
 

ለምን ይዋሻል – የተባረከች ሳትሆን ለመጣ ገዥ 

እንድታሽቃብጥ የተፈረደባት የተረገመች አገር ናት ያለችን! 
 

ይህን አምነን ከተቀበልንም ነው መፍትሄ ሊመጣ እሚችለው። 
 

ኃይሌ ተሰማ – 10/02/2012 
ትግራይ ኦንላይን 
 

ከአፄ ኃይለሥላሴ እንጀምር፦ 

ንጉሱ በጣልያን ወረራ አርበኛው በዱር ገደሉ በኋላ-ቀር መሳርያ ከጠላት ጋር ሲፋለም እግሬ / አውሮፕላኔ አውጭኝ ብለው መሸሻቸው 

ውሎ አድሮ በ League of Nations ስብሰባ ላይ ተገኝተው አቤቱታቸውን በአካል ለማሰማት አገዘ እሚል ምክንያት ለማቅረብ ቢረዳም፤ 

ከአልሸሹም ዞር አሉ አልፎ ከታች እንደሚነበበው ፍቅር ሊያስፋፉ ብሪታንያ ድረስ ሄዱ ብሎ መዝፈን ማዘፈን ግን የለየለት አሽቃባጭነት 

ነበር።  

 

ጥቅምት 23 የበቀለች ዘውድ 

ተስፋ ቆርጠን ነበር ተንስታ ስትሄድ 

ፍቅርን ለማስፋፋት ብሪታንያ ደርሳ 

በሃይለሥላሴ መጥታች ተመልሳ፤ 

 

ዘውዳችን ስትጠፋ የጣለብን ቀንበር 

ዘመኑ ባያጥር ማን ይችለው ነበር 

ሃይለሥላሴ ነው የሚጠቅመን ወትሮ 

ዘውዳችን አቁሞ ጠላትን አባርሮ። 

 

ከንጉሱ የሽሽት ስደት መልስ ገበሬው መሬቱ እየተነጠቀ የባላባት ጭሰኛ እንዲሆን ሲፈረድበት፣ ፍትህ ጠፍቶ ህዝብ ሲበደል ወንድማማቾቹ 

መንግስቱና ግርማሜ ነዋይ ካሳዩት ንጉሱ ላይ በቀጥታ ያላነጣጠረ ግማሽ ልብ / half-baked የመንግስት ግልበጣ ሙከራ የዘለለ፤ እዚህ ግባ 

እሚባል ዘውዳዊው ስርዓት ፖሊሲውና አስተዳደሩ እንዲያስተካክል የሚያስገድድ እርምጃ አልተወሰደም። 

 

ባጋጠመ ድርቅ በወሎና ትግራይ ህዝብ በረሃብ ሲያልቅ፤ ለውሻ ሃወልት አሰሩ፣ ለሠርግ ከእንግሊዝ አገር ኬክ አስመጡ ተብሎ ህዝብ 

ቅሬታ ሲያሳድር፤ ንጉሱ 80 ዓመት የሆናቸው አዛውንት ነበሩ፤ ነገር ግን እንደ አክሊሉ ሃብተወልድና እንዳልካቸው መኮንን የመሰሉ 

ምሁራን ሳይቀሩ ለንጉሱ አጎብድደው በማገልገል፣ ህዝቡም ንጉሳችን አይነኩብን፣ በሃይለሥላሴ አምላክ ብሎ እየማለ የገዛ ራሱን ስቃይና 

ሰቆቃ አራዘመ። 

 

በአካል የሚያውቁትና የታሪክ ፀሐፊዎች እንደሚያወጉት፤ መንግስቱ ሃይለማርያም እንኳን አገር ብርጌድ ሊመራ የማይመጥንና የማይታሰብ፣ 

ለመጠጥ የሚሆን ብር ካልሰጣችሁኝ ብሎ የካራምቡላ ጠረጴዛ ላይ ተኝቶ ጨዋታ በማስቆም ብር ተዋጥቶ ከተሠጠው ቡሃላ ወደ አረቄና 

ካቲካላ ቤት ሄዶ ጠጥቶ በመስከር ካምፕ ገብቶ ቤተሰቡንና ማህበረሰቡን በመጥበጥ የሚታወቅ፣ ከምስራቅ ዕዝ እንዲወገድላቸው ብቻ 

ለደርግ አባልነት ወደ አዲስ አበባ ተወካይ ሆኖ የተላከ ሻለቃ ነበር።  

 

ነገር ግን በብቃት ሳይሆን በድፍረትና ጭካኔ በተሞላበት በዕውቀትና በአመራር ችሎታ የሚበልጡትን ጀነራል አማን ሚካኤል ዓንዶም፣ 

ብርጋድየር ጀነራል ተፈሪ በንቲንና ኮሎኔል አጥናፉ አባተን አስወግዶ ስልጣን ሙሉ በሙሉ በቁጥጥሩ ስር በማድረግ ወጣቶችን በቀይ ሽበር 

ሲፈጅ፣ ጦር ሜዳ ድረስ በመሄድ ጀነራሎችን “ቂጣቸውን በሳንጃ” ሲወጋ፣ በ1977 ህዝብ በረሃብ እያለቀ “We are the world” ተብሎ 



በዓለም ደረጃ ለኢትዮጵያ ሲዘፈን ታሪክ እራሱን ይደግማል እንዲሉ 10ኛ በዓለ ሲመቱን በስመ ፓርቲ ምስረታ ዊስኪ ከውጭ አገር 

አስገብቶ ሲፈነጥዝ፤ ወደ ጨዋታው ማለቂያ በተከሰተውና አሁንም በግማሽ ልብ ከተደረገ የመንግስት ግልበጣ ሙከራ ውጭ፤ ኮሎኔል 

መንግስቱን ከሥልጣን ለማንሳት እዚህ ግባ እሚባል የተደረገ ጥረት አልነበረም። 

 

ህዝቡም ቢሆን “መንጌ ቆራጡ መሪ” እያለ፣ “ቀይ ሽበር ይፋፋም ሲባል “አሁኑኑ!” በማለት፣ "ከጓድ መንግስቱ ቆራጥ አመራር ጋር ወደፊት" 

ሲባል "ወደፊት!" ብሎ ሲያስተጋባ አገሪቷ የጦር አውድማ ሆና የኋሊት ነበር እምትሄደው። 

 

መለስ ዜናዊ ፓርቲው መጀመርያ ላይ ካሳየው አንፃራዊ ዲሞክራሲያዊነት፣ የብሔር ብሔረሰቦች መብት ማረጋገጥና አሳታፊነት በመውጣት፤ 

የክልሎችን ስልጣን በመተላለፍና መጥፎ አርአያ በመተው (setting a bad precedent)፣ የፓርቲና መንግስት ስልጣንና ሃላፊነት 

በመቀላቀል፣ የፍትህና ህግ አካል ላይ ጣልቃ በመግባት፣ ደስ ያሰኘውን እየሾመ (ለምሳሌ ምንም ብቃት የሌለውን ሃይለማያም ደሳለኝን 

ምክትል ጠ/ሚ እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አድርጎ በማግዘፍ አሁን ለሚታየው ችግር አስተዋፅኦ በማድረግ)፣ የጠላውን በመሻር፣ 

የተቃወመውን ፖለቲከኛ፣ ጋዜጠኛና የሰብዓዊ መብት ተሟጋች በማሰርና በማሰቃየት፣ ፓርላማ በሚያስቅ መልኩ በአንድ ፓርቲ ቁጥጥር 

ሲያውል፤ ተቃዋሚ ፖለቲከኞች ሳይቀሩ ህዝቡ አቤት ጭንቅላት፣ አቤት አንደበት፣ መልስ በኪሱ በማለት ነበር ሲያሞካሹ የነበሩት፤ መለስ 

ከሞተ ቡሃላ ነው አፍ ሞልቶ መናገርና ፎቶውን ማቃጠል የታየው። 

 

ሃይለማርያም እንኳን ቁጥር ውስጥ አይገባም፤ ጠብቅ ተብሎ አደራ እንደተሠጠው ነገር ግን በሌሊት መጥቶ ላስፈራራው ጉልበተኛ ቤቱንና 

ቁልፉን እንዳስረከበ ዘበኛ / watchman ነው መታየት ያለበት። 

 

ትሻልን ፈትቼ ትብስን አገባሁ እንዲሉ፤ አሁን ደግሞ መጥቷል ሌላ ኮሎኔል እዚህ ግባ የሚባል የፖለቲካ ዕውቀትም ሆነ የአስተዳደር ልምድ 

ሳይኖረው አዋቂ ለመምሰል የሚዳክርና እዩኝ እዩኝ የሚወድ፣ አገር በእርስ በርስ ግጭት እየተናወጠች መሆኑ በገሃድ እየታየ ምዕራባውያን 

የሰላም ሽልማት ስለሸለሙት ሰላም ያመጣ እሚመስለው፣ የኢትየጵያውያን ግድያና ሞት (የከፍተኛ ባለ ስልጣናትን ጨምሮ) ተዘግቶ የቆየ 

ቤት ሲከፈት ከሚነሳ አቧራ ጋር በማነፃፀር የሰውን ክቡር ህይወት የሚያጣጥል፣ 3 ሚልዮን ዜጎቿ ተፈናቅለው ኢትዮጵያ የሶርያን ሬከርድ 

በመስበር አንደኝነቱን ተቆናጥጣ ለግጭት ሰለባዎቹ አስፈላጊ እርዳታ ሳይደረግ 90%ቱ ወደ ቀያቸውና ቤታቸው ተመልሰዋል ብሎ 

የሚያፌዝ፣ ጨለማን  ተገን ካደረገ የሌለት ዘረፋ በተጨማሪ ታይቶ እማይታወቅ በጠራራ ፀሐይ የሚፈፀም መኖርያ ቤቶች፣ ንግድ ቤቶችና 

ባንኮች ላይ ያነጣጠረ ዘረፋ እየተፈፀመ፣ በከተማም ገጠርም ያለ ነዋሪ ስለ ደህንነቱ ከምን ጊዜም በላይ የሚጨነቅበት ዘመን ተደርሶ እያለ፤ 

አገር ሰላም ነው፣ ኢትዮጵያ አትፈረስም በሚል ባዶ መፈክር ለመሸንገል የሚሞክር፤   

 

የኑሮ ውድነት ጣራ ደርሶ ሰዉ አንድ ላይ የሚበላውን ቁርስና ምሳ “ቁምሳ”፣ ምሳና እራቱን “ምራት” በማለት በቀን ሁለቴ ለመብላት 

ተገድዶ (እሱም ከተገኘ)፣ የአዲስ አበባ መንገዶች በተጠበሰና የተቀቀለ የበቆሎ እሸት፣ ሳሙቡሳ፣ ቦምቦሊኖ ገበያ ደርተው የቅንጦት ሳይሆን 

የብዙ ዜጎች ምሳ ወይም እራት ሆነው እያለ፤ የ 5 ሚልዮን ብር እራት በቤተመንግስት የሚደግስ፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ በ 5 ቢልዮን ብር 

ቤተመንግስትህን አሳድሼልሃለሁና ደስ ይበልህ፣ ኑ እና እዩ ብሎ የሚያሾፍ መሪ ተደቅኖባታል ኢትዮጵያዬ። 

 

ይህ እየሆነ እያለ ሚኒስትሮች፣ የገዢና ተቃዋሚ ፓርቲ ፖለቲከኞች፣ የሃይማኖትና ማህበረሰብ መሪዎች፣ ምሁራን፣ ጋዜጠኞች፣ ታዋቂ የስነ-

ፅሁፍና ኪነ-ጥበብ ሰዎች፣ ባለሀብቶች ወዘተ አረ እባክህ ይሄ አካሄድህ ለማንም አይበጅም ብለው እንደ መምከር ዛሬም እንደ ትላንቱ 

ለአዲሱ ንጉስ ነኝ ባይ እሚያሽቃብጡ፣ የቁርጥ ቀን፣ የኢትዮጵያ አምላክ የላከልን ነብይ፣ ባህር አሻጋሪ ሙሴ እያሉ እንደ ባቢሎኑ ንጉስ 

ናቡክደነፆር ልቡ ደንድኖ ኢትዮጵያን የግሉ ንብረት አድርጎ እንዲያይ በማበረታት የኢትዮጵያን ውድቀት የሚያፋጥኑ ሆነዋል። 

 

ለመጣው ጌታ ማጎብደድ ባህሉ ያደረገው ህዝብም ለሰልፍ ውጣ ሲባል በባዶ ሆዱ እየወጣ፣ እልል በል ሲባል እልል እያለ፣ አጨብጭብ 

ሲባል እያጨበጨበ፣ ጨፍር ሲባል እየጨፈረ ችግር፣ ረሃብ፣ ቸነፈር በፀጋ ለመቀበል እና ሞት እና እልቂት ለማስተናገድ አሁንም ራሱን 

ዝግጁ ያደረገ ይመስላል። 

 

ለማጠቃለል ጊዜ ያመጣውን መሪ መልካም ሲሠራ የሚያሞግስና የሚያወድስ፤ ሲያጠፋና ለአገር እማይጠቅም ሥራ ሲሠራ የሚወቅስና 

የሚያስወግድሥርዓትና ማህበረሰብ እስካልተገነባ ድረስ የአገሪቱ መጪ ዕጣ ፈንታ ለመገመት የፖለቲካ ተንባይ / political forecaster 

ወይም ጠንቋይ መቀለብ አያስፈልግም፤ በኢትዮጵያ ታሪክ ራሱን ሲደጋግም ታይቷልና። 

 

ይልቅስ ከዚህ ታሪካዊ የመርገም አዙሪት ቀድሞ እሚወጣበት መንገድ የተገለፀለት ካለ መላ ቢለን።  


