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የኢትዮጵያ ፖለቲካ የሴራ እና የተረኝነት ነው! 
(የሺሀሳብ አበራ) 

 

ብዙ ጊዜ ፅፊ ብዙ ጊዜ አጠፋሁት፡፡አምና የፃፍኩት ለዘንድሮም ይሆናል፡፡ ነገሮች በዓመቱ ተመሳሳይ 

ናቸው፡፡ የኢትዮጵያ ፖለቲካ የሴራ እና የተረኝነት ነው፡፡ አሁን የፖለቲካ ተራው ከሰሜን ወደ መሃል 

ተሻግሯል፡፡ የሰሜኑ ጫፍ ፖለቲካ የቆመው በአማራ እና በኦሮሞ አለመስማማት ላይ ሲሆን፣ የመሃሉ 

ፖለቲካ የሚቆመው ደግሞ በአማራ እና በትግራይ የፖለቲካ ሀይሎች አለመስማማት ነው፡፡ የአማራ እና 

የትግራይ ፖለቲካ በኢትዮጵያ ውስጥ የተሻለ መቀራረብ የሚችል ተፈጥሮአዊ ዝምድና ያለው ቢሆንም፣ 

ትህነግ ዝምድናውን ቆርጦ ሁለቱ ህዝቦች በደመኝነት እንዲተያዮ አድርጎ ወደቀ፡፡ አሁን ለትህነግ 

የአማራን ፖለቲካ ማስጠላት የመኖር እና ያለመኖር ጉዳዮ ሆኖበታል፡፡ “አማራ የተባለ ወራሪን 

ለመመከት “በሚል ትህነግ ከህዝቡ ጋር ራሱን አቅርቧል፡፡ 

 

የሁለቱ የፖለቲካ ሀይሎች ሽኩቻ ለኦዴፓ ሰርግ እና ምላሹ ሊሆንለት ይችላል፡፡ ሁለቱ ከስልጣን ማማ 

ወርደው ሳሎን ላይ ሲቧቀሱ ኦዴፓ ከምኒሊክ ቤተመንግስት ገብቶ አልበቃው ብሎ ቤተመንግስቱ የአባ 

ገዳን ይመሰል እያለ ነው፡፡ 

የኦሮሞ ፖለቲከኞች ተስፋየ ገብረአብ በገፀባህሪያቱ እንደሚያሳየው” እንኳን ምድሩ ሰማዮ የኦሮሞ ነው 

“ይላሉ:: 7 ሚሊየን ህዝብ ያለባትን አዲስ አበባ የኦሮሞ ናት ሲል ጃዋር የግለሰቡ አቋም ብቻ 

አይደለም፡፡ የኦዴፓ እና የሌሎችም ነው፡፡ የኦሮሞ ፖለቲካ ብዙኃነትን የማረጋገጥ እና የኢትዮጵያን 

ቀለሞ የማደስ ነው፡፡ ከድሬድዋ እስከ አዲስ አበባ ያለው ጉዳይ ይሄው ነው፡፡ 

…. 

አዴፓ 

…. 

በውስብስብ ችግሮች ተጀቡኖ የአማራን ህዝብ እየመራ የመጣው አዴፓ ሁሌም ችግሩ ይቀድመዋል፡፡ 

ዛሬ መልካም ነው ብሎ የጀመረው ችግር ሆኖ ነገ ከፊቱ ይመጣበታል፡፡አዴፓ ብዙ ተሽከርካሪዎች 

እንዲያልፍ የሚያደርግ የተሽከርካሪ ታኮ(ማለፊያ ድጋፍ) ነው፡፡ ታኮ አይጓዙም፡፡ሌሎችን ያስጉዛል 

እንጂ፡፡ የአዴፓ ህይዎትም እንዲህ ሆነ፡፡ አዴፓ በጭንቅላቱ ጠላትም ወዳጅም የለውም፡፡ ጠላቱ 

የተሸነፈው ነው፡፡ወዳጁ ደግሞ ያሸነፈው ብቻ ነው፡፡ ይህ የሞርኮ ፖለቲካ ትህነግን ለ 27 ዓመት 

አሻግሮ ፣በተራው ደግሞ ለኦዴፓ አቀብሏል፡፡ ይህ ሁሉ የሚመነጨው አዴፓ ከአማራ ህዝብ ስሪት እና 

ከኢትዮጵያ ፖለቲካ አኳያ የሚመነጭ ስትራቴጂ ስሌለው ነው፡፡ ጥሩ ስትራቴጂ ስሌለው ከማን ጋር 

ተጣልቶ ከማን ጋር እንደሚወዳጅ እና እንደሚያሸንፍ አልተገለጠለትም፡፡ ይህ አለመገለጥ አዴፓን 

ከኢትዮጵያ ፖለቲካ አውርዶ ወደ ገጠር እና ጎጥ ፖለቲካ ዱለቷል፡፡ ይሉኝታ ቢስ በሆነው የኢትዮጵያ 

ፖለቲካ አዴፓ ባለ ይሉኝታ ነው፡፡ ድሮ ታሳሪ ግብረሰዶም ይፈፀምበታል፣ትህነግ ያሰቃያል፣ይዘርፋል 

ሲባል አያምንም፡፡ እንዲህ ያለውን ቀድሞ ይቀጣል፡፡ ቀድሞ የገባቸውን እያባረረ የማይገባቸውን ይዞ 

ቀጠለ፡፡ በመጨረሻም ትህነግ ዝርፊያውን ከጨረሰ በኃላ ሙሾ ተቀመጠ ፡፡ ይህ ሁነት ኦዴፓ ላይም 

ይደገማል፡፡ የኦዴፓ ይሉኝታ ቢስ አካሄድ ከትህነግ ይበልጣል፡፡ ግን አዴፓ አልጠረጠረም፡፡ 

…. 

አንድ የማይካደው ሃቅ አዴፓ ከትናንቱ የተወሰነም ቢሆን ተሽሏል፡፡ በፀጥታው ዘርፍ ጥሩ ነገር አለ፡፡ 

አንዳንድ የአዴፓ ሰዎችም በግለሰብ ደረጃ ፖለቲካው ይገለጥላቸዋል፡፡ ነገር ግን አዴፓ እንደ ድርጅት 
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የፖለቲካ ስብራቱ አልዳነም፡፡ የግለሰቦች ቁጭት አዴፓ በጥቅሉ ካልተሻለ የትም አያደርስም፡፡ አዴፓ 

ፖለቲካው ከሳሎን እንዳይወጣ የጋራ በሆኑ ህዝቦች መካከል ጉዳይ ይገጥመዋል፡፡ የቅማንት ጉዳይ 

ከዚህ አንዱ ነው፡፡ ካልተጠናከረ ከዚህ የሚከብዱ ጉዳዮችም ይመጣሉ፡፡ 

የቅማንት ጉዳይ የቅማንትን ህዝብ አይወክልም፡፡ አማራ እና ቅማንት የሚራራቅ እና የሚገፋፋ ዕድል 

የለውም፡፡ይህ እውነት ነው፡፡ ከዚህ እውነት ማዶ ግን በትህነግ የተደራጁ ጥቂት ኮሚቴዎች አሉ፡፡

ሁሉንም አያካትትም፡፡ እነዚህ ኮሚቴዎች አማራውም ቅማንቱም ሲሞት በአንድ መቃብር ይቀብራሉ፡፡ 

ነፃ ምሽግም ነበራቸው፡፡ ይህን መቃብር የጅምላ ግድያ ተፈፅሞብናል ብለው እስከ ተመድ ሂደው 

አዴፓን ከሰዋል፡፡ አሁን ደግሞ ቤት እያቃጠሉ ብዙ ሺዎች አካባቢያቸውን ይለቃሉ፡፡ዓለማቸው 

በተለቀቀው ቦታ ማስፈር ነው፡፡ 

 

 ዘመናዊ መሳሪያም ታጥቀዋል፡፡ ተደራጅተዋል፡፡ የቅማንት ኮሚቴ ጉዳይ እዚህ ባይገለፅ መልካም ሆኖ 

እንጂ ከዚህ የተለየ ብዙ ዓለማ ዓለው፡፡ ከባድ ጉዳይ ነው፡፡ የቅማንት ጉዳይ ትህነግ እጁ ቢያጥርም በነ 

ጃዋርም መደገፉ አይቀርም፡፡ዓላማው የአማራን ፖለቲካ ከምኒሊክ ቤተመንግስት ይልቅ ሳሎን ላይ 

ማዋል ነው፡፡ የአማራን ብዙኃነት በመበጣጠስ ማሳነስ ነው፡፡ 
 


