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እንደ ሠራዊቱ የኢሕአዴግ ቀይ ደብተር የኢሕአዴግ ሕገመንግሥትም ተቀዶ
ይጣል፣ክልል የተባለውም የጎሰኞች እስር ቤት ይፍረስ!
በትናንትናው እለት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶር አብይ አህመድ የኢሕአዴግን የሠራዊት አዛዦች ሰብስበው
ባደረጉት ውይይትና የሰራዊቱ መመሪያ በሆነው የወያኔ መራሹ ኢሕአዴግ ለ29 ዓመት ሲመራበት
በነበረው “ቀይ ደብተር “ በተባለው “ መጽሃፈ ግዳጅ ” ላይ ሰፊ ትንተና ሰጥተዋል።ትንተናው
ሲጨመቅ ሰራዊቱና ተቋሙ በጎሳ ተዋረድና አውጫጭኝ የተወዋቀረ ሆኖ የሚመራውና ተጠሪነቱም
በጎሳ ፈላጭ ቆራጭነት ምሰሶ ለሆነው ኢሕአዴግ ለተባለው የፖለቲካ ድርጅት እንደነበር
ገልጸዋል።እራሳቸው ሳይቀሩ ሲያገለግሉበት የነበረውን የሠራዊቱን አወቃቀር፣ተግባርና መመሪያ
አውግዘው መቅረባቸው የመጨረሻው ባይሆንም ኢትዮጵያዊነት የሚሸት እርምጃ በመሆኑም ወፌ
ቆመች ብለን ተቀብለነዋል።ለውጡ እራሱን ችሎ እንዲራመድ ከጥገና ለውጥ ወደ ስርነቀል ለውጥ
መሸጋገር አለበትም እንላለን።
ይህ አንድ እርምጃ ወደፊት የሚወስድ ውሳኔና አቋም በሌሎቹ ሁለት የዃሊት እርምጃዎች ተጎትቶ
ውጤቱ ኪሳራ እንዳይሆን፣ ከቀይ ደብተሩ ስነልቦና ጋር የተሳሰሩት ሕገመንግሥትና በዚያው መንፈስና
ህሳቤ የተዋቀረው የጎሰኞች እስር ቤት የሆነው ክልልም ላይ ተመሳሳይ እርምጃ መውሰድ ይኖርበታል
እንላለን።ልማታዊ መንግሥት የሚለውን ተከትሎ የድርጅቱ ሕገመንግሥት ሆኖ በሕዝቡ ላይ የተጣለ
አስገዳጅና አገር አፍርስ መመሪያ ተሸክሞ በዚያው መመሪያ የተቋቋመን የሠራዊቱን ተቋም መለወጥ
አይቻልም።ምክንያቱም ሕጋዊ እውቅና የሚሰጠው የኢሕአዴግ ሕግ የበላይነቱን ይዞ የአገራችንን
ሁለእንተናዊ ተቋማት ሚያሽከረክረው መተዳደሪያ በመሆኑ ነው።
ጠቅላዩ የሰራዊቱን አመሠራረት፣የእዝ ሰንሰለትና ዓላማ ሲገልጹ ተቋሙ አገራዊ ማለትም
ኢትዮጵያዊነት የጎደለውና ለኢትዮጵያ ልዑላዊነት እንዳልቆመ፤ለአንድ ድርጅት ሥልጣን አስከባሪና ዘብ
ሆኖ የኖረ እንደሆነና ከዚያ ግንኙነት ተላቆ አገራዊ ግዳጅ ውስጥ እንዲገባ፣ከድርጅት ጭፍራነትና
የመሪዎች ክቡር ዘበኛ ከመሆን እንዲላቀቅ የሰጡትን ማብራሪያ በበጎ ዓይን የምናዬውና የመጀመሪያ
ቀና እርምጃ አድርገን ተቀብለነዋል።ግን ለተግባራዊነቱ ዋስትና የሚሆነው ከፍተኛው ሕግ የተባለው
ሕገመንግሥትም መሰረታዊ ለውጥ ሲደረግበትና በሕዝብ ተሳትፎና ተቀባይነት ባለው ሕገመንግሥት
ሲተካ ብቻ ነው።
የአገራችንንም የመኖር ህልውና የሚፈታተነው ሕዝቡን በቋንቋና በጎሳ ለያይቶ አንዱን ባለቤት ሌላውን
ባዳና እንግዳ አድርጎ የሚፈርጅ፣የሚያፈናቅል፣ለእርስ በርስ ግጭት የሚዳርግ የክልል አወቃቀርና
አስተዳደር መወገድ ይኖርበታል።ለዚያም መፍትሔው ዴሞክራሲያዊ የሆነ፣ሕዝብ በቀጥታ በሁሉም

ዘርፎች ተሳታፊና ወሳኝ የሚሆንበት የክፍላተሃገር አወቃቀር ነው እንላለን።ይህ የክፍላተሃገር አወቃቀር
ቋንቋንና ጎሳን ብቻ መሠረት ያደረገ ሳይሆን መልክዓምድርን፣የሕዝብን መስተጋብር፣ ስነልቦና፣ ምጣኔ
ሃብታዊ(የኤኮኖሚ) እና የባህል እንዲሁም የታሪክ ትስስርን የሚያንጸባርቅ ነው።
ሌላው እንደመከላከያ ሠራዊቱ ለውጥ የሚያስፈልገው ጉዳይ በቀዩ መጽሃፍና በልማታዊ መንግሥት
ህሳቤ ፣በክልል እይታና እምነት የተቋቋመው የክልሎች ልዩ ሃይልና የፖሊስ ተቋም ነው።ይህንንም
ተቋም ኢትዮጵያዊነትን በተላበሰ መልኩ ከተቻለ ማዋቀር አለያም ማፍረስ ይገባል።በውስጡ
የተሰማሩት አባላቱ አስፈላጊው ስልጠና ተሰጥቷቸው በአገር አቀፍ ደረጃ በተቋቋሙት የሥራ መስኮች
እንዲሰማሩ ማድረጉ ከክልላቸውና ከጎሳቸው ወጥተው በኢትዮጵያዊነት መንፈስ ከሌላው ወገናቸው
ጋር ይበልጥ እንዲቀራረቡና አብረው እንዲኖሩ ያደርጋቸዋል። የከባቢ ሰላምና የሕዝብ ደህንነት
በሰለጠነና ሕዝባዊና አገራዊ ስሜት ባለው የፖሊስ ተቋም እንጂ የከባቢ የጎሳ መሪዎች ጭፍራ በሆነ
ልዩ ሃይል በሚባል ነጭ ለባሽ አይደለም።አደጋውንም ግጭቶች በተነሳባቸው አንዳንድ ክልሎች
አይተነዋልና ልንክድ አንችልም።
የቄሳርን ለቄሳር ብሎ የጎሰኞች ስርዓት የሆነውን የኢሕአዴግን ስርዓት ለማሶገድ የተነሳ ቡድን ካለ
የኢሕአዴግን ሁለእነታናዊ ባህሪያት፣ተቋማትና መመሪያዎችን አሽቀንጥሮ መጣል ይኖርበታል።
አንዳንዶቹን ብቻ ለይስሙላ ነካ ነካ አድርጎ መቆም አይኖርበትም።ጦመኛ ነኝ ግን ከቅቤው ብቻ
አድርጉልኝ አይባልም።ጦመኛ ከሆኑ ሥጋውንም ቅቤውንም እርግፍ አድርጎ መተው ነው።
አገራችንን የገጠማትን መጠነ ሰፊና ብዙ ፈተና በመተባበር ልናሶግድ ይገባናል።የአባይን ግድብ
በማስፈጸሙና ከባዕዳንና ከውስጥ ሴራ የመጠበቁ ግዳጅ የሁላችንም መሆኑን አውቀን
የሚያስፈልገውንና የምንችለውን እርብርቦሽ ማድረግ ይገባናል።ለአገራችን ሕዝብ ጥቅም እንዲውልም
የመከታተሉ ተግባር ቸል ሊባል አይገባውም።ብዙ በሕዝብ ስምና በአገር ሃብት የተቋቋሙ ተቋማት
የውሃ ሽታ ሆነው ሕዝቡ የበይ ተመልካች ሆኖ መቅረቱን ልብ ልንለው ይገባል።
የኮሮናን ወረርሽኝ በሚመለከትም መጀመሪያ ሕዝቡ የሚያስፈልገውን ንቃትና ግንዛቤ እንዲኖረው
ማድረጉ ከቁሳቁስ አቅርቦት በላይ የሚጠቅም ተግባር ነው።አያይዞም የቁሳቁስ አቅርቦቱን ማሟላት
ተገቢና አስፈላጊ ነው።ውሃ ሳይኖር እጅህን ታጠብ፣የማመላለሻና የመኖሪያ ቤት አቅርቦት ሳይሟላ
እርቀትህን ጠብቅ፣ተጠጋግተህ አትቀመጥ፣አትሥራ፣ ማለቱ በደሃው ላይ መቀለድ ይሆናል።ይህንን
እንኳንስ ለኢትዮጵያ፣ለአፍሪካ ይቅርና ሃብታም ለተባሉት አገሮችም ሕዝብ ይከብደዋል።ትልቁ
መድሃኒትና መሳሪያ የአስተሳሰብ ለውጥ ማድረጉ ነው።
የጥገና ለውጡ፤ወደስር ነቀል ለውጥ መሸጋገር አለበት!
እንደ ቀዩ የመከላከያው መጽሃፍ ሕገመንግሥቱም ይቀደድ!የክልል አወቃቀርም ይፍረስ!!
ኢትዮጵያ በነጻነትና በአንድነት ለዘለዓለም ትኑር!!!
ዓለም አቀፍ የኢትዮጵያውያን የትብብር መድረክ
Email –inter.ethiopiansolidarityforum1@gmail.com

