የርዕዮት ዓለሙንና የቴዎድሮስ ፀጋየን ውይይት ከኢሳት ያወረደው ዶ/ር አቢይ ነው!
አሊጋዝ ይመር
መስከረም ሳይጠባ ስንት ጉድ እንደሚሰማ ማወቅ ቸገረኝ፡፡ አሁን አሁንስ የኛ የኢትዮጵያውያን
ጉድ ለከት አጣ፡፡ የትናንት አልቃሽ የዛሬ አስለቃሽ ነው፡፡ የትናንት ተማራሪ የዛሬ አማራሪ ነው፡፡
የጧት ተጨቋኝ የከሰዓት ጨቋኝ ነው፡፡ የምትገርም ሀገር - ከሚገርሙ ዜጎች ጋር፡፡
በግንቦት ሰባት ወደ አቢይ ካምፕ መጠቃለል ተገርመን ሳናበቃ የኢሳት ከሕዝብ የነፃነት ትግል
ኮብልሎ ወደተቀለበሰው የለውጡ ጎራ ለይቶለት መሸብለሉ ደግሞ የ2011 የፋሲካ ስጦታ መሆኑ
ነው፡፡
ምን እንደተነጋገሩ አላውቅም፡፡ ግን ለ50 ምናምን ደቂቃዎች እንደተነጋገሩና በኢሳት ሊተላለፍ
ሲል ሞገደኞቹ የሕዝብ ልጆች እነ ሲሳይ አጌና እንደከለከሉ አሁን ዜና ላይ አነበብኩ፡፡ እነዚህ
የተከለከሉ ጋዜጠኞች በርዕሴ የተገለጡት ርዕዮትና ቴዎድሮስ ፀጋየ ናቸው - እርሱም የሠራት
ብትኖረው ነው፤ ሰው ያስቀመጠውን ያገኛልና በራሱ የግዘጣ መስመር የሌሎችን ሃሳብ አፍኖ ኖሮ
አሁን እየከፈለ ነው፡፡
ይህን ክልከላ በተዛዋሪ መንገድ ያዘዘው አቢይ አህመድ ነው፡፡ እግዜር ይይለት፡፡ ሲያቀብጠው
“እንደ ሲሳይ አጌና ያለ አስተዋይና ብልኅ...” ባለ ጊዜ ዘገየህ ባትሉኝ ያኔ እኔም ጠርጥሬ ነበር፡፡
ምስጋና ለሀገራችን ሰው አይጠቅምም፡፡ አጥፊ ነው፡፡ ብዙዎቻችን ጉረኞችና ውዳሤ ከንቱ ፈላጊዎች
በመሆናችን ስንመሰገን ትከሻችንም ባታችንም ተረከዛችንም ምናችን ምናችንም ያብጥና ቆምንለት
ከምንለው መልካም የነበረ ዓላማ በአንዴ 360 ዲግሪ ዞረን እንገመጠላለን - እንገለበጣለን፡፡
አቢይን እግዜር ይይለት - ራሱ ጠፍቶ ሌሎችንም አጠፋብን፡፡ የት ይደርሳሉ ያልናቸው
የሕዝብና የሀገር አለኝታዎች በከንቱ ውዳሤ ለማይረባ የድርጅት አቋም ብለው ሕዝብን ካዱ - ከዱ፤
ለከርሳቸው አደሩ፡፡ ለእፍኝ ምሥር ብሎ ኤሣው ወንድሙን ያዕቆብን እንደከዳው እነግንቦት ሰባቶች
ሲሳይ አጌናና መሳይም አጥብቀው የሚቃወሙት የሚመስሉትን ሃሳብን የማፈን ኢ-ዴሞክራሲያዊ
አካሄድ እነሱው ሰውን በማፈን በተግባር አዋሏት፡፡ ለውጡ አራት ኪሎ በመግባትና ባለመግባት
መካከል የሚዋልል መሆኑን በግልጽ አስረዱን፡፡ ቴዲ አፍሮ “እዚህም እሳት - እዚያም እሳት” ብሎ
ያቀነቀነው እዚህም ይሠራል፡፡ ዛሬ ዋሽንግተን ሆነው ይህን የመሰለ ክህደትና አምባገነንነት የፈጸሙ
ነገ ወደ ሀገር ገብተው የአቢይ ረዳት ሆነው ቢሾሙ በክላሽን እንደማይረፈርፉን ምንም ዋስትና
የለንም፡፡ አዲዮስ ኢሳት!
ይህንንም ስል እስካሁን ያደረጉትን እጅግ ወሳኝና ድንቅ ነገሮች ሁሉ በዜሮ ማባዛቴ አይደለም፡፡
ብዙ መስዋዕትነት ከፍለዋል፡፡ ያለነሱ እገዛ ይህ አንጻራዊ ለውጥ ባልመጣ ነበር፡፡ ግን
መጨረሻቸውን አበላሹት፡፡ ግንቦት ሰባትን ያመነ ጉም የዘገነ ነውና በዚያ ጥፉ ድርጅት ሰበብ ይህን
የመሰለ ታላቅ የሚዲያ ተቋም ዘርጥጠው ለጅቦች መንጋ ዳረጉት፡፡ በበኩሌ እጅግ አዝኛለሁ፡፡
የኢሳት መጨረሻ እንደዚህ ይሆናል ብዬ አስቤ አላውቅም፡፡ አሁንም ህልም እልም ይሁንልኝ፡፡
እንጸልይ ደግሞ፡፡
ለማንኛውም ሌላ ሚዲያ ይፈለግና ግንቦት ሰባቶች ያፈኑት የነርዕዮት ዝግጅት ይቅረብ፡፡ በአንድ
በኩል ነገሮች እየጠሩ መሄዳቸው ጥሩ ነውና እንኳንስ ከለከሉ፡፡ የማንን ምንነት በጊዜ ማወቃችን
መጥፎ አይደለም፡፡ በዚህ አካሄድ ገና ብዙ እናያለን ማለት ነው፡፡ ሆ! ወይ እነመሳይ!
ኢትዮጵያ ልጅ እንዳይወጣላት ተረግማለች፡፡ ምሥጋና አጥፊ ነው፡፡ በነገራችን ላይ ያ እጅግ
የምወደው ወንድሜ ሲሳይ ያንን የመሰለ ምሥጋና ከአንድ ሀገር መሪ ካገኘ ወዲህ ነገረ ሥራው ሁሉ

ያቺን የቄስ ሚስት የሚያስታውስ ሆኗል - ሰለጠነች ቢሏት የባሏን መጽሐፍ ያጠበችውን፡፡ አቢይ
ለሦስተኛ ጊዜ እግዜር ይይለት፡፡ ከብዙ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ለያየን፡፡ እርሱ ተመትቶ
ሌሎችንም አስመታብን - በጥልቁ የጨለማው ንጉሥ ውኃ የማያሰኝ ዱላ፡፡
መልካም የትንሣዔ በዓል ይሁንልን፡፡ የሀገራችንንም ትንሣዔ በቅርቡ ያሳየን፡፡

