
“አሁንም ከናዳው እናምልጥ” 
  
ካሁን በፊት በዓይጋ ድሕረ ገጽ ባወጣሁት ጽሑፍ የቀድመው ጠቅላይ ሚኒስተር ክቡር 
አቶ መለስ ዜናዊ ባንድ ወቅት የተናገሩት አቶ በረከት ስምኦን “የሁለት ምርጫዎች ወግ” 
በሚል መጽሐፋቸው ካሰፈሩት በመጥቀስ አስተያየት ሰንዝሬ ነበር። ይህ አባባል ጊዜ 
የማይሽረው አባባል በመሆኑ አሁንም ደግሜ ብጠቀምበት የበለጠ ወቅታዊው የአገራችን 
ሁኔታ በደንብ የሚገልጽ ሆኖ አግኝቸዋለሁ። 
 
“ የተሃድሶ እንቅስቃሴያችን በከፍተኛ ፍጥነት ከሚወርድና በየደቂቃው ፍጥነት እየጨመረ 
ከሚጓዝ ናዳ አምልጦ  ወደ ጠንካራ ከለላ ለመግባት ከሚሮጥ ሰው ጋር ማመሳሰል 
ይቻላል። ይህ ሰው ከለላው ያለበት አቅጣጫ አውቆ ወደዚያ የሚያመራ አቋረጭ መንገድ 
ይዞ ካልተጓዘ በስተቀር በናዳው እንደሚዳፈን ምንም ጥርጥር የለውም።ከዚህ አኳያ ቀና 
አቅጣጫ ተይዞም ቢሆን ሰውየው ከናዳው ፍጥነት በላይ መሮጥ ካልቻለ ባለበት ቢቀበር፤ 
ወደ መጠለያው ለመግባት አንድ እርምጃ ሲቀረውም ቢቀበር ለውጥ የለውም። ዞሮ ዞሮ 
በፍጥነት ችግር ምክንያት መሞቱ አልቀረም። በሌላ አነጋገር የፍጥነትም ጉዳይ 
ከአቅጣጫው ባላነሰ መንገድ የህልውና ጉዳይ ሊሆን ይችላል: የሆነ ፍጥነትም ሳይሆን 
አደጋው እየተጓዘበት ካለ ፍጥነት ጋር ተነጻጽሮ ለማምለጥ የሚያሰችል ብቃት ያለው 
ፍጥነት ወሳኝ የሚሆንበት ሁኔታ አለ። እኛም ያለንበት ሁኔታ ቀና መንገድ ይዘን 
ከአደጋው ለማምለጥ የሚያስችል ብቃት ያለው ፍጥነት ስለሌለን በእርግጠኝነት 
የምንሸነፍበት አደጋ ነው” 
 
በኦሮሚያ ዘጠኝ ወር በአማራ ሶስት ወር ያደረገ እየቆየ እየቆየ የሚያገረሽ ግርግር አገራችን 
እያስተናገደች ትገኛለች። ምናልባት ይህ ብልጭ ድርግም እያለ ያለው ግርግር እስከአሁን 
ድረስ ወደ ከፋ ደረጃ ያልደረስው ( አሁን እየደረሰ ያለው ጥፋት ማቃለሌ ሳይሆን ከዚህ 
በከፍተኛ ደረጃ የባሰ አደጋ በሩቅ እየታየ በመሆኑ ነው።) የሚያስገነዝበን ነገር ቢኖር 
የኢትዮጵያ ህዝብ ጨዋነትና ታጋሽነትን የሚያሳይ ነው። 
 
2008 ዓ/ም የነውጥና የግርግር ዓመት ነበር ቢባል ማጋነን አይሆንም። አዲሱ ዓመት አዲስ 
የተስፋ፤  የፍቅር፤ የብልጽግነና፤ የመቻቻል ዓመት እንዲሆንልን ሁላችንን በየግላችን 
ሳንመኝ ያለፍን አይመስለኝም። በተለይ ደግሞ መንግስት በማንም ጣቱ ሳይቀስር 
በዋነኛነት ራሱን ተጠያቂ በማድረግ፤ መጀመሪያ ራሱን በማጽዳት ቀጥሎ ከህዝብ እየተነሱ 
ላሉት ጥያቄዎች በየደረጃው መፍተሄ እያሰቀመጠ እንደሚሄድ ቃል ገብቶ ነበር። 
 
አንድ ቦታ ላይ እሳት ቢነሳ እሳቱ እንዳይዛመትና ውድመት እንዳያደርስ ፈጥነህ ማጥፋት 
የግድ ነው። እሳቱን ከተቆጣጠርክ በሗላ እሳቱ እንዴት ተነሳ፤ ወደፊት ተመሳሳይ እሳት 
እንዳይነሳ ምን መደረግ አለበት የሚለውን ጊዜ ወስደህ መወያየትና መመካከር ደግሞ 
መሰረታዊ የሆነ ጥንቃቄ ለማድረግና ግንዛቤ ለመያዝ ይጠቅማል። እሳቱ እየተቀጣጠለና 
እያወደመ እያለ የእሳቱ መነሻ ምክንያት ለመፈተሽና ወደፊት እንዳይከሰት ለምክክር 
መቀመጥ ግን መጨረሻው ውጤት አልባ ይሆናል፤ ውጤቱ አብረህ ተቃጥለህ አመድ ብቻ 
መሆን ነው። 
 
አሁን መንግስት እየተከተለው ያለው ከላይ የጠቀስኩት ዓይነት አካሄድ ነው። በየቀኑ ሰው 
ይሞታል፤ በየቀኑ ንብረት ይወድማል፤ ሰደዱ በትንሽ ቦታ የነበረው አሁን ግን እየሰፋ 
መሆኑ ይታያል። አንዳንዱ የት ነበራችሁ እንዳይባሉ አለን ለማለት ብቅ ብቅ ማለት 
እየታየ ነው። ትናንሾቹን ትተን ትናንት በኦሮሚያ የኢሬቻ በዓል የታየው ሃላፊነት 
የጎደለው ላገር ሽማግሌዎችና ለአባገዳዎች ክብር የነሳ ራሱን በራሱ ያዋረደ ላልተፈለገ 
የህዝብ እልቂት የዳረገ የህገ ወጦች የሽብር ተግባር በጣም ዘግናኝና አሳፋሪ ብቻ ሳይሆን 



መጨረሻው ምንድነው የሚለውን ቆም ብለን እንድናስብ ምልክት ሰጭ ነው። በሌላ በኩል 
ደግሞ የየክልሉ አመራሮች በየአዳራሻቸው በራቸውን ዘግተው እንደሚባለው ከሆነ 
መተማመን ተስኖዋቸው ወደ አንድ መግባባት ለመድረስ ዳገት እንደሆነባቸው ነው። 
በአዳራሽ ውስጥ መዘጋት አገሪቱን ሊደፈጥጥ እየተንደረደረ ካለው ናዳ ሊያድናቸው 
እንደማይችል ወይም ደግሞ ሰደድ እሳቱ አገሪትዋን ማዳረስ ከጀመረ እነሱም አሰቃቂ በሆነ 
መልኩ አዳራሹ ውስጥ እንዳሉ እንደሚቃጡሉ የተገነዘቡት አይመስልም። 
 
የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚና የኢህአዴግ ምክር ቤት የችግሩ መንስኤ በትክክል አውቄዋለሁ 
ብሎ ካወጀ በሗላ፤ የተደረሰው ድምዳሜ አየር ላይ የተንሳፈፈ ሳይሆን በያንዳንዱ አመራር 
በየጊዜው ሲንጸባረቅ የነበረ ነው። ሁሉም የየድርሻውን ለማንሳት ወራት ይጠይቃል ወይ? 
የፌደረሽን ምክርቤት ወይም የተወካዮች ምክር ቤት ከሁኔታዎች አንገብጋቢነት አንጻር 
ለምን አስቸኳይ ስብሰባ መጥራት አልተፈለገም። በኢህአዴግ አባል ድርጅቶች ያልጠራ 
ነገር እንዳለና መፈራራቱ ገና አሁንም ያልተደፈረ መሆኑ አመላካች ነው። 
 
አመራሩ አሁንም ካለው ተጨባጭ ሁኔታ ራሱን ባእድ ያደረገ ይመስላል። የውስጥ 
አዋኪዎች ብቻ ሳይሆኑ ጠቅላይ ሚኒስተሩ እንዳሉት ተፈጥራዊ ሃብታችን እንዳንጠቀም 
የዘመናት ጠላቶቻችን በግላጭ ለነኦነግና ለነግንቦት 7 በይፋ በመድረክ ድጋፋቸውን ሲሰጡ 
ድፍረቱ ዝምብሎ የመጣ ሳይሆን ውስጣችንን ፈትሸው መሆን አለበት። 
 
በመጨረሻ ልለው የምፈልገው ግርግሩ በተናጠል እንጂ በተደራጀ እንዳልሆነ ግልጽ ነው። 
ስለዚህ አገራችን አንድ ሆና ልትቀጥል ወይ ልትበታተን እጣ ፈንታዋ ያለው በኢህአዴግ 
እጅ ነው። ስለዚህ የኢህአዴግ አመራር በፍጥነት ከተበተባቸው አዚም ወጥተው አገሪትዋን 
መታደግ ይዋል ይደር የማይባልና ጊዜ የማይሰጠው ስለሆነ ስብሰባቸው አሳጠረው ከግል 
ክብራቸው ይልቅ ለህዝብ ክብር ቅድሚያ በመስጠት ግዴታቸውን እንዲወጡ እንደዜጋ 
ጥሪየን አቀርባሉ። 
 
ከሁሉም በላይ ሰላም 
 
አበበ ሃይለ 
መስከረም 25/2009 
 
 


