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የታለ ህዝቡ…? 

                                                    ውቤ አድማሱ  

1-28-15     

ወሬ በዝቷል፡፡ ጉራ በዝቷል፡፡ ውሸት በዝቷል፡፡ የወሬ መፈብረኪያ ማምረቻ ማከፋፈያ ፋብሪካዎች ተተክለው 

የማይታዩ በአካል የማናያቸው በንፋስ ሀይል እየተሞሉ የረጋውን የሀገሪቱን የሠላም አየር ለማደፍረስ የማያወሩት፣ 

የማይነዙት፣ የማይረጩት ወሬ የላቸውም፡፡  

ወሬ ፈጣሪዎቹ የፈጠሩትን ወሬ እውነት አስመስለው ከእውነት አቀራርበው በአገር አማን መዓት አውርደው 

ወሬያቸውን ይነዛሉ፡፡ በዚህ ሥራ የተጠመዱት ያልተጨበጠ ፕሮፓጋንዳ ማዛመትን ሥራዬ ብለው የተያያዙት 

የተቃዋሚው ፓርቲ  አመራሮችና አባላት ናቸው፡፡  

የወሬያቸውና የፕሮፓጋንዳ ሥርጭት አቅጣጫቸው በእርግጥ እነዚህ ሰዎች ኢትዮጵያን ሕዝቧን በእርግጥ 

እናውቃለን እንደሚሉት ናቸውን የሚል ጥያቄ ሁሉ ያስነሳል፡፡ በእርግጥም መጠየቅ ያለበት ነው፡፡ በዚህ መዓት 

አውርድ ምኞትና ናፍቆት ተጠምደው ሀሳባቸውን ቀንና ሌሊት እዚሁ ላይ  አድርገው ይውላሉ ያድራሉ፡፡ 

ሦስቱ ብሄራዊ ፓርቲዎች ደግመው ደጋግመው እየገለፁ ያሉትም ያልነው ካልሆነ አዲስ የተመረጠው አመራር 

እውቅና ካላገኘ የሕዝብ አመጽ ንቅናቄ እንጠራለን የሚል ፉከራ፣ ሽለላ፣ ቀረርቶ እያሰሙ ነው፡፡ የትኛውን ህዝብ ነው 

የሚጠሩት ሌላው ቀርቶ የራሳቸውም ደጋፊ እኮ ተከፋፍሎ በአንድ ሊቆም አልቻለም፤ እንኳን ህዝብ ሊያሰልፉ 

ይቅርና፡፡  

አዋጅ…አዋጅ…አዋጅ…ለጥር 17 ታላቅ ሠላማዊ የተቃውሞ ሰልፍ ስላለ እንድትገኝ ጥሪ ተላልፎልሀል ተብሎ 

አንድነት ፓርቲ የጠራው ህጋዊነት የሌለው ሰልፍ በእነሱ የራሳቸውን ልክ የአለማወቅ የተሳሳተና የተጋነነ ግምታቸው 

ህዝቡ ይሰማናል ይወጣል ብለው አስበው ነበር፡፡ ማንም አልሰማቸውም፡፡ ከቁም ነገርም የቆጠራቸው የለም፡፡  

ህግ ባይፈቅድም ህግ ጥሰን በግድ የተቃውሞ ሰልፍ እንወጣለን ብለው በአንድነት ፓርቲ ቀበና ጽህፈት ቤት አንዳንድ 

አመራሮችና አባላቱ ተገኝተዋል፡፡ መቶ ሰው አይሞላም፡፡  ሲቀሰቅሱ የከረሙት አዲሱ ምክትል ፕሬዚዳንት ክቡር 

የፓርላማው አባል ግርማ ሰይፉም  ለቃላቸው ታማኝ ሆነው በቦታው አልተገኙም፡፡ 

ወጣቶች ጋዜጠኞች አንዳንድ አባላት ከአመራሩም አብርሀም አሥራት በግንባር ሲገኝ ሌሎቹ ምላሳቸውን 

ሲያስረዝሙ የነበሩ ሌላውን ለማጋፈጥ ሲያፉዋጩ የነበሩት ዘራፍ ባዮች እነፍቃዱ ሰጠኝን አበበ አካሉን የመሳሰሉት 

በፍርሀት ርደው ቢሮው ጓዳ ተደብቀው ገባ ወጣ ሲሉ ነበር፡፡ 

እነሱ የቆሰቆሱት ወጣት ግን ህግን በመጣስ ለመንቀሳቀስ ሲሞክር የለም ህጋዊ ማስረጃ አልያዛችሁም፣ በመንግሥት 

በኩል አልተፈቀደም ማካሄድ አትችሉም፤ እነሱ ደግሞ እንችላለን በሚለው ስሜታዊ የሆኑ ወጣቶች ከፖሊስ ጋር 

ግብግብ ለመያያዝ ሞከሩ፡፡ ፖሊስም ራሱን የመከላከል እርምጃ ወሰደ፡፡ በዚህም መሀል ከባድ ባይሆንም ሰዎች 

ተጎዱ፡፡ 
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ይህን ህገ ወጥ ድርጊት በማቀናበርና በማነሳሳት በየድረ ገጹና በአደባባይ ጥሪ በማስተላለፍ ወረቀትም በየቀበሌው 

በመበተን ጉዳዩ በሠላማዊ መንገድ ሊስተናገድ ሲገባው አላስፈላጊ ፍጥጫና ውጥረት እንዲሁም ግጭት እንዲፈጠር 

ያደረገው የነበላይ ፍቃዱና የነግርማ ሰይፉ አመራር ሙሉ ኃላፊነቱን ይወስዳል፡፡ 

አዲሱ የአንድነት አመራር ከእንግዲህ ጠቅላይ ጉባኤ አንጠራም የሚለውን አቋማቸውን  በተለያ ሚዲያዎች የገለጹ 

ሲሆን የአንድነት ፖርቲ አመራርን ነን የሚሉት ግለሰቦችና ብሄራዊ ምክር ቤቱ ራሳቸውን እንዴት አድርገው 

እንደሚያዩት እጅግ እጅግ ያስገርማል፡፡ ይደንቃልም፡፡ የብሔራዊ ምክር ቤቱ ዋና ፀሐፊ ሥራ አስፈፃሚው ሕዝብን 

እንዳሻቸው ውጣ ውረድ ብለው የማዘዝ መብት የላቸውም፡፡ 

ለህዝብ አስተላለፍን ባሉት መልዕክትና ጥሪ ልክ እንደ ወታደር ለምናስተላልፈው ትዕዛዝ በተጠንቀቅ ሆነህ ጠብቀን 

ነው ያሉት፡፡ ቃል በቃልም የምፀአት ቀን ቀርቧል ለንስሀ ተዘጋጁ እንዲል መፅሐፉ በምርጫው ይሳተፍም አይሳተፍም 

ህዝቡን ዳር ከዳር የማደራጀት ሥራ ግን ጠንክረው እንደሚቀጥሉበት የማያወላውል ያሉትን ውሣኔ አሳልፈዋል፡፡ 

ሕዝቡ በተጠንቀቅ እንዲጠብቅ ለማሳወቅ ይወዳል ይላል የነ ግርማ ሰይፉ የነፍቃዱ ሰጠኝ የነአበበ አካሉ አንድነት 

ፖርቲ፡፡ 

በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የጥበቃ ሠራተኛ የነበረው የምክር ቤቱ ረዳት ዋና ፀሐፊ ይህን ሥራውን ለቆ አካባቢውን 

ቀይሮም ከሄደ በኋላ ማደሪያው የፅንፈኛው አክራሪ ፖለቲከኞች ድጎማና ድጋፍ ሲሆን ኢንጂነር ግዛቸውን 

ከኃላፊነታቸው እንዲለቁ በተደረገው ጫናና ድጋፍ የማሳጣት የማበሳጨት ዘመቻ አንዱ ከባህር ማዶ ፅንፈኞች 

በሚሰጠው ትዕዛዝ መሠረት መሪ ተዋናዩ እሱው እንደነበር አንድነቶች ይናገራሉ፡፡  

ኢሣት ውስጥ ካሉ አብሮ አደጎችና ዘመዶች ጋር በመሆን አመፅ የሚመሩ ኃይሎች ወደ አመራር እንዲመጡ ኢንጂነር 

ግዛቸውና ኢንጂነር ዘለቀ ረዲ ከቦታው እንዲለቁ ቁልፍ ሚናን ተጫውቶአል፡፡  

ኢንጂነር ዘለቀ ረዲ በአንድ ወቅት ከክፍፍሉ በኋላ ለአንድ ሚዲያ በሰጠው ቃለ ምልልስ አንድነት በሥራ ፈቶችና 

ከውጭ በሚላክላቸው ምጽዋት ጠባቂዎች አይመራም ሲል የገለፀውም እነዚሁኑ በአንድነት አመራር ላይ ፊጥ ብለው 

ከዳያስፖራው ጽንፈኛ ጋር በስልክ በኢሜልና በፋክስ እየዶለቱ እየተመሳጠሩ የሞባይል ቁጥርም በየወቅቱ እየቀያየሩ 

የተወሰነ ወሣኝ መልዕክት ብቻ ለመለዋወጫነት እየተጠቀሙ በሚጥሉ ቅጥረኞችና ተላላኪዎች የተዶለተውንና 

የተሸረበውን በኋላም የተሳካላቸው የመሰላቸውን ሴረኞች ነበር፡፡  

የአንድነት ምክር ቤቱ ዋና ጸሐፊ የፖለቲካ እውቀት ጥልቀትና ግንዛቤ የሌለው ብርሌ በጨበጠ ቁጥር በስሜታዊነት 

እየነጎደ የሚዘላብድ ከባህር ማዶው አክራሪ ቡድን ጋር የጠበቀ ቁርኝት ያለው መሆኑን ሰው ባይለውም ራሱም 

ይናገረዋል፡፡  

ሕገ ወጥነትን በመታገል ሥርዓት አክብረው ሠላማዊ ትግል እናካሂዳለን ድምጻችንን እናሰማለን ወደ ሁከትና አመጽ 

በመሄድ ሕዝቡንም ወጣቱንም አላስፈላጊ ዋጋ አናስከፍልም የኢትዮጵያን ተጨባጭ ሁኔታ የምናውቀው እኛ ነን 

እንጂ ከውጭ ከዳያስፖራው በሚሰጥ ቀጭን ትዕዛዝ አንሰራም፡፡ ገንዘብ እያዋጣችሁ ስለምትሰጡ እንደግል 

አሽከሮቻችሁ ልታዙን አትችሉም፡፡ ዓላማ ብለን እንጂ ለራሳችን በቅተን በሙያም በገቢም ራሳችንን ችለን ለሰውም 
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ተርፈን የምንኖር ነን፡፡ አታዙንም የአመጽ መሣሪያ ሆነንም ሀገርና ሕዝብ ላይ አደጋ እንዲደርስ አንፈቅድም፡፡ 

ትግላችንን በሠላማዊ መንገድ ብቻ እንገፋበታለን የሚለው አቋም ነው መፈንቅለ አመራሩን የወለደው፡፡  

በኢንጂነር ግዛቸውና በኢንጂነር ዘለቀ ረዲ ላይ በብሔራዊ ምክር ቤቱ ዋና ጸሐፊ አበበ አካሉ፣ ፍቃዱ ሰጠኝ፣ 

በነግርማ ሰይፉ፣ በነበላይ ፍቃዱ፣ በነአብርሀም አሥራት የበተቀናበረው ተፅዕኖ እንዲለቁ አድርገው የውስጥ 

ተቃውሞውንም አፍነው መፈንቅለ አመራር በማካሄድ የይስሙላ ምርጫ በማድረግ አዲስ አመራር ሰይመዋል፡፡  

ዴሞክራሲያዊ ነበር  ሲሉ ያወጁት የአንድነት ፓርቲ ጠቅላላ ጉባኤ በ327 ጠቅላላ ድምጽ የመረጠው ኢንጂነር 

ግዛቸው ሽፈራውን ነው፤ ምርጫው ተካሂዶ ዓመት ሳይሞላው ልትመራን አትችልም ብዬዋለሁ የሚለውና 

በምርጫው ወቅት 27 ድምጽ ያገኘው ግርማ ሰይፉ በአባላቱ ዘንድ ምንም ተቀባይነት የሌለ መሆኑን ውጤቱ 

እየተናገረ ሳለ እንዴት አድርጎና በምን የፓርቲ መስፈርት የአንድነት ምክትል ፕሬዚዳንት ለመሆን እንደበቃ ሲታይ 

የአመራሩን ድብቅ ገመናና የተሴረውን ሽፍጥና ተንኮል በአደባባይ ለሕዝብ ያጋልጣል፡፡ 

27 ድምጽ ያገኘ ሰው ተቀባይነት የሌለውና በምርጫው የወደቀ ሰው ማለት ነው፤ ይህን ድምጽ በአባላቱ ያገኘ ሰው 

የፓርቲ ምክትል ፕሬዚዳንት መሆኑ ራሱን ችሎ አሳፋሪና የፓርቲውን ውድቀት የሚያመላክት ነው፡፡ የኢትዮጵያ 

ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምን ያህል በፀረ ዴሞክራሲ ሴራ በሴራና ሸፍጥ በቡድንና በተንኮል ፖለቲካ የሚዋኙ 

መሆናቸውን ያሳያል፡፡ 

የዚህ ሴራ ጠንሳሽ ዋና አጋፋሪዎች ከውጭም ለሚያገኙት ዶላር ሲሉ በክህደትና በተላላኪነት የሚሰሩት በአንድነት 

ፖርቲ ውስጥ ያለውን መከፋፈልና ትርምስ የፈጠሩት ተሳክቶልናል ብለውም ጮቤ ሲረግጡ የነበሩት እነዚሁ ከውጭ 

የሚገኙትን ገቢ የግል ማደሪያና መተዳደሪያ ያደረጉት ግለሰቦች ናቸው፡፡ አንድነት ፖርቲ ምን ያህል በሰው እጦትና 

ችግር እንደሚታመስ በአደባባይ ያጋለጣቸው የውድቀታቸውም ምስክር ነው፡፡  

ቀና ሲታጣ ይመለመላል ጐባጣ እንደሚባለው ሆኖ በብልጣ ብልጥነት መግለጫ በማንበብ ደፋር ነኝ ዓይነት 

ማስመሰያ በማሳየት ከውስጥም ከውጭም የየራሳቸውን እንጀራ ምጣዱ ላይ ለመጋገር በሚያደርጉት የሆዳም ሩጫ 

በሀገርና በህዝብ ስም እየማሉና እየተገዘቱ መነገጃ አድርገውት ምን ያህል ቢዝነስ ሲሰሩበት እንደነበር ዛሬ በአደባባይ 

ተጋለጡ፡፡ ወራዳና አሳፋሪ ተግባራቸውንም የአደባባይ ጸሐይ ሞቀው፡፡ 

በስክነት ማሰብ የጀመሩትን ሰዎች ለማስወገድ እነ መቶ አለቃ ፍቃዱ ሰጠኝ የሄዱበት ጠመንጃ አልባ መፈንቀለ 

አመራር በፓርቲውና በህዝብ ስም እየነገዱ የራሳቸውን ቢዝነስ የሚሰሩ ለዓላማ ሳይሆን ለንግድ የተሰማሩ ሸቃዮች 

መሆናቸውን ከእንግዲህም በህዝብ ስም እየማሉና እየተገዘቱ ማጭበርበር እንደማይችሉ ተራ ወሮበላነታቸውን 

በገሀድ አጋልጠዋል፡፡  

በእርግጠኝነት ላካሄዱት በሸፍጥ የተሞላ መፈንቅለ አመራርና ህዝባዊ አመጽና እምቢተኝነትን ተግባራዊ እንዲሆን 

ላደረጉት የሴራ ቅንብር ለእያንዳንዳቸው በመቶ ሺህዎች የሚቆጠር ገንዘብ እንደተከፈላቸው አያጠራጥርም፡፡ 

ቢክዱትም እውነት ነው፡፡ እንደዚህም ቢዝነስ ይሰራል፡፡ የተቃውሞ ፖለቲካውም ንግድ ሆኗል፤ ያውም የተጫጫሰ 

ቢዝነስ፡፡ 
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በዚህም አዲስ የተመራረጡት የአንድነት አመራሮች የምፅአት ቀን ቀርቧል ለንሰሀ ተዘጋጁ እንዲል መፅሕፉ በሚል 

ሕዝቡ በተጠንቀቅ እንዲጠብቅ ለማሳወቅ እንወዳለን ሲሉ የገለጹት የሕዝብ እልቂትና ሞት እንዲመጣ አመፅ 

እናደርጋለን ንሰሀ ገብታችሁ ጠብቁ ማለታቸው ነው፡፡  

እንደ ወታደር ትዕዛዝ በተጠንቀቅ ትዕዛዛችንን ጠብቅ የሚሉት ዋልጌዎቹ አመራር ነን የሚሉት ግለሰቦች ያስተላለፋት 

መልዕክት ለኩሩው፣ ለአስተዋዩና ለጨዋው የኢትዮጵያ ሕዝብ ታላቅ ንቀትና ስድብ ነው፡፡ 

ሕዝብ ክፉውንና ደጉን የሚበጀውንና የማይበጀውን ጠንቅቆ የሚያውቅ የሀገሩን የቤተሰቡን የጐረቤቱን ሠላም 

ሁሌም የሚጠብቅ በሀገሩም የተሰራውንና የተገኘውን እድገት ልማትና ለውጥ የሚያውቅ በመሆኑ ያልታረሙ 

ችግሮችም ካሉ በሠላምና በሠላም ብቻ እንዲታረሙና እንዲስተካከሉ የሚወድ እንጂ ማንም እየተነሳ የሚያዘው 

በተጠንቀቅ ጠብቀኝ የሚለው አይደለም፡፡ 

ትናንት በባዶና በቅዥት ተስፋ በሀሰት ፕሮፕጋንዳና በጥላቻ ሞልተውና አጥግበው ልጆቹን ለእሣት የማገዱት 

የሕይወት ዋጋ ያስከፈሉት ለንብረቱ መውደምና መፈናቀል ምክንያት በሆኑት እነ መቶ አለቃ ፍቃዱ ሰጠኝን የመሳሰሉ 

በፖለቲካ ስም እየነገዱ የግል ሕይወታቸውን መለወጥ የሚሹ በባሕር ማዶ ምጽዋት አዳሪዎችን ጥሪ ህዝብ ተቀብሎ 

አደባባይ የሚወጣበት የራሱን ሀገር የሚያጠፋበት የሚያወድምበት አንድም ምንም ምክንያት የለውም፡፡ 

ሕዝብ በጥላቻ ፖለቲካ ላበዱ ተላላኪዎች ዓላማ ማስፈፀሚያ መሣሪያ አይሆንም፡፡ በእነዚህ ልካቸውን በማያውቁ 

ከጫማቸው ቁጥር በላይ ተጫምተው መታየት በሚሹ ዋልጌዎች የሚታዘዝ የሚሰማራ ሕዝብም ወጣትም የለም፡፡  

ይህችን ግርግር ብጤ ለመፍጠር የሚሞክሩበትም ዋናው ምክንያት አስቀድመው አሜሪካ ጥገኝነት ለማግኘት 

በተገባላቸው ቃል ሲሆን ትንሽ ቆይተው መሥራት ስላልቻልን በሚል ሰበብ እንደሚፈተለኩም ይታወቃል፡፡ ኢሣት 

ላይ እንደሚሰሩ ቃል የተገባላቸውም እንዳሉ ይታወቃል፡፡ ስደት ለመሄድ ህዝቡን ማመስ አያስፈልግም፡፡ 

እንዲህ በሕዝብና በሀገር ስም ነግደው ሕዝብ አፋጅተው አባልተው በስተ ኋላ አሜሪካን ለመግባት የኢትዮጵያ ሕዝብ 

ቪዛ መጠየቂያና ማግኛ መነገጃ የሚያደርጉበትም የረከሰና የዘቀጠ የወረደ የመንደር ፖለቲካቸውም ለአንዴና 

ለመጨረሻ ጊዜ መቆም አለበት፡፡ ነገ የሚሆነውም ይኸው ነው፡፡  

መኖር ስላልቻልን ተሰደድን ብለው የፖለቲካ ጥገኝነት ይጠይቃሉ፡፡ አሜሪካን በስደት ለመሄድ ይሄን ያህል ሀገርና 

ሕዝብን ማባላት ማናከስ ደም ለማፋሰስ  መሮጥ ወጣቱን የእነሱ መሣሪያ በማድረግ በሀሰት ፖለቲካቸው እየመረዙ 

መማገድ ታላቅ የሀገርና የሕዝብ ክህደትና ወንጀል ነው፡፡ 

የመጽአት ቀን ደርሷል ለንሰሀ ተዘጋጁ ከማለት ሕዝቡንና ልጆቹን ከማሸበር ይሄን አድርጌም የአሜሪካን ጥገኝነት 

ቪዛዬን አገኛለሁ እያሉ ቁማር በሕዝብ ላይ ከመጫወት ግርማ ሰይፋንም ተላላኪውን የምክር ቤቱ ፀሐፊ መቶ አለቃ 

ፍቃዱ ሰጠኝንም ሆነ ሌሎችን በሠላም እንዳይሄዱ የሚከለክላቸው የለም፡፡ 

በእርግጠኝነት ዛሬ ብዙ ቀድመው ስደትን የመረጡና በውሸት ፖለቲካ ሀገር አምሰው ቪዛ አግኝቶ ለመውጣት ቁማር 

ሲጫወቱ ቆይተው ከኢትዮጵያ ወጥተው በስደት ኑሮ ከጀመሩ በኋላ ደም እንባ እያለቀሱ ምነው ሀገሬን ለቅቄ 

ባልወጣሁ ምነው በቀረብኝ ኖሮ እያሉ ደም እንባ እንደሚያለቅሱ መመለሻ መንገዱም እንደጠፋቸው ይታወቃል፡፡  
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ይህችን ብሩክና በተፈጥሮ ፀጋ የታደለች ሀገር ይሄንን ታላቅ ሩህሩህ አስተዋይ በክፋም በደጉም ያለውን ተካፍሎ 

አካፍሎ የሚኖር ለጥቃትም የማይንበረከክ ግንባሩም የማይታጠፍ ታላቅ ሕዝብ ነው፡፡ 

ዛሬ የተሻለ ልማት እድገት የማደግ ተስፋ ከተረጂነት ከተመፅዋችነት ለመላቀቅ ስሙን የመለወጥ ታላቅ ተጋድሎ 

እያካሄደ ባለበት ወቅት ተቃዋሚው ለምን ሕዝብን ማባላት ማናከስ ሠላሙን ማደፍረስ ልማቱን ማሰተጎጉል 

ተስፋውን መግደል ወደነበረበት ጨለማ መመለስ በትርምስና በጥፋት የኃሊት ሊመልሱት እንደፈለጉ እንቆቅልሽ 

ነው፡፡ 

በአንድነትም ሆነ በመኢአድ ፖርቲ ውስጥ በዲያሰፖራው ፅንፈኛ የፖለቲካ ሴራ የቀድሞዎቹን አመራሮች አስወግደው 

ወደመሪነት የመጡት ሕግና ሥርዓቱን አላከበራችሁም ሲባሉ ምርጫ ቦርድን በመወንጀል ሕዝብ አስተባብረን 

ለአመፅ እንወጣለን የሚሉት ሰዎች በአመፅና በሕዝባዊ እምቢተኝነት በቀለም አብዮት አገር  ምድሩን አንቀጥቅጠን 

የኢትዮጵያን የፓለቲካ ሥልጣን እንይዛለን ብለው የሚያስቡ ናቸው፤ በሠላም ሳይሆን በአመፅ፡፡ 

ኧረ ሠላማዊው መንገድ ይሻላል ቢባሉም አሻፈረን ብለዋል፡፡ አስቂኙ ነገር አይሆንም እንጂ እነሱም ሥልጣን ቢይዙ 

በአመፅና በኃይል ከሥልጣን እንደሚወገዱ አስተዋሉም፡፡ ምክንያቱም የመረጡት መንገድ ነውና፡፡ ከዚሁ ሁሉ 

ለሀገሪቱና ለሕዝቡ የሚበጀው ሠላማዊ የፖለቲካ ውድድርና ምርጫን ማስተማር  ብቻ ነው፡፡  


