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                አገር እንዴት ሰነበተች? 

ታህሳስ 29 ቀን 2014ዓም 

በስዊድን የኢትዮጵያ አንድነት ራድዮ የስነጽሑፍ ክፍል የቀረበ 

  በቅድሚያ እንኳንስ ለኢትዮጵያውያን የገና በዓል አደረሳችሁ!እንላለን። 

ይህንን ጽሑፋችንን በገና ስጦታነት ስናቀርብ ሕዝባችንም በመልካም ተቀብሎ እንደሚያስተናግደውና 

ተገቢውን ትኩረት እንደሚሰጠው በመተማመን ነው። በዚህ የልደት በዓል ደስታና ተስፋ የሚንጸባረቅበት 

የመልካም መልእክትም የሚቀባበሉበት ቢሆንም  የአገራችን ኢትዮጵያ የቀን ተቀን ጉዞ በቀናት ሳይሆን 

በዬሰዓቱ የሚለዋወጥና ከድጡ ወደማጡ በመሆኑ በሙሉ ልብ  የደስታ መልእክት ለማስተላለፍ የማንችልበት 

ወቅት ላይ እንደሆን ይሰማናል።የማይካደው አሁንም ለዘመናት የሰፈነው ችግር አለመወገዱ ብቻም ሳይሆን 

የችግሩ መጠን በብዛትም በስፋትም እየጨመረ መያዣ መጨበጫ እስኪጠፋ ድረስ ፣በአንዱ ሲሰፉት በሌላው 

እዬተቀደደ ለያዥ ለገናዥ ያስቸገረ ሁኔታ መሆኑ አሌ አይባልም። 

እውነተኛውን ችግር ፈልቅቆ አለማዬቱ የመፍትሔ በሩን ከመዝጋቱም በላይ ለተጨማሪ ችግር መንገድ 

ከፍቷል።በመካድና በመሸፋፈን ፣በፕሮፓጋንዳ ዘመቻ፣በአስረሽ ምችውና፣በሆያ ሆዬ ጋጋታ ተጨባጩን 

እውነታ ለጊዜው ቢሸፈፍነውም ችግሩ  ውስጥ ውስጡን እያመረቀዘ የሚያድግ የካንሰር እጢ ከመሆን በዘለለ 

የሚያመጣው የተሻለ መፍትሔና ለውጥ የለም፣አይኖርምም። 

አሁንም አገር በጦርነት ውስጥ ሆና  ትታመሳለች፣አሁንም ሕዝብ  ለሞትና ለመፈናቀል፣ለርሃብና ለእርዛት 

ተጋልጦ የአዳኝ ያለህ እያለ ነው።ቤቱ ፈርሶ ፣ንብረቱ ወድሞ የተፈናቀለው ቁጥር የት እዬለሌ ሆኗል።

የሞተውም እንዲሁ ቤት ይቁጠረው እንጂ ቁጥሩ አይታወቅም። ትናንትናም፣መገደል፣ መፈናቀል፣ንብረት 

መውደም፣መሰደድ፣መራብ መጠማት እንደነበረ ሁሉ ዛሬም አለ ፤የነገውም ከዚያ የተለዬ ላለመሆኑ ብዙ 

አመላካች አለ። በአጠቃላይ አገራችን ምድራዊ ሲኦል ሆናለች ቢባል የተጋነነ አይደለም። 

በዚህ ቀውስ ውስጥ ባለች አገር  ደግሞ ሌላው አስገራሚና አሳፋሪው ገጽ በመንግሥትና ተባባሪዎቹ በኩል 

የሚካሄደው መረን የለቀቀው  የቅብጠቱ፣የአስረሽ ምችው፣የሞበረቁ፣የዳንኪራና ፌሽታው ጋጋታ፣የሰዶማውያን 

መብዛት፣ስነምግባርና ግብረገብ መጥፋት፣በመንግሥት ደረጃ የተቀናጀው ዘረኝነት፣ ዘረፋ፣ሌብነትና ወንጀል 

ጎልቶ የወጣበትን ግጽ ለመሸፈን የሚደረገው ጥረት አገራችንን ዓለምን ለጥፋት ውሃ ለዳረገው አምላካዊ ቅጣት 

የሚዳርጋት ይመስላል።አገር እንደ አገር ያለመቀጠሏም ስጋት  እውን የሚሆንበት ምልክት በመከሰት ላይ 

ይገኛል። 

ለሕዝቡ መከራና  ለአገራችን ውድቀት ዋና ተጠያቂ የሆነው የጎሳ ፖለቲካ አራማጅ የሆነው ላለፉት ሰላሳ 

ዓመታት ስልጣን ላይ ያለው የወያኔ መራሹ ኢሕአዴግና የዚያ አልጋወራሽ የሆነው ኦሕዴድ መራሹ ብልጽግና 

የተባለው ድርጅት ነው።በስም የተለያዩ የሚመስሉት ቡድኖች ዓላማቸው ኢትዮጵያውያንን በጎሳና በቋንቋ 

ከፋፍለው እየተጋደሉ ኢትዮጵያ የምትባል አገር ብትንትኗ ወጥቶ በመንደር ደረጃ ተሰነጣጥቃ ማዬት ነው። 

ስልጣኑን እዬተቀባበሉ ያንኑ ዓላማቸውን በመተግበር ላይ መሆናቸውን ያልተረዳው ወይም ተረድቶ ለጊዜያዊ 

የግል ጥቅሙ የተሰለፈው ሆድ አዳሪ የጥፋቱ ተባባሪና የሽፋን ካባ በመሆን በማገልገል ላይ ይገኛል።የሥርዓቱ 

ተጠያቂ የሆነውን ግለሰብ ተክለሰውነት በመገንባት አገር የአንድ ሰው ንብረትና በአንድ ግለሰብ ፈቃድና ፍላጎት 

የምትሽከረከር አሻንጉሊት የማስመሰሉ ዘመቻ ተጠናክሮ ቀጥሏል። 
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የዜና መድረኩን ያጣበበው ዲያስፖራ የተባለው ስብስብ አገር ቤት በመግባት የመንግሥትን እኩይ ተግባራትና 

አስከፊ ገጹን ለመሸፋፈን እላይ እታች በማለት ላይ ይገኛል።ይህንን ስብስብ በተለያዩ መልኮች ከመንግሥት ጋር 

የሚያስተሳስረው ገመድ አለው። 

 የመሪዎቹ እምነት፣የመጡበት ጎሳ፣የከባቢ ተወላጅነት፣የጥቅም ትስስር ለዲያስፖራው አገር መግባት ከቀሰቀሱት 

ዋናዎቹ ምክንያቶች ናቸው።አብዛኛው ዲያስፖራ በነዚህ በተገለጹት ከንቱ እምነቶችና ማንነቶች  የተለከፈ 

ሲሆን ሌላው  ደግሞ በተፈጠረው የትኬትና የሆቴል  ቅናሽ በመጠቀም አገር ውስጥ ሄዶ ቤተሰቡን ለማዬት 

ዕድሉን የተጠቀመበት ነው።እዚህ ግባ የማይባለው አነስተኛ ቁጥር ያለው ደግሞ ሁኔታውን ተጠቅሞ አገሩና 

ወገኑ ያሉበትን ሁኔታ በቅርበት ተመልክቶ ከቻለ ለወገኖቹ  እርዳታ ለማበርከት አለያም ሃዘናቸውን 

ለመካፈልና ለማጽናናት ሲል አገሩ የገባ ነው። 

መንግሥት ይህንን በተለያዬ መንገድና ለተለያዬ ዓላማ የገባውን ስብስብ ኢትዮጵያዊነቱን ገፎ  በአንድ የወል 

ስም ዲያስፖራ ብሎታል።ይህም ስብስብ ስያሜውን እንደሹመት በጸጋ ተቀብሎ ማንነቱን አሳልፎ ሰጥቷል።

በፈለጉት የሚነዳ እንጂ በፈለገው መንገድ የሚሄድ ነጻ ዜጋ አልሆነም። 

የዲያስፖራውን ቀልብ ለመሳብ መንግሥት ተብዬው ልዩ ልዩ ማታለያ ወጥመዶቹን ዘርግቶለታል።ገና እግሩ 

መሬት ሲረግጥ የተረኞቹ ምልክት የሆነው የወንድ ልጅ ብልት ሰልቦ በግንባሩ ላይ ያሰረ አባ ገዳ፣በአሁኑ 

አጠራር አባ ቆለጥ የተባለ ዃላ ቀር ባሕል አንጸባራቂ ፣የከተማዋ ባለቤት በሚመስል መልኩ እንኳን ደህና 

መጣችሁ በሚል ፈገግታ የተሰናዳ ስዕል በሰፊ አንሶላ ላይ ተለጥፎ ይጠብቀዋል።ይህም ሆን ተብሎ የኦሕዴድ 

የፊንፊኔ ባለቤትነትን ትርክት በዲያስፖራው ዘንድ ተቀባይነት እንዲኖረው ታስቦ የተሠራ ሳይኮሎጂካል  

አሻጥር ነው።እራሱን ከአዲስ አበባ ባለቤትነት ብቻም ሳይሆን ከማህበረሰቡ ጋር እንዲቆራረጥ ደሃ ሊስትሮና 

የጉልት ነጋዴ  በከተማው እንዳይታዩ በሱ ምክንያት  ጥርግርግ ብለዋል።ገቢያቸው ከእጅ ወደ አፍ የሆነው 

የከተማ ታክሲ ነጅዎች ለሚገባው አረጥራጭ ከአዬር  ማረፊያው ከቦሌ  ጀምሮ እስከማረፊያ ቦታ ድረስ የነጻ 

አገልግሎት እንዲሰጡ ተገደው የእለት ገቢያቸውን እንዲያጡ ሆነዋል። ይህ ሁሉ ለነዋሪው ጉዳት የሆነው 

ድርጊት ለክብሩ የተደረገለት የሚመስለው በውጭ አገር የሚኖረው አብዛኛው በአነስተኛ ገቢ የሚተዳደር ደሃ፣ 

በቀን ከአስራስድስት ሰዓት በላይ በከባድ የሸክምና የጉልበት ሥራ ላይ የዋለ ፣በጽዳትና በዘበኝነት ከፍም ሲል 

በታክሲ ሾፌርነት የተሰማራ ፣ በደባል የመኝታ ፍራሽና ሶፋ ተከራይቶ የሚኖር፣ በነጮቹ የተጠላና የተናቀ፣ሥራ 

አጥና በመንግሥት ድጎማ፣በቤት ኪራይና በምግብ እርጥባን የሚኖረው አስመሳይ ዋልጌ ይህንን ክብር ሲያይ 

ስለአገር መፈራረስና ስለ ወገኑ መገደል፣መፈናቀል፣ ይጨነቃል ብሎ ማሰብ የዋህነት ነው።ለእሱ አገሩ ሆዱና 

የማያውቀው ጊዜያዊ እሸሸ ገዳሜ ነው። 

በጣም የሚያሳዝነው ይህንን የመንግሥት ደባና የከንቱዎቹን አስረሽ ምችው እንደመልካም ሥራ ቆጥረው፣

በመንግሥትና በተቃዋሚ መካከል የተፈጠረ መልካም ግንኙነት አድርገው በመቁጠር የመንግሥትን ገበና 

ለመሸፋፈንና ተቃዋሚውን በመኮነን የመንግሥትን ቅቡልነት በማውሳት ሁሉም ነገር የመንግሥትን ፍላጎት 

በሚያሟላው መንገድ እንዲሆን፣ገንዘብና  እርዳታውም ሳይቀር በመንግሥት ካዝና  በኩል  እንዲገባ 

የሚያሳስቡ  ፕሮፓጋንዳዎች  ታማኝ ናቸው ተብለው ከሚቆጠሩት በኩል  ሲነገር መስማቱ  መርህ አልባነቱና  

አድር ባይነቱ ምን ያህል እያደገ መምጣቱን ያሳያል።ኢትዮጵያዊነቱን በፈቃደኝነት ያስረከበው ዲያስፖራ 

ተብዬው ስብስብ በስሙ አደባባይና መዝናኛ ፓርክ ሲሰይሙለት ጭራሽ የፓርኩና ያደባባዩ ባለቤት ሆኖ 

ይሰማዋል።እንዲያ ነው የአብይ አህመድ የሚፈልጉትን አሳያቸውና ወደምትፈልገው ውሰዳቸው የሚለው 

ፍልስፍና በተግባር ሲገለጽ!ጥቂት የማይባለውም በዚህ ግርግር መሬትና ቤት አገኛለሁ የሚል ተስፋ ይዞ የተጓዘ 

ነው።ያንን ካገኘ ሌላው ቢሞት፣ቢሰደድ፣ቢራብ ቢጠማ ደንታው አይደለም።አገርና ሰላም  ሳይኖር በመሬቱ 

ላይ ወይም በገዛውም ሆነ ባሠራው ቤት  ኗሪ ያለመሆኑ ዕድል አይታየውም። ለሱ የመንፈስ እርካታው እኔም 

አለኝ፣ከማን አንሼ! የሚለው ከንቱ ፉክክር ብቻ ነው። 

 ሌላው ወራዳ የሽማግሌ ቀላል ደግሞ በመጠጥ ብዛት ተዝረክርኮ  በችግር ምክንያት እራሳቸውን ለዝሙት 

ገበያ ካጋለጡት፣የልጅ ልጆቹ ከሚሆኑት ምስኪኖች ጋር መዳራቱ  ሌላው የጭካኔው መግለጫ ሆኗል።በህጻናት 
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ስቃይ  ምን አይነት እርካታ እንደሚያገኝ የሚያውቀው አድራጊው ብቻ  ነው።ሳዲዝም ይላሉ ይህ ነው።

በአካልም በዕድሜም ከማይመስሉት ሕጻናት ሴቶች ጋር  መጓተቱ ምናልባትም ወደ ወጣትነት ከላውዶውን 

ያሳደሰ መስሎት ይታዬው ይሆናል።በዚህ አውሬ ተግባሩ ማፈር  እንጂ ሊኮራ አይገባውም።በገንዘብ የገዛው 

እንጂ በፍቅር ያገኘው ደስታ እንዳልሆነ ማወቅ ይኖርበታል፤ ይህ መጥፎ ሥርዓት እስካልተቀዬረ ድረስ ነገም 

የራሱ ልጆች ወይም ዘመዶች ለተመሳሳይ ችግርና ስቃይ ሊጋለጡ እንደሚችሉ ልብ ሊል ይገባል።በሚኖርበት 

አገር እሱም የትቢተኞችና የዘረኞች ሰለባ እንደሆነ፣ጉልበቱ በርካሽ ዋጋ እንደሚበዘበዝ፣ደሃና ዝቅተኛ ኑሮ 

የሚኖር መሆኑን ልብ ሊለው ይገባል።ትልቁ ድሃ ትንሹን ድሃ አይወደውም እንደሚባለው በአገሩ ደሃ ላይ 

ሊዝናናበት አይገባውም።ጅብ ከማያውቁት አገር ሄዶ አጎዛ አንጥፉልኝ እንዳለው ተረት ነው።የስልጣኔና የበጎ 

ምግባር  ምልክት መሆን ሲገባው የቅሌትና የትእቢት ምሳሌ ሆኗል።ለቃቅሞ የያዛትን ዶላር፣ኤሮና ፓውንድ 

በጥቁር ገበያ እዬመነዘረ ሃብት ለሚያሸሹት ወንጀለኞች ተባባሪ ሆኗል። አንዳንዱም እጅ ከፍንጅ ተይዟል። 

 አንድ እንጀራ በሽሮ መብላት ከባድ በሆነበት አገር ጎድን መጋጡና ቁርጥ መብላቱ የትእቢቱና የክፋቱ አካል  

ነው። እርግጥ ነው ሰው አይብላ አይባልም ግን ደስታና ፈንጠዝያው በልኩ ሲሆንና ከሁኔታው ጋር 

የሚጣጣምና ሌሌላውም የሚተርፍ ቢሆን እውነተኛ ደስታ እንደሚሰጥ ለማሳዬት ነው።አጋጣሚውን ተጠቅሞ 

አገር የመግባቱን ዕድል ለአገርና ለወገኖቹ አለኝታ መሆኑን የማሳያ እንጂ የመታያ ዕድል ባያደርገው ይመከራል።

ዛሬ የሠራው ነገ በታሪክ ሚዛን ላይ ሲቀመጥ የሚያፍርበት ወይም የሚኮራበት ይሆናል።ጥቂቶቹ ከቦታ ቦታ 

እዬሄዱ በወያኔና በኦነግ  ወራሪ ሃይል የተዘረፈውን፣የወደመውን፣የተጎዱትን ወገኖቻቸውን በመጎብኘትና 

በማጽናናት ላይ እንደተሰማሩ ለማዬት ተችሏል።እነዚህን የክፉ ቀን ልጆች አለማመስገን ንፉግነት ብቻ ሳይሆን 

ለወራሪው ሃይል ስውር ድጋፍ እንደመስጠት ይቆጠራል። ሰው የሚለካው በመከራ ቀን ነውና! እነዚህ 

ወገኖቻችን ዲያስፖራዎች ሳይሆኑ ኢትዮጵያውያኖች ናቸው።የኢትዮጵያዊነትን መንፈስ በግብር አሳይተዋልና 

ዲያስፖራ ተብለው ሊጠሩ አይገባም።ዲያስፖራ አገረ ቢስ፣የተበተነ ማለት ሲሆን ፣አገራዊ እራዕይም የሌለው 

ማለት ነው።ስያሜው ለነዚህ አገር ወዳዶች አይስማማም። ከሕዝባቸው ጎን መቆማቸው የዚያ ማሳያ ነው። 

ሌላው አውደልዳይ ዲያስፖራ ግን ከአረብና ከፈረንጅ ቱሪስት ተለይቶ አይታይም፤ምክንያቱም የሄደው 

ለአስረሽምችውና ለራሱ ስሜትና ደስታ እንዲሁም ጥቅም በመሆኑ ነው።    

ዲያስፖራው በአገሪቱና በሕዝቡ ኑሮ ላይ ያመጣው ጥቅምና ጉዳት ወደፊት  በሕዝቡ በኩል የሚቀርቡትን 

ትችቶች ሰብስቦ የሚያቀርብ ይኖራል ተብሎ ይጠበቃል። መቅረብም አለበት። 

ወደ ሌላው የሰሞኑ ጉዳይ ስናመራ ደግሞ የወያኔ ማንሰራራትና ለዳግመኛ ጥፋትና ወረራ ዝግጅት ማድረጉ 

አንዱ ይሆናል።መንግሥት ተብዬው ቡድን በሚፈጽመው ተደጋጋሚ  ክህደት የጦርነቱ ምህዳር እዬሰፋ እንጂ 

እየቀነሰ አልመጣም። ወያኔ የአማራውን መሬት ወሮ ፣ሕዝቡን ጨፍጭፎና አፈናቅሎ፣ንብረቱን አውድሞ 

መቀሌ እንዲገባ ያደረገው  የግብር አካሉ መንግሥት ተብዬው የኦሮሙማ ቡድን ነው።የአማራው መሬት 

በወያኔ መዳፍ ሥር ወድቆ እያለ የጦርነቱ አብቅቷል ትርክት የመነሳቱ ምስጢር  የጠፋው ህይወት፣የወደመው 

ንብረትና የተፈናቀለው ሕዝብ ጉዳይ አይመለከተኝም ከሚል አቋም የመነጨ ነው።የጦርነቱ አብቅቷል ትርክት 

ከወያኔ ጋር ለድርድር የመጀመሪያ እርምጃ መሆኑ እንደሆነ አይካድም።የወልቃይትና ጠገዴ፣የራያና አዘቦ ለም 

መሬቶችን አስረክቦ ጦርነት የለም፣አልቋል አሁን ጊዜው የግንባታ ነው ማለት፣የአማራው ሕዝባዊ ጦር ፣የልዩ፣

ልዩ ሃይልና ፋኖን ትጥቅ የማስፈታት እርምጃ፣የሴራውን ምስጢር በግልጽ ያሳያል።የአሜሪካኑም መልእክተኛ  

የጀፍሪ  ፌልትማን ወደ ኢትዮጵያ መመላለስ ለግል እረፍት ወይም የዲያስፖራው አጃቢ ለመሆን ሳይሆን 

ይህንኑ ሤራ ማለትም ወያኔ የሚሻውን እንዲያገኝና ኦሕዴድም በሥልጣኑ ላይ እንዲኖር የሚያደርግ ስምምነት 

በፊርማ ለማረጋገጥ ነው።አሁን ወሬው ሁሉ የአማራው መገደል፣መፈናቀልና የንብረቱ መዘረፍና መውደም 

ሳይሆን እርቀ ሰላም የሚለው ጫጫታ ሆኗል።አድር ባይ ጋዜጠኞችም ወያኔንና ኦነግን ወራሪና አሸባሪ ብለው 

እንዳይጠሩ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸው ማርሽ ቀይረዋል። በአማራና በአፋር ሕዝብ ላይ ወያኔና ኦነግ 

የፈጸሙትን ወረራና ጭፍጨፋውንም የእርስ በርስ ግጭት  በማለት ወንጀሉን የጋራ ለማድረግ ደፍረዋል።የዚህ 

ሁሉ ዳር ዳር ማለት አሜሪካኖችና አውሮፓውያን ላሰቀመጡት  የድርድር ቅድመሁኔታ እጅ የመስጠት  

ዝንባሌ መሆኑ ሊታወቅ ይገባል።አብይ አህመድና ጀፍሪ ፌልትማን ተገናኝተው ተወያይተዋል፤የተወያዩበት 

ነጥብናና የደረሱበት ስምምነት ግን ለሕዝቡ ይፋ አልሆነም። ዱሮም ቢሆን አብይ አህመድ በነጠላው 
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የሚወስነው እንጂ የካቢኔ አባላቱም የሚያውቁት ሥራ  የተወሰነ ነው።ይህ ማለት ግን ከተጠያቂነት ያመልጣሉ 

ማለት አይደለም።   

በተያያዥ ኦነግ በኦሮሚያ በተባለውና በአማራው መሬት ላይ ወረራና ግድያ ሲፈጽም ትኩረት ሳይሰጠው 

እርቀ-ሰላምና  ግንባታ የሚለው አደንዛዥ  ወሬ በስፋት ይነገራል።ዕድሜ ለኦሕዴድ መራሹ መንግሥት ኦነግም 

መግደሉን፣መዝረፉንና ማፈናቀሉን በስፋት ቀጥሎበታል። 

በመሬት ላይ ያለውን ሃቅ የሚክደው መንግሥትና ተባባሪዎቹ ብቻ ሳይሆኑ ተቃዋሚ ነን የሚሉትም ቡድኖች  

ናቸው፤እነሱም  የሚያወሩት ስለልማትና ግንባታ እንጂ ስለሚመጣው አደጋ አይደለም።እነሱም አማራው 

ለዳግመኛ ጥቃት መጋለጡ አያሳስባቸውም፣የተጠመዱት የዲያስፖራውን ድጋፍና  እርዳታ በማሳደዱ ላይ 

ነው።ከነዚህ አድርባዮች መካከል ግንቦት ሰባት(ኢዜማ) የተባለው ድርጅት በግንባር ቀዳሚነት ተሰልፏል።

የእስከ አሁኑ ሳያንሰው ይሉኝታ ቢሱ የግንቦት ሰባቱ ኢዜማ  ሌላ ቀልድ ይዞ ብቅ ብሏል።ጊዜው ሕዝባዊ ሃይል 

መፍጠርን የሚጠይቅ ሲሆን የመንግሥት ግልባጭ የሆነ የጥላ ካቢኔ የሚል ስያሜ የሰጠውን አደረጃጀት ይዞ 

ብቅ ብሏል።በእንግሊዝኛው በተለይም በእንግሊዞች የመንግሥት አመሠራረት አጋዥና ከዃላ ሆኖ መካሪና 

እረዳት የሆነ (Shadow government or cabinet)እንዳለ የሚታወቅ ነው።ይህንን በአገር ውስጥ ለማስፈን  

በአንዳርጋቸው ጽጌ በኩል ተጭኖ የመጣ መንግሥታዊ አደረጃጀት የተለዬ አደረጃጀት አስመስሎ የማቅረብ 

ፕሮፓጋንዳ በነሆድ አገሩ ጋዜጠኞች  እይተነዛ ነው። በአጠራሩ ጥላ ማለት የአንድ አካል ተደራቢ ምስል ማለት 

ሲሆን በሌላም መንገድ ከዝናብና ከጸሃይ የሚከልል ጃንጥላ ማለትም ነው። 

ግንቦት ሰባት(ኢዜማ)የመንግሥት ደጋፊ፣እጅና ጓንት መሆኑ የሚታወቅ ሲሆን እራሱን የተለዬ ለማስመሰል  

ሲጥርና ሲያጭበረብር ታይቷል፣እዬታዬም ነው።ሥልጣን ከመጋራት በላይ ምን መምሰል ይኖራል?እራሱ 

የመንግሥት አካል መሆኑ ሲታወቅ ፈጠርኩ ያለውን የጥላ ካቢኔ ከመንግሥት አካልነት የተነጠለ 

አያደርገውም።መንግሥትን ለመምከርና ከሕዝቡ የሚደርስበትን ተቃውሞ ለመቀነስ እንደ ጃንጥላ ሆኖ 

ለመከላከል ሲል አሁን ጥላ ካቢኔ ብሎ እራሱን ሰይሟል።የመንግሥት ካቢኔ አንድ ሆኖ ሳለ ጥላ ካቢኔ 

ቢያስፈልገውም የራሱ ከራሱ የወጣ  እንጂ የሌላው የተቃዋሚው ሊሆን አይችልም።ተቃዋሚ ካቢኔ ብሎ 

ሊመሰርትም አይችልም።ካቢኔ የመንግሥትን ሥልጣን ይዞ  የፖለቲካ፣የኤኮኖሚና የማህበራዊ  ተቋማትን 

የሚወክል፣የሚመራ ስብስብ ማለት ነው።ጥላው ካቢኔ ደግሞ ያንን ዋናውን ፊት ለፊት የሚታዬውን ካቢኔ 

መሳይ፣ ከዃላ ሆኖ የሚረዳና የሚመክር ቡድን ማለት ነው።ሌላ ትርጉም የለውም!   

    ታዲያ የግንቦት ሰባቱ የኢዜማ የጥላ ካቢኔ ብቅ ማለት ለአብይ መንግሥት ተባባሪነቱን ለማጠናከር ወይስ 

በኩዴታም ሆነ በሆነ መንገድ ሥልጣን የመያዝ አባዜ የፈጠረው ቅድመ ዝግጅት?መልሱን ባለቤቱ ይስጥበት።

ከጀፍሪ ፌልትማን ጉዞ ጋርስ የተገናኘ እቅድ ላለመሆኑ ምን ማስረጃ ይኖራል? መጠርጠር ደግ ነው፤ሌላው 

ቢቀር ለመልሱ ለመዘጋጀት ይረዳል።የተጋለጠውን የአብይን መንግሥት  አሶግዶ ሌላ  ባርያ መንግሥት 

የማቋቋም የአሜሪካኖች ተንኮልስ ላለመሆኑ ምን ማረጋገጫ ይኖራል?ጀፍሪ ፌልትማን ወጣገባ ማለቱና 

የአሜሪካኖች ዜጎቻችን አገሪቱን ለቃችሁ ውጡ የሚለው  ተደጋጋሚ ጥሪ ከምን የተነሳ ነው? ይህንን ሁሉ 

ጨዋታ  ዝም ብሎ ማዬት ሳይሆን ወይም ለውጥ ይመጣል ብሎ ከመጠበቅ ሕዝቡ በተለይም ስለአገሩ 

የሚጨነቀው፣ እውነተኛ ለውጥ ናፋቂው ዜጋ ሳይጭበረበር ትግሉን መቀጠል ይኖርበታል። የኦሕዴድም ሆነ 

የግንቦት ሰባት /ኢዜማ ከበሮ ቢጎሰም ያው እለቁ! ያው የሥልጣን ያለህ! ነው።በጎሰኞች ሥርዓት እዬማቀቃችሁ 

ኑሩ ነው።በእናንተ ኪሳራ እኔ የሥልጣኑ ባለቤት ሆኜ ልኑር ነው። 

 ያለው ብቸኛ መፍትሔ የአገራች አንድነትና  የሕዝቡን የበላይነት ለማረጋገጥ የጎሰኞችንና የተባባሪዎቹን 

ሥርዓት መናድ በሚያስችለው ሕዝባዊ ትግል ውስጥ መሳተፍ  ነው።ለዚያ ፋና ወጊ የሆነው የአማራውን ጦር 

እንዳይፈርስ ማጠናከር ነው።የአማራውን መሬት አሶስዶ፣አማራው ከቤቱ ተፈናቅሎ፣በዬ ቦታው እዬታረደ 

መሆኑን እያዬና እየሰማ የሚተኛ አማራም ሆነ ኢትዮጵያዊ ከቀጣዩ ሰቆቃና ካለፈው የከፋ ጭፍጨፋና 

ውድመት አያመልጥም።የግፉ ሰለባ የሆነው አማራ ጎጥና መንደር ሳይለዬው በተቀናጀና በተደራጀ መልክ 

ከጥቃት አጋሩ ከሆነው ከአፋርና  ከሌሎቹ ወገኖቹ ጋር ተባብሮ እንዲታገል ማድረግ ነው።ኢትዮጵያ የአማራው 
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ብቻ ሳትሆን የሌላውም አገር ስለሆነች መፍረሷን የማይወድ ሁሉ ከአማራው ጎን ሊሰለፍ ይገባል።አማራውን 

ማዳን ኢትዮጵያን ማዳን ነው። 

የወደመውን መጠገን ብቻ ሳይሆን ዳግመኛ እንዳይወድም ዋስትና የሚሆን ስርዓት መፍጠር አስፈላጊ ነው።

ወያኔን ማሸነፍ ብቻ በቂ አይደለም። ቤተሰቦቹንም፣ኦነግና ተመሳሳይ ጸረ ኢትዮጵያ ሃይሎችና 

አስተሳሰባቸውንም ማምከን፣የሚመሩበትን ሕገመንግሥት ተብዬውንም ሰነዳቸውን ቀዳዶ መጣልና በአዲስ 

ሕገመንግሥት መተካት ለዘላቂው ድል ዋስትና ነው። አለያ ግን ድሉ የተጨናገፈ ውርዴ ድል ይሆናል፤ለቀጣይ 

መከራም ይዳርጋል። መዘናጋት በወያኔ ምትክ ሥልጣኑ ላይ ቁጭ ያለው ኦሮሙማ ቡድን በተረኝነት ያሻውን 

እንዲያደርግ መፍቀድና መቀበል ማለት ነው።እስከአሁንም ድረስ  በተረኝነት ስሜት ከወያኔ በከፋ ደረጃ 

ያሻውን እያደረገ ነው።ልዩ የሚያደርገው በኢትዮጵያ ስም መማል መገዘቱ ብቻ ነው።ሕገ-መንግሥቱን እንዳለ 

ማስቀጠሉ፣የክልል አወቃቀሩ፣አዲስ አበባን የመዋጡ፣የመሬት ቅርምቱና የመስፋፋቱ፣የገንዘብ ዘረፋው፣

በኦሮሙማ ህሳቤ ማጥመቁና የመጎልበቱ ተግባር በሰፊው ቀጠለ እንጂ እዬቀነሰ አልመጣም።አሁን ደግሞ እርቀ 

ሰላም በሚል ማጭበርበር በወንጀለኞች ላይ  ፍትሕ በተግባር እንዳይተረጎም፣የድሆች ደም በከንቱ ፈሶ 

እንዲቀር፣ቤቱ የፈረሰበትና ከኑሮው የተፈናቀለው እንደተበተነ እንዲቀር የማድረጉ አሻጥር እርቅና- ሰላም 

በሚል የደም ጨርቅ ተጠቅሎ ቀርቧል። ያንን እምቢ አልቀበልም ፣አሻፈረኝ ማለት ተገቢና ሕጋዊ መብት ነው። 

ልብ ያለው ልብ ይበል! 

ያገራችንን ዳግም ልደት በቅርብ ያድርግልን!! 

             

 

  


