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       ወደየት እየሄድን ነው…? 
                                                      ይነበብ ይግለጡ 07-22-16 

የአገር ሠላም ማለት የህዝብ ሠላም ማለት ነው፡፡ ታላቅ ዋጋና ትርጉም አለው፡፡ በአንድ 

አገር ላይ ተከባብሮ ለመኖር መደማመጥ፣ መግባባት፣ መቻቻልና ልዩነትን በሠላማዊ 

መንገድና በውይይት መፍታት አገርን የህዝብን ሠላምና ደህንነት መጠበቅ ሁሌም ቀዳሚ 

ተግባር መሆን አለበት፡፡ ከጠባብነት፣ ከዘረኝነት፣ ከትምክህት፣ ከደኸየና ከንቱ አስተሳሰብ 

ጭርሱንም መውጣት ይገባል፡፡ ማንም አትራፊ ማንም ተጠቃሚ አይሆንምና፡፡ 

እንደ ጥንታዊት አገር ልጆች እንደትልልቆቹ አባቶቻችን ማሰብ ተፋቅረን ተዋደን 

ተቻችለን ወንድሜ እህቴ ብለን መኖር መቻል አለብን፡፡ የተዋለደ፣ የተጋባ፣ ብዙ ትውልድ 

በደስታውም በችግሩም ጊዜ አብሮ ተካፍሎ የኖረን በሺህ ዓመታት የሚቆጠር አኩሪ ታሪክ 

ያለውን ህዝብ የተሳሳተ የጥላቻ መርዝ እየረጩ ለማናከስ፣ ለማባላትና ለማጫረስ መጣር 

ትርፉ ታላቅ አገራዊ ውርደት ነው፡፡ የውድቀትም ውድቀት ነው፡፡ 

ታላቋን አገርና ህዝብ በዓለም ፈት የሚያዋርድ፤ ተመልሰን የድህነት ማቅ ውስጥ 

ተምዘግዝገን እንድንወድቅ፣ ተረጂና ለማኝ እንድንሆን አገሪቷም የእርስ በእርስ የጦርነት 

ማዕከል ሆና ጭርሱንም እንድትጠፋ ለማድረግ የሚክለፈለፍ ነው - የጠባብነት፣ የዘረኝነት፣ 

የጎጠኝነትና የትምክህት ጎራው፡፡ 

እንደ አገር እንደ ህዝብ ነገ ምን ይመጣል ምን ይፈጠራል ቀጣዩስ ትውልድ እንዴት  

ተቻችሎ ይኖራል? ብለው ለማሰብ ያልታደሉ ሰዎችን ነው በአክራሪው ጽንፈኛ ተቃዋሚ  

ፖለቲካ ፓርቲዎች ውስጥ እያየን ያለነው፡፡ አገሪቷ የ90 ሚሊዮን ህዝብ አገር ናት፡፡ 

ባለቤቷም፣ አስተዳዳሪዋም፣ መሪዋም፣ አሳዳሪዋም ህዝብ ነው፡፡ ህዝብ ሁሉንም ይታዘባል፡፡ 

ኢሕአዴግ በህዝብ የመመረጡን ያህል የህዝብን ቃልና እምነት ጠብቆ ይራመዳል የሚለው 

ተስፋ አለ፡፡ ኢሕአዴግ ዛሬም የህዝብ ይሁንታን ጠብቆና አክብሮ መራመድ ይገባዋል፡፡ 

ሲወቀስ፣ ሲነገረው የሚሰማ ይህንንም ለውጥ በተግባር የሚያሳይ ይሆን ዘንድ ህዝብ 

ይጠብቃል፡፡ ከዚህ ውጭ ያለ አካሄድ አገሪቱንም ህዝቡንም የከበደ ዋጋ ያስከፍለዋል፡፡ 

አላዋቂ ሳሚ…….. እንደሚባለው ዓይነት መሆኑ ነው፡፡ 
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በጎሣና የዘር ጥላቻ ከእግር ጥፍራቸው እስከ ራሳቸው የተሞሉ አክራሪ ተቃዋሚ 

ፖለቲከኞች ስብስብ በውስጥና በውጭ ሆነው ዳንኪራ ይረግጣሉ፡፡ የጉዳዩ ዋነኛ ባለቤት 

የሆነው ህዝብ ከዳር ሆኖ በታላቅ ትዝብት ሁሉን ነገር ያስተውላል፡፡ ይህን መንገድ 

መቼም አይፈቅደውም፡፡ 

ይህን እኩይና እቡይ አስተሳሰብ የሚቀበል የኅብረተሰብ ክፍል የለም፡፡ ኢትዮጵያ 

በመቻቻልና በመከባበር የሚኖርባት አገር እንጂ እጅግ ኋላቀርና ከሰለጠነው የዓለም 

ኅብረተሰብ ፍጹም ጭራ በሆነ የጨለማ አስተሳሰብ የምትመራ አገር አይደለችም፡፡ 

አለመታደል ሆኖ እንጂ ኢትዮጵያ የመጀመሪያው የዓለማችን የሰው ዘር መገኛ አገር ነች፡፡ 

ይህ ማለት ከኢትዮጵያ የተነሳው የሰው ዘር ነው ዓለምን የሞላት ማለት ነው፡፡ ዓለምም 

ኢትዮጵያ ናት ማለት ነው፡፡ ኢሕአዴግ ኢትዮጵያን በመለወጥና በማሳደግ ረገድ ታላላቅ 

ዘመን ተሻጋሪ ሥራዎችን ሰርቶ ያሣየ በመሥራትም ላይ የሚገኝ ነው፡፡ 

ዛሬ ላይ ዓለም መጥቃ በሥልጣኔ ማማ ላይ በምትገኝበት በዚህ ዘመን አክራሪና ጽንፈኛ 

ተቃዋሚ ፖለቲከኞች ደግሞ ኋላቀርና ለሰው ልጆች እኩልነት መከባበር፣ ለሠላም፣ 

ለልማት፣ ለዕድገት፣ ለመረጋጋት፣ ተቻችሎ ለመኖር ታላቅ አደጋ በሆነው የጎጥና የጎሣ 

ፖለቲካ ውስጥ ተደፍቀው እየዳከሩ ይገኛሉ፡፡ ለማንም አይበጅም፡፡ የሁሉም ብሄር፣ 

ብሄረሰብና ህዝብ እኩል መብት የተከበረባት ዜጎች ተዋደውና ተፋቅረው የሚኖሩባትን 

አገር ነው መፍጠር ያለብን፡፡  

ጥንት ከነበሩት አባቶቻችን ተከባብሮ ተዋዶ ተጋብቶ ተዋልዶ ከመኖር አስተሳሰብ ወጥተን 

ተተኪውን ትውልድም በዚሁ የጎጥ መርዘኛ አስተሳሰብ በክለን የምንሄድ ከሆነ በጋራ 

በሠላም የመኖሩን የዳበረ ባህል አጠፋነው ማለት ነው፡፡ ለአገር ሠላምም ዕድገትም 

አይጠቅምም፡፡ አሳፋሪ ውድቀትም ነው፡፡ 

ሩቅ ባይሆንም ኢንተርናሲዮናል የሰው ዘር ይሆናል ተብሎ የተዘመረባት አገር ናት 

ኢትዮጵያ፡፡ ሰው መሆን ብቻ በቂ ነው፡፡ የዘረኝነት፣ የጠባብነት፣ የትምክህት ፖለቲካ 

አገርና ትውልድ አውዳሚ አጥፊ የተወገዘና ገዳይ መድኃኒት የሌለው የካንሰር በሽታ 

ማለት ነው፡፡ 
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ከእዚህ አስተሳሰብ ያልተላቀቀ ግለሰብም የፖለቲካ ድርጅትም ስብስብም የመጨረሻው ዕጣ 

ፈንታ ውድቀትና ጥፋት ብቻ ይሆናል፡፡ እንዲህ ዓይነቱ አስተሳሰብ የሚያስከትለው ታላቅ 

አደጋ ወሰንና ድንበር የለውም፡፡ አክራሪ ተቃዋሚው የፖለቲካ ድርጅቶች በውስጣቸው 

ያሉ ጠባቦችን፣ ዘረኞችንና የትምክህት ኃይሎችን ማራገፍ የግድ ይገባቸዋል፡፡ 

ኢሕአዴግ በውስጡ የተሸከመውን ሙሰኛ፣ ኪራይ ሰብሳቢ፣ ጥገኛ ተውሳኮችን ከጫንቃው 

ላይ አውርዶ ለመጣል ካልበቃ በህዝቡ ያለው ድጋፍና አመኔታ በእጅጉ እየተሸረሸረ 

መሆኑን ራሱ አስቀድሞ ቢገልፀውም አሁን የደረሰበት ጣሪያ በእጅጉ አሳሳቢ መሆኑን 

መረዳት መገምገምም ይጠበቅበታል፡፡ 

በእርግጥ አሥረኛው የኢሕአዴግ ጉባዔ ከተደረገ እነሆ በመጪው ነሐሴ አንድ ዓመት 

ይሞላዋል፡፡ በግልጽ በአደባባይ ዛሬ የተከሰቱ ችግሮች ሁሉ ሊመጡ እንደሚችሉ 

ተወያይቶበታል፡፡ ስለዚህም ይጠበቁ የነበሩ ችግሮች ፈጠው መውጣታቸው የሚያሳየው 

በተገለጹት ችግሮች ዙሪያ በበቂና በሚፈለገው ሁኔታ አለመሰራቱን ነው፡፡ 

ሰሞኑን በጎንደር የተከሰተው አሳዛኝና አሰቃቂ ድርጊት ነገንም ህዝቡ በፍርሀት 

እንዲመለከተው አድርጎታል፡፡ የወደቁት ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችን ናቸው፡፡ ያውም 

የደኸው ህዝብ ልጆች፡፡ 

ዘረኝነት በእጅጉ የሚወገዝና የሚነቀፍ ፀያፍ ድርጊት ነው፡፡ አብሮ የኖረን ወገን ህዝብ 

ለቀህ ውጣ ማለት፣ ንብረቱን መዝረፍና ማውደም ከኢትዮጵያዊነት ሥነ ምግባር ውጪ 

ነው፡፡ አሳፋሪም አሳዛኝም ድርጊት ነው፡፡ ሊኮነንም ሊወገዝም ይገባዋል፡፡ 

የትግራይና የጎንደር ህዝብ በሺህ ዓመታት ታሪኩ ተጋብቶ ተዋልዶ በጋራ በፍቅር 

በህብረት በወንድማማችነት የኖረ ህዝብ ነው፡፡ ደስታና መከራውን በጋራ አንድ ሆኖ 

ያሳለፈ፤ ያለውን ተካፍሎ የኖረና የሚኖርም ህዝብ ነው፡፡ ይህ ደግሞ ትናንት የተፈጠረ 

ሳይሆን ብዙ ሺህ ዓመታትን ያስቆጠረ ታሪክ ነው፡፡ ትናንትና ዛሬም ብቻ ሳይሆን 

ወደፊትም የሚመጣው የሚፈጠረው ትውልድ አብሮ ይኖራል፡፡ 

የትግራይና የጎንደር ህዝብ ቤተሰብ ነው፡፡ ወገን ነው፡፡ በደም በአጥንት በሥጋ የተሳሰረ 

ነው፡፡ ህዝብን ከህዝብ ማጋጨት እጅግ ነውረኛ ድርጊት ነው፡፡ ማነው ከትግሬው 

ከአማራው ከኦሮሞው ከሌላውም ብሄር ብሄረሰብ ያልተወለደ? ያልተዋለደ? 
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ይህ የከፋ የጠባብነትና የዘረኝነት አመለካከት እንደ ልክፍት የተጣባቸው ግለሰቦችና 

ቡድኖች አክራሪ የፖለቲካ ድርጅቶች ከዚህ የዘቀጠ የወረደ አስተሳሰብ መውጣት 

አለባቸው፡፡ ወዴት እየሄድን ነው ብሎ ቆም ብሎ ማሰብን ይጠይቃል፤ አይበጀንም፡፡ 

አይጠቅመንም፡፡ በዚህ ዓይነቱ አካሄድ አገሪቷ የማትወጣበት ማጥ ውስጥ በመክተት 

ውድቀቷን ለሚፈልጉ የውጭ ኃይሎች መፈንጪያ ከማድረግ የዘለለ የሚገኝ ትርፍ 

የለም፡፡ 

ሁሉም በአገሩ ልማትና ዕድገት ሊጠቀም የሚችለው በጋራ፣ በፍቅር፣ በመከባበር፣ 

በመተሳሰብና በመቻቻል መኖር ሲቻል ብቻ ነው፡፡ ከዚህ ውጭ ያለው መንገድ በድቅድቅ 

ጨለማ የተሞላ ብሎም ለመውጣት የማይቻልበት አስከፊ አዘቅት ነው፡፡ መንግሥት 

ይመጣል መንግሥት ያልፋል፡፡ ዝንተ ዓለም ቀጣይ የሆነ በቅብብሎሽ ሳያቋረጥ 

የሚቀጥለው ህዝብና አገር ብቻ ነው፡፡ ከተፈጥሮ ህግም ጋር መጋጨት ይሆናል፡፡ 

ይልቁንም ቀጣዩ ትውልድ እንዴት በሠላምና በመቻቻል የዚህችን አገር ህልውና ጠብቆ 

መጓዝ ይችላል የሚለውን ማሰብ ነው ትልቁ ነጥብ መሆን ያለበት፡፡ ጥላቻንና የማንነት 

የበላይነትን በተተኪው ትውልድ አዕምሮ ውስጥ በመቅረጽ እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል 

እንዳለችው ዓይነት የዛሬን ብቻ የሚያስቡ ጭፍን ፖለቲከኞች ከዚህ የስካርና አገር ገዳይ 

ፖለቲካቸው ፈጥነው ሊወጡ ይገባል፡፡ ሶሻል ሚዲያውም ይህንን እሣት የማቀጣጠል 

እኩይ ድርጊት ማቆም አለበት፡፡ ከጥላቻ ፖለቲካ አገርና ህዝብ አይጠቀምም፡፡ 

በአሥረኛው የኢሕአዴግ የመቀሌው ጉባዔ ላይ አንድ ቀደምት ታዋቂ ታጋይ በትክክል 

እንደገለጹት ፈጥነን የህዝቡን ጥያቄ መመለስ ካልቻልን ህዝቡ ይበላናል ያሉት ከእውነትም 

በላይ እውነት ነው፡፡ አዎን ሻዕቢያ የኤርትራ መንግሥት የኢትዮጵያን ሠላምና መረጋጋት 

ልማትና ዕድገት ማየት አይፈልግም፡፡ እንድትጠፋና እንድትበታተን እንደ ትናንቱ ሁሉ 

ከኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች ጋር ተሰልፎ ዛሬም እየሰራ ነው፡፡  

የሶማሊያውን አልሸባብ ሙሉ ድጋፍ በማድረግ የሚያሰማራውም እሱው ነው፡፡ ኦነግ፣ 

ኦብነግ፣ የሲዳማ ንቅናቄ፣ ግንቦት ሰባት ወዘተ…የሚረዱትና የሚታገዙት በኤርትራ 

መንግሥት ነው፡፡ ከዚህም በላይ ኢትዮጵያ ዙሪያ ገባዋን በእስላማዊ አክራሪ ኃይሎች 

ቀለበት ውስጥ ተከባ ያለች አገር መሆኗን እኛም ዓለምም ያውቃል፡፡ ይህ ተጨባጭ 

እውነት እንደ አገርም እንደ ህዝብም በእጅጉ ያሳስባል፤ ያስጨንቃልም፡፡ 
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ከጎሣና ከዘር ጥላቻ ውዳቂ አስተሳሰብ መውጣት ካልቻልን ይህችን ታላቅና ጥንታዊ አገርና 

ህዝቧን እንዳያንሰራሩ አድርገን ራሳችንን በራሳችን እናጠፋቸዋለን ማለት ነው፡፡ በአገሪቱ 

የተወለዱ የተፈጠሩ ጥንትም የነበሩና ያሉ ወደፊትም የሚኖሩ ብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች 

ሁሉ እኩል ናቸው፡፡ ማንም የበላይ ማንም የበታች የለም፡፡ ተከባብረን፣ ተጋግዘን፣ 

ተቻችለን፣ ተመካክረን፣ ተዋደንና ተፋቅረን ነው በጋራ መኖር ያለብን፤ የሚገባንም፡፡  

በአገሪቱ ጉዳይም ሆነ መጻኢ ዕድል ሁሉም በጋራ የመወሰን መብት አለው፡፡ ኢትዮጵያን 

የመሰለ ትልቅና ጥንታዊ አገር የሰከኑና አስተዋይነት ያላቸው አርቀውም የሚያስቡ 

መቻቻልና ትዕግስትን የሚያስተምሩ ልጆቿን ነው አጥብቃ የምትፈልገው፡፡ 

ህዝብን ከህዝብ ለማጋጨትና ለማባላት የሚሹ በዚህም ተጠቃሚ እንሆናለን ብለው 

የሚያስቡ የታሪክ አረሞችን ማየት ህዝቡ አይፈልግም፡፡ ኢሕአዴግ ህዝብን ያከበረ 

መንግሥት ሆኖ ለመቀጠል ተግባራዊ የህዝብን ቅሬታ የሚፈቱ፤ ይሁንታውን የሚያጎለብቱ 

እርምጃዎችን መውሰድ አለበት፡፡ ጎጠኝነትን፣ ጠባብነትን፣ ትምክህትን የመሰለ ለአብሮነት 

ጠንቅ የሆነ  በሽታ ከሥሩ ነቅሎ ማስወገድ አለበት፡፡ 

የኢትዮጵያ ህዝብ በጎሣና በጎጥ መከፋፈል የዘረኝነትን በሽታ ማየትም መስማትም 

አይፈቅድም፡፡ ከዚህ በላይ የሚያስብ እጅግ ታላቅ ህዝብ ነው፡፡ ትግሬውና ጎንደሬው 

ለዘመናት ወንድማማች እህትማማች ቤተሰብ የተጋቡ የተዋለዱ በደጉም በክፉውም ጊዜ 

አብረው ያሳለፉ የረዥም ዘመን ታሪክ አላቸው፡፡ የተፈጠረው ሁኔታ በመከሰቱ በእጅጉ 

በጣም ያሳዝናል፡፡ ወደየትስ እየሄድን ነው ያለነው ብለን ከልብ መጠየቅም አለብን፡፡ ይህ 

ዓይነቱ ስህተት ጨርሶ ሊደገም አይገባውም፡፡  


