
                                                                                                ነሐሴ 20 ቀን 2012 ዓም 

   “  “ለኢትዮጵያዉያን ምሁራን ፣”ሲጮሁ ያልጮኸ ብቻውን ይጮኻል" 

የሥርአተ ትምህርቱ አደጋ የኢትዮጵያ የትዉልድ ህልውና አደጋ ነዉና ሳይቃጠል በቅጠል እንዲሉ 

መልስ ስጥ በሕግ አምላክ በኢትዮጵያችን ዋና ከተማችን አዲስ አበባችን ላይ ሥርአተ ትምህርቱን 

ትታደገዉዘንድ ጥሪየ ይደረስህ ሲጮሁ ያልጮኸ ብቻውን ይጮኻል" ። 

አውቀህም ሆነ ሳታውቅ የምትደግፈው  የዘቀጠዉ የእኩዮች ሃሳብ  ህዝቡን ብቻ ሳይሆን 

ሀገሪቱን እየገደላት ነው፣ ሀገሪቱን በክልል፣ በዘር፣ በሃይማኖት፣በጎሳ ሸንሽኖ በሚያራግበው የዘር 

ጠላቻ ማለቂያ ወደሌለው የእርስ በርስ ጦርነትና መጠፋፋት እየገፋት ነው። ህዝብ በየምክኒያቱ 

ከኖረበት ቀዬ ተፈናቅሎ ሜዳ ላይ ይበተናል፣ ይገደላል ሰቆቃዉ ልክ አጥቶአል፣የመኖር መብቶች 

ሁሉም ተኮንነዋል፣ ብሶት ሊያሰማ አደባባይ በጭካኔ ይገደላል፣ይታሰራል፣ ይደበደባል፣ ከዚያም 

ሲያልፍ የዘር ወታደሮቹ  እርግጫ መለማመጃ ይሆናል።የዚህ ሁሉ ግፍና በደል ግንባር ቀደም 

ተመለካች ደግሞ አንተው የስርአቱ ዝምታ ትራስ ነህ። 

 ከህዝብ ላይ ሰብስቦ ለሚከፍልህ ደሞዝ በዝምታህና እዉነትን ባለመናገርህ ስትናገርም 

በማዉገርገርህ ጣልያን አንኳን አድርጎት የማያውቀውን የጭካኔ ተግባር በወገኖችህ ላይ 

እየፈፀምክ መሆንህን ለደቂቃ አስበኸው ታውቃለህን? ኢህአዴግ  አንተን ካልያዘ ምንም 

የማደረግ አቅም እንዳልነበረውስ ትገነዘባለህን?አንተ ከዚህ ህዝብ አብራክ ወጥተህ  አስተምሮ 

እዚህ ያደረሰህን ህዝብ በግፍ በሴራ ጩኸት   እንደ እያሪኮ ግንብ ሲደረማመስ እንደ ጲላጦስ 

እጅህን በውሃ ታጥበህ እኔ የለሁበትም ማለት የምትችል ይመስልሃልን?ይልቅስ ወዳጄ  

ሳይመሽብህ ፈጥነህ ሰልፍህን ከህዝቡ ጋር አስተካክል፣ እየሞተ ያለውን የዘረኞች ሀሳብ እድሜ 

ለማራዘም ስትዳክር አብረህ ተጠያቂ እንዳትሆን ተጠንቀቅ፣ ሌላው ቢቀር ነገ ጥላ ከለላ 

ሊሆንልህ ከሚችለው ህዝብ ጋር ቂም አትግባ፣ በእርግጠኝነት የምነግርህ ዘረኝነት ይወድቃል 

የሚያስጥለውም የለም፣ ስለዚህ ፈጥነህ ወስን፣ በአለም እዉነተኛ ምሁራን ለህዝቡ ወግነው 

እንዴት ዘረኝነትን እንዳሰወገዱት አስታውስ፣ የታጠከውን ምሁርነት ለኢትዮጵያዊነት 

አዉለዉ።የኢትዮጵያ ታሪክ ባላወቁና በምንደኞችእንደ ለማኝ እህል የተደበላለቀ ፍቺና ትርጓሜ 

እየተሰጠውና ከዚህም የተነሣ የኢትዮጵያና የኢትዮጵያዊነት ትርጓሜ ክፉኛ አጣብቂኝ ውስጥ 

ገብቶአል፣አንተን የቀረፀዉ የኢትዮጵያን ሥርአተ የትምህርት መወሰን ያለበት ማን ነዉ ዛሬ 

አዲስ አበባ ላይ የትምህርት ሥርአቱን በተመለከተ ምን አየተደረገ ነዉ እባክህ ከዘረኞች ሀሳብ 

ጋር የገባህበት ያለ አቻ የሆነ የፖለቲካ ጋብቻ የፈጠረው ጥምረትና  የምድራዊ ሥልጣን ምቾት 

ተስፈኛ ካልሆንክ የሥርአተ ትምህርቱ አደጋ የኢትዮጵያ የትዉልድ ህልውና አደጋ ነዉና ሳይቃጠል 

በቅጠል እንዲሉ መልስ ስጥ በሕግ አምላክ በኢትዮጵያችን ዋና ከተማችን አዲስ አበባችን ላይ 

ሥርአተ ትምህርቱን ትታደገዉዘንድ ጥሪየ ይደረስህ ምን ነካህ ። ያ ካልሆነ ግን " ሲጮሁ 

ያልጮኸ ብቻውን ይጮኻል" የምትባለው አንተ ነህ። 

ገብርኤል ብዙነህ ሰሜን አሜሪካ 08272020 



 


