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ተቃዋሚ ሏይልችና የዛሮ ዴምር የፓሇቲካ ጨዋታ
ከሁለም በፉት የተቃውሞ ጎራውን በተነሳ ቁጥር ሁለ ጊዛ በአእምሯችን ዴቅን የሚለት ሇህዜባችው የተሻሇ ሇውጥ ሇማምጣት ሲለ
ራሳቸውን እንዯሻማ እየቀሇጡ ሲታገለ በክብር ስሊሇፈ ሰማእታትን ነው:: የተቃውሞ ትግለ ሊሇፈት በርካታ ዓመታት እየወዯቀም
እየተነሳም ቢሆን ሇነፃነት፣ ሇፌትሕ፣ ሇዳሞክራሲና ሇሕግ ሌዕሌና ሲባሌ በገንብ የማይተመን ክቡር የህይወት ዋጋ የተከፇሇበት
ስሇሆነ ምንም ጊዛም የማይረሳ ወርቃማ የታሪክ አሻራ ጥል አሌፎሌ:: ስሇሆነም በትግለ ሂዯት የወዯቁትን ጀግኖች ሰማእታት
ወገኖቻችንን ሁለ ክብርና ምስጋና ይዴረሳቸው እሊሇሁ:: ዚሬም እንዯትሊንቱ መብታችንን ይከበር ስሊለ ብቻ በሽዎች የሚቆጠሩ
በየእስር ቤቱ ታጉረው የሚገኙት ታጋይ ወጣቶች፣ ጋዛጠኞች፣ የፓሇቲካ ዴርጅቶች አባሊትና መሪዎች፣ ከቤት ንብረታቸው
እየተፇናቀለ ሇስዯትና ሇእንግሌት የተዲረጉ ወገኖቻችንና እንዱሁም በሀዜቡ ጉያ ሆነው በፅናት በመታገሌ ሊይ የሚገኙትን ታጋይ
ወንዴሞቼና እህቶቼ ሁለ በዙሁ አጋጣሚ ያሇኝን ክብርና አዴናቆት ሌገሌፅ እወዲሇሁ::
የዚሬውን ክፌሌ ሁሇት ፅሐፋ አሊማም በየጊዛው የሚከፇሇውን ክቡር መስዋእትነት ውጤታማ እንዲያወጣ እንቅፊት በመሆን
በስሌጣን ሊይ ያሇውን መንግስት ዯጋግመን እንዯምንወቅሰው ሁለ በተቃዋሚ የትግሌ ጎራው አካባቢ ያሇው የተመሰቃቀሇና
የተጠሊሇፇ አካሄዴም ሇሀገርና ሇህዜብ ጥቅም የማይበጅ ስሇሆነ ተስተካከለ ብል ገንቢ የሆነ የእርምት ሏሳብ መስጠት፣ ጥሩ የሰራው
ዯግሞ ጥሩ ሰርተሃሌ ብሇን መዯገፌና ማበረታት የሰሇጠነ የዳሞክራሲ ባህሌ ብቻ ሳይሆን ትግለን ተጠናክሮ ወዯፉት ሇመግፊት
እንዱችሌ ትሌቅ አስተዋፆዖ ያሇው ስሇሆነ መሇመዴ አሇበት ከሚሌ በጎ መንፇስና አመሇካከት በመነሳት የተሰማኝንና የታብኩትን ነፃ
ሃሳብ አጠር ባሇመሌኩ እንዯሚከተሇው ሇማቅረብ ነው::
ወዯ ዋናው ዜርዜር ሏተታ ከመግባቴ በፉት ሇመነሻነት እንዱመቸኝ አንዲንዴ ጥያቄዎችን ሊንሳና ወዯ ቀጣዩ ነጥብ ሌሇፌ:: ተዯጋግሞ
እንዯሚሰማው “በግሌም ሆነ በቡዴን በተቃዋሚነት ከተሰሇፌነው ሏይልች ውስጥ አብዚኞቻችን በስሌጣን ሊይ ያሇውን ስርዓት
በአምባ ገነንነት: በፀረ አንዴነት: በሀገር ክሕዯት፣ በከፊፊይነት: በረኝነት፣ በጠባብ ቡዴናዊነት፣ በምሕዲረ ብሌሹነት፣ በአፊኝነትና
በሙሱና የምንፇርጀው ጥቂቶች አይዯሇንም:: መቃወማችን በራሱ ስህተት አይዯሇም:: ሀገርንና ህዜብን ማእከሌ አዴርጎ የሚቀርብ
ተቃውሞ ከሆነ ተገቢ ነው ብዬ አምናሇሁ:: ነገር ግን ሇህዜቡ የተሻሇ አማራጭ የፓሇቲካ ሏይልች ነን የምንሌ ከሆነ ዯግሞ
ከህወሓት/ኢሕአዳግ የምንሇይበት መሰረታዊ ባህሪያትና ተግባራዊ እንቅስቃሴዎች ምንዴን ናቸው::? ሇመሆኑ ሇ90 ሚሉዮን ህዜብ
የሚሆን የአሊማ ጥራት; የአሊማ ፅናት; የአሊማ አንዴነት; የውስጠ ፓርቲ የመሪነት ሚናና ዱሲፒሉን (coherence and leadership
Integrity)፣ እንዱሁም ህዜቡን አስተባብሮ ሇዴሌ ሉያበቃ የሚያስችሌ ህያው የሆነ ስትራተጂ ያሇን ተቃዋሚ የፓሇቲካ ዴርጅቶችስ
ስንቶቻችን ነን::? በስሌጣን ካለት መሪዎች በተሻሇ መንገዴ ከግሌ ጥቅም : ከስሌጣን ጥመኝነት: ከጠባብ ቡዴናዊ አመሇካከት፣
ከሗሊቀር የፓሇቲካ ባህሌና መጠሊሇፌን ሰብረን በመውጣት የጋራ ሀገራዊ ጉዲይን በማስቀዯም በፅናት የቆምነው የፓሇቲካ መሪዎች
ስንቶቻችን ነን::? ሇምሳላ እንበሌ በስሌጣን ሊይ ያሇው መንግስት በራሱ ውስጠ ቅራኔ ዴንገት ነገ ቢፇረካከስ የሀገራችን ዕጣ ፊንታስ
ምንዴን ነው የሚሆነው? ህዜባችንስ በማን እጅ ሊይ ነው የሚወዴቀው? ተቃዋሚ ዴርጅቶችስ የህወሓት/ኢሕአዳግ መንግስትን
ተክተን ሀገሪቱን በብቃት ሇመምራትና የዳሞክራሲ ሇውጥ ሇማምጣት የሚያስችሌ የሞራሌ መሰረቱን፣ ዓቅሙን፣ ዜግጅነቱንና ንቃተ
ህሉናውን አሇን ወይ? በስሌጣን ሊይ ያሇው ፓርቲ ከተቃዋሚዎች ስህተት ብዘ ይማራሌ:: ተቃዋሚ ሏይልችስ ከታሪክ፣ ከራሳችን
ስህተትና ውዴቀት የምንማረው መቼ ነው?” የሚለትን ጥያቄዎች በብቃት መመሇስና አሇመመሇስ የአንዴ ተቃዋሚ ፓሇቲካዊ ዴርጅት
ህሊዌ የሚወስኑ ናቸው ብዬ አምናሇሁ::
ጭቆናና አዴሌዎ እስካሇ ዴረስ ትግሌ የማያቋርጥ ሂዯት መሆኑን ከታሪክ እንማራሇን:: ባሳሇፌናቸው መናት በየትግሌ ምዕራፈ በርካታ
ዴልች እየተመገቡ መምጣታቸው ይታወሳሌ:: ነገር ግን ሊቂነትና አስተማማኝነት እንዲይኖራቸው ገና ሇፌሬ ሳይበቁ በአቋራጭ
በአፇ ሙዜ እየተነጠቁ ይኸውና ችግራችን ከጊዛ ወዯ ጊዛ እየተባባሰ መጥቶ ዚሬም በመስቀሇኛ መንገዴ ሊይ ቆመን እንገኛሇን:: ዚሬም
ትግለ እየወዯቀ እየተነሳም ቢሆን ቢቀጥሌም ውጤቱ እንዯተሇመዯው የዛሮ ዴምር የፓሇቲካ ጨዋታ እየሆነ መምጣቱ አሌቀረም::
ሇትግለ መዲከም ትሌቅ አስተዋፀዖ ካዯረጕት መሰረታዊ ችግሮች ውስጥ ግዲማዊና ውስጣዊ ችግሮች ናቸው:: ሇምሳላ ወዯ ሩቅ
ሳንሄዴ ሻዕቢያ ራሱ በቁጥጥሩ ስር አዴርጎ የሚያዯራጃቸውን ቡዴኖች እንኳን በአንክሮ ስንመሇከት ዚሬም የትግሌ ኳሱ ዝሮ ዝሮ
በነማን እጅ እንዲሇ በግሌፅ ያሳየናሌ::

የጠሊቴ ጠሊት ወዲጄ ነው (የነ ግንቦት 7 እና የሻዕቢያ መርህ አሌባ ግንኙነት)
ሻዕቢያ ሊሇፈት አርባና ሏምሳ ዓመታ ሀገር በቀሌ ተቃዋሚ ሏይልችን ሇማዲከምና ሀገርን ሇመበታተን ሲባሌ በኢትዮያውያን ትግሌ
ሊይ ሲጫወት የቆየውን አፌራሽ ሚና ስፌር ቁጥር የሇውም:: ዚሬም ከራሳችን ሳይወርዴ ከአጋም እንዯተጠጋ ቁሌቋሌ ሀገራችን
እየዯማች እንዴትኖር ተፇርድባታሌ:: በአቶ ኢሳያስ አፇወርቂ የሚመራው ሻዕቢያ “ሇኢትዮያውያን የመቶ ዓመት የቤት ስራ
ሰጥተናቿሌ” ብል በአዯባባይ እንዯተናገረው ሁለ ከተፇጠረባት ቀን አንስቶ እስከአሁንዋ ዯቂቃ ዴረስ ሇግማሽ ክፌሇ መን ያህሌ ያሇ
መሰሌቸት እንቅሌፌ አጥቶ ሲያሰሊስሌና ሲያፇርስ የኖረው ኤርትራን ገንጥል የኢትዮያውያንን ጎሮሮ አንቆ ሇመያዜ ብቻ ያሇመ
አሌነበረም:: ከኤርትራ መገንጠሌ በሗሊም በአፌሪቃ ቀንዴ ምን ዓይነት ኢትዮያ መሆን እንዲሇባት ራሱ ወሳኝ አዴርጎ በማሰብና

የጎበዜ አሇቃ በመሆን ትሌቅ አጀንዲ ቀርፆ ሲተገብረው ቆይቷሌ:: ዋናው አሊማው ኢትዮያ የምትባሌ ምዴር ዲግም በኤርትራ ሊይ
ጥያቄ የማታነሳ፣ የተበታተነች፣ የተዲከመችና የተዋረዯች ሀገር ሆና እንዴትኖር ስሇሆነ አሁንም በግሌፅ እየተገበረው ይገኛሌ:: በላሊ
አነጋገር የነኢሳያስ ትሌቁ ስጋት “በአፌሪቃ ቀንዴ በኢኮኖሚም ሆነ በፓሇቲካ የጠነከረች አንዱት ዳሞክራሲያዊት ኢትዮያ
ከተረጋገጠች እንዯፇሇግን የምንቦረቡራት አትሆንም:: የኤርትራ ነፃነትንም ዋስትና አይነረውም” ከሚሌ የተዚባ ስላት በመነሳት ሁለ
ጊዛ ሀገራችንን በስጋትና በጠሊትነት ዓይን ይመሇከቷታሌ:: ይህንን ሰይጠናዊ አመሇካከታቸውንና አፌራሽ አሊማቸውን እውን
ሇማዴረግ ዯግሞ ካሇፈት አርባና ሏምሳ ዓመታት ጀምሮ እሰካሁን ዴረስ ኢትዮያን ሇማዲከም ሲባሌ ሲተገብሩት የቆዩትን ስትራተጂ
ከብዘ በጥቂት እንዯሚከተሇው ነው::











ኢትዮያውያንን በኢትዮያውን እርስ በርስ በማጨፊጨፌና በማናቆር ሏይሊቸውን እንዱዲከም ማዴረግ ትሌቁ አጀንዲቸው
ነው
ኢትዮያውያንን በተሇያየ ስሌት በማሰባሰብና በማዯራጀት የኤርትራን ነፃነት ማጠናከሪያና መሳሪያ ሆነው እንዱያገሇግለ ማዴረግ
በኢትዮያ ምዴር ሀገር በቀሌ የሆኑትን ተቃዋሚ የፓሇቲካ ሏይልች ትግሌ እንዲይጠናከር እርስ በርስ በማባሊት ማዲከምና
መበተን
በሀገራችን ኢትዮያዊነት ብሄረተኝነት ስሜት ያሊቸውን ዛጎች እንዲይጠነክሩ በረቀቀ መንገዴ ማዲከምና ወኔያቸውን መስሇብ
የኢትዮያ አንዴነት ሇማፇራረስ ሲባሌ የግንጠሊ ርእዮት ያሊቸውን ቡዴኖች እየመረጡ ማሰሌጠን፣ ማስታጠቅና በኛ ሊይ
ማዜመት
በኢትዮያውያን ሊይ የብቀሊ ጦርነት በመሇኯስ ሀገራችን የህውከትና የግርግር አውዴማ ሆና እንዴትኖር ማዴረግ
ላሊ ቀርቶ ሇነፃነታቸው ሲዋጉ የተማረኩትን ዛጎቻችን እንዯ ባዕዴ ወራሪ ወታዯር በመቁጠር የቂም በቀሌ ባርነታዊ ሰራ መፇፀም
የኢትዮያ ታሪካዊ ጠሊቶች የሆኑትን የነ ሉቢያ፣ ግብፅ፣ ሳውዱ ዓረቢና ላልች አክራሪ ሀገሮችን ወኪሌና ዯሊሊ በመሆን
የሀገራችንን ህሌውና አዯጋ ሊይ የሚጥሌ ሁኔታ ሳይታክቱ ማመቻቸትና መድሇት
ንፁሃን ዛጎቻችንን ከያለበት እያፇኑ በመውሰዴ ሇኩሊሉት ንግዴ ፣ ሇባርነታዊ ስራና ሇሞት እንዱዲረጉ ላት ተቀን መስራት
በሀገራችን ጉዲይ ሊይ በቀጥታ እጃቸውን በማስገባትና የራሳቸውን ሰዎች ሰርገው እንዱገቡ በማዴረግ እንዱሁም በኢትዮያ
ውስጥ የሚኖሩትን አንዲንዴ ኤርትራውያንና ከሻዕቢያ ጋር የትውሌዴ ሏረግ ያሊቸው ኢትዮያውያን ነን የሚለ ሰዎች በጋሃዴም
ሆነ በስውር የእነሱ ፓሉሲና ስትራተጂ መሳሪያ ሆነው እንዱያገሇግለ ማዴረግ፣ ወተ ወተ ናቸው::

የሻዕቢያ ባህሪይና ተግባር ሀቁ ይህ ሆኖ ሳሇ ነገር ግን የጠሊቴ ጠሊት ወዲጄ ነው ከሚሌ ቂም በቀሌ የወሇዯው ጭፌን ስላት በመነሳት
በነ ድክተር ብርሃኑ ነጋ የሚመራው ግንቦት 7 የህዜባችን ዯመኛ ጠሊት ከሆነው መንግስት ነኝ ባይ አምባገነን ጋር በመተባበር
ኢትዮያን በትጥቅ ትግሌ ነፃ እናወጣሇን በማሇት አስመራ ውስጥ ቁጭ ብሇው ጦርነት አውጇሌ:: ይህ ዓይነቱ ውሳኔና የትግሌ
መንገዴ መምረጣቸው በዯፇናው መብታቸው ነው ተብል የሚታሇፌ ቢሆንም የተከተለትን የትግሌ መስመርና እያዯረጉ ያለትን
እንቅስቃሴ መዘ ሰሊማዊ ትግሊችንን የሚያዲክም ብቻ ሳይሆን የሀገራችን የወዯፉት ዕጣ ፊንታም አዯጋ ሊይ የሚጥሌ ስሇሆነ “ ቤቱን
ሳይቀጠሌ በቅጠሌ” ነውና ገና ስር ሳይሰዴ መታረም አሇበት ብዬ በማመን የበኩላን ሃሳብ ሇመስጠት ነው:: “ የሰጠኸው ሃሳብ
ትክክሌ አይዯሇም ” ብሇው ትችት የሚያቀርቡሌኝ ወገኖች ካለ ዯግሞ እኔም ሃሳባቸውን አከብራሇሁ:: ዋና ዋና የመቃወሚያ ነጥቦቼም
የሚከተለት ናቸው::
አንዯኛ) እነ ግንቦት 7 የመረጡትን የትግሌ መንገዴ የሀገራችን ነባራዊ ሁኔታና የህዜባችንን ክብር ፣ ቁስሌ፣ ስሜትና ፌሊጎት ያሊገናበ
የቂም በቀሌና የጭንቀት ውሳኔ እንጂ በጥሌቅ ጥናት ሊይ ተዯግፍ ታስቦበት የመረጡት የትግሌ መንገዴ አይመስሇኝም:: ሇበርካታ
ዓመታት ሁለም ነገር ወዯ ጦር ግንባር እየተባሇ የጥይት ጭኾት የሰሇቸውን ህዜብ ገና የቆሰሇውን ሌቡ ሳይሽር እንዯገና ዚሬ
ስሇጦርነትና ስሇትጥቅ ትግሌ ቢወራ ሇሀገራችን ፊይዲ ይኖሯሌ የሚሌ እምነት የሇኝም:: ከዯርግ መን ጀምሮ እስካሁን ዴረስ በተግባር
ያየነው ተሞኩሮም በጠመንጃ የመጣ ስሌጣን መሌሶ በጠመንጃ ሲጠበቅ እንጂ ሇህዜቡ ሰሊምና ዳሞክራሲ ሲያጎናፅፌ አሊየንም::
ሁሇተኛ) እነ ግንቦት 7 ወዯ ኤርትራ መጠጋታቸው በበሇጠ ተጠቃሚ የሚሆነው ሻዕቢያ እንጂ ኢትዮያውያን አይዯለም:: ሻዕቢያ
እንዯነ ግንቦት 7 እና ላልች የግንጠሊ ሏይልችን ሲያስጠጋ ሇህዜባችን የዳሞክራሲ ሇውጥ ሇማምጣት አስቦ ሳይሆን ሇሁሇት ነገሮችን
እንዱጠቀምባቸው ፇሌጎ ነው:: በአንዴ በኩሌ ከቀናውና ክፌተት ካገኘ እነ ኦነግን በአቋራጭ ስሌጣን ሊይ ጎሌቶ የረጅም ጊዛ ሕሌሙን
በሀገራችን ሊይ ሇመጫን ነው:: ካሌቀናው ዯግሞ በስሌጣን ሊይ ካሇው ከህወሓት/ኢሕአዯግ መንግስት ጋር እንዯ መዯራዯሪያ መሳሪያ
አዴርጎ እንዱጠቀምባቸው ነው:: ይህ ዓይነቱ ስላት ዯግሞ ከአሁን በፉትም በተግባር የታየ ስሇሆነ አዱስ ነገር አይሆንብንም::
ሶስተኛ) እነ ግንቦት 7 ሰሊማዊና ሕጋዊ የትግሌ መንገደን ትተው የትጥቅ ትግሌን ሇማካሄዴ ወዯ ሻዕቢያ የተጠጉበትን ላሊው
ምክንያት ምናሌባት ህወሓት የመጣበትን የትግሌ መንገዴ ተከትሇን በመሄዴ ስሌጣን ሊይ እንወጣሇን የሚሌ ስላት ተነሳስተው ከሆነ
ዯግሞ በ21ኛ ክፌሇ መን ሊይ ከሚኖሩት ፓሇቲከኞች ፌፁም የማይጠበቅ ትሌቅ የስትራተጂ ስህተት ይመስሇኛሌ:: ምክንያቱም ከሰሊሳ
ዓመት በፉት የነበረው ሁኔታና አሁን ያሇው ነባራዊ ሁኔታ የሰማይና ምዴር ሌዩነት እንዲሇው ሇማወቅ የግዴ ፉዯሌ መቁጠርም
አያስፇሌግም:: ዚሬ በትጥቅም ሆነ በስንቅ የሚረዲህ ህዜብና መንግስት ቀርቶ የምትዯበቅበትን ጫካ እንኳን እየጠበበ መጥቷሌ::

ህዜባችንም እንዯ ዴሮ ምታ ነጋሪት ክተት ሰራዊት ብሇህ በስሜት የሚነዲ አይሆንም:: ህዜቡ ሊሇፈት አርባ ዓመታት ካሳሇፊቸው ውጣ
ውረዴ ችግሮች ብዘ ተምሯሌ:: ብዘ ቤት ፇርሷሌ:: በአካባቢያችንና በዓሇም ዘሪያ እየተካሄደ ያለት አውዲሚ ጦርነቶችንም
ውጤታቸው ምን እንዯሆነ በየቀኑ ያያሌ ይገነባሌ:: ስሇዙህ ዚሬ ህዜቡ ሲዯግፌም በምክንያት ነው ሲቃወምም በምክንያት ነው::
“የጨነቀው እርጉዜ ያገባሌ” ካሌሆነ በስተቀር በአሁኑ ጊዛ ሻዕቢያን ነፃ ያወጣኛሌ ብል በማመን ጫካ የሚገባ እውነተኛ ኢትዮያዊ
ይገኛሌ ብዬ ፌፁም አሊምንም::
አራተኛ) ግንቦት 7 የራሱን ወገን ከሆኑት ከሰሊማዊ ታጋይ ሏይልች ጋር አብሮ ከመስራት ይሌቅ በሰብአዊ ፇጡር ሊይ በወንጀሇኝነት
(crime against humanity) ከተፇረጀው መንግስት ጋር መጎዲኘቱ በዓሇም አቀፌ መዴረኮችም ቢሆን ሕጋዊ ያሌሆነ የትጥቅ ትግሌ
የሚዯገፌ አይዯሇም:: የሽብርተኝነትን አዯጋ በዓሇም ህዜብ ንዴ በተጠሊበት መን የትጥቅ ትግሌ መርጦ ጫካ መግባት ተቀባይነት
እያጣና ጊዛው ያሇፇበት ፊሽን እየሆነ የመጣበት ሁኔታ ነው የምናየው:: ሻዕቢያም ይቅርና የላሊ ሀገር ህዜብ ነፃ ሉያወጣ ቀርቶ የራሱን
ህዜብ እንኳን ወዯ ባርነት የቀየረ መንግስት ነው:: ሇራሱ ህዜብ እንኳን ያሌራራ ጨቋኝ መንግስት ነጋ ጠባ በጠሊትነት ሇሚመሇከተው
የኢትዮያ ህዜብ በጎ ነገር ያስባሌ ማሇት ከእባብ እንቁሊሌ እርግብ ይወሇዲሌ ብል እንዯመጠበቅ ያህሌ ነው የሚሆነው:: ባህሪውንም
አይፇቅዴሇትም:: ስሇዙህ በዓሇም ማሕበረሰብ የተገሇሇና ከራሱን ህዜብ ጋርም የማይታረቅ ቅራኔ ውስጥ ገብቶ በጭንቀት ሊይ
ከሚገኘው አፊኝ መንግስት ጋር ሸሪክ ሆኖ መንቀሳቀስ ማሇት የኢትዮያ ህዜብን ትግሌ መግዯሌ ብቻ ሳይሆን ፌትሕና ነፃነት
የጠማውን የኤርትራ ህዜብ ትግሌም መፃረር ይሆሊሌ::
አምስተኛ) አብዚኞቹ የነ ግንቦት 7 አመራርና አባሊት ትሊንት ህወሓት/ኢሕአዳግን በሀገር ክሕዯት ሲኮኑኑት የነበሩት መሆናቸው
የሚታወቅ ነው:: ነገር ግን ዚሬ ከሀገራቸው ለዓሊዊነት፣ ብሄራዊ ጥቅምና ክብር በሊይ ሇሻዕቢያውያን ጥቅምና ዴህንነት ጥብቅና
በመቆም በተሇይም ርና ቋንቋ እየሇዩ የጥሊቻ ፕሮፓጋንዲቸውን ሲያራምደ ማየቴ ይገርመኛሌ:: ሇምሳላ በሻዕቢያ የሚዯጎመው
በአሜሪካ የሚገኘውና የግንቦት ሰባት ሌሳን የሆነውን እሳት ራዱዮ ስንመሇከት በአንዴ በኩሌ በኢትዮያ ነፃ ሚዱያ የሇም ታፌነናሌ
እያለ ሲናገሩ ይሰማለ:: በላሊ በኩሌ ዯግሞ ሇራሳቸው ሻዕቢያን የሚወቅስ ዛና ወይም ፅሐፌ ሇመቀበሌ ቀርቶ ይባስ ብሇው
በየስብሰባው የኢሳያስን ስርዓት ሲያወደሱና ሲያሞጉሱ ይሰማለ:: እነ ግንቦት 7 እና እሳት ራዱዮ በአንዴ በኩሌ የህወሓት/ኢሕአዳግ
መንግስትን እንቃወማሇን እያለ በላሊ በኩሌ ዯግሞ የኢትዮያ ህዜብም ሆነ የኤርትራ ህዜብ ዯመኛ ጠሊት የሆነውን አምባ ገነን
የሻዕቢያ መንግንስት የሚያወዴሱና ጥብቅና የሚቆሙ ከሆነ ታዱያ ማንን ነፃ ሇማውጣት ነው ጫካ ገብተናሌ የሚለን::? ስሇዙህ
እነዙህ ሏይልች ህዜብን ነፃ የሚያወጡ ሳይሆን በማወቅም ሆነ ባሇማወቅ እኛ ኢትዮያውያንን እርስ በራሳችን ሇማባሊት የተሰሇፈ
መሆናቸው ከተግባራቸው በሊይ ላሊ ምስክር አይኖርም:: በሰሜኑ ክፌሇ ሀገራችን በየጊዛው ሻዕቢያ በሚያዯራጃቸው ታጣቂ ስኳዴ
እየታፇኑ መረብ የሚሻጉሩትን የንፁሃን ወገኖቻችን ዯም የነማን እጅ እንዲሇበትና ማን በተሊሊኪነት እያገሇገሇ እንዲሇ እኮ ያዲባባይ
ሚስጢር ከሆነ ቆይቷሌ::
ስዴስተኛ) እነ ግንቦት 7 “በኢትዮያ አፊኝ ስርዓት ስሊሇ ሰሊማዊ ትግሌ አይቻሌም” ብሇው ዯጋግመው ሲናገሩ እንሰማሇን::
በኢትዮያ ጨቋኝ ስርዓት መኖሩ ሇኛ አዱስ ዛና አይዯሇም:: ነገር ግን እነ ድክተር ብርሃኑ መመሇስ የሚገባቸው ጥያቄዎች ሰሊማዊ
ትግለ ይስራ አይስራ መቼ ተሞኮረና::? የትግሌ ሜዲውን ጥል ወዯ ስዯት መሄደንስ የሚጠቅመው ማን ነው? የትግለን ባሇቤትና
የሰርዓቱን ግንባር ቀዯም ገፇት ቀማሹ የሆነ ሰፉው ህዜብ ነው ብሇን የምናምን ከሆነስ በቅርብ ሆኖ የሚያስተባብረው ማን ይሁን?
የሚለት ናቸው:: አዎ!! ሰሊማዊ ትግለ ጥበብ፣ ሀቀኝነትና ቁርጠኝነት ያሇው ሰው ነው ያጣው እንጂ ሇሇውጥና ሇትግሌ ዜግጁ የሆነ
ህዜብ እንዲሇ እኮ በተግባር እየታየ ነው:: ተባብረው በአንዴነት ከሰሩና ሀገራዊ ጥቅምን በማስቀዯም በቅንነት ከተንቀሳቀሱ ዯግሞ
ውጤት ማምጣት እንዯሚቻሌ እኮ በ97ቱ የቅንጅት ጊዛ በተግባር ታይቷሌ:: በወሳኝ መሌኩ ቅንጅትን ሇውዴቀት የተዲረገው እኮ
መንግስት ከወሰዲቸው እርመጃዎች ባሻገር በራሱ በውስጡ በተፇጠረው የወንበር ጉተታ ምክንያት እንጂ በሀገራችን ሰሊማዊ ትግሌ
ስሇማይቻሌ አይዯሇም:: ታዱያ!! እነ ግንቦት 7 ሰፉ ሀገርንና ሇሇውጥ ዜግጁ የሆነ 90 ሚሉዮን ህዜብን በሰሊማዊ መንገዴ
አስተባብረው በጋራ ሇማታገሌ የሚያሰችሌ ሀቀኛ ራእይ፣ የሰሇጠነ የአመራር ጥበብ፣ ዴርጅታዊ ብቃትና የአሊማ ፅናት ያሊገኙ ነገር ግን
ዚሬ የትጥቅ ትግሌን በመምረጥ ጫካ ወርዯው ውስብስብ መስዋእነትን አሌፇው ስሌጣን ሊይ ሇመውጣት የሚያስችሊቸው ሞራለም፣
ራእዩም፣ ብቃቱንና ፅናቱን ከየት አገኙት::? ስሇዙህ እነ ግንቦት 7 ራሳቸውን ተቃዋሚ የፓሇቲካ ሏይሌ ነን ይበለ እንጂ በተግባር
ሲታዩ ወዯደም ጠለም በማወቅም ይሁን ባሇማወቅ የሻዕቢያን አሊማ ከማራመዴ አሌፇው በብዘ መመኛዎች የሇውጥ ሏይሌ መሆን
አይችለም:: ጎበዜ!! የሇውጥ ሏይሌ ሇመሆን እኮ ቢያንስ የሀገሪቱን ነባራዊ እውነታ በጥሌቀት መረዲትና የህዜቡን ሌብ ትርታ ማግኘት
የግዴ ይሊሌ::

ተቃዋሚ የፓሇቲካ ሏይለን ያዲከሙት ውስጣዊ ችግሮች
የተቃውሞ ሏይለን መዲከም ምክንያት ከሆኑት ላልች መሰረታዊና ዓበይት ችግሮች ውስጥ አንደ በራሳቸው በተቃዋሚ የፓሇቲካ
ሏይልች ያሇው ውስጣዊ ችግር የወሇዯው አዯጋ ነው:: ይህ ስር የሰዯዯ ችግር በሚመሇከት ህዜቡም ሆነ የተሇያዩ ሀገር ወዲዴ ወገኖች
መፌትሄ ሉሆን ይችሊሌ ብሇው የሚያስቡትን ምክርና አስተያየት በተሇያዩ ህዜባዊ መዴረኮች ሲገሌፁ መቆየታቸውና አሁንም ትሌቅ
መነጋገሪያ አጀንዲ ሆኖ እንዯሚገኝ እሙን
ይህ የህዜብ ግፉትና እሮሮም ቁሌጭ አዴርጎ የሚያሳየን ሶስት ነገሮችን ነው:: አንዯኛ የህዜቡን መሰረታዊ ፌሊጎትና ችግር ተቃዋሚ
ሏይልች ከሚያራምደት አሊማና ተግባር ጋር ሲነፃፀር ፇፅሞ የማይገናኝ ሇየቅለ መሆኑን ነው:: ሁሇተኛ ከጊዛ ወዯ ጊዛ ጋሃዴ እየሆነ

የመጣው የህዜቡን ንቃተ ህሉና ከፓሇቲካ ዴርጅቶች በሊይ ሌቆ መሄደን ነው የሚያሳየው:: ተቃዋሚ የፓሇቲካ ዴርጅቶቹ ህዜቡን
በአንዴ ሀገራዊ ጥሊ ስር አስተባብረው በብቃት ሇመምራት ግንባር ቀዯም ሆነው መገኘት ሲገባቸው ነገር ግን ከእውነታው ዓሇምና
ከሀገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታ ወዯሗሊ በመቅረት የሕብረተሰቡን ጭራ ናቸው እየተባሇ ተዯጋግሞ ከተነገረ ዓመታትን አስቆጥሯሌ::
ሶስተኛው ነጥብ ዯግሞ ተቃዋሚ የፓሇቲካ ሏይልች አሊማቸው የፓሇቲካ ስሌጣን ሇመያዜ ይሁን እንጂ የያዘትን የትግሌ መስመር
በሀገሪቱ ያለትን ስር የሰዯደ ውስብስብ ቅራኔዎችን ሇመፌታትና ሇመታገሌ የማይመጥን መሆኑን ያሳየናሌ:: ላሊ ቀርቶ ከሊይ
ተዯጋግመው ሇቀረቡት ህዜባዊ ጥሪዎችን እንኳን እስካሁን ዴረስ ምሊሽ የሰጠ አንዴም የፓሇቲካዊ ዴርጅት አሌተገኘም:: እንዯው
በዯፇናው እርግማን ይመስሌ “እኛ ሊንስማማ ተስማምተናሌ” ዓይነቱ አካሄዴና መሌስ ነው የምናየውና የምንሰማው:: ሇምን? ብሇን
ስንጠይቅ ዯግሞ ከብዘ በጥቂቱ የምናገኘው መሌስ እንዯሚከተሇው ነው::
የራእይ ዴህነት (የአሊማ ጥራት፣ የአሊማ አንዴነት፣ የአሊማ ፅናትና ብቃት ማነስ) :- በበርካታ ተቃዋሚ የፓሇቲካ ሏይልች አውትሮ
የሚታየው ቁሌፌ ችግር የራእይ ዴህነት ነው:: የአሊማ ጥራት፣ የአሊማ አንዴነት፣ የአሊማ ፅናትና እንዱሁም በመናዊ ጥበብ የተካኑ
ባሇራእይ መሪዎች መኖር የአንዴ ፓሇቲካ ዴርጅትን ህሌውናና ጥንካሬ የሚወስኑ መሇኪያዎች ናቸው:: እኔም እያሌኩኝ ያሇሁ
የፓሇቲካ ዴርጅቶቹ ሇምን መንግስትነት አሌያዘም አይዯሇም:: ነገር ግን የኔ ጥያቄ ትግለ ሇስሌጣን ወይንም ሇዴሌ የሚያበቃው ምሶሶ
የሇውም ነው:: ትግለ ሞሶሶ የሇውም ማሇት ዯግሞ በየጊዛው የሚዯረገው ህዜባዊ እንቅስቃሴና የሚከፇሇውን ክቡር መስዋእትነት
ሇጠቅሊሊ ዴሌ ሳይበቃ ተዲፌኖ እንዱቀር እያዯረገው ያሇው ዋነኛ ምክንያት የተገኘውን ዴሌ ጠብቆ ወዯፉት የሚያራምዴ ሁነኛ
ባሇቤት በማጣቱ ነው:: በላሊ አነጋገር መሰረታዊ ችግራችንን በጥሌቀት አጢኖ፣ ብዘሃንነታችንንና የተፇጥሮ ሕብረ ቀሇማችንን እንዯ
ውበት ወስድና አዋህድ፣ አባቶቻችንና ቅዴመ አያቶቻችን በዯማቸው ፅፇው የተውሌንን የአዯራ ቃሌ ኪዲን ጠብቆ፣ ሀገርንና ህዜብን
ማእከሌ በማዴረግ ሁሊችንም በአንዴ ሀገራዊ አሊማ ጥሊ ስር አስተባብሮ ታግል የሚያታግሌ ብቃት ያሇው ባሇራእይ መሪ ዴርጅት
ባሇመፇጠሩና ባሇመጠናከሩ ነው::
ስሇሀቀኛ መሪ ዴርጅት አስፇሊጊነት ስንናገር በአሁኑ ጊዛ በሀገራችን ውስጥ እንዯነ መዴረክ፣ አንዴነት፣ ሰማዊያዊ፣ መኢአዴ፣ ኢዯፓን
ጨምሮ በየቀኑ እንዯአሸን የሚፇሇፇለ ከ60 በሊይ ፇቃዴ ያወጡ ዴርጅቶች እንዲለ እናውቃሇን:: ነገር ግን የሁለንም ዴምር
እንቅስቃሴ በሀገር ዯረጃ ሲታይ ሇውጥ ማምጣቱስ ቀርቶ የየራሳቸውን ዴርጅትዊ ህሌውናም እንኳን ሇመጠበቅ አቅቷቸው
እየተንገዲገደ የሚገኙ ናቸው:: ሇምሳላ አንዲንዴ ዴርጅቶች በህይወት መኖራቸውን የምናውቃቸው በምርጫ ሰሞን አካባቢ እንዯ
መስቀሌ ወፌ ብቅ ሲለ ብቻ ነው:: የአሊማ ጥራታቸው ስንመሇከትም አብዚኞቹ የተጠመደት በራሳቸው ጠባብ ዴርጅታዊ ፌቅር
በተያያዘት ጉዲዮች ዘሪያ የሞቅ ሞቅ ስራ እንጂ ዋናውን የትግለን አስኳሌና የህዜቡን ቁስሌ የት ሊይ እንዯሆነ ገና አሊገኙትም:: ላሊ
ቀርቶ በስሌጣን ሊይ ያሇው መንግስት እንኳን ምን ዓይነት ስርዓት እንዯሆነ ባህሪውን በጥሌቀት ተገንዜበው ሇሱ የሚመጥን የትግሌ
አሊማና ስትራተጂ ቀርፀው የሚንቀሳቀሱ የፓሇቲካ ዴርጅቶች አለን ብዬ ሇመናገር አሌዯፌርም:: በተሇይም የአንዴነት ሏይልች ነን
የሚለት የፓሇቲካ ዴርጅቶች አሊማቸውም ሆነ ባህሪያቸው ሲታይ ከአንዴ ወንዜ የተቀደ ናቸው:: ከ97ቱ የቅንጅት ጊዛ ጀምሮ
እስካሁን ዴረስ እንዯ አሜባ ራሳቸውን በራሳቸው እየተሰነጣጠቁ የተፇጠሩ ናቸው:: አሁንም የመገነጣጠለ ዛና ገና አሊቋረጠም::
ሲገነጣጠለ ዯግሞ የሚያጣሊቸው የአሊማ ጥራትና የመስመር ሌዩነት ሳይሆን የወንበር ጉተታ ነው:: የተገነጠሇው ቡዴንም ከበፉቱ
የተሻሇ ራእይና አዯረጃጀት ይዝ ሳይሆን የሚመጣው ቂም በቀሌን ብቻ ይዝ ስሇሆነ በየጊዛው ጥሊቻ ጥሊቻን እየወሇዯ ዴርጅቶቹም
ማታገያ ሳይሆን መነታረኪያና ማናቆሪያ መዴረክ ሆነው እንዱቀሩ አዴርጓቿሌ:: በዙህ ምክንያት ሁለ ጊዛ ከወዯ ሀገር ቤት
የምንሰማው ወሬ መርድና ተስፊ አስቆራጭ ዛና እንጂ የሚያበረታታ አይዯሇም:: የተሇያዩ የብሄር የፓሇቲካ ዴርጅቶች የተሰባሰቡበት
መዴረክም ከላልቹ የተሻሇ አማራጭ ሏይሌ ሆኖ ሉወጣ ይችሊሌ ተብል ተስፊ ተጥልበት የነበረ ቢሆንም በውስጠ ፓርቲ ትግለ ገና
ነጥረው ያሌወጡ የጥራት ማነስ ችግር እንዲሇው በየጊዛው በውስጡ ሲከሰቱ ከነበሩት አሇመግባባቶች በቀሊለ ሇመረዲት ይቻሊሌ::
ትግለ የተበታተነ መሆን (የተበታተነ የሏይሌ አሰሊሇፌ ስትራተጂ መኖር) :- ላሊው ሇትግለ መዲከም ትሌቁ ማነቆ ሆኖ ያሇው ችግር
የተቃውሞ ጎራው የተበታተነ እንቅስቃሴ (fragile movement) መሆኑን ነው:: ስትራተጂ አሊማህን እግቡ ሇማዴረስ የምትጠቀምበት
የሏይሌ ማሰባሰቢያና የዓቅም ግንባታ ጥበብ ቢሆንም በሀገር ውስጥ ያለት የአብዚኞቹ የፓሇቲካ ዴርጅቶች የራእያቸውን አዴማስም
ሆነ የሚቀርፁትን ስትራተጂ ሁለንም ያገባኛሌ የሚሌ ባሇዴርሻ የሚያቅፌና ህዜባዊ መሰረት ይዝ የሚነሳ አይዯሇም:: በተሇይም ሀገር
ተረካቢ የሆነው ወጣቱን ትውሌዴ ያገሇሇ ከመሆኑም በሊይ ጥቂት መሪዎች ስሌጣኑን በርስትነት የሙጡኝ ብሇው በመያዜ ወንበር
እስከ መቃብር ብሇው የተቀመጡ ናቸው:: ይህ ዓይነቱ ችግር ዯግሞ መዴረክን ጨምሮ በአብዚኞቹ ተቃዋሚ የፓሇቲካ ሏይልች
የሚታይ በሽታ ሆኗሌ:: ሇምሳላ ከቅንጅት ጀምሮ እየተዋሇደ የመጡት ዴርጅቶች ስንመሇከት በመካከሊቸው የጤፌን ያህሌ የአሊማ
ሌዩነት እንኳን እንዯላሊቸው እየታወቀ አብሮ ተባብሮ ሇመስራት አሌቻለም:: ሇምን ቢባሌ ችግሩ ያሇው በሰፉው አባሊቶቻቸው
ሳይሆን በአንዴ በኩሌ የየዴርጅቱ መሪዎች በቂም በቀሌ የተጠሊሇፈ ናቸው:: ስሇትብብርና መዋሃዴ ሲነሳ መሪዎቹ የሚያዩት ሇሀገርና
ሇህዜብ ባሇው ፊይዲ ሳይሆን ስሇግሊቸው የወዯፉት ዕዴሌ ነው:: አንዲንድቹ ትግሌ ማሇት በአንዴ መን የሚጠናቀቅ የስሌጣን ሽም
ሽር አዴርገው ስሇሆነ የሚያዩት ሇስርዓት ሇውጥ የተጋጁ አይዯለም:: የትግለን ዋነኛ አሊማ የስርዓት ሇውጥ ሇማምጣት መሆኑን
ይረሱና ራሳቸውን እንዯግብ ወስዯው በህይወት መናቸው ስሌጣን ይው ሇማየት የሚመኙ ናቸው እንጂ ሇትውሌዴ የሚሸጋገር ስራ
ሇመስራት ራእዩም ሆነ ዜግጁነቱ የሊቸውም:: ትብብር ያስፇሌጋሌ ሲባሌም ቀዴሞ በአእምሯቸው ውስጥ የሚቀረፀው ስሜት “ የኔ
ቦታ የት ነው? የኔ ጥቅም ይነካሌ ወይ? ዴርጅቴ ይዋጣሌ፣ ጉዳ ይጋሇጣሌ፣ ታዋቂነቴን ይቀራሌ፣” ወተ የሚለትን የተክሇ ሰውነትና
የጥቅም ጥያቄዎችን ያስቀዴማለ:: በዙህ ምክንያት በጋራ ጉዲይ ሊይ ተባብሮና ተማምኖ ሇመስራት በሚያሰችሎቸው ዓበይት ጉዲዮች

ሊይ ከማትኮርና ቅዴሚያ ከመስጠት ይሌቅ በጥቃቅን ሌዩነቶች ሊይ በመረባረብ ወርቃማ ጊዙያቸውን በጠጉር ስንጠቃና በእንካ
ስሊንቲያ እንዱያሌፌ ያዯርጋለ:: እውነቱን ሇመናገር አንዲንድቹ በምን እንዯሚሇያዩና በምን እንዯሚገናኙም ጠንቅቀው የሚያውቁትም
አይመስሇኝም:: ስሇዙህ ስትራተጂው የሚያገሇግሇው የትግለን አሊማ፣ ሰፉው የዴርጅቱን አባሊትና ህዜቡን ሳይሆን ከሊይ ዴርጅቱን
አንቀው ሇያዘት መሪዎቹን ነው::
እርስ በርስ አሇመተማመን :- በኔ አመሇካከት ብዘውን ጊዛ በተቃዋሚ የፓሇቲካ ሏይልች መካከሌ መተባበርና መረዲዲት
እንዲይፇጠር ምክንያት ከሆነው አንደ አሇመተማመን የፇጠረው የስጋት ዴባብ ነው:: አሇመተማመን እንዱፇጠር ካዯረጉት ምንጮች
ዯግሞ ሶስት ናቸው:: አንደ በስሌጣን ሊይ ያሇው መንግስት ሆን ብል የፇጠረው የሇያይተህና አናቁረህ ግዚ ፓሉሲ ነው:: ሁሇተኛው
ትምክሕተኛነት የፇጠረው የአውራነት አመሇካከት ነው:: ሶስተኛው ዯግሞ ጠባብ ዴርጅታዊ ፌቅር የፇጠረው የስጋት መንፇስን ነው::
እነዙህ ጣምራ አመሇካከቶች ምናሌባት ዯረጃቸውን ይሇያይ ይሆናሌ እንጂ ሶስቱ ሇሀገራችን ዴህንነትና ሇህዜባችን አንዴነት እኩሌ
አዯጋዎች ናቸው::
ተዯጋግሞ እንዯሚታየው የአንዴነት ሏይሌ ነን በሚለት የፓሇቲካ ሏይልችና በብሄር ዴርጅቶች መካከሌ አወዚጋቢ ሆኖ የሚታየው
ዋናው ችግር በብሄር ብሄረሰቦች መካከሌ ሉኖር የሚገባው በእኩሌነት ሊይ የተመሰረተ ዳሞክራሲያዊ አንዴነትን በአግባቡ የመረዲትና
ያሇመረዲት የፇጠረው ስጋትና መዯናገር ነው ብዬ አምናሇሁ:: ሁሇቱን ሏይልች የብሄር ብሄረሰቦችን ጥያቄ የሚመሇከቱት በተዚባና
በሀገሪቱ ውስጥ ካሇው ታሪካዊ እውነታ ውጭ ነው:: የአንዴነት ሏይልች ነን የሚለት ተቃዋሚ የፓሇቲካ ዴርጅቶች ኢትዮያ እኩሌ
መብት ያሊቸው የ80 ብሄር ብሄረሰቦች ሀገር መሆንዋን ይረሱና መጀመሪያ ራሳቸውን እንዯ አውራ ፓርቲ፣ እንዯ አንዯኛ ዛጋ፣ እንዯ
ኢትዮያዊነት ሰጪና ከሌካይ፣ ወይም እንዯ ወሳኝ አውራ ብሄር አዴርጎው በማስቀመጥ ላሊውን እንዯ መጤ፣ እንዯ አናሳና እንዯ
ሟሟያ አዴርገው በመውሰዴ የብሄር ብሄረሰቦችን ጥያቄ የጎጥና የጎሳ ፓሇቲካ እያለ ሲያናንቁትና ሲፀየፈት ይታያለ:: አንዲንድቹም
በተሇይም በቅርቡ እየተዚመተ የመጣው አፌራሽና በታኝ አመሇካከት ላሊውን ብሄር ብሄረሰብ ወዯ ጎን በመተው “አማራና ኦሮሞ
ከተባበሩ በቂ ነው” የሚለ ቡዴኖች ብቅ ብቅ ማሇት መጀመራቸው ነው:: ከዙሁ ትዕቢተኛነትና የተዚባ አመሇካከት በመነሳት በሁለም
መስክ የአንበሳ ዴርሻን ሇመያዜ ይፇሌጋለ:: ሇምሳላ ተባብሮ ሇመስራት በሚዯረጉ ሙኮራዎ በመቻቻሌ፣ በመከባበርና በመፇቃቀዴ
ሊይ የተመሰረተ ሳይሆን ራሳቸውን እንዯ አውራ ላሊውን እንዯ አጃቢ ያስቀምጡና “ኑ ወዯኛ ተጠጉ ወይም እኛን ምሰለ” የሚሇው
ሃሳብ ያስቀዴማለ:: ይህ ዓይነቱ አመሇካከት ዯግሞ የሚያቀራርብ ሳይሆን የሚበትን ስሇሆነ ተቀባይነት አይኖረውም::
ላሊው በአንዴነት ሏይልች ነን የሚለት ተቃዋሚ የፓሇቲካ ዴርጅቶች የሚታየው ትሌቅ ስህተት የብሄር ብሄረሰቦችን የመብት ጥያቄ
የራሳቸውም ጉዲይ እንዯሆነ አዴርገው አይመሇከቱትም:: ጉዲዩን ሇብሄር ዴርጅቶች ብቻ የሚተው ሳይሆን እነሱም የትግሊቸው አካሌ
አዴርገው በመውሰዴ ሇችግሩም ሆነ ሇመፌትሄው ሃሊፉነትንና ግዳታን እንዲሊቸው አዴርገው አያምኑም:: በአንፃሩ እነሱ እንዯ አንዯኛ
የአንዴነት ጠበቃ ላሊው ብሄር ብሄረሰብ ግን እንዯ ገንጣይና ሇሀገሩ አንዴነትና ዕዴገት የማያስብ ጠባብ አዴርገው ነው የሚፇርጁት::
ሇምሳላ አንዴነት ከመዴረክ ሲገነጠሌ እንዯ ትሌቅ መሇያያ አጀንዲ አዴርጎ ሲሟጎትበት የቆየው ራሱን እንዯ አውራ የፓሇቲካ ፓርቲ
አዴርጎ በመቁጠር በሀብት ምንጭም ሆነ በሰው ሏይሌ ከላልች አባሌ የብሄር ዴርጅቶች የጎሇበትኩ ነኝ ብል ስሇሚያምን በሁለም
ጉዲዮች በአመራርም ሆነ በሃሳብ የበሊይነት እንዱኖረው ይፇሌግ እንዯነበር ይታወቃሌ:: ላሊ ቀርቶ በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገር
የነበሩትን ፅሕፇት ቤቶ ላልች የመዴረክ አባሌ ዴርጅቶች ወር ብሇው እንዲያዩዋቸው የሚያዯርግ አመሇካከት ነበረው:: ከዙህም
አሌፍ ሁለንም የመዴረክ አባሌ ዴርጅቶች በአንዴ ጀምበር ወዯ አንዴነት ፓርቲ ካሌተቀየራችሁ ከብሄር ዴርጅቶች ጋር አብሬ
አሌሰራም በሚሌ ነበር ሰበብ አስባብን ፇሌጎ የተገነጠሇው:: ከተገነጠሇ በሗሊም አሌሆነሇትም እንጂ ቂሙን ሇመወጣት በተሇያየ
መሌኩ መዴረክን ሇመበተንና ሇማዲከም እንቅሌፌ አጥቶ ሲሰራ ቆይቷሌ:: ላልቹ እንዯ መኢኣዴ፣ ኢዯፓና ሰማያዊ የመሳሰለትም
ዯረጃው ይሇያይ እንዯሆነ እንጂ አመሇካከታቸውና ዕጣ ፊንታቸው ተመሳሳይ ነው::
የብሄር ዴርጅቶችም በበኩሊቸው ከሚወቀሱበት አመሇካከት አንደ የያዘትን አሊማ፣ የሏይሌ አሰሊሇፌና ያዯረጃጀት ስትራተጂ ሀገራዊ
ዓቅምን የሚበታትን ነው:: የተነሱበት አሊማም በርእዮተ ዓሇም ሊይ የተመሰረተ ሳይሆን በክሌሌና በቋንቋ ሊይ የተመሰረተ ነው
የሚለት ትችቶች ተዯጋግመው ይቀርባለ:: የእንቅስቃሴያቸው አዴማስም የታጠረው በሀገር ዯረጃ ሳይሆን በአንዴ ቋንቋና ክሌሌ
አካባቢ ስሇሆነ ቅዴሚያ የሚሰጡት ሇሀገራዊ ጉዲይ ሳይሆን ሇዙያው አካባቢ ብቻ ነው በማሇት ተዯጋግመው ከሚቀርብሊቸው
ጥያቄዎች ውስጥ “ሁለም ሇየራሱ ክሌሌ ብቻ የሚንቀሳቀስ ከሆነ የሀገርን ጉዲይ ባሇቤቱ ማን ነው? ቅዴሚያ ሇየክሌሊችሁ የምትሰጡት
ከሆነ ሀገር ከላሇ የምታዯርጉትን የብሄር ትግሌ መጨረሻው ምንዴን ነው? የብሄር ዴርጅቶች ስሇላሊው ኢትዮያዊ ጉዲይስ ሃሊፉነት
የሊቸውም ወይ? ላሊው ህዜብ በባርነት እየኖረ አንዴ ክሌሌ ብቻውን ታግል ብቻውን ነፃ ሉወጣ ይችሊሌ ወይ?” የሚለትን ናቸው::
በማጠቃሇሌ የተቃውሞ ሏይለን የተዲከመ፣ የተበታተነና የተመሰቃቀሇ በመሆኑ በይበሌጥ የተጎደት ህዜቡንና ታጋይ ሏይለን ናቸው::
የፓሇቲካ ዴርጅቶቹ ተነጣጥሇው በየተራ ሇጥቃት፣ ሇወከባና ሊሇአሊስፇሊጊ መስዋእትነት እንዱዲረጉ ምክንያት ሆኗሌ:: የትግለ
ውጤትም እየጎሇበተ ሳይሆን እየባሰ እየመነመነ፣ እየተሰሊቸ፣ እየቀጨጨና እየመረረ በመሄደ ብዘ ሰው ተስፊ እየቆረጠ ከትግለ ጎራ
እንዱሸሽ አዴርጎታሌ:: አምባ ገነኖቹም ያሇውን ክፌተትና ዯካማ ጎን በመጠቀም ተቃዋሚ ሏይልችን እርስ በራሳቸው እያባለና
እያናከሱ በማሀለ እነርሱ ተጠቃሚ እየሆኑ ሇመኖር ጥሩ አጋጣሚ ተፇጥሮሊቿሌ:: በተጨማሪም የተቃውሞ ጎራው መዲከምና
የተበታተነ መሆን በህዜቡም ሆነ በውጭ ዓሇም ማሕበረሰብ ንዴ ሉኖረው የሚችሌ ተሰሚነት፣ ተሰፊና አሜኔታም እየቀነሰ በመሄደ
የፊይናንስም ሆነ የሰው ሏይሌ ምንጩ የዯረቀ እንዱሆን አዴርጎታሌ::

ችግሩን ከስረ መሰረቱ ሇመፌታት ምን መዯረግ አሇበት?
የችግሩም የትግለም ምንጭና ባሇቤት እኛው እስከሆን ዴረስ መፌትሄውም ከላሊ የውጭ ሏይሌ የምንጠብቀው ሳይሆን በኛው
በራሳችን እጅ ሊይ ነው ያሇው:: ከሊይ በመጠኑም ቢሆን የተጠቀሱትን ችግሮች ያጤነ ሰው መፌትሄውም ምን መሆን እንዲሇበት
ይስተዋሌ ብዬ አሌገምት:: ችግርህን ማወቅ የመፌትሄ ግማሽ መንገዴ ነው እንዯሚባሇው ሁለ ከሊይ የተጠቀሱትን ሃሳቦች መጀመሪያ
ቁሌፌ ችግራችን (Root cause) ምንዴን ነው ብሇን አንጥረንና ቆፌረን ሇማውጣት እንዴንችሌ አስተዋፀዖ ይነሯሌ የሚሌ እምነት
አሇኝ:: አንዴ ሰው በሽታው ምን መሆኑን በትክክሌ ካሌታወቀ መዴሃኒቱን ምን እንዯሆነ ሇማወቅ እንዯሚያስቸግር ሁለ በአንዴ
የፓሇቲካ ዴርጅት ውስጥም ያለትን መሰረታዊ ችግሮች በመሊ አባሊቱን ሰፉ ተሳትፍ በግሌፅ ነጥረው ካሌወጡና ካሌተወቁ በስተቀር
በምንም መሌኩ መፌትሄውም ሇማወቅ አይቻሌም:: ስሇዙህ ቁስለን መዯበቅ መዴሃኒቱንም መዯበቅ ስሇሚሆን አስቀዴመን
ችግሮቻችንን ሇይተን ማወቅ ቀዲሚ ተግባር ሉሆን ይገባሌ:: ችግሮቹን ውስጡ ሇቄስ ብል ሾሊ በዴፌን ተዯባብቆ መሄዴ እየዋሇ እያዯረ
በሽታው ወዯ ካንሰርነት መሇወጡ አይቀርም::
በኔ አመሇካከት ከሊይ የተጠቀሱትን ዋና ዋና ችግሮች ጨምቀን ስናያቸው ማነቆ (bottle neck) ናቸው ብዬ የማስበው ዜቅተኛ
ሀገራዊ ንቃተ ህሉና እና ሗሊቀር የፓሇቲካ ባህልች የወሇደት የራእይ ዴህነት ነው:: ስሇዙህ ተቃዋሚ የፓሇቲካ ሏይልች ከገቡበት
ሗሊቀር የፓሇቲካ አዘሪት (vicious circle) ሰብረው ሇመውጣት ይችለ ንዴ መጀመሪያ ራሳቸውን መሇውጥ ተቀዲሚ ተግባር ነው
ብዬ አምናሇሁ:: ምክንያቱም ሇራሳቸው የሇውጥና የዳሞክራሲ አርአያ ሇመሆኑ የሚያበቃ ራእይ የላሊቸው የፓሇቲካ መሪዎች በምንም
መሌኩ የሇውጥ ሏይልች መሆን አይችለም:: መጀመሪያ ሇራሳቸው በአንዴነት ተባብሮ ሇመስራት መስዋእትነትን ሇመክፇሌና
ተምሳላት ሆነው ሇመገኘት ዜግጁነቱንና ፌሊጎቱን የላሊቸው የፓሇቲካ መሪዎች ፌፁም የአንዴነት ሏይሌና ጠበቃ መሆን አይችለም::
በላሊ አገሊሇፅ የ16ኛው ከፊፌሇህ ግዚ የመሳፌንት መን አመሇካከት የያዘት ፓሇቲከኞች የ21ኛውን ክፌሇ መን ትውሌዴን በምንም
መሌኩ የፓሇቲካ መሪ ሇመሆን አይችለም:: ስሇዙህ መፌትሄው ከአግሊይ፣ በታኝና ሰክተሪያን ከሆነው የፓሇቲካ አካሄዴ በመውጣት
በተሇይም የነገውን ሀገር ተረካቢ የሆነው ወጣቱን ትውሌዴ የሚመጥን ራእይ የያዘት ሀገራውያን ሏይልች መሰባሰብ ዋሌ እዯር
የማይባሌ ጉዲይ ነው::
ላሊው ሇችግሮቻችን መፌትሄና ተቀራርቦ ሇመስራት በር ከፊች የሚሆነው የቅራኔ አፇታትና የይቅርታ መንፇስ ባህሊችንን ማዲበር
ነው:: የሰሇጠነ የቅራኔ አፇታት ማሇት የነቃ ሕብረተሰብ መሇያ እሴት ብቻ ሳይሆን በአሁኑ በግልባሊይሽን መን ህዜብ ሇህዜብ፣
መንግስት ሇመንግስት፣ ቢዜነስ ሇቢዜነስ፣ ወተ እያስተሳሰረ ያሇው የሰጥቶ መቀበሌ መርህም ጭምር ነው:: በሰሇጠኑ ሀገሮች የሃሳብ
ሌዩነት መኖር ፀጋና የዕዴገት መሰረት ተዯርጎ ነው የሚታየው:: ምክንያቱም የተሇያዩ ሃሳቦች ሲፊጩ ጥራትና ስሇት ያሇው ውጤት
ያስገኛለ:: እንዯኛ ሗሊቀር የፓሇቲካ ባህሌ ባሇበት ሕብረተ ሰብ ዯግሞ ሌዩነት ወይም ቅራኔን የሚፇታው በሰሇጠነ መንፇስ በጠረጴዚ
ዘሪያ ሳይሆን በደሊ ወይም በመጠፊፊትና በመዯማሰስ ሊይ የተመሰረተ ነው:: ያሇፇው የአርባ ዓመት ታሪካችንም ይህንን ነው ቁሌጭ
አዴርጎ የሚያሳየን:: የኔ ጥያቄም በተቃዋሚ ዴርጅቶች መካከሌ ሇምን የራእይ ሌዩነት ተፇጠረ ወይም ሇምን የተሇያዩ ዴርጅቶች
ተቋቋሙ አይዯሇም ስጋቴ:: ነገር ግን ያሇፇውን የመናቆር፣ የመጠፊፊትና የመዯማሰስ ታሪክ እንዯገና ተመሌሶ እንዲይመጣ ነው::
ስሇዙህ ችግራችንን ሇማስወገዴ በቅዴሚያ ሗሊቀር የቅራኔ አፇታት ባህሊችንን አስወግዯን ሇሀገርና ሇህዜባችን ዴህንነት ሲባሌ
በመቻቻሌ፣ በሰጥቶ መቀበሌና በሰከነ መንፇስ ሊይ የተመሰረተ የውይይት መዴረክን በመፌጠር ሌዩነትን ይዝ አብሮ መስራትን
መሇመዴ አሇበት የሚሌ ነው:: ፓሇቲካና ዳሞክራሲ ማሇትም ዋናው ቁም ነገሩ ሌዩነትን በሰሇጠነ አገባብ የማስተናገዴና ተቻችል
አብሮ የመኖር ጥበብ ነው:: ስሇዙህ ያሇፇውን ቁርሾ እየቆሰቆሱ የታሪክ እስረኛ ሆኖ ከመኖር ይሌቅ የነገ ተስፊና የይቅርታ ሰው ሆኖ
መገኘት ብሌህነት ነው ብዬ በፅናት አምናሇሁ:: ተወዲዴሮ ማሸነፌ የሚቻሇውም በሌጠው ሲገኙ ብቻ ነው::
በማጠቃሇሌ አሁን ባሇንበት አሳሳቢ የታሪክ አጋጣሚ (historical juncture) ተቃዋሚ የፓሇቲካ ሏይልች በጋራ ሀገራዊ ጉዲዮች
ዘሪያ ተባብረው መስራት አሇባቸው ስንሌ አንዯኛ ሇጌጥ ሳይሆን የህሌውናቸው መሰረትም ስሇሆነ ነው:: ተበታትነው በተናጠሌ
እየተቀጠቀጡ ከሚኖሩ ይሌቅ ሕብረት ፇጥረው በጋራ ቢንቀሳቀሱ በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ዓሇም ተሰሚነትና ተፅዕኖ ፇጣሪ
ሇመሆን ይችሊለ:: የፊይናንስና የሰው ሏይሌ ምንጫቸውም ሆነ ዴርጅታዊ ዓቅማቸው ይጎሇብታሌ:: ከሞቅ ሞቅ ፓሇቲካ ወጥተው
ሇመጪው ትውሌዴም መሰረት አየጣሇ የሚሄዴ ይሆናሌ:: ላሊው ተባብሮ የመስራትና ጠንካራ የመሪ ዴርጅት አስፇሊጊነት አንገብጋቢ
እንዱሆን ያዯረገው አሁን ያሇው የሀገራችን ሁኔታ ከማንም ጊዛ በሊይ ብቃት ያሇውና የተቀናጀ ጠንካራ የፓሇቲካ አመራር የሚጠይቅ
ፇታኝ ጊዛ በመሆኑ ነው:: በቅርቡ በተሇያዩ አካባቢዎች የተነሳው የህዜብ ዓመፅም ሚያመሊክተው የሁኔታው አሳሳቢነትንና
አንገብጋቢነትን ነው::

ከይኩኖ መሰፌን
sgbtsait@gmail.com

ሇምትሌኩሌኝ ገንቢና ሚዚናዊ አስተያየት በቅዴሚያ ከአክብሮ ጋር አመሰግናሁ

