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ገንዘብ ላበደረ ጠጠር  ለምን? 

ገ/ፃድቃን ከበደ  

ትግራይ ኦንላይን ሓምሌ 10/2006 

ኢትዮዽያ አገራችን ለዘመናት ልጆችዋ ድርና ማግ ሁነው በመዝለቃቸው እንሆ የነፃነት 

ተምሳሌት፤የአብሮነትና የመቻቻል ማእከል፤የእንግዳ ተቐባይነትና የሰላም አገር መሆንዋን የዓለም ህዝብ 

በአደባባይ እየመሰከረው ያለ ሃቅ ነው፡፡Ethiopia the wonderful country, the wonderful people 

እያሉ በተለያዩ መድረኮች የመሰጡዋቸውን ቃለ ምስክርነት አንዱ መገለጫ ነው የታላቅ አገር ህዝቦች 

መሆናችንን፡፡ 

በአሁኑ ወቅት የነበረው የአገራችን መጥፎ ገፅታ ተቀይረዋል፡፡ያለፈውን ስርዓትና ትውልድ ከመርገምና 

ከመውቀስ ተላቀን በህዳሴ ጉዞ ቀጥለናል፡፡ ይገባልም ፡፡አገራችን በዓለም አቀፍ ጉዳዮች እንደ ተምሳሌት 

እየቀረበች ምርጥ ተሞክሮዎችዋን በመቀመር ወደ ሌሎች አገሮች ለማስፋት የምርምርና የስርፀት መዲና 

እሆነች ነው፡፡የተለያዩ ከፍተኛ ትርጉም ያሉዋቸው ዓለም አቀፋዊና አህጉራዊ እንዲሁም ክፍለ አህጉራዊ 

ጉባኤዎች ፣ኮንፈረንሶች ፣ስብሰባዎችና ሲምፖዚየሞችን ያለ አንዳች መሰናክል በማከናወን ታላቅ ዝና 

አትርፋለች፡፡ 

በዘረጋችው ሁለገብ የትራንስፎርሜሽን ዕቅድና ፖሊሲ  እየተመዘገበ የሚገኘው ቀጣይነት ያለው ዕድገት 

በአፍሪካ ብሎም በዓለም አቀፍ ተስፋ ያለው ዕድገት መሆኑን በተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማትና የተረጋገጠ 

ሐቅ ነው፡፡ታድያ ይህ በመንግስት ፖሊሲና በህዝብ የተቀናጀ ተሳትፎ የተመዘገበው  ብልፅግና 

ያልተዋጠላቸው ፣ እሬት የሆነባቸው በሽብርተኝነት የፈረጁትን የታሪክ አተላዎች አሁንም ቢሆን  ፀረ 

ሰላምና ልማት ፡ ፀረ ሕገመንግስታዊ ና ፌደራላዊ ስርዓታቸን እንቅስቃሴዎች በማድረግ ላይ ይገኛሉ፡፡ 

እነዚህ አፍራሽ ሐይሎች ካለፈው ስህተት መማር ያልቻሉ ነፈዞች  በአዲሱ ዓመት አዲስ ስልት ለመንደፍ 

በኢትዮዽያና ህዝቦችዋ ላይ የጥፋት ድግስ ለመደገስ ደፋ-ቀና  እያሉ መሆናቸው የዚሁ ወር ፍፃሜ ብቻ 

መቃኘቱ በቂ ነው፡፡ 

የዚሁ ፅሑፍ ዋና ማጠንጠኛው ጉንበት ሰባት የተባለው አሸባሪ ቡዱን እያደረገው ያለው የጥፋት 

እንቅስቃሴ ለመቃኘት ነው፡፡ከዚህ በፊት ብዙ የተባለለት ቢሆንም  መድገሙ አይከፋም ከሚል አንፃር 

ነው፡፡የሽብርተኛ ቡዱን መሪ ሽብርተኛው ብርሃ ነጋ ወደዚህ ብዱን ከመግባቱ በፊት በድሮው ሳይቀናጅ 

በተቀናጀው ቅንጅት አመራር በመሆን በዴሞክራሲያዊ ሂደቱ ብዙ አድናቆቱን በተቸረው የ1997 ዓ/ም 

አገራዊ ምርጫ በአዲስ አበባ ከተማ በመወዳደር  ካሸነፈ በኃላ  ገዢ ፓርቲም የህዝብን ድምፅ በማክበር  

የወቅቱን ቅንጅት ማሸነፉን ዕውቅና በመስጠት ስልጣን  

እንዲረከቡ ቢፈቅድም ’አውቆ የተኛ …….’እንደሚባለው የህዝብን ድምፅ በመናቅ በሁሉም አሸንፈናል 

በማለት የተደበቀውን ስውር ፀረ ሕገ መንግስታችን እንቅስቃሴ ገሃድ ወጣ፡፡ይህ ምንደኛ አሸባሪ የአዲስ 

አበባ መቀመጫ እንዲወስዱ በዴሞክራሲያዊ መንገድ ሲጠየቁ አሻፈረኝ በማለት በቀጥታ በፀረ ዴሞክራሲ 

በመሳተፍ የምርጫ ውጤት በሃይል ለመቀልበስና በቀለም አብዮት  አቀጣጣዮች የተሰጣቸውን ተልእኮ 

ለማስፈፀም  በንፁሃን ህይወት ታጠበ፡፡ለአንድ ሰው እሰከ 50 የኢትዮዽያ ብር በመክፈል በህዝብና 
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በመንግስት ንብረትና በንፀሃን ዜጎች ህይወት ላይ አደጋ መድረሱን ይታወቀል መንግስት ተመጣጣኝ 

እርምጃ ባይወስድ ንሮ ጉዳቱ የትየሌለሽ ይሆን እንደነበር መገመቱ ኣያዳግትም፡፡ 

ታድያ ብርሃኑ ነጋና መሰሎቹ  በፈፀሙት ፀረ ዴሞክራሲና ፀረ ሕገ መንግስት እኩይ ተግባራቸው በህግ 

ጥላ ስር ወድቀው በፈሙት ጥፋት የሞት ፍርድ የተፈረደባቸው ቢሆንም ራሳቸው ለአገር ሽማግሌዎች 

ለመንግስት በፃፉት የምህረት ደብዳቤ እስከነ ፊርማቸው  ባቀረቡት መሰረት ምህረት ከመንግስት የማይቀር 

መሆኑን ተረድተው መንግስትም ከአገር ሽማግለዎች ባደረገው ውይይትና የአገር ሽማግሌዎችን አቀራረብ 

እውቅና ክብር በመስጠት የሞት ፍርድ የተፈረደባቸውን በነፃ ተለቀቁ፡፡ ህዝብም እግዚአብሔርና መንግስት 

መሃሪዎች ናቸው ብሎ በፀጋ ተቀበለው፡፡ 

ነገሩ ገንዘብ ላበደረ ጠጠር ምላሹ ሆነና ብርሃኑ ነጋ በነፃ በተለቀቀበት ማግስት ፊርማውን ሳይደርቅ 

በሽብር ተግባር ላይ ተሰማራ፤፡ አሸባሪ ቡዱን በመመስረት በኢትዮዽያ ህዝብና መንግስት  ላይ የጥፋት 

ደግስ ለመደገስ ተጣደፈ፡፡ የኢትዮዽያ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም /ፓርላማ/ ግንቦት 7 በአሸባሪነት 

ከፈረጃቸው 5 የአሸባሪ ቡዱኖች አንዱ መሆኑንና  በእነ ብርሃኑ ነጋና በአንዳርጋቸው ፅጌም የሞት ፍርድ 

የተበየነላቸው መሆኑን  ለሁሉም ግልፅ ነው፡፡ 

በኒዮ ሊበራሊዝም ርዕዮተ ዓለም አቀንቃኞች ስፖንሰርነት በአገራችን የቀለም አብዮት ለማቀጣጠል  

በሚሯሯጡ ሃይሎች የገንዘብ ድጋፍ በማሰባሰብ የተለያዩ ብሎገርስ በማቋቋምና  እነዚህ ኣፍራሽ 

ድርጅቶችን በመጠቀም ሰላማችና ልማታችን ወደ ኋላ  ለመቀልበስ ሌት ተቀን የሚባዙኑ ሓይሎችን  

አስፈፃሚዎች ናቸው የጉንበት 7 መሪዎች፡፡ ለእኩይ ድርጊታቸው  መሰካት  ምቹ ይሆናል የሚሉትን 

ኣድርገዋል፡፡ ጽ/ቤታቸው በግብፅና በኤርትራ  ከፍተዋል፡፡ ግብፅ መንግስታትና የኤርትራ መንግስት 

ለኢትዮዽያ ዕድገትና ብልፅግና  ሰላምና ልማት ምን ዓይነት እይታ እንዳላቸው ለሁሉም በጎ አሳቢ 

ኢትዮዽያዊ ገሃድ ነው፡፡እነ ብርሃኑ ነጋም የእነዚህ ስትራተጅክ ጠላቶች ተልእኮ አስፈፃሚዎች የአገራቸውን 

ጥቅም አሳልፈው ለመስጠት ዓይናቸውን በጨው ያጠቡ የለየላቸው ዘመናዊ ባንዳዎች ስለመሆናቸው 

በአዲሱ የኢትዮዽያ የዘመን መለወጫ ዋዜማ  አዲስ ጥፋት ለመፈፀም ብሽብር መረብ ባቡር ተሳፍረው 

ከለንደን ወደ ዱባይ ከዱባይ ወደ የመን ከየመን ወደ ኤርትራ ለመግባት በተለያየዩ ፓስፖርቶችን 

በመጠቀም በአገርና በወገን ላይ የዕልቂት ዶፍ ለማውረድ ሲጣደፉ  በቅዱሳት መፃሕፍት   ’ኢትዮዽያ 

ጠላቶችዋን እግሯ ስር ይወድቃሉ ’ ተብሎ እንደተገለፀው  በአንዳንድ መሪዎችም ’በኢትዮዽያ ላይ 

የተጫረው እሳት ዓለምን ይፈጃታል’ ብለው በአደባባይ ማሳሰባቸው፤ነብያትም ’ኢትዮዽያውያን 

ሳይነኩዋችህ ኣትንኩዋቸው ከተነኩ ግን ኣይመለሱም’ ብለው ለህዝባቸው የመከሩ ስለመኖራቸው ይህም 

ማጋነን ሳይሆን በተግባር በፅሑፍ የተሰነደ  አኩሪ የህዝባችን ድምር ውጤት ነው፡፡ 

በአስረጅ ለማስደገፍ እስከ አሁን ድረስ ኢትዮዽያ የማንንም አገር ድንበርና ሉዓላዊነት ደፍራ ወይም ወራ 

አታውቅም፤ ሊደፍሩዋት የመጡት ግን አይቀጡት  ቅጣት ቀጥታ አሳፍራ መልሳለች፤  

በኩፉ የሚቋምጡዋት እንደ ባቢሎን ግንብ እስከ መጨረሻ ላይስማሙ የተስማሙ በአረቡ አብዮት 

እየተናወጡ ያሉትን አገራት ፤በአሸባሪነት ተግባር የተሰለፉትን ሓይሎች  ለይቶ በማጥቃትና ጥፋት 

ሳይፈፅሙ ጋማቸውን ይዞ ቁጥጥር ስር ማዋልን እና ሌሎች  እላይ በተለያዩ አካላት የተገለፀውን የታላቅ 

አገርና ህዝብ መገለጫ ምስክሮችና ውጤቶች ናቸው፡፡ 
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ከዚሁ እውነታ የምንረዳው ማነኛውም ነገር በህዝብና በአገር ላይ የሚፈፀመው ሴራ ቅርብ ይሁን ሩቅ 

በህዝብና በመንግስት የተቀናጀ ትግል መክሸፉ የማይቀር መሆኑን የምንረዳው ነው፡፡ 

የአሸባሪው ጉንበት 7 የበላይ አመራር የአውሮፓ ክንፍ ዋና አስፈፃሚ አንዳርጋቸው ፅጌ ከእንግለዝ ተነስቶ 

ዱባይን ኣቋሮ ወደ  የመን ከየመን ደግሞ ወደ ኤርትራ ለመዝለቅና ከጌቶቹ ትእዛዝ ለመቀበልና በአዲሱ 

ዓመት አዲስ የጥፋት አጃንዳ ለመክፈት ሲጣደፍ ’ ሁሉም በየእምነቱ አገራችንን ሰላም አድርግልን፣ሁሉም 

ወጥቶ በሰላም ይግባእ ወዘተ’ የሚሉትን ሃይማኖታዊ ትሩፋቶች ሰሚ አግኝተው ምስገና ይግባቸውና 

መንግስት በዲፕሎማሲያዊ ጥረቱ የፀጥታና የአገር ድህንንት መረብ ሃይሎቻችን በፈፀሙት የተቀናጀ ትግል 

አሸባሪው አንዳርጋቸው ፅጌን ጋማውን ይዘው የዕልቂት ድግስ የደገሰላትን እናት አገር እጆችዋን ዘርግታ 

እንድትቀበለው አደራጉ፡፡  የኢትዮዽያ ጠላቶች እግሮችዋ ስር ይወድቃሉ ማለት ይህ ነው፡፡ መንግስታችና 

የፀጥታና የአገር ድህንነት ባልደረቦች ለደረጋችሁት የሰለጠነ  አሸባሪዎችን ጉዳት ሳያደርሱ የማምከን አኩሪ 

ተግባር ምስጋናችን የላቀ ነው፡፡ 

አንዳርጋቸው ፅጌ በአንድ ወቅት እንዲህ ብሎ ነበር ከቀንደኛው የሰሜንና የመካከለኛ አፍሪካ አሸባሪ መረብ 

ቡዱን ከወረሰው መቓብሮችን የማፈራስ ፤ የአምልኮ ቦታዎችን የማፈራስ አበዜ ልዩነት በሌለው የቀድሞው 

ጠቅላይ ሚኒስተር ክቡር መለስ ዜናዊ በተመለከተ እንዲ ብሎ ነበር ’መለስ የተባለው ሰው ከተቀ1በረበት 

ስላሴ ቤተ ክርስትያን አውጥቶ መሬት ላይ እንዲወረወረ ማድረግ ነው’ ሲል ለተሰበሰቡት የጥፋት ሃይሎች 

ነውራማ ድስኲር አሰማ፡፡ እውነት እነዚህ ሰዎችና የቡዱኑ አባሎች አሸባሪዎች ባይሆኑ የኢትዮዽያ ባህልና 

ወግ ጠፍቶባቸው ይሆን?  

በኢትዮዽያን ባህልና ወግ መሰረት ሲገለፅ ’የሞተ ሰው አይወቀስም ’ ይባላል ፡፡እነዚ አሸባሮዎች ግን 

ከአገራችን ባህልና ወግ ውጭ እንደ የመካከላኛው የሰሜን አፍሪካ አሸባሪዎች ሙታንን ቀስቅሰው 

ከመቃብር አውጥተው ሓውልቶቻቸውን አፍርሰው ሜዳ ላይ ለመጣል ማሰብ በራሱ ምነኛ ዘግናኝ 

መሆኑን ይታያችህ? 

ነገር ለሰሪው እሾህ ላጣሪው እንደተባለ ሆነና አንዳርጋቸው ፅጌ እጆቹንን ተከርችሞ አንገቱን አጎንብሶ 

የአገራችን የአየር ክልልና ምድርን ረገጠ፡፡ አሁን ደግሞ ’በቃኝ ፤ደከመኝ፤ ቅሬታ የለኝም ፤እረፍት 

እፈልጋሎህ ወዘተ ’ ብሎ መቀባጠሩ በሰፈሩት ቁና መሰፈር አይቀርም ማለት ይህ ነው ፡፡ መንገስትና 

የፀጥታና የአገር ድህንነት ሃይሎቻችን እነዚ የቀሩትን መንግስት ዲፕሎማሲያዊ ሂደት የፀጥታና የአገር 

ድህንነት ሃይሎቻችን ደግሞ በሰለጠነው ወታደራዊ ሳይንስ የዘመነ ቴክኖሎጂ በመታጠቅ አሸባሮችን አድኖ 

መያዝ ረገድ ፡ ህዝብ ደግሞ የተለመደውን ቀና አስተሳሰብና አስተዋይነትና የአገር ፍቅር ከማንም አብልጦ 

የማየት ባህልና ወግ እንደተለመደው አሸባሪዎችን በማጋለጥ የተቀነጃ ስራ በመስራት የህዳሴ ጉዛችንን 

እውን ለማድረግ ታጥቀን መነሳት ይገባናል፡፡ሰላም ካለ ልማት ኣለ፤ ልማት ካለ ዕድገት አለ፤ ሰላም ካለ 

በሰላም ወጥቶ በሰላም መግባት ኣለ፡፡በአጠቃላይ ሰላም ማለት ሁሉም ነገር ነው፡፡ 

በተለይም መንግስት እነዚ አሸባሪ ሃይሎችን ከአለም አቀፍ መርህ አንፃር ከተወሸቁበት አገር እንደ የኢንተር 

ፖል ኣበልነታችን ፤ በሁለትዮሽ ያሉንን ዓም አቀፋዊ ውሎች መሰረት በማድረግ በአገርም ከአገርም ውጭ 

ባሉት ዜጎቻችን በመተባበር መስራት እንደሚያስፈልግና ውጤቱም አመርቂ መሆኑን በአሸባሪው የጉንበት 

7 አመራር ላይ የወሰደ እርምጃ አንዱ ማሳየ ነው፡፡ 
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አለበለዚ የዚሁ አሸባሪ ቡዱን ተልእኮ ሕገ መንግስታዊ ስርዓታችንን በመናኛም አጋጣሚ ተጠቅሞ በመናድ  

ቅድስት አገራችንን እንደ ዩክሬን፣ ዩጎዝላቪያ፣ ሊብያ ፡ ሶርያ ፣ ኢራቅ፣  ደቡብ ሱዳን መካለኛው ኣፍሪካ 

ወዘተ ማድግ ኣልያም በኬንያ በአልሸባብ አሸበሪ ቡድን እየተወሰደ ያለው የአጥፍቶ ጠፊ ስራ ከማከናወን  

ወደ ኋላ የማይል ነውራኛ የሽብር ቡዱን በመሆኑ ሁላችንም በንቃት መጠበቅ ይኖርብናል፡፡ 

የኢትየዽያ ህዝብና መንግስት የሞት ብይንን ያህል በምህረት የቁረ ፡ቀንደኛ ጠላታትን ድህነት ነው ብሎ 

በወኔ ተነስቶ በህዳሴ ጎደና እየገሰገሰ ያለው ህዝብና መንግስት በአዲሱ የዘመን መለወጫ አዲስ የጥፋት 

ድግስ ለደገስበት ከስትራተጅክ ተጠላቶች ኣብሮና ተባብሮ ለመስራት መጣደፉ ዘመናዊ ባንዳነት 

ከመሆኑም በላይ የእናት ጡት ነካሽ ፤ የታሪክ አተላነት መገለጫ ጭምር ነው፡፡ ለኢትየዽያና ህዝቦችዋ 

ለባዕድ አድሮ ርካሽ መሳርያ መሆን ትዕዝብት ላይ ከመውደቁ በተጨማሪ ገንዘብ ላበደረ ጠጠር እንደ 

መመለስ ይቆጠራል፡፡ 

በአዲሱ ዓመት  ሰላም ብልፅግና ለኢትዮዽያና ህዝቦችዋ!! 

ኣሜን 


