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ከጥፋትከጥፋትከጥፋትከጥፋት    ያልፀዳያልፀዳያልፀዳያልፀዳ    ትግልትግልትግልትግል    የመሸነፍየመሸነፍየመሸነፍየመሸነፍ    ዳግማዊዳግማዊዳግማዊዳግማዊ    ቂልነትቂልነትቂልነትቂልነት!!!!    

ታደሰ ሻንቆ 

(የካቲት 2010) 

 1)1)1)1) ይህ ፅሁፍ ተጀምሮ የነበረው ከየካቲት 9/ 2010 አስቸኳይ አዋጅ በፊት ነበር፡፡ የነበረውም መነሻ “አንዱ አይኔ 

በትግል ለወደቁና የግልፍታ ራት ለተደረጉ ወገኖች ቢያነባም፣ ሌላው አይኔ የመላ ኢትዮጵያ ህዝቦችን መጪ ሰርግ 

እያስተዋለ መቦረቅ ያምረዋል” የሚል ነበር፡፡ በጠቅላይ ሚ/ር ሃይለማሪያም  “በገዛ ፍቃድ ስልጣን መልቀቅ”  ውስጥ 

በምክንያትነት ተነግሮ የነበረው “ለኢትዮጵያ ህዝቦች ዴሞክራሲ ሰላምና ልማት አስተማማኝነት የመፍትሄ አካል ለመሆን” 

የሚል ቃል ለውጡ ከጥፋት ፀድቶ እንዲራመድ ያሰበና የኢህአዴግ መንግስት ለህዝቦች ትግል ዝቅ ብሎ እጅ የመንሳቱ 

ተምሳሌታዊ መገለጫ ሆኖ ታይቶኝም ነበር፡፡ ፈፅሞ ሳይጠበቅ በማግስቱ ብቅ ያለው የአስቸካይ ጊዜ አዋጅ ግን የስልጣን 

መልቀቂያውን ትርጉም ቀየረው፤ ምክንያቱም በትግሉ ውስጥ የነበረውን የጥፋት እንከናምነት ከማስወገድ ጋር እንኳን 

ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ፣ የጠ/ሚ ሃይማርያምም የመልቀቅ ጉዳይ የግድ የሆነ ግንኙነት ስላልነበረ ነው፡፡ ላስረዳ፤ ከኢህአዴግ 

ምክር ቤት ግምገማ መልስ  የአራቱ አባል ድርጅቶች መሪዎች አንድ ላይ መግለጫ በሰጡበት ወቅት የአመራር ለውጥ 

ስለመኖሩ ጠቆም እንደመደረጉና በግምገማቸው ወቅት ጠ/ሚንሰትሩን እጅጉን መተቸታቸው እንደመወራቱ 

የጠ/ሚንስትርነት ወንበር አካባቢ የሰው ቅየራ እንደሚኖር ግምት ነበር፡፡ በዋናነት ይጠበቅ የነበረው ግን ከፖለቲካ ጋር 

በተያያዘ “ጥፋት” የታሰሩ አያሌ ዜጎችን መፍታትና የኦህዴድ ማእከላዊ ኮሚቴ ጥር 29 2010 ያወጣውንና (የመላ ኢትዮጵያ 

ህዝቦችን ፍላጎት ያንፀባረቀውን) “በውስጥም በውጪም ካሉ ተቃዋሚች ጋር ተባብሮ የመስራት” ጥሪን የመላ ግንባሩም 

የመንግስትም አቋም አድርጎ የለውጥ እርምጃዎቸን ማከታተል ነበር፡፡ ኢህአዴግ ከአንግዲህ ተቃዋሚዎችን በጠላትነትና 

በሽብርተኛነትም ከመፈረጅ ወጥቶ ፌፌራላዊት ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያን የመገንባት አላማ አለን ከሚሉ 

ሃይሎች ጋር ሁሉ አብሮ ለመስራት ዝግጁ መሆኑን የምክክር ጉባኤ ጥሪ በማድረግ አረጋግጦ ቢሆን ኖሮም፣ በዚያ ጥሪ ብቻ 

ሙሉ የህዝብ ድጋፍ አግኝቶ ወደ ቁጣና ጥፋት የመሄድ እንቅስቃሴዎችን ወዲያውኑና በቀላሉ ማምከን በተቻለ ነበር፡፡  

ቁጥራቸው ከሳሳና ክብደት ከሌላቸው ተቃዋሚዎች ጋር የያዘውን የይስሙላ “ድርድር” መቀጠሉ፣ ጭራሽ 

የዴሞክሲና የጋራ መግባባት አዲስ አየር ከመልማቱ በፊት ተሸቀዳድሞ የምርጫ ቦርድ ሰዎችን መቀየር ውስጥ መግባቱ፣ 

የማእከላዊ ምርመራን የመዝጋት ምክንያት ከቀድሞ ስርአት በተወረሰ መጥፎ ስም እስከማሳበብ ድረስ መተረቻ የሚያደርግ 

ሽምጠጣ ውስጥ መዘፈቁ ባጠቃላይ ለለውጥ ከመዘጋጀት ጋር የማይጣጣው አዝማሚያዎች ነበሩ፡፡ ከነዚህ ሁሉ ይበልጥ 

ደግሞ ከቁጣ አመጣሽ ጥፋት በራቀ አኳኋን ህዝብ ፍላጎቶቹንና ብሶቶቹን እብዲተነፍስ ሜዳውን በማስፋት ፈንታ እስከ 

ወታደራዊ ጥይት የሄደ ያፈና ትንንቅ ማካሄዱ፣ በጥፋት ለጎደፉ ቁጣዎች መነሳሻ በመሆን ጠቅሟል፡፡ ከዚሁ ጋር፣ የእስረኛ 

ፍቺን በቁጥ ቁጥ እያንጣባጠቡ፡ የወንጀለኛነትት እምነት ቃልና ግለሰባዊ የይቅርታ አቤቱታ ሳይኖርም፣ “ዳግመኛ ጥፋት 

ውስጥ ላልገባ”ና “በጠየቅኩት ይቅርታ መሰረት” የሚል ይዘት ባዘለ ወረቀት ላይ ፈርሙ ባይነትም የፍችውን የአዲስ ለውጥ 

መንፈስ የሳተ አሮጌ ወጥመድ ነበር፤ ከአስር ቤት ውጪ ለተነሱ ቁጣዎችም ተጨማሪ ሰበብ ነበር፡፡ 

ለውጡ እንዳይከሽፍ ይደረግ የነበረው የትግል ግፊት የማውደምና የጎሰኛ ጥቃት ጉድፍ ኖሮበትም ቢሆን ከውስጥና 

ከውጪ ፖለቲከኞች በኩል “ጥፋትና በቀል ይቁም አይበጀንም” የሚል ጉትጎታ መሰማቱ፣ ተፈቺዎችም ትግሉን ከማመስገን 
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ጎን ጥፋትና ጥቃትን መቃረናቸው፤ በተለይም የኦፌኮው በቀለ ገርባ ህመሜና ድካሜ ሳይል በተፈታ ማግስት የካቲት 8/ 

2010 በአዳማ ስታዲዮም ከኦህዴድ አባሏ የከተማው ከንቲባ ጋር ሆኖ ይህንን መንፈስ የተከተለ ምሪት መስጠቱና ምልአተ 

ወጣቱን ቃል ሲያስገባ መታየቱ ለውጡ አሉታዊ ጉድፉን የማራገፍ ትልቅ ተስፋ እንደነበረው የሚጠቁም ነበር፡፡ ከመንግስት 

በኩልም ይፈለግ የነበረው ይህንን ተስፋ ለማሳካት የሚበጅ ህዝብን የሚያስደስትና የፖለቲከኞችን መግባባት የሚያግዝ 

እርምጃ መውሰድ ነበር፡፡ 

2)2)2)2) የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የዚህ ተቃራኒ ነበር፡፡ ከተቃራኒነትም በላይ በወቅታዊ ያገሪቱ ፖለቲካ ላይ የነበረ 

አተረጓጎምን የቀየረ ነበር፡፡ በኢህአዴግ አባል ድርጅቶች ውስጥ የደረሰው መከፋፈል ደጅ ድረስ መታየት ከጀመረ ወዲህ 

ከግማሽ ሚሊዮን የዘለለ ህዝብ ያፈናቀለ ቀውስ እንደተከተለ ሁሉ፣ በአማራና በኦሮሞ ህዝብ መሃል የነበረው ፖለቲካ 

አመጣሽ ጥርጣሬና ሻካራ ስሜትም በጋራ ትግል መታጠብ ጀምሯል፡፡ በኢህአዴግና በተቃዋሚዎቹ መሃል የነበረውም 

የጎሪጥ ግንኙነትም ተፈርክሶ ቅልቅሎሽን ያስከተለና የጎራ ሰልፉን የዴሞክራሲ ለውጥን በሚሹና ያለውን አገዛዝ በማዝለቅ 

ላይ በተቸከሉ መሃል ያደረገ ለውጥ ደርሷል፡፡ ይህንን አዲስ የአሰላለፍ ፍትጊያ ግን ኦህዴድንና ብአዴንን ባንድ ረድፍ 

ህወሃትንና ደኢህዴንን በሌላ ረድፍ አድርጎ በማየት ወይም ደኢህዴንን መሃል ላይ ያለ አድርጎ በመውሰድ ለመረዳት 

መሞከር እጅግ የተሳሳተ ነው፡፡ በኢህዴግ አባል ድርጅቶች ውስጥ የታየውን የሹም ለውጥና ከኢህዴግ ምክር ቤት ስብስባ 

በኋላ የተነገረንን “እዚህ ቀረሽ በማይባል ደረጃ የሆዳችንን ተነጋግረን ልብ ለልብ ተገናኝተናል” የሚል መግለጫዊ 

ፕሮፓንዳንም በደረቁ ውጦ ልዩነት የተወገደ አድርጎ ማሰብም የዋህነት ነው፡፡ (የአራቱን ድርጅቶች መሪዎች የፍርርቅ 

ንግግሮች በደንብ ያስተዋለም ብዙ ድብስብስንና የርስ በርስ ቅራኔዎችን ይገነዘባል፡፡) እናም ዲሞክራሲያዊ የስርአት 

መሻሻልን በመፈለግም ሆነ በሰላምና በለውጥ ስም አጃጅሎና የአገዛዙን ገጣጣ ገመናዎች ፈቃፍቆ በማዳን ረገድ ያለው 

ፍትጊያ አራቱም ድርጀቶች ውስጥ ያለ ስለመሆኑ አንዳችም ጥርጣሬ መኖር የለበትም፡፡ አገዛዙን ከነገዢነቱ ከሞላ ጎደል 

የማትረፍ ዝንባሌ ዋና የክምችት ስፍራ ራሱ አገዛዙ እንደሆነ፣ በፓርቲዎቹ ተራ አባላት አካባቢም የለውጥ ፍላጎት 

እንደሚያይል መገመት ስህተት አይሆን ይሆናል፡፡ ከባዱ ነገር በአገዛዙና በየፓርዎቹ መሃልና በየፓርቲዎቹ ማእከላዊ ኮሚቴ 

ውስጥ ያለውን የለውጥና የፀረ ለውጥ አቅም መረዳቱ ነው፡፡  

እንደዚያም ሆኖ፣ ከሰቅጣጭ ግድያዎች ጋር ግማሽ ሚሊዮን ህዝብ ያፈናቀለ ቀውስ በደረሰበት ጊዜ ያልተሞከረው 

የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ፣ ጠ/ሚንስትሩ የመፍትሄ አካል ለመሆን የስራ መልቀቂያ አቅርቤአለሁ ባለ ማግስት ብቅ ማለቱ፣  

የስልጣን መልቀቅ ጥያቄን እንደጉቦ ቃብድ ተጠቅሞ በአስቸካይ ጊዜ አዋጅ አገዛዙን የማትረፍ ስራ ውስጥ የተገባ ስለመሆኑ 

ብርቱ ጥርጣሬ እንዲፈጠር አድርጓል፡፡ ሁሉ ሰው ነገሮችን የሚያየው ባንድ አይነት አቅጣጫ አይሆንምና የመንግስት ሰዎችን 

ወደ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የወሰዳቸው ውድመትና ጎሰኛ ጥቃቱ አስፈርቷቸው ትንፋሽ አግኝቶ ለውጡን ለማስቀጠል 

ከነበረም፣ ያስቸኳይ ጊዜው የሚቆየው ጥፋትን የመከተ የፖለቲካ አየር እስከሚፈጠር መሆኑን አሳውቀው፣ በአስቸኳይ 

ጊዜው አዋጅ ውስጥም ሆነ ከዚያም በኋላ የሚካሄዱትን ማሻሻያዎች ይፋ ማድረግ አብሮ በመጣ ነበር፡፡ መንግስት ይህንን 

ያላደረገው የዚያ አይነቱ ተግባር በሃሳቡ ስላልመጣለት ነበር እንዳይበልም፣ የጋዜጠኛና የፖለቲካ እስረኞችን በሙሉ 

መፍታት፣ የዴሞክራሲ ምህዳሩን ማስፋት፣ በአገሪቱ ችግሮችና በህዝብ ጥያቄዎች ላይ የሚመክር ጉባኤ መጥራትና 

የዴሞክራሲ ተቋማትን ማጎልበት የሚሉ ጥያቄዎች  በውስጥም በውጪም ፖለቲከኞች አፍ፣ በምሁራኑም በባለሃብቱም 

አካባቢ ሲንቀዋለሉ የኖሩ ጥያቄዎች ናቸው፡፡ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የዋዜማ ሰሞናትም ሆነ በአዋጁ ማግስት ይወተወቱ 

የነበሩት የመፍትሄ ሃሳቦች ከነዚሁ ጥያቄዎች ዙሪያ የልራቁ ነበሩ፡፡ መንግስት ግን እስረኞችን መፍታት ከመቀጠል ጋር 

የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የሰላም ዋስትናነት ከመስበክና “ህገመንግስቱንና ህገመንግስታዊ ስርአቱን ከአደጋ ለመጠበቅና 
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የዜጎችን መዘዋወርና በመረጡት ስፍራ የመኖርና ሃብት የማፍራት መብትን የሚያውኩና ጥፋት የሚያደርሱ ሁከቶችን 

ለማስቆም” የመጣ መሆኑን ከመለፈፍ በቀር የሁከቶቹ ፖለቲካዊ መንሰኤዎች እንደምን እንደሚፈቱ አላነሳም፡፡ የሚወራው 

ሁሉ ለማእከላዊ ምርመራ ከተሰጠው ማመካኛ ያልተሻለ ደነዝ ፕሮፓጋንዳ፡- የጠ/ሚ ሃይለማርያም ደሳለኝ በገዛ ፍቃድ 

ስልጣን ስልጣን ልልቀቅ ማለት በኢትዮጵያ የመንግስት ታሪክ  አዲስ ምእራፍ…. ለአፍሪካም አርአያነት ያለው ሰላማዊ 

የስልጣን ሽግግር …  ያአሁኑ አስቸኳይ አዋጅ በህዝብ ፍላጎት የመጣና በርካቶች የተደሰቱበት፣ እንዲያውም ዘግይቷል 

የተባልንበት … የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ለህገመንግስቱ የታመነና ከራሱ በፊት ህዝብን የሚያስቀድም… በኢትዮጵያ 

ለወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት የሚስማማ ስርአት የለንም… ወዘተ ወዘተ፤ በዚያም በዚህ ብሎ የፖለቲካ ግፊትን 

ለማብረድ  የሚራወጥ ስለት ያልፈጠረበት ቅብጥርጥር፡፡ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከተወካዮች ምክር ቤት የመሃል ረፍት ጋር 

መገናኘቱና በዚህም ምክንያት በተወካዮች ምክር ቤት ለመፅደቅ 15 ቀናት ለመጠበቅ መገደዱ፤ እንዲሁም የከፍተኛ መከላከያ 

ሰራዊት አባላት ሹመት ካንዴም ሁለቴ ከጊዜው የፖለቲካ ትኩሳት ጋር መገናኘቱም ባጋጣሚ የተገጣጠመ አይመስልም፡፡ 

ያም ሆነ ይህ ከመንግስት የምንስማው ነገር ከዱሮው ምንም ያልተለየ የሆነውና የማሻሻያ ለውጦች ያልተከታተሉት ስልጣን 

መልቀቂያ ያቀረበው ጠቅላይ ሚንስትር መሪነቱ ገና ስላልተቋረጠ ከሆነም፣ አዲሱ ጠቅላይ ሚንስትር ሲሾም የሚያመጣውን 

ለውጥ ለማየት ጊዜው ሩቅ አደለምና ያደርሰናል፡፡ የጠቅላይ ሚንስትር ቅየራው ዋና ትርጉም ኦሮሞ ሰው ለማስቀመጥና 

በዚህ የኦሮሞን ምሬት ለማብረድ ከሆነም �ሚዎቹም ተ�ሚውም ሰው በዚች ምእራፍ ላይ የኦሮሞንም ሆነ የሌሎቹን 

ህዝቦች ሆድ እየቆረጠ ያለው ጉዳይ  ዴሞክራሲን ለመቋቋም የሚያስችሉ ለውጦች ውሰጥ መግባት መሆኑን ከወዲሁ 

መገንዘብ ይበጃቸዋል፡፡ 

3)3)3)3) ጠ/ሚንስትር ተቀይሮም ጉዟችን እንደተለመደው የወጣቶችን ጥያቄዎች በመልካም አስተዳደርና በኢኮኖሚ 

ጉዳየዮች አጥብቦ ስራአጥነትን ከመቀነስ ሽር ጉድ ጋር የተወሰኑ ህጎችን አቃንቶ ከአንግዲህ ምህዳሩ ሰፍቷል በምርጫ  

ገጥማችሁ አሸንፉኝ ከማለት ማለፍ ከተሳነው፣ ለዚህ ውስንነት ኢህአዴግንና መንግስቱን ማማረር ለምን እንደምኞቴ 

አልሆንክልኝም ብሎ ከመበሳጨት አይለይም፡፡ እናም ለዴሞክሲ ለውጡ መተጓጎል ዋና የጥፋት ድርሻው ከራሱ ከለውጥ 

ፈላጊ ክፍል ውጪ አይሆንም፡፡ ከስብ ሰም እንደሚሸት ሁሉ በለውጥ ትግል ውስጥ የሚከሰት ውድመትና ጎሰኛ ጥቃት 

የሚረጨው ቅርናት ገንኖ የትግልን መልካም ገፅታዎች ሁሉ ሊጋርድ የሚችልና ትግልን ለድቆሳ የሚያመቻች እንከን ነው፡፡ 

ከ2008 እስከ አሁን 2010 የተካሄዱ ግለታቸውና ስፋታቸው የጨመረ የተቃውሞ ንጠቶች ንብረት በማጋየት በመዝረፍና 

በጎሰኛ ጥቃት የጎደፉና ገዢው ክፍል በፀረ ህዝብነትና በፀረልማትነት ኮንኖ እንዲቀጫቸው የሚያባብሉ ነበሩ፡፡ የካቲት 9/ 

2010 የታወጀው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅም የዚሁ ድክመታቸው አዝመራ ነው፡፡ እንዲያውም በቀላሉ ምሯቸዋል፤ ውድመትና 

ጎሰኛ ጥቃቱ በስውር እጅ ሞቅ እንዲል ቆሳቁሶ እልቂትን በመግታት ስም የለየለት አራጅ መንግስት ማንገስ የሚቻልበትም 

እድል ነበር፡፡ እናም፣ በኢንተርኔት በኩልም ሆነ በሌሎች መንገዶች ጥላቻዊ አስተሰሰቦችንና ስሜቶችን ሲያራግቡ የነበሩና 

ውድመትን እንደ ትግል ስልት የተጠቀሙ አወቅን ባዮች፣ ትናንትም ዛሬም የተወሰደው እርምጃ እንደልፋታችን ሲያንሰን 

ነው ይበሉ!!  

ትችቴ ካገዛዙ በሚመጣ ጥቃት ትግሉ እንዳይከሽፍ ዘዴኛ (ታክቲካዊ) መሆን ያስፈልጋል ከማለት በላይ ነው፡፡ 

በጥላቻና በበቀል ተስንክሎ ንብረት እያወደሙና ሰዎች ላይ ጥቃት እየፈፀሙ ለዴሞክራሲና ለእኩልነት መዋደቅ፣ ባንድ ጊዜ 

እሺና እንቢ እንደማለት ያለ ውጤቱ የማይታወቅ እንቆቅልሽ ነው፡፡ የጥላቻና የበቀል አውሊያ የዴሞክራሲን መንገድ አስቶ 

የፋሽታዊ እንቅስቃሴ ወይም የርስ በርስ መጨፋጨፍ ፈረስ ወደ መሆን ሊያደርስ ይችላል፡፡ 



4 

 

እስከዛሬ ባሉ ስርአቶች የኢትዮጵያ ህዝቦች በድህነት መቆራመድንና አፈናን ኖረውታል፡፡ አማራ በስመ ነፍጠኛነትና 

ትምክህተኛነት በኢህአዴግ ዘመን ብዙ አይቷል፡፡ በቅድመ ኢህአዴግ ዘመን በአስገንጣይነት አይን ሲታይ የነበረው ትግራዊ 

ዛሬ ደግሞ ያገዛዙ መሳሪያና ደጋፊ ነው በሚል ስሜት የግልፍታ ተጠቂ ሆኗል፡፡ ኦሮሞ በመነጠል ጥርጣሬ  ትናንትናም 

ዛሬም ሲታመስና አሳር ሲጠብስ ቆይቷል፡፡ አካባቢዎችን በየድርሻ ይዞ አግላይ ገዢ መሆንም ነፃነትንና እኩልነትን 

አላቀዳጀም፡፡ ከኦሮሚያ ውስጥ ሰዎች ባይተዋር ተደርገው እንደተገፉና እንደተጠቁ ሁሉ ኦሮሞም ከሌላ አካባቢ መገፋቱ 

ለችግሩ ጉልህ ምሳሌ ነው፡፡ በሌላ አካባቢ የተሰነዘረን ጥቃት በየድርሻ አካባቢ ውስጥ ለመበቀል መሞከርም ለማንም ትርፍ 

አላስገኘም፡፡ ይህ ሁሉ ልምድ የትኛውም ዜጋ ከየትኛውም ስፍራ የማይገፋበትን፣ አንደበቱ ሳይዘጋና ሳይሸማቀቅ ሰርቶ 

የመኖር መብቱ የተከበረበትን ስርአት የሁላችንም ግብ ያደርገዋል፡፡ ከዚህ ያነሰና ያነከሰ ስርአተ-ኑሮ መልሶ እንዘጭ እቦጭ 

ውስጥ የሚከት ነው፡፡ የትኛውም ሰው በሌብነትና በበደል ቢታማ ያለ ህግና ያለ ረቺ ማስረጃ ጫፉ የማይነካበት፣ የኔን 

ፖለቲካ አላጫፈርክም ወይም የኔን ተቃዋሚ ደግፈሃል ተብሎ ለጥቃት የማይጋለጥበት፣ ቢጠቃ ጥቃቱን የሚፋረድበትን 

የዴሞክራሲ ስርአት መገንባት ቢሳካልን፣ ያለጥርጥር ከዛሬ ሌቦችና ግፈኞች ውስጥ በቂ ማስረጃ ሳይገኝባቸው ቀርቶ እንደ 

ንፁህ ሰው ተጎማለው ለመኖር የሚችሉ አይታጡም፡፡ የነሱን በነፃነት ውስጥ መኖር፣ እየበገንንም ቢሆን መቀበልና ማክበር 

ተስኖን ከህግ ውጪ ፈራጅና ቀጪ ብንሆን ወይም ፍላጎታችንን ለማሟላት በሸፍጠኛ ማስረጃና የፍርድ ክንዋኔ የፍትህ 

ስርአቱን ብናጎድፍ፣ ግለሰቦችን እናጠቃለን ብለን ለሁላችንም ዋስትና የሆነውን የህግና የዴሞክራሲ ቤት ቋሚና ማገር 

መንቀል ውስጥ መግባታችን ነው፡፡ 

በትግል ጊዜም እንደዚያው ነው፡፡ ምክንያቱም የዴሞክራሲ ቤት ግንባታ የሚጀመረው ከትግል ጊዜ አንስቶ ነው፡፡ 

በግልፍታ እየተነዱ የገዢ ጋሻ ጃግሬ ባሉት ሰው ንብረትና ህይወት ላይ ጥቃት ማድረስ ስልጣን ሳይዙ የፈላጭ ቆራጭነት 

ስልጠና መውሰድና የዴሞክራሲን መምጫ ቀን መግፋት ነው፡፡ በሌላ አነጋገር ይህ ማለት፣ የአፈና ስርአት እንዳይሸነፍ 

መዋደቅንም አፈናን መታገልንም ባንድ ቅፅበት ደብሎ መደናበር ማለት ነው፡፡ 

ትግራዊ ተወላጆችን በድፍኑ የአገዛዙ ጭፍራ አድርጎ ማየትና የቁጣ ኢላማ ማድረግ ትግሉን እንዲፈሩ፣ ትግሉ 

ቢያሸንፍ እንኳ በነሱ ላይ የሚከፋ ቀን ሊመጣ ስለመቻሉ እንዲገምቱ የሚያደርግ ነው፡፡ በዚህ አኳኋን ህዝብን እየገፈተሩና 

የአፈና ሃይሎችን እየጠቀሙ ትግሉ እንደምን ለድል ይበቃል!? ቀድሞ ነገርስ፣ ትግራዊን በድፍኑ የአገዛዙ ደጋፊ አድርጎ ማየት 

እውነተኛ ግንዛቤ ነው? በአጣብቂኝና ግራ በመጋባት ውሰጥ የሚላጋ ስንት የለውጥ ናፋቂ አለ፡፡ ግራ መጋባትን ጥሰው 

ወጥተው ለለውጥ የሚሰሩ ሰዎች በግለሰብም በቡድንም ደረጃ ከህወሃት እስከአረና ትግራይና ሌሎች ቡድኖች ድረስ 

መኖራቸውን አለማየትና አለማክበርም ህሊና ማጣት ነው፡፡ ከዚያ ብሶ የጥቃት አርምጃ መውሰድ አፈናን እየታገሉ ያሉ 

የትግራይ ሰዎች በፀረ-ለውጥ ዝንባሌ እንዲሰለቀጡ ከመትጋትና በለውጡ ላይ ከመዝመት የተለየ ምን ስም ይሰጠዋል!! 

ስለዚህ፣ ከ1966 አቢዮት እስከዛሬ ድረስ ያልተለየንን በገዛ ጥፋት የለውጥ ትግልን እያቆሰሉ ለሽንፈት የመዳረግ 

ታሪክን ለመዝጋት ከተፈለገ፣ ከገዢው በኩል ጨፍጫፊነት እንዲመጣ እየጋበዘ ያለ አለዚያም ትግሉን ራሱን ወደ 

ጨፍጫፊነት አምዘግዝጎ የሚያዘቅጥ ድክመትን ማራገፍና ትግሉን በየትኛውም ማህበረሰብ የማይፈራ (በግልፅም በዝምታም 

ሁለንተናዊ ድጋፍ ያለው) ማድረግ ግድ ነው፡፡ ይህንን ማሟላት ደግሞ በቀላል አማርኛ እንኳን የዳር ተመልካቾችን 

የትግሉን ተቃዋሚዎችንም ቢሆን በጥቃት ሳይተናኮሉ (በቅስቀሳና በፍቅር እየሳቡ) መታገል ነው፡፡ ከዚህ አኳያ፣ በአገዛዙ 

ውስጥና ከአገዛዙ ውጪ ያሉ የኢትዮጵያ የለውጥ ሃይሎች ሁሉ ያሁኑን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንከንን እንደማፅጃና ፋታ 

ሊጠቀሙበት ይገባል፡፡  
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4)4)4)4) የጥፋት መርዝን ከትግሉ ውስጥ ከመንቀል ጋር የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እድሜ አጥሮ የለውጥ ወገኖች 

እንቅስቃሴ ሁሉ የኢትዮጵያን ፌደራላዊ ሪፐብሊክ ከስም ባለፈ የተዋጣለት የህዝቦች ዴሞክራሲያዊ ስልጣን መገለጫ 

እንዲሆን አድርጎ በማሰናዳት ላይ ጥረታችን ሁሉ እስካተኮረ ድረስ ነጋችን አያስፈራም፤ በፖለቲካ ሰላም ላይ የተመሰረተ 

ጠንካራ አገራዊ አንድነትንም ይዞ ይመጣል፡፡ 

� ከመንግስት በኩልም ሆነ ከተቃዋሚዎች በኩል በተጠራ ጉባኤ  በውስጥና በውጪ ያሉ ያገሪቷና የህዝቦቿ 

ተቆርቋሪዎች ከህዝብ ጋር መክረው የሚያግባባ የመሰናዶ ተግባሮች መርሃግብር መቅረፅ ከቻሉና በነፃ 

የመወያየት፣ የመደራጀትና የመንቀሳቀስ ሁኔታ ከተሟላ፣ መሰረተ ዴሞክራሲን በመገንባት ረገድ 

የሚካሄዱት ስራዎች በኢ-ህገመንግስታዊነት መወዛገብን በሚጎትተው “የሽግግር መንግስት” ጥያቄ ውስጥ 

ሳይገባ  ካለው መንግስት ጋር ተባብሮ ለመስራት በሚያስችል መድረክ አማካይነት ሊጀመሩ ይችላሉ፡፡ 

መንግስታዊ አውታራትን ከፓርቲ ወገንተኛነት የማላቀቁ ስራም በአገሪቱና በህዝቦቿ ሰላምና ደህንነት ላይ 

ግርታና ክፍተት ሳይፈጠር መካሄድ ይችላል፡፡ 

� በተለያዩ ነፃ መድረኮች አማካይነት የ27 አመታት የፖለቲካና የአስተዳደር ልምዶቻችን በፈርጅ በፈርጅ 

መመርመራቸው እስካሁን ከተረዳነው በበለጠ የችግሮቻችንን ጥልቀትና ስፋት ለመረዳት ያስችለናል፤ 

በውይይትና በክርክር የሚፈተጉና የሚጣሩ ብዙ የመፍትሄ አማራጮችንም ያቀርብልናል፡፡ 

� በኦሮሚያ ቴሌቪዥን (የኦሮሚያ ስርጭት መረብ) ላይ የካቲት 2010 ከታዋቂው የታሪክ ምሁር 

ከፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ አንደበት የተሰማው “የኢትዮጵያ ልሂቃን ከራሴ ጀምሮ ብዙ ችግር ፈጥረናል፤ 

አስተሳሰባችንን ማስተካከል አለብን” የሚል ቃል ለታሪክ ሰዎቻችንና ታሪክን ለሚያቦተልኩ አብነት ሆኖ 

የሁላችንንም መስተጋብራዊ የታሪክ ጀርባ እየመረመረ የሚቀምር መካነ-ጥናት የመፍፈጠሩ ነገር ሩቅ 

አይሆንም፡፡ 

� የታሪክ ምሁሩ ፕሮፌሰር ተሰማ ተአ (አሁንም በኦሮሚያ ስርጭት መረብ ላይ) በትክክል እንደገለፀው፣ 

በማህበራዊ ታሪካችን ውስጥ ኦሮሞ ዙሪያ ገባውን እየተሰረጫጨና ከብሄረሰቦች ጋር የቅልቅል ሙጫ 

እየሆነ የኢትዮጵያን ስነህዝባዊ ካርታ እንዳይላቀቅ አድርጎ አንፆዋል፡፡ ይህ የዘመናት ስራው ከቅርብ ጊዜ 

ወዲህ ግን የግዛት ስስትና የጥቅም ሽሚያ ባስከተለው ግጭትና ማፈናቀል ጉዳት እየደረሰበት ነው፡፡ 

ችግሮቻችንን እያገላበጥን በምንመረምርበት ሂደት ውስጥ ይህም ጉዳይ መነሳቱ አይቀርምና የኦሮሞ ህዝብ 

አሁን ካለው ካርታ ባሻገር ትልቁን ኦሮሟዊ ያገር ካርታ ለማስተዋል እድል ያገኛል፡፡ ከቀሪዎቹ 

የኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር ሆኖም፣ ህብረተሰባዊ ካርታው ከደረሰበት ጉዳት እንዲያገግምና ዳግመኛ ጥቃት 

እንዳያገኘው አድርጎ የማጎልበት መፍትሄን መመርመር ይችላል፡፡ ከዚህ ተግባር አኳያ ኦሮሚኛን 

ፌደራላዊ ቋንቋ ማድረግ ምን ያህል ትልቅ ሚና እንደሚጫወት ለሁሉም ወገኖች ግልፅ ይሆናል፡፡ 

� ኦሮሞ ኪሮሽ ሆኖ የወሰወሳትን ማህበራዊ ምድር ከማስተዋል ጋር በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ ተቀናንሶ 

ትንንሽ አገር ለመሆን መጓጓት ራስን በራስ ለማጥፋት ከመወሰን የማይለይ መሆኑ፣ የኢትዮጵያ ህዝቦች 

የዘመናት ተላልሶሽ መለያየትን ይቅርና በየብሄረሰብ ውስጣዊ ወሰን ማስመርንም አክብዶ እስከ ውዝግብና 

ግጭት ድረስ እየወሰደ ሲያንገላታ እንደቆየ ልብ ይባላል፡፡ አውሮፓ ውስጥ ያለው እንደ ስዊስዘርላንድ 

አይነቱ ልማትን እየተመገበ የደረጀ የቁንጥርጣሪ ማህበረሰቦች ልል ፌደራሊዝም፣ አባላቱ መለያየት 
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ቢያምራቸው እንኳ ዙሪያቸውን የስልጣኔ ፍራሽ የከበባቸው መሆኑን በመተማመን የሚደረግ ሙቅ 

የማኘክ አይነት ቅምጥልነት መሆኑ፣ አንዳንድ የኛ ጥራዝ ነጥቆች እንደሚመስላቸውም እነሱ ለኛና 

ለቀጣናችን ምሳሌ እንደማይሆኑ እርምጃችን ሁሉ በቤታችንና ባካቢያችን  አውነታ ላይ መመስረት 

ያለበት መሆኑ ከበፊቱ የተሻለ ግንዛቤ ያገኛል፡፡ 

� እነዚህን የመሳሰሉ ጉዳዮች እየተብላሉ በኢትዮጵያና በቀጠናችን ውስጥ የሚያዛልቁን የፖለቲካ፣ የኑሮና 

የፀጥታ መላዎች እየተፈለቀቁና የኢትዮጵያ ዴሞክራሲ አያያዝ እያማረበት (እያስተማመነ) ሲሄድ 

የመነጠል ጥያቄ የነበራቸውም ሃሳባቸውን እየጣሉ የጋራ አገር ግንባታውን ይቀላቀላሉ፡፡ 

� እስከዛሬ በፌደራላዊነት የትድድር ቅርፅ ውስጥ ባገራችን የታዩት ችግሮች በቅጡ ተሰድረውና 

እየተፍረጠረጡ ተበርብረው ትምህርት ከተቀሰመ በኋላ ዋናው የለውጥ ማጠንጠኛ ተግባር 

ህገመንግስቱንና አስተዳደራዊ አወቃቀሩን መከለስ ነው፡፡ የህገመንግስትና የአወቃቀር ጉዳይ ሲነሳ አሁን 

ያለው ህገመንግስት ባፍጢሙ የሚደፋ እየመሰላቸው የሚሰጉ እንዳሉ ሁሉ፣ ህገመንግስቱ ከነብሄር 

ብሄረሰብ ዝባዝኬው ብሽቅጥቅጡ ወጥቶ ሲጣል እየታያቸው ከወዲሁ ሳቅ ሳቅ የሚላቸውም ይኖራሉ፡፡ 

ሁለቱም ስሜቶች ከእውነታ ይልቅ ቅዠትን የተጠጉ ናቸው፡፡ በኢትዮጵያ ህዝቦች ውስጥ ያሉት የፍላጎት 

ዝንባሌዎችና የችግሮቻችንን ምንጮችና መፍትሄዎቻቸውን የመመርመር ስራዎች ወደ ተከታዮቹ 

ማቻቻያዎችና ማረሚያዎች የሚወስዱን ይመስለኛል፡- የብሄረሰባት መብቶችን ከህብረብሄራዊ ግቢዎች 

ጋር ማግባባት፣ የሰውነትና የዜግነት መብቶችን በምንም ሰበብ መስዋእት እንዳማይሆኑ አድርጎ በሁሉም 

ስፍራ ማስከበር፣ በብዙሃን ብልጫ ስር የንኡሳንን መብትና ጥቅም ማስከበር፣ ብሄረተኛ አላዛኝነትን 

ብሄረሰባዊ ማንነትና መብትን አውቆ በማስከበር ንቃተሂሊና ማረም፣ አግላይ ብሄረተኛ የፓርቲ 

ስብስብንና ገዥነትን በየአካባቢው እንዳለው ማህበረሰባዊ ጥንቅር ሁሉን አቃፊና አሳታፊ ወደሚሆንበት 

አቅጣጫ ማቃናት፣ ከአካባቢያዊ ፓርቲ መሪነት ጋር የፌደራል መንግስት መሪነትንም ሆነ የመላ ህዝቦች 

ተወካይነትን ደርቦ መያዝን ማለያየትና የመሳሰሉት፡፡ 

 

የማሻሻያ ክለሳው ከተከናወነና እንደየአግባቡ በአካባቢና በአጠቃላይ ደረጃ በሙሉ ነፃነት እየተተቸ 

ከተብላላ በኋላ በቀጥተኛ የህዝብ ውሳኔ (የመላው ህዝብ ሃብት ለማለት በሚያበቃ የድምፅ ብልጫ) 

መፅደቁ መተኪያ የሌለው ተግባር ነው፡፡ ሰንደቅ አላማ የገዢ ቡድን ፍላጎት እየተለጠፈበትና በቡድን 

ንብረትነት እየታየ የሚጠመድበት ታሪክ የሚደመደመው፣ ከእንግዲህ አንድም ቡድን ለመነካካት 

የማይዳፈረውና የኢትዮጵያ ህዝቦች እንደነፍሳቸው የሚሳሱለት ሰንደቅ አላማ ሊኖራቸው የሚችለው 

በዚህ መንገድ ነው፡፡ ይህንን ውጤት ለመቀዳጀትም ያሁኑ ምእራፍ ምርጥ አጋጣሚ ሰጥቶናል፡፡ 

ለምሳሌ፣ የኢትዮጵያና የመላው ጥቁር ህዝብ ሃብት በሆነው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ መሃል ላይ ኢህአዴግ 

ያከለው (ከውጪና ከውስጥ የሰላም ጠርዞች ያሉት) ኮከብ እንደተጠበቀ ሆኖ፣ ከውጪ ባለነጭ ጨረር 

ከውስጥ በኩል ደግሞ የኮከቡ ባለአምስት መአዘን የመሀል ሜዳ ጥቁር ቢደረግ፣ እና ጥቁሩ ቅልመት 

ቀደምት አፍሪካዊ ባለስልጣኔነትን፣ የጥቁሮችና የአፍሪካ ህዝቦች ችቦ የሆነውን የአድዋ ጥቁር ድልን፣ 

እንዲሁም የአለም ጥቁሮችና አፍሪከዊያን ያጀቡትን ፀረ-ፋሽስት ተጋድሎ እንዲወክል ቢደረግ፤ ከዚሁ ጋር 

ሰንደቅ አላማው ላይ ያሉት አምስት ቀለሞች ለፌደራላዊ አካባቢዎች ሰንደቅ ኣላማዎች የሰበዝነት 
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ሚናቸው ታሳቢ ቢደረግ ማሻሻያው ሁለንተናዊ ተቀባይነት የሚያገኝ ይመስለኛል፡፡ የተሻሻለው 

ሰንደቅአላማችን ውለታንም ያስታውሳልና በጥቁር ህዝቦችና በአፍሪካውያን ዘንድ የሚኖረው ክብርም 

ከበፊቱ በበለጠ ይጨምራል፡፡  

ላጠቃልል፡፡ የማንነት ገፅታዎች ከእከሌነት እስከ ብሄረሰብ አባልነት፣ እስከ ኢትዮጵያዊነት፣ እስከ አፍሪካዊነት፣ እስከ 

ጥቁርነት ወዘተ ድረስ፤ አንዳቸው በሌላቸው ሳይዋጡ እንደ አፍንጫ አይን እጅ ወዘተ በያንዳንዳች ላይ የሚገለፁ 

መሆናቸውን የተረዳ ህሊና ባለበት፤ ሰንደቅ አላማችን ራሱ ይህንን የብዙ ማንነነት ፀጋችንን የሚያስታውስ በሆነበት ሁሉን 

አካታች የዴሞክራሲና የልማት ቤት ውስጥ የመነጠል ፍላጎቶች ደብዛቸው የት ገባ የሚባልበት ቀን መምጣቱ አይቀርም፡፡ 

ዘፈኑ ሁሉ ሳይቀር ለሰላምና ለኢትዮጵያ መትረፍ ፀሎት ማድረሻ ሆኖ የኖረበት ረዥም ጊዜም አክትሞ ሰላምና አገራዊ 

አንድነት ተራ የኑሮ ድባቦች የሚሆኑበት ጊዜ ይመጣል፡፡ እዚህ ጎዳና ውስጥ የገባው የኢትዮጵያ ግስጋሴም ለቀጣናችንና 

ለአህጉራችን አንድ ጉልህ በረከት መሆኑ አይቀርም፡፡      


