
 

የሳምንቱ ውሸት 

 

አንድ ወቅት ቶማስ ሳንካራ (Thomas sankara) የተባሉት የቡርኪና ፋሶ መሪ የነበሩት ስለፖለቲካ ከጋዜጠኛ ለቀረበላቸው 
ጥያቄ በሂሳብ ስሌት ሲያስረዱ እንዲህ ብለው ነበር። “አንድ የአፍሪቃ ወታደራዊ ጁንታ መሪ አራት ሰደመር አራት ስንት 
ነው ብሎ ቢጠይቅህ (4 + 4 = ?) የመጀምሪያው  መልስ ስንት እናድርገው? ነው።  ቀጣዩ መልስ ጉድለት ካለ ከስምንት 
በታች፤ ተጨመሪ ገንዘብ የሚፋለግ ከሆነ ከስምንት በላይ በላይ ነው። ይህንንም እጅህ ላይ ያለ መረጃ ይወስነዋል። 
አውቃለሁ ብለህ ወይም ቸኩለህ ስምንት ካልክ ጦርነት ማወጅህ ነው። በማለት የፖለቲካ ቀመሩን አስረድተዋል።  

ለዚህ ጽሑፍ መነሻ የሆነኝ ዓርብ ግንቦት 17/2010 ዓም፡   የአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ የአማርኛው አገልግሎት  WASS 
International የተባለን ተቋም እና አገር ቤት የሚታተመውን “አዲስ አድማስ” የተባለ ጋዜጣን  በመጥቀስ ዶ/ር ዓቢይ 
አሕመድ ሥልጣን ላይ መውጣት 84% የኢትዮጵያ ሕዝብ ተደስቷል በማለት ያስተላለፈው መርጃ ውሸትነቱ ብቻ ሳይሆን 
እንደዚህ ያለ መረጃ መሰብሰብ በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ይቻላልን?  የወያኔን ሹም አልወድም ማለት ከቤት፤ ከሥራ፤ 
ከእርሻ . . .ወዘተ ስለሚያፈናቅል ማንም በእራሱ ላይ አይፈርድም።  

በመለስ ዜናዊ ሞት እንኳን በእሥር ውህኒ የሚገኙ እስረኞች ጥቁር ለብሰው አልቅሰዋል። ይህ የሆነው ለአሰራቸው ለመለስ 
አዝነው ነውን? ታሪክ እራሱን ይደግማል እንዲሉ የደርግ ሕገ መንግሥት 84% የሕዝብ ድጋፍ አለው በማለት ዜናው 
ተሰራጭቶ ነበር። እኔ በነበርኩበት ቀበሌ በ4751 ድጋፍ እና በ/0/. ተቃውሞ አልፎአል። በኮሎኔል መንግሥቱ ኃ/ማ ቀበሌ 
አራት ኪሎ በሙሉ ድምፅ አልፎአል። በመላው አገሪቱ እንዲሁ በሙሉ ድምፅ አልፎ ነበር። ነገር ግን ይህ እውነት 
በጠመንጃ የመጣ በመሆኑ እንዴት እውነት እናስመስለው? ስለሆነ ጉዳዩ ሕይወት ያለ ተቃርኖ የለምና  16% እንዲቀነስ 
ተደረገ።  

ከላይ ስሙ የተጠቀሰው የዚህ ቁጥር ባለቤት የሆነው ተቋም እየሠራ ያለው የፖለቲካ መደላድል እንዳለ ግልጽ ነው። 
ዓላማውም ስለ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ተጨባጭ ሁኔታ ሲንሳ የገለልተኛ ተቋም ጥናት ውጤት እየተባለ በአስረጅነት እንዲቀርብ 
ነው። ቢቢሲ ሮይተር …ወዘተ. የመሳሰሉት የቅኝ ገዢዎች ፕሮፖጋንዲስቶች ይህንን መርጃ በጨረፍታ እንኳን ካወጡት 
በተ.መ.ድ የመረጃ ቋት ውስጥ ቁልፍ ቦታ እንደሚሰጠው አያጠረጥርም። የዚህ ተቋም ሥራም ለፀረ ኢትዮጵያ ኃይሎች ዱላ 
ማቀበሉ ነው። በአሚሪካ ምክር ቤት ለውሳኔ የሚቀርበውን የሰብዓዊ መብት ሰነድም ከፉኛ እንደሚጎዳ እሙን ነው። 

ዶ/ር ዓቢይ ለጠቅላይ ሚኒስቴርነት ስያሜ ከመነሳቱ በፊት በኢትዮጵያ ፖለቲካ የሚታወቅ ሰው አልነበረም። በሕዝብ 
የተመረጠ ሰውም አይደለም። ከምግባረ ብልሹ የፖለቲካ ድርጅት የመጣም ነው። የቄሮና የፋኖ ጥያቄም ውጤት አይደለም። 
ታዲያ ለምን ተወደደ? ለምን ይጠላ?  ብሎ ማሰላሰል ቀላል ነገር ባይሆንም ጊዜና ሁኔታን ማጤን ያሻል። 

 እድሜ ዘመኑን በሙሉ ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን ሲወጋ የኖረው ወያኔ እንዴት በቅፅበት ተለውጦ አፍቅሬ ኢትዮጵያ 
ሊሆን ቻለ? ይህ ቅፅበታዊ ለውጥ በራሱ የሚነግረን ምንድን ነው? አንድ ግልጽ የፖለቲካ ድራማ እየተሰራ መሆኑን ነው። 
የዚህ ድራማ መሪ ተዋናይ ዶ/ር ዓቢይ መሆኑን  የማይጠረጥር ኢትዮጵያዊ ምን ያህል ነው? ዋስ ዓለም አቀፍና አዲስ 
አድማስ ጋዜጣ  “የአይጥ ምሥክር ድምቢጥ” እንዲሉ 84% ድጋፍ ያሉት ውሸት ከወያኔ 520% የኢትዮጵያ ሕዝብ መረጠን 
ከሚለው ውሸት ይሻል ይሆናል እንጂ በሳምንቱ ከተደመጡት ውሸት ትልቁ ምሆን አለበት። ቸር ይግጠመን !! 

ተዋናይ ቫንኮቨር ካናዳ።      


