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“የፊተኛው ውሸትህ የኋላኛውን እውነትህን 
ያበላሽብሃል” 

 
 
ኢዛና ዘመንፈስ 10/13/13 
 

ስንቶቻችን ነባራዊውን የሀገራችንን እውነታው በትክክል ስለመገንዘባችን ደፍሮ መናገር 

ቢያዳግትም ሀገራችን ኢትዮጵያ በእርግጥም  የቱባ ባህል ሙዚየም ስለመሆኗ የሚመሰክሩ 

በርካታ እፁብ ድንቅ ትውፊታዊ ሀብቶች አሏት፡፡  

 

እንደሚታወቀው ከሰማኒያ በላይ የሆኑ የሀገራችን ብሔርች ብሔረሰቦችና ህዝቦች በራሳቸው 

ቋንቋ ከመጠቀማቸው ባሻገር ቋንቋዎቻቸው እጅግ ጥልቅ መልእክት የማስተላለፍ ብቃት 

ያላቸው ስነቃሎች ወይም ምሳሌያዊ አነጋገሮችን አምቀው የያዙ ስለመሆናቸው  

መጠራጠር አይቻልም፡፡  

 

ለዚህ ለዛሬው መጣጥፌ ርእስ ይሆኝ  ዘነድ የመረጥኩት  “የፊተኛው ውሸትህ የሁዋለኛውን 

እውነትህን ያበላሽብሀል” የተሰኘ ድንቅ ትዝብት አዘል አባባልን ሲሆን አባባሉም ከሶማሌኛ 

ተናጋሪ ኢትዮጵያውያን  ነው፡፡ ይህ ጽሁፌ በዋናነት የሚያተኩረው በአንድ ራስ ሁለት 

ብቻ ሳይሆን ሶስትና አራት ምላስ  ይዘው የተፈጠሩ  እስኪያስመስልባቸው ድረስ 

መጨባጫ በሌለው አቋማቸው፣ ሊያምታቱን ከሚሞክሩት የሀገራችን ተቃዋሚ ምሁራን 

መካከል አንዱ በሆኑት ዶ/ር ያእቆብ ወ/ማርያም የፖለቲካ ስብእና ዙሪያ ስለሆነና እኚህን 

የሕግ ምሁር ቀደም ሲል የጠቀስኩትን አባባል የሚያስታውሰኝ በመሆኑ እነሆ በዚህ ርእስ 

እንድጽፍ ምክንያት ሆኖኛል።  

 

አዲስ አበባ ውስጥ የሚታተሙት የግል ጋዜጦችና መፅሔቶች በተደጋጋሚ የተናገሩላቸውና 

አጋንነው የገለጿቸው ዶ/ር ያእቆብ ወ/ማርያም የተቃውምውን ፖለቲካ ጐራ መቼና 

እንዴት እንደተቀላቀሉ እርግጠኛ አይደለሁም፡፡ የማውቀው ነገር ቢኖር ምርጫ 97ን 

ተከትሎ በተከሰተው የፖለቲካ አተካሮ የተቃዋሚው ወገን ለሚያነሳቸው ሕግ ነክ ጉዳዮች 

ማብራሪያ በመስጠት ረገድ የአንበሳውን ድርሻ የያዙት እኚህ ሰው እንደነበሩ ብቻ ነው፡፡ 

ዶ/ር ያዕቆብ ወ/ማርያም የጉራጌ ብሔረሰብ ተወላጅና እንዲሁም  “በሩንዋንዳ የተፈፀመውን 

የዘር ማጥፋት ወንጀል አጣርተው ዘሔግ ለሚገኘው ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ካቀረቡ 
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በጣም ጥቂት ስመጥር የሕግ ሊቃውንቶች መካከለ አንዱ”  መኖናቸውን ጭምር የሚተርክ 

ዘገባ በግሉ ፕሬስ ውጤቶች ያነበብኩትም ያኔ ነበር፡፡  

 

ወደ የያኔው “ቅንጅት ለአንድነትና ለዲሞክራሲ ፖርቲ”  ፅንፈኛ አመራር የተቀላቀሉትም 

የ1997ቱ አገር አቀፍ ምርጫ ሊካሄድ ጥቂት ወራት ብቻ ሲቀሩ በዶ/ር ብርሃኑ ነጋ 

ፈታውራሪነት፣ ፕርፌሰር መስፍን ወ/ማርያምን የመሳሰሉ ትምክህተኛ ምሁራን 

በመሰረቱትና  “የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ሊግ” የሚል ስያሜ በነበረው ቡድን አማካኝነት 

ሳይሆን እንዳልቀረ ነው ከሂደቱ መረዳት የቻልኩት፡፡  

 

“ምርጫው ተጭበርብሯል” በሚል ምክንያት እዚህ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የሚኖረውን 

ህዝብ ለጎዳና ላይ የአመፅ ተግባር አነሳስተው ሕገ መንግሥታዊ ስርዓቱን ለመናድ 

ሲሞክሩ፣ በሕግ ቁጥጥር ሥር ከዋሉትና ጥፋተኝነታቸው በፍርድ ቤት ተረጋግጦ፣ የእድሜ 

ልክ እስራት ከተበየነባቸው የቀድሞው የቅንጅት አክራሪ አመራር አካላት መካከል አንዱ 

እኚሁ ዶ/ር ያእቆብ ወ/ማርያም እንደነበሩም የሚዘነጋ ጉዳይ አይመስለኝም፡፡  

 

እኔን ዛሬ  “የፊተኛው ውሸትህ የኃለኛው እውነትህን ያበላሽብሃል”  ያሰኘኝና እንድጽፍም 

ያነሳሳኝ እርሳቸውና መሰሎቻቸው ለፈፀሙት ጥፋት ጉዳዮ የሚመለከተውን የመንግሥት 

አካል ይቅርታ ጠይቀው በነፃ እንዲለቀቁ ከተደረገ በኃላ ዶ/ር ያእቆብ ወ/ማርያም “ለሆነው 

ነገር ሁሉ የኢትዮጵያ ህዝብ ይቅርታ እንዲያደርግልን እግሩ ስር ወድቀን መጠየቅ 

ይኖርብናል”  ሲሉ በአንድ የተቃዋሚዋች ስብሰባ ላይ የተናገሩትን አዲስ አድማስ ጋዜጣ 

አስነብቦን ነበረ መሆኑ ነው ፡፡  

 

ያኔ ሰውየው ከሌሎች ጓደኞቻቸው በተለዬ የፀፅት ስሜት፣ መራሩን እውነታ ደፍረው 

ለመቀበል መሞከራቸውን የታዘብን ወገኖች ሁሉ የሕግ ምሁሩ ዶ/ር ያእቆብ ወ/ማርያም  

እንደግለሰብ ለተፈፀመው ታሪካዊ ስህተት ባበረከቱት አሉታዊ አስተዋፃኦ በእርግጥም 

ጥፋተኝነት እንደተሰማቸው አድርገን ከመቁጣራችን የተነሳ  “የኢትዮጵያ አምላክ ስጋህን 

ከቁርጥማት ነፍስህንም ከሃጥያት ይጠብቅልን አያ!”  የሚል ምርቃት ያዘለ ልባዊ 

አድናቆታችንን ሳንቸራቸው እንዳልቀረንም መገመት ይቻላል፡፡  

 

የራስን ጥፋት በሌሎች ላይ ማላከክ የጠለቀ እውቀትን የሚሻ ተደርጐ በሚቆጠርበትና 

ስህተትን በአደባባይ አምኖ መቀበል እምብዛም ባልተለመደበት አገራችን፣ እኚህ ሰው ያኔ 

ያሳዩት መልካም ጅምር አድናቆት የሚገባው ሆኖ ተሰምቶኝ እንደነበር በግሌ መደበቅ 
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አልችልም፡፡ በተለይ የተቃውሞ ፓለቲካውን በፊታውራሪነት የተቆጣጠሩትን ምሁራን 

ዜጐች ከሚያጠቃቸው ትምክህታዊ አመለካከትና የዚሁ ውጤት ከሆነው የግትርነት 

አባዜያቸው አኳያ ሲታይ ደግሞ፣ ዶ/ር ያዕቆብ ወ/ማርያም አንድ ወቅት የተናገሩት እውነት 

የአድናቆት ስሜት ቢያሳድርብን የሚያስገርም ጉዳይ አይሆንም፡፡  

 

ሰውየው ያኔ እንደተናገሩት ከቀድመው ስህተታቸው ለመማር የሚያስችል፣ በእርግጥም ፀፀት  

የተሰማቸው መሆኑን የሚያሳይ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ አለመስተዋላቸው ብቻ 

ሳይሆን፣ ጭራሽ ያንኑ የአመፃ መንገድ ይበልጥ አጠናክረው ሊገፉበት እንደወሰኑና ዛሬም 

ሃይማኖትን ከፖለቲካ አጀንዳቸው ጋር አዳብለው በማራመድ፣ ይህችን ሀገር የአክራሪና 

አክራሪዎች መፈንጫ ሊያደርጓት ለሚፈለጉ ተቃዋሚ ሃይሎች ጥብቅና ከመቆም 

እንዳልቦዘኑ የሚጠቁሙ እውነታዎችን ደጋግሞ መታዘብ ግን ከመገረምም በላይ 

የሚያስደምም እንቆቅልሽ ነው፡፡ 

 

ዶ/ር ያዕቆብ ወ/ማርያም ይህን ያህል በለየለት የአቋም መዋዠቅ እንደሳሙና  

እየተሙለጨለጩ ሊያምታቱን ሲሞክሩ የሚስተዋሉት፣ ምን የሚሉት “ዓይነ ጥላ”  

ቢኖራቸው ነው?  እኔ በግሌ ይህን ጥያቄ እንዳነሳ የተገደድኩት፣ በተለይም ከቅርብ ጊዜ 

ወዲህ አገር ውስጥ ያሉት ጽንፈኛ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎችና ባህር ማዶ የሚኖሩት 

ዲያስፖራ ቢጤዎቻቸው፣ ይፋዊ ባለሆነ ቅንጅት የጀመሩትን ፀረ ሕገ መንግሥታዊ ስርዓቱ 

እንቅስቃሴ ለማሳካት ይቻል ዘንድ፣ በፊታውራሪነት ከተሰለፉት የትምክህት ምሁራን 

መካከል ዶ/ር ያዕቆብ ወ/ማርያም ዋነኛው ስለመሆናቸው በመረዳቴ እንጂ ያለ ምክንያት 

አይደለም፡፡ 

 

ለዚህ አስተያየቴ መነሻ የሆነኝ ደግሞ ሰውዬው የሕግ ሙያቸውን ተተግነው፣ ለነሰማያዊ 

ፓርቲ ፖለቲካን ከሃይማኖት አክራሪነት ጋር ያዳበለ አደገኛ የተቃውሞ እንቅስቃሴ 

የ“አይዞህ”  ባይነት ድጋፍ ከመስጠት ጀምሮ፣  በዚሁ ምክንያት የሚስተዋለውን ስርዓት 

አልበኝነት፣ ይበልጥ እየተባባሰ እንዲሄድና እነሱ የሚመኙትን “የአረቦች አብዮት  

ኢትዮጵያ ውስጥም እውን ለማድረግ” ባለመ ቅንነት ማጣት ተነሳስተው  “በሃይማኖት 

ጉዳይ ጣልቃ እየገባ ያለው መንግስት ነው እንጂ ተቃዋሚዎች አይደሉም”  የሚል ትንተና 

በማቅረብ እውነታውን ለማፋለስ ሲጥሩ መሰንበታቸውን መታዘቤ ነው፡፡ 

 

ዶ/ር ያዕቆብ ወ/ማርያም በተለይም ለሰማያዊ ፓርቲ ጥብቅና የመቆም ኃላፊነት 

ሳይሰጣቸው እንዳልቀረ ያረጋገጡልንም ባለፈው ዓመት  2ዐዐ5 ዓ.ም አጋማሽ ላይ  
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(መጋቢት ወይም የካቲት ወር ውስጥ)   ባለቤቶቹ “አዲሱን  ፓርቲ ለማጠናከር 

የሚያስችል ገቢ ለማሰባሰብ ያለመ የእራት ግብዣ”  ሲሉ የተናገሩለትና ጉዳዩ 

የሚመለከተው የመንግስት አካል ግን “ሕጋዊ መንገድን የተከተለ አይደለም”  በሚል 

ያገደው ዝግጅት በዋቢ ሸበሌ ሆቴል እንዳያካሂዱ መከልከላቸው የፈጠራባቸውን ቅሬታ  

“ለኔ ይህ የለየለት አፈና ስርዓቱ ከአፖርታይድ አገዛዝ እንደማይሻል የሚያመለክት ነው” 

በናለት ለሰንደቅ ጋዜጣ በመግለፅ እንደነበር ዜናውን የነበባችሁ ሁሉ ታስታውሱታላችሁ  

ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ፡፡  

 

እኔ በበኩሌ ዶ/ር ያዕቆብ ወ/ማርያም  ያን እጅግ የተጋነነና ስማታዊነት የተንፀባረቀበት 

ጭፍን ውግዘት በመረረና በከረረ መንፈስ መግለፃቸውን ብቻ ሳይሆን፣ ሰውዬው ከዚያን ጊዜ 

ጀምሮ ለእያንዳንዱ የሰማያዊ ፖርቲ አፍራሽ እንቅስቃሴ፣ የሕጋዊነት ሽፋን ለመስጠት 

ከመሞከር እንዳልቦዘኑ ነው የታዘብኩት፡፡  

 

ለምሣሌ ያህል ሰማያዊ ፓርቲ ባለፈው 2ዐዐ5 ዓ.ም ግንቦት 25 ቀን እዚሁ አዲስ አበባ 

ከተማ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ በጠራው ሰላማዊ ሰልፍ ላይ፣  የእስልምና ሃይማኖት 

ተከታይ ኢትዮጵያውያንን፣ ለፀረ ሕገ-መንግሥትታዊ ስርዓቱ የአመፅ እንቅስቃሴያቸው 

ማስፈፀሚያ ለማድረግ ባለመ መልኩ፣ አነሳስተው ፖለቲካንና ሃይማኖትን የቀለቀለ 

ተቃውሞ ሲያሰሙ መደመጣቸውን ተከትሎ ከመንግስት በኩል  “ሰልፉ ሕገ-መንግስቱን 

የጣሰ ነው”  የሚል ምላሽ ሲሰጥ፣ እነዶ/ር ያዕቆብ ወ/ማርያም “ሰማያዊ ፓርቲ የሙስሊሙ 

ህብረተሰብ ጥያቄ ተገቢ መልስ ማግኘት ይኖርበታል ከሚል የሃላፊነት መንፈስ ይህን 

ማድረጉ ሕጋዊም ሞራላዊም ተቀባይነት አለው”  ነበር ያሉት፡፡  

 

ይህ የተቃዋሚ ፓርቲዎች ያለማወቅ የወለደው ድጋፍ የልብ ልብ የሰጣቸው የሰለፊ ወሀቢ 

አክራሪ ቡድን አቀንቃኞችም፣ ለተከታታይ ሳምንታት ባካሄዱት የጎዳና ላይ ጩኸት 

ብዙሃኑን የአዲስ አበባ ሙስሊም ምዕመናን መንፈሳዊ ግዴታውን በአግባቡ እንዳይወጣ 

ያደረገ እክል ሲፈጥሩ ያስተዋልንባቸው ጁምአዎች ጥቂት ካለመሆናቸውም ባሻገር፣ 

ፅንፈኝነት የተጠናወተውን እንቅስቃሴ አሜን በለው ከማይቀበሉና ሊያስከትል የሚችለውን 

አደጋ ለማስረዳት ከሚጥሩ የእምነቱ ተከታይ አባቶች መካከል አንዱ የነበሩትን ሼክ ኑርዬ 

ይማም ደሴ ከተማ ውስጥ በአሰቃቂ የሽብር ጥቃታቸው ለመግደል እስከመድፈር 

ደርሰዋል፡፡ አክራሪ የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎችና አክራሪ የእስልምና ሃይማኖት 

አቀንቃኞች፣ ተደብለው የሚዶልቱት ፀረ ሕገ-መንግስታዊ ሥርዓቱ ሴራ፣ ገሀድ መውጣት 

የጀመረው ከዚያን ጊዜ በኋላ እንደነበርም የሚዘነጋ አይመስለኝም፡፡  
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ይህች አገር የተያያዘችውን ፈርጀ ብዙ የህዳሴ ጉዞ የመምራት ታሪካዊ ሃላፊነት የተሸከመው 

የኢፌዲሪ መንግስት፣ የሃይማኖትን ጉዳይ ከፖለቲካ ጥያቄ ጋር አዳብለው በማቅረብ፣ 

የሽብርተኝነት ምንጭ ስለመሆኑ መላው ዓለም የተስማማበትን አክራሪነት፣ ማበረታታት 

ትርፉ ኢትዮጵያውያንን እንደህብረተሰብ እርስ በርስ እንድንተረማመስ ለሚያደርግ አደጋ 

ይዳርገን እነደሆነ እንጂ፣ ለየትኛውም ወገን የሚበጅ ውጤት ሊኖረው ስለማይችል ከዚሁ 

አፍራሽ ተግባራቸው ይቆጠቡ ዘንድ፣ የሚመክር ሃሳብ ባቀረበላቸው ወቅት እነዚሁ ኃይሎች 

የሰጡት ምላሽ ደግሞ ወደለየለት ውዝግብ እንድንገባ አስቀድሞው ያዘጋጁት ውንጀላ ነበር 

ማለት ይቻላለ፡፡  

 

በተለይም ከ1997ቱ ብሄራዊ ምርጫ ጋር በተያያዘ መክንያት የተከሰተውን አለመግባባት 

በፊታውራሪነት ከመሩት የቀድሞው ቅንጅት ርዝራዦች መካከል የሆኑት የትምክህት 

ምሁራን፣ በሕገመንግሥታዊ ስርዓቱ ላይ እጅግ የጠነከረ ቂም ከማሳደራቸው የተነሳ፣ ምን 

ያህል ቅንነት እንደሚጎድላቸውና ከጭፍን የጥላቻ ስሜት በመነጨ የበቀል ፖለቲካቸው 

ወተት ጥቁር ነው ለማለት የሚቃጣው መከራከሪያ እስከማንሳት እንደደረሱ በየአጋጣሚው 

ታዝቤያለውሁ፡፡                  

 

ሰማያዊ ፓርቲ ሃይማኖትን ከፖለቲካ ጋር ቀላቅሎ የለየለት ውዥንብር ለመፈጠር 

መንቀሳቀሱ አንሶት “ኢህአዴግ ራሱ ነው በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ እየገባ ሕገመንግስቱን 

የሚጥሰው” የሚል ፌዝ መሰል ምላሽ እንዲሰጥ፣ ወይም በፈጣጣነት “ሕጋዊ ስርአቱ የውሸት 

ነው” እያለ ኢትዮጵያና መላው ሕዝቦቿ አሁን የሚገኙበትን ተጨባጭ ሁኔታ የማይገልፅ 

ብቻ ሳይሆን፣ በዚች አገር ከሚስተዋለው ነባራዊ ሃቅ ጋር ፈፅሞ የሚቃረን መከራከሪያ፣ 

እንዲያነሳ የሚያደርጉት ዶ/ር ያዕቆብ ወልደማርያምን ጨምሮ ሌሎችም ስልጣን ናፋቂ 

የተቃዋሚው ጎራ ምሁራን ናቸው፡፡ 

 

ሰሞኑን የፓርቲው ሊቀመንበር ኢ/ር ይልቃል ጌትነት “ሠማዊ ፓርቲ የራሱን ሕገመንግስት 

አርቅቋል” ሲሉ ለሰንደቅ ጋዜጣ ከሰጡት ማብራሪያ በስተጀርባ አሉ የተባሉት “ሥመ ጥር 

ምሁራን” በፕ/ር መስፍን ወ/ማርያምና በዶ/ር ያዕቆብ ወ/ማርያም መሪ ተዋናይነት 

የተቧደኑ፣ ጥቂት የጥላቻ ፖለቲካ ፊታውራሪዎች እንጂ ሌላ ማንም ሊሆን እንደማይችል 

መገመት አይከብድም፡፡ 
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ያ ማለት ደግሞ እነዚህ ከምክንያታዊነት ይልቅ በጭፍን የበቀል ስሜት የሚነዳ ተቃውሞን 

የሙጥኝ ያሉ ወገኖች ሃገር ውስጥ ያሉት የፖለቲካ ፓርቲዎች ባጠለቁት የሕጋዊነት 

ጭንብል ተተግነው “ግንቦት 7” የተሰኘውን ሽብርተኛ ቡድን የመሰረቱት መሰሎቻቸው፣ 

በቅርቡ ከሃገረ አሜሪካ እንዳስታወቁት “ከኤርትራ መንግስት በሚደረግላቸው ሁለንተናዊ 

ድጋፍ ወያኔ ኢህአዴግን ለማስወገድ የጀመሩት የትጥቅ ትግል (አመፅ) መሳካቱ 

እንደማይቀር” ከማመን በመነጨ የቁም ቅዠት ተነሳስተው “የራሳቸውን ሕግመንግስት” 

እስከማርቀቅ እንደደረሱ ያመለክታል፡፡ 

                                          


