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“አባቶቻችን ለውጭ ኃይሎች  መንበርከክን አላስተማሩንም” 
(አለምነህ እያሱ) 

 

ከቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ሕልፈተ ሞት በኋላ አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ተሹመው 

በፓርላማ ውይይት ጥያቄና መልስ ክፍለ ጊዜ ምላሽ ሲሰጡ የመጀመሪያቸው መሆኑ ነው፡፡ ሁሉም 

ሰው ፓርላማው ተከፍቶ የሞቀ  ውይይትና ክርክር ማዳመጥ ይፈልጋል፡፡ 

 

ሕዝቡ  የወከላቸውና የመረጣቸው ሰዎች ችግሩን   ሲያነሱለት፤ ፊት ለፊትም ከመንግሥት ምላሽ 

ሲሰጥ፤ ግልፅ ያልሆነለት ሲብራራ፤ ማወቅ የሚገባውን ሲያውቅ፤ የአገሩን  የዛሬውንና የወደፊቱን 

አቅጣጫ ወለል አድርገው ሲያሳዩት ደስተኛ ይሆናል፡፡ 

 

የፓርላማ አባል ሆነው ሕዝብ ድምፅ ሰጥቷቸው ይወክሉኛል፤ ችግሬን ይፈቱልኛል፤ ያላቸው ሰዎች 

ስለተወከሉበት ክልል፣ ክፍለ ከተማ፤ ወረዳ፤ ካሉት  ማህበራዊ፣ ምጣኔ ሀብታዊ ወዘተ ችግሮች 

አንዱን እንኳን አንስተው ሲከራከሩ፤ መፍትሄ እንዲመጣ ሲተጉ አይታዩም፡፡ ወንበር ይዞ መቀመጥ 

አዳምጦ መውጣት ብቻውን ፋይዳ የለውም፡፡ ‘ዝም  አይነቅዝም” ለታዳጊ አገር ፓርላማና 

ለዴሞክራሲ አይበጅም፡፡ አይጠቅምም፡፡ 

 

ምንም እንኳን አብላጫው ወንበር  የገዥው ፓርቲ አባላት መሆኑ ቢታወቅም ለፓርቲያቸውም፤ 

ለሕዝቡም፤ ለአገርም፤ የሚጠቅም የሚበጅ ሀሳብ እያነሱ መከራከር በሀሳብ መፋጨት የበለጠ ጥንካሬ 

ያመጣል፣  ያጎለብታል፣  ለድርጅታቸውም ይበጃል፡፡ 

ስንትና ስንት በአጀንዳ መልክ ሊቀርቡ ውይይት ሊከፈትባቸው የሚገቡ ማህበራዊ፤ የፍትህ፤ 

የአስተዳደር፤ የምጣኔ ሀብት ጉዳዮች አሉ፡፡ መፍትሄም ሊበጅላቸው የሚገቡ፡፡ ይኼ ሲሆን 

ፓርላማው እውነተኛ ፓርላማ ሆኖ ነፍስ ይዘራል፡፡ የጥያቄና መልስ የአስተማሪና ተማሪ ዓይነት 

ምልልሶችን አናይም ማለት ነው፡፡ 

 

ለዚህ ነበር ቀደም ሲል በነበሩት ጠቅላይ ሚኒስትር ላይ የማስረዳቱና የመተንተኑ የመንግሥትን 

አቋምና አቅጣጫ የመግለፁ ጫና የሚበዛው፡፡ አሁንም ይኸው ሁኔታ የተደገመ ይመስላል፡፡ ስለዚህ 

የፓርላማ አባሎቻችን በቂ ዝግጅት አድርገው፤ አንብበው፤ ንቁ ተሳታፊ በመሆን አዳዲስ ሀሳቦችንና 

መፍትሄዎችን የሚያመነጩ፤ የሚያስደምጡ በመሆን ፓርላማውን ሊያደምቁት ይገባል፡፡ 

 

አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማሪያም ደሳለኝ ከፓርላማው ለቀረበላቸው የተለያዩ ጥያቄዎች 

የሰጡት ምላሽ የመለስ መንፈስ ሕያው ነው  አልሞተም ያሰኛል፡፡  በፓርላማው አዳራሽ 

የሚንጎራደድ በወንበሩም ተሰይሞ መልስ የሚሰጥ ያህል፡፡ ጥያቄዎችን አይዘሉም፡፡ መልሳቸውም 

የአድማጭን ጆሮ መግዛት ችሏል፡፡ 
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በተቃዋሚው ዙሪያ ከጠቅላይ ሚኒስትር መለስ በኋላ ኢሕአዴግ ብቻውን ለማስተዳደር ስለማይችል 

ለእኛም ቦታ ይሰጠንና አብረን እንስራ የሚል  ለውጭ መንግሥታት ጥያቄ የሚያቀርቡ መኖራቸውን 

አስመልክቶ ለቀረበው ጥያቄ የሰጡት መልስ በእጅጉ አስገራሚ ነው፡፡ 

 

 

 

አንዳንድ ተቃዋሚዎች  በውጭ ኃይሎች ላይ አላስፈላጊ መተማመን  ያላቸው ይመስላል ያሉት 

ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም የውጭ ኃይሎች ኢሕአዴግ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም ፀጥታና 

ደህንነት ላይ ድርድር ብሎ ነገር እንደማያውቅ ላለፉት 20 ዓመታት ያውቁታል፡፡ ‘አባቶቻችን 

ለውጭ ኃይሎች መንበርከክን አላስተማሩንም” ነው፡፡ ያሉት፡፡ 

 

የኃይማኖት አክራሪነት፤ በመንግሥት ጣልቃ መግባትና አለመግባት፣ የውጭ ግንኙነትና አገራዊ 

ፓሊሲ፤ በጎረቤቶቻችን፣ በዋጋ ግሽበትና ስንዴን ለምን ከውጭ ማስመጣት እንዳስፈለገ በግልፅነትና 

ተጠያቂነት፤ በዴሞክራሲ ምንነትና  መሠረታዊ ሀሳብ፤ የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ሀሳብ ነው 

በሚል ስማቸውን ደጋግሞ ማንሳቱ ከተጠያቂነት መሸሽን እንዳያመጣ በሚለው ሀሳብ ዙሪያ 

ጥያቄዎች ቀርበዋል፡፡ 

 

እንዲሁም በፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ መታገድና ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ አንድነት ፓርቲ ባስገባው 

ማመልከቻ፤ በአሸባሪነት ስለታስሩት ሰዎች፤ የፓርላማው ብቸኛ የተቃዋሚ አባል አቶ ግርማ ሰይፋ 

ታሳሪዎቹ ለእኔ ‘‘የነፃነት አርበኞች’’ ናቸው ብለው በተናገሩት ላይ  ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም 

ደሳለኝ ሰፊ ማብራሪያ ሰጥተዋል፡፡ 

 

የፓርላማው ውይይቱ እንደተፈራው አልደበዘዘም፡፡ የሞቀ ነበር፡፡ ጥያቄዎቹን ጠቅለል አድርገው 

ከተጠበቀውም በላይ የሰውን ቀልብ መግዛት ችለውበት አስገራሚ መልሶችን ሰጥተዋል - ጠቅላይ 

ሚኒስትሩ፡፡ ምናልባት ሰውየውን በእንዲህ ሁኔታ ስለማናውቃቸው ይሆናል፡፡ ግን እኮ የመናገር 

እድሉን  ወይንም መድረኩን ያላገኙ ሲናገሩ ደግሞ በቁም ነገሩ  አድርገው የሰውን ሀሳብና 

መንፈሱን ሰርቀው ይዘው የሚነጉዱ  አቶ መለስን የሚመሰሉ ሰዎች አልፎ… አልፎ አይጠፋም 

 አይደል? 

 

ውይይቱን እንመለስበታለን፡፡ ግን ከምር እናንተዬ መለስ ከልብ… ከልብ ናፈቁኝ፡፡ በግል 

አይቻቸውም ገጥመውኝም አያውቁም፡፡ እንደማንኛውም ዜጋና ሕዝብ በቴሌቪዥን መስኮት ነው 

የማውቃቸው፡፡ ዓይኔ ፓርላማውን ቢያማትር በወንበራቸውም የሉም፡፡ 
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አይ ሰው ከንቱ! መለስን የመሰለ ሰው ሁሌ ከሚወለዱት ሰዎች ተርታ አይደሉም፡፡ በምዕተ ዓመት 

አንዴ በዓለም ጎራ ይላሉ፡፡ ታይተውም ጉድ አስብለውም ወዲያው ይጠፋሉ፡፡ መለስ የአገሬ ኩራት 

ነበሩ፡፡ እውነተኛ ኩሩ፤ ክብሩን የሚወድ፤ ልበ ሙሉ ጀግና፡ ያሰበውን ለመናገር የማይፈራ፤ 

በኢትዮጵያዊነቱ ኮርቶ አፍሪካን ያኮራና ያስከበረ ለመላው ዓለም ጥቁሮችም የክብርና የኩራት 

ተምሣሌት  ነበሩ፡፡ 

 

ይኼን ሳስበውና ለአንድ አፍታ ፓርላማውን ስቃኘው መለስ  ከሞት ተመልሰው ነፍስ  ዘርተው 

በፓርላማው ወንበራቸው ተሰይመው የሚናገሩ ያህል ተሰማኝ፡፡ ለካስ መለስ በመንፈስ አልሞቱም 

በኃይለማርያም ደሳለኝ ውስጥ ተሸፍነው ቁጭ ብለው ሲናገሩ ያየኃቸው መሰለኝ፡፡ ለካስ ነፍስ በሌላ 

ነፍስም ውስጥ ያድራል? እሰየው ነው፡፡ 

 

ደግሞ ሌላ ስሜት በውስጤ ተካ አለ፡፡ መንፈሳቸው ከመቃብር ወጥቶ ሰተት ብሎ ፓርላማ 

ሲንጎራደድ ኃይለማርያም ጎን ቆሞ የሚሉትን ሲሰማ ደግ ብለሀል ኃይለማርያም እንደዚህ ነው እንጂ 

ሲሉ፡፡ ልክ በዚያች ቅፅበት የተቃዋሚው ተወካይ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ስም 

ደጋግሞ በመነሳቱ ተገርመው ይመስላል፤ ይኼን ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ የተናገሩት ነው! የሚል 

አባባል በኋላ ከተጠያቂነት ለመሸሽ ማምለጫ እንዳይሆን መሥጋታቸውን ከጥያቄዎቻቸው አንዱ 

አድርገውት ነበር፡፡ 

 

ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም መልስ ሲሰጡ የአቶ መለስ ዜናዊ ስም ዛሬም፣ ነገም፣ ተነገ ወዲያም 

ሁሌም በመደጋገም ይነሳሉ፡፡ ይታወሳሉ፤ ይዘከራሉ፡፡ አቅም የለንም እንጂ ከዚያም በላይ ብናደርግ 

በወደድን ነበር አሉ፡፡ እውነት ብለዋል ለአገርና ለሕዝብ ባለውለታ የሆነ ሰው እንደምን አድርጎ 

ይረሳል? ሥራው ትውልድም፤ ዘመንም ይሻገራል እንጂ፡፡ 

 

ተቃዋሚው በውጭ ኃይሎች ላይ እምነትና ተስፋ መጣሉ በበርካታ ዓመታት ውስጥ ታይቷል፡፡ 

በእጅጉ የኢትዮጵያን ታሪክ ጠንቅቆ ለሚያውቅ፤ በኢትዮጵያዊነቱ ለሚኮራ ወገን፤ ለእነሱም የነገ 

ልጆች ማፈሪያ የሆነ ሥራ ነው የሚሰሩት፡፡ ነጮችን የሚያመልኩበት ሚስጥር ኢትዮጵያ ደሀ አገር 

ስለሆነች፤ የገንዘብ እርዳታ ስለሚያደርጉላት፤ እኛ ያልነው ካልሆነ ከውጭ የሚመጣውን የእርዳታ 

ገንዘብና ማንኛውንም እገዛ ለነጮቹ አቤቱታ እያሰማን ሰልፍ እየወጣን እናስቆማለን ብለው አንድ 

ሺህ አንድ ጊዜ ሞክረውታል፡፡ 

 

ይኼ የገንዘብ እርዳታ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ልማትና እድገት እንዲያግዝ እንዲውል እንጂ በግል 

ትናንት አቶ መለስ ዜናዊ ወይንም ኢህአዴግ ኪስ አልገባም፡፡ አይገባምም፡፡ ዛሬም ጠቅላይ 

ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ እጅ አይደርስም፡፡ ሊደርስም አይችልም፡፡ 
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የውጭ እርዳታና ብድርን በተመለከተ ወርልድ ባንክ ፤ አይ ኤም አፍ፤ ከለጋሾች እንግሊዝም ሆነች 

አሜሪካ ወይንም ሌሎች፤ በራሳቸው አጣሪና መርማሪ ቡድን፤ ኦዲተሮች፤ ሙሉ በሙሉ ሥራ ላይ 

እንደሚውል ደጋግመው አረጋግጠዋል፡፡ ከእርዳታው ገንዘብ ጋር በተያያዘ በየዘርፉ ሙስና የተባለ 

ነገር እንዳሌለበት ያውቃሉ፡፡ ሥራ ላይ ይውላል፡፡ ለጋሾች አድናቆት ያላቸውም በዚህ ነው፡፡ 

 

የተቃዋሚው አሳፋሪ ተግባር ለምን  ኢትዮጵያና ሕዝቧ እርዳታ አገኙ? ለምን ልማት መንገድ፣ 

ትምህርት ቤት፣ ጤና ጣቢያ ሌላም ሌላም  ተሰራበት? ብለው ደብዳቤ እየፃፉ፤ ሰልፍ እየወጡ፤ 

እርዳታው እንዲቆም የሚጠይቁት የእናት ጡት ነካሾች መሆናቸው ነው፡፡ የኢትዮጵያና የሕዝቧ 

ማደግ መሻሻል መለወጥ ለምንድነው የሚያማቸው? ለዚህ ሁሉ ያበቃን አዋራጁና  ክፉው ጠላታችን 

ድህነት ነው፡፡ 

 

እነሱ ሰጪና ለጋሽ ባለገንዘብ ስለሆኑ አንገት ማስደፋት አይችሉም፡፡ ከድህነት፣ ከተረጂነትና 

ከተመፅዋችነት ለመላቀቅና ለመውጣት ራስን ለመቻል፤ ለመከበር፣ አንገትን ቀና አድርጎ 

ለመናገርም፤ ለመራመድም ጠንክሮ ተግቶ መሥራት፤ አገርን ማልማት፤ የሕዝብን ኑሮ መለወጥ 

ይጠይቃል፡፡ ያኔ መከባበር ይመጣል፡፡ ድሀ ስለሆናችሁና እኛ ስለምንረዳችሁ እኛ ያልነውን ሁሉ 

መፈፀም አለባችሁ፤ መንበርከክ አለባችሁ፤ የሚለው የጥገኝነት ስሜት ሁሉ ይወገዳል፡፡ ብሔራዊ 

ክብርና ኩራትም የሚመጣው ይኼ መሆን ሲችል ብቻ ነው፡፡ 

 

እንደዜጋ ተቃዋሚው በውጭ ኃይሎች ላይ ያደርጉልኛል ብሎ እምነት ማሳደሩ የባርነት፤ 

የአጎብዳኝነት፤ የተገዥነት፤ ስሜት ነው፡፡ እኛ ኢትዮጵያውያን ይህን አልኖርንበትም፡፡ 

አናውቀውም፡፡ ይልቁንም መኩራትም መመካትም  የነበረባቸው  በራስ ሕዝብ በደሀው ወገናቸው 

ነበር መሆን የሚገባው፡፡፡ ለዚህ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ የውጭ ኃይሎች 

ኢሕአዴግን ላለፉት 20 ዓመታት  ጠንቅቀው ያውቁታል፡፡ ‘አባቶቻችን ለውጭ ኃይሎች 

መንበርከክን አላስተማሩንም፡፡” ያሉት፡፡ 

 

በውጭ ግንኙነትና ከጎረቤቶቻችን ጋር ባለው ወዳጅነት በተነሳው ጥያቄም ዛሬ በሶማሊያ ለተገኘው 

አንፃራዊ  ሠላምም ሆነ በሱዳኖች መካከል  ለወረደው እርቅና መግባባት  የቀድሞው ጠቅላይ 

ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ብዙ የደከሙለትና የለፉበት የበርካታ ዓመታት ውጤት መሆኑን አፅንኦት 

ሰጥተውታል፡፡ 

 

በእኛና በጎረቤቶቻችን መካከል ለሠላምና ለፀጥታው ዋናው ጉዳይ በምጣኔ ሀብት መተሳሰር 

መሆኑን፤ ከሁሉም በላይ ግን ከማንም ጋር ይሁን ከማን መጎዳኘት የምንፈጥረው ጥቅማችንን 

አስልተን ነው የሚል ጥልቅና በሳል አስተያየት ሰጥተዋል፡፡ ይኼ ነው በዜጎችም በመንግሥትም 



5 

 

በኩል የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም፤ ፀጥታና ደህንነት ሁሌም ከምንም ነገር በላይ ማስቀደም 

የሚገባን ተግባር፡፡ 

ጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግሥት በሕገ መንግሥቱ በግልፅ የተቀመጡና የተደነገጉ መርሆዎችን 

ተከትሎና አክብሮ እንደሚሰራ፤ የተጠያቂነት ሥርዓቶች ተተክለው እየተሰራባቸው መሆኑን፤ 

ከተጠያቂነት የሚያሸሽ ምንም ሥርዓት የለም ብለዋል፡፡ የተሰሩትን ያህል ሳይሰሩ የቀሩ፤ መሻሻል 

የሚገባቸውም ብዙ ነገሮች እንዳሉ መንግሥታቸው አምኖ እንደሚቀበል፤ ይህንንም ከሕዝቡ ጋር 

በመመካከርና በመነጋገር ችግሩንም ነቅሎ በማውጣት የእርምትና የማስተካከል እርምጃ እንደሚወሰድ 

ገልፀዋል፡፡ 

 

ዴሞክራሲ  በሂደት እያደር የሚጎለብት እንጂ በጥብጠን የምናጠጣው አይደለም፡፡ በምክንያት 

የማመን፤ በመቻቻል የማመን፤ የመደማመጥ፤ ልዩነትን በሰለጠነ ዘዴ መፍታት፤ እያደገና እየጎለበተ 

መሄድ እንደሚገባው በመግለፅ፤ በሠላምና በመነጋገር ለሚያምኑ ተቃዋሚ ኃይሎች ከሰማይ በታች 

ባለ ጉዳይ በመርሆዋችን  ላይ ተመርኩዘን እንነጋገራለን፡፡ ሆኖም ግን ብሔራዊ ደህንነታችንንና 

ፀጥታችንን በተመለከተ መቼም ሆነ መቼም አንደራደርም፤  ይኼ  በግልፅ  መታወቅ አለበት ነው 

ያሉት አቶ ኃይለማርያም፡፡ 

 

ከአሸባሪዎች ጋር  ለተቆራኙና  ለተገኙ በፓለቲካ ፓርቲና በጋዜጠኝነት ስም ከህጉ ውጭ የተለየ 

የሚደረግ ነገር የለም፡፡ እኛ እንደ መንግሥት የአመፅ በር እንዲጠብ ነው የምንፈልገው፡፡ 

የምንሰራው፡፡ ኑ! እንነጋገር፤ የዴሞክራሲ ጎዳና፤ የሠላሙ ጎዳና ክፍት ነው እያልን ነው፡፡ 

ከአንዳንዶቹም ጋር ድርድር ጀምረናል፡፡ ከህጉ ውጪ ከሄዱ ተጠያቂነት እንዳለ ያውቃሉ ብለዋል፡፡ 

አክራሪነትን  በተመለከተ በየትኛውም ኃይማኖት ውስጥ ያለ አክራሪነት አይበጅም፡፡ ከህጉ ውጪ 

ከሄዱ  እሣት መንካት መሆኑን አውቀው ወደ ሌላ ጉዳይ እንዳይገቡ እንመክራለን ብለዋል፡፡ 

 

የተቃዋሚው የፓርላማ አባል በአንዱ ጥያቄያቸው ‘‘ለእኔ የታሰሩት እነ አንዱዓለም አራጌና 

ጋዜጠኞች ለነፃነት የሚታገሉ አርበኞች እንጂ አሽባሪዎች አይደሉም” በሚል ለሰነዘሩት ሀሳብ አቶ 

ኃይለማርያም ጠንከር ያለ መልስ ነው የሰጡት፡፡ 

 

እነዚህ በህግና በማስረጃ በአሸባሪነት ተግባር ተሰማርተው ተገኝተው ታሰሩና ፍርድ ቤት ውሣኔ 

የሰጣባቸው  ናቸው፡፡ እነዚህ የእኛ አርበኞች ሳይሆኑ አተራማሾች ናቸው፡፡ ማነው አርበኛ ናቸው 

ብሎ የሚወሰነውስ? ብለዋል፡፡ 

 

ይህ ነጥብ ክብደት አለው፡፡ ስናውቅ ከአያት ቅድመ አያት እስከ አባቶቻችን ድረስ ሲወራረድ 

የቆየው ታሪክ አርበኝነት ከጠላት ጋር በሚደረገው ጦርነት ራስን ለአገርና ለሕዝብ፤ ለባንዲራ 
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መስዋዕት  አድርጎ በመስጠት መሰለፍ ነው፡፡ አርበኝነት ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም ክብር፤ 

ለሠላሟና ደህንነቷ፤ ለልማቷና ለእድገቷም መሥራትና መስዋዕት መሆን ነው፡፡ 

 

ኢትዮጵያ የብዙ አርበኞችና ባለታሪኮች አገር ናት፡፡ ከጣሊያን፣ ከደርቡሽ፣ ከቱርክ፣ ከግብፅ ሲዋጉ 

የወደቁ ብዙ  አርበኞች ነበሯት፡፡ ከሶማሊያ፤ ከሻዕቢያ ወራሪ ጋር ሲዋጉ፤ ሲፋለሙ የወደቁ፤ 

የቆሰሉ ናቸው - አርበኞች፡፡ አገርን ቀውስና ብጥብጥ ውስጥ ለመክተት፤ ሽብርን ለማዛመት ሲካለቡ 

የነበሩ እንዴት አርበኛ ይሆናሉ? 

የኑሮ ውድነቱንና የዋጋ ግሽበቱን በተመለከተ ስንዴ ከውጭ የሚመጣበትን ምክንያት ሲያስረዱ 

ገበሬው አንቆ ስለያዘው ከውጭ በብዛት ሲገባ ለገበያ ያወጣዋል የሚል አስተያየት ሰንዝረዋል፡፡ 

መድረክን በተመለከተ ብዙ ጊዜ አብረን እንስራ ብለን ለምነናል፡፡ ሥነ ምግባር ደንቡን አንፈርምም 

ብለው ረግጠው ወጥተዋል፡፡ በእኛ በኩል የሥነ ምግባር ደምቡን ከፈረሙ አብረን ለመሥራት ችግር 

የለብንም የሚል መልስ ሰጥተዋል  - ኃይለማርያም ደሳለኝ፡፡ 

 


