
 

 

ከንቱ ልፋት--ደርግ እንደሆን አይመለስ! 

“ሞት ለጸረ ኢሳቶች!  

ሞት ለሆዳሞች ! ” 

በኢሜይል እየተላከልን ያለ መልዕክት 

 

ከትንሽ ጊዜ በፊት አንድ ወንድም በኢሳት ላይ ማዕቀብ እናድርግ የሚል ጥሪ አቅርቦ ነበር ። የግንቦት 

7ቱ ቴለቪዥን ጣቢያ ትውልድ የፈጀውን አረመኔውን ኮለኔል መንግስቱን ለቃለ መጠይቅ ማቅረቡ 

ካናደዳቸው ዜጎች አንዱ የነበርኩ ብሆንም ምናልባት ማዕቀብ እንኳን ይበዛ ይሆን ብዬ አስቤላቸው ነበር 

። የስህተት ስህተት! መንግስቱ ሀይለማርያም ሕዝብን በጭካኔ የፈጀና አዛውንት ጄነራሎችን ሳይቀር 

ያሳነቀ አውሬ ነውና በስደት ሳይሆን በህዝብ ቅጣት ስር ስቃይን መቀበል ያለበት ወሮበላና ነፍሰገዳይ 

ነው።  ጭራቅ !! የእሱ ተከታይና ምክትል የነበረውን የሰው አተላ ሰሞኑን መጽሃፍ ጻፍኩ ብሎ 

ወንጀላቸውን ክዶ ሲዘባነንና ዳግም የታሪክ ግድያ ሲያካሂድ የተባበሩት ሁሉ ነገ ጎህ ሲቀድ በነጻ 

ኢትዮጵያ የሚጠየቁና ለፍርድ የሚቀርቡ ናቸው ። በዚህም በዚያም ፋሺስቶቹን ለመመለስ ፤ 

ስማቸውንና ብሽቅጥ ያለ ታሪካቸውን ለማደስና--ቅዠት አይከለክልምና--ኢሠፓን ህልውና ለመስጠት 

እየተካሄደ ባለው ጥረትና ሤራ ኢሳት--አወቀ አላወቀ የሚለውን ለጊዜው እንተወውና-- ሙሉ በሙሉ 

እየተባበረ ነው ። ማዕቀብማ ለኢሳት ሲያንሰው ነው ! 

የኢሳትን ሂደት ስንመለከተው ከዚህ በፊት የሰራው ሁሉ ጎጂ ነበር ማለት አንችልም ። ራሱን የሕዝብ 

ዓይንና ጆሮ  ብሎ መሰየሙ ግብዝነቱን ያሳየ ቢሆንም ማለት ነው ። ልንሰማቸው የምንፈልገውን ዜጎች 

ቃለ መጠይቅ አቅርቦ እውቀትና ውይይትንም አዳብሯል። ወያኔ ብቻ ባለ ብዙሀን መገናኛ ሆኖ 

በተሰየመበት ኢሳት ተጋፍቶታል፤ ተቀናቅኖታል ። ኢሳት ነጻ ሳይሆን ግን የግንቦት 7 ድርጅት በተለይም 

የዶክተር ብርሃኑ ነጋ መሳሪያ መሆኑ ግን ዛሬ የሚካድ አይደለም ።  ይህም ይዘቱ ነጻ ይሆን ዘንድ 

ከሚመኙት ጋር ያጋጨው መሆኑ ዛሬ በይፋ እየታየ ነው ። በኢትዮፓትርዮት ድረ ገጽ ያሉትን 

መረጃዎች ያጤኗል ። በጋዜጠኛ ከፍያለው ማሞና ሌሎች የቀረበውን ስሞታም ይመለከቷል ። ኢሳት 

የድርጅት ንብረት ከሆነ ይህን ተቋም ለመመስረት ድርጅቱ እንዴት ቻለ ለሚለው ጥያቄ ደግም 

በመጀመሪያ በነ አቶ ከፍያለውና አቶ ክንፉ የመሳሰሉት ከአውሮጳ ማህበር እርዳታ በመጠየቅና በጊዜው 

የተባለው ደግሞ እውነት ከሆነ በአና ኦሜዝ በመረዳት የተገኘው እርዳታ (ቀደም ሲል በቢቢሲና 



 

 

በኖርዌይ እርዳታ ራዲዮ አንባቢዎችን ለማሰልጠን የነበረውን ጥረት ሳንረሳው) ያኔም ቢሆን በግንቦት 7 

ቁጥጥር ስር ገብቶ መሆኑን ማወቅም ችለናል ። 

የአውሮጳው በወዲያው በአሜሪካ ተተካ። አንዳንድ የዋህ ዜጎች በሚያዋጡት ገንዘብ ኢሳት የሚካሄድ 

ይመስላቸዋል ። ያላወቁ ተዘረፉ ነው ። ገንዘብ ስብሰባው ላይ ሞኙ ዳያስፖራ ኢሳት በሚል ሽፋን 

ታልቧል ። የመድረክ ሰው የነበረውንና አሁንም ፖለቲካን ጠንቅቆ የማያውቀወን ግለሰብ ሲጮህለትና 

ሲያሞግስ ከርሞ--ራሱን ሲያስገምት ቆይቶ-- ዳያስፖራው ለፍቶ ካገኘው ገንዘቡ ተለይያቷል ፡፡ ኢሳት 

ሁሉን አቀፍ ሆኖ በነበር እንኳ ማካሄጃውን ገንዘብ ከሀገሬው ማግኘት ቀላል አይሆንም ነበር ። ለአባይ 

ግድብ 5 ቢሊዮን ዶላር ድሀው ሕዝብ አዋጥቶ ይገነባል ዓይነት ማሞኛ ነው ። ኢሳትን ለማካሄድ በወር 

የሚያስፈልገውን ወጪ ማሰቡ ብቻ ይበቃል-- 

1. የሳተላይት ጣቢያ ክራይ-- አረብሳት ሆነ ናይል ሳትና የኢሳት የአሁኑ አስተናጋጅ  የእስራኤሉ 

ሳተላይት ጣቢያ በትንሹ   ከ50 ሺ ዶላር በላይ ጠያቂ ናቸው። 

2. ኢሳት በዋሺንግተን፤ለንደንና አምስተርዳም የተከራያቸው ቢሮዎችና ጣቢያዎች አሉት 

3. ኢሳት በቋሚና በጊዜያዊ ደረጃ ከ 20 የማያንሱ በቂ ዶላር የሚከፈላቸው ሰራተኞች 

ተቀጣሪዎች አሉት። 

ወደ 5ሺ ዶላር በወር የሚከፈላቸው እንዳሉም (ብርሀኑ መዋ በቅንጅት ይከፈለው እንደነበር ሁሉ) 

ይነገራል ። ይህ ሁሉ ወጪ ሲደመርና ሌሎችን የቀን ተቀን ወጪዎች ሲታከሉበት የኢሳት ግዙፍ ወጪ 

ክፍያው የሚመጣው በዋና መልኩ ከኢትዮጵያውያን መዋጮ ብቻ ላለመሆኑ ግልጽ ነው። የለንደኑ 

የሶርያ ተቃዋሚ ቴሌቪዥን ጣቢያ በሲ አይ ኤ 5 ሚሊዮን ዶላር ወጪ ተደርጎ መቋቋሙን ሂላሪ 

ክሊንተን የነገረችንን ማስታወስም ጠቋሚ ይሆናል ። በገንዘብ በኩል የሚካሄደውን ቀልድ እንተወውና 

ወደፊት እንሂድ ። 

ኢሳት ጸረ ኢትዮጵያ ሀይሎችን መድረክ ሰጪ እየሆነ መምጣቱ የሚታይ ነው። ጃዋር መሀመድ 

የተባለውን ጸረ ህዝብ መድረክ የሰጠውና ያሽሞነመነው ኢሳት ነው ከአጃቢው ነጂብ ከሚባለው ጉድ 

ጋር ። ራሱን አባ መላ ብሎ ጠርቶ ለ20 ዓመት ለወያኔ ወዶ ገባ አፈ ቀላጤ የሆነውን ቀይ ሽብርተኛ 

ብርሃኑ ዳምጤንም/አባ በላ/ ታጋይ (ምሁር?) ብሎ ታሪኩን አድሶ መድረክ ያቀረበው ኢሳት ነው! 

ግንቦት 7 ነው ። ዛሬ ይህ የወያኔ ቅጥረኛ የለመደው አገርሽቶበት ግንቦት 7ንና ሠራተኞቹና ሲያወግዝ 

በዚህ ቦታ ማድመጥ ትችላላችሁ 



 

 

(http://www.youtube.com/watch?v=VnumTvNPuKk&feature=yout

u.be) ። ግለሰቡ ለምን አይሮፕላን ተጠለፈ በሚል ነው ቡራ ከረዩ የተያያዘው ፡፤ ሌንጮ ለታም 

ታጋይ ተብሎ ቀርቧል--እነ በደኖ፤አሶሳና ሌሎችም ፍጅቶቹ ተረስተውለት ፡፡ ጸረ ኢትዮጵያው የሻዕቢያ 

ሰላይ ተስፋዬ ገብረአብም በዚሁ ኢሳት ሲቀርብና ሲወደስ የግንቦት7 መሪም ለመጽሃፉ መግቢያ ጽፎ 

አዳንቆታል ። የስዬን እንተውና በረከትስ አልቀረበም? ማንም ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያዊ ሊፋረደው 

እየጠበቀ ያለውን ስብሓት ነጋስ ያውም ጋሼ ስብሐት እየተባለ ለመድረክ አልበቃም? ባለፈው ሰሞን 

ደግሞ ያውም እንዴት መንግስቱን ቃለ መጠይቅ ታቀርቡታላችሁ ተብለው በዜጎች ከተወቀሱ በኋላ 

በዕብሪት (አይዞህ ባያቸው ሀያል መንግስት ነውና ልክ እንደ ወያኔ!) ይህን ሰው በላ ዳግም ለቃለ 

መጠይቅ አቅርበው--አሁን ምንም ስለማያውቀው ጥያቄ--ስለ ሱዳንና ኢትዮጵያ ድንበር-- እንዲያወራ 

ጋብዘው አስለፍለውብናል። በሰማዕት ደም ላይ ጮቤ ረግጠዋል ። ለመሆኑ ስለ ሱዳን ኢትዮጵያ 

ድንበር መንግስቱ ምን ያውቃል ? ሌሎች የተሻለ የሚናገሩ ጠፍተው ነው ይህ ሀገርን ገዳይ በኢሳት 

ዳግም የቀረበው ? መንግስቱን ለማቅረብ ፍላጎት ብቻ መሆኑ ይታያል ። ሲሳይ--የቀድሞው ደርግ--

ትዝታ አገርሽቶበትና የመንግስቱ ፍቅር ጠንክሮበት በራሱ ያደረገው ነው የማይባል እስከሆን ድረስ ኢሳት 

ከተጠያቂነት አያመልጥም ። 

እስቲ ስለ ጉዳዩ ራሱ እናውሳ። ለሱዳን የተሰጠው ለም መሬት በተለይ በቋራ በነፍሶ ገበያ ተራራ ጋር 

ተያይዞና ቀጥሎ ያለው ነው ። ይህ አካባቢ ደግሞ ከኢዲህና ኢሕአፓ ጊዜ ጀምሮ ከደርግ ቁጥጥር 

ያመለጠ ነው ። ስለዚህ አካባቢም ሆነ ስለ ወልቃይት ጠገዴና ጸለምት ሐራሬ ከተደበቀው ቡከን በላይ 

የሚያውቁት የሁሉት ድርጅቶች መሪዎች ፤ አባሎችና የሀገር ሽማግሌዎች አሉ -(ብዙዎቹ በአሜሪካ 

ተሰደውም አሉ) ።  ለምን አለተጠየቁም ? ሱዳን አሁን የያዘውን መሬት ዘመናዊ አራሾችን ልኮ ሲይዝ 

የኢሕአፓ ጦር ኢሕአሠ ሲያስወጣውና ከሽንፋ ወዲያ ሲያባርረው በተፈጠረው ግጭት ድርጅቱ ሕዝብን 

ክተት ብሎ ከቋራ ጭልጋ እስከ ደልጊ ና ሌሎችም ቦታዎች ጠርቶ በተደረገው ፍጥጫ ሱዳን አፈግፍጎ 

ድንበሩ ወንዙ መሆኑን ተቀብሎ የኢሕአፓ ጦር ኢሕአሠ በአካባቢው እስከነበረበትም ቃሉን አክብሮ 

ቋራን ሳይረግጣት ቆይቷል ፡፡ ይህንን ሀቅ ደግሞ በቃልም በጽሁፍም የኢሕአፓ መሪዎች ብዙ ጊዜ 

ነግረውናል ። ወያኔ የቀማውንስ የጎንደር መሬት በተመለከት ሐራሬ መደውል ያሻል ? ኢሳት 

(በዚያውም የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ቢሆን) እንግዳ ብለው የሚጋብዟቸውን የወያኔ የቀድሞ መሪዎች 

ለምንስ ስለ ጎንደር መሬት ወደ ትግራይ መጠቃለል ጉዳይ አያነሱላቸውም ? 

http://www.youtube.com/watch?v=VnumTvNPuKk&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=VnumTvNPuKk&feature=youtu.be


 

 

በአሁኑ ጊዜ እፍ እፍ ያሉት ፍቅር ሳይጀምሩት ያልቃል ሆነና ቢጣሉም ከኢሳት/ግንቦት 7 ጎን ቆመው 

የተገኙ ባለራዲዮኖችና  ድረ ገጾች አሉ ። ወያኔን አገልግሎ ከርሞ ለስደት የበቃው የኢትዮሚዲያ ድረ 

ገጽ ሀላፊ አብርሃም በላይ ለምሳሌነት የሚጠቀስ ነው ። የቀድሞው ጓደኛው ተስፋዬ ገረ አብ በበቂ 

አጋልጦታል ። ወያኔንና የትግራይ የበላይነትን ሳይሆን ሻዕቢያና መለስን የጠላው ይህ ግለሰብ ግንቦት 

7ንና ኢሳትን ሲያጅብ ቆይቷል። መሰሪ በሆነ ስምሪት የሀገር ወዳዶችንና ድርጅቶችን ትግል የሚጎዱ 

ጽሁፎችን ሁሉ አስተናጋጅ ነው ። ሀገር ወዳድ መስለው ሕዝብን ሊከፋፍሉ ከሚሰሩት አንዱ ነው ። 

በዚህ መስክ ጓደኛው ባለራዲዮ ነኝ የሚለውና ድርጅቶችን አልፎ የእግር ኳስ ፌደረሽኑን ሊያጠቃ 

የሚፍጨረጨረው አበበ በለውም ይጠቀሳል ። በዚህ በዚያ ተበትነው አሉ ። የሞራል ብቃት ፍጹም 

የላቸውም ። ኢሳት በየጊዜው የወያኔ አገልጋይ ሆነው ግን ታጋይ ድርጅቶችን የሚያጠቁትን መድረክ 

ሲሰጥ የቆየ ነው ። መካሪ አልጠፋም ግን ሰሚ ጠፍቶ ነው ችግሩ የተባባሰው ። ይህ በመባሉ የድርጅቱ 

ጀሌዎች ሞት ለወያኔ ሳይሆን ሞት ለጸረ ኢሳቶች ማለትን ይዘዋል ። ይህ ደግሞ የሚጠበቅ ነው ። 

ኢሳት እንግዳ ካጣ የለየላቸው የቀይ ሽብርና የወያኔ ወንጀለኞችን ስም ዝርዝር ልናቀርብለት ዝግጁ ነን። 

ለምንስ እነሱን አቅርቦ ጊዜን አይሞላም--መንግስቱን እስከጋበዘ ድረስ ! የመንግስቱና ምክትሉን 

መጽሃፍን አታሚውን ባንዳ እስከጋበዘ ድረስ ! የኢትዮጵያ ጠላቶችን እያዳነቀ እስካቀረበ ድረስ! ከገሙ 

አይቀር ይበስብሱ ይል የለ የሀገራችን ሰው ? 

በበኩሌ በኢሳት ላይ ዜጎች ሁሉ ነቅተው ማዕቀብ ማድረጋቸው ተገቢ ነው እላለሁ፡፡ህዝብን ይቅርታ 

እስካልጠየቁና እስካልታረሙ ድረስ ። ደጋፊዎቻቸው ኢሳት ከድርጅት ነጻ ይሁን የሚለውን ጥሪ 

አልቀበልም እስካሉ ድረስ ! 

ሞት ለእናንተ ለሚሉን ደግሞ እስቲ ገዳዩ ጦራችሁ መጀመሪያ በኤርትራ ይቋቋምና ያስደንግጠን 

እንላቸዋለን ። መቼም ዘመቻው በወያኔ ላይ ሳይሆን በሀገር ወዳዶች ላይ ነውና ። 

 

ኢትዮጵያዊነት ያለጥርጥር  በትግላችን  ያቸንፋል! 

 

  


