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ጌታቸው ረዳ (Ethiopian Semay) 

 
አብይ አሕመድ የጥገና ለውጥ አራማጅ መሆኑን አልተቃወምንም፤በስሜት የሚጋልቡ 
ልጓመ-ቢስ አሻቃባጮች ግን እስከመቸም ድረስ እንታገላቸዋለን። በሚሊዮን ሕዝብ 
የደገፈው አብይ መደገፍ አይጠብቅብንም። ፖለቲካም እንደ መንጋ ባሕሪ ኣይሰራም። 
እየሰራቸው ያለው አንዳንድ ልቅ እና ስሜታዊ እርምጃዎች ዘለቄታ እንደማይኖራቸው 
ስለምናውቅ መስተካከል ያለባቸው ነገሮች እንዲስተካከሉ ስንተች “አሻቃባጮች” በኛ 
ላይ የማሾፍ ነጸብራቅ ሊያንጸባርቁ ይችላሉ። ያም መብታቸው ነው። ሆኖም 
አሽቃባጮች እና ስሜተኞች ብለው ብለው እንደሚዳቋ መዝለላቸው ሳያንሳቸው 
መድረክ ላይ ወጥተው የዲሲ ግብረሃይል ሰልፈኛ የእልፍ ኣእላፍ ወገኖቻችንን 
ህይወት ተጠያቂ የሆነውን ሻዕቢያ ባንዴራ ከኢትዮጵያ ሰንደቃላማ ጋር በክብር 
ይዘው ሰገነት ላይ ወጥተው ማውለብለብ ማየት ከሚያም በላይም የሚያም አሳፋሪ 
ቅጥረኛ አሽቃባጭነት ነው። አሽቃባጭነት ብቻ ሳይሆን በከርሰ መቃብር እና 
በኢትዮጵያ ወታደሮች በድን ሬሳ ላይ ተሸክላ የተውለበለበቺው የጣላታችንን ባንዴራ 
በሕዝባችን እና በዓለም ሕዝብ ፊት በሙታኖቻችን ታሪክ ላይ እያሾፉ ያውለበለቡብን 
የሰልፉ አስተባባሪዎች ሕግ ቢኖር በአገር ክሕደት በወንጀል እንፋረዳቸው ነበር። 
ሆኖም ዘመኑ የወገን ደም ረስቶና አንኳስሶ ገዳዮችንና ወረበሎችን የሚያወድስ 
ትውልድ እና ጥርሰ-ቢስ ተሸብራኪ የፖለቲካ ተቃዋሚዎች ዘመን ስለሆነ 
ብረዛው፤ክሕደቱ እና ንቀቱ ኢትዮጵያን የሚያዋርድ ክስተት መሆኑን ታሪክ 
እንዲመዘግበው አብየቱታችንን እናስመዘግባለን።  



 
ይህ ክስተት የተጀመረው ዛሬ አይደለም። የፖለቲካ ተቃዋሚ ድረገጾች እንዲሁም 
ግንቦት 7 የተባለው እና ኢሳት የተባለው የሻዕቢያ አፈቀላጤ የኢትዮጵያን ሰንደቅ 
ከሻዕቢያ ባንዴራ ጋር የኢትዮጵያ ሰንደቅ ከኦነግ ባንዴራ ጋር የኢትዮጵያ ሰንደቅ 
ከኦጋዴን ሶማሊ ነፃ አውጪ…. ወዘተ… ወዘተ..ጋር እያውለበለቡ የሕዝብ ሕሊና 
ሲበርዙ እንደነበር እናስታውሳለን። አንድ ድርጅት እና ሚዲያ ወይንም ሰልፈኛ 
የራሱን ክብር እና የራሱን አርበኞች የሞቱላትን ሰንደቅ ዓላማ ማክበር ማውለብለብ 
እና ማክበር እንጂ ኣእላፍ ዜጎቻችንን ሲረሹኑ የተውለበለበች የጠላት ባንዴራ ማክበር 
ለመጀመሪያ ጊዜ ይህ አሳፋሪ ክስተት የታየው በዓለም ውስጥ በኢትዮጵያውያን 
ተቃዋሚዎች ብቻ ነው። ኢትዮጵያ ተቃዋሚ ሚዲያዎች ላለፉት 15 አመታት ሲሰሩት 
የነበረው የጠላቶቻችንን ባንዴራዎች እና ፕሮፓጋንዳዎችን ቀዳሚ ስራቸው አድርገው 
ለሕዝብ በማሰራጨት “የሳብቨርዥን ስራ እየሰሩ” ሕዝብን ሲበርዙ ነበር።  
 
የተቃዋሚ ሚዲያዎች እና ተቃዋሚዎች በሰልፋቸው እና ስብሰባዎቻቸው ውስጥ 
ላለፉት 15 አመታት የኤርትራውያንን ባንዴራ ሲያውለበልቡ የኤርትራ መንግሥትና 
ሕዝብ ግን ኮምቢሽታቶ አስፋልት ላይ ሰንደቃላማችን ምራቅ እየተተፋባት በሰልፈኛ 
እየተረገጠች አንድትቦጫጨቅ ተደርጓል። በዚህ ብዙ ተችተንበታል። ያም አይተው 
ተቃዋሚዎች እና ሚዲያዎቻቸው የጠላቶቻችንን ባንዴራ እና ፕሮፓጋንዳ 
እያውለበለቡ የሻዕቢያን መርዝ በመንዛት እና በማሰራጨት ከመተባባር እስከዚች 
ደቂቃ ድረስ አልቦዘኑም። ቬሮኒካ መላኩ፤ ተስፋየ ገብረአብ፤ሶፊያ 
ተስፋማርያም፤በእደማርያም ወዘተ….ወዘተ…..የመሳሰሉ የሻዕቢያ ካድሬዎች እና ሰላዮች 
የትግራይን ሕዝብ ሲሰድቡ፤ የኢትዮጵያን አንድነት የሚያፈርሱ ፕሮፓጋንዳዎች 
መጻሕፍቶች ከማሰራጨት፤ የመጻሕፍቶቻቸውን መቅድም ከመጻፍ ጀምሮ እስከ 
ከማሻሻጥ ደርስ ሚና የተጫወቱት የኢትዮጵያ የፖለቲካ መሪዎች እናተቃዋሚ 
ድረገጾች እንደሆኑ የማይካድ ነው።  
 
ያም ሆነ ይህ ‘ሻዕቢያ ሰላም ያመጣል’ ብለው ከአብይ ጀምሮ እስከ አስቃባጮቹ ድረስ 
የሚቦተሉኩት ፕሮፓጋንዳ አስቂኝ ብቻ ሳይሆን ስሜተኛ እና የቀን ሕልመኛ ብቻ 
መሆን ነው። የሻዕቢያ እና “የሻዕቢያ ኤርትራኖች ሳይክ” ያለማወቅ መሆኑን ስንታዘብ 
እንዴት እንደምናስተምራቸው አቅላችን ይጨነቃል። ወደዳችሁም ጠላችሁም ‘ኢሳያስ 
አፈወርቂ’ በሕይወት እስካለ ድረስ አሽቃባጮች የምታልሙት ሕልም አይተገበርም። 
እርማችሁን አውጡ። እኛ እንደሆነ በመስመራችን ላይ ጸንተን የሺሕ ኣእላፍ 
ወገኖቻችን ደም እና አጥንት አናራክስም። ለጊዜኣዊ ፖቲካ ጥቅም ማስገኚያ ስንል 
ትናንትም ዛሬም ነገም ለወደፊቱም የገዳያቻን የሻዕቢያ ባንዴራ ብንሞትም 
አናውለበልብም። አሽቃባጮች ሰንደቃላማችንን እና አርበኞቻችንን ከማዋረድ ታቀቡ! 
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