እአአ ኖቬምበር 24ቀን 2016ዓም

ዘመቱብን!
የበታችነት አባዜ የተጠናወታቸው ትግሬዎች የአማራውን መሬት ለሱዳን ቆርሰው ከመሥጠታቸውና በአማራ ላይ ከሚያደርጉት
የዘር ማጥፋት ወንጀል ባሻገር የትግራይን ምድረበዳ መሬት ከአጎራባቹ ከአማራው አካባቢዎች ከሚገኙ ለምለም ቦታዎች
ጭምር አካሎ ለመገንጠል እየሰሩ ይገኛሉ።
ሥለሆነም አማራን አዳክሞ የበላይነትን በማሥፈን ትግሬን ለማስፋት የሚከተሉትን አገናዘቡ፣
(1ኛ)አማራው በሕዝብ ብዛትም ከእነሱ እንደሚበልጥ፣
(2ኛ)በጉርብትናም አጠገባቸው መሆኑን፣
(3ኛ)በአገርም ሆነ በአንድነት ጥያቄ እንደ እነርሱ የባንዳነት ጠባይ ሥለሌለውና በኢትዮጵያዊነቱ የማያወላውል አቋም ያለው
መሆኑን፣
(4ኛ)ጀግና ሕዝብ ሥለሆነ፣ ባልጠበቀበትና ባላሰበበት ፀረ አንድነት መንገድ እንዴት አዘናግተው እንደሚዘምቱበት፣እንዴትስ
የተለያዩትን ጎሳዎች በፈጠራና በጥላቻ ወሬ እንደሚቀሰቅሱበት፣
ካውጠነጠኑ በኋላ ከአቀዷቸው አካሄዶች ጋር የሚሥማሙ ጥርጊያ መንገዶችን አፈላለጉ።ከእሥራኤል ዘርፈ ብዙ አካሄዶች
ሁለቱን አጤኑ።ሁለተኛው የማምከኛው(ልጅ እንዳይረገዝ የሚያደርግ) ዘዴ ሥለሆነ በቂ ዜና ሥናገኝ ወደፊት እንመለሥበት
ይሆናል።
ምንም እንኳን እነኚህ ትግሬዎች የእሥራኤልን መሠረታዊ ታሪክ ማገናዘብ ባይችሉም፣የመረጡት የእሥራኤልን በአረቦች ላይ
የምታካሂደውን መንገድ እንደሆነ በተግባርም ይሁን በትዕቢታዊ አነጋገር አመላክተውናል ።
ከዚህም በመነሳት እሥራኤል ትንሽ አገር ሆና በዙሪያዋ የሚገኙትን አረቦች ከፍልሥጤም ጭምር እንዴት አሸንፋ በቁጥጥር
ሥር እንዳደረገች፣ቀስ በቀስም የእነሶሪያን ፣የእነፍልሥጤምን ወዘተ መሬቶች በጉልበት ከቀማች በኋላ፣የአገሬውን ሕዝብ
እያባረረች እሥራኤላውያንን እንዴት እንደምታሰፍር፣የቀማቻቸውንም አካባቢዎች ዙሪያውን በግንብና በሽቦ አጥራ መሳሪያ
ደግና ወደግንቡም ሆነ ወደአጥሩም የሚቀርቡትን አረቦች በጥይት እንዴት እንደምታሥተናግድ አምነውበታል ።
”እኛም ትግሬዎች! እንደ እሥራኤል እናደርጋለን፣ እያደረግንም ነው” በማለት በድፍረት ሳይደብቁ ይነግሩናል።
በዕውነትም እቅዳቸው ይህ በመሆኑ ተግባራዊ ለማድረግ ተሰማርተው የተወሰነ ርቀት ለመጓዝ ችለዋል።ከፍፃሜ ለማድረስ
የ40ዓመት ዕቅድ ቢያወጡም፣በ25ኛው ዓመት ጎንደር ላይ ተጋለጠባቸው።
ዛሬ ፍልሥጤም መሬቷና ሕዝቧ አልቆ፣የቀረውም ከቅኝ ግዛት ባልተናነሰ መልኩ፣ዙሪያዋን በእሥራኤል ኑዋሪዎች እና ሠላዮች
ተከባ ትገኛለች።
ለዚህ ማሥረጃው እሥራኤል እንደአገር በተባበሩት መንግሥታት ከታወቀችበት ጊዜ ከ1947ዓም ጀምሮ የነበራትንና አሁን
ያላትን የመሬት ሥፋት ካርታ፣በአንፃሩ ደግሞ የፍልሥጤምን ካርታ መመልከት በቂ ነው።
ይህን የእሥራኤል አካሄድ ትግሬዎቹ ሊጠቅማቸው እንደሚችል አምነውበታል።ከእሥራኤልም ጋር ያላቸው ግንኙነት ግልፅ
ይመስለናል።።
በመሆኑም ቀደም ብለን ከምናውቀው በተጨማሪ፣ዛሬ ከራሳቸው ከትግሬዎች አንደበት ከሚሾልኩት ንግግሮች ሥንነሳ፣
ትግሬዎች እንደ እሥራኤል፣እኛ አማሮች እንደፍልሥጤም ሆነን ከባሕርዳር በቀር ሁሉንም ለትግሬዎች አሥረክበን ዙሪያውን
በትግሬዎች ታጥረን እንደምንኖር ፣በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ይነግሩናል።
የሻዕቢያና የወያኔ አንድነት
ሻዕቢያና ወያኔ ትግላቸውን በጋራ ሲያካሂዱ፣ ደርግ ይወድቃል ብለው ሥላላሰቡ፣የመጀመሪያ እቅዳቸው ከጎንደር ወልቃይትንና
የተወሰኑትን፣ከወሎም ኮረምን እና የተወሰኑትን፣ አሰብን ሳይጨምሩ በምፅዋ ተወስነው ከኤርትራ ጋር ትግራይ ትግሪኚን ይዘው
ለመኖር ነበር።
ነገር ግን ያላንዳች ችግር ኢትዮጵያን የመቆጣጠር ሎተሪ ሲደርሳቸው፣አንዱ አሥመራ፣ሌላኛው አዲስ አበባ መቀመጥ ቻሉ።
ሻዕቢያና ወያኔ አብረው የተዋጉ፣አብረው አገር ያፈረሱ፣የአንድ ሳንቲም ሁለት ገፅታ ናቸው።ሥለዚህ የአንዱ ጥቃት የሌላው
ጥቃት ሥለሚሆን በማንኛውም ጊዜና ወቅት በረቀቀ መንገድ ይረዳዳሉ።

ለምሳሌ (1) ኦነግ ከወያኔ ጋር ተጣልቶ ሲለያይ፣ለወያኔ አግዞ ኦነግን አብሮ የመታው ሻዕቢያ ነው።ኦነግ እንደወጣ ሶማሌ ገባ።
በግብፅ ለመረዳት መሥማማቱን የሻዕቢያው መሪ ኢሳያስ እንደሰማ በቀጥታ ወደሶማሌ ሄዶ ኦነጎችን አግኝቶ፣ከወያኔም ጋር ሆኖ
እነሱን በመውጋቱ ይቅርታ ጠይቆ “ቢሮም ሆነ የፈለጋችሁትን አድርጋለሁና ወደ ኤርትራ ኑልን” ብሎ ወሰዳቸው። ከዝርዝር
ጉዳዮቹ አንዱ፣ በቅርቡ የተለያቸው ዛሬ ስዊድን አገር እስካራ ከሚባል ቦታ የሚኖር የቀድሞ የኦነግ አባል ያደረገውን
ቃለምልልስ በኢንተርኔት ሥለተለቀቀ ማየት ይቻላል።
ኢሳያስ በተፈጥሮው በትዕቢት የተወጠረ እንደሆነ የታወቀ ሆኖ ሳለ፣እንዴት ከኤርትራ ተንደርድሮ ሶማሌ ገብቶ ኦነግን አባብሎ
ለውሰድ መጣ? መልሱ ቀላል ነው።ኦነግ በግብፅ ቢረዳ ወያኔን እሥከውድቀት ሥለሚፋለምበት፣ወደሻዕቢያ ከሄደ ግን
በቁጥጥር ሥር ይሆንና ወያኔንም እንዳይወጋበት ሥለሚያደርገው ነው።
ያም ሆነ ይህ ኦነግ ኤርትራ ገብቶ ተደራጀ በከፍተኛ ምስጥር በሶማሌና በአሶሳ በኩል ገብቶ ኢትዮጵያ ላይ ጥቃት ሊያደርስ
የተወሰነ ርቀትና ሰዓት ሲቀረው በወያኔ እጅ ከፍንጅ ተይዞ ተማረከ።ይህ ሊሆን የሚችለው በቅድሚያ ለወያኔ
”መጥተውልሃልና በላቸው” የሚል የጥቆማ መልዕክት ሻዕቢያ አሥተላልፏል።ወያኔም ቀድሞ ተደራጅቶና አድፍጦ ጠብቆታል
ማለት ነው።
(2) በማወቅም ይሁን ባለማወቅ በወዶ ገባነት ወደኤርትራ የሄዱትን የወያኔ ተቃዋሚዎች አማራ የሆኑትንና በኢትዮጵያ
አንድነት ጠንከር ያለ አቋም የነበራቸውንና ያላቸውን ሻዕቢያ ለይቶ ለማጥፋትና በቁጥጥር ሥር ለማዋል ሎተሪ ጥሎለታል።
በአንድ ወቅት ማለትም ከሚያዝያ ወር 1992ዓ.ም ቀደም ብሎ በየድርጅቶቻቸው ሥም ኤርትራ የገቡና በህብረት ምሥረታ
ጉባኤ የተካፈሉትን ልዘርዝር፣
1)የኦጋዴን ነፃ አውጭ ግንባር (ኦነአግ) ሙሀመድ እሥራዶላል (የውጭ ግንኙነት)፣መፍታሔር(የሥራ አሥፈፃሚ)
2)ኦነግ ዳውድ ኢብሳ(ሊቀ መንበር)፣ገላሳ ዲልቦ፣አቢዩ ገለታ፣ዲማ ነገዎ፣ተማም ዮሱፍ እና አባ ጫላ ለታ(አባላት)
3)የሲዳማ ነፃ አውጭ ግንባር፣ ገለፍቱ ፌካ (ሊቀ መንበር)
4) የቤኒሻንጉል ሕዝብ ነፃነት ንቅናቄ፣ጂማ ሌሚ
5)የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ኃይሎች አንድነት ግንባር፣መስከረም አታላይ(ሊቀ መንበር)፣ታደሰ ሙሉነህና ዮሴፍ (አባላት)
6)የኢትዮጵያ አንድነት አርበኞች ግንባር፣ጆን ሞልደክና አህመድ ኤጃክ(እነኚህ የቱዋት ሰዎች ናቸው)
7)የኢትዮጵያ አንድነት አርበኞች ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ፣ተስፋዬ ጌታቸው(ጊዜያዊ ተጠሪ) እና ይሀነው (ምክትል ተጠሪ)፣
8) አቶ መልኬ መንግሥቴ ኢትዮጵያዊ- በኢትዮጵያዊነቱና በአማራነቱ የማያወላውል ጠንካራ አቋም ያለው ሲሆን(9)አብርሃም
ያየህ ኢትዮጵያዊ ነበሩ።
“የኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር” በሚል ሚያዝያ 12ቀን 1992ዓ.ም. የጋራ መግለጫ አውጥተው አመራር ላይ የተቀመጡት
ደግሞ የሚከተሉት ናቸው።
1)ታደሰ ሙሉነህ ሊቀ መንበር
2)ቱዋት ፖል ምክትል
3)ጂማ ሩፋኤል ቤኒሽናጉል 2ኛ ምክትል
4)ተስፋዬ ጌታቸው የፖለቲካ ኮሚቴ ኃላፊ
5)መስከረም አታላይ ገንዘብ ያዥ
6)ዮሴፍ ሁነኛው የድርጅት ጉዳይ ኃላፊ፣
ሀቀኞቹ በሻዕቢያ ሲሰው፣አንዳንዶቹም ነቅተው ሲያመልጡ፣ሌሎቹስ ማለትም የእነኚህ ሁሉ ድርጅቶችና ተዋጊዎች የት ገቡ?
ከሌሉ የሉም ነው መልሱ።ካሉስ ለመሆኑ እሥካሁን አንዲት መንደር ነፃ አውጥተዋል?፣
እሥከምናውቀው ድረስ ከፊሎቹ ከሻዕቢያ ርቀው በጎረቤት ሀገራት ይኖሩ ነበር።አንዳንዶቹም በየውጩ ሀገራት እየተዘዋወሩ
በእንዋጋለን ሩምታ የኑሮ መግፊያ ገንዘብ ገፈው የጠፉ ናቸው።
ከእነዚህ በኋላስ ወደኤርትራ የሄዱት እሥከዛሬዋ ዕለት ድረስ ነፃ ያወጧት መንደር ትኖር ይሆን? እሥከማውቀው የለም።አሁን
በቅርቡ እንደምሰማው ደግሞ ዘመነ የሚባለው አርበኛና ሌሎች ወንድሞቻችንም በኤርትራ በኩል እንዳልተመቻቸው ነው።

በአጠቃላይ ማለት ይቻላል ኤርትራ ውስጥ ተቃዋሚዎች ከመጀመሪያ ጀምሮ እሥከዛሬ ድረስ ወያኔን እንዳይወጉ ተደርገው
በዘዴ ተይዘዋል።አንዳንዶቹማ ከፕሮፓጋንዳ በሥተቀር እርባና ያለው ነገር የላቸውም። ይህ የብርሀኑ ነጋን ግንቦት ሰባትንም
ይጨምራል።
-ከእነመቶ አለቃ ሞላና ከእነቱዋት ፖል ብንነሳ፣ኤርትራ ገብተው አሮጌ ጠበንጃ እየተሰጣቸው፣ወደኤርትራ በርሃ ሄደው
እንዲሰለጥኑ ይሞከራል፣አንዳንዶቹም ገብተን እንዋጋ ሲሉ ከወር በላይ ያሥጠብቃቸዋል።ይህን ያህል ጊዜም ጠብቀው
አይለቃቸውም። ካንገራገሩም ይታሰራሉ፣ገፍቶ ከሄደም ይገደላሉ።
ከለቀቃቸውም ”ሻዕቢያ ተዋጊዎችን ይረዳል” የሚለውን ገፅታ ለመላበስና ለማሥመሰል፣ በቅድሚያ ለወያኔ ”መጥተውልሃልና
በላቸው” የሚል የጥቆማ መልዕክት ካሥተላለፈ በኋላ ነው። የሄዱት እንደሄዱ ይቀራሉ። አንዳንዶችም እንዳጋጣሚ የዳኑ
ይኖራሉ።
-የኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር መሪ የነበረውን ኮሎኔል ታደሰ ሙሉነህን እና የግንባሩ ፀሀፊ የነበረውን የሠቆጣውን ጀግና
ተስፋዬ ጌታቸውን በአንድ ወቅት በውጭ አገር በሆነ አጋጣሚ በአካል አግኝቼ አናግሬያቸው አውቃለሁ።
-ኮሎኔል ታደሰ ሙሉነህ ኤርትራ በቁም እሥር ላይ ይገኛል ከተባለ በኋላ የት እንደደረሰ አይታወቅም።ተስፋየ ጌታቸውም
በአማራው ጥያቄም ሆነ በኢትዮጵያ አንድነት በጣም ጠንካራ አቋም የነበረው ወጣት የተገደለው በሻዕቢያ ነው ።
ተስፋዬ ጌታቸው ለምንና እንዴት በሻዕቢያ ተገደለ?
በሥንት የሻዕቢያ የፈቃድ ተማፅኖ ሁለት ጊዜ ወታደሩን ይዞ ሚሽን ሊፈፅም ኢትዮጵያ ይገባል። ሁለቱንም ጊዜ ሚስጥሩ
ቀድሞ በመታወቁ ብዙ ሰው አለቀበት። ፈቃድ የተጠየቀው ሻዕቢያው ኮሎኔል ፍፁም እንደተለመደው ለወያኔ ቀድሞ
ሚስጥሩን ሥላቀበለ ሊመታ ችሏል። ይህ ጀግና የሻዕቢያና የወያኔ መመሳጠር ሥለገባው፣በሦሥተኛው ጊዜ ፈቃድም ሳይጠይቅ
በድብቅ ወታደሩን ወደኢትዮጵያ አሥገብቶ ሚሽኑ ተሳክቶለት ሲመለስ፣ያለፈቃድ ለምንሄድክ በሚል ሻዕቢያ ከባልደረቦቹ
ጭምር ደብደቦ ገደለው።
በአጠቃላይ በኤርትራ በኩል የሚሞከሩ አካሄዶች የአንድ ሳንቲም ሁለት ገፅታ በሆኑ የሁለት ዲክታተሮች ቅብብሎሽ ከመሆን
አያልፍም።
(3)ሌላው አሥገራሚ ነገር ደግሞ ”ሌባ ሲሰርቅ አይጣላም፣ሲካፈል እንጅ”እንደሚባለው እነሠዬ አብርሃ ጠንክረው፣እነመለስን
ገፈታትረው ”ዛለ አንበሳ” በሚል ሽፋን አሰብን ለማስመለስ በኢሳያስ ላይ ጦርነት ባወጁበት ወቅት፣የእነመለስ ቡድን ትልቅ
ርብርቦሽ አድርጎ ጦርነቱን ቀልብሶ አሥቆመው። መለስ እነሠዬንም አሥሮ በመፍታት ከአገዛዙ አባረረ።ይህ ሌላው ከሻዕቢያ
ጋር ያለው ትብብር ነው።
ለማሥታዎስ ያህል ከ23ቱ ገዥዎቻችን መካከል 15ቱ ኤርትራውያንና የኤርትራ ደም ያላቸው እንደሆኑ አንዘንጋ።
ሻዕቢያ ከትግሬ ወያኔዎች ጋር ካለው ዝምድና ባሻገር፣ነገ ከነገ ወዲያ ለሚፈጥሩት ታላቋ ትግራይ ትግሪኚ አገር የድርሻውን
እየተወጣ ይገኛል። ሠዬ አብርሃና ደጋፊዎቹ የሻዕቢያን ፕላን በአጭር ሊያሥቀሩበት ነበር።
ዛሬ የትግሬ ወያኔዎች አካሄድ ከጎንደርና ከወሎ በወሰዷቸው መሬቶች ላይ ትግሬዎችን በብዛት በማስፈርና ሀብት በመቀማት
ብቻ የሚቆም እንዳልሆነ ማወቅ አለብን።
ለግንዛቤ ያህል! የደጀንን ተራራ ዛሬ በአማራው ግፊት መልሰናል ቢሉም አገር ከተረጋጋና ከቻሉ መልሰው እንደሚወስዱ
ከወያኔ አፈጣጠር መማር አለብን፣አሁንም ትግሬ ውስጥ ያው እንደዱሮው የእነርሱ አድርገው ያሥተምሩበታል።
የእነሠዬም ሆነ የእነመለስና የአሁኖቹ ትግሬዎች! የአማራውን ዘር የማጥፋት ወንጀላቸው ከተሳካ፣
በአንድ በኩል ከሱዳን ጋር የሚያዋስኑትን አካባቢዎች የጎጃምንና የጎንደርን አብዛኛውን መሬት ከአባይ ግድብ ጭምር ፣
ጋምቤላንና ቤኒሻንጉልን ሙሉ በሙሉ፣
በሌላ በኩል በቀይ ባህር አቅጣጫ ደግሞ ከወሎም አሁን ከወሰዱት መሬት የበለጠ እና አፋርን ሙሉ በሙሉ በመውሰድ
ከጂቡቲ ጋር የትግሬን ምድረበዳ መሬት ለማጋጠም እየሰሩ ይገኛሉ። የአባይ ግድብም የትግሬ ሀብት እንደሚሆን ጥርጥር
የለውም።
ይህም አካሄዳቸው የአባይ እና የቀይ ባህር ተጠቃሚ ትልቅ አገር ሆኖ ለመውጣት ነው።
ይህ ፕላናቸው ቢበዛ አርባ(40) ዓመት እንደሚወሥድ አምነውበታል።እሥከዚህ ድረስ ያለው የእነሠዬ እና የዛሬዎቹ
አሥተሳሰባቸው አንድ ነው።
ልዩነታቸው ከዚህ በታች ነው።

የሠዬ አብርሃና ደጋፊዎቹ ሥሌት ” ድሮ ጥንካሬያችን ከኤርትራ ሻዕቢያ አይበልጥም ነበር፣የዚያን ጊዜ የተባልነውን ተቀብለን
ተከትለናቸዋል።አሁን ግን የጦር ጥንካሬ በእጃችን ሥለሆነ ተዋግተን አሰብን ለጊዜው ወደኢትዮጵያ እናጠቃልላለን። የ40
ዓመቱ እቅዳችን ሲጠናቀቅ ኤርትራን ሳንጨምር ጋምቤላን፣ቤኒሻንጉልን፣መተከልን፣ደጀን ተራራን፣ወልቃይትን፣ሁመራን፣ራያን፣
አላማጣን፣ዋጃን፣ ኮረምን አፋርን ከአሰብ ጭምር እሥከጂቡቲ ደንበር ታላቋን ትግራይ ይዘን እንወጣለን” ሲሆን፣
ከዚህ በታች በአረንጓዴ የተመለከተው ከሞላ ጎደል በከፊል የታላቋ ትግራይን ካርታ ነው።

የዛሬዎቹ የመለስ ደጋፊ ትግሬዎች ደግሞ “ከ40 ዓመት እቅዳችን በኋላ ታላቋ ትግራይን ከአባይ ጭምር ይበልጥ አሥፍተን
ከኤርትራ ጋር ታላቋን ትግራይ ትግርኚን መሥርተን ሳንደፈር ኃያል ሆነን እንኖራለን” ነው። አሁን የሚሠሩበትም ይህንኑ ነው።
የትግሬ ዘረኞች እነ ሥዩም መስፍን! በአንድ በኩል ትግሬዎችን ብቻ በጦር አሠልጥነውና አሥታጥቀው በአማራው ላይ
በማሠማራት የዘር ማጥፋት ወንጀል እየፈፀሙ ኦሮሞችን ፣ኮንሶዎችን ፣ጋምቤላዎችን ወዘተ እየገደሉ ፣ሰው ከእነነፍሱ በእሳት
እያጋዩ፣
በሌላ በኩል (1ኛ) እነሥዩም መሥፍን በጠቅላላው በአውሮፓ በጀርመን፣በኢጣሊያ በጂዊሾች (እሥራኤላውያን) ላይ
በሁለተኛው ዓለም ጦርነት የተደረገውን፣አባይ ፀሐዬ ደግሞ በሩዋንዳ የተፈፀመውን የዘር ማጥፋት ወንጀል፣አሁን በትግሬ
ሕዝብ ላይ እንደሚደረግ አድርገው በማቅረብ የአዞ እንባ ሲያነቡ፣
(2ኛ)በጎንደርና በጎጃም ያሰፈሯቸውን ትግሬዎች በየጎረቤት ሀገራት በማሠማራት ” እኛ ትግሬዎች አናሳ ብሔር ሥለሆን
አማራው የዘር ማጥፋት ዘመቻ እያካሄደብን ነው” ሲሉ ተደምጠዋል።።
”ይህች ወፍ አዙራ ነፋች” ይላል ጎንደሬ ሲተርት። እነኚህ ሠዎች ሀፍረትና ይሉኛልን የማያውቁ ናቸው የሚባለውን ዕውነትነት
አረጋገጡልን።
ይህ ሁሉ ቲያትር የሚያሳየው “የውጭውን ዓለም፣ውሸት በመደርደር አሳምነን ከጎናችን በማድረግ፣ የአማራውን ዘር በቀጣይነት
ለመጨረስ ያመቸናል” በሚል ቀቢጠ ተሥፋ ነው።
እኛ መቼም እስከዛሬ የሚነግሩንን በተግባር እየሠሩት እያየንም ማመን ይሳነናል።እያንዳንዱን የሚሠራብንንም ሆነ የሚነገረንን
ሁሉ ቁምነገር ሠጥተን ጊዜ ሳንሰጥ ብንመረምር ከውድቀት እንድን ነበር።አሁንም ንቃታችንን አዳብረን ከግራም ከቀኝም
የሚወረወሩትን የጠላት ጫጫታዎች ከምንም ሳንቆጥር አማራነትን አጎልብተን የመኖር ህልውናችንን ዋስትና ባለው መንገድ
ማስጠበቅ የተፈጥሮ ግዴታችን ነው።
እነኚህ ጉዶች!ከኢትዮጵያ በአፋጣኝ ካልተባረሩና ጊዜ ከገዙ፣ከዓለም ባንክና ከሌሎች ተቋማት በኢትዮጵያ ሥም ተጨማሪ
ገንዘብ ተበድረው ከዕዳ ላይ ዕዳ አሸክመውን ያቀዱትን አሟልተው ሲጨርሱ የሰረቋቸውን የመሬት ወሰኖች እንደ እሥራኤል
በግንብና በሽቦ ከማጠር ወደኋላ የማይሉ ናቸው ።ሥለዚህ እስከዛሬ የተሰራው ተሰርቷል፣ከእንግዲህ ግን ኢትዮጵያዊ ሳይሆኑ
የባዕድ ኃይል መሆናቸውን አምነን፣ከምድረገፅ ሳያጠፉን ”ሳይቃጠል በቅጠል” እንዲሉ ለፍርድ እሥከሚቀርቡ ድረስ ተከዜን
ማሻገር የግድ ይላል።
አያሌው ፈንቴ

