
ግንቦት 7 ቀን ይከበር! 
 

Page 1 of 9 
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ዑስማን ሙለአሇም ከሐራ 
 

መግብያ 
የካቲት 11 የህወሓት ሌዯት ቀን ነው። ህወሓት ብዘ ወዲጆችም ጠሊቶችም ያፈራች 
ዴርጅት ናት። ‘በህወሓት ዓሊማዎች ጥቅማችን ተረጋግጣሌ ወይም ይረጋገጣሌ’ 
እንዯዙሁም ‘ተመሳሳይ ዓሊማ አሇን’ ብሇው በቅርብም በሩቅም አብረዋት የተሰሇፉ ሁለ 
ወዲጆች ሁነው ቆይተዋሌ። አሁንም ናቸው። ‘የህወሓት ዓሊማዎች ጥቅማችን የሚጎዲና 
የሚፃረር ነው’ ብሇው የተዯራጁም ያሌተዯራጁም ሃይልች ጠሊቶች ሁነው ቆይተዋሌ፡፡ 
አሁንም ናቸው። ‘ፍቅር፣ መዯመር፣ አንዴነት፣ ይቅርታ፣ ምህረት፣ ዕርቅ … ወተ’ 
በማሇት እነዙህ ሀይልች ከጠሊትነት ወዯ ወዲጅነት ይቀየራለ ብል ማሰብ ‘አይጥና 
ዴመት፣ ጅብና አህያ፣ አንበሳና የሜዲ ፍየሌ ይፋቀራለ፣ አንዴነት ይፈጥራለ፣ 
ይታረቃለ’ ብል እንዯማሰብና እንዯማመን ይቆጠራሌ። ስሇዙህ የህወሓት መወሇዴ 
በየዓመቱ ሌዯት መከበር የሚያስዯስታቸውም የሚያስከፋቸውም መኖራቸዉ 
የሚያስገርም አይዯሇም። 
 
ጥቅምት 23 ሇጃንሆይ እና ሇባሊባቶች፣ መስከረም 2 ሇዯርግና ሇኢሰፓ፣ ግንቦት 7 
ሇጥገኞችና ሇኒዮ-ሉበራሌ ተሊሊኪዎች እንዯሌዯት ቀናቸው እንዯሚዯሰቱት እነዙህን 
ቀናት አምርረው የሚጠለና የሚታገለ መኖራቸውም የሚያስገርም ሉሆን አይችሌም። 
አሁን ባሇንበት ወቅት ዯግሞ እነዙህ ሀይልች አንዴ ሆነው በአንዴ ዴምፅ በህወሓትና 
በወዲጆቹ ሊይ ምተዋሌ። አንዴ መሆናቸውም የሚገርም አይዯሇም ሰፊ ሌዩነት 
ስሊሌነበራቸው። አንዴ ቢሆኑም ቅለ የሚያስቸግራቸው ግን መጨረሻ ሊይ ወንበርዋ ሊይ 
ማን ይሰየም? የሚሇው ነው። አሁን በንቃት የሚመራቸው የውዴ ስርዓት ወይም 
የሶቭየት ሶሻሉዜም አይድልጂ ሳይሆን የኒዮ-ሉበራሉዜም ጥገኝነት አስተሳስብ ሆኖ 
በግንቦት 7 ዴርጅት አስተባባሪነትና አማካሪነት አንዴ ሰፊ ግንባር ፈጥረው ከሁለም 
ዴርጅቶች (ከኢህአዳግ ያፈነገጠውም ጨምረው) ተዯማምረው እየተንቀሳቀሱ ይገኛለ። 
የተሟሊ ባይሆንም ትሌቅ ዴሌ አግኝተው በማእከሊዊ መንግስትና በአንዲንዴ ክሌልችም 
በትረ ስሌጣኑን ጨብጠዋሌ። ምህረት የሇሽ እርምጃም በጠሊቶቻቸው እየወሰደ ይገኛለ። 
ታዴያ ሇዙህ ዴሌ አንዴ የበዓሌ ቀን አያስፈሌገውም? ያስፈሌገዋሌ። ከግንቦት 7 ቀን 
የተሻሇ ይኖራሌ ብዬ ስሊሌገመትኩኝ ያኔ እንዱከበር ም/ቤቱ እንዱያፀዴቀው ረቂቅ 
ማጋጀት ከአሁኑኑ ይታሰብበት። 
 

ጉዲዩ 
የኢትዮጵያ ህዜቦች ውዲዊ አገዚዘን መጀመርያ ባሌተዯራጀ በኃሊ በተዯራጀ ግን ባሌጠራ 
መስመርና ዓሊማ ታግሇዋሌ። የባላ፣ የጎጃም፣ የሲዲማና የትግራይ ገበሬዎች ያመፁበት 
እንቅስቃሴ ነበር። በኋሊም ወታዯሮች፣ የዩኒቨርስቲና የሁሇተኛ ዯረጃ ተማሪዎችም 
በተሇያዩ ጊዛዎች ትግሌ አዴርገዋሌ። በውዲዊው አገዚዘ የመጨረሻ ወቅትም ያመረረ 
የከተማ ህዜብም በተሇይም የአዱስ አበባ ህዜብ በተከታታይ ሰሌፍ በማካሄዴ ንጉሱ ሊይ 
ተቃውሞውን አስምቷሌ። በወቅቱ በአዱስ አበባ ሙስሉሞች የአንዴ ሃይማኖት 
የበሊይነትን የሚሰብከው ንጉስ ሇመቃወም በከፍተኛ ዯረጃ ተዯራጅተው በብዚት 
ጎዯናዎቹን አጥሇቀሇቁ። በአጠቃሊይ ህዜቡ በወቅቱ ውዲዊ አገዚዘን እንዱወዴቅ 
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እንዱፈረካከስ ወሳኝ ሚናውን ቢጫወትም ጠንካራና የጠራ መስመር ያሇው የተዯራጀ 
አመራር ስሊሌነበረው ብቸኛ የተዯራጀና ሃይሌና ጉሌበት የነበረው የወታዯሩ ክፍሌ 
ራሱን ዯርግ ብል ሰይሞ በትረ ስሌጣኑን ተቆጣጠረ። 
         
የዯርግ መንግስት ስሌጣን እንዯተቆጣጠረ ያሇፈውን ውዲዊ ስርዓት እያወገ ሇህዜቡ 
ብዘ የተስፋ ቃሌ አሰማ። ‘ያሇምንም ዯም ኢትዮጵያ ትቅዯም!’ በሚሌ የኢትዮጵያ ህዜብ 
የአገር ወዲዴነት ፍቅርን በመጠቀም ተቀባይነት ሇማግኘት ተወራጨ። ያሇምንም ዯም 
ያሇውን ቃሌና መዜሙር ብዘ ሳይቆይ በመርሳት ‘የፍየሌ ወጠጤ’ ፈን እያሰማ 
የተቃወመውን ብቻ ሳይሆን አስቦ ይሆናሌ ብል የጠረጠረውን ሁለ ያሇ ፍርዴቤት 
ትእዚዜ ማሰር ሳይሆን መግዯሌ የሚያስችሌ ስሌጣን ከሊይ እስከ ታች ያሇው መዋቅር 
ተስጥቶት በነፃ እርምጃ በተሇይ ወጣቱ በየሰፈሩ ተረሸነ። የአንዴ ትውሌዴ ዯም በከንቱ 
የትም አፈሰሰ።  
 
ይህን አሰካፊና የመሊው የኢትዮጵያ ህዜብ ያሳሇፈው አስከፊ ሰቆቃ ጀነራሌ ካሣየ 
ጨመዲ በ Jቲቪ በኢህአዳግ ስም ስሌጣን የተቆጣጠረው ቡዴን የኢህአዳግ መንግስትን 
የመወንጀሌ በዯረሰው ሌብወሇዴና በፈበረከው ድከመንተሪ አሰቃቂነቱን አምርረው 
እየውቀሱ፣ በዯርግ ጊዛ የተከሰተው ግፍ ይህ ዓይነት የሚጋነን አሌነበረም አለ። 
ጨዋታው ሁሇት ነገሮችን ግምት ውስጥ ያስገባ ነው። አንዴ ህዜቡ የአጭር ጊዛ 
ትውስታ (short memory) ነው ያሇው በማሇት የነበረውና የተዯረገውን እንዲሌነበረና 
እንዲሌተዯረገ አስመስሇህ ብታወራ ሃይ የሚሌ የሇም ነው። ጥቂት መፅሐፍት ስሇዯርግ 
የተፃፉም ቢኖሩም የማንበብ ባህሌ በላሇበት አገር ብታወራ ሰሚ አታጣም ነው ነገሩ። 
ሁሇተኛ አሁን ያሇው የኢትዮጵያ ህዜብ በአብዚኛው ወጣት በመሆኑ ዯርግን 
የሚያውቅበት እዴሌ አሌነበረውም። ዯርግ በህዜብ ትግሌ ከስሌጣን ከተገረሰሰ 27 ዓመት 
በሊይ ባስቆጠረበት ስላት ያኔ እዴሜው 10 ዓመቱ የነበረ ህፃን ዚሬ 37 እና ወዯ 
አርባው ዓመት እየተጠጋ በመሆኑ ካሌተነገረውና መፅሓፍ ካሊነበበ ስሇ ዯርግና 
ኢህአዳግ ሌዩነት ሉያቅ አይችሌምም የሚሌ ታሳቢ ያዯረገ ነው። በተጨማሪም 
ኢህአዳግ ስሇ ዯርግ ሲናገር ሇምን ከመጥፎና ከወዯቀ ጋር ራሱን ያወዲዴራሌ? የሚሌ 
የራሳቸው የዯርግ ካዴሬ ፕሮፖጋንዲ ወጣቱ ሰሇባ የሆነበት ሁኔታ ሲፈጠር የመንግስት 
ሚዴያዎች ወጣቱ የትሊንት የአገሩ ስርዓት ምን መስሌ እንዯነበረና ከየት ተነስቶ አሁን 
ያሇበትን ሁኔታ እንዯዯረሰ እንዲያውቅ በቅጡ ሳይሰሩበት ስሇቀሩ ነው። ይህ ክፍተትን 
ዯግሞ የዯርግ ርዜራዦች እነ ካሳየ ጨመዲ ሉጠቀሙበት እየተውተረተሩ ይገኛለ።  
 
ይሁን እና ህገ መንግስቱ ሁለም የዱሞክራሲ መብቶች ሲያረጋግጥ ነፃ ፕሬስ ሲታወጅ 
ቀዴመው በመሳርያ ሃይሌ ህዜቡን ማንበርከክ ያሌቻለት የዯርግ ካዴሬዎች ነበሩ 
ቀዴመው ሇህዜብ የነፈጉትን የመፃፍ ነፃነት ተጠቃሚ ሁነው በነፃ ፕሬስ መብት ጋዛጣ 
የጀመሩት። የተቃውሞ፣ የውሸት፣ የፈጠራ እና በዯርግ መውዯቅያው ዋዛማ በጎንዯር 
አዯባባይ ‘ትግሬ ገዲይ’ ያሇውን ረኛ መፈክር አንግበው እስካሁን በአንዴ ህዜብና 
ዴርጅት እንዲሸቸው እየፃፉና እየመቱ የሚገኙት፡፡ ተከታታይ የነበረውን የሌማትና 
የዱሞክራሲ ሇውጦች እንዯላለ የሰበኩት መቶ አሇቆች እንዯነ ሲሳይ አጌና የመሳሰለ 
ናቸው። እነሱ በህዜብ ትግሌ የተገኘውን ዱሞክራሲ እያጣጣሙ ዱሞክራሲ የሇም ብሇው 
ይጮሀለ። የኢህአዳግ መንግስት ስሇ ዯርግ እንዲይናገር ወይም በተከታታይ 
እንዲያጋሌጥ ጫና ፈጥረው መዴረኩን በብቸኝነት ተቆጣጥረው ሇሀያ ሰባት ዓመት ፀረ 
ኢህአዳግ በተሇይም ሚሌዮን የሚጠጋ ቁጥር የነበረውን የዯርግ ሰራዊት ማንበርከክ ሊይ 
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የአንበሳውን ዴርሻ የነበረውን ህወሓትን እያጠቆሩ ያለት። የዯርግ ሰራዊት ሳይሆን 
የኢትዮጵያ ሰራዊት ነው። የኢትዮጵያ ዲርዯንበር ጠባቂ ነው ብሇው ሰበኩ። መንግስቱ 
ሌዩ የአገር ፍቅር የነበራቸው መሪ አዴርገው ክበው የላሇ ገፅታ ሰጡት። በጦር ግንባር 
የተሸነፈ፣ የተማረከና ሸሽቶ የፈረጠጠ ዴሮስ ምን እንዱያወራ ይጠበቃሌ! ገበናውን 
ከመዯበቅና ጠሊቱን ዯግሞ ጥሊሸት ከመቀባት ውጭ ምን ይሊሌ። በዙህ መንገዴ ህዜቡን 
በተሇይም ወጣቱን መረዘት። ቀሊሌ የማይባሌ የኢህአዯግ አባሌም የዙህ ሰሇባ ነው። 
ጥፋቱ ግን የራሱ የኢህአዳግ መንግስት ነው። ሌሳኑ ግቶ ስራዬና ተግባሬን አይቶ 
ህዜቡ ይከተሇኛሌ የሚሌ ፈሉጥ ይዝ የኖረው። ስሇዙህ ዯርግን የመሰሇ ፋሽሽት አንዴን 
ትውሌዴ የገዯሇና ያጎዯሇ ማሞካሸት ምን ያህሌ ፀረ ህዜብነትና ወንጀሌ እንዯሆነ 
አሁንም ቢሆን መሰራት ያሇበት ጉዲይ ነው። አሁን የተተወና የተገሊቢጦሽ ዯርጎቹ 
እንዯተሇመዯው ራፍ የጀመሩ ቢመስሌም፡፡ 
 
ዯርግ በከተማ በኢሠፓ ሲታወቅ በገጠር ገበሬው እሰገዴ በሚሌ ይታወቃሌ።   
የገበሬውን ምርት ገና በአውዴማው እያሇ ‘ሊንተ ይህ ይበቃሃሌ’፣ ‘የቀረውን ሇእሰገዴ 
አስረክብ’ በሚሌ በጣም ዜቅተኛ በሆነ ዋጋ ራሳቸው እየተመኑሇት ይወሱዴበታሌ። ይህ 
እያዯረጉ ሲያስቸግሩት ገበሬውም ትንሽም ብዘም ባመርት ተጠቃሚ ካሌሆንኩኝ ምን 
አሇፋኝ በማሇት መሇገም ጀመረ። ተቃውሞም መሆኑ ነበር። ዋነኛ የአገሪቱ ኢኮኖሚ 
የተመሰረተው በእርሻ ስሇነበር የዯርግ የእዜ ኢኮኖሚ ተንኮታኮተ። ህዜቡም ሇችግር እና 
ሇራሽን ወረፋ ተዲረገ። ዯርግ ከከተማውም ከገጠሩ ህዜብም ተጠሌቶና ተነጥል ስሇነበረ   
በኢህአዳግ መሪነት ህዜቡ ከጫፍ እስከ ጫፍ ታግል ዯርግን ገረሰሰው። የዯርግ ቁንጮ 
መሪ ኮ/ሌ መንግስቱ ሃይሇማርያም እንዯ ኢዴአሚን፣ ሂትሇር፣ ሞሶልኒ ጨካኝና 
ፋሽሽት ነበሩ። እንዯነ ጀ/ሌ ታሪኩ የዯርግ ቀኝ እጅ የነበሩትን ሇማጥፋት የተጉት 
የሚበሌጣቸውና የማይፈሩዋቸውን ገሇሌ ማዴረግ ፋሽሽቶች ስሇሚወደ ረሸኑዋቸው። 
አሁን በማወቅም ባሇማወቅም የዙህን ፋሽሽት ፎቶግራፍ በመኪናቸው የሚሇጥፉት 
ታሪኩን ሇመሸፋፈን ነው። አሁን ምዴረ አጎብዲጅ የነበረ ታሪክ ተናጋሪ የሚሆንበት 
ምክንያት ብዘ ስሊሌተፃፈና ጥቂት የተፃፉትም እንዱነበቡ ስራ ስሊሌተሰራ ነው። 
 
ዯርግ ከተገረሰሰ በኃሊ የተዯረገውም ጭምር የማያቅ ትውሌዴ ነው ያሇው። ስሊሌተፃፈ 
እና የተፃፈም ካሇ ስሇማይነበብ ነው። በስመ ነፃ ሚዴያ የሇየሊቸው ተቃዋሚ ሳይሆኑ 
ጠሊቶች የተቆጣጠሩት ስሇነበር፡፡ ከዯርግ በኃሊ ያሇውን ሇውጥ መገብን ይቅርና የታየው 
አወንታዊ ሇውጥ ሲመሇከቱ አይናቸው ዯም የሚሞሊ ናቸው፡፡ የተቆጣጠሩት ብዕርና 
ሌሣን ውሸትና አለታዊ ገፅታ ብቻ ሊይ የተመሰረተ ስሇነበር ትውሌደ ከዯርግ በኃሊም 
ያሇውን ታሪኩም በአግባቡ እንዲያቅ ተዯርጓሌ። እንኳን ወጣቱ ግምቶ ሙሁራንም የዙህ 
ሰሇባ ሁነው ቆይተዋሌ፡፡ ሇምሳላ ግሌፅነታቸውን እያዯነቅኩኝ መራራ በቅርቡ የአቶ 
በረከትን መፅሐፍ ‘ጨርሰው እንዲሊነበቡት’ ወይዯሞ የተወሰነ ክፍለን ብቻ እንዲዩት 
ተናገሩ። ሇምን የተወሰነ ክፍለን ብቻ ያነባለ? ይህ ነው የብዘ ሰው ባህሌ። ሳታቀው 
መተቸት ይቀናናሌ። ጨርሰን ሳናነብና ሳንረዲ ተረት ተረትን ታሪክ ብሇን እናወራሇን።  
 
ከዯርግ በኃሊ ምን ተፈጠረ? ኢህአዳግ ስሌጣን በብቸኝነት የያው ሇአንዴ ወር ነው። 
ዯርግን ተዋግቼ የዯመሰስኩት እኔ ነኝ ብል እንዯ ጎረቤቶቻችን ሻዕብያ እስካሁን ራሱን 
ያሇ ህዜብ ፍቃዴ ስሌጣንን በብቸኝነት አሌያም። ኢህአዳግ የዯርግ መዯምሰስ የሁለም 
የኢትዮጵያ ህዜቦች ዴሌ እንዯሆነ ነው የሚያምነው። ሇአንዴ ወር በግዙያዊ መንግስት 
ያስተዲዯረውም ወዯ ሚሌዮን የሚጠጋ ከነመሣርያው የተበተነ ሰራዊት የነበረበት አገር 
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ሰሊምና መረጋጋት ስሇማይኖረው የሰሊምና የማረጋጋት ስራ ሇመስራት ነበር እንጂ እንዯ 
ዯርግ እዴሜውን በግዙያዊ መንግስት ሇመጨረስ አሌነበረም። አብዚኛው የዯርግ 
ሠራዊት ተገድና ያሇውዳታው የተመሇመሇና ከስራውም ከቤተሰቡም የተፈናቀሇ ስሇነበረ 
ይህንን ማረጋጋትና የወዯፊት ተስፋው ምን እንዯሆነ ማሳየት ይገባ ስሇነበረ 
እንዱመገብና ትጥቅ እንዱያስረክብ ብልም ወዯ ሲቭሌነት ተመሌሶ እንዳት 
እንዯሚቀሊቀሌ እና በምን መንገዴ መሌሶ እንዯሚቋቋም ሇዙህ ስራ ተብል በተቋቋመ 
ኮምሽን አማካኝነት ስራውን በመስራት መጀመርያ ሰሊም ሇማረጋገጥ ነበረ። ይህም 
ያስፈሇገበት ምክንያት በየአካባቢው ዜርፍያና ስርቆት ተበራክቶ ስሇነበር ህዜቡን 
በማሳተፍና በማስተባበር በየአካባቢው ህዜቡ የወከሊቸው የሰሊምና መረጋጋት ኮሚቴ 
ተዯራጅተው በወቅቱ ከነበረው የኢህአዳግ ታጋይ ሠራዊት በመተባበር ሰሊምን ማረጋገጥ 
የተቻሇበትና የተረፈ ትጥቅም ንብረትም በአጭር ጊዛ የተመሇሰበት ሁኔታ ነበር።  
 
ከአንዴ ወር በኃሊ የኢህአዳግ ግዙያዊ መንግስት ተሽሮ በቻርተር የሚመራ በኢትዮጵያ 
በወቅቱ ተዴራጅተው የቆዩና በወቅቱም ተራሩጠው ራሳቸውን ያዯራጁ አገርቤትም 
የነበሩ ውጭም የቆዩ የተሳተፉበት የሽግግር መንግስት ተመሰረተ። ተሌእኮውም 
ህገመንግስት ተረቆ የህዜቡ ተወካዮች ህገ መንግስታዊ ጉባኤ አዴርገው ካፀዯቁ በኃሊ 
በህገ መንግስት መሰረት ምርጫ ተካሂድ አሽናፌው ፓርቲ በህዜቡ ይሁንታ ስሌጣን 
እስኪይዜ ዴረስ አገሪቱን ማስተዲዯር ነው። የሚመራውም ሁለም ፓርቲዎች በጋራ 
ባፀዯቁት ቻርተር መሰረት ነበር። በዙህ መንገዴ ህዜባዊ ምርጫ እስኪካሄዴ የሽግግሩ 
መንግስት አገሪቱን የመራት። በቀጣይም ህገ መንግስት አርቃቂ ኮሚሽንም ተቃቁሞ 
ስራውን ጀምሮ ረቂቅ አጋጀ። የህገ መንግስቱ ረቂቅ እንዲሇ በሉህቁ ተጋጅቷሌ ተብል 
ይፅዯቅ አሌተባሇም። በመሊው አገሪቱ ሇመጀመርያ ጊዛ በህዜቡ ንቁ ተሳትፎ፣ 
ውይይትና ክርክር ከተዯረገበት በኃሊ ከመሊው ህዜብ በተወከለ በህገ መንግስታዊ ጉባኤ 
ፀዯቀ። ‘ያሌተማረና የህግ እውቀት የላሇው ህዜብ ተወያይቶ የፀዯቀ ህገ መንግስት ነው’ 
ሇሚለ ሃይልች መሌሱ የህዜቡን ውይይት የሚያሳዩ ድኮመንቶችና ኢዱት ያሌተዯረጉ 
ፊሌሞችን በማየትና ቃሇ ጉባኤዎቹን በማንበብ ህዜቡ ሇጥቅሙ ምን ያህሌ ብስሇት 
እንዯነበረው መረዲት ይቻሊሌ። ህዜቡ ጥቅሙን መቼም ቢሆን እንዯማይስት ማረጋገጫ 
ነውና። 
 
ከህገ መንግስቱ መፅዯቅ በኃሊ ነፃና ፍትሓዊ ምርጫ ተካሄዯ። ኢህአዳግ አብሊጫ ዴምፅ 
አግኝቶ ስሌጣን ከያ በኃሊ ዱሞክራሲ በተግባር የተረጋገጠበት ሁኔታ ታይቷሌ። 
የመዯራጀት፣ የመናገር፣ የመፃፍ፣ የመቃወምና የመሰሇህን እምነትና አመሇካከት 
የመያዜና የማራመዴ መብቶች ተረጋገጡ። ከህዜቡ በተጨማሪም በዋናነት የፋሽሽቱ 
ዯርግ ርዜራዦች የተጠቀሙበት ሁኔታ ነበር። ዛጎች በመሆናቸው ህገመንግስታዊ 
መብታቸው ተከብሮሊቸዋሌ። በሌማቱም የዯርግን የእዜ ኢኮኖሚ ፖሉሲዎችና 
መመርያዎችን ብቻ በማንሳት ኢኮኖሚው ህይወት ራ። የመጀመርያዎቹ አመታት 
አነስተኛም ቢሆን አገሪቱ ሇመጀመርያ ጊዛ በተከታታይ አውንታዊ ዕዴገት አስመገበች። 
በዙህ ሁኔታ እያሇ አገሩን ማስተዲዯር ያቃተው የኤርትራ መንግስት/ ሻዕብያ በእብሪት 
ጦርነት ከፈተብን። በህግ ጉዲዩ ይን ጦርነቱን ሇማስቀረት በርዋንዲና በአሜሪካ 
መንግስታት የተዯረገው የሽምግሌና ጥረት የሻዕብያ መንግስት ፍቃዯኛ ባሇመሆኑ ተገዯን 
ወዯ ያሌተጋጀንበትና ያሌፈሇግነው ጦርነት ገባን። መዲን ጀምሮ የነበረው ኢኮኖሚ 
እንዯገና የሌማት ሃይሌ የሆነውን የሰው ሃይሌና ያፈራውን ሃብት የሚያወዴም ጦርነት 
በመግባታችን ችግር ሊይ መውዯቁ አሌቀረም። በእብሪት ወረራ የፈፀመብንን ሃይሌ 
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ሇመመከት በተዯረገው የመከሊከሌ ጦርነት የኢትዮጵያ ህዜቦች ሁለም በአንዴነት 
ቆመው የተሰሇፉበት ስሇነበር በሃይሌ ተይው የነበሩ አካባቢዎች በአሸናፊነት 
ሇማስመሇስ ተችሊሌ። 
 
ይህ ዴሌ ብንጎናፀፍም ውስጥ ሇውስጥ እያዯጉ የቆዩ ዜንባላዎች ጎሌተውና ገንፍሇው 
በመውጣት በጦርነቱ ዘርያና በጠቅሊሊው የአገሪቱ የወዯፊት አቅጣጫ (አጀንዲ) ሊይ 
በራሱ በኢህአዳግ በተሇይም ህወሓት ውስጥ ሌዩነት ተፈጠረ። ሌዩነቱ የጦርነቱ ዓሊማና 
አገራችን ውስጥ ከጦርነቱ በፊት የነበረን ጉዝና ቀጣይ አቅጣጫ ሊይ ነበረ። ይህን ሌዩነት 
ሇመፍታት የተሇያዩ ፅህፎች ተጋጅተው ረም ያሇ ክርክርና ውይይት ተካሂድ 
በዴርጅቱ አሰራር መሰረት በአብሊጫ ዴምፅ የበሇጠ ዴምፅ ያገኘው ወገን ቀጣይ ሰነድች 
ሊይ ሇመወያየት ስብሰባው አዯራሽ ሲገኝ ራሱን ከዴርጅቱ አሰራር ውጭ ውስጥ ሇውስጥ 
ዴርጅት ውስጥ ላሊ ዴርጅት አዯራጅቶ የቆየው ሃይሌ በስብሰባው ሳይገኝ ቀረ። በሰሇጠነ 
መንገዴ ሌዩነቶችን በውይይት ሇመፍታት ተጀምሮ የነበረውን ጥረት አኮሊሸው። ሇአጭር 
ጊዛ ቢሆንም ቀውስ ተፈጠረ። ቀውሱን ሇመፍታትና ውይይቱን ሇመቀጠሌ ስሇተቸገረ 
ስብሰባው እንዳት እንዯተቋረጠና መፍትሔ ፍሇጋ ወዯ ካዴሬው ወርድ ውይይት ሲዯረግ 
በቀጥታ ጉባኤ ይዯረግ ብል ዴርጅቱ ባሌተጋጀ አጀንዲ ጉባኤ ተዴርጎ ሇመከፋፈሌ 
ስሇከጀሇ ቤቱ ስሊተቀበሇው በዴምፅ የተሸነፈው ቡዴን በዴርጅት ውስጥ ላሊ ዴርጅት 
ፈጥሮ በዴብቅ የተዯራጀው ቡደን በዴጋሚ መዴረክ ረግጦ በመውጣቱ ሇውይይትና 
ሇክርክር ምንኛ እንዲሌተጋጀ በካዴሬው ፊት ተጋሇጠ። በቀጣይነት በህወሓትም 
በላልች እህት ዴርጅቶችም ሰፋፊ ውይይቶች ተካሂዯው ስሇ ጦርነቱ ግምገማ ተካሂድና 
ስሇ ቀጣይ የአገራችን ቀጣይ የሇውጥ ጉዝ አቅጣጫ ተቀይሶ ሰፊ የተሃዴሶ እንቅስቃሴ 
በመሊው ዴርጅት አባሊትና በህዜብ ተካሄዯ። በዙህ የተሃዴሶ መስመር መሰረት በተዯረገ 
እንቅስቃሴ በአገራችን ታሪክ ታይቶ የማይታወቅ ተከታታይና ሁሇት አሃዜ ያሇው 
ሁሇገብ ሇውጥ ተመገበ። 
 
ነገርግን ይህ ሂዯት ገና ወዯ ተግባር ሳይገባና የተሃዴሶ ሐሳቦቹ የማስረፅ ምዕራፍ ሊይ 
እያሇ በነበረው የ1997 አገራዊ ምርጫ ሊይ ኢህአዳግ በህዜብ ተመርጦ ስሌጣን 
በያባቸው ዓመታት ህዜቡ የጠበቀውን ሇውጥ ባሇማስመዜገቡ በተሇይም በከተሞች 
የሚጠበቀው ያህሌ የህዜብ ዴምፅ ያጣበት ነበር፡፡ በአጠቃሊይ ግን በማስጠንቀቅያ 
አገሪቱን ሉያስተዲዴር አብሊጫ ዴምፅ ያገኘበት ሁኔታ ነበር። ይህ ሁኔታ ኢህአዳግን 
የበሇጠ ተሃዴሶውን ፈጥኖ ተግባራዊ ማዴረግ እንዲሇበት ያመሊከተና የተሃዴሶው 
አስፈሊጊነትና ወቅታዊነት ያረጋገጠ ነበር። በአገራዊው ምርጫ ተሳትፈው የነበሩ 
ተቃዋሚ ፓርቲዎችም ከማሕበራዊ መሰረታቸውና በኢህአዳግ የሇውጥ ፍጥነት 
ያሌተዯሰተው የራሱ የኢህአዳግ ማሕበራዊ መሰረትም ሳይቀር በከተሞች ቀሊሌ ቁጥር 
የማይባሌ ዴምፁን ችራቸው ነበር። ተቃዋሚ ፓርቲውቹ አዱስ አበባ ሊይ አብሊጫ 
ዴምፅ አግኝተው ማስተዲዯር የሚችለበት እና በተወካዮች ም/ቤትም ቀሊሌ ያሌሆነ 
መቀመጫ ያገኙበት ሁኔታ ነበር። በክሌልችም በተሇይም በአማራ ክሌሌም አብሊጫ 
ዴምፅ ባያገኙም ከፍ ያሇ ዴምፅ አግኝተው ነበር። ይህ ክስተት ህገ መንግስቱ 
የዱሞክራሲና የብዘሃን ፓርቲ ስርዓት እውን ያዯረገ መሆኑ ያረጋገጠ ነበር።  
ተቃዋሚዎቹ ይህን ያገኙትን ዴምፅ ተጠቅመው የህዜቡን ቀጣይ አመኔታ ሇማግኘት 
ጥረት ማዴረግ ሲገባቸው ከተቃዋሚዎቹ ውስጥ ብዘ ዴምፅ አግኝቻሇሁ የሚሌ ወገን 
በተሇይም ቅንጅት ብል ራሱን አዯራጅቶ የነበረው ስብስብ ምርጫው ተጨብርብራሌ 
በሚሌ በምርጫ ያጣውን ዴምፅ መቀበሌ ተስኖት የፈረንጅ ምስክርነት እንዯ ማረጋጋጫ 
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ይዝ ከምርጫ ውጭና በነውጥና ይህን ያህሌ አስገዴሇን ስሌጣን ሊይ እንወጣሇን የሚሌ 
ሂሳባዊ ስላት ሰርተው በተረጋጋና በሰከነ ፖሇቲካ ጉዝ የነበረችውን አገራችን ወዯ 
ብጥብጥና አሳፋሪና ግናኝ የርስበርስ ፍጅትን ሉያስከትሌ የሚችሌ ርን መሰረት ያዯረገ 
ቅስቀሳና የነውጥ እነቅስቃሴ ገቡ።  
 
ከነበረው የከረፋ የር ቅስቀሳ በህዜቡ አስተዋይነት፣ የኢህአዳግ መንግስት ከስሜት በፀዲ 
መንፈስ በሰጠው አመራርና መቸም መንጋት የላሇበት ከተቃዋሚው ጎራም ‘ያገኘንውን 
ዴምፅ ተጠቅመን እየተቃወምን ህዜቡ የሰጠንን ዴምፅ አክብረን ም/ቤቱ ውስጥ መሳተፍ 
አሇብን በአዱስ አበባም መንግስት መመስረት አሇብን’ ብሇውና የነውጡ መንገዴ 
አንከተሌም ብሇው ፅኑ አsም በመያዚቸው ብዘ ስም ቢሰጣቸውም አገሪቱ ሰሊምና 
መረጋጋት አግኝታ ወዯ ተጀመረው  ከፍታ ወዲሇው የሇውጥ ጎዯና እንዴትገባ 
አስተዋፅኦ በማዴረጋቸውም ተፈርቶ የነበረው አዯጋ ሇመሻገር ተችሊሌ። የነውጡን 
መሪዎች ተጠያቂ ማዴረግና ፍርዲቸውን ፈፅመው ተቅጥተው እንዱወጡ ማዴረግ 
ይቻሌ የነበረ ቢሆንም ሇጀማሪ ዱሞክራይታይሽን ያሌሆነ ትምህርት እንዲያስተሊሌፍ 
በሚሌ ሆዯሰፊነት ምህረት ጠይቀው እንዱፈቱ ተዯረገ። ምህረት የማዴረጉ መንገዴ 
ሇዯርግ ባሇስሌጣናትም ተርፎ ሇህዜቡ የነፈጉትን በፍ/ቤት መዲኘት መብት በህገ 
መንግስቱ ተረጋግጦሊቸው ተከራክረው በማስረጃ ተረተው ተፈርድባቸው የነበረ ቢሆንም 
የሞት ፍርዴም ተቃሌል በምህረት ነፃ የወጡበት ዕዴሌ አግኝተዋሌ። ወጥተውም አዱሱ 
ስርዓት ያረጋገጠውን ዱሞክራሲያዊ መብት ተጠቃሚ ሁነው ፋሽሽታዊ የዯርግ 
ስርዓትን እና የፈፀመውን ግፍ የሚሸፋፍንና እንዱያውም የሚያመካሽ መፅሓፎች 
ሇመዴረስም ችሇዋሌ። ከዯርግ መገርሰስ በኃሊ የመጣውን ተጨባጭ ሇውጥ እያዩ ግግም 
ብሇው የእኛ ስርዓት ይሻሌ ነበር በማሇታቸው የአዱስ አበባ ቀሌዯኞች ባሇስሌጣኖቹ 
ሲፈቱ ምን እንዲለ የቀሇደት ገሊጭ ነው። “ኢህአዳግ የያንና ያሰረን አዱስ አበባ ሆኖ 
የፈታን ግን ላሊ ከተማ ሊይ ነው” አለ ብሇው መሳቂያ አዴርገዋቸው ነበር። 
  
ኢህአዳግ ከውስጥም ከውጭም ብዘ እንቅፋት ቢገጥመውም አሰስ ገሰሱን ሇመፍታት 
ብል ስራ ሳይፈታ በዋናነት ዴህነትን መዋጋት ሊይ ነበር የተረባረበው። ዴህነት የሁለም 
ችግሮች ምንጭ ነው ብል ያመነው ኢህአዳግ ሇአንዴ አፍታም ቢሆን አይኑን ሳይነቅሌ 
ህዜቡን አስተባብሮና ዯግፎ ስሇተረባረበ ሇአስራ ሁሇት ዓመታት ያህሌ ተከታታይና 
ፈጣን ዕዴገት በማረጋገጥ የተሃዴሶ መስመሩ ምንጭ የሆነው አብዮታዊ ዱሞክራሲ 
ፕሮግራም ትክክሇኛነት አስመስክሯሌ። የህዜቡና የአመራር ቁርጠኝነትም ይህንን ፍቱን 
መዴሓኒት ተግባራዊ እንዱሆን ወሳኝ ሚናቸውን ተጫውተዋሌ። 
 
አገሪቱ በዙህ የሇውጥ ጎዯና እያሇች በውጭ ሃይልች የሚዯገፉ የፀረ ሰሊም ሐይልች 
የማዯናቀፍ ስራም እንዯቀጠሇ ነበር፡፡ በተሇይም በኤርትራ ሰፍረው ፀረህዜብ 
ተግባራቸውን በትጥቅና በሽብርተኝነት ማካሄዲቸው አሌተውም ነበር። በሁለም የሚዴያ 
ውጤቶች በሚባሌ ዯረጃ ተጨባጭ ዕዴገት እያረጋገጠ ያሇውን አብዮታዊ ዱሞክራሲ 
ሊይ አንዳ የኮሚኒስት አስተሳሰብ ነው፣ አንዳ የረኛ ህወሓት ፍሌስፍናና ፀረ አንዴነት 
ነው፣ አንዳ በኢኮኖሚ እንጂ በዱሞክራሲ ሇውጥ አሌተመገበም፣ ላሊ ጊዛ ዯግሞ 
የሇማችው ትግራይ እንጂ ላልች ክሌልች ሃብታቸው እየተረፉ ነው እና ብዘ 
በየጊዛው የሚቀያየሩ በሬ ወሇዯ ውሸቶችን ተጠቅመው ባሇ መታከት ህወሓትና 
የትግራይ ህዜብ ሇማጥቆር ቀንና ሇሉት ሇዓመታት ሲሰሩ ቆይተዋሌ። ህወሓትን ጥሊሸት 
ሇመቀባት የሚዯረዴሩት ማስረጃ የራሳቸውን ማንነት ብቻ በትክክሌ የሚገሌፅ ነው እንጂ 
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ህወሓትን የመሰሇ የህዜብ ዴርጅት አይገሌፀውም ብቻ ሳይሆን ጭራሹንም 
አይመሇከተውም። ይሁንእንጂ ሇዙህ አለታዊ ገፅታ መስፋፋት ህወሓትም የራሱ ዴርሻ 
ነበረው ማሇት እንችሊሇን፡፡ ጠንክሮ ባሇመመከቱና ትክክሇኛ ግንዚብ እንዱፈጠረ 
ባሇመስራቱ፡፡ 
 
ስሌጣን ሊይ የነበሩትም ሆኑ አዲዱስ የስሌጣን ናፋቂውችም ሇምን ህወሓትና አብዮታዊ 
ዱሚክራሲ ሊይ ይረባረባለ? ያሇ ምክንያት ሉሆን አይችሌም። ምክንያቱ ጥቅማቸው 
የሚፃረርና ትሊንትና በከፍተኛ መስውእትነት ህዜቡን አስተባብሮና አታግል ያሸነፋቸውን 
ሃይሌ ቢጠለ ምክንያታዊነት የሊቸውም አይባሌም። በጥቅማቸው የመጣባቸውን 
ካሌጠለ ማንን ይጥለ? የጎዯሇ ጥቅማቸውን ሇማስመሇስ ውዴቀቱን ቢመኙና ሇውዴቀቱ 
ቀንና ላሉት ቢሇፉ፣ ቢታገለና ቢተጉ በነሱ አይን ካየነው ባሕሪያዊና ተፈጥሮአዊ ነው። 
የአብዮታዊ ዱሞክራሲ ሐይሌ ዯከምከም ሲሌ ብቻ ሳይሆን ችግር ሊይ ይሆናሌ ብሇው 
ሲያስቡ የተቀሙትን ጥቅም ሇማስመሇስ ጥረት ማዴረጋቸወ  የግዴ ነው። ስሇዙህ ሁላ 
አይናቸውና አፋቸው ከፍተው ይሳካሊቸው አይሳካሊቸው ይሞክራለ። ይጠባበቃለ። 
        
አህአዳግም እነዙህን የጥሊሸት ቅቦች መከታተሌ ሊይ አሌነበረም ዋና አቅጣጫውና 
ተግባሩ አዴርጎ የተንቀሳቀሰው። ሇነዙህ የተመቻቸ ሜዲ እንዲይፈጠር ማዴረግ ሊይ 
መረባረብ ነበር ቁሌፍ ስራው ያዯረገው። የተመቻቸ ሜዲ የሚባሇው መጀመርያ 
ኢህአዳግ ውስጡ ጥራትና ህዜባዊነት ይኖረው ንዴ ባሇማቋረጥ ሇዯቂቃም ሳያርፍ 
የውስጥ ትግሌ ማካሄዴ እንዲሇበትና በተሇይም ከፍተኛው አመራር ውስጥ ማተኮር 
እንዲሇበት የተሃዴሶ መስመሩ በአፅንዖት ያሰፈረው። ከዙህ ተነጥል የማይታየውና 
መሰረታዊ መፍትሔም የሆነው የተሃዴሶውን ጉዝ በሊቀ ፍጥነት በመምራትና ሇውጥ 
በማስመዜገብ ሽግግር እንዱረጋገጥ በማዴረግ ወዯ ኃሊ የማይመሇስበት ሁኔታ ሇመፍጠር 
ቀንና ላሉት ሲተጋ የነበረው። ተከታታይ ዕዴገት የተመገበውም እነዙህ ሁሇት ነገሮች 
አጥብቆ ይዝ በመሄደ ነው። ይሁንእንጂ እነዙህ አሊማዎች ሳይሳኩ ሲቀሩ ወይ ሲዚነፉ  
አብዮታዊ ዱሞክራሲ እና ፈጣሪው ብሇው የሚገምቱትን ህወሓትን ሇአንዳና ሇመጨረሻ 
ሇማጥፋት ሁላም በእውናቸወና በህሌማቸው የሚያሌሙትና የሚመኙት። 
  
በኢህአዳግ በኩሌ ዯግሞ በሂዯት ነገሮች በመሳካታቸው ና ማሇት ተጀመረ። ሁለም 
ነገሮች እየጎዯለ ናቸው ፈጥነን እርምት እናዴርግ የሚሌ እንቅስቃሴ በሁለም 
የኢህአዳግ ዴርጅቶች ይነሳ የነበረ ቢሆንም ሇስሌጣን ማራሚያ እና መወጣጫ 
የሚፈሌግ ሐይሌ የተገኘው ዴሌ አስክሮት በዙህ ዴሌ የዯነው አብዚኛው ሀይሌ 
በመጠቀም እንቅስቃሴው አኮሊሸው። በተጨማሪም ትግሌ የጀመረውም ሐይሌ አዯጋው 
ቢታየውም የአዯጋው ጥሌቀትና ፍጥነት በውሌ ያሌተገነበ ነበር። ይህ የተዲከመ 
አመራር የሚመራው ሇውጥ ወዯፊት እያየ ሳይሆን አፍንጫው ስር ያሇውን ችግር ብቻ 
ሇመፍታት ሲያጣጥርና ነካ ነካ አዴርጎ ያሌፈታውን ችግር እንዯፈታ ሪፖርት 
የሚያዯርግና ባሇመፈታቱ ምክንያት ላሊ ችግር ሲፈጠር ተጠያቂነት ሇመሸሽ ወዯ 
ላልች የሚቀስር ሆነ። በተሇይ የኋሊ የኋሊ ራሱ የሚያስተዲዴረው ክሌሌ ውስጥ 
የታዩት ሁለም ችግሮችና ዴክመቶች የህወሓት አዴርጎ የመቀሰር ሌምዴ በኢህአዳግ 
እህት ዴርጅቶች በይፋ እየተሇመዯ መጣ። 
        
ኢህአዳግ ገጥሞት የነበረ ጥሌቅ ብሌሽት በጥሌቀት ተሃዴሶ ሇመፍታት ጥረት 
አዴርጓሌ፡፡ ይሁን እንጂ አንዲንዴ  አባሌ ዴርጅት ራሱን ሇማረም ሲዲክር አንዲንድቹ  
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ዯግሞ በላሊ ሴራ ተጠምድ ውስጥ ሇውስጥ በዴርጅት ውስጥ ላሊ ዴርጅት ፈጥሮው 
ሇስሌጣን ብሇው ሁለም የኢህአዳግ መርሆዎችን ሇገበያ አቅርቦው ከአገር ውስጥና 
ከውጭ ካለ የኢህአዳግን ሞት ከሚመኙና አክራሪ የኒዮሉበራሌ ሐይልች ተባብረው 
የፋይናንስና ላልች ዴጋፎች ተዯርጎሊቸው ሲጋጁ ቆዩ። የኢህአዳግን አመራር በግሇሰብ 
ዯረጃ ፈርጀው ከማን ተቃውሞ ሉገጥማቸው እንዯሚችሌና እንዳት ዓሊማቸውን 
እንዯሚያሳኩ እንዯ ቡዴን አቅዯው ተንቀሳቀሱ። ይባስ ብሇወ በመጨረሻ ከኢሳያስ ጋር 
በምስጥር በአምባሳዯር ያማማቶ አማካይነት ተገናኝተው እንዳት ስሌጣን እንዯሚይዘና 
ከያዘ በኃሊ ሇሚመጣ ተቃውሞ ማክሸፍና ማዲከም ብሇውም ስሌጣናቸውን ሇማዯሊዯሌ 
እንዱችለ ኢህአዳግን ራሱን ማዲከምና የኢህአዳግ ስም ይዝ በሪፎርም ስም ከአብዮታዊ 
ዱሞክራሲ ሃዱዴ አውጥቶ ወዯ ኒዮ ሇበራሉዜም ጥገኛነት ከፈ! ሇማዯረግ አቅዯው 
ተጉ። በዙህም እቅዴ መሰረት በኢህአዳግ ም/ቤት ምርጫ አጭበርብረው ውጭ በተዯረገ 
የተዯራጀና ያሇቅሇት የምርጫ ውጤት ይው ሁለም አውቆ ተዋናይ ያሌሆነበት ምርጫ 
ተካሂድ አብዮታዊ ዱሞክራሲ በዜረራ ሲሸነፍ የሁለም ፀረ አብዮታዊ ዱሞክራሲ 
ሃይልች ግምባር ከ27 ዓመት የመሌሶ ማጥቃት ትግሌ በኋሊ ውጤት አስመዜግበው 
ስሌጣን ተቆጣጠሩ። ተጭበርብbሌ እንዲይባለ በዚው ምሽት ’ዴሊቸውን’ ተሰብሳቢው 
ገና ከአዯራሹ ሳይወጣ ተቻኩሇው አበሰሩ! 
  
ሙለ በሙለ ባይሆንም አጠቃሊይ ያስቀመጡት ግብ በከፊሌ ተሳካሊቸው። ስሌጣን 
የተቆጣጠረው ሃይሌ ራሱን ሇማስታዋወቅ ጊዛ ሳይውስዴ አጠንክሮ ተንቀሳቀሰ። ሞቅ 
የሚሌ ጭብጨባ ሲበረክትም ኢህአዳግን አየወቀሰ በኢህአዳግ ውስጥ ራሱ አዯራጅቶ 
ታግል ይህን ውጤት እንዲስመገበ አወጀ። ዯመኛ የኢትዮጵያ ጠሊቶችን ኢህአዳግን 
በወቀሰበት አንዯበት አሞገሳቸው። ስሇዙህ ነው እስካሁን ብዘ ሰዎች እነሱን ኢህአዳግ 
አዴርጎ ሇማየት የሚቸገረው። የኢህአዳግ ስብሰባና ጉባኤ ሲሳተፉ ላሊ የህዜብ መዴከርክ 
ሲዯሰኩሩ ዯግሞ ላሇ የሚያወሩ ሲሆንበት ህዜቡ ግራ የሚጋባው። በተጨማሪም 
በአክራሪ ብሄርተኝነት ስሜት ራሱ ሌዩ የኢትዮጵያ አዲኝ አዴርጎ ራሱን ሽሞና 
በህዜበኝነትም ተመርዝ ሉፈፀሙ የማይችለ ነገሮችን እንፈፅማሇን ብል ቃሌ በመግባትና 
የነበሩ ስህተቶች ሁለም ህወሓትና ሇምስኪን የትግራይ ህዜብ ተጠያቂ እያዯረገ 
በመንቀሳቀስ አወናብድ ሇጊዛው የሚያሰነብተው ተቀባይነትና ዜና አገኘ። ነብዩ  መጣ!  
እስኪባሌ ጭፍን ዴጋፍ አገኘ። ምንም ሳይሰሩ ይህ ሁለ ዴጋፍ! ሲከዲ ዯግሞ ቅፅበታዊ 
መሆኑ ሲጤን ያስዯነግጣሌ። ህዜቡን ወረተኛ ብል እስከመሳዯብ ያዯርሳሌ። የሇውጥ 
መሪ ነን ባዮች መርህ የተገኘችው መዴረክ ተጨብጭቦሌህ እንዯምንም ማሇፍ ነው። 
ህዜብ የማስታወስ አቅሙ አጭርነው በሚሌ ፈሉጥ ይመራለ። በዙህ ሰክረው 
በግሇሰብም በቡዴንም ዜና ሲቸራቸው የማይሳናቸው ነገር እንዯላሇ ቆጥረው የኢህአዳግ 
ኮምትያዊ አሰራር ያረጀ  የፈጀ አዴርገው ቆጥረው በራሳቸው ያሌተጠኑና ምን 
ሉያስከትለ ይችሊለ ሳይለ የሚወሰኑና ስሌጣንን ሇማራም ብቻ የሚያግዘ  ውሳኔዎች 
በየቀኑ አንዲንዳም በየሰዓቱ መወሰን ጀመሩ። ሇምን? ሲባለም የአሌተገናኝቶም 
ምክንያቶቻቸው ይዯረዴራለ። 
  
በተወካዮች ም/ቤት ሽብርተኛ ተብሇው የተፈረጁ ሽብርተኛ ዴርጅቶች ያሇ ምንም 
ይቅርታ ሳይጠይቁ እንዴያውም ይቅርታ እየተጠየቁ ከእስር የሚፈቱበትና ከግብፅና 
ከኤርትራ እንዱገቡ የተዯረገበት ሁንታ ፈጠሩ። የአገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታ አሁን 
በሚሌዮኖች የሚፈናቀለበትና በብዚት ግጭት እየገጠመ የታሇያዩ የሕብረተሰብ ክፍልች 
የሚሞትበት፣ የሚቆስሌበት፣ ንብረቱ የሚቃጠሌበትና የፌዯራሌ መንግስት አዱስ አበባን 



ግንቦት 7 ቀን ይከበር! 
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ብቻ የሚያስተዲዴርበትና ላሊውን በመዯበኛና በማሕበራዊ ሚዴያ የሚመራ ሆኖ 
ይታያሌ። በክሌልችም በኦሮሚያና አማራ ስርዓተ አሌበኝነት ነግሶ አስተዲዲሪዎቹ 
ማንም መንጋ የሚነዲቸው የህዜቡን ዴምፅ ሳይሆን የፀረ ህዜቦች ማጉያ የሆኑበት 
ሁኔታ ሊይ እንገኛሇን። በሶማሉ፣ በዯቡብ፣ በሀረሪና ቤንሻንጉሌ መረጋጋት የሇም። 
በአጠቃሊይ የሇውጡ ፍሬ ይህ ሆኖ አረፈው። አሁንም ተጠያቂው ላሊ ነው። ላሊ ሊይ 
ማሊከክ ተክነውበታሌና። አሁንም አዯጋ ሊይ ነን እየተባሇ ሰሚ ጆሮ የሇም። ሚዴያ 
እየቀረቡ ሇምን መፈናቀሌ በዚ ሲባሌ በረሃብና በጉስቅሌና ያሇውና ያሌተመሇሰውን ህዜብ 
አብዚኛው ወዯ ነበረበት ተመሌሳሌ ይባሊሌ። ሇተመሇሰ ተፈናቃይ ምን ትለኛሊችሁ ኣቦ 
አታዴርቁኝ! አይነት መሌስ መመሇስ ችግሩን አይፈተውም። በአጠቃሊይ አገሪቱ 
ብእረፍት ሊይ ናት። ስራ የሇም! ወሬ ብቻ። የሚዴያ ሊይ ሪፎርም ውጤቱ ይህ ነው። 
 

ማጠቃሇያ 
የኢህአዳግ መፍረስና ህወሓትን በብአዳንና በኦህዳዴ (የተጠየፉት ስም ቢሆንም!) 
ዒሊማ ተዯርጎ መመታት የተሊሊኪው ግንቦት ሰባት የሁሇገብ ትግሌ ውጤት ሆኖ 
በአዯባባይ እየተነገረ ነው። ታዴያ ግንቦት 7 በትጥቅ ትግለ አሌሆን ቢሇውም፣ ሽብርም 
ሞካክሮ ቢከሽፈበትና አሌሳካ ቢሇውም፣ በፕሮፓጋንዲውም ዋሽቶም፣ አወናብድም፣ 
ውዥንብር ፈጥሮም አሌሳካ ቢሇውም  ሁሇገብ የትግሌ ስትራተጂ ነዴፎ  በኢህአዳግም 
ውስጥ ከብዘ ሌፋት በ%ሊ ቢሆንም ተከታዮች መሌምልም ይሁን ላልች መሌምሇው 
ሰጥተውት ይሁን በሚገባ በመጠቀሙ በዴለ መመዜገብ የአንበሳውን ዴርሻ 
ተጫውተዋሌ እየተባሇ ነው፡፡። ግንቦቴዎቹ አገር ቤት ከገቡ በኃሊም ሇውጡ ተሌፈስፍሶ 
እንዲይቀሇበስ በኢሣት ሚሳይሊቸው አማካኝነት ብዘ ሚዴያዎችን እየመሩ ናቸው። 
ክቡር ጠ/ሚኒስተር እያለ ሆዴ እየበለ አይዯለም እንዳ? የካቲት 11 የተገንጣይ 
አስገንጣይ በዓሌ ቀን በሚከበርበት ሀገር እንዳት ግንቦት 7ን ያክሌ ዴርጅት የሌዯቱ ቀን 
አይከበርም? ይመጥነዋሌ! (ይመጥነዋሌ! በግንቦቴዎቹ የምትወዯዴ ቃሌ ናት ራሳቸውን 
ከፍ ሲያዯርጉ) ስሇዙህ አዋጅ ይረቀቅ። ይፅዯቅ። ይከበር። ሇምን ይቀረናሌ?                                                                 
 
የካቲት 11 በዴምቀት ዚሬም  ሇሊሇም እየተከበረ ይኖራሌ! 
ሇዓሇማዊ ክብር ሇህዜባዊ ዓሊማ ህይወታቸውን ሇገበሩ! 
የኢትዮጵያ ህዜቦች አንዴነት ይቀጥሊሌ! 
የፀረ ህዜቦች ግምባር በህዜቡ ትግሌ ይፈርሳሌ! 
 
ዑስማን ሙለአሇም 
ከሐራ 
መጋቢት 2011 
 
usman.mulualem@gmail.com 
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