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የመሇስ ‚ጠንካራ‛ ጏን! 

(ከተስፋዬ ገብረአብ) 

 

 

 ከጥቂት ቀናት በፊት ‘ብዙ ወንዴምአገኝ’ ከካናዲ ስሌክ ዯውሊ እንዱህ 

ስትሌ ጠየቀችኝ፣ 
 ‚ምነው ጠፋህ ታዱያ?‛ 
 መሌስ ከመስጠቴ በፊት በግሳፄ እንዱህ ቀጠሇች፣ 
 ‚በአመት አንዴ መፅሃፍ መፃፍ በቂ ይመስሌሃሌ? ከሃገራችን ወቅታዊ ሁኔታ 
ጋር በተያያዘ ስሇ ቀዴሞ አሇቆችህ አንዴ ነገር ማሇት አሇብህ።‛ 
 
 ከአንጋፋዋ ጋዜጠኛ ጋር የስሌክ ቆይታዬን ካበቃሁ በሁዋሊ ኮምፕዩተሬ ሊይ 
አዱስ ገፅ ገሇጥሁና፣ ‚የመሇስ ዯካማ ጎን!‛ የሚሌ ርእስ አሰፈርኩ። 
 የሇም! የሇም! 
 ስሇ መሇስ ዯካማ ጎኖች ብዙ ተብልአሌ። አሌ - ማርያምን ጨምሮ ላልች 
በርካታ የፖሇቲካ ጉዲይ ተንታኞች የመሇስንም ሆነ የቡዴኑን ዯካማ ጎኖች በበቂ 
ተንትነዋሌ። ኦባንግ ሜቶ፣ ገሊሳ ዴሌቦ፣ ብርሃኑ ነጋ፣ አረጋዊ በርሄ፣ ጌታቸው ጂጂ፣ 
ፈቃዯ ሸዋቀና፣ መስፍን ወሌዯማርያም፣ ግዯይ ዘርአፅዮን፣ ላንጮ ሇታ፣ 
አንዲርጋቸው ፅጌ፣ አሰፋ ጫቦ፣ እስክንዴር ነጋ፣ ወንዴሙ መኮንን እና ላልችም 
በመፅሃፍና በመጣጥፍ መሇስን ገሇባብጠው አሳይተውናሌ። ገና ወዯፊትም ብዙ 

እናነባሇን።  በዚህ መጣጥፍ መሇስ ሊሇፉት 20 አመታት ስሌጣን ሊይ ሇመቆየት 
የተጠቀመበትን የአመራር ጥበብ ምስጢር እና ጠንካራ ጎኑን በጨረፍታ ሇመነካካት 
እሻሇሁ። እና ርእሱን ሇወጥኩት። 
 

* * * 
  

 የአንዴን ግሇሰብ ወይም ቡዴን፣ “ጠንካራ ጏን” ወይም “ዯካማ ጏን” ስንገሌፅ 
እንዯየአመሇካከታችን ሉሇያይ ስሇሚችሌ ሊንግባባ እንችሊሇን። 

 
 ሇአብነት በኢህአዳግ ውስጥ አማራና ኦሮሞን የወከለት አባደሊና አዱሱ 
በሕወሓት አሇቆቻቸው ዘንዴ እንዳት እንዯሚታዩ ማየት ይቻሊሌ። 
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 በኢህአዳግ የፖሉት ቢሮ ግምገማ ሊይ፣ የአባደሊ ገመዲ ጠንካራ ጏን፣ 
“ታማኝነቱ!” ዯካማ ጎኑ ዯግሞ፣ “የአቅም እጥረቱ!” እየተባሇ ሊሇፉት 15 አመታት 
ሙለ ሲነገር ነበር። በተገሊቢጦሽ ሰፊው የኦህዳዴ አባሌ አባደሊ ታማኝነቱን ቅዴሚያ 
ሇመሇስ በማዴረጉ ሲነቅፉት ቆይተዋሌ። በዚህ መካከሌ ‘አባደሊ ራሱን እንዳት ማየት 
እንዲሇበት ተቸግሮአሌ’ የሚሌ ወግ እየሰማን ነው። በመሇስ ቡዴን የግምገማ መሇኪያ፣ 
‘ሇህዝብ ታማኝ መሆን’ ዯካማ ጎን ተብል እንዯሚያስፈርጅ  አባደሊ ከራሱ ሌምዴ 
ሇመገንዘብ እዴሌ አጊኝቷሌ። ከህዝብ በፊት ሇዴርጅትህ ታማኝ መሆን የኢህአዳግ 
ቀዲሚ መርህ ነው። 

 
 አዱሱ ሇገሰ ከሌቡም ሆነ ከጨጓራው ሕወሓትን ያፈቅራሌ። ሇዚህ አፍቅሮቱ 
የተሰጠው ስያሜ፣ “ከትምክህተኛነት የፀዲ” የሚሌ ሲሆን፣ ይህም “የአዱሱ ሇገሰ 
ጠንካራ ጎን” እየተባሇ ሇዘመናት እምቢሌታ ሲነፋሇት ኖሮአሌ። ጠንካራ የተባሇው 
የአዱሱ ባህርይ እውነተኛ ስም፣ “አዴርባይነት” እንዯሚባሌ ግን መሇስ በሌቡ 
ያውቃሌ። ጮላው መሇስ መሌስ በኪሱ ብቻ ሳይሆን፣ ሙያውን በሌቡ የመያዝ 
ጠንካራ ጎንም አሇው። 

 
 ሇመነሻ ያህሌ የመሇስን ሰብእና በጨረፍታ እንገምግም ከተባሇ መሇስ፣ 
“ሇእውነት ሟች” ከሚባለ ሰዎች ተርታ ሉመዯብ አይችሌም። በአንፃሩ አስመሳይ 
ነው። ኢህአዳግንም በተመሳሳይ በአስመሳዮች ሞሌቶታሌ። ገና ዯርግ ሳይወዴቅ 
በማላሉት ዘመን የተጣባውን ሌማዴ ዛሬም ዴረስ ይዞት ዘሌቆአሌ። ማላሉት 
የተባሇው ፓርቲ ዴንገት ከምዴረገፅ ከመሰወሩ በፊት እንዱሁ በአፈ ጮማዎች 
ተሞሌቶ፣ “ክብሩ ይስፋ መዴሃኔአሇም! ማላሉት ተወሇዯሌን!” እያለ የሚያመሰግኑ 
የዋህ ቄሶች ሳይቀሩ በአባሌነት ተመሌምሇው ነበር። 

 
 መሇስ ዜናዊ፣ “መጥፎም ይሁን ጥሩ አሊማ ያሇውን ሰው አከብራሇሁ” ብል 
ሲናገር ሰምቼዋሇሁ። ይሄ እውነት አይዯሇም። በዴርጅቱ ውስጥ የሰበሰባቸው 
ካዴሬዎች አብዛኞቹ አዴርባዮች ናቸው። የአሁኖቹማ ብሶባቸው መሇስ ሲናገር 
በማያስቀው ጭምር ህብረ - ማስካካቱን ተሊምዯውታሌ። ቀዯም ያለት የዴሌ ማግስት 
ዋነኛ አማካሪዎችም ቢሆኑ፣ የጭንቅሊታቸውን መናገር የማይችለ ታዛዦች ነበሩ። 
ተቀዲ አሇሙ ሉጠቀስ የሚችሌ ማሳያ ነው።  
  
 ተቀዲ ሇ19 አመታት የውጭ ጉዲይ ምክትሌ ሚኒስትር ሆኖ ሲሰራ የኢህአዳግ 
(ብአዳን) አባሌ ሆኖ አሌተመዘገበም። በቅርቡ ስሇዚሁ ጉዲይ ተጠይቆ ምሊሽ ሲሰጥ 
በኢህአዳግ ስርአት ውስጥ የፓርቲው አባሌ ሳይኮንም ሃገርን ማገሌገሌ እንዯሚቻሌ 
ምስክርነት ሲሰጥ ሰምቼ በጣም ገርሞኛሌ። ይሄ ውሸት ነው። ኢህአዳግ አዱስአበባን 
ሲቆጣጠር የኢህአዳግ አባሌ ሇመሆን ፈቃዯኛ ከነበሩ ቀዲሚ ሰዎች ተቀዲ አንደ ነበር። 
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በወቅቱ ግን ‘የኢሰፓ አባሊት ሇኢህአዳግ አባሌነት አይመሇመለም’ የሚሌ መመሪያ 
ወጥቶ ስሇነበር፣ ተቀዲ በአባሌነት ሳይመዘገብ እንዱቆይ ተወሰነ። መሇስ እንዯ ተቀዲ 
ያለ ተጣጣፊ ሰብእና ያሊቸውን ግሇሰቦች በዙሪያው በማሰባሰቡ እሱ የሚያምንበትን 
ብቻ ማስፈፀም እንዱችሌ አዴርጎታሌ። የተቀዲ መመፃዯቅ ግን ከማስገመት ያሇፈ 
ጥቅም አያስገኝም። 

 
 ላሊ ጊዜ ዯግሞ መሇስ “ጉረኛ ሰው አሌወዴም” ብል ሲናገር ሰማሁት። ይሄም 
ውሸት ነው። መሇስ እራሱ የሇየሇት ቡፋ ነው። ቡፋነቱን የሚያሳዩ 101 አብነቶችን 
መዯርዯር ይቻሊሌ።  
 
 ሩቅ ሳንሄዴ በቅርቡ “የወር ዯሞዜ 6400 ብር ነው” ብል ተናገረ። አያያዘናም 
እሱም እንዯ ፋብሪካ ወዛዯሮች የዯሞዝ ጭማሪ እየጠበቀ መሆኑን አከሇበት። የሌብ 
ዴካም ያሇባቸው ሰዎች ይህን ቢሰሙ በብስጭት በዚያው ሉያመሌጡ ይችሊለ። 
መሇስ በ57 አመት እዴሜው እንዱህ ያሇ ጉራ አያምርበትም። ቢያንስ በአመት አንዴ 
ሚሉዮን ብር የማይወራረዴ ገንዘብ እንዯሚበሊ እናውቃሇን። ይሄ ሇ12 ወራት 
ተካፍል የወር ዯሞዙ በአናቱ ሲታከሌበት የመሇስ የወር ዯሞዝ 89 733 ብር 
ይመጣሌ። ይህ እንግዱህ በጥሬው የሚወስዯው ነው። ሇፕሮቶኮሌ መጠበቂያ ተብል 
የሚወጣው ሚሉዮናት ድሊር አይታሰብም። ሇእሱና ሇቤተሰቡ ህክምና፣ መዝናኛ እና 
የሌጆች ትምህርት ቤት ክፍያ ሁለ የሚፈፀመው ከዯሞዙ ውጭ ከሃገሪቱ ጉሮሮ 
ነው። እንዱያው ሁለም ነገር ይቅርና ባሇፈው አመት ባሇቤቱ አዜብ መስፍን ሇመሊ 
ቤተሰቧ የሌብስ ወጪ 1.2 ሚሉዮን ዩሮ የከፈሇችው ከየት አምጥታ ነው? 
ቤተመንግስት ውስጥ ድሊር የሚተፋ ዘንድ ይኖራት ይሆን? ከዚህ ባሻገር  የአዱሳባ 
ህዝብ ሇአዜብ መስፍን፣ “የሙስና እናት” የሚሌ ቅፅሌ ስም እንዯሰጣት መሇስ 
ያውቃሌ ብዬ እገምታሇሁ። “ህዝቡ ምናባቱ ያመጣሌ?” የሚሌ ንቀት አባይን ቀርቶ 
ተከዜን አያሻግርም። ስሌጣን ሲበዛ ጭቆናና ዘረፋው እየበረታ እንዯሚሄዴ ከታሪክ 
የተማርነው እውነት ነው። ያም ሆኖ ዞሮ ዞሮ ግሇሰቦች እንዯ ጥሊ አሊፊ ናቸው። የሰው 
ሌጅን አእምሮ እንዱዯክም የሚያዯርገው ፍርሃት ነውና፣ መሪዎችም ማሇፋቸው 
ካሌቀረ ከፍርሃት ነፃ የሆነ ትውሌዴ አፍርተው ቢያሌፉ ይመረጣሌ።  
  

* * * 
 ኢትዮጵያ በሶስት ሺህ አመታት ታሪኳ ከአዴዋ መሪ ስታገኝ መሇስ ዜናዊ 
ሁሇተኛው መሆኑ ነው። የመጀመሪያው ከአዴዋ የተገኘው መሪያችን ራስ ስሁሌ 
ሚካኤሌ ይባሊሌ። ራስ ስሁሌ አፄ ኢዮአስን በሻሽ አንቆ ገዴል የጎንዯርን ስሌጣን 
በእጁ ካስገባ በሁዋሊ አቢሲንያን 40 አመታት እየረገጠ ገዝቶአሌ። እንዯ አዱሱ ሇገሰ 
እና አባደሊ ገመዲ ስሁሌ ሚካኤሌም የጎንዯርን አሻንጉሉት ባሊባት ይሾምና ይሽር 
ነበር። ስሁሌ ሚካኤሌ በእጅጉ ጨካኝ ሌብ ነበረው። ገዴሇ ታሪኩ እንዯሚያወጋው 
ከሆነ፣ ስሁሌ በስተእርጅናው ዘመን አንዴ ጊዜ ባሊባቶችን ሰብስቦ እያናገረ ሳሇ 
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በመካከለ እንቅሌፍ ወሰዯው። የጎንዯር ባሊባቶች እጅግ በጣም ይፈሩት ስሇነበር 
ዯፍሮ ከእንቅሌፉ የሚቀሰቅሰው አሌተገኘም። ስሁሌ ሚካኤሌ ጠረጴዛው ሊይ 
እንቅሌፉን ጠግቦ ሲነቃ ሚኒስትሮቹ በተቀመጡበት ሲቁሇጨሇጩ አገኛቸው። 
እናም እንዱህ ሲሌ ጠየቃቸው፣ 
 ‚ክቡራን! እስካሁን ስሌጣን ሊይ ነን እንዳ?‛ 
 

 የመጀመሪያው የህወሃት መሪ ገሰሰው አየሇ፣ የበረሃ ስሙን ‚ስሁሌ‛ ሲሌ 
የመረጠው የቀዲማዊው ስሁሌ አዴናቂ ስሇነበር ነው ይባሊሌ። መሇስ ዜናዊም ይኸው 
በቀዲማዊው ስሁሌ የአገዛዝ ስሌት የዘመናችንን ሰው እየረገጠ መግዛት ከጀመረ ሃያ 
አመት ዯፈነ። የስሌጣን ዘመኑን ከቀዲማዊው ስሁሌ ወይም ከቆንጆይቱ ዮዱት ጉዱት 
ጋር ሇማስተካከሌ ሃያ አመታት ብቻ ይቀሩታሌ። በርግጥ በመጪው ምርጫ 
እንዯማይወዲዯር ነግሮናሌ። በየአመቱ መታሇሌ ስሇሰሇቸን ግን አናምነውም።  መሇስ 
ስሌጣኑን ቢሇቅ እንኳ፣ ጥርሰ ፍንጭቱን ሃይሇማርያምን ከሊይ ቁጭ አዴርጎ፣ እሱ 
እንዯ ፑቲን ከጀርባ ሆኖ፣ ሃይላን እንዯ ሜዴቬዳቭ አስቀምጦ በእጅ አዙር 

መምራቱ አይቀርም። ከ2010 በሁዋሊ ተመሌሶ እንዯማይመጣም ቢሆን ዋስትና 
የሇንም። 

 በ16ኛው ክፍሇዘመን ጥጋበኛው አፄ ሌብነዴንግሌ፣ ‚ጦርነት ናፈቀኝ፣ ጦር 
አውርዴ!‛ እያሇ መሬቱን በጅራፍ ሲገርፍ እግዚአብሄር ተቆጥቶ ይማም አህመዴ 
ግራኝን እንዯሊከሇት ታሪካዊ ተረት ሰምተን ነበር። የዚህ ዘመን ሰዎች ግን ነቄ! 
ስሇሆንን እንዱህ ያለ ተረቶችን ማመን ትተናሌ።  

 እግዚአብሄር እጅ፣ እግር እና አእምሮ ሰጥቶን ሲያበቃ፣ የምዴርን ሃሊፊነት 
ሇኛው እንዯተወሌን ተመራምረን ዯርሰንበታሌ። በመሆኑም የምንፈሌገውን ማዴረግ 
የኛ ፈንታ ነው። የማንፈሌገውን ከተቀበሌንም የኛ ዴክመት ነው። በተቀረ መሇስ 
ዜናዊን እግዚአብሄር አሊመጣብንም። ስሇዚህ እግዚአብሄር ከስሌጣኑ አያነሳውም። 
በግዴም ሆነ በውዴ መሇስን የማስወገደ ተግባር እኛው ሊይ የተጣሇ ሃሊፊነት ነው። 
እኛ ገፍተን ካሌወረወርነው መሇስ ዜናዊ እንዯ ስሁሌ ሚካኤሌ ገና በእንቅሌፍ ሌቡ 
ሳይቀር ይገዛናሌ። 

 መሇስም ቢሆን ስሌጣኑን እግዚአብሄር እንዲሌሰጠው አሳምሮ ያውቃሌ። 
ሇስሌጣን የበቃው በጭንቅሊቱ ተጠቅሞ እንዯሆነ ስሇሚያምን፣ ስሌጣኑን ሳያስነካ 
ሇማስጠበቅ የቤት ስራውን ተግቶ ከመስራት ቦዝኖ አያውቅም። በመሰረቱ መሇስ 
በእግዚአብሄር መኖር አያምንም። ስሇዚህ ‘ሰው መግዯሌ ሃጢአት ነው’ ብል ሉያስብ 
አይችሌም። ‘የሰው ሌጅ ከሞተ በሁዋሊ ሇዘሌአሇሙ በዚያው ሞቶ ይቀራሌ እንጂ፣ 
ከሞት ተነስቶ ሇፍርዴ አይቀርብም’ ብል የሚያምን ሰው ዯግሞ ከህሉና ጥያቄ ነፃ 
መሆኑን መዘንጋት አይገባም።  
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 እንዯ ቡሌቻ ዯመቅሳ ያለ ፈሪሃ እግዚአብሄር ያሊቸው የፖሇቲካ ሰዎች 
ከመሇስ ጋር የፖሇቲካ ቁማር መጫወቱን የተቸገሩት በዚህ የአመሇካከት መራራቅ 
ምክንያት ነው። ከበዯ ብዙነሽ በተመሳሳይ ጃንሆይ ሊይ በሸፈቱ ጊዜ የሚያምኗትን 
ታቦት አሳይተው ነበር የማረኳቸው። ቡሌቻ በባህርይ ትሁትና ይለኝታ ያሊቸው 
የተማሩ ጨዋ ሰው ናቸው። መሇስ በአንፃሩ የገዛ ሚኒስትሮቹን፣ ‚ወዱ ሸርሙጣ!‛ 
እያሇ የሚሳዯብ ስዴ፣ ባሇጌ እና በትግርኛ ‘ወዱሹቕ’ የሚባሌ አይነት ኡሊ ነው። 
ቡሌቻ ሰሊማዊ ሰው መግዯሌ ይቅርና የሰው ሬሳ በአይናቸው አይተው የሚያውቁ 
አይዯለም። የኛ ዘመን ሰሊማዊ ትግሌ ታሪካዊ ተረትና ታሪካዊ ፉገራ ሆኖ የዘሇቀው፣ 
የገዢው ፓርቲና የሰሊማዊ ትግሌ ታጋዮች መንፈስ እንዯ ገፈርሳ እና እንዯ ጨፌድንሳ 
በመራራቁ ነው። 

 ከሰሊማዊ ትግሌ ባሻገር የመሇስን የአገዛዝ ስርአት የሚታገለ ሃይልች 
ጠንቅቀው መገንዘብ ያሇባቸው እውነትም መሇስ ከቲማቲምና ከእንቁሊሌ 
ውርወራዎች ባሻገር፣ እሳት የሚተፉ አይኖችን ማየት እንዯሚሻ ነው። እራሱ 
እንዯተናገረውም ጀርባውን በእሳት አስገርፎ ያገኘውን ስሌጣን፣ ከቲማቲም ሇተሰራ 
ፈንጂ ዯንግጦ የማስረከብ ዝንባላ የሇውም። ስሌጣኑን ከማስረከቡ በፊት ጀርባውን 

በጋሇ ሰንሰሇት የሚገሸሌጠውን ተቃዋሚ ማየት ይፈሌጋሌ። ካሌሆነ ግን በ2020 
ሊይ ከእንቅሌፉ ባንኖ ሲያበቃ፣ ባሇቤቱን ጠርቶ፣ 

 ‚አዜብ! እስኪ ጅራፍ አምጪሌኝና መሬቱን እንግረፈው?‛ ማሇቱ አይቀሬ 
ይሆናሌ።  

* * * 

 መሇስ ዜናዊ ሃያ አመታት በስሌጣን መቆየት የቻሇበት አንዴ የማይካዴ 
ጠንካራ ጎን አሇው። ይህም የተቃዋሚዎችን ዯካማ ጎን በትክክሌ ማወቁ እና ያንን 
ዯካማ ጎናቸውን በአግባቡ ሉጠቀምበት መቻለ ነው። መሇስ የተቃዋሚዎችን ዯካማ 
ጎን በትክክሌ ማወቅ በመቻለ የማጥቃት ርምጃዎቹን እያነጣጠረ በመተኮስ 
ቤተመንግስታዊ ግቢውን እስካሁን ሳያስዯፍር መቆየት ችልአሌ። እሱ የሚመራውን 
ቡዴን ስስ ብሌት ሳያስነካ ሇመጠበቅም ከፍተኛ እዴሌ አጊኝቷሌ።  

 መንግስቱ ሃይሇማርያምን ከመሇስ ጋር ስናነፃፅረው መንግስቱ ስሜታዊ ብቻ 
ነበር። ‚የባህር በር‛ እና ‚የሃገር አንዴነት‛ የተባለ ግዙፍ አጀንዲዎችን ይዞ እንኳ 
ስሌጣኑን መጠበቅ ሳይቻሇው ቀረ። መንግስቱን ሇውዴቀት ካበቁ በርካታ 
ምክንያቶች አንደ፣ በጠሊቶቹ ሊይ ያሳዯረው ንቀት ነበር።  

 የተቃዋሚዎቹን እና የራሱን ሌክ በትክክሌ የማያውቅ መሪ በመሳሪያ ሃይሌም 
ሆነ በአሊማው ቀናነት ብቻ ቆሞ ሉቆይ ከቶውንም አይቻሇውም። ቅን አሊማ 
ብቻውን የትም አያዯርስም። የነፃነት ትግሌ ውጤት እንዱያመጣ ከተፈሇገ፣ ታክቲክና 
ስትራቴጂ ከመንዯፍ ባሻገር ዴርጊትና መስዋእትነትን ይጠይቃሌ።  
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 መሇስ የህዝብ ዴጋፍ የሇውም። ይህ የተረጋገጠ እውነት ነው። የህዝብ ዴጋፍ 
ከላሇው እንዳት እስካሁን ስሌጣን ሊይ ሉቆይ ቻሇ? ‚በጠመንጃ ሃይሌ‛ የሚለ 
አለ። አምባገነን መንግስታት የታጠቁት ጠመንጃ በሁሇተኛ ዯረጃ ሉታይ የሚችሌ 

መሆኑን ግን የአረቡ አሇም አብዮት አሳይቶናሌ። መሇስ ሇ20 አመታት ስሌጣን ሊይ 
መቆየት የቻሇው ሇቢሾፍቱ ቆሪጥ ነጭ ሊም ስሊረዯሇትም አይዯሇም። ምሊሹ አንዴ 
ነው። የተቃዋሚዎችን ዯካማ ጎን በትክክሌ ስሇተጠቀመበት ብቻ ነው።  

 አንዲንዴ ሰዎች፣  
 ‚አናሳው ቡዴን እንዳት ሰፊውን ህዝብ ተቆጣጥሮ መዝሇቅ ቻሇ?‛ ሲለ 
ዯጋግመው ይጠይቃለ።  
 ላልች ዯግሞ፣  
 ‚እንጦጦ ሊይ ቆመን ሽንታችንን ብንሸና ወያኔ ተጠራርጎ ይጠፋሌ‛ ብሇው 
ፅፈው አንብቤያሇሁ።  

 የዘመናችን ችግር ‚አንዴ ነገር መናገር‛ ሳይሆን ‚አንዴ ነገር ማዴረግ 
አሇመቻሌ‛ ሆኖአሌ። ‚እንጦጦ ሊይ ቆመህ መሽናት‛ የሚባሇው ምሳላያዊ ንግግር 
እንዯ አባባሌ ሲመዘን በእውነቱ ወርቅ ነው። ከአባባሌ ካሊሇፈ ግን አመዴ ነው። 
አመዴ ሆነው የቀሩ በርካታ አባባልች ሞሌተውናሌ። ‚በቃ!!‛ የሚሇው አዱስ መሪ 
ቃሌ አመዴ ሆኖ እንዲይቀር የመሇስን የአመራር ጥበብ ማወቅ ግዴ ይሊሌ። ‚የመሇስ 
የአመራር ጥበብ የተቃዋሚዎችን ዯካማ ጎን ማወቅ መቻለ ነው‛ የሚሇውን አባባሌ 
መዯጋገሜ አሇምክንያት አይዯሇም። ይህ ነጥብ በቅጡ ሉብራራ ይገባዋሌ ብዬ 
ስሇማምን ነው። 

 ሇፕሮፓጋንዲ ፍጆታ ሲባሌ፣ ‚ወያኔ አሌቆሇታሌ‛ ብል መፃፍና መቀስቀስ 
ተገቢ ሉሆን ይችሊሌ። ፖሇቲከኛው ራሱ፣ እራሱ የፃፈውን ፕሮፓጋንዲ አምኖ፣ 
‚እውነትም ወያኔ አሌቆሇታሌ‛ ብል ካመነ ግን ‚ታጥቦ ተተኩሶ - ሇጭቃ!‛ 
እንዯማሇት ይሆናሌ። የራስን ፕሮፓጋንዲዊ አባባሌ ከማመን ባሻገር፣ የወያኔ 
የፕሮፓጋንዲ ሰሇባ የመሆን ጉዴሇትም በስፋት ይታያሌ።  

 ‚መሇስ ዜናዊ አዱስ ቤተመንግስት ማስገንባት ጀመረ‛ የሚሇው ዜና በወርሃ 
መጋቢት ሊይ ግንባር ቀዯም ዜና ነበር።  

 ይህንን ዜና ቀዴሞ በዝርዝር ያቀረበው የአማረ አረጋዊ ሪፖርተር ጋዜጣ 
ነበር። ‚አማረ እና ጌታቸው አሰፋ ይህን ዜና ተመካክረው ነው ያወጡት‛ ሇማሇት 
የሚያበቃ መረጃ የሇኝም። ይሄ ዜና ዴብቅ አሊማ እንዯነበረው ግን መረጃ አሇኝ። 
ዜናው የተሇቀቀበት ወቅት የአረብ ሃገራት መሪዎች ቤተመንግስታቸውን እየሇቀቁ 
የሚሸሹበት ጊዜ ነበር። ‚ተረኛው ኮብሊይ መሇስ ዜናዊ ነው‛ የሚሇው ትንበያም 
ተስፋፍቶአሌ። የመሇስ የካቢኔ አባሊትም ጭንቀት ውስጥ መግባታቸው ተሰምቶአሌ። 
በዚህ መካከሌ መሇስ በአረብ ሃገራቱ አብዮት አሇመዯናገጡን የሚጠቁምሇት አንዴ 
ዜና መፈሌሰፍ ነበረበት። ‚መሇስ የኩብሇሊው ተረኛ ነው‛ የሚሇው ወሬ፣ ‚መሇስ 
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አዱስ ባሇመዋኛ ቤተመንግስት እየገነባ ነው‛ በሚሇው እንዱተካ ሞከሩ። በነመሇስ 
አስተሳሰብ ይሄ ዜና፣ ሇተዯናገጡት ዯጋፊዎቹ ማረጋጊያ፣ የአመፅ ቅስቀሳ ሇጀመሩ 
ተቃዋሚዎች ወሽመጥ መበጠሻ ሆኖ የታሇመ ነበር። ይህ ዜና ሇመሇስ ጊዜያዊ 
ጭንቀት ማስተንፈሻ አገሌግል ሉሆን ቢችሌም፣ ሙከራቸው ግን አሌሰመረም። ያም 
ሆኖ የተቃዋሚ ሜዴያዎች ሳያውቁት ዜናውን በማሰራጨት የመሇስ ተባባሪ 
ሆነዋሌ። ዜናዎች በዚህ መንገዴ እንዯሚፈበረኩ ሁለ፣ እንዯ አባይ ግዴብ ያሇ 
የመወያያ አጀንዲዎችም እየተዘጋጁ ይሊኩሌናሌ። እነዚህን ሇይቶ ማወቅና ህዝቡን 
ማንቃት የፖሇቲካ ሰዎች የስራ ዴርሻ ነው። 

 ‚የመሇስ ጠንካራ ጎን የተቃዋሚዎችን ዯካማ ጎን በትክክሌ ማወቅ መቻለ 
ነው‛ ብያሇሁ። በአንፃሩ ተቃዋሚዎች የመሇስን ቡዴን ዯካማ ጎን በትክክሌ ካወቁ 
በቀሊለ ሉያጠቁት ይቻሊቸዋሌ። የመሇስን ቡዴን ዯካማ ጎን በትክክሌ አሇማወቅ 
ማሇት፣ ሇማጅራት ገትር በሽታ የወባ ኪኒን እንዯ መስጠት ይቆጠራሌ። መሇስ 
የሻእቢያን ስም ከአፉ የማይሇየው፣ በዋነኛነት በጦር ሃይሌ ያጠቁኛሌ ብል ሰግቶ 
ሳይሆን፣ ‚ዯካማ ጎኔን በትክክሌ ያውቁብኛሌ‛ ብል ስሇሚያምን ነው። ‚ከአብሮ 
አዯግህ - አብረህ አትሰዯዴ‛ ይሊሌ ኦሮሞ ሲተርት። 

 ወዯተነሳሁበት ዋና ነጥብ እየዘሇቅሁ ነው። 

 ከአንዴ አመት በፊት አንዴ የኦነግ ሰው ቤቱ ራት ጋብዞኝ ወቅታዊ የፖሇቲካ 
ጉዲዮችን አንስተን ስንጨዋወት እንዱህ አሇኝ፣ 

 ‚…ዯርግ የመሬት ሊራሹን አዋጅ በማወጅ የኦሮሞን ህዝብ የመሬቱ ባሇቤት 
አዯረገው። ወያኔ ሇኛ ብል ባይሆንም ሇራሱ ሲሌ በቋንቋችን እንዴንጠቀም ፈቀዯ። 
መሬት እና ቋንቋ መሰረታዊ ጥያቄዎቻችን ነበሩ። ያሌተመሇሱ ቀሪ ጥያቄዎች ራስን 
በራስ የማስተዲዯር ጥያቄ፣ አሇያም የፍትህና የዳሞክራሲ ጥያቄ ናቸው። መሰረታዊ 
መብቶቻችንን ሇማስጠበቅ የምናዯርገውን ትግሌ ስሇሚጠራጠሩት፣ ከኢትዮጵያ 
የፖሇቲካ ዴርጅቶች ጋር ህብረት ሇመፍጠር ተቸግረናሌ። ይህቺ ሃገር እኩሌ 
የምትዯርሰን ከሆነ፣ ሇዯህንነቷም እኩሌ የሃሊፊነት ስሜት ሉኖረን እንዯሚችሌ 
መቀበሌ ይገባሌ። ዞሮ ዞሮ በቀጣዩ ጉዞ ከተግባባን ዳሞክራሲያዊ ስርአት አብሮ 
ያኖረናሌ።ካሌተስማማን ግን ነፃነትን በግዴ እናገኛሇን‛ 

 መሇስ ዜናዊ ሊሇፉት 20 አመታት አጤ ምኒሌክ ቤተመንግስት መቆየት 
የቻሇው እዚህ አካባቢ ያሇውን ክፍተት እንዯየሁኔታው ሉጠቀምበት በመቻለ ነበር። 

 የሰሞኑ ግርግር መነሻውም ሆነ መቋጠሪያው ከዚህ አያሌፍም። ‚ሻእቢያ 
አዱሳባን ባግዲዴ ሉያዯርጋት ነው‛ የሚሇው ከበሮ ወዱያውኑ በመበሳቱ ከጥቅም 
ውጭ ሆኖአሌ። በመቀጠሌ ‚የአባይ ግዴብ‛ ታሊቅ ፈረሰኛ ዜና ሆኖ ብቅ አሇ። መሇስ 
ፓርሊማ ሊይ ቀርቦ፣ ‚ትንቢተ ዜናዊ‛ የተባሇውን ምእራፍ በምርቃና ሲያምበሇብሇው 
በጥሞና አዲምጬዋሇሁ። ነጥቦቹ ሲጨመቁ እንዯሚከተሇው ናቸው፣ 
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 ግብፅ በራሷ የጦር ሃይሌ ታጠቃናሇች ብሇን አንሰጋም። በነጭ 
ሇባሾች በኩሌ እንዲታጠቃን ግን እንሰጋሇን። 
 

 በአመሇካከት ሉግባቡ የማይችለ ሃይልች ኦነግ፣ ኦብነግ፣ የዯርግ 
ቅሪቶች እና የትምክህት ሃይልች እኛን ሇማጥቃት በሻእቢያ ካምፕ 
ውስጥ ተሰባስበዋሌ። 
 

 አዱሱ እቅዲቸው አዱስአበባን ባግዲዴ ማዴረግ ሲሆን፣ ህዝብ 
በሚሰበሰብበት ቦታ ፈንጂ ሇማፈንዲት እየሰሩ ነው። በዚህ ዴርጊት 
ሻእቢያ ተጠቃሚ ሉሆን ይችሊሌ። ኦነግ፣ ኦብነግ እና የትምክህት 
ሃይልች ግን ምን ጥቅም እንዯሚያገኙ አሊውቅም። 
 

 አዱሳባን ባግዲዴ ሇማዴረግ የሽብሩን ተግባር ከአመፅ ተግባር ጋር 
አንዴ ሊይ ሇማቀናጀት ዝግጅት እየተዯረገ ነው። 
 

 የመሇስ የፓርሊማ ንግግር ዋና ነጥብ የመጨረሻዋ ብቻ ነበረች። ላሊው ሁለ 
ማጀቢያ ነው። ህዝቡ ሇአመፅ እንዲይነሳሳ፣ ‚ተጠንቀቅ! ፈንጂ ተዯግሶሌሃሌ።‛ ብል 
ሉያስፈራራ እየሞከረ ነበር። ይህች የመጨረሻዋ ነጥብም መሇስ ምን አይነት 
ጭንቀትና ስጋት ውስጥ እንዲሇ ሌቡን ግሌጥሌጥ አዴርጋ የምታሳይ ናት። 

 
ኤርትራና ግብፅን እንተዋቸው።  
‘ግብፃውያንና ኤርትራውያን አዱሳባ ሊይ ፈንጂ ያፈነዲለ’ ስሊሌተባሇም 

አጀንዲችን ሉሆኑ አይችለም። የግብፅና የኤርትራ ሚና ከጀርባ መሆኑን መሇስ 
ስሇተነተነ በግንባር ስሊለት እንነጋገር።  

 
እንዯ መሇስ ትንተና ህዝብ በተሰበሰበበት ቦታ ‘ፈንጂ ያፈነዲለ’ ተብሇው 

የሚጠበቁት የኢትዮጵያውያን ተቃዋሚ ዴርጅት አባሊት እንማን ናቸው? በተሇይም 
መሇስ በዘዳ ጣሌቃ ያስገባቸው ‚የትምክህት ሃይልች‛ መሪዎች በግሇሰብ ዯረጃ 
ሲዘረዘሩ ማን ማን ይባሊለ? የጥቂቶችን ስም መጥራት ካስፈሇገ፣ ወያኔ በጥቁር 
መዝገቡ ሊይ ካሰፈራቸው መካከሌ፣ መስፍን ወሌዯማርያም፣ ነገዯ ጎበዜ፣ ብርሃኑ 
ነጋ፣ ብርቱካን ሚዯቅሳ፣ ዲዊት ወሌዯጊዮርጊስ፣ አንዲርጋቸው ፅጌ፣ ነአምን ዘሇቀ 
ሉጠቀሱ ይችሊለ። መሃመዴ እስማኤሌ ኦማር እና የቤሌጅየሙ መሃመዴ ሃሰን፣ 
ዲውዴ ኢብሳ እና ሃሰን ሁሴን፣ ቡሌቱም ቢዮና በያን አሶባ የመሳሰለት የኦጋዳን እና 
የኦሮሞ የፖሇቲካ ሰዎችም አሸባሪ ተብሇው ተመዝግበዋሌ። እነዚህ ናቸው መርካቶ 
ሊይ ፈንጂ አፈንዴተው ህዝብ ሇመጨረስ በአንዴ ካምፕ የተሰባሰቡት? ወይስ ላልች 
የማናውቃቸው ባሇውቃቢና መናፍስት ይኖሩ ይሆን?  

 
መሇስ በፓርሊማ ዱስኩሩ፣  
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‘እነዚህ ሰዎች ህዝቡ ሊይ ፈንጂ በማፈንዲት ምን እንዯሚጠቀሙ አሊውቅም’ 
ማሇቱ በጣም አስቂኝ ነበር። ከመነሻው የተጠቀሱት ሰዎች የሚዯግፋቸውን ህዝብ 
በፈንጂ ሇመጨርስ መቼ አቀደና! ሃገሪቱን ሇጅምሊና ሇችርቻሮ ገበያ ሲያቀርባት 
የነበረው ማን እንዯሆነ ህዝቡ ያውቃሌ። የተሰመረበት የመሇስ አባባሌ መሇስ የቀዴሞ 
ጮላነቱን እንኳ አጥቶ ጭንቀት ውስጥ መግባቱን የሚጠቁም ነበር። የእውር 
ዴንብሩንም የተቃዋሚዎችን የትብብር አስኳሌ ሇማፍረስ በሙለ አቅሙ 
እየተፍጨረጨረ ይገኛሌ። 

 
በቅርቡ በሰሜን አሜሪካና በአውሮፓ የኦነግ፣ የኦብነግ እና የግንቦት ሰባት 

ዯጋፊዎችና ላልችም የአገዛዙ ስርአት ተቃዋሚ ዜጎች፣ እንዯ አንዴ ሰውና እንዯ 
አንዴ ቡዴን አፋኙን ስርአት በመቃወም ያሳዩት አስዯናቂ ህብረት የመሇስ ብቸኛ 
ጠንካራ ጎን ሊይ የተተኮሰ የመዴፍ ቁምቡሊ ነበር ማሇት ይቻሊሌ። ተቃዋሚዎች ነባር 
ሆኖ የዘሇቀ ዋነኛ ዴክመታቸውን ማስወገዴ ከቻለ መሇስ ብቸኛ የማጥቂያ ካርደን 
ተነጥቆ ባድ እጁን ይቀራሌ። 

 
‚ተቃዋሚ ሃይሊትም ሆኑ ህዝቡ ‘በዘር የማትከፋፈሌ አንዴ ኢትዮጵያ’ 

በሚሇው ጃንጥሊ ስር ቁጭ ብሇው ሉነጋገሩ አይችለም‛ ብል መሇስ ዜናዊ በጥብቅ 
ያምናሌ። 

 
ስሇዚህ ተቃዋሚ ሃይሊት የመሰባሰብ ሙከራ ሲያሳዩ ሙለ ሃይለን ያን 

ህብረት ከመበተን ሊይ ያውሊሌ። በዘር የመከፋፈያ አጀንዲዎች ቀሊሌ 
እንዯመሆናቸው ብዙውን ጊዜ ወያኔ አሊማውን ሇማሳካት ብዙ ችግር 
አይገጥመውም። ወያኔ ከቅንጅት ማእበሌ ይሌቅ እጅግ አስዯንግጦት የነበረው 
ኡትሬክት ሊይ የተመሰረተው AFD እንዯነበር ይታወሳሌ። ቅንጅት በበረታ ጊዜ ወያኔ 
ኦነግን እንዯማስፈራሪያ ጭራቅ ስሙን እየጠራ ሉያስፈራራ መሞከሩ አይዘነጋም። 
ከማስፈራራትም በሊይ በአዱሳባ ዙሪያ የሚኖሩ ኦሮሞ አርሶአዯሮችን በኦነግ ስም 
በፈረሰኛነት አዯራጅተው ‚አማራ ከመሬታችን ይውጣ!‛ በሚሌ መሪ ቃሌ አዱስአበባ 
ሊይ ግዴያና ዝርፊያ እንዱጀምሩ አዘጋጅቶአቸው ነበር። በወቅቱ ይህን ፕሮጀክት 
ሇማስፈፀም ሲያስተባብር የነበረው አባደሊ ከህሉናው ታርቆ፣ የዚህን ያሌተፈፀመ 
ፕሮጀክት ዝርዝር ሉያጋሌጥ ከቻሇ በኢትዮጵያ ህዝብ ዘንዴ ከውሇታ ሉቆጠርሇት 
እንዯሚችሌ አያጠራጥርም።  

 
በወያኔ የመከሊከያ ሰራዊት ውስጥ በተዯረጉ በርካታ ግምገማዎች፣ አማራ እና 

ኦሮሞ ወታዯሮች ሊይ በተመሳሳይ ጊዜ የጠረጋ ዘመቻ የተፈፀመበት አንዴም ጊዜ 
የሇም። እንዯየወቅቱ ትኩሳት እየታየ የፈረቃ ምንጠራ ሲካሄዴባቸው ቆይቷሌ።  

 
አማራዎች ሲመነጠሩ ሇኦሮሞው፣  
‚…ነፍጠኛና ትምክህተኞችን እናፅዲ‛ የሚሌ ግብዣ ይቀርብሇታሌ።  
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ኦሮሞችን ሇመምታት ሲታቀዴ ዯግሞ፣  
‚የኦነግ አሸባሪዎችን እናስወግዴ‛ በሚሌ መሪ ቃሌ አማራው ይቀሰቀሳሌ።  
 
በዚህ መሃሌ የህወሃት ካዴሬዎች መካከለ ሊይ እንዯ ጆከር ሁለም ዘንዴ  

ይገባለ። በዚህ መንገዴ ከፋፍል ማስተዲዯር የወያኔ የማይቀየር ስትራቴጂ መሆኑ 
ባሇፉት ሃያ አመታት የታየና የተረጋገጠ ሆኖአሌ። ዜጎች ከክሌሌ ወዯ ክሌሌ 
ተዘዋውረው እንዲይሰሩ ማዴረግ ከተቀበሩት ፈንጂዎች ዋነኛው ነው።ተፈራ ዋሌዋ፣ 
‚ቆንጥር እየቧጠጣቸው ያገኙት ስሌጣን ነውና ይገባቸዋሌ‛ እንዲሇው በተመሳሳይ 
ጠበሌ የተጠመቁ ግሇሰቦችን በዙሪያቸው ኮሌኩሇው፣ ሃገሪቱ ራሷን ችሊ በእግራ 
እንዲትቆም የሚያዯርጉ ምሰሶዎችን በትጋት እየተከለ ይገኛለ። የትግራይ ሰው 
እንዲያፈነግጥ የያዙበት ዘዳም፣ ‚አማራና ኦሮሞ ስሌጣን ከያዘ ይፈጅሃሌ፣ ከቤትህ 
አፈናቀል ያባርርሃሌ!‛ የሚሌ የማያቋርጥ ሽብር በመንዛት ሲሆን፣ በዩኒቬርሲቲ፣ 
በውጭ ሃገራትና በክሌሌ ከተሞች የተዯራጁት የትግራይ ኮሚኒቲ ቋሚ 
አጀንዲዎችም፣ ህወሃት ከላሇ ኢትዮጵያዊነት አብሮ እንዯሚያከትም የሚሰብኩ 
ናቸው።  

‚ወያኔ በሰራዊቱና በሲቪሌ ውስጥ ይህን ዘዳ በተዯጋጋሚና በቀሊለ እንዳት 
ሉጠቀምበት ቻሇ?‛ ሇሚሇው ጥያቄ መሌሱ አሁንም ቀሊሌ ነው። የተቃዋሚ 
የፖሇቲካ ዴርጅት መሪዎች የወያኔን ከፋፍል የመምታት ዘዳ ሇማክሸፍ የሚያስችሌ 
ራእይ ያሇው፣ የዴርጊት ህብረት መፍጠር ባሇመቻሊቸው ነበር። 

 

ከዚህ ከሰሞኑ ግርግር ጀርባ ያሇው ታሊቁ አጀንዲም ጽንፈኛ ሆነው የቆዩት 
ፖሇቲከኞች ውስጥ ውስጡን በመግባባት ጎዲና ሊይ መራመዴ መጀመራቸውን 
በመረዲታቸው መሆኑ ግሌፅ ነው። መሇስን እስከዛሬ ስሌጣን ሊይ ይቆይ ዘንዴ 
ያገዘችው የቁማር ካርዴ አዯጋ ሊይ ወዴቃሇች። በመሆኑም መመኪያ አስማቱን 
ከሞት ሇማትረፍ አዲዱስ የማዯናቀፊያ እቅድችን ነዴፎ ብቅ አሇ። የአባይ ግዴብ 
አንደ ነው። 

 

መሇስ ይሳካሇት ይሆን? 
ሇዚህ ጥያቄ ከወዱሁ ምሊሽ መስጠት አይቻሌም። በዘር መከፋፈለ 

በኢትዮጵያ ህዝብ ውስጥ የበሇጠ እንዱቀጥሌ ጥረቱ ቀጥልአሌ። በተሇይ የሁሇቱ 
አበይት ብሄሮች ህብረት አስጊ እየሆነ ስሇመጣ፣ ያን ሇመበተን በሙለ ሃይሊቸው 
ዘመቻ ጀምረዋሌ። በአሜሪካና በአውሮፓ የተቃውሞ ሰሌፎች ሊይ ኦሮሞዎች 
የኦነግን ባንዳራ መያዛቸውን እሳት ሇመሇኮሻ ሉጠቀሙበት ሲሞክሩ ተዯምጠዋሌ። 
ትግሬዎችን በዘራቸውና በቋንቋቸው የሚያሽሟጥጡም ተሰምተዋሌ። መሇስ 
የሊካቸው የወያኔ ካዴሬዎች፣ ‚አህያ! አህያ! ገና ትረገጣሇህ! ገና ትገዛሇህ!‛ እያለ 
በአዯባባይ ቁሻሻቸውን ሲያስታውኩ ታይተዋሌ። ፈቃዯ ሸዋቀና የተባሇ ግሇሰብ 
በጨዋ ዯንብ ወዯ ዋሽንግተን ዱሲ ስብሰባ ከተጠራ በሁዋሊ፣ የአዲራሹ በር ሊይ 
ሲዯርስ ‚አንተማ የትግሬ ጠሊት ነህ አትገባም‛ ተብል ሲከሇከሌ፣ ጋዜጠኛው አዱሱ 
አበበ በጆሮው ሰምቶአሌ። ‚አህያ! ገና ትገዛሇህ!‛ እያለ የተሳዯቡት የህወሃት 
ካዴሬዎች ግን ‚ዘረኞች ናችሁና አትገቡም‛ ተብሇው አሌተከሇከለም። በዚህ ዴርጊት 
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ስሜታቸውን መያዝ ያሌቻለም፤ ተመሳሳይ ዘረኛ አባባልችን ቢጠቀሙ 
ሉፈረዴባቸው አይችሌም። አንዴ ዜጋ በሰው ሃገር ባይተዋር መሆኑ ሳይበቃው፣ በገዛ 
ሃገሩ ጉዲይ ሊይ፣ ‚አይመሇከትህም‛ ሲባሌ ከዚያ የከፋ መራራ ሁኔታ ሉገጥመው 
ከቶውንም አይችሌም። ታማኝ በየነ እንባ እየተናነቀው፣ እንዯ እሳት ሲንተከተክ 
ስሜቱን የማይገነዘብሇት ሉኖር አይችሌም። ይህን አይነት የዘር ግጭት 
አዝማሚያዎችን መሇስ አጥብቆ ይፈሌጋቸዋሌ።  

 
 ከእሇታት አንዴ ቀን አማራ እና ኦሮሞ የተባለት ሁሇቱ ግዙፍ ብሄሮች 

ህብረት ፈጥረው አንዴ ሃይሌ ይሆኑ ይሆናሌ ብል መሇስ መጠርጠሩ ወይም 
መስጋቱ አሌቀረም። ይህ ስጋት እውን ከሆነ ትግራይን እንዯ መጨረሻ መሸሻ ምሽግ 
ይዞ ሇመቆየት ከወዱሁ ትግሬዎችን ከገዛ ወንዴሞቻቸው ጋር ማናከሱን በተከታታይ 
ሲሰራበት ቆይቷሌ። ይህም አሁን የጀመረው አዱስ ስትራቴጂ አይዯሇም።  

 

መሇስ እስከ መጨረሻዋ ዯቂቃ ማዴረግ የሚችሇውን ሁለ መሞከሩ 
እንዯማይቀር ከወዱሁ መረዲት ይገባሌ። መሇስ የሃገሪቱን መሬት የሚቸበችብበት 
ሰይጣናዊ ምክንያቶች ይኖሩታሌ። ሙጋቤ የገበሬውን መሬት ሇማስመሇስ በመሞከሩ 
የሃገሪቱ ህዝብ የከፈሇውን መራር ዋጋ የምናውቀው ነው። ተመሳሳይ ፈንጂ 
እየተቀበረሌን ነው። ይሄ ግን እዲው ገብስ ነው። መሇስ ኢትዮጵያ የተባሇችውን ሃገር 
ህሌውናዋን በጅምሊ ከመሸጠም አይመሇስም።  

 
በተቃዋሚ የፖሇቲካ መሪዎች በኩሌ እንዯ ጀመሩት ሌዩነታቸውን አቻችሇው፣ 

ወዯ መጨረሻው ግባቸው በትጋት ይጓዙ ይሆን?  
 

በሌበ ሙለነት “ይቻሊቸዋሌ!” ማሇቱ ቢቸግርም ከበረቱና አሻግረው ማየት 
ከቻለ ግን አያቅታቸውም። የውስጥ ትግለ ፈታኝ ቢሆንም፣ ባሊጋራቸው የዋዛ 
ባይሆንም፣ ሉፈፅሙት ይችሊለ። የኢትዮጵያ ህዝብ ሇመስዋእትነት ዝግጁ እንዯሆነ 
በተዯጋጋሚ አስመስክሮአሌ። የመቻቻሌ ባህሌ ከመሪዎች ይጠበቃሌ። የእርስ በርስ 
ሽኩቻዎች ይቆሙ ዘንዴ ይጠበቃሌ። ጉዞው ወዯ ዳሞክራሲ ከሆነ፣ ‚የኔ ፖሉሲ 
ካንተ ፖሉስ ይሻሊሌ!‛ የሚሌ ሙግት ጊዜውና ወቅቱ ሉሆን አይችሌም። በዚህ 
ዘመን በፖሉሲ ሌዩነት መናከስ ሇመሇስ ጠንካራ ጎን እገዛ ከማዴረግ የዘሇሇ ውጤት 
አይኖረውም።  

 
ፀሃፊውን ሇማግኘት፡ ttgebreab@yahoo.com 


