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ሳይፀነስ የጨነገፈው አብዮት 

ዮናስ  03/24/13 

አጀንዳዬ የልዕልና ጋዜጣ ማኔጂንግ ዳይሬክተር ተመስገን ደሣለኝ በቁጥር 4 መጋቢት 

13/2005 ልዕልና ጋዜጣ ላይ ያስነበበን እና “የዘገየው አብዮት” በሚል ያቀረበልን ጉዳይ ነው፡፡ 

ታዲያ ጉዳዬ ከተመስገን ሳይሆን በመጣጥፉ ላይ የቀረቡትና የዜሮ ድምሩ ስብስብ ነፀብራቅ 

የሆኑት ሳይፀነሡ የጨነገፉ የአብዮት ምልከታዎች ናቸው፡፡ ይህ ሃሣብን በሃሣብ የመታገልና 

የመሞገት ጉዳይ ተገቢና የዴሞክራሲያዊነት መገለጫ ከመሆኑም በላይ ተመስገንም ብዙ ጊዜ 

“የሚዘምርለት” ሃሳብን በነፃ የመግለፅና የመፃፍ መብትን የተመለከተ ጉዳይ ነው፡፡ ሆኖም ግን 

ጉዳዬ ከተመስገን ሳይሆን በተመስገን ከቀረበውና አስቀድሞ ከጨነገፈው  አብዮት ጋር ነው 

ያልኩበት ምክንየት በዚህችው ጋዜጣ ላይ ተመስገን ከራሡ “የነፃነት ዝማሬ” ጋር ተጣልቶ 

ስላገኘሁት ነው፡፡  

 ይኸውም “የስም ማጥፋት ዘመቻው በአዲስ መልክ ተጀምሯል” በሚል ርዕስ  በቀረበው 

የልዕልና ጋዜጣ ዜና ላይ ተመስገንን ሳይሆን ሃሣቡን ሲሞግቱ የነበሩ ሃይሎችን ሁሉ በአንድ ላይ 

ካድሬ ብሎ ለመሠየም ″በብዕር ስም እየፃፉ የልእልናንም እድሜ ለማሣጠር የሚታትሩ ሃይሎች 

ሥራቸውን በአዲስ መልክ ጀምረዋል″ ማለቱ ነው፡፡  

 ጉዳዩን ፈታ አድርገን ስንመለከተው ተመስገን ከዚህ ቀደም″ የመፃፍ  ነፃነታችንን አጣን″ 

ሲል የሌሎችን የመፃፍ ነፃነትም ተቀብሎና አክብሮ ሊሆን እንደሚችል ይገመታል፡፡ መተቸት 

ያነቃል፤ እራስንም ያሳያል፤ ሲል እራሱም ቢተች እንደማይጠላና ይልቁንም እንደሚያነቃውና ወደ 

እርምት ሊወስደው እንደሚችል፤ ከትችቶቹም የሚጠቅመውን መውሠድ እና የማይጠቅመውን 

መጣል ደግሞ የግል መብቱ መሆኑን ተቀብሎ ሊሆን እንደሚችል ማሠብ የዋህነት አያሠኝም፡፡  

 ተመስገን ተቃዋሚ ፓርቲዎችንና አመራሮቻቸውን ለሃሳብ ቅድሚያ የማይሠጡ፣ ለንግግር 

በራቸውን የማይከፍቱ በመጠላለፍ ሤራ የተተበተቡ እና የነገሯቸውን ትተው ያልነገሯቸውን 

በማጎን የሚወራጩ ሲል ፀረ ዴሞክራሲያዊ ባህሪያቸውንና ግለኝነታቸውን ሲያሳየን እርሡ 

እንደጋዜጠኛ (ከሆነ) ለሃሳብ ቅድሚያ እንደሚሠጥ፤ በንግግር የሚያምንና ለዴሞክራሲያዊ አካሄድ 

ዝግጁ ሆኖ ነው ብለን ለመገመት ሌላ ምክንያት መፈለግ የለብንም፡፡  

ሆኖም ግን ተመስገን ከላይ ርዕሱ በተጠቀሰው ዜና ላይ (የጋዜጣው ኃላፊ እንደመሆኑ) እርሱ 

የሚፅፋቸውን እና አምደኞቹ የሚጽፏቸው ሃሳቦች ላይ (እኔ ለእነርሱም ለቀድሞዋ ፍትህ ሳይቀር  

ልኬ ነበር) የምንጽፈውንና የምንልካቸውን ሁሉ ካድሬ ናቸው ሲል በመለጠፍ ተራ ማስፈራሪያ 
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መደርደሩ ስላሳዘነኝና ስለታዘብት ነው፡፡ በመሠረቱ ካድሬስ ቢሆን የመፃፍ መብት የለውም ወይ? 

ብዬ ተመስገንን ብጠይቀው ምላሹ ምን ሊሆን እንደሚችል አላውቅም፡፡ አይጋ ፎረምና አዲስ 

ዘመን ሌሎቹም መጽሄትና ጋዜጦች፤ ልዕልናስ ብትሆን የሚላክላትን መጣጥፍ ከሃሳብ ባሻገር  

መመዘኛዋ ካድሬነትና የመሣሠሉት ጉዳዮች ይሆኑ? ይህ ከሆነ በእውነቱ ተመስገን ገና አልገባውም 

ወይም አውቆ እንዳልገባው ሆኗል፡፡  

 ከዛ በተረፈ ግን ማንም ምንምና ያሻውን የመፃፍና ይፋ የማውጣት ህገመንግስታዊ መብት 

ያለው ሲሆን ከመብቱ ባሻገር የሆኑና የሠዎችን ወይም የድርጅቶችን መብት የሚጥስና ስም 

የሚያጎድፍ ከሆነ ግን የሚጠየቅበት አሠራር ነው ያለው እንጂ፤ እንዴትስ ሆኖ ነው የምትጽፉት፣ 

እኛ ብቻ እንፃፍ፤ እናንተ አንብቡ፤ ከዚያ ባሻገር መራመድ ያስወግዛል፤ የሚሉትና የመሣሠሉቱ 

ድንፋታዎች ድንፋታ ከመሆን የዘለለ ሚና ቢኖራቸው እንኳ የእነተመስገንን ኢዴሞክራሲያዊነት 

የሚያጋልጡ መሆናቸው ብቻ ነው፡፡  

 ለመጻፍ ደግሞ የግድ ሹሩባ ተሠርተን ከፎቶግራፋችን ጋር መታየት አለብን ብዬ 

አላስብም፡፡ ቁምነገሩ በብዕር ስምም ሆነ በመታወቂያ  ስም ባሻህ መንገድ መፃፍ ያስቻለህን 

ህገመንግስታዊ መብት የመጠቀም ጉዳይ ነው፡፡ ሙግቱም በሃሳብ አልያም ደግሞ ህገ መንግስታዊ 

መብቴን ነክተሃል አልነካህም በሚሉ አጀንዳዎች ዙሪያ እንጂ የሚፅፈውን እናውቀዋለን ፤እገሌ 

ነው፤ እገሊት ናት፤ ያኛው መ/ቤት ነው፤ የመሣሠሉትን እየጠቃቀሱ መትፋት የድንቁርናና  

የኪሣራ ምልክቶች ናቸው፡፡  

 የሆነ ሆኖ ካድሬም ሆንኩ ተለጣፊ በብዕር ስሜም ሆነ በመጽሃፍ ስሜ ቀድሞም 

እየሞገትኩህ ነው፤ ዛሬም ሣይፀነስ የጨነገፈውን እና ላንተ የዘገየውን አብዮት እንደገና 

እሞግትሃለሁ፡፡  

ቀደም ብዬ እንዳሠመርኩበት ሙግቴ የሃሳብ ነውና ለአንባብያን ግልጽ ይሆን ዘንድ 

መጀመሪያ በተመስገን “የዘገየው አብዮት” ትርክት ላይ የሙግቴ መጀመሪያ የሆኑትንና ርዕሠ 

ጉዳዬን የሚያጠነክሩልኝን ሃሣቦች ለቃቅሜ በጥቅል ላቅርብ፡፡  

የዘገየው አብዮት የመነሻ ሃሣብ የአረቡ ዓለም አብዮት ነው፡፡ በዚሁ መነሻ መሠረት የአረቡ 

አለም አብዮት ኢትዮጵያ ውስጥ ሊደገም እንደሚችልና የቆይታ ጉዳይ እንደሆነ በወቅቱና 

በተደጋጋሚ ሲገልጽልን የነበረው ፀሐፊ  ዛሬ አብዮቱ ወደ 2 ዓመታት ካለፈውና አንጎበሩም 

ከታህሪር አደባባይ አልላቀቅ ባለበት ሁኔታ ላይ የቀናቱን ጉዳይ ወደዘገየውና ግን ደግሞ አሁንም 

የመፈጸሙ ጉዳይ ላይ ጥርጣሬ እንደሌለው የሚያወሳ መጣጥፍ ነው ያስነበበን፡፡  
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ተመስገንን በዚህ መጣጥፍ የግብጽና የቱኒዚያ ህዝባዊ አመጽ ኢትዮጵያ ውስጥ ከመቅጽበት 

ይፈፀማል ሲል ያወጀበትን ምክንያቶች እና ግን ደግሞ ሳይፈፀም የቀረበትን ምክንያቶች፣ 

አለመፈጸሙ ደግሞ የዘገየ እንጂ ህልም ሆኖ እንደማይቀር ያሠመረበትን ምክንያቶች ገልፆልናል፡፡  

ስለሆነም ተመስገን መስቀል አደባባይ ከመቅጽበት የታህሪር አደባባይ እንደሚሆን 

ያረጋገጠበት ምክንያቶችና አሁንም ዘገየ እንጂ የማይቀር ጉዳይ ነው ሲል ያቀረባቸውን 

ምክንያቶች በመደርደር የመስቀል አደባባይ የታህሪር አደባባይ የማይሆንበትን፤ ሊሆንም 

የማይችልበትን እና ሃሣቡም እነተመስገን ህዝብ በሚሉት ውስጥ ሳይፀነስ በዜሮ ድምሩ ስብስብ 

ውስጥ ህልም ሆኖ የቀረና የጨነገፈ አብዮት መሆኑን በተጨባጭ ማሣያዎች እያቀረብኩ 

እሞግታለሁ፡፡  

እንደተመስገን ትርክት የመስቀል አደባባይ ከመቅጽበት የታህሪር አደባባይ የሚሆንበቱ 

ምክንያት “ሥርዓቱ ለሁለት ዓሥርታት በሥልጣን ላይ መቆየቱ፣ አስከፊ ድህነት መሥፈኑ፣ የስራ 

አጡ ቁጥር ማሻቀቡ፣ ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች ክብር አልባ መሆናቸውና የፍትህ እጦት” 

ሲሆኑ ይህንኑም ቁጥራቸው የበዛ ነው ያላቸው ምሁራኖች እነዚህ ችግሮች በጊዜ መፍትሔ ካላገኙ 

አብዮት ወደሚያቀጣጥል “ካምሱርነት ” ለመቀየራቸው የተለያዩ ሃገራትን ታሪክ ጭምር ጠቅሰው 

በርካታ ጽሁፎችን ስላስነበቡት እንደሆነ ገልጿል፡፡ (እስከመጨረሻው  ያሠመርኩባቸው ሃሳቦች 

የበለጠ ትኩረት የሚሹና የሙግቴ ማጠንጠኛ መሆናቸውን ከወዲሁ አወሣለሁ)፡፡  

ታዲያ እነዚህና ከላይ የጠቀሱቱ ምክንያቶች ከተለያዩ ሃገራት ታሪክ  ጋር ተደምረው 

ከመቅጽበት ይከሥቱታል የተባለው አብዮት ለተመስገን ወደመዘግየት ሲለወጥ ለእኔ ደግሞ 

ቀድሞውንም  ሳይፀነስ የጨነገፈ  ሆኖ አለ፡፡  

አሁን ለተመስገን የዘገየ ከሆነና ሳይፀነስ የጨነገፈ ካልሆነ፤ ጥያቄው ከላይ የተጠቀሱት 

ምክንያቶችና የሃገራት ታሪኮቹ ልብወለዶች ናቸው ማለት ነው፡፡ ካልሆነም ደግሞ በቂ አልነበሩም 

ወይም ሌላ ምክንያት ሊያስፈልገን ነው ማለት ነው፡፡ ተመስገን የራሡን ምክንያት አሥቀምጧል፡፡ 

ምክንያቱ ትክክል ነው? አይደለም? ወደ ኋላ እንመዝነዋለን፡፡  

በተመስገን ትርክት መሠረት የእነግብጽ አብዮት ወደ መስቀል አደባባይ ያልወጣው 

ሥርዓቱ የደህንነት ተቋማቱን፤ መከላከያና የፖሊስ ሠራዊቱን በማጠናከሩ እና ለዚህም ብዙ  ወጪ 

በማውጣቱ ነው፡፡ ከዚያም አልፎ ይኸው ሥርዓት ጋዜጦችን እና ማህበራዊ ድረገጾችን በማፈኑ፣ 

አባላቱን በማብዛቱ እና የሥለላ መዋቅሩን በማጠናከሩ ከዚህም በላይ ደግሞ ግዙፍ ፕሮጀክቶችን 

አዘጋጅቶ (የህዳሴውን ግድብ ለማለት ነው) እንደ ማስቀየሻ መጠቀሙ አብዮቱን ያዘገዩ 

ምክንያቶች ናቸው። ሲል ትርክቱን ይቀጥላል፡፡  
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ይህንኑ የተሠመረበት ጉዳይ ለማጠናከርም ፀሃፊው ዘጋርዲያን የተሠኘውን የእንግሊዝ 

ጋዜጣ እንዲህ ዋቢ አድርጎታል፡፡ “የዓባይ ግድብን የመሠለ ግዙፍ ፕሮጀክት ለመገንባት ቅድመ 

ዝግጅቱ መጠናቀቅ የተበሠረውም በዚያው ሰሞን የሆነው መንግስት ለልማት ቁርጠኛ  አቋም የያዘ 

በማስመሰልና ተስፋ በመስጠት ተጨማሪ ማስቀየሻ ለማግኘት በተሠላ ጨዋታ ይመስለኛል፡፡ ″ 

አሁን ደግሞ የዘገየውን አብዮት የሚያፈነዱ ምክንያቶች ናቸው ሲል ያቀረባቸውን ነጥቦች 

እንመልከት፡፡ የምክንያቶቹ መነሻ መለስና ከመለስ ሞት በኋላ ያሉት ሁኔታዎች እንደሆኑ 

የሚገልጸው ተመስገን ከእኔ ርዕሰ ጉዳይጋር የሚያያዘውና ከጠቀሣቸው ነጥቦች ውስጥ ሊሞገት 

ከሚገባው ሃሳብ የመጀመሪያው ነጥብ “… የሰውዬው (መለስን ለማለት ነው) በድንገት ማለፍ 

ለፓርቲው የከፋ የሆነው ከ”ውርሶቹ” መሃል የበዛው ጊዜ ጠብቆ የሚፈነዳ አደጋ መሆኑ 

ይመስለኛል″ የሚለው ነጥብ ነው፡፡  

“አዲሱ መለስ” ማነው? የደኢህዴኑ ኃይለማርያም ደሳለኝ? የህውሃቱ ደብረጽዮን 

ገ/ሚካኤል? የብአዴኑ  ደመቀ መኮንን? ወይስ የኦህዴዱ ሙክታር ከድር? የሚለው ጥያቄም ምላሽ 

የሚያሻው የሁለተኛው ርዕሠ ጉዳይ   ሁለተኛ መከራከሪያዬ ነው፡፡  

ሌላውና 3ኛው መከራከሪያዬ በተመስገን “የዘገየውን” አብዮት ሊያፈነዳው እንደሚችል 

በምክንያትነት የቀረበው ኦህዴድን የተመለከተውና “ከኢህአዴግ አባል ፓርቲዎች አብላጫ ህዝብ 

ስለወከልን ሥልጣን በቁመታችን ልክ መያዝ አለብን” የሚል የታችኛው ካድሬ  ግፊት ተጠቃሽ 

ነው” በሚል የቀረበው መከራከሪያ ነጥብ ነው፡፡  

ማህበራዊ ድረገፆች የአሜሪካ የጀርመን ድምጽ ሬድዮና ኢሣትን የመሣሠሉ ሚዲያዎች 

መታፈናቸውም በተመስገን በኩል “ዘገየ” የተባለውን አብዮት ሊቀሠቅሱ የሚችሉ እንደሆነ የቀረበ 

ሲሆን አሁን ያለውን ቡድናዊ አመራርም “የጨዋታውን ሕግጋት ያልተረዳ” በመሆኑ የዘገየውን 

አብዮት  አቀጣጣይ ሊሆን እንደሚችል በምክንያትነት ቀርቧል፡፡  

እነዚህም የምሞግታቸው  የተመስገን ሃሳቦች ሲሆኑ ከሁሉ በላይና ዘርዘር አድርገን 

መመልከቱ የሚገባን ነጥብ ለአዲሡ አሥተዳደር መውጫ በር ተደርጎ በተመሥገን በኩል 

እንደምክር የቀረበው ሃሳብ ነው፡፡ እንዲህ ይላል” የሆነ ሆኖ በግሌ አዲሱ አስተዳደር “የመውጫ 

በር” ሊያስገኝለት የሚችለው ብቸኛ አማራጩ ከመለሥ ሥነ ልቦና ራሡን ነፃ ማውጣት ብቻ   

የመሥለኛል፡፡ ይኸውም አቶ መለስ ከተቀናቃኞቹ ጋር “ሰጥቶ በመቀበል” መርህ ላይ የተመሠረተ 

ድርድር (ንግግር) በጭራሽ አድርጎ ካለማወቁ ጋር የሚያያዝ ነው፡፡ …. የቀድሞው ጠቅላይ 

ሚኒስትር በጉልበትና በብልጠት አንድ አድርጎ በማሠር ተሸክሞ ያዘገየውን አብዮት ሙሉ በሙሉ 

የማስቀረት እድሉ ገና ከእጃቸው አልወጣም ፡፡……”  
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 በሌላ በኩል ለአብዮቱ ቅጽበታዊ ያለመሆንና  ″ለአብዮቱ መዘግየት″  ምክንያት ናቸው 

ሲል ሌሎች  ነጥቦችም  ተመስገን ደርደሯል  ፡፡ የመጀመሪያውና ለአብዮቱ መጨንገፍ 

በምክንያትነት የቀረቡት ተቃዋሚ ፓርቲዎች ሲሆኑ በአደረጃጀትም ሆነ በአላማ ጽናት ጠንካራ 

ሆኖ ይህን ዓይነት ሃላፊነት ለመውሰድ የሚችል የተማከለ ፓርቲ አለመኖሩ መሆኑም በፀሐፊው 

ተገልጿል፡፡ በሁለተኝነት ለአብዮቱ  መጨንገፍ ተከሳሽ ሆነው የቀረቡት ደግሞ “የመብት 

ተሟጋቾች″ Activist ናቸው፡፡ እነዚህ ተሟጋቾች    በግብጽ የተደረገው አብዮት ላይ የነበራቸውን  

ሚና በኢትዮጵያ ባለመድገማቸው በፀፊው  የተጠያቂነት ክስ ቀርቦባቸዋል፡፡ ለክሡ መሠረት ሆኖ 

በፀሃፊው የቀረበው  ደግሞ የሃይማኖት ጣልቃ ገብነት፣ የደሞዝ ማሻሻያ፣ የዜጎች መፈናቀል፣ 

የመሬት ቅርምትና የዋጋ ንረትን የመሠሉ ጮማና ሊጮኹ የሚችሉ አጀንዳዎች ባሉበት ሃገር ላይ 

ዝም የማለታቸው ጉዳይ ነው፡፡  

በመጨረሻም አሁንሥ ተሥፋዬ ማነው? የሚል ጥያቄ በፀሃፊው ቀርቦ ምላሹም ወጣቱ 

መሆኑ ተተንትኗል፡፡ ስለሆነም ″ወጣቱን  ለቁጣ በቶሎ የሚያነሣሣ” በርካታ ምክንያቶች 

በመኖራቸው የዘገየው አብዮት እንደሚፈነዳ በመግለጽ ትርክቱን ይቋጫል፡፡  

አሁን ከላይ ወደጠቃቀስኳቸውና መከራከሪያ ነጥቦቼ ናቸው ወዳልኳቸው እንመለስ    

የአረቡ ዓለም አብዮት በኢትዮጵያ ይደገም ዘንድ በርካታ ምሁራን የተለያዩ አገራትን 

ታሪክ በማጣቀሥ የሠጡት ትንበያ ( ሰጥተው ከሆነ) ቀድሞውኑ የተሣሣተና መሠረት የሌለው ነው 

የምልበት ምክንያት ሃገራት የራሣቸው የሆነ ፖለቲካል ኢኮኖሚ እስከገነቡና የሃገራቱ ፖለቲካል 

ኢኮኖሚ ፍልሥፍና የተለያየ በመሆኑ ነው፡፡ ለምሳሌም ያህል የአረቡን ዓለም ህብረተሰብና አገዛዝ 

የተመለከትን እንደሆነ ከኢትዮጵያ ጋር የሚያገናኘው አንዳች አይነት  የሶሺዮ ፖለቲካል ኢኮኖሚ 

መደላድል የለም፡፡  

ይኸውም የአረቡ ዓለም በተጨባጭ እንደሚታየው የራሡ መሠረታዊ መገለጫዎች ያሉት 

የዓለማችን ክፍል መሆኑ ነው፡፡ በአንድ በኩል የአለማችን ዋነኛ የነዳጅ ሃብት ተከማችቶ  

የሚገኝበት እንደ ስዊዝ ካናልና ሜዲትራንያን ባህር የመሣሠሉ የመተላለፊያ በሮች የሚገኙበት 

ነው፡፡ በሌላ በኩል ይህ የዓለማችን ክፍል ለአንዳች ዓይነት የዴሞክራሲ ሥርዓት ያልበቃ ከሞላ 

ጎደል ሁሉም ሃገራት በነገሥታትና በሱልጣኔቶች የሚተዳደሩ ኢ-ዴሞክራሲያዊ አገዛዞች ያሉበት 

ነው፡፡ አብዛኛዎቹ መንግስታት የነዳጅ ሃብታቸውን በመሸጥ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ያከማቹ 

ቢሆንም በየአገራቸው መዋቅራዊ ኢኮኖሚያዊ ለውጥ ያመጡ አይደሉም፡፡  

ይህ እንዳለ ሆኖ በአናቱ ደግሞ የምዕራቡ አለም ከራሡ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ጥቅሞች 

በመነሣት ከአረቡ ዓለም ጋር የፈጠረው ግንኙነት በዋነኛነት የነዳጅ አቅርቦት ፍሠትን 
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የሚያደናቅፍ ምንም ዓይነት ችግር እንዳይከሠት ለማድረግ ለኢኮኖሚያዊ ጥቅሙ ሲል የየአገሮቹን 

ፀረ ዴሞክራሢያዊ አገዛዞች ላይ የተመሠረተ መሆኑ እና መሠል ምክንያቶች የአረቡ ዓለም 

ወጣቶችን ለአመጽና ለህዝባዊ አብዮት ቢገፋፋ የሚገርም አይሆንም፡፡ ይህ ደግሞ የሃገራቱ የተለየ 

ባህሪና መለያ ጠባይ እንጂ ኢትዮጵያን የሚገልጻት አይደለም፡፡  

ኢትዮጵያ በራሷ ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ አቅጣጫ መጓዝ የመረጠችው ከደርግ ውድቀት 

ማግስት መሆኑና በለውጥና እድገት አቅጣጫ መራመድ ከጀመረችበት ጊዜ አንስቶ ከኒዮ ሊበራል 

የገበያ አከራካሪነት በመሠረቱ የተለየ አቅጣጫ የመረጠች አገር መሆኗ ከዓለም አቀፉ የገበያ 

አከራሪ ሃይልና የእርሱም አንድ ክንፍ ከሆነው የሃገር ውስጥ የዜሮ ድምር ስብስቡ መንደር 

በርዕዮተ ዓለማዊ ደረጃ ሊፈረጅ የሚችል ልዩነትና ትግል ውስጥ መግባቷ ይታወቃል፡፡  

በአገራችን የሚገነባው ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ከውስጥና ከውጭ ተፃራሪ ኃይሎች 

ግምት ውጪ ፈጣን ልማትና የህዝብ የኑሮ ደረጃ መሻሻልን ሲያስከትል በአናቱም ፌዴራላዊ 

ዴሞክራሲያዊ ሥርዓቱም የተሻለ ፖለቲካዊ ማዕቀፍ ሆኖ  የግልና የቡድን መብቶችን ሲያስከብር 

ዳግም ዘመቻው ይበልጥ እየተጧጧፈ ሊሄድ ችሏል፡፡  

የተመሥገን መጣጥፍም የዚሁ ዘመቻ አንድ አካልና ድህረ ምርጫ 97 ሳይፀነስ የጨነገፈው 

የቀለም አብዮት ነጸብራቅ ነው፡፡ ምክንያቱም ለአረቡ ዓለም አብዮት መደገም በምክንያትነት 

የቀረቡት የድህነት እና የሥራ አጥነት ጉዳዮች ቢያንስ ድባቅ መመታት ከጀመሩ 10 እና ከዛ 

በላይ ዓመት ሆኗቸዋልና፡፡  

ኒዮ ሊበራል ሃይሉ የቀለም አብዮቶችን ከማቀጣጠል አኳያ የሚጫወተው ሚና ከጊዜ ወደ 

ጊዜ እየሠፋ የመጣ ሲሆን አብዛኛውን ጊዜ የቀለም አብዮቱ በሚካሄድበት አገር ከሚገኙ የውጭ 

መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችና ጥገኛ የሲቪል ማህበረሰቦች ጋር በመረጃና በምሥል 

እየተመጋገበ ነገሮችን ከትክክለኛ ምጣኔያቸው በላይ እያጋነነ በማቀርብ የተጀመሩ ንቅናቄዎች 

እንዲሥፋፉ የሚሰራ መሆኑ አደባባይ ከወጣ ሰነባብቷል፡፡  

በዚሁ መሠረት የሃገራችን ልማታዊ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ለዚህ ሃይል አልመች ሲለውና 

ሃሣቡ ባለበት ሲጨነግፍ እንዳልኮበለለው  ሁሉና ከደጅ ሆኖ በቅጥረኛ ኃይሎች እየተንቀሳቀሠ  

ባለበት ተጨባጭ ሁኔታ ዘገየ እንጂ መሆኑ አይቀሬ ነው የሚለን ተመስገን እራሱም 

እንደመሠከረው ኒዮ ሊበራል ሃይሉ በዋናነት የሚጠቀምባቸውና ለአብዩቱ ዋና ናቸው የተባሉት 

ሲቪል ማህበራትና መንግስታዊ ያልሆኑት ድርጅቶች እንዳይችሉ ሆነው በመጨንገፋቸው 

በተመስገን  ፍዝ ተብለዋል፡፡  
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የአረቡ ዓለም አብዮትን ተከትሎ በኢትዮጵያ ስለመደገሙ ማረጋገጫ  ሆነው ከቀረቡት 

ጥናቶች እና ዘገባዎች ለተመስገን ዋቢ ሆኖ  የቀረበው  ዘጋርዲያን የተባለው የእንግሊዝ ጋዜጣ 

ነው።    

የአረቦደች አመጽ በተቀሰቀሰበት ሰሞንና  ንቅናቄው በከፍተኛ ግለት ይገለጽ በነበረበት 

በካይሮው  የታህሪር አደባባይ የተቃውሞ ንቅናቄ ላይ ካሜራውን ደግኖ የየዕለቱን ብቻ ሳይሆን 

የየሠዓቱንና አንዳንዴም የየደቂቃውን ፍፃሜ የማይዘግብ የኒዮ ሊበራል ሚዲያና የተላላኪዎቹ 

ሚዲያ አልነበረም፡፡  

ለወራት በዘለቀው በዚሁ የሚዲያ ሽፋን መላው የዓለም ህዝብ በግብጽ ስለሆነው የተሟላ 

መረጃ እንዲኖረው ተደርጎ ነበር፡፡ ይህ ለበጎ እስከሆነ ድረስ ማንንም የሚያስከፋ ተደርጎ  ሊወሰድ 

አይችልም፡፡ በተለይ ደግሞ በሌሎች የዓለም ክፍሎች ተመሣሣይ የህዝብ ንቅናቄ በሚቀጣጠልበት 

ጊዜ በተመሣሣይ ደረጃ ሽፋን የሚሠጥበት ሁኔታ እስከተረጋገጠ ድረሥ ጉዳዩ ሚዛናዊና ፍትሃዊ 

ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል፡፡ ይገባልም፡፡ ነገር ግን በኢራንና በአሜሪካ በአረቦች ፀደይና ዎል 

ስትሪትን እንቆጣጠር በሚለው ንቅናቄ መካከል የትኩረትና የሽፋን ልዩነትን የሚያሥከትል 

እስከሆነ ድረስ ጉዳዩ ፍትሃዊም ሚዛናዊም መሆኑ ይቀራል፡፡ ለሌሎች አገሮችም በማጣቀሻነት 

ሊቀርብ የማይገባው አሉባልታ ይሆናል፡፡ ይህ የኒዮ ሊበራል ሚዲያና የነተመስገን አሥረጅ የሆነው 

ሚዲያ በአሜሪካና በአውሮፓ በተለይም የዘጋርድያኑ ፀሐፊ   አድራሻ በሆነችው የእንግሊዟ 

ቶትንሃም የተቀሰቀሱትን እውነተኛ ህዝባዊ ንቅናቄዎች በማስመልከት ያሉት ነገር ካለመኖሩ ጋር 

ተዳምሮ ምንነታቸውን እና ማንነታቸውን በግልጽ ያሣየን በመሆኑ የአይጥ ምስክሯ ድንቢጥ 

እንዲሉ የሚሸወድ ሊኖር ይችላል በማለት አሁንም ድረስ የነተመስገን  መዳከርያሣፍራል፡፡  

ሌላው ደግሞ ተመሥገን ለገለጸው  ዘጋርዲያን እራሳቸውና የቀድሞው ጠቅላይ ሚንስትር 

የሰጡት ምላሽ    በራሡ የጨነገፈ አብዮት መሆኑን ያመላክተናል፡፡  

ሥርዓቱ የተሠጠው ኮንትራት የ5 ዓመት ነው፡፡ አገራችን የነገስታቱና የቤተ ዘመዳቸው 

መሆኗ አብቅቶ በምርጫ ያሸነፈ ፓርቲ የሚሠየምበትና መንግስት የሚመሠርትበት ሃገር ሆናለች፡፡ 

ይህ ከሆነ ዘንዳ አረብ አገር አብዮት ስለተነሳ በእኛ ሃገር የሚነሣበት ምክንያት ከቶስ ቢሆን 

እንዴት ሊሆን ይቻለዋል፡፡ ስልሆነም ኮንትራት የተሠጠው መንግስት ከሠራ የሚቀጥልበት 

ካልሠራም የሚወርድበት ዴሞክረሲያዊ ሥርዓት ያለባትን ሃገር ከእነግብጽ እና ሊቢያ ጋር 

ማመሣሰል የዕብደት ነው፡፡  

በእርግጥ ተቃዋሚው ለምን ፈዘዘ፤ አማራጭ ለመሆንሥ እንዴት ይሣነዋል? ብሎ 

መጠየቅና መፍትሔ መሻት ያአባትና ከትጉ ዜጋ የሚጠበቅ ጉዳይ ነው፡፡ ይህ ካልሆነና አማራጭ 
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ፕሮግራም የሌለው ተቃዋሚ ስለበዛ፣ ሃገር መምራትና ሃላፊነት የሚሸከም ትከሻ ያለው ተቃዋሚ 

ስለጠፋ፣ የተደራጀና ሕዝባዊ መሠረት ያለው ተቃዋሚ ስለሌለ 21 ዓመታት ሥርዓቱ ገዝቷልና 

ይበቃዋል ብለን ውረድ እንውረድ እንባባል ማለት ከተቃዋሚዎቹ ያለመሻልና መታወክ  ነው፡፡ 

ሌላውና “የዘገየው አብዮት” መከራከሪያዬ ″ሥርዓቱ አብዮቱን ለማስቀየሻነት ግዙፍ 

ፕሮክቶች ስለማዘጋጀቱ እና ከመለሥ ውርሶች መሃል የበዛው ጊዜ ጠብቆ የሚፈነዳ አደጋ መሆኑ 

ነው″ በሚል በተመሥገን የቀረበው ምክንያት ነው፡፡  

 ተመስገን በቀድሞዋ ፍትህ ጋዜጣ ላይ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሤ ግድብ ግንባታን 

ሲያንኳስስና ቅዠት እንደሆነ በመስበክ የቦንድ ግዢዎችን ጭምር በማጣጣል ተጠምዶ መሠንበቱን 

አሥታውሳለሁ፡፡ ይህንኑ መሠረት የለሽ ውትወታውን በተመለከተም ሞግቼው እንደነበር 

ያስታውሳል ብዬ እገምታለሁ። ሃሳቡም መሠረት የለሽ መሆኑ ገሃድ ወጥቶ አሁን የግድቡ ግንባታ 

በሚገባ በመከናወን ላይ እንደሚገኝና በ2ኛ ዓመቱ ዋዜማ ላይ ሲገኝ በአዲስ ታይምስ መጽሄቱ 

ከማስቀየሻነት ወጥቶ ለአባይ ልዩ አቅም በማበርከት ገንቢ ሃሣቦችን ከጓደኞቹ ጋር ሲሠጥ ይበል 

የሚያሰኝና የሚያበረታታ መሆኑንም ጠቅሼ የምሥጋና መጣጥፍ አቅርቤ እንደነበረም ተመስገን 

እንደሚያስታውስ እገነዘባለሁ፡፡ ይህ ባለበት ሁኔታ ከቅዠት ወደ እውነት ተመልሶ 2 ወር 

ሳይሞላው ተመልሦ ወደ ቅዠት መዘፈቁ በርግጥም የጤና አይሆንም፡፡  

 ዛሬ በግንባታው ዋዜማ ላይ ባለን መረጃ የግንባታው 15 በመቶ መጠናቀቁና የኮንክሪት 

ሙሌት ሥራ በተጀመረበት አግባብ፣ከ 1200 በላይ ማሽኖችና ከ5000 በላይ ሠራተኞቹ 24 ሰዓት 

በሥራ ላይ ስለመሆናቸው ዓለም በመሠከረበት አግባብ፤ ተመስገን ተነስቶ ማስቀየሻ ፕሮጀክት ነው 

ቢለን እንዴትስ የጤና ነው ልንል ይቻለናል፡፡  

 የመለስ ውርሶችንም በተመለከተ ያልገባው ተመሥገን  የመለስ ውርሶችን በተመለከተ 

አሁን ያለው አመራር የማይወጣው ነው ቢለንም የመለስ ውርሦች እኮ ተመስገን የአብዮት መነሻ 

ሊሆኑ ይችላሉ ያላቸውን ድህነት ማሥወገድ፣ ሥራ አጥነትን ማስወገድ፣ ልማትን ማፋጠን 

የተጀመረውን የልማትና የመልካም አስተዳደር ሥራዎች ማቀላጠፍ እና ወደፊት ማስቀጠል፣ 

የዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታውን ወደፊት ማራመድ የህግ የበላይነትን በጽኑ መሠረት ላይ 

መገንባትና የመሣሠሉቱ ናቸው፡፡  

 ይህ ደግሞ ቀደም ብሎ የተጀመረና አፈፃፀሙ ባማረ ሁኔታ ላይ የሚገኝ በርካቶቹም 

አመራሮች በሂደት ንቁ ተሳትፎ ያደረጉበት ነው፡፡ በዚያ ላይ የሠሞኑ አብይ ርዕስ በሆነው 

የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች ጉባዔ እንደተገለፀው እነዚህና ከላይ የተጠቀሱቱ አጀንዳዎች አብይ 
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ትኩረት ሆነው አፈፃፀማቸው ተገምግሞ ጉድለቶቹም ተበጥረው የመጡበት ሁኔታ በመኖሩ በአዲሱ 

አመራር ልምድ በመታገዝ የመፈፀሙ ጉዳይ ቀላል እንጂ ከባድ የሚሆንበት አግባብ አይኖርም፡፡  

 ሌላው የመለስ ውርሥ እኒሁ በተመስገን ማሥቀየሻ ተብለው የቀረቡት ግዙፍ ፕሮጀክቶች 

ሲሆኑ መላው ኢትዮጵያውያን በዓለም ደረጃ ተከታታይ የሃይል ማመንጫ ግንባታዎች በማከናወን 

ቀዳማዋ ሃገራችን መሆኗን ያረጋገጡበት ሁኔታ ነው ያለው፡፡  

 ከጊቤ II ጀምረን ጊቤ 3 እነ ጣና በለስ እነ ተከዜና እነ አሸጉዳ መሣሠሉቱ ማመንጫ 

ጣቢያዎች የሥኳር ፕሮጀክቶችና የባቡር መሥመሮች (አዲስ አበባ ላይ እንኳን ያለውን አፈፃፀም) 

የተመለከተ የተመሥገን መከራከሪያ ጉንጭ አልፋና ቀድሞውኑ የጨነገፈ ፍሬ አልባ ገለባ መሆኑን 

መመስከር ይቻለዋል፡፡ ተመሥገን ልክ እንደ  ታላቁ የህዳሴ ግድብ ከቅዠት ወደ እውነት መልሶ 

ደግሞ ወደ ቅዠት እንደገባው ሁሉ ቀደም ብሎ በነበሩት የፍትህ መጣጥፎች ስለቡድን አመራሮች  

ፖለቲካል ኢኮኖሚ አዋጭነት ጥግ ድረስ እንዳልሄደው ሁሉ አሁን ደግሞ ለአመፃው ጥሪ ወይም 

ደግሞ ″ለዘገየው አብዮቱ″ ማሣመኛ ሢባል ተመልሶ አሁን ያለውን እና ሥራ የተከፋፈለውን 

የኢህአዴግ አመራር በመኮነን ″ለአብዮቱ″ ምክንያት ናቸው ሲል ያቀርባል፡፡  

 በመሠረቱ በክላስተር ደረጃ ሥራ የተከፋፈሉቱ አመራሮችና የተዘረጋው አሠራር ፈጽሞ  

አይቻልም  ተብሎ ሟርት የተወረወረበትን  እና ግን ደግሞ አሁን ሟርተኞቹን ግራ ባጋባና  አፍ 

ባስያዘ ደረጃ ላይ ያለውን የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ በተሻለ ፍጥነትና ከተያዘለት ጊዜ 

ገደብ በፊት ማጠናቀቅ እንዲያስችልና ሃገራችንን ከመካከለኛ ሃገሮች ተርታ ለማሰለፍ እንጂ 

ለወንበር ማደላደያነት እንዳልሆነ ይታወቃል፡፡  

 የሃገሬ ወጣት ችግር፤ የሃገሬ ተቃዋሚ ችግር፤ የሃገሬ ዴሞክራሲያዊ ግንባታ ችግሮች 

በማለት (ችግር ሆነው ከተገኙ) ተመስገን የሚጠቅሳቸውን እና ሥርዓቱ ባደረገው ግምገማ 

የለያቸውን የልማትና የመልካም አስተዳደር ችግሮች በአፋጣኝ መፍትሔ መሥጠት እንዲቻለውና 

ለማሣለጥ ይመቸው ዘንድ ያበጀው ቡድናዊ አሠራር ሊበረታታ የሚገባው እንጂ ልኩ ያልሆነ ኮት 

ሊሠፋለት ባልተገባው ነበር፡፡  

 የሃገሪቱን ህዝብ ውክልና በያዘው ምክር ቤት አሸባሪ ድርጅት መሆኑ የተረጋገጠው የግንቦት 

7 ድምፅ ኢሣት (ታፍኖ ከሆነ) መታፈኑ የአመጽ መነሻ ይሆናል ማለቱ አልሆንለት ብሎ እንጂ 

በመሠረቱማ ግንቦት 7 እና ኢሣት አማፂ መሆናቸውን እራሳቸው አውጀዋል እኮ፡፡ የተመስገን 

ተጨማሪ  ምሥክርነት ባልተጠራበት የዋለ ነው፡፡  

 እነ ቪ.ኦ.ኤንም በተመለከተ እኛ የምናውቀው መታፈናቸውን ሳይሆን አሁንም ተመስገን 

የአመጽ አማራጭ ወይም ምቹ ሁኔታ ነው ሲል ለወጣቱ ያበረከታቸውን የአወልያ፣ የደመወዝ 
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ማሻሻያ፣ የፌዴራሊዝም ጉዳዮችን ያለቦታቸው በማሥገባት  በማጯጯህና የቀለም አብዮት 

በመቀስቀስ መጠመዳቸውን እያዳመጥን ነው፡፡ የተመስገን “የዘገየው አብዮት” መጣጥፍም የእነዚሁ 

ሚዲያዎች ስብከት  ተቀጽላ መሆኑን እያወቅን ″ታፍነዋል″ ሲል መሞገቱን የአይጥ ምስክሯ 

ድንቢጥ ብለን የምናልፈው ይሆናል፡፡  

 ከሁሉ በላይ የገረመኝና የተመስገንን ሃሳብ ጭንጋፍነት ያሳወቀኝ ለአዲሱ አመራር 

እንደመውጫ በር ተብሎ የቀረበው ምክር ነው፡፡  

 ″አቶ መለሥ ሰጥቶ በመቀበል መርህ ላይ የተመሠረተ ንግግር ድርድር አድርገው 

(ተመስገን አንተ ሲል ነው የሚዘረጥጣቸው) አለማወቃቸው አዲሱ አመራር በሠጥቶ መቀበል መርህ 

ላይ ተመሥርቶ ከተጓዘ መውጫ በሩን አውቆታል ማለት ነው፡፡ ″ ስማኝ ተመስገን ምናልባትም 

በዓለም ደረጃ የሠጥቶ መቀበል መርህ ሳይንቲስትና መገለጫ ማነው ከተባለ “መለሥ ዜናዊ” 

የሚለው  ድምጽ የሚበዛ ይመሥለኛል፡፡  

ይህቺን ሃገር ከውሥጥም ሆነ ከውጭ አንዳንዴም በጋራ ሊደርሥባት ከነበሩ በርካታ  ድቆሳዎችና 

ጉሽሚያዎች አትርፈው ከዚህ  ያደረሷት መለሥ በዋናነት ሰጥቶ ለመቀበል መርህ በመገዛትና 

የሠጥቶ መቀበል መርህ ዋነኛ ተዋናይ በመሆናቸው ስለመሆኑ፣ የሶማሊያን የኦነግ፣ ኦብነግን፣ 

የሻቢያን የኬንያንና ጊቤ IIIን የ አባይ ተፋሰስ ሃገራትንና  የህዳሴውን ግድብ የጅቡቲ፣ የሱዳን 

ኢኮኖሚያዊ ግንኙነት የአፍሪካ ህብረትን መቀመጫ የተመለከቱ እና በርካታ የአቶ መለስ የሠጥቶ 

መቀበል መርህ መሃንዲስነታቸውን የሚያስታውሱን ጉዳዮችን ማንሳት ይቻለናል፡፡ ስለሆነም 

ለአዲሱ አመራር ሠጥቶ የመቀበል መርህ አዲስና መውጫ በር ሳይሆን የመለስ ውርስና የሥርዓቱ 

ባህል በመሆኑ ምክር የሚያሻቸው አይመስለኝም፡፡ 

  

 

ኦህዴድንም በተመለከተ በልካችሁ ሸሚዝ ካልሰፋንላችሁ በማለት የሰው ልክ ለማወቅ ቀዳዳ 

እየፈለጋችሁ ያላችሁት አንተና መሰሎችህ የዜሮ ድምሩ ስብስቦች እንጂ የኦህዴድ የታችኛው 

ካድሬ አይደለም። 

በመጨረሻም ከላይ በተጠቀሡትና ባልተጠቀሱቱ በርካታ ምክንያቶችና የሃገሬ ፖለቲካል 

ኢኮኖሚ በልካችን የተሰፋ ሸሚዝ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የታሠበ አብዮት አልነበረም የዘገየ 

አብዮትም የለም፤ ቢኖር እንኳ አሁንም ከላይ በተጠቀሱት መዘርዝሮች ምክንያት የኒዮ ሊበራሉ  

ሃይል ተላላኪ በሆኑትና ፍዝ በተባሉት ተቃዋሚዎችና ተላላኪዎች በሆኗቸው ሚዲያዎች አካባቢ 
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ሲሆን ይህም በሃሳብ የቀረና ህዝቡ ውስጥ ለመጸነስ ያልደረሰ እዛው በሃሳብ የጨነገፈ መሆኑን 

ተመሥገንና መሠሎቹ ተረድተው ወደ ልማታዊ ክዋኔው እገዛ ቢሰማሩ ለሁላችንም ጠቃሚ ነው 

ስል እመክራለሁ፡፡                                                 


