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                    ሞኝ አይሙት እንዲያጫውት! 

                                      ነሐሴ 16 ቀን 2014 ዓመ(22-08-2022) 

አብይ አህመድ በነሐሴ 15 ቀን 2014 በፈረንጆቹ ኦገስት 21 2022  የብልጽግናን የወጣት ክንፍ ሰብስቦ 

“የወጣቶች ሚና” በሚል መርህ ባስተላለፈው መልእክት ውስጥ  አገራችን በሦሥቱ ደካማ ምንነቶች  

ማለትም በሞኝነት፣ጅልነትና ጅላጅልነት የተወረረች መሆኗን ተናግሯል።ወጣቱም ሰምቶትና አይቶት 

የማያውቅ እውቀት የገበዬ መስሎት እጁ እስኪላጥ ድረስ በማጨብጨብ ሞኝ፣ጅልና   ጅላጅልነቱን 

ተቀብሎ አረጋግጧል።ከዘመኑ ዓለም አቀፉ የዜና እና  የእውቀት ምንጭ ከሆኑት ከዩቱብና ፌስቡክስ 

ተገልሎ እንዲኖር የተላለፈለትን መልእክት (ትዕዛዝ ቢባል ይሻላል) አጨብጭቦ መቀበሉን ከስብሰባው 

በዃላ የወጣቱ ተወካዮች በአብይ ልሳን በሆነው በፋና በኩል ሲያስተጋቡ ተሰምቷል።አዎ አብይ 

አህመድ ሞኝ፣ጅል፣ ጅላጅልና ጅላንፎ ያለው ከመረጃ ለመራቅ ቃል የገባን  ይህንን የወጣት መንጋ 

ማስረጃ አድርጎ ነው።በጣም የሚገርመው ነገር ብዙ ሚሊዮን ብር መድቦ በአገር ውስጥና ከአገር ውጭ 

በፌስቡክና ዩቲዩብ የተሰማሩትን  አድርባይና  ውታፍ ነቃዮች  እራሱና የሚመራው ቡድን ብልጽግና 

መሆኑን የዘነጋው ይመስላል።ግን የዘነጋው ሳይሆን የራሱንም ጉድ ለማወቅ ያልቻለ፣ሰው ምን ይለኛል 

ብሎ የማይረዳ  ሞኝ ጅልና ጅላጅል በመሆኑ ነው። “ሞኝ አይሙት እንዲያጫውት” ይሏል የአብይ 

አህመድ አይነቱን ነው። 

ብዙ ጊዜ ሲነገር የኢትዮጵያ ሕዝብ የዋህ ነው ይባላል።የዋህነት እኮ ደግነትና ብልህነትን ሳይሆን 

በቀላሉ የሚታለል፣ የሚነዳ፣ያሉትን የሚያምን፣የማይጠራጠር፣ለምን ብሎ የማይጠይቅ፣ና ሲሉት 

የሚመጣ፣ሂድ ሲሉት የሚሄድ የሰው ረቦት  ማለት ነው።ሞኝ ወይም ጅልና ጅላጅል የሚለውን  

ጠጠር ያሉ ቃላት በተለሳለሰ መንገድ ማስቀመጥ  እንጂ በየዋህነትና በሞኝነት ብሎም በጅልነት 

መካከል ልዩነቱ አይታይም።  

አገርና ሕዝብ በጎሳ ፖለቲካና በጎሰኞች ሲተራመስ፣ሲሰቃይ፣ሲገደል፣ሲጨፈጨፍ፣ሲፈናቀል፣በኑሮ 

ውድነትና በድህነት፣በሥራና በሰላም ማጣት፣በቤት ችግር ብቻ ሳይሆን የአገር ባለቤትነቱን ሲነፈግ ፣

በዝምታ የሚያይ ይህ በብልጽግና ሥር የሚርመሰመስ ትውልድ ከሞኝነት፣ከጅልነትና ከጅላጅልነት 

በላይ የሆነ ደረጃ ቢኖር የዚያ ባለቤት ነው። 

የለዬለት አብይ አህመድ በዚህም ብቻ አልቆመም።ጫት በመቃም ጊዜያችሁን አታባክኑ ብሏል፣እርግጥ 

ነው ወጣቱ በዚህ ከንቱ ተግባር ላይ ጊዜውን ማባከኑ የሚካድ አይደለም።ጥያቄው ግን እነማን ናቸው 

ጫቱን እያመረቱ የሚሸጡት፥የብልጽግና ባለሥልጣኖችና ጀነራሎች አይደሉም ወይ ብሎ ደፍሮ 

የጠዬቀው የለም።የዩኒቨርሲቲ አስተማሪዎችንም የደመወዝ ጥያቄ አገራችን ካለባት ችግር አንጻር 

መጠዬቅ የሚገባው አይደለም ሲል አይ ጠ/ሚኒስትር ታዲያ በ49-9 ቢሊዮን ብር አውጥቶ  

ቤተመንግሥት ለማሰራት የትኛው ያገራችን ኤኮኖሚ ይፈቅዳል? ብሎ የጠዬቀው የለም። በዚያም 

አስታኮ ዩኒቨርሲቲዎችን ወደ ግል ይዞታና የንግድ ተቋም ለመለወጥ ማሰቡን “ዩኒቨርሲቲ እራሱን 

መቻል አለበት” በማለት ከአሜሪካና ከሌሎቹ አገሮች የግል ትምህርት ተቋም ጋር ለማመሳሰል 

ሞክሯል።አንድ መንግሥት ተቀዳሚ ግዳጁ የትምህርት፣የጤና፣የመገናኛ የኢንፍራስትራክቸርስ፣

የመከላከያና የደህንነት ተግባራትን ማሟላት ነው።ከመንግሥት ዩኒቨርሲቲዎች(state University) ጎን 

ለጎን የግል ዩኒቨርሲቲዎችና ኮሌጆች ይኖራሉ፤በአገራችንም ውስጥ መኖራቸው አይካድም።የአብይ 

አካሄድ ግን ሁሉንም ነገር በፕራይቬታይዜሽን ስም  ሻሽጦ ገንዘብ ለመሰብሰብና የውጭ ባለሃብቶች 
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የሚዘርፉበትን ዕድል ማመቻቸት ነው።የአብይ ሰጥቶ የመቀበሉ መርህ ማለት ይህ ነው።በዬክልሉ ያሉ 

ዩኒቨርሲቲዎች እራሳቸውን ይቻሉ ቢባልስ የኦሮሚያ ክልል ውጭ ያሉት ክልሎች በራሳቸው ባጀት 

የመንቀሳቀስ አቅም ይኖራቸዋል ወይ?በተለይም የአማራውና የትግራዩ አካባቢ  በወያኔና ኦሕዴድ 

የሥልጣን ሽኩቻ ባመጣው ጦርነት ከግማሽ በላይ ንብረትና ሃብቱ ወድሞበት የነበሩትን ለመመለስ 

አቅም የሌለው ሕዝብና አካባቢ ወጣቱ ከፍሎ የመማር አቅም አለው ተብሎ ይገመታል ወይ?ወይስ 

የደሃው ልጅ ዩኒቨርሲቲ እንዳይገባ የሚያግድ መመሪያ ነው? 

ስለሰላምም አስፈላጊነት ለፍልፏል፣ግን ሰላምን ምን አደፈረሰው?የምትመራበት የጎሳ ፖለቲካና 

ሕገመንግሥት ብለህ የተሸከምከው ሕገጥፋት አይደለምን?ብሎ ያፋጠጠው የለም። 

የጅል ብልጥ የሆነው አብይ አህመድን የፖለቲካ ጡጦ ግቶ መልምሎ ያሳደገው ጅላጅሉ ኦነግ  ስለሆነ 

በሱ የሚታለልና የሚደነዝዝ ወጣት ካለ እውነትም የባሰ ጅልና ጅላጅል ብቻም ሳይሆን እንከፍ ነው። 

አገሩ ያለችበትን የመፈራረስ አደጋ የማይገነዘብ፣እራሱንም ጨምሮ ለዚህ ሁሉ መከራ ያበቃውን አብይ 

አህመድ የሚወክለውን የጸረ ኢትዮጵያ ቡድን ብልጽግናን ሳይረዳ የዚያው አካል ከሆነ እውነትም 

ጅላጅል  ነው።  የሌቦች ስብስብ የሆነውን ብልጽግና የሚመራው አብይ አህመድ ወጣቱን ሌቦች 

አትሁኑ ማለቱ በሥራችን አትግቡ፣አትጫረቱን ለማለት መሆኑን ያልተረዳ ወጣት ከሞኝም ሞኝ 

ከጅልም ጅላጅል ነው።የአገር ሃብት የሚመዘብረውን በሥልጣን ላይ የተቀመጠ ጎሰኛ ቡድን ለመምሰል 

ውድድር ውስጥ የገባ ፣በሌብነት መስክ ለመሰለፍ ያሰፈሰፈ ወጣት ለሙያው ብቁ መሆኑን በዬመድረኩ 

ከማሰማት ባለፈ ሌብነትን ሲያወግዝና ሲቃወም አይታይም።የዘመኑ ዕውቀት ሌብነት ነው ብሎ 

የሚያምን ትውልድ ሌብነትን ያደንቃል እንጂ አይጠላም።ሌቦች የፎቅ ባለቤቶች ፣የውድ መኪና 

አሽከርካሪዎች፣በፈለጉበት አገር የሚንሸራሸሩና የሚዝናኑ መሆናቸውን ከሚያይና ከሚያደንቅ ያንንም 

ለማግኘት ከሚጓጓ ወጣት አገር ወዳድነት፣ሃቅና ቁም ነገር አይጠበቅም።   

አዎ አገራችን የጅሎችና የፈሪዎች መናኸሪያ ሆናለች።ላለፉት 50 ዓመታት ለሰፈኑት ጨካኝ ሥርዓቶች 

በሥልጣን ላይ እንዲቀመጡ የረዳቸው ጅልነትና መጃጃል በመኖሩ ነው።አለማወቅና አለመረዳት 

ጅልነት ነው።ሲነግሩት አለመስማት መጃጃል ነው።ከእባብ እንቁላል እርግብ ይቀፈቀፋል ብሎ እባብን 

እሹሩሩ እያሉ ተሸክሞ መኖር አዎ ጅልነት ነው።አገር የመፍረስ አደጋ ላይ ሆና ፎቅ ቤትና ንብረት 

እይዛለሁ ብሎ ደፋ ቀና ማለት ከጅልነት የመነጨ ድንቁርናም ነው።አገር ሳይኖር፣ሰላም ሳይሰፍን፣

የሕዝብ እኩልነትና መብት ሳይረጋገጥ ንብረት ሊኖር አይችልም። በተረኞች የተነጠቁትን እያዩ 

ያልተማረ ከሞኝም ያለፈ ጅልና ጅላጅል ነው።አብይ አህመድ በዚህ ላይ እውነቱን ተናግሯል።ጅል 

ባይኖር ጅሎች ሥልጣን ላይ ወጥተው ሊገዙ አይችሉም።እያጃጃሉ የሚገዙት ሞኝ ሕዝብ ባይኖር 

ዕድሉን አያገኙም፤ሞኝ መሪ ከሞኝ ሕዝብ ይቀዳል፤መንግሥት ወይም መሪ ከሕዝቡ ይወጣል 

የሚባለውም ለዚያ ነው። 

የተሰበሰበው ወጣት ሞኝ፣ ጅልና ጅላጅል ባይሆንማ ኖሮ ከማጨብጨብ ይልቅ አጋጣሚውን ተጠቅሞ 

በመሬት ላይ በገሃድ በሚታዬው በራሱ  ጉዳይ ላይ አብይ አህመድን  ወጥሮ በያዘው ነበር። ሥራ 

ማጣቱ፣የአገር ባለቤትነቱ፣ሰላሙን፣ተስፋና ህይወቱን በማን እንደተነጠቀ ያላወቀ ወጣት ከጅልና 

ጅላጅልም ባለፈ ነሆለል ቢባል ተገቢ ነው። ለመብትና ለሃቅ መቆም ከነቁና  ካወቁ ወጣቶች  እንጂ 

ለሆድና ለጥቅም ከአገር አጥፊው ብልጽግና ድንኳን ውስጥ ከተሰገሰጉት ሞኞች፣ጅሎችና ጅላጅሎች 

አይጠበቅም። ጅል ያልሆኑትማ፣የሥርዓቱን ምንነትና አካሄድ በመረዳት እምቢ ብለው የህይወት ዋጋ 

እዬከፈሉ ነው።የመከራ ጽዋ እዬተጋቱ ነው።ከተሟላና ከተመቼ ኑሮዋቸው ይልቅ ያገር ደህንነት፣ 

የሕዝብ እኩልነትና መብት መከበር በልጦባቸው በሚችሉት የትግል መስክ ተሰልፈዋል። ለአደጋ 

ተጋልጠዋል።በዬእስር ቤቱ እዬማቀቁና እዬተሳደዱ ነው።ለሆዳቸውና ለግል ጥቅማቸውማ ቢያስቡ ኖሮ 
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ሞኞች፣ጅሎችና ጅላጅሎች የተጠቀጠቁበትን የብልጽግና አዳራሽና መድረክ ባጨናነቁት ነበር።ተመስገን 

ደሳለኝም ወጣት ነው፣መአዛ ሞሃመድም ወጣት ነች፣መስከረም አበራም ወጣት ነች።ግን ሞኞች፣

ጅሎችና ጅላጅሎች አይደሉም።በአብይ አህመድ እይታ ግን ነቅተው የሚያነቁ ጅሎች ናቸው።እነሱንም 

የሚሰማና ለእውነት የሚቆም ጅላጅል ነው።  

እነዚህን እንደምሳሌ አነሳሁ እንጂ  ጅሎች ሆነው በአብይና በመሰሎቹ ለመታለል ያልቻሉት ቁጥራቸው 

ብዙ ነው።አንታለልም ያሉ፣ በዬክፍለሃገሩ፣በዬመንደሩና በየገጠሩ፣በዱር በገደሉ እምቢ ላገሬ ብለው 

ከመዋረድ የሞትን ጽዋ የመረጡ ወጣቶች ብቻም ሳይሆኑ ጎልማሳና አዛውንቶች የጅሎችን አገዛዝ 

እዬተፋለሙት ይገኛሉ።ታዲያ የጅልነትን መስፈርት የሚያሟላው በዬትኛው ጎራ የተሰለፈው ነው? 

በጅሎቹ ወያኔና ኦነግ በተሠራው ቤት ውስጥ ገብቶ አንድ ጊዜ ኢሕአዴግ ሌላ ጊዜ ብልጽግና እያለ 

በአስራስድስተኛው ክፍለዘመን የዘመነ መሳፍንት አስተሳሰብ ተጠምቆ የሚጃጃለው አድርባይ ወጣትም 

ይሁን ጎልማሳ ወይስ የጅሎችን ፖለቲካ ተጠይፎ ለሃያ አንደኛው ክፍለዘመን የሚመጥን ዘመናዊና 

ሳይንሳዊ  የፖለቲካ ራእይ ሰንቆ  የሚንቀሳቀሰው  ታጋይ? 

ወጣት የዕድሜን ጣራ የሚገልጽ እንጂ የአስተሳሰብንና የእውቀትን መጠንና ደረጃ የሚገልጽ አይደለም።

ወጣት አገር ወዳድ እንዳለ ሁሉ ወጣት ሆድ አደርና ባንዳ አለ።በወጣትነት ዕድሜ አንድ ቢሆኑም 

በአሰላለፍ ጎራ የተለያዩ ናቸው።የሌላውም ዕድሜ ተካፋይ እንዲሁ ነው።በአዛውንቱ ዳውድ ኢብሳና 

በታድዮስ ታንቱ መካከልም የዕድሜ ልዩነት ባይኖርም በአጥፊና ጠፊነት በጸረ ኢትዮጵያና 

በኢትዮጵያዊነት ጎራ የቆሙ ናቸው።ዳውድና መሰሎቹ በቤተመንግሥት ፣ታዲዎስና መሰሎቹ 

በእስርቤት የሚገኙ ናቸው።ሌላው ቀርቶ ከአንድ ማህጸን የወጡ ልጆችም ቢሆኑ በተለያዬ ጎራ 

ተሰልፈው የታገሉ በታሪካችን አይተናል፣እያዬንም ነው።ታዲያ ሞኝነትንም ሆነ፣ጅልነትን እንዲሁም  

ጅላጅልነትንና የነዚያንም ተቀናቃኝ የሆነውን ብልህነትን የዕድሜ ተዋረድ ሳይሆን የአስተሳሰብና የንቃተ 

ህሊና ደረጃ የሚወስነው ነው።  

ሥራ አትምረጡም ብሏል፤አዎ ሥራ አይመረጥም።አቅምና ችሎታ በሚፈቅደው መሠረት ያገኙትን 

መሥራት ተገቢ ነው።ጥያቄው ግን እኮ ሁሉም ሥራ በጎሳ ማንነት የሚሰጥና የሚነሳ ከሆነ፣ያንን 

የሚያራምድ ስርዓት ከሰፈነ እንዴት ዜጋ በችሎታውና በሚፈልገው ሙያ ሊሰማራ ይችላል? 

አዎ አብይ አህመድ ትክክል ነው ፣የሚያጭበረብረውና የሚያወናብደው፣በጥቅም የሚገዛው እርካሽ 

ወጣትም ሆነ ጎልማሳ ሴትም ሆነች ወንድ ከቦት በሚሰማው እያጨበጨበ የሚነዳለት እስከካለ ድረስ 

በቅርቡ የሚያዬውና የተከበበው በነዚህ አይነቶቹ ሞኞች፣ጅሎችና ጅላጅሎች ነውና  ኢትዮጵያ 

በሞኞች፣ጅሎችና ጅላጅሎች ተጨናንቃለች ብሎ ቢናገር አይፈረድበትም።ኢትዮጵያንና ሕዝቧን ከኦነግ 

ብልጽግና መነጽር የእይታ ክልል ውጭ አያውቃትም።ደፋሮቹን ደፍሮ ለማዬት ወኔም ብቃትም 

የለውም።የሱ ብቃትና ችሎታ የኦነግን ጸረ ኢትዮጵያ ፍልስፍና በተሞናሞነ ቃላት ሸክኖ፣ልብ 

በሚያማልል አቀራረብ  ማራመድና በዚያ ዙሪያ ወጥመድ የተጠለፉትን አድርባዮች ማድነቅና 

ማሞካሸት፣መሾምና መሸለም ነው። ለዚያ ያልተመቹትን ማሳደድ፣መግደልና ማስገደል ነው። 

የሞኞቹ፣የጅሎቹና የጅላጅሎቹ ጎራና አስተሳሰብ የወለደው የወያኔ ኢሕአዴግና የኦነግ ብልጽግና 

ሥርዓት ይደርመስ! የጎሰኞች በረት የሆነው ክልል ይፍረስ 

የአዋቂዎቹና የጀግኖቹ ጎራ የሆነው ኢትዮጵያዊነት ይጠንክር፣ይታደስ!!  

አገሬ አዲስ    


