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የሁከት ባለሟሉ የማይሽር የአመፅ መንፈስ 

                                                        

  

ቶሎሳ ኡርጌሳ  Utolosa@yahoo.com 

       

 

እንደ ፈር መያዣ 

 “…ልዕልና የፖለቲካ ፓርቲዎች ፣ ምሁራኖችና የተሻለ 

ንቃተ ህሊና ያለው ሀገር ወዳድ ዜጋ ሁሉ ትውልዱን 

ከጭቆና፣ ሀገሪቱን ከማይታረም ጥፋት እንዲሁም 

አምባገነኑን አስተዳደር በዴሞክራሲያዊ ስርዓት 

ለመተካት የበኩላቸውን ግዴታ በድፍረት ይወጡ ዘንድ 

ጥሪዋን ታቀርባለች።” 

 ይህ “ክተት ሠራዊት፣ ጎስም ነጋሪት” በሚል የአፃፃፍ ዘዴ የቀረበውና በሀገራችን ውስጥ 

የስርዓት ለውጥ አሊያም ግልበጣ እንዲደረግ ይፋዊ ጥሪ የቀረበው፤ አንድ ጋዜጣ የሚመራበት 

አቋም ይገለፅበታል ተብሎ በሚጠበቀው በልዕልና ጋዜጣ ቁጥር አራት መጋቢት 13 ቀን 2005 

ዓ.ም ዕትም ርዕሰ አንቀፅ ላይ ነው። እንዲህ ዓይነቱ በቀጥታ ከጋዜጣው አቋም ጋር የሚያያዝና 

ዜጎችን ያልበላቸው ቦታ በማከክ የሚፃፍ እንዲሁም የምንኖረው ህግና ስርዓት ባለበት ሀገር ውስጥ 

በመሆኑ የኋላ ኋላም ከተጠያቂነት የማያድን ፅሑፍ ማህበራዊ ኃላፊነት (Social Responsibility) 

አለባቸው ተብለው በሚገመቱት በሀገራችን የግል ጋዜጦች ላይ መመልከት የተለመደ አይደለም። 

ሌላው ቀርቶ በቀጥታ በተቃዋሚ ፓርቲነት የተሰለፉ የሀገር ውስጥ ፖለቲከኞች እንኳን ቢሆኑ፤ 

የራሳቸው ወጥ አቋም ስለሌላቸው በሌሎች ሀገር የተከሰተ አዲስ አጀንዳን ሲሰሙ ጉዳዩን የራሳቸው 

ለማስመሰል በማሰብ ከሚያደርጉት የነውጥ ምልጃ በስተቀር በአመዛኙ የአመፃ ጥሪን ሲያስተላልፉ 

አይስተዋሉም—ሰሚ እንደሌላቸው በተደጋጋሚ አረጋግጠዋልና። እርግጥ እነዚህ ወገኖች ሁኔታው 

ቢያመቻቸው “በሁለት ቢላዋ” ከመብላት ወደ ኋላ የማይሉ ጉደኞች መሆናቸው  የሚታበይ 

አይደለም። 
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ይሁንና ይህን መሰሉን የአመፃ ጥሪ ስራዬ ብሎ የያዘውና በእርሱ ቤት እሳቱን ሀገራችን 

ውስጥ ካቀጣጠለ በኋላ ወላፈኑን አሜሪካ ቁጭ ብሎ አይስክሬም እየላሰ ለመሞቅ የሚፈልገው ራሱን 

“ግንቦት ሰባት” እያለ የሚጠራው የግብረ-ሽበራ ቡድን ልሳን የሆነው እንዲሁም የትናንቱ ፍትሕ 

ጋዜጣ ዋና አዘጋጅ፣ ኋላ ላይም የአዲስ ታይምስ መፅሔት ማኔጂንግ ዳይሬክተር ብሎም የዛሬው 

ልዕልና ጋዜጣ ማኔጂንግ ዳይሬክተር አቶ ተመስገን ደሳለኝ በስሞታ ቃለ-ምልልስ ቤተኛ የሆኑበት 

“ኢሳት” ቴሌቪዥን ነው። ይህ በህዝቡ ሚዛናዊ ውሳኔ ሰሚ አልባ ሆኖ የፎረሸው የእሳት ማቀጣጠያ 

ጣቢያ በተለያዩ ጊዜያት እንደ እብድ እንዳሻው ቢለፈልፍ አይፈረድበትም። ምክንያቱም 

የኢትዮጵያን መንግስት ለማስወገድ የሚጠቀምበት ብቸኛው መንገድ ከሀገር ውስጥና ከውጭ የወሬ 

ሰራዊት በመቋቋም አሉባልታን መንፋት በመሆኑ ነው።  

እርግጥ “ኢሳት” የአሸባሪዎች ልሳን ከመሆኑ በላይ መነሻው ከኢትዮጵያ አየር ክልል 

የሚተላለፍ ባለመሆኑ በሀገራችን የመረጃ ነፃነትና የመገናኛ ብዙሃን አዋጅ ህግ ላይገዛ ይችላል። 

ይሁንና በአቶ ተመስገን ደሳለኝ የሚመራው ልዕልና ጋዜጣ ግን “ኢምፓየር አሳታሚ 

ኃ/የተ/የግ/ማህበር” በሚል ስያሜ በንግድ ሚኒስቴር የተመዘገበ በመሆኑ በሙያው ዙሪያ የወጡትን 

የሀገሪቱን ህጎችና ደንቦች አክብሮ መስራት ይጠበቅበታል። ጋዜጣው በየትኛውም መስፈርት 

የኢሳትን የአመፃ ጥሪ አጀንዳ ሀገር ውስጥ ቁጭ ብሎ በውክልና ማስፈፀም ያለበት አይመስለኝም።  

“ምንትስ ያለበት ሩጫ አይችልም” እንዲል የሀገራችን ሰው ቀደም ሲል ራሳቸው 

በምናባቸው በፈጠሩት ድንጋጤ ሀገር ለቀው የኮበለሉትና በአሁኑ ወቅት አሜሪካ ውስጥ “ግንቦት 

ሰባት” ጉያ ውስጥ ተወሽቀው የግብረ-ሽበራው ቡድን ልሳን ለሆነው “ኢሳት” ቴሌቪዥን አዘጋጅ 

በመሆን በመስራት ላይ የሚገኙት አቶ አበበ ቶላ (አቤ ቶኪቻው)፤ በዚሁ ልዕልና ጋዜጣ ላይ 

በኢሳት ላይ ከሚለፍፉት ጋር አንድ ዓይነት ጭብጥ ያላቸውን ጉዳዩች በማንሳት እንዲያቀርቡ 

ማድረግ ከህግ አንፃር እንዴት ሊታይ እንደሚችል ጋዜጣው በቅጡ ቢመረምረው የተሻለ 

ይመስለኛል።  

እንዲያም ሆኖ ግን አቶ ተመስገን በሀገር ውስጥ የመፃፍ ህገ-መንግስታዊ መብት 

ለእርሳቸው ብቻ የተሰጠ ይመስል፤ አንድ ዜጋ ህገ-መንግስቱ የሰጠውን መብት ተጠቅሞ ስሜቱ 

በገፋፋው ጉዳይ ላይ የመሰለውን ሃሳብ ሲሰነዝር፤ሰውዬው “የምጣዱ ሳለ የእንቅቡ ተንጣጣ” 

እንዲሉት ዓይነት ሆነው ግለሰቦችን ሲወርፉ መመልከቱ የተለመደ ሆኗል። የዚህ ዕሑፍ አቅራቢ 

የአቶ ተመስገንን የመፃፍ መብት እንደሚያከብረው ሁሉ፤ እርሳቸውም የዴሞክራሲ መገለጫ 

የሆነውን የሃሳብ ፍጭትን በፀጋ መቀበል ይኖርባቸዋል ባይ ነው። ለምን ቢሉ ለእርሳቸው አሊያም 

ለእኔ ብቻ የተሰጠ ሃሳብን በነፃነት የመግለፅ ህገ-መንግስታዊ መብት ባለመኖሩ ነው። 
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ያም ሆነ ይህ ወደ ተነሳሁበት ነጥብ ልመለስና በእኔ እምነት በአንድ ሀገር ህጋዊ ማዕቀፍ 

ውስጥ ተመዝግቦ የሚሰራ ጋዜጣ ከሚፅፋቸው አምዶቹ በተጨማሪ በተለይም አቋሙን በሚገልፅበት 

ርዕሰ አንቀፁ (Editorial) ላይ ፤ ‘ማንኛውም የህብረተሰብ ክፍል ይህን ስርዓት ለመለወጥ መነሳት 

አለበት’ ብሎ በግላጭ ከቀሰቀሰ ሁለት ነገሮች መጠርጠር ተገቢ ነው። አንድም የጋዜጣው ባለቤቶች 

በአቋም ደረጃ የህዝቦችን ሰላም የማይፈልጉ አመፅ ናፋቂዎች ሊሆኑ ይችላሉ፤ ሁለትም የአመዕና 

የነውጥ አላሚዎችን ስራ ኮንትራት ወስደው እየሰሩ ነው ለማለት ያስደፍራል። እንዲህ ዓይነቱ 

አካሄድ ደግሞ በሀገራችን የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ሂደት ውስጥ ሚዲያው ጤናማና ነፃ ሆኖ 

እንዲያድግ የማያደርገው በመሆኑ መታረም ያለበት ጉዳይ ይመስለኛል።  

ውድ አንባቢዎቼ! ስለ ልዕልና ጋዜጣና ስለ ባለቤቶቹ ለመነሻ ጭብጥ ያህል ይህን ካልኩ 

ዘንዳ፤ በዛሬው ፅሑፌ ቀደም ሲል የጠቀስኩትንና መጠረጠር ይገባል ያልኳቸውን ሁለት ነጥቦችን 

የሚያጠናክርልኝን /ከርዕሰ አንቀሱ ጥሪ በተጨማሪ/ ማንኛውም አንባቢ እንዲያየውና የጋዜጣው 

የፊት ሽፋን ላይ በትልቁ ስለተሰደረው ዳግማዊ የአመፃ ጥሪ አስገራሚ ሁነቶች በፈርጅ በፈርጁ 

እያነሳሁ ላስነብባችሁ እሞክራለሁ።  

የማይሽር የአመፅ መንፈስ 

“የዘገየው አብዮት” በሚል ርዕስ በአቶ ተመስገን ደሳለኝ የተፃፈው ይህ “የቢሆን ዓለም” 

ዲስኩር በተለመደ አመዕ ናፋቂነትና ለምን ኢትዮጵያ ውስጥ ሁከት ሳይከሰት ቀረ? በሚል ፀፀት 

የቀረበ ድርሰት ነው ማለት ይቻላል። ምንም እንኳን ፅሑፉ ያልነበረ ነገርን የሚመኝ ብሎም 

‘አመፅ መቀጣጠሉ አይቀርም፣ እንዲያውም ሩቅ አይደለም’ የሚል ቢሆንም፤ የአቶ ተመስገንን 

የጥንቆላ አመዕ አላሚነትን ለጊዜው “የባለውቃቢው ድረታ” ብለን ብናልፈው የተሻለ ይመስለኛል— 

ኋላ ላይ የምንመለስበት ጉዳይ ስለሆነ።  

በቅድሚያ አቶ ተመስገን በፅሑፋቸው ላይ የማይሽር የአመፅ መንፈሳቸው ማስተንፈሻ 

ያደረጓቸውን የቀድሞውን ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊን የጠሩበት አግባብ ኢትዮጵያዊ 

ጨዋነት የጎደለውና ግብረ-ገብነትን ያልተላበሰ በመሆኑ ሊታረም ይገባል። በእኛ ሀገር ባህል 

ታላላቆችን ማክበር ቢያንስ የማንነት መገለጫ ነው። በጋዜጠኝነት ስነ ምግባር ደግሞ አክብሮት 

/Respect/ ግንባር ቀደም የዘገባ አስተምህሮት ነው። ለነገሩ እንዲህ ዓይነቱን ጉዳይ ስነ-ምግባርን 

ለማያውቅ ሰው መንገር ትርፉ ጉንጭን ማልፋት ነው። ቢያንስ አቶ መለስ እኔና አቶ ተመስገን 

ሃሳባችንን በነፃነት የምንገልፅበትን ስርዓት ለመፍጠር ታግለው ያታገሉ ታላቅ ሰው ናቸው። 

ስራቸውና ራዕያቸው ከመቃብር በላይ ሁሌም ሲታወስ፣ ሲዘከርና ሲወደስ የሚኖር በመሆኑ ሊከበሩ 

ይገባል። ዳሩ ግን ምናልባት አቶ ተመስገን “መለስ እንዲህ አለ፣ እንዲህ ያስብ ነበር” በማለት ያለ 

አክብሮት መጠሪያ “አንተ” እያሉ በጥንቆላ መልክ ቃላቆችን በመደርደር ታላቁን ሰው ያዋረዷቸው 



4 
 

መስሎ ከተሰማቸው፤ የአቶ መለስ ስብዕና፣ ክህሎትና ብቃት ከሀገር አልፎ አፍሪካን ብሎም ዓለምን 

ያስደመመ ታላቅነት ስለሆነ፤ ጉንጭ አልፋ ልፋታቸው ከንቱ፣ እንዲያውም የከንቱዎች ሁሉ ከንቱ 

(vanities of all vanity) መሆኑን ቢገነዘቡት ማለፊያ ይመስለኛል።  

ለማንኛውም እስቲ አቶ ተመስገን ‘ኢትዮጵያ ውስጥ ከዚህ ቀደም ተሞክሮ የዘገየው፣ ነገር 

ግን መምጣቱ አይቀርም’ ስላሉት ያረጀ ዘፈናቸው ማጀቢያ ስለሆነው “አብዮት” ጥቂት የዕውነታ 

ሰበዞችን ላንሳ። ሲቆሙ፣ ሲራመዱ፣ ሲበሉና ሲጠጡ ሁሌም ካለ አመዕ በስተቀር ሀገራዊ ሰላምና 

መረጋጋት የማይታያቸው ፖለቲከኛው ግለሰብ /ሰውዬውን ጋዜጠኛ ለማለት ስለሚከብድ ነው/ 

ብዕራቸውን ያሟሹት የአረቡን ፀደይ ተከትሎ በርካታ የሀገር ውስጥና የውጭ ፖለቲካ ተንታኞች 

በዘርፈ ብዙ ቅሬታ ተሞላችው ኢትዮጵያም አይቀሬ እንደነበር ተንትነዋል በማለት ነው— “ደግመው 

ደጋግመው” የሚል ማጦዣ ቃላትን በውስጡ በመሰግሰግ። 

እንደ እውነቱ ከሆነ እኔ በበኩሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ሊፈጠር ነበር የተባለውን የአቶ 

ተመስገንን ምናባዊ አብዩት አላውቀውም። ምናልባትም በአረቡ ማህበራዊ አብዮት ወቅት ትዝ 

የሚለኝ ነገር ቢኖር፤ አቶ ተመስገንን ጨምሮ የፍትህ ጋዜጣ ደቀ-መዝሙሮቻቸው፣ የቅርብ 

ጓደኛቸው የሆኑት አቶ እስክንድር ብርሃኑ ነጋ (ይቅርታ አቶ እስክንድር ነጋ በሚል ይታረምልኝ) ፣ 

የአንድነት ፓርቲ ሁሉም የአመራር አባላት በሚባል መልኩ እንዲሁም የውጭው አምሳያቸውና 

ራሱን “ግንቦት ሰባት” እያለ የሚጠራው የሽብር ቡድን “በኢትዮጵያ ውስጥ የአረቡ ዓይነት አብዮት 

ካልተከሰተ ሞተን እንገኛለን” እያሉ በየሚዲያው ሲያላዝኑ እንደነበር ነው። ምናልባት በአቶ 

ተመስገን የቀን ቅዠት እሳቤ እነዚህ ወገኖች “ተንታኞች” ተብለው ከሆነ ስያሜው መስተካከል 

ያለበት ይመስለኛል። ለምን ቢሉ፤ እነዚህ ኃይሎች በእስከዛሬው ተግባሮቻቸው የሚታወቁት 

ባልተሳካ ነውጠኝነታቸው እንጂ በተንታኝነታቸው ባለመሆኑ ነው።  

በመሆኑም የአቶ ተመስገን ተንታኝ ተብዬዎች የአመፃቸው ዲስኩር ከሀገሪቱ ተጨባጭ 

ሁኔታ ጋር የማይሄድ ከመሆኑም ባሻገር፤ እስካሁን ድረስ በመንግሥት ስኬታማነትና ትክክለኛ 

አመራር ሰጪነት ተጠቃሚነቱን በማያሻማ ሁኔታ በማረጋገጥ ላይ ያለው ህዝብ፣ ወደፊትም 

በተነደፈው የአምስት ዓመቱ ዕቅድ ህይወቱ ይበልጥ እንደሚሻሻል በጥብቅ ያምናል፡፡ ሰብዓዊና 

ዴክራሲያዊ መብቱ ሳይሸራረፉ እያጣጣማቸው እንዲሁም የአስተማማኝ ሰላም ባለቤት በመሆኑ 

የአደናቃፊ ጽንፈኛ ዲያስፖራዎችን የማደናገሪያ ቅንጭብጫቢ ወሬዎችን የሚሰማበት ጆሮ 

አልነበረውም፡፡። እናም ጥቂት በአቋራጭ ያለ አንዳች የህዝብ ምርጫ የስልጣን እርካብን 

ለመቆናጠጥ የሚፈልጉ ፅንፈኞች በወቅቱ ለራሳቸው እርካታ ብቻ በመገናኛ ብዙሃን ያሻቸውን 

ስለለፈለፉ የመጣም ሆነ የሚመጣ ነገር አልነበረም— የአረቡ ዓለምና የሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ 

“ማሞ ሌላ መታወቂያው ሌላ” እንዲሉት ዓይነት በመሆኑ ነው።  
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የምናብ አብዮት አቀጣጣዩ ፀሐፊ ቢዋጥላቸውም ባይዋጥላቸው እኔ ግን የአረቡ አብዮት 

ከእኛ ሀገር ተጨባጭ ሁኔታ ጋር እንዴት እንደማይገናኝ እንዲህ እነግራቸዋለሁ። በመጀመሪያ 

ደረጃ የአረቡ አብዮት የተነሳበት ነባራዊ ምክንያት አብዛኛውን የየሀገሩን ህዝብ ተጠቃሚ ማድረግ 

ባለመቻሉ ነው። የየሀገራቱ ሀብት በጥቂት ንጉሳውያን ቤተሰቦች እጅ የተያዘ ከመሆኑም በላይ 

በአመዛኙ ተመሳሳይነት የሚታይባቸው እነዚያ ስርዓቶቹ ህዝቡ ያለ አንዳች ለውጥ በነበረበት 

ሁኔታ እንዲቀጥል ብሎም ለወጣቶች አዳዲስ የስራ ሁኔታዎችን መፍጠር አልቻለም—ነገሩ “አድሮ 

ቃሪያ” እንዲሉት ዓይነት ነው። የሰው ልጅ ሁሌም ያለ አንዳች ለውጥ መቀጠል ስለማይፈልግ 

ማህበራዊ አብዮት (Social Revolution) ሊቀሰቀስ ችሏል። ይህ አብዮት ብሶት የወለደው 

እንደመሆኑ መጠንም ገዥውን ክፍል አንጓሎ ጥሎታል። 

በወቅቱና እስካሁንም ድረስ በእኛ ሀገር ውስጥ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ግን ዚህ የአረቡ 

ዓለም ሁኔታ በአያሌው የተለየ ነው። አቶ ተመስገን ሀገራችን ውስጥ ያለውን ዕውነታ ሁሌም 

ትክክል አይደለም በማለት ዓይናቸውን በጥቁር መሃረብ ሸፍነው ሊያዩት ስለማይፈልጉ እንጂ፤ 

የሀገራችን ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ መንግስት ባለፉት ስምንትና ዘጠኝ ዓመታት በሁለንተናዊ 

ልማታዊ ለውጥ ውስጥ እየተጓዘ ነው። ህዝቡንም በየደረጃው ተጠቃሚ እያደረገ ነው። ሌላው ቀርቶ 

ራሳቸው ፀሐፊውም ቢሆኑ በአዲሲቷ ኢትዮጵያ ስርዓት ውስጥ በተፈጠረው ሃሳብን በነፃነት 

የመግለፅ ስራ ውስጥ ተጠቃሚ እየሆኑ ነው— ምንም እንኳን የተጠቃሚነታቸው ምንጭ ግልፅ 

አይደለም፣ ያጠራጥራል የሚል አስተያየት የሚሰጡ በርካታ ወገኖች ቢኖሩም። ያም ሆነ ይህ ግን፤ 

እነ አቶ ተመስገን በተጣባቸው ሁሉንም ተግባራት የማንኳሰስ ተውሳክ ዕውነታውን መስማት 

ስለማይፈልጉ እንጂ፤ የዓለም ባንክና ሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማት ሳይቀሩ ይህን ነባራዊ ዕውነታ 

መስክረውታል። እናም እንዲህ ዓይነቱ ለውጥ ባለበት ሀገር ውስጥ እንደምን አብዮት ሊነሳ 

እንደሚችል የሚያውቀው የፀሐፊው የማይሽረው የአመፃ መንፈስ ብቻ ነው—“የእንቁጣጣሽ ቀን 

ያበደ ዘፈኑ ሁሉ አበባይሆሽ ነው” እንዲል የሀገራችን ሰው።  

የዚህን ፅሑፍ አቅራቢ እጅግ ያስገረመኝ ሌላኛው ጉዳይ የጋዜጣው ማኔጂንግ ዳይሬክተር 

“በኢትዮጵያ ውስጥ ግብፃውያን አደባባይ በወጡ ማግስት ‘በቃ’ የሚል እንቅስቃሴ ተሞክሮ ብዙም 

ሳይራመድ ተቀጭቷል…” በማለት ሀገራችን ውስጥ የአብዮት ሙከራ የነበረ አስመስለው ያቀረቡት 

የሃሳብ ድሪቶ ነው። የሚያሳፈር አባባል ነው። አቶ ተመስገን በእርሳቸው ሚጢጢዬ እሳቤ አንባቢን 

ማሳሳታቸው ነው። ግና ውድ አንባቢዎቼ ሆይ! ሃቁ ወዲህ ነው።… 

…ባልሳሳት ጊዜው ግንቦት 20 ቀን 2003 ዓ.ም ይመስለኛል። በአስገራሚ ሁኔታ “የቁጣ 

ቀን” በሚል ስያሜ ስርዓቱን “በቃ!” ለማለት በፌስ ቡክ ላይ ተፈራረምን አሉ— እነ “ዶክተር 

ኢኮኖሚስት።” እንግዲህ ልብ በሉ! ፊርማው ተከናወነ የተባለው እዚያው ባህር ማዶ ሲሆን፤ 
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በቀለም አብዮት አመፅ ስልጣን የሚያዘው ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ መሆኑ ነው — ‹‹አራምባና ቆቦ›› 

እንዲሉ አበው፡፡ በማይጨበጥና በማይዳሰስ የኢንተርኔት ምናባዊ ዓለም ውስጥ ሆነው ‘እስከ ሦስት 

ሺህ የሚደርስ ህዝብ ከግንቦት 20 የድል በዓል ትይዩ ለተቃውሞ ይወጣል’ በማለት እነ ወንጀለኛው 

ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ደሰኮሩ።…ግና የግንቦት ሃያን ኃይል አያውቁምና ይቅር ይበላቸው እያለ 

“እባካችሁ እኛ የህዳሴያችን ሩጫ ላይ ስለሆንን፤ ይህን ‘ማሪንጌ ቻቻችሁን’ እዛው በምዕራቡ ዓለም 

የምሽት ክበቦች ውስጥ ደልቁት” ሲል ተሳለቀባቸው፡፡ እርግጥ እኔ የማስታውሰው በዚያ ወቅት 

በአቶ ተመስገን ደሳለኝ ዋና አዘጋጅነት ይታተም የነበረው ፍትሕ ጋዜጣ በፌስ ቡክ አብዮቱ 

የእውነት የተፈራረመ ሰው ያለ መስሎት አሊያም ጉዳዩን በመደገፍ ከግንቦት ሃያ በፊት “ፌስ ቡክ 

አዲሱ ‘ደደቢት በረሃ’ ” እንዲሁም “… በፌስ ቡክ ‘እሺ ነገ በስንት ሰዓት አደባባይ እንውጣና ይህን 

መንግሥት እናርበድብደው …’ ” የሚሉና ተመሳሳይ የነውጥ ፅሑፎችን ያስነብብ እንደነበር ነው።

ግና ነገሩ በተጨባጭ መሬት ላይ ያልነበረ ጉዳይ ስለነበር የተፈጠረ ነገርም አልነበረም። እናም 

አቶ ተመስገን የኢንተርኔት ላይ የነውጥ ጨዋታን መሬት ላይ እንደተፈጠረ ነገር አስመስለው 

ለማቅረብ መሞከራቸውና አንባቢን ለማሳሳት መጣራቸው፤ ‘እውን መቃወም ማለት የሌለን ነገር 

በቆርጦ ቀጥልነት እየጨማመሩና እያጋነኑ እንደ ኢሳት ማውራት ይሆን እንዴ?...’ እንድል 

አስገድዶኛል። እናም በእኔ እምነት ሀገር ውስጥ ቅጭ ብለው እንዲህ ዓይነቱን የአሸባሪዎችንና 

የፀረ-ሰላም ኃይሎችን አጀንዳ በቅብብሎሽ መልክ እያንቆለጳጰሱ ለማጎን ቆርጦ መነሳት ከሀገራችን 

ህግ አኳያ መታየት ያለበት ይመስለኛል።  

አቶ ተመስገን ታላቁ መሪያችን አቶ መለስ ዜናዊ ከጋዜጠኞች ጋር በወቅቱ ያደረጉትን 

ቃለ ምልልስ ላይ፤ ‘እኔ እንደ አረቡ ዓለም ዓይነት አመፅ ይነሳል የሚል እምነት የለኝም። ህዝቡ 

ኮንትራት ከሰጠን ገና 10 ወራትን እንኳን በደንብ አላስቆጠረም’ ያሉትን አባባል በመጥቀስ 

“እርግጥ መለስ ይህን ያለው በአደባባይ ነው። በጓዳ ግን በፍፁም ይህን ሊል ወይም አምኖ ሊቀበል 

አይችልም። እንቅልፍ አጥቶ መስጋቱ አይቀሬ ነው።” በማለት ሊጠነቁሉ ሞክረዋል። ምንም 

እንኳን ጋዜጠኝነት /ሰውዬው ጋዜጠኛ ከሆኑ/ የጥንቆላ ስራን እንደሚያካትት እርግጠኛ ባልሆንም፤ 

ይህን መሰሉ “መፅሐፍ ገላጭነት” ግን  በአንድ ወቅት በተመሳሳይ መልኩ በተቃውሞው ጎራ 

ሲቀነቀን የነበረን “ትንቢት” ያስታውሰኛል።  

የትንቢቱ ባለቤት በምርጫ 2002 ወቅት አንዳንድ ሰዎች “የፖለቲካ የባህል መድሃኒት ቤት 

ሳይከፍቱ አልቀሩም” የሚሏቸው አቶ ስየ አብርሃ ናቸው። ታዲያ በወቅቱ ምን አሉ መሰላችሁ!-

ከምርጫው በፊት አስቀድመው “ስዬ ተንቤን ላይ ከተሸነፈ ምርጫው ተጭበርብሯል ማለት ነው” 

በማለት ሲጠነቁሉ፣ ትንሽ ቆየት ብለው ደግሞ የአረቡ አብዮት ወደ ኢትዮጵያም ይሸጋገራል 

ለማለት “ምን እንደሆነ አላውቅም እንጂ መንሾካሾክ የበዛበት ሁኔታ ይታወቀኛል” አሉ። እንግዲህ 

የከሰረ ጠንቋይ ማለት ይኸው ይመስለኛል። እናም ተቃዋሚዎች ሁሉ ጠንቋይ ሁኑ የተባሉ 
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ይመስል አቶ ተመስገንም የታላቁን መሪያችንን አዕምሮ ‘እንዲህ ያስባል፣ እንቅልፍ አጥቶ አድሯል’ 

እያሉ ያለ አንዳች ሃፍረት ባለውቃቢ ለመሆን ዳድቷቸዋል። እርሳቸው በመፅፏቸው ቃርሚያ 

ፅሑፎች በስተቀር አቶ መለስን አያውቋቸውም።  

እንኳንስ በእነ አቶ ተመስገን የሁከት ጭንቅላት ውስጥ ብቻ የተፈጠረና የሌለ አብዮትን 

ቀርቶ፤ ታላቁ መሪያችን ችግር እንኳን ሲኖር የሚታወቁበት ባህሪያቸው መረጋጋት ነው። አዎ! 

አቶ መለስ በችግር ውስጥ ሰከን ብሎ መረጋጋትንና በመፍትሔነትም የማያዳግም ምላሽን በረጋ 

ሁኔታ መስጠት የሚችል ባህሪን የተላበሱ ድንቅዬ ሰው ናቸው። እናም የማያውቁትን ሰው 

ጭንቅላት በመመርመር “የጥንቆላ አብዮተኛ” መሆን ግምት ላይ የሚጥል መሆኑን ፀሐፊ ተብዬው 

ፖለቲከኛ ቢገነዘቡት በጄ ነው ባይ ነኝ። ምክንያቱም በፀሐፊውና በመሰሎቻቸው ሰውነት ውስጥ 

ብቻ እንደ ቀይ የደም ህዋስ ለሚራወጠው የአመፅ መንፈስ የሚጨነቅ ሰው ሊኖር ስለማይችል 

ነው። 

የሌለን ነገር ማዘግየት 

የአቶ ተመስገን የሌለ አብዮትን ቀማሪና የህቡዕ አመፃ ተንታኝ ጭንቅላት በተጨባጭ 

መሬት ላይ ያልተፈጠረ ነገርንም ዘግይቷል ለማለት ይዳዳዋል። እስቲ ለማንኛውም ሌሎቹን ትተን 

የእርሳቸውና የቢጤዎቻቸው የቅዥት አብዮት ዘግይቷል የተባለበትን ሶስት ውጫዊ /ከመንግስት 

ውጪ የተባሉ/ ሸውራራ ሃሳባዊ ምክንያቶችን እንመልከት። በአመፅ ዓላሚው እምነት 

የመጀመሪያው ምክንያት ከፊት ሆኖ አመፁን ሊያስተባብርና ሊመራ የሚችል ጠንካራ የፖለቲካ 

ፓርቲ አለመፈጠር ሲሆን፤ ሁለተኛው ምክንያት የመብት ተሟጋቾች /activists/ በብዛት 

አለመኖርና የኢትዮጵያ መንግስት ሲቪል ማህበራት እንደልብ እንዳይንቀሳቀሱ አፋኝ ህግ 

ማውጣቱ ነው ይላሉ። ሶስተኛው ምክንያት ደግሞ ወጣቱ የማስተባበርና የመምራት ሃላፊነቱን 

አለመወጣቱን እንደሆነ ዘርዝረዋል። 

እርግጥ እነዚህ አባባሎች በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ መንገድ ‘የተቃውሞውን ጎራ፣ ሲቪክ 

ማህበራትና ወጣቶች የአመፅ መንገድ እያለላችሁ ለምን ሰላማዊ ትግልን ትመርጣላችሁ?፤ ለአመፅ 

ውጡ’ የሚል ጥሪን የሚያሰራጩ ናቸው። እንዲህ በገሃድ ለአመፅ ዜጎችን ማበረታታት የጋዜጠኛ 

ተግባር ከቶም ሊሆን አይችልም—ቀደም ሲል እንደጠቀስኩት የቅብብሎሽ አጀንዳን ለማስፈፀም 

ካልሆነ በስተቀር። ይሁንና አቶ ተመስገን በምናባቸው የቀረጿቸው ምክንያቶች በሀገራችን ነባራዊ 

ሁኔታ እንኳንስ ገቢራዊ ሊሆኑ ቀርቶ ሊሰሙም የማይችሉ መሆናቸውን ከጨለማው ግርዶሽ ውስጥ 

ወጥቶ መመልከትን ይጠይቃል። 
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በጀመሪያ ደረጃ በኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ውስጥ ጠንካራ ተቃዋሚ ፓርቲ 

የሚመሰረትበት ዓላማ በሰላማዊ የምርጫ ህግ ተወዳድሮ ህዝቡ ሲመርጠው መንግስት ለመመስረት 

እንጂ፤ አመፅ ለማቀጣጠል አለመሆኑን የሁከት ፈረስ ጋላቢው ሊያውቁት ይገባል። ሀገራችን ውስጥ 

ያለ ህዝቡ ይሁንታ በአቋራጭ ስልጣንን በማለም “የትም ፍጪው ስልጣኑን አምጪው” የሚል 

የተቃውሞ ህልመኝነት መንገዱ ዝግ ነው። እርግጥ ለአቶ ተመስገን እንዲህ ዓይነቱን ተቃውሞ 

ለማካሄድ የሚመኘው “ግንቦት ሰባት” የተሰኘው የሽብር ቡድን መሆኑን መንገር ለቀባሪው 

የማርዳት ያህል ነው—ጠንቅቀው ያውቁታልና።  

ምንም እንኳን በሀገራችን ውስጥ ያሉ አንዳንድ ተቃዋሚ ፓርቲዎች አጋጣሚውን ቢያገኙ 

ፀሐፊው በምናብ የሚመኙትን ሁከት ለማስነሳት አይፈልጉም ባይባልም፤ህገ-መንግስታዊ ስርዓቱ 

ግን ይህን መሰሉን አጉል ቅዠት የሚያስናግድበት ምንም ዓይነት መንገድ የለውም። ህገ-መንግሰቱ 

ደግሞ በህዝቡ ይሁንታ የተቀረፀ ነው። እናም የአቶ ተመስገን “ድሃ በህልሙ ቅቤ ባይጠጣ ኖሮ 

ንጣት ይገድለው ነበር” ዓይነት ምኞት ገቢራዊ ሊሆን የሚችለው በህዝቡ ላይ በመረማመድ 

መሆኑን ሊዘነጉት አይገባም። ይህ ደግሞ ዋነኛውን የስልጣን ባለቤት መንካት በመሆኑ ራስን 

ከማጥፋት የማይተናነስ አደጋን ማስከተሉ አይቀሬ ይመስለኛል። ስለሆነም ጠንካራ የተቃዋሚ 

ፓርቲ ሀገራችን ውስጥ መኖር ያለበት ምናልባት ህዝቡ ከመረጠው አሁን የተጀመሩትን የሰላም፣ 

የልማትና የዴሞክራሲ ተግባራት ይበልጥ በማጣከር ሀገሪቱንና ህዝቦቿን “የነገ ሰው” ለማድረግ 

መሆኑን ከአመፃ ደመ-ነፍሳዊ እሳቤ ወጣ ብሎ መመልከትን ይጠይቃል። 

ሁለተኛው የመብት ተሟጋቾች /activists/ በብዛት አለመኖርና የኢትዮጵያ መንግስት 

ሲቪል ማህበራት እንደልብ እንዳይንቀሳቀሱ አፋኝ ህግ ማውጣቱ የተባለው የአቶ ተመስገን ሃሳባዊ 

ምክንያትም ከተጨባጭ ሁኔታችን ጋር አብሮ የማይሄድ ብቻ ሳይሆን ውሃ አይቋጥሬ አመክንዩም 

ጭምር ነው። ምንም እንኳን እርሳቸው በሃይማኖት፣ በደመወዝ ማሻሻያ፣ በመሬት ቅርምት …ወዘተ 

ጉዳዩች እንዲጮሁ በማድረግ መንግስት ማሻሻያ እንዲያደርግ ፈቃደኛ ካልሆነም እንዲለወጥ 

ማድረግ ይቻላል ብለው የእነዚህን ወገኖች የተቀደሰ ስራን ለነውጥ እሳቤያቸው ሊጠቀሙበት 

ቢሞክሩም፤ የ“አክቲቪስቶች” ዋነኛ ስራ ግን ችግሮች ካሉ በማሳየት በመንግስትና በህብረተሰቡ 

መካከል ጠንካራ ሰላማዊ ግንኙነት እንዲኖር ማስቻል ነው። አመፅ መፍጠርም አይደለም። ሁከት 

ለመፍጠር ተብሎ የሚቋቋም አክቲቪስት በአቶ ተመስገን አመፅ ናፋቂ ጭንቅላት ውስጥ ካልሆነ 

በስተቀር የትም ሊኖር አይችልም። 

ፀሐፊው ሲባል ሰምተው ካልሆነ በስተቀር የኢትዮጵያ መንግስት ሲቪክ ማህበራትን የሚያፍን ህግ 

አላወጣም— ለሀገርና ለህዝብ የሚጠቅም የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት አዋጅን እንጂ። ይህ 
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አዋጅ በልማታዊ ዴሞክራሲያዊ ኃይል የተዘጋጀ በመሆኑ፤የሀገራችን ፖለቲካ ከኪራይ ሰብሳቢነትና 

ከፀረ-ዴሞክራሲያዊ አስተሳሰብ ነፃ እንዲሆን የሚያስችል ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪም አዋጁ 

በሀገራችን ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ሀገር በቀልና የውጭ በጎ አድራጊ ድርጅቶች በሀገሪቱ የልማት 

ስራዎች ላይ በስፋት እንዲሳተፉ፣ ዜጎች ባቋቋሟቸው ማህበራት ተደራጅተው በንቃት 

የሚንቀሳቀሱበትን ማዕቀፍ የፈጠረና ወደፊትም የሚፈጥር ነው፡፡  

ይሁን እንጂ፤ ወትሮም ቢሆን ከውጪ ገንዘብ በመሰብሰብ የቆረፈደ አኮፋዳቸውን 

ለመሙላት የሚፈልጉት የኪራይ ሰበሳቢነት ካምፕ ነዋሪዎች፤ በዚህ የሀገርን እድገት ለማረጋገጥ 

በተዘጋጀው የህግ ማዕቀፍ መበሳጨታቸው እና መወራጨታቸው እንዲሁም በየጊዜው 

መብሰክሰካቸው የግድ ሊሆን ችሏል፡፡ በእኔ እምነት ማንኛውም ይህን አዋጅ በተቃርኖ መሳሪያነት 

የሚመለከት ግለሰብም ይሁን ቡድን እየተከራከረ ያለው ለህዝብ አይደለም—ለራሱ ፖለቲካዊ ፍጆታ 

እንጂ። በመሆኑም ለግለሰባዊ ጥቅም ተብሎ ሀገራዊና ህዝባዊ ትሩፋቶች የሚጣሉበት ምንም 

ዓይነት ምክንያት ሊኖር እንደማይችል በደፈና ጥላቻ የታወሩ ግለሰቦች ማወቅ ይኖርባቸዋል ባይ 

ነኝ። 

ሶስተኛውና አቶ ተመስገን ሁሌም “አትነሳም ወይ” በሚል አንድምታ የሚቀሰቅሱት 

የፈረደበት የወጣቱ ጉዳይ ነው። በእርሳቸው አስገራሚ ትንተና ወጣቱ አመፅን መምራትና 

ማስተባበር ባለመፈለጉ ተጠያቂ ነው። እንግዲህ ይህ የእርሳቸው በእውር ድንብሩ የተነዳ አባባል 

ሌላውን ህቡዕ ዓላማ ትተን ወጣቱ አሁን ያለበትን ሁኔታ ካለመረዳት የመነጨ ነው ብለን 

በየዋህነት ማሰቡ ተገቢ ይመስለኛል። እርግጥ በፀሐፊው አማካኝነት በሀገራችን ወጣቶች ላይ 

የተሰነዘረው ያልተገባ ፣ ተቀባይነት የሌለውና ከወጣቱ ፍላጎት ጋር የማይጣጣም አባባል በዋነኛነት 

የሚያጠነጥነው በአንድ የሀገሪቱ “የልማት ሞተር” በሚባለው አካል ላይ ነው— ለምን እነርሱም እንደ 

እኛ አመፅን አያልሙም የሚል። እናም ወጣቱ ስለ አመፅ ለምን እንደማያስብ ለአቶ ተመስገን 

መንገር ቢያንስ ከፅድቅ እንጂ ከኩነኔ የሚያስቆጥርብኝ አይመስለኝም። 

የሀገራችን ወጣት አቶ ተመስገን ለአመፅ ለመመልመል እንዳሰቡት አይደለም። አዎ! 

እርግጥም የሀገራችን ወጣት በልማት ስራ የተጠመደ፣ አመዛዛኝ፣ ነገሮችን በእርጋታ የሚቃኝ፣ 

ጉዳትና ጥቅሙን የሚለይ እንዲሁም የጠራ ብሩህ አዕምሮ ባለቤት እንጂ፤ የሁከት ባለሟሉ 

እንደሚያልሙት በግብታዊነት እንደቦይ የሚነዳ አይደለም፡፡ ወጣቱ ዛሬ በተፈጠረለት ምቹ ሁኔታ 
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በተለያዩ አነስተኛና ጥቃቅን ተቋማት ታቅፎ በልማት ስራ ላይ ባተሌ ሆኗል፡፡ ከድህነት ጋር 

አንገት ለአንገት ተናንቆ የነገ ማንነቱን ብሩህ ለማድረግም ከጊዜ ጋር ሩጫ ላይ ነው፡፡ እናም 

የዕድት ራዕዩን ሰንቆ ደፋ ቀና እያለ የሚገኝ የሀገሪቱ የነገ ተስፋን “ለምን ለአመፅ አይነሳም” እያሉ 

መብሰክሰክ፤ ከፀረ - ህዝብነትና ከፀረ - ልማትነት ውጭ የሚያስገኘው አንዳችም የፓለቲካ ትርፍ 

የሌለ መሆኑን የሁከት ባለሟሉ ሊያውቁት ይገባል፡፡ 

የሀገራችን ወጣት በዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ተኮትኩቶ የበቀለና የዴሞክራሲን ምንነት 

ጠንቅቆ የሚያውቅ አመዛዛኝ እንዲሁም ነገሮችን በጥሞና እና በሰከነ አዕምሮ የሚመለከት ከመሆን 

ባለፈ፤ የሥርዓቱ የነገ ተረካቢ በመሆኑም የሚበጀውንና የሚጠቅመውን መለየት የሚችል ኃይል 

ነው፡፡ ስለሆነም ሰላም አስፈላጊውና ለነገ የሚለው ጉዳይ እንዳልሆነ ጠንቅቆ ያውቃል። በመሆኑም 

ለአመፅ ሟርተኞች የሚያውሰው ጆሮ የሌለው መሆኑን ረጋ ብሎ ማሰብ ይጠይቃል። ለምን ቢባል፤

አቶ ተመስገን የሚያስቡትና በተጨባጭ ያለው ወጣት “ዱባና ቅል ለየቅል” እንዲሉት ዓይነት 

በመሆኑ ነው።  

“ጀግናዬ በለው” በጋዜጣ ላይ 

ግና አቶ ተመስገን የህልማቸው ተስፋ አልተመናመነም— በደማቸው ውስጥ እየተራወጠ 

ነውና። እናም “የወንድ በር” በማለት ባሰፈሩት የክተት ጥሪ መሳይ ዲስኩር፤ “የሆነ ሆኖ ኢህአዴግ 

ፈቀደም አልፈቀደም የኢትዮጵያ ጎዳናዎች ለውጥን በሚጠይቁ ወጣቶች የሚጥለቀለቁበት ቀናት 

የተራዘመ የሚሆን አይመስለኝም” በማለት ባለራዕይ ለመሆን ይቃጣቸዋል። እንደ እውነቱ ከሆነ 

ግን ቀደም ሲል በጠቀስኳቸው የተለያዩ ኢኮኖሚያዊ መስኮች እየተለወጡ ያሉት የሀገራችን 

ወጣቶች ሌላ ለውጥን የሚሹ አይደሉም። የለውጥ ማማ ላይ ያለ አንዳች ከልካይ እየወጡ በመሆኑ 

ለሰውዬው አመፅ-ተኮር የቁራ ጨኸት ጆሮአቸውን ሊሰጡ አይችሉም። የሆነ ሆኖ ግን ፀሐፊ 

ተብዬው በማሳረጊያ የአመፅ ትንተናቸው ላይ ሀገራችን ውስጥ በሌለ ሁኔታ “ጀግናዬ በለው” መሳይ 

ሁከትን በጋዜጣ ላይ የከተብ ህጋዊ መብት ያላቸው መሆኑና አለመሆኑ መነጋገሪያ ጉዳይ መሆን 

ያለበት ይመስለኛል።  

እርግጥ አቶ ተመስገን በሁከት ዓላሚ ፅሑፋቸው በስተመጨረሻ ላይ ያሉትን ብተው ተገቢ 

አይመስለኝም—የአመፅ ጉንጎናቸውን በመርሳቴ የጥንቆላ ውቃቢ አምላካቸው ሊረሳኝ ይችላልና። 

አዎ! መንግስት አመፅ እንዳይቀጣጠልበት “እንዲህ ቢያደርግ፣ ይህን ቢፈፅም…ወዘተርፈ” የሚሉ 

ቅን ሃሳቦችን አቅርበዋል።… “ድንቄም ቅን አሳቢ” አሉ አበው እቴ!... አስገራሚው ነገር ግን አቶ 

ተመስገን በአንድ ገፅ ተኩል ከፃፉት ሃያ ሰባት አንቀፆች ውስጥ በሃያ አምስቱ አመፅን ሲሰብኩ 

ውለው፤ በማሳረጊያው ‘እንዲህ አልኩ’ ለማለት ብቻ ሁለት ትናንሽ አንቀፆች ብቻ መንግስትን 

ለመምከር መሞከራቸው ድፍረት የተላበት ልብ አውልቅ ፍልስፍና ነው—“ሰይጣን ላመሉ ከመፅሐፍ 
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ቅዱስ ይጠቅሳል” እንዲሉ። እናም በአቶ ተመስገን ምናባዊና ደመ-ነፍሳዊ ፍላጎት ጭንቅላታቸው 

ውስጥ የተፈጠረው ልቦለዳዊ “አብዮት” በራሳቸው እብድኛ ብያኔ መፍትሔም ተበጅቶለታል። 

መቼም “ወደው አይስቁ” እንጂ ሌላ ምን ይባላል?... 

እንደ እውነቱ ከሆነ ለሰውዬው እቅጩን መንገር የሚያስፈልግ ይመስለኛል። አዎ! 

የሀገራችን ህዝብ የሚያየው በስፋት እያካሄደ ያለውን ልማቱን፣ ያስጠበቀውን ዴሞክራሲያዊ 

መብቱንና ሰላሙን እንጂ፤ የእርስዎን የቀቢፀ-ተስፋ በውሸት እየተቀመረ የሚሰራጭ “የአየር-በአየር” 

ውዥንብራዊ ቅዥትን አይደለም፡፡ እናም በአመፅ ናፋቂ ጭንቅላትዎ ውስጥ የሚያስቡት ሁከት 

ነፍስ ሳይዘራ እዛው መቅረቱ ሳይታለም የተፈታ ጉዳይ ነው— በተጨባጭ በመሬት ላይ የሌለ ጉዳይ 

የትም ሊኖር አይችልምና። ጤና ይስጥልኝ።   

 

 


