
የሺህ ፌሌጥ ማሰሪያው ሌጥ 

ከይኄይስ እውነቱ 

በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያ አገራችን የምትገኝበት ተዋርዶ፣ በአራቱም ማእዘናት የሚገኘው 
ሕዝባችን እየዯረሰበት ያሇው መከራና ስቃይ፣ ይፊ በሆኑና ባሌሆኑ ወህኒ ቤቶች ንጹሐን 
እየዯረሰባቸው ያሇ ግፌ፣ የሰብአዊ መብቶች ረገጣ፣ ማንነትን መሠረት አድርጎ እየተፇጸመበት 
ያሇው በስብእና ሊይ ያነጣጠረ ወንጀሌ እና የጅምሊ ጭፌጨፊ፣ የሚፇራረቁበት ቀጠናና ችጋር፣ 
የራሳቸው መዯንቆር ሳያንስ በተበሊሸ የትምህርት ሥርዓት ትውሌድን በማዯንቆር የመግዯሌና 
አገሪቱን ያሇተረካቢ የማስቀረት ዯባ፣ መረን የሇቀቀ ዝርፉያና ንቅዘት፣ ጣሪያ የነካ የኑሮ 
ውድነት፣ በአገሪቱ ታሪክ ተወዳዳሪ በላሇው ሁናቴ አገዛዙን÷ ዯጋፉዎቹንና አገሌጋዮቹን 
ሇመጥቀም በ‹‹ሌማት›› እና ‹‹ኢንቨስትመንት›› ስም እየተዯረገ ያሇው ኢትዮጵያውያንን 
ከቀያቸው÷ ከቤት ንብረታቸው በገፌ የማፇናቀሌ ተግባር (በተሇይም የአዲሳባን ሕዝብ ስብጥር 
ከአንድ አካባቢ በመጡ ሰዎች የመቀየር አፌራሽ ተሌእኮ፣ የሕዝቡን ሥነ ሌቡና÷ ችግሮችና 
ተግዳሮቶች በማያውቁና ሕዝቡም በማያውቃቸው ‹‹መጤዎች›› ከቀበላ እስከ ከተማው 
‹አስተዳዯር› ባለ የአገዛዙ መዋቅሮች እግር ተወርች ተቀፌድዶ መያዙ)፣ በአገዛዙ ዯኅንነት 
ኃይልች በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ ኢትዮጵያውያን የሚዯርስባቸው ወከባ፣ አፊኙ አገዛዝ 
ሆን ብል በፇጠረው የማያሊውስ የፖሇቲካ፣ ማኅበራዊና ምጣኔ ሀብታዊ ምሕዳር ምክንያት 
እንዯ ሰው እንዯ ዜጋ ራሳቸውንና ቤተሰባቸውን ሇማስተዳዯር ባሇመቻሊቸው ሕይታቸውን 
ሇሞት አዯጋ አጋሌጠው በመቶ ሺህዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች የሚያዯርጉት ማቆሚያ የላሇው 
ስዯት/ፌሌሰት፣ በስዯት ምድር የሚያጋጥማቸው ኢሰብአዊ አያያዝ÷ እንግሌትና 
ወዯመጣችሁበት ተመሇሱ በሚሇው ትእዛዝ የሚዯርስባቸው መቅበዝበዝ÷አሇኝታ የማጣት÷ 
የአገርና መንግሥት አሌባነት እንዲሁም ከሁሇት ያጣ ቀቢፀ ተስፊነት ስሜት፣ ሇነፃነት 
በሚፊሇሙ የሕዝብ ወገኖችና በሠሊማዊ ዜጎች ሊይ ከሕዝብ ወጣኹ የሚሇው ተራው የጦር 
ሠራዊትና ፖሉስ እየፇጸመ ያሇው አረመኔአዊ የኃይሌ ተግባር ወዘተ - ዝርዝሩ ማሇቂያ 
የሇውም - አገሩን የሚወድ ኢትዮጵያዊ ኹለ (በውስጥም በውጭ ያሇው) በእጅጉ 
ይሰማዋሌ÷ያንገበግበዋሌ፡፡ 

ታዲያ ምን እናድርግ? ይህ የተግባር ጥያቄ እስካሁን መሌስ ያሊገኘ (በተወሰኑ 
አካባቢዎች ሇነፃነት የሚዯረገው ትግሌ እንዯተጠበቀ ሆኖ) ብቻ ሳይሆን ከፌ ብሇን 
የዘረዘርናቸውና ላልች ኁሌቇ መሣፌርት የላሊቸው በዯልችና ግፍች ባጠቃሊይ አገርን 
የማውዯም ድርጊቶችን እያየንና እየሰማን ተቃዋሚ የፖሇቲካ ማኅበራት የምንባሌ (እውነተኞች 
ካሇን) በሌዩነታችን ሊይ አጥብቀን በመሥራት ተጠምዯን (ሕዝቡንም በራሳችን ጠባብ አጅንዳ 
ውስጥ በማስገባት ውዥንብርና ግርታ እየፇጠርን) የተሽመዯመዯውን የወንበዴ አገዛዝ 
(ሕወሓት) ዕድሜ እየቀጠሌን እንገኛሇን፡፡ እውነት በባርነት÷በመሪር አገዛዝ የሚገኝ ሕዝባችን 
መከራ ከሌባችን የሚያስጨንቀን ከሆነና የተሰባሰብነውም ይህ ነፃነት የሚናፌቀውን፣ ፌትሕ 
እኩሌነት የጠማውን ሕዝብ በመታዯግ ኢትዮጵያውያን በሙለ በእኩሌነት የሚታዩበት 
መንግሥተ ሕዝብ ሇማቆም ከሆነ፣ የግሌ ንትርካችንን አቁመን (ሇጊዜው አስተሊሌፇን) መሊ 
ኃይሊችንን የአገር ህሌውናን እየፇተነ ባሇ አገዛዝ ሊይ ሇምን አናተኩርም? 
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ተሌእኮአችን÷ዓሊማችንና ግባችን ከሕዝብ የተሠወረ ካሌሆነ፣ ሇምን በግሌ አጀንዳችን 
እናዯፌጣሇን÷እናሸምቃሇን÷እናዯባሇን? በየቦታው በተናጠሌ እየተዯረገ ያሇው ሕዝባዊ ዓመፅ 
በተቃዋሚዎች ኅብረትና የተቀናጀ ማስተባበር የታጀበ ቢሆን ኖሮ የምጣችን ጊዜ እንዲህ 
ይረዝም ነበር? ምንም የአብዛኛው ሕዝባችን እምነትና ጀርባ ባይኖረውም የምንታገሇው ጦሩን፣ 
ዯኅንነቱን እና የኢትዮጵያን ሀብት ከተቆጣጠረና ሊሇፈት 26 የጨሇማ ዓመታት ራሱን 
በ‹መንግሥትነት› ሰይሞ ከተቀመጠ የባሇጌዎች ሥርዓት ጋር መሆኑን አንርሳ፡፡ 

በተናጥሌ ችግሮቻችንን መምዘዝ፣ በተናጥሌ ሇመፌታት መሞከር፣ በተናጥሌ መታገሌ፣ 
አሇመዯማመጡና አሇመከባበሩ (ፉዯሌ ቆጠርኩ የሚሇውም በምክንያታዊነት በተዯገፇ አሳብ 
ከመወያየት ይሌቅ በስሜታዊነትና በጥሊቻ መንፇስ ሲነታረክ ስሇሚሰማ) ÷ ከሁለም በሊይ 
የማንነት ፖሇቲካ ስካር (ሇአገራችን መሠረታዊ ችግሮች ኹለ የመጨረሻ መፌትሄ ይመስሌ) 
የትም እንዯማያዯርሰን ቅን ሌቡና ትሁት ሰብእና ሊሇው ኹለ የሚሠወር አይመስሇኝም፡፡ 
መሠረታዊ ጥያቄአችን የፌትሕ፣ የእኩሌነት፣ የሌማት ወዘተ እስከሆነ ድረስ (አንዳንዶች 
እንዯሚተነትኑትም የጎሣው ፖሇቲካ የእነዚህ ቈሌፌ ጥያቄዎች መሌስ ያሇማግኘት ውጤት 
ከሆነ) መፌትሄው እዚህም እዚያም የማንነት አጥር ማበጀት ሉሆን አይችሌም፡፡ ወር ተረኛ 
ወያኔ ከሚያዯርገን በተቀር፡፡ እንዯ ወያኔ አገርን እበታትናሇሁ እያለ በማስፇራራት የተሻሇ 
ሥርዓት መገንባት በፌጹም አይታሰብም፡፡ ይህንን የሚያቀነቅኑ ወገኖች እኔ ከሞትኹ ሰርዶ 
አይብቀሌ በሚሇው አባባሌ የሚጓዙ በመሆናቸው በማንነቱ ቆመንሇታሌ ሇሚለት የኅብረተሰብ 
ክፌሌም የሚበጁ አይዯለም፡፡ 

ነገሬን ከመጨቴ በፉት ብዙ ስሇተባሇሇት የማንነት ፖሇቲካ በጣም ጥቅሌ የሆነ 
አስተያየቴን ሇማቅረብ እወዳሇኹ፡፡ 

የማንነት/Identity (‹ዘር/ጎሣ›፣ ሃይማኖት፣ ፆታ) ጉዳይ በባህርይው/በተፇጥሮው ሇሰጥቶ-
መቀበሌ ድርድር (compromise) የሚገዛ ጉዳይ አይዯሇም፡፡ ማንነትን እንዳሇ የምንቀበሇው፣ 
የምናከብረው፣ በግሌም በቡድንም የምናበሇጽገው፣ በኹሊችን ፇቃድ የሚመሠረት መንግሥተ 
ሕዝብም እንዲዳብር ሁኔታዎችን የሚያመቻችሇት ጉዳይ እንጂ ሇፖሇቲካ ሥሌጣን መዯራዯሪያ 
መሣሪያ (bargaining chip) አይዯሇም፡፡  በማንነት ዙሪያ የሚዯረግ ንግግር በሠሇጠነ መንገድ 
ምክንያታዊ በመሆንና አመክንዮን ተከትል (በማመን ወይም በማሳመን) ስህተትን ሇማረም 
ወይም ሇመተራረም በሚዯረግ ውይይት የጋራ ግንዛቤና መግባባት ሊይ የሚዯረስበት አይዯሇም፡፡ 
ከመነሻው በዚህ ጠገግ የሚዯረግ ክርክር ትርጉም አሌባ፣ ‹እኛ› እና ‹እናንተ› የሚሌ ፌረጃን 
የሚያስከትሌ፣ ሁሌጊዜም አግሊይ፣ ከሚያግባባ ይሌቅ ወዯ ጥሊቻ የሚያመራ፣ የጋራ አጀንዳን 
አማክል ሇጋራ ጥቅም ሇመወያየት የማያስችሌ፣ እውነታን ሇመጋፇጥ ሇሚፇሩ (በአሳቦች ገበያ 
ሇሚዯረግ ውይይት ፌሊጎቱና አቅሙ ሇላሊቸው) ድኩማነ አእምሮ ‹ፖሇቲከኞች› ድብቅ ተሌእኮ 
ማስፇጸሚያና መሸሸጊያ ዋሻ ነው፡፡   

ስሇሆነም ዓሊማችን አብረን መኖር፣ አብረን መሥራትና መበሌጸግ፣ ኢትዮጵያችንን 
የጋራና ሇሁሊችን እኩሌ ማድረግ፣ ሇዚህም የሚበጅ በሕግ የበሊይነት ሊይ የተመሠረተ 
መንግሥተ ሕዝብ ማቆም፣ መሌካም የጋራ እሴቶቻችን መጠበቅና መከባከብ፣ በማንነት ሊይ 
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የተመሠረቱ ሌዩነቶች የመሇያያ ሳይሆን የኢትዮጵያዊ (ብሔራዊ) ማንነታችን 
መክበሪያ÷መድመቂያና መገሇጫ መሆናቸውን አምነን በግሌና በቡድን የማሳዯግ መብትና 
ነፃነታችንን ማወቅ ከሆነ፤ተዋርዶአችን በሌዕሌና፤ ድህነታችን በብሌጽግና፤ ረሃባችን በጥጋብ፤ 
የመበታተን ሥጋታችን ሌዩነታችንን በሚያስተናግድ የጠነከረ አንድነት የማይተካበት ምክንያት 
አይኖርም፡፡ 

ኢትዮጵያ ታሊቅ አገር ናት፡፡ ከተባበርን ክብሯን - በአፌሪቃም ሆነ በተቀረው ዓሇም 
ያሊትንና የነበራትን ቦታ - እናስመሌሳሇን፡፡ በሕዝብም በግዛትም ታሊቅ መሆን በጎረቤትም ሆነ 
በዓሇም መድረክ ተሰሚነትን፣ መታፇረንና ተጽእኖ ፇጣሪነትን ከመጨመሩም በሊይ በአግባቡ 
ከተጠቀምንበት ሇብሌጽግናም መሠረት ነው፡፡ በመሆኑም በሕዝብ ብዛትም ሆነ በግዛት ስፊት 
ታሊቅ ሆኖ መገኘት ሀብት እንጂ ዕዳ አይዯሇም፡፡ ሰሞኑን ሀብታም የሆነችው የመካከሇኛው 
ምሥራቅ አገር ካታር ሀብታምነቷ ብቻውን ከጎረቤቶቿ ዓድማና ማዕቀብ እንዲሁም መገሇሌ 
ሉያድናት አሌቻሇም፡፡ በየብስ፣ በባሕርና በአየር እንዳትሊወስ አድርጓታሌ፡፡ እናስተውሌ፡፡ በእጅ 
ያሇውን ወርቅ ከመዳብ መቁጠር የኋሊ ኋሊ ሰዶ ወዯማሳዯድ እንዳይስዯን መጠንቀቅ ያሻሌ 
(ወያኔ በኤርትራ የፇጸመው ሉያስተምረን ይገባሌ)፡፡  

ያሇፈት አገዛዞች እንዯፇጠሩት በሚነገረው የታሪክ ጠባሳ ሳንማር በእኛም ዘመን አዲስ 
ጠባሳ ሇመጪው ትውሌድ ትተን ሇማሇፌ የምናዯርገው መሯሯጥ ወዯ ኋሊ እንጂ ወዯፉት 
አያራምዯንም፡፡ የትናንት ጥፊት እንዳይዯገም ኹሊችን ከማስተማር በተቀር የአሁኑ ትውሌድ 
ተጠያቂ ባሇሆነበትና ማንም ኃሊፉነቱን ሉወስድ በማይችሌበት (ይቅርታ ጠያቂና ተጠያቂ 
በላሇበትና ሉኖርም በማይችሌበት) ሁኔታ የቀድሞው የዛሬውን እንዳያጨሌምብንና የአሁኖቹ 
በስንፌና እንዳንጠየቅ እንጠንቀቅ፡፡ እንኳን ያሇፇውን ጨምረንበት የጊዜአችን አገራዊና 
ዓሇምአቀፊዊ ችግሮች በቀሊለ የምንማቸው አይዯለም፡፡ በመጨረሻም በአገር ውስጥም ሆነ 
በውጭ ወያኔ በሚያዯርገው የግፌ ተግባር፣ የማሳሳቻና ማዯናገሪያ መረጃ ዘመቻ ሳንበገር፣ 
የሕወሓት አገዛዝ አዯጋ ሊይ በመሆኑ ሥጋት የገባቸውና የወንበዴው አገዛዝ ባመቻቸሊቸው 
የንቅዘት ሥርዓት አዲስ ሀብታሞች የሆኑት የቀድሞ የወያኔ ‹ጄኔራልች› በየጊዜው 
በሚያስተሊሌፈት በማር የተሇወሰ እሬት (መሌእክት) ሳንታሇሌ፣ የወያኔ አሽከሮች 
የሚያሰሙትን የአዞ እምባ (ራሳችንን እንድናርም ሕዝብ ዕድለን ሰጥቶናሌ እያለ ሲያፋዙ 
ሰምተናሌ - ‹ሕዝብ› የሚለት ዯጋፉዎቻቸውንና ሆድ አዯሮችን ካሌሆነ በተቀር የኢትዮጵያ 
ሕዝብ ሇነዚህ ዯም መጣጮች ከ26 የግፌ ዓመታት በኋሊ ሇአንዲትም ሰከንድ ዕድሌ ሉሰጣቸው 
ፇቃዯኛ አይዯሇም) ከቁብ ሳንቆጥር የሕወሓትን አገዛዝ ከነአገሌጋዮቹ ማስወገድ የኢትዮጵያ 
ሕዝብ ቀዳሚ ተግባር ነው፡፡ የሕወሓት አገዛዝ በማይጠገንበት መሌኩ ከተበሊሸ ሁሇት 
ዏሥርትን አሳሌፎሌ፡፡  

አበው የሺህ ፌሌጥ ማሠሪያው ሌጥ እንዲለ በተናጠሌ የምናዯርገው ትግሌ በቀሊለ 
ሇወያኔ ሰሇባ ስሇሚያዯርገን (በረሃቡም በጥይቱም ማሇቃችን ካሌቀረ) በኢትዮጵያዊነት ጥሊ 
ሥር ኅብረታችንን አፅንተን ሇመጨረሻው መጀመሪያና መጨረሻ እንዘጋጅ፡፡ መሇያየትን 
የማይወድ ሌዐሌ እግዚአብሔር የኅብረት መንፇሱን በሁሊችን ኢትዮጵያኖች ሊይ ያሳድር፡፡  


