
                Aለንጋ Eስኪገዙ በክርን ይተክዙ! 
                                          ከዘነበ በቀለ 
 
 

Aዎ! ምናልባት ከወደ Aወሮጳና Aሜሪካ ሽንት ቤትና ኩሽና ስር የብር 
ችግኝ ተክል Aለ ብሎ የነገራቸው ይኖር ይሆናል Aንዳንዶቹ ፖለቲከኞች 
የትግላቸውን መሰረት በስደተኛው ላይ ለማድረግ ሲወስኑ። የልመና Aቁማዳቸውን 
Aዝለው ሲንደረደሩ ላያቸው፡ ባይነገሩም Aታሎ Aጭበርብሮ የህዝብ ገንዘብ ሰርቆ 
ሊሰጣቸው ቃል የገባ ሊኖር Eንደሚችል መጠርጠር ይቻላል። ወያኔም Eንኳ 
ሳይቀር የIኮኖሚውን ምንጭ ከሀገር ውጭ Aድርጎ ህዝብ Eያስራበ መነገዱን 
የቀጠለው ስደተኛውን ተማምኖ መሆኑ ሌላው የዘመናችን ፖለቲካ ዚቅ ነው። 
ገንዘብ Aጥተው ሳይሆን ለማዳከም፡ ራቁት ለማስቀረት፡ ስደተኛውን ድቅቅ 
ለማድረግ ነው ጥረታቸው። Aንዳንድ ተቃዋሚ ነን ባይ የፖለቲካ ድርጅቶችም 
ለስልጣን የሚንደረደሩበት ጉዳይ! ይኸን መሳይ ሲሳይ ካውሮጳና ከAሜሪካ በባርነት 
ስም ከተያዘ Iትዮጵያዊ ስደተኛ ለመቃረም ያመቻል በሚል Eንደሆነ Eየታየ 
ነው። ይህንንም ለማከናወን መሰል ጋዜጠኞችን የራድዮ Aቀንቃኞችን ማቀፍ 
Aይነተኛ ተክቲክ ሆኗል። ለሚፈጥሩት ውዥንብር ከለላ ሲባል ይመረጣሉ። ጉዳዩ 
የቅንብር ስራ ነው። የተቀናጀ በሀገር ላይ የሚፈፀም ደባ። Eነዚህ ክፍሎች በሀገር 
ውስጥና በውጭ የተለያየ Iንፎርሜሽን በማዛመት ነው የውዥንብር Aላማቸውን 
ለማሳካት የሚፍጨረጨሩት። ሁለት Aይነት ውዥንብር - Aንደኛው ከሀገር ውጭ 
ላለው ለጨነቀው Iትዮጵያዊ ስደተኛ፤ በሀገር ውስጥ ህዝቡን Aደራጅተነዋል Eኛ 
ስብሰባ በጠራንበት ወቅት ያካባቢው Eረኛ ሳይቀር ከብቱን Eየተወ ነው ቀኑን ሙሉ 
Aፉን ከፍቶ ሲያዳምጠንና ሲደግፈን ሲደራጅ የሚውለው በሚል መቀስቀስ።  

 
ይሄማ የሚፈለግ ስራ ነው። ታዲያ Eኛ ምን Eንርዳ ስትሉ፡ Eናንተማ 

ከቁሳቁስ ጀምሮ ምን የማትረዱን ነገር Aለ። ሁሉም ያስፈልገናል ትባላላችሁ። 
Aገር ውስጥ ሲጠየቅ ግን መልሱ የተገላቢጦሽ ነው። Eኛ ጋ Aሁን ድርጅት የለም 
የቅንጅት ደጋፊዎች የነበርነውንም Eያባረሩ Eያጠቁን ነው። በርካታ ሰዎችም 
Eስካሁን ድረስ በዚህ ጦስ ህይወታቸው Aልፏል። ከቤታቸው ከንብረታቸው 
ተፈናቅለዋል የሚል ነው። ታዲያ! “Aጥብቆ ጠያቂ የናቱን ሞት ይረዳል” Eንዲሉ 
ነውና! ጥያቄውን ገፋ ካደረጋችሁ፡ ድርጅቶቹ Aለን Eያሉ የሚሉን Eንዴት ነው 
ታዲያ? ብላችሁ፡ ከጠየቃችሁ የምታገኙት መልስ “Eንግዲህ ሌላ ቦታ ይሆናላ! 
Eዚህ Aላየናቸውም።የሚል ይሆናል። ስለ Aንድነት ፓርቲ ምን ታውቃላችሁ። 
ብላችሁ ብትጠይቁ ደግሞ፤ Aንድነትማ በፕሮፌሰር Aስራት የተመሰረተ ድርጅት 
ነው የምትባሉት። Eንደድሮው ባይሆንም ሰዎች Aሉ የሚሏችሁ Aታጡም።  
 
ሳይጀጋነን ያለው ሀቅ ይኸ ነው። ድርጅቶቹ ከየት Eያመጡ ነው የሚወሻክቱት 
ብላችሁ ትዝብት ውስጥ ትገባላችሁ። ይኸ በዚህ ላይ ሆኖ! በሀገር ውስጥ የሚገኘውን 
Iትዮጵያዊ ገበሬ ደግሞ የሚቀርቡት በተለየ መልኩ ነው። “መቼም በዞርንባቸው 
የፈረንጅ Aገሮች ሁሉ “የEቅፍ Aበባ Eየተሰጠን የገንዘብ Eርዳታ Eየተደረገልን 
በEልልታና በሆታ፡ ተስፋችን Eናንተ ብቻ ናችሁ በርቱልን! Eያለን ነው ስደተኛው” 
ይሉታል። ምንም የሚያስፈራ ነገር የለውም Eኮ። በውጭ የሚኖረው Iትዮጵያዊ 
ለኛ ከፍተኛ ድጋፍ ያደርግልናል። Eኛ Aንድ ነገር ብንሆን በውጭ በረዶ ላይ 
Eየተኛ ነው ተቃውሞ የሚያሰማልን፡ Eናንተም በቀበሌም ሆነ በገበሬ ማህበራት 



የገዥው መንግስት ተAፅEኖ ቢያደርግባችሁ Eኛ በቀጥታ በውጭ Aገራት ሰላማዊ 
ሰልፍ ተካሂዶ ይኸ መንግስት Eንዲጠየቅ Eናደርገዋለን። ይልቅስ! ከኛ ጋር ቁሙ፤” 
Eየተባለ ለገበሬው ይነገረዋል። Aብዛኛው በውጭ Aገር የሚኖር Iትዮጵያዊ 
የውጭው ደጋፊያችን ምርጫችን Eናንተ ብቻ ናችሁ የሚለን Eኮ መስራታችንን 
ስለተረዳው ነው። መንግስትን Eንደምንታገለው ስላወቀ Eኮ ነው። ዝም ብሎ 
Aይደለም የሚደግፈን። ቅድም ቪዲዮውን Aይታችሁዋል። ተብለው ይጠየቃሉ። 
በውጭ Aገር ባሉበት ጊዜ በየስብሰባው ቦታ ላይ Eየተገኘ የተናጋሪዎችን ጫማ 
ካልሳምኩ ብሎ የሚጋበዘውን Aይነት ፍጡር ማሳየታቸውን በማስታወስ። Eናም! 
ይሉታል ገበሬውን፡ በውጭ Aገር ያለው የተማረው ክፍል በሞላ፤ ሌላውን ድርጅት 
Eያወገዘ Eኛን Eየደገፈ ነው ያለው። ሌላ ምንም ድርጅት ከኛ ድርጅት ውጭ 
የሚደገፍ የለም በማለት ይደመድማሉ። ስለዚህም ስደተኛው ለኤኮኖሚ ብቻ 
Aይደለም የሚፈለገው፡ የፖለቲካ ፐሮፓጋንዳ መስሪያም ጭምር በመሆኑ ነው።  
 
የፖለቲካው ትግል Aዋዥዎችን! የግንዛቤ ትጥቅ Aስፈችዎችን፡ ለማስቆም ካልተቻለ 
በስተቀር ወያኔን መታገል ያስቸግራል። “Aለንጋ Eስኪገዙ በክርን ይተክዙ” 
ይባላልና። በቱሪስትነት ባመኑ ታጋዮች ሀገርም ህዝብም ነፃ Aትወጣም። Eንደነዚህ 
ያሉትን ታጋዮች ነን ባዮች ድርጊት ማጋለጥ ግዴታ ነው። ሀገርን ለማዳን 
የሚፈልግ ሁሉ፡ Aለባብሶ Eያረሰ በAረም ሲመላለስ መክረም Aይኖርበትም። 
Eንዲያው በቀላሉ በስሙ ላይ Eንኳ ተንኮል Eንደተፈፀመ Eያወቅን ይሉኝታ 
ከያዘን ከማጭበርበር የፀዳ ትግል ማድረግ ይቻላል ብለን ማመን Eራስን ማታለል 
ነው የሚሆነው። የፍትህና የዲሞክራሲ ፓርቲ Eኔ የፍትህና ዲሞክራሲ ፓርቲ ነኝ 
ከማለት ይልቅ Aንድነት ፓርቲ ነኝ ማለቱ በራሱ Aጠያያቂ ነው። ምክንያቱም 
“Aንድነት” ከAስራ Aምስት Aመታት በላይ ያስቆጠረ ድርጅት ነውና። መጠሪያ 
ስምን በባህላችን በዝምድናው የራቀ ብቻ ነው በተመሳሳይነት የሚይዘው Aለበለዚያ 
በAንድ ቤት ውስጥ ለሚኖሩ ሰዎች በሞክሼነት Eንዲያገለግል Aይደረግም። 
Eንዲያው ከሌላ ዘንድ የተወለደ ሰው Aብሮ ለመኖር በሚቻልበት ሁኔታ Eንኳ 
ቢሆን፡ Aቶ ጥፍጥሬ ትንሹ ተብሎ ከስሙ ጋር ይጨመርለታል። Eንጂ! ትልቁ 
ጥፍጥሬ በቤት ውስጥ Eያለ፤ ስሙ ለትንሹ ጥፍጥሬ መታወቂያው Aይሆንም።   
 
“Aንድነት፡ የሚለው ቃል ቀደም ሲል በመላ Aማራ Aንድነት ድርጅት፤ በሁዋላም 
ስሙ ሲለወጥ በመላ Iትዮጵያ Aንድነት ፓርቲ ስምነት መመዝገቡ ሀቅ ነው። 
ይህን ስም ሊሽረው የሚገባው የቅንጅት ውህደት ሰምሮ ቢሆን ኖሮ ብቻ ነበር። 
Aለበለዚያ በህዝብ የሚታወቀው ይኸ ሆኖ ሳለ፡ Aዲሱ የፍትህ ፓርቲ ለምን 
“Aንድነት” በሉኝ Aለ? የምርጫ ቦርዱስ የሰው ስም ነው ከማለት ይልቅ በዚህ ስም 
የተመዘገበ ድርጅት Aለ ብሎ Aለማለቱ ለምንድነው? ስለዚህም ጥርጣሬ በጥርጣሬ 
ላይ ነው የሚደራርበው። ምናልባት ነገሩን በሁለት መልኩ ማየት ይቻል ይሆናል። 
Aንድ፤ Aንድነት የሚለው ስም ከህዝቡ ጋር የተዋወቀ በመሆኑ ከህዝቡ ሊያቀራርብ 
ይችላል በሚል ቅንነት። ሁለት፤ ከቅንጅት መፍረስ በሁዋላ Aንድነት የሚለውን 
ስም ቀድመን ከያዝን የቀድሞው “የIትዮጵያ Aንድነት” ድርጅት ስሙን ለኛ ለቆ 
ሌላ ስም ለማውጣት ይገደዳል በሚል ተንኮል። Eርስ በEርስ ሊያጋጭ ጠሪውን 
ሊያደናግር የሚችል ስም በመሆኑ ስሙ ለምን ተመረጠ? ብንል ሀጢAተኛ 
Aያደርገንም።  



Aንድነት የሚለው ቃል በወያኔ ዘመን ብዙ ህይወት ብዙ መስዋEትነት ያስከፈለ 
ጉዳይ ነው። ከመሪው ከፕሮፌሰር Aስራት ወልደየስ ጀምሮ Eስከ Aባላቱ ድረስ 
የተከፈለው መስዋEትነት ይህን ቃል ለመተርጎም በሚደረግ ፍልሚያ ውስጥ ነው። 
Eንዲሁ በሰላም ድፎ ዳቦ ቆረሳ የወጣ ስም Aለመሆኑ ግልፅ ነው። ስለዚህም 
Aንድነት ፓርቲ መቼ Eንደተቋቋመ ማን Eንዳቋቋመው የሚታወቅ በመሆኑ ብዙ 
Aያነጋግር ይሆናል። ሆኖም ግን ድርጊቱ ስህተት መሆኑን መጠቆም ግዴታ ነው። 
 
Aንደኛ፡ ከዚህ በፊት ስንባል የቆየነው ቅንጅት ስሙ Eንኳ ቢቀየር መርሆውን 
Aንለቅም የሚል ነበር። የምናራምደው መርሆ የቅንጅትን ነው Eየተባልን ነበር። 
ቅንጅትን Aፍርሰው ሲበተኑ የተለያዩት የAመራር Aባላት በዚህ በኩል ጥያቄ 
Aይቀርብብንም ብለው ያስቡ ይሆን? Aዎ! Iንጂኔር ሀይሉና ከሳቸው  
ጋር የቆሙት ክፍሎች የቅንጅትን መርሆ1 ያልተዉ መሆናቸውን በድጋሚ 
Aስመስክረዋል። ይህም ወደ ምርጫ ለመግባት ቅንጅት Aስቀምጧቸው የነበሩት 
ቅድመ ሁኔታዎች Aሁንም ያልተመለሱ በመሆናቸው ጥያቄዎቻችን ናቸው 
ብለዋል። ያ! ካልሆነ ግን በምርጫው ለመካፈል Eንቸገራለን ነው ያሉት። በወይዘሮ 
ብርቱካን የሚመራው የድሮው የቅንጅት ላEላይ ምክር ቤት Aባላት ግን 
የምናስቀምጠው ቅድመ ሁኔታ የለም ወደምርጫው መግባት Eንፈልጋለን። ብለው 
ነው ያሉን። ታዲያ! ማንኛው ክፍል ነው የቅንጅትን መርሆ ይዞ ያለው? 
 
ሁለተኛ፡ የEነ ወይዘሮ ብርቱካን ቡድን ከቅንጅት ትEዛዝ ውጭ በራሳቸው ፈቃድ 
ፓርላማ የገቡትን የEነ Aቶ ተመስገንን ቡድን ትክክል ሰርተዋል ሲሉን፡ የነሱን 
ትEዛዝ ተቀብለው ግምባራቸውን ለጥይት የሰጡት ጀግኖች ወጣቶች ስህተተኞች 
ነበሩ ማለት Aይደለም ወይ? ይህ Aይነቱስ የፖለቲካ ትያትር ምን ያህል 
ተመልካች ሊያስገኝ ይችላል ተብሎ ይታሰባል? Eነሱ ወያኔን Aጥፍተናል ብለው 
ይቅርታ ሲጠይቁ፤ የEነሱን ትEዛዝ ለመፈፀም ሲሉ ግንባራቸውን በወያኔ ጥይት 
የተመቱት ወጣቶች ዘመዶች፡ መከራ፡ Eስር፡ ስደት፡ ዘመቻ፡ Eንግልት 
የደረሰባቸው ድግሞ Eነ ወይዘሮ ብርቱካንን ተሳስተናል ይቅርታ Aድርጉልን 
ለማለት የሀገር ሽማግሌ መላክ ሊኖርባቸው ነው? ሟቹ፤ ገዳዩ ወይስ Aስገዳዩ 
ተጠያቂው ማነው? ገዳዩ ወያኔ ሊጠየቅ Eንደማይችል ከEስር ለመውጣት ተብሎ 
Eየተሽቀዳደሙ ጥፋተኞች ነን በማለት Eነወይዘሮ ብርቱካን የሚመሩት የቀድሞው 
የቅንጅት ላEላይ ምክር ቤት Aባላት ማለት ነው በAንድ ድምፅ ተስማምተው 
ፈርመውለታል። Eዚህ ላይ Eንደሰማነው ከሆነ Iንጂኔር ሀይሉ ብቻ ነበሩ 
Aልፈርምም ብለው Aስቸግረው የሰነበቱት። ለጥቂት ቀናትም ቢሆን ያንገራገሩት 
Eሳቸው ብቻ መሆናቸውን ሰምተናል። ሌሎቹ ያለምንም ማወላወል ነው 
ፊርማቸውን ያኖሩት ተብሎም ተነግሮናል። ስለዚህም ወያኔን ከወንጀሉ ነፃ 
Aድርገውታል ማለት ነው።  
 
Eናሳ! ማን ይጠየቅ? ወያኔ ለተኮሰው ጥይት፤ የቅንጅት Aመራር ለሰጠው ትEዛዝ፡ 
ተጠያቂዎቹ ህይወታቸውን የሰጡ የድሃ ልጆች ሆኑ ማለት ነው? “ የፊት ወዳጅሽን 
በምን ቀበርሽው በሻሽ - የሁዋለኛው Eንዳይሸሽ! ተብሏል። በቅንጅት ደጋፊዎች 
ላይ የተፈፀመውን ክዳት የሚያይ ሰው ሺህ! ጊዜ Aዲስ ፓርቲ መስርተናል ቢባል 
ሺህ ጊዜ የተለያየ ፕሮፓጋንዳ ቢደረግ Aመኔታ የማግኘቱ ሁናቴ Aጠያያቂ ነው 
የሚሆነው። Aዎ! ወጣቱ ነው የተጎዳው። ሀገር ነች ያዘነችው። ቤተሰቡ ነው 



የተጎሳቆለው። ትግሉ ነው የተኮላሸው። ህብረቱ Aንድነቱ ነው Eንዲደበዝዝ 
የተደረገው። የህዝብ ተስፋ ነው Eንዲጨልም የሆነው። Eምነት ነው የላሸቀው። 
Eንኳንስ Aብረውት ሊቆሙ ውለታውን Eንኳ በቅጡ ሊመዘግቡ ፈቃደኛ የማይሆኑ 
ግለሰቦችን መሪዎቼ ብሎ ተከትሎ መጠቃቱ ነው የሚያንገበግበው። ሀገሬ ትዳን 
በሚል ተስፋው ተሸብቦ የደሃ ልጅ ነው መርገፉ ነው የሚቆጠቁጠው። ይኸ ቀላል 
ነገር Aይደለም። ተፈላጊው የፓርላማው ወንበር ከሆነ መንገዱ ሌላ ሊሆን በተገባ 
ነበር። ያም Aልበቃ ብሎ! ገንዘብ Aሰባስቦ፤ ዲስኩር Aሳምሮ፤ የIትዮጵያን ደሃ 
ወጣት ዳግም ለማስጨረስ የሚፈልግ ካለ ጠላትነት ያለው ብቻ ነው የሚሆነው።  
 
የውጭ Aገሩ ጉብኝት የAንገት ላይ Aበባው ትዝታ Eያንደረደረ ከሀገር ቢያወጣም 
ያለፈውን ማሽቃበጥ የሚደግም ሞኝ ብቻ ነው የሚሆነው። የነ ወይዘሮ ብርቱካን  
የAውሮጳ ጉብኝት Aላማው ምን Eንደሆነ Eናውቀዋለን። ከመቶ በላይ ቢሮዎች 
ተሰርተው ጣራቸው ሳይከደን ስለቀረ ቆርቆሮ ማልበሻ ስለቸገረ መረባረብ 
ያስፈልጋል ልንባል Eንደሆነ ግልፅ ነው። ገበሬው በደንብ Eንዲነገረው፡ ለሌላ ፍሬ 
Aልባ መስዋEትነት Eንዲዘጋጅ! ለማድረግ ቢያንስ በዲሰኩሩ ወቅት ዝናብ 
Eንዳይመታው Eናድርግ፡ Eህሉን ለከርሞ ይበላል ልንባል Eንደሆነ Eንረዳዋለን። 
ስለዚህም ዳግም በIትዮጵያ ህዝብ ትግል ላይ ማሾፉን Aቁሙ መባል ይገባቸዋል። 
“የበላችው ያቅራታል በላይ በላዩ ያጎርሱዋታል” ይሏል ይህ ነው። ሌላው ቢቀር 
በፓርላማ ውስጥ የተቀመጡት የቅንጅት Aፈንጋጮች የህዝብን ይሁንታ ያገኙት 
በቅንጅት ስም Eንጂ! በፍትህና ዲሞክራሲ ፓርቲ ስም Aለመሆኑ Eየታወቀ ወያኔ 
ለራሱ ብሎ ካልፈቀደ በስተቀር ህጋዊ መብት ሊሰጣቸው ባልተገባ ነበር። ቅንጅት 
ሲፈርስ Aላማውም ሲሻር የህዝቡን ድምፅ የሻሩ በመሆናቸው በፓርላማ ሊቀመጡ 
መብት የላቸውም። የEከክልኝ ልከክልህ ፖለቲካ በመሆኑ ግን ወያኔም ያንን 
መጠየቅ Aላስፈለገውም። በፓርላማ ውስጥ ለመቆየት Aቶ Aየለ ጫሚሶን መጠጋት 
Eንጂ! ሌላ ማጭበርበር ሊደረግበት Aይገባም። ቢታሰብም የማያረካ ብልሀት 
ከመሆን Aያልፍም።  
 
 
   ዛሬም Eንደጥንቱ Iትዮጵያ በAርበኞች ልጆቿ መስዋEትነት ታፍራና ተከብራ  
              ለዘለዓለም መኖሯ ጥርጥር የለውም።   
                     
                ድል ለIትዮጵያ ህዝብ!!!      
  
                            
 
 


