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Yosyonathan@gmail.com

0941414134 / 0928741717

የዘለቀ ረዲ 
አዲስ መፅሐፍ

ውድ ፀሐፍያን በፖለቲካ እና ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ከዚህ በታች ባሉ 
አምዶች መፃፍ ለምትፈልጉ በዝግጅት ክፍሉ አድራሻ እንድትደውሉልን 

በአክብሮት እንገልፃለን፡፡

እንነጋገር

ታሪክፍትህ ድሮና ዘንድሮ
የግል አቤቴታ

ክትባት መዝናኛአብይ ጉዳይ

በገበያ ላይ
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 የዝግጅት ክፍሉ አድራሻ
0928741717

ማኔጂንግ ዳይሬክተር
የዮሴፍ ልጅ ዮናታን

0941414134

ዋና አዘጋጅ
ዮናስ ወ/ሰንበት

 
ማኔጂንግ ኤዲተር
ቤተልሄም ግርማ

ዓምደኞች
ግዛቸው ተዘራ
አይናለም ታደሰ

ዶ.ር ኤርሲዶ ለንዴቦ
ረ/ፕሮፌሰር ዳንኤል መኮንን

       ረዳት ፕሮፌሰር ጉቼ ጉሌ ሱላ  
ቤተልሄም ግርማ
ዶ.ር ሰላም በቀለ
ሀቢቢ ከድር

ሪፖርተሮች
ሰላም 

 የማስታወቂያ እና ሽያጭ
እስከዳር 

ኮምፒውተር ፀሐፊ
ሰናይት አጥላው 

የዝግጅት ክፍሉ አድራሻ
የቂርቆስ ክ/ከተማ ወረዳ 06 የቤት ቁጥር 

182/992  
Yosyonathan@gmail.com

አታሚ
ለታሪክ ማተሚያ ቤት

ቦሌ ክ/ከተማ ወረዳ 4 የቢሮ ቁ504/ሀ

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

በዚህ መጽሔት ላይ የሚወጡ
ማንኛውም ፅሁፎች ማተሚያ ቤቱን

አይመለከቱም

የአዘጋጁ 
መልእ..

በአንድ ሀገር ሁለት መንግስት 
ሊኖር አይገባም!

ጠቅላይ ሚንስትር ዶ/ር አብይ ወደ ስልጣን ከመጡ 
በኃላ በሀገሪቱ ውስጥ የተለያዮ ለውጦች እንዲመጡ 
እንቅሰቃሴዎችን ማድረጋቸው የማይካድ ሀቅ ነው::
ከለውጦቹ ውስጥ የቀድሞው የህወሀት አስተዳደር 
የአፋኝነትና የአምባገነንነት ስርአትን ለመቀየር በፖለቲካ 
አቋማቸው ከኢህአዴግ ጋር ሆድና ጀርባ የነበሩ : 
ለመጠፋፋት የሚፈልጉ ሀይሎች በሰላማዊ መንገድ ሀገር 
ቤት ገብተው እንዲንቀሳቀሱ መደረጉ ይታወቃል::
ይሁንና አንዳንድ የፖለቲካ ቡድኖችና አክቲቪስቶች 
ይህንን እድል እንደመልካም አጋጣሚ ከመጠቀም ይልቅ 
በተለመደው አካሄዳቸው ለመቀጠል ሲፈልጉ ይስተዋላል :: 
ሀገር ቤት ገብተው : ያውም በመዲናይቱ ከተማ ላይ 
ተቀምጠው የእነርሱ ፍላጎት እውን ካልሆነ በሚል ከሰላማዊ 
መንገድ ይልቅ ሁከትና አመፅን የመታገያ ስልት አድርገው 
ቀጥለዋል::
የመንግስትን ዝምታ ይባል ትእግስት እንደ ፍርሀት 
የቆጠሩት አንዳንድ ሀይሎችና ግለሰቦች ሀገር በማተራመስ 
ጀብደኝነታቸውንና ጉልበታቸውን ለማሳየት እየሞከሩ ነው::
ብዙ ተከታይ አለን : ከመንግስት በላይ እንጂ በታች 
አይደለንም ብለው የሚያሰቡት  እነዚህ ሰዎች የህዝብንና 
የሀገርን ሰላም አደጋ ላይ እየጣሉ ይገኛሉ::
በእነዚህ ሀይሎች ድርጊት ዜጎች ህይወታቸውን በአግባቡ 
ለመምራትም እየተቸገሩ ነው:: 
ይህ አካሄድ በብዙኸኑ ህዝብ ዘንድ ተቀባይነት እንደሌው 
ታውቆ ራሳቸውን ከመንግስት በላይ አድርገው የሚያስቡ 
ግለሰቦችና ቡድኖች ሰከን እንዲሉና ቆም ብለው እንዲያስቡ 
መልእክታችንን እናስተላልፋለን ::
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ሊቀ ትጉሐን ደረጄ ነጋሽ

ወደ ገፅ 18 ዞሯል $

የ
ብዙዎች መልእክት ለሟች 
ሳይሆን ለገዳዩ አልቅሱለት ነው ። 
ሥልጣን የማይሻር መስሎት ግፍን 
በቤተክርስቲያን ላይ ለአወጀው ባለ 
ሥልጣን አልቅሱለት። ዘር ማንዘሩ 

ይጠፋልና። መከራ በአጸናው ምእመናንን 
በጭካኔ ለሚገድለው አልቅሱለት መራራ 
ሞትን ይቀምሳልና።

ንጉስ አጋግ ብዙውን ሰዎች በሰይፍ ገድሎ 
ሞት ፊቱ ሲቆም እየተንቀጠቀጠ ለካስ 
ሞት እንዲህ ታስፈራለች ያለውን ለዘነጉት 
እኩያን አልቅሱላቸው የዘሩትን ማጨዳቸው 
አይቀርምና። ሟችማ ሰማእት ሆነ በሃይማኖቱ 
ሞተ። አናቱ በዱላ ፈርሶ እንደ ውሻ ተጎትቶ 
አረፈ ። ለቤተክርስቲያን መልካም የሰሩ 
ምእመናንን ደማቸው እንደ ውኃ ፈሰሰ 
። እንዚህ ደም አፍሳሾች እንደ ኤልዛቤል 
ደማቸው ፈሶ ውሻ ይልሱታልና ሥለ እነርሱ 
አልቅሱ ።

ከክብሯ ላያጎድሏት ከማንነቷ ላይቀንሱባት 
አብያተ ክርስቲያናትን ለሚያቃጥሉ 
ንብረቷን ለሚያወድሙ አልቅሱ ከፍለው 
የማይጨርሱትን እዳ በራሳቸውና በዘራቸው ላይ 

ጭነዋልና። ሳዳም ሁሴን አገሬን አላስፈትሽም 
ያለው አይደለም አገሩን ጉሮሮውን በባትሪ 
ያስፈተሸውን ትእቢተኛ ዘንግተዋልና የዘረኝነት 
አባዜ ያሰከራቸው ለአደባባይ ፎካሪዎች 
አልቅሱላቸው ውርደታቸውን በአደባባይ 
ይቀበሉታልና። የሙባረክን ቅሌት ለረሱት 
ክፉ አድራጊዎች አልቅሱላቸው መደበቂያ 
ማጣታቸው አይቀርምና ።

የጋዳፊን ቱቦ ሥር መገኘት የዘነጉትን 
የቤተመንግስት ሹማምንት አልቅሱላቸው 
የእግዚአብሔር ክብር ሲገለጥ የአፍሪካ 
ህብረት ላያስጥላቸው የተባበሩት መንግሳታት 
ላይደርስላቸው ዘንግተዋልና ሲቅበዘበዙ 
እናገኛቸዋልና ። በዘመናት ተደርጎ 
የማይታወቅ በተዋህዶ ላይ ይህንን አይነት 
ሰቆቃ መከራ እንግልት ውርደት ሲደረግ አይቶ 
እንዳላየ ሰምቶ እንዳልሰማ ዝም ጭጭ ያሉ 
የመንግስት አፍና ተላላኪ የሆኑት ለይሁዳ 
አገልጋዮች አልቅሱላቸው በቀለኛው አምላክ 
ሲገለጥ መግቢያ ቀዳዳ ያጣሉና ።

አዎ ሆዴ ይሙላ ደረቴ ይቅላ ብለው 
መንግስትን ከመገሰጽ ይልቅ በዝምታቸው 
የመንግስትን አውዳሚነት ለተባበሩት 

አልቅሱላቸው የተሾመው የተሻረ እለት 
ቤተ መንግስት የገባው የወጣ እለት 
ምን እንደሚውጣቸው ያዩታልና ። ይህ 
የመከራ ዘመን ያልፋል የማይነጋ ለሊት 
የማያልፍ ቀን የለም ።;ይህም ያልፋል 
የዮዲትና የግራኝ መሐመድም ጊዜ አልፏል 
። እውነት ነው ያልፋል ። ወዳጆቼ ነብይ 
አይደለሁም ግን እላለሁ ክፉዎች ያልፋሉ 
ትእግስተኛው አምላክ ይገለጣል የመከራ 
ጽዋውን ያጠጣቸዋል ። አዎ እላለሁ እርስ 
በርስ ይባላሉ። ይገዳደላሉ። ይጨራረሳሉ ። 
ቋንቋቸው ባቢሎን ሆኖ ተደባልቆ አንተንነህ 
አንተ ነህ ይባባላሉ ። ታዝዤ ነው ምን 
ላድርግ ይላሉ ። ምክንያት አይድናቸው። 
ሀዘን እንደ ተቀመጥን እነርሱ ለዘላለም 
ያዝናሉ ።

ያስለቀሱን ለቅሶ መቀመጣቸው አይቀርም 
ያን ጊዜ እናላቅሳቸዋለን ። ብጹአን 
አባቶችን ያስለቀሱ የገዳም አባቶችን 
ያስነቡ ምእመናን በእንባ ያራጩ እውነት 
እላችኋለሁ ፍርዳቸው ሩቅ አይሆንም 

ሱናሚ ሊያመጣ የተቃረበው እንባ
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የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

ኢ
ትዮጵያ እንደ አገር፣ 
ኢትዮጵያውያን ደግሞ እንደ 
ህዝብ በቅርብ ጊዜ ታሪካችን 
አሁን ወዳ’ለንበት የበለጠ አሳሳቢ 
ሁኔታ ውስጥ ገብተን አናውቅም። 

የአገሪቱ ህልውና፣ የህዝባችን አንድነትና 
ደህንነት ታላቅ ፈተና ላይ ወድቋል። መፃፍና 
መናገር ያቆምን ወይንም ያልጀመርን ሁሉ ዛሬ 
ካልተናገርን፣ ዛሬ ካልፃፍን፣ ዛሬ አደባባይ ላይ 
ወጥተን ካልጮኽን፣ ዛሬ ለአለም መንግስታት 
አቤቱታችንን ካላቀረብን፣ ማንም እሸናፊ 
የማይኖርበት – ብዙ ህዝብ የሚያልቅበት፣ 
የሚፈናቀልበትና የሚሰቃይበት ሁኔታ ውስጥ 
እንገባለን። አገሪቱን እዚህ ደረጃ ላይ ያደረሷት 
ፅንፈኞችና የአገር መሪዎች መሆናቸው ግልፅ 
ቢሆንም፣ በመጀመሪያ ደረጃ ተጠያቂ ሊሆን 
የሚገባው ግን ጠቅላይ ሚኒስቴር አቢይ አህመድ 
ነው። እውነት ነው፤ በአሸብራቂና አደንዛዥ ቋንቋ 
የህዝቡን ያልተቆጠበ ሙሉ ድጋፍ አግኝቶ ነበር። 
ዛሬ ካስቀመጥነው ማማ ወርዶ ደካማ ወይንም 
እኩይ እላማ ያለው መሪ ለመሆኑ ያለንበት 
አስከፊ ሁኔታ በግልፅ ይናገራል።

ጃዋር መሃመድ የሚባል እሸባሪ፣ በአንድ ቀን 
ብቻ የ67 ሰዎች ህይወት በግፍ እንዲቀጠፍና 
አገሪቱ በሽብር እንድትጥለቀለቅ አደረገ። በፈጠራ 
ታሪክ ላይ ተመስርቶ፣ ይህንን ሽብር የፈፀመው 
– ያስፈፅመው ጃዋር መሃመድ መሆኑ በገሀድ 
እየታወቀ ይህንን ግልፅ ወንጀል ለማውገዝ 
ጠቅላይ ሚኒስትሩ እልፈቀደም። እርሱንም 
ሆነ የድርጅቱን (የOMNን) ስም ጠርቶ ለፍርድ 
«ይቀርባሉ!» አላለም። ማንንም ስው በህግ 
ተጠያቂ አላደረገም። ለመሆኑ ምን ዓይነት 
ጠቅላይ ሚኒስትር ነው ያለን?

ከሰባት ወራት በፊት «A Country on the 
Brinks/ ኢትዮጵያ፤ አፋፍ ላይ የምትገኝ አገር» 
በሚል ርዕስ፣ የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ 
በተመለከተ፣ እንድ የምርምር ፅሁፍ እቅርቤ 
ነበር:: ጃዋርን በተመለከተ ከዚህ በታች የሰፈረውን 
አስተያየት ስጠኹኝ፣

The Jawar Phenomenon

PM Ably seems to have taken a 
calculated decision to play the ethnic 
card to perhaps appease the radicals 
within his party. For certain, his ethnic 
base is fired up and their expectations 
are high. His colleague Jawar Mohamed, 
another fiery demagogue who preaches 
ethnic and religious extremism has been 
invited from the USA, Minnesota State, 
where he was based to operate legally 
in Ethiopia. Oromo Media Network (OMN) 
has millions of followers. Despite requests 
by millions of Ethiopians for the closure 
of this media out let the PM has never 
criticized the station let alone order its 

የጊዜው የኢትዮጰያ ችግር አብይ? ወይስ ጃዋር?

closure.

Abiy has allowed Jawar Mohamed, the 
CEO, OMN legally registered in Ethiopia 
to spread ethnic and religiously motivated 
hate speech. PM Abiy’s tolerance of 
Jawar is perplexing. Giving unchecked 
political power to extremists like Jawar 
can only further exacerbate the already 
tense political environment. Some political 
observers suspect that there is either an 
explicit or implicit understanding between 
the PM and Jawar. If that is the case, 
PM Abiy is allowing Jawar’s extreme 
voice to influence the youth, particularly 
in the Oromo region. In any other country 
Jawar would have ended up in prison 
and prosecuted for crimes of incitements 
and possibly for terrorism.

As I wrote in an earlier article, OMN 
reminds me of Radio Television Libre des 
Milles Collines (RTLM), the hate radio 
that was instrumental in the Rwandan 
Genocide. “It’s stated aim was “to create 
harmonious development in Rwandese 

society” but nothing could have been 
further from the truth. It was set up and 
financed by Hutu extremists to prepare 
the people of Rwanda for genocide by 
demonizing the Tutsi and encouraging 
hate and violence. Recognized the 
danger and asked for international help in 
shutting down the broadcast. But it was 
impossible to persuade Western diplomats 
to take it seriously. They dismissed 
the station as a joke” General Romeo 
Dallaire, the Canadian commander of the 
UN peacekeeping operation in Rwanda 
at the time of the genocide, said: “Simply 
jamming [the] broadcasts and replacing 
them with messages of peace and 
reconciliation would have had a significant 
impact on the course of events.” His 
advice was ignored and the UN and the 
international community regrets with great 
humility and embarrassment that, had it 
acted earlier the genocide would probably 
have not taken place. There is a red 
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ወደ ገፅ 21 ዞሯል $

ዳዊት ወ/ ጊዮርጊሰ
የጊዜው የኢትዮጰያ ችግር አብይ? ወይስ ጃዋር?

line between freedom of expression and 
hate speech, oratory and incitement. It is 
well established in the international legal 
instruments.

Jawar has been caught on tape telling 
his crowd threatening Christians. Like 
the ‘interhamway’of Rwanda, Jawar 
has recruited young Oromo’s who call 
themselves “Querros’ to do the dirty 
work of killing, plundering and creating 
an atmosphere of fear in the nation. 
One Ethiopian Mekuria writes on ECDF 
website:

“The image of Querro youngsters 
brandishing machetes and other 
homemade weapons at was a pitiful sight 
to see. It was reminiscent more of the 
notorious Boko Haram than the peaceful 
youngsters with their arms crossed over 
their heads in protest. That Ethiopians 
had come to love and appreciate. Querro 
youngsters are Ethiopian who desire 
better than being reduced to doing the 
dirty work of others and getting tarnished 
in the process. They have camp Jawar 

to thank for it “

Thousands of Ethiopians have signed 
a petition to the Minnesota attorney 
General and US attorney general to ‘ban 
OMN media for inciting ethnic violence 
in Ethiopia and hold its director Jawar 
Mohamed responsible

Ethiopians are noticeably weary of Prime 
Minister Abiy Ahmed’s government for 
failing to control widespread anarchism 
which seem to emanate from dual 
power exercised in the country since he 
became the prime minister of Ethiopia. 
The ‘Querro’ movement led by Jawar 
Mohammed is asserting de facto power 
and disrupting government power in 
different parts of Ethiopia at will.

ትርጉም:-

የጃዋር ያልተለመደ ሁናቴ

ጠ.ሚ አብይ በተሰላ ውሳኔ፣ በፓርቲያቸው 
ውስጥ የሚገኙ አፈንጋጮችን ለማባበል 
የዘውግ ፖለቲካን ካርድ እየተጠቀሙ ናቸው፡፡ 
በዚህም ምክንያት የእርሳቸው የዘውግ መሰረት 
ተነቃቅቶ፣ የተሰጣቸው ግምት ከፍ ብሏል፡፡ 
በጋለ ስሜት የዘውግና የሃይማኖት ፅንፈኝነትን 
የሚያራምደው፣ የእርሳቸው ባልደረባ ጃዋር 
መሃመድ በህጋዊ መንገድ ኢትዮጵያ ውስጥ 
እንዲንቀሳቀስ ከአሜሪካ፣ ሚኒሶታ ተጋብዞ 
መጥቷል፡፡ ኦሮሞ ሚዲያ ኔትዎርክ (OMN) 
በሚሊዮን የሚገመቱ ተከታዮች አሉት፡፡ 
ሚሊዮናት ኢትዮጵያውያን ጣቢያው አንዲዘጋ 
ያቀረቡት ልመና ቢኖርም፣ ጠ.ሚ አብይ አንድም 
ቀን ጣቢያውን ተችተው አያውቁም፤ ጣቢያው 
እንደፈለገው እንዲንቀሳቀስ ትተውታል፡፡

አብይ የሚዲያውን ስራ አስፈፃሚ፣ ጃዋር 
መሃመድና OMNን በህጋዊ መንገድ ተመዝግበው 
በዘውግና ሃይማኖት የተቃኘ የጥላቻ ንግግር 
እንዲያሰራጩ ፈቅደውላቸዋል፡፡ ጠ.ሚ አብይ 
ጃዋርን መታገሳቸው ግራ ያጋባል፡፡ እንደጃዋር 
ለመሰሉ ፅንፈኞች ያልተረጋገጠ የፖለቲካ ሃይል 
መስጠት፣ የፖለቲካውን ምህዳር ውጥረት 
ይበልጡኑ ከማባባስ በቀር፣ ምንም አይፈይድም፡፡ 
የተወሰኑ የፖለቲካ ታዛቢዎች እንደሚጠረጥሩት፣ 
በጠ.ሚውና በጃዋር መካከል፣ ግልፅ የሆነ 
ወይም ያልሆነ መናበብ አለ፡፡ ነገሩ አንዲህ 
ከሆነ፣ ጠ.ሚ አብይ የጃዋር ፅንፈኛ አስተሳሰብ 
ወጣቱን – በተለይ ኦሮሞ ክልል የሚኖረውን 
– እንዲያነሳሳ ፈቅደዋል ማለት ነው፡፡ በሌላ 
ሃገር፣ ጃዋር በፈፀመው የማነሳሳት ወንጀል፣ 
እናም በሽብርተኝነት ተከስሶ፣ ዕድሜውን እስር 
ቤት ይጨርስ ነበር፡፡

ቀደም ብዬ በፃፍኩት ፅሁፍ፣ OMN የሩዋንዳን 

የዘር ፍጅት ያጋጋለው የጥላቻ ራዲዮን – Radio 
Television Libre Milles Collines (RTLM)
ን አንደሚያስታውሰኝ ገልጬአለሁ፡፡ የራዲዮ 
ጣቢያው ዓለም ‹‹የሩዋንዳውያንን ህብራዊ 
ልማት መፍጠር›› ቢሆንም፣ ዓላማው ግን 
ከዕውነታው ጋር የተራራቀ ነው፡፡ የተቋቋመውና 
በገንዘብ የሚደገፈው በሁቱ ፅንፈኞች ሲሆን፣ 
የሩዋንዳን ህዝብ ጥላቻና ግጭት በመንዛት ለዘር 
ፍጅት ለማዘጋጀት የታሰበ ነው፡፡ አደጋውን 
የተረዱ ወገኖች ስርጭቱ እንዲቋረጥ ለዓለም-
አቀፍ ማህበረሰብ የእገዛ ጥሪ አቅርበው ነበር፡
፡ ነገር ግን የምዕራብ ዲፕሎማቶችን አሳምኖ፣ 
ጉዳዩ በአንክሮ አንዲታይ ማስደረግ አልተቻለም፡
፡ እንዲያውም ጣቢያውን ከቁብ አልቆጠሩትም፣ 
ካናዳዊው ጄኔራል ሮሚዮ ዳላየር – በሩዋንዳ 
የተመድ የሰላም አስከባሪ ሰራዊ አዛዥ – በዘር 
ፍጅቱ ወቅት – ‹‹ስርጭቱን አስቁመን፣ በሰላምና 
እርቅ ላይ ያተኮሩ መልዕክቶችን ብናስተላልፍ፣

በሚፈጠሩ ሁኔታዎች ላይ ጉልህ ተፅዕኖ 
ያሳርፋሉ፡፡›› ብሎ ቢናገሩም፣ ምክራቸው 
ተቀባይነትን አላገኘም፡፡ ተመድና ዓለም-አቀፉ 
ማህበረ-ሰብ ቀድመው የዘር ፍጅቱን ለመከላከል 
እርምጃ ባለመውሰዳቸው፣ ውርደትና እፍረት ጋር 
ሲፀፅታቸው ይኖራል፡፡ ሃሳብን በነፃነት በመግለፅና 
በጥላቻ ንግግር፣ በንግግርና በመቀስቀስ መካከል፣ 
ቀይ መስመር አለ፡፡ በዓለም-አቀፍ የህግ ማዕቀፎች 
ውስጥ በደንብ ተገልጧል፡፡

ጃዋር ለተከታዮቹ ክርስቲያኖች ስጋት እንደሆኑ 
ሲናገር ተቀድቷል፡፡ ሩዋንዳ ውስጥ እንደነበረው 
‹‹ኢንተርሃምዌይ›› ዓይነት፣ ጃዋር ራሳቸውን 
‹‹ቄሮ›› ብለው የሚጠሩ ወጣት ኦሮሞዎችን 
በመመልመል፣ ግድያን፣ ዘረፋንና በሃገሪቱ 
የፍርሃት ድባብ ማስፈንን – የመሳሰሉ ቆሻሻ 
ድርጊቶችን እንዲፈፅሙ አደራጅቷቸዋል፡፡

አንድ መኩሪያ የሚባሉ ኢትዮጵያዊ ECADF 
ድረ-ገፅ ላይ እንደፃፉት፣

‹‹የቄሮ ወጣቶች ቆንጭራና ሌሎች የቤት ውስጥ 
መሳሪያዎችን ሲያወዛውዙ የሚያሳዩ ምስሎችን 
መመልከት፣ እጅግ ይዘገንናል፡፡ እጃቸውን 
ከጭንቅላታቸው በላይ አጣምረው – በሌሎች 
ኢትዮጵያውያን ከተወደዱና ከተሞገሱ – 
ሰላማዊ ሰልፍ ካደረጉ ወጣቶች ይልቅ ጨካኙን 
– ቦኮ ሃራምን ትዝ ያስብላሉ፡፡ የቄሮ ወጣቶች 
ኢትዮጵያውያን፣ ነገር ግን የሌሎችን ቆሻሻ ስራ 
ለመስራትና በዛው ጉዞ መጉደፍ የሚፈልጉ 
ናቸው፡፡ ዕድሜ ለጃዋር የሚመቻቸውን ሰፈር 
አግኝተዋል፡፡››

በሺህዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ‹‹ኢትዮጵያ 
ውስጥ የዘውግ ግጭት የሚቀሰቅሰው OMN 
ሚዲያ እንዲታገድና ስራ አስፈፃሚው ጃዋር 
መሃመድ ለሰራው ስራ ተይዞ እንዲጠየቅ›› 
ፊርማ አሰባስበው ለሚኒሶታ አቃቤ ህግ ፅ/ቤትና 
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የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

የኢዜማ ወቅታዊ መግለጫ

"የዘውግ ፖለቲካ ነጋዴዎች ጣዕረ 
ሞት ላይ ሆነው እየተንፈራገጡ ነው"

የ
ኢትዮጵያ ህዝብ ለቀረበለት 
አገርን የማዳን ጥሪ በሕብረት 
መልስ መስጠት የሚገባው 
ወቅት ዛሬ ነው! ለኢትዮጵያዊያን 
የነፃነት፣ እኩልነትና የዴሞክራሲ 
ጥያቄ የህይወታቸው አካል 
ነው ቢባል ማጋነን አይሆንም፡

፡ ከውጭ ወራሪም ሆነ ከውስጥ አምባገነን 
አገዛዝ ጋር የሚያደርጉት ትንቅንቅ ዛሬም 
መቋጫ አላገኘም፡፡ በየምዕራፉ ግን የለውጥ 
ጮራዎች ብልጭ ድርግም ማለታቸው 
ህዝባችንን ለሠቀቀን ዳርገውታል፡፡ በዘመናዊት 
ኢትዮጵያ እንኳን ከአራት በላይ የለውጥ 
ብልጭታዎች ታሪክ ሆነው አልፈዋል፡
፡ በሚያሳዝን ሁኔታ ለውጥን ማስተዳደር 
አለመቻል ዛሬም ትልቁ ፈተናችን ሆኗል፡፡ 
በሁሉም ዜጎች መስዋዕትነት የተገኙ ድሎችን 
ወደ ራስ የመጠቅለልና የፖለቲካ ፍላጎትን 
በኃይል በሌሎች ወገኖች ላይ የመጫን 
ጉዳይ ዛሬም አይኑን አፍጥጦ እየመጣ ነው፡
፡ በርግጥ የአሁኑ አጅግ ዘግናኝ ድርጊት 
መነሻ ኢትዮጵያዊያን ከተዘራባቸው የዘረኝነት 
እና የአግላይነት ፖለቲካ ለመላቀቅ የነቁበት 
እና ወደዜግነት ክብር ለመመለስ አበረታች 
ርምጃዎችን መውሰድ በመጀመራቸው የተነሳ 
መሆኑን እንገነዘባለን፡፡ በተለይም ዜጎች 
በእኩልነትና በወንድማማችነት መንፈስ 
መቆማቸውን የተመለከቱ የዘውግ ፖለቲካ 
ነጋዴዎች ጣዕረ-ሞት ላይ መሆናቸውን 
በሚያሳይ ሁኔታ ተንፈራግጠዋል፡፡ የዚህም 
የመጨረሻ ማሳያዎች ለችግሩ የዘርና 
የእምነት ይዘት ለመስጠት መታተራቸው 
ነው፡፡ ከነዚህም ጋር የሕዝባቸውን የመልካም 
አስተዳደር፣ የመሠረተ ልማትና የሥራ ዕድል 
ጥያቄዎችን መመለስ ያልቻሉ የመንግሥት 
ሹመኞች ጭምር ይህን የዘር በሽታ እያራገቡ 
መሆናቸውን እየታዘብን ነው፡፡ እነዚህ ወገኖች 
ያልተረዱት ዛሬ ደም መፋሰስን ያለማመዱት 
ወጣት ጥያቄው እስካልተመለሰለት ድረስ ነገም 
እነሱንም በዚሁ ሁኔታ እንደሚያጠፋቸው 
ነው፡፡ ዘውግን መሠረት ባደረገ የፖለቲካ 
ሥርዓት በስሙ የያዙትን ሥልጣን 
ተጠቅመው ቆምንለት የሚሉትን ማኅበረሰብ 
ከኖረበት ሲያፈናቅሉት እና ሲዘርፉት እንደቆዩ 
ጸሐይ የሞቀው ሀቅ ነው፡፡ የሕዝብን በተለይም 
የወጣቱን ሁለንተናዊ ደኅንነት እና የኢኮኖሚ 
ጥያቄዎች በዘላቂነት ለመመለስ የሚቻለው 
ከቀበሌ ጀምሮ፣ በወረዳ፣ በዞንና በክልል 
እንዲሁም በሀገር አቀፍ በየደረጃው ሕዝብ 
በነጻነት በመረጣቸውና የተሻለ ሀሳብ ባላቸው 
መሪዎቹ ሲተዳደርና እውነተኛ ፌደራላዊ 

የአስተዳደር ሥርዓት ሲሰፍን ብቻ መሆኑን 
እናምናለን፡፡ ይህ እንዳይሆን የሚኳትኑ 
ግለሰቦች ባሳለፍነው ሳምንት በሁለት ቀናት 
ብቻ ባደረሱት የዜጎችን ሕይወት መቀጠፍ፣ 
የአካል መጉደልና የንብረት መውደም 
ተሠማንን የልብ ስብራትና ጥልቅ ሀዘን 
እየገለፅን በሚከተሉት ነጥቦች ላይ ያለንን 
አቋም እናሳውቃለን፡- 1. በተለይም ጥቅምት 
13 እና 14 ለደረሰው ጥፋት መነሻ ከሆነው 
‹‹ተከብቤያለሁ›› በሚል ለመንግስት አካል 
ማሳወቅ ሲገባው ወደ ህዝቡ ከረጨው ግለሰብ 
ጀምሮ በየደረጃው በሰው ሕይወት እና ንብረት 
ላይ አደጋ ያደረሱ ሰዎች በሙሉ ለፍርድ 
እንዲቀርቡ፣ 2. ለዜጎች ሞት ደንታ የሌላቸውና 
በግጭት የሚነግዱ የማኅበራዊ ድረ-ገፅና 
የተለያዩ የብዙኃን መገናኛዎች ሕዝባችንን 
ለሌላ ተከታታይ ግጭቶች ከመዳረጋቸው 
በፊት ሥልጣን በተሠጠው አካል የማስተካከያ 
ርምጃ እንዲወሰድ፤ 3. በችግሩ ምክንያት 
በየአካባቢው በአሰቃቂ ሁኔታ የተጨፈጨፉ፣ 
ከቤት ንበረታቸው የተፈናቀሉና ንብረታቸው 
የወደመባቸው ዜጎች ተገቢውን ካሳ እንዲያገኙና 
በአስቸኳይ ተመልሰው እንዲቋቋሙ፣ 4. 
በአጥፊዎች ላይ የሚወሰደው ርምጃ ፈፅሞ 
ከፖለቲካዊ ወገንተኝነት የፀዳ፣ የፀጥታ 
ኃይሉን ሕዝባዊ ወገንተኝነት ባረጋገጠ መልኩ 
እንዲሆንና መበቃቀያ እንዳይሆን ጥንቃቄ 
እንዲደረግ፤ከዚህ ጋር በተያያዘ መንግስትን 
መቃወምና በህዝብ ድምፅ መቀየር ህጋዊና 
ተገቢ ተግባር ሲሆን አገርን የማዋረድና 
የማፍረስ ተግባር ግን ፈፅሞ የተከለከለና የአገር 
ክህደት ወንጀል በመሆኑ ይህን በሚፈፅሙት 
ላይ እርምጃ መውሰድ ተገቢ መሆኑን፤ 5. 
እስካሁን ለተፈፀሙት ሕገ ወጥ ተግባራት 
መንግሥት አስተማሪ ርምጃ ባለመውሰዱ 

ሕዝብ መንግሥትን ተጠያቂ እያደረገ ይገኛል፡
፡ የመንግሥት ኃላፊነቱን አለመወጣት 
ደግሞ ሕዝቡ ተደራጅቶ ራስን ወደ መከላከል 
ደመነፍሳዊ ሁኔታ ይገፋዋል፡፡ ይህም 
ማንም አሸናፊ ወደማይሆንበት እርስበርስ 
እልቂት ይከተናል፡፡ ይህንን ለመከላከል እንደ 
ማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ የመሳሰሉ ሕጋዊ 
አረጃጀቶች በአስቸኳይ ማጠናከር እና ሥራ 
ላይ ማዋል የሚገባ መሆኑን፣ 6. በአዳማ፣ 
በባሌ፣ በምዕራብ አርሲ ዶዶላ፣ በምስራቅ 
አርሲ፣ በባቱ (ዝዋይ)፣ በኮፈሌ፣ በቢሾፍቱ፣ 
በሰበታ፣ በአምቦ፣ በሐረርና በሌሎችም 
የኦሮሚያ ክልል የተፈፀሙ እኩይ ተግባራት 
ፈፅሞ የኦሮሞን ሕዝብ የማይወክሉና 
እንዲያውም ሕዝቡ እንዲከፋፈል፣ የሥራ 
እድል እንዲጠፋና የልማት እንቅስቃሴዎች 
እንዲስተጓጎሉ በማድረግ ክልሉ ብሎም ሀገር 
እንዲዳከም ተግተው የሚሰሩ እኩይ ዓላማ 
ያነገቡ ግለሰቦች አጀንዳ መሆኑን ሁሉም 
እንዲረዳው፡፡ 7. በአጠቃላይ የሀገር መረጋጋት 
እና ሰላም እንዲሁም ከቀጣዩ ሀገራዊ ምርጫ 
ጋር ተያይዞ ባሉ አንገብጋቢ ጉዳዮች ላይ 
ሁሉንም ባለድርሻ አካላት ያሳተፈ ውይይት 
በፍጥነት መጀመር እንዳለበት እናምናለን፡
፡ ለዚህም መንግስት ግንባር ቀደሙን ሚና 
እንዲወጣ እየጠየቅን በእኛ በኩል ለውይይቱ 
ያለንን ከፍተኛ ተነሳሽነት እና ቁርጠኝነት 
እንገልጻለን፡፡ 8. በዚህ አጋጣሚ በመፈናቀል፣ 
በድርቅ እና በአንበጣ መንጋ በመመታትና 
በልዩ ልዩ ችግሮች የተከበቡ ወገኖችን በሌሎች 
ወቅታዊ ጉዳዮች ተጠምደን እንዳንዘነጋቸው 
የሚመለከታቸው የመንግሥት አካላት 
በፍጥነት እንዲደርሱላቸው ጥሪያችንን 
እናቀርባለን፡፡ በመጨረሻም ሕዝቡ በደረሱት 
ጥቃቶች ማዘኑን፣ መበሳጨቱንና ይህን 
የሞራል ስብራት ተቀብሎ በዝምታ 
ለመቀመጥ መቸገሩን ተረድተናል፡፡ ሆኖም 
በዚህ ዓይነት ሁኔታ መረጋጋትና አስተውሎ 
መንቀሳቀስ ወሳኝ መሆኑን ለፓርቲያችን 
አመራር፣ አባላት፣ ደጋፊዎችና ለሕዝብ 
አደራ በማለት ከአምባገነናዊ ሥርዓት 
ለመውጣትና ኢትዮጵያን ዴሞክራሲያዊ 
ሀገር አድርጎ ለማስቀጠል ከሚሹ ወገኖች 
ሁሉ ጋር በጋራ ለመሥራት ያለንን ዝግጁነት 
እንገልጻለን፡፡ ለፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ለግብረ 
ሰናይ ድርጅቶች፣ ለሀገር በቀል ማኅበራት፣ 
ለሀገር ሽማግሌዎች፣ ለሃይማኖት አባቶችና 
ለሌሎችም የማኅበረሰብ መሪዎች የጋራ ሀገር 
አድን ጥሪ እናቀርባለን፡፡ ኢትዮጵያ በክብር 
ለዘላለም ትኑር! ጥቅምት 18 ቀን 2012 ዓ.ም 
አዲስ አበባ
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የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

 ቅፅ. 1 - ቁ.28 ጥቅምት 2012

የስዮም 'ዊክሊክስ' እና 
የህውሓት ፍጥጫ!

በ
ጃዋር ትዕዛዝ ንጹሃን 
መ ጨ ፍ ቸ ፋ ቸ ው ን ፣ 
መታረዳቸውን፣ የእምነት 
ተቋማት መቃጠላቸውንና 
ንብረት መውደሙን ተከትሎ 
ሴራው እንዴትና በነማን ቅንጅት 

እንደተቀነባበረ ይፋ በማድረግ ላይ ባለው 
አምደኛና የሰብአዊ መብት ተሟጋች ስዩም 
ተሾመ ላይ የግድያ ዛቻ ተሰነዘረ። የግድያው 
ዛቻ በቀጥታ የተላከው ከህወሓት ሥራ 
አስፈጻሚ አባል ጌታቸው ረዳ ነው።

ህወሓት ፖሊሱን፣ ደህንነቱን፣ መከላከያውን፣ 
ኢኮኖሚውን ከፍተኛውን የአገሪቱን ሥልጣን 
በተቆጣጠረበት ወቅት በዩኒቨርስቲ መምህርነቱ 
ጎን ለጎን ትግል ሲያካሂድ የነበረው ስዩም 
ተሾመ በተደጋጋሚ ታስሯል፣ ቶርቸር 
ተደርጓል፣ ተሰቃይቷል፣ እንደዜጋ ለምን 
ጻፍክ በሚል የከፋ ወንጀል ተፈጽሞበታል።

በዚህ ሁሉ መከራ ውስጥ ቢያልፍም ግንባሩን 
ሳያጥፍ የትግራይ ሕዝብ ነጻ አውጪ ግንባርን 
በብዕሩ ተጋፍጧል። ለውጡ እውን ከሆነ 
በኋላም ሥራውን አቁሞ “ነጻ ውይይት” በሚል 
ርዕስ ቃለ መጠይቅ በማቅረብ የህወሓትን ገበና 
አደባባይ እርቃን አውጥቷል።
ሰዮም ተሾመ የህወሓት አመራሮችን ገበናና 
ሴራ ከመረጃ ቋታቸው ላይ እየሰረሰረ 
በማጋለጡ አንዳንዶች ' ስዮም ዊክሊክስ' ሲሉ 
ይገልፁታል::
ቀድሞም ጥርስ የተነከሰበት ስዩም  ባለፈው 
እሁድ ይፋ እንዳደረገው' አቶ ጌታቸው ረዳ 
ለወሲብ ሲዳራ የሚያሳይ፣ ከጃዋር መሀመድ 
ጋር አገሪቱን አተራምሶ መንግሥት ለመገለበጥ 
ያሴሩትን ሤራ የሚያጋልጥ የኢሜል 
መልዕክቶችን ይፋ ማድረጉን ተከትሎ ነው' 
ማስፈራሪያው በቀጥታ የተላከለት።
ዜጎች ለዚህ ሰው ጥበቃ ሊደረግለት እንደሚገባ 

በተደጋጋሚ ቢነገሩም ስዩም ግን ግንባሩን 
እንደማያጥፍና እስከወዲያኛው በጀመረው 
ሥራ እንደሚቀጥል በፌስቡክ ገጹ ይፋ 
አድርጓል።

ህወሓት ከፍተኛ ኃላፊነት የሰጠችውና 
የፓርላማ አባል የሆነው ጌታቸው የራያን 
ህዝብ በመሸጡ ብቻ ሳይሆን በሴሰኛነት፣ 
በዝሙት፣ ሃብት በማሸሽ፣ ከአገር 
ውጪ ንብረት በማካበት፣ በሶማሊ ክልል 
የተሞከረው አገር የመበተን አጀንዳ ከከሸፈ 
በኋላ፣ አሁን ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር 
ዐቢይ የሚመሩትን መንግሥት በነውጥ 
ለመጣል ከድብረጽዮን (ጌታቸው አሰፋ) 
ውክልና ወስዶ በቅማንት፣ በወላይታ፣ 
በኦሮሚያ፣ በቤኒሻንጉል ጉምዝ፣ 
በጋምቤላና በሌሎች አካባቢዎች ለሚፈጸሙ 
የማተራመስ ዕቅዶች ዋና አስተባባሪ መሆኑ 
ይታወቃል የሚለው ጎልጎል የመረጃ መረብ 
ለጌታቸው ረዳ ዛቻ ስዮም የሰጠው ምላሽ 
የሚከተለውን ይላል:-
“ይድረስ ለጌታቸው ረዳ፤ እኔ ያመንኩበትን 
ሰርቼ እንጂ አንተን ፈርቼ አልሞትም::

" ይህን የኢሜይል መልዕክት የፃፍከው 
እኔን በማስፈራራት አንተና ድርጅትህ 
ህወሓት በሀገር ደህንነትና የዜጎች ህይወት 
ላይ የምትፈፅሙትን ወንጀል ከማጋለጥ 
እንድታቀብ ለማድረግ ነው። ነገር ግን 
እኔን በማስፈራራት ያመንኩበትን ነገር 
ከማድረግ ለማስቆም መሞከር ሞኝነት 
ነው። ምክንያቱም ይህን ፈፅሞ ማድረግ 
አይቻልም። አንድ የማዕከላዊ መርማሪ ልክ 
አንደ አንተ በእብሪት ተወጥሮ “ጥጋብህ 
እዚህ ደርሷል! ጠብቅ ቆይ አሳይሃለሁ!” ብሎ 
ሲዝትብኝ “ሌሊት ላይ ወደ ማሰቃያ ክፍል 
ወስጄ ጥፍርህን እየነቀልኩ አሰቃይሃለሁ!” 
ማለቱ እንደሆነ ገምቼያለሁ። ነገር ግን ክፍሌ 

ውስጥ ገብቼ በፍርሃት ስንበቀበቅ አታገኘኝም። 
ከዚያ ይልቅ ከእግሬ ጣቶች የአንዱን ጥፍር 
በገዛ እጄ ነቅዬ ስቃዩን ተለማምጄ ነው 
የጠበቅኩት!!! አሁን አንተም ይህን ማስፈራሪያ 
እዚህ ፌስቡክ ላይ ከለጠፍኩት “እንደ ውሻ 
በድንጋይ ተወግረህና ተሰቃይተህ ትሞታለህ” 
ብለሃል አይደል?? ቱፍ!! እኔ ወንድ የአባቴ 
ልጅ ነኝ። ያመንኩበትን ሰርቼ እንጂ ፈርቼ 
አልሞትም። ይሄው የአንተን ማስፈራሪያ 
እዚህ አውጥቼ ለጠፍኩት!!! በል እስኪ 
እንዳልከው ቅጥረኞችህን ላክና ግደለኝ!
 አስተያየት ሰጪዎች እንደተናገሩት ከሆነ 
መንግሥት እንደ ጃዋር ላሉት ጥበቃ የሚያቆም 
ከሆነ በዚያ ተጻራሪ ለአገርና ለሕዝብ ኅልውና 
በዚህ መልኩ መስዋዕትነት ለሚከፍሉ ዋስትና 
ሊሰጣቸው ይገባል ብለዋል።

“ስዩም ያለመታከት ከሚወጣቸው መረጃዎች 
በእጅጉ እየተጠቀመ ያለው ሕዝብ ወገናዊነቱን 
ለስዩም ጥበቃ በማድረግ ሊወጣ ይገባዋል” ያሉ 
አስተያየት ሰጪ ደግሞ “አገር ለመበታተንና 
ሕዝብን ለማጋደል ቀን ተሌት ለሚሠራው 
ጃዋር ድጋፍ እየሰጡ ካሉት ቄሮዎች 
የእውነትና የአገር ፍቅር ስሜት ላላቸው 
ትምህርት ቢወስዱ መልካም ነው፤ እነርሱ 
ለጥፋት ይህንን ያህል ሲተጉ እኛ ደግሞ 
አገር ለማዳን ለሚሠሩ ከዚህ እጥፍ ልንሠራና 
ልንተጋ ይገባል” ብለዋል።

በአጠቃላይ አስተያየት የሰጡ እንደተናገሩት 
ከሆነ ግን እንደዚህ ባለ መልኩ የግድያ 
ሙከራና ሤራ ከአንድ የህወሓት የማዕከላዊ 
ኮሚቴ አባል ሲሰነዘር መንግሥት እየሰማ ዝም 
ማለት የለበትም፤ ጌታቸው ረዳን በኃላፊነት 
መጠየቅ ብቻ ሳይሆን ለስዩም ተሾመም ልዩ 
ጥበቃ ሊያደርግለት ይገባል ብለዋል።
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የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

ዶ/ር አብይ በሀገሪቱ እየተፈፀመ ያለውን እልቂት ሲሰሙ የሩስያ ጉብኝታቸውን 
አቋርጠው ፈጣን አመራር መስጠት ነበረባቸው

“ፍቅር ያስታግሣል፣ ፍቅር ያስተዛዝናል፣ 
ፍቅር አያቀናናም፣ ፍቅር አያስመካም፣ ፍቅር 
አያስታብይም፣ ብቻዬን ይድላኝ አያሰኝም፣ 
አያበሳጭም ክፉ ነገር አያሳስብም፤ ከእውነት ጋር 
ደስ ይለዋል፤ እንጂ ስለ አመፃ ደስ አይለውም፤ 
ሁሉን ይታገሳል፣ ሁሉን ያምናል፣ ሁሉን ተስፋ 
ያደርጋል፣ በሁሉ ይጸናል።” የመጀመሪያይቱ 
የሐዋርያው የጳውሎስ መልእክት ወደ ቆሮንቶስ 
ሰዎች ምዕ. ፲፫ ቁ. ፬-፯
በቅድሚያ በመላው ሀገራችን የተለያዩ አካባቢዎች 
በቅርቡ በተነሳው የጀዋር መሀመድ ቄሮዎችና 
ዘረኞች ዱላ ሕይወታቸውን ላጡ ወገኖቻችን 
የተሰማንን እጅግ ጥልቅ ሀዘን እንገልጻለን፡፡ 
ቤተሰቦቻቸው፣ ወዳጅ ዘመዶቻቸው፣ እንዲሁም 
መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ በዚህ ዘግናኝና አሳፋሪ 
ድርጊት ሳትደናገጡ እምነት፣ ተስፋና ጽናት 
ተላብሳችሁ ሀገርና ሕዝብ ለማዳን “የሀገር ያለህ! 
የሕዝብ ያለህ!” እንባባል፡፡  
ሀገራችንን የተለያዩ ቋንቋ ተናጋሪ ጎሳዎች/ነገዶች 
ስብስብነቷ ነው ኢትዮጵያ ያሰኛት። አማራ  
እኔ ኦሮሞ አይደለሁምና የኢትዮጵያ ክፍል 
አይደለሁም ቢል ይህን በማለቱ የኢትዮጵያችን 
ግዛት መሆኑ ይቀራልን? ኦሮሞ እኔ ትግሬ 
አይደለሁምና የኢትዮጵያ ግዛት አይደለሁም 
ቢል ይህን በማለቱ የኢትዮጵያ ግዛት መሆኑ 
ይቀራልን? ሀገር ሁሉ ትግራይ ቢሆን አፋር 
ወዴት በተገኘ? ሁሉም አፋር ቢሆን ሲዳማ 
ወዴት በተገኘ? ይሁን እንጂ የተለያዩ ቋንቋ 
ተናጋሪዎች ጎሳ/ነገዶችን ኢትዮጵያ ሀገራችን 
አንድ አድርጋ ይዛለች። ሁሉም አንድ ብሄር/
ነገድ/ጎሳ ቢሆኑስ ኢትዮጵያችን ወዴት በሆነች? 
ዳሩ ግን ጎሳ/ነገዶች ብዙዎች ናቸው ሀገር ግን 
አንድ ናት፤ ኢትዮጵያ። ትግሬ ቤኒ ሻንጉልን 
አታስፈልገኝም ሊለው አይችልም ወይም ኦሮሞ 
ደግሞ ደቡብ ህዝብን አታስፈልጉኝም ሊላቸው 
አይችልም። እንደውም ጎልተው ያልታዩ 
“ደካሞች” የሚመስሉ  የኢትዮጵያችን ጎሳ/ነገዶች 
ይልቁን የሚያስፈልጉ ናቸው። ከሀገራችን ጎሳ/
ነገዶች ያልከበሩ ሆነው የሚመስሉን በሚበዛ 
ክብር ልናለብሳቸው ይገባል። በሁሉም ጎሳ/ነገዶች 
ከቶም ልንኮራና  ክብር ልንሰጥ እያንዳንዱ ጎሳ/
ነገድ ሃላፊነት ሊኖረው ይገባል። ጎሳ/ነገዶች 
እርስ በርሳቸው በትክክል ይተሳሰቡ ዘንድ እንጂ 
በዘርና ቋንቋ መለያየት፣ ድንበር ማስመር 
እንዳይሆን ለተጎዳው ጎሳ/ነገድ የሚበልጥ 
ክብር፣ ትኩረት እየተሰጠ ሁሉንም አገጣጥመን 
በአንድ ኢትዮጵያ! በአንድ ሀገር! በአንድ ሕዝብ! 
ተጋግዘን መኖር ይገባናል፡፡ አንዱ ጎሳ/ነገድ 
ቢሰቃይ ሁሉም ጎሳ/ነገዶች ሁሉ ከእርሱ ጋር 
ይሰቃያሉ፣ አንድ ነገድ/ጎሳ ቢከበር ሁሉም 
ጎሳ/ነገዶች ሁሉ ከእርሱ ጋር ደስ ይላቸዋል።  
ሁላችንም የኢትዮጵያ ልጆች ነንና የዚህ ጊዜ 
ኢትዮጵያችን ትበለጽጋለች፣ ታብባለች። ሁሉም 

ዛሬም የሀገር ያለህ! የሕዝብ ያለህ!

ተደጋግፈው ያሉ ናቸውና አንዱን ከሌላው 
ገንጥሎ ሀገርም አይኮን፤ ኢትዮጵያም አይባል፤ 
አብሮ መውደቅ እንጂ።  
ለሁላችንም ዋልታና ምሰሶ ኢትዮጵያችን 
ብትሆንም ኦሮሞ ያለ አማራ ቅጠሉ የረገፈ ተክል 
ነው፣ ትግሬ ያለ ኦሮሞ መሠረቱ ይናጋል፣ አማራ 
ያለ ሁሉም ጉራ ብቻ ነው፡፡ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር 
ለዘላለም ትኑር! ስንል ኦሮሞን አሻም አሰኝታ፣ 
አማራን አስፎክራ፣ ትግሬን አስጨፍራ፣ ጉራጌን 
ቆጮ ብላ፣ በባሌ ሶፎሞር ኮርታ፣ ሐረር ግምብን 
አጠንክራ፣ ግመሏን ለአፋር አደራ ሰጥታ፣ አዲስ 
አቤን እምብርቷ አርጋ፣ በእስላምና ክርስቲያኑ 
ፀሎት ተጠብቃ ሌላም ሌላ እንደሚሆን ልንረዳ 
ይገባናል። 
በኢትዮጵያ ሀገራችን የነፃነት ጮራ ይፈነጥቅ 
ዘንድ፣ ሕዝብ የሰውነት መብቱ ይከበርለት፣ 
በጥቂቶች ስግብግብነት በረሀብ እንዳይቀጣ፣ 
እንደ ቅደም ተከተላቸው በትምህርት፣ በሥራ፣ 
በህክምና እጦት እንዳይደነቁር፣ እንዳይቦዝን፣ 
ለበሽታ እንዳይዳረግ ሕዝብና ወጣቱ በትንሹ 
ለግማሽ ምዕተ ዓመት ታግለዋል። እጅግ ጎልቶ 
የወጣው የወሎ ረሃብ ለዘውድ ሥርዓት መውደቅ 
የደመቀ ምክንያት ሆኖ ዑ! ዑ! ያሰኘውን ደርግ 
አስከትሎ ሀገራችን አንድ ትውልዷን አጣች። 
ለትሻል የታገለን ትውልድ ትብስ ክላሿን አቀባብላ 
ለቀመችው። የደርግ ልቅ ያጣ ጭፍጨፋና 
ጦረኝነት ያስመረረው ሕዝብ ዕድሜውን 
አሳጥሮት ተገላገልኩ ሳይል ሕዝብን በቋንቋና 
በዘር ከፋፍሎ የሚያባላ፣ የሀገር አንድነት ተረት 
የሆነበት፣ የሀገር ያለህ! የሕዝብ ያለህ!” የሚያሰኝ 
ትባባስ ዘረኛ አገዛዝ ሀገር እያመሰ ይገኛል። 
መጋቢት 24 ቀን 2010 ዓ.ም. በተሃድሶ 
“ለውጥ” ስም ኢሕአዴግን ሊያስቀጥሉ 
የጠቅላይ ሚንሥትርነቱን ቦታ የተረከቡት 
ዶክተር ዐቢይ አሕመድ የህወሓት/ኢሕአዴግን 
የመጨረሻ ምዕራፍ አስፈፃሚ እንዳይሆኑ 
ልናስገነዝብ እንወዳለን። ጠ/ሚሩ እሰየው 
ተብለው ያልተጨበጨበላቸውን ያህል “ይህችን 
ሀገር ወዴት እየወሰዷት ነው?” ጥያቄ እያጫሩ 
እንደሆን ማስገንዘብ እንወዳለን። ይህንን ስንል 
አየር የሞቀውን፣ የቤተ መንግሥት ሳይሆን 
የአደባባይ ምስጢር፣ በመላ ሀገሪቷ እያንኳኳ 
ያለውን ዱላ ለተመለከተ፤ መንግሥት እራሱ 
የዱላው አቀባይ መሆኑን ቢጠቁም አያስደንቅም። 
ንብረት ሲዘረፍ፣ ሲቃጠል፣ የሰው ልጅ ሲታረድ፣ 
ሲሰቀል፣ አብያተ ክርስቲያን ሲቃጠሉ፣ መንገድ 
ሲዘጋጋ፣ ምስማርና ዱላ ሲውለበለብ የአገዛዙ 
ፌደራል ይባል ልዩ ኃይል ዳር ቆሞ ሲታዘብ 
ላየ ለውጡ ለካ ሥርነቀልነቱ ሀገር ለመበተን 
እንደሆነ ቢጽፍ፣ ቢናገር ምን ያስደንቃል? አዎ! 
ሲጀመርም የኢሕአዴግን ሕገ መንግሥት ይዞ 
ለውጥ ሊያመጣ ለተነሳ ቡድን፤ አንቀጽ 39ን  
ተግባራዊ ለማድረግ ቢሠራ ማድመጥ ያቃተን 

እኛው ነንና ወደ ተግባራዊነቱ ፍፃሜ ላይ 
ሲንደረደር ሀገር እንዳትፈርስ፣ ሕዝብ እንዳያልቅ 
ከተፈለገ፤ በኋላ ሳይሆን ዛሬውኑ “የሀገር ያለህ! 
የሕዝብ ያለህ!” እምንልበት የመጨረሻው ሰዓት 
ላይ እንገኛለን።
“የምትፈልጉትን ነገር ለማግኘት ድንጋይ 
መወርወር አያስፈልግም፣ በእርጋታና በትዕግሥት 
ከሄዳችሁ አያቅታችሁም” የተባለላቸው ዘረኞች 
ሰንደቅ ዓላማ ሲያቃጥሉ፣ የእኛ አይደላችሁም 
እየተባሉ ዜጎች ከቄያቸው ሲፈናቀሉ፣ የታዘበ 
መንግሥት “ኢትዮጵያ አትፈርስም” እያለ ሕዝብና 
ልጆቹ በየቀኑ ሲፈጁ እየሰማን፣ እያየን እንዴት 
“ግዴላችሁም” እንባላለን? እውን የኢሕአዴግ 
ውስኪ ጠጭዎች ከሆኑ ይህን የሚያስደርጉት 
አሁንም የመንግሥት አውታር በእጃቸው ነውና 
ለውጡ ከሰንደቅ ዓላማ አልፎ ሀገርና ሕዝብ 
ሊያቃጥል አኮብኩቧልና “የሀገር ያለህ! የሕዝብ 
ያለህ!” እንላለን። 
ኢትዮጵያ ሀገራችን ዛሬ ወደ እርስ በርስ መተላለቅ 
እንዳትገባ እጅጉን የሰጋንበት ወቅት ነው። 
የእርስ በእርስ አልነው እንጂ በቀጥታ ለመናገር 
የእልቂቱ ጅራፍ ከአንድ ወገን እየጮኸ እንደሆነ 
በዚህ አንድ ዓመት ተኩል ጉዞ በተለይ ደግሞ 
ከሰሞኑ የሀገሪቷ ሁኔታ መረዳት ያቃተው ጠ/
ሚሩ እንዳሉት ቃሉን እንድገመውና “የደነቆረው” 
ኢሕአዴግና ዘረኛው ቡድን ብቻ ነው። በግልጽ 
ለመናገር ኦርቶዶክስ ሃይማኖት፣ አማራና ምኒልክ 
ታሪክ ላይ ያነጣጠረው ኢትዮጵያን የመበታተን 
ዘመቻ ሀገር ላይ እየጨፈረ፣ ሕዝብን እግዚዮ 
እያሰኘ በአለበት ወቅት የመደመር ፍልስፍና 
ሀገርና ሕዝብ እየቀነሰ መሆኑን ልንገነዘብ 
ይገባናል።
ኤርትራና ኢትዮጵያን አስታርቀው የኖቤል 
ተሸላሚ የሆኑት ጠ/ሚር ምነዋ ኦሮሞን፣ አማራ፣ 
ትግሬን፣ ምሥራቁን፣ ደቡቡን፣ አዲስ አበቤውን 
አንድ የማድረግ ጥበቡ ተሳናቸው? ሥልጣን 
እንደጨበጡ የጎረፈላቸው ከኖቤልም ኖቤል የሆነ 
የዕልልታና የጭብጨባ ሽልማት ለሀገር አንድነት 
ለሕዝብ ደህንነት እንደነበር ምነዋ አልሰማ 
አላቸው? ይህን ሕዝባዊ ሽልማት ወዲያውኑ 
ተጠቅመው ዘረኝነት ላይ አነጣጥረው፣ አንቀጽ 
39ን ቀደው ቢሆን አክሊላቸው እምዬ ኢትዮጵያ 
ነበረች። “እናንት ውስኪ ጠጪ ኢሕአዴጎች 
የተራቡ ሕፃናት እንዳሉ አትዘንጉ” ያሉት ጠ/
ሚር አገዛዞ ፈቃድ ሳይኖረው ዱላ በምስማር 
ይዞ ሰልፍ ለሚወጣው፣ ብሎም ባንክ ሲዘረፍ፣ 
ንብረት ለሚያቃጥለው፣ ነዋሪ ለሚገድለው 
ዝምታ ሲለገሰው ምነዋ በሥነ ሥርዓትና በአግባቡ 
ለጥቅምት 2 ቀን 2012 ዓ.ም. ለሰልፍ አቤቱታ 
ያቀረበውን የአዲስ አበባ ሕዝብ አስራቡት ቢባሉ 
ምላሾ ምን ይሆን?
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የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

 ቅፅ. 1 - ቁ.28 ጥቅምት 2012

ወደ ገፅ 20 ዞሯል $

“አዲስ አበባ ኬኛ” በሚልና በማስፈራራት 
የ“ኦሮሚያ” ለማድረግ የሞከረውን ኃይል 
“ባልደራስ” ከአዲስ አበባ ሕዝብ ጋር ባይጋፈጥ 
ዛሬ ሌላ አፀያፊ ታሪክ በተሠራ። “ባልደራስ” ላይ 
ጦርነት ታወጀ። ቀጠለ በመፈንቅለ መንግሥት 
ተውኔት በባህርዳርና አዲስ አበባ ካለቁት ወገኖች 
በቀጣይነት አማራው ላይ ያነጣጠረ እስርና ፍጅት 
እውን ሕዝብ እያደመጠው፣ እየታዘበው እንደሆን 
ከተረዳነው ለውጥ አራማጁ ሕዝብን ለቂምና 
ተቃውሞ እየጋበዘ እንደሆነ ሊረዳው ይገባል። 
የአዲስ አበባውን የ “ባልደራስ” አመራርንና 
አባላትን ማዋከብ፣ ማሠር በአዲስ አበባ ሕዝብ 
ብቻ ሳይሆን በሀገር ወዳዱ የኢትዮጵያ ሕዝብ 
ዘንድ እየተሰማ፣ እየታየ ያለ የየዕለት መነጋገሪያ 
እንደሆነ ለውጥ አራማጆች ሰምታችኋልን? እውን 
ለውጥ ማራመድ ኢሕአዴግ/ህወሓት ያሠረውን 
ፈትቶ ሥልጣን ሲደላደል አትቃወሙኝ ብሎ 
ሙዚየም ሊሆኑ የታሰቡ እስር ቤቶችን ሥራ 
አለማስፈታት ከሆነ ትርግሙ አዬ! ዴሞክራሲ፣ 
ድንቄም ለውጥ ያሰኛል።
ደርግ እርጉዝ ማሠር ብቻ ሳይሆን ለመግደሉ 
ዳሮ ነጋሽ ምስክር ናት፣ የኢሕአፓው ብርሃነ 
መስቀል ረዳ ባለቤት ታደለች ኃይለሚካኤል ነፍሰ 
ጡር ሁና እስር ቤት መገላገሏ ከታሪክ ማህደር 
ይገኛል። ወያኔም የእስክንድር ነጋን ባለቤት 
ሰርካለም ፋሲል በነፍሰ ጡርነቷ ሳያዝን እስር 
ቤት እንድትገላገል ፈርዶባታል። እና! እናማ 
ታሪክ ሲደጋገም ዛሬም የጄነራል አሳምነው ጽጌ 
ባለቤት ወ/ሮ ደስታ አሰፋ ነፍሰጡርነታቸው 
እየታወቀ በእሥር ይማቅቃሉ። አይ! የሴቶች 
መብት አስጠባቂ ለውጥ አራማጅ ቢባል “ሃቅ 
አያንቅ” ካልሆነ በቀር እውነቱ ይህ ነው።    
ውድ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ!
የዛሬ 123 ዓመት ኢጣሊያን ኢትዮጵያን ሊወር 
ሲነሳ እምዬ ዓፄ ምኒልክ ይህን ብለው ነበር
“እግዚአብሔር በቸርነቱ እስካሁን ጠላት 
አጥፍቶ አገር አስፍቶ አኖረኝ፤ እኔም እስካሁን 
በእግዚአብሔር ቸርነት ገዛሁ፡፡ ከእንግዲህ 
ብሞትም ሞት የሁሉም ነውና ስለእኔ ሞት 
አላዝንም፡፡ ደግሞ እግዚአብሔር አሳፍሮኝ 
አያውቅም፤ ወደፊትም ያሳፍረኛል ብዬ 
አልጠራጠርም፡፡ አሁንም አገር የሚያጠፋ፤ 
ሃይማኖትን የሚለውጥ፣ በፊት እግዚአብሔር 
የወሰነልንን ባህር አልፎ መጥቷል፡፡ እኔም 
የአገሬን ከብት ማለቅ፤ የሰውን መድከም 
አይቼ እስካሁን ዝም ብለው ደግሞ እያለፈ 
እንደፍልፈል መሬት ይቆፍር ጀመር፡፡ አሁን 
ግን በእግዚአብሔር ረዳትነት አገሬን አሳልፌ 
አልሰጠውም፡፡ የአገሬ ሰው ከአሁን ቀደም 
የበደልሁህ አይመስለኝም፡፡ አንተም እስካሁን 
አላስቀየምኸኝም፡፡ ጉልበት ያለህ በጉልበትህ 
እርዳኝ። ጉልበት የሌለህ ለልጅህ፣ ለምሽትህ፣ 
ለሃይማኖትህ ስትል በሃዘንህ እርዳኝ፡፡ ወስልተህ 
የቀረህ ግን ኋላ ትጣላኛለህ፡፡ አልምርህም፡
፡ ማርያምን ለዚህ አማላጅ የለኝም። ዘመቻዬ 
በጥቅምት ነውና የሸዋ ሰው እስከ ጥቅምት 
እኹሌታ ወረይሉ ከተህ ላግኝህ።”
ይህ መልዕክት አሁን ኢትዮጵያችን ባለችበት 
ወቅታዊ ሁኔታ ወደ አላስፈላጊ እልቂት 
እንዳታመራ ካስፈለገ ድጋሚ ሊያቃጭልብን 
ይገባል። የጥንቱ ባህር አልፎ የመጣ ሲሆን 
የአሁኑ በሀገር በቀልና በባዕዳን ጥምር ተልዕኮ 
የተቀነባበረ መሆኑ ነው። ዛሬ ሀገር ሊያፈርስ፣ 
አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ሰንደቅ አላማችንን 
እያቃጠለ የመጣው ኃይል፣ ቤትና ንብረት 
ሲያቃጥል እያየን ነው፣ ዱላና ሜንጫ የንፁሐንን 
ሕይወት እየቀጠፈ ነው። ሕዝብ ላይ የተሠነዘረው 
ጥቃት ተጀምሯል። በመላው ሀገሪቷ ይህ ዕልቂት 
እንዳይዛመትና ሙሉ በሙሉ ይቆም ዘንድ፣ 

እጅግ ዘግናኝና አሳዛኝ ፍጅት በኢትዮጵያችን 
እንዳይከሰት የሃይማኖት አባቶችና አማኞች 
በፀሎት፣ የብዙሃን ማህበራትንና ፖለቲከኞች 
በአንድነት፣ መላው ሕዝብ በጋራ ለእራሱና 
ለሀገሩ ሲል ነቅቶ መጠበቅ የሚገባው ወቅት 
ላይ ደርሰናልና “የሀገር ያለህ! የሕዝብ ያለህ!” 
እንባባል።
ሁኔታዎች ከቁጥጥር ውጭ ሁነው ዘግናኝ እልቂት 
በሀገራችን ላይ ከተከሰተ በኋላ “ይህ ቢሆን ኑሮ” 
አዋጭ አይደለም፡፡ ንፁሓን ወገኖቻችን እያለቁ 
የምናበቅለው ፀፀት እጅጉን ከባድ ነውና አሁኑኑ 
ሀገርና ሕዝብ ለማዳን እንዘጋጅ።
ህወሓት ለ28 ዓመት የተከለው የዘረኝነት ችግኝ 
ዛሬ ፍሬ አፍርቶ በተለይ የኦሮሞን ጥያቄ 
የትውልዱ አስመስሎታል ቢባል ሚዛን ይደፋል። 
ይህ የሀገርና ሰንደቅ ዓላማ ጥላቻ ገና ከጥንስሡ 
በተለይ በየትምህርት ቤቱ፣ በየመንደሩ ብሎም 
በቤተሰብ ደረጃ የተካሄደው ወያኔያዊ ዘመቻ ዛሬ 
የኦሮሞ ወጣቶችና ጎልማሶች ወገኖቻችንን ያሳተ 
ቢመስልም የአንድነት ኃይሉና የኢትዮጵያ ሕዝብ 
“የሀገር ያለህ! የሕዝብ ያለህ!” ተባብሎ ከተነሳ 
ዘረኝነትን አምክኖ ከኦሮሞ፣ ከትግራይ፣ ከአማራ 
በጥቅሉ ከደቡብ፣ ከምሥራቅ፣ ከምዕራብ፣ 
ከሰሜን፣ ከአዲስ አበባ ሕዝባችን ጋር ተቃቅፈን 
ዘመቻችን ዴሞክራሲያዊ ሥርዓትን ለተላበሰች 
ኢትዮጵያ፣ ሁሉንም ልጆቿን በአንድነትና 
በጋራ ለምትቃኝ ሀገራችን ዕድገትና ብልጽግና 
እንደሚሆን ጥርጣሬ አይግባን። እኛ፣ ሁላችን 
አንድ ከሆንን ኃይልና ሥልጣን የሠፊው ሕዝብ 
መሆኑን እናሳያለንና ዛሬም “የሀገር ያለህ! 
የሕዝብ ያለህ!” እንባባል።
ለተከበሩ ጠ/ሚር ዶክተር ዐቢይ አሕመድ
በቅድሚያ በቅርቡ የ 2012 ዓ.ም. የኖቤል 
ተሸላሚ በመሆኖ እንኳን ደስ አሎት እንላለን። 
ሽልማቱን የሠጠው አካል ምክንያቱን የኤርትራና 
ኢትዮጵያ ሀገሮችን ከማቀራረብ ጋር ማያያዙን 
አድምጠናል። በአንድ ዓመት ከስድስት ወር 
በኢሕአዴግ አባልነቶና የሀገሪቷ ጠቅላይ 
ሚንስትርነት ያበረከቷቸው በጎ ጎኖች ቢኖሩም 
ሀገራችንና ሕዝባችን በየቀኑ እያጋጠማቸው 
ካለው ሰቆቃ፣ የፍርሃት ኑሮ፣ የኑሮ ውድነት፣ 
ወዘተ አንፃር እጅጉን እያዘንን ነው።
አሁን ሀገራችን ያለችበትን ተጨባጭ ፖለቲካዊ 
ሁኔታ ስንመለከተው እውን የመንግሥት ኃይልና 
ሥልጣን ካለዎት ዝምታ አዋጭ አይደለም፡
፡ ሰሞኑን በጀዋር መሀመድ አስተባባሪነት ቄሮ 
በሚባሉ ዘረኛ ቡድኖች በተለይ አማራውና ቤተ 
ክርስቲያን ላይ ያነጣጠረ ፍጅትና ቃጠሎ ሲካሄድ 
ዝምታዎ አስገራሚና አስተዛዛቢ ነው፡፡
ከዓመት በፊት በአዲስ አበባ ዙሪያ ለገጣፎ 
በተነሳው ዕልቂት አልሰማሁም ያሉትን 
በቀጣይነት እየደጋገሙት በሚመስል ደረጃ 
የሕዝብና የልጆቹ እልቂት ከወሬ በዘለለ የወሰዱት 
መንግሥታዊ እርምጃ አልታየም፡፡ ሕዝብ 
እየታረደ ምላሹ “ኢትዮጵያ ታላቅ ሀገር ነች” 
ሳይሆን ለታላቅነቷ አጥፊዎችን፣ አሸባሪዎችንና 
ገዳዮችን ወደ ፍርድ ማቅረብ ነው፡፡ ከመንግሥት 
በላይ ሀገር እያመሰና ማን ተናግሮኝ ባዩ ጀዋር 
መሀመድን ከለላና ጥበቃ ሰጥቶ ደም ማፍሰስ 
እጅጉን አሳፋሪ ነው፡፡
በተጨማሪ፦  
• በሩሲያ ጉብኝቶ ወቅት በሀገራችን 
በተለያዩ አካባቢዎች የደረሰውን እልቂት ሲሰሙ 
በአፋጣኝ ጉብኝትዎን አቋርጠው አፋጣኝ 
አመራር መስጠት ሲገባዎ ምንም እንዳልተፈጠረ 
ጉብኝቶን ቀጥለዋል፣
• ኢትዮጵያም ከተመለሱ በኋላ ይህንን 
በርካታ ቤተሰቦችንና ሕዝብን ያስተከዘ ሀዘን 

በቴሌቪዥን መስኮት ቀርበው ሀዘኔታዎን መግለጽ 
ብቻ ሳይሆን መንግሥት ሊወስድ የሚገባውን 
አፋጣኝ እርምጃ ሊያሳውቁ አልደፈሩም፣
• የቄሮ መሪ ጀዋር መሀመድ በሀገሪቱ 
ያለው መንግሥት ሁለት ነው ከማለት አልፎ 
ሀገሪቱን ለእርስ በርስ ዕልቂት እያዘጋጀና የኦሮሞ 
ወጣቶችን በዘረኝነት የጥፋት ዘመቻ ሲቀሰቅስ 
ቤትና ጥበቃ ሰጥተው ይንከባከቡታል፣
• ጅዋር መሀመድ በድምጽ የተቀዳ 
መንግሥታዊ መረጃ አለኝ ሲል ከመንግሥት 
አካላት ጋር እየተመሳጠረ የሚያገኛቸው 
መረጃዎች እንዳሉ በአደባባይ እራሱ ላይ 
ሲመሰክር ድርጊቱ ሊታይ የሚገባው ወንጀል 
መሆኑን ሊገነዘቡት በተገባ፣
• የአዲስ አበባ ወጣቶች ሲዋከቡ፣ እነ 
እስክንድር ነጋና የ“ባልደራስ” አባላት በሰላማዊ 
መንገድ ለጠየቁት ሰላማዊ ሰልፍ ክልከላ፣ 
በሚያደርጉት ስብሰባ በቄሮ ቡድኖች ወከባ 
ሲደርስባቸው እየሰሙ ዝምታን መርጠዋል፣
ብዙ መዘርዘር ይቻላል፡፡    
“አንድ ሀገር! አንድ ሕዝብ! ኢትዮጵያችን 
ሕዝባዊ ንቅናቄ” ሥልጣን እንደያዙ ድጋፋችንን 
ብንሰጥዎም “የቀን ጅብ በግ ላይሆን” ብለን 
ከጠቆምኖት ኢትዮጵያችን ቅጽ ጀምሮ ድጋፋችንና 
ትችታችን ማድረግ ያለቦትንና ሊያጋጥሙ 
የሚችሉ ጥፋቶችን በመጠቆምና ያላመንበትንም 
በመቃወም ነበር። አንዳንድ ሰዎችና በተለይ እንደ 
ምሁርነታቸው ለትንሽ ጉዳይ የሚፈነጥዙ እስቲ 
እንያቸው፣ ጊዜ ስጧቸው፣ አትቃወሟቸው 
አባባል ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሳየን ያለው 
አዛውንትን፣ ህጻናትን፣ ወጣቶችን በጥቅሉ 
ዜጎችን እየቀጠፈና አውላላ ሜዳ ላይ እየበተነ 
ለመሆኑ እማኝ አያስፈልገውም፡፡ ግራና ቀኙን 
ማየት የተሳናቸው አንዳንድ ምሁራን ከሙያቸው 
ባሻገር በፖለቲካው መስክ እንደ ትላንቱ ዛሬም 
ሲያበላሹ ይታያሉ። ዛሬ ጎልቶ ለወጣው አስከፊ 
ዘረኝነት በአለፈው 28 ዓመት የብዕራቸው 
አሻራና የማጋጋል ድምፃቸው አስተዋጽዖ 
እንዳለው ዕድሜ ለሥልጣኔ በኮምፒዩተር መረጃ 
ለወደፊት አጥኝዎች “እነማን ነበሩ” ዝግጅትና 
የታሪክ ተመራማሪዎች የደለበ ሠነድ ነው።
ክቡር ጠ/ሚር የኢትዮጵያን አንድነት ለማስጠበቅ 
እጅግ ብዙ ብለዋል። እኛም ስለ ሀገር አንድነት፣ 
ዘርንና ቋንቋን ተገን ስለ አደረገ አከላለል 
አደገኝነት፣ ስለ ኢሕአዴግ ሕገ መንግሥት 
ማብቃት፣ ወዘተ ብዙ ብለናል፡፡ ይህ በቀደምት 
ትንታኔያችን እንደተጠበቀ አሁን ይችን ሀገር 
በአግባቡ እንደ መንግሥትነትዎ ያድኑ አለበለዚያ 
ለተማረረው ሕዝብ ይተዉለት፡፡ ሕዝባችን 
እንኳን ለሀገር ውስጥ አሸባሪ አይደለም በታንክና 
በአየር የመጣበትን ወራሪ ያሳፈረ እንደመሆኑ 
የሠራውን አኩሪ ታሪክ ዛሬም እንደሚደግመው 
ጥርጥር የለንም፡፡ 
የእርሶ “ኢትዮጵያ” ፉከራ ጉያዎ የወሸቁትን 
ጀዋር መሀመድና ሌሎች ሀገር በታኝ ዘረኞችን 
ካልተመለከተ ምኑን ሀገር ተኮነ? ምድር ላይ 
የምናየው ለእኛም ሆነ ለኢትዮጵያ ሕዝብ የተለየ 
ነው። ገና ሥልጣን እንደጨበጡ ኢትዮጵያን 
በ10 ዓመት ከአፍሪካ በዕድገትና በሥልጣኔ 
አውራ እናደርጋታለን ብለዋል፡፡ ዛሬም ዓመት 
ከስድስት ወር ቢቀነስለትም፤ ነገም አሥር ዓመት 
እየተባለ እንደማይቀጥል እርግጠኞች ነን። ይህ 
የዕድገት ትልሞ እሰየው ቢያሰኝም ዛሬ መብላት 
ያቃተው ቤተሰብ፣ ከምግብ እጦት የተነሳ 
ትምህርት መማር ያቃታቸው ሕፃናት፣ እጅግ 
የናረው የኑሮ ውድነት አይዘገንኖትም? እስቲ 
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የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

ግልፅ ደብዳቤ:- ለክቡር ጠ/ሚ ዶ/ር አብይ አህመድ

አብይ ሆይ ከዚህ በኃላ ወደ 
ውጭ ሲወጡ ይዘውን ይውጡ!

ወደ ገፅ 18 ዞሯል $

ውድ ጠቅላይ ሚኒስቴር እንኳን 
ለሀገርዎ አበቃዎ። በተፈጠረውና 
በወደቀብን መዓት ምን እንደሚሉን 

በጉጉት ስጠብቅ ነበር። ማምሻውን 
መግለጫዎትን አነበብኩ። የዘውትር ማፅናኛ 
ቃል ከመሆን ያለፈ ሀባ ጠብ የሚል ነገር 
አጣሁበትና ይህን ደብዳቤ ልፅፍሎት 
ተነሳሳሁ።

“አረሙን እየነቀልን፣ ስንዴውን እንንከባከባለን” 
ከእርስዎ መግለጫ ያተኮርኩባት አገላለፅ ነች። 
እንዲህ አይነት ባዶ ማፅናኛ ቃላት ናቸው 
እኛን እያደነዘዙ ወደ ቄራ የሚወስዱን ስልዎት 
ለቃልዎት ክብር መንፈጌ ሳይሆን ውስጣችን 
ያለውን ምሬት የሚያሽል ህመማችንን 
የሚመጥን ባለመሆኑ ነው።

ጠቅላይ ሚኒስቴር ሆይ፣

እርሶ በሩሲያ እያሉ ከ67 በላይ ሰው ሞቶአል፣ 
የቆሰሉት ቤቱ ይቁጠረው፣ ቤተእምነቶች 
ወድመዋል፣ ቀሳውስት ተገድለዋል፣ ንብረት 
ወድሟል፣ በተለይ በተለይ እኛ ኢትዮጵያውያን 
በድህንነት ስጋት በሀገራችን ውስጥ ከቤታችን 
ሳንወጣ ተሳቀን፣ ነፍስግቢ ነፍስ ውጪ ላይ 
ነበርን፣ በመንፈስ ድቀትና ተስፋ መቁረጥ 
አብዛኞቻችን ሞተናል!

ጠቅላይ ሚኒስቴር ሆይ፣

እርሶ ወደ ውጪ እግሮን ባነሱ ቁጥር አደጋ፣ 
ስቃይና መከራ ይመጣብናል። ተቋማትን 

አላጠናከሩም፣ በርስዎ ምትክ ማንን እንደተኩ 
አናውቅም፣ ሀገሪቱ መፈንጫ ትሆናለች። 
ለዚሁም ነው በዚህ ሁለት ቀናት “አብይ 
ሆይ ካሁን በሗላ ወደ ውጪ ሲወጡ፣ 
እባክዎ ይዘውን ይውጡ” እየተባለ ያለው። 
ህግ አይከበርም፣ ጥፋተኛ አይቀጣም፣ 
የገደለ አይታሰርም፣ የአሰራር ክፍተት ያሳየ 
የመንግስትዎ ሀላፊዎች የሚያስጠይቃቸው 
አሰራር የለም። ሁሉ ነገር ተድበስብሶ 
ያልፋል። እርሶም አርሙን እየነቀልን፣ 
ስንዴውን እንንከባከባለን በሚል የተደበሰበሰ 
አባባል ያልፉታል። እኛ ይህ አይነት ጅምላ 
አገላለፅ ሰልችቶናል።

ማነው አረም? ይለይና በህግ ይጠየቅ። በህግ 
ጥላ ስር ይሁን። እንትና አረም ሆኖብኛል፣ 
የኢትዮጵያ ህዝብ ከጎኔ ሁን ይበሉን። እኛ 
ለእርሶና ለመንግስትዎ እንዲሁም ለሀገራችን 
እንቆማለን።

ጠቅላያችን የተፈጠረውን ይህን መዓት 
ከስሩ አጣርቶ ምክንያትን ከውጤት አሰናስኖ 
ለርስዎም ሆነ ለፓርላማ የሚያቀርብ ኮሜቴ 
ሾመው ለምን ለኢትዮጵያ ህዝብ አያሳውቁም?

ለምን ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በአስቾካይ 
አጣርቶ ለህዝብ እንዲያሳውቅ ማሳሰቢያ 
አይሰጡም? እነዚህ መንገዶችና አመራር 
የሚሄድባቸው ሌሎች ቆራጥ እርምጃዎች 
እንዴት ከመግለጫዎ ይጎድላል?

ውድ ጠቅላያችን ሆይ፣

 በሁለት ቀናት ለተፈጠረው ችግር ምንም 
የማያሻማ ያልተድበሰበሰ ሀቅ አለ። ከፀጥታ 
ክፍሎች፣ ከፌዴራል ፖሊስ ለጃዋር መንግስት 
የመደበውን ጥበቃ ጃዋር ሳያውቅ ከሌሊቱ 
ስድስት ሰአት ለመቀየር አመራር የሰጠ አካል 
አለ። ይህ አመራር ማነው? ይህ አመራር 
ከኃላው ምን ተልዕኮ ይዟል? ትዕዛዙን 
አስፈፃሚዎች የእዝ ሰንሰለት ምን ይመስላል? 
ይህ በሆነ በሰዓታት ውስጥ እንዴት ይህ ሁሉ 
ሰው ተንቀሳቀሰ? 
የኦሮሚያ ክልል ፖሊስና ልዩ ሀይል እንዴት 
ህዝቡን መታደግ አቃተው? ጃዋር የሚባለው 
ሚናው ያልተለየ ከርስዎ ስልጣን በላይ 
በመሆን ለህይወቱ ስለሰጋ ይህንን ሁሉ 
መከራ በሀገሪቱ ላይ ማውረዱ እንዴት 
ነው የሚታየው? ሌሎች አማራጮች እያሉ 
ወጣቶችን አስቆጥቶ ወደ አደባባይ ማስወጣቱ 
በህግ አያስጠይቀውም?
እሱ አደጋ ተደቀነብኝ ባለ ቁጥር ሚስኪኑ 
የሀገር ልጅ፣ ከፖለቲካ የራቀው ቄስ እንዴት 
ይገደላል? እንዴት ቁርዓን ተቃጥሎ ሜዳ 
ላይ ይበተናል? የሀገር መከላከያ፣ የሌሎች 
ሀገሮችን ሰላም የሚያስከብር መከላከያችን 
እንዴት ተወርዋሪና ፈጣን እርምጃ ሳይወስድ 
ዜጎች በአደባባይ ተገድለው፣ ሬሳቸው በገመድ 
ሜዳ ለሜዳ ሲጎተት ዝም ብሎ በመመልከት 
ከሁለት ቀን በሃላ መግለጫ ይሰጣል?

ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣

በሌሎች ሀገሮች እንዲህ ያለ አመፅ ሲነሳ 
የፀጥታ ሀይሎች ከህዝብ ወገን ይቆማሉ። 
አድማ በታኝ ያሰማራሉ፣ በጭስ፣ በውሃ፣ 
በፕላስቲክ ጥይት፣ ከፍ ሲልም በጠብመንጃ 
እራሳቸውንም ህዝብንም ይከላከላሉ። በዚህም 
ምክንያት እነሱም ይጎዳሉ፣ ይሞታሉ። 
ህዝብም ዘላለም ያስታውሳቸዋል። በዚህ 
ሁለት ቀን ይህ ሊታይ ቀርቶ ሽታውም 
አልነበረም። ተቋም አጥተናል፣ ወታደርና 
ፖሊስ አጥተናል። ጠባቂ አጥተናል። 
ጠቅላይ ሚንስትር፣ አረም ነቃይ የለንም፣ 
እንደ ስንዴ የሚንከባከበን መንግስት የለንም! 
አባት እንደሌለው ልጅ የማንም መጫወቻ 
ሆነናል። በዚህም ሆድ ብሶናል። በሀገራችን 
ተስፋ ልንቆርጥ፣ በእርሶም ተስፋ ልንቆርጥ 
ጫፍ ላይ ነን።

ጠቅላይችን ችግሮች አይፈጠሩ፣ ምንም ኮሽ 
አይበል አላልንም : ነገር ግን ምንም አርምጃ 
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የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

 ቅፅ. 1 - ቁ.28 ጥቅምት 2012

ሰው - ዘ ናዝሬት

ከትላንት ጀምሮ እስከ ዛሬ 
የሚያጋድሉን እነማን ናቸው?

የ
ዓፄ ቴዎድሮስ መንግሥት የወደቀው 
ከመቅደላ በፊት ነው።ቴዎድሮስ 
በመቅደላ  ሚያዚያ 6 / 1860  ዓ/ም  
ሹጉጡን ጠጥቶ፣ ” መቅደላ አፋፉ ላይ 
ጩኸት በረከተ

የሴቱን አናውቅም ወንድ አንድ ሰው ሞተ።  ” 
ተብሎ ለጀግና አሟሟቱ መታሰቢያ ዘመን ተሻጋሪ 
ግጥም ሳይገጠምለት በፊት ነበር መንግሥቱ 
ክፉኛ ተገዝግዞ በቅርቡ ባሉት የጦር ሰራዊት ብቻ 
ተደግፎ ቆሞ የነበረው…።

የመይሣው ካሣን፣ የአንድነት፣የብልፅግና እና 
ኢትዮጵያን ኃያል የማድረግ ህልም ለማጨናገፍ 
ሺ  የሥልጣን ጥመኛ ጋረዶችና ጥቂት የመሰሪ 
ፕሮፖጋንዳ ፋብሪኪ” አክሊሉዎች”  ወዳጅ 
መሥለው በሥተጀርባው እና በፊትለፊት 
በመውጋት የመንግሥትነት አቅሙን አሣጥተውት 
ነበር።

ዓፄ ቴዎድሮስ ፣   ከመቅደላ በዓለም ከተደነቀበት 
የጀግንነት ሞቱ  ጥቂት ዓመት አሥቀድሞ   
የተለያየ  የጥቅም  አጀንዳ ካላቸው ግለሰቦች 
ካደራጇቸው  ቡድኖች ጋር በመፋለም ጦሩ 
ተዳክሞ ነበር ።በሰው ኃይል ፣በትጥቅና ሥንቅም 
የተመናመነ ኃይል ነበር የነበረው።እናም ይህ 
ድንቅ ህልሙ በመሠሪዎች፣በሥልጣን ጥመኞችና 
በኢትዮጵያውያን አንድነት ሥጋት ውስጥ በሚገቡ 
የውጪ ሥግብግቦች፣ የተቀናጀ ፣ተንኳል፣ደባ 
እና ግልፅ ጥቃት የመጨረሻ የመከላከያ ምሽጉን 
መቅደላ  ላይ አደረገ። በመጨረሻም የገዛ ሹጉጡን 
ምላጭ ሥቦ ጥይቱን ጠጥቶ የኢትዮጵያ ህዝብ  
ለዘላለም የሚኮራበትን የጀግና ሞት ሞተ።

የሞቱ ሤራ ትርክት እንዲህ ነበር።

ዓፄ ቴዎድሮሥ፣በወጣትነታቸው  በጀግንነታቸው 
እየታወቁ በመምጣታቸው   የራሥ አሊን ልጅ 
ተዋበች ዓሊን  በማግባት በደጃዝማች ማዕረግ 
ቋራን እንዲያሥተዳድሩ ከመደረጋቸው በፊት ። 
“ካሣ ኃይለጊዮርጊስ ፣ አክሊሉና ጋረድ ጓደኛሞች 
ነበሩ ።ይለናል ብርሃኑ ዘሪሁን፣ ‘ በቴዎድሮስ 
እንባ ” መፅሐፉ።

እንደእነ  አክሊሉና ጋረድ ዓይነት፣ ለአፄው ቅርበት 
ያላቸው  በሥልጣን ጥም እና በግል በደል ባረገዙት 
ቂም ያበዱ  ፣  ግለሰቦች፣የዓፄ ቴዎድሮስን ህልም 
ለማጨለም  ዓይነተኛ አሥተዋፆ እንዳደረጉም 
በመፀሐፉ ይተርካል።(በብሥለት ከፃፈው 
“የታንጉት ምሥጢር” መፅሐፉ በፊት  ይህ 
መፅሐፍ በቀዳማዊ ንጉሰ ነገሥት ኃይለሥላሴ 
ዘመንበ 1958  የተፃፈ ታሪክ ቀመስ አጭር 
ልቦለድ ነው።)

አክሊሉ  ጋረድ የተባለ የባላባት ወገን ፣ ቴዎድሮስ 
ለተቀመጡበት ዙፋን እንደማያንስ ፣ የጋረድን 
ስብእና በማግዘፍ ፣  ጀግንነቱን በማወደሥ  ፣ 
የዘሩን ጥራት በመጥቀስ ፣  በዓፄ ቴዎድሮሥ ላይ  
የመጀመሪያው ሸፋች የዐፄው ሹመኛ እንዲሆን 

አድርጎታል።

አክሊሉ በወጣትነቱ እንደ  ካሣ ኃይለጊዮርጊሥ( 
ሆላ ዓፄ ቴዎድሮሥ) የአንድ መስፍን  ጠመንጃ 
አንጋች (በዘመኑ አጠራር ሎሌ ) ነበረ።

አክሊሉ በገና ጫወታ ወቅት ፣ቴዎድሮስ 
የመታት ቁር ወይም ድቡልቡል  የገና መጫወቻ  
የወይራ ኳሥ ፣ የዘር ፍሬዎቹን አፍርጣ ዘሩን 
እንዳይተካ አድርጋው ነበር።ይህንን ግን ለማንም 
አልተናገረም።

ከአክሊሉ ጋር በልጅነት ጓደኛ የነበሩት    ልጅ 
ካሣ ኃይለጊዮርጊሥ  ታሪክ በፃፈው  የጀግንነት 
ተጋድሏቸው፣  የሸዋን ምንሊክ ሳይቀር ማርከው 
፣ ጎንደር በፋሲል ቤተመንግሥት በአቡነ ሰላማ 
ንጉሠ ነገሥት  ዘኢትዮጵያ በመሰኘት ዐፄ 
ቴዎድሮስ ተሰኙ።

አክሊሉ ፣ በቅናት አረረ። በቂም በታጀበ ቅናት  
ተነሳሥቶ ፣ ያለእኔ ወንድ የለም ባዩን ጋረድን 
በኢዮጋዊ ችሎታው በንጉሱ ላይ እንዲሸፍት 
አደረገው። ልጅ ጋረደ የካሣ አብሮ አደግ  ነበር።ካሣ 
ንጉሥ ሲሆን በደጃዝማች ማዕረግ የወገራ ገዢ 
አድረጎ ሾሞትም ነበር። እርሱ አይመጥነኝም ብሎ 
ለመሸፈት አሴረ እንጂ።

ዓፄ ቴውድሮስ ይህንን ሲሰሙ ፣ አዘኑ። ራሴነኝ 
ሄጄ እመቀጣው ብለው ጦር ሲያደራጁ ምሽታቸው 
ተዋበች ሞቱ።

እስቲ ጠይቁልኝ ፣እርቃ ሳትሄድ

እቴጌ ተዋበች ሚሥት ‘ናት ገረድ።

በማለት ከባድ ሃዘናቸውን ለሙሾ ተቀባዩ 
ለቀሥተኛ የገለፁት ያኔ ነው። እናት ፣ሚሥት 
ና ገረድ አጡ። እንደ እናት ማን ይሳሳላቸው 
? እንደሚሥት ማን ደጋፊና መካሪ ይሁናቸው 
?እንደገረድስ(ሁሉን አቀፍ የምግብ ባለሙያ) 
ማን ጣት የሚያሥቆረጥም ምግብ አዘጋጅቶ 
ይመግባቸው?

ሃዘናቸውን ሳይጨርሱ ፣ በትካዜ ውስጥ 
ሆነው ፣መካሪ አጥተው ፣ ጋረድን ለመውጋት 
ከገብርዬ፣ከአለሜ ና “ከሊቀመኳሥ ቤል” 
(የኢትዮጵያዊነት ዜግነት ተሰጥቶት  ኢትዮጵያዊት 
አግብቶ፣  ኃይማኖቱን ኦርቶዶክስ አድርጎ 
የሚኖር በዐፄው “የሊቀመኮስ “ማዕረግ የተሰጠው 
እንጊሊዛዊ።) ጋራ ዘመቱ።

ከጋረድ ጦር ጋር ያደረጉት ፍልሚያ በእጅጉ ከባድ 
ነበር።ጋረድ ንጉሡን ለመግደል ተቃርቦ ነበር። 
ንጉሡ ላይ ከመተኮሱ በፊት ሊቀመኳሥ ቤል 
በሽጉጥ ከፈረሱ ላይ ጣለው።ቤልንም የጋረድ 
ወንድም በጦር ወግቶ ገደለው።የጋረድ ወድምንም 
ዓፄ ቴዎድሮሥ በሽጉጣቸው ቀልበው፣ ከፈረሱ 
ላይ ተፈናጥሮ ዲንጋይ ላይ እንዲከሰከሥ 
አደረጉት።

በሊቀመኳሡ መሞት የተበሳጩት ንጉሥ አንድም 
ሰው እንዳያመልጥ ና ምህረትም እንዳይደረግለት 
ጦራቸውን አዘዙ። ….

ከጦርነቱ በኋላ መሠሪው  አክሊሉ ፣ ገዳም ገባ። 
ከእፎይታ  በኋላ በአንድ ደብር ላይ ፣ አንካሴውን 
ይዞ፣ሰንሰለት በወገቡ ታጥቆ፣ ባህታዊ በመሆን 
በንግሥ በዓለ ተገኘ።”በዓፄው ሰበብ ፣ ምእመናን 
በቂ ኃይማኖታዊ ሥርአት እንዳይፈፅሙ 
ተደርጓል። በአንድ ደብር  ከአምስት በላይ ካህን 
አያሥፈልግም ፣ በማለት ንጉሡ በኃይማኖታችን 
ጣልቃ ገብተዋል።  እንግዲህ ልጆቻችሁን ማን 
ያሥተምር ? ፍትሃት ማን ይፍታ ? ማንሥ ሥለ 
ኃይማኖት ያሥተምር ? ንጉሡ ፀረ ኃይማኖት 
ናቸው።ወዘተ።”ብሎም ሰበከ።

በዚህ መሠሪ ቅሥቀሳ የጎንደር ህዝብ በዓፄው ላይ 
ሸፈተ።ዓፄ ቴውድሮስም እጅግ ተናደዱ።ምህረተ 
ቢሥና ጨካኝ እርምጃ በአማፅያኑ ላይ ወሰዱ። 
የጎንደር ከተማ ቤቶች ተቃጠሉ።ዘግናኝ 
እልቂትም ተፈጠረ።ዓፄውም በሁኔታው አዘኑ 
ለዚህ ከሆነ ፈጣሪ የፈጠራቸው፣ባይፈጥራቸው 
እንደሚሻል በቁጭት ለፈጣሪ ተናገሩ።ከዛ በኋላ 
ብዙም አልሰነበቱም።በወራሪው በእንግሊዝ ጦር 
አሥገዳጅነት፣መቅደላ አፋፍ ላይ ሽጉጣቸውን 
ጠጥተው ሞቱ።

መቅደላ አፋፉ ላይ ጩኸት በረከተ

የሴቱን አላውቅም ወንድ አንድ ሰው ሞተ።

ገደል እንዳይሉ ፣ ሞተው አገኞቸው

ማራክን እንዳይሉ ፣ ሰው የለ በእጃቸው

“ተሸነፍን! አሉ  ሲገቡ አገራቸው።”

(ምን አሉ እንግሊዞች ሲገቡ አገራቸው?)

ከላይ የፃፍኩትን ሃሳብ ያገኘውት፣ በኢትዮጵያ 
ሥነ- ፅሑፍ ታሪክ ውሥጥ ትልቅ ሥፍራ 
ከሚሰጠው ጋዜጠኛ ና ደራሲ   ብርሃኑ ዘሪሁን ፣ 
“የቴዎድሮስ እንባ” ከተሰኘ አጭር ልቦለድ ነው። 
በነገራችን ላይ ብርሃኑ ዘሪሁን ደጎሥ ያሉ በኩራዝ 
ማተሚያ ቤት የታተሙ ሁለት የአጭር ልቦለድ 
ሥብስብ ወይም መድብሎች አሉት ። “መድብል 
አንድ እና ሁለት” ተብለው የታተሙ። ወጣቶች 
ፈልገው ያነቧቸው  ዘንድ እጋብዛቸዋለሁ።(በበኩሌ 
ከታሪክ የተገነዘብኳቸውን እና ከብርሃኑ ዘሪሁን 
ቀደምት ሥራ “መድበል አንድ” ያነበብኩትን 
አካፋያችኋለሁ።)

እርግጥ ነው፣ የዓፄ ቴዎድሮስ   ኢትዮጵያን 
ታላቅ የማድረግ ጥረት፣በወቅቱ በነበረው   ህዝብ 
ንቃተ ህሊና ዝቅተኛነት እና ከግል ጥቅማቸው 
ውጪ የህዝብ ጥቅም ጉዳያቸው ባልሆነ የዘመኑ   
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የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

መሣፍንቶች ና ባለሥልጣናት ሥግብግብነት 
ከሽፎል።እነዚህ ባለሥልጣናት ሥልጣን የጥቅም 
ማግኛ መሣሪያ ብቻ ነው።”ብለው የሚያምኑ እና ” 
ሹመት ለመብለት እንጂ ለማብላት እንዳልተፈጠረ 
…” አበክረው የሚሰብኩ ነበሩ።  የሀገርና የህዝብን 
ታላቅ መሆን ሣይሆን የራሳቸውን እና የዘመድ 
አዝማዶቻቸውን ጥቅም  በሥልጣን ሥም 
ለማሥጠበቅና ለማሥከበር የተሰለፉ ነበሩና 
የታላቁ በለራእይ መሪ ህልምን አጨናግፈዋል።

ዛሬም በሀገራችን   በታሪክ አጋጣሚ የሀገር 
መሪነትን   የተረከበውን  የሀገራችንን መሪ የአብይ 
አህመድን(ዶ/ር) “የተነሣ ተራመድ፣ክንድህን 
አበርታ  ፣ለሀገር ብልፅግና ለወገን መከታ። 
…” ወይም “የመደመር ፍልሥፍና  “(ክንድን 
ለማበርታትም ሆነ በብርታት ወደ ብልፅግና  ግብ 
ለመራመድ መደመር በእጅጉ አሥፈላጊ ነውና!)  
እንደ መይሣው ካሣ ህልም  እንዳይጨናገፍ ፣ 
የመደመር ፀር የሆነው ከፋፋዩ፣ የቋንቋ አደረጃጀት 
እና አሥተዳደር መፍረሥ ይኖርበታል።

ይህንን ለመተግበር ደግሞ፣ ከትግራይ እሥከ 
ቤንሻንጉል፣ከሞያሌ እሥከ መተማ፤ ከአሦሣ 
እሥከ ኦጋዴን፣ ማንኛውም ዜጋ ተዞዙሮ 
መሥራት ብቻ ሳይሆን፣መኖር፣ቤተሰብ ማፍራት 
በምርጫ መወዳደር ፣መምረጥ እና መመረጥ 
የሚያሥችል ሥርአትን የሚያነብር ፖርቲ 
ሥልጣን እንዲይዝ ማድረግ  ይጠበቅበታል።ለዚህ 
ሰው፣ሰው ለሚሸት ፖለቲካ መሥዋትነት 
የሚከፍል ወጣት፣ጎልማሳ፣ሽማግሌና ወርቅ 
የሆኑ እናቶች ኢትዮጵያ አላት።

በቅርቡ  በአዳማና በደብረዘይት ለእውነት  
መሥዋት በመክፈል ፣ ማንም ኢትዮጵያዊ 
እንደዛፍ ከመሬት እንዳልበቀለና ሁሉም  ከተለያየ 
ቦታ ሰርቶ ለመኖር ወደ የከተሞች እንደመጣ 
ያሥመሰከሩት እነዚህ መሆናቸው ሊታወቅ 
ይገባል። ዘላለማዊ ክብር ለእነዚህ ውድ ለሆኑ  
ለእውነተኛ ፍትህ፣ዴምክራሲና ብልፅግና 
ለከፈሉ  ሰማዕታት ይሁን።…ታሪክ ለዘላለም 
ሲያሥታውሳችሁ ይኖራል።

በነገራችን ላይ፣  ዛሬም ጥቂት  የጊዜው 
ባለሥልጣናት ፣ እሥር ቤቱን እና ጠመንጃውን 
የሚቆጣጠሩ የፖርቲና የመንግሥት 
ባለሥልጣናት ለሥልጣናቸው እና እሱን ተከትሎ 
ላገኙት ና እያገኙ ላሉት  የሌብነት ጥቅም ሲሉ   
የወንድማማችነት እና የእህትማማችነት የሰውነት 
መንፈስ በመገዳደር እኩይ ተግባር  እየፈፀሙ 
እንዳሉ እየተወራ ነውና አብይ  “ነግ በእኔ ” 
ብለህ ድርጊቱን አሥቁም። የአመፁ ቋሥቋሽ 
ጫፉ ሳይነካ ፣የሞቱት ሰማዕታት ደም ሳይደርቅ 
እንዲህ አይነት ህግን ተገን ያደረገ ዘራዊ ጥቃት 
ካለ መታረም የሚችለው በአንተና በሃቀኛ የለውጥ 
ኃይል በሆኑት ነገ ሟች እንደሆኑ አሳምረው 
በተገነዘቡ የትግል አጋሮችህ ብቻ እንደሆነ 
አምናለሁ።

በመላው ሀገሪቱ ያሉ ፣ከመብል ያልዘለለ ራእይ 
ያላቸው ፣ሥልጣንን በችሎታ ሳይሆን  በቋንቋ 
ብቻ ያገኟት  ፣በዘር፣በኃይማኖት  ንቃተ ህሊናው 
ዝቅተኛ የሆነውን ዜጋ በማጋጨት ሥልጣናቸውን 
ማራዘምና ያልተቋረጠ  ትረፍ ማግኘት  
እንደሚችሉ አሥቀድመው በማሥላት ፣ በቋንቋ 
ህዝቡን በማደራጀት፣ መና ከሰማይ ይወርድልሃል 
እያሉ ፣ሰማይ፣ሰማይ እያየ አንጋጦ እንዲራመድ 
የሚያደርጉትን ግን ታሪክ ይፋረዳቸዋል።

በግልፅ አማርኛ ፣ በቋንቋው እኩይ ፕሮፖጋንዳን 
በመንዛት፣”ትላንት እነገሌ የአንተን ቋንቋ 
ተናገሪ በጭካኔ ገድለዋል ።አሰቃይተዋል። 
ዘርፈዋል።ወዘተ። በማለትም ፣የድርጊቱ ተካፋይ 
ያልነበረውን፣በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ተሳትፎ 
ያልነበረውን ከእነሱ የተለዩ ቋንቋ የሚናገረውን 
በጠላትነት እንዲተያይ አድርገዋል።   መንጋ 
ፈጥረዋል። የሰው ሰብዓዊ ክብሩ ሳይሆን ቋንቋው 
ብቻ ገዝፎ እንዲታይ በማድረግ ፣ ከእሱ ቋንቋ 
ውጪ የሚናገረውን ጎረቤቱን በጠላትነት 
በመፈረጅ እና ሀገር አልባ እንደሆነ እንዲቆጥር  
እና የምናገባኝነት ሥሜት እንዲገዝፍበት 
በማድረግ  በብጥብጥ እና በመግደል ሺ ዓመት 
መንገሥ እንደሚቻል የሚያሥቡ ከንቱዎች 
ሆነዋልና የታሪክ አተላዎች ናቸው።

የእነዚህን የታሪክ አተላዎችና  የሴጣን ወታደሮች 
እኩይ ሃሳብ ለመታገል ብሎም ለማሸነፍ  ፣ 
የልጅ ልጆቻችንን የነገ ውድቀት በመገንዘብ 
፣ “በአድር ባይነት ፣እየበላን ለመኖር ሥንል፣ 
እየዋሸን፣እያሥመሰልን እንዲሁም ጭራችንን 
እየቆላን፣ መኖራችን  ይብቃ!! “ብለን ምድር ላይ 
ያለውን እውነት ፊት ለፊት ተጋፍጠን ለታሪክ 
እና ለሰው ሁሉ ክብር ሥንል መሰዋት ለመሆን 
መዘጋጀት ይኖርብናል።

በመሠሪዎች የጅል ሃሳብ በመመራት፣ እኔ ላይ 
ካልደረሱ  ምን ያገባኛል በማለት   ልንሞትለት 
የሚገባንን ከሙታን በላይ የሚያደርገንን እውነት 
መሸሽ የለብንም።ሜዳ እየተቃጠለ የሚሥቅ 
ተራራ ካለ ያ ተራራ ሞኝ ነው።ባቅራቢያዋ ያለ 
ቤት እየተቃጠለም እርሷ ኩሬ ውሥጥ ከባሏ 
ጋር በጫጉሏ ሽርሽር ላይ በተዝናኖት ላይ ያለች 
እንቁራሪት ላሃጫም ናት። መጨረሻዋ አሰቃቂ 
እንደሚሆን መገንዘብ የነበረባት እሳቱን እንዳየች 
ከመቅፅበት ነበር። በላሃጫምእነቷ   የሚነደው 
እሳት የጫጉላዋ ርችት ከመሰላት በባሊ ተጨልፋ 
ከነባሏ እሳት ውስጥ ሥትወረወር ያኔ ይገባታል።

ማንም የማይከራከርበት እውነት ቋንቋ መግባብያ 
እንጂ የመጨቆኛ፣አድሎ ና ግፍን የመፈፀሚያ 
መሣሪያ ያለመሆኑን ነው።ይሁን እንጂ የዛሬዋ 
ኢትዮጵያ አሥተዳደር በመላ ኢትዮጵያ መግባቢያ 
የሆነውን እና የተወካዮችም ሆነ የፌዴሬሽን 
ምክርቤት ውይይት ፣ የሚካሄደው በአማርኛ 
ቋንቋ ሆኖ ሣለ ፣ በመላው ኢትዮጵያ ከተሞች 
፣ አማርኛ  ከሌሎች በአካባቢው ህዝብ  በብዛት 
ከሚነገረው ቋንቋ ጋር በአቻነት የሥራ ቋንቋ  
መሆን ሲገባው ፣ ብዙሃኑን ወይም ድብልቅ ቋንቋ 
የሚናገረውን ፣ “የቋንቋ ተጨቋኝ ማድረግ ” 
የከፋፍለህ ግዛ ተግባር ነው።

እንግሊዘኛ የታላቋ ብሪትን ወይም የተባበሩት 
ግዛቶች ፣ሀገር ቋንቋ ነው።ልብ በሉ ፣የኢንግሊዝ 
ቋንቋ ባዮቹ እኛ ነን።የነሱ ሀገር መጠሪያ  ግን 
(United kingdom ) ነው ።ወይም( Great Brit-
ain’s )

በኢትዮጵያ ውስጥ ” አማርኛ”  የተባለ ቋንቋ 
መኖሩ እርግጥ ቢሆኑም ቋንቋውን የሚናገሩ 
ሁሉ አማራ አይደሉም።ትግርኛ ተናጋሪ ፣ኦሮምኛ 
ተናጋሪ፣ሱማሊኛ ተናጋሪ፣የደቡብ ብሔርና 
ብሔረሰብ ቋንቋዎችን ተናጋሪ ወዘተ አማርኛን 
በመናገሩ አማራ አይባልም። ይህንን ወደሌላው 
ቋንቋ ወስደን ብንመለከተውም እንደዛው ነው።(ከ 
ጃዋር እሥከ ፕሮፊሰር ህዘቄል ድረሥ ያሉ 
ፅንፈኛች ከአንድ መንዜ እና ጎንደሬ እኩል 
አማርኛን ይናገራሉ።እናም አማርኛ ቋንቋ 
ቋንቋቸው ነው።በትውልድ ኢትዮጵያዊ እሥከሆኑ 
ድረስ?)

ሁሌም እንደምናገረው እኔም ሆንኩ አንተ፣አንቺም 

ሆንሽ እርሷ ፣ የፈለጋችሁትን ቋንቋ ብትናገሩ 
እናንተ ሰዎች እንጂ ቋንቋ አይደላችሁም።

ለምን የመለአክት ቋንቋ አትናገሩም? የመለአክትም 
ሆነ የሴጣን ቋንቋ ብትናገሩ እናንተ  እንደማንኛውም 
ሰው ሰው የሚያደርገውን ተፈጥሯዊ ነገር 
እሥከፈፀማችሁ እና እሥከበላችሁና ደግሞም 
ወደሽንት ቤት እሥከሄዳችሁ ድረሥ፣ ሰው 
እንጂ፣ሰይጣን ወይም መልአክ መሆን አትችሉም።

በአኗኗራችሁ ሂደት ውስጥ በየዕለቱ  የሚገለፅ 
የሴጣንና የመልአክት ባህሪ ና ድርጊትን ልትላበሱ 
ትችላላችሁ።ሆኖም ይህም አንፃራዊ ነው።

ህዝብ በመሠሪ ቅስቀሳ፣አገራት በጥቅምና 
በኃይማኖት ሰበብ ተፋልመው ቢገዳደሉ የቱ ነው 
የጽድቅ ጦርነት?የቱሥ ነው ሤጣናዊ ጦርነት? 
እውነት ማለት ሰው ለራሱ እና ለሌሎች በእኩልነት 
ያለው ፍቅር ብቻ ነው።ሌላው ከእውነት በተፃራሪ 
የቆመ በራሥ ወዳድነት ላይ የተመሰረተ የጥቅም 
ና በልጦ የመገኘት የሰው ጅልነትን የሚያረጋግጥ 
ከንቱ ተጋድሎ ነው።

እና ከትላንት ጀምሮ እኛን በጅልነት እርስ በእርስ 
እያገዳደሉን ያሉት  ተንደላቀው የሚኖሩት 
በቋንቋችን የሚያወሩ ፣ቢበሉ የማይጠግቡ ህሊና 
ቢሶች ናቸው።

እነዚህ ህሊና ቢሥ ሰዎች ገንዘብ እና ምላሥ 
አላቸው።ሥልጣን አላቸው።ከፋፍሎ ለመግዛት 
ለምዝበራ   የሚያመች ፣በጠመንጃ ማሥፈራርቾ 
የፀደቀ ፣  ህዝብ ያልተሥማማበት ህገመንግሥት 
አላቸው።

ይህ ብቻ አይደለም በፖርቲ ሥም ያሰባሰቡት 
አብዛኛው አባላት ከራሥ በላይ ነፋሥ ባይ 
ሠግብግብና ሁሉን ለእርሱና ለጥቅም አጋሮቹ ብቻ 
አገበሥባሽ ነው።ህዝብ ደግሞ በላም አለኝ በሰማይ 
የሚነገድበት የቋንቋ እሥረኛ ነው።

ዛሬ ህዝብ የላም አለኝ እሥረኛ መሆኑ 
ገብቶታል።የአዲሥ ሥርዓተ መንግሥት 
አዋላጁ ሥርዓት የለውጥ ትግልም እንዲደናቀፍ 
አይፈልግም።ይህንን የለውጥ አዋላጅ መንግሥት 
እና መከላከያ ሠራዊቱን ይደግፋል።በመላ 
ኢትዮጵያ ህግን የሚያሥከብሩ  ፣አገልግሎትን 
ያለጉቦ የሚሰጡ ፣ ሰብዓዊ መብት እንዳይጣሥ 
የሚያደርጉ ተቋማት በፅኑ መሠረት ላይ እንዲገነቡ 
የሚያደርግ ጠንካራ ዴሞክራሲያዊ  መንግሥት  
ይፈጠራል ብሎም ያምናል።

ዛሬ ለአንድ አምባገነን እና በእጅ አዙር ባካበተው 
ሀብት ሰበብ  በትዕቢት ለተወጠረ  ግለሰብ 
ጭራቸውን የሚቆሉ እና አሽከር የሚያቆሙ 
የክልል መንግሥት  ባለሥልጣናትን በማሥተዋል 
ቢበሳጭም ነገ ይህ እንደማይደገም ፣ ማንም ሰው 
ከህግ በላይ አለመሆኑን የሚያረጋግጥ መንግሥት 
ኢትዮጵያ ይኖራታል ብሎ ያምናል።

ግደይ በቋንቋዋ ሥም ሥልጣን ሥለያዘ  
ብርክቲ ከጠላ ሻጭነት አልወጣችም።አብዲሣ 
ከንቲባ ሥለሆነ ኢፍቱ ከካቲካላ ኮማሪነት 
አልተላቀቀችም።እምሩ የክልል ፕሬዝደንት  
ሥለሆነ ሙሉጎጃም  ከኮረፌ  ንግድ   ፈቀቅ 
አላለችም።ወዘተ። በቋንቋ  ሥም ግን ግለሰቧች 
ከብረዋል።ወደ ከበርቴነትም ተሸጋግረዋል። 
ይህንን ሃቅ የለውጥ ኃይሉ ይገነዘባል። ሲተውም 
የማይተውትን ሌቦች ለመቅጣትም  መከላከያ 
እና የለውጥ ኃይሉ በቅንጅት መሥራት 
ይጠበቅባቸዋል።



13

የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

 ቅፅ. 1 - ቁ.28 ጥቅምት 2012

ወደ ገፅ 26 ዞሯል $

አ
ምስተኛ የመንግስት የስልጣን ክፍል 
የሆነው ኢንተርኔት ከወለዳቸው 
የማህበራዊ ድህረ ገጾች ውጤቶች  
አንዱ የሆነው አክቲቪዝም የወቅቱ 
የዓለማችን ፈተና ሆኗል።በተለይም 

በዲሞክራሲ እጦት  እራሳቸው የመግለጽ መብት 
ተነፍጓቸው የሰነበቱት የብሄር የፖለቲካ  ቡድኖች 
ሃሳባቸውን በብሄራቸው መጠቃት ላይ በማተኮር 
የፖለቲካ ትርፍ ለማጋበስ ይጠቀሙበታል። 
በአሜሪካ ፔው የተባለ የጥናት ማህከል 
ባስጠናው ጥናት መሰረት በአክቲቪስቶች ተጽዕኖ 
ተነሳሰተው ለተቃውሞ ከሚወጡት ሰልፈኞች 
መሃከል 40 ከመቶው ምንም አይነት የፖለቲካ 
አመለካከት የሌላቸውና ብሔራቸው አልያም 
ጾታቸው ተጨቁኗል ስለተባለ ብቻ ለተቃውሞ 
ሰልፍ የወጡ መሆናቸውን ጥናቱ አሳይቷል። 
ይህ ቁጥራዊ መረጃ በተማሩት ሀገራት ይህን 
ያህል ከደረሰ ባላደጉት ሀገራት ምን ሊያስከትል 
እንደሚችል ማሰብ ቀላል ነው።
የዲሞክራሲን ግንብ ለመገንባት መሰረቷን 
ከ50 ዓመት በፊት ያስቀመጠችው ሀገራችን 
ኢትዮጲያም መሬት ቆንጥጦ ባልያዘው መሰረቷ 
ላይ ብዙ አምባገነኖች ሲፈራረቁባት ቆይተው ዛሬ 
ላይ ደርሰናል። ዛሬ በመጣው ለውጥ  ሁሉም 
የየራሱን ብሎኬት  ይዞ  ቤቷን ለመገንባት 
በሚውታትርበት ዘመን በፊት በዙፋኗ ላይ 
ተቀምጠው ከሚረግጧት ጨካኞች በተለየ 
መልኩን ቀይሮ  የማህበራዊ ሚዲያ አምባገነኖች 
ተፈጥረዋል።እነዚህ አምባገነኖች ንጉስ፡ፕሬዝዳንት 
ወይም ጠቅላይ ሚኒስተር አየተባሉ አይጠሩ 
እንጅ በራሳቸው የማህበራዊ ድህረ ገጽ ላይ 
ላይክ፣ሼርና ኮመንት የተባሉ የጦር መሳሪያዎች 
አሏቸው።እነዚህን መሳሪያዎች ለመተኮስ  
የሚጠብቁት የአክቲቪስቶቹ የራሳቸውን  ብሔር 
በማሳደግ  የሌላውን አኮስምኖ ማቅረብ ብቻ ነው። 
የዛኔ የእከሌ ብሔር የተባለው ሰራዊት ስራውን 
ትቶ  የብሄሩ መሰደብ ያስመልስ ይመስል 
ከሚሳሄል የጠነከሩ ስድቦች ሲያዘንብ ይውላል።  
ይህ በአክቲቪስቶች የሚመራው የማህበራዊ ሚዲያ 
በተለይም የፌስ ቡክ ጦርነት ስራን ከሰራተኛ 
አቆራርጦ በአገር ኢኮኖሚ  ላይ ከሚያደርሰው 
ጉዳት በበለጠ በአገር አንድነት ላይ ትልቅ ጥያቄን 
እያስነሳ ይገኛል። በኢትዮጲያ የአክቲቪስቶች 
የጠነከሩ የቃል ተኩሶች በተሰሙባቸው 
ግዚያት ሞትና የውስጥ መፈናቅሎች በፍጥነት  
ተስተውለዋል። ለምሳሌ እንኳን የቡራዩ፡የኢትዮ 
ሱማሌ ፡ቤንሻንጉልና የጉጂ ተፈናቃዮች መረን 
የለቀቀ  ብሔርተኝነት ባል ከሚስቱ ለይቶ  
አንገቱን በሰይፍ እሰከማሰየፍ የደረሰ ነበር። 
ጽንፈኛ የብሔር አክቲቪስቶች ለመፈጠራቸው ብዙ 
ምክንያት ቢቀርብም ሀገሪቱ የምትከተለው ሕገ 
መንግስት ከግለሰብ መብት ይልቅ ለቡድን መብት 
ቅድሚያ የሚሰጥ መሆኑ አብዛኞቹን ምሁራን 
ያስማማል።በተለይ ካለምንም መስፈርት ክልል 
የመሆንና ሀገር እስከመመስረት ድረስ ለቡድን 
መብት ጥብቅና የቆመው ሕግ በስፋት ይተቻል። 
ይህ ደግሞ በጽንፋኛ ፖለቲከኞች በገንዘባቸው 
ጠርዝ ነጠቅ አክቲቪስቶች እንዲፈጠሩ ዕድሉን 
አመቻችቶላቸዋል። የኢትዮጲያ መንግስት በቅርቡ 
ያወጣውን ቁጥራዊ መረጃ ብንመለከት እንኳን 
በሀገሪቷ ከ3 ሶስት ሚሊየን  ያላነሰ የውስጥ 

"ሰሚ ያጡት የሶሻል ሚድያ 
ዘረኝነት ሰባኪዎች"

ተፈናቃይ  እንደሚገኝ አስታውቋል።ይህ ደግሞ 
4.2 ቢሊዮን የኢንተርኔት ተጠቃሚ ባለባት ዓለም 
ላይ ካለምንም ድካም ወንበር ላይ ተቀምጦ አገርን 
የማፍረስ ስራን ያቀላጥፈዋል።
የአክቲቪስቶች የግል ጥረት ለብሔራቸው ካመጣው 
የመልካም አስተዳደርና ፍህትን የማረጋገጥ ጥያቄ 
ከመመለስ ይልቅ በበላይነት ሰፍኖ የሚስተዋለው 
የጥላቻ፡የንቀትና የበቀለኝነት ስሜት ነው።ይህ 
ደግሞ  ወትሮም ቢሆን የፖለቲካና የሀሰተኛ 
ታሪክ ቁርሾ  ለነበረባት ሀገራችን በእንቅርት 
ላይ ጆ ሮ ደግፍ ሆኖባታል።ለአብነትም በ2006 
ዓም በጫንጮ ከተማ አሀዱ ብሎ  የተጀመረው 
የኦሮሞ ህዝብ የማስተር ፕላን ተቃውሞ 
ከታለመለት ዓላማ በላይ በመዝለል በ2008 ዓም 
የ12ኛ  ክፍል ብሔራዊ ፈተና በማሰረቅና የብዙ 
ወጣቶችን ሕይወት በመንጠቅ ፖለቲከኞቹን ለቤተ 
መንግስት ቢያበቃም ቅሉ ግን ለውጤቱ የጀርባ 
አጥንት የነበሩት ጽንፈኛ የብሔር  አክቲቪስቶች 
ነበሩ። 
የለውጡ መመዝገብ ከኢትዮጲያዊነት ላይ 
ስምምነት ያመጣ ቢመስልም በፖለቲከኞችና 
በብሔር አክቲቪስቶች መካከል በተፈጠረው 
የሀገር ማስተዳደር ጥያቄና የአንድ ብሔር የተለየ 
ጥቅም ጥያቄ ጎልቶ የወጣበት ጥያቄ ሰፊ ልዩነት 
ፈጥሯል።ይህም ለውጡን ባመጡት ብሔሮች 
ውስጥ የሚገኙ አክቲቪስቶችና ፖለቲከኞች 
ሰፊ መቃቃርን ፈጥሯል።በተለይም የቀርብ 
ግዜ ትውስታ የነበረው በውሉ ያልተጠናቀቁ 
ኮንደሚየሞች ዙሪያን በገጀራ ከቦ የአትምጡብኝ 
ፍከራን መታየቱ በሁለቱ ወገኖች መሃከልሰፊ 
ልዩነት ስለመፈጠሩ ትልቅ ማሳያ ነበር።ከዚህ 
ፍከራ በኋላ አጥብቀው መሰማት የጀመሩት የአዲስ 
አበባ በአላደራ ምክር ቤቶችም በራሳቸው ግፊት 
ከአክቲቪስትነትና ከሰባዊ  መብት ተሟጋችነት 
ወደ ባለስልጣንነት ደረጃ  ያሳደጉ ናቸው።
ከለውጡ በኋላ ጎልተው መደመጥ የጀመሩት 
አክቲቪስት ጀዋር መሃመድና በጋዜጠኛና የሰባዊ 
መብት ተሟጋች ስክንድር ነጋ የሚመሩት 
ቡድኖች ላይ ማስተዋል የምንችለው ሁለቱም 
ግለሰቦች በጠሩት ሰላማዊ ሰልፍ ላይ የገጀራ፡
የጩቤና የተለያዩ  ትናንሽ መሳሪያዎችን እያካበቱ 
መምጣታቸውን ነው።ይህ ደግሞ ባሌቤትነቷ 
ለህዝቧ በሆነው አዲስ አበባ ላይ ሌላ ሶስተኛ 
አካል ከወደ አማራ በኩል ከሚገኙ አክቲቪስቶች 
የታሪክ ማስረጃ በመያዝ የባለቤት ጥያቄ እንዲነሳ 
አስችሏል።ይህ ደግሞ የክፉ ቀንን በፖለቲከኞች 
ጣና ኬኛ ተብሎ የተጀመረውን የኦሮማራ 
ግንኙነት ገደል ሊከተው የሚችል በመሆኑ በእጅጉ 
የሚያስፈራ እንቅስቃሴ በአክቲቪስቶቹ አማካኝነት 
አዲስ አበባን መሃከል አድርጎ ተጀምሯል።

ከዚህም በተጨማሪ ባለ አደራ ምክር ቤቱ 
ፕሬዝዳንት እስክንድር ነጋ በከተማዋ ከንቲባ 
ኢንጅነር ታከለ ኡማ ላይ የሚያደርሰው ትችት 
ያላስደሰታቸው ሌሎች አክቲቪስቶች ስራውን 
እዳይሰራ ከማስተጓጎል ባልተናነሰ የደህነት ስሜት 
እዳይሰማው እዳደረጉት በቅርቡ ሲናገር ላየው 
ለመሆኑ ይህ ሰው ለኢትዮጲያ ከመከራከር አንሶ 
ትኩረቱን ለምን አዲስ አበባ ላይ  አደረገ ብሎ 
እራሱን እንዲጠይቅ ያስገድደዋል። መልሱን 
ለተመልካቾች[አድማጮች] ቢተውም ከትግሉ 

ጀርባ የአንድ ኋይል መኖሩ ማስተዋል ይቻላል።
በግል ጥቅምና በሀገር ማስተዳደር ጥያቄ 
ለሁለት የተከፈሉት የኦሮሞ ፖለቲከኞችና 
አክቲቪስቶች አክቲቪስት ጀዋር መሃመድ ገጀራ 
አሲዞ ኮንዶሚኒየሙ ደጃፍ እሰከጨፈረበት ግዜ 
ድረስ በተቃራኒ አቅጣጫ ሲጓዙ የቆዩ የነበረ 
ቢሆንም አሁን ላይ ከኦሮሞ የአክቲቪስቶች 
መንደር ድጋፍም ተቃውሞም አይሰማም።በተለይ 
ከአክቲቪስት ጃዋር መሃመድ ዝምታ በኋላ 
የኦሮሞ ወጣት ረገብ ብሎ ተስተውሏል።የኦሮሞን 
የአክቲቪስቶች መንደር ከሌሎች ለየት 
የሚያደርገው በብሐሩ ስም ለተደራጁ የፖለቲካ 
ፓርቲዎች ቁጥር የአክቲቪስቶቹ ስብህና ፍላጎት 
መለያየቱ ነው።ለምሳሌም ጉለሌ ታይምስ ላይ 
የሚጽፉት አክቲቪስቶች በአዲስ አበባ ውስጥ 
የሜጫና ቱለማን ጥቅም በማስከበር ለጎሳቸው 
ዘብ ከመቆም ይልቅ በኦዴፓ ውስጥ ስላለው 
የየትኛው የኦሮሞ ጎሳ የስልጣን የበላይነት 
ሲጽፉ ይውላሉ።የቄሮን ትኩስ ጉልበት መጠቀም 
የሚፈልጉ የተገንጣይ አመለካከት ከውስጣቸው 
ያልወጣላቸው አክቲቪቶች ደግሞ ስለ  ኦሮሞ 
ህዝብ ታሪካዊ ተበዳይነት በማንሳት ሀገር 
የመመስረት ውጥናቸውን በወጣቱ ልብ ውስጥ 
ያቀጣጥሉታል። ከዚህ በተቃራኒው ያሉት 
የኦሮሞ አክቲቪስቶ ግራ የተጋቡ ናቸው። ይህ 
ማለት በአክትቪስትነቱ ሰፊ ስራ ሰርተው ለውጥ 
ከመጣ በኋላ ቀጣዩ የኦሮሞ ህዝብ አካሄድ ምን 
መሆን እንዳለበት በውሉ ያልተገነዘቡ ናቸው።
ለአብነትም ለጋዜጤኞች በቂ መልስ ባለመስጠት 
የሚታወቁት ፕሮፌሰር እዝቄል በጅግጅጋ 
በተዘጋጀው የኩሽ ህዝቦች የአንድነት መድረክ 
ላይ የተናገሯቸው ንግግሮች ከሰሜኑ ክፍል 
ከሚገኙት አክቲቪስቶች ተወዳጅነትን 
አላስገኝላቸውም።በተለይም ደግሞ የእጼዎቹ 
ዘመን አብቅቷል በሚለው ንግግር ውስጥ 
ያነጣጠሯቸው ሁለት ብሄሮች ዘንድ ከረር ያለ 
ትች አሰጥቶባቸዋል። ይህም ሃሳብ ጌዜው የእኛ 
ነው ለማለት ተፈልጎ የተነገረ ንግግር ነው ተብሎ 
በሌሎች ብሄረሰቦች እንዲተረጎም ምክንያት 
ሆኗል።
           አንድ አማራ ለሁሉ አማራ 
ሁሉም አማራ ለአንድ አማራ በሚል በአማራ 
አክቲቪስቶች የተጀመረው የማህማህበራዊ 
ሚዲያ እንቅስቃሴ እግር አውጥቶ በጉልህ 
የተራመደባቸው ያለፉት ሁለት አመታት 
ናቸው።በተለይም የአማራ ህዝብን ከጣሊያ ወረራ 
በኋ የደረሰበትን በደል በማጉላት ወጣት የአማራ 
ተወላጆችን ሲያነቃ የቆየውን የአንድ አማራ 
ለሁሉ አማራ ሁሉም አማራ የፌስ ቡክ ገጽ 
ዋነኛው ሲሆን ፓትሪያሊኩን ሳይቀር በመተቸት 
የሚታወቀው ዘመድኩን በቀለ ከብዙዎቹ ጥቂቶቹ 
የአማራ አክቲቪስቶች ናቸው።በእነዚህ አክቲቪስቶ  
የሚስተዋለው ዋነኛ ችግር ደግሞ ባለፈ የኢትዮጲያ 
ታሪክ ውስጥ ሌላ ምንም ሚና እዳልተጫወተ 
አድርገው ማቅረባቸው ነው።ከዚህም በዘለለ 
የሚለጥፉት ጽሁፍ የአንባቢውን የማገናዘብ 
መጠን ከግምት ወስጥ ባለማስገባቱ በርካታ 
የደረሱ ችግሮች ማስተዋል እንችላለን።ለአብነትም 
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የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

ህወሓት በቀደደልን ቦይ 
እየፈሰስን እስከ መቼ?

ሀ
ገራችን አሁን ያለችበት 
የፖለቲካ ቀውስ፤ ሥር መነሻ 
አለው። ይህ ቀውስ ትክክለኛ 
መፍትሔ እንዲያገኝና 
የተጀመረው የለውጥ ሂደት 
ግቡን እንዲመታ፤ መሠረታዊ 
የሆኑ የኅብረተሰባችን 

ግንዛቤዎቻችን ሊለውጡና፤ በአመራሩም 
በኩል ተገቢ የፖለቲካ ዕርምጃዎች ሊወሰዱ 
ይገባቸዋል። ያለው ሀቅ፤ ላለፉት ሃያ ሰባት 
ዓመታት በትግራይ ነፃ አውጪ ግንባር 
መንግሥት ሲካሄድ የነበረው ዕልቂት፤ 
አሁንም በየቦታው ቀጥሎ መጧጧፉ ነው። 
ባለፈው ወቅት፤ ይህ ዕልቂት በመንግሥት 
በኩል በተቀናበረ መንገድ የተከናወነ ሲሆን፤ 
አሁን ደግሞ በየቦታው በተናጠል፤ በተለያዩ 
ግለሰቦችና ቡድኖች እየተካሄደ ነው። በርግጥ 
ሁላችንም እንደምንረዳው፤ “እኔ ከሞትኩ 

አንዱ ዓለም ተፈራ

ሰርዶ አይብቀል!” ባዮቹ የትግራይ ነፃ አውጪ 
ግንባር መሪዎች፤ ያገኙትን ያጎበደደላቸውን 
ሁሉ በመጠቀም፤ ሰላም በሀገሪቱ እንዳይኖር 
የሚያደርጉት ጥረት ነው! ማለት ይቻላል። 
አድር ባዮችም ይሄን አጋጣሚ ለመጠቀምና 
በትንሿም በትልቁም የሥልጣን ወንበር 
ላይ ጉብ ለማለት ተነስተው ነው! ማለትም 
ይቻላል። ይህ ሁሉ፤ ከመፍትሔነቱ አንጻር፤ 
መገለጫዎቹ ላይ ማተኮር እንጂ፤ ዋና 
የሆነውን ጉዳይ መንካት አይደለም። ባለፉት 
ሃያ ሰባት ዓመታትም ሆነ አሁን በለውጡ 
ሂደት ወቅት እየተገበረ ያለው ዕልቂት፤ 
በድምሩ ሁሉም የትግራይ ነፃ አውጪ ግንባር 
መሪዎች የግብ ሂደት አካል ነው። 
አሁንም ይህ ቡድን በቀደደልን ፈሰስ 
እየተጓዝን፤ ይህ ቡድን ካቀደው ግብ ውጪ ሌላ 
ውጤት መጠበቅ፤ ሳያርሱና ሳይዘሩ ለማጨድ 
መዘጋጀት ነው። እናም የነበረውን መርምረን፣ 

አጀማመሩን፣ አተገባበሩንና ውጤቱን 
አጥንተን፤ እንዲከተል የምንፈልገውን በግልጥ 
አውጥተን፤ ምንነቱን ተረድተን፣ አፈጻጸሙን 
በትክክል አስቀምጠንና ሊያስከትል የሚችለውን 
ውጤት ከወዲሁ አውቀን፤ ወደፊት ልንሄድ 
ይገባል።

አንድ የታሪክ ወቅት፤ በጊዜ ገደብ ክልሉ፤ 
የራሱ የሆኑ ግንዛቤ፣ አመለካከት፣ የክንውኖች 
መግለጫ ቃላትና የራሱ የሆኑ እውነታዎች 
አሉት። የኒህን ዘላቂነት፤ እኒሁ ከአጠቃላዩ 
ጊዜ ከማይሽራቸው ሁሉን አቀፍ እውነታዎች 
ጋር ያላቸው ዝምድና ይወስነዋል። ጊዜ 
የማይሽራቸው እውነታዎችና ግንዛቤዎች 
ከምንላቸው መካከል፤ “በደል ከልኩ ሲያልፍና 
ተበዳዩ በቃኝ ሲል፤ አመጽ መከተሉ!” አንዱ 
ነው። “ሕዝብ ፍትኅንና ሰላምን ካገኘ፤ ሀገሩን 
ማበልጠጉና መንግሥቱን የኔ ብሎ መውደዱ!” 
ሌላው ነው። “ጦርነቶች፤ ትክክለኛም ሆኑ 
ትክክለኛ ያልሆኑ ጦርነቶች፤ ግባቸው ይለያይ 
እንጂ፤ ጥፋት ማስከተላቸው አሌ አለመባሉ!” 
ሌላው ነው። እንግዲህ እኒህን ቋሚና ጊዜ 
የማይሽራቸው ስል፤ “ባሪያን ለመግዛት ገበያ 
መውጣት!” “ሴትን ከቤት አትውጪ ብሎ 
ማገት!” “ጉልበት አለኝ ብሎ የሰውን ንብረት 
መቀማት!” ደግሞ፤ በጊዜያቸው ተቀባይነት 
የነበራቸው፤ ከጊዜያቸው ውጪ ደግሞ ፀያፍ 
ተግባር ተብለው የሚነወሩ ናቸው። ከቃላትም 
እንዲሁ! ሰው፣ ሰላም፣ ጦርነት፣ ግብ፣ 
ሂደት፣ ግንዛቤ . . .፤ የምንላቸው ቋሚነት 
ያላቸው ናቸው። በሌላ በኩል ደግሞ፤ ሕዝብ፣ 
መንግሥት፣ ብሄር የሚሉትና ቋሚነት ካላቸው 
ላይ አንጻራዊ የሚል ቃል የሚጨመርባቸው 
ሁሉ፤ ተለዋጭ በመሆናቸው፤ ጊዜያዊ 
ናቸው።

ብሔር፣ መንግሥትና ሕዝብ፤ የፖለቲካ ግብን 
ማሰለጫ ግንዛቤዎች ናቸው። የተባበሩት 
መንግሥታት ስል፤ በመንግሥታት መካከል 
ስለሚኖረው ግንኙነትና ዝምድና የተወሰነ 
ግንዛቤ አለኝ። አንድነት እንደሌላቸው 
እረዳለሁ። በእንግሊዝኛ፤ Nations (ኔሽንስ) 
የሚለውን ነው፤ መንግሥታት የሚለው 
የሚወክለው። በሌላ በኩል ደግሞ፤ ይሄንኑ 
Nations (ኔሽንስ) የሚል የእንግሊዝኛ ቃል፤ 
ብሔር ብለን እንተረጉመዋለን። በአሜሪካ፤ 
ከእንግሊዝም ይምጣ ከደቡብ አፍሪካ፤ 
ከሜክሲኮም ይምጣ ከሩስያ፤ የአሜሪካን 
ዜግነትን ካገኘ በኋላ፤ የአንድ የአሜሪካ 
መንግሥት፣ የአንድ የአሜሪካ ብሔር፣ 
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የአንድ የአሜሪካ ሕዝብ አባል ነው። ሌላ 
መንግሥት የለውም። ሌላ ብሔር የለውም። 
ሌላ ሕዝብ የለውም። የትውልድ ማንነቱንና 
በሰውነቱ ቧንቧዎች ውስጥ የሚፈሰውን ደም 
መነሻ በሚመለከት፤ ከግለሰቡ በስተቀር ማንም 
የሚያገባው የለም። የፈለገው ሊሆን ወይንም 
ነኝ ብሎ ሊያምን ይችላል። ያን ወሳኙ ራሱ፤ 
ግለሰቡ ነው። ከእንግሊዝ ሀገር መጠው 
ኢትዮጵያዊ የሆኑ አውቃለሁ። ከአሜሪካም 
እንዲሁ። ብዙ ከጃማይካ የመጡና ኢትዮጵያዊ 
የሆኑም አውቃለሁ።በሁኗ ኢትዮጵያ ያለው 
ግንዛቤ ከዚህ የተለየ የሆነበት ምክንያት 
ምንድን ነው? የዚህ ጽሑፍ ዓላማ፤ ይሄን 
መዳሰስ ነው።

ኢትዮጵያዊነት የሀገር አለኝታ ነው። 
ኢትዮጵያዊ መሆን ነው። በኢትዮጵያ 
የኅብረተሰብ ክንዋኔ ውስጥ፤ ሙሉ አባል 
መሆን ነው። ኢትዮጵያ በምትባል ሀገር 
ውስጥ፤ በየትኛውም ቦታና ጊዜ፤ ባለቤት ሆኖ 
መገኘት ነው። ከዚያ ውጪ፤ የተለየ ከፊል 
ኢትዮጵያዊነት የለም። በኢትዮጵያ ውስጥ፤ 
አንድ አካባቢ ኢትዮጵያዊ ሌላው አካባቢ ደግሞ 
ባዕድ የመሆን አግባብነት የለም። ታዲያ አሁን 
ያለው የክልልና የኢትዮጵያዊነት የተሸዋረረ 
ግንዛቤ መነሻው የትና ምንድን ነው?

የትግራይ ነፃ አውጪ ግንባር መሪዎች፤ 
ፀረ-ኢትዮጵያዊነትን በኢትዮጵያዊነት ስም 
ለማራመድ፤ የተቀነባበረ ሂደት ዘርግተዋል። 
በርግጥ ጠንቋይነት ስለሌለብኝ፤ ሲነሱ ይሄን 
አስበው ነበር! ብሎ ማለቱ ይቸግረኛል። 
የማውቀው ነገር ቢኖር፤ የሀገሪቱን ሥልጣን 
ይዘው፤ እንደ ሀገር ከማሰብና የያዙትን 
ሥልጣን ሀገሪቱን በሙሉ በማስተዳደር 
ከማዋል ይልቅ፤ ለራሳቸው መጥፊያ 
የሚሆነውን የከፋፍለህ ግዛ መርኅ ሙጥኝ 
ብለው አራምደዋል። ለምን ይሄ ሆነ ለሚለው 
መልስ እንዳልሠጥ፤ አሁንም ደግሜ ጥንቆላ 
አላውቅም እላለሁ። ሙሉ የሀገሪቱን 
ሥልጣን፣ ሀብት፣ መሣሪያ፣ መንግሥታዊ 
መዋቅር፣ በጃቸው ይዘው፤ በትግሬነታቸው 
መግዛት መቀጠሉን ገፉበት። ይህ ሊሰነብት 
የሚችለው ደግሞ፤ “እኛ ትግሬዎች!”ና “እነሱ 
ሌሎች ኢትዮጵያዊያን!” ብለው በገነቡት 
አጥር ውስጥ፤ የ“እኛ!”ነታቸው መጠንከርና፤ 
የ“እነሱ!”ነታችን የሚሉን መዳከም እስከቀጠለ 
ድረስ ብቻ ነው። ስለዚህ፤ “እኛ ትግሬዎች!” 
የሚሉትንና “እነሱ ሌሎች ኢትዮጵያዊያን!” 
የሚሉንን መለያያና መቀጠያ ይሆን ዘንድ፤ 
የወቅቱን እውነታዎች፣ ግንዛቤዎች፣ 
አመለካከት፣ የክንውኖችን መግለጫ ቃላት 
በሚመቻቸው መንገድ መለወጥ ፈለጉ። በዚህ 
ሂደት፤ ሕዝብ፣ ብሔር፣ መንግሥት የሚሉት 
ቃላት ትርጉማቸው ተቀየረ።

ቀደም ብዬ እንዳሰፈርኩት፤ የተባበሩት 
መንግሥታት የሚለውን ሁላችን 
እናውቀዋለን። ይህ ሲጠራ በአእምሯችን 
የሚመጣውን እናውቃለን። ወደው የተሰበሰቡ 
ሀገሮች፣ መንግሥታት ወይንም ብሔሮች 
እንደሆኑ እንረዳለን። በአብዛኞቹ መንግሥታት 
ውስጥ የተለያዩ ቋንቋዎች እንደሚነገሩ 
እናውቃለን። አልፎ ተርፎም መንግሥታቱ፤ 
ነዋሪዎቻቸው የተለያዩ ቋንቋዎችን 
እንዲናገሩላቸው፤ ከፍተኛ ውጪ እየመደቡ 

ትምህርቱን በየሀገራቸው ያስፋፋሉ። ስለዚህ፤ 
ቋንቋዎች ከመንግሥታትና ከማንነት ጋር 
ጣልቃ ገብነትም ሆነ ጠብ የላቸውም ማለት 
ነው። ይሄ እንዳለ ሆኖ፤ የትግራይ ነፃ አውጪ 
ግንባር አመራር፤ በመጠምዘዝ፤ በሀገራችን 
የተለያዩ ሕዝቦችና ብሔሮችን ፈጠረ። ይሄን 
ለማከናውን ደግሞ፤ የየብሔሮች መንግሥታትን 
ፈጠረ። ልታስታውሱት ይገባል፤ የትግራይ 
ነፃ አውጪ ግንባር አመራሩ ጌታቸው ረዳ፤ 
“ዐማራንም ሆነ ኦሮሞን የፈጠርነው እኛ ነን!” 
ማለቱን። በነገራችን ላይ፤ ይሄ እውነትነትም 
ስህተትም አለው። የፖለቲካ ዐማራና ኦሮሞ 
እነሱ ፈጥረዋል። በትውልድ ማንነት ግን፤ 
ዐማራዎችና ኦሮሞዎች ከነሱም መፈጠር 
ቀድመው የነበሩ ናቸው።

ታዲያ ይሄን የትግራይ ነፃ አውጪ ግንባር 
አመራር ክንውን ያሰለጠላቸው ምንድን ነው? 
በሀገራችን ለረጅም ጊዜ የቆየው የገዥዎችና 
የተገዥዎች ግንኙነት፣ በሀገራችን ውስጥ 
ያለው ድህነት፣ የሀገራችን ለሥልጣኔ ክፍት 
አለመሆን ተደማምረው፤ ለውጥ የመፈለግ 
ስሜትን ወደ ላይ አጦዙት። በቦታው 
የመደማመጥ፣ ልዩነትን የመቀበል፣ በልዩነት 

አብሮ መሥራት፣ በአደባባይ የፖለቲካ 
ውይይቶችን የማድረግ ባህል አለመኖራቸው 
ደግሞ፤ የበሰለና የዳበረ የፖለቲካ ትግል 
ለማድረግ አላመች አለ። እንግዲህ ጠቅለል 
ባለመልኩ፤ የዚህ ሁሉ ድምር፤ ለምንም ነገር 
የተመቸ የፖለቲካ አንቅስቃሴን ለማድረግ 
የተመቸ ሁኔታን ወለደ እላለሁ።

የትግራይ ነፃ አውጪ እኩይ ተግባር፤ 
በተለይም አናሳ ክፍል፤ የብዙኀኑ አካል 
ሳይሆን በብቸኝነት ብዙሃኑን ለመምራት፤ 
የግድ ማድረግ ያለበትን ክንውን፤ መሰሪ 
በሆነ መንገድ ነው ማከናውን የምችለው። 
እናም ተቀባይነት ያለውን ሀቅ፤ መለወጡ 
አይቀሬ ሆነ። “እኛ ትግሬዎች!”ና “እነሱ 
ሌሎች ኢትዮጵያዊያን!” የሚለው የሴራ 
ክፍፍል፤ እውነታነት አገኘ። ይሄን ከስድሳዎቹ 
የተማሪዎች ትግል ጋር ማቆራነቱ ለተንኮል 
ነው። ምንም ዓይነት ግንኙነት የለውም። ያን 
ለሌላ ጊዜ።

ይህ ነው እንግዲህ ላለፉት ሃያ ሰባት ዓመታትና 
አሁን ላለንበት የፖለቲካ ሀቅ መሠረቱ። 
በዚህ የትግሬዎች ነፃ አውጪ ግንባር ቅድ 
እየተጓዝን፤ ይህ ቡድን ካስቀመጠው ግብ 
ውጪ ሊከተል የሚችል ውጤት የለም። 
አሁንም የደቡብ ክልል የተለያዩ የራስ 
ገዝ ብሔሮችን ይወልዳል። አይቀሬ ነው። 
በሂደቱ የብዙ ንፁሃን ሕይወት ይቀጠፋል። 
ብዙ ንብረት ያላግባብ ይወድማል። ነገ ተነገ 
ወዲያ ደግሞ፤ ሳሆም ሆነ ራያ፣ የየራሳቸው 
ብሔርነትን ቢጠይቁ፤ የትግራይ ክልል 
መከልከል ሊፈቀድለት አይገባም። የአዋሳ 
ከተማ፣ የሐረር ከተማ፣ የድሬዳዋ ከተማ፣ 
የአዲስ አበባ ከተማ፣ ሌሎችም ትልልቅ 
ከተሞችና የንግድ ማዕከሎች፤ የመተላለቂያ 
ቦታዎች ከመሆን አይድኑም። በዚህ የትግራይ 
ነፃ አውጪ ግንባር መሪዎች በቀደዱልን ፈሰስ 
እየነጎድን፤ አሁን ካለው ሀቅ ሌላ ውጤት 
መጠበቅ፤ የየዋኅነት የዋኅነት ነው።

በአመለካከት ደረጃ፤ አንድም በትግራይ ነፃ 
አውጪ ግንባር መንግሥት የተቀመጠውን 
የፖለቲካ ሀቅ ተቀብሎ በየክልሉ የመናቆር 
ተግባርን መቀበል ነው። አለያም ይሄ ትክክል 
አይደለም ብሎ ኢትዮጵያዊነትን መቀበል 
ነው። ከመካከል እግርን ማስቀመጫ ሌላ ቦታ 
የለም። መቆሚያ የሌለበት አጥር ነው ያለው። 
በተግባር አሁን ካለው ሀቅ ወደ የምንፈልገው 
ሀገራዊ አመለካከት የመሄዱ ጉዳይ፤ የአጭር 
ጊዜ ዕቅድ ነው። መነሻው ግን፤ በግልጥ የትኛው 
ነው ትክክለኛና መሆን ያለበት የሚለውን 
መለየቱ ነው። ይሄን ሳናደርግ፤ “የሽግግር 
ሁኔታ ላይ ነን!” እያልን ብቻ ብንከንፍ፤ 
አሁን እየተፈጸመ ያለውን ግድያና የንብረት 
ውድመት ልንቀይረው አንችልም። ምኞትና 
የግለሰቦች ቅንነት፤ ሀገርን ወደፊት መውሰድ 
አይችሉም። መሠረታዊ የሆነ ግንዛቤ፣ በዕቅድ 
የተቀመጠ መመሪያና የተዋቀረ ተግባሪ 
አካል የግድ በቦታው መቀመጥ አለበት። 
ኢትዮጵያ አንድ ሀገር ናት። በኢትዮጵያ አንድ 
መንግሥት ነው መኖር ያለበት። ኢትዮጵያ 
አንድ ብሔር ናት። የኢትዮጵያ ሕዝብ አንድ 
ነው። የሌሎቻችሁን ሃሳብ ለማዳመጥና 
ትክክለኛውን መርጬ ለመቀበል ዝግጁ ነኝ።

እነሱ ሌሎች 
ኢትዮጵያዊያን!” 

የሚሉንን መለያያና 
መቀጠያ ይሆን 
ዘንድ፤ የወቅቱን 
እውነታዎች፣ 
ግንዛቤዎች፣ 
አመለካከት፣ 

የክንውኖችን መግለጫ 
ቃላት በሚመቻቸው 
መንገድ መለወጥ 

ፈለጉ
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የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

ፈቃዱ በቀለ( ዶ/ር)

ወደ ገፅ 25 ዞሯል $

መግቢያ 
አብዮቱ ከፈነዳና ብዙ ትርምስ ከተፈጠረ በኋላ 
ደጋግሞ የሚነሳው ጥያቄና ክርክር አገራችን 
እንደዚህ ዐይነት ምስቅልቅል ውስጥ ልትገባ 
የቻለችው ከታሪካችንና ከአስተሳሰባችን ጋር 
ሊጣጣም የማይችል ርዕዮተ-ዓለም በማስገባታችን 
ነው የሚል ነው። በሌላ ወገን ማርክሲዝም 
ሌኒንዝም ከመግባቱ በፊት ከባህላችን ጋር 
„የማይጣጣሙ“ አስተሳሰቦችና የአኗኗር ስልቶች 
በማወቅም ሆነ ባለማወቅ አገራችን ውስጥ ሰተት 
ብለው በመግባት የህይወታችን አካል ለመሆን 
በቅተዋል። እራሳችን ያልፈጠርናቸው አያሌ 
ነገሮች በመግባት እንድንጠቀምባቸው ተደርጓል። 
ጥያቄው የውጭ ርዕዮተ-ዓለምን መዋሱ ላይ 
ሳይሆን እንዴት እንጠቀምበታለን ነው። በትክክል 
ገብቶናል ወይ? በማርክሲዝም ሌኒንዝም ቲዎሪ 
አማካይነት የኢትዮጵያን ህብረተሰብ አወቃቀር 
ማጥናትና ማወቅ ይቻላል ወይ? በጊዜው ይታይ 
የነበረውን ድህነት፣ የስራ-አጥነትና ረሃብ 
ምክንያቶችን ለማወቅ ማርክሲዝምንና ሌኒንዝምን 
እንደመመርመሪያ መሳሪያ ሊያገለግሉን ይችላሉ 
ወይ? ባጭሩ የኢትዮጵያን የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚ፣ 
የማህበራዊ፣ የባህልና የስነ-ልቦና ሁኔታ 
በቲዎሪው አማካይነት ማወቅ ይቻላል ወይ? 
በተጨማሪም የማርክስና የሌኒን ቲዎሪዎች 
አገራችንን ወደ ዘመናዊነት ለማሸጋገር ያስችሉናል 
ወይ? እነዚህንና ሌሎች አያሌ ጥያቄዎችን 
ያቀረብን እንደሆን ብቻ ሚዛናዊ ፍርድ ለመሰጠት 
እንችል ይሆናል። ለማንኛውም በአብዮቱ ወቅት 
የተፈጠረውን አሳዛኝ ሁኔታ አስመልክቶ 
የሚወነጀለው የተማሪው እንቅስቃሴና 
„ኮሙኒዝምን ተግባራዊ አደርጋለሁ“ ብሎ 
የተነሳውን የደርግን አገዛዝ ነው። ይሁንና ግን 
ዛሬ አገራችንና ህዝባችን ለገቡበት ፈታኝ ሁኔታ 
ተጠያቂው የማርክሲዝምና የሌኒንዝም ቲዎሪ 
ለመሆኑ በቴዎሪም ሆነ በኢምፔሪካል ደረጃ 
የተረጋገጠ ነገር የለም፤ በጊዜው በአብዮቱ ውስጥ 
የተሳተፉትና አሁንም በህይወት የሚገኙ አንዳንድ 
መሪዎች ማርክሲዝምን-ሌኒንዝምን ተጠያቂ 
ሲያደርጉ አልተሰማም። አብዮቱ ለምን እንደዚህ 
ዐይነት ምስቅልቅል ሁኔታዎችን አስከተለ? 
ለምንስ ሺህ በሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች እንዲገደሉ 
ተደረገ? ለሚሉት ጥያቄዎች በቂ ምክንያት 
ሲሰጡ አልተሰማም። ይሁንና የቀድሞ የኢህአፓ 
አባል የነበረው፣ በኋላ የብአዴን አባል አመራር 
የነበረውና ከነመለስ ዜናዊ ጋር ስልጣን ላይ 
የወጣው ታምራት ላይኔ „ማርክሲዝም ሌኒንዝም 
አሳስቶት“ እንደዚያ ዐይነቱን ወንጀል እንደፈጸመ 
እየደጋገመ ነግሮናል። በእርግጥ በአብዮት ስምና 
በማርክሲዝም ሌኒንዝም ስም እንደዚያ ዐይነት 
ውርጅብኝና ግድያ ሲፈጸም በጊዜው ይህንን 
ሁኔታ የተመለከቱ ሰዎች፣ ወይም ደግሞ 
የዘመድ አዝማድ የተገደለባቸውን ሰዎች ዋናው 
ምክንያት ማርክሲዝም ሌኒንዝም አይደለም ብሎ 
ማሳመን በፍጹም አይቻልም። ማንኛውም ሰው 
ፍርድ የሚሰጠው ድርጊቱን የፈጸሙ ሰዎችን 
አስተሳሰብ በመመርመር፣ ያደጉበትን ህብረተሰባዊ 
ሁኔታ በማጥናት፣ እንደዚህ ዐይነቱ ርዕዮተ-

ፖለቲካ እንደ እምነት እና 
መርህ ከመታየቱ በፊት…

ዓለም ከመግባቱ በፊት የአብዮቱ ተዋንያን 
የተኮተኮቱበትን ርዕዮተ-ዓለም በመመርመር 
አይደለም። ከዚህም በላይ ፍርድ በጅምላ ሲሰጥ 
ማን በመጀመሪያ ደረጃ ተኩስ እንደከፈተና፣ 
ሁኔታው ከቁጥጥር ውጭ እንዲወጣ ለማድረግ 
እንደበቃ በፍጹም የሚጠይቅ የለም። ከዚህም 
ባሻገር በአብዮቱ ውስጥ የተደረገው ትንቅንቅ 
በውስጥ ኃይሎች ብቻ ሳይሆን የውጭ ኃይሎችም 
እጃቸው እንዳለበትና፣ በቀይና በነጭ ሽብር 
ውስጥ የማይናቅ እርኩስ ሚና እንደተጫወቱ 
ሊያወጣና ሊያወርድ የሚሞክር ሰው በፍጹም 
የለም። ኮሙኒዝምን ወይም ደግሞ የማርክሲዝምን 
ሌኒንዝም ርዕዮተ-ዓለም በጭፍን የሚጠላው 
ሰው ተጠያቂ የሚያደርገው ይህንኑ ርዕዮተ-
ዓለም ነው። ይሁንና ግን ተደጋግሞ የሚዘነጋ 
ጉዳይ አለ። በመጀመሪያ ደረጃ የጊዜ ጉዳይ(Tim-
ing) አለ። ይህም ማለት አብዮቱ ሲፈነዳ ጊዜው 

አመቺ የሆነውን ያህል፣ በሌላ ወገን ደግሞ 
ኢምፔሪያሊዝምና ሌሎች አጎራባች አገሮች 
እንደዚህ ዐይነቱን መሰረታዊ ለውጥ አጥብቀው 
ለመዋጋት የሚያስችላቸው ኃይልና፣ ይህንን 
ፍላጎታቸውንም ተግባራዊ ለማድረግ የሚችል 
የውስጥ ኃይል እንደነበረ ነው። በሁለተኛ ደረጃ፣ 
አብዮቱ የፈነዳው በግብታዊ መንግድ ወይም 
ሳይታሰብ በመሆኑ የተሰበጣጠረውንና „የተለያየ 
ዓላማ“ የነበረውን ኃይል በአንድ መሰረተ-ሃሳብ 
ዙሪያ በማሰባሰብ እንዲታገልና አገር ለመገንባት 
እንዲነሳ ማድረግ በፍጹም አይቻልም ነበር። 
በሶስተኛ ደረጃ፣ የህዝቡ አስተሳሰብና፣ በተለይም 
ደግሞ የተማረው የህብረተሰብ ክፍል ይህንን 
ርዕዮተ-ዓለም የመቀበልና የአገር መገንቢያ 
መመሪያ የማድረግ አቅም አልነበረውም። 
የአገራችን የማቴሪያል ወይም ደግሞ የኢኮኖሚና 
የማህበራዊ ግኑኝነት በጣም ደካማ ስለነበር 
የነቃና ለውጥን የሚፈልግ ኃይል ሊፈጥር 
አልቻልም። ለተወሰነ ጊዜ ካልሆነ በስተቀር 
በቆራጥነትና በተከታታይነት በአብዮቱ ጎራ 
ሊሰለፍ የሚችል ኃይል ማፍራት በፍጹም 
አይቻልም ነበር። በአራተኛ ደረጃ፣ ተራማጅ ነኝ 
በሚለው ሰፈር የተፈጠረው የእርስ በእርስ 
ሹከቻና ጥላቻ አብዮቱን አደጋ ውስጥ መጣሉ 
ብቻ ሳይሆን ተተኪ የማይገኝላቸውን በጊዜው 
ተማሩ የሚባሉ ምሁሮች እንዲያልቁ ተደረገ። 
በተጨማሪም በብዙ ሺህ የሚቆጠር ህዝብና 
ወጣት አለቀ። አብዛኛው በማያውቀው መንገድ 
የዚህኛው ወይም የዚያኛው ፓርቲ አባል በመሆን 
የእሳት እራት ሊሆን በቃ። በአምስተኛ ደረጃ፣ 
ካለምንም ሳይንሳዊ ጥናትና ካለበቂ ኢምፔሪካል 
መረጃ „አብዮት ሊሳካ የሚችለው ደም በማፍሰስ 
ብቻ ነው“ የሚለው አስተሳሰብ በብዛት 
ስለተስፋፋ፣ በተለይም በቂ ዕውቀትና ግንዛቤ 
ሳይኖረው አብዮቱ ውስጥ የተቀላቀለውና አልፎ 
አልፎም ብሶት የነበረው አጋጣሚ አገኘሁ 
በማለት በወንድሞቹና በእህቶቹ ላይ እንደዚህ 
ዐይነቱን አሰቃቂ ድርጊት እንዲፈጽም አደረገው። 
ባጭሩ አብዮቱ የቂም በቀል መወጣጫ ጊዜም 
ሊሆን በቃ። ከዚህ ስንነሳ መጠየቅ ያለብን ጉዳይ 
እንዲያው በቁንጽልና ፊት ለፊት የሚታየውን 
ነገር እንደዋና ምክንያት አድርገን በመውሰድ 
ሳይሆን ከዚህ ባሻገር ያሉትን ምክንያቶች 
በመመርመር ነው። በተለይም አሁን በቅርቡ 
የቀድሞ የመኢሶን መሪ የነበረውን የአቶ 
አንዳርጋቸው አሰግድን የቃለ-መጠይቅ ምልልስ 
ከተመለከትኩኝና ካዳመጥኩኝ በኋላ ጠያቂው አቶ 
ደረጀ ኃይሌ በደርግ ወታደሮች በአሰቃቂ ሁኔታ 
የተገደሉትንና ያቀረባቸውን የአብዮቱ ተዋንያንን 
ፎቶዎች ስመለከት ነገሩ እንደዚህ በቀላሉ 
የሚታይ ጉዳይ አይደለም። በሌላ አነጋገር፣ 
ጠለቅ ብለን በመሄድ በተለይም በአብዮቱ ውስጥ 
የተሳተፈውንና በእልቂት ውስጥ ዋና አቀነባባሪ 
የሆኑትን ሰዎች ስነ-ልቦና መመርመር ያለብን 
ይመስለኛል። አሁንም በሌላ አነጋገር መጠየቅና 
መመርመር ያለብን ጉዳይ አንድን ርዕዮተ-ዓለም 

ከዚህ ስንነሳ 
መጠየቅ ያለብን 
ጉዳይ እንዲያው 

በቁንጽልና ፊት ለፊት 
የሚታየውን ነገር 
እንደዋና ምክንያት 
አድርገን በመውሰድ 
ሳይሆን ከዚህ ባሻገር 
ያሉትን ምክንያቶች 
በመመርመር ነው
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ድምፃዊ ጃንቦ ጆቴ

በ
ኦሮምያ የሚገኙ አንዳንድ 
ወጣቶች አማርኛን አንፈልግም 
ብለው ከተሽከርካሪዎች እና 
ከንግድ ቤቶች ሲያነሱና ሲፍቁ 
ሰንብተዋል :: በአንፃሩ ታዋቂው 

የኦሮምኛ ዘፈኝ ጃንቦ ጆቴ ከዚህ በታች 
ያለውን ብሏል::
– አማርኛ ቋንቋ አድጎ እዚህ የደረሰው 
በአርት (art) ነው:: አማርኛ ቋንቋን 
እንዲወደድ ያደረጉት ከሌላ ህብረተሰብ 
የወጡ አርቲስቶች ጭምር ናቸው:: 
ለምሳሌ ብንጠቅስ ከኦሮሞ ጥላሁን 
ገሰሰ ከትግራይ ፀሀዬ ዮሐንስ ከጉራጌ 
ማሕሙድ አህመድ ከአማራ ኤፍሬም 
ታምሩ እና ሌሎችም ናቸው::

– “አማርኛ ተጭኖብን ነው” የሚባለው 
አስተሳሰብ ፈፅሞ ስህተት ነው:: ማንም 
ማንም ላይ አልጫነም:: ይሄ የተሳሳተ 
አረዳድ ነው:: እኛም ቋንቋችን እንዲያድግ 
ከፈለግንና አማረኛ ያደገበትንና 
የተወደደበትን መንገድ መከተልና 
ቋንቋችንን ማሳደግ ነው ያለብን::

– “ቋንቋችንን ካልተናገራችሁ” ብለን 
በመሳሪያ ብናስገድድ ቋንቋችንን ከማሳደግ 
ይልቅ እንዲጠላና እንዳያድግ ነው 
ሚያደርገው::

– በቁጥር 40-50 ሚሊዮን ብንሆን 
የትም አንደርስም:: ምንም አናመጣም:: 
እኛ 50% ነን ብንል ሌሎችም እኮ 
ተሰባስበው 50% ይሆናሉ! ከሌሎች ብሄር 
ብሄረሰቦች ጋር ተፋቅረን ተሳስበን ስንኖር 
ነው ለውጥ የምናመጣው::

– ብዙ ነን ብለን ከዛም ከዚህም መጋጨት 
ለኦሮሞ ምንም የሚፈይደው ነገር የለም:: 
ጠላት ከማብዛት ውጭ!

– መለወጥ ያለብን በዙ ነገሮች አሉ:: 

በእኛ ላይ ጥሩ አመለካከቶች የሉም:: 
ለኦሮሞ የሚታገሉ ድርጅቶች ብዙ 
ስህተት ሰርተዋል:: የኦሮሞን ህዝብ ልክ 
እንደ ቡልጉ (አውሬ) እንዲታይ ትልቅ 
ሚና ተጫውተዋል:: ይህ ነገር በቶሎ 
ማስተካከል አለባቸው:: ያለበለዚያ ጠላት 
እያበዛን ነው ምንሄደው::

– መፎከር የሚገባው ያኔ ወያኔ አራት 

"አማርኛ ተጭኖብን ነው የሚለው 
አስተሳሰብ ስህተት ነው"

ኪሎ በነበረ ሰአት ነበር:: አሁን የእኛ 
ሰው ነው ሀገር እየመራ ያለው:: እኛ 
አራት ኪሎ ገብተን መፎከሩ በእኛ ላይ 
አያምርም!

– ይልቅ የሚያምርብን እንደአባቶቻችን 
አቃፊ ብንሆን ነው:: ማሸነፍ የምንችለው 
በፍቅር ብቻ ነው!
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 (ከገጽ 10 የዞረ)አብይ ሆይ...
 (ከገጽ 3 የዞረ)

ሱናሚ...
 (ከገጽ 23 የዞረ)ጥቅማቸውን...

እያደረገ ይገኛል።

ይሁንና አንዳንድ በለውጡ ጥቅማቸውን 
ያጡ አካላት ከዚህ ቀደም በፓርቲያችንና 
በህዝባችን ላይ ሲያደርሱት በነበረው 
ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ በደል ሳይፀፀቱ 
ዛሬም የእናውቅልሃለን አካሄድና የድሮውን 
ለመመለስ ተስፋቸውን በተለያየ መንገድ 
እየገለፁ ይገኛል። እነዚህ አካላት ባለፉት 27 
አመታት ክልላችንን ለችግር ዳርጎ የነበረው 
አካሄድ ዳግም እንዲመለስ ሶዴፓ መቼም 
እንደማይፈቅድ ግልፅ ሊሆንላቸው ይገባል። 
ለፓርቲያችንና ለህዝባችን የሚጠቅመውንም 
ጠንቅቀን የምናውቅና ቅንነት የጎደለው ምክር 
የምንሻ አለመሆናችንን ሊገነዘቡት ይገባል።

በተጨማሪም በሶማሌና በአፋር ክልሎች አዋሳኝ 
አከባቢዎች አገራዊውን ለውጥ ለማዳናቀፍ 
ሌት ተቀን በሚጥሩ አካላት ህቡዕ እንቅስቃሴ 
የተፈጠረውን ችግር በህገ-መንግስቱ መሰረት 
በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ሶዴፓ ቁርጠኛ 
መሆኑን ይገልፃል።

በሌላ በኩል ባለፉት 27 አመታት የበላይነት 
ይዘው የነበሩ የልዩነትና ጥላቻ ትርክቶችን፣ 
የብሔር ፅንፈኝነትንና አጋር ድርጅቶችን 
አግላይ አካሄዶችን በሚፈታ መልኩ 
ኢህአዴግ የጀመራቸውን ለውጦች ሶዴፓ 
ያደንቃል። በተያያዘምኢህአዴግ ባለፉት 
አመታት የነበሩትን ስኬቶች ለማስቀጠል፣ 
የነበሩትን ስህተቶች ለማረምና አዳዲስ 
እድሎችን ለመፍጠር እንዲሁም አንድ 
የፖለቲካና የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ለመፍጠር 
በሚያስችል መልኩ እራሱን ለመለወጥና 
አጋር ድርጅቶችንም ለማቀፍ እያደረገ ያለው 
እንቅስቃሴ እራስን በራስ ከማስተዳደር 
ህገ መንግስታዊ ስርዓትና ከምንከተለው 
የፌዴራል ስርዓት ጋር የማይቃረን፣ አሃዳዊ 
ስርዓት የመፍጠር ዓላማ የሌለውና ለሀገራችን 
ወቅታዊ ችግሮች ፍቱን መድኃኒት መሆኑን 
ሶዴፓ ያምናል።

በመሆኑም የበለፀገችና በህዝቦች መፈቃቀድ 
ላይ የተመሰረተ አንድነት ያረጋገጠች ጠንካራ 
ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያን እውን የማድረግ 
ራዕይን ለማሳካት ሀገራዊ አንድነትን ማጠናከር፣ 
ተባብሮ መስራት፣ የህዝቡን የሰላም፣ 
የልማትና መልካም አስተዳደር ጥያቄዎች 
ቀጣይነት ባለው መልኩ በቅንነት እየመለሱ 
መሄድና ሀገራዊውን ለውጥ በጠንካራ መሰረት 
ላይ ማኖር ወሳኝ መሆናቸውን በማመን 
የሶዴፓ ምርጫ የመተባበር፣ የመተጋገዝ፣ 
የመዋደድና የእውነተኛ ህገ-መንግስታዊና 
ህብረ-ብሔራዊ ፌዴራላዊ ስርዓት እንጂ ወደ 
ነበረው በደል፣ ግፍና ትርምስ የሚመልሰን 
ማንኛውም ህልም ሶዴፓ ዘንድ ቦታ የሌለው 
መሆኑን እንገልፃለን።

በህብረት የአገራችን መፃኢ እድል ብሩህ ነው!!!

ሶዴፓ ማዕከላዊ ጽ/ቤት

ጅግጅጋ

ሲወሰድ ባለማየታችን ስጋት ገብቶናል። ወደ 
ብልፅግና እንጓዝ ይሉናል፣ ግንኮ ከብልፅግናው 
በፊት ለህልውናችን ተኩረት ሊሰጠው ይገባል። 
እንዴት በተከበረች ሀገር ዜጎቹን የሚጠብቅ 
ከአጥቂ የሚያስጥል ፖሊስ፥ የሚገዛን ህግ 
ይጥፋ? እንዴት ጠባቂ ወታደር እንጣ? 
እንዴት አለውልህ ባይ እንጣ?

ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣

እርስዎ አረመኔ እንደልሆኑ እናውቃለን፣ 
እርስዎ ኢትዮጵያና ህዝቧን እንደሚወዱ 
እናውቃለን። እርስዎ ታሪክ የሚንከባከቡ፣ 
ሌሎችን ከፍ በማድረግ ከፍ ማለት እንደሚቻል 
የገባዎት ምንም የበታችነት መንፈስ 
የማያሰቃዮት መሪ እንደሆኑ እናውቃለን። 
ለሀገርዎ እየለመኑ እንደሚያመጡ፣ እዳ 
እንደሚያሰርዙ፣ በርግጥም የተናገሩትን 
ሰርተው እንዳሳዩን እናውቃለን።

ግን ጠቅላይ ሚኒስቴር በዚህ መንገድ ብቻ 
አይመዘኑም። በርስዎ አስተዳደር ስር ህግ 
ረክሳለች፣ ዱርዬ ነግሷል፣ ግለሰቦች የተቋም 
ሚናን ይዘዋል፣ የፀጥታ ሀይሎች ከወጣቶች 
ጋር በአንድነት ሆነው መንገድ ሲዘጉ አይተን 
አፍረናል፣ በመንጋ ሰው ሲገድሉ፣ ዘቅዝቀው 
ሰቅለው ሲያቃጥሉ፣ በድንጋይና በዱላ ሰው 
ጨፍጭፈው ሲገድሉ፣ ገድለው ሜዳ በገመድ 
ሲጎትቱ ታዝበናል። ይህ በኢትዮጰያ ታሪክ 
ከዚህ ቀደም ያልሆነ እና የማይታሰበው ነገር፣ 
ዛሬ የሆነው፣ እና እየሆነ ያለው በእርስዎ 
አስተዳደር ስር ነው።

ጠቅላችን፣ ትህትናዎ ላይ ተሹፏል። ይቅር 
ባይነትዎ ላይ ተቀልዷል። ማሃሪነትዎ ላይ 
ሰዎች ተሳልቀዋል። ዝቅ ብለው ለሀገርዎ 
ከጭቃ ጋር ታግለው ችግኝ መትከልዎ፣ 
በየሀገራቱ እየሄዱ ማስታረቁ፣ ሰው ሁሉ 
ሳይታሰር በነፃነት እንዲናገር፣ እንዲንቀሳቀስ 
መፍቀድዎ፣ ጋዜጠኛና ፖለቲከኛ ያለ እስር 
እንደፈለገው እንዲፅፍ፣ እንዲሰባሰብ እና 
እንዲደራጅ በመፍቀድዎ እንደቂል ታይተዋል።

በእንደዚህ ያሉ መንገዶች ብቻ ሀገር ሊመሩ 
አይችሉም። ሰይፍም ማንሳት አለብዎት። 
ህግ መከበር አለበት። ይህ እርምጃዎ እክል 
ከገጠመው እርዳታ ከዜጎች ይጠይቁ። 
ለኢትዮጵያ ህዝብ ጥሪ ያቅርቡ። የ ኢትዮጵያ 
ህዝብ ሀገር ወዳድ፣ ቆራጥና ጀግና መሪን 
አቤት ማለት ያባቶቹ ነው! የኢትዮጰያ ህዝብ 
በውድ ሀገሩ አይደራደርም! እርስዎ አሁን 
በያዙት መንገድ ሀገራችንን እንዳናጣ ስጋት 
አለን። እየተጠቃ ያለው ሰው ሲመረው እንስሳ 
ይሆናል። ገዳዩን ይገላል፣ ገሎ መሄድ ብቻ 
አይበቃም፣ መገደልም ይኖራል። ሞትን 
ቀስ በቀስ እየለመድን መሆኑ ያስፈራናል። 
ስለዚህ ክፉ ጊዜ እንደሚመጣ ይኸው ምልክት 
አይተናል። ከባዱ ጊዜ ሳይመጣ ነቃ ብለው 
በህግ ሰይፍ ስር ሀገሪቷን ኮምጨጭ ብለው 
ይምሩ! እልዎታለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር!

አክባሪዎ ሙክታር ኡስማን አደም ከጂግጂጋ 
ዩኒቨርሲቲ የህግ መመህር 
ጂግጂጋ

የዘሩትን ያጭዱታልና ። ወዳጆቼ በምንም 
መልኩ ተስፋ እንዳት ቆርጡ ። ዘረኞች 
ጠፍተው ኢትዮጵያዊነት ይለመልማል 
። እንቁ ተዋህዶ በእሳት ውስጥ አልፋ 
ተፈትና ነጥራ ወጥታ ዳግም በተራራ 
ላይ ታበራለች። እውነተኝነቷ ቀጥተኝነቷ 
ዘላለማዊነቷ በአደባባይ ይመሰከራል ። 
የዛሬው ስቃይ ይህንን ሁሉ መከራ ያመጣው 
የእኛ በደል ፤የእኛ ኃጢአት፤ የእኛ ክፋት 
፤ የእኛ ፤ መለያየት የእኛ ቅናት፤ የእኛ 
ገንዘብ መውደድ ነውና ንስሃ እንግባ ወደ 
እግዚአብሔር በያለንበት ቦታ ሆነን እንጩህ 
በፍጹም ንስሃ እንመለስ ያን ጊዜ የመከራው 
ዘመን ያጥራል።

ለሟቹ ሳይሆን ለገዳዩ እናልቅስ። ሟቹ 
በሥጋ ሞተ የሰማእትነትን አክሊል 
ይቀበላል። በሰማይ እስከ በሌለው በፍጹም 
ደስታ በምስጋና ይኖራል ። ገዳይ ግን 
በምድርም በሰማይም ሁለት ሞት ይሞታል 
ቤተሰቡንም በመርገምት ያስጨርሳል ። 
ይህቺ ቀን የማታልፍ መስሎት በተለያየ 
መልኩ ከክፉዎች ጋር የተባበረ ፈጥኖ ንስሃ 
ይግባ እንደ ጢስ መብነኑ እንደ ጉም መትነኑ 
አይቀርምና ። አዎ በተለይ ከግፈኞች ጋር 
ቅርበት ያላችሁ ከሃይማኖታችሁ ይልቅ 
ሥልጣን ፣ ዝና እና ተድላን ያስቀደማችሁ 
እባካችሁ ተመለሱና በህይወት ኑሩ ። ይሄ 
ሁሉ ክርስቲያን ያነባው እንባ ሱናሚ ሆኖ 
ይጠራርጋችኋልና ።

ዝምታን የመረጣችሁ አገልጋዮች አንደበተ 
ዘጊው ሳይመጣ ለቤተክርስቲያን እውነት 
ጩሁላት ። በኮንዶሚንየም ቤት፣ 
በመሬትና በገንዘብ የተገዛችሁ ሆድ አደሮች 
የማይታወቅ የተሰወረ የማይገለጥ የተከደነ 
የለምና ፈጥናችሁ ንስሃ ግቡ እናንተና 
ንብረታችሁ ትጠፋልልችሁና ። አዎ ገዳይ 
አሳዘነኝ በመሞት ማሸነፍ አለማወቁን አሳየኝ 
። አዎ ገዳይ አሳዘነኝ አረብ ሰቅሎ ሲገድል 
እሑድ ትንሳኤ መኖሩን ዘንግቷልና ። አዎ 
ገዳይ አሳዘነኝ ገዳይ ምን ጊዜም ተሸናፊ 
መሆን ረስቶታልና ።

ገዳይ አሳዘነኝ አከተመ ብለው በመሳሪያ 
መቃብር ጠባቂዎች እያሉ መግነዝ ፍቱልኝ 
መቃብር ክፈቱልኝ ሳይል ሞትን ድል 
አድርጎ ሞት ሆይ መውጊያህ የት አለ 
? ያለውን ቅዱስ አባት እንደምናመልክ 
ረስተዋልና ። አዎ ገዳይ አሳዘነኝ ነገ ሟች 
መሆኑን ለሰከንድ ማሰብ ተስኖታልና ። 
ሥለዚህ ለሟች ሳይሆን ለገዳይ እናልቅስ 
ለሟች የክብር ሰማእት ሐውልት ስናቆምና 
የምስጋና ዝማሬ ስንዘምር ያን ጊዜ ገዳይ 
ሞቶ ሙሾ መውረዱ የማይቀር ግድ ነው። 
ጨለማው ለብርሃን ተራውን መልቀቁ 
ተፈጥሯዊ ነውና ። የሞቱትን ነፍስ 
በአብርሃም እቅፍ በአጸገ ገነት ያኑርልን 
ለገዳዮች ልብ ይስጥልን ። ገዳዮች ለቅሶ 
ሥለ ምንደርሳችሁ ቤታችሁን አጽዱት ። 
የእግዚአብሔር ቸርነት የቅድስት ድንግል 
ማርያም አማላጅነት አይለየን ፣ አሜን ደረጀ 
ዘወይንዬ ጥቅምት 19/2012 ዓ.ም አዲስ 
አበባ ።
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ብ
ሄረተኝነት የሚጀመረው 
በቅብጠት አይደለም፤ 
ከጭቆና የሚወለድ ነው፤ 
ይሁን እንጂ ብሄርተኝነት 
ካልተገራ የሆነ ደረጃ 
ሲደርስ ይዘቅጣል፤ ራስን 
ለማስገበር የተጀመረ 

ትግል ጎረቤትን በማስገበር ይጠናቀቃል፤ 
በኢትዮጵያም ሆነ በሌላው አለም ፖለቲካ 
ሲዘቅጥ የሚመራው በጣጠኛ ሰዎች ነው፤

የዛሬ የፖለቲካችን ዘዋሪዎች የሚከተሉት 
አይነት ናቸው!!

 1.  አደራጅተው መናገር የሚችሉ ፤ግን 
ማሰብ ማስተዋል ማመንታት እሚባሉ 
ነገሮች የተሳናቸው፤ 2.   ፖለቲካን 
በጊዚያዊ ድል ብቻ የሚለኩ፤ ከጎረቤት ጋር 
አብረን እንዴት በሰላም እንኖራለን ሳይሆን 
ከጎረቤታችንን እንዴት እንበልጣለን በሚል 
ሃሳብ የተጠናወታቸው! 3.  ሰነፎች፤ የስራ 
ችሎታ እንኩዋ ቢኖራቸው የስራ ፍላጎት 
የሌላቸው፤ ሰርተን እንለወጣለን የሚል ሀሳብ 
የማይጎበኛቸው ፤ሌላው ያበሰለውን ለመብላት 
ሌላው የገነባውን አጋጣሚውን ሰፍ ብለው 
የሚጠብቁ፤
3 ፍቅር ብርቅ የሆነባቸው! ትኩረት 

የዛሬ ፖለቲከኞች ምን 
አይነት ናቸው?

በእውቀቱ ስዮም



የጤረረባቸው! አትለፉኝ! ተቸግሬ ነው! 
በፈጠራችሁ አይናችሁን ትርኩረታችሁን ጣል 
ጣል አርጉልኝ ማለት የሚቃጣቸው!

 1.  ድብርት ያጠቃቸው፤ የግጭት አራራ 
ያለባቸው፤ የተረጋጋ ማህበረሰብ ማየት 
የሚያዛጋቸው፤ ሰላም የሚያታክታቸው፤ 
መታከት boredom የሚያባርርላቸው 
እስከሆነ ድረስ አገር በደም ሲዋኝ ለማየት 
የሚያስጎመጃቸው!
5 ትግስት የለሾች፤ አንድ ማህበረሰብ ብዙ 
ጉድለት ሊኖረው ይችላል፤ ሰላም ካለው 
ግን ቀስ በቀስ ጉድለቶቹን ለመሙላት 
አያቅተውም፤ ቅብጥብጦች ይህንን እውነታ 
አይረዱም፤ባንድ ጀንበር ምኞታቸውን 
ከማብረድ ውጭ ሌላ ሀሳብ አይታያቸውም፤ “ 
የባቄላ ችኩል ሲያርሙት ያስፈሳል’ የሚለው 
የዳሞቴ ተረት በደንብ ይገልፃቸዋል!!

6 ትዳር የመከነባቸው፤ ትዳር ባናታቸው ላይ 
የተደረመሰባቸው፤ የወለዱ ግን የወለዱትን 
የማሳደግ ትግስትም ሆነ ችሎታ የሌላቸው! 
የከሸፈ አባወራነታቸውን የህዝብ አባወራ 
በመሆን ለማካካስ የሚፈልጉ!

 1.  ጉርምስና የፈላባቸው! ወይ የመካከለኛ 
እድሜ ድቀት ግራ ያጋባቸው! ሰውነታቸው 
ያስጠላቸው!
8 መፃጉእዎች! ሙሉ አካል ወይም ሙሉ 
አእምሮ የሌላቸው፤ የሆነ ጡብ የጎደላቸው፤ 
ያላለቁ ሰዎች ፤ በልጅነታቸው በጉድለታቸው 
ወይም በብሄረሰባቸው ምክንያት ጋጠወጥ 
የማህበረሰብ ክፍል ያዋከባቸው፤ እድሜ 
ልካቸውን በቀል ሲጠነስሱ የኖሩ፤

እኒህ ሰዎች በምክርም ሆነ በትምርት 
አይለወጡም፤ የነዚህ ሰዎች ብቸኛው ፀባይ 
ማረሚያ፤ ሞት ነው ፤ ይሁን እንጂ ሞትም 
ጣጣ አለው፤ በትርፍ አንጀት በሽታ ቢሞቱ 
እንኩዋ ጦሳቸው ለህዝብ ይተርፋል፤

በድሮ ጊዜ አንዱ ባላገር የሚጠላት የንጀራ 
እናቱ ሞታ ለመቅበር ይሰናዳል! እና ወደ 
ጉድዱዋዱ ዝቅ ብሎ ሲያይ እጀጠባብ ደረት 
ኪሱ ላይ የነበረ መቶ ብር ጉዱጉዋዱ ውስጥ 
ወደቀ፤ ይህን ያላዩ መቃብር ቆፋሪዎች 
የሰውየውን ብር ካሮጊቱዋ ጋር አብረው 
ቀበሩት፤

እና ባላገሩ፤

‘ይች ሙት ይዛኝ ሞተች “ አለ ይባላል!

እኒህ ሰዎች በምክርም 
ሆነ በትምርት 

አይለወጡም፤ የነዚህ 
ሰዎች ብቸኛው ፀባይ 
ማረሚያ፤ ሞት 

ነው ፤ ይሁን እንጂ 
ሞትም ጣጣ አለው፤
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የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

 (ከገጽ 9 የዞረ)ዛሬም...
 (ከገጽ 28 የዞረ)

 (ከገጽ 26 የዞረ)ኑ! እንነጋገር... ሃይ ባይ...
ባንዲራ ጋር በውስጠ አዋቂነት የሚውለበለብ 
የጎጠኝነት ሰንደቅ አዘጋጅተዋል፡፡ የዚህ ዘመን 
የስደት ገመና ይህ አይደል፡፡ በእርግጥ ፋሺስት 
ኢጣልያ ያልቻለው፣ ደርግ ያልቻለውን 
ኢህአዴግ ችሎታል፡፡ ኢትዮጵያውያን በጡጫ 
ሆነ በእርግጫመ ከኢትዮጵያ ከማስወጣት 
ባሻገር ኢትዮጵያዊነቱን ከልቡ ፈንቅሎ 
ለመጣ ችሏል፡፡ “ካለማበት የተጋባበት” 
እንዲሉ መንግስት ጎረድ ጎረድ አድርጎ የሰጠን 
ኢትዮጵያዊነት በቀል ዘራ እንጂ!... 

በሲያትል ውስጥ አንድ የሬድዮነ ማዕከል 
ያለው ጠንካራ የጎንደር ተወላጆች ኮሚኒቲ 
ነበር፡፡ የውስጥ ንቅናቄና ፍርሀት እጅግ ነገሰ፡፡ 
ለምን እንዲህ ሆነ የሚባሉት ሁሉ መልሳቸው 
አልቻልንም የሚል ነበር፡፡ ዛሬ የጎንደር 
ኮሚኒቲ ለኢትዮጵያ በዝቶባት ተከፋፍለዋል 
አሉ፡፡ የሰሜን ጎንደር ና የደቡብ ጎንደር 
ካህኖች በአንድ ቤተክርስቲያን እያስቀደሱ 
ጠላታሞች እስከመሆን ደርሰዋል፡፡ ለዚህም 
የሜሪላንዱ ገብርኤል ቤተክርስቲያን በደቡብ 
ጎንደር ንብረትነት ተይዟል፡፡ ይህም ሆኖ 
አስቆመም የቤተክርስቲያኑ የቦርድ አባላት 
ከዘጠና (90) የሚሆኑ በላይ መያዛቸው ቅሬታ 
እያሳደረ ጉምጉምታ አስነስቷል፡፤ የዲሲው 
ሜሪላንድ ሚካኤልም በሰሜን ጎንደር ቁጥጥር 
ስር ቢውልም እዚም ቅሬታ አለ፡፡ ጭልጋ 
ብዙ እየተባለ ነው፤ ሲያትል ሳንሆን ደግሞ 
አርማጭሆዎች የበላይ እየነቀነቀ ይገኛል፡
፡ የኮሎምቦሱ ኦህዬ ስላሴን ወልቃይቶች 
ነግሰውበታል ይባላል፡፡ 

ወዴት እየወረድን ነው?? 

ዘመንና ዘመነኞቹ የሰጡን የአገር ጎረድ-ጎረድ 
አልበቃ ብሎ ጎጠኝነት እንደ ዱቄት እየሰፈርን 
መከፋፈል ዕጣ-ፈንታችን ሊሆን ነው? 
አንድነት የተነወረበት አገር እርቀን፣ በስደት 
አንድነትን የምናነውር ከሆንን መጨረሻችን 
ምንድነው? እንዴት በምትሰብክ ቤተክርስቲያን 
ስር መለያየትን ካፀደቅን ተስፋችን ምንድነው? 
የት ናት? 

ሚስጥሩ ግልፅ ነው፡፡ የዚህ ሁሉ መተረማመስ 
ምንጩ አገርን ከህልውና ሳይሆን ሆድን 
ከማስቀደም ፖሊስ ተግባር ላይ መዋሉ ነው፡
፡ በእግዚአብሔር ስም፣ በቤተክርስቲያን 
ስም ጥስስር እንዲህ ይደረጋል? ነገ በወረዳ 
ገንጣዮች ላይ ቅሬታ የሚያሳድር የቀበሌ 
ተቆርቋሪ ያምፅና ቀበሌውን ገንጥሎ ከጭቆና 
ያላቅቅ ይሆን? ምናልባት የስደተኞች መንፈስ 
ወደ አገር ቤት ገብቶ፣ ኢትዮጵያን ከጎረድ 
ጎረድ ወደ ክትፎ ስጋነት ያወርዳት ይሆን?... 
አብረን እናያለን፣ አልያም እንሰማለን 

ብንደመድምስ?

ቻው!

ልጆቾን አንድ ቀን ምሳ እንዳይበሉ ያርጓቸውና 
ስሜቱን ያስቡት። 
በቅርቡ ከአወጡት የመደመር ፍልስፍና ጋር 
ለ10 ዓመት እንደሚገዙ እርግጠኛ የሆኑ 
ይመስላል። መጪውን ምርጫ ሳይዘነጉት 
መደመር ፍልስፍናን ዘላለማዊ ሕይወት 
ሊላበስ የተፈለገ ይመስላል።  ተቀበሉትም 
አልተቀበሉት ዛሬ ኢትዮጵያችን የሚያሳስባት 
ከፊቷ የተደቀነባት የዘረኝነት አደጋ ነው። 
ሕዝባችን በቅድሚያ ውሎ ማደሪያ ሀገሩን 
ይፈልጋል፡፡ የአዲስ አበባን ነዋሪ ጨምሮ 
በመላው ሀገራችን የስጋትና የፍርሃት ኑሮ 
ሕዝቡን እያሳሰበ ነው። በየቦታው የሚፈናቀሉ፣ 
የሚገደሉ ቁጥራቸው እየጨመረ ነው። በእርሶ 
አገዛዝ ሰንደቅ ዓላማችን እየተረገጠና እየተቃጠለ 
ይገኛል። አብያተ ክርስቲያናት እየተቃጠሉ፣ 
ምህመናን እየተገደሉ ነው። “ከእንግዲህ 
በፖለቲካ አቋሙ የሚታሠር የለም” ያሉትን 
ዘንግተው ዛሬም ያለ ፍርድ በርካታ ዜጎች 
ቤታቸው እስር ቤት ሁኗል። ወደ የትኛውም 
የሀገሪቷ አካባቢ ለመንቀሳቀስ በስጋት በመሆኑ 
የሀገር ውስጥ የንግድ እንቅስቃሴ እየተዳከመ 
ለመሄዱ የሚታየው የኑሮ ውድነት ምስክር 
ነው። በጀዋር የሚመራው የቄሮ ቡድን 
ያለፍቃድ እንዳሻው ሰልፍና ስብሰባ ያደርጋል፤ 
በሌላ በኩል ደንብና ሥርዓት ተከትሎ ሠላማዊ 
ሰልፍ የሚጠይቁ “ባልደራሶች” ይከለከላሉ፣ 
መንገድ ይዘጋባቸዋል፣ በስብሰባቸው ላይም 
ይወረራሉ፤ እውን ይህ እንቅልፍ ይሆኖታል?
እጅግ በርካታ ጉዳዮችን ማንሳት ቢቻልም 
እውን ለእናት ሀገራችን ኢትዮጵያ ቅን ሀሳቢ 
እስከሆኑ ከማንም በላይ የሕዝብ ሀብት አሎትና 
ከግብጽ ሳይሆን ከዘረኝነት ጋር ፍልሚያ 
ለመግጠም ይጠቀሙበት ብለን ቀደም ሲል 
አሳስበናል ዛሬም እንላለን። አልተጠቀሙበትም 
እንጂ የኦሮሞ ህብረተሰብ አንድነቱን ፈላጊ 
ነው፣ የትግራይ ሕዝብ በኢትዮጵያዊነቱ ኩሩ 
ነው፣ ደቡብ ለሰንደቅ ዓላማው በአንድነት 
ይጠብቆታል፣ ሐረሬው፣ አፋሩ፣ ጋምቤላው፣ 
አማራው ዴሞክራሲያዊ መብቱን አይንፈጉት፣ 
ከረሃብ ያላቁት እንጂ በሀገሩና በአንድነቱ 
አይደራደርምና “የሀገር ያለህ! የሕዝብ ያለህ!” 
ብለው ኢትዮጵያና ሕዝቧ ከተደቀነባቸው አደጋ 
ያላቅቁ ዘንድ ለማሳሰብ እንወዳለን። ጊዜ ቆሞ 
አይጠብቅምና ተሽቀዳድመው ይሳፈሩበት። 
የመንግሥትነቱን ሥልጣን የመጠቀም ችግር 
ካለብዎትም በአፋጣኝ ለሕዝባችን ግልጽ 
ያድርጉለትና አሁንም በግል እያደረገ ያለውን 
መሰባሰብና መደራጀት አጠናክሮ ሀገርና 
ሕዝቡን ከእልቂትና ከጥፋት ያድን ዘንድ 
ይተባበሩት፡፡ ይህ ተግባራዊ ካልሆነ የአዲስ 
አበባ ወጣትም ሆነ በየአካባቢው ያለው ወጣትና 
ሕዝብ አቃጣዮችን፣ በድንጋይ፣ ሜጫና፣ 
ዱላ ገዳዮችን የመመከትና የመቋቋም ብሎም 
የማሸነፍ ታሪክ እንደሚሠራ በእርግጠኝነት 
ልንገልጽልዎ እንወዳለን፡፡ ያለውንና 
ያንዣበበውን አደጋ ተቀብሎና ለሕዝብ ይፋ 
አውጥቶ የሀገሪቷ አንድነት የሕዝባችን 
ደህንነት ቅድሚያ ይሰጠው ዘንድ “አንድ ሀገር! 
አንድ ሕዝብ! ኢትዮጵያችን ሕዝባዊ ንቅናቄ” 
ድምጻችንን እናሰማለን።
ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!!!
ፈጣሪ ኢትዮጵያን ይባርክ!!! 
“አንድ ሀገር! አንድ ሕዝብ! ኢትዮጵያችን 
ሕዝባዊ ንቅናቄ”
ጥቅምት 17 ቀን 2012 ዓ.ም. (October 28, 
2019) 

ተስተውሏል።ለምሳሌም የኮንዶም ሚኒየሙ 
እጣ ከመውጣቱ በፊት የፎቁ የታችኛው 
ክፍል ከቦታው ተነስተው ለነበሩ ገበሬዎች 
መሰጠት አለበት ሲል ይህ በኢንጅነር 
ታከለ ዑማ አማካኝነት በጋራ የመልማት 
ሰበብ ተደርጎ  ለገበሬዎችና ለቤተሰቦቻቸው 
ተሰጠ።ከዚህም አልፎ አክቲቪስቱ ገጀራና 
ሚስማር የተመቱ እንጨቶችን አሲዞ 
ወጣቶችን ሰልፍ በማስወጣት እዳትደርሱብ 
ሲል ያም በመንግስት ዘንድ ተሰሚነት 
አግኝቶ የኮንዶምሚኒየሙ ለባለዕድለኞች 
የማስከበሩ ስራ እስከ ማይታወቅ ግዜ ድረስ 
ተራዘመ።ይህ የሚያመለክተው በተለይ 
የኦሮሞ አክቲቪስቶች በሀገሪቱ ፖለቲካ 
ላይ እስክ ማዕከላዊ መንግስት ድረስ የዘለቀ 
ተሰሚነት እያገኙ መምጣታቸው ነው።
መንግስት ከአክቲቪስቶ ያልተገባ 
እንቅስቃሴ ጋር ተያይዞ በሰፊው ሲታማ 
ቆይቷል።በተለይም የጽንፈኛ ብሔርተኛ 
አክቲቪስቶችን ስርዓት የሚያሲዝበት የህግ 
ማዕቀፍ ባለማዘጋጀቱና ለዚህ ከማህበራዊ 
ሚዲያ ባለቤቶች ጋር አለመወያየቱ ሀገሪቱን 
ሲያምሳት ቆይቷል።በተለይም ደግሞ ሀገርን 
ሊያፈርሱ ወገባቸውን ታጥቀው እየሰሩ 
የሚገኙ አክቲቪስቶ እዚህ ቦታ ላይ እንዲ 
ይከሰታል እያሉ ሲጽፉ ያሉትም እውነት 
ሲሆን መንግስት ኢንተርኔትን ካማቋርጥና 
የግለሰቦችን መብት ከመገደብ የዘለለ ስራ 
ሲሰራ አይስተዋልም።ለምሳሌ እንኳን በቅርቡ 
ከትግራይ አክቲቪስቶች አንዱ የመፈንቅለ 
መንግስት ሊደረግ እንደሚችል ሰፊ 
ሀተታን ሲሰጥ ቢቆይም የሀገሪቱ ደህንነት 
ይህ ነገር ከመፈጠሩ በፊት ምን ሲሰራ 
እንደቆየ አይታወቅም።በእርግጥ ያደጉትን 
ሀገራት እየፈተነ የሚገኘው አክቲቪዝም 
እኛ በሙሉ   አቅማችን መፍታት 
እንኳን ባንችልም፤የማህበረሰቡን ተጎጂነት 
በመመልከት መንግስት የሚወስዳቸው 
የኢነተርኔት ማቋረጥ እርምጃዎች በአሁን 
ሰዓት አማራጭ የሌለው መፍትሔ ነው።
በአጠቃላይ አክቲቪዝም[ጦማሪነት] ለታዳጊ 
ሀገራት በተለይም ለኢትዮጲያ ይዞላት 
ከመጣው የግለሰቦች መረጃን በቀላሉ 
የማግኘት ዕድል በበለጠ የሃሰተኛ ዜናና 
የበደለኝነት ስሜት በሀገሪቱ እንዲ ሰራፋ 
አድርጓል።ከዚህም በተጨማሪ ለዘመናት 
በኢትዮጲያዊነት እሴት ተከባብሮ የኖረውን 
ህዝብ መሰረቱን በማናጋት እርስ በእርስ 
እንዲጠራጠር እያደረገ ይገኛል።  
የሚያሳዝነው ከዚህ ሁሉ በኋላ ግን የሁሉም 
ድምር ዜሮ መሆኑ ነው። በማህበራዊ 
ድህረ ገጹ ላይ ከአውሮፓ፣አሜሪካ አሊያም 
አውስትራሊያ ሆኖ  በለው ሲል የነበረ 
አክቲቪስት ከሚስትና ልጁ ጋር ባማሩት 
የሰው ሀገር ከተሞች ፤ሲፈላሰስ እዚህ እኛ 
ጋር ቆሎ ሸጣ ያሳደገች ደሃ እናት በልጇ 
ሞት እንባዋ እንደ ጅረት ወሃ ይፈሳል።ይህ 
በሌላ ቋንቋ ቀይረን ብንመለከተው ደሃዋ 
እናት እምዬ ኢትዮጲያን ስትወክል ክፉው 
አክቲቪስቷ ባንዳ ልጇ ነው።ታድያ ወገኔ 
ይሄን የእምዬ ኢትዮጲያ ለቅሶ  የተመለከተ 
የገደለው ባልሽ የሞተው ወንድምሽ አዘንሽ 
ቅጥ አጣ ከቤትሽ አልወጣ የሚለው ተረትና 
ምሳሌ አይተርባትም ይሆን？

ጋዜጤኛ እዮናዳብ አንዱዓለም
ሐምሌ/20111
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የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

 ቅፅ. 1 - ቁ.28 ጥቅምት 2012

ወደ ገፅ 24 ዞሯል $

 (ከገጽ 5 የዞረ)የጊዜው የኢትዮጰያ...
ለአሜሪካ አቃቤ ህግ ፅ/ቤት አስገብተዋል፡፡

አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር 
ከሆኑ ጀምሮ፣ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ 
መንግስት ከሁለት ሃይል የሚመነጭ የተዛመተ 
ስርዓት-አልበኝነትን መቆጣጠር ባለመቻሉ፣ 
ኢትዮጵያውያን በጉልህ ተሰላችተዋል፡፡ በጃዋር 
መሃመድ የሚመራው የ‹‹ቄሮ›› ንቅናቄ በተጨባጭ 
የሚታይ ሃይል አሳርፎ፣ በተለያዩ የኢትዮጵያ 
አካባቢዎች – በፈቃዱ – የመንግስትን ሃይል 
እየተፈታተነ ነው፡፡

በዚሁ ፅሁፍ ላይ ነበር  የዓለም-አቀፍ መለኪያዎችን 
ጠቅሼ፣ ኢትዮጵያ እየከሸፈች ያለች ሃገር ( Failed 
State) መሆኗን ጠቁሜ፣ እስቸኳይ የእርምት 
እርምጃዎች እንዲወስዱ ያሳሰብኩት። በጊዜው 
ብዙዎች ተሟግተውኝ ነበር። ዛሬስ ምን ይሉ ይሆን?

በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በማናቸውም የዓለም ክፍል 
ውስጥ እንደዚህ ያለ ሁኔታ ሲፈጠር፣ በመጀመሪያ 
ተጠያቂ የሚሆነው መሪው ነው። ሌላውን – 
በማስረጃ የተደገፈውን ግድፈቱንና ውሸቱን ( በተለይ 
የውትድርናና  የአካዳሚክ ትምህርቱን በተመለከተ) 
ወደ ጎን ትተን፣ ጠቅላይ ሚኒስትር አቢይ እህመድ 
እገሪቱን መምራት አለመቻሉን የማይገነዘብ 
የማንበብ፣ የማዳመጥ እቅምና ችሎታ ያለው 
ኢትዮጵያዊ፤ ለሚታየው አገራዊ ሽብርና ውድቀት 
ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር እኩል ተጠያቂ ነው። 
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ድፍረት፣ እውቀትና ፍላጎት 
የለውም። የእርሱ ትኩረት ገፅታውንና ቋንቋውን 
ማሳመር፣ መስሎ መታየት እንጂ የተናገረውን 
ወይም ህዝብ የሚፈልገውንና የሚጠብቀውን ዓላማ 
ተግባራዊ ለማድረግ የሚችል መሪ ሆኖ አልተገኘም። 
ይህ ወይ ከተፈጥሮ ደካማነት፣ ወይም ደግሞ 
በፅንፈኞች አላማ ተጠልፎ፣ ተገድዶ ከመሳት ወይም 
ከአእምሮ መዛባት የመጣ ሊሆን ይችላል። እንደዚህ 
ያሉ በርካታ መሪዎችን በአፍሪካ አይተናል። «ሁሉን 
እናውቃለን፣ ለሁሉም መልስ አለን!» ብለው፣ ሁለተኛ 
ደረጃ ትምህርታቸውን ያልጨረሱ መሪዎች የፖለቲካ 
ፍልስፍና መምህር ሆነው ለመታየት በመሞከር 
አገራቸውን ለውድቀት እንደዳረጉ ብዙ መስክረናል። 
ሙአመር ጋዳፊ «Direct Democracy» ወይንም 
«ህዝቡን ከመንግስት ጋር በቀጥታ የሚያገናኝ  
አዲስ የዴሞክራሲ ስርአት» ብሎ የግሉን ፍልስፍና 
በመፅሀፍ መልክ አውጥቶ እያንዳንዱ  ሊቢያዊ 
እንደመመሪያ በቃሉ እንዲያጠናው እውጆ ነበር። 
( የዚህ መፅሃፍ ሌላኛው ስያሜ «አረንጓዴው 
መፅሀፍ» የሚል ነው።)

እኔም በአንድ ወቅት ቤንጋዚ የሚገኘው የጋዳፊ 
ድንኳን ውስጥ ተጠርቼ፣ ስለዚሁ ፍልስፍና የተወሰነ 
ትምህርት ተቀብያለሁ:: የጋምቢያው መሪ መቶ 
አለቃ ያህ ያህ ጃሜ፣ «Patriotic Reorientation 
and Construction» ወይም «አዲሱ የእርበኝነትና 
የአገር ወዳድነት ስሜት»ን ‘አስተምራለሁ’ ብሎ 
ተነስቶ፣ ከዚያም አልፎ የአገሪቱ ታላቅ ዶክተር 
«ነኝ! የኤድስ በሽታን እፈውሳለሁ!» ብሎ፣ በሳምንት 
እንድ ጊዜ ህዝቡ እያሰለፈ ህክምና ይሰጥ ነበር። 
ህክምናው የውሸት መሆኑ ቢታወቅም፣ በግልፅ  
አይነገርም ነበር። ጃሜህ 23 እመት ሙሉ አገሩን 
ዘርፎ፣ ህዝቡን ጨቁኖ ካበቃ በኋላ ተባርሮ በስደት 
ወደ ናይጄሪያ ሄደ። የኮንጎው መሪ ጆሴፍ ዲዚሬ 
ሞቡቱ በፊት ወታደር ነበረ። «Authenticite» 
በሚል የግል ፍልስፍና የፖለቲካና የባህል አብዮት 
«አመጣለሁ!» ብሎ ተነሳ። ስሙንም ለወጠ:: 
«Mobutu Sese Seko Nikki Ngbendu» ብሎ 
ሰየመ። ትርጉሙም፣ «The all powerful warrior 
born to win/  ከሁሉም ሃያላን የላቀ፣ ለማሸነፍ 
ብቻ የተፈጠረ ተዋጊ» የሚል ነው። «የተፈጠርኩት 

ኮንጎን ለመግዛት ነው።» አለ:: አገሪቱን ለ32 
ዓመታት ገዝቶ ዘርፎ፣ አደኽይቶ ለመሰደድ 
ሲሞክር፣ ሰሜን እፍሪካ ላይ ሞተ::

የደቡብ አፍሪካ መሪዎች የአፓርታይድን 
ህጋዊነት የሚያፀድቅ ህገ-መንግስትና የፖለቲካ 
ፍልስፍና አወጡ። የፖለቲካ ፍልስፍናው 
ጥቁርን ለማግለልና ነጭን የበላይ ለማድረግ 
ያለመ ስለነበረ፣ ህዝቡ ባደረገው የተራዘመ 
ትግል ስርአቱ ተገረሰሰ። ኢዲ አሚንም በኡጋንዳ 
የራሱን ፍልስፍና መስርቶ «አዲሲቱን ኡጋንዳ 
እፈጥራለሁ!» ብሎ ተነሳ:: አምሳ አለቃ ነበረ፤ 
ስልጣን በያዘበት ወቅት። ስልጣን ሲይዝ ግን  
ማዕረጉ « His Excellency President for 
Life, Field Marshall Ali Haji Doctor Idi 
Amin Dada, VC MC, Lord of All Beasts 
of the Earth and Fishes of the Seas 
and Conqueter of the British Empire in 
Africa/ የተከበሩ የህይወት ዘመን ፕሬዝደንት፣ 
ፊልድ ማርሻል አሊ ሃጂ ዶክተር ኤዲ አሚን 
ዳዳ፣ የድል እና የሰራዊት መስቀል፣ በምድር ላይ 
የሚገኙ አናብስት እና ባህር ውስጥ ያሉ አሳዎች 
ጌታ እና አፍሪካ ውስጥ ያሉ የብሪታኒያ ግዛቶች 
አስመላሽ» ብሎ ራሱን ሰየመ። ከስምንት አመት 
የጭቆና አገዛዝ በኋላ ወደ ሳዑዲ አረቢያ ተሰድዶ 
እዚያው አረፈ። መንግስቱ ሀይለማርያምም 
አገር-ወዳድ ቢሆንም፣ ጨካኝና ኢ-ዲሞክራሲያዊ 
ርዕዮተ-ዓለም በመከተሉ አገሪቱን ለወያኔ ዳርጎ 
አመለጠ::

ሌሎቹ መሪዎች እነዚህን የመሳሰሉ በራሳቸው 
ተክለ-ሰብዕና ላይ ብቻ ያተኩሩ መሪዎችን ገጠመኝ  
አንብበው ከታሪክና ከምሁራን ከመማር ይልቅ 
አዲስ የፖለቲካ ፍልስፍና ፈልሳፊ የሚሆኑት 
ስልጣናቸውን ለማመቻቸትና ከአዋቂዎች በላይ 
«ነን!» ብለው፣ አምልኮትን ( cult) ለመፍጠር 
በመፈለግ ነው። ከመሰረታዊ የዴሞክራሲ ጥያቄ 
ውጪ የራሳቸውን ገፅታና አዋቂነት ለማሳመር፣ 
ስልጣን ላይ ለመቆየት የሚያራምዱት ይህ የግል 
የስልጣንና የተመላኪነት  ፍላጎት ለአገርም 
– ለራሳቸውም ሳይበጅ ለአሳፋሪ መንገድ 
እንደሚዳርጋቸው ታሪክ በጉልህ ያስተምራል።

በአገራችን – በመለስ ዜናዊ ወቅት አብዮታዊ 
ዴሞክራሲ፣ አሁን ደግሞ በጠቅላይ ሚኒስትር 
አቢይ አገዛዝ «መደመር» ብለው መሪዎች 
ህዝቡን እያወናበዱት ነው፤ ዴሞክራሲ 
በተግባርሲተረጎም፣ የአንድን አገር ህዝብ 
በስብእናው ብቻ እኩል ነፃነትናመብት የሚሰጥ፣ 
በዘር – በሀይማኖት – በፆታ…ወዘተ..
አንዱንከሌላው ለይቶ የማይመለከት የፖለቲካ 
አስተሳሰብ ነው። ይህየፖለቲካ አስተሳሰብ 
በትክክል ከተገበረ፣ ሁሉን ህዝብ አንድያደርጋል። 
ከክርስቶስ ልደት በፊት፣ ከግሪክ ስልጣኔ ጀምሮ 
ብዙሊቃውንት የፃፉበት፣ ያስተማሩበት ዛሬ 
ታላላቅ የሆኑ ዴሞክራቲክሀይሎች የደረሱበት 
ደረጃ ላይ እንዲደርሱ ያስቻለ የፖለቲካ 
ፍልስፍናነው።

የዛሬው ወጣት በተስፋና በጉጉት ጠቅላይ 
ሚኒስትር አቢይን መደገፉ እንደሞኝነት ተቆጥሮ 
ሊሆን ይችላል። ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላምና 
ዲሞክራሲ ለማስፈን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ 
አንደበት በአሸበረቀ እና በማራኪ ቋንቋ የቀረቡት 
ሃሳቦች ፍቅርና እንድነትን የሚያስተጋቡ 
ስለነበሩ፣ «እድል እንስጠው!» ብሎ ያልተቆጠበ 
ድጋፉን ሰጥቷል። ያ ሁሉ ንግግር መና ሆኖ 
ሲቀር፣ አገሪቱም ወደ ሽብር እየንተራሻተተች 
ስትሄድ፣ ሌላ አማራጭ ለመፈለግ ይገደዳል።

ዴሞክራሲ አንድ መንገድ ነው ያለው። 
እንደየአገሩ ተጨባጭ ሁኔታ አኳያ ሲተገበር 
ይለያይ እንጂ ሁሉም ዓይነት ዴሞክራሲ በህዝብ 
አንድነት፣ እኩልነትና ነፃነት ላይ መሰረቱን 
ጥሎ፣  መሪዎችን በነፃነት የመምረጥ መብት 
ላይ የተመሰረተ ንድፈ-ሃሳብ ነው። «መደመር፣ 
መቀነስ!» የሚል የዴሞክራሲ ፍልስፍና የለም።

በዴሞክራሲ አተገባበር ላይ ጥያቄ ቢኖርም፣ 
አዋቂዎች – ሽማግሌዎች -ተመራማሪዎች – 
የህዝብ ተወካዮች ይምከሩበት እንጂ የጠቅላይ 
ሚኒስትርነትን ቦታ በአጋጣሚ ሰለያዙ ብቻ 
የፖለቲካና የዴሞክራሲ አስተማሪ ሆኖ መታየት 
ትንሽነት ነው። ይህ ትኩረት ያጣ አመራር ነው 
አገሪቱን እዚህ ያደረሳት።

መሪዎች ሁሉን አዋቂ ስለሆኑ እይደለም 
ለስልጣን የሚመረጡት። እውነተኛ አዋቂዎችን፣ 
ምሁራንን፣ የአገር ተቆርቆሪዎችን፣ የተለያዩ 
እስተሳሰብ ያላቸውን ቅን ኢትዮጵያውያንን 
ሰብስበው የተለያዩ እማራጮች ላይ ተወያይተው 
ለህዝብ ጥቅም «ይበጃል!» ተብሎ አብዛኛው 
ወገን የተስማማበት ውሳኔ ላይ መድረስ የሚችሉ 
ናቸው – ጥሩ «መሪዎች» የሚባሉት። መጥፎ 
መሪዎች ከእነርሱ አስተሳሰብ ያነሰ እንጂ የላቀ 
ሊያቀርቡ የማይችሉ፣ በእውቀታቸውም ሆነ 
በራሳቸው የማይተማመኑ፣ በመሾማቸው ብቻ 
ተድስተው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያለውን ሁሉ  
ያለአንዳች ትችት የሚቀበሉ አማካሪዎችን 
የሚሾሙ ናቸው። እነዚህን ይዞ ነው ጠቅላይ 
ሚኒስትር አቢይ ወደ ሰባተኛ ንጉስነት እያመራ 
ያለው።

ጠቅላይ ሚኒስትር አቢይ የኦሮሞ እክራሪዎችን 
«አይደግፍም!» የሚሉ ብዙዎች አሉ። የኦሮሚያ 
ክልል ም/ፕሬዚደንት ማለትም የጠቅላይ 
ሚኒስትር አቢይ ምክትል፣ በአደባባይ አማራን 
ሙልጭ እድርጎ ሲያወግዝ – ሲዘልፍ ታሪኩን 
ሲያጎድፍ፣ መሪው ምን አለ? ምንም! ቀደም 
ብሎ የነበረው የክልሉ ፕሬዝደንት የአዲስ አበባን 
ዲሞግራፊ ለመለወጥ 500,000 ሺህ የኦሮሞ 
ተፈናቃዮችን ከሶማሌ ክልል «አምጥቼ በአዲስ 
አበባ ዙሪያ አስፍሬአለሁ!» ሲል፣ አጠገቡ ተቀምጦ 
የነበረው መሪው ጠቅላይ ሚኒስትር አቢይ 
አህመድ ምን አለ? ምንም! በቡራዩ፣ በለገጣፎ 
ኦሮሞ ያልሆኑ ዜጎች ሲጨፈጨፉ፣  ሲገደሉ፣ 
መሪው ምን አለ? ምንም! ዛሬ የኢትዮጵያ 
ባንዲራን የያዘ፣ የለጠፈ ሲወገዝ፣ ባንዲራው 
ከሰውና ከመኪና አልፎ ከቤተ-ክርስትያናት ላይ 
ሲፋቅ፣ መሪው ምን አለ? ምንም! ኢትዮጵያ 
ውስጥ ዛሬ ያለው «ሁለት መንግስት ነው። 
የቄሮና የአቢይ።» ብሎ ጃዋር መሃመድ ሲናገር፣ 
መሪው ምን አለ? ምንም! አዲስ አበባ የኦሮሚያ 
«ነች!» ሲባል ከህግ አግባብ ውጪ የተሾመው 
ታከለ ኡማ አዲስ አበባ የኦሮሚያ ዋና ከተማ 
ሲያደርጋት፣ መሪው ምን አለ? ምንም!

ቀን ባለፈ ቁጥር ጠ/ሚኒስትር አቢይ መጨረሻው 
ከላይ እንደተጠቀሱት መሪዎች መሆኑን 
ሲገነዘብ፣ ስልጣኑ ላይ ለመቆየት ሲል የበለጡ 
ስህተቶችን ይሰራል እንጂ ከስህተቱ «ይማራል!» 
ብሎ ማመኑ በብዙሃኑ ዘንድ አክትሟል። 
ለዚህም ነው አስቀድመን፣ «ሳይቃጠል በቅጠል» 
ብለን ስንፅፍ – ስንናገር የከረምነው። አንድ 
ኢትዮያዊ ለመጀመሪያ ጊዜ የሰላም የኖቤል 
ሽልማት ሲያገኝ ደስ ይለናል፤ የመከፋት ስሜት 
አይሰማንም። ለእውነት ስንናገር ግን ይህ ሰው 
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የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

 (ከገጽ 25 የዞረ)
ፖለቲካ እንደ...

ብሎ በጭፍን ከመጓዝ በሰተቀር በጥልቀትና 
በስፋት ለመመራመር አይፈልግም ይላል። 
የነገሮችን አመጣጥ ለመረዳት ጥያቄ ለመጠየቅ 
አይሻም። እንዲያው ብቻ ዝም ብሎ በጭፍን 
መጓዝን ይመርጣል። ካንት በዚህ መልክ 
ያስቀመጠው አገላለጽ ወይም ጥያቄ የአገራችን 
ችግር ብቻ ሳይሆን በብዙ አገሮች ውስጥ ያለና፣ 
በማዕከለኛው ዘመን የአውሮፓን ህዝብ ወደ 
ድህነት፣ የማያቋርጥ ጦርነትና በሽታ ውስጥ 
የከተተ ነው። ስለዚህም ከጥንት ጊዜ ጀምሮ 
እስከ ማዕከለኛውና አስራዘጠነኛው ክፍለ-ዘመን 
ድረስ ፈላስፋዎች ሆን ብለው ቅድሚያ የሰጡት 
በጭንቅላት ላይ ከፍተኛና የማያቋርጥ ስራ 
መስራት የማሰብ ኃይልን ከፍ ማድረግ ሲችል፤ 
ከቂም-በቀል ነፃ የሆነ በተለይም ምሁራዊ ኃይልን 
ማፍራት ይቻላል የሚል ግምት አላቸው። 
ስለሆነም በስሜት ከመነዳት ይልቅ አርቆ-
አሳቢነት በመቅደም ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ፣ 
እንዲሁም የማህበራዊ ችግሮች በፍትሃዊነት 
መነፅር የመታየትና መፍትሄ የማግኘትም ዕድል 
ያጋጥማቸዋል። ይህ ከመሆኑ በፊት በፖለቲካ 
ስም መነገድ በአንድ አገር ውስጥ ዘለዓለማዊ 
ትርምስ እንዲኖር ያደርጋል። በጣም የሚገርመው 
ነገር ይህ ዐይነቱ ጭንቅላትን መነሻ አድርጎ 
ምርምር ማድረግ በግሪኩ ስልጣኔና በአውሮፓ 
ምድር ውስጥ የተለመደ ሲሆን ለምን በእኛ አገር 
ውስጥ ይህ ዐይነት ባህል ሊፈጠር አልቻለም? 
የመጀመሪያዎቹም ሆነ በኋላ የተነሱት የግሪክ 
ፈላስፋዎች ለምንስና እንዴትስ በጭንቅላትና 
በተፈጥሮ ላይ ምርምራቸውን እንዲያደርጉ 
አስገደዳቸው? ፍልስፍና ከተፈጠረና ከዳበረ 
ከሶስት ሺህ ዐመት በኋላ ለእኛ ይህ ጉዳይ ለምንስ 
አልተገለጸልንም? ለምንስ እየተንደፋደፍን እዚያው 
በዚያው በተመሳሳይ ነገሮች ላይ እንፋለጣለን? 
እስከማውቀው ድረስ እስከዛሬ ድረስ አንድም 
ሰው ጥያቄ የጠየቀ የለም። አንዳንድ ሰዎች ነገሩ 
ታይቷቸው ጥያቄ ሲያቀርቡ በነገሩ እንዳይገፋበት 
ቶሎ ብሎ ይዘጋል። አብዛኛዎቻችን በቁም ነገር 
ላይ ለመወያየት ፍላጎት አናሳይም። ስሜትን 
የሚነካና የሚቀሰቅስ ነገርን ብቻ ነው ለመስማት 
የምንፈልገው። በጣም የሚያሳዝን ድርጊትና 
አስተሳሰብ በሁላችንም ዘንድ ተስፋፍቷል ማለት 
ነው። በቁም ነገር ላይ ከማውራትና ከመከራከር 
ይልቅ ሆን ብለን የያዝነው ነገር ተራ የሆኑ 
ነገሮችን እያነሳን መጨቃጨቅ ነው። የህዝባችንን 
ችግሮች የሚቀርፉ መሰረታዊ ጉዳዮችና ዕውቀት 
ላይ ከመከራከርና ከማጥናት ይልቅ ወደ ኋላ 
ተመልሰን ታሪካችን እንደዚህ ነበር ብለን ነው 
ለመዝናናት የምንሞክረው። ሌላው ደግሞ 
የኢትዮጵያን ታሪክ ወደ ወራሪነትና ወደ መቶ 
ዘመን ብቻ የለወጠው ታሪካችሁ እንደዚህ 
አይደለም፤ የሚያስተሳስረንም ታሪክ የለም 
በማለት የአገርንና የህብረተሰብን ጥያቄዎች 
እርግፍ አድርገን እንድንተው በማድረግ 
በማያስፈልጉ ነገሮች ላይ እንድንጨቃጨቅ 
ያስገድደናል። ለማንኛውም አመንም አላመንም 
የግሪክ ፈላስፋዎች በአብዛኛው ጎኑ ፍልስፍናን 
የተማሩትና የኮረጁት ከጥቁር አፍርካ፣ በተለይም 
ከግብጽ ነው። ፕላቶንም ሆነ ፕይታጎራስ 
እንዲሁም ሶሎን ግብጽ አገር ለትምህርት 
እንደቆዩና ከቀሳውስቱ ጋር የጠበቀ ግኑኝነት 
እንደነበራቸው የታወቀ ጉዳይ ነው። ይህ ጉዳይ 
የተረት ተረት ሳይሆን የተረጋገጠና በመጽሀፍ 
ተመዝግቦ ያለ ነገር ነው። የግሪክ ፈላስፋዎች 
ያደረጉት ነገር በጥቂት ምሁራን ዘንድ ይሽከረከር 
የነበረውን ዕውቀት ወይም ፍልስፍና ወደ ውጭ 

በማውጣት የማስተማሪያና የመከራከሪያ መሳሪያ 
ነው ያደረጉት። በዚህ መልክ ቀሰ በቀስም አዳዲስ 
ደቀ-መዝሙሮችን በማፍራት በጊዜው የነበረውን 
የዘልማድ አኗኗር መጋፈጥ ቻሉ። አስተሳሰብን 
በማሾል ለሚነሱ ችግሮች መልስ ለመመለስ 
ሙከራ ማድረግ ጀመሩ። ቀስ በቀስም የሳይንስን 
መሰረት ጣሉ። ባጭሩ በዚያን ጊዜም ሆነ በኋላ 
እንደዚህ ዐይነት ጭንቅላትን የሚያስጨንቅ ስራ 
ባይሰራ ኖሮ የሰው ልጅ ዛሬ የደረሰበት ደረጃ ላይ 
በፍጹም ሊደርስ አይችልም ነበር። ይህ ዐይነቱ 
ጭንቅላትን የማስጨነቅና የማስገደድ ሁኔታ 
በካቶሊክ ኃይማኖት ትታመስ ወደ ነበረችው 
አውሮፓ በመሽጋገር ለእነ ዳንቴ፣ ኩዛኑስና 
ለሌሎች አያሌ ተመራማሪዎችና ፈላስፋዎች 
መመራመሪያ ዘዴ በመሆን ወደ ተግባርነት 
ሊለወጥ ቻለ። እነ ኮፐርኒከስ፣ ጋሊሊዮ፣ 
ኬፕለር፣ በሰዕልና በአርክቴክቸር ደግሞ፣ 
ሊዎናድርዶ ዳቪንቺ፣ ሚካኤል አንጀሎ፣ 
ራፋኤልና ብዙ የማቲማቲክስና የሳይንስ ሰዎች 
ብቅ ማለት ቻሉ። ይህ ዐይነቱ ዕውቀት ወደ 
እንግሊዝ አገር በመሽጋገር እነ ኒውተን የመሳሰሉ 
ሰዎችን አፈራ። በፈረንሳይ ደግሞ እነ ሬኔ ዴካና 
ቮልቴር የመሳሰሉ ፈላስፋዎችንና ሳይንቲስቶች 
ብቅ ማለት ጀመሩ። ወደ ጀርመን አገር 
ስንመጣ ደግሞ ከኬፕለርና ከኩዛኑስ ባሻገር፣ 
እነ ላይብኒዝ፣ ካንትና ሄገል፣ እንዲሁም ጎተና 
ሺለር፣ ሜንደልሰንና ሌሲንግ… ወዘተ. በመነሳት 
ዋናው ትግላቸውን በጭንቅላትና በምርምር ላይ 
አደረጉት። የመደብ ትግል ሳይሆን የጭንቅላት 
ስራና ምርምር ዋናው የነፃነት መሳሪያ መሆኑን 
አረጋገጡ። በዕውቀት አማካይነትም የአንድን 
መደብ የፖለቲካና የኢኮኖሚ እንዲሁም የርዕዮተ-
ዓለም የበላይነት እንደሚያሸንፉ አረጋገጡ። 
ዕውቀትና ከዚህ የሚፈልቀው ኤስቴቲክስ ለአንድ 
ህብረተሰብ ዕድገትና ስልጣኔ መመሪያ መሆኑን 
አመለከቱ። በሌላ አነጋገር በተሳሳተ መልክ 
የሚቀርበውንና የተወሰነውን ወይም ጠቅላላውን 
ማህበረሰብ ጭንቅላቱን ለማሳሳት(Manipu-
late) የሚራባ ትምህርትን መዋጋት የሚቻለው 
የመደብ ትግል እያሉ በመጮህ ሳይሆን የተሳሳተ 
ዕውቀት ፍልስፍናዊና ሳይንሳዊ መሰረት የሌለው 
መሆኑን ማረጋገጥ ሲቻል እንደሆነ ብቻ አወጁ። 
በተለይም ላይብኒዝ ለእንግሊዞቹ የኢምፔሪሲስት 
ዕውቀት፣ ለእነ ጆን ሎክ የሰጠው አጥጋቢ 
ትንተና የሰው ልጅ ጭንቅላት እንደ ባዶ(Tabu-
la Rasa) ወረቀት ሆኖ እንዳልተፈጠረ 
የሚያረጋግጥ ሲሆን፣ ማንኛውም ዕውቀት 
ሊፈልቅ የሚችለው በጭንቅላት አማካይነትና 
ተፈጥሮንና ህብረተሰብአዊ ግኑኝነትን በትክክል 
ማንበብ ሲቻል ብቻ ነው። በዚህ መልክ የሚደረግ 
ትግል ዕውነተኛ ነፃነትን እንደሚያቀዳጅና በአንድ 
ህብረተሰብ ውስጥም ስምምነትንና ሰላምን 
ማምጣት እንደሚቻል አረጋገጠ። ይሁንና 
የላይብኒዝና በኋላም የእነሺለርና ዊሊሄልም 
ሁምቦልድት አንድን መንግስት ጥበባዊ 
አድርጎ ማደራጀትና(The Aesthetic state) 
ለአንድ መደብ ብቻ እንዳያደላ ማድረግ በዘመነ 
ካፒታሊዝምና በግሎባላይዜሽን ዘመን ሊታሰብ 
የሚችል ነገር አይደለም። የካፒታሊዝም አይሎ 
መውጣት፣ ውስብስብ መሆንና የበላይነቱን ይዞ 
እንዲቆይ ለማድረግ በአፈ-ቀላጤዎቹ በየጊዜው 
የሚወጣው መንፈስን የሚሰልብ ወይም ሰፊው 
ህዝብ በፍጆታ አጠቃቀም ላይ ብቻ እንዲያተኩር 
የሚያደርግ ማስታወቂያና ቲዎሪ የሚመስል 
ቅስቀሳ መንግስትን ወገነ-አልባ ሊያደርገው 
በፍጹም አልቻለም። የካፒታሊዝም የማኒፑሌሽን 
ኃይል የተወሳሰበና ጠንካራ ከመሆኑ የተነሳ 
ወደድንም ጠላንም መንግስት በካፒታል ቁጥጥር 
ስር እንዲወድቅ አድርጎታል ማለት ይቻላል። 
ስለዚህም በካፒታሊስት አገሮች ውስጥ ያለው 

መንግስት ህዝባዊ ሳይሆን የካፒታሊስት 
መንግስት(The Capitalist State) እየተባለ ነው 
የሚጠራው። ይህ ጉዳይ በቲዎሪና በኢምፔሪካል 
ደረጃ የተረጋገጠ በመሆኑ ሊያከራክረን የሚገባ 
ጉዳይ አይደለም። ስለሆነም የእነ ላይብኒዙ 
ጥበባዊ መንግስት ተምኔታዊ ነው ማለት 
ይቻላል። ለማንኛውም የአንድን ህብረተሰብ ዕድል 
ከራስ ፍላጎት አንፃር በመመልከት የሚደረግ 
ትግል ወይም ፖለቲካዊ አካሄድ አንድ ህዝብ ነፃ 
እንዳይወጣ መንገዱን እንደመዝጋት ይቆጠራል። 
በትንሽ ዕውቀት መኩራትና መዝናናት የመጨረሻ 
መጨረሻ አንድ አገርና ህዝብ እንዲፈራርሱና 
አቅጣጫም እንዲያጡ እንደማድረግ ይቆጠራል። 
መንፈስን ሳያድሱ ወይም ከማንኛውም ዕቡይ 
ፀባይ ነፃ ሳይሆኑ የሚደረግ ፖለቲካዊ አካሄድ 
የሳይንስንና የቴክኖሎጂ ዕድገትን ይገታል። 
አንድ ህዝብ ፈጣሪ እንዳይሆንና የእራሱን 
ዕድል በእራሱ በመወሰን ጠንካራና የተከበረ 
ማህበረሰብ እንዳይመሰርት ያደርጋል። በተለይም 
በዛሬው ወቅት የተለያዩ ኃይሎች ዝም ብለው 
በሚፈነጩበትና በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ 
ሰዎችን በሚያሳስቱበት ወቅት ሀቀኛውን 
ከሀሰተኛው፣ አልሚውን ከአጥፊው ለመለየት 
በጣም አስቸጋሪ ይሆናል። አንድን ድርጅትም 
ሆነ ግለሰብ፣ ከየትኛውም ብሄረሰብ ይምጣ 
መመርመርና፣ የሚናገረው ነገር ትክክልና 
ትክክል አለመሆኑን መረዳት የሚቻለው 
በትክክለኛ የዕውቀት መነፅር መመርመር የተቻለ 
እንደሆን ብቻ ነው። ማንኛውም ህብረተሰብን 
የሚመለከት ነገር ሁሉ በሳይንሱ መመርመርና 
ማረጋገጥ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ይህንን 
ትቶ በጭፍን እንጓዝ ማለት አገርን እንደማጥፋት 
ይቆጠራል። ተጨባጭ ሁኔታዎችን በትክክል 
የማንበብ አስፈላጊነት! በአውሮፓ የህብረተሰብ 
ታሪክ ውስጥ የአንድን ህብረተሰብ ዕድገትና 
ሁኔታ መመርመሪያ ዘዴዎች ፍልስፋናና 
የማርክሱ የማቴሪያሊስት መንገዶች ናቸው። 
የመጀመሪያው በአንድ ህብረተሰብ ውስጥ የሚገኝ 
ፖለቲካዊም ሆነ የኢኮኖሚና የማህበራዊ ችግር 
የሰው ልጅ ጭንቅላት በትክክለኛ ዕውቀት 
ለመታነፅ ባለመቻሉ የሚል ሲሆን፣ የማርክሱ 
አካሄድ ደግሞ በአንድ ህብረተሰብ ውስጥ የሰፈነ 
የምርት ግኑኝነት ሁኔታና(Social Relation-
ship) አብዛኛውንና ስትራቴጂክ የሆኑ ሀብቶችን 
የሚቆጣጠር የህብረተሰብ ክፍል በፖለቲካው 
ላይ ተፅዕኖ ማሳደርና የአንድን ህዝብ አኗኗር 
ሁኔታ መደንገግ ይችላል ይላል። በሌላ ወገን 
ግን በፍልስፍና ዓለም ውስጥ፣ ወይንም 
አንድን ሁኔታ በማንበብ ረገድ ሁለት ዐይነት 
አመለካከቶች አሉ። አንደኛው አንድን ነገር 
ሁለንታዊ በሆነ ዘዴ ማንበብ ሲሆን፣ በተለያዩ 
ነገሮ መሀከል መተሳሰርና ተፅዕና መደራረግ አለ 
ይላል። ስለዚህም አንድ ነገር ከታች በመነሳት ከፍ 
እያለና እየተወሳሰበ የሚያድግ ሲሆን፣ በተለይም 
ህይወት ያለውና አርጋኒክ የሆኑ ነገሮች ለማደግ 
ውስጣዊ ኃይል አላቸው። ስለሆነም በዚህ 
ፍልስፍና መሰረት ቋሚ ነገር ወይም እዚያው 
ባለበት ረግቶ የሚቀር ነገር የለም። 

ሣምንት ይቀ
ጥላል...
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የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

 ቅፅ. 1 - ቁ.28 ጥቅምት 2012

"ጥቅማቸውን ያጡ አካላት 
የድሮውን ለመመለሰ እየጣሩ ነው"

የሶማሌ ዴሞክሪያሲያዊ ፓርቲ

በ
ቅድሚያ ጠቅላይ ሚኒስትር 
ዶ/ር አብይ አህመድ የኖቤል 
ሰላም ሽልማት በማግኘታቸው 
የተሰማውን የላቀ ደስታ ሶዴፓ 
ይገልፃል።

የሶማሌ ክልል ህዝብ ከሌሎች 
የሀገራችን ህዝቦች ጋር በመሆን ለዘመናት 
ለነፃነት፣ እኩልነትና በመፈቃቀድና መከባበር 
ላይ የተመሰረተ አንድነት ጠንካራ ትግል 
ሲያደርግ የቆየ ከመሆኑም ባሻገር እንደ 
ሌሎች የአገራችን ህዝቦች ሁሉ በገዥ መደቦች 
ይደርስበት በነበረው በደልና ጭቆና ሳይንበረከክ 
ክብሩን ያላስደፈረና ለህልዉናው አደጋ 
የሆኑ ጉዳዮችን ሲመክት የቆየ ሀገር ወዳድ 
ህዝብ ነው። የሶማሌ ህዝብ በህገ መንግስቱ 
የተጎናፀፈውን ራስን በራስ የማስተዳደር መብት 
እንዲጠቀምና በሀገር ግንባታ ላይ የራሱን 
አስተዋጽኦ እንዲያበረክት ለማስቻል መሪ 
ድርጅት በማስፈለጉ የሶማሌ ዴሞክራሲያዊ 
ፓርቲ ከ21 ዓመታት በፊት ተመስረቶ 
የሶማሌ ህዝብን በሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ 
መብቶቹ ዙሪያ ሲያታግል ቆይቷል።

ሶዴፓ በሶማሌ ክልል መሪ ፓርቲ ሆኖ 
በቆየባቸው ባለፉት 21 አመታት ህዝቡን 
ተጠቃሚ ያደረጉ ሰፋፊ ማህበራዊ፣ 
ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ድሎችን 
አስመዝግቧል። ይሁንና ፓርቲው በራሱ 
የውስጥ ችግር እና በግል ጥቅማቸው የታወሩ 
የቀድሞ አመራሮች የመንግስትና የህዝብን 
ሃላፊነት ወደ ጎን በመተው ያደርጓቸው 
በነበሩት ፀረ- ዴሞክራሲያዊና ፀረ-ፌዴራላዊ 
ስርዓት አካሄድና ጣልቃ ገብነቶች ምክንያት 
በሚፈለገው ደረጃ የፖለቲካ ፕሮግራሙን 
በነፃነት ተግባራዊ ባለማድረጉ ለህዝቡ ቃል 
በገባው ልክ ኃላፊነቱን መወጣት ያልቻለበት 
ሁኔታ ተፈጥሯል።

በሌላ በኩል ሶዴፓ ትክክለኛ አሰራሩን ተከትሎ 
በህገ-መንግስቱ መሰረት ክልሉ ወደ ዳበረ 
ዴሞክራሲና ብልጽግና እንዲመራ የሚታገሉ 
አመራሮችና አባላትም በግል ጥቅም የታወሩ 
የቀድሞ ከፍተኛ አመራሮች ጥቃትና እንግልት 
ሲደርስባቸው ቆይቷል። በተጨማሪም 
የሶማሌ ክልል ህዝብ ህገ-መንግስታዊ 
የሆነው የፌዴራል ስርዓት በተሟላ መልኩ 
በተግባር እንዲከበር ባለፉት 27 አመታት 
ያላሰለሰ ጥረት ሲያደርግ ቢቆይም እንደ 

ሀገር ለሰላማዊና ዴሞክራሲዊ ትግል ምቹ 
ሁኔታ ሰላልነበር ጥረቱ የሚፈለገውን ውጤት 
ሳያመጣ ቆይቷል።

በመሆኑም ባለፉት 27 አመታት በሀገራችን 
ህገ-መንግስቱና የፌዴራል ስርዓቱ በተገቢው 
መንገድ ሲተገበር እንዳልነበረ ይልቁንም 
ሶማሌ ክልልን ጨምሮ የተለያዩ የአገራችን 
አካባቢዎች በሞግዚትነት ሲተዳደሩ 
እንደነበሩ ሶዴፓ ያምናል። እነዚህ የሞግዚት 
አስተዳዳሪዎች ለግል ጥቅማቸው ማስፈፀሚያ 
የሚመቻቸውን አካል ለይስሙላ ከማስቀመጥ 
ባሻገር የክልሉን በጀትና መሬት በመቀራመት 
የክልሉን ህዝብ ለከፋ ጉዳት ዳርገዋል። 
በተጨማሪም በዘረፉት ሀብት አሁንም ድረስ 
አገርን ለማፍረስ እያዋሉት መሆኑ በእጅጉ 
ያሳዘነው ሶዴፓ እራሱን መለወጥና ያለፈውን 
መካስ እንዳለበት አምኖ እንቅስቃሴ ጀምሯል።

በዚሁ መሰረት እንደ ሀገር የተፈጠረውን 
ለውጥና የክልሉ ህዝብ በተጠናከረ መልኩ 

ወደ ገፅ 18 ዞሯል $

የጀመረውን ትግል እንደ ምቹ ሁኔታ በመጠቀም 
ከአንድ አመት በፊት ሶዴፓ እራሱን ለማደስና 
የተቋቋመለትን ዓላማ በነፃነት ተግባራዊ 
ለማድረግ የጀመረው ትግል ፍሬ አፍርቶ 
እነሆ ዛሬ በክልሉ የተሻለ ሰላምና መረጋጋት 
እንዲፈጠር ከማስቻሉም በላይ የልማትና 
የመልካም አስተዳደር ሥራዎች ከምንጊዜውም 
በላይ እየተፋጠኑ ይገኛሉ። የክልሉ ህዝብም 
ሶዴፓ ከበፊቱ በመማር የጀመረውን ለውጥ 
እያደነቀና ለውጤታማነቱም ከፓርቲው ጎን 
በመሆን ድጋፉን በተግባር እያረጋገጠ ይገኛል።

ሶዴፓም ውስጣዊ ጥንካሬውን በማጎልበትና 
እንደ ሃገር የተጀመረው ለውጥ የፈጠረውን 
ምቹ ሁኔታ በመጠቀም ህዝቡን ለመካስ የላቀ 
ጥረት እንዲሁም ከምንጊዜውም በላይ የራሱን 
ጉዳይ በራሱ እየወሰነ ስኬታማ እንቀስቃሴ 
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የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

ሽልማቱ ይገባዋል? የኖቤል ሽልማት ማግኘቱ 
ስልጣን ላይ ለመቆየት ያለውን ፍላጎት 
ያጠናክረዋል እንጂ አይቀንሰውም።  ዛሬ 
በአገራችን ውስጥ ሰላም የለም። ከኤርትራ 
ጋር ያለውም አለመግባባት ህጋዊ ይዘት ባለው 
ስምምነት አልተቋጨም። ኤርትራም ለጦርነት 
ያላት ስጋት እልቀነስም። ድንበሩም እንደተዘጋ 
ነው። ኢትዮጵያ በትግራይ በኩል ባላት ድንበር 
ላይ ከባድ የስጋት ድባብ እያንዣበበ መሆኑ 
ይታወቃል። ሰላም ቢፈጠርም እንኳን፣ ( 
አልተፈጠረም እንጂ) ለሁለቱም መሪዎች እንጂ 
የኖቤል ሽልማቱ ለአንድ መሪ ብቻ መበርከት 
አልነበረበትም። ሰላም በሁለት ወገኖች መልካም 
ፈቃድ የሚመጣ እንጂ በአንድ መሪ ግፊት ብቻ 
ወይም ፈቃድ የሚገኝ አይደለም።

ሰላምና አንድነት ሊያስገኝ የሚችል መፍትሄ 
ለመፈለግና ወደ ፊት ለመራመድ ቢያንስ፣ 
አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ እውነታ 
ላይ መስማማት አለበት። የኢትዮጵያ ጠቅላይ 
ሚኒስትር መምራት አልቻለም። ጃዋርን፣ 
ኦነግን፣ ኦዴፓን፣ ወያኔን፣ አዴፓን አለማውገዝ 
ከእውነታ መሸሽ ነው። መፍራት ነው። ዋናው 
የኢትዮጵያ ችግር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው።

የዛሬ አስር ወር አዲስ አበባ ላይ ባደረግሁት 
ንግግር፣ «ጠቅላይሚኒስትር አቢይ የኦሮሞ 
ድርጅት መሪም – የኢትዮጵያም መሪ ሊሆን 
አይችልም። አንዱን መምረጥ አለበት:: የኦሮሞም 
– የኢትዮጵያምመሪ ሊሆን አይገባም!» ብዬ 

ነበር። ደግሜም፣ «ዛሬ የህዝብ ድጋፍ ባለው 
ወቅት ኢትዮጵያዊ አጀንዳ ይዞ ደፋር የሽግግር 
እርምጃዎችን ቢወስድ፣ የኢትዮጵያን አንድነት 
የሚያስጠብቅ ስላማዊ ሽግግር ሊያስገኝ  
ይችላል።» ብዬ ነበር። አለበለዚያ ይህች አገር 
ሌላ ሩዋንዳ «ትሆናለች።» ብዬ፣ እኔን ጨምሮ 
ሌሎችም ይህንን ሃሳብ አጋርተን ነበር። ዛሬ 
ወደዚያ እያዘገምን ነው። ሁሉም በእንደዚህ ያለ 
ለውጥ አይስማማም። ምክንያቱም የተለየ አጀንዳ 
ያላቸው ይህንን ለውጥ አይፈቅዱም። ይህ 
ተፈርቶ ግን አገር አይፈርስም። መስዋዕትነቱ 
አነስተኛ ሆኖ ኢትዮጵያን ማዳን ይቻል ነበር።

ዛሬ የአማራና የኦሮሞ፣ እንዲሁም የትግራይ 
ጥያቄዎች ላይ አይደለም ውይይታችን ማተኮር 
ያለበት። ውይይታችን ማተኮር ያለበት፣ «ዛሬ 
የአገሪቱን ህልውና መጠበቅና የእርስ በእርስ 
እልቂት ውስጥ እንዳንገባ ምን መደረግ አለበት?» 
የሚለው ላይ ነው:: ዛሬ ቤተ-ክርስትያናት 
እየተቃጠሉ ምእመናንና የቤተ-ክርስትያን 
አገልጋዮች እየተገደሉ፤ መንግስት ግን ይህንን 
ግፍ ሊያስቆም አልቻለም። የአገራችን ሁኔታ 
ከዘር ፖለቲካ አልፎ የሀይማኖት ይዘት ማሳየቱ 
እጅግ አሳሳቢ ነው። መንግስት በጠቅላይ 
ሚኒስትሩና በኢህአዴግ ስር፣ አገሪቱ ውስጥ 
ሰላም ለማስፈንና ወደ ዴሞክራሲ ስርእት 
ለመሸጋገር እይቻልም።

ጠ/ሚር አቢይ ስልጣን ላይ እንደወጣና ከዚያም 
በኋላ ለመስረታዊ ለውጥ ረቂቅ ፍኖተ- ካርታ  
ደጋግመን እቅርበን ነበር። አሾፈብን እንጂ 

ከአምስት ዓመታት በፊት በዕንቁ መጽሔት 
በተመሠረተ ክስ ባሳለፍነው ማክሰኞ 
የጥፋተኝነት ውሣኔ ተላልፎበት በእስር 
እንዲቆይ የተደረገው የግዮን መጽሔት 
ማኔጂንግ ዳይሬክተር ጋዜጠኛ ፍቃዱ 
ማኅተመወርቅ ዛሬ ማክሰኞ ጥቅምት 18 ቀን 
2012 ዓ.ም የልደታ ፍ/ቤት ስምንተኛ ወንጀል 
በዋለው ችሎት “ጥፋተኛ” ባለበት ክስ የ7 
ዓመት እስርና የ7000 ብር ቅጣት ወስኖበታል፡
፡ በተጨማሪም በዚሁ መዝገብ አንደኛ ተከሳሽ 
የነበረው የዕንቁ መጽሔት አሳታሚ አቶ 
አለማየሁ ማኅተመወርቅ (በስደት ላይ የሚገኝ) 
በ25 አመት እስራት እንዲቀጣም ፍርድ ቤቱ 
ወስኗል፡፡
በ2006 ዓ.ም አምስት መጽሔቶችና አንድ 
ጋዜጣ (ዕንቁ፣ ፋክት፣ ሎሚ፣ ጃኖ፣ አዲስ 
ጉዳይ፣ አፍሮ ታይምስ) “ባልታሰበና ይሆናል 
ተብሎ በማይጠበቅ መልኩ” መከሰሳቸው 
በኢቲቪ የምሽት ሁለት ሰዓት ዜና ሲነገር 
በወቅቱ በርካታ የነፃ ፕሬስ ጋዜጠኞች 
ተደናግጠው ለስደት መዳረጋቸው ይታወሳል፡
፡ ይሁንና ጋዜጠኛ ፍቃዱና ጥቂት መሰሎቹ 
ከስደት ይልቅ እዚሁ ሆኖ “ጨካኙን ስርዓት 
መታገል ይሻላል” በሚል መንፈስ ብዙ 
መስዋዕትነት ሲከፍሉ ቆይተዋል፡፡ ከአመት 
በፊት እውን የሆነውን አዲስ መንግስታዊ 
ለውጥ በማምጣት በኩልም የየራሳቸውን ጉልህ 
ድርሻ ሲያበረክቱ ቆይተዋል፡፡

 (ከገጽ 21 የዞረ)የጊዜው የኢትዮጰያ...

የጋዜጠኛ እስር ቀጥሏል
ለውጡ ከመጣም በኋላ በተለይ ጋዜጠኛ 
ፍቃዱ ማኅተመወርቅ “ግዮን” የተባለ መጽሄት 
በማቋቋም መንግስት የሚከተለውን “የመደመር 
ፍልስፍና” ወደ ሰፊው ህዝብ በማስረጽ፣ 
የወያኔን ግፎች በማጋለጥ፣ ሰብዓዊና 
ዴሞክራሲያዊ የህዝብ መብቶች እንዲከበሩ 
በሙያው ከፍተኛ ትግል አድርጓል፡፡
“እነበረከት ስምዖን ነጻ ፕሬስን ከኢትዮጵያ 
ምድር ለማጥፋት እንቅልፍ አጥተው ሲሸርቡ 
ከሚያድሩባቸው ሴራዎች አንዱ በነበረው” 
የ2006ቱ ድንገተኛ ክስ ፍርድ ቤት ሲመላለስና 
ለእንግልት ሲዳረግ መቆየቱ ሳያንስ አሁን 
ለእስር መዳረጉ፤ ሊያውም በዚህ የለውጥ 
ዘመን (ለነፍሰ ገዳዮች ጭምር ምህረት ባደረገ 
የዶ/ር አብይ አስተዳደር) ሰባት ዓመታትን 
በእስር እንዲቆይ በፍ/ቤት መወሰኑ “አዲሱ 
መንግስት በነጻ ፕሬስ ላይ ካለፈው የወያኔ 
ዘመን ያልተሻለ አቋም እንዳለው” አመላካች 
ሆኗል፡፡
ጋዜጠኛ ፍቃዱ ማኅተመወርቅ በሀገሪቱ 
“ለውጥ መጣ” ከተባለበት ካለፈው አንድ ዓመት 
ከስምንት ወር ወዲህ ከቀደመው የወያኔ ስርዓት 
“በተወረሰ ክስ” አዲሱ የለውጥ መንግስት 
የፈረደበት ብቸኛው ኢትዮጵያዊ ነው፡፡
እናም የሙያ ጓደኞቹ ዛሬም “ፍትህ 
ለጋዜጠኛው” የሚል ጩኸታችንን እናሰማለን!!!
“ፍትህ ለፍቃዱ ማኅተመወርቅ!!”

ለውይይትም መንገድ አልከፈተልንም። 
ዛሬ የደረስንበት ደረጃ ደግሞ በዚያ ፍኖተ-
ካርታ እንድንሄድ አያስችለንም። ሁኔታው 
ተለውጧል። መጀመሪያ ቀርቦ የነበረው ሀሳብ 
ጠቅላይ ሚኒስትር አቢይን የሽግግሩ ማዕከል 
ያደረገ ነበረ።

አሁን ማድረግ የሚበጀው ምርጫውን 
ላልተወሰነ ጊዜ ማራዘም ነው። በዚህ ሁኔታ 
ምርጫ «ይደረግ!» ማለት ህዝብን ማፋጀት 
ከመሆኑም በላይ  ሁኔታውን ሊያስለውጥ 
የሚችል ምንም ውጤት አይኖረውም።

የሚቀጥለው እርምጃ ከኢህአዴግ ሌላ አሸጋጋሪ 
ሊሆን የሚችል፤ ከሶስቱ ተፎካካሪ  የፖለቲካ 
ድርጅቶችና ክልሎች ( ኦሮሞ፣ ትግራይና 
አማራ) ውጭ የሆነ ጠ/ሚኒስትር እንዲመረጥ 
ማድረግ ነው። የዚህም አሸጋጋሪ ጠቅላይ 
ሚኒስትር መመዘኛ የኢትዮጵያን እንድነት 
ከዘር ምንነት የሚያስቀድም፣ ቆራጥና ደፋር 
ውሳኔዎች በመስጠት አሁን ያለውን የፀጥታ 
መታወክ በውይይትና በሀይል ለመፍታት 
የተዘጋጀ፣ ገለልተኛ የሆነ፣ በችሎታና 
በአገር-ወዳድነት ሚዛን ከተመረጠ ካቢኔ 
ጋር ሆኖ ኢትዮጵያን ወደሰላምና ዴሞክራሲ 
ሊያሸጋግር የሚችል መሆን አለበት። 
የሶማሌ ክልልፕሬዝዳንት አንዱ እጩ ሊሆን 
ይችላል። ሌላው ምርጫ ደግሞ የአሁኒቱን 
ፕሬዝደንት አምባሳደር ሳህለ ወርቅ ዘውዴን 
ማቅረብይቻላል።

ጋዜጠኛ ፍቃዱ ማኅተመወርቅ 7 ዓመት ተፈረደበት!
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የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

 ቅፅ. 1 - ቁ.28 ጥቅምት 2012

ወደ ገፅ 22 ዞሯል $

 (ከገጽ 16 የዞረ)
ፖለቲካ እንደ...

በጭፍን ከመወንጀል ይልቅ የራሳችንን ስነ-
ልቦናና እንደዚህ ዐይነቱን ህብረተሰብአዊ 
ፕሮጀክት ወይም አብዮት ካለደም መፋሰስና 
ሳንወነጃጀል ማስተናገድ እንችላለን ወይ? ብለን 
ነው መጠየቅ ያለብን። በእኔ ዕምነት አንችልም 
የሚል ነው። ለዚህ ዋናው ምክንያት መንፈሳችን 
ለዚህ የተዘጋጀ አልነበረም፤ በአንድ አስተሳሰብ 
ዙሪያ በመሰባሰብ ለአንድ ዓላማ የመታገል 
ሞራላዊ ብቃት አልነበረንም የሚል ነው። ዞሮ 
ዞሮ ባህርያችን በጣም አስቸጋሪ ነው ማለት 
ነው። ከዚህ በመነሳት ፖለቲካን እንደ ዓላማ 
ወይንም የመታገያ መሳሪያ አድርገን ከመውሰዳችን 
በፊት መጓዝ ያለብንን ክንውናዊ ሂደት የተረዳን 
አልነበርንም። በሌላ አነጋገር ካለመንፈሳዊ 
አብዮት በፊት ፖለቲካዊና ማህበራዊ ለውጥ 
ማምጣት በፍጹም አይቻልም። ይህም ማለት 
የግዴታ መንፈስን ከማንኛውም እቡይ ተግባር 
ማጽዳት ያስፈልጋል። የህብረተሰብን ጥያቄ 
በአርቆ-አስተዋይነት መነፅር በበቂው ማጥናትና 
መመርመር የሚያስፈልግ ይመስለኛል። 
በተለይም በዛሬው ወቅት በአገራችን ምድር 
የሚታየውን አደገኛ ሁኔታ ለመወጣትና ሰላምና 
መረጋጋት እንዲሰፍን የምንፈልግ ከሆነ ከመንፈስ 
አብዮትና ጠለቅ ካለ ምሁራዊ ዝግጅት ውጭ ሌላ 
አማራጭ ነገር በፍጹም ሊኖር አይችልም። 
የመንፈስ ነፃነት አስፈላጊነት! በዚህ መሰረታዊ 
ሃሳብ ላይ ሀተታ ከመስጠቴ በፊት እንደገና ስለ 
አብዮቱ አንዳንድ ነገሮችን ላትት። አንዳንዶች 
ይህ ያለፈበት ነገር ነው፤ ለምንድነው እየደጋገምን 
እዚያው ላይ የምንጽፈው? ትሉ ይሆናል። እዚህ 
ላይ ስለአብዮቱ ግሩምነት ወይም ደግሞ 
ሰለተሰራው አሰቃቂ ድርጊት ለማተት ሳይሆን፣ 
በዚያን ጊዜ የተፈጸመው አሰቃቂ ድርጊት ወያኔ 
ስልጣን ከያዘ በኋላምና ስልጣንን እስኪለቅ ድረስ 
በሌላ መልክ መቀጠሉን ለማሳሰብ ነው። በዚህም 
በዚያም ብለው ስልጣንን የሚቀዳጁ ኃይሎች 
ስልጣን ላይ ለመቆየትና የፈለጉትን ነገር 
ለማድረግ ሲሉ ሰውን ከመግደልና ከማሰቃየት 
ሌላ የሚታያቸው ነገር እንደሌለና፣ 
በብዙዎቻችንም ዘንድ ይህን ዐይነቱን አሰቃቂ 
ድርጊት እንደተራ ወይም እንደኖርማል ነገር 
አድርጎ የመውሰድ ባህል የተስፋፋ መሆኑን 
ለማሳሰብ ነው። በተለይም አንዳንዶቻችን 
ካለምንም ፀፀት ከድርጊቱ ፈጻሚዎች ጋር 
ስንሳሳቅ፣ ስንበላና ስንጠጣ ስመለከት በምን 
ዐይነት የሞራል ውድቀት ውስጥ እንደምንገኝ 
ለማሳየት ነው። „ለውጥ መጣ፣ በለውጥ ዓለም 
ውስጥ ነው የምንገኝው“ ከተባለም ወዲህ ዛሬም 
በሰላም ኖቭል ተሸላሚው ዘመን ይህ ዐይነቱ 
አሰቃቂ ድርጊት እንደባህል ሆኖ በመቀጠል 
ብዙዎቻችንን ይህን ያህልም የሚያሳስበን ጉዳይ 
አይደለም። በተለይም ሰላም የሰፈነ ይመስል 
ስንትና ስንት ሰው በጽንፈኛ ኃይሎች ሲገደል፣ 
አንዳንዶች ደግሞ ካለምንም ወንጀል እስር ቤት 
ሲወረወሩ በዚህ ዐይነቱ ቀውጢ ወቅት ለምርጫ 
እንወዳደር ማለት ወይንም ደግሞ ለጠቅላይ 
ሚኒስተሩ የደስታ ጋጋታ ማንጋጋት የቱን ያህል 
አረመኔዎች እንደሆን ነው የሚያረጋግጠው። 
ስለሆነም በአብዮቱ ዘመን የተፈጸመው አሰቃቂ 
ድርጊት ባለፉት 27 ዓመታትና ዛሬ ደግሞ 
በልማትና በብልጽግና ስም አሁንም ህዝባችን 
ፍዳውን ያያል፤ አገር ትታመሳለች፤ ጥቂቶች 
ጊዜ መጣልን ብለው ይፈነጫሉ፤ የሚይዙት 
የሚጨብጡት ጠፍቷቸዋል፤ በስልጣን 
ተሳክረዋል። ከዚህ ስንነሳ አሁንም እንደገና ወደ 
አቶ አንዳርጋቸው አሰግድ የቃለ-ጥያቄ ምልልስ 
ጋ ስመጣና፣ ጋዜጠኛው በተለይም የመኢሶን 
ታጋይ የነበረውን እጅግ በሚያሳዝን መንገድ 
የተያዘውንና ዐይኑ እየተጎለጎለ በመውጣት 

የተገደለውን የአቶ መስፍን ካሱን ሁኔታ ሲናገር 
ኢትዮጵያኖች እስከዚህ ድረስ አረመኔዎች ነን 
ወይ? ብዬ ስጠይቅ የማገኘው መልስ በተለይም 
ንዑስ ከበርቴው አረመኒያዊ ባህርይ እንዳለው 
ነው የምረዳው። በአብዮቱ ወቅት እንደዚህ 
ዐይነቱ ድርጊት የተደጋገመና በራሳቸውም 
የማርክሲስት ድርጅት ነን በሚሉ አንዳንድ 
ድርጅቶችም ውስጥ አንዳንድ አባሎች የፓርቲው 
መሪዎች አካሄድ ያላማራቸው ጥያቄ ሲጠይቁና 
አማራጭ መንገድ ሲያመልክቱ እጅግ አሰቃቂ 
በሆነ መልክ ሊገደሉ በቅተዋል። ይሁንና ዛሬ 
በህይወት የሚገኙ የዚህ ዐይነቱ አሰቃቅ ድርጊት 
አቀነባባሪዎች አንድም ቦታ ላይ ለድርጊታቸው 
በመጸጸት ይቅርታ ሲጠይቁ አልሰማሁም። 
እንዲያውም አላውቅም፤ በቦታው አልነበርኩም 
በማለት ነበር እጅግ አሳፋሪ መልስ የሚሰጡት። 
እነዚህ የተለያዩ ድርጅት መሪዎች ልክ የጀግንነት 
ስራ የፈጸሙ ይመስል ጋዜጠኛ ነን በሚሉና 
ኃላፊነት በጎደላቸው በተደጋጋሚ ቃለ-መጠይቅ 
ሲጠየቁ ስሰማ ሁላችንም የቱን ያህል የሞራል 
ውድቀት ውስጥ እንደምንገኝ ነው የሚሰማኝ። 
ስለሆነም ወደፊት ማንም የማይገደልበት፣ 
ካለምንም ወንጀል የማይታሰርበት፣ በፖሊስ 
ግልምጫና ድብደባ የማይካሄድባት አገር ለማየት 
ከፈለግን የግዴታ የድሮ አሰቃቂ ድርጊቶችን 
ማንሳት በጣም አሰፈላጊ ይመስለኛል። ይህንን 
እየመላለስን ካልጠየቅንና መልስም ለመስጠት 
የማንችል ከሆነ ህዝባችን የዝንተ-ዓለሙን 
ፍዳውን እያየ እንዲኖር ነው የምናደርገው። ያም 
ሆነ ይህ አቶ አንዳርጋቸው አሰግድ የሰጠው 
የቃለ-መጠይቅ ምልልስ በእኔ ዕምነት ሚዛናዊና 
የበሰለ መልስ ነው ብዬ እገምታለሁ። ይህ ዐይነቱ 
ግምት የእኔ ብቻ ሳይሆን የጠየቅኋቸው ሰዎች 
በሙሉ ተመሳሳይ ግምት እንዳላቸው 
ገልጸውልኛል። ለማንኛውም በፖለቲካ ዓለም 
ውስጥ የተደረገውን ትግል ለተመለከተ መንፈስን 
ከማጽዳት በፊት ወይንም እራስን እየደጋገሙ 
ከመጠየቅ በፊት በፖለቲካ ስም የሚካሄድ ትግል 
የመጨረሻ መጨረሻ አንድን አገር በቀላሉ 
ልትወጣ የማትችለው ማጥ ውስጥ ነው 
የሚከታት። ወደድንም ጠላንም የሰውን ልጅ 
ዕድል ወሳኞች እራሱ አንድ ህዝብ ሳይሆን አንድ 
ተማርኩ ነኝ የሚል ኃይል እንደመሆኑ መጠን 
ይህ ዐይነቱ ኃይል በቂ ምሁራዊ ዝግጅትና 
የጭንቅላት የጽዳት ዘመቻ ከማካሄዱ በፊት 
ተግባራዊ አደርጋለሁ የሚለው ፖለቲካ ወደ 
ብልጽግናና ወደ መረጋጋት የሚያመራ ሳይሆን 
ወደ ትርምስና ወደ ኋላ-ቀርነት ነው። በተለይም 
ብዙ ነገሮች ተጣመው በሚቀርቡበት እንደኛ 
ባለው አገር ውስጥ ተጨቁነን ነበር የሚሉ፣ 
የዚህ ወይም የዚያኛው ብሄረሰብ ተወካይና ነፃ 
አውጭ ነን በማለት እራሳቸውን የሾሙ 
ግለሰቦችም ሆነ ድርጅቶች አጋጣሚውን 
በማግኘት የበላይነትን ለመቀዳጀት እንጂ ወገናችን 
ነው የሚሉትን ነፃ ለማውጣት አይደለም። 
በመጀመሪያ ደረጃ የዚህ ወይም የዚያ ተወካይ 
ነኝ የሚል የብሄረሰብ ኤሊት ባለፈው 27 
ዐመታት እንዳየነው የራሱን ጥቅም ብቻ ነው 
የሚያስጠብቀው። በተለይም የኦሮሞ ክልል ወደ 
ኋላ ከቀሩት ክልሎች ውስጥ አንዱ አካባቢ ሲሆን 
የኦሮሞ ወጣት ሴቶች አበባ ተካይ እንዲሆኑ ነው 
የተደረጉት። አሁን ደግሞ አዲስ በተቋቋመው 
የኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ ተቀጥረው በመስራት 
በከፍተኛ ደረጃ እየተበዘበዙ ናቸው። በሁለተኛ 
ደረጃ፣ ቂም በቀልን ከማስቀደም በስተቀር 
እወክልሃለሁ የሚሉትን ብሄረሰብ የማሰብ 
ኃይሉን ከፍ ለማድረግና ሰው መሆኑን 
እንዲገነዘብ የወሰዱትና የሚወስዱት የማስተማር 
እርምጃ የለም። ሰሞኑን እንዳየነው ምንም 
ዕውቀትና ስራ የሌለው የቄሮ ወጣቶች ነኝ የሚሉ 
በጅምላ በመነሳት በአንዳንድ ከተማዎች ውስጥ 

የሚኖሩ ንፁህ ዜጋዎችን ገድለዋል። ብዙ 
ንብረትም አውድመዋል። የአንድ ነፃ አውጭ 
ኤሊት ወይም የአንድ ክልል አመራር ተቀዳሚ 
ተግባር ለኗሪው ዜጋ፣ በተለይም ለወጣቱ የሙያ 
ስልጠና መስጠትና የስራ-መስክ መክፈት ነው። 
ይህንን ከማድረግ ግን የየክልሉ መሪዎችና፣ 
በተለይም የቄሮ ወጣቶች መሪ ነኝ የሚለው 
ጃዋር ምንም የማያውቀውን ወጣት በስሜት 
በመንዳትና በወገኑ ላይ እንዲነሳ በማድረግ 
ከፍተኛ የሆነ የታሪክ ወንጀል እየፈጸሙ ናቸው። 
ጩኸታቸውና ድርጊታቸው በሙሉ ዓላማ 
የሌለው ነው። ያም ሆነ ይህ በኢትዮጵያ ምድር 
በነፃ አውጭነት ስም ሲንቀሳቀሱ የነበሩ 
ድርጅቶችና ትላንትም ሆነ ዛሬ ስልጣንን 
የተቀዳጁ እንደምናየው አገርን ከመገንባት ይልቅ 
የኋሊት ጉዞ የሚያስኬድ „ባህል“ እየቆፈሩ 
በማውጣት ኋላ-ቀርነትና ድህነት ስር እንዲሰዱ 
በማድረግ ላይ ናቸው። ሰሞኑን የተከበረው 
„የኢሬቻ በዓል“ የሚያረጋግጠው ይህንን ነው። 
የበላይነትን ማረጋገጫና ማወጃ(Macht Demon-
stration= Demonstration of Power) የሆነና፣ 
የአንዳንድ ኦሮሞ ኤሊቶችን ባዶ ጭንቅላትነት 
ያረጋገጠ ነው። ማሰብ የማይችሉና ይህ ዐይነቱ 
የበላይነትን ማረጋገጫ አከባበር አንድ ቦታ ላይ 
ቡን ብሎ እንደሚበተን ግልጽ የሆነላቸው 
አይመስለኝም። የዚህ ዐይነቱ የበላይነትን 
ማረጋገጫ አከባበርም ሆነ በወያኔ ዘመን 
የተፈጸመውን አሰቃቂ ድርጊትና አገርን አፍራሽ 
„ፖሊሲ“ ስንመለከት የየድርጅቶቹ መሪዎች 
ጠቅላላውን የኢትዮጵያ ሁኔታና ህዝባችንና 
አገራችን የተጓዙበትን አስቸጋሪ ጉዞ የመረዳት 
ኃይላቸው እጅግ ደካማ እንደሆነ ነው። ባለፈው 
ጽሁፌ ላይና ቀደም ብዬ በተለያዩ ጊዜያት 
ባወጣኋቸው ጽሁፎቼ ላይ ለማሳየት 
እንደሞከርኩት በቂ ምሁራዊ ዝግጅት ሳያደርጉና፣ 
በተለያዩ ምሁራን ዘንድ ክርክር ሳይደረግ በዝግ 
ችሎት ወይም በጦርነት ስልጣን ላይ መውጣት 
ለራስ ጥቅም ካልሆነ በስተቀር አንድን ህዝብ ነፃ 
ሊያወጣው በፍጹም አይችልም። የነፃ አውጭ 
እንቅስቃሴነት በተካሄደባቸው በአብዛኛዎቹ 
የአፍሪካ አገሮች ውስጥ የሚታየው ይህ ሁኔታ 
ነው። በምሁራዊ መነፅር እየተመረመረና 
እየተገመገመ የማይካሄድ የጦር ትግል የመጨረሻ 
መጨረሻ አገርን ማዳከምና አንድ ህዝብ በእራሱ 
ላይ እንዳይተማመን መደረጉ ብቻ ሳይሆን 
የውጭ ኃይሎች መጥተው የአገርን እሴትና 
የተለያዩ ባህሎችን እንዲያፈርሱ የሚጋብዝ 
ሁኔታ ነው የሚፈጠረው። ይህ ዐይነቱ 
የአስተሳሰብ ጥበት የብሄረሰብ ነፃ አውጭ ነን 
በሚሉ ድርጅቶች ውስጥ ብቻ የሚታይ ሳይሆን 
በእራሳቸውም „ብሄራዊ ባህርይ አለን“ በሚሉ 
ፖለቲከኛ ነን ባዮችም ውስጥ ያለ ችግር ነው። 
ባጭሩ በሁላችንም ዘንድ አንድን ነገር በጥልቀትና 
በሰፊው፣ እንዲሁም ከተለያየ አቅጣጫ 
የመመርመር ችግር አለ። በተለይም በፖለቲካና 
በኢኮኖሚ ኤሊቱ ተደጋጋሚ ጥፋትም ሆነ 
ወንጀል፣ እንዲሁም የአገርን እሴት የሚያጠፋ 
ፖሊሲ ተግባራዊ ሲሆን ለምንድነው ፖሊሲው 
የማይቀየረው? ሌላስ አማራጭ የለም ወይ? ብሎ 
የሚጠይቅ ባህል በፍጹም የለም። የዚህ ሁሉ 
ችግር አሁንም ቢሆን ሰፋ ያለ አስተሳሰብ 
እንዲኖረን ጥረት አለማድረግ ነው። 
በተራ ዕውቀት የአንድን ህብረተሰብ ችግር 
ለመቅረፍ የሚያስችል ኃይል አለን ብለን 
ስለምንገምት ነው። ካንት የሚባለው ፈለሳፋ 
መገለጽ ማለት ምን ማለት ነው?( What is 
Enlightenment?) በሚለው ጽሁፉ ውስጥ 
የሰው ልጅ በመሰረቱ ሰነፍ ነው ይላል። ዝም 
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የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

ወደ ገፅ 20 ዞሯል $

ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲት ለምርምር ስራ የሄዱ 
ተመራቂ የዶክትሬት ተማሪዎች ዘር ሊያመክኑ 
ነው የመጡት በሚል በማህበራዊ ድህረ ገጾች  
በለጠፉት ጹሁፍ ሀገሪቷ ሁለት የተማረ የሰው 
ሀይሏን አጥታለች። ከዚህም በተጨማሪ ከህዋት 
ቅጥረኛ አክቲቪስቶች ጋር የሚያደርጉት እሰጣ 
ገባ በሁለቱም ወገን የቆሙትን ህዝቦች ለጦርነት 
የሚጋብዝ ነው።
  የህውሃት አክቲቪስቶች ከሌሎች ብሔርተኛ 
አክትቪስቶች ለየት የ ሚያረጋቸው በተጋጋሚ 
ስም በመቀየር በተለያዩ አካውንቶ መምጣታቸው 
ነው። ለምሳሌ እንኳን አንድ ቴዎድሮስ ገብረ 
መድህን የተባለ የፌስቡክ የሚጠቀም አክቲቪስት 
የአብዲ ዒሌ የመገንጠል ሃሳብ ሳይገባው ቀርቶ 
ይሁን ባይታወቅም በተደራጀ መልኩ ግድያ ዘረፋ 
አስገድዶ መድፈርና የአብያተ ቤተክርስቲያኖች 
ማቃጠል ሲያደርስ የነበረ መሪን ትክክለ 
የፌደራሊዝሙ ጠበቃ አድርጎ ሲያሞግሰው 
ቆይቷል።አልፎ ተርፎም ከቦታው በመገኘት 
የማህከላዊ ምንግስቱን ስራ በማጣጣል ለአብዲ 
ዒሌና መሰሎቹ በትግራይ መጠላያ እንደማይጠፋ 
ሲዘግብ ቆይቷል።ከዚህም በተጨማሪ ጠባብና 
ትምህክተኛ የሚሉት ቃላቶች የየማይለያቸው 
የትግራይ አክትቪስቶች ከሚናገሩት ቃል 
በመነሳት ሙሉ በሙሉ ለህዝባቸው ሳይሆን 
ለህውሃት አገልጋይ መሆናቸው ጽሁፋቸው 
ያሳብቃል።ለዘብተኛ አቋም አላቸው የሚባሉት 
በጣት የሚቆጠሩት አክትቪስቶቻቸው በህውሃት 
ፕሮፓጋንዳ በተሞላው የትግራይ ወጣት 
ውስጥ በአመለካከት ሰርጸው ለመግባት ሲቸገሩ 
ይስተዋላል። ለዚህ ደግሞ እንደ ምክንያት ሆኖ  
የሚቀረበው በትግራይ ውስጥ የሚገኙ ፖለቲካ 
ፓርቲዎች ቁጥር ማነስና ህዘቡ ህውሃትን ካወረደ 
በደርግ ላይ የሰራው አኩሪ ተጋድሎ  ከታሪክ 
ማህደር ተፍቆ   የሚጠፋበት ያህክል ተደርጎ 
የፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ በየማህበራዊ ሚዲያው 
በአክቲቪስቶች መነዛቱ ነው።
ከለውጡ ማግስት የተፈለፈሉት የደቡብ 
አክቲቪስቶች በአብዛኛው ከክልልነት ጥያቄ 
ጋር ተያይዘው  የተወለዱ  ናቸው። ለምሳሌ 
የሲዳም በክልልነት የመደራጀት ጥያቄ ብዙ 
ዘመናትን ቢያስቆጥር በአክቲቪስቶች ደረጃ ይህ 
ጉዳይ ለማስፈጸም የሲዳማን ወጣት ሲያነቃ 
የነበረ አንድም አክቲቪስት አልነበረም።ከለውጥ 
በኋላ ግን ከአክቲቪስትነት ደረጃ በመዝለል 
ህዝቡ ያልወሰነበትን ባንዲራ አሰርቶ ወደ ህዝቡ 
እስከ ማስረጽ ድረስ የደረሰ የአክቲቪስቶችን 
እንቅስቃሴ ለመመልከት ተችሏል።ይህም 
አብዛኞቹ አክቲቪስቶች በፖለቲካ ድርጅት ተጽዕኖ 
ሳይላቀቁ በማህበራዊው ደህረ ገጽ እንደ ሚጽፉ 
የሚያሳይ ነው። ሌላኛው የወላይታ አክቲቪስቶች 
እንቅስቃሴ አሁን ላይ ቀና ብሎ መሄድ የጀመረ 
ነው።ይህም የህዝቡን መብትና ጥቅም ከማስጠበቅ 
ይልቅ ወላይትኛ ቋንቋን የፌደራል የስራ ቋንቋ 
አደርጋለው የሚል የላም አለኝ በሰማይ ወተቷንም 
አላይ እንቅስቃሴን ያካተተ ነው። ከዚህ ሁሉ 
ፊት የወላይታ ህዘብ የሚፈልገውን የንጹህ 
መጠጥ፣የጤና፣ የትምህርት ቤትና የመሰሉት 
መሰረታዊ ጥያቄዎች እንዲፈቱለት በማህበራዊ 
ሚዲያ ከመጎትጎት ይልቅ የማይታ ቀበጽ ተስፋን 
እንብዛም ትምህርት ላልዘለቀው የሀገሬ ህዘብ 
መንገር፤ ክልል ላርግህና  እኔ በማህበራዊ ሚዲያ 
የሚያጽፈኝ የፖለቲካ ድርጅት ይግዛቹ እንደማለት 
ይቆጠራል።ጉራጌን ጨምሮ ሌሎች  የክልልነት 
ጥያቄ ያነሱ የደቡብ ብሔሮች አክቲቪስቶቻቸው 
ስለ ህዝባቸው መሰረታዊ ፍላጎቶ መሟላት 
አንዲት ጥያቄ ያላነሱ መሆናቸው የአክቲቪስቶቹ 
እንቅስቃሴዎች ተመሳሳይ መሆኑን የሚያሳይ 
ነው።
አክቲቪስቶች እንደ አሸን በፈሉበት ዘመን 

ኢትዮጲያን ብቻ ብሎ የሚከራከር አክቲቪስት 
ቁጥሩ መቀነሱ የብሔር ፖለቲካ ትኩሳት 
በሁላችንም ቤት ለመግባቱ ማሳያ ነው።ኢትዮጲያን 
ብለው የሚከራከሩ አክቲቪስቶች ቢኖሩ የህገ 
መንግስቱ አፍራሽ ተደርገው ይሳላሉ።በዚህ ላይ 
ደግሞ በቂ የገብዘብ ደጋፍ ከየትኛው ፖለቲካ 
ፓርቲ ስለማይቀርብላቸው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ 
ተጥደው ለመዋል አቅም ይገድባቸዋል።እንደነዚህ 
አይነት አክቲቪስቶች ብሔር ተኮር ጽሑፍ 
ስለማይጽፉ የሰላና የተባ ትችት ቢያቀርቡ 
እንኳን በብሔር ፖለቲካ የናወዘው ትውል 
ልብ አይላቸውም።ስለዚህ እንደዚህ አይነት 
አክቲቪስቶች ሰፊና ቀላል የሆነውን ማህበራው 
ሚዲያ በመተው የዕድላቸውን ለመሞከር ወደ 
ቴሌቪዥንና ሬድዮ ይመጣሉ።በቴሌቪዥና ሬድዮ 
ደግም በብዙ የብሮድካስት ህጎች የታጠረ በመሆኑ 
ሃሳባቸውን በበቂ ሁኔታ መግለጽ ሳይችሉ 
ይቀራሉ።
በኢትዮጲያ የመጨረሻዎቹ የአክቲቪስቶች አይነት 
ደግሞ የበሬ ወለደ ዜና የሚዘግቡ ናቸው።እንደዚ 
አይነት አክቲቪስቶች ምንም አይነት የፖለቲካና 
የሃይማኖት አቋም የላቸውም።ነገር ግን በጻፉ 
ሰማይን የሚንጥ ሀገርን የሚያፈርስ የውሸት 
ዜና የካይክ፣የሼርና የኮመንት የፌስ ቡክ ስጦታን 
ለማግኘት የሚታትሩ ናቸው።በእንደዚ አይነቱ 
የአክቲቪስትነት ሚና ላይ የተሰማሩት ሰዎች 
በአብዛኛው በታዳጊነት ዕድሜ ላይ የሚገኙ 
ናቸው።ከዕድሜያቸው  የማገናዘብ አቅም 
አንጻር ለሚለቁት መረጃ የተመልካች ብዛት 
እንጂ በማህበረሰቡ ላይ ሰለሚያስከትለው ጉዳት 
ቅንጣት ያህል አይጨነቁም።በአብዛኛው ለርዕስነት 
የሚጠቀሙት ቃላትም አደጋ ተፈጥሮ እንደነበረ 
ጠቋሚዎች ናቸው።
በሀገራችን ያለው የአክቲቪስቶች እንቅስቃሴ 
ከሌሎች አለማት በዋናነት የሚለየው 
ተበዳይነትን መሰረት አድርጎ  የሚከወን 
መሆኑ ነው። ትንሽ ካነበበው እስከ ፕሮፌሰሩ 
ድረስ በምክናታዊነት የመጻፍ ሳይሆን ትንንሽ 
የታሪክ ሽራፊዎችን በማንሳት ህዝብን  በህዝብ 
ላይ የማነሳሳት ስራ ይካሄዳል።3 ሺ ዓመትን 
በጋራ የኖሩ ህዝቦችን ለመለየት ዩጎዝላቪያ 
እንዴት ፈረሰች የሚሉ ጥናቶችን ሳይመጥኑ 
እንደ ወረደ ለህዝቡ የሚያቀርቡ አክቲቪስቶችን 
ላስተዋለ በእውነትም ምን እየሰሩ እንዳለ ግልጽ 
ይሆንለታል።ለምሳሌ እንኳን ስሙ መግለጽ 
የማልፈልገው አንድ አክቲቪስት ከለውጡ በኋላ 
በአንድ የቴሌቪዥን ጣቢያ ቀርቦ ለምን ሜጫ 
ይዛችሁ ከጉረቤታችሁያለን ሌላ ብሔርን በሉት 
አልክ ተብሎ ሲጠየቅ መልሱን አደባብሶ ማለፉ 
ይታወሳል።
የተበዳይነት ፖለቲካ የወለደው የተበዳይነት 
አክቲቪስትነት እንቅስቃሴ ለዜጎች እያመጣ 
ካለው ሰላምና መረጋጋት ይልቅ የደቦ ፍርድን 
በየጎዳናዎች ላይ በማብዛት ሀገሪቷን ወዳልተፈለገ 
አቅጣጫ እየመራት ይገኛል።በሻሸመኔም ሆኖ 
የነበረው ይህ ነው።በሰኔ 16ቱ የቦንብ ጥቃት 
በወቅቱ በሀገሪቱ ህዝቦች ላይ ፍርሃትና 
ቁጭት በማሳደሩ ጸጉረ ልውጥ ሰው ሁሉ 
ወያኔ  ተደርጎ ይቆጠር ነበር።ይህም አመለካከት 
የማህበራዊ ሚዲያው ጦር መሪዎች በፍርድ ቤት 
ያልተረጋገጠውን  ወንጀለኝነት ሙሉ በሙሉ 
ለወያኔ ሰጥተው ስለነበረ ነው።ይህ የአክቲቪስቶች 
ተጽኖ በሀገራችን ታሪክ ያልሰማነውን ክስተት 
ሰውን ዘቅዝቆ በመስቀል እንድሰማ አስገድዶናል። 

ሰፋ ያለ የብሔርተኝነት አክትቪስትነት 
እየተካሄደባት የምትገኘው ሀገራችን በአንዳንድ 
ስፍራ አክቲቪስቶች ይምሩ የምል አመለካከት 
እንዲስተዋል ምክንያት ሆኗል።ለምሳሌ 
ከለውጡ ማግስት በምዕራብ አርሲ የነበሩ 
የቆዩ አመራሮችን ከቢሮ አስወጥቶ ወጣቶች 

ከአክቲቪስቶች በሚያገኙት መመሪያ ለጥቂት 
ቀናትም ቢሆን ማስተዳደር የቻሉበት ነበር።ለነገሩ 
አንድ ሰው የአዕምሮ  ልዕልናውን ካጣ እንደማሽን 
የተሰጠውን ፕሮግራም ከማስፈጸም ይልቅ 
ምን ሊሆን ይችላል።በአክቲቪስቶች ምክንያት 
በተዘጋ መንገድ በምጥ ላይ ያሉ እናቶች ህክም 
በማጣት ህየወታቸው አልፏል፣አባት ወጣት 
ልጁን ቀብሯል፣የሀገር ንብረት ወድሟል።ልጄ 
ከትምህርት ይመለሳል ብላ ደጅ ደጁን ስታይ የቆየች 
እናት አክቲቪስቶች በጠሩት ያልተፈቀደ  ሰልፍ 
ልጇ በተባራሪ ጥይት ተመቷል።ግርግር ለሌባ 
ያመቻል እንዲሉ በአክቲቪስቶ  አላስተዋይነት 
ብዙ የሀገር ገንዘብና ዶላር ወደ ውጭ ተሰዷል።    

ሌላውና አሁን ላይ እየተስተዋለ ያለው አንዳንድ 
አክቲቪስቶች ለውጡ ለታገለውና ደሙን 
ለገበረው  የኢትዮጲያ ወጣት ከመስጠት ይልቅ 
ልክ ቀድሞ የነበረው መንግስት ይል እንደነበረው 
ሙሉ ለሙሉ ለአንድ ብሔር ወይም አክቲቪስት 
የመስጠት ጉዳይ ነው።በእርግጥ በጦርነት 
ላይ ሁሉም አንበሳ ሆኖ ሊዋጋ እንደማይችል 
ቢታወቅም ነገር ግን አንድ አንበሳም ሙሉ የጅብ 
ሰራዊት አያሸንፍም። ስለዚህም በፖለቲከኞችና 
በአክቲቪስቶች ላይ የሚስተዋለው በሃሳብ ልዕልና 
ሲሸነፉ ነፍሳችን አሲዘን ነው ለውጡን ያመጣነው 
የሚለው የትህምክት ፉከራ ትርፉ ወደ ኋላ 
መጓዝ ነው።
ለሀገራችን የአክቲቪስትነት ሚና መበላሸት 
ዋነኛ ምክንያት ሆኖ የሚቀርበው ብሔርተኝነት 
ነው።ይህ ህገ መንግስቱ ሰዎችን ከክልላቸው 
ዘለው እዳያስቡ ስላደረገ ነው። በአጭሩ 
ህገመንግስቱ በኢትዮጲያ የሚገኙ ብሔሮችን  
ኢትዮጲያን እንደ ዓለምና ክልላቸውን እንደ ሀገር 
እንዲቆጥሩ አድርጓቸዋል።ከዚህም በተጨማሪ 
የህዝብና የፖለቲካ ፓርቲዎች ፍላጎት መለያየት 
አክቲቪስቱ በራሱ የፖለቲካ ዕውቀት አሊያም 
በህዝቡ ፍላጎት ላይ ሳይመሰረት በዘፈቀደ 
የሚመጣውን ውጤት ያላማከለ ጽሁፍ እንዲጽፍ 
ምክንያት ሆኗል።ሌላኛው ምከንያት ቅጥረኛ 
አክትቪስቶች መብዛት ነው። የኢትዮጲያ 
አክቲቪስቶች የፖለቲካ፣የሃይማኖት፣የብሔርና 
ለተለያዩ አላማዎች ቅጥረኛ ሆነው ስለሚሰሩ 
የህዝቡን ጥያቄ ለመመለስ ዲሞክራሲያዊ 
ተቋማትን ያልገነባችው ኢትዮጲያን ግራ እያጋቧት 
ይገኛሉ።ይህ በእንዲህ ከቀጠለ የሀገሪቱን ህዝብ 
ወደ አለመረጋጋት ይወስዱታል።
አክቲቪስቶች በኢትዮጲያ ላይ ጥሩ እምርታ 
ያሳዩበትም ግዜ አለ። በተለይ ለጋራ ደህንነት 
ሲባል አምባ ገነኖችን ከስልጣን አውርደው 
የጣሉበት ታሪክ ተጠቃሽ  ነው።በተለይም 
በኦሮማራ የተጀመረው የሀገሪቱ ወጣቶች 
አንድነት ደቡብ ላይ ባሉ አክቲቪስቶች የዘርማና 
የኤጄቶ እንቅስቃሴ እንዲጀመር መሰረት 
ሆኗል።በዚህ ረገድ አክቲቪስቶች መልካም ስራን 
ተኮራርጀዋል ማለት ይቻላል።ሌላኛው በመሪው 
ፓርቲ፣ በተቋሚዎችና ጋዜጤኞች ብቻ ተወስኖ  
የቆየውን የሀገሪቱ ፖለቲካ እንደ አዲስ ሀይል 
በመሆን ተቀላቅለዋል።የለዘብተኛ አቋምን[lose 
dog role] ሲከተል የነበረውን የሀገሪቱን ሚዲያ 
በትንሹም ቢሆን ከተኛበት እንዲነቃ ምክንያት 
ሆነዋል።
የኢትዮጲያ ፖለቲካ ከአመለካከት አንጻር 
ብዙ ቢቀረውም የአክቲቪስቶች ሚና ረፍዶሞ 
ቢሆን ከጽንፈኛ ብሔርተኝነት አቋም 
ባይወጣም አሁን ድረስ ተሰሚት እያገኙ ያሉ 
አክቲቪስቶ  አሉ።  አክቲቪስት ጃዋር መሃመድ 
የሚናገራቸው በሙሉ በኦሮሚያም ሆነ 
በማህከላዊ መንግስት ዘንድ ተቀባይነትን ሲያገኙ 

 (ከገጽ 13 የዞረ)ሃይ ባይ...
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የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

 ቅፅ. 1 - ቁ.28 ጥቅምት 2012

የ
አይኤስ መሪ የነበረው 
አቡባካር አልባግዳዲ 
በአሜሪካ ልዩ ኃይል 
የተደረገበትን ከበባ 
ተከትሎ ታጥቆት 
የነበረውን ቦንብ 
እራሱ ላይ አፈንድቶ 

ህይወቱን ማጥፋቱን ፕሬዝዳንት 
ዶናልድ ትራምፕ አስታውቀዋል። 
ለመሆኑ አልባድጋዲ ያለበት 
እንዴት ታወቀ? ማረጋገጫ 
ያላቀረቡ የአሜሪካ መገናኛ ብዙሀን 
እንደዘገቡት የአልባግዳዲ መደበቂያ 
የሆነው ግቢ የሚገኘው ሶሪያ 
ውስጥ ከቱርክ ደቡባዊ ድንበር 
በ 5 ኪሎሜትር ርቀት ላይ 
በኢድሊብ ግዛት በምትገኝ ባሪሻ 
በምትባል መንደር ነው። የቤቱ 
መገኛ የታወቀው ባለፉት ጥቂት 
ወራት መረጃ አቀባዮች በሰጧቸው 
ተከታታይ መረጃዎች እንደሆነ 
ዘግበዋል። ኒውስዊክ የተባለው 
መጽሄት አንድ የአሜሪካ ሃላፊን 
ጠቅሶ እንደዘገበው ከአልባግዳዲ 
ሚስቶች መካከል አንዷ እና የቤት 
ሰራተኛ ባለፈው ክረምት በቁጥጥር 
ስር ውለው ነበር። ዋሸንግተን 
ፖስት ደግሞ ከአይኤስ የተባረረና 
ለኩርዶች ቁልፍ የመረጃ ሰው የነበረ 
አንድ ግለሰብ መረጃውን እንደሰጠ 
ዘግቧል። ከአሜሪካ ጋር ወዳጅነት 
ያለው በኩርዶች የሚመራው የሶሪያ 
ሞክራቲክ ሃይሎች አዛዥ ማዝሎም 
አብዲ ደግሞ ለብዙ ወራት መረጃውን 
ሲያሰባስቡ እንደነበረና ''በዚህ ታላቅ 
ተልእኮ'' ለተሳተፉ በሙሉ በትዊተር 
ምስጋና ማቅረባቸውን ገልጸዋል። 
ኢድሊብ የአይኤስ ተቀናቃኝ የሆኑ 
አክራሪዎች የሚቆጣጠሩት አካባቢ 
እነደመሆኑ አልባግዳዲ እዛ ቦታ 
ላይ መደበቁ ብዙዎችን ያስገረመ 
ሲሆን ሌሎች በመቶዎች የሚቆጠሩ 
የአይኤስ ወታደሮች በቦታው 
ይንቀሳቀሳሉ። ፕሬዝዳንት ትራምፕ 
ሐሙስ ዕለት በአልባግዳዲ ላይ 
ለሚፈጸመው ጥቃት ይሁንታቸውን 

ከሰጡ በኋላ በዋይት ሃውስ ከሚገኙ 
ሃላፊዎቻቸው ጋር 'ሲቹዌሽን 
ሩም' በሚባለው መሰብሰቢያ 
አዳራሽ ተገኝተዋል። አልባግዳዲ 
እንዴትስ ተገደለ? ቱርክ፣ ኢራቅ፣ 
የኩርድ ሃይሎችና የኢድሊብን 
የአየር ክልል የምትቆጣጠረው 
ሩሲያን ጨምሮ በአካባቢው የሚኙ 
በርካታ የአሜሪካ ወዳጆች ስለጉዳዩ 
ቀድመው እንዲያውቁ ተደርጎ ነበር። 
ምንም እንኳን ጥቃቱን የፈጸመው 
የትኛው ወታደራዊ ቡድን እንደሆነ 
ግልጽ ባይደረግም አንዳንድ 
የአሜሪካ ባለስልጣናት ለመገናኛ 
ብዙሃን በሰጡት መረጃ 'ዴልታ 
ፎርስ' የተባለው የልዩ ሃይሎች 
ቡድን እንደሆነ ገልጸዋል ተብሏል። 
'ዴልታ ፎርስ' ከዚህ በፊትም 
በእንደዚህ አይነት ተልዕኮዎች ላይ 
የሚሳተፍ ሲሆን ብዙ ልምድ ያለው 
ነው ተብሏል። ለ100 ያልበለጡ 
ወታደሮችም በተልዕኮው ሳይሳተፉ 
እንደልቀሩም ተገልጿል። በርካታ 
የጦር አውሮፕላኖች ጥቅም ላይ 
የዋሉ ሲሆን ስምንት ሄሊኮፍተሮች 
ወታደሮችን ወደቦታው ለመውሰድ 
ግልጋሎት ሰጥተዋል። ከኢራቅ 
ተነስተው በቦታው እስኪደርሱም 1 
ሰአት ከ 10 ደቂቃ ፈጅቶባቸው ነበር 
ተብሏል። ወታደሮቹ ልክ በቦታው 
ሲደርሱ የአልባግዳዲ ወታደሮች 
ናቸው የተባሉ አካባቢውን በጥይት 
እሩምታ ያናወጡት ሲሆን የአሜሪካ 
ወታደሮችም አጸፋውን መልሰዋል። 
በባሪሻ መንደር ውስጥ የሚኖር አንድ 
ግለሰብ እንደገለጸው ሄሊኮፕተሮቹ 
በአካባቢው በነበሩ ሁለት ቤቶች 
ላይ ሚሳኤል ተኩሰው ከጥቅም 
ውጪ አድርገዋቸዋል። ወታደሮቹ 
ወደ ምድር ከወረዱ በኋላም 
አልባግዳዲ እጁን እንዲሰጥ ትእዛዝ 
አስተላልፈውለት ነበር። ነገር ግን 
ሁለት ሰዎችና 11 ህጻናት ብቻ 
ነበሩ ከቤቱ የወጡት። አልባግዳዲ 
ውስጥ ሆኖ ቀድሞ በተቆፈረ 
ዋሻ በኩል ለማምለጥ ሞክሯል። 

በመቀጠልም ወታደሮቹ ምናልባት 
ቀድመው የተጠመዱ ቦምቦች ካሉ 
በማለት ጉድጓዶቹንና ዋሻዎቹን 
በቦምብ አፈንድተዋቸዋል። 
ከወታደሮቹ በመሸሽ ላይ የነበረው 
አልባግዳዲ ሰውነቱ ላይ አስሮት 
የነበረው ቦምብ በማፈንዳት ከራሱ 
በተጨማሪ ይዟቸው የነበሩ ሶስት 
ህጻናትን አጥፍቷል። ወታደሮቹ 
ባደረጉት አሰሳ ተጨማሪ ከአስር 
በላይ ህጻናትን ከቦታው ያስወጡ 
ሲሆን ትራምፕ ደግሞ ህጻናቱ 
በአካባቢው ወደ ሚንከባከቧቸው 
ሰዎች ተወስደዋል ብለዋል። ጥቃቱ 
ከተሰነዘረበት አካባቢ የሚወጡ 
ምስሎች እንደሚያሳዩት ህንጻዎች 
ፈራርሰዋል፣ የተቃጠሉ መኪናዎች 
በየቦታው ይታያሉ በተጨማሪም 
የጥይት ቀዳዳዎች በግድግዳዎች 
ላይ በብዛት ይታያሉ። ሌሎች ጉዳት 
የደረሰባቸው ሰዎች የአልባግዳዲ 
ሚስቶች ናቸው የተባሉ ሁለት 
ሴቶች በቦታው ተገድለዋል። 
ሰውነታቸው ላይ ተቀጣጣይ 
ፈንጂ አስረው ሊሆን ይችላል 
ተብሎ ስለተገመተና ለማምከን 
መሞከር አደጋ ሊኖረው ይችላል 
በመባሉ ወታደሮቹ ሬሳቸውን 
ትተውት ሄደዋል። ዋይት ሀውስ 
እንዳስታወቀው አምስት የአይኤስ 
ተዋጊዎች በግቢው ውስጥ የተገደሉ 
ሲሆን በርከት ያሉ ሌሎችም 
ከግቢው ውጪ ተገድለዋል። ሁለት 
የአሜሪካ ወታደሮችም ጉዳት 
የደረሰባቸው ሲሆን ጉዳቱ ቀላል 
በመሆኑ ህክምና ተደርጎላቸው ወደ 
ግዳጃቸው ተመልሰዋል ተብሏል። 
አልባግዳዲ ለማምለጥ የሞከረበትን 
ዋሻ አነፍንፎ በማግኘት ሲከታተለው 
የነበረ ውሻ ደግሞ ከባድ ጉዳት 
ደርሶበት ወታደሮቹ ግዳጃቸውን 
ሲጨርሱ አብሯቸው መመለሱም 
ተገልጿል። አሜሪካ አልባግዳዲ 
ስለመሞቱ እንዴት እርግጠኛ ሆነች? 
ቅዳሜ ዕለት አልባግዳዲ ለመሸሽ 
ሲሞክር ወታደሮቹ በአይናቸው 

እንዳዩትና መሞቱን ማረጋገጣቸውን 
ከአሜሪካ የሚወጡ መረጃዎች 
ይጠቁማሉ። የተልእኮው ዋና መሪ 
የሆኑት ኮማንደርም መሳካቱን 
የሚገልጸውን 'ጃክፖት' የሚለውን 
ኮድ አሰምተዋል ተብሏል። 
ፕሬዝዳንት ትራምፕ እንደገለጹት 
ከአልባግዳዲ ሬሳ የተወሰደው 
ቅንጣት በምርመራ እውነትም እሱ 
መሆኑን አረጋግጦልናል ብለዋል። 
ምርመራው የተካሄደው ከወታደሮቹ 
ጋር አብረው በተጓዙ ባለሙያዎች 
ሲሆን በቦታው ተገኝተው ቀድመው 
ይዘውት ከነበረው የአልባግዳዲ 
የዘረመል (sample) ጋር አነጻጽረው 
እሱ መሆኑን አረጋግጠዋል። 
በተጨማሪም ከፍንዳታው 
የተረፈ የአልባግዳዲ ቀሪ የሬሳው 
አካል በሄሊኮፍተሩ እንዲወሰድ 
ተደርጓል። የአሜሪካው የደህንነት 
አማካሪ ሮበርት ኦብራየን እንዳሉት 
የአልባግዳዲ ቀሪ የሬሳ አካላት ወደ 
ባህር ይጣላሉ። የአልቃይዳው መሪ 
ኦሳማ ቢን ላደንም በ 2011 ከተገደለ 
በኋላ ሬሳው ወደ ባህር መጣሉንም 
አክለዋል። አልባግዳዲ የተገደለባት 
መንደር ባሪሻ ከሶሪያና ኢራቅ 
ድንበር በመቶ ኪሎሜትሮች ርቀት 
ላይ የምትገኝ ሲሆን አካባቢውን 
ለምን እንደመረጠው መገመት ቀላል 
ነው ብለዋል ፕሬዝዳንት ትራምፕ። 
'' አልባግዳዲ ኢድሊብ የሄደው 
በአሜሪካ የሚደገፉት የኩርድ 
ሃይሎች በምስራቃዊ ሶሪያ ባጉዝ 
የተባለችውን መንደር ከአይኤስ 
ይዞታ በማስለቀቃቸው በአካባቢው 
የአይኤስ ወታደሮችን ለማደራጀት 
ነበር። '' ፕሬዝዳንቱ አክለውም 
ጥቃቱ በተፈጸመበት አካባቢ በርካታ 
ለወደፊት ያቀዳቸውን ነገሮች 
የሚገልጹ መረጃዎች አግኝተናል 
ብለዋል። '' ማንም ይሁን ማን 
ወደ ስልጣን ለመምጣት ካሰበ 
አንለቀውም። ማን ሊተካው 
እንደሚችልም እናውቃለን። በደንብ 
እየተከታተልናቸውም ነው።''

የአይ ኤሱ 
መሪ እንዴት 
ተገደለ?
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የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

መልስ ባይኖር እንኳ እስቲ እንጠይቅ

ወደ ገፅ 20 ዞሯል $

ኑ! እንነጋገር

ሌ
ጣውን የብሔር ብሔረሰብ 
ተፈጥሮዬን ይቃረናል፡፡ 
አጥንቴም ይወድማል፣ ደሜ 
ይባክናል፡፡ ለዚህ ልከኛ ምሳሌ 
ሰሞኑን የተመለከትነው ነው፡፡ 

መለያየት ያጦዙ ባለስልጣኖች በህዝቡ ግብረ-
መልስ፣ ሲደናገጡ ከመካከላቸው ወደፊት 
ያስቀደሟቸው ስለ ብሔር አንድነት የተሻለ 
መናገር የቻሉትን ነው፡፡ መለያየትን በወናፍ 
ሲያፋፍሙ ከነበሩ ባለስልጣኖች መካከል 
የቀድሞው የኦሮምያ ክልላዊ መንግስት 
ፕሬዝዳንት አቶ ለማ መገርሳ ያደርጉት 
ንግግር አገር አቀፍን ውጥረት በመጠኑም 
ቢሆን ስሜቱን ያረገበው ህዝብ ውስጥ 
የነበረውን ስሜት ለመቀስቀስ በመቻሉ ነው፡፡ 
ይህ ንግግር ወደ አስተውሎት ለሚመለከተው 
ህዝብ፣ ላስተዋለ ህዝብ ጠንካራ መሰረት 
እንዳለው ይጠቁማል፡፡ በተለይም፣ የብሔርና 
የዘር ሆሆታ ሲበዛ የአገራችን እጣ ፈንታ 
አዘቅዝቆና ጎድሎ ይታየናል አይደል? ዋስትና 
እናጣለን፡፡ “በሰላም ያዋልከን፣ በሰላም 
አሳድረን” ያልነው አምላክ ተዘናግቶ ለጎሰኞች 
አገራችን ይዳርጋት ይሆን? በልሳኑ እምነታችን 
ንቃት የፈጠረች ቀጭን ጥርጣሬ ወደ ነፍሳችን 
ትነፍሳለች፡፡ እናስ? ይህ ሁሉ ማብቅያው የት 
ነው? ትናንት በርቀት የሰማነው ዛሬ ሁሉም 
አቅጣጫ እየተዳረሰ አይደለምን? ዛሬ ይህ ሁሉ 
በእያንዳንዱ ደጀፍ ቁሞለታል፡፡ በመቀሌ፣ 
በሀረር፣ በጎንደር ወዘተ ወዘተ ከአባቶቻችን 
ምን ተሰጥቶን እጅስ ምን ጨምረን ቀንሰን 
በአጭር ጊዜ እዚህ ደረስን? ስጋት! ዋስትና 
ማጣት! መጠግያ ቢስነት! በዚህ ዘመን 
የተፈለገው እዚች ጋ እንድንደርስ ነው፡፡ 

በአገራችን፣ በክፍለ አገራችን፣ በመንደራችን፣ 
በብሔራችን፣ በቤተሰባችን፣ በራሳችን 
እንዳንተማመን ሆነን አይደል፡፡ ዋስትናችንን 
ከአበሻነታችን ነጥቆ መውሰድ የሚሻ አካል 
አለ፡፡ እንዳለ እርግጥ ሁኖ ሳለ፡፡ ይህ አካል 
ደግሞ መንግስት የሚሉት ለፋፊ ነው፡፡ ማን 
አጣልቶን ማን ይገላግለናል ታድያ? ማን 
አዋግቶን ማን ተኩስ አቁም ያውጅልናል?... 
በዚህ መሀል የአገር እጣ ፈንታ አጣብቂኝ 
ውስጥ ይሰነቅራል፡፡ ዘመኑን እና ዘመነኞቹ 
የፈለጉት እዝች ጋ እንድንደርስ ነው፡
፡ በዚህም በዛም የሚፎክረው ሰበቡ ሁሉ 
ቋንቋ ነው፤ ሰበቡ ጎጥ ነው፡፡ እነሆ ታሪክ 
ቆንጣሪና ቃላት ሰንጣሪ የገባበት የዘረኝነት 

ቱማታ ኢትዮጵያዊነት የመዋዕለ ህፃናት 
ጠባይ ሰጥቶት ተስተውሏል፡፡ ውጤቱ ደግሞ 
አፅም መልቀም ሁኖ ሳለ ከቆርኪ ከመልቀም 
እኩል መቅለሉ ነው፡፡ የዘረኝነት ከታቢዎች 
ጮርቃነት የሚያሳብቅ ነው፡፡ በአሁኑ ግዜ 
በዚህ ዘመን ውሪ ጠባይ በ “ትችለዋለህ” እና 
በ “ይዋጣላችሁ” አግባብ በብሔር ተቧድነው 
“ትግል” እየገጠምን ነው ከሚሉት የፖለቲካ 
ፓርቲዎች፣ በተለይ ደግሞ ጥንድ ብሔሮች 
ማደላደላችን የእብደት አስመስሎብናል፡፡ 

አስተውል ጎበዝ፣ አደባባይ ባይሆንልን ቤታችን 
ነጻ እናውጣ፡፤ “እኔና ቤቴ ግን በኢትዮጵያ 
አንድነት እናምናለን ብለን እንጻፍ፣ ጽፈን 
ግድግዳችን ላይ እንለጥፍ፡፡ በአደባባይ 
ያጣነው ነጻነት በቤታችን ውስጥ እንቀዳጅ፤ 
ከጥንቱ አገራችን ቢያባርሩን እንኳ ሰላምን 
አገራችን ከልባችን እናበርዳታለን? መከፋፈሉ 
ከጠላነው “ክልል” ማለትን አፋችን ውስጥ ማን 
ከተተው? እጃችሁን ስጡ ሲባል እግራችንን 
ቸምረን ማስረከቡስ ምን ይሉት ፈሊጥ ነው፡
፡ እንደሚታወቀው እኛ ኢትዮጵያውያን 
ከወራሪዎች አንጻር ብዙ ጀግንነት ብዙ ኩራት 
አለን፡፡ እመን ነው፡፡ ከገዢዎቻችን አንጻር 
ደግሞ ብዙ ቅሬታ አለን፡፤ 

ግልፅ ነው… 

በአገር ውስጥ አልደላን፡፡ እኛ ብዙሀን የነፃነት 
ሽርፍራፎ፣ የመብት እንጥፍጣሪ ጫንቃችን 
ላይ የተሸከምነው ስብዕናችን በስደት ላይ 
ታንፆል፡፡ ነጻነት፣ መብት፣ ሀብት ቀድመው 
ተሰደው ያማልሉናል፡፡ እነሱን ለማግኘት ሞት 
የማንፈራ፣ ውርደት የማንጠየፍ ሁነናል፡፡ ሞና 
ውርደታችን የአለም ማጣፈጫው ሁነዋል፡
፡ መታደናችን መጨፍጨፋችን የተቀለደብን 
እንሰሳ ሁነናል፡፡ ይህ ሁሉ ግን ለፖለቲካ 
ስልጣን ማደላደያ ዋጋ መሆኑ ይቆጫል፡፡ 

ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ይህንን እውነት 
ቁርበትዎን ያማክሩ፤ አዋጆችና ህጎች 
ይመርመሩ፡፡ አንዳንድ ጊዜ ከአገሪቱ ስጋት 
ሳይሆን ከግለሰብ ፍርሀት የሚመነጩ ህጎች 
እንዳሉ ልብ ይበሉ፡፡ “የፈሪ ጦሩ እቅፍ ሙሉ 
ተብሎ እንደተተረጎመው” እቅፍ ሙሉ ጦር 
ለአንድ ጦረኛ የነጠላ ጦር ያክል ምንም 
እንደማይሰራ ይታወቃል፡፡ 

አንዳንድ ጊዜም መንግስት ፍቺ የሌለው የጅል 
ስራ ሲሰራ ይታያል፡፡ ለምሳሌ መሬት ወይነ 
ጠጅ ይመስል አክርም ለማብሰል መሞከሩስ 
እንዴት ያዩታል? አፈናቅሎ አፍርሶ፣ አጥሮ 
ሳይጠቀሙበት ደግሞ ሌላ መፈናቅልና ማፍረስ 
ይጀምራል፡፡ እንደወራሪ ጦር ስራው ከማፍረስ 
ብቻ ይሆን እንዴ? ያሰኛል፡፡ መንግስት እንደ 
ጠጪ አባወራ እጁ ላይ ያለውን አንጠፍጥፎ፣ 
በግድ የለሽነት አጨብጭቦ ለመጨረስ መቸኮሉ 
እያየነው ነው፡፡ ፌስቲቫሎች የመንግስት 
“ዳንስ ቤቶች” መሆናቸው የከረመ እውነት 
ነው፡፡ መቸስ በአጫፍሩኝ አገር አትመራ፡፡ 
በአንድ አመት ከመንፈቅ ውስጥ የማራገጫና 
የማብለጥለጫ ጊዜያቶች ነበሩ ማለት ይቻላል፡፡ 
በአጭር አመት ውስጥ መካከለኛ ገቢ ካላቸው 
አገራት ራሷን ለማሰለፍ ራዕይ ላላት አገር፣ 
ከተፈጥሮ አደጋ በላይ ውድመት የሚያስከትል 
መንግስት ሰራሽ ጥፋት መሆኑ የሚታወቅ 
ሀቅ ነው፡፡ 

ስኮትላንዱኖው ተጓዥ ጀምስብሩስ እንድናይ 
ሲል የተቸው ይህንን መንግስታዊ ለውድቀት 
መደገሳችን አይቶ ሳይሆን ይቀራል?

“ትልልቅ ጉንዳኖች፣ የአይጥ መንጋ… ብዙ 
እህል ፈጁ፡፡ ከዚህ ሁሉ መቅሰፍት የባሰው ግን 
መጥፎ መንግስትና አስተዳደር ነው፡፡ መጥፎ 
መንግስት ህዝቡ ከተፈጥሮ፣ ከተሞክሮ ያገኘው 
ንብረቱን፣ ማንነቱ ከመቅፅበት ያወድምለታል” 
(The Travel to Discover The Source 
of Nile)   

ታዲያ፣ ከዚህ ሁሉ ግዜ በኋላ የብሩስ 
ትችት ላይ መገኘታችን ቢያንስ ቢያንስ 
አያሳፍረንም?... ያሳፍራል እንጂ ለምን 
አናፍር! በተለይ በተለይ በዚህ መንግስት 
ጡጫ፣ እርግጫ የተፈናቀሉ ጥገኝነት ፈላጊ 
ኢትዮጵያውያን፣ ከቅርብ ግዜ ወዲህ አሜሪካ 
በሚሉት አገር አዲስ ጠባይ እያመጡ መሆኑ 
ይነገራል፡፡ እዚህ ተጠየፍኩት ያለውን 
ዘረኝነት እዝያ ካልተቀበርኩ በሚል ግብ ግብ 
ላይ ይገኛል፡፡ አሉ፡፡ በስደት አገር የጎጠኝነት 
ኮሎሪም እያቋቋሙ ነው፡፡ አሉ፡፡ ያሳዝናል! 

በአንዳንድ የአሜሪካ ስቴቶችማ ከየስቴቱ 




