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የእውነት ተናጋሪው ድምጽ በማይሰማበት፣የውሸታሞች ጩኸት በሚያስተጋባበት ሁኔታ
ማንኛው ሃቅ አዘል መልእክት እንደሚናገር ለማወቅ ያዳግታል።በአድማጩ በኩል ብዥታ
ይፈጥርና ስበቱ በየአቅጣጫው ለሚያስተጋባው የውሸት ነጋሪት ይሆናል፤የውሸት ነጋሪቱ
ቦታውን ሙሉ ለሙሉ ከተቆጣጠረው ደግሞ ይለመድና ከሱ በላይ እውነተኛ ተናጋሪ ያለ
አይመስልም።እንደገደል ማሚቶ እያስተጋባ የእውነተኞቹን ድምጽ ይውጠዋል። ለእውነት
የቆመው አልሰማም ወይም ተቃውሞ ይወርድብኛል ብሎ ግን ድምጽን ማጥፋት ትክክል
አይደለም፤ በሚችሉት መጠን እውነቱን ተናግሮ እመሸበት ማደር ይመረጣል።ያንን
አለማድረግ ውሸታሞች እንዲዳብሩና ሕዝብን እያወናበዱ እንዲቀጥሉበት መፍቀድ ይሆናል።
ውሸትን ለምን ተቃወማችሁ የሚል ተቃውሞና ጫጫታ ቢነሳ

እውነትን ከሚሹት በኩል

እንደማይሆን ማወቁ መልካም ነው።
በወያኔ መራሹ ስርዓትና ተቃዋሚ ነን በሚሉ አንዳንድ ስብስቦች በኩል ያለው የውሸት ባህል
ተመሳሳይ ነው።ወያኔ እየገደለ ያዳነ፣እየዘረፈ የለገሰ፣እያሰረና እያሳደደ መብት ያከበረ መስሎ
የሚመጻደቅበት በአገሪቱ ንዋይ ብዙ የማወናበጃ አውታሮችን ዘርግቷል።በተመሳሳይ ደረጃም
በተቃዋሚው ዙሪያ እንዲሁ ለአገሩ አንድነትና ለዴሞክራሲ ስርዓት መስፈን የሚሻውን
ኢትዮጵያዊ በደካማ ጎኑ እየገቡ በሚያደርገው የገንዘብና የሃሳብ ድጋፍ የተጠናከሩ ድርጅቶች
ባቋቋሙት የዜና መዋቅር ያሻቸውን እየነሰነሱ በሃሳብና በአቋም የሚለያቸውን የተቃዋሚ ጎራ
ሲያብጠለጥሉና የራሳቸውን ድክመትና ጥፋት ሲጭኑበት መደመጡ የተለመደ ሆኗል።
እነዚሁ በተቃዋሚ ጎራ ውስጥ ነን የሚሉ ስብስቦች እነሱ የሚያራምዱትን የፖለቲካ መስመር
የሚጠይቀውን ወይም አካሄዳቸው አደገኛ ከሆነ የሚተቸውን የበለጠ ጠላት በማድረግ በዋለበት
ቦታ ላለመዋል ወይም እነሱ በዋሉበት ቦታ እንዳይውል መከላከያ አጥር ያበጃሉ፤ያንን አጥር
ማበጀታቸውን በመካድ፣ከአጥሩ ውጭ እራሱን ያቆመው ሌላው እንደሆነ ለማሳየት ይሞክራሉ፤
ያልጋበዙትንና ያልጠሩትን አካል በራሱ ውሳኔ አሻፈረኝ ብሎ እንደቀረ፣ተባብሮ ለመታገል
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እንደማይፈልግ አድርገው በማቅረብ ደጋግመውም በመዋሸት ከሕዝብ እንዲርቅ ጥረት
ያደርጋሉ።እነሱ ብቻ እውነተኞች እንደሆኑ ለማሳመን ይጥራሉ።
ይህን አይነቱን አካሄድ በቅርቡ እራሱን “የኢትዮጵያ አገራዊ አንድነት ንቅናቄ”ብሎ በሰየመው
ስብስብ በኩል በተሰራጨው አሳሳች መግለጫ ላይ የቀረበ ሲሆን የአድማው ሰለባ የሆነው አካል
በማስጃ የተደገፈ መልስ መስጠትና ሕዝቡ እንዲያውቀው የማድረግ ሃላፊነት በመኖሩ እንጂ
የተሰባሰበውን ቡድን በተመሳሳይ የፈጠራ ውሸት ለመኮነን አይደለም።
በዚሁ ንቅናቄ አውጠንጣኞች ታስቦበት እዳር እንዲቀሩ ከተደረጉት የአንድነት ሃይሎች አካል
ከሆኑት ውስጥ አንዱ የኢትዮጵያ ሕዝብ የጋራ ትግል ሸንጎ(ሸንጎ) ነው።ሸንጎ ገና ከአፈጣጠሩ
ጀምሮ ለኢትዮጵያ አንድነት፣ለሕዝብ ልዑላዊነት፣ ለዜጎች እኩልነት፣ለሕግ የበላይነት፣
ለዴሞክራሲያዊ

ስርዓት መስፈንና ለአምባ ገነኑ ቡድን ለወያኔ መራሹ ስርዓት መወገድ

የተደራጀና በዚሁ ዓላማ ስር የሚያምኑትን የተለያዩ የፖለቲካና የሲቪክ ድርጅቶችን እንዲሁም
ታዋቂ አገር ወዳድ ግለሰቦችን ያሰባሰበ አካል ነው።ተመሳሳይ ዓላማ ያላቸውን ለማሰባሰብ
የጣረና የሚጥር እንጂ የሚያገልና የሚገለል አይደለም።ለተመሳሳይ ዓላማ የተሰባሰቡ ጥሪ
ቢያደርጉለት በደስታ የሚቀበልና የሚችለውን ለማበርከት ወደዃላ የማይል ስብስብ መሆኑን
በተደጋጋሚ አሳይቷል።ለምሳሌም ቪዥን ኢትዮጵያ የሚባለው ድርጅት በጠራው ስብሰባ ላይ
እንዲገኝ በመጋበዙ ጥሪውን አክብሮ በመገኘት አቋሙን ገልጿል።አሁንም ከሳምንት በዃላ
በሳንሆዜ፣ ካሊፎርኒያ ውስጥ በኢትዮጵያውያን -አሜሪካውያን ካውንስል(Ethiopian American
council)በሚባለው ድርጅት በተዘጋጀው ስብሰባ ላይ

እንዲገኝ ጥሪ ስለደረሰው ለመሳተፍ

ፈቃደኛነቱን ገልጾ በዝግጅት ላይ ይገኛል።ሸንጎ የራሱ የሆነ ጠንካራ የዜና አውታር ስለሌለው
ጥረቱ በሚገባ ሊታወቅለት አልቻለም ወይም የውሻታሞቹን ግምብ ዘልቆ ሊደመጥ አልቻለም።
ባለው መዋቅር ግን ድምጹን ከማሰማት ተቆጥቦ አያውቅም አሁንም እውነትን ለማሳወቅ
ይደፍራል እንጂ ተሸማቆ አንደበቱን አይዘጋም።
ውሸት ሲደጋገም እውነት ይመስላል የሚባለውም አባባል በተግባር ሲገለጽ በቅርቡ ተደጋግሞ
ለማሳመን የተሞከረው ሁሉም የተቃዋሚ ድርጅቶች ተጋብዘዋል ተብሎ የተነዛው ውሸት
በጋባዦቹ በኩል በተሰጠው ቃለመጠይቅ ሳይቀር ተረጋግጧል።ለአገራዊው ንቅናቄ መመስረት
ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገዋል የተባሉት ግለሰብ(ሻለቃ ዳዊት ወልደጊዮርጊስ)ሳይቀሩ በአዲስ
ድምጽ፣በህሊና ራዲዮና በሌሎቹም የሰጡት ማብራሪያ በቂ ማስረጃ ነው።በቃለምልልሱ ላይ
ሸንጎ እንዳልተጋበዘ፣እንደውም ሸንጎን መጋበዝ አስፈላጊ ሆኖ እንዳልተገኘ ቁልጭ ባለ ቋንቋ
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አስቀምጠውታል።

ያንን ማዳመጥ አሁን ለሚወረወረው ክስ መልስ ይሰጣል ብለን

እንገምታለን።ቃለ መጠይቁን በሚከተለው ሊንክ በ22ኛው ደቂቃ ላይ ማዳመጥ ይቻላል።
http/www.addisdimts.com/radio-show-for-november-062016/ ወይም
http፡//www.youtube.com/watch?v=sitCxDFPurg
ምናልባት ይህ ሊንክ ካልተከፈተ በእለቱ ማለትም በኖቬምበር 6 -2016 በአዲስ ድምጽ ራዲዮ
የተላለፈውን ፈልጎ ማዳመጥ ይቻላል።
ሻለቃ ዳዊት አውቀውትም ይሁን ሳያውቁት በቃለመጠይቁ ላይ እንደተናገሩት ሸንጎ በቀጥታም
ይሁን በተዘዋዋሪ ከማንኛውም በኩል “የኢትዮጵያ አገራዊ አንድነት ንቅናቄ”ለመመስረት
በተደረገው ጥረትና የመጨረሻ ስብሰባ ላይ እንዲሳተፍ አለመጋበዙን አረጋግጠዋል።ይህን ሃቅ
ሕዝብ ሊያውቀው ይገባል።ሸንጎ ስለዚህ ስብስብና ስብሰባ የሰማው እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ
ሁሉ በዜና ማሰራጫ ብቻ ነው።ከዚያማ ቀደም ሲል “ትልቅ የምስራች ትሰማላችሁ” በሚለው
የተስፋ ቃል እንደቀረው ኢትዮጵያዊ ልባችን ተንተልጥሎ ቆይቶ ነበር።
አሁንም ቢሆን ሸንጎ በዓላማው ከሚመሳሰሉት ጋር አብሮ ለመስራት ችግር የለበትም፤ፍላጎትና
ጥረቱም ያ ነው።የአንድነት ሃይሉን ማሰባሰብ ከሁሉም ቅድሚያ ስለሚሰጠው በዋሽንግተን
ከተማ ከ13-14 ጃንዋሪ የሚካሂደውም የአንድነት ሃይሎች የምክክር ጉባኤ የሸንጎ ጥረትና ከፍተኛ
አስተዋጽኦ እንዳለበት ለመግለጽ እንወዳለን።በዚህ ጉባኤ ላይ ሁሉም አሉ የተባሉ ድርጅቶች
ከአገር ቤት ሳይቀር እንዲሳተፉ ከስድስት ወር በፊት ጀምሮ እስከስብሰባው እለት ድረስ ጥሪ
ተደርጎላቸው ነበር። ከተጋበዙት መካከልም በአገራዊው ንቅናቄ ውስጥ የተሰባሰቡት
ይገኙበታል፤ለቀረበላቸው የአክብሮት ጥሪ ግን መልስ የሰጡትና ለመገኘት ፈቃደኞች የሆኑት
ጥቂቶቹ ናቸው።አንዳንዶቹም እንደሚገኙ ቃል ገብተው የቀሩ አሉ።ዝርዝሩ እነማን
እንደተጠሩና የሰጡት መልስ ምን እንደሚመስል በቅርቡ በዝርዝር ይቀርባል።
በየጊዜው ስለአንድነት ጥቅም እየዘበዘቡ ፣ግን በአንድነት እንስራ ለሚለው ጥሪ

ምክንያት

እያበዙ ጀርባቸውን የሚሰጡና የሚፈረጥጡ አስመሳዮች እንዳሉ በተደጋጋሚ ተመክሮዎች
ያረጋገጥነው

ነው።አንዳንዶቹም

በግል

የሚያገኙት

ጥቅምና

ዝና

የሚቋረጥባቸው

ስለሚመስላቸው በአንድ ላይ ለመታገል ቁርጠኞች አይሆኑም። ስለአገር አንድነት፣ተባብሮ
ስለመታገል ሲያወሩ ግን ካፋቸው ማር ጠብ ይላል።
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በውሸት አንድ ጊዜ መጠቀም ይቻል ይሆናል ዘላለም ግን እየዋሹ መጠቀም አይቻልም።
እውነትና ንጋት እያደር ይጠራል ነውና ሁሉም ማንነቱ ይታወቃል።በእኛም በኩል ያለው
እውነታ ይህንን ከሁለት ወር በፊት ጥምረት መሰረትን የሚሉ ድርጅቶች ሸንጎ ከመመስረቱ
በፊት (እንደ አውሮፓ አቆታጠር) ከ2010 ዓ.ም.ጀምሮ ሲያደርገው የነበረውን ጥረትና
ከተመሰረተም በዃላ በተደጋጋሚ ትብብር ለመፍጠር ሲጋብዛቸው የነበሩ ሲሆኑ እነሱ ባዘጋጁት
ስብሰባ ላይ ሸንጎን ያልጋበዙት ስለማያውቁት ሳይሆን ለማግለል ሆን ተብሎ የተሸረበ አሻጥር
ነው። ዝርዝር ሁኔታውን የሚያስረዳ ከነማስረጃው በቅርቡ እናቀርባለን።
የእውነተኞች የአንድነት የትግል ጎራ በውሸት ናዳ አይፈራርስም
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