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ግሌጽ ምሊሽ ሇድክተር መረራ ጉዱና 

በእርስዎ ጠባብ አስተሳሰብ የኢትዮጵያዊነት ሰሜትና የህዝቦች አንዴነት 

አይናጋም 

/ዯቻሳ ቡሌቻ - ከፊንፊኔ / 

የሃገሬ ሰው ሇምሁርና የጠሇቀ ትምህርት እንዱያም ሲሌ ከእርሱ የተሻሇ 

አመሇካከትና እውቀት ሊሇው ሰው የሚሰጠው ክብርና ግምት ከፍተኛ ነው:: ይህ 

አስተሳሰቡም ዘመናትን ተሻግሮ ዛሬ ሊይ ዯርሷሌ፡፡ ቀዯምት አያቶቻችን ‹‹በቆል 

ተማሪነት›› ዘመን፤ ‹‹ከመጠምጠም፣ መማር ይቅዯም›› በማሇት ትምህርት እምብዛም 

ያሌጠሇቃቸውንና ጥራዝ ነጠቅ ካህናትን በምሳላ ሸንቆጥ ያዯርግ ነበር፡፡ ግሳፄው አበው 

ሇትምህርት ያሊቸውን ጥሌቅ ዕይታ የሚያመሊክት ከመሆኑም ባሻገር፤ አንዴን ሙያ ወይም 

መጠሪያን መያዝ ብቻ በአዋቂነት የማያስፈርጅ እንዯሆነ የሚያስተምረን የበሰሇ አባባሌ 

ነው፡፡ ታዱያ ይህ እምነታቸው ‹ፊዯሌ የቆጠረ ሰው ህዝብን ያገሇግሊሌ፤ ሀገርን ይጠቅማሌ› 

ከሚሌ ቀናዒ አመሇካከት የመነጨ መሆኑ አይታበይም፡፡  

በዚህ የማህበረሰቡ ጥሌቅ እሳቤ መሠረት ‹‹የተማረ ነው›› ተብል የሚገመት ሰው፤ 

የሚናገራቸው ቃሊት ሇሀገር የሚጠቅሙና ህዝብን የሚያስተምሩ እንዱሆኑ ይጠበቃሌ፡፡ 

በመሆኑም ተማረ የሚባሇው ግሇሰብም ይህን አጠቃሊይ እሳቤ ስሇሚረዲ፤ ንግግሩን 

አውጥቶና አውርድ በማሰብ ሇሚመሇከተው ወገን ያስተሊሌፋሌ፡፡ እንዱህ ዓይነቱ ምሁራዊ 

አተያይ ሇማህበረሰቡ ክብር የሚሰጥ ምሊሽ ነው ተብልም ይታሰባሌ፡፡ ...  

በሀገራችን ውስጥ ህዝብን ሇሇውጥ የሚያነሳሱ፣ ዴህነቱን ሇመቅረፍ ባተላ የሆኑ፤ 

የዜጎችን የኑሮ ሁኔታ ሇመቀየር ... ወዘተ ተግባራትን ላት ተቀን የሚከውኑ እጅግ በርካታ 

ምሁራን አለ፡፡ ይሁንና ሇራሳቸው ግሊዊ ጥቅም፤ ዝናና ክብር ከማሰብ ብቻ ከመነጨ  

ስሜት በመነሳት ማህበረሰቡ ከሰጣቸው ከፍታ ተምዘግዝገው ወርዯው የሚዘሊብደ፣ የህዝቡን 

የሌማት ግስጋሴ ሇመቀሌበስ የሚሹ ግሇቱን ጠብቆ እየተከናወነ በሚገኝ ህዝባዊ ርብርብ 

ሊይ ቀዝቃዛ ውሃ ሇመቸሇስ የሚሯሯጡ ጥቂት ጠባቦችና ትምክህተኞች መኖራቸው 

አሌቀረም፡፡ እነዚህ ውህዲን ኃይልች ‹‹ምሁር›› የሚሌ ታፔሊ ተሇጠፈሊቸው እንጂ፤ 

የሚናገሯቸው ቃሊት እንኳንስ የህዝቡን እምነት ከማክበር ይሌቅ፣ ህዝብን በህዝብነቱ 
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የሚንቁ፣ የሚያንቋሽሹና የሚያዋርደ ናቸው፡፡ ዲሩ ግን መጨረሻ ሊይ በዚህ የዘቀጠ 

ተግባራቸው የሚያፍሩትና የሚዋረደት ራሳቸው መሆኑ በጄ፡፡   

ንዴፈ ሃሳብን እንዯ ቃሇ-ተውኔት ከሚያነበንቡ፤ ሆኖም ግን በተግባሩ ሊይ የላለበት 

ከዚህም አሌፈው በጎ እሴቶቹን በመዯፍጠጥ ማንነቱን ሉያሳጡት ከሚፈሌጉት ምሁር 

ተብዬዎች ውስጥ የመዴረኩ ተጣማሪ ድክተር መራራ ጉዱና አንደ ናቸው፡፡ መቼም የዚህ 

ጽሁፍ አንባቢዎች ስሇ እኚህ የሚናገሩትን እንኳን በቅጡ ስሇማይገነዘቡት ‹‹ቀሇማዊ›› 

ግሇሰብ ያሌተገራ ምሊስ ሳታውቁ የምትቀሩ አይመስሇኝም፡፡ እርግጥም ሰውዬው አፋቸው 

ሊይ የመጣሊቸውን ነገር እንዲሻቸው የሚዘረግፉ፣ ከመናገራቸው በፊት ሳይሆን፤ ከተናገሩ 

በኋሊም ዘወር ብሇው ምን ብዬ ነበር ብሇው እንኳ የሚያስቡና የህዝብን ክብር በይፋ 

የሚጋፉ ቀሊማጅ ግሇሰብ ናቸው፡፡ እንዯ እርሳቸው አይነቱን ሰው አንዴ ወዲጄ ሲገሌጿቸው 

እንዯ ጉዴሇታቸው እየታዬ ሌዩ  ”ቴራፒ” ወይም ወጌሻ የሚያስፈሌጋቸው ይሎቸዋሌ፡፡  

ምንም እንኳን ድክተር መረራ በአዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖሇቲካ ሳይንስ ‹‹ምሁር›› 

ተብሇው በማስተማር ሊይ ቢገኙም፤ መምህርነትና ፖሇቲከኝነት ያሌገባቸውና ጨቅሊ 

አስተሳሰብ ያሊቸው ሇመሆናቸው እስካሁን ዴረስ ሇበርካታ ዓመታት ሲዘሊብደ ከነበሩት 

እንቶ ፈንቷቸው ሇመረዲት አይከብዴም፡፡ በፓርሊማ በነበራቸው ቆይታም ቁም ነገሮችንና 

መሌዕክቶችን በምሁራዊ አቀራረብና አስፈጋጊ ቀሌድች /Intellectual Approach/ 

አዋዝተውና አቅሌሇው የማቅረብ ተሰጥኦና ችልታ ያሊቸውን ሰዎች መስል ሇመታዬት 

በማሰብና የአዴማጩን ስሜት ይስብሌኛሌ ብሇው ያቀርቡት በነበረው እንጨት እንጨት 

በሚሇው ያሌተሞረዯ፤ ሰቅጣጭና አሳፋሪ አስተያዬቶቻቸው ይታወቁ እንዯነበር 

እናስታውሳሇን፡፡ 

ሰውዬው በጠባብና ጭፍን ተቃውሞአቸው በተሇያዩ ጊዜያት ያሊጥሊለት 

መንግሥታዊ እንቅስቃሴ፣ ያሌተናገሩት ፀያፍ አባባሌ፣ ህዝብን ከህዝብ ሇመሇያየት 

ያሌፈነቀለት ዴንጋይ አሇ ሇማሇት አይቻሌም፡፡ በኦሮሞ ህዝብ ስም ያቋቋሙትን 

‹‹ኦህብኮ›› ፓርቲን በሉቀመንበርነት የሚመሩት ድክተሩ፤ በተጣባቸው የጠባብነት አባዜ 

እየተነደ ሰሞኑን ሇመገናኛ ብዙሃን ታሊቁን የህዲሴ ግዴብ አስመሌክተው የተናሩትን 

ንግግር ህዝብን ያሳዘነና ያስቆጣ ነበር፡፡  
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የዚህ ጽሁፍ አቅራቢ፤ ይህን ዘገባ ከማሰናዲቱ በፊት የሀገሬ ሌጆች የሆኑትን በርካታ 

የአማራና የኦሮሞ ተወሊጆችን ‹‹የዓባይን ወንዝ ሇዓባይ ሌጆች እንጂ ሇኔ ምንዴነው;፤ 

ሇዓባይ ሌጆች ቦታ ሌቀቂ...›› በሚሇው የሰውዬው ቃሇ-ምሌሌስ ዙሪያ አነጋግሬያቸው 

ነበር፡፡ የሁሇቱም ብሔር ተወሊጆች የሰጡኝ ምሊሽ ግን አንዴና አንዴ ነው፡፡ ይኸውም 

‹‹የአባይ ሌጆች ኢትዮጵያዊያን ናቸው፤ ዓባይም የሁለም ኢትዮጵያዊ ነው›› የሚሌ ነበር፡፡  

በማያያዝም ‹‹ድክተሩ በህዝብ የተተፋውና የአሸባሪው የኦነግ አመሇካከትን 

በሚመስሌ እጅግ በጠባብ አስተሳሰባቸው የ"ዓባይ ሌጅ የሆነና ያሌሆነ" በሚሌ የመከፋፈሌ 

መብት የሊቸውም፡፡ ሇማንኛውም ግን ከህዲሴው ግዴብ ሊይ እጃቸውን ያንሱ!›› ነበር 

ያለኝ፡፡ ሇዚህ ጽሁፍ መነሻ የሆነኝም ይህ የሀገሬ ሌጆች አንዴ ዓይነት አቋም ነው፡፡ 

እናም ‹ግሇሰቡ እንዱህ ዓይነቱን ህዝብን የመከፋፈሌና በዕዴገቱ ሊይ ፀረ-ኢትዮጵያዊ  

አቋም  ሇመያዝ ሇምን ፈሇጉ? የሚሌ ጥያቄ ሇራሴ በማቅረብ፤ የዯረስኩበትን ዴምዲሜ 

ሇአንባቢዎቼ እንዱህ አቅርቤዋሇሁ፡፡  

በዚህ ጽሁፍ አቅራቢ እምነት፤ የድክተሩ ፀረ-ሌማት ንግግር ሊዩ ሲፋቅ በውስጡ 

ሦስት አንኳር ጉዲዮች ቁጭ ብሇውበት እናገኛሇን፡፡ እነርሱም ከፋፋይ አባባሊቸው 

ከጠባብና ከትምክህተኛ ኃይልች አመሇካከት ጋር የሚዛመዴ፤ የህዲሴ ግዴቡን 

አስመሌክቶም ውጭ ከሚኖሩ ጽንፈኛ ዱያስፖራዎችና ከተፈሊጊ አሸባሪ ወንጀሇኞች ጋር 

የአንዴ ሳንቲም ላሊኛው ግሌባጭ መሆኑና ‹በነጥሇህ ወይም ከፋፍሇህ አተራምሰው› 

አስሳሰብ የተቃኘ ፀረ-ህዝብ ሴራ በሚሌ ተከፋፍል ሉታይ የሚችሌ ነው፡፡ ሦስቱንም 

ጉዲዮች ተራ በተራ ከሰውዬው ማንነት ጋር እያቆራኘን ሇመመሌከት እንሞክራሇን፡፡ 

በጠባብነትና በትምክህተኝነት ጎራ የሚመዯቡት ኃይልች፤ ዓሊማቸውን በሰሊማዊና 

ዳክራሲያዊ መንገዴ ከማራመዴ ይሌቅ ጦርነትንና አመፅን ሇጸረ ሕዝብ ዓሊማ 

ማስፈጸሚያነት ሇመጠቀም የሚሯሯጡ ናቸው፡፡ ዋነኛ መገሇጫቸውም ጥገኝነት ነው፡፡ 

እነዚህ ወገኖች የፀረ-ሰሊምና የፀረ-ዳሞክራሲ ጥገኝነት ፍሊጎታቸውን በሰሊማዊ ትግሌ 

መዴረክ ሽፋን ሇማሳካት ምንም ያህሌ ቢጥሩም፤ መሽልኪያ ቀዲዲው ከጊዜ ወዯ ጊዜ 

አየጠበበባቸው እንዯመጣ ያውቁታሌ፡፡ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ የብሔሮች፣ 

ብሔረሰቦችና ህዝቦች መብት በመከበሩና የራስን ዕዴሌ በራስ የመወሰን መብት 

በመረጋገጡ፤ አስቀዴሞ በተካሄዯው የ17 ዓመት መራራ የትጥቅ ትግሌ አማካኝነት ነፃ 

የወጣን ህዝብ ‹‹ነፃ ማውጣት›› እንዯማይችለ አሳምረው ስሇሚያውቁ ነው፡፡  
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ዛሬ በሀገራችን የተፈጠረው የሰሊም፣ የሌማትና የዳሞክራሲ ትሩፋቶች ህዝቡ 

ተጠቃሚ በመሆኑ እንዱሁም የተፈጠረሇትን ምቹ ሁኔታ ተጠቅሞ ማንነታቸውን አንቅሮ 

የተፋውና እነርሱም በየጊዜው የመቃብር ጉዴጓዲቸውን የበሇጠ ጥሌቀት እየጨመሩበት 

አርቀው የሚቆፍሩ ኃይልች ናቸው፡፡ በአሁኑ ወቅት ስንት ቦታ እንዯተሰነጣጠቀ በውሌ 

የማይታወቀውና አንዯኛው የተመታ ክንፉ በኢሳያስ አፈወርቂ ሪሞት ኮንትሮሌ 

የሚዘወረው በአስመራ ቢሮው ውስጥ ተወስኖ የቀረውና ራሱን ‹‹ኦነግ›› እያሇ የሚጠራው 

የጠባቦች ስብስብ የእነዚህ ኃይልች መገሇጫ ነው ማሇት ይቻሊሌ፡፡ አሜሪካ የሚገኙት 

የግንቦት 7 ሃሳባዊ የቀሇም አብዮተኞችም የትምክህተኞች ማሳያ ናቸው፡፡  

እነዚህ ኃይልች በህዝቡ የነቃ ተሳትፎ የጦርነትና የአመፅ ስሌታቸው ስሇከሸፈ፤ 

ያሊቸው አማራጭ መንግሥትና ህዝብ የሚያካሂደትን የሌማት ተግባራትን ማጥሊሊትና 

መከፋፈሌን በመፍጠር ውዥንብር መንዛት ነው፡፡ አንደ ‹የሌማቱ ስራ ሇእነ እገላ እንጂ፤ 

ሇእኔ ምንዴነው;› ሲሌ፣ ላሊኛው ዯግሞ ‹የእገላን ብሔረሰብ ሇመጉዲት ነው› በሚሌ 

የቅጥፈት ማዯናገሪያ የጥገኝነት አጀንዲቸውን ሇማሳካት ህዝቡን ሉያምታቱት ይሞክራለ፡፡  

ህዝቡ ግን ከእነርሱ የቀዯመና ሁለንም ነገር በማመዛዘን የሚመሇከት ነው፡፡ እናም 

ማዯናሪያቸውን ሇመስማት ጆሮውን አይሰጣቸውም፡፡ ይሁን እንጂ፤ ጠባቦቹና 

ትምክህተኞቹ የህዝቡን ነባራዊ ሁኔታ ስሇማያውቁ ይህን የማዯናቆር ተግባራቸውን ስራዬ 

ብሇው ተያይዘውታሌ - በተገኘው አጋጣሚ ሁለ በመጮህ፡፡ ... 

... እርግጥ ድክተር መረራ በሃሳብ ካሌሆነ በስተቀር በተግባር ነፍጥ ያነገቡና ህገ-

መንግሥታዊ ስርዓቱን በጦርነት ሇመጣሌ የተሰሇፉ ተቃዋሚ ናቸው ብዬ በእርግጠኝነት 

መናገር አሌችሌም፡፡ ይሁንና በተሇያዩ ጊዜያት የሚሰነዝሯቸው ሀሳቦች፤ ቀዯም ሲሌ 

ከጠቀስኳቸው ጠባቦችና ትምክህተኞች ጋር የአመሇካከት ጋብቻ ያሊቸው ሆነው 

አግኝቼያቸዋሇሁ፡፡ እንዯ እርሳቸው ዓይነት አንዲንዴ የሀገራችን ተቃዋሚ ተብዬዎች 

በአዯባባይ  ‹የትጥቅ ትግሌ እናካሂዲሇን› ማሇት እንዯማያዋጣቸው ይገነዘባለ፤ ሆኖም ያን 

አይነት ትርምስና ሕገ ወጥነት በተግባር እንዱመጣ ከምኞት ያሇፈ ጥሌቅ ፍሊጎት ያሊቸው 

መሰሪ ናቸው፡፡ 

 እናም በተከፈተው የሰሊማዊና ዳክራሲያዊ ትግሌ በመጠቀም ራሳቸውን ካዯራጁና 

ካጠናከሩ በኋሊ፣ አመፅን በመቀስቀስ ስርዓቱን ሇመናዴ የሚፈሌጉ ናቸው፡፡ ሇዚህ አባባላ 
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አስረጅነት ሩቅ መሄዴ አያሻኝም፡፡ በምርጫ 97 ወቅት እነዚህ ኃይልች የፈፀሙትን 

የጎዲና ሊይ የቀሇም አብዮት የነውጥ ፀያፍ ተግባራቸው ህያው መሇያቸው ሆኖ ሇዘሇዓሇም 

የሚነገር ዴርሳናቸው መሆኑን ብቻ መጥቀሱ በቂ ነው፡፡  

በሰሊማዊው ትግሌ ውስጥ በይፋ ተመዝግበው፤ በግብር እንዱህ ዓይነቱን ተግባር 

የሚፈጽመው የእነ ድክተር መረራ ጎራ፤ በጥገኝነት አስተሳሰቡ ጦር ከሰበቀው ኃይሌ ጋር 

ተመሳሳይ አቋምን የሚያራምዴ ነው - ምንም እንኳን እዚህ ግባ የሚባሌ ባይሆንም፡፡ 

ሌዩነቱ ድክተሩና መሰልቻቸው ቢሮአቸው ሀገር ውስጥ፣ እነዚያ ዯግሞ አስመራ መሆኑ 

ካሌሆነ በስተቀር፤ የሁሇቱም ግብ የጥገኝነት ፖሇቲካዊ-ኢኮኖሚ ፍሊጎታቸውን በማሳካት 

በአቋራጭ ስሌጣን ሊይ መንጠሊጠሌ ነው፡፡ እነሱን ሥሌጣን ሊይ የሚያንጠሊጥሊቸው 

አንዲች ተአምር ይፈጠር እንጂ ሇሕግ የበሊይነት፤ ሇሕዝብና ሇሃገር ጥቅም፤ሇሰሊምና 

ሇዳሞክራሲ መከበር ወዘተ ብል ነገር ዯንታቸው አይዯሇም፡፡  

ሰሞኑን ሇ"መሌዕክት አስተሊሊፊያቸው" የአሜሪካ ዴምፅ ሬዴዮ ‹ገዢው ፓርቲ 

የመከፋፈሌ አካሄዴን ይከተሊሌ› ያለት ጥገኛው ድክተር፤ እርሳቸው ግን መሊ የኢትዮጵያን 

ህዝብ በአንዴ መንፈስ ያነቃነቀውን የታሊቁን የህዲሴ ግዴብ በከፋፋይ ጠባብ 

አመሇካከታቸው ሌማቱን ሇማዯናቀፍ ‹የዓባይ ሌጆች የሆኑና ያሌሆኑ› ብሇው መግሇፃቸውን 

እንዳት ይመሇከቱት ይሆን? 

‹‹ተቃዋሚነት›› ሲባሌ ሁለንም ተግባራት ማጥሊሊት ሇሚመስሊቸው ሇእኚህ 

የሚናገሩትን የማያውቁ ‹‹ምሁር››፤ ከፋፋይነት ማሇት መንግሥት እያንዲንደን ዜጋ 

አነቃንቆ በአንዴ የሌማት ጥሊ ስር ማሰባሰቡ ነው ወይስ ግዴቡን አስመሌክተው እርሳቸው 

‹‹ሇዓባይ ሌጆች ቦታ ሌቀቂ ...›› ሲለ ሇጋዜጠኛዋ የተናገሩት አባባሌ? - መቼም  ከአውቆ 

አዯናቋሪ ሰውረን እንጂ ከቶ ላሊ ምን ይባሊሌ?...  

... ‹ማንኛውንም ኢትዮጵያዊ አስተምራሁ› ብል ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ከሚገኝ 

‹‹ምሁር›› እንዱህ ዓይነት የሇየሇት ጠባብና ፀረ-ሌማት አጀንዲ መራመዴ ይኖርበታሌን? 

በዚህ ጽሁፍ አቅራቢ እምነት፤ ነገ ሀገርና ህዝብን ይጠቅማሌ ተብል የሚጠበቅ ዜጋን 

በእንዱህ ዓይነቱ ከፋፋይና ፀረ-ሌማት ግሇሰብ ምን ዓይነት የነገ ተረካቢ ዜጋ መፍጠር 

እንዯሚቻሌ ሇማሰብ በእጅጉ አዲጋች ነው፡፡ 
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አፋቸው ሊይ የመጣሊቸውን ቃሌ ሳያገናዝቡ በመሇጠፍ የሚታወቁት እኚህ ጎጠኛ 

ግሇሰብ፤ የዓባይ ግዴብ የአማራ ህዝብ ብቻ እንዯሆነ አዴርገው ሇማቅረብ የሞከሩበት 

አገሊሇፅ ‹‹አፍ ሲከፈት ጭንቅሊት ይታያሌ›› የሚሇውን ይትብሃሌ እንዴናስታውስ 

ያዯርገናሌ፡፡ ይኼውም ጠባቡ ‹‹ምሁር›› የዓባይ ወንዝ በተሇያዩ የሀገራችን ክፍልች 

ከሚዘንበው ዝናብ ተጠረቃቅሞና በተሇይም ከኦሮሚያ ክሌሌ በሚነሱ በርካታ ወንዞች 

ገባርነት  በአማራና የኦሮሚያ ክሌልች መካከሌ የሚፈስ የሁለም ኢትዮጵያዊ ሃብት 

መሆኑን እንኳን አሇማወቃቸው ነው፡፡ በአጠቃሊይ ዓባይ የዚህኛው ወይም የዚያኛው ክሌሌ 

ሳይባሌ የሃገር ሃብትና ስጦታ ነው፡፡  

... ታዱያሊችሁ ‹‹ዴንቄም ምሁር›› ይለ ነበር ጎረቤታችን እማማ የውብዲር - 

እንዱህ ዓይነቱ አዋቂ መሳይ አሊዋቂ ሲያጋጥማቸው፡፡ ሇነገሩ የፖሇቲካ ሳይንስን  

ማነብነብና ነባራዊ ሁኔታን መረዲት፤ብልም በትምህርት የተገኘ እውቀትን በትክክሌ 

በተግባር መተርጎምና ማመዛዘን ሇየቅሌ በመሆናቸው፤ በፀረ-ሌማት ዯሊቂው ሰውዬ 

ሊንፈርዴባቸው እንችሌ ይሆናሌ፡፡ ይሁንና አንዴ ‹‹ምሁር ነኝ›› የሚሌ ሰው፣ የሚናገረው 

ነገር ከላሇ ቢያንስ ከመቀባጠር ዝም ማሇት እንዯሚጠበቅበት ማወቅ ያሇባቸው 

ይመስሇኛሌ፡፡        

አንዴ የኦነግን ውስጠ ሚስጢርና አካሄደን በቅርብ የሚያውቁ ወዲጄ እንዯነገሩኝ 

እንዱህ ዓይነት ህዝብን በብሄር ማንነት የመከፋፈሌ አመሇካከት ዛሬ እጃቸውን ሰጥተው 

በሰሊም የሚኖሩ የቀዴሞው የኦነግ አባሊትም እምነት ነበር፡፡ ዛሬ ግን ይህ ፈጽሞ የተሳሳተ 

አመሇካከት እንዯማይሰራ በመገንዘባቸው ብዙዎች ዓሊማውንና ተግባሩን አውግዘውና 

ሰሌፋቸውን አስተካክሇው ወዯ ሰሊማዊ ሕይወት ተመሌሰዋሌ›› ነበር ያለኝ፡፡ ይህ እንኳ 

ትምህርት ሉሆናቸው ባሇመቻለ የድክተሩ የአረጀና ያፈጀ አመሇካከታቸው ከተተፋው 

የኦነግ ክንፍ ጋር ሌዩነት የሇውም እንዴሌ አስገዴድኛሌ፡፡  

በሰሊምና በፍቅር እንዱሁም በመከባበር ሊይ በተመሰረተ ዳሞክራሲያዊ አንዴነት 

ውስጥ የሚኖሩትን ብሄሮች፤ብሄረሰቦችና ሕዝቦች በጠባብ አመሇካከት ተራ የፖሇቲካ ትርፍ 

ሇማግኘት ሲባሌ ኢትዮጵያዊ ማንነታቸውን መፋቅ አይቻሌም፡፡ ይሌቁንም ድክተሩ በዚህ 

ጽሁፍ ሊይ የፋቁትን ማንነታቸውን ዘወር ብሇው እንዱያጤኑት ወንዴማዊ ምክሬን 

እሇግሳቸዋሇሁ፡፡  
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ውዴ አንባቢዎቼ! የሰውዬው በጭፍን ጥሊቻ ሊይ የተመረኮዘ ጠባብ አገሊሇፅ፤ ውጭ 

ከሚኖሩት ጽንፈኛ ዱያስፖራዎችና አሸባሪ ወንጀሇኞች ፀረ-ሌማት አስተሳሰብ ጋር የአንዴ 

ሳንቲም ላሊኛው ግሌባጭ ነው፡፡ ይኸውም ጽንፈኛ ዱያስፖራዎችና አሸባሪዎች የህዲሴውን 

ግዴብ አስመሌክተው የሚያራምደት ፀረ-ሀገራዊ ሌማት አጀንዲን ድክተር መረራ 

በተዘዋዋሪ እየዯገሙት መሆኑን በግሌፅ እየነገሩን ስሇሆነ ነው፡፡  

በሻገተ የፖሇቲካ አስተሳሰባቸውና በዛገ አእምሮአቸው አሜሪካ ቁጭ ብሇው ታሊቁ 

የህዲሴ ግዴብ እንዲይገነባ የባጥ የቆጡን የሚቀባጥሩት እንዯ ኢህአፓው ድክተር ጌታቸው 

በጋሻው እንዱሁም በሌማት ከዴህነቱ ሇመሊቀቀ የሚታትረውን የሀገራችንን ህዝብ በግሊጭ 

እንዯተሳዯቡት እንዯ ድክተር ሰዒዴ ኑሩ ሁለ፤ የድክተር መረራም ፀረ-ሌማትና ፀረ-ህዝብ 

አመሇካከት ‹‹ባሌና ሚስት ከአንዴ ወንዝ ይቀዲሌ›› እንዱለት ዓይነት ትስስር ያሇው 

ነው፡፡  

መቼም የዚህ ጽሁፍ አንባቢ ‹‹ ‹ድክተር› የተባለና በጣት የሚቆጠሩ ጨሇምተኛ 

ግሇሰቦች የላሊ ሀገር ዜጎች በመሆናቸው ነውን የሀገሪቱን ዕዴገት ሇማቀጨጭ 

የሚሯሯጡት?›› የሚሌ ጥያቄያቂ ግርምታን በውስጡ እያወጣና እያወረዯ ሉያሰሊስሌ 

ይችሊሌ፡፡ እርግጥም የእነዚህ ፀረ-ሀገራዊ ሌማት ተውሳክ የተጣባቸው ወገኖች እሳቤን 

ከጥያቄነት አሌፎ መዯመምን ቢፈጥር የሚገርም አይሆንም፡፡ ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች 

ሇመቃወም ሲለ ከተናገሩ፤ ስሇህዝብ ማዯግና አሇማዯግ ዯንታቸው ስሊሌሆነ ነው፡፡ 

አስገራሚው ነገር ግን ‹በሰሊማዊ መንገዴ ሀገር ውስጥ ህገ-መንግሥታዊ ስርዓቱን አክብረን 

እንንቀሳቀሳሇን› በሚሌ በህዝብ ስም ተዯራጅተው የሚንቀሳቀሱት ድክተር መረራ መሌሰው 

ህዝቡን በጀርባ በጦር ሇመውጋት የመሰሇፋቸው ጉዲይ ነው፡፡…  

ሇነገሩ የእርሳቸው ነገር ያበቃው በቅርቡ ሇስብሰባ በሚሌ ሰበብ ወዯ ውጭ ተጉዘው፤ 

‹ከአሸባሪው ድክተር ብርሃ ነጋ እና ከሻዕቢያው ከፍተኛ ባሇሥሌጣን ከአቶ የማነ ገብረአብ 

ጋር ተገናኝተዋሌ› የሚሌ ዘገባ በመገናኛ ብዙሃን ከተነገረ ወዱህ ነው፡፡ ምንም እንኳን 

በወቅቱ ድክተር መረራ ‹‹ከብርሃኑ ነጋ ጋር መገናኘት መብቴ ነው፣ ከሻዕቢያ ጋር ግን 

አሌተገናኘሁም›› የሚሌ ምሊሽ ቢሰጡም፤ እውነታው ግን እርሳቸው በሚያስቡት 

‹በመገናኘትና ባሇመገናኘት› የሚገሇፅ አይዯሇም፡፡  
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ሇይስሙሊም ቢሆን አንዴ ‹ህገ-መንግሥቱን አክብሬ እየተንቀሳቀስኩ ነው› የሚሌ 

ግሇሰብ፤ ህገ-መንግሥቱን የማክበር ብቻ ሳይሆን የማስከበር ግዳታም አሇበት፡፡ ህገ-

መንግሥታዊ ስርዓት በወንጀሌ ከሚፈሇጉ ግሇሰብ ጋር ተገናኝቶ የጋራ አጀንዲ ቀርጾ 

መድሇት ማሇት፤ ህገ-መንግሥታዊ ስርዓቱን ገዝግዞ ሇማጣሌ ከማሴር የተሇዬ ተዯርጎ 

የማይታይ መሆኑን ድክተር መረራ ቢያንስ በንዴፈ-ሃሳብ ዯረጃ ይስቱታሌ ብዬ 

አሌገምትም፡፡  

ድክተሩ ከውጪ ጉዟቸው መሌስ በኋሊም፤ የሚሰጣቸው አስተያቶች ‹የብርሃኑ ነጋን 

የወንጀሌ መርፌ ተወግተው ነው እንዳ የመጡት? እንዴሌ አዴርጎኛሌ፡፡ ‹‹ሇዓባይ ሌጆች 

ቦታ ሌቀቂ ...፣ በሚሉዮን የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ተመርቀው ስራ አሌያዙም ወዘተ 

...›› የሚለ የመከፋፈሌና በጥሊቻ ሊይ የተመሰረተ የ‹‹ዓይኔን ግንባር ያዴርገው›› 

ዱስኩሮች፤ ‹የሰውየው እርምጃ ከየት ወዳት;› እያሌኩ ራሴን እንዴጠይቅ አሰገዴድኛሌ፡፡ 

በእኔ እምነት ድክተር መረራ የኢሳያስ አፈወርቂ የቀኝ እጅ ከሆኑት ከአቶ የማነ 

ገብረአብ ጋር ተገናኙም፣ አሌተገናኙም ሇውጥ የሇውም፡፡ ሇምን ቢባሌ፤ ግሇሰቡ ከድክተር 

ብርሃኑ ጋር ተገናኙ ማሇት፤ ከሻዕቢያ ጋር በቀጥታ የመጨባበጥ ያህሌ በመሆኑ ነው፡፡ 

ምክንያቱም በአሸባሪው ድክተር ብርሃኑ ነጋ የሚመራው ቡዴን፤ የሀገሩን ህዝብ በሽብር 

ተግባር ሇማተራመስ ከእነ ኢሳያስ አፈወርቂ ትዕዛዝና መመሪያ የሚወስዴ ተሊሊኪ 

በመሆኑ፤ በሁሇቱ መካከሌ ምንም ሌዩነት ስሇላሇ ነው፡፡ እናም ‹‹የድክተራችን›› 

ተገናኝቻሇሁም ይሁን አሌተገናኘሁም ማዯናገሪያ በምንም ዓይነት አመንክዩ ሚዛን 

የሚዯፋ አይዯሇም፡፡ እናም ድክተር መረራ የእነማንን የፖሇቲካ አጀንዲ በአንዴ ሳንቲም 

ሁሇት ገፅታነት እያራመደ መሆናቸውን ማጤን ይገባቸዋሌ ባይ ነኝ፡፡  

ውዴ አንባቢዎቼ! የአዱስ አበባ ዩኒርሲቲው ‹‹ፊዯሊዊ ምሁር›› ንግግር ሲፋቅ 

የምናገኘው ሦስተኛው ነጥብ ‹የነጥሇህ ምታው› ፀረ-ህዝብ ሴራ ነው፡፡ እርግጥ ቀዯም ባለት 

ዘመናት ቅኝ ገዢዎች ፍሊጎታቸውን በኃይሌ ሇማሳካት ከሚያዯርጉት ተግባር ጎን ሇጎን፤ 

‹‹ከፋፍሇህ ግዛ›› በሚሇው ዴርጊታቸው የምናታውሰውና ከታሪክ የምነገነዘበው መገሇጫቸው 

መሆኑን ብቻ ነበር፡፡ ዘመነኛው ድክተር ዯግሞ በአዱሱ ‹ነጥሇህ ምታው› ሴራቸው 

‹ከፋፍሇህ አበጣብጥ፤ በጥብጥ› ዓይነት ፍሌስፍናቸውን ይዘው ብቅ ብሇዋሌ፡፡  
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ሇዚህም እፍኝ የማይሞለ ጠባቦችንና ትምክህተኞችን ጋሻ ጃሬያቸው በማዴረግና 

በማስከተሌ፤ በዳሞክራሲያዊ አንዴነታቸው ተቃቅፈው በመኖር ሊይ የሚገኙትን ሕዝቦች 

በመሰሪነት የመነጣጠሌ እንቅስቃሴን ተያይዘውታሌ፡፡ በህዲሴው ግዴብ ሊይ በሰጡትና 

ዴብቅ አጀንዲን ባዘሇው መሌዕክታቸው፤ ዓባይን ከአማራው ብሔረሰብ ጋር ብቻ በማያያዝ 

ሇኦሮሞ ህዝብ ምኑም አንዲሌሆነ ሇማሳየት የሞከሩበት ሴራቸው ሰውዬው ምን ያህሌ 

ሇጥፋት ቆርጠው የተነሱ መሆኑን የሚያሊክት ነው፡፡  

በዚህ ጽሁፍ አቅራቢ እምነት፤ በአሁኑ ወቅት በተሳሳተ ዓሊማ ተታሌሇውና በኦነግ 

ስም ተሰባስበው የኤርትራ መንግሥት የትርምስ ስትራቴጂ አስፈፃሚ ተወርዋሪ ዴንጋይ 

በመሆን ሲያገሇግለ የነበሩት የቡዴኑ አመራሮችና አባሊት፤ ሀገራቸውንና ህዝባቸውን 

መበዯሊቸውን አምነው በመጸጸት እጃቸውን መስጠታቸው ‹‹ሇድክተራችን›› የተዋጠሊቸው 

አይመስሌም፡፡ እንዱያውም የቡዴኑ ዯዌ የተጠናወታቸው ይመስሌ፤ ጣታቸውን በአማራው 

ህዝብ ሊይ ሇመቀሰር መሞከራቸው የፍሊጎታቸው ማረጋገጫ አብነታዊ አስረጅ አዴርጌ 

እንዴቆጥረው አዴርጎኛሌ፡፡  

ይሁንና እርሳቸው የፈሇጉትን ያህሌ ቢቀሊምደ፤ እንዯቋመጧት ይቀራለ እንጂ፤ 

የአማራን ህዝብ ወንዴሙ ከሆነው የኦሮሞ ብሔረሰብ በመነጠሌ ኢትዮጵያዊነቱን ሉፍቁ 

አይቻሊቸውም፡፡ በጠባብ ከፋፋይ አመሇካከት የብሄሮች፤ብሄረሰቦችና ሕዝቦች አብሮነት፤ 

ዘመናትን ተሻግሮ የመጣ የባህሌ፣ የጋብቻ፣ የመተሳሰብ ወዘተ እሴቶችና  ትሩፋቶቻቸው 

አይሻሩም፡፡ ... 

 እናም ውዴ ‹‹ድክተራችን›› መረራ ጉዱና ሆይ! ታሊቁን የህዲሴ ግዴብ 

አስመሌክተው የተናገሩት ንግግር ሲፋቅ በእኔ በኩሌ ይህን ይመስሊሌ - ላልች ምን 

እንዯሚለዎት ባሊውቅም፡፡ ግና አንዴ እውነታን ሌነግርዎት ወዯዴኩ፡፡ ይኸውም ዛሬ 

የአማራንና የኦሮሞን ህዝብ ጨምሮ ሁለም የሀገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች 

በመፈቃቀዴ ሊይ በመሰረቱት ዳክራሲያዊ ስርዓት ስር ሆነው በመከባበር አንዴነታቸውን 

እያናጠከሩ ይገኛለ፡፡ እርስዎ የየትኛውን ፀረ-ሌማትና ፀረ-ህዝብ አጀንዲን ‹‹በሀገር ውስጥ 

አርበኝነት›› እያራመደ መሆንዎን በእርግጠኝነት መናገር ባሌችሌም፤ ጠባብና ትምክህተኛ 

መሆንዎን ግን አስረግጬ ሌነግርዎት እሻሇሁ፡፡  
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የኢትዮጵያ ህዝብ ከንግግርዎ ሉረዲ የሚችሇው ነገርም፤ ሌክ እንዯ ጽንፈኛ 

ዱያስፖራዎችና አጫፋሪዎቻቸው እርስዎም የሌማቱ ዯንቃራ መሆንዎን ብቻ ነው፡፡ ሇምን 

ቢለ፤ አባባሌዎ የጠባብነትና የፀረ-ሌማትነት መገሇጫ መሆኑን አሳምሮ ስሇሚገነዘብ ነው፡፡ 

ይሁንና እርስዎ ምንም አለ ምን፤ የእርስዎ ቃሇ - ምሌሌስ ሲፋቅ የሚያሳየን ቀዯም ሲሌ 

የጠቀስኩትን እውነታ መሆኑን እንዲይዘነጉት፡፡ እናም ይህ ግሌፅ መሌእክቴ ያለበት ቦታ 

ይዴረስዎ፡፡ መቼም ላሊ ነገር ዯግሞ ዘሇባብዯው አግራሞትና ግርምት ከመፍጠር ይርቃለ 

ብዬ ሇማመን ቢከብዯኝም ሇዛሬው ግን ካሌተገራ ምሊስዎ ጋር ዯህና ይሰንብቱሌኝማ  

‹‹ድክተራችን››፡፡  

 


