እነ አቦይ ስብሃት ያሊዯረጉትን
የትግራይን ህዜብ ድ/ር አብይ ያዴኑት ይሆን?
መቼም የኢትዮጵያ ህዜብ ዯግ ነው፤ ዯግነቱ አያሌቅበትም። ይህን ሁለ ግፍ ይፈፀምበት የነበረውን ኢህአዳግ አነዯዙህ በከፍተኛ
ችግር ውስጥ በገባበት ወቅት ችግሩን በሰሊም አንዱፈታ ምኞቱን ይገሌፅሇት ነበር። ሇዙህ ነው ብዘ ኢትዮጵያውያን ድ/ር አብይ
አህመዴ የወያኔ የኢህአዳግ መሪና የሃገሪቱ ጠቅሊይ ሚኒስቴር አንዱሆኑ መመረጣቸውን በበጎ አይን የሚያዩት። አዎን ድ/ር አብይ
የኢህአዳጉ OPDO ሌጅ ናቸው። ከዙህ ዴርጅት ጋር ሇረጅም ጊዛ ቆይተዋሌ። አስከ ቅርብ ጊዛ ዴረስ ከህዜብ ጎን ቆመው
ዴምፃቸውን ሲያሰሙ የታዩበት አጋጣሚ አሌነበረም። ከቅርብ ጊዛ ወዱህ ግን የኢህአዳግ በተሇይም የወያኔ ሃርነት ትግራይ መሪዎች
ሲያጣጥለት የቆዩትን የኢትዮጵያዊነት መንፈስ በዴርጅቱ ውስጥ አንዱያገግም የተሇያዩ ጥረቶችን ሲያዯርጉ፤ ዴርጅታቸውን
OPDOንም ከዙህ በፊት ከነበረው በተሇየ መሌክ ሲያዯራጁ አይተናሌ። ይህ በኢህአዳግ ታሪክ ያሌታየ ክስተት ከOPDO አመራሮች
መታየት ሲጀምር ኢትዮጵያዊነትን የሚያመሌከው ክፍሌ ሁለም ብሄረሰቦች በአኩሌነት ተከባብረው አንዱኖሩ የሚመኘው ህዜብ
በኢህአዳግ ዘሪያ ያለትን አንቅስቃሴዎች በሌዩ ትኩረት አንዱመሇከተው አዯረገው። እንዱያውም በአሇፉት ጥቂት ወራት የተቃዋሚ
ዴርጅቶችን እንቅስቃሴ ከመከታተሌ ይሌቅ በኢህአዳግ ዘሪያ ያሇውን ንትርክና እንቅስቃሴ በሌዩ ትኩረት ሲከታተሌ ቆይቷሌ።
ይህ በኢህአዳግ ውስጥ የተፈጠረ ችግር ከኢህአዳግም አሌፎ በሃገሪቱም ሊይ አዯጋ የሚያስከትሌ በመሆኑ የተሇያዩ ትንተናዎች
የሚቀርቡበት ቢሆንም በአብዚኛው የወያኔ ኢህአዳግ መዲከምና በወያኔዎች ጎራ ተሰሚነት ያሇው መሪ አሇመኖሩ ነው የሚሌ
አመሇካክት አሇ። አዎ ይሄ የሇም ባይባሌም ከምንም በሊይ ጎሌቶ የወጣው ችግር ግን ወያኔያዊ የጠባብ ብሄርተኝነት ስሜት እየሞተ
መምጣቱን ነው።ወያኔ ሃርነት ትግራይ በውስጡና በፈጠራቸው ዴርጅቶች ውስጥ ይህን የጠባብ ብሄርተኝነት ስሜት በመፍጠር
ዴርጅቶቹን በአሽከርነት ሲጠቀምባቸው ቆይቷሌ። የብዘዎቹ የኢህአዳግ ወሇዴ ዴርጅቶች መሪዎች የሚመሇመለት በወያኔ ሃርነት
ትግራይ ዴርጅት መሪዎች ነበር። በፈሇጉ ጊዛ ይሾሙዋቸዋሌ በፈሇጉ ጊዛም ይሽሩዋቸዋሌ። የኢህአዳግ አባሌ ዴርጅቶች ምንም
አይነት ነፃነት ያሌነበራቸው አሻንጉሉቶች ሆነው ሲያገሇግለ ቆይተዋሌ። ሁለም አባሌ ዴርጅቶች ያሇምንም አንፃራዊ ነፃነት የወያኔ
ሃርነት ትግራይ መሪዎች በሚፈሌጉት መንገዴ እየነጎደ እነሱ የሰጡዋቸውን አስተሳሰብ ከማንፀባረቅ አሌፈው በክሌሊቸው የሰፈረውን
የላሊውን ብሄረሰብ አባሌ ብቻ ሳይሆን የራሳቸውን ብሄረሰብ አባሊት ሲያሰቃዩ ቆይተዋሌ። ከቀያቸው የተፈናቀለትና የተገዯለትም
ቁጥር በቀሊለ የሚታይ አይዯሇም። እንዱያውም አንዲንድች ዴርጅቶች ከላሊ ብሄረሰብ መሪ በትውስት እየተሾመሊቸው መሳቂያ
ሆነው ቆይተዋሌ።
ከቅርብ ጊዛ ወዱህ በተሇይም ወጣቶችና የተማሩት በኢህአዳግ ዴርጅቶች ውስጥ በመግባታቸው ይህ የወያኔ ማን አሇብኝነት
ተቀባይነት እያጣ መጣ። በተሇይ ኦሮሞውን ይወክሊሌ በሚባሇውና አማራውን ይወክሊሌ በሚባለት ዴርጅቶች ውስጥ ከውጭ
ያሇውን የህዜብ ዴምፅና እንቅስቃሴ ማስተዋሌ የሚጀምሩ መሪዎች ብቅ ብቅ ማሇት በመጀመራቸው ወያኔ ከዙህ በፊት ይጠቀምበት
የነበረውን ትምክት የሞሊው ማናሇብኝነት እና በጥቅም አስሮ መገሌገሌ ሙለ በሙለም ባይሆን በከፊሌ ዋጋ እያጣ መጣ። ይሄም
ሂዯት እያዯር ከወያኔዊ አመሇካከት ጋር በመጋጨቱ የዴርጅቶቹ መሪዎች የችግራቸውን መንሳኤ እንዱመረምሩ አስገዯዲቸው።
በተሇይ በጎንዯር ከዙያም በባህርዲርና በላልች ከተሞች በተዯረጉት ሰሊማዊ ሰሌፎች ወጣቶቹ የወሌቃይት ጠገዳን ህዜብ ጥያቄ
ከማንፀባረቅ ባሻገር ሇኦሮሞው ፤ ሇቤንሻንጉለ፤ በአጠቃሊይ ሇመሊው ኢትዮጵያ ህዜብ መብት መከበር በዴፍረትና በጀግንነት
ሲሟገቱ በመታየታቸው እንቅስቃሴውን ይበሌጥ እንዱጠናከር አዯረገው።
ይሄ በኦሮሞውና በአማራው ወጣቶች ጀግንነት የሚዴረገው እንቅስቃሴ በወያኔ ኢህአዳግ አባሌ ዴርጅቶች ውስጥ በመሪነት
የተቀመጡትን ሃይልች የሚኮረኩር ስሜት ከመፍጠር አሌፎ አንገታቸውን ቀና አዴርገው እንዱያዩ እዴሌ ሰጣቸው። ከዙህም በሊይ
ከዙህ በፊት ሇረጅም ጊዛ የተቀበለትን የወያኔን አስተሳሰብ በመጋፋት ከብሄራቸው ወጣ ብሇው የኢትዮጵያዊነትን ዋጋ ከፍ
አዴርገው እንዱያዩ አስገዯዲቸው። ይህም በጠባብ ብሄርተኝነት ሊይ የተመሰረተው ወያኔያዊ አስተሳሰብ ወዴቆ ኢትዮጵያዊነት
እንዱነሳ በር ከፈተ። በተሇይ የሶማላ ክሌሌ ታጣቂ ሃይልች በኦሮምኛ ተናጋሪዎች ሊይ ያዯረጉት ከፍተኛ ጥቃት ሇኦሮምኛ ተናጋሪ
የፖሇቲካ ሉቃውንት ከፍተኛ መሌዕክት ነበረው። በታሪክ ኦሮሞዎች በተናጠሌ የተጠየቁበት ጊዛ አሌነበረም። የአማርኛ ተናጋሪዎች
እና የኦሮምኛ ተናጋሪዎች ሲጠቁም ሆነ ሲያጠቁ ተሇያይተው አያውቁም ነበር። ሆኖም ግን በወያኔው አስተሳሰብ በተናጠሌ
እንዱቆሙ ተዯርጎ ተራ በተራ መጠቃታቸው የወያኔያዊ አስተሳሰብ ውጤት መሆኑን የOPDO መሪዎች የተረደት አሁን
ይመስሇኛሌ። ወያኔም ቢሆን ይህን ጥቃት ማስቆም አሊቃተውም። ግን ኦሮሞዎችን ሇማስፈራራት የተጠቀመበት ዳ ነበር። “ይሄን
እንቅስቃሴያችሁን ትታችሁ ከኔ ጎን ካሌተሰሇፋችሁ በዙህ መሌክ ትጠቃሊችሁ” በማሇት ሇማስፈራራት ነበር። ነገር ግን በተቃራኒው
ኦሮሞዎች ይህ የወያኔ ጥቃት መሆኑን ከመረዲታቸውም በሊይ ከአማርኛ ተናጋሪው ህዜብ ጋር ያሇው ታሪካዊ ትሥሥር
የህሌውናውን ጥያቄ የሚመሌስ መሆኑን አወቁት። የአንዴነት ሃይልች እንዯተናገሩት አማራም ሆነ ኦሮሞ ተነጣጥል ሉኖር
እንዯማይችሌ በአስተማማኝ ያረጋገጠ አጋጣሚ ነበር።

እንግዱህ ይህን በመሰሇ ታሪካዊ ወቅት ከወያኔ ኢህአዳግ የኦሮሞ ክንፍ OPDO የወጡት ድ/ር አብይ የዴርጅቱ ሉቀመንበርና
የሃገሪቱ ጠቅሊይ ሚኒስቴር እንስኪሆኑ ዴረስ የነበረውን ውጣ ውረዴ ራሳቸው የኢህአዳግ መሪዎች በተሇያየ መሌክ ይገሌፁታሌ።
የኢህአዳግ ፅ/ቤት ሃሊፊ አቶ ሺፈራው ሽጉጤ በሚሰጡት መግሇጫ እጅግ አሳፋሪ የሆነ ገሇፃዎችን በተዯጋጋሚ ሰምተናሌ። በአንዴ
በኩሌ “በዴርጅቱ ውስጥም ሆነ ዴርጅቱ ሇሃገሪቱ በሚሰጠው አመራር ዱሞክራሲያዊ መንገዴ የመከተሌ ችግር ስሇነበረበት ተሃዴሶ
እያዯረግን ነው” ካለ በኋሊ ምርጫውንና ስብሰባውን ሲገሌፁ ዯግሞ “በኢህአዳግ መንገዴ፤ በኢህአዳግ ባህሌ፤ በታሊቁ መሪያችን
ራእይ ሊይ ተመስርቶ የተካሄዯ ስሇነበር ኢህአዳግ አሸናፊ ሆኖ ወጥቷሌ። “ በማሇት ከሊይ የተናገሩትን ገሇፃ በመፃረር ይዯሰኩራለ።
ይህን በጣም አሳዚኝና አሳፋሪውን ንግግራቸው ድ/ር ዯብረፅዮን በነጋታው ሲያጋሌጡት ስብሰባው የተካሄዯው በተሇመዯው
የኢህአዳግ አሰራር መሌክ እንዲሌነበረና የምርጫው ስርአትም የተሇየ እንዯነበር በቲቪ ቀርበው ገሌፀውታሌ። እኒህ አቶ ሺፈራው
አብዮታዊ ዱሞክራሲ እያለ በተዯጋጋሚ ሉያሊግጡ ቢሞክሩም ይህን “አብዮታዊ ዱሞክራሲ” ትርጉም የሚያውቁት አይመስሇኝም፤
ይህን “ፍሌስፍና” የሚዯግፍ ምንም አይነት ታሪካዊና ሳይንሳዊ እውቀትም ሲቀርብም ሰምተን አናውቅም።
አዎ፤ የአሁኑ የስሌጣን አያያዜ እስከ አሁን ከነበሩት የተሇየ መሆኑን እንስማማሇን። አቶ መሇስ ወዯ ስሌጣን የወጡት
ተቃዋሚዎችንም ሆነ በኢህአዳግ ዘሪያ የተሰሇፉትን ጀላዎች በያዘት ነፍጥ አስገዴዯው ነው። ያኔ ወያኔ ሀርነት ሰራዊት በፍፁም
የበሊይነት ከሊይ እስከታች የተቆጣጠረበት ወቅት ነበር። ሇሆደ የተሰሇፈው ብቻ ሳይሆን እዴሜውን ትንሽ ሇማቆየት የሚፈሌገውም
ፖሇቲከኛ ይሄን በዴፍረት ሇመቃወም አሌዲዲውም። እርሳቸውም ስሌጣን ከያዘ በኋሊ በማናአሇብኝነት የኢህአዯግን መንጋ እየነደ
በፈሇጉት መሌክ የመምራት እዴሌ ነበራቸው፤ መንጋውም እየተሰዯበም እየተዋረዯም ታማኝነቱን አሌነፈጋቸውም።
አቶ ሃይሇማርያም ወዯ ስሌጣን ሲወጡ ዯግሞ እሳቸው እችሇዋሇሁ ይገባኛሌ ብሇው ሳይሆን የወያኔ ሀርነት ትግራይ መሪዎች
“አይዝህ እኛ አሇንሌህ” ብሇው ነበር ጎትተው ያስቀመጡዋቸው። ይህም በመሆኑ አምስት አመት ሙለ እራሳቸውን ሳይሆኑ
ክርስቶስን ረስተው በየቀኑ “ባሇራእዩ መሪያችን” እያለ ፀልት እያዯረጉ መሸከሙ ሲያቅታቸው ቦታውን ሇቀዋሌ። በስሌጣናቸው
መን አንዴም አይነት ችግር ሇመፍታት ሳይሞክሩ “የበታች አሇቆቻቸው” በሚሰጡዋቸው ትዚዜ አስቸኳይ አዋጅ እያሳወጁ
የራሳቸውን ህገ መንግስት እየጣሱ የሀገራችን ችግር እንዱወሳሳቡና ሇባሰ ችግር እንዴንዲረግ አዯረጉን። አንዴ ቀን መሪ መሪ ሳይሸቱ
የኢትዮጵያን ህዜብ ማሰፈራቸውን ታሪክ መዜግቦት ይኖራሌ።
ወዯ ድ/ር አብይ የስሌጣን ሂዯት ስንመጣ መነገር ያሇበት ብዘ ታሪካ ቢኖርም ሇዙህ ፅሁፍ የሚመጥነውን ያህሌ ባነሳ ዯስ ይሇኛሌ።
ድ/ር አብይ እንዯ አቶ መሇስ ጠመንጃ ዯግነው እያስፈራሩ ተመረጡ ብል የሚናገር ሰው እንዯማይኖር እርግጠኛ ነኝ። እንዯ አቶ
ሃይሇማርያም ከአንገታቸው ሊይ በገመዴ ታስረው ተጎትተው መጡ የሚሌም የሇም። እንዯተሇመዯው ከፍተኛ ወታዯራዊ ትጥቅ
ያሇውን ሃይሌ የሚያዘት የወያኔ ኢህአዯግ መሪዎች “አይዝህ እኛ አሇንሌህ” ብሇው ሞራሌ ሰጥተው አቀረቡዋቸው የሚሌም ያሇ
አይምስሇኝም። እንዱይውም እኒህ ሰው እንዲይመርጡ ከፍተኛ መቻና ደሇታ ተዯርጎባቸው እንዯነበር ብዘ መረጃዎች አለ። የወያኔ
መሪዎች በተሇመዯው መሌክ ያገሇግለናሌ ብሇው አቶ ሺፈራው ሽጉጤን አጋጅተው መቅረባቸው ዯግሞ በይፋ የሚታወቅ ነው።
ወያኔዎቹ ዴምፃቸውንም ሇአቶ ሺፈራው ስጥተው ነበር ግን አሌተሳካሊቸውም። ሇነገሩ የወያኔ ሀርነት ትግራይ መሪዎች
ያሌተማሩበትና ያሌተገነቡት ነገር አሇ። በአሁኑ ወቅት የነሱ ቡዴን በአስተሳሰብም ሆነ በቁመናው ጥራት የላሇው እንኳንስ ላሊውን
ሉያሳምን በውስጣቸው እንኳ ባንዴ መቆም ያቃታቸው መሆኑን ገና አሌገባቸውም። ይሄን ያሌተረደት የወያኔ ሀርነት ትግራይ
መሪዎች ስብሰባን በስብሰባ እያበራከቱ ስብሰባዎችን በማራም ከዙህም አሌፎ ግሇሰቦችን በነገር በመውጋት የተሇያዩ ችግሮችን
ሇመፍጠር ቢሞክሩም ሳይሳካሊቸው ቀርቶአሌ፤ ወያኔን ወክል ሇመሪነት የተወዲዯሩት ግሇሰብም 1% ዴምፅ አግኝተው ከከፍተኛ
ውርዯት ጋር ሽንፈትን ተከናንበዋሌ። በአንፃሩ ድ/ር አብይ ወዯዙህ ስሌጣን የመጣበት መንገዴ በጣም ግሌፅ በመሆኑ ብዘ ማውራት
አይኖርብኝም። ግሇሰቡም ሆነ ዴርጅቱ (OPDO) በጥበብና የአስተሳሰብ ሇውጥ በማዴረግ ከዴርጅታቸው አሌፈው በላልች
ዴርጅቶችም ታማኒነትን ሇማግኘት የተጓዘት መንገዴ ቀሊሌ አሌነበረም። ሇዙህ ውጤት የOPDO አመራሮች የሚመሰገኑ ቢሆንም
ከሁለም በሊይ ሉመሰገኑ የሚገባቸው የብአዳን(“አማራው”) አመራሮች ናቸው። ምንም እንኳ ቁጥራቸው ባይበዚም ከዯቡብ
ዴርጅቶች አመራር ውስጥ አቶ ሺፈራውን በመቃወም ሇድ/ር አብይ ዴምፅ የሰጡ አመራሮች መኖራቸውም ይነገራሌ። ይህ ዯግሞ
ሌዩ ምስጋና የሚያሰጥ ነው። ብአዳን ግን የተሰጠውን ትእዚዜና የነበረበትን ግፊት ተቋቁሞ በታሪኩ የመጀመሪያውን ቁምነገር
እንዯሰራ የሚመግቡሇት ከመሆኑም በሊይ በአማራና በኦሮሞ ህዜብ ማህሌ የተጀመረውን መቀራረብ ሇማጠናከር ከዙያም አሌፎ
ሇራሱ ሇብአዳን ህሌውና የሚበጅ ስራ መስራቱን እንዱያውቀው ይገባሌ። ይሄም ክስተት የተፈጠረው ከውስጥ ከኢህአዯግ ወሇዴ
ዴርጅቶች ውስጥ የወጣቶችና የተማሩ ሰዎች ቁጥር እያየሇ በመምጣቱና በውጭ ዯግሞ ወጣቱ ትውሌዴ በጀግንነት የሚያዯርገው
ትግሌ የሚከፍሇው መስዋእትነት የፈጠረው ተጽዕኖ ነው።
ድ/ር አብይ የኢህአዯግ ሉ/መንበርና የሀገሪቱ ጠቅሊይ ሚኒስቴር መሆናቸው ጥቅሙ ሇማን ነው፤ በዙህ ዘሪያ ሊይ ያሇኝን አስተሳሰብ
ትንሽ ሊንሳ
1ኛ የመጀመሪያው ጥቅም ሇኢህአዯግ ነው። ኢህአዯግ በታሪኩ የህዜብን ቀሌብ የሳበ መሪ ሇመጀመሪያ ጊዛ አግኝቷሌ።
በኢህአዯግ ታሪክ የመጀመሪያው ዱሞክራሲያዊ ምርጫ ተካሂዶሌ። ኢህአዯግ ቅንና በራሱ የሚተማመን መሪዎች የላሇው

በመሆኑ ወዯመፈራረሱ እየሄዯ ያሇ ዴርጅት ነው። ወያኔ ሀርነት ትግራይ ነፍጥዋን ተማምና በተሇመዯው ተንኮሌ
ካሊዯናቀፈች ኢህአዯግን በአዱስ መሌክ ጠፍጥፎ በመስራት ከኢትዮጵያ ህዜብ ጋር ሇማስታረቅ እዴለን ያገኙት መሪ ድ/ር
አብይ ናቸው ። ስሇዙህ ኢህአዯግ ከኢትዮጵያ ህዜብ ጋር በመታረቅ ዴርጅታዊ ህሌውናውን ማስቀጠሌ ከፈሇገ በአዱሱ
መሪ የሰሊምና እርቅ አጀንዲ አቅርቦ የሁለንም ህዜብ መብት ሇማክበር መነሳት አሇበት። ሰሇዙህም ኢህአዳግ የኢሠፓ ዕጣ
እንዲይዯርሰው ይህን እዴሌ ሉጠቀምበት ይገባሌ፤ ከድ/ር አብይም ከፍተኛ አስተዋይነት እና ጥበብ ይጠበቅባቸዋሌ።
2ኛ በሁሇተኛ ዯረጃ የድ/ር አብይ ጠቅሊይ ሚኒስቴር መሆን በዋነኛነት የሚጠቅመው ሇትግራየ ህዜብ ነው። የትግራይ
ህዜብ የሚበሊውንና የሚጠጣውን ብቻ ሳይሆን ሌጆቹን እየሰጠ ሇስሌጣን ያበቃቸው የወያኔ ሀርነት ትግራይ መሪዎች
ከዴትውታሌ። ከሚወዲት ኢትዮጵያና ከሚወዯውና ከሚያከብረው የኢትዮጵያ ህዜብ ጋር አኮራርፈውታሌ። ዚሬ የአለሊ
አባነጋ ሌጆች ኢትዮጵያዊነታቸው አጠያያቂ እንዱሆን አዴርገውታሌ። በዙህ መሌክ ከቀጠሇ በመሊው ኢትዮጵያ
የተሰራጩት ትግርኛ ተናጋሪዎች ህይወት አዯጋ ሊይ ነው። በወያኔ ሀርነት ትግራይ የተበዯሇውና የተገፋው ህዜብ ቁጣ በምን
መሌክ እንዯሚገሇፅ አይታወቅም። ምንም እንኳ ትግራይ ትሌቋ እስር ቤት ብትሆንም የትግራይ ተወሊጆች በሚካሄዯው
ትግሌ ውስጥ ያሊቸው ሚና ዜቅተኛ በመሆኑ ትሌቅ ቅሬታ አሇ። ስሇዙህ በዙህ ወቅት አንዴ ችግር ቢፈጠር ትግረኛ
ተናጋሪው ህዜብ ሉቋቋመው የማይችሌ ችግር ይገጥመዋሌ። መቼም አሁን ድ/ር አብይ ይህን ችግር ግምት ውስጥ
በማስገባት ይህ አዯጋ ከመከሰቱ በፊት ሃገራዊ እርቅ እንዱፈጠር በዴርጅቱ ውስጥ የአስተሳሰብ ሇውጥ እንዱመጣ አዴርገው
ሁለም ኢትዮጵያዊ በእኩሌነት የሚታይባት አገር እንዴትሆን፤ ሁለንም የኢትዮጵያ ሃይልች የሚያሳትፍ ፖሇቲካዊ መፍትሄ
ይፈጥራለ ብሇን ተስፋ እናዯርጋሇን። ይሄም የትግራይን ህዜብ ከከፍተኛ ጥፋት ያዴናሌ።
3ኛ በሶስተኛ ዯረጃ የማስቀምጠው በተሇይ የኦሮሞን ወጣቶች ነው። እነዙህ ወጣቶች ሇብዘ አመታት ትክክሇኛ በሆነም
ትክክሇኛ ባሌሆነም የፖሇቲካ እንቅስቃሴዎች እየገቡ ከፍተኛ መስዋእትነት ሲከፍለ ቆይተዋሌ። በታሪካችን የኦሮሞ ሌጆች
በኢህአዯግ መን ያሇቁትን ያህሌ አሌቀው አያውቅም። ከዙህ ሁለ እሌቂት በኋሊ የትግሌ መስመራቸው ጥራት እያገኘ
ከመሄደም በሊይ ከመንግስት ጋር የተሰሇፉ የዴርጅት መሪዎች ሳይቀር ትግሊቸውን መዯገፋቸው ትሌቅ ዴሌ ነው። በላሊ
በኩሌ ዯግሞ ከኢትዮጵያ ህዜብ ቁጥር ከፍተኛውን ዴርሻ ከያው ከኦሮሞ ህብረተሰብ የተወሇደት ድ/ር አብይ የሃገሪቱ
ጠ/ሚኒስቴር መሆን ላሊ የትግለ ውጤት ነው ብዬ አምናሇሁ። ይህም በመሆኑ ድ/ር አብይ እንዯ ጎርፍ በየመንገደ ሲፈስ
የቆየውን የኦሮሞ ሌጆች ዯም ዲግም እንዲይታይ ሇማዴረግ ጠንክረው ይሰራለ ብዬ ተስፋ አዯርጋሇሁ። ይህም ማሇት
በብሄረሰቦች ማህሌ መከባበርና መተማመንን ሇመገንባት እዴለ ከጃቸው በመሆኑ እንዱጠቀሙበት ታሪክና ትውሌዴ አዯራ
ይሊቸዋሌ::
4ኛ- በጥቅለ የመከራ ጽዋ ሞሌቶ ሲፈስባት የቆየችውን ኢትዮጵያ ማንሳት እፈሌጋሇሁ፤ ትውሌዴ ዯሙን አፍስሶ አጥንቱን
ከስክሶ ህይዎቱን ሇግሶ ያስተሊሇፈሌንን አገር ባሇፉት 27 አመታት እንዯጠሊት እንዴንቆጥር እየተቀሰቀስን ቅስቀሳውን
ያሌተቀበሌን ተገዯን እንዴንሽከመው እየተዯረገ፤ ኢትዬጵያዊነት ክብር መሆኑ ቀርቶ እንዯ ውርዯት ተቆጥሮ በዓሇም
መዚበቻ ሆነን፤ ችግራችን በመፍታት በእኩሌነትና በሰሊም እንዲንኖር አንደ የላሊው ጠሊት እእንዯሆነ እየተነገረን በፍርሃትና
በጥርጣሬ የጎሪጥ እየተያየን እንዴንኖር በወያኔ ኢህአዳግ ተወስኖብን፤ ይህንን ተግባራዊ ሇማዴረግ ዯግሞ በከተማም
በገጠርም ዯማችን ሲያፈሱት ህይወታችን ሲቀስፉት የነበሩት የወያኔ ኢህአዳግ መሪዎች ዚሬ ጉዲቸው ፈሌትዋሌ፤ ዚሬ
በወያኔ ኢህአዳግ ውስጥ የቆየውን እንቶ ፈንቶ በታኝ ሰበካ አንቀበሌም ኢትዮጵያዊነት ክብራችን ነው ሇዙህም አያቶቻችን
ህይወት ገብረዋሌ የሚለ ሃይልች እያበቡ መጥተዋሌ፤ ከውጭ ዯግሞ ወጣቱ ትውሌዴ ሞትን ሳይፈራ ሇሃገሩ ሇመብቱ
ሇወገኑና ሇማንነቱ በጀግንነት መታገለን ቀጥልአሌ። ዚሬ ከውስጥም ከውጭም ሇወያኔ በቀሊለ የሚንበረከክ ሃይሌ የሇም፤
በእስር የቆዩት የህሉና እስረኞች እነ እስክንዴር ነጋ እነ አንደዓሇም እነ በቀሇ እነ ንግስት የህዜቡን ሞራሌ ማነሳሳት ብቻ
ሳይሆን ትሌቅ የጀግንነት ትምህርትም ሰጥትዋሌ።
ይህ ዕዴሌ ሇድ/ር አብይ ትሌቅ ጉሌበት ሉሆናቸው ይችሊሌ፤ በኢትዮጵያዊነቱ የሚኮራ በዴፍረት ኢትዮጵያ እንዯ ሃገር
መቀጠሌ አሇባት ብል የሚናገር መሪ ሇመጀመሪያ ጊዛ ከኢህአዳግ ወሇዴ መሪዎች አንዯበት ሲወጣ በመስማታችን እኛም
ጉዴ ብሇናሌ። ባሇፉት አመታት ገና አቶ መሇስ በህይወት በነበሩበት ወቅት ጊዛ ጀምሮ ሃገራችን ኢትዮጵያ በችግር አቅት
ውስጥ እየዲከረች መሆንዋን እራሳቸው ኢህአዳጏችም ሲነግሩን ሲነግሩን ቆይተዋሌ፤ ታዱያ በየዓመቱ ችግሩን የፈጠረው
የኢህአዳግ አመራር ስሇሆነ ኢህአዳግ እራሱ መፍትሄ ያመጣሌ እያለ በየመዴረኩ ቢቀባጥሩም የኢትዮጵያ ችግር እራሱ
ኢህአዳግ በመሆኑ መፍትሄ ፈሊጊ ነኝ ማሇቱ ትሌቅ ቧሌት ነበር። ወያኔ ኢህአዳግ ብቃት ያሊቸውን የሃገሪቱን ሌጆች
ሲያስፈሌገው በማሰር ሲፈሌግ ከፖሇቲካው መዴረክ ብቻ ሳይሆን ከሃገርም በማግሇሌ ጠመንጃውን ተጠቅሞ ከስሌጣን ሊይ
መቆየቱን ማንም የሚያውቀው ነው። አወን ሇኢህአዳግ በስሌጣን መቆየት ላሊው አስተዋጽዖ ያዯረገው ሃይሌ የተቃዋሚው
ክፍሌ ሌፍስፍስነት ነው፤ ይታያችሁ የተቃዋሚ ዴርጅቶች መሪዎች በላሇ የስሌጣን ወንበር ሲጋጩ እና ዴርጅቶቻቸውን

እየከፋፈለ አባሊትን ሲያተረማምሱ እያን አይተናሌ። ጥርት ያሇ የፖሇቲ መስመር ያሊቸው ዴርጅቶች እንዲለ ብናውቅም
አንዲንድቹ ዯግሞ የፖሇቲካውን ሀ፡ሁ ያውቃለ ሇማሇት ያስቸግራሌ አንዲንድቹ ወያኔን ኮሚንስቶች ናቸው ይሊለ ወሸኔ
ኮሚኒስት በምንም ታምር ጠባብ ብሄርተኛ ኮሚኒስት ሉሆን አይችሌም፤ ላልቹ ዯግሞ የትግራይ ብሄርተኛ ናቸው
ይለዋቸዋሌ እኔ ግን በዙህም አሌስማማም፤ ወያኔ የትግራይን የብሄርተኝነት አጀንዲ ሇተወሰነ ጊዛ ይጠቀምበት እንጂ
የሇየሇት የማፍያ ቡዴን ነው።
በእርግጥ ከትግራይ ጋር የሚያተሳስረው ገመዴ ቢኖርም በዋናነት የቡዴንና የግሌ ጥቅማቸውን የሚያግበሰብሱ ግሇሰቦች እና
ቡዴኖች ስብስብ ነው፤ ሇትግራይ ህዜብ የሚያስብ ቡዴን ቢሆንማ ኖሮ ወያኔ በሰራው ስህተት የትግራይ ህዜብ እንዯዙህ
አይነት አዯጋ በሚያንዣብብበት ወቅት ኢትዮጵያን ይቅርታ ጠይቆ የትግራይ ህዜብ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖረውን ምቾት
ያስተካክሌ ነበር፤ ወያኔ ግን አጥፍቶ መጥፋት የሚለትን የአምባገነኖች መርህ ያነገበ ቡዴን በመሆኑ ሉያስከትሌ
የሚችሇውን አዯጋ ሇማሰብ ጊዛ የሇውም።
አወን ባሇፉት 27 ዓመታት የትግረኛ ተናጋሪው ኅብረተሰብ በተሇይ የወያኔ ዯጋፊዎች በሌዩ ሌዩ መሌክ የተሇያዩ እዴልችና
ቅዴሚያ እየተሰጣቸው ሲጠቀሙ ሇመቆየታቸው አንካካዴም፤ ይሄን ዯግሞ የሚያዯርጉት የወያኔ(ትግሬ) ባሇሰሌጣኖች ብቻ
ሳይሆኑ አዴርባዮቹ ኦሮሞዎች፤ አማራዎች፤ እንዱሁም ዯቡቦች የኢህአዳግ ባሇስሌታኖችም ጭምር ነበር፤ አረ እንዱያውም
ከዙህም አሌፈው የወያኔ ሃርነት ትግራይን መሪዎችን ሇማስዯሰት ወገኖቻቸውን ሲዯበዴቡ ሲያስሩ ሲያሳደ እና ሲገለ
ቆይተዋሌ።
በታሪካችን የትግረኛ ተናጋሪው ህዜብ እንዯ አሁኑ ወቅት በጥርጣሬ አይን ታይቶ አያውቅም፤ ከዙህም አሌፎ አሁን አሁን
ወያኔ ሃርነት ትግራይ እየበዯሇን ነው የሚለት ሃይልች የበቀሌ ኢሊማ ሉያዯርጉዋቸው የሚችለበት እዴሌ በጣም ሰፊ እየሆነ
መጥትዋሌ። ይህን አዯጋ የወያኔ ኢህአዳግ መሪዎች የሚያውቁ ቢሆኑም በጥቅም ስሇሰከሩ በህዜቡ ሊይ እያንዣበበ
የመጣውን አዯጋ ሇማየት አሌፈሇጉም። ወያኔ ሃርነት ትግራይ ሇትግራይ ህዜብ የምትከፍሇው ውሇታ ይሄ መሆኑን ስናይ
የዴርጅቱን ዜቅጠት ፍንትው አዴርጎ ያሳየናሌ፤ ሇነገሩ የሚገርም አይዯሇም የወያኔ ሃርነት መሪዎች አገር ወዲዴ የትግራይ
ሌጆችን ኢዱዩ ናቸው ኢሕአፓ ናቸው እያለ አሳዯው በመግዯሌ ትግራይን ካጸደ ቦኋሊ ዯርግ ከሇገሰሊቸው የስሌጣን ኮረቻ
ሊይ ወጥተው ሇትግራይ ህዜብ መብት እና ጥቅም እናስከብራሇን እያለ ያቅራሩ እንጅ ባሇፉት 27 አመታት በዴርጅታቸው
ስር ከፍተኛ ንብረት በማካበት የመሪዎቹ ቤተሰቦች እና ወዲጆች ሚሌየነር ሲሆኑበት ታዬ እንጅ አሁንም የትግራይ ህዜብ
በየመንገደ ሲሇምን ይታያሌ፤ ያውም ከውርዯት ጋር።
አዎን እዙህ ሊይ አንዴ ነገር እንዱያዜሌኝ እፈሌጋሇሁ የወያኔ አባሌ እና ዯጋፊ ነን የሚለት ትግረኛ ተናጋሪዎች
በሚዯረግሊቸው ሌዩ እንክብካቤ በሚሰጣቸው ሰፊ ዕዴሌ ከብረዋሌ ተምረዋሌ በስሌጣንም እየተንዯሊቀቁ ቆይተዋሌ፤ አዎን
ትግራይ ውስጥ የወያኔ ተቌሞች እና ዴርጅቶች ከፍተኛ ገንብ በማፈሰስ አንዲንዴ ሇውጦችን አዴርገዋሌ፤ መንገድች
ተሰርተዋሌ፤ ወተ ወተ ግን ይህ ሁለ ከወያኔ ሃርነት ጥቅም አንጻር የተዯረገ ሇውጥ ነው፤ በዙህ ወቅት ብዘውን
ኢትዮጵያዊ በጣም የሚያሳዜነው ጉዲይ ቢኖር የትግራይ ሙሁራን በአብዚኛው ዴምጻቸውን አጥፍተው በህዜብ ሊይ
የሚዯርሰውን በዯሌ በሃገር ሊይ እያንዣበበ የመጣውን አዯጋ በጎሪጥ ሲያዩ መቆየታቸው በጣም ያተዚዜባሌ፤ አወ እንዯነ
አብርሃ በሊይ እንዯነ አረጋዊ በርሄ የመሳሰለ ቁጥራቸው ጥቂት የሆኑት ወገኖች ከፍተኛ ጥረት እንዯሚያዯርጉ ይታወቃሌ
ግን ብዘዎቹ ወይ ውስጥ ውስጡን ይዯግፋለ ወይም “አሌሰማሁም” ብሇው ፊታቸውን አዘረው ተቀምጠዋሌ፤ አንዲንድቹ
ዯግሞ የሚቃወሙ መሰሇው ቢታዩም ተቃውሞዋቸው የወያኔ ሃርነት ትግራይ መሪዎችን ቦታ ሇመተካት እንጂ በሃገር
አጥፊው የወያኔ ሃርነት ትግራይ የፖሇቲካ አጀንዲ ሊይ አይዯሇም።
በጣም ይገርማሌ እውነቱን ከተነጋገርን አሁን አሁንኮ ቁጥሩ ቀሊሌ ያሌሆነ የሃገራችን ህዜብ በተሇይ ወጣቱ “በቃ
ተከባብረን መኖሩን ካሌፈሇጉ ይሂደ ይሂደ ይገንጠለ ከነሱ ጋር መኖር አሌጠቀመንም__” የሚሇው ሰው ቁጥር ቀሊሌ
አይዯሇም፤ አንዲንደ ዯግሞ ገና ትግረኛ የሚናገር ሰው ሲያይ ዯሙ ይፈሊሌ። ይሄ ወያኔ ሃርነት ትግራይ የረጋው የፖሇቲካ
መስመር የፈጠረው ችግር ነው ፤ ይህ ሁለ መከራ በትግረኛ ተናጋሪዎቹ የፖሇቲካ መሪዎች እና የጦር ጀኔራልች የመጣ
መሆኑን ስሇሚያምን እንዯዙህ አይነት ስሜት ቢፈጠርበት አይገርምም። ከዙህ ሇመሊቀቅ በሚወሰዯው እርምጃ ምስኪኖቹ
የትግራይ ተወሊጆች ሇአዯጋ ተጋሊጭ መሆናቸውን ግምት ውስጥ በማስገባት ወያኔ ሃርነት ትግራይ እራስዋን ማስተካከሌ
ሲገባት ሁሇት ወር ሙለ ተሰብስበው እንዯ እቃቃ ጭዋታ ቀሊሌ የሹምሽር አዴርገው ከመጡ ቦኁዋሊ ችግሩን ሁለ ያዲፈኑ
መስልዋቸው አዱስ የአስቸኴይ ጊዛ አዋጅ ማወጃቸው እጅግ አሳፋሪ ነው። ይህ አዋጅ አዯጋ አርግዝ መጣ እንጂ በምንም
ታምር የሇውጡን ማእበሌ አያቆመውም።

እንግዱህ በዙህ ወቅት ነው ድ/ር አብይ የወያኔ ኢህአዳግ ሉቀመንበር የኢትዮጵያ ጠቅሊይ ሚኒስተር ሆነው ብቅ የሚለት፤
ሇእርሳቸው መጥፎ ጊዛ ነው እንዯዙህ የተፍረከረከ ዴርጅት መምራት ከባዴ ነው፤ ወያኔ ሃርነት ትግራይ እንዯ አቶ
ኃይሇማርያም ከአንገታቸው ሊይ ገመዴ አስራ ወዯ ፈሇኩት አቅጣጫ እመራሃሇሁ በማሇት ባትፈታተናቸውም ባጋጣሚ
የያችውን የመረጃ እና የመከሊከያ ኃይሌ በመጠቀም በሚያዯርጉት እንቅስቃሴ ሁለ ዯንቀራ እንዯምትሆንባቸው
ይጠበቃሌ፤ በወያኔ ፍቃዴ የተቋቋመው የሚንስትሮች ምክር ቤት በሙሰና የዲሸቀው ቢሮክራሲ ከፍተኛ የራስ ምታት ነው፤
ከሁለም በሊይ አዋጁ እና አዋጁን ሇማስፈጸም የተቋቋመውን ኮማንዴ ፖስት ምን እንዯሚያዯርጉት አሊውቅም። አወ
እነዙህን ተሸክሞ ዯግሞ ሇውጥ ማምጣት አይቻሌም። እነዙህን ሁለ ሇመቋቋም ዯግሞ በቂ አቅም አይኖራቸውም፤ ይህ
አቅም የሚገኘው ተቃዋሚዎችን እና የኢትዮጵያን ህዜብ በቀጥታ በማሳተፍ ነው፤ ታዱያ ድ/ር አብይ ይህን እምቅ የመፍትሄ
ሃይሌ ሇመጠቀም ምን እርምጃ ይወስደ ይሆን? ሇዙህ የሚያበቃ ቆራጥነትና እምነት ገንብተው ይሆን? እንግዱህ የጃጋማ
ኬል የአብዱሳ የገበየሁ የባሌቻ አባ ነብሶ ሌጅ መሆናቸውን ያሳዩን!!!
ዚሬ የዙህ አሳፋሪ ታሪክ መሞቻ መባቻ ሊይ እየዯስን የመጣን ይመስሇኛሌ፤ ስሇዙህ እነ አቦይ ስብሃት እና አባይ ጽሃዬ
ያሊዯረጉትን ድ/ር አብይ ያዯርጉት ይሆናሌ የሚሌ ተስፋ ከፊታችን ቆሞዓሌ፤ ድ/ር አብይ ከማንም በሊይ ሇትግራይ ህዜብ
መዴህን የሚሆኑበት እዴሌ ከጃቸው ገብትዋሌ፤ በወያኔ ሃርነት ትግራይ መሪዎች ስግብግብነት እና አርቆ አሇማሰብ
ምክንያት በትግራይ ህዜብ ሊይ ከፍተኛ ቅሬታ ውስጥ በመግማት ሊይ ያሇውን ህዜብ ከትግራይ ህዜብ ጋር በማስታረቅ ወዯ
ነበረው ፍቅር ይመሌሱታሌ ብሇን ተስፋ እናዯርጋሇን።
በመጨረሻም በተቃውሞው ትግሌ ውስጥ በዴርጅትም ሆነ በግሌ ሇቆየነው ሃይልች ሁሇት አንጻራዊ ነገሮችን ማንሳት
እፈሌጋሇሁ፤
ከዙህ በፊት በተዯጋጋሚ አንዲንዴ ሃይልች የሰሩትን ስህተት እንዲንዯጋግመው፤ አዯራ ሇን እንዲንሇጠፍ! ከታሪካችን
እንዯምንማረው ወያኔ ኢህአዳግ አንዲንዴ ነገሮችን ጣሌ ሲያዯርግ ያችን ሇመቀራመት እየሇለ የሚሇጠፉ ጉድች አይተናሌ፤
መቼም አሁንም ይህ ስህተት አይከሰትም ሇማሇት አሌዯፍርም፤ ግን ገና ጠ/ሚኒስትር ተቀየረ ብሇን የኢትዮጵያ ህዜብ ጥያቄ
ሳይመሇስ፤ በየጎሬው የታሰሩ ወገኖቻችን ሳይፈቱ፤ አስተማማኝ ዳሞክራሲያዊ ምህዲር ሳይፈጠር፤ የሃገራዊ ዕርቅ መንገዴ
ሳይጀመር ዚሬም ወያኔ ኢህአዳግን “እንሞክረው” የሚለ ሃይልች ካለ የህዜብን ትግሌ እና መስዋእትነት የሚያዋርዴ ቅላት
ይሆናሌ፤ ቅላቱ ዋጋ ስሇሚያስከፍሌ ከዙህ አንጻር ከፍተኛ ጥንቃቄ ያስፈሌጋሌ። በላሊ በኩሌ ዯግሞ ይህ ትግሌ የዯረሰበት
ዯረጃ እና እየተገኘ ያሇው ውጤት ቀሊሌ ባሇመሆኑ ይህን ግምት ውስጥ ከማስገባት ይሌቅ “እኛ በያዜነው መንገዴ ብቻ
ካሌሆነ፤ የኛ ሃሳብ ብቻ ትክክሌ ነው” በሚሌ ግትር አካያሃዴ የተገኘውን ውጤት ቢያንስ በታክቲክ ዯረጃ በመጠቀም
የስትራቴጅያዊ ግባችን ግብዓት እንዲናዯርገው አዯናቃፊዎች እንዲንሆን ረጋ ብሇን እናስብ። አንዲንዳ በታሪክ ውስጥ
ግሇሰቦች ሌዩ እዴሌ የሚያገኙበት ወቅት አሇ፤ ሇዙህም እንዯ ምሳላ የማቀርበው ሚካኤሌ ጎርባቾብን ነው፤ ጎርባቾብ
ሇረዢም መን በሶቢየት ህብረት ሊይ ተጭኖ በሶሻሉዜም ስም የሶብየት ህብረትን ህዜብ ሲቀሌዴበት የነበረው “ኮሚኒስት
ፓርቲ” አባሌ እና መሪ የነበረ ቢሆንም በሃገሪቱ የተተከሇውን የሶሽሌኢምፔርያሉስት አምባገነናዊ አገዚዜ ሇማፈራረስ
ምክንያት ሆኖአሌ። የተጠሊው “ኮሚኒስት ፓርቲ” መሪዎች እና አገሌጋዩ የስሇሊ መዋቅር(ኬጅቢ) የህዜብን አመጽ መቋቋም
አሌቻለም። ድ/ር አብይም በተመሳሳይ የታሪክ ገጠመኝ ሊይ የኢትዮጵያ መሪ ሆነዋሌ እንግዱህ የሚሄደበት መንገዴ
ሉፈተሽ መዴረኩን ይዋሌ። ፈጣሪ ቅን ሌቦና ይስጣቸው!! እኛም ስሜታዊ ሳይሆን ምክንያታዊ እንሁን።
ከ ተስፋሁን _ አትሊንታ March 2018

