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የውሸት መን - ክፌሌ አንዴ 
(ማወቅ ይበጃሌ 12-07-2010) 

1. የውሸት መን 
ባሇፈት 26 ዓመታት ኢትዮጵያን በተመሇከተ ብዘ ፅሁፌ በጋዛጦች፣ በመፅሔቶች፣ በመፃህፌት መሌክ ተፅፇዋሌ፣ 

ታትመዋሌ። ዚሬ ዚሬ ዯግሞ በዴረ ገፆች፣ በጦማር ገፆች፣ በዩትዩብ በዴምፅና በቪድ መሌክ ብዘ ተብሇዋሌ። እኔ ሁለም 

ባይሆንም የገጠሙኝ ይቶች ሳነብ፣ ሳዲምጥና ሲመሇከት ኑርያሇሁኝ። አሁንም እንዴሁ የገጠመኝ ይት እያነበብኩኝ፣ 

እያዲመጥኩኝና እየተመሇከትኩኝ እገኛሇሁኝ። ባሇፈት 26 ዓመታትም  (ኢህአዯግ ስሌጣን ከያበትና በኋሊም ይህ ህገ-

መንግታዊ ስርዓት ከተመሠረተበት ጊዛ ጀምሮ) ይሁን ከዚም በፉት የተፃፈ፣ የታተሙ በቂ ባይባለም ጠቃሚና ብዘ ዕውቀት 

ሌንገበይባቸው የሚንችሌ መዚጊብት ይገኛለ። ነገር ግን በዙያው ሌክ ወይም ዯግሞ  ከዙያም በሊይ በውሸት ፕሮፓጋንዲና 

በሃሰት የተተበተቡ መዚግብት እናገኛሇን። በተሇይ  ከቅርብ ዓመታት ወዴህ ሰዎች ሇዩኒቨርሳሌ የኢንተርኔት ግንኙነት መረብ 

ዯራሽ በመሆናቸውና ትስስር በመፌጠራቸው ምክንያት በማህበራዊ ዴረ ገፆች፣ በዩትዩብ፣ እና በጦማር ገፆች የሚሰራጭቱን 

ፅንፇኝነት የተሞሊባቸው የሃሰት ወሬዎች ተጋሊጭ ሁነዋሌ። ታዴያ እኔም ይህን ጊዛ ነው  የውሸት መን ያሌኩት። 

መኑ በርግጥ የመረጃ መን (Information Age) ይለታሌ። ይህን ስም የተሰጠው የሰው ሌጅ በታሪኩ በኢንደስትሪ 

አብዮት ምክንያት ከተፇጠረው ኢንደስትሪ መሠረት ያዯረገ ኢኮኖሚያዊ መዋቅር ወዯ የመረጃ ቴክኖልጂ መሠረት ያዯረገ 

ኢኮኖሚያዊ መዋቅር መሸጋገር በመቻለ ነው። እንግዴህ ይህ የመረጃ ቴክኖልጂ ፇጣን ሇውጥ ከጊዛ ወዯ ጊዛ የሰው ሌጅ 

መረጃ የሚያጋጅበት፣ የሚያከማችበት፣የሚያትምበትና የሚያሰራጭበት መንገዴ በጣም ቀሊሌ አዴርጎታሌ። ይህ በመሆኑ 

መረጃን በፌጥነት የመሇዋወጥና የማግኘት ዕዴሊችን ሰፉ አዴርጎታሌ። በጎ ውጤቱም ተል የማወቅና የመማር አቅማችን፣ 

የመወሰን የመፇፀምና የማዴረግ አቅማችን፣ እንዱሁም ሃሳብ የመሇዋወጠና የማምረት አቅማችን ወት በእጅጉ አሳዴጎታሌ። 

አስቀያሚ ውጤቱ ዯግሞ ሰዎች በውሸት የተቀመመ የጥሊቻ ፕሮፓጋንዲ የሚረጩበት፣ በህዜቦች መካከሌ መቃቃርን 

የሚፇጥሩ መሰሪ ይቶች የሚያሰራጩበት፣ የሃሰት ታሪክ የሚፇበርኩበትና የሚያቀናብሩበት፣ ፅንፇኛ የሆነ የጥሊቻ ፖሇቲካ 

የሚያራምደበት፣ ሇራሳቸው በተዯሊዯሇ ኑሮና የሰሊም ሁኔታ ሁነው ኅብረተሰቡ ሇአመፅና ሇአፌራሽ ዴርጊት ማሰሇፌ 

የሚችለበት ምቹ ሁኔታ ፇጥሮሊቸዋሌ። ታዴያ ይህን ቴክኖልጂ ተጠቅመው በውዥምብርና በውሸት አገር 

የሚያተራምሱበት ጊዛ ነው የውሸት መን ያሌኩት። 

በዙህ የውሸት መን በተቀናበረ የሃሰት ፕሮፓጋንዲ  በሚያዚዜን ሁኔታ ተጠቂ ከሆኑት ህዜቦች አንደ የትግራይ ህዜብ ነው። 

ይህ ህዜብ በሻዕብያ፣ በትምክህትና በጠባብ ኃይልች፣ እንዴሁም በዴሮ ገዢ መዯብ ቅሪቶች ሇ26 ዓመታት የማያቋርጥ 

የጥሊቻ መቻ ተምቶበታሌ። ኢትዮጵያን ሇመናት በጉሌበት ቀፌዴዯው ይው በዴህነት አረንቋ እንዴትኖር፤ ብሔር፣ 

ብሔረሰቦችና ህዜቦች በዱሞክራሲና ፌትህ እጦት እንዴሰቃዩ ያዯረጉ ኃይልች ከስር መሠረታቸው ሇመገርሰስ ከላልች 

ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ህዜቦች ጋር በመሆን የፇፀመው እሌህ አስጨራሽ ትግሌ ዕውቅና እንዲያገኝ ያሇእረፌት ፅፇዋሌ፣ 

አሰራጭተዋሌ። የትግራይ ህዜብ ከላልች ኢትዮጵያዊያን ወገኖቹ በተሇየ ሁኔታ አሁን ባሇው ህግ መንግታዊ ስርዓት 

መሠረት ተጠቃሚ እንዯሆነ  አከታትሇው ያሇእረፌት እያስነበቡን ነው። ይህ ህዜብ ሇመናት የባዕዴ ወራሪ ኃይልች 

ሇመመከት የፇፀመው ከፌተኛ ተጋዴልና የከፇሇው ከፌተኛ መስዋዕት እውቅና ከመንፇግ አሌፇው በክህዯት እየፇረጁት 
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ይገኛለ። በታሪክ መዚግብቶቻቸውና በዛና መዋእሇቻቸው የዙህ ህዜብ ታሪካዊ ተጋዴል  አሌተመገበም። ይሌቅኑስ ታሪካዊ 

ተጋዴሇውን በመንጠቅ ሇራሳቸው ሇማዴረግ ሞክረዋሌ። በዙህ የውሸት መን ዯግሞ በተሇያዩ  የሚዴያ  አውታሮች 

በመጠቀም በሴራ በተተበተበ የውሸት ታሪክና ቅንብራቸው እውነቱን እያዯፇረሱት ይገኛለ።  

በዙህ ፅሁፌ በዙህ የውሸት መን በትግራይ ህዜብ የዯረሰ የሃሰት ፕሮፓጋንዲ ጥቃትና  የወቅቱ የሀገሪትዋን የፖሇቲካ ሁኔታ 

አስመሌክቸ ፤ በተቻሇ መጠን ሚዚኔን ጠቢቄ የራሴን ዴምፅ አሰምቻሇሁኝ። በተሇያዩ አርስቶች ዴምፅዬን ባጭር፣ ባጭሩ 

ሇመግሇፅ ሞክርያሇሁኝ። ታዴያ ይህን ሳዯርግ የኢትዮጵያ ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ህዜቦች ዕኩሌነት በሙለ ሌቤን በማመን፣ 

የአሁንዋን ኢትዮጵያ ሇመመሥረት በተናጠሌም ይሁን በጋራ ሊዯረጉት አስተዋፅኦና ሇፇፀሙት ታሪካዊ ተጋዴል ሙለ 

እውቅና  በመስጠትና ክብራቸውን በመጠበቅ ነው። ይህ እንዲሇ ሁኖ ግን ገዢ መዯቦችና ላሊ አጥፉ ኃይልች ዴርግታቸውና 

አስተሳሰባቸው ሇኢትዮጵያ ህስቦች ያሇው እንዴምታ መሠረት አዴርጌ የተቃውሞ ሃሳቤን አሰማሇሁኝ። አስፇሊጊ ነው ብዬ 

ባመንኩበት ጊዛ ግሇሰቦች ይሁኑ ዯርጅቶች እተችታሇሁኝ ወይም አሞግሳሇሁኝ። 

2. ሁለም ኢትዮጵያዊ ህዜብና ዛጋ ወገንህ ያሊዯረግከው ሇምንዴነው? 
 

አንተ ግብዜ የትምክህት አካሌ፣ የጠባብ ኃይልች አካሌ፣ የባዕዴ መሌእክተኛ ሆይ ሁለም ኢትዮጵያዊ ዛጋ፣ ብሔር፣ 

ብሔረሰብና ህዜብ ወገነህ ያሊዯረግከው ሇምንዴነው? ኢትዮጵያ  የብሔር፣ ብሔረሰብና ህዜብ ጥሊ  መሆንዋ መቀበሌ 

ያቃተህ ምን ይሁን ሚስጥሩ? ኢትዮጵያ የብዘ ብሔር፣ ብሔረሰብና ህዜቦች ባህሌ፣ ቋንቋ፣  ታሪክ፣ ወግ  ባሇቤት መሆንዋ 

ሇምን ዕውቅና ነፇግካት? ሌዩነታቸውን ጠብቀው በመፇቃቀዴ በመተሳሰብና በመቻቻሌ ተሳስረው ህዜቦች የሚመሰረትዋት 

ኢትዮጵያ ሇምን መቀበሌ አቃተህ? ሇምን ኢትዮጵያ በአንዴ ቋንቋ የሚትጠቀም በአንዴ ሃይማኖት ስር የሚትጠመቅ በአንዴ 

አሃዲዊ መንግስት የሚትተዲዯርና ዲግም የግዚት አንዴነት ሰሇባ ሌትሆን ፇሇግካት? ሇምን ይህን አስተሳሰብህ ኩፌኛ 

የተቃወመህ ወገንህ የሆነውነ  የትግራይ ህዜብ ከኢትዮጵያ  ህዜቦች እንዴገሇሌ ከሻዕብያ ጎን ተሰሌፇህ ሇዓመታት በሃሰት 

ፕሮፓጋንዲ  መትክበት? አናዲች ምክንያት እንዯምኖርህ ሳይታሇም የተፇታ ነው። 

ኢትዮጵያዊያን እነዙህና የመሳሰለ ጥያቄዎች በጥሌቀት መርምረን ምክንያቱ ማወቅ አሇብን። በዕውቀት ሊይ የተመሠረተ 

ፌርዴ መስጠትና በዕውቀት ሊይ የተመሠረተ ፌቅር ማጎሌበት ወይም ቅሬታን መግሇፅ ላሊ አማራጭ የሇውም። ከዕውቀት 

ውጭ የሄዴንበት እንዯሆነ የተሳሳተ መዯምዯምያ ሊይ እንዯርሳሇን።  የተሳሳተ መዯምዯምያና የተሳሳተ መረጃ ይን በመሰሪ 

ኃይልች እየተነዲን በራሳችን ህሌውና ሊይ እሚቃጣ ዴርጊት ሌንፇፅም እንችሊሇን። በተጨባጭም እየተፇፀመ ነው። በገዚ 

ራሳችንን፣ ራሳችንን ሇማፌረስ (selef destruction) የሚያስችሇንን ሴራ እየጠነሰሱ ከበስተጀርባ  የሚነደን ኃይልች 

በትክክሌ መሇየት ግዴ የሚሌበት ጊዛ ዯርሰናሌ። ስሇዙህ በዙህ የውሸት መን የሚነዘ አፌራሽ መሌእክቶች በተረጋገጠ 

መረጃ መሰረት መሇየት መቻሌ አሇብን። ከፖሇቲካ ይሁን ላሊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እንቅስቃሴችን አንፃር 

ሲንመሇከተው ብዘ አፌራሽ መሇእክቶችና  ይቶች ሉኖሩ ስሇሚችለ የተረጋገጠውን ብቻ እንጠቀምበት። ያሌተረጋገጠውን 

እስከሚረጋገጥ ዴረስ ወዯ ጎን እንተዎው። በእንግሉኛው አገሊሇፅ white listing ይለታሌ። ሳናውቀው የኢትዮጵያ ጠሊቶች 

ባጠመደሌን ወጥመዴ ውስጥ ገብተን ፤ እንዯ ቅጥር የባእዴ ወታዯሮች ሁነን ሀጋራችንን እየወጋን እንዲንሆን ቆም ብሇን 

ማሰብና ራሳችንን መጠየቅ አሇብን። በተሇይ ከሊይ የተነሱትን ጥያቄዎች መርምሮ በትክክሌ መረዲትና ማወቅ ሇእያንዲንዲችን 

ኢትዮጵያዊያን ሰሊማዊ ሕወትና በጋራ እሴታችን ሊይ የተመሰረተችው አዱስትዋን ኢትዮጵያ ህሌውና አረጋግጦ ሰሊምዋንና  

ሌማትዋን ሇማስቀጠሌ ወሳኝ መሆኑን በአፅንኦት ሌገሌፅሊችሁ እወዲሇሁኝ። 
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እንዙህ  የትምክህትና የጠባብ ኃይልች እንዱሁም የባዕዴ መሌእክተኛ ተግባራቸውና  ስውር ዓሊማቸው ኢትዮጵያን 

ከማጠፊት የፀዲ ቢሆን ኖሮ ህዜብን ከላሊ ህዜብ ሇይተው የጥሊቻ ፕሮፓጋንዲ ባሊራመደ ነበር። ብሔርን ሇይተው 

በትግራይ ህዜብ ሊይ የጥቃት መቻ ባሌከፇቱ ነበር። ሇኔ ብሔር፣ ብሔረሰብ ወይም ህዜብ ታሊቆች ናቸው። ከሁለም በሊይ 

ህሌውነታቸው ያስፇሌጋሌ። ህሌውነታቸው የሚያስፇሌገው ከነሙለ እሴታቸው ነው፦ ባህሊቸው፣ ቋንቋቸው፣ 

ትሩፊታቸው፣ ታሪካቸው፣ ነፃነታቸው፣ ክብራቸው፣ ወተ። ማንም ኃይሌ እነዙን ሌነፌጋቸው አይገባም። ሰው ወድ ወይም 

መርጦ አዯሇም የአንዴ ብሔር ወይም ብሔረሰብ ማንነት የሚይው። ይህን አባባሌ ብዘዎች ብሇውታሌ። ነገር ግን  

የመሌእክቱን ይት በትክክሌ ተርጉመን ተንትነን ወዯ ዕውቀት ቋታችን ያኖርነው አይመስሇኝም። እኔ የበቀሌኩበት ብሔር 

ወይም ብሔረሰብ ክብርና ህሌውና ሇማረጋገጥ መጣር ካሇብኝ እውን የሚሆነው ላልች ኢትዮጵያዊያን  ወገኖቼ የበቀለበት 

ብሔርና  ብሔረሰብ ክብርና  ህሌውና ጉዲይ ዕኩሌ ሲያሳስበኝ ነው። ሇኔ ሁለም ህዜብ በፇቀዯ የሚወረፌ ሳይሆን ክብር 

የሚገባው ታሊቅ ነገር ነው። በትግራይ ህዜብ ሊይ የዯረሰው  ነገርስ በላሊ ብሔር ወይም ብሔረሰብ የማይዯርስበት ሁኔታ 

መኖሩስ ምን ማረጋገጫ አሇን። በአንደ የዯረሰው በላሊው መዴረሱ አይቀረምና። ጓዯኛህ ሲታማ  ሇኔ ብሇህ ስማ ነው 

ነገሩ።  በላሊ መሌኩ ሰው ብሔሩን መሠረት በማዴረግ ቤት ንብረቱ ካወዯምክ፣ ካፇናቀሌከውና  ግዴያ ከፇፀምክበት ነጌ 

ተመሳሳይ ሁኔታ ባንተ ሊይ የማይዯርስ ስሇመሆኑ በምን እርግጠኛ ትሆናሇህ? በሰፇርክበት ቁና መሰፇር አይቀርምና።   

3. የህዜብ ወገንተኝነት 
 

ሰው ታሌቅ ነው። ስሇዙህ ይህ ክቡርና ታሊቅ የእግዙአብሔር ፌጡር ሇላልች ሰዎች የህሌውናና የክብር ጉዲይ ጠንቅ 

ስካሌሆነ  ዴረስ ታሊቅ ክብርና ወገናዊ አያያዜ ይገበዋሌ። ሰዎች ተሰባስበው ህዜብን ይፇጥራለ ፤ የጋራ እሴታቸው በማዲበር 

ቋንቋቸው ባህሊቸው የአኗኗር ብያቸው ወተ ያሳዴጋለ። ታዴያ ይህ የሰዎች ስብስብ ከማንኛውም ሰው ንዴ ወገናዊ 

አያያዜ አይገባውም ወይ? 

ይህ ጉዲይ ያነሳሁት በአንዲንዴ የኢህአዯግ ከፌተኛ አመራሮች የሚገነበው ጉዴሇት ሇመንቀፌ ፇሉጌ ነው። አንዴ 

ዱሞክራሲያዊና አብዮታዊ አስተሳሰብና መሪህ ከሚከተሌ ዴርጅት የመጣ አመራርና የህዜብ እንዯራሴ በከፌተኛ የስሌጣን 

እርከን ራሱን በሚያገኝበት ወቅት ህዜባዊ ወገንተኝነቱ ከተሸራረፇ ሇአፌታም መምራት አይችሌም። ከየትኛውም ብሔር፣ 

ብሔረሰብና ህዜብ ይምጣ ወገንተኝነቱ ሇሁለም ኢትዮጵያዊን ዛጎች ሳይሸራርፌ ማረጋጥ አሇበት። ከዚም አሌፍ 

ሇአፌሪካዊያንና ሇዓሇም ህዜቦች ሁለ የኢትዮጵያዊያንን ጥቅምና ክብር እስካሌነኩና ፌትህ እስካሊጓዯለ ዴረስ ፌፁም 

ወገንተኝነቱ ማረጋገጥ አሇበት። ምክንያቱም ህዜቦች ክቡርና ታሊቅ የሆነው የሰው ስብስብ ናቸውና። ይህን በጣም መሰረታዊ 

የሆነ ባህሪ ያሌተሊበሰ ስብእና ይዝ የተሾመ አመራራ ወይም የህዜብ አስተዲዯር እንዳት በህዜቦች መሃከሌ መተሳሰርን፣ 

ሰሊምን፣ አብሮ የመኖር መሌካም እሴትን መገንባት ይችሊሌ? 

 ባሇፈት ሶስትና አራት ዓመታት በሀገራችን በተሇያዩ ብሔርና ብሔረሰብ የተነሱ አሳፊሪ ግጭቶች አስተናግዯናሌ። በነዙህ 

ግጭቶች ምክንያት ብዘ ኢትዮጵያዊያን ወገኖቻችን ባሊሰቡትና  ባሌጠበቁት መንገዴ ሇሞት እንግሌትና መፇናቀሌ 

ተጋሌጠዋሌ። በዙህ መሌክ እንዴንትተራመስ ተግተው የሚሰሩ ፅንፇኝችና የውሸት ማቾች እንዱሁም ሻዕብያና 

ግብረአበሮቹ እየፇፀሙት ያሇው ወንጀሌ እንዯተጠበቀ ሁኖ በየክሌለ  ያለ የኢህአዯግ አመራሮች ህዜባዊ ወገንተኝነት 

ቢኖራቸው ኖሮ ይህን ችግር ባሌተፇጠረ ነበር የሚሌ ሙለ እምነት አሇኝ። በአማራ ክሌሌ በቅማንትና በአማራ ወገናቸው 

የተፇጠረው ችግርና ግጭት፣ በጎንዯር ሊይ በሺዎች በሚቆጠሩ የትግራይ ተወሊጆች የዯረሰው ግፌ ሞት እንግሌትና  
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መፇናቀሌ፣ በቅርቡ በወሌዴያና አከባቢው የትግራይ ተወሊጆችን ዕሊማ ያዯረገ ጥቃት፣ በጣም የከፊው ዯግሞ  

በኢትዮጵያዊያን ሶማላና በኦሮምያ ህዜብ መሃከሌ ያጋጠመው ችግር ወገኖች በጅምሊ  እስከመግዯሌና ሇመቶ ሺዎች 

መፇናቀሌ ምክንያት የሆነው ግጭት የብአዳንና የኦህዳዴ ከፌተኝ አመራሮች ይሁኑ ላልች የሚመሇከታቸው አመራሮች 

ህዜባዊ ወገንተኝነት ቢኖራቸው ኖሮ ችግሩ በእንጭጩ መፌታት ይቻሌ ነበር ወይም በቀሊለ መቆጣጠር ይቻሌ ነበር።    

   እንዯ እኔ እምነት ኢህአዳግ ህዜባዊ ወገንተኝነት የላሊቸው አመራሮቹን ሇይቶ ከዴርጅቱ በማሰናበትና በምትካቸው 

ህዜቦችን በዕኩሌ ዓይን ማየት የሚችለ የበሰለ አመራሮች መተካት እንዴሁም አቅሙን መገንባት ግዴ ይሇዋሌ። ይህ ካሌሆነ 

በኢትዮጵያ ምዴር ሰሊም፣ ዱሞክራሲና ሌማት ማረጋገጥ አስቸጋሪ የሆነበት ምዕራፌ ሊይ ዯርሰናሌ። የመሌካም አስተዲዯርና 

የብሌሹ አሰራር ችግርም የህዜባዊ ወገንተኝነት አሇመኖር ችግር ነፀብራቅ ነው።  

ላሊው የህዜባዊ ወገንተኝነት ጥያቄ ሉሆን የሚችሇው የህዜቦችን ዕኩሌ ወይም ተመጣጣኝ ተጠቃሚነት የማረጋገጥ ጉዲይ 

ነው። እንዯ ኢህአዳግ ያሇ ሇህዜብ ዕኩሌነትና ጥቅም የቆመ ህገ መንግስታዊ ሥርዓት  የሚመራ  ዴርጅት የህዜብን ዕኩሌ 

አሳታፉነትና  ተመጣጣኝ አስተዋፅኦ(inclusiveness and equity) እና ፌትሃዊ የሃፌት ክፌፌሌ (fair wealth 

distribution) ማረጋገጥ ሊይ ከፌተኛ ጥረት የሚጠይቅ የቤት ሥራ አሇበት ብዬ አምናሇሁኝ። በክሌልች መሃከሌ ያሇው 

የፇዯራሌ የበጀት ቀመር ፌትሃዊነት ሊይ ምንም ዓይነት ጥያቄ  የሇኝም። ፌትሃዊነት በተሞሊበትና ግሌፀኝነት በሰፇነበት 

አኳሃን የፋዯሬሽን ምክር ቤቱ በጀት ይቀምራሌ። በርግጥ በዙህ የውሸት መን የትግራይ ህዜብ የተሇየ ጥቅም እንዯሚያገኝ 

አስመስሇው ፅንፇኞች ሇ26 ዓመታት ምተውበታሌ። የውሸት መቻቸው ፌሬ አፌርቶ በህዜቦች መካከሌ መቃቃርን ፇጥሮ 

ሉሆን ይችሊሌ። ነገር ግን ይህ የውሸት ፕሮፓጋንዲ ስሇመሆኑ በተሇያዩ መገሇጫዎች በተሇያዩ እውነተኛ ምዴያዎች 

ተገሌፆዋሌ። ይህን እውነታ መቀበሌ ያቃተው ዛጋ ካሇ አውቆ የተኛ  ብቀሰቅሱት አይሰማም ከመሆን አሌፍ ላሊ ትርጉም 

አይኖሮውም። ስሇዙህ የኔ የፌትሃዊነት ጥያቄ የኢህአዯግ አባሌ ዴርጅቶች በየክልቻቸው የሚያስተዲዴርዋቸው ህዜቦች 

በፖሇቲካዊ፣ ማህበራዊና ዕኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ዕኩሌ ያሳትፊዋቸዋሌ ወይ? ዕኩሌ ዕዴሌ ይሰጡዋቸዋሌ ወይ? ፌትሃዊ 

የሃብት ክፌፌሌ ሇማረጋገጥስ ምን የሚጨበጡ እርምጃዎች ይወስዲለ? ይህ ጥያቄ ሇህወሓት፣ ሇኦህዳዴ፣ ሇብአዳንና 

ዯኢህዳን ይመሇከታሌ። 

ሇማንኛውም በዙህ ርዕስ ማስተሊሇፌ የፇሇኩት መሌእክት ህዜባዊ ወገንተኝነት የላሇውና ህዜቦችን በዕኩሌ ዓይን ማየት 

የማይችሌ አመራር ሰሊም፣ ዱሞክራሲና ሌማት ሇማስከዴ ህዜብን መምራትና ማስተባበር አይችሌም። የመንግስት የስሌጣን 

እርከን በተቻሇ መጠን ህዜባዊ ወገንተኝነት ሊሊቸው አመራሮች መስጠት ውጤቱ አመርቂ እንዯሚሆን ሁሊችንም 

ያስማማሌ።  ሰው ከየትም ወገን ይሁን ከየትም ይምጣ መመኛው መሆን ያሇበት ስብእናው ነው። 

4. የጠቅሊይ ሚኒስትርነት ጉዲይ 
በቅርቡ የአቶ ሃይሇማርያም ዯሳሇኝ ከስሌጣን የመሌቀቅ ጥያቄ ማቅረባቸው ተከትል ስሇ ቀጣዩ የሀገራችን ጠ/ሚኒስትር ብዘ 

አነጋጋሪ ጉዲዮች ተነስተዋሌ። አንዲንዴ ግሇ ሰቦች ካዯረባቸው ኩፌኛ ጠ/ሚኒስተር የመሆን ጉግት አባዛ ከወዱሁ ነገሮችን 

በማመቻቸትና የማይገባቸውን የአመራር ቦታ ሊይ በመቆናጠጥ ጠ/ሚኒስትር የሆኑ ያክሌ ውዥምብር ፇጥረዋሌ። በርግጥ 

እነዙህ ሰዎች ኢህአዳግ በመተካካት ሂዯቱ  ሊይ የፇፀማቸው ስህተቶች መገሇጫ ናቸው። ስሇ እነዙህ ግሌ ሰዎች የግሌ 

ስብእና ያሇኝ ጥያቄ ከመሰንሬ በፉት አቶ መሇስ ዛናዊ ከዙህ ዓሇም በሞት በተሇዩን ሳምንት በማስታወሻ ዯብተሬ (diary) 

ያሰፇርኩት አጭር ፅሁፌ ሊካፌሊችሁ። 
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25/12/2004 ዓ/ም 

በርግጥም ይህ ሰው ታሊቅና ዴንቅ ነበር። ኢትዮጵያ በሃን ሌቧን ተሰብሯሌ።  ሇመሪዋን ጥሌቅ ፌቅር እንዲሊት ሇዓሌም መስክራሇች። 

በዙያ ያሌጠብቅነው አሳዚኝ አጋጣሚ “ሀገር ማሇት ህዜብ ነው።” የሚሇውን ሃቅ በግሌፅ ተገንዜበናሌ። የሚገርመው ነገር ግን የኢትዮጵያ 

ህዜብ ማሇት ፌቅር መሆኑ ነው። ሀገር ማሇት ህዜብ ነው። ዚሬ በኢትዮጵያ ህዜብ ማሇት ፌቅር ሆነ። 

በአቶ መሇስ ዛናዊና ዴርጅታቸው ኢህአዳግ አመራር ኢትዮጵያ ከዴህነት አረንቋ  የሚያስወጣት መንገዴ በመያዜ በሁሇት እግሯ 

መራመዴ ጀምራሇች። በዙህ መንገዴ ስትራመዴ ወዯ ኋሊ የሚትመሇስበት ዕዴሌ የሊትም። ምክንያቱም መመሇሻ መንገደ ተግቷሌ። 

የኢትዮጵያ  ህዜቦች በሙለ በአንዴ ቃሌ ግተውታሌ። 

ኢትዮጵያ በዙህ መንገዴ ስትራመዴ በፇጣን ሩጫ፣ ወይም በቀስታ በመራመዴ፣ ወይም ዯግሞ  ቀስ ብሊ እያረፇች እየተራመዯች፣   

እንዯገና እያረፇች እየተራመዯች ትጨርሰዋሇች። የአረማመዴዋ ፌጥነት የሚወስን አንዴ ታሪካዊ ሃሊፉነት ሇኢህአዳግ አመራርና  አባሊት 

ተጥሇዋሌ። እያንዲንደ የኢህአዳግ አመራር ይሁን  አባሌ ሇስሌጣን ሳይጓጓ፣ ሇጥቅም ሳይጓጓ፣ እንዱሁም ሇዜና ሳይጓጓ ፌፁም 

መስዋእትነት የሚከፌሌበት ጊዛ ከማንኛውም ጊዛ  በበሇጠ  አሁን ሁነዋሌ። ስሇሆነም ይህ ሇኢትዮጵያ  በፌጥነት መራመዴና  

አሇመራመዴ ወሳኝ ጉዲይ ነው።  ህዜቡ ቢሆን በአንዴ ቃሌ ወስኗሌ። 

የታሊቁ መሪያችን አቶ መሇስ ዛናዊ የነበረው ህዜባዊ ሃሊፉነት በመረከብ ሀገሪቱን ሇወዯፉቱ የሚመራ  አካሌ የሃሊፉነቱ ቦታው እሳት 

መሆኑ ከወዱሁ መገንብ ይኖርበታሌ። ይህ ቦታ በከፌተኛ ዯረጃ ጠንክሮ  መስራትን፣ ፌፁም የህዜብ አገሌጋይ መሆንን፣ ፌፁም 

ሀገራዊ ወገንተኝነትንና የሀገር ጥቅም ማስቀዯምን፣ በከፌተኛ ዯረጃ የአመራር ክህልትንና ዕውቀትን መገንባትን፣ እንዱሁም ጥንካሬና 

ብርታትን የሚጠይቅ መሆኑ መገንብ ያስፇሌጋሌ። ይህ ካሌሆነ  እሳቱ በጣም ይፊጃሌ። በተአምር እረፌት አይሰጥም። 

    የክቡር ታሊቁ መሪያችን አቶ መሇስ ዛናዊ ነፌስ መንግስተ ሰማያት ያዋርስሌን!! አሜን!! ይሊሌ ማስታወሻው። 

እንግዴህ ይህን የዴያሪ ማስታወሻ ይትና አሁን ያሇው በአንዲንዴ የኢህአዳግ አመራሮች የጠ/ሚኒስትርነት ስሌጣን ሽኩች 

ሀገሪቱን ካሇችበት ሁኔታ በማገናብ ሌቦናችሁን ይመዜነው። አሁን ባሇው ሁኔታ ይሁን የወዯፉታዋ ኢትዮጵያ የሚመራ 

አካሌ ብስሇት፣ የአመራር ችልታ፣ ሇቦታው የሚመጥን ስብእና የፖሇቲካ  አቅም ከላሇው አስቸጋሪ ነው። በማስተዋሻው 

እንዯተገሇፀው ወንበሩ እሳት ነው። ትክክሇኛ አመራር ካሊገኘ  የኢትዮጵያ  ህዜብ ዕረፌት አይሰጠም። ሇዙህ ቦታ ያሇአቅምህ 

መንጠራራትም አያስፇሌግም። ከኔ ብሔር ይሁን ከኔ ወገን ይሁን ብል መንጫጫትም አያስፇሌግም። ጠቅሊይ ሚኒስትርነት 

የአቅም እንጂ የወረፊ ጉዲይ መሆን የሇበትም። ህዜብ መንግስት እንዱመራ  ሃሊፉነት የሰጠው ዴርጅት ከሁሊችንም ይሻሊሌ 

ብል ያሰበውን መሪ ያስቀምጠሌን። ይህ ካሌኩ ንዲ ጠ/ሚኒስትር ካሌሆነ እየተባሇ  የሚመርሊቸውን ስሇ ድ/ር አብይ 

አህመዴ ግራ የገባኝ ነገር አሇ። 

 ድ/ር አብይ አህመዴ የተባለ ሰውዬ በቅርቡ በwikipedia website (https://en.wikipedia.org/wiki/Abiy_Ahmed_Ali) 

የተሇጠፇው ስሇሳቸው የሕይወት  ታሪክ የሚገሌፅ ፅሁፌ ተመሌከቱ። የሚገርመው ነገር የኢመዯኤ ዋና ዲሪክተር ሁነው 

አያውቁም። ኤጀንሲው ከተፀነሰ ጊዛ ጀምሮ እስከ አሁን  የኢመዯኤ ዋና ዲሪክተር ሜ/ጀነራሌ ተ/ብርሃን ወ/አራጋይ ናቸው። 

በዙህ ሕይወት ታሪካቸው በሚገሌፅ ፅሁፌ በ1980ዎቹ  መጀመርያ ብ15 ዓመታቸው ትግሌ ውስጥ እንዯ ገቡ አስነብበውናሌ 

(በ1976 ተወሇደ፤ በ1991 ኦህዳዴ ተቀሊቀለ)። ይህም ነጭ ውሸት ነው። እኔ እስከማውቀው ዴረስ በኢህአዳግ ሰራዊት 

ሇመሰሇፌ ከ18 ዓመት በሊይ መሆን የግዴ ስሇነበረ። እንህ ሰውዬ ታዴያ ተኪ ናቸው? የሚዯንቅ መተካካት!! 
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በጣም የሚገርመኝ ነገር እሳቸውና  ከጎናቸው  ያለ የኦህዳዴ ባሇስሌጣናት በተቋዋሚ ምዴያ፣ በማህበራዊ ምዴያና በዩቱዩብ 

ጀብዯኞች ሲዯነቁና ሲሞገሱ እናያሇን፣ እንሰማሇን። ታዴያ እነዜህ ሰዎች የኢህአዳግ አመራር ከሆኑ እንዳት ከተቋዋሚዎች 

ጎራ በተሇየ አዴናቆት ይጎርፌሊቸዋሌ። እነዙህ ሰዎች የኢህአዳግ መሇዮ  ሇብሰው ኢህአዳግን የሚያጠቁና ህገ መንግቱን 

በኃይሌ ሇመናዴ ከሚፇሌጉ ወገኖች ጋር የተሰሇፈ ይመስሊለ። እንዴህ ከሆነ ኢህአዳግ እንዳት እንዴህ የመሳሰሇ  

የአስተሳሰብ እንክርዲድች መሇየት አቃተው። ምናሌባት የኢትዮጵያ ዱሞክራሲያዊና ኢኮኖሚያዊ ሇውጥ በዓይነ ቁራኛ  

የሚመሇከቱና መበታተንዋን የሚመኙ ወገኖች ተሌኮ  በማወቅ ይሁን ባሇማወቅ አንግበው የማተራመስ ኃይልች አካሌ 

ስሇመሆናቸውና አሇመሆናቸው ኢህአዳግ እርግጥኛ ነው ወይ? 

በኢትዮጵያዊያን ሶማላና በኦሮምያ ህዜብ መሃከሌ ግጭት በማጋጠሙ ምክንያት በሚያዚዜን ሁኔታ ዛጎች ሕይውታቸውን 

አጥቷሌ፣ የአካሌ ጉዲተኞች ሁነዋሌ፣ አሰቃቂ ግዴያ ተፇፅሞባቸዋሌ፣ ከቤት ንብረታቸው ተፇናቅሇዋሌ። ድ/ር አብይና ግብረ 

አበሮቻቸው ሃሊፉነታቸው ከመወጣት ይሌቅ ጉዲዩ ሊሌዋሇበት አካሌ ስያሊክኩ ቆይተዋሌ። ይህን አስከፉ ግጭት በወጉ 

መቆጣጠር ያሌቻሇ አመራር ሇጠቅሊይ ሚኒስትርነት ሹመት ሲጓጓ የሚያስገርም ቢሆንም፤ ጉዲዩ ያነሳሁበት ዋናው አንግሌ 

ግን ከሊይ የገሇፅኩት የህዜባዊ ወገንተኝነት ጉዲይ ነው። በከፌተኛ አመራር ተቀምጠህ ነገር ግን በህዜብ መሃከሌ 

አሇመግባባት በሚፇጠርበት ወቅት ሚዚኒህ ስተህ ጎራ ከሇየህ እንዳት በህዜቦች መሃከሌ መተሳሰርን፣ መተማመንና  ፌቅርን 

ሌታመጣ ትችሊሇህ። ምህዋሩ የሳተ አመራር፣ ከፌትህ ሚዚንና የህግ የበሊይነት መርህ ጨርሶ የራቀና ያፇነገጠ አመራር 

እንዳት ኢትዮጵያዊያን መምራት ይችሊሌ? 

በእኔ እምነት አመራር በተቻሇ መጠን ሇሁለም ህዜቦች ዕኩሌ ወገናዊ አስተሳሰብ ሉኖሮው ይገባሌ። ብሔር፣ ብሔረሰብና 

ህዜብ በዕኩሌ ዓይን ማስተዲዯር መቻሌ አሇበት። አመራሮች በብሔር ሰበብ ከወንጀሇኞች ጋር ጎራ ሇይተው በህዜቦች 

መሃከሌ የሚያጋጥም ግጭቶች የሚያባብሱ ከሆኑ እንዳት ሰሊምና  አብሮ የመኖር እሴት ሉረጋገጥ ይችሊሌ? 

በሚናስተዲዴረው ብሔር፣ ብሔረሰና ህዜብ በወንጀሇኞች አስከፉ ግፌ ሲፇፀም፣ ሇምን ተመሳሳይ ግፌ በላሊው ብሔር 

ወይም ብሔረሰብ እንዴዯርስ እንፇቅዲሇን? ሇምን አስቀዴመው ግፌ የፇፀሙ ወንጀሇኝች ተባብረን በህግ ፉት አናቀርብም? 

ሇምንስ የህዜብ አመራር ተብሇን የወንጀሇኞች ዋሻ እንሆናሇን? ይህን ጉዲይ ሇላልችም የኢህአዳግ አባሌ ዴርጅቶችም 

የሚመሇከት ይሆናሌ። 

በድ/ር አብይ አመራር ስፌር ቁጥር የላሇው ዜርክርክነትና ሇከፌተኛ እሌቅት፣ ሇሰሊም እጦትና የእርስ በርስ ጦርነት 

ሉያስከትሌ የሚችሌ የጎሊ የአመራር ክፌተት የሚፇጠር ይመስሇኛሌ። የኔ ጥያቄ የጠቅሊይ ሚኒስትሪነት ጉዲይ ብቻ 

አይዯሇም። ይውት የመጡና  አሁንም የያዘት የአመራር ቦታ ስእብናቸው ሇዙህ ቦታ  የሚመጥን አይመስሇኝም። ስሇሳቸው 

በአይጋ ፍረም ብዘ አንብያሇሁኝ። በወሬም ዯረጃ  ብዘ ይባሊሌ። በአመራር ችልታ፣ በመሌካም ስነ-ምግባር፣ በአስተሳሰብ 

ብስሇትና  ምጥቀት ሳይሆን በውሸት፣ በማጭበርበር፣ በግበረ ስጋዊ ሰሰኝነት፣ ወተ የሚታወቅ ሰው ፤ አሁን ሇተቀመጠበት 

ማማ ይገጥማሌ ወይ? ሰፉው የኦሮምያ ህዜብ የሚወክሇው ዴርጅት ሌቀ መንበር መሆን ማሇት እንዳት በጨበጣ?  በጣም 

በአስተሳሰብ የበሰለና አስተዋይ አመራሮች ያለበት ኦህዳዴ እንዳት በአጭበርባሪዎች ሉናጥ ቻሇ? ሇማንኛውም ኢህአዳግ 

ሇነዙህ ጥያቄዎች ተገቢ ምሊሽ መስጠት እንዴችሌና እንዜህ ችግሮች መፌታት የሚያስችሌ የበሰሇና ጥበብ የተሞሊበት 

አመራር መስጠት የሚችሌ ጠ/ሚኒስትር መምረጥ እናዲሇበት አፅንዖት ሰጥቸ ሃሳቤን ሇመግሇፅ እወዲሇሁኝ።        

(ክፌሌ ሁሇት ይቀጥሊሌ) 


