
የትራምፕ የጫማ ማምረቻ በኢትዮጵያ። 

በኢትዮጵያወርቅ (የሐረርወር)ጋሻው 

ዳላስ ቴክሳስ። 

ይድረስ አጭር መልክቴ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ከአክብሮት ጋር። 

መልክቴ አጭር ነች በገጾች አትቆጠርም። ቁምነገሩ ብዙ መጻፉ አይደለም ነገር ግን አጭርዋ መልክቴ ምን አዝላለች ነው። 
በመሆኑም ይችን ሁለት ቀን በተለመደው አንድ የአሜሪካን መሪ ሲመረጥ ስለ ተወዳዳሪዎች አሸናፊ እና ተሸናፊ ማውራት 
የተለመደው ከመቼውም የበለጠ የኢትዮጵያን ጉዳይ ባልጨመረ መልኩ አሜሪካን በፓለቲክ እና በምርጫው ውጤት ወዴት 
እንደምትሄድ እና የሜሪካን እጣ ፈንታ በትራምፕ መሪነት ምናይነት ሁኔታ ላይ እንደምትወድቅ ወይም እንደምትሻሻል ወዘተ 
በሚል በተለይም በአሜሪካን በምንኖር ኢትዮጵያውያን መሃል ብዙ ብዙ ጊዜ እየተወሰደ ሃሳብ ይንሸራሸራል ። ስለ አዲሱ 
ተመራጭ ትራምፕ በተለይም የፓለቲካ ሙሁርነን የሚሉት ኢትዮጵያውያን በተለያየ የውስጥ መገናኛ ማለት ኢሜል እናም 
ቴሌ ኮንፍራንስ ሳይቀር የሚያወሱት ስለ ትራምፕ ማቸነፍ ስለተራመደበት ስልት ወዘተ ነው። ያላወቁት ሲጽፉም ያላየሁት 
በዚህም ድህረ ገጽ ብዙ ከሚጽፉት ያላየሁት ትራምፕ ትልቅ የጫማ ማምረቻ በኢትዮጵያ እየገነባ መሆኑን ነው። በዚህ 
አጋጣሚ ለማስገንዘብ የምፈልገው ምንም እንክዋን ይሄንን መልክት በራሴ ስም የላኩት ቢሆንም ትራምፕን በዚህ ጉዳይ ከእነ 
ልጆቹ እጃቸውን እንዲያነሱ ቀደም ሲል ከፈረንሳዮች ባገኘሁት መረጃ መሰረት በድህረ ገጾች ላይ የሌሉ መነሻ በማስደገፍ 
በኢትዮጵያ ብሔራዊ የስደት መንግስት ኢትዮጵያን የሚጎዳ አጋጣሚ በመጣ ቁጥር ዘብ እና ድምጽ በመሆን የሚታወቀው 

ከምርጫ 97 ማግስት ጀምሮ የበኩሉን ትልቅ ሚና ተጫውትዋል አሁንም ቀጥልዋል።  

ከቀድሞው የአሜሪካን መሪ ጆርጅ ቡሽ እና ቤተሰባቸው የምንማረው ነገር አለ። እንደሚታወቀው ማስዲስትራክሽን በሚል 

የተነገረው ለአሜሪካን ሕዝብ እና ለመላው አለም ውሸት ነው። ነገር ግን ለምን ይሄ ሁሉ የሃሰት ፈጠራ አስፈለገ? የሚለውን 
መርሳት የለብንም ። ሃቁ ገንዘብ የግል ጥቅም ነው የአሜሪካን ጥቅም እንክዋን አይደለም ወይም የአሜሪካን ሕዝብ። ይሄውም 
ቡሽ እና ልጆቻቸው የኢራክ አካል የሆነችውን ኩየትን በጋዝ ንግድ እጃቸው ውስጥ አስገብተው ሳዳም ሁሴን አገሩን አንድ 
ለማድረግ ሲገባ ባደረገው ሙከራ ፡ ድንበር ጥሰሃል ተብሎ አለም የሚያውቀው ነው የኤራክን ጦርነት እስከዛሬም ያልበረደው 
ሊመሰረት ችልዋል። ጣሊያንንም አምስት ማይል በድብቅ ኤጅብት ገብተው የኛን የአፍሪካን ተወላጆች መሬት ቀምተው 
በሚኖሩት አረቦች አማካኝነት የአስበን ወደብ ገዝተው ይሄው እስከዛሬ ኤርትራ ኢትዮጵያ በምሚል ሲንገዳደል የማይወጣ 
መርዝ ተክለውብን እንገኛለን። ብዙ ማለት ይቻላል ነገር ግን ባጭሩ እንደባሕል ሆኖ አስቀድሞ መጠንቀቅን ብዙ 
ኢትዮጵያውያን አንወደም ሙሁሩ ጭምር ነገር ካልተበላሸ በስተቀረ በሃሳብ አይነቃነቅም አንዳንዱ። ሙሁር ስል በእኔ አባባል 
ንቅቶ ስለአገሩ የሚታገለውን ማለቴ ነው በማንበብ ሙሁር የተባለውን ሳይሆን። ይሄንን ባሕል እናጥፋ ከመሃላችን፡ ቲንሽ 
አድርገን ትልቅ ችግር የሚፈጥርብንን እንደዋዛ አንዬው።  

 

በመጨረሻም፡ 

የጥንታዊት ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ጀግኖች ማሕበር አንድ መልክቱ ላይ "አንተ ወጣት አገርህን ጠንቅቀህ ጠብቃት" ይላል። 
የእኔም መልክት ለወጣቱም ፡ ለባልቴቱም ፡ ለአዛውንቱም ጭምር ይሄው ነው። 

ድል ለኢትዮጵያ!!! 

በበለጠ ለመረዳት ከዚህ በታች የለውን የፈረንሳይ ድህረ ገጽ ተመልከቱ ብሎም ሌሎቹንም። ተመልከቱ። 

http://www.france24.com/en/20161006-trump-factory-jobs-sent-china-may-never-come-back 
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