
ሜ/ጄኔራል አበበ ተ/ሃይማኖት (“ጆቤ”) ምን እያሉ 

ነ ው? (ክፍል አንድ)  

(በመስከረምአበራ) email- meskiduye99@gmail.com 

 

የ 1993ቱን የ ሕ.ወ.ሓ.ት. ስንጥቃት ተከትሎ በርካታ ተራራ አንቀጥቅጠናል ባይ የ ፓርቲው ፋኖዎች በአቶ 

መለስ የ በቀል ሰፌድ ተን ገ ዋለው በሃገ ሪቱ ፖለቲካዊ ሜዳ ላይ መሐለኛ (center) ከመሆን ዕድል 

ጎ ድለዋል። የ ሟቹ ጓዳቸው የ በቀል በትር “የ በረታባቸው” እንደ አይተ ስየ  ኣብረሃ ያሉት ወደ እስር ቤት 

ጎ ራ እንዲሉም ተደርጎ  ነ በር። ነ ገ ሩ የ ዘመድ ፀብ የ ሚመስል ነ ገ ር አለውና ኮበለሉ የ ተባሉት 

ሕ.ወ.ሓ.ት.አዊያን በፖለቲካው መድረክ ላይ አድራጊ ፈጣሪ ከመሆኑ በቀር ሌላ የ ቀረባቸው ነ ገ ር የ ለም። 

ሥልጣኑ ቢቀር ትምህርቱ፣  ትምህርቱ ይቆየ ን ያሉት ደግሞ ባለሀብትነ ቱ አልሳታቸውም። ሜ/ጄ አበበ 

ተክሃይማኖት እና ጀነ ራል ፃ ድቃን ገ /ተንሳይ አሁን ያሉበት ደረጃ  የ ዘመድ ፀቡ ማሳያ ናቸው። ሜ/ጄ 

አበበ  ባሕር ማዶ ተሻግረው የ ማስተርስ ዲግሪያቸውን የ ተማሩት፣  ጄነ ራል ፃ ድቃን የ ራያ ቢራን ቢዝነ ስ 

የ ሚያጧጡፉት ከእናት ፓርቲያቸው “ተጣልተን ወጣን”  ወይም “በጡረታ ተገ ለልን” ካሉ በኋላ ነ ው።  

አቶ መለስ የ ምር የ ተጣሉትን ሰው ምን እንደሚያደርጉ ይታወቃል። ጡረታ ወጡ ከተባሉ በኋላ ተምረው 

(አሁንም ለዶክትሬት ዲግሪ በአዲስ አበባ ዩኒ ቨርሲቲ እየ ተማሩ ነ ው፤ ) በአንጋፋው አዲስ አበባ 

ዩኒ ቨርሲቲ ለማስተማር የ በቁት ሜ/ጄኔራል አበበ ጉዳይም ሆነ  ተመሳሳይ የ ሆነ ው የ ጀኔራል ፃ ድቃን 

የ ባለሀብትነ ት ዕጣ ፋንታ ለጓድ ታምራት ላይኔ አልሠራም፤  በአንድ ወቅት አጋራቸው ለነ በረውና 

ባለመስማማት ለቆ ለወጣው አቶ አንዳርጋቸው ፅ ጌ ይህ አይታሰብም፤  ለነ  ኦቦ ሌንጮ ለታም ቢሆን ይህ 

ሊሆን አይችልም፤  የ አቶ ኦኬሎ አኳይ እና የ አቶ ጁነ ዲን ሳዶ መጨረሻም የ ሚታወቅ ነ ው። ለነ ሜ/ጄኔራል 

አበበ ግን ከሕ.ወ.ሓ.ት. ጋር ተጣልቶም፣  ከአቶ መለስ ጋር ክፉ ደግ ተነ ጋግሮም ቢሹ  አዲስ አበባ 

ላይ ካልሆነ  መቀሌ ላይ አለያም በሌላ የ ኢትዮጵያ ሰማይ ሥር መኖር ብቻ ሳይሆን ሌላም ሌላም  ተችሏል። 

ይህ ለሁሉም የ ኢትዮጵያ ልጆች እንዲሆን ምኞቴ ነ ው።  

ከፖለቲካ መድረኩ በጡረታ የ ተገ ለሉት ሜ/ጄኔራል አበበ ተክለሃይማኖት መልካም የ ሆነ ውን የ መማር ዕድል 

በመምረጣቸው ይመስላል ወደ ፕሬሱ ብቅ እያሉ የ መረዳታቸውን ያህል ጀባ እያሉ ያሉት። ለዚህ መመስገ ን 

ይገ ባቸዋል። በአንድ ወቅት መሣሪያ አንግቦ የ ነ በረ ሰው በሐሳብ ለመፋጨት ወደ ፕሬሱ መምጣቱ ቡጢ 

ለሚቀናው ፖለቲካችን የ ምሥራች ነ ው። የ ሜ/ጄኔራል አበበ በጠመንጃ ቦታ ሐሳብ ይዞ ወደ ፕሬሱ መምጣት 

መልካም ሆኖ ሳለ የ ጽሑፎቻቸው ይዘት ግን የ አመጣጣቸውን ዓላማ አጠያያቂ ያደርገ ዋል። በጽሑፋቸው ውስጥ 

ያስተዋልኳቸው የ ማድበስበስ፣  የ ማደናገ ር፣  የ ማስመሰል እና አንዳንዴ የጨፍኑ ላሞኛችሁ መንፈሶች 

የ ሰውየውን አመጣጥ ዓላማ አጥብቄ እንድጠራጠር አድርጎ ኛል። ሰውየው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሪፖርተር ጋዜጣ 

ላይ  የ ሚጽፏቸቸውን ጽሑፎችም ሆነ  የ ሰጡትን ቃለ ምልልስ አንብቤ ስጨርስ ብዙ ጥቄዎች ወደ አዕምሮዬ 

ጓዳ ግር ይላሉ።በሰውየው ጽሑፎች ላይ ያሉኝን ልዩነ ቶች፣  ግርታዎች እና ጥያቄዎች ለማንሳት ትንሽ ቆየ ት 

ያለውን “የ ተገ ኘውን ሠላምና ዕድገ ት የ ሚንድ የ አመራር ዘይቤ በአስቸኳይ ይታረም!” በሚል 

ርዕስ  በሪፖርተር ጋዜጣ ላይ የ ጻፉትን ጽሑፋቸውን መርጫለሁ።   

 



አውቆ መተኛት!  

በዚህ ጽሑፍ ላይ ያለኝ ግርታ ከርዕሱ ይጀምራል። ጸሐፊው “የ ተገ ኘው” የ ሚሉት ሸላም እና ዕድገ ት የ ቱ 

ነ ው?! ሠላም ማለትስ ለእርሳቸው ምን ማለት ነ ው? እንዴትስ ይገ ለጻል? መቼም በሁለተኛው ዲግሪያቸው 

ላይ ሦስተኛ ሊደርቡ እየ ተዘጋጁ ያሉ ሰውዬ የ ጦርነ ት አለመኖር ሠላም አለ እንደማያሰኝ አይጠፋቸውም 

ብለን እናስብ። ለሦስተኛ ዲግሪያቸው እየ ተማሩ ያሉት በደኅን ነ ት እና ሠላም የ ጥናት መስክ  ስለሆነ   

የ አዎንታዊ እና አሉታዊ ሠላምን ምንነ ትም ከማንም ያላነ ሰ ይገ ነ ዘባሉ ብዬ እገ ምታለሁ። አገ ራችን 

የ ዜጎ ችን ሁለንተናዊ ዕኩልነ ት፣  በተስማሚ ማኅበረ-ኢኮኖሚያዊ ከባቢ የ መኖር ሁኔታ፣  ከርሃብ ዕርዛት፣  

ስደት፣  መፈናቀል መዋጀትን፣  በዲሞክራሲያዊ ፖለቲካ የ መኖርን ፣  ወዘተ. ሁኔታዎች የ ሚጠይቀውን 

አዎንታዊውን ሠላም ቀርቶ የ ጥይት ጩኸት መኖር አለመኖርን ታሳቢ የ ሚያደርገ ውን አሉታዊውን ሠላም 

አግኝታለች ማለት አይቻልም። አውቀው ካልተኙ በስተቀር ለዚህ ማሳያው ብዙ ነ ው። ደማቸው የ ሜዲትራኒያንን 

ባሕር ዳርቻ ያጨቀየው ወንድሞቻችን፣  በየ ዐረብ አገ ሩ የ ሰው ግማሽ ተደርገ ው የ ሚታዩት እህቶቻችን፣  

የ አንድ ክረምት ዝናብ መናጠብን መቋቋም አቅቶት ሆዳችንን የ ሚያሳክክ ረሃባችን፣  ማይክል ጃክሰን 

ከመቃብር ተነ ስቶ እንደወትሮው ለምኖ እንዲያበላን የ ሚያስመኘን ችጋራችን፣  ከዙምባቤ ኬንያ፣  ከኬንያ 

ታንዛ ኒ ያ ፍርድቤት የ ሚንገ ዋለሉት፣  እንደ ንፍሮ በኮንቴነ ር ተከድነ ው የ ሚያልቁት ወደ ደብብ አፍሪካ 

የ ሚነ ጉዱ ወገ ኖቻችን፣  በኦጋዴን አስከሬናቸው የ ሚጎ ተተው እህት ወንድሞቻችን ታሪክ ሁሉ የ ሠላም እና 

የ ዕድገ ት ብሥራት ናቸው ከተባለ ብቻ ነ ው ‘የ ተገ ኘው ሠላም እና ዕድገ ት የ ማያንቀላፋ ዘብ ይቁምለት’ 

የ ሚለው የ ሜ/ጄኔራል አበበ ማሳሰቢያ ልክ የ ሚሆነ ው። በተቀረ ማሳሰቢያቸው  በሥልጣን ላይ ካሉ ጓዶቻቸው 

አሰልች ፕሮፖጋንዳ የ ሚለየ ው በኢ.ቢ.ሲ. ባለመቅረቡ ብቻ ነ ው። 

  

የ ግራ ፖለቲካ ደዌ!  

ጸሐፊው መግቢያ ባደረጉት ሐተታ ይህን ይላሉ “ኢትዮጵያ በመንታ መንገ ድ ላይ ትገ ኛለች:: በአንድ በኩል 

በከፍተኛ ፍጥነ ት ከሚያድጉት አገ ሮች አንድ ሆናለች… በሌላ በኩል ደግሞ አገ ራችን እና ሕዝቦቿ የ ጀመሩት 

የ ዲሞክራታይዜሽን ሒደት ከፍተኛ አደጋ ተጋርጦበት ይገ ኛል። በዲሞክራታይዜሽን እና ኢ-ዲሞክራታይዜሽን 

ኃይሎች መካከል የ ሞት ሽረት ትግል እየ ተካሄደ ነ ው።...” የ ሕ.ወ.ሓ.ት. መንታ መንገ ድ ማለቂያ 

የ ለውም። በ1983 አገ ሪቱን ከመንታ መንገ ድ ባንመልሳት ኖሮ አልቆላት ነ በር ሲሉ ሃያ አምስት ዓመት 

አለፋቸው። የ ዚህ ጊዜው የ አገ ራችን መንታ መንገ ድ የ ዘውግ ፖለቲካ ነ ጻ አውጭ ነ ኝ ባይ ታጋዩ በመብዛቱ 

ዩጎ ዝላቪያን የ መሆን እና ያለመሆን መንታ መንገ ድ ነ በር፤  ፍጡነ  ረድኤቱ ፓርቲያቸው ደርሶ ባይታደጋት - 

እንደነ ርሱ አባባል። የ አሁኑ መንታ መንገ ድ ደግሞ አገ ሪቱ ዲሞክራሲያዊ በሆነ ው 

ሕ.ወ.ሓ.ት./ኢ.ሕ.አ.ዴ.ግ. እና ኢ-ዲሞክራሲያዊ በሆኑ ሌሎች ኃይሎች መሐል ቆማ ግራ ገ ብቷታል። 

እንዲህ ዓይነ ቱ ራስን ፍፁም ሌላውን  ደግሞ በጎ ነ ገ ር የ ሌለው ጭራቅ አድርጎ  ማቅረብ፤  የ ሐሳብ 

ልዩነ ትን ከጠላትነ ት ማዳበል የ ግራ ፖለቲከኞችን እስከመቃብር ድረስ የ ሚከተል ክፉ ቁራኛ ሰውየውን ባሕር 

አቋርጠው ቢማሩም እንዳልለቀቃቸው ያመለክታል። ለመሆኑ ዲሞክራሲያዊ ኃይሎች የ ተባሉት 

ኢሕ.አ.ዴ.ግ.አዊያን የ ዲሞክራትነ ታቸው መገ ለጫ ምን ይሆን? ይሄ እሳቸውንም ሱዛን ራይስንም አንከትክቶ 

ያሳቀው ተወዳዳሪን  በመቶ ፐርሰንት የ መዘረር ዓይንን በጨው ማጠብ ነ ውን?! ወይስ ለሩብ ምዕተ ዓመት 

ሥልጣን ላይ ተሰፍቶ መቀመጥ ነ ው ዲሞክራትነ ት?! ኢ-ዲሞክራት የ ተባሉትስ እነ ማን በምን መሥፈርት 

ተመዝነ ው ከ.ኢ.ሕ.አ.ዴ.ግ. ያነ ሰ “ዲሞክራትነ ት” ተገ ኝቶባቸው ነ ው?! መሥፈርቱ የ ወንዝ ልጅነ ት 

እንደማይሆን ተስፋ እናድርግ።   



 

አፍ ሲያመልጥ!  

እንደ አለመታደል ሆኖ በአገ ራችን ገ ዥ ፓርቲና አገ ረ-መንግሥት ተለያይተው አያውቁም። እነ  ሜ/ጄኔራል 

አበበ ታግለው የ ጣሉት ደርግ እና ፓርቲው የ ኢትዮጵያ ሠራተኞች ፓርቲ (ኢ.ሠ.ፓ.) አንድና ያው ነ በሩ። 

ይህን ጠላን ብለው ደርግን የ ገ ፈተሩት ፋኖዎችም ፓርቲያቸው እና አገ ረ-መንግሥታቸው የ ሚለያዩበት አንድስ 

እንኳን ክፍተት የ ለም። በሥራ ሰዐት መሥሪያ ቤት ተዘግቶ በመንግሥት ቢሮ ውስጥ የ ገ ዥው ፓርቲ አባላት 

ሒስ ግለሒስ ያወርዳሉ። በትምህርት ተቋማት የ ኢ.ሕ.አ.ዴ.ግ. አባላትን ከመገ ምገ ም እስከ ማሠልጠን 

የ ፓርቲ ሥራ ይጧጧፋል። ኢ.ሕ.አ.ዴ.ግ.ን ሥልጣን ላይ ያፈናጠጠው ግንቦት 20 ለሳምንታት ሲከበር 

የ መንግሥት ሥራ ተዘግቶ፣  ከመንግሥት ካዝና በጀት ታፍሶ ነ ው። በ “ምትሐተኛው” ግንቦት ወር የ ሕዝብ 

መገ ናኛ ብዙኃንም ሥራቸው የ አንድ እናት አገ ር ልጆች የ ተላለቁበትን የ ጦርነ ት ፊልም ማስኮምኮም ይሆናል፤  

በዚያውም የ ኢ.ሕ.አ.ዴ.ግ. ሁሉን ቻይነ ት በአዛውንት መሪዎቹ አንደበት ይዘመራል። ምርጫ ሲመጣ 

በመንግሥት መኪና፣  የ ሥራ ሰዐት፣  በሕዝብ የ መገ ናኛ ብዙኃን የ አየ ር ሰዐት ኢ.ሕ.አ.ዴ.ግ. የ ምረጡኝ 

ዘመቻውን ያለገ ደብ ሲያስኬድ ምንም ድንቅ ነ ገ ር የ ለውም! እነ ዚህ የ መንግሥትን እና የ ገ ዥውን ፓርቲ 

አንድና ያውነ ት በጣም ጥቂት ማሳያዎች ናቸው።  

ሐቁ ይህ ሆኖ ሳለ ጆቤ መንግሥት እና ፓርቲ ልዩ የ ሆነ ባት አገ ር ውስጥ ያሉ ይመስል እንዲህ ሲሉ ሆድ 

ሲያውቅ የ ሆነ  ነ ገ ር ጽፈዋል “…ኢ-ዲሞክራቲክ ኃይሎች በመንግሥትም በፓርቲውም ካሸነ ፉ እስካሁን 

የ ተገ ኘውን ሠላምና ዕድገ ት መና ሆኖ ይቀራል። ብዙኅነ ት ባግባቡ ማስተናገ ድ ባለባት ኢትዮጵያ ኢ-

ዲሞክራቲክ ኃይሎች የ በላይ መሆን ማለት መዘዙ ከዚህ እስከዚህ ተብሎ በቀላሉ ተነ ግሮ የ ሚታለፍ ነ ገ ር 

አይደለም። ለኢትዮጵያ ዲሞክራሲ የ ምርጫ ጉዳይ አይደለም።” (ሰረዝ የ ተጨመረ።) በዚህ ጽሑፍ ውስጥ 

መንግሥት እና ፓርቲ የ ተለያዩ ለማስመሰል የ ተሞከረበት ነ ገ ር ተቀባነ ት እንደሌለው አስምሬበት በሐሳቡ 

ውስጥ ጸሐፊው ሳያውቁት (አውቀው አይመስለኝም) ወደ ጠቆሙት አንድ ወሳኝ ጉዳይ ልለፍ። “በመንግሥትም 

ሆነ  በፓርቲ ውስጥ” የ ሚለውን በተግባር አገ ረ-መንግሥትም ፓርቲም በሆነ ው “በሕ.ወ.ሓ.ት. ውስጥ” 

ብለን ብንረዳው ስህተት የ ለውም። ጸሐፊው ገ ልጸው ባይነ ግሩንም ከዚህ ጽሑፍ መንፈስ መረዳት የ ምንችለው 

ሕ.ወ.ሓ.ት.  ሁለት ገ ነ ው ለመውጣት ግብግብ የ ያዙ ኃይሎች እየ ተናጠ እንዳለ ነ ው። ጸሐፊው ሜ/ጄኔራል 

አበበም ከዚህ ቡድንተኝነ ት ገ ለልተኛ እንዳልሆኑ የ ዚህ ጽሑፋቸውም ሆነ  ሌላ (እዚህ ያልጠቀስኩት) 

ጽሑፋቸው፣  ቃለ ምልልሳቸው መንፈስ ያስገ ነ ዝባል።  

ሰውየው የ ግራ ፖለቲከኛ ናቸውና እርሳቸው የ ሚደግፉትን ቡድን ዲሞክራሲያዊ ሲሉ ሰይመውታል። ምናልባትም 

ይህ ቡድን ሜ/ጄኔራል አበበን ወደ ሕ.ወ.ሓ.ት. አስኳል አመራርነ ት ለመመለስ ፍላጎ ት በማሳየ ቱ ሊሆን 

ይችላል ወዳጅነ ቱ። ከአቶ መለስ ሞት በኋላ እየ ተልመሸመሸ ያለው የ ሕ.ወ.ሓ.ት. አመራር በሰበብ አስባቡ 

ከፖለቲካው ሰፌድ ያስወገ ዳቸውን አዛውንት አመራሮችን በመመለስ የ እናት ፓርቲውን ጉልበት ለማበርታት 

እንደሚፈልግና ለዚህም ተጋብዘው አሻፈረኝ ማለታቸውን ዶ/ር ኣረጋይ በርሄ በቅርቡ አጋልጠዋል። 

በምክንያቱ ላይ እርግጠኛ መሆን ባይቻልም ሜ/ጄኔራል አበበ በሕ.ወ.ሓ.ት. ውስጥ ከሚቆራቆሰው ሁለት 

ቡድን ወደ አንዱ ወግነ ው የ ዲሞክራሲያዊነ ት ፀዳል አልብሰውት፣  በኢትዮጵያ መድኅንነ ት እንደበየ ኑት 

ከጽሑፋቸው መረዳት ቀላል ነ ዉ። በግልባጩ የ ማይደግፉትን ቡድን ‘ኢ-ዲሞክራቲክ ስለሆነ  የ ማሸነ ፍ ዕድል 

ሊሰጠው አይገ ባም፣  በድንገ ት ካሸነ ፈ እንኳን በሰው አዕምሮ የ ማይገ መት ጥፋት የ ሚያስከትል መዘዝ 

ያመጣል’ ሲሉ ያስፈራራሉ። በበኩሌ ከሕ.ወ.ሓ.ት./ኢ.ሕ.አ.ዴ.ግ. ውስጥ የ ሚወጣ ዲሞክራት ቡድን 

መጠበቅ ሌላ የ ሞኝነ ት ምዕራፍ ይመስለኛል። የ ኢትዮጵያ ሕዝብም የ በሰበሰ ዝናብ አይፈራምና ከዚህ የ ባሰ 

ኢ-ዲሞክራሲያዊ ቡድን ይመጣል ብሎ ፍርሐታቸውን የ ሚጋራ፣  ማስጠንቀቂያቸውን ከቁብ የ ሚያስገ ባ 



አይመስለኝም። ይልቅስ ነ ገ ሩ የ እርሳቸውን የ ፖለቲካ አቋም እና ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ወደ ፕሬሱ ብቅ 

የ ማለታቸውን ድብቅ  ዓላማ ምንነ ት ፍንጭ የ ሚሰጥ ነ ው። 

የ ሰውየው ዓላማ በብልሹ አሠራሩ እና ኢ-ዲሞክራሲያዊ ተፈጥሮው ምክንያት ራሱን በራሱ እየ በላ ያለውን 

አዛውንት ፓርቲያቸውን በይምሰል የ ጥገ ናዊ ለውጥ ልፈፋ በዙፋኑ ላይ የ ማቱሳላን ዕድሜ እንዲቆይ ማድረግ 

ነ ው። ይህን ፍላጎ ታቸውን በጽሑፋቸው እንዲህ ያቀርቡታል “አሁን የ አደጋ ደወሎች እያቃጨሉ ነ ው። በዚህም 

ምክንያት የ ተገ ኙትን ኢኮኖሚያዊ ዕድገ ት እያጣጣምን፣  ሕዝቦቻችንና መንግሥታችን በቁርጠኝነ ት የ ዲሞክራሲ 

ሒደቱን ማስቀጠል ይኖርብናል ሲባል የ ልማትና የ ዲሞክራሲ እንከኖች መሠረታዊ መፍትሔ ማግኘት አለባቸው 

ማለት ነ ው። …ቁርጠኝነ ት እና ጥበብ በተሞላበት መንገ ድ ከተሠራ አሁንም የ ማይቻል ነ ገ ር የ ለም፤  

ምክንያቱም ኢ.ሕ.አ.ዴ.ግ. ከሞት አፋፍ ተነ ስቶ፣  አንሰራርቶ ለድል የ መብቃት ባሕል አለውና።” (ሰረዝ 

የ ተጨመረ።) የ ተሠመረባቸው ሐረጋት ሰውየው እናት ፓርቲያቸው ሕ.ወ.ሓ.ት. እንደምንም ሆኖ ከአገ ሪቱ 

የ ሥልጣን መንበር ላይ የ ማይጠፋ ፍፃ ሜ አልቦ እንዲሆን ብርቱ ፍላጎ ት እንዳላቸው ያሳያሉ። በሌላ በኩል 

ጆቤ የ ፓርቲያቸው የ ሕ.ወ.ሓ.ት. ጀንበር እየ ጠለቀች እንደሆነ  አምነ ው ክፉኛ እንደተጨነ ቁና አንድ መላ 

መባል እንዲባል መቃተታቸውን ሊደብቁት አልቻሉም። በአጠቃላዩ ጽሑፋቸው አብዛኛው መሥመር 

ሕ.ወ.ሓ.ት./ኢ.ሕ.አ.ዴ.ግ. እንዴት እንደሚታደስ እንጅ እንዴት በተሻለ ፓርቲ እንደሚቀየ ር 

“በስህተት” እንኳን አንዲት ቃል አትወጣቸውም። 25 ዓመታት ሙሉ ሥልጣን ላይ ተቀምጦ፣  በገ ዛ አፉ 

በስብሻለሁ እያለም ቢሆን አንዳች እርምት እንኳን ያልወሰደ፣  ጭራሽ ጥፋቱን በላይ በላይ የ ሚደራርብ 

ፓርቲን ትናንት ሥልጣን ላይ እንደወጣ አድርጎ  ጥቃቅን የ መሻሻያ ምክር መምከር ኃላፊነ ት ከሚሰማው ዜጋ 

የ ማይጠበቅ ቀልድ በአገ ር ላይ መቀለድ ነ ው። ኢ.ሕ.አ.ዴ.ግ. የ መመከሪያው ጊዜ አልፏል። ምክር የ ሚሰማ 

ቢሆን ጆቤ ዛሬ የ መከሩትን ምክር ብዙዎች በወቅቱ መክረውት ነ በር። ስለዚህ የ እርሳቸው ምክር ጊዜው 

ያለፈበት ማስታወቂያ ከመሆን የ ዘለለ ፋይዳ የ ለውም። ሄዶ ሄዶ መቶ በመቶ አሸንፌያለሁ የ ማለት 

የ አምባገ ነ ን ነ ት ቁንጮ ላይ የ ወጣን ፓርቲ ታድሶ ለሌላ ድል እንዲዘጋጅ መምከር ለኢትዮጵያ ሕዝብ 

የ ወዳጅነ ት ምልክት አይደለም።  

 

መፍትሔ ያልሆኑ “መፍትሔዎች” 

ለእናት ፓርቲያቸው የ ማቱሳላን ዕድሜ ከሥልጣን ጋር የ ሚመኙት ሜ/ጄኔራል አበበ ሥልጣን ላይ ሙጥኝ ማለቱ 

እንዲሰምር ፓርቲያቸው መውሰድ ያለበትን እርምጃዎች ይጠቁማሉ። በኢ.ሕ.አ.ዴ.ግ. ውስጥ መሽጎ  

የ አገ ራችንን ፖለቲካ የ ሚዳውረው ሕ.ወ.ሓ.ት. ግን ጆቤ ባቀረቡለት መድኃኒት የ ሚፈወስ አይደለም። 

መድኃኒቱ የ ታዘዘው በሽታው በቅን ነ ት ተመርምሮ ስላልሆነ  መድኃኒት ተብየውም የ ሕመሙ አካል ሆኖ 

የ ፓርቲውን ሞት ያፋጥነ ው ይሆናል እንጅ ሜ/ጄኔራል አበበ እንደሚመኙት ፓርቲቸውን ክፉኛ ከተጣባው በሽታ 

ፈውሶ በድል አደባባይ አያቆመውም። እናት ፓርቲያቸው እንዴት በአንዴ ዲሞክራሲያዊ መሆን እንደሚችል 

ሊጠቁሙ የ ተንደረደሩት ጆቤ የ አገ ራችንን የ ዲሞክራሲ ፅ ንስ እያጨናገ ፈ ያለውን ዋነ ኛ ምክንያት አውቀው 

ስተውታል። የ አገ ራችን ዲሞክራሲ ወቅታዊ ሾተላይ የ ኢ.ሕ.አ.ዴ.ግ. ኢ-ዲሞክራሲያዊ ተፈጥሮ እንደሆነ  

ሆን ብለው መገ ንዘብ አልፈለጉምና በእውነ ት ላይ ፊታቸውን አዙረው መፍትሔ ያልሆነ  “መፍትሔ” እነ ሆ 

ይላሉ።  

ከፍጥረት ውልደቱ ጀምሮ ዲሞክራሲ በዞረበት ዞሮ የ ማያውቀውን ፓርቲያቸውን ትክክለኛ የ ዲሞክራሲ ተቋማት 

እንዲገ ነ ባ  ይመክሩታል። የ መጀመሪያው ዲሞክራሲን የ ማያውቅ ባለ ዲሞክራሲያዊ ተቋማት ፓርቲ ሊያደርጉት 

ይዳዳቸዋል! “አምና የ ሞተውን አጎ ቴ ይለዋል” እንዲል የ አገ ራችን ብሂል በ1997 ወደ መቃብር 



የ ወረደውን ዲሞክራሲ ዛሬ ለእድሳት ይጠሩታል። 25 ዓመታት ሙሉ ይሻሻላል ተብሎ በትዕግስት ቢጠበቅም 

ዲሞክራትነ ቱ ቀርቶ ማስመሰሉ ተስኖት በመቶ ፐርሰንት አሸንፌያለሁ ሲል በፓርላማው ተንሰራፍቶ 

የ ተቀመጠውን ልበድፍን  ፓርቲያቸውን አማራጭ የ ዲሞክራሲ ድምፅ ፈቅዶ “ፀ ረ-ሠላም እና ፀ ረ-ልማት 

ኃይሎችን” እንዲቋቋም ያግባባሉ። 

አገ ር ጠቅልሎ ለመጉረስ በሚዳዳው ሙስና ውስጥ ላይወጣ የ ተቀበረውን የ ላይኛውን አመራር ስለመልካም 

አስተዳደር እና የ ሕግ የ በላይነ ት ጥብቅና እንዲቆም፤  ለተከሰተው የ ዲሞክራሲያዊ አስተዳደር መዛባቱ 

ኃላፊነ ት ወስዶ ፓርቲውን እንዲያክም የ ወዳጅ ምክራቸውን እነ ሆ ይላሉ።  በ1997 ዓለምን ጉድ ያስባለ 

የ ዲሞክራሲ ጥማት አሳይቶ የ ነ በረውን የ አገ ራችንን ህዝብ ‘በብልሹ አስተዳደር የ ሚለበለበው፣  ሕገ  

መንግሥታዊ መብቶቹን ያልተጠቀመው በራሱ ኋላቀር አስተሳሰብ እና ለዲሞክራሲያዊ ባሕል ባለው እንግድነ ት’ 

እንደሆነ  ይበይናሉ። በስብሻለሁ ካለ እንኳን ዐሥራ ምናምን ዓመት ያለፈውን ፓርቲ ትናንት ገ ና ስህተቱን 

ያመነ  ይመስል “ስህተትን ማመን የ መታረም ዋዜማ ነ ውና ተስፋ አለ” ይላሉ! አቶ በረከት በመጽሐፋቸው 

‘በአንድ ወቅት የ ፓርቲያችን መንታ ነ በረና የ ቁርጥ ቀን ሲመጣ ፓርቲያችንን የ ማዳን ሥራ ቢሠራ 

አይግረማችሁ’ ያሉለትን መከላከያ ሠራዊት ድንገ ት ብድግ ብለው ለገ ለልተኛነ ት ይጋብዛሉ። ጠብመንጃ 

ዲሞክራቲክ አስተዳደርን የ ሚያዝበት ሁኔታ መኖር እንደሌለበት፤  ለዚህ ተግባራዊነ ት መከላከያው አንድን 

ፓርቲ ደግፎ ሌላውን ለማዳከም ሲሞክር ዝም መባል እንደሌለበት ሲመክሩ በ1997 አግኣዚ ክፍለ ጦር 

የ ሠራውን የ ማያውቁ ይመስላሉ። ፈርጥሞ የጨረሰውን ወታደሩን ጡንቻ ‘መፈርጠም የ ለበትም’ ሲሉ የ ዋህ 

የ ማይመስሉት ሰው የ የ ዋህ ምክር ይመክራሉ። ባጠቃላይ የ ሜ/ጄኔራል አበበ ምክሮች የ ሞተን አስከሬን 

የ ፈውስ መርፌ እንደመውጋት ያሉ አጓጉል ከመሆናቸውም በላይ “ሰውየው የ ሚናገ ሩት የ ምራቸውን ነ ው” 

የ ማያስብሉ ናቸው። በበኩሌ ጸሐፊው እነ ዚህን ገ ራገ ር ምክሮች ሲሰነ ዝሩ  አሁን በአደገ ኛ ሁኔታ ላይ 

ላለችው ኢትዮጵያ ፈውስ ያመጣሉ ብለው አይመስለኝም። ይልቅስ ጓዶቻቸው የ ማይሆን ፕሮፖጋንዳቸውን 

በቴሌቭዥን ሲግቱን እሳቸው ደግሞ በፕሬሱ ብቅ ብለው ሊያግዟቸው ይመስላል። የ ሁለቱም ግብ ሕዝብን 

በፕሮፖጋንዳ አደንዝዞ ሕ.ወ.ሓ.ት.ን ዘላለም ሥልጣን ላይ መወዘት ነ ው።   

 

መዝሙረ ሕ.ወ.ሓ.ት ! 

በጡረታ ቢገ ለል፣  ቢታሰር ቢፈታ ሕ.ወ.ሓ.ት. ሕ.ወ.ሓ.ትነ ቱን የ ማይስትባቸው አጋጣሚዎች ብዙ ናቸው። 

ዳንኤል ተፈራ “አገ ር የ ተቀማ ትውልድ” በሚል ርዕስ ባሳተመው መጽሐፍ ላይ ስለ አቶ ስዬ እና 

ሕ.ወ.ሓ.ት. ያልተቋጨ ፍቅር በውብ ቋንቋው ገ ልጾታል። ‘አቶ ስየ  ከአቶ መለስ እንጅ ከሕ.ወ.ሓ.ት. 

ጋር አልተጣሉም፤  ይልቅስ ስለ ሕ.ወ.ሓ.ት. ሲያወሩ እየ ወደዳት ስለተለያት ፍቅረኛው የ ሚያወራ ጎ ረምሳ 

ይመስላሉ’ ይላል ዳንኤል። ከሕ.ወ.ሓ.ት. ስንጣሪዎች በተሻለ እውነ ትን የ መግለጥ ድፍረት ያላቸው አቶ 

ገ ብሩ አሥራት እንኳን የ ሕ.ወ.ሓ.ት.ን አንዳንድ ነ ገ ሮች አድበስብሰው ሲያልፉ ስናይ ይህ 

“ሕ.ወ.ሓ.ት.ነ ት ከልጓም የ መሳቡ ምትሓት ምንድን ነ ው?” ማለታችን አልቀረም። የ ሜ/ጄኔራል አበበ 

ደግሞ ባስ ሳይል አይቀርም። ነ ገ ራቸው ሁሉ በመንበራቸው ካሉት ጓዶቻቸው አንድና ያው ነ ው። ስለ ሕገ  

መንግሥቱ ፍፁምነ ት አውርተው የ ማይጠግቡ መሆናቸው፤  ለፖለቲካዊ ችግሮች ሁሉ ጥቁር አልያም ነ ጭ መፍትሔ 

ለመፈለግ መጣደፋቸው፤  በዓይን የ ሚታየውን የ ሕ.ወ.ሓ.ት.ኦች በሁሉ ቦታ መሰየ ም ለመካድ 

አለማመንታታቸው፤  ሕ.ወ.ሓ.ት. እንዳይፈታ አድርጎ  የ ተበተበውን የ አገ ራችንን ፖለቲካዊ ደዌ ሁሉ 

በትምክህት እና ጥበት ኃይሎች ማላከካቸው (ትምክህተኞቹ የ ሕ.ወ.ሓ.ት.ን የ ሽንሸና ፖለቲካ የ ማይቀበሉ 

የ አማራ ፖለቲከኞች ሲሆኑ ጠባቦቹ ደግሞ በሕ.ወ.ሓ.ት. መጋለብን እምቢ ያሉ የ ኦሮሞ ልሂቃን መሆናቸው 

ነ ው)። ሕ.ወ.ሓ.ት.ን የ ብሔር ፖለቲካ መሲህ አድርገ ው ማየ ታቸው በጽሑፋቸው ላይ የ ሚንፀባረቀው 



የ ሕ.ወ.ሓ.ት.ነ ታቸው ማሕተም ነ ው። አማራን ሁሉ ጨቋኝ አድርጎ  ለብረት ተሸካሚ ወታደሮቹ ከመስበክ 

በበዶኖ፣  አርባጉጉ እስከ ማስፈጀት የ ደረሰውን ፓርቲቸውን ‘በዘመኑ ከነ በሩ ድርጅቶች ሁሉ ዲሞክራሲያዊ 

ብሔርተኝነ ትን በማጎ ልበት ባመዛኙ ውጤታማ ሥራ የ ሠራ’ ሲሉ ያሞካሹታል። ወዲያው ደግሞ ሐሰት እየ ጋቱ 

ወደ ሥልጣን ማማ ለመውጣት የ ተጠቀሙበት ወታደር እውነ ታውን ሲያይ ‘ስለአማራ የ ነ ገ ራችሁን ስህተት 

ነ በር’ እንዳላቸውና ተግዳሮት እንደገ ጠማቸው ያትታሉ። የ ሚያሳዝነ ው ነ ገ ር ግን ተራው ወታደር ገ ና ድሮ 

የ ተረዳውን እውነ ት አመራር ተብየ ዎቹ እስካሁን አለመረዳታቸው ነ ው። ከአማራ ጋር ያጣመዳቸው ክፉ ዋገ ምት 

እስካሁን እንዳልለቀቃቸው ማሳያው ብዙ ቢሆንም አሁን በወልቃይት ሕዝብ ላይ፣  ትንሽ ቀደም ብለው ደግሞ 

በጉራ ፈርዳ አማሮች ላይ ያደረጉት ምስክር ነ ው።  

ሌላው ሜ/ጄኔራል አበበ መዝሙረ ሕ.ወ.ሓ.ት. ለኦሮሞ ፖለቲከኞች መከርኩት ያሉት ምክር ነ ው። ሰውየው 

ጤንነ ታቸውን በሚያጠራጥር ሁኔታ ‘የ ኦሮሞ ልኂቃንን ለምን በኢ.ሕ.አ.ዴ.ግ. ውስጥ መሪነ ታችሁን 

አረጋግጣችሁ የ ጠ/ሚኒስትርነ ቱን ቦታ አትነ ጥቁም’ ብዬ መከርኳቸው ይላሉ። ሰውየው ይቀጥላሉ 

‘በኢ.ሕ.አ.ዴ.ግ. ውስጥ ያለው ኦ.ሕ.ዴ.ድ. አላሠራ ካላችሁ ደግሞ የ ራሳችሁን ሌላ ፓርቲ መሥርታችሁ 

ታገ ሉ’ አልኳቸው ሲሉ የ ኦሮሞ ልሒቃን አስበው የ ማያውቁትን አዲስ የ ፖለቲካዊ ቀመር የ ነ ገ ሯቸው 

ሊያስመስሉ ይሞክራሉ። ነ ገ ሩ ከቀልድም በላይ በሰው ላይ ማሾፍ እንደሆነ  የ ሚገ ባን የ ኦ.ሕ.ዴ.ድ.ዋ 

አልማዝ መኮ የ ተባረሩበትን ምክንያት ስናጤን፤  ኦነ ግን ለማጥፋት ኦ.ሕ.ዴ.ድ. መጠፍጠፉን ስናስብ 

አለያም ሌላ የ ኦሮሞ ፓርቲ በመመሥረታቸው ጦስ በውስጥ ቁምጣ ሱሪ እና በባዶ እግር ፍርድቤት የ ተገ ኙትን 

አቶ በቀለ ገ ርባን ስናስብ ነ ው። ጆቤ እውነ ትም ክበበው ገ ዳን የ ሚያስንቁ ቀልደኛ ናቸውና እንዲህ ሲሉ 

ይቀጥላሉ። ‹ሕገ  መንግሥቱ እንደ ኦሮሞ ሰፊ ከሆነ ው ቀርቶ አናሳ ከሆነ ው ብሔር እንኳን ጠ/ሚኒስትር 

እንዲመረጥ እያደረገ  ነ ውና እናንተ ሰፊ የ ኦሮሞ ልኂቃን ሕገ  መንግሥቱን ተጠልላችሁ ለሥልጣን ተነ ሱ› 

ሲሉ ይመክራሉ። ይህች ነ ገ ር ስትፍታታ ሥልጣን ላይ ነ ፍሳቸው ያለፈው አቶ መለስ አናሳ ከሆነ ው የ ትግራይ 

ብሔር ተወልደው ሳለ ጠ/ሚኒስትር እንዲሆኑ ያስቻላቸው ጠብመንጃ ሳይሆን ሕገ  መንግሥቱ ነ ው። 

‘የ እሳቸውን ራዕይ አስፈፅማለሁ እንጅ እኔማ ምን አለኝ’ ያሉት ተተኪያቸው አቶ ኃ/ማርያምም እንዲሁ 

አናሳ ከሆነ ው የ ወላይታ ብሔር የ ተገ ኙ ሆነ ው ሳለ ዕድሜ ለሕገ  መንግሥቱ ለሥልጣ በቁ እያሉ ነ ው - 

ቀልደኛው ጆቤ!        

ሌላው ታላቅ ቀልዳቸው ‘እኛ ተራራ አንቀጥቅጠን ጥርት፣  ንጥር ባለ አቀራረቡ የ አገ ሪቱን ብሔር 

ብሔረሰቦች ጥያቄ የ መለሰ ሕገ  መንግሥት ጽፈናል ለተግባሩ ደግሞ እናንተ አዲሶቹ ትውልዶች ተጨነ ቁበት’ 

ያሉት ነ ገ ር ነ ው። ሙሉ ቃሉን እነ ሆ “…የ ኢ.ፌ.ዴ.ሪ. ሕገ  መንግሥት በመግቢያው ላይ የ ሥነ  ሐሳብ 

ግልጽነ ት ባለው በተሟላ መልኩ በብዝኃነ ት ውስጥ ስላለው አንድነ ት እንደሚከተለው ይላል “እኛ የ ኢትዮጵያ 

ብሔሮች፣  ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች የ ራሳችንን ዕድል በራሳችን የ መወሰን መብትን እና በራሳችን ፈቃድ ላይ 

የ ተመሠረተ አንድ የ ፖለቲካ ማኅበረሰብ በጋራ ለመገ ንባት ቆርጠን በመነ ሳት…” በዚህ መሠረት ይህንን 

የ ሕገ  መንግሥቱን ዓላማ በተሟላ መንገ ድ መቀበል፣  ማሳደግ እና መተግበር ነ ው።” ጆቤ የ ሕገ  መንግሥቱን 

ጥርት እና ንጥር ማለት ለማሳየ ት የ መረጡት ቦታ ትርጉማቸው እንኳን በውል ባልተገ ለጸልን ብሔር፣  

ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች በሚሉ ተግተልታይ ቃላት የ ታጨቀ መሆኑ ሰውየው ለፕሮፖጋንዳ እንጅ ለሳይንሳዊ 

ሐሳብ እንግዳ እንደሆኑ ያሳብቃል። ጆቤ ይህ ነ ገ ር የ ሥነ  ሐሳብ ግልጽነ ት አለው ካሉ ዘንዳ በሕገ  

መንግሥቱ “ብሔሮች” የ ሚባሉት የ ትኛው የ አገ ሪቱ ጥግ ላይ ያሉት ሰዎች እንደሆኑ፣  “ብሔረሰቦች” 

የ ተባሉትስ “ብሔሮች” ከተባሉት በምን ተለይተው ልዩ ሥያሜ እንዳስፈለጋቸው፣  “ሕዝቦች” የ ሚባሉትስ  

የ ትኞቹ ወገ ኖቻችን እንደሆኑ ቢያስረዱን ደግ ነ ው። እነ ዚህ “ብሔር”፣  “ብሔረሰቦች” እና “ሕዝቦች” 

የ ተባሉት እንደ ሳር በነ ዶ ተለይተው እንዳይደራረሱ ታስረው የ ተቀመጡ አይደሉምና የ እነ ዚህ ሰዎች 

መስተጋብር (በተለይ ጋብቻ) የ ሚፈጥራቸው ሰዎች “የ ሥነ  ሐሳብ ግልጽነ ት ባለው” ሕገ  መንግሥት እንዴት 

እንደተገ ለጹ ቢያስረዱን እንወዳለን።  



በመጨረሻም “የ ላይኛው አመራር በአገ ሪቱ ላለው ብልሹ አሠራር ሁሉ ኃላፊነ ት መውሰድ አለበት” ባሉበት 

ብዕራቸው እርሳቸው የ ኢትዮጵያ አየ ር ኃይል አዛዥ በነ በሩበት ጊዜ ተፈጥሮ እንደነ በረ በሰፊው ሲነ ገ ርለት 

ስለነ በረው በዘውገ ኝነ ት የ ተለወሰ ብልሹ አሠራር ቢነ ግሩን እና የ ድርሻቸውን ኃላፊነ ት ወስደው ቢያሳዩን 

የ ሚጽፉትን እውነ ት ብለን እንድንቀበል ያግዘናል። ይህን ሲያደርጉ ግን ስለ ካፒቴን ተሾመ ተንኮሉ 

የ ሁለት ዓመት አሰቃቂ እስር መነ ሾ እና ዓላማ ግልጽ አድርገ ው፣  ካፒቴኑ ደረሰብኝ ስላሉት በደል 

የ ከተቡትን ከሰላሳ ገ ጽ ዘለግ ያለ የ በደል ዶሴ አንብበው፣  ከካፒቴን ተሾመ ተንኮሉ ጋር ታስሮ 

ስለነ በረው ካፒቴን ዳንኤል አሟሟት ጨምረው፣  በካፒቴን ተሾመ መሰወር መዘዝ በደብረዘይት አየ ር ኃይል 

መሥሪያ ቤት ውስጥ ሠራተኛ በነ በረው አቶ ፅ ኑኤል ላይ የ ደረሰው እስር እና ስደት መንስኤዎች 

መግለጻቸውን እንዳይዘ ነ ጉ። ታዲያ ሲጽፉ ነ ፍስ ላወቀ፣  ግራ ቀኝ ለሚያገ ናዝብ ሰው እንደሚጽፉ እንዲያስቡ 

አደራ እላለሁ። 


