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በበድድንንቁቁርርናና  ዓዓለለምም  ውውስስጥጥ  የየሚሚዳዳክክርር  አአእእምምሮሮ!!!!  

መመንንግግስስቱቱ  አአይይሻሻልል  ((ከከአአዲዲስስ  አአበበባባ))  

  

ለለዚዚህህ  ፅፅሑሑፍፍ  መመነነሻሻ  የየሆሆነነኝኝ  ኢኢትትዮዮ--ሚሚድድያያ  የየተተባባለለውው  ድድረረገገፅፅ  ““በበትትምምህህርርትት  ((ውውስስጥጥ))  እእንንደደሚሚገገኝኝ  ያያለለ  ድድንንቁቁርርናና  

የየለለምም””  በበሚሚልል  የየወወጣጣውው  ፅፅሑሑፍፍ  ነነውው።።  የየፅፅሑሑፉፉ  ርርዕዕስስ  አአይይቼቼ  ሲሲገገርርመመኝኝ  ወወደደ  ይይዘዘቱቱ  ሳሳልልዘዘልልቅቅ  የየፀፀሐሐፊፊውውንን  ስስምም  

ስስመመለለከከትት  ደደግግሞሞ  ይይበበልልጥጥ  አአስስደደመመመመኝኝ።።  ፀፀሐሐፊፊውው  ““ተተሻሻለለ  መመንንግግስስቱቱ””  ነነኝኝ  ይይላላሉሉ።።  ያያውው  ከከወወያያኔኔ  ""መመንንግግስስቱቱ  

ሃሃይይለለማማርርያያምም  ይይሻሻለለንን  ነነበበርር""  ማማለለታታቸቸውው  መመሆሆኑኑ  ስስለለገገባባኝኝ  እእውውነነትት  ለለመመናናገገርር  የየማማንንበበብብ  ፍፍላላጎጎቴቴ  የየተተዘዘጋጋውው  ከከርርዕዕሱሱ  

ቀቀጥጥሎሎ  ስስማማቸቸውውንን  ((የየብብዕዕርር  ጭጭንንብብላላቸቸውው  ይይመመስስለለኛኛልል))  ስስመመለለከከትት  ነነበበርር።።  

  

የየአአቶቶ  ““ተተሻሻለለ  መመንንግግስስቱቱንን””  ፅፅሑሑፍፍ  ለለማማንንበበብብ  አአምምላላክክ  ትትዕዕግግስስቱቱንን  እእንንዲዲሰሰጠጠኝኝ  ለለምምኜኜ  እእንንደደጀጀመመርርኩኩትት  ጥጥቂቂትት  

መመስስመመሮሮችች  ከከተተጓጓዝዝኩኩ  በበኋኋላላ  አአቶቶ  ““ተተሻሻለለ  መመንንግግስስቱቱ““  በበዘዘርር  ጥጥላላቻቻ  የየተተለለወወሰሰ  ፅፅሑሑፋፋቸቸውውንን  ሲሲጀጀምምሩሩ  ""እእንንደደ  

ኢኢትትዮዮጵጵያያ  የየተተረረገገመመ  ሀሀገገርር  የየለለምም””  በበማማለለትት  አአስስረረግግጠጠውው  በበመመናናገገርር  አአንንባባቢቢውውንን  አአንንድድ  ብብለለህህ  ያያዝዝልልኝኝ  ሲሲሉሉ  

ደደነነገገጥጥኩኩ።።  በበድድፍፍረረታታቸቸውውምም  በበጣጣምም  ተተገገረረምምኩኩ።።    

  

ኢኢትትዮዮጵጵያያ  ወወደደ  አአንንድድ  መመቶቶ  ሚሚሊሊዮዮንን  አአከከባባቢቢ  የየሚሚጠጠጋጋ  ህህዝዝብብ  የየሚሚኖኖርርባባትት፣፣  ከከጥጥንንትት  ዘዘመመንን  ጀጀምምሮሮ  የየተተባባረረከከችች  

ሀሀገገርር  ናናትት።።  በበመመፅፅሐሐፍፍ  ቅቅዱዱስስምም፣፣  በበቅቅዱዱስስ  ቁቁርርዓዓንንምም  ስስሟሟ  በበክክብብርር  የየሚሚነነሳሳ  የየቅቅዱዱሳሳንን  ሀሀገገርር  ናናትት።።  ሃሃገገራራችችንን  

የየተተረረገገመመችችውው  እእንንደደ  ኮኮ//ልል  መመንንግግስስቱቱናና  የየመመንንፈፈስስ  ልልጃጃቸቸውው  የየሆሆኑኑትት  እእንንደደ  አአቶቶ  ““ተተሻሻለለ  መመንንግግስስቱቱ""  የየመመሳሳሰሰሉሉ  

ጨጨካካኝኝ  አአረረመመኔኔዎዎችች  ማማብብቀቀልል  ስስትትጀጀምምርር  ነነውው።።  የየሰሰውውየየውውንን  የየአአእእምምሮሮ  ጤጤንንነነትት  የየተተጠጠራራጠጠርርኩኩትት  ግግንን  በበፅፅሑሑፋፋቸቸውው  

መመገገባባደደጃጃ  ግግድድምም  ""የየተተረረገገመመችች  ሀሀገገርር""  ብብለለውው  ያያንንቋቋሸሸሽሽዋዋትት  ሃሃገገራራችችንንንን  እእንንደደገገናና  ተተገገልልብብጠጠውው  ""እእግግዚዚአአብብሔሔርር  

ኢኢትትዮዮጵጵያያንን  ምምንንጊጊዜዜምም  ከከአአሳሳርር  እእያያወወጣጣ  ወወደደነነበበረረችችበበትት  የየክክብብርር  ማማማማ  እእንንደደሚሚመመልልሳሳትት  የየታታወወቀቀ  ነነውውናና  ተተስስፋፋ  

አአንንቁቁረረጥጥ""  በበማማለለትት  ሊሊያያፅፅናናኑኑንን  ሲሲሞሞክክሩሩ  ነነውው።።    በበአአቶቶ  ""ተተሻሻለለ  መመንንግግስስቱቱ""  እእምምነነትት  ኢኢትትዮዮጵጵያያ  የየተተረረገገመመችች  ሃሃገገርር  

ከከሆሆነነችች  በበምምንን  አአይይነነትት  መመንንገገድድ  ቀቀድድሞሞ  ወወዳዳልልነነበበራራትት  እእናና  ወወደደማማናናውውቀቀውው  የየክክብብርር  ማማማማ  ልልትትመመለለስስ  እእንንደደምምትትችችልል  

ፈፈፅፅሞሞ  አአልልገገባባኝኝምም፡፡፡፡    

  

አአቶቶ  ““ተተሻሻለለ  መመንንግግስስቱቱ””  በበሃሃገገራራችችንን  ለለዘዘመመናናትት  ተተንንሰሰራራፍፍቶቶ  ህህዝዝቦቦችችዋዋንን  ለለድድህህነነትት  እእናና  ለለኋኋላላ  ቀቀርርነነትት  የየዳዳረረገገውውንን  

ፊፊውውዳዳላላዊዊ  ስስርርዓዓትት  በበመመታታገገልል  በበአአንንፀፀባባራራቂቂ  ገገድድሉሉ  ታታሪሪክክ  ዘዘላላለለምም  ሲሲዘዘክክረረውው  የየሚሚኖኖረረውውንን  የየትትላላንንቷቷንን  ሳሳይይሆሆንን  

የየነነገገዋዋንን  ኢኢትትዮዮጵጵያያ  በበጥጥልልቅቅ  ሳሳይይንንሳሳዊዊ  ትትንንታታኔኔ  አአሻሻግግሮሮ  ማማየየትት  የየቻቻለለውው  የየነነፃፃነነትትናና  የየእእኩኩልልነነትት  ፋፋናና  ወወጊጊውው  አአረረበበኛኛ  



22  
  

ዋዋለለልልኝኝ  መመኮኮንንንን  ደደናናቁቁርርትት  ብብለለውው  መመስስደደባባቸቸውው  ፀፀሐሐፊፊውው  የየገገቡቡበበትት  የየድድንንቁቁርርናና  አአዘዘቅቅትት  ምምንን  ያያህህልል  ጥጥልልቅቅ  መመሆሆኑኑንን  

ያያሳሳያያልል።።    

  

አአርርበበኛኛውው  ዋዋለለልልኝኝ  መመኮኮንንንን  አአማማራራ፣፣  አአሮሮሞሞምም  ይይሁሁንን  ትትግግሬሬንን  አአልልተተሳሳደደበበምም።።  እእንንደደ  እእርርስስዎዎ  ትትንንሽሽ  ሳሳይይሰሰቀቀጥጥጠጠውው  

""አአረረመመኔኔዎዎቹቹ  ትትግግሬሬዎዎችች""  እእያያለለ  ከከስስድድስስትት  ሚሚሊሊዮዮንን  በበላላይይ  የየሆሆነነ  ደደሃሃናና  ምምስስኪኪንን  ግግንን  ደደግግሞሞ  ኩኩሩሩ  ኢኢትትዮዮጵጵያያዊዊ  የየሆሆነነ  

ባባለለታታሪሪክክ  ህህዝዝብብ  በበአአደደባባባባይይ  አአልልዘዘለለፈፈምም።።  ዋዋለለልልኝኝ  የየኢኢትትዮዮጵጵያያ  ህህዝዝቦቦችች  መመብብታታቸቸውው  ይይከከበበርር  እእኩኩልል  ይይሁሁኑኑ  ነነበበርር  

ያያለለውው።።  ባባይይሆሆንን  የየነነፍፍስስ  አአባባትትዎዎ  ኮኮ//ልል  መመንንግግስስቱቱ  እእነነ  ዋዋለለልልኝኝ  ባባቀቀጣጣጠጠሉሉትት  ትትግግልልናና  በበከከፈፈሉሉትት  መመስስዋዋእእትትነነትት  

ከከህህዝዝቡቡ  ነነጥጥቀቀውው  ስስልልጣጣንን  ለለመመቆቆናናጠጠጥጥ  በበመመቻቻላላቸቸውው  ቢቢያያንንስስ  እእነነ  ዋዋለለልልኝኝ  መመኮኮንንንን  ምምስስጋጋናና  ሊሊቸቸሩሩዋዋቸቸውው  በበተተገገባባ  

ነነበበርር።።  ከከዋዋለለልልኝኝ  በበኋኋላላ  የየኢኢትትዮዮጵጵያያ  ህህዝዝቦቦችች  እእኩኩልልነነትት  ይይረረጋጋገገጥጥ  መመብብታታቸቸውው  ይይከከበበርር  በበአአማማራራውው  እእናና  በበሌሌሎሎችች  

የየኢኢትትዮዮጵጵያያ  ጭጭቁቁንን  ብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችች  መመካካከከልል  ምምንንምም  አአይይነነትት  ልልዩዩነነትት  የየለለምም  በበማማለለትት  የየተተናናገገሩሩ  የየአአማማራራውው  

ብብሔሔርር  ተተወወላላጆጆችች  በበሙሙሉሉ  ከከአአቶቶ  ““ተተሻሻለለ  መመንንግግስስቱቱ””  የየጭጭቃቃ  ጅጅራራፍፍ  አአላላመመለለጡጡምም።።  

  

አአቶቶ  ""ተተሻሻለለ  መመንንግግስስቱቱ""  ከከአአለለቃቃቸቸውው  ከከኮኮ//ልል  መመንንግግስስቱቱ  ጋጋርር  በበመመሆሆንን  በበኢኢትትዮዮጵጵያያ  ህህዝዝቦቦችች  ላላይይ  ያያደደረረሱሱትት  ፍፍዳዳናና  

መመከከራራ  አአልልበበቃቃ  ብብሏሏቸቸውው  አአሁሁንንምም  ወወቅቅቱቱ  ሲሲደደርርስስ  ይይለለይይልልናናልል  በበማማለለትት  ሊሊያያስስፈፈራራሩሩምም  ይይዳዳዳዳቸቸዋዋልል።።  ያያ  እእርርሳሳቸቸውው  

የየሚሚመመኙኙትት  ዓዓይይነነትት  ወወቅቅትት  ዳዳግግምም  ላላይይመመለለስስ  ለለአአንንዴዴ  እእናና  ለለመመጨጨረረሻሻ  ጊጊዜዜ  የየተተቀቀበበረረ  መመሆሆኑኑንን  አአሁሁንንምም  መመቀቀበበልል  

የየፈፈለለጉጉ  አአይይመመስስሉሉምም።።  አአሁሁንንምም  ተተስስፋፋ  አአልልቆቆረረጡጡምም፡፡፡፡  እእርርሳሳቸቸውው  ተተስስፋፋ  ባባይይቆቆርርጡጡ  እእንንኳኳንን  ባባዮዮሎሎጂጂ  የየሚሚባባልል  

የየትትምምህህርርትት  አአይይነነትት  ለለመመማማርር  የየሚሚያያስስችችልል  የየትትምምህህርርትት  ደደረረጃጃ  ላላይይ  ደደርርሰሰውው  ከከነነበበረረ  የየስስነነፍፍጥጥረረትት  ህህግግ  ስስራራውውንን  

እእየየሰሰራራ  መመሆሆኑኑንን  መመቀቀበበልል  አአልልቻቻሉሉምም፡፡፡፡  ያያኔኔ  በበለለጋጋውው  እእድድሜሜያያቸቸውው  ሞሞክክረረውው  ያያልልተተሳሳካካላላቸቸውውንን  ቀቀረረርርቶቶናና  ዛዛቻቻ  

በበምምርርኩኩዝዝ  እእየየተተንንከከላላወወሱሱ  ““ምምርርቱቱንን  ከከግግርርዱዱ””  የየሚሚለለዩዩበበትት  የየበበቀቀልል  ወወቅቅትት  እእንንዲዲመመጣጣ  መመመመኘኘታታቸቸውው  እእጅጅግግ  

ያያስስገገርርማማልል።።  ለለዚዚሁሁምም  ነነውው  የየቀቀሰሰሙሙዋዋትት  መመለለስስተተኛኛ  ትትምምህህርርትት  አአስስተተሳሳሰሰባባቸቸውውንንናና  እእይይታታቸቸውውንን  መመግግራራትት  አአቅቅቷቷትት  

እእሳሳቸቸውው  እእንንዳዳሉሉትት  ""በበአአፍፍንንጫጫቸቸውው  ውውልልቅቅ""  ብብላላ  የየወወጣጣችችውው፡፡፡፡  እእንንደደዛዛ  ባባይይሆሆንን  በበትትምምህህርርትትናና  በበእእውውቀቀትት  

ከከስስልልጣጣኔኔ  ማማማማ  ላላይይ  በበደደረረሰሰችችውው  ምምድድረረ  አአሜሜሪሪካካ  እእየየኖኖሩሩ  መመማማርርናና  ማማወወቅቅ  ባባፍፍንንጫጫዬዬ  ይይውውጣጣ  ለለማማለለትት  ባባልልደደፈፈሩሩ!!  

  

የየትትላላንንትት  የየገገዢዢ  መመደደቦቦችች  ከከምምታታስስቡቡትትናና  ከከምምታታልልሙሙትት  ያያፈፈነነገገጠጠ  አአስስተተሳሳሰሰብብ  የየሚሚያያራራምምድድ  ሁሁሉሉ  ““ቤቤተተክክርርስስቲቲያያንን  

ውውስስጥጥ  እእንንደደገገባባ  ውውሻሻ””  ሁሁሉሉ  እእርርኩኩስስ  ነነውው፡፡፡፡  ሌሌላላውው  የየኢኢትትዮዮጵጵያያ  ህህዝዝብብ  በበሙሙሉሉ  እእናናንንተተ  የየምምትትሉሉትትንን  ብብቻቻ  መመስስማማትት  

ያያለለበበትት  የየስስልልጣጣንን  መመረረማማመመጃጃ  ሰሰጋጋርር  በበቅቅሎሎ  ነነውው።።  ““ሲሲተተኩኩስስ  በበማማንንኪኪያያ  ዚዚቀቀዘዘቅቅዝዝ  በበእእጅጅ””  እእንንደደሚሚባባለለውው  

የየአአሮሮሞሞውው  ህህዝዝብብ  ትትግግልል  የየናናንንተተንን  የየስስልልጣጣንን  ጉጉጉጉትት  መመረረማማመመጃጃ  መመሣሣሪሪያያ  እእንንደደሆሆነነ  ስስታታስስቡቡ  መመደደገገፍፍ  ያያለለበበትት፣፣  እእንንደደ  

ፀፀጋጋዬዬ  አአራራርርሳሳ  ለለየየትት  ያያለለ  አአስስተተሳሳሰሰብብ  የየሚሚያያንንፀፀባባርርቁቁ  የየአአሮሮሞሞ  ልልጆጆችች  ሲሲነነሱሱ  ደደግግሞሞ  ""አአገገርር  በበታታኝኝ፣፣  ከከሃሃዲዲ፣፣  የየምምሁሁርር  

መመሃሃይይምም""  ነነውው  ብብሎሎ  ሙሙሾሾ  ማማውውረረድድ  የየትትምም  አአያያደደርርስስምም።።  ለለዚዚሁሁምም  ነነውው  በበዚዚህህ  ብብትትሉሉ  በበዚዚያያ  በበርርቀቀትት  ((በበሪሪሞሞትት))  
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የየምምታታካካሄሄዱዱትት  ""ትትግግልል""  አአልልሳሳካካ  እእያያላላችችሁሁ  አአቅቅላላችችሁሁንን  ለለመመሳሳትት  የየተተቃቃረረባባችችሁሁትት።።  አአቶቶ  ""ተተሻሻለለ  መመንንግግስስቱቱ""  

እእውውነነተተኛኛ  የየህህዝዝቦቦችች  ትትግግልል  ከከሁሁሉሉምም  በበፊፊትት  በበህህዝዝቦቦችች  እእኩኩልልነነትትናና  መመብብትት  እእንንዲዲሁሁምም  የየተተለለየየ  ሃሃሳሳብብንን  በበማማስስተተናናገገድድ  

ማማመመንንንን  ይይጠጠይይቃቃልል።።  ይይህህ  ደደግግሞሞ  እእርርስስዎዎ  እእንንዳዳሉሉትት  በበሞሞተተ  ዝዝንንብብ  በበነነፃፃ  ምምግግብብ  መመብብላላትት  የየሚሚሹሹትት  የየጠጠቀቀሱሱዋዋቸቸውው  

የየሌሌቦቦችች  አአይይነነትት  ስስልልትት  ሳሳይይሆሆንን  በበእእውውነነተተኛኛ  ፖፖለለቲቲካካዊዊ  ትትንንታታኔኔ  ላላይይ  የየተተመመሰሰረረተተ  ህህዝዝባባዊዊ  የየሆሆነነ  የየዓዓላላማማ  ፅፅናናትትናና  

አአንንድድነነትትንን  የየሚሚጠጠይይቅቅ  ስስራራ  ነነውው።።  

  

በበወወያያኔኔ  ምምክክንንያያትት  ምምስስኪኪኑኑ  የየትትግግራራይይ  ህህዝዝብብ  በበሙሙሉሉ  ""አአረረመመኔኔ""፣፣  በበፀፀጋጋይይ  አአራራርርሳሳ  የየተተለለየየ  አአመመለለካካከከትት  ምምክክንንያያትት  

ጭጭቁቁኑኑ  የየአአሮሮሞሞ  ህህዝዝብብ  በበሙሙሉሉ  ""ውውሉሉንን  የየማማይይስስትት  ታታሪሪካካዊዊ  ጠጠላላትትናና  መመጠጠርርጠጠርር  ያያለለበበትት  ህህዝዝብብ""  እእንንደደሆሆነነ  አአድድርርጎጎ  

መመፈፈረረጅጅ  በበድድንንቁቁርርናና  ዓዓለለምም  ውውስስጥጥ  ከከሚሚኖኖርር  አአእእምምሮሮ  የየሚሚመመነነጭጭ  ደደካካማማ  አአስስተተሳሳሰሰብብ  ነነውው።።  እእኔኔምም  ለለዚዚሁሁ  ነነውው  

በበድድንንቁቁርርናና  ዓዓለለምም  ውውስስጥጥ  የየሚሚዳዳክክርር  አአእእምምሮሮ  ያያልልኩኩትት።።  

  

በበዛዛሬሬዩዩቱቱ  ኢኢትትዮዮጵጵያያችችንን  ፍፍትትህህ  ያያጣጣ፣፣  የየተተበበደደለለ፣፣  የየተተረረገገጠጠ፣፣  የየተተገገፋፋ፣፣  መመከከራራናና  አአሳሳርር  የየበበዛዛበበትት  ህህዝዝብብ  ካካለለ  

በበእእርርግግጠጠኝኝነነትት  ነነፃፃ  መመውውጣጣቱቱ  የየማማይይቀቀርር  ነነውው፡፡፡፡  እእንንኳኳንን  ወወያያኔኔ  ምምንንምም  አአይይነነትት  ምምድድራራዊዊምም  ሆሆነነ  ሰሰማማያያዊዊ  ሀሀይይልል  

ሊሊገገድድበበውው  አአይይችችልልምም፡፡፡፡  ነነፃፃ  የየሚሚወወጣጣውው  ግግንን  የየአአቶቶ  ""ተተሻሻለለ  መመንንግግስስቱቱ""  የየደደነነዘዘዘዘ  አአእእምምሮሮ  እእንንደደሚሚያያልልመመውው  

በበሱሱዳዳንን፣፣  በበህህንንድድ፣፣  ወወይይምም  በበናናይይጀጀሪሪያያ  መመተተትት፣፣  በበከከበበሮሮናና  በበማማሲሲንንቆቆ  ጭጭፈፈራራ፣፣  ወወይይምም  በበፆፆምምናና  በበፀፀሎሎትት  ሳሳይይሆሆንን  

በበአአምምስስቱቱ  የየስስሜሜትት  ህህዋዋሳሳትት  በበሚሚዳዳሰሰስስናና  በበሚሚጨጨበበጥጥ፣፣  ህህዝዝብብንን  ጋጋሻሻናና  መመከከታታ  ባባደደረረገገ  ህህዝዝባባዊዊ  ትትግግልል  ብብቻቻ  ነነውው፡፡፡፡  


