
ይድረስ ለተከበራችሁ የአሜሪካ ድምፅ ራድዮ አዘጋጆች፡፡  

በመጀመሪያ የከበረ ሰላምታየን ይድረሳችሁ፡፡ ከሰላምታየ በመቀጠል የፕሮግራማቹህ ተከታታይ 
መሆኔን ለመግለፅ እወዳለሁኝ፡፡ እናም በፕሮግራሞቻችሁ ያለኝን ቅሬታ ለመግለፅ ነው፡፡ 

የምታቀርቡዋቸው ሰዎችና ፕሮገራሞች ብዙ ጊዜ ሚዛናዊ ያልሆኑ እና የተወሰኑ የፖለቲካ 
ኃይሎችና ቡድኖች ፍላጎቶችን ለààላት ሆን ብለቹህ እየሰራቹህ እንደሆነ ይሰማኛል፡፡ በአሁኑ ጊዜ 
ሀገራችን ሁሉም ብሄር ብረሰቦች ራሳቸውን በማስተዳደር ላይ ይገኛሉ፡፡ ይህ ሲባል ሁሉም 
ክልሎች በተመሳሳይ ጥንካሬ ላይ ይገኛሉ ማለት አይደለም ምክንያቱም አንዳንዶቹ በድሮ 
ስርአቶች ለመሬታቸው እንጂ ለህዝባቸው ትኩረት ሳይደረግላቸው የቆዩ ክልሎች ከመሆናቸውም 
በላይ የተለያዩ የውጭ እና የውስጥ ሀይሎች የሚንቀሳቀሱበት ስለነበሩ ከተለያዩ የልማት ስራዎች 
ተጠቃሚዎች አልነበሩም፡፡ ለምሳሌ የኢትዮጵያ ሶማሊ ክልል ህዝቦች ሙሉ በሙሉ በሚባል ሁኔታ 
ከሀገሪቱ የልማት እንቅስቃሴ ተጠቃሚ አልነበሩም ብዙዎች እንደሚሉት ድሮ በግመል እየተ¹¹ዙ 
መÌድሾ ይማሩ አንደነበር ይገልፃሉ፡፡ በአሁኑ ሰአት ሰላማቸው አረጋግጠው ት/ቤት ብቻ ሳይሆን 
የአውሮፕላን ማረፊያ ጭምር ሰርተው ለአገልግለት አብቅተዋል፡፡ ይህ ብቻ ሳይሆን ለሀገራችንም 
ልማት ቁልፍ ሚና እየተጫወቱ ይገኛሉ፡፡ ለምሳሌ  እናንተና እናንተ በፕሮግራማቹህ 
የምታቀርቡዋቸው አብዛኛቹ ሰዎች የህዳሴው ግድብ እንዳይገደብ የምትችሉትን እንቅፋት 
አየፈጠራችሁ ሲሆን የኢትዮጵያ ሶማሊ ክልል ህዝብ ግን ግንባር ቀደም ሆኖ ግድቡን እያገዘ 
ይገኛል፡፡ 

እኛስ ትሉኝ ይሆናል እናነተ እማ ግድቡ ከመጀመሪያም ክልብ የደገፋችሁት ስላልሆነ 
እንዲደናቀፍ በከፍተኛ ሁኔታ እየሰራችሁ ነው፡፡ ለምሳሌ ዜናቹህ ሁሉ ለግብጾች የምስራች አብሳሪ 
ይመስል ስሙ እንዳይገለፅ ሰው እንደነገረን መንገዶች በጎንደር በጎጃም በወለጋ በአምቦ ሙሉ 
በሙሉ ተዘግaል፤ በዚህ በዚህ አከባቢ ድልድይ ተሰብ[ል ብላችሁ ትንሽ እውነት ግን በጣም 
የተጋነነ የውሸት ዜና ትናገራላቹህ፡፡ እናም ዜናችሁ ተቃጠለ፤ ወደመ ነው መንገዶች ከተዘጉ 
የህዳሴው ግድብ ቆሞዋል ማለት ነው ብላችሁ አትጠይቁም ምክንያቱም የኢትዮጵያ ህዝብ 
እንደሚቆም ከገባው ወድያው ንብረቱን ማቃጠሉን እና ልማቱን ማውደም ትቶ እናንተ 
የምትደግፍዋችውን የፖለቲካ ኃይሎችን እንደሚታገል ስለምታውቁ አትጠይቁም ወይም 
የመንገዶች መዘጋት ጉዳቱን አትዘግቡም፡፡ እናንተ የምትፈልጉት መቃጠሉን መዋረዱን ወደኃላ 
መመለሱን ስለሆነ ልክ ቀበሮ የበሬ እንትን ይወድቃል ብላ ስትከተል ዋለች እንደሚባለው 
መንግስት አቅም እንደሌለው እና እንደወደቀ ለማስመሰል ሀገሪቱ ገሀነም እንደሆነች እዚህም እዛም 
ስትፈልጉ ስማቸው እንዳይገለፅ የጠየቁን አድማጭ እየተባለ ስትፈለጉ የዚህ ፖለቲካ ፓርቲ 
ተወካይ እያላችሁ ህዝቡ የጎበዝ አለቃ መርጦ እያስተዳደረ እንደሆነ ገልፁልን እያላችሁ ስትዘግቡ፤ 
አንዳንዱ እንደናንተ ተስፈኛ እውነት መንግስት የገለባ ክምር እየመሰለው እዚህም ትነሽ ብናቃጥል 
ብናምፅ መንግስት ይወድቃል በሚል ተስፋ ተንቀሳቀሰ፡፡ ሙሁሮች/ፖለቲከኞች ብላችሁ በተለያዩ 
ጊዜ የምታቀርቡዋቸው ደግሞ የወቅቱን የሀገራቸው ሁኔታ የማያውቁ ልክ በምንሊክ የደኖቀረ ሰው 
በምንሊክ አምላክ እያለ ይሞታል እንደተባለው መንግስት እየወደቀ ነው የሽግግር መንግስት 
እየመሰረትን ነው እያሉ የሌለ ተስፋ ይሰጣሉ፡፡ እንግዶቻቹህ ወይም ሙሁራኖቻችሁ ይህንን 
በምንሊክ የደነቆረ ሰው አይነት ንግግር ሲናገሩ የአፋር ህዝብ እና ፖለተከኞች ምን ይላሉ 
አትሉም፤ የኢትዮጵ ሶማሌ ክልል ሀዝብና ፖለቲከኞች ምን ይላል አትሉም፤ የጋምቤላውስ፤ 
የጉምዙስ፤ የደቡቡስ፤ የትግራዩስ አትሉም፡፡  



ሌላው ነገር በአብዛኛው እንግዶቻቹህ የደርግ፤ የኢህአፓ፤ የመኢሶን፤ የአፄ ኃይለስላሴ፤የኦነግ፤ 
የኦብነግ፤ ባለስልጣናትን የነበሩትን እንጂ ገለልተኞችን አይደለም፡፡ እነዚህ ሀይሎች ደግሞ ህወሀት 
ከአጋሮቹ ጋር ሁኖ በጦርነት ያሸነፋቸው ኃይሎች ናቸው፡፡  

እነዚህ ሀይሎች የአሁኑ መንግስት ማሸነፊያ መንገድ ይሆነናል ብለው ያሰቡት ደግሞ የትግራይ 
ህዝብ  የበለጠ ተጠቃሚ እንደሆነ በማስመሰል የውሸት መረጃ የሚሰጥዋችሁን ሙሁራን ነን ባዮች 
እያቀረባችሁ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲጠራጠር እርስ በእርሱ እንዳይተማመን ትሰራላቹህ፡፡  

እውነት በአሁኑ ወቅት  የትግራይ ሰው ነው ተጠቃሚው በአዲስአበባ፤ በሰመራ፤በአዋሽ፤ በናዝሬት፤ 
በደብረዘይት፤ በዝዋይ፤ በሀዋሳ፤ በሶዶ፤ በአርባምንጭ፤ በሀረር፤በድሬዳዋ፤ በጅግጅጋ፤ በጅማ፤ 
በመቱ፤ በአሶሳ፤ በጋምቤላ፤በሚዛን ፤ ወዘተ ማን ነው ተጠቃሚው ስንት ሀብታም አለ ስንቱ 
አማራ፤ ኦሮሞ፤ጉራጌ፤ ስንቱስ ትግራዋይ (ትግሬ አይባልም ስላሉኝ ነው በእርግጥ እንደሌላው 
አይለበልባቸውም ወይም አያቃጥላቸውም) ወዘተ ነው፡፡  

አዲስ አበባ ጎዳናዎች የሞሉት ለማኞች ከየት የመጡ ናቸው፡፡ ስለነዚህ ምንም ብላችሁ 
አታውቁም፡፡  

ሰሞኑ በአሮሚያ የተቃጠሉ ፋብርካዎች እና ኢንቨስትመንቶች ሁለት አገር ጦርነት ገጥመው አንዱ 
የአንዱን አገር ሀብት የሚያወድም እንጂ የሀገር ሀብት በሀገር ልጅ ልክ እንደ ኢራቅ፤ ሊብያ እና 
ሶሪያ እየወደመ እየሰማችሁ እና እያያቹህ ምንም አትሉም እንድያውም ስትናገሩ የደስታ ሲቃ 
ሲተናነቃችሁ ያስታውቃል፡፡ የተቃጠሉት ፋብሪካዎች ብዛት በናንተ ይሁን በሌላ ሚድያ ተነግሮን 
አያውቅም ሲቃጠሉ ሰማን፡፡  ሌላው የሚገርመው ነገር መንግስት የሁኔታውን አደገኝነት ገምግሞ 
የአስቸካይ ጊዜ አዋጅ ሲያውጅ  የወደቀ እና የሞተ መስሉዋችሁ ነበር መሰል ደነገጣችሁ 
ንግግራችሁ ሁሉ ከደርግ ጋር ለማመሳሰል በሚመስል ሁኔታ በ25 አመታት ውስጥ ተደርጎ 
የማያውቅ አዋጅ ታወጀ አላችሁ፤ እንዴ በላፉት 25 አመታት እኮ እንደዚህ ፋብሪካዎች 
አልነበሩንም የሚያቃጥልም ጠላት አልነበረም፤ አሁን አጥፊ ሲመጣ በበፊቱ አደረጃጀትና እርምጃ 
ሊመለስ የማይችል የግብፅ ኃይሎች የተሳተፉበት እኮ ነው ፡፡ ታድያ ለምን ድምፃቹህ ሰለለ፤ ልክ 
እንደቃጠሎው በደንብ ዘግቡት እንጂ ወይስ እናንተም ከዶላሩ እየደረሳቹህ ነው፡፡ 

ስለሆነም ልክ እንደ ጠላት አገር ንብረት ፤ እያቃጠሉ ያሉትን ለመቆጣጠር፤ የውሸት መረጃ 
እየሰጡ የህዝቡ መተማመን የሚሸረሽሩትን፤ በህዝብና በመንግስት ስልጣን የሚቀልዱትን 
ለማስወገድ፤ የግብፅ ረጃጅም እጆች ለመቆራረጥ ነው ብሎ መንግስት ሲያውጅ፤አዋጁን የሚደግፍ 
የሀገሩን ሁኔተ ያሳሰበው እያለ እናንተ የምታቀርቡዋችው እላይ የገለፀኩዋቸውን ነው፡፡ 

በተጨማሪም እስከ ዛሬ ድረስ የአከባቢ ሚልሻ ሲያዩ አግአዚ ጦር መጥቶ እያሉ ሲቀልዱ 
የነበሩትን የአግአዚ ጦር የሚቀለድበት ኃይል እንዳልሆነ እና አግአዚ ጦር ምን እንደሚመስል 
በደንብ ያዩታል፡፡  

የኢትዮጵያ መንግስት ጦር አጥቶ የሱዳን አምጥቶ አስመታን ያሉት ሰዎችም እንዳሉ 
አሰምታችሁናል ምክንቱም የእናንተ ምንጮች ኢትዮጵያን ስለማያቁዋት የጋምቤላው፤ 
የቤንሻንጉሉ፣የደቡቡ፤ የአፋሩ፤ የሶማሊው፤ የኦረሞው፤ የትግራዩ፤ የአማራው ብሄር እና ብሄረሰብ 
ወታደር በየአከባቢው እየተርመሰመሰ ኢትዮጵያውያን ምን እንደሚመስሉ ያዩዋቸዋል፡፡  



ስለሆነም እንግዶቻችሁ እንደ እነ ዶ/ር ጌታቸው መታፈሪያ የፖለቲካል ሳይንስ ሙሁር አይነቱ 
ትመህርታችሁ እዛው ለአሜሪካውያን እንጂ ለኛ ለኢትዮጵያውያን አይሆንም፡፡ ይልቅኑ 
የሀገራችሁን ልማት ደግፉ ማለፋችሁ አይቀርም እናንተ በሰላም እየኖራችሁ ህዝቡን አታባሉ፡፡ 
አሁን ካለው አወቃቀር ውጭ ሌላ አማራጭ ሊኖር እንደማይይችል እነ ጃዋር መሀመድም 
እየነገሩዋችሁ ነው/ minimum requirement of Orom is federalism/ ፡፡ ስለዚህ አሁን ያለው 
አስተዳደር ስርአት ያሉበትን እጥረቶች እንዴት ይሻሻል በሚል ብቻ ይሁን ውይይታችሁ ካልሆነ 
መሀሉ እንካ ቢላላ ክልሎች ራሳቸው የቻሉ ሀገሮች ይሆናሉ ይህ ላይመለስ የተÌጨ ነገር 
ይመስለኛል፡፡ 

ስለሆነም የአሜሪካ ድምፅ አዘጋጆች ልክ እንደ ደርጉ ዘመን አሀዳዊ መንግስት መመስረት ጊዜ 
ያለፈበት እና የልማትና የእኩልነት ፀር መሆኑ በቅርብ ካሉ እነ ኤርትራ፤ ሱዳን፤ እና ሌሎችም 
መማር አለባችሁ እላለሁኝ፡፡ በተረፍ ልክ እንደነ ሶሪያና ኢራቅ የሚፈርስ አገር ሊናፍቃችሁ 
አይገባም፡፡  

ስለሆነም እዚህ ተቃጠለ፤ እዚህ ድልድይ ፈረሰ፤ ህዝቡ ልክ እንደ ዘመነ መሳፍንት በጎበዝ አለቃ 
እየተመራ ነው እያላችሁ ህዝቡን ወደ ተሳሳተ መንገድ አትምሩት፡፡ 

እናንተ እና መሰሎቻችሁ እየፈፀማችሁት ያለው ጥላቻ የመዝራት ስትራተጂ እናንተ የፈጠራችሁት  
አዲስ ስትራተጂ ሳይሆን አንድ ታዋቂ ወታደራዊ ስትራተጂስት የፃፈውን ነው ከታቸ አንቡቡት 
ጥላቻ ህዝቡ ውስጥ መዝራት ፤ በወታደሩ፤ በአዛዦች፤ ወዘተ እርስ በእርስ እንዲጠራጠር፤ 
እንዳይተማመን እና ጥላቻ እንዲፈጠር በማድረግ መንግስትን ማዳከም ነው፡፡ ይህ እስትራተጂ 
ተግባራዊ ለማድረግ ደግሞ በትግራይ ህዝብ የበላይነት እና ተጠቃሚነት አለ ብሎ ለህዝቡ 
መዋሸትና ህዝቡ ህወሀትን ብሎም የትግራይን ህዝብ እንዲጠላ ኢህአዴግ ውስጥም መተማመን 
እንዲጠፋ፤ መንግስት እንዲከፋፈል እየሰራችሁ ነው፡፡ ለምሳሌ ብአዴን በአማራ ህዝብ ላይ 
ተቀባይነት እንዳያገኝ የወያኔ ተላላኪ ነው ከሚሉት ጋር ፍፁም ቁርኝት በመፍጠር ተስራላችሁ፤ 
አንዳንድ የብአዴን ነባር ታጋዮችና የድል ማግስት አርበኞቻቸውም ይህንን ተንኮል የሚያመጣውን 
አደጋ ተረድተውት ይሁን ሳይረዱት የዚህን ፕሮፖጋንዳ ለማስፈፀም ላይ ታች ይላሉ በዚህ መሀል 
ልማቱ ማን ይምራው እናም በሚመሩት ክልል ብልሽት ብቻ  ሆነ በኃላም እነሱ ያዋቀሩት 
መንግስት ህዝቡ ማባረር ጀመረ፡፡ በኦሮሚያም እንደዚሁ ነው መጨረሻ ኦህዴድን የህዝብ መሰረት 
አሳጥተነዋል ብለው ባመኑ ጊዜ በስንት ልፋት እና ሀብት የተገነቡ ፋብሪካዎች ማቃጥል፤ትክክለኛ 
የኦህዴድ/ ኢህአዴግ ታጋዮችን መግደል ማሸማቀቅ ሆነ ስራቸው፡፡ ይሄው ነው እንግዲህ የቆጡን 
አወርድ ብላ የብብa ጣለች ማለት የሌለውን የትግራይ የበላይነት ሲፈልጉ የእነሱ እግር ቀስ በቀስ 
ሲቆረጥ ማንም ማስተዋል አቃተውና ዘፈኑ ሁሉ ትግሬ ገዳይ ሆነ፡፡ የትግራይ ህዝብ ደግሞ ምንም 
የተለየ ጥቅም ሳያገኝ፤ የአገኛትን የእኩሉነት መብት ሊነጥቁት እየተንቀሳቀሱ መሆኑ ሲያይ 
ህወሀት እንደፈለገች ትሁን፤ እየመጣ ያለው ሀይል ስንት ዋጋ ከፍለን  የቀበርነው ስርአት 
ለመመለስ ስለሆነ በትኩረት እንከታተል ብሎ የወሰነ ይመስላል፡፡ በዚህ ሁሉ ጥፋት ደግሞ እጃቹህ 
አለበት፡፡  ሰሞኑ ደግሞ ያው ሁሌ እንደምታደርጉት ለአፍራሽ ቅስቀሳችሁ የሚያግዝ ስታፈላልጉ 
የአክራሪ እስላሞች መንግስት ለመመስረት ሲንቀሳቀስ የነበረው ጁነዲን ሳዶ ይዛችሁ ብቅ ብላችኃል 
እናም እሱ ለህዝብ አሳቢ እሱ ሀቀኛ አድርጋችሁ በማቅረብ በህዝቡ ላይ ሌላ መርዝ እየነዛችሁ 
ነው፡፡ እረ ምኑ ተወርቶ ያልቃል፡፡  



ምንም ብታቅዱ ምንም ብታወሩ መሰረታዊ ለውጥ አታመጡም መደናቀፍ ግን ችላችኃል፡፡ 
አስቡት የህዳሴው ግድብ ትግራይ ላይ ተገንብቶ ቢሆን ህዝቡ ሁሉ ሆ ብሎ እንዲያፈርሰው 
ታደርጉ ነበር፡፡ አሁንም ግን አልሞከራችሁም አይባልም ምክንቱም መንገዶች እንዲዘጉ 
በተዘዋዋሪም ቢሆን ድጋፍ አድርጋችኃል፡፡ ስለሆነም እባካችሁ አሜሪካም ቢሆን ሰርተው እንጂ 
ተጣልተው አይልም ለዚህ እድገት የበቁትና ለእናንተም እንጀራ ለማብላት የቻሉት፡፡ 

The Strategy of Sowing Discord 

Undermine your enemy's ability to fight by secretly causing discord between him and 
his friends, allies, advisors, family, commanders, soldiers, and population. While he is 
preoccupied settling internal disputes, his ability to attack or defend is compromised.  

ደራሲው ማወቅ ስላልቻልኩኝ ይቅርታ፡፡ 

ፍስሀ ገመዳ  

ከአዲስ አበባ 
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