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ሀገር ሲገነባ፣ ሲያድግ፣ ሲለማ እንጂ የተገነባው ሲፈርስ፣ የተዘራው ሲቃጠል፣ የተሰራው 

ሲናድ፣ በብዙ ድካምና ልፋት የቆመው ቤት  እንዲወድም  ሲደረግ በእድሜው ክፉና 

ደጉን ለማስተዋል ያልበቃው፣ ገና በእሳት እድሜ ውስጥ የሚገኘው ሳተናው ኮበሌ በጥላቻ 

ሀይሎች ጭፍን ቅስቀሳ በስሜት፣ እየተነዳ ባሉት እየነጎደ፤ ነገ ለእራሱ የሚጠቅመውን ሁሉ 

ቤንዚን እያርከፈከፈ ሲያጋየው ሀገርም፣ ወገንም፣ ቤተሰብም ሀላፊነትም ያለበት 

አይመስልም፡፡ ይህ አዲስ ክስተት ምን ይሉት እሳቤ፣ ምን ይሉትስ ስልጣኔ እንደሆነ 

ያስደምማል፡፡ እንደ ሀገር እንደ ህዝብ ከጨለማ ወደ ብርሀን ለመውጣት፣ ከድህነት 

ወደተሻለ ህይወት ለመግባት፣ ከልመናና ከተረጂነት ተላቆ ራስን ለመቻል ትግል ላይ ያለን 

እንጂ የሞላን፣ የተረፈን፣ የበቃንም አይደለንም፡፡ ገና ያልተወጣናቸው፣ ያልተሻገርናቸው 

የድህነት ወጥወዶች በዙሪያችን ተጠምጥመው ያቃጭላሉ፡፡ አልተሰበሩም፡፡ 

የድህነትንና የኃላቀርነትን የብረት ሰንሰለት በጣጥሶ ለመጣል በሚደረገው እልህ አስጨራሽ 

ትግል ጉዞው ተጀመረ እንጂ ገና እልፍም አላለም፡፡ የአንድ ሀገር ትልቁ ተስፋዋ ሰብአዊ 

ቅርስዋና ተተኪው ወጣት ትውልድ ነው፡፡ የትውልዱን ትጋት፣ ብርታት፣ በእውቀት 

ማነጽና መገንባት ችግሩን ለዘለቄታው ሊፈታው እንደሚችል ይታመናል፡፡ የነገን ተስፋ 

አሻግሮ የሰነቀ ነውና፡፡ 

ለሀገርና ለህዝብ ታላቅ ተስፋ ሊሆን የሚችለው ወጣት የዘመኑን እውቀት በመጨበጥ መላ 

በማበጀት በፈጠራ ስራ በመካን ለችግሮችም መድህን መሆን መቻል ይጠበቅበታል፡፡  

የሀገር ልማት እድገትና ግንባታ በአንድ ጀምበር መአልትና ለሊት አይከወንም፤ በትውልድ 

ፈረቃና ቅብብሎሽ እያደገና እየተመነደገ የሚተም ነው፡፡ 

ትላንት አባቶች ዘመኑና ወቅቱ በፈቀደላቸው መጠን የገነቡትንና ያቆዩትን ሀገርና ታሪካዊ 

ቅርስ ተተኪው ትውልድ አዲስ ጉልበትና እውቀት እያከለበት፣ እየጨመረና እየደመረ 

ማሳደግ ነው እንጂ የሚገባው የተገነባውን ማቃጠል ህዝብና ሀገርን እንደገና የኋሊት ጉዞ 



እንዲሄዱና የተዳፋቱን ቁልቁለት ይዘው እንዲወድቁ ከማድረግ የዘለለ ምንም አይነት 

የሚያስገኘው ትሩፋት የለም፡፡ 

አያት ቅድመአያቶቻችን ለረዥም ዘመናት የተጎሳቆለ ኑሮ ኖረው ነው ያለፉት፡፡ ዛሬ ላይ 

በየገጠሩ ገበሬው የጎጆ ሳር ቤቱን በቆርቆሮ ክዳን እየለወጠ ከትላንት የተሻለ ኑሮ በመኖሩ 

እየተደሰተ አምላኩን ያመሰግናል። ይሁን እንጂ፣ ይህ እድገቱ ወደ ኋላ እንዲቀለበስ እኛ 

ልጆቹ  የዜጎቹን ሀብትና ንብረት በማጋየት ላይ እንገኛለን፡፡  

የአለምም የሀገራችንም የመጀመሪያው የሰው ልጆች መሰረት ግብርናና ገበሬው ነው፡፡ 

ሌላው ሁሉ ቀጥሎ ነው፡፡ እኛም ዛሬ ለተያያዝነው የኢንዱስትሪው ክፍለኢኮኖሚም ቢሆን 

ዋና መሰረቱ ግብርናውና የተፈጥሮ ሀብታችን ነው፡፡ የህዝባችን 80 በመቶው ደግሞ 

በግብርና የሚተዳደር የገጠሩ አርሶ አደር ነው፤ በዋናናት እየጎዳነው ያለነውም ይህንኑ 

የህብረተሰብ ክፍል ነው። ግን ለምን? ለምን መንገዶች ይዘጋሉ፣ ይቆፈራሉ? ለምን 

በየገጠሩ በርካታ የየአካባቢውን ወጣቶች ባለስራ ያደረጉ ፋብሪካዎች ይቃጠላለ፤ ለምን? 

እንደ ሀገር እስከዛሬ የጨበጥነውን እድገት ይዘን ነገ የማደግ ተስፋችን የገዘፈ ነው፡፡ 

ከድህነት ለመላቀቅ የገነባነውን ጠብቀን እየጨመርንበት ልንሄድ እንጂ በተቃውሞ ስም 

እየተነሱ ስንትና ስንት የሀገር ሀብትና የሰው ጉልበት የፈሰሰባቸውን ተቋማት ማውደም 

የእብደትም እብደት ነው፡፡ የወደመውን ለመተካት፣ የፈረሰውን ለመገንባትና መልሶ 

ለማቃናት በገንዘብም በሰው ጉልበትም ሲሰላ የአቀበት ያህል ከባድ ነው፡፡ 

ከውጭ ሀገራት በብዙ ሚሊዮን የውጭ ምንዛሪ ፈሶባቸው ወደ ሀገር ውስጥ የገቡ የተለያዩ 

ማሽነሪዎችን፣ መኪናዎችን እሳት እየለኮሱ ማጋየት ስለሀገርና ስለህዝብ አለማሰብ ወይንም 

በሀገርና በህዝብ ላይ ያለን የከረረ ጥላቻና ንቀት ከመግለፅ ያለፈ እውቀትም ስልጣኔም 

ሊሆን አይችልም፡፡ ማሽነሪዎችም ሆኑ ሌሎች ግኡዝ ንብረቶች የማንም ይሁኑ የማን 

ለህዝብ አገልግሎት ከመስጠት ውጪ ያደረሱት በደልና ጥፋት የለም፡፡ 

በህገወጥ መንገድ የተገኙ ናቸው ከተባለም በህግና በስርአት በፍርድቤት በማስረጃ 

መንግስት ቢወርሳቸውም ተመልሰው አገልግሎት የሚሰጡት ለህዝብ ነው፡፡ በየክልሉ 

(በአማራም እንበል በኦሮሚያ) ህገወጥ በሆነ የጀብደኝነት መንፈስ እንዲወድሙ 

የተፈረደባቸው ንብረቶች ለአንዲት ድሀ ሀገር ብዙ አገልግሎት ሊሰጡ ይችሉ የነበሩ 

ናቸው፡፡  



እኛ’ኮ ከድህነት ጋር እየታገልን ያለን እንጂ የሞላን፣ የተረፈን  አይደለንም፡፡ ያ ሁሉ 

የወደመ ንብረት እንዲወድም የተፈረደበት ከጀርባ ጥላቻን በሰነቁ፣ የሀገሪቱን ልማትና 

እድገት በሚጻረሩ፣ ውድቀትዋንም አጥብቀው በሚመኙ የውጭ ሀይሎችና ተባባሪዎቻቸው 

ሆን ተብሎ በታቀደና በተመራ ጸረ ሀገርና ጸረ ህዝብ ተግባር አማካይነት የተፈጸመ ነው፡፡ 

ሌላው ይቅር አንዲት አምቡላንስ ማቃጠል እንኳን ምን ያህል በአካባቢው ህዝብ፣ በወላድ 

እናቶችና በታማሚዎች ህይወት ላይ የሞት ፍርድ የመፍረድ ያህል የገዘፈ ወንጀል 

እንደሆነ የድርጊቱ ፈጻሚዎች ቆም ብለው ማስተዋል አለመቻላቸው ህሊናንም ልብንም 

ያቆስላል፡፡ የድሀውን ገበሬ ጎጆ ቤትና ማሳውን በቤት ውስጥ ለልጆቹ ያስቀመጠውን እህል 

እሳት ለኩሶ ማንደድና ማቃጠል ምን የሚሉት የመንግስት ተቃውሞ እንደአሆነ ታይቶም 

ተሰምቶም አይታወቅም፡፡ ያገሬ አርሶአደር “አልሰምቶም”  እንዳለው፡፡ 

ገበሬው የመንግስት ደጋፊ ቢሆንስ ሰብአዊና ተፈጥሮአዊ እንዲያም ሲል ዲሞክራሲዊ 

መብቱ መሆኑ እንዴት ይጣሳል? የመደገፍም ሆነ የመቃወም መብት የግል ብሄራዊና 

አለም አቀፋዊ እውቅናና ተቀባይነት ያለው የማይጣስ የማይገሰስ መብት መሆኑን ለማወቅ 

ብዙ ርቀት መሄድ አያሰፈልግም፡፡ 

የድርጊቱ ፈጻሚዎች  ፍጹም ጸረ ዲሞክራሲና ሰብአዊ መብት የሚረግጡ  የሀሳብ ልዩነትን 

የማይቀበሉ የስልጣን እድል ቢያገኙ አቻ የሌላቸው አምባገነኖች እንደሚሆኑ ከወዲሁ 

ድርጊታቸው ይመሰክራል፡፡ ብዙ ሺህ ሰራተኛ ሰርቶ የሚኖርበትን ቤተሰቡን 

የሚያስተዳድርበትን፣ በሚያገኘው ገቢ ልጆቹን የሚያስተምርበትን ህይወቱና ኑሮው 

የሆነውን  ፋብሪካ፣ ድርጅትና ሀብት ንብረት ማውደም እንዴት ህዝባዊነት ሊሆን ይችላል? 

ለህዝብ ማሰብና ህዝባዊነትስ ትርጉሙ ምንድነው? በተቃውሞ ስም የህዝብና የመንግስት 

የግለሰብ ኢንቨስተሮችን ሀብትና ንብረት የሚያወድሙት አክራሪ ጽንፈኛ ሀይሎች ምን 

ያህል በአስተሳሰብ የመከኑና የዘቀጡ፣ በሰብእናቸውም የወረዱ ጸረ ህዝብና ጸረ ሀገር አቋም 

ያላቸው መሆናቸውን ድርጊታቸው ተጨባጭ ማስረጃ ነው፡፡ 

ለፍቶ አዳሪውን፣ ከአፈር ታግሎ የሚኖረውን በኑሮም ደረጃ ሰርቶ ከሚያገኘው እርሻ ውጪ 

ምንም የሌለውን የድሀውን ገበሬና የአነስተኛ ከተሞችን ነዋሪ ዜጋና ለህዝብ አገልግሎት 

የሚሰጡ ድርጅቶችን ንብረቶችን ኢላማ ያደረገ የጥፋት ተግባር ታይቶም ተሰምቶም 

አይታወቅም፤ አልሰምቶም ማለታችንም ለዚሁ ነው፡፡ 



የገበሬውን ክምር እህልና ጎጆ ቤቱን ማንደድ ቡድኑ/የሁከት ሀይሉ ምን ያህል ጸረ ህዝብ 

እንደሆነ ገሀድ የወጣ ማረጋገጫ ነው፡፡ ለህዝብ የማያስቡ የማይቀረቆሩ ወገንተኝነት 

የሌላቸው አላማቸውም ጸረ ህዝብ መሆኑን ተግባራቸው አፍ አውጥቶ መስክሮአል፡፡ 

በመተዳደሪያው፣ በራሱና በቤተሰቡ ህልውና የፈረዱበት በመሆኑም ከያሉበት መንጥሮ 

በማውጣት ዳኝነቱን ለህግ ይሰጣል፡፡ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁም አስፈላጊነት ለዚሁና ለዚሁ 

ነው። 

እንደምንመለከተው፣ በየፊናው ተከፋፍሎ በስመ ብዙነት ተሰልፎ እያሶመሶመ ያለው 

ጽንፈኛና አክራሪ ተቃዋሚ ሀይል ልዩነቱን ሊያስታርቅና በአንድ ሊቆም የማይችል ነው፡፡ 

የየራሱን ትልቅነት በየጎራው ተከፋፍሎ እየሰበከ ሲወራጭ ይህች ሀገር ምን አይነት አደጋ 

ውስጥ እንዳለች ለመገንዘብ አይከብድም፡፡ አክራሪው እስላም ጀዋር መሀመድ ኦሮሚያ 

የእስላሞች ሀገር እንጂ የክርስትያኖች አይደለችም ሲል፣ ኦሮሚያ ራስዋን 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 ሰባትና ወዘተዎች ሁሉም ሁከትና ትርምሱን በመጠቀም ባይሳካላቸውም 

ሀገሪትዋን በየፊናቸው ለመቀራመት በማሰብ አሰፍስፈው ዳንኪራና ጮቤ እየረገጡ 

ይገኛሉ፡፡ የማይነጋ ለሊት፣ የማይመሽም ቀን የለምና ህልማቸው ህልም ይሆናል፡፡ 

ከእነዚህ ጀርባ ኢትዮጵያን ለማጥፋትና ለማፈራረስ የተሰለፉት እርዳታ የሚያደርጉላቸው 

የኤርትራ መንግስት (ሻእቢያ) የግብጽና አክራሪዎቹ የኩዋታርና የኩዌት የሳኡዲ አረቢያ   

ሚሊዮነሮች ኢትዮጵያን የከፋ ትርምስ፣ ሁከትና ብጥብጥ፣ ግጭትና የእርስ በእርስ ጦርነት 

ማእከል ለማድረግ ዘወትር እየሰሩ ይገኛሉ፤ የተረጋጋች፣ ብርቱ፣ ኢኮኖሚዋ ያደገና 

የበለጸገ፣ ድህነትን ያሸነፈች ሀገር ሁና ማየት አይፈልጉም፡፡  በመሆኑም፣ እነዚህን 

የሁከትና ብጥብጥ ሀይሎች ተግቶ መከላከል፣ የጥፋት ሴራቸውን ማክሸፍና በጭሩ ማምከን 

ይገባል፡፡  

ወገኔ፤ ኋላ አልሰምቶም እንዳትል፤ ራስህን፣ ሀገርህን፣ ህዝብህን፣ ታሪክህንና ቅርስህን፣ 

ሰላምና ደህንነትህን ከጠላቶችዋ ሴራ ነቅተህ ጠብቅ፡፡  


