የኢትዮጵያን ታሪካዊና ህጋዊ መብት
የማስከበር አብይ ፈተና
አክሊሉ ወንድአፈረው

የህወሓት መሪዎች የሚገዟትን ሀገር ጥቅም ወደጎን ወርውረው ኢትዮጵያን የባህር በር
እንዳይኖራት እንዳደረጉ ሁሉም ያወቀው ጉዳይ ነው። የተመሰረትኩትም ሆነ በቀጣይነት የቆምኩት
የትግራይን መሰረታዊ ጥቅም ለማሰጠበቅ ነው የሚለው ህወሀት ቀደም ሲል የወደብን ጉዳይ
በተመለከተ የወሰነው ውሳኔ የትግራይን ጥቅም በትክክል ያላገናዘበ እንደሆነ ስንመለከት ደግሞ
ጉዳዩን እጅግ አሳዛኝ ብቻ ሳይሆን አስገራሚም ያደርገዋል።
አፍቃሪ ሻቢያ የነበረው መለሰ ዜናዊ ህወሀት ኢህአዴግ አዲስ አባባ ላይ ስልጣን ከያዘ በኋላ ራሱን
ከሁሉም በላይ አድርጎ እጅግ ማመን በሚከብድ የስልጣን ብልግና የማን አለብኝ ስሜትና ክህደት
የሀገርን ጥቅም ያክል ታላቅ ነገር እንደ ተራ እቃ አሳልፎ መስጠቱ ታሪካችን ለምን ግዜም
በአሳፋሪ ምግባርየ ሚያሰታውሰው ነው።
ኤርትራን በተመለከተ ከወሰዳቸው እጅግ ከሚያሰገርሙ ብዙ ውሳኔወች ውስጥ አንዱ የሆነውን
ጉዳይ ማለትም ቢያንስ አሰብን ለኢትዮጵያ ለማድረግ የቀረበለትን የውሳኔ ሀሳብ አልቀበልም
ማለቱ እና የሰራውን ስህተት ለማረም በተደጋጋሚ የተፈጠረለትን አመች ሁኔታ መለሰ ዜናዊም
አልጠቀምበትም ማለቱን ስናስታውስ ይህ ግለሰብ ምን ያክል ኢትዮጵያን የመጉዳት አባዜ
ያብሰለስለው እንደነበር አመላካች ነው።
መለሰ ዜናዊ በሰራው ታላቅ አሳፋሪ ተግባር ታሪክ የሚሰጠውን ቦታ ይሰጠዋል። አሁን ያለው
ጥያቄ ደግሞ መለሰ ዜናዊ የሰራውን ስህተት እና በደል ከማውገዝና በሁኔታው ለመጸጸት ባሻገር
አሁን በታሪክ አጋጣሚ በሀገራችን ጉዳይ ላይ ታሪካዊ ውሳኔ ሊያሰተላልፉ የሚችሉ ሰወች
(ገዥዎችም ሆኑ ሌሎች ተቃዋሚወች) ምን ያደርጋሉ የሚለው ነው።
በተሰራው ስህተት ላይ ሌላ ስህት ይፈጽማሉ፣ ያንን የተበላሽ ፖሊሲ እንዲቀጥል ይፈቅዳሉ
ወይንስ ስህተቱን ለማረም፣ እንደ አንድ የሀገር ፍቅር ያለው፣ አርቆ አሳቢ መሪ የሀገራችውን
ታሪካዊና ህጋዊ መብት ያረጋግጣሉ? ይህ አሁን የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስቴር ለሆኑት ለዶክተር
አብይ መሀመድና ለድርጅታቸው አመራር የቀረበ ፈተና ነው። በርግጥ ይህ ፈተና የዶክተር
አቢይና የድርጅታቸው ብቻ ሳይሆን የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች፣ ተጽእኖ ፈጣሪዎችና
በአጠቃላይ ለህዝቡም የቀረበ ፈተና ጭምር ነው።
ታሪክ እንደሚያሳየው በቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስቴር የተከበሩት አቶ አክሊሉ
ሀብተወልድ እጅግ ጨካኝ በሆነ መንገድ በደርግ የተገደሉ ቢሆንም እነሆ ዛሬ ታላቅ አክብሮት
የሚሰጣቸው አንዱ ምክንያት ኢትዮጵያ ህጋዊ በሆነ መንገድ በባህር በሯ ላይ ያላትን ሉአላዊነት
ከ 60 አመታት በኋላ መልስ ለማረጋገጥ እንድትችል ባደረጉት ታሪካዊ ስራ ነው።
የአለም ታላላቅ መንግስታት ሳይቀሩ እንኳንስ መስማማት ልናዳምጥህም ፍቃደኛ አይደለንም
ብለው በነበረ ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስቴር አክሊሉ ራእያቸውን ሳያጥፉ፤ ምንም ጥቅም ሳያማልላቸው፤
ያጭር ጊዜ ግርግርን ሳይሆን የሀገርና የህዝብን የረዠም ጊዜ ጥቅም አንግበው፤ በረጋ መንፈስ፣
በሰከነ ኣእምሮ በረቀቀ ጥበብ በሰፊ ምክክር ደረጃ በደረጃ በመጓዝ ሀገራችን የሚገባትን መብቷን
መልሳ እንድታገኝ አድርገዋል። ይህ ታላቅነት ነው። ይህ ባለ ራእይነት ነው።

ይህ የመሪ ባህሪነው። ከህይወታቸው ማለፍ በኋላም በታላቅ ክብር እንዲታዩ ያደረጋቸው አንዱ
ተግባራቸው ይህ ነው።
አሁን ደግሞ ዶክተር አብይ አህመድ ከምን ጊዜውም በተሻለ ሁኔታ የሀገራችንን ጥቅም መልሶ
ለማረጋገጥ የሚያሰችል ለየት ያለ አጋጣሚ ላይ ይገኛሉ።
የሀገርንና የህዝብ አንድነትን በተመለካተ ባነሷቸው ሀሳቦች የተነሳ እጅግ ብዙ ድጋፍ አግኝተዋል።
እጅግ ብዙ ተቃዋሚዎች በብዙ ጉዳይ ላይ የሚወስዱትን እርምጃዎች በትግስትና በበጎ መልኩ
በመመልከት ላይ ይገኛሉ፣ የሀገርንና የህዝብን ጥቅም ለማስጠበቅ በሚወስዱት እርምጃ ላይ በጋራ
ለመስራት ፈቃደኛ እንደሆኑ ከሞላ ጎደል ሁሉም ተቃዋሚዎች ፍላጎታቸውን ገልጸዋል።
በአፍሪካም ሆነ በአለም አቀፍ ደረጃ የተለያዩ መንግስታት ለአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስቴር ስኬታማነት
ያላቸውን በጎ አስተሳሰብ በተለያየ መልክ መግለጣቸው ይታወቃል።
ይህ ሁሉ ዶክተር አብይን ከፍተኛ የፖለቲካና ዲፕሎማቲክ ድጋፍ (የፖለቲካ ካፒታል) በኤርትራ
ጉዳይ ላይም ያልተከፋፈለ ሀይል አሰባስቦ መፍትሄ ለመፈለግ ታላቅ እድል ከፍቶላቸዋል። ይህ
በታሪክ ደግሞ ደጋግሞ የማይታይ ልዩ ክስተት ነው። ዶክተር አብይ ይህን ታላቅ አጋጣሚ
በሀገራችን ላይ የተሰራውን ስህተት ለማረምና ሀገራችን መብቷ ተከብሮ፤ ህዝባችን ስሜቱ ከፍ
ብሎ፣ ሁለቱም ሀገሮች በሰላምና በመከባበር የሚኖሩበትን ሁኔታ እውን ለማድረግ ሊጠቀሙበት
ይገባል።
የኤርትር መንግስት ሆኖ የተሰየመው (ሻአቢያም) እጅግ በህዝብ የተጠላ እንደሆነ ቢታወቅም
እንዳለፉት ጊዜያት ሁሉ አሁንም ወደ አንድ ጎን የተጣመመው የአልጀርስ ስምምነት ወዘተ
የተሰኘ ውሳኔ እጁ ላይ የጣለለትን ሁሉ ጠቅልሎ ለመጓዝ እጅግ ሰፊ የማግባባት (የሎቢ) ስራ
እያከናወነ እንደሆነ ይታወቃል።
ይህ ኢፍትሀዊ ውሳኔውን እንዲቀጥል ለማድረግ የሚደረገው ሙከራ ዘላቂ ሰላምን አያስገኝም።
ከመረብ ወዲያና ወዲህ መቀራረብን ሳይሆን መቀያየምን ነው ይበልጥ የሚያጠናክረው።
በመንግስትም ላይ ታአማኒነትን ይቀንሳል እንጂ አያጠናክርም። ፍትህ ሳይኖር ሰላምን መጠበቅ
ደግሞ የዋህነት ነው። ይህ ለ27 አመታት በህወሀት መራሹ ኢህአዴግ ተሞክሮ የከሸፈ አካሄድ
ነው።
በኢትዮጵያውያን ላይ ይህን ኢፍትሀዊነት በቀጣይነት ለመጫን መሞከር እንደ ህዝብ የደረሰብንን
ጉዳትና ስብራት አለመገንዘብ ብቻ ሳይሆን ዜጎች በስርአቱ ላይ ያላቸውን ተቃውሞም ይበልጥ
ያጠናክረዋል አንጂ አይቀንሰውም። የሀገራችንንም ደህንነትና ኢኮኖሚ ሁል ጊዜ በትንንሽ
የጎረቤት መንግስታት ጫማ ስር እንዲሆን የሚያደርግ ሀገራችን ሁል ጊዜ አደጋ ጠርዝ ለይ
የተንጠለጠለች እንድንሆን የሚያደርግ አደገኛ አካሄድ ነው።
ጠቅላይ ሚኒስቴር ዶክተር አብይ ከኤርትራ ጋር ያለውን ችግር ለመፍታት ከኢትዮጵያውያን ጋር
አስቸኳይ ምክክር ሊያደርጉ ይገባል። ከሚቀርቧቸው ወዳጆቻቸው ጋር ብቻ ሳይሆን ከሌሎች
ጭምር የህዝቡን ስሜት ሊያዳምጡ ይገባል። ይህ የድርጅት ጉዳይ ሳይሆን የሀገር ጉዳይ ነው።
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