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ሁሉም ነገር ተብለዋል አሁን እዉነታዉን ለማየት የሚደፍር ዓይን ፤ 
ለማድመጥ የተዘጋጀ ጀሮና የሚቀበል አእምሮ አለን ወይ? ነዉ ጥያቄዉ፡፡ 

 

በሰላም ወርቅ ሁላገር ፅሁፎች ተመርኩዞ የተሰጠ ምስጋናና አስተያየት!! 

(ነሐሴ 3 ቀነ 2008 ዓ.ም) 

ከቅርብ ግዝያት ወዲህ በአገራችን እየተከሰቱ ባሉት አደገኛና መጥፎ ሁኔታዎች ላይ 
የተላያዮ ሰዎች አስተያየታቸዉን በመፃፍ ላይ ናቸዉ፡፡ ይህም የጉዳዩ አሳሳቢነትና 
ፀሓፊዎቹ ለአገራቸዉ ሰላምና እድገት ያላቸዉ በጎ ምኞት ማሳያ ነዉ፡፡ ሰለሆነም ሁሉም 
ሊመሰገኑ ይገባቸዋል፡፡ እኔም ለነዚህ ሰዎች ከፍ ያለ አክብሮት አለኝ፡፡ 

ሆኖም ከሁሉም ፅሁፎች እጅግ አድረጎ የሳባኝና የአገራችን ወቅታዊ ሁኔታ በትክክል ያሳዩ 
ናቸዉ ብዬ ያመንኩባቸዉን ሰላምወርቅ ሁላገር በተባሉት ፀኃፊ የቀረቡትን ነዉ፡፡ 
ለፀኃፊዉም የላቀ ምሰጋና መሰጠት እፈልጋሎሁኝ፡፡ ፅሁፎቹም፡- 

1ኛዉ “ኢ.ህ.አ.ዴ.ግ  ከቼልሲ  ምን ይማር? ተቃዎሚዎችና ህዝቡስ?”   

2ኛዉ. “የፖለቲካ ኤሊኖ በኢ.ህ.አ.ደ.ግ”  የሚሉት ናቸዉ፡፡ 

ፅሁፎቹ የገዢዉ ፓርቲ ኢ.ህ.አ.ዴግ ፤ የታቀወሚዉም ፤ የሚድያዉ ፤ የኪነጥበቡ 
ተዋናዮች ፤ የታረክ ሰዎች ፤ የምሁሮች ወዘተ በአጠቃላይ የሁላችንም እና የአገራችን 
ችግሮች ይህ ቀረሽ በማይባል አቀራረብና እጅግ በሚገርም ሁሉንም በሚነካና መሰረታዊ 
ችግሩን ነቅሶ ባወጣ እንዲሁም በላቀ የማስታወስ ችሎታ የተፃፉት ፅሁፎች በመሆናቸዉ 
ነዉ አድናቆቴን መቸር የፈለግኩት፡፡ 

በሌላ አገላለፅ ወቅታዊዉ የአገራችን ችግር እንዲፈጠር ምክንያት የሆኑት መሰራታዊ 
ምክንያቶች በዘመኑ የህክምና መሳርያዎች (City Scan  ወይም MRI) በሽታችንን ማየት 
የምንችለዉ ያህል በነዚህ ፅሁፎችም የፖለቲካዉ በሽታችን ቁልጭ ብለዉ እንዲታዩን 
አድረገዉናል የሚል እምነት አለኝ፡፡ በተለይ ደግሞ ገዢዉ ፓርቲ ኢ.ህ.አ.ዴ.ግ 
ሊጠቀምባቸዉ ከቻለ ትልቅ የኃሳብ ስጦታ ይሆኑለታል ባይ ነኝ፡፡ ሆኖም አሁን 
ከኢ.ህ.አ.ዴ.ግ በዋነኛነት የሚፈለገዉ ለማየት ፍቃደኛ የሆነ ዓይንና ለመሰማት የተዘጋጀ 
ጀሮ ብቻ ነዉ፡፡ አለበለዝያ ከዚህ በላይ ምንም ሊባል የሚችል አይመሰለኝም፡፡ 

ፀሃፊዉ ማን መሆናቸዉ ባለዉቃቸዉም ለአገር ዘላቂ ሰላምና እድገት ከመቆርቆር የተነሳ 
በፍፁም ቅንነትና ከወገናዊነት በፀዳ መልኩ የፃፉዋቸዉና በመጀመርያ እየታዩ የነበሩትን 
መጥፎ አዝማምያዎች ስር ሳይሰዱ እንዲታረሙ (በየካቲት ወር የፃፉት የመጀመርያ 
ፅሁፋቸዉ) ካልሆነ ግን ሊመጣ የሚችለዉን አደጋ አስቀድመዉ ያሳዩበትና በኃላም  
በሁለተኛዉ ፅሁፋቸዉ የዚሁ ቀጣይና አሁን በተፈጠረዉ ችግር ላይ ዋነኛ ተዋናይ 
ኃይሎች ባህሪና ማንነት በዋነኛነት በዝርዝር ያሰዩበት ነዉ፡፡ 
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ይህ ፅሁፍ መንግስት የመልካም አስተዳደር ችግር ለመለየት ካስጠናዉ ባለ 800 ገፅ 
ይበልጥ እንደሆነ እንጂ አያንስም፡፡ እንድያዉም እንደኔ እንደኔ በዚህ ዘርፍ ተጠኑ 
ተብለዉ በዩንቨርሲቲዎቻችን ከሚቀርቡት አብዛኞቹ የመመረቅያ ፅሁፎች በላይ የላቀ 
ትረጉም ያለቸዉ ናቸዉ እላለሁኝ፡፡ ስለዚህም ለፀሓፊዉ ትልቅ ክበር አለኝ፡፡ ባጭሩ 
እንዲህ ያሉ ሰዎች ያበረክትልን ማለቱ ተገቢ ነዉ እላሎሁኝ፡፡ ይህ የማለቴ ዋነኛ 
ምክንያት በምክንያት የሚተቹና ለአገራቸዉ መልካሙን የሚመኙ ሰዎች ማየት 
በናፈቅንበት ወቅትና ከዜሮና ከመቶ ዉጭ ቁጥር ከጥቁርና ከነጭ ዉጭ ቀለም የለም 
የሚሉ አስተሳሰቦች በተንሳረፋበት አገር እንዲህ ያለ ሚዛናዊና ከምንም ነገር የፀዳ ፡ 
እዉነታዉን ፍንትዉ አደርጎ የሚያሳይ ፅሁፍ ማግኘት ብርቅ እየሆነ በመሄዱ ነዉ፡፡ 

ነገር ግን ፅሁፉ ፍርያማ የሚሆነዉ ሰሚ ጀሮና አስተዋይ አእምሮ ሲያገኝ ብቻ መሆኑን 
ልብ ማለት ይኖርብናል፡፡ 

አሁን በስፋት በህዝቡ እየታየ ያለዉ ነገር የችግሩን ክብደት ከምንም ሳይቆጥሩ በእለት 
እለት ኑሮ ብቻ መጠመደና አትክሮት ያለመስጠት ሲያልፍም ከዚሁ ችግር ያልተገባ 
ጥቅም ፍለጋ ለማግኘት የሚደረግ ሩጫና ችገሩን የሩቅና የተወሰነ ወገን ብቻ የሚመለከት 
አድሮጎ የማየት አዝማምያ እንጂ በግዜ ካልተጋታ ሁሉንም ጠራርጎ ሊወሰድ የሚችል 
አደጋ መሆኑን ተገንዝቦ ለመረባረብ የሚደረግ ዝግጁነት ፈፅሞ አይታይም፡፡ የፅሁፎቹ 
ትርጉምም በዋነናነት ችግሩ ተገቢዉን ክብደት ተሰጥቶት በጊዜ ካልተሰተካከለ በቀር ምን 
ያህል አደጋኛ ሊሆን እንደሚችል ማመላከቱ ላይ ነዉ፡፡ 

በዚህ አጋጣሚ ማሳሰብ የምፈልገዉ እነዚህ ፅሁፎች በተቻለ መጠን ሁሉም ሰዉ 
እንድያነባቸዉና የራሱ ድምዳሜ አንዲደርስ ነዉ፡፡ በበኩሌ የፀኃፊዉ የመጀመርያ ፅሁፍ 
ሳላየዉ አምልጦኝ ነበር፡፡ ሁለተኛዉ ፅሁፋቸዉ ሳነብ ባገኘሁት መረጃ መሰረት ነዉ 
የመጀመርያዉ ፅሁፋቸዉን ፈልጌ ያነበብኩት፡፡ ብያመልጠኝ ኑሮ ምንኛ እቆጭ እንደነበር 
የተገነዘብኩትም ካነበብኩት በኃላ ነዉ፡፡ ለዚህ ነዉ ሁሉም ሰዉ ቢያነበዉ መልካም ነዉ 
ማለቴ፡፡ 

ሌላዉ ማለት የምፈልገዉ እንዲህ ያለዉ ገንቢ ትችት እና አስተያየት የኢ.ህ.አ.ዴ.ግ 
ባለስልጣናት በጥሞና ቢያነቡትና የዉይይታቸዉ አጀንዳ ቢያደረጉት ያተርፉ እንደሆን 
እንጂ የሚጡት ነገር ይኖራል የሚል እምነት የለኝም፡፡ በእርግጥ ለአንዳንዶቹ ብልሹ 
አመራሮች እንዲህ ያለ በአዉነታ ላይ የተመሰረተ ትችት ፍፅሞ የማይዋጥላቸዉ 
እንደሚሆን ምንም ጥርጠር የለኝም፡፡ ሆኖም ለአብዛኛዉ አባልና አመራር ግን በምን 
ሁኔታ ላይ ቆሞ እንዳለና ከዚሁ ችግር እንዴት መዉጣት እንደሚቻል በሚገባ 
ያመላክተዋል ባይ ነኝ፡፡ ለማንኛዉም ያንብቡትና የራሳቸዉ ድምዳሜ ላይ ይደረሱ ነዉ 
ዋናዉ መልእክቴ፡፡ 

አይጋ ፎረምም እንዲህ ያለዉ ገንቢ ትችና አስተያየት በማስተናገዱ የሚያሰመሰግነዉ ሆኖ 
ነገር ግን እንዲህ ያሉ አገራዊ ጠቄሜታ ያለቸዉ ፅሁፎች ይበልጥ የሰዉ ትኩረት 
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እንዲሰቡና እንዲነበቡ አጉልቶ የሚያሳይት የተለየ የአቀራረብ  መንገድ ቢኖረዉ መልካም 
ነዉ እላሎሁኝ፡፡  

 

በተረፈ ከነዚህ ፅሁፎች ሁላችንም ማማር ያለብንን ብንማር ጥሩ ነዉ፡፡  ቢያንስ ሁሌም 
ጭፍን ድጋፍና በዘረኝነት አተያይ የተበከለ ጭፍን ተቃዉሞ ወደ አጠቃላይ ጥፋት እንጂ 
ማናችንም ተጠቃሚ እንፈማያደርግን ስለሚስተምረን፡፡ ከዚህ በላይ ደግሞ ሁለም ነገር ግዜ 
ካለፈበት በኃላ መቆጨት ትረፉ “ቀድሞ ነበር እንጂ መጥኖ መደቆስ አሁን ምን ያደርጋል 
ድስት ጥዶ ማልቀስ” ከሚለዉ አጋረዊ ቢሂል ያድነናል በማለት ነዉ፡፡ 

በድጋሚ ፀሃፊዉን እያመሰገንኩኝ ለወደፊቱም በርቱ ቀጥሉበት ማለት እፈልጋሎሁኝ፡፡ 

በተረፈ ፈጣሪ አጋራችንን ሰላማዉንና አንድነትዋን ጠብቃ በእድገትዋ እንድትቀጥል 
ይርዳት!!! አሜን፡፤ ቸር እንሰንብት፡፡ 

ኖህ ሙሴ 

08-11-16 


