
1 

 

የ“ጋኔኑ”ን  ፖለቲካ  በተደራጀ 

የህዝብና የመንግስት ንቅናቄ 

ዮናስ 02-25-16 

 የዚህ ሣምንት እትም በሆነችው አዲስ አድማስ ጋዜጣ፣ ህብረተሠብ ገጽ ላይ ዳንኤል ክብረት “አደጋውና ማስጠንቀቂያው” 

ሲል ያሠፈረው መጣጥፍ የዚህ ጽሁፍ መነሻ ነው፡፡ አጀንዳነቱም ከሰሞኑ በኦሮሚያ አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ተነስቶ ለነበረው 

ሁከት ሽፋን ለመፈለግ ሲባዝኑ የነበሩ ሃይሎችን ሁሉ መገሰፅ ነው፡፡ ማእከላዊ ጭብጡም የኢትዮጲያ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ 

ሪፐብሊክ መንግስት ቃል አቀባይ የተናገሩት እና ሁከተኞቹን የገለጹበት፣ ጋኔኑን የጠሩ ጠንቋዮችን የተመለከተው ነው፡፡  

በሀገራችን ‹በዕንቁላሉ ጊዜ በቀጣሽኝ›፣ ‹ጢሱን አይተህ እሳቱን፣ ቀንዱን አይተህ ከብቱን ተጠንቀቅ›፣ ‹በቅርቡ ያልመለሰ 

እረኛ፣ በሩቁ ሲባዝን ይኖራል›፣ ‹ውሻውን አይተህ ካልተደበቅክ አዳኙ አይቶ ይገድልሃል›፣ ‹አዉዉ ሲል ዝም ካልክ አሙሙ 

ብሎ ይገምጥሃል› የሚሉ የዚህ ምክር ጓደኞች ሞልተዋል፡፡ ውሻ ለአህያ ‹የመጀመሪያው መጥሪያ፣ ሁለተኛው መቅረቢያ፣ 

ሦስተኛውም መበያ ነው› ብሎ የመከረው ምክር የዚህ ማስጠንቀቂያ አንድምታ ትርጓሜ ውስጥ ‹ታሪክ አንደ አህያ ነው› ተብሎ 

ተካትቷል፡፡ ታሪኩስ እንደምን ነው ቢሉ፣ አህያና ውሻ መንገድ ዘመቱ አሉ፡፡ ከዘመቻ ሲመለሱ መሸባቸውና ውሻ የሚበላ አጥቶ 

ተኮራምቶ ሲተኛ፣ አህያ ግን መስኩ ላይ ያገኘቺውን ሣር ግጣ ሆዷ ተነፋ፡፡ ‹ከተራበ ይልቅ ለጠገበ አዝናለሁ› እንዲል ሕዝቡ፡፡ 

ይህስ ስለምን ነው ቢሉ? የጠገበ ሰው ረሐብ ያለ አይመስለውም፡፡ የተራበ ተጠቅልሎ ሲተኛ፣ የጠገበ ግን የተጠቀለለውን 

እየፈታ እንደ አጤ ልብነ ድንግል ጦር አውርድ ይላል፡፡  

እናም አህያ ከጥጋቧ ብዛት ‹ልጩህ› አለች፡፡ ውሻ ‹ለምን› ቢላት ‹ፎረሸኝ› አለች፡፡ ‹ፎረሸኝ ማለትስ ምን ማለት ነው ቢሉ፤ 

ጥጋቤ ቅጥ አሳጣኝ፤ ከትዕቢት አላግቶ ምን ይመጣል አስባለኝ፣ የጠገበ ሲጮኽ የተራበ እንደሚበላው እንዳላውቅ አደረገኝ› 

ማለት ነው፡፡ እናም አህያዋ ልትጮህ ስትል፤ ‹ተይ ይቅርብሽ ጅብ ይሰማሻል› አላት ውሻ፡፡ ከጠገቡ አያስቡ፣ ከወፈሩ ሰው 

አይፈሩ፣ ከተበቱ አይታይ ሥጋቱ፣ እንዲል መጽሐፈ ባልቴት፡፡ ‹ተው ባክህ፤ የት አግኝቶ ይሰማኛል› አለቺው፡፡ ‹እንዴ ይኼኮ 

የጅብ አገር ነው፡፡ የተራበ ጅብ የጠገበ አህያ መስማት እንዴት ያቅተዋል› አላት፡፡ ‹ባክህ ቢሰማስ ምን ያመጣል› አለቺና 

አናፋች፡፡ ‹ምን ያመጣል ብሎ ገብቶ፣ ማን ያወጣል ብሎ ጮኸ› እንዲል ነገረ ሕዝብ፡፡ ከዳንኤል አደጋውና ማስጠንቀቂያው 

ወግ ስለአጀንዳችን ተቀንጭቦ የተወሰደው ወግ ይህ ነው፡፡  

ይህንኑ ዘይቤኛ ፖለቲካ ስለአቶ ጌታቸው የቃላት ምርጫ ሲሉ ከመደክሙ ጠንቋዮች ጋር በማዛመድ መፈተሽ ይቻለን ዘንድ 

ከእርሱም እንውሰድ፡፡ 

የተጠሩ አጋንንት ከጠሯቸው ጠንቋዮች አቅም በላይ ስለሆኑ ይህንን በተደራጀ የህዝብና የመንግስት ንቅናቄ መመከት 

ያስፈልጋል፡፡ ለምዝገባ ሲባል ህጋዊ የሆኑ ነገር ግን በግርግር ቤተ-መንግስት ገብተው ማደር የሚፈልጉ ፓርቲዎች በዚህ ግርግር 

ውስጥ አሉ፡፡ ኹከቱ ወጣቶች እና ህፃናት ብቻ ያሉበት አይደለም፡፡ የተደራጁ አርምድ ጋንጎች የታጠቁ ወንበዴዎች በየመንገዱ 
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በየመንደሩ እየዞሩ ሁከት የሚፈጥሩበት ሁኔታ ነው ያለው፡፡ አሠልፈው በመኪና እስከ 5ዐዐ ብር ይቀበላሉ፡፡ ጋኔን የጠራው 

ወገን ጋኔኑን ስለመቆጣጠሩ እርግጠኛ መሆን አይችልም  

እዚህ እኛ ሃገር ስለ እውነት ለመናገር ለመንግስትም ይሁን ለግለሠብ፤ ለፓርቲዎችም ይሁን ለማህበራት፤ ለተቋማትም ይሁን 

ለኩባንያዎች ገንቢ ትችትና ሂስ፤ ሚዛናዊ እና ግብረገብ በሆነ መልክ በማቅረብ ዳንኤልን የሚተካከል ያለ አይመስለኝም 

(ለእኔ)። 

“መኪና አሣዳጅ ውሾች” የሚለውን ወጉን አይታችሁታል? ቢያገኙትም ምን እንደሚያደርጉት በቅጡ ያላሠቡትን ዓላማ 

ስለሚከተሉ ፓርቲዎች፣ ፖለቲከኞች፣ ባለሃብቶች፣ ግለሠቦችን ወዘተ ያሄሠበት ትርክት ነው፡፡ “የሚበላውን ጅብ ጠሪ” 

የሚለውንስ ብታዩት፡፡ በፓርቲ፣ በመንግስት፣ በድርጅት፣ በማህበር አሁንም ያሉት መሪዎቻችን በእነዚህ ሶስት የጥፋት 

መንስኤዎች ላይ ሆነው ራሳቸውን የሚበላ አብዮት በመጥራት ላይ ስለመሆናቸው እይታውን በዘይቤ ያመላከተበት ሂሣዊ ወግ 

ነው፡፡ 

“የእብድ ሃሙስ” ፈረንጅ ሆይ ናና፣ እህል ወይስ አረም …. ወዘተረፈ የሆኑትን ወጐችም ብታዩለት በብሄር በሃይማኖት 

ሳይከፈል ኢትዮጵያዊ ስሜቶችን እና ወጐችን መሠረት አድርገው ሁሉም በአንድነት እንዲገባው ሆነው የህዝብ የራሱ ከሆነው 

ዘይቤ ተወስደው ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ  ህጸጾቹን የሚነቅሱ እና ወደፊትን አሣይተው ለእርማት የሚያዘጋጁ 

ወጐች ናቸው፡፡ 

በቃ የአቶ ጌታቸውም የጋኔኑ ፖለቲካ ከቡዳውና  ከዚህ የዘለለ አይደለም፡፡ 

ትክክል ነው አይደለም፤ አስፈላጊ ነው አይደለም፤ የሚለውን ለየግለሠቡ እንተወውና በሃገራችን ጋኔን የሚጠሩ ጠንቋዮች 

መኖራቸው ግን እሙን ነው፡፡ ጋኔን የሠፈረባቸው ደግሞ ከጋኔን የሚፈውሱት በጠንቋዩ ሳይሆን በፀበል ወይ በዘምዘም 

እንደየሃይማኖቱ በመንፈሣዊ እሴትና ፀሎት መሆኑም እሙን ነው፡፡ የሠው ተፈጥሮ ከሆነ አግባብ ውጪ እና ያልተለመደና 

የሚያስደነግጡ ድርጊቶችን የሚፈጽሙ ግለሠቦችም ሠይጣን ያዘው ወይ ጋኔን ሠፍሮበት እኮ ነው መባሉም እሙን እና ሲወርድ 

ሲዋረድ የመጣ እንዲሁም አብሮን ያለ እውነታ ነው፡፡ አንዳንድ ተመራማሪዎችንም ጨምሮ በተለይ በሸገር የጫወታ እንግዳ 

ላይ በአንድ ወቅት የሠማኋቸው መጋቤ አእላፍ መክብብ አጥናው፤ ጠንቋይ ሌላ ሶስተኛ ወገን ከውጭ አስቀምጦ እና የባለ 

ጉዳዩን ችግር አስቀድሞ በልቶ የሚሠራው ፌክ እንጂ አዲስ ነገር የሌለው መሆኑን አስረጅ እያነሱ በሚገባ አብራርተዋል፡፡ 

ስለመስተፋቅር፣ ስለአስማትና መጫኛ ማቆምም ፌኩ  ተመሳሳይ እንደሆነም በሚገባ ገልጸውታልና ወደ ሸገር አርካይቭ ውስጥ 

ጐራ ብለው ያዳምጡት፡፡ 

ስለሆነም ቡዶች የተባሉት ፓርቲዎች የራሳቸውን ጥፋትና ችግሮች ከማመን ይልቁን ወደ ሌላው መለጠፍ ልማዳቸው ነው 

ተብሎ እንደተገለጸው፤ ማስተር ፕላኑን ለተለየ አላማ ያሠሉት ፓርቲዎች (እውቀታቸው ልክ እንደ ጠንቋዩ መጥራት እንጂ 

መግታት እንዳልሆነ፤ ታምራት ገለታ የተበጠበጠ ነገር ሠጠ እንጂ የተበጠበጠው ነገር የሚያደርሠውን የጎንዮሽ ጉዳት 

እንዳላወቀና እንደማያውቅ ሁሉ፤ ደርሶም መፈወስ እንዳልቻለ እና ደንበኞቹን ለሞት ድረስ እንዳበቃው ሁሉ) በጠንቋይ ዘይቤ 

ቢገለጹ፤ ምኑንም ሳያውቁት አንዳች ምክንያት ሳይኖረው የገዛ ቤት ንብረቱን የሚያወድምና ወንድም እህቶቹን የሚገድል 
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የቤተሠብ አባወራ ያልተለመደ ነውና ጋኔን ሠፍሮበት ነው እንጂ ታሞ ነው እንደማይባለው  ሁሉ በጋኔን ቢመሠሉ፤ እነዚህን 

የጠራውም ፓርቲ እንደ ጠንቋዩ ነውና የፈወሱን ነገር እርግጠኛ መሆን እንደማይቻለው ሣይታለም የተፈታ ነውና ችግሩ ከምን 

ላይ እንደሆነ ግልጽ አይደለም፡፡ 

በነገራችን ላይ ከላይ የተመለከተውን የቃል አቀባዩን ንግግር ወረድ ብላችሁ ስታዩትም ጠንቋዩ ማን ጋኔኑም ማን እንደሆን 

በግልጽ የሚታይ  ይሆናል፡፡ 

ጠንቋዮቹ ህጋዊ ከሆነው የምርጫ ፖለቲካ ባሻገር በግርግር ቤተመንግስት ገብተው ማደር የሚፈልጉ ፓርቲዎች ስለመሆናቸው፤ 

መኪና አሠልፈው በመኪና እስከ 5ዐዐ ብር የሚቀበሉና በጠራራ ፀሃይ ታጥቀው እሣት የሚጭሩ እና ንብረት የሚያወድሙቱ 

ወንበዴዎች ደግሞ ተፈጥሮአዊ፣ ባህላዊና ኢትዮጵያዊ ወግና ልማድ እንዲሁም እሴት የሌለበት ነውና በጋኔን ተወክለው 

ቢቀርቡ ችግሩ የቱ ጋር ነው? ደግሞም በቀጥታ እነ ጃለኔ እንደሠነጠቁት በእርግጥም ጠንቋይና ጋኔን የተባለው ህዝቡ ቢሆን 

ኖሮ  እንኳ ቃል አቀባዩ እነዚህን በቁርአን፣ በመስቀል፣ በወንጌል ወዘተ መመከት ያስፈልጋል ይሉ ነበር እንጂ የተደራጀ የህዝብና 

የመንግስት ንቅናቄን ባላነሱት ነበር ብሎም ማሰብ  ያባት ነው፡፡ 

ያም ሆኖ ግን አሁንም በተደራጀው የህዝብና የመንግስት ንቅናቄም ጠንቋዮቹም ከመጥራት ጋኔኖቹም ከመሠብሠብና 

ከማደባየት ጋብ  እንዳይሉ ዘንዳ ይህን የጋኔን ፖለቲካ  ምስ የማስጠራት ሂደት በጃለኔ ቁጣ የታከለ ግብረገብ የጐደለው 

የጋዜጠኛ ሳይሆን የወታደራዊ መርማሪ ድምፀት ባለው ቃና የቀጠለ እና ለዛቢስነቱን አሳይቷል፡፡ ስለሆነም የኦሮሞ ህዝብ ይህን 

የጃለኔንና መሠሎቿን የጋኔን ፖለቲካ በእርግጥም ከላይ በተመለከተው መልኩ በዘይቤኛ ብቻ የሚረዳው እንጂ ልክ እንደ 

እርሷና ጠንቋዮቹ የሚረክስ እንዳልሆነ ባያጠራጥርም ጉዳዩን ከላይ በተመለከተው መልኩ ብቻ ብናየውና ብንወስደው 

ስለሁላችንም ሠላምና ብልጽግና ጠቃሚነቱ አያጠያይቅም፡፡  በእርግጥም እንዲህ አይነቱን የረከሰ እና ጋኔን ወለድ የሆነ ፖለቲካ 

ልክ እንደሰሞኑ የኦሮሚያ ሰላማዊ ግለሰቦችና የሃገር ሽማግሌዎች በተደራጀ የህዝብና የመንግስት ንቅናቄ ማስወገድ አስፈላጊ 

ይሆናል፡፡ 
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