
               

“   የደሮ ፖለቲካ”
   አበበ ሐይለ 06-16-16

          “  ”  በአሁኑ ወቅት በዓለማችን እየተካሔደ ያለው ፖለቲካ የደሮዋ ፖለቲካ ነው። ባልበላውም እበትነዋለሁ ዓይነት።

    “   “         ይህ የደሮ ፖለቲካ የጀመረው አረብ ስፕሪነግ በሚል ስያሜ ከቱኒዝያ ጀምሮ ሊቢያ፤ ግብጽ፤ ሶርያ ወዘተ

  ያዳረሰውን ነው።

             እነዚህ ሐገራት የነበራቸው ስርኣት የአምባ ገነን ስርዓት ቢሆንም በተነጻጻሪ ሉኣላዊነታቸው የተከበረ ይብዛም ይነስ

             አምባገነናዊ ቢሆንም ስርኣት የነበራቸው ማንኛውም ዜጋ ጥዋት ከቤቱ ሲዋጣ ማታ ወደ ቤቱ እንደሚመለስ

              እርጋጠኛ የነበረበት ነበር። አሁን ግን ይህ የሚባል ስርዓት የሌላቸው በጎበዝ አለቃ የሚተዳደሩ፤ ጥዋት ሲወጡ

       ማታ በሰላም ለመመለሳቸው እርግጠኛ የማይሆኑበት ወቅት ላይ ይገኛሉ።

             ከላይ የጠቀስኩዋቸው አገራት አሁን ያሉበት ሁኔታ ሲታይ ቀና አስተሳሰብ ያለበት ሰው ለጠላቱም አይመኘውም።

             ስለነዚህ አገራት ብዙ ማለት ይቻላል። ሁላችንም እየተከታተልነው ስለሆነ አንዱ ነጋሪ ሌላው ሰሚ የሚሆንበት

           መንገድ የለም። ባጠቃላይ የፈራረሱ ዓቅም የሌላቸው ስርዓትና ህግ የሚባል ፈጽሞ የጠፋበት ሆነዋል።

               ይህ የደሮ ፖለቲካ ዓለምን እየተፈታተነ ያለ ክስተት ነው። እኛም አንድ አካል እንደመሆናችን ብቅ ጥልቅ ሲል

            ይታያል። እስካሁን ድረስ በህዝቡ ብርታትና አልበገር ባይነትና በሐገሪቱ በተዘረጋው የአገር ደህንነት መዋቅር

           ጥንካሬ በተለያዩ ጊዝያት መልካቸውን እየቀያየሩ ከውስጥም ከውጭም በተቀናጀ መልኩ የመጡ አገርን የማተራመስ

  ሙከራዎች ሲያከሽፍ ቆይተዋል።

            እስቲ አንዳንዶቹን እንቃኛቸው። ቀደም ሲል የነበሩት በሶማሊያ፤ በጋምቤላ ትተን በቅርቡ በኦሮሚያ የተከሰተው

               ግርግር መነሻው የአዲስ አበባ ከአጎራባች የኦሮምያ ዞኖች ጋር የተቀናጀ ማስተር ፐላን ነው በሚል ሽፋን የብዙ ሰው

            ሒወት መጥፋትን በብዙ ሚልዮን የሚቆጠር የሐገርና የሕዝብ ንብረት ወድመዋል። የጠፋው ሒወትና ንብረት

             ባጠቃላይ የኢትዮጵያ ቢሆንም ቀጥታ ተጠቂ የሆነው ግን ደሐውና ሰላም ወዳዱ የኦሮሚያ ሕዝብ ነው።

             የወደመው መሰረተ ልማት፡ ንብረት ለኦሮሞ ሕዝብ ቀን ተቀን ሲጠቀምበት የነበረ ነው፡፡ በመውደሙ ደግሞ

              ቀጥታ የችግሩ ሰለባ የሆነው ያው ኦሮሞው ነው። ግርግሩ ሕዝባዊ መሰረት ያልነበረው መሆኑ በቀላሉ በቁጥጥር

              ስር መዋሉ አንድ ማስረጃ ነው። የሕዝብ ዓመጽ የፈለገው ያህል ወታደር ቢሰለፍ በቀላሉ ሊገታው እንደማይችል

            ብዙ አብነቶች መጥቃስ ይቻላል። ዋናው ነገር ግን መጨረሻው ወዴት እንደሆነና እንደሚያመራ ሳታስረግጥ

     መጀመር መጨረሻው ውድመተና ጥፋት ብቻ ነው።



            በኦሮሚያ የተቀሰቀሰው ግጭት ሽፋኑ ዲሞክራሲያዊ ይሁን እንጂ ውስጡ የሌላ እጅ ስለነበረበት ዓመጹ

              ያነጣጠረው በስርዓቱ ሳይሆን ወንድሙ በሆነው የሌላ ብሔር ተወላጅ ነበር። አማራና ትግሬ ይውጣ ብሎ የትግል

         ስልት ሲጀመር የመከነ ኣመጽ መሆኑ የፖለቲካ ሳይንትስት መሆን አይጠይቅም።

             የዚህ ቁስል ሳይሽር በኦሮሚያ ያልተሳካላቸው አዲስ አጀንዳ በመያዝ በሰሜን ጎንደር ሰሞኑን ብቅ ብለዋል።

            መንግስት ያሳየውን ሆደ ሰፊነትና ትእግስት የሚደነቅ ቢሆንም ራሳቸውን መከላከል እየቻሉ በህገ ወጦች

             ሒወታቸው ያጡት የጸጥታ አስከባሪዎች ደም ግን መንግስት ተጠያቂዎችን ወደ ፍርድ በማቅረብ ሕገ መንግስቱ

             በሚፈቅደው መሰረት ተገቢውን ፍርዳቸው እንዲያገኙ ማድረግ ለሰላም ወዳዱ ካሳ ሲሆን ለሕገ ወጦቹ ደግሞ

      ማንም ከሕግ በላይ እንዳልሆነ ተገቢውን ትምህርት ይሰጣል።

     “  ”       ይህን ካልኩኝ፤ የግርግሩ መነሻ ሽፋኑ የወልቃይት ማንነት የሚል ሽፋን ይሰጠው እንጂ ዋናው ቁምነገሩ ወድያው

           ነበር ፍንትው ብሎ የተጋለጠው። ግርግር ፈጣሪዎቹ ይዘውት የወጡት መፈክር እንደተለመደው የተጠናወታቸው

               የዘር መፈክር ነበር። በዚህ ዘር አንገዛም፤ ይህ ዘር ከክልላችን ይውጣ ሆኖ ከዛም አልፎ በሰላም ለዓመታት

               አብሮአቸው የኖረ የሌላ ክልል ተወላጅ ንብረት እየለዩ ማፍረስና ማቃጠ ል ነበር የተያያዙት። ታድያ ይህ ከደሮዋ

     ባልበላውም እበትነዋሁ እንዳለችው በምን ይለያል።

              የወልቃይት ማንነትስ የሚወስነው ጎንደር ባለ አራት ኮከብ ሆቴል የሰፈረው የግለሰዎች ጥርቅም ነው ወይስ ራሱ

           የወልቃይት ሕዝብ ነው። የወልቃይት ሕዝብ ይህ ዓይነት ጥያቄ ቢኖረው ጥያቄው ለማንሳት 25  ዓመት

   “  ”  አይፈጅበትም። ባንድ ወቅት ከፍተኛ ሙሁሩ የጉንቦት 7  ሊቀመንበር ዶር.     ብርሀኑ ነጋ ለተከታዮቻቸው ያሉት

 “             ‘  አለ፤ ይህን መንግስት ለመጣል የምንከተለው ስልት ማንኛውም ቁልፍ ባገኘነው አጋጣሚ ሁሉ መጫን ነው ፤

             ሲሉ የእውር ድንብር አካሔዳቸውን ይፋ አድርገው ነበር። ምናልባትም በአገራችን እየታየ ያለው ከዚህ የተቀዳ

            ሳይሆን አይቀርም። የምትጫነው ቁልፍ የትኛው ነው፤ ምን ውጤትስ ለማግኘት ነው የሚለው ጉዳያቸው

           አይደለም። ምክንያቱም መመሪያቸው እንደደሮዋ ባልበላውም እበትነዋለሁ ነው። በሌላ አነጋገር እኔ ስልጣን

           ካልያዝኩ የተከበረች፤ አንድነትዋን የጠበቀች፤ በልማት ጎዳና እየተምዘገዘገች ያለች አገር ማየት አይፈልጉም። አውቆ

              የተኛ ቢቀሰቅሱት አይሰማም እንዲሉ መሪዎች ነን አሰተባባሪዎች ነን የሚሉ ሁሉ አገራዊ ሳይሆን የራሳቸው የሆነ

            የስልጣን ጥማት በሽታ የተጠናወታቸው ስለሆነ የማመዛዘን ኣቅማቸው ወደው ሳይሆን የጋረዳቸው የስልጣን

 ጥማት አዛብቶታል።

                ሌላው ዜጋ ግን እነሱ አፋቸውን በከፈቱ ቁጥር ውጤት ለሌለው መክነፍ አቁሞ በችግር ጊዜ የማንም በጎ ፈቃድ

           የማይፈልግባት ዞሮ መግቢያውና መጠጊያ የሆነችውን ሐገሩ ከማንኛውም ግርግርና ሁከት መጠበቅ ግዴታ

       አለበት። መሪን መጠየቅ ፤መገሰጽ፤ አደብ ማስያዝ ከነዚህ እንጀምር።


