
“ህወሃት 10ሺ ማይል ርቀት ላይ የሚደርስ ፍጥጫ እና ጉርጥርጥጫ ቀርቶ፣  
ጠመንጃም የለው!” 

aliguangul@gmail.com 
አሊ ጓንጉል 

የጃዋር ሙሃመድ፦ “…ማንም አፈጠጠ፣ ማንም አጉረጠረጠ ትግላችንን ወደፊት እንቀጥላለን...” ንግግር፣ በአንድነቱ ጎራ ላይ 
ያነጣጠረ ነው የሚመስለው፣ መቸም ህወሃት 10ሺ ማይል ርቀት ላይ የሚደርስ ፍጥጫ እና ጉርጥርጥጫ ቀርቶ፣ ጠመንጃም 
የለው!” ህወሃት ጫካ ውስጥ ሆኖ ከዛሬ 40 አመታት ጀምሮ የነደፈው ድንቅ መሳሪያ አለው--ብሄር ብሄረሰብ የሚሉ ኋላቀር 
የማርክሲዝም ሌኒኒዝም አጀንዳ ቀርጾ ይዞ መጥቶ የኢትዮጵያን ህዝብ በጎሳ እና ነገድ መከፋፈል።  
 
ህወሃት ‘እያፈጠጠም እያጉረጠረጠም’ በየቦታው፣ በየትኛውም የኢትዮጵያዊ አካባቢ ሲነሳ የኖረውን አመጽ እና አሁንም  
ሃረርም ሆነ ጎንደር የተነሳውን የህዝብ አመጽ፣ ተኩሶ እየገደለ፣ እያሰረ፣ ከሁሉም በላይ እየከፋፈለ፣ ትግሉን እንዳይቀጥል 
እያደረገው ነው...። “ነው”ን ጫን ማድረጌ፣ ህወሃት ትግሉን ለጊዜውም ቢሆን ወደነበረበት ቢመልሰውም እንኳን ሞቱ 
የማይቀር መሆኑን ለማሳየት ነው። ሁሉም ቆም ብሎ ማየት ያለበት ነገር ቢኖር፣ አሟሟቱ ሁሉን ይዞ እንዳይሆን ምን 
ይደረግ? ነው።  
 
ሃገር ማለት ዛፍ ቅጠሉ፣ ተረተሩ እና ሸንተረሩ አይደለም ። የዶ/ር በድሉ ዋቅጅራን “አገር ማለት የኔ ልጅ” የሚለውን ታላቅ 
ስራ ማንበብ ነው። እንዴ! ነጻ የሚባል አገር’ኮ የሚኖረው፣ መጀመሪያ በአካልም ሆነ ከሞራል መሰረት አኳያ እንደ ሰው ሆኖ 
የሚኖር ሰው ሲተርፍ ነው። ይኬ መንግስት’ኮ፣ ሁሉንም በሚያስብል፣ በህብረተሰብ ደረጃ በማልኒውትሪሽን፣ በዲፕረሽን 
(ግድያ፣ ዝርፊያ፣ ውሸት፣ ረሃብ፣ የወደፊት ተስፋ መጨለም፣... ያስከተለው...) በተስፋ መቁረጥ፣... ከፍተኛ ቀውስ ውስጥ 
እያስገባን ነው ያለው! የኢትዮጵያ ህዝብ እየሞተ ያለው እኮ በጥይት ብቻ አይደለም። በረሃብ፣ በጥማት፣ በዲፕረሽን እያለቀ 
ያለው ህዝብ መጠኑ የት የሌለ እየሆነ ነው። በጥይትም ሆነ በረሃብ እና በስደት በረሃ ላይ መቅረት...ሞት ያው ሞት ነው።  
 
ከዚህ ሁሉ አመት በኋላ፣ የጃዋር “እኛ ወጥርናል እናንተም ወጥሩ ... የኦሮሞ ህዝብ ካሁን በኋላ ሌላው ህዝብ ተነሳም 
አልተነሳም...” ልጅነት ወይም መሰሪነት ካልሆነ ሌላ ምን ይባላል? የኦሮሞ ነገድ ተወላጅ ኢትዮጵያዊያን በህወሃት መገደል 
የጀመሩት አሁን ነው’ዴ? ጃዋር የእግር ኳስ ተጫዋቹን ኖራልዶን ምሳሌ ለራሱ የተረተው ነው የሚመስለው። የትግል ስልት 
መቀየር ያለበት ዛሬም ከጎሳ ፖለቲካ ያልተላቀቀው የየጎሳ ፖለቲካ ልሂቃኑ ነው። ዙሪያውን ከማንዣበብ በግልጽ መናገር እና 
አቋም መያዝ የሚያስፈልግበት ጊዜ ላይ ነው ያለነው። ህወሃት ላለፉት ሩብ ክፍለ-ዘመን ህዝቡን በጎሳ ከፋፍሎታል። 
ብቸኛው መድሃኒት አንዲት ኢትዮጵያን ለማዳን መሆኑን እያንዳንዱ የጎሳ ፖለቲከኛ በግልጽ ወጥቶ መግለጫ ማስተላለፍ 
ነው። መግለጫው አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ሊሰማቸው በሚችሉ መገናኛ ብዙሃን (ቪ.ኦ.ኤ.፣ ጀርመን ድምጽ፣ ኢሳት፣ 
ኦ.ኤም.ኤን፣ ወዘተ) እና በሌሎቹ የሶሻል ሜዲያዎች ሁሉ ለህዝብ እንዲደርሱ ማደርግ የህወሃትን ሞት የሚያፋጥን፣ 
የህዝባችንን አበሳ እና መከራም ያሳጥረው ይመስለኛል። በህወሃት ጃም ተደረጎ፣  አገር ቤት ወደሚታገለው ህዝብ በአግባቡ 
የማይደርሰውን አንድ  የኦ.ኤም.ኤን.ን ድረ-ገጽ ይዞ  “... እኛ ወጥረናል እናንተም ወጥሩ...” ማለት በግፍ  እየተገደለ ባለው 
ህዝባችን ላይ ከማሾፍ የሚለይ አይመስለኝም። ለሩብ ምዕተ አመት አየነው’ኮ። በተናጠል የሚደረግ ውጠራ ተወጥሮ 
ተወጥሮ ይበጠሳል። ስንት ጊዜ ተወጠረ፣ ስንት ጊዜ ተበጠሰ?   
 
ጃዋር አሜሪካ ላይ ቁጭ ብሎ ብቻውን የወጠረው ገመድ የትም የሚደርስ አይመስልም። ሰውየው ግን ካሁኑ ገና ምኑም 
ሳይያዝ የድል ሽሚያ የያዘ ነው የሚመስል። ፕሮፌሰር እዝቅኤል ጋቢሳ፣ “... እኛ ድጋፍ ሰጪ መሆን ነው ያለብን... ”፣ ዶ/ር 
በያን አሶባ በአዲስ ድምጽ ሬዲዮ በ 02/17/2016 “...የዲያሰፖራው ሃይል፤ ውጭ ያለው ሃይል ውጭ ነው ያለው... እንዴት 
ነው? አሁን ደጋፊ ነን? መሪ ነን? የሚለው ጉዳይ እንግዲህ አገር ውስጥ ያለውን ትግል የሚመራው እዚያ ያለ ሃይል ነው፤ 
እዚያ ያለ ሕዝብ መሆን አለበት። እኛ ወይ ገብተን እዚያ መታገል አለብን ወይ ደግሞ ከፍተኛ የድጋፍ አስተወጽኦዋችንን 
መቀጠል አለብን። በሪሞት ኮንትሮል ትግል መምራት እንደማይቻልም ታይቷል..." ሲል የተናገረው እና አሁንም በቅርቡ አቶ 
ነጌሶ “... ይህን እንቅስቃሴ በጥሩ ሁኔታ ይዘውት የነበሩት፣ “ግራስ ሩት ሌቭል” ላይ ይሰሩ የነበሩት የኦፊኮ አመራሮች 
ታስረዋል፣ ሁሉም እስር ቤት ነው ያሉት፣ ስለዚህ አመራር ሊሰጥ የሚችለው ... አካል እስር ቤት ገብቷል...” የማለታቸውን 
ጉዳይ እኔ የማየው፣ እዚህ ባህር ማዶ ሆኖ ድጋፍ መስጠት ቢያስፈልግም ትግሉ ከሚካሄድበት ቦታ ያለው ህዝብ ወሳኝ 
መሆኑን ነው። እዚህ ያለው ህዝብ አንድ እና አንድ ትልቅ ማድረግ የሚችለው ነገር ቢኖር፣ የማቴሪያል ድጋፍ ማደርግ እና 
እያንዳንዱ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ዜጋ፣ ጥንቃቄ የተሞላበት እና የአንድነትን ስሜት የሚያጠናክር የሜዲያ ስራውን ማቅረብ 
እና አገርቤት ውስጥ ያለውን ትግል ውጤት እና ህዝብ ላይ የሚደርሰውንም በደል እና እልቂት ምዕራባዊያኑ እንዲያውቁት 
ማድረግ፣ ከአገር ውጭ ያለው ህዝብ እንዲደርሰው እና እያንዳንዱ የበኩሉን እገዛ እንዲያደርግ ማስቻል ይመስለኛል። 
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ባለፈው ጽሁፌ የዶ/ሩን መጽሃፍ ጠቅሼ እንደገለጽኩት “ የገባንበት ማጥ እንኳን ተከፋፍለን፣ አንድ ሆነንም ከተወጣነው 
ትልቅ ነገር ነው”። ስለዚህ የኦሮሞም ሆነ የሌላው ሁሉ ጎሳ ልሂቃን፣ በአንድነት ሆነው የአቋም መግለጫ ማውጣት እና ያም 
በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ ኢትዮጵያዊያንን ሁሉ እንዲደርስ ማደረግ የዜጎቻችንን መከራ እና በደል የሚያሳጥር ይመስለኛል። 
የእያንዳንዱ ነገድ/ጎሳ ተወካይ/ልሂቅ በአንድነት ተሰባስቦ፣ እስካሁን የተሄደበት መንገድ ስህተት እንደነበር እና እያንዳንዱ 
ለአንዲት ኢትዮጵያ አንድነት ለመታገል መሰባሰቡን በመግለጫ ደረጃ በየጎሳው/ነገዱ ቋንቋ ለኢትዮጵያ ህዝብ እንዲተላለፍ 
ማድረግ ነው። ሁሉንም የትግል መንገድ የመረጠውን እና ከሁሉም ድርጅቶች ጋር ተነጋግሮ ለመስራት አቋሙን ግልጽ 
ያደረገው፣ መሬት ላይ የትጥቅ ትግል እያደረገ ያለው አርበኞች ግንቦት ሰባት ጋር በግልጽ በመነጋገር አቋም መያዝ እና 
መተባበር የሚያስፈልግበት ጊዜ ላይ ነው ያለነው።  
 
በየ ሁለት እና ሶስት አመቱ፣ የ8 እና 9 አመት ህጻናት አናት በአጋዚ ወታደር ሲገመስ እያዩ፣ አሜሪካ ላይ ቁጭ ብሎ፣ 
ለዚያውም በህወሃት ጃም የተደረገ አንድ ዌብ-ሳይት ይዞ “...እኛ ወጥረናል እናንተም ወጥሩ...” ማለት መፍትሄ ሊሆን 
አይችልም። የአስተሳሰብ ለውጥ ያስፈልጋል። 
 
በውቀቱ ስዩም በፌስ ቡኩ ላይ ትላንት በስቲያ ባወጣት በዚች አጭር ጽሁፍ ላሳርግ፦ 
 

“ነፍሳችን በኃዘንና በመርሣት መካከል ታሠረች 
ህይወታችን እንደ ገለባ ቀለለች። ” 

ካራት መቶ ኣመት በፊት የተደረሰች ቅኔ ናት። ቅኔይቱ የዛሬውንም ኑራችንን ትገልጻለች ። ዛሬም የኢትዮጵያዊ ህይወት 
ክብደት የለውም። ከገለባ የቀለለ ነው። አሁን ይቺን ቃል ስተይብ፤ ርኃብ የሆነ ገጠር ውስጥ አንድ ባላገር ይጥላል። 
ለመንግሥት አቤቱታ ማቅረቡ እንደ ወንጀል የተቆጠረበት ዜጋም በወታደር ይገደላል። ልጆቻችንንና ጎረቤቶቻችንን 
ለሚነጥቁብን ኃይሎች ያለን ምላሽ ምንድነው? ምን እንመልሳለን? ግፋ ቢል እናለቅሳለን። ጥቁር አፈር እንምሳለን። ከዚያ ፤ 
ወሳኝ የህልውና ጥያቄዎችን፤ ከሙታን ጋር አብረን የቀበርናቸው ይመስል ሽምጥጥ አርገን እንረሣለን። “እንዴት? 
ለምን?” የሚባሉ ጣጣዎችን እንደ ድመት አይነ ምድር እናለባብሳለን። ተንሸራተን ወደ ለመድነው ኑሮ እንመለሳለን። 
ከዚያም፤ የኃዘን ድንኳናችን ነቅለን ፤ የሠርግ ዳሥ እንጥላለን። ቀጣይ እጩ መከረኞች እንፈለፍላለን። እንዲህ እያልን ፣ 
እንዲህ እያልን እንቀጥላለን። ድሮ በራብ ለሚሞት ሰው ሌላው ቢቀር እንጉርጉሮ ይደረስለት ነበር። የጥላሁን ገሠሠና 
የሳህሌ ደጋጎን “ዋይ ዋይ ሲሉን“ ማስታወስ ነው። አሁንማ የማንጎራጎር ወኔ እንኳ እየጠፋ ነው። “ ሞትና ላሊበላ ሁሌም 
ኣዲስ ነው ” የሚለው ጥቅስ ዘመን የማይሽረው እውነት ይመስለኝ ነበር። ተሸውጃለሁ። ሞት ያዘቦት ክስተት ስለሆነ ስሜት 
መቀስቀስ አቁሟል። ጋሽ ዮናስ አድማሱ“የሰብእና መንጠፍ” የሚለው ነገር ደርሶብን ይሆን? ቀሪውን ለቱፓክ ሻኩር 
ትቸዋለሁ፦ 
“We gotta make a change... It's time for us as a people to start makin' some changes. Let's change the 
way we eat, let's change the way we live and let's change the way we treat each other. You see the old 
way wasn't working so it's on us to do what we gotta do, to survive.” 


