"ላም ባልዋለችበት ኩበት ለቀማ"
የኢህአዴግ ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ ውሳኔ ወይንስ ፈረንጆችን ለማስደሰት!!
ባለፈው ሳምንት የኢህአዴግ የስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ በሃገራችን ሰላምና ፀጥታ ዙርያ ያካሄደውን ጥልቅ
ግምገማና የደረሰበንት ውሳኔ ለማብራራት በሚል በቴሌቭዥን መስኮት ብቅ ያሉት የአራቱ የኢህአዴግ አባል
ድርጅቶች ሊቃነመናበርት የተመለከተ አንድ ወዳጄ እኔ ጋ ደወለና "እኔ እምልህ! ሃገራችን ወደኋላ ወደ
ዘመነመሳፍንት ጊዜ እየተመለሰች ነው እንዴ አለኝ" አባባሉ ግራ ስለገባኝ እንዴት ማለት? በሚል መልሼ
ጠየቅሁት፡፡ "አይ ኢህአዴግ ስልጣን ከያዘ ከሀያ ስድስት አመታት በኋላ ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴው ስላካሄደው
ስብሰባና ሰለደረሰበት ውሳኔ የድርጅቱ ሊቀመንበር ማብራሪያ መስጠት አቅቷዋቸው ባልተለመደ መልኩ
የአራቱ አባል ድርጅቶች ሊቃነመናበርት አንድ ላይ ተቀምጠው መግለጫ ሲሰጡ ማየቴ ገርሞኝ ነው" አለኝ፡፡
በተለያዩ የሃገራችን ክልሎች በተደራጁ ወረበሎችና የጦር አበጋዞች (warlords) አማካይነት የተለኮሰው
ሁከትና ዘርን ማዕከል ያደረገ ግድያና መፈናቀል ማቆም የተሳነው ኢህአዴግ አውነትም ጠንካራ አመራር
መስጠት ተስኖት እየተልፈሰፈ ሃገሪቱ ወደ ዘመነመሳፍንት እየተመለሰች ስለመሆኑ በተጨባጭ መሬት ላይ
ከሚታየው እውነታ ብዙም የራቀ ባለመሆኑ የወዳጄ ትዝብት ብዙም አልገረመኝም፡፡ ከላይ የጠቀስኩት
የወዳጄን አስተያየት ለማስቀደም የፈለግሁት ዋናው የፅሑፌ ጭብጥ እሱ ስለሆነ አይደለም፡፡ በእርግጥ አራቱ
የኢህአዴግ አባል ደርጅቶች ሊቃነመናብርት ስለ ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴው ግምገማና ውሳኔ ብዙም ያልገባኝ
"በተናጠል" የተባለ የጋራ ጋዜጣዊ መግለጫ መስጠታቸው የጋራ አመራር በመስጠት ለሚታወቀው ኢህአዴግ
እንግዳ ነገር ባለመሆኑ ብዙም የሚደንቅ ነገር ላይሆን ይችላል፡፡
በዚህ "የተናጠል" የተባለው የጋራ መግለጫ በጣሙን ያስገረመኝ ነገር እና ለዚሁ ፅሑፌ መነሻ የሆነኝ ጉዳይ
የድርጅቱ ሊቀመንበር የሰጡት የግል አስተያየት ይሁን የድርጅት ውሳኔ ቅጡ ያልታወቀ መግለጫ ነው፡፡
የድርጅቱ ሊቀመንበር ላለፉት ሶስት አመታት በፀጥታ ችግር ምክንያት እየታመሰና በየቀኑ ህይወቱንና
ንብረቱን እያጣ የሚገኘው ህዝባችን የኢህአዴግ ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ ያካሄደውን ጥልቅ ግምገማና
ከግምገማው በኋላ ስላሳለፈው ውሳኔ ተጨማሪ ማብራሪያ ይሰጣሉ ተብሎ ሲጠበቅ "ላም ባልዋለችበት ኩበት
ለቀማ" እንደሚባለው የድርጅቱ ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ ከስብሰባው በኋላ ካወጣው መግለጫ ጋር ምንም
አይነት ግንኙነት የሌለው እና በማይመለከታቸው መንግስታዊና ህጋዊ ጉዳይ ገብተው የሰጡት ግራ የሚያጋባ
መግለጫ ከማስገረም አልፎ የሚያሳዝን ሆኖ አግኝቼለሁ፡፡
የደርግ መንግስት ተወግዶ በሃገራችን ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ከተዘረጋ በኋላ ዜጎች የፈለጉትን ፖለቲካዊ
እምነት ህጋዊና ሰላማዊ በሆነ መንገድ የመያዝና የማራመድ መብታቸው ህገመንግስታዊ ዋስትና አግኝቷል፡፡
ዜጎች በፖለቲካዊ እምነታቸው ምክንያት የሚታሰሩበትና ህይወታቸውን የሚያጡበት ምዕራፍ ከተዘጋ ከሃያ
አመታት በላይ ተቆጥሯል፡፡ እኔ እስከማውቀው ድረስ በየደረጃው የሚገኙ የፍትህ አካላትና ህግ አስፈፃሚው
የፖለቲካ እምነቱን ህጋዊና ሰላማዊ በሆነ መንገድ በሚያራምድ ማንኛውም ዜጋ ላይ የወሰኑት የጥፋተኝነትና
የእስር ውሳኔ የለም፡፡ የኢትዮጵያ መንግስትም ቢያንስ ላለፉት ሃያ አመታት በፖለቲካ እምነቱ ወይም ሃሳቡን
በነፃ በማራማዱ ምክንያት የተፈረደበትም የሆነ የታሰረ የፖለቲካ ድርጅት አባልም ሆነ ጋዜጠኛ የለም፣
የታሰሩት ሰዎች ህግን በመጣስ በወንጀል ድርጊት በመሳተፋቸው ወይም ህዝብን ከህዝብ ጋር የሚያጋጭና
ሰላምን የሚያደፈረስ የዘር ጥላቻ ሲሰብኩና ሲያሰራጩ በተጨባጭ ማስረጃ የተረጋገጠባቸው ሰዎች ናቸው
በማለት በተደጋጋሚ ሲናገር እኛም ስንሰማ ቆይተናል፡፡
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ታዲያ በዚች ሃገር በፖለቲካ እምነታቸው ምክንያት የሚፈረድባቸውና የሚታሰሩ ዜጎች በሌሉበት ሁኔታ
የኢህአዴግ ሊቀመንበሩ "ሃገራዊ መግባባት ለመፍጠር ሲባል የፖለቲካ እስረኞችን ለመልቀቅ ወስነናል" የሚል
መግለጫ መስጠታቸው መነሻውና ዓላማው ምን ይሆን? የኢህአዴግ ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ በሃገሪቱ
በተከሰቱት ችግሮች ዙርያ ጥልቅ ግምገማ ካደረገ በኋላ የተፈጠሩት ችግሮች በራሱ በስራ አስፈፃሚ ኮሚቴው
የአመራር ድክመት የተፈጠሩ መሆናቸውን በመግለፅ ለዚህም ከፍተኛ አመራሩ ሃላፊነቱን እንደሚወስድ
ለኢትዮጵያ ህዝብ ይቅርታ ከመጠየቁ በቀር እንዲህ አይነት ውሳኔ ስለማስተላለፉ ከግምገማው በኋላ
ከወጣው መግለጫ ውስጥ ፈልጌ ላገኘው አልቻልኩም፡፡
ጉዳዩ በቀጥታ የሚመለከታቸው ፖሊስ፣ አቃቤ ህግና ፍርድ ቤቶች የመሳሰሉት የመንግስት ህግ አሰከባሪ
አካላት (law enforcement organs) በፖለቲካ እምነቱ ወይም ሀሳቡን በነፃ በማራመዱ ምክንያት የፍርድ
ውሳኔ ያስተላለፉበትና ያሰሩት ዜጋ ካለ ህገመንግስቱን ጥሰዋልና በህግ መጠየቅ አለባቸው የሚል እምነት
አለኝ፡፡ ካልሆነም የኢህአዴግ ሊቀመንበሩ ከምን ተነስተው እንዲህ አይነቱን መግለጫ እንደሰጡ ለፍትህ
አካላቱ የማስረዳት ግዴታ ያለባቸው ይመስለኛል፡፡
በየትኛውም ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የሃገራት መሪዎችን ጨምሮ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ከህግ በላይ
አይደሉም፡፡ የሃገር ህግ ተላልፈው ሲገኙ በህግ ይጠየቃሉ፡፡ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት በሰፈነባቸው ሁሉም
ሃገራት የመንግስት ባለስልጣናት እንደማንኛውም ዜጋ ፓሊስ ጣቢያ ቀርበው ቃላቸውን የመስጠትና ፍርድ
ቤት የመቅረብ፣ ጥፋተኛ ሆነው ከተገኙም የቅጣት ውሳኔ ሲበየንባቸው ማየት የተለመደ ነው፡፡ የሃገራችን
ህግም ለሁሉም ዜጋ እኩል ይሰራል ከተባለ የኢህአዲግ ሊቀመንበሩ ስለሰጡት መግለጫ ፖሊሲ ጣቢያ
ቀርበው ቃላቸውን የመስጠትና የማብራራት ግዴታ አለባቸው ብዬ አስባለሁ፡፡ የፍትህ አካላቱም የድርጅቱ
ሊቀመንበር ስለሰጡት ስለዚህ ያልተገባና ህጋዊ መሰረት የሌለው መግለጫ ጠርተው ቃላቸውን የመቀበል እና
ጥፋተኛ ከሆኑም በህግ እንዲጠየቁበት የማድረግ ህጋዊ ሃላፊነትና ስልጣን አላቸው ብዬ አምናለሁ፡፡
በኔ በኩል በኢህአዴግ ሊቀመንበሩ አማካይነት "ሃገራዊ መግባባት ለመፍጠር ሲባል የፖለቲካ እስረኞችን
እንፈታለን" በሚል የተሰጠው ይህ ህጋዊነት የሌለውና ሃላፊነት የጎደለው መግለጫ የኢህአዴግ ስራ አስፈፃሚ
ኮሚቴ ከተወያየባቸው እና ካሳለፋቸው ውሳኔዎች መካከል አንዱ እና ዋናው ነበር የሚል እምነት የለኝም፡፡
እንደዛም ተብሎ ከሆነ እስረኞችን በምህረትና በይቅርታ የመፍታት ሂደትና ውሳኔ የራሱ የሆነ ህጋዊ አካሄድና
ስርዓት እንዳለው ሊቀመንበሩ ጭምር አሳምረው ያውቁታል፡፡ በእኔ እምነት ይህ "የፖለቲካ እስረኞችን
እንፈታለን" በሚል በሊቀመንበሩ የተሰጠው መግለጫ ኢህአዴግ ከሚታወቅበት ባህርይና መሰረታዊ እምነት
ያፈነገጠ ፈረንጆችን ለማስደሰት ተብሎ የተሰነዘረ ህዝበኛ (populist) አስተያየት ለመሆኑ ጥርጥር የለውም፡፡
ነገር ግን ኢህአዴግ ጊዜው ሳይረፍድ በጀመረው መንገድ ራሱን በራሱ ማጥራትና ከተጠናወተው አደገኛ በሽታ
መፈወስ ካልቻለ እስረኛ በመፍታትም ሆነ ፈረንጆችን በማስደሰት ሃገራችን የገጠማትን አሳሳቢ ችግር
መፍታትም ሆነ ማስወገድ እንደማይችል ሊቀመንበሩን ጨምሮ ሁሉም ከፍተኛ የኢህአዴግ የአመራር አባላት
ቢገነዘቡት መልካም ነው እላለሁ፡፡
አቻምየለህ ጎርፉ
ታህሳስ 30 ቀን 2010
አዲስ አበባ
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