ሇድ/ር ጌታቸው በጋሻው ኢሜሌ ምሊሽ
(ነሲቡ ስብሏት (አለሊ) ግንቦት 7 ቀን 2007 ዓ.ም.)
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“ዝናብ
አይፈሬ
ታጋዮች”
(http://ethiopia.org/files/ZenabAyefere_Tagayoch.pdf) በሚሌ ርዕስ ባስነበብኩት ጽሁፌ
ድ/ር ጌታቸው በጋሻው የተሰማቸውን በግሌ ኢሜሌ አዴርገውሌኛሌ። አዴርገውሌናሌ።
አዴርገውሌናሌ ያሌኩት እኔም እሳቸውም በጋራ ሇምናውቃቸው ሲሆን የመሌዕክታቸውም
ርዕስ “Your garbage on Aiga Forum ” በሚሌ ነው። ይህንን “ወያኔ ነህ” የሚሌ
መሌዕክታቸውን እኔም በጋራ ሇሚያውቁን ጥቂት ወገኖች ሌኬ ከአንዴ ወገን ጋር መሇስተኛ
መፃፃፍ ተካሂዶሌ። ድ/ር ጌታቸው በጋሻው በዚህ መሌዕክታቸውና በተከታታይ በፃፉት
ሁሇት ምሊሾች አሁንም ጉዲዩ መታወቅ አሇበትና ሇአንባቢና ሇኢትዮጵያ ሕዝብ
አቅርቤአሇሁ።

Your garbage on Aiga Forum
Wednesday, May 13, 2015 1:33 PM
From:
"Getachew Begashaw" <getachew.begashaw@yahoo.com>
To:
"Fikuru Kidane" <fikurukid@yahoo.com> "Alulla Nega" <alulla2@yahoo.com>
Ato Fikru and Allula,
I found the heap of lies and garbage you have insidiously and maliciously piled on me in the centerfold
of Aiga Forum (the TPLF website with red prints for that matter-- ). Indeed, you belong there, and I
am very happy for you to have found your final address. Congratulations!!

Here is the link for you in case you need some help:
http://aigaforum.com/article1/050715_ZenabAyefere_Tagayoch.pdf

ድ/ር ጌታቸው በጋሻው እንዯማንኛውም ሰው ትሊንትም ዛሬም ወዯፊትም ማከብራቸው
ናቸው። ይህ ማሇት ግን እንዯ ፖሇቲከኛ በሀገርና ሕዝብ ጉዲይ ሊይ በሚሰጡት አስተያየትና
በሚወስደት አቋም ላልች ከእሳቸው ጋር የሀሳብ ሌዩነት እንዯሚኖራቸው ሁለ ሉኖረኝ
ይችሊሌ። ምናሌባት የእኔ ሇየት የሚሇው እንዯ እውቅናችን፣ እንዯቀረቤታችን አይቶ
እንዲሊየ፣ ሰምቶ እንዲሌሰማ አሇመሆኔና ማንነቴን ሳሌዯብቅ በመፃፌ ሉሆን ይችሊሌ።
እሳቸው በአመኑበት ጉዲይ በግሌጽ በአዯባባይ እንዯሚናገሩና እንዯሚጽፉ ሁለ ከበስተጀርባ
ሆኜ ሊብጠሇጥሊቸው ፍሊጎቱም የሇኝ። በላሊም በኩሌ እየሄደበት ያሇው አቅጣጫ ሌክ
አይዯሇም ብዬ ከራሳቸው አንዯበትና አምስት ጣታቸው ከጨበጠው ብዕር እያጣቀስሁና
እያመሳከርሁ ነው ያቀረብሁት። የማቀርበው።
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ድ/ር ጌታቸው በፃፍኩት ጽሁፍና በሇቀኩት የአምስት ዯቂቃ የትሊንትና የዛሬ አባባሊቸው ሊይ
(ሇማዴመጥ ከፈሇጉ ከታች ይጫኑ)
(http://ethiopia.org/plugins/content/nmapp/popup.php?cfg=54o2q2n2r2x304r4z2n254v
57486h4r55406r4z3l5j4h47664v2o296w2t41456g4s5f58494p4p2j4v5x2p264l406u59
405j2m2e4z204q2v3t2v3w2v364m2t27644u4p296w2t4o256w26424t4x2y4u2u276z2
u474o4z526n4l4t4t2a6v2d4q256z2a4&url=eNortjK0UtJXsgZcMAkSAcc,&plw=250&pl
h=170&bgc=000000&tit=My%20cool%20player )
የተሳሳትኩት ካሇ፣ እሳቸው እንዯሚለት “Copy & Paste”/ “ኮርጆ መሇጠፍ” በማዴረግ
የተቀነባበረም ከሆነ ጉዲዩን በማሳየትና በማጋሇጥ ማቅረብ ይችሊለ። በላሊም በኩሌ እየሄደበት
ያሇውን የሰሞኑን ከሻቢያ ጋር እንሥራ ጉዲይ ሇእኔና ሇላልችም ግሌጽ ያሌሆነ ጉዲይ
አብራርቶ በመፃፍ ማስረዲት ሲገባቸው ዘሇፋና ስዴባቸው ከአሊቸው የዕዴሜ ተመክሮና
ትምህርት ዯረጃ አንጻር የሚጠበቅ አይዯሇም።
በሙያቸው ከሚያበረክቱት ግሌጋልት በተጨማሪ የዩንቨርስቲ መምህር የሆኑት ድ/ር
ጌታቸው ስንቱን በየቀኑ እያስተማሩ እያሇ እኔን አንዴ ሀሳቤን የወረወርኩ ኢትዮጵያዊ
ማስተማር እንዳት አቃታቸው? ሇምን ሻቢያን ተቃውመህ ጻፍክ ተብል “ተንኮሌ ያዘሇ
መርዘኛ አዕምሮ ” ይባሊሌን? ወያኔና ሻቢያ የአንዴ ሳንቲም ሁሇት ገጾች ናቸው እንዳት
ይባሊሌ ተብል “የተዋረዯ፣ እያዯፈጠ ያሇ ስም አጥፊ ” የሚለ ቃሊቶች ሇሀሳብ ሌዩነት መሌስ
ናቸውን?
ከድ/ር ጌታቸውም ሆነ ከግንቦት 7 በኢትዮጵያ ሀገራችን ጉዲይ ያሇኝ ሌዩነት መሠረታዊ
ነው። ሀገራችን ኢትዮጵያ በቀጣዩ መንግስት ሇማንም ኢትዮጵያዊ ዜጋ ሙለ የዳሞክራሲ
መብቱ ሉጠበቅሇት ይገባሌ ባይ ነኝ። ዯርግ “ኢትዮጵያ ትቅዯምን እስካሌተቃወመ ዴረስ”
እያሇ ዯርጉ ውስጥ ያለትን ሳይቀር የሀሳብ ሌዩነት ያሊቸውን ሁለ ቅጥያ ስም እየሰጠ
ገዴሎሌ። ወያኔ “ሰሊምና መረጋጋት” አሁን ዯግሞ “አሸባሪ” በማሇት ቅጥያ እየሰጠ
የተቃወመውን ሁለ ዯብዛ እያጠፋና በየእስር ቤቱ እያጎረ ይገኛሌ። የነዚህ በባህሪ አንዴ
የሆኑ አገዛዞች እንዯፈሇጋቸው እረግጠው ሉገዙ ውይይት፣ ሃሳብ ሌዩነት፣ ተቃዋሚ የሚሌ
ነገር ሉሰሙ አይፈሌጉም። ሇዚህም ነው ወያኔ ከህዝብ መከራ አንፃር ቀጣይ የዯርግ አገዛዝ
የሚባሇው።
በቀጣይነት ሀገርን የሕዝብና የሌጆቿ እናዯርጋሇን፣ በሀገራችን የዳሞክራሲ መብት
እንዱሰፍን እንታገሊሇን የሚለ ኃይልች ታዱያ ገና ስሌጣኑን ሳይዙት “ሌክ አይዯሇም፣
አካሄዲችሁ አጉሌ ነው!” ብዬ ሀሳቤን ሇአንባቢና ሇወገን ባቀረብሁ “ወያኔ፣ መሰሪ፣ መ ጥፎ፣
እንዯጠሊት መታየት ያሇበት ወዘተ.” እየተባሇ በእንግሉዘኛው መዝገበ ቃሊት ሊይ ያለ
የስዴብ ቃሊት ምሊሽ እውን ገፀ በረከትና አስተማሪ ይሆናሌን?
ድ/ር ጌታቸውም ሆኑ ግንቦት 7 የሚያመቻቸውን የትግሌ አቅጣጫ ሉከተለ ይችሊለ፣
ከፈሇጉት ጋር ግንባር ሉፈጥሩ ይችሊለ። ግና የሚታገለት ሇሀገርና ሕዝብ እስከሆነ ዴረስ
ዯጋፊ እንዲሊቸው ሁለ ተቃዋሚ እንዯሚኖራቸው መቀበሌ ይኖርባቸዋሌ። “እኛ ያሌነው
ብቻ ትክክሇኛ መንገዴ ነው” ብል ላሊው ሊይ ሇመጫን መሞከር አግባብነት የሇውም፤
ተቀባይነትም አያገኝም። እና በቅርቡ በፃፍኩት አስተያየቴ ድ/ር ጌታቸውም ሆኑ ላልች
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ሀሳብን በሀሳብ መመሇስ ሲገባቸው “እንዳት ተዯፍሬ ” የሚሌ ኢሜሊቸው ዲግም ስህተት
መሆኑ ይታወቅሌኝ ዘንዲ አያይዤ አቅርቤሃሇሁ። ይህ ሇድ/ር ጌታቸው ብቻ ሳይሆን ሇላልች
ዴርጅቶችም ሆነ ግሇሰቦች በፖሇቲካው መዴረክ ሊይ እስካሊችሁ ዴረስ ማንም ዯግፎም ሆነ
ተቃውሞ ሉያቀርብባችሁ፣ ሉጽፍባችሁ ይችሊሌ፤ ስሇዚህ አስተማሪነቱና መሌዕክቱ
ሇላልችም ነውና ያቀረብኩትን አንብቡ።
በወያኔ እሥር ቤት እየማቀቀች ያሇችው ርዕዮት ዓሇሙ እኮ “ሇምን ጻፍሽ፣ ሇምን ሃሳብሽን
ገሇጽሽ” ተብሊ ነው። እስክንዴር ነጋ ወያኔ እስር ቤት የሚማቅቀው እኮ ወያኔ ሊይ ጥይት
ተኩሶ ሳይሆን “ሇምን ብዕር አነሳህብን” ተብል ነው። በቅርብ አምስት ጣቶቹ በወያኔ ካቴና
የተከረቸሙት ተመስገን ዯሳሇኝ እኮ የብዕር ጥይቱን በመተኮሱ ነው። እንግዱህ ሇነኚህ
ወገኖች መብት የምንሟገትና የምንጮህ ወገኖች እንዯ ድ/ር ጌታቸው አለሊ/ነሲቡ እንዳት
ጽፎብኝ/ጽፎብን ተብል “እንዯ ወያኔ ጠሊት ጎራ እንክተተው ” ሲባሌ ነገ ሥሌጣን ቢይዙ
ወየው ሇርዕዮት ዓሇሙ፣ ይብሊኝ ሇእስክንዴር ነጋ፣ አወይ ሇተመስገን ዯሳሇኝ ወዘተ አሌኩ።
እኔስ ዕዴሜዬን ገፍቼዋሇሁና ሇቀጣይ የኢትዮጵያ ሌጆች ቀጣይ መከራ አዘንሁ።
ድ/ር ጌታቸው በመጀመሪያ ኢሜሊቸው የፃፍኩት ጽሁፍና የአምስት ዯቂቃው የዴምጽ ቅጂ
ሇምን አይጋ ፎረም ሊይ ተሇጠፈ ብሇው “ቤትህን አገኘሁት፣ አንት ወያኔ ” መሌዕክታቸው
ዝም ማሇቱ ቢበቃም፤ ማንም በሀገራችን ፖሇቲካ ጉዲይ ጽሁፍ የሚያቀርብ የፖሇቲካ
ዴርጅት፣ ሲቪክ ማህበራት፣ ግሇሰቦች ወዘተ የሚያስተሊሌፉት መሌዕክት ሇወዲጅ ብቻ
ሳይሆን ሇሚታገለት ጠሊትም እንዱዯርስ ማዴረግ አግባብ ነው። ያ የዯረሰው ክፍሌ በዛሬ
ሥሌጣኔ በዴረ ገጹ ቢሇጥፈው፣ በሬዴዮ ቢያስነብበው፣ በፓሌ ቶክ ቢወያይበት፣
በቴላቪዥን መስኮት ቢያቀርቡት መሌዕክቱ ሇሕዝብ የመዲረስ አዴማሱን ያሰፋዋሌ እንጂ
ምንም ችግር አሇው ብዬ አሌገምትም። በላሊ በኩሌ ዯግሞ ጠሊት እርስ በርሳችን
በምናዯርገው መናቆር እስከተመቸው ዴረስ የቅራኔውን ግሇት ማባባስ አንደ ዘዳው ነውና
እንዯሚጠቀምበት እንወቅ። ያውም የፃፍኩት ጽሁፍ በሀገራችን ከእምዬ ኢትዮጵያ አንፃር
የወያኔንና ሻቢያን የጋራ ጠሊትነት ሊይ ነው ያተኮርኩት። እና ድ/ር ጌታቸው ሇፃፍኩት ጽሁፍ
ምሊሽ ካሌቻለ “ወዯ ክስ እሄዲሇሁ ” ፉከራውን ይተዉትና ዝም ቢለ ይመረጣሌ። ዛሬ እዚህ
አሜሪካ በየጋዜጣውና በየሚዱያው በየጊዜው የሚብጠሇጠሇውን ፕሬዘዲንት ኦባማ በአሇበት
ሀገር “አለሊ/ነሲቡ ሀሳቤን ተቃውሞ ስሜን አጥፍቷሌና ወዯ ሕግ መቅረብ አሇበት ” ሲለ ሇእኔ
“አትናገሩን” ማስፈራሪያ ከሆነ እነሆኝ ዴጋሚ ጽፌሃሇሁ።
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በ Aigaforum የተሇጠፈው በዚህ መሌኩ ነበር
http://aigaforum.com/article1/050715_ZenabAyefere_Tagayoch.pdf
ዝናብ አይፈሬ ታጋዮች
(Comment on Dr Getachew Begashaw Latest Political Stand!)
(አለሊ ሚያዝያ 30 ቀን 2007 ዓ. ም.)
We always wonder what the fate of Ethiopia would have been had EPRP not TPLF/EPRDF was victorious. And
every day we are getting a clue as to what could have been its fate. Listen to Getachew's comment on Shaibya then
and now
(( Comment))
and judge for yourself as to what was Ethiopia's future with such leaders at the top! We really thought Getachew’s
brand of EPRP in diaspora was better choice between the two EPRPs but we were wrong...if we were to be cornered
to choose between the two we would choose the other EPRP. What happen to him really?

Source = http://www.assimba.org/Articles/050715_ZenabAyefere_Tagayoch.pdf

በዚህ የመጀመሪያ ኢሜሌ ያሌገባኝ ጉዲይ ቢኖር ድ/ር ጌታቸው የጽሁፉ አቅራቢና ተጠያቂ
ሙለ በሙለ እኔ በአለሊ ስም የሇቀቅሁት ነሲቡ ስብሏት ስሆን ሇምን አቶ ፍቅሩ ኪዲኔን
(ባሌሳሳት አንጋፋውን የእስፖርት ጋዜጠኛ ሳይሆን የችካጎውን ነዋሪ ፍቅሩ ኪዲኔን
ይመስሇኛሌ) እንዯጨመሩ እንቆቅሌሽ ሆኖብኛሌ።
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ድ/ር ጌታቸው በጋሻው በሁሇተኛው ኢሜሊቸው ይህንን ከመሊክ በስሌክ ዯውሇው እኔኑ
ቢናገሩ ወይም ሇእኔ ሇብቻዬ ቢሌኩ “አይ ሇጊዜው በፃፍኩት ተናድ ሉሆን ይችሊሌና ምንም
አይዯሌ ትንሽ ጊዜውን አሳሌፌ አወራዋሇሁ” ብዬ አምቄ እይዘው ነበር። ግና አሁንም
የሊኩሊቸውን ሰዎች እንኳ “ይታዘቡኛሌ፣ ምን ይለኛሌ?” የሚሌ ይለኝታ ያጡበት የንቀት
ኢሜሌ በመሆኑ ላልች ወገኖች ማየት አሇባችሁና ቀርቧሌ። ነገ ሀገር ሉመሩና ሉያስተዲዴሩ
ከሚጥሩት ጋር አንደ የሆኑት እኚህ ሰው እንዳት ተነቅፌ ብሇው የፃፉትን ኢሜሌ
አንብባችሁ “ዛሬ በዚህ በነፃው ዓሇም ይህን ያለ ስሌጣን ሊይ ቢሆኑ የታገለሇትን ዳሞክራሲያ
መብት እውን ይሇቁታሌ?” ብሇን ጥያቄ ውስጥ ብናስገባቸው አግባብነቱ ሚዛን ይዯፋሌ
እሊሇሁ።

Re: Your garbage on Aiga Forum
From: "Getachew Begashaw" <getachew.begashaw@yahoo.com>
To: "Nesibu" <alulla2@yahoo.com>,
Subject: Your garbage on Aiga Forum
Date: Wed, May 13, 2015 10:24 PM
Dear friends,
To fully understand what this morally debauched person has written about me, I invite you to listen to my interview in its
entirety. He has distorted my interview by cutting and pasting clips in such ill motivated intentions much beyond any person's
belief or imaginations. If you don't want to listen to all, please tune to the footage after 24:00 minutes:
http://www.ethiomedia.com/101facts/4465.html This malicious and venomous individual, who kept lurking to attack me at any
given opportunity (despite my forgiveness for all the damages he had inflicted on me and the organization before) has continued
to defame me in such a legally liable manner where he will have to answer in the court of law for defamation. I am just amazed
for how long I have been associating with such lowly persons under the guise of this organization. These are not IHAPAS I have
known, and I am thoroughly shaken to my bones to see such a wretched and very base individuals amongst us. This has never
been a friend, but an enemy; and he will have to be dealt with as such.

በአምስት ዯቂቃው የዴምጽ ቅጂ ያቀረብኩት ከዛሬ አራት ዓመት በፊት ዕሁዴ ሏምላ 03
ቀን 2003 ዓ.ም. (Sunday July 10, 2011) በቨርጅንያ ከተካሄዯው የኦነግና የግንቦት 7
ስብሰባ በኋሊ “የግንቦት 7 ንቅናቄ እና የኦነግ ስብሰባ በቨርጅንያ” በሚሌ ጽሁፍ ካቀረብሁ
በኋሊ በአለሊ አባ ነጋ ፓሌቶክ ክፍሌ August 14, 2011 ቀርበው ስሇ ጉዲዩ እንዱያብራሩ
በተጋበዙበት ወቅት በአገኘሁት ዕዴሌ ተጠቅሜ የጠየኳቸውን ጥያቄና የሰጡትን መሌስ
እንዲሇ አቅርቤአሇሁ። በዚያ ጊዜ ስሇ ሻቢያ ያሊቸውን አቋም በሙለ ኩራት ሲናገሩ
ይዯመጣለ። ከአራት ዓመት በኋሊ March 8, 2015 በኢሳት ቴላቪዥን የሳምንቱ እንግዲ
ዝግጅት ሊይ በሲሳይ አጌና ጠያቂነት የሰጡት ሁሇት ክፍሌ ውይይት ውስጥ ስሌ አቶ
ኢሳያስ አፈወርቂ በኢሳት ቴላቪዥን ቀርበው የሰጡትን ቃሇ ምሌሌስ ክፍሌ 1 አስመሌክቶ
(http://ethsat.com/video/esat-bezehe-sament-dr-getachew-begashaw-march-8-2015/)
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የተሰማቸውን ዯስታ ያሌተቆራረጠ ቅጂ አቅርቤአሇሁ። (በእርግጥ አነጋገራቸው በእኔ ግምት
ከሌባቸው ስሊሌሆነ ይመስሇኛሌ ” . . . ህ . . . ሕ . . . እ . . . ዕ . . .” ይበዛዋሌ)። በላሊ
በኩሌ ከአንደ አቋማቸው ወዯ ላሊ መሸጋገሪያ ያዯረኩት ከእኔ ይሌቅ የራሳቸውን ዴምጽ
“እንግዱህ መገሇባበጥ ሇአንዲንዴ ፖሇቲከኞች ያመቻሌ መሰሇኝ” ብሇው ስሇ ወያኔ መገሇባበጥ
የሰጡትን ስጠቀም “እርሶስ?” የሚሇውን መሌዕክቴን ሇማስተሊሇፍ እንዯሆነ ግሌጽ ካሌሆነ
በዴጋሚ ግሌጽ ሊዯርግ ተገዴጃሇሁ። ዋናውን ቅጂ ከሊይ ባስቀመጥኩት Link ከ 40ኛ ዯቂቃ
ጀምሮ ያሇውን አዴምጡና ፍርዴ ስጡ።
እና ድ/ር ጌታቸው ሻቢያን በተመሇከተ ሇምን የአቋም ሇውጥ ሉያዯርጉ እንዯፈሇጉ አሁንም
ዘርዘር አዴርገው ሇእኔ ብቻ ሳይሆን ሇላልች ወገኖችና ሇሀገራችን ሕዝብ ቢያቀርቡ
ይመረጣሌ። በስዴብ ጋጋታና በማስፈራራት አለሊን አስቆማሇሁ ከሆነ ሇሀገሬና ሇኢትዮጵያ
ሕዝብ አሁንም እንዯፃፍኩ፣ እንዯሞገትኩ እሞታሇሁ እንጂ እንኳን ዛሬ በሃምሳዎቹ ዕዴሜ
ወዯ ሞት እየተጓዝኩ ይቅርና ያኔም ገና ጨቅሊ በነበርኩበት ወቅት ታንክና ክሊሽ የታቀፈውን
የፋሽስት መንጋና ባንዲ አሌፈራሁም።
ድ/ር ጌታቸው በሰጡት በዚህ የኢሳት ውይይት ክፍሌ 1 እና ክፍሌ 2 ሌዩነቱ እራሱ በቂ
ነው። ክፍሌ 2 የአንዴ ሰዓት ውይይት ሊይ ስሇ ሀገሪቷ የኢኮኖሚ ሁኔታ ሲተነትኑ ሇአንዱት
ጊዜ እንኳ እ . . . ህ . . . አይለም። ከሌባቸው ነዋ! የውስጣቸውን ነዋ! የክፍሌ 1
ውይይታቸው በተሇይ ከ30ኛው ዯቂቃ በኋሊ ያሇው እራሳቸውም ዯግመው ቢሰሙት “ምን
መሆኔ ነው?” ሉያሰኛቸው ይገባሌ። እኔ እዲዯመጥኩት በአንዴ መዴረክ ሁሇት ሰው ሆነው
ቀርበዋሌ። ኢስያስ አፈወርቂም ይህንን ሲያዯምጡ በመገረም

“ዋእ ድክተር ጌታቸው እስኻ ዱኻ? እስኻ’ውን? እስኻ’ውን መጺእካ? ዘገርም እዩ።”
“እንዳ ድክተር ጌታቸው አንተ ነህ? አንተም? አተም መጣህ? የሚገርም ነው።”
ሲለ ይታየኛሌ። እንግዱህ ከሁሇት ሰዓቱ ውይይት ዋናው አንኳሩና ሉተሊሇፍ የተፈሇገው
መሌዕክት ይህ ነበርና አስምሬ አዴምቄ አጉሌ ነው! ብያሇሁ። ይኸው ነው በቃ!
የኤርትራን ጉዲይ በተመሇከተ መታየት ያሇባቸው በርካታ ጉዲዮች እንዲለ ቀዯም ብዬ
በበፊት ጽሁፌ ጠቀስ አዴርጌሃሇሁ። በሀገራችን ታሪክ ወያኔ የሀገሩን አንዴ ክፍሌ
የመገንጠሌ ዕውቅና ይሰጥሌኝ ብል ሇተባበሩት መንግስታት ያቀረበ ጉዯኛ መንግስት ነው።
ሻቢያም “ትግሊችን ቅኝ ከያዘችን ኢትዮጵያ ነፃ መውጣት ነው” በማሇት ያዯረገው የትጥቅ
ትግሌ ሰምሮሇትና በኃያሊን መንግስታት አጋሽነት የይስሙሊ “ባርነት ወይስ ነፃነት” ምርጫ
ሆኖ ቀርቦ ማንም አዕምሮ ያሇው ባርነትን አይመርጥምና የግንጠሊ ከበሮ ተዯሇቀ። ይህንን
በወቅቱ የነበሩ ተቃዋሚ ኃይልች በነበራቸው የጋራ ስብስብ የኢትዮጵያ ዳሞክራሲያ
ኃይልች ቅንጅት (ኢዳኃቅ) አማካይነት ሇዓሇም መንግስታት የተቃውሞ ዴምፃቸውን
ማሰማታቸው የቅርብ ጊዜ ታሪክ ነው።
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በመሆኑም ዛሬ ግንቦት 7 ሇሻቢያ የሰጠው እውቅና ኢትዮጵያ ቅኝ ማዴረጓን ከመቀበሌ
የዘሇሇ አይዯሇምና ነው ተቃውሞው። የኤርትራና የኢትዮጵያ ሕዝብ ጉዲይ ወዯፊት ጥሩ
መንግሥት ቢመጣ እንኳ ወሳኙ ሕዝብ ነው። ሇዚህም ነው ሪፈረንዯም (ሕዝበ ውሳኔ)
የሚባሇው። እንኳን ትግሌ ሊይ ያሇ የፖሇቲካ ዴርጅት ይቅርና በሕዝብ ምርጫ ሥሌጣን
የያዘ መንግስት እንኳ ሉወስን ዕዴለን የሚሰጠው ሇሕዝብ ነው። አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ
ከሚያስተዲዴሯት ኤርትራ ጋር የሚዯረግ ስምምነት ከላሊ ፖሇቲካ ዴርጅቶች ጋር
እንዯሚዯረግ በጋራ ጠሊት ሊይ ትብብር መታየት የሇበትም።
የኤርትራ ጉዲይ አሁን 24 ዓመት አስቆጥሯሌ መተውና እንዯገና ኤርትራን እንዯሀገር
ተቀብሇን መሌካም ግንኙነት መመስረት አሇብን ከተባሇ እንኳ አሁንም የኢትዮጵያ ሕዝብና
ማንንም ሳያገሌ ሁለም የፖሇቲካ ዴርጅቶች በቅዴሚያ በጋራ መምከር የሚገባቸው ጉዲይ
ነው። በዚህ ፀሏፊ አስተያየት ዳሞክራቲክ ሥርዓት በሀገራችን ተገንብቶ ሕዝብ የመረጠው

መንግሥት በሀገራችን ቢመሠረት እንኳ ከኤርትራ ጋር ቀና ግንኙነት ሇመፍጠር በቅዴሚያ
ያሇምንም ቅዴመ ሁኔታ “ግርግር ሇላባ ያመቻሌ” እንዱለ ያሇ አግባብ የተወሰዯው አሰብ
ሇኢትዮጵያ መመሇስ አሇበት። አሰብ በመሇስና ወያኔ ሌግስና ሇሻቢያ የተሰጠው በዝርፊያ
ነውና ቀና ግንኙነት ከኤርትራ ጋር መታሰብ ያሇበት እዯግመዋሇሁ አሰብ ያሇምንም ቅዴመ
ሁኔታ ሇኢትዮጵያ ከተመሇሰሊት በኋሊ ነው።
ድ/ር ጌታቸው የትሊንቱን ማስታወስ እንዯማይፈሌጉ ኢሜሌ አርገውሌናሌ። በሌጅነታችን
ጀምሮ የታሪክ ትምህርት እየተባሇ አዴገንም የምንማረው እኮ ያሇፈ ታሪካችን አውቀንና
በርካታ ትምህርት ወስዯንበት ዲግም ስህተት እንዲንሰራ ነው። እንዯውም ሇተዯጋጋሚ ስህተት
የሚጋብዘን የሀገራችን ታሪክ በዯንብ ባሇመፃፉና ታሪካችንን በሚገባ ባሇማወቃችን ነው።
ድ/ር ጌታቸው የፃፍኩበትን ጉዲይ አቅጣጫ ሇማስቀየር ኢሕአፓነቴን ጥያቄ ውስጥ
ቢያስገቡም ኢሕአፓ በኤርትራ ጉዲይ ታሪክ ያስመዘገበ ፓርቲ ነው። ኢሕአፓ በጅምር
የፖሇቲካ ፕሮግራሙ “የብሔር ብሔረሰቦች መብት እስከመገንጠሌ” ያሊቸውን መብት
ቢቀበሌም በምንም መሌኩ የኤርትራን የቅኝ ግዛትነት ጥያቄ ሳይቀበሌ በአቋሙ በመጽናቱ
በሻቢያ መከራን የተቀበሇ ፓርቲ ነው። ጅምር የሠራዊት አባሊቱን ይሇፍ ሰጥተው ወዯ
ፍሌስጤም እንዱሰሇጥን ካዯረጉ በኋሊ እና ሥሌጠናው አብቅቶ ወዯ ቤዝ ክሌለ አሲምባ
እንዲይገባ ሥሌጠና የወሰዯውን አስኳሌ የኢሕአፓ ሠራዊት አካሌን “የኤርትራ ጥያቄ የቅኝ
ግዛት ጥያቄ መሆኑን ካሌተቀበሊችሁ” ብሇው አግተው መያዛቸው የተዘገበ ታሪክ ነው።
ከዚያም ሇማንም ህሌውናውን የሚሸጠውን ወያኔን አጠናክረውና አዯራጅተው የኢትዮጵያን
አንዴነት ሇመበታተን ከተፈሇገ ኢሕአፓ መጥፋት አሇበትና ዋናውን ጥቃት ከበስተጀርባ
ያዯርጉ የነበሩት ወያኔና ሻቢያ እንዯነበሩ የሚፃፈው ታሪክ አስተማሪ ካሌሆነ ችግር አሇ
ማሇት ነው።
ይህ ዯግሞ የሚያሳየን እንዯ ሻቢያ ያሇ በተንኮሌና በመሰሪነት የታወቀ ዴርጅት ግንቦት 7
እና ላልች ዴርጅቶችን ሲያስጠጋ ዴርጅቶቹ ሇአባሊቶቻቸውና ሇሚታገለሇት ሕዝብ ግሌጽ
አያርጉት እንጂ የሚዋዋሎቸው ውልች፣ የሚጫንባቸው ቅዴመ ግዳታዎች እንዲለ ሇማንም
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ግሌጽ ነው። ሻቢያ የአሰብ ጉዲይ እንዲይነሳ እነኚህን ኃይልች ሇቀጣይ መንግስትነትም
ሉጠቀምባቸው ይፈሌጋሌ። ሻቢያ ከአስቀመጣቸው ቅዴመ ሁኔታዎች አንደ “ስሇ አቶ

ኢሳያስ አፈወርቂ ጥሩነት፣ ዳሞክራት መሪነት በኢሳት ቴላቪዥን መናገር፣ ማቅረብ፣
ጉብኝት ወዯ ኤርትራ በመሄዴ ስሇ አቶ ኢሳያስ ቅስቀሳ ማካሄዴ” አንደ ነው። በቀጣይነት
ሲምፖዚየም ብል ጉዲዩን ማራገብ፣ ኢትዮ-ኤርትራ የጋራ ባህሊዊ ጨዋታ በማሇት በሀገርና
ሕዝብ ሊይ መጨፈር፤
በሜሪሊንዴ የታቀዯው ስምፖዚየም ስኬታማ ቢሆን በአሜሪካን
በየስቴቱ ከዚያም በአውሮፓና በላልች እየተዞረ በሻቢያ ስም ገንዘብ መሰበስብ። ይህ ነው
ትግሌ!
ሻቢያ/ወያኔ የኦሮሚያ መንግስት ተመስርቶ፣ ምሥራቅ ሱማላ መንግሥት ተመሥርቶ፣
ትግራይ ትግሪኝ መንግሥት ተመሥርቶ፣ አማራውና ላሊው ብሔር ብሔረሰብ
እየተቀጠቀጠና ሰሊም እያጣ ኢትዮጵያ እንዴትበታተን የፈጠራቸው መንግስታት የበሊይ
ተቆጣጣሪ ሇመሆን ያሇው ቅዠታቸው ባይሳካ እንኳ በሀገራችን ሊይ በየአቅጣጫው ሇጥፋት
የተዘጋጁ
ኃይልችን በመርዲትና በመንከባከቡ ያሊባራ ጉዞው እየሆነና እየታየ “ሻቢያን
እንዯወያኔ መታገሌ የሚገባን የኢትዮጵያ ጠንቅ ነው” በሚሌ ከተሇያዩ ፖሇቲካ ዴርጅቶችና
ግሇሰቦች የሚቀርቡ ቅሬታዎችንና ተቃውሞዎችን “ሇምን ሰምተን” ትግለን ጎጂ እንጂ
ጠቀሜታ የሇውም።
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Re: Your garbage on Aiga Forum
Thursday, May 14, 2015 12:16 PM
From:
"Getachew Begashaw" <getachew.begashaw@yahoo.com>
To:
"Nesibu" <alulla2@yahoo.com> "
Dear Alem,
As much as I am impressed with your eloquent argument in rejection of any alliance with shabia, I am
equally puzzled how you missed the big point, the issue for my reaction. I am not debating on the
shabia matter. I am presenting to you the deliberate and abhorrent distortion of my statement by the
snippet he purposely misused as if I am saying those words in support of working with shabia. That is
a lie; it’s a deliberate misrepresentation that is liable. Please tune to my interview on the footage
30:00 to 37:00. You will get the whole story. I said those words in relation to the anti-Ethiopia nature
of the TPLF (as elucidated by their creator, Mr. Isayas Afeworki) and doubting about those who are
still expecting marvels from the TPLF. This person ascribed those words of mine to his imagined
argument in support of allying with shabia. What this person did has nothing to do with a dignified
discourse on the thread of the merits and demerits of working with shabia. It was just a pile of
garbage peppered with sleazy innuendos, insults, and defamation – much devoid of any substance
worth considering. That was the issue you needed to be clear first, and then invite us to discuss on the
other issue of your interest which I have no problem with. Although I don’t think this is the
appropriate fora for a discussion of this nature, I am more than willing to give my considered opinion
without any prejudice. Even better, the conference I participated on recently, May 9 -10, has resolved
to host another conference that is e ntirely dedicated to this topic – Ethio Eritrea relations. I am not a
prisoner of our ugly past nor the history that follows it. Today’s Ethiopian realities will have to be
discussed and understood by what we have on the ground today, not yesterday.I am giving you heads
up so that all interested could prepare to present their findings and interpretations; not such a stumpy
merit-less chatters like the one presented by this individual. I am not interested to continue with
issue anymore, because there are ma ny more important matters we all can attend to. I don’t have to
waste my time with such pitiful souls crying for attention beyond righting the record. That is what I
did, and it stops here. Thank you for your attention and engagement.
Getachew

በመጨረሻም ሇድ/ር ጌታቸውም ሆነ ሇሇልች የምሇው ቢኖር በሀገራችን ጉዲይ ያገባናሌ
ብሇን የምንጽፍ፣ በተሇያየ መገናኛ አውታሮች (ፓሌ ቶክ፣ ሬዴዮ፣ ቴላቪዥን፣ ጋዜጣ፣
መጽሔት ወዘተ) የምንቀርብ ምንጽፍ፣ በሕዝባዊ መዴረኮች የሚቀርቡ በዴርጅት ዯረጃም
ሆነ በግሇሰብ ሇምትይዟቸው አቋሞች ዴጋፍ እንዲሊችሁ ሁለ ሚቀርብባችሁን ተቃውሞ
ሇማስተናገዴም ሆነ አግባብ ያሇው መሌስ ሇመስጠት ትዕግስቱ ሉኖራችሁ ይገባሌ እሊሇሁ።
በተሇይ አሁን አሁን እየተንጸባረቀ ያሇ ይበሌጡን በውጭው ዓሇም አንዴ ችግር አሇ።
ድክተር ተብል የሚጽፍና ሇውይይት የሚቀርብ የሚሇው ሁለ መሬት ጠብ የማይሌ ተዯርጎ
ሲወሰዴ ያሳዝናሌ። ማንም በተማረበት የሙያ መስክ ይከበራሌ፣ አስተዋጽዎ ያዯርጋሌ።
በፖሇቲካው መስክ ግና ይሇያሌ። ከዛሬ ትውሌዴ ሌጆች ገና በሁሇተኛ ዯረጃ ያለ ስሇ
ሀገራችን ዴንቅ ትንታኔ የሚሰጡ፣ ጽሁፍ የሚያቀርቡ እንዯሚኖሩ መገመት ይኖርብናሌ።
ዓፄ ዮሏንስ መተማ፣ ዓፄ ቴዎዴሮስ መቅዯሊ ሇሀገር የተሰዉት፣ ዓፄ ምንሌክ ዏዴዋን በዴሌ
ተወተው የሀገር አንዴነት ያስከበሩት ድክተር ተብሇው አይዯሇም። አንዴ ድክተር የሀገሪቷን
ሁኔታ አስመሌክቶ ፖሇቲካው መዴረክ ሊይ ሲቀርብ/ስትቀርብ እራሱን/ሷን እንዯ ባሇ
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ሙያተኛ መቁጠር ሳይሆን ያሇበት/ባት እንዯማንም “ተራው ሰው” መሆን ይገባሌ።
ምክንያቱም የሚናገረው የሚጽፈው፣ የሚነጋገረው፣ የሚፃፃፈው “ከተራው” ወገኑ ጋር ነውና
ምሁርነቱ ይበሌጥ የሚሰራው ሇሙያ መስኩ ቢሆን ይመረጣሌ። ድክተር ነኝና የፃፍኩት፣
ያሌኩት ሁለ ተቀባይነት አሇው በማሇት “መነገጃ” አሇማዴረጉ ይመረጣሌ። አይፃፉ፣
አይናገሩ እንጂ በሚሉዮን የሚቆጠሩ ጆሮዎች እያገናዘቡ እንዯሚሰሙ ብቻ ሳይሆን
እንዯሚያዯምጡ፣ ሚሉዮን ዓይኖች አንብበው እንዯሚረደ መጠበቅ አግባነት አሇው።
በዛሬው ጽሁፌ አሁንም ከድ/ር ጌታቸው ሚጠበቅባቸውን ምሁራዊ ትንታኔ እየጠበቅሁ
በዕዴሜም በዕውቀትም እጅግ የሚበሌጡኝን አለሊን/ነሲቡን የስዴብ ቃሊት በማዥጎዴጎዴ ላሊ
ሦስተኛ ወገን እንዱታዘብዎት ኳሱን ከማቀበሌ ተቆጥበው በሳሌ ጽሁፎን እጠብቃሇሁ። የሰው
ሌጅ ፍጹም አይዯሇምና እኔም ተሳስቼ ከሆነ ይቅርታ ታሊቅነት ነውና አይፍሩት። በስህተት
ሊይ ስህተት መዯረቡ ነው ሇብዙዎች ችግር የሆነውና ቆም ብሇው ቢያስቡበት ጥሩ ነው
እሊሇሁ። አይ ካለም የሚዯርሰኝን የክስ ጥሪ እጠባበቃሇሁ።
በቅርብ የፃፍኩትንና ሇአንባቢያን ያቀረብኩት “ፍፁም ነው እምነቴ የከፍተኛ 15 ቀይ ሽብር
እውነተኛ ታሪክ” መጽሏፍ ሊይ ረቂቁን በማንበብ ስሇ መጽሏፉና ስሇ እኔ የሰጡት አስተያየት
መጽሏፉ ሊይ የታተመ “ዛሬ አለሊን አዴራሻህ ወያኔ ነው” ሲለ አሁንስ … አይዯሌ?
በሜሪሊንደ ከ May 9-10, 2015 በተካሄዯው ስምፖዚየም እውን የሀገሮን የእምዬ ኢትዮጵያን
ሰንዯቅ
ዓሊማ
ገፋ
አዴርገው
በኤርትራው
ሲታጀቡ
ምን
ይሰማዎታሌ?
(የፎቶው
ምንጭ
ጌታቸው
ረዲ
ጽሁፍ
አሲምባ
ዴረ
ገጽ
http://www.assimba.org/Articles/Teqaw ami_Mediaw och_LeEthiopia_Hizb_Yeqomu_N achewwoy.pdf )

ቸር ይግጠመን
ነሲቡ ስብሏት/አለሊ (alulla2@yahoo.com)
ግንቦት 7 ቀን 2007 ዓ.ም
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