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ምነዉ የኢ.ህአ.ዳግ ነገር “ሰነፍ እረኛ ከሩቅ ይመሌሳሌ” ሆነ እሳ!! 

ሐምላ 6 ቀን 2008 ዓ.ም  

በመሰረቱ አንዴ ማህበራዊም ይሁን ፖሇቲካዊ ችግር በሂዯት እንጂ ዴንገት ተነስቶ ከፍተኛ 
ዯረጃ የመዴረስ እዴሌ የሇዉም፡፡ እንዯማንኛዉም ነገር ሇዉሌዯት የሚያበቃ ምክንያት ፤ 
የማዯግያ ግዜና ሁነታዎች አለት፡፡ 

ማናቸዉም ህጋዊም ሆኑ ህገ-ወጥ እንቅስቃሴዎችም ሇዉሌዯታቸዉ ምክንያት የሚሆኑና 
ይበሌጥ አዴገዉ አሰከፊ ዉጤት እንዱያስከትለ የሚያዯርጋቸዉ ግዜና አመቺ ሁኔታዎች 
ይኖራለ፡፡ 

በእርግጥ ኢ.ህ.አ.ዳግ ዴሮዉም ቢሆን ችግሮች ከመከሰታቸዉ በፊት ፈጥኖ እርምጃ የመዉሰዴ 
ሌምደ እምብዛም ነዉ፡፡ ሆኖም ችግሮች ከተከሰቱ በኃሊም ቢሆን ከህዝብ ጋር የይምሰሌ ሳይሆን 
ከሌብ ቀርቦ በመመካከር የችግሩን ምንጭ በመሇየት ችግሩን ከስሩ የማዴረቅ ከፍተኛ ችልታ 
የነበረዉ ዴርጅት ነበር፡፡ የዛሬዉ አያዴርገዉና፡፡  

ታዴያ አሁን አሁን ይህ ችግሮችን ተል ያሇመፍታት ባህሌ እያዯገ ከመሄደም በሊይ   
የቁርጠኝነትና የብቃት ማነስ እንዱሁም ህዝብን ከሌብ ያሇማወያየት ችግር ታክልበት  
ኢ.ህ.አ.ዯ.ግ እንዯሰነፍ እረኛ ነገሮች ገዯብ አሌፈዉ ከሄደ በኃሊ ሇመፍታት ሊይ ታች የሚሌ 
ከሩቅ መሊሽ አድርገዉታል፡፡ 

እሰቲ ይህን ያሌኩበት ምክንያት የሚያሳይለኝን የተወሰኑ የቅርብ ግዜ ክሰተቶችን በማየት ብቻ 
ሇመዲሰስ ሌሞክር፡ 

1. ቀዯም ሲሌ የአዱስአበባና በአዱስአበባ ዙርያ ያለትን የኦሮምያ ክሌሌ ከተሞችን አንዴ ሊይ 
በማስተሳሰር በጋራ ሇማሌማት ተብል ስንትና ሰንት እዉቀት ፤ ጉሌበትና ገንዘብ 
የፈሰሰበትን ማስተር ፕሊን ወዯ ህዝብ ወርድ በበቂ ሁኔታ በማስረዲት እሰከመጨረሻዉ 
ታግል ሕዝቡ እንዱቀበሇዉና አምኖም የራሱ እንዴያዯርገዉ ሇተግባረዊነቱም በበቂ ሁነታ 
እንዱሳተፍ ከማዴረግ ይሌቅ ምንም ሳይሰራ ሇመተግበር ዝግጅት እያዯረገ መሆኑ ህዝቡ 
አዉቆ ቅሬታዉን ወዯ ግሌፅ ተቃዉሞ በማሳዯጉና እሱን ተከትል በተፈጠረ ህዉከት ቅርብ 
ግዜ እንዯተፈጠረዉ ባይሆኑም ቀሊሌ የማይባሌ የሰዉና የንብረት አዯጋ አስከትል ነበር፡፡ 
ይሁንና ዴርጅቱም ሆነ እሱ የሚመራዉ መንግሰት ችግሩ ከተፈጠረ በኃሊ እንኴን የችግሩን 
ጥሌቀት መርምሮ አስፈሊጊዉን የሰዉ ኃይሌ በማሰማራት ወዯታች በመዉረዴ ህዝቡን 
እንዯማስረዲት የይስሙሊ ስብሰባዎች በማካሄዴ ብቻ “የነበሩ አንዲንዴ ብዥታዎች 
ቀርፈናቸዋሌ ህዝቡም ተቀብልታሌ” በማሇት ራሱን ሇማታሇሌ በመሞከሩ ይህንን አጋጣሚ 
ተጠቅመዉ የክሌለም ሁኑ በዙርያዉ ያለ አንዲንዴ ኪራይ ሰብሳቢ ባሌስሌጣኖችና 
ህገወጦች የገዛ መሬቱን ካሳ ሣይቀር በሌተዉ ከእርሻዉ ማፈናቀሊቸዉ ሳያንስ 
መሰረተሌማት አዴጎና ፋብሪካዎች ተስፋፍተዉ ሌጆቹ ስራ እናዲያገኙ በህገ-ወጥ መንገዴ 
የቀሙትን መሬት ይህ ማሰተር ፕሊን የሚተገበር ከሆነ እንዯሚያጡት ሲያወቁ መሌሰዉ 
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ህዝቡን ሇራሱ የሚበጀዉን ማስተር ፕሊን ሌክ የቀረችዉ መሬቱን ሇመንጠቅ የተዯረገ 
የመኖርና ያሇመኖር ጥያቄ አዴረገዉ በማቅረብ በከፍተኛ ሆኔታ ሲያነሳሱት ሁላም ከዚህ 
አይነት ግርግር ፖሇቲካዊ ትርፍና ትርምስ ሇመፍጠር እንቅሌፍ የማይወስዲቸዉ ፅንፈኞችና 
የሻዕብያ ብችልችም ከወዯቁበት ነፍስ በመዝራት በተነሳዉ እሳት ሊይ ቤንዚን ሇማርክፈከፍ 
ላት ተቀን በመስራት ክሌለንና አገሪትዋን በማወክ ቀሊሌ የማይባሌ የሰዉና የንብረት 
ጥፋት አዴረሰዉ ትሌቅ ጠባሳ ከጣለ በኃሊ ኢ.ህ.አ.ዯ.ግ በታሪኩ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ 
ትናንት ህዝቡን አሳምነነዋሌ እንዲሌተባሇ ዛሬ “ህዝቡ ሳሊሌተቀበሇዉ ትተነዋሌ” በሚሌ 
የዴክመት መሸፈኛ ቃሊት አጅቦ ያን የመሰሇ በአዱስአበባ ዙርያ ያለት የኦሮሞ ህዝቦችን 
መጥቀም የሚችሇዉን ማስተር ፕሊን እንዱቀር በማዴረግ ሇመጀመርያ ግዜ ተንበረካኪነቱን 
አሳይተዋሌ፡፡ ይህም ሆኖም የህዝቡ መሰረታዊ ጥያቄ የፍትህና የመሌካም አስተዲዯር እንጂ 
በዋነናነት ማስተር ፕሊኑ ስሊሌነበረ ሰሚ ሳያገኝ ህዉከቱ ዛሬም ዴረስ እዚህና እዝያ ብሌጭ 
ዴርግም እያሇ የፀጥታ ኃይልችን ትእግሰት እየተፈታተነ ይገኛሌ፡፡ የዚህ ዋነኛ ምክንያትም 
እንዯዴሮዉ ኢ.ህ.አ.ዯ.ግ እዉነተኛና ግሌፅ ምክክር ማዴረግ ባሇመቻለና በዚህ የተነሳም 
ህዝቡ በዴርጅቱም ሆነ በመንግስት ሊይ የነበረዉ እምነት እጅጉን ስሇተሸረሸረ እንጂ ያን 
ያህሌ ማስተር ፕሊኑን በመጥሊቱ አሌነበረምና ነዉ፡፡ በመሰረቱ ማስተር ፕሊኑን የመቃወም 
አጀንዲ በዋነኛነት የህዝቡ ሳይሆን ከበሰተጀርባ ያለት የኪራይ ሰብሳቢ ባሇስሌጣናትና ፀረ-
ሰሊም ኃይሊት አጀንዲ ነበረ፡፡ የህዝቡ እዉነተኛ ጥያቄማ ሰሚ ያጣበት የመሌካም አስተዲዯር 
እጦት መሆኑ እሙን ነዉ፡፡ይህንኑ ዯግሞ ኢ.ህ.አ.ዯ.ግም በራሱ መንገዴ በጥናቱ 
አረጋገጦት ያዯረና የሞት ሽረት ትግሌ ማዴረግ አሇብኝ ያሇበት ግን ማዯረግ ያቃተዉ 
መሆኑ ግሌፅ ነዉ፡፡ በዚሁ ጥናት ሊይ ህዝቡ የማሰተር ፕሊኑ ችግር እንዯትሌቅ ችግር 
ሰሇማንሳቱ ሲገሇፅ በበኩላ አሌሰማሁኝም፡፡ 
 

2. ባሇዉ የመኖርያ ቤት ችግር የተነሳና አሇቅጥ የቤት ኪራይ ዉዴነት እንዱሁም መሬትን 
ወሮ በመሸጥ የሚገኘዉን ገዯብ አሌባ ጥቅም ተዲምሮዉ በፈጠሩት ሁኔታ ዛሬ ዛሬ የአዱስ 
አበባ በርካታ ቦታዎች በህገወጥ መንገዴ በተገነቡ ቤቶች የተቆረቆሩ መንዯሮች እየሆኑ 
ሄዯዋሌ፡፡ የሚገርመዉ ነገር ይህ ሁለ የሚሆነዉ አንዴ ዉሃ ያፈሰሰን የጣራ ቆርቆሮ 
ሇመቀየር ፍቃዴ ካሇመጣችሁ መስራት አትችለም እያለ የሚያስቸግሩ ዴንብ አስከባሪዎች 
(“አሰቸጋሪዎች”) በሺህዎች በተቀጠሩበት ከተማ መሆኑ ነዉ፡፡ አንዴ ሙለ ሰፈር ሲገነባ 
ዝም ሲባሌ ቆይቶና ኮብሌሰቶን እንዱሰራሊቸዉ ሲያዯረግ ፤ መብራትና ዉኃ ከማንም ቀዴሞ 
በዯሊልች አማካኝነት በተሰጠ ጉቦ ገብቶሊቸዉና አንዲንድችም የመሬት ግብር በስማቸዉ 
እየከፈለ ተዯሊዴሇዉ አስርና ከዛ በሊይ አመታት ከኖሩ በኃሊ መንግሰት በመጨረሻ የሆነ 
ሰዓት ተነስቶ በዘመቻ ካሊፈረሰኩ በማሇት ያዉም ግዜ እንዯጠፋ ክረምት እየተጠበቀ 
ሇማፍረስ ሲሞክር አሰከአሁን ምን ትሰራ ነበር የሚሌ ጠያቂ አካሌ ስሇጠፋና ማንም 
እንዲሻዉ ማዴረግ ሌማዴ እየሆነ በመሄደ ይህ አካሄዴም የህዝቡን ትእግሰት በመፈታተኑ 
ምክንያት ወዯአሌተፈሇገ ስርዓተአሌበኝነት እያዯገ ህዝብና መንግሰት እንዱጋጩ እና ወዯከፋ 
ቅራኔ እንዱገቡ ሆነዉ ይዉ በቅርብ ግዜ እነዯተከሰተዉ የሚስኪን የፀጥታ ኃይልችና 
የእንዴ የወረዲ ኃሊፊን ሂወት እከማሳጣት ዯርሰዋሌ፡፡  
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ይህ ሁለ ሆኖ ግን በከተማዉ መስተዲዯር የሚወሰዯዉ እርምጃ ህገወጥነት ሲስፋፋ ምንም 
ዝም ብል የተመሇከተዉና አሌፎም ተባባሪና ተዋናይ የነበረዉ ከሊይ እከታች ያሇዉን መወቅር 
የሚመሩ ባሇስሌጣናትን በተበዯሇዉ ህዝብ ፊት አጋሌጦ በማረቅብ የሚገባቸዉን ቅጣት 
በመስጠት ፋንታ ጥቂቶች ሚስኪኖችን ብቻ ሰሇባ በማዴረግ በህግ ወጥ የተሰሩት ቤቶችን ዯረጃ 
በማዉጣት ከዚህ ዓ.ም በፊት የተሰሩትን ህጋዊ አዴረገናሌ ላልች ግን አናዯርግም እያሇ 
የህግወጥነት ዯረጃ መዲቢ ይመሰሌ ህገ-ወጥ ግንባታዎችን በዓ.ም በመሇየት ሇአንደ እናት 
ሇአንደ እንጀራ እናት መሆንን መርጠዋሌ፡፡  

እዚህ ሊይ ያ ሁለ ህዝብ ከሚፈናቀሌ ምን አሇበት ህጋዊ ቢሆኑ የሚሌ ጥያቄ ሉነሳ ይችሊሌ፡፡ 
ጥያቄዉም ሇሰዉ ሌጆች ከማዘን የተነሳ ተገቢ ጥያቄ ነዉ ሉባሌ ይችሌ ይሆናሌ፡፡ ነገር ግን 
አገር በህግና በህግ እንጂ በአዜኔታ አይመራም፡፡ አሇበሇዝያ ርቦት ቢሰረቅ ምን ችግር አሇዉ ፤ 
ከቸገረዉ ማጅረትም እየመታ ቢኖር ምን ክፋት አሇዉ ወዘተ እያሌን ማሇቅያ ወዯላሇዉ ችግር 
ሇመግባት መርጠናሌ ማሇት ነዉ፡፡ ዯግሞም ካዘኑ ሇሁለም ሰዉ እንጂ የ ዓ.ም ምርጫን ምን 
አመጣዉ? እንዴያዉም በህብረተሰቡ ዘንዴ የሚነሳዉ እዉነት አዘሌ ሀሜታይህ የዓ.ም ገዯብ 
ባሇስሌጣናት በህገ-ወጥ መንገዴ ሇሰሩት ቤት ከሇሊ ሇመሰጠት ታስቦ ነዉ እሰከመባሌ ዯርሰዋሌ፡፡ 

እንግዴያዉስ ይህ አሰራር ቀዯም ሲሌ መተግበሩን ያዩ ሰዎች ናቸዉ አሁንም አንዴ ቀን ህጋዊ 
እንሆናሌ በማሇት ተሰፋ በማዴረግ በተጨማሪም በህገ-ወጥ ዯሊልች አማካይነት በሚሰጣቸዉ 
ተጨባጭ የሚመስሌ የተስፋ ቃሊቶች ተታሇዉ አሁንም እየሰሩ ያለት፡፡ ይህ ታዴያ ቀዴሞ 
ህጉን የጣሰ ራሱ መንግሰት አይዯሇም እንዳ እኛ ምን አጠፋን ወዯሚሌ መዯምዯምያ 
አያዯርስም ትሊሊችሁ?  

በመሰረቱ ከአንዴ መንግስት በዋነኛነት የሚጠበቀዉ የህግ የበሊይነትን ካሇምንም መሸራረፍ 
ማረጋገጥና ራስንም ሇህጉ ተገዢ ማዴረግ እንጂ ህግን ሇዴርዴር ማቅረብና ህግን እንዯፈሇገዉ 
መተረጎም አይዯሇም፡፡ ምክንያቱም ስህተትን በስህተት ሇማረም መሞከር በችግር አዙሩት 
ሇመኖር መወሰን በመሆኑ፡፡ ከዚህ ባሇፈም ማንኛዉም ህገ-ወጥ ስራ በህግ አይን ሌይነት 
የሇዉም፡፡ አንዴ ብር የሰረቀና አንዴ ሚሌዮን የሰረቀ የመጠን እንጂ የአይነት ሌይነት 
ስሇላሇዉ፡፡ ስሇሆነም ማንኛዉም ህገ-ወጥ እንቅስቃሴ በህዝቡም ሆነ በከተማዉ ጉዲት 
ከማዴረሱ በፊት በእንጭጩ መቅጨት ከዚህ ባሇፈም ሁለም ህገ-ወጥ እንቅስቃሴ በእኩሌ 
አይቶ ያሇርህረሄ እርምጃ መዉሰዴ እንጂ የህገ-ወጥነት ዯረጃ ማዉጣት በምንም ዓይነት የህግም 
የሞራሌም ዴጋፍ የሇዉም፡፡ ይህን እያዯረጉስ እንዳት ተብል ህገ-ወጥነት ማስቀረት ይቻሊሌ?  

3ኛ. የማንነት ጥያቄ በህገ-መንግስቱ በወሳኝ መሌኩ የተፈታ ቢሆንም አንዲንዴ በበቂ ሁኔታ 
ያሌተስተናገደ ጥያቄዎች በተሊያየ ቦታና ሁኔታ ሲነሱ ጉዲዩ የሚመሇከታቸዉ የክሌሌም ይሁን 
የፌዳሬሽን ምክር ቤት በተሰጣቸዉ ስሌጣንና ኃሊፊነት በወቅቱና በተገቢዉ ሁኔታ ጉዲዩን 
በጥሞና መርምሮዉ ጥያቄዉን በተመሇከተ የሚሰጠዉን ዉሳኔ (አዎንታዊም ይሁን አለታዊ) 
ያ ጉዲይ የተወሰነበትን አግባብና ህጋዊ ማዕቀፍ በበቂ ሁኔታ ጥያቄዉን ወዲስነሳዉ ህዝብ 
ወርድዉ ማስረዲት ይጠበቅባቸዋሌ እንጂ በሩቅ የዉሳኔ ዴብዲቤ መሊክና በመገናኛ ብዙሃን 
በማስነገር መሆን የሇበትም፡፡ ምክንያቱም ህዝቡ በምንና ሇምን እንዯተወሰነ ዝርዝሩን 
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ስሇማያዉቅ፡፡ ሆኖም እንዱህ ያለ ጥያቄዎችን ችሊ በማሇትና እንዲንዳም ካሌተገባ ወገንተኝት 
ጋር አያይዞ በማየት ሇማፈን በመሞከር የሚመጡ ችግሮች እየተበራከቱ መጥተዉ በቅርቡ 
እንዲያነዉ የቅማንት ጥያቄ የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽን ባዯረገዉ ማጣራትና እሱን 
ተከትል ባወጣዉ ሪፖርት እንዲረጋገጠዉ የአማራ ክሌሌ ሇጉዲዩ በቂ ትኩረት ሰጥቶ በወቅቱና 
በተገቢዉ መንገዴ ባሇመፍታቱ ምክንያት በአማራና በቅማንት ህብረተሰቦች መካካሌ ግጭት 
ተፈጥሮ ሇብዙ ሰዉ ሂወት መጥፋትና አካሌ መጉዯሌ ምክንያት ሆነዋሌ፡፡ ይህ ሁለ ችግርና 
ቁርሾ ከተፈጠረ በኃሊ ሇመፍታት ተሞክረዋሌ፡፡ ይህም ያዉ የኢ.ህ.አ.ዳግ የሰነፍ እረኝነት 
ምሌክት መሆኑ ታይተዋሌ፡፡ 

4ኛ. በትናንትናዉ እሇት በነበረዉ ዜና እወጃም ራሱን የወሌቃይት ጠገዳ መፍተሄ አፈሊሊጊ 
ብል በሰየመዉና በኤርትራ ከመሸጉ ፀረ-ሰሊም ኃይልች ትስስር አሇዉ የተባሇዉ ኃይሌ ሇመያዝ 
በተዯረገዉ ጥረት አሁንም በግዲጅ ሊይ በተሰማሩ የሦስት ሚስኪኖች የፅጥታ ኃይልችና የአንዴ 
ሚስኪን ሰሇማዊ ዜጋ (ቁጥሩ ካሌጨመረ) የሞት አዯጋ ሲዯርስ በላልች አምሰት የፀጥታ 
ኃይልች ዯግሞ የመቁሰሌ አዯጋ መዴረሱን ሰምተናሌ፡፡ ይህ እጅግ የሚያሳምምና የሚያሳዝን 
ተግባር ነዉ፡፡ ይህ አስኪሆንና ችግሩ እዚህ እሰኪዯርስ ዴረስ ሇምን ክሌለን የሚያስተዲዴረዉ 
የአማራ ቤሔራዊ ክሌሊዊ መንግስትና የትግራይ ብሔራዊ ክሌሌ መንግስታት (ያዉም የአንዴ 
ግንባር እህት ዴረጅቶች ሆነዉ) በቅርበት በመስራት አፋጣኝ እርምጃ ሳይወሰደ ቀሩ የሚሇዉ 
ጥያቄም አሁኑኑ በቂ ምሊሽ የሚሻ ጉዲይ መሆን አሇበት፡፡ 

በመሰረቱ እነዚህ በአፈሊሇጊነት ራሳቸዉ የሰየሙ ሰዎች አሁን ሳይሆን እንቅስቃሳቸዉን 
የጀመሩት ሇበርካታ ዓመታት በተሊያየ መንገዴ ሇዘመናት ተፋቅረዉና ተከባበብረዉ በኖሩት 
የሁሇቱም (የአማራና የትግራይ ህዝቦች) መካከሌ መቃቃር ሇመፍጠር ሲሰሩ የቆዩና ህገ-ወጥ 
ኮሚቴ አዋቅረዉና ህገ-ወጥ ትጥቅ ታጥቀዉ ሲንቀሳቀሱ የቆዩ ህዝቡም እነዚህን በመካከሊችን 
እየተሸሇኮሇኩ ሇዘመናት የቆየዉን እንዴነታችን የሚሸረሸሩ አካሊት አዯብ አስገዙሌን እያሇ ከጮሀ 
ቆይተዋሌ፡፡ ነገሩ እየተባበሰ በመሄደም በቅርቡ በከፍተኛ ሁኔታ በተከታታይ በሰሊማዊ ሰሌፍ 
ጥያቄዉን ሲያስተጋቡ በብዙሃን መገናኛ አይተናሌ፡፡ ሆኖም ፈጥኖ ምሊሽ የሚሰጥ አካሌ  

በመጥፋቱ ምክንያት እንዯዚህ ሇመሰሇ ሇህግ አሌገዛም የሚሌ የዯነዯነ ህገወጥነት እንዱነግስና 
ሇህግ እሌገዛም ብል የሚታኮስና የህግ አስከባሪዎችና የበርካታ ንፁሃን ሂወትን መቅጠፍ 
የሚችሌ ኃይሌ ሇማየት በቅተናሌ፡፡ አሁንም ይህ አካሄዴ በግዜ ካሌተፈታ በስተቀር ከቁጥጥር 
ዉጭ ሉሆን እንዯሚችሌ ሇማንም ግሌፅ ነዉ፡፡  

በእርግጥ ከቅርብ ግዜ ወዱህ የትግራይ ክሌሌ ባሇስሌጣናት ወዯ አካባቢዉ በመሄዴ ከህዝቡ ጋር 
ሇመነጋገር ችሇዉ ነበር ከረፈዯ በኃሇም ቢሆን፡፡ ሆኖም ይህ ጉዲይ በሁሇቱ ክሌልች መታየት 
ስሇነበረበት በሚስጢር ሳይሆን በግሌፅና የሁሇቱም ክሌሌ ባሇስሌጣናትና የሁሇቱም ህዝቦች 
እዉነተኛ ወኪልች ባለበት በግሌፅ መዴረክ ያሇምንም መሸፋፋን የችግሮቹ መንስኤዎች 
ፍርጥርጥ ብሇዉ ወጥተዉ መፍትሄም ሉበጅሊቸዉ በተገባ ነበር፡፡ ይሁንና እሰካሁን በዚህ ረገዴ 
ቢያንስ ሇህዝብ ግሇፅ በሀነ መንገዴ ችግሩን ሇመፍታት የተዯረገ ጥረት አሊየንም፡፡  
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እንግዱህ ይህ ህዝብ አቤት ሲሌ ወዴያዉኑ ቀርቦ ችግሩን የመስማት ባህሌ እየቀረ መሄዴና 
እንዲንዳም ሆነ ተብል ያንደ ወገን ዯጋፊ በመሆን ነገሩ ሇመባባስ የመሞከር አካሄዴ ችግሩን 
ገዝፎ እንዱወጣና ክፍተኛ ችግር እንዱሆን አስችልታሌ፡፡ በዚህ ከቀጠሇም ነገም ምን ሉፈጠር 
እንዱሚችሌ ማንም እርግጠኛ አይዯሇም፡፡ የሚያሳዝነዉ ነገር ግን ሁላም ምንም ጥፋት ቢዯርስ 
በተሇይ ጉዲዩን በቀጥታ ከሚመሇከታቸዉ ከፍተኛ ባሌስሌጣናት ማንም ተጣያቂ ሲሆን 
አይታይም፡፡ ያሇመታዯሌ ሆኖ ነዉ እንጂ እንዱህ ያሇዉ ነገር ሲፈጠር ከፍተኛ ባሌስሌጣናት 
ማንም ሳይጠይቃቸዉ ማዴረግ የነበረባቸዉን ነገር ባሇማዴረጋቸዉና የህዝቡን አዯራ በበቂ 
ሁኔታ ስሊሊተወጡ ብቻ ሂሉናቸዉ ወቁስዋቸዉ ስሌጣናቸዉ በገዛ ፈቃዲቸዉ ይሇቁ ነበር፡፡ 
የሰሞኑ የእንግሉዝ ከአዉሮጳ ህብረት የመዉጣት ጉዲይ ተከትል ምንም እንኴን የሳቸዉ ጥፋት 
ባይሆንም ይህንን ሉያስቀሩ ባሇመቻሊቸዉ ጠ/ሚ/ር ዯቪዴ ካሜሮን ከዛሬ ጀምሮ እንዯሚሇቁ 
ይፋ አዴረገዋሌ፡፡ እና ታዴያ የኛዎቹ ባሇስሌጣናት ከዚህ ምን ትምህርት ይወስዲለ፡፡ 

ሇማጠቃሇሌ እሰከአሁን ሇማሳየት እንዯመኮርኩት የኢ.ህአ.ዯ.ግ እንዯሰነፍ እረኛ ከሩቅ የመመሇስ 
ነገር ትሌቅ ዋጋ እያሰከፈሇን መሆኑ ነዉ፡፡  

በእርግጥ ትእግስት አስፈሊጊ መሆኑን አምናሇሁኝ እንዱህ ያሇዉ ቅጥ ያጣና የተዝረከረከ 
አካሄዴ ግን ከትእግሰት ይሌቅ ወዯ አቅመ-ቢስነት ያመዘነ ይመስሊሌ፡፡ ብዙ ዋጋም ያስከፈሇና 
ወዯፊትም ይህ አካሄዴ ተል ካሌተስተካከሇ በቀር የባሰ ከባዴ ዋጋ ማስከፈለ አይቀሬ ነዉ፡፡ 
ህዝቡም ይህንን አካሄዴ እስከዘሊሊሙ ተሸክሞ ይዘሌቃሌ ብል ማሰብ ራስን የመጥፋት ያህሌ 
መሆኑን የኢ.ህ.አ.ዳ.ግ አመራሮች በግዜ ካሌነቁበትና እርስ በርስ መፈራራቱን ትቶዉ መራራና 
የማያዯግም የእርምትና የማጥራት እርምጃ ካሌወሰደ በቀር መጪዉ ግዜ እንጃ!!  

ሇዛሬ እዘሁ አበቃሁ፡፡ 

ኖህ ሙሴ 


