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ግንቦት 7 ቀን 2002 ዓ.ም. 

ግሌጽ ዯብዲቤ 

1. ሇአቶ መሇስ ዜናዊ እና ሇወያኔ ዴርጅት፣  

2. ሇአቡነ  ጳውልስ ፣  

3. በየ ጊዜው ከሚነ ፍሰው ነ ፋስ ጋር ሇምትነ ፍሱ ብሌጣብሌጥ ሆዴ አዯሮች፣  

4. ሇተቃዋሚ የ ፖሇቲካ ፓርቲዎችና ዴርጅቶች፣  

5. ሇመሇዮ ሇባሹ ሠራዊት፣  

6. ሇኢትዮጵያ ሕዝብ በሙለ፣  

ከሁለ በማስቀዯም በየ አቅጣጫው ሁሊችሁንም ከሚያጋጥማችሁ ስህተቶች እየ ተገ ታችሁ ወዯ ቁምነ ገ ር 

በመመሇስ በጎ  በጎውን እንዱያሳስባቹሁ እመኝሊች|ሇሁ፡ ፡  እውነ ት እንዯሬት የ ምትመርር እንዯ ኮሶ 

የ ምታንገ ፍግፍ ስሇሆነ ች ብዙ ጊዜ አቅራቢያዎቿን ትሰዋሇች፡ ፡    

እግዚአብሔር እዴሜና ማስተዋሌ ሰጥቶኝ ከዛሬ 50 አመት በፊት ጀምሮ አስከዛሬ ዴረስ ባሇሁበት ዘመን 

ሁለ ባሇማቋረጥ የ ሀገ ሬ የ ኢትዮጵያ ጉዲይ ሲያሰጋኝ፣  ሲያሳስበኝና፣  ሲያሰቃየ ኝም በመኖሩ እውነ ት ነ ው 

ብዬ ካመንኩበትና መሆን ይገ ባዋሌ ብዬ ካሰብኩበት ጥቂቱን ሌገ ሌጽሊችሁ እወዲሇሁ፡ ፡   

የ ዚህ አይነ ቱን ገ ሇጻና ማስጠንቀቂያ ስሰጥ ይህ የ መጀመሪያዬ ሳይሆን ሇምሳላ አንዯኛ በጥር ወር 

1962 ዓ.ም. በምዕራብ ጀርመን በትምህርት ሊይ በነ በርኩበት ጊዜ ከሶስት ¹ዯኞቼ ጋር በመመካከር 

ኢትዮጵያ ሉዯርስባት የ ሚችሇውን ጥፋት በመገ ምገ ምና ሇጥፋት የ ሚያዯርሱትን ምክንያቶች በመዘርዘር 

እንዱሁም ከጥፋቱ የ ሚያዴኑ ዘዳዎችን በመጠቆም 12 ገ ጽ ጽሐፍ አዘጋጅተን ስማችንን ሳንፈርም 

ሇቀዲማዊ ኃይሇሥሊሴ ሌዩ ካቢኔ ና ሇሚኒስትሮቻቸው በፓስታ ሌከን ነ በር፡ ፡  ዘዳ ብሇን ከጠቆምነ ው ዋና 

ዋናው 1ኛ/ የ ፖሇቲካ ፓርቲዎች እንዱቋቋሙ፣  2ኛ/ በፓርቲዎች ነ ጻ ውዴዴር የ ሚያሸንፈው ፓርቲ 

በሚመርጠው ጠቅሊይ ሚኒስትር የ ሚመራ መንግሥት እንዱቋቋም፣  3ኛ/ የ ሚነ ስቴር መሥሪያ ቤት ተቋቁሞሇት 

በማዝገ ም ሊይ የ ቆዬው የ መሬት ይዞታ  ዴሌዴሌ ባስቸኳይ ተግባራዊ እንዱሆን የ ሚሌ ነ በር /እዚህ ሊይ 

እግረ መንገ ዳን ስሇባሇመሬቶች ሇመጥቀስ ብዙ መተንተን አስፈሊጊ በመሆኑ ባሇ50፣  ባሇ100 ጋሻ 

የ ነ በሩት ራስ ዯጃዝማቾች ጥንት መሬቱን የ ያዙት ሇሠራዊቶቻቸው መመገ ቢያ ሲሆን የ ነ ፍጠኛው ሠራዊት 

ቀርቶ በዯመወዝ የ ሚተዲዯር ወታዯር መቀጠር ከጀመረ በ |ሊም ቀዴመው የ ተመሩት ባሇርእስቶች አሌቀው 

በወራሾች ስሇተበታተነ  የ ተጋነ ነ  ጋሻ መሬት የ ነ በራቸው ብዙ አሌነ በሩም፣  /እስከ ሇውጡ ጊዜ ዴረስ 

ብቻውን መቶ ጋሻ መሬት የ ነ በረው ሰው ቢኖር የ አሁኑ ፕሬዚዲንት መቶ አሇቃ ግርማ ወሌዯጊዮርጊስ ብቻ 

ሇመሆናቸው ዴሮና ዘንዴሮ የ ተባሇው መጽሏፋቸው ያስረዲሌ/ 4ኛ/ ጃንሆይም የ ሕዝብ አባት በመሆን 

የ ሀገ ሪቱን አንዴነ ት እንዱያስከብሩ ወዘተ የ ሚሌ ሲሆን ይህ ሳይዯረግ አንዴ አዯጋ ቢመጣ ላሊ 

የ ተዯራጀና የ ተዘጋጀ ኃይሌ ባሇመኖሩ ወታዯር ሇጊዜው ሥሌጣኑን ሇመያዝ ይችሊሌ በማሇት በወታዯር 

ሥሌጣን የ ሚዯርሰውን አዯጋ ሁለ ዘርዝረን ነ በር/ የ ሀሳቡ አቅራቢዎች ወታዯራዊ መኮንኖች ስንሆን 

ሀሳቡ በተግባር ሳይውሌ ቀርቶ ከሀሳቡ አቅራቢዎች አንደ ሻሇቃ ታዬ ባሇኬር በዯርግ ዘመን ጄኔራሌ 

ተብል የ ኤርትራ ፓሉስ አዛዥ በነ በረበት ዘመን መንግሥቱ ኃይሇማርያምን ሇመገ ሌበጥ ተባብረሀሌ በመባሌ 

የ ዯርግ ዘመን ሰው በሊ ወታዯሮች ሁሇት አይኑን አውጥተው ከጅፕ መኪና ጋር በገ መዴ አስረው  

በአስመራ ጎ ዲና ሊይ እራቃኑን እየ ጎ ተቱ አሰቃይተው ገ ዴሇውታሌ፡ ፡  ሻሇቃ አበራ ተፈራ /ኮልኔሌ/ 

በዘመነ  ወያኔ በስዯት ሊይ እያሇ ሞተ፡ ፡  ሻምበሌ ፈቃደ ዋኬኔ /¹ዴ / አዱስ አበባ በሕይወት መኖሩን 

ሰምቻሇሁ፡ ፡   
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የ ቀ.ኃ.ሥሊሴ መንግሥት አስከፊውን የ ባሪያ ሥርአት በመሰረዝ የ ሰው ሌጅ የ እኩሌነ ት አዋጅን ያወጀ፣  

ኢትዮጵያን የ አሇም ማህበር አባሌ ያዯረገ ፣  የ ኢትዮጵያን አንዴነ ት ያስከበረ፣  በጣሉያን ኮልኒ ስር 

ወዴቃ የ ነ በረችውን የ ባህረ ነ ጋሽን አውራጃን ነ ጻ በማውጣት የ ኢትዮጵያን ባህር  በሮች አስመሌሶ 

የ ነ በረ፣  ከአንዴ ትምህርት ቤት ተነ ስቶ በሺህ የ ሚቆጠሩ ትምህርት ቤቶች ከፍቶ ሕዝብን በስፋት 

በማስተማር የ ታወቀ፣  የ አፍሪካን አንዴነ ት ዴርጅት የ መሰረተ ወዘተ… የ መሳሰለትን የ እዴገ ት መሰረት 

ጥል የ ነ በረው መንግሥት በመጨረሻ ግን ምክራችንን ባሇማዲመጥ ሰው በሊውን የ ዯርግ ሥርአት ተክቶ 

በከፋ ሁኔታ ወዯቀ፡ ፡   

የ ቀዲማዊ ኃይሇሥሊሴ መንግሥት ሇመውዯቅ 6 ወር ሲቀረው ሕዝቡ በተሇይም ተማሪ፣ አስተማሪና 

የ መንግሥትና የ ፋብሪካ ሰራተኛ ሁለ በየ አቅጣጫው አመጽ ስሇሸተተው የ ርስበርስ ጦርነ ት ተነ ስቶ ሕዝብ 

እንዲይተሊሇቅና አገ ሪቱ እንዲትከፋፈሌ በማሇት በስጋት ሊይ የ ነ በሩ ሶስት መኮንኖችና ሶስት ሲቪልች፣   

ከፖሉስ አንዴ፣  ከጦር ሰራዊት አንዴ፣  ከክብር ዘበኛ አንዴ በጠቅሊሊው የ ስዴስት ግሇሰቦች ኮሚቴ 

የ ካቲት 15 ቀን 1966 ዓ.ም. በዩኒቨርሲቲ ቅጥር ጊቢ ውስጥ በሚገ ኝ ቢሮ በምስጢር ተሰበሰበ፡ ፡  

ከዚያም ኮሚቴው ሕዝቡ ተማሪውና ወታዯሩ ሳይከፋፈሌ ባንዴነ ት ተባብሮ ሕዝባዊ መንግሥት ሇማቋቋም 

እንዱችሌ የ ሚቀስቅስ ጽሐፍ አዘጋጅቶ ከኮሚቴ አባልች አንደ ኮልኔሌ ይገ ዙ ይመኔ በአርሚ አቬዬሽን 

ሄሉኮፕተር ጽሁፉን በየ ጦር ሰፈሩና በዬኒቬሲቲ ቅጥር ግቢ ጭምር በተነ ው፡ ፡   የ ጽሐፉን ይዘትና 

የ ወታዯሩን መተባበር ከተመሇከቱ በ |ሊ ጸሏፊ ትዕዛዝ አክሉለ ሀብተወሌዴ በሶስተኛው ቀን ከነ ካቢኔ አቸው 

በፈቃዲቸው ከሥራቸው ሇቀቁ፡ ፡  

ሇአህያ ማር አይጥማት እንዯተባሇው ሆኖ ነ ው እንጅ እነ  አቶ አክሉለ የ ፈጸሙት መስዋዕትነ ት ከፍተኛ 

የ ዱሞክራሲ ብሌጭታ ነ በረ፣  አነ ዴ ሳምንት ባሌሞሌ ጊዜ ውስጥ አቶ እንዲሌካቸው መኮንን ጠቅሊይ 

ሚኒስትር ሆነ ው በመሾም አዱስ መንግሥት አቋቋሙ፡ ፡  በምሥጢር የ ተቋቋመው ኮሚቴ አሊማው አቶ 

እንዲሌካቸውን ማሾም ባይሆንም የ ፓሇቲካ ፓርቲዎች ተቋቁመው እስኪዯራጁና በፓርቲው የ ተመረጠ ጠቅሊይ 

ሚኒስትር እስከሚሾም ጊዜ ሇማግኘት የ ኮሚቴውን አባሊት ቁጥር ወዯ 12 ከፍ በማዴረግና በየ ቦታው 

ተወካዮችን በመመዯብ እንቅስቃሴውን በመቀጠሌ ሊይ እያሇ አቶ እንዲሌካቸው ሥሌጣናቸውን አጠናክረው 

ሇመቆዬት ባሊቸው ምኞት የ አየ ር ወሇዴ ጦር አዛዥ በነ በሩት በኮልኔሌ አሇምዘውዴ በመጠቀም በፈቃዲቸው 

ከሥራቸው የ ተሰናበቱትን አቶ አክሉለ ኃብተወሌዴን የ ቀሩትንም ባሇሥሌጣኖች አሳሰሩ፣ ቀጥልም የ ሇውጡን 

አንቀሳቃሽ ኮሚቴ ሇማስመታት ሲዘጋጁ ኮሚቴው በወሰዯው አጸፋ እርምጃ የ አቶ እንዲሌካቸው ቀኝ እጅ 

የ ሆኑት ኮልኔሌ ዓሇም ዘውዴ ተይዘው ሉታሰሩ ሲለ አምሌጠው ወዯትውሌዴ ሥፍራቸው ሄዯው ተዯበቁ፡ ፡  

 

 

ሆኖም ጠቅሊይ ሚኒስትር እንዲሌካቸው በኮልኔሌ ዓሇም ዘውዴ በኩሌ ያወቁትን ሻሇቃ አጥናፉ አባተን 

መጠቀሚያ ሇማዴረግ አስበው ከአጥናፉና ከጥቂት 50 አሇቆች ጋር ተገ ናኝተው በእዴሜና በሀሳብ ብዛት 

ተዲክመው ወዯነ በሩት ንጉሠ ነ ገ ሥቱ ዘንዴ በማቅረብ ግንቦት 22 ቀን 1966 ዓ.ም. ከሻሇቃ ጀምሮ 

ወዯታች ባሇው ማዕረግ የ ሚመራ የ ወታዯራዊ ኮሚቴ/ዯርግ/ እንዱቋቋም አዯረጉ፡ ፡  አቶ እንዲሌካቸው ዘዳ 

የ መሰሊቸው በማዕረግም ሆነ  በዕውቀት አነ ስተኛ የ ሆነ ው ቡዴን ትእዛዜን ተቀብል መንግሥቴን ያጸናሌኛሌ 

የ ሇውጡን እንቅስቃሴ በምስጢር የ ሚመራውንም ኮሚቴ ያጠፋሌኛሌ በማሇት ነ በረ፡ ፡   

 

በዴንቁርናው የ ተመረጠው ዯርግ ሲቋቋም ተምረናሌ አውቀናሌ ሶሻሉሰቶች ነ ን ኮሙኒስቶች ነ ን አገ ሪቱን 

እኛ መምራት አሇብን ከሚሇው ወገ ንም ከፊለ ዯርግን መሳሪያ አዴርገ ን ከተጠቀምን በ |ሊ ሥሌጣኑን 

እንይዛሇን ብሇው በማሰብ የ ዯርግ ተባባሪዎች ሆኑ፡ ፡  ዯርግ በተቋቋመ ሰሞን ቀዯም ሲሌ አቶ 

እንዲሌካቸው ካሳሰሩዋቸው ውስጥ የ ተረፉትን ሚኒስትሮችና ባሇሥሊጣኖች ሲያስር ሰንብተ ቆየ ት ብልም 
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ዯባ እራሱን ስሇት ዴጉሱን እንዯተባሇው አቶ እንዲሌካቸውን አሰራቸው፡ ፡  በየ ካቲቱ ሕዝባዊ እንቅሰቃሴ 

የ ርስ በርስ ጦርነ ት እንዲይነ ስ መንገ ደን ካስተካከለት ስዴስት የ ኮሚቴ አባሊት መካከሌ ሁሇቱ ኮልኔ ሌ 

ይገ ዙ ይመኔ ና ሻምበሌ ዯምሴ ሺፈራው ከ60ዎቹ ባሇሥሌጣኖች ጋር ተረሸኑ፡ ፡  ሁሇቱ ሲቪልችም 

በተከታታይ ተገ ዯለ፡ ፡  እኔም አገ ሩን ሇቅቄ ወጣሁ፡ ፡   

 

ከአገ ር ከወጣሁም በ |ሊ ሇዯርግ፣ ሇመሇዮ ሇባሹ ሰራዊትና ሇሕዝቡ ኢትዮጵያን ሇማዲን መፍትሔ ይሆናሌ 

ብዬ ያመንኩበትን ኃሳብ ሁለ በሬዱዮ፣  በካሴትና በጽሐፍ መሌክት ሳስተሊሌፍ ቆይቼ ነ በር፣  

ካስተሊሇፍኩት መሌዕክት ውስጥ አንደን አሜሪካ ዋሽንግተን ሲያትሌ በስዯት ነ ዋሪ የ ሆኑት ድክት አለሊ 

ዋሴ ስሊገ ኙት « ይህም ያሌፋሌ » በሚሌ አርእስት ባሳተሙት መጽሏፋቸው ሊይ « መግቢያ  » በሚሌ ክፍሌ 

ከገ ጽ 27 እስከ ገ ጽ 37 ሇመንግሥቱ ኃይሇማርያም ያስተሊሇፍኩትን መሌዕክት ስሊሰፈሩት ከጽሁፉ 

ሁሇትን ገ ጽ ከዚህ ጋር አያይዤዋሇሁ፡ ፡  
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መንግሥቱ ግን በምክሬ ተጠቅሞ ኢትዮጵያን አዴኖ ታሪክ ሰርቶ ከመሞት ይሌቅ « አንዴ ጥይትና አንዴ ሰው 

እስኪቀር  » « ኢትዮጵያ ወይም ሞት » በማሇት እንዯአንበሳ ሲፎክር መኖሩን ዘንግቶ ኢትዮጵያን የ ጠሊት 

ቅጥረኛ ሇሆኑት ሇወያኔ ና ሇሻቪያ አስረክቦ እንዯውሻ ጅራቱን ሸጉቦ ወዯ ዝምባቤ ሸመጠጠ፡ ፡  

« ከቆራጡ መሪያችን ጋር ወዯፊት » በማሇት በስርአት አሌበኝነ ትና በጋጢጥነ ት የ ተዯራጀውም ግማሽ 

ሚሉዮን መሇዮ ሇባሽ ሰራዊትና እንዱሁም ኢሰፓ የ ተሰኘው ፓርቲ አባሊት 

ሚኒስትሮች፣ አምባሳዯሮች፣ ጄኔራሌ፣ ኮልኔሌ፣ ሻሇቃ ሻምበሌ እየ ተባባሇ ዯረቱን ነ ፍቶ ከመንግሥቱ ጋት 

አብሮ ሲፎክር የ ነ በረ ሁለ ውሀ እንዯገ ባች አይጥ ኮምሽሾ መሳሪያውን  ከጫካ ሇመጡ ሽፍቶች 

እያስረከበና እየ ተሇቀመ በየ ወህኒ ቤት ከመታጎ ር በስተቀር ያ የ ገ ዛ አሇቆቹን ጭምር አይን ያጠፋና 

አንገ ት ሲቆርጥ የ ነ በረ ጨካኝ የ መንግሥቱ ኃይሇማርያም ታማኝ ወታዯር መቶ ሁሇት መቶ እንኳን ሆኖ 

በመተባበር መሳሪያዬን አሊስረክብም እጄን አሌሰጥም ብል ያንገ ራገ ረ አንዴ ቡዴን እንኳን ባሇመገ ኘቱ 

ኢትዮጵያ በወታዯሮቿ አፍራሇች፡ ፡   

ሊሇፉት 50 አመታት ሇትግሌና ሇትዝብት አስቀምጦኝ ሲወጡ፣  ሲወርደ፣  ሲፎክሩና ሲዋረደ ማየ ትን እንዯ 

እዴሌ ስሇቆጠረሌኘ እንዱህ ብዬ ነ በር የ ሚሇውን አሌፌ ዛሬም የ ሚከተሇውን ሇማሇት በሥሌጣን ሊይ 

ሇሚገ ኘው በአቶ መሇስ ዜናዊ ሇሚመራው የ ወያኔ መንግሥት የ ሚከተሇውን አሳስባሇሁ፡ ፡   

አንዯኛ/አቶ መሇስ  ! በኢትዮጵያ በነ ጻ የ ፖሇቲካ ውዴዴር የ ሚመራ ምርጫ ከተዯረገ  እኔም አንተም ማን 

እንዯሚያሸንፍ እናውቃሇን፡ ፡  ግን በአሁኑ ሁኔታ አንተና ወያኔ ታሸንፋሊችሁ ብዬ ተወራርጃሇሁ፡ ፡  

ባሇፈው 1997 ዓ.ም. በተዯረገ ው ምርጫ ምርጫው ከመዯረጉ ቀዯም ብል አስቸኳይ መሌክት በሚሌ መነ ሻ 

ዞሮ !ዞሮ ! ምርጫው ዜሮ 0 በሚሌ አርእስት አንዱት አነ ስተኛ መጽሏፍ ጽፌ በበተንኩ ጊዜ ከናንተ 

ይሌቅ ተቃዋሚዎቹ ተወዲዲሪዎች ምን ያህሌ ጥሊቻ እንዲሳዯሩብኝና አንዲንድቹም እንዯዘሇፉኝ 

አስታውሳሇሁ፡ ፡  ግምቴ ትክክሌ መሆኑን የ ተገ ነ ዘቡት የ አሸናፊዎቹ አሸናፊነ ት ተገ ሌብጦ ተሸናፊው 

ባሸናፊነ ት ሥሌጣኑን አጠናክሮ በመያዝ አሸናፊዎችን ወዯወህኒ ከሊካቸው በ |ሊ ነ ው፡ ፡  አቶ መሇስ 

እንግዱህ አሁን ከመቶ ሰማንያው የ ኢትዮጵያ ሕዝብ ሆደ ተርቦ እያከከ በችግርና በብስጭት ሞራለ ወዴቆ 

በዯነ ዘዘበት ሰዓት አንተና ፓርቲህ፣  1.ኤርትራን በማስገ ንጠሌን ኢትዮጵያን ወዯብ አሌባ በማዴረግ 

ሊበረከታችሁት አገ ሌግልት የ ተቀበሊችሁት ካሳ፣  2. ከሇጋሽ አገ ሮች በኢትዮጵያ ስም የ ሚሰበሰበው 

ገ ንዘብ፣  3. የ ሀገ ሪቱን ጠቅሊሊ የ ገ ቢ ምንጮች የ ወርቅ፣ የ ቡና፣  የ ሌዩ ሌዩ የ ርሻ ምርቶችን፣  

የ ኢንደስትሪ ውጤቶችን ንግደንና ዴሇሊውን ሁለ በቀጥታና በተዘዋዋሪ በቁጥጥራችሁ ስር በማዴረግ፣ 4. 

የ ኢትዮጵያ ገ በሬ የ ሚያረሰው ቦታ እያጣ ሲንከራተት ሇቻይና፣ ሇሕንዴ፣ ሇሳውዱ ሇሙን መሬት በመሸጥ 

እናንተ ግሇሰቦቹና ፓርቲያችሁ ሚሉዮኔ ር ሳይሆን ቢሉያረዯሮች በመሆን በአፍሪካ ምዴር ተወዲዲሪ 

ፓርቲዎችና ግሇሰቦች የ ሎችሁም፡ ፡  5.ተቃዋሚዎቻችሁን ሇመከሊከሌና ርዲታ ሇማግኘት ሇሱዲን ከፍተኛ 

መሬት ከአትዮጵያ ገ ንጥሊችሁ ጉቦ ስትሰጡ ሇጅቡቲም ብዙ ጋሻ የ እርሻ መሬት ሇግሳች|ሌ፡ ፡  6.መሇዮ 

ሇባሽ የ ተባሇው ሰራዊት የ ተሰሇፈው ሇሀገ ርና ሇወገ ን ጥበቃ ሳይሆን ሀገ ርን ሇመሸጥ ሕዝብን 

ሇመበታተን የ ተዯራጀውን የ ወያኔ ን ፓርቲ ሇማጠናከርና ሇማገ ሌገ ሌ ነ ው፡ ፡  ቢዘሁ ሁለ ገ ንዘብ 

የ ከበራችሁ በኢትዮጵይ ዙሪያ ገ ብና ከሩቁም በተሰሇፉባት የ ጠሊት ኃይልች የ ተዯገ ፋችሁ ስትሆኑ ሆደን 

አስርባችሁ ሞራለን አዯንዝዛችሁ የ ምትገ ዙት ሕዝብ ውሻ ጅራቱን ቆርጦ ያበሊውን ጌታውን ሥጋ ያበሊው 

መስልት እንዯሚከተሇው ሁለ ዙሪያው ገ ዯሌ የ ሆነ በት ከርታታ ሁለ ሇጊዜው ሊንዴ ሰሞን ያዘዛችሁትን 

ይቀበሊሌ፡ ፡  ግን ድክተር አለሊ ዋሴ « ሁለም ያሌፋሌ » እንዲለት በቅርብ ጊዜ ሥሌጣኑም ገ ንዘቡም 

ተንኮለም ባንዴነ ት ተጠቅሌለ ያሌፋሌ ይጠፋሌ፡ ፡  

አቶ መሇስ በኢትዮጵያ ሊይ ቂም አሳዴረህ የ ምትበቀሊት ሇምን ይሆን? ሙሶልኒ እንኳን ያሌተናገ ረውን 

የ ኢትዮጵያ ታሪክ የ መቶ አመት ታሪክ ብቻ ነ ው ማሇትህስ የ ትኛ ዯንቆሮ የ ታሪክ መምህር ቢያስተምርህ 

ይሆን? አቶ አብርሀም ያዬ መሇስ « የ ኤርትራ ሕዝብ ትግሌ ከዬት ወዳት » በሚሌ አርእስት የ ጻፈው ነ ው 

በማሇት ያሳተመው ጽሐፍ እንዯሚያስረዲው የ ኢትዮጵያን ስም በተከሳሽነ ት 147 ጊዜ የ ጠቀስካት ሲሆን 
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የ ኤርትራን ስም በሕጋዊ ታጋይነ ት 472 ጊዜ መጥቀስህ የ ኤርትራ መገ ንጠሌ ምንያህሌ 

እንዯሚያስዯስትህ፣  ኢትዮጵያ ሳትበታተን በነ ጻነ ት መኖ[ ምን ያህሌ እንዯሚያናዴዴህ ሇማወቅ ከዚህ 

የ በሇጠ ምን ማስረጃ ይገ ኛሌ? ሥሌጣን ከያዝክ በ |ሊ በአውሮፓ አቆጣጠር Decembre 13 ቀን 

1991 ዓ.ም. የ ሽግግር መንግሥት ፕሬዚዲንት ተብሇህ በመሰዬም ሇተባበሩት መንግሥታት ዋና ጸሏፊ 

ኤርትራ ከኢትዮጵያ እንዴትገ ነ ጠሌ የ ጻፍከው የ ሌመና ዯብዲቤ ሳይታወቅህ ሇኤርትራ እያወቅህ ሇኢትዮጵያ 

ያሇህን ጠሊትነ ት የ ሚያሳይ የ ጽሐፍ ማረጋገ ጫ ነ ው፡ ፡  አገ ሬ ከአገ ሬ ይገ ንጠሌሌኝ ብል የ ተዋጋና 

የ ሇመነ  መሪ በአሇም ታሪክ ውስጥ ተሰምቶም ተወግቶም አያውቅም፡ ፡  መገ ንጠሌስ ሇዩትኛው ወገ ን ጠቀመ?  

ኤርትራን ካስገ ነ ጠሌክ በ |ሊ የ ፈጠራችሁትስ ጦርነ ት በአንዴ አመት ጊዜ ውስጥ ከሁሇቱም ወገ ን መቶ ሺህ 

ሕዝብ የ ረገ ፈበት ብዙ ቢሉዮን ብር የ ፈሰሰበት አቆርቋዥ ጦርነ ት አይዯሇምን? የ ትግራይን ሕዝብ ወርቅ 

ስትሌ የ ቀረውን ሸክሊ ሇማሇት ሲዲዲህ የ ትግራይ ሕዝብ በቀረው የ ኢትዮጵያ ሕዝብ ተጠሌቶ በአንተ 

አይን እንዱታይ ወዯፊትም እንዱገ ሇሌ ሇማዴረግ በመሞከር የ ዘረኝነ ት በሽታ በሁለም ዘንዴ እንዱዲረስ 

አዴርገ ሃሌ፡ ፡  አቶ መሇስ ሥሌጣን ከመያዝህ በፊትና ሥሌጣን ከያዝከም ጀምሮ በኢትዮጵያና በሕዝቧ ሊይ 

ባሇፉት 30 አመታት በወር፣  በአመት ሳይሆን አንተና ቡዴኖችህ እሇት በእሇት የ ምትፈጽሙት ግፍና 

በዯሌ ተዘርዝሮ የ ሚያሌቅ ስሊሌሆነ  እዚህ ሊይ አቄሜ ቀዯም ሲሌ በወጣትነ ት ዘመኔ ሇንጉሠ ነ ገ ሥቱ 

ሇቀዲማዊ ኃይሇሥሊሴ ቀጥልም በጎ ሌማሳነ ት ዘመኔ ሇነ መንግሥቱ ኃይሇማርያም ባይቀበለተም ምክር አካፍዬ 

ስሇነ በር፣  አሁን ዯግሞ ሊንተም የ ሚበጅ ምክር ሌሰጥህ እወዲሇሁ፡ ፡   

በኢትዮጵያ የ ጥፋት ዘመቻ በከፍተኛ ሥሌጣን ሙለ በሙለ ካንተ ጋር ተካፋይ ከነ በሩት ውስጥ ድክተር 

ነ ጋሶ ጊዲዲና አቶ ሰዬ አብርሃ ወዯህሉናቸው ተመሌሰው ሇኢትዮጵያ አንዴነ ት መታገ ሌ ጀምረዋሌ፡ ፡  አቶ 

ታምራት ሊይኔም ስኳር በመሊሱ ጥቂት አመታት ከታሰረ በ |ሊ እግዚአብሔር ተገ ሌጾሇት መሌአክ ሇመሆን 

ወንጌሌን በመስበክ ሊይ ነ ው፡ ፡  በራሱና በእቁባቶቹ ስም አገ ር ውስጥ የ ነ ዛውና ሲዊስ ባንክ 

ያስቀመጠውን የ ኢትዮጵያ ሀብት ከመሇሰ ሉቀ መሊእክት ሉባሌ ይችሌ ይሆናሌ፡ ፡  ግን የሙስና ንጉሥና 

ንግሥት በሚገ ዙት አገ ር እንኳንስ በእርቦ በቄናና በእንቅብ እየ ዛቁ እያንዲንዲቸው 40 - 50 እና 

100ሚሉዮን ድሊር በመሊው አሇም ባንኮች ያስቀመጡት ¹ዯኞቹ በሥሌጣን እያለሇት ማን ዯፍሮ 

ሉያስመሌሰው ይችሊሌ? ያስጠጋው የ እምነ ት ዴርጅት ግን የ ላቦች ዋሻ በመባሌ እንዲየ ነ ቀፍ መጠንቀቅ 

አይገ ባውምን?  

አቶ መሇስ  ! ሰሟን እንኳን ሇመጥራት የ ምትጸዩፋትን አገ ር 19 አመት በመግዛት በሀገ ሪቱ ሊይ 

እንዱዯርስ የ ፈሇግኽውን ጥፋትና ውዴቀት ሁለ ፈጽመሀሌ፡ ፡  ይህም ሆኖ ሇመንግሥቱ ኃይሇማርያም ሌኬሇት 

በነ በረው ምክር አይነ ት ራስክን አቃጥሌ ወይም ግዯሌ ሇማሇት አሌዯፍርም፡ ፡  ምክንያቱም እንዯመንግሥቱ 

ጀግና ሇመምሰሌ « ኢትዮጵያ ወይም ሞት » « አንዴ ሰው አንዴ ጥይት እስኪቀር  » ብሇህ ስሊሌፎከርክና  

ጉዲይህም ባሌሆነ ው የ ኢትዮጵያ ጉዲይ ሉከሱህ አይገ ባም፡ ፡  ግን በላሊ በኩሌ የ ምመክርህ ትንሽ 

የ ሰውነ ት ተፈጥሮ ቢሰማህ፣  ትንሽ የ ሰውነ ት ሕሉና ቢተርፍህ፣  በነ ዚሁ ጥሪቶችህና በተፈጥሮ ጮላነ ትህ 

እስከ መጨረሻው አውዴሜ እወዴማሇሁ ከሚሇው የ ተንኮሌ ተግባር ሇመገ ሊገ ሌ ጥረት አዴርገ ህ ቢቻሌ ቢቻሌ 

የ ቀረችዋን ኢትዮጵያን ሇማትረፍ እንዱቻሌ በአገ ር ውስጥና በውጭ አገ ር ከሚገ ኙ ሕዝባዊ ማህበሮች 

ከነ ቃፊም ሆነ  ከዯጋፊ ፓሇቲካ ፓርቲዎች፣  ከአርበኞች፣  ከመሇዮ ሇባሹ ሰራዊት፣  ከገ በሬው፣  

ከሰራተኛው፣  ከመምህራኑ ክፍሌ የ ተውጣጣ ሇአንዴ አመት የ ሚቆይ የ ሽግግር መንግሥት አቋቁመህ አንተ 

ወርቅህንና ንብረትህን በአውሮፕሊን ጭነ ህ እፈሇግኽው አገ ር ሄዯህ ከሚስትህ ጋር በየ አገ ሩ 

ካስቀመጣችሁት ገ ንዘብ እየ መዘዛችሁ ያሇፍርሀት ያሇ ቅዠት ያሇጭቅጭቅ እየ ተንፈሊሰሳችሁ ትኖራሊችሁ፡ ፡  

ሱዲን ብትሔደ፣  ሳውዱ፣  ቻይና፣  ሕንዴ፣  አንግሉዝ፣ አሜሪካ ያነ ተ ውሇታ የ ላሇበት መንግሥት ስሇላሇ 

ሁለም ተቀባያችሁ ነ ው፡ ፡  እየ ተሰዯቡ፣ እየ ተዋረደ፣  እየ ተጠለ፣ በራስ ሥራ የ ገ ዛ እስረኛ ሆኖ 

እየ ተሸማቀቁ ተዯብቆ ከመኖር ራስ ነ ጸ አዴርጎ  ሕሉናን አጽዴቶ እንዯ እስረኛ በዘበኛ እየ ታጀቡ 

ከመኖር እንዯሌብ ወጥቶ በመግባት በነ ጻነ ት የ መኖርን ያህሌ ዯስታ የ ሚሰጥ ላሊ ነ ገ ር ያሇ 

አይመስሇኝም፡ ፡   
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አገ ራቸውን ወገ ናቸውን የ ሚወደ ዘመናዊ ታሊሊቅ የ አሇም መሪዎች አራት አመት ቢበዛ ስምንት አመት 

ከገ ዙ በ |ሊ በሕጎ ቻቸውና በፈቃዯኝነ ት ሥሌጣናቸውን ሇቅቀው ይሰናበታለ፡ ፡  አንተስ ዘመናዊ ነ ኝ ባይ 

አይዯሇህም? ሇምን እንዯ ዴንጋይ ዘመን መሪዎች በሥሌጣን ገ ዯሌ ሊይ ተጣብቀህና ተንጠሌጥሇህ መኖርን 

መረጥክ፡ ፡  በአሁኑ ዘመን የ ኢትዮጵያ ሕዝብ በዯርግ መድሻ ተቀጥቅጦ በወያኔ መጋዝ ተሰነ ጣጥቆ 

ስሇተዲከመና ስሇተኮሊሸ « የ ነ ብር ጅራት አይዙም ከያዙም አይሇቁም » እንዯተሰኘው የ አባቶች ተረት 

ሳይሆን የ አሁኑ ትውሌዴ አብዛኛው ስሇተኮሊሸ ይዘው ቢሇቅቁት የ ሚያሰጋ አይዯሇም፡ ፡   

በዯርግ ዘመን ሲቀጠቅጡት ሌጆቹን በቀይ ሽብር፣  በነ ጭ ሽብር ሲቀጥፉበት የ ነ በሩትን፣  እናት፣  እህትና 

ወንዴሙን ሲያስሩ፣  ሲገ ርፉ ሲረሽኑ የ ነ በሩትና የ ፓሉሲው ዯጋፊ በመሆን ከፍተኛ ባሇሥሌጣን የ ነ በሩት 

ሁለ ከነ ዚህም ውስጥ አምሌጠው አውሮፓና አሜሪካ ገ ንዘብ እየ ተሸከሙ ገ ብተው ስዯተኞች የ ተባለት ሁለ  

በኢትዮጵያ ሕዝብ ዯም ከብረው አገ ር ውስጥ በሚስቶቻቸው፣ በሌጆቻቸው ስም ቪሊ እየ ሰሩ የ ሚያከራዩ 

አሜሪካ በቨርሉ ሄሌስ ጭምር ቪሊ የ ገ ዙ፣  በካዱሊክ መኪና የ ሚንቀባረሩትን የ ቀዴሞ አምባሳዯሮች፣  

ሚኒስትሮች፣  ጄኔራልችና ¹ድች አክብሮ ከመቀበሌ በስተቀር የ አገ ሬ የ ወገ ኔ የ ቤተሰቤ ጠሊት በማሇት ዞር 

ብል የ ሚገ ሊምጣቸው የ ሇም፡ ፡  ካንተም ጋር ተባባሪ በመሆን አገ ር በመሸጥ ሕዝብን ከፋፍል በመበታተን 

በመግዯሌና እርስ በእርስ በማፋጀት በፐሬዚዳንትነ ት በጠቅሊይ ሚኒስትርነ ት፣  በሚኒስትርነ ት በአገ ር 

ገ ዥነ ት ኢትዮጵያን ሲያጠፉ ቆይተው በ |ሊ  ዘወር ብሇው የ ሕዝብ ወገ ን ከሆኑት ተቃዋሚዮች ጋር 

በመሰሇፍ ሊይ የ ሚገ ኙትንም ጭምር ሕዝቡ አክብሮ ከመቀበሌ በስተቀር ትሊንት በዴሊችሁኛሌና ተከሰሱ 

ተቀጡ ብል ያንገ ራገ ረ የ ሇም፡ ፡  ባይሆን የ ሞተው ሞቶ ቀሪው የ ተቸገ ረው፣  የ ተንከራተተውና ቤት ንብረት 

ሳይዝ በውርዯት የ ሚኖረው ባሇፉት 37 አመታት የ ዯርግን ፋሺሽት መንግሥት አሌቀበሌም ብል ቀጥልም 

ከዘረኛው ከወያኔ አሌተባበርም በማሇት ሇዱሞክራሲ ሲታገ ሌ የ ኖረው አርበኛና ስዯተኛ ብቻ ነ ው፡ ፡   

ስሇዚህም አንተም ከሊይ እንዯተገ ሇጸው በመጨረሻው ሰዓት የ ቀረችውን ኢትዮጵያን የ ሚያዴን እቅዴ 

አዘጋጅተህ የ መንግሥት መሸጋገ ሪያ ኮሚቴ አቋቁመህ ብትፈሌግ ኢትዮጵያ ከፈራህም አንዴ ላሊ አገ ር 

ሄዯህ አባ ጳውልስን የ ነ ፍስ አባት አዴርገ ህ ብትኖር ታሊቅ መሪ  ! ታሊቅ  ሰው ተብሇህ ሊንተም 

ሇቤተሰብህም ጥሩ ታሪካ አትርፈህ  ሇዘሇአሇም እነ ዯነ  ቴዎዴሮስ፣  እንዯነ  ዮሏንስ፣  እንዯነ  ምኒሉክና 

እንዯነ  ኃይሇሥሊሴ ስምህ በክብር መዝገ ብ ሊይ ይኖራሌ፡ ፡  ይህን ምክሬን አቃሌሇህ ችሊ ብሇህ 

ብትዘገ ይ ከመንግሥቱ ኃይሇማርያም በባሰ ሁኔታ ተዋርዯህ ሲሆን ሲሆን ተይዘህ በእስር ቤት ወይም 

እመንገ ዴ ሊይ ተቀጥቅጠህ በመሞት ወይም ፈርጥጠህ ሇሚያሰጋ ስዯት ሰሇባ ትሆናሇህ፡ ፡  ብታምንም 

ባታምንም ባሇፉት 50 አመታት ስሇአገ ሬ ጉዲይ የ ተናገ ርኩት ሁለ ተፈጽሟሌ፡ ፡  የ ዛሬ አርባ አመት 

ያሳተምኳት አሇም የ ተሰኘች ዴርሰቴን ብታነ ባት ያሌኩት ሁለ መዴረሱን ያስረዲሀሌ፡ ፡   

ሁሇተኛ/ አባ ጳውልስም የ ምሰጠው ምክር እርስዎ በእግዚአብሔር ቢያምኑም ባያምኑም የ ኢትዮጵያ 

ኦርቶድክስ ተዋህድ ቤተክርስቲያን ፓትሪያክ ሆነ ው ከወያኔ መንግሥት ጋር ሥሌጣን ይዘዋሌ፡ ፡  

እግዚአብሔር ይቅር ይበሇኝና ፓትሪያርኩን ቢያምኑም ባያምኑም ያሰኘኝ አንዴ ታሊቅ ፓትሪያርክ ሆነ ው 

እግዚአብሔር አሇሌኝ በማሇት ፈንታ መሇስ አሇሌኝ ብሇዋሌ የ ሚለ ቆሞሶችና መነ ኩሳት የ ጻፉትን ጽሁፍ 

በማንበቤ፣  እስጢፋኖስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ባህታዊውን በማስገ ዯሌዎ፣  ጎ ንዯር አዯባባይ ኢየ ሱስና 

አዱስ አበባ ሌዯታ ማርያም ምዕመናኑን በማስገ ዯሌዎና በማስዯብዯብዎ፣  ከሲኖድስ ሕግና መመሪያ ውጭ 

በጠመንጃ አፈሙዝ ኃይሌ በወያኔ ጫና የ ፓትሪያርክነ ቱን ሥሌጣን በመቀማትዎ፣  የ መነ ኩሴ ኃይለና ጠባቂው 

እምነ ቱና መስቀለ መሆኑን ዘንግተው በኢትዮጵያ ብዙ ገ ዲማት ተራቁተው በሚያሳዝን ዴህነ ት ሊይ እያለ 

የ ራስዎን አሇማዊ ሕይወት ሇመጠበቅ በብዙ ሚሉዮን ብር ጥይት የ ማገ ባው መኪና በመግዛትዎና በላሊ 

ላሊም በመሳሰሇው ሁለ ሕዝበ ክርስቲያኑን እያሰቀዬሙ ቤተክርስቲያንን ከፋፍሇው ብዙ ወጣት ከእምነ ቱ 

እንዱኮበሌሌ በማዴረግዎ ቢጸጸቱና በእርግጥ አማኝ ከሆኑ የ ሃይማኖት አባቶችንና ቀሳውስቱን ሁሌ 

አሰታረቀው ሥሌጣንዎን ሇቅቀው ከአቶ መሇስ ጋር ቢ¹ዙ ወይም ቢችለ አንዴ ገ ዲም ገ ብተው ቢጸሇዩ 

እንዯነ  አቡነ  አረጋዊ እንዴ አቡነ  ተክሇኃይማኖት እውነ ተኛ ቅደስ ተብሇው ሉጠሩ ይችሊለ፡ ፡  ገ ዲም 
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ከገ ቡ እኔም እግዚአብሐር እዴሜ ከሰጠኝ እዘጉበት ገ ዲም ዴረስ መጥቼ ይቅርታ በመጠዬቅ መስቀሌዎን 

እሳሇማሇሁ፡ ፡  

ሶስተኛ/ የ ቀራችሁት አዴር ባዮችና ሆዴ አዯሮች የ ወያኔ ቅጥረኞችና ተባባሪዎች በመሆን የ ምትፍጨረጨሩ 

ሏቀኛ ሰራተኞችና ታታሪዎች 20 እና 30 አመት ሇፍተው ጥረው ገ ረው ሉያከማቹት ያሌቻለትን ሀበት 

ከወያኔ ባሇሥሌጣኖች ጋር በመተባበር በኮንትሮቫንዴ፣  ሇሕዝብ የ ሚያስፈሌገ ውን ገ ንዘብና እርዲታ 

በመዝረፍ የ ንግዴ፣ የ እንደስትሪና ሌዩ ሌዩ የ ምርት ውጤቶችን ከወያኔ ጋር በሸርክና በግሌ ቁጥጥራችሁ 

ስር አውሊችሁና በሞኖፖሌ ይዛችሁ አገ ሪቱንና ሕዝቡን በመበዝበዝ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሚሉዮኔ ር 

የ ሆናችሁ የ ፍርዴ ቀን ስሇቀረበች ወዮሊችሁ፡ ፡  

/የ ዛሬ 40 አመት « አሇም » በተሰኘችው አነ ስተኛ መጽሏፌ « ዘራፍ መሳፍንቶች መስፈናችሁ ቀረ ዘራፍ 

መኳንቶች መዝረፋችሁ ቀረ ሲዘረፍ የ ነ በር ሕዝብ ተባበረ በመገ በር ፈንታ መሌሶአስገ በረ፣  ሲናቅ 

የ ነ በረው ዛሬ ተከበረ፣  ይኼ ያሇመኩት ሕሌም የ ሀሳብ ትንቢት ቢውሌና ቢያዴር ቢቆይም ጥቂት መዴረሱ 

እማይቀር ነ ው አትጠርጥሩት/ገ ጽ 36/ »ብዩ በጻፍኩ በአራተኛው አመት የ ዯረሰውን ማስተዋሌ በቂ 

ነ ው፡ ፡ / 

ነ ገ ር ግን ሇኃጥአን የ መጣ ሇጻዴቃን ይተርፋሌ እንዯተባሇው በጥቂት ተንዯሊቃቂዎች ምክንያት ሰርቶ 

ሇፍቶ በንጹህ ሊቡ ሀብትና ንብረት የ ነ በረው ሁለ አዴሀሪ በመባሌ ንብረቱን ተቀምቶ መሳሪያ ታጣቂ 

ሇሆኑ ወሮበሊ ወታዯሮችና ሇግብረ አበሮቻቸው መፈንጠዣና ጠመንጃ መግዣ ሆኖ መቅረቱ ነ ው፡ ፡   

በዛቺው መጽሏፌ በገ ጽ 24 እንዯገ ሇጽኩት « ሰባቂ አጭበርባሪ ባሇጌ ይጠበቅ፣  ግፈኛው ጉረኛው ቀማኛው 

ይታወቅ፣  አዴርባዩ ግብርአበር በብረቱ ይጠንቀቅ፣  ሙጃ አረሙ ሁለ ተነ ቃቅል ይውዯቅ፣  ትሌቅ ትንሽ 

ሳይሌ እረጅም አጭር፣  የ እውነ ት ዯበኛ የ ዱያቢልስ ዘር፣  ይታሰር ይወገ ር ይጥፋ ይመንጠር፣  የ ሚሌ 

ነ በር፡ ፡   

አሁንም የ ሚመነ ጠሩበት ቀን ስሇተቃረበ የ ፍርዴ ቀን ከመዴረሱ በፊት ወያኔ ን ክዲችሁ የ ዘረፋችሁትን 

ንብረት ሇሕዝብ አስረክባችሁ ከሕዝብና ከሕሉናችሁ ብትታረቁ ራሳችሁን ከመጨረሻው ውዴቀት 

ታዴናሊችሁ፡ ፡   

እርግጥ « ተከተሌ አሇቃህን ተመሌከት አሊማህን  » እንዯተባሇው እንዲንዴ አዴር ባዮች ሇአራት 

መንግሥታት የ ሰሩትን በ4 መንግሥት የ ተሾሙትን የ ተሸሇሙትን የ ከበሩትን ፕሬዚዲንት የ መቶ አሇቃ 

ግርማን ችልታ በማዴነ ቅ አሊማችን የ ብሌሆች ጥበብ ነ ው ሉለ ይችሊለ፡ ፡  ግን አያዋጣም የ ፍርዴ ቀን 

እየ ቀረበች ነ ው፡ ፡  

አራተኛ በላሊ በኩሌ ወያኔ ን እንቃወማሇን የ ሚለ ብዙ የ ፖሇቲካና የ ትግሌ ዴርጅቶች መኖራቸው 

ይታወቃሌ፡ ፡  እዚህ ሊይ ጥያቄው ተቃዋሚዎቹ በእውነ ት ሇአገ ርና ሇወገ ን ተቆርቁረው ኢትዮጵያን 

ከጥፋትና ከውዴቀት ሇማዲን ይሆን? ወይስ እኛስ ከማን አንሰን ሇኛም የ ሥሌጣን ተራ ይዴረሰን በሚሌ 

ይሆን? በየ ጎ ሳው፣ በየ ጎጡ፣ በየ መንዯሩና በየ ሰፈሩ ስም የ ፖሇቲካ ፓርቲ የ ሚያቋቁሙት ተቃዋሚዮች  

የ ወያኔ ና የ ሻቢያ የ መጨረሻ አሊማና ግብ ፈጻሚዎች ቢባለ ይቀሊሌ፡ ፡  እውነ ተኛ ፖሇቲከኞች ከሆኑ ከ50 

እስከ 60 እና 100 ፓርቲዎች ማቋቋሙ የ ምን ፈሉጥ ይሆን? ሁለም የ ዱሞክራሲ መንግሥት ሇማቋቋም 

እንታገ ሊሇን ባዮች ናቸው፣  ግን እኮ መጀመሪያ የ ዱሞክራሲን ጽንስ ሃሳብ የ ነ ዯፉት ግሪካውያኑ እን 

አርስቶትሌ እነ  ሶክራትስ እነ   ፕሊቶ ያቀረቡትን ሏሳብ ብንመረምር ዱሞክራሲ ብዙዎች ተነ ጋግረውበት 

አብዛኛው ዴምጽ የ ዯገ ፈው ኃሳብ አሸናፊ መሆኑን ከመግሇጹ በስተቀር ብዙ የ ፖሇቲካ ፓርቲዎች መቋቋም 

አሇባቸው የ ሚሌ አስተያዬት አይገ ኝበትም፡ ፡  የ ዱሞክራሲ ጽንሰ ሃሳብ ተነ ዴፎ በተግባር ሊይ ሳይውሌ 

ከሁሇት ሺህ አመት በሊይ ካሇፈ በ |ሊ በዱሞክራሲ ስርአት የ ተመረጠ የ ሕዝባዊ መንግሥታት አመራርን 

ሇመጀመሪያ ጊዜ ተግባራዊ ማዴረግ የ ጀመሩት አሜሪካና ፈረንሳይ ናቸው፡ ፡  በተከታታይም የ ምዕራብ 
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አውሮፓ መንግሥታትም በዚሁ ስርአት እየ ተጠቀሙበት ነ ው፡ ፡  የ እነ ዚህ ዱሞክራሲያውያን መንግሥታት ሕዝብ 

በሁሇት ወይም በሶስት ዋና ዋና ፓርቲዎች ተዯራጅቶ የ ሚወዲዯር ሲሆን በተጨማሪም አፈንጋጮችን 

የ ሚያሰባስቡ ወይም ቀዴሞ ያሌነ በሩ አዲዱስ ሃሳቦችን የ ሚያንሸራሽሩና የ ዋናዎቹን ተወዲዲሪ ፓርቲዎች 

ሚዛን በሕዝባዊ ስሜት የ ሚያስተካክለ ቢበዛ አራትና አምስት ፓርቲዎች በጎ ን ሇውዴዴር ከመቅረባቸው 

በስተቀር እንዯኛ ከማን አንሼ በሚሌ 50-60 -100 ፓርቲዎችን በመፍጠር ወይም የ አንዴ ፓርቲ 

ፐሬዚዲንት ከተባሊን አሸንፎ ሥሌጣን የ ሚረከበው ቡዴን ሇማባበያ አንዴ ቦታ ይሰጠንና እንጠቀማሇን 

በማሇት አያወናብደም፡ ፡  ሰፈሩን፣ መንዯሩን፣ ጎጡን፣ ዘሩን፣  ሃይማኖቱን፣ ቋንቋውን ወዘተ ሰበብ በማዴረግ 

በፓርቲ ስም የ ሚ[[ጡ ብሌጣብሌጦች ሁለ ሇሕዝብ ያሰቡ በመምሰሌ ሕዝብን የ ሚያሳፍኑ ዱሞክራሲያዊ መስል 

በማታሇሌ ዱሞክራሲን አስረው ሇአምባ ገ ነ ናዊ ስርአት በምሌጃነ ት እጅ መንሻ የ ሚያቀርቡ ፀ ረ ሕዝብና 

ጸረ ዱሞክራሲ ቡዴኖች ናቸው፡ ፡  

አሁን በኢትዮጰያ ሥሌጣን የ ያዘው መንግሥት እንዯ ወራሪ፣  እንዯቅኝ  ገ ዥ የ ሚቆጠር  የ ኢትዮጵያ 

ጠሊቶች መሳሪያ በመሆኑ በፓሇቲካ በኩሌ መቶ ፓርቲዎች አቋቁሞ በመበታተን የ ሚቋቋሙት ሃይሌ ስሊሌሆነ   

ከሱ ብጤ ዘረኞችና ጎ ጠኞች ጋር መተባበር ባይቻሌም ሇአንዴነ ት የ ቆሙት ሁሌ  ከሥሌጣን ሺሚያ 

ተቆጥበው በመጀመሪያ አገ ርን ሇማዲን የ ሚያስችሌ አንዴ መሇስተኛ የ ጋራ ፐሮግራም በማውጣት ቢታገ ለ 

ኢትዮጵያን ማዲን ይቻሊሌ፡ ፡  በሁሇ ገ ብ ትግሌ እንታገ ሊሇን የ ሚለ ዴርጅቶችም ሌዩነ ቶችን አስወግዯው 

በአንዴ የ ጋራ መመሪያ ተዯራጅተው ከታገ ለ የ ወያኔ ን እዴሜ ማሳጠር ይችሊለ፡ ፡  ይህ አስካሌሆነ  ዴረስ 

ውጤቱ ውሃ ቢወቅጡት እንቡጭ እንዯተባሇው ነ ው፡ ፡  በእርግጥ አንዴነ ት ተመስርቶ ህጋዊ ዱሞክራሲያዊ 

ሕዝባዊ መንግሥት እንዲይመሰረት ሇማዴረግ ከሥሌጣን ሽሚያው ላሊና ከወያኔ ሻጥርም ባሸገ ር እኔ 

ከሞትኩ ሰርድ አይብቀሌ በሚሌ መሌክ በአለባሌታ ብቻ የ ሰሇጠኑ በተሇይ በአገ ር ወዲዴነ ትና በእንከን 

የ ሇሽነ ት የ ሚታገ ለ አርበኞችን ስም በሀሰት በማጥፋት ሁለን ከሁለ በማጣሊት የ ታወቁ ጠንቀኛ 

ፓራሳይቶች ስሊለ ከነ ሱ መጠንቀቅ አስፈሊጊ ነ ው፡ ፡  

አምስተኛ/የ ኢትዮጵያ መሇዮ ሇባሽ ሰራዊት አቋምስ እንዳት ነ ው? ወታዯር የ አንዴ ግሇሰብ ወይም 

የ አንዴ ቡዴን አሽከር በመሆን ዲር ዴንበሩንና ማህሌ አገ ሩን ሇሚሸጥ፣ ሕዝቡን ከፋፍል ሇሚበታትን 

አሳፋሪ አመራር መሳሪያ ሆኖ የ ሚያገ ሇግሌ ከሆነ  የ ማፊያ ቅጥረኛ ሆዴአዯር እንጅ አገ ርና ወገ ኑን 

የ ሚጠብቅ ወታዯር ሉባሌ አይችሌም፡ ፡  የ ዛሬ 30 አመት ገ ዯማ እኔ ና የ ትግሌ ¹ዯኞቼ ሱዲን ምዴር ሆነ ን 

በእምደሩማን ሬዱዮ ጣቢያ ባሇሰተሊሇፍነ ው የ ሬዱዮ መሌእከትና በአገ ር ውስጥም በበተበነ ው ጽሐፍ ከዚህ 

በሊይ ያሰፈርኩትን በመመዝገ ብ የ ኢትዮጵያ መሇዮ ሇባሽ ሰራዊት የ ዯርግ ሌዩ አገ ሌጋይነ ቱን አቋርጦ 

ከሕዝብ ወገ ን እንዱሰሇፍ በመዯጋግም አሳስበን ነ በረ፣  ምክራችንን ሳይቀበሌ ከቆዬ ግን የ |ሊ |ሊ አፍሮና 

ተዋርድ ሇሌመናና ሇዘረፋ ወንጀሌ እንዯሚጋሇጥ አስጠንቅቀነ ው ነ በር፣  ምክር ባሇመቀበለ ዯርግ ሲፈርስ 

መሇዮውንና ሜዲሉያውን እመንገ ዴ ሊይ እያነ ጠፈ ሲሇምን ከረመ፡ ፡  ከፊለም በ19991 ዓ.ም. ወያኔ ና 

ሻቢያ ባዯረጉት የ ቲያትር ጦርነ ት ወዯሥራው ተመሌሶ በመቀጠር ባዴሜና ዛሌ አነ በሳ ሊይ እንዯ ቅጠሌ 

ረገ ፈ ፡ ፡  ይህ እንዲይዯርስበት ቀዴመን ነ ግረነ ው ነ በር፡ ፡  አሁንም ሇወያኔ መሇዮ ሇባሽ ሠራዊት 

የ ማሳስበው ራሱን ከወያኔ አሽከርነ ት ነ ጻ በማውጣት ወያኔ ን አስወግድ የ አገ ርና የ ወገ ን አገ ሌጋይ 

በመሆን ራሱን ከውርዯትና ከውዴቀት ሇማዲን እንዱሽቀዲዯም ነ ው፡ ፡  

ስዴስተኛ/የ ኢትዮጵያ ሕዝብስ በአሁኑ ጊዜ ከምን ዯረጃ ሊይ ይገ ኛሌ? ኢትዮጵያ /የ ኢትዮጵያ ሕዝብ/ 

በተሇይ ከ5ኛው ምዕተ አመት እስከ 7ኛው ምዕተ አመት በነ በረው ጊዜ ውስጥ በኢኮኖሚ እዴገ ት፣  

በካሌቸር ጥራት፣  በወታዯራዊ ኃይሌና በመንግሥታዊ አመራር በዘመኑ በአሇም ሊይ ከነ በሩት አራት 

ታሊሊቅ መንግሥታት አንዶ እንዯነ በረች በአሇም ታሪክ የ ተረጋገ ጠ ነ ው፡ ፡  ግን በተሇይ ከ10ኛው ምዕተ 

አመት ጀምሮ ብዙ ጊዜ አዘቅት እየ ወረዯች አሌፎ አሌፎም ራሷን ቀና እያዯረገ ች ጠፍታ ሳትጠፋ፣  

ሇምታም ሳትሇማ፣  በብቅ ጥሌቅ ሇአንዴ ሺ አመታት ቆይታሇች፡ ፡  ሆኖም ኢጣሉያ ኢትዮጵያን ወርራ 

ከተባረረችበት ከ1933 ዓ.ም. ጀምሮ እስከ 1960 ዓ.ም. በነ በረው ጊዜ ውስጥ ኢትዮጵያ ከፍተኛ 

እምርታ ያስመዘገ በችበት ጊዜ ነ በረ፣  ከዚያን በ |ሊ በተሇይም ከ1966 ዓ.ም. ጀምሮ ባሌተጠናና 
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ጥንቃቄ በጎ ዯሇው ሇውጥ በተሰኘ ትርምስ ቀዯም ሲሌ በጥቂት ዯንቆሮ ወታዯሮች አመራር ቀጥልም 

ተንኮሌን በተካኑ ዘረኞችና ጎ ጠኞች ቡዴን የ አገ ዛዝ ስሌት ሕዝቡ ተሸብሮ በስዴብ፣  በዴብዯባ፣  

በእስራት፣  በግርፋት፣  ቤት ንብረቱን በመቀማት፣  የ ተገ ዯሇው ተገ ዴል የ ቀረው በመሰዯዴ ወይም ተዋርድ 

በአገ ር ውስጥ በመንከራተት፣  ማሰቢያ ሕሉናው አስተዋይ ሌቡናው ተጎ ዴቶ ሞራለ ዝቅ ብሎሌ፡ ፡  የ ሁሇቱ 

ተከታታይ መንግሥታት ፓሇቲካ አለባሌታና ሀሰት በመሆኑ በነ ዚህ መንግሥታት ያዯጉ ሁለ ብዙ መጥፎ 

ጠባይ ይጋባባቸዋሌ፡ ፡  በሀሰት ታሪክም ይታነ ጻለ፣  በመሇያዬትና በጥሊቻም ይመረዛለ፡ ፡  ሳያውቁትም 

ሇሀገ ራቸው፣  ሇወገ ናቸውና ሇራሳቸውም ጠሊት ሆነ ው እንዱኖሩ ይቀረጻለ፡ ፡  የ ኢትዮጵያ ሕዝብ በዚህ 

አይነ ት ወጥመዴ ውስጥ መሆኑን ተረዴቶ ወጥመደን ሇመበጣጠስ መነ ሳት አሇበት፡ ፡  ጥቂቶች የ መንግሥት 

አባሊት፣  ተባባሪዎች፣ ዯጋፊዎች፣  ሚሉኔሮች፣  ባሇቪሊዎች፣  ባሇሕንጻዎች፣  ባሇማርቼዱስና  ባሇሬንጅሮቨር 

መኪናዎች ሆነ ው ሲንዯሊቀቁ ከመቶ ሰማንያው እጅ ሕዝብ የ ሚጠጣው ንጹህ ውሃ፣ የ ሚመገ በው በቂ ምግብ፣  

የ ሚኖርበት በቂ ቤት፣  የ ሚታከምበት ገ ንዘብ የ ሚሇብሰውና የ ሚያዯርገ ው ጫማ ሳይኖረው በችግርና በበሽታ 

እንዱሰቃይ ያዯረገ ውን ሥርአት ዯምስሶ የ እዴገ ትና የ መሌካም ኑሮ አመራር እንዱተካ ሇማዴረግ ሁለም 

ሕዝብ ባንዴነ ት መነ ሳት አሇበት፡ ፡   

ኢትዮጵያዊ ሁለ አገ ሩ የ ኢትዮጵያ የ ውስጥ ጠሊቶቿ  እንምብርቷ ሊይ ቆመው እየ ረገ ጡ የ ሚያሰቃዩዋት 

መሆኑን ተረዴቶ፣  በሌዩ ሌዩ ምክንያት በዙሪያ ገ ብ ጠሊቶች የ ተከበበችና ከሩቅም ውዴቀቷን በሚመኙ 

ምቀኞች የ ምትጠቃ መሆኑን ተገ ንዝቦ ከዚህ ሁለ አዯጋ ሇመከሊከሌ አንዴ ከዘር ከሀይማኖትና ከፖሇቲካ 

ውዥንብር የ ራቀ አሇም አቀፍ የ ኢትዮጵያውያን አንዴነ ት ማህበር  ማቋቋም የ ግዴ አስፈሊጊ ነ ው፡ ፡  

ይህንንም ማህበር ሇማቋቋም በመሊው ኢትዮጵያ በየ ሰፈሩ፣ በየ ቀበላው፣ በየ ወረዲው፣ በየ አውራጃውና 

በየ ክፍሇሀገ ሩ የ ሚገ ኙ የ ሀገ ር ሽማግላዎች ሌዩ ሌዩ የ ሕዝብ ማህበራትና እዴሮች በጀርባ አጥንትነ ት 

መሰሇፍ ይገ ባቸዋሌ፡ ፡  ማህበሩ ሲዯራጅ በስመ ዱሞክራሲ ዱሞክራሲን ሇመበታተን በመንግሥት ዴጋፍ 

በየ መንዯሩ የ ሚቋቋሙ ወይም ከማን አንሼ በሚሌ ሇጉራ ወይም ሇጥቅም የ ፖሇቲካ ፓርቲ ወይም የ ትግሌ 

ዴርጅት አቋቁመናሌ በማሇት የ ሚፈነ ጨውን ሁለ በመግታት ማህበሩ ሇአገ ሪቱ አገ ሌግልት ሉሰጡ የ ሚችለ 

በእውነ ተኛ ቁም ነ ገ ር ሊይ የ ሚመሰረቱ ሁሇት ወይም ሶስት ፓርቲዎች ተቋቁመው የ ሚወዲዯሩበትን ሥርአት 

በመመሥረት የ ኢትዮጵያ አንዴነ ት. ሰሊምና እዴገ ት የ ሚፋጠንበትን መንገ ዴ ይዯሇዴሊሌ፡ ፡   

ይህ ማህበር የ ኢትዮጵያ እዴሌ የ ሚቃናበትን መንገ ዴ ከመዯሌዯሌና ከማቃናት በስተቀር እራሱ የ ፓሇቲካ 

ፓርቲ አቋቁሞ ሇመወዲዯር ወይም ሇአንዴ የ ተሇዬ ፓርቲ ዴጋፍ የ ሚሰጥ ማህበር ሉሆን አይገ ባውም፡ ፡  

ስሇማህበሩ አሰራርና ሀሳብ አጭር ንዴፍ ኢትዮጵያና እዴሎ በተሰኘው መጽሏፌ ከገ ጽ 230-234 

መመሌከት ይቻሊሌ፡ ፡  ኢትዮጵያን ሇማዲን ኢትዮጵያዊነ ን የ ምንሌ ሁለ የ ተጣሊን እንኳን ብንኖር ይቅር 

ተባብሇን እጅ ሇእጅ በመያያዝ ካሌተነ ሳን በስተቀር እኔ እበሌጥ ! እኔ እበሌጥ ያ እንዱህ ነ በር ይህ 

እንዱህ ነ ው በማሇት በየ ፊናው የ ሚዯረገ ው መፍጨርጨር ውጤት አሌባ ነ ው፡ ፡   

ስሇዚህ ኢትዮጵያውያን ተወያይተን ተዯማምጠን ብንሰራ ራሳችን ዴነ ን አገ ራችንን እናዴናሇን ፡ ፡  

እያንዲንደ ራሱን በማብሇጥሇጥ ላሊውን እየ ናቀ ቢያሌፈው እያንዲንደ ተንቆ ይቀራሌና እንዯማመጥ፡ ፡   

 

                                       እግዚአብሔር ኢትዮጵያን 

                               ከክፉ አውሬ እንዱገ ሊግሊት በመጸሇይ እንታገ ሌ፡ ፡  

                                             ኮልኔሌ አሥራት ቦጋሇ 

    

            


