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አስመራ ውስጥ ተፀንሶ የተወለደው የሽብር ቡድንና ቀቢፀ-ተስፋው 

                              ፈቃዱ ታደለ 2-11-15 

በምርጫ 97 ወቅት ‘የቅንጅት ለአንድነትና ለዴሞክራሲ’(ቅንጅት) ነውጠኛ መሪ ከነበሩት ግለሰቦች አንዱ የዛሬው 

የሽብር ቡድን መሪ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ አንዱ ናቸው። በወቅቱ እኚህ “ዶክተር ኢኮኖሚስት” ህገ-መንግስቱንና ህገ-መንግስታዊ 

ስርዓቱን በጎዳና ላይ አመፅና ሁከት ለመናድ ባደረት ኢ-ህገ-መንግስታዊ ተግባር በህግ ጥላ ስር ውለው፣ ኋላ ላይ 

ጥፋተኝነታቸውን በማመናቸው ከሌሎች አምሳያዎቻቸው ጋር በመንግስት ይቅርታ ተደርጎላቸው ከእስር ሊለቀቁ መቻላቸውን 

የሀገራችን ዜጎች የሚዘነጉት አይመስለኝም። 

መቼም የሁከት ዛር አንዴ ከያዘ አይለቅምና፣ ሰውዬው የኢትዮጵያን ህዝብ ጥቅም በመፃረር ባህር ተሻግረው 

በአሜሪካው ፔልሲቪኒያ ግዛት ውስጥ “ግንቦት ሰባት” የተሰኘን ባንዳ ድርጅት በመፀነስ አስመራ በሚገኘው የሽብር ማህፀን 

ውስጥ ተገላግለውታል።  

እርግጥ “ግንቦት ሰባት” ገና ከጅምሩ ‘ማንኛውንም የኃይል አማራጭ እንጠቀማለን’ ማለቱ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ 

በአሸባሪነት ከፈረጀው የምስራቅ አፍሪካው የአል-ቃዒዳ ክንፍ አል-ሸባብ ጋርም ቢሆን አብሮ ከመስራት ወደ ኋላ አይልም። 

ምክንያቱም የቡድኑ መሪዎች ስልጣን ያሳወራቸውና ያቅበዘበዛቸው በመሆኑ ነው።  

ለዚህም እስካሁን ድረስ የተከተሉት አካሄድ እንደ ማንኛውም የግብረ-ሽበራ ድርጅት የመንግስት ባለስልጣናትን 

ለማፈንና ለማስገደል የመሞከር እንዲሁም ታላላቅ የህዝብ ተቋማትንና መገልገያዎችን በተላላኪነት የማጋየት እንደነበር እርሱ 

ከሀገር ውስጥ የመለመሏቸው እነ ብርጋዲየር ጄኔራል ተፈራ ማሞን የመሳሰሉ ቅጥረኞች በየሚዲያው እማኝ ሆነው ሲመሰክሩ 

ያደመጥነውን በአስረጅነት መጥቀስ እንችላለን። ይህም የቡድኑ አጀንዳ ልክ እንደ ሶማሊያው አል-ሸባብ ምን ያህል ፀረ-ህዝብና 

ፀረ-ሀገር እንደሆነ በቀላሉ የሚያስረዳን ይመስለኛል።  

ታዲያ የሽብር ሴራን እንደ ስልት የሚከተለው ይህ ከሃዲ ቡድን፤ “የትም ፍጪው ስልጣኑን አምጪው” በሚል ደመ-

ነፍሳዊ ሩጫ የሚመራ በመሆኑ፣ ራሱ እንደገለፀው የፀነሰው የሽብር ሽል እንዳይጨነግፍበት የሀገራችን ደመኛ ጠላት ከሆነው 

የኤርትራ መንግሰት ጋር አብሮ ሲሰራ ነበር። ለነገሩ ይህ የ“ግንቦት ሰባት” ከአስመራው መንግስት ጋር መሞዳሞድ የሚታወቅ 

ነው። አዲስ ጉዳይም አይደለም።  

መሪዎቹ በስብሰባው ላይ እንዳሉት የቅንጅት ነውጠኛ አመራር በነበሩበት ወቅት ከ97 ዓ.ም ጀምሮ ከአቶ ኢሳያስ 

መንግስት ጋር ያላቸውን የትርምስ ቁርኝት ብሎም ለአስመራው አስተዳደር ያከናውኑ የነበሩትን የስለላ ስራ መንግስትም ቢሆን 

በግልፅ ያውቀው ነበር። እንዲያውም በወቅቱ በእነ ዶክተር ብርሃኑ ላይ በጉዳዩ ዙሪያ ማስረጃ ቀርቦባቸው እንደነበር 

አስታውሳለሁ።  
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ይህም አሸባሪው “ግንቦት ሰባት” ስልጣንን ከአቶ ኢሳያስ ድጋፍ እንጂ ከህዝቡ ይሁንታ ለማግኘት የሚሻ አለመሆኑን 

የሚያስረዳን ነው—ፈጥረዋለሁ ብሎ በሚያስበው ሁከትና ብጥብጥ የስልጣን ማማ ላይ በአቋራጭ ለመፈናጠጥ የሚከጅል 

እንጂ። ለዚህም ነው በስብሰባው ላይ “እኛ የምንፈልገው በአቶ ኢሳያስ ድጋፍ ወያኔን ከስልጣን ማውረድ ብቻ ነው” በማለት 

የቡድኑ መሪ እንደለመዱት ሲለፍፉ የነበሩት—ምንም እንኳን ይህ የገዛ ሀገርን ህዝብ ሉዓላዊ የስልጣን ባለቤትነትን ንቆ በባዕድ 

አማካኝነት ሊገኝ የሚችል ስልጣን በአዲሲቷ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚታለም ባይሆንም።  

ያም ሆነ ይህ እኔን እጅግ ያስገረመኝ አንድ ጉዳይ አለ። እርሱም የትናንቱ ቅንጅትም ሆነ የዛሬው “ግንቦት ሰባት” 

ለይስሙላና ድብቅ አጀንዳቸውን ለማሳካት ካልሆነ በስተቀር ህገ-መንግሰቱ በሚፈቅደው መሰረትና በህጋዊ መንገድ ስልጣን 

የማግኘት ህልም ለአንድም ሰከንድ እንኳን አስበው እንደማያውቁ ከስብሰባው መንፈስ መገንዘቤ ነው። እነዚህ ሰዎች መቼም 

ቢሆን ሰላማዊ ትግል አካሂደው እንደማያውቁ ማረጋገጣቸውንም ጭምር። 

ለነገሩ በሀገሪቱ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ውድ ልጆች መስዕዋትነት ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች 

እየጎለበቱበትና ስር እየሰደዱ ባሉባት ብሎም ይህን የሚያረጋግጥ ህገ-መንግስት ባላት ሀገር ውስጥ፤ እንደምን በወቅቱ በሰላማዊ 

መንገድ ኢ-ህገ-መንግስታዊ ትግል አካሂዶ ስልጣን ላይ መውጣት እንደሚቻል ለማንም ግልፅ የሚሆን አይመስለኝም። እርስ 

በእርሱም የሚጣረስ አባባል ነው።  

ምክንያቱም ሁላችንም እንደምናውቀው እነ “ጋሼ ሽብሩ” በምርጫ 97 ወቅት በቅንጅት አመራርነታቸው ወቅት ‘ህገ-

መንግስቱን አክብረን በሰላማዊ መንገድ እንንቀሳቀሳለን’ ሲሉ እንዳልነበር፤ አሁን ደግሞ ‘በወቅቱ ከአቶ ኢሳያስ ጋር ሀገርን 

የማናጋት የተላላኪነትና የስለላ ስራ ስንከውን ነበር’ እያሉን ነው።  

እርግጥም ይህ የ“ግንቦት ሰባት” የትናንት፣ የዛሬና የነገ የሽብር አልፋና ኦሜጋ ምልከታ፤ ቡድኑና መሪዎቹ ከዘጠኝ 

ዓመት ዓመት በፊትም ሀገራቸውን ክደው ለባዕዳን ሊሸጡን ሲያስማሙ እንደነበር የሚያረጋግጥ ሌላኛው አስረጅ ይመስለኛል። 

ይሁን እንጂ ይህ አስገራሚና ዘግናኝ የባዕድ ሰላይነት አካሄድ በዘመነችው አዲሲቷ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሰራል ብሎ ማሰብ 

ቂልነት ይመስለኛል። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ህዝብ በታሪኩ መቼም ቢሆን ለባዕዳንና ተላላኪዎቻቸው ቦታ ሰጥቶ ስለማያውቅ 

ነው።  

የአበውንና የእመውን ሀገር ወዳድነት የወረሱት የአዲሲቷ ኢትዮጵያ ህዝቦችም ባዕዳንንም ሆነ ሀገራቸውን የሸጡ 

ተላላኪዎቻቸውን በምን ሁኔታ አሳፍሮ እንደመለሳቸው ለእነ ምንደኛው ዶክተር ብርሃኑ መንገር አይጠበቅብኝም። ሌላው 

ቢቀር የሀገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች በኢትዮ-ኤርትራ ጦርነት ወቅት የዛሬውን የዶክተሩን ስፖንሰር አድራጊ 

እንዴት በአንድነት መክተው ከድንበራቸው ጠራርገው እንዳስወጡት እንዲሁም በታላቁ የህዳሴ ግድብ ላይ ያሳዩትንና ከዘመን 

ዘመን ተሻጋሪ የሆነ የታሪክ አሻራ አኗሪነት ርብርባቸውን በሚገባ ስለሚያውቁት ነው።  

እናም ለእኔ የእነ “ዶክተር ኢኮኖሚስቱ” “ሊቅ” ጭንቅላት ያፈለቀው ይህ ቀቢፀ-ተስፋ ተግባር አንድን ልጃገረድ 

በጨለማ ውስጥ እንደመጥቀስ ያህል የሚቆጠር ነው—በሌለ ነባራዊ ሁኔታ የታለመ የቀን ቅዠት ነውና።  
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እናም ለማምታታት እንደ 97ቱ ሲመች ‘በሰላማዊና ህጋዊ መንገድ ስልጣን እንይዛለን’፣ ህዝቡ አንቅሮ ሲተፋና 

ሳይመች ደግሞ ‘ህገ-መንግስቱን ደፍጥጠን የሻዕቢያን ተልዕኮ በማሳካት ስልጣን እንይዛለን’ ማለት ከአፈ-ታሪክነት የዘለለ 

ፋይዳ እንደሌለ አሸባሪው ቡድንና መሪዎቹ ሊያውቁት ይገባል ባይ ነኝ። 

በስብሰባው ላይ ከተነሱት፣ እርስ በእርሳቸው ከሚጋጩትና እኔን እጅግ ካስገረሙኝ ጉዳዩች ውስጥ አሸባሪዎቹ በአንድ 

በኩል ቡድናቸው ምንም ዓይነት የፖለቲካ መስመርና ፕሮግራም እንደሌለውና እንደማያስፈልገው አንደበታቸው ገልፀው 

ሲያበቁ፣ በሌላ በኩል ደግሞ እዛው ከወንበራቸው ሳይነሱ ‘የስርዓት ለውጥ እናመጣለን’ ማለታቸው ነው። እርግጥ እነ 

አሸባሪው ዶክተር ‘የውጭ ጉዳይ፣ የትምህርት፣ የጤና…ወዘተ. ፕሮግራሞች የሉንም፤ አያስፈልጉንምም’ ሲሉ ዓላማችን 

የሻዕቢያን ተልዕኮ ማስፈፀም ብቻ ነው እያሉን መሆኑ ከማንም የተሰወረ አይደለም።  

አዎ! እየነገሩን ያሉት ነገር ግባቸው በ“ላም አለኝ በሰማይ…” የቅዠት ዓለም ውስጥ በመዳከር ኢትዮጵያ ውስጥ 

የስርዓት ለውጥ ለማምጣት የሚናፍቁት የአቶ ኢሳያስ አፈወርቂን ባዶ ተስፋ ማሳካት እንደሆነ ነው። ዳሩ ግን እኔም ሆንኩ 

ማንኛውም የፅሑፌ አንባቢ ያለ ፖለቲካ መስመር እንደምን የፖለቲካ ለውጥ ሊመጣ እንደሚችል ሊገባን አይችልም። አባባሉ 

እርስ በርሱ የሚጣረስ ከመሆኑም በላይ የተምታታም ጭምር ነው።  

ለነገሩ እነ ዶክተር ብርሃኑ ቢምታታባቸው አይፈረድባቸውም። ለገንዘብ ብቻ ትኩረት በሚሰጠው ጭንቅላታቸው 

እያሰቡና እየተደናበሩ አንዱን ሃሳብ ከሌላው ጋር ቢያጋጩ አይገርምም—የእነርሱ ዋነኛ ጉዳይ አስበው መናገር ሳይሆን፣ 

የተምታታ ጉዳይ ተናግረውም ቢሆን እንደምን አቶ ኢሳያስ ቃርሚያ ዶላር እንደሚወረውሩላቸው ማሰላሰል በመሆኑ ነው። 

እንደ እውነቱ ከሆነ የ“ግንቦት ሰባት”ም ሆነ የሽብር ቃፊሮቹ የትናንት ዳራ ሲፈተሽ ስብዕናቸውን በገሃድ የሚያሳዩ 

ገመናዎቻቸው እጅግ የበዙ ናቸው፡፡ ስልጣን እንደ እህልና ውሃ የሚርባቸውና የሚጠማቸው አሸባሪው ዶክተር ብርሃኑ ነጋ።  

በግንቦት 7 እና በኢሳት አጋፋሪነት ለየሚዲያዎቹ ታቅደው የሚሰጡት አጀንዳዎች በርካታ ናቸው፡፡ በዓረቡ ፀደይ 

ወቅት ራሳቸውን የግንቦት 7 አመራሮች እያሉ የሚጠሩ አሸባሪዎች እነርሱው በፈጠሩት የአጀንዳ ቅደም ተከተል ቀደም ሲል 

ለጠቀስኳቸው ሚዲያዎች “እውነት …እውነት እንላችኋለን፤  የዓረቡ  ዓለም ዓይነት አመጽ ኢትዮጵያ ውስጥ ካልተከሰተ 

እንትፍ … እንትፍ … ከምላሳችን ፀጉር  ይነቀል…” የሚል አንድ ዓይንት ዝማሬ ያለው የነውጥ ጥሪን ሲያላዝኑ ነበር፡፡ ይሁንና 

በራሱ ውስጣዊ ችግሮች የተፈጠረው የአረቡ ዓለም ማህበራዊ አብዮት የተቀጣጠለበት ምህዳር እና የሀገራችን ተጨባጭ 

ነባራዊ ሁኔታ ለየቅል በመሆናቸው፤ በግንቦት 7 እና በኢሳት አማካኝነት በየሚዲያው የተሰራጨው “ትንቢታቸው”  ከሃሰተኛ 

መሲህነት በስተቀር ያተረፈላቸው  አንዳችም ፋይዳ የለም፡፡  

ከአንደኛው አጀንዳ ወደ ሌላኛው በመንጠላጠል ሚዲያዎችን የሚያስተባብሩት አሸባሪው ቡድንና ልሳኑ ኢሳት፤ እንደ 

የትኛውም የዓለም ክፍል በሀገራችን ላይ የተፈጠረውን የኑሮ ውድነት ብሎም በጥቂት ኃላፊነት በማይሰማቸው  ስግብግብ 

ነጋዴዎች  አማካኝነት የተከሰተውን ሰው ሰራሽ የዋጋ ንረት አስታክከው ህዝቡን ለማነሳሳት ያልቆፈሩት ጉድጓድ የለም፡፡  
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ይሁንና ነገሮችን በእርጋታ የሚመለከተው ኩሩው  የሀገራችን ህዝብ ችግሩ ጊዜያዊ መሆኑን በመገንዘብ ‘ሁኔታውን 

የመረጥኩት መንግስት ያስተካክለዋል’ የሚል ፅኑ እምነት በመያዙ ለአመፃ ቡድኖቹ የሚዲያ ጩኹት ጆሮውን ሊሰጥ 

አልፈቀደም፡፡  

ምንም እንኳን ግንቦት 7 እና  ኢሳት በተቀናጀ ሁኔታ ሲያሻቸው  “ኢትዮጵያ  መንግስት የዋጋ ግሸበቱን መቆጣጠር 

አልቻለም፤ ህዝቡ እየተበደለ ነው፡፡… ወዘተ” የሚሉ ተራ የስም ማጥፋት ተግባሮቻቸውን “አዛኝ መሳይ ቅቤ አንጓች” ሆነው 

በድራማ መልክ ሊከውኑ ቢፈልጉም፤ ሚዛናዊው የኢትዮጵያ ህዝብ ግን ‘የእናንተን የበሬ ወለደ ድርሰት የምንሰማበት ጊዜ 

የለኝም’ በሚል የ”ጎስም ነጋሪት፤ ክተት ሰራዊት” የአመጽ ጥሪዎቻቸውን እንዳልሰማ በዝምታ አልፏቸዋል፡፡ ምክንያቱም 

ሚዛናዊው ህዝብ ባለፉት ሰባት እና ስምንት ዓመታት የመንግስት ልማታዊ አቅጣጫ ስለገባው እንዲሁም ከፈጣን ልማታዊ 

ዕድገቱ ተጠቃሚ ስለነበር ማናቸውንም ጊዜያዊ ችግሮች መንግስት እንደሚፈታው እርግጠኛ ስለሆነ ነው፡፡ 

ይህ ፍላጎታቸው አልሳካ ያላቸው እነ ግንቦት 7 እና አጀንዳ ተቀባዮቻቸው የአሜሪካ ድምፅን (በተለይ አማርኛው 

ክፍል) እና የጀርመን ድምጽ ሬዲዮን የመሳሰሉት ሚዲያዎች በቀጣይነት ያመሩት የአብዛኛውን ድሃ የህብረተሰብ ክፍል 

የሚጠቅመውን የሊዝ አዋጅ ወደ ማጥላላት ተግባር ነው፡፡  

እርግጥ እነ ግንቦት 7 ወትሮም ቢሆን በግብረ - ሽበራ ስራ ከኤርትራ መንግስት ጋር ድሃውን ህብረተሰብ ለማጥቃት 

የተሰለፉ ከሃዲ ሃይሎች በመሆናቸው አብዛኛውን ህዝብ የመደፍጠጥ አካሄድ ቢከተሉ ሊገርመን አይገባም፡፡ ለምን ቢባል፤ 

ይህን መሰሉ እኩይ ተግባር የገዛ ሀገሩ ጠላት ለሆነ ሃይል በባንዳነት ወግኖ በጸረ- ህዝብነት ከተሰለፈ የግብረ-ሽበራ ቡድን  

የሚጠበቅ ነውና፡፡  

ታዲያ እነዚህ ኃይሎች ይህንንም አጀንዳ የሚሰማቸው ሲያጡ  ያለ ሃፍረት ያቀኑት የመምህራኑን ጥያቄ ወደ ማራገቡ 

ነበር፡፡ እርግጥ ለእነርሱ ‘የመምህራኑ ጥያቄ ምንድነው?፣ መንግስት ጥያቄውን ለመፍታት የተከተላቸው መንገዶችስ 

ምንድናቸው?፣ የሀገሪቱ ኢኮኖሚስ ጥያቄዎቹን በምን ዓይነት አግባብ ሊመልስ ይችላል?... ወዘተ’ የሚሉ ጉዳዮች ምናቸውም 

አይደለም፡፡  

ዓላማቸው ህዝቡ በሠላም ወጥቶ እንዳይገባ በሚፈጠር ሁከት ስልጣንን በአቋራጭ መቆናጠጥ በመሆኑ፤ ያልተከሰተን 

ጉዳይ በራሳቸው ምናባዊ አጀንዳ በመቅረጽ ‘መምህራኑ ማስተማር ሊያቋርጡ ነው፣ መንግስት እርምጃ ሊወስድ ነው… ወዘተ’  

የሚሉ ከጉዳዩ ጋር ምንም ዓይነት ግንኙነት የሌላቸውን ሁኔታዎች እየፈጠሩና ከየት የሚሰጡ ምስክርነቶች እንደሆኑ እንኳን 

በቅጡ የማይለዩ “የድምጽ ግብዓት እማኝነትን “ በእነ ቪኦኤና የጀርመን ድምጽ አማካኝነት በማስደመጥ የመምህራኑን ተገቢ 

ጥያቄ ለማሳት ሞክረዋል፡፡ 

 ሆኖም እንደ ሌሎቹ የቀቢፀ - ተስፋ ህልማቸው ሁሉ፤ ይህ ልፈፋቸውም የቁራ ጩኸት ሆኖ ቀርቷል፡፡ ምክንያቱም 

ከ99 በመቶ በላይ እንደሚሆን የሚገመተው መምህር፤ የህዝቡን ጥያቄ የሚያዳምጠው ልማታዊው መንግስት በሰጠው 

የእርከን ጥያቄው ምላሽ የረካ በመሆኑ ነው፡፡ እንግዲህ ይህን መሰሉን ሁኔታ ይመስለኛል— ሀገራችን አርሶ አደር “የቅሌት ቀን 

አይመሸም” እያለ የሚጠራው፡፡ 
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ምንም እንኳን “ግንቦት ሰባት” ከአፈጣጠሩ ጀምሮ የከሰረ የፖለቲካ ድርጅት እንዲሁም ተላላኪነቱን መፈፀም ያልቻለ 

የወሬ አርበኞች ስብስብ ቢሆንም፤ መሪዎቹ እነ ዶክተር ብርሃኑ ግን እኩይ ባንዳዊ ሴራቸውን ገቢራዊ ለማድረግ ያልፈነቀሉት 

ድንጋይ አልነበረም።  

እነዚህ ግለሰቦች የድርጅታቸው የበላይ ጠባቂ የሆነው የኤርትራ መንግስት አንዳች ምልክት ሲሰጣቸው፤ “ላም 

ባልዋለበት ኩበት ለቀማ” እንዲሉ አታልለው ገንዘብ ለመቀበል፣ በሌለ ማንነታቸው ‘መተማመኛ’ ለመስጠት እና ‘አልሞትንም 

አለን’ ለማለት ተሯሩጠዋል። ዓላማቸው በባዕድ አርበኝነት ስም የልመና አኮፋዳቸውን መሙላት በመሆኑ ባገኟቸው 

ማናቸውም አጀንዳዎች ላይ በወሬ ድረታ ለመዝመት ሞክረዋል። 

በተለይም ከታላቁ መሪያችን አቶ መለስ ዜናዊ መስዕዋትነት በኋላ ሁሉም ነገር ያከተመ መስሏቸው እንዲሁም 

ሀገራችን ውስጥ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ መገንዘብ ተስኗቸው ካሉበት ቦታ ሆነው ያላነበነቡት የሁከትና የአመፅ ሴራ 

አልነበረም።  

እነ አሸባሪው ዶክተር የሀገራችን ወጣት እየተመዘገበ ካለው ፈጣንና ተከታታይ ዕድገት ተጠቃሚ መሆኑን እንዲሁም 

ልማታዊ ዕድገቱ የተገኘው ከሀገሪቱ ፍፁም የፀና ሰላም እንደሆነ እንኳን በቅጡ ባለማወቃቸው በሴራ ትልማቸው እየተመሩ 

ሲራወጡ እንደነበር የትናንት ትውስታችን ነው።  

እነ ዶክተር ብርሃኑ ሌላው የዛሬይቷ ኢትዮጵያ አዲሱ ትውልድ ከአበውና ከእመው በወረሰው የአይነኬነት ታሪክ 

በፊናው የማይደበዝዝ ደማቅ ታሪክ መፃፉንና እየፃፈ መሆኑንም አያውቁም። በተለያዩ ወቅቶች በሀገሩ ብሔራዊ ጥቅሞች ላይ 

የማይደራደር መሆኑን በይፋ ማስመስሩንም እንዲሁ።  

ታዲያ ብዙም ሩቅ ሳንሄድ የኤርትራ መንግስት ሀገራችንን በወረረበት ወቅት ቀፎው እንደተካ ንብ ሆ! ብሎ 

መውጣቱንና ወራሪውን ሃይል ድባቅ መምታቱን እንዲሁም ሀገራችን መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገራት ተርታ እንድትሰለፍ 

የጥርጊያ መንገድ ከሚያመቻቹት ፕሮጀክቶች ውስጥ አንዱ የሆነውንና እነ ዶክተር ተብዬው የሚቃወሙትን ታላቁን 

የህዳሴውን ግድብ ዕውን ለማድረግ በማያቋርጥ ግለት በሁለንተናዊ መልኩ እያደረገ ያለውን ኢትዮጵያዊ ተግባራትን በአብነት 

መጥቀስ ይቻላል።  

እርግጥም ‘እነዚህን ሃቆችና ብሔራዊ ማንነቶችን አሸባሪው ዶክተር እንደምን ዘንግተውት ነው ኢትዮጵያዊነትን 

ለመሸጥ ገበያ ያወጡት?’ ብለን መጠየቅ ይኖርብናል። ታዲያ ለምላሹ ብዙም መመራመር የሚያስፈልግ አይመስለኝም—

መልሱ በእልህና በደም ፍላት ሀገርን በሽብር ተግባር የመምራት ከንቱ ሱስ ነውና፡፡  

ግና እዚህ ላይ ሰውዬው ለምን ስልጣን ተመኙ አሊያም ለምን ሰማይን ቧጠጡ እያልኩ አይደለም፡፡ መመኘት 

መብታቸው ነው—ምኞት አይከለከልምና። ከፈለጉም እንደ ጓድ መንግስቱ ኃ/ማርያም ከመሬት ተነስተው “ተፈጥሮን 

በቁጥጥራችን ስር እናውላለን” ያሉትን መፈክር ተውሰው ‘ፀጉሬ ላይ ከነገ ጀምሮ ፀጉር እንዲበቅል አደርጋለሁ’ ብለው ሊመኙ 

ይችላሉ። ይሁንና ከአቶ ኢሳያስ ጋር ያሰሩት የሽብር ምኞት ቀለበት ግን ከኢትዮጵያዊነት ማንነት ባፈነገጠ መልኩ ባንዳዊ 

በመሆኑ ፈፅሞ ተቀባይነት እንደለሌለው ማወቅ ይኖርባቸዋል፡፡  
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አዎ! ፍላጎታቸው በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ በልማታዊ ዕድገቱ ድል ምክንያት  የሚፈጠሩ ነባራዊና ጊዜያዊ 

እንቅፋቶቸን ተመርኩዘው በውጭ የሚገኙ ጥቂት ደጋፊ ዲያስፖራቸውን እየደናገሩ የጥቂት አመራሮቻቸውን ኪስ ማደለብ 

በመሆኑ፤ አይናቸውን በጨው ታጥበው የአሉባልታ እምቢልታቸውን ከመንፋት ወደ ኋላ ያሉበት ቀን የለም፡፡ ይህም የሽብር 

ቡድኑ መሪዎች የራሳቸው አጀንዳ ሳይኖራቸው በሌሎች አጀንዳዎች ላይ መንጠላጠል “የገቢ ማሰባሰቢያ ዘዴ” መሆኑን ልብ 

ይሏል! 

ታዲያ ይህ “ዘዴ” እስከ የት ድረስ እንደሚሰራ መገመት ለእነርሱ ትርጉም አልባ ነው፡፡ ብቻ አጀንዳ ከተገኘ የራስ 

አድርጎ “አካኪ ዘራፍ” ይላሉ፡፡ አዎ! ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ የሚያነጋግር ነባራዊ ጉዳይ ከተገኘ፤ ባህር ማዶ ቁጭ ብለው 

አይስክሬም እየላሱ ተራ ቃላት  ጨዋታን የመረጡት እነ አሸባሪው ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ ሎተሪ የደረሳቸው ያህል “እልል በቅምጤ” 

ማለታቸው የተለመደ ነው— የተጨማደደ የልመና ኮሮጆአቸው በዶላር ሲሞላ እየታያቸው፡፡  

እናም “ሃፍረት ለምኔ“ ብለው አጀንዳውን የግል ጉዳያቸው  በማድረግ እንደ ‘አቡነ ዘ-በሰማያት’ ሲደጋግሙት 

ይከርማሉ፡፡ ግባቸው አጋጣሚውን በመጠቀም ሊገኝ ከሚችል “ሁሉንም ፈልጎ፣ ምንም የማግኘት” የዜሮ ድምር ፖለቲካን 

ማራገብ እንጂ ከህዝብ ተጠቃሚነት ጋር የሚገናኝ አይደለምና! 

በሰላማዊ የፖለቲካ ምህዳር ተወዳድረው በህዝብ የተተፉት የ“ግንቦት ሰባት” መሪዎች በአቶ ኢሳያስ ሳንባ የሚተነፍሱ 

በመሆናቸው፤ ሀገራችን ምን ጊዜም ሰላማዊ ሆና ዕድገቷን ለማየት የሚፈልጉ አይደሉም፡፡ በመሆኑም በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ 

ኢትዮጵያን ለማተራመስ በአመለካከት አምሳያቸው የሆኑትን አሊያም እሳትና ጭድ ኃይሎችን ጭምር ሳይቀር የአጀንዳቸው 

ማስፈፀሚያ ሊያደርጓቸው ብዙ ጥረዋል—ጠብ የሚል ነገር ባያስገኝላቸውም። ታዲያ እዚህ ላይ የሩቁን ትተን በአስረጀነት 

የቅርቡን የአክራሪዎች ተባባሪነታቸውን መመልከት እንችላለን።  

እንደሚታወቀው የሽብር ቡድኑ መሪዎች የውጭ ምንደኞች የሆኑትን ጥቂት በሙስሊሙ ማህበረሰብ ስም 

የሚንቀሳቀሱ አክራሪዎችን እንደሚገድፉና ተባባሪ መሆናቸውን ካሉበት ሆነው አይስክሬማቸውን እየላሱ ሲገልፁ ነበር። ይህ 

ብቻም አይደለም። ፖለቲካዊ እንጂ ሃይማኖታዊ ተልዕኮን ያላነገቡትን የእነዚህን ጥቂት አክራሪዎች ጥያቄዎችን እንደ አብዛኛው 

ሙስሊም ፍላጎት አስመስሎ በመደስኮር ጉዳዩን ሊያጦዙት ሞክረዋል። 

በተለይም የኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ የፀረ-አክራሪነት ትግሉን በማጋጋል ፅንፈኞቹ የህግ ተጠያቂዎች ሲሆኑና 

ከሰላማዊው ሙስሊም ሲነጠሉ እነ አሸባሪው ዶክተር የሚይዙትንና የሚጨብጡትን ነበር ያጡት። እንዲያውም ‘አጀንዳችን 

ሊከሽፍ ነው እንዴ?’ በሚል ጭንቀት ራሳቸው “ጋሼ ሽብሩ” በጉዳዩ ላይ ጥናት አድርጌያለሁ ምንትስ… በማለት በቁራ 

ጩኸታቸው ሲያደነቁሩን ነበር።  

በተለይም ወዳጄ ሆይ! የአጀንዳ ተቀባዮቻቸውን የእነ ቪኦኤን ጉዳይማ  አይጠይቁኝ፡፡ ከእነ ግንቦት 7 የተሰጣቸውን 

መመሪያ ለማስፈጸም በሚመስል መልኩ እንደ ትናንት ማታ የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ የጠየቃቸውን ግለሰቦች በማግስቱ 

ማምሻው ላይ ስማቸው እንኳን ሳይቀየር የቪኦኤዎቹን ተጠያቂዎች የጀርመን ድምጽ ሬዲዮም ተመሳሳይ የነውጥ ጥያቄዎችን 

ሲያቀርብላቸው በጆሮዬ አዳምጫለሁ፡፡  
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ግና የሰነቁት እኩይ ተስፋ የገደል ማሚቶ ያክል እንኳን ሊስተጋባ አልቻለም፡፡ በሙስሊሞች ጉዳይ ጣልቃ በመግባት 

በአጀንዳ ቅብብሎሽ እነ ግንቦት 7 እና ኢሳት የስበት ማዕከል አማካኝነት ለመፍጠር የሞከሩት “የአየር ላይ አመጽ” (የአየር 

በአየር ንግድ ቢባል ሳይሻል አይቀርም) ጠብ  የሚል ፍሬ  ሳያስገኝ እነሆ ባዶ እጃቸውን ቀርተዋል፡፡  

ለዚህ ደግሞ ሁለት ምክንያቶችን በዋነኛነት  መጥቀስ  ይቻላል፡፡ የመጀመሪያውና ግንባር ቀደሙ ሙስሊሙ 

ማህበረሰብ ሰላም ወዳድ ከመሆኑም በላይ፣ መንግስት በጉዳዩ ላይ የሚከተለውን አካሄድ ሙሉ በሙሉ መገንዘቡ  ሲሆን፤ 

ሁለተኛው ደግሞ መንግስት በሃይማኖትና በአሰራሩ መካከል ያለውን ድንበር በማይጥስ  መልኩ የሙስሊሙን ጥያቄዎች 

በማያሻማ ሁኔታ መመለሱ ነው፡፡ 

እስቲ ለውድ አንባቢዬ ግንዛቤ ይረዳ ዘንድ ሁለቱንም ምክንያቶች ፈታ አድርገን እንመልከታቸው፡፡ እንደሚታወቀው 

የሀገራችን ሙስሊም እርስ በርሱ ብሎም ከሌሎች የሃይማኖት ተከታዮች ጋር ያለው ታሪካዊ ግንኙነት በመከባበርና 

በወንድማማችነት ላይ የተመሰረተ ነው፡፡ ይህ ለዘመናት ይዞት የመጣው ባህሉ በጥቂት አክራሪዎች ሊበረዝ የሚችል 

አይደለም፡፡  

በሰላም ተዋዶና ተፋቅሮ የመኖር ዘይቤን የሚከተለው የሙስሊሙ ምዕመን፣ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ 

የሰላምን ጥቅም አሳምሮ የሚያውቅ ነው፡፡ በሀገሪቱ ውስጥ ሰላም ቢደፈርስ ተጎጂ እንጂ ተጠቃሚ እንደማይሆን ስለሚገነዘብ፤ 

ለጥቂት ፀረ-ሰላም ኃይሎች ቦታ የሚሰጥበት ምንም ዓይነት ምክንያት ሊኖረው አይችልም፡፡ እናም ሰላምን በመውደዱ እፍኝ 

በማይሞሉ አክራሪዎችና የራሳቸውን ፖቲካዊ አጀንዳ አንግበው የሚንቀሳቀሱ ፀረ- ህገ -መንግስት ኃይሎቸ አመጻን እንዲከሽፍ 

አድርጎታል።  

ይህ ብቻ አይደለም፡፡ የሙስሊሙ  ማህበረሰብ መንግስት በህገ - መንግስቱ  ላይ የተደነገገውን “የሃይማኖትና 

የመንግስት መለያየትን” መርህ ተከትሎ፤ ትክክለኛ ጥያቄዎችን ይዞ ይንቀሳቀስ በነበረው ምዕመን ውስጥ እንደ እባብ ተሰግስገው 

መርዛቸውን ሲረጩ  የነበሩ እጅግ አነስተኛ ፀረ - ሰላም ኃይሎችን በመከላከል የህግ የባለይነት ስራን እያከናወነ መሆኑንም 

ተረድቷል፡፡ አክራሪነት የሰብዓዊ መብት አንጓ የሆነውን የእምነት ነጻነት በመስበር፣ ሰዎችን ‘የእኔን  እምነት ብቻ ተከተል’ 

በሚል አስገዳጅ ድንጋጌ ማንነትን የሚነጥቅ ፀረ- ዴሞክራሲያዊ እሳቤ እንደሆነም ተገንዝቧል፡፡  

አብዛኛው ምዕመን ያልጠራው ስብሰባ ሲካሄድ፣ ከውጭ ሀገር ድረስ በመምጣት የሁከት መቀስቀሻ ወረቀት ለመበተን 

ሲሞክር ብሎም በአምልኮት ሥነ - ሥርዓቱ ወቅት ከሃይማኖት አባቶች ድምጽ ማጉያ እየተነጠቀ የነውጥ ጥሪ ቅስቀሳ …ወዘተ 

እየተካሄደ መሆኑን ሲመለከት፤ መንግስት በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ ሳይገባ ህግና ስርዓትን በማስከበር ግዴታው ላይ 

መሰማራቱን በእርግጠኝነት አውቋል፡፡  

እናም ጥቂት ፖለቲከኞችና አክራሪዎች የራሱን ፍትሃዊ ጥያቄዎች በራሳቸው የነውጥ መንገድ ሊዘውሩትና ወደ 

ማይፈልገው አቅጣጫ ሊመሩት እንዳቆበቆቡ ዛሬ ላይ ሆኖ በመረዳቱ፤ የአመጻ በርን ክርችም አድርጎ መዝጋቱ በቀዳሚነት 

የሚጠቀስ ምክንያት ነው፡፡ በዚህ ሰላም ወዳድ ባህሪውም በውስጡ ተሰግስገው የነበሩ ጥቂት ነውጠኞች ከአብዛኛው ህዝበ - 

ሙስሊም መሃል ተናጥበው እንዲወጡ አድርጓቸዋል— ልክ እብቁን ከጥሬው የመለየት ያህል  አንጓሎ በማሳየት፡፡  
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የህዝበ ሙስሊሙን አግባብ ያላቸው ጥያቄዎች እንደ ራሳቸው አጅንዳ አንጠልጥለውና የአመጽ ፍላጎታቸውን በእነ 

ቪኦኤ እና የጀርመን ድምጽ አማካኝነት ለማሳካት የጣሩት ግንቦት 7 እና ልሳኑ ‘ኢሳት’ የተቀናጀ ሴራቸው የከሸፈበት ሁለተኛው 

ምክንያት ደግሞ፤ መንግስት በሃይማኖትና በመንግስታዊ አሰራሩ መካከል ያለውን ህገ - መንግስታዊ የህግ ማዕቀፍ በማይጥስ 

መልኩ የሙስሊሙን ማህበረሰብ ጥያቄዎች ተገቢ በሆነ መንገድ መመለስ መቻሉ ነው፡፡ 

 የሃይማኖት እኩልነትና ነጻነት በተረጋገጠበት ሀገር ውስጥ አክራሪነት ተቀባይነት እንደማይኖረው የሚገነዘበው 

መንግስት፤ ለጥፋት የሚሆን ህጋዊና ህዝባዊ ክፍተት እንዳይኖር ከሙስሊሙ ማህበረሰብ ጋር እጅና ጓንት በመሆን ችግሩን 

በቀላሉ ቀርፏል፡፡  

አንድ አጅንዳ በሰሙ ቁጥር የአመጻ ህዋሳቸው እንደ ሰደድ እሳት የሚንቀለቀለው እነ ግንቦት 7 እና ግብረ አበር 

ሚዲያዎቻቸው እንደሚያላዝኑት ሳይሆን፤ መንግስት በሃይማኖት ውስጥ ጣልቃ ሳይገባ ሃይማኖታዊ ጉዳዮችን ለሃይማኖት 

አባቶች በመተው ሰላምን በማስከበር ጉዳይ ላይ አተኩሮ በመስራት የህዝበ ሙስሊሙን ፍላጎት ማሟላት ችሏል፡፡  

ሙስሊሙ ማህብረሰብም መንግስት ለሃይማኖት ነጻነትና እኩልነት መብቶች መከበር ያለውን የጸና አቋም እንዲሁም 

በየትኛውም ሃይማኖታዊ ጉዳይ ጣልቃ እንደማይገባ ስላወቀ፣ ከመሰንበቻው ሰላምን በማስከበር የጋራ ሀገራዊ አጀንዳ ላይ 

ተባብሮ ለመስራት ተስማምቷል፡፡ 

ይህ ሙስሊሙ ማህበረሰብ የወሰደው አቋም ለአንድ ሀገር ሰላምና መረጋጋት በጋራ የመቆም ቁርጠኛ ፍላጎቱን 

የሚያመላክት ከመሆኑም ባሻገር፣ የትኛውም ሃይማኖት አመጻን ሳይሆን ሰላምን የሚሰብክ መሆኑን ነው፡፡  

እርግጥም ነብዩ መሃመድ (ሰ.ዐ.ወ) ‘ኢስላም የስላም ሃይማኖት ነው’ በማለት ያስተማሩት እንዲሁም በመጽሐፍ 

ቅዱስ ላይም “ግራ ጉንጭህን ሲመታህ፣ ቀኝ ጉንጭህን ስጠው” ተብሎ በክርስቲያኖች ዘንድ የሚሰበከው ቅዱስ ቃል ሰላምንና 

መቻቻልን እንጂ፤ በግብረ- ሽበራ የታጀለ አመጽን የሚያመላክቱ አይደሉም፡፡  

ታዲያ ውድ አንባቢዬ ይህን መሰሉ ሰላማዊ የእምነት እሳቤ እንደ እኔ እና እንደ እርስዎ ባሉ ሰላምን አጥብቀው በሚሹ 

ወገኖች ዘንድ ብቻ የሚታሰብ መሆኑን መዘንጋት አይኖርብዎትም፡፡ ለምን ቢሉ፤ የዕለት እንጀራቸውን በነውጥ ላይ የመሰረቱ ፣ 

በሽብር “ስጋ-ወደሙ” የቆረቡ፣ የሌሎችን ፍትሐዊ ጥያቄዎች  እየጠመዘዙ “በአመጻ የሚዲያ ፀሎት” ላንቃቸው እስከሚተረተር 

የሚጮሁ እንደ ግንቦት 7 እና ኢሳት ዓይነት የሁከት ባለሟሎች በመኖራቸው ነው፡፡  

ይሁንና እነዚህ ፀረ - ህገ - መንግስት ኃይሎች የራሳቸው መታገያ መንገድ የሌላቸው በመሆኑ፤ ከአረብ ፀደይ እስከ 

“አወሊያ ፀደይ” ድረስ ከአንድ አጀንዳ ወደ ሌላኛው ላለፉት አንድ ዓመት ከስድስት ወር ገደማ ያህል ሲላጉ ቢከርሙም፤ 

በየትኛውም አጀንዳ ማንንም ሊያሳምኑ አልቻሉም— በኪሳራ ባዶ እጃቸውን አጨብጭበው አውላላ ሜዳ ላይ ከመቅረታቸው 

በስተቀር፡፡  

ዳሩ ግን መላው የሀገራችን ህዝብ በተለይም ሰላም ወዳዱ አብዛኛው የሙስሊም ማህበረሰብ አሸባሪውን “ግንቦት 

ሰባትን”፣ የጡት አባቱን ሻዕቢያንና በውጭ ገንዘብ የሰከሩ የሀገር ውስጥ አክራሪዎችን ብሎም “ፔትሮ ዶላር” ላኪዎቹን በአንድ 
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ድምፅ በማውገዙና በሀገሩ ጉዳይ ጣልቃ እንዳይገቡ በመጠየቁ ቡድኑ ዳግም በህዝብ ሊተፋ ችሏል። ይሁንና ይህን አስከፊ 

ውድቀታቸውን የተገነዘቡት ሰውዬው አሁን ደግሞ በማንነታዊ ግብር ፈፅሞ በማይገናኛቸው በታታሪውና በሀገር ወዳዱ የጉራጌ 

ብሔረሰብ ጥላ ስር ሊከለሉ ፈልገዋል—አማራጭ የላቸውምና።  

እናም የሸብር ቡድኑ ምንም እንኳን ፔልሲቪኒያ ውስጥ ተፀንሶ አስመራ ውስጥ ቢወለድም እስሁን ድረስ ያካሄዳቸው 

ተግባራት መቼም ቢሆን ሊሰምሩለት የሚችሉ አይደሉም። ምክንያቱም እየባጀው ያለው የማይሰምር ነባራዊ ሁኔታን ነው። 

እየተመኘ ያለው እዚህ ሀገር ውስጥ ፈፅሞ ሊሆን የማይችል ተግባርን ነው።  

የኢትዮጵያ ህዝብ ዛሬ ለጠባቦችና ለትምክህተኞች እንዲሁም ለሁከት ቋማጮች ቦታ የለውም። ከሰሞኑ 

እንደተመለከተው ባቡር ዓይነት የታላላቅ ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎች ባለቤት እየሆነ ነው። ከዘመኑ ጋር አብሮ እየዘመነ ነው። ለስራ 

እንጂ ለአሉባልታ ቦታ የለውም። እናም የእነ አሸባሪው ዶክተርና ድርጅታቸው ፍላጎትና እይ ሴራ ጭው ባለ በረሃ ላይ 

እንደተዘራ እህል የሚቆጠር ነው። ሰሚ የሌለው የዓላማ ቢሶች እንጉርጉሮ ቢባልም ያስኬዳል። አበቃሁ።    

 

 


