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ተመስገን ደሳለኝን ሳስበው ሳስበው… 

           ዮናስ 

ተመስገን ደሳለኝን ሳስበው ሳስበው ... የሚለው ርዕስ ለዚህ መጣጥፌ በሁለት ምክንያት የሚስማማ ሆኖ 

አግኝቼዋለሁ፡፡ የመጀመሪያው ምክንያት “እሾህን በሾህ” የሚለውን የሀገሬ ተረት መሠረት ያደረገ ነው፡፡ 

ይኸውም ተመስገን አሁን በታገደችውና ያለፉት ሁለት ዓመታት በተለይም ከአዲስ ነገር ጋዜጣ መቆም በኋላ 

በፖለቲካ አራጋቢነት ወይም ጭርታውን ለማደፍረስ አጀንዳ በመቅረጽና በማራገብ በጀብደኛ የጋዜጠኝነት 

መርህ የምትመራውን የፍትህ ጋዜጣ በዋና አዘጋጅነት የሚመራ በመሆኑ ምክንያት በአንድ በሉ አምዱና 

በርዕሰ አንቀጹ ከሚመርጣቸው ርዕሶች ጋር ተመሣሣይ ርዕስ መምረጥ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ ነው፡፡ 

ታስታውሱ እንደሆነ ከተመስገን መጣጥፎች "የጠቅላይ ሚኒስትሩን አማካሪዎች በጨረፍታ" በመነሳትና ብዙ 

ጨረፍታዎቹን መሠረት በማድረግ፤ በአናቱም ከአሪፍ ይኮረጃል የሚለውን የክቡር አቶ ግርማ ሰይፉን ብሂል 

መነሻ በማድረግ "ፍትህና አምደኞቿን በጨረፍታ" ስል ለአምስት ተከታታይ ክፍል ጨርፌያለሁ፡፡ 

ሲቀጥልም ተመስገን በጋዜጣ አልበቃ ያለውን የአሉባልታ ፖለቲካ “በአንባቢ ፍላጎት” በሚል ተቀጽላ 

“የመለስ አምልኮ” ሲል ለንባብ ያበቃውን ጥራዝ በመንተራስ “የመለስ አምልኮን በጨረፍታ” በሚል 

በተመሣሣይ በአምስት ያህል መጣጥፎች ስሞግተው ነበር፡፡ ስለሆነም “እሾህን በሾህ” ነውና “ከአሪፍም 

ይኮረጃል” እና  በዛሬው መጣጥፌም የመረጥኩት ርዕስ "እስክንድር ነጋን ሳስበው ሳስበው" ከሚለው የአንድ 

ወቅት የተመስገን መጣጥፍ በመኮረጅ ነው፡፡ 

ምንም እንኳን ተመስገን "እስክንድርን ሳስበው ሳስበው" በማለት ያስነበበን መጣጥፍ ይፋ በሆነ ጊዜ ፍርድ 

ቤቱ እነ እስክንድር በተጠረጠሩበት ወንጀል ላይ ውሣኔ ያልሰጠ ቢሆንም ተመስገን ግን እስክንድር የቅርብ 

ጓደኛው ከመሆኑ አንፃር፤ የሙያ አጋሩና የሥራ ባልደረባው መሆኑን መነሻ በማድረግ፣ የፍትህ ጋዜጣ 

አምደኛ መሆኑን ከግምት በመክተት፤ እስክንድርን "በፍፁም የተጠረጠረበት ወንጀል አይገልፀውም"፤ 

"እስክንድር ነፃ ነው"፤ "አሸባሪ ሳይሆን ነፃ ጋዜጠኛ ነው" ሲል በፍርድ ቤቱ ነፃነት ላይ ጣልቃ የገባበት 

ሙግት ነው፡፡ በሌላ በኩል ደግሞ መንግሥትን በፍርድ ቤቱ ነፃነት ላይ ጣልቃ እየገባ ነው  

ሲል የኮነነበት፤ የራሱን ለማየትና ለማስታወስ ያልሞከረበት፤ እርስ በርሱ የተጣረሰና ከራሱም ሀሳብ ጋር 

ያልተስማማበት መጣጥፍ ነበር፡፡ 

የሆነ የሆኖ ግን ፍርድ ቤቱ ነፃነቱን በጠበቀ መንገድ እስክንድር የተጠረጠረበትን ወንጀል መርምሮና ግራ 

ቀኙን ተመልክቶ፤ ከዚያም በላይ እነ እስክንድርም ያላቸውን አስተያያት እንዲገልጹ እድል ሰጥቶ፤ እነ 

እስክንድርን ጥፋተኛ ሆነው በማግኘቱ የሰጠው ብያኔ  ተመስገን ምን ያህል አሉባልተኛ ስለመሆኑ 

በተጨባጭ አረጋግጦልናል፡፡ 

ፍትህ ጋዜጣን በየሣምንቱ ከመከታተሌ አንፃር፣ እርሱ የፃፋቸው መጣጥፎች ሁሉ መሠረታቸው አሉባልታ 

ሆነው የሚገኙባቸው ተጨባጭ ማሳያዎች ከመብዛታቸው አንፃር፣ የእርሱን መጣጥፎች ፍሬና ገለባውን ለይቶ 

በመመልከት ደረጃ ከመመርመሬና ለመጣጥፎቹም ምላሽና የግል አስተያየቴን ስሰጥ መቆየቴ፣ እርሱ 
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እስክንድርን አውቀዋለሁ፣ እረዳዋለሁ ከሚለውም በላይ እኔም ተመስገንን የማወቅና የመረዳት አጋጣሚ 

ስለፈጠረልኝ ተመስገንን ሳስበው ሳስበው ... የተለያዩ ገጽታ ያላቸው እንድምታዎችና መደምደሚያዎች ላይ 

ደርሻለሁ፡፡ 

ሁለተኛው ምክንያቴ ደግሞ በኢህአዴግና በኢህአዴግ በሚመራው መንግሥት ውስጥ ከፍተኛ ሚና የነበረውና 

በትጥቅ ትግሉም ወቅት የፕሮፓጋንዳው ዘርፍ ቁንጮ ከነበሩት ግለሰቦች አንዱ ከሆነው ተስፋዬ ገብረአብ 

ጋር ተመስገን ተመሳስሎብኝ ያገኘሁት በመሆኑና፤ ምስስላቸውም በያሉባልታ ንግስናና በትርምስ 

ናፋቂነታቸው የሚገለጽ መሆኑ ነው፡፡ 

በይዘት ደረጃ ተመስገንን የማስበው በኢህአዴግና በጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የአመራርነት ዘመን 

ካስነበበን መጣጥፎችና ከጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ሞት በኋላም ከተስፋዬ ገብረአብ ጋር በተመሣሣይ 

ድረ ገጽ ላይ ያሰፈሯቸውን ሰሞነኛ ጽሁፎች መነሻ በማድረግ ነው፡፡ 

የተመስገን ሽፋንና ባንዲራ “ሕዝባዊነት፣ ኢትዮጵያዊነት" የሚሉና መሰል ማወናበጃዎች ናቸው፡፡ "ነፃ 

ጋዜጠኛ ነኝ" ይለንና ሣምንት ሳይቆይ በተቃዋሚ መድረኮች ላይ ዋነኛ ተዋናይ እና የትግል ስትራቴጂ 

ቀያሽ ሆኖ ይገኛል፡፡  

 

"ነፃ ነኝ" ይለንና ሳያስበው የቅንጅት አባል እንደነበረና የብርቱካን ሚደቅሳ ሁነኛ ጓደኛ መሆኑን 

ይተርክልናል፡፡ "ነፃ ነኝ" ሲለን ይከርምና የመረጃ ምንጮቹ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳና ፕሮፌሰር መሥፍን 

ስለመሆናቸው በራሱ ላይ ምስክርነቱን ይሰጠናል፡፡ "ነፃ ጋዜጠኛ ነኝ" ይለንና ብዙም ሳይቆይ ወጣቱን 

ለአመጽ፤ ጤነኛውን በሽተኛ፣ ኪራይ ሰብሳቢውን ልማታዊ፤ ልማታዊውን ኪራይ ሰብሳቢ አድርጎ በማቅረብ 

ያልሆነውን ሆነ፣ ያልተፈጠረውን ተፈጠረ በሚሉና መሰል የበሬ ወለደ ዘገባዎቹ ሕዝቡን ለሥጋት፣ ለሀሳብ፣ 

ለትርምስ በማጋለጥ ኢ ሕዝባዊነቱን ያሳየናል፡፡ ሲያሻው ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ውስጥ በመሰንቀር 

መሪ ጌታ ሆኖ ማህሌተ ገንቦውን ያወርድና መልሶ የአወልያውና የመጅሊሱ ዳኛና አድራጊ ፈጣሪ ለመሆን 

ይሞክራል፡፡ ተመልሶ ደግሞ የዋልድባው ገዳም አበምኔት በመሆን “ጊዜ ለኩሉ” ሲል ዳዊት ለመድገም 

ይሞክራል፡፡ "ፌዴራላዊ ሥርዓቱ ብሄርን መሠረት ያደረገ በመሆኑ የኢትዮጵያን አንድነት ይፈታተነዋል" 

ሲል  ጽፎ ሳይጨርስ ትምክህተኝነቱ ቀድሞት ቀዬው ላይ ድንኳኑን ይጥላል፡፡ 

የዴሞክራሲያዊ ሥርዓት መገለጫ ከሆኑት ውስጥ ዋነኞቹ ህገ መንግሥቱና ህገ መንግሥታዊ ሥርዓቱ 

እንዲሁም ምርጫ ነው ሲል ይፅፍና በሣምንቱ ህገ መንግሥታዊ ሥርዓቱን በመናድ የሽግግር መንግሥት 

ይቋቋም ሲል ይሞግታል፡፡ 

አጀንዳ የጠፋ ቀን ደግሞ ወደ ግለሰቦች ጓዳ ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝና ፈቃድ ዘው ብሎ ይገባል፡፡ ከጠቅላይ 

ሚኒስትሩ ጀምሮ አማካሪዎቻቸውን ለመዝለፍ፤ ይህ መች ይበቃውና የባሥልጣናቱን አፍ ያልፈቱ ልጆች 

ሳይቀር በከይሲ ስድቦቹ ይወርፋቸዋል፡፡ ይህን የተመስገን ባህሪ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ በነበሩ ወቅት 

በፍትህ ጋዜጣ ላይ ያነበብነውና ከብዙ በጥቂቱ የወሰድኩት ነው፡፡ መጨረሻው ጋዜጣውን እስከመዝጋት 
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ያደረሰው ቢሆንም ተመስገንን ሳስበው ሱሱ ሕዝብና ኢትዮጵያ ሳይሆኑ ትርምስ እና ያለመረጋጋት፣ የውጭ 

ቅጥረኝነት እና የባንዳነት ሱስ ነው፡፡  

እንምጣ ወደ ተስፋዬ ገብረአብ፤ አሁን ያለንበት መንግሥታዊ ሥርዓት አሁን ባለበት ቅርጽ እንዲገኝ ታግሎ 

አታግሏል፡፡ ፌዴራላዊ ሥርዓት ለኢትዮጵያ ብቸኛ አማራጭ መሆኑን ጽፏል፣ አስነብቧል፣ አስተምሯል፡፡ 

ስለ ኢህአዴግና ኢህአዴጋዊነት ድምጹን ከፍ አድርጎ ዘምሯል፡፡ ይህን እያደረገ ግን የትርምስ ስትራቴጂውን 

በለመደው ዘዴና በተዋበ የገለጻና የቋንቋ አጠቃቀም ስልቱ በቢሾፍቱ ቆሪጦች እና የቡርቃው ዝምታ 

በሚሉት መጽሃፎቹ ላይ ከትቧል፡፡ የበርካታ የሴራና የውንብድና ፖለቲካ ውስጥም ዋነኛው ሽፍታ የነበረ 

ስለመሆኑ ትቷቸው የሄዱት ሰነዶችና ሌሎች ሁኔታዎችን በማየት መገንዘብ ችለናል፡፡ ለፌዴራላዊ ሥርዓቱ 

እንዳልተጋ፤ ሊያውም ምንም ሳይጎድልበት በሠላም የለቀቃት ሀገርና አመራሩ ላይ፤ ሕዝቡና ብሄር ብሄረሰቡ 

ላይ ዘመቻውን ከፍቷል፡፡ ብሄርን ከብሄር በማበላለጥ ለማናከስና ቀድሞ ያልጨረሰውን የኤርትራ ተልዕኮ 

ለመቋጨት “የጋዜጠኛው ማስታወሻ” ሲል ፍፁም ሥነ ምግባር በጎደለው መንገድና ቢሆን እንኳ እንደ ሰው 

የማይገለጹ ፀያፍ ሁነቶችን ሳይቀር፤ አለቆቹ የነበሩትን እና  በራሱ ማህበራዊ፣ ምጣኔ ሀብታዊና ፖለቲካዊ 

ህይወት ውስጥ አዎንታዊና የጎላ ሚና የነበራቸውን አይጣል በሚያሰኝ ደረጃ ያንቋሸሸበትን መጽሐፍ 

አስነብቦን አልፏል፡፡ ‘‘ለምን?’’ ሲባል ተስፋዬም እንደ ተመስገን የትርምስ ሱሰኛ፣ ቅጥረኛና ቀናተኛ በመሆኑ 

ነው፡፡  

ብቻ በአጠቃላይ ተስፋዬና ተመስገን ትናንትና የሆኑትን ዛሬ አይገኙበትም፣ ትናንት የተናገሩበትን ምላስ ዛሬ 

አይደግሙበትም፡፡ ኢትዮጵያ ይሉና ብሄር ይሆናሉ፤ ሕዝብ ይሉና ግለሰብ ይሆናሉ፤ ሠላማዊ ትግል ይሉና 

አመፀኛ ሆነው ይገኛሉ፤ ነፃ ጋዜጠኛ ይሉና ካድሬ ይሆናሉ፤ ቅንነት ይሉና ነውጠኛ ይሆናሉ፡፡ ፍርድ ቤት 

ይሉና ራሳቸው ዳኛ ይሆናሉ፤ ምርጫ ቦርድ ይሉና ራሳቸው መራጭና አስመራጭ ሆነው ይገኛሉ፡፡ ስለሆነም 

እነዚህን ግለሰቦች ሳስባቸው ሳስባቸው ከአንድ ምንጭ የተቀዱ፣ የአንድ ሣንቲም ሁለት ገጽታዎች፤ 

የአሉባልታ ንጉሦች እና ትርምስ ናፋቂዎች፤ ሥነ ልቦናቸው ሁሉ በቅናት ዛር የተሞላ የማይረቡ ጥሬ  

ናቸው፡፡   

ተመስገንን ሳስበው ሳስበው ተስፋዬም አብሮ ይከሰትልኛል፤ ይህ በፊት የነበረኝ አስተሳሰብ ነው፡፡ እውነትም 

ተመስገንን ሳስበው ሳስበው የደረስኩበት መደምደሚያ ወይም የጠረጠርኩት ነገር እውን ሆኖ ደግሞ ዛሬ 

ከጠቅላይ ሚኒስትር ሞት በኋላም እንደተለመደው “በኢትዮጵያዊነት እና ሕዝብ” ሽፋን፤ ሱስ ነውና፣ ዛር 

ነውና ፍትህ ብትዘጋም በድረ ገጽ በኩል ብቅ ብሏል፡፡ እሱ ብቻ ቢሆን ደግሞ ባልገረመኝ፤ በተመሣሣይ 

ድረ ገጽ በአንድ አፍ፣ በአንድ ላይ ከተስፋዬ ገብረአብ ጋር መከሰታቸው ነው የበለጠውኑ ተመስገንን 

እንዳስበው የጋበዘኝ፡፡  

ውርጅብኙ በኢህአዴግና በአመራሩ ላይ ነው፡፡ ስትራቴጅውም አመጽ ነው፡፡ ይህንንም ሁለቱም በግልጽ 

ቋንቋ አስቀምጠውታል፡፡ ተመስገን ምን አለ፣ ተስፋዬስ? ኢህአዴግና አመራሩስ ምን እያደረገ ነው? አንድ 

በአንድ እንመልከትና ተመስገንን ሳስበው ሳስበው፤ የደረስኩበት መደምደሚያ ትክክል ነው? ወይም 

አይደለም? የሚለውን ዳኝነት ለእናንተ አንባቢዎቼ እተዋለሁ፡፡ 
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የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊን እና ኢህአዴግን ውድቀት ቀድሞም ቢሆን ከፍትህ ምሥረታ ጀምሮ 

ሲመኝ የነበረው ተመስገን ጠቅላይ ሚኒስትሩ መታመማቸውን መንግሥት በይፋ ከመግለጹ ቀድሞ 

የታመዋልን ሳይሆን የሞተዋልን ጥሩንባ የነፋው ተመስገን ደሳለኝ ነው፡፡ ጠቅላይ ሚኒስትሩን መግደል 

ያላረካው ተመስገን ወይም በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሞተዋል የውሸት ዘገባ ባልተደናገጠውና የተመኘውን 

ትርምስ ባልፈቀደው ሕዝብ የተናደደው ተመስገን፤ ገና አስቀድሞ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሞተዋል የውሸት 

ዘገባ ሳያበቃ |አፈ ጉባኤ ´ ሆኖ ፓርላማውን ለመበተን ጊዜ አልወሰደም፤ "ጠቅላይ ሚኒስትር"  ሆኖም 

የሚኒስትሮች ምክር ቤትን ለማቋቋም የቀደመው አልነበረም። የፈለገውን አንስቶ የደበረውን ጥሏል፤ ሹመት 

ሰጥቶ አፅድቋል፤ የሾመውን ሽሮና ምክር ቤቱን በትኖ የሽግግር መንግሥት አቋቁሟል፤ መጅሊሱን አዋቅሮ 

ሲኖዶሱንም ሾሟል ሽሯል። ሆኖም |ሕዝባዊነት እና ኢትዮጵያዊነት" ለኢ ሕዝባዊነቱና ለፀረ ኢትዮጵያዊነቱ 

የቀረቡ ሽፋኖች መሆናቸው ስለተረጋገጠ ህገ መንግሥቱና የፕሬስ አዋጁ በሚፈቅዱት መሠረት ልሣኑ 

እንዲዘጋ ሆኗል። 

ከተመስገን ልሣን መዘጋት በኋላ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማረፋቸው ይፋ ሲሆን ተመስገን እንደተመኘው 

ሕዝቡ ሊተራመስና ጮቤ ሊረግጥ ቀርቶ ነገሩ ሁሉ የተገላቢጦሽ ሆነ፤ በወቅቱ ምን እንደተሰማው ማወቅ 

ነበር ለኔ ቀድሞ የመጣልኝ ስሜትና ፍላጎት። የሆነ ሆኖ መንገዳችንና ጉዟችን ተቃራኒ በመሆኑ ይህን 

መረዳት ባልችልም ሕዝቡ ግን ለመለስ ያለውን ክብር በእንባውና በማህቶቱ፤ በፀሎቱና በምህላው ገልጿል። 

መለስ የኢህአዴግ ልጅ ነውና፤ የኢህአዴግ መስመር ያፈራው ጥበበኛና ሕዝባዊ ነውና ሕዝቡም ለመለስ 

በማንባት፣ ለኢህአዴግ ያለውን ክብር ገልጿል። መለስ የጀመረውንም ከድርጅቱ ኢህአዴግ ጋር በመሆን 

ለማስቀጠል ቁርጠኛ መሆኑንም ቃል ኪዳኑን በማደስ አረጋግጧል። 

በመለስ ሞት ዳንኪራ ቤቶች ያለማንም ትዕዛዝ ተዘግተው ከርመዋል፤ ባንዲራዎች ዝቅ ብለዋል፤ 

የቤተስኪያን ደወሎች ድምፃቸውን ከፍ አድርገው ሲያሰሙ ሰንብተዋል፤ የጁምአ ክራሞትም በዱአ የታጀበ 

ነበር። ሰማዩም ከመለስ ቤተሰቦችና ከኢህአዴግ ጋር አብሮ ሀዘን ተቀምጧል። ማንባት ባለበት ሰዓት ላይ 

ሲያነባ፤ ተሰብስበው በአደባባይ ለሚያነቡትም ብርሃን ፈንጥቋል። ብቻ ተፈጥሮና ኢትዮጵያ ከሕዝቧ ጋር 

ተዋህደው ስለመሪያቸው በአንድ ላይ  አልቅሰዋል፤ ምሥጋና በማቅረብም ሸኝተዋል። ከሀዘን ወደ ሥራ፣ 

ከለቅሶ ቃልን ወደ ተግባር በመለወጥ ሂደት ላይ ባለንበት በዚህ ወቅት ተመስገን ከገባበት ጉድጓድ 

በመውጣት፤ አይቶ እንዳላየ፣ ሰምቶ እንዳልሰማ፤ ጥቁሩን ነጭ፣ ነጩን ጥቁር የማድረግ ልማዱን ይዞ ብቅ 

አለና እንዲህ ሲል የተነፈሰውን የፍትህ ጡሩንባ በአመፀኛ ጓዱ Ethio. Com ተካ።  

ጥሩንባው የተነፋው Sat. Sep. 08. 2002 1፡51 am ነው። ነፊው ደግሞ ተመስገን ደሳለኝ ነው። ፍትህ 

ጋዜጣ ብትተነፍስም የፍትህ ጋዜጣ ዋና አዘጋጅ የሚለው ተቀጽላም አብሮ አለ። የጥሩንባ ነፊው መልዕክት 

ያው የተለመደውና በፍትህ ጋዜጣ ላይ ሲተረክ የነበረው አመፅ፣ ሽኩቻ፣ ግርግር ነው። የሰፈራችን አንድ 

የእድር ጥሩንባ ነፊ ትዝ አለኝ። ያው እሱም ሁሌ እንደተለመደው ነው ጥሩንባውን ሊነጋ ሲል 

የሚያስደምጠን። ወይ ቀብር ነው ወይም ስብሰባ፡፡ የተመስገንም ጽሁፍ ገና ከመነሻው "ከመለስ በኋላስ?" 

የሚለውን ርዕስ ስመለከትና ፀሐፊው ተመስገን መሆኑን ሳውቅ ያው እንደተለመደው አመፅ፣ ሽኩቻ፣ ግርግር 
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እንደሚሆን ምንም አልተጠራጠርኩም። እንዳልተጠራጠርኩትም ከጫፍ ጫፍ አንብቤው ስጨርስ ያገኘሁት 

ያው የተለመደውን ሽኩቻ፣ ግርግርና አመፅ ነው። 

|መለስ አልሞተም´፤ |ጀግና  አይሞትም" ከሚሉት ጀምሮ  አለ ገና  አለ ገና  አለ ገና |የእከሌም´ አለ ገና 

(የሁለት ባለሥልጣናትን ሥም እየጠሩ) እያሉ እስከሚጨፍሩ ሠልፈኞች ድረስ በአዲስ አበባ ጎዳናዎች 

ስንሰማቸው የነበሩ ድምጾች ናቸው። " ሲል በጽሁፉ ያሰፈረው ተመስገን ሲቀጥል ወደ ዘለፋውና 

ወደለመደው ግርግሩ የሚሸጋገረው ዱሮም ቢሆን አደንቀዋለሁ ሰልፍ የለመደና የሰልፍ አባዜ የተጠናወተው 

እስስት ሕዝብ ነው የሚል ዓይነት ይዘት ያለው ውግዘት በሕዝቡ ላይ በማውረድና የንዴቱን እከክ ሕዝቡ 

ላይ በማራገፍ ነው። 

ከዚያም እንዲህ ይላል። ጉዳይ አለን፣ አጀንዳ አለን ከፊታችን የተደቀኑብን በርካታ ጥያቄዎች አሉን 

ይህንንም መነጋገር ያስፈልገናል ሲል ደግሞ ተከታዩን ያስቀምጣል። |ይህ ዓይነቱ መነጋገር አስፈላጊ የሆነው 

ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ልክ ኢትዮጵያዊ እንዳልሆንን እና የሀገራችን ፖለቲካ እንደማይመለከተን ሁሉ ከዳር 

ቆመን |ስብሃት ነጋ እና በረከት ስምኦን ግብግብ ገጥመዋል፣  ሠራዊቱ እና ደህንነቱ ከህወኃት ጎን መሰለፉ 

አይቀርም፣ ጄነራል ሣሞራ የኑስ እያንገራገረ ነው፤ ጂኒ ቁልቋል’’ በሚሉ የፖለቲካ ዜናዎች "ቢዚ" መሆንን 

የመጨረሻ ግዴታችን እያደረግነው ስለሆነ ነው ይላል። 

ከዚያም የተለመደውን እና የተጣላ በሌለበት ብሄራዊ እርቅ፣ ኢትዮጵያዊነትና ሕዝባዊነትን ከዘመረ በኋላ 

የፖለቲካ እሥረኞች ይፈቱ፣ እገሌ ይለቀቅ፣ ህገ መንግሥቱ  ይስተካከል ፣ ምርጫ ቦርድ ይፍረስ - የሚሉና 

የመሳሰሉ ጥያቄዎች በማቅረብ፤ ካልሆነ ግን አማራጩ አመፅ ነው። መስዋዕትነትን ለሚያስከፍል አመፅ 

ተዘጋጁ ሲል ጥሪውን ለሀዘን የወጣነውን ያህል "ነቅለን መውጣት አለብን" በማለት ያስተላልፋል። 

ተመስገንን ሳስበው ሳስበው ብዬ ከላይ እንደጠቀስኩቱ መገለጫዎቹ  እዚህች ጥሪውም ላይ የተለመደውን እና 

ያሰብኩትን ሆኖ አግኝቼዋለሁ። ለግርግር፣ ለአመፅና ሁከት ካለው ፍላጎትና ለተፀናወተው ሱስ ሲል አሁን 

የተናገረውን መልሶ እንደማይደግም፤ ትናንት ያወራውን ዛሬ እንደሚዘነጋ፣ ነፃ ነኝ ይልና ካድሬ ሆኖ 

እንደሚገኘው ሁሉ በዚህች የአመፃ መጣጥፉም ነጭ ውሸታምነቱ ጎልቶ ወጥቷል። 

ተመስገን ሀዘኑን በአደባባይ  በገለፀው ሕዝብ ከመናደዱ የተነሳ የሰልፍ ሱስ የተፀናወተው እስስት ሕዝብ ሲል 

የኮነነውን ሕዝብ መልሶ "መቼም ይህ ሁሉ ሕዝብ ያዘነው አቶ መለስን ወዶ እንዳልሆነ ህወኃትም ብአዴንም 

ያውቁታል" በማለት ሕዝቡ ለሀዘን እንዳልወጣ ይልቁንም ቀደም ብሎ እንደተገለፀው አለ ገና አለ ገናን 

ሊጨፍር ነው በማለት  ለመሞገት ይሞክርና ተመልሶ ሕዝቡ ለሀዘን መውጣቱን (ራሱንም ጨምሮ) 

ያረጋግጥልናል። 

አጭር መልዕክት ከኢህአዴግ ውጭ አማራጭ ለምትሹ የሚለው ተመስገን |እነሆም ከዚሁ ጎን ለጎን 

የኢህአዴግ ውሣኔ ምንም ሆነ ምን) በሃገራችን ጉዳይ የመወሰን መብታችንን ለማስከበር ለሃዘን የወጣነውን 

ያህል´ ነቅለን መውጣት ብቸኛ አማራጫችን ነው ይለናል። የተሰመረበትን ሐረግ ልብ ይሏል። 
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አዎ ለዚህም ነው ተመስገንን ሳስበው ሳስበው ተመስገን ውሸት ነው፣ ተመስገን ቅጥረኛ ነው የምለው። ሌላም 

አለላችሁ…ጂኒ ቁልቋል በሆኑ የፖለቲካ ወሬዎች ቢዚ ሆነን ከርመናል ምናምን የሚለው። ሲጀመር ጂኒ 

ቁልቋል ያላቸውን ወሬዎች ያየነውና የተመለከትነው እኮ በፍትህ ጋዜጣ መሰለኝ። ስለሆነም ባልተጨበጠና 

ጂኒ ቁልቋል ዘገባዎች ቢዚ የሚያደርጉን ተመስገንና ፍትህ ጋዜጣ ናቸው። ይህ ደግሞ በገዛ ራሱ ላይ 

የተሰጠ ምስክርነት ይመስለኛል ለኔ።  

አዎ ለዚህም ነው ተመስገንን ሳስበው ሳስበው፣ ከፈሱ የተጣላ፣ ውሸታም፣ ትርምስ ናፋቂ፣ ግርግር ፈላጊ፣ ሽብር 

አቀጣጣይ፣ መርዶ ነጋሪና የበሬ ወለደ፣ የዜሮ ድምር ፖለቲካ ሰለባ ሆኖ የማገኘው። 

ተመስገንን ሳስበው ሳስበው ተስፋዬ ገብረአብም አብሮ ይከሰትልኛል የምለው ወድጄ አይደለም። ተስፋዬም 

በዚሁ ድረ ገጽ ላይ ተመስገን አጭር መልዕክት ያለውን አጭር ምክር ብሎ ልክ እንደ ተመስገን ያልበላውን 

አኳል። 

ለእኔ የገረመኝ ያልበላውን ማከኩ አይደለም። እድሜ ዘለላሙን ያልበላውን ማከኩ ስለማይቀር። የገረመኝ 

"አጭር ምክር ለጓዶች" ብሎ ማሽሟጠጡ ነው። ምክሩ ደግሞ ተመስገን ደሳለኝ ከጠቅላይ ሚኒስትራችን 

ህልፈተ ህይወት አስቀድሞ ያቋቋመውን የሚኒስትሮች ምክር ቤት፣ የሾመውንና የሻረውን ባለሥልጣን፤ 

ያቋቋመውን ምክር ቤት፤ ያነሳውንና የጣለውን፣ የዘለፈውንና ያንጓጠጣቸውን ሹመኞች መልሶ ራሱ በይሆናል  

አእምሮው ባቋቋመው ምክር ቤት መፅደቅ አለበት የሚል ነው፡፡ በቡርቃ ዝምታና በቢሸፍቱ ቆሪጦች 

መጽሃፍቱና የጋዜጠኛ ማስታወሻ በሚለው ድርሰቱ  የከተባቸውን እና ያልተሳኩለትን የብሄር ሴራዎች ምቹ 

ሁኔታ የተገኘ መስሎት የደገመበትና  የተመኘበት ተራ ወሬና አሉባልታ ነው። 

ስለሆነም ነው ተመስገንን ሳስበው ውሸት፣ አሉባልታ፣ ቅጥረኝነት፤ ተስፋዬን ሳስበው ሳስበው ተመስገንና 

መገለጫዎቹ ተደርድረው ድቅን የሚሉብኝ፡፡ ለወዳጅም ለጠላትም ኢህአዴግ ምን እየሰራ ነው የሚለውን 

በአጭሩ ማየትና መደምደም ለተመስገን ሳስበው ሳስበው ጥሩ መቋጫና ማረጋገጫ ስለሚሆን ኢህአዴግ 

ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ህልፈት በኋላ ምን ሰራ? የሚለውን እንመልከት፡፡ 

የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው የሕዝቡን መነሳሳትና ለፓርቲው የሰጠውን አደራ ገምግሞ በታላቁ መሪ በሣል 

አመራርና በኢህአዴግ የተነደፈውን የዕድገትና የትራንስፎርሜሽን ዕቅድ በከፍተኛ ርብርብ ለማሳካት ውሣኔ 

ያሳለፈው በሥርዓተ ቀብሩ ማግሥት ነው። 

የሕዝቡን ተነሳሽነትም የተለያዩ የሕዝብ አደረጃጀቶችን በመደገፍ ወደ ተጨባጭ ውጤት ለመቀየርና 

የተጀመረውን የህዳሴ ጉዞ በበለጠ ግለት ለማስቀጠልም ወስኗል። 

 

በገጠር በተፋሰስ ልማት፣ በመስኖና በተለያዩ የውኃ አሰባሰብ ዘዴዎች እንዲሁም በዘመናዊ የግብዓት 

አቅርቦትና የሙሉ ፓኬጅ አጠቃቀም ዙሪያ አርሶ አደሩን በማሳተፍና በመደገፍ የገጠር ልማት ሥራዎችን፣ 

የአርሶ አደሩን ምርታማነትና ተጠቃሚነት በከፍተኛ ፍጥነት ለማስቀጠል አጽንኦት ሰጥቶም መክሯል። 
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በከተሞች የነዋሪውን ተጠቃሚነት ለማሳደግ የተጀመረውን የጥቃቅንና አነስተኛ ልማትና የሥራ ዕድል 

ፈጠራ ለማስፋት በመረባረብ እንዲሁም በዕድገትና የትራንስፎርሜሽን ዕቅዱ ከፍተኛ ትኩረት የተሰጣቸውን 

የባቡር፣ የኢንዱስትሪዎችና የታላቁ ህዳሴ ግድብ ጨምሮ ሌሎች የኃይል ማመንጫ ተቋማት ግንባታዎችን 

ለማስቀጠል ሰፊ ምክክር አድርጓል። 

 

በተለይ መልካም አስተዳደርን ለማሻሻልና በራሱ ተሳትፎ የሕዝቡን አደራ በብቃት ለመወጣት 

በሚቻልባቸው አቅጣጫዎች ዙሪያ አፅንኦት ሰጥቶ መክሯል። 

ኮሚቴው የመንግሥትን የገቢ አቅም የማጠናከር፣ ቁጠባና ኢንቨስትመንትን የማበረታታት፣ የዋጋ ግሽበትን 

የመቆጣጠር፣ የኤክስፖርት ገቢን የማሳደግ፣ ልማታዊ የግል ዘርፍን የማጎልበት ሥራዎችን አፈጻጸም 

በተመለከተ እስካሁን ያሉበትን ሁኔታዎች ቃኝቷል፡፡ አሁን ካለው መነሳሳት አኳያ ዕቅዶችን በፌዴራልና 

በክልሎች በዝርዝር ፈትሾ ለላቀ ግብ መንቀሳቀስ እንደሚገባም አመልክቷል። 

 

መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ በታላቁ መሪ ህልፈት ወቅት ያሳየውን ተነሳሽነትና ቁርጠኝነት በቀጣይም 

ድህነትን በፍጥነት በማስወገድ የሕዝቡን ተጠቃሚነት በማረጋገጥ የአገሪቱን ህዳሴ ለማፋጠን በሚደረገው 

ርብርብ ከጎኑ እንዲቆም ግንባሩ ጥሪውን አቅርቧል። እኛ ኢትዮጵያውያንም እንደተለመደው ለጥሪው ፈጣን 

ምላሽ እንሰጣለን።   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


