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አለመታደላችን! (ጌታቸው ሽፈራው) 
August 20, 2018 

አንዳንዱ ወዳጅና ጠላቱን አያውቅም። በኢህአዴግ 

የምንጠላው ጭፍን ካድሬነት በተቃዋሚዎችም ዘንድ ሰፈነ። ድርጅትን በጥቅል ያምነውና ምንም ነገር 

እንዲተች አይፈልግም። ድርጅትም አባላቱ ያጠፉትን የራሴ ነው ብሎ ለመደበቅ ውጭ 

አይመክራቸውም። የተሳሳተ ነገርን ከማስተካከል ይልቅ በጭፍን መከላከል ልምድ ሆነና የእኛን ሀገር 

ፖለቲካ ቁሞ ቀር አደረገው። 

አርበኞች ግንቦት 7 አባል የሰው ጥርቅም ነው። የአባላት ጥርቅም ነው። ሁሉም አባላቱ ላይሳሳቱ፣ ወይ 

ትክክል ላይሆኑ ይችላሉ። የተሳሳተው ተሳስተሃል ማለት ውግዙ ሆነ። አትንኩኝ ሆነ። 

ለምሳሌ በቅርቡ የአርበኞች ግንቦት 7 አባላት በአማራ ክልል ገበሬውን እየሰበሰቡ ባጅ እየሰጡ ነው። 

ለአብነት ያህል የተረጋገጠውን የጭስ አባዩን ጉዳይ መጥቀስ ይችላል። ከ1989 ዓም ጀምሮ መሳርያ 

የተወሰደባቸው ሰዎች አሉ። በድብቅ ተጨማሪ መሳርያ ያላቸው ሰዎች አሉ። እነዚህን ገበሬዎች ባጅ 

ካደረጋችሁ የተቀማው መሳርያ ይመለስላችኋል፣ ተጨማሪ መሳርያችሁም ሕጋዊ እውቅና ያገኛል 

እንደተባሉ ማረጋገጥ ተችሏል። 

ይህ ጥቆማ ሲመጣ አርበኞች ግንቦት 7 እና አባላቱ ለጥቆማው፣ ለመረጃው አመስግነው ማጣራት 

ነበረበቸው። አንድ አባል ወይንም የአንድ አካባቢ መዋቅር ሰራው የተባለው ስህተትን የድርጅት አድርጎ 

ከመሸከም ለማጣራት መጣር ነበረባቸው። አላደረጉም። ጭራሽ በቪዲዮ መጣ። 

አንድ ሀላፊነት የሚሰማው ሰው የድርጅት አባል የሚሆነው የሀገሩን መቀየር ፈልጎ መሆን አለበት። ይህን 

ሲፈልግ ሀቅን መሻት አለበት። መራራም ቢሆን እውነትን ውጦ የሚስተካከለውን ማስተካከል ነበረበት። 

አንድ፣ ሁለት፣ አስር የመረጃ ምንጭ ሳይሆን መቶና ከዛ በላይ በኖረ ማለት አለበት። ፕሮፖጋንዳ የሚሰራ 

ብቻ ሳይሆን መስታውት የሚሆን፣ ችግርን የሚናገርን መሻት ነበረበት። አልሆነም። 
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መካድ፣ አስተያየትና መረጃን ከመውሰድ ይልቅ መግፋት፣ ማውገዝ ስንቱን አክስሮታል። ስንቱን 

ያከስረዋል። እነ አንዳርጋቸው ፅጌን ያህል ፖለቲከኛ ያለው ድርጅት በተራ ፌስቡከኛ ይመራል። ይህ 

የመረጃ ዝርክርክነት ህፀፅ ሲኖረው፣ ህፀፁ ሲነገር የሚተቸውን ጠላት ያደርጋል። 

ትችት የድርጅቶች ቀዳዳ መድፈኛ ነበር። ፕሮፖጋንዳ ብቻ ጥቅም ያለው የሚመስለው ግን መተቸትን 

በክፋት ያየዋል። ከኢህአዴግ የጠላነው ይህን ነው። ኢህአዴግ እንደ ድርጅት፣ አባላቱ በግለሰብ 

ሲያደርጉት የነበረውን ነገ ተቃዋሚው እድል ሲያገኝ ከመፈገም ወደኋላ እንደማይል ከዛሬው እያየነው 

ነው። 

የአርበኞች ግንቦት 7 አባላት ሀገር እንድትለወጥ የሚፈልጉ ከሆነ አባላችን ነው ያሉት ሰው ያደረገውን 

ማጣራት አለባቸው። እንዲያው ገብስ ገብሱ ተፃፈ እንጅ ብዙ ነገርስ አለ። ስንቱን አልፈነዋል? ስንቱን 

ከሚቀርቡን ጋር አውርተን ብቻ ትተነዋል? ይህን አይክዱትም። 

የነገውን የሚተልም፣ ለሀገሩ በቅንነት ከሚያስበው በላይ የድርጅት ፍቅር ያናወዘው ካድሬ ትችትን 

አይቀበልም። ነገ ድርጅቱን የሚገድለው መሰል ካድሬ እንጅ ተች አልነበረም። አለመታደላችን ነው እንጅ 

አይናችን ታውሮ የማናየውን ጉድፍ የሚነግሩን ውጭ ሆነው የሚታዘቡን ነበሩ! 

የቀኑ ቀልድ! 

አንዳንድ ጭፍን የድርጅቱ ካድሬዎች ዛሬም አስቀውኛል። ጌታቸው ባህርዳር ላይ ቤት እየሰራ ነው 

ብለው የአመቱን ምርጥ ቀልድ ቀልደዋል። ዘመቻ መሆኗ ነው! በሆነ! መቼም ድርቅ ማለታቸው 

አይቀርምና እኔም ቃል በገባሁላቸው ነበር። ያላችሁትን ቤት ሸጣችሁ ለድርጅታችሁ ተጠቀሙበት! 

እላችሁ ነበር። ቢኖር! 

ይችን የአመቱ ቀልድ ስሰማ ለአርበኞች ግንቦት 7 እጅግ አዘንኩለት። እነደዚህ ያሉትን አባላት ተሸክሞ 

እሄዳለሁ ካለ መሻሻል ተብሎ ነገር አይታሰብም። ገና ያጠፉታል! 

እንደአለመታደል ሆኖ ድርጅቶች ከገዥዎቹ አልተለዩም። የሚያመልካቸውን እንጅ ህፀፃቸውን 

የሚነግራቸውን አይወዱም። ይህ የእነሱ ስህተት ነው። እኔ ጠያቂ እንጅ የማንም ካድሬ አይደለሁም። 

መራራዋን እውነት እየተናገርኩ፣ የሚሰማ ካለ እየጠቆምኩ፣ የሚጠቀምበት ካለ የአሜን ያየሁትን 

እየተናገርኩ እቀጥላለሁ። 

ህፀፅን የሚናገር ሽልማት በተገባው ነበር። ለሽልማት አይደለም የምንሰራውና ይቅርብን። ጉድፍን 

የሚያሳይ ምስጋና ያስፈልገው ነበር፣ ለምስጋና አይደለምና የምንሰራው ይቅርብን። ድርጅት ህፀፁን 

ሰምቶ፣ ድክመቱን አይቶ ለማሻሻል ነው የሚሰራውና መቀበል ነበረበት። ድርጅት የአባላቱንም ስህተት፣ 
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የአመራሮችን ችግር አይቶ መቅረፍ ነበረበት። ከውስጥም ከውጭም በሚያገኘው መረጃ። መረጃ 

ያደረጀዋል፣ ህፀፅ ያበረታዋል እንጅ እንዲህ ዘመቻ ውስጥ ባለስገባው ነበር። ይህ አለመታደል ነው። 

 


