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" የሰከረ አሣ  እንዳያመልጥህ ! " 

የሚባልበት  ወቅት ሩቅ አይደለም ! 

  ሁለት ተፃራሪ ወገኖች  ዐይን ለዐይን ጠፋጥጠው ቆመዋል። በዐጥፊና ጠፊ  ደረጃ ላይ ይገኛሉ። አንደኛው በአልሞት ባይ 

ተጋዳይነት በመፍጨርጨር ላይ  የሚገኝ፤ ፀረ-ኢትዮጵያ  ከይሲ ቡድን ነው።  ይኽ ቡድን፤ አዕምሮው የታወከ፤ ኅሊናው 

የተጨነቀ፤ የሚይዘው የሚጨብጠውን ያጣ፤ አቅመ-ደካማነቱ ከቀን ወደ ቀን  እየተፋጠነ በመሄድ ላይ የሚገኝ ተቅበዝባዥ   

ዘረኛ ስብስብ ነው። ወትሮውንም ቢሆን እዚህ ደረጃ ሊድርስ የቻለው፤ በራሱ ኃይልና ጉልበት ሳይሆን፤ በተጻራሪ  በኩል 

የሚገኘው  የኢትዮጵያ ሕዝብ ከእንዝኅላልነት፤ ካለመንጠንቀቀና ከንቀት  ከመጣ የሂሳብ ጉድለት  ነበር ። " የናቁት ፈረስ ፤

ጣለ በደንደስ  "  በመሆኑ፤ የተናቀው ስብስብ ይኸው ዛሬ ሕዝብና ሀገር እያጠፋ ይገኛል ። 

በመናቁ ምክንያት፤ የበታችነት ሰሜት የሚያጠቃው ግለስብ ወይም ቡድን ፤ የመንግሥት ሥልጣን ከያዘ ፤ አምቆ ያቆየውን 

ቁጭት  ለመወጣት፤ ሕዝብና ሀገርን ከማጥፋት አይመለስም ። የመንግሥቱ ኃይለማርያምን ማንነትና ድርጊት መገንዘቡ ብቻ 

በቂ ነው።  

ስታሊን በሩሲያ፤ ሂትለር በጀርመን፤ ሙሶሊኒ በጣልያን ምን ጥፋት አጥፍተው  እራሳቸውም እንደጠፉ መዘረዘር  አስፈላጊ 

አይደለም።  የእነኝን ሦስት ተጠቃሽ ግለሰቦች፤ የጀርባ ታሪክ፤ አስተዳደግና የሥነ አዕምሮ ልክፍት በሚገባ የተገነዘበ 

አስተዋይ ሰው፤   ሠለስቱ  ፀረ - ምግባረ-ሰናያት ፤ እኩያት፤ የጥፋት መላዕክታን እንደነበሩ መረዳት ይችላል።  ሀገር 

ለመምራት ቀርቶ፤ የድንኳን ተሸካሚነት ኃላፊነት አይሰጣቸውም ።  ሀገር ለመምራት ይቅርና ለቤተሰብ ኃላፊነት  እንኳ 

አያጫቸውም  ።    በእኛም ሀገር በቅርቡ   መንግሥቱ ሃይለመርያም የተስኘ ግለስብ፤ በወቅቱ  ከነበረው ኅብረተስቡ ላይ 

ቋጥሮት በመጣው ቂም -በቀል-ጥላቻና ምሬት ምክንያት፤ ኢትዮጵያንና ሕዝቧን ኣጥፍቶ እንደጠፋ፤ የሕዝባችን  ትኩስ 

ምሬት፤ እስካሁን አልበረደም   ። 

በሁለተኛው ረድፍ ተጻርሮ የቆመው፤ መላው ሕዝብ ሲሆን፤ከባለ-አንጣው ጋር እየተፋለመ ይገኛል ። ለመብቱ፤ ለሰብዓዊ 

ክብሩ፤ ለአንድነቱና ለሉዐላዊነቱ ሲል  አምፆ ይታገላል። ዕምቅና ተንቀሳቃሽ አቅሙን አስተባብሮ፤ ኃይሉን አዋኅዶ፤ አገዛዙን 

ያርበተብተዋል ።ከሕዝብ የተነጠለ  የተጠላና  ከኅብረተቡም ተንጓልሎ የወጣ ሥርዓት፤  ልክ ከባኅር እንደወጣ አሣ  

መግቢያ ቀዳዳ ስለሚያጣ፤ የመጨረሻው ተሸናፊ መሆኑ አይቀሬ ነው። አምጾ በተነሳ ሕዝብና ተጠልቶ በሚክለፈለፍ የገዥ 

ቡድን  መካከል የሚኖረው የኃይል ሚዛን ተመጣጣኝ አለመሆኑም ብቻ ሳይሆን፤ ከነአካቴውም  ለንፅፅር የሚቀርብ ሊሆን 

አይችልም ።   

ከአንድ ሰፈር ተውጣጥቶ የመጣ ቡድን የቱን ያኅል ጦር መሳሪያ ቢያከማች፤ ዞሮ ዞሮ፤ የሕዝቡን ተቃውሞ ተጋትሮ መቆም  

አይሆንለትም ። የኋላ ኋላ መንኮታኮቱ አይቀርለትም  ።  በጦር መሳሪያ ክምችት፤ በሠራዊት ብዛት ፤ በፕሮፓጋንዳ 
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ማደንቆር፤ የናዚ ጀርመንን ያህል ተሟልቶ ያገኘ ሌላ ኃይል በወቅቱ ብቻ ሳይሆን ፤  በታሪክም   አልነበረም  ቢባል  ማጋነን  

አይሆንም  ።  ግን እንዳልነበረ ሆኖ የዶግ አመድ ሆኖ ቀርቷል  ።  

እፍ ሲሉት ጭልጥ  የሚለው የወያኔ ጉልበትም፤ እንዳልነበረ መሆኑ አይቀርም ፡፡ " የሰከረ አሣ እንዳያመልጥህ ! " ብሎ 

ሕዝበ ሲነሳበት፤ መውጫ ቀዳዳ አጥቶ፤ እንደ ሎጥ ሚስት የተረገመ ሆኖ ያልፋል። ይኽንን ከስተት ዕውን ለማድረግ ግን፤ 

ጠንካራ ሥራና ከባድ መሥዋዕትን ይጠይቃል  ።  እስካሁን፤ ከባድ መሥዋዕት የሚጠይቀው ተጋድሎ አልተደረገም። 

እንዲያውም፤ ገና አልተጀመረም ቢባል፤ ተስፋ አስቆራጭ አባባል  አይደለም ።  ጥራት እንጅ ብዛት፤ ያመረቃ ውጤት 

አስመዝግቦ አያውቅም  ።የድርጅቶች መተረማመስ፤ ለፖለቲካው ትግል መመሰቃቀል አስተዋፅኦ ያደርግ እንደሁ እንጅ፤ 

ለወያኔ መርበትበት ጫና አያመጣም ። 

በሁለንተናዊ መስፈርት ሲለካ ጥንክሮ ያለተገኘ ድርጅት፤ " የዝምብ መጥራቀም ውስከምቢያ አይከፍትም "  ከሚባለበት 

ተረት ሊያልፍ አይችልም ። ወያኔም ይኽንን በሚገባ በመረዳቱ ነው፤ የሀገሪቱን ፖለቲካ እንደ አሻው  ሊያሽከረከር 

የበቃው።  ማንም ተቆጭ- ተቆጣጣሪ፤  ገሳጭ -ታዛቢ ባልተገኘበት የፖለቲካ ምኅዳሩን በብቸኝነት ይዞ፤ የሀገሪቱን ምጣኔ 

ሃብትና ማኅበራዊ  ሜዳውን  ሁሉ ይጋልብበታል  ። ሀገሪቱን፤  በስልት እየተጠቀመ ሲበዛብዛት፤ ተቃዋሚ ክፍል ግን  

ስልት የለሽ  ትግል መካሄዱን ቀጥሎበታል ። ይኽ ሁኔታ በማያሻማ መልኩ መሠረታዊ  የትግል ስልት እስካለወጠ ድረስ፤ 

የኃይል ሚዛኑ በወያኔ እጅ የሚቆይበት ሁኔታ ከፍ ይላል ማለት ነው።  

  ይኽ ስለተበለ ግን፤ ዛሬ ወያኔ፤  የሕዝቡን አመፅ ለመቋቋም ችሏል ማለት አይደለም ። ተርበትባች  የገዥ ቡድን መሆኑ 

እንዳለ ሆኖ፤  " የሰከረ አሣ እንዳያመልጥኽ ! " ከሚባልበት ደረጃ  ላይ  ግን አይደለም።  የተነቃነቀ ጥርስ፤ ዉሎ-አድሮ 

ወላልቆ መውደቁ የማይቀር ቢሆንም፤ በቡጢ ካልተመታ፤ ተንጠልጥሎ መዋል ማደሩ  አይቀርም።   የተንጠለጠለው 

ጥርስ፤  ህዝብን ለመንከስ የሚኖረው ስለት ደካማ ሊሆን ቢችልም፤ ውዝዋዜው ግን  ራሱን ወያኔን ማሰቃየቱ አይቀርም  ። 

ይኽም በበኩሉ፤ የአገዛዙን ዕድሜና ጤና ያውከዋል ።  ከወቅታዊው የሀገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታ አኳያ ሲታይ፤ ተንጠልጥሎ 

የሚንቀጠቀጠውን የወያኔን ጥርስ፤አርግፎ ለመጣል፤የሚችል የኅብረት ኃይል ገና  አልታየም ፡፡  አልተከሰተም ።  ይኽንን 

ሃቅ መላው ሕዝብ ይጋረዋል ። ያ ኃይል እስካልተከሰተ ድረስ ደግሞ፤  "የሰከረ አሣ እንዳያመልጥህ "   መባሉ ቀርቶ፤ " 

የበሬ ፍርንጭት ሊወድቅ ይችላል !  "  ብላ እንደምትንከራተተዋ ቀበሮ መተረቻ መሆን ነው። 

በሰሜኑ ምዕራብ የሚንቀሳቀሰው ሕዝባዊ አመፅና በሌሎቹ የሀገሪቱ ክፍሎች የሚታየው ተቃውሞ፤ ጉልበትና አቅም እያገኘ 

መምጣቱን የተገነዘበው ወያኔ ፤ ዕድሜውን ለማስረዘም  የተለያዩ ዘዴዎቹን ለመጠቅም ቢሞክርም፤ ሊሳካለት አልቻልም  ። 

ለስድስት ወሮች የጊዜ ገደብ የተሰጠው አስቸኳይ አዋጅ፤ ፋይዳ ቢስ ስለሆነበት፤ተጨማሪ  ለአራት ወራት እንዲቀጥል ሌላ 

አውጅ ለማውጣት ተግድዷል።  በሕዋህት ውስጥ ያሉ አመራሮች ውህደታቸው ከቀን ወደ ቀን እየተፍረከረከ መሄዱ ግለፅ 

እየሆነ መምጣቱ፤ የአደባባይ ምሥጢር ከሆነ ቆይቷል  ። መጠራጠርና  አንዱ ሌላውን  ማሰለል፤ መከታተልና  በምሥጠር 

መሾካሾክ፤ የሥርዓቱ ግራ-መጋባት ፤ እምን ደረጃ መድረሱን ገላጭ ነው።  መዋቅራቸው ጃርት የበላው ዱባ ከሆነ 

ሰነባብቷል ፡፡ ይኽ ሁኔታ፤  ጥቂቶቹ ብዙሃኑን የሚገዙበት  ዕድሜ እያጠረባቸው  መምጥቱን አብሳሪ ነው ። ምን ጊዜም 

ቢሆን ፤ለብዙሃን የሚመጣው ብሥራት ህዳጣን  መርዶ ነጋሪ ነው።   

ይኽ ክስተት እርስ በእርሳቸው ካለመተማመን ደረጃ  ላይ ስለአደረሳቸው ሌላ መውጫ -ቀዳዳ  ለመሻት ተገድደዋል። 

ውጥረቱ እየጨመረ በሄደ መጠን፤  ሳይወዱ በግድ፤ የባኅርይ ለውጥና አገላለፅ  ለማሳየት ከመገደድ ደረጃ ደርሰዋል ። 

የራሳቸውን ፍርሃት  ለሕዝብ   ማስፈራሪያ የሚጠቅማቸው እየመሰላቸው፤ " እኛ ከሌለን ሀገሪቱ ትፈራርሳለች!  " እኛ 

በከፍልነው መስዋዕት ያመጠነውን ሥልጣንና ሃብት- ንብረት ለማንም አሳልፈን  አንሰጥም !   ጋሻ ጃግሬያቸው  ቀንድ 

አብቅሎ  የሚወግቸው ይመስል ፤ ከድንጋጤአቸው የተነሳ፤ ሃይለመርያም ደሳለኝን፤  "ያሳደግናት ቀጋ እኛኑ ልትወጋ ? "  

በማለት ያስፈራሩታል ። የፍርሃታቸው ማስፈራሪያ እያደርጉት ነው። ፍርሃትን በፍርሃት መስወገድ ይቻል ይመስል፤ሌላውን 

ማስፈራራት፤ የራሳቸውን ስጋትና ፍርሃት የሚያስወግድላቸው ይመስላቸዋል ። ግን እሱ አይሆንም ።  ፍርሃትን በፍርሃት 

ማስወግድ የሚቻል ቢሆንማ ኖሮ፤ ኣንበሣ ሲያገሳ፤  ጅብ አይን ምድሩን እየዘራ አይሸሽም ነበር።  ጅብ እንደ ሰው ተቆጥሮ፤ 
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እርሱም በበኩሉ፤ " የአህያ ባል ከጅብ አያስጥልም "  የሚል ተረት ቢተረክበትም፤  አህያይቱን ማስጣሉ ቀርቶ፤ እርሱም 

ቢሆን ራሱን ማስጣል አይችልም።   

 የቀጣሪ  መለዋወጥ፤ የወር  ክፍያ የሚያስጨምር ይመስል፤በቅርቡ ከሥልጣኑ የወረደው የባዕድ ሀገር መሪ ሲሰጣቸው 

የነበረው መጠነ ሰፊ ርዳታና ድጋፍ፤ በአዲሱ ተሿሚ አስተዳደር የማያገኙት መሆኑ፤ በይፋ እየተነገራቸው ነው ። የሕዝቡን 

የትኩረት አቅጣጫ ያስለውጥልናል ብለው በመመኘት፤ ኤርትርያን አስመልክቶ፤ አዲስ ፖሊሲ አውጥተናል  "   እያሉ 

ይማስናሉ ።  ነግ ተነገ ወዲያ የሚሆነው  አይታወቅም ብለው በመስጋት ፤ በትግራይ ክፍለ  ሀገር ቁጥሩ ወደ አንድ መቶ ሽ 

( 100፣000) የሚሆን የምሊሻ ጦር መልምሎ ለማሰልጠን እቅድ እንዳላቸው በስፊው ይነገራል ። ይኽንን የሚያደርጉት 

ከሁለት ዕሳቤዎች በመነሳት ይመስላል። አንደኛውና ዋነኛው መላውን ሕዝብ ከመፍራት የተነሳ ሲሆን ፤ ሁለተኛው ደግሞ፤ 

ውሎ-አድሮ፤ ምናልባት መደበኛው ሠረዊታቸው ሊያምፅብን ይችላል ከሚል ስጋት እንደሆነ በስፋት  ይወራል ።  

ከዚህም በላይ፤  የኋላ ኋላ መገልበጫችውን  ለማሳመር ይረዳን ይሆናል ብለው  በማሰብ፤ ፀረ -ኢትዮጵያ መሆናቸውን 

በተግባር ካስመሰከሩ  ከሁለት አጎራባች ሀገራት መሪዎች ጋር ፤ የኢትዮጵያን ግበዐ-ተመሬት ለማመቻቸት፤በማሴር ላይ 

እንደሚገኙ፤ ሾልከው ከሚወጡ መረጃ ፍንጮች እየተሰሙ ናቸው። ከሻብዕያው ዐለቃና ከሱዳኑ መሪ ኤል በሽር ጋር 

ለመሞዳመድ ላይና ታች እንደሚሉ የቅርብ ተከታታዮች ሹክሹክታቸውን ያስተላልፋሉ። እሳት ከሌለበት ምድጃ፤ ጭስ 

አይውጣምና ፤ በናይሮቢ ከተማ አካባቢ የሚተነፈሰውን ጭምጭምታ በአርምሞ መመልከት ይቻልም ። ሱዳን  ከቅኝ ግዛት 

ከወጣችባቸው ስድሳዎቹ ( 60) ዐመተ ምህረቶች  ጀምሮ ያሉት መሪዎቿ፤ ካለ ኢብራአሂም አቡድ  በቀር ፤ ሌሎቹ 

ተፈራራቂ መሪዎች ሁሉ፤ ፀረ ኢትዮጵያ እንደነበሩ የቅርብ ተከታታዮች የመዘገቡት ሃቅ ነው። 

 ዱሮም ቢሆን ፤ ኢትዮጵያን  የሚያህል ታላቅ  ሀገርና   ሰፊ ሕዝብ ማስተዳደር፤ የቱን ያኽል ከበድ መሆኑን ያልተገነዘበው 

ወያኔ፤ አሁን ከሃያ ሰባት ዓመታት በኋላም ቢሆን ግራ  ተጋብቶ፤ ዛሬ  እንደ ተተኮሰበት ድኮላ፤ተደናግጦ ቆሟል  ። 

ማጣፊያው አጥሮበት ተባባሪ ለመፈልግ ላይ ታች እየባከነ ነው። የውስጥ ተቃውሞ  ፋታ አልሰጥም ብሎት እየባከነ መሄዱ 

ብቻ ሳይሆን፤ ያካባቢ ኃይሎችም ሳይቀሩ ችግር  ፈጣሪዎች ሆነዋል  ። ሁኔታው ወያኔን ሊያሰጋው  የሚችል ቢሆንም፤ ጦሱ 

ግን ለሀገራችን ስትራተጂያዊ ጉዳት ማስከተሉ አይቀርም ።  የኢትዮጵያን ሁኔታ በቅርብ ለመከታተል የማይቦዝኑት የግብፅ 

መሪዎች፤ በዳህላቅ ደሴት ሠላሣ  ( 30 )  ሽ  ሠራዊት የሚያስፍሩበት ጦር ሰፈር ከኢሳይያስ  ዐፈወርቂ ተስጥቷቸዋል  ። 

ከዚህም በቀር ግብፆች ከደቡብ ሱዳን መሪች ጋር፤  የጋሪዮሽ  ጦር ስምምነት ወል ተፈራርመዋል ።ይኽ ስምመነት የጦር 

መሳሪያ አቅርቦትን፤ የጦርና የፀጥታ ሠራዊት አስልጦ ማስታጠቅን ሁሉ የሚያጠቃልል ነው።  መቸውንም ቢሆን የግብጽ 

መሪዎች ፤ ሀገራችንን  በምሥራቅ አፍሪካ/ ብሎም በአፍሪካ ቀንድ  አካባቢ  መጠናከርን የማይፈልጉ በመሆናቸው፤ ይኽንን 

ቢያደርጉ አያስደንቀንም ። ኻታርና ሌሎች የዐርብ ሀገራት በዐሰብ ወደብ የባኅር ኃይላቸውን የማስፈር ስምምነት 

ማግኘታቸው ዞሮ ዞሮ ኢትዮጵያን በመክበብ ለማሰጨነቅ የሚደርግ ተፈታታኝ ጥቃት ነው። በተለይ ደግሞ፤ ይኽ ሁኔታ 

ዛሬ ኢትዮያዊ የሆነ መንግሥት ባጣችበት ወቅት  መከሰቱ፤ ሕዝባችንን ከማሳሰብ አልፎ፤ ሊያስጨንቀው ይችላል ።  

ይገባልም  ! የተባባበረ ኃይል የሌላት ሀገር፤ ለማንስ አቤት ልትል ትችላለች? በትጮኽስ፤ ጩኾቷ፤ የቆራ ጩኸት ከመሆን 

አልፎ ሊሰማው የሚችል ኃይል ይኖራል ተብሎ ይጠበቃልን ?     

  በዚህም ተባለ  በዚያ ፤ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሀገሩ  በየጊዜው ከሚቃጣባት  ጥቃት፤ ተከላክሎ ማዳን የሚችለው እርሱ ራሱ 

ባለቤቱ መሆኑን ያምናል ። ይኽም  በመሆኑ ፤በየጊዜው ሊከፋፍሉት የሚጥሩትን ተንኮል ሁሉ እያከሸፈባቸው ቆይቷል ።     

ከዚህ ዕውነታ በመነሳት፤ በመጨረሻ ሰዐት አቸናፊው/ ድል አድራጊው፤ እራሱ  የኢትዮጵያ ሕዝብ መሆኑ፤ የሁሉ ዜጋ 

ዕምነት ነው። በመሆኑም 

" እግር ወዲያ ወዲያ፤ ልብ ወዲህ ወዲህ ፤ 

  እጅን የሚያወጣው፤ እጅን ነው ከእንግዲህ ! 

 እራስን የሚያድን ፤ እራስ ነው ከእንግዲህ ! " 
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ብሎ በመነሳት በጠላቶቹ ላይ አምፆ ተንስቷል ። ድሉን ካልተጎናፀፈ አፎቱን ወደ ሰገባው አያስገባም ። ኢትዮጵያ የውጭ 

ጠላቷን ከበባ ከመመክቷ በፊት  ግን፤ አስቅድማ የውስጥ ደመኞቿን ለማስወገድ ቅድሚያ ልትሰጥ ይገባታል። ዛሬም እንደ 

ጥንቱ ራሱን የሚያድነው ፤እራሱ ሕዝቡ ነው። ጥንትም ነፃነቱን ጥብቆ የቆየው እራሱ ስለነበር፤ ከእንግዲህም ወዲህ  

የማንንም ርዳታና ፈቃድ አይጠብቅም ። በሌሎች  ርዳታና ፈቃድ የሚመጣ ነፃነት  ኣይኖርም ። 

የኢጣልያ ወራሪ ጦር፤ በአርበኞች ተጋድሎ ከኢትዮጵያ ተባርሮ ፤ንጉሡ ሲመለሱ፤ አዝማሪዎችና  የዜማ አቀንቃኞች፤ 

እንዲህ ሲሉ ተናግረው ነበር ይባላል ፦ 

" አማሪካ አባቱ እንግሊዝ  እናቱ፤ 

  ደጋግፈው አስገብት  ወደ  ሀበሻ  ቤቱ ። "   

 ያ ተደጋግፎ የመጣ " ነፃነት " ከ 33 ዓመታት ቆይታ  በኋላ ፤ ምን  ጥሎ እንደሄደ  የስድሳ ስድስቱ ( 66ቱ ) ህዝባውዊ 

ዐመፅ አሳይቷል ። በራስ ተጋድሎ የሚመጣን ነፃነት ማንም ኃይል ገድብ ሊያደርግበትም ሆነ፤ በአፈ-ላማ  (Hostage ) 

ሊይዘው  ስለማይችል፤ ገደብ-የለሽ ዴሞክራሲያዊ ሥርዐተ መንግሥት መመመስረት ያስችላል። " ዴሞክራሲ ከሌላ ዕርዳታ 

አይሰጥም "   ( No democracy, No Assistance    )  ተብሎም ሊታለል አይችልም ። ብልኽ ሕዝብ ሊታለል የሚችለው 

ምናልባት፤ በሕይወቱ ውስጥ አንድ ጊዜ ብቻ ይሆን ይሆናል ።ሕዝባችን ከ እንግዲህ ወዲህ በድጋሜ  እንዲታለል 

አይጠበቅበትም ።    

እራሷ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር፤ የዜጎቿ የትግል ታሪክ ውጤት ነች። ይኽ የዜጎቿ የትግል ታሪክ ደግሞ፤ የተፃፈው፤ በጀግኖቿ-

ዐርበኞቿ ደምና አፅም ነው። በዚህ ቀለም የተፃፈ ታሪክ በመሆኑም፤  ተወራራሹ ትውልድ ፤ በዕፁብ- ድንቅነቱ  አክብሮ- 

ተንከባክቦ - ይጠብቀዋል ። ይከላከለዋል ።  የሀገሪቱ ታሪክ የተገነባው  በዚኽ ፅኑ መሰረት ላይ  ስለሆነ፤ ማነኛቸውም  

ተዋናዮችና  አልፎ -ሃጅ የሥልጣን ጥመኞች  ሰልባ ሊሆን አይችልም ።  ወርቅ ወርቅነቱን ለማስመስከር  በዕሳት 

እንደሚፈትን ሁሉ፤  ሕዝባችንም ታሪካዊ ሀገሩን በራሱ መሥዋዕትነት ያስመሰከረ ጀግና ሕዝብ ነው። ይኽ ደግሞ፤ ጠላቶቿ 

እንደሚለቱ የመቶ ዐመት አፍ ታሪክ ሳይሆን፤ በአያሌ ዘመናት የታሪክ ሂደት   መዋዕለ- ዜና  (Chronicles  )  የተመዘገበ 

ሃቅ ነው።  

ወያኔ ኢትዮጵያ ከተቃጣባት  የውጭ ጥቃት ሊከላከልላት የሚችል ቡድን አይደለም ።ተፈጥሮውም ሆነ ባኅርዩ 

አይፈቅድለትም ። ከጥቂት ዐመታት በፊት ከግብረ-ዐበሩ ከሻዕብያ ጋር ባደረገው ጦርነት ፤  ከ70ሽ በላይ ሕዝብ ያስፈጀው ፤ 

ዐሰብን አስመልሳለሁ ብሎ አትልሎ ነበር። ዐሰብን ማስመለሱ ቀርቶ፤ እንዲያውም የሀገራችንን መሬት በአልጀርሱ ስብስባ 

ፈርሞ አስርክቦ መጣ። ዛሬም ቢሆን የጣልቶቿን ዙሪያ ከበባ ሊያድን አይችልም። በሁኔታው ግን ግርግር ፈጥሮ አሁን 

ከደርሰበት ጭንቀት ለመተንፈስ የሚያስችለውን  የፕሮፓጋንዳ አክሮባት  ለመፍጠር ዕድል ያገኛል ።  ከስትራተጂያዊ 

ሸሪኮቹ ከሱዳንና ከሻዐቢያ ጋር የነፍስ ማቆያ ጭብል ( Mask ) ሊያጠልቅ የሚያስችለውን ዕድል አገኛለሁ ብሎ ይመኛል  ።  

በአሁን ወቅት ኢትዮጵያ፤ ባለቤት የሌላት ሀገር በመሆኗ፤ ዳር-ድምበሯንና   ሉዓላዊነቷን የሚያስከብርላት ኃይል አለመኖሩን  

የተገነዘቡት አጎራባች ሀገራት፤ በዘለቄታው መልኩ ኢትዮጵያን እየጎዱ የየግል ጥቅማቸውን ለማስጠበቅ አመች ጊዜ 

አግኝተዋል  ።  መላው ዐለም የየራሱ የግል ችግር ስለአለው ፤በርሱ ችግር ላይ ከማተኮር አልፎ ተርፎ፤ ስለእኛይቱ ምስኪን 

ሀገር ያስባል ተብሎ አይጠበቅም ። የሦርያን፤ የየመንን፤ የኢራቅን፤ የሰሜን ኮርያንና፤  የአፍጋኒስታንን ሁኔታ ይጤኗል ! ይኽ 

ግንዛቤ በዕይታ ውስጥ ከተገባ፤ የሀገራችን ተጨባች ሁኔታዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ እያተባባሱና ከቁጥጥር ውጭም እየሄዱ 

ናቸው ፦  

1ኛ.  መሠረታዊ የሥርዐት ለውጥ ካልመጣ፤ ስር የሰደዱ የሀገራችን  ችግሮች ሊፈቱ አይችሉም።  

2ኛ.  ስር ነቀል ለውጥ እንዲመጣ የሚያስችሉ ሁኔታዎች ከቁጥጥር ውጭ እየሆኑ በመባባስ ላይ ናቸው። እየተባባሱ 

መምጣታቸው፤ ዳግማዊ  የከቲት 1966  ዐብዮትን እውን ማድረጋቸው አይቀርም  ። 
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3ኛ.  ገዥው መደብ እንደ ድሮው እንደልቡ መግዛት ከማይችልበት ደርጃ ደርሷል ። 

4ኛ.  የኢትዮጵያ ሕዝብም፤አሜን ብሎ ለመገዛት ሳይሆን፤ አሻፈርኝ አልገዛም በማለት አምፆ ተነስቶ  ወየኔን በማስጨነቅ 

ላይ ይገኛል። 

5ኛ. የዐለም ዐቀፉና ያካባቢ ሁኔታዎችም  ከእንቅፋትነት ወደ አመችነት በመለወጥ ላይ ናቸው። 

6ኛ.   ከኬንያ በስተቀር፤ በኢትዮጵያ ዙሪያ  የተኮለኮሉ ሀገሮች የወያኔ ችግር ፈጣሪዎች ከመሆን አላረፉም። ዞሮ ዞሮ ግን 

የሃገራችን ስትራተጂያዊ ባለንጣዎች  ከመሆን አይቆጠቡም  ። 

7ኛ.  የተቃውሚዎቹን ቅስም ስብሮ፤ ትግሉን ለማኮላሸት ወያኔ ቁጥር ስፍር የሌለውን ህዝብ ይገድላል፤ ያስራል ፤ያሰድዳል። 

8ኛ. የኑሮ ውድነቱ አንገፍጋፊነቱን ቀጥሏል ። ዜጎቹም በሀገራቸው ሆነው ከመሰቃየት ይልቅ፤  ስደትን  የመጀመሪያ 

ምርጫቸው አድርገው  ፤ በዕልፍ አዕላፍ ከሀገር እየሸሹ በመሰደድ ላይ ናቸው።  

9ኛ.  የነኝህ ሁሉ ድምር ውጤት፤ ምንን ሊያስከትል ይችላል  ?  ወያኔ ከሁለት ምርጫዎች አንዱን እንዲመርጥ ይገደዳል ። 

      ሀ. ለራሱ ሲል ፤ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር የሚታረቅበትን  ሁኔታ በማመቻቸት ለሽግግር ሂደት ራሱን ማዘጋጀት፤ 

     ለ.  " ያደቆነ ጋኔል ሳያቀስስ አይተውም  "  እንደተባለው፤ በሕዝባዊ አመፅ መደምሰስ  የመጨረሻ ዕድል ይሆናል  ። 

 

10ኛ.    የመጨረሻው አቸናፊ  ሕዝባዊ አመፅ ስለሚሆን ፤  መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ፦ 

           " የሰከረ  ዐሣ እንዳያመልጥህ ! " ብሎ በመነሳት  ፤ በወያኔ ከርሰ-መቃብር  የሀገሩን  ኅልውና  አስከብሮ ፤ 

ዴሞክራሲያዊ  ሥርዓተ-መንግሥት መስርቶ፤ ወደልማቱ ያተኮራል  ! ኢትዮጵያም ለዘለዐለም መኖሯን ትቀጥላለች ። 

ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኑር  ! 

     

         

       

         

 

                            

 


