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በስቶክሆልም አንድ ባንዳ በዲያስፖራው
ኢትዮጵያዊውን ከሚያማልል ስብስብ ተባረረ
በመጀመሪያ ሰላምታየ ይድረሳችሁ፡፡ ድሕረ ገፁ እውነትን መስካሪ በመሆኑ ይችን የትዝብት መጣጥፍ
ታወጡልኛላችሁ በሚል ተስፋ ልኬአታለው። ብቸኛውና ሃቀኛው ኢትዮፓትርዮት ድሕረ ገፅ መስሎ
ማደርን ወጊድ ብሎ የሕዝብ ወኔ ቀስቃሽ በመሆኑ ከልብ ላመሰግነው እወዳለው። በዲያስፓራው
ባንዳን የሚያሟሙቁ፣ ትናንት ወያኔ፣ ዛሬ ተቃዋሚ፣ ዛሬ ተቃዋሚ ነገ ወያኔ እየሆኑ አይናቸውን
በጨው አጥበው ክህደትን የተላበሱ ብዙዎች ናቸው። እውነተኛ ኢትዮጵያ ልጆች በዲያስፓራው
የማረሚያ ቤት ቢኖራቸው ኖሮ ብዙዎችን መገላገል ይቻል ነበር።
በወያኔ ዘመን የተለያዩ ባህሪ ያላቸው ባንዳዎች ተፈልፍለዋል። ግለሰብ ወዶ ዘማች ባንዳ፣ ከተቃዋሚ
የከዳ ባንዳ፣ ሁላቸውም ወያኔን ያገለግላሉ። በዲያስፓራው ባንዳነት ህሊናን ከመሸጥ ጋር የተያያዘ
ነው። የኮንዶሚኒየም ቤት ባንዳዎችን ያሽመደምዳል። የኮንዶሚኒየም ቤት ባንዳዎች ለማሽመድመድ
የተዋጣለት ሆኗል። የሞራል ዝቅጠት በዕድሜ እንደማይለካ በወያኔ ዘመን እያየነው ነው። ዲያስፓራው
በባንዳዎች ተሞልቷል። ባንዳዎች የጥቅም እጦት ክፍተትን ለመሙላት ሲሉ ክብርና ማንነት ከራሳቸው
አውልቀው ይሸጣሉ። ላለፉት 8 ዓመቶች ብቻ እነማን ከአደባባይ ጩኅት ወደ ወያኔ ኢንቨስተርነት
እንደተሸጋገሩ ቤቱ ይቁጠረው።
አንድ ወዳጄ ስለባንዳዎች ባህሪ ያጫወተኝን ላውጋችሁ። በቅርቡ ለኢሳት ማሰባሰቢያ በሚል
በስቶክሆልም በሚደረግ ዝግጅት ላይ ተቀዳሚ ዕንግዳ ሆኖ የተጋበዘው በሆላንድ የኢሳት ጋዜጠኛ
አፍወርቅ አግደው መሆኑን ከሰማ በኋላ እሱ እኰ የ Public telephone/ የሕዝብ መገልገያ ቴሌፎን
ነው አለኝ። አብራራልኝ አልኲት Public telephone ሳንቲም ስታስገባበት መልዕክት
ታስተላልፍበታለህ በመሆኑም ሳንቲም አጉርሰው ይጮሃል አለ። ዕንግዳው አፍወርቅ ከስምንትና ዘጠኝ
ዓመት በፊት የለየለት ወያኔ ሆኖ ፀያፍ ስራ ሲሰራ ነበር አለኝ። ዛሬ ግን ኰቱን ገልብጦ ለብሶ ተቃዋሚ
ሆኛለው ይላል። የተቃዋሚነት ባህሪው ስለጠፋብን ባንዳዎችን መከራየትና መለዋወጥ የተለመደ ሆኗል
ሲል ምሬቱን ገለፀልኝ። በዚሁ ገጠመኝ የፓልቶኩ ባንዳ አባመላ ትዝ አለኝ። ባንዳውን አባመላ ወያኔ
ተከራይቶት አስጮኀው፣ ከዚያም እሳት ተውሶ አሰጮኅው፣ ከዚያ በተቃዋሚዎች ስም ላንቃው
እስኪቀደድ ጮኅና አሁን ደግሞ አክሮባት ሰርቶ ወያኔ ሙሉ ሰውነቱንና ሕሊናውን ገዝቶ የመበሻሸቂያ
ኰሜድያን ቅጥረኛ አድርጐ አስቀመጠው። የሳይበሩ አክሮባተኛው አባመላ አይምሮው የታወከ ነው።
ብዙ ተሳሳቅን ከጓደኛየ ጋር፣
ግብረገብነት ያለው ትውልድ ተሟጦ በማለቁ በአገር ላይ እየደረሰ ያለው አደጋ አስከፊ ሆኗል።
በድፍረት ለዕውነት መቆም፣ ለአመኑበት አቋም ራስን ማዳረግ በአገራችን ተረት ተረት ሆኗል።
እንደሰጐን አንገታችንን ቀብረን በፍርሃት ከመኖር አልፈን በአደርባይነት ክህደትን፣ ለሆድ አገር
መሸጥን፣ ለባዕዳን ማጐብደድን፣ እበላ ባይና አፋሽ አጐንባሽ መሆንን በተላመደ ትውልድ ተሸጋግሮ
የሞራል ልዕልና ማግኘት ዘበት ሆኗል፡፡ አገራችን በአሞተ ቢስና አወዳሽ አስመሳይዎች
ተጥለቅልቃለች።
ወደተነሳሁበት ልመልሳችሁና ንዴቴን ላጋራችሁ። ባንዳ አወዳሹ ጋር ተደባልቆ የወያኔን ተልዕኰ
የሚጫወተውን ፈልጐ ለማግኘት በዲያስፖራው አለን አለን የሚሉትንና በተደገሰበት አሳላፊ ለመሆን

ወይንም ካሜራ ይዘው ቃል አቀባይ ይመስል የሚሯሯጡን ማየቱ ይበቃል። ስራቸው ምን እንደሆነ
መገመቱ ከባድ አይሆንም።
በስቶክሆልማችን በዚህ የሰለጠነ አንድ ግለስብ መኖሩን ብዙዎቻችን እናውቃለን። ይህን ግለሰብ
አብዛኛው ኢትዮጵያዊ በትዝብት እያየው የኖረ ሰው ነው። በቅርቡ እንደተሰማው ከሆነ ግለሰቡን
ግንቦት 7 ቶች ትሰልላለህ፣ ፎቶ እያነሳህን ለወያኔ ኢምባሲ ታቀብላለህ፣ በቪድዮ የተቀረፀው
መረጃዎችን ለወያኔ ኢምባሲ ተላልፏል በሚል አትድረስብን ብለውታል። ግለሰቡ ባህሪው ሆኖ
ጥቅሙን አሻግሮ የሚያይና ይህን ጥቅሙን ለማበርከት በድብቅ ወያኔን ከሚያወድሱ ጋር የሚዶልት
ነው።
ተቃዋሚ ነን የሚሉት ቁጥራቸውን ያበዙ እየመሰላቸው የሚያጨበጭብላቸውን ይሰባሰባሉ። ከዚሁ
ከአሰር ገሰሱ ጋር ተደበላልቆ ከጥቅም ጋር በተሳሰረው ሞራላቸው ታማኝ ሆነው ለመቅረብ
የማያከናውኑት ተግባር የለም። ይህ ግለሰብ በካሜራ ማንገብ አንስቶ እስከሌላም ተግባር ፊት ለፊት
ሲታይ የኖረ ነው።
በዲያስፖራው የኢትዮጵያዊነት ድምፅ ይከበር፣ የጋራ አገር ይኑረን፣ ከብሔራዊ ውድመት ራሳችንን
ታድገን አገርና ሕዝብን እንታደግ ካልን የአገር ደዌዎችን መገላገሉ ወሳኝ ነው። ግን እኰ ባንዳውን
ያባረረው ድርጅት ከራሱ ከእናቱ ሰለኢትዮጵያዊነት ጭንቀት ይኖረው ይሆን ? አባራሪውም
ተባራሪውም የሚሰሩትን የማያውቁ በመሆናቸው ኢትዮጵያዊነት ትግል ይገላግላቸዋል የሚል እምነት
አለኝ!
ኧረ ተው ወገን ሕሊናህን ፈትሽ
ከስቶክሆልም ታዛቢው

