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በጥፋት ለውጥ አይመጣም!! 

ሰመረ ድንቁ 

01-05-16 

በኢትዮጵያ ተቃዋሚ ፖለቲከኞች ዘንድ ባህላቸው ሆኖ የኖረው የአክራሪነትና የጽንፈኝነት 

ፖለቲካ ሙሉ በሙሉ ተለውጦ ዴሞክራት አስተሳሰብን ማራመድ ልዩነትን በልዩነት 

ተቀብሎና ተቻችሎ ለጋራ ሀገር በጋራ መቆምና መሥራትን ከጥላቻ ፖለቲካ ወጥተው 

ስለሀገርና ስለህዝብ ሠላምና ደህንነት ማሰብ እስካልቻሉ እስካልጀመሩም ድረስ ምንም 

ዓይነት ለውጥ በጋራ ሊያቆም የሚያስችል ለውጥ ሊመጣ አይችልም፡፡ 

ይኼ ስር ሰዶ የኖረው የጠባብነት የትምክህት የእብሪት አስተሳሰብ እርስ በእርስ እያባላ 

እያናቆረ በጠላትነት እየተያዩ እየተጠፋፉም ሀገሪቷን ከመጉዳት ውጭ ያስገኘው ጥቅምም 

ትርፍም የለም፡፡ ሀገር ሀገር ናት ህዝብም ህዝብ ነው፡፡ ማንኛውም ዜጋ ተቃዋሚም ይሁን 

አይሁን በቅድሚያ ማሰብ ያለበት ስለሀገሩና ስለህዝቡ ሠላምና ደህንነት ነው፡፡ 

ሌላው ጉዳይ ሁሉ የሚነሳው በመጀመሪያ ሀገር እንደ ሀገር ሠላሟ ተጠብቆ ተከብራ 

መመኖር መቀጠል ስትችል ብቻ ነው፡፡ ጭፍን ፖለቲከኞች ተደጋግሞ እንደታየው 

የሀገርና ህዝብ ሠላም አያሳስባቸውም፡፡ 

እኛ ያሰብነው ካልተሳካ ሥልጣን ካልያዝን የፈለገው ይውደም ይጥፋ የሚል ህገወጥ 

አስተሳሰብን የተሸከሙና የሚያራምዱ ናቸው፡፡ ከሀገርና ከህዝብ ሀብትና ንብረት ከድሀው 

ቤትና ከእህሉ መቃጠልና መንደድ የሚገኝ ምንም ትርፍ የለም፡፡ 

ይህ እጅግ የከፋው ፀረ ህዝብና ፀረ ሀገር አቋም ነው፡፡ ከሰሞኑ በኦሮምያ የተለያዩ 

አካባቢዎች የተከሰተው ሁከትና ግርግር በጥፋት ሀይሎች ቆስቋሽነትና አቀጣጣይነት 

የደረሰው ውድመትና ጥፋት እጅግ በጣም አሳዛኝና ሰቅጣጭ ነው፡፡ ተጎጂው የችግሩ ሰለባ 

ሆነው ህዝብ ነው፡፡ 

አመያ በተባለ ቦታ ብቻ 500 የድሀ ገበሬዎች ቤት በፀረ ሠላም ሀይሎች ተቃጥሎ 

እንዲወድም ተደርጓል፡፡ እንዲህ ዓይነት ለፍቶ አዳሪውን ከአፈር ጋር ታግሎ የሚኖረውን 
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በኑሮም ደረጃ ሰርቶ ከሚያገኘው እርሻ ውጪ ምንም የሌለውን ድሀውን ገበሬ ኢላማ 

ያደረገ የጥፋት ተግባር ታይቶም ተሰምቶም አይታወቅም፡፡ 

ክምር እህሉንና ጎጆ ቤቱን ማቃጠል ምን ያህል ፀረ ህዝብ እንደሆኑ ገሀድ ማረጋገጫ 

ነው፡፡ ዓላማቸውስ ምንድነው ቢባል ለህዝብ የማያስቡ የማይቀረቆሩ ለህዝብ ወገንተኝነት 

የሌላቸው ዓላማቸውም ፀረ ህዝብ መሆኑን ተግባራቸው መስክሯል፡፡ ከእንግዲህም 

ትግላቸው ከህዝቡ ጋር ይሆናል፡፡ 

ህዝቡም ከያሉበት መንጥሮ ያወጣቸዋል፡፡ ለህግም ለፍትህም ያቀርባቸዋል፡፡ በራሱም ሆነ 

በቤተሰቡ ኑሮና ህይወት ላይ ሊደራደርም አይችልም፡፡ መንግሥትን እንቃወማለን ካሉም 

ህጉና ሥርዓቱ በሚፈቅደው ደንብ በሠላማዊ ሁኔታ ጥያቄአቸውን አቅርበው መልስ 

ማግኘት ይችሉ ነበር፡፡ 

ይህን ሁሉ የህዝብ፣ የመንግሥት፣ የግለሰቦችንም ሀብትና ንብረት ማውደም በእሣት 

ማንደድና ማጋየት አይገባም ነበር፡፡ ጠባቸው ከመንግሥት ጋር ብቻ ሳይሆን ከህዝብ ጋር 

መሆኑን በተግባር ማሳየት ችለዋል፡፡ 

ከህዝብ ጋር ተጋጭቶና ተጣልቶ የት እንደሚደረስ ሁሉም በጋራ የሚያየው ይሆናል፡፡ 

በንጹሀን ዜጎች ህይወት ማለፍ በደረሰውም ታላቅ የንብረት ውድመት ህዝብም ሀገርም 

አዝኗል፡፡ የጥፋት ሀይሎቹም በህግ እንዲጠየቁለት ህዝቡ ጥያቄ አቅርቧል፡፡ 

ዋናው የአመጹ አንቀሳቃሽ ጠንሳሽ የኪራይ ሰብሳቢውና የሙሰኛው ደላላው ሀይል ሲሆን 

የማስተር ፕላኑን ጥያቄ በሽፋንነት ነው የተጠቀሙት፡፡ ከነዚህ ጀርባ ደግሞ አድብቶ 

ግርግር እንዲፈጠር ሁከትና ረብሻ እንዲነሳ ሲሰራ የነበረው የአክራሪውና የጽንፈኛው 

የአሸባሪ ቡድኖች አባላት እሣቱን ለማቀጣጠል ለማስፋፋት ብዙ ተረባርበዋል፡፡ 

በማህበራዊ ድረ ገጾቻቸውም ለአመጽ ቀስቅሰዋል፡፡ ህልማቸው በአጭሩ መከነ እንጂ 

የእነሱ ሀሳብና እቅድ ሥርዓተ አልበኝነት እንዲሰፍን በማድረግ ሁከቱን በመላው የሀገሪቱ 

ክልሎች ለማዛመት ነበር፡፡  

ህዝቡ ታግሎ አስቁሟቸዋል፡፡ እንደማይበጁት እንደማይጠቅሙት ስለሚያውቅ፡፡ ከሠላም 

መደፍረስና መታጣት የሚገኝ ጥቅም ስለሌለ ጭምር፡፡ የሠላሙ ተጠቃሚና የሀገሪቱም 

ዋነኛ ባለቤት ህዝቡ ስለሆነ፡፡ 
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በሀገር ላይ ትርምስና ሁከት እንዲነሳ ሠላም ጠፍቶ ብጥብጥ እንዲነግስ አቅዶ የሚንቀሳቀስ 

የትኛውም ተቃዋሚ ቢሆን በህዝብ ዘንድ ተቀባይነት የለውም፡፡ ህዝቡ ሠላማዊ ኑሮው 

እንዲናጋ የተጀመረው ታላቅ ሀገራዊ ልማትና እድገት እንዲደናቀፍ በፍጹም 

አይፈቅድም፡፡ በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ያለው አክራሪና ጽንፈኛ ተቀዋሚ አሸባሪውም 

ጭምር በከፋ ሁኔታ የሚያሰሉት ሀገሪቷ ተተረማምሳ ማየት ነው፡፡ ይህ ደግሞ የከፋ 

የፖለቲካ ጥላቻ ውጤት ነው፡፡ እንደሚያስቡት ቢሆን ሀገሪቱን ለከፋ የመበታተን አደጋ 

ያጋልጧታል፡፡ 

ዋነኛው ምክንያትም የፖለቲካ ድርጅቶቹ በዓላማና በግብ በአስተሳሰብና በእምነት ፍጹም 

የተለያዩ ናቸው፡፡ ከፊሉ መገንጠልን ሌላው ሀይማኖታዊ አክራሪነትን ሌላው ደግሞ በውል 

ያልተሰመረበትን ጭፍን አንድነት የሚያራምድ ሀይል ስብስብ ነው፡፡ 

ይህ ሀይል በየፊናው የየራሱን ዓላማ ዳር ለማድረስ ሲወራጭ ይህች ሀገር ስንት ቦታ 

እንደምትሸነሸን ምን ሊፈጠር እንደሚችልም ከወዲሁ በዓይነ ህሊና ለሚያማትረው እጅግ 

ዘግናኝ የሆነ ስዕል ነው የሚያየው፡፡ 

እንግዲህ ጃዋር መሐመድን የመሰለ ኦሮሚያ የእስላሞች ሀገር እንጂ የክርስቲያኖች 

አይደለችም ከሚለው አክራሪ ጀምሮ ኦሮሚያ ራሷን ችላ መገንጠል አለባት የሚለው ኦነግ፤ 

ኦጋዴን ራሱን ችሎ መገንጠል አለበት የሚለው ኦብነግ፤ አፋርም እንዲሁ ሊገነጠል 

ይገባል የሚለው አርዱፍ፤ የሲዳማ አርነት ንቅናቄ፤ የጋምቤላ አርነት ንቅናቄ፤ ግንቦት 

ሰባት ወዘተ ወዘተዎች ሀገሪቷን በየፊናቸው ለመቀራመት አሰፍስፈዋል፡፡ 

በሌላ በኩል ከእነዚህ ጀርባ ኢትዮጵያን ለማጥፋትና ለማፈራረስ የተሰለፉትና እርዳታ 

የሚያደርጉላቸው የኤርትራ መንግሥት (ሻእቢያ) የግብጽና አክራሪዎቹ የኩዋታርና የኩዌት 

ሌሎችም ሚሊዮነሮች ኢትዮጵያን የከፋ ትርምስ ሁከትና ብጥብጥ ግጭትና የእርስ በእርስ 

ጦርነት ውስጥ ለመክተት ትናንትም ዛሬም ለሊት ከቀን እየሰሩ ይገኛሉ፡፡ 

ጠንካራና የተረጋጋች ኢኮኖሚዋ ያደገና የበለፀገ ድህነትን ያሸነፈች ሀገር ሆና ማየት 

አይፈልጉም፡፡ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ተጠናቆ ሥራ ላይ ሲውል ምን ያህል ለውጥ በሀገሪቷ 

ልማትና እድገት ላይ እንደሚያመጣ ስለሚያውቁ ተላላኪዎቻቸውን በማሰማራት 

ከዲፕሎማሲው የእጅ መጨባበጥና የጠረጴዛ ውይይቱ ጀርባ ሀገሪቷን እየወጉ ያሉት፡፡ 
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ይህ ቀረው የማይባል ሴራና ደባ ከተቃዋሚዎች ጋር በመሆን ይዶልታሉ፡፡ ገንዘብና 

መሳሪያ ጭምር በማስታጠቅ መጠለያ በመስጠት ራዲዮ ጣቢያ ጭምር ለፕሮፓጋንዳ 

ሥራቸው እንዲያገኙ በማድረግ ኢትዮጵያን የማዳከምና የማተራመስ የመበታተን 

ሥራቸውን እየሰሩ ይገኛሉ፡፡ 

እንግዲህ እነዚህ ተቃዋሚዎች ናቸው ለሀገር ለህዝብ ለዴሞክራሲ ለሰብዓዊ መብት ወዘተ 

እያሉ በፀረ ኢትዮጵያ ሀይሎች እቅፍ ውስጥ ሆነው የተጀመረውን እድገትና ልማት 

ለማደናቀፍ የአባይ ግድብንም ሌሎች ታላላቅ ፕሮጀክቶችን በብጥብጥና በሁከት በአመጽ 

መነሻነት ለማስቆም ብሎም ሀገሪቱን ለመበታተን ነው እየሰሩ ያሉት፡፡ በህዝብ ልጆች 

እልቂት የፖለቲካ ሥልጣን እንይዛለን ብለው የሚመኙት፡፡ 

ድሀ ቤተሰብ ለፍቶና ደክሞ ያስተማራቸውን ለሀገርም ለቤተሰብም ተስፋ ይሆናሉ ብሎ 

የሚጠብቃቸውን ወጣቶች በስሜታዊነት በመቀስቀስ ትምህርታቸውን እንዲያቆሙ 

የአደባባይ ተቃውሞ ሰልፍ እንዲያደርጉ እንዲረብሹ ከጸጥታ ሀይሎች ጋር እንዲጋጩ 

አድርገዋል፡፡ 

በህብረተሰቡ ውስጥ ሠላምና መረጋጋት እንዲጠፋ የመንግስትም የግል ሥራም ሆነ የንግድ 

ልውውጥ እንዲቋረጥ ትራንስፖርት እንዳይኖር በማድረግ የግለሰቦችንና የመንግስትን  

ቤትና መኪና በእሳት በማንደድ ጦር መሳሪያ ታጥቀውም ከጸጥታ አስከባሪዎች ጋር እስከ 

መታኮስ ደርሰዋል፡፡ 

በኦሮሚያ ውስጥ የታየውና የተከሰተው ክስተት ብዙ ነገሮችን ይናገራል፡፡ ጉዳዩን 

በመነሻነት ከጫረው ኪራይ ሰብሳቢው ሙሰኛውና ደላላው ጋር በመተባበር ሁሉም 

አክራሪና ጽንፈኛነትን የሚያራምዱ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች ፓርቲዎች ሁሉ 

ተሳትፈዋል፡፡  

በማህበራዊ ድረ ገጾቻቸውም የመጨረሻውን የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ አካሂደዋል፡፡ ፎክረዋል፡፡ 

አቅራርተዋል፡፡ በእርስ በእርስ መተላለቅ በህዝብና በሀገር ሀብት ውድመት ጭርሱንም 

የከፋ ጨለማ ውስጥ ከመዘፈቅ ውጪ ለሀገርና ለህዝብ የተሻለ ለውጥ ማምጣት 

አይታሰብም፡፡  
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ይህንን አደጋ ማስተዋል ያልቻለ የማይችል በጥላቻና በስሜታዊነት የሚነዳ ተቃዋሚ ነው 

ያለው፡፡ በዚህ ሂደት አትራፊም ተጠቃሚም የለም፡፡ በሀገሪቷም ውስጥ በውጭ ዳያስፓራ 

የሚገኘው ጥቂት አክራሪ ተቃዋሚም ዓላማቸውም ፍላጎታቸውም በእጅጉ ይለያያል፡፡ ነገረ 

ስራቸውም ግጥም የለውም፡፡ በእያንዳንዱ ልቦና ውስጥ የገዘፈ የእብሪትና የማን አለብኝነት 

ስሜት ይጨፍራል፡፡ 

እኔ ያልኩት ካልሆነ ባዮች ናቸው፡፡ ማንስ ምን አገባው? እንዳሻኝ ብሆን የሚል የደደረ 

ሁከተኛና ሞገደኛ ሰሜት በውስጣቸው ይፈሳል፡፡ አንዱ ሌላውን በጥርጣሬና በጠላትነት 

ነው የሚያየው፡፡ ስለህዝቡ የቆየ አንድነትና ህብረት አያስቡም፡፡ 

ተቃዋሚው ከተመቸው በየትኛውም መስፈርት ዘርፍም ነጥቆም አጭበርብሮም ወይንም 

ወንድምንም ጓደኛንም ጠልፎ ጥሎ አንቱ መባልን ይወዳል፡፡ የጥልፍልፍ ፓለቲካዎች 

ሴራና ባለቤት ነው፡፡ በምሁርነት መኮፈስ መናናቅ መወነጃጀል የኖሩበት ስር የሰደደ 

በሽታቸው ነው፡፡ 

የዲያስፓራው ጥቂት አክራሪና ፅንፈኛ ተቃዋሚ ዲሞክራሲ በነገሰበት አገር እየኖረ 

ዲሞክራሲን ይረግጣል፡፡ ይደፈጥጣል፡፡ አንቆ ይገድለዋል፡፡ በገመድ ይሰቅለዋል፡፡ 

ለዲሞክራሲዊ መርሆች ተገዢ አይደለም፡፡ ሆኖም አያውቅም፡፡ 

አክራሪው ጵንፈኛውና አሸባሪው ስብስብ የሀሳብ ልዩነትን አይቀበልም፡፡ መቻቻልና 

መደማመጥ ብሎ ነገር አያወቅም፡፡ የግለሰብ ክብርና ሰብዐዊ መብት ጥጉ የት እንደሆነ 

ቢያውቅም አያከብረውም፡፡ ግንዛቤ የለውም፡፡ ለሰብዐዊ መብት መቆርቆር የግለሰብን 

መብት አውቆ ከማክበር የሚመነጭ መሆኑን አይረዳም፡፡  

የሀገር ውስጡና የዲያስፓራው ጥቂት አክራሪና ፅንፈኛ ተቃዋሚ ከስክነት ተፋትቷል፡፡ 

ስሜታዊነትና እብደት ተጠናውቶታል፡፡ ጨዋነትና ሥነ ሥርዓት ብሎ ነገር አያውቅም፡፡ 

የተወለደበት ወይንም አድጎ የሄደበት ሕብረተሰብ ፈረሀ እግዚአብሔርና ጨዋነት 

ማስተዋልና ሚዛናዊነት በሰፊው  አለው፡፡ ሲናገርም  ሲራመድም አስተውሎ ነው፡፡ 

አክራሪው ዲያስፓራ ይኼ ፀጋ የለውም፡፡ 

 



6 
 

የሀገር ውስጡ ሆነ የዳያስፖራው ተቃዋሚውም ለሚናገረው ሥነ ሥርዓት ለአፋም ለከትና 

ገደብ የለውም፡፡ ስም ማጥፋት መሳደብ አሉባልታ መቋጫ የሌለው ቅጥፈት እብሪትና 

ድንፋታ መለያ ባሕርይው ነው፡፡ አክራሪው ፅንፈኛ ዲያስፓራ ኢትዮጵያዊነት እንደ ነብር 

ዥንጎርጎር መሆኑን ረስቶታል፡፡ ዘንግቶታል፡፡ 

እኔን ሁኑ እኔን ምሰሉ እንደ እኔ ካልሆናችሁ ከእኔው ጋር ካላበዳችሁ ከእኔው ጋር ሌላውን 

ካልተሳደባችሁ እናንተ ኢትዮጵያውያን አይደላችሁም እሰከማለት ይራመዳል፡፡ ዜግነትንም 

ለመግፈፍ ለመንጠቅ ይከጅለዋል፡፡ 

አዲስ የዜግነት ሕግ ለማውጣትም ይዳዳዋል፡፡በዚህ አስተሳሰብና እምነት ህብረ ብሄራዊ 

በሆነች ሀገር ውስጥ ልዩነትን አቻችሎ በጋራና በአንድነት ለመቆም ትልቁ ችግርም ይኽው 

የአስተሳሰብ መካንነታቸው ነው፡፡ 

አክራሪውና ፅንፈኛው ዲያስፓራ በራሱ የእብደት ዓለም ውስጥ ነው፡፡ በኒውዮርክም፣ 

በዋሽንግተንም፣ በአትላንታም፣ በዳላስም፣ በቴክሳስም፣ በኒውጀርሲም፣ በባልቲሞር፣ 

በካሊፎርኒያ የያዘውና የተለከፈበት ክፉ ዛር ያስገዝፈዋል፡፡ ማዳመጥ ብሎ ነገር የለም፡፡ 

ይጮኸል ያለማቋረጥ ይጮኸል፡፡ ከዚህ ስሜታዊነቱ ካልወጣ በምንም መልኩ መግባባት 

አይቻልም፡፡  

ባህር ማዶ ሆኖ አገሬ በሚላት ኢትዮጵያ ላይ መዓት እንዲወርድ፣ ደም እንዲፈስስ፣ 

ብጥብጥ እንዲነሳ፣ ሀገር እንዲታመስ እሱ ገነት ውስጥ ተቀምጦ ለድሀ ወገኑ ጥፋትና 

እልቂትና ሞት ይመኛል፡፡  

የሀገሩን እድገት ሳይሆን ጥፋትና ውድቀት ለማየት ልቡ ይሻቅላል፡፡ ይኼ ማንኛውም 

ጤነኛ የሆነ ሰው አዕምሮ ከቶውንም ሊያስበው የሚችል ጉዳይ አይደለም፡፡ ሰው እንዴት 

የሀገሩን ሠላም መደፍረስ ጥፋትና ውድቀት ይመኛል? 

አክራሪው ፅንፈኛ ዲያስፓራ በጥልቅ የበቀልና የደም ጥማት መንፈስ ተመርዟል፡፡ 

የፓለቲካ ልዩነት የአመለካከት ልዩነት ተፈጥሮአዊና ሰብዐዊ መብት መሆኑን ጭርሱንም 

አይቀበልም፡፡ ልዩነት መብትና ጥንካሬ መሆኑን ክዶታል፡፡ ሁሉን በራሱ አካል በራሱ 

አምሳል ለመፍጠር ለማድረግ ይማስናል፡፡ ይኼስ እንዴት ይሆናል፡፡  
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በምእራቡ አለም በሚኖርበት ነፃ ሀገራት መብት በተከበረበት እንዳልቡ በየስብሰባውና 

በራዲዮው በየፓልቶኩ የሚጠይቀኝ ሕግና ደንብ የለም በሚል ወሰን የለሸ የጥላቻና የስድብ 

መዓት በሚጠላቸው ላይ እያወረደ አፋን ያለ ገደብ ይከፍታል፡፡ 

አገር በደም እንድትታጠብ ታዳጊና ተተኪ ወጣቶች ወደማያውቁት እሳት በስሜት 

እንዲማገዱ እሱ ባህር ማዶ በሠላም እየሰራና እየኖረ ልጆቹንም እያስተማረ የድሀው ልጅ 

ኢትዮጵያ ላይ እንዲሞት ይሰብካል፡፡ ምን የሚሉት አስተሳሰብ እንደሆነ ግራ ያጋባል፡፡ 

እናንተ ሞታችሁ እኔን ለሥልጣን አብቁኝ የሚል ልክፍት አክራሪና ፅንፈኛ የተቃዋሚ 

ፓለቲከኛውን እየጋለበው ነው፡፡ እንዲህ ዓይነት እብደት ለሀገርም ለሕዝብም ለግለሰብም 

አይበጅም፡፡ ትርፉ ተያይዞ መውደቅ መጥፋት ብቻ ነው የሚሆነው፡፡ 

የማንግባባበት ልዩነቶች ቢኖሩንም ሁላችንም ኢትዮጵያውያን ነን፤ ስለዚህም 

በሚያቀራርቡን ተቀራርበን በሚያለያዩን ተለያይተን ግን ደግሞ የጋራ ስለሆነችው ሀገር 

በጋራ መቆም አለብን የሚል አስተሳስና እምነት የለውም፡፡ አነሱ አይሞቱ ይመስል በሞት 

የሚቀልዱ የሚያሾፉ ናቸው፡፡ እንዲህ እያንቡዋለቱ ጊዜና ዘመኑም ዓይናቸው እያየ 

መረሸ፡፡ 

አክራሪው ጽንፈኛ በአደባባይ ጀግናውን ፈሪሀ እግዚአብሔር ያለውን ጨዋና ትሁት አዛኝና 

ሩሁሩህ የሆነውን የኢትዮጵያ ሕዝብ "አድርባይ ነው! እስስት ነው! ተገለባባጭ ነው!"ብሎ 

በተደጋጋሚ ሰድቦታል፡፡ ዘልፎታል፡፡ አዋርዶታል፡፡ አላግጦበታል፡፡ ለምን እኔ የምለውን 

አይሰማም፣ ለምን አይበጠብጥም፣ ለምን ለእኔ ሲል አይሞትም የሚል ነው ሀሳባቸው፡፡ 

አገር ሰላለን ደህና ጎበዝ ሲሞት በአገር ይለቀሳል አገር የሞተ እንዲሁ ወዴት ይደረሳል? 

ይሉ ነበር የቀድሞ አባቶችና እናቶች፡፡ አክራሪውና ፅንፈኛው ተቃዋሚ ደግሞ እሱ በሰው 

ሀገር ደልቶት ተመችቶት ዶላር እየቆጠረ ስለሚኖር “እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል” በሚል 

እንሰሳዊ ሰሜት እኔ ያልኖርኩባት ኢትዮጵያ ለእኔ ምኔ ነች? ብትፈልግ ትጥፋ ትሙት 

እሳት ይንደድባት በደም ጎርፍ ትታጠብ የሚል ነው፡፡ 

ምነው አክራሪው ፅንፈኛና አሸባሪው የኢትዮጵያን ጥፋትና ውድቀት ሞቷን ተመኘ? ወልዶ 

ላሰደገ እናት አባት እህት ወንድም ወገን ለዚህ ብሩክ ሕዝብ እንዴት…እንዴት  

ውድቀትንና የሀገሩን መፍረስ ይመኙላታል?  
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ሲሆን…ሲሆን ደጉ ሀገርን ተባብሮ ተረዳድቶ መጠበቅ ማሳደግ ክፉሽን አልመልከት ከአንቺ 

በፊት ያደርገኝ ነበር የሚሉት አባቶቻችን እናቶቻችን፡፡ እንደፅንፈኛው አክራሪ ዓይነት 

የእርግማን ልጆች ኢትዮጵያ በታሪኳ ብዙ ቢያጋጥማትም የእነዚህ ደግሞ እጅግ የተለየ 

ነው፡፡ በበቀል የተሞላ እልቂትና ውድመት ናፋቂዎች፡፡  

የኢትዮጵያ ሕዝብ ጀግናና አስተዋይ ደግና ርሁሩህም ነው፡፡ ፍርድና ሚዛናም ያውቃል፡፡ 

ይቅርታና ምህረትንም የሚያውቅ አስተዋይ ነው፡፡ ሀገር በደም ታጠቢ ለሚል የእናቱን 

የሀገሩን ጥፋት የተመኘ መንጋ ሁሉ እሱም እነሱም ይጠፋሉ፡፡ ፍርዱ የሰውም 

አይደለም፡፡ ከሰውም በላይ ያልፋል፡፡ 

ከድህነት እንወጣለን ኢትዮጵያ የታላላቅ ኢንዱስትሪዎች ባለቤት ትሆናለች! ድህነታችን 

ተረጂነትና ተመፅዋችነት ተረት…ተረት ይሆናል! በታሪካችን ፊት የሚገባንን ክብር 

እንይዛለን፡፡ አሁንም ስደት ይቀራል፡፡ የዚያን ጊዜ የሌላው ዓለም ሰው ፈረንጅ ጥቁሩም 

ወደ ተስፋይቱ ምድር ኢትዮጵያ መሰደድን ይመርጣል፡፡ ይህም ይሆን ዘንድ አይርቅም፡፡ 

ኢትዮጵያ በልጆቿ ትኮራለች፡፡ እኛም ልጆቿ በእናታችን እንኮራለን፡፡ በችግሯም 

በደስታዋም በሀዘኗም የትም ጥለናት አልሄድንም፡፡ ስደታን አልመረጥንም፡፡ ፅንፈኛው 

ሰደት ላይ ሆኖ ኢትዮጵያ በደም ስትታጠብ ለማየት እንደሚመኘው እኛ የሀገራችንን 

ጥፋትና ውድመት መቼም ለማየት እንሻም፡፡  

ለሀገርና ለሕዝብ ለስንደቅ ዓላማችን  በክብር መሞትና መስዋዕት መሆን ወትሮም የኖረ 

የእኛነታችን መገለጫ ነው፡፡ በባዶ እግሩ እየተመመ ቆንጥር እሾክና አሜከላ ሳይገታው 

በሶና ዳቦ ቆሎውን ቆጥሮ በዱላው አንግቶ ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ በአንድነት ቆሞ 

በአንድ ዘምቶ በአንድነት ቆስሎ በአንድነት ሞቶ በፍቅር ተደጋግፎ ተከባብሮ ተዛዝኖ 

የኖረባትና የሚኖርባት ሀገር ናት ኢትዮጵያ፡፡ ህዝቡ መከፋፈልን አይፈቅድም፡፡ 

ኢትዮጵያን ኢሕአዴግ የበለጠ አንድነቱ በፀና በማይናወጥ መሠረት ላይ ተክለውታል፡፡ 

ኢትዮጵያ በሕዳሴውና በእድገት ጉዞ ላይ ነች፡፡ አክራሪው ፅንፈኛ ኃይል መርዝ  

በሚረጨው  የእርግማን ልሣኑ በድረ ገፆች፣ በፌስ ቡክ፣ አሜሪካን በሚገኙ ራዲዮ 

ጣቢያዎቹ ቢዛበት ኢትዮጵያ ምንተድዋ? ኢትዮጵያ አማን ሠላም ውላ ታድራለች፡፡ 
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ኃያልና ገናና ምድራዊ ኃይል የማያንበረክከው ልጆቿንና ሠራዊቷን የሚያፀና የጠላቶቿን 

እብሪት ሰባብሮና አሽመድምዶ የሚጥል ታላቅ አምላክ  አላት፡፡ ትናንትም የሆነው ዛሬም 

እየሆነ ያለው ወደፊትም የሚሆነው ይኽው ነው፡፡ 

ለፅንፈኛው እክራሪ በአገር ቤት ያለው ተቃዋሚ ሁሉ አድርባይ ነው፡፡ አሜሪካን ሆነው 

የአረቡ ዓለም አብዮት ኢትዮጵያ መካሄድ አለበት ብለው ይቀሰቅሳሉ፡፡ ምሁራን 

ተብዬዎቹ ሀሳብ ይሰጣሉ፡፡ የበቀል ጥማታቸውን ወደ ሕዝብ አሻግረው ለመወጣት 

ይክለፈለፋሉ፡፡ የኢትዮጵያን ተጨባጭ ሁኔታና እውነት ጨርሶም አያውቁትም፡፡ 

የተሻለ ተለዋጭ አማራጭ ሀሳብም የላቸውም፡፡ ብቻ ጥፋትና ትርምስን ሁከትን 

ይሰብካሉ፡፡ ይህንንም ህዝቡ ታግሎታል፡፡ 

የአክራሪው ፅንፈኛ ተቃዋሚና አሸባሪው ሀይል በመቀናጀት ፓለቲከኛ ገጀራና ቆንጨራ 

ስሎ ጠመንጃና ጥይት ይዞ ጥቂት ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞችን በዋሀቢና ሰለፊያ አክራሪ 

ሙስሊም እምነት ኢትዮጵያን ለመናጥ ጅሀድ አውጆ የተነሳ ቢሆንም አልተሳካለትም፡፡ 

የጥንቱን የኢትዮጵያ ሙስሊም ሱፊ እስልምናን አናስነካም ያሉ አባቶች ሲገደሉ 

መስጊዳቸውና መፅሐፍት መንዙማቸው ሲቃጠል አብያተ ክርስቲያናት በእሣት ሲነዱና 

ምዕመናን በገጀራ ሲቀሉ አክራሪው ፅንፈኛ ፓለቲከኛ በኢትዮጵያ አክራሪ እስልምና የለም 

ጥያቄው የመብት ጥያቄ ነው ይለናል፡፡  

የእነ ፕሮፌሰር ብርሀኑ ነጋ ግንቦት 7 አክራሪዎች እውቅና ተሰጥቶት አብሮ 

ያጨበጭባል፡፡ እነሱ ምንቸገራቸው የሚኖሩት አሜሪካ እሣት እንዲነድ የሚፈልጉት 

ኢትዮጵያ፡፡ ቃሊቲ ታስረን ተፈታን የመንግሥት ፀጥታ ደህንነት ክትትል ያደርግብናል 

ስልካችን ይጠለፋል፣ መኖር አልቻልንም በሚል አንዳንድ እያለ ጓዙን ጠቅልሎ በሰበብ 

አስባቡ አሜሪካን ሀገር  ተሰባሰቦ ገብቷል፡፡ ከትሟል፡፡ 

ባንዲራ መስቀል የቀረው ፅንፈኛ ተቃዋሚ በአገር አማን ራሱን እየካበ፣ ፈላጊና ተከታታይ 

ሳይኖረው ክትትል በዛብኝ ለሕይወቴ ያሰጋኛል እያለ ተቃዋሚነትን የቪዛ ማግኛ 

የአሜሪካን ጥገኝነት መጠየቂያ አድርጎ ነግዶበታል፡፡ እየነገደበትም ነው፡፡ 
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ለምን በሀገሩና በወገኑ ላይ ጥፋት እንደሚመኝ እንደሚፈልግ ግራ ያጋባል፡፡ ሀገር ዞሮ 

መግቢያ የእናት ጓዳ ነች፡፡፡ እንዴት ጥፋቷንና ውድመቷን ይመኛሉ የሚለውም ጥያቄ 

ምላሽ የለውም፡፡ ምን ያገኙበታል ቢባል መልሱ ምንም ነው፡፡  

ወደ አሜሪካ ከሚሰደደው የዓለም ሕዝብ ኢትዮጵያውያን ሦስተኛ ደረጃውን ይዘዋል፡፡ 

በዲቪም በግብዣም ከሚሄደው በስደት ከሚኖረውም ውጭ ተቃዋሚ ነኝ እያለ ከሚሰደደው 

ውስጥ ብዙዎቹ ሕይወታቸውን ለመለወጥ ወደ ሥራ ተሰማርተው ይገኛሉ፡፡ 

ጥቂት የሚባሉት አክራሪ ፅንፈኞች ደግሞ አሜሪካንም ገብተው መዋያና ማደሪያቸውን 

የጥላቻና የአመፅ ሁከት መርዝ በመንዛት እነሱ አሜሪካ ሆነው ሀገሪቷ እንድትበጠበጥ 

የመጨረሻውን ጥረት ማድረጉን ተያይዘውታል፡፡ ለሀገርና ለሕዝብ የማይበጅ ተግባር ላይ 

ተጠምደዋል፡፡ 

በቃሊቲ መታሰራቸውን እንደ ጀግንነት ቆጥረውት እኛ ታስረን ወጥተን አሁን አሜሪካ  

ነው የምንኖረው፡፡ አንተ ደግሞ ኢትዮጵያ ያለኽው ሞተህ አሳየን ለእኛ ስትል ደም ክፈል 

አንተ ከሞትክ በኋላ እኛ በአውሮፕላን መጥተን እናስተዳድራለን ኢትዮጵያን እንመራለን 

የሚል የጅል ስሌት እያሰሉ ይገኛሉ፡፡ እንዲህ ዓይነት ዓይን ያወጣ ጉድ ተሰምቶም 

ታይቶም አይታወቅም፡፡ 

የድሀው ልጅ ለአክራሪዎችና ለጽንፈኞች የፓለቲካ ጥማትና ስካር መገበሪያ አይሆንም፡፡ 

የኢትዮጵያ ሕዝብ ለሊት ከቀን እየሰራ እየተማረ ነው ያለው፡፡ የጭፍን ፖለቲከኞች ወሬና  

ፓለቲካቸውም ሰልችቶታል፡፡ ሊሰማቸውም አይፈቅድም፡፡ ተምረዋል በእድሜም ገፍተዋል 

የተባሉትም የዚሁ የጥላቻ ፓለቲካ መሪ ተዋናይ ናቸው፡፡ 

መቼም እናት ብዙ ዓይነት ልጆች ትወልዳለች፡፡ የአክራሪውና የጽንፈኛው ዓይነት እሾክና 

አሜከላዎች የሀገርን ክብርና ሞገስ አዋርደው ልጆቿንም እርሰ በእርስ አባልተው  

መሬቷንም በደም አጨቅይተው ቀዬዋን ባዶ ለማድረግ የተነሱ በመሆኑ ደግመው 

ተመልሰው ሀገራቸውን አያዩዋትም፡፡ 

በፀፀት ሕሊናቸው ቆስሎ ራሳቸውን ጠልተው በመንከራተት ወይ አገሬ እንዳሉ የእድሜ 

ዘመናችው ያልፋል፡፡ የቤቱን ደጃፍ ከፍቶ ወጥቶ እንዳልተመለሰው ጎበዝ ማስኖ 

እንደቀረውም የእነሱም እጣ ፈንታ ይኽው ነው፡፡ 
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እነሱ በሩቅ በሚሊዮኖች ማይልስ ርቀት ተቀምጠው የራሳቸውን ሠላምና ኑሮ አደላድለው  

በሀገር ቤት ላሉት እልቂትን ደም መፋሰስን አጥብቀው እንደሚመኙ በሠላም እየኖሩም 

ልጆቻቸውን በጉያቸው ሰብስበው እንቅፋት የሌለበትን ኑሮን እያጣጣሙ ይኖራሉ፡፡  

ማስነውና ለፍተው ተንከራተው አፈር ገፍተው ከመሬት ታግለው በሀገር ቤት የሚኖሩትን   

ሠላም አጥተው እንዲንከራተቱ ኑሯቸው እንዲፈርስ ልጆቻቸው እንዲበተኑ ወጥተው 

እንዲቀሩ አብዝተው ይመኛሉ፡፡ ኢትዮጵያ ሠላም ውላ ታድራለች፡፡ የልጆቿ ደም 

አይፈስም፡፡ አትበጠበጥም፡፡  

አስተዋይ ልጅ የተወለደበትን ቀዬ ወገኑንና ሕዝቡን ይረዳል፡፡ ያስከብራል፡፡ ክፉውን 

አይመኝም፡፡ በወሬ ሰበቅና በአሉባልታ ዘመቻ አገር እንዲደፈርስ እንዲፈርስ ወገኑ 

እንዲጨነቅ አይሻም፡፡ ፀሎቱም ፈጣሪ ሀገሬንም ወገኔንም ጠብቅ በምህረት ዓይንህም 

ተመልከታት ነው፡፡ 

ከብዙዎቹ ጥቂት የሆኑት የከረረ የጥፋት መንገድን ሙጥኝ ብለው በመያዛቸው ለራሳቸው 

ሕይወት ተጨንቀውና ተጠበው ሌላው ወገን ጥፋትና እልቂት ውስጥ እንዲገባ ይሰራሉ፡፡ 

በመመኘታቸው የእነርሱ ፍሬያቸው አይታይም፡፡ አዝመራቸውም አይበሰብም፡፡ 

የተመኙትንም አያገኙም፡፡ የናፈቋትን ለምለም ሀገርም ተመልሰው አያዩዋትም፡፡  

ሕልማችሁም ይመክናል፡፡ ሴራቸውም ይፈርሳል፡፡ ደግሞም እርስ በእርስ ይፋጃሉ፡፡ 

ፀንተውም በአንድ አይቆሙም፡፡ መጨረሻቸውም ወርደት ነው፡፡ የብዙ ሚሊዮኖች ድሆች 

እንባና ሀዘንም ይደርሳል፡፡ 

የኢትዮጵያ ሕዝብ ከእነርሱ ጋር አይደለም፡፡ ሊሳለቁ ይችላሉ፡፡ የመጨረሻው 

አወዳደቃቸው የከፋም ሆናል፡፡ እንደዋዛማ እንደጤዛም ያልፋሉ፡፡ ኢትዮጵያ እውነት 

እውነት ትላችኋለች፤ ብርቱና ሀያል ሀገር ትሆናለች፡፡ ሀገር ማልማት እንጂ ማውደም 

ውጤት የለውም፡፡ ከጥፋት የሚገኝ ምንም ትርፍ የለም፡፡  

 

 


