
ግጦሽ ላይ የተሰማራ በሬ ፤ሳሩን ብቻ እንጂ ፣ጉድጓዱና ገደሉን ኣይታየውም 

ተከስተ ዮሴፍ 10-07-16 

ኣስቀድሜ በቅርቡ በኢሬቻ በዓል ሒወታቸው ላጡ ዜጎቻችን እጅግ የተሰማኝን ሃዘን እየገለፅኩ ለቤተሰቦቻቸው 

መልካም መፅናናትና ጥንካሬ እንዲሰጣቸው እመኝላቸኋለሁ። ከዚያ በፊትም በተለያየ የአገራችን ክፍል በሁውከትና 

በግርግር ሕይወታቸው ላጡ ዜጎች አንደዚሁ! 

 ውጭ አገር በሚኖሩ ትውልድ ኢትዮጵያውያን ጽንፈኞች፣ጠባብ ኣስተሳሰብ ያላቸው ዘረኞች፣የእነርነሱ ኣላማ 

ኣርገብጋቢዎች የውስጥ አገር ነዋሪዎችና  እንዲሁም የእነርሱ የገንዘብ ምንጭ የሆኑትና ደጋፊዎቻቸው፣ የውጭ ሃይሎች 

ምክንያት በአገራችን ብጥብጥና ሁውከት የአዲስ አበባ የከተማ ልማት አስመልክቶ በኦሮሚያ ክልል ሲከሰትና ሲካሄድ 

ቆይተዋል። ይህንን ምንም እንኳን ከአዲስ ኣበባ ማስተር ፕላን ያያዩዙት እንጂ አጀዳው ግን በሂደት ሲታይ ድብቅ የራሱ 

የጥፋት አጀንዳ መያዙን ራሱ በራሱ ሂደቱና ተግባሩ እያጋለጠው መጥተዋል። የኋላ ኋላ ድርጊታቸው እየተነቃባቸው 

ሲመጣ፤በማሕበራዊ ሜድያዎቻቸው ፤ ሕብረተሰቡን በተለይ ወጣቱ ትውልድ ቀልቡን ወደ ሌላ ኣቅጣጫ በመሳብና 

የአጀዳው ርእስ በመለወጥ ሁውከቱ እንዲቀጣጠልና እስከ ብዙ የልማት አውታሮች መውደምና የሰው ሕይወት መጥፋት 

ደርሰዋል። 

የሕብረተሰቡና ወጣቱ ቀልብ ለመሳብ ካስተጋቡት ኣዳዲስ ኣጀዳቸው ለአብነት፥ 

 ሰብአዊ መብተቶችህ ተነግፋሃል ፣ ተነጥቃሃል፣  ተረግጠዋል ፣ ወጣቱ ትውልድ ተምረህ ስራፈት ሆነሃል ፤ 

 መልካም አስተዳደር የለም 

 ፍትህ የለም 

 ዴሞክራሲያዊ  ኣሰራር የለም፤ መስመሩን ለቀዋል 

 ሙስናና ክራይ ሰብሳብነት ተስፋፍተዋል ነግሰዋል 

 የመሬት ይዞታህ ካለ ተገቢ ካሳ እየተነጠቅክ ነው የመሳሰሉትና ሌሎችም …. ወ.ዘ.ተ ናቸው። 

እነዚህና እነዚህን የመሳሰሉት ኣጀዳዎች ወቅታዊ ስለሆኑ የህብረተሰቡና  የወጣቱ ልብ ትርታ ለመንካት ሆን ብሎው 

የተጠቀሙባቸው ኣጀዳዎች ናቸው። እነዚህና ሌሎችም የህዝቡ ጥያቄዎች መንግስት ከህዝቡ ጋር ሆኖ የተሃድሶ 

ፕሮግራም አውጥቶ ያሉትን ችግሮች ነቅሶ አውጥቶ መፍትሄ እያፈላለገ ይገኛል።መንግስት ይህንን በግዜው መፍትሄ 

ካላስቀመጠ ያሁኑ ገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ በህዝቡ ዘንድ ሙሉ ተቀባይነት ያሳጠዋል። እነዚህ የህዝብ ጥያቄዎች 

ተግባብሰው የሚታለፉ ኣይደሉም፤ እርግጥ መሬት ላይ እንዳሉና በግልፅ በህብረተሰቡ የሚታዩና ያሉ እስከ እያንዳዳችን 

ድረስ ያንጃበቡና የደረሱ ናቸው። እነርሱን ኣስመልክቸ ጉዳታቸውና ባህሪያቸው በትንሹ እግረመንገዴ ጨረፍ ጨረፍ 

አድርጌ  እጠቅሰዋለሁ። 

መልካም ኣስተዳደር ጉድልት፥  የዚህ ጉድለት በህብረተሰቡና በልማት ኣውታሮች ትልቅ ጫና ፈጣሪ ለህብረተሰቡና 

የልማት ኣውታሮች ብልፅግናና እድገት ብሎም የአገሪትዋ የልማት ጎዳና ዋና ማነቆና እንቅፋት ነው። በዚህ ሳቢያ 

ለሙስናና ኪራይ ሰብሳብነት ዋና መንገድ ከፋች ነው። መልካም አስተዳደር ከሌለ፥ 

 ህዝቡ በተገቢው አይገለገልም 

  ፍትህ የተዛባ ይሆናል፤ህዝቡ ብትክክል አይዳኝም 

 ጉቦና ሌሎች ህጋዊ ያልሆኑ ተግባራት ይስፋፋሉ።  

 ቢሮክራሲው ስር የሰደደ ይሆናል። 

ፍትህ መጉደል፥  የፍትህ መጉደል በብዙ መልክ ይገለፃል፤ ለምሳሌ፥  

 የተዛባ ዳኝነትና ፍርድ ይካሄዳል 

 የሓሰት ምስክርነት በመጠቀም ተበዳዩ ይጠቃል 

 ጉቦ ተቀብሎ የአድሎዎ ፍርድ ይበየናል 

 ፍርዱና ውሳኔ በማራዘም ባለጉዳዩ ማጉላላት 



ክራይ ሰብሳብነት፥  ቃሉ ራሱ እነደሚያመለክተው አግባብ ባልሆነና፤ ህገወጥ በሆነ ሀብት ማካበትና መሰብሰብ ነው። 

ይህ መንግስታዊ፣ ድርጅታዊ አንዲሁም በእምነት ፣ በውክልና ፣በአደራነት የተሰጠ የውልቀ ሰው ገንዘብና ንብረት ሊሆን 

ይችላል። ሌላ ትርጉም የለውም ይህንን ወስዶና ዘርፎ ለራስ ሃብት ማዋል ማለት ነው። ይህንን በህብረተሰቡ 

እየተፈፀመና እያንጃበበ ያለ ድርጊት ነው።ይህንን ድርጊት ለባለሃብት፣ የመንግስት ተጠሪና ህዝብን ለማገልገል የተቀመጠ 

በዚህ ተግባር የተዘፈቀ ሙሰኛ የጠበቀ ግኑኝነት ይፍጥርባቸዋል። ለዚሁም በየፊናቸው እጅና ጓንቲ ሆነው ኣብረው 

ይሰራሉ። በዚህ መሰረት ለተገልጋዩ ህብረተሰብ ምን ያህል ጫና እንደሚስከትል ግልፅ ነው። የሃብቱ ክምች የህብረተሰቡ 

መገልገያ መሆን ቀርቶ የጥቂቶች መጠቀሚያ ሆኖ ይቀራል። ይህ ደግሞ ለመሰረተ ልማት ዝርጋታና ለቀጣዩ ልማት፣ 

ብልፅግና ዋና ማነቆና እንቅፋት ነው። የኪራይ ሰብሳቢዎች ሃብት ሕጋዊ ስላልሆነ በተፈለገው የልማት ኣውታሮች 

አያውሉቱም ፤ ለእነርሱንና ቤተሰቦቻቸው መጠቀሚያ ብቻ ሆኖ ይቀራል። ኪራይ ሰብሳቢዎች በመንግስት ኣውታሮችና 

በትላልቅ የሃብት ምንጮች ብቻ ሳይሆኑ በግል የውልቀ ሃብት ዜጋም ይከሰታሉ፤ ይኽም እላይ እንደጠቀስኩት፤ 

በውክልና፣ በአደራነት የተሰጠ የውልቀ ሰው ገንዘብና ንብረት ወስዶና ሰርፎ በአጭር ጊዜን በአቋራጭ ሃብት ማካበት 

ነው። እነርሱ በዚህ ሁኔታ ዘርፈው ሚልዮሮች ተብለው ሲሸለሙ፤ የተዘረፈው ግለሰብ ግን ገንዘቡና ንብረቱን ተዘርፎ 

እራቆቱን ይቀራል።   

የዴሞክራሲ ጉድለት  በመሰረቱ መልካም ዴሞክራሲ የአንድ ሕዝብና አገር መልካም ገፅታ መተዳደርያ ነው። እርሱን 

በተዛባ ጊዜ የበላይነትና ጨቋኝ ገዢ መደብ ይፈጠራል፤ ብሎም አምባገነን መንግስት ይፈጠራል። የህዝቡን ዴሞክራሲ 

መብቶችን ይገደባሉ።  

ይህ በእንዲህ እንዳለ ፤ የኦሮሚያ ሴራቸው ሲከሽባቸውና ሰሚ ሲያጡ ዞር ብለው የቅማት ማንነትና  ቀጥሎም 

የወልቃይት ማንነት ሳቢያ ኣዳዲስ አጀዳዎች በመፍጠር ይባስ ለሰሚና ለተናጋሪ ጀሮ ቀፋፊ የሆነ የትግራይ ተወላጆች 

ዘር ለይቶ ያነጣጠረ እኩይ ተግባራቸው በጎደርና በባህርዳር ትልልቅ ከተሞችና መተማና ሌሎች የኣማራ ክልል ከተሞች 

ንብረታቸው ዘርፈውና ኣውድመው ብዙዎች ለኣካለ ጉዳትና ለመስዋእት ተዳርገዋል፤ ብሎውም አገራቸው ጥለው ወደ 

ጐረቤት አገር ሱዳን እንዲሰደዱ ተገደዋል። በአንፃሩ የሱዳን መንግስት ተባብሮዋቸው በክብር ወደ ትግራይ ክልል 

መመለሱ ፤ የሱዳን መንግስት ትልቅ ምስጋና ይድረሰው። ሲቪል ብቻ ሳይሆን የፀጥታ ኣስከባሪዎችም ሁኔታው በሰለጠነ 

መንገድ ለማቆም ባደረጉት ህዝባዊ ግዳጅ ለመስዋእት ተዳርገዋል። 

ይህንን ኣስመልክቶ ከሚመለከታቸው የክልሉ ባለስልጣናትና እስክ ፌደራል ብሎም ከተለያዩ  ታጋዮችና ሙሁራን 

በተደረገው ውይይት ብዙ ጥያቄና መልስ ተሰጥተውበታል። ይህ በእንዲህ አንዳለ እኔም አንደ ኣንድ ዜጋ ነገሩ በጣም 

ኣሳሳቢና ከሰብኣዊነት ውጭና በኣለም ታሪክ ዘር ያነጣጠረ ጥቃትና ግድያ እንኳን በአገራችን ካሁኑ ድርጊት በስተቀር 

በኣለማችን የጀርመኑ ሂትለር ብቻ ነው ይህንን ድርጊት የፈፀመው፤ በዚህም ሳቢይ  በጀርመን 6 ሚልዮን የዩዳውያን 

ግድያ ቀጥሎም በራሻና በምስራቅ አውሮፓ የ20 ሚልዮን ህዝብ ሕይወት ጠፍተዋል። ባሁኑ ትውልድም በዘር ምክንያት 

በርዋንድ በተደረገ የዘር ጭፍጨፋ እንደዚሁ የሚልዮኖች ሕይወት ጠፍተዋል። አሁንም በየቀኑ የእርስ በርስ ግጭት 

በወልደው በሶርያና በኢራቅ ሩቅ ሳንሄድ የጎርቤታችን ሶማልያ የነበረውና እስከ አሁን በትንሹ የሚታይ ገና ሙሉ ሰላም 

ኣልሰፈነም። የደቡብ ሱዳንም እንዳለ ነው። በአንድ ህብረተሰብ ንሮውን ካለ ኣንዳች ስግጋት ለመምራት፣ የዕለት ዕለት 

ስራውንና ልማቱን ለምካሄድ ሰላም በህብረተሰቡ የላቀ ሚና አለው። እነዚህ ሰላም የሌላቸው ሰላሙን እነደ  እህልና 

ውሃ እያማራቸው ነው። እኔም ትንሽ ከሁኔታው ኣያይዤ  አንድ ነገር ለማለት እፈልጋለሁ። ይህንን እኩይ ተግባር 

ከጤናማ ሰው የመነጨ ነው ብሎ ለመናገርም እጅግ ያስቸግራል። ለሰሚውም ጀሮ ቀፋፊና እኩይ ተግባር ነው። 

ከፖሎቲካ ጋር የሚያያዝ እሴት የለውም። ገዢው ፓርቲ ይሁን ተቃዋሚ ለህዝቡ የተሻለ ፕሮራም በማቅረብና 

በውይይት በማሳመን የህዝብን ኣብዝሃ ድምፅ አግኝቶ ግዴታውና መብቱ አውቆ፤ህዝብን ማስተዳደር ዴሞክራስያዊ 

መብቱ ነው። ለዚሁም መተዳደርያ ህዝብና መንግስት ያፀደቀው ሕገመንግስት ኣለ።  እንደዚሁ እኩይ ተግባራት በርቁ 

ተቀምጠው በሰላምና መልክም ኑሮራቸው እየመሩ፤ ልጆቻቸው በሰላም እያስተማሩ፤ በሰላም ኑሮውን ለማሸነፍ በልማት 

ጎደናን ሌት ተቀን የሚሰራ ህብረተሰባችን ሰላሙን ኣደፍርሰውና ቀምተው ፣ ትርምስና ሁውከት ፈጥሮው እንደወትሮው 

በሰላምና በፍቅር የኖሮው ህብረተሰብ ለማለያየትና ለማጣላት እኩይ ሴራቸው እያካሄዱ ነው። በአገራችን ታሪክ 

እንደዚህ እኩይ ተግባራትና ኣስተሳሰብ ተደርጎም ተስምቶም አይታወቅም። እርግጥ በተወሰኑ ኣከባቢዎች በግጦሽ መሬት 

ምክንያት ትንሽ ግጭቶች ይከሰታሉ ቢሆንም ህዝባችን ጨዋ ህዝብ ነውና ግጭቱ በአከባቢ ሽማግሌዎች ወድያውኑ 

መፍትሄ ይሹለታል። ከድሮውም ጀምሮ ሕዝባችን እርስ በራሱ እየዳኘና ኣከባቢውን ራሱ እታስተዳደረ የኖረ ሕዝብ 

ነው።  

 ያ ኣረሚኔ የደርግ ኣገዛዝ እንኳ ይህንን ቀጥተኛ ዘር ያነፃፀር ድርጊት አልፈፀመም። እርግጥ በአውሮፕላን 

ከተሞች፣ገጠሮች፣ መንደሮች፣ ሕዝቡ ገበያ እያለ( ለምሳሌ ሓውዜን ከተማ ገበያ) ፤ ቤተክርስትያን ሳይቀር ደብድበዋል 



ሰብልም አቃጥለዋል። ሕዝቡ ካለፍላጐቱ ሰፈራ እያለ ከቤቱና ከገበያ በሃይል እያጐረ  ወደ ደቡብና ጋቤላ ወስዶ ካል 

ስንቅና መጠልያ እዛ ለድሩ ኣራዊት ሰለባና ለወቫ በሽታ ተዳርገዋል። የዚህ ሞት ሰለባ የሆነ የትግራይ ህዝብ ቁጥሩም 

የሚታወቅ ኣይመስለኝም። ደርግ ይህንን ሲያደርግ የትግራይ ህዝብ ከትግሉ መሪ ህወሕት ጋር እንደ አንድ አካል ሆኖ 

ይታገል ስለነበር ነው። በዚህም ምክንያት ደርግ ዓሳውን ለመግደል ውሃውን ማጥፈፍ የሚል ዘይበ ተከትሎ ነው።  

 የትግራይ ሕዝብ በመላ የአገራችን ክፍል ከሌላው የአገሩ ዜጋ በሰላምና በፍቅር በወድማማችነትና በእትማማችነት 

ተፋቅሮና ተዋዶ የሚኖር ሕዝብ ነው። ያኔ በሰማይ በኣውርፕላን በምድር በያዘው መሳርያና ታንክ  ቤቱን፣ሰብሉን 

ሲያቅጥልበት፣ ንብረቱን ሲያወድምበት፣ ሚስቱን ሲደፍርበትና ሲገድለው የነበረ የደርግ ምርኮኛ ወታደር እንኳ 

ገድለኸኛል ብሎ ክፉ ነገር ተበቅሎ አያቅም ፤ይልቁንም ምርኮኞቹ በክብር ተቀብሎ ሲንከባከባቸውና  ቤት ያፈራውን 

፣ልጆቹን ትቶ ያገኛትን ለእንግዳ የሚለግስና ነገሮችን ኣመዛዝኖ የሩቅ ኣሳቢና ክፋት የሌለው ሩህሩህ ህዝብ ነው። ብሎም 

ለናት አገሩ ኢትዮጵያ ትልቅ ሚና የተጫወተና ላሁኑ የሰላም፣የልማት፣ የዴሞክራሲና ህገመንግስት  በብዙ ሺ መስዋእት፣ 

አካል መጉደል የ17 ዓመት ከባድ ተጋድሎ ተቋቁሞ ድል ያበሰረ ህዝብ ነው።   

እነዚህ የሁከቱና ግሩግሩ ሰለባ የሆኑትና ሕይወታቸው ያጡ ትግራዎት እቤታቸውና ስራቦታ አያሉ አንደዚህ ያለ ጥቃት 

ሲደርስባቸው እርግጥ ያጠያይቃል፤ እንደኔው እነዚህ ኣጢቂዎች እስክመጨረሻ ዝም ብሎ ማየቱ፤ በቦታው 

የሚመለከታቸው ሰዎች ከሃልፍነት አያስጥላቸውም። እኔ ክስተቱ  በሁለት መንገድ ኖው እማስቀምጠው፥ ሀ) ሁኔታውና 

ድርጊቱ በቸልተኝነት ታይተዋል፤ እንዲያውም የእነርሱን ጥቃት ግድ ኣልሰጣቸውም ነበር። የኋላ ኋላ ነው ነገሩ 

እየተቀጣጠለና እየተባባሰ ሄዶ የልማት አውታሮች ማቃጠል ሲጀምሩ ነው ትኩረት የተሰጠበት ለ) ከቦታው የእነርሱ 

ተባባርዎች እንዳሉ ያስመለክታል። እንደጠቀስኩት እሞቀ ቤታቸውን የተመቸ ኑሮቸው እያካሄዱ የእነርሱን የጥፋት 

ጐደና እንዲከተሉና የእነርሱ መልእት እንድያሰራጩ በማወቅም ባለማወቅም የተሰማሩ ወጣቶችና ሌላው ህብረተሰብ 

እናንተ የህዝባችንና የአገራችን ጠላቶች ናችሁ ብሎ ማውገዝና ድርጊታቸው በይፋ ማጋለጥ ይኖርባችኋል። ኣሁን 

እምታዩት ሰላምና ዴሞክራሲ በቀላሉ የተገኘ አይደለም። ትንሽ ወደ ኋላ መለስ ብሎም ታሪኩ ማወቅና መመራመር 

ያስፈልጋል። አሁን በፅሞናና በትዕግስት እየተመለከተው ያለው ትግራዋይ ያሁኑ ሰላምና ዴሞክራሲ አንዴት አንደተገኘ 

ጠንቅቆ ስለሚያውቅና ሰላም ከሁሉም በላይ ተዋዳዳሪ የሌላት የሰው ልጅ የሕይወት ዋስትና አንድዋ ነች። ሌላ ምስጢር 

የለውም 17 ዓመታት ከባድና የሕይወት ፈታኝ  የትግል ዘመናት አሳልፎ 60000 መስዋእት ስለከፈለ 100000 የአካል 

ጉዳተኞች ስላሉት ነው።  

እነዚህ የጥፋት ሃይሎች ምንም የአገርና ህዝብ ፍቅር ጭራሽ የላቸውም ለዚሁም መግለጫቸውና መለያቸው ያሳየናል፤ 

ለአብነት፥ 

 የአገራችን ልማትና እድገት ኣይፈልጉም፥ ለዚህም ትልቅ አብነት እያንዳዱ ግድብ በተለይ የህዳሴ ግድብ 

እንዳይገደብ በየክፍለዓለማት ያሰሙት ጭኾት ትልቅ ኣብነት ነው። 

 ህዝቡን ለማበጣበጥና በሰላም እንዳይኖር እርስ በእርሱ እንዲጋጭ እያካሄዱት ያለው ሴራ 

 ኣብሮ ተዋዶ ተፈቃቅሮ የኖረ ህዝብ ሁውከትና ብጥብጥ ሆን ብልው አንድን ዘር በሌላው እንዲጠላና 

እንዲገለል ብሎም ንብረቱና ሃብቱን እንዲዘረፍ፣ አንዲያውም ከዚያም ኣልፎ ጉዳት በማድረስ  እስከ ሕይወት 

መጥፋትና የገዛ አገሩን ለቆ ጐረቤት አገር እንዲሰደድ አድርገውታል። ይህም በትግራይ ተወላጆች 

ኢትዮጵያውያን ያነጣጠረና የተፈፀመ ድርጊት ዋና ማሳይ ነው።  

 የአግራችን ዕድገትና የህዝባችን መልካም ብልፅግና ምን ጊዜ ጥሩ ገፅታ የማይመኙ አገሮችና ድርጅቶች 

የአነርሱን አገልጋዮች በመሆን በአገራችን ሽብር እንዲፈጠር አብረው እየጣሩ ነው። 

 በየኢንባሲዎቻችንና ቆንስሎች የሚያደርጉት ረብሻም አንዱ ማሳይ ነው። 

 የአገራችን ጥሩ ገፅታ ጥላሸት እየቀቡት ይገኛሉ። 

 እነርሱ በቻሉት ሁሉ ስለ አገራችን አሉታዊ ፕሮፖጋዳ እያሰራጩ ነው። 

 

ኢትዮጵያውነት፥ማንኛውን ዜጋ ስለ አገሩና ህዝብን ያለው ፍቅር፤ ለናት አገሩና ለወገኑ ሁሌ በተግባር ሲያሳይ ነው። 

 እናት አገሩ እንዳትደፈርና የህብረተሰቡ ሰላም እንዳይደፈርስ ሁሌ ዘብ የቆመና የሚከላከል ነው።    

 ህገመንግስትን የተቀበለ የህግ በላይነት የሚያከብር 

 የአገሩ ተፈጥራዊ ሃብት ከመንገስት ጋር ሆኖ የሚጠብቅ፣የሚከላከል 



 በክፉና በደጉ ጊዜ ፣ በችግርና በብልፅግና ፣በሃዘንና በደስታ እንደ አንድ ዜጋ ሲተሳሰብና ሲረዳዳ ነው። 

ለዚሁም የራሳቸውን በኤልኒኖ አየር ፀባይ መቃወስ ምክንያት ተገቢውን ምርት ሳያገኙና ብሎም ስንት 

የአከባቢው መሰረተ ልማት ቀዳዳ እያላቸው የሶማልያ ክልልና መንግስት፣ የአፋር ክልልና መንግስት፣ የድሬዳዋ 

መስተዳደር ለተፈናቀሉት የትግራይ ተወላጆች ኢትዮጵያውያን የሰጡት የገንዘብ እርዳታ፣ ሞራልና መጽናናት 

ትክክለኛ ኢትዮጵያዊነት መገለጫ ነው። እቦታው ደርሰው አይዞህ ወገኔ ለመጥፎም ለደጉ ተሎ ደራሽ ነን 

ብሎው ሞራል መስጠታቸው ለተፈናቀሉት ወገኖች ራሱ ትልቅ የአእምሮ ህዳሴ ነው ። በጣም የምታኮሩ ዜጎች 

ናችሁ፤ ትልቅ ምስጋና ይድረሳችሁ። 

 

አገራችን በያዘችው የእድገት ጎዳና መጥቃ ትሄዳለች 

ማንም የውጭ ጠላት፣ ፅንፈኛና ዘረኛ አያቆማትም 

 

 

 

 

  

 


