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ከሁለም አስቀዴሜ በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ዓሇም የምትገኙ ውዴ ኢትዮያውያን  
ወገኖቼ ሁለ ከያሊችሁበት የከበረና ሌባዊ ሰሊምታዬን ሇማቅረብ እወዲሇሁ:: 
 

ከዙህ ቀጥዬም እንዯተሇመዯው ሊሇፈት ሶስት ወራት ያህሌ ሇግሌ ስራ ጉዲይ በሀገር ውስጥ ቆይታዬ በተሇያዩ አካባቢዎች ተዋውሬ 

ብዘ ነገሮችን ሇመገንብ ችያሇሁ:: በአካሌ ተገኝቼ በዓይኔ ያየሗቸውንና የታዜብኩዋቸውን በሙለ በዙሁ አጭር ፅሐፌ በዜርዜር 

ሇማቅረብ ባሌችሌም ህዜቡ በተሇይም በዱያስፓራ በባህር ማድ የሚኖረውን ወገን ሁለ ማወቅ አሇበት ብዬ የገብኳቸውን ወቅታዊ 

ችግሮች በሚመሇከት አንገብጋቢ በሆኑ ጉዲዮችን ብቻ በማትኮር አጠር ባሇ መሌኩ ሇማቅረብ ሞክሬያሇሁ::  

በአሁኑ ጊዛ ኢትዮያን ጎብኝቶ የተመሇሰ ወይም ስሌክ ዯውል ቤተሰቡን ያነጋገረ ሰው ሁለ ስትጠይቁ በአመዚኙ የምታገኙት መሌስ 

“ዚሬ ሀገሪትዋን ማን እንዯሚያስተዲዴራት አናወቅም::  የሕግ ከሇሊና ዋስትና የሇንም:: ያሇንን ችግር ሇመፌታት ሇማን አቤት 

እንዯሚባሌ አይታወቅም:: እንዱያው በዯፇናው የኢትዮያን አዴባር ነው እያስተዲዯረን ያሇው እንጂ ሇኛ የሚሆን መንግስት ካጣን 

ውሇን አዴረናሌ”::  የሚሌ እሮሮ ነው የምትሰሙት:: እውነት ነው እኔም በሀገር ቤት የሶስት ወር ቆይታዬ በብዘ ቦታዎች በመዋወር 

በአካሌ ተገኝቼ በዓይኔ ያየሁትንና የሰማሁትን ነገር ህዜቡ ከሚሇው የተሇየ አይዯሇም:: እንዱያውም ችግሩ ህዜቡ ከሚሇው በሊይ ነው:: 

የሚገርመው ዯግሞ በሄዴክበት ቦታ ሁለ የምትሰማው እሮሮና ስጋት አንዴ ዓይነት ነው:: ህዜቡ ሇኛ የሚሆን መንግስት የሇንም የሚሌ 

እሮሮ ሇማሰማት የተገዯዯበት ዋና ዋና ምክንያቶችስ ምንዴን ናቸው? : -    

1. ስርዓቱ ከማንም ጊዛ በሊይ ወዯ ፌፁም አምባ ገነንነትና ሕገ አሌበኝነት ተሸጋግረዋሌ  
 

አሁን ያሇው የሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ሊይ ሊዩን ከውጭ ስንመሇከተው በአሸብራቂ ቃሊት ታጅቦ ጋብ ያሇና የተረጋጋ ይመሰሊሌ 

እንጂ ውስጡ ውስጡን መቼ እንዯሚፇነዲ የማይታወቅ የተዲፇነ እሳት ሆኖ አስጊ ሁኔታ ሊይ የዯረሰ መሆኑን መረዲቱ የሚከብዴ 

አይዯሇም:: በእውነት ረሃቡንና የፓሇቲካ ምሕዲሩን ብሌሹነት ተዯማምረው በህዜባችን ሊይ የፇጠሩትን ዴርብ ዴርብርብ ችግር 

ከምንናገረው በሊይ ነው:: ስርዓቱ ከማንም ጊዛ በሊይ ወዯ ፌፁም አምባ ገነንነትና ሕገ አሌበኝነት ስሇተሸጋገረ በሕብረተሰቡ ሊይ ያለት 

ችግሮች ከሚሸከመው በሊይ ሆኖበታሌ:: በዙህ ምሬት ምክንያት ህዜቡ መሪ ዴርጅት ባይኖረውም ከመንግስት ጋር ዓይጥና ዴመት 

በመሆን በራሱ ተነሳሽነት በያሇበት የሞት ሽረት ትግሌ እያካሄዯ ይገኛሌ:: በቅርቡ በኦሮሞ፣ በትግራይ፣ በአማራና በላልች ክሌልች 

የተነሱት የህዜብ ዓመፆች መነሻቸው የመብት ጥሰት፣ ዓፇናና ምሕዲረ ብሌሹነት መሆናቸውን ላሊ ቀርቶ ራሳቸው ጠቅሊይ ሚኒስተር 

ሀይሇማሪያምም ሳይቀር ያመኑበትና የመሰከሩበት ጉዲይ ነው::  
 

ህዜቡ ሇውጥ ይፇሌግ እንጂ በስሌጣን ሊይ ያሇው የአቶ መሇስ ራእይ ወራሽ ነኝ የሚሌ መንግስት ግን ያሇፇውን ስር የሰዯዯ ችግር 

ከመዴገም አሌፍ አዱስ ራእይና የተሻሇ የመፌትሄ ፓሉሲ ሇማፌሇቅ የሚያስችሌ ዓቅሙም ፌሊጎትም የሇውም:: ጠቅሊይ ሚኒስትሩ አቶ 

ሀይሇማሪያም ስሌጣናቸውን ተረክበው አሃደ ብሇው ስራ ሲጀምሩ በፓርሊማ የህዜብ ተወካዮች ተገኝተው የነገሩን ነገር ቢኖር የአቶ 

መሇስን ራእይ አዯራ ጠባቂና ባሇኩንትራት መሆናቸው እንጂ ከእርሳቸው የምንጠብቀው ላሊ አዱስ ሇውጥ እንዯላሇ 

አረጋግጠውሌናሌ:: ጠቅሊይ ሚኒስተር ሀይሇማሪያም ኢትዮያን የመሰሇች ትሌቅ ሀገርና 90 ሚሉዮን ህዜብ ሇመምራት የታሪክ 

አጋጣሚ ቢያገኙም ቅለ እንዯ አንዴ መሪ የራሳቸው የሆነ አሻራ ጥሇው ሇማሇፌ የሚያስችሊቸው አዱስ ራእይና ፓሉሲ እንዯላሊቸው 

ነው የነገሩን :: በዙህ መሰረት መንግስት ሀገርን በአግባቡ ሇማስተዲዯርና በሀገሪትዋ ሊይ ስር የሰዯደትን ቅራኒዎችንና ህዜባዊ ዓመፆችን 

ሇመቆጣጠርና ሇመፌታት ነገሮችን ሁለ ከዓቅሙ በሊይ የሆኑበት ይመስሊሌ :: ስሇዙህ መንግስት በአሁኑ ወቅት እየተሊተመ ያሇው 

ከሇውጥ ፇሊጊው ህዜብ ጋር ብቻ ሳይሆን ከጊዛም ጋር ጭምር ነው::  
 

ዚሬ በኢትዮያ ስሇፌትሕና ዲኝነት ሲነሳ በመጀመሪያ በአእምሮዋችን ሊይ የሚዯቀነው በየእስር ቤቱ የታጎሩትን እንዯነ እስክንዴር 

ነጋ፣ በቀሇ ገርባ፣ አንደሇም አራጌ፣ ወ/ሮ አሌጋነሽ (ሶስት ሌጆችዋን ዚሬ መንገዴ ሊይ ተጥሇዋሌ)፣ አብረሃ ዯስታ፣ ዮናታን ተስፊየና 

ላልች በሽዎች የሚቆጠሩትን ታጋይ ወገኖቻችን ሊይ እየዯረሰ ያሇውን ስቃይና መከራ ነው:: የነዙህ ታጋይ ወገኖች የክስ አመሰራረትና 

አፇፃፀም ስንመሇከትም አንዯኛ በፀረ ሽብር ሕግ ከታሰሩት ውስጥ አንዴም ሰው በሕገ መንግስቱ ሊይ ከተቀመጠሇት መብትና ግዳታ 

የሇሇ ሕገ ወጥ ተግባር ሲፌፅም ነበር ተብል የቀረበ አንዴም ማስረጃ አሊየንም :: ሁሇተኛ የታሰሩት ሰዎች በእጃቸው ከብዕርና 

ኢትዮያ ከዴጡ ወዯ ማጡ እየገባች ነው 
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ከወረቀት በስተቀር ላሊ ጦር መሳሪያ ያሌነበራቸው፣ ሰሊማዊና ሕጋዊ መንገዴ ተከትሇው የፌትሕ ጥያቄ ሲያቀርቡ የነበሩት ናቸው:: 

ሀቁ ይህ ሆኖ ሳሇ ነገር ግን በህወሓት/ኢሕአዳግ በፀረ ሽብር ሕግ እየተመነጠሩ በቂም በቀሌ ወዯ እስር ቤት እየተወረወሩ ያለት 

የህሉና እስረኞች የፌርዴ ሂዯት ስናይ ሰብኣዊና ዛግነታዊ መብታቸውን የሚጥስ ጭካኔ የተሞሊበት አካሄዴ ነው:: ተቃዋሚዎች ስሇሆኑ 

ብቻ ሕገ መንግስቱን አይመሇከታቸውም:: መጀመሪያ በካዴሬው ዓይን ውስጥ ይገባለ:: ከዙያም ሰበብ አስባብ ተፇሌጎ የሚጠመደበት 

ቀን ይመቻቻሌ:: ቀጥልም አስዯንጋጭ በሆነ መሌኩ በአፊኝ ሏይሌ ተይው በደሊ እየተዯበዯቡ እስር ቤት ይገባለ:: እስር ቤት ከገቡ 

በሗሊም አሰቃቂ የሆነ የአካሌና የስነ ሌቦና ጥቃት ይፇፀምባቸዋሌ :: ይህን ሁለ ስቃይ ካሳሇፈ በሗሊ ነው ወዯ ማስረጃ ፌሇጋ 

የሚኬዯው:: ከዙያም ሆን ተብል ማስረጃ እያፇሊሇግን ነው እየተባሇ መቋጫ ሇላሇው ጊዛ ፌርዴ ሳያገኙ በእስር ቤቱ እንዱታሹና 

እንዱበሰብሱ ይዯረጋሌ::     
 

ላሊውን ትተን የዓረና ትግራይ ሇለዓሊዊነትና ዳሞክራሲ የአመራር አባሌና የመቀላ ዩኒቨርስቲ የፓሇቲካ ሳይንስ ተመራማሪና መምህር 

የነበረው አቶ አብርሃ ዯስታን የታሰረበትን ሁኔታና በፌርዴ ሂዯቱ የዯረሰበትን ስቃይ ስንመሇከት በሽዎች ወጣቶች የህሉና እስረኞች 

ሊይ እየዯረሰ ያሇውን ግፌና መከራ ቁሌጭ አዴርጎ የሚያሳይ ገሊጭ ነው ብዬ አምናሇሁ:: ወጣት ምሁሩ አብርሃ ዯስታ ሇሰሊማዊ ትግሌ 

ባሇው ቆራጥነት : የፓሇቲካ ብስሇት : የማሳመን ችልታና ሌበ ሙለነት ሽዎችን ወጣቶች ማነቃነቅ ሲጀምር የስርዓቱን ካዴሬዎች 

በሃሳብ ሉመክቱትና ሉያሸንፈት አሌቻለም :: ሰሇሆነም “ ይህቺን ባቄሊ ካዯረች አትቆረጠምም ” ከሚሌ ስጋት የተነሳ እሱም በተራው 

አፊኝ ስኳዴ በማሰማራት እየዯበዯቡ እስር ቤት ወረወሩት:: የታጋይ አብርሃ ዯስታ መታሰር ሇተቀሩት ታጋዮች በተሇይም ሇትግራይ 

ወጣቶችና ምሁራን “እኔን አይተህ ተቀጣ” የሚሌ አስዯንጋጭና አስፇሪ መሌእክት ሇማስተሊሇፌ እንዯ መቀጣጫ አዴርገው 

ተጠቅመውበታሌ:: መጀመሪያ በካዴሬዎቹ ጥርስ ገብቶ በዓይነ ቁራኛ ሲከታተለት ሰነበቱ:: ከዙያም ስራ ቦታ ውል ወዯ ቤቱ ሲገባ 

ትሌቅ ሽፌታ የማረኩ ይመስሌ አፌነው በመያዜ ከዯበዯቡት በሗሊ ወዯ አዱስ አበባ ወስዯው እስር ቤት አስገብተው ሲያሰቃዩት ቆዩ:: 

ይህ በእንዱህ እንዲሇ ፌርዴ ቤቱ ከተከሰሰበት የአሸባሪነት ወንጀሌ ነፃ የሇቀቀው መሆኑን ቢታወቅም ቅለ አፌ እሊፉ ተናግረሃሌ ተብል 

እንዯገና በእስር ቤቱ አንዱቆይ በማዴረግ እንዯሌማዲቸው ይኽውና እስከ ዚሬዋ ቀን ዴረስ ያሊንዲች ፌትሕ በጨሇማ ቤት ታጉሮ 

ይገኛሌ::  

በግሌፅ እንዯሚታየው ዚሬ የህወሓት/ኢሕአዳግ መንግስት ስሌጣኑን በሞኖፓሌ ተቆጣጥሮ ራሱ ሕግ አውጪ፣ ራሱ ዲኛ ፣ ራሱ ከሳሽ፣ 

ራሱ መስካሪ፣ ራሱ ፓሉስ፣ ራሱ አሳሪና ገራፉ ሆኖ በፇሊጭ ቆራጭነት በቆመበት ሀገር የህዜብ መብትና ነፃነት ይከበራሌ ብል ማሰብ 

ፌፁም የዋህነት ነው:: በተሇይም ዓሇምን ያስዯመመ የ2007 ዓ.ም. ሀገራዊ  ምርጫ በመሊ ሀገሪቱ ላልቹ ተወዲዲሪዎችን በዛሮ 

በመረር መቶ በመቶ አሸነፌኩ ብል ካወጀበት ቀን ጀምሮ በህዜብ ሊይ በተሇይም እንዯነ መዴረክ፣ አንዴነት፣ መኢኣዴና በመሳሰለት 

ተቃዋሚ የፓሇቲካ ዴርጅቶች ሊይ እየወሰዯ ባሇው ምሕረት የሇሽ እርምጃ ምክንያት ባሇፈት ጥቂት ወራት ብቻ ከ4000 በሊይ አባሊት 

በጀምሊ እስር ቤት አጉሯሌ :: በመሬት ወረራ ሳቢያ በኦሮሚያ ክሌሌ በተነሳው የመብት ጥያቄ ምክንያትም ከ300 በሊይ የክሌለን 

ወጣት ተማሪዎች ተገዴሎሌ :: በአስር ሽዎች የሚቆጠሩም እስር ቤት ታጉሯሌ፣ ቆሰሎሌ፣ ተሰውሯሌ፣ አሉያም ሀገር ሇቀው ሽሽቷሌ:: 

ዚሬ ኦሮሚያ ከሲቪሊዊ አስተዲዯር ወዯ ፓሉስ ሀገር (police State) ተቀይሮ የሽብርና የብጥብጥ ዴባብ የነገሠበት ክሌሌ ሆኖ 

ይገኛሌ:: መንግስት ምርጫን መቶ በመቶ አሸነፌኩ ባሇበት ማግስት ይህ ዓይነቱ ጭካኔ የተሞሊበት የጀምሊ እሌቂት በኦሮሞ ህዜብ 

ታሪክ ውስጥ ታይቶ የማይታወቅ አሳዚኝ ክስተት በመሆኑ የማይረሳ ጥቁር ታሪክ ጥል አሌፎሌ ::    

በኦሮሚያ የተፇፀመው አሳዚኝ ክስተት (ትራጀዱ) ቁሌጭ አዴርጎ የሚያሳየን የህወሓት/ኢሕአዳግ ስርዓት ሊሇፈት አርባ ዓመታት ያህሌ 

የተከተሇውን የከፊፌሇህ ግዚ ኢንጂነሪግ የራውን እያጨዯ መሆኑን ነው:: ሊሇፈት ዓስርተ ዓመታት ህዜቡን እርስ በርሱ ሇማናቆር 

ሲባሌ በብሄር ብሄረሰቦች መካከሌ የቀበረውን ፇንጅ እየፇነዲ መሆኑን ነው የሚያመሊክተን:: በ2007 ዓ.ም. ተወዲዴሬ መቶ በመቶ 

አሸነፌኩ የተባሇውን ምርጫ በህዜቡ ፌሊጎት የተገኘ ውጤት ሳይሆን በአፇ ሙዜ ሀይሌና በማጭበርበር የተገኘ መሆኑን የሚያሳይ 

ነው:: የብሄር ብሄረሰቦችን ጥያቄም ስንመሇከት ዯግሞ ሇስርዓቱ ከፊፌሇህ ግዚ መሳሪያ እንዱሆን ተዯረገ እንጂ ጥያቄውን በሀቀኛ 

ዳሞራሲያዊ ስርዓት ጥሊ ስር ሆኖ በህዜቦች መፇቃቀዴና እኩሌነት ሊይ መሰረት አዴርጎ ያሌተሰራ መሆኑን በግሌፅ የሚያሳይ ነው:: 

በቅርቡ ከቤንሻንጉሌ፣ ከጋምቤሊና ከዯቡብ የተባረሩትን የአማራ ወገኖቻችንም የሚያሳየን የስርዓቱ የከፊፌሇህ ግዚ ውጤት መሆኑን 

ነው:: በአንዴ ወቅት ራሳቸው ጠቅሊይ ሚኒስተሩ አቶ ሀይሇማሪያም ዯሳሇኝ ሲናገሩ “በየክሌለ የኛ ቋንቋ የማትናገሩ ከሆነ ከዙህ 

ውጡ:: ሀብት ማፌራት አትችለም እያለ በአንዲንዴ ክሌልች ችግር እየፇጠሩ እንዯሆነ ዯርሰንበታሌ:: ይህም ሇሀገሪትዋ አንዴነትና 

ዴህንነት አዯጋ ሊይ የሚጥሌ ሁኔታ ነው” በማሇት በምሬት ሲገሌፁ ተዯምጧሌ :: ከዙህ ተነስተን ማሇት የምንችሇው - አንዴ ዛጋ 

በማንኛውም የሀገሪትዋን ማዕዜናት ተንቀሳቅሶ ሇመስራት፣ ሀብት ሇማፌራት፣ ሇመምረጥና ሇመመረጥ የማይችሌ ከሆነና መብቱን 

በር፣ በቋንቋ፣ በሀይማኖትና በቦታ ከተገዯበ ሀገር አሇኝ!! ኢትዮያዊ ነኝ!! ማሇቱ ትርጉሙ ምን ሉሆን ነው? ይህ ሁኔታ በዙህ 

ዓይነት ከቀጠሇ ዯግሞ ኢትዮያ እንዯ ሀገር አንዴነትዋን ጠብቃ ሇመኖር ምን ዋስትና ይኖራታሌ? የሚሇውን ጥያቄ የዙሁ ትውሌዴ 

ትሌቁ ፇተና ነው ብዬ አምናሇሁ::  



               ኢትዮያ ከዴጡ ወዯ ማጡ እየገባች ነው                ከይኩኖ መስፌን - ሰሜን አመሪካ   

በመሆኑም በኦሮሞ ክሌሌ የተነሳው ዯም አፊሳሽ ጥያቄ መነሻው የአዱስ አበባ የካርታ ፕሊን ሳይሆን ስርዓቱ እየተገበረው ያሇው 

የአፇና: የመሬት ወረራና የከፊፌሇህ ግዚ ፓሉሲ የፇጠረው የመብት ጥሰት መሆኑን ተዯጋግሞ ተገሌፀዋሌ:: ችግሩ ከኦሮም ክሌሌ አሌፍ 

በላልች የሀገሪትዋን ማዕዜናትም የብዘ ህዜብ ሌብ አሸፌቷሌ:: በዙሁ ሁኔታ የተቀጣጠሇው የህዜብ መነሳሳትና ዓመፅ የተዯናገጡ 

የህወሓት/ኢሕአዳግ መሪዎችም በቅርቡ በኦሮሞ ፣ በወሌቃይት፣ በቅማንትና በላልች አከባቢዎች በስርዓቱ ቁንጮ ሊይ የተነሳውን 

የህዜቡን የመብት ጥያቄ በአግባቡ ከመፌታትና መሌስ ከመስጠት ይሌቅ መሌኩንና አቅጣጫውን በመቀየር በላልቹ ብሄሮች 

በተሇይም በትግራይ ህዜብ ሊይ ያነጣጠረ ጦርነት በማስመሰሌ ጠሊት መጣብህ በሚሌ ሰበብ የጥሊቻ መርዜ ሲረጩ ከርሟሌ:: 

ሇመናት አብሮውና ተፊቅሮው በመቻቻሌ ይኖር በነበረው ወንዴማማች ህዜብ መካከሌ አሊስፇሊጊ መናቆርና መተሊሇቅን ሇመፌጠር 

ሲባሌ በሰሊም ወዲደ የትግራይ ህዜብ ሊይ እኖሆ ዚሬም አዱስ የቅስቀሳ መቻቸውን ጀምሯሌ:: የመቻቸው ዋና አሊማም የህወሓት 

መሪዎች የትግራይ ህዜብን መዯበቂያ ዋሻ አዴርገው ሇመጠቀም የተቀየሰ ስሌት መሆኑን የአዯባባይ ሚስጢር ከሆነ ውል አዴሯሌ::  

2.  ህወሓት በትግራይ ህዜብ ሊይ እየወሰዯ ያሇው የቀቢፀ ተስፊ እርምጃዎች  
 

ህወሓት የትግራይ ህዜብንና የሰማእታቱን አዯራ የበሊ ዴርጅት ነው 

የትግራይ ህዜብ መራራ መስዋእትነትን ከፌል ከትግለ ምን አገኘ? ሇሚሇው ጥያቄ በአጭሩ ሇመመሇስ በትግርኛ አንዴ አባባሌ አሇ:: 

እሱም “ሃዲኒት’ያ ከሌብስ ጨጉርን ኣብ ኣፊ ፅሌእን ትርፊ“ በአማርኛ ሲተረጎም “አዲኝ ውሻ ጠጉር በአፈ ጥሊቻ ትርፈ” እንዯሚባሇው 

ነው:: በአንዴ ወቅት አቶ ስብሓት ነጋ ሲናገር “ከኤርትራኖች በሊይ ታግሇን ኤርትራን ነፃ እንዴትወጣ አዴርገናሌ” ብል በይፊ 

እንዯተናገረ የሚታወስ ነው:: እንዯተባሇውም በአስር ሽዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ሇጋ ወጣቶች በሳሕሌ በረሃ ምተው ሇኤርትራ ነፃነት 

የዯም ዋጋ ከፇለ:: ነገር ግን የትግራይ ህዜብ ያገኘው ምሊሽ ዲግም ጦርነትና ጥሊቻ ነው:: በተመሳሳይ መሌኩ የህወሓት መሪዎች 

በትግራይ ሌጆች መራራ መስዋእትነት አዱስ አበባ ቤተ መንግስት ዯረሱ:: ነገር ግን በአሁኑ ጊዛ ማን ስሌጣኑን መከታ በማዴረግ 

የሀገርንና የህዜብን ሀብት እየረፇ ሇሌጅ ሌጆቹና ሇመዴ አዜማደ የሚተርፌ ምርጥ ቢሊ ቤቶችና ሰማይ ጠቀስ ፍቆችን ሰርቶ 

በተንዯሊቀቀ ንሮ እየኖረና እየሇማ እንዲሇና በአንፃሩ የማን ሌጅ ዯግሞ ወዯ ስዯትና ሌመና ተዲርጎ እየዯማ እንዯሚገኝ በዜርዜር ሇናንተ 

ማቅረቡ ሇቀባሪ ማርዲት ይሆንብኛሌ:: የትግራይ ህዜብ የታገሇሇትን አሊማና የከፇሇውን የመስዋእትነት ዋጋ ፌሬ ሳያስገኝ ቀርቶ ጥሊቻ 

ብቻ ይዝ ነው የቀረው:: ከላሊው ወገኑ ጋር በማበር በአገዚዘ ሊይ ዲግም የመብት ጥያቄና አመፅ እንዲያስነሳ በመስጋትም ሆን ተብል 

እሳት በመጫር በኢትዮያውያን ወንዴሞቹ ንዴ ከህወሓት ጋር ተዯምሮ በጥሊቻና በጥርጣሬ ዓይን እንዱታይና ዘሪያውን ሁለ 

በጠሊት የታጠረ በማስመሰሌ ሳይወዴ በግዴ በፌርሃት ፀጥ ረጭ ብል እንዱገዚ ሇማዴረግ በጋሃዴም ሆነ በስውር ሊሇፈት አርባ 

ዓመታት ያሌተፇነቀሇ ዴንጋይ አሌነበረም::   

አሊማውም ግሌፅ ነው በአንዴ በኩሌ የትግራይ ምዴር ላሊ ሏይሌ ወር ብል የማይመሇከታት፣ የህወሓት የማይዯፇር ምሽግ፣ የካዴሬ 

መፇሌፉያና የመርፉያ የጓሮ አትክሌታቸውን አዴርገው ሇመጠቀም ነው:: በላሊ በኩሌ ዯግም በዙሁ አካባቢ ቀና ብል የሚያይና 

ሇመብቱ ጥያቄ የሚያነሳ ትግራዋይ እንዲይኖር ነው:: በዙህ መሰረት ህዜቡን አንዴ ሇአምሰት አዯራጅተው መፇናፇኛ አሳጥተውታሌ:: 

እርስ በርሱ ተከፊፌል እንዱባሊ አዴርገውታሌ:: ከጎረቤቱና ከገዚ ወንዴሙ ጋር አናከሰውታሌ:: በፌርሃትና በጥርጣሬ ተሸማቅቆ 

እንዱኖር አዴርገውታሌ:: ከሁለም በሊይ ያሳነኝ: ያሳፇረኝና አንጀቴን የበሊኝ ነገር ቢኖር ይህ በአትንኩኝ ባይነቱንና በጀግንነት 

ተምሳላትነቱን የሚታወቅና ሇዯርግም ሆነ ሇባዕዲን ወራሪዎች ያሌተንበረከከ ታጋይ ህዜብ : ዚሬ በገዚ ሀገሩ በፌፁም አፇና ተይዝ 

በመሇሳውያንና በሻዕቢያውያን እጅ ወዴቆ በዴርብ አሇንጋ እየተገረፇ እኖሆ ዚሬ ክፈኛ ሲዯማ: አንገቱን ዯፌቶ ዲግም ሲያሇቅስ ማየቴ 

የሞት ሞት ፌዲ ነው::     

አዎ!! “አትረፌ ያሇውን በሬ ቆዲውን ሇከበሮ ይውሊሌ” እንዯሚባሇው ሁለ ከአቶ መሇስ ሕሌፇትና እረፌት በሗሊም ሚስኪኑ 

የትግራይ ህዜብ እፍይታ አሊገኘም :: ዚሬም ይባስ ብሇው ነጋ ጠባ ህዜቡን እየሰበሰቡ “የታሊቁ መሪያችን የመሇስ ዛናዊ ራእይና አዯራ 

ሇመቀበሌና ሇማክበር ቃሌ ኪዲን ግባ” እያለ መውጫና መግቢያ በማሳጣት እያስጨነቁት ይገኛለ:: ከዙህም አሌፇው የመሇስ ዛናዊ 

ፍቶግራፌ በመንግስታዊ መሰሪያ ቤቶች ብቻ ሳይሆን በግሌ ንግዴ መዴብሮችና በጠሊ ቤትም ሳይቀር እንዱሇጥፌና እንዯ ጣዖት 

እንዱያመሌክ ጫና እየተዯረገበት ይገኛሌ:: በዙህ ብቻ አሊበቃም ሇታሊቁ መሪያችን መሇስ ዛናዊ ሏወሌት መሰሪያ እየተባሇ 

ከረሃብተኛው ህዜብ የሚሰበሰበው ገንብም ተጨማሪ ዴብ ዕዲ የሆነበት ጉዲይ ነው :: ላሊ ቀርቶ የቀበላ መታወቂያ እንኳን 

ሇማውጣት እንዯ የዛግነትና የነዋሪነት መስፇርት ተዯርጎ የሚወሰዯው ሇመሇስ ዛናዊ ሏወሌት መስሪያ የሚሆን ገንብ ማዋጣትና 

ራእዩን መቀበሌ እንዯ ቅዴመ ሁኔታ ተዯርጎ ይወሰዲሌ:: ሇማያነበው እና በወሬ ብቻ ሇሚሰማው የዴርጅቱ ሌሳን የሆነ ጋዛጣም በግዴ 

እንዱከፌሌ ይዯረጋሌ:: ካሌተቀበሌክ ዯግሞ ሉዯርስብህ የሚችሇውን የአካሌና የስነ ሌቦና ቅጣት ምሕረት የሇውም:: ከዙሁ ጋር ተያይዝ 

በተንቀሳቀስኩበት ቦታዎች ሁለ ያየሁት ነገር ዯግሞ እያንዲንዶን ትንሽ ዯን ያሊት ቦታ ከተገኘ ሆን ብሇው መሇስ ፓርክ ተብል 

እንዱጠራ ይዯረጋሌ:: የዙህ ዓይነቱ ተግባር ምናሌባት በላልች ክሌልች ይቀንስ ይሆናሌ እንጂ በትግራይ ምዴር የተሇመዯ ጉዲይ ነው::   
 



               ኢትዮያ ከዴጡ ወዯ ማጡ እየገባች ነው                ከይኩኖ መስፌን - ሰሜን አመሪካ   

በአሁኑ ጊዛ በትግራይ የመሌካም አስተዲዯርና ፌትሕ ማጣት፣ የስርዓቱን አዴሌዎና አፇና ተዯማምረው ህዜቡ ከሚሸከመው በሊይ 

ሆኖበታሌ:: ይህ ሁለ ችግር የመኖርና ያሇ መኖር የህሌውና ጥያቄም እየሆነ ስሇመጣ ህዜቡ ምሬቱን በግሌፅ መናገር ጀምሯሌ:: 

የህዜቡን መነሳሳት ያሰጋቸው እነ አባይ ወሌደም ሊቂ መፌትሄ ከመሻትና ህዜቡን የሚያረጋጋ ስራ ከመስራት ይሌቅ በእነሱ ሊይ 

ያነጣጠረውን ጥያቄ መሌሰው ወዯ ህዜቡ በመወርወርና ግምገማ እያለ በመስብሰብ እርስ በርሱ እየተባሊ እንዱውሌ እያዯረጉት 

ይገኛለ:: የህዜቡን ቀሌብ ሇመቀየር ሲባሌ ዯግሞ ኦሮሞ ባንተ ሊይ ተነሰቷሌ ፣ በትግሌህ ያገኘኸውን የወሌቃይት መሬት ሉወሰዴብህ 

ነው፣ ወተ እያለ ማዯናገሪያ ስሌቶችን በመዯርዯር ህዜቡ መሰረታዊ ጥያቄውን ወዯ ጎን ትቶ ጊዛውን አሊስፇሊጊና አሰሌቺ በሆኑት 

ጉዲዮች ሊይ ተጠምድ እንዱውሌ እያዯረጉት ይገኛለ:: ይሁን እንጂ ዚሬ የትግራይ ህዜብ ጠሊቶች ህዜብ አይዯሇም:: ቀንዴ ጠሊቶቹ 

ሇዴህነት : ሇውርዯት : ሇጦርነት : ሇአስከፉ ስዯት የዲረጉትና እንዱሁም ከአጋም እንዯተጠጋ ቁሌቋሌ በሻዕቢያ እየዯማ እንዱኖርና 

ለዓሊዊ ክብሩን በባዕዲን እንዱዯፇር ያዯረጉት በውስጡ የበቀለ እሾኽ አሜኬሊዎች መሆናቸውን ጠንቅቆ ያውቃሌ:: ከዙህ የተነሳ 

በአሁኑ ጊዛ የትግራይ ህዜብ ዋነኛ ስጋት ህወሓት በህይወት አሇ ወይስ የሇም የሚሌ ጥያቄ አይዯሇም :: ህወሓትና የትግራይ ህዜብ 

ሆዴና ጀርባ ከሆኑት ቆይቷሌ:: የህወሓት መሪዎች የትግራይ ህዜብን መዴህን : ከሇሊና ጠበቃ መሆን እንዯማይችለ በተግባር የታየ 

ስሇሆነ ህዜቡ በነቂስ ያውቃሌ::  

 ህወሓት የትግራይ ህዜብንና የሽዎች ሰማእታትን አዯራ የበሊ ዴርጅት ነው:: ይህ ማሇት ህዜቡ የህወሓት መሪዎች የሰማእታትን 

ዯም የተከፇሇበት አሊማ በመርሳት የግሌ ጥቅማቸውን በማሳዯዴ ሊይ እንዯሆኑ ያውቃሌ:: ሇምሳላ ባሇፇው ጊዛ በመቀላ 

ተጋጅቶ በነበረው ፋስቲቫሌ ሇመሳተፌ ከዱያስፓራ የመጡ ከ3000 በሊይ የትግራይ ተወሊጆች በተሰበሰቡበት አዲራሽ ሊይ 

ከተሳታፉዎች አንደ ያቀረበው ጥያቄ እንዱህ ይሊሌ “እኔ ከሁለም በሊይ ያሳነኝና የሚያሳፌር ስራ በትግራይ ያየሁት ትናንትና 

ስንት ታጋዮችን ቀብረው የመጡና ስንት የዯም ዋጋ የተከፇሇበትን አሊማ ሲመሩና ሲያስተምሩ የነበሩትን ሰዎች ዚሬ ወዯ ግሌፅ 

ላብነት ተሰማርተው ስናይ ሇህወሓት ብቻ ሳይሆን ሇትግራይ ህዜብም ጭምር ከዙህ የከፊ ውርዯትና ሏፌረት የሇም ” ብል 

አስተያዩትን ሲጨርስ አዲራሹ በጭብጨባ : በፌጬትና በጭኾት እንዯተናጋ የምናስታውሰው ነው::  
 

በተመሳሳይ በቅርቡ ግምገማ በሚሌ አጀንዲ ከሁለም የትግራይ ወረዲዎች ተጠርተው ከአንዴ ሽሕ አምስት መቶ በሊይ አባይ 

ወሌደን ጨምሮ ከፌተኛ የህወሓት መሪዎች፣ የህዜብ ተወካዮችና ላልች ጥሪ የተዯረገሊቸው እንግድች በመቀላ በሏወሌት 

አዲራሽ ሊይ በተሰበሰቡበት ወቅት ያካባቢውን የኪነት አባሊት በመተባበር በዴራማ መሌክ በትግርኛ ያቀረቡትን ምሬት የተሊበሰ 

ዜግጅት የተሰብሳቢውን ቀሌብ የሳበ እንዯነበር ያሳያሌ:: በመዴረኩ ሊይ የሚታየው በአንዴ በኩሌ አንዴ ሌቡን በትዕቢት የተሞሊ 

ባሇስሌጣን ወንበር ሊይ ቁጭ ብል ዓይኑን አፌጥጦ ግራና ቀኙን ሲቃኝና ሲከራከር ይታያሌ:: በላሊ በኩሌ ዯግሞ በርከት ያለ 

የኪነት ሰዎች አንዴ በእንጨት የተሰራ ወንበር ተሸክመው ወዯ አዲራሹ እያመሊከቱ “የተከበራችሁ ህዜቦች ይህ የምታዩት ወንበር 

በእንጨት የተሰራ እንዲይመስሊችሁ:: የተሰራው በሰማእታት ዯምና አጥንት ነው:: ነገር ግን የሚገርመው የህዜባችን አዯራ የበለ 

ባሇስሌጣናት እዙሁ በሰማእታት ዯምና አንጥንት የተሰራ ወንበር ሊይ ቁጭ ብሇው ነው የህዜብና የሀገር ሀብት እየረፈ 

የሚገኙት” ብሇው ሲያቀርቡ አዲራሹ በተሇያዩ ስሜቶች እንዯተሞሊ ቪዴዮው ያሳያሌ:: በነ አቶ አባይ ወሌደ ፉት የቁጣ መንፇስ 

ሲታይ በተራው ተሰብሳቢ ህዜብ ዯግሞ የሃን ፉት ይታያሌ:: ይህ ዓይነቱ የህዜቡን ስሜት የሚኯረኩር በጋሃዴ የተቃውሞ 

ዴራማ ሲቀርብ በህወሓት የአርባ ዓመት ታሪክ የመጀመሪያው ነው:: እንዱያውም አንዲንዴ ታዚቢዎች “ከዴራማው በስተጀርባ 

ከውስጣቸው ላሊ ቡዴን ሳይኖርበት አይቀርም” ብሇው የሚተቹም አሌታጡም::    
 

 ህዜቡና ህወሓት ዓይጥና ዴመት የሆኑበት ላሊው ምክንያት በዜርፉያ ሊይ የተሰማሩት መሪዎች ሊቂ ሌማትና የፓሇቲካ ሇውጥ 

ያመጣለ የሚሌ እምነት ያሇው ትግራዋይ የሇም::  ሌማት ሇራሱ በነፃነት : በፌትሕና በእኩሌ ተጠቃሚነት መርህ ካሌተዯገፇ 

ውል አዴሮ ዕዴገት ሳይሆን ጥፊት ሉሆን እንዯሚችሌ ጥርጥር የሇውም:: ሇምሳላ በኦሮሚያና በላልች አካባቢዎች የተነሳውን 

ዓመፅ ትተን በአሁኑ ጊዛ በላልች ሀገሮች እየተካሄዯ ያሇው አውዲሚ ጦርነት ያስከተሇው እንዯ ህንፃ: ዴሌዴይ: ኢንዱስትሪ: 

መሰረተ ሌማት: ማሕበራዊ መሰረት (social fabric) ውዴመት፣ የህዜብ እሌቂት: ወተ ስናይ መነሻው ሌማት ስሇላሇ 

አይዯሇም:: መሰረታዊ መንሲኤው የሰሊም ሞሶሶ የሆኑትን ፌትሕ: ነፃነት: የሕግ የበሊይነትና ዳሞክራሲያዊ አስተዲዯርን ስሇጠፈ 

ብቻ ነው:: ስሇዙህ ሽሕ ፍቅ ቢሰራና ሽሕ ጊዛ ሌማት እየተባሇ ቢመር ህዜቡ የኔ ነው የሚሇው መንግስትና ስርዓት ከላሇ ነገ 

ፇራሽ መሆኑን የሚያጠያይቅ አይሆንም::   

 በሌቡ የሸፇተ ህዜብ የህወሓት/ኢሕአዳግ መሪዎች የሀገርና የህዜብ ፌቅር አሊቸው ብል በፌፁም አያምንም :: መሪዎቹ ከራሳቸው 

ጥቅም በሊይ የህዜብ ጉዲይ ቅዴሚያ የሚያዩ ቢሆኑ ኖሮ ላሊ ቀርቶ ህዜቡን ከአንዴ ዯካማ መንግስት ከሻዕቢያ ታጣቂዎች አዯጋና 

ጥቃት እንኳን ሉያደኑት ይችለ ነበር:: ነገር ግን አሌሆነም:: ምክንያቱ ጥቃቱ ዴሃው ህዜብ ነው በየቀኑ የዯም ዋጋ እየከፇሇ ያሇው 

እንጂ እነሱ አይዯለም:: መሪዎቹ’ማ በተዯሊዯሇ ንሮና በመከሊኪያ ጥበቃ ተከበው ስሇሚኖሩ ጥቃቱ አጠገባቸው አይዯርስም::  

እንዱያውም በተገሊቢጦሽ ዚሬ እንዯጠሊት የሚያዩት የኤርትራ መንግስት ሳይሆን በሕጋዊ መንገዴ ፇቃዴ አውጥተው ሻዕቢያን 

ጭምር በሚቃወሙ ሀገር በቀሌ የፓሇቲካ ተቃዋሚዎችን ነው ደሊቸውን ያነጣጠሩት:: በተሇይም የመሇስ አዯራ ጠባቂ ነን 



               ኢትዮያ ከዴጡ ወዯ ማጡ እየገባች ነው                ከይኩኖ መስፌን - ሰሜን አመሪካ   

የሚሇው ቡዴን የትግራይ ህዜብ እንዱዲከምሇትና ፀጥ ረጭ ብል አንገቱን ዯፌቶ እንዱገዚሊቸው ነው የሚፇሌጉት እንጂ ነፃነት 

አግኝቶ ቀና ብል ጥያቄ የሚያነሳ ህዜብ እንዱሆን አይፇሌጉትም:: ሇምሳላ እነ አባይ ወሌደ ከሻዕቢያ በሊይ ጠሊት አዴርገው 

በዓይነ ቁራኛ የሚያዩት ዓረና ትግራይን ወይም መዴረክን ነው:: አቶ መሇስ በህይወት መናቸው ከኢሳያስ በሊይ ጠሊት አዴርገው 

ሲመሇከቱዋቸው የነበሩት እነ አቶ ገብሩ አስራት፣ እነ አረጋሽ አዲነና ላልች ናቸው:: ሇምን ቢባሌ አቶ መሇስ በምንም መሇኪያ 

ከነ አቶ ገብሩ አስራት የበሇጠ ሇትግራይ ህዜብ ስሇሚሳሱሇት አይዯሇም:: ነገር ግን ዋናው ምክንያት እነ አቶ ገብሩ አምባገነንነትን 

አንቀበሌም በማሇት እኛም ሇሀገራችን ያገባናሌ ብሇው የራሳቸውን መስመር ይው ትግሌ ስሇጀመሩ ነው:: ሇአቶ መሇስ ራስ 

ምታት ሆኖባቸው የቆየውም ይኸው ነው:: ምክንያቱም ትግለ እያየሇና እየጎሇበተ ከሄዯ ሇላሊው ወገን የእምቢተኝነትና 

የተቃውሞ አርአያ ይሆናለ ብሇው ስሇሚሰጉ ነው::  
 

 በአንዴ የሰሇጠነ ሀገር ውስጥ በሕብረተ ሰቡ ማኸሌ በመከባበርና በነፃነት ሊይ የተመሰረተ ነፃና አማራጭ ሀይሌ ሲኖር ከሁለም 

በሊይ ተጠቃሚ የሚሆነው ህብ መሆኑን በብዘ ሀገሮች በተግባር የተፇተነ ሀቅ ነው:: ጥራት ያሇው ዕቃ የምታገኘው ውዴዴር 

ባሇበት ገበያ ሊይ ነው:: ግሇ መሪዎች ገዯብ የሇሽ ስሌጣን ይው እንዯ ፇሇጉ በሀገርና በህዜብ ሀብት ሊይ እንዲይባሌጉ 

መቆጣጠሪያና የሀይሌ ሚዚን መጠበቂያ መሳሪያ አንደ ጠንካራ ተፍካካሪ ሀይሌ ሲኖር ነው:: አሁን ያለት የህወሓት መሪዎች ግን 

የዳሞክራሲ መርህ እንኳን በአግባቡ የማይቀበለ ብቻ ሳይሆን ራሳቸው የፃፈትን ሕገ መንግስት እንኳን በአግባቡ ተግባራዊ 

እንዱሆን ፌፁም አይፇሌጉም:: ተቃዋሚ ሀይሌ እንዱጎሇብት በፌፁም የማይፇሌጉበት ዋናው ምክንያት ዯግሞ ሇህዜብ አስበው 

ሳይሆን “ ዋ ” የሚሊቸው አማራጭ ሀይሌ ካሇ ብቻቸውን እንዯፇሇጉ መዜረፌና በስሌጣን መባሇግ እንዯማይችለ ጠንቅቀው 

ስሇሚያውቁት ነው:: ሕገ መንግስቱ በአግባቡ ተግባራዊ ከሆነ ዯግሞ የያዘትን ስሌጣንና የረፈትን ሀብት የሚነጠቁና በሕግ 

የሚጠየቁ መስል ስሇሚታያቸው ስሇሕግ ሌዕሌና ጨርሶ እንዱወሳም አይፇሌጉም:: በነፃ ውዴዴር ሊይ የተመሰረተ ምርጫ 

እንዲይኖር የሚሰጉበትና በሩን የሚጉበት ምክንያትም አንደ ይኸው ነው:: ህዜቡ ሕገ መንግስታዊና ለዓሊዊ ስሌጣኑን 

የሚያረጋግጥበት ከሁለም የሊቀ መብት ምርጫ መሆኑን እየታወቀና በሕገ መንግስቱ ውስጥ ተቀምጦ እያሇ ነገር ግን በነፃ 

መዴረክ ተወዲዴረው ሇማሸነፌ የፓሇቲካ ካፒታሌና የሞራሌ መሰረት የላሊቸው መሆናቸውን ጠንቅቀው ስሇሚያውቁ ካርደን 

በአቋራጭ በአፇ ሙዜ ነጥቀው ሇመውሰዴ ይገዯዲለ::     

 

ሚዱያው መቶ በመቶ በአንዴ ፓርቲ ቁጥጥር ስር ነው:: 

ሚዱያ በዚሬ በ21ኛው ክፌሇ መን ከህዜቡ ንሮ ጋር ተቆራኝቶ እጅና እግር በሆነበት መዋእሌ ሊይ አዯንቁረህ ግዚ በሚሌ የስርዓቱን 

ፓሉሲ ምክንያት የትግራይ ህዜብ በአገሪተዋ ውስጥ ያለና የሚዯረጉ ነገሮች ሁለ ነፃ ሚዱያን በመዜጋት የማወቅ መብቱን የተገዯበ 

እና የተከሇከሇ ነው፡፡ በአንዴ በኩሌ ሀገሪትዋ ሇምታሇች፣ ዕዴገት አሳይታሇች፣ አየተባሇ ነጋ ጠባ ሲሇፇፌ እንሰማሇን:: በላሊ በኩሌ 

ዯግም ህዜቡን የዕዴገት መሰረት የሆነውን ትክክሌኛ የመረጃ ሏይሌ ተጠቃሚ እንዲይሆን በመከሌከሌ ከሰሇጠነ ዓሇም የተጋረዯ ህዜብ 

ሆኖ እንዱኖር እየተዯረገ ነው:: ስሇዙህ ነፃ ሚዱያን መከሌከሌ ማሇት ወዯ ዕዴገት የሚወስዴ መንገዴ ሳይሆን ወዯሗሊ ወዯ ጨሇማ 

መን የሚመሌስ ስራ ነው እየተሰራ ያሇው::   

በትግራይ ያሇው ሚዱያ ከአስተዲዯሩ ጀምሮ በቀጥታ በህወሓት ማእከሊይ ኮሚቴ የሚመራና መቶ በመቶ በአንዴ ፓርቲ ቁጥጥር ስር 

የገባ ስሇሆነ ህዜቡ ነጋ ጠባ ሌማታዊ ጋዛጠኞች በሬ ወሇዯ ብሇው በአሸብራቂ ቃሊት ታጅቦ በሚያቀርቡት ዴራማ ጆሮውን 

ከመዯንቆር በስተቀር ላሊ በአካባቢው ያሇውን ሁኔታ የሚያውቅበትና የሚያይበት አማራጭ መስኯት የሇውም:: አሌፍ አሌፍ 

እየወዯቁም እየተነሱም ብዘ እንግሌት እየዯረሰባቸው ሲፅፈ የነበሩት አንዲንዴ ነፃ ጋዛጠኞችም ከያለበት እየተሇቀሙ እስር ቤት 

ገብቷሌ አሉያም ወዯ ውጭ ዓሇም ተሰዶሌ:: በሀገሪቱ ነፃ ሚዱያ የተፇቀዯ ሇማስመሰሌ በእጅ አዘር እየተዯጎሙ ሇመንግስት ሽፊኝ 

የሚሰጡ አንዲንዴ ታማኝ ሰዎችም የሚያቀርቡት ፅሐፌ ሰርዓቱን የሚያወዴስና ሇአንዴ ሞኖፓሊዊ ፓርቲ ብቻ ያዲሊ ከመሆን አሌፍ 

በመሬት ሊይ ያሇውን እውነታና የህዜቡን ምሬት አንዲችም ሲግቡ አይታዩም::   

በተሇይም ከአቶ መሇስ ሕሌፇት በሗሊ ህወሓት ተዲክሟሌ፣ ተበትነዋሌ፣ በትግራይ ህዜብ ንዴ አሜኔታ አጥቷሌ፣ በላሊ አካባቢም 

የኢሕአዳግ አባሌ ዴርጅቶችንም ጨምሮ በኢትዮዮያ ህዜብ ንዴ ተንቋሌ፣ ስሌጣኑን ከተረከቡት መሪዎች ውስጥም መሇስን 

የሚተካ ሰው የሊቸውም፣ ሽባ አዴርጎ ነው የተዋቸው፣ ወተ እየተባሇ በሰፉው መወራት ከጀመረ ዓመታት አስቆጥሯሌ:: በሀገሪቱ 

ውስጥ ያሇው እውነታም ይህንን ሀቅ ነው የሚያረጋግጠው::  እውነት ነው መሇስ ህወሓትን ማዲከም ብቻ ሳይሆን ሉጠገን በማይችሌ 

መሌኩ ነው ገዴልት የሄዯው::  መሪዎችም በመሇስ ዘሪያ ተሰባስበው እሱ የሚያፇሌቀውን ሀሳብና የሚሰጣቸውን ትእዚዜ ፇፃሚዎች 

ብቻ ስሇነበሩ ከሕሌፇቱ በሗሊም እሱን ተክተው ሇመስራትና አዱስ ፓሉሲ ቀርፀው ሇመንቀሳቀስ የሚያስችሊቸው ዓቅምም ሞራሌም 

አሊገኙም:: እንዱያውም ነገሩን ሁለ መሊ ቅጡ ጠፌቷቸው በተሇያዩ ጎበዜ አሇቆች ተከፊፌሇው እርስ በራሳቸው በጎሪጥ መተያየት 

መጀመራቸው የአዯባባይ ሚስጢር እየሆነ መጥቷሌ:: ከዙህ ስጋት የተነሳ ሚዱያውን ሙለ በሙለ በመቆጣጠር እንዯነ ዴምፅ ወያነ 



               ኢትዮያ ከዴጡ ወዯ ማጡ እየገባች ነው                ከይኩኖ መስፌን - ሰሜን አመሪካ   

ትግራይ፣ ጋዛጣ ወይን፣ የትግርኛ ቴላቭዜን ፕሮገራምና ላልች ተሇጣፉ የግሌ ጋዛጠኞችንም ጨምሮ በሙለ ዓቅማቸው የህወሓትን 

ህሊዌ በማረጋገጥና በማስተጋባት ህዜቡ ላሊ ነገር እንዲያስብና ላሊ አማራጭ ዛና እንዲይሰማ በነርሱም ፕሮፓጋንዲ ብቻ መወትወትና 

ማሰሌቸት ነው ስራዬ ብሇው የተያያዘት::  

በተሇይም በትግርኛ የሚተሊሇፈ ሚዱያዎች ነጋ ጠባ በየቀኑ ዯጋግመው የሚያቀርቡት ዛና በዋናነት የሚያተኩረው አማራጭ አጥቶ 

ወዯ ስዯት ስሇሚጎርፇው ወጣት : በየጎዲናው በሌመና ሊይ ተሰማርተው የትራፉክ መብራትን ያጣበቡት ህፃናትና ሸማግላዎች: በየቀኑ 

በሻዕቢያ ታጣቂዎች ታፌኖ እንዯ በጎች እየተነደ ወዯ ኤርትራ ስሇሚወሰደት ወገኖቻችን : ከትምህርት በዱግሪም ሆነ በዱፕልማ 

ተመርቀው ስራ አጥተው በየመስሪያ ቤቱ ዯጃፌ የሚኯሇኯለትና በየጎዲናው ስሇሚርመሰመሱት የተማሩ ወጣቶችን : በረሃብ አሇንጋ 

እየተገረፇ በምፅዋት ሊይ ስሇወዯቀው ህዜባችን : ዛጎች የተሇየ አመሇካከት ስሇያዘ ብቻ እንዯጠሊት ተቆጥረው ከያለበት እየተመነጠሩ 

ተወስድው እስር ቤቶችን ያጣበቡ ወጣቶችን : በጠራራ ፀሏይ የሀገርንና የህዜብን ሀብት እየረፈ ወዯ ባህር ማድ ስሇየሚያሻግሩ 

መሪዎችንና በአጠቃሊይ የስርዓቱን ምሕዲረ ብሌሹነትን በሚመሇከቱ ተግባራት ሊይ አንዲችም ነገር ትንፌሽ አይለም:: ጉዲያቸውም 

አይዯሇም:: በሚዱያቸው ሊይ ዯጋግመው የሚናገሩት ትግራይ በህወሓት እንዯተፇጠረች፡፡ ከህወሓት በቀር ላሊ አባት ዴርጅት 

እንዯላሊት፡ ሉኖራትም  እንዯማይችሌ፣ ላልች ሏይልች በሙለ አፌራሽ: ፀረ ሌማት: ፀረ ሰሊም: ፀረ ዳሞክራሲና ሳያፌሩም ፀረ 

አንዴነት ናቸው ይሊለ፡፡  

እንዯ ሀቁ ቢሆን ኖሮ እነዙህ ሚዴያዎች የሚተዲዯሩት በህዜብና በሀገር ሀብት ስሇሆነ ማገሌገሌና ቅዴሚያ መስጠትም የነበረባቸው 

የሀገርንና የህዜብን ጉዲይ ነው:: ነገር ግን “ውሻ በበሊበት ይጮዃሌ ነውና” በየቀኑ ሳይታክቱ እንዯቁራ የሚጮኹት የህዜቡን ብሶት 

ሳይሆን ሇባሇስሌጣናቱ ጠበቃ በመሆን ነው:: ሇምሳላ በተሇያዩ ፕሮግራሞች ተዯጋግሞ የሚቀርበው በመሪዎቹ ሊይ ተስፊ የቆረጠውን 

ህዜብ ሇማዯናገር ሲባሌ ዴሮ በትጥቅ ትግለ መን የነበረውን አውዲሚና የእርስ በርስ ጦርነት ታሪክ (recycle of painful 

history) በማቅረብ በአንዴ በኩሌ ሇላሊው ኢትዮያዊ “ቂማችንን አንረሳም:: አንዴ ነገር ብትለ ይኸውና ዚሬም “ዋ” የሚሌ 

መሌእክት ሇማስተሊሇፌ ሲሆን በላሊ በኩሌ ዯግሞ ሇትግራይ ህዜብ “ይኸውና ከላልች ጠሊቶችህ ጋር በዯም የተቃባን ስሇሆነ እኛ 

ስሌጣን ሊይ ከላሇን ቂማቸውን መወጣጫ ትሆናሇህ” የሚሌ የማስፇራሪያ መሌእክት በማስተሊሇፌ ህዜቡ ወዯዯም ጠሊም በእነሱ 

ባርነት ስር እንዱኖር ሇማዴረግ ነው:: ይሁን እንጂ የጦርነት ታሪክ ሽሕ ጊዛ ቢወሳ አሁን ሊሇው የተራበ ትውሌዴ ዲቦ ሉሆነው 

አሌቻሇም:: ዚሬ ህዜቡ የናፇቀውና አጥብቆ የሚጠይቀው ሰሊም : ዲቦ: መሬት ሊራሹ : ፌትሕ: ነፃነትንና የሕግ የበሊይነትን ተረጋግጦ 

ያሊንዲች ስጋት በሀገሪትዋ ውስጥ ከጫፌ እስከ ጫፌ ተንቀሳቅሶ ሰርቶና አምርቶ ሇመኖር የሚያስችሇውን ዳሞክራሲያዊ ስርዓት 

እንዱኖር ብቻ ነው::  

የወጣቱን ፌሌሰትና ላልች ማሕበራዊ ቀውሶች  

ስሇወጣቱ ተዯጋግሞ የምንሰማው ወሬ በሉቢያ ይህን ያህሌ ታረደ፣ ብዘ ወጣቶች በሜዱተራኒያንና በቀይ ባህር  ሰጠሙ፣ በሲናይ 

በረሃ በውሃ ጥም ዯርቀው ቀሩ፣ በሳሃራ በረሃ ሇአውሬ ተዲረጉ፣ ከአገር ወዯ ሀገር ሲሻገሩ ዴንበር ሊይ ተይው ታሰሩ፣ በራፉዎች 

ታገቱ፣  ሇኩሊሉት ንግዴ ተዲረጉ፣ በታጣቂዎች ታፌነው ተወሰደ፣ ከተሰዯደበት ሀገር ተባረው ወዯ ሀገራቸው ተመሇሱ፣ ወተ ሲባሌ 

ስትሰማ የሚገንን ቢሆንም “እነዙህ ወጣቶች ሞት እንዲሇ እያወቁ ሇምን ስዯትን: ውርዯትንና ስቃይን ይመርጣለ?“ የሚሌ ጥያቄ 

ነበረኝ:: አንዲንዴ ጓዯኞቼም በተመሳሳይ “ሀገር ሇምቷሌ በተባሇበት ሰዓት ሇምንዴን ነው ይህን ያህሌ ወጣት ወዯ ውጭ 

የሚፇሌሰው?” የሚሌ ጥያቄም ያነሱ እንዯነበር አስታውሳሇሁ:: በተሇያየ ጊዛ ሇተሇያየ ጉዲይ ወዯ ሀገር ቤት ሄጀ ሁኔታውን በዓይኔ 

ካየሁት በሗሊ ግን ሇጠየቅኩት ጥያቄ በቂ መሌስ ሇማግኘት ችያሇሁ::  

አንዲንዴ ጥናቶች እንዯሚያመሇክቱት ከጠቅሊሊ ሀገሪትዋ ወዯ ስዯት ከሚፇሌሰው ወጣት 40 ከመቶ የሚሆነው ከትግራይ እንዯሆነ 

ያረጋግጣሌ:: ይህ የሆነበት ዋናው ምክንያትም ከማንም በሊይ አፇናው፣ አዴሌዎና ስራ አጥነት በትግራይ ሰሇሚበዚ ነው:: ይህ 

የህወሓት ትውሌዴ ገዲይ ፓሇሲ አምራች ሀይለንና የተማረውን ወጣት ወዯ ስዯት እንዱፇሌስ ብቻ ሳይሆን ሇነገ ሀገርን የሚረከብ 

ጤናማ ዛጋ እንዲይፇጠር እያዯረገ ይገኛሌ::   

ወጣቱን ትክክሇኛ የሀገርና የወገን ፌቅር ሰንቆ፣  ኢትዮያዊ ማንነቱን ተሊብሶ፣  አኩሪ ባህለን ታሪኩን ብሄራዊ እሴቶቹን ወራሽ 

በመሆን የነገ ተስፊና ተኪ ሆኖ በስነ ስርዓት ተኯትኩቶ እንዱያዴግና እንዱገነባ የሚያዯርግ ሕሃሊፉነት የሚሰማው መንግስት የሇም:: 

ሩቅ ሳንሄዴ ዚሬ በትግራይ በሞኖፓሌ በተያዘት የሚዱያ አውታሮች በትግርኛ በሚጋጁ ፕሮግራምች ሊይ የሚተሊሇፇው ዛና ይህችን 

ሀገር በዯማቸውና በአጥንታቸው ገንብተው ስሊቆዩሌን የአባቶቻችንና የአያቶቻችን ታሪክና ማንነት አይዯሇም እየተማረ ያሇው:: 

በአንፃሩ ሀገርን የሚያፇርስና የሚበታትን የጦርነት ታሪክ ነው ነጋ ጠባ እንዱያይ እየተዯረገ ያሇው:: ይህ ብቻ አይዯሇም የትግራይ 

ህዜብ ወርቃማ ታሪኩን በማንቋሸሽና በመበረዜ ሌክ ትግራይ በዯዯቢት በመሇስና በህወሓት የተፇጠረች ፣ ህዜቡም ከህወሓት ላሊ 

እናት አባትና መዴህን እንዯላሇው፣ ላሊው ታሪካዊ ጠሊቱን እንዯሆነና እንዯማይተኛሇት፣ ህወሓት ሊዓሇም በስሌጣን ሊይ ከላሇ 



               ኢትዮያ ከዴጡ ወዯ ማጡ እየገባች ነው                ከይኩኖ መስፌን - ሰሜን አመሪካ   

ህዜቡም አብሮ እንዯሚጠፊ በማስመሰሌ ነው ሇጋ ወጣቱን እየተማረ ያሇው:: እንዱያውም ከሁለም በሊይ የሚገርመኝና ሇሀገራችን 

የወዯፉት ዕዴሌና አንዴነት አስጊ መስል የታየኝ በወጣቱ ሊይ እየተበራከተ የመጣው የግንጠሊ አመሇካከትን ነው:: በየአካባቢው አሌፍ 

አሌፍ በምሬትም በጨዋታ መሌክም የምትሰማው “መገንጠሌ የተሻሇ አማራጭ ነው“ ብሇው በግሌፅ የሚናገሩ ወጣቶች ቁጥራቸው 

ቀሊሌ አይዯሇም::   

ላሊው ሇወጣቱ ፌሌሰት ምክንያት እየሆነ ያሇው በሀገሪቱ ሊይ የተፇጠረው ዓይን ያወጣ ጭቆና: አፇና: አዴሌዎና ስራ አጥነት ናቸው:: 

እነዙህ ሁለ ተዯማምረው ሀገሪትዋ ከምትሸከመው በሊይ ሆኖባታሌ:: የህወሓት አባሌና ታማኝ ካሌሆንክ ስራ ጥቅማ ጥቅምና እርዲታ  

የማግኘት ዕዴሌህ የተጋ ነው ብቻ ሳይሆን እንዯዛጋ በነፃነት የመኖር መብትህም የተነፇገ ነው:: የስራ ዕዴሌ በሞያ ሳይሆን በታማኝነት 

ነው:: ስሇዙህ ወጣቱ ያሇው ዕዴሌ ወዯ ስዯት መፌሇስ: ሇሌመና: ሇጎዲና ተዲዲሪነት: ሇሴተኛ አዲሪነትና ላልች አዯንዚዜ ነገሮችን 

መዲረግ ነው:: ይግረማችሁ በመሊ ሀገሪቱ ውስጥ ጥቃቅን የንግዴ ቤቶች ከሚባለት ውስጥ እንዯአሸን የፇለት የጫት: የሏሽሽና የሽሻ 

ቤቶች ናቸው:: አብዚኛው ወጣት በዴግሪ የተመረቁም ሳይቀር የነዙህ የሱስ ንግዴ ቤቶች ዯንበኞች ናቸው:: ወዯ ውጭ ሇመሰዯዴ 

ከተጋጁት አንዲንዴ ወጣቶች አግኝቼ ሳነጋግራቸው የሰጡኝ መሌስ “እኛ ከአስር ዓመት በሊይ ተምረን እዙህ ያሇ ስራ የሀገርና 

ወሊጆቻችን ሸክም በመሆን የህሉና እስረኞች ሆነን እዙህ ከምንኖር የፇሇገው ይምጣ ውጭ ሄዯን መሞትን እንመርጣሇን” የሚሌ ነው:: 

አንዲንድቹም አንዴ ጊዛ ሁሇት ጊዛ ዱፓርት ተዯርገው እንዯገና ተመሌሰው ወዯ ተባረሩበት ሀገር ይሄዲለ:: ከዙሁ ከስዯት ጋር ተያይዝ 

በሕብረተ ሰቡ በተሇይም በገጠር በገበሬው አካባቢ እንዯ ቀሌዴ በእናቶቸ ንዴ የሚነገሩ የብሶት መገሇጫዎች ናቸው በማሇት እዙህ 

ስሙን ሇመጥቀስ ያሌፇሇግኩት አንዴ ወጣት የነገረኝን ሌጥቀስሊችሁ “ጭነቱ ከበዯኝ የሌጅ ሌጅ ፌዲ: ያሌታዯሇች እናት አትዴርም 

ወሌዲ: ማን ይክፇሌሌኝ ማዲበሪያ ዕዲ: ወንዴ ከወሇዴኩኝ ወዯ ከናዲ: ሴት ከሆነች ትሂዴ ወዯ ጅዲ“ የሚሌ ነው:: ላልችም አለኝ ላሊ 

ጊዛ አቅርብሊችሗሇሁ::       

ከዙሁ ማሕበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውሶች ጋር በተያያ አንዴ ምሳላ ሊክሌና ወዯ ላሊ ነጥብ ሌሇፌ:: ባሇፇው ጊዛ በትግራይ ተጋጅቶ 

በነበረው ፋስቲቫሌ ሇመሳተፌ የመጡ ከሶስት ሽሕ በሊይ የዱያስፓራ የትግራይ ተወሊጆች በመቀላ ከተማ በሰማእታት ሏወሌት 

ተሰብስበው በነበሩበት ወቅት ሇባሇስሌጣናቱ ካቀረቧቸው ጥያቄዎች ውስጥ “ሀገሪትዋን ሇምታሇች ገበሬውም ሀብታም ሆኗሌ ሲባሌ 

እንሰማሇን:: እውነት ሌማት ካሇ ሇምን አምራችና የተማረው ወጣት ወዯ ስዯት ይፇሌሳሌ? ሇምን ብዘ ሇማኞች በየጎዲናው ይታያለ?” 

ብሇው ሲጠይቁ የክሌለ አስተዲዲሪ አቶ አባይ ወሌደ ሲመሌስ “እነዙህ የምታዩዋቸው ሇማኞች እውነተኛ ሇማኝ እንዲይመስሊችሁ 

ስራ መስራት የማይፇሌጉ ሰነፍች ናቸው” በማሇት እንዯተናገረ ይታወሳሌ :: አቶ አባይ ንግግሩን በመቀጠሌ “ሇማኞቹ ከአንዴ አካባቢ 

ብቻ የመጡ ናቸው” ሲሌ ያሇ ሃፌረት ተናግረዋሌ::  

ይገርማሌ!! የህወሓት መሪዎች የራሳቸውን ሌጆች ወዯ ውጭ እየሊኩ በምርጥ ትምህርት ቤቶች ሲማሩ፣ የሀገርንና የህዜብን ሀብት 

በጠራራ ፀሏይ እየረፈ ሇሌጅ ሌጆቻቸውንና ሇመዴ አዜማዲቸውን የሚተርፌ ምርጥ ቢሊ ቤቶችና ሰማይ ጠቀስ ህንፃዎች ሰርተው 

በተንዯሊቀቀ ንሮ ሲነሩ፣ የህወሓት ታማኝ የሆነውን ካዴሬ ከህዜብና ከሕግ በሊይ በመሆን የተሇየ አመሇካከት ያሊቸውን ዛጎች 

እየኯረኯመ በማሳዯዴ ሇራሱ ብቸኛ የሌማት ተጠቃሚ ሆኖ ሲኖር በአንፃሩ የዴሃው ህዜብ ሌጅ ግን ዕጣ ፊንታው ስዯት፣ ሌመናና 

ጎዲና ተዲዲሪነት ሆኗሌ:: ነገር ግን አቶ አባይ ወሌደ ይህንን ሀቅ በመካዴ ዓይናችሁን በሻሽ ጨፌኑና እናሞኛችሁ በማሇት ያቀረበው 

ንግግር ከአንዴ መሪ የማይጠበቅ ፣ ከሀሊፉነትና ከሙያዊ ስነ ምግባር ውጭ ከመሆኑም በሊይ የራስህን ዛጎች ሞራሌ የሚነካና 

የሚያንቋሽሽ ፀያፌ ነው በማሇት በርካታ ሰዎችን ቅር አሰኝቷሌ:: ሇነገሩ የሀገርን፣ የህዜብን ሌዕሌናና መብት የድሮን ያህሌ ክብር 

የማይሰጡ፣ ጭንቅሊታቸውን በትዕቢትና በፌቅረ ንዋይ የተሸፇኑት መሪዎች በህዜቡ ፉት ይህ ዓይነቱ ዴፌረት የተሞሊበትን ንግግር 

ቢያዯርጉ የተሇመዯ ነውና ሇብዘዎቻችን አዱስ ነገር ሊይሆን ይችሊሌ:: እዩት ተመሌከቱት!! ህሉናችሁም ይፌረዴ!! እነዙህ ናቸው ትንሽ 

ይለኝታ እንኳን ሳይሰማቸው በአዯባባይ ቆመው ሇጆሯችን እስከሚሰሇቸን ዴረስ ያሇፇውን የአውዲሚ ጦርነት ፉሌም እያሳዩ 

የትግራይ ህዜብ ነፃ አውጪ ነን ብሇው የሚነግሩን::   

 የሀገራችንና የህዜባችንን ዴህንነት፣  አንዴነትና ለዓሊዊነት አዯጋ ሊይ ነው  
 

የሀገራችንን ዴህንነት ጉዲይ በሚመሇከት የቀዴሞ የህወሓት/ኢሕአዳግ ከፌተኛ የአመራር አባሌና የትግራይ ክሌሌ አስተዲዲሪ የነበሩት 

: ዚሬ የዓረና መዴረክ መስራችና የአመራር አባሌ በመሆን በማገሌገሌ ሊይ የሚገኙት አቶ ገብሩ አስራት በቅርቡ “ለዓሊዊነትና 

ዳሞክራሲ በኢትዮያ “ በሚሌ ርእስ የፃፈትን ግዘፌ መፅሏፌ ሁሇት ጊዛ ዯጋግሜ አንብቤዋሇሁ:: በመፅሏፈ ከሰፇሩት ዓበይት 

ምዕራፍች አንደ በአቶ መሇስ የሚመራውን ህወሓት በህይወት መናቸው 90 ሚሉዮን የኢትዮያ ህዜብን በማግሇሌ በኢትዮ-

ኤርትራ ጉዲይ ሊይ በጓሮ በኩሌ በነፃነታችን ሊይ የተፇፀመውን ክሕዯት በዜርዜር አስፌሯሌ:: መፅሏፈ ያሇፇውን ታሪክ ብቻ ያሰፇረ 

ሳይሆን ሇወዯፉቱም የኢትዮ-ኤርትራ ጉዲይ በህዜቡ ባሇቤትነትና ቀጥተኛ ተሳታፉነት ሇሁለም ህዜቦች ሊቂ ሰሊምና ብሄራዊ ጥቅም 

በሚያስጠብቅ መሌኩ የማያዲግም እሌባት ካሌተገኘሇት ሇመጪው ትውሌዴም የሚተርፌ የተዲፇነ እሳት ሆኖ መቀጠለ የማይቀር 

መሆኑን አስምሮውበታሌ:: አቶ ገብሩ አስራት ባሇፈት ዓመታት በብሄራዊ ጥቅማችን ሊይ የተፇፀመውን ታሪካዊ በዯሌና ገመና 



               ኢትዮያ ከዴጡ ወዯ ማጡ እየገባች ነው                ከይኩኖ መስፌን - ሰሜን አመሪካ   

በመግሇጥ ብዘ ኢትዮያውያን ሀቁን እንዱያቁት በማዴረጋቸው በሚሉዮኖች ንዴ በር ከፊች ሏርበኛዊ  አባት ተብሇው እንዱጠሩ 

አስችሎቿሌ:: ይህ ትውሌዴ ተሻጋሪ የሆነ መፅሏፌ በማቅረባቸውም ሇብዘ ሰዎች ብርታትን : ወኔንና መነቃቃትን ከመፌጠሩም በሊይ 

ዴፌረትን: ሀቀኝነትንና ስብእናን አስተምሯሌ::  

አንዲንዴ መፅሏፈን ያነበቡ ግሇሰቦችም “ የእግዙሄር ስራ በመፅሏፌ ቅደስ የህወሓት ጉዴ በአቶ ገብሩ ይገሇጣሌ “ ተብል እንዯተተቸ 

ሁለ በዙሁ የተናዯደና የዯነገጡ እንዯነ አቶ ስብሓት የመሳሰለት የህወሓት መሪዎች “አቶ ገብሩ ይህን መፅሏፌ መፃፈ ራሱን በራሱ 

የመግዯሌ (ሱሳዲሌ) ፇፅሟሌ“ ሲለ እንዯተናገሩ እናስታውሳሇን:: እንዯነ ጀነራሌ አበበ ተክሇሃይማኖት ዯግሞ ፅሐፈ ምን እንዯሚሌ 

እንኳን በአግባቡ ሳይረደና ሳያነቡ “የአቶ ገብሩ መፅሏፌ የትግራይ ህዜብ ጠሊቶችን ሇማስዯሰት ተብል የተፃፇ ነው” በማሇት ከስነ 

ምግባር ውጭ በሆኑ የስዴብ ቃሊት የታጃበ: በግሌ ቂም በቀሌ ስሜት የተነዲ: ጭብጥ የላሇው: ከአንዴ ምራቁን የዋጠ ሰው 

የማይጠበቅ  ትችት አቅርበው እንዯነበር በትዕዜብት የምናስታውሰው ነው::         

አሁን ያሇው የሀገራችን ለዓሊዊነት : የህዜባችን ዴህንነትና አንዴነት ስንመሇከት አቶ ገብሩ ካስቀመጡት የተሇየ አይዯሇም:: ሁኔታው 

ከመቼው ጊዛ በሊይ ጥያቄ ውስጥ የገባበትና ባሇቤት ያጣበት ሁኔታ ሊይ ነን ያሇነው:: ስጋቶቻችንም በሶስት ነጥቦች ከፌሇን ማየት 

እንችሊሇን:: አንደና ትሌቁ ስጋት በውስጣችን ያሇው የእርስ በርስ አሇመተማመንና የመናቆር አዜማሚዎች ናቸው:: ሁሇተኛው ስጋት 

ዯግሞ መንግስትና ህዜብ ዓይጥና ዴመት ሆነው በተፊጠጥ የቆምበት ሁኔታ ብቻ ሳይሆን በስሌጣን ሊይ ያሇው ስርዓት ውስጡን 

ተከፊፌልና በስብሶ ነገሮች ሁለ ከዓቅሙ በሊይ ሆኖ ወዯ ፌፁም አምባገነንነት የተሸጋገረበት ወቅት ስሇሆነ ነገ ምን ዓይነት ሁኔታ 

ሉፇጠር እንዯሚችሌ አናውቅም:: ስሇዙህ ይህን ጉዲይ በአግባቡ ተረዴቶ ህዜቡን ሇጋራ ችግር በጋራ ሇመፌታት በአንዴ ጥሊ ስር 

አሰባስቦና አስተባበሮ ሀገራችንን ከጥፊት ሉያዴን የሚችሌ ሀይሌ ማን ነው? የሚሌ ትሌቅ አጠያያቂ ጉዲይ ሆኗሌ:: ሶስተኛው ስጋት 

ዯግሞ በአካባቢያችን ያሇው ጂኦ ፓሇቲካዊ ትርምስ ሇኛ ሇሀገራችን ያሇው ትርጉም ምንዴን ነው? የሚሇው ነው::  

 ኤርትራን ጨምሮ ጠቅሊሊ የቀይ ባህር ቀጠና ኢትዮያን በዓይነ ቁራኛ የሚመሇከቱት በዓረቦች ቁጥጥር ስር ገብቷሌ :: በመሆኑም 

ኤርትራን ከኢትዮያ ገንጥሇው ዓረባዊት ሀገር ሇማዴረግ የነበራቸውን የረጅም ጊዛ ሕሌም ዕዴሜ ሇአቶ መሇስ ዛናዊና በፔትሮ ድሊር 

አፊቸውን የተሸበቡ ወኪልቻቸው በፇፀሙት ታሪካዊ ስሕትት ምክንያት እኖሆ ዚሬ ሀገራችን ሁነኛ ባሇቤት በማጣት: የእርስ በርስ 

ንትርክ: የአፇናና የዜርፉያ መንዯር ሆና መቅረቷን በውሌ የተገነቡት ዓረቦች ዯካማነታችንን እንዯ ታሪካዊ አጋጣሚ በመጠቀም እኖሆ 

ዚሬ አሊማቸው ግቡን መቷሌ:: “በሞኝ ዯጃፌ መፍር ይቆረጣሌ” እንዯተባሇው ሁለ በመሬት ስፊቷና የህዜብ ብዚቷ የኢትዮያን አንዴ 

አስረኛ የማትሞሊ የተባበሩት ዓራብ ዑመሬት የአባቶቻችን አጥንት በተቀበረበትና በቀይ ዯማችን ተጠብቆ የኖረውን ቀይ ባህር በዓሰብ 

ወዯብ ሊይ የአየር ክሌሊችንም ጭምር መቆጣጠር በሚችሌ መሌኩ በመናዊ ቴክኖልጂ የተዯሊዯሇ ወታዯራዊ ምሽግ በራፊችን ሊይ 

ተክሎሌ:: ይህ ሁኔታ በዙሁ ዓይነት ከቀጠሇ ዯግሞ የሀገራችን የነገው ዕጣ ፊንታ ምን ሉሆን ይችሊሌ? የሚሇውን እንቅሌፌ የሚነሳ 

ጥያቄ እንዴታነሳ የሚያስገዴዴ ሁኔታ ሊይ ነን ያሇነው::  

በማጠቃሇሌ ከዙሁ ክፌሌ አንዴ ፅሐፌ የምንገነበው ትሌቁ ጉዲይ ዚሬ ሀገራችን ከመቼው ጊዛ በሊይ ከዴጡ ወዯ ማጡ እየገባች 

እንዯሆነ ነው:: ሇዙህ ሁለ ችግር ተጠያቂ ማን ነው? ሇሚሇው ዯግሞ በኔ እምነት በስሌጣን ሊይ ያሇው መንግስት ብቻ አይመስሇኝም:: 

ምክንያቱም የሀገር ባሇቤት መንግስት ሳይሆን ህዜብ ነው:: ባሇቤቱ አውቆ ከተኛ ዯግሞ ይቅርና ሀይሇኛ የሆነ ወራሪ ዯካማም ቢሆን 

በኛ ሊይ መዜመቱና ማሊገጡ አይቀርም:: ስሇዙሀ ስህተቱ ራሱን ፇቅድ እጁን የሰጠና ሇባርነታዊ አገዚዜ ራሱን ያመቻቸ ትውሌዴ 

የፇጠረው ዜምታ ነው የሚሌ እምነት አሇኝ:: ይህ አባባሌ ምን ማሇቴ እንዯሆነ በሚቀጥሇው ክፌሌ ሁሇት ፅሐፋን በዜርዜር 

ይቀርባሌና እስከዙየው ዴረስ በቸር ሰንብቱሌኝ::  

 

                  እግዙአብሄር የኢትዮያን ሰሊምና አንዴነት ይጠብቅ 


