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ድንቄም የፖለቲካ ልሂቃን!

ይገርማል ከሜሪላንድ

አሜሪካ አገር ከገባሁ እነሆ 35ኛ አመቴን ይዤአለሁ፡፡ ወደዛሬዋ መኖሪያየ ሜሪላንድ

ከመምጣቴ በፊት በሌሎች ስቴቶች ኖሬአለሁ፡፡ እንደ ሜሪላንድ ግን የምወደው የለም፤ አገሬ

ኢትዮጵያ ውስጥ ያለሁ ሰለሚመስለኝ፡፡ በርግጥ ሜሪላንድ በተለይም ደግሞ ሲልቨር ስፕሪንግ ከዛም

አለፍ ብለን ቬርጂንያ ስካይ ላይን ውለን ስናመሽ ማንኛችንም አሜሪካ ውስጥ እንዳለን አይሰማንም፡፡

ለነገሩ እኮ በየአራት አመቱ በሚካሄደው የአሜሪካ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ድምፅ ስንሰጥ ካልሆነ በቀር

ብዙዎቻችን የአሜሪካ ፖለቲካ የሚመለከተን አሜሪካውያን መሆናችንን አስበነውም አናውቅም፡፡

የኢትዮጵያን ፖለቲካዊ ሁኔታ በሚመለከት ግን የቀን ተቀን አጀንዳችን አድርገን የበላንም ሆነ

ያልበላን ቦታ ላይ ስናክ ውለን እናድራለን፡፡ ኢትዮጵያዊ ዜግነታችንን በፈቃዳችን አሳልፈን

በሰጠንበት ሁኔታ በኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ሁኔታ ላይ የሚኖረን ተሳትፎ ከዜግነት አገራችን አሜሪካና

ከትውልድ አገራችን ኢትዮጵያ ህጎች አንፃር እንዴት ይታያል የሚለውን ጥያቄ አንስተን አናውቅም፣

ሆን ብለንም ሆነ እየፈራን በዚህ ጉዳይ ላይ አንዳች ሃሳብ እንዲነሳ አንፈቅድም፡፡ እኔም እንዳው

ብልጭ ቢልብኝ እንጂ አሁን ይህንን አጀንዳ የማድረግ ፍላጎት የለኝም፤ የፅሑፌም አላማም ይህ

አይደለም፡፡

ለአይጋ ፎረም አዲስ ደምበኛ ነኝ፡፡ እዚህ አገር የኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ሁኔታን አስመልክቶ

የማይቦካና የማይከካ ነገር የለም፡፡ አንዱም ግን ሲጋገርና ለምግብነት ሲበቃ አይታይም፣ አይሰማም፡፡

እንደነዚህ አይነት ሁኔታዎች አግራሞትን ስለሚፈጥሩብኝ የግሌን አስተያየት በመፃፍ ለተለያዩ

በኢትዮጵያ ስም ለሚጠሩ ድረገፆች ልኬ የነበረ ቢሆንም አንዳቸውም ለአንባቢ ሊያቀርቡልኝ

አልቻሉም፡፡ ምክንያቱ ግልፅ ነው፤ የድረገፆቹ ኢዲቶሪያል ፖሊሲ ባለቤቶቹ እንዲፃፍላቸው

የሚፈልጉት እንጂ ግለሰቦች መፃፍ የሚፈልጉትን ስለማያስተናግድ፡፡ እኔ የምደግፈውም ሆነ

የምቃወመው የግሌ አቋም ያለኝ ቢሆንም አቋሜን በተደራጀ መንገድ ለማራመድ ስላልወሰንኩ

የየትኛውም ፖለቲካዊ ድርጅት አባል አይደለሁም፡፡ ኢህአዴግንም ሆነ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን

ምክንያታዊ በሆነ መንገድ ለመደገፍና ለመቃወም እሞክራለሁ፡፡ በጭፍን ጥላቻና ጩኸት የሚቆምም

ሆነ የሚወድቅ ፖለቲካዊ ስርዓት እንደማይኖርም አምናለሁ፡፡ አይጋ ፎረም ነፃ ሃሳብን ለማስተናገድ

ድፍረቱና ዝግጅቱ እንዳለው ማረጋገጥ ከቻልኩ ቋሚ ደምበኛው እንደምሆን ቃል እገባለሁ፡፡ እነሆም

የመጀመሪያ የሆነውን ፅሑፌን አቅርቤአለሁ፡፡

ፅሑፌ የሚያተኩረው በቅርቡ አቶ ያሬድ ጥበቡ ለንባብ ባበቃው "ታሪክ ራሱን ይደግማል?"

በሚለው ፅሑፍ ላይ ነው፡፡ አቶ ያሬድ ጥበቡ ጋር የቅርብ የሚባል ባይሆንም እንተዋወቃለን፡፡

ለመጀመሪያ ጊዜ በአካል ያገኘሁት ዋሽንግተን ለስራ ጉዳይ መጥቸ አንድ የሃበሻ ምግብ ቤት
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ከጓደኞቼ ጋር ምሳ እየበላን በነበረበት ወቅት የአንድ ፕሮፌሰር መፅሐፍ እያዞረ በ25 ዶላር የገዛሁት

ዕለት ነው፡፡ ከዛ በኋላ አልፎ አልፎ እዚሁ ሜሪላንድ ሲልቨር ስፕሪንግ፣ ቬርጂንያ ስካይ ላይንና ዲሲ

ባሉ የኢትዮጵያ ሬስቶራንቶች ሰብሰብ ብለን ኢትዮጵያን በሚመለከቱ አጀንዳዎች ላይ ስንወራከብ

በሚያቀርበው አቋም አውቀዋለሁ፡፡ በቅርቡ ደግሞ የማሪቱ ለገሰን የክብር ዶክተሬት ማግኘት

አስመልክቶ በነበረው ዝግጅት ተገናኝተን ነበር፡፡ ከዚያ በመለስ ግን ከፖለቲካዊ ሁኔታው መሞቅና

መቀዝቀዝ ጋር እየተፈራረቀ በሚፅፋቸው ፅሑፎች እኔ ብቻ ሳይሆን ሁላችንም እናውቀዋለን፡፡ ብዙ

ጊዜ ፖለቲከኞች በአቋሞቻቸው ግትር ናቸው ሲባል እሰማለሁ፣ እኔም ካለችኝ መለስተኛ ልምድ

የታዘብኩት ይህንኑ ነው፡፡ ያሬድ ጥበቡ ግን በአቋሙ ግትር አለመሆኑ፣ አቋሙን ከየሁኔታው ጋር

መለዋወጡ ደስ ይለኛል፡፡ ነገር ግን የአቋም መለዋወጡ እንዲህ እንዳሁኑ አቋም የለሽ መሆኑን ገሃድ

ሲያወጣበት አሳዝኖኛል፡፡ እንዳሻው የሚገለባበጥ አቋም ቢይዝ ምናለበት፣ ፖለቲከኛ አይደለ ብየ

እንዳላልፈው ደግሞ ራሱን "የፖለቲካ ልሂቅ" አድርጎ ስለሚያቀርብ በርግጥም የሚታዘንለት ምስኪን

ሆኖ አግኝቻዋለሁ፡፡

ያሬድ ጥበቡ ታሪክ ራሱን ይደግማል? የሚል ጥያቄን በማንሳት በኢትዮጵያ ፖለቲካ ቀጣይ

አቅጣጫ ላይ ራሱን የሾመበትን የፖለቲካ ልሂቅነት ትንታኔ ይሰጣል፡፡ በዚህ ፅሑፍ ላይ እንደነ

ፈቃደ ሸዋቀና ያሉ ከያሬድ ጋር አብረው የሚበሩ ተመሳሳይ ላባ ያላቸው ሰዎች ማከያ ሃሳቦችም

ከየአቅጣጫው ተሰምተዋል፡፡ ያሬድ በዚህ ፅሑፉ ቀደም ባሉት ጊዜያት ከሚፅፋቸውም ሆነ አልፎ

ስንገናኝ ሲያወራ ከምሰማቸው አቋሞቹ ጋር የሚጋጩ ሃሳቦችን አስፍሯል፡፡ የወያኔ መንግስት

አብቅቶለታል እያለ ሲደነፋ የሰነበተው ያሬድ "ሳንታጠቅ ሱሪያችንን ዝቅ እንዳደረግን ተያዝን" ሲል

ያለቅሳል፡፡ የኢትዮጵያ ምሁራንና የፖለቲካ ልሂቃን አገራችንን ከወያኔ አገዛዝ ለማላቀቅ መላ

መፈለግ አልቻልነም፣ አመራርና ድርጅት አልፈጠርነም ብሎ ኑዛዜ ያሰማል፡፡ ኢትዮጵያዊ ሁሉ

የማንነቱ መገለጫ አንድ ኢትዮጵያዊነቱ እንጂ ብሄራዊ ማንነት አይደለም፤ የብሄር መለያ፣ በብሄር

መደራጀት ከፋፋይ ነው፣ አንድ አገር አንድ ህዝብ እያለ ላለፉት ሰላሳ አመታት ያህል ሲከራከር

የምናውቀው "የፖለቲካ ልሂቁ" ያሬድ በዛሬው ፅሑፉ ለአገራችን ባቀረበው "የጥልቅ ትንታኔ ውጤት"

የሆነው የሽግግር መንግስት ምስረታ ዝግጅትና ብርድ ብርድ ያላቸውን "የአመራር ክፍተት

ለመሙላት" የተለያዩ ብሄሮች ተዋፅኦን ማሟላት እንደሚያስፈለግ መስበክ ጀምሯል፡፡

ያሬድ ታሪክ ራሱን እንደሚደግም ለማሳየት ያቀረባቸው ሶስት ወቅቶች በእኔ እምነት የተለያዩ

ናቸው፡፡ እኔና ያሬድ በአፍላ ፖለቲከኛነት የተሳተፍንበትን የ1966 ዓ.ም ህዝባዊ አብዮት ከ1997ቱ

የምርጫ ወቅትና ዛሬ በአገራችን ከሚታየው ሁከት ጋር ማመሳሰል ራሳቸውን "የፖለቲካ ልሂቃን"

ብለው ከሚሰይሙ የፖለቲካ ጡረተኞች ካልሆነ በቀር የኢትዮጵያ ህዝቦችን የትግል ታሪክ ከሚያውቅ

ጤነኛ ሰው የሚጠበቅ አይደለም፡፡ የ1966 ዓ.ም አብዮት አገራችንን ከድህነትና ኋላቀርነት ለማላቀቅ

መላ የአገራችን ህዝቦች በየአካባቢያቸው ጎልተው በሚሰሙዋቸው ጥያቄዎች ዙሪያ በመሰባሰብ



3

ለስርዓት ለውጥ ያመፁበት ህዝባዊ ንቅናቄ ነበር፡፡ የ1966ን ህዝባዊ አብዮት ኢትዮጵያን ለማፈራረስ

ከሚያሴሩ አገሮችና የቀለም አብዮተኞች ጋር የወገኑ ፅፈኛ ዲያስፖራዎችና በግርግር ወደመንግስት

ስልጣን ለመንጠላጠል የቋመጡ ተስፈኞች ከፈጠሩት የዘንድሮው ሁከት ጋር ማመሳሰል የለየለት

ፖለቲካዊ ክህደት ነው ብየ አምናለሁ፡፡ መሪ ድርጅት ያልነበራቸው በሚል የሚቀርበው ማመሳሰያም

የተሳሳተ ነው፡፡

በርግጥ የ1966 ህዝባዊ አብዮት አንድም መሪ ፖለቲካዊ ድርጅት ባልነበረበት ህዝቡ ከዳር

እስከዳር በመነሳት የዘውዳዊ አገዛዝ እንዲያከትም ያስቻለ አብዮት ነበር፡፡ በ1997ም ሆነ ዘንድሮ

ግን በስልጣን ላይ ያለውን መንግስት የሚቃወሙ፣ መንግስትን መጣል ያስችላል የተባለ እልቆ

መሳፍርት እቅድ ሲያቅዱ፣ ማለቂያ የሌለው ፕሮፖጋንዳ ሲያካሂዱ፣ የተለያዩ አገሮች ድጋፍ

ሲዝንብላቸው….. ወዘተ. የምናይ የምንሰማቸው ብዙ ፖለቲካዊ ፓርቲዎች ነበሩ፣ አሉም፡፡ ያሬድ

ጥበቡ ራሱ በተለያየ ጊዜ የኢትዮጵያ ህዝብ አለኝታዎች… እያለ ሲያሞግስና ሲቃኝላቸው የነበሩት

ኦብኮ፣ ኦፌኮ፣ ኦነግ፣ ኦዴግ፣ አረና፣ አንድነት፣ መድረክ፣ መኢአድ፣ ግንቦት 7፣ አርበኞች ግንባር፣

ሰማያዊ ፓርቲ……. ወዘተ. ወዘተ. የት ሄደው ነው ዛሬ "በአመራር ክፍተት ብርድ ብርድ ያለው፤

ሳንታጠቅ ሱሪያችንን ዝቅ እንዳደረግን ተጋለጥን" ለማለት የደረሰው? ያሬድ እያለን ያለው ብዙ

ድርጅቶች ቢኖሩም አንዳቸውም አይረቡም፣ በ1966 ከነበረው ድርጅት አልባ ሁኔታ የተለየ ነገር

የለም ከሆነ የድርጅቶቹን ውስጣዊ ግምገማ በማወቅ በኩል እሱ የቀረበ በመሆኑ በኔ በኩል የማቀርበው

ሙግት የለኝም፡፡ በርግጥ ያሬድ የማንም ፖለቲካዊ ድርጅት አባል አይደለሁም እንደሚል እሰማለሁ፣

ያሬድን ማመን ግን ያስቸግራል፡፡ በ1997 ዓ.ም የቅንጅት አመራሮች ዝርዝር ውስጥ ስሙን ያገኘነው

በድንገት በመሆኑ ዛሬም የግንቦት 7 አመራር እንደሆነ የሚወራውን አሌ ለማለት የሚያስደፍር የኋላ

ታሪክ ስለሌለው ነው ለውስጠ ድርጅት ግምገማው የቀረበ ነው ማለቴ፡፡

እዚህ ላይ ለያሬድ አንድ ጥያቄ ማቅረብ እፈልጋለሁ፡፡ ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ ከአሜሪካና አውሮፓ

እየተመላለሰ የሚመራውና ዲያስፖራዎች ገንዘብ የምናዋጣለት ኤርትራ ላይ ሰልጥኖ አገር ቤት

ከመንግስት ጋር እየተዋጋ ነው የምትሉን ሠራዊት፤ ኦነግ አለኝ እያለ የድጋፍ ገንዘብ የሚሰበስብበት

የታጠቀ ሃይል አለመኖሩን ለምን እንደዚህ በሾርኔ መናገር አስፈለጋችሁ? የአክቲቪስት ተብየዎች

ቅስቀሳ እያሳመነውም ሆነ ጋጠወጥ ድርጊቶቻችሁ እያስፈራው በየጊዜው ገንዘቡን የሚያዋጣው

ዲያስፖራና በአገር ቤት በኢሳት የመርዝ ፕሮፖጋንዳ እየመረዛችሁ ለጥፋት እያሰማራችሁት ያለው

ወጣት እንኳ ምንም ባይመስላችሁ /ምናችሁም እንዳልሆነ ይገባኛል/ ቢያንስ ቁምነገር ትሰራላችሁ

ብለው የገንዘብ ክምር የሚያስታቅፉዋችሁን አገሮችና የኤርትራን መንግስት አለመፍራታችሁ ግራ

ያጋባል፡፡ ለነገሩ እነሱም ድጋፍ የሚለግሱላችሁ ከንቱነታችሁን እያወቁ ነው፡፡ ዞሮ ዞሮ የእኛው

የዲያስፖራው ወገኖች ስለሆናችሁ ከሻእቢያ ግን ጠንቀቅ ማለት እንደሚበጅ ልመክራችሁ እወዳለሁ፡፡

አቶ ያሬድ አንዳልጦት የነገረንን "ብርሃኑ ነጋ የግንቦት 7 እና የዴምህት ውህደትን ለማሳካት አበሳውን
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ቢያይም እስካሁን ያለመሳካቱን" መረጃ ሻእቢያ በቅርብ ተከታትሎ በርግጥም እነዚህ ርባና የሌላቸው

ናቸው ብሎ ከደመደመ የሞቀ ትዳሩን፣ ኮሌጅ ያልጨረሱ ልጆቹን… ትቶ ኤርትራ ገባ ወጣ የሚለውን

ዶክተር ብርሃኑ ነጋ እንደገባ ሳይወጣ እዛው እንዳያስቀረው እሰጋለሁ፡፡

ወደቀጣዩ ነጥቤ ከመሄዴ በፊት ያሬድ በ1966 ዓ.ም የህዝቡን ትግል ለመምራት የበቃ

ፖለቲካዊ ድርጅት አልነበረም የሚለው እውነት ቢሆንም ያኔ የነበሩ ተማራጅ ሃይሎች /እንደነ

የዛሬው ያሬድ "የፖለቲካ ልሂቃን" ባይሆኑም/ የሃይለስላሴን መንግስት ለመታገል ሱሪያቸው ዝቅ

አላላም፡፡ የዛሬዎቹ የአገርን ፖለቲካ ባህርማዶ ተቀምጣችሁ በማህበራዊ ሚዲያ ለመምራት የምትጥሩ

"ልሂቃን" ምኞታችሁ መሬት አልይዝ ባለ ቁጥር ሱሪያችሁን ዝቅ እንደምታደርጉ ግን መገመት

ይቻላል፡፡ መጀመሪያ የያሬድን ፅሑፍ ሳነብ ከወደ አገር ቤት ምን ቢሰማ ነው "ብርድ ብርድ አለን፣

ሳንታጠቅ ሱሪያችንን ዝቅ እንዳደረግን ልንያዝ ነው…" ያለው የሚል ጥያቄ ማሰላሰል ጀምሬ ነበር፡፡

የያሬድ ፅሑፍ በወጣ በሳልስቱ የኢትዮጵያ መንግስት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጁን ስሰማ በርግጥ

ያሬድና መሰሎቹ ከጠርሙሱ ያወጡት ጅኒ ከኢትዮጵያ ምድር በመሳደድ ደብተራዎቹን ፍለጋ ወደ

ዋሽንግተን እየገሰገሰ መሆኑን ስላወቀ እንደሆነ ገብቶኛል፡፡

ያሬድ ጥበቡ ታሪክ ራሱን ስለመድገሙ የሚያወሳው ፅሑፍ ኑዛዜም መስሎ ታይቶኛል፡፡

በፅሑፉ እንደአሉ አይቆጠሩም ያላቸው ተቃዋሚ ፓርቲዎችን ብቻ አይደለም፡፡ እንደማይረቡ

የሚናዘዘው ራሱን ጨምሮ የፖለቲካ ልሂቃንና ምሁራን ነን፣ አክቲቪስት ነን የሚሉትን በሙሉ ነው፡፡

ያሬድ የስልጣን ጉዳይ ምን ያህል እንደሚያንገበግበው በቅርብ የሚያውቁት ጓደኞቹ ሲናገሩ

እሰማለሁ፡፡ ወደ አመራር ቦታ የሚያመጣው ቀዳዳ ከተገኘ ትናንት በተናገረው አንዳች እፈረት

ሳያሳድርበት ዛሬ ይበጃል ያለውን አቋም ይይዛል፡፡ ፖለቲካና ስደት አብረው አይሄዱም ሲል

የሚታወቀው ያሬድ በ1997 ቅንጅት በምርጫው አቸንፎ ስልጣን ይይዛል የሚለው ነፋስ ሳይቀድመው

ሮጦ ወደ አመራሩ ዘው ማለቱን የተመለከተ ሁሉ የሰሞኑ አለሁ አለሁ ማለትም አቡነ ዜና የኢህአዴግ

መንግስት ከመስቀል እንዳያልፍ ያሰሙት ርግማንና ውግዘት ይደርሳል በሚል ተስፋ እንደሆነ

መገመት አይከብድም፡፡ ምን ያደርጋል መስቀልም አለፈ፣ ይባስ ብሎ ሳይታጠቅ ሱሪውን ዝቅ

እንዳደረገ ብርድ ብርድ የሚያሰኝ መአት መጣበት እንጂ፡፡

ያሬድ ጥበቡ ብርድ ብርድ ከሚያሰኘው የአመራር ክፍተት ያወጡናል ብሎ የመረጣቸው

ብርሃኑ ነጋና ጃዋር መሃመድን ነው፡፡ "አማራው ማስፈለጉ አከራካሪ አይደለም፡፡ አንድ ሶስተኛውን

የኢትዮጵያ ህዝብ ያካተተ ነው፡፡ እንደነብርሃኑ የምጠራው ስም አላገኘሁም" ይለናል፡፡ ከብርሃኑና

ጃዋር እኩል የሚሆን ብቻ ሳይሆን የሚቀራረብ ወያኔን የሚታገል "ትጉህ" አማራ የለም ሲል "ልሂቁ"

ያሬድ ጥበቡም የነብርሃኑ አቻ አይሆንም እያለ እንደሆነ ገብቶኛል፡፡ ይህች አቀራረብ ትህትና

(modesty) መሆኗ ነው? ወይንስ በቀድሞው አቋሙ ፀንቶ እኔ ኢትዮጵያዊ እንጂ አማራ አይደለሁም
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እያለን?፤ ወይም ደግሞ በረሃ እያለ የሚጠራበት ስም ጌታቸው ጀቤሳ ስለነበር ኦሮሞ በመሆኔ ጃዋር

ይወክለኛል ብሎ?.... መልሱን ለያሬድ፣ ትዝብቱን ደግሞ ለአንባቢያን እተዋለሁ፡፡ ሌላው ያስገረመኝ

የኦሮሞውን አክቲቪስት ጃዋርን የአገር መድህን አድርጎ ባየበት አይኑ የአማራውን ያውም ጎንደሬውን

አክቲቪስት ታማኝ በየነን ለማየት አለመቻሉ ነው፡፡ እንዴት ታማኝን የመሰለ በየደረሰበት

ዲያስፖራውን የሚያስጨፍር አክቲቪስት ከነጃዋር አይመጥንም ይለናል? … አንዴ እንደተለመደው

ሃበሾች ሰብሰብ ብለን ሃሜት መሳይ እያወራን ያሬድ ጥበቡ የታማኝ በየነን ፖለቲከኛነት በሚመለከት

ተጠይቆ "ጋኖች አለቁና ምንቸቶች ጋን ሆኑ፣ ታማኝ አዝማሪ እንጂ ማነው ፖለቲከኛ ያደረገው" ብሎ

መለሰ ሲባል ሰምቼ ነበር፡፡ አሁን እንደነ ብርሃኑ የምጠራው አማራ አላገኙሁም ሲል ያኔ የሰማሁት

ሃሜት እንዳልነበር አረጋገጥሁ፡፡ ላንቃው እስኪሰነጠቅ እየጮኸ ዲያስፖራውን የሚያነሳሳውን ድንቅ

ቀስቃሽ በኳስ ሜዳ ከሚታዩት ደጋፊን አስጨፋሪዎች የተለየ እንዳልሆነ መቁጠር ደግ አይደለም፡፡

ያሬድ በፅሑፉ ያስቀየመው ታማኝን ብቻ በሆነ በበጀ ከሌሎች ወዳጆቹ ጋር ሁሉ ነው

አትረቡም፣ የብርሃኑና ጃዋር ያህል ትጋትና ብስለት የላችሁም በሚል የሚጣላው፡፡ የነጃዋር ትጋትና

ብስለት በምን ይገለፃል ተብሎ ቢጠየቅ በአገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ ብሄራዊ ፈተና የማሰረቅ ታሪክ

የሰራው ማን ሆነና ብሎ እንደሚመልስልን አልጠራጠርም፡፡ ለምን ግን ሌሎች ልሂቃን ጓደኞቹን

ረሳቸው? ምናልባት ብርድ ብርድ እያሰኘው ያለው ቀድሞ በረሃ ሳለ የያዘው ወባ ተነስቶበት ራሱን

ስቶ ረስቷቸው ሊሆን ይችላል፡፡ በሙስና ወንጀል ከታሰሩበት በአመክሮ ከተፈቱ በኋላ

በቤተክርስቲያን ዙሪያ መደበቅን መርጠው የቆዩትና ሰሞኑን እኔም በፖለቲካው መድረክ አለሁ ማለት

የጀመሩት አቶ ታምራት ላይኔ አማራ አይደሉምን? እውንስ ከነጃዋር ያነሰ የአመራር ልምድና

ትጉህነት አላቸው? በዚህ ጉዳይ ያሬድና ብርሃኑ ነጋም የሚስማሙ አይመስለኝም፡፡ የአቶ

ታምራትንና የብርሃኑን የቆየ ግንኙነት ከኔ የበለጠ ያሬድ ያውቀዋልና፡፡ እዚህ ላይ ድፍረት

ባይሆንብኝ ወንድም ያሬድን ምክር ቢጤ ልሰጠው እሻለሁ፡፡ በአንድ ጉዳይ ላይ ሰዎችን በመጥፎም

ሆነ በጥሩ ስታነሳ ሚዛናዊ ለመሆን ሞክር፡፡ ይህንን በሚመለከት በዛው ሰሞን ከኢሳት ጋር በነበረህ

ቆይታ ካንተ ከልሂቁ አንፃር በጣም ትንሹ ኤርሚያስ የብአዴንን አመራር በሚመለከት እነአገሌ

የህዝብ ወገኖች ናቸው፣ እነእገሌን ይጠንቀቁ የሚለው አቀራረብህ ትዝብት ላይ ጥሎሃል ብሎህ

እንደነበር አትስተውም፡፡ በነገራችን ላይ ለሌሎች ድረገፆች ልኬ ሳይወጣልኝ ከቀሩት ውስጥ አንዱ

"አስቸኳይ መልእክት፣ ይድረስ ለብአዴን አመራር" በሚል ያሬድ በኦገስት ባስነበበን ፅሑፍ ላይ

የሰጠሁት አስተያየት ነበር፡፡

ከዚሁ ሳልወጣ ትንሽ ነገር ላክል፡፡ አገር ቤት ካሉት ጄኔራል ፃድቃንና አቶ ገብሩ እንዲሁም

አቶ አዲሱ ለገሰ ለሽግግር መንግስት ዝግጅቱ በያሬድ ታጭተዋል፡፡ እነፕሮፌሰር በየነ፣ ዶ/ር መራር

ጉዲና፣ ዶ/ር ነጋሶ….. የመሳሰሉ አንጋፋ ፖለቲከኞች በያሬድ መስፈርት ለቁጥር አለመግባታቸው

ሌላው አስተዛዛቢ ነገር ነው፡፡ በርግጥ እነዚህ ሰዎች ምርጫ በመጣ ቁጥር "አባሎቻችን ታሰሩ፣
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ምህዳሩ ጠበበ፣ ለፖለቲካ ፓርቲዎች የምርጫ ማካሄጃ የሚመደበው ገንዘብ አነሰ….." ወዘተ. እያሉ

ከሚጮሁት በላይ ብዙ ቁምነገር የሌላቸው አድርጎ ተመልክቷቸው ይሆናል፡፡ ታዲያ አቶ ገብሩ

ከእነሱ በምን ይለያሉ? በሌላ በኩል ደግሞ ጄኔራል ፃድቃን በምን መስፈርት ይሆን ወደ ፖለቲካ

መድረኩ የተጠሩት? እሳቸው በአሁኑ ወቅት ቀደም ሲል የተፈጠረላቸው መልካም አጋጣሚ ምስጋና

ይግባውና የናጠጡ ከበርቴ ሆነዋል ነው የምንሰማው፡፡ እንደገና ወደ ፖለቲካ ተመልሰው እንደነ

ያሬድ በትንሽ በትልቁ ብርድ ብርድ እያላቸው መኖርን የሚፈልጉ አይመስለኝም፡፡ ምናልባት ያሬድ

እሳቸውን ለማጨት የደፈረው በቅርቡ ስለአገሪቱ ሁኔታ የፃፉትን በመመልከት ከሆነ የጀመሩትን

ኢንቨስትመንት የሚያደናቅፍ ሁኔታ እንዳይፈጠር በመስጋት ከዳር ሆነው ለመምከር የሞከሩት እንጂ

እንደነ ያሬድ የፖለቲካ ሁኔታውን መሞቅና መቀዝቀዝ እያስተዋሉ አለሁ የሚሉ አድርጌ

አላያቸውም፡፡ በማደግ ላይ ካለ ባለሃብት የሚጠበቀውም እንዲህ ማድረግ መሆኑን እረዳለሁ፡፡ የአቶ

አዲሱ ለገሰ ስም የተጠቀሰው ግን ለሌላ ፖለቲካዊ ጨዋታ እንደሆነ ይገባኛል፡፡

በኦገስት ይድረስ ለብአዴን አመራር በሚል የፃፈውን እንዳነበብኩ ያሬድ የሚባለው ሰው

በርግጥ ምን አይነት ነው የሚለውን ለማወቅ ጉጉት ስላደረብኝ አንዳንድ ቀድሞ ኢሕአፓና ኢህዴን

በተባሉት ድርጅቶች በነበረበት ወቅት የሚያውቁትን ሰዎች አፈላልጌ መጠነኛ መረጃ ላሰባስብ

ሞከርኩ፡፡ ያሬድ ጥበቡ የቀድሞው የኢህዴን ሊቀመንበር እየተባለ ከሚጠራበት ምስጢር ጀምሮ

የሚገርሙ መረጃዎች አግኝቻለሁ፡፡ በነገራችን ላይ ያሬድ የኢህዴን ሊቀመንበር ሆኖ አያውቅም፡፡

እሱ በነበረበት ወቅት ድርጅቱ ቋሚ ሊቀመንበር የሚባል አልነበረውም፡፡ በየስድስት ወሩ የሚደረገውን

የማእከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ የሚመራ ሊቀመንበር ይመረጥና ይሰበስባል፡፡ ያሬድም በ1976 ዓ.ም

ከአንደኛው ድርጅታዊ ጉባኤ ማግስት የተካሄደውን የማእከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ በሊቀመንበርነት

መርቷል፡፡ ከዛ በፊትም ሆነ ድርጅቱን እስከከዳበት 1979 ዓ.ም ድረስ የማእከላዊ ኮሚቴውን ስብሰባ

በሊቀመንበርነት መርቶ አያውቅም ነው ያሉኝ የመረጃ ምንጮቼ፡፡ ጨዋ ያላቸውን /ጨዋ በነያሬድ

ጥበቡ ቤተሰቦች ፊውዳላዊ አገላለፅ ሳይሆን ክብርና ስነምግባር ያላቸው ጨዋ መሆናቸውን እኔም

አምናለሁ/ አቶ አዲሱ ለገሰን ለምን ማንሳት ፈለገ ወደሚለው ልመለስ፡፡ ያሬድ አቶ አዲሱ ለገሰን

በሽግግር ወቅት ከፍተኛ አስተዋፅኦ ያደርጋሉ በሚል ስማቸውን ማንሳት ከፈለገበት ሁኔታ ጋር

የሚመሳሰል አንድ ታሪክም ሰምቻለሁ፡፡

ታሪኩ እንዲህ ነው፡፡ ያሬድ ጥበቡ ጌታቸው ጀቤሳ እየተባለ ይጠራ በነበረበት ወቅት በሱ

ስም ሲጠራ የነበረው የበረሃው ያሬድ /አያሌው ከበደ/ ኢህዴን እንደተመሰረተ በውጭ ስራ

ይመደባል፡፡ ያሬድ ግን ሱዳን ገብቶ ብዙም ሳይቆይ ከኢትዮጵያ ኤምባሲ ጋር ይገናኝና ወደ አዲስ

አበባ ይመለሳል፡፡ የደርግ መንግስትም ቀድሞውንም ተልእኮ ይዞ ወደ በረሃ የገባ ሰው እንደነበረ

ያውቃልና በትልቅ ክብር ተቀብሎ ለውለታው በደህነንት መ/ቤት ከፍተኛ ሃላፊነት እንዲሰጠው

ያደርጋል፡፡ በኬይጂቢ የስለላ ስልት የተካነው የደህንነት ተሿሚው ያሬድ የመጀመሪያ ተግባሩ
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ኢህዴንን ገና ሳያድግ ማጥፋት አድርጎ ወሰደ፡፡ በዚህ መሰረት "ፍልሚያ" በሚባል ይታወቅ በነበረው

የኢህዴን ልሳን አርማና ስም በመጠቀም "ኢህዴን ከውስጡ ተከፋፍሏል፣ እነ እገሌ ጠፍተው ሊሄዱ

ነው፣ ኢህዴን አሁን ባለው አመራር ትግሉን መቀጠል አይችልም፣ ይበተናል፣ የዋግ ወጣት ኢህዴንን

አይመን…..ወዘተ. " የሚል ይዘት የነበራቸው ተከታታይ ፅሑፎችን እያሳተመ ኢህዴን

በሚንቀሳቀስባቸው አካባቢዎች በሰርጎ ገቦች አማካይነት ያሰራጭ ነበር፡፡ ያሬድ ጥበቡም ከ33 አመት

በኋላ የሞክሼውን ያሬድን የኬጂቢ ስልት ለመጠቀም መሞከሩ ነው የአቶ አዲሱ ለገሰን ስም ማካተቱ፡፡

ድንቄም እንዲህ አድርጎ የፖለቲካ ልሂቅነት የለም፡፡ እሱ ራሱ በነበረበት ወቅት በኢህዴን ላይ

አንዳችም ችግር ሳያስከትል የከሸፈን ስልት ዛሬ ይሰራል ብሎ መዋተቱ በርግጥም ያሬድ ጥበቡ ልቡ

ውስጥ የገባው ብርድ ምንያህል ውኑን እንዳሳተው ያጋልጣል፡፡ አቶ አዲሱ ለገሰ ሁለቱም ያሬዶችና

መሰሎቻቸው ኢህዴንን ሲከዱ በፅናት በትግሉ ቀጥለው፣ ድርጅቱን መርተው፣ በጦር ሜዳ ላይ

ተዋግተውና አዋግተው የደርግን መንግስት ከገረሰሱት ክብር የሚሰጣቸው የኢህዴን ታጋዮችና

መሪዎች አንዱ ናቸው፡፡ ደርግ ከወደቀም በኋላ በድርጅትም ሆነ በመንግስት ከፍተኛ የሚባለውን

ሃላፊነት ተሸክመው አገራቸውን ያገለገሉ፣ በህይወት እያሉም የድርጅትና የመንግስት ሃላፊነታቸውን

ለተኪዎች በማስረከብ በጡረታ የተገለሉና ለአገራችን ፖለቲከኞች አርአያ የሆኑ ትልቅ ሰው ናቸው፡፡

ሰሞኑን በሚዲያ እንደምንሰማውም አቶ አዲሱ በጡረታ ቢገለሉም በጎንደር፣ በአርማጭሆ፣ በባህርዳር

እየተገኙ የህዝቡ ትክክለኛ ጥያቄዎች በአግባቡ እንዲመለሱ፣ ሰላምና የህግ የበላይነት እንዲጠበቅ፣

የህዝቡን ብሶት መጠጊያ በማድረግ እነ ያሬድና መሰሎቻቸው የሚያደርጉት አፍራሽ ድርጊት

እንዲገታ ህዝብን በማስተማር፣ አመራሩንም በመምከርና በመታገል ላይ የሚገኙ ዛሬም

ብአዴን/ኢህአዴግ ሆነው የሚንቀሳቀሱ የተከበሩ ታጋይ ናቸው፡፡ እኒህን ብርቱ የኢህአዴግ ሰው

ከተስፈኞቹ እነብርሃኑ ነጋ ጋር አብሮ ማሰለፍ በርግጥም ጡረተኛ ፖለቲከኞች ምን ያህል ከገሃዱ

አለም ያፈነገጡ እንደሆኑ ከሚያስረዳ በቀር የሚፈይደው አንዳችም ነገር አይኖርም ባይ ነኝ፡፡

በአሁኑ የያሬድ ፅሑፍ ላይ ብዙ ሊተቹ የሚገባቸው ሌሎች ጉዳዮች ቢኖሩም ሳልጠቅሰው

ማለፍ የማልፈልገውን አንድ ነጥብ ብቻ ላንሳ፡፡ በፅሑፉ የመጀመሪያው አካባቢ ሰለብርሃነ መስቀልና

ይመራው ስለነበረው ሰራዊት አንስቶ አሲምባ ከመግባት ይልቅ "ከኤርትራ ጓዙን ጠቅልሎ አዲስ

አበባ መግባት ነበረበት"፣ ይህንን ባለማድረጉም የወታደሮች ወደ ስልጣን መምጣት ተከሰተ ይለናል፡፡

ታሪኩንና ትንታኔውን በሚመለከት አስተያየት ልስጥ ብል ከዚህ በላይ አንባቢን ማሰልቸት ይሆናል፡፡

የገረመኝን ነገር ብቻ ላቅርብ፡፡ ያሬድ ስለብርሃነ መስቀልና የኢሕአፓ ሰራዊት ያነሳው ከብርሃኑ

ነጋና ግንቦት 7 ጋር ለማገናዘቢያነት (analogy) እንደሆነ ነበር የገባኝ፡፡ በዚሁ መሰረት ብርሃኑ ነጋም

ከኤርትራ ጓዙን ጠቅልሎ አዲስ አበባ /አዲስ አበባን እንኳ አይደፍርም ቢባል ለኤርትራ አዋሳኝ

ወደሆኑ አካባቢዎች/ መግባት ይኖርበታል ይላል ብየ ስጠብቅ ወደ ዋሽንግተን ይመለስ ብሎን እርፍ

አለ፡፡ ዋሽንግተን ተመለስ ለማለት /ለነገሩ መቸስ ጠቅልሎ ለቀቀና/ የብርሃነ መስቀል ማገናዘቢያነት
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ለምን አስፈለገ? በስም ስለተመሳሰሉበት እንዳልሆነ ግልፅ ነው፡፡ ያሬድ ብርሃነ መስቀል ከአሲምባ

ይልቅ አዲስ አበባ መግባት ነበረበት የሚለው እግረ መንገዱን ከ4ዐ አመት በኋላ ኢህአፓ የገጠር

የትጥቅ ትግል ብሎ አሲምባ ላይ መስፈር አልነበረበትም፣ ከጅምሩም የከተማ የትጥቅ ትግል መከተል

ነበረበት፣ ኋላ ላይ የትጥቅ ትግል በተከተማና በገጠር የሚል አቋም መያዙ ተገቢ ነበር የሚል የአቋም

ለውጥ እንዳደረገ ሊነግረን ፈልጎ ከሆነም ብዙ አስገራሚ አይደለም፡፡ የወጣትነት እድሜያቸውን

በሙሉ ሲታገሉለት ከነበረው ፖለቲካዊ አቋም በ36ዐ ዲግሪ መዞርን እኮ እነአረጋዊ በርሄ፣ ስየ አብርሃ፣

ገብሩ አስራት፣ ታምራት ላይኔ…. ወዘተ. አሳይተውናል፡፡ ያሬድ ከነዚህ የተለየ ላባ የለው፣ ድንቄም

የፖለቲካ ልሂቅ ከማለት በቀር ምን ይባላል፡፡ ብርሃነ መስቀልን አሲምባ ተራራ ላይ ከመስፈር ህዝቡ

ወዳለበት መሃል አገር ገብቶ መታገል ነበረበት ያለ ጭንቅላት እንዴት ነው ብርሃኑ ነጋን ለኢትዮጵያ

ከሚቀርብ ቦታ ልቀቅና ዋሽንግተን ሆነህ ትግሉን ምራ ብሎ የሚሞግተው? ኮሌጅ ያልጨረሱትን

ልጆቹን እንዲያስጨርስ /በነብርሃኑ ጦስ አገር ቤት ለችግር የተጋለጠው ወጣትማ መች ጉዳያችሁ

ሆኖ/ ከጓደኝነት የመነጨ ሃሳብ እንጂ ከወያኔ ነፃ እናወጣዋለን የምትሉት ህዝብ እዚህ ዋሽንግተን

ያለውን ዲያስፖራ ነው እንደማትሉን ተስፋ አደርጋለሁ፡፡ እድሜ ለአሜሪካ ፓስፖርታችንና ግሪን

ካርዳችን ነፃ የሚያወጣን ሃሳዊ መሲህ አንፈልግምና፡፡

ምናልባት የውስጥ አዋቂ አልሁን እንጂ ብርሃኑ በፍጥነት ወደ ዋሽንግተን ይመለስ የሚለው

ከኤርትራ አውሮፓና አሜሪካ ሲመላለስ ድንገት እንደ አንዳርጋቸው ፅጌ አንዱ አገር ላይ

እንዳይጠለፍ፤ ወይም የዴምህቱ መሪ ከመንግስት ጋር ውስጥ ለውስጥ ሲገናኝ ከርሞ ሰራዊቱን ይዞ

ወደ ኢትዮጵያ እንደገባው ሁሉ አሁንም መንግስት ከአርበኞች ግንባርም ጋር በምስጢር እየተገናኘ

ሊሆን ስለሚችል አንድ ቀን ጉድ እንዳይሰሩት፤ እንደ 1998ቱ እንኳ ምህረት ይደረግልኝ ብሎ ለምኖ

ለማይወጣበት አደጋ እንዳይጋለጥ…. በመስጋትና ለሞቀው ትዳሩና ለሚያስጎመዠው ስራው ቢበቃ

ይሻላል፣ ከራስ በላይ ነፋስ ነው የሚል የጓደኝነት ምክር እንደሆነ እጠረጥራለሁ፡፡ የኢትዮጵያ ህዝብ

ግን እነ ዶ/ር ብርሃኑ ኤርትራም ውስጥ ሆነ ዋሽንግተን ቢቀመጡ በእነሱ ናንተ አመራር የሚጠፋ

እንጂ የሚለማ አገር እንደሌለ አሳምሮ ተረድቷል፡፡ ገና ታች አምናና ከዚያ በፊት ከሻእብያ ጋር

ሲሞዳሞዱ፣ አገሩን መቀመቅ ውስጥ የጣለውን ኢሳያስ አፈወርቂን የኢትዮጵያ ህዝብ ወዳጅና

መድህን ነው ብለው ስኪራከሩ፣ ታላቁን የህዳሴ ግድብ ለድርድር በማቅረብ ከግብፅ መንግስት ገንዘብ

ሲቀበሉ… ባዶ ጩኸት ሲጮሁ ኖረው ሲጮሁ የሚያልፉ ከንቱዎች መሆናቸውን ከተገነዘበ ውሎ

አድሯል፡፡ እዚህ ላይ "ታሪክ ራሱን ይደግማል?" በሚል ያቀረበው ጥያቄ በንድፈ ሃሳብ ደረጃ ብዙ

የሚያከራክር ነገር እንዳለው ብረዳም ለያሬድ ርካታ ስል ብቻ አዎ እላለሁ፡፡

ያሬድ ጥበቡ የ1997ቱን ምርጫ ለጊዜው ወደ ጎን ትቶ 1966 ዓ.ምንና ዘንድሮን ለማመሳሰል

ሞክሯል፡፡ እኔ ደግሞ 1966ን ወደ ጎን ትቼ በ1997 ምርጫና የዘንድሮ ሁኔታ ላይ ተመርኩዤ ታሪክ

ራሱን እንደደገመ እመሰክራለሁ፡፡ በሁለቱም ወቅቶች እነብርሃኑ ነጋ /ያሬድ ጥበቡንም ይጨምራል/
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ከመሰሎቻቸውና ከደጋፊዎቻቸው ጋር በመሆን በአገራችን ሁከት በመቀስቀስ የወያኔን መንግስት

እንጥላለን ብለው የሚችሉትን ያህል ተንቀሳቅሰዋል፡፡ ይህ ታሪክ ራሱን ሲደግም አንዱ ማሳያ ነው፡፡

ከ1997ቱ ምርጫ ጋር ተያይዞ የቀሰቀሱት ሁከት በሰው ህይወትና በአገር ሃብት ላይ ከፍተኛ ጉዳት

አድርሷል፡፡ ዘንድሮም በተመሳሳይ አኳኋን ከፍተኛ ጉዳት ያደረሰ ሁከት ቀስቅሰዋል፡፡ በሁለቱም

ወቅት መፈክሮቻቸውና የትግል ስልቶቻቸው ተመሳሳይ ናቸው፣ የሚገርመው ሁከቱን የሚመሩትና

በአክቲቪስትነት የሚንቀሳቀሱትም ሰዎች ከሞላ ጎደል ተመሳሳይ ናቸው፡፡ ይህ ሌላው ታሪክ ራሱን

የመድገሙ መገለጫ ነው፡፡ በ1997ቱ ምርጫ ጋር ተያይዞ የነበረው ሁከት በነብርሃኑ ነጋ ተቸናፊነትና

በኢህአዴግና በኢትዮጵያ ህዝቦች አቸናፊነት ነበር የተጠናቀቀው፡፡ የዘንድሮውም ይኸው

በሽብርተኞቹ ድርጅቶች ችንፈት በመጠናቀቅ ላይ ይገኛል፡፡ እናም አቶ ያሬጥ ጥበቡ ታሪክ ራሱን

እንደደገመ፣ ትራጄዲውም ምፀቱም እናንተ ቤት ላይ ደርሶ ለሃዘን እንዳስቀመጣችሁ መካድ እንዴት

ይቻላል? መጥኔ ለእናንተ ታሪክ እየተደጋገመ ለችንፈት የዳረጋችሁ የፖለቲካ ልሂቃን ነን ባዮች፡፡

በ1997 ምርጫ ህዝቡ የሰጣችሁን ወንበር አንቀበልም ብላችሁ በጎድን ከኢህአዴግ ጋር በመደራደር

ስልጣን ልትካፈሉ ስትራወጡ ተመልክተን ነበር፡፡ ዛሬ ደግሞ ዋሽንግተን ላይ ሆናችሁ የምታቋቁሙት

ስደተኛ የሽግግር መንግስትን በሁከት ወደ አገር ውስጥ ማስገባት የሚያስችል አቅም እንደሌላችሁ

ስትገነዘቡ "የወያኔ አገዛዝ በሙሉ ሽንፈትም ሆነ በድርድር እንዲያከትም ያለውን ጊዜና አቅም ሁሉ

አሟጦ መጠቀምን ይጠይቃል" ትሉናላችሁ፡፡ በእናንተ ላይ የማይደጋገም ታሪክ የለምና ይልቁን

ስደተኛውን የሽግግር መንግስታችሁን ሳይወለድ ጨንግፏል ብላችሁ በጊዜ ብታውጁ እንደሚበጅ

ወንድማዊ ምክሬን እለግሳለሁ፡፡

በመጨረሻም ያሬድ ጥበቡ ባለፉት አመታት ከፋም ለማም የአንባቢን ትኩረት የሚስብ ፅሑፍ

ነበር የሚፅፈው፡፡ ይህ የአሁኑ ግን በምን ሁኔታ፣ የት ላይ ሆኖ፣ ምን እያሰበ እንደፃፈው እንኳን እኛ

እሱም የሚያውቅ አይመስለኝም፡፡ ፅሑፉን እንዳነበብኩ አንድ ብዙ ጊዜ እሱን የሚያደንቅ ጓደኛችንን

አግኝቼ ምን ነካው ያሬድ እንዲህ ይፅፋል ብየ ስጠይቀው፣ የሰጠኝ መልስ "አብዷል" የሚል ነው፡፡

በርግጥም ያሬድ አብዷል፡፡ የያዘው ብርድ ብርድ የሚያሰኝ ወባ ባይቫክስ ሳይሆን ፋልሲፐረም

የሚባለው ወደ ጭንቅላት የሚወጣው ሳይሆን እንዳልቀረ እጠረጥራለሁ፡፡ የሚያሳዝነው ግን 3ዐ አመት

አሜሪካ ሲኖር በረሃና ምናልባትም ሱዳን ላይ የተለከፈው ወባ እስከዛሬ ተደብቆ ኖሮ እንዲህ

ሲያሳብደው መመልከት ነው፡፡ ብርሃኑ ነጋም ከኤርትራ ተለክፎ መምጣቱ ስለማይቀር ባንድ ክፍል

ተኝታችሁ መልካም የማገገሚያ ጊዜ እንዲገጥማችሁ እመኝላችኋለሁ፡፡


