
ማፈሪያዎች ሆይ! ‹‹በግዴግዲው ሊይ የተጻፈውን አታነቡም››? 

ከይኄይስ እውነቱ 

አሻንጉሉቱ ‹ጠ/ሚኒስትር› በአሥራ አንዯኛው ሰዓት ሊይ አሻንጉሉት የካቢኔ አባሊት 
መሰየሙን በተሇመዯው የገዯሌ ማሚቶነት ‹አሳውቋሌ›፡፡  

በዚሬው የግሌ አስተያየቴ ሦስት ርእሰ ጉዲዮች ሊይ ያሇኝን ምሌከታ፣ አሳብና ውስጣዊ 
ስሜት በመጠኑ ሇወገኖቼ አካፍሊሇሁ፡፡ እነዙህም ከዜንጀሮ ‹ቆንጆ› ምን ይመራርጡ፣ 
ኢትዮጵያዊነት እና የወያኔ ቋሚ ባሕርይ (ባሕርይ ያሌኩበት ምክንያት ከወንበዳው ተፈጥሮ 
/ሥሪት ጋር ያሇውን የማይሇወጥ ጠባይ ሇማመሌከት ነው ) ናቸው፡፡ 

የወቅቱን የኢትዮጵያን ፖሇቲካ ሇሚከታተሌ ሰው አእምሮው ካሌተሇየውና ዓይነ 
ሌቡናው ካሌተዯፈነ በስተቀር  ወንበዳው የወያኔ ‹ሥርዓት› ማክተሚያ ዋዛማ ሊይ መሆናችን 
ግሌጽ ነው፡፡ የማምሻውንም ዕዴሜ ‹የመረቁሇት› እንዯ ወያኔ ኢትዮጵያ ትፍረስ የሚለና 
ባሌተፈጠሩ የሚሻሊቸው ጥቂት ስዴ አዯጎች፤ ኢትዮጵያዊ ማንነት የሇም ሲለ ባዯባባይ ያቀረሹ 
‹የተማሩ› ዯናቁርቶች፤ የሕዜብ ውክሌና ሳይኖራቸው ወያኔ የሰፋሊቸውን የጎሣ ከረጢት 
የሙጢኝ ያለት አንዲንዴ ‹ወገኖች›፤ በአዱስ የጎሣ ማንነት ፍሇጋ* ኢትዮጵያዊነትን የነጉ 
ጽንፈኞች፤ እንዱሁም ቢያንስ የጋራ ባሊንጣን ሇማስወገዴ በቂ ኅብረት መፍጠር የተሳናቸው 
በውስጥና በውጭ ያለ ተቃዋሚ የፖሇቲካ ተዋናዮች ናቸው፡፡ 

ከዜንጀሮ ቆንጆ ምን ይመራርጡ 

በዙህ ቀውጢ ሰዓት ሇሕዜብ አሇኝታ ከመሆን ይሌቅ መሊው አካለ በ‹ጋንግሪን› 
የተሽመዯመዯውን የዯዯቢት ሽፍታ በ‹ካቢኔ› አባሌነት የተቀሊቀለት ‹አዲዱሰ ፊቶች› 
(አዱስነታቸው በአካሌ መገሇጣቸው እንጂ ክህዯቱ የዋሇ ያዯረ እንዯሆነ ይገመታሌ) ዓሊማ ምን 
ይሆን? መቼም ‹ተአምር› ሠርተው ወያኔን በ‹ጥሌቁ ሉያዴሱት› አይዯሇም፡፡ ይህን ቆሻሻ 
ሥርዓት በማጽዲት ረገዴ ከቀዯሙት ፍርፋሪ ሇቃሚዎች የሚሇዩበት አንዲች ምክንያት 
አይኖርም፡፡ አዱሶቹ ‹አዱስ› አይዯለም እንጂ ቢሆኑ እንኳን በነተበ ጨርቅ ሊይ አዱሰ እራፊ 
መጣፍ ይሆናሌ፡፡ ይህም እርስ በርሳቸው እንዲይጠባበቁ ከማዴረጉም በሊይ ‹አዱሱ› አሮጌውን 
ቦጭቆት ሁሇቱም ከጥቅም ውጭ ይሆናለ፡፡ በመሆኑም ‹አዱሱ› አሮጌውን የማዯስ ዕዴሌ 
አይኖረውም፡፡ ይሌቁንም አዱሶቹ ጉድች የአስቸኳይ ጊዛ የባርነት ዓዋጁን ተከትል ወያኔ 

                                                           
* ጎሣን መሠረት አዴርጎ ሇተፈጸመ እሌቂት (የአፍ መፍቻ ቋንቋቸው አማርኛ በሆነ ኢትዮጵያውያን ሊይ ተወዲዲሪ 
የማይገኝሇት የጅምሊ ጭፍጨፋና ላልችም የሚገንኑ ሰቆቃዎች በወያኔ መዋዕሇ መን ተፈጽመዋሌ፡፡ ዜርዜሩ 
በሞረሽ ወገኔ ገባ እና በጋዛጠኛ ሙለቀን ተስፋው መጽሏፍ በሚገባ ተመሌክቷሌ) ህሌውናን ከጥፋት 
ሇመታዯግ፣ ራስንም እንዯ ወያኔ ካለ ከጥፋት ኃይልች ሇመከሊከሌ የመዯራጀቱ ተገቢነት የሚያጠያይቅ 
አይዯሇም፡፡ ሆኖም ይህን ዴርጅት ከታሇመሇት ዓሊማ ውጭ ሇፖሇቲካ ስናውሇው ግን ከወያኔና ኦነግ አንሶ 
መገኘት ነው፡፡ አንዲንዴ ‹ምሁራን› በሚጽፏቸው አስተያየቶች እንዱህ ዓይነቱ አዯረጃጀት በቅርቡ በዲያስጶራው 
በሚገኙ 4 የፖሇቲካ ዴርጅቶች የተመሠረተው ንቅናቄ ውስጥ ተሳታፊ እንዱሆን ጥሪ ማቅረባቸው እጅግ 
የሚያሳዜንና የሚያስተዚዜብም አዜማሚያ መሆኑን ሳሌጠቁም አሊሌፍም፡፡ የሚገኙበትን ጎሣ ሇማስዯሰት፣ 
ዓይንና ፊት አይቶ ማዲሊት፣ ከመርህ ውጭ መሆን፣ ጊዛያዊውን በሇቄታው መሇወጥ እና መሸነጋገሌ ሇማንም 
አይጠቅምም፡፡ 



2 
 

ባጋጀው የጊዛ መግዣና የትኩረት አቅጣጫ ማዚቢያ ተውኔት ገጸ ባሕርያት ሆነው 
የተመረጡ፣ ከመዴረክ ጀርባ የሚገኙት የሕወሏት አሇቆች የሚያጋጁሊቸውን የተውኔት 
ጽሐፍ ሳያዚቡ የሚተውኑ ቋንጃቸው የተቆረጠ ባርያዎች ሆኖ ሇማገሌገሌ የተሰየሙ 
ስሇመሆናቸው ነጋሪ አያስፈሌግም፡፡ ‹አዲዱሶቹን› ተዋናዮች ሇየት የሚያዯርጋቸው በቊጥር በዚ 
ያለቱ የ‹ፕሮፌሰርነት› ማዕርግ እና ‹ድክትሬት ዴግሪ› የተሊበሱ መሆናቸው ነው፡፡ ይህ 
አካዲሚያዊ ማዕርግ እንዯ ወያኔ አሇቆች በሏሰት/በችሮታ የተገኘ ካሌሆነ ማፈሪያነታቸውን 
እጥፍ ዴርብ ያዯርገዋሌ፡፡ ይህች ኢትዮጵያ እስከ መቼ የ‹ተማሩ› ዯናቁርት መጫወቻ 
ትሆናሇች? ስም/ዜና ፍሇጋ እንዲንሌ ሥርዓቱ የተራ ባሇጌዎችና ወራድች ስብስብ ነው፡፡ ባሇቀ 
ሰዓት ፍርፋሪ ፍሇጋም ከሆነ ይህም ከኅሉና የመፋታት ትሌቅ በሽታ ነው፡፡ ቀዴሞውኑ ኅሉና 
የት አሇ እንዲትለኝ እንጂ፡፡ አንዴ ነገር ግን እንዲትነጉ፤ በወያኔ ‹የአይሁዴ ሸንጎ› ቡራኬ 
ካገኛችሁበት ጊዛ ጀምሮ ሥርዓቱ ዕሇት ዕሇት በሚፈጽመው ወንጀሌ አባሪ ተባባሪ 
መሆናችሁን፡፡ ወያኔ ሇሚሠራው ነውር ኹለ የመሥዋዕት ፍየሌ እያጋጀ ከዯሙ ንጹሕ ነኝ 
በሚለ ቀጣፊዎች የተሞሊ ቡዴን ነው፡፡ የኢትዮጵያ ሕዜብ ‹ቆንጆዎቹን› ከነፃነት በኋሊ 
ይመርጣሌ፡፡ ከዜንጀሮ ‹ቆንጆዎች› ግን ማንንም አይመርጥም፡፡ አገር አፍራሽ ዜንጀሮዎችን 
በሙለ ወዯ ታሪክ ገዯሌ አሸቀንጥሮ እንዯሚወረውራቸው አሌጠራጠርም፡፡     

ጥቂት ስሇ ኢትዮጵያዊነት  

 ሇእኔ ኢትዮጵያዊነት የጋራ ቋንቋ ነው፡፡ በአራቱም ማዕናት ያሇንን ዛጎች 
የሚያስተሳስር/የሚያዋሕዴ፡፡  

 ከፈጣሪ እግዙአብሔር ጋር የተገባ ቃሌ ኪዲን ነው ኢትዮጵያዊነት፡፡ የሌዐሌ 
እግዙአብሔር ምሳላ የሆነው የሰሊሙ ንጉሥ ሉቀ ካህን መሌከ ጼዳቅ ሌጆች 
በመሆናችን፡፡  

 ኢትዮጵያዊነት ሕይወትን የሚሇውጡሇት ግዘፍም ረቂቅም ህሌውና ነው፡፡ ሥጋዊም 
መንፈሳዊም ሀብት ነው ፡፡  

 በመናት እምባ፣ ዯም፣አጥንት የተገነባ በሌብ ጽሊት የተቀረፀ ቤተ መቅዯስ ነው 
ኢትዮጵያዊነት፡፡  

 ኢትዮጵያዊነት እየተራቡ፣ እየተጠሙ፣ እየተራዘ ጭምር (በጊዛውም ያሇጊዛውም) 
በበጎም ሆነ በክፉ ሲነሳ የሚሳሱሇት የሚነዜር ስሜት ነው ፡፡  

 በር፣ በባህሌ፣ በታሪክ ሦስትዮሽ የተገመዯ የጎሣ፣ የነገዴ፣ የእምነት ስብስቦች እንዯ 
ዋርካ የሚጠሇለበት በጌጥ የተንቆጠቆጠና ያሸበረቀ ዴባብ ነው ኢትዮጵያዊነት፡፡  

 ኢትዮጵያዊነት በኅብረ መሌክዕ (ጥቁር፣ ጠይም፣ የቀይ ዲማ፣ ቀይ) ያሸበረቀ ሦራ 
ግምጃ፣ የሰው ሌጆች በሙለ ር ምንጭነት ነው ፡፡  

 በአረንጓዳ፣ ቢጫ፣ ቀይ ሰንዯቅ የታተመ ቃሌ ኪዲን ነው ኢትዮጵያዊነት ፡፡  

በአፍ በመጣፍም፣ ከአባት እናቶቼ፣ ከአያት ቅዴመ አያቶቼ ኢትዮጵያዊነትን 
የተረዲኹትና የወረስኩት በዙህ መሌኩ ነው፡፡ ሁሇተኛ የመፈጠር ዕዴሌ ቢኖር እንኳ 
ኢትዮጵያዊ ሆኖ መፈጠርን አጥብቄ የምመኘው ነው፡፡ በመሆኑም ከኢትዮጵያዊነት ውጭ ሰው 
እንጂ ላሊ አይዯሇሁም፡፡  
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ከሃዱ ካሌሆነ፣ ባንዲ ካሌሆነ፣ ብኵርናውን ሇከርሡ የሸጠ ካሌሆነ፤ ባሌዯከመበት፣ 
ፈሌጎና ፈቅድ ባሌሆነው የጎሣ ማንነት ተወሽቆ የንዋይና የሥሌጣን ቅንዜር እረፍት የነሳው 
ካሌሆነ … ኢትዮጵያዊ መሌኩን አይቀይርም፡፡ ኢትዮጵያዊነቱን ከያ ስሇ ጎሣ ማንነት ጠያቂ 
አሇ ወይ? ከሌካይና ፈቃጅስ አሇ ወይ? ሇጎሣው መሇያ የሆኑትን ቁሳዊም ሆኑ መንፈሳዊ 
ሀብቶች የማጎሌበት የማዲበር መብቱን እኩሌነትና የሕግ የበሊይነት የነገሠበት ሥርዓት ዋስትና 
አይሆነውም ወይ? መዘ የሚመጣው ጎሣና ፖሇቲካ የተገናኙ ጊዛ ነው፡፡ ሁሇቱ ጨርሶ 
ኅብረት የሊቸውም፡፡ የጎሣ ፖሇቲካ በየትኛውም መሌኩ ምንጊዛም (ያሇምንም ሌዩ 
ሁኔታ/exception) አግሊይ ነው፡፡ ሲዖሌነቱን (የአገር አንዴነትን በማናጋት፣ ጎሣን መሠረት 
ባዯረገ ጅምሊ ጭፍጨፋው፣ ቅጥ ባጣ ዜርፊያው፣ ቊሌፍ አገራዊ ሀብትን እና ተቋማትን ባንዴ 
ጎሣ ቊጥጥር ሥር በማዴረግ ወተረፈ) ወያኔ በተግባር አሳይቶናሌ፡፡ በአገር ሊይ ጊዛ ጠብቆ 
የሚፈነዲ ፈንጂ ከመቅበር ሌዩነት የሇውም፡፡ ወያኔ ‹‹ …ብሔር፣ ብሔረሰቦች፣ ሕዜቦች…›› 
በማሇት ሇ25 ዓመታት የነገዯብን ይበቃሌ፡፡ እነዙህ አባባልች በኢትዮጵያ ዓውዴ ትርጉም 
አይሰጡኝም፡፡ አገራችንን የቤተ ሙከራ ‹አይጥ› ማዴረጉ ይብቃ፡፡ ኢትዮጵያ በምትባሌ አገር 
ያሇው የኢትዮጵያ ሕዜብ ነው፡፡ መጽሏፍ መሇየትን የሚፈሌግ ምኞቱን ይከተሊሌ 
እንዯሚሇው፡፡ ከ80 በሊይ የሚሆን የሌዩነት አጥር እናበጅ ካሊሌን ሇሁሊችን በጎሣ ሊይ 
ያሌተመሠረተ የእኩሌነት ሥርዓት ሇመፍጠር በቂ መሠረቶች አለን፡፡ ጎረቤታችን ኬንያ (ከ70 
በሊይ ጎሣዎች አሎት) ሕዜቡ ራሱን ኬንያዊ በማሇት ነው የሚጠራው፤ ናይጄርያም (ከ300 
በሊይ)፣ ሕንዴም (ከ2000 በሊይ ጎሣዎች ይገኛለ) እንዱሁ… ላልችንም መጥቀስ ይቻሊሌ፡፡ 
ሇጎሣና ነገድች ጥበቃ ዋስትና የሚሰጥ ላሊው ጎሣ ሳይሆን ሕዜብ መክሮ ክሮ ተግባራዊ 
የሚያዯርገው ሕገ መንግሥት ነው፡፡ 

የወያኔ የማይሇወጥ ባሕርይ (ቋሚ ጠባይ) 

ስሇ ወያኔ ብዘ ተብሎሌ፡፡ ብዘዎች አሁንም ሌብ ያሊለት ጉዲይ ቢኖር የማይሇወጥ 
ባሕርይውን አሇማወቅ ወይም ቢያውቁም የከንቱ ምኞት ሰሇባ መሆናቸው ይመስሇኛሌ፡፡ ወያኔ 
በበቀሌና በቂም ተረግዝና ተወሌድ፤ ዯም እየጠጣ በጥሊቻ፣ በጭካኔ፣ በረኝነት ተኮትኩቶ 
ተጣሞ ያዯገ፤ ማሇቂያ በላሇው ቅጥፈት፣ ዜርፊያ ፣ ክህዯትና ባንዲነት በተመረ አስተሳሰብ 
የጎሇመሰ እኩይና እቡይ ቡዴን ነው፡፡ ይህ ኢትዮጵያንና ሕዜቧን ያዋረዯ ቡዴን ማንነት እንዳት 
ቢነገረን ነው የሚገባን፡፡ ከእባብ እንቁሊሌ ርግብ እንዱፈሇፈሌ እንዳት እንጠብቃሇን? ሕወሏት 
መሇያየትን የህሌውናው ዋና መሠረት አዴርጎ ሇዙህ መሠሪነቱ መታሰቢያ በአኖላ ጣዖት 
ያቆመ ሥጋ ሇበስ የአጋንንት ቡዴን ነው፡፡ የእሬቻው እሌቂት የሚያንገበግበን ኢትዮጵያውያን 
በሙለ፣ የኦሮሞ ወገኖቼ በተሇይ ይህንን የመሇያየት ሏውሌት ጊዛ ሳንሰጥ አመዴ ደቄት 
በማዴረግ የወያኔን ቅስም መስበር ብቻ ሳይሆን ነፃነታችንን እናፋጥን፡፡ 

ወያኔ ስስ ብሌታችንን (ሇኢትዮጵያ አንዴነትና ሇግዚት ለዏሊዊነቷ ያሇንን) አውቆ 
ሲጫወትብን የከረመው ይበቃሌ፡፡ የኢትዮጵያ ሕዜብ ባርነት በቃኝ ብሎሌ፡፡ ጥገና/እዴሳት 
አሌጠየቀም፡፡ አንዴና ብቸኛ ጥያቄው የሥርዓት ሇውጥ ነው፡፡ የነፃነት ኃይልች ነን የምንሌ 
በውስጥም በውጭም የምንገኝ ኢትዮጵያውያን በሙለ ይህ የሇውጥ ጥያቄ ሇዴርዴር የሚቀርብ 
አይዯሇም፡፡ የተቃዋሚ የፖሇቲካ ዴርጅቶች እውነት ሕዜብን እንወክሊሇን ካሊችሁ ያሇማመንታት 
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አቋማችሁን ከሕዜቡ ጋር አንዴ አዴርጉ፡፡ ይህ ጽንፈኝነት አይዯሇም፡፡ ባሊንጣችን መሠረቱም 
ጉሌሊቱም ሏሰት በመሆኑ ሇእርቅ ሇዴርዴር ቦታ የሇውም፡፡ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ ወያኔ 
በየጊዛው ሇሚያሳየን የማስመሰያ ተውኔቶች ሌባችንን በፍጹም እንዲንሰጥ፡፡ አዯራ በሰማይ 
አዯራ በምዴር፡፡ ነፃነታችንን በዯማችን እንዋጃሇን፡፡  

አንዲንዴ ምሁራን በጎ በማሰብ፤ አንዲንድችም ከፖሇቲካ ትክክሇኛነት አንፃር መካከሇኛ 
የፖሇቲካ አመሇካከትና ፖሉሲ አራማጆች (centrist) መሆናቸውን ሇማሳየት፤ አንዲንድችም 
የጨነቀው እርጉዜ ያገባሌ በሚሇው ሥጋት ጕም ገና ነፋስ ጕሰማ እንዯሆነ እያወቁ ወያኔን 
ሲሇማመጡ፣ የማይተኙሌንን የምዕራባውያንን በር አጥብቀው ሲያንኳኩ፣ ሲማሌደ 
ይስተዋሊሌ፡፡ አእምሮአቸው ይህን እንዱያዯርጉ ቢያዚቸውም የሌባቸው አሳብ በተቃራኒው 
እንዯሆነ በምዴር ሊይ ያሇው ጽዴቅ በጉሌህ ያሳያቸዋሌ፡፡ በሁሇት ሌብ ማነከሳችሁን አቁሙ፡፡ 
ኢትዮጵያ ወያኔን ተሻግራ ህሌው ሆና በአንዴነቷ በነፃነቷ ትቀጥሊሇች፡፡ ትምክህታችንም 
ፈጣሪና ሕዜባችን ነው፡፡ በእግዙአብሔር ንዴ የተቆረጠውን የወያኔ ‹ሥርዓት› ህሌውና 
ሇመቀጠሌ በከንቱ አንዴከም፡፡ በኢትዮጵያ ‹ግዴግዲ› ሊይ በጉሌህ ቀሇም የተጻፈው ይህ ነውና፡፡ 
ወያኔ እስከነ ‹ሕገ መንግሥቱ› መወገዴ አሇበት፡፡ ማስተዋለን ያዴሇን፡፡ 

የኢትዮጵያ ትንሣኤ ሌዕሌናዋን ሇማየት ያብቃን፡፡ 

 

 

 

 


