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                    በየጊዜው  የአዱስ አበባ ዩኒቨርስቲ፣ የሁሇተኛ ዯረጃና የአንዯኛ ዯረጃ ተማሪዎች 

ከጠቅሊይ ግዛት ጓዯኞቻቸው ጋር በመተባበር አዴኃሪውን መንግሥት በተሇያዩ የሕብረተሰብ የኑሮ ዘርፎች 

ሊይ የሚፈፅመውን አምፅ በአንዴ ዴምፅ ያወግዛለ። አሁንም በማውገዝ ሊይ ናቸው።  

                      አዴኃሪው መንግስትም በተራው በቀናት የሚቆጠረውን እዴሜውን ሇማራዘም 

በመንቃት ሊይ ያሇውን የኢትዮጵያን ገበሬና ነጋዳ እንዱሁም ላሊውን ሞያተኛ ሕዝብ በዘር፣ በሃይማኖትና 

በቅርብ በተፈሇሰፈው በዕዴሜ በመከፋፈሌ ጆሮውን በሃሰት ፕሮፓጋንዲ በማዯንቆር ሊይ ነው። 

                     እንዯተሇመዯው ሁለ የአገር ግዛት ሚኒስቴር ከንቱ ማስፈራሪያ፣ እንዱሁም የፖሉስ 

ዴንፋታ ሲያሌቅ የሀገሪቱ መሪ ማብራሪያ ይሠጣለ። እስኪ የዘንዴሮውን ንግግር በመተንተን የትኛው ወገን 

ከሌብ ሇሃገሩ  እንዯሚያስብ በእንጀራ ሊሌተገዛውና በግሌፅ ሇማየት ሇሚችሇው ማብራሪያና ማሳሰቢያ 

እንስጥ። 

                    ጃንሆይ በንግግራቸው መጀመሪያ ሊይ የኢትዮጵያን ሕዝብ ሉያራምዯው የሚችሌ ኃይሌ 

ትምህርት መሆኑን ያምናለ። እኛም በዚህ እናምናሇን። ችግሩ የሳቸው እርምጃና የኛ የተሇያየ መሆኑ ነው። 

እንዯተረዲነው የሳቸው አስተሳሰብ ጥቂት ፀሏፊዎች/ወንበር አሟቂዎች/ ፣ ጥቂት ቴክኒሻኖች በዚያ ሊይ 

ብዙ ስምና ዝና ነው። የኛው ይህ አይዯሇም። እኛ የምንሇው እያንዲንደ የኢትዮጵያ ሕዝብ የመማር መብት 

አሇው ነው። መማር ማወቅን ስሇሚያመሇክት የሚጠቅመውንና የሚጎዲውን  /ላሊ ኃይሌ ሳይነግረው/ 

እራሱ አመዛዝኖ በሚፈሌገው መንገዴ ባሰኘው ፍጥነት መራመዴ አሇበት ነው የምንሇው። ያሇዚያ ጭብጥ 

በማይሞለ ሰዎች የኢትዮጵያ የወዯፊት ርምጃና ዕዴሌ በአሜሪካን መንግሥት ዕርዲታ ሉወሰኑ አይችለም! 

አይገባቸውም። 
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                 እዚህ ሊይ ጃንሆይ ዘንግተውት ቢሆን የራስ ካሣን ምክር እናስታውሳቸው “ተፈሪ ይኸን 

የዴሃ ሌጅ አታስተምር ኋሊ ራስህ ሊይ ይወጣሌ” የትምህርትን ውጤት ካሣ በይበሌጥ አውቀውት ኖሯሌ!! 

ጃንሆይ ስሇትምህርት መስፋፋት ሲናገሩ “በባሊገርም ሆነ /በከተማ /  ከመማር የተነጠሇ ማን ይገኛሌ? 

ብሇዋሌ። “ይህ መችም ተጨፈኑ ሊሙኛችሁ” ነው። ከ ሃያ ሁሇት ሚሉዮን ሕዝብ ሃይ አንደ ፊዯሌ 

አሇመቁጠሩን ማንም ስሇሚያውቀው ይህን ማስተባበሌ ጊዜ ማባከን ነው። ቀጥሇውም ትምህርትን 

ሇማስፋፋት ያዯረጉትን ጥረት ከዯረዯሩ በኋሊ “ሕዝባችን ረዴቶናሌ” ሲለ ዯምዴመዋሌ። “ሀ” ሲባሌ ጀምሮ 

የተማሩትን የኢትዮጵያ ወጣቶች ሊቡን እየጨመቀ በመኖር ጠርዝ ሊይ ተንጠሌጥል ያስተማረው ማን 

ሆነና? የኢትዮጵያ ሕዝብ በረዲትነት ዯረጃ ተሰሇፈ? ይህም “ተጨፈኑ” ነው። 

                የታህሣሥ ዯም ቢያቃዥዎት የሇቀቁትን ቤት ሰጠሁ እያለ ከሚመጻዯቁ/ሇማስመሇስ ነው 

እንጂ ግምተዎን ወስዯዋሌ/ ነዴመው ከሆነ ሉወስደት ይችሊለ። ሃብትነቱ የኢትዮጵያ ሕዝብ መሆኑ ቀርቶ 

የርስዎ ከሆነ ማሇታችን ነው። 

            የመንግሥቱ  አቋም ስሇማይፈቅዴ ተማሩ የሚባለት ኢትዮጵያውያን ሁለ ተገቢ ቦታቸውን 

ባሇማግኘታቸው ሕዝባቸውን ሉያገሇግለ አሌቻለም። አሁን ብዙዎቹ የሚሰሩት የፊርማ ሥራ ያሇብዙ 

ችግር/እንዯብዙዎቹ ከፍተኛ ባሇሥሌጣኖቻችን /በቄስ ትምህርት ሉያካሂደት ስሇሚችለ ይህ ሁለ “ጥረት” 

ባሊስፈሇገም ነበር። 

              ጃንሆይ የወጣቶችን ትኩስ ስሜት አውግዘዋሌ። ግን ጊዜው ራሱ ትኩስ መሆኑ፣ በዕዴሜ 

ብዛት ይሆናሌ ያሌተሰማቸው!! 

ያሇንበት ሃያኛው መቶ ክፍሇ ዘመን የሩጫ ዘመን ነው። ሇባሊባታዊና ተንፏቃቂ መንግሥት ቦታ የሇውም። 

ተግባባን?  ስሇዚህ ተጠንቶ የተዯረሰበት እንጂ ጃንሆይ ተጽፎሊቸው እንዲነበቡት የስሜት ጉዲይ 

አይዯሇም። 
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               ጃንሆይ ንግግራቸውን በመቀጠሌ ሳናመዛዝንና ሳንገምት የምናዯርገው ርምጃ አይኖርም 

ብሇዋሌ። ሁሇትና ሦስት ወራት በመቶ ከሚቆጠሩ አወዲሾች ጋር አገር ሇአገር ዙረት እንዯገና ሇውጭ 

እንግድች/ የኛ እንግድች/ በኢትዮጵያ ምዴር የሻምፓኝ “የመሌስ ምት”  መቶ ምናምን አምባሳዯሮች እንዱህ 

አዴርጎም ማመዛዘን የሇ!!  

              ስሇዕዴገት ስያትቱ “በእግዚአብሔር ቸርነት አሁን ካሇንበት ዯረጃ አዴርሰነዋሌ  ብሇዋሌ። 

እዚህ ሊይ ተገቢው ጥያቄ  ከየት ተነስተን ነው? ጣሉያን በሰራው መንገዴ መንሸርሸር ተችሎሌ። 

              በብዴር ገንዘብ በተሠሩ አውሮፕሊን ጣቢያዎችም በደቤ የተገዙና በሌመና የተገኙ 

አውሮፕሊኖች ያርፋለ። የቀዲማዊ ኃይሇ ሥሊሴ የበጏ አዴራጏት (የንግዴ) ዴርጅትም ብዙ የቢራ 

ፋብሪካዎችን አቋቁሞ በመጠጥ በኩሌ ርምጃችንን አፋጥኖሌናሌ። ይኸው ዴርጅት ሇሃብታሞች 

መታከሚያ ጥቂት ሃኪም ቤቶችን ከፍቷሌ ። በተጨማሪም ሕዝብ እንዯ ከብት እየታጏረ 

የሚመሊሇስባቸው ባሇአንበሣ አውቶብሶችንም ገዝቶሌናሌ። ግሩም ዴንቅ የንግዴ ሙያ!! አዱስ አበባ 

ሳትወዛ የጠቅሊይ ግዛቶችን ዯም እየመጠጠች አንዲንዴ ሕንጻዎች ተሠርተውባታሌ። ይህ ማንን ጠቀመ? 

ከግንባር ሊይ ሃብታሞች በሠሩዋቸው ቤቶች የተከሇለት የሣርና የጭቃ ጏጆዎች ከትኋንና ከቁንጫ ጏሬነት 

መቼ ዲኑ? እናንተ ገዥዎቻችን ስሇዯሊችሁ እኛ የተጠቀምን መስሎችሁ ይሆን? ሃሰት ነው እናንተ 

የበሊችሁት እኛን አያጠረቃንም። 

             አዬ ጉዴ! አያችሁት የሃምሳ ዓመት ሥሌጣኔአችንን ። ኢትዮጵያ ከታናናሾቿ የአፍሪካ ሀገሮች 

በኑሮ ዯረጃ የመጨረሻይቱ መሆንዋም ተዘነጋ። በትምህርትም እንዯዚሁ የመጨረሻይቱ መሆኗ ተዘሇሇ። 

ይህን ሁለ ማን ይናገር ? ሁለ ታፍኖ። ኧረ ይብቃን? ሲከር ይበጠሳሌ  ሇአዱስጌ ፣ሇሞጃ፣ሇቡሌጌ 

እንዱሁም አንዲንዴ በጋብቻና በአበሌጅነት ሇተሳሰሩ ሇሏረጏት ፣ሇቤክሪ፣ሇጆቴ፡ሇዮሏንስና ሇቀሩት ጥቂት 

ቤተሰቦች ዴልት ሃያ አንዴ ሚሉዮን የኢትዮጵያውያን መሰቃየት ይገባቸዋሌን? 
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            እግርማዊነታቸው ንግግርም ውስጥ “ፕሮብላሞች መፈጠራቸው የማይቀር ነውና መፍትሔው 

የሚገኝሊቸው በሕብረተሰቡ አርቆ አስተዋይነት “ ነው። የሚሌም ይገኝበታሌ። እዚህ ሊይ ሕብረተሰቡ የቱ 

ነው? በኢትዮጵያ የመሬት ክሌሌ ውስጥ ያለትን ስበአዊ ፍጡሮች ሇመግዛት የተመረጠው  የገዥው ክፍሌ 

ነውን? ወይስ ላሊውም የኅብረተሰቡ አባሌ ነው? እንዯግርማይነታቸው አነጋገር ኅብረተሰብ ማሇት ገዥዎች 

ማሇት ብቻ ነው። ይህ አጠራርም ። ላሊው መች ተናግሮ? እንዳትስ ሃሳቡን ገሌጾ? ሇመሆኑ ሇሃገራችን 

ፕሮብላሞች መፍትሔ እየተባለ የሚነገሩን ነገሮች የሚሊኩሌን የገዥዎቻችን ዯጋፊና ተባባሪ በሆኑት 

በነዚያ ከባሕር ማድ ባለት አማካሪዎቻችን አይዯሇምን?  

              ምንም አሇመሠራቱን በመረዲት ጥያቄ ያቀረቡትን ጏሌማሶች ሇመዝሇፍ በመቃጣት “እጅግ 

አስቸጋሪና የተወሳሰቡትን ሶሻሌና ኢኮኖሚና ፖሇቲካ ነክ የሆኑትን ጉዲዮች ትምህርት ሳይፈጽሙ” 

ባሌበሰሌ አዕምሮ    “ሉተነትኑ መሞከር ነውር መሆኑን በመግሇጽ ሇኢትዮጵያ ችግሮች መፍትሔ 

የሚያስገኘው የጃጀ አዕምሮ መሆኑ በግሌጽ ታውጇሌ። ባሇሦስት ሃምሳ ዓመታት ፕሮብላማችን እያዯረ 

ሲውሰበሰብ እንጂ ሲፍታታ አሌታየም። በአባቶቻችን ዯም የተጠበቀው ነፃነታችን በገዥዎቻችን ተገፈን 

ሀገራችንም ሇአሜሪካኖች ተሸጠች። እነሱን ሇማስዎጣት ላሊ ጦርነት እንዯሚያስፈሌገን አሊሰቡትምን? 

ጃንሆይ! ትዕግስታችን እስከ መቼ ነው? በሙለ ኢትዮጵያ እስክትሸጥ? ዯሃው ኢትዮጵያዊ እኮ ወዯ ውጭ 

ሃብት አሊሸሸም!!! ሃገሪቱ ተሽጣ ስታሌቅ የትም ሄድ ሇመቀመጥ።የአዴሃሪውን መንግሥት የተቃወመ ሁለ 

“ያሌበሰሇ አዕምሮና ያሌተመዛዘነ አመሇካከት ”አሇው ቢባሌ በስተርጅና መዋሸት አይሆንም?? ያውም 

ሊይታመኑ? 

            በገዢንና በተገዢ መሃሌ የአባትና የሌጅነት መተሳሰብ አሇ የሚሇው ሃሳብ ከሞተ ሰባት መቶ 

ዓመታት ስሊሇፉት መዯገሙ ይገርማሌ። 

          ከግርማዊነታቸው ንግግር እንዯተረዲነው “የውጭ እጅ” የሚፈራ ይመስሊሌ። ከአሜሪካን እጅ 

በስተቀር ላሊው አይጠቅምም። የአሜሪካን እጅም የውጭ አይዯሇም። ኢትዮጵያ ሃምሣ ሁሇተኛይቱ 
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የተባበሩት የአሜሪካን እስቴቶች አንዶ ስሇሆነች ! ዯግሞስ የአሜሪካን መንግሥት ከመዲፉ ሥር አኑሮ 

እሚገዛት ሀገር ውስጥ ላሊ የባዕዴ እጅ እንዳት ሉገባ ይችሊሌ? በማይታመን ወሬ የሕዝቡን ሃሳብ 

ማዯፍረስ ከእንግዱህ የሚቻሌ አይመስሇንም። ይብቃ! ገዢዎቻችን ከተራው ኢትዮጵያዊ የተወሇደት 

ተማሪዎች ዯፍረው ነውራችሁን ሲናገሩ መታገሳችሁ መጠቀሱ ምንም አሌነበረም። ነገር ግን ፖሉስ፣ ጦር 

ሠራዊትና ክቡር ዘበኛ በሕዝብ ሊይ ሲዘምት “የሕዝቡን ዯህንነት ” ሇመጠበቅ ነው የምትለት የኢትዮጵያ 

ሕዝብ ማሇት አዴስጌና ሞጃ ብቻ መሆኑ ነውን? 

         በጣም የሚዯንቀው የሕዝቡ ክፍሌ አካሌ እንዯመሆናቸው መጠን ሇሕዝቡ መብት የሚከራከሩትን 

ተማሪዎች ሲዯበዴቡ ሕዝቡ እንዯሚተባበር  የሚተማመኑ መሆኑን መገሇጹ ነው። ጃንሆይ ንግግራቸውን 

በመቀጠሌ “ሳናመዛዝንና ሳንገምት” የምናዯርገው እርምጃ አይኖርም ብሇዋሌ። ሇውጭ እንግድች 

በኢትዮጵያ ምዴር ዴግስ ማዴረግና መስከር፣ ሰክሮም በፈንጠዝያ ተኩስ ዯክሞ አዲሪውን ከዕንቅሌፉ 

ማባነን ?  አያላ ኤምባሲዎችን ማቋቋም-ሇወሬና ሇዝና ሲለ!!!! የመቃብር ዯንጋይ በሃያ ሁሇት ሚሉዮን 

ብር ማሠራት፣ ውጭ ሀገር ፋብሪካ ማቋቋም፣ አሜሪካን ሀገር ሄድ ሇአንደ ዩኒቨርስቲ ዘጠኝ መቶ ሺህ ብር 

መቸር፣ የኢትዮጵያን መሬት ሇራስ ሇተዋሇዯና ሇተዛመዯ አከፋፍል ዯሃውን ከምርቱ ከአራት ሶሥት እጁን 

በመዝረፍ የዯም ዕምባ ማስሇቀስ………  ወዘተረፈ………..እንዱህም አርጏ ማመዛዘን የሇ። 

         እግርማዊነታቸው ንግግር ውስጥ፤ ይህ አሁን የተፈጠረው ሁኔታ በይበሌጥም የሚያሳስበን 

ቀዯምት አዴርገን የምንመሇከተውንና ሇሕዝባችንም ያቀዴነውን የትምህርት ፕሮግራም በማይገባ 

በማስተጓጏለ ነው። የሚሌ አንቀጽ አሇ። እኛም እኮ ትምህርት ሇአብዣኛው የኢትዮጵያ ሕዝብ 

እንዲይዲረስ የሚያዯርጉት እንቅፋቶች ይነሱ ነው ያሌነው። ትምህርት ቀዯምትነት ሉሰጠው እንዯሚገባ 

በማመን ነው።አካሇ ወሌዴን የሚያክሌ ዴፍን ቅሌ እየመራው ትምህርት ሉስፋፋ አሇመቻለን በመገንዘብ 

ነው፡ የሱን መነሳት የጠየቅነው።  መምህራንን በመሳዯብና በማንጓጠጥ፣ ዕዴገታቸውንም በመቃወም 

እያበሳጨ ሲያባርር ? እሱ እያስተማረ ነው ትምህርት የሚስፋፋው? 
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           ያሇአግባብ ሇኤምባሲዎች የሚወጣው ገንዘብ ተቀንሶ ሇትምህርት ይዋሌ ሲባሌ ስሇኤምባሲዎች 

ጥቅም እንዱያብራራ የተሊከው ከተማስ ምን ይሆን እወዲጅ አገር በሄዴ ጊዜ አንብቦ የመጣው? የትኛው 

ኤምባሲ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በተሠሩ ዕቃዎች በመጠቀም የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ የሚያዲብረው? 

መጠጡ ነው? ሌብሱ? ወይስ የቤት ዕቃው? አቶ ከተማ የኢኮኖሚክስ መጽሏፍ የመጀመሪያውን ገፅ ገሌጦ 

ይመሌከት። በተሊኩ ቁጥር የሆነ ያሌሆነውን መቀባጠር አይጠቅምም። ዕውነቱ ሲገሇጽ ያሳፍራሌና። 

        መንግሥት አጥፊ በሚሊቸው ተማሪዎች ሊይ እርምጃ እንዯሚወስዴ ተገሌጿሌ። ይህን ሉያዯርግ 

ከቻሇ እንዯማይተው በፊትም እናውቃሇን። ሇወዯፊትም የሚዯረገው ጥንቃቄና ጥናት የሚያስገርም 

አይሆንም።ችግሩ ጥናቱና ጥንቃቄው ሇመሠረታዊው ፕሮብላም መፍትሔ አሇመሆኑ ነው። ግን አዎ 

ይገባሌ ከመሞት በፊት ያጣጥሯሌ!! 

         ከማክሰኞ ከመጋቢት አንዴ ቀን 1961 ዓ.ም. ጀምሮ ትምህርት እንዴንቀጥሌ ታዘናሌ። አሻፈረን!! 

ሲፈሌጉ የሚያሶጡን ሲፈሌጉ የሚያስገቡን የበረት ከብቶች መሰሌናቸው? በኢትዮጵያ ሕዝብ ሃብት 

የምንማር መብትና ግዳታችንን የምናቅ ንጹህ ኢትዮጵያውያን ነን፡፡ሇማሰብ እንችሊሇን የአዕምሮአችን ስሇት 

ከዝገት አሌተበሊሸም። በኢትዮጵያ ሕዝብ ሃብት ጭብጥ የማይሞለ ጨቋኞች ከአሇቃቸው ከአሜሪካን 

መንግሥት ጋር የፈሇጉትን ሇማዴረግ ይችሊለን? በፍጹም ከእንግዱህ ይህ ከንቱ ምኞት ነው። 

        “ሇአገራቸው የታጩ የነገ ተተኪዎች” ይሊሌ የማያረጀው ሏርግ! የፖሇቲካና የኢኮኖሚ ነፃነት 

መጠየቅ ከሱቅ ደቤ መጠየቅ አይዯሇም። ስሇሆነም “ደቤ ነገ” አጥጋቢ መሌስ አይሆንም።ይኸ ነገ ስሇራቀ 

ዛሬ መሆን አሇበት። 

         የመጨረሻው ዓረፈተ ነገር “በብዙ ዴካምና መሥዋዕትነት የተመሠረተው የኢትዮጵያ ዕዴገት 

ያሇአንዲች መሰናክሌ (ወዯኋሊ ሳይጏተት) እርምጃው ወዯፊት እንዱቀጥሌ ማዴረግ የሁለ ግዳታ መሆኑም 

መዘንጋት የሇበትም” ይሊሌ።  እኛ አሌዘነጋነውም። ስሊሌዘነጋነው ነው እርምጃችንን ወዯኋሊ 
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የሚያስቀርብንን አዴሃሪውን መንግሥት ከነቡቹልቹና የአሜሪካን እጅ አዙር አገዛዝን ሌንቋቋም 

የተዘጋጀነው።   

        አንባቢ ሆይ ! የእኛንና የመንግሥቱን አቋም ሌዩነት መገንዘብ አያዲግትም። ተባብሮ የውስጥ 

ባሊጋራን መቋቋሚያው ጊዜ አሁን ስሇሆነ ትግለን ከእኛ ጏን ተሰሌፎ መቀጠሌ የእያንዲንደ ንቁ 

ኢትዮጵያዊ ተግባር ነው። 

                 ግንባር ቀዯም የዩኒቨርስቲ ተማሪዎች 

       

   

                 


