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የከሸፉት ተቃዋሚዎች 

                                                     አይደፈር አምባው 

03-05-15 

አስተዋይ የሩቁን ጅል ደግሞ የእለቱን ይላሉ አባቶች፤ ዛሬ በእድሜ በእውቀትም ትልቅ የሚባሉት ሰዎች በኢትዮጵያ 

ባህል የሚከበረው ታላቅነት ተረስቶ፤ እውቀትም ዋጋ አጥቶ በስተመጨረሻ ዘመናቸው ለሀገርም ለተተኪውም 

መልካምና ደጉን መምከር ተስኗቸው ጥፋት የሚመኙ መተላለቅን የሚሰብኩ ሆነዋል፡፡ 

በእድሜ ብዙ ክፋና ደግ ማየት መማርና ማወቅ ለሀገር ሰላም ለሀገር እድገት ካልበጀ የተሳሳተን በመምከርና 

በማስተማር ወደ በጐው እንዲመለስ ካላስቻለ፤ በሀይል፣ በአመፅና በሽብር ካመነ ከታመነ የዕድሜ ባለፀጋነትም ሆነ 

ትልቅነት መማርና መውቀስ ፋይዳው ምንድነው?  

ትናንት አባቶች፣ አያቶች፣ ቅድመ አያቶች በጣሉት መሰረት እየጨመርንና እየገነባን መሄድ ሳይሆን የትናንቱን ሁሉ 

እያወገዝን፣ እየናድን፣ ታሪክና ባህል ቀደምትነትና ጥንታዊነት የሌለን ይመስል በፉክክር፣ በጥላቻና እብሪት 

ተጠፍንገን አሮጌውም አዲሱም ይፋረስ እንደገናም ከባዶ አቧራ እንነሳ የምንል የበቀል ጥም የሚያናፍብን ሆነናል፡፡  

አይደለም ሀገርን ያህል ታላቅ ነገር አንድ ቤት እንኳን አፍርሶ መልሶ ለመገንባት ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል??አሮጌው ሄዶ 

አዲሱ ሲተካም ሀገርና ሕዝብ ታሪክና ባሕሉ የትም አይሄድም፡፡ 

የትኛውም ምድራዊ መንግስት ጠንካራና ደካማ ጐኖች ያሉት መሆኑ ቢታወቅም ሁሉም በየጊዜው በየዘመኑ ሀገሬ 

ለሚሏት ኢትዮጵያ ለክብሯ፣ ለስምዋ፣ ለባንዲራዋ የሰሩትን የለፉትን የደከሙትን እንደምን አድርገን ነው 

የምናጠለሽው? 

ለሕዝቡ መልካም አስተዳደር፣ ፍትሕ፣ ዴሞክራሲ፣ ነጻነት አስፍኖ የሀገርና የመብቱ ተጠቃሚ እንዲሆን መስራት 

እንደ ብዝሀነታችን ተከባብረን፤ ተደማምጠን፤ ልዩነቶቻችንን አጥበን በምንስማማው ተስማምተን የጋራ የሆነችውን 

ኢትየጵያን ጠብቀን ልናሳድጋት ሲገባ ዝንተ ዓለም የደም ግብር ከፋይ ሀገር ሆና ልጆቿን አየተነጠቀች፤ የሀዘን ማቅ 

እየለበሰች በድህነት እንድትኖር፤ ከተመጽዋችነት እንዳትወጣ ምሁራን የተባሉት ልጆችዋ ጥፋትና እልቂት እየደገሱ 

ሲያባሏት የሚኖሩት እስከመቼ ነው?  

ለምንድነው ይህን ዓይነቱን ያልሰለጠነና አውሬያዊ ባሕርይ በአሜሪካን፣ በእንግሊዝ፣ በጀርመን፣ በፈረንሳይ፣ በካናዳ 

የማናየው? ልዩነቶቻቸውን በልዩነት ጠብቀው ሀገራቸውንና ጥቅምዋን አስከብረው፣ ደም ሳይፋሰሱ በጋራ 

የሚኖሩበት ምስጢር ምንድነው? 

የኢትየጵያ ልጆች በእርግጥም አባቶች እንደሚሉት ያለፈ እርግማን አለባቸው? ተስማምተው፣ ተከባብረው 

ሀገራቸውን እንዳያሳድጉ፣ እንዳያለሙ፣ በየዘመኑ  እየተባሉ፣ እየተናቆሩ፣ እንደ ግመል ሽንት ሀገሪቷንና ሕዝቧን ወደ 



2 
 

ኋላ የሚጐትቱበት፤ ሁሌም እኔ ያልኩት ካልሆነ በሚል እብሪት እየተነሳ ቂም በቀል ተሽክሞ፣ እልቂትና መጠፋፋት 

የሚደገስበት፣ ሀገራቷንም ወደ ድህነትና ቁልቁለት የሚመልሱበት፣ ያልተፈታው ምስጢር ምንድነው?   

ኢትዮጵያን በአብዛኛው ከሽፈው ሲያከሽፏት የኖሩት የምንነት መሰረት የሌላት ይመስል አንዴ ከምዕራቡ ዓለም አንዴ 

ከምስራቁ ዓለም ፍልስፍናና ርዕዮተ ዓለማዊ ሸቀጥን ወደ ሀገራችን አምጥተው እያራገፉ ያንኑ ቅጂ እንዳለ ተግባራዋ 

እናድርግ የሚሉት፤ የራሳቸውን ሀገር ሕዝብ ባሕል፣ ሀይማኖት፣ ስነ ልቡና ሳይጠብቁ፣ የአባቶቻቸውን ክቡር ወግና 

ስርዓት ሳያከብሩ የባዕዳን እምነትና አስተሳሰብ ተቀባይ ለማድረግ ሲባዝኑ የኖሩት የራስዋ ምሁራን ልጆች ናቸው፡፡ 

ለሀገር የሚበጀውንና የሚጠቅመውን እውቀትና ቴክኖሎጂ፣ ስልጣኔ መውሰድ ወዲህም ለራሳችን በሚበጅ መልኩ 

መጠቀም ትልቅነት ነው፡፡ እንዳለ የምዕራቡንም ሆነ የምስራቁን ዓለም ቅጂ በመገልበጥ በማይመሳሰል ሕዝብና ባህል 

ውስጥ ልጠቀም ማለት እብደት ነው፡፡  

ዛሬ ደግሞ አልፈው ተርፈው የዓረቡን ዓለም አብዮት ስንትና ስንት ሀገራት ሀብትና ንብረታቸው፤ ታሪካቸውና 

ቅርሳቸው እንዳልነበረ ሆኖ የጠፋበትን ዘግናኝና ሰቅጣጭ ታሪክ በኢትዮጵያ እንደግማለን ብለው እነ ሰማያዊ ፖርቲና 

ግንቦት ሰባት አክራሪ አጃቢዎቻቸውን ይዘው በምስጢራዊ መልኩ ሲንቀሳቀሱ ቆይተዋል፡፡  

ዛሬም ቀበሌ፣ ወረዳ፣ ክፍለ ከተማ፣ ክልል መንግስታትም ድረስ ወኪሎቻቸውን በማሰማራት ምልመላ በማድረግ 

አይሳካላቸውም እንጂ ሀገሪቷንና ሕዝቡን እጅግ የከፋ ችግር ውስጥ ለመክተት ሌሊት ከቀን እየሮጡ ይገኛሉ፡፡   

ይህንን የሚያውቈት ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም እንደተለመደው ልሳናቸው በሆነችው ፋክት መጽሔት ከሽፎ 

ማክሸፍ በሚለው አጭር የአትነሱም ወይ የአመፅ ቅሰቀሳቸው የለመዱትን መርዝ ረጭተው ይህንን ከስሜት የማያልፍ 

ተመልካችነታችንን በ2007ትስ እንቀጥላለን? የሚል ጥያቄ አንስተዋል፡፡  

ተመስገን ደሳለኝ ቀድሞ እንደገለፀው ሌሎችም የአመፅ አጋፋሪዎች ቀን ለይተው እንዳስቀመጡት ፕሮፌሰር 

መስፍንም 2007 ዓ.ም መስከረምን ለየት ባለ ሁኔታ ገልፀውታል፡፡  

እስር ቤትን የሞሉት ዜጐች ሀሳባቸውን በነፃነት በመግለፅ የተወነጀሉት ወጣቶች በነፃ እንደሚወጡ ተስፋ ማድረግ 

ይሻላል ብለዋል፡፡ መልካም ምኞታቸው ባልከፋ፤ የሁሉም የቀን ምርጫ መስከረም 2007 ዓ.ም ነው፡፡  

ትግሉን ዳር ከዳር አቀጣጥለን እነሱ ብቻ በሚያውቀት ምስጢራዊ ሁኔታ ያዘጋጁትንና ያደራጁትን ኃይል በመጠቀም 

ከመሰከረም 2007 ዓ.ም ጀምሮ የተፋፋመ ትግል እናደርጋለን ብለው መወሰናቸውን በብዙ አጋጣሚ ሲያሳውቁ 

ቆይተዋል፡፡  

ከወዲሁ ተዘጋጅታችሁ ጠብቁ ነው መልዕክቱ፤ አልሰሜን ግባ በለው ሆነ እንጂ ነገሩ፤ ከከሸፉ መክረማቸውን ዛሬም 

አላወቁም፡፡ እንግዲህ በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚካሄደው ብሄራዊ ምርጫና የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች ውድድርና 

ፋክክር በ2007 ግንቦት ላይ በሚደረገው ምርጫ አሸናፊና ተሸናፊው ይታወቃል፡፡ 
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ሰላማዊ የምርጫ ውድድር ለማካሄድ የወሰኑ ፖርቲዎች ገና መስከረም ሲነጋ ጀምሮ (2007) አመፅና ሁከት 

ማቀጣጠልን፤ ስራ ማቆም አድማ፤ ኢኮኖሚያዊ ደባና አሻጥር፤ ብሄራዊ ኢኮኖሚና የተለያዩ ተቋማትን በአባሎቻቸው 

አሻጥር በማሸመድመድ የገበያ እጥረት እንዲፈጠር፤ መሰሪ ነጋዴውን ከጐናቸው አሰልፈዋል፡ 

 

በማሰለፍ ገበሬው ምርቱን ወደ ከተማ እንዳያመጣ፤ ሕግና ስርዓትን በመጣስና ስርዓተ አልበኛነት እንዲሰፍን፤ 

ትምህርት ቤቶችን ማስቆም፤ የትራንስፖርት ከተማና ገጠር አውቶቡስ ታክሲ ወዘተ.ስራ ለማስቆም ወዘተ… የሀገሪቱን 

ሰላምና መረጋጋት፤ የኢኮኖሚ እድገትና ግንባታ፤ የቱሪስት ገቢን ለማስቆም ለምን ተዘጋጁ፣ ለምንስ አቀዱ?  

በዚህ መልኩም በእርግጠኛነት ውጤት አግኝተን የፖለቲካ ስልጣን እንይዛለን ብለው ወስነዋል፡፡ ታላቁ ክሸፈታቸው 

ከዚህ ይጀምራል፡፡ እስከወዲያኛውም ታሪካዊ ውድቀታቸው የሚመጣው ይህ ሁሉ ስራቸው ከሽፎ እርቃናቸውን 

አደባባይ ሲቆሙ ነው፡፡     

ስለዚህም በሰላማዊ መንገድ ሕገ መንግስቱን ተቀብለን ሰላማዊ ትግል እናደርጋለን ብለው ቃል የገቡትም ሆነ 

የፈረሙት ተቃዋሚ ፓርቲዎች በእነዚህ ተግባራት እስከ ተሰማሩ ድረስ ሰላማዊ ነን የሚለው የሽፋን መጠቀሚያ 

ጭንብላቸው ተቀዳዶ በመወድቅ ማንነታቸውን ይፋ ያደርጋል፡፡  

አብዛኛው ሕዝብ የእለት ተእለት ኑሮን የሚገፋ ለፍቶ አደርና የወር ደመወዝ ጠብቆ የሚኖር፤ የኢኮኖሚ አቅሙ 

ደካማ በዚህም ልጆችና ቤተሰብ የሚያስተዳድር ለእለት እንጀራው የሚሮጥ በሆነበት ሀገር ከኒዮ ሊበራሉ የውጭ 

ሀይል በተለያየ ዘዴ ብዙ ሚሊዮን ብር በእጁ ያስገባው በሰላማዊነት ስም የሚነግደው አክራሪው፤ ፅንፈኛው 

ተቃዋሚና የግሉ ፕሬስ እጅና ጓንት ሆነው ታላቅ ጥፋት በሀገርና በሕዝብ ላይ ሲደግሱ ይህንን በልጆቹና በራሱ 

ሕልውና አፍጥጦ የመጣ የጥፋት አደጋ ህዝብ በአርምሞና በዝምታ አይመለከተውም፡፡  

በተቃዋሚውና በግሉ ፕሬስ ከሶስት ዓመት በፊት ጀምሮ ሲካሄድ የቆየው ሕዝብን ለአመፅ የማነሳሳት፣ የማስከፋት፣ 

በምሬት እንዲነሳ የማድረግ የቅስቀሳና የፕሮፓጋንዳ ስራ እነሱ ሀገሪቷን በአንድ እግር እናቆማታለን፤ እኛ ስልጣን 

ካልያዝን ልማት፣ ኢኮኖሚ፣ አባይ ግድብ ወዘተ… አናውቅም፤ የፈለገው መዓት ይውረድ፣ ይንደድ፣ ይንቦግቦግ 

ብለው ወስነው ተዘጋጅተው የገቡበት ስራ ነው፡፡ 

 

በኢትዮጵያ የተቃዋሚ ፖርቲ መሪዎች ነን የሚሉ ምሁራን ለሀገርና ለሕዝብ አሳቢና ተቆርቋሪ መሆናቸውን ሺህ ጊዜ 

የሚነግሩን በሀገር ውስጥና በውጨ ያሉት እነዚህ ሰዎችና አባላቶቻቸው፣ ደጋፊዎቻቸው በአስተሳሰብና እምነታቸው 

ደጋግሞ የከሸፈ ከቁልቁለት ወደ ቁልቁለት የሚፍገመገም መሆኑን ማንም ጤነኛ ዜጋ የሚረዳው ነው፡፡  

ይህ በእልህ፣ በበቀል፣ በጥላቻ የተሞላ ፀረ ሀገርና ፀረ ሕዝብ እንቅስቃሴ እነሱ እንደማሉት የዴሞክራሲ፣ የፍትህ፣ 

የመልካም አስተዳደር ጥያቄ ሳይሆን ጭርሱንም ሀገሪቱን በታሪኳ ታይቶና ተሰምቶ ወደማይታወቅ የመከፋፈልና 

የመበታተን አደጋ ውስጥ በቀጥታ የሚከታት ነው፡፡  
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በአንድ ወቅት በአንድነት ፖርቲ ውስጥ ያሉትን ሰዎች የቀድሞ መሪዎች ልጆች ናቸው፤ እነሱ እንደሚያስቡት ሕዝቡ 

ሁሉንም እሺ ብሎ ይቀበለናል ብለው የሚሉ ናቸው ሲሉ የተናገሩት አዛውንቱ ቡልቻ ደመቅሳ ተግባብቶና ተነጋግሮ 

የሕዝቡን የብሄር ብሄረሰቡን ችግር ከመፍታት ይልቅ በእኛ እናውቃለን እብሪት የተወጠሩ መሆኑን አሳይተዋል፡፡ 

ይህ ችግር የአንድነትና የመኢአድ በተለይም የሰማያዊ ፖርቲና የግንቦት ሰባት ታላቁ ችግር ነው፡፡ ፅንፈኛነት፣ እኛ ብቻ 

ለሕዝብ እናውቃለን፣ እኛ የሁሉም የበላይ ነን የሚለው አሳፋሪ እብሪት ኢትዮጵያን ካለችበት የአሁኑ መልካምና 

የተመረጠ ሁኔታ ወደ አስከፊና ያልተጠበቀ አደጋና ቁልቁለት እንደሚከታት መጠራጠር አይገባም፡፡  

ስክነትና ማስተዋል ያጣው፣  በጥላቻ ፖለቲካና በስሜታዊነት ያበደው፣ ጥርሱን ነክሶ ለመጠፋፋት ቀን እየጠበቀ 

ያለው አክራሪና ፅንፈኛ የፖለቲካ ፖርቲ አመራርና አባል ያሰበውን ሊያደርግ ቢችል እንኳን የተመኘውን የፖለቲካ 

ስልጣን መቼም ቢሆን አይጨብጠውም፡፡ 

ሀገሪቷንና ሕዝቡን የደም ዋጋ ለማስከፈል እየተደራጁ ያሉበት ሁኔታም ሰላምና መቻቻልን ሳይሆን የከፋ ቀውስና 

ጥፋትን ያስከትላል፡፡ ይህ ሁሉ የፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያምና የአጋፋሪው ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት እንዲሁም 

የዶክተር ብርሀኑ ነጋ ከሰላም በእጅጉ ያፈነገጠ እልቂትን በመናፈቅ የተደገሰ ተግባር ዋና ተዋናይ አድርጐ ጥላቻ 

ያጠመቀው ወጣቱን ነው፡፡  

 

 

ሀገሪቱን ነፃ የማውጣት፣ የመሞት ኃላፊነት በአንተ በወጣቱ ላይ ትውልድ የጣለብህ ግዴታ ነው፤ ድፈር፣ ጀግን 

ይሉታል፡፡ የፕሮፌሰር መስፍንም ሆነ የዶክተር ብርሀኑ ነጋ ልጆችና ቤተሰቦች አውሮፖ ነው ያሉት፡፡  

እነሱን ምን ቸገራቸው፤ ግንቦት ሰባትና አመራሩም ያለው አሜሪካ ነው፡፡ ኤርትራና ግብፅም አሉ፡፡ አውሮፖና 

አሜሪካ የሚኖረው ደጋፊም  ገንዝቡን ያዋጣል ይልካል፡፡ እነሱ ምናቸው ይጐዳል፤ ምናቸው ይነካል? 

ሀገር ቤት የደሀውን ልጅ እነሱ በገዟቸውና የእነሱ በሆኑት አብዛኛው የግል መጽሔቶችና ጋዜጦች ወጣቱን በጥላቻ 

እየቀሰቀሱ አነሳስተው ጥፋትና እልቂት ሲከተል እነሱ አውሮፖና አሜሪካ ተቀምጠው በቴሌቪዥን መስኮት 

ይከታተላሉ፡፡ ይጮኸሉ ገንዘባቸው ነው ይህን ስራ የሰራው፡፡ እነሱ ምን ቸገራቸው፤ ምን ያጣሉ?  

ሲሆን…ሲሆን ኢትዮጵያ ሀገራቸው ሕዝቡም ወገናቸው ነው፤ እርስ በእርስ እንዲታመስ፣ እንዲባላ፣ እንዲተላለቅ 

ለማድረግ ገንዘብ እያዋጡ በማፋጀት በሀገርና በሕዝብ ሰላም መደፍረስ ምን ይጠቀማሉ፤ ምንስ ያገኛሉ? 

በወገናቸው መተላለቅስ ምን ደስታ ያገኙበታል፤ የኢትዮጵያስ ሀዘን ለእነሱ እንዴት ደስታ ሊሆን ይችላል፤ ከወገናቸው 

ሞትና ሀዘንስ ትርፋቸው ምንድነው? ምነው ያንን ገንዘብ ለሀገር ልማት፣ ለትምህርት፣ ለጤና፣ ለገጠሩ መሰልጠን፣ 

ለሆስፒታል፣ ለክሊኒክ፣ ለድልድይ ግንባታ፣ ለአባይ ግድብ ወዘተ…ቢያውሉት ምን ነበረበት? 
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በ1997ዓ.ም የቀለም አብዮት በኢትዮጵያ ለማካሄድ በአውሮፓና አሜሪካ ካሉ ደጋፊዎችና የውጪ ሀይሎች 

የተሰባሰበው 71 ሚሊዮን ብር ጥፋት አምጥቶ ሲያበቃ በግለሰቦችና በቡድኖች ተበልቶ መቅረቱ ትምህርት 

ሊሆናቸውም ይገባ ነበር፡፡  

የሀገራቸው ሰላምና እድገት የእነሱም ክብር መሆኑን ለአፍታስ እንዴት ይዘነጉታል? አልሸባብና ኦብነግ በምስራቅ 

ኢትዮጵያ፣ ኦነግ ደግሞ በማንሰራራት ከሻዕቢያ ጋር እየሰራ ግንቦት ሰባትም ከሻዕቢያ ጋር ተሰልፎ እየተንቀሳቀሰ 

ይገኛል፡  

 

ይህ ባለበት ሁኔታ በሀገር ውስጥ ፅንፈኛ አክራራ እስላማዊ ሀይል ከግንቦት ሰባት ጋር ተቀናጅቶ በገሀድ እየተንቀሳቀሰ 

እየታየ፤ ግብፅ ከአባይ ግድብ ጋር በተያያዘ በዲፕሎማሲው መስክ ሰላማዊ ብትመስልም ከጀርባ ለየትኛውም 

ኢትዮጵያን ለሚወጋና ለሚያዳክም ቡድን ከጥንት እስከ ዛሬ እገዛና እርዳታዋ መቼም አልነጠፈም፡፡  

በዚህ ሁሉ ሁኔታ ውስጥ ሀገሪቱን አንድነቷን ሰላሟን ጠብቆ እንደገናም ግዙፍ ልማት ማካሄድ ምን ያህል 

ጠንካራ መንግስትና ፖርቲ እንዳለ ያሳያል፡፡  

ይህን መረዳትና ማስተዋል ያልቻለ ፅንፈኛ ሀገሪቱን ላናውጥ ብሎ ከዘመተ ቀጣዩን የሀገሪቱን እጣ ፋንታና መፃኢ 

እድል መገመት፤ ምን ይከሰታል ያመጣልስ ብሎ ማሰብ ተገቢ ነው፡፡  

እንደምናውቃት እንዳስቀመጥናት ላትገኝም ትተላለች፡፡ ጥፋቷንና ወድቀቷን በመመኘት ጥልቅ ጉደጓድ እየቆፈሩ 

ያሉት በዋነኛነት ለሀገራችንና ለሕዝባችን ተቆርቋሪ ነን የሚሉት አክራሪ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፖርቲዎችና 

መሪዎቻቸው ናቸው፡፡ 

ይዘናት እንጥፋ ብለው የተነሱትም እነሱው ናቸውና ሕዝብና መንግስት ሀገሪቷንና ልማቷን፣ ሰላሟን አሳልፎ 

ላለመስጠት ታላቅ ተጋደሉ ያደርጋሉ፡፡ ሁሉንም መሰናክል ጥላ በማለፍ ወድቀቷን የተመኙትንም በማሳፈር 

ኢትዮጵያ አሸናፊነቷን ለዓለም ታሳያለች፡፡     


