መነ ተሏዴሶ ወይስ መነ ጽሌመት
ከይኄይስ እውነቱ

መነ ተሏዴሶ ወይም ዲግም ሌዯት (Renaissance) የሚባሇው ጊዛ ጠቅሇሌ ባሇ አገሊሇጽ
በአውሮጳ ክፍሇ ዓሇም ሇፈጠራ፣ ሇአዲዱስ ግኝቶች፣ ሇሳይንስ፣ ሇቴክኖልጂ፣ ሇፍሌስምና፣
ሇታሪክ፣ ሇሥነ ጽሐፍ፣ ሇሥነ ጥበብ፣ ሇኪነ ጥበብ ባጠቃሊይ ሇጥበብ/ሇእውቀትና ብሌጽግና
የተዯረገ የሃሳብ ሌዕሌና፣ የመንፈስ መነቃቃትን የሚያመሇክት በአውሮጳ ታሪክ ውስጥ
መካከሇኛው ክፍሌ መን ተብል የሚታወቀው ጊዛ (እ.አ.አ. ከ14ኛው እስከ 16ኛው ክ/መን)
እንዯተጠናቀቀ ተከትል የመጣውን ጊዛና ቀጣይነት ያሇውን የሥሌጣኔ ሂዯት የሚያመሇክት
ክስተት ነው፡፡
የዙህ አስተያየት ዓሊማ ስሇ አውሮጳው መነ ተሏዴሶ ሇማውሳት አይዯሇም፡፡ ይሌቁንም
ኢትዮጵያንና ሕዜቧን አስጨንቆና አስጠብቦ ሕዜባችንን ከሰውነት ጎዲና፣ አገራችንን ከአገር
ተርታ አስወጥቶና አዋርድ፤ ይህም አሌበቃ ብልት አጥፍቶ ሇመጥፋት የሚንዯፋዯፈው
ሽብርተኛው የወያኔ አገዚዜ ሇቅጥፈቱና በዙህም ዕዴሜውን ሇማርም የሚጠቀምበት ቃሌ
ሕዲሴ (ተሏዴሶ) በመሆኑ ነው፡፡ በመሆኑም አስተያየቱ ተሏዴሶ በጨረፍታ እንኳ የነካው
የአገራችን ሕይወት አሇ ወይ የሚሇውን የአዯባባይ ምሥጢር ከየሕይወት ርፉ ሇአብነት ያህሌ
ሇማንሳት ይሞክራሌ፡፡ እኩይ ተግባርን በመሌካም ስም ማዯስ አይቻሌም፡፡ ወያኔ በአገሩ ሁለ
ሕዲሴ ሕዲሴ ይሊሌ፡፡ እበሊ ባይ ኹለ ሣር ቅጠለን በሕዲሴ ሰይሟሌ፡፡ መኩሪያችን የሆነው
የአባይ ወንዜ (የቃለ ትርጉም ታሊቅ ማሇት ነው) ሊይ በጅምር የቀረውን ግዴብ እንኳን በስሙ
አባይ ብል ሊሇመጥራት ሕዲሴ በማሇት የባዕዴ አስመስሇውታሌ፡፡ እንዱህ ዓይነቱ ዴንቁርና ነው
የወያኔ ተሏዴሶ፡፡
1/ የመንግሥት አስተዲዯር
ኢትዮጵያ በታሪኳ ከአገዚዜ በቀር ሕግን መሠረት ያዯረገ አስተዲዲርና መሪ ገጥሟት
ባያውቅም፣ ከሠሇጠነ የፖሇቲካ ባህሌ ጋር ሆዴና ጀርባ ብትሆንም፤ መንግሥት እኔ ነኝ፣ አገር
እኔ ነኝ፣ ሕዜብ እኔ ነኝ፣ ሕግ እኔ ነኝ የሚለ ፈሊጭ ቆራጮች እና አምባገነኖች
ቢፈራረቁባትም፤ እገዚዋሇኹ የሚሇውን አገርና ሕዜብ (በአፍ፣ በመጣፍና በተግባር) በጠሊትነት
ፈርጆ በጥሊቻ ሊይ መሠረቱን ያቆመ አገዚዜ ግን ገጥሟት አያውቅም፡፡ ከወያኔ በቀር፡፡ ርእዮተ
ዓሇሙ፣ፖሉሲው፣ ሕጉ፣ ስሌቱ፣ ዳው፣ ወተ. ሸፍጥና ተንኮሌ ሲሆን፣ ግቡም ዜርፊያን
ማዯሊዯሌና ሥሌጣን ሊይ መቆየት ነው፡፡ ሇዙህም ሲባሌ የአገርና የሕዜብ ያሌሆነ፣ ሕዜብ
የማያከብረው፣ የኔ ነው የማይሇው፣ ሇመብቴ ÷ ሇነፃነቴ÷ ሇዯኅንነቴ ዋስትና ነው ብል
የማይመካበት፣ ይሌቁንም በጭካኔው እና በማስፈራሪያነት የሚታወቅ፣ ታማኝነቱና ታዚዥነቱ
ሇአገዚዘ ብቻ የሆነ የወያኔ የግሌ ‹ዯኅንነትና ሠራዊት› አቁሟሌ፡፡ ይህ ነው እንግዱህ የወያኔ
ሇውጥ፣ መሻሻሌ ወይም ሕዲሴ፡፡

ኢትዮጵያ እንኳን ሇራሷ የውጭውን ዓሇም እያከበሩ ያለ ሌጆች እያሎት ታሊቂቷ አገር
በአእምሮ ዴንክዬዎች መገዚቷ በየትኛውም መሇኪያ መነ ወያኔን የዴንቁርና እንጂ የተሏዴሶ
ሉያዯርገው አይችሌም፡፡
2/ ምጣኔ ሀብት
እሌፍ አእሊፋት ኢትዮጵያውያን በቋሚነት ሇረሃብና ሇችጋር በተጋሇጡባት፣ ጥቂቶች በቁንጣን
በሚጨነቁባት÷ብዘኃኑ በጠኔ በሚያሌቅባት የወያኔ ኢትዮጵያ ያሇው የብሔራዊ ሀብት ክፍፍሌ
በሁሇት የማይገናኙ ጽንፎች የተወጠረ ነው፡፡ በዜርፊያ ኢትዮጵያን ያራቆቱ ወያኔና ልላዎቹ
ባንዴ በኩሌ፣ በላሊ ወገን ኑሮ ካለት መቃብር ይሞቃሌ እያሇ ጭቆናን ተሸክሞ የሇቀውና
አሁን በቃኝ ያሇው አብዚኛው ኢትዮጵያዊ፡፡ ንቅት ዋነኛ መገሇጫው የሆነው የወያኔ ኢኮኖሚ
በዴቡሽት ሊይ የተዋቀረ መሆኑን የሏሰት ስታቲስቲክስ ሉሠውረው አሌቻሇም፡፡ በእንቅርት ሊይ
ጆሮ ዯግፍ እንዱለ አሳዲሪዎቻቸው ነጮች ፊታቸውን ማዝር ሲጀምሩ አገራዊው ግምጃ ቤት
ኦና እየሆነ ነው፡፡ አሁን የቀራቸው እንዯ አንዲንዴ መሰልቻቸው የአፍሪቃ ዯም መጣጮች
ካሸሹት የኢትዮጵያ ሕዜብ ሀብት ሊበዴራችሁ ይለን ይሆን? ሇከት የላሇው ስግብግብነታቸው
ይኽንንም የሚፈቅዴሊቸው አይመስሇኝም፡፡ ወዱህም ቀናቸው እየተቆጠረ በመሆኑ ሇክፉ ቀን
ካስቀመጡት ጥሪት አይነኩም፡፡
ላሊው የወያኔ አገዚዜ ዕዴገት መሇኪያ ነዋሪውን አግሇው በወረራ መሌክ በተቆጣጠሩት፣ እንዯ
እንግዲ ዯራሽ በመጡና በጥሊቻ ፈረስ በሚጋሌቡ ጸጉረ ሌውጦች አማካይነት ቀበላ በሚባሌ ፀረሕዜብ ተቋም አገሬውን በሙለ ከቤት ንብረቱ ማፈናቀሌ፣ ይኸው ተፈናቃይ እና መጪው
ትውሌዴ በሚከፍሇው ብዴር (ተቋራጭ ተብዬዎች ጋር የሚፈጸመው ዜርፊያ እንዯተጠበቀ
ሆኖ) ወዯሚሠራው መንገዴ ክቡሩን የሰው ሌጅ እየወረወሩ አገር አሌባ ማዴረጉን ነው፡፡ ሕንፃ
እግዙአብሔርን (ሰውን) ዕሇት ዕሇት እያፈረሱ በዜርፊያ ጥቅመ ሰናዖርን (የባቢልን ግንብ)
መገንባት እውቀትም ዕዴገትም አይዯሇም፡፡ ዴንቁርና እንጂ፡፡ ዴንቄም ሕዲሴ፡፡
3/ ትምህርት
የወያኔ አገዚዜ ዓይነተኛ መሇያው ከጥበብ/እውቀት በአጠቃሊይ ከትምህርት ጋር ዓይንና አፈር
መሆኑ ነው፡፡ በዙህም ወያኔ ተሏዴሶ ከሚባሇው የሃሳብ ሌዕሌና፣ ምጥቀትና ርቀት ባይተዋር
መሆኑን አስመስክሯሌ፡፡
ወያኔ ትውሌዴና አገርን እየገዯሇበት እና አገራዊ ዴንቁርና እንዱሠሇጥን እያዯረገበት ያሇው
ትሌቁ መሣሪያ በተግባር የሚታየው የተበሊሸ የትምህርት ሥርዓት ነው፡፡ ትምህርት፣ ብርሃን
እውቀትን ገሌጾ ነፃ የሚያወጣ መሆኑ ቀርቶ፤ በጨሇማ ዴንቁርና ጋርድ ባርነት የሚያሰፍን
መሆኑ የመኑ ታሊቅ እንቆቅሌሽ ሆኗሌ፡፡ ዴንቁርና ሞሌቶ ሲፈስ እንዱህ ሇአገር ኹለ
ይተርፋሌ፡፡ አንዲንዴ የዋሀን እና የወያኔ ልላዎች ሇታሪክ ሽሚያና ሇፕሮፓጋንዲ ፍጆታ
ያሇጥናትና ዕቅዴ የተቋቋሙትን ሠሊሳ ‹‹ዩኒቨርስቲዎች›› ወያኔ በትምህርቱ ርፍ ያስመገበው
‹ዕዴገት› አዴርገው ይቆጥሩታሌ፡፡ ላሊው ዴንቁርና፡፡ እውነታው ሠሊሳውም ተጨምቀው አንዴ
ዯረጃውን የጠበቀ ከፍተኛ ሁሇተኛ ዯረጃ ት/ቤት (በተሇይ በአፄ ኃይሇሥሊሴ መን የነበሩትን)
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አይወጣቸውም፡፡ የእውቀት አዴባራት (ዩኒቨርስቲዎች) የልላ
ዯጓዕላዎች መፈንጫ መሆኑ የወረዴንበትን አቅት አመሌካች
ትሩፋት›፡፡

‹ምሁራን›፣የካዴሬዎችና
ነው፡፡ ‹ግሩም የሕዲሴ

አገር የሚያዴገው የሕዜብ ሕይወት የሚሻሻሇው በጎ ሰዎች በሚያፈሌቁት ሇፈጠራ፣ ሇሥራ፣
ሇሇውጥ በሚያነሳሳ አሳብ አማካይነት ነው፡፡ የአእምሮ ውጤት የሆነው አሳብ በትምህርት
በሌምዴ ይበሇጽጋሌ፡፡ ማሰብ ከምንም በሊይ ነፃነትን ይፈሌጋሌ፡፡ ወያኔ በማስመሰያ
ሕገመንግሥቱ (façade constitution) ማንኛውም ሰው ያሇማንም ጣሌቀ ገብነት የመሰሇውን
አመሇካከት ሇመያዜ፣ ሃሳቡን የመግሇጽ ነፃነት እንዲሇው ካስቀመጠ በኋሊ ይህንን ነፃነት
ሇመጠቀም የተንቀሳቀሱ ዛጎችን በሙለ ሰብስቦ በወህኒ ቤት አጉሯቸዋሌ፡፡ ጋሼ መስፍን
በቅርቡ ባሳተሙትና ማንነታችንን ዕርቃኑን አውጥቶ ባሳየው መጽሏፋቸው (እንጭ እምቦጭ
የኢትዮጵያ ጉዝ) በወያኔ አገዚዜ ማሰብ የግሌ ተግባር መሆኑ ቀርቶ ከአገዚዘ እንዯ ወራጅ ውኃ
ከሊይ ወዯታች የሚፈስ፣ አንዴ ወይም ጥቂቶች ያሰቡሇትን ላሊው ተቀብል ሳይጠይቅ
የሚፈጸምበት ሂዯት መሆኑን ፍንትው አዴርገው አሳይተውናሌ፡፡ በዙህም የሰብአዊ ፍጡር
ዋነኛ መሇያ የሆነውን የማሰብ ችልታ በማምከን፣ ኢትዮጵያን በአሳብ ዴርቅ ክፉኛ የተመታች
አገር አዴርጓታሌ፡፡ እንዯ ወያኔ ሇመንጋው ሊስብሊችኹ የሚለ የጎሣ ዴርጅቶችም የዴንቁርናው
ተካፋዮች መሆናቸውን መካዴ አይቻሌም፡፡ በመሆኑም ወያኔ የሃሳብ ሌዕሌና መገሇጫው
ከሆነው ተሏዴሶ ጋር እስከ ወዱያኛው ሊይገናኝ ተሇያይቷሌ፡፡
4/ የጎሠኝነት ጣዖት
በአርዓያ ሥሊሴ የመፈጠር ሰውነት፣ የአገር ባሇቤት የሚያዯርግ ኢትዮጵያዊ ዛግነት ጠፍቶ፣
ሇማይታይ÷ሇማይጨበጥ÷ ሇማይዲሰስ (ጎሣ ሇተባሇ) ‹ጣዖት› እውቅና ሰጥቶ አገርን ማመስ
ሕዜብን (በፈጠራ ሌዩነት) ማተራመስ ነው የወያኔ ሕዲሴ፡፡ ሕዜብን እንዯ ከብት ‹ክሌሌ
በሚባሌ ጋጣ አጉሮ ሇመናት በውሌዯትና በጋብቻ፣ በንግዴና በፍሌሰት፣ በሃይማኖትና
በባህሌ፣ በፍቅርና በጠብ ወ..ተ. የተመሠረተ አብሮነትን በማጥፋት የረኝነትን ሥርዓት
ማንገሥ ከዴንቁርና በስተቀር እንዳት የሃሳብ ሌዕሌና ይሆናሌ፡፡ ዚሬ ራሳችንን ችሇን መቆመ
ያቃተንና ሇጎሣ ጣዖት የምንሰግዴ ኹለ ወዯዴንም ጠሊንም በዴቅዴቅ ጨሇማ ውስጥ ነን፡፡
ራሳችንን ሳናዴስ ሇላልች ብርሃን ሇመሆን መነሳት እብሇት ነው፡፡ ዴንቄም ሕዲሴ፡፡
5/ ስዯት እስከነ ጓዜ መዘ (ውርዯት፣ባርነትና ሞት)
ሀገረ መንግሥትን በመመሥረት ከቀዯምቶቹ መካከሌ የነበረ÷ በሕግ አምሊክ በሚሇው
ፍሌስምናው ሌማዲዊ የሕግ የበሊይነትን ያወቀ÷ የራሱ የጽሐፍ ቋንቋ ያሇው÷ ሇስዯት
ሇባርነት ሳይሆን ጥበብ/እውቀትን ሇመሻት ጠቢብን ፍሇጋ የተጓ÷ 3ቱ ታሊሊቅ ሃይማኖቶችን
በቀዯምትነት ተቀብል በአብሮነት በመኖር ሇሥሌጣኔ ተምሳላት የሆነ÷ እንዯዚሬው ውርዯት
ገንቡ ሆኖ በየቆሻሻውና በየጥሻው ሊስቲክ ወጥሮ የመንገዴ አዲሪ ከመሆኑ በፊት ዴንቅ ኪነ
ሕንፃዎችን በመሥራት የተጠበበ÷ አውሮጳውያንን አሳፍሮ ሇጥቁር ሕዜቦች ኹለ የነፃነት
ቀንዱሌ የሆነ ሕዜብና አገር ወተ. ባሇንበት 21ኛው ክ/መን የተነሳው ሀገር-በቀሌ ወንበዳ
ዛጎቹ ሊይ ባፀናው አፈናና ቀንበር ምክንያት በገፍ መሰዯደ ሳያንስ፣ በተሇይም በተሰዯደበት
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አረብ አገራት የሚዯርስባቸው ግፍና በዯሌ ሳያንስ፣ በስዯቱ ሂዯት በባሕር ሰጥሞ መቅረቱና
በአሸባሪዎች ሰይፍም መቀሊቱ ሳያንስ፣አሁን ዯግሞ ዛጎቹ እንዯ ሸቀጥ ሇባርነት ሲሸጡ አንዲች
ኃሊፊነት የማይሰማው አገዚዜ በዛግነትም በሰብአዊነትም መሇኪያዎች የቀጠ ብቻ ሳይሆን ስሇ
ተሏዴሶ ሇመተፈንስ ምንም የሞራሌ ብቃት የሇውም፡፡
ሇማጠቃሇሌ መዲኛ በላሇው የዜርፊያና የሥሌጣን ሱስ ተጠምድ፣ ነባር ዴንቁርናን በአዲዱስ
ዴንቁርና እያዯሰ ኢትዮጵያን ሇጨሇማ መን የዲረገ የጥቂት መንዯርተኞች አገዚዜ በዙያው
በሠሇጠነበት የዴንቁርና መሥፈርት ካሌሆነ በቀር መሇወጥ፣ መሻሻሌና መታዯስ ፀሩ የሆነ
የወንበዳዎች ጥርቅም ሕዲሴ እያሇ ሲያዯነቁረን መክረሙ የንቀቱን ጥግ የሚያሳይ ነው፡፡
መራሩ እውነት ዯግሞ ይህ ዴንቁርና የነገሠው በአገዚዘና በልላዎቹ ብቻ ሳይሆን፤ አንዲንዴ
ፊዯሌ ቆጥሬአሇኹ በሚሇው እና የከፋው ዯግሞ አንዲንዴ ‹‹ምሁራን›› ነን በሚለ ወገኖች
(በልላነት ብቻ ሳይሆን፣ አንዲንድች በሚያስዯነግጥ ዜምታቸው፣ ላልች በፍርሃትና
በአዴርባይነት፣የተቀሩት ዯግሞ ጥበብ/እውቀት የምትጠይቀውን እውነት ባሇመያዜ ወ..ተ.)
ጭምር መሆኑ ነው፡፡
እስከ መቼ በአእምሮ ሕፃን ሆነን (ቅርብ አዲሪ በመሆንና ውጤቱንም እያወቅን) የአውሮጳንና
የአሜሪካን ሞግዙትነት እንሻሇን፡፡ መቼ ይሆን በሆዯ ሰፊነት እርስ በርሳችን ተነጋግረን፣
ተወያይተን፣ ተዯማምጠን፣ የሃሳብ ሌዩነቶቻችን ተቀብሇን፣ በጋራ የተስማማንባቸውን ጉዲዮች
ይን፣ ሇኢትዮጵያና ሇሕዜቧ የሚበጅ እኩሌነትና የሕግ የበሊይነት የሰፈነበት ሥርዓት÷
መንግሥተ ሕዜብ ሇመትከሌ የምንነሳው፡፡ ነፃነትን የሚናፍቀው ኢትዮጵያዊ ባጠቃሊይ፣
በውስጥም በውጭም የምትገኙ ምሁራን በተሇይ ይህ ወቅት አሁንም ጋሼ መሥፍን እንዲለት
መንቀሌን ብቻ ሳይሆን መትከሌን አጥብቀን የምናስብበትና ወዯ ተግባር የምንሇውጥበት ነው፡፡
የሕዜብ አጀንዲ ባሌሆነ የወያኔ መግሇጫ ጋጋታ ሳንናጋና ሳንወናበዴ ማኔ ቴቄሌ ፋሬስ
የታወጀበትን የወያኔ አገዚዜ ከምዴረ ኢትዮጵያ በማስወገዴ ቅዴሚያ ነፃነታችንን ቀጥልም
በኢትዮጵያዊ ዛግነት ሊይ የተመሠረተ መንግሥተ ሕዜብ ሇመመሥረት የአመሇካከት
ሌዩነታችን እንቅፋት ሳይሆንብን ተግተን በኅብረት መሥራት ይጠበቅብናሌ፡፡
የኢትዮጵያ አምሊክ ከዙህ መነ ጽሌመት አውጥቶ ወዯ መነ ትንሣኤ መነ ተሏዴሶ በሰሊም
ሇመዴረስ ያብቃን፡፡
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