
ኧረ የተምታታ ነገር አለ ጎበዝ! 

ሰለሞን ሽፈራው 10-27-17 

 አሁን ዕድሜዬ በሃምሳዎቹ መጀመሪያ ላይ የሚገኝ ጎልማሳ ኢትዮጵያዊ ነኝ፡፡ እናም ከዚህ ዕድሜ 

መካከል አንድ ሶስተኛ ያህሉን አሁን ሀገራችን ኢትዮጵያ የምትመራበት ፌደራላዊ ስርዓት እንዲመሰረት፤ 

እንዲሁም ተመስርቶ ተግባራዊ እንዲደረግ ሲባል በተካሄደ የሥር ነቀል ለውጥ ፍለጋ ትግል ላይ 

እንደፈጀሁት ደፍሮ መናገር ይቻላል፡፡ ይህን ስልም ደግሞ ገና የ17 ዓመት ታዳጊ ወጣት ሆኘ በህወሐት/ 

ኢህአዴግ የተመራውን የፀረ ብሔራዊና መደባዊ ጭቆና የትጥቅ ትግል ሂደት ለመቀላቀል ከተገደድኩበት 

የታሪክ አጋጣሚ ጀምሮ፤ ይሄው ዛሬም ድረስ ላመንኩበት ዓላማ ከመታገል አለመቦዘኔን ለማመልከት ፈልጌ 

እንደሆነ ልብ ይባልልኝ፡፡ 

 እንዲያውስ ከዚህ አኳያ ሲታይ በእርግጥም ከግማሽ በላይ ዕድሜዬን የፈጀሁበት እኔን ከኢህአዴግ 

መራሹ የኢትዮጵያውያን ህዝቦች ፀረ ጭቆና የትግል ጉዞ ጋር በጥብቅ ያቆራኘኝ መሰረታዊ ምክንያት ተደርጎ 

ሊወሰድ ይችላል የምለውም ባለፈው የሀገራችን ታሪክ ይፈፀም የነበረው የሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብት 

ረገጣ ነው የሚል ጽኑ እምነት አለኝ፡፡ ስለሆነም ልክ እንደ አብዛኛዎቹ የኔ ትውልድ ዘመን ወጣት 

ኢትዮጵያውያን ሁሉ፤ ለመላው የብሔር ብሔረሰብ ህዝቦቿ በዕኩልነት ላይ የተመሰረተ ዴሞክራሲያዊ 

አንድነት መረጋገጥ የሚያመች የፌደራሊዝም ስርዓት የምትከተልና ዜጎቿ ከፈርጀ ብዙው ድህነትና ጉስቁልና 

ተላቀው የተሻለ ህይወት ለመኖር የሚችሉባት ኢትዮጵያ ተፈጥራ የማየት ቅን ህልም እንዳልም ግድ የሚል 

ነባራዊም፤ ህሊናዊም ሁኔታ እጅጉን ጎልቶ ይንፀባረቅበት ከነበረ የዘመን መንፈስ ተፅእኖ ነፃ መሆን አዳጋች 

እንደነበርም ጭምር ልብ ይባልልኝ፡፡ 

 ዛሬ ላይ ወደ ግማሽ ምዕት ዓመት የተጠጋ ረዥም ዕድሜ ለማስቆጠር የበቃ አንጋፋ የፖለቲካ 

ድርጅት ስለመሆኑ የሚመሰክሩለት ህወሐት /ኢህአዲግ ከመራው፤ የፀረ ብሔራዊና መደባዊ ጭቆና የትጥቅ 

ትግል ጋር በጥብቅ እንድቆራኝ ስላስገደዱኝ ታሪካዊ ምክንያት እጅግ በጣም አሳማኝ ዳራ በተሻለ ዝርዝር 

ማብራሪያ አስደግፌ ማስረዳት እንደምችል ቢገባኝም፤ የዚህ አጭር ጽሑፍ ትኩረት ስላልሆነ ግን አሁን 

በቀጥታ ወደ ዋናው የሐተታዬ ማጠንጠኛ ርዕሰ ጉዳይ አልፋለሁ፡፡ ስሆነም ከላይ ለማስታወስ ያህል ብቻ 

በተወሳው ግለሰባዊ ማንነቴ ምክንያት፤ የድህረ ደርግ ኢትዮጵያ ውስጥ ከተከፈተው አዲስ የታሪክ ምዕራፍ 

ጋር የተሳሰረ ህይወት ይኖረኝ ዘንድ የሚጠበቅ ጉዳይ እንጂ የሚያስገርም ክስተት እንዳልነበረ ልብ 

ይባልልኝ፡፡ 

 ከዚህ የተነሳም ይመስለኛል በግንቦት 20ው ድል ማግስት ከአሸናፊው የህውሐት /ኢህአዴግ ህዝባዊ 

ሰራዊት አባልነት እንዲቀነሱ ከተደረጉት ሃምሳ ሺህ የትግራይ ተወላጅ ወጣቶች መካከል አንዱ ሆኜ ሳለ 

እንኳን፤ የትግሉ ሰማዕታት ለወደቁለት መሰረታዊ ዓላማ በፅናት ከመቆም መቦዘን ያቃተኝ፡፡ ደግሞስ መላው 

የሀገራችን ብሔሮች፤ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ለዘመናት የታገሉለት የራስን ዕድል በራስ የመወሰን ጥያቄ ምላሽ 

እንዲያገኝ ያደረገ ዴሞክራሲያዊ መብት በማጎናፀፍ ረገድ ተጨባጭ ውጤቶችን እያመጣ ያለውን ስር ነቀል 



የስርዓት ለውጥ ሂደት ከመደገፍና ይበልጥ ተጠናክሮ የሀገሪቷን መሰረታዊ የፖለቲካ ችግሮች ደረጃ በደረጃ 

ለመፍታት ወደሚያስችለን አስተማማኝ ቁመና (ምህዳር) እንዲደርስ የሚያግዝ በጎ አስተዋፅኦ ለማበርከት 

ከመሞከር የተሻለ ምን አማራጭ ሊኖር ይችላል ወገኖቼ!? የእናንተን ባለውቅም የኔ ምላሽ ግን ሌላ ምርጫ 

የለም የሚል ይሆናል፡፡ 

 ከዚሁ ፅኑ እምነቴ የተነሳም፤ የገዢው ፓርቲ አባል መሆን እንኳን ሳያስፈልገኝ ለሀገራችን 

ብሔሮች፤ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ዘለቄታዊ የጋራ ዕጣፈንታ መቃናት የሚበጅ ነው የምለውን ፌደራላዊ 

ስርዓት፤ በማያሻማ መልኩ እንደምደግፍ የሚያሳይ ግልፅ አቋሜን የሚያንፀባርቅ ሃሳብ ከመሰንዘር ተቆጥቤ 

አላውቅም፡፡ በዚህ ዕልፍ አዕላፍ የፀረ ጭቆናው ትግል ሰማዕታት ለወደቁለት መሰረታዊ ዓላማ ተገቢ ክብር 

የመስጠት ዝንባሌዬ ምክንያት ከበርካታ ሰዎች ጋር ሥላተም የሚስተዋልበት አጋጣሚ ጥቂት እንዳልሆነም 

ልሸሽጋችሁ አልሻም፡፡ ይልቁንም ደግሞ ቅንጣት ያህል ኢህአዴግ የሚታወቅበት የአብዮታዊ ዴሞክራሲ 

ተራማጅ አስተሳሰብ የማይስተዋልባቸው ሆነው ሳለ፤ ገዢውን የፖለቲካ ፓርቲ ወክለው እያምታቱ ስርዓቱን 

በስሙ የመግደል አሉታዊ ሚና ከሚጫወቱ ወገኖች ጋር ዱላ እስከ መማዘዝ በመድረስ የምታወቅ ነኝ፡፡ 

 ምንም እንኳን ይህ ዓይነቱ ከአድር ባይ ካድሬዎች ጋር የመላተም ድርቅና እጅግ ፈርጀ ብዙ ዋጋ 

እንዳስከፈለኝና ጉዳቱ የትየለሌ እንደሆነ ብገነዘብም ቅሉ፤ ግን ደግሞ ለትግሉ መሰረታዊ ዓላማ ሳልታመን 

ከምቀር መሰል ፈተናዎችን መጋፈጥ እንደሚሻል ነው አሁንም ድረስ የሚሰማኝ፡፡ በግልጽ አነጋገር 

“የኢህአዴግን ማሊያ ለብሶ የመጫወት ታክቲክ” የሚል ፈሊጥ ያላቸው የትምክህትና የጠባብ ብሔርተኛ 

አስተሳሰብ አቀንቃኝ ተቃዋሚ ፖለቲከኞችን አይቶ እንዳላየ ላለማለፍና ላለመሞዳሞድ ስል የከፈልኩትን ዋጋ 

ሁሉ፤ ለትግሉ መሰረታዊ ዓላማ መታመን ስለሚጠበቅብኝ የተጋፈጥኩት ፈተና ወይም ደግሞ ተገቢ 

መስዋዕትነት አድርጌ እወስደዋለሁ እንጂ እንደ አጉል ድርቅና ቆጥሬ የምፀፀትበት ምክንያት አይታየኝም፡፡ 

 እናም ይህን የተለመደ አቋሜን መሰረት አድርጌ ስመለከተው ሆነ ተብሎ ህዝብ ለማምታትም 

ጭምር እየተሞከረ ነው ብየ እንዳምን ያደረገኝ የሴራ ፖለቲከኞች መሰሪነት ጎልቶ የሚንፀባረቅበት ደባ የግሉ 

ፕሬስ ሚዲያ ላይ ታትሞ በወጣ ፅሑፍ አንብቤያለሁ፡፡ ይሄው ፅሑፍ ያስተላለፈው መልዕክት፤ እጅግ 

አስተዛዛቢም፤ አሳሳቢም ሰሞነኛ የጋራ ጉዳይን የሚመለከት ከመሆኑ አንፃር በቸልታ ማለፍ ተገቢ መስሎ 

ስላልተሰማኝ እነሆ እሞግተው ዘንድ እገደዳለሁ፡፡ በዚህ መሰረትም ቅዳሜ ጥቅም 4 ቀን 2010 ዓ.ም 

ታትሞ የወጣው አዲስ አድማስ ጋዜጣ ላይ “የለማ መገርሳ ህልም የዚች አገር ተስፋ” በሚል ርዕስ 

የጋዜጣው ቋሚ አምደኛ ደረጀ በላይነህ ያቀረበው መጣጥፍ፤ ከተጠና የፅንፈኛ ተቃዋሚዎች ፖለቲካዊ ሴራ 

በመነጨ ፌደራላዊ ስርዓቱን ለቅልበሳ አደጋ የማጋለጥ መሰሪነት ተቃኝቶ የተላለፈ አፍራሽ መልዕክትን ያዘለ 

ሆኖ እንዳገኘሁት ለማስረዳት እሞክራለሁ፡፡ 

 መቸስ አዲስ አድማስ ጋዜጣን አዘውትሮ የማንበብ ልማድ ላለው ሰው የደረጀ በላይነህን ፖለቲካዊ 

አቋም መረዳት ከባድ አይሆንም የሚል አምንት ነው ያለኝ፡፡ ይህን የምልበት መሰረታዊ ምክንያትም፤ ግለሰቡ 

የአማርኛን ስነፅሑፍ፤ በተለይም ደግሞ ግጥምን፤ ሀገራችን የምትመራበትን ፌደራላዊ ሕገ መንግስት ለመናድ 

ሚያስችል የቀለም አብዮት መቀስቀሻ ሊያደርጉት ከሚፈልጉ አመፅ ናፋቂ ፀሐፊያን ምናልባትም ግንባር 



ቀደሙ ተደርጎ ሊወሰድ እንደሚችል፤ ሆነ ብሎ በተጠና መልኩ እየመረጠ፤ ለ“ሂሳዊ ዳሰሳ” 

የሚያቀርባቸውን (ሲያቀርባቸው የቆየውን) ስራዎች አይቶ መፍረድ አያዳግትምና ነው፡፡ በአጭሩ ደረጀ 

በላይነህ ማለት፤ ኢህአዴግ መራሹ ፌደራላዊ ስርዓት የደርግ መንግስት አስቀድሞ እንደተናገረው ኢትዮጵያን 

በጎሳና በብሔር ብሔረሰብ ልነቶች ምክንያት ለማፈራረስ የመጣብን የሀገር አንድነት ፀር ነው የሚል እምነት 

ካላቸው የመዲናችን ፀሐፊያን ተርታ ሊመደብ የሚችል ሰው ስለመሆኑ በርካታ ተጨባጭ ምሳሌዎችን 

ለዋቢነት ያህል እየጠቀስኩኝ ማስረዳት አያቅተኝም፡፡ 

 እስቲ ሌላ ሌላውን ትተን፤ ቅዳሜ ጥቅምት 4 ቀን 2010 ዓ.ም ታትሞ የወጣው አዲስ አድማስ 

ጋዜጣ ላይ “የለማ መገርሳ ህልም-የዚች አገር ተስፋ” በሚል ርዕሰ ከቀረበው የደረጄ በላይነህ ጽሑፍ 

መሀል ለኔ አስተያየት ማጠናከሪያ ሊሆን ይችላል ያልኩትን መሰረተ ሃሳብ ብቻ ቀንጭበን እንመልከትና 

ከዚያም ለግለሰቡ ላነሳለት ወደምፈልገው ጥያቄ እናልፋለን፡፡ እንግዲህ የአዲስ አድማስ ጋዜጣው ደረጄ 

በላይነህ ከላይ በተጠቀሰው ርዕሰ ያቀረበውን ሰሞነኛ ፖለቲካዊ መጣጥፍ ማየት እንደሚቻለው 

“እንደታሰበውና እንደተወራው፤ የብሔር ብሔረሰቦች መብትና ብልፅግና ሳይሆን፤ መናቆርና መበላላት 

በዝቷል፤ የሚል ማልጎምጎም ድፍን ምድሩን ሞልቶታል፡፡ ለ26 እና ለ27 ዓመታት! ….” ካለ በኋላ 

ፀሐፊው “ይህን ድምጽ ፈትሾ፤ ጎልጉሎና መዝኖ፤ ለነገ ሌላ ተስፋ የሚሰጥ ሌላ ድምጽ ደግሞ ሰሞኑን 

ብቅ ብሏል፡፡ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዚዳንት የአቶ ለማ መገርሳ ድምጽ ነው” በማለት ድንገት 

ኢህአዴጋዊ ገጽታ ተላብሶ ለመከሰት ሲቃጣው የተስተዋለበትን የማምታታት ሙከራውን ይቀጥላል ተጠቃሹ 

ግለሰብ፡፡ 

 “ለ27 ዓመታት የተበታተነውን ልብ በአንድ ፍቅር የሚያስር፤ የተቃቃረውን ስሜት በይቅርታ 

ስሜት፤ በይቅርታ ፀበል የሚያጠምቅ የተስፋ ብርሃን አድማሳትን እየታከከ ነው፡፡ …” ወዘተ ሲል ትዝብት 

እንኳን የማይፈራ ተራ አሳባቂ መሆኑን አጉልቶ የሚያሳይ ውዳሴ ከንቱውን የፃፈው ደረጃ በላይነህ፤ አቶ 

ለማ መገርሳን “እንዲያውም ኢትዮጵያን ከጥፋት ለመታደግ የተላኩ መሲህ ናቸው ማለት ይቻላል…” እያለ 

ጭራሽ መለኮታዊ ፀጋ ሊያጎናጽፋቸው እስኪቃጣው ድረስ ሲያሞካሻቸው ለተስተዋለበት አድናቆቱ 

እንደምክንያት ያቀረበው ጉዳይ ክቡር ርዕሰ መስተዳደሩ “የአማራ ህዝብ የኛ ህዝብ ነው፤ የትግራይ ህዝብ 

የኛ ህዝብ ነው፤ የሲዳማ፤ የሶማሌ፤ የአኙዋክ፤ የጉራጌ፤ የአፋር፤ የቤንሻንጉል ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር 

ብሔረሰቦች የኛ ህዝቦች ናቸው” የሚል ንግግር ሰላሰሙ እንደሆነም ነው የገለፀው፡፡ 

 ስለዚህ እኔን ፀሐፊው ሆነ ብሎ እውነታውን ለማምታታት ሲል ብቻ ባውጠነጠነው የሴራ ፖለቲካ 

ቅጥፈቱ የተቃኘ መሰሪ መልዕክት አስተላልፏል የሚያሰኘኝ መሰረታዊ ምክንያትም ይሄው ከላይ የቀረበውን 

የክቡር አቶ ለማ መገርሳ ሰሞነኛ ንግግር፤ ሌላ የኦሮሚያ ወይም ደግሞ የሌላ ክልላዊ መንግስት ከፍተኛ 

የሥራ ኃላፊ ተናግሮት የማያውቅና ከኢህአዴግ መራሹ መንግስት አቋም አፈንግጠው ያነሱት አዲስ ሃሳብ 

እንደሆነ አድርጎ መውሰዱ ነው፡፡ ስለሆነም ለአዲስ አድማስ ጋዜጣው ደረጀ በላይነህ ያለኝ ጥያቄ፤ እውን 

ኢህአዴግ/ኦህዴድ አንደ አንድ የፖለቲካ ፓርቲ ለዘመናት የታገለለትና አሁንም እየታገለለት ያለው 

መሰረታዊ ዓላማ ክቡር አቶ ለማ መገርሳ ሰሞኑን ሲናገሩ ከሰማኸው የተለየ እንዳልሆነ እስከ ዛሬ ድረስ 

አታውቅም ነበርን? ወይስ ደግሞ ከዚህ ቀደም የነበሩት የኦሮሚያና የሌሎች ክልላዊ መንግስታት ርዕሳነ 



መስተዳደሮች፤ ‹እኔ ከምመራው ክልል ውጭ ስላሉት የዚች አገር ብሔሮች፤ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጉዳይ 

አያገባኝም› የሚል ግድ የለሽነትን ሲያሳዩ አውቃለሁ እያልከን ነው? ከሆነስ የትኛው የኢህአዴግ መራሹ 

መንግስት ባለስልጣን መቸና እንዴት ያን አቋም ሲያራምድ እንደተስተዋለ መግለጽ አይጠበቅብህምን? 

ከኢህአዴግ መራሹ መንግስት ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች መካከል አንዱ የሆኑትን ክቡር አቶ ለማ መገርሳን 

ድንገት ብድግ ብሎ “ኢትዮጵያን ከጥፋት ለመታደግ የተላኩ መሲህ ናቸው” የሚል ማጠቃለያ ላይ 

መድረስስ ተራ ስሜታዊነት ተደርጎ ብቻ ሊወሰድ ይችላል ወይ? የሚል ይሆናል፡፡ 

 ሌላው በዚህ አጋጣሚ ሳላነሳው ማለፍ የሌለብኝ ሆኖ የሚሰማኝ ተያያዥ ነጥብ ደግሞ፤ ገዢው 

ፓርቲ ኢህአዴግ ራሱ ስለምን በዚህን ያህል መጠን ጎልቶ ለሚገለፅ የሴራ ፖለቲከኞች ዓይን ያወጣ ቅጥፈት 

እንኳን ማስተባበያ የሚሰጥበት አግባብ ሳይኖረው ቀረ? የሚለው ነው፡፡ ምክንያቱም ፅንፈኞቹን ተቃዋሚ 

የፖለቲካ ቡድኖች የሚደግፍ አቋም ያላቸው የግል ፕሬስ ሚዲያዎች ላይ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር 

ክቡር አቶ ለማ መገርሳ ከኢህአዴግ አፈንግጠው ከእነርሱ ጋር የወገኑ የሚያስመስል አንድምታ ያዘለ 

ፕሮፖጋንዳዊ ዘመቻ ተጀምሯልና ነው፡፡ ለዚህም ደግሞ ከተጠቀሰው የደረጀ በላይነህ በተድበሰበሰ የብዥታ 

ፈጠራ ቅኝት የቀረበ ሰሞነኛ ፅሑፍ በተጨማሪ፤ ከጥቂት ሳምንታት በፊት ታትሞ የወጣ ሰንደቅ ጋዜጣ 

ላይም ተመሳሳይ ይዘት ያለውን ሌላ መጣጥፍ ስለማንበቤ እንደ አብነት ማስታወስ ይበቃልና ነው፡፡ ስለሆነም 

ጉዳዩ ኧረ የተምታታ ነገር አለ ጎበዝ! የሚያሰኝ ግርታን ሊፈጥር እንደሚችል መገመት አይከብድምና 

የሚመለከተው አካል ግልጽ ማድረግ ይጠበቅበታል እላለሁ፡፡ መዓሰላማት!  


