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የምታውቁትን ሳይሆን እኛ የምንነግራችሁን! 

 

 
ትውልድ የሚበክልና በቃህ መባል ያለበት አምባ ገነንነት 

 
የጠቅላይ ሚኒስቴር መለስ ሞት ከባድ ነው። በተለይ የቀውስ ቀጠናው የአፍሪካ ቀንድ እንዲረጋጋና በጦርነት፤ ድርቅና ርሃብ 
ትታወቅ የነበረች ሃገራችን እንድትታደስ ያደረጉትን ጅምር ሳያዩ ማለፋቸው ብዙሃኑን ያስቆጫል። በተለያዩ ስብሰባዎች 

የጠ/ሚኒስትሩን ንግግር ያዳመጡ፤ ጥያቄ የመለሱና ራዕይ የተገነዘቡም ያደንቋቸዋል። በቀብራቸው ላይ መሪዎች ምትክ 
የማይገኝለት መሪ ማለታቸው በሰብአዊ መብት ስም የሚነግዱን አሳፍሯል። ጠላት ከውጭ አይመጣም እንዲሉ እነዚህ አካላት 

በነገር እሳት ጠብሰው በሌሎች አስጠብሰዋቸዋል፤ ያለስማቸው ስም ሰጥተዋቸዋልና። ለነገሩ መሪን መስደብ ባህላችን አይደል? 

ቴዎድሮስ የቄስ ጠላት አልተባሉም? ሚኒሊክም ጨፍጫፊ አልተባሉም? ጃንሆይስ ሌባ አልተባሉም? ከዚህ አንድንላቀቅም 

ነው የመሪዎቹ መልዕክት ዕድገቱን አጠናክሩ ያሉት። ታዲያ ይህንን የጥላቻና ከፋፍለው ዘመቻ እስከ መቼ እንታገስ? ህዝብን 
ሳይውቁና ሳያውቃቸው ይናገሩለታል፤ ዓለም ወገናችንን ለመርዳት ሲረባረብ እነሱ ለሚማሩ ልጆች እርሳስና ደብተር፤ 
ለታመመ ኪኒን፤ ለታረዘ ልብስ፤ ለተጠማ ውሃ ማቅረብ ግን አይሆንላቸውም። ያለመታደላቸው እንጅ ወገንን መርዳትም እኮ 
ለሕዝበ መቆምን ማሳይና መታወቂያም ነበር።  

 
በጠ/ሚኒስቴሩ ህመም ሰሞን በተካሄዱ ውይይቶች ከምሁራን ዓለማየሁ ገ/ማርያምና አድኖ አዲስ ከጋዜጠኞች ድግሞ ትዝታ 

በላቸውና ተክሌ የÞላን ውይይት መመርመር ብዙ ይነጋግረናል። ውይይቱን በቆርጦ ቀጥልነት የሚታወቀው ስብስብ ብቻ 
ሳይሆን ያመዛዝናል የሚባለው ኢትዮጵያዊ ሳይቀር ተቀብሎ አራግቦታል። በመሠረቱ ምሁራን ተብዬዎችና ነባር ጋዜጠኞች 
ከማንኛውም የተሻለ መረጃ፤ የዓለም አቀፍ ክንዋኔ ግንዛቤ፤ ወቅታዊ ፖለቲካ ዕውቀት ሳይኖራቸው መወያዬታቸው ንቀት 
ሆኖብኛል። እንደ ፓለቲካ ታዛቢ ስመለከተው ምሁሮቻችን እንደ ሌላው ምሁር በጥናት የተደገፈ ሰነድ ማቅረብ፤ በመድረክ 
ላይ በመወያዬት ወይም ከምሁር ጎን በመሰለፍ አይታወቁም። በእኛ ሃገር ፕሮፌሰር ሁሉንም አውቃለሁ ስለሚል ጋዜጠኛውም 
በጭፍን ያወያዬዋል። እሱን አዳምጦ የሚያጨበጭበውን ጨምሮ በኢትዮጵያ ለሚኮራ ሁሉ አብሮ መሰደቡ ሊቆጨው 
ይገባል። ጋዜጠኞቻችን ደግሞ እንደ ሌላው ጋዜጠኛ በዓለም አቀፍ ብዙሃን መገናኝ መድረክ ሙያና ደረጃን ማሳደግ ቀርቶ 
ስለሃገራቸው ስለማይጠየቁም ልምድና ዕውቀት አላደበሩም። በመሰረቱ ጋዜጠኛ ሲያወያይ ጉዳዩን በተለያዬ አቅጣጫ 
እንዲተነተን እንጅ ከመነሻው በኢትዮጵያ ርክክብና ሕገ መንግስት ውጥረት አለ በሚል ወስኖ ምሁር ነህና ድምድሜዬን 
አረጋግጥልኝ ማለት አንድም ድንቁርና አለያም የተለመደውንና የትም የማያደርስውን ውዣንብር ለመንዛት ነው። ችግሩ 
ተቃዋሚነኝ የሚል ተሰባስቦ ተንታኝ ሲሆን የዕውቀት ብልግና መሆኑን አንነግራቸውም። ጉዳቸው የሃገራችንን አሰራርና መርህ 

ቀርቶ በመንግስትና ሕገ መንግስት እንዲሁም በፕሬዘዳንትና ጠ/ሚኒስቴር መካከል ያለውን ልዩነት አያውቁም። ሃቁ ግን 
በሁለቱም መካከል ከሃገር ሃገር የሚለያይ ሰፊ ልዩነት አለ። ምክንያቱም መንግስት ቁጥር ነው። በቁጥር ላይ ተመስርቶ 

የሚዋቀር የአስተዳደር ተçም። ሕገ መንግስት ድግሞ የመንግስት መገልገያ መሳሪያ እንጅ ሌላ አይደለም።  

 
በዝርዝር ለማዬት ጋናና አሜሪካ በፕሬዘዳንት የሚተዳደሩ ሆነው ም/ፕሬዘዳንት ሲኖራቸው የፈረንሳይ ፕሬዜዳንት ጠቅላይ 
ሚኒስቴር ነው ያለው። ርክክቡ በጋናና አሜሪካ በሕገ መንግስት ሲሆን በፈረንሳይ ፕሬዘዳንቱ ጠቅላይ ሚኒስቴሩን በፓርላማ 

በኩል ይሾማሉ። በጠቅላይ ሚኒስቴር በኩል ደግሞ ኢትዮጵያና ብሪታንያ ም/ጠቅላይ ሚኒስቴር ሲኖራቸው ግሪክና 
አውስትራሊያ የላቸውም። መሪ ሲተካም በሞት ወይም የአልጋ ቁራኛ መሆን ብቻ ሳይሆን አመራሩ የሕዝብ ድጋፍ ሲቀነስና 

እምነት ሲያጣ ፓርቲው ተተኪውን ይመርጣል። በመሆኑም በአውስትራሊያ የጠ/ሚኒስቴር ሮድ መንግስት የሕዝብ ድጋፍ 

በማጣቱ በፓርቲው ውሳኔና ምርጫ በጠ/ሚኒስቴር ጌላድ ሲተኩ ፓርቲው በቂ የፓርላማ መቀመጫ ሰለነበርው እንጅ በሕገ 

መንግስት አይደለም። በግሪክም ጠ/ሚኒስቴር ፓፓንድሪው በሃገሪቱ ኢኮኖሚ ቀውስ ሳቢያ ሲወርዱ ምርጫ እስከሚደረግ 
የተተኩት በገንዘብ ሚኒስቴራቸው ኢቫንጌሎስ ቨኒዚሎስ ነው። በብሪታንያም ለዓመታት የወግ አጥባቂውና የሰራተኛው ፓርቲ 

በመፈራረቅ ሲያስተዳድሩ ቆይተው በ 2010 ምርጫ አንድኛቸውም በቂ መንግሥት ለመመስረት የሚያስችል መቀመጫ 

ባለማግኘታቸው ወግ አጥባቂውና ሊበራሉ ፓርቲ በአስተሳሰብና አçም ቢለያዩም ላለመስማማት ተስማምተው ጥምር 
መንግስት መሠረቱ። በዚህም በፓርላማ ከፍተኛ የመቀመጫ ቁጥር ያለው ወግ አጥባቂ ፓርቲ መሪ ጠቅላይ ሚኒስቴር 

የሊበራሉ ደግሞ ም/ጠቅላይ ሚኒስቴር ሆነዋል። ጠቅላይ ሚኒስቴሩ በሆነ ችግር መምራት ባይችሉ ምክትሉ አይረከቡም። 
ይረከቡ የሚል ሕገ መንግስትም የለም። ምክንያቱም ሁለቱም የተለያዬ የፖለቲካ መርህ ሲያራምዱ የሊበራሉ ፓርቲ መንግስት 
መመስረት የሚያስችል የፓርላማ መቀመጫ ቁጥር የለውም። ጥምረቱን በጠቅላላ ምርጫ መተካት እሳካላስፈለገ በሕገ 

መንግስት ሳይሆን ወግ አጥባቂው ፓርቲ መርጦ በሚሰይመው ጠ/ሚኒስቴር የጥምረቱ ተግባር ይቀጥላል። ይህም የተለያዬ 

የመንግሰት አወቃቀርና አሰራር እንዳለ ሃገር ያወቀው ሆኖ ሳለ የእኛዎቹ ፕሮፌሰር ነን ባዮችና ጋዜጠኞች የጠ/ሚኒስቴር መለስ 
ዜናዊን መታመም ከቀውስ ጋር ማያያዝ አንድም ስሙ እንጅ ሙያው የላቸውም አለያም ሌሎቻችን የእነሱን አላዋቂነት 
አናውቅም። ይክፋቸው እንጅ ጨቅላም ቢሆን ሃገራችን የምትከተለው ራዕይ ያለው ወቅትንና የህብረተሰብን እድገት ያገናዘብ 
አስተዳደር በሥራ ላይ ያለው ነው። በዚህም ኢህአድግ ህብረተሰብንና ተቋማትን እንደሚገነባና ቀሪው በህብረተሰቡ ምርጫና 
ፍላገት እንዲወሰን እያስተዋወቀ እንደሆነ እናያለን። 



 2 

 

 
ታዲያ ዓለማየሁ ገብረማርያምና አድኖ አዲስ በምን መስፈርትና እነማንስ ናቸው የኢትዮጵያ የስልጣን ዝውውር ሕገ መንግስት 

ያስፈልገዋል የሚሉት? ከአሜሪካና ጋናስ ጋር እንዴት ያመሳስሉናል? የምታውቁትን ሳይሆን እኛ የምንነግራችሁን ከሆነ 
አይሰርም። የኢትዮጵያን ፖለቲካ ለሚከታተል ሁሉ እነሱ ደንቁረው ትውልድን በማደንቆራቸው ለጥፋት እንጅ ለበጎ 

እንዳልሆኑ ተገንዝቧል። የማይዋጥለት ካለ ይጎጉጠው እንጅ ሃገራችን ኢትዮጵያ ሕዝብ በሚሰጠው ደምÂ በሚዋቀር ሙያና 
ችሎታ ባላቸው ፓርቲ አባልት የምርጫ አሰራር ትመራለች እንጅ አንድ ቦታ ተጎልተው ወቅት ለሚጠብቁት ይመቻችሁ 

ከማለት ባሻገር ጥላቸው ሄዳለች። በመሆኑም በደረሰው የጠ/ሚኒስቴር መለስ ዜንዊ ድንገተኛ ሞት የሚኒስትሮች ምክር ቤት 

ም/ጠቅላይ ሚኒስቴር ለማራያም ደሳለኝን ይሰይማል። ዘላቂ ነው ማለት ግን አይደለም። ኢህአዴግ በሚያደርገው ስብሰባ እጩ 

ጠ/ሚኒስቴር ለማርያም ደሳለኝን çሚ ያደርጋል አለያም አዲስ በመምረጥ ለፓርላማ አቅርቦ ያሾማል። ምክንያቱም የኢህአዴግ 

መመሪያ ም/ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ጠ/ሚኒስቴሩ በሌሉበት ጊዜ የእሳቸውን ሥራ ይሰራሉ ይላል እንጅ ይተካሉ አይልም። 
እንደተለመደው እንሹምላችሁ ካልሆነ በስተቀር ለማርያም ደሳለኝም የሕዝብን ድጋፍ በምራጫ ማረጋገጥ አለባቸው እኮ። 

አሁን ዋናው ጥያቄ ማን በማን ይተካ ሳይሆን ያለው የሃገራችን የአፍሪካ ተጠሪነትና ዕድገት እንዴት ይቀጥል ነው? የመለስ 

ዜናዊን ችቦ ይዞ መራመድ የሚችለው ማን ነው? የእርሳቸውን ዕቅድና ራዕይ በቅርብ የተከታተለና ተግባራዊ ማድረግ የሚችል 
እንጅ ከየመንደሩ በተጠራሩ ምሁራን ውይይት ስለተተኪ መተራመስ አብሮ መደናቆር ይሆናል። በተረፈ የሕዝብን ራስን በራስ 
ማስተዳደር እየጎለበተ መምጣት መሆኑን ይቀበሏል። ይህ የማይመቻቸውና ሃገር ወይም ሞት የሚሉ ካሉ የኤሌትሪክ ገመድ 

እየገዙ ይገለገሏል። በነገራችን ላይ ቤልጅግ ለ226 ቀናት ኢራቅ ደግሞ ለ208 ቀናት ያለምንም መንግሥት መስራታቸውን ይህ 

የሚንጫጫ ተቃዋሚ ተብዬ ያውቅ ይሆን? በተረፈ ኢሕአዴግን መጥላት አንድ ነገር ሲሆን የማያውቁትን መዘላበድ ደግሞ 
የድንቁርና ድንቁርና ነው። ቢያውቁማ ኢትዮጵያን በዚሀ ዓይነት አሰራር የሚመራት በህዝብ ውስጥ ዘልቆና ተፈትኖ የወጣው 

ኢሕአዴግ መሆኑን ይውጧል። ለዚህም ለጠ/ሚኒስቴር ቀብር የመጡ መሪዎችንና የመንግሥታት ተጠሪዎችን በተረጋጋ 
መንፈስ በማስተናገድ በራስ መተማመን አሳይተናል። ችግሩ ሃገሬና ወገኔ የሚለው እነዚህን የጥፋት ቅንቅኖች ማራገፍ 

አልቻለም። ትልçን ሃገራችንን እነሱ ትንሽ ሆንው ትንሽ ሲያደርጓት እኔንም እኮ ትንሽ እያደረጉኝ ነውም አይልም። 
ማንነታቸውን ለሕዝብ ማሳዎቅና የዲፕሎማቲክ አባላቱም ስለ እነዚህና መሰሎቻቸው የሚያውቁት ከንቱነት ሁሉ ትክክል 

እንደሆንም ይረጋገጥ። ሱዛን ራይስ የምታውቀውን በመናገሯ ስተሰደብ ሁላችንንም እንጅ ባለጌ የሚያደረገው በ“እነሱ ናቸው” 
የምንደበቅበት ጎዳይ አይደለም።  

 
ውሻ በበላበት ይጮሃል እንዲሉ ምሁሮቻችንና መሰሎቻቸው የአሜሪካን ስልጣን ርክክብና ሕገ መንግስት ያነሳሉ። 

አላወቁትም እንጅ በመጀመሪያ ኢትዮጵያ ነÀ ሆና የኖረች፤ ያለችና የምትኖር ሃገር በመሆÍ የራሷ ሕገ መንግስት 

እንጅ የሌላ አይሆናትም። ሆÍትም አያውቅም። በሁለተኛ ደረጃ ስለ አሜሪካን ሕገ መንግስት ለአሜሪካን ልጆች 
እንጅ ኢትዮጵያውያንን ለማስተማር አይደለም የሚሰሩት። ሶስተኛ ስለዲሞክራሲና አመባገነንነት የሰለጠነውን ዓለም 
ውሬ ይዘው ያናፋሉ እንጅ የእነሱ መማር ለኢትዮጵያውያን ዕድገት አይሆንም፤ በአደባባይ አይታወቅበትም፤ 
በመድረክ ላይ አይታይበትም፤ ባንዲራው ከፍ ብሎም አይውለበለብበትም። አያውቁትም እንጅ ዲሞክራሲና 
አመባገነንነት ከምዕራቡ ዓለም ጥቅም ጋር ሰለሚሄድ በመካከለኛው ምስራቅ ሀገሮች ዲሞክራሲ ሳይኖርና አመባገነን 
ሆነው ነዳጅ ስለአላቸው አይወቀሱም። አፍሪካም ነዳጅ ማውጣት ስለጀመረች፤ ቻይናም ሰለገባችና ኢትዮጵያም 
ለኢንቬዝትሜንት በመመቼቷ የዲሞክራሲና አምገነንነት ወቀሳ ተለውጧል። የእኛዎቹ ምሁራን ነጮቹ ካልነገሯቸው 
አይለወጡምና ተንታኝነቱን ለእውነተኛ ባለሙያው ይተውቱ። ትዕግስት ቢኖራቸው ማርጀትና ሞት አለና 
ኢህአዴግም ዘላለማዊ ስላልሆን ሲተካ አሰራሩን እነሱ ባይጠቀሙበት ልጆቻችው ይምቧቹበታል። ለማንኛውም 

ከአመÂና ጥላቻ ፖለቲካችው ወጣቶቻችንን እግዚአብሔር ይጠብቃቸው እንጅ ሃገራችን ኢትዮጵያ መንገዷ ቀና 
ጉዟዋ ብሩህ እንዲሆን እንረባረባለን። የሚቀረን ስለማያውቋት ሃገር እናውቅላታለን የሚሉ እሾሆችን መንቀል ብቻ 
ነው። 

 
ለመሆኑ ስንቶታችን ነን በውጭ የሚኖረውን ተቃዋሚ ተብዩ ለሃገርና ወገን እንደማያስብ በመታዘብ በዓለም ለማንምና 

ለምንም የማንሆን ህብረተሰብ አድርጎ እንደሚያዬን የምናውቅ? በራሱ የማይተማመን፤ በወግና በባህሉ የሚያፍር፤ ራሱን ዝቅ 
አድርጎ የሚያይ፤ ፈረንጅ ማነጋገር ጨረቃ እንደ ደረስ የሚቆጥር፤ ነጭ ሲያይ ሱሪውን የሚያረጥብ፤ የአውሮፓ ህብረትና 

አሜሪካ ዲፕሎማቶች ስለኢትዮጵያ በጎ ስለተናገሩ ከሕዝብ ጎን አልቆሙም በማለታቸው መሳቂያ መሆናችንንስ? በዓለም አቀፍ 

መድረክ በሙያ ታውቆና አድጎ ወገኑን ማሳወቅና ማሳደግ እንደማይሆንልንስ? በየመንደሩ ከእኛ ሌላ አዋቂ፤ ከእኛ ሌላ 

ሙያተኛ፡ ከእኛ ሌላ ፖለቲከኛ፤ ከእኛ ሌላ ዲሞክራሲ እያለ የሚያናፈውና ዓለም የታዘበው የእኛው ጉድ መሆኑንስ? 

ኢትዮጵያን የሚያውቁ ዲፕሎማቶችና ዓለም አቀፍ የድርጅት ሐላፊዎች የሚጠይቁኝ ሙዚቀኛ አላችሁ ነው? ምክንያቱም 

በእኛ ስም የሚታወቁት ቦብ ጎልዶፍና ቦኖ ሲሆኑ የእኛ ሙዚቀኛ ከእነሱ ጋር አብሮ ካልጮህ ኢዮጵያዊነቱን ይገፉታል። âስ 

ታውቃላችሁም ይሉኛል? ምክንያቱም አፍሪካ በቅኝ ግዛት ቀንበር ስትሟቅቅ ሃገራችን በአውሮፓ እንዳልተጫዎተች ዛሬ 

በዓለም ቀርቶ ለአፍሪካ ዋንጫም ማጣሪያ አልበቃችም። ኢኮኖሚስትስ አላችሁ ይላሉ? ምክንያቱም እራሳቸውን ከሚሾሙት 
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ኢኮኖሚስቶች ነን ባዮች ሌላ በዓለም አቀፍ ገንዘብ ተቋማት መስራት ቀርቶ መታየቱም ይበዛባቸዋል። ለነገሩ የውጩ ተቃዋሚ 
ዕውቀቱም፤ ሙያውም፤ ደፋርነቱም የሌላው ዓለም ምሁርና ባለሙያ በሚውሉበት ሳይሆን ምላሱ ላይ ነው።  

 
የኢትዮጵያ ወዳጆች ድህነታችንን የሚያያይዙት ከድርቅ ብቻ ሳይሆን የውጩ ሕብረተሰብ ሙያው ዕውቀቱ፤ ተግባሩ ልምዱ፡ 
ሲሄድ ሲቀመጥ፤ ሲበላ ሲጠጣ፤ ሲቆም ሲተኛ፤ ሲናገርም ሲያናግርም ፖለቲካ ብቻ በመሆኑ ለወገን ማሰብ እንዳላስቻለውስ 

እናውቃለን? በደን ቃጠሎ፤ በውሃ ማጥለቅለቅና የድርቅ አደጋ የማያሳስበን በዓለም እኛ ብቻ መሆናችንንስ? በተለይ 
የአሜሪካው ተቃዋሚ ድርጅት ሳያውቅ ድርጅትም ሳያውቀው በየመንደሩ የአዝማሪው መሰንቆ ፖለቲካ፤ የኮሚኩ መድረክ 

ፖለቲካ፤ የቄሱ መስቀል ፖለቲካ፤ የዶክተሩ ማዳመጫ ፖለቲካ፤ የኢኮኖሚክስ ምሁር ባንክ ፖለቲካ ሲሆን ዓለም አይስቅም? 
ውጭ ሃገር በመኖራቸው ብቻ የምታውቀውን ሳይሆን እኛ የምነግርህን፤ እኛ ሃገር ሳንገባ ሕዝብ አይስራ፤ እኛ ሳንሾም ሕዝብ 

ዕርዳታም ልማትም አይገባውም፤ እኛ ስልጣን ስላልያዝን ሃገራችን ድሃ፤ Þላ ቅር፤ ለማኝ፤ ኢኮኖሚዋ የደቀቀ፤ ከዓለም ዝቅተኛ 

እያሉ ሰድበው ሲያሰድቡን እረ አይበጅም የሚል ይጥፋ? ለነገሩማ በአንድ ወቅት አንድ የዩጋንዳ ጋዜጠኛ የአፍሪካ ማፈሪያ 
አላለንም እንዴ? ይህም አርሶ አደሩን፤ አረብቶ አደሩን፤ ሠራተኝውንና ኗሪውን ሳይሆን ዓለም ወገናችንን ለመርዳት የገንዘብ 
እርዳታ ሲያሰባስብ በየቡና ቤቱ እኔ ልክፈል እኔ ልክፈል እያለ የሚገባበዘውን ተቃዋሚ ነው። ታዲያ ውጭ ሃገር በመኖራቸው 
ብቻ ሁሉን ማድረግ የእነሱ፤ ሁሉን መናገር የእነሱ፤ ሁሉንም መሆን የእነሱ ሲሆን ሰምቶ እንዳልሰማ አይቶ እንደ አላዩ 

የሚሆነው ኢትዮጵያዊ በእነሱ መዋረዱ አልተሰምቶት ይሆን ወይስ አይቀሬው መተላለቃቸውን እየጠበቀ? 

 
ቀደም ሲል የመንግስትንና ሕገ መንግስትን ልዩነት ሳነሳ በሃገሮች መካከል የእድገትና ዲሞክራሲ ልዩነት እንዳለና በሃገራቱ 
ከታች ወደ ላይ የተገነባ ራስን በራስ የማስተዳደር ባህል ሲዳበረ የእኛው ከላይ ወደ ታች ሆኖ ንጉሱ ሲወርዱ ቁንጮው 
በቁንጮ ተተካ። ኢሕአዴግም እንደዚሁ ከላይ ወድታች ተዋቀረ። የአሁንም ትርምስ የኢህአዴግን ቦታ እንጅ መንግስት 
የሚሰራውን ራስን በራስ ማስተዳደር ጥረት ማጠናከር አይደለም። መንግስት ለመተካት የሚያስችል ተግባር ቀርቶ መሰረት 

ያለው ተçም፤ መመሪያና ህዝብን በዙሪያው የሚያሰባስብ እቅድ ያለው ተቃዋሚም የለም። በሌላ በኩል ከህዝብ ጎን ቆሞ፤ 
ባለጉዳይ አነጋገሮ፤ ሰነድ አገልብጦና በባለሙያ አመሳክሮ ፍርድና ውሳኔውን ለህዝብ የሚል ጋዜጠኛም የለንም።  

 
የእኛ ሃገር ጋዜጠኛ እንኳን ለሀገርና ወገን ለራሱም አይሆን። መንግስት ደግሞ እነዚህን አካላት ጠፍጥፎ አየሰራም። ከላፈው 
ስርአት የተረከበውና በተለያዩ ድርጅቶች ውስጥ ተሰግስጎ ህዝብ የሚያስለቅስው ቢሮክራሲ ሰንኮፍ አሁንም አልተነቀለም። 
እኛም የዚህ የሃገር ነቀርሳ አካል ገፈት ቀማሾች ሆነናል። በሌሎች ሃገሮች የጥፋት ሃይሎችን ሰንኮፍ ለመንቀል መንግስት፤ 
ተቀዋሚና መገናኛ ብዙሃን ይረባረባሉ። ምክንያቱም ሁሉም ለህዝብ መቆማቸውን ያሳዩበታልና። ሆኖም ታሪክና ልምዳችን 
ያለው መንግስት ይወገድ እንጅ ማንም ይምጣ በመሆኑ ንጉሱ ይውረዱ እንጅ ሰይጣንም ይምጣ፤ ደርግም ይንኮታኮት እንጅ 
ዲያቢሎስም ይምጣ፤ አሁን ደግሞ ኢሕአዴግ ይውረድ እንጅ ጭራቅም ይምጣ ይባላል። አይሆንም እንጅ ከሆነ ወደድንም 

ጠላንም አሁን የሚመጣው የኦረሞ ነÀ አውጭ ግንባር ነው። ምክንያቱም ይሄ በየሜዳው የሚያናፋው ተቃዋሚ እርስ በርሱ 
ይጨራረሳል። እዚህ ላይ መንግሥት ይተካ አይተካ አይደለም። መልዕክቴ ያኔም ያልተባለው አሁንም የማይባለው ለመሆኑ 

ለመሾምና ለመሻር እናንተ እነማን ናችሁ? ሕዝቡን ሳታውቁት እንዴት ታውቁለታላችሁ? ለህዝብ ቀርቶ ለራሳችሁስ 

ትሆናላችሁ ወይ?  

 
ተቃዋሚዎችን በሚመለከተት እኛ ኢትዮጵያውያን ቆም ብለን እራሳችንን እንድንጠይቅ ግድ ይላል። ምክንያቱም ፖለቲካቸው 
የጨለማ ጉዞ መሆንን ደፍረን አንነግራቸውም። ይህንም በብሄራዊና ዓለም አቀፋዊ እንለዬው። በብሄራዊ ደረጃ በመጀመሪያ 
ተቃዋሚ ተብዬ ስብስቦች በእድሜ የገፉና ከፕሮፌሰር፤ ዶክተር፤ ኢንጅነር፤ ባለዲግሪና ከሌላ ድርጅትች ተባራሪ 
መውጣጣታቸው። ሁለተኛ አርሶና አረብቶ አደሮች፤ ወጣቶች፤ ሴቶችና ሌላው ሕብረተሰብ አባል ያለመሆን አንድም የአመራር 
ቦታ አይገባቸውም አለያም አመራር ለተሿሿሙት ብቻ ነው። ሶስተኛ ከሃላፊነት ሌላ ስለማያመቻቸው አንድም በፈረቃ አለያም 
በተመሳሳይ የሃላፊነት ቦታ የሚሰያየሙና ሕዝብ ሰብስቦ በማነጋገር ሕዝብን ከማወቅና ራስን ከማስተዋወቅ ይልቅ ከውጩ 
ተቃዋሚ መመሪያ መቀበላቸው። አራተኛ በአንደም የልማትም ሆነ ዕርዳታ ተግባር እንደማይካፈሉ ዓለምም ሕዝባችንም 
እያወቀ መንግሥት የልማቱን ገንዘብ ለጭቆና ይጠቀምበታል የሚል መግለጫ መስጠታቸው። ለመሆኑ መቼ ነው እነዚህ ሰዎች 

ለክሳቸው መረጃ የሚጠየቁት ነው ወይስ ሃገር የመስደብ መብት አላቸው? በዓለም አቀፉ መስክ ድግሞ በመጀመሪያ ኢህአዴግ 
ሳይሆን ሕጋዊ እኛ ነን ስለሚሉ የሃገር መሪዎች ሃገራችንን ሲጎበኙ መንግሥትን እንደሚተካ አካል ቆጥረው አያነጋገሯቸውም። 
ማንም ሳያውቃቸው እነ ፕሮፌሰር ተብዬው መሣይ ከበደ ናቸው አሜሪካን ተቀምጠው ዕውቅና የሚሰጡት እኮ። 
ግን ቁመንለታል የሚሉት ሕብረተሰብ የልመና ቅርጫት ሲሆን እነ ቦብ ጎልዶፍ ናቸው የሚደርሱለትና የሚታወቁለት። 
ስለ ሃገራችን ዩሚናገሩት የጥቁር ኩራት፤ መመኪያና ተምሳሌት የሆነች ኢትዮጵያን አሁን በመለስ ዜናዊ አግኝተናታልና አደራ 
ጠብቋት ያሉት የዓለም መሪዎች ሳይሆኑ መሳይ ከበደና መሰሎቹ ብቻ ናቸው። ማፈሪያና መሳቂያ ሆኖ እኛንም ማፈሪያና 
መሳቂይ ማድረጉን ማን በነገረው። ፕሮፌሰርነት የግንዛቤ ዕድገት መነሻው እንጅ የምታውቁትን ሳይሆን እኛ የምንነግራችሁን 
አመባገነንነት ከከሰረ ውሎ አደሯል። ሁለተኛ የሚያነጋግሯቸው የዲፕሎማቲክ ተወካዮች የበታች ዲፕሎማቶች ሲሆኑ 
ስለተግባራቸው ሳይሆን ዲሞክራት ስለመሆናቸው ስለሚያዘበዝቡ ከማን ጋር እንደሚነጋገሩም አያውቁም። ምክንያቱም 
ዲፕሎማት ስተነጋገር ካለው የተሻልክ መሆንህን አውቆ እንዲያሳውቅለህ እንጅ እራስህን ሕጋዊና ዲሞክራሲ ካደረግህ 
ለውይይትስ ምን አደከመህን ያመጣል። ሶስተኛ አቋም ስለሌላቸው በዓለም አቀፍ ፓርቲ ስብሰባ አይካፈሉም በእነሱ ስብሰባ 

የሚካፈልም የለም። ለነገሩማ እራሳቸውስ በአግብቡ ቢሰበሰቡ አየደል? እነዚህን ተቃዋሚ ተብዬ የሃገር ሸክሞች በመናቅም 
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ነው በሃገራችን ሁሉም ተቃዋሚ፤ ሁሉም ፖለቲከኛ፤ ሁሉም አዳምጡኝ ባይ የሆነው። ይህንንም ህዝብ እንዲያውቀውና በቂ 
ግንዛቢ እንዲያገኝ ማደረግ የሃገር ወዳድ ኢትዮጵያውን መሆኑን አንድም አላወቅነውም አለያም እያደረሱ ያለው ጥፋት ገና 
አልተሰማንም። 

 
እንደ እኔ ጋዜጠኛ የመንግስትን ጥረትና አሰራር አቅጣጫ ለማስያዝና ብቁ የፖለቲካ ተቃዋሚ ለመፍጠር የሚንቀሳቀስ አካል 
ነው። ምክንያቱም ሙያው ከህዝብ የሚገናኝበትና የሚታዋወቅበት፤ ስህተቶችን ፈልፍሎ የማውጣት አጋጣሚው ያለውና 
ለማደግ የቀን ከቅን ታጋላጭነት ያለው በመሆኑ። ጋዜጠኞቻችን ግን ከፖለቲካ ሌላ አይሳካላቸውም። ከሕዝብ ውስጥ 
ወጥተው፤ ሕዝብ መሃል ሆነው፤ እንደ ሕዝብ እዬኖሩ እራሳቸውን ዲሞክራት ሳይሆን ዲሞክራሲ ማድረግና በሕዝብ ላይ 
መጫን ይዳዳቸዋል። አንዳንድ ጊዜ በፖለቲካቸው ከተቃዋሚዎቹ የበለጠ ተቃዋሚ ሲሆኑ ንቀዋቸው ይሆን እላለሁ። ዱሮ 
ጋዜጠኛ ደርግንና ንጉሱን መስደብ ሳይሆን መጠየቅም አይሞከርም ነበርና ያንን ለማካካስ ጠቅላይ ሚኒስቴሩን ያብጠለጥላሉ። 
ለአንዳንዶቹ ደግሞ ጋዜጠኝነት መፈርጠጫ ሆኗል። ግን ልማት፤ ጤና፤ ትምህርት፤ ሥራ አጥነት፤ ድህነትና የሕዝብን ኑሮ 
የማሻሻል ተግባር አይሆናቸውም። በዚያ አቅጣጫ የሚሰሩትንም የመንግስት ሰዎች ይሏቸዋል በሌላው ዓለም ከመንግስት 
ውጭ የሚሰር ጋዜጠኛ እንዳለ ሁሉ። ሐቁ ግን በየትም ሃገር የስርዓቱን ድጋፍ ካላገኘ ተገልጋዩንም ሆና አገልጋዩን አያነጋግርም፤ 
ከሕዝብም አይገናኝም፤ ህዝቡን አያውቀም ህዝብም አያውቀውምና የውሃ ላይ ኩበት ይሆናል። አያመዛዝኑም እንጅ ጋዜጠኛ 
ለመሆን በማመልከቻ ፎርም ሞልተው ግዴታና ሃላፊነት ተቀብለው ዲሞክራሲ የሌለባት ሃገርና የሌለው መንግስት በሚሉት 
ፈቃድ ባልተንቀሳቀሱ። ጋዜጠኝነትን እንደሙያ ከመረጡ በሙያው ታውቀውና አድገው ሃገር የሚያሳውቅና የሚያሳድግ 
ተግባር ማከናወኑ ለማደግም ይበጃቸው ነበር። ያለበለዚያ በስርአቱ ፈቃድ ያለመንቀሳቀስ። በተረፍ የፈረንጅ ጋዜጠኛ 

በሃገራችን በአሰተርÚሚ የሰራውን ማስተጋባት ሙያ አይደለም። ዓለም አቀፍ የዕርዳታ ደርጅቶች በሃገራችን ሲንቀሳቀሱ ምን 

እየሰሩ ነው? ለውጥ አመጡ ወይንስ አላመጡም? እርዳታው የት ነው ሚገባው በሚል መስራት አያሳድግ ኖሯል? ቢያውቁ 
ኖሮ የአፍሪካ ማዕከል በሆነች ሃገር ጋዜጠኛ መሆን ስለአሁጉሩ ዘግቦ እራስን ማስተዋወቅም እኮ ከእድገት መሰላሎች አንዱ 
ነበር። ሰርቶ ለማደግም እኮ በሙያ ከሌሎች ባለሙያዎች በልጦ መገኘት እንጅ የተቃዋሚውን ተግባር በመሻማት አይደለም። 
ዳሩ አሁን አሁን ጋዜጠኞቻችንና በተቃዋሚው ረድፍ የተሰገሰገውን ጨምሮ በሙያ መወዳደር ሳይሆን ፈረንጅ ሲያይ ሱሪውን 
ያረጥባል። ስለዚህ ራሳቸውን ትንሽ አድርገው ሃገርና ወገንን ትንሽ ሲያደርጉ ዝም ሊባል አይገባም።  

 
ይህ ምርር ያለ አስተያየት ምርር ያለ መነሻና ቁጭት አለው። ከላይ ለማስቀመጥ እንደሞከርኩት በውጭ የሚኖረው ተቃዋሚ 
በተግባሩና ዘለፋው እራሱን አሰድቦ ሃገር ማሰደቡ ብቻ ሳይሆን አዲሱንም ትውልድ የማያውቀውን እየዘላበድ ደንቁሮ 

እያደነቆረው ነው። ከእነሱም ፕሮፌሰር ነኝ ባዩ አለማየሁ ገ/ማርያም በሌሎች ሙያና ሥራ ገብቶ ሲፈተፍት ልክና ድንበሩን 
እንዳላውቀ ቀደም ሲል የህግ መንግሥት ባለሙያነቱን በስፋት አይተናል። እሱ አዋቂነኝ ስለሚል ባይማርም ሌሎች 

እንዲማሩበት የሚለጥፈውን የዓለም አቀፍ ግንኙነት ምሁር፤ የህግ ጠበቅ፤ የሰብአዊ መብት ተሟጋች፤ የመÀፍና መናገር 

ነÀነት ተዋጊ ታፔላውንና ችሎታውን በጨለፍታ ስንመለከት በጎን ቡችሎቹን ልኮ የእግር ኳስ ቡድን አቋቁማችሁ ለምን 
ተሰባሰባላችሁ፤ ከመንግሥት ተወካዮች ጋር ለምን ትወያያለችሁ፤ ለምንስ ለመለስ ዜናዊ ታለቅሳላችሁ ያስብላል። ድንቄም 
ምሁር።በልላ በኩል የዕርዳታና ልማት ባለሙያ የሚል ታፔላ ባይለጠፍም በአሜሪካ ዕርዳታ ድጋግሞ ስለሚያዘበዝብ 
በሙያዬና ልምዴ መጣ፤ የኢትዮጵውያንን አሰተዋይነት ተዳፈረ፤ አቅሙን ማወቅም ተሳነው። በዚህም አሜሪካ ለኢትዮጵያ 
የምትሰጠውን ዕርዳታ ኮንግረስ ይመርምረው በማለት ደጋግሞ ስለሚያትት ያንን ተቀብለው የሚያላዝኑ የመንደር 

አወደልዳዮችም አልጠፉም። ወግ አይቀርምና “ድሃ በሕልሙ ቅቤ ባይጠጣ ንጣት ይገለው ነበር” እንዲሉ አሜሪካ የሚኖረው 
ኢትዮጵያዊ ወገኑን መርዳት እንደማይሆንለት ዓለም እያወቀ እርዳታው የምንከፍለው የሥራ ግብር ሊባል ነው። 
 
 የኮንግረስን ቁጥጥር መጠየቁ እሱ ትንሽ ሆኖ የኮራች ሃገራችንን ትንሽ ያደረገ ቢሆንም የዕውቀቱን ባዶነት እንይ። በመጀመሪያ 
የአሜሪካን የልማት ዕርዳታ መንገድ በመዘርጋት፤ ትምህርት ቤት መበስራት ወይንም በመሠረት ልማት ግንባታ አይታወቅም። 
ሁለተኛ ዋና ተጠቃሚ ራሷ አሜሪካ ናት ምክንያቱም የሚላከው ኮንግረስ የፈቀደው የገንዘብ እርዳታ ሳይሆን ከአሜሪካ 
ገበሬዎች የተገዛ ስንዴ ነው። ይህ ደግሞ በአንድ በኩል ለአሜሪካን ገበሬ ገቢ ሲሆን በሌላ በኩል ለአምራቹ ተዘዋዋሪ ድጎማ 

ነው። በሶስተኛ ደረጃ የተጎዳው ድሃው ገበሬ ነው። ይህም እ.ኢ.አ.. 1958 ከአሜሪካን ከፍተኛ ምርትን እንዲያስገኝ በምርምር 
የተዳቀለ ስንዴ ሃገራችን በዕርዳታ ገብቶ ነበር። በወቅቱ በምርመር የተገኘው ስንዴ ምርት ብዙ በመሆኑ ካልተሸጠ 
ለምርምሩም ሆነ ለማምረት የወጣው ወጭ ኪሳራ እንዳያስከትል ኮንግረስ ለልማት በመደበው ገንዝበም ስንዴው ተገዝቶ 
ሃገራችን ገባ። ገበያውንም በማጥለቅለቁ የገበሬው ምርት ሽያጭ የዘርሩን ዋጋ እንኳን ባለመመለሱ የዘር መግዣ ብድር ቁራኝ 
ሆኖ ለብዙ ዓመታት በድህነት የኖረውን አርሶ አደር ቤት ይቁጠረው። 
 

 አራተኛ ኢትዮጵያውያን አሰተዋይ በመሆናቸው ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ሃገር ውስጥ የሚገባውን የእርዳታ ስንዴ በነÀ ማደል 

ስንፋናን የበረታታል በሚል በ“ምግብ ለሥራ” ፕሮግራም በተለያዩ አካባቢዎች ተራሮች በደን የተሸፍነዋል፤ ምንጮች 
ጎልብተዋል፤ ክትሮች ተስፋፍተዋል፤ መጋቢ መንገዶች ተዘርግተዋል። እርዳታውን ለሰፊ የአፈርና ውሃ ጥበቃ ሥራ በማዋሏ 

ዓለም ያደነቃትን ሃገራችንን እኛ እንኮራባታለን። አለማየሁ ገ/ማርያም ነጮቹ የÀፉትን ከመገልበጥ አልፎ የግል ጥናት 

በማድረግ ስለማይታወቅ እንጅ ይህን ከቢቢሲ፤ ሲ.ኤን.ኤንና አልጀዚራ ፐሮግራሞች ማየት ይችላል። ታዲያ ፕሮፌሰር ነኝ 

ተብዬው ያለ በቂ ዕውቀት ተንታኝነትን ከዬት አመጣው? ኢህአዴግን መጣላት መብት ነው። የኢትዮጵያውያንን አሰተዋይነትና 
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የእኔን ሙያ መፈታትን ግን የድንቁርን ድንቁርና ነው። የሰውዬው ዕውቀት እስከዚህ ጠባበ ከሆነ ይብላኝ ለወለደሽ ያገባሽስ 
ይፈታሻል እንዲሉ ይብላኝ ለምሁራኖቻችን ቤተሰቦች እንጅ ኢትዮጵያውያን ሐቁን እንዲያውቁት እናደርጋለን።  

 
ጠቅለል ባለ መልኩ በእኛ ሃገር ተምሬአለሁ፤ ነÀ የብዙሃን መገናኛ ነኝ ወይንም ፈረንጅ ሃገር እኖራልሁ እያለ በተቃዋሚው ጎር 
የተሰገሰገው ሁሉም አዋቂ፤ ሁሉም ተንታኝ፤ ሁሉም ሃላፊ፤ ሁሉም መሪ፤ ሁሉም ሰብሳቢ፤ ሁሉም ተከተሉኝ ባይ፤ ሁሉም 
ተናጋሪ፤ ሁሉም ሰላምታ እንኳን ሳይለዋወጥ የአንድነት ተጠሪ፤ ሁሉም ፖለቲከኛ ነው። ዲሞክራት ሳይሆን እራሱን ዲሞክራሲ 
አድርጎ በህዝቡ ላይ እንደማዳበሪያ ሊበተንበትም ያዙኝ ልቀቁኝ ይላል። ሕብረተሰብ እሱን ማዳመጥ፤ መከተል፤ ትዕዛዙን 
መቀበል፤ ሽር ጉድ ማለት፤ መሽቆጥቆጥ ግድ ይለዋል። ሐቁ ግን ኢትዮጵያዊ በተፈጥሮ ዲሞክራት ነው፤ አልሚ ነው፤ 
እንቬስተር ነው፤ ድርጅት ነው፤ መሪ ነው፤ ትህትና የተላበሰ ነው፤ ተግባቢም አግባቢም ነው፤ አዋቂ ነው፤ ለአንድነት ባንድነት 
የቆመ ነው፤ አስተዋይም ነው። ቢያንስ እነሱ ሳይሆኑ ሆነናል የሚሉትን መሆን አይገደውም። የምታውቀውን ሳይሆን 
የምነግርህን ባይ ስብስቦቹ እውቀታቸውም ሆነ ሙያቸው ስልጣን ኮርቻ ላይ እንዲያቆናጥጣቸው እንጅ በአግባቡ ከጥቅም ላይ 
ውሎ ከሚያደረስው ግብ መድረስ አንዳልሆነም ከተገነዘበው ውሎ አድሯል። ፖለቲካቸው የጨለማ ጉዞም መሆኑን 
ስለማይገነዘቡ ሃገሬና ወገን የሚል ሁሉ እነዚህን ማስወገድ ሌላ ሳይሆን ለሕዝብና ከህዝብ ጎን መቆም እንደሆነም ተረድቷል። 
 

 ሕዝብም በጠ/ሚኒስቴር ሞት ቃል ሲገባ የጀመሩትን ዕቅድ ከዳር እናደርሳለን ሲል እኛ ደግሞ የጥፋት አረሞችን እንነቅላለን 
እንላለን። እነዚህን እሾሆችም ሙያ ካላችሁ ከባለሙያ መፎካከር፤ ከተማራችሁ ከምሁራን መወዳደር፤ አዋቂም ከሆናችሁ 
ጥበብ ሰርቶ ማሳየት እንጅ መንድር ለመንድር እኔ ሁሉንም ነኝ ማለት ወኔቢስነት ነው እንላቸዋለን። ሃገሬና ወገኔ ለሚል ሁሉ 
መልዕክቴ እስከ አሁን እነሱ ያሰናከሉት ሕይወትም፤ ንብረትም፤ በጎ ስራም፤ ሰፊ ራዕይም ተወዳድሮ ማሸነፍም በጣም ብዙ 

ነው እንâን ሌላ ተጨማሪ ጥፋት፤ ስድብ፤ ውርደት፤ ንቀተት፤ ተሸክምው ሊያሽክሙን። 

 
ለገነቡልን ያደገችና የተከበረች ኢትዮጵያ እኛም እናመሰግናለን እጅ እንነሳለን ይሏል!!!! 

 

አስማማው አያሌው (ከአዋሽ) 

 


