
ኢህአዴግ ከቸልሲ ምን ይማር ? ተቀዋሚዎችና  ህዝቡስ ?

ይህንን ጽሁፍ ለመጻፍ የተነሳሳሁት ችሎታውም ይሁን ልምዱ ሳይኖረኝ  ነው። ስለሆነም የቃላት፣የሰዋስው፣ የመለያ ምልክቶችና ለስነ-
ጽሁፍ የማይመጥኑ የቃላት  አጠቃቀም ላይ ስህተት መፈጸሜ የማይቀር ስለመሰለኝ አስቀድሜ ይቅርታ እጠይቃሎህ። የእግር ዃስም
ሆነ የሌላ ስፖርት አድናቂም ሆነ አዋቂ ባልሆንም በሬድዮ በተደጋጋሚ ሲወራ ከምሰማው አንጻር ሃሳቤን ይገልጽልኛል ብየ ስላመንኩኝ
የቸልሲን ወቅታዊ ሁኔታ በማየት በአርእስትነት መርጨዋሎህ ።  እኔ  በጽሁፍ አዲስ ግኝት ለማቅረብ ሳይሆን  የተሰማኝን ስሜት
በመግለጼ  ብቻ ለአእምሮየ እርካታ  ለማግኘት ስል ብቻ ነው። በጽሁፉ ስሜታቹ ለመግለፅ እና ለመተቸት እንዲመቻቹ ስለ ራሴ
የተወሰነ ማለት እንዳለብኝ ስለተሰማኝ  ጥቂት ነገር ልበል። ተወልጀ ያደግሁት ጎንደር ከተማ በድሮ ቀበሌ 12 ከፒያሳ አጅፕ በስተጀርባ
ነው። በሞያየ የህግ ባለሞያ ስሆን ከጎንደር ወጥቸ አ/አበባ መኖር ከጀመርኩኝ በርካታ አመታት ባስቆጥርም ቤተሰብ ለመጠየቅ ብዙ
ግዜ ጎንደር እመላለሳሎህ። የማንም የፖለቲካ ድርጅት አባል አይደለሁም ።ነገሮች ከፖለቲካ ስሜታዊነትና ከብሔራዊ ወገንተኝነት
ዉጪ ከህዝብና ካገር ጥቅም አንፃር ብቻ በማየት ገዥው ፓርቲንም ሆነ ተቀዋሚዎችን መደገፍ ባለብኝ የምደግፍ መቃወም ባለብኝ
የምቃወም ነኝ ። እርግጥ ነው ማንም ሰው ከፖለቲካ ውጭ ነኝ ማለት አይችልም የሚባል አባባል እሰማሎህ።ይህ ማለት በአደረጃጀት
የማንም ድርጅት አባል ባትሆንም በሆነ መመዘኛ እገሌ ይሻላል ማለትን ያካትታል ከተባለ ስለ ነገ አላውቅም አሁን ባለው ተጨባጭ
ሁኔታ ለዝች አገር  የኢህአዴግ አመራር ሳይሻላት አይቀርም ወደሚል ስሜት የማዘነብል ይመስለኛል። ያም ሆኖ የጽሁፉ አብዛኛው
ክፍል የኢህአዴግ ችግሮች፣የችግሮቹ መገለጫዎችና መንስኤ የሚሸፍን ይሆናል ።ስለ ተቀዋሚዎች ያለኝ ግምገማም ለማስቀመጥ
ሞክሬሎህ ። ለምትሰጡኝ ሂስ በቅድምያ አመሰግናሎህ ። ጽሁፉ ትንሽ ሰፋ ያለ ቢሆንም ሙሉ ይዘቱ ሳታዩ ወደ ፍርድና ድምዳሜ
ባለመሄዳቹ በድጋሚ አመሰግናሎህ።

ኢህአዴግ ከቸልሲ ምን ይማር ?

ኢህአዴግ ውስብስብ ሆኖ በነበረው የኢትዮጵያ የፖለቲካ ሁኔታ ዉስጥ የውስጥና የዉጭ ተደጋጋሚ እና እልህ አስጨራሽ ፈተናዎች
በማለፍ በሚያጋጥሙት ችግሮች የችግሮቹ   መንስኤ፣  መገለጫዎቹ እንዲሁም  ቀጣይ አዝማምያዎች በሚመለከት ጥልቅ ትንተናና
ግምገማ በማካሄድ  በፖለቲካዊ ትርጉማቸው ልክ ፖለቲካዊ እርምጃና ፖለቲካዊ መፍትሄ በመስጠት ራሱን በማጽዳት ቆምኩለት
ለሚለው አላማ ለድል ማብቃቱና አገሪቷ እየገባችበት ከነበረ የኋልዮሽ የጨለማ ጉዞ አላቆ ወደ እድገት ጎዳና አስገብቷታል የሚል ግልፅ
አቛም አለኝ። አሁን ይህንን ቆምኩለት የሚለው ህዝባዊ አላማ በሁሉም መስክ እና ቀጣይነት ባለው መልኩ በማስኬድ ያለው ችግር
ግን በርግጠኝነት ኢህአዴግ ለራሱ አለብኝ ከሚለው ችግር በላይ እና በውጤቱም ወደ ውስብስብ ሁኔታ ዉስጥ እያስገባን መሆኑ
ይሰማኛል።

ኢህአዴግ በተደጋጋሚ ሲገልጻቸው እንደምንሰማው የታገለላቸውና የቆመላቸው አላማዎች የሚባሉት፤

1. ለህዝቦች እኩልነትና አንድነት መቆም። ይህ ማለት በአገሪቱ የሚገኙ ብሄር ብሄረሰቦች በሁሉም የፖለቲካ፣የኢኮነሚና
ማህበራዊ መስክ እኩል ተሳታፊና ተጠቃሚ ማድረግ ፣

2. ህዝቡ እኩል የዴሞክራሲያ መብት ባለቤት ማድረግና ዴሞክራሲያዊ አስተዳደር ማስፈን፣

3. ጥራት ያለው፣ቀልጣፋና ተደራሽ የፍትህ ስርዓት ማስፈን፣

4. የኢኮኖሚ ብልፅግና ማረጋገጥና

5. በአገሪቱ ሰላም ማስፈን የሚሉ ይመስሉኛል። በቅደም ተከተሉና በአገላለጹ የፈጠርኩት ስህተት ካለ ከእውቀቴ ደረጃ
የመነጨ እንደሆነ ይያዝልኝ።

ኢህአዴግ ከነዚህ አላማዎቹ ስንቶቹ እያሳካ ነው ብለን በምናይበት ግዜ፤

ከህዝቦች እኩልነት አንፃር ፤

በኢትዮጵያ ታሪክ ሁሉም ህዝብ ከቛንቛ ፣ከባህል ፣ከማንነት ፣ከፖለቲካ ስልጠን ፣ በእኩል ደረጃ የመታየት፣የመሳተፍና የመጠቀም
እድል የተረጋገጠበት፣ ሁሉም ‘’እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ።’’  የሚለው  አስተሳሰብ የያዘበት ግዜ ከዚህ ሥርዓት በፊት ኑሮ አይውቅም
የሚለው ያለማንገራገር  መቀበል አለብን የሚል እምነት አለኝ። እዚህ ላይ አንስተን መነጋገር ካለብን በርካታ ሰው የሚያነሳው አሁንም
የትግራይ ብሄር የበላይነት አለ የሚለው ጉዳይ ነው።  እነዚህ ከላይ የተገለጹ የእኩልነት መብቶች ተግባራዊ የሚሆኑበት ቦታ የት ነው
ስል በዋናነት በየክልሉ ነው። ከትግራይ ክልል ውጭ  የትግራይ ወይም የህወሃት ካድሬ ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል የሚያስተዳድረው

1



ክልል አላውቅም ። ሌላው ሁላችን የተወከልንበት የፌደራል መንግስት ነው። በዚህ መንግስት ከፌደራል መንግስቱ ትልቅ ስልጣን
ያለው ፓርላማው ነው። በዚህ ፓርላማ የአገሪቱ እጣ ፈንታ በድምፅ የሚወሰንበት እንደሆነ እናውቃለን። ፓርላማው ካለው 547
ወንበር የትግራይ 38 ወንበር ብቻ እንደሆነ ከምርጫ ቦርድ ድረ ገፅ ወይም ከማንኛውም ተአማኒነት አለው ከሚባል አካል ማረጋገጥ
ይቻላል።  በፓርላማው ድምፅን በድምፅ የመሻር መብት ያለው ክልል ደግሞ የለም።ቀጥሎ የሚኒስተሮች ምክር ቤት ነው።የትግራይ
ሚኒስትሮች ቁጥር የተነገረው ከቅርብ ወራት በፊት ስለሆነ ወደ ቁጥር አልገባም።እነዚህ ዋና ዋናዎቹ የፌደራል መንግስት ሥልጣን
የሚገለዕባቸው ናቸው።ከስሜትና ከጭፍንተኝነት ወጥቶ ሌላ ስሌት የሚነግረኝ ካለ ለማየት ዝግጁ ነኝ። ከዚህ ውጪ ሌሎች ወሳኝ
የፌደራል መንግስት ተቋማት አሉ። እነዚህ ላይ በቁጥር የተደገፈ ማስረጃ ማቅረብ ባልችልም እኩል መመጣጠን  አይታይባቸውም
የሚባሉ ጽ/ቤቶች አሉ።  እነዚህም ቢሆኑ በአንዳነዶቹ የሌላ ብሄር በዛ ያለባቸው ቢሆንም አሁን የምናወራው ስለ ትግራይ የበላይነት
ስለሆነ የትግራይ ተወላጅ በርከት ያለባቸው መ/ቤቶችም አሉ።  መ/ቤቱ ሲቋቋም ጀምሮ ከነበረ ታሪካዊ ሁኔታ ጋር እንደሚያያዝ
የሚናገሩ የኢህአዴግ አባላት እንዳሉ ባውቅም በኔ እምነት ተቀባይነት የለዉም ። ከምስረታው ጀምሮና እስካሁን በቆየንባቸው አመታት
ውስጥ ለምን አይታሰብበትም የሚል እምነት ነው ያለኝ። ታድያ በዚህ ሁኔታም ቢሆን በተለያዩ መ/ቤቶች የሚታይ የቁጥር ወጣ ገባ
በአንድ ብሄር  ብቻ የሚገለጽ ስላልሆነ  በአገሪቱ የአንድ  ብሔር የበላይነት  አለ የሚል  መከራከርያ አድርጎ   ማየት የሚቻል
አይመስለኝም። እንዳውም ብዙ ሰው ሲያነሳ የማልሰማው ብሄራዊ ተዋጽኦ ለመተግበር ከመጀመርያ ጀምሮ ህይወትና አካላቸው
ሰጥተው ለዚህ ድል ያበቁት ከአመራርነት እስከ ተዋጊ የነበሩ በሺ የሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጆች ከሰራዊት አስወጥተው በዳንሻ በረሃ
ቁራሽ መሬትና ፍየል ሰጥተው  በታሪካቸው ከማያውቁት የግል ሂወት ጋር እንዲጋፈጡ ማድረጋቸው ነው።  ባለፉት ውሱን አመታት
ኮሎኔሎችና  የመከላከያ ጀነራሎች እንዲቀነሱ የተደረጉ የትግራይ ተወላጆችም ለመመጣጠን ከሚወሰዱ እርምጃዎች አንድ ማሳያ
ማድረግ እችላሎህ። እርግጥ ነው ቅነሳው የትግራይ ተወላጆችን ብቻ አልነበረም ግን ደግሞ የተቀናሽ ከፍተኛ መኮንኖች ከፍተኛ የቁጥር
ልዩነቱ ማየት ይቻላል።ታድያ ለምንድነው ይህንን ለዚህ ለውጥ ትርፍ ዋጋ የከፈለ ህዝብ ትርፍ ባልበላበት እንደጠላት እየተቆጠረ
ያለው ያልን እንደሆነ ይህንን አስተሳሰብ ወደ ህዝብ እንዲዳረሰ በማድረግ አገር ለመበተን የተሻለ መንገድ ነው ብለው ታጥቀው እየሰሩ
ያሉ እነማን መሆናቸው በማየት መልሱ የሚታወቅ መሰለኝ ። እርግጥ ነው በተወሰነ የሕብረተሰብ ክፍል አስተሳሰብ ውስጥ እንዲገባ
አላደረጉም ባይባልም ጉዳዩ ከፖለቲካ መጠቀምያነት ባለፈ ፋይዳ ቢስ የሆነ ሃሳብ እንደሆነ ለመረዳት ብዙ ማሳያዎች መጥቀስ የሚቻል
ቢሆንም ጽሁፉ ላለማንዛዛት አንድ ሁለት  ምሳሌዎች ብቻ ላንሳ። አንድ በአንድ ኢንሹራንስ ኩባንያ የሚሠራ ጟደኛየ ‘’በአ/አበባ ያሉ
ፎቆች እኮ  የትግራይ ተወላጆች ናቸው።’’  አለኝ  ታድያ  ‘’ፎቅ  እንደ  ፓርላማው ለትግራይ ተወላጆች ስንት  ነው የተፈቀደላቸው
አልኩት።’’  ሌላው ነገር ግን ሠርተው ባፈሩት ሃብት የተሰሩ ናቸው ወይስ በትግሬነታቸው የተሰጠቸው የሚል ማሰብና መቀበል
የሚችል አእምሮ አልነበረውም ። በኋላ ግን ብዙ ስላጨቃጨቀን  ሆን ብለን መኪና ይዘን ዋና ዋና የሚባሉ ፎቆች መቁጠር ስንጀምር
የሌላ ብሄር በልጦ ሲገኝ ጟደኛየ ያነሳው መከራከርያ ሃሳብ ‘’እነሱኮ ነባር የአ/አበባ ሰዎችና በቅርብ ርቀት የሚኖሩ ናቸው’’ ሲለኝ መለስ
ብየ ትግሬዎች አ/አበባ መኖር የጀመሩት ከ 1983 ዓ/ም በኋላ እንዳልሆነ ሳስብ በንግግሩ አፈረኩ።

ከዚህ አጀንዳ ጋር በተያያዘ የኛ ክልል ተወላጅ ለዝያውም የገዥው ፓርቲ አባል ነኝ የሚል ሰው በግዮን ሆቴል ስናወራ በዚህ
መንግስት የተሰሩ ጥሩ ነገሮች አንስተን ስናወራ ‘’ድሮም እናንተ የሰሜን ጎንደርና ሰሜን ወሎ ሰዎች ከትግሬ ለይቶ ማየት
ያስቸግራል’’ ብሎን እርፍ። በአንድ ወቅት በአንድ ሌላ ብሄረሰብ ተወላጆች የተደራጀ አነጋጋሪ የሆነ የወርቅ ማጭበርበር
ተግባር ተፈፀመ ተብሎ አገር ጉድ አለ። በጣም አስቂኝ ቀልዶች ተበራክተው ከረሙ። ያኔ እንዃን በተደራጀ  ይቅርና በአንድ
የትግራይ ተወላጅ ተፈጽሞ ቢሆን እንዴት አይነት የፖለቲካ አጀንዳ ይሆን እንደነበር ሳስበው ይገርመኛል ። የኛ ፖለቲካ
ማለት እንዲህ አይነቱ  በየቤቱ ያለ ትርፍ ነገር ካለ የሚቆጥር እንጂ እንዴት የተሻለች አገር እንፍጠር የሚል አይደለም
ወገኖቼ።

በሌላ  መልኩ  በከተማችን  በርካታ  በደለላ  ሥራ  የተሰማሩ  የትግራይ  ተወላጆች  አሉ።  ደለላ  በሥራ  ባህሪው  ልማት
ለማቀላጠፍ የራሱ ሚና ያለው ጠቃሚ እንደሆነ ግልጽ ቢሆንም ሁሉም ደላሎች ደለላ ማለት አጭበርብሮና ዋሽቶ ገንዘብ
ማግኘት ማለት የሚል ትርጉም የሚያሰጥ አድርገው ስለሚንቀሳቀሱ በማህበረሰቡ ዘንድ የተሳሳተ ግምት እንዲያዝ የተደረገ
ቢሆንም እነዚህ የትግራይ ተወላጅ ደላሎችም አጭበርብረው ገንዘብ ከመሰብሰባቸው በተጨማሪ የብሔራቸው እና የህወሃት
ባለስልጣናትን ስም እየጠሩ መጠቀምያ ለማድረግ መንቀሳቀስ የዘወትር ሥራቸው ስላደረጉት የብሔሩ ስም በመጥፎ ተግባር
ያላቸው ሰዎች ዘንድ መነሳቱ አልቀረም ። ስለሆነም እነዚህ ለግል ጥቅማቸው ሲሉ የህዝቡን ስምና ክብር እንዲበላሽ እያደረጉ
ያሉ ጥቂቶች ህዝቡም ሆነ ህዉሃት ከታገሉለት ዓላማ አንጻር ትልቅ ጉዳት እያደረሱ መሆኑ ተረድተዉ ከማንም ጸረ-ሰላም
ኃይል  በላይ በተደራጀና በታቀደ አኳሃን መሰረታዊ ለውጥ ማምጣት በሚያስችል መልኩ መሥራት ይጠበቅባቸዋል ።

እኔ ኢህአዴግ ከብዙህነታችን አያያዝ ጋር በተያያዘ በቀደምት ስርአቶች ከነበረው አስከፊ ሁኔታ አንጻር በመጀመርያዎቹ
ግዚያት ስለ ልዩነታችን አጉልቶ መቀስቀሱ ሌላው ህዝብ እኩል ሁነናል ብሎ አምኖ ኢትዮጵያዊነቱ እንዲቀበል ለማድረግ
የነበረው አቅጣጫ እቀበለዋሎህ።  ከኢህአዴግ ጋር ያለኝ ልዩነት ይህ አካሄድ ከሆነ ግዜ በኋላ የህዝብ ግንኙነት ሥራው ስለ
አንድነት  ማተኮር ነበረበት  ባይ ነኝ።  ህዝቦች መብታቸው በትግላቸው ማረጋገጣቸው የተነገሩ  አመታት አሉ። ህዝቡ
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እንዲያውቃቸው ከተደረገ በኋላ ቀጥሎ ህገ-መንግስታዊ ድጋፍ አግኝተዋል። ከዛ ወዲህ ‘’ይኸው መብትህ ተረጋገጠ። ይህ
ወደኋላ እንዳይመለስ ደግሞ ህገ- መንግስቱ ከለላ አለልህ ስለሆነም አሁም ስለአንድነት እንዘምር ።’’ የሚል ቅኝት ይጎድለው
ነበር።  ስለ ልዩነት ሲሰበክ ከመንገድ ወጥቶ ጠባብነት  እንዳያቆጠቁጥ ተገቢው ሥራ እየተሠራበት እዳልሆነ በተለያዩ
ግዚያቶት እየታዩ ያሉ ሰፋፊ ችግሮች ከበቂ በላይ ማሳያዎች ናቸው። ምናልባትም በዚህ የሚቀጥል ከሆነ ልዩነታችን
ውበታችን መሆኑ ቀርቶ  ዋና የብሄራዊ ደህንነት ስጋት ምንጭና የብተናችን መነስኤ የማይሆንበት ምንም ምክንያት የለም ።
አሁን አሁን ይህንን መብት በሌላ ትርጉም የተቀበሉት ባለ መብቶችና በዚህ ዙርያ ክፍተት እንዳለ የተረዱ የውጭና የውስጥ
ኃይሎች ለጥፋት  አላማቸው ማስፈጸምያ አድርገው  ለመጠቀም የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ሲታይ ችግሩ ከቃል ባለፈ
ተጨባጭ የስጋት ምንጭ መሆን መጀመሩ ያሳያል።

ህዝቡ የዴሞክራሲ ባለቤት ማድረግና ዴሞክራሲያዊ አስተዳደር ማስፈን በተመለከተ፤

ከዴሞክራሲ አንጻር በታሪካችን የዴሞክራሲ ቃሉ እና ትርጉሙ በቅጡ እንድናውቅ ከማድረግ ጀምሮ በተግባር እየታዩ ያሉ ለውጦች
በዚህ መንግስት ከተገኙ ፀጋዎች መካከል አንዱ ነው እላለሎህ። ከዚህ መንግስት በፊት ለማድረግ ብቻ ሳይሆን ለማሰብ የማይቻል
የመደራጀት፣የመቃወም፣ሃሳብን በቃልም ሆነ በፅሁፍ የመግለፅ፣ከቦታ ቦታ በነፃነት መንቀሳቀስ፣የሥራና ሃብት የመፍጠር፣የመምረጥና
የመመረጥ ወ ዘ ተ የተረጋገጡት በዚህ መንግስት መሆኑ ህዝቡ የሚያውቀው ጉዳይ ነው።እናንተ እድሚያቹ ከ 30  በታች የሆናቹ
አንዳንድ ወጣቶች ግን እነዚህና ሌሎች ያልተጠቀሱ መብቶች ሁሉ  ኢትዮጵያ ከመፈጠሯ እኩል የመጡ መብቶች በሚያስመስል ሁኔታ
ስለምትረዱት ለውጡን ስታጣጥሙት አይታይም። ኢትዮጵያ ከ 1983 በፊት እነዚህ ዴሞክሪያሲያዊና  ሰብአዊ መብቶች ማሰብንም
ጨምሮ  በህግ የተከለከሉባት አገር እንደነበረች ጠይቃቹም ሆነ አንብባቹ ተረዱና የራሳቹ ንፅህ አቛም ያዙ። እዚህ ላይ  ኢህአዴግ
ከአንዳንድ  ተቀዋሚዎች   እልህ  በመጋባት  ስሜትና  በውስጡ  ካለው  የጥራት  ችግር  ምክንያት  የተወሰኑ  መብቶች  መሸራረፍ
እንደሚታይበት ግን  አሌ መባል የሌለበት ጉዳይ ነው።

ሌላው ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚታይ ትልቁ አጀንዳ የበጎ አስተዳደር ስርዓት የማረጋገጥ ጉዳይ ነው። እዚህ ላይ ኢህአዴግ ዋናው
የወደቅኩበት  ጉዳይ  ነው  ብሎ  በተደጋጋሚ  ስለሚነግረን  ስለችግሩ  አላወራም።  ድርጅቱ  የአስተዳደር  ሂደቶች  በተለያየ  ምድብ
በመከፋፈል ያለብኝ ችግር የአገልግሎት አሰጣጥ ላይ ነው ሲልም እሰማዋሎህ ። ስለ መልካም አስተዳደር መርሆች እና አተገባበር
በመዘርዘር አላደነቁራቹም ።አሁን በመልካም አስተዳደር የሚታዩ  ችግሮች ኢህአዴግ በሚለው ደረጃ ይሁን ከዚህ በላይ ወይም በታች
መመለስ ያስፈልገዋል የምለው ጥያቄ ላይ በማተኮር ነው። ኢህአዴግ የደርግን ስርአት ብዙ ሺ ወጣት በመክፈል ያስወገደው የፊቱ
ቀለም ስለማያምር ሳይሆን የአስተዳደር ዘይቤው ህዝቡን ክፉኛ ይበድል ስለነበረ ነው ። ታድያ ችግሩ በኢህአዴግ ለምን ተፈጠረ
በሚል ለሚነሱ ጥያቄዎች ምክንያት ናቸው  ብየ የማምንባቸው ነጥቦችን ለመግለጽ  ነው። እነሱም፤

1. መሰረታዊ ችግር የምለው በርካታ  የኢህአዴግ ከፍተኛ አመራር ከህዝብና አገር ጥቅም በላይ የግል ጥቅም በማስቀደም፣
በማስፈጸም አቅም ማነስ ፣ በኔትዎርክ ፣ በጠባብነት ፣ በትምክህት ፣ በግድየለሽነትና ጥቂቱ ደግሞ ከፖለቲካ ዓላማው
አፈንግጦ ኢህአዴግ ጠላት ብሎ ከፈረጃቸው ኃይሎች ጋር በድብቅ በመታረቅ ሁለት የፖለቲካ ጎጆ የቀለሰ መሆን በመሳሰሉ
ችግሮች የተተበተበ መሆኑ ነው።በኔ እምነት በኢህአዴጎች ዘንድ አስነዋሪ አመለካከት ተብሎ የሚነገርለት የትምክህትና
የጠባብነት አመለካከት  ከህዝቡና ከአባላቱ ባልተናነሰ በከፍተኛ አመራሩ ላይ እንደሚታይ ነው የሚገባኝ። ኢህአዴግ
በ 1994  ዓ/ም የተሟላ ተሃድሶ አላካሄደም የሚል እምነት ነው ያለኝ። የያኔው ተሃድሶው የተሳካለት በኢኮኖሚ ረገድ
ያካሄደው ተሃድሶ ሲሆን እሱም ቢሆን ኢኮነሚውና የክራይ ሰብሳቢነት አመለካከቱ በእኩል ያነቃቃ ነበር ማለት ይቻላል ።
በኢኮነሚ እድገቱ የመጣው ለውጥ  አስገራሚ በሚል ቃል የሚገለጽ እንደሆነ ለሁሉም የሚያስማማ እንደሆነ አምናሎህ።

በተሃድሶ ወቅት የወደቀው የፖለቲካ ተሃድሶው ነው። እርግጥ ነው  ኢኮነሚ ከፖለቲካ ተለይቶ ማየት አይቻልም። በወቅቱ
የክራይ  ሰብሳቢነት  መንስኤው  ፣  መገለጫውና  አደጋው  በሚል  በተደጋጋሚ  የተነገሩ  ቢሆንም  የቅስቀሳ  ስልታቸውና
ቅኝታቸው  የአስተሳሰብ ለውጥ በሚፈጥር መልኩ ከመምራት ይልቅ የቃላት ድግግሞሽ ስለነበረ  ከለውጥ ይልቅ ቃሉ
ትርጉም እንዲያጣ አደረገው። ሌላው መሰረታዊ ችግር የነበረው  በወቅቱ በዚህ ችግር ውስጥ ተዘፍቀው የነበሩ የአመራር
አባላት በተሃድሶው አለመታደሳቸው ነው። ኢህአዴግ እነዚህን ሰዎች ጠራርጎ  ሙሉ ተሃድሶ ባለማድረጉ ብቻ ሳይሆን ሰዎቹ
በወቅቱ  ተሸንፈው ከወጡት አመራሮች  ‘’አንጃ’’  ጋር  በነበራቸው ቅራኔ  ብቻ  ወደ  ራሱ  አስጠጋቸው፣ሾማቸው ክራይ
ሰብሳቢዎችን የክራይ ሰብሳቢነት ትግሉ ዋና ተዋናይ [Actor]  አደረጋቸው። የክራይ ሰብሳቢነት ቃሉ ከታጋዩ በላይ እነሱ
አራገቡት በመሆኑም ቃሉ ፣ ትርጉሙና አደጋው ፍሬ አልባ እንዲሆንና ሌላው አመራርና አባልም በዚህ መንገድ ራሱን እያባዛ
እንዲሄድ ትልቅ መንገድ ከፍቷል። በብዜቱ ላይ ብዜት እየተጨመረ አሁን በምናየው ደረጃ ደረሰ።

የኢህአዴግ  የማስፈጸም  አቅም  ማነስ   በታችኛው  አመራር  ብቻ  የታጠረ  ችግር  አይደለም።  ድርጅቱ  በሚሾማቸው
ሚኒስትሮችም ጭምር የሚስተዋል ችግር ሆኖ ይታያል። ኢህአዴግ ብቃት ያለው አመራር  ስለሌለው ግን አይደለም።
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የብሔራዊ ተዋጽኦ ጉዳይ እና ከየብሔራዊ ድርጅቶቹ የሚመደቡ ሰዎች ብቃትን መሰረት ያደረገ ሳይሆን ከላይ በገለጽነው
ኔትዎርክ ፣ የትምክህትና ጠባብ አስተሳሰብ በተጠናወታቸው መሪዎች የሚመደብ  መሆኑ ነው ። እኔ በጣም የሚገርመኝ
የአንድ ድርጅት ከፍተኛ አመራር በኢትዮጵያ እጣ ፈንታ የመወሰን ኃላፊነት የተሰጠው አካል ወይም ሰው በህዝብ ጥቅም ላይ
የራሱ ሰው ለመጥቀም ህሊናው መቀበሉ ነው። ሰዎች በብሔራዊ ተዋጽኦ ወደ ኃላፊነት መምጣታቸው ተቃውሞ የለኝም።
ብሄራዊ  ድርጅቱ  ብቃት የሌለው ሰው ሲመድብ ግን የፌደራል መንግስቱ ይህንን አልቀበለዉም ብሎ የመቃወምና ሌላ ሰው
ቀይር የማለት ግዴታም ኃላፊነትም ያለበት ይመስለኛል።ቦታው ለብሔሩ እንደተጠበቀ ሆኖ ማለቴ ነው። 

በኔ ግምገማ የኢህአዴግ ከፍተኛ አመራሩ በአራት ምድብ ከፋፍየ አስቀምጠዋሎህ፤

አንደኛው የአመለካከት ችግር የሌለበት መስራት የሚፈልግ ግን ደግሞ ያለው ከፍተኛ የማስፈጸም አቅም እጥረት አላላውስ
አላንቀሳቅስ ያለው ሲሆን በዚህ ሥር ያለ አመራር መናገርና መወሰን የማይችል፣ ብልጣብልጥ  የተቋሙ ሰዎች አሽሞንሙነው
በሚያቀርቡት ሪፖርት የሚደነቅና የሚቦርቅ ሲሆን አንዳንዱ ደግሞ አቅም ስለሌለው ሰራተኛው እየናቀኝ ነው ብሎ በማሰብ
ራሱ በፈጠረው የበታችነት ቅጀት {inferiority complex} ዉስጥ ገብቶ ጤነኛ ሰራተኛውም ጨምሮ ከሌቦች እኩል የፈሪ
ዱላ ሲያነሳባቸው ጤናማ የሆኑ ሰራተኞችም ሳይወዱ ወደ ሌቦቹ ተጠግተው ሹመኛውና ሰራተኛው ለየብቻቸው ይኖራሉ ።
ስለሆነም ኢህአዴግ በዚህ ተቋም ብቃት የሌለው ሰው በመመደቡ ፖሊሲው መተግበር አይችልም ማለት ነው ።

ሁለተኛው በክራይ ሰብሳቢነት ተግባር ረጅም መንገድ የተጓዘ ሲሆን ወደ ዜሮ ሜትር መመለስ ስለማችል ከፓርቲው
ከሚደርስበት እርምጃ የማዳን አማራጩ ራሱን እንደ ኢቦላ ቫይረስ ተሎ ተሎ ማባዛት ፣ እርምጃ ቢወሰድበት የፖለቲካ
ምክንያት እንዲሰጠው የተቃውሞ አስተሳሰብ ማዳበርና ይህንን ብዙ ሰው እንዲያውቅለትና እንዲጋራው የሚሰራ ነው።ይህ
ብቻ ሳይሆን  ገደል ውስጥ እንዳይገባ የሚያግዘው እሾህ ያለውና የሌለው ቁጥቋጦ ሁሉ ለመጨበጥ ሲጥር ይታያል። በስሙ
ወደ ስልጣን የመጣበትን ብሔር ባገኘው ሁሉ እየገዘገዘ ስጋው ሲበላ ቆይቶ ክፉ ቀን ሲመጣ ደግሞ ብሔርተኛ ሆኖ ሥጋው
በልቶ በጨረሰው ህዝብ አጥንት ስር ለመሸሸግ ሲዳክር እናየዋለን። ከተቻለው ብሔራዊ ድርጅቱ በሌሎች የኢህአዴግ እህት
ድርጅቶች ላይ ሃሜትና ጥላቻ በመስበክ ሳይቀር ቀስ በቀስ በመሸርሸር ከጎኑ እንዲሰለፍ ከመጠር ጀምሮ ከኢህአዴግ ነጥሎ
እስከ ማስወጣት የሚደርስ አፍራሽ እንቅስቃሴ የማድረግ አዝማምያዎች እንደሚታዩበት የሚያሳዩ ምልክቶች አሉ። በዚህ
ምድብ ያለ የኢህአዴግ አመራር እድሜ ለብሔራዊ ድርጅቱና ለኢህአዴግ ለዘብተኛ አመራር ከፍተኛ ስልጣን አለው።
እንዲሁም በሙስና ያሰባሰበው በቂ ገንዘብ አለው። በመሆኑም ከኢህአዴግ አንድ ለአምስት አደረጃጀት በላይ ሰፊና ጠንካራ
ኔትዎርክ አለው። ድርጅቱ አንድ ነገር ቢለው ድርጅቱ በሰጠው ሥልጣንና ሥልጣኑ ተጠቅሞ ባሰባሰበው ገንዘብ ያደራጀው
ኔትዎርክ ተጠቅሞ ‘’ዘራፍ’’ ይላል።ዘራፍ በማለት ብቻም አይቆም ራሱን ለማዳን ኢህአዴግ አቅሙ እንዲዳከም ሌትተቀን
ይሰራል ።ታድያ ኢህአዴግ እጁን በእጁ እየገደለ ነው ማለት ይሄ አይደል ? 

ይህንን ሃሳብ ጎልቶ የታየኝ እኔ በተወለድኩበት ዞን ያለው ሁኔታ በደንምብ የሚያስረዳልኝ ይመስለኛል ። ከክልል ጀምሮ
የዞኑ  አስተዳዳሪ፣  ውሱን  የኮሚቴው አባላትና  ከውሱን  የወረዳ  ሰዎች  ጋር  ተግባብተው ሰፊ  የኢንቨስትመንት  መሬት
ለኢንቨስተሩ ሸጡለት ፣ገንዘቡ እየጣማቸው ሲሄድ ከሱዳን መሬት መጨመር እንዳለባቸው ተግባብተው ኢንቨስተሩን እየገፉ
ሰው እየሞተም ጭምር መሬት አስፋፍተው  ሽያጭ ተጧጧፈ። ምን እየተደረገ ነው?  የሚል ጥያቄ ያቀረበ ህዝብም ሆነ
የመስተዳድር  አባል አገር የሌለው ከዳተኛና አገር ሻጭ ተባለ። ከክልሉ ፣ከህዝቡና ከብዙ የብአዴን አባላት ጥያቄው
እየበረታባቸው ሲሄድ ራሳቸው ለማዳን ምሽግ ይሆነናል የሚሉት ሁሉ መቆፈር ጀመሩ ። የሰሜን ጎንደር ህዝብ የመሳርያ
ፍቅር አለው ብለው ባሰቡ ግዜ ሥልጣናቸው በመጠቀም  በምርጫ ሰሞን አቅም ያለው ሁሉ መሳርያ ይግዛ ብለው አዋጅ
አስነገሩ። ቀጠል አድርገው ደግሞ ‘’ይህ ሁሉ የምናደርገው ለጎንደር ህዝብ በአጠቃላይም ለአማራ ህዝብ ባለን ወገንተኝነት
ነው ።’’ እያሉ በየመጠጥ ቤቱና በየስብሰባው ሳይቀር ‘’የአማራው ጠበቃ እኛ ነን ‘’ እያሉ ሃሳቡን ለማስፋፋት ሞከሩ። ወሬው
ወደ ሁሉ ሳይዳረስ እንዳይቀር ትርፍ መሬት ወይም ሌላ ትርፍ ነገር በመስጠት ደላሎች ቀጥረው የወሬ ቻናሎችን አስፋፉ።
በነሱ ሊወሰድ የሚችል እርምጃ ካለ ፖለቲካዊ ትርጉም እንዲሰጠው እና መስሎት የሚደናገር ህዝብ ካለ ከለላ እንዲሆናቸው
ገደል እገባሎህ ብለህ ስታስብ እሾህ የሚያስቀርህም ከሆነ መሞከር እንዳልነው ESAT ም ቢሆን እንዲያግዛቸው በማድረግ
‘’ለአማራ ህዝብ ብለን ወያኔ ኢህአዴግ ለሱዳን የሸጠውና የወያኔ አሽከር የሆኑ ውሱን የብአዴን አመራሮች የአማራ መሬት
ለትግራይ የሰጠውን ለማስመለስ እንቅልፍ አጥተን እየሠራን ነው ። የአማራ ህዝብ በተለይ የሰሜን ጎንደር ህዝብ ላንተ ብለን
ነው እወቅልን’’ አሉት።ከማንም በፊት ግንቦት ሰባትና ልሳኑ የሆነው ESAT እውቅና ሰጥዋቸው ። ይህ ‘’ላንተ ብለን ነው’’
እያሉት ያሉና  መጠለያ እንዲሆናቸው የፈለጉት ህዝብ ግን  ትላንት አንድ ሄክታር መሬት በአንድ መቶ ሺ ብር ካልገዛኸን
መሬት አንሰጥህም ብለውት ከሁለት አመት በፊት አከባቢ በርካታ ህዝብ እስከ ፌደራል መንግስት ድረስ አብዮቱታ ይዞ
አ/አበባ ድረስ የተንከራተተ ህዝብ ስለሆነ ‘’ሞኝህን ብላ’’ አላቸው ። እዚህ ላይ ‘’ወያኔና የወያኔ አሽከር የሆነዉ የብአዴን
አመራር  ለሱዳንና  ለትግራይ ሸጡት።’’  ስለተባለ  መሬት ነውም አይደለምም የሚል አስተያየት  መስጠት አልችልም ።
ምክንያቱም በዚህ ላይ እውቀቱ ስለሚጎድለኝ ። አንድ ነገር ግን ማለት እችላሎህ ወያኔ ከአማራ ህዝብ በላይ ለሱዳን
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የሚያዳላበት የዘርም ሆነ የማንነት ትስስር የለውምና ሃሳቡ ቅንጣት ታክል ተአማኒነት ሊኖረው አይችልም ። የተሸጠ
መሬትም ካለ  እነሱ  በስልጣን እያሉም ጭምር  የሆነ ማለት ስለሆነ ያኔ የት ነበሩ? አሁን መጠለያ ፍለጋ ገበያ የወረዱ ግዜ
አይደለም የአማራን ህዝብ የሚያዝኑለት ባይ ነኝ።

በክልል ያሉ በክራይ ሰብሳቢነት ተግባር የጨቀዩ ከፍተኛ አመራሮች የቆፈሯዋቸው መሸሸግያ ዋሻዎች ግን እነዚህ ከላይ
የተጠቀሱት ብቻ አይደሉም ። በክልሉ ውስጥ የሚቃወማቸው የአመራር አባል ሲኖር  ወሎየ፣ ጎጃሜ፣ ጎንደሬና ሰ/ሸዋ እያሉ
ከፋፍለው  ሊንጠለጠሉበት የሚያስችል መያዣ ከተገኘ ሲዳስሱ ይታያል። ለዚህም ነው ሁሉም በድርጅቱ ያሉ ክራይ
ሰብሳቢዎች ገደል እንደሚገቡ ሲያስቡ በገደሉ አፋፍ ያለ ሳር፣ቀጤማ፣አጋምና ቁልቋልም ጭምር በመያዝ ራሳቸውን ማዳን
ይፈልጋሉ ያልኩት።

 ሶስተኛ ምድብ በአካል የኢህአዴግ ከፍተኛ አመራር ሲሆኑ በአስተሳሰብና  ሁኔታዎችና አጋጣሚዎች እየተጠቀሙ በተግባር
ኢህአዴግን ለማዳከም በቻሉት መጠን የሚንቀሳቀሱ  የኢህአዴግ ጠላቶች ናቸው። ጠላትነታቸው በተግባር የሚገልጹባቸው
ውሱን ነገሮች ለማንሳት ኃላፊነታቸው ተጠቅመው በመንግስት የማይፈለግ ወይም ወቅቱን ያልጠበቀ ወይም ከዚህ በፊፍ
ከቀረበ ጋር የሚጣረስ  መግለጫ መስጠት፣ በኃላፊነት የተረከቡት መ/ቤት የአሰራር ማሻሻያ በሚል ሰበብ ህዝቡ ወይም
ሰራተኛው የሚማረርበት አሰራር ማውጣት፣በተቋሙ ጠንካራ ሰራተኛ የሚባል ሰው መቅጣት ፣በተቃራኒው አጭበርባሪ
ሰራተኞችን መሾምና መሸለም፣ ሰራተኛው የሥራ ተነሳሽነቱ እንዲሞት ማድረግ ፣ ለሚያምኑዋቸው ሰራተኞች እያቀራረቡ ስለ
መንግስት መዳከም፣ ስለ  አንዳንድ ተቀዋሚዎች መጠናከር፣  በኢህአዴግ ሥራ አስፈጻሚ ወይም ምክር ቤት ስለተነሱ
አከራካሪ ጉዳዮችና ልዩነቶት ወ.ዘ.ተ እያነሳ በመንገር ወደ ራሱ ማስጠጋት ወይም ወደ ብዥታ ማስገባት በመሳሰሉ ጉዳዮችና
ሆን ብሎ በአሰራር ላይ የህግ ክፍተት እንዲኖርና የአሰራር ዝርክርክነት እንዲፈጠር በማድረግ በኢህአዴግ ውስጥ የውስጥ
አርበኛ ሆኖ ይቀጥላል። ከተቀሱት ምልክቶች ጥቂቶቹ በአቅም ማነስና  በሌሎች የተለያዩ ምክንያቶች ሊታዩ የሚችሉ መሆኑ
ግን አያከራክርም። ጠላት የሆነባቸው ምክንያቶች ብዙ ስለሆኑ ብዙ ፍልስፍና ውስጥ አልገባም። የሚገርመው ግን  ኢህአዴግ
አሁንም አቅፏቸው ለመጓዝ መፈለጉና መቻሉ ነው። ከዚህ ሁኔታ ጋር ተያይዞ መላኩ የተባለ ጓደኛየ አንድ አባባል ብሎ
የነገረኝ ትዝ አለኝ። ሁለት ሰዎች መንገድ እየሄዱ መሽቶባቸው ጫካ ውስጥ ገብተው ተኙና ሌሊት ጅብ መጥቶ ለአንዱ ሰው
እግሩ መቆረጣጠም ሲጀምር ሁለተኛው ሰው ድምጽ ሰምቶ ምንድነው የሚሰማኝ ? ብሎ ሲጠይቀው ዝም በል እንዳይሰማን
እግሬን እየበላው ነው  አለው ይባላል አለኝ ። እንግዲህ ኢህአዴግም እግሩ በልቶ ጉሮሮው ላይ ሲደርስ ይባንን ይሆናል ።

አራተኛው ምድብ ቅን ልቦና ያለው፣ ህዝባዊ አስተሳሰቡ ያልተሸረሸረ፣ በቻለው መጠን መልካም ስራ ለመስራት የሚዳክር፣
በክራይ ሰብሳቢዎች ተግባር አንጀቱ የሚቃጠል ሲሆን የተሰጠው ስራ እየሰራ ግዜው በጭንቀትና በብስጭት የሚያሳልፍ
ነው።  ስለ  መሰረታዊ  ለውጥ  ሲያስብ  ተራራው  በሱ  አቅም  የማይገፋ  እንደሆነ  ያስብና  መጪው  ሁኔታ  በተአምር
የሚፈልገውና የሚመኘው እንዲመጣለት  አቶ ቡልቻ በአንድ ወቅት በፓርላማ ስለ ሶማልያ ጉዳይ ሲከራከሩ ቆይተው
መጨረሻ ላይ  ‘’በጸሎት እናግዛለን’’ እንዳሉት ሥራውን እየሰራ የሚጸልይ  ነው ። እርግጥ ነው በዚህ ምድብ ውስጥ ካለው
አመራር ምን ያክል እንደሚሳካለት   ባላውቅም ነገሩ ወደ ኢህአዴጋዊ አስተሳሰብ መቀየር እችላሎህ ብሎ በቻለው መጠን
ጥረት እያደረገ የሚገኝ ኃይል እንዳለም  መዘንጋት የለበትም።

2. የኢህአዴግ የአስተዳደር ዘርፎች ምደባ በአባላቱ ላይ የተመሰረተ ነው። መሆኑንም ግድ ነው  አያነጋግርም። የተመረጠው
ፖሊሲው ለማስፈፀም ስለሆነ  ከአባላቱ በላይ የድርጅቱን አላማ የሚፈጽም ሌላ ሊሆን አይችልም። ችግሩ ግን አባላት ብሎ
የሚመለምላቸው ሰዎች በአብዛኛዎቹ እንዃን ፖሊሲዉ ሊያስፈፅሙ ይቅርና ፖሊሲዉን በአግባቡ ለመረዳት የሚቸገሩ
ናቸው። አቅም ይጎድላቸዋል ብቻ ሳይሆን አቅም እንደሚጎድላቸውም የማይገባቸው ናቸው። ስለሆነም አቅማቸው ለማሻሻል
ጥረት ሲያደርጉ አይታዩም። አንዳንዶቹ  አቅም እንደሌላቸው ይረዳሉ ፣ምናልባት ወደ ቦታው የመጡ በኔትዎርክ ይሆንና
ቀጣይ እድላቸውም በጥረት ራስክን በማብቃት ሳይሆን ወደ ቦታው ባመጣቸው ኃላፊ ይምሰረታል ብለው ያምናሉ።ስለሆነም
ለአላማቸው ሳይሆን ለዛ ሰው መሞት ይፈልጋሉ።  በኔትዎርክ ሰዎች የሚሰበስብ ባለስልጣንም ጥፋት የፈፀመ ግዜ እርምጃ
እንዳይወሰድበት የሚሞቱለት ወይም ጠንካራ ምሽግ የሚሆኑለት  ሰዎች ማብዛት ይፈልጋል ። መ/ቤቱ በምን አይነት የሰዎች
ስብስብ እንደተሞላ ይታያቹ። በዚህ ሁኔታ ህዝቡ ተፈላጊውና ጥራት ያለው አገልግሎት እንዴት ማግኘት ይችላል ?

3. ሌላው ለኢህአዴግ የመልካም አስተዳደር ችግር  በምክንያትነት መጠቀስ ካለበት  ኢህአዴግ ’’በታዳጊ ክልሎች ‘’ያለው
የአስተዳደር ሁኔታ በሚመለከት  ያለበትን አገራዊ ኃላፊነት ያለመወጣቱ ነው። የክልሉ በጀትና የፌደራል መንግስት ድጎማ
እንዲሁም  የክልሉን ህዝብ ኃብት በግል፣በቡድንና በጎሳ  ጠራርገው እየበሉት ላሉና መቸ እንደሚጠግቡ ለማይታወቁ
የየክልሉ ‘’መንግስታት’’  አስረክቦ ቁጭ ብሎ ማየቱ ነው። በዚህ መንገድ ሄደን ነገ እንደ አገር የምንከፍለው ዋጋ ከባድ
እንደሚሆን በ 1996 ዓ/ም እና አሁን በቅርብ ሳምንታት  በጋምቤላ አጋጥመው የነበሩ  ችግሮችና በሶማሌ ክልል መንግስት
ተፈጸሙ የተባሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ኢትዮጵያ ከዳርፉር ጉዳይ ጋር እኩል እንድትታይ ሊጠቀሙበት በፈለጉ የውስጥና
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የውጭ ኃይሎች ዘንድ የደረጉ የነበሩ ሩጫዎች እንደማሳያ መጥቀስ ይቻላል ። በሌሎች እንደ ቤንሻንጉልና አፋር ያሉ
ክልሎችም በሆደ ሰፊ የኪራይ ሰብሳቢነት ባህር ውስጥ እስካፍንጫቸው ድረስ የገቡና በስልጣንና በጎሳ ፖለቲካ መከራቸው
እያዩ  ያሉ ናቸው። ኢህአዴግ ያስተዳድረዋል በሚባል አገር እንዲህ ያለ ጉድፍ ተሸክሞ ከዚህ የተለየ ሆኖ ለመታየት መሞከር
ራስክን ከማሞኘት ያለፈ ትርጉም የለውም። 

የኢህአዴግና የነዚህ ክልሎች ገዢ ፓርቲዎች አጋርነት የህዝቦች ህይወት መቀየር ላይ ነው ወይስ አጋርነቱ በፓርላማ እጅ
በማውጣት ለመተጋገዝ ነው? በነገራችን ላይ ኢህአዴግ ለአጋርነቱ ‘’ልማት የሚያግዙ’’ ናቸው በሚል ከኢህአዴግ ጽ/ቤትና
ከፌደራልና አርብቶአደር ጉዳዮች ሚኒስቴር ሰዎች እንደሚመድብ ሰምቻሎህ። የሰማሁት ግን ኢህአዴግ ሰዎች መመደቡ
ብቻ ሳይሆን የእነዚህ ሰዎች እገዛ የተመሰረተው ክራይ ሰብሳቢነት እንዴት በተሻለ መልኩ ማስፋፋት እንደሚቻል የሚያግዙ
እንደሆኑ ነው። በነዚህ  ክልሎች  ርእሰ መስተዳድሮች መቀየር ሲያስፈልግ የነበሩት ርእሰ  መስተዳድሮችና  ከኢህአዴግ
የሚላኩ የክራይ ሰብሳቢነት መምህራን በጋራ ጥሩ ተወካያቸው በመምረጥ እንደሆነ ሳይዘነጋ። ይህ ለመሆኑ ማረጋገጫ ስጥ
በሚል ጫና ውስጥ የምገባ አይመስለኝም ምክንያቱም ባለፉት አመታት በጋምቤላና ቤንሻንጉል ክልሎች አቶ ኡሞድና አቶ
ያረጋል ሲወርዱ የተተኩ ር/መስተዳድሮች ከወረዱት ሰዎች ጋር የነበራቸው ትስስር በማየት ማረጋገጥ ስለሚቻል ።በቅርብ
ወራት በአፋር ክልል ተደረገ ተብሎ የተነገረንም ከዚህ የተለየ አይደለም።ይህ የሚደረግበት ዋና ምክንያት ከኃላፊነት የተነሱ
ርእሳነ መስተዳድሮችና ከኢህአዴግ ለድጋፍ የተላኩ ነጭ ለባሾች የፈጸሙት የሙስናና የመልካም አስተዳደር ችግር የሚረዱ
ብቻ ሳይሆን የተነካኩ ካልሆኑ በነዚህ ሰዎች የእርምት እርምጃ እንዲወሰድ ሊጎተጉቱና ተግባራዊ ለማድረግ ሊንቀሳቀሱ
ስለሚችሉ እንዲሁም ‘’እኛ ነን እንድትሾም ያደረግን’’ በሚል የነበረው የዝርፍያ ተግባር በሰላማዊ መንገድ ለማስቀጠል ነው።
ይህ ብቻ በማድረግ የሚቆሙ ቢሆኑ መልካም ባይሆንም መልካም እንበለው። ከነሱ የዝርፍያና የጥፋት መንገድ ውጭ ናቸው
ለሚልዋቸው ቅንና የለውጥ ሞተር መሆን የሚችሉ ሰዎችን በማሸማቀቅ ወደነሱ እንዲቀላቀሉ አልያ አይተው እንዳላዩ
እንዲሆኑ፣እንዲባረሩ እንዲሁም እንዲታሰሩ በማድረግ ሜዳው  በአንድ ቡድን ብቻ እንዲሞላ ያደረጋሉ ።

  እዚህ ላይ የየክልሉ መስተዳድሮች ኢህአዴግ በፈለገው መንገድ ይተካቸው፣ያስተዳድራቸው እያልኩ እንዳልሆነ ግን ልብ
ይለዋል ።ህዝብን ማእከል አድርጎ በወጣቱና በተማሩ ሰዎች ላይ ፍለጋ ቢያደርግና የየክልሎቹ ፓርቲዎች በዚህ አስተሳሰብ
የተቃኘ እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ እገዛ ቢደረግላቸው  የተሻለ፣ ህዝባዊ አስተሳሰብ ያለውና የአገልጋይነት ስሜት ያለው አጋር
ማግኘት ይችል እንደነበር አያጠራጥርም።

4. ሌላው በኢህአዴግ እየታዩ ላሉ አስተዳደራዊ  ችግሮች በምክንያትነት የማነሳው አንዱ የመተካካት መርሁ አተገባበር ላይ
የሚታይ ችግር ነው። ድርጅቱ የመተካካት አሰራር ለመተግበር መንቀሳቀሱ በጣም የሚደገፍ ሲሆን በአፈጻጸሙ ላይ ከፍተኛ
እግር አለ። የመተካካቱ ግብ  በአስተሳሰብ፣በአመራር ብቃትና አዳዲስ ሃሳቦችና እይታዎች ያለው ኃይል ወደ አመራር
በማምጣጥ የድርጅቱ ዓላማ በተሻለ መልኩና በማያቋርጥ ሁኔታ ማስቀጠል እንዲቻል ነው። አሁን እየሆነ ያለው ምንድነው?
እየሆነ ያለው የኢህአዴግ መሰረታዊ ዓላማዎች፣ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች እንዲሁም  መለያ ባህሪዎች በቅጡ ያልተረዳ፣
የኢህአዴግ የድሮ ህዝባዊ አስተሳሰብና የህዝብ አገልጋይነትን በግል ጥቅምና በአቋራጭ በመበልጸግ መርህ የሚተካ እና
አንዳንድ ችግር እንዳለባቸው የሚታወቁ   በስልጣን የሚገኙ ነባር አመራሮች በሚያደርጉት  የኔትዎርክ ሥራ መረብ ውስጥ
ተሎ ለመጠመድ የተጋለጠ እንደሆነ ይሰማኛል። እዚህ ላይ ሁሉም በመተካካት ወደ ኃላፊነት የመጡ ወጣት አመራሮች
በዚህ  የሚጠቃለሉ ናቸው ማለቴ አይደለም።የተሟላ እውቀት ሳልዝ እንዳልቀባጥር በማለት ነው እንጂ እድል ገጥሟቸው
ወደ ኃላፊነት የመጡ በሰሜን ጎንደር፣ በባህርዳርና በአ/አበባ የተወሰኑ መ/ቤቶች የማውቃቸው ጥቂት ወጣት አመራሮች
ራሳቸውን ከመጥፎ ተግባር አጥርተው በነባር አመራሩ የሚታዩ ክፍተቶችን ለመታገል ጥረት የሚያደርጉ እንዳሉ አውቃሎህ።

ይህ የኢህአዴግ የመተካካት መርህ እየተተገበረ ያለው የኢህአዴግ ነባር አመራሩ በሚገባ ሳያምንበት መሆኑ ደግሞ ሌላው
በሽታው ነው ። አንዳንዱ መርሁና አፈጻጸሙ የሚቃወመው ስልጣንን እንደርስት  አድርጎ የሚያምን ከራሱ ጥቅም አንጻር
ብቻ በማየት ሲሆን ሌላው ነባር አመራር  ይህንን መተካካት የሚቃወመው  ወደ ጥፋት ሊያመራን ይችላል በሚል አንዳንዱ
በበቂ ትንተና በማረጋገጡ ሌላው ደግሞ  ከአጠቃላይ ስጋት በመነጨ ነዉ። የሚቃወሙ እያልኩ የምገልጻቸው ሰዎች
በኢህአዴግ ስብሰባ ሳይሆን ከዛ ውጭ ባሉ የተለያዩ መደበኛ ያልሆኑ መድረኮች ወይም በውስጣቸው ብቻ ነው። በመተካካት
ስብሰባው ግን ሞቅ ያለ ጭብጨባ አክለው ነው የሚወጡት። በመድረክ ላይ ለምን በግልጽ እንደማይቃወሙ ሳስብና
አንዳንድ ቅርበት ያላቸው ሰዎች ሲያወሩ የምሰማው ሁለት ምክንያቶች ያነሳሉ። አንዱ ብንቃወም ስልጣን ፈላጊ እንባላለን
የሚል ሲሆን ሁለተኛው መተካካቱ የመለስ ውርስ ከሚባሉት ውስጥ የሚመደብ ስለሆነ የመለስ አደራ በል ልባል ነው
ከሚል እንደሆነ ይገልጻሉ። እነዚህ ሰዎች በሁለቱም ምክንያት ወድቀዋል፣የታገሉለት አላማ መንገድ ላይ ጥለዋል እንዲሁም
ለዚህ አላማ ብለው የተሰዉ ጓዶቻቸው አደራ በልተዋል ። ከመለስ አደራ ጋር ተያይዞ የሚነሳ ጉዳይም ቢሆን አንደኛ መለስ
በህይወት ቢኖር ለእንደዚህ አይነት ችግር ምን ማድረግ አስቦ እንደነበር የሚያውቅ ሰው የለም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ መለስ
ሰው ነውና ሊሳሳት ይችላል የሚልም መወሰድ ያለበት ነው።  እንደ አቶ አዲሱ ለገሰና አቶ አባይ ጸሃየ የመሳሰሉ ነባር
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አመራሮች በህዝብ ስብሰባ ሲሳተፉ በተለይ እነሱ ድሮ ‘’ነጻ መሬት’’ እያሉ ይጠርዋቸው በነበሩ አከባቢዎች ለሚገኝ ህዝብ
ሲያወያዩ  ህዝቡ  በሚያነሳቸው ኢህአዴግ  ባህሪው እየተቀየረ  ነው  የሚል  ሃሳብ  ሲያነሳ  ያለቅሳሉ  ሰማሁ  ።  ማልቀስ
የህዝባዊነት መገለጫ ሊሆነ አይችልም። ማልቀስ የመሸነፍ፣የመንበርከክና የመማረክ መገለጫ ብቻ ነው መሆን የሚችለው ።
በርግጥ ያላቹ እውቀት፣ወኔ፣ተሞክሮና ጉልበት ተጠቅማቹ እስከመጨረሻ ታግላቹ ተሸንፋቹ ተማረካቹ ከሆነ ልክ ናቹ። ያም
ቢሆን ለቅሶ የመጨረሻው የትግል አማራጭ እንዳልሆነ ከኔ በላይ የምታውቁት እናንተ ስለሆናቹ እንዳላሰለቻቹ። ይሁን እና
ከእነዚህ ተተኪ ነባር አመራሮች ጋር በተያያዘ ልነግራቹ የምፈልገው ነገር ኢህአዴግ ችግር ውስጥ ቢዘፈቅ ከተጠያቂነት
ለማምለጥ በሚያስመስል መልኩ አትሽሹ፣መስዋእት እስከመክፈል ሄዳቹ ድርጅታቹ ጋደል ካለበት አቃኑት።ካልሆነ በናንተ
ትእዛዝ መስዋእት በከፈሉ ሰማእትና በታሪክ ከመጠየቅ አታመልጡም። አሁንም አስቡበት።

ፍትህ ከማረጋገጥ አንጻር የኢህአዴግ ጉዞ በተመለከተ፤

ኢህአዴግ ከታገለባቸውና ብዙ ወጣት ከከፈለባቸው አላማዎች አንዱ ፍትህ ለሁሉም፣ፍትሃዊ፣ተደራሽና አርኪ በሆነ መልኩ ማረጋገጥ
የሚል ሲሆን በዚህ ሞያ አከባቢ እንዳሎህ ሰው መጠን ብዙ ማውራት የምችል ብሆንም ስሜቴን ለመግለጽ በሚል ብቻ ብዙ
እንዳላሰለቻቹ እጭር ግምገማየ ላስቀምጥ፤

የፍትህ ስርአት ሂደቱ ላይ የተሰራ ስራ በጥሩ መልኩ አየዋሎህ።ከዚህ አንዱ ባከባቢውና በቋንቋው ፍትህ እንዲያገኝ የማመቻቸት ጉዳይ
ሲሆን ፍትሃዊነቱ ላይ ማለትም የፍትህ ጥራት ላይ ኢህአዴግ ከወደቀባቸው መስኮች ውስጥ ዋነኛው አድርጌ አየዋሎህ ። የዚህ
ምክንያት በፍትህ ነጻነቱና ፍትህ ከማስፈን አኳያ ያለው  ሚዛን ጠብቆ በመምራቱ ላይ ያለ ችግር ነው። ባጠቃላይ ባሁኑ ወቅት ፍትህ
በከፍተኛ የጉቦና የፖለቲካ መጫወቻ ሜዳ ሆኖ ይገኛል። የፖለቲካ መሳርያ ስል በመንግስት በኩል አንዳንድ ሙሰኛ ባለስልጣናት
በተለይ ከዞን እስከ ወረዳ ያሉ ሰዎች የማይፈልጓቸው ሰዎችን ለመቅጣትና ለማስፈራራት ለነሱ የተሰጠ መሳርያ አድርጎ  በመቁጠር ወደ
ራሳቸው ጥቅም ሲጎትቱት ይታያል።የዳኛ ሹመት በአንድም ሆነ በሌላ ከነሱ እጅ ብዙም የማይርቅ መሆኑ ደግሞ መረሳት የለበትም ።
በሌላ መልኩ  በኦሮምያና በአንዳንድ የአማራ ክልል  በርካታ ዳኞች የዳኝነት ነጻነትን በመጠቀም ለተቀዋሚ የፖለቲካ ድርጅት
ለዝያዉም ለጽንፈኛውና ፓርላማው ‘’አሸባሪ’’ ናቸው ብሎ ለፈረጃቸው ፓርቲዎች ተጽእኖ ስር የመውደቅና የነሱ ፍላጎት ሲያስፈጽሙ
ይታያል።

ልማትን በማረጋገጥና ሰላም በማስፈን በኩል የኢህአዴግ አመራር በተመለከተ፣ 

ኢህአዴግ በነዚህ ወሳኝ አጀንዳዎች ያስመዘገበው ስኬት በመግለጽም ሆነ  በማድነቅ ለመግለጽ ያስቸግራል ። አገላለጹ ተጋነዋል
ለምትሉኝ መነሻየ ከጥቂት አሰርት አመታት በፊት ከነበረን ሁኔታ በመነሳት ማየትን ይጠይቃል ።በዉጤቱ ለየት ያለ  ዋጋ የምሰጠው
አለም በኢኮነሚ ቀውስ ውስጥ ስትወድቅ ኢትዮጵያ ከፍተኛ እድገት አስመዘገበች ተብሎ አለማቀፍ ምስክርነት የተሰጠበት መሆኑ ብቻ
ሳይሆን እንደ አገር  በዚህ አመት ያጋጠመን ድርቅ በራሳችን አቅም ለመቋቋም ያደረግነው ጥረት ከኛ ከባለቤቶቹ በላይ የውጭ
መንግስታትና ተቋማት እያደነቁት ይገኛል።በ 1977  ዓ/ም በነበረው ካሁን ያነሰ የህዝብ ቁጥር በአንዳንድ መረጃዎች መሰረት በድርቅ
የሞተው ህዝብ እስከ አንድ ሚልዮን እንደሚደርስ ተገልጸዋል።ተጋነዋል ብንል ግማሽ ሚሊዮን እናድርሰውና አደጋው ምን ያክል የከፋ
እንደነበረ ማሰብ አይሳነንም።የዚህ አመት ድርቅ ለችግር የተጋለጠው ቁጥርና የድርቁ ሁኔታ ከያኔው በጣም የከፋ ሆኖ ሳለ ነው በዚህ
ደረጃ መቋቋም የተቻለው ። እንኳን ለሰው ለእንስሳ መኖ በማቅረብ ከድርቅ ለማዳን የሚሰራ መንግት ሆነ። ኢኮነሚው በተባለው
ደረጃ በአስደናቂ ሁኔታ ባያድግ ኑሮ ይህ እንዴት ይታሰባል። ከዚህ በላይ ትልቁ ማሳያ ግን በየቤቱ የመጣ ለውጥ ነው። ስለ ልማት
ስናወራ ስለ ማህበራዊ ልማትንም በማሰብ ነው። በማህበራዊ ዘርፎች ከ….እስከ የተገኘ ስኬት ተወዳዳሪ የለውም ። አንዳንድ አገሮች
በአንድ የማህበራዊ ዘርፍ ብቻ ስኬት አስመዘገብን ብለው ትልቅ የምርጫ ቅስቀሳ አጀንዳ ሲያደርጉት እያየንና እየሰማን እንገኛለን።
ታድያ በትምህርትና በጤና መስኮች የሚታዩ የጥራት ችግሮች  ለማስተካከል ግዜ የማይሰጣቸው ጉዳዮች እንደሆኑ ሳይዘነጋ። 

ሌላው  ለሰው ልጅ ከሁሉም በላይ ወሳኝ የሚባለው ሰላም ከማረጋገጥ አንጻር ከማድነቅ በላይ ስኬቱን ለመግለጽ ደረጃውን የሚመጥን
ቃል የለኝም ።  በተለይ በተለይ  አውሮፓና አሜሪካ መቋቋም ያልቻሉት  እንዲሁም አፍሪካን በአራቱ መአዝን  እያተራመሰ ያለው
ሽብርተኝነት የተቆጣጠረበት መንገድ ሳይ እንደ ዜጋም የሚሰማኝ እርካታ ወደር የለውም። ከዚህ በኋላስ ይህንን አስደናቂና አመርቂ
ስኬት ይቀጥላል ወይ ? አላውቅም።

ኢህአዴግ እነዚህ  ከላይ የተገለጹ ብልጫዎችና ሌሎች ያልተገለጹ ስኬቶች ያሉት ቢሆንም ከላይ በዝርዝር ያየናቸው መሰረታዊ
ውድቀቶች እንደ ኢህአዴግ ብቻ ሳይሆን እንደአገር ላንዴና ለመጨረሻ ግዜ ብትንትናችን የሚያወጣን ሆኖ ይገኛል ። የድርጅቱ የጤና
ፖሊሲ ‘’መከላከል‘’  እንደሚባል እሰማሎህ። ትርጉሙ ‘’ታሞ ከመማቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ’’  መሆኑ ግልጽ ነው ። ይህ ፖሊሲ
መሥራት ያለበት ከጤናው በላይ ለፖለቲካ አመራሩ ነው። ቀድሞ መጠንቀቅ አንድ ነገር ነው። አሁን በኢህአዴግ እየታየ ያለው ችግር
ግን ችግሩ ጎልቶ አደባባይ ወጥቶ ከኛ ጋር በየካፌው፣በየሆቴሉ፣በየገበያውና በየ ትራንስፖርት አገልግሎት መስጫ አከባቢዎች እየዋለና
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እያደረ ነው። በሙስና ፣በፖለቲካ የአመለካከት ችግር ወይም በሃይማኖት አክራሪነትና መስፋፋት ችግር የሚታሙ ባለስልጣናት
ከኢህአዴግ እይታ ውጭ ስለሆኑ እንዳልሆነ እሙን ነው። ከድርጅቱ  ስራስፈጻሚ  ጀምሮ በሚኒስቴር መሥራ ቤቶችና፣ ሁሉም የክልል
ከፍተኛ አመራሮች ፣ እንደ አ/አበባ መንገዶች ባለስልጣንና ECX በመሳሰሉ አስፈጻሚ መ/ቤቶች አከባቢ  ቢፈትሽ  እንደ ብቅል ተሰጥቶ
ጸሐይ እየሞቀ  መንገድ ላይ ያገኘዋል። እንደ ብረታብረትና እንጅነሪንግ ኮርፖሬሽን’’ ኢብኮ’’ ያሉ የኮራብሽን ችግር እንኳን በጸሐይም
በጨረቃም ወቅት መንገድ ላይ ያለ ጉዳይ ነው እያሉ መ/ቤቶችን መጥቀስ ማን ከማን ትለያለህ  ?  በሚል ትቸዋሎህ። መጥራት
እንዳለበት እሙን ሆኖ የማጥራት ሥራው በጥንቃቄ ካልተያዘ ደግሞ ውጤቱ  ዓሳ ብቻ ሳይሆን ዘንዶም ሊያወጣ የሚችል ይሰማኛል ።
ስለሆነም ጉዳዩ በጥንቃቄ መሰራት እንዳለበት አምናሎህ።

 በአንድ የፖለቲካ ድርጅት ውስጥ ከፖለቲካ ችግር ጋር ተቻችሎ መኖር ማለት ጤናማና የተበላሸ ቲማቲም ለጥቂት ቀናት አብሮ
ማቆየት መሆኑ ነው። ስለዚህ ኢህአዴግ ራሱን በራሱ እንደ ቲማቲሞቹ እያበሰበሰ ለምንም ሳይሆን እንዳይቀር ትንሽ ግዜ አለው ።
ኢህአዴግ አሁን አሁን ከህዝብ ጥቅም በላይ ለግለሰዎች ክብር እየሰጠ ነው፣ መተጋገል በውስጥ ድርጅት እያቆመ ነው፣ ፖሊሲው
የመረዳትና የመተግበር አቅሙ የተዳከመ ሰው ብዙ  ነው ። ያሉትን ቀሪ ሰዓቶች በደምብ ከተጠቀመባቸው ለውጥ መፍጠር ይችላል።
ይህ ለማደረግ የሚፈልግ ከሆነ የሚከፈል መስዋእት መክፈል እንደሚችልና እንደሚገባው በታሪኩ ያውቀዋል። አሁን በአለማችን ያሉ
ከኃያላን አገሮች የሚመደቡ ቻይናና ሩስያ እንዲፈጠሩ ማኦና ስታሊን አንድ ትውልድ ማጥፋታቸው ይነገራል። ይህ ከሰብአዊነትም
ከዴሞክራሲ መርህም አንጻር መወገዝ ያለበት ነው። ኢህአዴግ ግን ብዙ የተመቻቸ ሁኔታ ስላለው በቁጥር ትንሽ ግን ጎምዘዝ የሚሉ
መድሃኒቶችን በመዋጥ  {መስዋእትነት በመክፈል}  ራሱንና አገርን ማዳን ይችላል። በዚህ አጋጣሚ ባለፈው ወር ተጀመሩ ተብለው
በሬድዮና ቴሌቪዥን እየተነገሩን ያሉ የመልካም አስተዳደር ችግር ለመቅረፍ ተወሰዱ እየተባሉ ያሉ እርምጃዎች እየጠበቅነው ካለን
ለውጥ አንጻር ብቻ ሳይሆን በአካሄዱና በአቅጣጫው ‘’አለባብሰው ቢያርሱ በአረም ይመለሱ’’እንዳይሆን ጥርጣሬዎች አሉ። መነሻየ
የሌሎች ክልሎች መረጃው ባይኖረኝም ከአማራ ክልል አንጻር ሳየው የማጥራት አቅጣጫው ከላይ ሳይሆን ከመካከልና ከታች መጀመሩ
እንዲሁም በአፈጻጸም ከኔትዎርክ ያልጸዳ መሆኑ አመላካች ነገሮች ስላሉ ነው ። ሌላው ትልቅ ስጋትም ምልክትም ያለው ነማጥራቱ
ሥራ በከፍተኛ ችግር የተዘፈቁ አመራሮች መታሰር የሚገባቸው እንኳ ቢሆንም መባረር ሲገባቸው ማሸጋሸግ የሚባል አፍራሽ አካሄድ
በማምጣጥ ከበሽታው ለመፋታት የቁርጠኝነት ችግር የመታየት አዝማምያዎች አሉ።

ኢህአዴግን   ‘’ልማት ስላረጋገጥኩ፣ተነጻጻሪ ዴሞክራሲ እንዲሰፍን ስላደረግኩ፣የብሄር ብሄረሰብ መብት እንዲከበር ስላደረግኩ፣ሰላም
ማስፈን ስለቻልኩ፣አማራጭ ፖሊሲ ያላቸው ተቀዋሚዎች ስለሌሉ፣ችግሬን ለህዝብ በግልጽ ማቅረብ በመቻሌና ከኔ የተሻለ አገር
መገንባት የሚችል ኃይል ስለሌለ ህዝቡ ቅሬታ ቢኖረውም ቅሉ ኢህአዴግን መምረጡ አይቀርም ።’’የሚሉ እየሸወዱት እንዳይሆኑ
ጥርጣሬዎች አሉኝ።እነዚህ መነሻዎች በብዙ ምክንያት ከአለማዊ ፖለቲካዊ ሁኔታም ሆነ ከኛ ተጨባጭ ነባራዊ ሁኔታ አኳያ  ስህተት
ናቸው። የኢህአዴግ ብቸኛው ምርጫ ፈጥኖ ለመለወጥ ቆርጦ መነሳትና በተግባር ከህዝብ፣ከአገርና ከድርጅት በላይ ክብር እየሰጣቸው
ካሉ ስማቸውና ታሪካቸው ብቻ ትላልቅ የሆኑ ግን ደግሞ አገር እያጠፉ ካሉ ከፍተኛ አመራሮች ጀምሮ ቆርጦ መጣል ከቻለ ብቻ ነው
እላሎህ።

 ታዋቂው የእግር ኳስ አሰልጣኝ ሞሪኖ የተባለ ሰው  ለቸልሲ ባለውለታ እንደሆነ ሰምቻሎህ፣ወደ ሪያል ማድሪድ ከሄደ በኋላም እንዲሁ
ዉጤታማ አሰልጣኝ ነበር። የአለም ኮኮብ አሰልጣኝ ተብሎ እንደተሸለመም ከጓደኞቼ ሰምቻሎህ ። ዳግም ወደ ቸልሲ ከመተመለሰ
በኋላ በቅርብ ወራት ቡድኑ ደረጃው ወረደ። በስፖርት ጋዜጠኞች አገላለጽ ‘’ውጤት ራቀው።’’ ታድያ ቸልሲ ሞሪኖ ባለውለታችን
ነበርክና ከነውድቀታችን ተቃቅፈን እንኑር አላለም ። ሞሪኖን አባረረ።ቸልሲ ሞሪኖን በማባረር ወደተሻለ መንገድ ይገባል ወይ? ቀጥሎ
የሚታይ ቢሆንም ቸልሲ የወሰደው አማራጭ ግን ከትክክልም በላይ ትክክል ነበር ። ታድያ ኢህአዴግ ከቸልሲ ምን ይማራል? 

ከዚህ መማር ካልቻለ ግን ኢህአዴግ በአለም ታሪክ በአፍሪካ ግዙፍ ወታደራዊ አቅም የነበረው የደርግን ኃይል ያሸነፈ ፣ አገር ክብሯና
መአርጓ ከፍ  የሚያደግ ፖሊሲና ስትራቴጂ መንደፍ የቻለና ፖሊሲዎቹ በተግባር ተሞክረው ውጤታማነታቸው የተረጋገጠ፣ በአለም
ደረጃ  በተለይ በሁሉም የአፍሪካ አገሮች ዘንድ አድናቆት ያተረፈ ድህነትን በመቀነስ በአለማቀፍ ደረጃ የነበረን መጥፎ ስምና ታሪክ
የቀየረና ህዝቡ ሙሉ ድጋፍ እየሰጠው ድርጅት እያለ በራሱና በራሱ ብቻ ለሞት የበቃ ድርጅት በመሆን በአለም አዲስ ታሪክ የሰራ  እና
ሪኮርዱን ለረጅም ዘመናት በስሙ ተመዝግቦ የሚቆይ ድርጅት ይሆናል ። 

እኔ የተሻለች አገር ለማየት  ኢህአዴግ ራሱን ማዳን ቢችል የተሻለ ይሆን ነበር የሚል እምነት ስላለኝ ድርጅቱ ራሱን ለማዳን ማድረግ
ይገባዋል ብየ የማስባቸው ምክረሃሳቦች የሚከተሉት ናቸው፤

 ኢህአዴግ የመጀመርያው ማድረግ አለበት የምለው ከላይ በተደጋጋሚ እንደገለጽኩት  የፖለቲካ ተሃድሶ በማካሄድ
ራሱን ማጥራት መቻል ነው። ልማት ከማረጋገጥም በላይ የቅድምያ ቅድምያ ሊሰጠው የሚገባ ሲሆን አሁን ካለው
ሥር የሰደደ ችግር አንጻር ቀላል ነገር ነው የሚል እምነት የለኝም ።ከላይ ለመግለጽ እንደሞከርኩት ራሱን ወደ
ማጥራት ሲገባ  ዓሳ ወይም አዞ የመያዝ እድል እንዳለው ግልጽ ነው። ያሉትን መልካም አጋጣሚዎችን በትክክል
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ከለየና አሟጦ ከተጠቀመ ውጤታማ እነደሚሆን አያጠራጥርም።  ግን ደግሞ ይህ ባያደርግስ ቸ የተሻለስ ምን
አማራጭ አለውና ነው? እንደኔ እምነት ታግሎ ራሱን በማጥራት ከማዳንና አይኑ እያየ ከመጥፋት የመዳን እድሉ
ትልቅ እንደሆነ ወስጀ ይህንን ማድረግ አለማድረግ ግን በሱ እጅ ያለ ነው። እዚህ ላይ በደምብ የሚሰመርበት ነጥብ
ካለ የማጥራት ሥራው ጨከን ብሎ ከላይኛው አመራር ሊጀምር ይገባል። ይህ ሲሆን የራሱ አባልም ሆነ ህዝቡ
ኢህአዴግ የምር ለለውጥ ተነስተዋል በሚል ትግሉ መደገፍ ይችላል። ከዚህ ጋር በተያያዘ በማጥራት የሚባረር
በየደረጃው ያለ አመራር በጥፋቱ መጠን በህግ የሚጠየቅ እንጂ ለክብሩ እየተባለ የተሻለ እንጀራ ወዳለው ሥራና
ሌላ ኃላፊነት መሾም የዛሬ ማጥራቱም ሆነ የነገ መደባዊ  ትግሉ ገደል የሚጨምር  ነው ።   አሁን በክልላችን
እየሰማነው እንዳለ ከተሠራው ሥራ በላይ ለሚድያ ፍጆታ የማዋል ጉዳይ ከሆነ ከሚሠራው ሥራ በላይ ትልቅ ዋጋ
እንደሚያስከፍለውና ራሱን የማጥራት በሩ እስከ ወድያኛው እንደሚዘጋው እርግጠኛ መሆን ይቻላል ። 

 የጸረ ሙስና ህጉ መሻሻል አለበት።አሁን ያለው ህግ የራሱ ጠንካራ ጎን ያለበት ቢሆንም ባገሪቱ እየታየ ካለው
ከፍተኛ ስግብግብንትና ያገርን ደህንነት አደጋ ላይ እስከሚጥል የሚደርስ የክራይ ሰብሳቢነት ዝቅጠት አሁን ባለው
ህግ ብቻ ማስታገስ ይቻላል የሚል እምነት የለኝም ።በኔ እምነት የሞት ቅጣት ያካተተ የህግ ማሻሻያ ያስፈልገዋል።
እኔ እንደ የህግ ባለሞያነቴ በአንድ ሰው የግድያ ወንጀል ብቻ የግድያ አፈጻጸም ሁኔታው በማየት የሞት ቅጣት
የሚያስወስን አንቀጽ እንዳለን አውቃሎህ ። ታድያ አገር በአሰቃቂ ሁኔታ ለገደለ የሞት ቅጣት የማይበየንበት
ምክንያት ለማንም ሊገባው አይችልም። ይህንን ማሻሻያ ተደርጎም ችግሩን በመሰረቱ ለመቅረፍ እንደሚያስቸግር
ቻይና በሙስና ህጓ የሞት ቅጣት ያካተተችና በበርካታ ሚንስትሮቿ ተግባራዊ ያደረገች ቢሆንም አሁንም ሙስና
የቻይና ችግር ሆኖ እየቀጠለ ይገኛል ።

  ኢህአዴግ ያወጣቸው ማናቸውም ህጎች በማያሻማ መልኩ እንዲፈጸሙ ማድረግ አለበት ።እኔም ሆንኩኝ መላ
ጓደኞቼ  ከምንግባባቸው ጥቂት ነጥቦች መካከል ኢህአዴግ ህግ ለማውጣት የሚዳክረውን ያክል የወጣውን ህግ
ተፈጻሚነት ላይ ክትትልና ቁጥጥር አያደርግም የሚለው ነው። ህጉ ሲወጣስ ሁሉም ባለድርሻና ሞያውና ተሞክሮ
ያላቸው ኢትዮጵያዉያን ያሳተፈ ነው የሚለውም መረጃ ስለሌለኝ አስተያየት ባይኖረኝም ጥያቄ አለኝ።ኢህአዴግ
የወጡ ህጎች  ተግባራዊነት  ላይ  ቁጥጥር  አያደርግም  ብቻ  ሳይሆን  ህጎቹ  የማይተገበሩ  መሆናቸው  ጠንቅቆ
ያውቃል።ይህ  ሁኔታ ደካማ ሲቪል ሰርቫንት እንዲፈጠር ከማድረጉ በተጨማሪ ሄዶ ሄዶ በሕብረተሰቡ ዘንድ
መንግስት ደካማ ነው፣ፍሬ ቢስ ነው የሚለው አስተሳሰብ እንዲሰፋና ህብረተሰቡም ለህጎቹ መገዛት ያለውን ግዴታ
መጣስን ባህል እያደረገው ይሄዳል። እንደዛ እያለ የምንገነባት አገር ምን ልትመስል እንደምትችል ማሰብ ነው።
ለዚህ ማሳያ ሊሆኑኝ የሚችሉ የተወሰኑ ማሳያዎች ልጥቀስ፤ የትራፊክ ህጉ ሾፌሩ ብቻ ሳይሆን ማንኛውም ሰው
ቀበቶ መታጠቅ አለበት እንዲሁም ከ 12  ዓመት እድሜ በታች ያሉ ልጆች ከፊት እንዳይሳፈሩ ይላል። ትራፊክ
ፖሊሱ ይህንን ህግ የማስፈጸም ግዴታ አለበት። ግን አንድም ትራፊክ ፖሊስ ተሳፋሪ ለምን ቀበቶ አልታጠቀም
ብሎ ሲቀጣ ሳይሆን ሲጠይቅ ሰምታቹ ታውቃላቹ? በጭራሽ !  እኛ ደግሞ ህጉ ለትራፊክ ፖሊሱ ተብሎ የወጣ
ይመስል እየለመድነው መጥተን አሁን ህግ እንደወጣለት ሁሉ እስካለማወቅ ደረጃ ደርሰናል። ከብቶች በከተማ
የሚንቀሳቀሱ ከሆነ በመኪና ተጭነው መሆን እንዳለበት ህግ ሆኖ የወጣ ህግ አለን። ህግ መኖሩ የሚያውቅ
ባለከብትና  የወጣውን ህግ  እየተጣሰ  እንደሆነ  የሚያስብ አስፈጻሚ መሥራቤት እንደሌለ  በከተማው በየቀኑ
የምናየው ትእይንት ነው። የድምጽ ብክለት  ህግ  አለን።ከእምነት ቤቶች፣ከንግድ ቤቶችና  በመኪና  ከሚደረጉ
ቅስቀሳዎች የሚወጡ የቤት ውስጥ እቃዎች የሚያነቃንቁ ድምጾች እናውቃቸዋለን። ህግ እየጣስኩ ነው ወይም
ያወጣሁትን ህግ እየተጣሰ ነው የሚል አለ ? ሌላው በመዝናኛና ህዝብ በሚሰበሰብበት አከባቢ ሲጋራ እንዳይጨስ
የሚከለክል ህግ ኢትዮጵያ አላት። ይህንንስ ህግ የሚያውቅ ሰውና ህጉ የሚያስከብር መ/ቤት አለ ።  በጣም
የሚገርመው ደግሞ በትግራይ ክልል የወጣ ጫት መቃምና ማዘዋወር የሚከለክል ህግ አለ ። ህጉ ተጨባጭ
ሁኔታዎችን  በማገናዘብ  በኩል  የነበረው  ግብዝነት  ትተን  ህጉ  ከወጣ ሰሞን  ጀምሮ በየመንገዱ  ጫት ይሸጥ
እንደነበረ፣ አሁን አሁን በሁሉም የትግራይ ከተሞች እንደ ስኳርና ሳሙና ሱቅ ተከፍቶ የሚሸጥና ከሁሉም ክልል
ከተሞች ባልተናነሰ ደረጃ ባህል እየሆነ እንዳለ ወደ ክልሉ የተጓዙ ሰዎች ነግረውኛል። እነዚህን ለአብነት አነሳን
እንጂ ከነዚህ በላይ አገራዊ ፋይዳ ያላቸው ህጎችም ተመሳሳይ ሁኔታ አለ።

ከዚህ ጋር በተያያዘ  የህግ ጥሰቶች እየተድበሰበሱ እያለፉ ነው። ይህ ደግሞ  ኢህአዴግ ይፎክራል እንጂ ምንም
አያደርግም የሚል ቅጽል ሥም እያሰጠው ይገኛል። ተቀዋሚዎች ወደ አጠቃላይ ጥፋት ለመግባት ለልምምድ
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ብለው የሚያደርጓቸው የህግ ጥሰቶች በምንጩ ያተኮረ የማያዳግም እርምጃ መውሰድ የጥፋት መልእክተኞችና
ላኪዎቻቸው  ካልሆኑ  በስተቀር  ማንም  አይቃወምም።  ታድያ  ምክንያቱ  በማይገባን  እየተድበሰበሰና  እነሱም
የልብልብ እየተሰማቸው ሲሄዱ ምን ሊያደርጉ እንደሚችሉ እያየነው ነው ። በአንድ ወቅትም ይህንን የተረዱ
አመጸኞች  አገር  በማሳደግ  ሊያገኙት  ያልቻሉ  የጀግንነት  ካባ  እየታሰሩ  በመፈታት  ‘’ጀግና’’  ሲባሉ  አይተናል
ሰምተናል። የይቅርታና የህግ ማስከበር ትርጉም የተደበላለቀበት ሁኔታም ተፈጥሮ ነበር። ኢህአዴግ የሚናገረው
በሚናገረው  ደረጃ መተግበር አቃተው እያልን ያለነው በተቀዋሚዎች ደረጃ ብቻ ሳይሆን በኤርትራ መንግስት
ጉዳይም ነው።አኔ ምንም እውቀት በሌለኝ ሻብያ ጋር ጦርነት እናካሂድ አናካሂድ አልልም ።ጥቅሙም ጉዳቱም
መመዘን የሚችለው መንግስት ስለሆነ። ማለት የምፈልገው ግን ምንም ማድረግ ጉዳት ካለው መንግስት አስሬ
ፓርላማና ጋዜጠኞች እየጠራ  ምንም አይበል የሚል ነው። 

 የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት፣ የጸረ-ሙስና ኮሚሽንና የህዝብ እምባ ጠባቂ የመሳሰሉ ተቋማት ለቆምለት አላማ
በጽናት እንዲሠሩ ለዚህ አላማ ሙሉ እውቀትና እምነት ያላቸው መሪዎች ከመመደብ ጀምሮ ለተቋማቱ ሙሉ
ነጻነት መስጠትና ማገዝ ያስፈልጋል ። ተጨባጭ የሆነ ለውጥ ለማምጣት የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት ህግ ሲወጣ
ከመጽደቁ  በፊት  በጥልቀት  ከመመርመር  ጀምሮ  ለሾማቸው ምኒስትሮች  እና  ሌሎች  ያስፈጻሚ  መሥራቤት
ኃላፊዎች በአቅም ማነስ ፣በአፈጻጸም ድክመትና በአመለካከት ችግር ውጤታማ ያልሆኑ ተሿሚዎችን በህጉ አግባብ
ከኃላፊነት በማንሳት ጠ/ምኒስትሩ ሌላ ተሿሚ እንዲያቀርቡ ማድረግ መቻል አለበት። ይህንን ማድረግ የድርጅትን
አላማ  በጥራት  ማስፈጸም  ይቻላል።  የጸረ-ሙስና  ኮሚሽን  ከቅርብ  ግዜ  ወዲህ  የተወሰነ  መሻሻል  እንዳለ
እረዳሎህ።ባገሪቱ  ካለው የችግሩ  ስፋትና  ከተቋቋመለት  አላማ  አንጻር  ሲታይ በሚድያ  ከሚያወራው አንጻር
እየሠራሁ ነኝ ካለ የተሳሳተ ይመስለኛል። እዚህ ላይ ራሱን ከሙስና የማጽዳት ጉዳይ እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት
ነው። የህዝብ እምባ ጠባቂ የተባለ ተቋም እንኳን ለምን በጀት እያባከነ እንዳለም እይገባኝም። ምንም ማደረግ
ባለመቻሉ ከህዝቡ ጋር አብሮ እምባው ቢያፈስ ተገቢ ነበር።

 ኢህአዴግ ካቅሙ በላይ ሆኖ ከመንገድ ቢወጣ አገር እንዳትበታተን የማድረግ ኃላፊነት ስላለበት የእውነት ተቀዋሚ
ግን የተሻለ የተደራጀ ኃይል እንዲኖር ተጨማሪ ድጋፍ ማድረግ አለበት ባይ ነኝ። ይህ ካልሆነ ራሱ ለደርግ
በተደጋጋሚ ሲለው እንደምንሰማው ‘’እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል’’ ነው የሚሆነው።

 

ተቀዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶችስ ከኢህአዴግና ከራሳቸው ታሪክ መማር የለባቸውም ?

ኢህአዴግ ‘’አሸባሪ ፣ጸረ-ሰላም፣የብጥብጥ ኃይሎችና ተቀዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች’’ በሚል ይለያቸዋል ። ተግባራቸው ለማንነታቸው
መገለጫ ከመሆኑ አንጻር በስያሜዎቹ ላይ ብዙ ተቃውሞ አይኖረኝም ። እኔም ከምታዘባቸው  ነገሮች  በመነሳት ከፋፍየ ማየቴ
አልቀረም ። ብዙዎቹ አገር አቀፍና ክልላዊ ፓርቲዎች ኢህአዴግን መታገል የሚፈልጉ ህዝቡ ላይ አሉ የሚባሉ ቅሬታዎች በማራገብ
‘’ህዝብ ሆይ ተበድለሃል’’ ከማለት ውጭ እነሱ መንግስት ቢሆኑ ይህንን በደል በምን መልኩ ይፈቱት እንደነበር ሃሳብ ማቅረብ የሚችሉ
አይደሉም። እነዚህ ተቀዋሚዎች በነሱ የሥራ ውጤት ባይሆንም በሆነ ተአምር አገሪቱ በነሱ እጅ ብትወድቅ በምን የፖለቲካ ፍልስፍናና
በምን አቅጣጫ  ይመሯት እነደነበር ሳስብ ውስጤ  ኃይለኛ ፍርሃት ይወረዋል። ለምን ቢባል እንደ አማራጭ ቢታይም ባይታይም
ያዘጋጁት አማራጭ ፖሊሲ እንደሌላቸው በተደረጉ ተደጋጋሚ ምርጫዎችና ሌሎች መድረኮች አይቻቸዋሎህና ነው ።  እንደምናውቀው
ምርጫ  97  ብዙዎቻችን ከኢህአዴግ የተሻለ አማራጭ በሆነ ተአምር የመጣልን መስሎን ሰፍ ብለን በጉግት ስንከታተለው ነበርን።
የሚገርመው ነገር ቅንጅት አማራጭ ፖሊሲ እነዳልነበረው፣ ራሱም እንዳልነበረና ለአገር እንደማይበጅ  ቀድሞ የደረሰበት እኛ  የተማርን
ወጣቶች ሳንሆን አርሶአደሩ ነበር። እኛ ‘’ሾላ በድፍኑ’’ ስናብድ ቆየንና ‘’ምንና ንጋት እያደረ ይጠራል ’’እንዲሉ ባዶ መሆናቸው በኋላ
ስናይ በየውስጣችን የተፈጠረ የግርምት ስሜት አስታውሳሎህ ። የኋላኋላ ደግሞ እንኳን አገር ሊገነቡ  እነሱ ራሳቸው የተገነቡት
ስሚንቶ በሌለው አሸዋ ስለነበር ባጭር ግዜ ፍርክስክሳቸው ወጡ ። ለነገሩ አንድ የቅንጅት የላዕላይ ም/ቤት አባል ነበር የተባለ ሰው
‘’እግዚአብሄር  ኢትዮጵያን  እንደሚወዳት  ያየሁት  ምርጫው እኛ  አለማሸነፋችን  ነው።’’  ብሎ  በሚድያ  ሲናገር  እኮ  ብዙዎቻችን
ሰምተናል። ከዛን ግዜ በኃላ ስንት የድርጅቶች ስያሜ ሰማን? ስንት ፈረሰ ? ስንት ስም ብቻ ይዞ ቀረ ? ሁላችን እናውቀዋለን። ምርጫ
2007  መድረከ የተባለ የፖለቲካ ድርጅት አንድ አመራሩ ‘’ወደ ምርጫ ስንቀርብ በመድረክ አባል ድርጅቶች መካከል በአንዳንድ
የፖለቲካ ጥያቄዎች ላይ ልዩነቶች እያሉን ነው’’ ብሏል ። በኛ በህዝቡና በተቀዋሚ ፓርቲ ነን ባዮች መካከል ያለው  ልዩነቱ በዚህ ደረጃ
ብቻ ነው ። በዚህ ሁኔታ መድረክ ምርጫ 2007 አሸነፈ እንበልና አገሪቱ የምትመራበት የፖለቲካ አቅጣጫ የየትኛው የመድረክ አባል
ድርጅት አስተሳሰብና አቋም ይሆን ነበር ? ነው ወይስ ‘’ምርጫው ባሸነፍን እንጂ በየትኛው የፖለቲካ ፍልስፍና እንደምንመራ ለመወሰን
እነ ፕሮፌሰር ይሳቅ፣ፓስተር ዳኒኤልና አትሌት ኃይሌ ገ/ስላሴ ይዘን በሽምግልና እንወስናለን’’ ለማለት ነው። ‘’በውስጣችን ልዩነት
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ቢኖርም ኢህአዴግን እንፋለማለን’’ ብሎ ወደ ምርጫ መግባት ማለት የመጨረሻ ግቡ ኢህአዴግን መፋለም እንጂ አገር ወደ ተሻለ
ሁኔታ ማሸጋገር እንዳልነበረ ነግረውን ነበር ። 

ሌላው ችግር በየግዜው  እንደ ኮሶ ራሳቸውን እየከፋፈሉ ቁጥራቸው እየበዛ መሄድ ሲሆን እነሱ የዚህ ምክንያቱ ‘’የኢህአዴግ ሴራ’’ ነው
እያሉ ሲነግሩን እንሰማለን። የኢህአዴግ ሴራ ነው አይደለም የሚለው ለሚያውቁት ትተን አንድ የፖለቲካ ድርጅት ራሱን የውስጥና
የውጭ ሴራ ቀድሞ የማወቅና የመከላከል ኃላፊነት ያለው በራሱ እንጂ በፌደራል ፖሊስ ሊሆን አይችልም። ታድያ ራሱን ከኢህአዴግ
ሴራ መከላከል ያልቻለ ፓርቲ እንዴት ነው መንግስት ሆኖ ከሻዕብያ፣ከግብጽ፣ኢትዮጵያን በስጋት ከሚያዩ የአረብ አገሮች፣ጥቅማቸው
እንጂ ስትራቴጂክ ወዳጅነት ከሌላቸው ኃያላን አገሮች እንዲሁም ከውስጥ ኃይሎች ሴራ የሚከላከሉልን? የቅንጅቱ ላዕላይ ምክር ቤት
አባል የነበረ እንዳለው ተመስገን ለፈጣሪ እንኳን እነሱ ጋ አልጣለን አላላቹም ? እኔ ግን ብያሎህ። በመጨረሻ ማለት የምፈልገው እናንተ
ተቀዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች እባካቹ ኢህአዴግ ከታሪኩ የሚማር ነው እና መታደሱ አይቀርም ይሆናል እንጂ አሁን የምናየው ችግር
እየቀጠለ ሄዶ ራሱን የሚያጠፋ ከሆነ መጥፎ አማራጭም ከበጣም መጥፎ አማራጭ ስለሆነ መጥፎም ይሁን የራሳቹ አማራጭ ይዛቹ
የተደራጀ አማራጭ ኃይል ለመሆን ሞክሩ። 

ሌላው ብዙዎቻቹ  ተቀዋሚዎች ከሁሉ በፊት የሚታያቹ ቶሎ አሸንፎ አራት ኪሎ ቤተመንግስት መግባት የሚል ብቻ ስለሆነ በአንድ
አቋም የመጽናት ችግርም ይታይባቹሃል። ህዝቡ የሚመርጠን አመጽ ስንቀሰቅስ ነው ብላቹ ስታስቡ ከህግ ውጭ መሆን፣ አይ ህዝቡ
ምን ግዜም ሰላም ፈላጊ ነው ብላቹ ስታስቡ ሰላማዊ ተቀዋሚ መሆን፣ገንዘብ ያለው ፓርቲ ነው የሚያሸንፈው ብላቹ ስታስቡ ኢትዮጵያ
እንዳትኖር ከሚፈልጉና ሌት ከቀን የሚሰሩ ኃይሎችም ጭምር ተላላኪ በመሆን ገንዘብ መሰብሰብና በገንዘብ ለገዝዋቹ ኃይሎች ፍላጎት
አስፈጻሚ መሆን፣ አንዳንዶቻቹ በተወሰነ ደረጃ ከኢህአዴግ ጋር መቀራረብ ያዋጣል ስትሉ ተቀዋሚ ለስም ብቻ ይዛቹ የተነሳቹሁበትን
ዓላማ በመተው ከኢህአዴግ ጋር መጣበቅ እንዲሁም ሁለቱም እያጣቀሱ ይሻላል ስትሉ እንደ ፔንዱለም ወድያ ወዲህ ስትወዛወዙ
ከአንዱ ሳትሆኑ  የቀራቹ በመሳሰሉ ችግሮች የተተበተባቹ መሆናቹ ይሰማኛል። እዚህ ላይ ሁላችሁም ተቀዋሚ አንድ ሙቀጫ ውስጥ
እያስገባኋቹ አይደለም። ሙሉ በሙሉ ለሙገሳ ደርሳቹኋል ባልልም የተሻለ ጭላንጭል የማይባቹ አንድ ሁለት ድርጅቶች አያሎህ።

ይህንን  ሁሉ ያልኩት ግን በምርጫ ቦርድ ስለሚታወቁና በአገር ዉስጥ ህልውና ስላላቸው ፓርቲዎች ነው ። ውጭ ስለሚገኙና ፖለቲካ
እንደ ክለብ መዝናኛ በማየት በሞቀ አገር፣ቤትና ኑሮ ላይ ሆነው እዚህ ለሚኖር የሥጋ ዘመዳቸው እንዃን ምንም የማያስቡ የገዛ
አገራቸው ባንዴራ በማቃጠል በደስታ የሚሰክሩና ራሳቸውን የፌስቡክ ጀግና ብለው የሾሙትን አያካትትም ። ህዝቡ ልብ ሊለው
የሚገባ ነገር ቢኖር እነዚህ ኃይሎች በረታቸው ውጭ ያደረጉና መንግስት ‘’አሸባሪዎች’’ እያለ የሚጠራቸው፣ ሥራቸው ሁሉ አገርን
ለመድፋት እንጂ ለማቃናት እንዳልሆነ መገንዘብና ማረጋገጥ የሚቻለው አገርን ለመገንጠልና ለመበተን እታገላሎህ የሚለው የእነ ጁሃር
ቡድንና ከኔ በላይ አንድነት ላሳር የሚለው የነ ብርሃኑ ነጋ ቡድን ቀኑ በትክክል ያልለየሁት ባለፈው ሁለት ወር ገደማ  ውስጥ ሁለቱም
ቡድኖች ወክለው ጁሃርና ንአምን ወደ ቪኦኤ{VOA}ቀርበው ‘’ፍቅራችን እስከ መቃብር መሆኑ እወቁልን’’ ማለታቸው ነው። በቅረቡ
ዶክተር ብርሃኑ ለኢህአዴግ ካድሬዎች በየብሔራዊ ድርጅቶቻቸው እየጠራ ጥሪ ሲያቀርብ የህዋሃት ካድሬዎች ሥም ሳይጠራ ማለፉ
ሰምታቹሃል። ካልሰማቹ youtube ውስጥ ገብታቹ Dr.Berhanu Nega’s call to the people regarding the current situation in
Ethiopia  ብላቹ አድምጡት። ታድያ የአንድነት ኃይሎች ነን ባዮች ስልጣን መያዝ አይችሉም እንጂ ገና ስልጣን ሳይዙ በዚህ ደረጃ
ለመለያየት ሲንቀሳቀሱ እንዴት  አገር ለማቃናት ሊሆን ይችላል ? 

ለነዚህ ኃይሎች በዚህ አለም የሌለ ጥሩ መንግስት ማለት ከአገሩና ከአለም ማህበረሰብ ሁሉ የተተፋና የተነጠለ የኤርትራ መንግስት ነው
። ለዚህ ማረጋገጫው ‘’ስለበረደን  እቀፈን ስለደከመን ደግፈን እኛ ኢትዮጵያን የመበተን ህልምህን እዉን እናደርጋለን ። እመነን
ምክንያቱም ኢትዮጵያ ብትበተንም እኛ ሌላ አገር አለን ‘’እያሉ ነው። አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ በአንድ ወቅት ከኢሳት ቴሌቭዥን ጋር
ባደረጉት ቃለ ምልልስ ‘’በአለም እንደ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ያለ ከህዝብ ጋር እየተጋፋ የሚኖር መሪ አላየሁም’’ ማለታቸው በጆራችን
ሰምተናል። ላልሰማቹ youtube ውስጥ ገብታቹ Andargachew tsige Lionizing issayas Afwerki ብላቹ ማየት ትችላላቹ ። የአቶ
አንዳርጋቸው እየገረመን ‘’ሻዕብያ አገር ገንጥሎ አንገቷ ቆርጦ እስትንፋስ አልባ ሊያደርጋት ስለሆነ ሁሉም ነገር ወደ ጦር ግንባር።’’እያለ
ለ 17 አመታት ሙሉ የኢትዮጵያ ወጣት ለእልቂት የተረፈው ደግሞ ለስደት የዳረገው ደርግ እንኳን ሳይቀር ኢትዮጵያውያን ፈላሻዎችን
ለእስራኤል በመሸጥ  በእስራኤል የስለላ  ድርጅት  ሞሳድ አመካኝነት  ካገር  ወጥቶ ከሞት በማምለጥ እንደ  አጎቱ  ኮ/ል  መንግስቱ
ኃ/ማርያም በቁርጠኛ ቀን ካገር በፈረጠጠው ካሳ ከበደ አመካኝነት ከሁለት ወር በፊት  በአሜሪካ በነበረ ስብሰባ ‘’በኔ ይሁንባቹ እመኑኝ
የኤርትራ መንግስትና ፕሬዝዳንት ኢሳያስ የኢትዮጵያን አንድነት ለመጠበቅ ከኛ በላይ ዘብ ቁመዋል ‘’ ሲል መደመጡ ነው። 
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ህዝቡ ካለፈው ታሪኩ የሚማረው ብዙ እንደሆነ ጥርጥር የለውም ።ከታሪካችን ከተማርንባቸው በርካታ ነገሮች አንዱ  ገዢዎች ሁል
ግዜ አንድ የሆነን ህዝብ ልዩነት በመፍጠር መጠቀምያቸው ሊያደርጉት እንደሚፈልጉ ነው ።  በአገራችን ፊውዳሊዝም መቃመቅ
ያላስገባው  የህብረተሰብ ክፍል የለም ። በማናቸውም የአጼዎቹ ዘመናት የእገሌ ህዝብ ደልቶት ነበር የሚባል የለም ። እነሱ እኛን
ከሰው በታች በተለያየ ደረጃ  መድበው ከቤት እንስሳቸው በወረደ ሁኔታ ሲመለከቱንና ትውልዱ ሁሉ የሶቆቃ ኑሮ ለመኖር ሲበይኑበት
ህዝቡ እንኳን ለመሸከም ለማሰብ ከሚከብድ አገዛዝ ራሱን ነጻ ለማውጣት ህብረት እንዳይፈጥር በማሰብ በብሔር፣በአውራጃ፣በዘር
ሃረግና ሌሎች መስፈርቶች እየተከፋፈለ የብሶት ማስተንፈሻ አፈሙዙ ወደ ገዢዎች ሳይሆን ወደ እርስበርሱ እንዲዞር ለማድረግ
ሞክረው ባሰቡት ደረጃ ባይሆንም ተሳክቶላቸዋል ። ህዝቡ በየአከባቢው ራሳቸው ገዥዎች በሰጡት የአዝማችነትና የራስነት መአርግ
የተሸከሙ ከየአብራኩ በወጡ ሰዎች እየተመራ እርስበርሱ ሲተላለቅ ቆይተዋል። ህዝቡ ሴፉን ወደነሱ እንዳያዞር በማሰብ የእርስ በርስ
ጥላቻው እየሰፋ እንዲሄድ ሲያደርጉት ቆይቷል ። እነዚህ የሁሉም ህዝብ ደም መጣጭና አጥንት ሰባሪ ገዢዎች በአከባቢ ተወላጅነት
ወይም በብሔር ሥም ‘’የኛ‘’ ብለን  እንድንጠራቸው አድርገውናል። ይህ አስተሳሰብ ያኔ በዘመነ ፊውዳሊዝም እና ፋሽሲዝም ብቻ
ሳይሆን አሁንም ድረስ በወጣቱ ትውልድም ጭምር  ያለ አስተሳሰብ መሆኑ ነው።

 ዮሐንስና አሉላ የትግራይ ብቻ ቴድሮስ፣ምኒልክ፣ኃ/ስላሴና በላይ ዘለቀ የአማራ ብቻ ወ.ዘ.ተ አድርገን የማናስብ ስንቶቻችን ነን?
ከአሉላና በላይ ዘለቀ ውጭ እነዚህ ገዢዎች ሁሉም በሁሉም ህዝብ ትክሻ ላይ የየራሳቸው የጭቆና ቀንበር ያሸከሙ ናቸው። ሁሉም
የጭቆና ግዛታቸው ለማስፋፋት ሲሉ ህዝቡን በመሳርያነት ተጠቅመው ጥፋት ፈጽመዋል ።ጣልያን አገራችን በወረረበ ወቅት ኃ/ስላሴ
ወደ እንግሊዝ ከመሸሻቸው  በስተቀር ሁሉም ደግሞ አገርን ከውጭ ወራሪ ለመከላከል ሕይወታቸው ለመስዋእት በማዘጋጀት እንደ
ተራ ወታደር ተዋግተውና አዋግተው አገር ከወራሪ አድነዋል መስዋእት የሆኑ ናቸው። የነዚህ መሪዎች መጥፎም ሆነ በጎ ታሪክ የኛ
የሁላችን የኢትዮጵያውያን ታሪክ ነው። ምኒልክ የጭቆና ግዛቱ ለማስፋፋት በኦሮሞና ደቡብ ህዝቦች የፈጸመው ጭፍጨፋና በአድዋ
ለጥቁር ህዝቦች በሙሉ ብርሃን ፈንጣቂና ላገራችን የዘላለም ኩራት የሆነው ታሪክ የሠራ መሪ ነው። ሁለቱም የታሪክ ገጽታዎቹ የኛ
የሁላችን ኢትዮጵያውያን ታሪክ ናቸው። ዮሐንስ በወሎ ሞስሊሞች የፈጸመው በደል አለ ። ደግሞ በቀይ ባህር በኩል የመጣን
ተደጋጋሚ የውጭ ወረራ የመከተና በሱዳን በኩል ከመጣው የድርቡሽ ወራሪ ኃይል ጋር ሲዋጋ ራሱን አሳልፎ የሰጠ ንጉስ ነው
።የቴድሮስም ተደጋግሞ የተነገረንና እየተነገረን ያለ ስለሆነ ሁላችን እናውቀዋለን ። ይህ ሁሉ ታሪክ የሁላችን ታሪክ ነው ። ታድያ ከላይ
ለመግለጽ እንደሞከርኩት ገዢዎች ለተወለዱበት ብሔር አስበው ሳይሆን ለራሳቸው ጥቅምና ክብር ሲሉ በገዢዎች መካከል ለነበረ
የግዛት ማስፋፋት የእርስበርስ ግጭታቸው ላይ ህዝቡን መጠቀምያ አደረጉትና ‘’እገሌ የኛ እገሌ የነሱ’’የሚለው አስተሳሰብ ህዝቡ
ጭንቅላት ውስጥም ሰርጎ እንዲገባ አደረጉት። ይህ አስተሳሰብ  በዚህ ክፍለዘመን  ዉስጥ ለምንገኝ ዜጎችም ተረፎ አሁንም ድረስ
ችግራችን ሆኖ እየቀጠለ ይገኛል ። በአማራ ክልል አከባቢ ለተፈጠሩ ገዢዎች ህዝቡ እንደራሱ ተወካዮች ስለሚያያቸው በራሱና
በሌላው ህዝብ  ላይ የፈጸሙት  ግፍ ወደ ጎን በመተው  ያልነበራቸው ታሪክም እየጨመረ ሲያሽሞነሙናቸውና  የነበራቸው ጉድለት
ለመሸፋፈን ሲሞክር ይታያል። ቁጥራቸው በርከት ያሉ ሰፊ አገራዊ እይታ እንዳላቸው  የሚነገርላቸው አማርኛ ተናጋሪ ደራስያንና
የተውኔት  አዘጋጆች  በህግ  ተገድቦ  የተሰጣቸው  ይመስል  የሚያዘጋጁትና  የሚጽፉት  ስለማንና  ስለማን  ብቻ  እንደሆነ  ሁላችን
እናውቀዋለን። የተወሰኑ ትያትሮች ለማየት ችየ ነበር። እነዚህ የተውኔት ጸሐፍትና አዘጋጆች ከደርግ ውጭ ስለ አለፉት ገዢዎች ሲጽፉ
በድክመትም በጥንካሬም የነበራቸው ታሪክ እንዳለ በማቅረብ ህዝቡና አሁን ያሉ ፖለቲከኞች ከሁለቱም አቅጣጫ  እንዲማሩበት
የሚያደርግ  ሳይሆን  ጥሩ ጥሩ እየተመረጠ አንዳንዴም እየተጨመረበት ይሰሩታል። ለምን ቢባል ጸሐፍያኑና አዘጋጆቹ ያ ታሪክ
የገዢዎች ሳይሆን የነሱ ታሪክ፣ የማንነታቸው ታሪክ አድርገው ስለሚቆጥሩት ነው። እነዚህ ሰዎች ለምን የአሉላ፣የዮሐንስ፣የአብዲሳ አጋ
ወ.ዘ.ተ ተውኔት፣ ዘፈንና ሌሎች የኪነ-ጥበብ ሥራዎች በየመድረኩ ሲያቀርቡ አንመለከትም አንሰማም? ሌላው ቀርቶ በክልሉ የተፈጠሩ
ገዢዎች እርስ በርሳቸው የፈጸሙት መጥፎ ነገር እንኳ ሳይቀር እንደ ታሪክ ህዝቡ እንዲያውቀው አያደርጉም ። ምሳሌ ማንሳት ካስፈለገ
እኛ ስለ ኃ/ሥላሴ ብዙ ዘምረናል። ስለ በላይ ዘለቀም እንዲሁ ። የምንወደው፣የምናደንቀውና የምንኮራበት በላይ ዘለቀ በምንዘምርለት
ኃ/ሥላሴ ስለመሰቀሉ ለማውራት ግን ይተናነቀናል። አሁንም ለምን የሚል ከመጣ የኛ የክልሉ ተወላጆች ገመናችን ነዋ  !  የትግራይ
ጸሐፍት የተባሉትም ቢሆን ተመሳሳይ ችግር እናያለን ። ዮሐንስ ስለ ሰራቸው ገድሎች እንጂ ስለ ዮሐንስ ጉድለት አለማንሳት እንዲሁም
ስለ አማራ ገዢዎች አለመጻፍ  ከጻፉ ደግሞ የበደሉትን ብቻ የማተኮር ሁኔታ አለ ።

ይህ ሁኔታ በህዝቡና በምሁሩ ብቻ የተገደበ የአስተሳሰብ ችግር እንዳይመስላቹ ። በሥልጣን ላይ ያሉ ሰዎችና በየክልሎቹ ያሉ
መንግስታትም ጭምር የሚታይ ነው ። የአድዋ ድል ሲከበር የትግርኛ ቴሌቭዥን ፕሮግራም ብትከታተሉ የሚወራው ስለ አሉላና ባሻይ
አውዓሎም ብቻ እንጂ ምኒልክ ስሙ ላይነሳ ይችላል። ወይም ምስሉ ብቻ ልንመለከት እንችላለን ። ስለ አሉላ መነገሩ ግድ ነው ብቻ
ሳይሆን እንድናውቀው ያልተደረገ የተለየ ኢትዮጵያዊ ጀግና ነው። ስለ አድዋ ሲነሳ ግን ምኒልክን ያለማክበር፣ ያለማድነቅና ያለማድመቅ
ግን በደሉት የሚባለው ብቻ ወደ አእምሮ በማምጣት ጭፍን ጥላቻ ከመሆን ባለፈ ሌላ ትርጉም ሊሰጠው አይችልም ። በአማራ
የቴሌቭዥን ፕሮግራምም ከሌሎች ክልሎች ዘምተው የተለየ ታሪክ ስለ ሰሩ ጀግኖች ሊባል በሚገባው ደረጃ አይነገርም። ከዚህ ጋር
በተያያዘ በኦሮምያ አከባቢም ተመሳሳይ ወይም ከዚህ የከፋ ሁኔታ እንታዘባለን። አንድ ዴሞክራሲያዊ ድርጅት አሁን ባለው የኢትዮጵያ
ነባራዊ ሁኔታ ህዝቦችን የሚያቀራርብና በገዢዎች ምክንያት የተፈጠረው የቅራኔ ስሜት እንዲጠፋ ፍቅር እንደመስበክ የምኒልክን ጥፋት
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እያነሱ ከአማራነት ጋር በሚያያዝ መልኩ የተለያዩ ‘’ቂያሜያቹ እንዳትረሱ’’ የምያሰኙ ሥራዎች ሲሠራ ይታያል። ለዚህም ነው ከፍ ብሎ
ጠባብነትና ትምክህት በአንዳንድ አመራሮች ጉያ ውስጥም ተሸጉጦ እንዳለ ለመግለጽ የሞከርኩት።

ከላይ ዘርዘር  ባለ መልኩ ለመግለጽ እንደተሞከረው ብዙህነታችን  በሚገባ ምናልባትም ከሚገባው ውጭ በሌላ አቅጠጫ እስከ
መጠቀምም የሄደበት አዝማምያ እያየን  ስለሆነ ብዙም ባልተሰራበት በልዩነት ውስጥ ባለ አንድነት ዙርያ ሰፊ ሥራ መሠራት ይገባዋል።
የህዝቦች አንድነት የሚጠናከረው አመት በሌላ አመት በተተካ ህዳር ላይ በፌዴረሽን ም/ቤት አስተባባሪነት በሚከበር የጭፈራ በአልና
ሁለት ጎሳዎች ተጋጩ ሲባል  የእርቅ ውይይት ተካሄደ የሚለውን ዜና ተከትሎ ሰዎች እጅ ለእጅ ተያይዘው ‘’ታርቀናል አንድ ነን’’
የሚል መልእክት ለማስተላለፍ በመሞከር አይደለም። ታሪኮችና ወቅታዊ ሁኔታዎችን በማጣቀስ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን
ተሳታፊ በማድረግ የማያቋርጥ ተከታታይነት ያላቸው የፓናል ውይይቶችን፣ በዚህ ዙርያ የሚታዩ አሉታዊ ስሜቶች እየተከታተሉ
በሚድያ፣በተለያዩ  የመገናኛ ብዙኃንና የህዝብ መድረኮችን በመጠቀም አጥፊነቱ፣ነውርነቱና  አሳፋሪነቱ በሚያሳይ መልኩ መሠራት
ይገባዋል። በአስተዳደሮችና ሌሎች የመንግስት አካላት ተመሳሳይ የአመለካከት ችግር ሲታይ አስተዳደራዊ እርምጃዎችን በመውሰድ
እንዲታረም ማድረግ ይገባል። አሁን እየሆነ ባለው መልኩ ከቀጠለ ግን የፌደራሊም ሥርአታችን የተዘመረለትን ያክል በአለም ፊት
የጥፋት እና የብተና ማሳያ ተደርጎ እንደሚታይ አያጠራጥርም። በኔ እምነት የኛ ፌደራሊዝም ከነበርንበት አገራዊ ሁኔታና ብዝኃነታችን
አንጻር ተመራጭ ሆኖ እያለ ኢህአዴግ ያመጣውን ጥሩ አማራጭ በአግባቡ መምራት ስላልቻለ ብቻ አማራጩ የጥፋት አማራጭ ተደርጎ
የአለም ተሞክሮ ሆኖ የሚታይበት አጋጣሚ ዝግ አይደለም።

 እኛ እንደ ህዝብ  መንግስትንም ሆነ ማንኛውም የፖለቲካ ድርጅት ሳንጠብቅ በየአከባቢያችን ማለትም በየስራ ቦታችን፣ በጎረቤታችን፣
በየትምህርት ቤታችን ወዘተ ፍቅራችንና አንድነታችን የሚያጠናክሩ ተግባራት ማድረግ አለብን እላሎህ። ታሪካዊ ግጭቶቻችን ሳይሆን
ታሪካዊ  አንድነታችንና  ትስስራችን  በመስበክ  በግጭታችን  ትርፍ  ለማግኘት  ለሚቋምጡ ኃይሎች  እናሳፍራቸው።  ይህ  ባናደርግ
ከማንኛውም የፖለቲካ ኃይል በላይ ተጎጂዎች እኛ መሆናችን በቅርቡ በክልላችን በሰሜን ጎንደር ከቅማንት የማንነት ጥያቄ በተያያዘ
በተለይ ግን በኦሮምያና ጋምቤላ ክልሎች የተከሰቱ ግጭቶች ጥርት ባለ ሁኔታ አይተነቸዋል። እንደ ህዝብ መቃወም ባለብን መቃወም
ተገቢነት አለው ። በቅርቡ እንዳየናቸው የህግ አግባብ የጣሱና የሌላ ኃይል መጠቀምያ በመሆን የሚገለጽ መሆን ግን አይገባውም።

 ደግሞስ ከላይ በተወሰነ ደረጃ ለመጠቃቀስ እንደተሞከረው ኢህአዴግ ችግሩን አይቶ አገር እንዲያድን ይረዳው ዘንድ ያሉበትን ችግሮች
ተዘርዝሮ ቀረበ እንጂ ኢህአዴግ ለዝች አገር የሠራው መልካም ነገር በማን ዘመነ መንግስት ነው የተሠራው  ?  ያለፉት የአገራችን
ሥርአቶች እንተውና አሁን ማን የምትባል የአፍሪካ አገር ነች በዚህ አጭር አመታት ብቻ ይህንን ያክል ርዝመት ያለው የባቡር መንገድ
በመገንባት የህዝብ ችግር ለመፍታት የሠራች፣ማን አገር ናት ባጭር ግዜ ይህንን ያክል ህዝብ ከድህነት ማውጣት የቻለች፣ በመቶ ሺዎች
ቤት እየሰራች ለህዝብ በብድር ያከፋፈለች፣ ሥራ አጥ በተበራከተበት አለም ራሷ አደራጅታ ብድር ሰጥታ ሥራ ያስያዘች፣ማን የሚሏት
አገር ናት ከፍተኛ በጀት መድባ ያገር ውስጥ ባለሃብትን ያበረታታች ? ማን ናት በዚህ አጭር ግዜ ብቻ ይህን ያክል የገጠርና የከተማ
ህዝብ ኤሌትሪክ በማስፋፋት ህዝቡ ከጨለማ ያላቀቀች፣የስልክ መገናኛ አገልግሎት እንዲያገኝ ያደረገች፣ያሁሉ ሺዎች ኪ/ሜትር መንገድ
በመሥራት በገጠርና በከተማ የነበረ ልዩነት ያጠበበች፣ በዛን ግዜ ሊያገኘው ይቅር ሊያስበው እንኳን የማይችለው የገጠር ህዝብ ይህንን
ያክል የትምህርት፣የጤናና የንጹህ ውሃ አቅርቦት እንዲዳረስ ያደረገች አገር ማን ናት?  በኛ በህዝብ ዘንድም  ‘’በእጅ ያለ ወርቅ’’
እንደሚባለው አይነት ችግር እንዳለ አስተውላሎህ። ጠላቶቻችን እንኳን የመጣው ለውጥ ጠንቅቀው እያወቁት አገሪቱና ህዝቧ በዚህ
ሁኔታ  ከቀጠሉ  ነገ  ‘’ካደረች  አትቆረጠሙም’’  በሚል  ስሜት  ነው  አገሪቱ  ለመበተን  የቻሉትን  ሁሉ  እያደረጉ  ያሉ።  ሌሎች
እንደመንግስተሰማያት የሚመኙትና የራቃቸው እኛ ስናገኘው እንደቀላል ነገር እናየዋለን ወይም እናጣጥለዋለን ። መንግስት ይህንን
ለውጥ በጥሬው ከመለፍለፍ ባለፈ ያመጣውን ለውጥ ለህዝብ ስሜት በሚሰጥ መልኩ የማቅረብ ችግር  እንዳለበት አምናሎህ።
ከጥቂቶች በስተቀር የህዝብ ጀሮና አይን ናቸው የሚባሉ አርቲስቶች ያለውን ጥሩ ነገር መግለጽ ኢህአዴግን መደገፍ ብቻ አድርገው
በማሰብ ዝምታን የሚመርጡ ወይም ከሌላው ተቀዋሚ እኩል ክፉ ክፉ ካላወሩ ከህዝብ የሚነጠሉ የሚመስላቸው ናቸው። ነገርን ነገር
ያነሳዋል እንዲሉ አንድ ምሳሌ ላንሳ፤ በጣም የምናደንቀው አርቲስት ቴዲ አፍሮ በአርት ሥራው ምርጥ አርቲስት እንደሆነ አምናሎህ።
ስለ አገር ፍቅር ሲናገርም ሆነ ሲዘፍን እሰማሎህ። አገራችንን ከምንም በላይ ከፍ ከፍ እያደረገ ስለሚገኝ ህዳሴ ግድብ ምንም ማለት
አልፈለገም ፣አይፈልግምም ። ኢትዮጵያ ለቅኝ ገዢዎች ተምበርክካ አታውቅም የሚል ሁላችንም የሚያስማማን ሲሆን ይህ በቴዲም
በሌሎችም ሲዘፈንለት እሰማሎህ ከዚህ በኋላም መዘፈን አለበት። የአባይ ጉዳይ ግን በድህነታችንና በግብጽ ተጽእኖ ሥር ወድቆ ምንም
ማድረግ እንደማንችል አምነን የስድብና የእርግማን ዘፈኖች ስናዥጎደጉድለት ቆይተናል። አሁን ግድቡ የኢትዮጵያ በሌሎች ተጽእኖ
አልኖርም ብላ ባሸናፊነት የወጣችበትን ምልክቷ፣ ሃወልቷ፣ ባንዴራዋና ክብሯ ሆኖ በአለማቀፍ ደረጃ ከፍ ከፍ ሲያደርጋት ባለችው
የስነ-ጥበብ ችሎታ ከመዘመር በላይ የአገር ፍቅር በምን ሊገለጽ ይችላል ? ወጣቱ በእግር ኳስ በስፖርት ንቅናቄ ፈጥረዋል ባለበት ወቅት
ቴዲ ስለ ዋልያ ቡድናችን መዝፈኑ አውቃሎህ ። በድማሚትና በዶዘር አቧራው እየጨሰና አገርን ከፍ እያደረገ ያለ ግን ዋልያችን ሳይሆን
አባያችን ነው ። ታድያ ለምን ሲባል መልሱ ግልጽ ነው። ግድቡ የሠራው ኢህአዴግ ስለሆነ ። በአንድ ወቅት የገዢው ፓርቲ አባል
ስለነገረኝ ብዙም ትርጉም ሳልሰጠው ያለፍኩት አንድ ነገር ትዝ አስባለኝ። በአንድ የውይይት መድረክ ‘’ቴዲ እኮ ታዋቂ እንጂ አዋቂ
አይደለም።’’ መባሉ
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ለሁሉም አገሮችና  ህዝቦች  በተለይ  ለዝች  አገርና  ለዚህ  ህዝብ  ከምንም ነገር  በላይ  በርግጥ  ከልማት በላይም  ጭምር  ቅድምያ
የሚያስፈልጋት ሰላም መሆኑ በብዙ አጋጣሚዎች ለማየት ችለናል።ኢኮነሚው በማሳደግ ብቻ ሰላም ማረጋገጥ እንደማይቻል ብቻ
ሳይሆን የትኛውም ደረጃ የደረሰ ልማት በአንድ ሌሊት መፍረስ እንደሚችል በታሪክ ብቻ ሳይሆን አሁን እያየን እንገናኛለን ። ዩክሬን
ድሃ ስለሆነች አይደለችም ከሁለት አመት በፊት ጀምሮ ትርምስምስ የገባትና የተወሰነ አካሏ ተቆርሶ ወደ ሩስያ እስከመሄድ የደረሰችው።
ናይጀርያ  ከአፍሪካ  ትልቋ  የኢኮነሚ  ባለቤት  መሆኗ  ሁላችን  እናውቃለን  ።  በቦኮሐራም  ምክንያት  አገሪቱ  መንግስት  እንዳላት
በሚያጠራጥር ሁኔታ ህዝቡ በከፍተኛ ችግርና የደህንነት ስጋት ውስጥ እየኖረ ይገኛል ብቻ ሳይሆን በርካታ የሰሜን ምስራቃዊ ናይጀርያ
ወረዳዎች አሁንም በአሸባሪው አስተዳደር ሥር ወድቀው ይገኛሉ ። ቡድኑ እ.አ.አ ከ 2009 ወዲህ 20.000  ህዝብ ሲገደል 2.3 ሚልዮን
ህዝብ ደግሞ ከአከባቢው ተፈናቅለዋል። ከዚህ ህዝብ ሩብ ሚልዮኑ ከናይጀርያ ወጥቶ የተሰደደ ነው ።ኮንጎ ከአፍሪካ በማእድን ኃብቷ
የታወቀች አገር እንደሆነች እናውቃለን። ይሁን እንጂ ሰላሟ ከእጇ ወጥቶ በሰላም አስከባሪ እንደምትጠበቅም ጭምር እናውቃለን ።98
ከመቶ ገደማ ገቢዋ በነዳጅ ላይ የተመሰረተው ደቡብ ሱዳንም እንዲሁ። ስለሆነም  ከሰላም በላይ ምንም ነገር የለምና ሰላማችን
ከእጃችን ሳናስወጣ ራሳችን እንጠብቃት ።

ሰላም ከእጅ ሲወጣ አገሪቱ የእነማን መጫወቻ ሜዳ እንደምትሆንና በኋላ ህዝቡና የአገሪቱ  የፖለቲካ ድርጅቶች በሙሉ በአንድ ድምጽ
ሰላም ተመልሳ እንድትምጣ በጋራ ቢንቀሳቀሱም ሆነ በየእምነት ቤታቸው ቢጸልዩ ሰላም ብቻ ሳትሆን አገር ራሷ ከነሱ ርቃ እየሄደች
እንደሆነች የሚረዱት ዘግይተው ነው። አባቶቻችን ሲተርቱ ‘’ምሳሌ አታድርገኝ ምሳሌ ግን አታሳጣኝ።’’ ይላሉ ።እዚህ ላይም የሩቅ
ዘመን ሳይሆን አሁን እየሆነ ካለው ነገር አንስተን በማየት ከላይ የተነሳው ሀሳብ ከሥነ-ሃሳብ ትንታኔ ውጭ ተጨባጭ ስጋት መሆኑ
ያረጋግጥልና፤

 ዩክሬን ከሁለት ሦስት ምርጫ ወዲህ መንግስት የሚመረጠው በህዝቡ ፍላጎት ሳይሆን በህዝብ ካርድ ሽፋን ‘’በቀለም አብዮት’’ መሆኑ
ብዙ ግዜ ሰምተን ይሆናል። የሰማነው እውነት ነው።አሁን ላለው ቀውስ ምክንያት የሆነው ምርጫ ሲቃረብ እስክምርጫው አቅል ያጡ
‘’የቀለም አብዮተኞች’’  ፕሬዝዳንቱ ይውረድ በሚል ‘’የህዝብ’’  አመጽ አስነሱ ዩክሬን ወደ ትርምስ ገባች። በዚህ መካከል ጉዳዩ
ይመለከተናል በሚል ሩስያ በአንድ በኩል ምእራባውያን በሌላ በኩል ወደ ዩክሬን ገብተው የውግያ ቀጠና ለይተው ተዋጉ ሩስያ ክረምያ
የምትባል  ግዛት  ወደ  ራሷ  በመውሰድ ምእራባውያን  ደግሞ ይላላከናል  የሚሉት መንግስት  ክየቭ  ላይ  በማስቀመጥ የተጠናቀቀ
ቢመስልም አሁንም በውግያ ትገኛለች።ይህ የምናወራው የሩቅ ዘመን ምሳሌ ሳይሆን ሦስት አመት እንኳን ያልሞላው ነው። ሊብያ
የህዝብ አመጽ ተካሄደ ተብሎ በምእራባውያን ቀጥተኛ ጣልቃገብነት ምን እንደሆነ ሁላችን ስለምናውቀው መዘርዘር አልፈልግም።
ልማታዊ ባትሆንም ሰላማዊ የነበረች ሊብያ ከጋዳፊ በኋላ ሰላሟ መራቁ ብቻ ሳይሆን አንድ አገር አንድ መንግስት መሆን አቅቷት
በሁለት መንግስትና በሁለት ፓርላማ ተከፋፍላ በውግያ ትገኛለች ። ሁለቱ መንግስታት የማያስተዳድሯቸው ደግሞ  ISIS  ጨምሮ
የተለያዩ እስላማዊ ታጣቂዎች ያስተዳድሯቸዋል። በቅርቡ አንድ ጋዳፊ ለመጣል በተደረገ ውግያ ሊብያ የነበረና ጋዳፊን የገደሉት
ታጣቂዎች የጋዳፊ የወርቅ ሽጉጥ ይዘው ሲጨፍሩ እዛው የነበረ ጋብርኤል ጌትሃውስ [Gabriel Gatehouse] የተባለ የ BBC  ጋዜጠኛ
‘’My search for Gaddafi’s Gun’’  በተቀራራቢ ትርጉሙ ‘’የጋዳፊ ወርቅ ሽጉጥ ፍለጋ’’ ብሎ በሰየመው ጉዞው ዳግም ወደ ሊብያ
ሚስራታ ወደ ተባለ ቦታ  በመሄድ እነዛ ነጻነት ለዘላለሙ በሊብያ ብቻ ሳይሆን በአለም ያመጡ እስኪመስል ድረስ ሲጭፍሩ የነበሩ
ታጣቂዎች የጋዳፊ ሬሳ ይዘው ወደ ቤቱ ወስደው ያስረከቡት የሚስራታ የተከበረ ባላባት የሆነ አንዋር ሳዋን የሚባል ሰው አግኝቶ ያኔ
የነበረው ፈንጠዝያ አስታውሶ በወቅቱ ሲመኙት የነበረ አግኝተውት እንደሆነ ሲጠይቀው የተመኙት ማግኘት ይቅርና ያቺ ሰላማዊ
ሊብያ እንኳን ማግኘት እንዳልቻሉ የገለጸበት ሁኔታ የነገሩ ክብደት የሚያስረዳ ነበር። ‘’አንድ እባቡ ጭንቅላቱ መተን ብንገድለውም
እባቦች ሆነው መጡብን’’  ብሎታል። ወሮበላዎች አገሪቱ ወደ ትርምስ ማስገባታቸውና በዛን ወቅት ወርቅ ሽጉጥ ይዘው ሲጨፍሩ
ካያቸው ወጣት ታጣቂዎች መካከል ጎልቶ ይታይ የነበረዉ ወጣት በኋላ በነበረው የእርስበርስ ውግያ መገደሉ በመግለጽ ያለፈው ነገር
በጸጸት እስከመግለጽ ደርሷል። 

ከአራት አመታት በፊት ገደማ ‘’የአረብ አብዮት’’ ተከትሎ ሰለባ ከሆኑ አገሮች አንዷ ሶርያ ስትሆን በዚህ ሰበብ ሰላሟ ከተናጋ በኋላ
አሁን ሶርያ የምእራባውያን፣ የሩስያ፣ የሳውዲ፣ የኢራን፣ የቱርክ፣ የ ISIS፣ የሶርያ መንግስትና የተለያዩ የሶርያ ተቀዋሚ ኃይሎች የጦር
አውድማ ሆና እየቀጠለች ትገኛለች ። ለሞት የተዳረገው የሶርያ ህዝብ ትተን ከ 6.000.000 በላይ ሶርያዊ ከቀየው ተፈናቅለዋል ።ይህ
ማለት የትግራይ፣የቤንሻንጉልና ጋምቤላ ህዝቦች በሙሉ ገደማ እንደመሰደድ እንደሆነ ልብ ይሏል። በአሁኑ ወቅት በአለም ስደተኞች
በማምረት የመጀመርያዋ አገር ሶርያ ሆናለች ። የየመን ጉዳይ ደግሞ በቅርበት እየተከታተልነው ያለን ይመስለኛል። በየመን ‘’በአብዮቱ’’
ማግስት የተፈጠረ ብጥብጥ ተከትሎ የመናውያን ሰላማቸውና አገራቸው ከእጃቸው ወጥቶ በሳውዲ አረብያ አስተባባሪነት ለየመን ብቻ
አስባ ይሁን ወይም ለኛ በሚመለከት አጀንዳ ይዛ ባይታወቅም ግብጽን ጨምሮ ሞሮኮ፣ ጆዳን፣ ሱዳን፣ የተባበሩት አረብ ኢሚሬቶች፣
ኩዌት፣ ኳታር፣ ባሕሬን አሜሪካ በመረጃ እንዲሁም ሶማልያ የአየርና የባህር ክልሏ በመፍቀድ በአንድ በኩል ኢራንና ሌሎች በስውር
እጃቸው ያስገቡ በሌላ በኩል ሆነው የመን በሁለት ወር ውስጥ ብቻ ቤቶቿ ሁሉ ወደ ስሚንቶ፣አሸዋና ብሉኬት የቀየረ ክስተት ተፈጥሮ
የመናውያን ሌላው ቀርቶ ሶማልያ እንኳን ልታስጠልለን ትችላለች ብለው በስደት ወደ ሰላሟን በሰላም አስከባሪ የምታስጠብቀው
ሶማልያም ጭምር እየሸሹ ይገኛሉ። የጭንቅ ቀን ሲመጣ ይህም አማራጭ ነው ። የኢራቅ ጉዳይ በውጭ ኃይሎች ጣልቃገብነት ሳዳም
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ሁሴን ከስልጣን ከወረደ የተወሰኑ አመታት ቢያልፈውም አገሪቱ እስከ ዛሬ ቀን ድረስ በቀን የስንት ሰው ደም እየፈሰሰ እንዳለ የየቀን ዜና
ስለሆነ ሁላችን እናውቀዋለን ። ኢራቃውያን መሞት ሳይሰለቻቸው አሁንም ይሞታሉ ።አለማቀፍ ሚድያ ግን የኢራቃውያን የሞት ዜና
መዘገብ  ስለሰለቸው  አሁን  ትቶታል።  ሁሉም  ኢራቃውያን  ከነ  ዲክታተሪያዊ  አመራሩ  ሳዳም  ሁሴን  ተመልሶ  ቢመጣ  እንደ
መንግስተሰማያት ባዩት ነበር። አሁን ግን ሁሉም ነገር ከሁሉም ኢራቃውያን እጅ ውጭ ስለሆነ ምንም ማድረግ አይችሉም ።

ኢትዮጵያ ወደዚህ ችግር እንዳትገባ ዋስትና አላት ወይ ብለን ስናይ የአባቶቻችን አባባል እዚህ ላይ ይነሳል ።’’ምሳሌ አያሳጠን’’የሚል
አባባል ።አገራችን ብዙ ምሳሌ አግኝታለች ። ከሁሉም በላይ ዋስትናችን ግን ህዝቡ ነው ። ህዝቡ መማር ካለበት ከተጠቀሱት አገሮች
በላይ በቅርቡ በአገራችን በተለያዩ አከባቢዎች የታዩ የሁከት ምልክት ሄዶ ሄዶ ጉዞው ወደዚህ ነበር ። ህዝብና መንግስት በሚገባ
ማጤን የሚገባቸው የሚመስለኝ በምክንያትነት እየተነሱ ወደ ተጠቀሰው ችግር ሊያመሩን የሚችሉ የአገራችን የደህንነት ስጋቶች ወይም
አደጋዎች አሉ ። እነሱም፤

 የኃይማኖት አክራርነትና ጽንፈኝነት አገሪቱ ወደ መጥፎ ሁኔታ ሊመራት የሚችል ከባድ ዳመና አለ ። መንግስት የኃይማኖት
መቻቻል አስመልክቶ ሰፊ የቅስቀሳ ሥራ እየሰራ ቢሆንም፣  የኃይማኖቶች የጋራ መማክርት ጉባኤ እነዲመሰረቱ ድጋፍ
ብያደርግም የሰራው ሥራ የራሱ እወንታዊ ተጽእኖ አይኖረውም ባይባልም ጉዳዩ ከነዚህ በላይ ይመስለኛል ። እስልምናን
ሽፋን ያደረገ  አክራሪነት በተግባር ታይቷል። በተደጋጋሚ እንደሰማሁት ይህንን ለማቀጣጠል የሚያስችሉ  በየክልሉ የሚታዩ
ምልክቶች አሉ። መጥቀስ ካስፈለገ በአማራ ክልል በደቡብ ወሎ የተወሰኑ አከባቢዎችና በኦሮምያ ልዩ ዞን፣በኦሮምያ ክልል
ብዙ ግዜ የኦነግ አባላት የፖለቲካ ክስረት ሲገጥማቸው በእስልምና ሽፋን እንደሚንቀሳቀሱ ከመስማታችን በተጨማሪ በባሌና
ቀሌም ወለጋ  አከባቢዎች የታዩ  አደገኛ ምልክቶች፣  በቤንሻንጉል ክልል ሥሙ ለግዜው ብረሳውም በውጭ የሚደገፍ
እስልምና አክራሪ ቡድን ትጥቅ አንስቶ እስከ  መዋጋት ደርሶ የነበረ ነው ። በሱማሌ ክልል የአልኢትሃድ አባላት የነበሩ
ተደራጅተው  ምህረት  ገቡ  ቢባልም  እኔ  በጣም  ጥርጣሬ  አለኝ።  በአ/አበባ  በወጣቱ  አከባቢ  የሚታዩ  ደስ  የማይሉ
አዝማምያዎች አያሎህ። በክርስትና እምነት ማለትም በኦርቶዶክስ አከባቢ  የፖለቲካ ፍላጎት በኃይማኖት ሽፋን ለማስፈጸም
የሚሰሩ ኃይሎችና ጎልተው ያልወጡ አደረጃጀቶች እንዳሉ አመላካች ወሬዎች አሉ።

 ብሔራዊ ትምክህትና  ብሔራዊ ጠባብነት  ከፖለቲካዊ ትርጉማቸው ባሻገር  ፖለቲከኞች ህዝብን  መጠቀምያ  ለማድረግ
በማሰብ ወደ  ህዝቡ አስተሳሰብ እንዲጋባ  መደረጉ  በየአከባቢያችንና  በየምንንቀሳቀስባቸው ቦታዎችና  መዝናኛ  ቦታዎች
እንደቀልድም ሆነ የምር የሚነሱ ሃሳቦች ጉዟቸው ወዴት ወዴት እንደሆነ መረዳት ይቻላል።

 የፖለቲካ  አክራሪነት  ይባል  አይባል  ባላውቅም  ጤናማ  ከሆነ  የፖለቲካ  ፉክክር  ውጭ  የሆኑ  ስሜቶች፣  ቅስቀሳዎችና
እንቅስቃሴዎች ጎልተው የሚታዩባት አገር እየሆነች እንደሆነ እያየነው ነው።

 ብዙ  ሙህራን  እየተናገሩ  እንዳሉትና  በቅርቡ  በግብጽ  ሚድያዎች፣  ምሁራንና  ፖለቲከኞች  እየተራገበ  እንዳለው
መንግስታችንም  መንግስት  ስለሆነ  ይገባዋል  ብየ  እንደማስበው ግብጽ  ከዲፕሎማሲ ባሻገር  ትልቅ  ዝግጅት እያደረገች
እንደሆነች በተለያየ መንገድ እየሸተተን ይገኛል ። መንግስት በሻዕብያ ጉዳይ አልጠበቅኩትም ነበር ቢል እንደመንግስት
ተቀባይነት ባይኖረውም እንደ ሰው ልትቀበላቸው የምትችላቸው ጉዳዮች ይኖራሉ ። በግብጽ ያላሰብኩት ገጠመኝ ቢል ግን
‘’እኔ  እግዝአብሄር  አለ  ብየ  ስተወው,,,,,,,,,,,,’’አይነት  ነው የሚሆነው።ለማንኛውም ግብጽ  ከዲፕሎማሲ ማዶ የብሄራዊ
ደህንነታችን ስጋት ሆና እየመጣች ነች ። 

 የኃያላን አገሮች በተለይ የምእራባውያን አገራችንን የቻይና አሽከርና ለአፍሪካ አገሮች ‘’የመጥፎ’’ ትምህርት ቤት አድርገው
እያዩዋት እንደሆኑ አንዳንድ አለማቀፍ ሚድያዎች በማየትና በምርጫ ሰሞን የሚያደርጉት እንቅስቃሴ በማየት ብቻ መፍረድ
ይቻላል። ያሉዋቸው የ NGO  ብዛት፣ገንዘብ፣ቴክኖሎጂ፣ በውስጣችን ያሉ የፖለቲካ አክራሪነትና የነሱ አገልጋይ በመሆን
ዜግነት ወይም ገንዘብ ለማግኘት የሚቋምጡ  በርካታ ዜጎች መኖራቸው ሳይ ስጋቱ ከባድ መሆኑ አስባሎህ። በካፌ ቁጭ
ብለን ስንከራከር አንዳንድ ጓደኞቼ ‘’ምእራባውያን ሽብርተኝነት እስካለ ድረስ ከወያኔ ጋር መጣላት አይችሉም’’  የሚል
አስተሳሰብ ሲያራምዱ እኔ ብዙ አይዋጥልኝም። ምክንያቴ ደግሞ እነሱ ‘’ስትራተጂክ ጥቅም እንጂ ስትራተጂክ ወዳጅ የለም።’’
በሚል መርህ ስለሚመሩ ነው ።

 የተወሰኑ የአረብ አገሮችና ዜጎች ኢትዮጵያን በተሳሳተ ታሪክና ሥም የሚያውቋት መሆናቸው ሌላው የአገራችን ስጋት ነው።
የኔ ስጋት ኢህአዴግ እንደሚለው በቅጀት ጠላት ማብዛት ሳይሆን እነዚህ አገሮች እድልና ግዜ ሲያገኙ ምን እንደሚያደርጉ
እስከማየት መጠበቅ ያለብን አይመስለኝም ። የኳታርና የሳውዲ አረብያ ጉዳይ መንግስት ከግብጽ ለይቶ እያያቸው ከሆነ
እየተሳሳተ እንደሆነ ጥርጥር የለውም።
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 ሌላው እንደማንኛውም አገር ብቻ ሳይሆን ከሌላው አለም በተለየ ሁኔታ አለማቀፍ አሸባሪዎች በተለይ አልሸባብ ኢትዮጵያን
ታርጌት ያደረጋት መሆኑና ሁሉም ሽብርተኞን ኢትዮጵያን ትርምስምሷ ለማውጣት  ሌት ከቀን እየሰሩ መሆናቸው  ይህች
አገር እንዃን መንግስቷ ተናግቶ ደከም ብላ ያደረች ቀን ምን ሊያደርጉን እንደሚችሉ ማሰብ የሚያስቸግር አይመስለኝም።
ሌላው ክፍለአለም ትተን  የአፍሪካ  አገሮች  ብናይ  ማሊ፣ናይጀርያ፣ካሜሮን፣  ኒጀር፣ቻድ፣ሶማሊያ፣ሊብያ፣  ግብጽ፣  ኬንያ፣
ሴንትራል አፍሪካ፣ ቱኒዝያ፣ አልጀርያ፣ ኡጋንዳና ሌሎች ሽብርተኝነት ሲያተራምሳቸው ለአንዳንዱ ደግሞ ሽብርትኝነት ዋነኛ
ብሄራዊ ስጋታቸው ሆነዋል። እኛ ጋር ለምን ይህ ሁሉ አልሆነም ብንል የህዝቡ ተሳትፎ እንደተጠበቀ ሆኖ ጠንካራ የጸጥታ
ተቋማት መኖራቸው ነው። እነዚህ የጸጥታ ተቋማት ጠንክረው የሚቀጥሉ ደግሞ ጠንካራ መንግስት ሲኖር ስለሆነ መንግስት
መስራት ያለበት መስራት እንደሚገባው እያስገነዘብን እኛም ጠንካራ  የጸጥታ ተቋማት እንዲኖሩን ማገዝ ብንችል ለኢህአዴግ
እንደማገዝ ብቻ ተደርጎ መታየት የለበትም።በቀጥታ ከደህንነታን የተቆራኘ ስለሆነም ጭምር ነው።

 የኤርትራ መንግስት ኢትዮጵያን ለመበተን ማንኛውም ቀዳዳ እየፈለገ የሚገኝ መሆኑ መጥቀስ ለቀባሪ መርዶ አይነት ስለሆነ
ብዙ ማውራት አያስፈልግም።

በአጠቃላይ እነዚህ በኔ እይታ እና አቅም የጠቀስኳቸው ስጋቶች እንጂ መንግስትና የዘርፉ ሙሁራን የአገራችን ብሔራዊ ስጋቶች ከዚህ
በላይ እንደሚተነትኗቸው ግልጽ ነው ።

እስካሁን ከብዙ በጥቂቱ በውስጣዊና አለማቀፋዊ ፖለቲካዊና ጸጥታዊ ሁኔታ አስመልክተን ብዙ ነገር አንስተን አወራን ።እኛ ከሩቅ ብቻ
ሳይሆን በራሳችንም በርካታ ትምህርት ያገኘን ሰዎች ነን። ምርጫ 1997 ተከትሎ የሁከት ጥሪ ቀርበልን ብልጦች ነገሩ በመረዳት እጅና
እግራችን ሰብስበን ሁኔታው በርቀት ስንከታተል ቀየን በወቅቱ ስሜታዊነት ያሳወረን ደግሞ እውነት መስሎን በቁጭት ወደ አመጽ
ገባንና የእሳት ራት ሆነን ቀረን ። እነዛ እውነት መስሏቸው ጥሪ ተቀብለው የገቡና ደመከልብ ሆነው የቀሩ አንዴ ከመቃብራቸው
ተነስተው እነዛ ግፋ በለው ሲሏቸው የነበሩ የቅንጅት አመራሮችና ልጆቻቸው የትና በምን አይነት የቅንጦት ህይወት እየኖሩ እንዳሉና
አመራሮቹ ከነሱ ሞት በኋላ ለመንግስት ተሳስተናል ብለው ይቅርታ መጠየቃቸው እንዲሁም የሟቾቹ እናቶችስ ምን እንደሚመስሉ
ማየት ቢችሉ ምን ባሉ ነበር ። ችግሩ ግን ተፈጥሮ ሁለተኛ እድል የማትሰጥ መሆኗ ነው። በነገራችን ላይ ይህ አሁን ለኤርትራው ዘመቻ
ትጥቅ ይሆነው ዘንድ  የዩኒቨርስቲ ሰኔት ሳይሆን የግንቦት ሰባት መማክርት ጉባኤ በወሰነው መሰረት የፕሮፌሰርነት መአርግ የተሰጠው
ዶክተር ብርሃኑ ነጋ በ 97 ምርጫ ወቅት በመስቀል አደባባይ ቅንጅት በጠራው ሰልፍ ሁሉም የቅንጅት አመራርና ህዝቡ በነቂስ ወጥቶ
አደባባይ ሲገኝ ዶክተር ብርሃኑ ብቻ እንዳልተገኘ ስንቶቻችን እናውቃለን ? በወቅቱ በቅንጅት አባላት ዘንድ ብዙ የተቀለደበት ቢሆንም
እሱ አለው ተብሎ እንደተነገረን መንገዱ ሁሉ ሰው ሞልቶ ማለፍያ ማጣቱ ቢሆንም መስቀል አደባባይ ያለመገኘቱ ምክንያት ‘’ሰዉ
ቀስቅሰን ስሜታዊ ስላደረግነው ችግር ሊፈጠር ይችላል። በመሆኑም አይምሬ ወያኔ ደግሞ የሚያደርገው ያውቃል’’  በሚል ስጋት
እንደሆነ  የቅንጅት ላዕላይ ም/ቤት አባላትም በግልጽ ሲያነሱት የነበረ ጉዳይ ነው።‘እንዳውም ዶክተር ብርሃኑ ለአንድ የቅንጅት አመራር
‘’መንገዱ ስለተዘጋጋ ማለፍያ አጥቸ ተመለስኩ’’  ሲለው ‘’እኛማ ወያኔ ሄሊኮፕተር ስለላከልን መስቀል አደባባይ ደርሰናል።’’  ብሎ
እንዳለው አሁን ሳይሆን በወቅቱ እንደኔ የቅንጅት ደጋፊ የነበራቹ ሰዎች አምታቹኋል። በዛን ወቅት በቂ ትምህርት ወስደናል ተብሎ
ሲታሰብ በቅርቡ በኦሮምያ ያጋጠመ ሁከት ስናይ ደግሞ ለኛ  ለአገርና  ለሰላም ወዳድ ህዝቦች አብዝተን  እንድንጨነቅና  አርቀን
እንድናስብ ያደረገን ጉዳይ ሆኖ  ነው የሚሰማኝ ። 

ውድ ወገኖቼ ይህች ሰላም አሁን በኛ እጅ እያለች ለራሳችን ህይወት፣ ለቤተሰቦቻችን ደህንነትና ቀጣይ ተስፋ እንዲሁም የእለት ጉርስም
ጭምር  ስንል መስዋእት ከፍለንም ቢሆን እንጠብቃት ። በአገራችን ሰላም ስላለ ባገሪቱ ከፍተኛ የኢንቨስትመንት ፍሰት መጣ። በቅርቡ
በአለማቀፍ ተቋማት በወጣው  መረጃ መሰረት ኢትዮጵያ በአፍሪካ ሦስተኛ የውጭ ኢንቨስትመንት የሳበች አገር መሆኗ ተገልጿል።
ይህ ኢንቨስትመንት አምርቶ ወደ ውጭ በመላክ ዶላር ማምጣቱ እንደተጠበቀ ሆኖ ለህዝቡ ትልቁ ፋይዳ የሚኖረው የኛና የቤተሰባችን
የህይወት ዋስትና የሆነ የሥራ እድል ማግኘታችን ነው። በዚህ ሰፊ የኢንቨስትመንት እድል ስንት ሰው ተቀጥሮ የራሱና የቤተሰቡ ረሃብ
ማስታገሱን መገመት ነው።  ቦኮሐራም በናይጀርያ በየቀኑ በሚወስዳቸው የሽብር እርምጃዎች ሰላሟ በመታወኩ ምክንያት ወደ አገሪቱ
ከገባው የውጭ ኢንቨስትመንት መካከል 17  ከመቶ አገሪቱን ጥለው ወጥተዋል ። አገራችን ሰላም ስላለ ብቻ ነው የአፍሪካ ሕብረት
መቀመጫው አ/አበባ የሆነው ። አፍሪካ ሕብረት እዚህ በመኖሩ ብቻ ስንት አለማቀፍ ድርጅቶች መቀመጫቸው አ/አበባ እንዳደረጉ
እናስብ። ሌሎች አለማቀፍ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ሳንጨምር ዲፕሎማቲክ ማሕበረሰቡ ብቻ ከአንድ መቶ አስር
በላይ አ/አበባ መከተማቸው የወጣቷ አገር የደቡብ ሱዳን ዲፐሎማቲክ ኮድ በማየት ብቻ መገመት ይቻላል። በያንዳንዱ ኤምባሲ ስንት
ኢትዮጵያዉያን ተቀጥረው ቤተሰባቸው እንደሚያስተዳድሩ በማሰብ አገራችን ሰላሟ ቢደፈርስ በቅርቡ በየመን እንዳየነው ሁሉም
ሚስዮኖች ጥለው ሲወጡ ያ ሁሉ ሺ ህዝብ ምን ይውጠው ?  አገራችን ሰላም ስላለ በርካታ አህጉር አቀፍና አለማቀፍ ኮንፈረንሶች
እያስተናገደች ትገኛለች። ባለፈው አመት የአለም የኢኮነሚ ፎሮም በአ/አበባ በተካሄደበት ወቅት ጋዜጠኞች፣አጃቢ የጸጥታ ሰዎችና
የፕሮቶኮል ሰዎች ሳይጨምር ከ አምስት ሺ በላይ ተሳታፊ እንደነበሩ የተባበሩት መንግስታት ባወጣው ዘገባ አይተናል ። እነዚህ ሰዎች
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የት ነው የሚመገቡ ? የት ይተኛሉ ? በማን ትራንስፖርት ይንቀሳቀሳሉ ? ወ.ዘ.ተ ። በዚህ ኮንፈረንስ ተጠቃሚው አንድ አካል፣አንድ
የሥራ ዘርፍ ወይም የተወሰነ አከባቢ እንዳልሆነ መረዳት ይቻላል። ለዝያውም እኮ ከነዚህ ውስጥ በርካታዎቹ እግረመንገዳቸው አገር
ይጎበኛሉ፣ እቃ ይገዛሉ። ይህ ሁሉ በሰላም መኖር ምክንያት ነው። ስለ  NGO’s  ፣ ስለ ቱሪስትና የመሳሰሉ እያነሳን ብዙ ማውራት
እንችላለን። ይህ ሁሉ ያወራነው ከኢኮነሚ ጠቀሜታ ብቻ ነው። ስለሆነም ሰላም ለሁሉም መሰረት መሆኑና ይህ ከለሌ ከከፍተኛ ባለ
ጸጋዎች እስከ ጎዳና አደር ጉዳቱ ከፍተኛ መሆኑ መረዳት ይቻላል።

 አገር ሰላም ካልሆነ ገበሬው ምርቱን መሸጥ አይችልም ብቻ ሳይሆን ማምረትም አይችልም። አለማምረቱ ብቻ ሳይሆን በቅርቡ
በአንዳንድ የኦሮምያ ገጠር አከባቢዎች ‘’የተወሰኑ ወጣቶች እየጨፈሩ መጥተው ቤታችን ከነ ሙሉ ንብረቱ  አቃጠሉት’’  ብለው
ሲያለቅሱ እንዳየናቸው ገበሬው በሰላም በቤቱም መኖር አይችልም ። ወጣቱ መማር፣ሥራ መሥራት፣ራሱን መቀየርና መኖር አይችልም
ብቻ ሳይሆን የችግሩ ዋና ሰለባ ይሆናል። የትላልቅ ህንጻ  [mall]  ባለቤቶች ህንጻዎቻቸው በየመንደሩ ተደራጅተው በሚንቀሳቀሱ
ወሮበሎች የሚዘረፍ መሆኑ ብቻ ሳይሆን የተለያዩ መሳርያ ያነገቡ ቡድኖች ምሽግ ሆኖ ሲታኮሱበት ፍርክስክሱ የሚወጣ ይሆናል።
ባለሃብቶች ባለ መኪኖች በሰላም ወጥተው መመለስ አይችሉም ብቻ ሳይሆን መኪኖቻቸው እቤት እንኳን በሰላም ማቆም አይችሉም ።
ጎደና ተዳዳሪው ረሃቡ ችሎ በሰላም መተኛት የሚናፍቅ ይሆናል። ይህ ለምን ይሆናል ከተባለ በአመጽና ሁከት መንግስት ለመጣል
ሙከራ ማድረግ የሚቻል ቢሆንም ከዝያ በኋላ ግን አዲስ መንግስት ነኝ የሚል ኃይል መኖር ስለማችል ነው። ኢህአዴግ ‘’እንደዚህ
አይነት ችግር ቢፈጠር ኢትዮጵያ ትብተናለች እንጂ አገር ሆና አትቀጥልም ።’’ ሲለን ከፕሮፖጋንዳ ያለፈ የማይመስለን ብዙ ነን ።ምንም
እንኳን ባገሪቱ እንደዚህ ሁኔታ ቢፈጠር ተቀዋሚዎችን ብቻ ተጠያቂ ማድረግ ባይቻልም  አሁን አሁን ስናየው ግን ‘’አገር ሆና
አትቀጥልም’’ የሚለው አባባል ጋሀድ ሆኖ እየታየን ይመስለኛል ።

 ይህ  ባይሆን  አገራችንና  ህዝቦቿ  የአለማቀፍ  ሚድያዎች ማድመቅያ  ሆነው ይቀራሉ።  በአለም  ሰላም  ማስከበር  የምትደነቀውና
የምትሞካሸው አገራችን በኛ ፍላጎትና ስምምነት ሳይሆን ‘’በአለማቀፍ ማሕበረሰብ’’ ጫና ሰላሟ ቁጥሩ በበዛ ‘’የአለም ሰላም አስከባሪ
ኃይል’’  እንድትጠበቅና እስካሁን ተከብሮ የቆየው ሁለተኛ በፈለግነው ግዜ ላናገኛት መሬቷ ለቅኝ ገዢዎች እናስረክባታለን። አባይ
ሳይገደብ ተበላሽቶ መቅረቱና ወደ ነበርንበት አቅመ ደካማነታችን መመለሳችን ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ የቃሊቲ ቆሻሻ ወራጅ ዉሃ
ሳይቀር የት እንደገባ የምትከታተው ግብጽ ይህን ያህል ቀዳዳ በምን ደረጃ ልትጠቀምበት እንደምትችል በአገራችን ያጋጠሙ ግጭቶች
ወደ ራሷ ጥቅም ለመቀየር በአገሯና በአከባቢ አገሮች እያደረገችው ያለ መሯሯጥ ብቻ አይቶ መረዳት አያስቸግርም። ስለሆነም ይህች
ሰላም ከመንግስት በላይ ባለ ሃብቱ ይጠብቃት፣ተማሪው ይጠበቃት፣ ወጣቱ ይጠብቃት፣ ገበሬው ይጠብቃት፣ነጋዴው ይጠብቃት
‘’እየየውም ሲደላ ነው’’ እንደሚባለው ንግድም አገርና ገዢ ሲኖር ነውና፣ ጎደና ተዳዳሪውም ይጠብቃት ‘’ከቀዳዳ ይሻላል ጨምዳዳ’’
እንደሚባለው ተርቦና ታርዞ በሰላም መተኛትም አማራጭ ሊሆን ይችላልና። በአጠቃላይ ይህች ሰላም ከመንግስትና ከማንኛውም
የፖለቲካ ድርጅት በላይ ህዝቡ ይጠብቃት ። ሌላው ሁሉ እንተወው አገር ግን ሊኖረን ይገባል። አገር ሁሉ ‘’ጫታ’’ ይሁን አቦ!! በሌላ

ጽሁፍ በሰላም ያገናኘን  ።

ሰላምወርቅ ሁላገር

ከአ/አበባ

የካቲት 2008 ዓ/ም
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