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ለተቃውሞው እንደርስበታለን 

የግል አስተያየት ነሲቡ ስብሐት ከሰሜን አሜሪካ 
(nhsibhat@gmail.com) በሪፖርተር ጋዜጣ የወጣ  

ኅዳር 16 ቀን 2014 ዓ.ም. (November 25, 2021) 

ወያኔ ሀገራችን ኢትዮጵያን እንደ ሀገር እንዳትቀጥል 27 ዓመት በወንበዴያዊ አገዛዙ ያደቀቃትን 
ሀገር ባልጠበቀው መንገድ ሥልጣኑን ቢለቅም የረጨው መርዝ፣ የቀበረው የዘረኝነት መርዝ 
ተንኮታኩቶ ኢትዮጵያችን በልጆቿ ለልጆቿ ትሆን ዘንድ ጠመዝማዛውን የፈተና ጎዳና በድል 
ለማጠናቀቅ ዛሬም የሰው ሕይወት ጠይቃናለች። በጀግኖች አባቶቻችን፣ በአርበኛ እናቶቻችን ደምና 
አጥንት የተገነባችውን ኢትዮጵያ ወያኔና ዘረኝነት ነቃቅለውት ዛሬ ኢትዮጵያዊነት ብሔራዊ ስሜት 
ይገነባ ዘንድ በ10 ሺዎች፣ በ100 ሺዎች ሕይወት ለሀገራችን አንድነት እየተከፈለ ያለበት መሪር 
ወቅት ላይ እንገኛለን። 

ዶክተር ዐብይ አሕመድ የጠቅላይ ሚንስትርነቱን ተረክበው ሀገሪቱን ወደ ለውጥ ሂደት ለማሸጋገር 
ቃል ገብተው “ኢትዮጵያ” ካሉበት ቀን ጀምሮ በአለፈው መስከረም 24 ቀን 2014 ዓ.ም. 
መንግሥታቸውን እስከአዋቀሩበት ጊዜ ሀገራችን እጅግ በርካታ የሰው ልጅ አጥታለች። ይህ ዕልቂት 
ህወሓት እንበለው ትህነግ፣ ወይም ኦነግ ሸኔ መሠረቱ የተቀዳው ከዘር ፖለቲካና ከህወሓት/ኢሕአዴግ 
ሕገ መንግሥት መሆኑን በርካቶች ይስማሙበታል። በጠ/ሚር ዐብይ የሚመራው መንግሥት 
በተመሠረተ ማግስት አድማሱን እያሰፋ የመጣው የወያኔ አሸባሪ ቡድን ወረራ በደረሰበት ሁሉ 
በሚዘገንን ሁኔታ ምስኪኖችን ፈጅቷል፣ ማንኛውንም ተንቀሳቃሽና የማይንቀሳቀስ ንብረት ከደሳሳ 
ጎጆ አንስቶ እስከ መንግሥታዊ እና መንግሥታዊ ያልሆኑ ተቋማት (ትምህርት ቤቶች፣ የሕክምና 
ጣቢያዎች፣ የመንግስት መሥሪያቤቶች ወዘተ) አውድሟል። ጦርነቱ በድል ቢጠናቀቅ እንኳ 
የተረፉት ዜጎች እንደገና እንዳይቋቋሙ አድርጎ ከብቶቻቸውን እና ሰብሎቻቸውን አውድሟል። 
የመሬት መንቀጥቀጥ፣ ደራሽ ውሃ፣ ሰደድ እሳት የመሰሉ ተፈጥሮአዊ ክስተቶች ከሚያስከትሉት 
ድንገተኛ አደጋ ባልተናነሰ መልኩ ይህ አሸባሪ የህወሓት ቡድን በመላዋ ኢትዮጵያ ላይ ከኦነግ ሸኔ 
ጋር እያደረሱ ይገኛሉ። ዛሬ የጥቃቱን አድማስ አማራው ግዛት ላይ ይሁን እንጂ ይህ የጥፋት ዘመን 
ከዚህ በፊት በሌሎች አካባቢዎች የጥፋት ምልክቱን እንዳሳየ ሁሉ አዲስ አበባን አጥፍቶ ወደ 
ምሥራቅ ተሻግሮ፣ ደቡብን አጥፍቶ፣ ምዕራብ ኢትዮጵያን አርዶ ደምነውና መጨረሻው 
ያሰለፋቸውን እየበላ ኢትዮጵያ የተበታተነች እና የማያባራ የግጭትና የሽብርተኛ መናኸሪያ ማድረግ 
ዕቅዱ እንደሚሆን መገመት ይቻላል። 

ይህ የወንበዴ ቡድን 17 ዓመት በጫካ 27 ዓመት በወንበዴ መንግሥትነት ሀገራችን ላይ ያደረሰው 
ጥፋት ቀላል አይደለም። በምንም መልኩ ወያኔ/ህወሓት ለዳግም ሥልጣን አይደለም ስሙ እንዳይነሳ 
ተደርጎ ይቀበር ዘንድ መላው የኢትዮጵያችን ሕዝብ ከዳር እስከዳር እያሳየ ያለው መነሳሳት ፍጻሜው 
ማራኪ ይሆን ዘንድ አሁንም ርብርቦሽ ይጠይቃል። ዛሬ በአሸባሪው ወያኔ የሚካሄደው ወረራ 
የፖለቲካ ልዩነት ሳይሆን የሀገር መኖርና አለመኖር ነውና ለዚህ ደግሞ እስከነችግሩ የኢትዮጵያ 
መንግስትን ተገን አድርጎ ሀገርን ማዳን አስፈላጊ ነው እላለሁ። በብልጽግና ፓርቲ የተዋቀረው 
የሀገሪቷ መንግስት የራሱ ጠንካራ ጎኖች እንዳሉት ሁሉ ሁልጊዜ ልንመዛቸው የምንችለው 
ድክመቶችም አሉት። መንግሥት ደካማ ነውና፣ መንግስት አስቀይሞናልና፣ መንግስት ቦታ 
አልሰጠንምና፣ ሌላም ሌላ መሰል ተቃውሞዎች ሀገር ስትኖር ነውና ኢትዮጵያችን የተደቀነባትን 
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አደጋ ለማክሸፍ ሲሆን ሆ! ብሎ ለተነሳው ሕዝባችንና ለሠራዊቱ እና ለመንግስት ድጋፍ መስጠት 
ይህን ማድረግ ባንችል እንኳ ያለውን አገዛዝ ለመቃወም ጊዜ ይመጣልናል እና ለጊዜው 
ከምናደርጋቸው ፀረ-መንግሥት ቅስቀሳዎች እና ተግባራት እራሳችንን ብናቅብ መልካም መስሎ 
ታየኝ። ቅድሚያ ኢትዮጵያችን ናትና። 

ስለሌሎች ባልመሰክርም በወጣትነት ዕድሜዬ ብስለቱ ባይኖርም ሀገሬን፣ ሕዝቤን እወዳለሁ። ከአያቴ 
የምሰማውን ኢትዮጵያዊነት እየሰማሁ በየዓመቱ ዐድዋ፣ ማይጨው፣ የካቲት 12 የሰማዕታት ቀን 
ሲከበሩ በሬድዮ የምንሰማቸው ኢትዮጵያዊነት ፉከራ፣ ቀረርቶ፣ ሽለላ የማንነታችን ምልክቶች 
ናቸው። የስድስት ኪሎ እና የአምስት ኪሎ ሰማዕታት ሐውልት የቅኝ አገዛዝን አስከፊነት 
ከማንጸባረቃቸው በላይ ኢትዮጵያዊነት አንድነት መሆኑን ሁሌም እንዳይዘነጋን ውስጣችን የተቀረጹ 
ሐውልቶች ናቸው። ይህንን ኢትዮጵያዊነት ብሔራዊ ስሜት በአለፉት 27 ዓመት ያደቀቀው 
ወያኔ/ህወሓት ዛሬ ደግሞ ኢትዮጵያን እየገዛ ሊዘርፍ፣ ዜጎችን ሊያሰድድ፣ ትውልድን በቁም ሊያኮላሽ 
አልቻለምና ሀገራችንን እንዴት ሊያወድም እንደተነሳ እያሳየን ነው። ለዚህ ደግሞ ጥንትም 
ለኢትዮጵያ አንድነትና ኢትዮጵያዊነት ብሔራዊ ስሜት ጎልብቶ ኢትዮጵያ በልጆቿ የልጆቿ 
እንዳትሆን በመሰሪ ተንኮላቸው እያደቀቁን ያሉት ባህዳን ኃይሎች ወያኔ/ህወሓት እያቀጣጠለ ላለው 
እሳት ክብሪት አቀባዮች ከመሆን አልፈው ቤንዚን ሊያርከፈክፉ በመንደርደር ላይ መሆናቸውን 
ከዳርዳርታ እስክስታቸው መረዳት ይኖርብናል። 

የዚህ ጽሁፌ ዋናው መልዕክት ሌላ ድብቅ ዓላማ ከሌለን በቀር ፖለቲካዊ ተቃውሟችን በቅድሚያ 
ሀገር ስትኖር ነውና ኢትዮጵያችን ዳግም ወያኔ/ህወሓት ላይ የወደቀች ጊዜ እንደበፊቱ የተቃውሞ 
ድምጽ ማሰማት ሳይሆን የማያባራ ለቅሶ ላይ እንሆናለን፣ አሁንም ነንና ረጋ ብለን እናስብ ዘንድ 
ድምጼን ለማሰማት ነው። በ1969 ዓ.ም. ሶማሊያ ኢትዮጵያን በአየርና በታንክ ወረራ አካሂዳ 
በደረሰችበት እና ለጊዜው በተቆጣጠረችው አካባቢዎች የእናቶች ጡት ሳይቀር እየቆረጠች ሕዝብ 
ስትፈጅ ከደርግ ጎን ተሰልፎ ሀገር ማዳን ባይቻል እንኳ ይደረግ የነበረውን የተቃውሞ እንቅስቃሴ 
ባለመሳቡ እስከዛሬ የሶማሌን ወረራ ደገፈ በመባል አንገት ማስደፊያ የሆነው ታሪክ እንዳይደገም 
መጠንቀቅ ይገባል። ኢሕአፓ ከሶማሌ ወግኖ ሀገር ባይወጋም በወቅቱ የሶማሊያ ወረራ ወቅት 
“የሁለት ፋሺስቶች ጦርነት” ብሎ ከመኮመክ ሌላ ቢቀር በከተማውም ሆነ በገጠሩ የሚያካሂደውን 
ፖለቲካዊ ተቃውሞም ሆነ እራስን የመከላከል ትጥቅ ትግል ማቆም ሲገባው በተደረገው ስህተት 
ለማስረዳት ቢሞከር እንኳ ሰሚ እንዳይኖር ተደርጎ የተዘመተበት ዘመቻ ሌሎች ጠንካራ ጎኖቹን 
ሸፍኖበታል። ሁሉም ነገር ሀገር ስትኖር ነውና በኢትዮጵያ አሸባሪነት እንዲነግስ እስካልፈለግን ድረስ 
አሁን ላለው አገዛዝ እገዛ በመስጠት ህወሓትን ከሸዋና ወሎ ብቻ ሳይሆን ለስደት እንዳይበቃ ተደርጎ 
የትኛውም የሀገሪቷ ግዛት መቀበሪያው ይሆን ዘንድ መረባረብ ይኖርብናል። ይህ አሸባሪ ፍልፈል 
የወንበዴ ቡድን ከሥሩ ተነቅሎ ካልተቀበረ ጊዜ እየጠበቀ የሚያገረሽ ጠንቅ ነውና ኢትዮጵያን ያልን 
በአንድነት ሁነን ፍጻሜውን ማሳመር ይኖርብናል እላለሁ። 

የመንግሥትን ደካማ ጎኖች አስመልክቶ በተለይ ዘረኝነትና ሕገ መንግሥቱ ላይ ያለኝን ብርቱ 
ተቃውሞ በተደጋጋሚ ጽፌሃለሁ። መሆን ያለበትን እንደ ችሎታዬ ጠቁሜሃለሁ። አሁን ሀገራችን 
ካለችበት ሁኔታ አንጻር አንዴ ተቃውሜሃለሁ ብዬ “ከአፈርሁ አይመልሰኝ” ጉዞ ውድቀቷን ለሚመኙ 
ብርታት ሰጪ ሞተር መሆን የለብንም እላለሁ። ሀገራችን ትኑርልን እንጂ ለመቃወም መች ጊዜ 
አጣን? አማራው እየተጨፈጨፈ ነው? መልሱ አዎ ነው። ዘርና ቋንቋን ተገን ያደረገ ፖለቲካና 
አከላለል ማብቃት አለበት? ኢትዮጵያዊነት እንዲያብብ ከተፈለገ እንዴታ። ወያኔ የቀረጽው አጥፊ 
ሕገ መንግሥት መቀየር ይኖርበታል? በሚገባ፣ ይህ ሕገ መንግሥት ኢትዮጵያዊነትን ብሔራዊ 
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ስሜት በተላበሰ ለትውልድ በሚተላለፍ ኢትዮጵያዊ ሕገ መንግሥት መተካት ይኖርበታል። የኅሊና 
እና የፖለቲካ እስረኞች መፈታት ይኖርባቸዋል? እንዴታ! ከማውቃቸው እንኳ እስክንድር ነጋና 
ጓደኞቹ ይህን ያህል በሀገር ላይ ያደረሱት በደል ምን ሆነና ተጨከነባቸው ያሰኛል? እነዚህና መሰል 
ጥያቄዎች እውን ሀገራችን ከዘር መናቆር ወጥታ ትውልድ ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚላትን ሀገረ 
መንግሥት ለመገንባት ከተፈለገ ነገም የሚነሱ፣ ድምጻችንን የምናሰማባቸው ነጥቦች ናቸው። ግና 
አሁን እስከችግራችን ሕዝባችን በሀገራችን ላይ መከራ ሲነሳ በአንድነት ሆ! ባይ ነውና ከሀገርና ሕዝብ 
መጋጨታችንን አቁመን ኢትዮጵያን ማዳኑ ላይ እንተባበር። ምኒልክ “የሀገሬ ሰው ተከተለኝ” ሲሉ 
“ስንቁን ባህያ ዓመሉን በጉያ” ከተባለው ተረት ትምህርት ልንወስድ ይገባናል።  

ጠቅላይ ሚንስትሩ በጦሩ ሜዳ ላይ ለመገኘት መወሰናቸውና መሄዳቸው የተለያየ ግምት ቢኖረውም 
በእርግጠኝነት የምናገረው ሀገር ለማጥፋት፣ አማራን ለመጨረስ ሳይሆን የወያኔን አሸባሪ ቡድን 
ለመቅበር መሆኑን፣ ሀገራችን በአጥፊዎች እጅ ወድቃ በነበር እንዳናወሳት ከአለን ጥልቅ የሀገር ፍቅር 
ስሜት ነው። ዶር ዐብይ ሀገሪቷን ለማጥፋት ከሆነ ፍላጎታቸው ቤተ መንግሥት ቁጭ ብለው 
ፍላጎታቸውን ማሳካት ያቅታቸዋልን? አዎ! አገዛዛቸው ወደ ቀጣይ ዘረኝነት ኦሮሙማ እንዳያመራ 
የምናደርገው ትግል መቀጠል የሚኖርበት ቅድሚያ ሀገር ስትኖር ነው። ለዚህ ደግሞ ለኦሮሙማ 
ቆሙ ወይም አንድ ፈላጭ ቆራጭ አምባገነን ለመሆን ይጣሩ ሀገራችንና ሕዝባችን የግዛት አንድነቷ 
በተረጋገጠ ግዛት እንታገላለን እንጂ ሀገር እንድትበታተን አራጋቢዎች መሆን እብደት ነው። ሁሌም 
ኢትዮጵያዬ ባዩ ታማኝ በየነ ሀገሩ ተሰምታው ወገኑ ጋ ቢገባ ለምን እናብጠለጥለዋለን? ነአምን ዘለቀ 
ሀገሬን ቢል ለምን አማራው እንዳይደራጅ ሊበትን ነው ያስብለናል? ኃይሌ ገብረ ስላሴና ለሌሳ 
እንዘምታለን ቢሉ ለምን ይሳቅባቸዋል? በውጭ ያለው ዲያስፖራ የሀገራችንን ሰንደቅ ዓላማ 
እያውለበለቡ የአቅማቸውን ድጋፍ ሲያደርጉ ለምን አቃቂር ለማውጣት እንሮጣለን? ኸረ ጎበዝ! ሀገር 
ትቅደም። በትንሹ እኮ ለ50 ዓመት ሀገራችን ኖራ ነው የታገልነው፣ የታሰርነው፣ የተገረፍነው፣ 
የተገደልነው፣ የተሰደድነው። ኢትዮጵያችን ደስ ካላት አሁንም እንንገላታላት። ዓለም ያወቀውን 
የሀገራችን ምስጢር ጊዜ እንዳያገኝ አያላን መንግስታት ሲረባረቡብን አንዳንዶች ለምን አራጋቢ 
እንሆናለን? 

ውድ ተቃዋሚዎችና ምሁራን፦   

ሀገራችንን ከባህዳን ጥቃት የምንከላከልበት፣ ከህወሓት አሸባሪነት የምናድንበት ወሳኝ ወቅት ላይ ነን። 
ሕዝባችን ከዳር እስከዳር ለሀገሩ በየደቂቃው ሕይወቱን እየሰዋ በሚገኝበት በዚህ ሰዓት የብርታት 
ድምጽ ልንሆነው ይገባል። እናቶች አዛውንቶች የአቅማቸውን ከመቀነታቸው፣ ከልጆቻቸው ጉሮሮ 
እያስቀሩ ለጦሩ ሲረባረቡ፣ ለተፈናቀሉት ወገኖቻችን ሲያዋጡ ስናይ ምን ዓይነት እሊና ነው 
መቃወሚያ ነጥብ እየፈለግን እንቅልፍ ስናጣ የምናድረው። እና? እናማ እንደሌሎቹ እዘምታለሁ 
ባልልም በግሌ ከላይ ያነሳኋቸው መሠረታዊ የሀገራችን ጥያቄዎች ቢኖሩም በአሁኑ ወቅት ለሀገራችን 
እልውናና አንድነት ስንል ኢትዮጵያን በማዳኑ ላይ በሚደረገው ትብብር ተካፋይ መሆን ይገባናል 
መልዕክቴ ይድረሳችሁ። ሌላ ቢቀር እስቲ ለተወሰነ ጊዜ ሕዝባችንን ማበረታታት እሺ ባይለን እንኳ 
ማብጠልጠላችንን አቁመን ዝም እንበል። በዚህ ጉዳይ በተለይ ደግሞ በተለያየ መልኩ መረጃን 
በመንተራስም ቢሆን በመንግሥትና በሚካሄደው የህልውና ጦርነት የተቃውሞ ሀተታ የምታቀርቡ 
ቆም ብላችሁ ታስቡበት ዘንድ ይህ መልዕክቴ ይጎነትላችኋል። 

ፈጣሪ ኢትዮጵያን ይጠብቅ! 
ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር! 
ነሲቡ ስብሐት ኅዳር 16 ቀን 2014 ዓ.ም. (November 25, 2021) 


