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ነአምን ወኢዘነአምን 

ዮናስ 04-17-18 

 

የአርበኞች ግንቦት ሰባት ከፍተኛ አመራር የሆኑት ነዓምን ዘለቀ፣ ሰሞኑን ከቢቢሲ ዓለም አቀፍ ሚዲያ ሃርድቶክ 

ፕሮግራም ጋዜጠኛ ስቲፈን ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ የድርጅቱን አቋምና እንቅስቃሴ የተመለከተ ሰፋ ያለ 

መረጃ ሰጥተዋል። ምንም እንኳን የቢቢሲው ፕሮግራም የታቀደው በቅርቡ በአገራችን የተጀመረውን ለውጥ፣ 

በተለይም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለህዝቡ የሰጡትን ተስፋ እና እያካሄዱት ያለውን 

እንቅስቃሴ ድርጅታቸው እንዴት እንደሚመለከተው ለማወቅ ቢሆንም የቢቢሲው ጋዜጠኛ ላነሳላቸው በርካታ 

ጥያቄዎች የሰጡት ምላሽ የድርጅቱን ድብቅ አጀንዳ ማንነት እና ዓላማ የሚያረጋግጥ ሆኖ ተገኝቷል። በስም 

አማኒ ሆነውም በተግባር ኢአማኒነታቸው አልያም ከሃዲነታቸው ጎልቶ ወጥቷል።   

 

በእርግጥ በዚህ ቃለ ምልልስ ላይ ከሃዲነታቸውና ጸረ ኢትዮጵያዊነታቸው ጎልቶ ይውጣ እንጂ ሲጀመርም 

የፖለቲካ ኢአማኒ መሆናቸውን የሚያጠይቁ በርካታ የቅሌት መዝገቦች አላቸው ። የቢቢሲውን ቃለ ምልልስ 

የነገራችን ማማሰያ ብናደርግም ሌሎቹንም የነአምን የቅሌት መዝገቦች በዚህ ተረክ እንገልጣለን።  

  

የቢቢሲው ጋዜጠኛ ለነአምን ካነሳው ጥያቄ መካከል ድርጅታቸው አርበኞች ግንቦት 7  የትጥቅ ትግል እያካሄድኩ 

ነው ቢልም በአገሪቱ የለውጥ እንቅስቃሴ እንዲቀጣጠል ማድረግ ያስቻለው በአገር ውስጥ የተካሄደው ሰላማዊ 

ህዝባዊ ትግል ከመሆኑ አንጻር የትጥቅ ትግላቸውን ፋይዳ የተመለከተ ነው። አቶ ነአምን ለዚህ ጥያቄ  ህዝባዊ 

አመጹን እኛም የተሳተፍንበት ነው ብለው ቢመልሱም፤ ጋዜጠኛው ግን በትጥቅ ትግል የሚያምን እና በኢትዮጵያ 

መንግስት አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀ ድርጅት በሀገር ውስጥ ተገኝቶ ህዝባዊ ትግሉን ማስተባበርና መምራት ችያለሁ 

ቢልም  ተቀባይነት የሌለው የመሆኑን አመክንዮ በመግለጥ ድብቁን ገመና ገልጦታል።  

 

ሌላኛው ከሃዲነታቸው የተነሳው ደግሞ ከኢትዮጵያ በተገነጠለችው ኤርትራ ውስጥ ሆኖ ለኢትዮጵያ ጥቅም 

መታገል ተገቢ ነው ወይ? ሲል ጋዜጠኛው ላቀረበላቸው ጥያቄ በሰጡት መልስ ነው።በኬኒያ፤በሱዳን፣በጅቡቲና 

በሱማሊያ ለመደራጀት ባለመቻላቸው መሆኑን መግለጻቸው  ሳያንስ  “ባድመን የድንበር ኮሚሽኑ ለኤርትራ 

ወስኗል” በማለት አሰብን ከኤርትራ እናስመልሳለን ሲሉ ከነበሩ ግለሰቦች፣ ወይም ኢትዮጲያን በትጥቅ ትግል 

ነጻ አውጥቼ እመራለሁ ከሚል ድርጅት የማይጠበቅ መልስ በመስጠት ቅርቃር ውስጥ ገብተዋል።ለቢቢሲ ብቻም 

ሳይሆን ለቪኦኤም ይህንኑ ከሃዲነት የሚያጠይቁ መልሶች ሰጥተው ጀርባቸውን በሚገባ የገለጡበትን መዝገብ 
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እዚህ ጋር መግለጡ ተገቢ ይሆናል። 

 

ኤርትራ ካሁን ቀደም በድንበርዋ ዉስጥ ይንቀሳቀሱ የነበሩ የኢትዮጵያ ተቃዋሚዎችን አስራለች ገድላለች፤ 

በኢትዮጵያ ዴሞክራሲ እንዲሰፍን አትተባበርም ፤ይልቁንም አንድነትዋ እንዲበትን ትፈልጋለች እንዴት አስመራ 

ጋር ትተባበራላችሁ የሚሉ ጥያቄዎች  በቪኦኤ አድማጮች ጥያቄ የቀረበላቸው  ነአምን፤  በሰጡት መልስ 

“ኤርትራ ውስጥ የታሰሩ ወይም የተገደሉ ኢትዮጵያውያን የአገሪቱ ጸጥታ ላይ አደጋ የጋረጡ ናቸው የኤርትራ 

መንግስት ግን ሰላምና ዴሞክራሲያዊ አስተዳደር ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲሰፍን ይፈልጋል” ሲሉ የኤርትራ መንግስት 

ቃላቀባይ ሆነው ቁጭ ያሉትን ከላይ ለተመለከተው ሰሞንኛ አጀንዳ ሁነኛ አስረጅ ይሆነናል። በነገራችን ላይ 

ነአምን ኢነአምን የሆነውን ይህ ቃለ ምልልስ ለቪኦኤ የሰጡት ሴፕቴምበር 27 2015 ላይ መሆኑን ልብ 

ይሏል።    

 

ወደነበረው ስንመለስ የቢቢሲው ጋዜጠኛ በግብጽ መንግስት ትረዳላችሁ ወይ ብሎም ጥያቄ አቅርቦላቸዋል። 

“በእርግጥም ከግብጽ መንግስት ያገኘነው አንዳችም እርዳታና ድጋፍ ስለሌለ እንጂ ድርጅታችን በህወሃት 

አስተሳሰብ ተመርቶ ህወሃት መጥፎ ያለቻቸውን ኋይሎች ጋር አብሮ መስራት አያስፈልግም በሚል እምነትና 

አቋም ተመስርተን አይደለም” ማለታቸው ዕውነታውን የካዱ መሆናቸው ባያጠያይቅም ንግግራቸው ግን ግብጾች 

ከሰጡን ከመቀበል ወደኋላ አንልም፤ እርዱን እና አገራችንን እንውጋላችሁ የሚል የአገር ክህደት መሆኑን 

የሚያጠይቅ ነው። ይልቁንም  ድርጅታቸው ገንዘብ እስከተሰጠው ድረስ የታላቁን የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ 

ከማውደም የማይመለስ መሆኑንም የሚያረጋግጥ ነው።    

 

ወደሌላ አስረጅ ደግሞ እንሻገር ።  እ.አ.አ. ከማርች 26 እስከ 27, 2016 ድረስ አካሂዶት የነበረው 

ቪዥን የተሰኘ  ስብሰባ ነው የነነአምንን ኢአማኒነት የሚያጠይቀው ሌላኛው አስረጅ። የስብሰባው  አጀንዳ 

“የወደፊቷ ኢትዮጵያ የሽግግር፣ የዲሞክራሲና በብሔራዊ አንድነት” የሚል ነው። ስብሰባውን በተመለከተ  

በድረገጽ በተለቀቀው ቪዲዮ ላይ ነአምን ዘለቀ  የኢትዮጵያን ሉዓላዊነትና አንድነት በመርገጥ የሻቢያ ተላላኪነቱን 

ያረጋገጠበትን “ኢትዮጵያ የምትባል አገር” በማለት መናገሩና በዚህም አገራችንን ማዋረዱ በግልጽ መታየቱ 

አንደኛው ነው። ነአምን ዘለቀ ይህ ብቻ ሳያበቁ “የኢትዮጵያ አንድነት ብቻ ሲባል ‘ሰፎኬት’ ያደርገኛል” 

በማለት ለኢትዮጵያ ያላቸውን ጥልቅ ጥላቻ  በግልጽ አሳይተዋል።  

 

የኢትዮጵያን አንድነትና ሉዓላዊነት ለማምጣት በተለይም ከአጼ ቲዎድሮስ አንስቶ በርካታ የሕይወት መስማዕትነት 

የተከፈለ መሆኑ ለነግንቦት ሰባት ምናቸውም አይደለም። ይህ የተከፈውን መስዋዕትነትና የወደመውን የአገር 

ሐብት እንደ ተራ ነገር በመቁጠር ነአምን ኢነአምን  ሆኗል። ይህንን ድፍረትና ንቀት ያመጣው  ለኢትዮጵያ 
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ትቆረቆራለች ያሏት ሻቢያ ጋር ሄደው ተግተው በመጡት የጥላቻ መርዝ ምክንያት መሆኑ አያጠራጥርም። 

 

በዓለም ላይ በርካታ ጦርነቶች የተካሄዱት የአገሮችን ሉዓላዊነትንና አንድነትን ለማስከበር ነው። በ1860ዎቹ 

አጋማሽ ላይ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት የነበሩት አብርሃም ሊንከን በደቡብ የሚገኘው የአገሪቷ ክፍል የአሜሪካንን 

አንድነትና ሉዓላዊነት በማፍረስ በሌላ አዲስ ስም ተገንጥሎ መንግስት ማቋቋሙን ለማስቆም ባካሄዱ የአንድነት 

ዘመቻ ከሚሊዮን በላይ የሚቆጠር የሕይወት ዋጋ ተከፍሎበታል። እንዲሁም ናይጀሪያ፣እንግሊዝ፣ 

ቻይና፣ጣሊያን፣ሩሲያ፣ፈረንሳይ፣ጀርመን፣ ጃፓንና ሌሎችም አገሮች ውስጥ የተካሄዱ አንድነትን የማስጠበቅና 

የተከፈሉ ግዛቶችን የማስመለስ ጦርነቶች በርካታ የሕይወት ዋጋ ተከፍሎባቸዋል። 

 

ነአምን ዘለቀ ካሻቢያ የምትገኝ ፍርፋሪ ለመለቃቀም ኢትዮጵያን እያጣጣለና እያጎደፈ በመሄድ ላይ መሆኑንን 

ብዙዎች አላስተዋሉትም ይሆናል።”ቪዥን ኢትዮጵያ”  የሚባለው መድረካቸውም እንኳንስ “ቪዥን” ይቅርና 

ጭላንጭል ብርሃን የሌለበት በድቅድቅ ጨለማ ውስጥ የተዋጠ የተስፈኞች መድረክ ነው። ከአሁን በፊትም 

ይኽው “ቪዥን” የሚባለው የሻቢያ ተላላኪ የግንቦት ሰባት ቡድን ኢትዮጵያ የምትባል ከ90 ሚሊዮን በላይ 

ሕዝብ ያላት ትልቅና ሰፊ አገርን ከሻቢያ ኤርትራ ጋር ደርቦ “የአፍሪካ ቀንድ” እያለ በተወናበደ ስም ሲጠራት 

እንደነበር አይዘነጋም። 

የኢትዮጵያ አንድነት ሲባል የሚያንቀው ወይም የሚያፍነው “ሰፎኬት የሚያደርገው” ሰው በምን መስፈርት 

ነው  ስለሃገራችን ሰላምና ዴሞክራሲ ሊጠጨነቅ የሚችለው ?   አርበኞች ግንቦት ሰባት  አገኝበታለሁ ብሎ 

ያሰበው ትርፍ ኢትዮጵያን ካዋረድኩኝ የኢትዮጵያ ጥላቻ ያላቸው ተገንጣይና የጎሳ ድርጅቶች ተቀባይነት 

ይሰጡኛል ብሎ የሚያደርገው የፖለቲካ ቁማር ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ደግሞ እንደዚህ ዓይነቱን የከፋና 

የከረፋ ነገር ሳይረዳው ይቀራል ማለት እራስን ማሞኘት ነው። 

 

በዓለም ዙሪያ የተፋጠነ የኢኮኖሚ ሽግግራዊ ለውጥ ወይም “ትራንስፎርሜሽን” በማካሄድ ላይ የሚገኙ ሌሎችም 

ብዙ አገሮች ጥልቅ የፖለቲካ ቀውስ ውስጥ ገብተዋል፡፡ ከብራዚል እስከ ታይላንድ፣ ከደቡብ አፍሪካ እስከ 

ቱርክ ይኼን ሁኔታ እያየን ነው፡፡ እነዚህ ሁሉ ቀውሶች አንዳች የሚጋሩት ነገር አላቸው፡፡ እርሱም በፖለቲካው 

አመራር ላይ የተደላደሉት አካላት፣ የሥልጣን ትሩፋትና የበዛ ምቾቱ አዘናግቷቸዋል፡፡የበለጡ የሕይወት ዕድሎችና 

ነፃነቶችን እየናፈቁ የጎለመሱ ቁጥራቸው የበዛ ወጣቶች፣ እነዚህ በተስፋ የጠበቋቸው እሴቶች ዕውን ሲሆኑ 

ማየት አልቻሉም፡፡ ነገር ግን እጅግ የሚበዙት ወጣቶች አዕምሯቸው ክፍትና ለውይይት ዝግጁዎች ናቸው፡፡ 

ዕምቅ ኃይላቸው ዛሬን በተሻለ ደረጃ መለወጥና ነገን ሊያንፅ የሚችል ነው፡፡ይህን የፈተሸውና በሚገባ የተገነዘበው 

የኢትዮጵያ መንግስት ይህንኑ የሚመጥን ምላሽ በመስጠት ላይ ይገኛል።ለስልጣን ያለውን የተዛባ አተያይ 

በሚያስተካክል አግባብ እራሱንም እያበጃጀ ባለበት ሰዓት ላይ በሃገረ አሜሪካ ሆነው እነነአምን አዲስ ህይወት 



4 

 

እናብጅላችሁ ቢሉን መልሳችን ወኢዘነአምን ይሆናል። 

 

አሁን ሃገራችን እየተካሄደ ባለው ለውጥ እና አዲስ መንገድ መካከለኛ ወይም ሚዛናዊ ድምፆች እረጭ ብለዋል፣ 

እነነአምንን የመሰሉ የፅንፈኛዎቹ ድምፆች ግን ይጮሃሉ፣ ማኅበራዊ ሚዲያውንም በደንብ እየተጠቀሙበት 

ነው፡፡ ኢትዮጵያ የራሷ የተለያዩ ባህሪያትና ተጨባጭ ሁነቶች ያሉባት አገር ናትና አትሰማቸውም፡፡ 

 

 


