
ተራማጁን ከአወናባጁ እንለይ! 

ኢዛና ዘመንፈስ 05-23-17 

“ዴሞክራሲ ማለት እኮ የሰው ልጆችን ፖለቲካዊ ጨዋታ በሰለጠነ መንገድ 

የመከወን ጥበብ እንጂ ሌላ የተለየ ምስጢር የለውም” ሲሉ የሚያስረዱ የዘርፉ 

ረቂቃን ስለመኖራቸው ደፍሮ መናገር ይቻላል፡፡ ይህን ጽንፀ ሃሳባዊ ብያኔ 

የሚያንፀባርቅ ትንተና ሲሰጡ የሚደመጡት ምሁራን እንደሚሉት ከሆነም 

“የፖለቲካዊ ሳይንስ አልፋና ኦሜጋ ለዴሞክራሲያዊ የአስተሳሰብ ባህል ተገቢ ዋጋ 

የሚሰጥ ስልጡን ህብረተሰብ መፍጠር ነው” ብሎ መጠቃለል ስህተት አይሆንም፡፡ 

ይህ እንግዲህ ስለፖለቲካ የሚያወሳ ርዕሰ ጉዳይ በተነሳ ቁጥር ዴሞክራሲ፤ 

እንዲሁም ደግሞ ስለዲሞክራሲ የሚያወሳ ነጥብ ሲነሳ ስለፖለቲካ ጨዋታ መነሳቱ 

እንደማይቀርና የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ተደርገው ሊወሰዱ እንደሚችሉ 

የሚያመለክት ንድፈ ሃሳባዊ ትንታኔ መሆኑ ነው፡፡ ስለዚህም እውን አብዛኛውን ጊዜ 

በገሃዱ ዓለም ሲሆን የሚስተዋለው ጥሬ ሀቅ ከላይ የተጠቀሰውን መሰረተ ሃሳብ 

ያገናዘበ ነውን? የሚል ጥያቄ ማንሳትና የሚነገረውን ከሚተገብረው ጋር  ለማነፃፀር 

የሚረዳ ምላሽ ለማስጠት መሞከር ግድ ይላል፡፡  

ጉዳዩ በግልጽ አነጋገር እንደዚህ ዓይነቱን ምናልባትም የበርካታ ተከታታይ 

ተውልዶችን ያለሰለሰ ጥረት ሊጠይቅ በሚችል የጊዜ ሂደት ስለሚገነባ ህብረተሰባዊ 

ንቃተ ህሊናን ለዲሞክራሲያዊ የፖለቲካ ባህል የማዘጋጀት ተግባር የሚያትት ርዕሰ 

ጉዳይ ስናነሳ በተለይ ትክክለኛውን ለስልጡን አስተሳሰብ መዳበር ሐዋርያ ተደርጎ 

የሚወሰድ ዲሞክራት ታጋይ፤ መስሎ ለመታየት የበሃሳብ ብቻ ሲያምታታ 

ከሚስተዋለው አድሃሪ ወይም ደግሞ ተራማጁን ከአወናባጁ በቅሩ ለይቶ ማወቅን 

እንደሚጠይቅ ልብ ማለት ይገባል ማለቴ ነው፡፡ እንግዲያውስ የዚህ አጭር ጽሑፍ 

ዋነኛ ዓላማም እኛ ኢትዮጵያውያን የብሔር ብሔረሰብ ህዝቦች ከጨለማው ዘመን 

የጋራ ታሪካችን በወረስነው ኋላ ቀር አስተሳሰብ ምክንያት ዕርስ በርስ ደም ስንቃባ 

ከኖርንበት የጦርነት አዙሪት ውስጥ በማያዳግም መልኩ ለመወጣት እና ወደ ሰለጠነ 



ዴሞክራሲያዊ የፖለቲካ ጨዋታ ለመሸጋገር ስንል የጀመርነውን ብሩህ ጉዞ 

ለማጨለም የሚሹ ኃይሎች በመካከላችን ሰርገው እንዳይገቡ መወሰድ ስለሚኖርበት 

የጥንቃቄ እርምጃ የሚያመለክቱ አንዳንድ ጠቃሚ ነጥቦችን ለማንሳት መሞከር 

ይሆናል፡፡ 

ይህን ካልኩኝ ዘንድም በተለይ የወቅቱ ሀገር አቀፋዊ ፖለቲካችን አንገብጋቢ 

አጀንዳ ተደርጎ ሊወሰድ የሚገባውን የጋራ መግባባትን የመፍጠር ጉዳይ ከመፍራት 

የመነጨ የሚመስል የበታኝነት አዝማሚያ ላይ ተመስርተው የሚንቀሳቀሱት ኦ.ነ.ግ 

እና የሀገር ውስጥ ጀሌዎቹ ስለሚፈጽሙት አስነዋሪ ደባ ከሰሞኑ የሰማሁትን ዜና 

ለማስታወስ ፈልጌአለሁ፡፡ ስለዚህም አሁን በቀጥታ የማልፈው ፋና ብሮድካስቲንግ 

ኮርፖሬት ግንቦት 8 ቀን 2009 ዓ.ም አየር ላይ በዋለው ዜና ስለነገረን ሰሞነኛ 

ክስተት አንስቼ የመጣጥፌ ማጠንጠኛ ከሆነው “ተራማጁን ታጋይ፤ ከአወናባጁ 

አስመሳይ በቅጡ የመለየት አስፈላጊነት የሚያትት መሰረተ ሃሳብ ጋር ለመጣጣም 

ወደምሞክርበት ነጥብ ነው፡፡ በዚህ መሰረትም የፋና 98.1 ኤፍ ኤም ሬድዮ ጣቢያ 

ከላይ በተመለከተው ቀን ያስደመጠን ዘገባ “በተለይም በኦሮሚያ ክልልና በአዲስ 

አበባ የሚካሄዱ የመንግስት ባለስልጣናት ስብሰባዎች ውስጥ እየተገኙ 

የሚመነትፉትን ሚስጢራዊ መረጃ ሁሉ ለሽብር ቡድኖች ያስተላልፉ እንደነበር 

የተደረሰባቸው ስምንት ሰዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ” የሚል ሲሆን፤ ተጠርጣሪዎቹ 

ግለሰቦች በአቃቤ ሕግ ክስ ተመስርቶባቸው ፍርድ ቤት እንደቀረቡም ጭምር ዜናው 

ያመለክታል፡፡ 

ይህ ማለትም ደግሞ በዛሬዋ ኢትዮጵያ ነባራዊ እውነታ ውስጥ እንደዋነኛ 

አሳሳቢ የጋራች ችግሮች ተደርገው የሚቆጠሩትን የገዢውን ፓርቲ የአመራር 

አካላት ዕርስ በርስ ተናበው መላው የሀገራችን ህዝቦች ያሸከሟቸውን ታሪካዊ 

ኃላፊነት በአግባቡ ለመወጣት የሚያስችለውን የጋራ ግንዘቤ እንዳይጨብጥ 

ለማድረግ ባለመ ፖለቲካዊ ዳባ የሚፈበረኩ ሰው ሰራሽ ዕክል ፈጣሪዎች ሁሉ ለምን 

ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሱ እንደሚመጡ የሚያሳይ ጥሩ ግኝት ነው የሚል እምነት 

አለኝ አኔ በበኩሌ፡፡ ለነገሩማ እኮ ለነጁሐር መሐመድ “ኦ.ኤም.ኤን” ሆነ እንደ 



ኢሳት ላሉት መሰል የሽብር ቡድኑቹ ሚዲያዎች እዚህ አገር ቤት ስለተደረገው 

ብቻም ሳይሆን ገና ወደ ፊት ሊደረግ ስለታሰበውም ጭምር አስቀድመው 

እንዲያናፍሱ ዕድል የሚሰጣቸውን ምስጢር እያሾለኩ የሚያቀብሏቸው ውስጥ አዋቂ 

ምንጮች ባይኖሩ ኖሮ ያን ያህል አደጋ አይጋርጡብንም ነበር፡፡ 

ምንም እንኳን ይህን መሰሉ የፅንፈኛ ተቃዋሚ የፖለታካ ኃይሎች ሰርዓቱን 

ከውስጥ ገዝግዞ ለመጣል ያለመ ቡድናዊ የእክል ፈጠራ ተግባር የሚፈፀምበት ህቡዕ 

እንቅስቃሴ ስለመኖሩ የተገነዘብን የዚች አገር ተራ ተርታ ዜጎች የጉዳዩን 

አሳሳቢነት ለኛ በገባን ልክ ለመጠቆም ከመሞከር የቦዘንንበት አጋጣሚ እንዳልነበር 

ደፍሮ መናገር የሚቻል ቢሆንም፤ ግን ችግሩ እንብዛም ሊገለጥለት የቻለ ሁነኛ 

የመንግስት አካል ስላልተገኘ የነ ኦ.ነ.ግ ሰርጎ ገቦች እንዳሻቸው ይፈነጩብን  ዘንድ 

የልብ ልብ ተሰምቷቸዋል፡፡ ከዚህ አኳያ የሽብር ቡድኖቹ ጉዳይ አስፈፃሚዎች 

በፌደራላዊው ስርዓት ላይ “ጢባ ጢቦ” ሊጫወቱበት ሲቃጣቸው የታዘብንበት 

አጋጣሚ ጥቂት እንዳልሆነ በተጨባጭ ምሳሌ አስደግፎ ማቅረብ አይከብድምና 

ከብዙው ጥቂቱን አንስተን እናስታውስ፡፡ 

እናም እንደኔ እንደኔ አ.ነ.ግ.ን ለመሳሰሉት ሽብርተኛ የፖለቲካ ቡድኖች 

በውስጥ አርበኛነት የማገልገል ዕኩይ ተልዕኮ ወስደው እዚህ አገር ቤት በህቡዕ 

የሚንቀሳቀሱት ጀሌዎች (ሰርጎ ገቦች) እስከምንደርስ የመንግስታችንን ጓዳ ጎድጓዳ 

እንዳሻቸው ሊፈነጩበት እንደሚደፍሩ የታዘብንበት ክስተት ሆኖ የሚሰማኝ፤ 

በተለይም በ2007 ዓ.ም መጨረሻ ላይ የትምህርት ሚኒስቴርን የአስራ ሁለተኛ 

ክፍል የመልቀቂያ ፈተና መርሐ ግብር ማስተጓጎል ሴራቸውን ወደ ተግባር ቀይረው 

ያሳዩበት ደባ ነው የሚል እምነት አለኝ፡፡ ይህን የምልበት ዋነኛ ምክንያትም ያኔ 

ባልታወቁ ሰዎች ተሰርቆ በማህበራዊ ሚዲያ የተለቀቀው ፈተና ጉዳይ ይፋ 

ከመደረጉ በፊት ጁሐር መሐመድ የሚባለው ጽንፈኛ የኦሮሞ ተቃዋሚ ፖለቲከኞች 

ፊት ወራሪ “ፈተናውን በሚስጢር ልናወጣው እንችላልን” ሲል የዛተበትን ሃሳብ ጽፎ 

ስለማስነበቡ ተደጋግሞ የተናገረ እውነት እንደሆነ አይዘነጋምና ነው፡፡ 



እንዲሁም ደግሞ ጃዕፈር አሊ የሚባል የቀድሞው የኢትዮጵያ ሬድዮ ድርጅት 

ውስጥ የኦሮምኛ ክፍል ሐረር ቅርንጫፍ ጋዜጠኛ ሆኖ ሲሰራ የማውቀውና ከዚያ 

በኋላም የጀርመን ድምጽ ሬድዮ (ዶቼ ቨሌ) የድሬዳዋ ዘጋቢ የነበረ ግለሰብ በቅርቡ 

ከአንድ የውጭ ሚዲያ ጋር ቆይታ ባደረገበት ቃለ ምልልስ ላይ የኦሮሞ ህዝብ 

ራሱን በራሱ እያስተዳደረ አይደለም የሚል መከራከሪያ አንስቶ ለማስረዳት 

የሞከረበት አግባብ “ይህ ሰው በዚህን ያህል መጠን የሚገልጽ ኦ.ነ.ጋዊ ጽንፈኝነት 

የተጠናወተው ኖሯል እንዴ---!?” ብዬ የገዛ ራሴን አንድጠይቅ እንዳስገደደኝ ነው 

ለማስታወስ የምሻው፡፡ ይሔው ግለሰብ ጁሐር መሐመድን የሚስመስለው የጠባብ 

ብሔርተኝነት ጽንፈኛ ፖለቲካዊ አቋም ከመመረዙ የተነሳ የኦሮሚያንና የኢትዮጵያ 

ሶማሌን ክልላዊ መንግስታት የህወሃት ጉዳይ አስፈፃሚዎች ናቸው በሚል ኢ-

ምክንያታዊ ውንጀላው ሲያብጠለጥላቸው የተደመጠበት ድፍረት ደግሞ በውስጣችን 

አንዳች ስጋት እንዲያጭርብን ያደርጋል፡፡ 

“እንደ እኔ እምነት ኢትዮጵያ በዚህ ወቅት ምንም ዓይነት የህዝብ አመኔታ 

ሊጣልበት የሚችል የመንግስት አካል ያለባት ሀገር አይደለችም” ያለው ጃዕፈር አሊ 

በተለይም የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ለማ መገርሳ ላይ ያወረደባቸውን 

ጭፍን ውግዘት ላዳመጠ ሰው፤ አዳዲሶቹ ኦ.ነ.ጎች ኦ.ህ.ዴ.ድ /ኢህአዴግን ሀገራችን 

ከምትመራበት ፌዴራላዊ ህገ መንግስት ባፈነገጠ መልኩ ለነርሱ ጠባብ አጀንዳ 

ማስፈፀሚያ ሊያደርጉት ፈልገው ሳይሳካላቸው በመቅረቱ ምክንያት ቆሽታቸው 

እንዳረረ አጉልቶ የሚያሳብቅ ተራ ስድብ ነው ሆኖ ያገኘዋል ባይ ነኝ፡፡ ሌላው 

እኔን ይልጥ ያስገረመኝ የግለሰቡ አስተያየት ደግሞ “አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ 

ስላለው የፖለቲካ ቀውስ እየተባባሰ መምጣት ጉዳይ ራሳቸው ለኛ ቅርበት ያላቸው 

የኦሮሚያና የሶማሌ ክልል ባለስልጣናት የሚሰጡንን መረጃ መሠረት አድርጌ 

እውነቱን እንድነግርህ ከፈለግክ ጠቅላይ ሚኒስቴርም፣ ፕሬዝዳንትም፣ ፓርላማም 

ሕገ መንግስታዊ ስርዓትም አለመኖሩ የተረጋገጠበትና ሀገሪቷበ ኪነ-ጥበቡ 

እንደቆመች ገሃድ የወጣበት ደረጃ ላይ ደርሰዋል ወያኔዎቹ”  ብሎ ለጠያቂው 

ጋዜጠኛ ምላሽ ሲሰጥ የተደመጠበት ዲስኩሩ ነበር፡፡ 



“ምናልባትም የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ የወያኔ አገዛዝ የኦሮሞ ህዝብ ላይ 

እየፈጸመ ያለውን የግፍ ተግባር ለማጋለጥ ወደ ኋላ የማይሉ የክልል ባለስልጣናት 

መኖራቸውንም ነው እኔ ራሴ የማውቀው” ሲልም አክሏል አዲሱ የኦ.ነ.ግ ካድሬ 

ጃዕፈር አሊ፡፡ ታዲያ ከጥቂት ዓመታት በፊት የኢትዮጵያ ፌደራላዊ መንግስት 

ጋዜጠኛ ሆኖ ሲሰራ የኦሮሞ ህዝብ ከዘመናት ብሔራዊ ጭቆና ተላቅቆ የራሱን 

እድል በራሱ ለመወሰን የቻለበትን ዴሞክራሲያዊ መብትና ነፃነት የተጎናፀፈ 

ስለመሆኑ የሚተርክበትን የሬድዮ ፕሮግራም እያዘጋጀ ሲያቀርብ እናውቀው የነበረ 

ግለሰብ ዛሬ ላይ ለማመን እስኪያዳግት ሽብርተኞቹን የፖለቲካ ቡድኖች የሚመጥን 

ጽንፈኛ አቋም ሲያራምድ መገኘቱ ግር አያሰኝምን መገኖቼ!? መቼስ የእናንተን 

ምላሽ ባላውቅም እኔን ግን የጋዜጠኛ ጃዕፈር አሊ የለየለት የክህደት ተግባር ገርሞኝ 

አላበቃ ስላለ ነው በዚህ መጣጥፌ ላይ ላነሳው የወደድኩት፡፡ 

ለማንኛውም ግን ከዚህ በኋላ አንኳን ተራማጁን ታጋይ ከእንደ ጃዕፈር አሊ 

ዓይነቱ አስመሳይ በቅጡ ለይቶ ለማወቅ የሚያስችለንን ዕርስ በርስ መናበብ 

የማስፈን ተግባር እጅግ አስፈላጊ ጉዳይ ተደርጎ መወሰድ ይኖርበታል የሚለው 

ነጥብ ላይ ልናሰምርበት ይገባል፡፡ አለበለዚያ ግን፤ በሰሞነኛው የፋና 

ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዜና አንዳደመጥነው ያለ ዕኩይ ተልዕኮ ለመፈፀምና 

ለማስፈጸም ሲሉ የበግ ለምድ እየለበሱ በመካከላችን የሚያሸምቁ የሽብር ቡድኖቹ 

ሰርጎ ገቦች ሀገራዊ የጋራ ደህንነታችንን ላልተጠበቀ አደጋ የሚያጋልጥ ምስጢር 

ማቀበላቸውን እንዲቀጥሉ መፍቀድ ይሆናል፡፡ በተረፈ ለዛሬ ይብቃኝ፡፡       

  

 


