
”ህዝብ“ ለሚለዉ ቃል ሙሉ ትርጉሙ  ምንድነዉ…….? 

 

እኔ እንደ አንድ ግለሰብ የህዝብ አካል ሁኜ ራሴን ስመለከት ”ህዝብ“ የሚለዉ ቃል ፍች 

ይጠፋኛል፡፡ የሰዉ ልጅ አፈጣጠር በመፅሐፍ ቅዱስ ቃል በሚያምኑ አማኞች ዘንድ 

እንዲህ ይገለፃል፡፡ “እግዝአብሔር ሰዉን በራሱ መልክ ፈጠረዉ፤ ወንድና ሴት አድርጎም 

ጠራቸዉ፡፡ ብዙ ተባዙ ዘራችሁ ምድርን ይሙላ ምድርም በቁጥጥራችሁ ስር ትሁን” 

በሚል በአምላካዊ እጅና ትዕዛዝ እንደሆነ የማያምን ሰዉ ቢኖር እንኳን ህዝብ በመዋለድ 

ሂደት የመጣ ስለመሆኑ የሚክድ ሊኖር አይችልም፡፡ ጥያቄዉ እንደተራ የትርጉም ጥያቄ 

ሊመስል ይችላል፡፡ 

 ነገር ግን በአብዛኛዉ የዓለም ክፍሎች ህዝብ ከእኛ ጋር ስለሆነ የህዝብ ድምፅ ይሰማ 

የሚሉ ጥሪዎች እጅግ በዝተዉ ሳይ እኔ እንደ አንድ የህዝብ አካል በማን እንደተወከልኩ 

ግራ ተጋብቼ ነዉ ጥያቄዉን ማንሳቴ፡፡ በአሁን ወቅት ኢትዮጵያ ዉስጥ ህዝብ ከእኛ ጋር 

ነዉ፤ የህዝብ ድምፅ ይሰማ፤ ለህዝብ ቆመናል፤ ለህዝብ ከእኛ ወዲያ ለአሳር የሚሉ 

በርካቶች ናቸዉ፡፡ እነዚህ ለቁጥር የሚታክቱ ቡድኖች፤ ፓርቲዎች፤ ነፃ አዉጭ ግንባሮች፤ 

ሙሴዎች ወ.ዘ.ተ ለህዝብ የሚሰጡት ትርጉም የተለያየ ይሆን..? ገዥዉ ፓርቲ ኢህአዴግ 

ህዝብ አመፅ አይፈልግም፤ ህዝብ ሠላም ፈላጊ ነዉ፤ ህዝብ ጥያቄ ካለዉም በሠላማዊ 

መንገድ ጥያቄዉን ለማቅረብ የሚችልና እያደረገም ያለ ነዉ ይላል፡፡ 

 ሠማያዊ ፓርቲና ግንቦት-7 ደግሞ በፍፁም ካለእኛ ለኢትዮጵያ የሚበጅ የለምና እኛ 

ስልጣን እንድንይዝ ወጣቱ የህይወት መስዋዕትነት ይክፈል ይሉናል፡፡ በእርግጥ ወጣቱን 

ገፍቶ ወደ እሳት ከቀላቀሉት በኋላ ለራሳቸዉ ድሎት ፍለጋ አገራቸዉን ጥለዉ ሌሎች 

ህዝቦች በጥረታቸዉ ወደ አሳደጉት አገር የመኮብለል ልምድ እነ ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ 

ተክነዉበታል፡፡ ከዛሬ 30 ዓመት በፊትስ ያደረጉት ይህንኑ አይደለም…? ስለሆነም ዶ/ር 

ብርሃኑ የ30 ዓመት ልምድ አላቸዉና ምን ቸገራቸዉ፡፡ እሳቱ እንደሆን ዶ/ር ብርሃኑን 

አይነካ፡፡  

እዚህ አገር ዉስጥ ያሉ በብሄር ጥላቻ በታወሩና ህሊና በጎደላቸዉ አመራሮች የሚመሩ 

ኦነግና መሰሎቹ ህዝቡ የእኛ ነዉ ይሉናል፡፡ የኢትዮጵያን አንድነት እንፈልጋለን የሚሉ 



እነ ብርሃኑ ነጋ ትግሬን አይንህን ለአፈር ከማለት አልፈዉ ሌላዉን ብሄር ትግሬን 

ካልጠላህ ኢትዮጵያዊ አይደለህም ይሉናል፡፡  

ለነገሩ ዓለም በሞቱ ላለቀሰለት መለስ ዜናዊ፤ ታሪክ የማይረሳዉ እዉነተኛ የአፍርካ ልጅ 

የሚል ምስክር የተሰጠለትን መለስ ዜናዊ፤ በችግር ባህር ዉስጥ ሆኖ ትንሿን ብርሃን  

በመፍትሔነት የማምጣት ብቃት ያለዉ የተባለለትን መለስ ዜናዊ ከኢትዮጵያዊ ባህልና 

ልምድ ዉጭ እሰየዉ እንኳን ሞተ የሚል ቀፋፊ ቃል ከወረወረዉ ብርሃኑ ነጋ ምን 

ይጠበቃል? ለራሱ የድሎት ዓለም ከማመቻቸት ዉጭ ለአገሩ ዕድገት እዚህ ግባ የሚባል 

አስተዋፅኦ የሌለዉ የ3ኛ ዲግሪ ባለቤት ብርሃኑ ነጋ እዉነት የህዝብ ወኪል ነዉ? አንድ 

አፄ ምኒልክ ከነካቤኔያቸዉ በአመራር ሂደት የሰሩትን ስህተት እንደ አማራ ብሔር ስህተት 

አድርጎ አማራን እንደጠላት የሚያየዉ ኦነግ ህዝብ የሚለዉ ማንን ነዉ? ነዉ ወይስ ለኦነግ 

አማራ ህዝብ አይደለም? የገነባነዉን አፍርሰን፤ ያለንን አቃጥለን፤ ከዜሮ ካልጀመርን 

ኢትዮጵያ የምትባል አገርና ህዝብ ሊኖር አይችልም የሚለዉ ሰማያዊ ፓርቲስ ህዝብ 

የሚለዉ ማንን ነዉ? ለእሱ እኩይ ተግባር ተባባሪ ካልሆነ እንደከሃዲ ለሚቆጥረዉ ግንቦት 

7 ህዝብ ማነዉ? የመልካም አስተዳደር እጦት፤ የጉበኞች መብዛት፤ የፍትሕ መጓደል፤ 

የካድሬዎች ድስኩር ወ.ዘ.ተ ያንገላታዉ የኢትዮጵያ ህዝብ ድምፅ ሰጥቶኛል ለሚለዉ 

ኢህአዴግስ ህዝብ ማነዉ…?  እባካችሁ የህዝብ ትርጉም ንገሩኝ፡፡ ህዝብ ማለት ትርጉሙ 

ምንድነዉ..? 

 ታማኝ ይበልጣል  ከካፋ ዞን ሺሼእንዴ ከተማ   
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