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ውሃ ቅዲ ውሃ መሌስ እንኳን አይሆንም፣ ወዯ ፉት ይራመዲሌ እንጅ፡፡ 

/የወይፇን ‚ምናምን‛ ይወዴቃሌ ብሇው ሇሚከተለት ሇሜጀር ጄኔራሌ አበበና መሰልቻቸው/  

በቅርቡ ኢህአዳግ ‚እንዯገና የመታዯስ እንቅስቃሴ ጀምሬያሇሁ‛ ማሇቱን ተከትል፣ ሜጀር ጀኔራሌ አበበ 

ተክሇሃይማኖት ‚ውሃ ቅዲ ውሃ መሌስ እንዲይሆን‛ በሚሌ ርዕስ ሰፊ ያሇ ፅሁፍ አቅርበዋሌ፡፡ ፅሁፈ አበበ ተክሇ 

ሃይማኖት ከቅርብ ጊዛ ወዱህ ከሚያቀርቧቸው ፅሁፎች ሇየት ባሇ አወቃቀር ወይም የጥራት ዯረጃ የተጋጀ በመሆኑ 

ሇንባብ በጣም ተቸግሬ የጨረስኩት ቢሆንም ቁም ነገሮቹን ፇሌፍል ሇማውጣት ግን አሌተቸገርኩም፡፡ አርእስቱም 

ቢሆን ቢያንስ አዱሱ ተሃዴሶ ‚ውሃ ቅዲ ውሃ መሌስ‛ ሉሆን እንዯሚችሌ የሚያስመስሌ በመሆኑ ሇመገንብ ብዘ 

አስቸጋሪ አይዯሇም፡፡ ጀኔራለ በፅሁፊቸው ሊይ ትንንሽ ርዕሶች እየሰጡ ያቀረቡዋቸው ሃሳቦች ከሊይ ታች የሚረግጡና 

በአሁኑ ተሃዴሶ ሊይ ያተኮሩ ቢመስለም ዋነኛ መነሻቸው ከአስራ አምስት ዓመታት በፉት በተካሄዯው ተሃዴሶ ሊይ ነው፡፡ 

ይህን መሰረት አዴርገውም ኢህአዳግ በመጀመሪያው ተሃዴሶ አካሄዴ ሊይ ግሇሂስ ካሌወሰዯ በስተቀር የዚሬው ተሃዴሶ 

ዋጋ ቢስ ነው ይሊለ፡፡  

ይህ የአሁኑን ተሃዴሶ ይትና ፊይዲ ከትሊንቱ በመነሳት ሇመሇካት የሚዯረግ ጥረት ግን ሁሇት ችግሮች አለበት፡፡ 

አንደ ችግር በ1993/94 የተካሄዯው የመጀመሪያው ተሃዴሶ ኢትዮጵያን ወዯተሻሇ እዴገት ያረማመዲት በመሆኑ ይህ እውነታ 

ብቻ የጀኔራሌ አበበን መከራከሪያ ዋጋ ቢስ የሚያዯርገው መሆኑ ነው፡፡ እርሳቸውም በግሌፅ እንዯተቀበለት በቅርቡ 

የተከሰተው የሰሊምና መረጋጋት ችግር ቢያጠሊበትም በአገራችን ‚ሰሊም፣ መረጋጋትና እዴገት ማቆጥቆጥ‛ ጀምሯሌ፡፡ 

ስሇሆነም የመጀመሪያው ተሃዴሶ ተፇሊጊውን ውጤት ያመጣ በመሆኑ ጀኔራሌ አበበ ላሊ መከራከሪያ ካሊመጡ 

በስተቀር፣ስሇኢህአዳግ አሇመታዯስ ያቀረቡት ሃሳብ ከእውነታው እንነሳ ከተባሇ የእርሰዎን ሃሳብ የሚዯግፍ ነው ተብል 

ሉወሰዴ አይችሌም፡፡ በሁሇተኛ ዯረጃ ዯግሞ ጀኔራለን ችግር ሊይ የጣሊቸው የመጀመሪያው ተሃዴሶ መስፇርት እርሳቸውና 

ቡዴናቸው የዯረሰበት ክስረት መሆኑ ነው፡፡ ጄኔራሌ አበበ ‚አንጃዎችን ከነር ማንራቸው ሇመምታት በትግራይ ተወሊጆች 

የዯረሰብን መሸማቀቅ፣ በ‘ተሃዴሶ’ጊዛ የኦህዳዴና ዯኢህዳንን ዴርጅታዊ ሁኔታ በሚጥስ ሁኔታ አሸናፉው አንጃና ብአዳን 

በጥምረት ያዯረሱትን ቁስሌ መሇስ ብል ሇማየት ዴርጅቱ የሚፇቅዴሇት አሌሆነም‛ ይሊለ፡፡ ከዙህ በመነሳት ጀኔራሌ አበበ 

በቅርቡ የታወጀው እንዯገና የመታዯስ እንቅስቃሴ መነሻና መዴረሻ በ1993/94 የተቀሰቀሰው የአንጃ እንቅስቃሴ አያያዜ 

ስህተት እንዯነበር ታምኖበት ኢህአዳግ ይቅርታ መጠየቁ ሉሆን በተገባ ነበር ይሊለ፡፡ በመሆኑም ኢህአዳግ መጀመሪያው 

ተሃዴሶ ትክክሇኛ የሇውጥ አቅጣጫ የተሇመ ስሇነበር የዙህን ሂዯት በጏ ውጤቶች በማዴነቅ መጀመሩ ሇአበበ 

አሌተዋጠሊቸውም፡፡ ስሇዙህም ዯግሞ አዱሱ ተሃዴሶ ከወዱሁ ውሃ ቅዲ ውሃ መሌስ ሆነባቸው፡፡ ወዯ ፉት ሇመራመዴ፣ 

በተሇይ ዯግሞ አሁን የተንሰራፊብንን ብሌሽት ሇማረምና ወዯ ፉት ሇመገስገስ ያሇው ዕዴሌ አሌታያቸው ብል ከወዱሁ ተስፊ 

እንዯላሇው ንቅናቄ አስመስሇው ማቅረብን መረጡ፡፡ 

ጀኔራሌ አበበ ሇዙህ ይረዲቸው ንዴ ያሌሆነ ዴርሰትም ይቀምራለ፡፡ ‚በ97 ዓ.ም ተራው ዝሮትምክህተኝነትን 

ሇመምታት በሚሌ ተመቺ ተቀየረ‛ ይሊለ፡፡ ጀኔራሌ አበበ በ97 ዓ.ም ተቀየረ ያለት ተመቺ ብአዳን መሆኑ ነው፡፡ በ97 

ብአዳንና ማንም እንዲሌተመታ ከጀኔራሌ አበበ በስተቀር የማያውቅ የሇም፡፡ ሇማብጠሌጠሌ እንዱያመቻቸው ግን ብአዳን 

የተመታ አስመስሇው አቀረቡሌን፡፡ ይህም አሌበቃ ብሎቸው ዚሬ ዯግሞ ‚አዯጋው ጠባብነት ነው በሚሌ ሰበበ በርካታች 

ሰሇባ ሆኑ፡፡ ባጭሩ የኢህአዳግ ደሊ ብሄር መርጦ ይመታሌ፣ ማሇት ኢህአዳግን አሇማወቅ ነው፡፡ /‚ህወሓት ተመታ‛፣ 

‚ዯኢህዳን ተመታ‛፣ ‚ኦህዳዴ ተመታ‛፣ ‚ብአዳን ተመታ‛፣ እንዲሊለን፤‚የኢህአዳግ ደሊ ብሄር መርጦ ይመታሌ ማሇት 
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ኢህአዳግን አሇማወቅ ነው፡፡‛ እያለ ግራ ሲያጋቡን ይቆዩና ደሊው ጊዛና ቦታ መርጦ ሰበብ ቀይሮ ይነርታሌ፡፡ ሆኖም 

ኢህአዳግ በስመ ተሃዴሶ የተዯረጉ በዯልች መሇስ ብል ሇማየት እንኳን አሌፇቀዯም፡፡‛ ይለናሌ፡፡  

ጀኔራሌ አበበ (ከእንግዱህ በዴሮ መጠሪያቸው ጆቤ) ከትሊንቱ ተሃዴሶ በመነሳት የወሰደት ‚መነረት፣ መታጨዴና 

መመታት‛ የሚለ መሰረተ ቢስ ጉዲዮችን እንጅ የመጣውን የአስተሳሰብ መታዯስ አይዯሇም፡፡ አንዴ አጭር ታሪክ ሊንሳ፡፡ 

በተሃዴሶ ጊዛ አቶ መሇስ ብዘ ፅሁፎችን አምርተዋሌ፡፡ ጆቤ በመዯርዯሪያ ተቆሌፎባቸዋሌ ያለዋቸው ፅሁፎች የተመረቱት 

ያኔ ነው፡፡ ይህ ያስማማሌ፡፡ ነገር ግን የመሇስን ፅሁፎች ያነበበ አንዴ የአንጃ አባሌ ነበርን? መሇስ ‚እባካችሁ አንብባችሁ፣ 

አጥንታችሁ ተሟገቱኝ‛ ሲሎችሁ፤ እናንተው አይዯሊችሁም እንዳ ‚አናነብም፣ አንወያይም፣ አንከራከርም‛  ብሊችሁ 

ከየመዴረኩ ረግጣችሁ የሄዲችሁት፡፡ እናንተ አናነብም ያሊችሁትን ወረቀት መስልኝ ብአዳኖችና የቀሩት ኢህአዳጏች 

እንዯተራበ ሰው ሌቅም አዴርገው ያነበቡና ጥቅም ሊይ ያዋለት፡፡  እናንተ ከእኛ በሊይ ሊሳር ስትለ አይዯሇም ወይ ላልች 

የመሇስን ፅሁፎች አንብበው ተባብረው አገር የገነቡት፡፡ ሇፖሇቲካዊ ትግሌ ግይተው የመጡት የኢህአዳግ ዴርጅቶች 

ሳይቀር በእነዙህ ፅሁፎች ሊይ ዯግመው ዯጋግመው ሲወያዩ፣ እናንተ የጥንት ፖሇቲከኞች ሇመወያየት አሻፇረን አሊሊችሁምን? 

ዚሬ አቶ መሇስ አሸሌበዋሌ ብሇው ታሪክ እያዚቡ ቢፅፈ እውነታውን የሚያውቁ ሰዎች ሁለ ዜም የሚለ ይመስሇዎታሌ፡፡ 

አይምሰሌዎ፡፡ እዴሜ ሇኢትዮጵያ ዳሞክራሲ የሚያውቁትን ነገር ግን ዯገሞ እርስዎና መሰልችዎ የሚክደዋቸውን 

እውነታዎች እየሇቀሙ ያቀርቡሌዎታሌ፡፡  

ጀቤ በዙያው ሰሞን በፃፈዋቸው መጣጥፎች ኢህአዳግ መታዯስ ያስፇሌገዋሌ የሚሌ  ሃሳብ ሲያራምደ ነበር፡፡ ይህ 

መሌካም ነው፡፡ ታዴያ ዚሬ ኢህአዳግ መታዯስ እንዯሚገባው ተቀብል ወዯዙህ ሲያመራ ምነው ጀቤ ላሊ ጣጣ ይው ብቅ 

አለ፡፡ መታዯስ ያስፇሌጋሌ ያለት ኢህአዳግ የርሰዎን ቡዴን ይቅርታ ሉጠይቅ ይገባ ስሇነበር ከሆነ፣ መቸም በርሰዎ ዯረጃ 

የማይጠበቅ ይመስሇኛሌ፡፡ ፖሇቲካዊ ጉዲዮችን ከራስ ማንነት፣ ተራ ጥቅምና ክብር በሊይ ሊቅ አዴርጏ ማየት ተስኖዎታሌ 

ማሇት ነው፡፡ የሰሇጠነ ፖሇቲካ የሚያራምዴ ሰው፣ ‚ሚዚናዊ አስተሳሰብ አሇኝ‛ የሚሌ እንዯእርሰዎ የተከበረ ምሁር፣ 

የፖሇቲካ ትችት አሌፊ ኦሜጋው የራስ ጉዲይ ከሆነ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ሊይ እንወዴቃሇን፡፡ ፖሇቲካ ሇራስ ካሇ ፍቅር 

ከጀመረ ናርሲዜም ወዯመሆን ያመራሌ፡፡ በግሪኩ አፇታሪክ በራስ ፍቅር ተጠምድ ፉቱን በመስታወት ሲመሇከት 

እንዯመሸበት ናርሲስ፣ ጀቤም በአዱሱ የኢህአዳግ ተሃዴሶ ሇውጥ ‚ስሇኔ ምን ተባሇ?‛፣‚ስሇአንጃዎችስ ምን ግሇ ሂስ 

ተወሰዯ?‛ከሚሌ ስላት ከተነሱ የወይፇን ምናምን ይወዴቃሌ ብሊ ስትከተሌ እንዯዋሇችው ቀበሮ ከኢህአዳግ ኋሊ ሲከተለ 

ይውሎታሌ እንጅ ምንም አያገኙም፡፡ ይህ ተሆነ ዯገሞ  የኢህአዳግም ሆነ የአገራችን ፖሇቲካ መቸም አሌገባዎትም ማሇት 

ብቻ ነው፡፡ ስሇዙህ አዱሱን የመታዯስ እንቅስቃሴ ከትሊንት የአንጃ እንቅስቃሴ ሇግ አዴርገው በራሱ ባህሪያትና አስፇሊጊ 

ባዯረጉት ምክንያቶች (imperatives)ሇመመንና ሇመገንብ ይሞክሩ፡፡ ምናሌባት ሇዙህ ያግዎት ከሆነ ኢህአዳግ እንዯገና 

መታዯስ ያስፇሌገናሌ ያሇበትን ምክንያት አጠር አዴርጌ ሊብራራሌዎት፡፡ ምናሌባትም ካሇፇው ተሃዴሶ በመነሳት መጀመር 

በዙህም ረገዴ ያሇዎትን ብዥታ ያፀዲሌዎት ይሆናሌና ጥቂት ወዯኋሊ መሇስ ብዬ ብጀምር አይከፊም፡፡ 

የመጀመሪያውን ተሃዴሶ ምን ቀሰቀሰው? 

በዙህ ጉዲይ ሊይ የጠራ ግንዚቤ ሉያዜ የሚቻሇው ኢህአዳግ በመጀመሪያዎቹ አስር አመታት ያሇማና ያጠፊውን 

በአጭሩ በመመሌከት ብቻ ነው፡፡ ዯርግ ከወዯቀ በኋሊ ኢህአዳግ ከእዜ ወዯገበያ ኢኮኖሚ፣ ከፀረ ዳሞክራሲ ወዯ 

ዳሞክራሲ ሇመሸጋገር ወጥኖ ተንቀሳቅሷሌ፡፡ መጀመሪያ የሽግግር መንግስት፣ ቀጥል ህገ መንግስት ማፅዯቅ፣ከዙያም 

ምርጫዎች ማካሄዴና አገር መሇወጥ የጀመረው በመጀመሪያዎቹ አስር አመታት ነበር፡፡ በኢኮኖሚ መስክ የገበያ ስርዓትን 
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አስተዋውቋሌ፡፡ ስራም ሊይ አውሎሌ፡፡ አገሪቱም ቀስ በቀስ መሇወጥ ጀምራሇች፡፡ ይህም ሆኖ በእነዙህ ዓመታት ራሱ 

ኢህአዳግ ቀሊሌ የማይባለ ብሌሽቶች ገጥመውታሌ፡፡ 

የአቶ ታምራት ሊይኔ አይን ያወጣ ዜርፉያ የተከሰተው በዙህ ወቅት ነው፡፡ የእነአቶ ስዩም ቢሆን በመንግስት ሃብት 

ዜርፉያ የተጠረጠሩት በዙሁ ወቅት ነው፡፡ በዯቡብ እነ አቶ አባተ ኪሾ በመንግስትስሌጣን ካሊግባብ በመጠቀም 

የተጠረጠሩትም በእነዙህ ዓመታት ነው፡፡ በኢትዮ ኤርትራ ወቅት ዯግሞ የኢህአዳግ ብሌሽት ጣራ ነክቶ ብዘ ነገር 

መመሰቃቀሌ ጀመረ፡፡ በተሇይ ሰፊ ባሇ ሙስና የሚጠረጠሩት  ግሇሰቦች የነበሩበት አንጃ እንዯ ቡዴን ተዯራጅቶ በኢህአዳግ 

ውስጥ ፍፁም ፀረ- ዳሞክራሲያዊ አሰራር አነገሰ፡፡ ትዜ ይሌዎት እንዯሆነ ያኔ’ኮ ከሁለም የኢህአዳግ አባሊት 

‚ዳሞክራሲያችን እየጠበበ ነው፣ አንዴ በለ እንጅ‛ ስትባለ፣ ‚የሇም ዋናው ጠሊት ሻዕቢያ ነው፣  የዳሞክራሲ ጥያቄ የሚያነሳ 

ማንኛውም ሰው ፀረ-ለዏሊዊነትና የሻዕቢያ ወዲጅ ነው!!‛ እያሊችሁ ሁለን ሰው ማሸማቀቅ ነበር ዋናወ ስራችሁ፡፡ የኢህአዳግ 

አባሊት የዴርጅታቸው ሁኔታ አስፇርቷቸው ጥሇው እስከመሄዴ ማሰብ የጀመሩት እኮ ያኔ ነው፡፡ ዯግነቱ አቶ መሇስ ሇአስር 

ዓመታት ያካሄደትን ጥናት መነሻ በማዴረግ በአዱሱ ስርዓት ውስጥ የፀረ-ዳሞክራሲን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መሰረት 

የሚመሇከት ትንታኔ በዜርዜር ይው ብቅ ያለትም ያኔ ነበር፡፡   

አቶ መሇስ እንዯእርሰዎ የሁሇተኛ ዓመት የዩኒቨርስቲ ተማሪ የነበሩ ቢሆንም፣ጥሌቀት ያሊቸው ፅሁፎች እያቀረቡ 

ስሇስርዓቱ ችግሮች አዱስ ሃሳብ ይው ብቅ አለ፡፡ መሇስ በሙግትና አመክንዮ ኢትዮጵያ ሇዜቅጠት የምትመች አገር መሆን 

ስሇጀመረች ሇዙህ ዜንባላ በመጋሇጥ ሊይ ነን አለ፡፡ ያኔ የስርዓት ችግር እንጅ፣ ይህኛው ወይ ያኛው ግሇሰብ መነሻቸው 

አሌነበሩም፡፡ በርግጥም ግሇሰቦች የስርዓት ችግር ምንጭ አይሆኑምና አቶ መሇስ ግሇሰቦችን የችግር ምንጭ አሇማዴረጋቸው 

የማይጠበቅ አሌነበረም፡፡ ምንም እንኳ የችግሩ ምንጭ ባትሆኑም የችግሩ መገሇጫዎች ነበራችሁና ስሇእናንተ ሳይነገር 

ተሃዴሶው ሉካሄዴ የማይችሌ ቢሆንም እናንተ የተሃዴሶው መነሻም ግብም አሌነበራችሁም፡፡ 

የተሃዴሶው መነሻና ግብ ጥገኝነትና ሇዙህ አመች የሆነው ነባራዊ ሁኔታ ነበር፡፡ ግቡ ዯግሞ ነባራዊ ሁኔታውን 

በመቀየር ጥገኝነትን /በኋሇኛው መን አገሊሇፅ ኪራይ ሰብሳቢነትን/ ማሸነፍ ነው፡፡ እናም ስርዓታዊ ሇውጥ /Systemic 

change/ እንጅ ግሇሰባዊ ሇውጥ /change of personalities/ማምጣት የሇውጡ መነሻና ግብ አሌነበረም፡፡ አቶ መሇስ 

በተዯጋጋሚ ‚ሰድ ማሳዯዴ አንመርጥም‛ እያለ በይፊ የገሇፁት መሊ ቀሌባቸው ሇስርዓት ሇውጥ የቀረበ ስሇነበረ ብቻ ነው፡፡ 

በአቶ መሇስ ትንታኔ የስርዓት ችግር ከአንዴ መሠረታዊ ምንጭና ከአንዴ መሠረታዊ አመቺ ሁኔታ ይመርጣሌ፡፡ 

ምንጩ የአመራሩ የንዐስ ባሇ ሃብትነት ባህሪ ነው፡፡ ይህ በብሌሽት መሌክ እንዱገሇፅ አመች ሁኔታ የሚፇጥረው ዯግሞ 

ጥያቄው ተመሌሶሇት እርካታ ማግኘት የጀመረው አርሶአዯር ማንጎሊጀት ነው፡፡ አመራሩ ንዐስ ባሇሃብት በመሆኑ  ካመቸው 

ሁላም ወዯሊይ መረማመዴ እንዯሚሻ እርሰዎም አይክደትም፡፡ አርሶአዯሩ ዯግሞ የብሔር፣የመሬትና የዳሞክራሲ እንዱሁም 

የምርት ነፃ ተጠቃሚነት መብቱን ተጏናፅፎ ነበርና በአዲዱስ ጥያቄዎች ካሌተቀሰቀሰ በስተቀር፣ ሰሊምና መረጋጋትን ብቻ 

በመሻት ያሊችውን ትንሽ ማሳ እየጫረ ከእጅ ወዯአፍ ኑሮውን ሇመግፊት የሚያሌም ወዯ መሆን ተሸጋገረ፡፡ ይህን የመሰሇው 

አርሶአዯር በራሱ ጏጥ ተወስኖ፣ በራሱ ማሳ ተጠምድ ከላሊው ሳይነካካ ሉኖር የሚችሌ ሲሆን በዙህ ባህሪውም ነፃ 

ያወጣውን ኢህአዳግ ከነብሌሽቱ ሉሸከም የሚችሌ ወዯመሆን ተሸጋገረ፡፡ ትንሿንማሳውን እስካሌነኩበት ዴረስ ኢህአዳግን 

ከነብሌሽቱ ሉሸከም የሚችሌ አርሶ አዯር መፇጠሩ ሇመሇስ ትሌቅ የስጋት ምንጭ ነበር፡፡ የረካና የተበታተነው አርሶአዯር 

መሮት እስኪነሳ ዴረስ ሇረጅም ጊዛ በይለኝታ ተሸብቦ የተበሊሸን ኢህአዳግ ሉሸከም ይችሊሌ ብሇው የሰጉት መሇስ የአርሶ 

አዯሩን ዜምታ  ሇስርዓት ብሌሽት እንዯዋናው ምቹ ሁኔታ ወሰደት፡፡ እናም‚ዜምታ ሇበግም አሌበጃት‛ በሚሌ መርህ፣ 
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አርሶአዯሩ ዜም እንዲይሌ፣ ብሌሽት ሲያይ እንዱያምፅ፣ ሁላም እርካታእንዲይሰማው፤ አንደ ጥያቄ ሲመሇስሇት በላሊ ጥያቄ 

እየተነሳ መንግስትን የሚሞግት፣እንዱያምሲሌ የሚፊሇም አርሶአዯር የስርዓት ጤንነት ዋስትና ነው አለ፡፡ የጤናማ ስርዓት 

የጤና መዴንየሚረጋግጠውእርካታ የማይሰማው ገበሬ ሲፇጠር ብቻ ነው ብሇው ሇዙህ መረባረብ ጀመሩ፡፡  

መሇስ እርካታ የማይሰማውና ብሌሽት በገጠመው ጊዛ ሁለ የሚያምፅ አርሶአዯር ሇመፍጠር ‚ሌማት ይፊፊም፣ 

በተሇይ በገጠር አርሶአዯሩን ከእጅ ወዯአፍ ከሆነ (subsistence) አመራረት ተሊቆ ሇገበያ የሚያመርት እናዴርገው‛ ብሇው 

ተነሱ፡፡ ‚ሇገበያ የሚያመርት አርሶአዯር፣ ኮመርሻሌ ገበሬ ሇማንም የማይገዚ ስሇሚሆን አዲዱስ ቴክኖልጅ፣ የተሻሇ ር፣ 

የተሻሇ አስተራረስ፣ የተሻሇ የብዴር አቅርቦት ይቅረብሇት‛ የሚሌ ፖሉሲና ስትራቴጅ ይው ቀረቡ፡፡ ያኔ ሇመሇስ ጀቤም ሆነ 

ስዬ፣ ፃዴቃንም ሆነ ገብሩ ፇፅሞ አሌነበራችሁም፡፡ኪስ አውሊቂው ፓስተር ታምራት እንኳ ከተረሱ ረዥም ጊዛ ሆኗቸው 

ነበር፡፡ ትኩስ የፍርዴ ቤት ጉዲይ የነበራቸው እነአቶ ስዬበተጠረጠሩበት ጥፊት ቢጠየቁም አጀንዲቸው ግብርናና ገጠርን 

ማመን፣ ከተሞችን በሌማት ማራመዴ ሇነበሩት መሇስ እነዙህ ግሇሰቦች ሇአንዴም ቀን እንኳ አጀንዲቸው አሌነበሩም፡፡ 

እናም ጆቤ ራስዎን እያዋዯደና እያሞካሹ ትንሿን ማንነትዎን የኢህአዳግ ተሃዴሶ ግብ አስመስሇው ከማቅረብ ይቆጠቡ፡፡ 

እናንተ ሇመሇስም ሆነ ሇኢህአዳግ ሁላም ቢሆን የግርጌ ማስታወሻ /foot note/ ብቻ ነበራችሁ፡፡ ይህ መሇስ ሇእናንተ ብቻ 

የሚያቀርቡት ገፀ-በረከት አይዯሇም፡፡ መሇስ ራሳቸውን ጨምሮ ሁለንም ሰው ከታሪክ የግርጌ ማስታወሻነት አስበሌጠው 

ተመሌክተው አያውቁም፡፡ ከታሪክ የግርጌ ማስታወሻ ጋር መፊሇምን ግባቸው አዴርገውም አያውቁም፡፡ በነገራችን ሊይ 

የግርጌ ማስታወሻን እርሰዎም ትሌቅ አዴርገው አያምኑበትም መሰሌ በፅሁፍዎ ሊይ ስቲግሉዜን ከመጥቀስ አሌፇውከየትኛው 

የስቲግሉዜ መፅሃፍ ወይም ንግግር እንዯወሰደት የሚያመሊክት የግርጌ ማስታወሻ አሊስቀመጡም፡፡ ሇጥቅሱ የግርጌ 

ማስታወሻ እንዲሊዯረጉሇት ስመሇከት መሇስ እናንተን እንዯግርጌ ማስታወሻ ብቻ መመሌከታቸው ምን ያህሌ አርቆ አሳቢ 

እንዯነበሩ አመሊክቶኛሌ፡፡ ዋናው ግባቸውን የገጠር ትራንስፎርሜሽን፣ የኢትዮጵያ ህዲሴና ይህ እንዲይሆን ስንጏ 

የሚይውን የመንግስት ብሌሽት ማከም ሊይ ያተኮረ ማዴረጋቸውም መሇስ ከእርስዎና እንዯፃዴቃን ከመሳሰለ ጓዯኞችዎ 

ምን ያህሌ በብርሃን ዓመታት የሊቁ ሰው እንዯነበሩ አሳይቶኛሌ፡፡እናም የመጀመሪያው ተሃዴሶ ስህተት ነበር ካለ በዙህ 

መሰረታዊ ጉዲይ ሊይ ሂስ ያዴርጉ፡፡ በግርጌ ማስታወሻዎች ሊይ እንዴናተኩር አይግፈን፡፡ እዙያም ሊይ ቢሆን ሌንሇው 

የምንችሇው ብዘ ነገር እንዲሇ ቢገባንም የግርጌ ማስታወሻ ከሌኳ ሊታሌፍ ነገር የትኩረት ማእከሌ እንዴትሆን ባይገፊፈ 

ይመረጣሌ፡፡ 

ሇመግቢያ ያህሌ ይህን ካሌኩ በመሇስ የተሃዴሶ እሳቤ ሊይ የተመሰረተው ንቅናቄ በአስራ አምስት ዓመታት ጉዝ የት 

አዯረስን? ምንስ ሰራ? ሇመሆኑ አርሶአዯሩ ከእርካታ ወጥቶ፣ ከማንጏሊጀት ተሊቆ ወዯንቁናሞጋችነት ተሸጋገረ ወይ? 

ስሇአዱሱ ተሃዴሶ ሲነሳ መመሇስ ያሇበት ይህ መሰረታዊ ጥያቄ ነው፡፡ ምክንያቱም የኢህአዳግ የመጀመሪያው ተሃዴሶ 

ስኬትም ውዴቀትም ከምንም ነገር በሊይ የሚሇካው በዙህ ነውና፡፡ የተሃዴሶው ስኬት ወይ ውዴቀት የሚወሰነው ኢህአዳግ 

ሇላሊ ብሌሽት በመጋሇጥ ወይ ባሇመጋሇጡ አይዯሇም፡፡ ይህማ ዴሮም ተዯጋግሞ ሉከሰት እንዯሚችሌ የታወቀ ነበር፡፡ 

የመንግስት ስሌጣን የሃብት መሰረት ሉሆን መቻለና መሪዎችም በዙህ ዯረጃ ሉበከለ የሚችለ መሆናቸው ሳይታሇም 

የተፇታ ነበር፡፡ እናም የኢህአዳግ አዱስ ብሌሽት የማያጋጥም ወይም ፇፅሞ አያጋጥምም ሉባሌ የሚችሌ አሌነበረም፡፡ ዋናው 

ጉዲይ ኢህአዳግ ሲበሊሽ ህዜቡ ብሌሽትን እንዯፀጋ ተቀብል ይሁንታ የሚሰጥና የማይሰጥ መሆኑ ነው፡፡ 

ከዙህ መሰረታዊ መስፇርት በመነሳት ሲታይ ኢህአዳግ በራሱም እንዯታመነበት እንዯገና ላሊ ብሌሽት 

አጋጥሞታሌ፡፡ ይህ የማይጠበቅ ስሊሇነበረ እኔን እንዯጆቤ አሊስዯነቀኝም፡፡ ያስዯነቀኝና እርሳቸውን ያሌገባቸው እጁን 
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ሇብሌሽት የማይሰጥ ህብረተሰብ የመፍጠር የመሇስ ራእይ እውን መሆኑ ነው፡፡ እናም አርሶአዯር፣ ወጣት ከተሜ፣ ምሁር፣ 

ባሇሃብት ወተ ሁለ እየተነሳ ‚እናንተ ሰዎች ተበሊሽታችኋሌና ፇጥናችሁ ታረሙ‛ ማሇት ጀመረ፡፡ በዴልች የማይረካ፣ 

በተሰሩ መሌካም ስራዎች ተሸፍኖ የወዯፉት ዕዴለን ሇማምከን የማይሻ ህዜብ መፇጠሩ ታየ፡፡ እናም 

ጀኔራሌ(ሜጀር)ሆይ!እርሰዎ ተሃዴሶው ከሽፏሌ ሲለ፣ እኔ ዯግሞ የሇም ተሃዴሶው ተሳክቷሌ የሚሌ ሌዩነተ ሉኖረን መቻለ፣ 

እኔ የተሃዴሶው በፓርቲና በመንግሥት አመራሮች ምህረት ስር ያሌወዯቀ ህዜብ የመፍጠርዋነኛ ግብ የተሳካ ነው ስሇምሌ 

ነው፡፡ መመኛዬ የአመራር መበሊሸት ወይም አሇመበሊሸት አይዯሇም፡፡ ብሌሽትን የማይሸከም ህዜብ መፇጠር አሇመፇጠሩ 

ነው፡፡ ይህን የመሰሇው ሇኢህአዳግ ብሌሽቶች የማይገዚ ህዜብ፣ እዙያው ሳሊም የላሊ ፓርቲን ብሌሽት የማይሸከም መሆኑ 

አያከራክርምና በፍትሃዊ ሌማትና ዳሞክራሲ መንገዴ ካሌሆነ በስተቀር በላሊ መንገዴ የማይገዚ /የማያስተዲዴሩት/ ህዜብ 

ተፇጠረ፡፡ ከዙህ በሊይ ስኬት፣ ከዙህ በሊይ ምን ዋስትና አሇ፡፡ ምንም፡፡ 

የንዴሮው የኢህአዯግ የመታዯስ ንቅናቄ ከዙህ የመነጨ መሆኑ ሇአገራችን ታሊቅ የምስራች ነው፡፡ ጀቤ ግን 

የተበሊሸን የሚያቃና ህዜብ መፇጠሩ አሌታይዎት ስሊሇ የመጀመሪያው ተሃዴሶ እንዯከሸፇ አዴርገው ሉያስገነዜቡን 

ሞከሩ፡፡ኢህአዳጏች ‚እነጀኔራሌ ጀቤን፡ ጀኔራሌ ፃዴቃንን ዴንጋይ ተሸክመው ይቅርታ እስካሌጠየቁ ዴረስ ተሃዴሶው 

ከሽፏሌ‛ አለን፡፡ ድሮ ብታሌም ጥሬዋን እንዱሌ የአገሬ ሰው የእርሰዎ መነሻና መዴረሻ ናርሲስታዊው የራስ ፍቅር ሆነ፡፡ 

አገር፣ ኢትዮጵያ፣ ዳሞክራሲ ወተ የሚለዋቸው ጉዲዮች ሁለ ይህን አጉሌ የራስ ፍቅር ሇመሸፇን ብቻ እስኪመስሌ ዴረስ 

ፍየሌ ወዱያ ቅዜምዜም ወዱህ አዴረጉት፡፡ ይህ የመጀመሪያው የፅሁፍዎ ዴክመት ነው፡፡ 

ጀኔራሌ አበበ በገፅ 4 ሊይ ኢህአዳግ ‚የአገራችን ህገ-መንግስታዊ ትግበራን ዳሞክራሲያዊ ግንባታ የገመገመ 

አይመስሇኝም፡፡‛ ይሊለ፡፡ እስኪ ይህን ጥንቆሊ ምን ይለታሌ፡፡ኢህአዳግ ከሰጣቸው መግሇጫዎች በመነሳት ስሇ ህገ-

መንግስቱ ትግበራ ሳይገመግም፣ ስሇዳሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ሳይገመግም የመታዯስ እንቅስቃሴ እንዲሌጀመረ ሇጀቤ 

ካሌሆነ በስተቀር  በጣም ግሌፅ ነው፡፡ እርሳቸውም ከጠነቆለ አይቀር፣ ሇኢህአዳግ ትንሽም ብትሆን በጏ በማሰብ 

የመጠርጠር እዴሌ /Benefit of the doubt/ በመስጠት አቅጣጫ ቢሳሳቱ ባሌከፊ ነበር፡፡ ግን የጠነቆለት እንዯሌማዯኛ 

ተቃዋሚ ‚ኢህአዳግ በጏ ነገር አያዯርግም‛ በሚሇው በኩሌ ሆነና ‚ኢህአዳግ ስሇዳሞክራሲ የገመገመ አይመስሇኝም‛ 

በማሇት ከእውነታው ብዘ ርቀው ተኮሱ፡፡ ሇክፊቱ ኢህአዳግ ያሌገመገመው ነገር አሌነበረም፡፡ የዳሞክራሲ ጉዲይ፣ የሰብዓዊ 

መብት አከባበር ጉዲይ፣ የማንነት ጥያቄ አፇታት ጉዲይ፣ የዴንበር ጥያቄ አፇታት ጉዲይ፣ የመሌካም አስተዲዯር ጉዲይ፣ 

የፍትሃዊ ተጠቃሚነት ጉዲይ፣  ጥገኛው ከውስጥም ከውጭም በዳሞክራሲውና ሌማታዊ ሂዯቱ ሊይ የሚሰነዜረው ጥቃት 

ጉዲይ፣ ከቶ ያሌተነሳ ነገር አሌነበረም፡፡ ጀኔራለ ይህን የግምገማ ዜርዜር ከሰሙና የጥንቆሊ ስህተት እንዯፇሠሙ ከተረጋገጠ 

በኋሊ በሰጡን የስነ-ምግባር ትምህርት እየተመሩ ይቅርታ ይጠይቃለ ብዬ ተስፊ አዯርጋሇሁ፡፡ ሇማንኛውም ኢህአዳግ 

ከፀሃይ በታች ያሌዲሰሰው የችግር ቦታና ዓይነት የሇም፡፡ ከራሱ ጀምሮ፣ ከራሱም ሲባሌ ከሊይኛው አመራር ጀምሮ 

ያሌፇተሸው ችግር የሇም፡፡ እናም ‚ከይመስሇኛሌ‛፣ ‚አይመስሇኝም‛ ግምታዊ ትችት ወጥተው፣  እስኪ በዙህ ሊይ የተመሰረተ 

አስተያየት ይስጡን፡፡ 

ጀኔራሌ አበበ ከዙሁ ጋር በማያያዜ እንዱህ ይለናሌ፡፡ ከ200 ዓመታት በሇይ የዳሞክራሲ ግንባታ እያካሄደ ያለት 

የምዕራብ አገሮች እንኳ እጥረት እንዲሇባቸው ካነሱ በኋሊ፣‚ወዯዳሞክራሲ ሽግግር ሊይ ያሇ አገ፣ ያውም ሉበራሌ 

ዳሞክራሲን የሚያብጠሇጥሌ ዴርጅት እንዳት ከዳሞክራሲ ግንባታ ጋር በተያያ ያሇው ተግዲሮቶች አይገመግምም?‛ 

ብሇው ኢህአዳግን በራሳቸው ፇጠራ ሊይ ተመስርተው እንዯገና ይወቅሳለ፡፡  ምነው ጃሌ? ጄኔራሌ ወይ መጀመሪያ ያጣሩ፡፡ 
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ታዋቂው የስነ ፅሁፍ ሰውና ሃያሲ ማርክ ቱዌይን ‚መጀመሪያ ጥሬ ሃቆችን እናስቀምጥ፣ ቀጥሇን ዯግሞ እንዲሻን 

እናውገርግራቸው‛ (First, let’s put the facts straight & thenlet’s twist them) ይሊሌ፡፡ እስኪ እርሰዎም በዙህ ቅኝት 

ያስቡ፡፡ ሃቁን በግሌፅ አስቀምጠው በትንታኔ እንዲሻዎ ያውገርግሩት፡፡ ኢህአዳግ ስሇዳሞክራሲ ገምግሟሌ፡፡ ይህን መረጃ 

ተቀብሇው ግምገማው ጥሩ ነው ወይስ አይዯሇም? ወንዜ ያሻግራሌ ወይስ አያሻግርም? በሚሇው ሊይ እንዲሻዎ ይገምግሙ፡፡ 

ቢፇሌጉም ያውገርግሩ፡፡   

ይህን በዙህ ሌቋጭና‚ሉበራሌ ዳሞክራሲን የሚያብጠሇጥሇው ኢህአዳግ …‛ ባለት ሊይ ዯግሞ ትንሽ ሃሳብ 

ሊክሌ፡፡ ጀኔራሌ አበበ ኢህአዳግ አባዯፊር ሉበራሌ ዳሞክራሲን በዯፇናው ያብጠሇጥሊሌ የሚለትን በበኩላ 

አሌስማማበትም፡፡ ኢህአዳግ ሉበራሌ ዳሞክራሲ ከፀረ- ዳሞክራሲ በእጅጉ የተሻሇ ነው ብል እንዯሚያምን ዯጋግሞ ሲገሌፅ 

ሰምቼዋሇሁ፡፡ ጊዛ ረዜሞ ካሌተናጋኝ፣ ዴሮ በኢህአዳግነት በረሃ እያለ ሉበራሌ ዳሞክራሲ ከዯርግና ከንጉሳዊው አፊኝ 

አገዚዝች የተሻሇ እንዯሆነ እኔን ራሴን ጨምሮ ካስተማሩኝ ሰዎች አንደ እርሰዎ ነበሩ፡፡ ይህ አስተሳሰብ ከእርስዎ ጏራ መቀየር 

ጋር ተያይዝ ከኢህአዳግም አብሮ ጠፍቷሌ ካሊለን በስተቀር ኢህአዳግ ሉበራሌ ዳሞክራሲን በዯፇናው አይቃወምም፡፡ 

አይዯግፍምም፡፡ ታዱያ የኢህአዳግ አቋም ምንዴን ነው?  

በኢህአዳግ አመሇካከት ሉበራሌ ዳሞክራሲ ከማንኛውም ቅዴመ ካፒታሉስት ስርዓቶች ሁለ የተሻሇው እንዯሆነ 

ከመቀበሌ የሚጀምር ሆኖ ከዳሞክራሲ አኳያ ሇሰው ሌጆች ከቀረቡትና ወዯፉትም ከሚቀርቡት አማራጮች ጋር ሲነፃፀር ግን 

የሊቀውና ብቸኛው የማይባሌ እንዲሌሆነ በመገንብ ሊይ የተመሰረተ ነው፡፡ ስሇዙህም ይህ ዳሞክራሲ ሁላም በንፅፅር 

የሚታይ እንጅ በፍፁምነት የሚወስዴ አይዯሇም ብል ያምናሌ፡፡ ሇምሳላ ሉበራሌ ዳሞክራሲ በዲበሩት አገሮችም ግፍና 

በዯሌን አሊስቀረም፡፡ ሲጀምርም አዴሌዎን የሚያራምዴ ነበር፡፡ የምዕራባዊያን ዳሞክራሲ አንዴ ዋነኛ መገሇጫ የሆነው 

ምርጫ ብቻ ተወስድ ሲታይ እንኳ፣ ጅምሩ ሊይ የመምረጥና የመመረጥ መብት ይወሰን የነበረው የንብረት ባሇቤትነት  

ነበር፡፡ ንብረት የሇሾች የማይመርጡበትና የማይመረጡበት ዳሞክራሲ ነበር፡፡ እየቆየ ንብረት የሇሽ ወንድች ብቻ የመምረጥ 

መብት  ተጏናፅፇው ሴቶች ግን የመምረጥ መብት ሇማግኘት ብዘ አስርት ዓመታት ሉያሳሌፈ ተገዯደ፡፡ ጥቁሮችስ? እስከ 

1950ዎቹ ዴረስ ምን መብት ነበራቸው?እንኳን ያኔ ጥቁሮችስ እስከ 1950ዎቹ ሁለንም መብቶች ተነፍገው እንዯኖሩ 

ያስታውሱ ይሆን፡፡ አሁንስ?በአሜሪካን አገር ‚የጥቁር ነፍስም ዋጋ አሊት‛ (black lives matter) በሚለና ‚የፖሉስ ኃይልች 

ነፍስ ዋጋ አሊት‛ (blue lives matter) በሚለ ሃሳቦች መካከሌ ያሇውን ሙግትስ ሰምተውታሌን? በሉበራሌ አሜሪካ የጥቁር 

ነፍስ በየስርቻው እየተቆሇመመች የምትሞተው ሉበራሌ ዳሞክራሲ የፍፁምነት ዯረጃ ሊይ ስሇዯረሰ ወይም የሚተች ነገር 

ስሇላሇው ይመስሌዎታሌን?  

ኢህአዳግ በተመራበት የምርጫ አስተሳሰብ በመምረጥ መብት ሊይ ገዯብ የተጣሇበት አንዴ ማህበራዊ ሃይሌ 

ይቅርና አንዴ ግሇሰብ ሉጠቁሙሌኝ ይቻሌዎታሌን? እስኪ አንዴ ሰው ገዯብ የተጣሇበት ያንሱሌን፡፡ ከዙህ አኳያ ኢህአዳግ 

ከዳሞክራሲ አጀማመር አኳያ ከሉበራሌ ዳሞክራሲ በብርሃን ዓመታት የራቀ ስፊትና ጥሌቀት ባሇው አብዮታዊ ዳሞክራሲ 

ተመርቻሇሁ ቢሌ ሀሰት ሉባሌ ነውን? ጀኔራሌ አበበ ከዙህ ስርዓት በአንዴ ወይ በላሊ ምክንያት ባይወጡና በተቃዋሚነት 

ባይሰሇፈ ኖሮ እርሰዎም፣ ‚እኛ ኢህአዳጏች የገነባነው ስርዓት ተወዲዲሪ የሇውም‛ ይለን እንዯነበር ሇመገመት አይከብዴም፡፡ 

ያም ሆነ ይህ ሉበራሌ ዳሞክራሲን መውቀስ ነበር ያሇብዎ፡፡ ኢህአዳግ አባዯፊር ከስርዓት ስርዓት አማርጦ ሇኢትዮጵያ 

የሚበጀውን መምረጡ ብሌህነቱን እንጅ ዴክመቱን አያሳይም፡፡ እናም ሉበራሌ ዳሞክራሲን ቢተች ሇምን ተቸህ ሉባሌም 
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ሆነ እንዯአብጠሌጣይ ሉታይ አይገባውም፡፡ ይሌቁንስ በትችቱ ውስጥ ምክንያታዊነት ካሇ ይህንኑ አንስቶ በዙሁ ዘሪያ 

መሟገትና መግባባት ተመራጭ ይሆናሌ፡፡ ይህን በዙህ ሌቋጭ፡፡ 

ጄኔራሌ አበበ በዙህ አስቂኝ ፅሁፊቸው የኢህአዳግን ዳሞክራሲያዊነት የሚቀበለት የትግራይ የበሊይነት የሇም 

የሚሇውን አቋማቸውን ሇማስዯገፍ ብቻ ነው፡፡ እኔም እንዯእርሳቸው የትግራይ የበሊይነት የሇም እሊሇሁ፡፡ አዱሲቱ 

ኢትዮጵያ የእኩሌነት እንጅ የመበሊሇጥ አይዯሇችምና ይህን የሚለ ሁለ ተሳስተዋሌ እሊሇሁ፡፡ በአንፃሩ የስርዓቱ 

ዳሞክራሲያዊነት ይህን ያህሌ የሚታመንበት ከሆነ በሁለም የአገራዊ ስርዓት ግንባታ ጥያቄዎች እንጅ በአንዴ ተናጠሌ ጉዲይ 

ብቻ የማይገሇፅ መሆኑ ሉታወስ ይገባሌ፡፡ 86% ዴሃ ተኮር ወጭዎች ሊይ ኢንቨስት የሚያዯርግ መንግስት እንዲሇ ከተቀበለ፣ 

አብዮታዊ ዳሞክራሲ በውግንና ዯረጃ ሇዴሃ ያዯሊ እንዯሆነ ያረጋግጣሌ፡፡ በዴህነት የሚሰቃዩ ህዜቦችን ማዕከሌ ያዯረገ 

መንግስት ከፖሇቲካ አቋም ትክክሇኛነት ውጭ ይህን ያዯርጋሌ ተብል ሉታሰብ አይችሌም፡፡ በዴህነት የሚሰቃየው 

ማህበረሰብ ከሚያካሂዯው ከባዴ ተፅዕኖ ውጭ የመንግስት ዳሞክራሲያዊነትም ሆነ የተስተካከሇ የበጀት ምዯባ እንዯማይኖር 

ማስተዋሌ ያሻሌ፡፡  

ጄኔራሌ አበበ የትግራይ የበሊይነት እንዯላሇ ሉያረጋግጡ ከሞክሩ በኋሊ ሶስት መስሪያ ቤቶችን ሇይተው የትግራይ 

የበሊይነት ማረጋገጫ እንዲሇ ሇማሳየት ሲሞክሩ ገርሞኛሌ፡፡ ጆቤ ‚እነዙህ መስሪያ ቤቶች ሇ25 ዓመት በትግራይ ተወሊጆች 

ስሇተያዘ የሚነሱ ተገቢ ጥያቄዎች አለ‛ ይለናሌ፡፡ ጀኔራሌ ሆይ ሇእኔ እንዯሚገባኝ በእነዙህ መስሪያ ቤቶች የአንዴን ብሔር 

ጥቅምና የበሊይነት የማራመዴ ጉዲይ ካሇ፣ ይህን ከመሪዎች ማንነት በመነሳት ሇማረጋገጥ ከመሞከር በተጨባጭ የተፇፀመ 

ስህተት የሚለትን እያነሱ፣ ቢያሳዩንና በዙሁ ራሽናሌ አቅጣጫ ሇማሳመን በመሞከር ቢሆን ይመረጣሌ፡፡ አሇበሇዙያ 

ከግሇሰቦች ማንነት ከተነሱ ሇምን ቤተመንግስቱን አሌጨመሩም፡፡ ሇሶስት ተከታታይ ጊዛ ከአንዴ ብሔር የመጡ 

ወንዴሞቻችን አሌተቀመጡበትምን? ይህ ሃቅ እስከሆነ ዴረስ ሇምን አያነሱትም? የትኛው ብሔር በየትኛው ቦታ ሊይ ሇምን 

ያህሌ ጊዛ ተቀመጠ ከሚሇው አጀንዲ ይሌቅ ማን ምንሰራ? የሚሌ አጀንዲ በሌጦ የማይታይወትስ ሇምንዴነው? በእኔ ግምት 

አንዴም እዙያ ሇተቀመጡት ሰዎች ዓሊማ ጥሊቻ አሇዎት፡፡ አሉያም ሇተቃዋሚዎች ዋሽንት በመዯነስ አዱሱን የትምከህት 

ማህበራዊ መሠረት ሉያስዯስቱ እየከጀለ ነው፡፡ እናም በእነዙህ መስሪያ ቤቶችም የትግራይ የበሊይነት የሇም፡፡ እንዯገና 

አታብጠሌጥሎት ካሌተባሌን በስተቀር ባሇ ሉበራሌ ዳሞክራሲዋን አሜሪካ ካሇፈት ሰሊሳ ሁሇት ዓመታት ሃያ አራቱን ሁሇት 

ቤተሰቦች አስተዲዴረዋታሌ፡፡ ንዴሮ ሂሊሪ ከተመረጡ ዯግሞ ሃያ ስምንቱን ዓመታት አባትና ሌጅ፣ ባሌና ሚስት በጠቅሊይ 

አዚዡ ቦታ ሊይ ይቀመጣለ፡፡ ጄኔራሌ ሆይ እስኪ ከዙህ ሃቅ ተነስተው በአሜሪካ የሁሇት ቤተሰብ የበሊይነት አሇ ይበለንና 

ትንሽ እንዜናና፡፡  

ጆቤ ይህን ካለ ሉበራሌ ዳሞክራሲን የማብጠሌጠሌ በሽታ ስሇሚጋባባቸው አፊቸውን ጥርቅም አዴርገው 

መዜጋት ይመርጣለ፡፡ ሃቁ ይህ ከሆነ ንዲ ግን ጆቤ ሇምን ወቀሳቸውን በአሜሪካ አይጀምሩም ነበር? የባሰ ዳሞክራሲ እያሇ 

የተሻሇውን ሇምን መውቀስ መረጡ? ይህ የቅንነት አይመስሇኝም፡፡ ይህ እንዲሇ ሆኖ እነዙህን ተቋማት በስራቸው አኳያ 

መመን ተገቢ ይሆናሌ፡፡ መከሊከያ ከነውስንነቱ የአገር ኃይሌ ነው፡፡ የህዜብና የአገር ሰሊምን ይጠብቃሌ፡፡ ከራሳችን አሌፎ 

የአፍሪካን ሰሊም ያረጋግጣሌ፡፡ ተቋም በመሪዎች ሳይሆን በተግባሩ ሲመን የሚከበር ተቋም እንዯሆነ ይረጋገጣሌ፡፡ የአገር 

ዯህንነት መስሪያ ቤትም ተመሳሳይ ነው፡፡ ጏረቤታችን ኬንያ በየዕሇቱ በሽብር ስትናጥ ኢትዮጵያችን ሇአነስተኛ ጥቃት ብቻ 

ሌትጋሇጥ የቻሇችው በአገር ዯህንነት ተቋማት ጠንቃቃና ኃሊፉነት የተሞሊበት እንቅስቃሴ ነው፡፡ መሪዎቹ ማንም ይሁኑ ማን 

በውጤት ከተመኑ ምስጋና እንጅ መብጠሌጠሌ አይገባቸውም ነበር፡፡ 
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ኒዩ ሉበራሌ ዳሞክራሲ እንዲይብጠሇጠሌ ጥብቅና እየቆሙ አገራዊ ተቋሞቻችንን ማብጠሌጠሌ የመረጡት ጀቤ 

ምነው ይህን መገንብ ተሳናቸው? ምነውስ በበጏ ስራቸው የሚታወቁትን ተቋማት ማብጠሌጠሌ መረጡ? ይህ ተራ 

የግምገማ መምታታት አይዯሇም፡፡ የታጋዮች ምስጢር የባቄሊ ወፍጮ በሆነበት በዙህ መን ጆቤ ከመከሊከያ ኃሊፉዎች ጋር 

ግሊዊ ቁርሾ እንዲነበረዎት ሲወራ እሰማሇሁ፡፡ በትጥቅ ትግለ መን ከጓድችዎ ጋር በረባ ባሌረባው ይወዚገቡ እንዯነበርና 

እንዯተቋሰለ ይወራሌ፡፡ ይህ እውነት ከሆነ ጀቤ ይህን የቆየ ቁርሾ በምሁራዊ ትንታኔ ካባ ሸፍነው ወዯ አዯባባይ እያመጡት 

ይሆን? ጀቤ ግሊዊ ቁርሾን አገራዊ ፖሇቲካ አዯረጉት ይሆንን? ብዬ ሇመጠየቅ የሚገፊፊኝ አንዴ ምክንያት ይህ ነው፡፡ 

በመጨረሻ ጀቤ ከነጋዴራስ ገብረህይወት ባይከዲኝ ጥቅስ በመዋስ ያመሊከቱትን መንገዴ በትንሹ ሌዲስሰው፡፡ 

ሇነጋዴራስ ገብረህይወት ምሁራዊ ትንታኔዎች ታሊቅ አክብሮት አሇኝ፡፡ ካሇመናቸው የበቀለ ተወርዋሪ ኮከብ ነበሩና፡፡ 

ነገርግን ጀቤ ከነጋዴራስ በመዋስ ‚ያሌተማረ ሰው የራሱን እንጅ ያገሩን፣ የመንግስቱንም ጥቅም ሉያስብ አይችሌም፡፡ ስሇዙህ 

በገንብ ይታሇሊሌ፡፡ ቢያኮርፍም ይሸፍታሌ፡፡ ስሇመንግስቱም ሌማት መከራንም ችል ተዋርድ ከሚኖር ብዘ ሰውን ፇጅቶ 

አገርንም አጥፍቶ ቢሞት ወይም ቢታሰር ስም ይመስሇዋሌ፡፡‛ የሚሇውን ጥቅስ አቅርበዋሌ፡፡ ጥቅሱ የተባሇበትን ታሪካዊ 

ሁኔታና የገብረህይወትን የትንታኔ መነሻ በውሌ ባሌገነብም በይቱና በወቅታዊነቱ ሊይ ግን ከባዴ ጥያቄ አነሳሇሁ፡፡ ጀቤ 

ይህን ጥቅስ እንዲሇ ሲያቀርቡሌን ‚በርግጥ ያሌተማረ ሰው የራሱን እንጅ የአገሩን፣ የመንግስቱንም ጥቅም ሉያስብ አይችሌም‛ 

ብሇው እንዯሚያምኑ ሇመገንብ ችያሇሁ፡፡ እኔም ይህን እሳቤያቸውን በመከተሌ፣ ምነው ጃሌ ይህችን አገር ካስማና ማገር 

ሆኖ ያኖረውን ህዜብ ስሊሌተማረ ብቻ የአገሩን ጥቅም ሉያስብ አይችሌም‛ እንዳት ይሊለ? ይሌቁንስ ትምህርትና ገንብ 

ቀመሱ ዛጋ አይዯሇምን ከአገር በፉት ራሱን እያስቀዯመ ያሇውና የኖረው? ብዬ ሌሞግታቸው ወዯዴኩ፡፡ የገብረህይወትን 

መፅሃፍ ማንበብዎ ቢያስዯስተኝም በዙህ መን ሇሁኔታው የማይመጥንና የተሳሳተ ጥቅስ አምጥተው በዙህ ተመሩ ሲለን 

ከመፅሃፍም ከምዕራፊቱም መርጠው እንዯማያነቡ፣ ሇጥሊቻዎ አሸናፉነት የሚያግዜ እስከሆነ ዴረስ የተሳሳተም ቢሆን ጥቅስ 

ከመጥቀስ ወዯኋሊ እንዯማይለ ሌገነብ ችያሇሁ፡፡ እግረ መንገዳን ስሇጥቅስና መፅሃፍ አመራረጥ ሌምዴ ባካፍሌዎ 

አይከፊም በማሇት፣ ታዋቂው አሜሪካዊ ፀሃፉና ሃያሲ ማርክ ቱዌይን ‚ጥሩ መፅሃፍ የማያነብ ሰው ማንበብ ከማይችሌ ሰው 

የተሻሇ ብሌጫ አሇው ሉባሌ አይችሌም‛ /The man who does not read good books has no advantage over the 

man who can not read/ ያሇውን ጥቅስ ሊካፍሌዎ መረጥኩ፡፡ መርጠው ቢያነቡና ቢጠቅሱ አንባቢዎችዎን ‚ዴሃ ሇአገሩ 

አያስብም‛ ከሚሌ አይነት የቀጠ አስተሳሰብና ከቶም በማይፇይዴ ጥቅስ ከማትከር በታዯጉንም ነበር፡፡ 

ሇማንኛውም ሇጀኔራሌ አበበ እንዱት አጭር ማስታወሻ በመጨመር ሃሳቤን ሊጠቃሌሌ፡፡ የሰሞኑን ግርግር ተከትል 

ጀኔራሌ ፃዴቃን፣ ፓስተር ታምራት ሊይኔ፣ ያሬዴ ጥበቡ… በየፇርጃቸሁ ብቅ ብሊችሁ ትምህርት ስትሰጡ ማዴመጥ 

ጀምረናሌ፡፡ በትጥቅ ትግለ ወቅት አነሰም በዚም ሊበረከታችሁት አስተዋፅዖ ተገቢው አዴናቆት ያሇኝ ቢሆንም በሂዯት 

ያሳያችሁት ያሌተገባ ባህሪ ግን ከዴርጅቱ ሇመነጠሌ አብቅቷችኋሌ፡፡ ይህም ሆኖ ዚሬ ዯግሞ እንዯገና ብቅ ብሊችሁ 

ከየአቅጣጫው የርግማን መዓት ማውረዴ ጀምራችኋሌ፡፡ የላልቻችሁ ርግማን ቢገባኝም ፇፅሞ ያሌገባኝ ግን የፓስተር 

ታምራት ውግት ነው፡፡ ፓስተር ታምራት 18 ሚሉዮን ድሊር ሰርቀው የእስር ጊዛያቸውን ሳይጨርሱ በአመክሮ ወጡ፡፡ 

እስር ቤት ውስጥ እያለ ‚ክርስቶስ ታየኝ‛ ብሇው ሲያሾፈብን ከረሙ፡፡ ‚መዴሃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ሇማየት 18 

ሚሉዮን ድሊር መስረቅ መስፇርት ነበርን?‛ የሚሌ ጥያቄ እስክናነሳ ዴረስ በክርስቶስ እየተሳሇቁ ከከረሙ በኋሊ፣ በቅስናቸው 

ትንሽ ስብከት ቢጤ ሞካክረው ከተፎካካሪዎቻቸው ጋር እኩሌ መዜሇቅ ሲያቅታቸው ዚሬ ዯግሞ ወዯ ፖሇቲካ ተመሌሻሇሁ 

ማሇት ጀምረዋሌ፡፡ ምናሌባት ዚሬም ክርስቶስ ‚ሹክ‛ ብሎቸው ይሆናሌ፡፡ ‚ሂዴ አንተ ሃሳዊ መሲህ ዚሬ ነው ጊዛህ፣ 
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ኢትዮጵያ ተተራምሳሇችና በዙህ ትርምስ ውስጥ ላሊ የሚረፍ ድሊር አታጣ ይሆናሌ‛ ብሎቸውም ይሆናሌ፡፡ ክርስቶስ 

ሇተአምረኛው ታምራት ሊይኔ  18 ሚሉዮን ድሊር ከሰረቁ በኋሊ ከታያቸው፣ ዚሬ እንዯ አቡነ ተክሌዬ ‚በፆም በፀልት  ውስጥ 

ሆነውና በአንዴ እግራቸው ቆመው‛ ቃለን በሚያስተምሩበት ጊዛ አይታያቸውም ብዬ ባስብ የመንግስተ ሰማይ በር ጥርቅም 

ብል ሉጋብኝ ይችሊሌ፡፡ ስሇሆነም ክርስቶስ አሌሊካቸውም ብል ካሇማሰብ ማሰቡ ሳይሻሇኝ አይቀርም፡፡ እናም ታምራት 

ሊይኔ ‚አማራና ኦሮሞ ተባብሮ በትግራይ ሊይ መነሳቱ‛ አስዯስቶኛሌ እያለ ብቅ ብሇዋሌ፡፡ መቸም ይህን የመሰሇ  ምክር   

ከሳጥናኤሌ እንጅ ከጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዯማይመጣ ሇመገንብ ጠንቋይ መቀሇብ የሚያሻን አይመስሇኝም፡፡ ያም 

ሆነ ይህ ብአዳኖች ገና በሇጋነታቸው ከህወሓት ጋር በመርህ ሊይ የተመሰረተ መሌካም ግንኙነት ሉመሰርቱ ሲባትለ፣ 

ታምራት ሊይኔ ዴርጅታቸው ብአዳንን ሇህወሓት ታማኝ አገሌጋይ ሇማዴረግ ሲለ ጭራቸውን ሲቆለ እንዲሌነበር፤ 

ህወሓቶችም ከብአዳን ጋር በመርህ ሊይ የተመሰረተ ብቻ ሳይሆን በታጋዮች ዯም የተገመዯ ጠንካራ የእኩሌነት አንዴነት 

ሇመገንባት ሲረባረቡ ታምራት ሌነጠፍሊችሁ ሲለ እንዲሌነበር፤ ፓስተር ታምራት አሁን ዯግሞ በትግራይ ህዜብ መዜመትን 

መረጡ፡፡ አጃኢብ ከማት በስተቀር ምን ይባሊሌ፡፡  

እነ ጆቤ፣ ፃዴቃንና እነታምራት? ከእግዙአብሔርም ከምዴርም ሳትሆኑ እንዯባከናችሁ፣ ይኸው ሰማይ ዯፇረሰ 

ባሊችሁ ቁጥር በኢህአዳግና በአገር ሊይ እንዯመታችሁ ሇቃችሁ፡፡ ሇሚያውቋችሁና ሇሚያፍሩባችሁ ሁለ መጥኔውን 

ይስጣቸው እንጅ ላሊ ምን ይባሊሌ፡፡ የኢትዮጵያችን ሰማይስ እያዯር እየጠራ፣ እያዯር እየበራ በመሄዴ ሊይ ነው፡፡ 

ኢትዮጵያም በጊዛያዊ ችግሮች ሳትፇታ እየተጓች እዙህ ዯርሳሇች፡፡ የመንግስትን ስሌጣን ሇግሌ ጥቅም የሚያውለትን ሰዎች 

ከመንታፉው ታምራትና መሰልቹ ጀምሮ ተጠያቂ እያዯረገ የቀጠሇው አዱስ ስርዓትም ሇተወሰነ ጊዛ በታየ መናጋት 

በመንግስት ስሌጣን ካሊግባብ የመጠቀም ዜንባላ ሲያቆጠቁጥ እንዯገና ይህን ታግል እያስተካከሇ፣ እንዯገና በጥሌቀት 

እየታዯሰ በመቀጠሌ ሊይ ነው፡፡  መሇስና ኢህአዳግ ተኝቶ የማያስተኛ ህብረተሰብ ሇመፍጠር ያዯረጉት ተጋዴል፣ የህዜባችን 

ዓይን እንዱገሇጥ ያካሄደት ትግሌ ሰምሯሌና በዳሞክራሲ፣ ፍትሃዊ ሌማትና ሰሊም ካሌሆነ በስተቀር እንኳን ሇላሊ ሇራ 

ሇኢህአዳግም ቢሆን የማይገዚ ህዜብ ተፇጥሯሌ፡፡ አቧራ በተነሳ፣ ወንዜ በዯፇረሰ ቁጥር፣ ካሌዯፇረሰ እንዯማይጠራ አሌታይ 

ብሎችሁ፤ ‚የሰከረ አሳ አመሇጠህ‛ ማሇት ከጀመራችሁ ይቅናችሁ ከማሇት ታሌፎ ከቶ ምን እንዴትባለ ትጠብቃሊችሁ፡፡ 

የወይፇን ምናምን ይወዴቃሌ ብሊ ስትከተሌ እንዯዋሇችው ቀበሮ መሆን ከመረጣችሁ፣ በአንዴ ወቅት መሇስ እንዲለት 

መንገደን ጨርቅ ያዴርግሊችሁ ከማሇት ውጭ ምንስ ሌትባለ ትችሊሊችሁ፡፡ ታምራት ሊይኔ በሚገባቸው ቋንቋ የቂሉንጦው 

ክርስቶስ መንገደን ጨርቅ ያዴርግሊችሁ፡፡ 

 

 

 


