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በሀገር አይቀለድም!! 

ክፍል ሁለትና የመጨረሻ 

ይነበብ ይግለጡ 01-26-16 

የዐረቡን አለም አብዮት ወደ ኢትዮጵያ እናመጣለን ብለው ሲመኙ የነበሩት የእኛዎቹ 

አክራሪ ተቃዋሚዎች የዐረቡ አለም አብዮት በአጠቃላይ የተመራው በግብጹ ጽንፈኛ 

አክራሪ እስላማዊ ድርጅት ሙስሊም ብራዘር ሁድ መሆኑንና ዓላማውም ምን እንደሆነ 

የተረዱም አይመስሉም፡፡ 

ሙስሊም ብራዘር ሁድ በተለያዩ ዐረብ ሀገራት በነበሩት ቅርንጫፍ ቢሮዎቹ አማካይነት 

የንቅናቄ ግቡ ዓላማ በሀገራቱ በሸሪአ የሚመራ እስላማዊ መንግሥት ለመመሥረት ነበር፡፡ 

ይህንን ውሎ አድሮ ዓለም ተረድቶታል፡፡ የዐረቡ ዓለም አብዮት ግብ ዴሞክራሲና 

የሰብዓዊ መብት መከበር አልነበረም፡፡ በሸሪአ የሚመራ መንግሥት በመላው ዐረብ ሀገር 

መመሥረት ነበር፡፡ 

በእስላም አክራሪዎች የተመራ እስላማዊ ንቅናቄ እንጂ አብዮት ተብሎ የሚጠራ ሊጠራም 

የሚችል አልነበረም፡፡ የጅሀድ ጦርነት ነው የተካሄደው፡፡ ዓለም በሚገባ አይቶ ለይቶታል፡፡ 

እስከዚህ ድረስ ወርደው የተንከባለሉ ናቸው የእኛ ተቃዋሚዎች፡፡ 

ከአንድ ያልተማረ ሰው በታች የሚያስቡ ስለሀገርና ህዝብ ደንታ የሌላቸው ነገ በሀገር ላይ 

ምን ሊፈጠር ይችላል ብለው የወደፊቱን መገመት የማይችሉ በጥላቻና በአጉል ባዶ 

እብሪት የሚናውዙ ተቃዋሚዎች ናቸው ያሉን፡፡ የአባቶቻቸው ልጆች አይደሉም፡፡ 

የዐረቡ ዓለም ህዝብ እንደተመኘው መሪዎቹን ከሥልጣን ለማውረድ በየአደባባዩ 

በተቃውሞ ሰልፍ ሀገር ምድሩን ሲያናውጥ፣ ጎማ ሲያቃጥል፣ ድንጋይ ሲኮለኩል፣ 

መኪናዎችን ሲያነድ፣ ሙዚየሞችን ሲዘርፍ የገዛ ሀገሩን ሀብት ድርጅትና ኢኮኖሚ 

ሲያወድም እሣት ሲያነድ ውሎ አድሮ ያገኘው ያመጣው ለውጥ የመጨረሻው የታፈረችና 

የተከበረች ሀገርን ማጣት ስደትና ሞት ነው፡፡ ውርደትን ልመናን ነው ያተረፈው፡፡ ሌላ 

የተገኘ ትሩፋት የለም፡፡ 
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ዛሬ ቢፀፀት፣ ቢያዝን፣ ደም እንባ ቢያለቅስ፣ በአበዱና ማስተዋል በተሳናቸው ኃይማኖታዊ 

ፖለቲከኞች የተነሳ በባዶ ተስፋ እየነዱ የማይወጣበት መቀመቅ ውስጥ ይዘውት 

መውረዳቸውን ሲያስበው ሀገሩንና ሠላሙን ቀድሞ ወደነበረበት ሁኔታ በጭራሽ ሊመልሰው 

አልቻለም፡፡ አይመለስምም፡፡ 

በእጅ የያዙት ወርቅ እንደ መዳብ ይቆጠራል ሆኖ ወርቃቸውን በገዛ እጃቸው አጡት፡፡ 

ሀገር ወደመ፡፡ ታሪካዊ ቅርስ ወደመ፡፡ ህዝብም ወደመ፡፡ ሀገርም አጡ፡፡ የአበዱና በጥላቻ 

የተክለፈለፉ ፖለቲከኞች የመጨረሻው መጨረሻ ይኽው ነው፡፡ 

የሀገሬ ሰው እንደሚለው ቀድሞ ነበር እንጂ መጥኖ መደቆስ አሁን ምን ያደርጋል ምጣድ 

ጥዶ ማልቀስ እንደሚባለው ሆነና በገዛ ራሳቸው እጅ ሀገራቸውንም ሠላማቸውንም ቆፍረው 

ቀበሩት፡፡ የዐረቡ ዓለም አብዮት የተጠበቀውን ሠላም፣ ዴሞክራሲና ፍትህ አላመጣም፡፡ 

አገርና ህዝብ ገድሎ ሞተ፡፡ ለአክራሪና አሸባሪዎች መፈንጪያ ሆኑ፡፡ 

የእኛ ማፈሪያ ተቃዋሚ ፖለቲከኞች የዐረቡ ዓለም አብዮት በኢትዮጵያ ይደገማል ሲሉ 

ትንሽ ሀፍረት የላቸውም፡፡ ሥርዓት አልበኝነት የአገር ኢኮኖሚ ውድቀት ትርምስና የከፋ 

ብሔራዊ አደጋ መበታተን እንዲፈጠር ይሻሉ፡፡ ከዚህ የከፋ ፀረ ህዝብነት የለም፡፡ 

ስደት፣ የህጻናት፣ የአረጋውያን፣ የእናቶች፣ የወጣቶች፣ ሞትና እንደ ቅጠል መርገፍን ነው 

ያስከተለው፡፡ የከተሞችን ውድመት፣ የህዝብን መሰደድና ሀገር አልባነትን በምትኩም 

አሸባሪነትን ነው ያስፋፋው፡፡ ኢትዮጵያዊ ነን፣ ተምረናል፣ ምሁር ነን የሚሉ ሰዎች ይህንን 

ዓይነት እሳቤ ሲያስቡ ጤንነታቸውም ያጠያይቃል፡፡ 

የዐረቡ ዓለም አብዮት የሚባለው በአክራሪዎችና በአሸባሪዎች የተመራው እስላማዊ ንቅናቄ 

ባስከተለው ታላቅና ሊገለጽ ከሚችለው በላይ የሆነ ቀውስና ውድመት ዛሬም ሕዝቡ 

በተረጋጋና ሠላማዊ በሆነ ሁኔታ ኑሮውን መምራት አልቻለም፡፡ 

አብዛኛዎቹ የመንግሥትና የግል ኢኮኖሚ ተቋማት ተሸመድምደዋል፡፡ ወድመዋል፡፡ 

እንደገና መልሶ ለመሥራት በቢሊዮኖች የገንዘብ አቅምን ይጠይቃል፡፡ በዚህም 

አላበቃም፡፡ የየሀገራቱ ትልቁ የውጭ ምንዛሬ ገቢ ማስገኛ የሆነው ቱሪዝም ተንኮታኩቶ 

ወድቋል፡፡ ሞቷል፡፡  
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የውጭ ኢንቨስተሮች አስቀድመው ሀገራቱ በነበራቸው ሠላምና መረጋጋት የተነሳ 

ለኢንቨስትመንት ያዋሉትን ሀብት ወደ ሌላ ሀገር አሻግረውታል፡፡ አዲስ የውጭ 

ኢንቨስትመንት ጭርሱንም የሚታሰብ አይደለም፡፡ አይገቡምም፡፡ ሠላምና መረጋጋት 

በሌለበት ሀገር ሀብቱን የሚያፈስ ባለሀብት የለም፡፡ ሞኝህን ፈልግ ነው፡፡ 

የሊቢያውም፣ የሶሪያውም፣ የየመኑም፣ የግብጹም ህዝብ በአረቡ አብዮት የጠበቁት 

እንዳልጠበቁት ሆኖ ሠላም ጠፍቶ ህዝብ አልቆ ኢኮኖሚያቸው ወድሞ አሸባሪነትና 

አክራሪነት ነግሶ ያለቀው አልቆ የተሰደደው ተሰዶ ቤታቸው ሀብታቸው ወድሞ ልጆቻቸውን 

አጥተው ግማሹም አካለ ጎዶሎ ሆኖ ቀሪ እድሜያቸውን በሰቆቃ እያነቡ ያሣልፋሉ፡፡ 

በታላቅ ምሬትና ሰቆቃ፡፡ 

ራሳቸው መከላከልና ሀገራቸውን መጠበቅ ሲገባቸው አብረው ከአጥፊዎች ጋር እያጫፈሩ 

ያወደሟትን ሀገር በተመለከተ ወንጀለኞቹ ራሳቸው እንጂ ሌላ ማንም አይደለም፡፡ የሕዝብ 

ማዕበል ቀንና ሌሊት ያናወጣቸው የዐረቡ ዓለም ሀገራት እንደተጠበቀው ሳይሆን ቀርቶ 

የወለዱት አራጁን አይሲስና ሌቫንትን ያስፋፉት አልቃይዳን ነው፡፡ የወደድሽው ቂጣ 

ሰተት ብሎ ወጣ እንዲሉ፡፡ 

ዛሬ እሪ ቢሉ ቢንገፈገፉ ማጣፊያው ቢያጥር ቢያነቡ የፈሰሰ ውኃ አይታፈስም ሆነና መላ 

አልተገኘለትም፡፡ ዴሞክራሲያዊ ውጤት ማምጣት አለመቻል ብቻ ሳይሆን 

አይታሰብብም፡፡ ጭራሹንም ሀገራቱ ወደአልተጠበቀ የጥፋት ጎዳና አምርተዋል፡፡ 

በአጠቃላይ የከፋ ሁኔታ ካሉበትም የባሰ ሊፈጠርም ይችላል፡፡ 

መቼም አንድ ሕዝብ አምባገነንትን ሙስንና ኪራይ ሰብሳቢነትን መድሎአዊና ኢፍትሐዊ 

አሠራርን ቀይሮ የተሻለ መልካም አስተዳደር አንዲሰፍን ለመብቱ መቆሙ ተገቢ ቢሆንም 

ጭርሱንም የነበረው ሁሉ ጠፍቶ ሠላሙንም አጥቶ ሀገሩም ወድማ ማየት ባይፈልግም 

በተግባር ሆኖ ግን አግኝቶታል፡፡  

ከፍላጎትና ከስሜታዊነት ከጥላቻ ያልወጣ ስክነትና ማስተዋል የጎደለው በጭፍን ጥላቻ 

በፖለቲካ እብደትና ቅዠታዊ ጡዘት የተሞላ ለምን እንደተነሳና ወደየትስ መሄድ 

እንዳለበት መመልከት የተሳነው የእብደት አብዮት ሁከት ግርግርና ጩኽት ትርፉ የሀገር 

ጥፋትና ውድመት የዜጎች እልቂትና ቀውስ ነው፡፡ 
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መንግሥት ወርዶ በምትኩ ሌላ መንግሥት በሰለጠነ ዴሞክራሲያዊ የህዝብ ምርጫና 

ድምጽ በሠላማዊ መተካካትና ቅብብል የሚከወንበት ሕጋዊ ሥርዓት በአፍሪካ ውስጥ 

በአግባቡ ተግባራዊ እስካልሆነ ድረስ በአፍሪካ የሚነሱና በአብዮት ስም የሚካሄዱ የጎዳና 

ነውጦችና ግርግሮች ለሀገርም ለሕዝብም ጠቃሚና ሠላማዊ ለውጥን አያመጡም፡፡ 

እልቂትና ውድመትን ብቻ ነው የሚያስከትሉት፡፡ ልማትና እድገት አያመጣም፡፡ 

ኃይልና ነውጥን ምርኩዝ ያደረገ ሀገርና ህዝብን ለአደጋ አሳልፎ የሚሰጥ የፖለቲካ 

ሥልጣን በቀጣዩም እጣ ፈንታው ተመሳሳይ የሚሆንበት ሁኔታም አለ፡፡ ዛሬም ግብጽ፣ 

የመን፣ ሶሪያ፣ ሊቢያ አልተረጋጉም፡፡ ሠላምና መረጋጋታቸው ደፍርሶ በቀውስ እየተናጡ 

እየራዱ ይገኛሉ፡፡ 

አብዮት ማለት የከፋ ውድቀትና የሀገር ውድመት ከሆነ ምነው ባልጀመርነው ኖሮ የሚሉ 

በብዙ ሚሊዮኖች የሚቆጠሩ የተለያዩ ሀገራት ዐረቦች አሉ፡፡ ጅብ ከሄደ ውሻ ጮኽ 

እንደሚባለው ሆነና ቀረ፡፡ ሀገር ከወደመና ከጠፋ በኋላ ሁሉም ነገር ትርጉም የለውም፡፡  

ይኼንኑ አጋጣሚ በመጠቀም በትርምሱ መኽል ተጠቃሚ ለመሆን ያሰፈሰፈው የሥርዓት 

አልበኛው ቡድን ደግሞ የጎዳና ግርግሩንና ትርምሱን አጥብቆ ይፈልገዋል፡፡ ለዘረፋ፣ 

ለንጥቂያ፣ ለውንብድና ተግባሩ አመቺ ሁኔታን ይፈጥርልኛል ብሎ ያምናል፡፡ 

የችግሩ ቀጥተኛ ተጠቂና ሰለባ የሚሆነው ህዝብ ሠላሙንም፣ ንብረቱንም፣ ልጆቹንም  

ስለሚያጣ ታግሎ ያከሸፈውም ለዚህ ነው፡፡ ሌላው ወገን ደግሞ ሕገ ወጥ የሚባሉና 

ሊመለሱ የማይችሉ ጥያቄዎችን በማሰማት የራሱን ደጋፊ ቡድን እያሰባሰበ በየጎዳናው ላይ 

በመጮህ ትርምሱ ሁከቱና አለመረጋጋቱ እንዲቀጥል ምኞቱና ፍላጎቱ ነበር፡፡ 

አክራሪና ጽንፈኛው እስላማዊ ቡድን ደግሞ አጋጣሚውን በመጠቀም የራሱን ዓላማ 

ለማሳካት መዋቅሩን በማስፋት አዳዲስ አባላትን በመመልመል ሰፊ ሥራ እንደሚሰራ 

ይታመናል፡፡ 

የአልቃይዳው ጽንፈኛ አለም አቀፍ አሸባሪ ቡድን ከቢንላደን በኋላ ቁጥር አንድ አመራር 

የሆነው አይመን አልዘዋሀሪ ግብጻዊ መሆኑ ብቻ ሳይሆን በአልቃይዳ ውስጥ በርካታ 

ግብጻውያን እንደነበሩም ይታወቃል፡፡ 
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በቅርቡ የተደረገ ዓለም አቀፍ ጥናት በአልቃይዳ ላይ እንደሚጠቁመው ከቢን ላደን በኋላ 

አልቃይዳ አልሞተም፡፡ እንዲያውም ባልተጠበቀ ሁኔታ በተለይ በአፍሪካ ብዙ ሺህ 

አባላትን ለማፍራት መቻሉና አፍሪካን ዋነኛ መንቀሳቀሻ በማድረግ መቀጠሉም ታውቋል፡፡ 

የማግሬቡ አብዮት ተብሎ በሚጠራው ግርግርና ትርምስ ከማንም በላይ ተጠቃሚ የሆነው 

የተረጋጋ ሠላም በሌለባቸው ሀገሮች እንደልቡ የጦር መሣሪያ በማግኘት መታጠቅና ብዙ 

አባላትን ለማፍራት የበቃው አልቃይዳና አይሲስ ነው፡፡  

በዓለም አቀፍ የመረጃ ተቋማት ዝርዝር ጥናት መሠረት አልቃይዳ በከፍተኛ ፍጥነት 

እንደሚስፋፋና እንደሚያድግ በቂ ማስረጃ እንዳላቸው የሚገልጹት በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ 

ነው፡፡ በተለይም በሶማሊያ፡፡ ይህ ደግሞ ለኢትዮጵያ ምን ማለት እንደሆነ በቅጡ መረዳት 

ይቻላል፡፡ የእኛ አክራሪ ተቃዋሚ ይህንን በሀገሪቱ ላይ ያንዣበበ አደጋ በቅጡ ለመረዳት 

ተስኖታል፡፡ 

የእኛም ተቃዋሚዎች ዓላማና ፍላጎት በየፊናው ሆኖ ለሁከት የማስነሳቱ ግፊት ከሌላው 

የኅብረተሰብ ክፍል ይልቅ ወጣቱን ያካተተ ነው፡፡ ሁሉም የየራሱን ጥያቄ ነው ይዞ 

የሚጮኽው፡፡ 

አንዱ ቢሳካለት ሌላው ደግሞ እሪታውን ብጥብጥና ጩኸቱን በእርግጠኝነት ይቀጥላል፡፡ 

እንግዲህ የዚህች ሀገር እጣ ፈንታ ምን ይሆናል ብሎ ለሚያስበው እጅግ አሳሳቢ ሁኔታን 

ሊፈጠር እንደሚችል ከወዲሁ መገመት ይቻላል፡፡ 

በዚህ መልኩ የሁሉም የጋራ ቤት ለሆነችው ሀገራቸው ለኢኮኖሚያቸው ለሕዝባቸው 

ሠላምና ደህንነት የእለት ከእለት ሕይወትና ኑሮ አልተጨነቁም፡፡ አላሰቡም፡፡ በእርጋታና 

በሠላም በመነጋገር ችግራቸውን ለመፍታት ፍላጎት የላቸውም፡፡ 

የጠፋው ይጥፋ፣ የወመደው ይውደም፣ ያለቀው ይለቅ፣ የሀገሪቱ ኢኮኖሚም ይሽመድመድ፣ 

ሀብቷም ይዘረፍ እኛ የምንፈልገው የፖለቲካ ሥልጣን ብቻ ነው ባዮች ናቸው፡፡ 

ቢሳካላቸው ነገ የሚመሯትን ሀገርና ኢኮኖሚያዋን መግደልና ማውደም ልጆቿንም 

ለማያባራ እልቂት እየቆሰቆሱ መማገድ ለሀገርና ለሕዝብ ማሰብ አይደለም፡፡ ውድቀትን 

መመኘት እንጂ እድገት አይደለም፡፡ 
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የሶሪያ ተቃዋሚዎች ከጀርባ በሌሎች የውጭ ኃይሎች ይታገዛሉ፡፡ በሶሪያ አብዮት 

እናካሂዳለን በሚል ከመዲናዋ የጀመረው የጎዳና የተቃውሞ ሰልፍ ብጥብጥና ሁከት 

የቀረበለትን አማራጮች ሁሉ ተቃዋሚው ባለመቀበሉ የውጭ ኃይሎችም ግፊት ከፍተኛ 

ስለሆነ በቀላሉ ብጥብጡ እየገፋ እየበረታ ሄደ፡፡ 

ፕሬዚዳንት አልአሣድ በሽርም ሆነ ተቃዋሚው እልህ ውስጥ ተጋቡ፡፡ ምዕራባውያን 

የሶሪያን ተቃዋሚ ሲረዱ ኢራንና ሌሎች ደግሞ በአካባቢው አቅም ያላቸው አል አሣድን 

በመደገፍ ቆሙ፡፡ መጨረሻው የዚያች ሀገር መጥፋትና ውድመት ሆነ፡፡ 

የተለያዩ ዓለም አቀፍ የኢኮኖሚ እቀባዎች በፕሬዚዳንት አልአሣድ መንግሥት ላይ 

ቢጣልም ይኽው እስከዛሬ ከደማስቆ ከተማ የተነሳው የጎዳና አብዮት ከቀላልና ከባድ 

መሣሪያ አልፎም ታንክና መድፍ ቢኤም ተርመሰመሰበት፡፡ አልቃይዳና አይሲስ ሌቫንት 

ፈነጩበት፡፡ ዛሬም አልተቋጨም፡፡ የችግሩ ግዝፈት ለዓለምም አስቸገረ፡፡ 

ዛሬ የዓለም የጦር ጄቶች ቦምባቸውን የሚያራግፉት ሶሪያ ምድር ላይ ሆነ፡፡ ቁጭ ብለው 

የሰቀሉት ቆሞ ለማውረድ ይቸግራል እንዲሉ መሆኑ ነው፡፡ ከጎዳናው አብዮት ጀምሮ እስከ 

አሁን በብዙ መቶ ሺህ የሚጠጉ ሶሪያውያን አልቀዋል፡፡ አሁንም በማለቅ ላይ ይገኛሉ፡፡ 

ሶሪያ እንደ ሀገር ጠፋች፡፡ ኢኮኖሚያዋም መሠረተ ልማቷም ነገ ይተካሉ የማይባሉ 

ታሪካዊ ቅርሶቿም ወደሙ፡፡ ከሁሉም በላይ ንጹህን ዜጎች አለቁ፡፡ በስደት የዓለም 

የመጀመሪያ ደረጃን ያዙ፡፡ 

እሣት እየነደደበት ያለው ሠላሙን የተነጠቀው ልጆቹን በአሳዛኝና በአሰቃቂ ሁኔታ ያጣው 

ሀገሩ የፈረሰው የሶሪያ ሕዝብ ነው፡፡ የግትር የጽንፈኛ የአክራሪና አሸባሪ ፖለቲከኞች 

ጩኽትና ግርግር አመጽ የመጨረሻው መጨረሻ ይኽው ነው፡፡ የእኛዎቹም ተቃዋሚዎች 

ይህን ዓይነት ችግር እንዲፈጠር ነው እየተጣደፉ ያሉት፡፡ 

ለአገርና ለሕዝብ ካለማሰብ የሚመጣ መነሻውን ጎዳና ያደረገ በሂደትም ወደ ብሔራዊ 

ጥፋትና ውድመት የተረማመደ እርምጃ ለዚህች አገር ሠላም፣ ዴሞክራሲ፣ ፍትህና 

መልካም አስተዳደር ከመሻት የመጣ ነው ቢባል ማፌዝና ሹፈት ይሆናል፡፡ 

የሰለጠኑና ያደጉ አገሮች የቱንም ያህል ልዩነት ቢኖራቸው በሃሳብ ተፋጭተው በኋላም 

በሕዝብ ምርጫ አሽናፊ የሆነው የፖለቲካ ሥልጣኑን ይዞ ሀገሪቱን በሠላማዊ መንገድ 
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ይመራል እንጂ በመካከለኛው ምሥራቅና በአፍሪካ የታዩትና የሚታዩት የአውሬነት 

ድርጊቶችና ተግባሮች አይፈፀሙም፡፡ ሀገር አያወድሙም፡፡ ችግሮች ሁሉ በሰከነና 

በሰለጠነ ውይይት ይፈታሉ፡፡ መፍትሄም ያገኛሉ፡፡ 

ተረካቢው አሸናፊ ሀገሪቷ ሳትወድም ሳትጠፋ ልጆቿም ሳያልቁ ትናንት ከተሰራውና 

ከተቆመበት ደረጃ በመነሳት ቀጣይ እድገት ለማምጣት ይሰራል እንጂ ትናንት የነበረውንና 

የተሰራውን ሁሉ እያወደመ አብዮት ነው ቢባል ተቀባይነት የለውም፡፡ 

የተሰራው ወድሞ እንደገና ከአቧራ አራግፈን እንነሳ የሚል በሀገርና በትውልድ የመቀለድ 

ጨዋታ የለም፡፡ አይኖርምም፡፡ ይህ በሥልጣኔና በእውቀት ያለመግፋት ወይንም 

ያለመበልፀግ ችግር ተደርጎ በምዕራባውያኑ ይወስዳል፡፡ የሀገርና ህዝብም ጠንቅ ነው፡፡ 

የሰለጠነ ሕዝብ ሀገርና የሰለጠነ ፖለቲካ ያለው የፖለቲካ ድርጅት ሕዝብ እያለቀና 

እየወደመ ወደ ፖለቲካ ሥልጣን እመጣለሁ ብሎ አያስብም፡፡ የኛዎቹ የጎዳናው አብዮት 

ናፍቆት ያናወዛቸው ምኞታቸውም ከዚህ የዘለለ አይደለም፡፡ 

በየትኛውም ሀገር የሚካሄድ ለውጥ የየራሱ መለያ ባሕርያት አሉት፡፡ ዐረቡን ዓለም 

የሚያመሳስለውና በአንድነት የሚያቆመው እንደገናም በየተናጠል የየራሳቸው ልዩነቶች 

አሏቸው፡፡ በቋንቋ በባሕል በሥነ ልቡና በእምነት የሚያስተሳስራቸው ብዙ ባሕርያት 

አሉ፡፡ በተመሳሳይ ንቅናቄ እንትመም ቢሉ ብዙ የሚያመሳስላቸው ነገር አለ፡፡ 

የዐረቡ ዓለም አብዮትና የጎዳና ለውጥ በተለያዩት ተቃዋሚዎች የታሰበውንና የተባለውን 

ለውጥ አላመጣም፡፡ ስኬት ሳይሆን ወድቀትን ነው ያስከተለው፡፡ ለሀገራቸውና ለሕዝባቸው 

ውድቀት ነው የሆነው፡፡ የሀገር ጥፋትና እልቂትን እንደ መልካም ተሞክሮ በመውሰድ 

በዚህ አቅጣጫ ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ እናመጣለን በሚል ጽንፈኛው ዲያስፖራና የአገር 

ውስጥ ተቃዋሚዎች የሄዱበት የመጀመሪያው ምዕራፍ ከሸፎ ነበር፡፡ 

ከዚህ በኋላም ዳግም እንዳያንሰራራ ተደርጎ በህዝቡ ይደቆሳል፡፡ ዛሬ ደግሞ ይኼንኑ ጥፋት 

በማምለክ ለሁለተኛው ሙከራቸው በቀስቃሽነት እነ ኢሣትንና ማህበራዊ ሚዲያዎቻቸውን 

በመያዝ ደፋ ቀና ማለቱን ተያይዘውታል፡፡ 
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እነዚህ ቡድኖች የኢትዮጵያ አንድነትን የመጠበቅና የማስጠበቅ አልፎም የሚሉትን ዓይነት 

ሥርዓት ማምጣት እንችላለን ብለው ያስባሉ፡፡ ጥፋት ውድመት የሀገር መበታተንን 

ማምጣት ካልሆነ በስተቀር ምንም አይፈዱም፡፡ የፖለቲካ አተያይና ትንተናቸውም 

በመሬት ላይ ካለው እውነት እጅግ የራቀ ነው፡፡ 

ኢትዮጵያ ደግሞ ከ80 በላይ ብሔር ብሔረሰቦች ያሉባት፤ የተለያዩ ቋንቋዎች እምነቶች 

ባሕሎች ያሏት ሀገር ናት፡፡ የብሔር ጥያቄ ያለፉት ዘመናት የኢትዮጵያ የለውጥ ፖለቲካ 

ወሣኝ ጥያቄ ሆኖ ሲንከባለል ቆይቷል፡፡ ችግሩ ተፈትቷል ቢባልም አሁንም አልተፈታም 

የሚሉ ወገኖች አሉ፡፡ 

የኢትዮጵያ ሁኔታ ከሌላው ዐረብ ዓለም የሚለየውም አጎራባቾቻችን ዐረባውያን ቢሆኑም 

ኢትዮጵያ ዐረብ አለመሆኗ በራሷ ማንነት ፀንታ በራሷ መለያዋን ይዛ የራሷ ቋንቋ፣ የራሷ 

ፊደልና የራሷ የጊዜ ቀመር ያላት ለብዙ ሺህ ዘመናት የኖረች ሀገር መሆኗ ነው፡፡  

ኢትዮጵያ የመጀመሪያውን የጎዳና አብዮት በ1966 ዓ.ም ስታካሂድ የዐረቡ ዓለም 

በእንቅልፍ ውስጥ ነበር፡፡ ከትናንት ታሪኩ ብዙ የተማረ ሕዝብ ነው የኢትዮጵያ ሕዝብ፡፡ 

ከዐረቡ ዓለምም ቀድሞ ሂደቱን ፈትሾታል፡፡ በስሜታዊነት፣ በጀብደኝነት፣ መመራት፤ 

ግብታዊ የፖለቲካ ውሣኔ መሰጠት፤ በጊዜያዊ መነሳሳት በስሜት እየተነዱ መጨፈር፤ 

መኪና መስበር፤ ሱቅ ማቃጠል፤ ድንጋይ መወርወር ወዘተ...ለሀገርም ለሕዝብ እድገትም 

አይበጁም፡፡ 

የሰከኑና አውቀው የሚያስቡ የፖለቲካ ፖርቲዎች መኖር ሀገርንና ሕዝብን ከጥፋት 

ይታደጋል፡፡ ግብታዊና ስሜታዊ መነሳሳት የሚያስከትለው የሰው ሕይወትና የንብረት 

ጥፋት በቀላሉ የሚሰላ አይደለም፡፡ የሞተው ሞቶ፣ የወደመው ወድሞ፣ የተቃጠለው 

ተቃጥሎ እኛ ብቻ ወደ ሥልጣን እንምጣ የሚለው መንፈስ ለሀገርና ለሕዝብ አይበጅም፡፡ 

የጎዳና አብዮቶች በከፋ ስሜታዊነት፣ በጥላቻ በጀብደኝነት፣ በሥርዓት አልበኝነት ጭምር 

የተሞሉና የታጀቡ ናቸው፡፡ ለሚደርሰው ጥፋት በዐረቡ ዓለም እንዳየነው ጠያቂም 

ተጠያቂም የለም፡፡ ሕግና ሥርዓትም የለውም፡፡ አንዱ ለማጥቃት ሲነሳ ሌላው ተከላካይም 

ወደ መልሶ ማጥቃት የተሸጋገረበትን ሂደት ዓለም አይቶታል፡፡ 
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በዐረቡ ዓለም እናዳየነው በሁለቱም ወገን ተጎጂዋ ሀገር ነች፡፡ ሕዝብ ነው፡፡ ውጤቱም 

የተጠበቀውን ውጤት ሳያስገኝ ሌላ ጭርሱንም ያልተጠበቀ የግብፅና የሶሪያ ዓይነት 

ሁኔታም ሊከሰት ይችላል፡፡ 

በእኛም ሀገር እነ ኢሣት እሣት ለኩሰንና ቆስቁሰን ከዳር ቆመን እንሞቃለን፤ ምዕራባውያን 

ይደርሱልናል ብለው አስበው ከሆነ ባያስቡት ነው የሚሻለው፡፡ በቆሰቆሱት እሣት እነሱው 

ይጋያሉ፡፡ ይከስላሉ፡፡ 

በእነሱ ጦስ ኢትዮጵያ አትጠፋም፡፡ አትበታተንም፡፡ ይልቁንም ለሀገር ጥፋት በቆፈሩት 

ጥልቅ ጉድጓድ ውስጥ ራሳቸውን ያገኙታል፡፡ ህዝቡ ጥፋትን በፅናት ሲቃወም በልምድም 

በእውቀትም እድሜ ጠገብ የሆኑት አንዳንድ አዛውንት ምሁራን በስክነት ማሰብ ተስኗቸው 

እብደት ውስጥ ተነክረዋል፡፡ 

በኦሮሚያና በአማራ በተቀሰቀሰው ሁከትና ግጭት አምርሮ በመቆጣት ህዝቡ ጠንካራና 

ብርቱ መልእክት አስተላልፏል፡፡ ከጎዳና ነውጦችና አብዮቶች ውድቀት ወጣቶች በመማር 

ከጥፋት እንዲታቀቡ ሀገራቸውን ሕዝባቸውንም ወዳልታሰበ አዘቅት ለመክተት 

ከሚያልሙት አጥፍቶ ጠፊ ህልም እንዲታቀቡ እንዲባትቱ ጠይቋል፡፡ 

ከሌሎች ውድቀት መማሩ ይበጃል፡፡ ሀገርንም ያድናል፡፡ ሙሰኛውና ኪራይ ሰብሳቢው 

ደላላው ጭምር ከለየላቸው የሀገርና የህዝብ ጠላቶች ጎን ተሰልፎ እስላማዊ አክራሪዎችንም 

ከጎኑ አሰልፎ ለፈጠረው ቀውስ ላደረሰው ጥፋት ከገመተው በላይ ህዝብንና ሀገርን 

ለማውደም በመዝመቱ ታላቅ ዋጋ ሊከፍል ይገደዳል፡፡ ከሀገር በላይ ክብርና ሞገስ 

የለምና፡፡  

 

 


