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ጥላቻ  ያገረጣው ፊት ቅባት አያወዛውም 
ፕሮፌሰር፣ ዶክተር፣ ታጋይ አርበኛ ብርሃኑ ነጋ ጃንዋሪ 31/ 2016  

በዲሲ ሜትሮ አካባቢ ባደረጉት ስብሰባ ላቀረቧቸው ሃሳቦች የተሰጠ መልስ 

 

በተለምዶም ይሁን በሳይንሳዊ ህክምና የፊት ቆዳ ሲገረጣ ቆዳውን የሚያለሰልሱ የተለያዩ ቅባቶች ይቀባና ወዙ 

እንዲመለስ ይደረጋል። መገርጣት የተከሰተው ከውስጣዊ የሰውነት ክፍል ደህንነት ማጣት የመነጨ ከሆነ ግን 

የፈለግከውን የቅባት መጠን ስትቀባው ብትውል ምንም ለውጥ አያመጣም። ህሊናቸው በህዝቦች ጥላቻ 

የተሞላ፣ አቅማቸውና ፍላጎታቸውን ማገናዘብ የማይችሉ፣ ህልማቸው ስልጣንና ስልጣን ብቻ ያደረጉ ግለሰቦች 

የፈለከውን ሃቅ ብትደረድርላቸው ህሊናቸው በጥላቻ ገርጥቷልና የሰከነ፣ በእውቀት የዳበረና ጠንካራ የሃገር 

ፍቅርና የህዝቦች ከበሬታ ያለው እውነተኛ የህዝብና የአገር እድገት ለማጎልበት አልሞ የሚንቀሳቀስ አእምሮ 

ሊኖራቸው አይችልም። እንዲህ ዓይነት መገርጣት ስንት ዓመት ተምሯል? በሚል የሚለካም አይሆንም። 

ሞሊየር የተባለ ፈረንሳዊ ኮመድያን “ የተማረ ሞኝ ካልተማራ ሞኝ ይበልጥ ሞኝ ነው” ያለውም ይህን ዓይነት 

መገርጣትን ለመግለጽ ነው።  

የተከበራችሁ አንባብያን! 

እኔ ይህን መልስ ሳቀርብ ፕሮፌሰር ብርሃኑ በሄዱበት መንገድ እየነጎድኩ በማብጠልጠል ከማቅረብ ለመቆጠብ 

እሞክራለሁ። ምክንያቱም  

1ኛ _ ባህልና ልምዳችን ስላልሆነ 

2ኛ _ ማብጠልጠልጥና ስድብ ፖለቲካ ስላይደሉና 

3ኛ _ ከስድብ በላይ ቁም ነገሩ ላይ ማተኮር ስለምፈልግ ነው። 

ዶማን ዶማ ከማለት ግን ገለል አልልም።  

ፕሮፌሰር ብርሃኑ ያደረጉት ንግግር በአምስት ነጥቦች ላይ የተከፋፈለ ስለነበር የኔ አቀራረብም አምስቱ 

ነጥቦቻቸውን ለመዳሰስ ያመቸኝ ዘንድ በአምስት ነጥቦች ዙርያ የሚያጠነጥን ይሆናል። እንግዲህ ፕሮፊሰሩ! 

በመግብያ መልክ ያቀረቡትን የሚመለከት አስተያየቴን አንድ ይበሉ፡፡ይህ ነጥብ ወያኔንና ኢትዮጵያ ያለችበት 

ኤኮኖምያዊ ሁኔታና የተከሰተውን ድርቅ አስመልክተው ያቀረቡት ነው። ሲጀመር ፕሮፌሰሩ ወያኔ እያሉ 

የሚጠሩት ጠላታቸው ማን እንደሆነ በውል ለመረዳት አስቸጋሪ እንደሆነ መረዳት ችያለሁ። 
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ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን [ሀወሓት] መለታቸው ይሆን?  

ህወሓትን ማለታቸው ከሆነ ህወሓት ኢህአዴግን ከመሰረቱት አራት የፖለቲካ ፓርቲዎች አንዱ ነው። ብቻውን 

የሚያስተዳድረው አገር የለም። ሌሎች ፓርቲዎች ለይስሙላ የቆሙ ናቸው ዋና አድራጊም ፈጣሪም ህወሓት 

ነው ማለታቸው ከሆነ በነዚህ የኢህአዴግ አባል ፓርቲዎች ከፍተኛ ንቀት እንዳላቸው የሚያመላክት ነው። 

ሀወሓት ማን እንደሆነ ደግሞ ፕሮፌሰርና መላ የኢትዮጵያ ህዝብ ጠንቅቀው ያውቁታልና እዚያ ብዙ ግዜ 

ማጥፋት አልፈልግም። 

ኢህአዴግን ማለታቸው ነው? 

ኢህአዴግ ማለትኮ ብሄረ አማራ ዴሞክራስያዊ ንቅናቄ [ብአዴን] ፣ የደቡብ ህዝቦች ዴሞክራስያዊ 

ድርጅት[ደኢህዴግ] ኦሮሞ  ህዝቦች ዴሞክራስያዊ ድርጅትና [ኦህዴድ] ህወሓትን ያቀፈ ድርጀት ነው። እነዚህ  

ድርጅቶች በደም የተሳሰሩ ከፍተኛ መስዋእትነት የጠየቀውን ከደርግ ጋር የተካሄደውን መራራ ትግል ውስጥ  

የተፈተኑ የደርግን ስርዓት ወደ ማይመለስበት መቃብር አሽቀንጥረው የጣሉ የህዝብ ልጆችና የትጥቅ ትግል 

ፕሮፌሰሮች ናቸው። እነዚህ ድርጅቶች የህዝብ ልጆች ስለሆኑ ድክመቶች ቢያሳዩም በድክመቱ ታስረው 

የሚሸበቡ ሳይሆኑ ከህዝብ ፊት ቀርበው ላጠፉት ጥፋት ህዝብን ይቅርታ የሚጠይቁና ላጠፉት ጥፋት 

የሚሰጣቸውን ተመጣጣኝ ቅጣትም በደስታ የሚቀበሉ ናቸው። እንደ ድርጅት ዘራፊዎች የሚል ስም 

ሊገልጻቸው አይችልም። 

ወያኔ የተባለው ጠላት የኢትዮጵያ መንግስት ይሆን? 

ይህ 90 ሚልዮን የሚሆን አብዛኛው ያልተማረ  ህዝብን እያስተዳደረ ወደ ልማት የሚመርሽ፣ ኢትዮጵያን 

ከአምስቱ የአፍሪካ ሃያላን አገሮች አንዷ እንድትሆን ያደረገ መንግስት በምንም መመዘኛ ጠላት ተብሎ  መነሳት 

አይችልም። ጠላትነቱ የፕሮፊሰር ከሆነ ልዩነት አይኖረንም። ይህ መንግስት በዴሞክራሲ፣በመልካም 

አስተዳደርና በሙስና ችግር እያሳየ አይደለም ወይ ከሆነ  ነገሩ በትክክል እዚህ ላይ ምህረት የማይሰጠው 

ድክመት አሳይቷል። ነገር ግን የራሱ ችግር ያለማንም ጣልቃ ገብነት የመፍታት ልምድ ስላለው የጀመረው 

ትንቅንቅ ይቀጥልበታ። ትንቅንቁ ወደ ላይም እያየ እንዲቀጥልበት ደግሞ ጫና መደረግ አለበት።  

ታድያ ወያነ የተባለው ጠላት ማን ነው? የትግራይ ህዝብ ይሆን?  

ብዙውን ግዜ ሰዎች ወያኔ ሲሉ በትግራይ ህዝብ የተካሄደው ትግል ወያነ ትግራይ ስለሚባል የትግራይ ህዝብ 

ማለታቸው እንደሆነ  ግልጽ ነው። በእርግጥ የትግራይ ህዝብ፣ የትግራይ አብዮትና [ወያነ] ህወሓት የተለያዩ 
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አካላት ናቸው። ታድያ ፕሮፌሰሩ የኢትዮጵያ ጠላት ወያነ የሚሉት ያሉ የትግራይ ህዝብን ከሆነ መጣላት 

ከማይገባቸው ባለ ዝናር ጋር እየተጣሉ እንደሆኑ ከወዲሁ ልብ ማለት ይገባቸዋል። ታድያ ዘራፊ ሽፍታ አገር 

ሊያጠፋ ቆርጦ ተነስቷል የሚሉት ያሉ ማንን ነው? ራእይ የሌለው መሪ አቀራረቡ ሁሌ እንደተምታታ ነው።   

በቁጥር አንድ አስተያየታቸው ላይ ያቀረቡት አንድ ማለፍ ወይንም መሸፋፈን ያልቻሉትን ሃቅ አቅርቧል።  

“ ወያኔ ያለቀለት ነው ትንሽ ቢገፉት የሚወድቅ ነው የሚል አስተሳሰብ መሰረት የሌለው የሰነፍ ወሬ ነው። 

ከወያኔ ጋር የሚኖረን ትግል የከረረ ነው።” ብለው እቅጩን ተናግሯል። እዚህ ላይ ትላንትና ሲሉት ከነበረው 

ከስድስት ወር በኋላ አራት ኪሎ ፒያሳ  እንገናኝ ካሉት ሃሳብ ጋር የሚገራጭ ቢሆን መመዘለል የማይችል ሃቅ 

ተጎንጭቷል።  በትክክልም የከረረ ነው። አስመራ ተሁኖ ወይንም በአሜሪካ ሂልተንና ሸራተን ተቀምጠው 

የደሃ ልጆችን በውሸት፣ በአጉል ተስፋና በማታለል በማስጨረስ ያን ትግል ማካሄድ ግን ከፍተኛ ስህተት ብቻ 

ሳይሆን ጥፋትም ነው። ፕሮፌሰሩ የሚይዙት አቋም እንደ እስስት ስለሚቀያየር አድማጭን ግራ ማጋባቱ ግን 

አልቀረም። በአንድ በኩል እንደ  ኢህአፓ ደርግን በከተማ አመጽ ማስወገድ ይቻላል ብሎ ሺዎችን 

እንዳስጨረሰው አሁንም  በተለያዩ  የአገራችን ክፍሎች ካሜራ የያዙ አምባጓሮ ቀስቃሾችን በማሰማራት 

ህዝብን እየቀሰቀሱ እሳት ላይ ሲያስማግዱ ካሜራ ቀራጺዎች ደግሞ ፎቶግራፎችና ቪድዮዎችን እየቀረጹ 

ውጭ አገር ላሉ የሰበር ዜና ግብረ አበሮች እንዲደርስ ያደርጋሉ። እነሱ ደግሞ  እዚህ ሞተ እዚያ ታሰረ እዚህ 

አመጸ እዚያ አቃጠለ አይዞህ ኦሮሞ  ቀጥል ሁላችንም ኦሮሞ  ሆነናል እያሉ እሳቱ ላይ ቤንዚን ሲያርከፈክፉ 

ታዝበናል። በሌላ በኩል ደግሞ የከረረ ትግል ነው የሚያስፈልገን ይላሉ። የከረረ ትግል የሚጠይቀው 

ዝግጅትስ አድርጓልን？ ትክክለኛ የትግል ታክቲክና ስትራተጂ ቀርጿልን？ በዚሁ መሰረት አገር ቤት ውስጥ  

ያለውን ህዝብ እያስተማሩ ናቸውን？የሚል ጥያቄ ቢነሳ ምንም መልስ የለውም። ታክቲክና ስትራተጂ 

ብለው ባቀረቡት አስቂኝ ጉድ ላይ ኋላ እመለስበት አለሁ።  የከረረ ትግል ለማካሄድ መሪው በትግል ሜዳው 

ግምባር ቀደም መሰለፍ ይኖርበታል። ደጀኑ ማጠናከርም ይጠበቅበታል። ግምባር ቀደም ሆኖ  የሚሰለፍ መሪ 

የሌለውና ደጀን የሌለው ከሆነ የከረረ ትግል በህልም ለማየትም የሚቻል አይደለም።[ስለማታውቀው ነገር 

ህልም ማለም አይቻልምና።] ይህን ለመግለጽ ነው የደቡብ አፍሪካው የነጻነት ታጋይ ኔልሰን ማንዴላ “Lead 

from the front but don’t leave base behind” ያሉት። ስትመራ ከፊት ሁነህ ምራ ደጀንህን ግን 

ወደኋላ  እንዳትተው ማለታቸው ነው። ታድያ አርበኛው መሪ ያሉት ኢርትራ እንዴት ተብሎ  ነው የከረረ 

ትግል የሚካሄደው？ ወሬ ብቻ ነው እንዴ?  
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ስለተዘዋዋሪና ቋሚ ሽፍታ ልዩነት ጥሩ አድርገው አቅርበውታል። ወያኔ ያሉት አካል ቋሚም ይሁን ተዘዋዋሪ 

ሽፍታ ነው ያሉትን አዎን ብሎ  የሚቀበልዎት ሰው ይኑር እንበልና እነዚህ ሽፍቶች የተባሉት ሲሸነፉ ተመልሰን 

እናገኘዋለን ስለማይሉ አገርን አጥፍተው የሚሄዱ ናቸው። ብሏል። ለመሆኑ ወዴት ነው የሚሄዱት？ ወደ  

መቀሌ ወይስ ወደ አሜሪካ？ይህ አስተሳሰብዎ ወደ መቀሌ የሚል ሃሳብን ያዘለ  ከሆነ በሽታዎ አገረሸ  ነው 

የምለው። ሁሉም የኢህአዴግ ድርጅቶችን ማለትዎ  ከሆነ ኢትዮጵያ የማን ሆና ነው ለማንስ ትተዋት ወዴት  

ይሄዳሉ ብለው ስለሚያስቡ ነው？ ምን እየተናገሩ እንደሆኑ ልብ እያሉ ይናገሩ ፕሮፌሰር ይህ አነጋገር 

የሚያስከትለው ጠንቅ ከባድ ነው። ፕሮፌሰር የመጀመርያ ነጥቤን ታዋቂው የአሜሪካ የቢዝነስ ሰውና 

ፊላንትሮፒስት ዋረን ቡፌት ባለው አባባል ላጠቃልለው። ጠንቅ የሚመጣው ምን እየሰራህ እንደሆነ ካለማወቅ 

ነው። “Risk comes from not knowing what you are doing.” 

ሁለተኛው ነጥብ አድርገው ፕሮፌሰር ንግግር ያደረጉበት ጉዳይ በኢትዮጵያ ስላለው ድርቅ ነው። ከአስር 

ሚልዮን በላይ ኢትዮጵያውያን በድርቅ ተጠቅተው የእርዳታ እጆችን በሚጠብቁበት በዚሁ ዘመን የውጭ አገር 

ለጋሾች በሰብአዊነት ተቆርቁሮው ባህር አቋርጠው ወደ  ኢትዮጵያ በመሄድ የሚችሉትን በሚረዱበት ወቅት 

እርስዎ ነጻ እናወጣዋለን ብለው የተነሱለት ህዝብ እየተሰቃየ  ለኢሳት እንደመደቡት $200,000.00 መለገስ 

ይቅርና ከኪስዎ  አስር ብር አርአያ ሆነው በማውጣት ተሰብሳቢውም የቻለውን እንዲያዋጣና  ለመንግስት 

በቀጥታ ሳይሆን በውጭ  ገባሪ ሰናይ ድርጅቶች አማካኝነት በመላክ በተራበው ህዝብ ጎን የሚቆሙ መሆንዎን 

ማሳየት ሲገባዎት ገና ንግግርዎን ሲጀምሩ ስለድርቅ ተናገር ስለተባልኩኝ  ነው የምናገረው እንጂ እኔ ይህን 

ለመናገር አልመጣሁም ብለው ሲጀምሩ የተሰብሳቢውን ልብ ሰብሯል። አንድ ህዝብን ነጻ አወጣለሁ የሚል 

መሪ በእውነት ነጻ ለመውጣት ተነስቶ ከሆነ ነጻ አወጣዋለሁ የሚለው ህዝብ ህጻናት እርጉዞችና ሽማግሌዎች 

በድርቅ እየተሰቃዩበት ትልቁ አጀንዳው ይህ መሆን አይገባውም ነበርን？ይህ ነጥብ ሌላው  የፕሮፌሰሩ 

እውነተኛ ማንነት የህዝብ ፍቅር የሌላቸው እንደሆኑ ያሳየ ሆኗል። ፕሮፌሰሩ እዚህ ከናንተ ጋር የማጠፋው ግዜ 

የለኝም። ተሎ  ተመልሼ እሄዳለሁ እያሉ ከየዋሁ ህዝብ የሚችሉትን ያህል ሊሰበስቡ እንደመጡ መች 

ጠፋብንና። ይህ አባባል “ የኪስ ሌቦች ቆዩ ሂሳብ ሳንቀበል ስራ እንዳትጀምሩ”  ካለው የአዲስ አበባ የታክሲ 

ወያላ በምን ይለያል？ ይህን ሁለት ይበሉልኝ ፕሮፌሰር 

ፐሮፌሰር ሶስተኛ ብለው ያቀረቡት የፖለቲካ ጉዳይ ያሉት ነው። ይህን ነጥብ ሲያቀርቡ በአገሪቱ ውስጥ አለ 

ስላሉት የኤኮኖሚ ሁኔታ ጋር በማዛመድ ነው ሃሳባቸውን የተነተኑት ፕሮፌሰር ብርሃኑ። በኢትዮጵያ የመሬት 
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ዝርፍያና ሙስና ለከት አጥቷል። አሉ ፕሮፌሰር ሃሳባቸውን ሲጀምሩ። እዚህ ላይ ጥሩ ብለዋል። አዎን ሁለቱም 

ችግሮች እንደ ወረርሽኝ በሽታ በመላ ሃገር የሚታዩ ገመናዎች ሆኗል። እስማማለሁ። በመንግስት ስልጣን ላይ 

ተቀምጠው ለህዝብ አገልግሎት መስጠት ተግባራቸው እንደሆነ  በመዘንጋት የመንግስት አገልግሎት ኪሳቸውን 

የሚሞሉበት ኢንቨስትመንት ያደረጉት የመንግስት ሹማምንት ተበራክቷል። እነዚህ መጥፋት አለባቸው እኔም 

እስማማለሁ። በእርግጥ  መንግስት የችግሩ መኖር ተቀብሎ ለመፍታት እየተንቀሳቀሰ እንደሆነ እየገለጸ ነው። 

መንግስት መፍትሄውን በመስጠት ከሚገባ በላይ ዘገየ እርምጃ  በሚወሰድበት አከባቢም እግር እግሩን ማጨድ 

ነው የተያያዘው። መንግስትና ኢህአዴግ ምነው ወደ ላይ ማየትን ፈሩ ከደመወዛቸው በላይ የሚኖሩ በደላላዎች 

የከበሩትን ለመመንጠር ለምን ሰጉ ያሉት ጉዳይም እጋራዎታለሁ። ከዚህ በላይም ለልማት ተብሎ የሚወሰደው 

መሬት ስለልማቱ ከህዝብ ጋር በቂ ውይይት ተደርጎበት መሬቱ የሚወሰድበት ገበሬም በቂ ካሳ ማረፍያና 

መተዳደርያ ማግኘት ይገባዋል የሚል አባባልዎም ትክክል ነው። የውሸት ካርታ እየተዘጋጀ መሬት ሲቸበቸብ 

የግል ይዞታዎች በተለያዩ ምክንያቶች እየተነጠቁ ተሽጠው የግለሰሰቦች ኪስ ሲሞሉ ከፍተኛ ነውርና 

ስግብግብነት ነው። እንዲህ በሚያደርጉ ሰዎች ፈጣንና ጠንካራ እርምጃ መወሰድ አለበት። የሚል 

ቢጨመርበትም እፈልጋለሁ። ፕሮፌሰሩ የችግሩን ምንጭ ሲገልጹ ግን ከፍተኛ ስህተትን ፈጸሙ። ስህተት ብቻ 

ግን አይደለም። መሰረታዊ ባህሪያቸው እሱ ስለሆነ ነው። የችግሩ ምንጭ  አሉ ፕሮፌሰር የመሬት ስሪቱ 

የተሳሳተ ስለሆነ ነው። ቀጠሉና መሬት የመንግስት ስለሆነ መንግስት በፈለገው ግዜ የፈለገውን ሰው ማፈናቀል 

ይችላል። ገበሬው መሬቱን የመሸጥ እድል ቢኖረው አሉ ፕሮፌሰር መሬቱን ሰጦ ወደ ፈለገበት ሌላ ስራ 

መሰማራት ይችል ነበር አሉና መሬት መሸጥ መለወጥ አለበት ብለው እርፍ። እንዲህም አይባል ፖለቲከኛ！

ፕሮፌሰሩ ወጥ የሆነ አመለካከት ስለሌላቸው ዥዋዥዌ ሲጫወቱ ነው የዋሉት። በመጀመርያ ሰዓት የተናገሩት 

በሁለተኛው ሰአት ይንዱታል። አንባብያን ተከታተሉኝ። 

በአንድ በኩል የገበሬው መሬት ተመናምኗል። ይሉና በምሳሌ ሲያብራሩ አራት ቤተሰብ ያለው ገበሬ የመሬት 

ይዞታው ከአንድ ሄክታር ያነሰ ነው። እንድያውም እኔ በነበርኩበት ወቅት የተጠናው ጥናት የዚህ ገበሬ ይዞታ 

0.9 ሄክታር ነበር አሉን። ይህ የመሬት ይዞታ አሁን ካለበት እያነሰ  እንደሚሄድም ከሚታየው የህዝብ ብዛት 

እድገት ጋር እያነጻጸሩ አብራርቷል። ታድያ ትንሽ እንኳን ሳያፍሩ መሬት መሸጥ አለበት ሲሉን ለወደፊት 

የሚያስከትለውን ባለማየት ሙሁራዊ ትንተና የሌለው በግብታዊነት የሚናገሩ  እንደሆኑ አሳይተውናል። ይህ 

የአራት ቤተሰብ አሳዳሪ የሆነ በጣም ትንሽ መሬቱን ይሽጥ የሚሉት ምን ያህል ዋጋ ያገኝበታል ብለው ነው? 

ከተማ አከባቢ  ያለ ገበሬ  በተነጻጻሪ ትንሽ ሻል ያለ ዋጋ ያገኝበት ይሆናል። ራቅ ያለው ግን ምንም በማይረባ 

ገንዘብ ሊጥለው እንደሚችል አያጠራጥርም። ከዚች በጣም ትንሽ ያሏት መሬት  የሚያገኛት ዋጋስ እስከነ አራት 

ልጆቹ ለአንድ ዓመት ብታቆየው ከዚያ በኋላ ልጆቹን ይዞ  የት ሊወድቅ ነው？ ይህ ምንም ያልተማረና ሌላ 
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ሞያ የሌለው ገበሬ የት ሄዶ ምንስ ነው የሚሰራው？ በአገራችን ከገጠር ፈልሶ ከተማ የሚገባውን ገበሬ 

የሚሸከሙ ኢንዳስትሪዎች ገና አልተስፋፉም። ትምህርትና ሞያ በሂደት ሊያገኝ ይችል ይሆናል ብለን እናስብና 

ኢንዳስትሪዎች ገና ባልተስፋፉበት አገር የት ሄዶ ነው የሚሰራው？ወይስ አገር ለቆ ይሰደድ ነው የሚሉን？ 

እስኪ አሁን የተፈጠረውን የድርቅ ሁኔታ እንደ ምሳሌ ወስደን እንየው።  በአገራችን በተደጋጋሚ ስለሚከሰት 

ደግሞ ጥሩ ምሳሌ ነው። ድርቅ በተከሰተበት ወቅት ገበሬውም ሆነ ሌላ ማንም ሰው የሚፈልገው ነገር ቢኖር 

በህይወት መትረፍ ነው። ይህ የእለት ጉርሱን ያጣ ገበሬ መሬት መሸጥ  ትችላለህ ቢባል በአንድ ድፎ ዳቦ 

ይዞታውን ሸጦ እንደሚያርፍ ምንም ጥርጥር የለውም። ታድያ መሬት መሸጥ መለወጥ አለበት የሚል 

አመለካከት ገበሬው ከስር መሰረቱ ተነቅሎ እትብቱ የተቀበረበትን ቦታ ኩበት ጥሎባት እንዲጠፋ የሚያደርግ 

አይደለምን？ ነው እንጂ። ታድያ ፕሮፌሰሩ የገበሬ  ጠላት ሁነው ቁጭ አላሉም？ምን ጥያቄ አለው። ወዳጅ 

መስሎ ጠላት ይሉሃል ይህ ነው። መሬታችን ለልማት ካልዋለ እድገት የሚባል ነገር አይታሰብም። ሰማይ ላይ 

ግንብ አይገነባምና። ነገር ግን መሬትን ከገበሬ እየነጠቀ  በመሸጥ ለመክበር የሚሞክር ሹሞኛ ጉሮሮ ላይ ቆመን 

ለእውነተኛ ልማት ሲባል መሬት የሚወሰድበት ገበሬ በቂ ውይይት ከተደረገ በኋላ የሚፈጸም እንዲሆን በቂ 

ካሳ መኖርያና መተዳደርያ እንዲያገኝ ለማድረግ መታገል ነው ትክክለኛ አቋም የሚባለው። መሬት በመንግስት 

ዋንነት ስር ሁኖ  እርሻው እየተጠናከረ ኢንዳስትርያሊዘሽንን ማቀላጠፍ ነው የአገራችን ሁኔታ የግድ የሚለው። 

መሬት ይሸጥ ከተባለ ግን 85% የኢትዮጵያ ህዝብን ወና አለኝ ብሎ ተመልሶ መምጣት በማይችልበት አዘቅት 

ውስጥ  አስገብተህ የኢትዮጵያ ህዝብን መበተን ነው። መሬት በመንግስት ዋንነት ስር መሆኑ ደግሞ  በኢትዮጵያ 

የተጀመረ ተደርጎ መታየት የለበትም። በበርካታ የኤስያና የአውሮጳ አገሮች  ተግባር ላይ ውሏል። ሌላው ይቅርና 

በዴሞክራሲያዊነታቸው ለዓለም እንደ አርአያ  የሚነሱት በእነ ካናዳና አሜሪካ ሳይቀር ትርጉም ያለው መሬት 

በመንግስት ስር ነው። የአሜሪካ ፌደራል መንግስት በአመዛኙ በምእራባዊ የአሜሪካ ክፍል 623 ሚልየን ኤክር 

መሬት በፌደራል መንግስት ስር ነው። ይህ መሬት እጅግ ሰፊ መሬት ነው። የዚህ መሬት ስፋት ግምት ለመያዝ 

ፈረንሳይ፣ ስፐይን፣ ጀርመን፣ ፖላንድ፣ ጣልያን፣ ዩናይትድ ኪንግደም፣ አውስትርያ፣ስዊዘርላንድና ኔዘርላንድ 

አንድ ላይ ቢሰበሰቡ  ያህል ስፋት ያለው መሬት ማለት ነው። 

[http://dailysignal.com/2014/12/05/government-owns623-million-qcrs-need] 

በካናዳም 89% መሬት በመንግስት ስር ነው። ከዚህ 41% በፌደራል መንግስት ስር ሲሆን 48% በፕሮቪንሻል 

[ክ/ ሃገሮች]የተያዘ ነው። ታድያ  በኢትዮጵያ መሬት በመንግስት ባለቤትነት ስር መሆኑ ጥሩ ነው ተብሎ  
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የሚታለፍ ብቻ ሳይሆን 85% የኤትዮጵያ ህዝብ ይዞታውን ሸጦ የተወለደባትን መሬት ኩበት ጥሎባት 

እንዳይኮበልል የሚከላከል የገበሬ ዋልታ ጭምርም ነው። ፕሮፌሰር እዚህ ላይ ልብ ብለዋል？  

ከዚህ የፖለቲካ ጉዳይ ጋር አያይዘው ያቀረቡት ነጥብ በኢትዮጵያ  የማንነት ጥያቄ መነሳቱ ነው። ወልቃይት፣ 

ቅማንት ጋምቤላ እንደ አብነት ጠቃቅሷል። ይህን ጥያቄ ሲያብራሩ እውነተኛ የማንነት ጥያቄ ራስን 

የማስተዳደር ጥያቄ ነው። ይህ ደግሞ የዴሞክራሲ ጥያቄ ነው። ብለው ሃሳባቸውን ደመደሙ። ይህ ጥሩ አባባል 

ነው። ፕሮፌሰር ብርሃኑ እንዲህ ዓይነት የዴሞክራሲ ጥያቄን ከልብ ስለማይቀበሉት ግን ከትንሽ ደቂቃ በኋላ 

የፖለቲካ ስትራተጂየ ነው ያሉትን ሲተነትኑ “ የዘውግ ፖለቲካ በዘላቂነት ማብቃት አለበት” ብለው የአንድ 

አገር አንድ ቋንቋ አምባገነናዊ ድብቅ ገጽታቸውን ግልጽ አደረጉ። የዘውግ ፖለቲካ የሚሉት የብሄር ብሄረሰብ 

የመብት ጥያቄዎች ማለታቸው ነው። ይህ አመለካከት ነው አገርን ለማፈራረስ አመቺ ሁኔታን ለመንጠቅ 

እያንዣበበ ያለው። 

ሌላው ከዚህ ጋር አያይዘው በፖለቲካው መስክ አለ ያሉት ችግር ወያኔ ዘራፊ ነው። ለመዝረፍ ደግሞ  ስልጣን 

ያስፈልገዋል። ስልጣኑም ፍጹም ሲሆን ብቻ ነው የፈለገውን ያህል መዝረፍ የሚችለው። ስለዚህ የወያኔ  

መንግስት ፍጹም ዝርፍያ ለማከናወን የፍጹም ስልጣን ባለቤት ሆኗል። በምርጫ ተወዳደሩ ይልና አንድ 

መቀመጫ እንኳን መስጠት አይፈልግም ብሏል። ፕሮፌሰር ብርሃኑ！ካሁን በፊት በተካሄደው እርስዎ 

የተሳተፉበት ምርጫ የእርስዎ  የድሮ  ፓርቲ አዲስ አበባን አስሸንፎ ነበር።  የዚያን ግዜ ጠ/ሚንስትር የነበሩ 

የኢህአዴግ ሊቀመንበር አቶ መለስና እሳቸው የሚመሩት ካቢኔ አዲስ አበባ ላይ  ማስሸነፋችሁን ተቀብለው ኑ 

አዲስ አበባን ተረከቡ ሲሏችሁ እርስዎና ፖርቲዎ ሙሉውን ዳቦ  ካልሆነ ግማሹን አንፈልግም ብላችሁ የአፍሪካ  

መናገሻ የሆነችውን የፖለቲካ ማእከል አዲስ አበባ አንረከብም አላላችሁም？ የምርጫው ሂደት ጉድለት 

ነበረበት ባዮች እንኳን ብትሆኑ ህዝብ የሰጣችሁን አደራ አውላላ ሜዳ ላይ ከምትጥሉት አዲስ አበባን ተረክቦ 

ትግል መቀጠል አይቻልም ነበርን？ይህ አንድ ወንበር እንኳን አይሰጥም የሚሉት እስዎ ወያኔ እያሉ የሚጠሩት 

አካል አይደለምን በእውነት ለሃገር የምትሰሩ መስሎት አዲስ አበባን በሙሉ ተረከቦ  ያላችሁ？አለን የሚሉን 

ፓርቲዎች በጣት ከሚቆጠሩት በስተቀር ለጥቅም ብቻ የተሰለፉና እንደ ማይቶቸንድርያ እየተከፋፈሉ 

የሚያድሩ ስለሆኑ ለፖለቲካ ትርፍ ተብሎ  በምርጫ ማስሸነፍ ያልቻሉትን እንዴት አድርገው ወንበር 
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ይስጧቸው ነው የሚሉት？በምርጫ ያላሸነፉ ፓርቲዎች ወደ ስልጣን ዞር እንዳይሉ ማድረግምኮ የዴሞክራሲ 

አካል ነው።  

ከዚሁ የፓለቲካ ጉዳይ ሳንለቅ እንኳንና የፖለቲካ ፓርቲ መሪ የፖለቲካ ፓርቲ አባል እንኳን በፍጹም ማድረግ 

የማይገባውን ያቀረቡት አንድ ከፍተኛ የፖለቲካና የዲፕሎማሲ  ክስረትና ጉድ ላቅርብልዎት። ፕሮፌሰሩ 

በፖለቲካ በኩል አሉ ያሏቸውን ችግሮች ሲዘረዝሩ የወያኔ አንዱ ጉልበት ከውጭ የሚያገኘው ድጋፍ ነው። ካሉ 

በኋላ ይህን ድጋፍ የሚያገኙት ግን የውጭ አገሮች አገልጋዮች በመሆን ነው አሉ። ይህን በምሳሌ ሲገልጹ 

ፐረዚደንት ኦባማ ወደ ኢትዮጵያ ሄደው በነበሩበት ግዜ የኢትዮጵያ መንግስት የአሜሪካ [mercenaries] 

ናችሁ ብለው በግልጽ ነግሯቸዋል። እነሱ ግን የተመሰገኑ መስሏቸው ጠ/ሚንስትር ሃ/ማርያም ሳይቀሩ 

አጨብጭቧል። ብለው ገልጿል። ይህ አባባላቸው አሜሪካ ጠንካራ ወዳጅ የሆነችውን ኢትዮጵያን ሉአላዊነቷን 

በመዳፈር ኢትዮጵያ በአሜሪካ እየታዘዘች የምትንቀሳቀስ ጦር ሰፈር ነች ብሏል የሚል መልክት በማስተላለፍ 

በሁለቱ አገሮች ተጠናክሮ  የቆየውን ወዳጅነት ለመናድና ኢትዮጵያውያን በአሜሪካ መንግስት ላይ መጥፎ  

አመለካከት እንዲቀረጹ የሚያደርግ መርዝ ረጭተዋል።   

በሌላ በኩል ደግሞ የአሜሪካ መንግስት ኢትዮጵያ ያለው መንግስት ረዥም መቆየት እንደማይችል ስለተገነዘበ 

አማራጭ ሃይል እየፈለገ ነው። ለዚህ ነው እኔ  ወደ አሜሪካ  ተመልሼ በመምጣት እዚህ የምታዩኝ ያላችሁ 

አሉና የአሜሪካ መንግስት በግልጽ የሚቃወመውን በህገመንግስታዊ  መንገድ በዴሞክራሲያዊ ምርጫ 

የተመረጠውን የኢትዮጵያ መንግስትን በሃይል ለመጣል በአዳራሹ ውስጥ በይፋ የኢትዮጵያ መንግስትን 

በሃይል ለመጣል የከረረ የዓመጽ የትግል ጥሪ አቀረቡ። ይህ በአዳራሽ ውስጥ ከተሰበሰበው የሞቅ ሞቅ 

ጭብጨባና ትንሽ ገንዘብ ብጤ ሊያስገኝ የሚችል ግዝያዊ ጥቅም መሰረታዊ የፖለቲና የዲፕሎማሲ ችግር 

እንደሚያስከትል ሩቅ ሳይሄዱ የሚያገኙት ሃቅ እንደሆነ መረዳት ያስፈልገዎታል። ፕሮፌሰር ብርሃኑ ይህን 

ሶስት ይበሉልኝ። 

አራተኛ ነጥብ አድርገው ንግግር ያደረጉበት የአርበኞች ግንቦት ሰባት ምን እያደረገ ነው? የሚለውን ነው። 

የኢትዩጵያ አምባገነን መንግስት አስገድደን ወይንም አስወርደን የዴሞክራስያዊ ስርዓት ለመፍጠር 

የቆመባቸውን ምሶሶዎች በሁለንተናዊና በተቀናጀ የትግል መልክ እናፈራርሳለን:: አሉ። ምሶሶዎች ያሏቸውም 

የደህንነት ሃይል፣ የጦር ሃይሉ፣ የፕሮፖጋንዳ መዋቅርና ከውጭ የሚያገኘውን ድጋፍ ናቸው። 

ስትራተጂያቸውን ሲያብራሩ ደግሞ የማንነት ጥያቄ [የብሄር ብሄረሰብ ጥያቄ ማለታቸው እንደሆነ እናስታውስ] 

የዴሞክራሲያዊ ጥያቄ አካል አድርገን  በዜግነት ላይ የተመሰረተ ዴሞክራስያዊ ስርዓት እንዲመሰረት ሁሉንም 

የትግል ዓይነቶችን መከተል ነው። በዚህ መልክ ብቻ ታገሉ አንልም። ብሏል። ይህን ተግባራዊ የሚያደርግ 
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ጠንካራ ዘመናዊ ድርጅት ለመገንባት ደግሞ ችለናል። ከማንም ያልተናነሰ ጠንካራ ድርጅት አገር ውስጥ አለን። 

ትግላችን የምናካሂደው በአንድ አቅጣጫና አከባቢ ሳይሆን በተለያዩ አቅጣጫዎችና አከባቢዎች ነው። 

ብለዋል። ይህ የትግል ታክቲክ መሆኑ ነው። የኤርትራ መንግስት ደግሞ በደጀንነት ያግዘናል። ዋናው ትግላችን 

የምናካሂደው ግን በኢትዮጵያ ውስጥ ነው ብለው እንዲጨበጨብላቸው አድርገዋል። መኖር ደጉ! አሉ። 

እንዲህም የመሰለ የትግል ስትራተጂ፣ ታክቲክና  አመራር !!! 

ፕሮፌሰር !  ትግል ሲጀመር፣ ስትራተጂና ታክቲክ ሲነደፍ ቅድሚያ መታየት ያለበት ነገር ምን እንደሆነ ካላዩ 

ያሰቡት ነገር ትግል ሳይሆን ግርግር ነው የሚባለው። መጀመርያ ለመምራት ሳይሆን ለመታገል ቆርጦ የተነሳ 

መሪ ያስፈልጋል። እርስዎ  ደግሞ ቆርጠው ለትግል እንዳልተነሱ TG የተባለ ቴሌቪዥን እርስዎ  ከሚሰሩበት 

Bucknell  University ጠይቆ በበቂ ማስረጃ አስደግፎ የዓመት እረፍት ወስደው አስመራ  እንደሄዱ ገሃድ 

ሆኗል። እኔም TG በጠቆመው መሰረት በዩነቨርሲቲው ድረ ገጽ ገብቼ እውነት ስለመሆኑ በደንብ 

አረጋግጫለሁ። ፕሮፌሰር ትግል ያውም እርስዎ የከረረ እንደሆነ በአጽንኦት የተቀበሉት ትግል በትርፍ ግዜ 

የሚሰራ ስራ አይደለም። በፍጹም። የትግሉ ዓላማም ግልጽ ጥላቻ ያገረጣው እእምሮ  ያፈለቀው ቂም እንጂ 

የሚጨበጥ ዓላማ አላስቀመጡም። ትግሉ የሚያምንበት የሃይል አሰላለፍ አያውቅም ምክንያቱም የትግሉ 

ወዳጆችና ጠላቶች በግልጽ አላስቀመጠም። ጠላት የተባለው እርስዎ ወያኔ የሚሉት እሱም ማን እንደሆነ 

በግልጽ ያልተመለሰ አካል ነው። በአንድ በኩል የዘውግ አመለካከት ማብቃት አለበት እያሉ በስትራተጂዎ ላይ 

ደግሞ የዴሞክራሲያዊ ጥያቄ አካል እናደርገዋል ይላሉ። ምን ግራ የተጋባ ስትራተጂ ነው። እርስዎ ሊደርሱበት 

የፈለጉ ዓላማ ካለ እዚያ ለመድረስ የሚከተሉት የስትራተጂው ማስፈጸምያ ያስቀመጡት ታክቲክም የተፋለሰ 

ነው። በአንድ በኩል እኛ ይህን ዓይነት ትግል ብቻ አድርጉ አንልም። ሁሉም ዓይነት ትግል እንዲደረግ ነው 

የምንፈልገው ይላሉ። መሪ ድርጅት የሚከተለው የትግል ታክቲክ ግልጽ ካላደረገ ወደሚፈልግበት ስትራተጂ 

መድረስ አይችልም። በፍጹም፡፡ የትግሉ ተከታይም ከየት ጀምሮ ወዴት እንደሚሄድ አያውቅም። ታክቲኩ 

ሁሉም አይነት ትግል መከተል ነው ካሉ ደግሞ የትግል አይነቶች እጅግ ብዙ ናቸው። እያንዳንዱ ትግል ደግሞ 

በቅርብ ርቀት ሳይንሳዊ አመራር ማግኘትና መደገፍ አለበት። አለበለዝያ አስተማማኝና የተደራጀ አመራር 

የሌለው ትግል ለመገመቱ የሚያስቸግር እልቂትን የሚያስከትል ነው። በርግጥ እርስዎ ኤርትራ ሆነው ሌሎች 

ጓደኞችዎ አሜሪካ ሆነው ይህን ከፍተኛ የደም መፋሰስ አይነካችሁም  የሚያልቀው የዋሁ ደሃ ህዝባችንና 

በገንዘብ የሚታለለው ማመዛዘን የማይችለው ችኩል ወጣቱ ክፍል ነው። በዚህ ሃላፊነት የጎደለው ዓመጽ 

ለሚፈጠር እልቂት ደግሞ እርስዎና ተከታዮችዎ ታሪክ ይቅር የማይለው ጥፋት እየፈጸማችሁ እንደሆነና 

የሚያስከፍላችሁም ቀላል እንዳልሆነ ከወዲሁ በውል መገንዘብ ይኖርባችኋል። አራት ይበሉልኝ። 
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ፕሮፌሰር በገዛ ልሳናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ አከባቢዎች የተለያዩ ትግል የሚያደርግ ከማንም 

የማይተናነስ ዘመናዊ ድርጅት ኢትዮጵያ ውስጥ አለን ብለው አረጋግጧል። ፕሮፌሰር አስመራ ከገቡ ገና አንድ 

ዓመት እንኳን አልሞላቸውም። በዚህ ግዜ ውስጥ ዘመናዊ የሚባል ድርጅት ኤርትራ ሰልጥኖ ኢትዮጵያ ገብቶ 

በሁሉም አቅጣጫ ሁሉም አይነት ትግል እያደረገ ነው ብለው አፋቸውን ሞልተው ሲናገሩ ተሰብሳቢውን ምንኛ 

ማመዛዘን የማይችል ደንቆሮ ነው ብለው ሲንቁት ነው? ይህን ለአንባብያን ትዝብት ልተወውና፡ በገንዘብ 

እየተደለሉ በጥፋት የሚሰማሩ ግለሰቦች ሊኖሩ እንደሚችሉ ግን አንባብያንና የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲገነዘብና 

አስፈላጊውን ትንቃቄ እንዲያደርግና የማያዳግም እንምጃ መውሰድ እንዳለበት ማስገንዘብ እፈልጋለሁ።  

አምስተኛ ነጥብ አድርገው ያቀረቡት ተግዳሮቻችን ያሏቸውን ነው። ፕሮፌሰር ተግዳሮቻቸውንም በሚገባ 

መለየት አልቻሉም። ከላይ በያንዳንዱ ነጥብ ያቀረብኳቸው ናቸው የፕሮፌሰርም የድርጅታቸውም 

ተግዳሮቶች።  

ሃሳቤን ሳጠቃልል አንዳንድ ነጥቦችን ጣል ጣል ላድርግ። ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ለራሳቸው ከልብ ቆርጠው 

ሳይነሱ ይህ የሚባል ዓላማ ሳይኖራቸው ዓላማ ላሉት የተዘበራረቀ ጥርቅምቅም ሃሳብም ተገቢ የትግል 

ስትራተጂና ስልት ሳይኖራቸው [ሊኖራቸውም አይችልም] በጥላቻ የገረጣ አእሙሮአቸው የወለደውን ግርግር 

ለመፍጠር ታጥቀው ተነስቷል። እሳቸውን አምናችሁ እየተከተላችሁ ያላችሁ ሰከን ብላችሁ ጉዳዩን መመርመር 

ይጠበቅባችኋል። በአገራችን ውስጥ የሚታዩ ችግሮች ያለምንም ጥያቄ መታራም አለባቸው ለዚህም አብረን 

መነሳት ይገባናል። ነገር ግን በፍጹም ጥላቻ ያገረጣ አእምሮ ይዘንና የራሱ ቆሎ  ስላረረበት ኢትዮጵያን 

ለማፈራረስ ሲያልም ከሚውል አገሬ ነች የሚላትን ኤርትራን በሙሉ ወደ  እስር ቤት የቀየረ ለሰላሳ ዓመት 

ህገመንግስት እንኳን ከሌለው የፕረዚደንት ኢሳያስ ሎሌ ሁነን ግን መሆን አይገባውም።  

ጥላቻ  ያገረጣው ፊት ቅባት አያወዛውም 

ጉልላት ደመቀ 02-07-16 

United States of America 


