ህወሓት/ኢህአዴግ ሆይ - “ጀምበር ሳለች እሩጥ”
(ግርማ በቀለ ወ/ዮሃንስ)
እኔን የሚያሳስበኝ የዛሬው ዘረኛ ገዢ ቡድን መወገድ አይደለም፡፡ ይህ አገዛዝ የሚወገድበት መንገድ
ነው፡፡ በተለመደው ከሆነ - ማለትም ይህን አገዛዝ አጥፍተን ቀብረን በከርሰ መቃብሩ ላይ አዲስ
ሥርዓት ለመገንባት ከሆነ ለውጥ አይደለም፡፡ እንዲሁም በከርሰ መቃብሩ ላይ የለማች ፣ የበለጸገች፤
የሰው ልጆች መብት የተከበሩባት ፣ ሁሉም ከችግር ወጥቶ ተብነሽንሾ የሚኖርባትን … ኢትዮጵያ
በቀላሉና ያለችግርና ፈተና
በማግስቱ ተገንብታ የምናገኝ/ ወይም የምንገነባ የሚመስለን ከሆነ
አሁንም የምንጠብቀውን የምንታገልለትን ዓላማ የተረዳነው በተሳሳተ መንገድ ነው ብዬ አስባለሁ።
ለእኔ ትግሉ በዘመናት ከተጓዝንበት የመተላለቅ፣ መጠላለፍ፣ መጠፋፋት ፣ . . . ግንኙነት፣
ከገዢና ተገዢ አስተዳደር፣ ከአጥፊና ጠፊ ጠቅላይ ፖለቲካ ፣የሁላችንም አባቶችና እናቶች ስንት
ዋጋ ከፍለው የገነቡትን አስተሳሰብ /ኢትዮጵያዊነት በሉት ሌላ/ ፣ ባህል፣ አብሮነት፣ አገር፣ ልማትና
. . . ደምስሰን ወይም አጥፍተን ይህ ባይቻለን ያለፈውን ሁሉ አውግዘን፣ በሃሳብ የሚለዩንን ሁሉ
አፍነንዌም አጥፍተን . . . የእኛ መንገድ ብቻ ትክክል ነው ከምንልበት የጥፋት አዙሪት ወጥተን
፣ ለሁላችን የሚጠቅም ዘላቂ ሥርዓት ግንባታ መደላድል ለመፍጠር የበኩላችንን የምናዋጣበት
ነው፡፡ ይህን ዓይነቱን መደላድል ለመፍጠር ትግሉ ሠላማዊ መሆን አለበት ብዬ አምናለሁ፡፡ ይህ
እምነት ያለንበት አገዛዝ የመጨረሻው ጨቋኝ ፣ አምባገነንና አፋኝና ገዳይ ስለሆነ ከመፍራት፣ ወይም
ህገመንግስቱ ከዚህ ውጪ ያለውን አማራጭ ፣ ስለማይፈቅድ አይደለም፡፡ በፍጹም ፡፡ ሌላውን
መንገድ በተደጋጋሚ ሞክረን ፣ በታሪክ ዓለምም ሞክሮት ከተሻለ ወይም ካለፈው ከተለየ አገዛዝ
አድርሶ ማረጋገጫ ምስክርነት ስላላቆየልንና በተቃራኒው ለለውጥ በሚል በአገርና ህዝብ የተከፈለው
ዋጋ ከንቱ ሲቀር በኣይናችን በማየታችን ነው፡፡ ለዚህ ደግሞ ሌላውን፣የሩቁን ትተን የገዢው ህወኃት
እወክላቸዋለሁ የሚላቸው የትግራይ ተወላጆች ሁሉን አይደለም፣ አባላቱንም ሁሉ አይደለም፣
በትጥቅ ትግሉ ደምና አጥንት ዋጋ የከፈሉ ‹ተጋዳላዮችን› መብትና ጥቅም አስከብሯል፣ የተዋጉለትን
ዓላማ በተነገራቸው መንገድ ተግባራዊ አድርጎ ያለመገኘቱ በተጨባጭ እየኖርንበት ያለው ሁኔታ
የምያሳየን ሃቅ ምስክር ነው፤ የዛሬው ትግልም ያስፈለገው ስለዚህ ነው ፡፡
ለዚህም ነው ይህን አገዛዝ ከመቼዎችም በበለጠ መታገል አለብን ብዬ የምሞግተው፡፡ ለምን ቢሉ ‹‹
ህወኃት በአምባገነንነት ታውሮና አዕምሮው ተዘግቶ
ትናንት ያለፈበትን ዘንግቶ
በህግ
በማስፈራራት፣ በሴራ በመከፋፈል፣ ቃልኪዳኑን በመብላት ፣ በአገርና ህዝብ ሥም (በተለይም
በድርብ ጭቆና ውስጥ ባለው የትግራይ ህዝብ መሸፈኛነት) ፣ ጥቂት ራስወዳድ፣ አልጠግብ ባይ፣
ይሉኝታ ቢስ ፣ ዘረኛ … ቡድኖችንና የጥቅም ተጋሪዎች በቤተሰብና ጥቅም አስተሳስሮ ፣ የሙስና
ሰንሰለት ከላይ እስከታች ዘርግቶ ፣ በባህላችንና ልምዳችን ያዳበርናቸውን ገንቢ/ ርህራሄ ፣አብሮነት፣
ይቅርባይነት፣መተሳሰብ፣ መከባበር፣…/ እሴቶች አኮላሽቶ ፣ ነውሮችን/ ሌብነት፣ ዝርፊያ፣
ይሉኝታቢስነት፣ ጭካኔ…/ አስፋፍቶ፣ ከሁሉም በላይ የኃይል አምልኮ/ በሠራዊትና ጠብመንጃ
የመተማመን/ የአምባገነን አገዛዞች ልማድ ለማስቀጠል ‹ከፈለጋችሁ ሞክሩኝ፣ ከአፍሪካ ትልቁን
ሠራዊት ያንበረከክኩኝ ነኝ፣ ከራሴ አልፌ ለሌላው የተረፍኩ ነኝ ›በማለት ህዝብን ፣የወንድም
በወንድሙ ላይ ጠብመንጃ ማንሳትን የጦርነት አማራጭ እንዲከተል እያስገደደ በመሆኑ ነው፡፡››
ለዚህም ነው የትናንት የጋራ ታሪካችንን ለየራሳቸው ጥቅምና ፍላጎት ማርኪያ በፈጠራ አጅበው
በማቅረብ በሁለት ጎራ ተከፍለው በቃላት የሚጠዛጠዙትን ፣ በተግባር የሚጠላለፉትን ፣ አንድ
መሆን የተሳናቸውን ከኢህአዴግ ባልተናነሰ መታገል አለብን ብዬ የምሞግተው፡፡ እነዚህ ቡድኖች
የተያያዙት መንገድ ለህወኃት/ኢህአዴግ ከማገዙና የሥቃይ ዘመናችን ማርዘም ብቻም ሳይሆን
የጭቆና ቀንበሩን ክብደት እየጨመሩብን መሆኑ እንዳለ ሆኖ፣ በለስ ቢቀናቸው የምንታገልለትን
‹ለውጥ › ሊያመጡ ያለመቻላቸው ብቻ ሳይሆን ጭቆናውን ካለንበት የበለጠ አክፍተው አገራችን
ወደ ጠለቀ አዘቅት፣ህዝባችን ወደ ከፋ ጥፋትና ድህነት እንደሚከቱ አጥብቄ ስለማምን ነው፡፡

በኃይል የታገዘ ‹ለውጥ. ዛሬ በትግሉ ወቅት በስማቸው የሚማልላቸውን ታጋዮች ቤተመንግስት
ሲደረስ የሚያስረሳ ስለመሆኑ፣ የቀደሙት ጠቅላይ ሚኒስትር ሥማቸውን የቀየሩለት ታጋይ ዓላማ
ይህ ስላለመሆኑ የትግል ጓዶቻቸው ይነግሩናል፤ የደምና አጥንት ዋጋ የከፈሉ ‹የህወኃት ታጋዮች›
ጎዳና ላይ ወድቀናል፣ በደምና አጥንታችን እየተነገደ ነው፣ .. የሚለውን ስሞታ መስማታችን
ያረጋግጣል፡፡ እስቲ ከህወኃት ሬዲዮ ጣቢያ ይቀርብ የነበረውን ፕሮፖጋንዳ ቆም ብለን እናስብ፡፡
ደርግ ቢወድቅ በየቤታችን ውሃ ሳይሆን ወተት በቧንቧ የሚለቀቅልን ፣ በዲሞክራሲ መብት ቁንጣን
የምንሰቃይ፣ …. አይመስልም ነበር ? ዛሬስ ቢሆን የሚነገረንና የሚሆነው ?
እውነት እንነጋገር
ካልን ዛሬ ያለንበት እውነታ ‹ደርግን› አላስመኘንም ? ይህ ማለት ደርግ ገዳይና ጨፍጫፊ አልነበረም
ማለት አይደለም፣ ግን ከዚህ ዘረኛ ቡድን ይሻል ነበር ማለት ሲሆን አሁን ባለንበት ተጨባጭ ሁኔታ
ህወኃት/ኢህአዴግ የ‹ደርግ ሥርዓት ናፋቂ› በማለት ሊሳደብም ሊያስፈራራም አይችልም፡፡ ባይሆን
‹‹የለመኑትን የማይረሳ፣ የጠየቁትን የማይነሳ ፈጣሪ›› እንዲሉ በሊማልሞ እንዲመጡ በለመነው
መሰረት የመጡለትንና የመጡበትን እነ ግንቦት 7፣ እነኦነግ …. በሽብርተኝነት የፈረጃቸውን
እያጠቀሰ፣ የአመራሮቹን ፎቶ ምስል ያለበት መልበስ ወይም በሞባይል ውስጥ መገኘት እንደ
ወንጀል እየጠቀሰ
ዜጎችን በማፈን የሚያደርገው ምንያህል ርቀት እንደሚወስደው ባናውቅም
በድርጊቱ ግን ‹ሠራዊት› እየመለመለላቸው መሆኑን መረዳት ይቻላል፡፡ የመከላከያ ሠራዊት ቀን
የሚከበረውም አቅምን ለማሳየትና ለማስፈራራት ከሆነ ትናንት እናንተጫካ ሳላችሁ አላስኬደም፣
ዛሬም አያስኬድም ፡፡
ስለዚህም ነው፣ ሳንሰለች ደጋግመን ለኢህአዴግም ሆነ ለገመድ ተጓታቾቹ እባካችሁ ሰከን ብለን
እናስብ፣ ማናችንም
በመጠላለፍ ወይም በሴራ ወይም ጥላቻና ዘረኝነት በማራገብ ህዝባችን
ከማስጨረስ ፣ የአገር ሃብት ከማውደም ባለፈ አንዳችን ሌላችንን በማጥፋት የምናመጣው ለአገርና
እንወክላለን ለምንለው ህዝብ የሚጠቅም ውጤት የለም የምንለው፡፡ ለዚህም ነው ዘላቂው መፍትሄ
በይቅርባይነት መንፈስ የኢትዮጵያ ጉዳይ ያገባናል የሚሉትንና ያገባቸዋል የምንለውን ሁሉ ያካተተ
ሁሉንም ለጋራ መፍትሄ በተግባር የሚያሳትፍ የብሄራዊ መግባባትና ዕርቅ መድረክ መፈጠር
አለበት ስንል ደጋግመን የምንጮሄው፡፡ ለዚህም ነው ኢሳት/ ቪዥን ኢትዮጵያ የጀመሩትን ጥረት
የምናበረታታው፡፡ ከዚህ ውጪ ያለው አማራጭ የተለመደው የአጥፍቶ መጥፋት ያለፈውን አጥፍቶ
ከዜሮ የመጀመር አዙሪት ነው፡፡ በዚህ ደግሞ ከማንም በላይ የሚጎዳው ጠፊው በመቃብሩ ላይ
የሚቆምበት ህወኃት/ኢህአዴግ ነው፤ ለምን ቢሉ የጊዜና የመስዋዕትነት መጠን ጥያቄ ካልሆነ
ህዝብን ያሸነፈ አምባገነን በዓለም ታሪክ ተመዝግቦ አያውቅምና ፡፡ ስለዚህ ህወኃት/ኢህአዴግ
ሆይ- በጥልቅ ተሃድሶና ‹ከተቃዋሚዎች ጋር ድርድር አደረግሁ› በሚል በሚሰራ ፕሮፖጋንዳም ሆነ
በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በሚፈጸም አፈና ዕድሜ የማራዘም ጀንበር እያዘቀዘቀች ከመጥለቂያው
ተቃርባለችና ‹ ጀንበር ሳለች እሩጥ› ምክራችን ሲሆን ከዚህም ከማንም በላይ ተጠቃሚው አንተ ነህና
እወቅበት ማለታችን ለሁላችንም ጠቃሚ ስለሆነና በመሳሪያ ኃይል አምላኪ የመንግስት ለውጥ
ታሪካችንን ስለሚቀይር ነው፡፡
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