
የማይበጀው መንገድ... !! 

ይነበብ ይግለጡ 03-07-16 

የሰላም ዋጋ ከምንም በላይ የገዘፈ፤ በምንም መስፈርትና መመዘኛ የማይለካ እጅግ ውድ ዋጋ ያለው ነው፡፡  በተለይም የአገርና 

የህዝብ ሰላም፡፡ የአገርን ሰላምና ደህንነት በውል ያልተረዱት፤ በስሜትና በጠለቀ የጥላቻ የተዋጡ አክራሪና ጭፍን ፖለቲከኞች 

በቆሰቆሱት ግጭትና የእርስ በእርስ ጦርነት የተለያዩ ሀገራትን ተመልሰው ሊያንሰራሩ በማይችሉበት መልኩ አውድመዋቸዋል፡፡ 

በርካተ ቁጥር ያለው ህዝባቸው የሞት ሰለባ ሆኗል፡፡ ከሞት የተረፈውም ለስደት ተዳርጓል፡፡ 

በየአገራቱ ላይ የተለየ ፍላጎት ያላቸው፤የአገራቱን ሰላምና መረጋጋት የማይፈልጉ የውጭ ሀይሎችም ለራሳቸው ጥቅም ሲሉ 

ግጭቶች እንዲስፋፉ፤ አንዱን ወገን በሌላው ላይ እንዲነሳና እንዲዘምት በማድረግ አገራት የእርስ በእርስ የጦርነት አውድማ 

ሆነው ሙሉ በሙሉ እንዲወድሙ አድርገዋቸዋል፡፡ ነገር ግን ይህ መንገድ ለማንም አይበጅም፡፡ እንዲያውም ሊወገዝና ሊኮነን 

ይገባዋል፡፡ 

በእነዚህ አገራት ብስለትንና አስተዋይነትን ያጡ፤ በግትርነት ከወገናቸው ጋር እርስ በእርስ ሲተላለቁ፤ ለውጭ ሴረኛ  በር 

ከፍተው፤ አገራቸውን ለውድመት የሚያበቁት ደግሞ በየአገራቱ የሚገኙ ግትርና ጽንፈኛ ፖለቲከኞች ናቸው፡፡ በሌላም በኩል 

አንዳንድ ለውጭ ሀይሎች በቅጥረኝነት በገንዘብ ተገዝተው በራሳቸው ህዝብ ላይ የሚዘምቱ የሀገርና የወገን ፍቅር የሌላቸው 

ቡድኖችና ድርጅቶችም በየአገራቱ መጥፋት ላይ ትልቅ ድርሻ አላቸው፡፡ እኛ ግን ይህ አይነቱ አስነዋሪ ድርጊት በአገራችን 

እንዲከሰት አንፈቅድም፡፡ 

አክራሪ ፖለቲከኞች እኔ ስልጣን ልያዝ እኔ በሚል ስግብግብነት ሲራወጡ ሁከት እየቀሰቀሱ አገራቸውን መመለሻ ከሌለው 

የእልቂት አዘቅት ውስጥ ይዘፍቋቸዋል፡፡ በዚህም በብዙ ሺህ ዘመናት የተገነቡ ቅርሶች፤ የማይተኩ ታሪኮች፤ የኢኮኖሚ 

መዋቅሮች፤… ወዘተ. ወድመዋል፡፡ ዛሬ አውሮፓን ያጨናነቀውና በአንዳንድ አካባቢም ስጋት እስከመሆን የደረሰው  ስደተኛ 

የፍልሰቱ ሰበብ የአገሩ ሰላም ማጣት፤ የዘላቂ ህልውናው ተስፋ ቢስነትና በዕለትም የሚላስ የሚቀመስ አለማግኘቱ ነው፡፡ 

የቀድሞዋ ዩጎዝላቪያ፤ ኢራቅ፤ ሊቢያና ሶሪያ የዚህ ጥፋትና ውድመት አይነተኛ ማሳያዎች ናቸው፡፡ እኛ ግን በአገራችን ይህ 

እንዲሆን አንፈቅድም፡፡ 

ሀያላኑ ምዕራባውያን መንግስታት የኢራቅን የነዳጅ ዘይትና የተፈጥሮ ጋዝ ወርቅና ማእድን እንደፈለጉት ለመዝረፍ ስላልቻሉ 

የኢራቁን ሳዳም ሁሴን የኒዩክሌር የጦር መሳሪያ አላቸው በሚል ሰበብ በአለም መድረክ ከከሰሱዋቸው በኋላ ግዜ ጠብቀው 

ጦርነት አወጁባቸው፡፡መሪዋ ተገደሉ፤ አገሪቱም እንዳልነበረች ሆና ወደመች፡፡ ይህን ተከትሎ የፈረሰው የሳዳምና በቀል ሰንቆ 

ሙሉ በሙሉ ወደ አክራሪ እስላማዊ ሀይልነት ተለውጦ አድማሱን በማስፋት የአልቃይዳንና የአይሲስን የሌሎችንም አለም 

አቀፍ አሸባሪዎች ጎራ ማጎልበቱንና የመሪነት ሚና መጫወቱን አጠናክሮ ገፋበት፡ 

ምእራባውያን ስለዲሞክራሲ፤ ስለሰብአዊ መብት፤ ስለመናገርና ስለፕሬስ ነጻነት በሰፊው ዲስኩር ያሰማሉ፡፡ አምባገነንነትን 

ያወግዛሉ፡፡ እልቂትን ይኮንናሉ፡፡ ሲያሻቸው ደግሞ በሰው ሀገር አያገባቸው ገብተው ሿሚና ሻሪ ይሆናሉ፡፡ ሀገሬን አላዘርፍም፤ 

አላስነካም የሚል መሪ ካጋቸማቸው ከራሱ ወገን ቅጥረኛ ገዝተው  ያጠፉታል፡፡ በሌላ በኩል፤ ጥቅማቸውን የሚያስከብር፤ 



የአገሩን ሀብት እንዳሻቸው እንዲያግዙት የሚፈቅድ ሰው ከሆነ ደግሞ በመንበረ ስልጣኑ እንዲቆይ ድጋፍ ያደርጋሉ፡፡ እነርሱ 

በፊትም እንዲህ ነበሩ፡፡ዛሬም እንዲህ ናቸው፡፡ ይሁን እንጂ፤ ከእነሱ በበለጠ በዚህች ምድር ላይ ሰብአዊ መብትን የሚጥስ፤ 

የአገርንና የወገንን ክብር የሚጨፈልቅ፤ ዲሞክራሲን በስም እያወደሰ በተግባር የሚገድል ማንም የለም፡፡ የዚህ ሁሉ 

ማጠንጠኛው ቁም ነገር ደግሞ የአገራቸው ብሔራዊ ጥቅም መከበር ነው፡፡ አዎን! እነርሱ ዛሬም ነገም ለሀገራቸው ብሄራዊ 

ጥቅም መከበር ሲሉ ማንኛውንም ነገር ከመፈጸም  ወደኋላ አይሉም፡፡ 

በእርግጥ ብሄራዊ ጥቅም፤ ብሄራዊ ደህንነት ብሎም የሀገር ሰላም ከሁሉም ነገር ይቀድማል፡፡ እነርሱ ሁሌም ለዚህ ይሰራሉ፡፡ 

የታዳጊ አገራት ተማርን አወቅን ምሁር ነን የሚሉትና መንግስታቸውን በመቃወም የተሰለፉት ሀይሎች ደግሞ በሰለጠነ 

የፖለቲካ ውይይት መነጋገርና መደማመጥ ተስኖአቸው፤  በከረረና ጫፍ በወጣ የፖለቲካ ጥላቻ ተዘፍቀው፤ በኋላቀር የጎጥና 

የጎሳ  ፖለቲካ እርስ በእርስ እየተናቆሩ፤ በሚጭሩት እሳት ህዝባቸውን እርስ በእርስ አፋጅተው፤ አገራቸውን ለውድመት 

ወገናቸውን ለስደት ይዳርጉታል፡፡  

የእኛም አክራሪ ፖለቲከኞች ቀዳዳ አገኘን ባሉ ቁጥር በሰላም ሊፈቱ የሚችሉ ጉዳዮችን መስመራቸውን ለቀው እንዲወጡ 

ለማድረግ ደፋ ቀና ይላሉ፡፡ የሀገርና የህዝብ ሀብት እንዲወድም፤ የመናቆርና እርስ በእርስ በጥላቻ የመተያየት፤ በጠላትነት 

የመፈላለግ እርኩስና ሰይጣናዊ መንፈስ እንዲነግስ ይመኛሉ፡፡  አገር አንዴ ከፈረሰና ከተናደ መመለሻ የለውም፡፡ ሰላም ቢሰፍን 

እንኳን መልሶ መገንባቱ  ለዘመናት የሚዘልቅ የትውልዶች የቤት ሥራ ይሆናል፡፡ ዛሬ የደረስንበት ዘመን ግን፤ ይህንን በውል 

ማስተዋል የተሳናቸውና ሀላፊነት የጎደላቸው፤ የጠፋው ይጥፋ፤ ያለቀው ይለቅ የሚሉ አክራሪና ጽንፈኛ ተቃዋሚ ፖለቲከኞች 

የበረከቱበት ነው፡፡ መንገዳቸውና እሳቤያቸው ሁሉ ለአገር አይበጅም፡፡ ህሊና ካላቸው ማሰብና ይህንን ለእነሱም ሆነ ለማንም 

የማይበጅ የተንኮል ሀሳብ ማጠንጠን ትተው፤ ስለሀገርና ስለህዝብ ሰላምና አብሮነት  መስራት ነው የሚገባቸው፡፡ 

አገራችንን የቀደመውም ትውልድ በታላቅ ተጋድሎና መስዋእትነት ጠብቆ ነው ለእኛ ያስተላለልን፡፡ እኛም በፍቅርና በህብረት 

ጸንተን ሀገራችንን መጠበቅ፤ የተፈጠሩ የመልካም አስተዳደር፤ የሙሰኝነትና የፍትህ ችግሮችን ጨምሮ ሌሎችም ቢኖሩ 

በሰለጠነ መንገድ፤ በውይይት መፍታት፤ በማስረጃ አስደግፎ አጥፊውን ለህግ ተጠያቂነት ማብቃት፤ ብሎም በዘለቂነት የተሻለ 

አሰራርና አስተዳደር እንዲሰፍን ለማድረግ መስራት ይኖርብናል፡፡ 

በዚህ ረገድ መንግስት የሚታዩ እርምጃዎችን እየወሰደ ባለበት ሰአት ይህንን የመንግስት ጥረትና ተነሳሽነት ማገዝ ሲገባ፤ ከዚህ 

አልፎ ችግሮች በታዩበት አጋጣሚና አካባቢ ላይ ንብረት ማቃጠሉ፤ መንገድ መዝጋቱና አመጽ እንዲስፋፋ በየሶሻል ሚዲያው 

የጥፋት ወሬ መንዛቱ፤ ነገ ምን ይፈጠራል ብሎ አለማሰብ፤ በጥላቻ ተውጦ ዳንኪራ መርገጡ ሀገርን የማፈራረስ እድምተኛ 

መሆን ማለት ነው፡፡  

ህግ በመጣስና ስርአተ አልበኝነትን በማንገስ ተጠቃሚ የሆነ ህዝብና አገር የትም አልታየም፡፡ የተከበረ ጥንታዊነት ያላትን ሀገር  

በማነህ ማነህ በሚደረግ ትንቅንቅ በራስዋ ልጆች እጅ እንድትፈራርስ ለማድረግ የተያዘው አስተዋይነት የጎደለው ሩጫ ተገቢ 

ስላልሆነ ሰከን ብሎ ማሰብን ይጠይቃል፡፡ ኢህአዴግም እንደ መሪ ድርጅት ራሱን በድጋሚ ፈትሾና አጥርቶ ህዝባዊ መስመሩን 

ማደስና ለህዝብ የቀመ ኃይል መሆኑን ደግሞ ደጋግሞ ማረጋገጥ ይጠበቅበታል፡፡ በዚህም ሙሰኞችንና ኪራይ ሰብሳቢዎችን፤ 

እንዲሁም የሀገርንና የህዝብን ሀብት በመዝረፍ የደለቡትን፤ ለህዝብ መንገፍገፍና ምሬት ዋነኛ መንስኤ የሆኑትን ጥቂት ወገኖች 

አራግፎ ወይንም በራሱ ቋንቋ ቆርጦ በመጣል ለህዝብ የገባውን ቃል በተግባር ማረጋገጥና ማሳየት አለበት፡፡ ድርጅቱ እነዚህቱ 



በስሙ ሲነግዱ፤   ሲዘርፉና ሕዝብን ሲያስለቅሱ የኖሩትን ነውረኞች ሸፍኖና ተሸክሞ እንደማይሄድ ይታመናል፡፡ ምክንያቱም 

ኢሕአዴግ በስመ ጓድነት፤ የድርጅት አባልነት፤ ወይም የቀድሞ ታጋይነት ወዘተ. ሙሰኞችን፤ ዘራፊዎችንና ኪራይ ሰብሳቢዎችን 

አዝየ እቀጥላለሁ የሚል ድርጅት እንዳልሆነ ይታወቃል፡፡ ከዚያም አልፎ ማንም ሆነ ምን ከአገርና ከህዝብ በላይ አይደለም፡፡ 

ሊሆንም አይችልም፡፡ እናም የማይበጀው ሀገር አፍራሽ መንገድ በፍጥነት መገታት አለበት!! 


