን 
ኢትዮጵያዊያን እና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን ልጆች ተጋድሎ በቁጥጥር ስል እንዲውል 
ተደርጓል። ይህ ሰናይ ድርጊት እንደ አንድአርጋቸው ፅጌ ያሉትን ወንጀለኞች እና ሃገርን ሃሳልፎ 
ሰጭወችን እንደአስደነበረ ሊታወቅ ይገባል። በለንደን ታላቅዋ ብሪታንያ የምንገኝ 
ኢትዮጵያዊያን እና ትውልደ ኢትዮጵያዊያንን አንዳርጋቸው ፅጌ በቁጥጥር ስር ውሎ “ጥሬ 
እንደምትለቅም ደሮ” በሰራው ወንጀል ፤ ሃገሩን ለሻቢያ እና ሃገረ ኢትዮጵያን ለገንዘብ ሲል 
ክፉዋን ለሚመኙ ሃገሮች አሳልፎ በመስጠቱ አንገቱን ደፍቶ ፤ የእፍረት ሸማ ተከናንቦ እና 
በስራው ክፉ ስራ የእምነት ቃሉን ሲሰጥ ማየታችን ጮቤ ቢያስረግጠንም ይህ ክስተት አንድ 
ቀን እንደሚሆን ስለምናውቅ ለመሰሎቹ የበለጠ እንዲጠነቀቁ ምሳሌ ሰጪ ስለሆነልን የኩራት 
ሰገባ እንድናነግት አድርጎናል። 
 
በአንድአርጋቸው ጽጌ መታሰር ደንግጠው ነግ ለኔ በሚል የዞረ ድምር የጥቅም እና የመሸታ 
ቤት ጓደኞቹ በቁጥጥር ስር መዋሉን በማውገዝ ውር ውር ማለታቸው እና በየፓርላማው እና 
በኢትዮጵያ ወዳጆች ቢሮ በር ላይ የውሸት ቀረርቶ ቢያሰሙም  “ሆድ ሲያውቅ ደሮ ማታ” 
እንዲሉ ጥፋተኝነቱ ተሰውሮባቸው አይደለም። ነገር ግን በትልቁም በትንሹም የሃገርን ገጽታ 
ለማድፍረስ የቆሙ የእናት ጡት ነካሾች ፤ የሻቢያ ተላላኪዎች ፤ የኦነግ ቅጥረኞች ፤ የኦጋዴን 
ነጻ አውጭ ነኝ ተብየ አሸርጋጆች የሰርክ ስራ በመሆኑ የሚያስገርም እንዳልሆነ ሊሰመርበት 
ይገባል እንላለን።  
 
“እውሸት ሲደጋገም እውነት ይመስላል እንዲሉ ” አንድአርጋቸው ጽጌ በቁጥጥር ስር መዋሉን 
በወቃወም ሰርክ እሁድ በእንግሊዝ ፓርላማ ፊት ለፊት እና በኢትዮጵያ ወዳጆች ጽ/ቤት ደጅ 
የሚጠኑት የጥቅም ተካፋዮች እና የእናት ጡት ነካሾች ድርጊት ላይ ሊሰጥ የሚገባውን ምላሽ 
በተመለከተ 
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እንደሚታወቀው ሁሉ የኢትዮጵያ መንግስት ፍርድ ቤት ከዚህ ቀደም በዋለው ችሎት እነ 
አንድአርጋቸው ጽጌ እና መሰሎቹ ከሻብያ ፤ ኦነግ ፤ ኦብነግ እና ከመሰል አሸባሪ ቡድኖች ጋር 
በመቀናጀት በሃገራችን ኢትዮጵያ እና ሕዝቦቿ ላይ ጉዳት ለማድረስ ሙከራ ሲያደርጉ እጅ 
ከፍንጅ በመያዛቸው እና የተሰበሰበውን የእግዚቢት መርጃ መሰረት በማድረግ ፍርድ ቤቱ 
ብይን የሰጠ ሲሆን በአንድአርጋቸው ጽጌ ላይም በሌለበት ከፍተኛውን የሃገራችንን የፍርድ 
ብይን አሳልፎበታል።  
 
ይህን ብይን የማስፈጸም ትልእኮ የኢትዮጵያ ደህንነት ፤ ፖሊስ እና የሚመለከተው አካል 
ግዴታ እንደሆነ ለማንም የሚደበቅ ካለመሆኑ ባሻገር ይህ ድርጊት በተለያዩ ሃገራትም ጭምር 
የሚከወን ክስተት /ሂደት/ መሆኑ ልብ ሊባል ይገባል። በእራሻ የሚኖሩ የአሜሪካ  ፤ 
በእንግሊዝ የሚኖሩ የስዊድን ፤ በተለያዩ ሃገራት የሚኖሩ የግብጽ ፤ የእንግሊዝ ዜግነት 
ያላቸው የሊባኖስ ወ.ዘ.ተ. ዜግነት ያላቸዎ ግለሰቦች በተወለዱበት ሃገር  ላይ በፈጸሙት 
የተለያዩ ወንጀሎች በትውልድ ሃገራቸው ፍርድ የሚጠብቃቸው በመሆኑ ከፍርድ ለማምለጥ 
ማንነታቸውን ቀይረው ሳይቀር ለመኖር የተገደዱ እንዳሉ ግልጽ ሲሆን የውጭ ዜግነት 
ቢያገኙም ከተጠያቂነት እንድማያልፉ እና በቁጥጥር ስር የዋሉም እንዳሉ መላ ሕብረተሰቡ 
ሊገነዘብ ይገባል እንላለን ።  
 
አንድአርጋቸው ጽጌ የኢትዮጵያ መንግስት የፈረደበትን ብይን በመናቅ እና ወደጎን በማድረግ 
ለተጨማሪ ወንጀል ሲክለፈለፍ በመገኘቱ በወዳጅ ሃገሮች ድጋፍ ፤ በኢትዮጵያ የደህንነት 
ሃይል እንዲሁም በታላቁ የኢትዮጵያ ህዝብ ብርታት በቁጥጥር ስር ሊውል ችሏል። 
 
የአንድአርጋቸው ጽጌ በቁጥጥር ስር መዋል የሚጠበቅ ሲሆን ለኛ በታላቅዋ ብሪታንያ ለምንገኝ 
ኢትዮጵያዊያን እና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን ርካሽ ወንጀለኛ ተያዘ ብለን እናምናለን እንጂ 
ሌሎች ጋሻ ጃግሬዎቹ በተለመደ አሽሙራቸው /ምጸታቸው/ እንደሚያቆለጳጵሱት የጀግና ካባ 
ልናለብሰው አይዳዳንም ።  
 
ይህ በዚህ እንዳለ አንዳርጋቸው ፅጌ ወንጀለኛነቱን እያመነ የዘረፉትን ገንዘብ ሲካፈሉ 
የሚጣሉት ጓደኞቹ ሽርፍራፊዋ ገንዘብ ስለቀረችባቸው በየ ፓርላማው ደጅ ፤ በአውሮፓ 
ህብረት ቢሮ እና በወዳጅ እና ድጋፍ ሰጪ አለም አቀፍ ተቋማት በር “እንደ ብቅል ተሰጥተው“ 
ቡራ ከረዩ በማለት ያለውን እውነታ ለመሸፋፈን እና የኢትዮጵያን የፍርድ ሂደት እና ብይን 
በመኮነን ላይ ይገኛሉ። 
 
አንዳንድ የዋሃን በእንግሊዝ የሚገኙ ወዳጅ አለም አቀፍ ድጋፍ ሰጪ ድርጂቶች እውነቱን 
እስኪአውቁት ድረስ መደናገርም እየታየባቸው መሆኑ የሚያመላክት ክስተቶች ስለተፈጠሩ ይህ 
የወረበሎች አካሄድ ፈር ይይዝ ዘንድ የኢትዮጵያ መንግስት ሆነ የሚመለከተው አካል 
አጽንሆት ሰጥቶ ሊንቀሳቀስበት እንደሚገባ ከወዲሁ እናሳስባለን።   
 
የአንድአርጋቸው ፅጌ ጋሻ ጃግሬወች እያደረጉት ያለው እኩይ ተግባር ፤ የሃገራችን ገጽታ 
ለመሸራረፍ መሯሯጥ ፤ የእንግሊዝ መንግስት ፤ የአውሮፓ ህብረትን እንዲሁም በዓለም 
የሚገኙ የኢትዮጵያ ወዳጆችን ለማሳሳት እና ለማደናገር የሚያደርጉትን ሃሳፋሪ ሴራን 
ለማክሸፍ ሊከወን የሚገባውን አካሄድ በተመለከተ ፡   
 
1ኛ) በአንድአርጋቸው ፅጌ ላይ የኢትዮጵያ የፍርድ ቤት ችሎት ከዚህ ቀደም በሌለበት የሰጠው 
የብይን ውሳኔ ፋይሉን ለሚመለከተው ፍርድ ቤት በመምራት በአስቸኳይ ወንጀለኛው ፊት 
ለፊት ቀርቦ የእምነት ክሕደት ቃሉን እንዲሰጥ በማድረግ ጉዳዩ በሕዝብ እና 
የሚመለከታቸውው የውጭ መንግስታት እና ተቋማት ሊገነዘቡት በሚችሉበት መልኩ 
የሚታይበት አካሄድ ቢመቻች ፤   
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2ኛ) የተወሰነዉን የፍርዱ ቤት ብይን አግባብነት ፤ ሂደት እና ይዘት የእንግሊዝ መንግስት፤ 
የአውሮፓ ዩኒየን እና ይመለከታቸውል የሚባሉ ሃገር አቀፍ ሆነ ዓለም አቀፍ ድርጂቶ 
እንዲያውቁት ማድረጉ እኩይ ተልእኮ ተሸክመው የሚንቀሳቀሱትን ቡድኖች ደባ ከማክሸፍ 
ባሻገር የሕጉ አካሔድ / The Legal Procedure/ እና የፍርዱ ውሳኔ /The court decision/ 
አግባብነቱ ይፋ ቢደርግ ጠቀሞታው ከፍ ያለ ይሆናል ብለን እናስባለን፤   
 
3ኛ) በእንግሊዝ ሃገር ፤ በአውሮፓ እና በአሜሪካ የሚገኙ የኢትዮጵያ ኢምባሲ ጽ/በቶች እና 
ድጋፍ ሰጪ አካላት በመተባበር ለሚኖሩበት መንግስታት ፤ ለአውሮፓ ህብረት ፤ 
የአንድአርጋቸው ፅጌ ጋሻ ጃግሬዎች ለሚያነፈንፉበት የውጭ ተቋማት እና ይመለከታቸዋል 
ለሚባሉት አለም አቀፍ ድርጂቶች የሰላማዊ ሰልፉን አሳሳች መልእክት እንዲገነዘቡ ፤ ያለውን 
እውነታ እንዲመረምሩ ፤ ቀና የሆነ አመለካከት እንዲኖራቸው እና በግንዛቤ እጥረት ሊወስዱት 
የሚችለውን ውሳኔ ለመገደብ ሲባል በጉዳይ ላይ ትኩረት ሰጥተው ኢምባሲዎች እያደርጉት 
ያለው እንቅስቃሴ  የሚያበረታታ በመሆኑ አጠንክረው እንዲቀጥሉበት፤ 
 
4ኛ) በእንግሊዝ ሃገር ፤ በአውሮፓ ፤ በአሜሪካ እና በተለያዩ ሃገሮች የእናት ጡት ነካሾች ፤ 
ሻቢያ እና የሻብያ ቅጥረኞች እያደረጉት ያለውን ፈር የለቀቀ ሰላማዊ ሰልፍ ፤ በየመንግስታቱ 
እና በአለም አቀፍ ድርጂቶች ጽ/ቤቶች በመኮልኮል የኢትዮጵያን ገጽታ ለማጉደፍ 
የሚሯሯጡትን እና ሃገራችን ኢትዮጵያ ከሃገሮች ሆነ ከዓለም አቀፍ ድርጂቶች ጋር ያላትን 
ግንኙነት ለማሻከር የሚሯሯጡትን ቡድኖች የሚያጋልጥ እና ሊቋቋም የሚችል ብቃት ያለው 
ግብረ ሃይል በየሃጎሮቹ ባሉ ኢምባሲዎች አስተባባሪነት እንዲቋቋም ቢደረግ ፤ 
 
5ኛ) በዉጭ ሃገር በየሃገራቱ ያሉት ኢትዮጵያዊያን እና ትውልደ ኢትዮጵያን እየታየ ያለውን 
ርካሽ ፈር የለቀቀ የጥቂት ያለፈው ስረአት እርዝራዦች እና ጸረ ስላም ቡድኖች የሚያደርጉትን 
የውሸት እና በሴራ የተሞላ የሰላማዊ ሰልፍ ጋጋታ በራስ ተነሳሽነት በመቋቋም ፤ በመገደብ 
ለማጋለጥ ቆራጥነታቸውን ማሳየት እና የበይ ተመልካችነታቸውን የሃገርን ገጽታ ለመጠበቅ 
ሲባል አሽቀንጥረው መጣል ይገባቸውል ብለን እንደምናምን ፤     
 
6ኛ) በአንድአርጋቸው ፅጌ ሆነ በመሰል ግለሰቦች እየተወሰደ ያለው የፍርድ ሂደት ሆነ ዉሳኔ 
የኢትዮጵያ ድህንነትን ከመታደግ አልፎ የዓለም አቀፍ ሰላምን ለማስጠበቅ ሆነ አሸባሪነትን 
ለመቋቋም ከሚደረገው ጥረት ጋር ያለውን አግባብነት ለእንግሊዝ መንግስት ፤ ለውሮፓ ዩኒየን 
፤ ለአሜሪካ መንግስት እንዲሁም ይመለከታቸዋል ለሚባሉ ዓለም አቀፍ ድርጂቶች በተገኘዉ 
አጋጣሚ መድረክ ሁሉ በማሳወቅ እና ግልጽ የሆነ አቋም እንዲይዙ የሚደረግበት አካሔድ 
ቢመቻች። 
 
7ኛ) ያሉትን እና የተሰባሰቡ መርጃወችን በማጠናከር መንግስት ሆደ ሰፊ ነውና አንድአርጋቸው 
ፅጌ በድርጊቱ ተፀፅቶ ፍርድ ቤቱን ፡ የኢትዮጵያን ሕዝብ ፤ ሃገር ኢትዮጵያን ይቅርታ 
በመጠየቅ ፤ የእምነት ክህደት ቃሉን በመስጠት እና ለውደፊቱ ሃገሩን የሚክስበትን 
አማራጮች ሁሉ በማስቀመጥ የተፈረደበት የፍርድ ብይን  ወደ ክቡር የኢትዮጵያ ፕሬዘዳንት 
በማቅረብ ከዚህ በፊት የደርግ መንግስት ተገርስሶ በመጠኑም ከኢሕአድግ ጎን ተሰልፎ 
ለአገራችን ያደርገውን አስተዋጽኦ ከግምት ውስጥ በማስገባት ፤ ቤተሰብ አስተዳዳሪ እና 
የልጆች አባት መሁኑ ከግንዛቤ ውስጥ ገብቶ የተላለፈበት የሞት ፍርዱ ውሳኔ እንዲሻሻል 
ቢደርግ ። ይህም የመንግስት ቅን እና የተለመደ የይቅርታ ሰጪነት አካሄድ ለሚመለከታቸው 
የውጭ መንግስታት ፤ ለዓለም አቀፍ ተቋማት እና ለሚመለከታችው ሁሉ እንዲያውቁት 
ቢደረግ ሰናይ አማራጭ ሊሆን እንደሚችል ያለንን ህሳቤ ስናቀርብ የአንድአርጋቸው ጋሻ 
ጃግሬዎች ፤ የሰላማዊ ሰልፍ አርበኞች ትምህርት የሚያገኙበት እና ከእኩይ ተግባራቸው 
እንዲታቀቡ ግፊት ያደርጋል ብለን እናምናለን ።  
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6ኛ) በሚያደረጉት ፈር የለቀቁ ሰላማዊ ሰልፎች እና ጋጋታ ተወጥረው የውጭ መንግስታት ሆነ 
ተቋማት እንዳይደናገሩ እና አላስፈላጊ አካሔዶች እንዳይከትሉ ማድረጉ አስፈላጊ መሆኑን እኛ 
ኢትዮጵያዊያን እና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን እንዲሁም የኢትዮጵያ ወዳጅ የሆኑ ዓለም አቀፍ 
ተቋማት በሰጡን ምክር ተመስርተን ይህን ማመልከቻ ለኢትዮጵያ መንግስት ፤ በየሃገራቱ 
ለሚገኙ ኢምባሲዎች ፤ ለደጋፍ ሰጪ ድርጂቶች ፤ ለመገናኛ ብዙሃን እና ይመለከታቸዋል 
ለሚባሉ ሁሉ ማመልከቻችን በቅን የኢትዮጵያዊነት መንፈስ በመሞላት እቅርባለን።   
 
ማጠቃለያ 
 
የኢትዮጵያ መንግስት በአነ አንድአርጋቸው ፅጌ ላይ የወሰደው እና እየወሰደ ያለው አግባብነት 
ያለው አቋም በውጭ የሚገኘውን አብዛኛውን ኢትዮጵያዊ ሆነ ትውልደ ኢትዮጵያዊ ይበል 
ያሰኘ መሆኑ ለማንም የተሰወረ አይደለም። ይህም የሆነው “የጠላቴ ጠላት ወዳጄ” ነው በሚል 
አቋም በደመኝነት ከተሰለፈው የኤርትራ የሻቢያ ቡድን ሆነ የሃገራችንን ድህንነት ከማይሹ 
ሃገሮች ጋር በመሰለፍ እናት ኢትዮጵያን ለመውጋት በምእናብ እና በቀቢጸ ውዥንብር 
መነሳሳታቸው ሊያስቀታጣቸው እና የምየ ኢትዮጵያ በትር ሊያርፍባቸው የሚጋባ መሆኑን 
ያመነበት እና ድጋፉን ያልሰጠ ኢትዮጵያዊ እንደሌለ ልናሳውቅ እንወዳለን።  
 
እንደ እነ አንድአርጋቸው ያሉ ሃገር አጥፊዎች ምድር ላይ ጠብ የማይል የሰላም አደፍራሽ 
ዓላማ ሰናቂዎች ፤ ታይቶ በማይታወቅ መልኩ ሃገረ ኢትዮጵያን ከጠላቶችዋ ጋር ወግነው እና 
በገንዘብ ተገዝተው የወለደቻቸውን ምድር ለማጥቃት የሚሞክሩ የእናት ጡት ነካሾች በእኛ 
ኢትዮጵያዊያን እይታ እንደተራ የወንጀል ፈጻሚነታቸው የምናውቃቸው መሆኑን ግንዛቤ 
ውስጥ እንዲገባልን እያሳሰብን በቁጥጥር ስር ቢውሉም ዛሬም ሆነ ነገ በእኛ ህሊና ያላቸው 
ቦታ ከዚህ ይገባል የማይባል መሆኑን እየገለጽን ፤ የእነ አንድአርጋቸው ፅጌ የቀን ተቀን ዉሎ 
በጥግ ሆነን ተራነታቸውን የተገነዘብን እና በቂም ውስጣቸው የቆሸሸ እንደሆነ የኢትዮጵያ 
መንግስት ሆነ መላ ኢትዮጵያዊው ሊገነዘብ ይገባል እንላለን ። 
 
አነ አንድአርጋቸው ፅጌ ላጠፉት ጥፋት የኢትዮጵያ መንግስት የወሰደውን ሆነ በሚወስደው 
እርምጃ ጣልቃ የመግባት ህሳቤው ሆነ ፍላጎቱ የሌለን መሆኑን በዚህ ደብዳቤ አስረግጠን እኛ 
ኢትዮጵያዊያን እና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን እናስታውቃለን ።  
 
በአሁኑ ሰዓት በታላቅዋ ብሪታንያ ለንደን ፤ በተለያዩ የአውሮፓ ሃገሮች እና በአሜሪካ 
የአንድአርጋቸው ፅጌን መታሰር አስታከው የሚንቀሳቀሱት ጸረ ኢትዮጵያ ቡድኖች ፤ የሻብያ 
ቅጥረኞች ፤ የኦነግ አባላት ፤ የኦጋዴን ነጻ አውጭ ነን ባዮች በኢትዮጵያ ጥቅም ላይ አሉታዊ 
ተጽእኖ ለማሳደር የሚያደርጉትን የመፍጨርጨር ሩጫ ለማምከን አፋጣኝ ፤ ስልታዊ የተቀናጀ 
ስራ መከወን እንዳለበት ይሰማናል።  
 
ከላይ የተጠቀሱት ወንጀለኞች እና ግብረ አብሮቻቸው የሚኖሩባቸው ሃገራት መንግስታት እና 
አለመቀፍ ተቋማት የኢትዮጵያ መንግስት በጸረ ኢትዮጵያዊያን ሆነ ለዓለም ስጋት በሆኑ 
እንደነአንዳርጋቸው ባሉ ወንጀለኞች ላይ የሚወስደው እርምጃ ሕጋዊነት እና ተቀባይነት 
እንዲኖረው የፍርድ ቤቱ ሂደት ሆነ ሊደረጉ ይችል የምንለው የይቅርታ ክንዋኔዎች ግልጽ በሆነ 
መልኩ መከናወኑን ሊያሳይ በሚችል አኰሃን ቢቀርብላቸው ጠቀሞታው ከፍተኛ መሆኑን 
የሚመለከተው አካል እንዲገነዘብልን እንዋዳለን ።  
 
የእነ አንድአርጋቸው ጽጌ ጋሻ ጃግሬዎች የሚያደርጉት የቁራ ጩኅት በሚኖሩበት ሃገር 
መንግስታት ሆነ በሚያነፈንፉበት ዓለም አቀፍ ድርጂቶች ተቀባይነት እንዳይኖረው የፍርድ 
ሂደት ፤ የፍርድ ውሳኔው እና መሰል ክንዋኔዎች አግባብነት ባለው መልኩ ለሚመለከታቸው 
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መንግስታት እና ተቋማት በግልጽ መቅረቡ የሚጫወተው ሚና ቀላል እንደማይሆን 
እንገምታለን። 
 
እነዚህ መሰል ችግሮችን ለወደፊቱ ለመቅረፍ እና መረጃ ለመለዋወጥ ይቻል ዘንድ በኢትዮጵያ 
መንግስት የሚመለከተው አካል የየሃገሮቹን የኢትዮጵያ ኢምባሲዎች ፤ የኮሚኒቲ ተወካዮችን ፤ 
ቅን እና ሃገር ወዳድ ኢትዮጵያዊያንን እና ትውልደ ኢትዮጵያዊያንን ያሳተፈ የጋራ የምክክር 
መድረክ ሊፈጥር እንደሚገባ ያለንን ህሳቤ እንጠቁማለን።  
 
በመጨረሻም እነአንድአርጋቸው ፅጌ ፤ መሰሎች እና ያለፈው ስርአት ናፋቂዎች በሚያደርጉት 
መናኛ ፤ የውንብድና እና የውንዥብር ስራ ሕዝብን እየአስተዳደር ያለውን የኢሕአድግ 
መንግስት በሃገር የጋራ ጉዳይ ፤ ጥቅም እና አንድነት ለይ ያጋራ አቋም ይዞ ተወዳደሪ ፤ አጋዥ 
ሆኖ ሊንቀሳቀስ የሚችል እና አማራጭ የተቃዋሚ ፓርቲ እንዳይኖር ከፍተኛውን ሚና 
እየተጫወቱ ያሉ መሆኑን መላ ሕዝበ ኢትዮጵያዊው እና ትውልደ ኢትዮጵያዊው ሊገነዘብ 
እንደሚገባ ልናሳስብ እንወዳለን። 
 
ከዚህ ሌላ እነአንድአርጋቸው ፅጌ እና መሰል ለያዮች ለሃገራችን አንድነት እና ሰላም አደጋ 
የሆኑትን ኦልፍ / OLF / እና ኦንልፍ / ONLF / ያሉ ቡድኖችን በመገፋፋት እና በማቀፍ 
የተገነጣጠለች ኢትዮጵያን ለመፍጠር  “እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል” በሚል ፈሊጥ 
እየተንቀሳቀሱ መሆኑን ከነዚህ የመገንጠል እኩይ አላማ ካላቸው ቡድኖች ጋር እጅ እና ጓንት 
ሆነው መንቀሳቀሳቸው ማረጋገጫ መሆኑን እየጠቆምን መላ የኢትዮጵያ ሕዝብ በአንዲት 
በፍቃደኝነት በተመሰረተች ኢትዮጵያ ስም እነዚህን ፀረ ኢትዮጵያ ቡድኖች እና ኃይሎች 
ሊቃዎማቸው እና አውቀንባችዋል ሊላቸው እንደሚገባ ልናስገነዝብ እንወዳለን። 
 
“ድል የሰፊው ኢትዮጵያዊ ሕዝብ ነው!!!” 
 
 ተዘራ አስጉ ፥ ከምድረ እንግሊዝ   
 


