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ኢትዮጵያ ትልቅ ኣገር ናት። ትልቅ ኣገር ለመሆን የበቃችው  በኣንድ ብሄር ወይም ግለሰብ/ቡድን ፍላጎትና ስራ ሳይሆን 

በህዝቦችዋ ጀግንነትና ቀና ኣስተሳሰብ መሆኑን ይታመናል። መታወቅ ያለበት ጉዳይ  ግን  በግለ ሰቦች/ ቡድኖች  ደረጃ 

የተፈጠረ ወይም ሊፈጠር የሚችል ጫና ኣልነበረም/የለም ለማለት ፈልጌ ኣይደለም። ይልቁንስ የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረ 

ሰቦች ኣንድነታቸውን የሚፈታተኑ ተግዳሮቶችን ተቋቁመው እስከ ኣሁን ድረስ ዘልቀዋል ፣  እንዲሁም ይቀጥላሉ ብዬ 

ኣስባሎህ። ምክንያቱ  ድር ብያብር ኣንበሳ ያስር እንደሚባለው ፣ እንደ ኣገርም እንደ ህዝብም ተጠቃሚ ልንሆን የምንችለው 

ከተባበርንና ኣንድነታችን ካጠናከርን እንደሆነ  ለቀባሪው  መርዶ የመንገርን ያህል ነው እላሎህ። ቢሆንም በጭልፍታ   

መጠቃቀሱ ለመግባባት  ያስችለና ብዬ ኣስባሎህ  ። በመሆኑም 

 ዘመናዊ ትጥቅ የታጠቀ የጣልያን ጦር በባህላዊ መሳርያ ኣሸንፈናል 

 የደርግና የኣፄዋውያንን ተንኮል በጣጥሰናል 

 በኣሁኑ ሰኣት፣ 

 ድህነትን ለማሸነፍ ላይ ታች በማለታችን  ተስፋን የሚያሰንቁ  ሜጋ ፕሮጀክቶችን  በመገንባት ላይ ነን ፣ 

 በኣጠቃላይ ሲታይ ከኣመት ኣመት  የኢኮኖሚው ዘርፍ በመነቃቃት ላይ ነው፣  

 ራስን በራስ የማስተዳደር ስርዓት ተተክለዋል ወዘተ፣ 

በሌላ መልኩ ሲታይ ደግሞ ለኢትዮጵያውያን ብሄር ብሄረ ሰቦች የሚፈታተኗዋቸው ትርክቶች መኖራቸውን  መገንዘብ 

ያስፈልጋል።  ፈተናዎቹ  በተለያዬ ወቅት የተለያዬ መልክ በመያዝ  እየተንፀባረቁ ይገኛሉ። ድፍረት ኣይሁንብኝ እንጂ  

እየተንፀባረቁ ያሉ  ትርክቶች  በሁለት  ቁንጮ  የሆኑ ሃረጎች መክፈል ይቻላል ብዬ ኣስባሎህ ።  ይህ ሲባል ግን 

በእያንዳንዱ  ቁንጮ የሆኑ  ሃረጎች  ስር  የተለያዩ ኣስተሳሰቡች  እንዳሉና እንደሚኖሩ ማሰብ ኣስፈላጊ ነው እላሎህ ።  

ሁለቱ ቁንጮ የሆኑ ሃረጎች ግን እንደሚከተለው ቀርበዋል፣ 

1. የግዛት ኣንድነት 

2. በመፈቃቀድ ላይ የተመሰረተ  ኣንድነት  የሚሉ ናቸው 

እነዚህ ሁለት ገዢ ኣስተሳሰቦች፣ እንዲሁ ስንመለከታቸው የሚጋጩ ላይመስሉን ይችላሉ። ወደ ዝርዝር ሃሳብና ታሪካዊ 

ክስተቶችን ስንመለከት ግን በተራራቀ መንገድ የሚጓዙ ኣመለካከቶች መሆናቸውን እንገነዘባለን ።  በመሆኑም በሁለቱ  

ኣስተሳሰቦች የሚንፅባረቁ ትርክቶች ኣጠር ባለ መልኩ ማየቱ መልካም ነው እላሎህ። 

1.  የግዛት ኣንድነት (ኣንድ ሀዝብ ኣንድ ኣገር)  የሚል ኣስተሳሰብ  

በዚህ የኣስተሳሰብ ኣድማስ ውስጥ  ከሚንፀባረቁ ኣስተያዬቶች መካከል፣ 



 ለብሄር ብሄረ ሰቦች  ጥግ የሚደርስ መብት  በህጋችን ማስቀመጥ ለኢትዮጵያ ኣንድነት ኣደጋ ነው ሲሉ 

ይደመጣሉ። ከዚህ በተጨማሪ ኣሁን ያለው የፊዴራል ስርዓትና ኣከላለል ለኢትዮጵያ ኣንድነት ኣደጋ ነው ይላሉ። 

በዋቢነት የሚያስቀምጡትም  የነ ቮስኒያ ሆርዞጎቢንያ፣ ሶቬት ህብረት ወዘተ ኣይተን  እንማር ይላሉ።  

 በዚህ ኣስተሳሰብ የተካኑ ቡድኖች/ግለሰቦች  ለኣናሳ ብሄርና ብሄረሰቦች  የሚሰጡት ግምት በጣም ኣናሳ ነው ። 

ከኣናሳ ብሄር የሚወጡ መሪዎች መቀበልን ይቀፋችኋል። ለምሳሌ ኣቶ እንዳርጋቸው ፅጌ በቁጥጥር ስር 

መዋላቸውን ተከትሎ፣ በግንቦት 7 ኣመራሮች የተጠራ ስብሰባ ኣመሪካ ላይ  ተካሄዶ ነበር። ኣምመራሮቹ 

በስብሰባው ከተናገሩት መካከል ልጥቀስ “ በኣናሳ ጎሳ/ብሄር ኣንገዛም ፣ ደንቆሮዎች ናቸው  ወዘተ’ የሚሉ በዩ-

ትዩብ የተለቀቀውን ቪድዮ ለማየት ችያሎህ። ከዚህ የምንረዳው በኢትዮጵያ የማስተዳደር ስልጣን ሊሰጠው 

የሚገባ ለብዙሃኑ   ነው ለማለት ተፈልጎ እንደሆነ እንረዳለን ። ሌላውስ ዝም ብሎ ተገዢ ሊሆን ነው? መብት 

የለውም? ኣነጋጋሪ ጉዳይ ነው። 

 ኣሁን በኢትዮጵያ ያለውን ህገ መንግስት በድፍረትና ሳያወላውሉ “ህገ ኣራዊት” ይሉታል ። ይህንን ኣባባል 

ፕሮፊሰር መስፍን ወ/ማርያም በተለያዬ ስብሰባ የሚናገሩት ቃል ነው፣ ህገ መንግስቱን ከምን ጋር ኣነፃፅረው 

እንደሆነ እንዲህ የሚሉት ለኔ ግልፅ ኣይደለም ። ምክንያቱም ከደርግና ከኣፄዎቹ ኣወዳድረው ከሆነ  የኣሁኑ ህግ  

በእጅጉ የተሻለ  መሆኑን እረዳሎህ፣ ኣይደለም የሚሉ ከሆነ ደግሞ  በደርግ፣ በሃ/ስላሴ ና በኢህኣዴግ የወጥቱን 

ህጎች በባለሙያዎች ማወዳደር ነው (በዚህ ዙርያ የዴሞክራሲ ባህልና ጉዞ በኢትዮጵያ’’’ በሚል ርእስ በሰኔ ወር  

2017 ፓስት ተደርገዋል መመልከት ይቻላል)። 

 በኢትዮጵያ ጎሳ እንጂ ብሄር የለም  ብለው በድፍረት የሚከራከሩም ኣሉ።  ይህንን ኣስተሳሰብ ደጋግመው 

ከሚገልፁት ቡድኖች ወይም ግለ ሰቦች  መካከል  ሰማያዊ ፓርቲ ይጠቀሳል ። ከዚህ ኣባባል የምንረዳው  

በኢትዮጵያ ያሉት እንደ የትግራይ ህዝብ፣ የኦሮሞ ህዝብ፣የሶማልያ ህዘብ፣ የኣፍር ህዝብ ወዘተ ከጎሳ ያልዘለሉ 

ናቸው እንደ ማለት ነው። በነሱ ኣባባል  በህዝቦች ማንነትና ደረጃ ጣልቃ ገብተው እየወሰኑ እንደሆነ መገንዝብ 

ይቻላል። 

 በኣሁኑ ሰዓት ያለው መንግስት የሚሰራቸው ስራዎች ሁሉ በበሪ ወለደ የተረተ ተረት (የልበ ወለድ) ኣባዜ  ትንተና 

ያቀርባሉ። ለምሳሌ በህገ መንግስቱ ኣንቀፅ 49 (5) ላይ የሰፈረውን ሃሳብ  የሚያመለክተው፣ ኦሮምያ በኣዲስ 

ኣበባ ላይ ልዩ መብት እንዳላትና በህግ እንደሚወሰን ያትታል። ለዚህ ህግ መውጣት በምክንያትነት የሚቀመጡሞ 

ሁለት ቁም ነገሮች ኣሉ። እነሱም (1) በኣዲስ ኣበባ ነዋሪዎችና  በፍንፊኔ ልዩ ዞን ( በኣዲስ ኣበባ ዙርያ ያሉ ህዝቦች)  

ያለውን የተወሳሰበ ኢኮኖምያዊና የማህበራዊ  ትስስሮችን መልክ ለማስያዝ ነው (2) ኣዲስ ኣበባ ከተማ የኦሮሞ 

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት መቀመጫ በመሆንዋ ነው የሚል  እምነት ኣለኝ። ይህን በተመለከተ፣ 

  ረቂቅ ኣዋጅ ተዘጋጅተውል ፣  

 የዚህ ረቂቅ ኣኣዋጅ ኣግባብነት  የሚቃወሙ ብዙ መጣጥፎች ኣንብቤይሎህ። ለምሳሌ 

የሰማያዊ ፓርቲ መግለጫ  እንደ ህግ መውጣቱ ተቃውመውታል።  ከዚህ በተጨማሪ 

የኦሮምያ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ወደ ኣዳማ እንዲሄድ በመግለጫቸው  ጠይቀዋል። 

 ኣዲስ ኣበባ ለኦሮምያ ተሰጠ ብለው ያልተፃፈ ያነበቡ ኣሉ  ወይም ያትታሉ 

 ለጋራ ማስተር  ፕላን ማስፈፀምያ  የወጣ ስልታዊ ኣቅጣጫ ነው ይሉታል ወዘተ 



ለኔ የገረመኝ  በህገ መንግስቱ መሰረት የተዘጋጀው የረቂቅ ኣዋጁን  ኣግባብነት መቃወማቸው ነው። ምክንያቱም የረቂቅ 

ኣዋጁን  ኣግባብነት  የሚያጨቃጭቅ ኣይመስለኝም።  ጤናማ ኣስተሳሰብ ያለው ሰው በረቂቅ ኣዋጁ  ይዘት ትችት 

መሰንዘርና  በጋራ ሊያኖሩን የሚችሉ   ኣስተያዬቶችን መስጠት፣  መተሰሳሰብን  ያግጎለብታል ብዬ ኣስባሎህ ። ዘሎ 

ሁሉንም ነገር መተቸትንና  ኣርቆ ኣለማስብን  ግን በመካከላችን ተግባቦትን ሊቀንስ ይችላል ፣ ሁሌም በስጋት ላይ እንድንሆን 

ሊያደርገን ይችላል እንጂ የሚፈይደው ነገር ኣለ ለማለት ግን ኣልደፍርም። 

2. በመፈቃቀድ ላይ የተመሰረተ  ኣንድነት   

በመፈቃቀድ ላይ የተመሰረተ  ኣንድነት የሚለው ኣስተሳሰብ የመነጨው የነበረውን ብሄራዊ ጭቆና  መሰረት ኣድርጎ ነው 

ለማለት እደፍራሎህ ።  ምክንያቱም የደርግና የኣፄዎች ኣስተዳደር በግዛት ኣንድነት ስም በኢትዮጵያ ብሄር ብሄረ ሰቦች ላይ 

ግፍና ጭቆና ያደርሱ እንደነበር  “’ ኢትዮጵያና የዘረኝነት ልክፍት” በሚል ርእስ በ 09/06/2017 በኣይጋ ፎሮም ፖስት 

ተደርገዋልማ  ማንበብ ይቻላል። 

በመፈቃቀድ የተመሰረተ ኣንድነትን  ከሚያውተረትሩ  ቡድኖች  የሚንፅባረቁና ጎልቶ የወጡ እንደሚከተለው ቀርበዋል ፣ 

 ለሁሉም ብሄር ብሄረ ሰቦች እውቅና የመሰጠት ኣስፈላጊነት  በዓፅንኦት ያትታሉ፣ 

 ሁሉም ብሄር ብሄረ ሰቦች በኣገራቸው ጉዳይ የመወሰን ስልጣን ሊኖራቸው ይገባል ይላሉ። በዚሁ መሰረትም  

የተመጣጠነ ውክልና ኑሯዋቸው ስለኣገራቸው ውሳኔ የሚሰጡበት ስርዓት ተመስርተዋል ለማለት ይቻላል። 

የተመጣጠነ ውክልና ሲባል ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች ያካተተና የህዝብ ብዛትም ግምት ውስጥ ያስገባ ለማለት 

ተፈልጎ ነው። ይህንን  እውነታ የሚያንፀባርቅ በኣገራችን ከፍተኛ የስልጣን ኣካል የሆነው  የኢትዮጵያ የህዝብ 

ተወካዮች ም/ቤት ላይ በግልፅ ይታያል። ይህንን በተመለከተ “ኢትዮጵያን የሚይስተዳድረው ማነው?” በሚል 

ርእስ  በ 24/05/2017  ፖስት ተደርገዋል ማንበብ ይቻላል። 

 የራስ እድል በራስ የመወሰን ስልጣን እስከ ነፃነት የሚል ይንፀባረቃል ። ይህ መሰረታዊ ነጥብ የሚያመለክተው  

ማነኛውም  ብሄር ብሄረ ሰብ ተበደልኩ፣ መድልዎ ደርሶብኛል ወዘተ ካለ ተግባራዊ ሊሆን የሚችል ህግ ነው። 

በእርግጥ ሀጉ ጥግ ላይ የደረሰ  የመብት ጉዳይ ነው። የዚህ ፅንሰ ሃሳብ ማጠንጠኛ፣ ኣንደኛው በሌላኛው 

የሚያደርሰው ጫና  ከወዲሁ ማሰብ እንዳለበት  በግልፅ ያሳያል። እንዲሁም  ኣነሰም በዛም  ሁሉም የኢትዮጵያ 

ብሄር ብሄረ ሰብ እኩል መብት እንዳላቸው ያሳያል። በመሆኑም  የኣንዱ ጉዳት በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ 

የሌላኛው  ጉዳት እንደሆነ  ለማሰብ  የሚያስችል ሁኖ  የተቀረፀ እንደሆነ ያመላክታል። 

 የፊዴራል ስርዓት በዋናነት ቋንቋን መሰረት ያደረገ ነው። ነገር ግን በተቃራኒ የተሰለፉ ወገኖች ይህ ኣይነት 

የፊዴራል ስርዓት ሲያጣጥሉት ይታያሉ። በእርግጥ ኣዎንታም ኣሉታዊም ጎን ይኖረዋል ብዬ ኣስባሎህ። የታሪካችን 

ኣመጣጥና ኣሁንም የሚሰነዘሩ ኣስተያዬቶች ስንመለከት ግን፣ ኣሁን ያለው የፊደራል ስርዓት ኣወቃቀር ኣስፈላጊ 

እንደሆነ  ለመገንዘብ ኣያዳግትም ። ምክያቱ ብሄር ብሄረሶቦች በማንነታቸው  በበለጠ የመደራጀትና የመደራደር 

ጉልበታቸው ይጨምራል። ለደህንነታቸውም ጭምር የመከላክል ጉልበት እንዲኖራቸው ያስችላል።  በእርግጥ 

ቋንቋን መሰረት ያደረገ ፊደራሊዝም በኢትዮጵያ ብቻ ያለ ስርዓት  ኣይደለም ። ለምሳሌ የህንድን የመንግስት 

ኣወቃቀር  ልክ እንደ ኢትዮጵያ ነው። 

 ከዚህ በተጨማሪ ለብሄሮች መብት የመስጠት ጉዳይ ሲውዘርላንድ፣ ቤልጄም ወዘተ ልንጠቅስ እንችላለን። የሌላ 

ኣገር ተሞክሮም ኣይተናል። ዋናው ጉዳይ ግን  የኛም  የኣገራችን ነባራዊ ሁኔታ  ለኣሁኑ ያለው የፊዴራል 



የመንግስት መዋቅር ኣስፈላጊነት ያሳያል። ለኣንድነታችን መጠናከርም ሆነ መላላት እኛው ራሳችን መሆናችንም 

መገንዝብ ያስፈልጋል ። ቦስንያ ፣  ሶቤት ህብረት  ተገነጣጠሉና እኝም እንድዚያ እንሆናልን ብለን ማሟራት 

መልካም ኣይመስለኝም ። የኛ ስራ እንስራ፣ የኣንድነት  ጠቃሚነት እናስተምር። ከዚያ ህዝቡ ከኛ በላይ 

ጠቀሜታው ይረደዋል ብዬ ኣስባሎህ 

 

3. ማጠቃለያ 

የሁለቱን የኣስተሳሰብ ኣድማስ የጋራ የሆነው ሀረግ የኢትዮጵያን ኣንድነት ነው። የሚለያዩበትት  ነጥብ  ግን የኢትዮጵያን 

ኣንድነት  እንዴት ማሳካት እንችላለን  በሚለው ላይ ነው። 

 በመፈቃቀድ ላይ የተመሰረተ ኣንድነትን የሚያጎላ ኣስተሳሰብ የሚያንፀባርቀው፣  የህዝቦችን መብት የማረጋገጥ ጉዳይ 

ቅድምያ መሰጠት እንዳለበት በኣፅንዖት  ያትታል።  ማለትም ህዝብ ሳይኖር ኣገር የሚባል ነገር የለም የሚለውን 

መልእክት ያስተላልፋል። በመሆኑም የኣንድነትን  ጉዳይ በህዝቦች መፈቃቀድ ላይ የተመስረተ  መሆን  እንዳለበት   

የሚለውን እንድምታ  ያሳያል።  ከዚህ ኣስተሳስብ የምንረዳው ፣   

 ስልጣን  ላይ የሚወጣ ኣካል/ቡድን  የህዝቦችን የልብ ትርታ ማዳመጥና በህግና ህግ የመመራትን  መርህ  መከተል 

እንዳለበት ያሳያል፣  ምን ግዜም ቢሆን በዚህ ዘርፍ እንዲያስብ ያስገድደዋል። ከዚህ በተጨማሪ በክልሎች 

የተመጣጠነ እድገት እንዲኖር መስራት ያለበት ሁሉ መስራት ይጠበቅበታል።ማለትም  በዚህ ስርዓት ውስጥ  

በስሜትና በድፍረት  ወሳኔዎችን መወሰን ኣደጋ እንዳለው ያሳያል። ከላይ የተጠቀሰው መርህ ካልተከተለ   ግን 

የኣንድነትን ስሜት ይጠፋል እንዲሁም  ኣደጋ ላይ ይወድቃል ማለት ነው።   

 ሁሉም ብሄር ብሄረ ሰቦች በማንነታቸው የመሸማቀቅ ጉዳይ እሽቀንጥረው ጥለውታል/ይጥላሉም። 

 በኣንድ ክልል ቸግር ቢኖር ሸልኮ ወደ ሌላኛው ክልል የመግባቱ ጉዳይ ይቀንሰዋል/ያስወግዳልም።  ምክንያቱም 

ሁሉም  በየክልሉ  ቆም ብሎ ለማሰብ እድል ይኖሮዋል ለማለት ፈልጌ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያን የፊዴራል 

ስርዓት በማጠናከር ሂደትም  ጉልበት ይኖረዋል  ብዬ ኣስባሎህ። 

 ኣንድ ኣገር ኣንድ ህዝብ የሚለው ኣስተሳስብ የሚያሳየው፣ የኣገር ኣንድነት/የግዛት ኣንድነት/ መጠበቅ የሚለውን ጉዳይ  

ከምንም  በፊት ያሳስበዋል። በመሆኑም ቅድምያ ለግዛት ኣንድነት የሚሰጥ እንደሆነ ያሳያል። ማለትም ኣገር ሳትኖር 

ህዝብ የሚባል  ነገር ኣይታሰብም  የሚለውን እንድምታ ያስረግጣል ። ከዚህ ፅንፈ  ሃሳብ የምንገነዘበው 

 በዚህ የኣስተሳሰብ  መርህ  ወደ ስልጣን  የሚወጣ ኣካል፣ ያሰበውን /ይሆናል  ያለውን/  ሁሉ   የመወሰን 

ስልጣን ይሰጠዋል፣ ስለዚህ ከታሪካችን የምንማረው እንደ መንግስቱ፣ ምንሊክ የመሳሰሉ ስልጣን ቢይዙ ችግር 

ላይ እንደምንወድቅ ፀሃይ የሞቀው ሃቅ  ይሆናል ማለት ነው፣ 

 ከታሪካችን እንደምንረዳው የብሄሮች ማነስ ወይም መብዛት ኣይደለም  ለጭቆና የሚያጋልጠው። ምክያቱም  

የኣፄዎችን ዘመን ብንወስድ፣ ኦሮሞዎች  በህዝብ ብዛት ኣንደኛ ናቸው ። ነገር ግን ኦሮሞዎች ላይ ይደርስ የነበረ 

ችግር ራሳቸው ምስክርነታቸው ቢሰጡ የተሻለ ይሆናል  ብዬ ኣስባሎህ/ ምክንያቱ በዚህ ጉዳይ ብዙ ስለ ተባለ/ 

 ኣሁንም ቢሆን የኢትዮጵያ  ህዝቦች ለኣድልዎና ጭቆና  የተጋለጥን  መሆናችን  በ 2008ዓ/ም  በጎንደርና 

በምእራብ ጎጃም ላይ የነበረው  ኣመፅ  በግልፅ ያመላክታል። የነበረው ኣመፅ  በመንግስት ወታደሮች/ታጣቂ 



ሃይሎች/ ላይ እዚህ ግባ የምትለው ጥቃት ፈፅመዋል ለማለት ኣልደፍርም። ነገር ግን  በኣካባቢው በሚኖሩ 

የትግራይ ተወላጆች ላይ /ብሄር/ ማእከል ያደረገ/ ያነጣጠረ/ ግፍና ጭካኔ  የተሞላበት ድርጊት  መሆኑን ትልቅ 

ማሳያ ነው። በእርግጥ ከእንደዚህ ኣይነት ድርጊቶች ትምህርት ልንወስደበት ይገባል እላሎህ። ኣሁንም ቢሆን እነ 

ግንቦት 7፣ ኢሳት  ወዘተ   በሰላማዊና መከላከል በማይችሉ  የትግራይ ተወላጆች/ሰዎች ላይ ሆ ሆ ሆ ብሎ 

መዝመትና ጭካኔ የተሞላበት   ጥቃት ማድረስ   እንደ ኣኩሪ ገድል ኣድርገው  ሲያራግቡት ይታያሉ። በእርግጥ  

ደጋግሜ ነው የምናገረው መካላከል በማይችልና ብሄር ተኮር ያደረገ ጥቃት ማድረስ ድል ብለው የሚወስዱ  

ከሆነ . . . . . ማንነታቸው በግልፅ ያሳዩበት መድረክ  መሆኑን  ደግመን ደጋግመን ልናስበውና ልናጤነው ይገባል 

እላሎህ።  

ጠቅለል ባለ መልኩ ሲታይ  ከኣፄዎችና ከደርግ  መንግስታት  ብዙ ተምረናል ። ያ ስርዓት እንኳን ሊመለስ ቀርቶ የእነሱን 

ድርጊት  በተመለከተ  ለመፃፍም ይሁን ለማንበብ በጣም  ይሰቀጥጣል። ከዚህ መማር ያልቻሉ ሰዎች ኣሁንም ቢሆን ደርግና 

ኣፄዎች ይመሩበት የነበረ ኣስተሳሰብ  በድፍረት እያንፀባረቁት  ይገኛሉ፣ በተግባርም እያዬነው ነው (2008, ጎንደር ላይ 

የነበረው ማሰብ ነው)። ከዚህ በተጨማሪ የቀድሞ ፕረዚደንት መንግስቱ ሃ/ማርያም ከ 1969 ዓ/ም ጀምሮ  በወያኔ ና 

በትግራይ ህዝብ ላይ  ኣፀያፊ ንግግሮችንና ግድያዎች ይፈፅሙ  ነበር። ከነዚህ መካከል 

 የትግራይ ትግርኝ መንግስት ሊያቋቁሙ ነው ( ኤርትራ ኣስገንጥለው እነሱም ሊከተሉ ነው)። 

 ሁሌም ወያኔ፣ ወያኔ ፣ ወያኔ  በሚል ኣነጋገራቸው ወያኔ  ሰው ሳይሆን ጭራቅ እስኪመስል ድረስ ሰውን 

ኣንቀሳቅሰዋል። ነገር ግን ምንም ቢሉ ምን ኣልቀረላቸውም ከነ ቤተሰባቸው  በመፈርጠጥ ዙምባቤ ላይ 

ከትመዋል። ኣሁን ዝም ማለታቸው በጀ። 

ደርጋውያንና ኣፄዋውያን  ይናገሩት የነበረው የጥላቻ ዘመቻ ኣሁንም በነ ግንቦት 7 ና ተከታዮቹ እየደገሙት ይገኛሉ። ምንም 

ቢሆን  ምን  ኣእምሮኣቸው ላይ  ጥልቅ የሚለው ወያኔ የሚለውን ቃል ነው።  በዘሃበሻ  የሚባለው ድህረ ገፅ 

የተመለከትኩትን  ላጫውታችሁ። ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል፣  ኣንድ    የግንቦት  7 ኣባል የሆነውን ግለ ሰብ በእንግሊዝ 

መንግስት   በሽብር ወንጀል እንደታሰረና እንደተከሰሰ  ተነግረዋል ። በዘ-ሃበሻ የሚባለው ድህረ ገፅ ያነበብኩትን ፅሁፍ 

የሚለው ላካፍላችሁ ፣ እሱም “ ወያኔ  ባቀረበው የውሸት ማስረጃ  የግንቦት 7 ኣባል የሆነውን ግለ ሰብ  በእንግሊዝ 

መንግስት ታሰረ “ ይላል። ሌሎችም እንዲሁ፣ ለምሳሌ ባህርዳር ላይ ሰው ቢታሰር “ ወያኔ እከሌ የሚባለውን ሰው ባህርዳር 

ላይ ኣሰሩት/ገደሉት “  ብለው ያውራሉ/ ያሰራጫሉ።  ሁሉንም መጥቀስ ኣልችልም እንጂ ሁሌም የሚያውተረትሩት ሃሳብ   

በቅዥት የሚዋጅ ኣስተሳሰብ  መሆኑን መገንዘብ ኣያዳግትም  ። 

በሌላ መልኩ ሲታይ ደግሞ የግንቦት 7 ኣመራሮችና ሌሎች ተከታዮቻቸው ግብፅ በምትለግስላቸው ገንዝብ  በኣመሪካና 

በኣውሮፓ ላይ ባሉት ሆቴሎች ውስጥ  እየተዝናኑ ነው ፣ እዚህ ግባ ፣በዚህ ወጣ ፣ ኣንዲህ ኣድርግ የሚሉን። መታወቅ 

ያለበት ቤተሰባቸውም ሆነ ራሳቸው የኣውሮፓ ወይም የኣመሪካ  ዜግነት ያላቸው ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ስለ ኢትዮጵያና 

ኢትዮጵያውያን የሚያስቡ ከሆነ ለምንድ ነው በጎንደር ኣካባቢ ኣለን ከሚሉት ሰራዊት ጋር የማይቀላቀሉት? እነሱ 

የሚሰብኩት ለስልጣናቸው ነው ወይስ ለኢትዮጵያ ህዝብ ነው?   በኢትዮጵያ የእርስ በርስ ጦርነት ቢከሰት የሚሰቃየው 

የግንቦት 7  ኣመራር ናቸው  ወይስ እኛ? 



ስለ ኢትዮጵያ የተሻለ ኣላማ  ኣለን የሚሉ ከሆነ  ራሳቸውን ግንባር ቀደም ሁነው ለመስዋእትነት ዝግጁ መሆን ይገባቸኋል ። 

እነሱን ማዳመጥ ካለብንም  ራሳቸው በኢትዮጵያ ገብተው  ኣላማቸው  ለማስፈፀም ይሞክሩ።  ከዚያ በኋላ በኣላማቸው 

ላይ መተቸት ይቻላል። ካልሆነ ግን በለስ ከቀናቸው  መልካም ነው ለነሱ። ምክንያቱም በኢትዮጵያ ስልጣን ይይዛሉ ። 

ካሆነ ግን ራሳቸውና  ቤተሰቦቻቸው  የኣመሪካ ውይም የኣውሮፓ ዜግነት ስላላቸው  ተዝናንተው መኖር እንደሚችሉ ማሰብ 

ነው። የኛ ችግር የነሱ ችግር ኣይደለም ። ስለዚህ በሁሉም ኣቅጣጫ ማየት መልካም ነው እላሎህ። እስከኣሁን የማያስፈልግ  

የከፈልነው ዋጋ ይበቃል ልንላቸው ይገባል። 

በኣጠቃላይ  በኣሁኑ ሰዓት በግዛት ኣንድነትና በህዝቦች መፈቃቀድ ላይ  ተመሰረተ ኣንድነት በሚሉት ፅንሰ ሃስቦች ላይ 

ትኩረት ኣርገን ስንመዝናቸው  የቅዠት ትርክትና ባላንጣው ብንላቸው ትክክል ይመስለኛል። ምንክያቱ ምንም ቢሆን ምንም 

ከእንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ በግዛት ኣንድነት ስም ለሚርመሰመስው ቅዥት ቦታ ያለን ኣይመስለኝም። የኢትዮጵያ ህዝቦች 

ይህንን ኣስተሳሰብ የሚሸከም ጭንቅላት የላቸውም። በነረው  ስርዓት ውስጥ ስላለፉ ኣስረጂም የሚያስፈልጋቸው 

ኣይመስለኝም።  

ምን ግዜም የኢትዮጵያ ህዝቦች ለሰላማቸው፣ ለመብታቸው፣ ለልማታቸው፣ ለደህንነታቸው፣ ብሎም በመፈቃቀድ ላይ 

የተመሰረት ኣንድነታቸው ዘብ እንደቆሙ ነው ብዬ ኣስባሎህ።  የቅዥት ትርክት ቅዥት ሁኖ ይቀራል ብንል ማጋነን 

ኣይሆንም ። 

 


