ከብድን ሕቖን እንክፋቐሩ!! ብገረዝጊሄር ወዲ ባሻይ ጀርመን!!

4ተ መጋቢት 2017

ሓደ ሓደ እዋንስ ይትረፈኒ ዝበሃል ሕማቕ ስረሓት! እንተሃደምካሉ’ውን ዘይምሕረካ፣ መልሲ
ንኽትህበሉ ይደፋፈኣካ እዩ። ተመኩሮ 4ተ ዓመታትን ምምሕዳር ዕላጀ-ድቡስን ውጽኢቱ ናብ’ዚ ሕጂ
ውድብና በጺሑዎ ዘሎ ኮይኑ። ነቲ ኩሉ ዝቐረበሎም ሕቶ ትቡዕ መልሲ ክህብሉ ኣይከኣሉን፣
ኣይኽእሉን’ውን። ቃልሲ ፍርናሽ ስለ ዘይኮነ ከም ሕማቕ ተመኩሮ ተሪኽና ውድብና ናብ ንቡር ቦትኡ
ንምምላሱ ለይትን ቀትርን ላዕሊ ታሕቲ ኣብ እንብለሉ ዘሎና ህሞት! ጌና ዘይተበጣጠሰ ሰራውር
እንተሎ መሊኦም ክበታትኹዎ ሃሰስ ኣብ ምባል ተጸሚዶም ይርከቡ። ሕጂ’ውን ኣብ ደምበ ተቓውሞ
ብፍላይ ንውድብና ከሳቕዩ ዝጸንሑ ሰለይቲ ህግደፍ ሰጒግናዮም ክብሉ ናብ መርበብ ሓበረታ
ዘርጊሖሞ። እዚ እምበኣር ነዚ ጽሑፍ’ዚ ከም ግብረ-መልሲ ክወሃበሉ ግድን ኮይኑ ስለ ዝረኣኹዎ
ብኸምዚ ድማ ምብራሁ ይምረጽ።
1ይ ብዛዕባ’ቲ ኣብ ፍራንክፉርት ሰሚናር ኣካይደይ ክብል ናብ መርበብ ሓበረታታት እተዘርገሐ ግን ከኣ
ኣብ ቁም ነገር ዘይኮነስ ኣይትረስዑና ዝዓይነቱ ንስእላዊ ምርኢቶም ዘተኮረ ክኸውን ከሎ፣
2ይ ዝምድናታት ዕላጀ-ድቡሰ ከመይ ነይሩ? ለሚ’ኸ? ናበይ ዝብል ይኸውን።
እምበኣር ንደለይቲ መሰረታዊ ለውጢ ከስተውዕልሉ ይግባእ ንብሎ፣ ኣብ’ዚ ብኣውሮጳ ደረጃ ኣብ
ፍራንክፉርት ሰሚናር ኣቃኒዕና ዝበሃል ዘሎ! ሓባልስ መጠመቲኣ ትኮሓል ከም ከም ዝምሰል፣ ነብሲ
ወከፍ ኣብ’ቲ ስእሊ እንሪኦም ሰባት ነናይ ባዕሎም መግለጺ ምሃብ ገዲፍና፣ ሓፈሻዊ መብርሂ ግን
ከም’ዚ ዝስዕብ ክግለጽ ይምረጽ። ድቡስ ወሲኽካ ሰለስተ ካብ ሆላንድ ዝመጹ፣ ሓደ ካብ ፈረንሳይ፣
ሓሙሽተ ካብ ጀርመን ኣባላት ኣመራረሓ ነበርን ክፋል ተወከልቲ ጉባኤ ኣዲስን ዝርከቡዎም ሓደ
ካብ’ኣቶም ድማ ብጠቕሚ ዝእሰር ናይ ይስሙላህ ኣባል ኦዲት ነበር እሞ፣ እዚኣቶም እቶም ዋናታት
ጉጅለ ምፍንጫል ኣዲስ ኣበባ። ሓደ ድማ ተደናጋጺ ውድብና ዝነበረ ግን ከኣ ምስ ድቡስ ውሽጣዊ
ምትእስሳር ዘጽነሐ’ሞ ኣባላት ዘይኮኑ ሰባት እናወሃሃደ ከም ኣባላት ኣብ ምርኢት ክሰኣሉ ዘዳሉ በዓል
ሞያ ዘለዉዎም እዮም ኣብ ስእሊ ዘርእዩና ዘለዉ። ብትኽክል ካብ ነባራት ኣባላት ሓንቲ ውፍይቲ ጓል
ኣንስተይቲ ወሲኽካ ኣርባዕተ እዮም ተሳቲፎም ዘለዉ። ዝረአ ዘሎ ሓድሽ ገጽ መንሰያት ብድሕሪ ሕጂ
እንድዒ!! ቅድሚ ሕጂ ግን ኣባላት ኣይነበሩን።
2ይ መሪሕነት ግሃድኤሕ ፈሺሉ እዩ፣ ፈሺልና ኢና፣ ስለ’ዚ ናብ ጉባኤ ክንኣቱ ኣሎና፣ ወዲ ድቡስ
ውድብ ኣዕንዩዋ’ዩ፣ ቀይሕ መስመር ይጥሕስ ኣሎ እናበለ ክገልጾ ከም’ዘይ ጸንሐ፣ እወ! ድቡስን ዕላጅን
ሕቖን ከብድን ከም ዘይነበሩ፣ ዝባረር ኣባሪሮም ዝብተን ምስ በተኑ ሎሚ ሕቖን ከብድን ጥንቅልዒት
ዘተሓቛቑፍ ፍቕሪ መስሪቶም ክንሪኦም ከሎና ኣጀብ እዩ ዘብል። ዕላጅ! በቲ ኣንጻር ድቡስ ዝጉስጉሶ
ዝነበረ ኣብ ግምት ኣእትዩ ኣባላት ከተሃዳድእን ሓቂ ክምርምርየ ብምባል’ውን ካብ ጨንፈር ጀርመንን
ኣባላትን ገንዘብ ዘቚቑ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምኻዱ ንሱ’ውን ኣሉ ኣይብሎን። እንተ’ኾነ ዕላጅስ ኣብ ካልእ
ደኣ ተጸምደ። ምዃን’ኳ ጥልመትን ሎቕመጽመጽ ዝለመደት ሕምብርቲ እተጻዕነ ኣካል ኩሉሳዕ ናብ
ዝሓበጠት ማሕፉዳ ከም ዝውግን ኣይንጠራጠርን።
ብዛዕባ ውልቃዊ ወልፍን ህርፋንን ማሕሙድ ብዙሕ ምተባህለ፣ ናባ’ኡ ግን እምብዛ ኣይኣቱን፣
ምኽንያቱ ውልቃዊ <ኣበር ካብ ምብርባር፣ ኣብ ፖለቲካ ምቱኳር< ስለ ዝምረጽ፣ እምበኣር ኣነ ዝብል፣
እቲ ኩሉ ብሚድያን ውሽጣዊ ሕሹኽሹኻትን ዝግበር ዘሎ ምድንጋራት ገዲፍና እቲ ሓቂ ክኖቱግ ኣብ
ኣድረኽ ብሓንሳብ ንውረድ ጭብጢ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ንጨባበጥ። ህዝቢ ይፍረደና። ጌና
ዘይተተንከፈ ሰነዳትኮ ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ።
ኣነ ማለት! ከም ወዲ ባሻይ! ብጌጋ ዝጸብጸብኩዎ እንተሎ ባዕለይ ይሕተተሉ። ከምቲ ካብ’ቲ ባሕሪ
ብጭልፋ ናብ ሰማዕቲ ክንሕብሮ ዝጸናሕና ተጋደልቲ ተኣሲሮም ተባሪሮም ከይቃለሱ ተኸልኪሎም፣
ከም ውጽኢቱ ኣደዳ ስደት መትን ካልእ ዘይተጸበዩዎ ሓደጋታት ተሳጢሖም እየ ዝበልኩን ዝበልናን።
ሕጂውን እቲ ሓቂ ንሱ እዩ፣ ናብ ህዝቢ እናሓበርናን ክንቅጽል ኢና። ካብ መስርዕ ኣየባረርናን፣
ከይቃለሱ ኣይኣገድናን ከይብሉ ናይቲ ኹሉ ጸበባን ዓዛብን ዝወረዶም መንእሰያት ብሂይወት ስለ ዘለዉ
ድቡሰ-ዕላጅ ደፊሮም መልሲ ክህቡ ከም ዘይኽእሉ ንኣምን። ወዮ ደኣ ዕላጅ-ድቡስ ስነ ሞጎት

ኣይፈልጦን እምበር እዚ ኹሉ ገበንን ምድኻም ውድብን ብበዓል ዕላጅን ድቡስን ከም እተፈጸመ
<እወሓስ እየ ዝብል ዘለኹ<። ንሱ ጥራይ’ውን ኣይኮነን ተግባራት ዕላጀ-ድቡስ፣ ሓቀኛታት ተቓለስቲ
ብሰላይነትን ጥርጠራታት ተጠቂኖም ሞራሎምን ፍናኖምን ከም ዝዳኸም ኮይኖም እየ ዝበልኩን ጌና
ዝብሎን፣ ኣብ ቅድሚ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘነጸርኩዎኮ ኣሎ። ተጋደልቲ ይእሰሩን ይስጎጉን
ምህላዎምንን ሕጂ’ውን ሞራል ተኽለሃይማኖት ዝርከቦም ተኣሲሮም ኣለዉ፣ ኣብ ዓዲ ዲሞክራሲ
ሽፍትነት ይካየድ ኣሎ ክብል ከለኹ ማሕሙድ ይኹን ኣብረሃም እያሱ ኣሉታ ወይ ምክልኻል
ኣይገበሩን። እሞ ከምኡ ኣይተፈጸመን ድዩ ክበሃል ዝድለ ዘሎ? ዋላስ እወ ሰጒግና ግን ሰለይቲ ህግደፍ
ነይሮም ክብሉ እዮም ዝወጣወጡ ዘለዉ። ምዃን’ኳ እታ እንኮ ዝዕድላ ትኺድ ዝብሉዋ ጸለመ ክሲ
ሰላይነት ህግደፍ ትብል ሎሚውን ባዕልቶም ኣብቲ ሰሚናር ፍራንክፉርት ኣቃኒዕና ዝብሉዎ’ኮ ኣብ
ጽሑፋቶም ብጥበብ ክገልጹዎ ፈቲኖም ኣለዉ። እዞም ሰባት <ኣነ እንተ ሞይተላ ዳንዴር ኣይብቆላ
ዝዓይነቱ ምስላ ኣድጊ< ካብ ዝኽተሉ እዋናት ኣቑጺሮም ኣለዉ። እዙይ ፖለቲካዊ ነብሰ-ቕትለት እዩ፣
ካብ’ዚ ውድብ ሰላይቲ ኣባሪርና ማለት ዓብዪ ሕቶ እዩ ዘለዓዕል። ኣበይን መነ-መንን ዝብሉ ሕቶታት
ምልዓሎም ተይተርፎም’ዩ። ጥራሕ ብትብዓት መለስቲ ይኹኑ።
ጉባኤ ክንገብር ብኩነታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዕድላት ኣይረኸብናን ማለት እንታይ እዩ ብልሓቱ?
ዝብል ጥርዓን ምስ ኣቕረብና፣ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድሕሪ 26 ሕዳር 2016 ጉባኤ
ክንገብር ዝበለና የለን እዮም ዝበሉና። ጉባኤ ክትገብሩ ኣይከልከልናን ክብሉ ኣብ ቅድሚ ኣብረሃም
እያሱን ማሕሙድ ዕላጅን ኣረጋጊጾሙልና እዮም። ነዚ’ኣ ሓሶት ክብሉ እጽበዮም።
ንዝሪኢ ዘንቁሩ
ንዝሓስብ ዘደንቁሩ
ንዝደቀሰ ዘባህርሩ
ዘይተፈጥረ ዝፈጥሩ
ዘንጊ ሓቂ ካብ ዝዓትሩ
ማሕፉዳ ውድብ ዝጉርጉሩ።
ኦ! ሓፋሽ፣ ጭቡጥ ሓበረታ ምኽታል ጽቡቕ’ዩ። ብእዝኒ ምስማዕ ዝበለጸ ይኸውን። ብዓይንኻ
ምርኣይሞ ናበይ ትውስን ናትካ ጉዳይ ኮይኑ ምስክር ኣየድልየካን። ስለዚ እቲ ኩሉ ጥፍኣትን ገበንን
ዝስከመዎ እዞም ዝጥቀሱ ዘለዉ ሰባት እዮም፡“
ድሕነት ህዝብን ሃገር ልዕሊ ኩሉ!
ዓወት ንሓፋሽ ብተግባር!!
ገረዝጊሄር ወዲ ባሻይ ጀርመን!!

