
ዮሴፍና ሙሴ ከአስመሳይ ምትሃተኛ ጋር አብረዉ አይመክሩም። 

ከአስመሳይ ምትሃተኛ ቤቱን ማፅዳት የእውነተኛ መሪ ተግባር ነው። 

ከእረኛ እውቅናና ፍላጎት ውጪ በበረቱ የሚስተናገዱ ካሉ አንድም እረኛው አስመሳይ እንጂ ሃቀኛ አልነበረም ፣ ወይም  
ደግሞ የበግ ለምድ በመልበሳቸዉ ተመሳስለውበት ተሳስቷል ማለት ነው ።  

ለባለ ሃብቱ ሁለቱም እምብዛም ልዩነት የላቸውም። ምክኛቱም ውጤቱ ዞሮ ዞሮ በበረቱ ውስጥ ያሉትን መልካሞች ን 
ሰላም የሚነሳና የሚረብሽ የተረጋጋ ህይወታቸው ን  ለአደጋ የሚጥል በመሁኑ ነውና።  

ቤተመንግስት ዙፋን ላይ የሚቀመጠው ምርሂ መንግስት የመርከቧን አቅጣጫ እንደሚወስነው ካፒቴን ቢመስልም 
ውስብስብ የሆነውን አገርን መምራት እንደመርከቡ እንደአውሮፕላኑ የቀለለ አይደለም።ቀለል ያለው ተግባር እንኳን 
ምክክርና (ረዳቶች) ኤክስፐርቶች የኢንጂነሮችን ድጋፍ ይፈልጋል። አገርማ የቱን ያህል?፣ 

መርሂ መንግስቱ ምን ያህል መልካም፣ ትሁትና፣ አስተዋይ ቢሆንም ለስኬታማነቱ በተለያዩ ሙያ የበሰሉ አገር በመምራት 
ጥበብ የተካኑ አማካሪዎች እንደሚያስፈልጉት የአለም ልምድ ብቻ ሳይሆን እውነትም አስፈላጊ ነው።  

ዘረኝነት አንድን የፖሊቲካ ማህበረሰብ ብቻ ሳይሆን ቤተሰብን ጭምር የሚበትን የሰውን ዘር አብሮ የመኖር ጸጋውን 
የሚጋፋ ርግማን ነው። 

አንድነትን የህብረተሰባችንን የጋራ እሴት የሚያከብርና የኢትዮጵያን ታሪክ የሚረዳና ዘላቂነቷን የሚሻ መሪ መጀመርያ 
መጠንቀቅ ያለበት ቢሮው ከዘረኝነት አራማጆች የጸዳ መሆኑን ማረጋገጥ ነው። 

እኔ(የዚህ ጽሁፍ አቅራቢ) መርሂ መንግስቱ በትረ መንግስቱን በመጨበጥ ለሹመቱ የሚያበቃውን ቃለ መሃላ 
የማስፈጽም ቢሆን ወይም የቃለመሃላውን ቁም ነገሮች የምጽፍ ቢሆን “ ዘረኝነትን ፈጽሞ ልታገልና ህዝባዊ በሆነው 
የሰው ዘርና ተፈጥሮን በሚያከብረው ሞራልና የአስተሳሰብ ፍልስፍና ብቻ ልመራ ቃል እገባለሁ!ለዚህም እግዚአብሄር 
ይርዳኝ”እንዲባል አደርግ ነበር። ተስፋ አለኝ አንድ ቀን ይዋል ይደር እንጂ አንድ ቀን ምኞቴ ይፈጸማል።በዘመኑ 
ወጣቶች አነጋገር ወደ ገደለው ልግባና (ዋና ትኩረት ) የአራት ኪሎው ቤተመንግስት በነማን ተከቧል አማካሪዎቹ 
እነማን ይሆኑ?የሚለዉን በጥያቄ ማንሳት እፈልጋለሁ። 

የ19  ዓ ም ቻርተር በመንደፍ ዋነኛ ተዋናይን የነበሩ የኢትዮጵያን ታሪክ በአደባባይ የካዱ እነ ኦቦ????  ምን ለሃገር 
የሚጠቅም ራዕይ ኖሯቸው ነው የአማካሪነት ቦታ የተሰጣቸው።  

የትግራይ ነጻ አውጪ ነን የሚለውን መነሻ ሃሳባቸውን የቃል ኪዳናቸው መሰረት ያደረጉት እነ ብፃይ??? _ እውነት 
በኢትዮጵያ አንድነት ለሚያምን መርሂ መንግስት አማካሪ ለመሆን የሚያበቃ የሞራል ብቃት አላቸውን?? ሊኖራቸውስ 
ይችላልን? 

አንድን የኢትዮጵያ አካል የሆነው የአማራ ትልቅ ህዝብ በሜጫ ማስወገድ ነው ብለው በአደባባይ የሰበኩ በየትኛው 
ጸበል ተጠምቀው ነው ዋና አማካሪና ፈላጭ ቆራጭ የሆኑት? 

ዕድሜአቸውን በሙሉ ከአንድ ውሸት ወደ ሌላኛው እየተሸጋገሩ በአስመሳይና በታኝ ሴራቸው ከወጣትነት ጀምሮ 
በክህደት በወሬ ማቀባበል (የአሲምባው ውሎ ይመስክራ፣ የአሲምባ ጓዶች ተናገሩ) የሚታወቁት፣ ከዚያም አገር 
አንቀጥቅጥ ሊሆን የሚችለውን የ97ቱን የሰራተኞች የስራ ማቆም አድማ ለመበተን የፈጠኑ፣ የቅንጅትን መፍረስ በውጪ 
ካሉ አስመሳይ ጓዶቻቸው ጋር በመመሳጠር ከእስር ቤት ጀምሮ ደባ የፈጸሙ ፣ ያልታገሉበትን፣ ያልወደቁበትን 
የኢትዮጵያ ሸንተረሮችና ጋራዎች እንደዘመቱበት ሲለፍፉ የነበሩ ፈሪዎች ኢትዮጵያን ካስገነጠሉ ከሃዲዎች ጋር የዳግም 
ክህደት ሰነድ የፈረሙ እነ ፕሮፌሶር ተብዬዎች ፣  ዐይናቸውን በተደጋጋሚ በጨው በመታጠብ ዛሬ ፈጠው የሚገኙ 
በየትኛው የዮርዳኖስ ጠበል ተጠመቁ? እነርሱ በቧንቧ የምትመጣ የመምህር ግርማ የጸበል ጥምቀት አያጸዳቸውምና. 

በውጪ አገር (ዲያስፖራ) እያሉ “ ህገመንግስቱ ጸረ ኢትዮጵያ ታሪክ ነው ልኡላዊ አገርን አይቀበልም ጸረ አንድነት ነው 
ስለሆነም ሊታገድ ይገባዋል” በማለት በውጪም ሆነ በሃገር ቤት ያለውን ህዝብ ሲያስጠነቅቁ የነበሩ፣ ህገ መንግስቱን 
መቀበል ማለት ኢትዮጵያ መካድ ነው “ እያሉ ይደሶክሩ የነበሩ ዛሬ ምን አግኝይተው ነው ከፈጣኗ አቦሸማኔ(ቺታ ፟ 
የነብር ዘር) ፈጥነው እንደሷ ቆዳ በአድርባይነት ተዥጎርጉረው ቀድመው ለህገመንግስቱ ተገዢ ነን ብለው በአደባባይ 
በምርጫ ቦርድ ሰነድ ላይ በኢትዮጵያ ህዝብ ትከሻ ላይ ተረማምደው የፈረሙት? 

እንደኔ ከሆነ እነዚህ የዘረኝነት ቁንጮ ናቸው። አይነጋ መስሏት …. የሚባለው ተረት በህይወት እያላችሁ በናንተ ደረሰ።  



እረ ለመሆኑ የምትቃወሙትን ህገ መንግስት ለምን ልትደግፉት እንደቻላችሁ ለኢትዮጵያ ህዝብ ለማስረዳት የሚያስችል 
ድፍረትና ብቃት አላችሁ? ወይስ ታክቲካል ነው በማለት ተረት ተረታችሁን ልታመጡብን ነው።  

ሃሰትን ለማዳመጥ ፍቃደኛ የሆኑ ጆሮዎች በሰለጠኑበት በጆሮ የሚያስቡ ተማርኩ ነን ባዮች ባሉበት ለጊዜውም ቢሆን 
አድማጭ ይኖራችሁ ይሆናል፣ እውነትን ማሸነፍ ግን አይቻላችሁም ምነው በዕንቁላሉ ጊዜ … የምትሉበት ጊዜ ይመጣ 
ይሆን? 

መደምደምያ!  

ፈርኦን የተቀበለው ዮሴፍን እንጂ አጭበርባሪ ምትሃተኛን አይደለም በርግጥ በመጀመርያው አጭበርባሪዎችን ተመልክቶ 
ነበር  ተግባራቸው ስለመሰከረባቸው የተባረከውን ዮሴፍን በማስተናገድ ግብፅን ብቻ ሳይሆን እራሱንም ታላቅ ሰው 
አደረገ።መፅሀፍ ቅዱስ፣ ዘፍጥረት ከ፴፱ ጀምሮ ያንብቡ.።  ፈርኦን ግን ከአስማተኞቹ ወገን ቢቆም ኖሮ ከምድርም 
ከሰማይም ተጣልቶ የግብፅና አካባቢዉ ህዝብ በህይወት ቀጣፊዉ የረሀብ መቅሰፍት በተመታ ነበር።ግን ይህ እንዳይሆን 
ዮሴፍን በመቀበል ፈረኦን ታሪክ ሰራ።  

 ዶ/ር ዐቢይ በአክብሮት የምጠይቅዎት አለኝ፦ ስበዕናቸው በአድርባይነት የሚታወቁት በህዝብ 
ተቀባይነት የሌላቸው ህዝባችን የታዘባቸው እነዚህ አማካሪዎችዎ ለእርስዎ ከሚሰጡት ጥቅም ይልቅ ጉዳታቸው 
አያመዝንብዎትም? 

እስቲ ደግሜ ልጠይቅዎት ? 

፟ በቤተ መንግስት ካስተናገዱዋቸው ከታክስ ከፋዩ ህዝብ ከተሰበሰበው ገንዘብ ፦ ቤት ፣ መኪና፣ ስራና (አንዳንዶቹ 
ላለፉት በርካታ አመታት ስራ በመስራት እራሳቸው ያስተዳደሩ ሳይሆን በዕርዳታ welfare የሚተዳደሩ ናቸውና) 
አንቱታን ከቸሩዋቸው መልካም ምክርና እውቀት አግኝተው ይሆን? ምናልባትም እነርሱ ከለገስዎት ጥበብ ይልቅ ዕርስዎ 
እነርሱን በማስተማር ያጠፉት ጊዜ አይቆጭዎትምን? ፍርዱን ለህሊናዎ፦ 

 እነዚህ የከበቡዎትን  ((በተለይ የዲያስፖራ ) ምሁር ነን ባዮችን ይዘዋቸው አደባባይ ቢወጡ 
ከህዝባችን ምርቃትን የሚያገኙ ይመስልዎታል? ትህትና ይሉኝታ ይዝዎት ካልሆነ በስተቀር መልሱን ይረዱታል። 
ህሊናችን ይፍረደን። ዮሴፍን በማስተናገድ ከአስመሳዮቹ ይገላገሉ። እንደፈርኦን ኢትዮጵያንም እራስዎንም ከውድቀት 
ያድኑ!! 

ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!! 

ዘረኝነትን እንቃወማለምን    

                                       ከእዉነቱ ፈረደ 

                                        7/22/2019 

 

 


