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የተደበቁየተደበቁየተደበቁየተደበቁ    እውነቶችእውነቶችእውነቶችእውነቶች    !!!!    
የኢትዮጵያውያንየኢትዮጵያውያንየኢትዮጵያውያንየኢትዮጵያውያን    ስድተኞችስድተኞችስድተኞችስድተኞች    መከራመከራመከራመከራ    በየመንበየመንበየመንበየመን        !!!! 

ክፍልክፍልክፍልክፍል    12121212    

        ነቢዩ ሲራክ- ከሳውዲ አረቢያ 

የአርብየአርብየአርብየአርብ    ምሽትምሽትምሽትምሽት    ማስታዎሻማስታዎሻማስታዎሻማስታዎሻ    . . .. . .. . .. . .                    

   ይህንን ማስታወሻ የምጽፈው እለተ አርብ ነሃሴ 13 ቀን 2003 ምሽት 
ላይ ነው. . .ጅዳ ሳውዲ አረቢያ ! አርብ እንደቀረው አለም እሁድ የአረቦች 
የእረፍት ቀን በመሆኑ የዋልኩት እቤት ሲሆን ከተጋደምኩበት የተነሳሁት 
አረፋፍጀ ነበር፡፡ ማታ በተሰጠኝ መረጃ መሰረት ለዜና የሚሆኑ መረጃዎ 
ችን ሰባስቤ ኮምፒውተሬ ጋር ዜናውን በማቀርብበትም መንገድ  
እያወጣሁ ማውረድ ይዣለሁ፡፡ ከቤቴ ግድግዳ የተወተፈውን የማቀዝ 
ቀዣ ማሽን (ሙከየፍ ይባላል በአረብኛ) አስነስቸ እየቀዘቀዝኩ ስራየን 
ቀጥያለሁ. . .ትንሽ ቆየሁና ከላፕ ቶፕ ኮምፒተሬ ሰሌዳ መብራት አልበቃህ ብሎኝ የሳሎኑን መብራት ቡግግ 
አድርጌ አበራሁት ! ከኮንንፒውተሩ ሰሌዳ ጋር መልሸ እንደተፋጠጥኩ ብዙም ሳልቆይ ከየመን ሰንአ በኢሜይል 
መልእክት መምጣቱን የሚጠቁም የጽሁፍና የድምጽ ምልክት ጢቅ…ጢጥ ሲል ሰማሁ፡፡. . . የደረሱኝን የኢሜይሌ 
መልዕክት ፋይሎች ሳልከፍት የላኪውን አድራሻ ስመለከት የደረሰኝ ለበርካታ ቀናት የምጠብቀው መረጃ እንደሆነ 

ገባኝ፡፡ በደስታ መልዕክቶችን አንድ ባንድ መክፈቴን ቀጠልኩ. . መልዕክቱ 
ሲደርሰኝ የተደሰትኩትን ያህል የደረሱኝ የተላኩልኝ የምስል መረጃዎች ነብሴን 
አስጨነቋት. . . ብዙም ሳልቆይ ትናንት  ማታ ስሜቴን የነካው የኛ ኑሮና 
በቅርብ ርቀት እየሆነ ያልውን በንፅፅር ማየት ጀመርኩ. . . እዚህ ሳውዲ 
ከአፍንጫየ ስር በጅዳ አካባቢዋ በኮንትራት ስራ የመጡት በሽዎች ከሚቆጠሩ 
እህቶቻችን አልፎ አልፎም ቢሆን እንዳልተመቻቸው ስልክ እየደወሉ 
ገልጸውልኛል፡፡ ከዚሁ ጎን ለጎን በጉብኝት ቪዛ ለስራ በአሰሪዎች ህገ ወጥ 
መንገድ ወደ ጅዳ ከመጡ እስከ አራት ወር የሆናቸው የቅየሳ መሃንዲሶችና 
ረዳቶቻቸው በነብስ ግቢ ውጭ ግቢ አደጋ ላይ እንደሚገኙ በቅርብ 
የምከታተለው ሃቅ ነው፡፡ ሃያ ሶስት ያህሉ በግል ከመሰረቱት ህጋዊ ክስ በቀጠሮ 
ላይ እያለ በጅዳ ቆንስል መስሪያ ቤት በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ወደ ሳውዲ 

መንግስት የሰራተኛ ሚኒስትር መስሪያ ቤት ክስ የገባው ክስ ህግን አጣቅሶ የሚከራከር ባለሙያ ጠፍቶ 
መብታቸውን ማስከበር አልተቻለም፡፡ በተሸራረፈ መልኩ በመስሪያ ቤቱ በኩል ብይን ከተሰጠ ሁለተኛ ሳምንት 
ቢደፍነውም የቀረባቸውን ደመወዝ የሚያስቀብላቸውና ወደ ሃገራቸው በሰላም የሚገቡበት መንገድ የጠፋባቸው 
ወንድሞች አዝነው ተክዘዋል፡፡ ክስ ሳይመሰረቱ ላለፉት አራት ወራት 
ደመወዝ ሳይከፈላቸው በስራ ላይ የሚገኙት የቀያሽ መሃንዲሶች 
ረዳቶችም ቀዝቃዛ ውሃ ሊያገኙ በማይችሉበት በርሃ ተወርውረው 
ፍዳቸውን በመክፈል ላይ እንደሆኑ በቦታው ተገኝቸ ተመልክቻለሁ፡፡ 
ይህ በሚሆንበት ከተማ በጣም ጥቂቶች ከወገን ጎን ቆመዋል ፡፡ 
አብዛኞች የተደላደለ የምንሰራ ወገኖች ደግሞ በተቃራኒው የሰሩትን 
እየዘለፍን በተራ ወሬና አሉባልታ ተዘፈቀን እንታያለን፡፡ የተቸገሩትን 
ለመርዳት ሌላው ቢቀር ቀዝቃዛ ውሃ ለማጠጣት ጉትጎታው እንኳ 
አላነቃንም ! ወርቃማ ጊዜያችን በቧልት ማሳለፉን መርጠናል ! 
ወገኖቻችን ላይ ዛሬ የደረሰው ነገ በኛ ላይ እንደማይቀርና  ነገ በሰፈርነው ቁና እንደምንሰፈር እያወቅነው ለበጣ 
ስላቁን ገፍተንበታል፡፡ በእርግጥም ያሳዝናል ! ይህና ያንን እያወጣሁ አወረድኩና በአግራሞት ከራሴ ጋር ተፋጭቸ 
ፈጣሪ የርህራሄ ልቡን ይሰጠን ዘንድ ተመኝቸ ምስሎች በደረሱኝ በየመን በችግር እየረገፉ ባሉት ወገኖቸ ዙሪያ 
በሃሳብ ተመላለስኩ !   

 

 

 

ምን በደልን ? 

 

ምን አጠፋን ! 

 

 

 

 

 

በተገፋን ተደበደብን !  
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   አስከፊውን ንዳድ የማይለየውን በርሃ ቆርጠው ባህር ተሻግረው፤ ከቀይ ባህር ማዕበል ስላለቁትና ስለተረፉት ፤ 
በአሸጋጋሪዎች መሰሪ የጭካኔ እርምጃ ባህር ላይና በበርሃው እየተወረወሩ ስለሚያልቁ ወንድም እህቶቻቸን የአይን 
እማኞች ያገኘሁዋቸውን መረጃዎች መላልሸ ቃኘሁ፡፡ ከቅኝቴ በኋላም አሰቃቂ የሆኑትን ሊሰሙት የሚከብደውን 
የወገን የስደት መከራ ታሪክ በተደበቁ እውነቶች ቀጣይ መጣጥፍ ቅኝቴ ለመረጃ ቅርበት ላላቸው በመላ አለም 
ተበትነን ለምንገኝ የሃበሻ ልጆች አቅም በፈቀደ መጠን የችግሩን ግዝፈት ከማሳየት ብሞክርም የችግሩን ስፋት ያህል 
በቂ መረጃ አስተላልፊያለሁ ብየ አፊን ሞልቸ ለማናገር እንደማልችል ለራሴ ነገርኩት !  

""""ምንምንምንምን    አጠፋንአጠፋንአጠፋንአጠፋን    ምንምንምንምን    በደልንበደልንበደልንበደልን    ?" . . .?" . . .?" . . .?" . . .    

   በየመን እንደቀሩት አረብ ሃገራት በልወጥ ማዕበል መናጥ ከጀመረባቸው ካሳለፍናቸው አምስት ወራት ወዲህ 
አለመረጋጋቱ ጋር በተዛማደ በየምን በሚገኙ 4800 የሚደርሱ ጥገኛ ጠቃቂ ወገኖቻችን ላይ በደል ተበራክቷል፡፡
ካሳለፍናቸው አራት ወራት ወዲህ ደግሞ ችግራቸው መናገር ከሚችሉት በላይ 
መሆኑን ስልክ በመደወል ያነጋገርኳቸው ስደተኞችና ከዚያው ከሰንአ የሚደርሱኝ 
መረጃወች ሰቅጣጭ ናቸው፡፡ "ምን አጠፋን ምን በደልን ?" እያሉ የሚይዙት 
የሚጨብጡት ያጡት እኒሁ ወደ 1500 የሚደርሱ ስደተኞች በተባበሩት 
መንግስታት የስደተኞች ጽ/ቤት በር ተኮልኩለው በሚገኙበት ተዳጋጋሚ ጥቃት 
እንደተፈጸመባቸው ይናገራሉ፡፡ የአለም አቀፍ ድርጅቱ NUHCR ሰራተኞች 
ስደተኛ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያኑን ሊታደጓቸው ቀርቶ በዘርና በሃይማኖት 
እስከመለየት መድረሳቸው ምሬታቸውን እንዳበዛው ይናገራሉ፡፡ በየመን ሰላም 
ሲጠፋ የሚደርሱበት በማጣት የቀን ሃሩርና የማታ ብርድ እየተፈራረቀባቸው 
ከመንግስታቱ ድርጅት የስደተኞች ጽ/ቤት የቅርብ ርቀት ቢጠለሉም አንዴ 
በድቅድቅ ጨለማ፤ ሌላ ጊዜ በቀን ጸሃይና በዶፍ ዝናብ በተከታታይ ለሶስተኛ ጊዜ በደረሰባቸው መጠነ ሰፊ ጥቃት 
ከአስር በላይ ሲሞቱ ህጻናት፤ ሴቶችና አቅመ ደካማ አዛውንቶች ሳይቀር በአደጋ ተከበው ኑሮ እየገፉ ይገኛሉ፡፡ 
አቅም ፈቅዶ በቀጣይነት በማቀርበው የተደበቁ እውነቶች የየመን ስደተኞች ቅኝቴ እስክንገናኝ ዛሬ የምለውን 
እስክል የስቃዩን አሳሳቢነት የግፉን ግዝፈት ፍንትው አድርገው የሚያመላክቱትን አሰቃቂ ምስሎች ልተዋቸውና 
አሳዛኞችን ጥቂት ምስሎች እየተመለከታችሁ የምለውን ልበል የቻላችሁ ተከተሉኝ . . .  

    የዚህ መጣጥፌ መነሻ መድረሻ ዘመኑ የመረጃ ነውና ሌላው ቢቀር የታፈነውን የወገን ድምጽ እናሰማ የሚል 
ይሆናል፡፡ . . .አዎ ሃገር ምድሩን ባጥለቀለቀው የመገናኛ መረብ በፊስ ቡክ Face book አምዶችም ሆነ በተለያዩ 

መገናኛ መረቦች ድምጻቸው ለታፈኑ ወንድም እህቶቻችን ድምጻችን 
እናሰማላቸው ! እየደረሰባቸው ያለውን በደል መመከትና መላ መፈለግ ቀርቶ 
ከጥቃቱ ጀርባ እጃቸው አለበት የሚባሉትን የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች 
ኮሚሽን የየመን ሃላፊዎች ለሚሰሩት በደል ድምጻችን ከፍ አድርገን እናሰማ ! 
ይህ ለወገን የሚቀርብ ጥሪ ለማቅረብ የእያንዳዱ ዜጋ ግዴታ ነው ቡየ አምናሁ. 
. . ጥሪየ ለመረጃ ፍጆታና ለጉንጭ ማልፊያ ወግ ማጣፈጫ እንዳይሆን ግን 
አደራ እላለሁ! በአረቡ አለም በጦርነቱ ቀጠና ለሚገኙት ወገኖቻንን በተለይም 

በሊቢያ ከመከራ ላይ ለነበሩ ወገኖች ፈጥነው በመድረስ አኩሪ ተግባር 
የፈጸሙት በጣሊያን ነዋሪ ሆነው አድማስ ተሻግረው፤ ሃይማኖት ሳይገድባቸው 
መፍትሄ ስላመጡት እንደ አባ ሙሴ ያለ ተቆርቋሪ አባት እስኪገኝ 
እንጩህላቸው ! በዚህ ረገድ በአለም ዙሪያ እንደጨው የተረጨን ወገኖች 
ድምጻቸውን ብናሰማና ብናስተጋባላቸው መፍትሄ ያገኛሉና በተቻለ መጠን 
የተቻለንን ሁሉ እናድርግ ! ነግ በኔ ነውና ከማይረጋው የሃገር ውስጥና አለም 
አቀፍ የፖለቲካ ሺኩቻ ላንዳፍታ እንውጣ ! ተዝቆ ከማያልቀው የፍቅርም ሆነ 
የወዳጅ ጉድኝት ወጋዎጋቸን ጋብ አድርገን እናስተውል ! ይህን አሳሳቢ መከራ 
ላልሰሙት እናሰማ . . .ወደድንም ጠላንም ይህን የማድረግ የሞራል ግዴታ 
አለብን ! ድምጻቸውን የማሰማት ሃገራዊ ብቻ ሳይሆን ነገ ህሊናችን የሚጠይቀን ሰብአዊ ግዴታ አለብን ! 
በአረንጓዴ ቢጫ ቀይ የእማማ ኢትዮጵያ ክቡር ሰንደቅ አላማ የተዥጎረጎሩት ድህረ ገጾቻችንና የፊስ ቡክ Face 
book መለዮዎቻችን ቀስረን ከምንገፋው ጊዜ ጥቂቷን መስዋዕት እናድርግ ! ይህ ፋታ በማይሰጥ ሰብአባዊ 
የድረሱልኝ ጥሪን ነውና አንዳፍታ ፊታችን ልናዞር ይገባል ! እናም በባዶ ሜዳ ባንዴራ መገተር ሳይሆን 

 

 

 

ጥርሴን አራገፉት ደበደቡኝ ! 

    ሰውነት አልተረፈኝም ! 

 

! ድረሱልን 
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መከራቸውን እያዩ ላሉ በተለይም በአረቡ አለም ተበትነው ለሚገኙ ለዚያች ሃገር ግፉአን ዜጎች ከባዴራው 
ባልተናነሰ ክብር ልንሰጥ ይገባል የሚል ጠንካራ እምነት አለኝ !  

   ይህም የምለው ያለ ነገር አይደለም፡፡ በግል ይሁን በቡድም በጠቃሚው 
የመረጃ መረብ መስራት ያለብንን እየሰራን ስለመሆናችን ግን አፍን ሞልቶ 
መናገር አይቻልም፡፡ የግሉን ትተነው በቡድን የሚከፈቱት ገጾች ለብዙዎቻችን 
ከብዙዎች ስለ ሃገራችን ስለ ኢትዮጵያ ፖለቲካና ፖለቲከኞች ጥሩም ይሁን 
መጥፎ መረጃ ማግኘታችን መልካም ነው፡፡ በሚጎርፉት መረጃዎች የሚያጓፉ 
ጠቃሚና አሰልች ከመሆናቸው ላይም ችግር የለብኝም፡፡  በተለይም በቡድን 
የሚከፈቱና በሽዎች ለሚቆጠሩት አባላት ያላቸው የፌስ ቡክ ገጾች የሚሰጡት 
መረጃ ከትኩሱ ፖለቲካ ባለፈ በኢ ሰብአዊ መንገድ ለሚበደሉ ወገኖች ትኩረት 
አለመስጠይቸውን በተደጋጋሚ ለመታዘብ ችያለሁ ! አንዳንዶቹማ 
በፖለቲከኞችና በፖለቲካው ዙሪያ ብቻ ሲያላዝኑ ውለው ከማደር አልፈው ከአፍንጫቸው ስር እየተደፋ ያለውን 
ወገን ቀና ማድረግ ባይችሉ ለተዘጋ አንደበቱ ድምጽ ለመሆን አንድም ፈቃደኛ አይደሉም አለያም የቆሙለትንና 
በአደባባይ ለኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ጥቅም መቆማችውን ቃል የገቡበትን  አላማ ዘንግተውታል !   

  የስደተኛየስደተኛየስደተኛየስደተኛ    ወገኖቻችንወገኖቻችንወገኖቻችንወገኖቻችን    ያበዛውያበዛውያበዛውያበዛው    መቆሚያመቆሚያመቆሚያመቆሚያ    የጠፋበትየጠፋበትየጠፋበትየጠፋበት    የአረቡየአረቡየአረቡየአረቡ    አብዮትአብዮትአብዮትአብዮት. . .. . .. . .. . .    

በግብጽናበግብጽናበግብጽናበግብጽና    ቱንዝያቱንዝያቱንዝያቱንዝያ    የተዘጋውየተዘጋውየተዘጋውየተዘጋው    የአብዮትየአብዮትየአብዮትየአብዮት    ፋይልፋይልፋይልፋይል. . .. . .. . .. . .           

  የአረብ ሀገራቱ የቱንዝያ ፤የግብጽ ፤የሊብያ፤ የየመንና የሶርያ 
የጠንከረ አብዮት ተጀመረ እንጅ አላለቀም ! በእርግጥም 
በአረብ አገራት ያሉ በሽዎች የሚቆጠሩ ስደተኛ ወገኖቻንም ሆነ 
የአረብ ሰላማዊ ነዋሪዎች መከራ አላበቃም፡፡ የግብጹ ሙባረክና 
የቱኒዙ ቢን አሊ በትረ ሰሎሞናቸውን ለቀው ክስ ይጎርፍባቸው 

ጀምሯል ! "ሲያልቅ አያምር 
"ይላል ያገሬ ሰው ፤ ሙባረክ 
ከክብር ሞገሳችው ወርደው በቃሬዛ እየተገፉ እንደተራ ወሮበላ በፍርድ መቅረብ 
ጀምረዋል ! ቢን አሊ እውነት ከሆነ እኔ ከምኖርበት ጅዳ ከተማ ከቤቴ የአምስት 
ኪሎ ሜትር ርቀት ሲታከሙ ከርመው አሁን በጥገኝነት ወደ ተሰጣቸው የስደት 
ጎጆ ተወሽቀዋል፡፡ ከፍርድ ግን አላመለጡም፤ በሌሉበት ፍርድ እየተፈረደባቸው 

ይገኛል. . .ግብጽና ቱንዝያ ወጣቶች ትግላቸውን ቢያሳኩም ሃገራቱ ግን አሁንም አልተረጋጉም!  

ሊብያናሊብያናሊብያናሊብያና    የኮሎኔልየኮሎኔልየኮሎኔልየኮሎኔል    ጋዳፊጋዳፊጋዳፊጋዳፊ    ሽኝትሽኝትሽኝትሽኝት    . .. .. .. .     

   የአረብ ሊግ ጥያቄ አቅርቦ የአየር ክልከላ ያስጣሉባት የአረብ ሃገራት በሊጉ 
ስብሰባ የሚያንቋሿቸውን የኮሎኔል ጋዳፊ መቀመጫ ክፍት አድርገው 
እየተጠባበቁ ይገኛሉ፡፡ አፍሪካ ህብረት በአፍሪካ አየር ክልል ተጥሶ ጋዳፊ 
የአየር በረራ ክልከላ ሲደረግባቸው ጀምሮ ተቃውሞ ባማሰማትና ችግሩን 
በምክክር ለመፍታት ብለው የጀመሩት ጅምር ሰሚ አጥቶ ሳይወዱ በግድ 
ፈጠው ጎረቤት ሊብያ በአየርና በምድር በባሩድ ስትቃጠል ተመልካች 
ከመሆን ያለፈ ሃይል እንደሌላቸው አሳይተውናል፡፡ አፍሪካን አንድ አደርጋለሁ 
እያሉ የአፍሪካ ንጉሰ ነገስትነትን የስልጣን ካባ እየደረቡ ሲፏልሉ የከረሙት 
ጋዳፊ አይጥ ሆነዋል፡፡ ሊቢያ በቀናት እድሜ ጋዳፊን ትገላገላለች እያሉ ሸማቂዎችና አሜሪካ እየተነበዩ ነው፡፡
በእርግጥም ትሪፖሊ በቅርብ ርቀት ተከባለች ! ጋዳፊ ከስልጣን መወገዳቸው ካልቀረ መተኮስ የጀመሩት ሚሳየል 
መርዝ እየጫኑ እንዳይተኩሱ የተፈራው ፍርሃት ብቻ ከሆነ እሰየው ነው !     

    

 

 

 

 

እጀን ሰባበሩት ! 

 

 

 

 



4 | ገ ጽ 
 

እየጦዘእየጦዘእየጦዘእየጦዘ    ያለውያለውያለውያለው    የሶርያየሶርያየሶርያየሶርያ    አብዮትአብዮትአብዮትአብዮትናናናና    ሰበቡሰበቡሰበቡሰበቡ. . .. . .. . .. . .    

    ሶርያ የዛሬ የኔም ዜና ዘግባ ርዕስ ነው፡፡ በሶርያ ፕሬዚደንት አሳድ ሽፍታ ሆነዋል፡፡ ህዝባቸውን ያለ ርህራሄ 
በታንክ ሳይቀር መደፍጠጥ ይዘዋል፡፡ አስታርቅ ብላ ስትከላተም ይሰነበተቸው ቱርክ ተስፋ ቆርጣ ማስጠንቀቂ 

በማስጠንቀቂያ ሆናለች፡፡ አውሮፓና አሜሪካ በሻር አል አሳድ ይውረዱ ብለው 
በገሃድ ሲናገሩ ባላንጣ አላጡም፡፡ ከሰብአዊነት ይልቅ ሸቀጥ፤ፖለቲካና በግድ 
የሚያመርቱትን ለጦር ለመሳሪያ ሽያጫቸው ቅድሚያ የሚሰጡት ሃያላን ሃገራት 
እርብ በርሳቸው ሳይስማሙ እየቀሩ በጨቋጮች መዳፍ ስር ያሉ ግፉአን 
መራራውን የመከራ ጽዋ መጎንጨትን ተገደዋል፡፡ ሃያላሉ ውጣ ውረዳቸው 
የሃገራቸውን ጥቅም ማስከበር ነውና በአንድ ሊጓዙ አልቻሉም፡፡በጉዟቸው 
ተለያይተዋል፡፡ የአሜርካና የአጋሮቿን የበሻር አሳድን የይውረዱ ጥሪ ራሺያ 

አልተቀበለችውም ! የሶርያው በሻር አል አሳድ የቻይናንም ድጋፍ ያገኛሉና የጸጥታው ምክር ቤት ሲያቦካ ውሎ 
ቢያድርም ድምጽ በድምጽ እንደሚሽሩት ጥርጥር የለውም፡፡ ሌላ ተአምር ካልመጣ በቀር ! የሶርያ መናድ ቀድሞም 
የማይረጋውን የሊባኖስን ፖለቲከኞች ከፋፍሎ ውቧን ሃገር ሊያፈራርሳት ውስጥ ለውስጥ ብርክ አስይዞ 
እያንቀጠቀጣት ስለመገኘቱ የሚረዳው እዝነ ልቦናውን ወደ ሊባኖስ ፖለቲካ አንዳፍታ ያቀና ብቻ ነው ፡፡  

መላመላመላመላ    የጠፋባትየጠፋባትየጠፋባትየጠፋባት    የየመንየየመንየየመንየየመን    አብዮትአብዮትአብዮትአብዮት. . .. . .. . .. . . 

  የመንን አሜሪካና የአሜሪካ ደጋፊ አረቦች እሺሩሩ እንዳሏት ከርማለች . . . 
አሊ አብደላህ ሳላህ ተተኩሶባቸው ቢሳቱም በሳት ተለብልበዋል፡፡ የፎከሩ 
የደነፉባትን ሰንአ ለቀው ሳውዲ ለህክምና ሲከርሙ ስልጣን ለምክትላቸው 
ለአንድል ረቡ ሰጡ ተብለናል፡፡ የመን በተለያዩ የሃገሪቱ የጎሳ መሪዎች 
እየተዳደረች ስለመሆኑ የአደባብይ ሚስጥር ቢሆንም በኦፊሴል የመን 
የምትደዳደረው በምክትል ፕሬዚደንቱ ምስለኔነት በልጆቻቸውና በዘመድ 
አዝማዶቻቸው ዘዋሪነት ነው፡፡ አሊ አብደላህ ይህን ቀድመው አስተካክለው 
ከሃገር የወጡ መሰሪ መሪ ናችውና ከስልጣን ሸሹ እንጅ አልወረዱም !  

የኔውየኔውየኔውየኔው    ማጠቃለያማጠቃለያማጠቃለያማጠቃለያ    . . .. . .. . .. . .        

  የመካከለኛው ምስራቅ የሞቀ የፖለቲካ ትኩሳት እንዲህ ሲከርም በአረብ ሃገራት የነበሩ ወንድም እህቶቻችን 
የደረሰባቸውን ሰቆቃ ምናልባት ዛሬ የምንሰማው ጫፍ ጫፉን ብቻ ነው የሚሆነው . . . ሁከቱ በአጭር ይቆማል 
ብሎ መገመት አይቻልምና በወገኖቻችን እየደረሰ ስላለው የሰማነው ያየነውን ለአለም በማሰማት ወገኖቻችን 
ከገቡበት ማጥ የሚዎጡበት መንገድ በማፈላለጉ እንትጋ ! አሁንም ሳጠቃልል የምደግመው የዛሬ መልዕክቴ 
በተቻለ አቅም ለወገኖቻችን መፍትሄ እናፈላልግ ነው ! ለግፉአን አረቦችንና ለግፉአን ወገኖቻችን ፈጣሪ ሰላሙን 
ያወርድላቸው ዘንድ ጸሎት ማድረጉንም አንዘንጋ ! መልካሙን ያሰማን ! 

ቸር እንሰንብት . . . ቸር ይግጠመን !   

 

 

 


