
                                አረብ አረቡን በለው ወገቡን 
                                 -----------------------------     
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የሚያሰሩየሚያሰሩየሚያሰሩየሚያሰሩ    እናእናእናእና    የሚያሳድሩየሚያሳድሩየሚያሳድሩየሚያሳድሩ    ነበሩነበሩነበሩነበሩ    ፡፡፡፡፡ ይህን ታሪክ በሙሉ ሳይሆን በግማሹ ያገኘሁት ከዘውዴ ረታ ! የቀዳማዊ ኃይለሥላሴ 
መንግሥት ከሚለው ዳጎስ ያለ መጽሃፍ ውስጥ ነው ፡፡ የኢትዮጵያ ዘላለማዊ ጠላቶች አረቦች ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ 
ነግደው ፥ አትርፈው እንዲሁም ወልደው ከብረው ከጠላት ዘመን በፊትም ሆነ ፣ ጠላት ከወጣ በኋላ በኢትዮጵያ  
ከብረው ይኖሩ ነበር ፡፡ በአንድ ወቅት የኢትዮጵያን ጠላቶች በየአገሮቻቸው ወስደው በማሰልጠንና በማስታጠቅ ፣
ይባስም ብለው ፓኪስታንን ጨምረው የኢትዮጵያ አየር መንገድን በማስጠለፍና ፣ በማጋየት ፣ ከፍ ያለ ደባ በኢትዮጵያ 
ላይ በመፈጸማቸው ፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ቁጣውን ለመግለጽ የአረብ መደብሮችን በማፈራረስና ፣ በማባረር ቁጭቱን 
ተወጥቷል ፡፡ የዚህን ጊዜ ነበር ፣ አረብአረብአረብአረብ    አረቡንአረቡንአረቡንአረቡን    በለውበለውበለውበለው    ወገቡንወገቡንወገቡንወገቡን    !!!! የተባለው ፡፡ 
 
  እንደዛሬው ሳኡዲ አረቢያና ፥ የመን ተነጣጥለው ሁለት አገር ከመሆናቸው በፊት ኩታ ገጠም በመሆናችው ፣ 
በምድራቸውም ምንም ተዘርቶ የሚቀመስ ነገር ባለመኖሩ ፣ ጠላት ጣልያን ኢትዮጵያን ከመውረሩ ጋር ተጎዳኝተው ቀስ 
በቀስ ወደ ኢትዮጵያ በስደት ገቡ ፡፡ እያደርም አዲስ አበባን ጨምሮ ፣ በተለያዩ ጠቅላይ ግዛት/ ክፍላተ ሃገራት 
በመሰራጨት በንግድ ሥራ ላይ በስፋት ተሰማርተው መክበር ጀመሩ ፡፡ ከጠላት መባረር በኋላ ፣ አረቦቹ የአረብ ሱቅ 
የሚባለውን በመላዋ ኢትዮጵያ በመክፈት በአገራችን ውስጥ ከፍተኛ ቱጃሮች ሆነው ቀጠሉ ፡፡ 
 
ጠላት ከተባረረ በኋላ ፣ የነኚህ አረቦች ንግድ እታች ጉልት ድረስ ወርዶ የንግድ ሱቆች ባለቤት መሆን የጎረበጣቸው 
የንግድ ሚንስቴር የነበሩት አቶ መኮንን ሃብተውልድ ፣ የዝነኛው የቀድሞው ጠቅላይ ሚንስቴር አክሊሉ ሃብተወልድ 
ወንድም ፣ የውጭ ዜጎች የሆኑት አረቦች ፣የኢትዮጵያውያኖች ቀጥታ መብት የሆነውን የየመንደሩን የችርቻሮ ንግድ 
በሙሉ ይዘው ከበርቴ መሆናቸው ብቻ ሳይሆን ፣ አረቦቹ በሚኖሩባቸው ቀበሌዎች ወጣት ሴት ልጆችን በገንዘብ 
እየደለሉ ፣ እንደ ሚስት በመያዝ ብዙ ልጆች ካስወለዱ በኋላ በመጨረሻው ለወለዷቸው ልጆች ፣ ምንም ሳይሰጧቸው 
ያከማቹትን ጥሬ ገንዘብ ይዘው ፣ የንግድ ሱቆቻቸውን ለሌሎቹ ወገኖቻቸው በማስተላለፍ ከሃገራችን እያመለጡ 
ወጥተዋል ፡፡ 
 
በዚህም የተነሳ ፣ የንግድ ሚንስቴሩ አቶ መኮንን ሃብተወልድና ፣ አማካሪዎቻቸው ፣ የአገር ፍቅር ማህበርን ጭምር 
በማካተት አንድ ኮሚቴ አቋቋሙ ፡፡ የኮሚቴው ዋና ሥራ  ጠላት ኢጣልያ ለአረቦቹ በገፍ የሰጣቸውን የንግድ ፍቃድ 
እንዴት አድርጎ አስፈልቅቆ ለመውሰድ ጥናት ማቅረብ ነበር ፡፡ እዚህ ጋ` ነበር ፣ የንግድ ሚንስትሩ መኮንን ሃብተወልድ 
ቅርብ ረዳት የሆኑት ብልሁ የጉራጌየጉራጌየጉራጌየጉራጌ    ተወላጅተወላጅተወላጅተወላጅ    « « « « ሩጋሩጋሩጋሩጋ    አሻሜአሻሜአሻሜአሻሜ » በዚያን ወቅት እድሜያቸው ሰላሳ ውስጥ የሆነ ፣ አንድ 
አስደማሚ ጥናት ለሚንስትሩ ያቀረቡት ፡፡ 
 
ወጣቱ ሩጋ አሻሜ ለመኮንን ሃብተወልድ ያቀረቡት ጥናት እንዲህ የሚል ነበር ፡፡ በዚህ የሰፈር ችርቻሮ ንግድ ፣ አረቦቹን 
ተቋቁመው የተያዙትን ቦታዎች ማስለቀቅ የሚችሉት የትውልድ አገሬ ተወላጆች  « ጉራጌዎች » ብቻ ናቸው የሚል ነበር 
ይህን ጥናት ሲያቀርቡ በሌላ በኩል ደግሞ ሌላ ስጋት ገባቸው ፡፡ ጉራጌ በመሆኔ ለጉራጌ አድልቼ እንዳልሆነ ክቡር 
ሚንስትሩ እንዲረዱልኝ እፈልጋለሁ ፡፡ በገዛ አገራችን በችርቻሮ ንግድ የወረሩንን እነዚህን አረቦች ማስለቀቅና ማሰናበት 
የምንችለው ፣ ከኢትዮጵያ ህዝብ መካከል ለጊዜው ቁጥራቸው አምሳ የሚሆኑትን ወጣት ጉራጌውች መርጠን ፣ አረቦቹ 
በከፈቷቸው ሱቆች አጠገብ ተመሳሳይ ሱቅ እየከፈቱ ነዋሪውን ህዝብ በኢትዮጵያዊነት መንፈስና በዋጋ ቅናሽ እየማረኩ 
በርትተው ሲሰሩ ነው ፡፡ አረቦቹ በዚህ አኳሃን የመጣባቸውን ውድድር ተቋቁመው ለማሸነፍ ስለማይችሉ፣ ሱቆቻቸውን 
እየዘጉ በሰላም  ወደ የአገሮቻቸቸው ከመመለስ በስተቀር ሌላ ምርጫ አይኖራቸው፡፡  ክቡር ሚንስቴር በዚህ ሃሳቤ 
የሚስማሙበት ከሆነ ሃምሳዎቹ ጉራጌዎ በአገር ሽማግሌዎች ተመርጠው ፣ በብድር መልክ መቋቋሚያ ይሰጣቸውና 
በቀጥታ ወደ ንግዱ አለም ይግቡ ብለው ለሚንስትሩ ጥናቱን አቀረቡ ፡፡ 
 
ከአረብከአረብከአረብከአረብ    ነጋዴዎችነጋዴዎችነጋዴዎችነጋዴዎች    ጋርጋርጋርጋር    ለሚያስፈለሚያስፈለሚያስፈለሚያስፈልገውልገውልገውልገው    ውድድርውድድርውድድርውድድር    ተወላጆቼተወላጆቼተወላጆቼተወላጆቼ    ጉራጌዎችጉራጌዎችጉራጌዎችጉራጌዎች    የተሻሉየተሻሉየተሻሉየተሻሉ    ይሆናልይሆናልይሆናልይሆናል    ብዬብዬብዬብዬ    ስናገርስናገርስናገርስናገር    ፣፣፣፣    ሙያቸውንናሙያቸውንናሙያቸውንናሙያቸውንና    
ችሎታቸውንችሎታቸውንችሎታቸውንችሎታቸውን    በመመርኮዝበመመርኮዝበመመርኮዝበመመርኮዝ    እንጂእንጂእንጂእንጂ    በተለይበተለይበተለይበተለይ    ወገኖቼንወገኖቼንወገኖቼንወገኖቼን    ለመጥቀምለመጥቀምለመጥቀምለመጥቀም    በተመሰረተበተመሰረተበተመሰረተበተመሰረተ    ሃሳብሃሳብሃሳብሃሳብ    ላይላይላይላይ    አለመሆኑንአለመሆኑንአለመሆኑንአለመሆኑን    ጌታዬጌታዬጌታዬጌታዬ    
እንደሚገነዘቡልኝእንደሚገነዘቡልኝእንደሚገነዘቡልኝእንደሚገነዘቡልኝ    እምነቴእምነቴእምነቴእምነቴ    ሙሉሙሉሙሉሙሉ    ነውነውነውነው    በሚልበሚልበሚልበሚል    ሃሳባቸውንሃሳባቸውንሃሳባቸውንሃሳባቸውን    አቀረቡአቀረቡአቀረቡአቀረቡ    ፡፡፡፡፡፡፡፡    መኮንንመኮንንመኮንንመኮንን    ሃብተወልድሃብተወልድሃብተወልድሃብተወልድ    ያለምንምያለምንምያለምንምያለምንም    ማንገራገርማንገራገርማንገራገርማንገራገር    ደስደስደስደስ    
ብሏቸውብሏቸውብሏቸውብሏቸው    ሃሳቡንሃሳቡንሃሳቡንሃሳቡን    ተቀብለውተቀብለውተቀብለውተቀብለው    ፣፣፣፣    ለንጉሠለንጉሠለንጉሠለንጉሠ    ነገሥቱነገሥቱነገሥቱነገሥቱ    ጥናቱንጥናቱንጥናቱንጥናቱን    አቀረቡአቀረቡአቀረቡአቀረቡ    ፡፡፡፡፡፡፡፡    ጃንሆይምጃንሆይምጃንሆይምጃንሆይም    በብልሁበብልሁበብልሁበብልሁ    ሩጋሩጋሩጋሩጋ    አሻሜአሻሜአሻሜአሻሜ    ጥናትጥናትጥናትጥናት    ተደንቀውተደንቀውተደንቀውተደንቀው    
ገንዘቡገንዘቡገንዘቡገንዘቡንንንን    ለሃምሳዎቹለሃምሳዎቹለሃምሳዎቹለሃምሳዎቹ    ጉራጌዎችጉራጌዎችጉራጌዎችጉራጌዎች    አጸደቁአጸደቁአጸደቁአጸደቁ    ፡፡፡፡፡፡፡፡    
    
ከአጥኒዎቹከአጥኒዎቹከአጥኒዎቹከአጥኒዎቹ    መካከልመካከልመካከልመካከል    አንዳንዶቹአንዳንዶቹአንዳንዶቹአንዳንዶቹ    ፣፣፣፣    ለጉራጌዎችለጉራጌዎችለጉራጌዎችለጉራጌዎች    ብቻብቻብቻብቻ    ከሚሆንከሚሆንከሚሆንከሚሆን    ፣፣፣፣    ለትግሬዎችናለትግሬዎችናለትግሬዎችናለትግሬዎችና    ወሎዬዎችምወሎዬዎችምወሎዬዎችምወሎዬዎችም    ቢሆንቢሆንቢሆንቢሆን    ጥሩጥሩጥሩጥሩ    ነውነውነውነው    ብለውብለውብለውብለው    
ለሚንስትሩለሚንስትሩለሚንስትሩለሚንስትሩ    ሃሳብሃሳብሃሳብሃሳብ    አቀረቡአቀረቡአቀረቡአቀረቡ    ፡፡፡፡፡፡፡፡    ሚንስትሩምሚንስትሩምሚንስትሩምሚንስትሩም    ይህንይህንይህንይህን    ሃሳብሃሳብሃሳብሃሳብ    ደግፈውደግፈውደግፈውደግፈው    ፣፣፣፣    ነገርነገርነገርነገር    ግንግንግንግን    አረቦችአረቦችአረቦችአረቦች    በብዛትበብዛትበብዛትበብዛት    የተሰማሩትየተሰማሩትየተሰማሩትየተሰማሩት    አዲስአዲስአዲስአዲስ    አበባአበባአበባአበባ    
አካባቢአካባቢአካባቢአካባቢ    ስለሆነስለሆነስለሆነስለሆነ    ለጉራጌዎቹለጉራጌዎቹለጉራጌዎቹለጉራጌዎቹ    ቅድሚያቅድሚያቅድሚያቅድሚያ    በመስጠትበመስጠትበመስጠትበመስጠት    ፣፣፣፣    በየጠቅላይበየጠቅላይበየጠቅላይበየጠቅላይ    ግዛቱምግዛቱምግዛቱምግዛቱም    አረቦችአረቦችአረቦችአረቦች    ተስፋፍተውተስፋፍተውተስፋፍተውተስፋፍተው    ስለሆነስለሆነስለሆነስለሆነ    ሌሎችሌሎችሌሎችሌሎች    ብሄሮችብሄሮችብሄሮችብሄሮች    
ድጋፉንድጋፉንድጋፉንድጋፉን    እንዲያገኙእንዲያገኙእንዲያገኙእንዲያገኙ    ተስማምተውተስማምተውተስማምተውተስማምተው    ፣፣፣፣    አዲአዲአዲአዲስስስስ    አበባአበባአበባአበባ    ላይላይላይላይ    ግንግንግንግን        ለሃምሳዎቹለሃምሳዎቹለሃምሳዎቹለሃምሳዎቹ    ጉራጌዎችጉራጌዎችጉራጌዎችጉራጌዎች    በነፍስበነፍስበነፍስበነፍስ    ወከፍወከፍወከፍወከፍ    700 700 700 700 ብርብርብርብር    በነጭበነጭበነጭበነጭ    ወረቀትወረቀትወረቀትወረቀት    
በብድርበብድርበብድርበብድር    ተሰጥቷቸውተሰጥቷቸውተሰጥቷቸውተሰጥቷቸው    ወደወደወደወደ    ንግድንግድንግድንግድ    አለሙአለሙአለሙአለሙ    ውስጥውስጥውስጥውስጥ    ገቡገቡገቡገቡ    ፡፡፡፡፡፡፡፡    ለሱቅለሱቅለሱቅለሱቅ    መስሪያመስሪያመስሪያመስሪያ    ሁለትሁለትሁለትሁለት    መቶመቶመቶመቶ    ብርብርብርብር    ፥፥፥፥    ለንግድለንግድለንግድለንግድ    እቃዎችእቃዎችእቃዎችእቃዎች    መግዣመግዣመግዣመግዣ    ደግሞደግሞደግሞደግሞ    
አምስትአምስትአምስትአምስት    መቶመቶመቶመቶ    ብርብርብርብር    ፡፡፡፡፡፡፡፡    



    
በአንድበአንድበአንድበአንድ    አመትአመትአመትአመት    ውስጥውስጥውስጥውስጥ    ጉራጌዎቹጉራጌዎቹጉራጌዎቹጉራጌዎቹ    አትርፈውአትርፈውአትርፈውአትርፈው    አረቡንምአረቡንምአረቡንምአረቡንም    አክስረውአክስረውአክስረውአክስረው    የተበደሩትንየተበደሩትንየተበደሩትንየተበደሩትን    ብድርብድርብድርብድር    ለመመለስለመመለስለመመለስለመመለስ    ወደወደወደወደ    ንግድንግድንግድንግድ    ሚንስቴርሚንስቴርሚንስቴርሚንስቴር    ልክልክልክልክ    
በአመቱበአመቱበአመቱበአመቱ    አቀኑአቀኑአቀኑአቀኑ    ፡፡፡፡፡፡፡፡    ንግድንግድንግድንግድ    ሚንስቴርሚንስቴርሚንስቴርሚንስቴር    ገንዘቡንገንዘቡንገንዘቡንገንዘቡን    በደረበደረበደረበደረሰሰሰሰኝኝኝኝ    ይቀበለይቀበለይቀበለይቀበለንንንን    ብለውብለውብለውብለው    ጭቅጭቅጭቅጭቅጭቅጭቅጭቅጭቅ    ያዙያዙያዙያዙ    ፡፡፡፡፡፡፡፡    በደረሰኝበደረሰኝበደረሰኝበደረሰኝ    ያልተሰጣቸውንያልተሰጣቸውንያልተሰጣቸውንያልተሰጣቸውን    ብድርብድርብድርብድር    
በደረሰኝበደረሰኝበደረሰኝበደረሰኝ    መቀበሉመቀበሉመቀበሉመቀበሉ    ግራግራግራግራ    የገባውየገባውየገባውየገባው    ገንዘብገንዘብገንዘብገንዘብ    ሚንስቴርሚንስቴርሚንስቴርሚንስቴር    ፣፣፣፣    በነጭበነጭበነጭበነጭ    ወረቀትወረቀትወረቀትወረቀት    ላይላይላይላይ    የፈረሙትየፈረሙትየፈረሙትየፈረሙት    የየየየእዳእዳእዳእዳ    ሰነድሰነድሰነድሰነድ    እየተመለሰላቸውእየተመለሰላቸውእየተመለሰላቸውእየተመለሰላቸው    ቢያስገቡቢያስገቡቢያስገቡቢያስገቡ    
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አረቦችንአረቦችንአረቦችንአረቦችን    ነቀሉልንነቀሉልንነቀሉልንነቀሉልን    ፡፡፡፡፡፡፡፡    ግንግንግንግን    አቂመውአቂመውአቂመውአቂመው    አልተውንምአልተውንምአልተውንምአልተውንም    ፡፡፡፡፡፡፡፡    ይኽውይኽውይኽውይኽው    በዜጎቻችንበዜጎቻችንበዜጎቻችንበዜጎቻችን    ላይላይላይላይ    ቂማቸውንቂማቸውንቂማቸውንቂማቸውን    ተወጡተወጡተወጡተወጡ    ፡፡፡፡፡፡፡፡    አስተዋዩአስተዋዩአስተዋዩአስተዋዩ    የኢትዮጵያየኢትዮጵያየኢትዮጵያየኢትዮጵያ    
ህዝብህዝብህዝብህዝብ    በበበበሰላምሰላምሰላምሰላም    ነበርነበርነበርነበር    የሸኛቸውየሸኛቸውየሸኛቸውየሸኛቸው    ፡፡እንርሱ፡፡እንርሱ፡፡እንርሱ፡፡እንርሱ    ግንግንግንግን    በጎራዴበጎራዴበጎራዴበጎራዴ    ዜጎቻችንንዜጎቻችንንዜጎቻችንንዜጎቻችንን    ከልብከልብከልብከልብ    ውሻውሻውሻውሻ    እያሉእያሉእያሉእያሉ    ገደሉገደሉገደሉገደሉ    ፡፡፡፡፡፡፡፡    እነአላሙዲንእነአላሙዲንእነአላሙዲንእነአላሙዲን    ይሄንንይሄንንይሄንንይሄንን    ሲሰሙሲሰሙሲሰሙሲሰሙ    
ምንምንምንምን    ይሉይሉይሉይሉ    ይሆንይሆንይሆንይሆን    ????    
                


