በድንቁርና ዓለም ውስጥ የሚዳክር አእምሮ!!
መንግስቱ አይሻል (ከአዲስ አበባ)
ለዚህ ፅሑፍ መነሻ የሆነኝ ኢትዮ-ሚድያ የተባለው ድረገፅ “በትምህርት (ውስጥ) እንደሚገኝ ያለ ድንቁርና
የለም” በሚል የወጣው ፅሑፍ ነው። የፅሑፉ ርዕስ አይቼ ሲገርመኝ ወደ ይዘቱ ሳልዘልቅ የፀሐፊውን ስም
ስመለከት ደግሞ ይበልጥ አስደመመኝ። ፀሐፊው “ተሻለ መንግስቱ” ነኝ ይላሉ። ያው ከወያኔ "መንግስቱ
ሃይለማርያም ይሻለን ነበር" ማለታቸው መሆኑ ስለገባኝ እውነት ለመናገር የማንበብ ፍላጎቴ የተዘጋው ከርዕሱ
ቀጥሎ ስማቸውን (የብዕር ጭንብላቸው ይመስለኛል) ስመለከት ነበር።
የአቶ “ተሻለ መንግስቱን” ፅሑፍ ለማንበብ አምላክ ትዕግስቱን እንዲሰጠኝ ለምኜ እንደጀመርኩት ጥቂት
መስመሮች ከተጓዝኩ በኋላ አቶ “ተሻለ መንግስቱ“ በዘር ጥላቻ የተለወሰ ፅሑፋቸውን ሲጀምሩ "እንደ
ኢትዮጵያ የተረገመ ሀገር የለም” በማለት አስረግጠው በመናገር አንባቢውን አንድ ብለህ ያዝልኝ ሲሉ
ደነገጥኩ። በድፍረታቸውም በጣም ተገረምኩ።
ኢትዮጵያ ወደ አንድ መቶ ሚሊዮን አከባቢ የሚጠጋ ህዝብ የሚኖርባት፣ ከጥንት ዘመን ጀምሮ የተባረከች
ሀገር ናት። በመፅሐፍ ቅዱስም፣ በቅዱስ ቁርዓንም ስሟ በክብር የሚነሳ የቅዱሳን ሀገር ናት። ሃገራችን
የተረገመችው እንደ ኮ/ል መንግስቱና የመንፈስ ልጃቸው የሆኑት እንደ አቶ “ተሻለ መንግስቱ" የመሳሰሉ
ጨካኝ አረመኔዎች ማብቀል ስትጀምር ነው። የሰውየውን የአእምሮ ጤንነት የተጠራጠርኩት ግን በፅሑፋቸው
መገባደጃ ግድም "የተረገመች ሀገር" ብለው ያንቋሸሽዋት ሃገራችንን እንደገና ተገልብጠው "እግዚአብሔር
ኢትዮጵያን ምንጊዜም ከአሳር እያወጣ ወደነበረችበት የክብር ማማ እንደሚመልሳት የታወቀ ነውና ተስፋ
አንቁረጥ" በማለት ሊያፅናኑን ሲሞክሩ ነው። በአቶ "ተሻለ መንግስቱ" እምነት ኢትዮጵያ የተረገመች ሃገር
ከሆነች በምን አይነት መንገድ ቀድሞ ወዳልነበራት እና ወደማናውቀው የክብር ማማ ልትመለስ እንደምትችል
ፈፅሞ አልገባኝም፡፡
አቶ “ተሻለ መንግስቱ” በሃገራችን ለዘመናት ተንሰራፍቶ ህዝቦችዋን ለድህነት እና ለኋላ ቀርነት የዳረገውን
ፊውዳላዊ ስርዓት በመታገል በአንፀባራቂ ገድሉ ታሪክ ዘላለም ሲዘክረው የሚኖረውን የትላንቷን ሳይሆን
የነገዋን ኢትዮጵያ በጥልቅ ሳይንሳዊ ትንታኔ አሻግሮ ማየት የቻለው የነፃነትና የእኩልነት ፋና ወጊው አረበኛ
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ዋለልኝ መኮንን ደናቁርት ብለው መስደባቸው ፀሐፊው የገቡበት የድንቁርና አዘቅት ምን ያህል ጥልቅ መሆኑን
ያሳያል።
አርበኛው ዋለልኝ መኮንን አማራ፣ አሮሞም ይሁን ትግሬን አልተሳደበም። እንደ እርስዎ ትንሽ ሳይሰቀጥጠው
"አረመኔዎቹ ትግሬዎች" እያለ ከስድስት ሚሊዮን በላይ የሆነ ደሃና ምስኪን ግን ደግሞ ኩሩ ኢትዮጵያዊ የሆነ
ባለታሪክ ህዝብ በአደባባይ አልዘለፈም። ዋለልኝ የኢትዮጵያ ህዝቦች መብታቸው ይከበር እኩል ይሁኑ ነበር
ያለው። ባይሆን የነፍስ አባትዎ ኮ/ል መንግስቱ እነ ዋለልኝ ባቀጣጠሉት ትግልና በከፈሉት መስዋእትነት
ከህዝቡ ነጥቀው ስልጣን ለመቆናጠጥ በመቻላቸው ቢያንስ እነ ዋለልኝ መኮንን ምስጋና ሊቸሩዋቸው በተገባ
ነበር። ከዋለልኝ በኋላ የኢትዮጵያ ህዝቦች እኩልነት ይረጋገጥ መብታቸው ይከበር በአማራው እና በሌሎች
የኢትዮጵያ ጭቁን ብሔር ብሔረሰቦች መካከል ምንም አይነት ልዩነት የለም በማለት የተናገሩ የአማራው
ብሔር ተወላጆች በሙሉ ከአቶ “ተሻለ መንግስቱ” የጭቃ ጅራፍ አላመለጡም።
አቶ "ተሻለ መንግስቱ" ከአለቃቸው ከኮ/ል መንግስቱ ጋር በመሆን በኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ ያደረሱት ፍዳና
መከራ አልበቃ ብሏቸው አሁንም ወቅቱ ሲደርስ ይለይልናል በማለት ሊያስፈራሩም ይዳዳቸዋል። ያ እርሳቸው
የሚመኙት ዓይነት ወቅት ዳግም ላይመለስ ለአንዴ እና ለመጨረሻ ጊዜ የተቀበረ መሆኑን አሁንም መቀበል
የፈለጉ አይመስሉም። አሁንም ተስፋ አልቆረጡም፡፡ እርሳቸው ተስፋ ባይቆርጡ እንኳን ባዮሎጂ የሚባል
የትምህርት አይነት ለመማር የሚያስችል የትምህርት ደረጃ ላይ ደርሰው ከነበረ የስነፍጥረት ህግ ስራውን
እየሰራ መሆኑን መቀበል አልቻሉም፡፡ ያኔ በለጋው እድሜያቸው ሞክረው ያልተሳካላቸውን ቀረርቶና ዛቻ
በምርኩዝ እየተንከላወሱ “ምርቱን ከግርዱ” የሚለዩበት የበቀል ወቅት እንዲመጣ መመኘታቸው እጅግ
ያስገርማል። ለዚሁም ነው የቀሰሙዋት መለስተኛ ትምህርት አስተሳሰባቸውንና እይታቸውን መግራት አቅቷት
እሳቸው እንዳሉት "በአፍንጫቸው ውልቅ" ብላ የወጣችው፡፡ እንደዛ ባይሆን በትምህርትና በእውቀት
ከስልጣኔ ማማ ላይ በደረሰችው ምድረ አሜሪካ እየኖሩ መማርና ማወቅ ባፍንጫዬ ይውጣ ለማለት ባልደፈሩ!
የትላንት የገዢ መደቦች ከምታስቡትና ከምታልሙት ያፈነገጠ አስተሳሰብ የሚያራምድ ሁሉ “ቤተክርስቲያን
ውስጥ እንደገባ ውሻ” ሁሉ እርኩስ ነው፡፡ ሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ እናንተ የምትሉትን ብቻ መስማት
ያለበት የስልጣን መረማመጃ ሰጋር በቅሎ ነው። “ሲተኩስ በማንኪያ ዚቀዘቅዝ በእጅ” እንደሚባለው
የአሮሞው ህዝብ ትግል የናንተን የስልጣን ጉጉት መረማመጃ መሣሪያ እንደሆነ ስታስቡ መደገፍ ያለበት፣ እንደ
ፀጋዬ አራርሳ ለየት ያለ አስተሳሰብ የሚያንፀባርቁ የአሮሞ ልጆች ሲነሱ ደግሞ "አገር በታኝ፣ ከሃዲ፣ የምሁር
መሃይም" ነው ብሎ ሙሾ ማውረድ የትም አያደርስም። ለዚሁም ነው በዚህ ብትሉ በዚያ በርቀት (በሪሞት)
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የምታካሄዱት "ትግል" አልሳካ እያላችሁ አቅላችሁን ለመሳት የተቃረባችሁት። አቶ "ተሻለ መንግስቱ"
እውነተኛ የህዝቦች ትግል ከሁሉም በፊት በህዝቦች እኩልነትና መብት እንዲሁም የተለየ ሃሳብን በማስተናገድ
ማመንን ይጠይቃል። ይህ ደግሞ እርስዎ እንዳሉት በሞተ ዝንብ በነፃ ምግብ መብላት የሚሹት የጠቀሱዋቸው
የሌቦች አይነት ስልት ሳይሆን በእውነተኛ ፖለቲካዊ ትንታኔ ላይ የተመሰረተ ህዝባዊ የሆነ የዓላማ ፅናትና
አንድነትን የሚጠይቅ ስራ ነው።
በወያኔ ምክንያት ምስኪኑ የትግራይ ህዝብ በሙሉ "አረመኔ"፣ በፀጋይ አራርሳ የተለየ አመለካከት ምክንያት
ጭቁኑ የአሮሞ ህዝብ በሙሉ "ውሉን የማይስት ታሪካዊ ጠላትና መጠርጠር ያለበት ህዝብ" እንደሆነ አድርጎ
መፈረጅ በድንቁርና ዓለም ውስጥ ከሚኖር አእምሮ የሚመነጭ ደካማ አስተሳሰብ ነው። እኔም ለዚሁ ነው
በድንቁርና ዓለም ውስጥ የሚዳክር አእምሮ ያልኩት።
በዛሬዩቱ ኢትዮጵያችን ፍትህ ያጣ፣ የተበደለ፣ የተረገጠ፣ የተገፋ፣ መከራና አሳር የበዛበት ህዝብ ካለ
በእርግጠኝነት ነፃ መውጣቱ የማይቀር ነው፡፡ እንኳን ወያኔ ምንም አይነት ምድራዊም ሆነ ሰማያዊ ሀይል
ሊገድበው አይችልም፡፡ ነፃ የሚወጣው ግን የአቶ "ተሻለ መንግስቱ" የደነዘዘ አእምሮ እንደሚያልመው
በሱዳን፣ በህንድ፣ ወይም በናይጀሪያ መተት፣ በከበሮና በማሲንቆ ጭፈራ፣ ወይም በፆምና በፀሎት ሳይሆን
በአምስቱ የስሜት ህዋሳት በሚዳሰስና በሚጨበጥ፣ ህዝብን ጋሻና መከታ ባደረገ ህዝባዊ ትግል ብቻ ነው፡፡
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