
 

የውሸት ዘመን - ክፌሌ ሁሇት 
 

(ማወቅ ይበጃሌ 16-07-2010) 

ማስታወሻ ፦  ከ1-4 ያለት ርዕሶች ክፌሌ አንዴ ሊይ ይመሌከቱ።  

5. የኢህአዳግ የመተካካት ውጤት 
 

በመርህ ዯረጃ ኢህአዳግ ከአንጋፊው ትውሌዴ ወዯ ቀጣዩ  ትውሌዴ በታቀዯ መሌኩ የሃሊፉነትና የስሌጣን ሽግግር እንዱኖር 

ማዴረጉ የሚዯገፌ ተግባር ነው። በተጨማርም የአብዮታዊ ዱሞክራሲያዊ የፖሇቲካ አስተሳሰብ ከትውሌዴ ወዯ ትውሌዴ 

ማስተሊሇፌ እንዴቻሌ በቀጥይነት ሉሠራበት የሚገባ ጉዲይ ነው። አሁን ካሇው አንጋፊ የኢህአዳግ አመራር ወዯ አዱሱ 

ትውሌዴ የፖሇቲካ አስተሳሰቡ ማስተሊሇፌና ከወዱሁ ቀጣይነቱ ማረጋገጥ ሇአፌታም ችሊ መባሌ የላሇበት ጉዲይ 

ይመስሇኛሌ። የፖሇትካ ትግሌ እንዯ የደሊ  ቅብብልሽ ሩጫ መሆኑ የሚታወቅ ነገር ነው። ስሇዚህ የኢህአዳግ አንጋፊ  

ከፌተኛ አመራሮች ከነሱ ሥር የአመራር ክህልት እያዲበሩ የመጡ ሰዎች ይሁኑ ላልች ምሁራን የፖሇቲካ ሃሊፉነታቸው 

ማሸጋገራቸው ሁሊችንም የሚያግባባ መሌካም አስተሳሰብ ነው።    

ነገር ግን የመተካካት ስትራተጂና  ሂዯቱ ጥንቃቄ የሚሻ ጉዲይ መስል ታይቶኛሌ። ተኪ ተብሇው የሚመሇመለና የሚታጩ 

የዴርጅቱ የአመራር አባሊት የአቅምና  የአስተሳሰብ ዯረጃቸው በውሌ ሉጠና ይገበዋሌ። ተኪ የአመራር አባሊት በሚመዘኑበት 

ጊዜ የትምህርት ዝግጅትና የፖሇቲካ አቅማቸው፤ የመወሰን፣ የመፃፌ፣ የመተንተንና የመግሇፅ አቅማቸው፤ የአመራር ችልታና 

ህዝብን የማስተዲዯርና  የማገሌገሌ ዝግጁነታቸው፤ ከሁለም በሊይ ዯግሞ  በአቋማቸው የማይዋዥቁ ስሇመሆናቸው ወዘተ 

በከፌተኛ  ጥንቃቄ መታየት አሇበት። ምናሌባት ኢህአዳግ እንዯ  ዴርጅት ተኪዎች የማፌራት አሠራርና  ስትራተጂ 

ይኖሮዋሌ ብየ አምናሇሁኝ። ነገር ግን አሠራሩና ስትራተጂው የሚፇተነው እነዚህ ተኪዎች ስሌጣን ሊይ ተቆናጥጠው ህዝብን 

ማስተዲዯር ሲጀምሩ በሚኖረው ሇውጥ ነው። ሇውጡ ገምቢ ነው ወይስ አፌራሽ አንዴ ጉዲይ ሁኖ ችግሮች በሚፇጠሩበት 

ጊዜ አፇታታቸው ስንመረምረው አቅማቸውና  የፖሇቲካ ውግንናቸው ቁሌጭ አዴርጎ  ያሳየናሌ። ተኪዎች የሚያመጡዋቸው 

የመፌትሄ ሃሳቦች እዚህ ግባ የማይባለ፣ በህዝቡ ዘንዴ ተቀባይነት የላሊቸው ከሆኑና ነገሮች በፌጥነት በወጉ ውሳኔ  

ሳያርፌባቸው ቀርተው በይዯር እየተንከባሇለ ህዝቡ ሇእንግሌትና ሇተቃውሞ የሚያጋሌጡ ከሆኑ መተካካቱ መሠረታዊ ችግር 

አሇበት። በዚህ መነፅር አሁን ያሇው የሀገሪቱ የፖሇቲካ አሇመረጋጋት ከምክንያቶቹ አንደ የኢህአዳግ የመተካካት ችግር ነው 

ብዬ አምናሇሁኝ።  

ይህን የህዝብ ትግሌና ሥርዓት መርተው እዚህ ያዯረሱ አንጋፊ የኢህዳግ አመራሮች የትግሌ ስሌት የቀየሱት ፤ የሀገር ግንባታ 

(nation building) ስትራተጂ የዘየደትና የነጠረ  የፖሇቲካ  ሥርዓትና  ዓሊማ ያረቀቁት ከኢትዮጵያ  ህዝብ ነባራዊ ሁኔታ 

ባሻገር ምናሌባትም በጣም ጥቅት መፃህፌትና  ሰነድች ታግዘው እንዯሚሆኑ ግሌፅ ነው። እነዚህ አንጋፊ  አመራሮች ትግሌ 

የጀመሩት እንዯ አሁን ዓሇም በመረጃ ጎርፌ በተጥሇቀሇቀችበት ጊዜ  ሆነው ሳይሆን መረጃ  በመፃህፌትና ጋዜጦች ተጠናቅሮ 

እየተቆነጠረ በሚሇቀቅበት ጊዜ ነበር። ዛሬ  መረጃ በመዲፊችን ሊይ በተሇያየ  መንገዴ በቀሊለ መግባት በምችሌበት ጊዜና 



ሁኔታ  ሆነው አንጋፊዎችን በመተካት ሃሊፉነት የተሰጣቸው ሌፌስፌስ አመራሮች የአቅም ውሱንነትና  ሃሳብ የማፌሇቅ 

ዴህነታቸው ሇኔ ጎሌቶ እየታየኝ ነው። 

ባሇፈት ዓስርት ዓመታት ኢህአዳግ  በመተካካት ስም ወዯ አመራርነት ያመጣቸው ግሇሰቦች የተወሰኑትን  ትቶ 

በአብዝሃኛዎቹ ብትጨምቃቸው፣ ብትጨምቃቸው የአንዱት ጠብታ ዕውቀት እንኳ የሚወጣቸው አይመስለም። 

አንዲንድቹማ በዘፇቀዯ የሚነጉደ፣ እንዯ መሰሊቸው የሚነፌሱ የዘቀጠ የትምክህትና የቀሇም አብዮተኞ አስተሳሰብ ማከማቻ 

ናቸው።  የተወሰኑት ዯግሞ  ስትመሇከታቸው በአቅም ዯረጃ አስተሳሰባቸው ዯህና ሆነው በኢህአዳግ  መርህና የፖሇቲካ  

እምነት በዯምብ ያሌተገሩ መሆናቸው ትገነዘባሇህ። አሇፌ ብሇህ ዯግሞ መሠረታዊ በሚንሇውም መሪህ የማይገዙና የአመራር 

ዱሲፕሉን የላሊቸው ህዝበኞች (populist) ሆነው ታገኛቸዋሇህ። የሚገርመው ነገር አንዴ ችግር በሚፇጠርበት ጊዜ 

ሁሊችንም የመፌትሄ  ሃሳብ ከአንጋፊዎቹ የኢህአዳግ  አመራሮች እንጠብቃሇን። ኢህአዳግ  በማዲን ጉዲይም ተኪና  ተተኪ 

የተፊጠጡበት ጊዜ ይመስሊሌ። 

በትክክሌ እንመሌከተው ከተባሇ አሁንም የህዝቡ እምነት ያረፇው በአንጋፊዎቹ ሊይ ነው። በነ አቶ ካሳ ተክሇብርሃን (ሇምን 

እንኳ ወዯ አሜሪካ እንዯሊኳቸው?)፣ በነ አቶ አዱሱ ሇገሰ፣ እነ  አቶ  አባይ ፀሃየ፣ በነ አቦይ ስብሓት፣ በነ አቶ ኩማ ዯመቅሳ 

ወዘተ (ሁለም ከሚዘረዝር) ሊይ የህዝቡ እምነት የተሻሇ ሁኖ  ታገኘዋሇህ። ተኪዎቹማ ጎራ ሇይተው የሚጠፊፈ ነው 

የሚመስለት። የሻዕብያ፣ የትምክህትና የጠባብ ኃይልች ምዴያዎች የሚያጠቁት አንጋፊዎቹ የኢህአዳግ አመራርን ነው።   

አንጋፊዎቹ የኢህአዳግ አመራር ተዲክመው ከወዯቁ፤ የኢትዮጵያ ጠሊቶች ተክዎቹ ከቁጥር አያስገቧቸውም። በአንዴ 

አስተሳሰብ ራሳቸውን አኑሮው መራመዴ የማይችለና በስሜት የሚነደ ሌፌስፌሶች መሆናቸው ነቅተውባቸዋሌ። ጠሊቶቻችን 

ኢትዮጵያን በማፇራረስ አጀንዲቸው ሊይ በቀሊለ ሉያሰሌፎቸው እንዯሚችለ ጠንቅቀው ያውቃለ። ተወዯዯም ተጠሊም 

ኢህአዳግ መቀበሌ ያሇበት ባሇፈት ዓመታት የታየው የአመራር ክፌተትና ዴክመት የመተካት ስትራተጅው ግዴፇት ውጤት 

መሆኑ ነው።  

እኔ የኢህአዳግ ጠንካራ ዯጋፉ ነኝ - ከኢህአዳግ የተሻሇ የፖሇቲካ ዴርጅት እስካሌተፇጠረ  ዴረስ። በክፌሌ አንዴም ይሁን 

በዚህ ክፌሌ ኢህአዳግ ሊይ የታዩኝ ጉዴሇቶች አንስቻሇሁኝ። ዯጋፉ ከሆንክ ሇምን ትለኝ ይሆናሌ። መዯገፌ ማሇት እንዯ 

አዝማሪ መሌካም፣ መሌካሙን መዘመር ማሇት አዯሇም። በርግጥ ኢህአዳግ ሇዚህ ችግር የዲረገው መሌካም፣ መሌካሙን 

መስማት መፇሇጉን ይሆናሌ። መሌካም፣ መሌካሙን የሚዘሙሩሇት ሰዎች አቀረበ። ሇማንኛውም በኔ እምነትና  ግንዛቤ 

ሇመተካካቱ ችግር መንስኤ ናቸው ያሌኳቸውን ነጥቦች እንዯሚከተሇው ተቀምጠዋሌ። 

1. መጀመርያ የችግሩ መንስኤ ራሳቸው የኢህአዳግ አንጋፊዎቹ አመራሮች ናቸው። ትክክሇኛ ተኪ የማፌራት ሃሊፉነት 

በዋናነት የነሱ ስሇሆነ። በኢህአዳግ መርህና  የፖሇቲካ እምነት (አብዮታዊ ዱሞክራሲ አስተሳሰብ) ተኪዎች 

የመግራትና  የማነፅ ሃሊፉነት የወሰደና  መውሰዴም ያሇባቸው እነሱ ስሇሆኑ። ታዴያ በነሱ ሥር ያሳዯግዋቸው 

ሰዎች አንዴም ወሬ አቀባይ በራስ መተማመን የላሊቸው “አብየት ጌታዬ” ዓይነት ሰዎች ናቸው። አሌያም 

የኢህአዳግን ዓሊማ የሚንደ ኃይልች የኢህአዳግ ጃኬት (ኮት) ሇብሰው ከአንጋፊዎቹ የኢህአዳግ አመራሮች ሥር 

በሚገባ ተዯግፇው አዴጓሌ ። 

2. ላሊው ነጥብ በኢህአዳግ ውስጥ የተሇመዯ አፌራሽ መዋቅር ስውር የአመራሮችና የአባሊት ኔትወርክ ነው። 

በመሠረቱ ይህ ስውር የኔትወርክ መዋቅር ሁነኛ የስሌጥናቸው መከሊከያ መሳርያ ነው። ይህ ስውር የኔትወርክ 

አወቃቀር እርስ በርሱ ከሊይ ወዯ ታች፣ ከታች ወዯ ሊይ እየተመጓጎሰ በህዝቡ አስተሳሰብም ፌፁም የተሳሰተ ገፅታ 



እየፇጠረ ጥቅሙና ስሌጣኑ የሚያረጋግጥ፤ የህዝብ ጉዲይ ወዯ ጎን የተወ ነው። ይህን ኔትወርክ የሚመሠረተውና 

የሚያዴገው  በዋናነት የትውሌዴ መንዯርን መሠረት በማዴረግ ነው። ከዛም አሌፍ በሙስና የህዝብን ገንዘብ 

በማግበስበስ ሊይ የሚገናኙ ሃሊፉዎችም ይመሠሩትታሌ። የኔትወርኩ ዋና  ዓሊማ ጥቅምንና ስሌጣንን የመከሊከሌ 

አጀዲ  የያዘ  ነው። የመተካካት አጀንዲም ሲነሳ ሁለም ከራሱ ኔትወርክ ይተካሌ። በነገራችን ሊይ በኔ እምነት 

በአሁኑ የኢህአዳግ የጥሌቅ ተሃዴሶ  እንቅስቃሴ ኔትወርክ በማፇራረስና ራሱን በትክክሌ በመገምገም ጥሩ ርቀት  

የሄዯው ህወሓት ነው። አሁን ወዯ ሥራ አስፇፃሚነት የመጣው የህወሓት አመራርም በጥንቅሩ ዯህና ይመስሊሌ።  

3.   በሶስተኛ ሉነሳ የሚችሇው ነጥብ በቅርብህ ያሇው በተወሰነ የሥራ ሃሊፉነት ረዘም ሊለ ዓመታት ከአንታ ጋር 

የሠራ ግሇ ሰብ ከፌ ያሇ  የሃሊፉነት ቦታ እየሰጠህ መሄዴ ዯግሞ የተሇመዴ ነገር ነው። የግሇሰቡ ብቃት መሰረት 

ያዯረገ ሳይሆን አመራሮች ከግሇሰቡ ጋር በጊዜ  ሂዯት አብሮ  በመስራቱ ምክንያት በሚያዲብሩት እምነትና ሰብአዊ 

ትስስር መሠረት በከፌተኛ የሃሊፉነት እርከን እንዱቆናጠጥ ምቹ ሁኔታ የመፌጠር ጉዲይ በሰፉው ይታያሌ።  

4. ኢህአዳግ እንዯ ዴርጅት ጥሩ ሰዎች የማዯን ዝንባላ አሌተገነዘብኩሇትም። ጥሩ ጭንቅሊት ያሊቸው (best 

minds) በማዯን በአስተሳሰብና በፖሇቲካዊ የአመራር ዱሲፕሉን አንፆ በሀገሪቱ ጉዲይ ሊይ ማሳተፌ አስፇሊጊ ነው 

ብየ  አምናሇሁኝ። እንዴያውም በኢህአዳግ አባሌነት የሚመዘገቡ ሰዎች በሥራ ዓሇም ሰነፌ የሆኑና በዩኒቨርስቲ 

በትምህርት አቅማቸው ዝቅተኛ  የሆኑ ናቸው ይባሊሌ።    

6. የውሸት ዘመንና የኢትዮጵያ ጠሊቶች 
 

የማህረዊ ሚዴያ ተጠቃሚ በጣም እየጨመረ በመጣበት ጊዜና የግንኙነት ቴክኖልጂ እያዯገ  በመጣበት ጊዜ በተንኮሌ 

የተተበተበ የሃሰት መረጃ በወጣቶች መዲፌ ሊይ ማዴረስ በጣም ቀሊሌ ሁነዋሌ። ሻዕብያና ግበረአበሮቹ እንዱሁም ፅንፇኛ  

ዱያስፖራ ፖሇቲከኞች  ይህን አፌራሽ መንገዴ በመከተሌ በኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ሊይ አስቸጋሪ ፇተናዎች ሇመዯቀን 

ወጥረው እየሰሩ ይገኛለ። ህዝቦች ስሜታቸውን ሉቆረቁር የሚችሌ ታስቦበት ዱዛይን የተዯረገ የጥሊቻ ይዘት በተዯራጀ  

መሌክ ይረጫለ፣ ያሰራጫለ። በዯምባራ በቅል ቃጭሌ ተጨምሮ እንዯሚባሇው መንግስት በራሱ በፇጠረው የውስጥ ችግር 

ሊይ እንዯ ሻዕብያና ማስተሮቹ የሚያሰራጩት የጥሊቻ ፕሮፓጋንዲ ተጨምሮ አገራችን የፖሇቲካ ቀውስ ውስጥ እየከተታት 

ይገኛሌ። 

  ከዚህ በተጨማሪ ኢትዮጵያ ተጋሊጭ የሆነችበት ጉዲይ የቀሇም አብዮተኞች ጥቃት ነው። በተሇያዩ ፅሁፍች እንዯተገሇፀው 

የቀሇም አብዮት ምዕራባዊያን ወይም ዯግሞ የኒኦ ሉበራሌ ኃይልች በጎዲና ሊይ ነውጥና  አመፅ በማቀጣታጠሌ መንግስትን 

ሇማፇራረስ የሚጠቀሙበትና የዓሇም ለዓሊዊ ህዝቦችን የሚያጠቁበት፣ የሚቆጣጠሩበትና  አንጡራ ሀብታቸውን 

የሚበዘብዙበት ስሌት ነው። የቀሇም አብዮት ከቀዴመዋ  ሶቭየት ኅብረት ጀምሮ በብዙ አገራት በተከታታይነት የተሞከረ 

በአንዲንድቹ የመከነ  በአንዲንድቹ ዯግሞ መንግስት አሌባ አገሮች የፇጠረ አዯገኛና  አፌራሽ ተግባር ነው። በኢትዮጵያ  

እየተካሄዯ ያሇው የቀሇም አብዮት ነው ወይ ላሊ ጉዲይ ሆኖ ኢትዮጵያ ሇቀሇም አብዮት ተጋሊጭ መሆንዋ  ግን በግሌፅ 

ማየት እንችሊሇን።  

ኢትዮጵያ ሇዘመናት ሇነጮች (ምዕራባዊያን) ሇአፌታ እንኳ ሳትንበረከክ ሇአፌሪካዊያን ነፃነት ተምሳላት መሆንዋ፣ ዛሬ ዯግሞ 

የራሱ የሆነ ሇየት ያለ ባህርያት ያለት ህገ-መንግስታዊ ሥርዓት መገንባት መቻሌዋና በራሱ የሚቆም የኢኮኖሚ (self-

resilience economy) ግንባታ  ሇማካሄዴ ቁርጥኛ መንገዴ መያዝዋ  ሇምዕራባዊያን ኒኦ ሉበራሌ ኃይልች እረፌት የሚሰጥ 



አይመስሇኝም። ኢትዮጵያ አሁን በያዘችው መንገዴ ተግዲሮቶችን አሌፊ ውጤት ማስመዝገብ ከቻሇች ላልች አፌሪካዊያን 

ሀገሮች ተመሳሳይ መንገዴ የማይከተለበት ምክንያት የሇም። አፌሪካዊያን አንጡራ ሃብታቸውና  የመዋዕሇ  ንዋያቸው ፌሰት 

መቆጣጥር ቻለ ማሇት ሇኒኦ ሉበራሊዊያን ራስ ምታት ከመሆን አሌፍ ጥቅማቸው በእጅጉ የሚጎዲ  ነው። በዚሁ ምክንያት 

የኒኦ ሉበራሌ ኃይልች ኢትዮጵያን በቀሇም አብዮት ጦራቸው ሇመውጋት ዘወትር ዝግጁ መሆናቸውን እኛ ኢትዮጵያዊያን 

በተሇይ ወጣቶች በዯምብ መገንዘብ አሇብን። የቀሇም አብዮት አራማጅ ኃይልች እንዯ  መሳርያ የሚጠቀሙበት ኃይሌ 

በፖሇቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና የዓሇም ሁኔታ ግንዛቤው ያሌዲበረ አፌሊ  ወጣት ነው። በስመ ዱሞክራሲ፣ ሰብአዊ 

መብትና ኢፌትሃዊ ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት ያነሳሱታሌ።     

 የኒኦ ሉበራሉዝም ኃይልች የቀሇም አብዮትን ሇማነሳሳት የሰብአዊ መብት ተማጓች ዴርጅቶች፣ የርዲታ ዴርጅቶችና እንዯነ 

አሌበርት አንስታይን ተቋም የመሳሰለት የምዕራባዊያን አዯገኛ ያሌታጠቁ ኃይልች ይጠቀማለ። እናስተውሌ! ኢትዮጵያ 

በሰብአዊ መብት ረገጣ በሁማን ራይትስ ዎች (Human rights watch) በተዯጋጋሚ ይከሷታሌ። ነገር ግን በራሳቸው 

መንግስት ከፌተኛ የሰብአዊ መብት ረገጣ ይካሄዲሌ። ሰዎች በቀሇማቸውና በዘራቸው ከፌተኛ ተፅኖ ይዯርስባቸዋሌ። 

ሰሊማዊ ሰዎችና ህፃናት ሳይቀሩ በአዯባባይ በጅምሊ  ይገዯሊለ። ያገራቸው ሰሊም ሳያረጋግጡ ስሇኛ ሰሊም የተጨነቁ 

ይመስሊለ። በታሊሊቅ ምዴያቸው በኢትዮጵያ 6%  የሚሆነው የትግራይ ህዝብ የፖሇቲካ ስሌጣኑና ኢኮኖሚው 

እንዯተቆጣጠረው በማስመሰሌ በውሸት ያወራለ። በራሳቸው ሀገር ግን የህዝባቸው 1% የሚሆነው የሀገሪቱ ሀብት 

ተቆጣጥሮታሌ። በነሱ ሀገር ጥቁሮች በፖሇቲካ ስሌጣን ያሊቸው አስተዋፅኦ በጣም ዝቅተኛ ነው። በመቶ ዓመታት ውስጥ 

አንዴ የጥቁር ዘር (ፕረዚዯንት ኦባማ) ፕረዚዯንታዊ ስሌጥና በመያዙ ተአምር ተብሇዋሌ።  ስሇዚህ አጀንዲቸው የሰብአዊ 

መብት ጉዲይ አይዯሇም። ሇያንዲንዲችን ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነታችን ጉዲይ አሳስቦቸውም አይዯሇም። ዓሊማቸው አንዴና 

አንዴ ነው። እንዯፇሇጉት የሚጠመዙዙት መንግስት ስሌጣን ሊይ አስቀምጠው ኢትዮጵያ ብልም አፌሪካ በነርሱ ርዮተ  

ዓሇም ሳጥን ውስጥ ከተው የአፌሪካን ሀብት በማያቋርጥ መንገዴ መዛቅ ነው።   

  የሻዕብያና የስፖንሰሮቹ ዓሊማም እንመሌከት። ሻዕብያ ኢትዮጵያን በኢትዮጵያዊያን ሇማጥፊት ስሌት መቀየስ ከጀመረ 

ዓስርት ዓመታት አስቆጥሮዋሌ። ባሇፈት አራት ዓመታት ውስጥ የቀየሰው ስሌት ግን በጣም አዯገኛ ነው። በራሱ በኢሳያስ 

አፇዎርቅ የሚመራ ኢትዮጵያን የማተራመስ ተሌኮ ያነገበ አንዴ የተዯራጀ የጥፊት ኃይሌ ፇጥረዋሌ። የዚህ የተዯራጀ ኃይሌ 

ዋነኛ ተባባሪዎች ግንቦት 7 እና ኦነግ የመሳሰለ የጥፊት ኃይልች ናቸው። የነዚህ ኃይልች ማሇትም ሻዕብያ ያዯራጀው 

የውስጥ ኃይሌ፣ ኦነግና ግንቦት 7 ተሌዕኮቸው ሇማስፇፀም የሚያስችሊቸው ገንዘብ የሚፇሰው በዋናነት ከግብፅ ቢሆንም 

ላልችም እንዯሚኖርበት ይገመታሌ። የተሌኮቸው ዋነኛ ማጠንጠኛ የትግራይ ህዝብ ከላሊው ኢትዮጵያዊ ወገኑ ማጣሊትና 

ማግሇሌ የሚቻሌበት መንገዴ መፌጠር ነው። ከዛም አሌፍ የኢትዮጵያ ህዝቦች እርስ በራሳቸው በማናቆር የተተራመሰችና 

በእርስ በርስ ጦርነት የተዲከመች ሥርዓትና  መንግስት አሌባ ኢትዮጵያ መፌጠር ነው። 

ሻዕብያ እንዯ የመጨረሻ ዕሊማ ያዯረገው  አያሳሌፇኝም ብል ያሰበውን የትግራይ ህዝብ በማዲከምና በላልች ኢትዮጵያዊያን 

ወገኖቹ እንዱገሇሌ በማዴረግ አፇንግጦ በራሱ ተፅኖ  ሥር እንዱወዴቅ ማዴረግ ነው። ከዛም አሌፍ በሻዕብያ መንግስት 

ተፅኖ ሥር የወዯቀ መንግስት በኢትዮጵያ በመፌጠር ወይም ይህ ካሌሆነ የተበታተነች ኢትዮጵያ በመፌጠር የኢትዮጵያን 

ሀብት እንዯፇሇገ ሇመመዝበር ነው። ሇዚህ ዓሊማ ሇማሳካት ፌሊጎት ያሊቸውን ኃይልች በየፉናቸው አሰባስበዋሌ። የኢትዮጵያ 

ህዝብ እርስ በራሱ ሇማቃቃር የሚያስችሊቸው ዘዳም ዘይዯዋሌ። ኦሮምያ  ውስጥ ወጣቱ ምን ብሇው ኮርኩረው ስሜቱ 



እንዯሚያነሳሱት፣ የአማራ ወጣትም በምን መንገዴ በስሜት እንዯሚያነሳሱት እንዳት በትግራይ ተወሊጅ ሊይ 

እንዯሚያነሳሱት በዯምብ አጥንተው ገብተውበታሌ።  

በዚህ የውሸት ዘመን ይህ  መሰሪ የሻዕብያ ጥንስስ ተንኮሌ ሇማሳካት ስታሰብ ምን እንዯተፇፀመ ሌብ ብሊችሁ ተመሌከቱ። 

ኦነግ ውስጥ ውስጡን የኦሮምያ  ወጣቶች የሚያነሳሱሇት ሰዎች አዯራጀ (በወር ብር 4500 እንዯሚከፇሊቸው ይነገራሌ)። 

ግንቦት 7 እሳት በተባሇ የተሇቭዥን ሚዴያ በትግራይ  ህዝብ ሊይ የተሇመዯው የጥሊቻ ዘመቻ በበሇጠ በማጣጧፌ እስከ  

የዘር ማጥፊት እወጃ  አወጀ። ሻዕብያም እነ ጀዋር መሃመዴን የመሳሰለ የኢንተርኔት activist ቡዴን ጋር በመቀናጀት የራሱን 

የማህበራዊ ሚዴያ  ሰራዊት አዋቀረ። እነዚህ የሻዕብያ የማህበራዊ ሚዴያ ሰራዊት አንዳ ኦሮሞ፣ ቆይተው ዯግሞ አማራ፣ 

ቀጥሇው ተጋሩ እየሆኑ በተሇይ ሶስቱ ህዝቦች የሚያናቁሩ የጥሊቻ  ንግግሮች እየፇበረኩ ጦርነታቸው ቀጥሇዋሌ። በዚህ 

ምክንያት ኢትዮጵያ አሁን ሊሇችበት የፖሇቲካ ቀውስ ዯረሰች።  

በኔ እምነት የኢትዮጵያ ጠሊቶች በዚህ መሌክ መሇየት ይቻሊሌ። የኢትዮጵያ ጠሊቶች በቀሇም አብዮት ማራመዴ 

የሚታወቁት የኒኦ ሉበራሌ ኃይልች፣ ኢትዮጵያዊያን የትምክህትና የጠባብ ኃይልች፣ የሻዕብያና የግብፅ ጥምር ኃይልች 

ናቸው። እንዚህ ኃይልች በማያዲግም መመከትና ሀገራችንን ማዲን የእያንዲንዲችን ኢትዮጵያዊያን ሃሊፉነት ቢሆንም አንዴ 

ማሳሰብ ያሇብኝ ጉዲይ አሇ። የቀሇም አብየተኞችና ላልች የውጭ ኃይልች የማተራመስ ውጥናቸው የሚሰምረው በሀገራችን 

ውስጥ ሌፌስፌስ አመራርና ሉፌስፌስ መንግስት ሲኖርና የህዝብ አስተዲዯር ስበሊሽ ነው።  በኔ ግምገማ የሀገራችን ተቋማት 

ጠንክረው እየወጡ ነው። በተሇይ ዯግሞ የመከሊከያ፣ የዯህንንነትና የፋዯራሌ ፖሉስ ተቋሞች አዴናቆት ሉንችራቸው 

ይገባሌ። እነዚ ተቋማት ህገ መንግስታዊ ተሌኮቸው ሳይሸራርፈ መሬት ሊይ ካዋለት የቀሇም አብዮተኞች መፇናፇኛ ቦታ 

የሊቸውም። በጣም ያዛዘነኝ ግን የፖሇቲካ አመራር ኃይለ መሌፇስፇሱ ነው። ያዛዘነኝ ነገር የሻዕብያ መሰሪ ተንኮሌ በተወሰኑ 

የኢህአዳግ አመራር አባሊት መስረፅ መቻለ ነው።  

ራሽያ፣ ቻይና፣ ኢራን ወዘተ በቀሇም አብዮት ሉመቱ ይፇሇጋለ። ነገር ግን በየሃገራቱ ባሇው የመንግስት ጥንካሬና የመከሊከሌ 

ስትራተጂ ምክንያት የቀሇም አብየተኞች በራቸውም ዴርሽ አይለም። ስሇዚህ በኛም ሀገር የቀሇም አብዮተኞች ጥቃት ከሩቁ 

መግታት አሇብን። የቀሇም አብዮተኞች ጥቃት ከሩቁ ሇማስቀረትና የሻዕብያና ግብረ አበሮቹ ሴራ ሇማክሸፌ ኢህአዳግ 

በአሁኑ መዴረክ  ከሚንጠብቅበት በሊይ ጠንክሮ  መውጣት አሇበት። ሇውጭ ኃይልች በቀሊለ የሚያጎበዴደ እንክርዲዴ 

አመራሮቹ ሇይቶ  ማስወገዴ አሇበት። 

ይህ ካሌኩ ዘንዲ ሇኢትዮጵያውዊያን ወጣቶች በተሌይ ዯግሞ  ሇቄሮዎች የማስተሊሌፇው መሌክት አሇኝ። እኛ ሀገራችን 

ኢትዮጵያ ናት። ኤርትራም የኤርትራዊያን ወዴሞቻችን ናት። ግብፅም የግብፆች ናት። ምዕራባዊያንም ቆርሰው የሚሰጡን 

መሬት የሇም። የኛ የሆነውን አፌርሰን፣ አቃጥሇን ፤ የኛ ባሌሆነው ተሰዯን ሇመኖር ብንመኩር ከፌተኛ ውርዯት ይገጥመናሌ። 

የሶርያዊያን ዕጣ ፇንታ ማየቱ ይበጃሌ - የሶርያዊያን እናቶችና የሶርያዊያን ህፃናት ዕጣ ፇንታ። ቤቱ የሚያቃጥሌና የሚያፇርስ 

ማዯርያ የሇውም። ከሊይ የዘረዘርኳቸው የኢትዮጵያ ጠሊቶች ሇማስዯሰት ማዯርያችን የሆነችው ኢትዮጵያ  አናቃጥሌ። 

ተቋሞችዋ  አናቃጥሌ፣ መንገድችዋ አንዝጋ አናፌርስ፣ የኢኮኖሚ አውታሮችዋ አናዲክም፣ ከሁለም በሊይ ህዝቦችዋ አንጉዲ። 

ብታምኑም ባታምኑም በያንዲንደ በጎ ዴርግት አርቆ አሳቢነትና  ዕውቀት አሇ። በያንዲንደ መጥፍ ዴርግት ወይ የተመረዘ  

ዕውቀት አሌያም ሰፉ የመረጃ  ግዴፇት አሇ። በማወቅ ሊይ ትዕግስት አሇ፤ በትዕግስት ሊይ ዯግሞ ከፌተኛ የሆነ የማሸነፌ 

ኃይሌ አሇ። ሇዚህ ነው ማወቅ ይበጃሌ ያሌኳችሁ። ስሇዚህ ሇምንወስዯው ሃሊፉነት ሁለ ጠንቅቀን በማወቅ ይሁን። 



ከሊይ አጠር ባሇ መሌኩ የኢትዮጵያ ጠሊቶችና ዓሊማቸው የዘረዘርኩበት ምክንያት በአመፅና ነውጥ እየተሳተፇ  ያሇ ወጣት 

የነሱን አጀዲ እያስፇፀመ መሆኑ ሇማስታወስ ፇሉጌ  ነው። በተሌይ ቄሮዎችና  የአማራ ወጣቶች ዋናው ወገናችሁ 

ኢትዮጵያዊ ዜጋ የሆነው ህዝባችሁ ነው። በትዊተር (twitter) ገፅ እየፃፈ አጥፉ መመርያ (command)  የሚሇቁሌሊችሁ 

ግሇሰዎች የናንተ አጀንዲ ሳይሆን የጠሊቶቻችን አጀንዲ ነው ያነገቡት። ከነጀዋር መሃመዴ ጀርባ ያለ አጥፉ ኃይልች ሇማወቅ 

ሞክሩ። ቢታምኑም ባታምኑም ጀዋር መሃመዴ ኢትዮጵያን በማተራመሱ ምክንያት ከፌተኛ የሆነ ድሊር ይከፇሇዋሌ። ከሱም 

አሌፍ አገር ውስጥ ያለ የሚያነሳስዋችሁ ኃይልች ከፌተኛ  ብር ይከፇሊቸዋሌ። ኢትዮጵያ ሜጋ ፕሮጀክቶችዋን 

እንዲታከናውንና በዱሞክራሲና  በኢኮኖሚ እናዲትበሇፅግ የሚፇሌጉ ኃይልች የጀዋር ስፖንሰሮች ናቸው። እናንተም የነሱ 

ተባባሪ ሁናችሁ ሀገራችሁን ማፌረስ ፇሇጋችሁ? ራሳችሁን ጠይቁ። 

ዕውቀት በማዲበርህ ትዕግስት እንዯሚታዲብረው ሁለ ቄሮዎች ማስታወስ ያሇባችሁ ነገር ቢኖር በትዕግስት ውስጥ ታሊቅነት 

እንዲሇ  ነው። በትዕግስት ውስጥ  ነገሮችን በትክክሌ የማወቅ፣ የመመርመርና፣ የመረዲት ሰፉ ዕዴሌ አሇ። ማወቅ ማሇት 

ያሌሇፊህበት የሃሰት ድክትሬትና ዱግሪ መሰብሰብ ማሇት አዯሇም። ማወቅ ማሇት በትክክሌ መማር፣ ማንበብና መመራመር፣ 

እንዱሁም እውነትን ከተቆሇፇት ፇሌቅቆ  ማውጣት ማሇት ነው። ስም እያመሳሰለ “ፀሓይ ሪሌ ስቴት የአባይ ፀሃየ ነው 

ስሎችሁ” እውነታ እንዲሇው ጉዲይ ከመቀበሊችሁ በፉት በየትኛው ማስረጃ አረጋገጣችሁት?  ሇማንኛውም የነጃዋር ፀሃይ 

የመታው ውሸትና ከጀርባው ያለ አጥፉ ኃይልች ሊም ነጂዋን እንጂ ባሇቤታዋ አታቅም ዓይነት እንዲይመስሌ ማወቅ ይበጃሌ!         

7. “ማን ሠራው ቢባሌ ማን ሠራው ሉባሌ ነው?” 
 

በዚህ የውሸት ዘመን ኢትዮጵያ የሚገርም ዓይነት ፅንፇኝነትም እያስተናገዯች ትገኛሇች። በቅርቡ አንዴ በፅንፇኞች የተፃፇ 

የነውጥ ማዕበሌ ምንትሴ የሚሌ መፅሃፌ ካስነበበን አንደ ዏረፌተ  ነገር “በዯማቸውም ግዴብ ብገነቡሌን እንኳ አንቀበሌም” 

ይሊሌ። ነገርየው ሇተጋሩ መሆኑ ነው። ታሊቁ የህዲሴ ግዴብ ከሆነ የኢትዮጵያ ብሔር፣ ብሔረሰዎችና ህዝቦች በመሊ በአንዴ 

ቃሌ ተስማምተው በራሳቸው የገንዘብ አቅም አሻራቸው እያኖሩ እየገነቡ ያሇ ግዴብ ነው። ፀሃፉው ኢትዮጵያዊያን ህዝቦች 

የገነቡት ግዴብ አሌቀበሌም ካሇ ታዴያ ማን ይገንባሌህ የሚሇው ጥያቄ መቅረቡ አይቀርም። ግብፅ ወይም ሻዕብያ ይሇን 

ይሆን። ነገሩ ፀሃፉው በሽዋ ገዢ መዯቦች ተገነባ ተብል ካሌተነገረሇትና ካሌተፃፇሇት አሌቀበሌም ማሇቱ ነው።  

የግዛት አንዴነት አራማጆች በዚህ ዘመን ፇፅሞ ይታሰባሌ ብሇህ የማትገምተው ያረጀ የፇጀ  አስተሳሰብ ይዘው ሲማጎቱ ብዙ 

ጊዜ ያስገርመኛሌ። በዓሇም አቀፌ ማህበረሰብ ተቀባይነት ያገኘውና  ዕውቅና  የተቸረው የሀገራችን ኢኮኖሚያዊ ሇውጥ 

በጭፌን ምንም ሇውጥ የሇም ይሊለ። የተሰራውም በዱዛይን፣ በጥራትና በመሳሰለት ነገሮች ሇማንቋሸሽ ይሞክራለ። የህዲሴ 

ግዴም ጉዲይም ሲነሳ አንዳ በአፄ ሃይሇሲሊሴ ዱዛይን የተዯረገ ነው ይሊለ፤ አንዳ  ዯግሞ  መንግስቱ የጀመረው ነው ይሊለ። 

ይዘባርቃለ፣ ይዘባርቃለ . . . አሁንም ይዘባርቃለ ይቀጥሊለ። ሇዚህ ሁለ ጭንቀታቸው የኢትዮጵያ ህዝቦች ተባብረው 

የመሰረቱት የኛ የሚለት ህገ-መንግስታዊ ሥርዓት  ዕውቅና ሊሇመስጠትና የፋዯራሉዝሙ ትሩፊቶችና መሌካም እሴቶች 

ሇማንቋሸሽ ነው። የፋዯራሌ ሥርዓቱም አሌሰራም እንዱባሌ ዘንዴ ያሇው እውነታ  መካዴና የፋዯራሌ ሥርዓቱ የሌማት 

ውጤት የሆኑ ነገሮ ች ሁለ ማንቋሸሽ ይቀናቸዋሌ። ይባስ ብሇውም ከሻዕብያና  ግብፅ ተባብረው የሌማት ሂዯቱ ሇማዯናቀፌ 

ያሇእረፌት እየሠሩ ይገኛለ። 



በአንዴ ወቅት 1997 ዓ/ም አንዴ ወገኔ ሚኒ ባስ ታክሲ ሊይ ተሳፌሮ በቀሇበት መንገዴ ሊይ ጉዞ  ይጀምራሌ። ሰዓቱም 

ከምሽቱ ሁሇት ሰዓት አከባቢ ነበር። ከተቀመጠበት ወንበር ፉት ሁሇት ትሊሌቅ ሰዎች ተቀምጧሌ። በተሇይ በዚያን ጊዜ 

መንገደ አንዲንዴ ብሌሽት ሳይዯርስበት  ስሇነበረ፤ በምሽት ስትጓዝበት ከመብራቱ ጋር ተቀናጅቶ በጣም ያምር ነበር። 

ከትሊሌቅ ሰዎቹ አንደ “መንገደ እንዳት ያምራሌ ባክህ! አውሮፓ እኮ ነው ያስመሰሎት።” አለ። ከጎናቸው የተቀመጡት 

ጓዯኛቸው “ታዴያ  ምን ዋጋ  አሇው?” ብሇው ጥያቄቸው ሰነዘሩ። ጓዯኛቸውም አከታትሇው “ምነው?” ብሇው ጠየቁ።  

ጥያቄውን በጥያቄ  ሲመሌሱ “ማን ሠራው ቢባሌ ማን ሠራው ሉባሌ ነው ?” አለ። መቸም ሰውየው ምን ማሇት እንዯፇሇጉ 

ሇሁሊችንም  ግሌፅ ነው። ከኃሊቸው የተቀመጠውና በንግግራቸው ያዘነው “ጌታዬ ማን ሠራው እንዱባሌ ይፇሌጋለ ?” 

አሊቸው። መሌስ አሊገኘም። “ማን ሠራው ቢባሌ ማን ሠራው ሉባሌ ነው ?” ሇሚሇው የሰውየው ጥያቄ መሌሱ ግሌፅ ነው። 

የኢትዮጵያ ብሔር፣ ብሔረሰዎችና ህዝቦች  ሠሩት። መንገደም፣ ግዴቦችም፣ የኢሇትሪክ ማመንጫዎችም፣ የባቡር 

መስመሩም፣ የቴላኮም ዝርካታና  ማስፊፌያውም   ወዘተ የኢትዮጵያ ብሔር፣ ብሔረሰዎችና ህዝቦች  ሠሩት ይባሊሌ። ገና 

በጣም ብዙ ይሰራለ። በተባበረ ጥረታቸው ምክንያት ኢትዮጳያም የያዘችው የዕዴገት ጎዯና ይዛ ከመመንዯግ ወዯ ኋሌ 

የሚገታት ኃይሌ የሇም። ተዘጋ መመሇሻም የሇውም።  

8. “የሚኒሉክ አዯራ አሇብን” 
 

የሽዋ  ትምክህት ኃይልችና የዴሮ ገዢ መዯቦች አንዴ የሞኝ ዘፇን አሊቸው። “የሚኒሉክ አዯራ አሇብን” ማሇት ይዯጋግማለ። 

አፄ ሚኒሌክ አዯራ የተውሊቸው ጉዲይ ምን ይሆን? የተውሊቸው አዯራ ሁላም ከሰማይ የወረዯው የነገስታትነት ስሌጣናቸው 

እንዲይፇርስ መከሊከሌ እንዴችለና የሸዋ ገዢ መዯቦች የበሊይነት ማረጋገጥ እንዴችለ ነው። ይህ ማሇት የሽዋው ዘውዲው 

ሥርዓት ማስቀጠሌ እንዱችለ ማሇት ነው። የሀገሪቱ የፖሇቲካ  ስሌጣን ከዚህ ሸዋዊ ለህቃን (elite) እጅ አፇትሌኮ 

በኢትዮጵያ ህዝቦች እጅ እናዲይገባ አቅማቸው አሟጥጠው መከሊከሌ እንዴችለ ማሇት ነው። በተሇይ ዯግሞ  ስሌጣን ከአፄ 

ሚኒሉክ ቤተ መንግስት አፇትሌካ ወዯ ህዝብ እጅ እንዴትገባ ምክንያት ሉሆን የሚችሌ የትግራይ ህዝብ በኃይሌ ረግጦና 

ዯፌጥጦ መያዝ ዋነኛ አዯራቸው ነው። ይህን ህዝብ በዴህነት አጎሳቅል ሞራለን ገዴል መኖር መቻሌ የአዯራው ዋነኛ 

መሌእክት ነው። ሇዚህም ነው የትግራይ ህዝብ ከዴህነት እንዲይወጣ አቅማቸውን አዋዴዯው በማያቋርጥ ሁኔታ እየሰሩ 

ያለት። ያም ሆነ ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ከጫፌ እስከ ጫፌ በመተባበር በ1966 ዓ/ም ከሰማይ ወረዯሌን የተባሇውን 

ዘውዲዊው አገዛዝ ከመሠረቱ ገንጥል ጣሇ።  ሇላሊ ከፌተኛ መስዋዕት የሚጠይቅ የትግሌ ምዕራፌ ይዲርግህ ሲሇው 

ሁሊችንም እንዯሚናውቀው የህዝቡ ስሌጣን በወታዯራዊው አምባገነን መንግስት እጅ ወዯቀ።  ይህንን መንግስት የሸዋው 

ገዢ መዯባዊ ባህሪ እንዴሊበስ እነ ፕሮፋሰር መስፌን የመሳሰለ የሸዋ ለህቃን (elite) ጥረት ሳያዯርጉ አሌቀሩም። እናም 

በኢትዮጵያ ህዝቦች ያዯረሰው አስከፉ ጭፌጨፊ እንዯጠጠበቀ  ሁኖ ፤ በተሇየ ሁኔታ በትግራይ ህዝብ ሊይ ጫና ያዯርግ 

ነበረ። 

በ1983 ዓ/ም ወታዯራዊው አምባገነን መንግስት (ዯርግ) በኢትዮጵያ  ህዝቦች ከፌተኛ  ተጋዴል  ምክንያት ከሀገሪቱ ምዴር 

ተገረሰሰ። ከዚህ ጊዜ  ጀምሮ የአፄ ሚኒሉክ ባሇ አዯሮችና የዯርግ ቅሪቶች አንዴ የተባበረ ክንዴ በመፌጠር በኢትዮጵያ 

ህዝቦች ፇቃዯኝነትና አብሮ  የመኖር ፌሊጎት መሠረት የተመሰረተውን ህገ-መንግስታዊ ሥርዓት በኃይሌ  ሇመናዴ እንሆ 

እስከ ዛሬ ቀን ከላሉት ይሇፊለ። በህዝቦች ፌሊጎት የፀዯቀው  ህገ መንግስት ህገ-አራዊት ነው ሇማሇት ዯፇሩ። ምክንያቱም 



እንዯነሱ ህገ-መንግስት ከቤተ መንግስት  ጓዲ ፀዴቆ ከሰመይ የወረዯ ነው ብሇው የሰበኩሌን መሇኮታዊ ህገ-መንግስት 

አይዯሇምና። 

ታዴያ “ ዜጎች በተሳትፍአቸውና በፌቃዲቸው የመሠረቱት ህገ መንግስታዊ ሥርዓት በህገ ወጥ መንገዴ ሇመናጥ ሇምን 

አስፇሇገ? ህገ-መንግስቱ በበጎ ሁኔታ እየሰራ ባሇበት ሁኔታና ሀገሪቱም ጥሩ የሆነ ሁሇመናዊ ዕዴገትና  ሇውጥ እያስመዘገበች 

ባሇችበት ጊዜ በተሇያየ መንገዴና ጊዜ ነውጥ ማቀጣጠለ ሇምን አስፇሇገ?” ብሇው ጠየቁዋቸው። እነሱም “ይህን እናውቃሇን 

ነገር ግን የሚኒሉክ አዯራ አሇብን።” ብሇው መሇሱ።    

9. የታሪክ ምኞት 
 

ታሪክ ሇሁሊችንም የማያሻማ ትርጉም አሇው። ታሪክ በጊዜ፣ በቦታ፣ በሁኔታ በትክክሌ ተሇይተው በጊዜ አቆጣጠር 

ተዯርዴረው የሚምመዘገቡ ህዝቦች የፇፀሟቸው ታሊሊቅ ተግባራት ስብስብ ነው። ፌፃሜዎቻቸው ብቻ ሳይሆን ህዝቦች 

አመጣጣቸው፣ ምንጫቸው፣ ባህሊቸው፣ በየጊዜው የሚያዲብሩት የአናኗር ዘቤያቸው፣ ቋንቋቸውና  የቋንቋቸው ዕዴገት፣ 

ወዘተ ምንም ዛይዛባ  እንዯወረዯ  የሚመዘገብበት የኅብረተሰብ ጥናት ሳይንስ ነው። ታሪክ በዘፇቀዯ  በየፉናህ 

የሚትዯሰኩረው ጉዲይ ሳይሆን በሞያው በሰሇጠኑ ሰዎች ጥናትና  ምርምር የሚዯረግበት፣ የሚመዘገብ፣ በጥንቃቄ የሚፃፌና  

የሚጎሇብት ጉዲይ ነው። ከዚህ ትርጓሜ አንፃር ስናየው የኢትዮጵያ ታሪክ በአገር ውስጥ ምሁራን በትክክሌ ሌፃፌ አሌቻሇም። 

በዘፇቀዯ ይዯረዯራሌ። ከማንነትህና ከበቀሌክበት ብሔር ወይም ብሔረሰብ በማያያዝ ይዯሰኮራሌ። ሞያዊ ስነ ምግባር 

በጎዯሇበት መሌኩ ትክክሇኛ  መረጃ  በማጠናቀር ሳይሆን ስሜትህ ወዯ ነዲህ አቅጣጫ ታሪክ በማጣመም ይፃፊሌ፣ 

ይተረካሌ። በተሇይ የሸዋ ገዢ መዯቦች የኢትዮጵያን ታሪክ ሆን ብሇው በማጣመም የህዝቦች ታሪካዊ ተጋዴል  ሇስማቸው 

መዘክረ ዝናቸው አዴርገውታሌ። ከመንጥቅና  ማጣመም ታሌፍ በአንዴ ህዝብ ሊይ የማይገሌፀውና  ያሌሆነውን ሲሇጠፈሇት 

ይስተዋሊሌ። 

አሁን፣ አሁንማ እንዯነ ፌቅረ ቶሇሳ  (ፕሮፇ.) የተባሇ ሰው ታሪኬ ይህ ቢሆን ብሇው የሚመኙትን የታሪክ ምኞት መፃፌ 

ጀምረዋሌ። የራስህን ያሌሆነ ታሪክ ጋር ራስህን ሇማስተሳሰር የመመኮር ያክሌ ቀጣፉነትና የውርዯት ውርዯት የሇም። ፌቅሬ 

ተልሳ (ፕሮፇ.) የራሱን የዘር ሃረግ ከነ የመፅሃፌ ቅድሶቹ አብርሃምና የኢየሱስ የዘር ግንዴ ሉያስተሳስር መሞከሩ ግሌፅ 

የታሪክ ምኞት ማሳያና  የቀን ህሌም ነው። እንዯነዚህ ሰውዬ ያለ የታሪክ ምኞተኞች በበዙበት ጊዜ ትክክሇኛ የታሪክ መረጃ 

ከማግኘት ይሌቅ የተወናበዯ  የታሪክ መረጃ ማግኘት ቀሇዋሌ።   

አንዲንዴ ሰዎች ምዛናዊ በሚመስሌ መሌኩ ታሪክን ኢትዮጵያዊ ቃና ሇማሌበስ ይሞክራለ። ኢትዮጵያዊ ቃና ሇማሌበስ 

በሚሌ እዛም፣ እዚህም ሲዘባርቁ ዯረቅ ውሸት ሊይ ተዘፌቀው ታገኛቸዋሇህ። ሇምሳላ  ሊጵሶ ጌታሁን ዴላቦ (ፕሮፇ.) 

የኢትዮጵያ ታሪክ - የኢትዮጵያና የኢትዮጵያዊያን የመነሻና የማንነት ግንዛቤ  በሚሌ መፅሃፊቸው በአብዛኛው ሞያዊና 

በመረጃ የተዯገፇ  ቢሆንም ቂለ በመሃሌ፣ በመሃሌ ኢትዮጵያዊ ቃና ሇማሊበስ በሚሞክሩበት ጊዜ የተፊሇሰ  ሆኖ 

ታገኘዋሇህ። አንዲንዳም አውሮፓዊያን የፃፌለን ታሪክ ስህተት መሆኑ ሇማስረዲት ሲሞክሩ ማስረጃቸው ያሌተሟሊና 

አሳማኝነቱ አጣራጣሪ ሆኖ ታገኛዋሇህ። አንዲንዴ ግሇሰዎችም ከመንጋው ወጥተው ትክክሇኛውን ታሪክ ማስቀመጥ ሲጀምሩ 

በተሇይ ከሸዋው ለህቃን (elite) ወገን ትችትና መንጫጫትን ይፇጥራሌ።  



ስሇዚህ ኢትዮጵያዊያን የታሪክ ምሁራንና  ፀሏፉዎች ትክክሇኛ  ታሪክ በዴፌረትና ሞያዊ ስነ ምግባር በተሞሊበት መንገዴ 

መፃፌ ቢጀምሩ ህዝቦች ሉያስማማ እንዯሚችሌ እገምታሇሁኝ። የህዝቦችም የማንነት ምንጭ ይሁን ታሪካዊ ውልቸው፣ 

በጋራ ነፃነታቸውን ሇማረጋገጥ የፇፀምዋቸው ታሪካዊ ተጋዴልቸው፣ እንዱሁም የነገስታቶቻው ገዴሌም ይሁን እውነተኛ 

የዘር ሃረጋቸውና  ማንነታቸው ሳይዴበሰበስ ከነ ትክክሇኛ  አስረጂ መረጃው መቀመጥ አሇበት። ትክክሇኛና  አሳማኝ መረጃ  

የላሊቸው ጉዲዮችም  ትክክሇኛ  መረጃቸው ሳይንሳዊ መንገዴ በተከተሇ ምርምር መጠናቀር አሇበት። 

የሸዋ ሌሁቃን በፇጠርዋቸው የተጣመሙ የታሪክ መዛግብት ምክንያት የትግራይ ህዝብን የማይገሌፅ ስዴቦች ሲሰነዘሩ 

አያሇሁኝ። በማህበራዊ ሚዴያና በተሇያዩ  ፅሁፍች “ከሃዱዎች” የሚሌ አፀያፉ ቃሌ አነባሇሁኝ። በትግርኛ ሰዎች ራሳቸውን 

ሉሰዯቡበት የሚገባ ስዴብ ላሊው ሊይ ሲሇጥፈ “ተገሌቢጡኒ” ይባሊሌ። ነገሩ የተገሊብጦሽ ነው ሇማሇት ነው።  ከአፄ 

ቴዴሮስ ዘመነ መንግስት በኋሊ መሠረት ተዯርገው በተፃፈ  የኢትዮጵያ ታሪክ መዛግብት ውስጥ የትግራይ ህዝብ ከፌተኛ 

የነፃነት ተጋዴል ታሪክ ወዯ ጎን የተው መሆናቸውን አንዴ ጉዲይ ሆኖ፤ አንዲንዴ የታሪክ ምኞተኞች ይባስ ብሇው ይህን 

ህዝብ በክህዯት ሉፇርጁት ይሞክራለ። ይህ የሚባሌ መነሻ  ግን የሊቸውም። ነገሩ የተገሊብጦሽ ነው። 

ተጋሩና ኤርትራዊያን ወንዴሞቻቸው ከአፄ ቴዴሮስ ዘመነ መንግስት ጀምረው የውጭ ወራሪ ኃይልችን ሇመመከት ከፌተኛ 

መስዋዕት ከፌሇዋሌ። በአፄ ዮሃንስ ዘመነ መንግስት ብዙ የውጭ ወራሪ ኃይልች ሽንፇት ተከናንበው እንዱመሇሱ 

አዴርገዋሌ። በዚያን ጊዜ ነበር በአፄ ዮሃንስ ሰራዊት በራስ አለሊ አባነጋ ወታዯራዊ አዛዥነት  ግብፆች ተዯጋጋሚ አሳፊሪ 

ሽንፇት ተከናንበው የተመሇሱት፣ በዚያን  ጊዜ ነበር ጣሌያናዊያን በኤርትራ ምዴር ሊይ በተዯጋጋሚ የተመቱት። በአፄ ዮሃንስ 

ጊዜ ነበር በኤርትራ በከረን አከባቢ ማሂዴስት በትግራይና  ኤርትራዊያን ጀግኖች ዴባቅ ተመትቶ የተመሇሰው። በዚህ 

ጦርነት ነበር ትግራይ እነ ሓንታ ገብሩን የመሳሰለ የተዋጣሊቸው ጀግኖች ሌጆችዋ በመስዋዕት የከፇሇችው። ይህ ሲሆን የሽዋ 

ገዢዎች የት ነበሩ? መሃሌ ሀገር ሁነው ጣይሌያኖች  ኢትዮጵያን እንዱወሩና በአፄ ዮሃንስ ሊይ ጦራቸው እንዴያዘምቱ 

ተንኮሌ ሲዯለቱ ነበር። ክህዯት ማሇት ይህ ነው። 

አፄ ዮሃንስ የጎንዯር ህዝበ በማህዴስት ሲቃጠሌ ጣሌያንን ትተው መተማ ሊይ ሲዘምቱ ህዝባቸው የጎንዯር ህዝብ ሇማዲን 

ነበር። በዚህ ጦርነት ንጉሳቸውም ጨምረው ብዙ የትግራይ ተወሊጆች መስዋዕት ሆነዋሌ።  ዛሬ ሌጆቻቸው ከጎንዯር 

በትምክህተኞች ሰበብ ሲባረሩ ከመንግስተ  ሰማያት ሆነው ሲመሇከቱ ምን ያህሌ እያዘኑ እንዯሚሆን ሇመገመት 

አያዲግትም። የሰሜን ኢትዮጵያ  ጀግኖች ኢትዮጵያዊያን ወገኖቻቸው ሇመከሊከሌ ጎንዯር ሊይ ሲፊሇሙ፤ አፄ ሚኒሉክና 

ግብረአበሮቻቸው ሽዋ ሊይ ጥግያቸው ይዘው ስዝናኑ ነበር። ክህዯት ማሇት ይህ ነው። 

 አፄ ዮሃንስ መተማ ሊይ መስዋዕት ከሆኑ በኋሊ የጣሌያን ጦር በተባባሪዎቹ በተፇጠረሇት ዕዴሌ ተጠቅሞ ኢትዮጵያን 

ሇመውረር ሲገሰግስ ይህንን  ወረራ ሇመግታት የትግራይ ህዝብና  ወንዴሙ የሆነው የኤርትራ  ህዝብ ከፌተኛ  ፉሌምያ  ሊይ 

በነበሩበት ጊዜ ከጎናቸው ማን ነበር? ማንም አሌነበረም።  ጣሌያን ከቀይ ባህር ተነስቶ  አምባአሊጀ ተራራ ሊይ እስከሚመሽግ 

ዴረስ የተከፇሇ መስዋዕት ሊይ የሽዋ ገዢ መዯቦች አሌነበሩበትም። የሸዋ ገዢ መዯቦች ሌባቸው ሇክህዯት ቅርብ ነው። 

የትግራይ ህዝብ እየተፊሇመ በዯምብ እስከሚታሽሊቸውና  እስከሚዲከም  ቁጭ ብሇው ተዝናንተው ይመሇከቱት ነበር። 

ክህዯት  ማሇት ይህ ነው። 

የጣሌያን ወራሪ ኃይሌ ዓዴዋ ሊይ በተሸነፇበት ጊዜ ሙለ ኢትዮጵያን ነፃ ሇማውጣት ራስ አለሊ አባነጋና  ዕተጌ ጣይቱ ሃሳብ 

ሲያቀርቡ፤ ሃሳባቸውን ውዴቅ ተርጎ ከትውሌዴ እስከ ትውሌዴ የማይረሳ  ታሊቅና አሳዛኝ ክህዯት ተፇፀመ። ሇዘመናት 



የኢትዮጵያን ነፃነት ሇማስከበር ከኢትዮጵያዊና  ወገኑ ጎን ሆኖ ሲፊሇም የኖሮው ወንዴም የኤርትራ ህዝብ ተጋሩን ሇሁሇት 

እንክፇሌ በሚሌ ተንኮሌ አሳሌፇው ሇባዕዴ ሰጡት። ሆዴ እያወቀ  ዯሮ ማታ እንዱል ኢህአዳግ ኤርትራን ገነጠሇ  ይለናሌ። 

ትርጉም አሌባ ዘፇንም ያንጎረጉራለ።  

ሇሁሇተኛ ጊዜ ጣሌያን አገራችንን ሲወር፤ የጣሌያን ሰራዊት ከኤርትራ ጠረፌ ተነስቶ ማይጨው እስከሚዯርስ ዴረስ 

ወረራውን ሇመግታት የትግራይ ህዝብ አሁንም ከፌተኛ መስዋዕት ከፇሇ። የአፄ ሃይሇስሊሴ  ጦር ከጎኑ አሌነበረም። አፄ 

ሃይሇስሊሴ  ምንም ሳይዋጉ ከማይጨው ሲፇረጥጡም የዯቡብ ትግራይ ህዝብ መፇርጠጥ የሇበዎትም በሚሌ ተቃውሞውን 

አሰምተዋሌ። ከዛም በኋሊ እንዯነ  በሊይ ዘሇቀ የመሳሰለት ጀግኖች ኢትዮጳያዊያን መሃሌ አገር ጣሌያን በማስጨነቅ 

በነበሩበት ጊዜ የትግራይ አርበኞችም ትግራይ ውስጥ ከፌተኛ  የአርበኝነት ትግሌ ያካህደ ነበር። አፄ ሃይሇስሊሴ በሊይ ዘሇቀን 

ሰቅሇው እንዯገዯለት ፤ ሇዓመታት ጣሌያን ሲፊሇም የነበር የትግራይ ህዝብ በመጀመርያ ወያኔ አምፃችኃሌ በሚሌ ሰበብ 

የባዕዴ ተዋጊ አውሮፕሊኖ ች በመጠቀም የመቀላና የዯቡብ ትግራይ ሰሊማዊ ህዝብ ብቀሊ  ይመስሌ በግፌ ዯበዯቡት። 

ክህዯት ማሇት ይህ ነው። 

በዯርግ ዘመን ሶማሌያ ኢትዮጵያን በወረረችበት ጊዜም ከትግራይ የተመሇመለ ታጣቂ ምሌሽዎች ከላሊው ኢትዮጵያዊ 

ወገናቸው ጎን በመሰሇፌ ከፌተኛ ገዴሌ ፇፅመዋሌ። የኦጋዯን ውልአቸው ምን ያህሌ ወሳኝ እንዯነበር መንግስቱ ኃ/ማርያም 

ሇህናው ቢመሰክር ጥሩ ነበረ። 

ሇማንኛውም ህዝብ አይክዴም። ገዢ መዯቦችና ግሇሰቦች  ሉክደ ይችሊለ። ሁላም ህዝብ ሚዛኑ እንዯጠበቀ ነው። ሚዛኑ 

በሃሰትና  በውዥንብር አይናዴም። ዛሬ ጎንዯር ውስጥ በተፇፀመው ግፌ የአማራ ህዝብ ፌሊጎት አይዯሇም፤ የኢትዮጵያ ህዝብ 

ጠሊቶች ፌሊጎት እንጂ። የአማራ ህዝብ ከሃዱ አይዯሇም። በተሇይ ዯግሞ  ወገኑ ሇሆነው ሇትግራይ ህዝብ አይክዴም። 

የትግራይና የኤርትራ ህዝብ ሇመሇያየት ፌፁም ክህዯት የፇፀሙት አፄ ሚኒሌክና ግብረ አበሮቻቸው ነበሩ። የጎንዯር  ህዝብ 

በማሂዴስት  በተጠቃበት ጊዜ አስቀያሚ ክህዯት የፇፀሙት  ዲግምዊ አፄ ሚኒሌክና  ከሳቸው ጎራ የተሰሇፈት የስሌጣን 

ጥማቶኞች ነበሩ። በመሠረቱ የአማራ ህዝብ ከሃዱ ቢሆን ኖሮ አፄ ዮሃንስ ሇጎንዯር ህዝብ ሲለ መተማ ሊይ አንገታቸው 

ባሌሰጡ ነበር። ኤርትራና ትግራይ ሇመውረር በተጠንቀቅ የቆመውን የጣሌያን ኃይሌ አስቀዴመው በመከቱ ነበር። ነገር ግን 

በወቅቱ ጎንዯር በማሂዴስት ስትቃጠሌ ፤ ጊዜ የሚሰጥ ሆኖ አሊገኙትም። ጊዜ የሰጣቸው ሇሸዋ ነገስታት ነበር። 

ከ1981 ዓ/ም እስከ 1983 ዓ/ም ዯርግን ሇመዯምሰስ በመሃሌ አገር በነበረው ትንቅንቅ የተሞሊበት የትግሌ አውዴ የትግራይና 

የአማራ ህዝብ ተቆራኝተው ከፌተኛ መስዋእት ከፌሇዋሌ። በዯብረታወር በጉና፣ በጉጉፌና የመሳሰለ ውግያዎች አብረው 

ዯምተዋሌ፣ አብረው ተቀብረዋሌ። በዚያን ጊዜ የአማራ ህዝብ ትግለን በመዯገፌ ፌቅር በተሞሊበት ታጋዮችን በማጥሇሌ፣ 

ቁስሊቸውን በማከም፣ ከወዯቁበት በማንሳት፣ ከጠሊት ጥቃት በመሰወር  ወዯር የላሇው ታሪክ ፇፅመዋሌ።   

  የኦሮሞ ህዝብም ቢሆን በትግራይ ህዝብ ሊይ ጥሊቻ የሇውም። ህዝብ በማንም ህዝብ ሊይ ጥሊቻ አይኖሮውም ። 

ሉኖሮውም አይገባም። አመናችሁም  አሊመናችሁም በህዝብ መሃከሌ የሚጋጥም ችግር በአመራሮችና  በፖሇቲከኞች 

ምክንያት በሚፇጠር ስህተት ነው። የሩዋንዲውም የዘር ማጥፊት ወንጀሌ የህዝብ ሇህዝብ ሳይሆን የፖሇቲከኞች ችግር ነው።

አጥፉ ኃይልች የውሸት ታሪክ ቢዯሰኮርም፣ የጥሊቻ ንግግር ቢረጩም ህዝብ በህዝብ ሊይ አሌተነሳም። ባሌበሰለ ወጣቶች 

ዘርን መሰረት ያዯረግ ጥቃት በተሇያዩ ቦታዎ ች ተፇፅመዋሌ። ይህን ተግባር ግን በኔ እምነት ፇፅሞ  ህዝቡን አይወክሌም። 

ሇማኛውም ህዝብ በህዝብ ሊይ አይነሳም ህዝብም ክህዯት አይፇፅምም።      



10. የ“ትግራይ ሌትገነጠሌ  ነው” ውዥምብር 
 

የሶሻሌ ሚዴያ የአሌቧሌታ ጥበበኞች  የ“ትግራይ ሌትገነጠሌ ነው”  ጉዲይ “አንዴ ምሁር አለ” በሚሌ ብዙ እያናፇሱ 

ይገኛለ። ተጋሩ ማንነታቸው ሊይ አነጣጥሮ  ሇዯረሰባቸው ጥቃት ዯስታቸው ሲገሌፁ ነበር። በየአከባቢው ሇዯረሰበት ግዴያ፣  

ከቤት ንብረቱ መፇናቀሌና ኢሰብአዊ ዴርግት ሇማውገዝ ሞራሌ የላሊቸው ሂሉና ቢሶች ትግራይ ውስጥ እፌኝ አፇር አሇን 

ብሇው ይሞግታለ። እኛ ትግራይ ውስጥ እፌኝ አፇር ሲኖረን እንዳት ተጋሩ ጎንዯር ውስጥ እፌኝ አፇር አይኖራቸውም 

ብሇው  እንኳ ትንሽ ዞር አርገው  ማሰብ አሌቻለም። እኛ ትግራይ ውስጥ መሬት አሇን፤ እናንተ ግን ጎንዯርና ወሌዴያ መሬት 

የሊችሁም ይለናሌ። ትግራይ የጋራችን፤ ጎንዯር የብቻችን ይመስሌ። 

የግዛት አንዴነት ሰባኪዎች ሇነሱ ሀገር ማሇት ወንዙ፣ ተራራው፣ ሸንተረሩ፣ ሜዲው የያዘው የተፇጥሮ አከባቢ (natural 

environment) ነው።  በዚህ የተፇጥሮ  አከባቢ ኑሮው መሠረት አዴርጎ ሇዘመናት የሰፇረው ክቡር ማህበረሰብ (social 

organization) ምናቸው አይዯሇም። አንዴ የተፇጥሮ አከባቢ አቅፍ የያዘውን ክቡር የሰው ሌጅ ዋጋ ሳይሰጡ እንዳት ነው 

ስሇ አንዴነት መነጋገር የሚቻሇው። ጋዜጠኛ የትነበርክ ታዯሇ የተባሇ ሰው በፋስ ቡክ ገፁ አሰፇረው የተባሇው የቡራከራዬ 

ፅሁፌ አንዲንዴ ዏረፌት ነገሮቹ ቀንጭቤ ሃሳቤ  ሊጋራችሁ። የትነበርክ ታዯሇ “ትግራይ ‘ኮ የትግራይ ብቻ አዯሇችም።. . . ”  

ይሊሌ። አዎ! ነገር ግን ትግራይ የጋራ መሬታችን የሚትሆነው ፣ የትነበርክ ታዯሇ  ጎንዯርም የጋራ መሬታችን መሆንዋ 

ማመንና  በተግባር ማዋሌ ከቻሇ ብቻ  ነው።  አሇበሇዚያ የትነበርክ “ጎንዯር የብቻዬ፤ ትግራይ የጋራችን ።”  ብል መከራከር 

የሚችሌበት ጭብጥ ወይም መሠረተ ሃሳብ አይኖሮውም። ኢትዮጵያ የጋራ ሀገራችን፣ መኖርያችን እስከሆነች ዴረስ 

ኢትዮጵያዊ በየትኛውም የሀገሪቱ ክፌሌ ተዘዋውሮ  መሥራት፣ መኖር ይችሊሌ። ቢሆንም ቅለ በነ የትነበርክ ታዯሇ ጎራ ግን 

ይህን እሴት የሚንዴ አፀያፉ ተግባር እንየተፇፀመ  ይገኛሌ።  

ቀጥልም “የጥንቱ የታሪክ አሻራ . . . የትናንቱ ባዴመ ” ወዘተ ይሊሌ። አንዴ የስነ ሌቦና ምሁር እንዲስነበበን አንዱት የተረት 

ወፌ ነበረች። ያቺ ወፌ የሚትጥሇው ዕንቁሊሌ ወርቅ ነበረ። አንዴ ሰው ወርቁን ሇመጠቀም ከፇሇገ ወፌዋን ችሊ ማሇት 

አሇበት ወይ ነው ጥያቄው። የጋዜጠኛው ሃሳብ ወርቁን እፇሌጋሇሁኝ፤ ወፌዋን ግን እገዴሊሇሁኝ ይመስሊሌ። ጋዜጠኛው 

የትግራይ ህዝብ ሌጆች ያሳዴዲሌ፤ የትግራይ መሬትና  ትግራይ ውስጥ ያሇው የታሪክ አሻራዎች ግን ይፇሌጋሌ። ከታሪክ 

ስግብግብነት ይሌቅ የህዝብ ወገንተኝነቱ ማስቀዯም ብስሇትና ሰብአዊ አስተሳሰብ አይዯሇም ወይ? ሇታሪክ ከሆነ የጋዜጠኛው 

ጭንቀት፤ የትግራይ ህዝብ መተማ ሊይ ታሊቅ የታሪክ አሻራ አኑሯሌ። በምስራቅ ኢትዮጵያም ከላልች ኢትዮጵያዊያን 

ወገኖቹ ጎን ተሰሌፍ  ታሊቅ ገዴሌ ፇፅመዋሌ። ዛሬ ዯግሞ  ከኢትዮጵያዊያን ብሔር፣ ብሔረሰብና ህዝብ አንደ እስከመሆኑ 

ዴረስ የህዲሴ  ግዴብ ሊይ አሻራውን እያኖረ ይገኛሌ። ቢገነጠሌ ይህን ሁሊ ዴካሙና ውጤቱ ትቶ ነው የሚገነጠሌ። ስሇዝህ 

አይበሇውና  ነገሩ ሰጥቶ መቀበሌ ነው።     

ላሊው  ጋዜጠኛ የትነበርክ ታዯሇ የፃፇው ዓረፌተ ነገር እንዴህ ይሊሌ “ . . . የኢትዮጵያ  ህዝብ ከንግዴህ ከዯንበሩ ቆርሶ 

የሚሰጠው መሬት ይቅርና  እፌኝ አፇር የሇም።”  ፇጣሪ እዛ ዯረጃ  አያዴርሰን እንጂ ጋዜጠኛው እፌን አፇር ይቅርና 

የሰናፌጨ ቅንጣት የሚታህሌ አፇር እንኳ እንዯማያገኝ ሌቡ ያውቀዋሌ። ጋዜጠኛው በአስተሳሰብ ዯረጃ የትግራይ ህዝብ 

የራሱ ዕዴሌ በራሱ የመወሰን ህገ መንግስታዊ መብቱ በጉሌበት ሇመግታት መሞከሩ ነው። ነገሩ የሽሮ  ዴንፊታ ውሃ  

እስኪገባበት ዴረስ ቢሆንም ፤ በትግራይ ህዝብ ዕዴሌ ማንም መወሰንና ዕዴለ መገዯብ አይችሌም። ይህን መብት በህገ 



መንግስቱ በማያዲግም የተቀመጠ ነገር ነው። ብሔር፣ ብሔረሰብና ህዝቦች ሇትግራይ ህዝብ ብሇው አይዯሇም የዯነገጉት - 

ህዝቦች የራሳቸውን ዕዴሌ በራሳቸውን ሇመወሰን እንዱችለ እንጂ።  

የጋዜጠኛው ፌኮራና ማቅራራት ወዯ ጎን እንተዎውና እኔ እንዯ ሰው ከመገነጣጠሌ ይሌቅ አብሮነትን መርጣልህ። 

ኢትዮጵያዊያን በዕኩሌነትና  በመፇቃቀዴ ሊይ ሆነው የመሠረቱት የኢኮኖሚ ማህበረሰብ የበሇጠ አብሮነቱ ማረጋገጥ 

እንዱችሌ ሰሊምን በማረጋገጥ ረገዴ ጠንክረው መሥራት አሇባቸው። ይህ ታሌቅ ህዝብ የጥሊቻ ፖሇቲከኞች ፕሮፓጋንዲ ወዯ 

ጎኖ ትቶ ሰሊሙን ጠብቆ ዱሞክራሲያዊ ስርዓቱን ማስኬዴ ከቻሇ በኢኮኖሚ የበሇፀገች፣ ሇላልች የሚትተርፌ ታሊቅ ሀገር 

መገንባት ይችሊሌ። ከሊይ የጠቀስኳቸው ጠሊቶቹ መከሊከሌ ከቻሇ ይህ እውን እንዯሚሆን  የሚያጠራጥር ነገር የሇውም።   

ኢትዮጵያ የራስዋን አንዴነትና ትስስር አጠናክራ ከጎሮቤት ሀገሮች ፌትሃዊነትና የጋራ ተጠቃሚነት መርህ የተከተሇ 

የኢኮኖሚ ትስስር መፌጠር ከቻሇች የቀጠናው ብሌፅግናም ይረጋገጣሌ።  

የ“ትግራይ ሌትገነጠሌ ነው” ጉዲይ ከውዥምብር ያሇፇ ጉዲይ አይመስሇኝም። የትግራይ ህዝብ የእገነጠሊልህ ጥያቄ  

ሉኖሮው አይችሌም። ተወዯዯም ተጠሊም ትግራይ የኢትዮጵያ መሠረት ናት። መሠረቱ የተናጠ ነገር ቆሞ መኖር አይችሌም። 

ኢትዮጵያ በዛፌ ከመሰሌናት የዛፈ ሥርና ግንዴ ትግራይ ውስጥ ነው ያሇው። ይህ ማሇት ትግራይ ኢትዮጵያም ትግራይም 

ናት። ስሇዚ ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ወዳት ትውጣ? ቢገነጠሌ ቅርንጫፌ ይገንጠሌ እንጂ ሥርና  ግንዴ ወዳት ይገንጠሌ - 

የተገነጠሇ እንዯሆነ የዛፈ መጨረሻ ስሇሚሆን። 

ሰሊምና ብሌፅግና  ሇኢትዮጵያ!  

ማወቅ ይበጃሌ ነኝ። ዴምፅዬን ሇሰማኝ ሁለ ከወዱሁ አመስግናልህ!  

(ፅሁፈን አስመሌክታችሁ የሚትለኝ ካሇ በ maweqyibejal@gmail.com ሌታገኙኝ ትችሊሊችሁ)። 
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