አጣዳፊ መልእክት ለኢትዮጵያውያን
ብሥራት ደረሰ
ክቡራንና ክቡራት ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት፣
እንኳን ለዚህ ዘመን አደረሳችሁ፡፡ ይህ ዘመን በሚሊዮኖች የደምና የአጥንት ግብር የተገኘ ዘመን ነው፡፡ ይህ ዘመን
በኢትዮጵያዊነታቸው ብቻ ያለርህራሄ የተጨፈጨፉ ወገኖቻችን የደም ባሕር ውጤት ነው፡፡ ይህ ዘመን ካለ እናት አባት ለጎዳና
ተዳዳሪነት የተዳረጉ ሕጻናት የራማ ጩኸት ውጤት ነው፣ ይህ ዘመን ካለ ጧሪ ቀባሪ የቀሩ እናቶችና አባቶች ጸሎት የተገኘ ዘመን ነው፡፡
በአጭሩ ይህ ዘመን እንዲመጣና እንዳይመጣ በሁለት ተጻራሪ ኃይላት በኩል ያልተደረገ ነገር የሌለበት ነገር ግን እውነት በመጨረሻ
ከተቀበረችበት አፈሯን አራግፋ በመነሳት ለሕዝቧ ኅልውናዋን ያበሠረችበት ዘመን ነው፡፡ መግቢያየ ይሄው ብቻ ነበር፡፡ ወደ ዋናው
ጉዳይ መውረዴ ነው፡፡
አንባቢያን ታስታወሱ እንደሆነ አንድ ሰው በዚህ የድረ ገፅ ጦማሩ አንድ ነገር ተናግሮ ነበር፡፡ ምናልባት አንድ ዓመት
ቢያልፈው ነው፡፡ የተናገረው ነገር ግና ደርዝ ያለው መሆኑን በተለይ ዛሬ ከሰማሁት አንድ ዜና ጋር ሳመሳክረው በጣም የሚገርም ሆኖ
አግኝቼዋለሁ፤ ለዚህም ነው ወሬውን እንደሰማሁ ለእናንተ ላካፍላችሁ በአስቸኳይ ወሬነት ቋጥሬ ስከንፍ ወደ እናንተው የመጣሁት፡፡
ነገሩ እንደዚህ ነው፡፡ እንደዚያ ጸሐፊ አባባል ኢትዮጵያን ለማጥፋት አያ ሰይጣን ሦስት ሰዎችን በኢትዮጵያ ላይ እንደሾመ
የዛሬ 19 ዓመት ገደማ ከአንድ የጸበል ቦታ የሰማውን ታሪክ ነበር ያጫወተን፡፡ እንደሰውየው ከሆነ በመጣጥፉ የጠቆማቸው የሰይጣን
ሹማምት በፖለቲካው ክንፍ አቶ መለስ ዜናዊ፣ በሃይማኖቱ ክንፍ አባ ጳውሎስ፣ በንግድና ኢኮኖሚው ዘርፍ ሞሀመድ ሁሴን አላሙዲን
ናቸው፡፡ ይህን የጸበል ታሪክ ከነትንታኔው በዚያ ባነበብኩት ጽሑፍ ላይ በደንብ መጠቆሙን በሚገባ አስታውሳሁ፡፡ በማን እንደተጻፈ
ራሱ አሁን ትዝ ሊለኝ አላለም፡፡
አንባቢያን ‹አሁን ታዲያ ምን ይጠበስ?› እንደምትሉኝ እጠራጠራለሁ፡፡ የሚጠበሰው ላይ ላተኩር እንግዲያውስ፡፡
ሦስቱ የኢትዮጵያ ጠላቶች አንድ ባንድ እየተለቀሙ ነው፡፡ አንድ ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ የፖለቲካው ዘርፍ አጋፋሪ መለስ
ዜናዊና የሃይማኖቱ ክንፍ ዲያብሎሳዊ ተወካይ አባ ጳውሎስ በበላይ አለቃ ተጠርተው ከእኛ መለየታቸው የታወቀ ነው፡፡ ዛሬ
እንደሰማሁት ደግሞ ሦስተኛው የዲያብሎስ ተጠሪ በዘልማድ ሼህ አላሙዲን እያልን የምንጠራው ቱጃር ወያኔ አንድም ሞቷል ወይም
በጣር ላይ ነው ወይም ተሠውሯል - ይህ እንደብዙዎቻችን ግምት ነው፤ የሰማሁት ግን ሞቷል የሚል ነው - አላምንም እንጂ፡፡ ይህን
ከሰዎች የሰማሁትንና በኔም ውስጥ ግዘፍ እየነሳ የመጣውን ወሬ ለማጠናከር የረዳኝ በሰሞኑ የመለስ ሞት ድምጹን መስማት ወይም
ምስሉን ማየት አለመቻሌ ነው፤ እንዴ! የቆሎ ጓደኛሞች ያህል ነበሩ እኮ፤ እንደሃሜተኞችማ - ባንድ የሚቅሙ፣ ባንድ የሚበሉና
የሚጠጡ፣ እንዲሁም እኛን በማሞስካት አንጻር ባንድ እንትን እስከመፍሳት የደረሰ ወዳጅነትና ምሥጢረኝነት የነበራቸው ነበሩ አሉ፡፡
ፍቅርእስከመቃብር ማለትስ አሁን ነበር - ይሄኛውም እንደቀደመው እውነት ከሆነ፡፡ ደግሞም ወርቃችንን እየተመሳጠሩ የሚሸጡና
የሚከብሩ ነበሩ ይባላል - ለሃሜት ደግሞ ምን ዳር ድንበር አለው፡፡ ቦሌ ላይም ሆነ በቤተ መንግሥት ተገኝቶ ፍቅረኛውን ውሉደ
አጋንንት መለስ ዜናዊን እንደነአዜብና እንደነ በረከት ካንገት በላይ ለታይታም ቢሆን እያለቀሰ አልተሰናበተም፤ ጤና ቢሆን ኖሮ
በሚሌኒየም አዳራሽና በሼራን አዲስ አብረው እንደደነሱ - የሰምሃልን የ12ኛ ክፍል የምረቃና የልደት በዓል ያስታውሷል - በመከራውም
ዕለት ተገኝቶ ሀዘኑን በገለጸ ነበር፡፡ የክት ልቅሶውን ለቀብሩ ቆጥቦትም ከሆነ ገና ነሐሴ 27/2004ዓ፣ም. የምናየው ይሆናል፤ ደርሷል፡፡
ለማንኛውም ግን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁንና ትንግርት እያየን ነው፡፡
ይህ ብቻ አይደለም፡፡ በክፋት የደረጃ ሠንጠረዥ ያላቸውን ሥፍራ አላወቅሁም እንጂ የትግራይ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስም
የብፁዕ አባታችንን ጎራ ለመቀላቀል ወረፋ እንደያዙ ሰምቻለሁ፡፡ ግዴላችሁም ጫን ያለ ነገር መጥቶብናልና እንጸልይ፡፡
በዚህ መሃል በቁሙ የሞተው ሣሞራ የኑስ እየፎከረ ነው አሉ፡፡ የወንድሙ የመለስ ፉከራና ቀረርቶ ገና ተከፍሎ ሳያልቅ
እሱም በሞት አፋፍ ላይ ሆኖ መፎከሩ የቀቢፀ ተስፋ ፉከራ ነውና ከ‹ድንቄም..› የሚያልፍ አይደለም፡፡ ለ32 ዓመት ያቀድነውን
ሳናስፈጽም ንቅንቅ አንልም እያሉ እንደሆነ ሰማሁ፤ የሚጣረስ ነገር ነው፡፡ ዴሞክራሲን አስፍነናል የሚል ፓርቲ እንደዚህ ያለ
የአምባገነኖችን ቃል ሲናገር ቢያንስ የውጪውን ዓለም ትዝብት ከጉዳይ ሊጽፍ በተገባ ነበር፡፡ አንድ ፓርቲ ቢያንስ በአራት ወይም

በአምስት ዓመት አንዴ በሚደረግ የምርጫ ሂደት ሥልጣኑን ሊያጣ ስለሚችል የ32 እና የ100 ዓመት ዕቅድ መንደፍና ለዚያ ዕቅድ
ስኬታማነት ሲባል በለመዱት ቋንቋቸው ‹ሕዝቦች ሆይ! ወዮላችሁ! ትዕዛዜን ካልተቀበላችሁ በታጠቅሁት የራሳችሁ መሣሪያ
እፈጃችኋለሁሁ› ብሎ የመሪን ሬሣ አጋድሞ ከአሁኑ ቡራ ከረዩ ማለትና በሀዘን ላይ በሚገኝ ሕዝብ ላይ መዛት የጤንነት አይደለም፡፡
ፉከራ ዱሮ ቀረ - በፃይ መሀመድ የኑስ!
በዚህ እንለያይ - - - አዲስ ነገር ካገኘሁ እመለሳለሁ - ለነገሩ ከአንባበ የሚሠወር ምን አዲስ ነገር ሊኖር?
ተመለስኩ፡፡
ይህችን ደብዳቤ ለመላክ ኢንተርኔት ገባሁ፡፡ ግን ጂሜልም ያሁም ፕሮክሲም ሁሉም ዝግ ነው፡፡ ለስድስት ሰዓታት ሞከርኩ፤
አልሆነልኝም፡፡ ስለዚህ ይህችን መልዕክት ልጨምር ወደድኩ፡ኢቢኤስ የተባለው የወያኔ ቁጥር ሁለት ቴሌቪዥን በሚያሰራጨው የሰሞኑ ፕሮግራሞቹ እጅግ በጣም ተነክቻለሁ፡፡ እግዜር ይስጠው
አረብሳት ኢቲቪንና ኤሪቲቪን ቆይቶም ኦሮሚያ ቲቪን ቢዘጋብንም በተለይ ኢቲቪንና ኦሮሚያ ቲቪን ኢቢኤስ ተክቶ በመሥራቱ በጣም
ተደስተናልና ይቀጥልበት፡፡ የአረብሳትን አድራሻ የምታውቁ እባካችሁን ይህችን ደብዳቤ ወደሚገባቸው ቋንቋ ለውጣችሁ ስደዱልኝ፡፡
ትናጋቸውን ቢዘጋልኝ በወደድኩ - ምቀኝነት ስለሌለብኝ የአረብሳትን አድራሻ አፈላልጌ ይህን የኢቲቪን ሚና መጫወቱን ልነግራቸው
አልፈለግሁም፡፡ ግን እውነተኛ ማንነታቸውን በሚገባ ተረዳንላቸው፡፡ በገለልተኛነት ራሳቸውን ሊያስተዋውቁን ሞከሩና የፍየል ሥጋ
የበሉ ያህል አሁን በእውነተኛ ማንነታቸው በጠቅላይ ሚኒስተራችን ሞት ሲብገነገኑ ታዘብናቸው፡፡ እነሱም እንደሱው በቅርቡ ይሞታሉ
ሲሉ ሰምቼ አዘንኩላቸው፡፡ ማን የማይሞት አለ ለነገሩ፡፡ በመለስ ሞት ገመናቸው ተገለጠ፤ ውይ ሲያሳዝኑ!
አይ ያለው ማማሩ! እነዮሐንስ በቀለ (ቶክቻው)፣ እነጥበበ ወርቅዬ(ማይሙ ያገሬ ሰው)፣ ጃሉድ፣ ታደለ ሮባ፣ ማዲንጎ፣
ሣሙኤል ካሣ(በዝግጅቱ በጣም የምወደው ልጅ! ይሄ ቆሻሻ ሰውዬ ግን በተለይ ወጣቱን ለመያዝ አንዳች ትብታብ ሳይኖረው አይቀርም
- ጠረጠርኩ) እና ሌሎችም እያለቀሱ ያህል ለጠቅላይ ሚኒስትራችን ያበረከቱትን የንግግር ገጸ በረከት በዚሁ የወያኔ ኢቢኤስ
ተመለከትሁ፡፡ በዚሁ ጣቢያ የቀረቡ በጥሩ መንገድ ላነሳቸው የምፈልጋቸው የአርት ሰዎችም ነበሩኝ ግን ጊዜው ስላልሆነ ለአሁኑ
ይቅርብኝ፡፡ ነገር ግን የትግስት ወይሶ አለቃቀስና አስተዛዘን በእጅጉ መስጦኛል፤ ቤቷን ባውቀው እኔም በደረስኳት፤ ከአዜብ መስፍን
የበለጠ የተንገበገበችው እርሷ ናትና ታሪክ ሲዘክራት ሊኖር ይገባል፡፡ ግን ግን መለስ እንዴቱን ያህል ተጫውቶብናል? ገዳዩን
የሚያፈቅር ሕዝብ ወይም የሕዝብ አካል የሚገኘው በኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ መሆን አለበት፡፡ ለአሁኑ ጨረስኩ፡፡ ብመለስ
እንዳትቀየሙ አደራ፡፡

