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ዮብ ሚዲያ እና ኢንተርቴይመንት
ኃ/የተ/የግ/ማህበር በንግድና ኢንዱስትሪ
የንግድ ሥራ ፈቃድ ቁጥር የንግድ ፈቃድ
ቁጥር፡-KK/AA/14/706/793435/2011 ዓ.ም
ተመዝግቦ
በየሳምንቱ የሚታተም በማህበራዊ፣
በኢኮኖሚያዊ እና በፖለቲካዊ ጉዳይ ዙሪያ
የሚያተኩር መጽሔት ታህሳስ1/2011 ዓ/ም
ተቋቋመ

የዝግጅት ክፍሉ አድራሻ
0928741717
ዋና አዘጋጅ
ዮናስ ወ/ሰማያት
ማኔጂንግ ኤዲተር
ቤተልሄም ግርማ

ዓምደኞች

ግዛቸው ተዘራ
አይናለም ታደሰ
ዶ.ር ኤርሲዶ ለንዴቦ
ረ/ፕሮፌሰር ዳንኤል መኮንን ይልማ
ቤተልሄም ግርማ
ዶ.ር ሰላም በቀለ

ሪፖርተሮች
ሰላም

የማስታወቂያ እና ሽያጭ
እስከዳር

ኮምፒውተር ፀሐፊ
ሰናይት አጥላው

የዝግጅት ክፍሉ አድራሻ

የቂርቆስ ክ/ከተማ ወረዳ 06 የቤት ቁጥር
182/992
አታሚ
ሰላማዊት መኮንን ማተሚያ ቤት
አራዳ ክ/ከተማ ወረዳ 5 የቤት ቁጥር 262

በዚህ መጽሔት ላይ የሚወጡ
ማንኛውም ፅሁፎች ማተሚያ ቤቱን
አይመለከቱም
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ልእ..
መ
ጁ
የአዘጋ

አዲሱ ሹመት ...
የኢሀዴግ አባል ድርጂቶች እንዲሁ እንደተጠላለፉ፤
እንደተነቋቆሩና እየተወነጃጀሉ ከከረሙ ቡሃላ ጉባኤ
ተቀምጠው፡ሲነሱም ይህነው የሚባል ቁምነገር አልሰማንም ፡፡
እርግጥነው
ሀገራችን ሰላም
ከመቸውም ግዜ በላይ
ያስፈልጋት
ነበርና
በመግለጫቸው ላይ
ይህንኑ
በተመለከተ አቋም
መውሰዳቸው አንዱ መልካመ
ነገር ነበር፡፡ ይሁንና አፈፃፀሙላይ ህዝብ ያለው አመኔታ
አሁንም ከጥርጣሬ የፀዳ ሊሆን አይችልም
ነበር ፡፡
ይሁንና በጉባኤው ማግስት የተደረገው ሹመትና ምደባ
የሃገሪቱን ወቅታዊ ችግር በመሰረቱ ይለወጣል የሚል
ተስፋ አድሮብናል፡፡
የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ወደ መከላከያ ሚንስትርነት
ሲመጡ፤የአማራ ክልል ፕሬዝደንት የነበሩት አቶ ገዱ
አንዳርጋቸው የውጭጉዳይ ሚንስትር ሁነዋል ፡፡ እኒህ
ሁለት ሰዎች በአሁኑ ለውጥ ውስጥ ወሳኙን የአመራር
ሚና የተወጡ ሲሆን ፡ በአሁኑ ወቅት ለውጡን በርካታ
ተግዳሮት ሲፈታተነውም፡ በትክክለኛው ቦታቸው ላይ
ተቀምጠዋል፡፡
እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ላይ የለማ መገርሳን ፅናት
ለለውጡ በጎ አመለካከት ያላቸው ሁሉ የሚገነዘቡት
ሲሆን
የተሾሙበት የመከላከያ ሚኒስትር
ተቋምም
ወሳኝ ተቋም እንደሆነ ግልፅ ነው፡፡
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አስደንጋጩ ሹመት

ከ

ትናንት
በስቲያ
የህዝብ
ተወካዮች ምክር ቤት አቶ ለማ
መገርሳን የመከላከያ ሚኒስቴር
፣ አቶ ገዱ አንዳርጋቸውን
የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ፣
ኢንጂነር አይሻ መሀመድን የከተማ
ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር አድርጎ
መሾሙ ይታወቃል፡፡ ይህ ሹመት ብዙ
አስተያየቶች እያስተናገደ ሲሆን አቶ ገዱ
አንዳርጋቸው ፓርላማ ፊት ቀርበው ቃለ
መሀላ አለመፈፀማቸው አነጋጋሪ ሆኗል፡፡
በተለይ አቶ ለማ የመከላከያ ሚኒስቴር
ሆነው
መሾማቸው
የብዙ
ሰዎችን
ትኩረት ስቧል፡፡
አቶ አበበ ቶላ አቶ
ለማ መከላከያ ሚኒስቴር መሆናቸው
ተከትሎ ከዚህ በታች ያለውን አስተያየት
ሰጥተዋል፡“መንግስት በአስቸኳይ በየአቅጣጫው
የታጠቁ ሃይሎችን ትጥቅ ማስፈታት
ቀዳሚ ስራው ሊያደርግ ይገባል። ከዛም



የለማ
የመከላከያ
ሚኒስትርነት
ሹመት ለኔ
ትልቅ ፌዝ ነዉ

አለፍ ብሎ በዚህ ዘመን ህገ ወጥ ታጣቂን
እና ትጥቅ ትግልን በማንኛውም መልኩ
የሚያበረታቱ ሰዎችን በህግ መጠየቅ
ይገባዋል ብዬ አስባለሁ!
በሰላም የፈለገውን አመለካከት ማራመድ
በሚቻልበት ሃገር ትጥቅ ይዞ የሚፎክሩ
እና ዘራፍ የሚሉ ሰዎች ዝም በተባሉ
ቁጥር ብዙ ቀውስ ያመጣሉ። ከቀውስ
በፊት መንግስት ይሄንን ጉዳይ አደብ
ማስያዝ ግዴታ አለበት።
በሁሉም አካባቢ ያሉ ታጣቂዎች
ከማንም በላይ ለአካባቢያቸው ህዝብ
ስጋት ናቸው እና በአስቸኳይ ትጥቅ
ይፍቱ!
በዚህ ዘመን ትጥቅ እና ታጣቂን
መደገፍ እና ማበረታታትም የጤና
አይደለም” ሲሉ ለአዲሱ መከላከያ

ወደ ገፅ 21 ዞሯል

$
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ድብቅ ፍላጎት :
፩. ከአየሩ አጋንንት የተወረወረ ቅዠት
ኢትዮጵያ ውስጥ የሚነገሩ በርካታ ቋንቋዎች
ተግባብተው፣ ተከባብረው፣ ተቻችለው ይኖሩ
ነበር። ድንገት ነው – አንድ ሌሊት – ቋንቁ
(x) ብንን ብሎ ተነስቶ “አማርኛ ቋንቋ ጨቋኝ
ነው፣ አማርኛ አምባገነን ነው” ስሊ ጮኸ።
ጩኸቱ ቤቱን አናጋው፣ ሁሉንም ቋንቋዎች
እንቅልፋቸውን እንዲያቋርጡ አስገደዳቸው።
“አዎ አማርኛ፣ እሱ ብቻ በየቤተመንግሥቱ
ይነገራል፣ እሱ ብቻ በዜና አውታሮቹ
ቅድሚያ ተሰጥቶት ይነገራል፣ ከሁላችንም
ልቆ የሥራ ቋንቋ እየተባለ፣ እየተጻፈበት
እየተነበበና እየተነገረ እኛን አቀጭጯል፣
ተጭኗል፣ ልንታገለው ይገባል” አለ ግራ
እጁን እያወናጨፈ። ተነሱ እናንት እስረኞች፣
ተነሱ ጎስቋሎች፣ አማርኛን እንታገል” ሲል
ቅስቀሳውን አጧጧፈ።
አብዛኛዎቹ
በነገሩ
ተገርመው
ዝምታ
መርጠው ሳለ ነገሩ የከነከነው ደፍሩ (y) ቋንቋ
ብድግ ብሎ – ለስለስ ባለ ድምጽ – “እንዴት
ቋንቋ ጨቋኝ ይባላል፣ ቋንቋ እኮ መግባብያ
ነው እንጂ ማምረቻ መሳርያ ወይንም የምርት
ባለቤት አይደለም“ሲል አስተያየቱን ሠነዘረ።
“ዝም በል አንተ – የጨቋኝ ወገን አትሁን”
ሲል እጎኑ የነበረው (z) ቋንቋ ተነስቶ
አጓራበት።
ቤቱ ፍርሃት ለበሰ። አማርኛ ቋንቋም ግራ
ገባው። መልካም የሆነው ሁሉ ድንገት ሲናድ
ተከዘ። ቢቸግረው ብድግ ብሎ “ወገኖቼ፣ እኔ
ማዕከላዊ ቋንቋ ሆኔ አግባብቼ ነው ሃገር
የገነባነው። እኔ የጋራ ማግባብያ ቋንቋ ሆኜ
ነው በየጦሩ አውድማ የጋራ ጠላቶቻችንን
ያሸነፍነው። ሌላው ቢቀር እኮ የጋራ መግባብያ
ባይኖረን ኖር የአፍሪካና የዓለም ጭቁኝ
ሕዝቦች ኩራት በሆነው በአድዋ ጦርነት ላይ
ድል አይመጣም ነበር፣ እባካችሁ ይህን አጥፊ
ሃሳብ አትስሙ” በታሪክ አጋጣሚ ነው እንጂ
ለመግባብያነት የተመረጥኩት በሌላ ምክንያት
አይደለም” – እባካችሁ አላስፈላጊ ትርምስ
ውስጥ አንግባ” ሲል በትህትና ለመናቸው።
“በፍጹም አይሆንም ተነሱ – ሁለችንም
ጨቋኙን አማርኛ ቋንቋ መታገል አለብን”
ሲል (x) ቋንቋ በቅዠቱ ጸና። እነሆ ጥቂት
አድመኞችንም ከጎኑ አስለፈ።
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፪. ፍርጃ
ይህ ከአየሩ አጋንንት የተወረወረው ቅዠት፣
የማይጨበጥ
ዲያብሎስ
ሠራሽ
ሃሳብ
“ንድፈ–ሃሳብ” መስሎ ከላይ ተምዘግዝጎ
ወርዶ በሥጋ ላይ አረፈ። ይህ ፀረ–ቁሳካል
(anti-matter) ሃሳብ በክፉዎች ዓዕምሮ ውስጥ
አደረ። ክፉዎች አብጠልጥለው ሲያበቁ ይህን
ፀረ–ቁሳካል ሃሳብ ወደ ቋንቋ ፌደራሊዝም
ለወጡት። ዛሬ በዘር ፌደራሊዝም (ethnic
federalism) ስም ሃገርን የሚያተራምሰው
ይህ ሃሳብ ቀድሞ ቅዠት የነበረ፣ ግንዛቤ
(cognition) መስሎ ወደ ክፎዎች ዓዕምሮ
የሠረጸ የሥህተት ትምህርት ነው። ይህ ፀረ–
ቁሳካል ከነባራዊው እውነት ጋር እየተጋጨ
ኢትዮጵያን ያናውጥ ዘንድ በየፈርጁ በተዘጋጁ
ተንቀሳቃሽ ሥጋ ለባሾች (robotes) ዓዕምሮ
ውስጥ ታጭቆ ሲያበቃ በቋንቋ በተከፋፈሉ
ክልልሎች ተተክሎ የክፉዎች እንደራሴ
ሆኖ ሶስት አሥርት ዓመታትን አገለገለ።
የደደቢቱ “የዘር ፌደራሊዝም” (ethnic federalism) ትርክት ከቋንቋ ፌደራሊዝም የተቀዳ
ሳይንሳዊውን ፌደራሊዝም የሚታገል ፀረ–
ቁሳአካል (anti-matter) ኢ–ሳይንስ (un-scientific) ተውሳክ ነው።
፫. መንደርደርያ
ከማኦኢዝም አስተሳሰብ የሚወለደው የመደብ
ፍረጃ በርካታ ታጋዮች የሚከተሉት የቀዝቃዛው
ዘመን ፖለቲካ ነበር። ማኦ “ይኸኛው
የሠራተኛው መደብ አጋር ነው፤ እገሌ መደብ
ደግሞ ጠላት ነው” ብሎ በቻይና ስለሚገኙት
መደቦች ያደረገው ጥናት (Class Analysis
in the Chinese Society) ትርጉሙ ተዛብቶ
አገራችንን ገባ። በማርኪስዝም ስም የሚመራ
“አብዮት” ሊታገለው ወይም ሊታገላቸው
የሚፈልገው አንድ ወይም ካንድ በላይ
መደቦች ይፈርጃል። የአልባንያውን ሶሻሊዝም
የሚከተሉት፣ ትንሽ ትንሽ እንግሊዘኛ ማንበብ
የሚችሉት፣ የደደቢቶቹ ሴረኞች ከዚህ
ቁንጽል ሃሳብ በመንደርደር የራሳቸውን
የቋንቋ ጥናት አደረጉ – ጨቋኙ ቋንቋና
ተጨቋኞቹ ቋንቋዎች። በዚህ ምክንያት
አማርኛን“ጠላት ቋንቋ” በማለት የቋንቋው
ባለቤት ነው ብለው የፈረጁትን – አማራ –
የብሄር ብሄረሰቦች ጠላት አደረጉ። “አማርኛና
አማራ ጠላት ናቸው” ተብለው በትላልቅ
ደብተሮቻቸው ላይ ተከተቡ፣ አድር ባዮች ብዙ
ጻፉ። ሻዕቢያ አማራን ጠላቱ ካደረገ ቆይቷል፣
ወያኔ ተጨመረ፣ ኦነግ ተከተላቸው። እነሆ
የገዛ ወገኖቹ ካላንዳች ምክንያት – ደሃው

አማራ ላይ – ሊሸከመው የማይችለው መከራ
በማዝነብ በአካልና በሥነ–ልቦና ጎዱት።
እጅግ ያሳዝናል።
፬. ጽኑ አቋም
እነ ፊደል ካስትሮ፣ ቼ ጉቬራ፣ ሆ ቺሚንህ፣
ወዘተ፣ የመሳሰሉት ታጋዮች ዕልፍ ዓዕላፍ
ወጣት የተከተላቸው በተናገሩት የሚጸኑ
ላመኑበት የሚሞቱ በመሆናቸው ነበር።
አርዓያና ምሳሌ በጠፋበት በዚህ ዘመን ብዙ
ሰው የሚታገለው የራሱን ድብቅ ፍላጎት
ለማሟላት እንጂ ማኅበራዊ ለውጥ ለማምጣጥ
አይደለም። አብዛኛው ለሥልጣን የሚታገለው
አሜሪካ ቤት ለመግዛት፣ በልጆቹ ስም ረብጣ
ገንዘብ በውጭ ሃገር ለማስቀመጥ፣ ዘመናዊ
ቪላዎችን ለመሥራት፣ ደማቅ አውቶሞቢል
ለማሽከርከር፣ ዱባይና ታይላንድ ለመደነስ
ነው። “የታጋዮቹ” አርማ ዛሬ እነፊደል
ካስትሮ፣ ቼ ጉቬራ፣ ሆ ቺሚንህ፣ ወዘተ፣
ሳይሆኑ የግሎባላይዜሽኑ ማስታወቅያዎች፣
የሆሊዉድ የአለባበስ ቄንጥና ዝና፣ የቶክ
ሾው
አዘጋጆች
ስኬትና
የዘመናዊው
ቤታቸው ቅርጽ፣ የተዋንያኖች የአነጋገር
ፈሊጥ፣ ወዘተ፣ ናቸው። በእርግጥ – ቼ
ጉቬራ – በሕይወት ቢኖር ኖሮ በፖለቲካ
ስም የሚነግዱ አክቲቪስቶች ወይንም ዘራፊ
ጄኔራሎች ባልኖሩ ነበር። የቀድሞው ርዕዮተ
ዓለም ሸፍጥን ስለሚጸየፍ ለልታይ ልታይ
ባይ አክቲቪስት፣ ለዋሾ ካድሬም ሆነ ለዘራፊ
ጄነራል አይመችም። በነገራችን ላይ ሰዎች
እስርን ፈርተው ሲሰደዱ – ሊታሰሩ ወደ
ሃገራቸው የገቡት ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና
ምናልባት በውጣትነታቸው – ፋኖ ተሠማራ
– እንደ ሆ ቺ ሚንህ እንደ ቼ ጉቬራ – ብለው
ስለዘመሩ ሊሆን ይችላል። ግፈኞች በአሸባሪነት
የከሰሷቸው – ፕሮፌሰር መራራ – በሳቸው
ሰበብ በርካታ ተከታዮቻቸው ታስረው እያለ
እርሳቸው አውሮፓ ለመቅረት የሚታዘ ኅሊና
አልነበራቸውም። እንዲህ ዓይነቱን ጽኑ አቋም
ሁሉም አለበሰም። ዛሬ ስሙ ከተወደሰለት
ወይንም መድረክ ከተሰጠው ብኩርናውን
በቶሎ የሚሸጠው በርካታ ነው።
፭. ድብቅ ፍላጎት
የዘንድሮዎቹ ፖለቲከኞች ጉደኞች ናቸው።
በተለይም
በዲጂታል
የፖለቲካ
ጉዳይ
አራማጆች (digital activism) ምክንያት
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: ድብቅ አጀንዳ
የፈረጠመው የፖለቲካ ወፈፌነት (nurd
politics) በፖለቲካው ላይ ጫና አሳድሯል።
የቴክኖሎጂው እድገት ተፅዕኖ አሳዳሪ የሆኑ
አዲስ የፖለቲካ ደላሎች መደብን (new class
of political brokers) ፈጥሯል። ፖለቲከኞች
ደጋፊ ለማግኘት ጣፋጭ ቃላቶች መወርወር
ችለዋል። (Politicians use sweet reasons
to get more devottes) አለባበሱን አሳምሮ
አንዲት ቆንጆ ልጃገረድ ማማለል እንደሚችለው
ሽቅርቅር በንግግር ብቻ ብዙዎችን ማስደመመ
የሚችሉ
አክቲቪስቶችም
እንደ
አሸን
ፈልተዋል። More often power seekers,
sexual charmers (coquettes, Lotharios)
and money hunters tarnished moral
principles to fulfill their hidden desires.
የጨነቀው ሕዝብም ሳይጠራጠር ያምናቸዋል።
ፖለቲካውን የጨበጡት ሲናገሩ ሃቀኛ ሊመስሉ
ይችላሉ፣ ድብቅ ፍላጎታቸውን በቶሎ መረዳቱ
ቀላል አይደለም። (It is not easy to read
hidden intentions of individuals with
concealed motives) ሥልጣንን የሚወዱ
ደግሞ ራሳቸውን ግብረገባዊ በማስመሰል
ማንነታቸውን ይደብቃሉ። አስኪ ሃምሳ ዓመት

ወደ ኋላ እንመለስና ወቅቱን እንመርምር።
በርካታ የጀብሃና የሻዕቢያ ደጋፊ ኤርትራውያን
የንጉሡን መንግሥት ሲታገሉ ተማሪዎች
አጋሮቻቸው መስለዋቸው ነበር። ለጀብሃም
ሆነ ለሻዕቢያ የኃይለ ሥላሤ መንግሥት
መውደቅ ለዓላማቸው መሳካት ግማሽ ያህል
መንገድ ነበር። ተማሪዎቹ ሃቁን የተረዱት
ምናልባት ከሃያ ወይም ከሃያ አምስት ዓመት
በኋላ ኤርትራ ከተገነጠለች በኋላ ነበር ለማለት
ይቻላል። ኢትዮጵያውያን ተማሪዎች በወቅቱ
የጀብሃንና ሻዕቢያን ድብቅ ዓላማ ተረድተው
ቢሆን ኖሮ የትግል ስልቶቻቸውን ያስተካክሉ
ነበር። ድብቅ ዓላማ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ
እያስተኮረና እያዘናጋ አቅጣጫ ያስቀይራል።
ባሁኑ ጊዜ ሁሉንም ባይመለከትም እንኳን
የግለሰብም ይሁን የፖለቲካ ፓርቲ ፍላጎት
ከሥልጣን ጥም ጋር ይቆራኛል። ሸፍጥ
ብልሹ ፖለቲካንና ግብረገብን ያቆራኛል። ዞሮ
ዞሮ ግን ይላል ካንት፣ አቅሜ እንደፈቀደው
ስተረጉመው፣ ቁርኝንቱ በድብቅ ፍላጎት (hidden intention) ነው የሚተገበረው «The
convergence of self- interest of individuals (party) with the «project of power
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ambition» a convergence Kant defined
as an agreement between politics and
morality brought about by a hidden intention).
ድብቅ ፍላጎቶች አሳማኝ በሚመስሉ ቃላቶች
ሲደገፉ ንግግርን መመዘን ይከብዳል። (When
reason and desire intermingled (mixed
together) it is not easy to taste whether the sweetness of the rhetoric is
a sensible (tangible) object)ንግግሩን
ለመመዘን ልዩ ችሎታን መልበስ ያስፈልጋል።
(The ability to taste is a sense-faculty)። ይህን ዓይነቱ ችሎታ ደግሞ ሁሉም
የለውም። በብዙ ፍላጎቶች የሚታጀበውን
የአንድን ፖለቲከኛ ንግግር – ትክክለና
ይሁን አይሁን – መዛኙ አዳማጩ ነው።
ላንዱ የጣፈጠው ምግብ ለሌላኛው ቀማሽ
እንደማይጣፍጥ ሁሉ ፖለቲካም እንዲሁ
ነው። የምግቡም ሆነ የፖለቲካው ዲስኩር
ጠቃሚነት የሚረጋግጠው በሳይንስ ነው።
ፖለቲካ የተጨባጩና የነባራዊው ሁኔታ
ቁርኝት ቢሆንም ፖለቲከኞች በጣፋጭ ንግግር
እያዘናጉ ፍላጎታቸውን ደብቀው ብዙዎችን
ሊያሳስቱ ይችላሉ። (The sweetness
of «x» just is the ability of «y» to
taste sweet. Among other things it
is not easy to scrutinize the «enigmatic alliance» of poliicians and
multifaceted interests) የድብቅ ሰውን
ፍላጎት መረዳት ይከብዳል። በፖለቲከኞች
ጣፋች ንግግሮች የሚደለሉ የዋሆች የኋላ
ኋላ እራሳቸውንም ሃገራቸውንም ይጎዳሉ።
ንፉግ ሰው የግብረገብነት ቫዝሊን እየተቀባ
ራሱን ይከልላል፣ ምክንያታዊነትን (reason)
ይደፍቃል፣ አመክንዮን (logic) ይወረውራል።
አስመሳዮችንና ወይም የበግ ለምድ ለባሾችን
ማንበብ ቀላል አይደለም። የኢትዮጵያ ፖለቲካ
በሬ ካራጁ ፖለቲካ ከሆነ ቆየ። ኢትዮጵያን
የጎዳው ይህ ነው። (It is not easy to read
hidden intentions of individuals with
concealed motives. Those who grew
up with moral (proper) principles will be
abused, molested, ill-treated and finally
trashed by thier abusers)
፮. ዘንድሮም እንዳምና?
የኢትዮጵያ
ሕዝብ
የተሻለ
መንግሥት
ለመመስረት ለብዙ ዓመታት ታግሏል።
ትግሉ ግን ዘወትር ይሠረቃል። “ከአቻምና
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አብይ ሲገመገም
ከአስራ ሶስት ወራት በፊት ማንም
ባልጠበቀውና
ባላሰበው
መንገድ
ኢትዮጵያ የለውጥ ተስፋ የታየበት ጉዞ
ጀምራለች። ይሄን ለውጥ ደግሞ ልዩ
የሚያደርገው ፣ የለውጡ ተዋንያን
ኢትዮጵያን ላለፉት ሃያ ሰባት ዓመታት
አምባገነናዊ ስርዓት ገንብቶ መከራዋን
ሲያበላት ከነበረው ኢህአዴግ ጉያ
ውስጥ የወጡ አባላት መሆናቸው
ነው።
ይሄም
በመሆኑ
ሀገራችን
የምታስተናግደው ለውጥ ምን ዓይነት
ለውጥ ነው? ለውጡስ ምን ያህል
ድረስ የሚዘልቅ ነው? ለአመታት
የተከማቹትን የህዝብ ጥያቄዎችስ በበቂ
ሁኔታ ሊመልስ ይችላል ወይ… ወዘተ
የሚሉ በርካታ ጥያቄዎችም በወቅቱ
የተነሱ ጥያቄዎች ነበሩ።
ራሱን የለውጥ ሃይል መሪ አድርጎ
የሚያየው የአብይ አህመድ አስተዳደር
እነሆ አንድ ዓመት ሞልቶታልና
ስልጣን ላይ ሲወጣ ከነበሩ ጥያቄዎች
አንጻር እንዴት ሊገመገም ይገባል
በሚል ዳሰሳ ማድረግ የሚቻልበት ጊዜ
ነው።የአንድ አመቱን የስራ ይዘትና
የለውጡን
ሂደት
አስመልክቶም
በርካታ
ሰዎች
የሚመስላቸውን
ግምገማ ያካሄዱ ቢሆንም ፣ በኔ እይታ
አብዛኛዎቹ የተካሄዱት ግምግማዎች
ክፍተት አላቸው ብዬ በማመን የበኩሌን
ምልከታ ላቀርብ ወደድኩ ።
የዛሬ ዓመት አብይ አህመድ የለውጥ
ሃይሉ መሪ ሆኖ ብቅ ማለት ፣ በተወሰኑ
ክፍሎች አምላክ ኢትዮጵያን ለመታደግ
ከሰማይ የላከው እስከሚል ጥግ ድረስ
ሲንቆለጳጰስ የነበረውን ያህል ፣ ዘንድሮ
ደግሞ በአንዳንድ ወገኖች ‘አፉ ቅቤ
ልቡ ጩቤ’ ሆኖ ዓመት ሙሉ ድብቅ
አጀንዳ ይዞ ሲያሞኘንና ሲያታልለን
ከርሟል እስከመባል ደርሷል ።
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ከዚያ መለስ ሲል ደግሞ ተቀባይነቱ
እየቀነሰ ወይንም እያሽቆለቆለ ነው
የሚሉ፣
ሆኖም
ይሄ
ድምዳሜ
መቼና የት በተደረግ ጥናት የተገኘ
ግኝት እንደሆነ በማይገልጹ ወገኖች
የሚሰማ ሲሆን፣ ከእድሜና የስራ

ልምድ የተገኘ አስተዋይነት ሳይሆን
ድፍረት ብቻ ያላቸው ደግሞ ለሀገር
የሚበጀው አሁኑኑ ስራውን ቢለቅ ነው
እስከማለትም የደረሱ አሉ።
በተቃራኒው ወገን ደግሞ ጥፋት
ወይንም ስህተት መስራቱን ከነጭራሹ
የሚክዱና፣ አብይን አይነኬ አድርገው
ደግ ደጉን ብቻ መመልከት ከሚሹ፣
እስከ ስህተትና ጥፋት መስራቱን
አምነውና ተቀብለው ሲያበቁ ደግሞ
፣ የአብይን አስተዳደር በአሁኑ ጊዜ
መንቀፍ ፣ ለውጡን ማደናቀፍ በመሆኑ
ዝምታ መመረጥ አለበት የሚል የሞኝ
ፈሊጥ የሚያራምዱ ወገኞችም አሉ።
አስከፊው የህወሃት/ኢህአዴግ የ 27
ዓመት አገዛዝ ዜጎችን አስመርሮ ፣
ዜጎችም፣ ግፉ ከሚሸከሙት በላይ
በመሆኑ ስድስት አመታት ያህል፣
በኢትዮጵያ
ሙስሊሞች
ትግል
ተጀምሮ ፣ በኮንሶ ፣ በኦሮሚያ ብሎም
በአማራ ክልል የተካሄዱት ትግሎች፣
መላ ሀገሪቱን አጥለቅልቀው አገዛዙን
ማንገዳገዳቸውን እንደማንቂያ ደወል
በመጠቀም፣ የለማ ቡድን የሚባለው
ስብስብ፣የዛሬ አመት በኢህአዴግ ውስጥ
ተደራጅቶ፣
ህዝባዊ
እንቢተኝነቱን
እንደ ምርኩዝ በመጠቀም፣ ድርጅቱን
በበላይነት የሚያሽከረክረውን ህወሃትን
ገፍትሮ አብይ አህመድን ለስልጣን
ሊያበቃ ችሏል።
የለማ
ቡድንም
ሆነ
አብይ
ኢህአዴጋውያን መሆናቸውን ላፍታም
እንኳን ያልረሳው ህዝብ ፣ በኢህአዴግ
ውስጥም ቢሆን የህወሃት የበላይነት
መከርከምን ፣ ለሃገር፣ በራሱ እንደ
በጎ ኩነት በመቁጠር የተደረገውን
የአስተዳደር ለውጥ በመልካም ጎኑ
እንዲመለከተውና የተስፋ ጭላንጭል
እንዲያይበት አድርጓል።
ከዚህም በላይ ደግሞ ፣መጋቢት
18 የኢህአዴግ ሊቀመንበር ሆኖ
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የተመረጠው አብይ አህመድ ፣ በድርጅቱ
የተለምዶ አሰራር የጠቅላይ ምኒስትር እንዲሆን
በመወሰኑ፣ ፓርላማ ቀርቦ ሹመቱ በጸደቀለት
ቀን ባደረገው መሳጭ፣ የድርጅቱን ስህተት
ተቀብሎ፣ የኢትዮጵያን ህዝብ ይቅርታ የጠየቀ
፣ ለ እርምት የተዘጋጀ፣ አስታራቂና ጋባዥ
ንግግሩ የአብዛኛውን የኢትዮጵያ ህዝብ ቀልብ
መሳብ ከመቻሉም በላይ፣ በቀጣይም ሊያደርግ
ላሰባቸው ተግባራት ትልቅ ህዝባዊ የድጋፍ
ምንጭ የሚሆን ስንቅ ጭምርም ያገኘበት
ወቅት ነበር።
በሀገራችን ባለፈው ዓመት የተከናወኑ እጅግ
በርካታ በጎ ነገሮች ፣ ማለትም በብዙ ሺህ
የሚቆጠሩ፣ የፖለቲካ እስረኞች መፈታት፣
በግፍ
የታሰሩ
ጋዜጠኞችና
ሌሎችም
መፈታታቸው፣ በስደት የነበሩ ተቃዋሚዎች
ወደ ሀገራቸው
ገብተው በሰላማዊ መንገድ ትግላቸውን
እንዲያካሂዱ መጋበዝ… ወዘተ እና በተቋማዊ
ደረጃ ልዩ ልዩ መስሪያ ቤቶች ላይ የተካሄዱ
ማሻሻያዎች፣ አፋኝ ህጎችን ለማስተካከል
የተወሰዱ እርምጃዎች፣ በዋናነት ደግሞ እጅግ
ጠቦ፣ መኖሩ አጠራጣሪ የነበረውን የፖለቲካ
ምህዳር ማስፋት፣ ከጎረቤት ኤርትራ ጋር የበጎ
ግንኙነት ጅምር… ወዘተ ማናችንም በዚህ
እጅግ አጭር ጊዜ ውስጥ ዕውን ይሆናሉ
ብለን ከጠበቅናቸው በላይ የነበሩ እርምጃዎች
እንደነበሩ መቀበል ይኖርብናል ።
እነዚህን በጎ ነገሮች መቀበል ማለት ግን የተሰሩ
ስህተቶች አልነበሩም፣ እነዚህም ማስተካከያና
እርምት እንዲደረግባቸው መንግስት ላይ ጫና
ከማድረግ መቆጠብ አለብን ማለት እናዳልሆነ
ሊሰመርበት ይገባል። ዋናው ጉዳይ የአመቱን
ተግባራት ስንገመግም ሚዛናዊ የመሆን
ሃላፊነት እንዳለብን መገንዘብ ነው።

በዚህ ግምገማችን ላይ መዘንጋት የሌለበን
የ አብይ የአንድ ዓመት የአስተዳደር ዘመን
የሚለካውና የሚገመገመው ፣ ማናችንም
በምንፈጥረው የተለየ መስፈርት ሳይሆን
፣ አብይ ስልጣኑን ሲረከብ በገባው ቃልና
፣ ቃሉን ተግባራዊ ለማድረግ የወሰዳቸው
እርምጃዎች
ከቃሉ
ጋር
ምን
ያህል
እንደሚጣጣሙ በማስላት እንጂ ፣ እኛ
አብይ ያደርገዋል ብለን ከጠበቅነው ወይንም
ማድረግ ነበረበት ብለን ከምናስበው በመነሳት
ከሚለው ሊሆን አይገባም። አብይ ፓርላማው
ሹመቱን ባጸደቀበት ቀን ከሀይለማርያም እጅ
ህገመንግስቱ የሰፈረበትን ማህደር ተቀብሎና
ከትከሻው ከፍ አድርጎ በማንሳት ለፓርላማ
አባላቱ ሲያሳይና ቃል ኪዳኑንም የፈጸመው፣
በስራ ላይ ላለው ህገመንግስት ታማኝነቱን
በመግለጽና
ለተግባራዊነቱም
ጠንክሮ
እንደሚሰራ በመናገር ጭምር እንደነበር
ማስታወሱም ፣ በየስፍራው ጎልተው የሚታዩ
ወቀሳዎችን ሚዛናዊነት ለማየት ይረዳል።
ይሄንን ከላይ የተጠቀሰውን ታሳቢ ማድረግም
‘ክልሎችን
አስካሁን
ለምን
አላፈረሰም
ወይንም ማፍረስ ነበረበት ወይንም አለበት፣
ህገመንግስቱን አሽቀንጥሮ ጥሎ ሌላ አዲስ
ህገመንግስት መረቀቅ ይኖርብርታል…. ወዘተ’
ጥያቄዎች በአሁኑ ወቅት ስፍራ እንደሌላቸው
እንድንገነዘብ ይረዳል።
ክልላዊ አደረጃጀት ለሀገራችን አይበጅም ፣
መለወጥም አለበት፣ ህገመንግስቱም መቀየር
ይኖርበታል ብለው የሚያስቡ ወገኖች ያላቸው
አማራጭ ተደራጅተውና ህዝብን አሳምነው
መጪውን ምርጫ በማሸነፍ፣ የመንግስት
ስልጣን ከተረከቡ በዃላ የሚከውኑት ተግባር
እንጅ ፣ የኢህአዴጉ ሊቀ መንበር አብይ
በአዋጅ እንዲያደርገው የሚጠብቁት ሊሆን
አይችልም ብቻ ሳይሆን፣ የሱም ሆነ የድርጅቱ
ፍላጎት ነውም ለማለት እንኳን አስቸጋሪ
ነው። የአመቱን ጉዞ አስመልክቶ አንዳንድ
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ችግሮች የፍትህ ስርዓቱን አስመልክቶ ፣
የገፍ እስር ባይኖርም፣ከእንግዲህ ሰው አስሮ
ማስረጃ መፈለግ ሳይሆን ፣ ማስረጃ ከተሰበሰበ
በዃላ ፍርድ እንመሰርታለን የተባለው ቃል
በተደጋጋሚ ተግባራዊ አለመሆን፣ ለወጣቱ
ይሄ ነው የሚባል የስራ እድል ፈጠራ
አለመታየቱ ፣ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ መዳከም፣
ግልጽነት የጎደለው የስራ አመዳደብ (በአጭር
ጊዜ ውስጥ ሹም ሽር ማካሄድ ፣ በሥራ
ልምድና ብቃት ሳይሆን ማህበራዊ ሚዲያ ላይ
ባላቸው ገጽታ ወይንም ተሰሚነት አላቸው
ከሚል በመነሳት በሚመስል መልኩ የሚሾሙ
ሹሞች) ፣ ፖሊስን ጨምሮ የጸጥታ አካላትና
በርካታ የመንግስት መስሪያ ቤት ሃላፊዎች
የሚያሳዩት ዳተኝነት… ወዘተ ባለፈው ዓመት
የታዩ ግልጽ ጉድለቶች ነበሩ።
ከዚህ በተጨማሪ፣በውጭ ይኖሩ የነበሩ
ተቃዋሚዎች
ሃገር
ገብተው
በሰላማዊ
መንገድ ትግላቸውን እንዲያካሂዱ መንገዱን
ማመቻቸት ተገቢ የነበረ ቢሆንም፣ ቅጥ
ያጣው አቀባበልና አላስፈላጊ ጋጋታ፣ በሀገር
ቤት የነበረውን ህዝባዊ ትግሉን አስመልክቶ
የረባ አስተዋጽኦ ያላደረጉ ሁሉ እብጠት
እንዲሰማቸው ያደረገ ብቻ ሳይሆን የሹም ዶሮ
ነን እስከ ማለትም አድርሷቸዋል ። (መንግስት
አስካሁን
ግልጽ
ባለማድረጉም
ለነዚህ
ግለሰቦችና ቡድኖች የሆቴል ምግብና ጥበቃ
ምን ያህል ወጭ እንደጠየቀ የምናውቀውም
የለም ብቻ ሳይሆን ፣ እስካሁን ቀጥሎም ከሆነ
ግን በአፋጣኝ ተቋርጦ የእስከዛሬውም ወጭ
ለህዝብ ይፋ መሆን ይኖርበታል። )
በርካታ ሊስተካከሉ የሚገባቸው መሰል ችግሮች
ቢኖሩም ፣ በኔ እምነት የአብይ አስተዳደር
ትልቅ ድክመት የህዝብን ሰላምና መረጋገት
በሚመለክት ያሳየው ደካማ አካሄድ ነው ።
ይሄ ሰላምና መረጋጋት በአንዳንድ የሀገራችን
ክፍል ( በተለይ ምዕራብ ወለጋና ጉጂ ዞን)
የተደራጁና በኦነግ ስምና አርማ የሚንቀሳቀሱ
አንጃዎች(አዲስ
አበባ
ያለው
አመራር
አንዳንዶቹን የኔ አይደሉም ሲል ፣ ሌሎቹ
ደግሞ አመራሩን አንቀበለውም በራሳችን
ነው የምንቀሳቀስ የሚሉ) በሰላማዊ ህዝብ
ላይ የሚያደርጉት ጥቃት፣ ሌሎች የተደራጁ
ቡድኖች ወይንም የመንደር ወሮበሎች ዜጎችን
ከቀዬአቸው ማፈናቀል፣ ማሰደድ ለረሃብና
ችግር መዳረግ፣በየስፍራው ያሉ የመንደር
ወሮበሎች በተቃውሞ ሰልፍ ስም እህልና
መሰል ቁሳቁሶች ከአንድ ክልል ወደ ሌላ
እንዳይጓጓዝ ለቀናት ወይንም ሳምንታት፣
አንዳንድ ስፍራ ለወራትም ጭምር መንገድ
መዝጋት፣ ብሎም ለህዝብ ለማደል በሚል
ዘረፋ ማካሄድን ያጠቃልላል።
እርግጥ ነው ፣ ከ 1.5 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ
ወገኖቻችን አብይ ስልጣን ላይ ከመውጣቱ
በፊት ተፈናቅለው የነበረ ቢሆንም ያንኑ ያህል
ወገኖች ደግሞ ባለፈው አመት መፈናቀል ዕጣ
ፈንታቸው እንዲሆን ተገደዋል። በሚሊዮኖች
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ተሰፋዬ ገ/አብ

ኤርምያስ ለገሰ

የ

ምንና ምን ናቸው?

ዛሬውን ጹሁፌን እንዲህ በማለት
ተንደርድሬ
ልጀምር:: አቶ
ኤርምያስ ለገሰ ሰላምና እርቅ
ለአንተና ለአንተ ይሆን ዘንድ
የዘወትር ምኞቴ ነው ምክንያቱም
በራሱ ላይ ሰላም ፍቅር የሌለው
ግለሰብና ከራሱ
ጋር የሚጣላ አሊያም
የተጣላ ሰው ለአገራችንም ሆነ ለዛ ለሚሰቃይ
ህዝባችን የሚያስብ ሆኖ አይገኝም አሊያም
ይህም ያልፋል ለሚባለው የብህሎች አባባል
ቦታ የሚሰጥ አይሆንምና ነው:: ከራሱ ጋር
የተጣላ ሰው የሚናገረው ሁሉ እንደ ሬት
የመረረ መሆኑ ብቻ ሳይሆን የሚነገርበት
አስተያየት እንኳን ምን ጠሩ ቢሆን የእርሱ
ዦሮ አድምጦ አዕምሮው የሚተረጉመው ግን
ሬት ሬት አርጎለት ስለሆነ ለማንም ሰው ጤና
አይሰጥም ስለሆነም አቶ ኤርምያስ ለማንም
ይቅርታ ከመጠየቅህ በፊት መጀመሪያ ከራስህ
ጋር እርቅ ማድረግ አለብህ ይህንን እርቅ
ከራስህ ጋር ከአደረክ ያን ግዜ የምትናገረውን
ሁሉ የሚያዳምጡህ
ማር ማር እያላቸው
አጣጥመው
ያድምጡሃል
እነርሱም
የሚሉሁ ሁሉ ማር ማር አያለህ አጣጥመህ
ታዳምጠዋለህ ማለት ነው እንግዲህ ምርጫው
የአንተና የአንተ ብቻ የአቶ ኤርምያስ ለገሰ
ነው እሬት ይሁን አሊያም ማር
እንደ እውነቱ ከሆነ በተለያየ ግዜ አቶ
ኤርምያስ ላለፈው አንድ ዓመት በዕለታዊ
ቢሚባለው ፕሮግራም ላይ ለሚያነሳቸውና
ለሚሰጣቸው ትንታኔዎች ምክናታዊ የሆኑ
ሙግቶች ላቀርብለት እያሰብኩ አይ ይቅር
ያደገውና ያሳደገው ሟቹ መለስ ዘናዊና
የኢሃዴግ መራሹ ሕወሀት ነው በማለት
አልፈው ነበር :: ሆኖም ግን ሰሞኑን ኢሳት ላይ
በዕለታዊ ቢሚባለው ፕሮግራም ላይ እራስን
ጻዲቅ አርጎ ሌሎችን ሃጢያየኛ የማድረጉን
አካሄድ መልእክት አድምጬ ለማለፍ ህሊናዬ
አልፈቀደምና “ቆማጣንቆማጣ ካላሉት አብሮ
ይፈተፍታል“ የሚባለውን የአቦው ምሳላዊ
አነጋገር ላስታውስህና ልሞግትህ ፈቀድኩ::
የተቃውሞም ሆነ የድጋፍ ሀሳብ የማቅረብ
ሁሉም እኩል መብት እንዳለውም እረዳለሁ
ግን ይህንን መብታችንን በተለይ አገራችን
በአሁኑ ሰዓት ያለችብትን ሁኔታ ግምት ውስጥ
በማስገባት በጥንቃቄ ለበጎ እና ለገንቢ ነገር
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ብናውለው ጥሩ ይመስለኛል :: ተቃውሟችንም
ምክኒያታዊ እና ብስለት ሲላበሰ ነው ለወጤት
የሚበቃው:: በተለይ እንዳንተ ያለ በኢሃዴግ
መራሹ ሕወሃት ውስጥ ጥርሱን ነቅሎ
ላደገና እስከ ሚንስትር ደረጃ የደረሰ ትላንት
በህዝባችን ላይ ለተፈጸመው ግፍና መከራ
አሻራውን ጥሎ ላለፈ
የአሁኑ አክቲቪስና
ጋዜጠኞ በዛም አነሰ ተከታዮች ያፈራ
እያየ መራመድ እና እያስተዋለ መተንፈስ
ይጠበቅበታል የሚል እምነት አለኝ::
በርግጥ
ቅዱስ
መጽሀፍ
ከፍሬአቸው
ታውቋችኋላችሁ እንደሚለው የአንተ አድራጎት
ከምር ለአገራችንና ለህዝባችን ሰላም ፈላጊ
አለመሆንህን አንደበትህ ያሳብቅበሃል ይህን
ለምን እንደ ማትለኝ እርግጠኛ ነኝ ምክንያቱም
በሚንስተርነት ዘመንህም ሆነ አሁን ጋዜጠኛና
አክቲቨስት ከሆንክም ቦሃላ እንደ ተጠያቄ ሰው
አይደለም ንገሮችን የምታያቸው በምሳሌ
ልሞግትህ::
ዶ/ር አብይ ስልጣን በያዙበት ሰሞን አቶ
ኤርምያስ ትንታኔ ሲያደርጉ የዶ/ር አብይ
መመረጥ ትግሉን እንደተፈለገው መጠን
ሊያፈጥነው አይችልም በሳቸው ፋንታ ዶ/ር
ደብረ ጺዮን ቢመረጡ ይሻል ነበር የሚል
እድምታ ታሰማ ነበር:: በኔ እይታ ይህ
አባባል “መሸጥ የለመደ እናቱን ያስማማል”
እንደሚባለው አቶ ኤርሚያስ ለገሰ የዶ/ር
ደብረ ጺዮንን መመረጥ የፈለከው በአገራችን
ውስጥ ህዝብ ከህዝብ ጋር ደም ሲፋሰስ አንተ
ግን በነጻዊቷ አገር ቁጭ ብለህ ስለሚፈሰው
ደም ዳጎስ ያለ መጽሃፍ ጽፈህ ዳጎስ ያለ ሀብት
ለማከማቸት ነው የሚል እምነት ነው ያለኝ::
በሌላ በኩል ይህ ዓይነት አካሄድህ ደሞ ከቡርቃ
ዝምታ ደራሲ ከጋዜጠኛ ተስፋዪ ገብረአብ
ጋር አንድ ያደርጋችዋል ለነገሩ ሁለታችሁም
በሸር ያሳደጋችሁ ሊቀ ሴጣኑ መለስ አይደል
April 6/2018 ወይንም መጋቢት መጨረሻ
2010 ላይ ደሞ በዕለታዊ ፕሮግራም ላይ
በ25ኛው ደቂቃ ላይ እንዲህ በለህ ነበር “ስለ
ማዕከላዊ መዘጋት አንስተህ አተታ ስታቀርብ
እነዚ ሰዎች በ27 ዓመታት ውስጥ ቶርቸር
ፈጽመናል ብለው ያምናሉ ወይ? ከዶ/ር
አብይ ጨምሮ? ትላለህ:: እንደ እውነቱ
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ኢህአዴግና ደጋፊዎቹ
የ 'ለውጥ' እንቅፋቶች
ከኢትዮጵያችን ንቅናቄ የተላከ መልእክት

ኢ

ትዮጵያችን እንደ ሀገር
ለመኖሯ ጥርጥር የለንም።
ትላንትም
ዛሬም
ነገም
ኢትዮጵያ
ለዘላለም
ትኖራለች! ይህ ለኢትዮጵያ
እንደ ሀገር የህልውናዋ
ጉዳይ በበርካታ ሕይወት
የተገነባ ነው። ለሀገራችን ልምላሜ ፣ ለዘላለም
ሀገር ሆና እንድትኖር የጀግኖች ልጆቿ አጥንትና
ደም የዘላለም ሕይወት ሆኗታል ወደፊትም
ይሆናታል። በትንሹ የሦስት ሺህ ዘመን ታሪክ
ያላት ሀገራችን ወቅትን እየጠበቀ የተፈታተናት
የባዕድ ወራሪ በርካታ ልጆቿን ቢነጥቃትም
ኢትዮጵያዊ ሀገርነቷን አላጣችም። በነገሥታት
ዝና እና የይገባኛል ውጥረት ያሳደገቻቸውን
ልጆቿን አጥታለች። በዘመነ መሳፍንት ሹኩቻ
ሁሉም ልንገሥ ባይ የቀሰቀሰው የእርስ በርስ
ግጭት ያተረፈው ቢኖር ክቡር ሕይወትን
መገበር ነበር። ኢትዮጵያ አንድነቷን አጠናክራ
በአንድ ማዕከላዊ አስተዳደር ትተዳደር ዘንድ
የተከፈለው መስዋዕትነት ቀላል አልነበረም።
በተለይ
ከዓፄ
ቴዎድሮስ
አገዛዝ
ወዲህ
ሀገራችን እንደገና በአንድ ማዕከላዊ መንግሥት
ብትተዳደርም የእርስ በእርስ ፍትጊያውም
ጋብ አላለም፤ የባዕዳን ትኩረትም አልቀነሰም።
ምስጋና ይግባቸውና ለጀግኖች ልጆቿ ዛሬ
አርበኞች ለምንላቸው “ለሀገር መሞት ኩራት”
ብለው እኛ እንድንኖር ሞተውልናል። አረንጓዴ
ቢጫ ቀይ ሰንደቅ ዓላማችን ዘላለማዊ መለያችን
ይሆን ዘንድ የነፃነት ተምሳሌት አድርገውታል።
ዓፄ ቴዎድሮስ በመቅደላ፣ ዓፄ ዮሐንስ በመተማ
ሰንደቅ ዓላማችንን በአጽማቸው አውለውልበዋል።
አሉላ አባ ነጋ በዶጋሌ ሰንደቅ ዓላማችን ለዘላለም
ይውለበለብ ዘንድ ታሪክ ሰርተዋል። ምኒልክ
በዐድዋ በሰንደቅ ዓላማችን ወራሪ ጣልያንን ድባቅ
መምታት ብቻ ሳይሆን የነፃነት ተምሳሌት፤
የአፍሪካ ኩራት አድርገውታል። በአምስቱ ዓመት
የጣሊያን ወረራ አርበኞቻችን በሰንደቅ ዓላማችን
አዋጊነት ቅኝ አገዛዝን ከሀገራችን ብቻ ሳይሆን
ለአፍሪካ አርኣያ፣ ተምሳሌት ለነፃነት ይሆን
ዘንድ ሕይወት ከፍለውበታል። “ጀግንነት እንደ
ኢትዮጵያ!” ብለው የአፍሪካ ሀገሮች ለነፃነት
ክብራቸው የእኛን፣ የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ
በተለያየ አቀማመጥ አውለብልበው ዘምረዋል።
ታሪክ ስንል ትንሽ እውቀት ያለው ዜጋ ይህንን
ይገነዘባል። እንጻፍ ብንል የማያልቅ፣ የማያሳፍር፣
ተዓምር የሚያሰኝ ሳይሆን የሆነ ታሪክ አለን።
ዓለምና የወረሩን እንኳ ሳይቀሩ እንደ ሀገር ስለ
ኢትዮጵያዊነታችንና ስለ ክብራችን፣ ኩራታችን፣
ጀግንነታችን መስክረውልናል።

ኢትዮጵያ ማንም ቅኝ ገዥና ወራሪ ጠፍጥፎ
ያልሰራት
በመሆኗ
ልንኮራ
ይገባናል።
ኢትዮጵያችን ቅኝ ገዥዎች ሊተክሉባት በአቀዱት
ሃይማኖት እጇን ያልሰጠች፣ ለባዕድ ቋንቋ
ያልተገዛች የራሷ ቋንቋ ባለቤት እና ሆሄያት
ያላት ብቸኛ አፍሪካዊ ሀገር በመሆኗ እንኮራለን።
ኢትዮጵያ እስልምና ሃይማኖትን ተቀብላና
አማኙንም አክብራ በአንድ ቤት ከክርስትና
እምነት ጋር አስተቃቅፋና አቅፋ በኖረች ሀገራችን
እንኮራለን። ኢትዮጵያ የመጀመሪያዋ የሰው ልጅ
መገኛ ታሪካዊ የድንቅነሽ/ሉሲ እናት መሆኗ
ያኮራናል። የታሪካዊ ቅርሶች አክሱም፣ ላሊበላ፣
ፋሲለደስ፣ ሐረር ግምብ ወዘተ. ተጠሪ በመሆናችን
እንኮራለን። ኢትዮጵያ በረሃን መጋቢ፤ ምድረበዳን
ሀገር ያደረገች የዐባይ ባለቤት መሆኗ ያኮራናል።
ኢትዮጵያ
ብቸኛዋ
የዋልያ/ኒያላ፣
ጭላዳ
ዥንዠሮ ዋሻ በመሆኗ እንኮራለን። ኢትዮጵያ
ከሰማንያ የማያንሱ የቋንቋ ባለቤትና የጎሳ/ነገዶች
እናት በመሆኗ ኑሪልን፣ ክበሪልን እንላለን። የ13
ወር ፀጋ፣ የራሳችን የወራትና ባህላት አቆጣጠር
ያለን ብቸኛ የጳጉሜን ባለቤት የመሆናችን

ምስጢር ያኮራናል። የትግሬ ጭፈራ፣ የጎጃም
እስክስታ፣ የጎንደር አዝማሪ፣ የወሎዬ ከምከም፣
የኦሮሞ ረገዳ፣ የጋምቤላ እምቢልታ፣ የሲዳማ
ወላይታ፣ የጉራጌ አሽቃሮ፣ የእስላም ዝያራ፣
የክርስቲያን ሽብሸባ ወዘተ. አድማቂ ባህል ባለቤት
ኢትዮጵያችን ታኮራናለች። የገና ጀምበር ቢባልም
ቀንና ምሽቱ ያልተዘበራረቀ እኩል አመቻችቶ
ለተቸራት ሀገራችን እንኮራለን። መጤነታችን
ኢትዮጵያ፣ እድገታችን ኢትዮጵያ፣ ሕይወታችን
ኢትዮጵያ፣ ፈጣሪያችን ኢትዮጵያ፣ ሞታችን
ኢትዮጵያ በመሆኗ ክብር ይሰማናል።

አዎ! ስለ ሀገራችን ውብነት እንተርክ ካልን
“መኃልዬ ዘማህሌት ኢትዮጵያ” ለእኛ ብቻ
ሳይሆን ለዓለምም ከነድህነቷ ውብ ናት። እኛ
ሀገር ስንል ከቃላት በላይ እየገለጽናት ነው።
እናታችን ናትና ችግራችን ችግሯ፣ ረሃባችን
ረሃቧ፣ ልቅሷችን ልቅሶዋ፣ ደስታችን ደስታዋ፣

ወደ ገፅ 13 ዞሯል

$
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ሚያዚያ 2011

የኢሕአዴግ የቢላዋ ጫፍ

አይናለም ታደሰ

ቅፅ. 1 - ቁ.6

(A knife edge of EPRDF)

ኢ

ሕአዴግ ስለታም ቢላዋ (ቆራጭ
ጠርዟ) ላይ ቆሞ ‘Balanceʼ
ለመሥራትና
ላለመውደቅ
ሲሞክር፥ ስለታም ቢላዋውም
ጉሮሮውን ክፉኛ እየቆረጠበት
ውድ ዋጋ እያስከፈለው ነው። ጠ/ሚንስትር
ዐቢይ አህመድ (ዶ/ር) ለኢትዮጵያ ሕዝብ
የፅልመት ሸለቆ ውስጥ የተወረወረ የብርሃን
ፍንጣቂና ማለቂያ የሌለው ገደል አፋፍ ላይ
ከበቀለችለት አንድ ብቸኛ የመንጠልጠያ ሐረግ
ጋር ተመስሎ፥ ዐቢይም ሁሉን ቻይ ሳይሆን
እንደ ሁሉን ቻይ ታምኖ፣ ሕዝቡ ያፈተለከና
የጦዘ እምነት ጥሎበት ኢሕአዴግን ከመከስከስ
ለመታደግና መልሶ ለሕዝቡ በውድ ዋጋ
ሊሸጠው ሲኳትን ከርሟል። ኢሕአዴግም
በዐቢይ መስዋዕትነት ባለ አንድ አቅጣጫና
ሰው-በል መንገዱን ተያይዞ የገደል አፋፍ
ሚዛኑን በሌሎች ንፁሐን ኢትዮጵያውያን
ወጣቶች ደም እየታረቀ ላይመለስ እየነጎደ
ይገኛል።
ኢትዮጵያዊ (ኢህአዴጋዊ ያልሆነ) ሁሉ
ከሚፋጀው እሳትና ነፍስ ከማያስቀረው ገደል
ለመትረፍ ዐቢይ ላይ ተንጠልጥሏል። ገደል
አፋፍ ላይ የበቀለች አንድ ሐረግ፥ አገር
ሲንጠለጠልባት የመበጠስ እድሏ እጅግ ሰፊ
ነው፥ ተቋማዊነት የሌለውና በግለሰቦች መልካም
ፈቃድ ላይ የተመሠረተ የለውጥ ጅምር ሩቅ
እንደማያስከድ ዘንድሮ በተግባር እያየን ነው።
ያለፉትን 28 ዓመታት የኢሕአዴግ መንግሥት
ሕዝቡን አስገድዶ ሲደፍረው፣ እንደ ደመኛው
ሲጨቁነውና ያለ በደሉ ሲበቀለው ሕዝቡ
ውይይት ሲጠይቀውና "ና ውረድ፣ አነጋግረን፣
ስማን፣ ወዘተ" ሲለው ኢሕአዴግ በእብሪቱ፦
"የለም አልሰማህም፣ እኔ የተፈጠርኩኝ
ለመግዛት ነው፣ የሚበጅልህን አውቅልሃለሁ፣
እኔ ሳልሞት ዲሞክረሲ አታይም፣ ይህና ያ
የሚሆነው በኢሕአዴግ መቃብር ላይ ነው፣
ወዘተ" ሲል ከርሞ ዛሬ አምባገነኑን ኢሕአዴግ
ሳያስፈቅድ
ዲሞክረሲውን
የሚለማመድ
የአዲስ ኪዳን ትውልድ ላዩ ላይ በቀለበት።
ፈርዖናውያን ሕዝቡን ሲያደሙ ዮሴፍ ብቅ
አለ፣ ኢሕአዴግ ሳይሞትና ሳይቀበር የለውጥ
ድምፅ አቃጨለ/እውን ሆነ፣ ኢሕአዴግን
በቁሙ እጁን በአፉ አስጫነ፥ ጅቡ ኢሕአዴግ
እያየ
የኢትዮጵያ
ሕዝብ
በየሜዳው፥
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ኢትዮጵያን «የኔ»
በምንለው መልኩ
ብቻ ልንቀርጻት
ከተነሳን ከከሳሪዎች
ጎራ እንሰላፋለን።
ኢትዮጵያን «የኔየኔ» በሚሉት አባዜ
ለመቅረጽ የሞከሩ
ከስረዋል።ኢትዮጵያን
እኔ በምሻው መልኩ
ልገንባ ያሉ ሁላ
ገናና የነበረችን አገር
አዳክመዋል

በከተማውና ገጠሩ ቦረቀ/እምቧይ አለ። በገዛ ቤቱ
ያጣውን ባለቤትነት ከእንደገና በጉልበቱ ተቀዳጀ፣
መንግሥት የከለከለውን ነፃነት ወሰደ፥ ቀማም።
ጨላማው ውስጥ በውስን ወጣቶች የተወረወረው
የብርሃን ፍንጣቂ በየገደላገደሉ በቀለ፣ አቆጠቆጠ፣
ተባዛ፣ ስንቱን ላውራ(?) ሕወሓት መቌሌ
የተሰበሰበበትና ደኢሕዴንም ባለበት እንዲሟሽሽ
የተገደደበት የለውጥ ርምጃ አገሪቱን በደም
ቢያጨቀይም ሕዝቡ አውርቶ መሞቱን መረጠ።
ላዩ ላይ የተጫኑ የሞት፣ የፍርሃትና የባርነት
መናፍስትን እንትፍ አለ/ተፋ፥ ተንበርክኮ ለዘመን
ዘመናት ከመኖር በእግሩ ቆሞ ለጥቂት መሰንበትን
ምርጫው አደረገ። እዚህ ጋር አንድ የሠፈሬ
ሰዎች የሚተርቱት ተረት ትዝ አለኝ፦
"Urqqaa gedara yedhdhike giyaa kebela saaphoy kunddidi kushen oykkees”
("ጭቃውን በእግሬ አልረግጥም" የሚል ቀብራራ
ወድቆ በእጁ ይይዛል፥ በሰውነቱም ይንከባለልበታል
እንደ ማለት)።
ኢሕአዴግ
ያኔ
ከሥር
ሥር
ዲሞክረሲ
እየተለማመደ ቢቆይ እንዲህ ባልተጨፈለቀ (?)
ኢሕአዴግ ግን በእነ መለስ ዜናዊ እና በረከት
ስምዖን በኩል ዲሞክረሲን እምቢ ብለውና ልዩ
አሳቦችን "በእንጭጩ ካልቀጨን አይበጁንም"
የሚል አማርኛ ጠፍጥፈው ሦስት አስርት
ዓመታት አልፈውበት ዛሬ የደረሰበትን ቆም
ብሎ ማየት አሁንም ተሳነው፥ (በተለይም
አሳብ-አልባውንና በየጒባዔው መጨረሻ የአቋም
መግለጫ ጋጋታ የለመደውን ደኢሕዴንን እጅግ
ይመለከቷል)። "ሞኝ ከራሱ ይማራል" ይሏል ይህ
ነው። ከራሱ የሚማር "ሞኝ" ከተባለ ከራሱም
ቢሆን የማይማይማረውስ ምን ይባል? ስም
አውጡለት በሞቴ!
የዛፍ ላይ እንቅልፍ ክፉ ነው፥ መፈጥፈጥና
መከስከስም ቅርብ ሊሆን ይችላልና። ዳሩ ግን
ኢሕአዴግ በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ የረጅም
ጊዜ የዛፍ ላይ እንቅልፉን ሲለጥጥ ሠፈር
ነግቶበት ባዛኝ ጅብ ሆኗል። ለዚህም ይሁን
ደቀ መዛሙርቱ በለውጡ ጠ/ሚኒስትር ዐቢይ
አህመድ (ዶ/ር) "የቀን ጅብ" የተባሉት? የባዘነና
ካርታው የጠፋበት ተጓዥ፥ መንገዱ ሁሉ ልክ
ይመስለዋልና ዛሬ ለኢህአዴግም ልክ ያልሆነለት
መንገድ የለውም። ሲያሻው መግደል፣ ማስገደል፣
ማሳሰር፣ ማሳደድ፣ መፈረጅ፣ "ዲሞክረሲያዊም
ነኝ" ማለት፣ "አሳባችሁን በነፃነት ግለፁም"፣
ወዘተም ማለት።" ታዲያ ኢሕአዴግ ሕዝቡን
አስሮ/ገድሎ/አፍኖ/ ሊጨርስ? አንደኛውን እንደ
ለመደበት original አምባገነን ቢሆን ይሻለው
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ለህዝብ ያልሆነ ህገ-መንግስት
አንጋፋው የህግ ባለሙያ አቶ ተማም አባቡልጉ

*ህገ መንግስት፤ መንግስትን ማሰርያ እንጂ
ህዝብን ማሰርያ አይደለም!* ህዝቡ ወደ ህግ
ባለቤትነት መሸጋገር አለበት! • *ማንኛውም
ህግ ወደ ህዝብ ማነጣጠር የለበትም!
በርካታ የፖለቲካ ፓርቲዎችና የተለያዩ
የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች፣ የአገሪቱ ህገ
መንግስት መሻሻል አለበት የሚል ጽኑ አቋም
አላቸው፡፡ አንዳንድ ወገኖች ከእነ አካቴው
እንደማይወክላቸው
በመግለጽ
መለወጥ
እንዳለበትም ይሞግታሉ፡፡ አንጋፋው የህግ
ባለሙያ አቶ ተማም አባቡልጉ በበኩላቸው፤
አሁን ያለው ህገ መንግስት ተቀዶ ተጥሎ
አዲስ ህገ መንግስት መርቀቅ አለበት
በማለት ይከራከራሉ፡፡ ለምን እንደሆነም
ምክንያታቸውን በዝርዝር ያስረዳሉ፡፡ ህገ
መንግስቱ ባለበት ሁኔታም የአንዳንድ
ህጎችና አዋጆች መሻሻል ተገቢ አለመሆኑን
ባለሙያው ይገልጻሉ፡፡ አዲስ በተረቀቀው
የፀረ ጥላቻ ንግግር እና የሀሰተኛ መረጃ
ስርጭት
መቆጣጠሪያ
አዋጅ
ላይም
ተቃውሞ አላቸው፡፡ የአዲስ አድማስ ጋዜጠኛ
አለማየሁ አንበሴ፣ በእነዚህ ርዕሰ ጉዳዮች
ላይ አነጋግሯቸዋል፡፡
–
የተፎካካሪ
ፓርቲዎች
መሪዎች
ከምርጫው በፊት ህገ መንግስቱ መሻሻል
አለበት ይላሉ፤ እንደ ህግ ባለሙያነትዎ
በህገ መንግስቱ ላይ የእርስዎ አስተያየት
ምንድን ነው? ሲጀመር በኢትዮጵያ ህገ
መንግስት ተግባር ላይ ውሎ አያውቅም፡፡ ህገ
መንግስቶቹ ሲወጡ የነበረው ህዝብ የሃገር
ባለቤት እንዲሆን ሳይሆን ስልጣን ላይ ያለው
አካል እንዲመለክ ለማድረግ ነው፡፡ እስካሁን
የወጡ ህገ መንግስቶች ይህን ባህሪ የተላበሱ
ናቸው:: አሁን ያለው ህገ መንግስትም
ህዝብን ጠቅሞ አያውቅም፡፡ ህውሓት ህገ
መንግስቱን ያወጣው ለህዝብ ሳይሆን
ራሱ እንዲመለክበት ነው፡፡ ህገ መንግስቱ
ማስፈራሪያ ነው፤ በተግባር ስራ ላይ ውሎ
አያውቅም፡፡ – አሁን ያለው የፌደራሊዝም
አወቃቀርና
ህገ መንግስቱ ምንና ምን
ናቸው? አሁን ያለው የፌደራል አወቃቀር
ከህገ መንግስቱ በፊት የተሰራ ነው፡፡ ቋንቋን
መሰረት ያደረገው ፌደራሊዝም ፈፅሞ ህገ
መንግስቱን መሰረት ያደረገ አይደለም፡፡
ምናልባት ፌደራሊዝሙን መሰረት አድርጎ
ሊሆን
ይችላል
የተረቀቀው፡፡
ስለዚህ
ህገ መንግስቱም ተተግብሮ አያውቅም፤
ፌደራሊዝሙም ህገ መንግስትን መሰረት
አድርጎ የተዋቀረ አይደለም፡፡ እርስዎ “ህገ
መንግስቱ ተቀድዶ መጣል አለበት” የሚል



ህውሓት ሃገሪቷን
እንዴት እንደሰራት፣
ምን ሲያደርጋት
እንደነበር ለሚረዳ
ሰው፤ ይሄ መከራከሪያ
ውሃ የሚቋጥር
አይሆንም

አቋም ነው ያለዎት፡፡ ምክንያትዎ ምንድን
ነው? በዚህ ጉዳይ ባወጣሁት መፅሐፍ ላይም
በግልፅ ሃሳቤን አስቀምጫሁ፡፡ የኢትዮጵያ
ህዝብ ሲጀመር ህገ መንግስት የለውም፤
ኖሮትም
አያውቅም፡፡
ህገ
መንግስቱ
የህውሓት/ኢህአዴግ
እንጂ
የኢትዮጵያ
ህዝብ አይደለም፡፡ የህውሓት የፖለቲካ
ፕሮግራም ነው፣ የተወሰኑ የሰብአዊ መብት
ድንጋጌዎች ገብተውበት የፀደቀው፡፡ ህገ
መንግስቱ ሙሉ ለሙሉ የህግ አላባውያን
የሌሉበት የፖለቲካ ሴራ ነው፡፡ ለዚህ ነው
በላዩ ላይ የሰፈሩት በሙሉ የማይፈፀሙ
ሆነው የምናገኛቸው፡፡ ህገ መንግስቱ ላሉት
የሌለውን የሰጠ ለሌሉት ደግሞ የሌለውን
የሰጠ ነው:: ህገ መንግስቱ ባለቤት ዜጋ
ሳይሆን ብሄር ብሄረሰቦች ናቸው፡፡ ብሄር
ብሄረሰቦች ደግሞ ህጋዊ ሰውነት የላቸውም
ይላል – ህገ መንግስቱ:: ለዚህ ነው ላሉት

ወደ ገፅ 20 ዞሯል

$
11

ቅፅ. 1 - ቁ.6

ሚያዚያ 2011

ኢትዮጵያ...

(ከገጽ 18 የዞረ)

ተቋማዊ ለውጥ አለ ለማለት አልችልም። ይህ
ቢሆን ኖሮ በአደባባይ ቆመው “እልል በይ አገሬ”
ከሚሉት መካከክል ፊት ለፊት የምቆመው አንዱ
እኔ ነኝ።
መካድ የሌለበት ሃቅ አለ። ይኼውም የዶር ዐብይ
መንግሥት ሥልጣን ከመያዙ በፊት የነበረው
ሁኔታ ከመቸውም በበለጠ ደረጃ እጅግ በጣም
አስጊ ነበር። “የርስ በርስ ጦርነት ይካሄዳል፤
ኢትዮጵያ ልትፈራርስ ትችላለች”የሚሉ ኃይሎች
ብዙ ነበሩ። ይህን መርሳት የለብንም። ሆኖም፤
ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና “ብዙ የኢትዮጵያ
ዜጎች በመሬት ላይ ሲታይ መሰረታዊ ለውጥ
የለም” ይላሉ ብሎ የጠቀሰው አግባብ አለው።
አንድ የውጭ አገር ታዛቢ ወይንም ዲፕሎማት
Daily Mail March 31, 2019 ባቀረበው ዘገባ
ተጠይቆ በሰጠው ዘገባ የጠ/ሚንስትር ዶር ዐብይ
“One Man Theatrics” በሰማይ ላይ የተንሳፈፈ
መሆኑን አስምሮበታል። አል ጃዚራም ተመሳሳይ
ዘገባ አቅርቧል። አንድ ግለሰብ ብቻውን
ተግዳሮቶችን ሊፈታ አይችልም። ጠንካራና
የማይበገሩ ብሄራዊ ተቋማት ያስፈልጋሉ። የኔም
ትኩረት ከዚህ ላይ ነው።
ዛሬ በጌድዮ የተከሰተው ሰው ሰራሽ ፍልሰትና
ረሃብ
ለእናቶች፤
ለህጻናት፤
ለእርጉዞች፤
ለሽማግሌዎችና ለበሽተኞች እንዴት አሰቃቂ
እንደሆነ
የኢትዮጵያ
ሕዝብ
ሊያውቀው
ይገባል። የኢትዮጵያ ሜድያዎችና ከመቶ በላይ
የሚገመቱት “ተፎካካሪ ፓርቲዎች” ክፍተቱን
በሚገባ ያወቁት አይመስለኝም።
በጌድዮ፤
የተፈናቀሉት
ወገኖቻችን
ቁጥር
800,000 በላይ ነው ሲባል፤ የእነዚህ ወገኖቻችን
መብት ተነጥቋል እንደማለት ነው። በተመሳሳይ፤
በጎንደር 90,000 ወገኖቻችን በጠለላ እንዲኖሩ
ተገደዋል። ለእነዚህ ወገኖቻን የክልልና የፌደራል
መንግሥት
ሃላፊዎች
በጋርና
በተናጠል
የተቀነባበረ ጥረት ማድረግ ግዴታቸው ነው። እኔ
ከመስራቾቹ አንዱ የሆንኩበት ግሎባል አላያንስ
የተባለው ድርጅት የተቻለውን እያደረገ ነው።
ኢትዮጵያዊያንም የሚያደርጉት ጥረት እጅግ
በጣም የሚያኮራ ነው። ሆኖም፤ መሰረታዊው
ስርዓት ወለድ ችግር ካልተፈታ ነገ ደግሞ ሌላ
ፍልሰትና ስደት እንደሚኖር መገመት አስቸጋሪ
አይደደለም።
በተለይ የፌደራሉ መንግሥት የዜጎችን ሰብአዊ
ክብርና መብት የመጠበቅ ሃላፊነት አለበት።
ይህ ወገንተኝነትንና አድልዎን ከመቅረፍ አንጻር
መታየት ያለበት አደራ ስለሆነ ትላንት ህወሓትን
ከሥልጣን አውርደናል የሚሉ ኃይሎችና ክፍሎች
ትግሉ ገና የተጀመረ እንጅ ያልተፈጸመ መሆኑን
ማወቅ አለባቸው የሚል ጠንካራ እምነት አለኝ።
ትላንት “የኦሮሞ ደም ደማችን ነው” ያሉ
ክፍሎች የማንኛውም ኢትዮጵያዊ ደም ደማችን
ነው ወደሚባልበት ደረጃ መሸጋገር አለባቸው።
ትላንት “የሕግ የበላይነት ይከበር” እያሉ ይጮሁ
የነበሩ ኃይሎች እርስ በርስ መጠፋፋት የሕግ
የበላይነት ጥሰት ነው ብለው የሚደፍሩበት
ወቅት ዛሬ ነው። በሚቀጥለው ገጽ የሚታየው
ህጻን
መለያው
ሰብእነትና
ኢትዮጵያዊነት
ነው፤ ብሄር አይደለም። የኔ ወይንም የአንተ
ወይንም የአንች ልጅ ወይንም የልጅ ልጅ ልጅ
ሊሆን ይችላል። እሱን አይቶ የማያለቅስ ሰው
የሚኖር አይመስለኝም። መጠፋፋት ማንንም
አይጠቅምም። መጠፋፋት ዝቅ አድርጎናል።
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ክፍል በሰላምና በጤና የሚኖሩባትን” አገር ነው።
ታዳሚዎች ትኩረት እንዲሰጡት ለናሙና ያክል
የሚከተለውን ከግሎባል አላያንስ ቡድን የተገኘ፤
በተለይ የልጆችንና የህጻናትን አሰቃቂ ህይወት
የሚያሳይ ፎቶግራፍ አቅርቤያለሁ።
የሚያሳፍር የወገኖቻችን ሰቆቃ
ይህ ኢትዮጵያዊ ሕጻን ነገ ኢንጂኔር፤ ሃኪም፤
አስተማሪ ወይንም ሌላ ሊሆን ይችላል።
ኢትዮጵያዊነት ማለት ለዚህ ሕጻን ድምጽ
ማሰማት ነው። ሰብአዊ መብት ይከበር ሲባል
ዘውግ፤ ኃይማኖት፤ ጾታ ወይንም እድሜ
አይለይም።
ብሄር ተኮር ግጭትና እልቂት አሰቃቂና
አሳፋሪ ነው የምልበት መሰረታዊ ምክንያት
በንጹህ ወገኖቻችን ላይ የሚደርሰውን እልቂት፤
ረሃብና ሌላ ሰቆቃ በማጤን ነው። እንደዚህ
ያሉ ችግሮች ተደጋጋሚ ሲሆኑ የፖሊሲው፤
የሕገ መንግሥቱ፤ የአመራሩ፤ የአስተዳደሩና
የተቋማቱ መሰረታዊ ምክንያቶች ምንድን ናቸው
ብለን የመጠየቅ ሃላፊነት አለብን። አገራችን
እንወዳለን ስንል ሕዝቧንም እንወዳለን ማለት
መሆን አለበት። ኢትዮጵያን እንወዳለን ስንል
ይህች አገር እንዳይነገድባት ደፍረንና ተባብረን
አንድነቷንና ሉዐላዊነቷን በየቀኑ ማስተጋባት
አለብን። ራስና ጥቅም ወዳድ ሆነን አገር ወዳድ
ለመሆን አንችልም።
“በብሄርተኮሩ ሕገ መንግሥትና በክልሉ አገዛዝ
ላይ” መደራደር አይቻልም የሚሉት ህወሓትና
ኦዴፓ ተመሳሳይ አቋም አላቸው። አብረንና
ተመካክረን የፈጠርነውና ለሶስት ሚሊየን
ኢትዮጵያዊያን መፍለስ፤ ለስምንት ነጥብ ሶስት
ሚሊየን ወገኖቻችን ጥገንነት ምክንያት የሆነው
አገዛዝ አይደፈርም ማለታቸው ነው። በምርኩዝ
የሚንገዳገደው ኢኮኖሚ ቢንገዳገድና ተራው
ኢትዮጵያዊ በዋጋ ግሽፈት ቢሰቃይም ለእኛ
ደንታ ቢስ ነው ማለታቸው ይሆናል።
ዋናው የለውጥ ትኩረት የስነ-ምግባር፤ የባህርይና
የፖለቲካ ባህል ለውጥ ነው።
ዘውግ ተኮር ባህርያችን መሰናክል ስለሆነ
ወደ ገደሉ ጫፍ እናቁመው (Let us park
our dysfunctional behavior at the edge
of the cliff) ያልኩበት መሰረታዊ ምክንያት
ብሄር ተኮሩ አገዛዝ ጊዜ ያለፈበት መሆኑን
ለማጠናከር ነው። መቶ ፓርቲዎች ቢቋቋሙ
የሚታዩትን ተግዳሮቶች አይፈቱም። “ተፎካካሪ”
ፓርቲ የሚባለው ቃል ራሱ ትርጉም የለውም።
ምክንያቱም፤
ተፎካካሪዎቹ
አብዛኛውን
ጊዚያቸውን የሚያጠፉት በሹክቻ ላይ ነው።
ራሳቸውን በማሞገስ ላይ ነው። ከኢህአዴግ
ጋር አቻ ለአቻ ሆኖ የሚወዳደርና ለኢትዮጵያ
ሕዝብ የሚያስብ ፍኖተካርታ ይዘው ለመቅረብ
አልቻሉም።
ጊዚያቸውንና
እውቀታቸውን
የሚያጠፉት በገመድ ጉተታ ላይ ስለሆነ፤
ህብረብሄራዊ ፓሪት ለመፍጠር አልቻሉም።
የፍኖተ ካርታ አማራጭ ስል ምን ማለቴ ነው?
እኔ የምለውን ብትንቁትም ባይሆን ጠ/
ሚንስትር ዶር ዐብይ አሕመድ ያሉትን እንደ
አማራጭ ላቅርበው። የምንመኛት ኢትዮጵያ
“የበለጸገች፤ የሰለጠነች፤ አንድነቷ የተጠበቀ (እኔ
የምጨምረው ለድርድር የማይቀርብ)፤ በዓለም
ፊት በሞገስና በኩራት የምትቆም፤ ዲሞክራሲና
ፍትህ የሰፈነባት፤ ዜጎቿ በየትኛውም የኢትዮጵያ

“ተፎካካሪ ፓርቲዎች” ራሳቸው በጋራ ሆነው
ለኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ የሚበጅ ፍኖተ ካርታ
ለማቅረብ ባይችሉም፤ ከላይ የጠቀስኩትን መርህ
ለመቀበል የማይችሉበት መሰረታዊ ምክንያት
የለም። የሕዝብን አመኔታ ለማግኘት አማራጭ
ማቅረብ ያስፈልጋል። አማራጭ ለማቅረብ
መወያየትና መድፈር ያስፈልጋል። ሕብረብሄራዊነት የሚጠቅመው አንድን ቡድን ወይንም
አንድን ዘውግ ብቻ አይደለም።
አይቻልም እንጅ ቢቻል ኖሮ፤ የኢትዮጵያ ሕዝብ
ቢጠየቅ ከመቶዎቹ ፓርቲዎች መካከል ብቃትና
ጥራት ያለው “ተፎካካሪ ፓርቲ” አያገኝም።
የፈለገውን ያክል ስብሰባዎችና ውይይቶች
ቢካሄዱም፤ ችግሩ በአድርባይነትና በአጎብዳጅነት
ሊፈታ አይችልም። ውይይቶቹ በሕዝቡ ሰቆቃ ላይ
ቢሆኑ የተሻለ ውጤት ሊገኝ ይችላል። የጌድዮን፤
የጎንደርን፤ የኦሮሞን፤ የሶማሌን፤ የለገጣፎን፤
የቡራዩን ወዘተ እናቶችና ህጻናት የኑሮ ሁኔታ
አይተን ራሳችንና ህሊናችን እንመራመር።
የማይካደው ሃቅ አንድ ነው። በራሳችን
አለመግባባትና በራሳችን ድክመት ምክንያት፤
ኢትዮጵያንና የኢትዮጵያን ታላቅ ሕዝብ ዝቅ
እያደረግናቸው ነው። ከመቶ በላይ “ተፎካካሪ
ፓርቲዎች አሉ” የሚለው ተረት ይመስላል።
ተረት
የሚሆነው
ሕዝቡ
የሚፈልገው፤
የሚመኘው፤ ተስፋ የሚያደርገውና እነዚህ
ፓርቲዎች የሚያደርጉት የሰማይና የመሬት
ያክል እርቀት ስላለው ነው። “ላም አለኝ በሰማይ”
እንዲሉ የሚሽከረከቱት በሰማይ እንጅ በምድር
ላይ አይደለም። በመሬት ላይ የተከሰቱት ሰው
ሰራሽ ችግሮች በጌድዮ፤ በጎንደር፤ በለገጣፎ
ወዘተ ይታያሉ።
የአሁንና የወደፊቱ ታላቅ ጦርነት መካሄድ
ያለበት ወገን በወገኑ ላይ ብሄር ተኮር ግፍና በደል
በመፈጸም አይደለም፤ ሊሆንም አይገባውም።
ወንድማማቹን የትግራይንና የዐማውራን ሕዝብ
ከሚለያዩት በላይ የሚያቀራርቡት እሴቶች ብዙ
ናቸው። የዐማራውና የዐማራው ሕዝብ ቢፈልግም
ሊለያይ አይችልም፤ ተጋብቷል፤ ተዋልዷል፤
ተዛምዷልል። ችግሩን በውይይት እንጅ በጦርነት
ሊፈታው አይችልም። በተመሳሳይ በኦሮሞውና
በሶማሌው ኢትዮጵያዊና በሌሎች መካከል
የተካሄደውና የሚካሄደው ግጭቱ ለማንም
አይበጅም። ፉክቻው ቆሞ ትኩረቱ ድህንነትን፤
ረሃብን፤ ብሄር ተኮር ጥላቻንና ኋላ ቀርነትን
ለመቅረፍ መሆን አለበት የምለው ሁሉም
ተጠቃሚ የሚሆንባትን ኢትዮጵያን ለመመስረት
ይቻላል የሚለው እምነቴ ጠንካራ ስለሆነ ነው።
እንቅልፍ ሊነሳን የሚገባው ሥልጣን፤ ዝናና
የግል ጥቅም ማሳደድ ሳይሆን የሕዝቡ ሰቆቃ
ነው።
መጀመሪያ
በኢትዮጵያ
ብሄራዊ
አንደነት
ላይ ተመሳሳይ እምነት ይኑረን። ኢትዮጵያን
በአንድነት ሆኖ ከመገንባት ውጭ ሌላ አማራጭ
የለንም። የኢትዮጵያን ሕዝብ በዱላና “በገጀራ”
ማስፈራራት ኢ-ሰብአዊ እምነትና ድርጊት
ከመሆኑም በላይ፤ ይህን ታላቅ ሕዝብ ፈጽሞ
አለማወቅንም ያሳያል። በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ
የተጫኑትን አደጋዎች በጋራ ቀርፎ ፍትሃዊና
ተከታታይ እድገት ስኬታማ ለማድረግ የሚቻለው
ኢትዮጵያዊያን በሙሉ የአገሪቱ ታላቅነት፤ ክብር፤
ነጻነትና ሉዐላዊነት ባለአደራዎች ስንሆን ነው።

ወደ ገፅ 27 ዞሯል

$

ቅፅ. 1 - ቁ.6

ኢህአዴግና...
(ከገጽ 9 የዞረ)
ሀዘናችን ሀዘኗ መሆኑን በመገንዘብ ነው።

ሀገራችን ኢትዮጵያን ዛሬ ለደረስንበት ያደረሳት
በተለይ በአለፉት 50 ዓመታት በገጠሟት ብልሹ
አገዛዞች ምክንያት ከዓለም የሥልጣኔና ዕድገት
ደረጃ መራመድ አለመቻሏ ነው። በነፃነቷ
ያልተደፈረች
አፍሪካዊ
ሀገር
እንደመሆኗ
ተፈጥሮ የሰጣትን ሀብት ተጠቅማ ልጆቿን
መመገብ አለመቻሏ፤ የእናታችን አለማዘን
ሳይሆን ቀፍድደው የያዟት፣ በሀገር ስም
የተስገበገቡባት፣ በሀገር ስም ትውልድ የፈጀባት
አገዛዞች ኢዴሞክራሲያዊ አካሄድ ያመጣባት
ጣጣ ነው። ሲባባስም ሀገር ከሀዲ በዘርና በቋንቋ
ከፋፍሎ ለአለፉት 28 ዓመታት ቀፍድዶ መያዝ
ብቻ ሳይሆን ሊበጣጥሳት ከአራቱም ማዕዘን
እየወጠራት ይገኛል። በብሉሹ አስተዳደር ሥር
በመውደቋ ክብሯን ረሃብ፣ ችግር፣ ጉስቁልና፣
ስደት ደፍሯታል። አገዛዞች በተቀያየሩ ቁጥር
እድገቷ እስር ቤቶች ሁነዋል። ማንኛውም አገዛዝ
ሊመለከተውና ትኩረት ሊሰጠው ያልቻለው
የሕዝብ መባዛት፣ መዋለድ እጅጉን እያሻቀበ ዛሬ
በመቶ ሚልዮን የሚቆጠር ሕዝብ አቅፋለች።
የብልሹ አገዛዝ ያመጣብንን ድህነት፣ ኋላ
ቀርነት፣ ድንቁርና፣ በሽታ ተገን በማድረግ የአንድ
ዘር የበላይነት እንደነበርና ሀገር እንዳስተዳደረ
ዘረኝነትን መለዮው አድርጎ 28 ዓመት የገዛው
ኢሕአዴግ በረቀቀ ዘዴ ሀገራችንን ከአስከፊ
የእርስ በርስ ግጭት ሊከታት እየተንደረደረ ነው።

ሀገራችን ኢትዮጵያን በአንድነቷና በክብሯ የቀኑባት
ከጥንት እስከዛሬ አላረፉላትም። የኦርቶዶክስ
እምነቷን ለማጥፋትና ለማሽመሽመድ ባዕዳን
ኃይሎች ሀገር በቀል ከሀዲዎችን በእጅ አዙር
በመግዛት በግራኝ አሕመድ፣ በዮዲት ጉዲት
ዘመን ቢጥሩም በርካታ አብያተ ክርስቲያናትን
ከማቃጠልና ከመዝረፍ ባሻገር በተከፈለ ከባድ
መስዋዕትነት ሃይማኖቷን አስጠብቃና ድል
መትታ ዛሬም አለች፤ ነገም አልፋ ኦሜጋ
ትኖራለች። የድርቡሾች ጥቃት፣ የእንግሊዞች
ዝርፊያ፣ የጣሊያን ወረራ በርካታ ቅርሶቻችን
እንዲወድሙና እንዲዘረፉ ምክንያት ቢሆኑም
ሀገራችን ግና ቀጥላለች። ጥንትም፣ አሁንም፣
ወደፊትም ኢትዮጵያ ነች።

በሀገራችን ታሪክ ግራኝ አሕመድ ለ16 ዓመት፣
ዮዲት ጉዲት ለ40 ዓመት ወያኔ/ኢሕአዴግ ለ28
ዓመት አማራንና ኦርቶዶክስ እምነትን ለማጥፋት
ጥረዋል። አልተሳካላቸውም። 28 ዓመት የገዛው
ህወሓት/ኢሕአዴግ እራሱ አውጥቶ፣ እራሱ
አጽድቆ ሀገርና ሕዝብ ላይ በከመረው ሕገ
መንግስት ዛሬ ሀገር ልትበተን፣ ሕዝብን እርስ
በእርስ ሊያባላ የጫረው እሳት አድራጊዎችን
እንደሚፈጅ በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል።
ጥፋት ቢኖርም ኢትዮጵያችን ትኖራለች። ዛሬ
በመንግሥት ደረጃና በአንዳንድ የዘር ድርጅቶችና
በኢሕአዴግ አገዛዝ የጥቅም ተካፋዮች ተግባር
ላይ ሊውል ተቀጣጣይ ፈንጂ የሆነው ሕገ
መንግሥት አንቀጽ 39 እና 47 ላይ ተደርሷል።
ኢትዮጵያን የመበታተን ፈንጂው የተቀበረባቸው
እነኚህ አንቀጾችን ተግባራዊ ለማድረግ “ጊዜው
ዛሬ ነው” ብለው ለተነሱ ኃይሎች በሀገራችን ላይ
ጉዳት ቢያደርሱም የመጨረሻው ተሸናፊዎች
እንደሚሆኑ አንጠራጠርም። ዘርንና/የቋንቋ ተገን

ያደረገ የግዛት አከላለል፤ ተዋዶና ተከባብሮ
የኖረን ሕዝብ መከፋፈል፤ ከአቀንቃኝ ድርጅቶች፣
አክቲቪስቶችና ዘላለማቸውን ለመጣው ሁሉ
አሸርጋጅ ምዑራን በቀር በየትኛውም ዘር
ኅብረተሰብ ዘንድ ተቀባይነት የማይኖረው ውሃ
በወንፊት ሩጫ ነው።

በኢሕአዴግ አገዛዝ ዘመን ለሥራ ዋስትናና ለሌላ
ጥቅማ ጥቅም አገዛዙን ደግፋችሁ ላላችሁና
ዛሬም ኢትዮጵያዊነት ዝማሬ ላስበረገጋችሁ
መስመራችሁ ከሀገርና ሕዝብ ጎራ ይሆን ዘንድ
ምክራችንን እንለግሳለን። ለአለፉት 50 ዓመታት
የአምባገነኖችና የዘራፊዎች በትር ዘር ሳይመርጥ
ሁሉም ላይ ያረፈ የመሆኑ ሀቅ እየታወቀ
ሀገር እንደበደለች ታሪክ ሲፈጠር መስማቱ
ማብቃት ይኖርበታል። ኢትዮጵያ ክብሯንና
ማንነቷን ጠብቃ ትኖር ዘንድ ወደድንም ጠላን
ዘርንና ቋንቋን ተገን ያደረገ አከላለል ማብቃት
ይኖርበታል። ዘርንና ቋንቋን፣ ሃይማኖትን፣
ፆታን ተገን አድርጎ የሚፈጠር የፖለቲካ
ድርጅት ማብቃት ማለት የኢትዮጵያን አንድነት
ማስጠበቅ መሆኑን አጥብቀን እናስቀምጣለን።
የጎሳዎችንና የነገዶችን መብት ማወቅ ማለት
ተካሎና
መስመር
አስምሮ
አትድረሱብኝ
የማይሰራ ቅዠት ነው። የዴሞክራሲ መብት
ሀገር ለመገነጣጠል፣ አንድ ጎሳ/ነገድ በሌላ ላይ
ለማነሳሳት ሊሆን አይገባውም። ይህ እንዲያበቃ
“ሀገር የመገነጣጠል” ቁልፉ ኢሕአዴግና ሕገ
መንግሥቱ ላይ በመሆኑ ሁለቱም ማብቃት
እንዳለባቸው አጠንክረን ስንታገል ኦሮሞ፣
አማራ፣ ትግሬ፣ ጉራጌ፣ ወላይታ፣ ጋምቤላ፣
አፋር፣ ኦጋዴን፣ ሐደሬ፣ ሲዳማ፣ አኝዋክ፣
ሌላም ሌላ ችግር የለባቸውምና ከድሮው
በበለጠ የዜግነት መብታቸውን አስከብረው
እንደሚነሱ አንጠራጠርም። ችግራቸው የዜግነት
መብታቸውን አግኝንተው፣ ጎሳና ነገድ ሳይመርጡ
በመረጡት ተመርተው፣ ወሰን ሳይገድባቸው
የትም ሠርተው፣ የትም ተምረው፣ የትም
ኑረው፣ አንድ ሰንደቅ ዓላማ አውለብልበው፣
ስለ አንድ ሀገር ዘምረው የኢትዮጵያን ትንሳዬ
የሚያዩበትን እንጂ የናፈቁት፤ “አውቅልሃለው፣
ወክዬሃለሁ” ባይ ሀገር ተረት ለሆነችባቸው
ፖለቲከኞችን አይደለም።

በመገነጣጠል አባዜ በቅዠት ለተዋጡ “ኢትዮጵያ
ለዘላለም ትኑር” ስንል ጉዟችን ኦሮሞን፣
ትግራይን፣ አማራን እና ሁሉንም የተለያዩ ጎሳና
ነገዶች ይዘን እንደሆነ ሊሰመርበት ይገባል።
የመጨረሻ ግቡ ኢትዮጵያን ለመበተን ካልሆነ
በቀር ኦሮሚያ መንግሥት ሊሆን አይችልም።
ትግራይ በህወሓት/ወያኔ ቁጥጥር ሥር ተገንጥላ
አትኖርም።
የምሥራቅ
ኢትዮጵያ
ሶማሌ
ወገኖቻችን ከኢትዮጵያ ሊለዩ አይታሰብም።
ደቡብ ኢትዮጵያውያን፣ ጋምቤላ፣ አፋር ዛሬም
ለኢትዮጵያ ዘብ ቋሚዎች ናቸው። ለዚህም ነው
የመገነጣጠል አባዜ ውድቀቱና ጉዳቱ ለሁሉም
እንደሚሆንና ማንም ሳያሸንፍ መልሳ ኢትዮጵያ
አንድ ሀገር! ሆና እንደምትቀጥል ትንቢት
ሳይሆን ሀቅ ነው። ድህነቷ ጠንካራ መሠረቷን
አላሳጣትምና።

የአረቃቀቁ ታሪክ አድሎዓዊ፣ አጨቃጫቂና
አስቀድሞ በታቀደ ተግባር ስለሆነ የኢሕአዴግ ሕገ
መንግሥት ከፀደቀበት ወቅት አንስቶ ለትልልቅ
ብሔራዊ ችግሮች መፈጠርና መባባስ ዋነኛው
ምክንያት ሆኗል። ይህንን ሕገ መንግሥት
መሠረት አድርገው ሥራ ላይ ከዋሉት ዕቅዶች
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በቁጥር አንደኛው
ዘርንና ቋንቋን መሠረት
ያደረገው የፌደራል ሥርዓት ተብዬው ነው።

እንደ ተመሠረተበት ሕገ መንግሥት ሁሉ
የፌደራል
ሥርዓቱም
ከወላጁ
ይህንኑ
አጨቃጫቂና አድሎአዊ ባህርይ ወርሷል።
የኢሕአዴግ ፌደራል ሥርዓት ተብዬው እነዚህ
የሕገ መንግሥቱ አስከፊ ገፅታዎች በተግባር
በመሬትና በሕዝብ ላይ በሥራ ስለሚተረጎም
የሚያደርሳቸው ጥፋቶች ጥልቀትና ስፋት
በወረቀት ከሰፈረው ሕገ መንግስት በብዙ እጅ
የከፋ ነው።

ዘርንና ቋንቋን ተገን ያደረገው ፌደራል ክልሎችና
እነዚህን የሚያስተዳድሩት መንግሥታት ለአለፉት
ሁለት አሥርተ ዓመታት በላይ ህወሓት መር
የነበረው የፌደራል ሥርዓት ዓይነተኛው መገለጫ
ናቸው። እነዚህ የፌደራል ክልሎች የተመሠረቱት
ወይም በተገቢው አነጋገር ኢትዮጵያን የሸነሽኑት
ከብዙ ዓመታት ቀደም ብሎ በረሃ በታቀዱ ለም
መሬት የመያዝ ውጥኖች፣ በመናኛ የ“ታሪክ”
ማስረጃዎች፣ ቋንቋዬ የተነገረበት ሁሉ የክልሌ
አካል ነው ወዘተ. በሚሉ አደናጋሪ ምክንያቶች
ነበር።

እነዚህ ክልሎች የተመሰረቱባቸው ምክንያቶችና
የተካሄደው
ሽንሸና፡
በሕገ
መንግሥቱ
የተቀመጡት አንቀጾች በሥራ ላይ መዋል ጋር
እየተዳመረ በጥቂት ጊዜያት ውስጥ ችግሮች
ይከሰቱ ጀመር። ከክልሌ ውጣ፡ “ማንነቴ”
ይከበር፣ ቋንቋዬ ይከበር፣ የራሴ ክልል ልሁን
ወዘተ የሚሉ ለመፍትሔ ቀርቶ ለማስተናገድም፣
ለማጥናትም የሚያውኩ ጉዳዮች በየክልሎቹ
ይነሱ ጀመር፡ አሁንም እየተንሱ ነው።

እነዚህ ከውሽልሽሉ ሕገ መንግሥት አረቃቀና
ከእሱው የእንግዴ ልጅ የፌደራል ሥርዓቱ
አመሠራረት የፈለቁት አይቀሬና በተፈጠሩበት
አሠራር መላ የማይገኝላቸው ችግሮች የሕዝብ
ሰላም ከማደፍረስና ውጥረት ከማንገስ አልፈው
ወደ ጎሳ/ዘር ግጭቶች፣ በሺዎች፣ በአሥር
ሺዎችና በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የማህረሰብ
አባላት መፈናቅልና የንብረትና ሕይወት መጥፋት
ዳፋ ሆኑ። እየሆኑም ነው። ይኸው የሀገር
ውስጥ መፈናቀል በአሁኑ ወቅት ከ 3 ሚሊዮን
የሚበልጡ ዜጎችን ሰለባ አድርጓል። ቋንቋንና ዘርን
ያማከለው ፌደራል ክልላዊ ሥርዓት ሲጸንስም፣
ሲወለድም፣ ሲድህም፣ ጥርስ ሲያወጣም፣
ወፌ ቆመች ሲባልም እንደጥላ የተከተለው
በሰላም ይኖሩ በነበሩ ጎሳዎች/ነገዶች መሃል
መፈራራት፣ መጠራጠር፣ ስጋት፣ ግጭትና
መፈናቅል ነው። በድሃ ሀገራችንና ሕዝብ ላይ
ይህንን ችግር ጨምሮላታል። የፌደራል ክልል
ሥርዓቱ ከሃያ ስምንት ዓመት ዕድሜው በኋላ
መገለጫው ወይም አሻራው ይኸው በየክልሉ
ውስጥ እርስ በእራስ፣ በክልልና-ክልል መሃል
ባሉ ጎሳዎች/ነገዶች መሃል መቃቃርና በሰላም
ተረጋግቶ አለመኖር በተጨማሪ የወሰን ነጠቃም
አይዘነጋም። ሰሞኑንም አድማሱን አስፍቶ
የተወሰኑ ዘሮች በተለይ አማራው፣ ጉራጌው ላይ
ያነጣጠረ የጅምላ ጭፍጨፋ፣ ንብረት ማውደም፣
ሴቶችን መድፈር የመጨረሻው መጀመሪያው

ወደ ገፅ 25 ዞሯል

$
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ቅፅ. 1 - ቁ.6

ሚያዚያ 2011

መሬት ላይ...

(ከገጽ 19 የዞረ)

አቅም ሲጎለው መታዘብ በእጅጉ ያሳስባል/
ያሳዝናል ።እንዲህ አይነቱ የፖለቲካ ጨዋታ
የለውጥ ቻምፒዮን ነኝ ከሚል ጠቅላይ
ሚኒስትር ሲመጣ ደግሞ አሳፋሪነቱ
የከፋ
ነው ።
በቅርቡ ከጋዜጠኞች ከኢንፎርሜሽን መረብ
ደህንነት ድርጅት (Information Network
Security Agency) ጋር ተያይዞ ለተነሳባቸው
ጥያቄ በሰጡት መልስ ውስጥ ከደሙ ንፁህ
ነኝ በሚል አይነት ስሜት ኮስተር ብለው
መልስ ሲሰጡ “ነፍስ ካወቅሁበት ጊዜ ጀምሮ
በኢትዮጵያና በኢትዮጵያዊነት ላይ ምንም
የፈፀምኩት መጥፎ ነገር የለም” ሲሉ ልብ
ብሎ ለሰማ ሰው እንደ እኔ ሌላ አብይ አህመድ
ነው እንዴ? ብሎ ራሱን ሳይጠይቅ የሚቀር
አይመስለኝም።
የመከራውና የስቃዩ ሰለባ የሆነው የኢትዮጵያ
ህዝብ ብቻ ሳይሆን
ዓለም የሚያውቀውን
መሪር ሃቅ ሽምጥጥ አድርጎ ከመካድ የባሰ
የፖለቲካ ሰብእና ቁልቁለት ያለ አይመስለኝም
።
እንኳን በስለላ ( ደህንነት) ኢንፎርሚሽን
መረብ ድርጅት በአንደኛና በሁለተኛ አለቃነት
የሠራ ሰው ተራው የኢህአዴግ የመንደር ጆሮ
ጠቢና ጥላ ወጊ በፖለቲካ አመለካከታቸው
ምክንያት ንፁሃንን ለሰቆቃና ለህይወተ
ህልፈት አሳልፎ በሚሰጥበት አገር እንዲዚህ
የለየለት ነጭ ክህደት የለውጥ አራማጅ ነኝ
ከሚል ጠቅላይ ሚኒስትር አንደበት ሲወጣ
ቢያንስ ለህሊና ይከብዳል ።
ለነገሩ እኔስ/እኛስ ምን አደረገሁ/አደረግን ?
ብሎ ራስን ሳይጠይቁ በፖለቲከኞች ላይ ብቻ
እግዚኦታውን ማዥጎድጎድ ጨርሶ ትርጉም
አይሰጥም ። ክርስቶስን እንኳ ተከታዮቹ
ያመኑትና የሚያምኑት ቃሉ ከድርጊቱ
ጋር በመገኘቱ ነው ። እኛ ፖለቲከኞቻችንን
“የዘመናችን ሙሴዎቻችን ናችሁ” ያልናቸው
ከቃል በቀር ገና ምንም አይነት ትርጉም ያለው
ድርጊት ሳናይ ነው ።ታዲያ እንዲህ አይነቱ
የፖለቲካ አስተሳሰባችንና አካሄዳችን ወደ
እውነተኛ የህዝባዊ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት
የሚያሸጋግረን እንዴት አድርጎ ነው ?
ህወሃት ወደ መሃል አገር የሚያደርገውን
ግስጋሴ ወደ ማገባደዱ ሲቃረብ ሁለተኛው
የሆነውን ልጁን (ዛሬ ኦዴፓ ተብያለሁ
የሚለውን
ኦህዴድን)
ያለምንም
ችግር
(ሳያምጥ) ወልዶ ወዲያውኑ የጥፋት ፖለቲካ
ተልእኮው ማስፈፀሚያ (አስፈፃሚ) መሣሪያው
አድርጎ
ማሰማራቱን
እንኳን
መካድ
የሚያስችል ትንሽም ለመጠራጠር የሚያስችል
አንዳችም ማስረጃ የለም ። 29ኛ የልደት በዓል
(የጭንጋፍ ማለቱ ይሻላል) በጠቅላይ ሚኒስትር
ጽ/ቤት መከበሩን ተከትሎ የወጣውን መግለጫ
ልብ ለሚል ቅንና አስተዋይ ዜጋ ከወቅቱ
ጋር እንዲስማማ የሚያደርጉ ማስተካካያዎች

14

ከመጨመራቸው
በስተቀር
የሚተርክልን
27 ዓመት ሙሉ የተተረከልንን የድርጅት
ተብየውን (የኦህዴድ/ኦዴፓን ) ገድል ነው ።
ይህ አይነቱ የፖለቲካ ጨዋታ ልክፍት
ኢህአዴግ አሁን ባለው ቅርፅም ቀጠለ
ወይም በአንድ ፓርቲ ስም ተሰየመ ጨርሶ
የሚለቅ አይመስልም ። ኢህአዴጋውያን
በቅርፅና በስም አንድ ቢሆኑም የሥልጣን
ክፍፍላቸውና አሠራራቸው (በይዘት) ከጎሳ/
ከዘውግ/ከቋንቋ መመዘኛነት ነፃ የሆነ ህሊና
ይኖራቸዋል ብሎ እንኳን ለማመን ለማሰብም
የሚቻል አይመስለኝም ። ሸፍጥ በተቀላቀለበት
የፖለቲካ ዲስኩርም ከቶ የሚታሰብ አይደለም
። ረዘም ያለ ጊዜና እልህ አስጨራሽ ትግል
ይጠይቃልና ። ይህም ሊሆን የሚችለው
በበሰበሰውና በከረፋው የኢህአዴግ ሥርዓተ
እምነት፣ ሥርዓተ መዋቅርና ሥርዓተ
ቁጥጥር አይደለም ። የፖለቲካ ነጋዴዎች
የተከሉት እርስ በርስ የመጠፋፋት የጎሳና/
የዘውግ/የቋንቋ ፖለቲካ ማንነት በእነዚያው
ወይም በተመሳሳይ የፖለቲካ ነጋዴዎች
ፈፅሞ መፍትሄ አያገኝም ። ኦህዴድ/ኦዴፓ
የአዲስ አበባን ጉዳይና የአብዮታዊ ዴሞክራሲ
ፌደራሊዝምን አስመልክቶ በሚያወጣቸው
መግለጫዎቹ አስረግጦ የነገረን ይህንኑ ነው
። በማሻሻያ( በተሃድሶ) ስም በየመሥሪያቤቱ
ህወሃትን
በኦህዴድ/ኦዴፓ
ለመተካት
የሚደረገው ሸፍጠኝነት በግልፅ የሚያሳየን
ይህንኑ መሪርሃቅ ነው ።
የመብት፣ የሰላምና የዳቦ መምጫ እንደሰማይ
የራቀበትን መከረኛ ህዝብ ወደ መሬት ሊወርድ
የማይችል ሸጋ/ድንቅ የዲስኩር ወይም የሰበካ
ጋጋታና ቁልል ለመመገብ መሞከር በግፍና
በሰቆቃ ዘመናትን ባሳለፈ ህዝብ ላይ መቀለድ
ነው የሚሆነው ። ይኸ ለእራስ ገፅታ ወይም
ዝና ፍለጋ ሲባል አፍጥጦና አግጥጦ ወገንን
(አገርን) ክፉኛ እየተናነቀ ያለውን እጅግ ግዙፍና
ጥልቅ መከራና ውርደት ለመሸፋፈን መሞከር
ወይም ተልካሻ ሰበብ መደርደር ወይም ነባርና
ዘመን አመጣሽ ሚዲያውን ለምን አጋለጥከኝ
በሚል በየአደባባዩና በየአጋጣሚው ተጠያቂ
ማድረግና ለማሸማቀቅ ያዙኝና ልቀቁኝ ማለት
እንደግለሰብም ሆነ እንደ አገር መሪ ውድቀትን
እንጅ ስኬትን አያሳይም ። ጠቅላይሚኒስትሩ
በኢኮኖሚው ዘርፍ ስለታየው ለውጥ ሲናገሩ
ለጉብኝት በሄዱባቹው አገሮች መንግሥታትን
እየጠየቁ (እየለመኑ) እና ለጋሾችም በሃዘኔታ
የለበጣ ከንፈራቸውን እየመጠጡና በአፍሪካው
ቀንድ ያላቸውን የየራሳቸውን የተፅዕኖ ሚና
እያሰሉ የብድርና የእርዳ እጃቸውን ለመዘርጋት
ቃል መግባታቸውን “በእኔ ታዋቂነት የተገኘ“
በሚል አይነት ኩራት ነግረውናል ።
እነዚህ የለጋሽ አገራት መንግሥታት እኮ
ለሩብ መቶ ክፍለ ዘመን የመከራና የውርደት
ምንጭ የነበረውን ሥርዓት ቤተ መንግሥት
ከማስገባት አንስቶ እስከመጨረሻውና ጭራሹን
“ታላቁ መሪ“ በሚል የኢትዮጵያውያንን
ጩኸትና አቤቱታ እንዳልሰሙና እንዳላዩ
ሆነው የዘለቁ ናቸው።

በነገራችን ላይ ለአያሌ ዘመናት የአማኞችና
የቱሪስቶች መዳረሻ የሆነውን የቅዱስ ላሊበላን
ቅርስ ሲሆን ሙሉ በሙሉ ካልሆነ በተወሰነ
መጠን (ምፅዋዕት በማያስጠይቅ አኳኋን)
እድሳት ማደስ (መጠበቅ) አቅቶን ጠቅላይ
ሚኒስትሩ የፈረንሳዩን መሪ ለምነው በአኩሪ
ዜናነት ሲነግሩን ትንሽ እንኳ ምን ነካን?
ሳንል “እውነትም የዘመኑ ሙሴ” የሚል
አይነት አድናቆት ያዥጎደጎድን ሰዎች ነን ።
መች ይኸ ብቻ በቃን ። እራሳችን በራሳችን
አፈናቅለንና ለመከራና ሰቆቃ ዳርገን ተመልሰን
የነፍስ አድንና የመልሶ ማቋቋማያ ምፅዋዕት
የምንለምን ጉዶች እኮ ነን ።
የገሃዱ ዓለም የፖለቲካ ጨዋታ እጅግ
ውሰብስብ በሆነውና ከሞራል ይልቅ በከፍተኛ
ደረጃ የየራስን ፍላጎት በሚያሳካና የጥቅም
መስፋፋትን
በሚያራምድ
ፖለቲካዊና
ወታደራዊ ሃይል የሚዘወር ነው ። በሌላ
አገላለፅ የዓለም አቀፉ መስተጋብር (ግንኙነት)
በወረቀት ላይ ሰፍሮ እንደምናነበው መርህና
ህግ የሚቀል አይደለም ። በተለይም ለእንደ
እኛ አይነቱ በሁለመናው ወደ ኋላ ለቀረ
አገር በእጅጉ ከባድ ስለሆነ መሪዎችን ለምን
ትለምናላችሁ ማለት ትክክል አለመሆኑን
በሚገባ እረዳለሁ ።
ይህ ማለት ግን መሪዎቻችን የተበደሩትንና
ለምነው
ያገኙትን
ምፅዋዕት
እየደመሩ
“የጥረታችን
ውጤት”
በሚል
በኩራት
ሪፖርት የማድረጉ አሸማቃቂ ታሪክ ጨርሶ
ባይቆምም በቅጡ መሆን አለበት የሚል
አስተሳሰብ ማራመድ ከአንድ መልካም ዜጋ
የሚጠበቅ ነው።
ይህ ደግሞ ለዘመናት
የዘለቀውንና አሁንም ትርጉም ባለው አኳኋን
ያልተለወጠውን አሳፋሪና አጥፊ የፖለቲካ
አስተሳሰብና አካሄድ መለወጥን የግድ ይላል ።
ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ፈተናን ከፖለቲካዊ
(ከነፃነትና ፍትህ መስፈን) ውጭ ማሰብ
አይቻልም ።
መበደርና እርዳታ መጠየቅ
የነበረ፣ያለና የሚቀጥል ቢሆንም ለየጎሰኛ/
መንደርኛ የፖለቲካ ነጋዴ በህገ መንግሥት
ደረጃ አውጆ ክልል በመስጠት እርስ በርስ
እያናከሱና እያፈናቀሉ ኮረጀ ይዞ ልመና
ከመዞር የከፋ ማንነት ጨርሶ የለም።
ስለቻይና ለጋስነትም “አብሥረውናል ።”
ሃምሳ ሶሰት የአፍሪካ አገሮች ከተመሠረተ
ከግማሽ መቶ ክፍለ ዘመን በላይ ለሆነው
ለቀድሞው
የአፍሪካ አንድነት ድርጅት
ለአሁኑ የአፍሪ ህብረት ዋና ጽህፈት ቤት
(Headquarters) ማሠራት አቅቷቸው ሙሉ
በሙሉ በቻይና ግዙፍ “ችሮታ” አስገንብተው
ሉአላዊነታቸውን ወደ ታች ማውረዳቸውን
ለሚገነዘብ ፣ ኢትዮጵያን ጨምሮ በተለይ
ስትራቴጅክ የተፈጥሮ ሃብትና መልከአ
ምድር ያላቸውን የአፍሪካ አገሮች በብድርና
በእርዳታ ስም ሉአላዊነታቸውን ሳይቀር ምን
ያህል እየተፈታተነች እንደሆነ ልብ ለሚል
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ኢትዮጵያ...
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on ethnic federalism. Though
he rode a wave of regional
and ethnic grievance to his
current position, since assuming high office he has made
frequent reference to Ethiopiawinet (ኢትዮጵያዊነት)-, a term
invoking national unity rather
than decentralization.” እኔ ከዚህ
ትንተና የምለየው ፌደራሊዝም
ሥልጣንን ለሕዝብ ከመስጠቱ ላይ
አይደለም። ስልጣን የሕዝብ መሆኑ
አስፈላጊ ነው። ስልጣን የሕዝብ
ይሁን ስል ግን የእያንዳንዱ ዜጋ
ሰብአዊና
ዲሞክራሳዊ
መብት
መጠበቅ አለበት የሚል አቋም
አለኝ። ይህ አቋም በዘውግ ብቻ “የኔ
መሬት፤ የኔ ከተማ፤ የኔ ክልል”
ከሚለው ይለያል። ብሄር ተኮር
ፌደራሊዝም መለያያ ነው። መለያያ
ስለሆነ
በጥናትና
በምርምር፤
በሕዝብ ውይይትና ድምጽ የሚወሰን
ሌላ አማራጭ ያስፈልጋል። ሕገ
መንግሥቱ መጽሃፍ ቅዱስ ወይንም
ኮራን
አይደለም።
የኢህአዴግ
አባል ድርጅቶችም አቋማቸውን
መመራመር
አለባቸው፤
ዓለም
ንቋቸዋል!!
“ተፎካካሪ
ፓርቲዎች”
በዚህ
ጉዳይ
ላይ
አቋም
ይውሰዱ
የምለው ወሳኝ ብሄራዊና ሕዝባዊ
ጥያቄ ስለሆነ ነው። እያንዳዱ
ኢትዮጵያዊ በየትኛውም የኢትዮጵያ
ክፍል የመኖር፤ ቤትና ንብረት
የመያዝ፤ የመምረጥና የመመረጥ
መብት እንዲኖረው ያስፈልጋል።
ዘመናዊነት ማለት ይኼው ነው።
አብሮነት ማለት ይኼው ነው!!
የእያንዳንዱ
ኢትዮጵያዊ
ዜጋ
የመኖር፤ መሬት፤ ቤትና ሌላ
ንብረት የመያዝ፤ የመንቀሳቀስ፤
የመናገር፤ የመምረጥና የመመረጥ
መብት
ካልተከበረ
የማንም
መብት አይከበርም። ብሄር ተኮር
ፌደራሊዝም ለዚህ መብት ማነቆ
ሆኗል። በ March 14, 2019,
the Guardian, Shadow Falls
over Ethiopia’s Reforms በሚል
እርእስት
በጌድዮ
ስለተከሰተው
ብሄር
ተኮርና
የሚያስደነግጥ
የአንድ
ሚሊየን
ወገኖቻችን
ፍልሰት፣ ረሃብ፤ ከርሃብና ከጠለላ
ጋር የተያያዘ በሽታ እንዲህ ሲል
ጠቁሟል። “Despite reports of
lynchings, rapes and beheadings, the Ethiopian government
is trying to force people displaced by conflict to return to
their villages.” የሰብአዊ እርዳታ
ሰራተኞች እንደሚሉት፤ በእነዚህ
ኢትዮጵያዊያን ላይ የደረሰው ሰው
ሰራሽ ረሃብ “full-blown humanitarian crisis” ደረጃ ላይ ደርሷል።
“The dire situation facing mil-

lions of people forced from
their homes by conflict, and
the new regime’s approach to
their plight, has invited a more
sceptical response from some
observers.”
የዓለም
ሕዝብና
ልዩ
ልዩ
መንግሥታት
ጠ/ሚንስትር
ዶር
ዐብይ
አህመድን
ከፍ
አድርገው ያመሰግኑትን ያህል፤
በእነዚህና በሌሎች ብዙ ሚሊየን
ኢትዮጵያዊያን
ላይ
በደረሰው
ፍልሰትና ረሃብ ምክንያት የዐብይን
መንግሥት የአስተዳደር ችሎታ
መጠራጠር መጀመራቸው በዘገባው
ላይ ተጠቁሟል። በኔ እምነት ግን፤
እኒህ መሪ ብቻቸውን የደለበውንና
ስር የሰደደውን ብሄር ተኮር አገዛዝ
ለመቅረፍ አይችሉም። “ተፎካካሪ
ፓርቲዎች” የሚፈተኑበት አንዱ
አስኳል ጉዳይ በለውጡ ላይ ያላቸው
አቋምና ተሳታፊነት ነው።
በሶስተኛ
የምጠቅሰው
ዘገባ
በታወቀው የዩጋንዳው ተወላጅና
በኮለምቢያ ዩንቨርስቲና በማክሬሪ
በሚያስተምረው ምሁር በ ፕሮፌሰር
ማህሙድ ማህዳኒ በ ኒውዮርክ
ታይምስ January 3, 2019 The
Trouble With Ethiopia’s Ethnic Federalism በሚል አርእስት
የተጻፈውን ሃተታ ጭማቄ ነው።
“The 1994 Constitution, introduced by Prime Minister Meles Zenawi and the Ethiopian
People’s Revolutionary Democratic Front governing coalition, recast the country from
a centrally unified republic to
a federation of nine regional
ethnic states and two federally administered city-states. It
bases key rights — to land,
government jobs, representation in local and federal bodies — not on Ethiopian citizenship but on being considered
ethnically indigenous in constituent ethnic states. “
መለስ ዜናዊ፤ ቡድኑና የዘውግ
አጋሮቹ
የወደፊቱን
የግጭት፤
የንትርክ፤
የመበታተን
በር
ከፍተው መለስ አልፏል። ለአሁኑና
ለተከታታይ
ትውድ
ያላለፈው
አደገኛ “ጥሪት” ጠባብ ብሄርተኝነት፤
ጽንፈኛነት፤
ሌብነትን፤
ጠብ
ጫሪነትን፤
ጥላቻን፤
ስጋትና
ፍርሃትን ጭምር ነው። ይህ
የፖለቲካ ባህል መቀበር አለበት።
የችግሩ እምብርት ይኼው ነው።
ለውጥ አስፈላጊ መሆኑ ግልጽ ሆኖ
ቢገኝም፤ ህወሓትና ኦዴፓ “በዘውግ
ተኮሩ ሕገ መንግሥትና በክልላዊው
የአስተዳደር
ቅርጽ
“መደራደር
አይቻልም” ይላሉ። ጠ/ሚንስትሩ
ይኼን ፈተና እንዴት እንደሚወጡት
መልስ የለኝም። ፕሮፈሴር ማህዳኔ

ችግሩን ሲያብራራ እንዲህ ይላል።
“The reforms by the
country’s new prime minister
are clashing with its flawed
Constitution and could push
the country toward an interethnic conflict…..As in the Soviet Union, every piece of land
in Ethiopia was inscribed as
the ethnic homeland of a particular group, constitutionally
dividing the population into a
permanent majority alongside
permanent minorities with little
stake in the
system. Mr. Zenawi and his
party had both Sovietized
and Africanized Ethiopia.” ይህ
ከጽንሰ ሃሳቡ
ጀምሮ
የተዛባ
ብሄር
ተኮር
ፌደራሊዝም
ሕዝብን
ከሕዝብ
እየከፋፈሉ ለመግዛትና ለማጋጨት
ወሳኝ
መሆኑን
በመረጃ
አቅርቤዋለሁ።
በተጨማሪ፤
ለመገንጠል እንዲያመች የታሰበ
እንጅ
ለብሄራዊ
አንድነት
የተመሰረተ አይደለም።
ባለፉት ሃያ ስምንት ዓመታት
በተደጋጋሚ በሚታይ፤ በሚዳሰስ፤
በሚለካና በሚዘገንን ደረጃ እኔ
ብቻ ሳልሆን የዓለም ተመልካቾች
ያሳሰቡት
ይህ
ብሄር
ተኮር
ፌደራሊዝም ኢትዮጵያን ሊያፈርሳት
እንደሚችል ነው። ተመራማሪውና
ምሁሩ
እንደሚለው “Like much of Africa, Ethiopia is at a crossroads. Neither the centralized
republic instituted by the Derg
military junta in 1974 nor the
ethnic federalism of Mr. Zenawi’s 1994 Constitution points
to a way forward. Mr. Abiy
can achieve real progress if
Ethiopia embraces a different
kind of federation — territorial
and not ethnic — where rights
in a federal unit are dispensed
not on the basis of ethnicity but on residence. Such a
federal arrangement will give
Ethiopians an even chance of
keeping an authoritarian dictatorship at bay. The system of
ethnic federalism was troubled
with internal inconsistencies
because ethnic groups do not
live only in a discrete “homeland” territory but are also
dispersed across the country.
Nonnative ethnic minorities
live within every ethnic homeland.
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ፓርቲ፤
ማለትም
በኦሮሞ
ዲሞክራቲክ ፓርቲ አማካይነት
በኢህአዴግ
መመረጣቸው
አያከራክርም።
ሆኖም፤
እኒህን
መሪ ብዙ ሚሊየን ኢትዮጵያዊያን
የወደዷቸው፤
ያከበሯቸውና
የደገፏቸው የአንድ ፓርቲ ወይንም
የአንድ ዘውግ ተወካይ በመሆናቸው
አይደለም። ይህንማ የኢትዮጵያ
ሕዝብ አልቀበልም ብሎ ህወሓትን
ከሥልጣን አውርዷል።
የኢትዮጵያ ሕዝብ እኒህን መሪ
በቀጥታ
ባይመርጣቸውም፤
በተዘዋዋሪ
ግን
የቆሙበትን
ኢትዮጵያንና
ኢትዮጵያዊነትን
መአከል ያደረገ እሴትና መርሆ
በማክበር እንደ ኢትዮጵያዊ መሪ
ተቀብሏቸው ቆይቷል። “ስንኖር
ኢትዮጵያዊ፤ ስንሞት ኢትዮጵያ”
የሚለው የተቀደሰና ባለፉት ሃያ
ሰባት ዓመታት ተደፍኖና ተቀብሮ
የነበረው ብሄራዊ መስፈርት አብቦ
ስር ይሰዳል የሚል እምነቴ አሁንም
ጠንካራ ነው።
ጠ/ሚንስትሩ በቅርቡ በውይይት
ላይ የተናገሩት ፍሬ ነገር ከላይ
የጠቀስኩትን መተኪያ የሌለው
መንፈስ፤
እሴትና
መርሆ
ያጠናክራል። “ይህችን ታላቅ አገር
ተቀራርቦ ከመስራት ውጭ ሌላ
አማራጭ
የለም…..ኢትዮጵያ
አትበተንም፤ አንተ እስከ ሃሳብህ
ትበተናለህ እንጅ” ብለዋል።
በኔ ጥናትና ምርምር፤ ለኢትዮጵያና
ለ 110 ሚሊየን ሕዝቧ ገና በቀላል
ቋንቋ ያልቀረበው የፍኖተ ካርታ
አካል
ሕዝቡን
የሚያሳትፍና
የሥልጣኑ
ባለቤት
የሚያደርግ
ዲሞክራሳዊ
መስተጋብር
እና
ይህንን መስተጋብርና አቅጣጫ
የሚያጠናክሩ ብሄራዊ ተቋማት
አለመመስረታቸው ነው።
በመጨረሻ፤ “ተፎካካሪ ፓርቲዎች”
የሕዝብን ልብና ትርታ ለመሳብ
የሚችሉት የኢትዮጵያ ነጻነትና
ሉዐላዊነንት ለድርድር አይቀርብም
በሚልና የኢትዮጵያ ሕዝብ አንድነት
እንደ ብረት የጠነከረ ነው ብለው
በማንም ኃይል እይናጋም ለማለት
ሲደፍሩ ነው። የተባበረ ሕዝብ
ድህነትን ይቀርፋል፤ ያልተባበረ
ግን የኑሮና የገቢ ልዩነቶችን
ያጠናክራል።
እነዚህን አቅጣጫዎች መገንዘብና
ለውጡ ስር እንዲሰድ ማድረግ
የተቀደሰና የተከበረ ዓላማ ነው።
ኢትዮጵያ ለዘላለም ትንር!!
የኢትዮጵያ
ይለምልም!!

ሕዝብ

አንድነት

ጠ/ሚንስትር ዶር ዐብይ በራሳቸው
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እምቧ በይ ላሚቱ
ትናንትናም ዛሬም ከብቱ ባይረዳው፣
ካራ ደምን አፍሳሽ ነፍስ አጥፊ እሚሆነው፣
ተቀንድ ወይም ተእንጨት ሲገባ ብቻ ነው፡፡
ታዲያ ጊደር ላሟም ቀንዱን ዛቢያ ትተው፣
ጠላት እሚያደርጉት አራጁን ካራን ነው፣
ልክ እንደ ደን ዱሩ ጨፈቃና ጫካው፣
ጠማማውን ትቶ ምሳር እንደሚያማው፡፡
ያርድ እየመሰላት ተዛቢያው ሳይገባ፣
ላም ደም ታፈሳለች በስለቱ ካራ፡፡
ተበሬ ጭንቅላት የበቀሉ ቀንዶች፣
ሰክተው ሰክተው ተስለት ካራዎች፣
አንገቷን ገዝግዘው ጡቷን ነካሺዎች፣
ደሟን አንደቅድቀው ቀይ ባህር አረጉት፡፡
ተቀንድ የተጋባው አረመኔው ካራ፣
ሆዷን ዝክዝክ አርጎ አንጀት አወጣና፣
ለቅርጫ አቀረባት ዘጠኝ አረገና፡፡
ሐፍረትን የማያውቅ ካራ ዛሬ ደሞ፣
ደንደሱን አስልቶ ሁለት ምላስ ሰርቶ፣
ላምን እንታደግ ይላል ቅዱስ ሆኖ፡፡
ተፈጥሮው ነውና አይገርምም ካራውስ፣
ለሥጋም ለነፍስም የሚከብድ ለመንፈስ፣
ቀንድ ያበረከተው የበሬው መልፈስፈስ፡፡
ልበ ቢሱ በሬ አድሮ እማይማረው፣
የጫፉ ሳር እንጅ ገደሉ አይታየው፣
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ሁለት ምላስ ሆኖ ካራው አታለለው፡፡
የቀንዱ እጀታ ካራን ያፈቀረው፣
ስንኖር የላም ልጅ እያለ ቢሰብከው፣
ቢላዋም ላም ሱሴን ሲዘምር ቢሰማው፣
መነዳቱ አይቀርም ዳግም አምኖ በሬው፣
ጊዜውን ጠብቆ ፍሪዳ እስቲያደርገው፡፡
እምቧ በይ ላሚቱ ከታሪክ ተማሪ፣
ዝምሎ እሚነዳውን በሬን አትመኝ!
እምቧ በይ ላሚቱ እፈሪ በበሬው፣
ቀንዶቹን ገብሮ ያስበላሽ እሱ ነው፡፡
እምቧ በይ ላሚቱ ለጥጃሽ ንገሪ፣
የቀንድን ባንዳነት በደንብ አስተምሪ፡፡
እምቧ በይ ላሚቱ ወይፈንን ምክሪ፣
እንደ በሬ አባቱ ላምን አስደፋሪ፣
ሙጃውን እያዬ እንዳያወልቅ ሱሪ፡፡
እምቧ በይ ላሚቱ ምከሪ ኮርማውን፣
ሻኛውን ቦጅሮ እንዲቋቋም ካራን፣
ተቀንድ ተሰክቶ የቦጫጨቀሽን!
እምቧ በይ ላሚቱ ይባርክሽ እግዜሩ፣
ወይፈን ጥጃዎችሽ ቀንድ የማይገብሩ፣
በሻኛ እሚጥሉ ኮርማዎች ይሁኑ፡፡
እምቧ በይ ላሚቱ!
ሚያዚያ ሁለት ሺ አስራ አንድ ዓ.ም.

ስውር ፍቅር

እርግጥ ነው:--ያኔ ባፍላ ፍቅር እንቅፋት ሲመታህ
ብየ ባልኩት አፌ እኔ ልደፋልህ
በጉዧችን መሃል ጎንህ ላይ እያለሁ
ግዜ ሲያንሸራትህ ይድፋህ ብየሃለሁ
እውነት ነው:---በቀኝ እጄ ፍትፍት በግራ እጄ ወይኑን
አጉርሼ አስጎንጭቼ ሰው ሲደመምብን
በዚሁ ቀን ማግስት
ምግቡ አንቆኛልና ውሃ ስጭኝ ባልከኝ
መጥነህ አትጎርስም አንተ ሆዳም አልኩኝ
አውቃለሁ :ሆዴ ማሬ ብለህ ስታቆላምጠኝ
ውዴ ፍቅሬ ብለህ በፍቅር ስትጠራኝ
ወÀ የኔ ማር ነበር የዘውትር ምላሼ
ወÀ የኔ ሐር ነበር የሰርክ ምላሼ
አሁን ግን:ሆድየ ስትለኝ ሂድ ሆድህን ፈልግ
ፍቅርየ ስትለኝ ፍቅርህን ሂድ ፈልግ
ብየ ውድ ፍቅርህ ገሸሽ አደረኩት
አድርጌም አልቀረሁ ባንተ ፍቅር ቦታ ጥላቻን
ተካሁት
ይሄው:ጨው ለራስህ ስትል ለምን አትጣፍጥም
አለዚያ ካንቺጋር ማንም አይላፋም
ብለህ የሄድክ ለት ቅስሜ ተሰበረ
ተሰብሮም አልቀረ ሆነ እንዳልነበረ
ይሄው:የገፋሁት ፍቅርህ መልሼ ብጠራው
ወይ አልለኝ አለ
ያዳፈንኩት ፍቅርህ መልሼ ብጭረው
አምዶ ቀለለ
ይሄው :ላንተ ልደት ብየ ጭሬ የለኮስኳት
አንዲት ፍሬ ሻማ
ከመስለምለም በቀር ከመጭለምለም በቀር
ምንሟም አይበራ ምንሟም አይለማ/አንተ የለህማ/
መሄዱንስ ሂደው ግን ውዴ ልንገርህ
ልታውቀው የምሻው ሊገባህ የምሻው
አንድ እውነት አለ
በጥላቻÀ ውስጥ ሺ መውደድ ሺ ፍቅሬ
ተደብቆ እንዳለ።

ቅፅ. 1 - ቁ.6

ድብቅ ፍላጎት...
(ከገጽ 5 የዞረ)

አምና ካምናውም ዘንድሮ” ሁሉም ያው ነው።
ዶክተር አብይ ወደ ሥልጣን ሲመጡ በርካታ
ሕዝብ ድጋፉን ሠጥቷቸዋል። አንዳንዶች
“ከሠማይ የወረዱ” ሲሏቸው አንዳንዶች
ደግሞ “ተዓምር ፈጣሪ” ሲሉ አወድሰዋቸዋል።
በእርግጥ ብዙ ለውጦችን አምጥተዋል፣
በርካቶች ከእስር ተለቀዋል፣ የፖለቲካው
ምኅዳር ሠፍቷል፣ በዛው ልክ ደግሞ ጥፋቶች
እግር አውጥተው ሲራመዱ ይስተዋላል።
ቅደም ተከተሉን አዛብቼው እንዳይሆን እንጂ
ከኢሳት እንደሰማሁት ከሆነ – ዶክተር አብይ
– አሜሪካ እያሉ ቡራዩ የሚኖሩ ጋሞዎች
ተጨፈጨፉ። ኤርትራ ሲሄዱ ምናልባት
በኢትዮጵያ የመጀመርያው ዓይነት የሆነ
የሻሸመኔው ዘግናኝ ግድያ ተፈጸመ። አረብ
ኤሚሬትን ሲጎበኙ ጨለንቆ ላይ ሰዎች
አለቁ። ግብጽ ሲጓዙ ጎንደር ታመሰች። ኬንያ
በነበሩበት ወቅት ሞያሌ ነደደች። ስዊዘርላንድን
ሲጎበኙ ድሬዳዋ ውስጥ ቤት ለቤት ጥቃት
ተፈጸመ። ሩዋንዳ እያሉ አጣዬ፣ ማጀቴና
ካራቆሬ ላይ ሠላማዊ ዜጎች በጥይት ታረዱ፣
ኤፍራታ ቆሮ ሜዳ ቤተክርስትያን ተቃጠለ።
ይሄ ሁሉ ከአስራ አምስት በላይ ያሉ ባንኮችን
መዘረፍንና እንደ ለጋጠፎና፣ ካሉት አካባቢዎች
ቤት በራሳቸው ላይ የፈረሰባቸውን ዜጎች
ሳይጨምር ነው። የሚገርመው ባለሥልጣኖች
ችግሩ ለመቅረፍ እርምጃ ከመውሰድ ይልቅ
ችግሩ እንደሚቀጥል በድፍረት ይናገራሉ።
ከላይ የተጠቀሱትን የመሳሰሉ እግር ያወጡ
ጉልህ ችግሮች የዶክተር አብይን አመራር
ጥያቄ
ውስጥ
ከመክተታቸውም
በላይ
– “መንግሥት አለ ወይንስ የለም? –
የሚል ጥያቄም እየጫረ ነው። የፖለቲካ
ተመራማሪዎች፣ የጠቅላይ ሚኒስቴር ዶክተር
አብይን አመራር አስመልክቶ ብዙ ግምቶችን
(speculations) ቢያስቀምጡም እኔ ያየኋቸው
ሶስቱ ይህን ይመስላሉ። አንደኛው –
“የዶክተር አብይን የዋህ ዓመራር ተከልለው
ድብቅ አጀንዳቸውን ሊፈጽሙ የከጀሉ ወይንም
የቲም ለማን በጎ ሥራ የሚያጠለሹ ኃይሎች
አሉ” ነው። ሁለተኛው “ዶክተር አብይና
ተከታዮቻቸው ሕዝቡን በጣፋጭ ቃላት
ሲያዘናጉ ጽንፈኞች ኢትዮጵያን የማፍረሱን
የመጨረሻውን
ኃይላቸውን
ይሠነዝራሉ”
የሚል ሲሆን ሶስተኛው “ዶክተር አብይ
ወንጀለኞችና የሕዝብ ገንዘንብ የዘረፉ በህግ
እንዳይጠየቁ – ሕዝብን በጥገናዊ ለውጥ
ስም (reform) እንዲያዘንጉ ኢህአዴግ ራሱ
አሳድጓቸው ራሱ ወደ ሥልጣን ወንበሩ
ያመጣቸው ሰው ናቸው” የሚል ነው።
፯. የመፍትሄ ሃሳብ
እኔ እንደ አንድ ግለሰብ በዶክተር አብይ
ስብዕና ላይ ላይ ጥርጣሬ የለኝም። ይሁንና
ግን የፈሩት ነገር እንዳለ ሁኔታው ያሳብቃል።
ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይና አመራራቸው
ከዚህ ዓይነቱ አረንቋ ለመገላገል ልምድ
ያላቸውን ኢትዮጵያውያኖች ከጎናቸው አሰልፎ

ኢትዮጵያን
ለማፍረስ
“አማርኛ
ጨቋን
ነው” ከሚለወ መተት ተጠፍጥፎ “ቋንቋ
ፌደራሊዝም” ኋላም “የዘር ፌደራሊዝም”
የሆነውን
ክፋት
በአስቸኳይ
ማፍረስ
አለባቸው። ሕዝብ መክሮ የሚስማማበት
ትክክለኛው ፌደራሊዝም መፍትሄ ነው።
ህገ መንግሥቱ ቢስተካከል “ክልል ልሁን”
የሚለው የልጆች ጨዋታና – “ልገንጠል”
– የሚለው የጽንፈኛ ሁካታ አደብ ይገዛል።
አሃዳዊም (unitary) ሆነ ፌደራሊዝም (federalism) የአስተዳዳር ቅርጽ እንጂ ሉዓላዊነት
አይደሉም። ኢትዮጵያ ነች ሉዓላዊ፣ አረንጓዴ
– ቢጫ – ቀይ – ነው ባንዲራዋ።
የብሄር
ብሄረሰቦች
መብት፣
አብዮታዊ
ዴሞክራሲ፣ ልማታዊ መንግሥት፣ ልዩ
ጥቅም፣ ወዘተ፣ የተባሉት ሽፋኖች ተራ
በተራ ቢገሸለጡ እውስጥ እንደ ጠጣር ፍሬ
ተደብቆ የሚገኘው “አማርኛ ቋንቋ ጠላት
ነው” ከሚለው ቅዠት የተወለደው“የአማራን
ዘር ለማጥፋትና ኢትዮጵያን ለማፈራረስ
የታለመው “ድብቅ እቅድ” ነው። ይህ እቅድ
ከበደኖና አርባጉጉ ከገደል አፋፍ ላይ አማሮችን
በመወርወር የዘር ፍጅት ተጀምሮ፣ አማራን
ከየቦታው በማፈናቀልና በማባረር ቀጠለ።
ድብቅ አጀንዳው ዛሬ ቀላልና ከባድ መሣርያ
በታጠቁ፣ ዩኒፎርም በለበሱ ነፍሰ ገዳዮች
ተተገበረ። “አማራ ጨቋን ቋንቋ ነው” የሚለው
ቅዠት – አድጎ አድጎ – በወሎ ከሚሴና
ሰሜን ሸዋ – አጣዬ፣ ካራቆሬና ማጀቴ ላይ
አማሮችን በማስረሸን ማን–አህለኝነቱን አሳየ።
ውድ ጠቅላይ ሚኒስቴር ዶክተር አብይ
አህመድ – ለአፍሪካ ቀንድ ቀጠና ሠላም
አስተዋጾ ስላደረጉ ብሄራዊ ጥቅማቸው
የተጠበቀላቸው ፈረንጆች የኖቤል ሽልማት
ሊሰጥዎት ይችላሉ። መላ ኢትዮጵያ ግን
በድብቅ ሴረኛ ፖለቲከኞች እየተነዳችና በደቦ
ፍርድ እየታመሰች አሳፋሪ የታሪክ ምዕራፍ
ላይ ደርሳለች። ውድ ጠቅላይ ሚኒስቴር –
ሃገራችንን ከአስፈሪው አደጋ ለማውጣት
ኃይሉ በእጅዎ ነው። ኢትዮጵያን ቢታደጉ
አንዳንድ የፖለቲካው ተጠቃሚ የሆኑ ወፈፌ
አክቲቪስቶች፣ የዘር ፖለቲካ አራማጆችና
ጥቅማቸው የተነካባቸው ዘራፊዎች ወይም
ነገ በተራቸው ሃገሪቱን ለመዝረፍ የተዘጋጁ
የፖለቲካ ሰዎች ሊቃወምዎት ይችላሉ። ግን
አይዞት፤ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ከጎንዎ
ነው። ዝም ካሉ – ሕዝብ የሠጥዎትን ፍቅርና
ክብር መልሶ ይወስድቦታል። ኖቤል ሽልማት
ወይንስ የሕዝብ ፍቅር – የቱ ይሻልዎታል?
እግዚአብሄር የኢትዮጵያን መፃዒ–እድል
በእጃቸው ለያዙት ለጠቅላይ ሚኒስቴር ዶክተር
አብይ አህመድ ጥበብ እንዲሰጥ እለምነዋለሁ።
እግዚአብሄር ሕዝቡን ያስጨነቁት ዘረኝነት፣
ዝርፍያ፣ ሁከት፣ የደቦ ፍርድ፣ አመጻ፣ ፍጅት፣
ፍርሃት፣ መፈናቀል፣ ቤት ማፍረስ፣ ወዘተ፣
ከሃገሪቱ ምድር እንዲወገዱ ያድርግልን።
ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር፣ አሜን።
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አብይ ሲገመገም...
(ከገጽ 7 የዞረ)

የሚቆጠሩ ወገኖች በእንዲህ ያለ ሁኔታ
ውስጥ መሆን በቶሎ መቋጫ ካልተገኘለት
፣ ዴሞክራሲያዊ ሽግግር፣ ልማትና እድገት
ይቅርና ለሀገር ህልውና ትልቅ አደጋ ሊሆን
ይችላል። ይሄም በመሆኑ መንግስት ችግሩን
ማደባበስ፣ ይባስ ብሎም አላየንም ወይንም
አልሰማንም ማለት ሳይሆን፣ ነገ ዛሬ ሳይል
በቁርጠኝነት
ቅድሚያ
ሰጥቶት
ትልቅ
ርብርቦሽና ክትትል ተደርጎ አስፈላጊውን
እርምጃ በመውሰድ እንዲከስም ማድረግ
ያለበት ጉዳይ ነው።
ይሄን
መሰል
አለመረጋጋቶች
በተወሰነ
ደረጃ የአስተዳደር ለውጥ በሚካሄድበት
ወቅት በሚኖረው ክፍተት ወይንም ነገሮች
እስኪረጋጉ የሚያጋጥሙ ቢሆንም፣ በኛ ሀገር
የሚሆን ያለው ግን ሆን ብሎ የተቀነባበረ ፣
መንግስት የሚጠበቅበትን ተግባር ከማከናወን
ይልቅ፣ እንደ እሳት አደጋ ተከላካይ በየቦታው
የሚጭሩትን እሳት ለማጥፋት እንዲሯሯጥ
በማድረግ
ከህዝብ
አግኝቶት
የነበረውን
ተቀባይነት ለማሳጣት እንደሆነ ግልጽ ነው።
በኔ ግምት በሀገሪቱ የተለያዩ ክፍሎች
የሚካሄዱት እነዚህ አለመረጋጋቶች ቆስቋሾችና
አቀጣጣዮች በኢህአዴግ መዋቅር ውስጥ ያሉና
ከቀበሌ እስከ ወረዳና ክልል የተደራጁ ፣ የለማ
ቡድን የለውጥ ኃይል ሆኖ ብቅ ማለትና የ አብይ
ጠቅላይ ሚንስቴር ሆኖ መሾም ስልጣናቸውን
የነጠቃቸው ወይንም ስልጣናችንን እናጣለን
ብለው የገመቱና የሰጉ ቡድኖች ተቀናጅተው
የሚያካሂዱት ይመስለኛል።
ይሄም
በመሆኑ
ጽዳት
ከቤት
ነውና
የሚጀምረው በመዋቅሩ ውስጥ ተሰግስገው
፣ እንደከዚህ ቀደሙ ህዝብን በማሰቃየትና
በማንገላታት የተሰማሩትን ፣ህዝብ ለለውጥ
ይዞት የነበረውን ተስፋ በማጨለም ላይ ያሉ
አባላት ጠርጎ ማውጣት፣ በፍጥነት መካሄድ
ይኖርበታል።
ህዝብ ላይ እንዲህ ያለ መጠነ ሰፊ ጥቃት
ከመድረሱ በፊት ነቅቶ መከላከል የመንግስት
ሃላፊነት ሲሆን ፣ ከሆነም በዃላ ሳይባባስ
ህዝብን ከጉዳት መከላከል በትዕግስት ስም
የሚታለፍ ወይንም ቸል የሚባል ሊሆን
አይገባም ፣ ህዝብ በመንግስት ላይ ያለውን
ዕምነት ይሸረሽራልና!
የአብይ አስተዳድር ያለፈው ዓመት ጉዞ
ለሀገራችን በርካታ መልካም ነገሮችን ያጎናጸፈ
በመሆኑ ሊመሰገን የሚገባው ሲሆን፣ በቀጣይ
ዓመት ደግሞ የሰራቸው ጉልህ ስህተቶች
ላይ እርምት በማድረግ፣ መልካም ነገሮችን
ማጎልበቱን ቀጥሎ በዋናነት ግን የተናጋውን
የህዝብ ሰላምና መረጋጋትን አስመልክቶ
ቁርጠኛ እርምጃዎች በመውሰድ የዜጎችን
ሰላም በማስጠበቅ፣ የዛሬ ዓመት የፈነጠቀው
የተስፋ ጭላንጭል የበለጠ ብሩህ አንዲሆን
የሚያስችሉ ተግባራት ላይ አትኩሮት ሰጥቶ
ሊንቀሳቀስ ይገባዋል።
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ኢትዮጵያ...

(ከገጽ 31 የዞረ)

መሰረተ ሃሳብ ተመሳሳይ ነው።
ብሄር ተኮሩ ሕገ መንግሥትና የክልል አስተዳደር
መቀየር አለባቸው። የጠ/ሚኒስትር ዶር ዐብይ
አህመድ መንግሥት ለታላቋ ኢትዮጵያና ተቻችሎ
ይኖር ለነበረው ለመላው ሕዝቧ ሊያበረክት
የሚችለው ጥሪት በአስቸኳይ በባለሞያዎች
የሚመራና የተዋቀረ የሕገ መንግሥት ኮሚሽን
ማቋቋምና ይህ ኮሚሽን ጥናትና ምርምር
አካሂዶ፤ ከሌሎች አገሮች ልምድ ጋር አነጻጽሮ
ለኢትዮጵያ ሕዝብ አማራጮችን ማቅረብ ነው።
ውሳኔ ማድረግ ያለበት የኢትዮጵያ ሕዝብ እንጅ
የፖለቲካ ልሂቃን ሊሆኑ አይችሉም። ከአሁን
በኋላ መረባረብ ያለብን በዚህ አርእስት ዙሪያ
ነው።
የዛሬይቷ ኢትዮጵያ ለእያንዳዳችን የምታሳፍር
ሆናለች። አገሪቱ ወይንም ሕዝቧ አይደሉም
የሚያሳፍሩት። የፖለቲካ ልሂቃን፤ አድር ባይ
ምሁራን፤ የክክልና የፌደራል መንግሥት
ባለሥልጣናት ናቸው የሚያሳፍሩት። አንድ ቀን
በሰሜን ሸዋ የሚኖረው ሕዝብ ሰላማዊና የሚፋቀር
ሕዝብ ተምሳሌት ነው ተብሎ በበነገታው በቦምብና
በከባድ መሳሪያ ንጹሃን የሚጨፈጨፉበት፤ ቤተ
ክርስቲያን የሚቃጠልበት አካባቢ ሲሆን አደጋ
አለ ማለት ነው።
ጠ/ሚንስትር ዶር ዐብይ ሩዋንዳ ሄዶ የሩዋንዳ
ሕዝብ ዘውግ መደራጀት፤ የዘውግ ጥላቻ ማዛመት
በሕግ የተከለከለ መሆኑን በአይኑ አይቷል።
በብሄር መደራጀት፤ በብሄር ጥላቻን ማዛመት፤
በብሄር አመካኝቶ መግደል፤ ማስፈራራት፤ ቤትና
ንብረት ማቃጠል በሕግ እንዲከለከል ማድረግ
ወቅታዊና ወሳኝ የፖሊሲ ጥያቄ ነው። ከሩዋንዳ
የጥፋት ልምድ ለመማር መቻል ግዴታችን
ነው። ብልህነት ነው።
ለዘውግ ታማኝነቱ ይቁም
የዝውግ ታማኝነትና ኢትዮጵያዊነት አብረው
አይሄዱም። ዘረኝነትና ጎጠኝነት ከኢትዮጵያዊነት
ጋር አብረው አይሄዱም። ዘመናዊነትና ጠባብ
ብሄርተኝነት አብረው አይሄዱም። በምእራብ
አገሮች ስንኖር ዘመናዊ፤ ወደ ኢትዮጵያ ስንሄድ
ጎጣዊ፤ ኢ-ሰብአዊና ኢ-ፍትሃዊ የምንሆንበት
ዘመን ማቆም አለበት።
የኢትዮጵያና የግዙፍ ሕዝቧ አጀንዳ ከዘውግና
ከኃይማኖት በላይ መሆን አለበት። ወደ ታች
የወረደው ስነ ምግባራችን ከፍ እንዲል ያልተቆጠበ
ጥረት ማድረግ አለብን።
ጠ/ሚንስትር ዶር ዐብይ አህመድ በአሜሪካ
ለምንገኝ ኢትዮጵያዊያን በላኩት ደብዳቤ ላይ
በግልጽ
እንዳስቀመጡት፤
የምንፈልጋትና
በቅንነት የምናስባት ኢትዮጵያ “የበለጸገች፤
የሰለጠነች፤ አንድነቷ የተጠበቀ፤ በዓለም ፊት
በሞገስና በኩራት የምትቆም፤ ዲሞክራሲና
ፍትህ የሰፈነባት፤ ዜጎቿ የትም የሃገሪቱ
ክፍል በሰላምና በጤና የሚኖሩባት” ኢትዮጵያ
መሆን አለባት። መላው የጥቂር አፍሪካ ሕዝብ
በዜግነት አምኖና ተባብሮ ችግሮችን ለመፍታት
በሚሞክርበት በሃያ አንደኛው ምእተ ዓመት
እንዴት በዓለም እውቅና ያላትን አገር ወደ ኋላ
እንጎትታታለን።
እኔ በአሜሪካ ሆኘ የአዲስ አበባን ከተማ ሕዝብ
ሁኔታ ሳስበው ለአገራችን ሕዝብ አፍራለሁ፤
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ለአገራችን እሰጋለሁ። ይህ ሁኔታ በፍጥነት፤
በውይይት፤
በጨዋነት፤
በመደማመጥና
በመደጋገፍ መፈታት አለበት። ዘመናዊነት
ማለት አብሮነትን ማጠናከር ማለት ነው።
አብሮነት ደግሞ በብሄር ተኮር አጥር ስኬታማ
ሊሆን አይልም።
አገር ወዳዱና ጀግናው አጼ ቴዎድሮስ መስዋት
የሆኑላትን፤ አጼ ዮሃንስ የአገራቸውን ክብር
ለመታደግ ሲዋጉ በጠላቶች እጅ የሞቱላትን፤
“እምየ ምኒልክ” እና ጀግናዋና ጥበበኛዋ እቴጌ
ጣይቱ ብጡል በብልሃት እቅድ አውጥተው፤
ወርቃማውን የኢትዮጵያን ሕዝቧን አስተባብረው፤
“ከኣንተ በላይ የጀግና ጀግና ሕዝብ የለም” በሚል
መንፈስና ስትራተጅ የአድዋን ድል ለተከታታይ
ትውልድ ያስተላለፉልንን ታሪካዊዋንና ታላቋን
ኢትዮጵያን እኛ እንድንታደጋትና ዘመናዊ
እንድናደርጋት እንጅ፤ እኛ የራሷ ልጆች
እንድንበታትናት አይደለም። በኔ እምነት፤
የኢትዮጵያ ጀግናና ታላቅ ሕዝብ ከተባበረ
ሊፈታው የማይችለው አንድም ችግር አይኖርም።
ታላቅና ዘመናዊ ለመሆን ከፍተኛ እምቅ ኃብት
ያላትን ኢትዮጵያን ዝቅ አናድርጋት።

የከፋፍለህ ግዛው አስተዳደር እንዳለ ለመቀበል
አይቻልም። ምክንያቱም፤ አብሮነትን፤ ብሄራዊ
እርጋታን፤ እርቅ፤ ሰላምንና በኢትዮጵያዊነት
የዜግነት መለያ የተከበረውን አንድነት ለማጠናከር
አይቻልም። ያለምንም ጥናት፤ ምርምርና መረጃ
ዛሬ በየቦታው የተከሰተውን ሰው ሰራሽ የርስ
በርስ ብሄር ተኮር ግጭት ዋጋ አስከፋይነት
በጽሞና ባለማየትና ገንቢ አማራጭ ባለመስጠት፤
በዘውግ መደራጀት ልክ “የሕክምና ባለሞያዎች
በሞያቸው እንደሚደራጁት ነው” የሚሉ ክፍሎች
መኖራቸው ብዢታውን አጠናክሮታል። በሞያ
በመደራጀትና በዘውግ በመደራጀት መካከል
ያለውን ልዩነት ለማወቅ ሳይንቲስት መሆንን
አይጠይቅም። ግንኙነት የላቸውም።
በተጨማሪ፤ በብሄር ተኮሩ ሕገ መንግሥትና
“የከፋፍለህ ግዛው” በሆነው በብሪቲሾቹ ሞዴል
የተቀነባበረው የክልል አስተዳደር ላይ “ምንም
አይነት ድርድር አይቻልም” የሚለው የህወሓትና
የኦዴፓ አቋም ስር የሰደደውን ብሄር ተኮር
ጥላቻ፤ የመሬት ነጠቃ፤ ቅርሚት፤ ግጭትና
የንጹህ
ኢትዮጵያዊያን
ፍልሰት
ሊፈታው
አይችልም። እንዲያውም አባብሶታል።

እስኪ ለአንድ አፍታ፤ እያንዳናችን፤ ሁሉን
አውቃለሁነትን፤ ግለሰባዊነትን፤ ዘረኝነትን፤
ዘውገኛነትን፤ ጥላቻን፤ ምቀኝነትን፤ ጽንፈኛነትን፤
ጠብ-ጫሪነትን፤ ገጀራ ያዢነትን፤ ጡንቻማነትን፤
ቀረርቶንና ፉከራን ወዘተ ወደ ገደሉ አፋፍ
አስቀምጠን እያንዳንዱን ብርቅ ኢትዮጵያዊ
በዜግነቱ ወይንም በዜግነቷ፤ በሰብአዊ መብቱ
ወይንም መብቷ እንዲኖር እናስብ፤ በልባችን
እንቅረጽ። “ለኔ” ከሚለው እሴት ወጥተን “ለኛ”
ወደሚለው እናዘንብል። ይህ የአስተሳሰብ ለውጥ
የሚያስከትለው ዓለም እጅግ በጣም አስደናቂ
እንደሚሆን አልጠራጠርም።
የውጭ
ጠላቶቿ
እንዳይደፍሯት
በሚል
መንፈስ፤ ጀግንነት፤ ኢትዮጵያዊና ሕዝባዊ
አንድነት፤ የኢትዮጵያን ግዛታዊ አንድነት፤
ክብር፤ ለሉዐላዊነቷንና ነጻነቷን ዓለም ባደነቀው
ቀናእይነቱ የታደገው ሕዝብ በራሱ ልጆች
የፖለቲካ ስልጣን ስግብግብነት እየታመሰ ነው።
ኢትዮጵያን ስንት ጊዜ በራሷ ልጆች ደካማነትና
የሥልጣን ስግብግብነት ወድቃ እንድትነሳ
እንፈርድባታለን?
መለስ ዜናዊና ቡድኑ በ1991 በመሰረተው የዘውግ
ልሂቃን ስብስብና ልሂቃኑ በ1994 ዓ.ም. ያለ
ሕዝብ ተሳትፎና ውይይት በመሰረቱት ብሄርተኮር ሕገ መንግሥት፤ ልዩነቶችን የሚያሰፋና
የሚያጠናክር የክልል አስተዳደር እና የመገንጠል
መብትን በሕገ መንግሥቱ ውስጥ ከፍተኛና
ወሳኝ ሚና ተቀብሎና እንከን የለውም ብሎ፤
ታሪካዊዋን ኢትዮጵያን ለመታደግ አይቻልም።
የዘውግ ጥላቻ፤ ፉክቻና አብሮነት ተደጋጋፊ
አይሆኑም።

የተባበሩት መንግሥታት፤ የመንግሥት ያልሆኑ
ድርጅቶች፤ የኢትዮጵያ ባለሞያዎችና ሌሎች
የሚያቀርቡት ዘገባ የሚያሳየው ክስተት አለ።
ይኼውም፤ በጥቅሉ ሲታይ፤ 8.3 ሚሊየን
ኢትዮጵያዊያን አስቸኳይ ሰብአዊ ድጋፍ ( Humanitarian Assistance) ያስፈልጋቸዋል።
የሚፈለገው የወጭ ፈሰስ በዝቅተኛ 28 ቢሊየን
ብር ነው። ግጭቶች በሰላም፤ በውይይትና
በፍትህ ካልቆሙ በስተቀር ችግሩ ይቀጥላል።
የወገኖቻችን አሰቃቂና አላስፈላጊ ረሃብ፤ በተለይ
የእናቶችን፤
የእርጉዞችን፤
የሽማግሌዎችን፤
የሕጻናትን አሰቃቂ ሁኔታ ሳስብ፤ የደቡብ
አፍሪካው አለን ፔይተን “Cry My Beloved
Country” በተባለው መጽሃፉ ላይ ያቀረበው
ትዝ ይለኛል። የደቡብ አፍሪካ ጥቁሮች ስቃይና
እልቂት የተካሄደው በነጭ ዘረኞች ነው።
የጠ/ሚንስትር ዶር ዐብይ አሕመድ መንግሥት
ሥልጣን ከያዘ አንድ ዓመት ሆኖታል። ከዚያ
ወዲህ በልዩ ልዩ አካባቢዎች የተካሄደው ብሄር
ተኮር ግጭት ለሶስት ሚሊየን ኢትዮጵያዊያን
የአገር ውስጥ ፍልሰትና ስደት ምክንያት ሆኗል።
የችግሩ ጥልቀትና ስፋት ከአንድ አካባቢ ወደ
ሌላ የተለያየ ቢሆንም አሉታዊው ውጤት ግን
ተመሳሳይ ነው። ለኢትዮጵያ ሕዝብ በጣም
ያሳፍራል፤ ያሰቅቃል።
የኢትዮጵያ መንግሥትና መላው የኢትዮጵያ
ሕዝብ መረባረብ፤ ጥልቀትና ስፋት እንዲይዝ
ማድረግ ያለበት በብሄር ጥላቻና ዛቻዎች ላይ
አይደለም። ዋናው ትኩረት መሆን ያለበት
የድህነትን መጠን ብሄርና ክልል ሳይለዩ መቅረፍ
ነው። ዛሬ የድህነት መጠን 25.6
በመቶ
ከሆነ፤ ይህ መጠን በ2030 ወደ 3.9 በመቶ
ዝቅ እንዲል መረባበረብ ለሁሉም ኢትዮጵያዊያን
ያኮራል፤ በዓለም ሕዝብ ያስከብራል።

ብሄር ወይንም ዘር ተኮር ጥላቻና ግጭት፤
የእልቂት እልቂት እንደሚያስከትል በሩዋንዳ
አይተናል። የሩዋንዳው መሪ ፖል ካጋሚ በሩዋንዳ
ሕገ መንግሥት ማንኛውም ዜጋ የብሄር ጥላቻን
እንዳያካዲ ሕገ ወጥ ያደረገው ብሄር ተኮር የርስ
በርስ እልቂት እንዳይደገም ነው። በተመሳሳይ፤
የጋና መንግሥት በጋና የፖለቲካ ፓርቲዎች
በዘውግ የማንነት መለያ ሳይሆን፤ በዜግነት
መብት መከበር ብቻ፤ ማለትም በጋናዊነት
እንዲደራጁ ደንግጓል።
በህወሓት መሪነትና በመለስ ዜናዊ አቀነባባሪነት፤
የኢትዮጵያ የዘውግ ልሂቃን በሜዳ ተስማምተው
ያጸደቁትና ዛሬ ለኢትዮጵያ ሕዝብ አብሮና
ተባብሮ ችግሮችን የመፍታት ዓላማ መሰናክል
የሆነው ብሄር ተኮሩ ሕገ መንግሥትና የክልሉ

የእያንዳንዱ ዜጋ ክብርና መብት ካልተከበረ፤
ለዚህ ሌላው አብዛኛው ዓለም ለደረሰበት ዓላማ
የደረሰበት ዓላማ ደግሞ መሰረት የሆነው ሰላምና
እርጋታ በየትኛውም የኢትዮጵያ ክፍል ስኬታማ
ካልሆነ የኢትዮጵያን ሕዝብ ከደረሰበት አሰቃቂ
ድህነትና የኑሮ ግሽፈት ለማውጣት አይቻልም።
ጠ/ሚንስትር ዶር ዐብይ ይህን ብሄራዊ ዓላማ
እንደሚጋሩ አምናለሁ። ሆኖም፤ በመሬት ላይ
የሚታየው ሃቅ የተለየ ነው። ከአንድ ዓመት
የለውጥ ሂደት በኋላ መሰረታዊ፤ መዋቅራዊና

ወደ ገፅ 12 ዞሯል
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መሬት ላይ ያለው እውነታና
የዶ/ር አብይ ዲሰኩር
ከባለፈው ሳምንት የቀጠለ
ጠቅላይ ሚኒስትሩንና ጓዶቻቸውን ጥርሳቸውን
ነቅሎ ካሳደገ የሩብ መቶ ክፍለ ዘመን ሴረኛና
ሸፍጠኛ
የጎሳ/የዘውግ
ፖለቲካ
ማንነት
የሚመነጭና ጤናማነት የጎደለው የፖለቲካ
ትኩሳት እየወጣና እየወረደ አገርን ጤና
መንሳቱን ቀጥሏል ። ጠቅላይ ሚኒስትሩንና
የለውጥ አራማጅ የምንለውን ቡድን ይህ
ክፉ ልክፍት ካስከተለውና እያስከተለ ካለው
ምስቅልቅል ሃላፊነትና ተጠያቂነት
ነፃ
ለማድረግ አይኑን ጨፍኖ የሚከራከረው ብዙ
ነው ።
በመሬት ላይ እየሆነ ያለውንና የጠቅላይ
ሚኒስትሩን
ለስሜት
ቅርብ
የሆኑ
ዲስኩሮቻቸውን አለመገናኘት በግልፅ እያዩና
እየሰሙ የለውጥ አራማጅ የምንላቸውን
ፖለቲከኞች በሰላ ሂስ ለመተቸት (ለመሞገት)
አለመድፈር ወይ የለየለት ድንቁርና ፣ ወይም
ተደጋጋሚ ውድቀት የሚያስከትለውን መከራና
ውርደት የመለማመድ ክፉ ልማድ ፣ ወይንም
ደግሞ የለየልት የአድር ባይነት ልክፍት ነው
። ህወሃትንና በህይወት የሌለውን መሪውን
እኩይ የፖለቲካ አስተሳሰብና ተግባር አምርሮ
መጥላት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን
ከደረሰውና
እየደረሰ ካለው እጅግ አስከፊ
የዜጎች መፈናቀልና ሰቆቃ ሃላፊነት ጨርሶ ነፃ
ሊያደርጋቸው አይችልም ።
አይገባምም ።
በተሃድሶ (reform) የበሰበሰውንና የከረፋውን
ኢህአዴግን
“ስሙንና
ቅርፁን
ቀይረን
የኢትዮጵያዊነት ተሟጋችና የበጎ ትሩፋት
ባለቤት እናደርገዋለንና ለሽግግሩና ለመጭው
ምርጫ እንከን የለሽነት በእኛ ይሁንባችሁና
አታስቡ”
በሚል ቅዠት ውስጥ ለሚገኙ
ፖለቲከኞች ከዚህ ቅዠታቸው እንዲወጡ
በግልፅና በቀጥታ ለመሞገት ወኔውና ችሎታው
የሚያንሰው ትውልድ እውነተኛ ዴሞክራሲ
ምኞቱ ብቻ እንደሆነ የቀጥላል ።
ምን ለማለት እንደፈለግሁ ግልፅ ላድርግ ፦
በዲስኩሮችና መሬት ላይ ባለው ግዙፍና አሳሳቢ
እውነታ መካከል ያለውን ልዩነት
ትርጉም
ባለው አኳኋን ከማጥበብ ይልቅ በተጋነነና ውሸት
(ሸፍጥ) በተቀላቀለበት አኳኋን ይባስ ማስፋት
የጤናማ ፖለቲካ ምልክት አይደለም ። በተለይ
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ
የህወሃትን የፖለቲካ
ጨዋታ ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሚመሩት
ኦህዴድ/ኦዴፓ ዋና ተዋናይነት ለመተካት
የሚደረገውን የሸፍት ፖለቲካ እንደማያውቁ
በጅምላዊ የአነጋገር ስልት አድበስብሶ ለማለፍ

መሞከር የጤናማ ፖለቲካ ትኩሳት አይደለምና
መላልሶ ማጤንን ግድ ይላል ። ወጥነት
(consistency) ማጣት ወይም ተመሳሳይ
ችግር ፈጣሪዎችንና ጉዳዮችን በተመሳሳይ
መርህ ላይ በተመሠረተ አኳኋን ፣ እይታና
አቀራረብ ያለማስተናገድ (double standard)
የፖለቲካ ሰብእናን ሳይመሽ ማረም የአዋቂነት
ምልክት ነውና ልብ ሊባል ይገባል። ጠቅላይ
ሚኒስትሩ ያደጉበትና አሁንም የሚመሩት
ድርጅት/ግንባር ሩብ መቶ ክፍለ ዘመን ሙሉ
እጅግ ምስቅልቅልና ውስብስብ ያደረገውን
የገሃዱ ዓለም ፖለቲካን “ለማቃለል” እረፍት
በሌላው ድንቅ ፖለቲካዊ ንግግር /ሰበካ (rehetoric or oratory) መጠመድ የፖለቲካውን
የጤንነት ጠረን አያመለክትም ። በግልብነትና
በስሜታዊነት ላይ የሚዥጎደጎድ ሙገሳን
እንደስኬት መለኪያ በመቁጠር እራስን እጅግ
በተለጠጠ የታላቅ መሪነት ዓለም ውስጥ
አስገብቶ ከገሃዱ ዓለም ብርቱ ፈተና እየራቁ
መሄድ የጥሩ ፖለቲካ ባህሪ የለውም ። እናም
ጠቅላይ ሚኒስትሩንና ጓዶቻቸውን ህሊና እና
አንገት የተሠሩት ዞሮና አዟዙሮ ለማየት ነው
ይህን ሆናችሁና አድርጋችሁ ተገኙ ማለት
የዜግነት መብት ብቻ ሳይሆን ግዴታም ነው
። ለለውጥ እውን መሆን በመንገድ ጠራጊነት
የሚያገለግሉ
አወንታዊ
እርምጃዎችን
(ኩነቶችን) እንደ ለውጥ መዳረሻ (ግብ)
በመቁጠር የድል ነጋሪት መጎሰም በምንም
አይነት የእውነተኛ ህዝባዊ ዴሞክራሲያዊ
ሽግግርና ምሥረታ ጣእም የለውም ። እናም
በዚህ ረገድ ሃላፊነቱ የፖለቲከኞች ብቻ
ሳይሆን የእያንዳንዱ ነፃነትና ፍትህ ናፋቂ
ዜጋም ነውና ከምር ልብ ማለት ተገቢ ነው
። ለሩብ መቶ ክፍለ ዘመን በአስፈፃሚነትና
በፈፃሚነት ከተዘፈቁበት ሥርዓት ሙሉ
በሙሉም ባይሆን ይበል በሚያሰኝ ሁኔታ
ወጥቶ በውዴታ ግዴታ የነፃነትና የፍትህ
ፍለጋ ትግሉን በመሪነት የተቀላቀለ ሃይል
ወይም ስብስብ ወይም ግለሰብ ንፁሃን
እስረኞች እንዲፈቱ ካላደረገ ፣ የፖለቲካ
ምህዳር የሚባለውን እንዲከፈት ካላስቻለ ፣
ሃሳብን በነፃነት የመግለፅ መብቶች (ሚዲያን
ጨምሮ)
በአንፃራዊነት
እንዳይደፈጠጡ
ካላደረገ ታዲያ ሌላ ከዚህ ያነሰ ምን ሊሰራ
ኖሯል ? ብሎ እራስን መጠየቅ ፖለቲከኞች
ከሚፈጥሩት ብዥታ ይታደጋል ። ያለዚያ
እንደ ልዩ ችሮታ “እኔ ባልገኝ ኖሮ ይህ ጨርሶ
አይሆንም ነበር” የሚል አይነት ግብዝነት
የተጠናወታቸው ፖለቲከኞች ሰለባ መሆንን
ያስከትላል ። በንፁሃን ዜጎች የቁም ስቃይና
በህይወት መስዋዕትነት የተገኘን የለውጥ
ብልጭታ ጠቅልሎ የራስ “ተጋድሎ ድል”
በሚመስል አኳኋን “የማይታመን ውጤት
አስመዘገብኩ“
እያሉ መመፃደቅ
ጤናማ

የፖለቲካ ሰብእና ማሳያ እንዳልሆነም ግልፅና
ቀጥተኛ መልእክት ማስተላለፍ የመልካም
ዜግነት ባህሪና ግዴታ ነው ።
ሩብ መቶ ክፍለ ዘመን ሙሉ በየአደባባዩ
የወደቀውን ፣ በየማሰቃያ ቦታው የቁም
ስቃይ ያየውን ፣ በየእስር ቤቱ የማቀቀውን
፣ ወገቡን አስሮ የደም እንባ ያነባውን
ወላጅ እና ወዘተ ቢያንስ
በዲስኩር ደረጃ
ለማስታወስ (ለመጥቀስ) እየተረሳ የራስ ገድል
የሚተረክበት የፖለቲካ ትእይንት ስናየውና
ስንሰማው የኖርነው የፖለቲካ ትዕይንት ክፍል
(episode) ይመስላልና ልብ ማለቱ ጥሩ ነው
።
የጎሳ ፖለቲከኞች ሸፍጥ እና የኑሮ ጡዘት
ናላውን ያዞረው የአገሬ ወጣት ድምፅ አልባ
ህይወት አጥፊ መሳሪያ ይዞ አደባባይ እንዲወጣ
በማድረግ
“እዚች አካባቢ ድርሽ የሚል
ካለ ደም እንፋሰሳለን” እያሰኘ ያስፎከረውን
ጀዋር መሃመድን እና ቤተ መንግሥት ሥር
ሆኖ በለውና አሳየው እያለ ቀጭን ትእዛዝ
ይጥሰጥ የነበረውን የኦነጉን ዳውድ ኢብሳን
በህግ አምላክ ሳይሉ ፍፁም ሰላማዊ በሆነ
መንገድ የዜግነት መብታቸውን ለመጠየቅና
ሥጋታቸውን ለመግለፅ በሞከሩ ዜጎች ላይ
በአደባባይ “ታርፉ እንደሆነ እረፉ ያለዚያ
ጦርነት እንከፍታለን” ከማለት የከፋ ምን
አይነት የፖለቲካ ሸውራራነት ይኖራል ?
ይህ ማስፈራሪያ (ማስደንገጫ) ቢጤ እንጅ
እውነት ሊሆን አይችልም በሚል በሰላማዊ
መንገድ ሃሳባቸውን
ለሚዲያ ሊያካፍሉ
ወደ ሰላማዊ አዳራሽ ያመሩትን እስክንድር
ነጋንና ባልደረቦቹን እንደ ወንጀለኛ በፖሊስ
አስገፍትሮ ካባረሩ በኋላ “ለደህንነትህ/ታችሁ
ብለን ነው” የሚል የፈጠራ ምክንያት መስጠት
ጨርሶ የከረፋ የፖለቲካ ጨዋታ ካልሆነ ሌላ
ምንሊሆን ይችላል?
አንድ የአገር መሪ ፍፁም ሰላማዊና አገር
ወዳድ በሆኑና መብታቸውን በዚህ መሠረታዊ
እምነታቸው መሠረት ለማስከበር የተንቀሳቀሱ
ዜጎች ላይ በአደባባይ ጦርነት የማወጁን
አሳፋሪነት (ዝቅጠት) ተገንዝቦ “በስሜታዊነት
የተሳሳተ አገላለፅ ተጠቅሚያለሁና ይቅርታ
እጠይቃለሁ” ለማለት የሞራልና የፖለቲካ

ወደ ገፅ 14 ዞሯል
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ለህዝብ ያልሆነ...

(ከገጽ 11 የዞረ)

የሌለውን የሰጠ፣ ለሌሉት ደግሞ የሌለውን
የሰጠ የሆነው፡፡ “የህውሓት ቅኝ አገዛዝ እና
አዲሲቷ ኢትዮጵያ” በሚለው መፅሃፌ ይሄን
በዝርዝር አቅርቤዋለሁ፡፡ እንግሊዝ በአረቦች
ላይ የፈፀመችው ደባ አለ፡፡ የአረብ ሃገራት
ህገ መንግስት ለምሳሌ በፍልስጤም ወጥቶ
የነበረው ህግ፡- መሃመድን፣ ሃሊማን ወይም
ግለሰብን አያውቅም፡፡ የሚያውቀው ሱኒ፣
ሺአ የሚባሉትን የእምነት ሴክተሮች ነው::
ሱኒ፣ ሺአ ደግሞ የህግ ሰውነት ስለሌላቸው
መብታቸውን መጠየቅ የሚችሉበት እድል
የለም፡፡ ይሄ የኢትዮጵ ህገ መንግስትም ዋነኛ
ባህሪ ነው፡፡ ህገ መንግስቱ ለጫላ ሳይሆን
ኦሮሞ ለሚባል ቡድን ነው የሚቆመው፡
፡ ኦሮሞ ደግሞ ህጋዊ ሰውነት የለውም፡
፡ ስለዚህ እንደ ሰው መብቱን ለመጠየቅ
አይችልም፡፡ ለዚህ ነው ህገ መንግስቱ
የማይተገበር ነው የምለው፡፡ ህገ መንግስቱ
ምንም የሚፈፀም ነገር የለውም፡፡ ህውሓት፤
ብሔር ብሔረሰቦች እያለ እድሜ ልኩን
እንዲገዛ የተደረገበት ሴራ ነው፡፡ ከዚህ መነሻ
ነው ህገ መንግስቱ ተቀዳዶ ተጥሎ ሌላ
መውጣት ያለበት፡፡ ሌላም ምሳሌ መጥቀስ
ይቻላል፡፡ የአዲስ አበባን ጉዳይ የሚደነግገውን
አንቀፅ 49 ማንሳት እንችላለን፡፡ በዚህ አንቀፅ
የልዩ ጥቅም ጉዳይ ተደንግጓል፡፡ ልዩ መብት
ምንድን ነው? ልዩ መብት ምን እንደሆነ
እስካሁን አይታወቅም፤ ማበረታቻ ነው?
ቅድሚያ መስጠት ነው? ምንድን ነው ልዩ
ጥቅም? ምንነቱ የማይታወቅ ጉዳይ ነው
የተቀመጠው:: ህውሓት ይሄን ሆን ብሎ
ያደረገው ነው፡፡ የማይቻል ጉዳይ ነው
በህገ መንግስቱ አስቀምጦ የሚያነታርከን::
ልዩ ጥቅም ምን እንደሆነ እንኳ በአግባቡ
የሚያጠይቅ አይደለም፡፡ ይሄ የፖለቲካ ሴራ
ነው፡፡ ህገ መንግስቱ ሙሉ ለሙሉ ሴራ
ነው፡፡ – ህገ መንግስቱን በማርቀቅ ሂደት
የህውሓት ተወካዮች አልተሳተፉም ይባላል፤
ማስረጃም የሚያቀርቡ አሉ፡፡ ይሄን እንዴት
ይመለከቱታል? እነሱ በሂደቱ ኖሩ አልኖሩ
አይደለም ቁምነገሩ፡፡ ሃሳቡ የማን ነው?
የሚለው ነው:: ሀሳቡን ካቀበሏቸው በወቅቱ
በአርቃቂ ኮሚሽኑ የነበሩ ያንን ማድረግ
አይሳናቸውም:: አንድ ሃሳብ ተሰጣቸው፤
ህገ መንግስት አድርጉና አስፋፍታችሁ
አውጡ ተባሉ፤ ያ ነው የተደረገው፡
፡ ሃሳቡን ያመነጩት ህውሓቶች ናቸው፤
ሃገሪቱን የሚመሩት ህውሓቶች ናቸው::
ኢህአዴግን የፈጠረው ህውሓት ነው::
ኦህዴድን፣ ብአዴንን የፈጠረው ህውሓት
ነው:: ስርአቱን የፈጠረው ህውሓት ነው፡
፡ ይው ነው ሃቁ፡፡ ስለዚህ ህገ መንግስቱን
በማርቀቅ ሂደት ህውሓት እጁ የለበትም
የሚለውን እኔ ለማመን እቸገራለሁ፡፡
ህውሓት ሃገሪቷን እንዴት እንደሰራት፣
ምን ሲያደርጋት እንደነበር ለሚረዳ ሰው፤
ይሄ መከራከሪያ ውሃ የሚቋጥር አይሆንም፡፡
ሌሎች በህገ መንግስቱ ሃሳባቸው እንዳይገባ
አስቀድሞ ያባረረው ህውሓት አይደለም
እንዴ?
የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ለኔ
በአጠቃላይ የፖለቲካ ሴራዎች ድሪቶ ነው::
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የህግ ባለሙያዎች ያላዩት ህገ መንግስት ነው፡
፡ የልዩ ጥቅም ድንጋጌ ማለት ምን እንደሆነ፣
በህግ ባለሙያዎች ባለመታየቱ ነው፣ ዛሬ
ትርጉም አልባና ለንትርክ በር ከፋች የሆነው፡
፡ ህገ መንግስቱ መሻሻል ነው ያለበት ወይስ
ሙሉ ለሙሉ መቀየር? የእርስዎ ግልፅ
አቋም ምንድን ነው? ህገ መንግስት ሃሳብ
ነው፡፡ ምን ማለት ነው? አንድ ህዝብ፣ አንድ
ሃሳብ አለው፡፡ ያንን ሃሳብ ወደ ሚጠጋ
አምጥቶ ሁሉም ተስማምቶበት፣ ሃሳብ
ወደ አንቀፅ የሚቀመጥበት ሰነድ ነው፤ ህገ
መንግስት፡፡ ይሄኛው የህውሓት ሃሳብ እንጂ
የህዝብ ሃሳብ ያልሆነ ህገ መንግስት ነው፡
፡ የአሜሪካ ህገ መንግስትን ብንመለከት፣
መግቢያው፣
“እኛ
የአሜሪካ
ህዝቦች
ያገኘነውን ህዝባዊ ነፃነትና ድል ለማቆየት–”
“የሚል ሀሳብ ነው ያለው፡፡ የኛ እንደዚያ
አይደለም፡፡ “እኛ ብሔር ብሔረሰቦች” ነው
የሚለው፡፡ ይሄ ህዝባዊ ሃሳብ አይደለም፡፡
የህውሓት የፖለቲካ ሃሳብ ነው፡፡ ስለዚህ
ይሄ
የኢትዮጵያን ህዝብ ለማሰር የወጣ
ሃሳብ ሙሉ ለሙሉ ተጥሎ፣ የኢትዮጵያ
ህዝብ ገዥውን የሚያስርበት ህገ መንግስት
ነው እንደ አዲስ መዘጋጀት ያለበት:: ህገ
መንግስት መንግስትን ማሰርያ ህግ እንጂ
ህዝብን ማሰርያ አይደለም፡፡ ስለዚህ ይሄ
ህገ መንግስት፤ የኢትዮጵያን ህዝብ አስሮ
የከረመ ተብሎ መጣል ነው ያለበት፡፡ ከዚያ
በኋላስ ምንድን ነው የሚደረገው? ቻርተር
እንመሰርታለና፡፡ አንድ የጋራ ቻርተር
ተመስርቶ ስራውን መስራት ይቻላል:: እነ
ዶ/ር ዐቢይም ጊዜያዊ ቻርተር ማቋቋም ነው
ያለባቸው፡፡ በዚያ ጊዜያዊ ቻርተር ስር ደግሞ
አዲስ ህገ መንግስት ማዘጋጀት ይቻላል::
የኢትዮጵያ ህዝብ ነፃ ህዝብ አይደለም፡
፡ ይሄ ትክክል አይደለም፡፡ የኢትዮጵያ
ህዝብ፣ ከገዥዎች ህግ የሚሰጠው ሆኖ ነው
የኖረው:: ከገዥዎቹ ህግ የሚሰጠው ህዝብ
ደግሞ ምንጊዜም ባሪያ ነው፡፡ በሰጪው
ፍቃድ ነው ሊሄድ የሚችለው፡፡ ህዝቡ ወደ
ህግ ባለቤትነት መሸጋገር አለበት፡፡ ለዚህ
ነው ህዝቡ ነፃነቱን እንዲያገኝ ከተፈለገ የቅኝ
መግዣውን ህግ መጣል መቅደም ያለበት፡
፡ ይሄ ህገ መንግስት ተቀዶ የተጣለበት
ቀን ሁሉ መከበር አለበት:: ህገ መንግስት
ከተሰጠው ህዝብ፣ ወደ ህገ መንግስት ያገኘ
ህዝብ፤ ዲሞክራሲ ከተሰጠው ህዝብ፣ ወደ
ዲሞክራሲ ያገኘ ህዝብ መሻገር አለብን:: እኔ
በመፅሃፌ “ሃገርን ለህዝብ መመለስ” ብዬ
ገልጫለሁ ነገሩን፡፡ ይሄን የሚሰራ አካል
ተቋቁሞ ስራው መጀመር አለበት፡፡ ያ ሲሆን
ኢትዮጵያ፣ ለኢትዮጵያውያን ትመለሳለች::
ዘላቂ የመንግስት ስርአት ማቆም የሚቻለው
በዚህ መንገድ ነው፡፡ በሌላ በኩል፤ የፀረ ሽብር
አዋጅ፣ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች፣ የመገናኛ
ብዙኃን የመሳሰሉ አዋጆች እየተሻሻሉ ነው፡
፡ እነዚህ ህጎች የሚሻሻሉበትን መንገድ
እርስዎ እንዴት ይመለከቱታል? እነዚህን
አሳሪ አዋጆች ይህ ህገ መንግስት ባለበት
ሁኔታ ማሻሻልም መለወጥም ለኔ ትርጉም
የለውም፡፡
እነዚህ
አዋጆች
ሲሻሻሉ
ተሳታፊ እንድሆን ተጠርቼ ነበር፤ ፍቃደኛ
አልሆንኩም:: ምክንያቱም አንደኛ፤ ይሄን
ህግ ለማሻሻል እየተሞከረ ያለው በፓርቲዎች

ድርድር ውጤት አይደለም፡፡ ሁለተኛ፤ ህገ
መንግስቱ ተቀይሮ በአዲስ ህገ መንግስት
መሰረት አይደለም ህጎች እየተሻሻሉ ያሉት፡፡
ስለዚህ በዚህ ሂደት ውስጥ ተሳታፊ መሆን
አልፈለግሁም፡፡ ማንኛውም ህግ ሲወጣ፣
በዋናው ህግ ወይም ህገ መንግስት መነሻና
መሰረት ነው፡፡ ስለዚህ እነዚህ አዋጆች
ሲሻሻሉ፣ የነበረውን ህገ መንግስት አጣቅሰው
ነው የሚሻሻሉት፡፡ ያ ህገ መንግስት ደግሞ
ተቀባይነት የለውም፡፡ ይሄ ህገ መንግስት
እያለ ሌሎች ህጎችን በማሻሻል ብቻ በሀገሪቱ
ማህበራዊ ፍትህን ማምጣት ይቻላል የሚል
እምነትም የለኝም፡፡ የፀረ ሽብር አዋጁ ደግሞ
መሻሻል ሳይሆን ሙሉ ለሙሉ መሻር ነው
ያለበት፡፡ አሁን ከመሃል ያዋከቡት ነገር ነው
እየሆነ ያለው፡፡ ሁልጊዜ ከመሃል እየጀመርን
ነው የምንከሽፈው፤ ስለዚህ ከስር እንጀምር
ነው ሁሌም የምለው፡፡ መነጋገርና መከባበር
የሚመጣው ከስር ሲጀመር ነው፡፡ አሁን ህግን
ማሻሻል አያስፈልግም፡፡ የፀረ-ጥላቻ ንግግርና
ሃሰተኛ የመረጃ ስርጭትን ለመቆጣጠር
የተረቀቀው ህግስ? ምን ያህል ጠቃሚ ነው?
ይሄ አዋጅ የጎሪጥ መታየት ያለበት አዋጅ
ነው:: የጎሪጥ መታየት ብቻ ሳይሆን በኛ
ሃገር የህግ አተገባበር ሁኔታ አስፈላጊ ህግም
አይመስለኝም፡፡ በእርግጠኝነት የምናገረው
ጀርመን በ1ኛው የዓለም ጦርነት ተሸንፋ
ወይማር የሚባል ሪፖብሊክ ተመሰረተ፤
ኢኮኖሚው ወደቀ፣ ቨርሳይል ስምምነት
ተፈረመ፡፡ ጀርመን ውርደት ውስጥ ገባችና
መንግስቱም ደካማ ስለነበር፣ ቁርጥ ያለ
ሀሳብ የሚናገሩ እንደነ ሂትለር ያሉ መሪዎች
ስልጣን ያዙ፡፡ አንድ ማህበረሰብ እርግጠኝነት
ሲያጣ ወደ ነበረበት ነው የሚመለሰው፡፡
ኢትዮጵያ ውስጥም እገሌ እንዲህ አድርጎ፣
እከሌ እንዲህ ብሎ ነበር ወደሚል ነው
ሁልጊዜ የምንመለሰው፡፡ ህዝብ የሚሄድበትን
መስመር ሲያጣ የሚገባበት ቅርቃር ውጤት
ነው፤ ይሄ የፀረ ጥላቻ ህግ:: መስመር
አቅጣጫ የማጣት ውጤት ነው፡፡ ሃገሪቷ
አቅጣጫ ስታጣ ነው ይሄ ህግ የወጣው፡፡
አሁንም መልሶ ህዝብን ማሰሪያ ህግ ነው
እየወጣ ያለው እንጂ መሪዎች በአግባቡ
ህዝባቸውን እንዲያስተዳድሩ የሚያስራቸው
ህግ
አይደለም::
አሁንም
እየተደረገ
ያለው፣ ህዝቡን እንሰረው ከሚል እሳቤ
የሚመነጭ ነው፡፡ ነገር ግን መንግስቱ ነው
አሁን ሊታሰርልን የሚገባው:: መንግስቱ
ነው ሃገራችንን ሊመልስልንና አቅጣጫ
ሊያስቀምጥልን የሚገባው፡፡ ሰው የሚጠላላው
የሚሰዳደበው፣ አቅጣጫ ሲያጣ ነው፡፡ ህዝብ
ንፁህ አቅጣጫ ሲያጣ፣ ወደ እርስበርስ
መጠራጠርና መፈራረጅ ይገባል፡፡ ህዝቡ
አቅጣጫ ሲያጣ ነው በተስፋ መቁረጥ፣ ወደ
ጥላቻ የሚገባው፡፡ መጠየቅ ያለብን፣ አሁንም
ሀገራችንን መልሱ ነው፡፡ ህግማንኛውም
ወደ ህዝብ ማነጣጠር የለበትም፡፡ አቅጣጫና
ፍኖተ ካርታ የተቀመጠለት ህዝብ ወደ ጥላቻ
ፖለቲካ አይገባም፡፡ ብዙ ሃገራትን በምሳሌ
ማንሳት ይቻላል፡፡ ጥላቻ ነግሶባቸወ የነበሩና
የዘር ፍጅት የደረሰባቸው ሃገራት እኮ ከዚያ
አስከፊ አደጋ የወጡት የሃገር ሃሳብና
አቅጣጫ ነጥሮ በመቀመጡ ነው፡፡ ለኛም
የሚጠቅመን ይሄው መንገድ ነው፡፡

አስደንጋጩ...

ቅፅ. 1 - ቁ.6

(ከገጽ 3 የዞረ)

ሚኒስቴር ምክር ቢጤ ሀሳብ ሰጥተዋል፡፡
ዶ/ር አብይ አቶ ለማን ከትልቁ እና
መረጋጋት ከተሳነው ክልል ፕሬዝዳንትነት
አንስተው ወደ መከላከያ ሚኒስቴር
ሲያመጧቸው
ከአጠቃላይ
የሀገሪቱ
ፀጥታ አንፃር ጠንከር ያለ ስራ እንዲሰራ
አስበው ይመስላል የሚሉ አስተያየቶችም
በየአቅጣጫው እየተሰነዘሩ ነው፡-

የዞን ዘጠኝ ጦማሪ አቤል ዋበላ በአቶ ለማ
አዲስ ሹመት ላይ አስተያየቱን ሲሰጥ፡“ምንአልባት የለማ መገርሳ መከላከያ
መሆን ሀገሪቱ ካለባት የጸጥታ ችግር
አንጻር ጥሩ ሊሆን ይችላል ብሏል፡፡
ከሌላ አቅጣጫ አንፃር ደግሞ ከተነሱት
ሀሳቦች ውስጥ የአቶ ለማ ወንበር
በመከላከያ የአስተዳደር እና የሎጂስቲክ
ጉዳዮችን ሚያስተዳድሩበት እንጂ ወሳኙ
ሰው ኢታማዦር ሹሙ ሰዓረ መኮንን
እንደሆኑ ጠቁመዋል፡፡ ሳሙኤል ብዙነህ
በዚህ ላይ ከዚህ በታች ያለውን አስተያየት
ሰንዝረዋል፡“የመከላከያ ሚኒስትርነት ስልጣን እዚህ
ግባ
የሚባል
አይደለም፤የመከላኪያ
ሚኒስትር የሆነ ሰዉ አንድ የሻምበል
ጦር እንኳ ከቦታ ወደ ቦታ የማንቀሳቀስ
ስልጣን የለዉም............የጦሩ ስምሪትን
በተመለከተም
"እንዲያዉቁት"በሚል
በደብዳቤ ቢገለፅለት እንጂ ምንም አይነት
ተሳትፎ የለዉም የዉሳኔዎችም አካል
አይደለም፤በእዉነቱ የለማ የመከላከያ
ሚኒስትርነት ሹመት ለኔ ትልቅ ፌዝ ነዉ
................ኦህዴድ/ኦዴፓ በተሻለ መጠን
ከኦሮሞ ህዝብ ጋር መቀራረብ የጀመረችዉ
እንደ ድርጅት ባሳየችዉ ለዉጥ ሳይሆን
በለማ መገርሳ ተክለ ስብእና ተከልላ
ነበር....የኦሮሞ ህዝብ ከሌንጮ ለታና ገላሳ
ዲልቦ በኋላ በህብረት ሆኖ አደባባይ ወቶ
ያዜመለትና ፍቅሩን የገለፀለት ፖለቲከኛ
ለማ
መገርሳ
ነዉ......ኦህዴድ/ኦዴፓ
ከኦሮሞ ህዝብ ጋር መታረቋንና ቅቡል
መሆኗን እርግጠኛ ሳትሆን ለማ መገርሳን
ከህዝቡ መነጠሏ ትልቅ የፖለቲካ ሞት
እንደ ሞተች ይቆጠራል።”
ይህ ዘገባ የተዘጋጀው ማተሚያ ቤት
ለመግባት የመጨረሻ ሰዓት ላይ ሆነን ነው፡
፡ በመሆኑም ክቡራን አንባብያን በሹመቱ
ዙርያ በቀጣዩ ሳምንት እትማችን ሰፋ ያለ
መረጃ እና የሙሁራን አስተያየቶች ይዘን
እንደምንወጣ ከወዲሁ እንጠቁማለንለ፡፡

ተሰፋዬ ገ/አብ...

(ከገጽ 8 የዞረ)

ከሆነ ጠ/ሚ ዶ/ር ዕብይ ለዚህ ዓይነቱ
ጥፋት መሰለኝ ይቅርታ የጠየቀው ይህንን
ይቅርታ የማትቀበል ከሆነ አቶ ኤርምያስ
እንደ እውነቱ ከሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ ጠ/ሚ
ዶ/ር ዕብይን ስህተት ከማወቁ በፊት አንተን
ኤርሚያስ ለገሰን በአዲስ አበባን ወጣቶች ላይ
በሰራኽው አስከፊ ስራ በውል ያውቅሃል ብል
ማጋነን አይደለም:: ህወሀት ኢትዮጵያውያን
ላይ ለፈጸመው አረመናዊ ጭካኔ ሁሉ
የእጅህ አሸራ ያለበት በመሆኑ የኢሕኣዴን
አመራሮችን በማውግውዝ የአንት ሓጢያት
ሊሺረው አይችልም ባይ ነኝ:: ለምን እራስህን
እንደ ጲላጦስ ከደሙ ንጹህ ነኝ ትላለህ?
ሌላው ደሞ በ28ኛው ደቂቃ ላይ እንዲህ
በለህ ነበር ሙዜም ውስጥ የነማን ታሪክ
የነማን ምስል ነው የሚቀመጠው የሚለውም
መታሰብ አለበት ለምሳሌ ብለህ ከአጠገቤ
ብነሳ በማለት በአጠግብህ ያሉ ሰዎችን ስም
በመጥራት አስቀምጠሃል::
በተጨማሪ
ለ27ዓመት ውስጥ የተፈጸመውን ቶርቸር
በቭዲዮ ተቀርጾ በምስል ተደግፎ ይቀርባል
ወይ ብለህ ጥያቄ ታቀርባለህ::
እውነት
እውነት እልሃለው አቶ ኤርምያስ በሙዜም
ውስጥ የተገራፊዎቹ ስምና ምስል ብቻ
ሳይሆን
የአስገራፊዎቹ
ሚንስትሮችና
የገራፊዎቹ ምስል ጭምር መቀመጥ አለበት
ታዲያ የነ አቶ መለሰ; የነ አቶ በረከት እና
የሌሎቹ ግፍ ፈጻሚዎች ፎቶ (ምስል)
ሲለጠፍ የእርሶ የአቶ ኤርምያስ አይኖርም
ብለው ያስባሉ ምክንያቱም የአቶ በረከት ካለ
እርሶም አሉ ማለት ነው ምክንያቱም ምን
ግዜም ቢሆን አገራዊ እርቅ መጥቶ በዳይም
ተበዳይም ይቅር እግዚአብሔር ካልተባባለ
በስተቀር በአቶ በረከት ውስጥ እርሶ ይኖራሉ
በእርሶ በአቶ ኤርሚያስ ውስጥ አቶ በረከት
አሉ :: ለእንደዚህ ዓይነት አቶ ኤርምያስ
ህወሀት/ኢሃዴግን
ከድተው
ስለወጣህና
የህወሀት/ኢሃዴግ በለስልጣኖች የፈጸሙትን
ወንጀል ዳጎስ ባሉ ሁለት መጻህፎ ለንባብ
ስላበቁ(እርሶም ዳጎስ ያለ ዶላር ያገኙ
ይመስለኛል ለፈገግታ) እንደ ጲላጦስ ከደሙ
ንጹህ ነኝ ብለው ከሆነ ተሳስተዋል ቢያንስ
የአቶ በረከት ሃጢያት ሲነሳ የእርሶም
የሚነሳ
ይመስለኛል
ለምን
ብትሉኝ
እርሳቸው ሃጢያት እንዲሰራ ከሚሉኮቸው
ሰዎች ውስጥ እንደውም በጣም የቅርብና
ምክትላቸውም የነበሩ ስለነበረ:: በእርሳቸው
ውስጥ እርሶ አሉ በእርሶ ውስጥ እርሳቸው
አሉ ብል ማጋነን አይሆንብኝም::
አቶ ኤርሚያስ ከአገር ከመውጣቶት በፊት
በሚሊዮን በሚቆጠሩ ወጣት ወንድሞቻችንና
እህቶቻችን
ውስጥ ወያኔያዊ አስተሳሰብ
ፍለላጎትና እምነት እንዲሰረጽ
የሰሩ
ሞሆነትን እርሶ ይረሱ ይሆናል እንጂ
ታሪክና ትውልድ አይረሳውም::፣ እሱም
ብቻም ሳይሆን ከመምሩ ዲቀ መዝሙሩ
እንደ ሚባለው ትን ታንግ የሆኑ የህወሀትን
ካድሬዎችን አሰልጥነው ያሰማሩ ፣ ከሁሉ
የሚከፋው ደሞ ወጣቱ ትውልድ ለትግል
እንዳይነሳሳ ስነ ልቦናውን የሰለቡና ያሰለቡ
ኖት :: በታሪክ ብልታቸው የተሰለቡ ጅግኖች
ነበሩን ልቡ የተሰለበ ጅግና ግን የለንም
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ይህም የሚያሳየው የእርሶና የአለቃዎት የአቶ
በረከት መመሪያ በወጣቱ ብልት ላይ ጠርሙስ
ማንጠልጠል ብቻ ሳይሆን ትልቁ ስራችሁ
ስነ ልቦናውን መስለብ ነበር:: ኢህኣዴግ
ለተፈጸመው ሁሉ አሻራቸውን በተወሰነ ደረጃ
ትተው ካለፉ ሰዎች ውስጥ እርሶ አንዱ ኖት
ብል ከእውነት የራኩኝ አይመስለኝም::
አቶ ኤርምያስ አንድ ጥያቄ ልጠይቆት
ከመለሱልኝ ጥያቄዪም እየተካሄደ በላው
የአገራችን የሽግግር ለውጥ አሉታዊ ላይ በአቶ
በቀለ ጋርባ; በአቶ ጁዋር መሃመድ; በአቶ
ተስፋዪ ገብራብ እና በእርሶ(በአቶ ኤርምያስ
ለገሰ) እንዲሁም በዶ/ር ጸጋዪ አራርሳ
መሃከል ያለው ልዩነትን ምንድን ነው? ለኔ
ግራ ቢገባኝ “ቀልቀሎ ስልቻ ስልቻ ቀልቀሎ”
ብዪ ማለፉን ነው የመረጥኩት::
አቶ ኤርሚያስ ይቺ ኢትዮጵያ የምትባል አገር
ስንት የመከራ ወንዞችን ተሻግራለች መሰሎት
ገና ስንት ትሻገራለች እውነት ነው የምሎት
አቶ ኤርሚያስ ይህቺ አገራችን ስንት የግፍ
ተራራዎችን አቋርጣለች እንዳይገርሞት ገና
ስንት ታቋርጣለች አልዋሾትም አቶ ኤርሚያስ
ኢትዮጵያችን ስንት የበደል ሰይፎችንና ጦሮችን
አምክናለች መሰሎት ገና ስንት ታመክናለች
እውነት እውነት ነው የምሎት ኢትዮጵያችን
ስንት አምባገ- ነኖችንና
በቁማቸው የሞቱ
እያለቀሰች ቀብራለች ገና ስንቱን በቁማቸው
የሞቱትን ትቀብራለች ባጠቃላይ
ጭቆና
ከኢትዮጵያውያን ደም ሙልጭ ብሎ ወጥቶ
በነፃነት፣ በእኩልነት፣ በዳኝነት በጠራ ደም
እስቲተካ ድረስ ኢትዮጵያ ወደ እግዚአብሔር
እጆችዋን ዘርግታ ትጸልያለች የሚል ተስፋ
አለኝ::
በሌላ በኩል በኔ እምነት “ዛሬ አገራችንን
ክፉኛ የጐዳው የእኲይ ሰዎች ግብር ብቻ
ሳይሆን፣ የጥሩ ሰዎች ዝምታ ጭምር ነው፡
፡ ከየትኛውም የታሪክ ጊዜ ይልቅ፣ ክፉዎች
በክፋታቸው ጥሩዎች ደግሞ በዝመታቸው
በአገራችን በኢትዮጵያና በሕዝባችን ላይ
አባሪ ተባባሪ ሆነዋል፡፡ ክፉዎች ክፋትን
በኢትዮጵያ ላይ በገቢር ሲተገብሩ፣ ጥሩዎች
በግብር አልቦነት እኲይ እንዳሻው እንዲናኝ
ሙሉ ፈቃድ ወይንም ዕድል ሰጥተውታል
(ፈረንጆቹ sin of omission and sin of
commission ከሚሉት ሐሳብ ጋር ይዳበላል፡
፡ የሚገርመው በአገር ውስጥም ሆነ በውጪ
አገር የምትኖሩ ኢትዮጵያዊ ሙህራኖች የት
ነው ያላችሁት እውቀታችሁ እና የህይወት
ተሞከሮችሁ በአሁኑ ሰዓት ለምትወዶት
አገራችሁና ለምትወዱት ህዝባችሁ ካልዋለ
የናንተ ተሞክሮና የናንተ እውቀት “የጋን
ውስጥ መብራት ነው” ቢባል ስህተት ይሆን?
በዚህ አጋጣሚ ምግባራቸውን በውል ሳያጤኑ
ወይ እኲዩን ወይ ደግሞ ጽድቅን በማድረግ
ላይ ያሉ አላዋቂዎችን አልዘነጋሁም፡፡
በመጨረሻም ኤርምያስ ለገሰ ተስፋዪ ገብረአብ
ጀዋር መሓመድ ጋሽ በቀለ ገርባ ምንና ምን
ናቸው? ለሸርና ተንኮል የጆሮ ጉታቻ ያንገት
ሃብል ናቸው በማለት ለዛሬው ልሰናበት::
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የኢሕአዴግ...

(ከገጽ 10 የዞረ)

ነበር፥ ለነገሩ ተከልክሎ እንጂ ወድዶ የተወው
እንዳይመስለን!
ከላይ መግቢያው ላይ እንዳልኩኝ፤ ኢሕአዴግ
የገደል አፋፍ ሐረጓን ለመበጠስና ሥሯን
ለመቁረጥ ሌተቀን ቢኳትን፣ ቢያሴርና "አዲሱ
የለውጥ አስተሳሰብ አይሠራም" ለማስባል
ኢሕአዴጋዊ
የጥናት
ጽሑፍና
የብሶት
ማኒፌስቶ ቢያቀርብም፥ በተለያዩ የአገሪቱ
ከተሞች ላይ ግጭትንና ተከታታይ ሁከት/
ብጥብጥ ጠንስሶ ቢመራም፣ የለውጥ ናፋቂ
ወጣቱን ኃይል በተለያየ ሰበብ ቢያሳስር፣
ቢያስደበድብ፣
ቢያስገድል፣
በመንግሥት
ስንፍናና ልግመኝነት በሕዝቡና ንብረቱ ላይ
በርካታ ጥቃቶች ሲደርሱ እጁን አጣጥፎ
ቢመለከትም፣ ወዘተ እናም ለእነዚህ ሁሉ
ኪሣራዎች የለውጥ አስተሳሰቡንና አራማጅ
ኃይሉን ተጠያቂ ለማድረግ ቢማስንም፣
በጊዜያዊና ሕገ-ወጥ የበላይነታቸው የንጹሐንን
ደም በየከተማው ቢያስፈስሱና ቢያሳስሩም፣
ከመሃል አገር ራቅ ባሉ አካባቢዎች (ለምሳሌ
ጎፋ) ሌቦችንና ዘረኞችን በድጋሚ ሕዝቡን
ሳያስፈቅዱ ላዩ ላይ ቢሾሙም፣ ወዘተ ለውጡ
ሕዝቡን ሙሉ በሙሉ ተጠቃሚ ለማድረግ
ይቆይ እንደሁ እንጂ ሐረጓ አትበጠስም። ባለ
አንድ ዓይን መቼም በእንጨት አይጫወትምና
ሕዝቡ የለውጥ አስተሳሰቡን በርካሽ ዋጋ
አይሸጥም/አይደራደርምም። መለስ ሞቶም፥
በረከት ታስሮም ኢትዮጵያ በድንቅ ሁኔታ
እየተመራች ነው። “ኢትዮጵያ ትፈርሳለች"
ያሉት ሟርት አልሠራም።
ባህላዊውን፣ መንፈሳዊውንና ዓለማዊውን
መንግሥት
ለይቶ
መምራት
የተሳነው
ኢሕአዴግ፥ ዛሬ አገሪቱን በባህልና በመንፈስ
ለመምራት "ታች ላይ፣ አሻሼ-ገዳሜ" ይላል።
ሲጀምር እጉዝ ማርክሲስት (guided and assisted Marxist) የነበረው ኢሕአዴግ ቆይቶ
መምራት ሲሳነው መንፈሳዊ (Spiritualist
- Idealist) ለመሆን ትንሽ አልሰቀጠጠውም፥
አላሳፈረውምም።
የኢሕአዴግ
ዓለማዊ
መንግሥትነት ከሸፈ፤ ጎማው ተነፈሰም EPRDFʼs secularism is, practically a
failure! አገሪቱን በሃይማኖትና በባህል ሳይሆን
በዕውቀት፣ በቁስና በምክንያት ለመምራት
በትረ-ሥልጣኑን ጨብጦ ሲንደፋደፍና ሲፋንን
ኖሮ ዛሬ ደግሞ አገሪቱን በባህልና በሃይማኖት
እየመራ ነው። (ለምሳሌም ሰሞኑን በየአካባቢው
ራሱ የቀሰቀሳቸውን ግጭቶች ማስተዳደር
ተስኖት የየባህሉና የየሃይማኖቱ መሪዎች
እየተዋጁትና እየታደጉት ነው)። በዑላማዎች፣
በኣባ ገዳዎች፣ በሼኮች፣ በቄሶች፣ በመጋቢዎች፣
ወዘተ እያስገዘቱና እያስመከሩ አገር መምራት
የዘመናዊ መንግሥታት መገለጫ ሳይሆን
በምክንያትና በእውቀት የወደቁ አምባገነን
መንግሥታት መገለጫ ነው። እንዲህ እንዲህ
እያለ የባህልና የሃይማኖት መሪዎችን ባያጃጅል
ጥሩ ነበር ። በምክንያት አሳምኖና በአሳብ
ልቆ/በልጦ መምራት ሲሳነው በሃይማኖት
ጀምሯል። የሃይማኖት መሪዎችም (በተለይም
የክርስቲያኑ) ከአምባገነን መንግሥት ጋር ሕገወጥ ጋብቻ መሥርተው ሕዝቡን ባያስበድሉ
ጥሩ ነበር። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ከጨቋኝ
ነገሥታት ጋር አብራ ሕዝብ አሰቃይታና
እውነትን ጨፍልቃ ታውቃለችና ዘንድሮ
ካለፈው ስሕተታችን ብንማር ጥሩ ነው።
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የማርክሲዝምን
ፍልስፍና
የማታውቁ
ጥቂት ወጣቶች ካላችሁ ትንሽ ፅንሰአሳቡን ልንገራችሁ፦ የእሳቦት የበላይነትን፣
ሃይማኖታዊ ጭቆናን፣ ሰዎችን በዘር፣
በፆታ፣ በትውልድ ሥፍራ፣ በሃይማኖት፣
በቋንቋ፣ የገዢና የተገዢ መደብ፣ ወዘተ
እያሉ መከፋፈል “የእሳቦት ቀውስ እንጂ
እውነት አይደለም” ብሎ የሞገተና አሃዳዊነትን
በማጥፋት ሁለታዊ ቁስ አካላዊነትን (dialectical materialism) ያሰረፀ ፣ የታሪክን
ቁሳዊ የኑባሬ መሠረቱን የአደባባይ ምስጢር
ያደረገ ግሩም ፍልስፍና ሲሆን Karl Marxም
የ19ኛው መቶ ክፍለ- ዘመንና እስካሁንም
ዓለምን ለሁለት (ቀኝና ግራ) የከፈለ፣ አቻ
ያልተገኘለት፣ አከራካሪና አይሁዳዊ ጄርመናዊ
ፈላስፋ፣ ከፍተኛ የስነ ምጣኔ ሀብት ባለሙያና
የካፒታሊዝም ሥርዓተ ማኅበር ሃያሲም
ነበር። የእሳቦት ልዕልና፣ የርዕዮተ-ዓለም
ቀዳምነት፣ ሃይማኖተኝነት፣ ወዘተን ያለ ልክ
ማግዘፍና የቁስ አካላዊነትን ዋጋ ያለ ልክ
ማንኳስን አደባባይ ላይ ያለ ምህረትና ትህትና
የተቸ፣ አቻ ባልተገኘላቸው የሂስ አሳቦቹ ክፉኛ
ያሸማቀቃቸው ግሩም የአሳብ መስራችም
ነበር። ይህንን የKarl Marxን ዘመን ዘለልና
እጅግ ተፅዕኖ ፈጣሪ፥ እንዲሁም የስግብግቡን
ካፒታሊዝም ሥርዓተ-ማኅበር ሂስ ለመዝለቅ
‘Das Kapitalʼ እና Communist Manifesto
ማንበብ እጅግ ይመከራል፥ እዚህ ውስን አምድ
ላይ ይህን አሳብ መጨረስ አይቻልምና።
የኢሕአዴግ ሹሞች ብዙ ማንበብ ስለማይወዱና
ከብልህ
ስለማይማሩ
ምድራችን
ላይ
ስሕተትን ይደጋግማሉ። አንብበው ቢመሩ፣
የተለያየ አቋም መያዝ መርገም አለመሆኑን
ቢያስተውሉ ያለ ራሳቸው መርነት "አገር
ትፈርሳለች" ብለው በእውር ድንብር አገር
አያምሱም ነበር። ብረታውያኑ ኢሕአዴጎች
ልዩ አሳብ ለእነሱ መርገም ነውና ይህን
አሳቤንም "የአመጽ ቅስቀሳ ነው" እንዳይሉት
ያስፈራል። ለነገሩ አንብበውም አይገባቸውም፥
ወይም እንዲገባቸውም አይፈቅዱም፥ ይህ
አዲስ ራዕይ አይደለምና። “ጅራፍ ራሱ ገራፊ፥
ራሱም ጯኽ" እንዲሉ ኢሕአዴግ ራሱ ገዳይ/
አሳሪ/አሸባሪ/አሳዳጅ/ፀረ-ሠላም/ወዘተ
ሆኖ
ሲያበቃ ራሱ ደግሞ "እኔ የአገሪቱ ታዳጊ፣
ቤዛ፣
ተስፋ፣
የዲሞክረሲና
የመልካም
አስተዳደር ፋና ወጊ፣ ወዘተ ለማለት ትንሽም
ሰቅጦት አያውቅም። አሁን የኢትዮጵያ ሕዝብ
የሚያስፈልገው አሮጌውን ቤት እየጠገነና
እያስጠገነ ዘመን መግፋት ሳይሆን ያለ
የሌለውን ሃብት ቆጥቦ አንዲት አዲስ ቤት
ገንብቶ ቀጣዩን ሕይወት ያለ ስጋት መምራት
ነው፥ ኢሕአዴግን መጠገን ልክ አሮጌ ፍሪጅ
እንደ ማስጠገን ወጭው ከባድ ነውና።
ሕዝቡ የሚሆነውንና የሚበጅለትን ራሱ
የሚመርጥበትን ሥርዓት እውን የማድረግ
የፈቃድ ግዴታም አለበትና የኢትዮጵያ ሕዝብ
ባርነትን "እምቢ" የማለት ታሪካዊ ጀብደኝነቱን
ኢሕአዴግ ላይም መድገም አለበት። ያለፉ 28
ዓመታትን ያለ ርህራሄ የጨቆነን ኢሕአዴግ
አሮጌና አምታታች ፍልስፍናውም
ሆነ ራሱ ኢሕአዴግ ያለ ርህራሄ መወገድ
አለበት። "ያለ ርህራሄ" ስል ሕዝቡ ሠላማዊ
እምቢታውን በመግለጽ ኢሕአዴግን ማሳፈር
መቻል አለበት ማለቴ ነው።
የቢላዋ ጫፍ ሚዛን ሞካሪው ኢሕአዴግ
ሙከራው እንዳልተሳካለት በቅጡ የተረዳም

አይመስልም።
ድርጅቱ
የተመሠረተውና
የሚመራውም በዐዋቂዎችና ምክንያተኞች
ሳይሆን በወንጀለኞችና ደመ-ነፍሳዊ ቀማኞች
ስለ ሆነ ሩቅ አያይም። በሕይወት እያሉ
እልፍ ገደሉ፥ አሁን ደግሞ መሞቻቸው
ላይም የገደላቸውና ያስገደላቸው ንፁሐን
ለቁጥር ይታክታሉ። "መሞቻው...” ያልኩኝ
አሳቡ መሞቱን ለማስረገጥ ነው። ኢሕአዴግ
አሳቡ የሞተበት በ1997 ዓ/ም ነበር። አሳቡ
ሞቶ
በድንብርና
በውንብድና
እያዋከበ
እስካሁን መኖሩ ሕያውነቱን አያረጋግጥም።
አንዳንድ ማስተዋል የጎደላቸው የኢሕአዴግ
ካድሬዎች፦ "ዛሬም ኢሕአዴግ በሕይወት
አለ፣ ነገም ለምርጫ አይፈራም፣ ወዘተ"
ሲሉ እገረማለሁ። አንድ አምባገነን ፓርቲ
ለረጅም ጊዜ ሥልጣን ላይ መቆየቱና
የሕዝብን ድምፅ እየሰረቀ መዝለቅ አሸናፊነቱን
አያረጋግጥም፥ የኢሕአዴግን ዲሞክረሲያዊ
ወካይነቱን የኢትዮጵያ ሕዝብ ያውቀዋልና
ዳኝነቱን ለሕዝቡ እንተወው። አምባገነን
ኖሮም ሞቶም ሕዝብ ያስለቅሳልና ኢሕአዴግ
መሞቻው ላይ እንዳይፈጀን ብዙ መጠንቀቅ
አለብን። ኢሕአዴግ በየጊዜው ከሞት አፋፍ
ላይ ወጣቶችንና ሌሎች ንፁሐንን ሰውቶ ራሱ
የመትረፍ፥ ዳግም የማንሠራራትና ሕዝቡን
የመጨቆን የፈረጠመ ልምድ አለውና ሕዝቡ
በተደራጀ ሁኔታ ሠላማዊና ኢትዮጵያዊ
የፖለቲካ ፓርቲዎችን በመቀላቀል የአታላዩንና
የማፊያውን ኢሕአዴግ እድሜ ሊያሳጥር፥
የራሱንም ቀን ሊታደግ ይገባል። ወጣቱን
ከማሰቃያ ቤት ወደ ማሰቃያ ቤት እያፈራረቀ
የሚያስገርፈው ሥርዓት ማለቅ ካለበት አሁን
ነው።
ሥርዓቱንና
አምባገነን
ካድሬዎቹን
የተቃወመ፣ የተቸና ሂስ የሰነዘረ ሁሉ
የሚገጥመው ዱላና መገኛውም ማረሚያ/
መግረፊያ ቤት ነው። መቸም በአሳብ የተረታ
ሰው አማራጩ ዱላ ነውና ተፎካካሪው ላይ
ቡጢ ይሰነዝራል። ለአብነትም በደ/ብ/ብ/ሕ/ክ/
መንግሥት በደኢሕዴን ፊት አውራሪነት ጎፋ
ዞን ላይ በቅርቡ የተጫኑ 'ባዕዳን ካቢኔዎች'
የሚታገሏቸውን በአሳብ መመከት ሲሳናቸው
ማሳሰር፣ ማስደብደብ፣ ማሳደድ፣ ወዘተን
አጭር አማራጮቻቸው አድርገዋል። በራሳቸው
ግንባርና ስም እንዳይታገሉ ነውራቸውና ሕዝቡ
ላይ የፈፀሟቸው ድርጊቶቻቸው አሳፍሯቸው
በማኅበራዊ መገናኛው (facebook) ጭምር
ሀሰተኛ account በመፍጠር ታጋዮቻቸውን
ሲሳደቡ ይውላሉ፥ በተጨማሪም ሌሎችን
fake ተሳዳቢዎችንም በመቅጠር ሰውን
ለማስሰደብና ለማስዛት ቀኑ (24 ሰዓቱ)
አይበቃቸውም። ከላይ “ባዕዳን ካቢኔዎች"
ያልኩኝ እጅግ በማስተዋል ነው፥ ምክንያቱም
የተሾሙት በሕዝቡ/በተወካዩም አልነበረም፣
የየሕዝብ ምክር ቤቶች ደንቦችና ሥርዓቶች
በየሹመት ሂደቱ ተጥሰዋል (የሕዝብ ተወካይ
ያልሆኑ ግለሰቦች ዋና አስተዳዳሪ እስከ መሆን
ደርሰዋል)፣ በሹመት ከየቦታው ተጠራርተው
ሣውላ የተሰበሰቡ ቡድኖች አብዛኞቹ በቀደመው
የደኢሕዴን ሠንሠለታማ ትሥሥር ነው፣
ሕዝቡ አያውቃቸውም/ አልወከላቸውምም።
በነገራችን ላይ ኢሕአዴግ በቢላዋዋ ጫፍ ላይ
‘balanceʼ መሥራት ይችላልን?
ጤና ይስጥልኝ
ዓይናለም ነኝ።

( በበላይነህ አባተ
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አ

ገር ይቃጠላል ሕዝብ ግን
ለፖለቲካ ፍጆታ መንገድ ጠረጋ
በአዋጅ
ተጠርቷል፡፡
እንደ
መንገድ
ጠረጋው
ቃጠሎን
ለማጥፋት
ሕዝብን
በአዋጅ
ለመጥራት ምን ያህል ገንዘብ
ይጠይቃል? ላሊበላን ከመፍረስ ለማዳን
ሕዝብን በአዋጅ ለመጥራትስ ምን ያህል ጥበብ
ይጠይቃል? ጣናን በአረም ከመድረቅ ለማዳን
ሕዝብን በአዋጅ ለመጥራትስ ምን ያህል
ጉልበት ያስፈልጋል? በከንቲባ ከፈረሱ ቤቶች
መንገድ የወደቁትን ህጻናትና እርጉዝ ሴቶች
ወደነበሩበት የሚመልስ አዋጅ ለማወጅስ
ምን ያህል በጎ ፈቃድ ይጠይቃል? በዘመናዊ
መሳሪያ የሊጥ ዕቃና ዳቦ የሰረቁ የወታደር
ልብስ ለባሽ ሽብርተኞችን ችሎት ለማቅረብስ
ምን ያህል ጊዜ ያስፈልጋል?
ወጣት ሆይ! ህልውናህን የመፈታተኑ አደጋ
በህይወትህና በቅርስህ በከፋ ሁኔታ ቀጥሏል፡
፡ ይኸንን አደጋ ደርምሰህ ህልውናህን
ለማስቀጠልና በክብር ለመኖር ወደ አያቶችህ
ባህልና ጀግንነት መመለስ ግድ ይላል፡፡
ሃይማኖትህ ዓለም በቅዱሳን የምትመራ
የፍትህ ምድር እንድትሆን ያዝዛል፡፡ ዳሩ ግን
የትናንትናዋም ሆነ የዛሬዋ ዓለም ለጉልበተኞች
እንጅ ለቅዱሳን ተመችታ እንደማታውቅ ታሪክ
ይመሰክራል፡፡ ድርሳናትም ዓለም የጉልበተኞች
እንጅ የቅዱሳን ሐብት የሆነችበት ዘመን
እንዳልነበረ
አስረድተዋል፡፡
ጉልበተኞች
ጉልበትን በጠመንጃ፣ በስብከትና በገንዘብ እንደ
ጆፌ መጭልፈው ዓለምን እንደ ኳስ እያነጠሩ
ሲያሽከረክሯት ኖረዋል፡፡ ዓለም እስከ ዓለም
ፍጣሜም ተጉልበተኞች መዳፍ መውጣቷ
ያጠራጥራል፡፡ ይህ እውነታ ጉልበት ለህልውና
ያለውን ወሳኝ ሚና ያመለክታል፡፡ ጉልበት
ለህልውና ያለው ወሳኝ ሚና በዳርዊን ምርምር
ተረጋግጧል፡፡ ዳርዊን “ሰው በአዝጋሚ ለውጥ
ተፈጠረ” ያለው ስብከት ውሀ ባይቋጥርም
“ጉልበታም ደካማውን አጥፍቶ ዓለምን
ይቆጣጠራል!” የሚለው ክርክሩ ትክክል
እንደነበር ያለም ታሪክ ይመሰክራል፡፡
ጉልበት ለህልውና የሚጫወተውን ወሳኝ ሚና
አያቶችህ ተረድተውት እንደነበር ግብራቸው
ይመሰክራል፡፡
አያቶችህ
በአጥንታቸው
ካስማነትና በደማቸው ምርግነት ገንብተው
በጠበቋት አገር እንደ ጠላት የምትገደለው፣
የምትፈናቀለውና
የምትሰደደው
ያሁኑ
አማራም
እንደ
አያቶችህ
ከአውሬዎች
ራስህን ተከላክለህ ትውልድን ለማስቀጠል
ከጥበብ ጎን ለጎን የጉልበትን ጠቀሜታ



ሱሪህን ከጪንህ ከፍ
አድርገህ ከወገብህ
በቀበቶ ማጥበቅ
ይጠበቅብሃል፡፡ በባዕዳን
ዳንስ እንደ ማይክል
ጃክሰን እንደ ጥንዚዛ
መፈናጠሩን ትተህ እንደ
ሞላ ሰጥአርጌ በሽለላና
በፉከራ መንጎራደድ
ይኖርብሃል፡፡

መገንዘብ ይኖርብሃል፡፡ እግዚአብሔር ሰውን
በመልኩ ፈጠረው” ከሚለው የድስት ሺህ
ዘመን እምነትህ በተጨማሪ በዚች ከንቱ
ዓለም ለህልውና ጉልበት አስፈላጊ መሆኑን
መረዳት ይኖርብሃል፡፡ እግዚአብሔር “ቀኝህን
ሲመታህ ግራህን ስጥ”ን ያዘዘው አምላክ
በመልኩ የፈጠረው ሲመታህ እንጅ ሰይጣን
ተእግዚአብሔር ፈልቅቆ በተንኮልና በጭካኔ
ያደቆነው አውሬ ሲነክስህ አለመሆኑን ማወቅ
ይኖርብሃል፡፡
ሰይጣን ተእግዚአብሔር ጉያ ነጥቆ ያደቆነው
ወራሪ ቀኛቸውን ሲመታቸው ግራቸውን
በመስጠት ፋንታ አያቶችህ ወራሪውን እንደ
አውሬ በመቁጠር እንደ አንበሳ አግስተው
ከአናቱ ተጎምረው እስተንፋሱን እየዘጉ
ዘርረውታል፡፡ እንደ አያቶችህ ተአውሬዎች
ራስህን ተከላክለህ በክብር ለመኖር ያያቶችህን
ፈለግ መከተል ይኖርብሃል፡፡ ሁለት እጅ፣
ሁለት እግር፣ ሰላሳ ሁለት ጥርስና እሚናገር
ምላስ ያለውን ሁሉ እግዚአብሔር በመልኩ
እንደፈጠረው ሰው በመቁጠር “ለኢትዮጵያ
ህልውና ስል ቀኝ ፊቴን ሲመቱኝ ግራ ፊቴን
ሰጠሁ” የሚል በምድር የመኖር መብትህን
የሚነሳ በሰማይም ከገነት የሚያርቅህን ጅል
ዐመል ማቆም ይኖርብሃል፡፡ ለግማሽ ክፍለ
ዘመን የዘር መጥረግ ወንጀል እየተፈጠመብህና

ወደ ገፅ 26 ዞሯል
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ራዕይ ለኢትዮጵያ
ትውልድ ያስፈልገዋል

ሐዋርያው ዘላለም

መርፌ፡- ከአገልግሎትህ እንነሳ በማስተማር በተለያዩ
ሀገራት ትንቀሳቀሳለህ ትውልድ ላይ ትሰራለህ እስኪ
ከአገልግሎትህ እንጀምር፡፡
ሐዋርያው ዘላለም፡- የእኔ አገልግሎት ከራዕይ
ይጀምራል፡፡ ነገር የሚቀየረው ከራዕይ አንጻር
ስለሆነ አገለግሎቴ ከራዕይ አንፃር ነው፡፡ ራዕይ
ደግሞ ትውልድ የማስነሳት ድንገት መለኮታዊ
መርህ መከተሌ ሃይማኖታዊ መልክ ቢሰጠኝም
እኔ የማምነው ግን ራዕይ ለኢትዮጵያ ትውልድ
ያስፈልገዋል የሚል እምነት አለኝ መለኮታዊ
መርህ እንድከተል የሚያደርገኝ ዋና ምክንያቴ
ደግሞ ራዕዩን የሰጠኝ ጌታ እየሱስ የመጣበት
መንገድ ጌታ እየሱስ ፖለቲከኛ አልነበረምም፡
፡ ኃይማኖተኛም አልነበረም፣ ግን ትኩረት
አድርጎ ሃይማኖት ቤቶችን ተናግሯል፡፡ ጌታ
እየሱስ የህይወት ለውጥ ላይ ነው ትኩረት
ያደረገው፡፡ የህይወት ለውጥ ላይ ስትመጣ
ተልዕኮ በመጨረሻም ዋጋ የከፈለው ቤዛነቱንም
የገለጠው ለህይወት ለውጥ ነው፡፡ ለምሳሌ
በሽታን ለማጥፋት ነው የተገረፈው የሰዎችን
ኃጥያት የምንለው ክፉ ጠባይ ለማጥፋት ነው
ወንድም ወንድሙን ሊጓዳ የሚችልበትን ክፉ
ጠባይ ለማጥፋት ነው የተገረፈው ደህነትን
ለማጥፋት ነው፡፡
ድህነት ማለት unproductive mind ይባል
ደሃ (ፍሬ አልባ አዕምሮን ነፃ ለማውጣት
ነው፡፡ የጌታ መንፈስ በላዬ ነው ብሎ እየሱስ
እግዚአብሔር
ቀብቶኛል
ስል
ለድሆች
ወንጌልን እሰብክ ዘንድ ለታሰሩት መፈታትን
የተጠቁት ነፃ ማውጣት፣ ለእውሮች ማየትን
የተወደረችውን የጌታን መምጣት መጨረሻ
ላይ celebration ያለውን ህይወት ማብሰል
ብሎ ነው የጀመረው ስለዚህ ስታየው ድህነት
እስራት ጥቃት እውርነት የሰው ልጅ የህይወት
ቀንበሮች ናቸው፡፡ የኃይማኖት አይደሉም፡፡
ሁሉም ኃይማኖት ውስጥ ያለው ሰው ደሃ
አለው፡፡ ሁሉም ኃይማኖት ውስጥ እስራት
አለው፡፡ እስራት የምንለው በሽታን ነው፡
፡ የፀባይ ጉዳይ ነው፡፡ የባህርይ ጉዳይ ነው፡
፡ ሱሰኛ መሆንን ነው፤ የተጠቃ ማለት ከእሱ
ውጭ ያለ ኃይል ሰውየው ላይ መሰልጠን
ሲጀምር ልቡን ነፃነቱን ህይወቱን እንዳይገልጥ
ሲያደርገው ማለት ነው፡፡
ስለዚህ የጌታዬ አካሄድ ለሰው ልጅች ነፃነት
ነው፤ ፍትህ ነው፤ በጎነት ነው፣ ማዕከላዊነት
ያደረገ ሃሰብ ስለሆነ ራዕይ ስለሆነ ያለኝ እኔ
በራዕይ አስተሳሰብ ስለሆነ የተመሰረትኩት
የማምነው ያንን አስተሳሰብና አመለካከት
ስሎሆነ ከዛ ተነስቼ ነው ወደዚህ አገልግሎት
የገባሁት…
መርፌ፡- አገልግሎትህን በምን በምን መንገድ ነው
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ከጎጠኝነትና ከመሀይምነት ና ከሱስ እንዴት
ነፃ የሚወጣበትና የጌታዬን መንገድ መከተል
ነው፡፤ ሰው ኃይማኖ ብሎ ይጥራው የኔ ግን
ሀሳብ ነው ሀሳቤ ውስጥ የእግዚአብሔርን
ሀሳብ መጨመር ነው፤ የእግዚአብሔር ሀሳብ
ብርሃን ስለሆነ ነው ማለቴ ነው፤ ስለዚህ
ማንኛውንም መድረክ ስለምጠቀም በራሳችን
የሚፈጠሩ መድረኮች አሉ፡፡ ቤት/ን ላይ
በመደበኛ የምናስተምረው ከዛ ውጭ Business meeting የምንላቸው አሉ ለሥራ ፈጠራ
ስልጠና የምንሰጥባቸው አለ leaders training
የሚባል አለ፡፡ መርዖችን በፀባይ፣ በራዕይና
በጥበብ በአስተሳሰብ ሙሉ የሚሆንበትን
መንገድ የምንፈጥርበት መድረኮች አሉን ከዛ
ውጭ ቴሌቪዥን አለን /seven sprit/ በቅርብ
ጊዜ ደግሞ ራዲዮ እንጀምራለን /setilayt radio/

የሚገኘው? መድረክ አይወስናቸውም ቤት/ን ብቻ
አይደለም፡፡
ሐዋርያው ዘላለም፡- ቤት/ን ብቻ አይደለም
ከራዕዩ አንጻር category ማህበረሰቡ ላይ
አንድ ጊዜ ስጠቀልለው ኃይማኖት አለማዊ፣
ፖለቲካዊ፣ ባህላዊ እና ተራካዊ የሚል ነው
ሁሉን ነገር ከፋፍሎታል፡፡ በተለይ በሀገራችን
ኢትዮጵያ ውስጥ ቡድኑ ብዙ ነው፡፡ ፍልስፍና
ካልክ አሳማኝ መሆን አለብህ፣ ክርስትያን ነኝ
ካልክ አይመስልም፣ ፖለቲካ ካልክ የእምነት
ሰዎች የሚገቡበት አይመስልም፣ ስለዚህ ያንን
አስተሳሰብ ባለበት ማህበረሰብ ውስጥ ስላለን
ጥበቱ እኛንም ከመንፈስ አንፃር የምንሰራውን
ወደ አንድ ጎራ አምጥቶናል፡፡ የኃይማኖት
ተቋም ወደ ምንል አስተሳሰብ ማለት ነው፡፡
ህብረተሰብን አስተሳሰቤና እምነቴ ለትውልድ
ለውጥ የሚያተኩር ሥራ መስራት ዕድሉ
ተፈጥሮ አንዳንድ ሬዲዮዎች ላይ ቀርቤ ነበር
ፍልስፍናዎችን አንዳንዴ መጽሔቶች ላይ
ጽፌአለሁኝ የአዕምሪ ስፋትን ነፍስ ከUniverse ትሰፋለች በሚል ሜዲካል (Medical) ጋዜጣ ላይ ጽፌ ነበር፡፡ የተለያዩ secular ጋዜጦችና መጽሔቶች ላይ ልክ እንደ
መርፌ አይነት መጽሔቶች ላይ የተለያዩ
እርሶችን transformation ላይ (የአስተሳሰብ
ለውጦችን) አንዳንድ ጉዳዮች ላይ አስተያየትም
ሰጥተንባቸዋል፡፡ ምን መሆን እንዳለበት
ምክር አዘል የጥበብ አካሄዶችን ማለት ነው፡
፡ እኔ ያገኘሁትን መድረክ ሁሉ መልዕክቴንና
ራዕዬን
ለማስተላለፍ
እጠቀምበታለሁኝ
ስለዚህ አስተሳሰቤ ትኩረት የሚያደርገው
ትውልድን ከተያዘበት ቀንበር ወይም ከዘረኝነት

መርፌ፡- እነዚህ ራዕዮችን የምታሳካባቸው
መንገዶች ናቸው ቴሌቪዥን፣ ራዲዮም
ከመድረኮቹ አንዱ ና ዋናው ነው፡፡ ይህ ሌላው
እንግዲህ ለሰው ዋጋ ልትሰጥ ወይም ሰው
ለራሱ ዋጋ ሲሰጥ ጌታን ጠቅሰህ እናንተ
የአለም ብርሃን ናችሁ፤ ብርሃንን ጨለማ
እንደማይገዳደረው አድርገህ ያስተማርከው
ትምህርት አለ እኛ እንደ አቅማችን የሚገቡን
በብርሃን ፊት የሚያቋም ክፉ መንፈስ ነው
በሚለው ነው እስኪ ይህን በተለየ ሁኔታ
ብታብራራልን…
ሐዋርያው ዘላለም፡- ብርሃን ና ጨለማ
የሚባለው ነገር እራሱ መለየት ወሳኝ ነው፡
፡ የአለም ብርሃን ናችሁ ከሚለው በፍት
ማት 15 ላይ ያለው ሀሳብ ከመሄዳችን በፊት
ብርሃንና ጨለማ ምንድ ነው! በጣም ብዙ ሰው
የሚሳሳትዋቸው ሃሳቦች ስለሆኑ የምን መለያ
ናቸው? ብርሃን ማለት 10 ትርጉም አለው
ግን የተወሰነውን ላንሳ
1ኛ. ኮከር /አሸናፊ ነህ/ ማለት ነው፡፡ እንደ
ግጥም ነበረችኝ እኔ ትንሿ ሻማ በትልቅ
አዳራሽ ውስ ተገድማ የሚል ነው
የአዳራሹ ስፋት፡- የጨለማው ግዝፈት፣
ብያስደንቃት፣
ትንሿ ሻማ፣
ቀርባ
ልታየም
የተገረመችው፣

ጨለማውን፣

በግዝፈቱ

ተለኮሰች ተጫረች፣ እሷ ስትበራ፣ እሱ ሸሻት፡፡
ያች ትንሿ ሻማ ጠረጴዛ ላይ ቁጭ ብላ

ወደ ገፅ 28 ዞሯል

$

ቅፅ. 1 - ቁ.6

ኢህአዴግና...
(ከገጽ 13 የዞረ)

በሰሜን ሸዋ የተለያዩ ወረዳዎች ተጀምሯል።

በአጭሩ ሕገ መንግሥቱ፡ ፌደራል የክልል
ሥርዓትን አስከተለ፡ የፌደራል የክልል ሥርዓት
ደግሞ በበኩሉ በሕዝብ
መሃል መፈራርትና
መፈናቀልን አመጣ። ይህ ጉዳዩ በተለይ በአሁኑ
“የለውጥ” ጊዜ በኢትዮጵያችን ላይ እያደረሰ
ካለው ከፍተኛ የሰላምና የፀጥታ ስጋት ምክንያት
ዘላቂ ፈውስ እስኪገኝለት ማስታገሻ መፍትሔ
እንደሚያስፈልገው ግልፅ ነው። ነገር ግን ከላይ
በአጭሩ እንዳየነው በህወሓት መሩ ኢሕአዴግ
በሥራ ላይ የዋለው ሕገ መንግሥትና መዘዙ
የሆነው የፌደራል ሥርዓት ያደረሰውና እያደረሰ
ያለው ችግር “የማይታያቸው” እና ምንም ዓይነት
መፍትሔ ቀርቶ መሻሻልም አያስፈልግወም
የሚሉ አክራሪ ሃይሎች አሉ።

የፓርቲና የመንግሥት መዋቅር

የኢሕአዴግ
አገዛዝ
ዓይነተኛ
መገለጫው
የፓርቲና የመንግሥት ድንበር አለመለየቱ ነው።
ከመንግሥት ከፍተኛ የበላይ አመራር ጀምሮ
እስከታች በወረደው የዕዝ ሰንሰለት ማለትም
ከምኒስትሮች እስከ ዝቅተኛ እርከን ባለው
የመንግሥት መዋቅር ያሉ መንግሥተኞች
በአብዛኛው የኢሕአዴግም አባላት ናቸው።
ስለሆነም በፓርቲና በመንግሥት መሃል የሚኖረው
ግንኙነት ተምታቶ የፓርቲ የፖለቲካ ሥራና
የመንግሥት የሕዝብ አገልግሎት ተግባራት
በአብዛኛው በተለይ በክልል መንግሥታት
ውስጥ ልዩነት አይታይባቸውም። በተጨማሪም
የመንግሥት ሠራተኞች የኢሕአዴግ ፓርቲ
አባላት የሆኑት በሚሰሩበት መደበኛ ሥራ ላይ
እያሉ ነው። በሀገራችን በተለይ ሥልጣን በያዘ
ፓርቲ ውስጥ በአባልነት የሚገባው በአብዛኛው
የመንግሥት
ዝቅተኛና
መካከለኛ
እርከን
ሠራተኞች ለሕዝብና ሀገር አገልግሎት ሳይሆን
የሥራ ዋስትናና ዕድገት ይገኝበታል በሚል እሳቤ
ነው።

በተጨማሪም የኢሕአዴግ ፓርቲ አባልነትና
ደጋፊነት የሚያስገኘው ዘርፈ ብዙ ጥቅም
ለመንግሥት ሠራተኞች ብቻ ተወስኖ አልቀረም።
ተማሪዎችና ወጣቶች የሥራ ዕድል ለማግኘት፣
በአነስተኛ ንግድ ለመቋቋምና የመነሻ ብድር
ለማግኘት፣ ነጋዴዎች ከሚደርስባቸው የግብርና
የተለያዩ ተፅዕኖዎች ከለላ ለማግኘት፣ ሌሎችም
የሕብረተስብ ክፍሎች ኑሮን ለማቃናት ወዘተ
ሲሉ የፓርቲው አባላትና ደጋፊዎች ሆነዋል።
“ወይን ለኑሮ” በሠፊው ሲባል የነበረው ይህንን
ቁልጭ አድርጎ ይገልፀዋል። የፖለቲካ እምነት
ወይም ሕዝብ ለማገልገል ሳይሆን ኑሮን
ለማሳካት ዋስትናና የጥቅም ተጋሪ ለመሆን
ሲባል ብዙዎች ፓርቲውን ተቀላቅለዋል። በአንድ
ወቅት በኢሕአዴግ ራሱ እንደተገለፀው 4.5
ሚሊዮን ያህል አባላት አሉት።

ይህ የፓርቲ አባላት 4.5 ሚሊዮን አሃዝ
ማለት ከ100 ሚሊዮን ሕዝብ ከአምስቱ ኣንዱ

የኢሕአዴግ ሰው ነው ማለት ነው። ከዚህ
የአባላት ቁጥር ጋር በገንዘብም የሚረዱትን፣
በተስፈኝነት የሚደግፉትንና ከላይ እንደተገለፀው
ለኑሮም፣ ለንግድም፣ ለሥራ ዋስትናም ሲባል
በኢሕአዴግ እረጅም እጅና መረብ የተያዙት
ዜጎች ቁጥር ከፍተኛ ነው። ይህ የሚያሳየው
“ኢሕአዴግ”ነት ባለፉት 28 ዓመታት ውስጥ
የኑሮ ዘይቤ እየሆነ መምጣቱን ነው። ይህ ጤናማ
ያልሆነ ማህበረሰባዊ ግብረገብነት የሌለው ኑሮን
ለማሳካትና ጥቅም ለማግኘት የሚደረግ አባልነት
እና ደጋፊነት አደገኝነቱና ደንቃራነቱ የሚወጣው
አሁን ኢትዮጵያችን እንደምትገኝበት ዓይነት
የጥገና ለውጥ ጊዜ ውስጥ ነው። ኢሕአዴግ እንደ
ፖለቲካ ፓርቲ፣ እንደ መንግሥት ባላቤትነቱ
ማሕበራዊ ግብረገብነትን ከማስጠበቅና ዜጎች
ኑሯቸውን ከመንግሥትና ፖለቲካ ነፃ ሆነው
በሃቀኝነትና በቀጥተኛነት መኖርን አርኣያም፣
አስተማሪም መሆን ሲገባው ድርጊቶቹና የፖሊሲ
አፈጻጸሞቹ ሁሉ የዚህ ቀጥተኛ ተቃራኒ ናቸው።
አባላትና ደጋፊዎቹም እንደዛው።

ሚያዚያ 2011

ሥራውን ማስኬድ የሚችሉት ይታለፋሉ። ይህ
ሞራል ይነካል፣ አገልግሎትና ሥራ ይበድላል፣
ችሎታው ያላቸው መገለልና ወደ ግል ሥራ
ወይም ወደ ውጪ እንዲመለከቱ ያደርጋል።

ሥራውን፣ ንግዱን፣ ጥቅሙን ወዘተ በአጠቃላይ
ኑሮውን ከኢሕአዴግ በሥልጣን መቆየት ጋር
ያቆራኘው አባልና ደጋፊ ሁኔታዎች ሲቀየሩ
መስጋቱና
ለተቃውሞ
መነሳቱ
የሚገርም
አይደለም – የሥራ፣ የንግድ የጥቅምና የኑሮ
ዋስትናው ከገዢው የኢሕአዴግ ሥልጣን ጋር
ስለተሳሰረ! ይህ የጥገና ለውጥ ስጋትና ተቃውሞ
ይበልጥ ተጠናክሮ የሚታየውና ለሀገርና ሕዝብ
አደገኛ ችግር የሚሆነው በከፍተኛ የመንግሥትና
የኢሕአዴግ የፖለቲካ ሹመኞች ሲካሄድ ነው።
እነዚህ ኀይሎች ካላቸው የፓርቲና የመንግሥት
የሥልጣን እርከን፣ በሚያዙት የድርጅትና
የፓርቲ መዋቅርና የዕዝ ሰንሰለት፣ ማሕበረሰባዊ
መረብና ግንኙነት በሌሎች በበርካታ መንገዶች
ለውጥን የማደናቀፍና የመቅልበስ ፍላጎታቸው
ይስተዋላል። ዋና ዋናዎቹን ለማቅረብ፡-

እንግዲህ በክልል የሥልጣን እርከኖች ከላይ
እስከታች የተሰገሰጉት “በኢሕአዴጋዊ ታማኝነት”
የተመረጡ፣ ያለአንዳች ማመንታትና መጠየቅ
የተነገራቸውን የሚፈፅሙ የፓርቲ “ሎሌዎች”
ናቸው። ከዚህ አልፎ ግን ሊሠመርበት የሚገባው
ጉዳይ እነዚህ ሰዎች ሥልጣናቸው ብቻ ሳይሆን
ጠቅላላ ሕልውናቸው ከኢሕአዴግ ሥልጣን
ላይ መቆየት ጋር የተቆራኘ ነው። የሚይዙት
መኪና፣ የሚያገኙት የገንዘብ ገቢ፣ በንግድ፣
በመሬት ይዞታ በሌላውም ማሕበረሰባዊ ኑሮ
ዘርፍ ያላቸውን ተፅዕኖ ወዘተ የሚያሳጣ ለውጥ
ደመኛ ጠላታቸው ነው። በሥልጣን የባለጉበት
ጉድና የሠሩትም ወንጀሎችን የሚያጋልጥ
ለውጥን አሁንም በእጃቸው ባለው ሥልጣንና
ከመሰሎቻቸው ጋር በመተባበር ለውጥን ማስቆምና
ማደናቀፍ ዋና ሥራቸው ነው። በተጨማሪም
ለውጡ ከተሳካ ከተጠያቂነት ቢተርፉም እንኳ
ፈፅሞ ያልጠበቁት ከዓመታት በፊት እንደነበሩት
“ተራ” ዜጋ ወደመሆን መመለሳቸው ማለትም
ወደ ሥራ ፈትነት፣ የአንደኛ ደረጃ መምህርነት፣
አነስተኛ ነጋዴነት፡ ዝቅተኛ እርከን የመንግሥት
ተቀጣሪነት
ወዘተ
ከዕንቅልፍ
እያባነነ
ያሰቃያቸዋል። ስለሆነም በሕገ ወጥ መንገድ
የጦር መሣሪያ ማዘዋወር፣ የመንግሥት ሥራና
መመርያ ላይ መለገምና አለመፈፀም፡ ዘርን ከዘር
ማጋጨት እና ሕዝብ የሚያቆስል፣ የሚያበሳጭና
የሚያስቆጣ ተግባራት በራሱ በመንግሥትና
በሕዝብ ቢሮ ሆነው ያሤራሉ፣ ያስፈፅማሉ።
ለዚህም ነው የኢሕአዴግ ሥርዓት ከነግሳንግሱ
ማብቃት ስንል ይህ በመንግሥታዊ አካል ውስጥ
የተሰገሰጉ የጥቅም ተካፋዮችን አቅፎ መሠረታዊ
ለውጥ በሀገራችን አይመጣምና ነው።

ክልል መስተዳድሮች

“ልዩ” ፖሊስ

የክልል መስተዳድሮች አብዛኛዎቹ ለይስሙላ
በሚደረገው ምርጫና የሕዝብ ድጋፍና ተቀባይነት
አግኝተው
ሳይሆን
በቀጥተኛ
የፓርቲና
የመንግሥት አካላት የተመረጡ የፖለቲካ
ሹመኞች ናቸው። በአውራጃ፣ ወረዳ፣ ዞንና
ክልል፣ ፌደራል ምክር ቤት ወዘተ የሚመደቡት
ለኢሕአዴግ ባላቸው ታማኝነት ነው። ሟቹ ጠቅላይ
ሚ/ር በፓርላማ እንደተናገሩት “ለኢሕአዴግ
ታማኝ ከሆነ ማንንም እንሾማለን” ማለት
ሁኔታውን ግልፅ ያደርገዋል። ሁለት ጉዳዮች
የዚህ የኢሕአዴጋዊ ስንኩል አሠራርና አስተሳሰብ
ቀጥተኛ መዘዝ ናቸው። አንደኛው በሃላፊነት
ቦታ ላይ የሚታጩትም ሆነ የሚቀመጡት
ሰዎች ለሥራው የሚያስፈልግ የትምህርት
ልምድ፣ ባህርይና ሥነምግባር ለመመዘኛነት
አለመዋሉ ነው። ይህም ሰዎቹን በሥራና
ሃላፊነታቸው ብቁነትና መተማመን የሌላቸውና
የተቀባይነት ችግር የሌላቸው ይሆናል። ለነገሩ
ይህ የተቀባይነት ችግር ከፍተኛ የኢሕአዴግ
መንግሥትና ፓርቲ ባለሥልጣናትም ያለባቸው
ሲሆን በዚህም ምክንያት መንግሥት ራሱ የዚህ
ሰለባ ነው። ሁለተኛው ደግሞ በሁሉም በተለይ
ግን “ጥቅም” ገንዘብና ምቾት ያስገኛሉ በሚባሉ
ነገር ግን ብዙ የትምህርትና የሥራ ልምድና
ሌሎችም አስፈላጊ ብቃቶች በሚጠይቁ ቦታዎች
ሳይቀር የማይመጥኑ ሰዎች ሲመረጡ በዕውቀት

የክልል “ልዩ” ፖሊስ ሃይል በቀጥታ በክልል
ሹመኞችና
ካድሬዎች
የሚታዘዝ
የታጠቀ
ሃይል ነው። በምሥራቅ ኢትዮጵያ “ሶማሌ
ክልል” እንደታየው ይህ ሃይል የሕዝብ ሰላምና
ደህንነት ለመጠበቅ ሳይሆን በስሙ “ፖሊስ”
ይባል እንጂ የሚጠብቀውና የሚከላከለው የክልል
ባለሥልጣናትን ደህንነትና ትዕዛዛቸውን ነው።
“ልዩ” ፖሊስ ሃይል ለፌደራል መንግሥትና
ፖሊስ የማይታዘዝ ተጠሪነቱ በተግባር በክልል፣
አውራጃ፣ ወረዳ፣ ዞን ለተዋቀረው የክልል
“መንግሥት” የኢሕአዴግ ፖለቲካ ሹሞችና
ካድሬዎች ነው።

ሳምንት ይቀጥላል...
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ወጣት...

(ከገጽ 23 የዞረ)

በእየ አስር አምቱ በሁለት ሚሊዮን እየጎደልክ
ህልውናህ እንዳያከትም ያያቶችህን ፈለግ
መከተል ይኖርብሃል፡፡ ያያቶችህን ፈለግ
መከተል እንድትችልም ወደ ባህልህ መመለስ
ግድ ይልሃል፡፡
ከባህሉ ያፈነገጠ ማህበረሰብ ከባህሩ እንደሸሸ
አሳ በህልውናው አደጋ ይጋረጥበታል፡
፡ አማራ በጀግና አፍላቂ ባህሩ በሚዋኝበት
ዘመን ከዱር አራዊት አንበሳና ነብርን፤ ከሰው
አራዊትም ቅኝ-ገዥዎችንና ተስፋፊዎችን
አንድ ለአምስት የሚገጥሙ ጀግኖችን እንደ
ብርቱካን እያንዠረገገ ሲያፈራ ኖሯል፡፡ ከባህሩ
ባፈነገጠባቸው ግማሽ ክፍለ-ዘመናት ወዲህ
ግን በክብሩ ብቻ ሳይሆን በህልውናውም አደጋ
ተጋርጦበት ይገኛል፡፡
ወጣት ሆይ! ስንዴ ጉዛም እስተ ሆድ ዕቃው
በርቅሶ ታረሰው ለም መሬት ተዘርቶና ታርሞ
እንደሚያፈራው ጀግናም በጀግንነት መንፈስ
ከለማ የባህል ማሳ ሲተከልና ሲኮተኮት
ፍሬው ይጎመራል፡፡ ጠላትን እንደ ፍልጥ
ተርክከውና እንደ ማገዶ አንድደው ድል
ስልነሱ የምትዘፍንላቸውና የምትኮራባቸው
አርበኞችህ በተፈጥሯቸው ሰዎች ነበሩ፡
፡ እነዚህን ሰዎች ከአላህ በቀር ማንንም
የማይፈሩ ጀግኖች ያደረጋቸው ሲወለዱ
የተነቀሩበት በጀግንነት ባህል የታሸ ቅቤ
ሲያድጉም የበሉት በጀግንነት መንፈስ የተቦካ
የባህል እንጀራ ነበር፡፡
በጀግንነት ባህል የተቦካ እንጀራን ጀግና
አፍሪነት የተገነዘቡ ምዕራባውያን ከአምስቱ
ዘመን ዳግም ሽንፈታቸው በኋላ ባህልህን
በተለያዬ መንገድ ማጥቃት ጀመሩ፡፡ ብፁእ
ቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ እንዳሉት ያገራቸው
ባህልና ታሪክ ያልተቀዳበትን የጭንቅላት ቶፋ
ይዘው ወደ ምዕራብ የተላኩትን ተማሪዎች
በምዕራባውያን ርዕዮተ ዓለም እያጠመቁ
የራሳቸውን ባህል እንደ አተላ እንዲደፉት
አደረጉ፡፡ እነዚህ የራሳቸውን ባህል እንደ አተላ
የደፉ “ስልጡን” ተማሪዎችም ጠጉራቸውን
እንደ ጫጉላ ሙሽራ እየከፈከፉ በባህላቸውና
በሃይማኖታቸው ዘመቱ፡፡ ጀግና እንደ ደን
የሚያፋፉ ቀረርቶዎችና ፉከራዎችን እንደ
አልሰለጠነ ባህል ቆጥረው “ዘመናዊ” በሚሉት
የምዕራባውያን ዳንስ እንደ ጋማ ከብት
መራገጥ ጀመሩ፤ እርግጫቸውን ለሌሎችም
አስተማሩ፡፡
እነዚህ የዳንስ እርግጫ ወረርሽኝ ተጠቂዎች
ቅረርቶንና ፉከራን በዳንስ ኮቴ ስብርብር
ከማድረግም አልፈው የቅኔን ፍልስፍና
ማስተማሪያ የሆኑትን የባህል ዘፈኖች
እያጠፉ የምዕራባውያንን ሙዚቃና ሲኒማ
አስፋፉ፡፡ በእነዚህ ወራሪ ሙዚቃዎችና
ሲኒማዎች ወጣቱን እያነፈዙ ለአገሩ ባህል
ባይተዋር አደረጉ፡፡ በዚህም ምክንያት የቆንጆ
ወንድ መለኪያው ጀግንነት መሆኑ ቀረና
ሱሪን ከጪን ታጥቆ መዥገር እንደ ሸበባት
ግታም ላም እየተውለደለዱ መራመድ ሆነና
አረፈው፡፡
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ይህ ጀግና አምራች ባህል ከአምስቱ ዘመን
ድል ማግስት ጀምሮ በምዕራባውያን የባህል
ጎርፍ እንደ ዓባይ ሸለቆ ዳገት መሸርሸር
ቢጀምርም ጭራሹን የተጠረገው አማራን
በጠላትነት የፈረጀ የወንበዴዎች አገዛዝ
ከመጣበት ሶስት አስርተ ዓመታት ወዲህ
ነው፡፡ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ቀረርቶና ፉከራ
በሬዲዮና በቴሌቪዥን ብቻ ሳይሆን በሰፈርና
በመንደርም እንዳይሸለል በቀጥታም ሆነ
በተዘዋዋሪ መንገድ ተከለከለ፡፡ በዚህ ክልከላ
ምክንያትም ይህ ጀግናን እንደ አሳ ገንዳ
የሚያራባው ባህር እንደ ጣና በእምቦጭ
ተመጦ እንዲደርቅ ትልቅ ሴራ ተሸረበ፡፡ በዚህ
ሴራም አዲሱ ትውልድ በቀረርቶና በፉከራ
አይምሮንን በጀግነት እንዳያንፅ በምዕራባውያን
አጉል ሱስ ተጠምዶ በባህል ሸቀን እንዲቆሽሽ
ተደረገ፡፡
ወጣቱ እንደ አያቶቹ በጀግንነት እንዲታነፅ
ይህ የባህል ቆሻሻ በሕዝባዊ ዘመቻ መጠረግ
ይኖርበታል፡፡ የባህል ቆሻሻው በበረኪና ታጥቦ
ወጣቱ በራሱ የባህል ባህር መዋኘት ሲጀምር
እንደ አያቶቹ እንኳን ራሱን ሌሎችንም
ኢትዮጵያውያን በጎርፍ ከመጠረግ ያድናል፡
፡ ከሸረኞች ደባ የፀዳ ባህል እንደ አያቶችህ
ቆራጥ፣ ታማኝና ሩህሩህ ጀግኖችን ያፈራል፡
፡ ባህልህ ከቆሻሻ ሲፀዳ በእግዚአብሔር ሚዛን
የሚፈርዱ ሽማግሌዎችና ዳኞችን ይፈጥራል፡
፡ ከተንኮለኞች ሸቀን የፀዳ ባህል ሲኖርህ
እንደ ጥንቱ ለቆባቸው የሚያድሩ ሼሆችና
መነኩሴዎች ይኖሩሃል፡፡ ከባህል እድፍ
የፀዳ ባህል ሲኖር የሰው የማይነካ የራሱንም
የማይሰጥ ኩሩና ሙሉ ትውልድ ይገነባል፡፡
ወጣት ሆይ! ስለዚህ ለህልውናህም ሆነ
ለክብርህ ወደ ባህልህ መመለስ ይኖርብሃል፡
፡ ሱሪህን ከጪንህ ከፍ አድርገህ ከወገብህ
በቀበቶ ማጥበቅ ይጠበቅብሃል፡፡ በባዕዳን
ዳንስ እንደ ማይክል ጃክሰን እንደ ጥንዚዛ
መፈናጠሩን ትተህ እንደ ሞላ ሰጥአርጌ
በሽለላና በፉከራ መንጎራደድ ይኖርብሃል፡፡
ወጣት ሆይ! ወደ ባህልህ ተመልሰህ የቅድመ
አያቶችህን ዱካ ስትከተል የማትወጣው
ተራራና የማትሻገረው ባህር አይኖርም፡
፡ ከፊትህ የተገተረው ተራራ ከኦቶማን
ኢምፓየዬር ወይም ከአውሮጳውያን ቅኝ
ገዥዎች አጠገብ የሚደርስ አይደለም፡፡ ይኸንን
ዳገት ሜዳ ማድረግ አቅቶህ ሕዝብህንም
ሆነ ቅርሶችህን ማስፈጀት አይኖርብህም፡
፡ ዓለም በሚያንቀላፋበት ዘመን ቅደመአያቶችህ የጠበቡትን ላሊበላን ማደስ አቅቶህ
እንደ አይምሮ በሽተኛ ፈረንሳይን እየለመንክ
ክብርህን እንደ ድሪቶ መጣል የለብህም፡፡
እሳት ማጥፋት አቅቶህ በአያቶችህ እርዳታ
ትናንት ነፃ የወጡትን ደቡብ አፍሪካውያን
እንደ ዕድ-አልባ “በእይነተ- ስመዓለማርያም”
እያልክ የዓለም መሳቂያ መሆን አይኖርብህም፡
፡ የሙሴ ጽላት ለስምንት መቶ ዓመታት
የተጠለለበት፣ የብዙ የሃይማኖትና ፍልስፍና
መዛግብት የሚገኙበትና የእልፍ አእላፍ
ፍጥረታት መኖሪያ የሆነው ጣና ሲደርቅ
እንደ ባዕድ ቆመህ ማየት የለብህም፡፡ ወጣት
ሆይ ህልውናህም ሆነ ክብርህ ያለው ከባህልህ
ነውና ለህልውናህና ለክብርህ ወደ ባህልህ!
አመሰግናለሁ፡፡
ሚያዚያ ሁለት ሺ አስራ አንድ ዓ.ም.

መሬት ላይ...
(ከገጽ 14 የዞረ)

፣ የቻይና ሥራ አጥ የሥራ ሃላፊ ሆኖ
በመመደብ በምስኪኑ የአገሬ
ሰው ላይ
ከግልምጫ አልፎ እርገጫን የሚቃጣው
መሆን በቁጭት ለሚታዘብ የአገሬ ሰው፣
መንግዱ ተሠርቶ ተመረቀ በተባለ ማግሥት
ጉድጎድ በጉድጓድ መሆኑን ላስተዋለ ሰው ፣
የቻይናን ጥራቱ እጅግ የወረደን ሸቀጥ በውድ
ዋጋ ገዝቶ ገንዘቡ ከኪሱ ወልቆ የጠፋ ያህል
የሚያማርረውን የአገሬን ምስኪን ሰው ልብ
ለሚል፣ በፖለቲካ/ዴፕሎማሲ እና በሌላ
የወዳጅነት መንገድ በሚፈጠር ግነኙነት
አማካኝነት
በፕሮጀክት ሥራ ኮንትራት
ሂደት የሚፈጠረውን ሚዛኑን የሳተ ግንኙነት
(እከክልኝና ልከክልህ) ከምር ለሚታዘብ የአገሬ
ሰው ይህ ቻይናን ለአፍሪካና ለኢትዮጵያ ነፍስ
አድን ሽርከኛ አድርጎ የማሳየቱ ነገር ከፖለቲካ
ትኩሳት ማብረጃነቱ በስተጀርባ ያለው አደጋ
ከባድ ነው ።
በእውነት ከተነጋገርን ጠቅላይ ሚኒስትሩ
ተጨባጭ ፍኖተ ካርታ ፣ በዘላቂ ግብ ላይ
የተመሠረተ ስትራቴጅ እና ፖሊሲ ነድፎ
በመንቀሳቀስ ውጤት ከማስመዝገብ አንፃር
ያለምንም ጥርጥር ክፉኛ ወደቀዋል ። እጅግ
የተለጠጠና መሬት ላይ ካለው
መሪር
እውነት ጋር የማይናበብ የፖለቲካ ዲስኩር
ወይም ሰበካ ችግሩ እዚህ ላይ ነው።
ለሩብ መቶ ክፍለ ዘመን የመጣንበትንና
አሁንም መልኩን ቀይሮ አገርን ምስቅልቅሉን
የሚያወጣውን /የጎሳ/የጎጥ/ዘረኛ ፖለቲካና
በዴሞክራሲያዊ ፣ በሰላማዊ እና በህጋዊ
ትግል አደብ እንዲገዛ እስከአልተደረገ ድረስ
እንኳን በነፃነትና በብልፅግና
እየለመን
የምንኖርበት አገርም አይኖረንም ። አገር
የሚያፈርስን
ህገ
-መንግሥት
ተናደና
ተደፈጠጠ እያሉ የፖለቲካ መጫወቻ ካርድ
ከማድረግ ለውጡን ከእርሱው ከእራሱ
በመጀመር አገርን መታደግ
ግድ ይላል ።
በእኔ ግንዛቤና እምነት ይህ አይነት ቁርጠኝነት
ኢህአዴግ ስምም ይቀይር ወይም ተዋሃድኩ
ይበል እንደሥርዓት ወይም እንደገዥ ፓርቲ
በበላይነት በሚዘውረው ፖለቲካ በእውነተኛ
ዴሞክራሲያዊ ሽግግር ወደ መሠረታዊ ህዝባዊ
ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ መሸጋገር
የሚቻል አይሆንም ። ይህን እውነት ከአሁኑ
እያየነው ነው ። መንግሥታዊውንም ሆነ
የድርጅቱን (የግንባሩን) መዋቅር በጎሳ/በዘውግ
የፖለቲካ ማንነት የተቆጣጠረው በሚሊዮን
የሚቆጠር እውቀት አልባና አቅመ ቢስ
የካድሬ ሠራዊት በሆነበት አገር በኢህዴግ
መሪነት እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት
ይወለዳል ማለት የሚቻል አይመስለኝም ።
ስለዚህ የሚሻለው በዚህ እጅግ ውስብስብና
አሳሳቢ ጉዳይ ዙሪያ የሽግግር መንግሥትን
(ምክርቤትን) የግድ ይል ይሆን? እስከሚል
ጥያቄ ድረስ ሄዶ ቢያንስ ከምር መነጋገሩ
(መወያየቱ) አስፈላጊ ነው ።

ቅፅ. 1 - ቁ.6

ኢትዮጵያ...
(ከገጽ 12 የዞረ)

አባቶቻችን በጋራ ሆነው ስኬታማ
ያደረጉትን ታላቁን የአድዋን በዓል
በጋራ አክብረን ዛሬ በዘውግና
በቋንቋ
መለያየታችን
ታላቅ
ለመሆን የምትችለውን ኢትዮጵያን
ዝቅ እያደረግናት መሆኑን መገንዘብ
አለብን። ጠባብ ብሄርተኝነት አደጋ
ፈጣሪ ፍልስፍና ነው።
እኔ
የፌደራል
መንግሥት
እንደሚያስፈልግ
አምናለሁ።
ችግሩ
የፌደራል
ስርዓት
አይደለም።
የተለያዩ
ሞዴሎች
አሉ። የምከራከረው ብሄር ተኮሩ
ፌደራሊዝምና ክልላዊነት፤ በተለያዩ
ወቅቶችና
በተለያዩ
ቦታዎች፤
በተደጋጋሚ ግጭቶችን ፈጥረሯል፤
ሶስት
ሚሊየን
ወገኖቻችን
ተፈናቅለዋል።
ኢትዮጵያ
ወደ
ከፍተኛ የምግብ እርዳታ ልመና
ተሸጋግራለች።
“ተፎካካሪ ፓርቲዎች” በእነዚህና
በሌሎች አስኳል ብሄራዊ ጉዳዮች
ላይ ምን አይነት አቋም ወሰዱ?
በአንገብጋቢው
የአዲስ
አበባ
አስተዳደር ጉዳይ ላይ ምን አይነት
ግንዛቤ አላቸው? ችግሩን ለምን
ይፈሩታል፤
ማንንስ
ይፈራሉ?
ችግሮችን ፈርተው ወይንም ሸሽተው
“ተፎካካሪ” ሊሆኑ አይችሉም።
“ተፎካካሪ ነን” የሚሉ ፓርቲዎች
“በዘውግ” መደራጀት ልክ በሞያ
እንደመደራጀት
ነው”
ማለትን
ከቀጠሉ፤
የፖለቲካ
ምሁራንና
ልሂቃን
ቢያንስ
ባለፉት
28
ዓመታት
ብቻ
የተካሄደውንና
አሁንም የሚካሄደውን ዘውግ ተኮር
እልቂት፤ ስደት፤ የኃብት ውድመት፤
ሌብነት፤ የሶስት ሚሊየን ሕዝብ
ፍልሰትና ሌላ የተያያዘ ቀውስ
መሰረታዊ ምክንያት (Root, systemic and structural causes)
አላጤኑትም ማለት ነው። በአይን
የሚታየው ሃቅ አለ። በአዲስ አበባ
የተካሂደውና አሁንም የሚካሄደው
የማንነትና
የባለቤት
ጥያቆ
ያላስፈላጊ ፍልሰትን፤ ፍርሃትን፤
የርስ በርስ ግጭትን ፈጥሯል።
በአይን የሚታይ ሌላ ሃቅ አለ።
በጎንደር ብቻ 90,000 ሕዝብ
በጠለላ ይኖራል። በጌድዮ በብዙ
መቶ ሽህ የሚገመት ሕዝብ በረሃብ
ይሰቃያል። ይህ ሁሉ ሰው ሰራሽ
ነው፤ ከብሄር ተኮሩ አገዛዝ ጋር
የተያያዘ ክስተት ነው።
የፖለቲካ
ልሂቃን
ፖለቲካ
ፓርቲዎች
ሆኑ
ሌሎች
በተከታታይ፤ በተለይ ኢህአዴግ
የፖለቲካ ሥልጣን ከያዘበት ከሩብ
ምእተዓመታት
በላይ
ሲካሄድ
የቆየው ብሄር ተኮር ፍልሰት፤
እልቂትና መከፋፈል ለአብሮነትና
ለኢትዮጵያ ዘላቂነት አደጋ የፈጠረ

መሆኑ
እየታወቀና
እየተተቸ፤
ዛሬም እንደ ትላንቱ በዘውግ
መደራጀት አግባብ አለው የሚሉ
“ተፎካካሪ ፓርቲዎች” ብዙ ናቸው።
እኔ የምከራከረው ብሄር ተኮር
ፌደራሊዝምና የክልል አስተዳደር
አደገኛ መሆኑ ተጨማሪ መረጃ
አያስፈልገውም ነው። ብሄር ተኮር
አመለካከትና የፖለቲካ አደረጃጀት
ከጥቅሙ ጉዳቱ ያመዝናል። በሌላ
በኩል ግን፤ በማንኛውም ዓለም
የሚሰራው በዜግነት የተመሰርተ
ፌደራሊዝም ወይንም ሌላ አይነት
ሕዝብ
ተወያይቶ
የተቀበለው
አማራጭ ያዋጣል።
የዘውግ
ፖለቲካንና
የፖለቲካ
አደረጃጀትን የሚደግፉ ኃይሎች፤
በተለይ
ጽንፈኞችና
ጠባብ
ብሄርተኞች
የሚያራምዱት
ፍልስፍና “እኛ” ኢትዮጵያዊያን
የሚለውን ሳይሆን፤ “ኬኛ” የሚለውን
ነው። አዲስ አበባ የሁላችንም
ናት በማለት ፋንታ አዲስ አበባ
“ኬኛ” የሚለው ብሂልና የፖለቲካ
መስመር፤ አምስት ሚሊየን ህብረብሄር ነዋሪዎች የባለቤትነት መብት
የላቸውም፤ “መጢዎች” ናቸው
እንደማለት ነው። አዲስ አበባ
የሁሉም ኢትዮጵያዊያን ከተማ
ናት። በተጨማሪ፤ ይህች ዘመናዊ
ከተማ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት
አባል ተወካዮች ከተማ ናት።
የተለያዩ የተባበሩት መንግሥታት፤
የአካባቢ ድርጅቶች፤ የብዙ ዓለም
አቀፍ ተቋማትና የዲፕሎማቲክ
ስብስቦች ከተማ ናት። ታላቋን
ከተማ ዝቅ አናድጋት። አዲስ አበባ
ዝቅ ማድረግ ኢትዮጵያንና ትላቁን
የኢትዮጵያን ሕዝብ ዝቅ ከማድረግ
አይለይም። ለዚህ ነው አፍሪካዊያን
የሚስቁብን!!
አዲስ አበባና ሌሎች ከተማዎች
በዘውግ አጥር ተከልለዋል ከተባለ
ብልጽግና፤ ዘመናዊነትና ህብረብሄራዊነት ሊያብቡ አይችሉም።
ከተሜነት ከዘመናዊ እድገት ጋር
ቀጥተኛ የሆነ ግንኙነት አለው።
ከተሜነት
ማንኛውም
ዜጋ
የሚኖርበት፤ ቤትና ሌላ ንብረት
የሚያካብትበት ቦታ ማለት ነው።
በዚህ አስኳል የፖሊሲ ጉዳይ ላይ
“ተፎካካሪ ፓርቲዎች” ምን ይላሉ?
በኔ እምነትና ጥናት፤ የአዲስ አበባ
ከተማ የአንድ ዘውግ ከተማ ናት
ብሎ መከራከርና ነዋሪዎቹን በልዩ
ልዩ ዛቻና በትር ማስፈራራት
አገሪቱን ወደ አላስፈላጊ አደጋ
እንደ ማሸጋገር ይገመታል። ነጻ
ነን የሚሉት “ተፎካካሪ ፓርቲዎች”
በዛቻ ላይ ምን ይላሉ?
እኛ ኢትዮጵያዊያን ከራሳችን መጥፎ
የአገዛዝ ታሪክና ከሌሎች የርስ
በርስ ግጭትን አጥፊነት ከቀመሱ
አገሮች፤
ለምሳሌ፤
ከሩዋናድና
ከደቡብ አፍሪካ ለመማርና አዲስ
የአብሮነት
ምእራፍ
ለመክፈት
እንችላለን። ሕዝቡ የሚፈልገው
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ይኅን አዲስ አቅጣጫ እንጅ የርስ
በርስ ጦርነትን አይደለም።

ትችት የማየው ከዚህ ብሩህ የለውጥ
እንቅስቃሴ አንጻር ነው።

“ተፎካካሪ ፓርቲዎችና” የኢትዮጵያ
ብሄራዊ አንድነት

የታወቀው የጥናትና የምርምር
ተቋም፤
International
Crisis
Group, Report No. 269, February 21, 2019, ባቀረበው ዘገባና
ምክር እንዲህ ብሏል። “At the
top of Prime Minister Abiy
Ahmed’s priority list must be
the restoration of security
through calming of ethnic tension and violence. To encourage a positive national tone,
Abiy should develop a governance style that matches his
inclusive rhetoric.” Among other things, inclusion of stakeolders “can help dispel the impression shared by some that
he is governing from a closed
circle of co-ethnic and regional advisrors.” የካብኔውና የሌላው
የፖሊሲና የውሳኔ ባለሥልጣናት
ስርጭት
የኢትዮጵያን
ሕዝብ
ስርጭት ማንጸባረቅ አለበት።

ዛሬ በኢትዮጱያ ከመቶ በላይ
የሚሆኑ
የፖለቲካ
ፓርቲዎች
ይንቅሳቀሳሉ፤ አብዛኛዎቹ የዘውግ
ፓርቲዎች ናቸው። መሪዎቻቸው
ሕዝብን
ሳያማክሩና
የህዝብን
እምነትና የማይናጋ ድጋፍ ሳያገኙ
ልክ እንደ አካደሚክ ውይይት
ሕዝብ ወክሎናል የሚል የልሂቃን
ውይይትና ድርድር ያደርጋሉ።
ሕዝብ ሳይመርጠውና ሳይወክለው
በሕዝብ ስም፤ ለሕዝብ ውሳኔ
የሚያደርግ ቡድን ከጥቅሙ ይልቅ
ጉዳቱ እንደሚያመዝን በተከታታይ
አይተናል። ኢትዮጵያ እንደ ገና
ከማይመለስ አደጋ
ጫፍ ላይ ደርሳለች እየተባለ
ይነገራል።
እኔ
ኢትዪኦጵያ
አትፈርስም የሚል ጠንካራ እምነት
አለኝ፤ ከአርባ ዓመታት በላይ
ሰከራከርበት የቆየሁበት አቋም።
በቅርቡ the New York Times;
the Guardian, the International Crisis Group እና ሌሎች
በዓለም የታወቁ ተቋማት የሚሉት
አገራችን ገና ያልተፈቱ ችግሮች
አሏትና ጠ/ሚንስትር ክቡር ዶር
ዐብይ አህመድ የጀመሩት ሰላማዊ፤
መሰረታዊና ገንቢ የለውጥ ሂደት
ብዙ መሰናክሎች ገጥመውታል
የሚል ነው። በአሁኑ ወቅት፤ ጠ/
ሚንስትሩ የሚመሩትን የለውጥ
ሂደት
ከመደገፍ
ውጭ
ሌላ
አማራጭ
የለንም።
ፈተናዎች
መኖራቸው
እንዳለ
ሆኖ፤
የኢትዮጵያ ሕዝብ ብዙ ፈተናዎችን
ያለፈ ስለሆነ የአሁኑንም ፈተና
ያልፈዋል የሚል እምነት አለኝ።
የኢህአዴግ መንግሥት ሥልጣን
ከመያዙ በፊትና በኋላ በተደጋጋሚ
እንዳሳሰብኩት ሁሉ፤ ጠንካራና
አንድቷ
የተከበረ
ኢትዮጵያን
ለመመስርት ይቻላል;፡ ጠ/ሚንስትር
ዶር
ዐብይ
እንዳስቀመጡት
የእያንዳንዳችን
ጥረት
መሆን
ያለበት “የበለጸገች፤ የሰለጠነች፤
አንድነቷ የተጠበቀ፤ በዓለም ፊት
በሞገስና
በኩራት
የምትቆም፤
ዲሞክራሲና ፍትህ የሰፈነባት፤
ዜጎቿ የትም ክፍል በሰላምና በጤና
የሚሩባትን ኢትዮጵያ መገንባት
ነው
(ለዲያስፖራው
የተጻፈ
ደብዳቤ፤ March 28, 2019)።
ይህን መርሆ ስኬታማ ለማድረግ
ግን ብሄር ተኮሩና በክልል አጥሮች
የተበከለው
አስተዳደር
መቀየር
አለበት።
የሚጽፉትንና የሚያቀርቡትን ሃሳብ
ሙሉ በሙሉ ባልቀበልም፤ የውጩ
ተቋማትንና ግለሰቦችን ትንተናና

የኢትዮጵያ
ሕዝብ፤
በተለይ
የዐማራውና
የኦሮሞው
ወጣት
ትውልድ በህወሓት አልሞ ተኳሾች
የተጨፈጨፈው ህወሓት መራሹን
አፋኝ፤
ገዳይና
ዘራፊ
ቡድን
ስለተቃወመ
ነው።
ህወሕትን
በኦዴፓ ሆነ በሌላ የብሄር አምባገነን
ቡድን
ለመተካት
አይደለም።
ስለዚህ፤ ከላይ የቀረበውን ምክር
እኔም
እጋራለሁ።
የኢትዮጵያ
110 ሚሊየን ሕዝብ ጠ/ሚንስትር
ዶር ዐብይን አልመረጣቸውም።
የመረጣቸው
ኢህአዴግ
ነው።
ኢህአዴግ
የዘውግ
ፓርቲዎች
ስብስብ ነው። ይህ ገዢ ፓርቲ
አንቀጽ ሰላሳ ዘጠኝን አላነሳም፤
በዘውግ መደራጀትን አላነሳም።
እንዲያውም፤ ኦዴፓና ህወሓት
ተመካክረውም ባይሆን ለየብቻቸው
“ዘውግ ተኮሩ ሕገ መንግሥትና
ክልላዊው
አገዛዝ
ለድርድር
አይቀርብም”
የሚል
አቋም
ወስደዋል።
እኔ ጠ/ሚንስትሩ ይህን አቋም
ይጋራሉ የሚል እምነት የለኝም፤
እሳቸው ከሚናገሩት ጋር ይጋጫል።
“ተፎካካሪ
ፓርቲዎችስ”
ምን
ይላሉ? የሚለውን ጥያቄ መመለስ
ያለባቸው ፓርቲዎቹ ናቸው።
እኔ የምከራከረው፤ ኢትዮጵያን
ከደረሰባት አስጊ የዘውግ ግጭትና
የመፈራረስ አደጋ ለመታደግ የብሄር
ተኮሩ ፌደራል አገዛዝ በዜግነት
መተካት አለበት ነው። በዚህ ላይ
የጠ/ሚንስትሩ አቋምም ቢሆን ምን
እንደሆነ ግልጽ አይደለም። “Abiy
has
avoided taking a clear position

ወደ ገፅ 15 ዞሯል

$
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ቅፅ. 1 - ቁ.6

ሚያዚያ 2011

ራዕይ...

(ከገጽ 24 የዞረ)

ጨለማውን እያየችው ነበር፡፡ እሷ ስትበራ
እሱ ሸሻት፡፡ ያ ቤት በብርሃን ተሞላ ማየት
ነው፡፡ እና ብርሃን ማለት አሸነፈ ማለት ነው፡
፡ Wisdom ማት ነው property ማለት ነው
(ብልፅግና) ጥበብ ማለት ነው እንደ ሰው
ብርሃን አለው ስትል እይታ አለው /vision/
አለው wisdom አለው ለነገሮች መፍትሔ
መስጠት ይችላል እኮ ነው እያልክ ያለህው፡፡
እንጂ ስለብርሃን እያወራሁኝ ያለው ስለ ፀሐይ
ወይም ስለ ጨረር አይደለም፡፡ ስለ ልባዊ
ብርሃን ነው፡፡ እያለ ያለው ልቡ የበራለት
ተብሎ ሲባል እኛ እኮ ክርስትያን በልባችሁ
የበራ እግ/ር ነው ተብለን ነው የበራልን ግን
ችግሩ ምንድነው የበራ እግ/ር እኛ የምናውቀው
እግ/ር ኃጥአት የሚሰራ ና የማይሰራ የሚባል
ዓይነት በሁለት category እየተከፈለ እንጅ
እግ/ር ጥበብ ነው፤ እ/ግር ዕውቀት ነው፣
አስተዋይ ነው፣ እግ/ር ትጉህ ሰራተኛ ነው፣
ይህን ሁሉ ፍጥረት ዝም ብሎ አልፈጠረም
ትጉህ ሰራተኛ ስለሆነ ነነው እንጅ፡፡
እግ/ር ቅን ነው፣ ይፈውሳል፣ ይህ የwisdom power ነው፡፡ እግ/ር super natural
ነው፣ እግ/ር ኮንከር ነው ወይም አሸናፊ ነው፣
የምናኘውን ዩኒቨርስ የማስተዳደር መለኮታዊ
አቅም ባልኖረው ነበር፡፡ እና እግ/ርን በኃይማኖት
አቅጣጫ ካየህው ጨዋ፣ ፀጥተኛ፣ እጅን
አጣምሮ ቀኑን ሙሉ ሲያሰላስል የሚውል
አይነት ተደርጎ ነው የተሳለብን እና አሁንም
ጌታ እየሱስ ሊለን የፈለገው እናንተ የዓለም
ብርሃን ናችሁ ሲል እናንተ በሰማይ ያለውን
አባታችሁን የሚታሳዩ ናችሁ ማለቱ ነው እኮ
መልካም ስራችሁን አይተው በሰማይ ያለውን
አባታችሁን አይቶ እንዳይመሰግኑ ብርሃናችሁ
በሰው ሁሉ ፊት ይብራ፡፡
ብርሃናችሁ በሰው ሁሉ ፊት ይብራ፣ ጠንካራ፣
ድል ነሺ፣ ተራራ ቢገጥምህ ማበል ቢግጥምህ
ሸለቆ ቢገጥምህ እያሸነፍክ ለዓለም አሳይ
ተስፋ እንደማትቆርጥ ይወቁ ማለት እኮ ነው፡፡
አሸናፊነትክ እኮ ነው የብርሃን ልጅነትህ ትጉህ
ሰራተኛነታችሁን አሳዩ፤ የእግ/ር ብርሃናዊ
ባህርይ ለዓም አሳዩ ነው ያለው ይህንን ነው
ያለው ኃይማኖት ሲሆኑ ጠጅ አትጠጡ፣
እንትን አትቃሙ፣ ይህንን አትብሉ ያንን
አትብሉ፣ የሚል ሀሳብ ውስጥ ተገባ ማለት
ነው፤ ስለዚህ ችግሩ የጀመረው ከየት ነው
ብለህ ብትጠይቅ ኃይማኖታዊ ትርጉም እና
ሀሳብ መስጠቱ ላይ ነው፤ ነገሮች ወደ ተሳሳተ
መንገድ እንድንሄድ ያደረገው፡፡ ስለዚህ አሁን
ብርሃን ስንል ለሀገራችን ብሩ ቀን መጣ፣
ተስፋ ሰጭ ነገር ታየ፣ ጥበብ ጎላ፣ ጽድቅ ነገሰ
እያልክ ነው ያለህው፡፡
ጨለማ ስትል በተቃራኒው ignorance new
/እውቀት አልባ/ ጥበብ አልባ፣ ቀንበር ነው፣
ባርያ መሆን፣ ተገዥ መሆን ማለት ነው፡፡
በሞት ና በጨለማ የሄደ ህዝብ ሲል ጨለማ
ሃይሉን አሳውሮታል ይላሉ አባቶቻችን
ሲሰብኩ፡፡ ወዴት እንደሚሄዱ አያውቁም፡
፡ መድረሻውን የማያውቅ ራዕይ አልባ የሆነ
ህዝብ ነው ጨለማ የምንለው፡፡ ስለዚህ አሁን
ይህን ብርሃንና ጨለማ ተብሎ የተከፈለውን
ኃይማኖት የዓለም ቋንቋ ተብሎ የተከፈለ
ነገር ትክክለኛ አስታራቂ ሀሳብ ያስፈልገናል፡
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፡ ያህንን ሀሳብ ነው ተርጉመን ለማውራት
አቅም ሊኖረን ይገባል፡፡
መርፌ፡- አሁን ይህንን የዚህ ዓለም ፈላስፋዎች
የፈጠራ ኃይሎች በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ
ይህንኑ ማምጣት የፈለጉት እስከአሁን ድረስ
መፍትሄ ፈላጊ ነው ጥረታቸው ነገር ግን ሁል
ጊዜ አዳዲስ ጥያቄዎች ይመጣሉ፣ የነበሩት
ደግሞ ይሻራሉ፡፡ አንዳንድ ያስተማርከው
ትምህርት አሁን የምትለው ከ2 ሺ ዓመት
በፊት ተሰብከውም ነገር ግን እንደ አዲስ አሁን
ይሰበካል፡፡ ስሊዘህ አንተስ ምን ትላለህ?
ሐዋርያው ዘላለም፡- ምን እላለሁኝ መሰለህ
የተሰረቀው ጥበብ፣ ጥበበኞቹን ስቃወም
እላለሁኝ፡፡ ኦሾ ስለሚባለው ሰው ስለ
ሃይማኖት፣ ስለ ፍቅር ምን ምን እያለ
የፃፋቸው መጽሐፎች አሉት እያልክ እያወራህ
እያነበብከው ጳውሎስን የማታውቅ፣ ዮሐንስን
የማታውቅ፣ እየሱስን የማታውቅ ከመሰለህ
መጨረሻ ላይ የክርስቶስ ፍቅር የሚባል ሀሳብ
ነው፣ ህያው የሚባል ሀሳብ ነው፣ እንትን
የሚባል ሀሳብ ነው የሚመስለኝ ነገር ግን
ክርስቶስን የምታውቅ ከሆነ ደግሞ ዮሐንስና
ጳውሎስ እነሱ ናቸው እኮ ከኦሾ በፊት ያወሩት
እሱ ነው ከእነሱ የወሰደው፤ ግን እነሱ ፍቅር
በሚባል አካል፣ ህያው በሚባል አካል ሆኖ
ነው የፃፉት፡፡
እኛ የምንለው ፍቅር ዮሐንስ፣ ጳውሎስ፣
እየሱስ እራሱን ሲያስተዋወቅ የተጠቀመው
ፍቅር፣ የተጠቀመው ህይወት ግን ተጨባጭ
ነው፡፡ አካል ነው፡፡ ለዚህ ነው እኛ ስንሰብክ
ፍቅር እንዲህ ነው ብለን እየሱስ ነው ፍቅር፣
እግ/ር ፍቅር ነው እንላለን፣ አየህ ብርሃን
እንዲ እንዲ ብለን እየሱስ ነው ብርሃን፣
ብርሃንነትን ሀሳብ አድርገን አንጨርሰውም፣
ተጨባጭ ነው፡፡ ብርሃን ነው፣ ጨለማ ነው
ስንል ምንጮቹ ሊታወቁ ይገባል፡፡
ጥበብ ከፈለክ ጥበብ ሰጪ አካል መኖር
አለበት፡፡ ብርሃን ከሆነ ቦታ ውስጥ ነው
የሚመጣው ማለት ነው፡፡ ስለዚህ ምንጭ
የሆነውን አባት የሆነውን እግ/ር ከኃይማኖት
አውጥተን
በአካል
የህይወት
ልምምድ
ልናደርግ ይገባናል ማለት ነው፡፡ ወደ ህይወት
ልምምድ ስናመጣው ነው እንደዚህ አይነት
ጥያቄዎች የሚፈቱት ካለበለዚያ አይፈቱም፡፡
የህይወት ልምምድ ውስጥ ካልገባህ ኃይማኖት
ስለሆነ እግ/ር የሚያስተዋውቅህ ስለዚህ
አካሉን መታዋወቅ አለብህ፡፡ እኔን በመጀመሪያ
ዛሬ ገብተህ ስትጨብጠኝ እንተዋወቅ ስልህ
ከተዋወቅን በኋላ ነው ከእኔ ውስጥ ያለ ነገር
ወደ አንተ የሚወጣው፡፡ ለዛ ነው ጌታን
ተቀበሉ የምንለው፤ ለዚህ ነው ሰው ከየት
ነው የምንቀበለው እያለ የሚቀልድብን፡፡ ግን
ካልተዋወከው ከእሱ የሚወጣ ምንም ነገር
አያገኝህም፡፡ ብርሃን ነን ስንል ጨለማ ነው
ስንል ምንጮቻቸው ይታወቃል፡፡ ስለዚህ
ከአሁን በኋላ ጨለማ የምንለው ሰይጣን
እንበለው፤ የድህነት ምንጭ የባርነት ምንጭ
ነው፣ የእርግማንና የጥፋት ምንጭ ነው
ሰይጣን፡፡
ብርሃን የምንለው ደግሞ የእውቀት፣ የሀይል፣
የክብር፣ የነፃነት፣ የጥበብና የማስተዋል
ምንጭ ነው፡፡ ስለዚህ ሁለቱን ብርሃንና
ጨለማ ብለን ስንከፍለው በየስያሜያቸው
ሳይሆን በየባህሪያቸው መሆን አለበት፡፡ ና

ብርሃን ይብራላችሁ ብለን ስንጠራ እያልን
ያለነው ጠቢብ ሁን ማለታችን ነው፡፡ ባለጠጋ
ሁን፣ ጤነኛ ሁን፣ በነፃነት ኑር፣ ባሮች
እንዳትሆኑ፣ ኃጥአትም ይሁን እርግማንም
ይሁን ክፉ መናፍስት አካሎችም ይሁኑ
ከሚገዙአችሁ በነፃነት በብርሃን ተመላለሱ
እያልን ነው፡፡ መድረሻ ይኑራችሁ፡፡ ለምሳሌ
አንድ ሰው ይዘህው የት ነው የምትሄደው
ብትለው የት እንደሚሄድ አያውቅም፡፡ እዛ
ጋ ብርሃን በራልኝ ያለው ሰው የት ነው
የምትሄደው ስትለው መንግስተ ሰማያት
ሊልህ ይችላል፡፡ ስለዚህ ይህ ምንን ያሳያል
ማለት ነው መድረሻውን አይቷል ማለት ነው፡
፡ ስለበራለት እኮ ነው ፍፃሜውን ያየው በቀን
የሚሄድ ፍጻሜውን ያያልና፡፡
መርፌ፡- ግን ብርሃን ሲበራ ተግዳሮቶች
ስራ አለመውደቅ ማለት ነው? ማለቴ ስኬት
የምንለው መለኪያው ምን ምን ነው? ደስ
ብሎት ከኖረ ብርሃን አብርቶል ማለት ይቻላል
ወይ?
ሐዋርያው ዘላለም፡- እንደ እሱ አይደለም በአካል
የሆኑ ነገሮች የየራሳቸው ባህሪ አላቸው፡፡
ለምሳሌ ውጤት አድርጎ የሚመጣው ነገር ከዘሩ
ነው መነሳት ያለበት ለምን መሰለህ ጨለማ
ውስጥ ያለውን ሰው ውጤት የሚመስል ነገር
ይዞ ልታየው ትችላለህ፡፡ ለምሳሌ ጥበብ ነው
ብለናል አይደል፡፡ ነገር ግን ጥበብ የሌለው ሰው
ወደ ስልጣን መጥተው ልታየው ትችላለህ፡
፡ ግን እኮ ጥበብ ታነግሳለች፣ ታበለጽጋለች፣
ከፍ ታደርጋለች አይደል፡፡ ከዘሩ እስከ መከሩ
ብለህ መሄድ ስትችል ነው ስኬት ማለት
የምትችለው፡፡ ራዕዩ ነው ሂደቱ፡፡
ዘሩ ላይ ያለ ሰው አለ፤ ሂደት ላይ ያለ ሰው
አለ፣ መከር ላይ የደረሰ ሰው አለ፣ ድንገት
የሰው መከር ላይ ገብቶ እያጨደ ብታገኘው
ሰውየው ስኬት አግኝቷል ማለት አትችልም፡፡
ሌባ አለ አይደል አንተ የደከምክበትን በአንድ
ቀን ማታ ድንገት ይዞ የሚወጣ ስለዚህ ከዘር
እስከ መከር ሲሆን ነው ስኬት የምንለው፡
፡ ሰው ራዕይ ኖሮት ላሰበው ነገር መኖር
ሲችል ነው ስኬት የምንለው፡፡ ወደ አካልነት
መቀየር ስጀምር ደግሞ ተሳካለት እንላለን፡፡
ይህ አካሄድ ነው ብዙዎችን የሚገለው ዘር
ላይ እያሉ ብዙ ሰዎች ይሞታሉ፡፡ አንበጣ
ይበላቸዋል፡፡ ድንገት መከር ላይ ደርሶ ጎርፍ
ይመታዋል ወይም ያጠፋዋል፡፡
ብርሃናቸው በራ ስንል ሰዎች ሁሉን መሆን
አይችሉም ሰው ናቸው ምክንያቱም ሰው የሰው
ገዥ አይደለም፡፡ ሰው የሰው ብልት ነው፡፡ ሰው
የሰው አካል ነው፡፡ ሰው የሰው ረዳት ነው፡
፡ ይህ ማለት ሰው በሰው ላይ አለቃ የመሆን
ብቃት የተሰጠው ሰው የለም፡፡
ጠ/ሚንስትሩ ጠ/ሚንስትር የሚባል ቢሮ
ውስጥ ያለውን ኃላፊነት እንዲወጡ እንጂ
ሰውን ወይም 100 ሚሊዮን ህዝብ እንዲገዙ
አይደለም የገቡት፡፡ ሚንስትር መስሪያ ቤቶችን
በራዕይ በአቅጣጫ እንዲመሩ ነው የገቡት፡
፡ እሳቸው ለሚንስትሮች መጋቢ ናቸው፡
፡ ሚንስትሮች ለዴታዎች፣ ዴታዎች ለቢሮ
ኃላፊዎች፣ እያለ እስከ ታች ወርዶ ባለበት ቢሮ
ሁሉ እየተመጋገበ እንጂ አንዱ የአንዱ ገዥ
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አይደለም፡፡ ስለዚህ እኔ የክፍሌን ስወጣ ነው
ስኬታማ የሚሆነው ሰው ብልት ነው ጉበት
አለው፣ ሳንባ አለው፣ ሁሉም በየአቅጣጫው
ይሰራሉ እንጂ አንዱ የአንዱ ገዥ ወይም ጌታ
መሆን አይችሉም፡፡ ልብ ናት ዋናዋ ትባላለች
ግን ገዥ አይደለችም ዋናዋ ሰራተኛ ነች
እንጂ፡፡
ሰው ግን የፍጥረታት ሁሉ ገዢ ነው፡፡ ሰው
ሰውን እንዲገዛ አልተፈቀደም ይህ ስላልገባን
ፖለቲካውም ልክ አይደለም፡፡ ሃብታምና
ደሃውም ልክ አይደለም፡፡ ሃይማኖት መሪና
ተመሪውም ልክ አይደለም፡፡ ሰው ሰውን
እንደማይገዛ ስላልገባን ነው፤ ሰው ለሰው
ብልቱ ነውና፡፡
መርፌ፡- አሁን ከዛው ጋር እንድትሄድ ከዘር
እስከ መከር ከሆነ ሂደቱ ሰው ለሰው ብልቱ
ነውና መከር እስኪደርስ ድረስ አንዱን ክፍል
ሌላው ሰው ሊወጣለት ይችላል ይረዳዋል
ማለት ነው ስኬት?
ሐዋርያው ዘላለም፡- ስኬት የብዙ ሰዎች
አብሮነት ነው፡፡ ለምሳሌ እኔ አሜሪካ
አይደለሁም ሌላ ሰው ግን እኔን ተክቶ እዛ
ይሰራል፡፡ እዚህ ደግሞ ፋይናንስ ላይ የሚሰራ
ሰው አለ፡፡ የሚቀምሩ ነገሩን አካል የሚያሲዙ
ሁሉም ቢሮ የሚሰሩ እነሱ ናቸው፡፡ እኔ ራዕዬን
ይዤ ነው የመጣሁት፡፡ ያ ሁሉ ግን ከክፍሌ
የሚወርደውን ነገር ይቀበላል፡፡ በክፍላቸው
ደግሞ ያለባቸውን ኃላፊነት ይወጣሉ፡፡ እያረገ
ወደታች ሲዋቀር ትክክል ይሆናል፡፡ አካል ነን
ማለት ነው፡፡ ከራስ ይመጣል ብልት ሁሉ
ይሰራል ማለት ነው፡፡ እራስ ነው፣ ምንጭ
ነው ግን ብልቶች ነን፡፡
መርፌ፡- ዕድል ምን ማለት ነው? ዕድል
የለም ብለህ ታስተምራለህ ብዙ ሰዎች የሆነ
ነገር ሞክረው ካልተሳካ እድሌነው ይላሉ ና
አንተ ደግሞ ዕድል የሚባል ነገር የለም ነው
የምትለው፡፡
ሐዋርያው ዘላለም፡- ዕድል የሚባል ፊደል
የለም ብለን ከምንጣላ የማህበረሰባችንን ሀሳብ
መያዝ አለብን፡፡ ዕድልን እንዴት ብተረጉሙት
ነው እድል የሆነው የሚለው ሀሳብ መያዝ
አለበት፡፡ ማህበረሰባችን እድል የሚለውን
ሀሳብ የሚረዳው ከአምላክ አንጻር ነው፡፡
ከእኔ ውጭ አምላክ ስለእኔ የወሰነው ጉዳይ
አለ ብሎ መሰብ ስልትል ነው እድል የሚል
ነገር በውስጡ የፈጠረው፡፡ ያ ስለ እኔ የወሰነ
ክፉም ይሁን ደግ ይሆንብሃል ብሎ ሳልወለድ
አንዳንድ የእምነት ተቋማት ውስጥ የ40 ቀን
ዕድል የ80 ቀን ዕድል የሚባል አለ አይደል፡
፡ ከእነዚህ ሀሳብ ስለምንነሳ ዕድል ሌላ ኃይል
ነው ብሎ ስለሚያስብ ወደ ሌላ አሌደም
ብሎ የሚጣላ ይህ ነው በሰዎች ዘንድ ያለው
የመጀመሪያው ትርጉም፡፡
2ተኛው ዕድል የሚባለው ነገር መልካም
አጋጣሚ ከሚባለው ነገር የተሳሰረ ነው፡፡
ያለፋህበት ወይም ያላቀድክበት ነገር በመንገድ
ሲገኝ ዘር በሌለበት መከር መሰብሰብ ነው
ዕድል ይህን እቃወማለሁ፡፡ ብሄራዊ ሌቶሪ
እራሱ ሲናገር ለባለዕድል ዕድል ወጥታ
ዕድለኛው እከሌ ይህ ልክ አይደለም ተጫውቶ
ነው የወጣለት፡፡ ለምሳሌ እኔ አልቆረጥኩኝም
ልበል ከመቶ ሚልዮን ህዝብ መሀል ለዘላለም
ይሰጠው ተብሎ አይመጣም፡፡ ቁጥሩን ለያዘ
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ሰው ነው ዕጣው ውስጥ የሚገባው ስለዚህ
ይህ ሰው በዕድል ሳይሆን በዋጋው ገዝቶ ነው
ያገኘው፣ ወደ ጨዋታው ሲገባ ለጨዋታው
የከፈለው አለ፡፡ እነሱ ደግሞ የጨዋታው
ውጤት ይህ ነው ብለው ያስቀመጡት አለ፡
፡ ስለዚህ ይህ ጨዋታ ነው እንጂ እድል
አይደለም፡፡ መልካም አጋጣሚዎች ለስኬት
ቀላል መንገዶችን እንደ ዕድል የሚቆጥር
ማህበረሰብ መሀል ላይ ነው ያለነው፡፡ ስኬትን
ነው እድል ብሎ የሚወስነው፡፡

አለበት፡፡ ይህ ማለት ልታደርገው ላለህው
ነገር መንፈሳዊ ብቃትን መካፈል ማለት ነው፡
፡ ረዳታችንን መጥራት ማለት ነው ጸሎት
ማለት፡፡

ወደ ሂደት የሚወስደውን መንገድ ብዙ ጊዜ
ይተውና ወደ እውነታው ይደርሳሉ፡፡ በReality and Cause መካከል causality የሚባል
ነገር አለ፡፡ በምክንያት እና በእውነት መሀል
መርህዎች አሉ፡፡ እውነታው እንዲገለጥ
የሚያደርጉት ማለት ነው፡፡ ይህ ግን እውነታ
መሆን አይችልም፡፡

ሐዋርያው ዘላለም፡- አሁንማ ለውጥ አለ፡፡
ልክ 97 ላይ እንደሆነው የሆነ ጊዜ ይከፈትና
መልሶ ነፃነቱን የማውራት ዕድልን መልሶ
እንዳይነጥቁ
እፈራለሁ፡፡
ነፃነት
ማለት
ተጨማሪ ሀሳብ ላይ ጭምር ሀሳብ ይዘህ
ማሳደግ ነው እንጂ የመንደር ሀሳብ ይዘህ
ያለውን ለማጥፋት መሯሯጥ አይደለም፡፡
ሌላውን ተቋውሞ መቋም ማለት አይደለም፡
፡ ነፃነት ለመብለጥ ሀሳብ ተደራሽነት እንዲሰፋ
ማድረግ ነው የሚለውን ማህበረሰቡ ማወቅ
አለበት፡፡

ምክንያት (cause) የሰውየው ሀሳብ ነው፡፡ Reality ደግሞ የምርቱ ውጤት ነው፡፡ መልካም
የምርት ውጤት ያለሀሳብ ለማግኘት የሚደረግ
አካሄድ ለእኔ ዕድል የለም፡፡ ከመለኮት አንፃር
ከራሱ ከፈጣሪ የፈጠረው ዘርን ነው፡፡ አንድ
አዳምን ዘር አድረጎ ፈጥሮት ብዙ ተባዙ
ምድሪቷንም ግዙ አስተዳድሩ ብሎ ሲል
ኃላፊነት ማብዛት የሚችል አቅም ማድረግ
የሚችል አቅም ሰቶናል፡፡ መለኮት እራሱ የዘር
አምላክ ነው፡፡ የሚሰጥህ ዘር ነው እንጂ መከር
አይሰጥህም፡፡
ለምንድነው ዘር የሚሰጥህ? ኃላፊነትህን
እንድትወጣ፣ እንተ መስራት እንድትችል፣
እንድትደክም፣
እንድትለፋ
ይፈልጋል፡፡
መድከም ማለት ላብ ማውጣት ሳይሆን አቅም
ማውጣት ማለት ነው፡፡ ብዙ ደከምኩኝ ስል
አንድ ሰው ብዙ ወደ ተጨባጭነት ለመምጣት
የሚሰራ ማለት ነው፡፡ ሰው ሰራተኛ መሆኑን
ማመን አለበት፡፡ ሰውን ዕድለኛ ሁን ብሎ
አልሰጠውም፡፡ ከዘፍጥረት ጀምሮ ይህን
ያመለክታል፡፡
ሀሳባዊ አለምን የሚያምን ሰው በዕድል
አያምንም፡፡ መንፈሳዊ ስርዓት ይለውጣል
ነፃ ፈቃድ አለ ብሎ የሚያምን ሰው በዕድል
አያምንም፡፡ እምነት ሁሉን ነገር የመለወጥ
አቅም አለው ብሎ የሚያምን ሰው በዕድል
አያምንም፡፡ እቅድ ከስራ በፊት proposal ይቀድማል ብሎ የሚያምን ሰው
በዕድል አያምንም፡፡ ፈቃድ ተሰቶኛል ሮቦት
አይደለሁም የማደርገውን ነገር የማደርግበት
ነፃ ፈቃድ አለኝ ብሎ የሚያምን ሰው በዕድል
አያምንም፡፡
እኔ አንድ መጽሐፍ አለኝ ነፃ ፈቃድ የሚል፡
፡ እዛ መጽሐፍ ላይ በደንብ አብራርቻለሁ እዛ
ላይ ማንበብ ትችላለህ፡፡ ዕድል የትወልዳችን
መሞቻ መሣሪያ ነው፡፡ ስለዚህ ዕድል የለም፡፡
መርፌ፡- እስኪ ስለ ጸሎት ጉልበት ንገረን
ጸሎትና ሀሳብ እንዴት ይገናኛሉ? ጸሎት
ማለትስ ምን ማለት ነው?
ሐዋርያው ዘላለም፡- ፀሎት ማለት መንፈሳዊ
ተግባርን
በመንፈሳዊ
ዓለም
ውስጥ
የመተግበሪያ አንዱ መንገድ ማለት ነው፡፡
አስቤ የሆነ ነገር አደረኩኝ ስትል እና ጸልዬ
አደረኩኝ ስትል በጣም ይለያያል፡፡ ጸሎት
መሳሪያ ነው፡፡ ሁሉም ሰው መጸለይ አለበት፡
፡ ጠ/ሚንስትሩ፣ ፓርላማው፣ ህዝቡ መጸለይ

በጸሎት
ያላሸነፍከውን
በአካል
ዓለም
አታሸንፈውም፡፡ የሀሳብ ዓለምን ለማሸነፊያ
ተጨማሪ እርዳታ መጠየቂያ መንገድ ነው
ጸሎት፡፡ የትኛውም ሰው መጸለይ አለበት፡፡
ኃይማኖት አይደለም ጸሎት፡፡
መርፌ፡- የአሁኑን ለውጥ እንዴት ትገልጻለህ?

ነፃነት እንደ ሀገር ትርጉም ሊኖረው ይገባል፡፡
አንድ ሰው ከ100 ሚሊዮን ህዝብ ጋር እንዴት
አብሮ መኖር ይችላል የሚለውን የነፃነት መረብ
ሊኖር ይገባል፡፡ እራሴን እሆናለሁ እያለ አንድ
ሰው መወራጨት የለበትም፡፡ ነፃነት ግለሰባዊ
ብቻ ሳይሆን ማህበራዊም ነው፡፡ በአብላጫው
ህዝብ የሚሆነውን የህይወት ስርዓት መከተል
ነው ነፃነት ማለት፡፡
ብሄርተኝነትን መረዳት ስንመጣ ደግሞ
ሀገራዊ አንድነትን አለመረዳት ነው፡፡ አገራዊ
አጀንዳ ላይ ስንመጣ የብሔር አቋም አንድ ግብ
ነው እንጂ እንደ ሀገር አይደለም፡፡ ይህ ሲገባህ
ብሄርን እንደ አንድ ግብ ስትቆጥረው ግብዐት
ይሆናል፡፡
ብሄርን አገር አድርጎ ማሰብ ሀገርን ማፍረስ
ነው፡፡ ትክክል ያልሆነው የነፃነት ትርጓሜውን
ማስተካከል አለበት፡፡ ግለሰባዊ ነፃነት ሀገራዊ
ነፃነት ላይ ምን ይፈጥራል ብሎ ማሰብ አለበት፡
፡ ሀገራዊ ነፃነት ሀገራዊ መዋቅር አለው፡፡
ብድግ ብለህ መፍትሔ አትልም፡፡ የእኔ ፍላጎት
ወታደር ላይ ነው ብለህ ጤናውን ሚኒስቴር
አትዘጋውም፡፡ ወረዳ ላይ መጨረስ ያለብህን
ክልል መጥተህ መከራከር አትችልም፡፡ ይህን
ሁሉ መብትና ግዴታ በአግባቡ ማወቅ አለብህ፡
፡ የመጣው ለውጥ እኮ የንግግር ለውጥ ነው፡
፡ ሌላ የመጣ ለውጥ የለም፡፡ ሀሳብን የመግለጽ
ለውጥ ነው የመጣው፡፡ ግን ግለሰቦች የመናገር
መብታቸውን ተጠቅመው አሁን ሀገርን
እያበላሹ ነው፡፡ ሀገራዊ ነፃነት የምንለው ግን
ህጎች መሻሻል አለባቸው፡፡ ደንቦች መረቀቅ
አለባቸው፡፡ እስከታች መውረድ አለበት
መዋቅሩ፡፡ ይህ ሲሆን ነው ሀገራዊ ነፃነት
እያደገ ነው የምንለው፡፡ ስለዚህ ኢትዮጵያ
ውስጥ ሀገራዊ ነፃነት ኖሮ አያውቅም ወደፊት
ግን ይኖራል ብዬ አስባለሁ፡፡
መርፌ፡በጣም
ስለሰጠህን

እናመሰግናለን

ጊዜህን

ሐዋርያው ዘላለም፡- እግዚአብሔር ሀገራችንን
ኢትዮጵያን
ይጠብቃት፤
ለህዝቦቿም
ማስተዋልን
ይስጥ
እላለሁኝ፤
እኔም
አመሰግናለሁ
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"ማንም ሱማሊኛ ቋንቋ የሚችል
ፓርቲያችንን መቀላቀል ይችላል!"
ሙስጠፌ መሀመድ

የ

ነሙስጠፌ መሀመድ "ሶማሊኛ
መናገር የሚችል ማንም ሰው
ፓርቲውን ሊቀላቀል ይችላል"
የሚለው የኢትዮጵያ ሱማሌ ክልል
ዜና መልካም ነው። አሁን ችግር/
መርዝ/ ከሆነብን የፌደራሊዝም
አወቃቀር ወደሌላ አገራዊ አወቃቀር ለሚደረግ
ጉዞ ቆንጆ መሸጋገሪያ ብሎም ሞክሮ ማሳያ /litmus paper/ ይሆነናል በሚልም እወስደዋለሁ።
ከተተገበረ በሱማሌ ክልል ረጅምም አጭርም
ጊዜ የኖሩ፣ ባህሉንና ቋንቋውን የሚጋሩ ግን
የክልሉ "ተወላጅ" ያልሆኑ ሰዎች የሚኖርበት
ቦታ ተወካይም፣ ሀላፊም፣ የውሳኔ አካልም፣
የኑሯቸው ተሳታፊና ባለቤትም የመሆን እድል
/window/ ይኖራል ማለት ነው። ለሰው አንዱ
ከባዱ ባልሰራው ህግ መኖር ነው።
፧
ቋንቋ ጥያቄ እስከሆነ ምን ለውጥ አለው? የሚል
አይጠፋም። ግን ለውጥ አለው። አሁን በብዙ
ክልሎች ያየነው አንድ ችግር፣ "መጤ" ባዮች
እየፈፀሙት ካለ ቀውስ አንዱ ነዋሪ ዜጋው
ከነሱ ተመሳሳይ ኑሮ እየተጋራም፣ ቋንቋውንም
እየተናገረ፣ ለክልሉ እየገበረ፣ ሌላው ቀርቶ
እዛው ተወልዶና አድጎ ጭምር! ለመመረጥ
አይደለም ለኑሮም "አገርህ ሂድ" የሚል
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የደንቆሮ አቋም መያዝ ነው። ማንነት አንዱ
ትርጉም ተመሳሳይ መገለጫ መጋራት ነው።
ለምሳሌ ሶማሌ ክልል ተወልዶ ያደገ ኦሮሞ፣
ጉራጌ፣ ትግሬ፣ አማራ...ወዘተ ከስም በስተቀር
ምኑ ሌላውን ይመስላል? እውነት ለመናገር
የማውቃቸውና እዛ የተወለዱ አይደለም
እዛ የኖሩ የአ.አ ልጆች ኢትዮጵያዊነታቸው
እንጂ አስተሳሰብና ሁናቴቸው ከምስራቅ
ሰው ለኔ ከቶ አይቀርብም። "አቦ የሸገር
ሰው ጭንቀት የሚያበዛና የሚያወሳስብ...."
እያሉ ለወሬ የምንጨንቃቸው ሁሉ ናቸው።
አንድ የምስራቅ ሰው ሲያገኙ ቋንቋ ቀይረው
ሊያላግጡብኝ ሁሉ ይችላሉ። በጠባብ ምሳሌ
እንኳ በሌላ አካባቢ ኑሮአችንን የመሰረትን
እናቶቻችን ፊት በስህተት ስሙን ለመጥራት
የማናስበውን አንዳንድ ነገር አንዳንዶቻቸው
በእናታቸው የሞቀ አስተናጋጅነት ጭምር
ለመከወን የማይታጠሩ ናቸው። የተለያየ
"ነውር" የገነባንም ነን😀
፧
ስለዚ
እርምጃው
በየክልሉ
ያበጠውን
እውቀት ባይኖረኝም "በደሜ" አዝሀለው
የሚለውን ጅምላ አስተሳሰብ ወደ ችሎታ
ፉክክር ለመለወጫ ጥሩ መሰላል ይሆናል።
የጎሰኝነትን እሳቤንም ቀስ እያለ ያሟሟል።

"የኔ ክልል" የሚለውን ጠባብ እሳቤ በሂደት
በደንብ ያለዝባል የሚል እሳቤ አለኝ። የክልሉ
ቋንቋም
ተናጋሪውም
ተጠቃሚ
እንጂ
ተጎጂም አይሆኑም። ቢያንስ ቢያንስ አንዳንድ
የጎሳ "ሊቅ" ነን ባዮች "ብር እንኳ በራሳቹ
ቋንቋ ካልቆጠራቹና ካላስቆጠራቹ ቋንቋና
ማንነታችሁን ውሀ ይበላዋል" ከሚል የመከነ
(የሉሲ ዘመን) ቋንቋን የማሳደግ "ስትራቴጂ"
በብዙ እጥፍ የሰለጠነ ነው። አንድ ሰው ከሌላ
"ጎሳ" ተወልዶ ሱማሌ ክልል ውስጥ ወንበር
ማግኘትና መሳተፍ ከቻለ፣ ወይም ከተሰማው
የማይኖርበትንና የማያውቀው "አገሩን" ለምን
ይናፍቃል?። ሱማሌ የሱም የማትሆንበትና
ባእድነት የሚሰማውስ ምን ምክንያት አለ?።
መርሳት የሌለብን ሰው ሲቸግረውና ሲገለል
ነው ዘርማንዘሩ ትዝ የሚለው። ሱማሊኛ
መናገር ከቻልክ አስተዳድር ከተባለ እዛ ያለው
ቀርቶ ሌላው ሄዶ ለመኖርስ ለመምራትስ
ለምን
አያስብም?
ማስተዋል
የሚገባን
መምራት ከተረጋገጠ መነገድና መኖር ደሞ
ከጥያቄ ውጪ ይወጣሉ!
የተተከለው የቋንቋ ፌዴራሊዝም ችግሩ ከቋንቋ
የተገናኘ መስመር መያዙ ብቻ አይመስለኝም።
ቋንቋን
ከማንነትና
ከዜጋነት
የሰፋበት
መጥፎ ቅርፅ ነው። ቋንቋዬን ካለተናገርክ
እኔ "መሬት" ላይ አትኖርም ማለት አውሬና
መጥፋት ያለበት ነው! ቋንቋውን ባትናገረው
ለመኖር አገርህ ነው። ግን ማስተዳደር
ከፈለክ፣ ብዙ ማህበረሰብ የቆመበትን ቋንቋ
ቻለውና ከዛ መብትህ ነው ማለት ደሞ ለኔ
ተራማጅነት ነው። የማይችለውን፣ የሱ ምርጫ
ያልሆነውን፣ ልግዛ ቢል እንኳ በቢሊየንም
የማይሸምተውን የጎሳ "ማረጋገጫ" አምጣ
ብሎ ጥያቄ አፍራሽም ድንቁርናም ነው።
መደበኛ መግባቢያውን ብታውቀው ጥሩ ነው
መባል ግን ለመስጠት ቀላል ነው። እውነቱን
ለመናገር ሳይጠየቅም ነበረው (ያውቀዋል)፣
መያዙ አይጠቅመው ሆኖ እንጂ። ማስገንዘብ
የሚያስፈልገው በዚ ፅሁፍ ሌላ ቋንቋ ተናጋሪ
ቁጥሩ ከፍ ካለስ ምናምን የሚለው በዚ ፅሁፍ
የተነካ ሀሳብ አለመሆኑን ነው። ራሱን የቻለ
ሌላ የመተንተኛ ማቀፍ የሚፈልግ ነውና።
፧
የምሳሌ ማሳረጊያ። ወደ ጀርመን ለመሄድ
የሚያመለክቱ ብዙ ሰዎች(ብዙ ጊዜ ለአጭር
ጉዞ አላማ የማይሄዱ) በጎቴ ኢንስቲትዩት
የሚሰጥ የወራት የቋንቋ ስልጠና ማስረጃ
እንደሚያቀርቡ፣ ካላቀረቡ ቪዛውን እንደማያገኙ
ከማውቀው አንዱ ትንሽ መረጃ ነው። ጀርመን
ኋላ ቀርና ተራ አገር ግን አትመስለኝም።
በግሌ ብራቮ ሙስጠፌና ፓርቲው ብያለሁ።
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በእንግሊዝ
ሞዴል
ኢትዮጵያ፡የምትታመስ ሀገር
ይህን ወቅታዊ ሃተታየን በመፍትሄው ልጀምር።
ጥንታዊዋንና ባለ ታሪኳን ኢትዮጵያን ከብሄር
ተኮር እልቂት፤ ከድህነት፤ ከፍልሰት፤ ከስደት፤
ከጥገኝነትና ከኋላ ቀርነት ኡደት ራሷን እንደ
አንዲት አገር እና ሕዝቧን እንደተባበረ ሕብረብሄራዊ ሕዝብ ነጻ ለማውጣት ከተፈለፈገ፤
ዘረኝነት፤
ጠባብ
ብሄርተኝነት፤
የብሄር
ትምክኸተኛነት፤ ጽንፈኛነት፤ “የኔ ብቻ” ባይነትና
ብሄር ተኮር እልቂት መቀረፍ አለበት። አለያ፤
ዘላቂና ፍትሃዊ ልማት አይቻልም።
አክሎግ ቢራራ (ዶ/ር)
በዚህ ሃተታየ የምከራከረው ብሄር ተኮሩ ሕገ
መንግሥትና የክልል አስተዳደር ለሰላምና
ለእርጋታ፤ ለፍትሃዊና ለዘላቂ እድገት ጸርና ዋና
ተግዳሮቶች ናቸው የሚል ነው። ይህን ዛሬ እነደ
አዲስ ክስተት እየታየ ብዙ የሚተችበትን ጽንሰ
ሃሳብ በመረጃዎች ተደግፌ ለኢትዮጵያዊያን
ያቀረብኩት ዓለም ባንክ በአማካሪነት ስሰራ
በነበረበት ወቅት በ 2010 በታተመው፤ Waves:Endemic Poverty that Globalization Can’t
Tackle but Ethiopians Can በተባለው
መጽሃፌ ነው።
“Government policy mistakes generations
will cite” በሚለው ምእራፍ የሚከተሉትን
አምስት የህወሓት መራሹ የኢህአዴግ መንግሥት
አገር አጥፊና ሕዝብ አድካሜ የአመራር ስህተቶች
አቅርቤ ነበር። እነዚህም፤
ኢትዮጵያ የባህር በሮቿን ማጣቷ ለኢኮኖሚዋና
ለደህንነቷ አደገኛ መሆኑ፤
መለስ ዜናዊና ግብረ አበሮቹ የኢትዮጵያን ሕገ
መንግሥት በዘውግ ማዋቀራቸውና የክልል
አስተዳደር ተቋማዊ ማድረጋቸው የተደበቀ
ቦምብ፤ እልቂትንና ግጭትን የሚያስከትል
መሆኑ፤
መለስ
ዜናዊ
የተከተለው
“አብዮታዊ
ዲሞክራሲና ልማታዊ መንግሥት” ገቢን፤
ሃብትንና የበላይነትን የሚያጠናክረው ለገዥው
ፓርቲ፤ ለታማኝ ግለሠቦች፤ ለዘውግ ልሂቃን፤
ለመንግሥትና ለፓርቲ ባለሥልጣናት መሆኑ፤
ከላይ ከሶስተኛው ፖሊሲ ጋር አብሮ የሚሄደው
ተጨማሪ ክስተት፤ በየጊዜው ምርጫዎች
ይካሄዱ ሲባል አሸናፊው ገዥው ፓርቲ ኢህአዴግ
መሆኑ፤ ጠንካራና የተባበረ ብሄራዊ “ተፎካካሪ
ፓርቲ” አለመኖሩ የኢህአዴግን አሸናፊነት
አስቀድሞ ለማወቅ የሚቻል መሆኑ፤
በአሁኑ ሁኔታ የምጨምረው ህወሓት በኦዴፓ
ቢተካም ባይተካም መሰረታዊ ለውጥ ለማምጣት
የማይቻል መሆኑ፤

አንቀጽ 39 እስካልተነሳ ድረስ የዘውግ ፓርቲዎችና
ልሂቃን ታማኝነትና ተገዢነታቸው ለኢትዮጵያና
ለኢትዮጵያዊያን ሳይሆን ለራሳቸው የዘውግ
ፓርቲና ለዘውጋቸው መሆኑ። ይህ የተከፋፈለ
ታማኝነት ( Divided loyalty to the ethnic
party or ethnicity you belong to rather
than to the Ethiopia and all Ethiopians)
ያስከተለው እልቂት፤ ግፍና በደል በየትም አገር
ታይቶና ተሰምቶ የማይታወቅ መሆኑ፤
ህወሓት
መራሹ
የኢህአዴግ
መንግሥት
የዓለምን ሕዝብ ለማባበልና የውጭ ምንዛሬ
ድጋፍን ለማግኘት በሚያስችል ስልት፤ ገዥው
ፓርቲ “የሰብአዊ መብቶችን አክብሮ፤ የዘውጎችን
እኩልነት አጠናክሮ፤ የሕግ የበላይነትን ተቀብሎ፤
መድብለ ፓርቲነትና ፉክክር እንዲካሄድ አድርጎ”
ኢትዮጵያን የዲሞክራሲ ተምሳሌት አደርጋለሁ
የሚል የማጭበረበሪያና የማባበያ ዘዴዎችን
መጠቀሙን እና፤

ደርግ ያወጀውን የመሬት አዋጅ ለህወሓትና
ለተባባሪዎች የዘውግ ፓርቲዎች በሚጠቅም
መንገድ በብዙ ሚሊየን ሄክታር የሚገመመት
ለም መሬትና ወንዝ ለምርጥ የአገር ውስጥ
ኢንቬስተሮች፤ ከሰላሳ ስድስት አገሮች
ለመጡ የውጭ ኢንቬስተሮች፤ ለዓለም አቀፍ
ኩባንያዎች በዝቅተኛ ዋጋ መሸጡ አደገኛ
መሆኑ፤ በተለይ ለኢትዮጵያ ገበሬዎች፤
ዘላኖች፤ ለተራው ኢትዮጵያዊ የከተሜ ሸማች
የመሬት እጥረትና የዋጋ ግሽበት የሚያስከትሉ
መሆናቸው በመረጃ ቀርበው ነበር።
በወቅቱ መጽሃፉን ያነበቡት ግለሰቦች ሁሉ
ወደ አማርኛ ተተርጉሞ በገፍ ወደ አገር ቤት
እንዲሰራጭ መክረውኝ ነበር። አልተቻለም፤
ህወሓት አይፈቅድም ነበር። መጽሃፉ ከተጻፈ
ክዘጠኝ ዓመት በኋላ ዛሬም የማጠናክረው

ወደ ገፅ 18 ዞሯል

$
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ዶ/ር አብይ ከተረከቡት ህዝብና
ካዝና አንጻር ቢመዘኑ
ኢኮኖሚያዊ አቅም ለማናቸውም መንግስት
ብርቱ ሃይል መሆኑ አያነጋግርም፡፡ በአረቡ
አለም ተቀጣጥሎ ለዘመናት በህዝብ ጫንቃ
ላይ ፈጥ ብለው የከረሙትን መሪዎች
ሲጠራርግ ከረመና ወደ ሳውዲ አረብያ ግድም
ሲደርስ “ፀጥ!” እንዲል ተደረገ፡፡ ጉዳዩ ትንሽ
ሲጋነንም ተቃውሞ ይሁን ቅሬታ አለኝነ
በሚል ለሚጠረጠርና ለሚገመት ዜጋ ሁሉ
ኩንታል ኩንታል ፍራንክ ተወርውሮለታል፡፡
ይህን ተላልፎ መሄድ አይቻልም፡፡
በእኛ ሀገር ጉዳዩ ፍጹም ተቃራኒ ሲሆን
ይህ ሀሳብ የተነሳው እንዲያው የፍራንክን
ሀይል ለመግለጽ ብቻ ነው፡፡ እንደሚታወቀው
የህውሃቱ ኢህአዴግ ሀይል ለ27 ዓመታት
አገሪቱን በተለያየ መልክ ግጧታል፡፡ ይህ
እንደ ችግር ሳያንስ በዚህ ላይ የብዙ ግፍና
በደል በዜጎች ላይ በቀጥታ ተፈፅሞ ቆይቷል፡
፡ ስለዚህም በህዝብ ሃይል፣ በለውጡ
አስተባባሪዎች የጋራ ጥረት ህውሃት ወደ
ጎርናው ገባ፡፡ ወደ ጎረኖው ሲገቡ ሀገሪቱ
በካዝናዋ ያሉትንና ሊኖራት የሚገባውን ሀብት
ሁሉ ግጦ ነው፡፡ ስለዚህም ዶ/ር አበይ ወደ
መሪነቱ ሲመጡ ከብዙው ችግር አንዱ የ
“ባዶው ካዝና” ጉዳይ ነበር፡፡
ሌላኛው ችግር የቀድሞው አመራር ለ27
አመታት ያህል የጋራ ጉዳይን ሸርሽሮ በልዩነት
ያነፀውና፣ በዚህ ልዩነት ላይ ተገንብቶ ለጋራ
ጉዳይ ባዕድ የሆነ የሰው ሃይል ነበር ያፈራው፡
፡
እንግዲህ የዶ/ር አብይ ወደ ስልጣን መምጣት
ከኒህ ሁለት ግዙፍ ችግሮች ጋር ለመጋፈጥ
ነው፡፡ አሁን የሚታየውም ይህው ችግር ነው፡፡
ለምሳሌ ዶ/ር አብይ በቡድን ስሜትና በዘረኝነት
ሀሳቦች ይከሰሳሉ፡፡ ስለ አንድነት የሚናገሩትን
ያህል ያ የአንድነት ስሜት የሌላቸው ሰው
ሆነው እንደተገኘ በጥላቻ ሲገለፅ እንሰማለን፡፡
ይህ ባለፉት 27 አመታት የተሰራው የሰው
ሀይል አፉን በሰፊው ከፍቶ መሪውን
ሲሳደብ በመንጋ እንጂ በግሉ እንዲያስብ፣
እንዳያሰላስልና ሀቁ ላይ እንዲደርስ ሆኖ ስለ
ተኮተኮተ ነው፡፡ ዶ/ር አብይ ሳይወድ በግድ
እንዲህ ያለውን ብዙ የሰው ሀይል እንደ
ዜጋ ተረክበዋል፡፡ እንደ ባዶው ካዝና ሁሉ
ከወደቀው የወያኔ ሀይል ነው፡፡ ይህን ጉድለት
የተቀበሉት፡፡ በመጨረሻም የዛሬ ፈተናቸው
ሆኖ እንዲገኝና እንደመሳሪያ ሆኖ ለዚያው
ለወደቀው የቀድሞ አመራር እንዲያገለግልም
ማስተዋሉን ተቀምቷል፡፡
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በራስ የማይመራን የመንጋ ሀይል መሰብሰብና
ሁከት በመፍጠር የለውጡን ጅምር ሀይል
ለመፈተን እንደ ካዝናው ሁሉ ባዶ መሆን
በቂ ነው፡፡ በዚህ ባዶ ውስጥ አንዱ ወደ ሌላው
የማይረቡ፣ ነገር ግን በውጤታቸው ጎጂ የሆኑ
ሀሳቦችን ይዞ ይገባል፡፡ ያኔም የማያስብ፣
የማያሰላስልና “ለምን” ብሎ የማይጠይቀውን
ወያኔ ሰራሽ መንጋ በአጭሩ ያሳልፈዋል፡፡
ዛሬ ከሚታዩ ችግሮች መሀል አንዱ ይህ
ሲሆን ይህም ችግር ቀላል ችግር እንዳልሆነ፣
ይበልጡንም የወቅቱ ስጋት ሆኖ እንደተከሰተ
እየታየ ነው፡፡
ዘረኝነትና ላንድ ቡድን ብቻ የመቆም አላማው
ለወያኔም እንዳልበጀ ዶ/ር አብይ አይጠፋውም
በጣም የሚገርመው በዚህ ወቅት ዶ/ር አብይን
በቡድንና በዘረኝነት ስሜት በቀጥታ የሚከሱት
የቀድሞ የወያኔ ሀይሎች አይደሉም፡፡ ነገር ግን
የክሱን ፋይል የሚያንቀሳቅሱና መተራመሱን
ስፖንሰር የሚያደርጉት እነሱ ሲሆኑ ከላይ
እንደተጠቀሰው ለነሱ መሳሪያ የሆነው ሀይል
ትላንት በእነሱ ሲበደል፣ የነበረው ነው፡፡
የቀደመው የወደቀው ሀይል ለ27 አመት በት/ት
ተቋማት፣ በየሚዲያው፣ በክልሉ መዋቅሩ
ወዘተ. አማካኝነት ይህንኑ ክፍፋይ ተግባር
ሲያከናውን ነበር፡፡ በዚሁ ስልት የቀድሞው
አመራር በስልጣን ዘመኑ እንተጠቀመ ሁሉ
አሁንም ለውጥ መጣ በተባለበት ሰሞን ያንኑ
የመከፋፈል ስልት ተጠቅሞ እያበጣበጠ
ይገኛል፡፡ “ለምን?” ብሎ ጠይቆ አመዛዝኖ
ሀቁን ለመረዳት እውቀት የጎደለውን የሰው
ሀይል አስቀድሞ አፍርቷልና በዛሬው ብጥብጥ
የሰው ሀይል እጥረት የለም፡፡
በጣም ጥቂቶች በዚህም ይሁን በዚያ በአንድ
ወቅት ስማቸው የተጠሩ ሰዎች ብዙውን
መንጋ ሊያንቀሳቅሱ ይችላሉ፡፡ እነሱ ዛሬ
ለወያኔ አላማ የጀርባ አጥንት ሆነው
ይቆጠራሉ፡፡ በተቃራኒው ደግሞ ለሀገሪቱ
ስጋት መሆናቸውም እንዲሁ ነው፡፡
ዛሬ በአንድ ትልቅ የት/ት ተቋም ውስጥ
መምህር ከሆነ ሰው ስለ ከፋፋይነት ትሰማለህ፡
፡ ከአፉ ሟርት ጥላቻና ፍጹም የሆነ የለውጥ
ሀይል ቅራኔ ውስጥ ገብቶ ታየዋለህ፡፡ እንዴት
ነው በዚህ ደረጃ ያለ ሰው የሀገርን የወደፊት
ዕጣ ባያውክ እንኳ ዝምታን ለመምረጥ
የሰበሰባቸው
ወረቀቶች
የማይጠቀሙት?
ስትል ትጠይቃለህ፡፡ መልሱ ግን አጭር
እና ግልፅ ነው፡፡ የተማረው ይህንኑ ጥላቻና

ከፋፋይነትን ሲሆን፣ አሁን ባለበት ደረጃ
ይህንኑ ስጋት የነበረውን መርዝ እንደተፋ ብቻ
ስለሚጠበቅበት ነው፡፡
“ምሁራን” በሚል አንዳንድ ሚዲያዎች ላይ
ተጋብዘው ሟርት ያወራሉ፡፡ ሟርቱ በዶ/ር
አብይ ጥላቻ ላይ ያተኮረ ሲሆን አብይ
ከቀደመው የ27 አመታት ይበልጥ ይህችን
ሀገር እንደጎዳት እና ለዚህም ብቸኛው
ምክንያት እንደሆነ በድፍረት ይናገራሉ፡፡ ዶ/ር
አብይ በዚህ አንድ አመት ውስጥ መልካም
ሰርቷል፡፡ ለማለት በጭራሽ ያደጉበት የጥላቻና
የጭፍንነት ባህላቸው ያዋጋቸዋል፡፡
እንግዲህ ከባዶው ካዝና የበለጠ፣ ወይም
ባልተናነሰ ሁኔታ እኒሁ ሀይሎች ሀገር ይጎዳሉ፡
፡ አሰላለፋቸው ልዩ ልዩ ሲሆን አላማቸውም
የተጫኑትን ማራገፍ ነው፡፡ ጭነቱን ለመሸከም
የ27 አመት ስራ የተሰራባቸው አሉ፡፡ እኒሁን
ተጫኞች የሚገልጉ የሚከፈላቸው ሀይሎች
አሉ፡፡ የእነዚህ ቅንጅት ነው የወቅቱ አደጋ
ሆኖ የሚከሰተው እና የሚያነጋግረን፡፡
ዛሬ ባገሪቱ ችግር አለ፡፡ አዎ! ነገር ግን
የችግሩ ምንጭ ዶ/ር አብይ ሊሆኑ አይችሉም፡
፡ ይልቅስ ችግሩ ዶ/ር የተረኩበት ህዝብና
ካዝና ነው፡፡ ሃቁ በደንብ ይታይ ከተባለ ይህው
ከዚሁ አንጻር ነው ተመዝኖ የሚታየው፡፡
በሌላ በኩል ዶ/ር ዓብይ አህመድ በርካታ
እና ልዩ ልዩ
ተግዳሮቶችን አንዲሁም
እንደውርጅብኝ የሚገመተ የጥላቻ ዘመቻዎችን
ታግሰው የሹመት ለውጥ በማድረግ ነገሮችን
በአዲስ መልክ
ለመቅረፅ የመጀመሪያውን
እርመጃ ወስደውዋል፡፡ የመከላከያሚንትርነቱን
ቦታ ፡ “ ብንሞትመ አብረን ነው የምንሞተው”
በሚል ቃል ለገቡላቸው ለማ መገርሳ ሲሰጡ
የውጭ ጉዳይ ሚንስትርነቱን ቦታ በለውጡ
ወቅት የትግል አጋራቸው ለነበሩት ለአቶ ገዱ
አንዳርጋቸው ሰጥተዋል፡፡ በእኒህ
የቁልፍ
ቦታዎች ዝውውር ጠ/ሚንስተር ዓብይ
አህመድ አንዱ በብስለትና በትግስት የታቀደ
ተግባር ይፈፅማሉ ተብሎ በእርግጥ ይጠበቃል
፡፡
ይህም አሁን የሚታየው አጠቃላይ ሃገራዊ
የመንገራገጭ ሁኔታ ፈር ያስይዘዋል ጠ/
ሚንስተሩም ይህን በመሰለ እቅድ ይሳካላቸዋል
የሚል እምነት በብዙዎች ዘንድ አሳድረዋል
፡፡

