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እኔ የዴሃ ሌጅ ነኝ 

ሌጄ ግን የሓብታም ሌጅ ነው 

 
          በኣንዴ ሓብታም ሰውየ ዴርጅት የሚሰሩ ሰዎች ነበሩ። 
ሰራቶኞቹ የሆነ ነገር ሇመግዛት የሓብታሙ ሌጅ ሲሌካቸው ዕቃውን 
ኣምጥቶ ይዘውት የመጡትን መሌስ ሇሻይ ሇቡና ይሁናቹህ እያሇ 
ኣይቀበሊቸውም። ኣንዴ ኣንዳም ከኪሱ እንዯዛ እያሇ ገንዘብ ይሰጣቸዋሌ። 
ሓብታሙ ሰውየ ሲሌኳቸው ግን ይዘውት የሚመጡትን መሌስ .05 
ሳንቲምም ብትሆን ይቀበሌዋቸዋሌ ይቆጣጠርዋቸዋሌ። ሰራቶኞቹ በኣባትና 
ሌጅ ያሇውን የተሇያዩ ባህሪ ግራ ስያጋባቸው ሰራቶኞቹ እንዱህ ብል 
ሓብታሙን ሰውየ ጠየቁ። ሌጅህ የዋሕ ነው ችርጋችን ኣይቶ ይረዲናሌ 
የሆነ ነገር ሇመግዛት ሲሌከን የምናመጣው መሌስ ሇሻይ ሇቡና እያሇ 
ኣይቀበሇንም። ኣንተ ግን የሌጅህን ያህሌ ኣይዯሇህም። ሇምንዴ ነው? ብል 
ሲጠይቋቸው። እውነታቹህ ነው እኔ የዴሃ ሌጅ ነኝ ሌጄ ግን የሓብታም 
ሌጅ ነው። ብል መሇሰሊቸው ይባሊሌ። ሓብታሙ እኔ ዴሃ የዴሃ ሌጅ 
በመሆኔ ይህንን ገንዘብ እንዳት ኣዴርጌ ሇፍቸ እንዲመጣሁት 
ኣውቀዋሌውሁ። ሌጄ ግን ይህ ገንዘብ እንዳት እንዯመጣ ስሇማያውቅ ነው 
ችሊ ብል የሚበትነው ሇማሇት ነበር እኔ የዴሃ ሌጅ ነኝ ሌጄ ግን የሓብታም 
ሌጅ ነው ብል የመሇሱሊቸው። 
 
           ከሊይ እንዯ መግብያ የወሰዴኩት ሇሚቀጥሇው 4ተኛው 
በኢትዮጵያ ሇሚካሔዯው ምርጫ ኣስመሌክቶ የኢህኣዳግ ተቃዋሚ 
ዴርጅቶች በተዯጋጋሚ የሚያነሱት ነገር የወዯብ የዓንቀፅ 39ና ኢህኣዳግ 
በሚያካሒዯውን የዓቅም ግንባታ ኣስመሌክቶ ያሊቸውን ኣቋም ስከታተሌ 
በሁለም የተቃዋሚ ዴርጅቶች የተገነዘብኩት ዋናው ችግር ከምን የመነጨ 
ይሆናሌ ብየ ሳሰሊስሌና ሳስብ የመጣሌኝ መሌስ ሇመስጠት ከመፈሇግ ነው 
ሓብታሙ የዴሃ ሌጅ ያለትን ያስታወስኩት።  
 
           ተቃዋሚ ፓርቲዎች ኢህኣዳግ ሇሰራውና ሇፈጠረው ኣዲዱስ 
ዕዴገቶች ምንም እንዲሌተሰራ ስያወሩ ሰምተናሌ። በኢትዮጵያ መብት 
እንዯ ማይከበር ሰዎች ሓሳባቸው በነፃ መግሇፅ እንዯማይችለ በጤና 
በትምህርት ምንም ነገር እንዲሌተስራ በተሇይ በኣንዴ ኣንዴ ጉዲዮች 
የንጉስ ሃይሇስሊሴና የዯርግ መንግስትታት ከኣሁኑ መንግስት እንዯሚሻለ 
ሳያፍሩ የተናገሩ ዴርጅቶችም ኣለ። የኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታን ማየት 
ያቃታቸው ሇምንዴነው? በኢትዮጵያ በሁለም መስክ ሇውጦቹ መኖራቸው 
እንኳን የኢትዮጵያ ሕብረተሰብ የውጭ ዓሇሙ ሕብረተሰብም ሳያቅማሙ 
የመሰከሩት ሓቅ ነው። ተቃዋሚ ዴርጅቶች ይንን ሓቅ ማየት ካሌቻለ 
መንግስትነት ብያገኙም ትክክሇኛው የኢትዮጵያና የዓሇም ሁኔታዎች 
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ሇማየት ኣቕም ስሇ የላሊቸው እንዳት ይሆን ኢትዮጵያን ሇመምራት 
የሚወዲዯሩት? 
 
          ኣንዴ ሓይሌ የጠሊቱን ኣወንታና ኣለታ እውነተኛ እውቀት 
እንኳን ባይኖረው ውጤቱን በራሱ ሊይ የውዴቀት ስሌትና እስትራተጂ 
ማውጣት ያህሌ ነው የሚሆነው። በላሊ ኣነጋገር ኣንዴ ስራ ሇመስራት 
ብቃት ስሇ እማይኖረው ወዲቂ ነው። ይህንን ከታሪክ ውዯኋሊ ተመሌሰን 
ሩቅ ሳንሔዴ በኢትዮጵያ የነበረውን ነገር መመሌከት ይቻሊሌ። 
 
         ከ35 ዓመታት በፊትና እስከ የዯርግ መንግስት ውዴቀት ግዜ 
በሃገራችን በርካታ የፖሇቲካ ዴርጅቶች ነበሩ። ከህወሓት/ኢህኣዳግ ጋራ 
በነበራቸው የዓሊማ ሌዩነት ህወሓትን እናሸንፈዋሇን ምንም ኣያመጣም 
የትም ኣይዯርስም በማሇት በህወሓት ሊይ ጦርነት ከፍተው በከፈቱት 
ጦርነት የተሸነፉ እነማን እንዯ ነበሩና ሇምን እንዯተሸነፉ ታሪክ የመሇሰው 
ጥያቄ ነው። ያ ስሕተት ታሪክ መዝግቦት ኣሌፈዋሌና። የዛን ግዜ 
መንግስት ዯርግም ጭምር ሓይለን በመተማመን በህወሓት/ኢህኣዳግ 
የተዛባ ኣመሇካከት በመያዝ ጥቂት ወንበዳ በማሇት ጦርነት ውስጥ ገብቶ 
ተሸንፈዋሌ። ሁለም ሓይልች ሇውዴቀት የዲረጋቸው በህወሓት/ኢህኣዳግ 
ትክክሇኛውን እውቀት ማየት ባሇመቻሊቸው ነው። ሇምን ነበር 
የህወሓት/ኢህኣዳግ እውነተኛ ማንነት ሇማየት የተሳናቸው? ብል ማየቱ 
ተገቢ ይመስሇኛሌ። መሌሱ ዯግሞ የተወሳሰበ እንቆቁሌሽ ኣይዯሇም። እነዛ 
ሓይልች የህወሓት/ኢህኣዳግ ሓቀኛው ማንነት ማየት የሚቹሌበት 
ተፈጥሮና ባህሪ ስሊሌነበራቸው ብቻ ነበር ብቸኛው ችግራቸው። የኣሁን ግዜ 
እኛ እንበሌጣሇን ባዮች ተቃዋሚ ዴርጅቶችም ያንን ዓይነት ችግር ውስጥ 
ነው ያለት። በነገራችን ሊይ በርካታ ሰዎች በኢህኣፓ በመኢሰን ዯርግና 
ላልች ውስጥ የነበሩና በህወሓት/ኢህኣዳግ የተሸነፉ በኣሁን ተቃዋሚ 
ዴርጅቶች ውስጥም ይገኛለ።  
 
          እነዚህ ሰዎች ኣንደን ሲሰሩ ሲከሽፍባቸው። ላሊው ብያዯራጁ 
ቢጠፋባቸው ላሊው ጋር ቢገቡ ሲበሊሽባቸው በተዯጋጋሚ የታዩ ሰዎች 
ጥቂቶች ኣይዯለም። ከዛ ወዯዛ የሚያዲርሳቸው ምኑ ነው? የጀመሩት 
ሁለም ነገር ሇምን ኣሌተሳካሊቸውም? እነሱ የሚሰጡትን መሌስ ምን 
እንዯሚሆን እንጃ። ትክክሇኛው መሌስ ግን እውነተኞች ታጋዮች ስሊሌሆኑ 
ነው። እውነት የሚባሌ ነገር እንኳን ሉከተለት በኣጠገቡም ሰሇኣሊሇፉ ነው 
ትክክሇኛው መፍትሔ በየገቡበት ማምጣት ያቃታቸው። ጉሌቻ ቢሇዋወጥ 
ወጥ ኣያጣፍጥም የሚሇውን ኣባባሌ በትክክሌ ምን ማሇት መሆኑን 
ካሇማወቃቸው ነው ካሇ ዕረፍት ሁለም ያዲረሱት። ከዚህ ምርጫ በኋሊም 
በላሊ ስም ተዯራጅቶ ብቅ እንዯሚለም ሇመተንበይ ኣያዲግትም። ስራ 
ያጡ መነኩሴ ቆባቸው ቀዴድ ይሰፋለ እንዯተባሇው የእኛ ፖሇቲከኞች 
ዯግሞ ኣንደን ነገር ስያዯራጁ ስያፈርሱ በላሊ ሲተኩት ነው ግዜ ማሳሇፍ 
የሚያውቁት እንጂ በጀመሩት ስራ ሇማሳካት እጅጉን መዴከም ኣይችለም። 
ችግሮች ስያጋጥማቸው መሸሽ እንጂ ያንን ችግር እንዱወጡት የሚያስችሌ 
ሞራሌና ሌቦና ፍፁም የሊቸውም። እንዱህ የሚሆኑት ሇምን ይሆን? ብል 
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መጠየቅና መመሇሱን ተገቢ ይመስሇኛሌ። የእነሱ ኣጀንዲ ሇኢትዮጵያ 
ሕብረተሰብ መፍትሔ ማምጣት ሳይሆን ብቸኛው ኣጀንዲቸው ስሌጣን ብቻ 
ስሇሆነ ነው ኣንደ ጋ ሳይሳካሊቸው ሲቀር ላሊው ጋ በላሊ ሙኮራ እንዯ 
ኣዱሶች ሁላ ብቅ የሚለት። እዛም ጋ ሳይሆንሊቸው ሲቀር ላሊው ጋ 
መጠጋት ወይም ማዯራጀት ይፈሌጋለ። ሇዚህ ቀሊለ ማስረጃ ኣሇኝ። 
በመዴረክ ውስጥ መዴረክን በሉቀመንበርነት የሚመራ በየ 4 ወር ይቀየራሌ 
ይተካሌ። ሇምን በየ4 ወር መተካካት ኣስፈሇገ? ብልም መጠየቅ ተገቢ 
ይሆናሌ። መሌሱ ሁለም ሰዎች የስሌጣን ጥማቸውን ሇማርካት ሲለ 
የፈጠሩት ዘዳ እንጂ ስኬታማ የስራ ውጤት ኣሇው/ያመጣሌ ተብል 
የተፈጠረ ነገር ኣይዯሇም። በየዓመታት ብያዯርጉት ሁለም ጋ ማዲረስ 
ይቸግራሌ። ስሇዚህ በየ 4 ወራት ሲሆን ሇሁለም በተፋጠነ እንዱዯርሳቸው 
ይዯረጋሌ። ሌክ እንዯ ጠበሌ ስሌጣንም ሁለም ጋ መዴረስ ስሊሇበት።     
  
          ዓሰብን እናመጣሇን የሚሇውን ኣሰሌቺ ቀሌዲቸው በጣም 
ስያማሙቁት ሰንብተዋሌ በክርክሩ ግዝያት። እኔ የገረመኝ ቢኖር ስሇ 
መሌካም ኣስተዲዯርና ዳሞክራሲ ሲወራ ዓሰብን መጎብኘት። ስሇ መዴበሇ 
ፓርቲ ሲወራ ዓሰብን ማንሳት ስሇ ያሌተማከሇ ፌዯራሉዝም ሲነሳ ዓሰብ 
ማምጣት ስሇ ዱፕልማሲ ሲነገር ዓሰብን መጥራት። ኢህኣዳግ ተቃዋሚ 
ዴርጅቶች ኣጀንዲ የሊቸውም ማሇቱ እውነቱን ነው። ትምህርትና ጤና 
ኣስመሌክቶ የነበረውን ክርክር ኣሌተከታተሌኩትም እዛም ስሇ ዓሰብ ሳይነሳ 
ያሇፈ ኣይመስሇኝም ሳስበው። የትምህርትና የሕክምና ዘመናዊ መሳርያዎች 
በቀሊለ ወዯ ኢትዮጵያ እንዲይገባ የዓሰብ ወዯብ ባሇቤት ባሇመሆናችን 
ምክንያት ሆነዋሌ በማሇት ዓሰብን ያነሱ ይመስሇኛ። ምክንያቱ ዓሰብ 
በሓሳብ ካሊሊመጡ የሚያቀርቡት ንግግር ሇእነሱ ጣዕም የሇውማ።  
 
          እንዳት ዓሰብን ማምጣት እንዯሚቻሌ ግን የሰጡት ኣሳማኝ 
ሓስብ የሇም። መንግስትነት ከያዝን የሚለት ሌክስክስ መሌስ ግን 
ኣሊቸው። ኣሳማኝ መሌስ ማምጣት ኣይችለም። ይህንን እነሱም ኣሳማኝ 
ነገር ማቅረብ እንዯማይችለ በሚገባ በትክክሌ ያውቃለና። ታዴያ 
ሇምንዴነው የዚህን ቀሌዴ ኣዝማሪዎች የሆኑት? ላሊ ቁምነገር የሊቸውም 
ኣጀንዲቸው ከዓሰብና ዓንቀፅ 39 ኣሌፎ ጥሩ ሓሳብ ሌያወሩ ፍፁም 
ኣይችለም። ቁምነገር የሚባሌ ነገር የሊቸውም። ስሇዚህ የግዴ ኣንዴ ነገር 
ይዘው መቅረብ ኣሇባቸው በህዝብ ፊት። ትክክሌም ባይሆን የኢትዮጵያ 
ህዝብ ወሰን የሇህ የወዯብ ፍሊጎት ስሇኣሇው ወዯብ በሚሇው ቃሌ ምክንያት 
ሰብከን ብቻ ነው በጎናችን ማሰሇፍ የምንችሇው የሚሇውን የተዛባ 
ኣመሇካከት ስሇ ኣዯረባቸው ነው ዘመናዊያን የወዯብ ሰባኪዎቻችን ዓሰብ 
ሳያነሱ መናገር ፍፁም የማይችለት። መንግስትነት ብይዙ ግን መጣም 
ዕርግጠኛ ነኝ ስሇ ወዯቡ ሁሇት ኣማራጭ ብቻ ነው የሚኖራቸው። 
ምናሌባት ጦርነት ማወጅ ወይም ዓሰብ ማስመሇስ ኣይቻሌም ምክንያቱ 
ኢህኣዳግ ያበሊሸው ጉዲይ ስሇሆነ ብል ነገሩ ማዴበስበስና ኢህኣዳግ 
ማወንጀሌ ብቻ ይሆናሌ የሚያረጉት። 
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           ተቃዋሚ ዴርጅቶቹ ኢትዮጵያን ሇመምራት በምንም ዓይነት 
መስፈርት ከኢህኣዳግ የሚበሌጡበት ምንም ነገር መገንዘብ የሚያስችሌ 
ስራ ይቅርና ሓሳብም የሊቸውም። እስከ ኣሁን የተገነዘብኩት ያሊቸው ዓቅም 
ያሌሆነውን ማውራት ካሌሆነ በስተቀር። ሇተቃዋሚ ዴርጅቶች ወዯብ 
ማምጣት ከማንኛው ነገር ቀሊሌ ኣዯርገው የማቅረብ ቆንጆ ቀሌዴና በቂ 
ዕውቀት እንዲሊቸው ሳሌመሰክርሊቸው ኣሊሌፍም።  
 
           ኢትዮጵያን መምራት ሇተቃዋሚ ዴርጅቶች በጣም ቀሊሌ 
ነው። እንዯ ሚያስቡት። ያ ስራ ግን ምን ያህሌ ጥረት እንዯሚያስፈሌግ 
በሚገባ የተገነዘቡት ኣይመስለም። ሇዛም ነው ኢህኣዳግ ሇሚሰራቸው 
በሙለ የሚቃወሙት። ሇምን ዴህነት ኣሌጠፋም ዓይነቱ ኣመሇካከት 
ያሊቸውም ይመስሊለ። ሇምን ብይባሌ የሓብታም ሌጆች ስሇሆኑ። በየ 
የውጭ ሃገራት ኤምባሲ እየሔደ ኢህኣዳግ ያወነጅሊለ። ኢትዮጵያ በቅኝ 
ግዛት ያሌገባቺው ኣሁን ግን በተቃዋሚ ዴርጅቶች እንዴትሆን ኣጥብቆ 
ዕርዲታን ይሻለ ከውጭ ሓይልች። ዘመናዊ የቅኝ ግዛት ዘዳ ማሇቴ ነው። 
እስከ ኣሁን ተከብራ የቆየቺው ኢትዮጵያ ኣሳሌፎ ሇመስጠት ዯከመን 
ሰሇቸን ሳይለ ይሞኩራለ። ሇምን? ኢትዮጵያ እስከ ኣሁን ተከብራ 
እንዴትቆይ ያዯረጋትን ምን ያህሌ እንዯ ተሰዋሊት ስሇማያውቁ እንዯ 
የሓብታሙ ሌጅ ስሇሆኑ። 
 
             ተቃዋሚ ዴርጅቶቹ የሚፈሌጉት ስሌጣን ሊይ መውጣት 
ብቻ ነው። እንዳት? ጉዲያቸው ኣይዯሇም። በውጭ ሓይልች የሚመጣውን 
የኢትዮጵያ ዕዴሌ እነሱ ስሌጣን እስካገኙ ላሊው የኢትዮጵያ ዕጣ ፈንታ 
ጉዲያቸው ኣይዯሇም። እነሱ ያሌዯከሙሇት ያሌሞትሇት ነገር ስሇሆነ 
ኣይገባቸውምና። ስሇዚ እንዯ የሓብታሙ ሌጅ እነሱም ኢትዮጵያ ገበያ ሊይ 
ኣውጥቶ መሸጥ ሇእነሱ ምንም ኣይዯሇምና።  
 
             እንዳትስ ስሇኢትዮጵያ ያስባለ? መንግስት በሚያዯርገው 
ነገር በሙለ ከመቃወም በስተቀር ላሊ ስያዯርጉ መቸ ተገኙና። መንግስት 
ሇሚሰራው መዯገፍ የሚባሌ ነገር በእነሱ ዘንዴ ነውር ነው በምንም መሌኩ 
ኣያውቁትም። መቃወም ብቻ ነው ሞያቸውና። ቁምነገር ሇመስራት 
መታዯሌ ያስፈሌጋሌ። የኣስተሳሰብ መታዯሌ። ይህንን ዯግሞ ከባህሪ ነው 
የሚመነጨው። 
 
             ሌጁ በኣባቱ ሓብት ያንን ያህሌ ጥንቁቅ ባይሆንም 
ከመስራት ግን ኣሌቦዘነም። ኣባቱ ያን ሓብት እንዳት እንዲመጣው 
ባያውቅም በኣባቱ ሓብት ኣይቀሌዴም ይሰራሌ። ስሇዚህ የኣባቱን ሓብት 
ሇማሳዯግ የበኩለን ኣስተዋፅኦ በማዴረግ እንዲሇ ወይም እንዯነበረ መናገር 
ይቻሊሌ። 
 
             የኢህኣዳግ ተቃዋሚ ዴርጅቶች በሰሊማዊ መንገዴ መታገሌ 
እንዱችለ ያዯረገ ከሰማይ በወረዯ በረከት ሳይሆን በኢህኣዳግ የትጥቅ 
ትግሌና በተከፈሇው መስዋእት ነው ኣሁን የፈሇጉትን ሓሳብ ካሇ ገዯብ 
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መናገር የቻለት። እንዯፈሇጉት መዯራጀት የቻለት። ኢትዮጵያ ኣሁን 
የዯረሰቺው ዕዴገት እንዴትዯርስ ተቃዋሚ ዴርጅቶች እንዯ ዴርጅትም 
እንዯ ግሇ ሰውም የዛን ዕዴገት ተጠቃሚዎች እንዱሆኑ ያዯረገው 
የኢህኣዳግ መንግስት ብቻ ነው። ይህንን ማየት ወይም መቀበሌ ግን 
ኣሌቻለም ተቃዋሚ ዴርጅቶች። እንዴያውም በተቃራኒ ኢህኣዳግ 
በኢትዮጵያ ለኣሊውነት ምንም ሓሊፊነት እንዯማይሰማው ኢትዮጵያ ካሇ 
ወዯብ እንዴትኖር እንዯ ኣዯረጋት። ኢትዮጵያ የሚበታትን የኢትዮጵያን 
ኣንዴነት የሚያናጋ እንዯ ኣንዱት ኣገር እንዴትኖር የማይፈቅዴ ፖሉሲ 
እንዲሇው ኣዴርገው ነው ኢህኣዳግን የሚፈርጁት። በኢትዮጵያ የተገኘው 
በኢኮኖሚ በፖሇቲካ በማሕበራዊ በወታሃዯራዊና ዱፕልማሲያዊ የተቻሇውን 
ያህሌ ኣጥጋቢ ውጤቶችና ሇውጦች እንዯ ተመዘገበ በሚገባ ያውቃለ። 
ተጠቃሚዎች ናቸውና። ኢህኣዳግ ሇውጥ ኣምጥተዋሌ ግን ኣይለም 
የእናታቸው ጡት ነካሾች ናቸውና።   
 
             ይህንን እያወቁ ታዴያ እንዳት ምንም እንዲሊዩ ምንም 
እንዲሌተሰራ ዯረታቸው ነፍቶ ያወራለ? ይህንን ከሁሇት ነገር መተንተን 
ይቻሊሌ። ኣንዯኛው ትምክህት የወሇዯው በትግራይ ሰው እንዳት 
እንመራሇን ከሚሇው ቆሻሻ ኣመሇካከት የሚመጣ ሲሆን። ሁሇተኛው ዯግሞ 
ባዕዲውያን ሇማስዯሰት ተብል የሚዯረግ የስም ማጥፋት ዘመቻ ነው። 
ሁሇቱም ምክንያቶች ከኣንዴ ዋነኛ ምክንያት ይመነጫለ። በፈሇገው 
መንገዴና ምክንያት ስሌጣን ሊይ መውጣት ነው በእስትራተጂ ዯረጃ ሇዛ 
ኣለባሌታ የሚነሳሱት። የሓብታሙ ሌጅ በኣባቱ ሊይ መጥፎ ኣያስብም። 
ተቃዋሚ ዴርጅቶቹ ግን ሇኢህኣዳግ ምስጋና እንኳን ኣይሰጡትም። ሇውጥ 
ተገኝተዋሌ ሇውጥ መጥተዋሌ ብል በእነሱ ኣንዯበት መናገር ግን ሇእነሱ 
ሓይሇኛ ውርዯት ይሆንባቸዋሌ። የሚፈሌጉትን ስሌጣንም የሕሌም እንጀራ 
መስል ይታያቸዋሌ የኢህኣዳግ መሌካም ስራ ብያወሩ። ከጀርባ ያለት 
ኣይዛቹህ ባዮችም ይክደዋቸዋሌ። በራሳቸው ኣይተማመኑም በህዝባቸው 
ኣይተማመኑም። በኢትዮጵያ ሇውጥ ወሳኝ ሚና ያሇው የኢትዮጵያ ህዝብ 
መሆኑን ገና ኣሌገባቸውም። እነሱ የሚያኑት ባዕዲውያን ብቻ ነው ሇስሌጣን 
የሚያበቁን ብል ነው የሚኖሩት።  
  
               ላሊው ድ/ር ነጋሱ ጊዲዲ ኣቶ ገብሩ ኣስራት ኣቶ ስየ 
ኣብርሃ ወ/ሮ ኣረጋሽ ኣዲነ በኢህኣዳግ የኣማራር ኣባሊት በነበሩበት ወቅት 
ስሇ ወዯብና ስሇ የብሔር ብሔረሰቦች የራስን ዕዴሌ በራስ መወሰን እስከ 
መገንጠሌ የሚሇውን ከሌብ ተቀብሇውና ኣምነው የሰሩበት ኣሁን ዯግሞ 
ተሳስተን ነበረ በማሇት ኣሁንም መንግስት ሇመሆን እንቅስቃሴ ሊይ 
ናቸው። ሇመሆኑ እነሱ እንዯሚለት በበሇፀጉ ኣገሮች የሚመሩ የመንግስት 
ባሇስሌጣኖች እንኳን በሃገር ሊይ ስህተት በትዲራቸው ሊይ ስህተት ሲፈፅሙ 
ከመንግስት ስሌጣን መባረር እንዯሚገባቸውና እንዯተባረሩ ብዙ ኣብነቶች 
ማስቀመጥ ይቻሊሌ። ይህንን በትራዲቸው ሊይ ክህዯት ሲፈፅሙ ነው። 
በኣገር ሊይ ክህዯት የፈፀመ ዯግሞ ምን ያህሌ ከባዴ እንዯሚሆን ሇመገመት 
ኣያስቸግርም።  
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              የእኛ ፖሇቲከኞች ግን በእነሱ ኣመሇካከት ኣገርን 
የሚያክሌ የጎዲ ስራ ሰርተው ይቅርታ ጠይቆ ኣሁንም ሇመንግስትነት 
እየተዘጋጁ ይገኛለ። መንግስት እነሱ እንዯሚለት በኣገር ሊይ ስተት 
ፈፅመውና መንግስትም የበኩለ ያመነበት በኢህኣዳግና በመንግስት ሊይ 
ስህተት የፈፀሙ እነዚህ ሰዎች በፖሇቲካ ተዯራጅተን የኢህኣዳግ ተቃዋሚ 
ፓርቲ እንሆናሇን ብል ሲጠይቁ ኢህኣዳግ ፈቅድሊቸው እየተንቀሳቀሱ 
ነው። ኢህኣዳግ ዳሞክራሲያዊ ዴርጅት ኣይዯሇም በማሇትም ግን 
እያወገዙትም ነው። ዳሞክራሲያዊ መንግስት ካሌሆነ ኢህኣዳግ ታዴያ 
እንዳት ነው ሓሳባቸው እንዯፈሇጉት ሇመግሇፅ ሇመዯራጀት የቻለት? 
 
               ተቃዋሚ ዴርጅቶች በኢህኣዳግ የተገኘውን ሇውጥ መነሻ 
ኣዴርገው እንዯ የሓብታሙ ሌጅ ሳይሆኑ መሆን የሚገባቸው በኢትዮጵያ 
ተሓዴሶ ሓሌፊነት ወስዯው የጎዯሇውን ፈሌጎ ኣግኝቶ የበኩሊቸውን 
ኣስተዋፅኦ ማዴረግ ነው የሚገባቸው። ያንን የሚያገኙትን ቀዲዲ 
በዴርጅታቸው ዓቅም መሙሊት እንኳን ባይችለ ዓቅሙ ሊሇው መንግስት 
ቀዲዲውን በማሳየት መፍትሔ እንዱ ዯረግሊቸው ነው ማዴረግ የሚገባቸው። 
ምናሌባት መሌካም ኣመሇካከት ይዘው ተፈሊጊ ዓቅምና ብቃት ፈጥረው 
መንግስት የሚሆኑበት ግዜ ኣሁን እንኳን ባይሆን ኣንዴ ቀን ሉመጣ 
ይችሊሌ። ያ በሚሆንበት ግዜ ከዜሮ ኣይሆንም መነሳት ያሊቸው። ይህንን 
የማዴረግ የማንኛው የተቃዋሚ ሓሊፊነት ነው መሆን የሚገባው። 
  
               በኢትዮጵያ የተመዘገበው ሇውጥና ዕዴገት ኣሁን 
ካሇበትም መብሇጥ ይችሌ ነበር ብየ እገምታሇሁ። ሁለም የኢትዮጵያ 
የፖሇቲካ ዴርጅቶች ከመንግስት ጋራ ተባብሮ መስራት በቻለ ኖሮ። ኣሁን 
በትክክሌ እየታየ ያሇውን ግን ማዯናቀፍ እንዯ ትሌቅና ዋነኛ ሞያ 
በተያዘበት ሁኔታ ነው ያሇው ትክክሇኛው የተቃዋሚ ዴርጅቶች ስራ።  
 
               ተቃዋሚ ዴርጅቶች እንዲለበት እስከ ቀጠለ ዴረስ 
በኢትዮጵያ መንግስት ሇመሆን የሚበቁበት ግዜና ኣጋጣሚ ፍፁም 
ኣይኖርም። የውዴቀትና የዴህነት ኣጋሮች ናቸውና። ውስጣቸው በሚገባ 
መፈተሽ ቀዲሚው ዋነኛ ስራቸው ኣዴርገው ማየት ይገባቸዋሌ። በተሇይ 
በተሇይ ሇኢትዮጵያ እዴገት ትክክሇኛው መፍትሔ የሚመጣው ከኢትዮጵያ 
ውስጥ እንጂ ከውጭ ኣሇመሆኑም በሚገባ ማወቅና ማመን ያስፈሌጋቸዋሌ። 
ችግር ካሇ ችግሩ መፍታት የሚቻሇው ከውስጥ በዜጎች እንጂ ከውጭ በውጭ 
ዜጎች ኣሇመሆኑም ከሌብ ማወቅ ያስፈሌጋሌ። የውጭ ሓይልች 
የመጀመርያው መመሇስ የሚፈሌጉት ነገር በሚሰሩት እነሱ በምን መሌኩ 
በዋናነት ተጠቃሚዎች እንዯሚሆኑ ነው። በይበሌጥ ከላሊው ይሌቅ እነሱ 
እንዳት ይጠቀማለ ነው። እንሱ የማይጠቀሙበት በምንም ተኣምር 
ኣይገቡበትም። እንዯዛ መሆናቸው ስህተት ኣይዯሇም። ጥቅም በላሇበት 
ሇምንስ ይገባለና? በኢትዮጵያ ውስጥ ሇሇውጥ መፍትሔዎች ማምጣት 
የሚችለት ኢትዮጵያውያን ብቻ ናቸው። የኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ ነው 
የመፍትሔው ባሇቤት። ሓቁን እንዱህ እያሇ ግን ባዕዲውያን ጋ ሔድ 
መስገዴ ኣያስፈሌግም። “እናትዋን ትታ ኣሰሪዎችዋን ትናፍቃሇች” ዓይነት 
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የመሆን ስራ ተቃዋሚዎች ብያቆሙት ጤነኛ መንገዴ መያዝ 
ያስችሊቸዋሌ። 
 
             ከኢህኣዳግ ታሪክ ብዙ ነገር መማር ይቻሊሌ። በኢህኣዳግ 
ውስጥ ያለ ዴርጅቶች በትጥቅ ትግሌ ዘመናቸው ስሇ ኣንዴ ነገር ማንሳት 
ይቻሊሌ። ህወሓት ከኢህኣፓ ጋራ ሳይጋጩ ዯርግን ከስሌጣን ሇማውረዴ 
በየዴርጅታቸው በጋራ የሰሊማዊ ትግሌ እንዱያዯርጉ በተዯጋጋሚ ሓሳብ 
ስያቀርብ ኢህኣፓ እኔ ነኝ ታሊቁ ዴርጅት በመንገዲችን በፕሮግራማችን 
ነው ህወሓት መመራት ያሇበት ብል ኣሻፈረኝ ብል ከዛም ኣሌፎ ህወሓትን 
ሇማጥፋት ተንቀሳቀሰ። ህወሓት ግን ኣቅሜን ኣነስተኛ ነው ሇኢህኣፓ 
ኣሜን ብየ መገዛት ኣሇብኝ ያሇበት ግዜ ኣሌነበረም። ሻዕብያ ጀብሃና 
ላልቹም ህወሓት ሇማንበርከክ ያሊዯረጉት ሙኮራ ኣሌነበረም። ኢህዳን 
ከኢህኣፓ ጋ ታግል የኢህኣፓ የጥፋት መንገዴ ሇማስተካከሌ የቻሇውን 
ያህሌ መስዋእትም ከፍል ሳይሳካሇት ሲቀር ትክክሇኛውና ብቸኛው 
መፍትሔ በመውሰዴ ሇብቻው መታገሌን ጀመረ። ኦህዳዴ ከኦነግ ጋራ 
በየዴርጅታቸው ሆነው ግን ዯግሞ በጋራ ፖሇቲካዊ ትግሌ ሇማካሔዴ ፈተነ 
ኣዴርጎ ኦነግ ብቸኛው የኦሮም ህዝብ ዴርጅት ኦነግ ስሇሆነ ኦህዳዴ 
የራሱን ፕሮግራም ትቶ በኦነግ ስር ታቅፎ ትግለን እንዱቀጥሌ 
ያቀረቡሇትን መፍትሔ በመቃወም ታገሇ። 
  
             የኢህኣዳግ መስራች ዴርጅቶች በዓሊማቸው ጠንካራ እምነት 
በመገንባትና ትክክሇኛው የትግሌ ኣቅጣጫ በመንዯፍ ሇማንኛውም ሓይሌ 
ተገዢና ተንበርካኪ ሳይሆኑ ሇዴሌ በቅተዋሌ። ሇምን በራስ መተማመን 
ትክክሇኛው መንገዴ ስሇወሰደ ይህንን ትግሌ የኢትዮጵያ ህዝብ ትግሌ ነው 
ህዝቡን በጎናችን ኣሰሌፈን ሇዴሌ እንበቃሇን በሚሇው ብቸኛውና 
በትክክሇኛው መንገዴ መጓዝ ስሇቻለ ነው ሇዴሌ የበቁት። ኣሁንም ቢሆን 
ኢትዮጵያ ካሇቺው ዴሃ ኢኮኖሚ ሇኣንዳና ሇመጨረሻ መውጣት የሚቻሊው 
ባሌተሰሊቸ ውጣ ውረዴና ትግሌ ህዝቡን ኣሰሌፎ ብቻ እንጂ ሇባዕዲውያን 
በመስገዴና በመንበርከክ ኣሇመሆኑ ኢህኣዳግ ያመነው ገና በረሃ በትጥቅ 
ትግሌ ዘመኑ ነው። 
 
         ኣንዴ ኣንዴ የኢህኣዳግ ተቃዋሚ ዴርጅቶች ኢህኣዳግ ሌክ እነ 
ሻዕብያ እንዯ ሚያራምደት ኢህኣዳግ የዛን ኣገር መሌእክተኛ ነው። 
የተሊከውን ከመፈፀም ኣሌፎ የግለ የሚያዯርገው ነገር የሇውም። በሶማሌ 
የኢትዮጵያ የመከሊከሌያ ሓይሌ የተሊከው የኣመሪካን ስራ ሇማስፈፀም ነው 
ወዘተ እያለ ኢህኣዳግን ስያወንጅለት ሰምተናሌ። በተሇይ በኢህኣዳግ 
መንግስት በከፍተኛ ስሌጣን የነበሩ ሰዎች ይህንን ወሬ ስያራግቡ 
በተዯጋጋሚ ይሰማለ። ኢህኣዳግ ግን እንዲዛ ሇውጭ ሓይልች ምን ግዜም 
ተገዢ ሆኖ የታየበት ኣንዴም ቀን ትሁን የሇችም። ታሪክ መስክሮት ያሇፈ 
ነገር ነው። ሇዚህም ነው የውጭ ሓይልች የተሇያዩ ምክንያቶች እየፈጠሩ 
እያበጠሩ ኢህኣዳግን ሇማወንጀሌ ቀንና ማታ ነገሮችን እየፈጠሩ ያለት። 
በኢትዮጵያ ሰብኣዊ መብት ኣይከበርም። ኢትዮጵያ የምትሰራቸውን 
የሓይዴሮ ኤሇክትሪክ ግዴቦች ጉዲት ያመጣለ። የኢትዮጵያ መንግስት 
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በስሌጣን 18 ዓመታት ስሇቆየ ኣምባገነን መንግስት ነው። ወዘተ እያለ 
ኢህኣዳግን እያወገዙ እንጂ እያሞጎሱ ኣይዯሇም ያለት። ሇምንዴነው 
እነዛን የውጭ ሓይልች በኢህኣዳግ ሊይ የሚዘምቱት? ሇሃገራችን ካሊቸው 
መሌካም ኣመሇካከት ነው የሚሌ መሌስ እንዯማይኖር እርግጠኛ ነኝ። 
ሇኢትዮጵያ ህዝብ ካሊቸው መሌካም ምኞት ነው ብሇው የሚመሌሱ ሰዎች 
ካለ በጣም ዯካሞች መሆናቸውን ነው የሚገሌፀው።  
           
            መሌሱ የውጭ ሓይልች ወይም መንግስታት ኢህኣዳግን 
ከገመቱት በሊይ ከቁጥጥራቸው ውጭ ስሇሆነባቸው ነው። ሇምሳላ ያህሌ 
በቻይናና ኢትዮጵያ ያሇውን ግንኙነት ኣመሪካውያን ወዯው የተቀበለት 
ነገር ኣይዯሇም። ግን ኣማራጭ የሊቸውም ሳይወደ መቀበሌ ይኖራቸዋሌ። 
ኢትዮጵያን ማጣት ኣይፈሌጉምና። ከቻይና መቀራረብ ኣይገባቹህም ብል 
በይፋ መናገር ኣይችለም ግን በላሊ መንገዴ ወይም ዘዳ ያንን ነገር 
እንዱነግሩህ ይፈሌጋለ። ኣንደ ከሚያዯርጉት ነገር በሰብኣዊ መብት ረገጣ 
ብል ነገር ፍሇጋ ይገባለ። ኢህኣዳግ ኢትዮጵያን የሚመራው ሇኢትዮጵያ 
ህዝብ ምን ይጠቅማሌ ከሚሇው መሰረታዊ ጥያቄ በመነሳት እንጂ ሇውጭ 
ሓይልች  ወይም መንግስታት ምን ይጠቅማሌ ከሚሇው መርህ ነገሮች 
ሇመስራትና ሇማከናወን ላትና ቀን ብል የሰራበት ግዜ ከቶ የሇም። 
ኢህኣዳግ እነሱን በማይፈሌጉት ተጉዞ ኢትዮጵያን ከገባችበት የኢኮኖሚ 
ዯህነት ሇማውጣት የሚያስችሇውን ስራዎችን እየሰራ የሚያጋጥሙትን 
ችግሮቹን ተቋቁሞ እየተጓዘ ነው። ኢህኣዳግ ምን ግዜም በኢትዮጵያ 
ተዯራዴሮ ሇባዕዲውያን ኣሳሌፎ የሰጠበት ወቅት የሇም። ሇወዯፊቱም 
ኣይኖርም። እንዯ ሓብታሙ የዴሃ ሌጅ ኢትዮጵያ ሇዚህ ዯረጃ እንዳት 
እንዯዯረሰች በሚገባ ያውቃሌና። ሇምን ኢህኣዳግ የዴሃ ሌጅ እንጂ 
የሓብታሙ ሌጅ ስሊሌሆነ። 
 
             የኣሁኑ የፖሇቲካ ዴርጅቶች ወይም የኢህኣዳግ ተቃዋሚ 
ዴርጅቶች ከኢህኣዳግ ከብዙ ኣንደ መማር ያሊቸው ነገር ቢኖር 
በህዝባቸው መተማመን ዋነኛውና ብቸኛው ሇህዝብና ኣገራቸው መቆማቸው 
መመዘኛ ነጥብ ነው።    
 
             የኣባቱን ሓብት እንዯሚያባክን የሓብታሙ ሌጅ መሆን 
ትተው ግን ከየሓብታሙ ሌጅ ዯግሞ ኣባቱን የማገዙን ኣወንታ ስራ 
ተምረው ኢትዮጵያ ሇማሳዯግ ኢህኣዳግ ብያግዙ ዯህነትን በማጥፋት 
የተፋጠነ ውጤት እንዯሚያመጡ ኣምነው የበኩሊቸውን ኣስተዋፅኦ 
ብያዯርጉ መሌካም ነው። የጥፋቱን መንገዴ ሇይቶ መውሰዴ ኣያውቅም 
ሇሁለም ነው ጥፋት የሚያዯርሰው። በህዝብ ሊይ ጥፋት መፈፀም በራስህ 
ሊይ ጥፋትን ማፋጠን ነውና ታምሞ ከመማቀቅ ኣስቀዴሞ መጠንቀቅ 
እጅጉን ያስፈሌጋሌ።  
 
 
ከሃይሇ/ተጋዲሊይ 
ኣውስትራሌያ gedliweyn@yahoo.com          


