
ዮሀና!  ዮሀና!     
ዳንሻው   11/05/12 

   

ዮሀና የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ነው፡፡ በጥሬው ትርጉሙ የእግዚአብሔር በረከት ማለት ነው፡፡ 

ኢትዮጵያ ከጥንትም እንደሚታመነው የእግዚአብሔር ስጦታ፤ የእግዚአብሔር በረከት የነበራትና 

ያላት ቅዱስ አገር ነች፡፡  አሁንም  ዮሀና! ዮሀና!፡፡  ይህን መንደርደሪያ ማድረግ ፈቀድሁ፡፡ ጉዳዩ 

ግን እንዲህ ወዲህ ነው፡፡   

 

ኢትዮ ሚዲያ የተባለው በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ የሚያተኩርና አሜሪካን አገር በሚገኙ 

ኢትዮጵያዊያን የሚዘጋጅ ድረ ገፅ አለ፡፡  የጥላቻና የተቃውሞ መድረክ ነው፡፡ መቼ ወደ እውነቱና 

ወደ  እውነተኛ የአገር ፍቅር፤ ወደ ኢትዮጵያዊነት እንደሚመለሱ እሱን እነሱና እነሱ ብቻ 

ያውቁታል፡፡  

 

ለዛሬው በጥላቻ ማዕበል ተውጠው እየቀዘፉ ይገኛሉ፡፡ በግንቦት 7 እና በተስፋዩ ገብረአብ ከበሮ 

እየደለቁ ይገኛሉ፡፡ ሁለቱም የሻዕቢያ ሎሌነትን መርጠዋል፡፡ አሽከርነት ማደር እንዲህ ነው፡፡   

  

የፈጠራ ወሬና የገለባ ክምር ትርፍ ምን እንደሆነ ለማንም አይጠፋውም፡፡ ውርደትና ተዓማኒነት 

ማጣት ነው፡፡ ገለባውም በኖ ይጠፋል፡፡ ክምሩም ይናዳል፡፡ 

 

ኢትዮ ሚዲያ የጠቅላይ ሚኒስትር ኃይማርያም ደሳለኝ ባለቤት አዲሷ ቀዳማዊት እመቤት ሮማን 

ተስፋዬ ኤርትራዊ ናቸው  ብሎ አስነበበን፡፡ ተስፋዬ ሳይሆን አባታቸው ተስፋይ ነው፡፡ ልጃቸውንም 

ዮሀና ያሉት ዮሀና ኤርትራዊ ስም ስለሆነ ነው ብሎን አረፈ፡፡ 

 

ወሬና ነገር ሲፈጥሩ ሲያቦኩ  ለሚውሉና ለሚያድሩ እነ ቀዳዴዎች ገና ብዙ ተረት ተረት 

ያወሩናል፡፡ ይህቺ  ነገር ከወዴት እንደተቋጠረችና ሆን ተብላ እንደተነሳች እንደተጠነሰሰች ለምንስ 

መርዝ መርጨት እንደተፈለገ አይጠፋንም፡፡ የተስፋዬ ገብረአብ፤ የእነ ብርሀኑ ነጋና፤ የሻዕቢያ ሴራ 

መሆኑ ነው፡፡  

 

 በመሠረቱ የጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማሪያም ደሳለኝ ባለቤት ወይዘሮ ሮማን ተስፋዬ ወላይታ 

ተወልደው ያደጉ ቤተሰባቸውም የዚያው አካባቢ ተወላጆች ናቸው፡፡ እውነቱ ይኼ ሁኖ ሳለ 

ለምንድነው የሆነ ያልሆነውን እነ ኢትዮ ሚዲያ መቀባጠር  የፈለጉት? 

  

አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ገና ሥራ ከመጀመራቸው መልካም የሥራ ጊዜ መመኘት የበለጠ እንዲሰሩ 

ማበረታታት ነው ወይንስ  የጥላቻ ፓለቲከኞች፤ በዘቀጠና በወረደ  የቱልቱላ ወሬያቸው ሕዝቡን 



እያምታቱ እያወናበዱ  የጥላቻ ፓለቲካ መርዝ እየረጩ  እየሸቀጡ፤ ወሬ እየቸረቸሩ  እንዲኖሩ 

መፍቀድ ነው ያለብን? 

  

የወይዘሮ ሮማን አባት ተስፋዬ ሆኑ ተስፋይ ወይንም ተስፋ ችግሩ ምንድነው? አይደለም እንጂ 

ኢትዮ ሚዲያ እንዳለውም ኤርትራዊ ይሁኑ፡፡ ምንድነው ነውሩ? ምንድነው የኢትዮጵያ ተቃዋሚ 

ፅንፈኛ የፓለቲካ ፓርቲዎች ችግር? አዎን የከፋ የጎሳና የዘር ጥላቻ ችግር አለባቸው፡፡ በዚህ 

የተለከፉበት በሽታ የትም አይደርሱም፡፡  

 

አቶ ኃይለማርያምም ሆኑ ወይዘሮ ሮማን ትናንት ዛሬ ያሉበት ቦታ እንቀመጣለን ብለው 

በእርግጠኝነት አላሰቡም፡፡ እግዚአብሔርና ጊዜ የፈቀደው ሆነ፡፡  እነዚህ ሰዎች ለወለዷቸው 

ልጆቻቸው የወደዱትን የመረጡትን ስም መሰየም መብታቸው አይደለም ወይ? የልጃቸው ስም ዮሀና 

መሆን ምንድነው ያለበት ችግር ? በግለሰብ መብትስ የመግባትና የመዘባረቅ ልዩ መብት አለን 

ወይ? የለንም፡፡ አንችልምም፡፡  

 

ደግሞም እኮ በእኛ አገር አብዛኛው ወላጅ የወደደውን ስም ይሰጣል፡፡ ጥቂቶች ደግሞ የባህር ማዶ 

ስም ለልጆቻቸው ይሰጣሉ፡፡ ሰጥተውም አይተናል፡፡ ኬኔዲ፤ ጆሞ፤ ማርክስ በቅርቡ የተወለደ ሕፃን 

ኦባማ የሚል ስምም ተሰጥቶት አይተናል፡፡  

 

የግድ ተስፋዬ የሚለውን ስም ተስፋይ ነው ብሎ የሰው አባት ስም መለወጥ ወንጀልስ አይደለም 

ወይ? አሳፋሪ የድንቁርና ሥራስ አይሆንም?  ይኼስ ዓይነቱ ጥላቻን እየዘሩ መሄድ፤ ቂምና ቁርሾ 

ማቆየት ለዛሬውስ ለቀጣዩስ ትውልድ ይበጃል? ወይንስ በዚህ ዓይነት የቆሸሸና የዘቀጠ፤ ለአገርም 

ለሕዝብም በማይበጅ  ርካሽ የፓለቲካ ወሬ እየቀቀሉና  እያገነፈሉ  ስንት ዘመን ይገፉታል?  

 

ወይዘሮ ሮማን ተስፋዬ ኤርትራዊ ናቸው የሚለው የሻዕቢያና የኢትዮ ሚዲያ መሰሪ ፕሮፓጋንዳ 

ምን ለማለት ተፈልጎ ነው፡፡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ  በብቃት፤ በተግባራዊ አስተዋፅኦ፤ በኃላፊነት የታዩ 

የተፈተኑ በመሆናቸው በየደረጃም እያደጉ ሄዱ፡፡ ቀድሞ ኢንጀነርና የአርባ ምንጭ ቴክኒዮሎጂ 

መምህር፣ በኋላ ዲን፣ ቀጥሎም የደቡብ ክልል ፕሬዚዳንት፤ በኋላም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና 

ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደረጃ ደረሱ፡፡ በኢሕአዲግ ውስጥም ሥራ አስፈፃሚ አባል ነበሩ፡፡  

 

በጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ሕልፈት  በቦታው ሰው መተካት ግዴታ ስለሆነ፤ የኢሕአዴግ ምክር ቤት 

ተሰብሰቦ  የግንባሩ  ሊቀ መንበርና የአገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አድርጎ መረጣቸው፡፡ የኢትዮጵያ 

ሕዝብም ከፍተኛ ድጋፍንና አድናቆቱን ገለፀ፡፡ 

 

የምንፈልገው የአገሪቱን ሠላም ልማትና እድገት ጠብቆ ወደ ተሻለ ደረጃ ሊያሸጋግረት የሚችል 

የአገር ፍቅር ያለው፤ ሕዝብን የሚያከብር፤ ችግሩን የሚያዳምጥና የሚፈታ፤ ከሕዝብ ያልራቀና 



ለሕዝቡ ቅርብ የሆነ መሪ ነበር፡፡ በዚህ መልኩ እጅግ የተደነቀ ሠላማዊ የሥልጣን መተካካትና 

ሽግግር ተደርጎ የተጀመሩት ታላላቅ የእድገትና የልማት ሥራዎች በአግባቡ እየተከናወኑ ነው፡፡ 

 

 ኢትዮጵያም ሠላም ውላ ሠላም አድራ ልጆችዋም ከድህነትና ከችግር ለመውጣት በየመስኩ ተግተው 

ለሊት ከቀን እየሰሩ ነው፡፡ አሜሪካን ተቀምጠው አሥሩን የፈጠራ ወሬ  ለሚነዙ  የሥልጣን 

ተስፈኞች  ኢትዮ ሚዲያን ለመስሉ ወሬ ነጋዴዎች ሕዝቡ ከቁም ነገር አይቆጥራቸውም፡፡ 

 

በመሠረቱ ትናንት እኮ ነው ከኤርትራ ጋር የተለያየነው - 20 ዓመት፡፡ የኤርትራ ሕዝብ የኢትዮጵያ 

ሕዝብ አካል ነበር፡፡ ወንድም፤ ቤተሰብም፤ ጋብቻውም፤ አምቻም ነበሩ፡፡ በኢትዮጵያ የትኛውም 

ግዛት እንደሌላው ኢትዮጵያዊ ሁሉ ሰርተውም፣ አግብተውም፣ ወልደውም፣ ከብደውም ኖረዋል፡፡ 

አሁንም አሉ፡፡  

 

ከተለያዩ የኢትዮጵያ ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ጋር ከአማራው፣ ከትግሬው ፤ ከኦሮሞው፣ 

ከጉራጌው፣ ከአደሬው ከሐዲያው፤ ከከምባታው፤ ከሁሉም ማለት ይቻላል ወልደዋል፡፡ በደም በሥጋ 

ተቀላቅለዋል፡፡ ግፊቱ ከእነሱው በርትቶ መጥቶ መለያየት ደረጃ ተደረሰ እንጂ ከሌላው ኢትዮጵያዊ 

የተለዩ አልነበሩም፡፡ 

  

በኢትዮ ሚዲያ የቅጥፈት ዘገባ አይደሉም እንጂ ወይዘሮ ሮማን ተስፋዬ አባታቸው ኤርትራዊ 

ቢሆኑስ ወንጀሉ ምንድነው? ኤርትራዊ አባት ወይንም እናት ወይንም ሁለቱም እዚሁ ኢትዮጵያ 

 እንዳሉም ኢትዮ ሚዲያ የዘነጋ ይመስላል፡፡ ምንድነው የኢትዮ ሚዲያ፤ የተስፋዬ ገብረአብ እና 

የግንቦት 7 ፍላጎት? ሕዝብና ሕዝብ ተለያይቶ ይቀራል ብለው አስበው ከሆነ ተሳስተዋል፡፡ መቼም 

አይለያይም፡፡ ከሚለያየው የሚያገናኘው፤ የሚያስተሳስረው፤ የሚያቆራኘው፤ ታሪክ ይበዛል፡፡ ባሕሉ 

ቋንቋው ኃይማኖቱ፣ ሥነ ልቦናው ወዘተ…፡፡ 

  

መቼም ሆነ መቼ የኢትዮጵያና የኤርትራ ሕዝብ አይለያይም፡፡  የቅኝ ገዥዎቹ ኢጣሊያን፣ 

የእንግሊዝና የዐረቦች ሴራ እንዳለ  ሆኖ ሁለቱ ሕዝቦች ግን መቼም አይለያዩም፡፡ ወደፊት ሠላም 

ይወርዳል፡ ተመልሰንም በሠላም  አብረን እንኖራለን ብለን ተስፋ እናድርግ፡፡ የሻዕቢያ  እብሪትና 

ንቀት፣ ጉራ፣ ከእኔ በላይ የሚል ድንፋታው ነው ለሕዝቡ መከራ የተረፈው፡፡ 

 

በኢትዮጵያዊነታቸው ፀንተው ታላላቅ ታሪክ ሰርተው ያለፉ የኤርትራ ተወላጆች መኖራቸውንም 

መዘንጋት አይገባም፡፡ ይልቁንስ የሚበጀው ሆደ ሰፊ ሆኖ ሕዝብን  ከሕዝብ ማቀራረቡ እንጂ 

መወነጃጀሉ አይደለም፡፡ አንድ ሰው ከእከሌ ከእከሊት ልወለድ ብሎም አይወለድም፡፡ አሜሪካዊ፣ 

እንግሊዛዊ፣ ኢትዮጵያዊ የሚሆነው በተፈጠረበት ቤተሰብና ባለበት አገር ጎሣ ይሁን፤ ሰው መከበር 

ያለበት በሰውነቱ ነው፡፡ የሚመዘነውም በሥራውና በምግባሩ ነው፡፡  

 



ያልተወለደውንና የዘር ሀረግ የሌለውን ሰው ዝም ብሎ ተነስቶ በማያውቁት ታሪክ ገብቶ፤ ባለቤቱ 

እያለ አንተ ከዚህ ተወልደሀል ማለት ነውርም አሳፋሪም ነው፡፡  

 

በእንዲህ ዓይነቱ ጭፍን ሥሌት እየሄዱ ፓለቲካ ማቡካት ለኢትዮ ሚዲያ ድረ ገፅም ሆነ ለጥላቻ 

ፓለቲከኞች አያዋጣም፡፡ እንደ አሁኑ ይጋለጡበታልና፡፡  

 

በዛሬይቱ ኢትዮጵያ አገሪቱም፣ ትውልዱም ነቅትዋል፡፡ ለእንዲህ ዓይነቱ ቅራቅምቦ ወሬ ቦታ 

የለውም፡፡ ሕዝብ አገሩን ለማሳደግ ወገቡን አጥብቆ እየሰራ ነው፡፡ ከድህነትና ከተረጂነት 

ለመውጣት፤ የኢትዮጵያን ሕዳሴ ለማብሰር፤ ጅምር ውጥኖችን ዳር ለማድረስ  ታሪክ እየሰራ ነው፡፡ 

ጆሮውን ለወሬኞች ፤ ሥራ ፈትተው  ለሚውሉና ምን እናውራ ለሚሉ የወሬ አጋፋሪዎች ቦታ 

የለውም፡፡ 

ጆሮውንም አይሰጥም፡፡ 

 

እናንተ አሜሪካ ተቀምጣችሁ ጥላቻ እየረጫችሁ፤ ኢትዮጵያ እንድትታመስና እንድትተረማመስ 

ትማስናላችሁ፡፡ አትችሉም እንጂ ቢሆንላችሁ የሥልጣን ወንበር ነው  ናፍቆትና ጉጉታችሁ፡፡  

 

ለዚህ ደግሞ የደሀውን ልጅ በወሬ ቆስቁሳችሁ በማነሳሳት፤ ረብሻና ሁከት ደም መፋሰስ ነው 

የምትፈልጉት፡፡ ይኼ ደግሞ መቼም ሆነ መቼ አይሰራም - ሲያምራችሁ ይቅር፡፡  አይሳካላችሁም፡፡ 

አታገኙትምም፡፡ እዚያው አሜሪካችሁ ከብርሀኑ ነጋና ከተስፋዬ ገብረአብ ጋር መጨፈርና መደለቅ 

ግን መብታችሁ ነው፡፡ 

 

አሁንም ዮሀና! ዮሀና! ኢትዮጵያም ልጆችዋም የእግዚአብሄር ሥጦታና በረከት ናቸው፡፡ 

  
 


