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‘‘ሞክር … ሞክር’’ 
 

እስክንድር በላይ 
 
 
ባለፈው ሣምንት በአንደኛው ቀን ምሽት ከሦስት ሰዓት ዜና በኋላ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን 

የሚተላለፈውን የጠቅላላ እውቀት የጥያቄና መልስ ውድድር ሳትከታተሉ እንደማትቀሩ እገምታለሁ፡፡   

 

ተጠያቂው ለቀረበለት ጥያቄ መልስ መመለስ ካልቻለ ፕሮግራሙን የሚመራው ሰው ‘‘ሞክር … 

ሞክር’’ ይለዋል። የቀረበው ጥያቄ አንድ፤ መልሱም አንድ ሆኖ ሳለ። ተወዳዳሪው ግን ሰዓቱ 

እስኪደርስ በአጋጣሚ ካገኘሁ ብሎ እዚህም እዚያም ይረግጣል። በደንብ ስላልተዘጋጀ መመለስ 

አልተቻለውም፡፡ በውድድሩ አሸናፊ ሲሆኑ የምናያቸው በደንብ ተዘጋጅተው የመጡቱ ናቸው። 

 

የሀገራችን ተቃዋሚ ቡድኖች፣ ሂውማን ራይትስ ዎችና የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ /ቪ.ኦ.ኤ/ በጥምረት 

ሰሞኑን የሚያቀርቡት ሪፖርትና ዘገባ ከላይ የገለፅኩትን የጠቅላላ እውቀት ፕሮግራም መሪዎችን 

‘‘ሞክር … ሞክር’’ የማበረታቻ አካሄድን እንዳስታውስና ይህን ፅሁፍ እንዳዘጋጅ የገፋፋኝ፡፡ 

 

የኢፌዲሪ ህገ መንግሥት ማንኛውም ዜጋ በሚያምንበት አጀንዳ ዙሪያ ተደራጅቶ ፓርቲ 

በመመስረት ለፖለቲካ ሥልጣን መወዳደር እንደሚችል በግልፅ አስፍሯል። 

 

ከዚህም በተጨማሪ የመንግሥት ፖለቲካዊ ሥልጣን እና ኃይማኖትን በግልፅ ለይቶ አስቀምጧል፡፡ 

መንግሥት በኃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ አይገባም፤  

 

 

ኃይማኖትም በመንግሥት አሰራር ውስጥ ጣልቃ አይገባም፡፡ ባለፉት 21 ዓመታትም የተረዳነውና 

ያየነው አካሄድ ይኸው ነው።  

 

የሰሞኑ በእሥልምና እምነት ሽፋን የተወሰኑ ቡድኖች ከአቅጣጫ ሰጪዋቻቸው  ጋር በጥምረት 

እያካሄዱት ያለው የጥፋት እንቅስቃሴ ግን ከእሥልምና እምነቱ ቀኖና፤ ከሕዝበ ሙስሊሙ ፍላጎት 

ውጭ በመሆኑ በዚህ ጉዳይ ላይ አንድ … ሁለት ለማለት ፈለግሁ። 

 

የመገናኛ ብዙኃን ለአንድ አገር ምጣኔ ሀብታዊ፣ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ዕድገት የሚጫወቱት ሚና 

ምትክ እንደማይገኝለት ግልፅ ነው። በአንፃሩ ለጥፋት፣ ለሽብር፣ ለጥላቻ ማስፋፊያና ማራገቢያ 

ሲውሉ ሀገር እንደሚበታትኑ፤ ሕዝብን እርስ በርስ እንደሚያጫርሱ፤ ምጣኔ ሀብትንም እንደሚያናጉ 

በሩዋንዳ ከተፈፀመው ጭፍጨፋ መረዳት አያዳግትም፡፡  
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ታዲያ የሰሞኑ የአሜሪካን ድምጽ ራዲዮ እና ሕዝበ ሙስሊሙን እንወክላለን በሚሉ የፖለቲካ 

ቡድኖች መካከል የሚካሄደው የቅጥፈት መልዕክት ዘመቻ ዓላማ ተቻችሎና ተከባብሮ የኖረው 

ሕዝባችን ወዴት እንዲያመራ ታቅዶ ይሆን ?  

 

የአሜሪካን ድምጽ ራዲዮ ጋዜጠኞች ፈረንጆቹ እንደሚሉት መሪ ጥያቄዎችን ይዘው  

በራሳቸው ዒላማ ውስጥ ተጠያቂውን እያጫወቱ ዘገባ የሚያቀርቡበትን ስልት እየተጠቀሙ ነው፡፡ 

እስቲ አንድ … ሁለቱን ላሳያችሁ።  

 

‘‘ሕዝበ ሙስሊሙን እንወክላለን’’ የሚለውን ኮሚቴ ማን መረጠው? የተወከለውስ የት በተካሄደ 

ስብሰባ ነው? ሕዝበ ሙስሊም የሚባለው በመላው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሙስሊም ነው? ወይስ 

በአወሊያ ትምህርት ቤት ቅጥር ግቢ በጥቅም ተሳስረው የተሰባሰቡ ጥቂት ግለሰቦች?  

 

በመላው ኢትዮጵያ የሚገኙ ሙስሊሞች ይህ ቡድን አይወክለንም በማለት  አካሄዱን እያወገዙ 

ባሉበት ወቅት ነበር የአሜሪካን ድምጽ ራዲዮ ጋዜጠኞች በጥያቄና መልስ ዝግጅታቸው ለኮሚቴው 

እውቅና የሚሰጥ አካሄድን መምረጥ የፈለጉት፡፡ አብነት ልጥቀስ፡፡  

 

የአሜሪካን ድምጽ ራዲዮ ጋዜጠኛ እንዲህ ሲል ጠየቀ፡፡ ‘‘አንዳንድ አካላት ይህ ኮሚቴ ሙስሊሙን 

አይወክልም እያሉ ነው፡፡ ነገር ግን መንግሥት እውቅና ሰጥቷችሁ ከእናንተ ጋር ተደራድሯል፡፡ 

በመሆኑም ሙስሊሙን ሕዝበ ሙስሊሙን እንደምትወክሉ ይህ ማረጋገጫ አይሆንም እንዴ?’’ የሚል 

ነበር፡፡ ጠያቂም፣ አቅጣጫ አመላካቹም፣ አረጋጋጩም የአሜሪካን ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ ሆኖ 

አረፈው። 

 

መንግሥት ኃይማኖትን በተመለከተ ብቻም ሳይሆን በሌሎችም ጉዳዮች ዙሪያ አለመግባባት ሲፈጠር 

በሁኔታው ያገባናል ባዮችን በማነጋገርና የችግሩን ምንነት በመረዳት ከተቻለ ልዩነቱ በውይይት 

እንዲፈታ ሁለቱንም ወገኖች ማነጋገሩ ክፋት የለውም፡፡ የተለመደ አሰራርም ነው፡፡  

 

ይህ ሲባል ግን መንግሥት ለሚያነጋግራቸው አካላት ሁሉ እውቅና ሰጠ ማለት እንዳልሆነ መረዳት 

ይገባል፡፡ በዚህም የተነሳ ምክንያቱም መንግሥት ሕዝበ ሙስሊሙን የመወከል ሆነ ለኮሚቴው 

እውቅና የመስጠት ሥልጣን እንደሌለውም ሊታወቅ ግድ ነው፡፡   

 

የዚያን እለት ምሽት የአሜሪካን ድምጽ ራዲዮ ጋዜጠኞችን አዘጋጆችን የበለጠ እንድታዘባቸው 

ያደረገኝ ሁኔታ ነበር - እርግጥ ጣቢያው የተቋቋመለት የራሱ ዓላማ እንዳለው ሳልዘነጋ። 

 

‘‘ሕዝበ ሙስሊሙን ወክላችሁ እሁድ  በአንዋር መስጊድ ሰደቃ አውጥታችኋል፤ ይህ  ለአንድነታችሁ 

ጥሩ ነው፡፡ ለመሆኑ ዝግጅቱን የት አካሄዳችሁ? ስንት ሰውስ ተገኘ?’’ ሌላው ጥያቄ ነበር፡፡ 
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‘‘የሰደቃ ፕሮግራሙ የተካሄደው በታላቁ አንዋር መስጊድ ውስጥ ነው፤ ወደ ግማሽ ሚሊዮን የሚጠጋ 

ሕዝብ ነው ተገኝቶ ዝግጅቱን የተሳተፈው’’ የተወካዩ ምላሽ ነበር፡፡ ጋዜጠኛው ግን 

አላስጨረሳቸውም፤ አቋርጦ ገባ፤ እንዲህም አለ፡፡ ‘‘ኦ ተሳክቷል ማለት ነዋ?././ ’’ 

 

ወደ አዲስ አበባ ስታዲየም የእግር ኳስ ጨዋታዎችን ለማየት ብዙ ጊዜ እሄዳለሁ፡፡ በአፄ ኃይለ 

ሥላሴ ዘመነ መንግሥት የተገነባው ይህ ስቴዲየም ሃያ አምስት ሺህ ተመልካቾችን የማስተናገድ 

አቅም እንዳለው አውቃለሁ፡፡ እና የመስጂዱ ቅጥር ግቢ እንዴት ሆኖ ነው ይህን ሁሉ ሰው በአንዴ 

ለማስተናገድ የቻለው? 

 

በዚያው ምሽት ያልተሳካው የአሜሪካን ድምጽ ራዲዮ ጋዜጠኞችን አቅጣጫ የመስጠት አመራራዊ 

ሂደትን ላሳያችሁ። 

 

‘‘ሙስሊሙ ኅብረተሰብ የወከላችሁ ኮሚቴዎች በፀጥታ ሠራተኞች እየተሳደዳችሁ ነው። እንዲያውም 

ያላችሁበት ቦታ ራሱ አይታወቅም፣ ተደብቃችኋል ይባላል። ይህን እንዴት ትመለከቱታላችሁ? 

ሕዝበ ሙስሊሙንስ አያነሳሳም?” ተንኳሽና ብጥብጥ ናፋቂ ጥያቄ፡፡  

 

“እኛ ባለፈው ጊዜ በፀጥታ ሠራተኞች ለጥያቄ ተጠርተን ከመመለሳችን ባለፈ አሁን ያለነው 

በመኖሪያ ቤታችን ነው፤ አልተደበቅንም፡፡” ጋዜጠኛው አሁንም ሀሳባቸውን ሊያስጨርስ 

አልፈቀደም፡፡ ምላሹ አልጣመውምና፡፡ እናም ቃለ ምልልሱን ሳይደመድም ወደ ሌላ ዜና ገባ። 

አስገራሚ ነው፡፡  

 

የአሜሪካን ድምጽ ራዲዮ ጋዜጠኛው ፍላጎት ቃለ ምልልስ ተደራጊው “… አዎን ተደብቀናል፤ 

እየተሳደድን ነው’’ የሚል መልስና በዚህም “የሕዝበ ሙስሊሙ ኮሚቴ ችግር ገጥሞታል” በሚል 

ወሬውን በማራገብ ኅብረተሰቡን በማነሳሳት በሀገሪቱ የተገኘውን ሠላም ብሎም የዴሞክራሲና 

የልማት ጉዞ ለማደናቀፍ ማለም ነበር - ሆኖም አልተሳካም፡፡ የአሜሪካን ድምጽ ራዲዮ ጋዜጠኞች 

የዚያን ጊዜውኑ  የሩዋንዳ ሁከት አቀጣጣይ ጋዜጠኞችን መሰላችሁሳ። 

 

በሀገራችን ስለነበረውና አሁን ስላለው የእምነት ነፃነት ኋላ ላይ አንድ ሁለት ብዬ አልፋለሁ፡፡ አሁን 

ግን በጥምረት በእሥልምና እምነት ሽፋን እየተካሄደ ስላለው የፖለቲካ ሥልጣን ትግል ትንሽ 

ልበል። 

 

በመግቢያዬ ላይ የጠቅላላ እውቀት የጥያቄና መልስ ውድድር አካሄድን ገልጨላችሁ ነበር - ሞክር 

ሞክር። ጥያቄው አንድ መልሱም አንድ ሆኖ ሳለ። 
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በህገ መንግሥቱ የፖለቲካ ሥልጣን የሚገኘው በየተወሰነ ዓመት በሚካሄድ ሃገራዊ ምርጫና 

ከምርጫ ሣጥን በሚገኝ አብላጫ ድምፅ ብቻ ነው - ጥያቄው የፖለቲካ ሥልጣን ከሆ፡፡ መልሱም 

ግልጽና ግልጽ ነው - በምርጫ መሳተፍና የሕዝብን ይሁንታ በማግኘት ለሥልጣን መብቃት፡፡ ሌላ 

አማራጭ የለም፡፡ ሞክር … ሞክር እዚህ ላይ አይሰራም፡፡ 

 

 

የሀገራችን ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎችና አጋር ልሣናቸው የአሜሪካን ድምጽ ራዲዮ በጥምረት 

እያካሄዱት ያሉት የፖለቲካ ሥልጣን ጥያቄ ግን ሞክር … ሞክር የሚለውን አካሄድ ተከተለብኝ።  

 

ሙከራ አንድ፡፡ የተጀመረውን የዕድገትና የትራንስፎርሜሽን እቅድ በጭፍን መቃወም፤ መንግሥት 

ዕድሜውን ለማራዘምና የራሱን ሰዎች ለመጥቀም ነው፤ የኅብረተሰቡን አስተሳሰብና አመለካከት 

ለማስቀየር ነው፤ ይህች ደሃ ሀገር ከየት አምጥታ ነው ይህን ሁሉ ግንባታ የምታከናውነው? በየትኛው 

የተማረ የሰው ኃይል ነው እቅዱ ወደ ትግበራ የሚሸጋገረው? በቂ ጥናት አልተደረገበትም የሚሉና 

ሌሎችም አሉባልታዎችና ማደናገሪያዎች በዘመቻ መልክ የየዕለት ሥራዎቻቸው ሆኖ ከርሟል - 

የኢትዮጵያ ሕዝብ ግን “ውሾቹ ይጮሃሉ ግመሉ ጉዞውን ቀጥሏል” እስኪላቸውና የእቅዱንም 

አፈፃፀም በዓይናቸው አይተው እስኪያፍሩ ድረስ።  

 

የአንድ ግለሰብ ወይም ፓርቲ ወይም መንግሥት ትልቁ ችሎታው ዛሬ ላይ ሆኖ የወደፊቱን 

መተንበይና በዚህም ላይ ተመስርቶ ዝግጅት ማድረግ ነው፡፡ ከዚህ በመነሳት ነው መንግሥት 

በአምስት ዓመቱ የዕድገትና የትራንስፎርሜሽን እቅድ ፍፃሜ ላይ በሀገሪቱ ለሚኖሩ ከአነስተኛ እስከ 

ከፍተኛ ደረጃ ላሉ ኢንዱስትሪዎች የኃይል ፍላጎት፣ የተማረ የሰው ኃይል፣ የግብዓት፣ የመሠረተ 

ልማት አውታሮች ዝርጋታ ጥያቄዎች መልስ ለመስጠት በተለያዩ መስኮች ኅብረሰቡን በማስተባበር  

 

የሀገራችንን ገፅታ ለመቀየር እየተረባረበ ይገኛል፡፡ በዚህም አበረታች ውጤቶች መታየት 

ጀምረዋል፡፡ ጽሁፌ ስለትራንስፎርሜሽን እቅዱ አፈጻፀምና ክንውን ባይሆንም የጥፋት ግንባሩ 

አካሄድ ሙከራ በዚህም ላይ ስለሆነ በጥቂቱ ነካክቼ ማለፍ ፈለግሁ፡፡  

 

ባለ ራዕዩ መንግሥታችን በማንም ዘመነ መንግሥት ያልተሞከረውን አባይን የመገደብ ሥራ 

ለሕዝባችን ባበሰረበት ወቅት ነበር ኅብረተሰቡ ከዳር እስከ ዳር  ወደ አደባባይ በመውጣት ድጋፉን 

የሰጠው። በዚህ ጽሁፍ አቅራቢ እምነት የኅብረተሰቡ ድጋፍ የመነጨው በሦስት ዋና ዋና 

ምክንያቶች ላይ ተመስርቶ ነበር፡፡  

 

አንደኛው፡- የሀገራችን መጠሪያ የነበረው /አሁን በመጠኑ እየተቀረፈ ያለው/ ድህነት፣ የእርስ በርስ 

ጦርነት ወ.ዘ.ተ/ ቀርቶ የህዳሴው ግድብ ካለማንም እርዳታ በሕዝባችንና በመንግሥታችን የተባበረ 
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ጥረት እንደሚሰራ ቁልጭ ተደርጎ በግልፅ በመገለጹ ከዚህ ቀደም በታሪካዊ ጠላቶቻችን ይፈፀምብን 

የነበረውን የምጣኔ ሀብተ ሴራ እርቃኑን በማስቀረቱና ሕዝባችንን በአንድ ዓላማ ስር በማሰለፉ፤ 

 

ሁለተኛው፦ ታላቁ የህዳሴ ግድብ ሲጠናቀቅ የሀገራችንን ምጣኔ ሀብት የሚያሳድግ፣ በተለያየ ሥራ 

ላይ ተሰማርቶ ለሚገኘው የኅብረተሰብ ክፍልበቂ የኤሌክትሪክ ኃይል ማቅረብ መቻሉና ይህም 

ተጨማሪ የሥራ ዕድልና ምርት እንደሚያስገኝ በመገንዘቡ፤ 

 

ሶስተኛ፡- ለጎረቤት ሀገራት በሁለትዮሽ ጥቅም ላይ በመመስረት የሚሰጠው የኃይል አቅርቦት 

የአካባቢውን ምጣኔ ሀብት ዕድገት በማሳደግ ወንድማማችነትን ከማጠናከሩም በላይ አካባቢያዊ 

ትስስርን በመፍጠር ለሠላማዊ ግንኙነት በር የሚከፍት መሆኑን በመረዳቱ ነው ድጋፉን ዳር እስከ 

ዳር የሰጠው። 

 

የሀገር ፍቅር አለኝ፤ ለሕዝቤ አስባለሁ፤ የሚሰራው ግድብ ዘር፣ ጎሳን፣ ብሔርን ያማከለ ሳይሆን 

ሀገራዊ ነው። የአንድ የፖለቲካ ድርጅት ጥቅም  

 

ሳይሆን ለወደፊቱም ለሚተካው መንግሥት ነው ብሎ አርቆ የሚያስብ ተቃዋሚ በሚያገኘው 

አጋጣሚ ሁሉ በመጠቀም ይህን የተቀደሰ ዓላማ እንደግፋለን፤ የመንግሥትን ጥረት ለማሳካት 

የበኩላችንን ድርሻ መጫወት እንሻለን፤ ሁሉንም ዜጋ በህብረት በማነሳሳት ይህ በጎ ተግባር እንዲሳካ 

ታሪካዊ ኃላፊነታችንን እንወጣለን ይባላል እንጂ ከጨለምተኞች ጋር አብሮ አባይን መገደብ 

አይቻልም፤ በወንዙ ተጠቃሚ የሆኑ ጎረቤቶቻችን ጦር ሰብቀው፣ ጋሻ ወድረው ይመጡብናል፤ 

ከዚህም በላይ ደግሞ ኢህአዴግ አባይን እገድባለሁ የሚለው የሕዝቡን አመለካከት ወደ አንድ 

አቅጣጫ ለማስቀየር ነው እያሉ ባላላዘኑ ነበር። ደግነቱ ሕዝባችን የሚጠቅመውን ነገር የሚያውቅ፣ 

በአሉባልታ የማይነዳ፣ እርስ በራሱ ተከባብሮ የሚኖር በመሆኑ የዚህኛውንም ሙከራ አክሽፎባቸዋል። 

 

እዚህ ላይ ዐበይት ጉዳዮችን አነሳሁ እንጂ ትናንት በመኖሪያ ቤት ችግር የሚሰቃየውን በብዙ መቶ 

ሺህ የሚቆጠር የከተማ ነዋሪን የቤት ፍላጎት በመጠኑም ቢሆን ሊቀርፍ የሚችል የኮንዶሚኒየም 

ግንባታ ሲጀመር ሂደቱን ሲያጣጥሉ፣ አሉባልታ ሲነፉና ሲያስነፉ ነበር፡፡  ምን ይኼ ብቻ፡፡ 

መንግሥት የምከተለው ግብርና መር ኢንዱስትሪያላይዜሽን የሚለውን ፕሮግራም ነው፡፡  

 

የኢትዮጵያ ሕዝብም 90 በመቶ የሚኖረው በገጠር ነው። በዚህም በመካከለኛ ደረጃ የሰለጠኑ 

የግብርና ባለሙያዎችን በብዛት ወደገጠሩ የአገሪቱ አካባቢዎች በመላክና በዘመናዊ ሣይንስ የታገዘ 

የእርሻ ግብዓት በማቅረብ የግብርናውን ክፍለ ኢኮኖሚ አሳድጋለሁ። 

 

በተያያዥነትም ያደገው የግብርና ክፍለ ኢኮኖሚ የሀገር ውስጡን ኢንዱስትሪ ፍላጎት በማሟላት 

ረገድ ትልቁን ድርሻ ይወጣል፡፡ በዚህም የአርሶ አደሩንና  



 6 

 

የአርብቶ አደሩን የመግዛት አቅም በማጎልበትና የሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪዎችን የገበያ እጥረት 

በመፍታት ተወዳዳሪነታቸውን አሳድጋለሁ። 

 

ከዚህ ውጭ ግን ያለጊዜው ኢንዱስትሪው ግብርናውን ይምራ ብንል በሌለን ምጣኔ ሀብት ተያይዞ 

መውደቅ ነው በማለት ዛሬ ለደረስንበት ዕድገት መሰረቱን ጥሏል፡፡ ይኼኔም ተቃዋሚዎችና 

ጨለምተኞች ያቀረቡት አማራጭ ኢንዱስትሪው ይምራ የሚል ነበር፡፡ ለዚያውም በደንብ በተዘጋጀ፣ 

ሕዝቡን ባወያየና የጥምረቱን የምጣኔ ሀብት ፖሊሲ ባሳየ መልኩ ሳይሆን በጭፍን ተቃውሞ በጭፍን 

አሉባልታ፡፡ ይህም ሙከራ ውድቅ ሆነባቸው። 

 

ራዕይ ያለው የሚከተለውን ፖሊሲ ለማስፈፀም የሚያስፈልጉትን ግብዓቶች ቀድሞ ያዘጋጀ ፓርቲና 

መንግሥት ቅደም ተከተሉን በጠበቀ መልኩ ዕቅዱን ማስፈፀሙ የተለመደ ነው። 

 

በሀገራችን መልክ ምድራዊ አቀማመጥ፤ /ለዐረቡ ዓለምም ሆነ ለአውሮፓ/ ባላት ቅርበት፤ በመካከለኛ 

ደረጃ በተማረ የሰው ኃይል አቅርቦት፤ በሕዝባችን እንግዳ ተቀባይነትና ሠላማዊነት፤ እያደገ 

በመጣው የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት እና በመሠረተ ልማት ዘርፎች እንዲሁም ሀገሪቷ ባላት 

እምቅ የተፈጥሮ ሀብት በመማለል ከውጭ ሀገራት በመምጣት ኢንቨስት የሚያደርጉ ባለሀብቶች 

እየታዩ ነው። ሕዝባችንም እነዚህ ባለሀብቶች በተሰማሩባቸው መስኮች በፈጠሩት የሥራ ዕድል 

በመጠቀም ኑሮውን እያሳደገ ለቴክኖሎጂ ሽግግሩም መሠረት እየሆነ ይገኛል። 

 

ታዲያ የሀገራችን ዕድገት፣ የሕዝባችን መለወጥ፣ በራስ መተማመንና ራስን በራስ መምራት 

የማይዋጥላቸው ሁሌም የባዕድ ጥገኛ እንድንሆን የሚፈልጉ ታሪካዊ ጠላቶቻችንና የኒዮ ሊብራሊዝም 

አቀንቃኝ የሆኑ የእኛዎቹ  

 

ተቃዋሚዎች፣ ሂዩማን ራይትስ ዎች እና ልሣኖቻቸው እነ አሜሪካ ድምጽ ራዲዮ በጥምረት ያሉት 

ምን ነበር። እንዲህ ነበር ያሉት። ‘‘ኢትዮጵያ የቻይና ሸቀጥ ማራገፊያ ሆነች፣ የሚገነባው ፋብሪካ 

ኢንዱስትሪ ለሀገሪቱ የሚጠቅም አይደለም፣ ገበሬው ከቀዬው ተፈናቅሎ መሬቱ ለውጭ ባለሀብቶች 

ተሸጠ፣ ሕዝባችንም ለባርነት ተሸጠ ወ.ዘ.ተ።’’ 

 

ዛሬ ላይ ሀገራት ለኢንቨስተሮች የተለያዩ ጥቅሞችን እየሰጡ ወደ ሀገራቸው ገብተው መዋዕለ 

ነዋያቸውን እንዲያፈሱ በዲፕሎማቶች፤ በንግዱ ኅብረተሰብና ውጭ በሚኖረው ዲያስፖራዎቻቸውው 

በኩል የልመና ያህል ጥረት ሲያደርጉ ከላይ የጠቀስኳቸው ዜጎቻችን ግን ነባራዊ እውነታውን 

እየተገነዘቡ በስንት ጥረት ወደ ሀገራችን የገቡትን ኢንቨስተሮች ከተቻለ በፕሮፓጋንዳ ካልተቻለ 

በሽብር ጥቃት በማሸማቀቅ እንዲወጡ ሲቋምጡ ይስተዋላሉ፡ በዚህም የመንግሥትም ሆነ የሕዝባችን 

አቅም እንዲዳከም በብርቱ ጥረዋል።  
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ይህም በበሰለ አመራር፣ በሕዝቡ አርቆ አሳቢነትና አዋቂነት፣ በየወቅቱ በሚመዘገበው ዕድገትና 

በመከላከያ ሠራዊታችን ብቃት ሙከራዎቹ ሁሉ ከሽፈዋል። ትግሉ የፖለቲካ ሥልጣን የማግኘት 

ሲሆን መልሱ የፖለቲካ ሥልጣን የሚገኘው ከምርጫ ሣጥን በሚገኝ አብላጫ ውጤት። ጥያቄው 

አንድ፤ መልሱም አንድ።  

 

ጽሁፌን ወደጀመርኩበት ዐቢይ ጉዳይ ልመልሳችሁና የጠቅላላ እውቀት ፕሮግራም መሪው ሞክር … 

ሞክር የሚለው ተጠያቂው ያለውን ሰዓት እንዲጠቀምበት እንጂ መጀመሪያውኑ ያለውን ሰዓት 

እንዲጠቀምበት እንጂ መጀመሪያውኑ ያልተዘጋጀበትን የማያውቀውን መልስ ይመልሳል ብሎ 

እንዳልሆነ ግልፅ ነው። 

 

የእኛ ሀገር ተቃዋሚዎችም የኅብረተሰቡን የፖለቲካ፤ የምጣኔ ሀብት ጥያቄዎችን የሚመልስ አንድም 

አማራጭ ፖሊሲ ባልቀረፁበትና ኅብረተሰቡን አሳትፈው ባላሳመኑበት ሁኔታ ከእውር ድንብር ጉዞ 

ባላለፈ ጠላቶቻችን ሳይወዱ ወዳጆቻችን በአድናቆት የተቀበሉትንና የተለያየ ታላላቅ መድረክ 

በማዘጋጀት ልምድ ለመውሰድ የሚሯሯጡበትን ታሪካዊ የዕድገት ፖሊሲ ወደ ኋላ መመለስ 

እንደማይችሉ ለምን አይገነዘቡም። 

 

የትም ፍጪው ዱቄቱን አምጪው የሚባለው የሀገራችን አባባል ለሰሞኑ የሀገራችን ተቃዋሚዎች 

የሥልጣን ትግል የሚስማማ ስለመሰለኝ ነው ይህን የመረጥኩት። 

 

የጥምረቱ ልሣን የአሜሪካን ድምፅ ራዲዮን በቴሌቪዥን ለተከታተለው ‘‘ለነፃ’’ የሙስሊሞች ማህበር 

ምሥረታ ሁሉም ኅብረተሰብ ድጋፉን ይስጥ የሚል ጽሁፍ በየቀኑ ያስነብባል። 

 

ሀገራችን ኢትዮጵያ ክርስትናንም ሆነ እሥልምናንም የተቀበለችው በሠላምና በፍቅር ነው። 

ሕዝባችንም ኃይማኖት የግል ሀገር የጋራ በሚል መርህ ዙሪያ በመሰባሰብ ለረዥም ዘመናት 

እምነቱን “ነፃነት’’ በሠላም በመከባበር እያራመደ የቆየበት ሁኔታ ነው ያለው።  

 

ኢትዮጵያ በተለያዩ ጊዜያት ከውጭ የተከፈተባትን ጥቃትም በአኩሪ መልኩ በድል የደመደመችው 

በሁሉም ዜጎቻችን መስዋዕትነት እንጂ በአንድ ኃይማኖት ወይም ብሔር አማካይነት እንዳልሆነ 

ግልፅ ነው። በመሆኑም የሀገራችን የነፃነት ታሪክ ገድል ሲወሳ ክርስቲያኑም ሆነ ሙስሊሙ እምነት 

የለሹም በእኩልነት የታሪኩ ተቋዳሽ ያደርጋቸዋል። 

 

ታዲያ የእምነት ነፃነትና የኃይማኖት እኩልነት በህግ በተከበረባት ሀገራችን ሙስሊሙ ኅብረተሰብ 

እምነቱን ያለአንዳች ገደብ እያራመደ ባለበት በአሁኑ ወቅት ‘‘ነፃ’’ የሙስሊሞች ማህበር´ ምሥረታ 



 8 

ማለት ምን ይሆን? ህገ መንግሥቱ በግልፅ እንዳስቀመጠውና እስካሁንም በተግባር እየታየ ያለው 

ኃይማኖትና መንግሥት መለያየታቸውን ነው። 

 

ባለፉት 21 ዓመታት ሁሉም የኃይማኖት ተቋማት የራሳቸውን መሪ እየመረጡ ያሉት በራሳቸው 

አካሄድ ነው፡ መንግሥት በምርጫ ውስጥ ጣልቃ ገብቶ ይኼን ምረጡ … ይኼን አውርዱ ያለበት 

ወቅት አላየንም፤ መንግሥታዊ አካልም በተቋሞቹ ውስጥ ተወክሎ ሲመራ ያሻውን ሲያደርግ 

አልሰማንም። ታዲያ የተቋሞቹ እንቅስቃሴ ባልተገደበበት፣ የእምነት ነፃነታቸው ባልታወከበት ጣልቃ 

ተገብቶ ጫና ባልተደረገበትና ባልታፈነበት ሁኔታ ‘‘ነፃ’’ የሚለው ቃል ምንን ለማሳየት ይሆን? 

 

‘‘ነፃ የሙስሊሙ ማህበር እንመስርት’’ የሚሉት ግለሰቦች እውነት ነፃ ናቸው ወይ? በየቀኑ ሀገራችንን 

ለሚበጠብጡ ኃይላት አቅጣጫ ሰጪና መልዕክት አስተላላፊ የሆነው የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ እውን 

“ነፃ” ነውን?  

 

ለመሆኑ ነፃ የሙስሊሞች ማህበር የሚመሰረተው በአፍሪካ ህብረት ግቢ ውስጥ ነውን?  ወይስ 

የአፍሪካ ህብረት መሪዎች አዲስ አበባ የመጡት ነፃ ሙስሊሞች ማህበር ሲቋቋም ለመታዘብ ነውን? 

 

ነፍሳቸውን ይማርና ኮሎኔል ጋዳፊ ዛሬ በሕይወት ቢኖሩ ኖሮ ነፍሳቸው በደስታ ስሜት የምትሰክር 

ይመስለኛል። ለምን? ብትሉ ብዙ ጊዜያቸውን ያጠፉበትና ገንዘባቸውን የከሰከሱበት የህልማቸው 

ሁሉ መቋጫ የነበረው  

 

 

የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ ጽህፈት ቤትን ከአዲስ አበባ ማስነሳት ነበርና ነው።  

 

ዛሬም የሕዝባችንን ተከባብሮና ተፋቅሮ መኖር፤ የሀገራችንን በሁሉም ዘርፍ እያደገች መምጣት፣ 

በዓለም አቀፍም ሆነ በአህጉር አቀፍ ፖለቲካ የተሰሚነት ቦታዋን ማሳደግ የማይዋጥላቸው ሁሌም 

እነሱ የበላይ እኛ የበታች ሆነን ማየት የሚሹ ታሪካዊ ጠላቶቻችን በስም፣ በመልክና በዜግነት 

ኢትዮጵያዊ የሆኑ የጠላቶቻችንን የረዥም ጊዜ ዕቅድ ለማሳካት በተላላኪነት የኃይማኖት ካባ 

በመደረብ የህብረቱን ስብሰባ ለማደናቀፍ ደፋ ቀና የሚሉ ዜጎቻችንን ሲያዩ ምን ያህል ይደሰቱ 

ይሆን? 

 

ከጥንት ጀምሮ ሀገራችን በምጣኔ ሀብት ራሷን እንዳትችልና ሕዝቧም በሠላም ተከባብሮ እንዳይኖር 

በተለያየ መልኩ ለማበጣበጥ የሚደረገውን ሙከራ ሕዝባችን በንቃት እየተከታተለ ሲያፈርስባቸው 

እንደነበር ግልፅ ነው። ሲያሻቸው ጦር ሰብቀውና ክተት ሠራዊት ብለው የዕድገታችን ምንጭና 

ዋልታ እየሆነ ያለውን አካባቢ ለመውረርና ለመያዝ ሞክረዋል። ይህም ቢሆን አልተሳካም። 
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የሱማሌውን ነውጠኛ አልሸባብን በማስታጠቅ ከኋላ ደጀን በመሆን የጅሃድ ጦርነትም አሳውጀውብናል 

ይህም አልተሳካም። 

 

ወሾቹ ይጮኸሉ ግመሉ ግን ጉዞው ቀጥሏል። ታላቁን የአባይ ወንዝ /የህዳሴ ግድብ/ በራሳችን 

እንገነባለን ስንል፤ በምግብ ራሳችንን ለመቻል መስመሩ ውስጥ ገብተናል ስንል፤ ከውጭ 

የምናስገባቸውን የኢንዱስትሪ ምርቶች ሀገራችን ውስጥ በሚገቡና በተገነቡ ፋብሪካዎች ምርት 

እንተካለን ስንል፤ የትምህርት ተቋሞቻችን ፊደልን የሚሸመድዱ ብቻ ሳይሆኑ የሸመደዱትን  

 

ወደ ተግባር የሚለውጡ ባለሙያዎችን በማፍራት፣ በሰለጠነ የራሳችን ዜጋ የሚሰሩና የሚመሩ 

ተቋማትን እንፈጥራለን ስንል ጠላቶቻችን ተቀምጠው ያዩናል ማለት የዋህነት ነው። 

 

በመሆኑም አማራጭ የጥቃት መስመር መክፈት የግድ ይላቸዋል። ለዚህ ደግሞ ተመቻችተው 

የተቀመጡ ሀገር በቀል ተላላኪና ጉዳይ አስፈጻሚ ኃይላትን መጠቀም ቀላሉና ተመራጩ ዘዴያቸው 

አድርገው ይቆጥሩታል። 

 

ለዚህም ነው የኃይማኖት ካባ ያጠለቁ፤ ሕዝበ ሙስሊሙ ሳይመርጣቸው ተመርጠናል ብለው የተነሱ 

ኃይሎችን በመጠቀም በሀገራችን ውስጥ ሽብር በመንዛትና በማስፋፋት በኃይማኖቶች መካከል 

ውጥረት እንዲፈጠርና አንድ የነበረው ሕዝባችን በጎሪጥ እንዲተያይ በማድረግና አንድነትን በመናድ 

የተጀመረውን የሠላም፣ የዴሞክራሲና የዕድገት ጉዞ ለማደናቀፍ እየሰሩ ያሉት። 

 

አልገባቸውም እንጂ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ናት። ሕዝባችንም ሠላም ወዳድ፣ አርቆ አሳቢ፣ መብቱንና 

ጥቅሙን በኃይማኖት ስምም ሆነ በሌላ አጀንዳ በመሸፋፈን ሊነጥቁት ለሚሞክሩ ኃይሎች አሳልፎ 

የማይሰጥ ነው። 

 

በመሆኑም ሀገርን በመበጥበጥ በሠላም ተቻችሎና ተከባብሮ፣ ድህነትን ታሪክ አድርጎ ታሪክ ሊሰራ 

የተነሳሳውን ሕዝባችንን ባትበጠብጡ፤ ኢትዮጵያዊያን ናችሁና ለታሪካዊ ጠላቶቻችን ተላላኪና ጉዳይ 

አስፈፃሚ ባትሆኑ፤ ይልቅስ ልቦናውን ቢሰጣችሁ ለሀገራችንና ለሕዝባችን የሚጠቅም ተግባር 

ብትከውኑ አላህም ሆነ እግዚአብሔር ይቅር የሚላችሁ ይመስለኛል። አለበለዚያ ግን “ሞክር … 

ሞክር” ሆናችሁ ትቀራላችሁ - የታሪክም ሆነ የትውልድ መሣቂያና መሣለቂያ ሆናችሁ። ኢትዮጵያ 

ለዘላለም ትኑር። 

 

 

 


