
“የስብሰባ ታጋዮቹ” የመፍረክረክ ገመና ሲጋለጥ                                                              

                                               ዘአማን በላይ 

                                                  bzaman@yahoo.com 

  ይህቺን ጥቅሳዊ ርዕሰ በመነሻነት ለመጠቀም የወሰድኩት፣ በአሸባሪው ግንቦት 7 የጡት 

አባትነት ራሱን “የኢትዮጵያ ብሔራዊ ሽግግር ምክር ቤት” እያለ የሚጠራውን እፍኝ የማይሞሉ 

አባላትን በመሰብሰብ “እየመራሁ ነው” የሚሉት ዶክተር ፍሰሃ እሸቱ ሰሞኑን በተለያዩ ድረ-ገፆች 

“የትግል አጋሮቻቸውን” ከዘለፉበት ፅሑፋቸው ላይ ነው።  

ሰውዬው ሀገራችንን ከየት ወደ የት እንደሚያሸጋግሯት ከእርሳቸውና ለጥፋት ሴራቸው 

ካሰማሯቸው ነውጠኞች አሊያም ከሰይጣን በስተቀር የሚያውቅ ባይኖርም (ምናልባትም “ሽግግር” 

የሚለውን ቃል በቅጡ የሚያውቁት ከሆነ ማለቴ ነው)፤ ከመሰንበቻው ግን በውጭ የሚገኙ 

የዲያስፖራ ፅንፈኛ ፖለቲከኞችን ማንነት በሚያሳይ መልኩ በተለያዩ ድረ-ገፆች እንዲህ ሲሉ 

ቢጤዎቻቸውን በመዝለፍ እየደረሰባቸው ያለውን መፍረክረክና ውድቀት አመላክተዋል።…  

የዲያስፖራው የፖለቲካ ጀማሪ ወይም ግልገል ፖለቲከኛው ዶክተሩ “…እኛ ተቃዋሚዎች 

ከወኔ ወኔ የለንም፣ አንድነትና አቅምም የለንም፣ ነፃነትን በውጭ ሃይሎች ምፅዋት ማግኘት 

እንፈልጋለን፣ ሌሎች በታገሉትና መስዕዋት በከፈሉበት ተጠቃሚ መሆን እንሻለን፣ ተስፋ ቆርጠን 

ተበታትነናል፣ በጭንቅላታችን ሳይሆን በስሜታዊነት፣ በዓላማ ሳይሆን በጥላቻ የምንመራ፣ 

የማንደማመጥና እርስ በርሳችን የምንነታረክ፣ የኢንተርኔትና የፓልቶክ በጥቅሉ ‘የስብሰባ ታጋዮች’ 

ሆነናል” ብለዋል።  

እርግጥ የዚህ ፅሑፍ አንባቢ የሀገራችንን ፅንፈኛ ተቃዋሚዎች ጠንቅቆ ቢያውቃቸውም፤ 

የዶክተር ፍሰሃን ‘በቃ ለይቶልናል ማንነታችንም ይኸው ነው’ የሚለውን እማሬያዊ ትርጉም 

ያለውን ዲስኩር ሲሰማ ይበልጥ መደመሙ የሚቀር አይመስለኝም። አዎ! ይህን መሰሉ አባባል 

“ግንባር ተብዬ ልጠራ” እያለ ራሱን በስያሜ ለውጥ የሚሸነግለውና ስድስት በሚሆኑ የማይተማመኑ 

ባልንጀሮች ስብስብ የሆነው የመድረክ የውጭ ግንኘነት ኃላፊ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስም በተዘዋዋሪ 

መንገድ ደግመውታል።  

ፕሮፌሰሩ እንዲህ ይላሉ -“በውጭ የሚገኙ ዲያስፖራዎች 50 ዶላር እየሰጡ መንግስት 

እንድንገለብጥ ይፈልጋሉ።” …ታዲያ ይህ የመድረክ አባባል ሀገር ውስጥ በሰላማዊ መንገድ ህገ-

መንግስቱንና ህገ-መንግስታዊ ስርዓቱን አክብረን እንንቀሳቀሳለን እያለ፤ በሌላ መልኩ ደግሞ ህገ-

መንግሰቱን በሚፃረር አግባብ መንግስት እንዲገለበጥ ከሚሹ ሃይሎች ጋር በመሞዳሞድና 50 ዶላር 
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በነፍስ ወከፍ ከአክራሪ ዲያስፖራዎች በመቀበል ሲሰሩ እንደነበር የሚያረጋግጥ ነው። ምክንያቱም 

ራሳቸው እማኝነት የሰጡበት ጉዳይ ነውና።  

ያም ሆነ ይህ፤ የዚህ ፅሑፍ ዋነኛ ዓላማ የዲያስፖራ ፅንፈኛ የፖለቲካ ሃይሎች እንዴት 

እንደተፍረከረኩ አሊያም ህገ-መንግስትንና ፀረ-ህገ-መንግስት አካሄድን እያጣቀሱ በመሄድ በሁለት 

ቢላዋ የሚበላው መድረክ እንዴት 50 ዶላር ከፅንፈኞች ይሰበስብ እንደነበር መዳሰስ አይደለም።  

ይልቁንም ፅሑፉ “የስብሰባ ታጋዮቹ” እነ ዶክተር ፍሰሃና ቀቢፀ-ተስፈኛ አጋሮቻቸው ለምን 

እንዲህ ዓይነት የኪሳራ ፅዋን እንደተጋቱ እንዲሁም መድረክ የተሰኘው ፈራሽ “የድንቡሽት ቤት” 

ባልደረቦች ስብስብ ከምናባዊ “መንግሰት ገልባጩ” ጋር ያለውን የጥቅም ትስስር የማታ ማታ ለምን 

ይፋ እንዳወጣው ለውድ አንባቢዎቼ በግልፅ ለማሳየት ይሞክራል። 

በቅድሚያ ሁሉንም ተቃዋሚ ተብዬዎች የሚመለከት የጋራ ስብዕናን መዳሰስ ለፅሑፌ 

ማንፀሪያ ጠቃሚ ይመስለኛል። እንደሚታወቀው የዲያስፖራ ፅንፈኛ ፖለቲከኞችም ይሁኑ 

መድረክን መሰል የሀገራችን ሁለት እግር አለን ብለው ሁለት ዛፍ ላይ መውጣት የሚሹ አንዳንድ 

ተቃዋሚ ተብዬዎች በሽቅድድም መልክ “አንድ ነን” ብለው መሰባሰባቸው እውነት ነው። 

ተሰባስበውም መቀናጀታቸው እንዲሁ። ለጥቀውም ይጣመራሉ። ተጣምረውም አይቀሩም-ህብረት 

አለን በማለት ያብራሉ። ግንባር ፈጥረናል ብለመውም ያውጃሉ። ግና ብዙ አይቆዩም። “ሃምሳ 

ሎሚ ለሃምሳ ሰው ጌጡ፣ ለአንድ ሰው ግን ሸክሙ ነው” በመባባል ቃል በተግባቡ ማግስት፤ 

ሎሚዎቹን አንዳቸው ጠቅልለው ለመሸከም በሚያደርጉት የስልጣን አጭር ርቀት ሩጫ 

ይበታተናሉ። 

 ታዲያላችሁ የሎሚዎቹን ባለቤት ወይም ተሸካሚ ለመለየት በሚያደርጉት ሽኩቻና 

መጠላለፍ ብተናቸው እንደገና ወደ አንድ ቡድንነት ይቀየራል—ሁኔታው የሂሳብ ባለሙያዎች 

“ንዑስ ስብስብ” የሚሉት ዓይነት መሆኑ ነው። እናም አንደኛው ንዑስ ስብሰብ ሌላኛውን 

ያጠቁረዋል፤ ጥላሸት ይቀባዋል። ሲዋሃዱ “አፈር አይንካህ” እየተባባሉ ሲንቆለጳጰሱ እንዳልነበር፤ 

ሲለያዩ ደግሞ ለመቦጫጨቅ የፍጥነታቸው ልኬት ወደር የለውም። 

ከልምድ እንዳየነው አንደኛው ስለ ሌላኛው ልቦለድ ይሁን ኢ-ልቦለድ በቅጡ ያልታወቀ 

መፅሐፍ ይፅፋል። እናም ፀሐፊው ራሱን ከጉዳዩ ውጪ አድርጎ “የተበታተንነው እነ እገሌ የስልጣን 

ጥማት ስላለባቸው ነው” በማለት ወትሮም ያልነበረን መተማመን በግልባጩ ሊያሳየን ይፈልጋል። 

ይህ ብቻም አይደል— በውህደታቸው ወቅት “ድር ቢያብር…” ተባብለው ቅዱስ መፅሓፍት ላይ ቀኝ 

እጃቸውን ጭነው ሲማማሉ፤ ግራ እጃቸውን ጎናቸው ስር ከሻጡት ካራ ላይ አሳርፈው ነው።  



 አንድ የጋራ ጠላት ያላቸው በማስመሰል “የትግል አጋር” መሆናቸውን በየአደባባዩ በነገሩን 

መባቻ ፤ ጎራ ለይተው፣ ሽመል ከገበያ ገዝተው በየመንገዱ በጠራራ ፀሐይ መዣለጣቸውን፣ ነጥብ 

ያዥ በሌለበት በቡጢ መናረታቸውን፣ በድንጋይ መፈነካከታቸውንና መቀጣቀጣቸውን 

ወዘተርፈ…አሳይተውናል። በጥምረቱ ማግስት “የእነ አገሌ ቡድን እነ እገሌን አገደ፣ ከሰሰ…” 

የሚለው ዜናቸውን ለማድመጥ የአንድ እጅ ጣቶችን ሳምንታት ያህል ዕድሜ እንኳን መቁጠር 

አያስፈልግም። ሌላ ሌላም….. 

  ያም ሆነ ይህ እስቲ ወደ “አሸጋጋሪያችን” ዶክተር ፍሰሃ ሰሞነኛ ዲስኩር 

እናምራ።…ዶክተሩ እንዳሉት ሳይሆን፣ እርሳቸውን ጨምሮ የዲያስፖራው ፅንፈኛም ይሁን የሀገር 

ቤት ተጣማሪው ሁሉንም ሀገራዊ ጉዳዮች በባዕዳን ሃይሎች አማካኝነት ማግኘት የሚሻ ነው። 

በዚህም የአጭር ርቀት ሩጫን አንደ አማራጭ ይወስዳል። የሩጫቸው ግብ መዳረሻም፤ ያለ 

የምርጫ ሂደት በአቋራጭ  የስልጣን እርካብን መቆናጠጥ ነው፡፡ በዚህም ከሀገራቸው ህዝብ 

ዴሞክራሲያዊ ውሳኔ ይልቅ፤ ሌት ተቀን በውጭ ኃይሎች የሚሽከረከር ዴሞክራሲን እንደ 

ፍቅረኛቸው የሚናፍቁ ጉደኞች ናቸው፡፡ 

ፅንፈኛው ዲያስፖራ የውሸት ወሬ እየተነተነ በባህር ማዶ በባዶ ሜዳ ላይ አካኪ ዘራፍ 

ሲል፤ ለስሙ ’በህገ - መንግስታዊው ማዕቀፍ ውስጥ ሆነን ዓላማችንን በማራመድ ስልጣን 

እንይዛለን’ የሚሉት እንደ መድረክ ዓይነቱ የሀገር ውስጥ ፖለቲከኛ ደግሞ፤ በትክክለኛ 

አመለካከታቸው ውስጥ ለውስጥ እጣንና ከርቤ እያጨሱ ‘የውጭ ኃይሎች ሆይ፣ በእናንተው መጀን 

ይሁንና ለስልጣን ታበቁን ዘንድ እንለማመናለን’ እያሉ ይፀልያሉ። ከዚህ መለማመናቸው ባሻገር፤ 

ስልጣን ላይ የሚወጡበትን ጊዜ በውጭ ኃይሎቹ አማካኝነት ለማሳጠር፤ በቅጡ የማያውቁትን የኒዩ-

ሊበራሊዝም አስተሳሰብ ካባን ደርበው ይደሰኩራሉ፡፡ በጥራዝ ነጠቅነት የለቃቀሙትን የኒዮ-

ሊበራሊዝም ቅንጥብጣቢ ቃርሚያ ሃሳቦችንም በሀገራችን ውስጥ በሌለ ተጨባጭ ሁኔታ ላይ 

ለመዝራት ይሻሉ፡፡ 

ዳሩ ግን “ዘሩ” በምድረ በዳ ላይ የተበተነ እህል ያህል በመሆኑ ፍሬ አያፈራም፡፡ ለምን 

ቢባል፤ ኒዩ-ሊበራሊዝምን በነባራዊ ሁኔታችን ውስጥ ሳይንገዋለል ከነ እንክርዳዱ “እንካችሁ” 

ማለት፤ 41 ቁጥር ጫማን 39 ቁጥር ለሚጫማ ሰው በግድ አድርገው ብሎ የመስጠት ያህል 

በመሆኑና ይህም ጫማው ለግለሰቡ ስለሚሰፋው ተቀባይነት ስለማይኖረው ነው። እናም እንዲህ 

ዓይነቱ እሳቤ ልክ እንደ ጫማው በህዝቡ ዘንድ አዎንታዊ ምላሽ ሊኖረው አይችልም፡፡ በመሆኑም 

እነዚህ ወገኖች ምርጫ በመጣ ቁጥር የሽንፈት ፅዋን ውጤት ለማንሳት ተወዳዳሪ 

አልተገኘላቸውም፡፡ በዚህም የአስተሳሰብ ችግራቸውን ቀርፈው ህዝቡን በማሳመን ለዴሞክራሲያዊ 

ውሳኔው ተገዥ ሆነው ስልጣን ከመያዝ ይልቅ፤ በውጭ ተጽፅኖ የህዝብ መሪ መሆን የሚያልሙ 



“አድሮ ቃሪያ” ቡድኖች ጥምረት ለመሆን በቅተዋል፡፡ የውድቀታቸው ገመና አንዱ መንስኤም 

ይኸው ነው። 

ታዲያ እዚህ ላይ ጥቂት አብነቶችን መጥቀስ ለውድ አንባቢዎቼ ግንዛቤ ጠቃሚ 

ይመስለኛል። ዶክተር ፍሰሃም ሆኑ ዋነኛ አደራጆቻቸው እነ ግንቦት ሰባት ከሀገራችን ጋር የርዕዩተ-

ዓለም ችግር ላለባቸው ፅንፈኛ ኒዩ-ሊበራሎች /እነ ሂዩማን ራይትሰ ዎች፣ አምኒስቲ ኢንተርናሽናል 

ወዘተ…/ ተላላኪ በመሆን የሚሰሩ ናቸው። እነዚህ ሃይሎች በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ 

ስለሚደግፏቸው በሀገራችን ላይ የለመዱትን የውሸት ሪፖርት ጋጋታ ለማውጣት በፈለጉ ወቅት 

ሳይጠሩ አቤት በማለት በሀገር ክህደት የሚሏቸውን ነገር ሁሉ ለመፈፀም አያመነቱም።  

የሀገር ቤቶቹ “50 ዶላር ተቀባዩችም” የሪፖርቶቹ ዋቢና አስረጅ በመሆን በአጨብጫቢነት 

መቅረባቸው አይዘነጋም። እነዚህ ወገኖች በምርጫ 2002 ወቅት በየኤምባሲዎቹ በመዞር እንዲሁም 

ድብቅ የፖለቲካ አጅንዳቸውን በሀገራችን ላይ በኃይል ለመጫን ለሚሹ እንደ ሂዩማን ራይትስዎች 

ለመሳሰሉ ጽንፈኛ ኒዮ - ሊበራል ኃይሎች ተላላኪ ሆነው በማሸርገድ የህልም የስልጣን 

ወንበራቸውን በፍጥነት ለመያዝ ሲቋምጡ ከመመልከታችን ባሻገር፤ ኢትዮጵያ ላይ ለሚያነሳቸው 

የፈጠራ ድርሳኖች በሚያስገርም ሁኔታ ማረጋገጫ ሰጪ ሆነውም ቀርበዋል፡፡ ይህ ብቻም 

አይደለም-አለምዓቀፉ የልማት አጋር ቡድን /DAG/ “የሂዩማን ራይትስ ዎችን ሪፖርት ማረጋገጥ 

አልቻልኩም” ሲል ዘመድ የሞተበት ያህል እዬዬ ማለት ብቻ ነበር የቀራቸው። ይህም መድረክና 

አመራሮቹ  ህዝቡንና ሀገሩን በመካድ ምን ያህል ለባዕዳን ጠበቃ እንደሆኑ በይፋ ያረጋገጠ ሃቅ 

ነው። 

እርግጥ እንዲህ ዓይነቱ ህዝብን የናቀና የሚያዋርድ እነዲሁም በውጭ ሃይል የሚዘወር 

ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ሊመሰረት አይችልም። ምንም እንኳን ተቃዋሚዎቹ 

ህዝብን በሚንቅ አካሄድ፤ ከሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ጋር የማይጣጣም ዴሞክራሲን በውጭ ኃይል 

አማካኝነት ሀገር ውስጥ ለማስገባት ቢያልሙም፣ በመገንባት ላይ የሚገኘው ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት 

ግን የማንንም ይሁንታ የማይፈልግ መሆኑን እየመረራቸውም ቢሆን መረዳት ያለባቸው 

ይመስለኛል። 

ውድ አንባቢዎቼ እንድምትገነዘቡት፤ የሀገራችን ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት በህዝቡ ፍትሐዊ 

ድምጽ የተመሰረተ ነው፡፡ የሥርዓቱ ምሶሶ የሆነው ህገ - መንግስታችን ደግሞ በሁሉም የኢትዮጵያ 

ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ፍላጎትና እምነት ጸድቆ ስራ ላይ የዋለ ሰነድ ነው፡፡ ስለሆነም 

እያንዳንዱ ዜጋ ለዚህ ሰነድ ጥብቅና ይቆማል። ከሰነዱ ጋር መጋጨትም በቀጥታ ከድምጽ ሰጪው 

ህዝብ ጋር መላተም ነው፡፡ ይህ ሁኔታም ሁሉንም የተቃውሞ ጎራ ከጨዋታ ውጪ ያደረጋቸው 

መሆኑን ዶክተር ፍሰሃም ይሁኑ የመድረኩ አፈ-ቀላጤ ማወቅ ይኖርባቸዋል። 



ያም ሆነ ይህ እዚህ ላይ የዶክተሩ “የኢንተርኔት፣ የፓልቶክና የስብሰባ ታጋዩች ሆነናል” 

የሚለው አባባል ሳይጠቀስ የሚታለፍ አይደለም። እርግጥም የኋሊት ሄዶ የኢንተርኔት ዓለማቸውን 

ቅዥት ማስታወስ ግድ ይላል።… 

… በሃሳብ ስምንት ዓመት የኋሊት ልውሰዳችሁ — ወደ ምርጫ 97 የቀለም አብዮት 

ጅማሮ፡፡ የዛሬዎቹ የኢንተርኔትና የፌስ ቡክ ተዋናዮች፤ ያኔ ህገ-መንግሥቱንና ህገ-መንግሥታዊ 

ስርዓቱን በአመፅ ለመጣል የጎዳና ላይ ነውጥ አቀጣጠሉ፡፡ በነውጥ ስልጣን ካልያዝን ምንም ዓይነት 

የምርጫ ውጤትን አንቀበልምም አሉ፡፡  

ለጥቀውም የምዕራቡን ዓለም አክራሪ ኒዮ ሊበራሎችን ‹ለዙፋን አብቁን› በማለትም 

‹‹አንጋሽ›› ፍለጋ ይሯሯጡ ጀመር፡፡ ‹‹አንጋሾቹም›› ያለ ሃፍረት በአንዲት ሀገር ሉዓላዊነት ውስጥ 

ጣልቃ በመግባት፤ በኢትዮጵያ መንግሥት ላይ የሪፖርት ጋጋታ በማውጣት የተላላኪዎቻቸውን 

እንባ ለማበስ ሞከሩ፡፡ ህዝባችን ግን ‹‹በሉዓላዊ የስልጣን ባለቤትነቴ ምን ጥልቅ አደረጋችሁ?› 

በማለት እጢያቸውን ዱብ አደረገው፡፡ … ግና ተስፋ አልቆረጡም - በገሃዱ ዓለም ላይ ምናባዊ 

ቅዥታቸውን ቀጠሉበት፡፡ ዛሬም ድረስ በኢንተርኔት አብዮት።… 

መቼም ውድ አንባቢዎቼ እነዚህ የአመፅ ደዌ የተጠናወታቸው ኃይሎች፤ የሀገራችንን ሰላም 

ለማወክና የህዝቦቿን ሁለንተናዊ ተጠቃሚነት ለመናድ በተለያዩ ጊዜያት እስከ ምርጫ 2002 ድረስ 

ያልሞከሩት የጥፋት ተልዕኮ እንደሌለ ከእናንተ የተሰወረ ጉዳይ አይደለም፡፡  

በተለይም እነ ዶክተር ብርሃኑ እና የቀድሞው ስርዓት ናፋቂዎች፤ የሀገራችን ደመኛ ጠላት 

የሆነውና በእድገታችን እርር-ድብን በማለት የሚቀናው የኤርትራ መንግሥት ተላላኪ ሆነው ሽር 

ጉድ ሲሉ መክረማቸው፤ ግለሰቦቹ ምን ያህል ሀገራቸውን የካዱ እንደሆኑ እንደምትገነዘቡ 

እርግጠኛ ነኝ፡፡  

ታዲያላችሁ እኚህ ‹‹የትም ፍጪው ስልጣኑን አምጪው…›› በሚል የአፍቅሮ - ስልጣን 

ብሂል የታወሩ ግለሰቦች፤ ምርጫ 2002ንም ለማደናቀፍ ያልወጡትና ያልወረዱት የህልም ዓለም 

ዳገትና ቁልቁለት የለም፡፡ በወቅቱም ከአምስት ዓመት ሽንፈት በኋላ፤ እንደገና ከፅንፈኛ ኒዮ-

ሊበራሎች ጋር በመሆን፤ ነፃ፣ ፍትሃዊና ዴሞክራሲያዊ የነበረውን ምርጫ ለማጠልሸት ያላደረጉት 

ጥረት አልነበረም፡፡  

ኃይሎቹ በቀለም አብዮተኛነት ከእነ ሂዩማን ራይትስ ጋር ተሰልፈው በዚያን ሰሞን ብቅ 

ቢሉም፤ ህዝቡ በአምስት ዓመት ውስጥ የተጠቃሚነት ደረጃው በከፍተኛ ሁኔታ በማደጉ 

‹‹አታደናቁሩን›› አላቸው፡፡ እናም የአመፅ ፍላጎታቸውን እዛው ባህር ማዶ ዳንኪራ ሲረግጡበት 

ከረሙ፡፡ … 



ጽንፈኛ ዲያስፖራዎች በእነዚህ ተግባሮቻቸው ብቻ የተገቱ እንዳይመስላችሁ፡፡ በዓለማችን 

ላይ አንድ ዓይነት የአመጽ ክስተት ሲፈጠር ከሰሙ ዕፅ እንደወሰደ ሰው የስሜት ህዋሳታቸው 

ይነቃቃል፡፡ እናም ከየተወሸቁበት ጎሬያቸው በመጠራራት ‹‹እልል በቅምጤ›› እያሉ ጮቤ 

ይረግጣሉ፡፡ በሰሜን አፍሪካው ቀውስ ወቅትም ያደረጉት ይህንኑ ነው፡፡ በእነ አሜሪካና የጀርመን 

ድምፆች፣ በተለያዩ ድረ-ገፆች፣ ኃላፊነት በጎደላቸው አንዳንድ የሀገር ውስጥ የግል ሚዲያዎች 

አመፅን ይተነትኑ ጀመር፡፡ እንዲያውም በቀለም አብዮት የታገዘ የጎዳና ላይ ነውጥ እንዴት 

እንደሚካሄድ ትምህርት እስከ መስጠት ድረስ ነውጥ አምላኪ መሆናቸው የቅርብ ጊዜ ትዝታችን 

ነበር፡፡  

ዳሩ ግን ምን ዋጋ አለው? - ‹ምናልባትም ኢትዮጵያ ውስጥ አመፅ ካነሳን፣ በግርግር 

የስልጣን ኮርቻን ልንፈናጠጥ እንችላለን› በሚል በየሚዲያውና በየኢንተርኔት መስኮቱ  ሲጋለብበት 

የነበረው የተሳሳተ የቀቢፀ- ተስፋ የምኞት ፈረስ ግን ሰሚ አልነበረውም፡፡ የአመፁ ዲስኩር ከሀገሪቱ 

ተጨባጭ ሁኔታ ጋር የማይሄድ ከመሆኑም ባሻገር፤ ህዝቡ እስካሁን ድረስ በመንግሥት 

ስኬታማነትና ትክክለኛ አመራር ሰጪነት ተጠቃሚነቱን በማያሻማ ሁኔታ አረጋግጧል። ወደፊትም 

በተነደፈው የአምስት ዓመት ዕቅድ ህይወቱ ይበልጥ እንደሚሻል በጥብቅ ያምናል፡፡ ሰብዓዊና 

ዴክራሲያዊ መብቱ ሳይሸራረፉ እያጣጣማቸው እንዲሁም የአስተማማኝ ሰላም ባለቤት በመሆኑ 

የአደናቃፊ ጽንፈኛ ዲያስፖራዎችን የማደናገሪያ ቅንጭብጫቢ ወሬዎችን የሚሰማበት ጆሮ 

አልነበረውም፡፡ … 

በሀገራችን በጥብቅ የሚፈለጉት ወንጀለኛ ጽንፈኛ ዲያስፖራዎች እንደ ያኔው ሁሉ፤ 

ትናንትም አመፅን ለማስነሳት በማለም በለመደ አፋቸው ‹‹እንደ ቱኒዚያና እንደ ግብጽ 

እንሆናለን…›› እያሉ ለመጨፈር ቢሞክሩም ዳንኪራቸውና ስልተ-ምቱ ሊገናኙ አልቻሉም፡፡ 

ህዝቡም ‹‹እባካችሁ እኛ የህዳሴያችን ሩጫ ላይ ስለሆንን፤ ይህን ‹ማሪንጌ ቻቻችሁን› እዛው 

በምዕራቡ ዓለም የምሽት ክበቦች ውስጥ ደልቁት ሲል የማያሻማ ምላሽ ሰጣቸው፡፡ 

 … ግና ልጄ! እነርሱ ምን ገዷቸው? - የድርጊታቸው አልፋና ኦሜጋ አመፅ ፈጥሮ 

በአቋራጭ ስልጣን ላይ መውጣት በመሆኑ፤ ሁለንተናዊ ተጠቃሚነቱን በማጣጣም ላይ ያለውን 

ሚዛናዊና አስተዋይ ህዝብን ‹ወኔው የከዳው፣ ሃሞቱ የፈሰሰ … ወዘተ› በሚል ይሰድቡት እና 

ያጣጥሉት እንደነበር የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው፡፡ ህዝቡም የግለሰቦቹን ፀረ-ህዝብነት በገሃድ 

ስለሚያውቅ ሰምቶ እንዳልሰማ አልፏቸዋል - ታጋሽ ነውና፡፡ … 

መቼም ነገሩ ‹ያዳቆነ ሰይጣን …› እንዲሉት ነውና፤ እነዚህ ኃይሎች ዓይናቸውን በጨው 

ታጥበው የዛሬ ሁለት ዓመት ገደማ ‹የኢትዮጵያ ህዝቦች ዳግም የውልደት ቀን› በመባል 



በሚታወቀው ግንቦት 20 ቀን ‹‹የቁጣ ቀን›› በሚል ስያሜ ስርዓቱን ‹በቃ!› ለማለት በኢንተርኔት 

ፓልቶክና ፌስ ቡክ ላይ ተፈራረምን አሉ፡፡ መቼም ጉደኞች አይደሉ!… 

 እንግዲህ ልብ በሉ! ፊርማው ተከናወነ የተባለው እዚያው ባህር ማዶ ሲሆን፤ በቀለም 

አብዮት አመፅ ስልጣን የሚያዘው ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው -ለዚያውም በኢንተርኔት ላይ 

ዲስኩር። ወዳጄ ሆይ! እንዲህ ዓይነቱን ቅጥ አምባሩ የጠፋውን ነገር ሳይሆን አይቀርም የሀገራችን 

አርሶ አደር ‹‹አራምባና ቆቦ›› እያለ የሚሳለቀው፡፡ የዶክተር ፍሰሃ ‘የኢንተርኔት አርበኞች ሆነናል’ 

ምስጢርም ታክቲካቸው ከወንጀለኛው ዶክተር ብርሃኑ ነጋ የተቀዳ ለመሆኑ እማኝነት የሚሻው 

ጉዳይ አይደለም። 

ታዲያ በዚያን ወቅት በማይጨበጥና በማይዳሰስ የኢንተርኔት ምናባዊ ዓለም ውስጥ ሆነው 

‹እስከ ሦስት ሺህ የሚደርስ ህዝብ ከግንቦት 20 የድል በዓል ትይዩ ተቃውሞ ይወጣል› በማለት 

ሲደሰኩሩ የነበሩት እነ ውንጀለኛው ብርሃኑ ነጋ፤ ሟርታቸው አዳማጭ አጥቶ የበረሃ ላይ ጩኸት 

ሆኖ መክሸፉ፤ ዛሬም ድረስ የእግር እሳት ሆኖ እያንገበገባቸው ለመሆኑ አዲሱና ተለማማጁ 

የኢንተርኔት የነውጥ አራጋቢውን ማስቀጠላቸው ህያው ምስክር ነው ማለት ይቻላል፡፡ 

እርግጥ ከኢንተርኔት ምናብ ዓለም ፅንፈኞቹም ይሁን ከሀገራችን “የ50 ዶላር ተመፅዋቾች” 

የእከከኝ ልከክልህ ፖለቲካ ጀርባ ያለው ሃቅ ዛሬ ላይ ፍንትው ብሎ ወጥቷል። ይኸውም የጥቅም 

ቁርኝት ነው። አሜሪካ ቁጭ ብለው ከልማት ወደ ድህነት ሊያሻግሩን የሚዳዳቸው እነ ዶክተር 

ፍሰሃ፤ የዲያስፖራውን ገንዘብ በመቃረም የኪራይ መሰብሰቢያ አኮፋዳቸውን ለመሙላት 

የሚሯሯጡ ናቸው።  

“በሰላማዊ መንገድ እንታገላለን” የሚሉት የሀገር ቤቶቹ የአፍቅሮተ-ስልጣን ተስፈኞችም 

ምንም እንኳን ሀገር ቤት ውስጥ ቢሆኑም አካሄዳቸው ከፅንፈኞቹ ዲያስፖራዎች የተለየ አይደለም። 

ትናንት 50 ዶላር እየሰጡ መንግስት ገልብጡልን የሚሏቸውን ዲያስፖራዎች ለምን ዛሬ ላይ 

እንዳጋለጧቸው ከፕሮፌሰር በየነና ከሸሪኮቻቸው በስተቀር ለማንም ግልፅ ባይሆንም፤ ዕውነታው ግን 

የሀገራችን “ሰላማዊ” ተቃዋሚዎች ጊዜና ሁኔታ ከተመቻቸላቸው ምንም ነገር ከመከወን ወደ ኋላ 

እንደማይሉ አመላክቷል። 

  ለነገሩ ቀደም ሲል እንደጠቀስኩት የሀገራችን ተቃዋሚዎች ስልጣንን በማናቸውም ሁናቴ 

ለማግኘት የሚሹ በመሆናቸው እንዲህ ዓይነቱን የክህደት ተግባር ቢፈፅሙ የሚገርም አይደለም። 

ዳሩ ግን በውጭ ከሚገኙ አባሎቻችን ድጋፍ እናሰባስባለን እያሉ ወደ አውሮፓና አሜሪካ በማቅናት 

መንግስት ገልብጡ የሚል “የቤት ስራ” ይዘው የሚመጡ ከሆነ ምን ዓይነት ሰላማዊ ትግል እያካሄዱ 

እንደሆነ ለማናችንም የሚገባን ጉዳይ አይደለም።  



ይህ ሁኔታም በአንድም ይሁን በሌላ መልክ የተቃውሞው ጎራ የኢ-ህገ-መንግስታዊው 

ፅንፈኛ ሃይል ጉዳይ ፈፃሚ ላለመሆኑ ማንም አፉን ሞልቶ በእርግጠኝነት እንዲናገር የሚያስችለው 

አይመስለኝም። ለምን ቢባል ወትሮም ቢሆን ለእነ ፕሮፌሰር በየነ የሚሰጠው የነፍስ ወከፍ 50 

ዶላር መዋጮ በዴሞክራሲያዊ መንገድ ሰላማዊ ትግል እንዲካሄድ ከሚፈልገው ዲያስፖራ የሚገኝ 

ሳይሆን፣ ራሳቸው እንደመሰከሩት መንግስት እንዲገለበጥ ከሚሹ ፀረ-ህዝብና ፀረ-ዴሞክራሲ ሃይሎች 

የሚወረወርላቸው እርጥባን ስለሆነ ነው።  

ይህም በህገ-መንግስቱ ጥላ ስር ሆነን ዓላማችንን እናራምዳለን በሚል የይስሙላ መፈክር፤ 

ሀገራችን በእጅ አዙር ምን ያህል የፀረ-ህገ-መንግስት ሃይሎች መፈንጫ እንደነበረች የሚያመላክት 

ዕውነታ ነው። ምናልባትም ይህ ትስስር ዛሬም ድረስ ያልቀጠለ ለመሆኑ ምንም ዓይነት 

ማስተማመኛ ሊኖር አይችልም። 

በዚህ ፅሑፍ አቅራቢ እምነት፤ ምናልባትም የእነ አቶ በየነ ጴጥሮስ መድረክ የ50 ዶላሩን 

ችሮታ ገሃድ ያወጣው፤ ያው በሚታወቀው የተቃውሞው ጎራ የ“ሲለዩ ቡጭቅ” አባዜ ነው። ይህ 

ሁኔታ የተከሰተውም በጥቅም ግጭት ሊሆን እንደሚችል ለመገመት አይከብድም። ለምን ቢባል 

መድረክ በተለያዩ ጊዜያት “ለድጋፍ” በሚል ሰበብ እንደ ውሃ ቀጂ አሜሪካና አውሮፓ እየተመላለሰ 

50 ዶላር ሲቃርም ኖሮ፤ ዛሬ ላይ በድንገት የትስስሩን ድር ለመበጣጠሰ መነሳቱ ፅንፈኞቹና የሀገር 

ቤቱ በሰላማዊ መንገድ ተንቀሳቃሹ /ውይ እኔን ሰላማዊ ያርገኝ አሉ- እማማ እታገኝ/ መድረክ 

በአንዳች የሴራ ድርድር አለመግባባታቸውን የሚያመላክት በመሆኑ ነው። 

 በእኔ እምነት ተለማማጁ ፖለቲከኛ ዶክተር ፍሰሃ የመፍረክረካቸውንና የውድቀታቸውን 

መንስኤ ሲያብራሩ በተፃራሪው ፌዴራላዊ ስርዓቱን አስመልክተው የተናገሩት አባባል ትክክል 

ይመስለኛል። ይኸውም “…ሥርዓቱ (ኢፌዴሪን ለማለት ነው) መሪውን ቢያጣ እንኳን በዓላማ፣ 

በአቅም፣ በድርጅትና በስነ-ልቦና ፍፁም የበላይነቱን ተጎናፅፎ ይገኛል” የሚል ነው።  

እርግጥ የዶክተር ብርሃኑ ነጋ ደቀ-መዝሙርንና የአሜሪካ “አሸጋጋሪያችንን” ምክር ቤት 

ተብዬን ግልገል አሸባሪ የሆኑትን ግለሰብ እንደ ተቃዋሚ ቆጥሮ ከኢህአዴግ ጋር ማነፃፀር ነውር 

ነው። ይሁንና ሰውዬው ላሉት ጉዳይ ሃሳቦችን ፈታ አድርጎ መመልከት የግድ ይላል።  

አዎ! ሥርዓቱ ታላቁ መሪያችንን አቶ መለስ ዜናዊን ቢያጣም በሚሊዮን የሚቀጠሩ 

መለሶችን ፈጥሯል። በህዝቦች ትግል ሥርዓቱ እውን እንዲሆን ግንባር ቀደም ሚና የተጫወተው 

ኢህአዴግ እንደ ተቃዋሚዎቹ ዓላማ ቢስና በስሜት የሚመራ ሳይሆን፣ የሚፈፅመውን በተጨባጭ 

የሚያውቅና በዓላማ ላይ የተመሰረተ ህዝባዊ እንቅስቃሴዎችን ገቢራዊ የሚያደርግ ነው። በውስጠ-

ድርጅት አሰራሩም ሚሊዮኖችን የራሱ በማድረግ ያማለለ ብቻ አይደለም። የረጅም ጊዜ 



የህዝባዊነት ልምድን ያካበተና የጠራ መስመር ባለቤት በመሆኑ፣ በህዝብ ዘንድ ተቀባይነትና 

ተደማጭነት ያለው ድርጅት መሆኑን መገንዘብ ይገባል።  

እንዲህ ዓይነቱ ሁሌም ቢሆን የውጭ ሃይሎችን ሳይሆን የራሱን ህዝቦች የስልጣን 

ባለቤትነት የሚያምን ድርጅት ደግሞ መቼም ቢሆን የስነ-ልቦና የበላይነት ያለው ነው — የህዝብን 

ክቡርነት አምኖ በመቀበል እንደ ፖርቲ ሃላፊነቱን በብቃትና በውጤታማነት እየተወጣ ስለሆነ። 

እናም አንድ ድርጅት የስነ-ልቦና የበላይነት የሚኖረው ባከናወናቸው ሃገራዊ የልማት፣ የሰላምና 

የዴሞክራሲ ውጤቶች ሳቢያ በሚኖረው የራስ መተማመን እንጂ፤ ፈረንጅ ሀገር ሆነው በኢንተርኔት 

መስኮት የምናብ ዓለምን እየፈጠሩ በመቃዠት እንዲሁም በሌለ ነባራዊ ሁኔታ በየእስቴቱ የስብሰባ 

ተጋይ በመሆን ወይም “ሃት ዶግ” እየበሉ በንፁሃን ደም ለመነገድ በመሞከር አይደለም።  

እናም አሜሪካ ሆነው “የሽግግር ምክር ቤት” የሚል ልቦለድ ቀምረውና ራሳቸውን መሪ ገፀ-

ባህሪ አድርገው በድርሰት ዓለም ውስጥ የሚመላለሱት ዶክተር ፍሰሃ፤ እኛን ወደ እንዲህ ዓይነቱ 

የቅዠት ዓለም ሊያሸጋግሩን ከመሞከር ይልቅ፣ ራሳቸውን ከወንጀለኞች ምህዳር አላቅቀው ወደ 

ሰላማዊ አስተሳሰብ ቢያሸጋገሩ ምንኛ የህሊና ትርፍ ባገኙ ነበር። ግና በወንጀለኞች ገፋፊነት 

በ“ድንገቴ ፖለቲከኛነት” ታጅሎ ያለምንም የፖለቲካ ራዕይ በውጭ ሀገር የስብሰባ ታጋይ ሆኖ 

መንጠራወዝን ስራዬ ብለው ተያይዘውታል። ይህ የዜሮ ፖለቲካ አመለካከታቸውም እንደ ሀገር 

ቤቶቹ ተቃዋሚ ተብዬዎች የራስን የመፍረክረክ ገመና እንዲህ እንዳሁኑ ገልጦ ከማሳየት በስተቀር 

አንዳችም ህዝባዊ አመኔታን የሚያስገኝ አይደለም። ቸር እንሰንብት።      

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 



 

 


