
“ዶ/ር ኣብየ ኣሕመድን ለማ መገርሳን ኣብ ከበባ 
ህውሓት!”

ብሚኪኤል ሓጎስ

ኦህዴግ ኣይጠዓማን። ኩናት ተኣዊጁላ ኣሎ። ናይ ህጹጽ እዋን ድንጋጌ ውን 
ተደንጊጉ ኣሎ። መራሕቱ ክዛረቡ ኣይክእሉን እዮም። እንተተዛሪቦም ውን 
ይእሰሩ።  ዝተኣስሩ  ዝርእዮምን  ዝከታተሎምን  የሎን።  ዝእሰሩሉ  ውን 
ዝፍለጥ ኣይኮነን። ኩሎም እቶም ቀንዲ መራሕቲ ኦሮሞ ዝብሃሉ ብ እዚ 
ሳሞራ ዮኑስ ኣብ ጽዑቅ ምክትታል ተጋሩ ኣባላት ድሕንነት እዮም ዘለዉ። 
መተንፈሲ ዝብሃል ግዜ የብሎምን። ድምጾም ውን ሃጢሙ’ዩ ዘሎ። ሰብ 
ግዜ ኣባላት ሰበስልጣን ወያኔ ኣብ ነፍስ-ወከፍ ቤት ኦሮሞኛ እናተጸናጸኑን 
ምፍርርሖምን እናቀጸሉ እዮም። ናይ ብዓል ‘ለማን ብጾቱን’ ድምጾም 
ጠፊኡ ኣሎ። ካብ ታሕቲ ቀበሌ፡ ወረዳ ክሳብ ላዕሊ መሪሕነት ኦሮሞ 
ዘለዉ መሳርሕትን ብጾትን ‘ለማን ኣብየን’ ብ ኣባላት ጸጥታ ወያኔን ናይ 
ድንጋጌ ኣዋጅ ወተሃደራት(ኮማንድ ፖስት) እናተለቅሙ ኣብ ዘይተፈልጡ 
ቤት  ማሕቡስ  ይዳጎኑ  ኣሎዉ።  እቶም  ረብሖኦም  ዘገድሶም፡  ህዝቦም 
ክጠፍእን  ክሙቃሕን፡  መሬት  ኦሮሞ  ብ  ደቂ  ወጻእተኛታት  እንክራሰይ 
ዘየገድሶም  ን  ህዝቦም  የሕሊፎም  ዝህቡ  ዘለዉ  ኣባላት  መሪሕነት 
ኢሂወደግ ኣባዱላ ገመዳን ኣቶ ድንቄን ረብሖኦም ንምሕላው ንናይ ኣቶ 
ለማ መገርሳ ናይ ተስፋ መልእኽቲ ንዝከታተሉን ዘተግብሩን ሰብ ሃብቲን 
ዓበይቲ ዓዲን  ኦሮሞ ለለቂሞም ናብቲ ብ ማእከላዊ ዝፍለጥ ዘስካሕክሕ 
ቤት ማእሰርቲ ይጋረቱዎም ኣለው።

እቲ ኣብ ጸድፊን መንቀራቅሮን ኣትዩ ዘሎ ዓብላሊ ኢሂወደግ ኮይኑ ዘሎ 
ህውሓት፡ ግዜን ዕድልን ንኻልእ ክህብ ዝደለየ ኣይመስልን’ዩ ዘሎ። ኣብቲ 
ዝካየድ ዘሎ ኣኼባን ገምጋምን ኢሂወደግ ን ለማ መገርሳን ዶር ኣብየ 
ኣሕመድን ተሳትፎኦም ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ኢሂወደግ ን ምዕፋኖምን 
ልኡማት ንምግባሮምን ኣብ ጽዑቅ ስራሕ ተጸሚዶም ኣሎዉ። ን ዝወጹ 
ኣዋጃት  ን  ኽትግበር  ህዝቦም  ኣየማሓደሩን  ኣይተኸታተሉን  እናበሉ 
ክጥቅንዎም  ኣብቲ  ኣኼባ  ሓሳባቶምን  ሪኢቶታቶምን  ከምዘይህቡን 
ከምዘይስማዕን ንምግባሩ ብዝልዓለ ኢድ ይሰርሑሉ ኣሎዉ። ለማን ብጾቱን 
ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ወሳኒ ኣኼባ ዝተገለሉ ይመስሉ ክብላ ውን ዝተፈላለያ 



ማሕበራዊ  መራኸቢታት  ክገልጻ  ጀሚረን  ኣሎዋ።  ዕልዋ  ውድብ  ኣብ 
ውሽጢ ገምጋምን ኣኼባን ኢሂወደግ።

ጉጅለ ለማ ናይ ኦሮሞ(ኦህዴግ) ብ ኣዛብእ ተኸቢቦም ኣሎዉ። ካብ ሕገ 
መንግስቲ ኢትዮጲያ ወጻኢ ገዳይም ኣባላት ህውሓት ነበር ነቲ ዝመውት 
ዘሎ ጨፍላቅን ገዛኢን ውድቦም ህውሓት ካብ ሞት ከድሕኑዎ ካብ 
ዝተፈላለዩ  ቦታታትን  ሃገራትን  ተኣራርዮም  ኣብቲ  ዝካየድ  ዘሎ  ኣኼባ 
ኢሂወደግ ይሳተፉ ኣሎዉ። ኣባላት ኮሚቴ ቤት ምኽሪ ኣይኮኑ ኣባላት ባይቶ 
ዋላ ወን ኣባላት ፈጻሚ ሽማግለ ውድቦም። መሬት ከም ኣፍ ዑንቂ ስለ 
ዝጸበበቶም  ግን  ውድቦም  ንምድሓን  ነቲ  እከይ  ውዲታቶምን 
ዘይተሳዓርነቶምን  ንምውሓስ  ኣብቲ  ኣኼባ  ኣትዮም  ይሳተፉ  ኣሎዉ። 
ኣማራጺ ውን የብሎምን ንጥፍኣቶም ርብዒ ጎደል እዩ ኾይንዎም ዘሎ። 
ዝዳኸም  ኣዳኺሞም  ዝንከስ  ነኺሶም  ዝዋሰን  ኣዋሲኖም  ውድቦም 
ንምድሃን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ኢሂወደግ ይሳተፉ ኣሎዉ። እቶም ምስ 
ፍልጠትን ሓቅነትን ኮነ ኢሎም ዝተባእሱ ጀጋኑ ተጋደልቲ ክፍኣት ዝኾኑ 
ገዳይም  ኣባላት  ወያነ  ናይ  ምትላልን  ምምቅቃልን  ፍሉይ  ዝንባለታቶም 
ሒዞም  ኣብ  ኣዳራሽ  ቤት  ምኽሪ  ገዛኢ  ውድብ  ኢሂወደግ  ተረኺቦም 
ኣሎዉ።

ግዙእ ወልፊ ኣልኮልን እርጋንን ዘየዳኸመኦ ‘ስብሓት ነጋ’ ኣብ ልዕሊ 
ብዓል ለማን ኣብየን ምፍርርሑ ቀጺልዎ ኣሎ። እቲ ብ ንቡር ሕማም 
ዝሳቀ ዘሎን ኣብ ቀጻሊ ምክትታል ሕክምናን ዝርከብ ‘ስዩም መስፍን’ 
ነዚ  ኣኼባ  ዝኸውን  ዓቅሚ  ኣይሳኣነን።  ‘ቴድሮስ  ሓጎስ’  ካብ  መቀለ  
ብህጹጽ ተጸዊዑ ናብቲ ኣዳራሽ ኣትዩ ኣሎ። ‘ሃለቃ ጸጋይ በርሀ’ ርዳእ 
ተባሂሉ ካብ ተልኣቪቭ በሪሩ መጺኡ’ሎ። ናይ ስብሓት ነጋ ምርኩስ ሓላዊ 
ተባሂሉ  ዝፍለጥ  ‘ኣባዲ  ዘሙይ’  ውን  ኣብቲ  ኣኼባ  ተረኺቡ  ኣሎ። 
ብብልሽውና ዝልል ‘ወዱንኣባይ ጸሃየ’ ወንበሩ ሒዙ ኣብቲ ኣኼባ ይሳተፍ 
ኣሎ።  እዞም  ሽዱሽተ  ገዳይም  ኣባላት  ህዝባዊ  ወያነ  ሓርነት  ትግራይ 
ዝነበሩ እምበኣር ኣብዚ ግዜ’ዚ ኣባላት መሪሕነት ህውሓት ኣይኮኑ ኣባላት 
ፈጻሚ ስራሕ ኢሂወደግ። ግን ይሳተፉ ኣለው። ን ምንታይ? ስለምታይ? 
ከመይ ኢሎም? ምስጢር ጎደና ኣይመስለንን። ህውሓት ዝልዓለ ኢድ ሒዛ 
ካብቲ  ኣኼባ  ንኽትወጽእ  ቀንዲ  ናይ  ማእከል  ተጻወትቲን  ኣከፋፈልትን 
ስለዝኾኑ’ዩ።  ብኽፍኣትን  ግብረ-እከይን  ውን  ስሙያት  ካድራቱ 



ስለዝኾኑ’ዩም።  ከይተጀመረ ዕላምኡ ዝተፈልጠ ኣኼባ ውን ክትብሎ 
ትኽእል ኢኻ።

ከካብ  ውድቦም  ትሽዓተ  ኣባላት  ፈጻሚት  ስራሕ  ክሳተፍዎ  ዝግቦኦም 
ኣኼባ፡ ሕጊ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጲያ ዘየፍቅዶ ብዓል ስብሓት ካብ 
ስልጣኖም ወጻኢ ኣብ ቦታ ኣኼባ መንበሮም ሒዞም ኮፍ ኢሎም ዘለዉ 
እንታይ ክገብሩን ፡ ዝሽትቶም ዘሎ ሽታ እንታይ ምኻኑን ዘይርድኦ ሰብ 
ኣሎ ኣይብልን።

ብዝኾነ፡ብዓል ስብሓት ተኣኻኺቦም ኣትዮሞ ዘለዉ ኣኼባ ዘገም እናበለ 
ግዜ ንምብላዕ ብዝመስል ኣገባብ ሰሙኑ የሕሊፉስ ይቅጽል ውን ኣሎ። 
ጉጅለ ሽላ ትግራይ ገና ካብቲ ዓማጽን ዓምጻጽን ፖሎቲካዊ ሕርይኦም 
ሕጂ  ውን  ዝወጹ  ኣይመስሉን  እዮም  ዘለዉ።  ን  ህዝቢ  ኢትዮጲያ  ን 
ምድቃስን ባርኾት ኣሜሪካን ካሎኦት ሰብ ኪዳናን እናተቀበሉ ዝገብርዎ 
ምሕሽላኽን ነዚ ዞባ’ዚ ናይ ምሕማስ ጥሙሖምን ገና ክቅጽልዎ ዝደልዩ 
ዘለዉ’ዮም ዝመስሉ ዘለው። ኣተሓሕዞኦምን ኣሰላልፍኦምን ኣብዚ ዝካየድ 
ዘሎ ኣኼባ ከምኡ እዩ ዘሪኢ ዘሎ። ኣብ ቦታ ኣኼባ ይኹን ካብ ኣኼባ 
ወጻኢ ጉጅለ ኣቦይ ስብሓት ን ጉጅለ ብዓል ለማ ኣትሪሩን ጸቂጡን እዩ 
ሒዝዎም  ዘሎ።  ዋላ  ውን  ናይ  ድንጋጌ  ኣዋጅ  ወተሃደራት(ኮማንድ 
ፖስት)ኣብ  ምጽንጻንን  ምፍርራሕን  ብዓል  ለማ  ተጸሚዶም  እዮም 
ዘለዉ።ኣብ ውሽጢ ይኹን ካብ ኣዳራሽ ወጻኢ ኣብ ልዕሊ ‘ኣብየን-ለማን’ 
ዝወርድ  ዘሎ  መጥቃዕቲ  ኣናሓየለ  ይኸይድ  ከምዘሎ  ውን  ብቀጻሊ 
ዝተፈላለያ መራኸቢ ሓፋሽ ኢትዮጲያ ዝገልጽኦ ዘለዋ ሓቂ’ዩ። ነቲ ብዓል 
ስብሓት ዘዳለውዎ ድርሰት  ብዓል በረኸት ስምኦን ዝርከብዎም ኣባላት 
መሪሕነት ደኢህደን ውን ብዝግባእ ይዋስእዎን የንበድብድዎን ከምዘለዉ 
ወን ዕላል ናይቲ ኣኼባ ኾይኑ ዘሎ እዩ።

ናይ ምጭፍላቅን ምፍርራሕን መስርሖም ቀጺሎሞ ኣሎዉ። እቲ ሕጂ 
ኣገዲሱ ዘሎ ሕቶ ጉጅለ ብዓል ለማን ኣብየን ነዚ ኣብ ልዕሊኦም ብ 
ጉጅለ ሽላ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ጸቅጥን ምፍርራሕን ይጻወርዎ’ዶ ይኾኑ? 
ካብዚ ዝካየድ ዘሎ ወሳኒ ኣኼባ’ኸ ተዓዊቶም ይወጽ’ዶ ይኾኑ? ድሌታት 
ናይቲ  ወኪሎሞ  ዘለዉ  ውድቦምን  ብልዑል  እምነት  ተዓዊቶም  ክወጹ 
ዝጽበዮም ዘሎን ህዝብታት ኦሮሞ፡ ኣምሓራን ደቡብን’ከ  ይምልስሉ’ዶ 
ይኾኑ . . . ወዘተ ዝብሉ ሕቶታት ኣዛረብቲ ኾይኖም ዘለዉ ዛዕባታት 



እዮም። ብዘይካቲ ጸጸኒሑ በቲ ዕሱብ ህውሓት ምኻኑ ዝንገረሉ ፈጻሚ 
ስራሕ ኢሂወደግ ዝኾነ ኣቶ ሽፈራው ሽጉጤ ዝውሃብ ዘሎ ቁርጽራጽ 
ሓበሬታ እቲ ኣኼባ ዝፍለጥ ምዕባለታት ይኹን ኩነታትን ቆመናን  ወከልቲ 
ህዝቢ ኦሮሞ ዝኾኑ ዶ/ር ኣብየ ኣሕመድ፡ ኣቶ ለማ መገርሳን ብጾቶምን 
ዝተዋህበ ወግዓዊ መግለጺ የሎን። ኣብ ልዑል ጸቅጥን ተስፋ ምቁራጽን 
ኣትዮም  ክህልው  ከምዝኽእሉ  ግን  በቲ  ኣብ  ልዕሊኦም  ዝግበር  ዘሎ 
መጥቃዕታት ክትርዳእ ዝክኣል ይመስለኒ። ናይ ብሓቂ ፈታኒ ግዜ ን ለማን 
ኣብየን ከይኮነ ኣይተርፍን እዩ። 

ብርግጽ ብዓል ለማ ኣብ መወዳእታ እንታይ ክገብሩ ከምዝኽእሉ ባዕሎም 
ጥራይ እዮም ክፈልጥዎ ዝኽእሉ። ግን ክኣ ክልተ ዕድላት ዘሎዎም ኮይኑ 
ይስማዓኒ። ሓደው በቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝፍጸም ዘሎ ጸቅጥን ምፍርራሕን 
ተሳናቢዶም ኢዶም ሂቦም ነቲ ዝወከሎም ውጹዕ ህዝቢ ናብቲ ዝነበሮ 
ኣደራዕን  ሕሰምን  ከምዝምለስን፡  ህዝቢ  ኢትዮጲያ  መጻወቲ  ህውሓት 
ከምዝኸውን ምፍራዱን፡ እቲ ካልኣይ ድማ ነቲ ከምዝዋሰኑ ዝገብር ዘሎ 
ስልቲ ሽላ ትግራይ ተጻዊሮም ብትብዓት ምግጣምን ሓላፍነቶም ብዝግባእ 
ተዋጺኦም ካብቲ ተጌርሎም ዘሎ መፈንቀለ ኣኼባ   ራሕሪሖሞ ምውጻእ 
እዩ። ክልቲኡ ምርጫታት ዋጋ ክኸፈልሉ ዘለዎም ውሳኔ ውን እዩ። ነቲ 
ቀዳማይ ምርጫ ምልዓል ንብዓል ለማን ብጾቱን ብደውካ ሞት’ዩ። ምሉእ 
ብ  ምሉእ  ኣብ  መጻወድያ  ብዓል  ስብሓት  እንተኣትዮም  ብርግጽ  ብ 
ጥልመት ናይ ታሪኽ ዕላማ ኣብ ናይ ክሕደት መዝገብ ሰፊሮም ንሓዋሩ 
እናተወቅሱ  ክነብሩ  እዮም።  ኣብታ  ትሰጥም  ዘላ  መርከብ  ሓቢሮም 
እንተሰጢሞም ን ወለዶታት ሕማቅ ዛንታ ክዝንተወሎም እዮ።

ጉጅለ ለማ ምርጭኦም እቲ ካልኣይ እንተኾይኑ ግን ኣብ ታሪኽ ኢትዮጲያ 
ሓድሽ ምዕራፍ ብምኽፋት ክውደሱ ክነብሩ እዮም። ህዝቦም ተላዒሉ 
ኣሎ። ጉጅለ ገዛኢን ዓብላልን ውድብ ህውሓት እናተዳኸመ እዩ። ብሓያል 
ምልዕዓላትን ናዕብን ህዝቢ ህውሓት የማነ-ጸጋም እናተላገዐ እዩ ዘሎ። 
እዚ  ተላዓዒሉ  ዘሎ  ህዝባዊ  ማዕበል  ነዞም  ተዳሂሎም  መሕቢኢኦም 
ጠፊእዎም ዘሎ ሽላታት ትግራይ ኣብ ናይ ታሪኽ ጎሓፍ ጊሑፉ ክቀብሮም 
ጥርዙ’ዩ በጺሑ ዘሎ። ብርግጽ ብዓል ኣብየን ለማን ነታ ካልኣይቲ ምርጫ 
ምስዝኽተልዋ  ግዝያዊ  ዋጋ’ዮም  እንተኸፈሉ።  እዚኣ  ውን  እንተኾነት 
ማእሰርቲ’ያ። ማእሰርቲ እንተኾነ ኩሎም ብጾቶም ይኹኑ ድምጺ ሓቂ 
ዘስምዑ  ዘለዉ  ህዝቢ  ኦሮሞስ  ይእሰሩ’ዶ  የለዉን?  ሰሪቆም፡  ነብሲ 



ኣጥፊኦም ኣይኮኑን ዝእሰሩ ዘለዉ። ንዝቆሙሉ ዕላማ ስለዝተቃለሱ’ዳኣ። 
ኣብ ዝተበገስሉ ዕላማ ደው ስለዝበሉ እንበር።

 ስለዚ ብዓል ‘ለማ መገርሳን፡ ዶ/ር ኣብየ ኣሕመድን’ ካልኦት ምሶኦም 
ኣብቲ ኣኼባ ተሳቲፎም ዘለዉ ተወከልቲ ግንባር ህዝቢ ኦሮሞ እንታይ 
ዘፍርሕን ኢድካ ዘውህብን ኣሎዎም? እቲ ልክዕ ብዓል ለማ ዝወስድዎ 
ስጉምትን ውሳነን ዝቅጽል መዓልታት ክምልሶ እዮ። ንምኻኑ ግን ጉጅለ 
ኣብየን ለማን ካብ ከበባ ሽላ ህውሓት ብትብዓት ፈንጢሶም ይወጹ’ዶ 
ይኾኑ? ? ? ሓቢርና ነቲ ምዕባለታት ንከታተሎ ንዛተየሉ። ሰናይ ቅነ! 
ጽቡቅ ትምኒት ን ውጹዕ ህዝቢ ኢትዮጲያ!!!


