
መድረክ ናፋቂዎች የጥፋት ጋሪዎች

የሐገራችን ሁኔታ እየባሰ፣ ህዝቦቿም ወደር በማይገኝለት መከራ ዉስጥ 
ለመኖራቸዉ፣ ከለየላችዉ ጠላቶቿ በስተቀር ሁሉም በአደባባይ የሚመሰክሩትና 
የሚጮሁበት ጉዳይ ለመሆኑ ዋቢ መጥራት አያስፈልገዉም፡፡

በአንፃራዊነት በዕለት-ተዕለት ኑሯቸዉ የሚሻሉት እንኳ፣ በየትምህርት ቤቱ፣ 
የተማሪ መለያ ልብስ (ዩኒፈርም) የለበሱ ከሌሎቹ ተመሳሳይ ልብስ ከለበሱ 
የትምህርት ቤት ተጓዳኞቻቸዉ የሚተርፍ ምግብ ሲለምኑ (የሥነአዕምሮ ሆነ 
የወደፊቱ የአገሪቱ ማሕበራዊና ምጣኔሃብታዊ እንደምታ እዚህ ላይ መጥቀስ ያሁኑ 
ጹህፍ ዓላማም ግብም ስላልሆነ እንለፈዉና) በማየት በመንፈስ መረበሽ እየተሰቃዩ 
እንዳሉ ሰምቻለሁ፡፡ አንዱ ወዳጄ እንደታዘበዉማ አንድ ቀን የተማሪ መለዮ የለበሰ 
ልጅ ሆዴን አመመኝ ብሎ ከትምህርት ቤት ያለስአቱ አስፈቅዶ ይወጣና ጥቂት 
እንደተራመደ ተዝለፍልፎ ይወድቃል፤ በመንገድ ያልፉ የነበሩ ሰዎች ተደናግጠዉ 
የተዝለፈለፈዉን ልጅ ያነሱትና ዉሃና እህል አቅምሰዉ ምነዉ ቁርስህን አለበላህም 
ነበር ይሉታል፤ ልጁም እረ ትላንትም ራቴንና ምሳዬን አልበላሁም ብሎ
ይመልስላቸዋል፡፡ለካስ ጠኔ ኖሯል ልጁን መንገድ ላይ ተዝለፍልፎ እንዲወድቅ
ያደረገዉ፡፡አሁንስየት አባቴ ልብረረዉ ነበር ያለኝይኸዉ ቢያንስየገንዘብ ችግር
የሌለበት ወዳጄ፡፡ይህእንግዲህተመሳሳይ ልብሰበለበሱ፣ተመሳሳይቦታ በሚዉሉና
ተመሳሳይ እድሜ ባላቸዉ መሀከል የሚታየዉ ነዉ፡፡

ታዲያሁሉም በኢትዮጵያሕዝብ ላይ የደረሰዉንመዓት ተረድቶ ማዉራቱ እዉነት
ሆኖ እያለ፣ ለምንድነዉ አንዳንድ የመድረክ ናፋቂዎች የዚህ ሁሉ አበሳ መንስኤ
የሆነዉን የወያኔ ሥርዓት ለአንዴም ለሁሌም ደብዛዉ እንዳይጠፋ መሣሪያ
የሚሆኑት?

እኔ እንኳ በጣም እንደ ህልም-ህልም የማስታዉሰዉ ነገር ቢኖር፡ለምን ድህነት
ይኖራል፣ ጭሰኝነት/ገባርነት ይወገድ ብለዉ የባላባቶቹና የበዳዮቹ ልጆች ሳይቀሩ
በየሰዉ ቤት በመዞር ለምነዉ ለተራበዉ ሲያበሉ፣ ሥርዓቱን በድፍረት አየታገሉ
ሲሰዉ፣ትምህርት ሆነመንደላቀቅከሰፊዉ ህዝብተለይቶለምኔሲሉ ነበር፡፡

አሁንአሁንማ ጭራሽየድሃዉንመሠረታዊ ፍጆታ መንችፎ ልክላጣናላልተገደበ
አስረሽ ምችዉ ማዋል እንደልዩ ችሎታ እየተቆጠረ ነዉ፡፡ይልቁንም ለእንዲህ
ዓይነቶቹ ወደፖለቲካዉ መድረክ መቀላቀል የመድረክ ናፋቂዎቹን አፈቀላጤነት
እያተረፈላቸዉናበመጓጓዣነትም እየተገለገሉባቸዉ ነዉ፡፡

እኔንግንእጅጉንየሚገረመኝ ስለኢትዮጵያ ህዝብ ችግር የሚያላዝኑት የመድረክ
ናፋቂዎቹ ድህነትንና ጭቆናን ለአንዴም ለሁሌም ለማጥፋት በፅናት ያሉትንና
ከፊሎቹም ለራሳቸዉ ሳይኖሩ፣ ከፊሎቹም ከእለት ጉርሳቸዉ ቀንሰዉ ለትግሉ
ያልተቋረጠ አስተዋፅኦእያደረጉያሉ ወገኖችንለመጥለፍናየነወያኔንየመከራ ዘመን
ለማራዘም ተፍ ተፍ በማለት ሌት ተቀን የሚሰሩበትና የማያሳፍራቸዉ ርኩስ
ተግባርከጊዜወደጊዜእየሰፋመሄዱ ነዉ፡፡

ከነዚህ መድረክ ናፈቂዎች ዉስጥ አንዳንዶቹ ለወያኔ ሌሎቹ ደግሞ ለኢትዮጵያ
ሷሂብ ላልሆኑ ጉልበተ-ፈርጣማ አገሮች ጋሪ በመሆን የህዝቡን ትግል



ያደነቃቅፉታል፡፡የአብዛኞቹ መድረክ ናፋቂዎች መጠለያም በነዚሁ አገሮች ያሉት
ከፍተኛየትምህርት ተቋማት ናቸዉ፡፡

እሰቲ አትታክቱኝና ባለፈዉ ሁላችንም ከምናዉቀዉ ለዋቢነት አንድ ሁለት
ልበላችሁ፤

ከደርጉ ሥርዓት ቁንጮዎች አንዱ የሆነዉ ጎሹ ወልዴ ሲያንባርቅከሄላሪክሊንተን
ጋርየተማረያለእርሱ ነፃየሚያወጣንየለም ብቻ አንድ ጊዜ የክሊንተን ሥልጣን
ብቻ ይደላደል ሲሉን ከረሙ -እነክሊንተን ምን እንዳሉ ሰዉዬዉስ የት እንዳለ
እዩልኝ፡፡

ሌላጊዜደግሞ ወያኔንድባቅየሚመታዉ ነፃአዉጫችንወጣቱ ልደቱ ነዉ እርሱን
የሚናገር ያልሆነለት ምቀኛ ብቻ ነዉ -መአሕድንም የከዳዉ አገራችንን ከወያኔ ነፃ
ለማወጣት እንዲያመቸዉ ነዉ ሲሉን ሰነበቱ፤አንዳንዶቹማ ምንም እንኳ ቅንጅት
ቅንጅት ሲሉ ቢደመጡም በአጉል ስአት ቅንጅትንጉድ ሰርቶም እንኳንእሰከአሁን
ባደባባይከሃዲነቱንለመናገር ይከብዳቸዋል፡፡

ጭራሽቅንጅትንበማፍረስሚናላይ የነበሩ ወያኔዎችንበማጀብ የኢትዮጵያህዝብ
ሞራልፈተናላይእንዲሆንናጨለምተኛነት እንዲነግስፀረ-ወያኔዉ ጎራ እንዲታመስ
እሳት ዉስጥ ነዳጅ ከመጨመርአልፈዉ ጭራሹንበትግል ፅናታቸዉ ጥያቄ ዉስጥ
የማይገባዉን ወገኖች ለእነርሱ ጥፋት ተጠያቂ በማድረግ በአንድ ወንጭፍ ሁለት
ወፍ አይነት አኩይተገባራቸዉ ላይሲያተኩሩከረሙ ፡፡

አንዳንዶቹ ጦርነት ሲሉ ልቡም ፍላጎቱም እንደሌላቸዉ እያወቁ ካለነሱ መሪ
ይሉናል፤የእነርሱ ብጤዎች ደግሞ ወያኔጠላት አይደለም ሲሉ ከአለእናንተ ማን
አለብለዉ ዋናዉ መድረክአስተናጋጅናያላሉትንሁሉ በማበጃጀት ዘጋቢዎቻቸዉም
ይሆናሉ፡፡

ድንበርተደፈረተብሎ ህዝቡ ዋብሎ ሲነሳካለኛማንአለብለዉ በተዘዋዋሪከወያኔ
ሰዎች ጋርማህበርይጠጣሉ፡፡

ወያኔዉ በአሜሪካ ተቀብቶ ዙፋን ሲጭን ልጆቻችን ናቸዉ ብለዉ የባረኩትን፣
በጃንሆይ ጊዜ መሬት ላራሹ ተብሎ ሲጮህ በእርሻ ላይ ያልዋለ መሬት ብቻ
ይከፋፈል ብለዉ የሞገቱን፣ወያኔ ጠላት አይደለም ለማለት ተልከዉ የመጡትን፣
እንደልደቱ ዓይነት ንጉሥ ሠሪ ከንቱ ምሁር ተብየዎች በየመድረኩ በአካል ይሁን
በሌላመገናኛመንገድ ያስጋብዛሉ፡፡

ወያኔዉን አምርረዉ የሚታገሉትን የብዙሃን መሪዎች እያወገዙ ለወያኔዉ
ተንደርድረዉ እጅየሰጡትንናማህበሩንበእጅአዙርያስረከቡትንእሽሩሩይላሉ፡፡

እነስየንየመሰለጀግናለባደሜ ብሎ ከመለስየተጣላብቻ ነዉ እዉነተኛነፃአዉጭ
ሲሉም አያፍሩም፡፡

አንዳንዶቹማ በምርምር ሰበብ ገንዘብ ለማግኘት ይሁን ያሉበትን ቦታ ዋስታና
ለማስረገጥ ጭራሹኑ ድህነትናጭቆናይጥፋብለዉ ለጋህይወታቸዉ በአፄዉም ሆነ
በፋሽሽቶቹ ጊዜ የተቀጨባቸዉን ሀቀኛ የህዝብ ልጆች አሁንም በማዉገዝ፣ ለዚህ



ሁሉ መዓት ተጠያቂ የሆነዉን ወያኔ ጭምር ነፃ ለማዉጣትና የዉጭ
ሎሌዎቻቸዉንለማሰደሰት ይፍጨረጨራሉ፡፡

አሁንአሁን ደግሞ ሠራዊት ይዞከፊሉንአስጨርሶና ለእሥር አስዳርጎከፊሉን
በትኖ የመጣና በአዉሮጳና በአሜሪካ እየተዘዋወረ አባላትና ደጋፊዎቹ ያዋጡትን
ገንዝብ ለትግሉ ሳይሆንያረጀበትንድርጅት ለማፍረሻ ያዋለዉንእዕምሮዉ የተዛባ
ከንቱ ሽማግሌ የድሮ አባላት በማሰባሰብ እንርዳዉ በማለት ደፋ ቀናይላሉ፡፡ሁሉ
በእጄ ሁሉ በደጄ በነበረበት ድርጅት ሆኖ ያልፀና ለእነርሱም ሆነለማንም ለሌላ
እንዳይሆን እያወቁት ብቻ ከወያኔ ጋር ለመሞዳሞድ እንቅፋት የሚሆኑትን ፅኑ
ወገኖች የጎዱ ሰለሚመስላቸዉ ብቻ ነዉ፡፡የማይገባቸዉ ነገር ግንየድሮ ተብዬዎቹ
በከርቸሌ ጓዶቻቸዉንም ሳይቀር አሳለፈዉ የሰጡት ጭምርበሚገባእንደሚገነዘቡት
ደርግም እነርሱም ወያኔም ሌሎቹም ጸረ-ኢትዮጵያ ሃይሎች ሊያጠፏቸዉ
እንደማይችሉና እንዳልቻሏቸዉም ነዉ፡፡ሊያሰባስቧቸዉ ያሰቧቸዉስ ቢሆኑ አንድ
ጊዜ ወያኔ ሌላ ጊዜ ሌላ ለመሆናቸዉ ምሰክር የሚሹ አይመሰለኝም -ከፈለጉ
ሁኔታዉ ይወስነዋል፡፡

እንደዉ ነገርን ቢያበዙት በምንድነዉ አይጫንም ነዉና ለመሆኑ የእነዚህ መድረክ
ፈላጊዎች ዓላማ ምንድነዉ - የኢትዮጵያን ጥቅም አሳልፎ በመሰጠት የዉጭ
ሃይሎችንለማስደሰት? መድረክፍለጋብቻ? ወይስቀደም ሲል የሰሩት ወንጀል ኖሮ
የአዕምሮ እረፍት ሰለሚነሳቸዉ? ሹመት (እንደዉ በአጋጣሚ አንደኛዉ ከንቱ
ቢሳካለት ብለዉ- ከማንኛዉም ድርጅት ነፃ ነን ስለሚሉ ማለቴ ነዉ)? ወይስ
በአእምሮ የኬሚካል አለመመጣጠን በሽታ እየተሰቃዩ? ብቻ አንድ ግልፅ ነገር
የሁሉም ተግባር ዉጤት አንድ ቢሆንም፣የሁሉም መነሻ፣ዓላማናግብ ተመሳሳይ
አይመስለኝም፡፡

ብቻ ባጠቃላይ ለእኔ እነዚህ መድረክ ናፋቂዎች ለወያኔና መሰል የሕዝብ ጠላቶች
የጥፋት መጓጓዣ ጋሪ ከመሆን በሰተቀር የሚሆኑትም የሚያመጡትም ነገር
እንደሌለአዉቀዉ ለራሰቸዉም ለአገራችንም የሚበጀዉን ቢያደርጉ ወይም በልኩ
ቢሆኑይበጃቸዋል እላለሁ፡፡

መጥኔዉንይስጠን!!!

ዶ/ር እሸቱ -ከምድረ እስኮትላንድ፡- ህዳር 19 ቀን 2001 ዓ.ም.


