
 

 

እንዳት ይብቃ? 

ከአንተነህ መርዕዴ 

በቃ! ገዬ! ያክሌ! አልኒ! ዱታህ! ወጣንዴም! በስ! ጊዯስ!  

በቃ የሚሇው ቃሌ አገር ውስጥና ውጭ በምንገኝ ሇውጥ ፈሊጊ ኢትዮጵያውያን ንዴ ጎሌቶ የሚነገር ክቡር ቃሌ ሆኗሌ። 

በዙህ ሰፊ ጽንሰ ሃሳብ በያ ቃሌ ዘርያ በመንቀሳቀስ ተጨባጭ ሃይሌ ፈጥሮ ሊቂ ሇውጥ ሇማምጣት የ “በቃ” ን መሌዕት በሚገባ 

መረዲትን ይጠይቃሌ። በአገር ሊይ ሇውጥ ሇማምጣት ይቅርና በግሌ ህይወት ዘርያም ሇመንቀሳቀስ፣ የጠራ እምነትና ያንን እምነት 

ተግባራዊ ሇማዴረግ ጸንቶ መገኘት ያስፈሌጋሌ። ያሇዜያ አግባብ ያሌሆነ መስዋእት ማብዚት ብልም ውዴቀትን መጋበዜ ነው። 

በኢትዮጵያ ሇውጥ ሇማምጣት እስካሁን የተከፈሇው መስዋእት ቀሊሌ አይዯሇም። ሇምንመኘው ዴሌ ያሌበቃነው ግን በጠሊቶቿ ጥንካሬ 

ሳይሆን ባመዚኙ በኛው ዴክመት ነው። ስሇዙህም በቃ ማሇት ያሇብን የራሳችንን ዴክመት ይመስሇኛሌ። 

አምባገነኖች በሃገራችን ሆነ በዓሇም ታሪክ ውስጥ “በግፍ መግዚቱ፣ ሰው መግዯለ፣ ሃብት አሇአግባብ መዜረፉ በቃን” ብሇው 

አያውቁም። ይህንን የምንጠብቅ ከሆነ ቢያንስ በየዋህነት ከነሱ የባሰ ወንጀሌ እየሰራን ነው። ዯግሞም አብዚኛውን ጊዛ ስናዯርግ 

የኖርነው ይህንኑ ነው። አምባገነኖች በቃችሁ ስሇተባለም አይሰሙም። ሩቅ ሳንሄዴ በኛው የቅርብ ታሪክ እንመሌከተው። ቀዲማዊ 

ኃይሇስሊሴ እዴሜአቸው ሰማንያ ዓመት ሁለ አሌፏቸው በቃዎት በማሇት ወዲጅ መዴ ሆነ ተቃዋሚ ቢሇምናቸው ፍንክች አሊለም። 

ሊገርም ሇራሳቸውም ታሪክ በማይበጅ መሌኩ ፍጻሜአቸውን አበሊሹት። ኮልኔሌ መንግስቱ ኃይሇማርያም አንዴ ወጣት ትውሌዴ 

ከመፍጀት አሌፈው ዯጋፊዎቻቸውንና ጓዯኞቻቸውን ባንዴ ጉዴጓዴ ከቀበሩ በኋሊ ቀሪ ባሇስሌጣኖቻቸውንና የኢትዮጵያን ህዜብ 

አስረው ሇወያኔና ሇሻዕብያ በማስረከብ ተገዯው ከስሌጣን ተወግዯዋሌ። መሇስ የቀዲማዊ ኃይሇስሊሴንና የኮልኔሌ መንግስቱ 

ኃይሇማርያምን ቤተመንግስት ብቻ ሳይሆን ባህሪና ዴርጊታቸውን ጭምር ነው የወረሱት። በረሃ የጀመሩትን የብረት አገዚዜ ከመተግበር 

ወዯኋሊ አሊለም። የኢትዮጵያን ህዜብ ብቻ አይዯሇም፣ የገዚ ጓዯኞቻቸውን ተራ በተራ ባካሌም በፖሇቲካውም ገዴሇዋቸዋሌ። በቃህ 

የሚሇውን ቃሌ ሌክ እንዲሁኖቹና እንዯቀዯምት አምባገነኖች የሚሰሙበት ጀሮ ሆነ የሚአስተውለበት ህሉና የሊቸውም። 

ፍጻሜአቸውም እንዯላልቹ አምባገነኖች መሆኑ ሳይታሇም የተፈታ ነው። ሳዲምን፣ ሙባረክን፣ ጋዲፊን ሆነ ላልችን የዓሇም 

አምባገነኖችን አይተናሌ። ሁለም አምባገነኖች ባንዴ ሌብ ባንዴ አእምሮ የሚአስቡ እስኪመስለ ተግባራቸው ተመሳሳይ ነው። 

ውዴቀታቸውም እንዱሁ። 

 ጎበዜ! መሌሱ ያሇው በቃችሁ ከሚሇው ወገን እንጂ ከነሱ እኮ አይዯሇም።  

ሇዙህ ዯግሞ በቃችሁ ብቻውን በቂ አይሆንም። በቃችሁ ባይ መከበርና መፈራት የሚችሌበት አቅም ሉኖረው ይገባሌ። ያ 

አቅም ዯግሞ በራስ ዴክመት ዘርያ በማተኮር ስህተትን አርሞ፣ ጥንካሬን አጎሌብቶ፣ በቃችሁ ሇማሇት በቂ ሆኖ በመገኝት እንጂ 

በምኞትና ሲያዯርሰን  ቅዲሜና እሁዴ በምናዯርገው ጩኸት አይመጣም። ከትናንት ወንዴምና እህቶቻችን ጋር በባህሪና በዴርጊት አንዴ 

ነን። ከትናንቶቹ ተሽሇን ሊሇመገኘታችን አሁን ያሇንበት ሁኔታ ምስክር ነው። “አንዴ ህዜብ የሚገባውን መንግስት ያገኛሌ” የሚሇው 

አባባሌ እውነትነት ያሇው ይመስሊሌ። “የግፍ አገዚዜ አይገባንም” የሚሌ ሁለ ካምባገነኖች ጋር በቀጥታም ሆነ በተዋዋሪ መንገዴ 

መተባበር ሳይሆን ሊገር በሚበጅ ጉዲይ ዘርያ መስማማትና መታገሌ አሇበት። የራስን ዴክመት በማረም ሇሇውጥ ራስን አጋጅቶ 

መገኘት ይገባሌ።  

በላልች ሊይ የሚፈጸመውን ግፍ አይተን እንዲሊየን ሰምተን እንዲሌሰማን ከማሇፍ ሇን የግፉ ተባባሪ እስከመሆን የዯረስን 

ብዘ ነን። መንግስቱ ኃይሇማርያም በየቤቱ እየሄደ ሰው መግዯሌ አሊስፈሇጋቸውም ነበር። እጃቸውንና አእምሮአቸውን ሆኖ 

የሚሰራሊቸው በህዜቡ መካከሌ ሞሌቶ ነበርና። መሇስም ቢሆኑ እሳቸውን ሆኖና እሳቸውን አክል በውክሌና ግፍ ሇመፈጸም የተጋጀ 

በመካከሊችን እስካሇ ዴረስ ጉሌበታቸው አይዯክምም። ግፉ በየግሊችንና በየጓዲችን እስኪመጣ መጠበቅ፣ በላልች ሊይ የሚፈጸመውን 

ኢሰባዊ ዴርጊት እንዲሊዩ ሆኖ ማሇፍ ይገያሌ እንጂ ውጤቱ ራስን መጉዲት ነው። ጎረቤት ሊይ እሳት ሲነሳ ሇማጥፋት መተባበር 

ጎረቤትን ከማዲን የሇቀ የራስ ጥቅም አሇው። እኛ ግን በላልች ሊይ የነዯዯው እሳት እንዯማይዯርስብን አንገታችንን ዯፍተን እሳቱ 

በየቤታችን እስኪቀጣጠሌ እንጥብቃሇን። ጎንዯር አዯባባይ ኢየሱስ የተዯረገው ጭፍጨፋ፣ ወሊይታ አረካ ውስጥ ተዯግሟሌ፤ ጋምቤሊ 

የተፈጸመው ር ማጥፋት በወሇጋ፣ በጅማና በአምቦ ግዴያ ተመሳስሎሌ። በፓዊ፣ ወተር፣ አርባጉጉ፣ ኦጋዳን ሆነ አዱስ አበባ በንጹሃን 

ሊይ ቃታ ሇመሳብና ህይወት ሇመቅጥፍ ስርአቱ አሌሳሳም። ግን ሁሊችንም በየቤታችንና በተከሇሇሌን ቀበላ ተወስነን አሌቅሰናሌ። እሳቱ 

በየቤታችን እስኪነዴ ጠብቀናሌ! ነድም ሲአቃጥሇን “የባሰ አታምጣብን” በማሇት ጸልት ሊይ ነን።  

  የኢትዮጵያ ህዜብ የግፍ አገዚዜን ያሌተቃወመበት ጊዛ የሇም። ይሁን እንጂ ይህንን ፍሊጎቱን ሇማሳካት መሪና ዴርጅት 

አሊገኘም። ሩቅ ሳንሄዴ ያሇፉትን ሃያ አመታት ሌምዲችንን እየተመሇክትን ራሳችንን እንታብ። ኮልኔሌ ጎሹ አምስት ሰው እንኳ አገር 
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ውስጥ ሳያጋጁ “ሌምት ነው” ሲለ ገንቡን፣ ወርቁን የሇገሰው፣ እምባውን ያፈሰሰው፤ ሌቡንም የሰጠው በውጭ አገር ሆነ በአገር 

ውስጥ ስንቱ ነበር? ኢዳሃቅ ብቅ ሲሌ በብዘዎቻችን ንዴ ዴጋፉና ተስፋው ምን ያህሌ ነበር? አማራጭ ኃይልች አገር ውስጥ 

ሲቋቋምና ውጭ ሲንቀሳቀስ የነበረውን የሚረሳ ማን ነው? ሁለም የህዜብ ዴጋፍ ተችሯቸው የተጠበቀውን ያህሌ ውጤት 

ባሇማምጣታቸው የህዜቡን ተስፋ አጨሌመው አሌፈዋሌ።  

በላሊ በኩሌ ከታሪካዊው የግንቦት 1997ምርጫ ወቅት የተፈጠረው ቅንጅት ባጭር ጊዛ ውስጥ እንዱያ ገኖ ሲወጣ ከወያኔ 

ጋር በመተባበር ከውጭና ከውስጥ በመረባረብ ዴርጅቱ እንዱበታተን የብዘዎቹ አስተዋጽዖ እንዯነበረበት የሚነጋ አይዯሇም። አሁንም 

ከዴሮዎቹ ተቃዋሚዎች በተጨማሪ መዴረክ፤ ግንቦት 7 እና የላልችንም ዴርጅቶች እንቅስቃሴ እንዳት እያየንና እያገዜን ነው?  

እነዙህን ሁለ ተቃዋሚዎች ሇመፍጠርና ሇመዯገፍ፣ አስተዋጾ አዴርገናሌ እንዯምንሌ ቢገመትም፤ በላሊ በኩሌ ዴርጅቶቹን ሇመግዯሌ፣ 

ሇመበተን፣ የምንመኘውንም ዴሌ ሇማግየት የእኔም አስተዋጽዖ አሇበት ብሇን ሇመቀበሌ ዜግጁ ካሌሆንን አሁንም ትክክሇኛ መስመር 

እየተከተሌን  አይዯሇንም። እዙህ ሊይ እውነተኛ መስዋእት የከፈለትንና በመክፈሌ ሊይ ያለትን ጥቂቶችን ሳሌነጋ ነው። ምን ያህሌስ 

ሇሇውጥ ተጋጅተን  ነው ሇውጥ ካሌመጣ ብሇን የምንጮኸው? አምባገነኖቻችንን ስሇመቀየራቸው ከማውራታችን በፊት እስቲ 

ራሳችንን መጀመርያ እንቀይር። ሇሇውጥ ከባደና መሰረታዊ እርምጃ ራስን ብቁ ማዴረግ እንጂ ቀሪውማ ቀሊሌ ነው። አምባገነኖች 

የኖሩት በኛ ዴክመት እንጂ በነሱ ጥንካሬ አሇመሆኑን እንረዲ። መሇስ ከሙባረክ በሊይ ጠንካራ አይዯለም። ጥያቄው እኛ እንዯ ግብጾቹ፣

ቱኒሲያውያን፣ ሉብያውያን፣ የመኖች፣ ሶርያውያን ጠንካራና አንዴ ነን ወይ? ነው!! 

ወያኔዎች በየሇቱ በሚፈጽሙት ገሃዴ የወጣ ግፍ በቃችሁ መባሊቸው የተገባ ነው። ፍጻሜአቸው ቅርብ ነው። መሇስና 

ጓዯኞቻቸው ብርክ ሊይ ናቸው። ቀጭኗና ተንጠሊጥሇው የሚገኙባት የተስፋ ክራቸው የኛ አንዴና ጠንካራ ሆኖ ያሇመገኘት ዴክመታችን 

ናት። የቱኒስያው ፕሬዜዯንት የነበሩት ቤ አሉ የት ናቸው? አይዯፈሬ ነኝ የሚለት ሙባረክ በውርዯትና በሞት አፋፍ ሊይ ናቸው። ጋዲፊ 

ቀን ጨሌሞባቸዋሌ። አንበሳ ነኝ ይለ የነበሩት ያይቮሪኮስቱ ባግቦ በውርዯት ከተዯበቁበት በፍርሃት ሲርደና ሊብ ሲአጠምቃቸው 

በቴላቪጅን እየተመሇከቱ መሇስም እያሊባቸውና ቀን እየቆጠሩ እንዯሆን ማን ይስተዋሌ? ግን ያንን ፍጻሜ ሇማቅረብና ሊቂና 

የማይነጠቅ ዴሌ ሉኖረን የሚችሇው በኛ አንዴነትና ጥንካሬ ነው። በቃን የምንሇው፤ የበቃን መሆኑን የምናረጋግጥበት ሃቅምና 

ጉሌበታችን ሇማዯርጀት ምን እያዯረግን ነው ብሇን ራሳችንን እንጠይቅ!! እናም እንጋጅ። 

ከግብጾቹና ከቱኒስያዎቹ ምን እንማራሇን? 

 የትኩረት ማእከሊቸው ጥቂት አምባገነኖች እንጂ በራሳቸው መካከሌ ያሇው ሌዩነት አይዯሇም 

እኛም የጋራ ጠሊት የሆነውን አምባገነን ስርዓት ሇማስወገዴ በጋራ መታገሌ እንጂ ጉሌበትና ጊዛአችንን እርስ በርሳችን 

በምናዯርገው ግብግብ ማባከን አይኖርብንም። ሌዩነቶቻችን በመቀራረቭና በመወያየት ከዙአም አሌፎ በመተማመን የሚፈቱ 

ናቸው። 

 በዋናነት እርስ በርሳቸው መዯጋገፍ መከባበር አሳይተዋሌ  

በዴርጅት ሆነ በግሇሰብ ዯረጃ መረዲዲት እንጂ መወነጃጀሌና መሰዲዯብ የትሌቅነት ምሌክት አይዯሇም። ዯካሞችና ሰፊ ራእይ 

የላሊቸው ብቻ ናቸው ላልችን በማንኳሰስ ዘርያ የሚአተኩሩ። በራሱ የሚተማመን ግሇሰብና ዴርጅት ላሊን መጥሊት 

አሊማው አያዯርግም። የጠራ አሊማውን እያስረዲ ከመሰልቹ ጋር በፍቅርና በመተባበር ራሱን ያዯረጃሌ እንጂ። 

 ጠሊት አሊበዘም 

ግብጾች አምባገነን ስራቱን አቅፎና ዯግፎ ይዝ ያቆየውን ሁለ ጠሊታቸው አዴርገው አሌተነሱም። ባስተዋይነት መከሊከያ 

ሰራዊቱን ከሙባረክ እጅ ፈሌቅቀው ያወጡት በፍቅር ነው። እኛም በሌበሰፊነት ከጥቂት አምባገነኖች በቀር ላልቹ የትግለ 

አጋር እንዱሆኑ በሩን መክፈትና መገፋፋት እንጂ በግሌብነት ሁለንም በጠሊትነት ማሰሇፍ፣ ማዋረዴ፣ ተስፋ ማሳጣት፣

ማንገሊታት አይገባንም። አሁን የጋዲፊን የተቃዋሚ ጎራን ያጠናከሩት ብዘዎቹ ሇጋዲፊ የሰሩ እንዯነበሩ እያየን ነው። ሇወያኔ 

ተገዴድ ሆነ አማራጭ አጥቶ የሚሰራ ሁለ የህዜቡ አጋር እንዱሆን ከማበረታታት የተሻሇ አማራጭ የሇም። 

 ግብጾች ተስፋ ሳይቆርጡ እስከመጨረሻው ታግሇዋሌ፤ አሁንም እየታገለ ነው  

አምባገኖች የመጨረሻዋን ኃይሊቸውን አሟጥጠው በመጠቀም ተስፋ ሲአጡ ብቻ ነው የሚሇቁት። ስሇዙም ትግለ መራራና 

ረጅም ሉሆን እንዯሚችሌ መገንብና ሇዙያ መጋጀት ተገቢ ነው። የሚወስደትን ማንኛውንም እርምጃ በጽናት መቋቋም 

ብቻ ሳይሆን መቼ፣ ማን ሊይ ምን እንዯፈጸመ መረጃ በመሰብሰብ ማስተሊሇፍና ሇዙያ ተጠያቂ እንዱሆኑ ማብቃት አንደና 

ዋናው ትግሌ ሉሆን ይገባሌ። ባንደ ሊይ የተፈጸመ ጥቃት በላሊውም ሊይ የተቃጣ መሆኑን በመገንብ ሁለም በሚችሇው 

አቅምና ችልታ ሇትግለ አስተዋጾ ማዴረግ አሇበት። 

 ግብጾች የምራዕቡን ዴጋፍና ሚዴያውን በትግስትና በጥበብ ተጠቅመውበታሌ 



 

 

ዓሇም አንዴ መንዯር በሆነችበት ባሁኑ ሰዓት አምባገነኖች የዛናውን ፍሰት ሉአቆሙ አሌተቻሊቸውም። የሙባረክ ጥረት 

እንዲሌተሳካ አይተናሌ። ወያኔ የህዜብን አንዯበት ሇመዜጋትና በጨሇማም ሇመግዚት ያሌፈነቀሇው ዯንጋይ የሇም። በባህሊዊውም ሆነ 

በመናዊ ዳ የትግለን እንቅስቃሴ ማሰራጨትና የወያኔ ገበና ማጋሇጥ አብዩ ተግባር መሆን አሇበት። ሁለም ዛጋ የራሱን አስተዋጾ 

ሳይንቅ በሌዩ ሌዩ ስሌት መረጃ መቀበሌና ማሰራጨት ይገባዋሌ። 

በቃ ስንሌ ምኑ ነው የሚበቃው?ያምባገነን አገዚዜ? አዎ ይበቃሌ። የግፉ ጽዋ ሞሌቶ መፍሰስ ከጀመረ መናት አስቆጥሯሌ። 

እኛ የግፉ ሰሇባ የሆንነው ኢትዮጵያውያን ብቻ ሳንሆን ዓሇም የተገነበው ነው። አሁን ሊሇንበት ሁኔታ ያበቃንን የኛን ዴክመትም 

“በቃ”!! እንበሇው። ከወያኔ የሚገኝ ፍርፋሪ ሇመሌቅም፣ ወይም በፍርሃት፣ ያሇዙአም ተስፋ በመቁረጥ ሇዙህ ስርዓት መቆየት አስተዋጾ 

በማዴረግ ሊይ ያሇን ሁለ ከሚሞት ስርዓት ጋር አብረን መሞት አይኖርብንም። ሇህሉናም፣ ሇታሪክም ከማይበጅ ዴርጊት መቆጠብና 

በቃ ማሇት ያሇብን  አሁ ነው። ስንዯግፍ ሆነ ስንነቅፍ ከስሜታዊነት ውጭ በማስተዋሌና በመረጃ ተዯግፈን ይሁን። የምዯግፈው ወይም 

የምንነቅፈው ሃሳቡን እንጂ ግሇሰቡ መሆን የሇበትም። የተሇመዯው በግሇሰብ ማንነት ሊይ ያነጣጠረ ጥቃት ባንዴ ሊሇበቆማችንና 

ሇውዴቀታችን ምክንያት መሆኑን አንርሳው!! 

በመጨረሻም በአጽንዖት ማስገንብ የምሻው ተቃዋሚ ዴርጅቶች ሌዩነቶቻቸውን በማቻቻሌ ብሄራዊ እርቅ ፈጥረው፤ ባንዴ 

የጋራ መዴረክ ዘርያ ተሰባስበው አባልቻቸውንና ዯጋፊዎቻቸውን ጠንካራ የሇውጥ ሃይሌ እንዱሆኑ ማብቃት ተገቢ ነው። ይህ እርምጃ  

ከመቼውም ጊዛ የበሇጠ አንገብጋቢና ወቅቱ የሚሻው ጥያቄ ነው። ይህንን መንገዴ እስካሌተከተሌን ዴረስ በሀገራችን ያምባገነንነት ስር 

ዓት አብቅቶ ዳሞክራሲአዊ ባህሌ ይገነባሌ ብል ማሰብ አይቻሌም። 

ያምባገነንነትን አገዚዜ በቃ ስንሌ ሇዙህ ያበቃንን የኛን ዴክመትም በቃ እንበሇው!! 

 

 

 

 

 

  

እንዱያው ዜም፣ እንዱያው ዜም ይሻሊሌ “መላ” 
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