
ተነስ ያሉት እምቢ ቢል በ‹ጊዜ ለኩሉ…› 

አጩሌ (ከአሜሪካ ግቢ) 

 

ጊዜ የማያሳየው ነገር የለም፤ የቅርቦቻችን ያልሆኑት አባቶቻችን ፊደል ባልዘለቀ ግን ደግሞ 

በተቀባና በታደለ ህሊና ዘመናዊ ቀራፅያን ነን የሚሉ ሊሰሩት የማይችሉትን ቅርፅና ጥበብ አንፀው 

የዛሬ ባለቅርሶች እንድንሆን አደረጉን፤ ስልጣኔ ማለት ይህ ነው ብለው ዓለም የስልጣኔ ባዳ በነበረበት 

ዘመን አክሱምን፣ ላሊበላንና ፋሲልን ገንብተውም፣ ፈልፍለውም፣ ቀርፀውም የቅርብ ጊዜ የጦርነትና 

የድህነት ታሪካችንን አለዘቡት፡፡ 

 

ባዕዳን ድሆችና ጦረኞች ናቸው ብለውን ሳያበቁ አክሱምና ላሊበላ የእኛ እንደሆነ ነገሩልን፡፡ 

ረሃብ የቅርብ ጊዜ ታሪካቸው ነው ብለው በገለፁበት አንደበት የህዳሴያቸውን ጉዞ የጀመሩበትን ባለ 

6ሺ ሜጋ ዋት ሃይል አመንጪ ግድብ በመገንባት ላይ ናቸው ብለው መግለፅ ጀመሩ፡፡ 

 

የኢትዮጵያውያን የቁጭት ጉዞ ከድህነት ለመውጣት በማሰብ የተጀመረ መሆኑንም አወሱ፡፡ 

ግን ደግሞ እዚህ ጥቂት የእኛው ሰዎች ይህን ዓለም አቀፋዊ እውነታ ሸሽተውና ከህሊናቸው 

ተጣልተው የታላቁ የህዳሴ ግድብ ጥንስስ የዓረቡ ዓለም አይነት አመፅና ብጥብጥ በሀገሪቱ 

እንዳይከሰት ለማድረግ በሚል የተጀመረና የህዝቡን አስተሳሰብ ለማስቀየር በሚል የተካሄደ እንደሆነ 

በአደባባይ ተናገሩ፡፡ 

የእነዚህ ወገኖች ልሳናትም ንፁሁንና ክቡሩን የጋዜጠኝነት ወግና ባህል ወደ ጎን ብለው የነፃ 

ሃሳብ እውንነት የተረጋገጠበነትን የዴሞክራሲ መብት በጥቅም ለውጠው ‹አዎን ህዝቡ አመፅ 

ርቦታል› ብለው ተሳለቁ፡፡ የአመፃ መንገዶቻቸው እልፍ ይሆኑ ዘንድ እልፍ ማነሳሻና ማሳመጫ 

ያሉትን አቅጣጫም በያለበት መርጨት ጀመሩ፡፡ 

 

‹ዳያስፖራው ሊከተለው የሚገባ ስልት፣ ሙስሊሙ ሊከተለው የሚገባ አቅጣጫ፣ ክርስቲያኑ 

ሊከተለው የሚገባ መስመር፣ አርሶ አደሩ፣ ከተሜው ወዘተ…› ብለው በሽብርና ሰቆቃ ልሳኖቻቸው 



ዘመቱ፡፡  ይህን እያደረግን ህዝቡ ሊከተለን ካልቻለ ድርጊታችንን በመጨመር ቢያንስ መታሰር 

አለብን፤ ይህም ሌላው የትርምስና በዓለም አቀፉ መንግስታት ማስወገዣ መንገድ ይሆንልናል ብለው 

ተነሱ፡፡ 

እያንዳንዱ የጣዕር ሩጫ ከተስፋ መቁረጥ የመነጨ መሆኑ ግን ግልፅ ነው፡፡ መንግስትና 

ህዝብን ለመለያየት ሞክረው ሳይሳካላቸው ሲቀር የግለሰቦችን ስም በማጥፋት ኢትዮጵያዊም ህጋዊም፣ 

ዓለም አቀፋዊውም ያልሆነ ከሰውነት የወጣ ጥፋት ፈፀሙ፡፡ ከዚህም አልፈው ህዝቡ በሃይማኖቱ ጥላ 

ስር ሆኖ እምነቱን በነፃነት እንዳያራምድ፣ በሃይማኖቱ አባቶች ላይ እንዲነሳ መቀስቀስ ጀመሩ፡፡ 

ከዓለማዊው ህይወት በስቲያ በእምነቱ ሰማያዊውን ህይወት በፀጋ እቀበላለሁ ብሎ በየቅዱስ ቦታ 

የሚሰበሰበውን ህዝብ ለመበተን የእምነቱ ቦታ የረከሰ ነው ብለውም ሰበኩ፡፡ 

 

የመንግስትና ሃይማኖት መለያየት ህገ መንግስታዊ ዋስትና ባገኘበት ሀገር ይህንኑ ነፃነት 

የሚፃረርና አማኒያኑን የሚያስቆጣ የፀረ ጋዜጠኝነት ተግባርም ፈፀሙ፡፡ የተበተነ ህዝብ ለማየት፣ 

በአመፅ የናወዘች ሀገር ለመመልከት በዚህም እየተቀባበሉ እንደ ምርጫ 97ቱ የአዋጊነት ሚና 

ለመወጣት ሻቱ፡፡ በጋዜጠኝነት ስም ፍትሃዊና ህዝባዊ ያልሆነ የጥፋት አጀንዳ እያስተጋቡ ፍትህን 

በቃልና በስም ወረሱ፡፡ 

 

ይህን በየጊዜው እየተመለከተ ያለ እንደ እኔ አይነት ሰው ጥፋቱ በየአቅጣጫው መሰንዘሩ 

የተባባሰው ለምን ይሆን ብሎ መጠየቅ ያለበት ዛሬ ነው፡፡ መንግስት ለዚህ ጥያቄ ምላሽ መስጠት 

ያለበት ህዝቡ ሲጠይቅ ብቻ መሆን የለበትም፡፡ እኔ ይህን የመንግስት ዝምታ ቸልተኝነት ነው ብዬ 

ላስብ እሞክርና ስንቱን እንደ አመጣጡ መልሶ ይችላል የሚል ሌላ ሃሳብ ይመጣብኛል፡፡  

 

ሆኖም በትዕግስት ማለፉ እንዳለ ሆኖ  ህዝቡ በእያንዳንዱን ጉዳይ በሚያደርገው የልማት 

ተሳትፎ ብቻ ሳይሆን የጥፋት ጦረኞቹን በማውገዝ ዝም በሉ እንዲል የሚያደርገበት ምቹ ሁኔታ 

አይፈጥርም ወይ ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል፡፡ 

 



ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ባስገኘው መብትና ነፃነት የኢትዮጵያ ህዝብ ሌላኛው አማራጭ 

እንሆናለን ብለው የተቋቋሙት እንደ መድረክ አይነት ተቃዋሚ ፓርቲዎች ህዝባዊ አማራጫቸውን 

በአመፅ ብቻ ለማሳየት ቆርጠው መነሳታቸው፣ የኢትዮጵያ ህዝብ የቅርብ ጊዜ የድህነት ታሪኩን 

ለመፋቅ በሚያደርገው ርብርብ ላይ መሳለቃቸው፣ ግድቡን ለኢህአዴግ ሲባል የሚገነባ አድርገው 

መቁጠራቸው አማራጭ አልባ መሆናቸውን ያሳያል፡፡  

 

ይህ ተግባራቸው ህዝቡ በአማራጭ የፖለቲካ አስተሳሰብ ጉዳይ የነቃ ተሳትፎ የሚያደርግ 

ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲ በዚህች ሀገር መች ይሆን የሚፈጠረው የሚል ጥያቄ እንዲጠይቅም 

አድርጓል፡፡ ለምን ቢባል ህዝቡ የልማት፣ የዴሞክራሲና የእድገት ፉክክር የሚደረግበትን የሃሳብ 

ፍጭት እንጂ ዓመፅና ብጥብጥ የሚጀመርበትን፣ ቤት ንብረቱ የሚወድምበትን፣ ተበታትኖ እንዲጠፋ 

የሚያመላክተውን አማራጭ በፍፁም አይመርጥም፡፡ 

 

እነ ዶክተር መረራ የተራበ ህዝብ ከረሃብ ለመውጣት ልማቱን ያጠናክራል፣ በእልህና ቁጭት 

ይሰራል ብሎ ከማነሳሳት ይልቅ የተራበ ህዝብ መሪዎቹን እንዴት እንደሚበላ ምሁራዊ 

አስተምህሮአቸውን ለግሰዋል፡፡ የእሳቸው ደቀመዝሙር ዶክተር ነጋሶም ‹ዶክተር መረራ እንዳሉት› 

ብለው የጓዳቸውን አቅጣጫ ከፊት ለፊትም ባይሆን ከጀርባ ይደግፉ ጀምረዋል፡፡ 

 

ሰለ አመፅ አልሰማ ብሎ በሀገሩ ልማት ላይ በትኩረት እየሰራ ያለውን ህዝብ ‹ግድቡ አመፅ 

እንዳታሳብ ያዘናጋሃል ተወው› ብለው ቢሰብኩትም እንዴት ተደርጎ ሲል በተራው ተሳልቆባቸዋል፡፡ 

ታላቁ የህዳሴ ግድብ ከድህነት የመውጫው ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያዊ ክብራችንን የምንመልስበት፣ 

አብሮነታችንን አስተሳስረን ስልጣኔያችን እውን ሊሆን መቃረቡን የምናውጅበት የትውልድ ኃላፊነት 

ነው ብሎአቸዋል፡፡ 

 

የዓረቡ ዓለም ቀውስ በዴሞክራሲ እጦትና በአምባገነንነት መንሰራፋት እንጂ እንዲህ 

በአደባባይ ጥፋት መስበክ በሚቻልበት፣ ተነሳ ለአመፅ እየተባለ በሚፃፍበት፣ ከድህነት መውጣት 

በተጀመረበት ሀገር አመክንዮ እንደሌለው በተግባር አሳይቷቸዋል፡፡ ለአመፅ እንዲነሳሳ የጠሩትና 



የጎተጎቱት ህዝብ የምሰለፈው ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ስኬት እንጂ ለማፈራረስ 

አይደለም ብሎ የተወላገደ አስተሳሰባቸውን አውግዞታል፡፡ 

 

እነሆ ዓመት የሞላው የታላቁ ህዳሴ ግድብ መጀመር ብቻ ሳይሆን እነዶክተር መረራ 

በኢትዮጵያ እንዲሆን የተመኙት የዓረቡ ዓለም ቀውስ መሞትም ጭምር ነው፡፡ በዚህ የአመፃ ሙት 

ዓመት ዋዜማ ላይም ሆነን ታዲያ የእነ መድረክ ልሳናት ‹ህዝብ ሆይ መሰብሰብህ ይብቃ ተበተን› 

እያሉ ነው፡፡ 

 

የሚያከብራቸውን የኃይማኖት አባቶች እንዲያወግዝ፣ እምነቱ ላይ ያለው ጥንካሬ እንዲላላ፣ 

ለፈጣሪውም ለህግና ስርዓትም እንዳይገዛ የሚያደርግ የተበተነ ህዝብ እንዲሆን እየታገሉ ነው፡፡ 

እነዚህ ሃሳዊያን ከቅዱስ መጽሃፍና ቅዱስ ቁርዓን አንዲት አንቀፅ ቆንጥረው በማውጣት ባሻቸውም 

አተያይ ለጥፋት በሚመች መንገድ በመተርጎም አጀንዳቸውን ንግርታዊ ለማድረግም ይሻሉ፡፡ 

 

እነሱ ተነስ ያሉት ህዝብ አልነሳ ሲላቸው ፈጣሪው ያለው ያህል በማስመሰልና በማወናበድ 

ሀገራቸውንና ህዝባቸውን ለመበተን ይጥራሉ፡፡ እነሱ ከዚህ የሚያተርፉት ምናልባት ቪዛ ብቻ ሊሆን 

ይችላል፡፡ የተሰጣቸውን አጀንዳ በማስፈፀም እየሮጠና እየባተለ ሀገሩን ሊያሳድግ፣ ራሱን ሊለውጥ 

በድህነት ላይ እየዘመተ ያለውን ህዝብ ‹ኑሮ ተወዷልና ተነስ፣ የዋጋ ንረት በዝቷልና ተነስ› ብለው 

ሊያሸንፈው የሚችለውን ባለጋራው ድህነት እንዲዘነጋው ለማድረግም ይሞክራሉ፡፡ 

 

እነዚህ የነፃነት ሰባኪያን በአካል በሉዓላዊት ሀገር ኢትዮጵያ ነፃ ቢሆኑም በአስተሳሰባቸው 

ቅኝ ተገዢዎች ናቸው፡፡ ኢትዮጵያ በባዕዳን ቅኝ ተገዝታ ባታውቅም እነሱ ግን በቅኝ እንደተገዙ 

አሉ፡፡ ስለዚህም እነዚህ ሃይሎች በቅድሚያ ነፃ መውጣት የሚችሉት ከራሳቸው ጋር በመታገል 

ነው፡፡  

ከራሳቸው ጋር የሚያደርጉት የማንነት ትግል፣ ለህሊና፣ ለሀገርና ህዝብ የመኖር ትግል 

ከተሳካ ከቅኝ ተገዢነት ነፃ ይወጣሉ፡፡ ያን ጊዜ የኢትዮጵያ ህዝብ ትክክለኛው አማራጭ የልማትና 

ዴሞክራሲ እንጂ የአመፅ አማራጭ እንዳልሆነ ይገባቸዋል፡፡ 



ያን ጊዜ ታላቁ የህዳሴ ግድብ መገንባት አለበት እያሉ ግንባታውን የሚያስተጓጉሉ ሃሳቦችን 

ይነቅፋሉ፡፡ ያን ጊዜ የኢኮኖሚው እድገት በፍጥነት መጓዙን እያደነቁ የኑሮ ውድነቱና ግሽበቱ 

መንስኤዎች እነዚህ ናቸው እያሉ ይከራከራሉ፡፡ ያን ጊዜ አሸባሪነትን እያወገዙ በዚህ ሰበብ እነዚህ 

ችግሮች እንዳይከሰቱ ይሞግታሉ፡፡ 

 

በኢትዮጵያ ፖለቲካ ሃይሎች መለመድ ያለበት ፖለቲካዊ አማራጭ በኢትዮጵያና ህዝቦቿ 

እድገት፣ ሉዓላዊነትና ነፃነት ላይ በመመስረት ነው፡፡ ኢትዮጵያዊነትን የሚያዋርድ የትኛውም 

አይነት አተሳሰብ በአሜሪካ ተቀባይነት እንደሌለው የናዚ አማራጭ ይመዘገብ ይሆን እንጂ የህዝብ 

አይሆንም፡፡ 

 

አማራጩ የዴሞክራሲው ምዕራፍና ህገ መንግስቱ ባስገኘው ነፃነትና መብት የሚቀርብ 

ቢሆንም እንደ እነ ዶክተር መረራ ሃሳብ አየር ላይ ይቀራል፡፡ ይህ እውነታ ተጨባጭ ሰለሆነም ነው 

ዓመት ሙሉ እየተካሄደ ያለው የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ በየትኛውም የመድረክና ተከታዮቹ 

የአፍ ወለምታዎች ሊቆምና ሊገታ ያልቻለው፡፡ 

 

ኢትዮጵያንና የኢትትዮጵያን ህዝብ ከጋራ አጀንዳቸው የሚያዘናጋቸው አመፅና መበተን 

ነው፡፡ የተበተነ ህዝብ የጋራ ጉዳዩን የሚያስብበት ጊዜ የለውም፡፡ ብተናው እውን እንዲሆን 

ሰብሳቢውን የማጥላላትና የማውገዝ ተግባር የጥፋት ሃይሎች ቀዳሚ አጀንዳ ነው፡፡ በእምነት ውስጥ 

ተሸጉጠው ይህን ለመፈፀም መነሳታቸው ለአማኒያኑ ከማዘን ሳይሆን ከብተናው የሚገኘውን ውጤት 

ለማየት ከመጓጓታቸው ነው፡፡ 

 

በተቃራኒው ታላቁ የህዳሴ ግድብ የኢትዮጵያውያኑ የአብሮነት መገለጫ ሆኗል፤ በህዳሴው 

ግድብ ግንባታ የሚሰበሰብና የሚሳተፍ ሁሉ ሀገሩን ይወዳል፡፡ ለሀገሩ ልማት ጠብታ ጠጠር 

ይወረውራል፡፡ የዚህን ጥረትና ትጋት ውጤት መበላሸት ማየት አይፈልግም፡፡ የህዳሴው ግድብ 

ማዘናጊያ ነው ሽሽ የሚባለውም ለዚሁ የወል ጥፋት ሲባል ነው፡፡ 



ለህዝቡ በአማርኛም በሌላም ቋንቋ ጥፋታችንን ተቀበለን ብለው የሚሰብኩ ሃሳዊያን ሰሚ 

ጆሮ ሲያጡ ‹ጊዜ ለኩሉን› በግዕዝ እያጣቀሱ፣ የሃይማኖት አባቶችን በማውገዝ መንፈሳውያን ለመሆን 

ሲሞክሩ የሚታዩት ለዚሁ የወል ጥፋት ጉዳይ ነው፡፡  

 

በልዩ ልዩነት የዳበረ፣ በዴሞክራሲያዊ አንድነት የፀና ብዝሃነታችን በታላቁ የህዳሴ ግድብ 

ተጠናክሯል፡፡ እነዚሁ የጥፋት ሃይሎች በብሄር ጉዳይ ሞክረው ያልተሳካላቸውንና በሃይማኖት ሽፋን 

ሞክረው የከሸፈባቸውን አጀንዳ በብተና እናስፈፅመዋለን ብለው ቢዳክሩም አሁንም ዳግም 

ከስረዋል፡፡ ይልቅ እነሱም ሀገሪቱም ህዝቡም የሚጠቀመው ከአዕምሮ ቅኝ ተገዢነት ነፃ የወጡ ዕለት 

ነው፡፡ ያን ጊዜ አዲስ ሃሳብ፣ አዲስ ልማት፣ አዲስ የዴሞክራሲ አማራጭ ይኖራቸዋል፡፡ ያን ጊዜ 

ፉክክሩ እንዴት ኢትዮጵያን እናሳድግ እንጂ እንዴት ኢትዮጵያን እንበትናት አይሆንም፤ የህዝብ 

አማራጭ ይህና ይህ ብቻ ነው፤መፈራረስን ማን ይሻል? 

 


