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ትግልና ታጋይነት ትርጉም አልባ የሆኑበት … 

ዮናስ 02/20/14 

የትግልና የታጋይነትን ትሩፋቶች በተመለከተ ልዩነት ቢኖረንም የትግልንና የታጋይነትን 

ጥበብና እውቀት፣ ትርጉምና ሂደት ከአባቶቻችን ተምረናል። አባቶቻችን ብለን በዘመኔ 

ያለን ዘመነኞች ስንናገር ደግሞ የትኞቹ ብለን መጠየቃችንም ተገቢ ነው። ስለሆነም 

በተለምዶ ከአባቶቻችን ብንለውም የዘመኔ ተጋሪዎች የበለጠ የትግልና የታጋይነትን 

እውቀት እና ጥበብ የተገነዘብነው ከቅምአያቶቻችን እና ከዚያ በመለስ ካለው ትውልድ 

እንደሚሆን ጥርጥር የለውም። 

ቢያንስ ስለትግልና ታጋይነት ከአድዋ ድልና የድሉ አባቶች በሚገባ ተረድተናል፤ 

አውቀናልም። ስለሆነም አድዋን ከእኛም አልፎ የጥቁሮች ሁሉ ድልና መለያችን አድርገን 

እንናገራለን። የትግልና የታጋይነትን ሚስጥር አድዋ የሚከሰትልን ደግሞ በትግሉና 

በታጋዮቻችን የተነጠፉቱ ነጮች አሁን ድረስ ሐበሻን ባዩና ከሐባሻ ጋር በተገናኙበት 

አጋጣሚ ሁሉ ኢትዮጵያ ሲባሉ አድዋን ሳያነሱ አለማለፋቸውና በትግሉ ሂደት ውስጥ 

የነበሩ እስኪመስለን ድረስ ሲደነግጡ እና የአድዋ ባለቤት በመሆናችን በመቅናትና 

በመገረም ስሜት ሲያስተውሉን ነው። 

ከዚያ በኋላ የመጡት እና በእነዚህ ታጋይ ጀግኖች የተተኩት አባቶቻችን ግን ከአባቶቻቸው 

የወረሱት የውጭ ጠላትን የተመለከተው ትግልና ታጋይነትን ብቻ በመሆኑ የትግልንና 

የታጋይነትን ጥበብና ትርጉም አንሻፈውታል። የተንሻፈፈውም ቢሆን ታሪክ ነውና ጥሩውን 

ወስደን የሚበዛው ክፋትን ግን እምቢኝ እንላለን። በቀደሙት ጀግኖች በተገነባችው ሀገር 

ተከታዮቻቸው የራሳቸውን አልጋ ቢያደላድሉምና በህዝብ ሥም ሥልጣን በቤተሰብ 

ቢሸነሽኑ ከቀደሙት በተግባር ሳይሆን በታሪክ ትግልንና ታጋይነትን የተማረው ትውልድ 

ዙፋናቸውን ለመነቅነቅ ብዙ ጊዜ አልወሰደበትም። 

ትግልና ታጋይነት ኡኡታና ተኩስ ብቻ አሊያም ደግሞ መሣሪያ አድርገው የወሰዱት 

ኃይሎች ትግሉን አደናቅፈው ታጋዮቹንም በገዛ ሀገራቸው ለአሞራ ሲሳይ ቢያደርጉም 

ትግልና ታጋይነት የማይቆምና የዱላ ቅብብሎሽ ጉዳይ መሆኑን ጠንቅቀው የተገነዘቡትና 

በርግጥም የአድዋ ትግልና ታጋይነት ያስገኘውን ውጤት በቅጡ የተረዱት ኃይሎች 

በፅናትና በትጋት ታግለውና አታግለው ከ83 ዓ.ም አደረሱን። 
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እነዚህ ታጋዮች ለዚህ ካበቁን በኋላ ትግሉንና የታጋይነትን ሚስጥር የሚያራክሱ ኃይሎች 

ከውስጥ እየተፈጠሩ መምጣታቸው አሌ ባይባልም አሁንም ግን እንደቀጠለና ይልቁንም 

ትግልና ታጋይነት ሰፋ ያለ ትርጉም ይዞ በመሬት ላይ እየተሰራበት ያለ ተግባር እንዲሆን 

ያስቻሉት ደግሞ ብዙዎች ስለመሆናቸው እናምናለን። 

ስለሆነም ለአዲሱ ትውልድ ትግልና ታጋይነት ምን ማለት እንደሆነ በንድፈ ሀሳብም ሆነ 

በተግባር የዘመኔ ተጋሪዎች በዚህ ዘመን ተምረናል። በተለይም ከታላቁ እና ከባለ ራዕዩ 

መሪ የትግልና የታጋይነትን ቅኔ ዘርፈን ለመቀኘት በቅተናል። ይህ እንዳለ ሆኖ ግን 

የትግልና የታጋይነትን ትርጉም ጠንቅቀው በመረዳት ለፍሬ ካበቁን ታጋዮች ውስጥ 

በትግሉ እና በታጋዮቹ ላይ የሸፈተ የመኖሩን ያህል፤ የትግልና የታጋይነትን ትርጉም 

በጨቋኞቹ ነገሥታትና በፋሽስቱ ደርግ አግባብ የተረዱ ኃይሎች ከትግልና ታጋይነት 

በተቃራኒው የሚገኝ መንደር እያቋቋሙና መንደርተኛውንም እያበዙ ይገኛሉ። 

ትግልና ታጋይነት ትርጉም አልባ የሆነባቸውን መንደርና መንደርተኞች ከመመልከታችን 

በፊት የትግልንና የታጋይነትን ጥልቅ ሚስጥር ከታላቁ መሪ በሚገባ ተምረናል።    

በዚህ አግባብ በታላቁ መሪና በሚመሩት ግንባር የትግልና ታጋይነት ትሩፋት የሆኑ 

የልማት የመልካም አስተዳደርና የዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ውጤቶች በመሬት ላይ 

ወርደውና እየተጠቀምንባቸውም ሳለ (ይህ ማለት ግን ሙሉ በኩለሄ እንዳልሆነና በዚያው 

አግባብ የሚፈታ መሆኑን በመረዳት) የትግልንና የታጋይነትን ትርጉም ለማሳጣት 

በተቋቋመው መንደርና መንደርተኞች ትግል "አብዮት" እንደሆነ እየተነገረን ነው። 

ታጋይነትም ዘለፋና እሥር እንደሆነም እየተሰበከን ነው። መንገዱም በእውነተኛው ትግልና 

ታጋይነት የተገኘው ህገ መንግሥትና የህገ መንግሥቱ ድንጋጌዎች ናቸው። በተለይም 

የኃይማኖት' የመፃፍና የመናገር ነፃነትን እና የሰብዓዊ መብቶችን የተመለከቱት 

በእውነተኛው ትግልና በእውነተኞቹ ታጋዮች የተገኙ ድንጋጌዎች የዚህ መንደር ምሰሶና 

የመንደርተኞቹም አጫዋች ካርታ ናቸው። መንደሩ የተገነባውም እንደ ቁጠባ ቤት ተያይዞ 

እና የውስጥ ለውስጥ በሮች ተበጅቶለት ነው። 

በመናገርና በመፃፍ ነፃነት (የፕሬስ ነፃነት) ትሩፋት የትግልና የታጋይነትን ትርጉም 

የሚያወላግዱት ኃይሎች በጋዜጠኝነት ካባ ተሸፍነው፣ አብዮት ይሰብካሉ፣ ጥላቻን 

ይጽፋሉ፤ ሉዓላዊነትን አሳልፈው ሰጥተው የጠላትን ደጅ ይጠናሉ። መንግሥታዊ 
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ተቋማቱንና የመንግሥት መዋቅር የሆነውን ህግጋትም ይዘልፋሉ፣ ያንቋሽሻሉ፤ 

ባለሥልጣናቱንና ታጋይነትና ትግል የገባውን ኃይል ሁሉ ይዘነጥላሉ፤ ይዘለዝላሉ። ይህን 

ተከትሎ ከወዲያኛው ክፍል ያለውና በትግሉና ታጋዮቹ የተገኘውን የመቃወም ፖለቲካ 

ተንተርሰው፤ በተቃውሞ ፖለቲካ ስም የተቋቋሙቱ ደግሞ አበጃችሁ ሲሉ የላይኞቹን 

እያወዳደሱ በትክክለኛው መስመር የተሰለፈውን ኃይል ደግሞ ዳግም በላይኞቹ መስመር 

ይቀጠቅጣሉ። ታግሎና አታግሎ የመጣው ኃይልና በትግሉ የተገኘው ፍሬ እንዳይረግፍ 

ከሚሻው ኃይል ጋር ተባብሮና ህጉን መሠረት አድርጎ አደብ ለማስገዛት ሲንቀሳቀስ ደግሞ 

ስብስቡ ደስታውን አይችለውም። ግቡ መታሰር ነውና። ሲታሰር ደግሞ በሰብዓዊ መብት 

ተሟጋችነት ስም የገበያ አክራሪነትን የሚያቀነቅነው ኃይል "ታጋይ ጋዜጠኛ፤ ታጋይ 

ተቃዋሚ" ብሎ በማወደስ የሚሰጣቸውን ሽልማት ለታጋይነታቸው ማረጋገጫ ያደርጋሉ። 

መልሰውም ይህንኑ ሽልማት የመጀመሪያዎቹ አሟሙቀው ይጽፋሉ። 

"የመፃፍ ነፃነታችንን ተነፈግን" ብለውም እየፃፉ ያሉት እነሱ። "የተቃውሞ በር ተዘጋብን" 

ብለው እንዳሻቸው እየፈነጩ ያሉትም እነሱ። "ሰብዓዊ መብት ተደፍጥጧል" ብለው እሪ 

የሚሉትም ዋና ደፍጣጭነታቸው ለሀገራቸው ሰው እየተነገረ ያለው ስለእነሱ። 

የፍትህ ጋዜጣ አዘጋጅ የነበረውና አሁን ደግሞ በፋክት መጽሔት አምደኝነት የምናውቀው 

ተመስገን ደሳለኝ ከላይ በተመለከተው አግባብ ለሰራቸው ጥፋቶች ከፍርድ ቤት ሲጠራ 

"ታጋዩ" ሲል የተቃውሞው መንደር ይጮህለታል። ታጋይነቱንም በገዛ ጋዜጣው ጅራፍ 

ለራሱ ገርፎ እንዲሉ እራሱ ያስጮሃል። በሽብርተኝነት ተጠርጥረው ለታሰሩ ኃይሎች 

በዓለም አቀፍ ተቋምነት ስም የሚንቀሳቀሱ  የገበያ አክራሪ  ኃይሎች ውለታቸውን 

በሽልማት አግባብ ሲያወራርዱ ተቃዋሚዎቹ እና ፕሬሱ በህገ መንግሥቱ አግባብ 

ተቋቁመውና የህግ ከለላ አግኝተው እየፃፉና እየተናገሩ ሳለም ህገ መንግሥቱን በማንኳሰስ 

ለተሸላሚዎቹ የታጋይነትን አክሊል ያቀዳጃሉ። 

ከተገኘው አጀንዳ ጋር የመጋባትና የመደበላለቅ የህግ ጥሰታቸው እንደተጠበቀ ሆኖ "ህገ 

መንግሥቱን ጥሷል" ብለው መንግሥትን ለመክሰስ የሚሄዱበትም መንገድ በራሱ የተበላሸና 

ህገ መንግሥቱን በጣሰ መንገድ እንደሆነ በተደጋጋሚ ታይቷል። 

“መንግሥት በኃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ ገብቷልና ይውጣበት’’ በሚል መንገድ ሲጮኹ 

ለነበሩ ፕሬሶችና በኃይማኖት ስም ለሚነግዱ አክራሪ ኃይሎች  መንግሥት "ህገ 
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መንግሥቱን መሠረት በማድረግ ህግ የማስከበር ተልዕኮውን ተወጣ እንጂ ጣልቃማ 

አልገባም፤ ይልቁንም እናንተ ባልተቀደሰ ጋብቻ ውስጥ ሆናችሁ ኃይማኖትንና ፖለቲካን 

ቀላቅላችኋል" ሲባሉ   ኧረ በፍጹም" ሲሉ ሊሞግቱ ቢሞክሩም በእርግጥም ጋብቻውን 

ፈጽመው እንደነበር  የሚያስረግጡ ማረጋገጫዎች አሁን በግልጽ እየታዩ ይገኛሉ። 

በኃይማኖት ስም የሚንቀሳቀሱት አክራሪ ኃይሎች "አክራሪ አይደሉም ጥያቄያቸው ህገ 

መንግሥታዊ ነው" በማለት ሲሞግቱላቸው የነበሩትና በዴሞክራሲ ስም ምለው 

ስለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት እየሰራን ነው የሚሉት ኃይሎች በተለይም አንድነትና ሰማያዊ 

የተሰኙት ፓርቲዎች መሆናቸው አይረሳም። 

እነዚህ የትግልና የታጋይነት ትርጉም አልባ ከሆነበት መንደር የተሰባሰቡት ኃይሎች ይህን 

ብለው ሳያበቁ በጋራ ደግሰው በጋራ የውሸትን ፅዋ በመጠጣት ፖለቲካንና ኃይማኖትን 

በግልጽ መቀላቀላቸውን ተገንዝበን ለጠየቅነው  ደግሞ የዚያው መንደር አካል በሆነው 

መንደርተኛ ፕሬስ የሌባ ዓይነ ደረቅ ምላሽ ሲሰጡን ከርመዋል። 

ከእነዚህ መንደርተኞች መካከል አቶ አሥራት ጣሴ የተባሉትና የአንድነት ፓርቲ ከፍተኛ 

አመራር የሆኑት አንዱ ናቸው፡፡ ሌላው ደግሞ በኃይማኖት ሽፋን በአክራሪነት ተግባር ላይ 

ተሰማርተው ህገ መንግሥታዊ ሥርዓቱን በኃይል ለመናድ ሲሰሩ የነበሩትና ተጠርጥረው 

በማረሚያ ቤት ለሚገኙት አክራሪ ኃይሎች ህገ መንግሥቱ ባስገኘው ድል ተጠቅመው 

ጠበቃ በመሆን የሚከራከሩት አቶ ተማም አባቡልጉ የተባሉ የህግ ባለሙያ ናቸው። 

አቶ ተማም አባቡልጉ ለእነዚህ ኃይሎች ጥብቅና በመቆም በህግ አግባብ የሚከራከሩባቸው 

ነጥቦች ህጋዊነት እንደተጠበቁ ሆነውና ጉዳዩም ለህግ ተርጓሚው የሚተው ሆኖ ከችሎት 

በኋላ የሚሰጧቸውና የመንደርተኛው አጋፋሪ በሆነው ፕሬስ ላይ የሚጽፏቸውን ፀረ 

ዴሞክራሲያዊ እና ከተቃዋሚው ስብስብ ጋር መለጠፋቸውን የሚያመለክቱ ጭብጦችን 

አንዘነጋም፡፡ 

በተለይም አቶ ተማምንና አቶ አሥራትን ከላይ ሲታይ አሰላለፋቸው የተለያየ ቢመስልም 

ጥፋተኞቹን ንፁህ ለማድረግ የተከፈተውን ዘመቻና፤ መንግሥት ላይ ህዝቡ እምነት 

እንዲያጣ የተደረገውን ሙከራ ለማጋለጥ የተሰሩ የኢቴቪ ዶክመንተሪዎች ላይ 

የሚሰጧቸው አስተያየቶች መመሳሰል ጋብቻውን ስለመፈፀማቸወ ፍንጭ የሚሰጥ ነበር። 
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አሁን ደግሞ በኃይማኖት ሽፋን በአክራሪነት ተግባር ላይ ተሰማርተው የተገኙትና 

ጉዳያቸው ፖለቲካ እንደሆነ ተደርሶበት የታሰሩ ኃይሎችን "ጉዳያቸው ፖለቲካ ሳይሆን 

የእምነት ነፃነት ነው" ብለው ጥብቅና በመቆም ሲከራከሩ የነበሩት አቶ ተማም፣ የአቶ 

አሥራት ጣሴ ጠበቃ በመሆን ያልተቀደሰውን ጋብቻ ትክክለኛነት ይፋ አድርገዋል። 

ነገሩ እንዲህና የጋብቻውንም ፍንጭ ያሳየው የኢቴቪ ዶክመንተሪዎችን የተመለከተ ነው። 

የአክራሪያኑን በኃይማኖት የተለወሰ የጥፋት ዘመቻ ላይ ግልጽ ግንዛቤ ለማስያዝ 

በኢትዮጵያ ራዲዮና ቴሌቪዥን በኩል የቀረበው አኬልዳማ ዶክመንተሪ ፕሮግራም ላይ 

ክስ ይመሰርታሉ። 

ከዚያም የአክራሪያኑንና በፍርድ ቤት የተያዘውን ጉዳይ በተመለከተ እነ አቶ አሥራትና 

ፓርቲያቸው ብዙ ሲሉና የንፁህነትን አዋጅ ሲያስነግሩ እንዳልነበረ ውንጀላውንና የፍርድ 

ሂደቱን የሚያውክ ዘመቻውን በተመለከተ ግንዛቤ ለማስያዝ የተሰራውን ፕሮግራም 

"በፍርድ ቤት የተያዘ ጉዳይ ላይ ፕሮግራም ተሰራ" በማለት ነው የከሰሱት፤ ወይም 

የክሳቸው ጭብጥ እነሱ ሲናገሩ ልክ እንደሆነና መንግሥት ሲናገር ግን ህገ መንግሥቱ 

ተጥሷል የሚል ጭብጥ ያለው ዓይነት ነው። 

ያም ሆኖ በፍርድ የተያዘ ጉዳይ ላይ አስተያየት መስጠት አይቻልም በማለት የራሳቸውን 

ዘንግተው ክስ የመሠረቱት እነ አቶ አሥራት ይልቁንም በፊት በፍርድ ቤት በተያዘ ጉዳይ 

ላይ ማውራታቸው ሳይፀፅታቸውና፤ በፍርድ ቤት በተያዘ ጉዳይ ላይ ኢቴቪ ፕሮግራም 

መሥራቱ ትክክል አይደለም ብለው መክሰሳቸው ሳያስጨንቃቸው ቅጽ 7 ቁጥር 198 የጥር 

ወር 2006 ዓ.ም የአዲስ ጉዳይ መጽሄት ላይ … |አሁን ደግሞ ከሰሞኑ |አኬልዳማ´ ድራማ 

በድጋሚ በተከታታይ እየቀረበና እየታየ ነው። ይህ እየሆነ ያለው አንድነት ፓርቲ 

የኢትዮጵያ ራዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅትን በስም ማጥፋት ወንጀል በፍርድ ቤት ከሶ ገና 

ውጤት ባልተገኘበት ወቅት ነው። እሱም ፍትህ ከኢህአዴግ ፍርድ ቤቶች ይገኛል ተብሎ 

ሳይሆን በታሪክ ምስክርነት እንዲመዘገብ ሲባል ነው።" በማለት ይጽፋሉ፡፡ ይኼኔም 

የመንግሥት የሆነው ፍርድ ቤት፣ የፓርቲ ተደርጌያለሁ በሚል መነሻ ይመስላል "ፍርድ 

ቤት ፍትህ የማይሰጥ አካል መሆኑን የሚገልጽ ዘለፋ አዘል ጽሁፍ" የሚል ጭብጥ 

መሥርቶ ግለሰቡን ይከሳል። 



6 
 

ክሱ ተገቢ ነው አይደለም የዚህ ጽሁፍ ጉዳይ አይደለም። ይሁን ቢባልም ጣልቃ 

በመግባት የእነርሱን ስህተት መድገም ነው። ዳሩ ግን ስለ ህገ መንግሥት በህገ መንግሥቱ 

መነሻነት ክስ መስርተናል ያሉት ሰው መልሰው ፍርድ ቤቱን የፓርቲ ማድረጋቸው 

ሳያንስ፤ ከፍርድ ውሣኔው በፊት አስተያየት መስጠታቸውን ሳያውቁት ቀርተው ሳይሆን 

የታጋይነትን ሽልማት በመሻት ነው። እንዳሰቡትም የትግልና ታጋይነት ትርጓሜ እሥር 

እንደሆነላቸው ሁሉ ግለሰቡ ታሰሩ። ታሰሩና ሲያበቁ ደግሞ በማጯጯህ ለሽልማት 

የሚያጫቸው ፕሬስ ለዚያውም የተሳሳተውን ጽሁፍ ያወጣው አዲስ ጉዳይ በእሥር ቤት 

ሄዶ መጎብኘቱን ገልፆ አጋኖ ፃፈላቸው። በዚህም ሳያበቃ ደግሞ አቶ ተማም ጠበቃቸው 

ሆነው ቆሙና የትግልና የታጋይነትን ትርጉም ያሳጣውን የመንደር ጋብቻ አፀኑ። በዚህም 

ምክንያት ከአቶ አሥራት የባሰው ደግሞ የአቶ ተማም ነው እንላለን። 

"በፍርድ ቤት በተያዘ ጉዳይ ላይ መፃፍና መናገር አይቻልም" ሲሉ ሲከሱና ሲሞግቱ 

ከነበሩት ውስጥ አቶ አሥራት መልሰው በፍርድ የተያዘው ጉዳይ ላይ ከዘለፋ ጭምር 

አሰተያየት መስጠታቸው ሳያንስ፤ አቶ አሥራት የፃፉት ትክክልም ይሁን አይሁን ባለበት 

ሁኔታ፤ አሁንም ጉዳዩ የፍርድ ቤት ነውና የህግ ባለሙያ በሆኑት አቶ ተማም ደግሞ 

የመፋጨቱ መነሻ "ከፍርድ ቤት በፊትና ኋላ" የሚለው አጀንዳ ሆኖ ሳለ በአቶ አሥራት 

ጉዳይ ላይ "የማያስጠይቅ ነው" ሲሉ መከራከራቸው መብትና ሙያቸው ሆኖ ሳለ፤ እንደገና 

ለዚህችው የመንደሩ አካል ለሆነችው መጽሄት "አያስከስስም፤ አያስጠይቅም፣" እንዲያውም 

በዚህ ጉዳይ ሳይደናገጡ ይገፉበት ዘንድ መክረውና ዘክረው ሀገሪቷን ፍትህ አልባ ሀገር 

አድርገው ያስቀመጡበትን አስተያየት መስጠታቸው ነው። ስለሆነም ትግልና ታጋይነት 

ለእነ አቶ አሥራትና ለመንደሩ ነዋሪዎች እንዲህ ነውና አቶ አሥራት መንግሥት አጠፋ 

ባሉበት መንገድ ራሳቸው ጠፍተው "የታጋይነታቸውን አክሊል" ሊቀዳጁ ከእሥር ቤት 

ገቡ። አጯጯሂዎቹም ማስጮሃቸውን ሲቀጥሉ አቶ ተማም ደግሞ የአክራሪያኑንና 

የተቃዋሚውን  ያልተቀደሰ ጋብቻ ለአቶ አሥራት ጥብቅና በመቆምና ከህግ ውጪ 

አስተያየት በመስጠት አረጋገጡ። የሚቀረው ነገር ለአቶ አሥራት በሰብዓዊ መብት 

ተሟጋችነት ስም የቆሙት ኃይሎች ሽልማት ብቻ ነው። በክፍል ሁለት ጽሁፌ ደግሞ ወደ 

ሌላው የትግልና ታጋይነት  መንደር ከፋክትና ታማኝ በየነ ጋር ያገናኘናልና በቀጠሮ 

እንለያይ፡፡ 
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