
ይዴረስ ሇኢህአዳግ ፡ ሪፖርት ስሇኢትዮጵያ ቆይታዬ 

ዯስታ ታከሇ (ከሰሜን አሜሪካ) 

ሇአሇፉት 2 አመት ተኩሌ የአማራ ማህበር ሌማት ዴርጅት (አሌማ) የስራ እዴሌ ሰጥቶኝ ሀገሬ ዉስጥ ቆይቻሇሁ። በዚህ 

ቆይታዬ  ከአገሬ ሰዉ ጋር በሰፊዉ ተገናኝቸ ብሶቱንና ዯስታዉን እንዱነግረኝ፤ስኬቱንና ዉዴቀቱን እንዲይ እዴሌ 

አግኝቻሇሁ። ዴሮ ከሀገር ስወጣ በብሔራዊ ዉትዴራና ማሳዯዴ ዘመን ስሇነበር አገሬን ተዘዋዉሮ ሇማዬት እዳሜዬም ሆነ 

አቅሜ አይፈቅዴሌኝም ነበር። ምስጋና ይዯረሳቸዉና የአሌማ የቦርዴ፤ማናጅመትና ሰራተኞች ሰምቻቸዉ በማሊዉቀዉና 

በቀሊለ ሉዯረሱ በማይችለ ወረዲዎችና ቀበላዎች  አሌማ ወዯሚአሰራቸዉ ትምህርት ቤቶችና ጤና ጣባያዎች ሌከዉኝ 

የናፈቀኝን የሀገሬን ተራራና ሸንተረር ተመሌክቻሇሁ። ከዚያ ዯግና ሩሩህ የሀገሬ ገበሬ ጋር ተገናኝቸ ተጫዉቻሇሁ። ባድ 

እጁን እንዃ  ሆኖ እረ ግቡ ቡና ጠጡ እንጂ የሚሇዉ። ምግብ  ከተተረፈረበትና በገፍ ከሚበሊበት፤ 2/3 ኛዉ ከዉፍረት 

ጋር በተያያዘ በሚታምመበት ሀገር አሜሪካ ተካፍል መብሊት ነዉር ነዉ። የትኛዉ ነዉ ስሌጣኔ?( which one is with 

humane value and civilization?)  

እናም ይህ የኢትጵዮያ ቆይታዬ መሬት ሊይ ስሊሇዉ ስሇኢህአዳግ አስተዲዯርም በበሇጠ እንዲዉቅም እዴሌ ሰጥቶኛሌ።  

ስሇሆነም   በቆይታዬ የገጠሙኝን፤ያየሁትን እና የታዘብኩትን  በዚህ ማስታወሻ መጻፍ ፈሇኩኝ።ኢህአዳግም ስሇማነሳቸዉ 

ችግሮች ሰምቶ ትኩረት ይሰጣቸዋሌ፤ ሇዉጥና ማስተካከያ ያዯርጋሌ ብዬ ተስፋ በማዴረግ፤ ካሌሆንም የዴርሻዬን 

አዴርጌአሇሁ ሇማሇት። 

ይዴረስ ሇኢህአዳግ ስሌ  በተሇይ ሇዴሮዎቹ አባልቹ  ሀሳቤን ሇማዴረስ ነዉ።  ከዴሮዎቹም ዉስጥ የዴሮዉ ዴሮ ቀረ፤ ያ 

የሞኝነት ዘመን ነዉ ብሊችሁ አሁን ሀብት ለማካበት (material gain) የምትኖሩ እነዲሊችሁ አዉቃሇሁ። በግሊችሁ 

ሰርታችሁና ጥራችሁ ሀብት ብታካብቱ የሚመሰገን ነበር ግን ሇሀገርና  ሇህዝብ መገሌገያ እንዱሆን በተሰጣችሁ ስሌጣን 

ተጠቅማችሁ  ይህ ምትኖሩሇትን አዱሱ እምነታችሁን ሇማሳካት በሰፊዉ በሙስና  መዘፈቃችሁ  አገር እና ህዝብ እዬጎዲ 

ነዉ።  ዴሮ ኮምኒሰት ነኝ በሊችሁ ብጣሽ ጨርቅ የምትሇብሱትና በቅማሌ የምትበለት የነበረዉ የሀገሬ ሰዉ እንዯሚሇዉ 

ስታጡ የጾማችሁ ናችሁ። እናንተ ዯግማችሁ ዯጋግማችሁ ጊዜ የማይሽረዉን የጆርጅ ኦሬዎሌ/Eric Blair/ Animal Farm 

መጽሀፍ  ታስታዉሱኝ አሊችሁ። የጛዯኞቻችሁን መስዋትነትም የህሉና ሸክም ያሌሆናችሁ ናችሁ። 

 እኔ ሌጽፍሊቸዉ የፈሇኩት  እኔ ሌሙትና  በገዛ ሀገሩ ፍትህና እኩሌነት  ተነፍጎት በዴህነትና በዴነቁርና የሚማቅቀዉ  ወገኔ  

በኔ መሰዋትነት የተሻሇ ስርዓት ፈጥሬሇት  የተሻሇ ህይወት እንዱኖር ብሊችሁ እዴሜአቸዉን ሙለ ሇፍተህና ሇኩሌነት 

ሇታገሊችሁትና ሇምትታገለት ነዉ። ትግለም ሊይ ስትቀሊቀለ እንዯአሁኑ ዘመን ትርፍ ፈሌጋችሁ ሳይሆን፤ በህዝብ ሀብት 

ሇመኖር ሳይሆን፤ የመጨረሻ ስጦታ የሆነቸዉን ህይወታችፉን ሇመስጠት ወስናችሁ ነዉ። ያኔ መኪና ሳይሆን፤ ቪሊ ሳይሆን 

በዯርግ ጥይት ተዯብዴቦና ተመትቶ መሞት ነበር ትረፉ ። ረሀብና ጥማት፤ ብርዴና ቸነፈር ነበር የሚጠብቀዉ።  

 በተሇይ ሇሴት ተጋዲዮች ምን ያህሌ የከፋ እንዯነበር በህይወት የተረፉት ይናገራለ።  እነ ብርቱካን መቅዱሳ  እነሱ 

የተቀበለት ስቃይ ወዯር የላሇዉ ነዉ ይሊለ። ጋኖች አሇቁና ምቸቶች ጋን ሆኑ ይሊሌ የአገሬ ሰዉ። በኢህአዳግና በኢህአፓ 

ስር ተዯራጅተዉ የሜዲዉን ህይወት የኖሩት እሴቶች እህቶቻችን ምን ሉባለ ነዉ? በዯርግ እስር ቤት የማቀቁት እና የአካሌ 

ጉዲት የዯረሰባቸዉ፤ የተረሸኑት ምን ሉባለ ናቸዉ?  እዴሜ ሇኢህአዳግ በምኑም በምናምኑም እና  አንዲንዳም የረባና 

የሚያሳስር ጉዲይ ሳይኖር እያሰረ ሰዉን ያገዝፈዋሌ። ይህ ጀግና ያጣዉ ስዯተኛ ፖሇቲከኛ ዯግሞ የአንዴ ሰሞን ጀግና 

መቀበሌና መሰኘት ወግ አዴርጎታሌ። እነ ሌዯቱንና (ማንዳሊ) አቶ ሀይለ ሻዉሌን(የቁርጥ ሌጅ) ማስታወስ  ነዉ። 

በቆይታዬ ስሊሇዉ ተስፋ ሰጭ እዴገት ብዙ አይቻሇሁ። ግን  ኢሕአዳግ  በሰፊዉ ስሇሚናገር ጊዜዉን በዚህ ሇማጥፋት 

አሌፈሌግም። እኔም በአይኔ ስሇአዬሁት። ሇምሳላ  የዴሮ ኢህአዳጎች የሰሜን ተራራን እና በዬዲን አካባቢ ከሶስተኛዉ አሌም 

አሌፎ ሰባተኛዉ አሇም ይለት ነበር። ዛሬ ይህም ሰባተኛ አሇም ባሇመንገዴ ሆናሌ ፤ መብራት ስሌክ በጉዞ ሊይ ነዉ፤ ጤና 

ጣብያ ፤ ት/ት ቤት አሇዉ። የእዯገት ሇዉጡ እስከሰባተኛዉም አሇምም ዯርሶአሌ ሇማሇት ነዉ።እነዯ ሰሜን ተራራ ህዝቦች 

በኢትዮጵያ ዉስጥ ሇዉጥ ያዩ ብዙ ቦታዎች አለ። ይህን ይበሌ እሊሇሁኝ።ሇነዚህ ህዝቦች ይህ ምን ማሇት እንዯሆነ እነሱ 

ያዉቁታሌ።እነዚህ የሌማት አዉታሮች በነበሩባቸዉ አካባቢ ሇተወሇደና ሊዯጉ ሇዉጡ ትርጉም ሊይሰጣቸዉ ይችሊሌ። 



ይሁን እነጂ የሰሇቸኝ ነገር ቢኖር ኢህአዳግ  ይህን ስራዉን ከዴሮ መንግስታት ጋር እያወዲዯረ አኔ እሻሊሇሁ የሚሇዉ 

ፕሮፓጋነዲ ነዉ። ኢህአዳግ በቆመሇት አሊማና በአሇበት ዘመን መመዘን ሲገባዉ ካሇፉት አስተዲዯሮች ጋር እራሱን 

ያወዲዴራሌ። አሁንማ  አጼ ቴዴሮስም ያዯረጉት የአንዴነት ሙከራም ትክክሌ አይዯሌም እየተባሇ ነዉ። በዚያን ዘመን 

የተኛዉ ሀገር ነዉ በዱሞክራሲዊ ምርጫ የተመሰረተዉ? ይህ ፕሮፓጋነዲ ጠቀሜታ እንዯላሇዉ ኢህአዳግ ወዯ ስሌጣን 

እነዯመጣ የሬዴዮና የኢቲቪ ሃሊፊ ሇነበረዉ ሇመዝሙር ፈንቴ ጠቁሜዉ እሱም ተስማምቶ ነበር። ሇላቹም ነግሬ ነበር። ግን 

ከሊይ ይህን በለ፤ ያን አትበለ የሚሌ ትዛዝ እስከላሇ ዴረስ ሇዉጥ ስላሇ ያዉ ቀጥሇዉበታሌ። አስሌችም ሆኟሌ። ሇነሱም 

መስፈሪያዉን አዉረዯዉታሌ።  እኔ ስሊሇዉ እዴገት ከመናገር ኢህአዳግ አዘዉትሮ ስሇማይናገራቸዉና ስሇማይኩራራባቸዉ 

መናገሩን መርጫሇሁ።ቢሰማ  ይጠቅመዋሌም። 

ችገር አሇ ስትባለ መስማት የማትፈሌጉ እነዲሊችሁ አዉቃሇሁ። ፓሇቲካ የአንዴ በኢኮኖሚ፤ በማህበራዊ፤ በፖሉቲካ እና 

በላልችም ስብጥር (diversed) የሆነ ማህበረሰብ ያሊማቛረጥ ሇጥቅሙና ሇመብቱ የሚያዯርገዉ የሀሳብ ክርክር፤ፍትግያ፤

ዴርዴር፤ ስምምነት፤ሌዩነት መሆኑ ቀርቶ ሁለም እንዯ አንዴ ሰዉ፤ በተሇይም እንዯእኔ ብቻ  ማስብ ነዉ ብሊችሁ የምትኖሩ 

ሰዎች አሊችሁ። በእኔ እምነት ማርክስሲቶች ወዯቁ የምሊቸዉ በዚህ አስተሳሰባቸዉ ነዉ። ይህ የሰዉን ተፈጥሮ ያሊገናዘበ 

አስተሳሰብ ተይዞ  በ21 ክፍሇዘመን ሀገርና ህዝብ ሌምራ ሲባሌ ያሰፈራሌ። ያሳፍራሌም። 

 አይዯሇም በሀሳብ የተሇዬን ‚እናሸንፋሇን እና እናቸንፋሇን‛ በሚለ ቃሊት የተጋዯሇ ማህበረሰብ አካሌ እንዯሆናችሁ 

አዉቃሇሁ። ይህ ያሇአስተማረን ህዝብ በመሆናችን  እስከዛሬ ዴረስ ችግር መፍጠሩ አሌቀረም። ሇማስረጃነት  ሇግሇሰብ 

መብትና እና ሇሀሳብ ነፃነት ታግሇናሌ የሚለት፤ ሇዚህም አሊማ ሇዘመናት በትግሌ አሇም የኖሩት የህዉሏት አመራር ከሁሇት 

በሀሳብ ሲከፈለ የፈጠረዉ የጠሊትነት ስሜት ያነንም ተከትል የእግዚአብሄር ሰሊምታም በቤተሰብ ዯረጃ ሁለ 

እስከመከሊከሌ ያዯረሰ  ነዉ። በሀሳብ በመሇዬቱ አብሮት የታገሇዉን ጛዯኛዉን ዯመኛ ያዯረገና የእግዜር ሰሊምታ የነፈገ፤ 

ሇላሊዉና ሇማያዉቀዉ ዜጋ የሀሳብ ነጻነት እያተገሌኩ ነዉ ሲሇን የሚያዯርገዉንና የሚናገረዉን አሇመሇዬት ችግር እናያሇን። 

አይዯሇም ማህበረሰብ በብዙ ነገር የተከፋፈሇዉ (specturms) አንዴ ግሇሰብ  እንዃ እራሱን ቢያባዛ (cloning) በቅርፅ 

ሉመሳሰለ ቢችለም ተመሳሳይ እምነትና አመሇካከት ሉኖራቸዉ እንዯማይችሌ ግን ባሇሙያዉቹ ያስረዲለ። ሳይንሱ እንዱህ 

ሲሌ እንዯእኔ አሰብ የሚለን ዯግሞ እነሱን የሁለም እዉቀት ምንጭ አዴርጎ የመቆጠርን በሽታ ያሳዩናሌ። የኛን ሰዉ 

መሆንም ይክዲለ። እኛ እንዯሚገባን፤ እንዯችልታችን፤ እንዯአቅማችን፤ እንዯዉስንንነታችን ፤እንዯከባቢያችን   የዚህችን 

አሇም ተፈጥሮ  እንዴንገነዘብ አይፈቅደም። ሇኛ እነሱ ስሇሚያስቡ፤ እኛ የእነሱ የገዯሌ ማሚቶ  እንዴንሆን ይፈሌጋለ። 

 በመጨረሻዉ የእዴሜ ክሌሌ ሆናችሁም ይህን ሳትገነዘቡ መቅረቱ በእጅጉም ያሳዝናሌ። የሚነሳዉን ችግር ከመፈተሽና 
ከመመርመር ብልም ከማስተካከሌ ይሌቅ የኛ ስራ ጉዴፍ የሇዉም ተብል መከራከሩ አያዋጣም። እንዃንስ የእናንተዉ ሇዚህ 
ምዴር አሇም የሚሰራዉ ሇሚቀጥሇዉ አሇም ነዉ የምነሰራዉ የሚለት  የቫቲካኑ የሮማን ካቶሉክና   እና የሳዉዱዉ 

ንጉሳዊያን ቤተሰብ  (ማስረጃ ፤Princess: A True Story of Life Behind the Veil in Saudi Arabia by Jean 

Sasson)ምን ያህሌ ችግር እንዲሇበት ከማመን በሊይ ነዉ። 

  ከዚያ ባሇፈ ግን እንዯተሇመዯዉ ችግር አሇ ሲሎችሁ አፍጫችሁን የምትነፉትን እኔም እንዯ አቶ መሇስ በሉማልሞ ግቡ። 

እንዯእናንተ አይነቱን  የምንሸከምብት ዘምን ሊይ አዯሌም ያሇነዉ እሊሇሁ ።እንዃንስ ሀገርና ህዝብ ሌትመሩ በዚህ ዘመን 

ሌትኖሩና የማይገባችሁ ናችሁ እሊሇሁ ።  አጨብጫቢና አዴርባይ ከሆነ በሚሉዮን በሊይ  አባሊት አሊችሁ።ሲያጨብጭብም 

ከሌቡ አይዯሇም። እኔም መጻፍ የፈሇኩት እያጨበጨበ ስሇሚሰራዉ ነዉ።  

እንዯአሁኑ ኢህአዳግ  የመንግስትን አዉታር ተቆጣጥሮ በኢትዮጵያ ህዝብ ሀብት ሳያዝና እንዯዘመዴ ማዉጫ ሳይጠቀመዉ፤ 

መሬት አሰጥሀሇሁ፤ ጉዲይ አስፈፅምሌህ አሇሁ የሚሌ ባሊከበት ወቅት፤ከትግረኛ ተናጋሪዎች ዉጭ ጥቂት በጣት ከሚቆጠሩ 

ከሚዯግፉትና  በስዯት ከሚያቁት   አንደ ነኝ ። አሁንም የተሻሇ አማራጭ አጥቸ  ምርጫ ቢመጣ ከሚመርጡት አንደ  ነኝ። 
ኢህአዳግ እስከችግሩ ይሻሇኛሌ የሚያሰኙ በተቃራኒዉ አመራጭ ነን የሚለት፤  በተሇይ በተሻሇ ዳሞክራሲ ሀገር አሇ 
በሚባሇዉ ሀገር የሚኖሩት ዳሞክራሲያዊ እምነቱም ሆነ ግንዛቤዉ የላሊቸዉ በጥሊቻ የታወረ በየሳምንቱና በየወሩ እርስ በርሱ 
የሚናኮር ፤ ይህም ዴርጊት ሇዘመናት የቆዬ ስሇሆነ ይህ አይነቱ ሀገር ተረክቦ ዳሞክራሲና እዴገት ይመጣሌ ብዬ ስሇማሊምን።  



ይህ የሞተን አትቅበሩ፤ የተማመ አትጠይቁ፤ እሳት አትጫጫሩ የሚሌ፤ በክፉዉም ይሁን በዯጉ ሇዘመናት አብረዉ የኖሩን 

ህዝቦች ያስተሳሰራቸዉን ማህበራዊ ክር በጥሱ፤ ከሰዉነት ዉጡና ጭራቅ ሁኑ የሚሌ የኔ አማራጭ ሉሆን አይችሌም። በዚህ 

አዯበቱ ዯግሞ ‚የአንዴነት ሀይሌ‛ እያሇ ራሱን ይሾማሌ። ይኸ ትሊንትና ሻቢያን ኢትዮጵያን ገነጣጠሊት እያሇ ባንዱራ 

እያዉሇበሇበ ደብ ፍርጥ ሲሌ የነበረዉ ዛሬ ሇስሌጣን አብቃኝ ብል ከሻቢያ ጫማ ስር ተበርክኮ የሚሇምነዉ አማራጨ 

ሉሆነኝ አይችሌም። 

ይህ ቁሜሇት አሇሁ ሇሚሇዉ አሊማ  እንዯማርቲን ለተር፤ እነዯ ቸጉቤራ፤ እነዯ እነዯማንዳሊ ከፊትሇፊት ሆኖ ዋጋ  ሉከፈሌ 

ዴፍረቱና ዉሳኔዉ የላሇዉ፤ ሁላ ከሗሊ ሆኖ ላልችን ማገድ ማዴረግ የሚያዉቀዉ ሇኔ አማራጭ ሉሆን አይችሌም። ሁላ 

በመጋዯሌ ነዉ ሇዉጥ መምጣት ያሇበት እያሇ፤ እራሱን ቀዴሞ ግን መስዋት አዴርጎ የማያዉቀዉ አማራጭ ሉሆን 

አይችሌም።  እራሱን ቀዴሞ አርያ ሉያዯርግ የማይችሌ፤ የፈተና ጊዜ የሀገራችን  ወግ የሆነዉ ወዴነት የላሇዉ አማራጭ 

ሉሆን አይችሌም። (በአስረጅነት  በምርጫ 97 ግርግር ወቅት አንደን  ፖሉሶች ሉይዙት ሲሄደ ያሳዬዉ ዴርጊትና ሆነዉ 

መሆን። አሁን ዉጭ ሆኖ ሌዋጋ ነዉ እያሇ የሚፎክረዉ፤ አንዴም ቀን ግን እዬዞረ ሇሚሰበስባቸዉ የሆነዉዩን ያሌነገራቸዉ።) 

አሁን ዯግሞ ተይዞ ያሇዉ ፋሽን ሉያስሩኝ ሲለ ሮጨ አምሌጨ መጣሁ የዘወትር ዜና እዬሆነ ነዉ። የምሰራዉ በህጋዊ እና 

መብቴ ነዉ ብል ካመነ የምን ሩጫ መጣ። ሇህግ የበሊይነት እና  ሇሰዉ ሇጅ ነጻነት እንዱረጋገጥ ዋጋ ሉከፍሌ ካሇተዘጋጀ 

ማን እዱከፍሌሇት ይፈሌጋሌ።( freedom is not free) 

ላሊዉ አማራጨ እንዲይሆን ያዯረገዉ ምክንያት ተፎጥሮአዊ ክስትት የሆነዉን የሀሳብ  ሌዩነትን ሇማስተናገዴ እና ሰክራቲክ 

አይነት (Socratic method )ክርክር አዴርጎ ከማማር እና ከመረዲዲት ይሌቅ ተመሳሳይ አስተሳሰብ ያሇዉ እየተገናኘ  

ጠሊቴ ናቸዉ የሚሊቸዉን እያወገዘ ይበተናሌ። ዘሊሊም የሁሇት መስማት የተሳናቸዉ ሰዎች መጯጯህ አይነት  ያዯርጋለ።

ክርክር ማዴረግ  ፍሊጎቱም ሆነ ፈቀዯኛነቱ የሇዉም። እኔ የመጨረሻዉን እዉነት ይዣታሇሁ ብል ያምናሌ። ዘሊሊም 

ተመሳሳይ ጥሊቻ ያሇዉ እየተሰባሰበ የእርግማን ስብስባ ያዯርጋሌ።  ከነሱ የተሇዬ  ሀሳብ ካሊቸዉ ጋር በሰከነነና በሰሇጠነ 

መንገዴ መከራከር አይዯፍርም። ወኔዉም የሇዉም። ስሇሀገር ቤት ያሇዉም እዉቀት ከህዝቡ ዉስጥ ኖሮና ከህዝቡ ጋር 

ዉልና አዴሮ ዯስታዉና ጭንቀቱን አይቶ ፤ በቛንቛዉ ተናገሮ ሳይሆን በስማ በሇዉ፤ አንዲንዴ ሚዱያ በሚጽፉትና 

የአህአዳግ መሪዎች በሚናገሩት ነዉ። አንዲንደ በአፍሪካ  የአንዴ ሰዉ እዳሜ ያህሌ ገሀገሩ ዉጭ ኖሮ በማያዉቀዉ 

ይዲክራሌ። ቢያንስ በሚኖሩበት ሀገር አንዃ  በዬዯረጃዉ ሇመንግስት ስሌጣን የሚወዲዯሩትና የሚናገሩት የህዝቡን አብይ 

ጥያቄዎች( main and burning issues) ተረዴቸዋሇሁ ሇማሇት በዬከተማዉ ስብሰባ (town meeting) በዬእንደስትሪዉ  

ከሰራተኛዉ ጋር የራስ መከሊከያ ቆብ (hard hat)ሇብሰዉ ይታያለ። 

ከሊይ በዘረዘርዃቸዉ ምክንያቶች ይህ አይነቱ እዴሌ አግኝቶ ስሌጣን ቢይዝ ፖሉስና ጦር ሀይሌ ቢያገኝ ፤እስር ቤት ቢኖረዉ 

ትሊንት የዯርግ መንግስት ያዯረገዉን ከማዴረግ ወዯ ሗሊ የማይሌ  ነዉ። በሰሇጠነና በሉበራሌ ማህበረሰብ ዉስጥ አየኖረ 

በሀሳብ የሚሇዬዉን ጠሊት የሚሌ እና አቅም ቢያገኝ ሉያጠፋ የሚችሌ ነዉ። ሰዉዬን ገዴዬ ሀሳብን አጠፋሇሁ የሚሌ ነዉ። 

ሰዉን የሚገሇዉ በአይን የማይታየዬዉ ቫይረስና ባክተሪያ ነዉ። እዉቀትና ጥበብ አያስፈሌገዉም። የሀገሬን ሰዉ ማሊሪያና 

HIV ቫይረስ ነዉ የሚጨርሰዉ። ሇኔ እነዚህ   ሰዎች ከዚህም በታች ናቸዉ።  መማር አካባቢንና ማህበረሰብን ሇመቀዬር፤ 

ህይወትን ሇመሇወጥና ሇማሻሻሌ መሆን  ነበረበት። የኛ ሀገር አንዲንዴ ሙሁሮች ግን የወባ ትንኝ  የምትሰራዉን ሰዉ 

መግዯሌን አዯርጋሇሁ የሚለ ናቸዉ። ይህንንም እነዯስኬት የሚቆጥሩ ናቸዉ። ሀገሬም በሰፊዉ አምርታቸዋሇች።  

 ስሇዚህ እነዚህ አይነቶቹን አማራጭ የማይሆኑትን ትቸ ኢህአዳግን እንዱስተካከሌና እዱሻሻሌ መከራከሩ ይሻሇኛሌ ሇዚህም 

ነዉ ስሇኢትዮጵያ ቆይታዬ ትዝብቴን ሇኢህአዳግ መጻፍ የፈሇኩት። 

ትሌቁ ክፍትት  ነጻ እና ጠንካራ ተቛማት አሇመኖር 

በኢትዮያ ዉስጥ ቆይታዬ ትሌቁ ክፍተት ያሇዉ የመንግስት አካሊትን በየተዋረዴ ያሇዉን ስራ አስፈጻሚ፤ፒሉስን፤ፍርዴቤትን 

እና ላልች አካሊትን የሚከታተለ ተቓማት ሇዜጎች ጠበቃ የሚሆኑ (watchdogs) አሇመኖር ነዉ። መብቴ ቢገፈፍ ሇዚህ 

ተቓም ሂጀ እናገራሇሁ፤ ይህም ተቓምም ይዯርስሌኛሌ  ተብል ተስፋ የሚጣሌበት የሇም።  



ሁለን ባሌዘረዝርም አንዲንዴ ሇማስረጃ እንዱሆንኝ ሊቅርብ።  በእኔ እምነት መስተካከሌና መታረም አሇባቸዉ ያሌዃቸዉን 

እዬያዝኩ  ያሌሄዴኩበት መስሪያ ቤት የሇም ማሇት ይቻሊሌ። ግብርና ቢሮ፤ጤና ቢሮ፤ባህሌና ቱሪዝም፤ መብራት ሀይሌ፤

አካባቢና ተፈጥሮ ጥበቃ፤ ሚሉሻና ጸጥታ፤ የህግ ማረሚያ ያዘወትርኩባቸዉ ናቸዉ። ወዯ ባህርዲር ስብሰባ ሉያዯርጉ 

ሲመጡ ዯግሞ አዱስ አበባ ሊይ ቁጭ ብሇዉ ኢትዮጵያ ዉስጥ መብት እንዱከበር አዯርጋሇሁ የሚለትን ሰብአዊ እና እንባ 

ጠባቂ ኮሚሽንን አግኝቻሇሁ።  አንዲንድቹ መስሪያ ቤቶች እስኪሰሇቹኝ ዴረስ ሄጀባቸዋሇሁ።  

ወዯ ሀገር ቤት ተመሌሸ ወዯ ስዴስት ወር እንዯቆዬሁ ፖሉሶች ከአሇሁበት ሆቴሌ መጥተዉ እንዯሚፈሌጉኝ ተነገረኝ። ሇምን 

እንዯሚፈሌጉኝ መሌክት ስሊሌተዉ  ከየትም እንዯሚፈሌጉኝ ስሊሌተናገሩ ምን አሌባት አቶ አምባቸዉ የአማራ ክሌሌ 

የፖሉስ ኮምሽኑ ከዚያ ቀዯም ሂጀ አንዲንዴ ፖሉሶች የሰዉ መብት እየጣሱ ስሊገኘሁ የስሌጠናና የማስተማር ስራ እንዱሰራ 

ተናግሬ ስሇነበረ ምንአሌባት ተጨማሪ ሀሳብ ፈሌጎ ይሆናሌ ብዬ ወዯ  ፖሉስ ኮሚሽን እሄዴኩኝ አያሇ ከሆቴለ ተዯዉል 

ፖሉሶቹ መጥተዋሌ ተባሇኩኝ።  እየመጣሁ እንዯሆነ ተናግሬ ስዯረስ  በምሳ ስዓት እንመሇሳሇን ብሇዉ ሄዯዋሌ ተባሌኩኝ። 

ስጠብቅ ቀሩ።  ከስዓት ዯዉዬ ሇምን እነዯምፈሇግ ማወቅ እፈሌጋሇሁ አሌኩኝ። ፓፒረስ ሆቴሌ አካባቢ ካሇዉ ፖሉስ ጣቢያ 

ና ተባሌኩኝ። ስሄዴ ሇምን ወዯ ሀገር እንዯመጣሁ እንዲስረዲ፤ እና ሰዎችን የኢህአዳግ አባሌ ነይ ብሇህ አስፈራርተሃሌ 

ተባሌኩኝ።ሇስዴስት ወር ሲከታተለኝ እንዯነበረም ነገረኝ። 

 ነገሩ ስሇገረመኝ ወዯ ትዉሌዴ አገሬ እዯመጣሁና ይህን ዯገሞ መንግስት በከፍተኛ እየሰራበት እንዯሆነ፤ ሀገሬ መመሇሴ 

ወንጀሌ ሆኖ ሉያስጠይቀኝ  እንዯማይችሌ፤ እኔ የኢህአዳግ አባሌ አይዯሇሁም ብሆንም የኢህአዳግ አባሌነት ማስፈራራነት 

አይዯሌም ስሇዚህ እንዳት ፖሉስ ኢህአዳግነትን እነዯወንጀሌ አዬው ብዬ ተከራከርኩ ፤ እነዯገና ዯግሞ ያስፈራራሗቸዉ 

ሰዎች ምን አገናኝቶኝ ነዉ ያስፋራራሓቸዉ ብዬ ከሳሾቸን የማወቅ መብት እንዲሇኝ አስረዲሁኝ። ካስረዲሁ በዉሗሊ ፖሉሱን 

የከሰሱኝን ሰዎች እነዱነግረኝ፤ በኔ ሊይ ስዴስት ወር  ምንም አይነት ወንጀሌ ሳሌሰራ ጊዜና ገንዘብ ስሇጠፋብኝ ፖሉሱን 

መክሰስ እንዯምፈሌግና በተሇይም እኔን ተከታተሇዉ ብሇዉ ትዛዝ የሰጡትን ባሇስሌጣን ማወቅ እንዯምፈሌግ ተናገርኩ። 

መግባባት  ስሊሌቻሌን ላሊ ፖሉስ ጋር ተወሰዴኩኝ። የት እንዯምሰራ ስናገር ዯዉሇዉ አረጋገጡና በሌ ሂዴ ተባሌኩኝ። እኔ 

ግን በየቀኑ ሰዉ ስሇአሇዉ ችግር ይነገረኝ ስሇነበር በኔም ሊይ ሲዯርስ ተጨማሪ መረጃ ሆነኝ።  

እንዯተረዲሁት ጣናን ዙሪያሁን ‚ ሌማታዉ ባሇሀብቶች‛ ከጣና ሆቴሌና ከእንግዲ ማረፊያዉ አካባቢ ያለትን ቦታዎች 

ወስዯዋሌ ወስዯዉም ትዉሌዴ የማይተካቸዉን አገር በቀሌ ዛፎች ጨፍጭፈዋሌ። ገና ወዯ ሀገር ቤት ሳሌሄዴ አቶ አዱሱና 

አቶ አያላዉ ከላልች የስራ ባሌዯረቦቻቸዉ ጋር መጥተዉ እያለ በሌማት ሰበብ ጣና ሀይቅ ዙሪያ ሇተወሰኑ ሰዎች ሰጥታችሁ 

በዉሗሊ ያገሬ ዜጋ በሀገሩ ሀብት በጣና ዙሪያ በዚህ ማሇፍ ክሌከሌ ነዉ እነዲይባሌ ስጋቴን ገሌጨ ነበር። ሌክ ካሉፎርኒያ 

አካባቢ እንዯተዯረገዉ። በዉቂያኖሱ ዲር አካባቢ ቤት የሰሩት በዚህ ማሇፍ ክሌክሌ ነዉ ብሇዉ ወዯ አሸዋዉ ዲር 

የሚሄዯዉን ሰዉ እንዯከሇከለት።ስሄዴም  ‚ሌማታዊ ባሇሀብቶች‛ እስከእዉሃዉ ዴርስ እየመነጠሩት አገኘሁ። በቦታዉ 

የነበረዉን መሀንዱስ እስከዚህ ዴረስ ሉሰጡ እነዯማይችለ ተናግሬ መዘጋጃ ቤት ሂጀ ሪፖርት አዯረኩ። አብረን ከመዘጋጃ 

ቤት ሶዎች ጋር ሂዯን አሳዬሁ። እነዚህ ሌማታዊ ባሇሀብቶች አንዲንድቹ በጸረ-ሙስናም ወንጀሌ የተከሰሱ ናቸዉ። አንዲነዴ 

የክሌለን ባሇስሌጣናትም አሸከር ያዯረጉ ናቸዉ። በአንዴ ወቅት ከናዝሬት ዴረስ በአዉሮፕሊን የሰንጋ ስጋ አስጭነዉ ጣና 

ሆቴሌ  ሊይ ግብር እሰከማብሊት ይታወቃለ። ከግብር ታዲሚዉ  በአብዛኛዉ ስራ ሇማግኘት፤ ከገጠር ወዯ ከተማ ሇመግባት 

ብል የኢህአዳግ አባሌ የሆኑት የገጠር መምህራኖችና ኢህአዳግ ወዯ አዱስ አበባ ሲጛዝ በየመንገደ የሇቀማቸዉ  ናቸዉ። 

ከእነዚህ ጋር አሌተዋወቅም። እነሱም ናቸዉ ፖሉስ የሊኩቡኝ።   

ስሇጣና ዙሪያ ከተነሳ ላሊም ‘ሌማታዊ ባሇሀብት’ በላሊ አቅትጫ ዯግሞ የበሬ ግምባር ክምታክሇዉ ፓርክ ግማሹን  ከሆቴለ 

ጋር ጨምሮ አጥሮታሌ። ነፃ አሌጋ  እስከአዝናንኝ የሚቀርብሊቸዉ እንዯፈቀደሇት ይነገራሌ። ኢህአዳጎች የሌማታዊ 

ባሇሀብቱን ዴርጊት ስሊሊዩ አይዯሌም።   ግን ማን ያጣራሌ? የተኛዉ ጠንካራ ሚዱያ፤ የተኛዉ ተቛም? 

ምንም ወንጀሌ ሳሌሰራ ፒሉስ የመሊኩ  ጉዲይ ስሇአሳሰበኝ መማሪያ እንዱሆን ብዬ፤ ወዯ ክሌለ ምክር ቤት፤ ወዯ ፖሉስ 

ኮሚሽን፤ ወዯ ክሌለ ፀረ- ሙስና ኮሚሽን፤ ወዯ ክሌለ አቃቢ ህግ ቢሮ፤ ወዯ አማራ ብዙሃን መገናኛ  ስሌጣናቸዉንና 

የመንግስትን ተቓም ፖሉስን ተጠቅመዉ  በኔ ሊይ የስዴስት ወር ጊዜና ገንዘብ እንዱጠፋ ያስዯረጉ ሰዎች ስሊለ ይህ ዯግሞ 

በስሌጣን መባሇግ እና መብት መጋፋት ስሇሆነ ይጣርሌኝ ብዬ አቤት አሌኩኝ። መሌስ የሚሰጠኝ ጠፍቶ ቀረ። ግን ኢትዮጵያ 

ዉስጥ አስሩን ስነምጋበር በታፔሊዌዉ ያሇጠፈ የማራያም ጠሊት የተባሇ ይመስሌ ከመግብያዉ ያሌሰቀሇዉ የሇም። 



ተጠያቂነት፤ ቅንነት፤ …….ግሌጽነት። በዬመስሪያ ቤቱ ታፔሊዉን ሇማሰራት የወጣዉ ወጭ ተዯምሮ ስንት የጎዲና ተዲዲሪ 

ህጻናትን ይረዲና ተስፋ ይሰጥ ነበር። 

ላሊ መረጃ በላሊ  ጊዜ በጠዋት ከባህርዲር ወዯ ጎንዯር ሰሄዴ ማክሰኝት ሊይ የኬሊ ፍተሻ ስሇአሇ ዉረደ ተባሌን። ከሚኒ ባሱ 

የነበረን በሙለ ወረዯን ተፈተሽን። ፖሉሱ ከሊይ ወጥቶ ሲፈትሽ ረዲቱ የሚሰበር እቃ ስሊሇ እንዲይሰብርበት ሇፖሉሱ 

ነገረዉ። ፖሉሱ ተናዯዯ። ፍተሻዉን ጨርሰን ግቡ ተብሇን ጉዞ እንዯጀመርን ሽፌሩን ጠርተዉ ወዯ ሃሊ ና አለት። ከዚያ 

ረዲቱን አዉርድ ፖሉሱ ይዯበዴበዉ ጀመር። ከመኪናዉ ወርጀ ህግ አስከባሪ ሆነህና እና የዚህን ሌጅ መብት ሌትጠብቅ 

ተቀጥረህ እንዱህ ሌታያዯርግ እንዯማትችሌ እነዯያዉም ወንጀሌ  እየሰራ እንዯሆነ አብረዉት የነበሩት ከአመስት ባሇይ 

ፖሉሶችም  ወንጀሌ ሲሰራ ዝም ብሇዉ በመመሌከታቸዉ እንዯምጠይቃቸዉ  ስናገር፤ አንተ ማንህ  ተባሌኩና ነገሩ ሁለ 

ወዯ እኔ ዞረ። በሙለ በታክሲዉ ያለት ጭምር  ወዯ ማክሰኝት እሰር ቤት ተባሌን። ሶሰት ከሊሽን ተወዴሮብኝ  እስር ቤት….. 

በማግስቱ ባህርዲር ተመሌሸ የተፈጸመዉን ሇኮማንዯር ዯጀኔ ( ምክትሌ ኮሚሽነር ) ሪፖርት አዴርጌአሇሁ።  

ተጨማሪ መረጃ በላሊ ጊዜ ከወዯ ዯባርቅ የስሌክ ጥሪ ዯረሰኝና ስሌኬን ከቤተሰብ እንዲገነችዉ፤ እኔ እነዯማሊዉቃት ግን 

ስሇኔ እንዯምታዉቅ ነግራኝ፤ ዯባርቅ ከተማ መሬት አስተዲዯር ዉስጥ ትሰራ እንዯነበር አሇስባሊቸዉ ስሊሌኩ ከስራ አነሱኝ፤ 

እኔ የዴርጅት አባሌ ነኝ ግን ሇማን አቤት ሌበሌ አሇችኝ። ከስራ ያነሱኝን ምክንያት በጹፍ እንዱሰጡኝ ስጠይቅ አይቻሌም 

አለኝ አሇችኝ። በቃሌ የወሰኑትን ሇምን በጹፍ ሉሰጡሽ ፈሩ ብዬ የማግኘት መብት እንዲሊት ከዚያም የትኛዉም ቦታ ሂዲ 

መክሰስ እንዯምትችሌ እስከዚያዉ ግን በአካባቢዉ ሊለት የመንግስት ተቛማት፤ ሇዴርጅት ጽ/ቤት፤ ሇቅሬታ ሰሚ ቢሮ ፤ 

ሇሴቶች ቢሮ አቤት እንዴትሌ እኔም ሇአንዲንድቹ እንዯምዯዉሌ ተናገርኩ፤አይ ወንዳሜ ከዚህ ያለት የሚረደን ቢሆንማ 

ኖሮ ወዯ አንተ  ባህርዲር ዴረስ ባሌዯወሌኩ ነበር አሇችኝ። ምክንያቱም ይህን ሁለ በዯሌ የሚያዯርስብኝ የዞኑ አስተዲዲሪ 

የአቶ ግዛቴ ወንዴም ስሇሆነ ማንም ዯፍሮ ሉጠይቀዉ አይችሌም አሇችኝ።  

ሇምን ወዯ እርሱ አሌዯዉሌም ብዬ ስሌክ ዯዉዬ ጉዲዩን እነዯምከታተሇዉ፤ ሌጅቱ መብት እንዲሊት፤ እሱን ሌናስጠይቀዉ 

እንዯምንችሌ ፤ትክክሌ ካሇሰራም ሲራ እንዱነሳ እንዯምጠየቅ ተናገርጉ። ተመሌሶ ዯዎል አንተ ነህ ስራ የምረታስባርረኝ፤ አኔ 

ዯግሞ እገሌህአሇሁ አሇኝ። እኔ ዯግሞ ይህ ሰዉ ህግና ስርአት እንዲሇ እንዱያዩቅ ብዬ ወዯ ዯባርቅ ፖሉስ ዯወሌኩኝ፤ ሉገሇኝ 

የዛተ ሰዉ ስሊሇ ቃለን ተቀበለሌኝ ብዬ፤ በሗሊ’ማ ምን ሌበሊችሁ። ፖሉሶቹ ሉገሇኝ ነዉ ብል ፈርቶ ድዉሊሌ ስሊለት 

በየዯቂቃዉ ቀንና ላት በተሇያዬ ስሌክ ቁጥር እየዯወሇ የት ነዉ ያሇሏዉ  አሁን ሌገሌህ ሌመጣ ነዉ ይሇኛሌ። ወዯ ማታ 

ዯግሞ አቶ ግዛቴ እራሱ ዯዉል (ላሊዉ ዜጋ በፍትህ እጦት እያሇቀሰ እኻንስ ሉዯወሌሌት ) ሰዉ እያስፈራራሁ እንዯሆን 

እንቆጠብ ነገረኝ። በወቅቱ ጎንዯር ከተማ ስሇነበርኩ በማግስቱ ሄጀ ወንዯሙ በዯሌ እያዯረሰ እንዯሆነ፤ የግዴያ ዛቻ 

ከወንዴሙ እየተዯወሇሌኝ  እንዴሆነ ፤የዯወሇበትን የተሇያዩ ስሌክ ቁጥሮች በዝርዝር እያሳይቸ፤ እንዯአንዴ የመንግስት 

አስፈጻሚም ህግ እንዱያስክብር ጠየቁ። ሇዞኑ ፖሉስ፤ ሇዞኑ ቅሬታ ሰሚ ፤ሇዴርጅት ጽ/ ቤት ሪፖርት አዯረኩ። የዯባርቅ 

ፖሉስም እንዃንስ እኔን ሉረዲ  አስሬ ሊመጣህ ስሇሆነ አዴራሻህን ስጠን አሇኝ።   ዯግነቱ  አቅሙ እንዯላሇዉ ስሇማዉቅ 

ከመሳቅ እና ሌምደን አሁን ሇምጽፍሊቸዉ ከማግኘት ዉጭ። 

ይህ ሁለ የሚዯረገዉና የሚፈጸመዉ ኢህአዳግ አሇኝ በሚሇዉ  አባሊቱና መስርቻቸዋሇሁ በሚሇዉ ተቛሙ ነዉ።እኔ 
የካዴሬዎቹን አቅም ስሊመዉቅና  ከከፋም ወዯ የማዉቃቸዉ የመንግስት ባሇስሌጣናት  እዯዉሊሇሁ ብዬ ተስፋ ስሊዯረኩ 
ነዉ።  በዚህ መሌኩም ዜጎች ሇመብታቸዉ መቆም አሇባቸዉ ብዬ ስሊመንኩ ነዉ።  ሇዚህ ዯግሞ ህገ መንግስት አሇ። 

የአፍሪካን አሜሪካን ሇሰብአዊና ሇፖሇቲካሌ መብት ያዯረጛቸዉን ታሪክ (Eyes on the Prize እና  A People's 

History of the United States by Howard Zin ) ማዬት ጠቃሚ ነዉ። 

እኔን ያሳሰበኝና ይህን እዴፅፍ ያስገዯዯኝ ሇላሊዉ ዜጋ የሀገሬ ገበሬ የተኛዉ ነጻ ተቛም፤ ነጻ ሚዱያ፤ የተኛዉ ተቀናቃኝ  

ፓርቲ፤የተኛዉ የህዝብ እንዯራሴ ሉዯርስሇት ነዉ? የሚሇዉ ነዉ። ነጻና ጠንካራ ተቓም በላሇበት ህገመንግስቱ ከወረቀትነቱ 

አይዘሌም። እናም ኢህአዳግ ከፍተኛ ወጭና አቅም የሚጠይቀዉን የሌማት አዉታሮ በብዴርና በእርዲታ ከሰራ፤ የመሌካም 

አስተዲዯሩን ጉዲይ በሀገሪቱ ህዝብ የሚሰራዉ ሊይ ምንዉ አቃተዉ ያሰኛሌ። ኢህአዳግም ዯግሞ ዲጋግሞ መሌካም 

አስተዲዯር ሊይ ወገቤን ተያዝኩኝ የሚሇዉን መፈተሽ አሇበት። 



አሁንም ዯጋግሞ ኢህአዳግ የፖሉሲ ችግር ሳይሆን የማስፈጸም ነዉ ችግሬ  ይሇናሌ። ቁጭ ብል ጥሩ ጥሩ ቃሌ እየመረጡ 

መጻፍ ቀሊሌ ነዉ፤  ተግባራዊ ካሌሆነ ምን ዋጋ አሇዉ። ግን ሇምን ኢህአዳግ ማስፈጸም አቃተዉ? 

 

የኢህዳግ ሚላዬን አባሊት   

ኢህአዳግ አሇኝ የሚሇዉን ሚሉዬን አባሊት ከመግሇጼ በፊት ዯርግ በኢትዮጵያ ህዝብ ከፈጸመዉ ጭፍጨፋና ዉዴመት 

በሊይ ትሌቁ ኪሳራ  ህዝቡ ሇዘመናት የኖርበትን እሴቶች መበከለ  ነዉ። ዴሮ ሰዉ ፈሪሃ እግዚአብሄር ሆኖ ሰዉ ባያዬኝ 

አምሊክ ያየኛሌ ይሌ ነበር፤ ህሉናዉን የራስ መግዥያ  ያዯርግ ነበር፤ኩራት እራት ነዉ ብል እራሱን ሇርካሽ ነገር አሳሌፎ 

አይሰጥም ፤ አይስገበገብም ነበር። የተናገርኩት ከሚጠፋ የወሇዴኩት ይጥፋ ብል ሇእዉነት የሚቆም ነበር።ዯርግ እኒዚህን 

አጥፍቶ ጥቅም የሚያስገኝ ከሆነ እናቱን መሽጥ ችግር የሇዉም በሚያሰኝ ስነ ምግባር ቀየረዉ። በዯርግ ዘመን መኖር ካዴሬ 

ሆኖ ያሌተሰራዉን ተሰራ ፤ያሌተዯረገዉን ተዯረገ ብል፤ከመሪዎቹ የተወረወረችዉን ቃሌ ነጥቆና ሽምዴድ፤ ጮላ ሆኖ ወዯ 

ስሌጣን መምጣትና በህዝብ ሀብት መኖርና  መስረቅን  ነዉ ያስተማረዉ። በራስ መተማመንን፤ ጥሮ ግሮ መኖርን ፤

በጉሌበቱና በሊቡ መኖርን ሳይሆን አዴርባይና አጎብዲጅ ሆኖ ፤የግሌ ነጻነቱን ሽጦ፤የአሇቆቹ አሽከር ሆኖ እሱ በላልች ጌታ 

መስል መታዬትንና መኖርን ተክልሌን ዯርግ አሌፏሌ። ነብሱን አይማረዉና!!!!! 

 ይህን አይነት ስነምግባር ያሇዉን ኢህአዳግ ተረከበዉ እናም በሚ ሉዬኖች ተቀሊቀለት። ከዚህ በተጨማሪ መንግስት  

ትሌቁ ስራ ቀጣሪ ዴርጅት በሆነበት ሀገር፤ በአሇም ሊይ የመጨረሻ አስከፊ ዴህነት ባሇብት ሀገር  እና ሀገር ጥል መሰዯዴ 

እንዯልተሪ ማሸነፍ በሚቆጠርበት ሀገር ኢህአዳግ አባሌ መሆን በጣም ቀሊለ ስራ ነዉ።  

ከምርጫ 97 በሗሊ በዯረሰበት መዯናገጥ የአባሊት ቁጥር በማብዛት በምርጫ ማሸነፍን ያረጋግጥሌኛሌ ብል ዴርጅቱ 

የወሰዯዉ ስሌት ጥራት ሳይሆን ብዛት ሆኖ ዴርጅቱን የዉሸት አባሌ እንዯባልን ነፍቶታሌ። ቁጥር ማብዛት አስተማማኝ 

ቢሆን ኑሮ በምርጫ 97 ሊይ አዱስ አባባ ባሌተሸነፈ ነበር። ከምን ያህለ አባሌ ምን ያህለ ሇፓርቲዉ እንዯመረጠ 

ይታወቃሌና። 

በነገራችን ሊይ እንዯምርጫ 97 ኢህአዳግን የሚያስፈራራዉ ፓርቲ አገር ዉስጥ ቢኖር እንዳት ሇኢህአዳግ ጥሩ ነበር። 

ያዲምጥ ነበር፤ችግሮቹን ያይ ነበር። ይህ ሇመኪናና ሇመንግስት ቤት ብል የተቀሊቀሇዉ ህዝብ ካሊገሇገሇ በምርጫ ስራ አሌባ 

እንዯሚሆንና መኪናና ቤቱን ሉያጣ እንዯሚችሌ ይረዲ ነበር። ስሇሆነም ያገኛትን እንዲያጣ  ህዝብ ያገሌግሌ ነበር። አሁን 

የሚያሰፈራራ ፓርቲ ስላሇ ኢህአዳግ ምን ያህሌ እዉነተኛ አባሌ እንዲሇዉ ማወቅ ከፈሇገ ከዛሬ ጀምሮ ነጻ ግሌጋልት ነዉ 

ብል ያዉጅና እዉነታዉን ያዉቀዋሌ። ዴርሻዉን የያዘዉና የወሰዯዉ መሰናበቱን እንዯምርቃት ይቆጥረዋሌ። 

ከምርጫ 97 በፊት በማዯበሪያ አሰጣጥና ገነዘብ አሰባሰብ ሊይ ችግር ነበር። የማዲበሪያ ገንዘብ ካሇመጣህ ተብል 

ያሇፍርዴቤት ትዛዝ ገበሬዉ ይታሰር ነበር። አሁንም አብቁተ ያዯርገዋሌ። ይህን ችግር ያዲምጡኛሌ ሇምሊቸዉ ተናግሬ 

ሇማስረጃም በቪዱዮ ቀርጨ ነበር። የሚሰማ ጠፋ። ምርጫ 97 መጠና እዉነታዉን አሇም ሇኢህአዳግ አሳዬዉ። ከዚያማ 

የዯነገጠዉ ኢህአዳግ እንዴያዉ ምን አዯረዃችሁ፤ምን ሰርቸ ነዉ እያሇ በስብሰባ አገሩን በሙለ ስራ አስፈታዉ። ስሇዚህ 

ኢህአዳግ ሲፈራ ያዴምጣሌ ማሇት ነዉ።  

ሰሞኑን የሪፖረትር ጋዜጣ ስሇኢህአዳግና ሇስአሇፉት መንግስታት የሚሾሙት ሚንስትሮች አቅምና ችልታ አስነብቦናሌ።  

ኢህአዳግ በሚኒስተር ዯረጃ የሚያስቀምጣቸዉን እዩና  በዬክሌለ፤ በዬወረዲዉ፤ በዬዞኑ፤የከተማ ከንቲባ እና ቀበላ ሊይ 

የሚመዯቡትን ገምቱ። በአብዛኛዉ አቅሙም ሆነ ችልታዉ፤ ትምህርቱም ሆነ ሌምደ የላሊቸዉ ናቸዉ። የፓርቲዉ መሪዎች 

መሃይም ተመራጭ እንዯሆነ ነግረዉናሌ። ምክንያቱም የግራ ዘመም እምነት የተማረ ጥሩ አይዯሇም ተጠራጣሪ ነዉ፤ ወሊዋይ 

ነዉ ስሇሚሌ። ከእነሱም ሌምዴ ታክልበት  እናም ኢህአዳግ የማይጠይቅ፤ የማይከራከር ፤ሀሳብ የማያፈሌቅ፤ የተሰጠዉን 

ሃሊፊነት የማይወጣ፤ መወሰን የማይችሌ፤ ማስፈጸም አቅም የላሇዉ አባሊት ሰበሰበ። ተመሪ እንጅ መሪ ሉሆን የማይችሌ 

በመሆኑም በተወሰኑ ሰዎች ብቻ ሸክም ተጎታች ነዉ። መተካካት የሚባሇዉ የሚያስፈራኝ እነማን ሉተኩ እንዯሚችሌ 

ሳስበዉ ነዉ። ኢህአዳግ  እነዚህ ተተክተዉ ዯግሞ ሇረጅም ጊዜ በስሌጣን እቆያሇሁ ብል ያስባሌ። እዴሜ ይስጠንና 

እናዬዋሇን። ኢህአዳግ ስላቱን ቢቀይር ይሻሊሌ። ዯግንቱ ኢህአዳግ እዴሇኛ ነዉ። ነብስ ያሇዉ ተቃዋሚ አምሊኩ 



አሊመጣበትም ወይም እሱን የሚቃወሙትን እርኩስ መንፈስ ሌኮባቸዋሌ። ይህ እርኩስ መንፈስም ባሇፈዉ  ምርጫ ከብዙ 

ቦታ በጣጥሶ ፤ በአዯባባይ እያዯባዯበ ሌምርጫ አቀረባቸዉ። ህዝቡም ከእነዚህስ  ያዉ ኢህአዳግ እንዯፈሇገ ያዴርገኝ ፤

የሇመዴኩት ሰይጣን ይሻሇኛሌ አሇ ። 

ኢህአዳግ እንዯሚሇዉ 99.6 የመረጠኝ ህዝብ ወዴድኝ ነዉ የሚሇዉን ተአማኒነት ላሇዉ (baloney )፤ ከዳሞክራሲ 

በተቃራኒ የሚቆም ክርክር ስሇሆነ  ፤ ህዝብ አንዴ ብቻ ምርጫ ካሇዉ ታዱያ ሇምን ዳሞክራሲ ስርአት አስፈሇገ ያሰኛሌ።  

ይህን ሇአሁኑ ሌተወዉና ወዯኢህአዳግ አባሊት ሌመሇስ። 

የትም ፍሇጋ ሳትሄደ በሀገሪቱ ህግ ከፍተኛ ስሌጣን ያሇዉን የህዝብ ምክር ቤቱን  በአስረጅነት እዩሌኝ። እንዱህ አይነቱ እጅ 

አዉጣ ብቻ ሲባሌ የሚያወጣ፤አንዯም ቀን ከፓርቲዬ ጋር በዚህ ጉዲይ አሌሳማም ብል ተናግሮ የማያዉቅ፤የመናገርም ነጻነት 

የማዉቀዉና የላሇዉ ሇፓርቲዉ መሪዎች ጥሩ ሉሆን ይችሊሌ። 

  (አስቂዉ ዯግም ይህ ሇራሱ ነጻነት ላሇዉ ሇአንተ መብት እየታገሌኩ ነኝ ሲሇኝ ነዉ። በዚህ እዲሌገረም የሚያዯርገኝ ዯግሞ 

በስዯት እንዃ ያለት ዴርጅቶች በራሱ ጥሮ እና ሰርቶ የሚኖረዉን ስዯተኛ ነጻነቱን ገፈዉ ከማን ጋር መገናኘት እንዲሇበትና 

ምን ማሰብ እነዲሇበት፤ከዬትኛዉ የአምሌኮት ቦታ መሄዴ እነዲሇበት  ወስነዉሇት ቀሇብ ሰፋሪ አዴርገዉት የሚኖሩ ስሊለ 

ነዉ።)  

ችግሩ ያሇዉ ይህ ከሊይ የጠቀስኩት አይነቱ  ሇፓርቲዉ መሪዎች ጥሩ ሲሆን በዬዯረጃዉ ሊለት የመንግስት ተቓማት 

ሲቀመጥ ግን አገር መግዯለና ህዝብ ማስሇቀሱ ነዉ። ይህም ነዉ በአቅምና ብችልታዉ ስራ ያሊገኘዉ፤ ኢኮኖሚያዊ መሰረት 

የላሇዉ ተል ብል ወዯ ሙስና የሚገባዉ። ሲሾም ያሌበሊ በሚሌ ማህበረሰብ ዉስጥ ዯግሞ ስርቆት ጌጥ ይሆናሌ። 

ሇምን ኢህአዳግ የተሻሇ አቅም ያሇዉና ሇአሊማ የሚቆም ሰዉ ማግኘት አቃተዉ? ይህ ከሰማንያ ሚሉዬን በሊይ ህዝብ 

እነኝህን ነዉ ወይ ያፈራዉ ብሊችሁ ጠይቁ? ወይ የኢህአዳግና እምነቱ  የተሻሇ አቅም ሊሊቸዉ አይመችም በመሆኑም 

አሌተቀሊቀለትም ወይም ይህች ሀገር ያፈራችዉ እነዚህን ሰዎች ነዉ። ሰዉ የሇም እንዲንሌ ይቅርና  በአሁኑ ዘመን  በጣም 

ጥቂት በጣት የሚቆጠሩ የተማሩ በሀገሪቱ በነበሩበት ዘመን እነ አክሉለ ሀብተወሌዯን እና የነሱን ስራ አስታዉሱ።  

መሬት ሊይ ያሇዉን ያሇማወቅ  ችግር 

 

መሬት ሊይ ያሇዉን እዉነታ የፓርቲዉ መሪዎች አታዉቁትም፤ ማወቂያ ዘዳም የሊችሁም እሊሊሁ። እናዉቀዋሇን ካሊችሁ 

ዯግሞ ሇምን አሇስተካከሊችሁትም እሊሇሁ።በእኔ እምነት  እዲታዉቁት ያዯረጋችሁ ጥቅም አገኛሇሁ ብል የተቀሊቀሊችሁ 

በሚሉዬን የሚቆጠሩ አባሊት ከቀበላ እስከ ጠቅሊይ ሚኒስትሩ ቢሮ ዴረስ ዉሽት እየመገባችሁ እንዴትኖሩ ሆናችሗሌ 

እሊሇሁ። ሁዝቡም ብሶቱን የሚገሌጽበት መዴረክና ተቓም የሇም።የመንግስት ሚዯዱያም ከኛ ሀገር በህሊዊ የማሲንቆ 

ተጫዋች እያወዯሰ ብር እንዯሚወስዯዉ ማወዯስና ማጋነን ነዉ ስራቸዉ።  ዯጋግሜ የተከራከርኩአቸዉ ጋዘጤኞች 

ሇሙያዉና ሇሰነምግባሩ ሳይሆን ሇዯሞዝ እንዯሚሰሩ ነግረዉኛሌ።  

የህዝቡን እዉነተኛ ፍሊጎትና ስሜት ፤የሌቡን የሚገሌጽበት ነጻና ወገንተኛ ባሌሆነ የህዝብ ሀሳብ መሇኪያ (polling)/Public 

Opinion Surveys ተካሂድበት በማያዉቅ ሀገር፤ ትሌቅ ሇዉጥ አምጥተናሌ ተብል በሚነገርባቸዉ የከፍተኛ ት/ት 
ቤቶቸና ዩኒቨርስቲዎች ታፔሊ ከመሇጠፍ ያሇፈ አንዲቸዉም የህዝቡን  እዉነተኛ  ፍሊጎት ሇማወቅ ሞክረዉ በማያዉቁ  
ሀገር፤ እንዯላሊዉ ዜጋ በዬመስሪያ ቤቱ ሇግሌጋልት ሰሇፍ አይዙ።  ከተራዉ ዜጋ  ጋር አይገናኙ፤ ቢገናኙም ሙገሳ ነዉ 
የሚሰሙት ባሇስጣን ስሇሆኑ፤ ስሇሚሾሙ ስሇሚሽሩ። ታዴያ እንዳት ነዉ የፓርቲዉ መሪዎች የህዝቡን ፍሊጎት የሚያዉቁት? 
በጥንቆሊ? ይህ ችልታ ካሇ ዯግም አሸናፊ ቁጥር የያዘችዉን ልተሪ ገዝቶ ከሌማታዊ ባሇሀብት ጥገኛ ከመሆን ነፃ መዉጣት 
ነዉ። 

አንዴ ወዯ ሀገር የገባ የማዉቀዉ ሰዉ እነዚህ ሰዎች ችግር አሇ የሚለትን አይወደም። የሚወደት የሚያወዴሳቸዉን ነዉ። 
ችግር አሇ የምተሇዉን ብተወዉ ይሻሊሌ ብል ምክር ሰጠኝ። እኔ ነፃነቴን ከምንም በሊይ  የምወዴ መሆኔን ፤የኔን የማሰብ 



ነፃነት ገፎ ወዲጄ ሉሆን እንዯማይችሌ፤እነሱ እዱወደኝ ስሌ እንዲሌኖርኩና እዯማሌኖር ነግሬዉ እዯገናም የታገለት 
በችግሮቻችን ሊይ በነጻ እንዴንወያይና እዴንከራከር ነዉ ብዬ ተሇያዬን ። በሚቀጥሇዉ ዯጅ ሉጠና ይሁን ወዿቸዉ ከሗሊ 
አጅቦ እዬዯ  ተገናኘን። ሇዚህ ሰዉ መሌካሙን እመኝሇትአሇሁ።   ሰዎቹ የመረጡትን ማዲመጥ መብታቸዉ እንዯሆነ 
አዉቃሇሁ። ችግሩ ያሇዉ ግን በጥሩ መረጃና እዉቀት ሳይታገዝ በሀገር እና በህዝብ ህይወት ሊይ ወሳኝ ሲኮን ዋጋ ከፋዩ እኔ 
እሰከቤተሰቦቸና እስከአገሬ ህዝብ ስሇሆነ ነዉ። በባድ ሙገሳና በተንሸዋረረ እዉቀት ሀገር ሲመራ ሉያስከትሇዉ የሚችሇዉን 
ሇማስያ ማስረጃ እንዱሆነኝ አሁን በቅርቡ እንዃ የተዯረገዉን የእቃ ወጋ መተመን ማስታወስ ጥሩ ነዉ። በዬትኛዉ ጤናማ 
ማህበረሰብ ነዉ አሌኮሌ ቀንሳችሁ ሽጡ ብል የሚወስነዉ? ያዉም ቅዴምያ ማስጠንቀቂያ ሳይኖር ከዛሬ ጀምሮ ተብል። 
ተጨማሪ ካስፈሇገ ከኤርትራ ጋር በተያያዘ  የተወሰደ አቛሞችና  ዉልች ይኸዉ የኢትዩጵያ ህዝብ ዋጋ ከፋይ ሆናአሌ። 
ላልች ብዙ ማንስት ይቻሊሌ። 

ይህን ያነሳሁት ያሇነግር አይዯሇም። እዉነትም  ከሊይ የጠቀስኩት ሰዉዬ እንዲሇዉ አንዲድቹ ገና ከፊዉዲሌ አስተሳብ 
እራሳቸዉን ያሊጸደ፤ ምንም እንዃ ስሇዱሞክራሲና ስሇሰዉ ሌጅ እኩሌነት እየሰበኩ የኖሩ ቢሆኑም ያዉ ካሳዯጋቸዉና 
ከወጡበት ማህረሰብ ባህሌ ገና ያሌተሊቀቁ ናቸዉ። የእዉቀት መሰረታቸዉም ስታሉኒዝም ነዉ።   

  አንዴ የኔንም ሌምዴ ሌጨመር። በአንዴ ወቅት ኤርተራ ቡና ወዯዉጭ መሊክ ጀመራ ነበር ። ይህን ጉዲይ  ሌክ እንዲሌሆነ 
ሇአንደ አምባሰዯር  (ከእዴሜ ይፍታህ አባሳዴርነት ተሊቆ አሁን ከፍ ብልሇታሌ) ተናገርኩኝ። እኔ ኢህአዳግን ስም 
እያጠፋሁ እንዯሆነ ነገረኝ።  እኔ ጠሊት እንዯሆንኩ አዱስ አበባ ዴረስ ሄድ ሪፖርት አዯረገ።  በአጭር ጊዜ ዉስጥ ሻብያ 
ወረራ አካሄዯ። ይህ ኢህአዳግ ነዉ ወይ እስክንሌ ዴረስ የሻብያን ሀጣያት ፤በኢትዮጵያ ሊይ ያዯርሰዉ የነበረዉን አይን 
አዉጣ ዝርፊያ የቡናዉን  ጭምር ይነግረን ጀመር።  በቅርቡ የዚያን አምባሳዯር  መገናኛ አካባቢ ያሰራዉን ቪሊ በቤቱ 
አጠገብ ሳሌፍ አይቸ የኢቲቪ ብዙ ጊዜ የገሊቸዉ መሸፈኛ እንዃ ሳይኖራቸዉ የተሰዉቱን ታጋዮች አስከሬን ያሳያሌ፤ 
በህይወት ተርፈዉ ስሇተሳካሊቸዉ  ግን አይናገርም ብዬ ታዘብኩት። 

እናም  የእነሱን ወዲጅነት ሇማትረፍ ተብል በፓርቲዉ ዉስጥ አዴርባይነቱን አስፋፍቶታሌ።ይህ አስተሳሰባቸዉ ትሌቁ 
የአዴርባይነት ምንጭ ሆናሌ። ሇእነሱ አሸከር የሆኑት  ሲሾሙና በህዝብ ሀብት እንዱጨፍሩ የተፈቀዯሊቸዉን ያዩ ካዴሬዎች 
እነሱም በተራቸዉ የበሇጠ አሽከር ሇመሆን እራሳቸዉን ያዘጋጃለ።  ዉዴዴሩና ፉክክሩ በጣም ከባዴ ነዉ።  በስማቸዉም 
የሚነግደ ብዙ ‚ሌማታዊ ባሇሀብቶች‛  ተፈጥረዋሌ። አንዲንዴ ሌማታዊ ባሇሀብቶችም የህዝብ መሬት ነዉ የተባሇዉን  
እየቸበቸቡ  ትንሽ ሇኢህአዳግ በመዋጮ( fundrasing )መሌክ እየሰጡ የከበሩ አለ። ባህር ማድ ዴረስ መጥተዉ ንብረት 
የገዙ አለ።ከጨረታ ዉጭ በአብዛኛዉ የአንዴን የክሌሌ ግንባታ የሚሰጣቸዉም አለ። ከግብር አሰከፋይ ባሇስሌጣናትም 
የጠበቀ ቁርኝት እንዲሊቸዉ ይታወቃሌ።  

በስም መነገዴ ሲነሳ ላባ ተብል እስር ቤት እስኪወረወር ዴረስ የዲሸን ቢራ ስራ አስኪያሀጅ  የነበረዉ ብርሃኑን ማስታወስ 
ጥሩ ነዉ። ጎንዯር ሊይ ትንሹ መሊኩ ተፈራ እስከመሆን ዯርሶ ነበር።  ፖሉሶች፤ ካዴሬዎች እና ከእርሱ ጋር በሱ መሌካም 
ጊዜ አብረዉ ይጨፍሩ የነበሩት እዯተከራከሩኝ  በስማቸዉ የሚነገዴባቸዉ የኢህአዳግ ሰዎች ስሇሰዉዬዉ ዴርጊት ስሊሰሙ 
ሳይሆን ተፈቀዯልት ነዉ ይሊለ።በዬሆቴለና በዬመሸታ ቤቱ  ስሇአካባቢዉ ህዝብ የሚናገረዉ የነበረዉን ንቀትና ስዴብ 
በፁህፍ ማስፈር ይከብዲሌ። ትሊንት የህዝብ ሌጅ ነን እንዲሌተባሇ ሁለ ዛሬ እንዯአንዴ ጦር አበጋዝ መፈራትና ስምን 
ሇመነገጃ  መፈቅዴ የሰዎቹን ባድነት ያሳያሌ። ሇሰዉ ሌጅ እኩለነት ታገሌኩ የሚባሇዉም ተግባሩ የሚያሳዬዉ ሌክ እነዯ 
አንዲንዴ የምዕራብ አፊሪካ ወታዯር መሪዎች መፈራት ሆናሌ። ያሳፍራሌም። ዴንቁርናም ነዉ።  

 ስሌማታዊ ባሇሀብቶቹና ስሇመሬት ዘራፊዎቹ ሲነሳ ዯግሞ ስሇዉጭዎቹ ዯግሞ እንይ።  ይህ ከቤተመንግስቱ አፍንጫ 
መሬት ሲዘረፍ ያሊዯነ መንግስት፤ ሇዉጭ ባሇሀብት እያሇ  አንዲነዴ የአዉሮፓን ሀገራትን የሚያህሌ ሇሁሇት ትዉሌዴና 
ከዚያም በሇይ ሇሚሆን ጊዜ ህዝቧ በጣም በፈጣን ከሚያዴግ  ሀገር ሊይ መስጠቱን አጥብቄ የምቃወም መሆኔን በዚህ 
አጋጣሚ መግሇጼን እፈሌጋሇሁ። በመሬት ጉዲይ ዯግሞ  ኢህአዳግ ተስፋ የሚጣሌበት አይዯሌም። በጎን የኢትዮጵያን ህዝብ 
ሇሀገርህ ሙት እያሇ ሄግ ሊይ ጾረና የኔ አይዯሇም ብል የመሰከረ ነዉ። መሬት ሞልቶናሌ እያለ የሚነግሩን ሰዎች አባይ ማድ 
ከሰማእታት ሀዉሌት አጠገብ በዬቀኑ ገብያ መስል የሚዉሇዉን፤ ጎንዯር መናሃሪያ አጠገብ የሚዉሇዉን ህዝብ የሚታረስ 
መሬት ስላሇኝ ወዯከተማ ፈሇስኩ የሚሇሰዉን ስሊሇስሙ ይሆን? ይህ ዯግሞ ትግራይም ወልም ሊይ ያሇ ክስተት ነዉ። 

 ሇሰፈራ  በተሇያዩ ሀገሪቱ ክፍሌተወስዯዉ የነበሩት ዜጎች ይህ የኛ መሬት ነዉ ዉጡ ተብሇዉ ህጻን እሰከሽማግላ 
እየተሊቀሱ እንዯእነቅብ እህሌ ባህርዲር ሊይ ከመሌሶ ማቛቛምና ቅዴምያ ማስጠንቀቂያ ቢሮ ፊት ሇፊት አሌተዯፉም፤ 
አሌተጨፈጨፉም፤አሌተባረሩም። አሁን ሇነዚህ ዜጎች ኢትዮጵዊነት ምዴን ነዉ ትርጉሙ።  በአማራዉ ክሌሌ ዉስጥ 
ሇሰፈራ የሚሆን ቦታ አሌጠፋም? ሕሉናዉን ሇሸጠና ዉሸት መተዲዯሪያዉ  ያዯረገዉን ሰዉ ሇመከራከር መመኮር ቂሌነት 



ነዉ። ሇእኔ እነዚህ ሰዎች ኮትና ሱሪ ሇብሰዉ ስመሇከት በሌብስ ሱቅ ሊይ ሰዉ የሚመስሇዉ  (dummy )የሌብስ መስቀያ 
መስሇዉ ይታዩኛሌ። 

ሙስና 

ዛሬ ኢትዮጵያ ዉስጥ ጉቦ ሳሌከፍሌ በዜግነቴ ከመንግስት አግሌግልት አገኛሇሁ ብል  የሚያምነዉ በጣም ጥቂት ነዉ። 

ያዉም ካሇ ነዉ።  ጉቦ አሌከፍሌም ብል ጉዲዩ አሊሌቅሇት ያሇ ይፀፀታሌ። እናም ዘግይቶም ቢሆን ከጉቦ ከፋዮቹ ጋር 

ይቀሊቀሊሌ።ጎንዯር ከተማ ዉስጥ የሚሰራ ሙስና መንግስት አሇ  ወይ ያሰኛሌ። አንዲነድቹን የከተማዉ ሰዎች ሇምን 

የቀበላዉ ካስቸገራችሁ ወዯ ወረዲዉ አትሄደም ስሌ እሱም ላሊ ጉቦ ይጠይቃሌ  ይለኛሌ። ባህርዲር የመሬት ዯሊልችና ጉቦ 

አቀባባዮች ጉዲይ ሌታስፈፅም ከሆነ ከኔ ጋር ተነጋገር ይሊለ። 

ኢህአዳግ ወዯ ስሌጣን ከመጣ ጊዜ ጀመሮ በግምገማ እራሴን አጸዲሁ፤ ታዯስኩኝ ብል ብዙ ጊዜ ነግሮናሌ። ታዲሻሇሁና 

ጸዴቻሇሁ ባሇን በሳምንቱ ግን የከፋ ሆኖ ይገኛሌ። አሁን  ሇስርአቴ ኪራይ ሰብሳቢነት ነዉ አዯጋዉ እሰከማሇት ዯርሳአሌ። 

ይህን ሁለ ግመግማ ፤ ይህን ሁለ ስብሰባ አዴርጎ ምነዉ ሙስናን መቓቓም አቃተዉ የሚሌ ጥያቄ ማንሳቱ ጥሩ ነዉ። 

መሌሱ ያሇዉ ከሚሰብስበዉ የአባሊት አይነት ነዉ። አመሊሇመለ ራሱ የችግሩ ምንጭ ነዉ። መሌማዩ ጥቅም አገኛሇሁ ብል 

ስሇገባ ላሊዉን ሲመሇምሌ ጥቅም እንዴታገኝ አባሌ ሁን ይሇዋሌ። ምክንያቱም  መጀመሪያዉንም ኢህአዳግን ሲቀሊቀለት 

ህዝባቸዉንና ሀገራቸዉን ሇማግሌገሌ ሳይሆን እራሳቸዉን ሇመጥቀም ነዉ።  

 እነዚህን ሉያጋሌጥና ሉከታተሌ የሚችሌ  ነጻና ጠንካራ ኢንቨስቲጌቲቭ ሚዱያ የሇም። ሲቪሌ ሶሳይቲ የሇም። ህዝቡ 

ብሶቱን የሚገሌጽበት መዴረክ የሇም። ያሇዉ ተስፋ በሙስና ያሌተዘፈቁ የኢህአዳግ አባሊት አግኝቶ አቤት ማሇት ነዉ። 

ስንቱ ያገኛቸዋሌ። 

                             ግምገማ  

ኢህአዳግ ብሌሹ አባሊቱን እንዯመቆጣጠርያ የሚጠቀምበት እና ሙሰኞችን የምዋጋበት አንደ መሳሪያዬ ነዉ ብል ያምናሌ። 

ከቀበላ ሉቀመምበሩ እስከ ምኒስትሮቹም ግምገማ ያዯርጋሌ። በመሰረቱ ይህ በኮሚኒስት ዘመን የተሇዬ ሀሳብ ያሊቸዉን 

ሇመመንጥር፤ ሇመሪዎቹ ስጋት የሚሆኑ ሰዎችን ሇመሇየት ፤በሰዎች በተሇይ በአባሊቱ መሀከሌ ጥርጣሬና ፍረሀት፤ 

አሇመተማመንና አዴነት እዲይኖር ያዯርጉበት ነበር። ሇግሌ መበቀያም ይጠቀመበታሌ።  ዬኛ ሀገር ኮሚኒስቶች ነን ባዮችም 

ተጠቅመዉበታሌ። በመሆኑም በጣም አስቀያሚና የሚያስጠሊ መኖር ያሌበረበት ነዉ።  

እዉነት ግምገማ ሇኢህአዳግ ሙስናን እንዱዋጋ ጠቀመዉ ወይ ከተባሇ ዉጤቱ ሙስና እዬሰፋና እተንሰራፋ ስሇሄዳ 

የጠቀመዉ ነገር የሇም። ሇምን እንበሌ። በዬዯረጃዉ ያለት እንገማገም ብሇዉ ሲቀመጡ አንደ ስሇአንደ  የሚያዉቀዉ ጉዴ 

አሇ። ከመስታዉት ቤት እንዯሚኖር ሰዉ ዯፍሮና ቀዴሞ ዴንጋይ የሚወረዉር የሇም። (He Who Lives in a Glass 

House Shouldn't Throw Stones at Others) ስሇሆነም አሇባብሰዉ አንዲንዳም እከክሌኝ ሌከክሌህ ተባብሇዉ 

ይሇያያለ። ከግምገማቸዉ ወጥተዉ ወዯ ተሇመዯዉ ስራ ሙስና ይቀጥሊለ። 

ስሇሆነም በግምገማዬ እከታተሊሇሁ የሚሇዉን ያረጀ ያፈጀ አሰራር ይተዉና ወዯ ሰሇጠነና ወዯ ዘመናዊ አሰራር ቢሻገር ጥሩ 

ነዉ እሊሇሁ። 

መሌካም ገፅታ ግንባታ  

ከዴህነታችን፤ሗሊ ቀርነታችን እና  ከመራባችን ታሪክ ተያይዞ የአገራችን መጥፎ ገፅታ መቀዬር አሇበት ተብል እንቅስቃሴ 

እየተዯረገ እንዯሆነ አይቻሇሁ። ጥሩ ነዉ። ችግሩ ያሇዉ ግን ያለትን ችግሮች ወዯ መዯበቅና  የተሰሩትን ወዯ ማጋነን 

ሂዯናሌ። ሌማታዊ ሚዱያዉም ስሇስኬት እንጅ ተሞክሮ ስሇወዯቀዉ ወይም ስሊሌተሞከረዉ አይናገርም። ያለብንን 

ዉስብስብ ችግሮች እንዴንወያይባቸዉ አያዯርግም። በተዯጋጋሚ የአማራ ብዙሃን መገናኛ ሄጅ ሇምን ሚዴያዉ  የህዝብ 

ብሶት ማዯማጫ፤ ሃሊፊዎችን መጠዬቂያ አይሆንም ብዬ ተወያይቻሇሁ። አንዴ ጋዜጠኛ በምሳላ ሲያስረዲኝ ስሇተተከሇዉ 

ችግኝ እነጂ ተመሌስን ሂዯን ስሇጠፋዉ ዘገባ እንዯንሰራ አይዯረግም አለኝ። ስሇዚህ ሚሉዬን ችግኝ ተተከሇ ተብል 



ይነገረናሌ። ከገማሽ በሊይ ጠፍቶ ከሆነ ሇምን እንዯተፋ አናዉቅም ፤መፍትሄም አንፈሌግም። ትግራይ ዉስትጥ ሽሬና መቀላ 

አስከፊ የሆነ የመጠጥ ዉሃ ችግር አሇ። ባሇፉት 20 ዓመት ትግራይ ዉስጥ ተሰራ፤ታቀዯ ተብል ያሌተነገረበት ቀን የሇም። 

ያች ትንሽ ክሌሌ የተነገረሇትን ሁና ቢሆን ኖሮ ከአዉሮፓ 3 እጥፍ ታሌፍ ነበር። እዉነታዉ ግን የሚጠጣ ዉሃ እንዃ 

አሇመኖር ነዉ። 

መሌካም ገፅታ ግንባታ መነሻዉ ሕይወት ሁላ ስኬት እንጄ ዉዴቀት የሊተም ወዯሚሌ ቅዠት ከቶናሌ። እንዴያዉ ዝምብሇን 

ስሇስኬትና ስሇጥሩ ነገር እናዉራ ማሇቱ፤ያለብንን ችግር እንዲናዉቃቸዉ አዉቀንም መፍትሄ እንዲንሰጣቸዉ አዴርጎታሌ። 

ከሊይ እንዲነሳሁትም ዉሸት መመገብን እና የተሸዋረረ ግንዛቤ መያዝን አስከትሎሌ። 

 

ምን ቢዯረግ ይሻሊሌ 

 

ከሊይ ያለትን ችግሮች ሇመዲሰስ ሞክሬአሇሁ።  ሇህዝቡ የሚዯርስሇት ነፃና ጠንካራ ተቓም እንዯላሇ 

ሇማሳዬት ሞክሬአሇሁ። እነኝህም እስከላለ ዴረስ እንዲይፈርስ እከሊከሇዉአሇሁ የሚሇዉ ህገ-መንግስት 

ወረቀት ብቻ እንዴሆነ አስረዴቻሇሁ።  በኔም ሊይ የዯረሰዉ እንዯማስረጃ እንዱሆን አቅርቤአሇሁ።   

ኢህአዳግ ከቅርብ ጊዜ ወዱህ መከሊከያ መከራከሪያዉ   የኔን ስራ  ሇማጣጣሌና ጥሊሸት ሇመቅባት ነዉ 

ይሊሌ።  መሌካም ገፅታ ሇማበሊሸት ነዉ ይሊሌ።ይህም እኔ ችግር የሇብኝም የፃዴቃን ስብስብ ነኝ ወዯሚሌ 

መዯዯሚያ እነዲይወስዯዉ እሰጋሇሁ። 

ስሇሆንም መወሰዴ አሇባቸዉ የምሇዉን ሀሳብ ሊቅርብ 

 የመጀመሪያዉና ወሳኙ ብዬ የማምነዉ እዉነታዉን ማወቅ ያስፈሌጋሌ እሊሇሁኝ። ኢህአዳግ 

የራሱን ዘፈን ብቻ እያዲመጠ እንዯኖረ ይታወቃሌ። ከአሁን በዉሗሊ የላሊ ዘፈን ሇማዲመጥም 

ቆርጦ ይነሳ። ሇምን የራሱን ብቻ እንዯሚያዲምጥ ይገባኛሌ ምክንያቱም ‚አብዮታዉያን ምርጥ 

ምርጡን ሇህዝቡ ያዉቁሇታሌ‛ የሚሉዉ ፍሌስፍና ጥርስ ያወሇቁበት ስሇሆነ። እራስን ማዲመጡ 

አይን እንዲያይና ጀሮ እንዲይሰማ ስሇአዯረገ ኢህአዳግ እንዯዴርጅት አጠቃሊይ ሇዉጥ ያዴርግ። 

ዉሸት ሪፖርት እየተመገቡ ከመኖር ያሇዉን ችግር ተረዴቶና አወቆ መፍትሄ ሇመስጠት መሞከሩ 

ይሻሊሌና። ይህም የሚያኮርፍ ህዝብ እንዲይኖር ስሇሚያዯርግ ሉያነሳሱብኝ ይችሊሌ ብል ቀዯሞ  

(preemptive action) ወስድ እስርቤት ከመወርርወርና ዉግዘት ከማገኘት ያዴናሌ።  

 ይህን ያረጀ ያፈጀ  ከዘመኑ ጋር የማይሄዴ፤ በአዯባባይ ከሚጮህሇት ጋር(ህገ-መንግስታዊ 

ዳሞክራሲያዊ ስርዓት) የሚቃረን ‚ዳሞክራቲክ ሴንተራሉም‛ የሚሇዉን አሸቀንጥሮ ጥል 

ሇአባሊቶቹ የማሰብና የመናገር ነጻነቱን ይስጥ። አባሊቶቹ ሇህዝብና ሇአገር አይጠቅምም የሚለትን 

በአዯባባይ እንዱናገሩ ይዯግፋቸዉ፤ያበረታታቸዉ። ሙስናን በሪፖርት ሳይሆን በተግባር 

የሚያጋሌጡትን  በስሌጣንም ይሁን በጥቅማጥቅም ይሸሌማቸዉ። ይህ በአዴርባይነት ሇመኖር 

የወሰነዉን በስራዉ እንዱበሊ ያዯርገዋሌ። 

 የህዝብ ሀብት የሆነዉ  የመንግስት መገናኛ ብዙሀን የህዝብ መሆኑ ቀርቶ የአንዴ ፓርቲ አገሌጋይ 

ሆኖ ኖሮአሌ። መንግስትና ፓርቲ ሌዩነት እንዳሇሇዉ አንደ አጉሌቶ ማሳያዉ ይኸ አንደ ነዉ። 

ከ80 ሚሉዮን  ህዝብ ዉስጥ ከ6 ሚሉዮን የማይበሌጡ ስብቦች በተቀረዉ 75 ሚሉዮን ህዝብ 

ሀብት እንዯፈሇጉ ያዙበታሌ። በሌመና የሚገኝ የመንግስት ባጀት በዚህ ተቛም ሊይ መጥፋት 



አሌነበረበትም።  በእሰከአሁኑ በቃ ይበሌና እሰከአሁን ስሇተሰራዉ ጥሩ ነገር ሲናገሩ ስልኖሩ አሁን 

ዯግሞ በማህበረሰቡ ስሇአሇዉ ብሶት እንዱዘግቡ ትዛዝ ይሰጣቸዉ። ዘሊሇም አንዴ አይነት ሀሳብ 

ያሊቸዉን ሰዎች እዯረዯሩ የዉይይት ፕሮገራም ነዉ የሚለትን ፤ ከአሁን በሗሊ  ሉጠዩቆአቸዉና 

ሉከራከሯቸዉ የሚችለ ሰዎች እንዱያቀርቡ ይገዯደ። የምርመራ ፐሮገራም በዋነኛነት ያዘጋጁ፤ 

ያሌታዬና ያሌተዲሰሰ ችግር እየፈሇጉ ሪፖረት ያዴርጉ። ሇእንዯዚህ አይነቶቹ ጋዜጠኞች ሽሌማት 

ይሰጥ፤ ይበረታቱ።  ከቀበላ ሉቀመንበር እሰከ ጠቅሊይ ሚኒስትሩ  በሚዴያ እየቀረቡ ከህዝብ 

በቀጥታ ጥያቄ ይቀበለ፤ መሌስ ይስጡ። በትክክሌ ሇሀገርና ሇህዝብ እየሰራሁ ነዉ ብል የሚምን 

ሇምን ብዙሀን መገናኛ ቀርቦ መጠዬቅን ይፈራሌ።   

 ሙስናን ሉወጋ የሚችሇዉ ነጻና ጠንካራ ሚ ዱያ ሲኖር ነበር። በተሇይ ከአዱስ አበባ ዉጭ የሇም 

ብል መዯምዯም ይሻሊሌ። ህዝቡም ግብር እየከፈሌኩ ዯሞዝ የምክፍሌህ እኔ ስሇሆንኩ ተጨማሪ 

ክፍያ አሌከፍሌም  በል ሇመብቱ እንዯይቆም የሚዯርስሇት ተቓም የሇም። ተፈጠሩ የተባለትም 

ተቓሞችም ችልታና አቅም አንዲንዳም ሇምን ከዚያ እንዲለ ባሌገባቸዉ  ሰዎች ነዉ የሚመሩት። 

ችግሩን ከሊይ ጠቅሻሇሁ። ኢህአዳግ መከሊከያን፤ ጤና፤ት/ት  ሚንስትሮችን በከፍተኛ ወጭ 

እንዯመዯበሊቸዉና ሇዉጥ እንዲገኘባቸዉ አዘዉትሮ ይናገራሌ። ታዴያ ምነዉ ሇምብት ተከራካሪ 

ተቛም ግንባታ ዳንታ ቢስ የሆነዉ? ስሇሆንም በአስቸዃይ ወዯ እነዚህ ተቛሞች ፊቱን ያዙር 

እሊሇሁኝ። 

 ኢህአዳግ ከምንም በሊይ  ከጦርነት ይሌቅ ሀሳብን ይፈራሌ። ጦርነትን ስሇኖረበትና 

ስሇሚያዉቀዉ፤ ከሊይ እንዯገሇፅኩት ሰዉን ሇመግዯሌ ሌዩ ችልታ ስሇማያስፈሌግ ሇኢህአዳግ 

ቀሊሌ ነዉ። ሀሳብን ሇመከራከር ብዙ መጣርን፤ መማርን፤ማወቅን ፤ ማንበብን ይጠይቃሌ። በዚህ 

ዙሪያ ዯግሞ ኢህአዳግ ያሇዉ የሰዉ ሀይሌ የታወቀ ነዉ። ይህም በራሱ እንዲይተመመን 

አዴርጎታሌ። ሇዚህም ነዉ ህገ-መንግስታዊ የሆነዉን መረጃ የማግኘት፤የማስራጨት  መብት 

በተቻሇዉ መጠን ማፈን የሚፈሌገዉ። እሱ ብቻ እንዱዯመጥ   ያዯረገዉ።ማስረጃዬ ዯግሞ አገር 

አቀፍ የግሌ ተላቪዥንና ሬዴዮ እንዲይኖር ማዴረጉ ነዉ። ይህን መብት ሇመከሌከሌ ምንም 

አይነት ህጋዊ መሰረት የሇዉም ግን በጉሌበቱ እያዯረገዉ ነዉ። ወዯ ፍርዴቤትም የሚወሰዯዉ 

ስሊጣ ነዉ። ስሇሆነም ህዝቡ ብሶቱን እንዱገሌፅበት፤ሉገሇገለበት እንጂ ሉያገሇግለት ያሌቻለትን 

ባሇስሌጣኖች የሚጠይቅበት፤ ሙስናን እንዱዋጋ፤ ኢህአዳግ እዉነተኛ መረጃ እንዱያገኝ 

በአስቸዃይ አገር አቀፍ  የግሌ ተላቪዥንና ሬዴዮ እንዱቛቛም ያዴርግ።  

    

 በአጉሌ ነገር አዬሩን የሚጣብበዉ ኢቲቪ ሙስናን ሉሚጠቁሙ ዜጎች መንግስት የሚከፈሇዉን  

ካሳ ሁላም ያሇማቓረጥ ያስተዋዉቅ ቢያንስ ይህን ዉሇታ ይስራ።   

 

 

 የኢህአዳግ ወዲጆች ነን የምንሌ በሙለ ኢህአዳግ የህዝብ ብሶት ሉያዲምጥበት እና መሌስ 

ሉሰጥበት የሚችሌ ተቓም እንዱገነባ እንርዲዉ፤ እንወትዉተዉ።ቀጣይነት ያሇዉ ሰሊም፤ እዴገት  

እንዱኖር ካስፈሇገ ማዯመጫና መሌስ መስጫ ተቛም ያስፈሌጋሌ።  

 

 

 



 

 

 


