
የጥልቅ ተሃድሶውን አንገብጋቢነት ያመላከተ 

ሰሞነኛ ክስተት! 

ሰለሞን ሽፈራው 10-27-17 

ገዢው ፓርቲ የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ፤ ዴሞክራሲያዊ ግንባር (ኢህአዴግ) መስራች 

ጉባኤውን ባካሄደበት ታሪካዊ መድረክ የመገኘት ዕድል ገጥሞኝ ነበር፡፡ እናም በትጥቅ ትግሉ ዘመን 

የመጨረሻ ምዕራፍ ገደማ (በ1982 ዓ/ም) የተካሄደው የኢህአዴግ አንደኛው መደበኛ ጉባኤ ላይ፤ 

የግንባሩ መስራች አመራር አካላት የተለየ ትኩረት ሰጥተው የተወያዩበት ርዕሰ ጉዳይ፤ በተለይም ከደርግ 

ውድቀት በሁዋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ሊኖር ስለሚችለው ሰላማዊ የፖለቲካ ትግል ባህሪይ የሚተነብይ 

እንደነበር ትዝ ይለኛል፡፡ ከዚህ አኳያ ለአብነት ያህል መጠቀስ ይኖርበታል የምለውም ደግሞ፤ በድህረ 

ደርግ ኢትዮጵያ ውስጥ የትምክህትና የጠባብ ብሄርተኝነት ፖለቲካዊ አመለካከት፤ ለግንባሩ የአብዮታዊ 

ዲሞክራሲ ዓላማዎች መሳካት አለመሳካት ቁልፍ ድርሻ ሊኖረው ይችላል የሚል የጋራ አቋም የተያዘበት 

አግባብ የነበረ መሆኑን ነው፡፡ 

እንዲያውስ እኔም ከዛሬ 27ዓመት በፊት ማዕከላዊ ትግራይ በሚገኝ አንድ ዋሻ ውስጥ የተካሔደው 

የኢህአዴግ መስራች ጉባኤ ላይ ተነስቶ ስለነበረው፤ ቀዳሚ የመወያያ አጀንዳ በማስታወስ ለመጀመር 

የፈለግኩት ያለምክንያት አይደለም፡፡ ይልቅስ ግንባሩ ገና ፀረ ጭቆና የትጥቅ ትግሉን ሳያጠቃልል 

በተካሄደው አንደኛው መደበኛ ድርጅታዊ ጉባኤው ላይ፤ ከደርግ መወገድ በሁዋላ የሀገራችን ሰላማዊ 

የፖለቲካ ትግል እንቅስቃሴ የስበት ማዕከል ትምክህትና ጠባብ ብሔርተኝነት ይሆናሉ ሲል ያስቀመጠውን 

ግምገማ፤ የዛሬዋ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተስተዋለ ካለው ተጨባጭ እውነታ ጋር ማገናዘብ ጠቃሚ መስሎ 

ቢሰማኝ እንጂ፡፡ ስለሆነም አሁን ላይ እንደ ሀገር የምንገኝበትን ፖለቲካዊ ድባብ ከዚህ የኢህአዴግ 

መስራች ጉባኤ ግምገማ አኳያ ለማየት የሚያስችሉንን አንዳንድ ነጥቦች ወደ ማነሳበት መሰረተ ሀሳብ 

ነው የማልፈው፡፡  

እንግዲህ እኔ እንደ አንድ የትጥቅ ትግሉ ዘመን ታጋይ በኢህአዴግ መስራች ጉባኤ ላይ የመታደም 

እድል ገጥሞኝ ስለነበር፤ እዚያ መድረክ ተነስቶ ሰፋ ያለ ውይይትና ክርክር የተካሔደበት፤ የግንባሩ 

አባል ድርጅቶች ስትራቴጂያዊ የጋራ አጀንዳ፤ በተለይም ከደርግ ኢ.ስ.ፓ. ወታደራዊ የአፈና መዋቅር 

በሀገር ደረጃ መፈራረሱን ተከትሎ፤ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ዓይነት ፖለቲካዊ የሃይል አሰላለፍ ሊኖር 

ይችላል? የሚለውን ጥያቄ መሰረት ባደረገ ቅድመ ትንበያ ዙሪያ የሚያጠነጥን ግምገማ እንደሆነ 

አስታውሳለሁ፡፡ እናም ከላይ በመግቢያዬ ለመጠቆም እንደሞከርኩት ሁሉ፤ የኢህአዴግ የመጀመሪያ 

ድርጅታዊ መደበኛ ጉባኤ ላይ የተሳተፉት የግንባሩ መስራች ድርጅቶች ከፍተኛ የአመራር አካላት፤ ከበቂ 

ውይይት የመነጨ የጋራ መግባባት ፈጥረውባቸው እንደነበር እኔ በማያሻማ መልኩ የማስታውሳቸው 



መሰረታዊ ርዕሰ ጉዳዮች፤ የወደፊቱ ሰላማዊ የፖለቲካ ትግል አቅጣጫ ምን ሊመስል እንደሚገባ 

ጉባኤተኛው ግልፅ አቋም ይዞ የወጣባቸው ሁለት ቁልፍ ነጥቦች ናቸው፡፡ 

እነርሱም ደግሞ የደርግ ኢ.ስ.ፓ. ውድቀት በሀገር አቀፍ ደረጃ ከተረጋገጠባት ዕለት ጀምሮ፤ የፀረ 

ጭቆናው ትግል ባህሪ የተለየ ፅናትንና ብልሀትን  የሚጠይቅ አዲስ ዓይነት ገፅታ ተላብሶ የሚቀጥልበት 

አግባብ የመኖሩን ጉዳይ በተመለከተ ጉባኤው መክሮ ዘክሮ ሲያበቃ፤ ትምክህተኝነትና ጠባብ 

ብሔርተኝነት ተብለው የሚታወቁትን የአስተሳሰብ ፅንፎች የሚያቀነቅኑ ሃይሎች፤ እንደየቅደም ተከተላቸው 

ቀጣዮቹ የኢህአዴግ አብዮታዊ ዲሞክራሲ የትግል መስመር ፈተናዎች መሆናቸው ሳይታለም የተፈታ 

ጉዳይ ነው የሚል የጋራ አቋም ላይ ደርሶ እንደነበር ያስታወስኩባቸው ነጥቦች ናቸው፡፡ ይሁን እንጂ 

ግን፤ የግንባሩ አባል ድርጅቶች ያውም ገና ያኔ የደርግ ውድቀት ከመረጋገጡ በፊት በጫካ ውስጥ 

በተካሄደው መስራች ጉባኤያቸው ላይ ተወያይተውና ተከራክረው አንድ ዓይነት የጋራ ግንዛቤ ከመጨበጥ 

የመነጨ የማያሻማ አቋም ይዘውበት የነበረውን፤ የትምክህተኝነትንና የጠባብ ብሔርተኝነትን ፅንፈኛ 

ፖለቲካዊ አስተሳሰብ አምርሮ የመታገል ጉዳይ፤ ከግንቦት 20ው ድል መበሰር በሁዋላ እምብዛም 

ተግባራዊ አድርገውታል ለማለት እቸገራለሁ፡፡  

ደግሞስ እንደተባለው ሁሉም የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች ገና ከግንባሩ አንደኛ መደበኛ ጉባኤ 

ጀምሮ፤ አበክረው የተወያዩበትንና አስፈላጊነቱን በሚመለከት የማያሻማ የጋራ መግባባት ላይ የደረሱበትን፤ 

ከደርግ ውድቀት በሁዋላ ትርጉም ያለው የአስተሳሰብ ትግል የማካሔድ ስትራቴጂ ተግብረውት ቢሆን 

ኖሮ፤  የዛሬዋ ኢትዮጵያን ምልዓተ ህዝቦች እንቅልፍ የሚነሳ የሀገራዊ ደህንነት ስጋት እስከመሆን 

የደረሰው ትምክህትና ጠባብ ብሔርተኛ አመለካከት፤ በዚህን ያህል መጠን ተባብሶ የመጣበት እውነታ 

ይስተዋል ነበር እንዴ? አሁን አሁን የኪራይ ሰብሳቢነት ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ መገለጫ የሆነውን የሙስና 

ተግባር ለመፈፀም እንኳን፤ የትምክህትና የጠባብ ብሔርተኝነት አስተሳሰብ ወገንተኝነትን መሠረት ያደረገ 

መቧደን አስፈላጊ እየሆነ መጥቶ የለምን? ሕገ መንግስታችን ላይ የተደነገጉትን የዜጎች ሰብአዊና 

ዴሞክራሲያዊ መብቶች ያለ አንዳች መሸራረፍ ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችል ብቁ አመራር እንዲሰጡ 

ሲባል ተሹመው፤ እነርሱ ግን የዚህችን ሀገር ህዝቦች በብሔር ልዩነት ከፋፍለው እንዲያናቁሩ ስልጣን 

የተሰጣቸው የሚያስመስልባቸውን ብልሹ አሰራር ሲከተሉ የሚስተዋሉ ከፍተኛ የስራ ሃላፊዎች 

የተበራከቱትስ ለምን ይሆን? መልሱን ለአንባብያን የህሊና ፍርድ እንተወዋለሁ፡፡ 

እንደኔ እንደኔ ግን፤ ኢህአዴግ እንደ አንድ መላው የዚህች ሀገር ብሔሮች፤ ብሔረሰቦችና 

ህዝቦች ክንዳቸውን አስተባብረው በመነሳት የጋራ ጠላታቸው የሆነውን ድህነትና ኋላቀርነትን አምርረው 

እንዲታገሉ የማድረግ ራዕይ ሰንቆ ወደ ስልጣን የመጣ የፖለቲካ ግንባር፤ የትምክህትና የጠባብ 

ብሔርተኝነት ፅንፈኛ አስተሳሰብን እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ዜጋ እንዲፀየፈው የማድረግ ስራ መስራት 

እየተገባው፤ ባለመስራቱ ምክንያት ነው አሁን እየተስተዋለ ያለውን ድንገት የመፍረክረክ አዝማሚያ 

ወዳስከተለ የአመለካከት ቀውስ የመውረድ ችግር ሊገጥመው የቻለው የሚል ፅኑ እምነት አለኝ፡፡ ለዚህ 

የመከራከሪያ ሃሳቤ የተሻለ ማረጋገጫ ሊሆን የሚችል አብነት መስሎ የሚሰማኝም ደግሞ ሰሞኑን ድንገት 



ብድግ ብለው ስልጣናቸውን በገዛ ፍቃዳቸው የመልቀቅ ውሳኔ ላይ እንደደረሱ የሚገልፅ ጥያቄ ለክቡር 

የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስቴር እንዳቀረቡ ከተነገረላቸው፤ አንጋፋ የኢህአዴግ አመራር አካላት መካከል 

አንዱ የሆኑት አቶ አባዱላ ገመዳ፤ እዚያው በዚያው ወደለየለት ጠባብ ብሔርተኛ የኦሮሞ ፖለቲከኞች 

ጎራ የተቀላቀሉ ያስመሰለባቸውን አፍራሽ መግለጫ ሲሰጡ መደመጣቸውን ነው፡፡ በአጭሩ፤ አቶ አባዱላ 

ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈጉባኤነት ስልጣናቸው ለቀቁ የሚለውን ዜና እኛ እዚሁ አገር ውስጥ 

የምንኖረው ዜጎች እንኳን ገና በቅጡ ሳንሰማው፤ እርሳቸው ጭራሽ የዛሬዋ ኢትዮጵያን በህዝቦቿ የዕርስ 

በርስ ግጭት ለማተራመስና ብሎም ለማፈራረስ ያለመ የሴራ ፖለቲካ መርዘኛ ፕሮፖጋንዳ በማዛመት 

ዕኩይ ተግባር ላይ ለተጠመዱት ዲያስፖራ ሚዲያዎች ‹‹ለኦሮሞ ህዝብ ንቀት የሚያሳዩ ቡድኖች 

ከስህተታቸው ሊታረሙ ባለመቻላቸው ነው ስራዬን ለመልቀቅ የተገደድኩት›› የሚል መግለጫ ሲሰጡ 

የተደመጠበትን አግባብ በየትኛውም መመዘኛ ብንመለከተው ጤናማ አይደለም፡፡ 

ምክንያቱም እርሳቸውን ያህል፤ በአዲሲቷ ፌደራላዊት፤ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ 

ምስረታ ታሪክ ውስጥ ትርጉም ያለው አወንታዊ ሚና ከተጫወቱ የኢህአዴግ (ኦህዴድ ግንባር ቀደም 

ታጋዮች መካከል አንዱ ተደርጎ የሚወሰድ ከፍተኛ የስራ ሃላፊ፤ ድንገት ብድግ ብሎ ኦ.ነ.ግ. እና 

ጉዳይ አስፈፃሚዎቹ የሚታወቁበትን ከፋፋይ የጠባብ ብሔርተኝነት ፖለቲካዊ አስተሳሰብ የሚያንፀባርቅ 

አቋም ሲይዝ ማየት ያስደነግጣልና ነው፡፡ እንዲያው ከኢህአዴግ መራሹ መንግስት ጋር አብረው 

እንዳይዘልቁ የሚያደርግ ቅሬታ ያሳደረባቸው አሳማኝ ምክንያት ቢኖር እንኳን ከእርሳቸው በሚጠበቅ 

የሃላፊነት ስሜት ትንሽ ከተረጋጉ በኋላ፤ ህዝቡ እንዲያውቅላቸው የሚያደርጉበትን አግባብ ቢከተሉ 

አይሻልም ነበርን ወገኖቼ!? እውነት ለመናገር ጉዳዩ ከማስተዛዘብም በላይ የሆነ አስነዋሪ ፖለቲካዊ ደባ 

ያለበት ይመስላል፡፡ ለማንኛውም ግን አሁን ስለ አንድ መሠረታዊ ጉዳይ በእርግጠኝነት ለመናገር 

የሚያስችለንን እውነት ገሃድ የሚያወጣ የጥልቅ ተሃድሶ አዝማሚያ መታየት እንደጀመረ ሆኖ ይሰማኛል፡፡  

ይህን ስልም ደግሞ፤ በተለይም ከጥቂት ዓመታት ወዲህ ቁንጮ ተደርጎ በሚወሰደው የኢፌዴሪ 

መንግስት ከፍተኛ የአመራር አካል መካከል፤ አንዳች የታቆረና ደፍርሶ መጥራት የሚገባው፤ አሳሳቢ 

ውስጣዊ ችግር መኖሩን የሚያመለክቱ ክስተቶች ሲደጋገሙ ከመቆየታቸው አኳያ፤ አሁን ሰሞኑን 

የተጀመረው የባለስልጣናት በፈቃደኝነት ከስራ የመልቀቅ ጥያቄ ‹‹ለበጎ ነው›› የሚያሰኝ ሆኖ 

እንደሚሰማኝ መጠቆሜ ነው፡፡ ስለዚህም የመቶ ሚሊዮን ህዝቦችን ሀገር የመምራት ታሪካዊ ሃላፊነት 

የተጣለበትን ገዢ የፖለቲካ ፓርቲ፤ እንዳይሞት- እንዳይድን፤ አርገው ሊያሽመደምዱት ሲሞክሩ 

የሚስተዋሉ፤ የትምክህትና የጠባብ ብሔርተኛ አስተሳሰብ ሰለባዎችን በቅጡ መለየት እንዲቻል እስከዛሬ 

ድረስ ክፉኛ ታቁሮ ውስጥ-ውስጡን ይብላላ የነበረው ችግር በደንብ ደፍርሶ እስኪጠራ ድረስ ጥልቅ 

ተሃድሶው ይቀጥል ዘንድ አስፈላጊነቱ አያከራክርም፡፡ 

እምብዛም የታቆረ የኩሬ ውሃ የጤና ጠንቅ ሊሆን እንደሚችል ሁሉ፤ ያለቅጥ ታቁሮ ውስጥ-

ውስጡን የሚብላላ አሉታዊ አመለካከትም እንዲሁ፤ የኋላ ኋላ ለማንኛውም ወገን የማይበጅ ድምር 

ውጤት ማስከተሉ አይቀርምና ደፍርሶ እንዲጠራ የማድረጉ ጉዳይ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል፡፡ ደግሞስ 



በሚሊዮን የሚቆጠሩ ወጣት ምሁራንን በአባልነት እንዳቀፈ ለሚነገርለት  ኢህአዴግን ያህል ህብረ 

ብሔራዊ የፖለቲካ ግንባር ሁለት የአመራር አካላት ስራቸውን መልቀቃቸው ሊያሳስበው ይገባል እንዴ? 

እኔ አይገባም የሚል እምነት ነው ያለኝ፡፡ ይልቅስ አካሄዳቸውን እንደ አቶ አባዱላ ገመዳ ቅንነት 

በጎደለው የ‹‹እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል›› ስሜት የተቃኘ ሲያደርጉት ማየት ነው አሳሳቢም፤ 

አስተዛዛቢም የጋራ ጉዳይ ሆኖ ሊሰማን የሚገባው፡፡ በተረፈ ግን ‹‹ካልደፈረሰ አይጠራም›› የሚለው 

ሀገርኛ ምሳሌያዊ አነጋገር ለፖለቲካም እንደሚሰራ አለመዘንጋት ጠቃሚ ይመስለኛል፡፡ መዓ ሰላማት       


