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ዮብ ሚዲያ እና ኢንተርቴይመንት
ኃ/የተ/የግ/ማህበር በንግድና ኢንዱስትሪ
የንግድ ሥራ ፈቃድ ቁጥር የንግድ ፈቃድ
ቁጥር፡-KK/AA/14/706/793435/2011 ዓ.ም
ተመዝግቦ
በየሳምንቱ የሚታተም በማህበራዊ፣
በኢኮኖሚያዊ እና በፖለቲካዊ ጉዳይ ዙሪያ
የሚያተኩር መጽሔት ታህሳስ1/2011 ዓ/ም
ተቋቋመ

እ..
ል
መ
የአዘጋጁ

የዝግጅት ክፍሉ አድራሻ
0928741717
ማኔጂንግ ዳይሬክተር
የዮሴፍ ልጅ ዮናታን
0941414134
ዋና አዘጋጅ
ዮናስ ወ/ሰንበት
ማኔጂንግ ኤዲተር
ቤተልሄም ግርማ

ዓምደኞች

ግዛቸው ተዘራ
አይናለም ታደሰ
ዶ.ር ኤርሲዶ ለንዴቦ
ረ/ፕሮፌሰር ዳንኤል መኮንን
ረዳት ፕሮፌሰር ጉቼ ጉሌ ሱላ
ቤተልሄም ግርማ
ዶ.ር ሰላም በቀለ
ሀቢቢ ከድር

ሪፖርተሮች
ሰላም

የማስታወቂያ እና ሽያጭ
እስከዳር

ኮምፒውተር ፀሐፊ
ሰናይት አጥላው

የዝግጅት ክፍሉ አድራሻ

የቂርቆስ ክ/ከተማ ወረዳ 06 የቤት ቁጥር
182/992
Yosyonathan@gmail.com
አታሚ
ለታሪክ ማተሚያ ቤት
ቦሌ ክ/ከተማ ወረዳ 4 የቢሮ ቁ504/ሀ

በዚህ መጽሔት ላይ የሚወጡ
ማንኛውም ፅሁፎች ማተሚያ ቤቱን
አይመለከቱም
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መንግስት በመንበሩ ላይ
ይሆን?
ጠቅላይ ሚንስትር ዶ/ር አብይ ወደ ስልጣን ከመጡ በኃላ
በሀገሪቱ ውስጥ የተለያዮ ለውጦች እንዲመጡ እንቅሰቃሴዎችን
ማድረጋቸው የማይካድ ሀቅ ነው::
ከለውጦቹ ውስጥ የቀድሞው የህወሀት አስተዳደር የአፋኝነትና
የአምባገነንነት ስርአትን ለመቀየር በፖለቲካ አቋማቸው
ከኢህአዴግ ጋር ሆድና ጀርባ የነበሩ : ለመጠፋፋት የሚፈልጉ
ሀይሎች በሰላማዊ መንገድ ሀገር ቤት ገብተው እንዲንቀሳቀሱ
መደረጉ ይታወቃል::
ይሁንና አንዳንድ የፖለቲካ ቡድኖችና አክቲቪስቶች ይህንን
እድል እንደመልካም አጋጣሚ ከመጠቀም ይልቅ በተለመደው
አካሄዳቸው ለመቀጠል ሲፈልጉ ይስተዋላል ::
ሀገር ቤት ገብተው : ያውም በመዲናይቱ ከተማ ላይ ተቀምጠው
የእነርሱ ፍላጎት እውን ካልሆነ በሚል ከሰላማዊ መንገድ
ይልቅ ሁከትና አመፅን የመታገያ ስልት አድርገው ቀጥለዋል::
የመንግስትን ዝምታ ይባል ትእግስት እንደ ፍርሀት
የቆጠሩት አንዳንድ ሀይሎችና ግለሰቦች ሀገር በማተራመስ
ጀብደኝነታቸውንና ጉልበታቸውን ለማሳየት እየሞከሩ ነው::
ብዙ ተከታይ አለን : ከመንግስት በላይ እንጂ በታች አይደለንም
ብለው የሚያሰቡት እነዚህ ሰዎች የህዝብንና የሀገርን ሰላም
አደጋ ላይ እየጣሉ ይገኛሉ::
በእነዚህ ሀይሎች ድርጊት ዜጎች ህይወታቸውን በአግባቡ
ለመምራትም እየተቸገሩ ነው::
ይህ አካሄድ በብዙኸኑ ህዝብ ዘንድ ተቀባይነት እንደሌው
ታውቆ ራሳቸውን ከመንግስት በላይ አድርገው የሚያስቡ
ግለሰቦችና ቡድኖች ሰከን እንዲሉና ቆም ብለው እንዲያስቡ
መልእክታችንን እናስተላልፋለን ::

የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

ያሬድ ሀ/ ማርያም

ቅፅ. 1 - ቁ.30 ህዳር 2012

ዶ/ር አብይ ከታሰሩበት
ወጥመድ መውጫ

ይ

ህ አገሪቱን ዛሬ ላለችበት
ክፉ
ሁኔታ
የዳረገ
ድርጅት
እራሱን
አድሶ
እና ከከፋፋይነት ሚናው
ወጥቶ ኢትዮጵያን አንድ
የማረግ ኃላፊነት ለመሸከም
ወደሚያስችለው ውህድ ፓርቲነት መምጣቱ
ብዙ እንድምታዎች ሊኖሩት ይችላሉ። ከብዙ
በጥቂቱ፤

አዎንታዊ
ህውሃት አገሪቱን በክልል ከፋፍሎ ሲሻው
አጣምሮ ሊገዛ፤ ሳይፈልግ ሲቀር ደግሞ
ሊያፈርሳት በሚያመቸው መንገድ ያዋቀራትን
ኢትዮጵያን ለመታደግ ለሚታገሉ ኃይሎች
ትልቅ አቅም ይፈጥራል፤
ቋንቋን
መሰረት
አድርገው
የተካለሉት
ክልሎች እያደር አገር ወደመሆን የጀመሩትን
የቁልቁለት ጉዞ በተወሰነ ደረጃም ቢሆን

ለማክሸፍ ይቻላል፤ በከፊል ያልኩት የዛሬዋ
ኢትዮጵያ በሙሉ ቅርጿ ትቀጥላለች ወይ
የሚለውን መቶ በመቶ እርግጠኛ ሆኖ
መናገር ስለማይቻል ነው፤
ዶ/ር አብይ ከታሰሩበት የፓርቲ ወጥመድ
በተወሰነ
ደረጃ
ነጻ
የመሆን
እድል
ይፈጥርላቸዋል። አብይ በዛሬው አቋሙ
የኦዴፓ እስረኛ መሆኑን አፍ ሞልቶ መናገር
ይቻላል። እርምጃውም ሆነ ንግግሩ ኦዴፓ
በፈቀደለት ልክ መሆኑን በሰሞኑ ክስተቶች
በደንብ አሳይቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ
የመቀጠል እድሉም በኦዴፓ እጅ ነው ያለው።
ስለዚህ ይህ ውህድ ፓርቲ አብይን ከእስር ነጻ
ያወጣዋል የሚል ግምት አለኝ።
የአብይ ከኦዴፓ እስር ነጻ መውጣት ደግሞ
በሙሉ አቅሙ በአገሪቱ ውስጥ ሕግ እና
ሥርዓትን ለማስከበር አቅም ይፈጥርለታል።
አብይ ሕግ ማስከበር ከጀመረ ኢትዮጵያ
እንደ ጃዋር ያሉ ጽንፈኛ ፖለቲከኞች
የሚፈነጩባት እና ከሕግ በላይ ሆነው

ያሻቸውን የሚያደርጉባት አገር መሆኗ
ያበቃ ይሆናል።
ውህዱ እውን ሲሆን ከአራቱ ድርጅቶች
ውጭ የነበሩ አጋር ድርጅቶች እና ሌሎች
ኃይሎችም በአብይ ዙሪያ በመሰባሰብ
አቅም ስለሚፈጥሩለት በራሱ ድርጅት
በኦዴፓ ውስጥ የሚገዳደሩትን አክራሪ
ኃይሎች አሸንፎ መውጣት ይችላል፤
ህውሃት
ውህዱን
እስካልተቀላቀለች
ድረስ በህውሃት እና በፌደራል መንግስቱ
መካከል ያለው ግንኙነት ግልጽ መልክ
ይይዛል። ሕውሃት የገዢ ፓርቲ አካል
ሳትሆን ተቃዋሚ ሆና ትቀጥላለች።
ይህ
አይነቱ
አሰላለፍ
ከምርጫው
በፊት የአገሪቱን በተለይም ትግራይን
የማስተዳደሩ ጉዳይ ላይ ሌላ ውዥንበር
ቢፈጥርም ለመፍትሔ ግን በር ሊከፍት
ይችላል። +

ወደ ገፅ 18 ዞሯል

$
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"ብልፅግና ፖርቲ"- መልከ
ከአንድ ሀገር! አንድ
ንቅናቄ የተዘጋጀ

ሕዝብ!

ኢትዮጵያችን

“አንድ ሀገር! አንድ ሕዝብ! ኢትዮጵያችን ሕዝባዊ
ንቅናቄ” ለሀገርና ሕዝብ ድምጻችንን እስካሰማን
ድረስ መንግሥት በሚወረውረው አጀንዳ ሕዝብ
እንዳይዘናጋ፣ የሚሉትና የሚጓዙበት አቅጣጫ
ግራ ለገባቸው ፖለቲከኞች፣ ለሚዘላብዱ
አንዳንድ ምሁራን፣ የተናገሩት ሁሉ መሬት
ጠብ የማይል ለሚመስላቸው የመንግሥት
ባለሥልጣናትና
መሪዎች
እይታችንን
እናስነብባለን፣ መደረግ ያለበትን እንጠቁማለን::
ፖለቲከኞች ነንና እንቀሰቅሳለን፣ እንታገላለን፣
እናታግላለን፡፡ የምንታገለው ለሕዝቧ ለሆነች
ኢትዮጵያ ነውና ትግላችንም የዘር ዕልቂትና
ሽብር ከሚያካሂዱ ኃይሎችና ለዚህም ከለላና
ተገን ከሆናቸው የ28 ዓመቱ የኢሕአዴግ ዘረኛ
አገዛዝና ሕገ መንግሥት መወገድ ነው፡፡
ሰሞኑን ጠ/ሚር ዶክተር ዐቢይ አሕመድ
የሰጡትን ጋዜጣዊ መግለጫና የአመራር
ዕቅዳቸውን
ለማሳካት
የሚጓዙባቸውን
አቅጣጫዎችና በየመድረኩ የሚሠነዝሯቸውን
ሀሳቦችና አባባሎች ተገን ያደረገ መልዕክታችን
እነሆ!
ዘረኝነት በዩንቨርስቲዎች
በኢትዮጵያችን
እየተካሄደ
ያለው
የዘር
ማጥፋትና
አሸባሪነት
ተግባር
ውይይት
ቢሉት፣ በጋራ ተስማማን በሉት፣ ውህደት
ቢባል 28 ዓመት ሥር የሰደደ የዘረኝነት
አገዛዝ እስካልተወገደ ድረስ “ከክልላችን ውጡ፣
ክልላችንን ስጡን፣ እኛም ክልል እንሁን፣
የመገንጠል መብታችን ይጠበቅ፣” መሰል
ጥያቄዎች አይቋረጤ ናቸው፡፡ ዛሬ የዘር
ፍትጊያ በየክልሉ ያሉ ዩንቨርስቲዎችን እያመሰ
ይገኛል፡፡ ወጣት ተማሪዎች እየተደበደቡበት፣
ሴቶች እየተደፈሩበት፣ አዛውንት እየታረዱ፣
እየተገደሉ፣ ከፎቅ ተወረወረ፣ ተከበናል፣
በፍርሃት ውስጥ ነን ድረሱልን፣ ድምጻችንን
አሰሙልን
የሚነፍስባቸው
ዩንቨርስቲዎች
እራሳቸው ወደ ክልልነት እየተቀየሩ ይመስላል፡
፡ ዘረኝነት ዕድሜ ከሰጠው ለአማራ፣ ለትግሬ፣
ለኦሮሞ ለሌላውም የሌላውን ዘር የማያካትት
የዘር ዩንቨርስቲ ብቻ ተግባራዊ እንደሚሆን
መገመት አዋቂ አያሰኝም፡፡ ከተሳካላቸው
ወደድንም ጠላን የዘረኝነት የመጨረሻው ደረጃ
ሀገር መበታተን ነው፡፡ ዛሬ የምናየው ይህንኑ
ነው፡፡ ዘረኝነቱ ከእምነት ጋር ሲጣመር ማየት
ደግሞ ሌላው አስከፊ ገጽታ መሆኑ በተግባር
እየታየ ነው፡፡ በየዩንቨርስቲው የተከሰተውን ዘርን
ተገን ያደረገ ጥቃት ለመግታት “ዩንቨርስቲዎችን
መዝጋት” መፍትሄ አይደለም፡፡ ይልቁንስ ወደ
ሌሎች ዩንቨርስቲዎች እንዲሁም ወደ ሌሎች
ኮሌጆች፣ ከፍተኛና መለስተኛ ትምህርት ቤቶች
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በተጨማሪም ወደ ሕጻናት መዋያ ጭምር
እንደ ወረርሽኝ እንዳይዛመት ለሚታወቀው
ችግር መድሐኒቱን መስጠት ከመንግሥት
ይጠበቃል፡፡ የቅድሚያ አስቸኳይ እርምጃ
በአደባባይ ሀገርና ሕዝብ አጥፊ ቅስቀሳውን
እያደረገ “ጨርሷቸው! በሜንጫ በሏቸው!” ባዩን
አሸባሪ ጀዋር አሕመድን ወደ ሕግ ማቅረብ፡፡
እንደ መንግሥት መወሰድ የሚገባው እርምጃ
እየታወቀ የትምህርት ተቋማትን በመዝጋት
የ10 ዓመቱ የልማት እቅድ እንዳይራዘም
ያለንን ስጋት እንጠቁማለን፡፡
ዘረኝነት በዚህ ጉዞው ከትምህርት ቤቶች
እድገት አሳይቶ ወደ መሥሪያቤቶች የተዛመት
ዕለት ግራ የተጋባው መንግሥት እራሱ የሥራ
ማቆም አድማ እንዳያውጅና ፈገግ እንዳያስደርገን
እንሰጋለን፡፡ የዘረኝነት በሽታ ግንድ የሆነውን
ሕገ መንግሥት ማሻሻል ሳይሆን ድባቅ!
መምታት ካልተቻለ ሀገር እየታመሰች፣ ሕዝብ
እየተሰቃየ ከመቀጠል አልፎ መበታተን ወይም
መኖራቸው እተዘነጋው የአፍሪካ ሀገሮች
ውስጥ እንዳንመደብ አስቀድመን ልናስገነዝብ
እንወዳለን፡፡ ወያኔ ሰራሹን የኢሕአዴግ ሕገ
መንግሥት የመቀየር ምክራችንን ግና “ሰማይ
ይወድቃል” ብሎ ምሰሶ ይዞ እንደቆመው
ሞኝ ያስቆጥረናል፡፡ ለካ! ኢሕአዴግ እና ሕገ
መንግሥቱ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጾች
መሆናቸውን ዘንግተነዋልሳ፡፡
የዘር ፖለቲካ ድርጅቶች ዘረኝነት ላይ ሊዘምቱ?
ሌላው የሰሞኑ ዜና የዘር ፖለቲከኞች ዘረኝነት
ላይ ሊዘምቱ መግባባታቸው ነው፡፡ “እሾህን
በሾህ” የሚባለው የሀገራችን ሊቆች ያወረሱን
ተረት ዓይነት ማለት ነው፡፡ “እሾህን በወረንጦ”
ቢሆን ግን ዘረኝነት ሙሉ በሙሉ ቦታውን
ለኢትዮጵያዊነት እያስረከበ በሄደ ነበር፡፡ እኛ
የዘር ዕልቂት በሀገራችን ስንቃኝ የሰሞኑን

ብቻ አንመለከተውም፡፡ መነሻችን የዛሬ 28
ዓመቱ የበደኖና አርባ ጉጉ ዕልቂት ነው፡፡
በቀጣይነት በጅማ፣ በኢሉባቦር፣ በጋምቤላ፣
በደቡብ ወገኖቻችን በተለያየ ጊዜያት የደረሰውን
ዕልቂት፣ በአሸባሪ ስም የምሥራቁ የሀገራችን
ክፍል ወገኖቻችን ላይ የዘነበው ጥይትና
ቦምብ ሳንረሳው ነው፡፡ የበደኖና አርባ ጉጉን
እልቂት ገና ከጅምሩ በጫጉላ ፍቅራቸው
ወቅት በህወሓት ከለላነት የኦሮሞ ነፃነት
ግንባር (ኦነግ) ተግብሮት በእርድ የፈሰሰው
የንጹሀን ደም፣ ከገደል አፋፍ ተወርውረው
እዛው የቀሩ ኢትዮጵያውያንን ሳንዘነጋ ነው፡
፡ ዛሬም እንደትላንቱ የመንግሥት ጥበቃና
ከለላ የተሰጠው አሸባሪው ጀዋር በአንድ
በኩል፣ በኦሮሚያ ስም ኢትዮጵያን ሊያፈራርስ
የተዘጋጀው ኦነግ በሌላ በኩል ከሌሎች
ተባብረው እራሳቸው የሚያደርጉትን ዕልቂት
በውይይት ሊያስቆሙ ጠረጴዛ ሲከቡ “ጥሩ
ጅምር” ለማለት “እስቲ እንያቸው” ለሚሉት
መከራከሪያ አጀንዳ ይሆን ይሆናል እንጂ ከቶም
የዘርና ቋንቋን አከላለል ፈቀቅ አያደርገውም፡፡
የሀገራችን ዋናና መሠረታዊ ችግር ሀገርን
በዘርና ቋንቋ ሸንሽኖ፣ አንዱ ጎሳ/ነገድ ከሌላው
እንዳይግባባ ገድቦ፣ አማራን በጠላትነት ፈርጆ፣
አብያተ ቤተ ክርስቲያናት ላይ አነጣጥሮ፣ ዓለም
የመሰከረላቸውን የምንሊክ ፀረ ቅኝ አገዛዝ
ታሪክ “በአኖሌ” ሐውልት ፈርጆ፣ ሰንደቅ
ዓላማችንን አራክሶ፣ ታሪካዊ ቅርሶቻችንን
“ድንጋይ!” ብሎ ያላገጠው የኢሕአዴግ አገዛዝ፣
ህወሓት የቀረጸለትን
“ሕገ ጥፋት” ተገን
አድርጎ ነውና ሁለቱን በማሽሞንሞን ሳይሆን
በአጥፊዎች የታሪክ መዝገብ ላይ አሥፍሮ
ለመሠረታዊና ሥርነቀል ለውጥ ሀገሪቷ
ስትዘጋጅ ያኔ በኢትዮጵያዊነት ዋርካ ሁሉም
አንድ ሕዝብ! ይሆናል፤ ያኔ ትኩረታችን ወደ

የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!
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ጥፉን በስም ይደግፉ

erity
እድገትና ብልጽግና ይሆናል፡፡
ህወሓት/ኢሕአዴግ እና ሕገ መንግሥቱ ለ28
ዓመት የተከሉት የዘረኝነት አገዛዝ ቀስ በቀስ
ወደ ኢትዮጵያዊነት እንቀይረዋለን የተባለው
ወይም የተሾፈብን ጉዞ ዛሬ በሁሉም የሀገሪቷ
ክፍል በአንድ አሸባሪና አክራሪ ቡድን ብቻ
ሳይሆን በመንግሥትም ድጋፍ ሰጪነት
ሕፃናት፣ አዛውንት እናት አባትን፣ ወጣቶችን፣
ታዳጊ ሕፃናትን፣ እየፈጀ፣ እያሰቃየ፣ እያፈናቀለ
አለበት ደረጃ አድርሶናል፡፡ የዚህ እልቂት
ተሸካሚዎች ደግሞ በተለያየ የመንግሥት
መዋቅሮች ተሰግስገው ሥልጣናቸውን ተገን
አድርገው ሲዘርፉ፣ ነዋሪን ለላስቲክ ቤትና
ለጎዳና ተዳዳሪነት ሲዳርጉ፣ ታዳጊ ሕፃናትን
ሳይቀር
ወጣት
እህቶቻችንን
ሲደፍሩ፣
ወጣቶችን ለአደንዛዥ ዕጽ ተገዢ በማድረግ
ሲከብሩ፣ ስሙን ስንጠራው እንኳ በአፋችን
ምራቅ
የሚሞላውን
እጅግ
ባህላችንንና
ሃይማኖታችንን
የሚያራክሰውን
“ግብረ
ሰዶማውያን” እንዲስፋፉ በር የከፈቱትን ሌላም
ሌላ ወንጀል ሲፈጽሙ የነበሩ በግልና በቡድን
አጥቂ ግለሰቦችን ይዞ “ለውጥ” ያመጣው ቢኖር
ሀገሪቷን ወደ አስደንጋጭና አሳዛኝ ዕልቂት፣
የኢኮኖሚ ድቀት ማሸጋገር ነው፡፡
ይህንን የኢሕአዴግ 28 ዓመት አገዛዝ
ውጤት በተደጋጋሚ ስንገልጽ ምንጊዜም
ይህ አገዛዝ ከዘረኝነት አባዜ፣ ቋንቋንና ዘርን
ተገን ከአደረገ አከላለል ሊላቀቅ እንደማይችል
ስንጠቁም ነው፡፡ እውን ኦነግ ነው አሁን
የሚካሄደውን የዘር ዕልቂት ለማስቆም መድረክ
የሚሰጠው? እውን እንደ ጀዋር ያለ አሸባሪን
አቅፎ ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነት
የሚገነባው?፡ እውን ኢሕአዴግ ውስጥ ከላይ
እስከታች የተሰገሰጉትን “የቀን ጅቦች” አቅፎ
ነው ዘረኝነት አፈር የሚለብሰው? ችግሩን
ለመፍታት የጨነቃቸው ዶር ዐቢይ “ትምህርት
ቤት እዘጋለሁ”፣ ዘረኛ ፖለቲካ ድርጅቶችን

ሰብስቤ በውይይት እፈታለሁ፣ የእርስ በርስ
ግጭት ነው፣ መፈናቀል፣ መገደል፣ መቃጠል
ትላንትም ዛሬም ሆነ ነገ ይቀጥላል፣”
ድምጻቸው ነው እውነት ኢትዮጵያን ወደ
ዴሞክራሲያዊ ጎዳና የሚያሸጋግረው? እራሷ
ለኩሳ “ጭስ ጭስ ይሸተኛል፤ ቤት ሊቃጠል
ነው መሰል” ያለችው ዓይነት ጨዋታ ወይም
“እራሱ ተንኩሶ፤ እራሱ አለቀሰ” እንዳለችው
ተዋናይ፣ ጅራፍን በጥይት እንቀይረውና
“ጥይት እራሱ ገድሎ እራሱ ይጮኻል” ዓይነት
የኢሕአዴግ ጨዋታ ሊያበቃ ይገባል፡፡ በለውጥ
አራማጅ ስም የተሽሞነሞነው ኢሕአዴግ
እየተጓዘበት ያለው አቅጣጫ ሕዝብ እያስፈጀ፣
ቤተ ክርስቲያን እያቃጠለ፣ ቅርስ እያጠፋ
ነውና ጊዜና ዕውቀታችንን ለሀገር አድን ዘመቻ
እናውለው እንላለን፡፡
የኢሕአዴግ ውህደት
የሰሞኑ የኢሕአዴግ የውህደት ጉዞ በሂደት
ሀገሪቷን ወደ ዴሞክራሲያዊ ጎዳና ያመጣል
ብለን ተስፋ ላደረግን አንታለል እንላለን፡፡ 27
ዓመት በመለስ ዜናዊ እና በኃይለማርያም
ደሳለኝ የተዋሸነው ይበቃል፡፡ የሁለት ዓመቱ
የዶ/ር ዐቢይ አሕመድ ኢትዮጵያዊነትና
የለውጥ ሂደት ያመጣልን ቢኖር በወቅቱ እስቲ
ቅድሚያ ወያኔና ኢሕአዴግ ከጫንቃችን ላይ
ይውረዱና አናደምጠዋለን በሚል ያላነሳነው
በመቶ ሺህዎች ሕይወት የተረከብነውን
ባድሜ ለኢሳያስ አፈውርቂ የዕርቅ ገጸ በረከት
ያለምንም ቅድመ ሁኔታ መስጠት ነበር፡፡ በዚህ
የተጀመረው የለውጥ ሂደት ኢትዮጵያዊነትን
እየሰበከ ኢትዮጵያን ሊያሳጥን እንዳይሆን
የሰጋንበት ሁኔታ ላይ አድርሶናል፡፡ በየትኛው
የኢትዮጵያ ግዛት በሌላ ዘር ወይም በክርስትና
እምነት ተከታዩ የተቃጠለ መስጊድ መኖሩን
ባናውቅም
“መስኪድና
ቤተ
ክርስቲያን
አሁንም ወደፊትም ይቃጠላልና አትደነቁ”
ያሉን ጠቅላይ ሚንስትር እውን እንዘንላቸው
ወይስ እንዘንባቸው? “ኢትዮጵያ ለተለያዩ
ጥፋት ስትዳረግ አዲስ አይደለምና አታጋግሉ”
ሲሉን “በሀገራችን የተከሰቱት ሌሎቹ ቀደምት
ጥፋቶች እኮ! በጊዜው ያሉት ነገስታትም ሆኑ
መንግሥት ከሕዝብ ጋር ሁነው ለመከላከል
ጥረት አድርገዋል፤ የዛሬው ግን እርሶ
የሚመሩት መንግሥት ለጥቃቱ አድራጊዎች
ከለላ እየሰጠ፣ እሱን አልሰማሁም እያለ፣
የፌደራልና የአካባቢ ፖሊስ ጥቃቱን “ዐይኔን
ግምባር ያርገው” ብለው ችላ ሲሉ መንግሥት
እራሱ የድርጊቱ ተባባሪ አይደለምን?” ቢባል
ምላሾ ምን ይሆን?
አዎ!
በኢትዮጵያ
የሀገር፣
የሕዝብና
ሰንደቅ ዓላማ ፍቅር ሳይኖረው የገዛ አገዛዝ
ቢኖር ኢሕአዴግ ነው፡፡ የወያኔ/ኢሕአዴግ
የመጨረሻው ደረጃ ሀገር የማፍረስ፣ ሕዝብ

የማረድ፣ ሰንደቅ ዓላማን መቀየር፣ አብያተ
ክርስቲያናትን ማውደም፣ ዳግም እንዳይነሱ
የታሪክ ቅርሶችን ማፍረስ፣ መዝረፍ እንደሆነ
ገና ከጅምሩ ዓይናችሁን ጨፍኑ፣ ጆራችሁን
ዝጉ፣ አፋችሁን ለጉሙ ካልተባለ በቀር
እያየን፣ እየሰማንና እየተናገርን ነበር፤ ነውም፡፡
“መልከ ጥፉን በስም ይደግፉ” ካልሆነ በቀር
የኢሕአዴግ “ብልጽግና ፓርቲ” መጣ አልመጣ
መሠረታዊ የሀገሪቷን ችግሮች ለመፍታት
ሳይሆን አገዛዙን በሌላ መልክ ለማጠናከር
የሚደረግ ሂደት እንደሚሆን ደርሶ ከማየታችን
በፊት መናገር እንችላለን፡፡ ተመክሮ ብዙ
አስተምሮናልና
ዶር
ዐቢይ
ለኢሕአዴግ
መዋሃድ ምነው እንዲህ ተጣደፉ? ሀገሪቷ
አኬልሜዳ መሆኗ የየዕለት ዜና እየሆነ ምነዋ
ውይይት አበዙ? እጅግ በቀላሉ በቁጥጥር
ሥር ሊውል የሚችለውን አሸባሪነት ተግባር
ምነዋ “የነበረ፣ ያለና የሚኖር” አስባላቸው?
ይህ መልዕክታቸው ቄሮዎችን፣ ተገንጣዮችን፣
የዘር ዕልቂት ፈጻሚ አሸባሪዎችን ማበረታታ
አይሆንምን?
በእኛ ትንታኔ የኢሕአዴግ ውህደት ህወሓት
ከትግራይ ተቀላቀለ አልተቀላቀለ ለጊዜው
ትግራይ በወያኔ ቁጥጥር ሥር እንዳለችው
ይቀጥላል፡፡ ወያኔ/ህወሓት እንደ ኤርትራው
መንግሥት ሆነው ሊኖሩ እንደማይችሉ
እራሳቸውም
ስለሚያውቁት
የጀመሩትን
የጥፋት በትራቸውን በቀሪው የሀገሪቷ ግዛት
ይገፉበታል፡፡ በተለይ አማራው ላይ ያነጣጠረ
ፍጅታቸው ይቀጥላል፡፡ የውህደቱ ውጤት
አጋር ድርጅቶችን በመዋጥ ድሮም ስም
ብቻ የሆነውን አማራ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ
(አዴፓ) በመጠቅለል፣ ኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ
ፓርቲ (ኦዴፓ)ን ማዕከል ያደረገ ፓርቲ
ከመመሥረት አይዘልም፡፡ ጠ/ሚሩ ለዚህ
ሂደት ደግሞ በተለያዩ ቁልፍ የመንግሥት
አውታሮች የኦሮሞ ተወላጅ ኦነጋውያን
ባለሥልጣናትን
አስቀድመው
ሰግስገዋልና
አዲሱን “የብልጽግና ፓርቲ” ውስጥ እራሳቸውን
ወሳኝ የፓርቲ መሪ በማድረግ በኢትዮጵያዊነት
ስም ኦሮሞን ማዕከል ያደረገ የፓርቲ ጉዞ
እንደሚሆን
አስቀድመን
እናስገነዝባለን፡
፡ ዕድሜ ከሰጣቸው በቀጣይነት በሌሎች
ክልሎች ከአሁኑ እራሳቸውን ወደ ፓርቲነት
በመቀየር እየተዘጋጁ ነውና (ለአብነት የሶማሌ
ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ? እና የመሳሰሉት)
ኦነግ እና ሌሎች አናሳ የዘር ድርጅቶች ወደ
ፓርቲ በመለወጥ ወይም በአዲሱ የኢሕአዴግ
ፓርቲ እንዲጠቃለሉ በማድረግ ኦዴፓና
ኦነግ የሚመሩት “ኢትዮጵያዊነትን” ካባ
የተከናነበ አደገኛና አምባገነን የኦሮሞ ፓርቲ
ከመመሥረት እንደማይዘል ነገ የምናየው

ወደ ገፅ 21 ዞሯል

$
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የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

ቅፅ. 1 - ቁ.30

ህዳር 2012

ው
ለ
ጠ
ለ
ጠ
ን
ተ
የ
ይ
ላ
አጥር
!
ት
ሓ
- ህው
ህወሓቶች የማይደርስ መስሏቸው የግምባሩ
ውህደት ሲደርስ አዲስ ትርክት ጀመሩ። ውህደት
ጠቅላይነት ነው፤ አሃዳዊነት ነው፤ መብት ገፋፊ
ነው፤ በማለት ሙሾአቸውን አሰሙ። ለነጻነት
እንታገላለን ሲሉ እና ሕዝብ ሲደግፋቸው የነበሩ፤
ሕዝብን ክደው ቶርቸር ሲያደርጋቸው ከነበረው
ህወሓት ጋር በመሰለፍ ፌደራሊስት ነን አሉ።
የሚያዋጣ መስሏቸው ገፉበት።
ውህደቱ ዕውን ሲሆን ሦስቱ እህት ፓርቲዎች
በሙሉ ድምጽ ሲደግፉ ለስብሰባው አዲስ አበባ
ከመጡት የህወሓት አባላት መካከል ፊት
አልባው መቀሌ ሲቀር ስድስቱ ተቃወሙ፤ ሁለቱ
ደግሞ ለሽንት ወጥተው ነበር ተባለላቸው።
እነዚህ የወጡት ደብረጽዮንና ኬሪያ እንደነበሩ
በአንዳንዶች ተዘግቧል።

ራ

ሱን የትግራይ ሕዝብ ነጻ
አውጪ ግምባር (ህወሓት/
ትህነግ) በማለት የሚጠራውና
በኢትዮጵያ
እጅግ
አስከፊ
የሚባልና
ትውልድን
ያወደመ ርዕዮት በመከተል
አገር
ያፈረሰው
የተገንጣዮች
ጥርቅም፤
አዲስ
የተመሠረተውን
ብልጽግና
ፓርቲ
አልቀላቀልም ብሎ ካፈነገጠ ወዲህ ሁኔታዎች
መስመር እየለቀቁበት ነው። ላሁኑ አጥር ላይ
መንጠልጠሉን አማራጭ አድርጓል።
እስካሁን በዓለምአቀፍ የአሸባሪዎች የመረጃ ቋት
በአሸባሪነት ተመዝግቦ የሚገኘው ትህነግ/ህወሓት
መሪ የነበረው መለስ በሥልጣን በቆየበት ዘመን
ሲዘልፋቸው የኖረውን ተቃዋሚዎች ባንድ ወቅት
እንዲህ ብሏቸው ነበር፤ አጥር ላይ መሆንና አንድ
እግር ከግቢ ውስጥ ሌላኛውን ከውጭ ማድረግ
አይቻልም። በአሁኑ ወቅት ህወሓት ያለችበት
ወቅታዊ ሁኔታ የመለስን አጽም ካላበት ቦታ
እንዲላወስ ያደረገ ሆኗል። አንድ እግሯ መቀሌ፤
ሌላው እግሯ አዲስ አበባ ሆኗል።
ባለፈው ዓመት ሐዋሳ ላይ በተደረገው የኢህአዴግ
11ኛ ስብሰባ የግምባሩን ውህደት አስመልክቶ
ጠቅላላው ጉባዔ የኢህአዴግ ምክርቤት ውህደቱ
እንዲያስፈጽም ውክልና ሰጥቶት ነበር። ይህ
ሲወሰን ህወሓቶች እጃቸውን ሰቅለው ዶ/ር
ዐቢይን በሊቀመንበርነት እንደመረጡት ይህንንም
ውሳኔ በሙሉ ድምጽ ደግፈዋል።
ላለፉት በርካታ ወራት አገር በማተራመስና
ሕዝብን በማጋደል ሥራ ተጠምደው የነበሩት

6

የህወሓት
ተወካዮች
ከሥራ
አስፈጻሚው
የውህደት ስብሰባ በኋላ ከዶ/ር ዐቢይ ጋር
ውይይት እንዳደረጉ ተሰምቷል። በውጤቱም
ስምምነት ሳይደርሱ ተለያዩ ቢባልም ጥያቄያቸው
ውድቅ ተደረገባቸው የሚለው በአሳማኝነት
ለመቀበል የሚቀል ይመስላል። መቀሌም ከደረሱ
በኋላ ከተለያየ አቅጣጫ ተቃውሞ ሲደርስባቸው
ያለፈው እሁድ ውህደቱን የሚቃወም ሰልፍ
ጠሩ። ጊዜው ሲደርስ ግን ሠልፉ የተፈለገውን
ዓላማ ለማሳኪያ እንደማይሆን በተረዱበት ጊዜ
ሰረዙት። ከዚህ ጋር ተያይዞ የትግራይ ሕዝብ
ከአዲስ አበባ ይዘው የመጡትን ውሃ የማይቋጥር
ወሬ አንቀበልም እያላቸው እንደሆነ አየተሰማ
ነው ያለው።
ሁኔታው ያላማራቸው የህወሓት መሪዎች ባንድ
በኩል ለመዋሃድ እንፈልጋለን በማለት አዲስ
አበባ ሽማግሌ መላካቸው የተሰማ ሲሆን በሌላ
በኩል ደግሞ ኢህአዴግ በውህደት ስም አዲስ
ፓርቲ ነው የመሠረተው፤ የኢህአዴግን ውርስ
በመውሰድ አዲስ ፓርቲ መመሥረት አይቻልም፤
ተሰብሰበን እንወስናለን በማለት በደብረጽዮን
አማካኝነት መግለጫ ሰጥተዋል።
ይህ ማለት እንግዲህ አምና የኢህአዴግ አጠቃላይ
ጉባዔ ሐዋሳ ላይ የግምባሩን ውህደት ምክርቤቱ
እንዲፈጽመው በማለት ሲወስን በሙሉ ድምጽ
የወሰኑትን በመካድ ነው። ለሚዲያ ፍጆታ ብዙ
ማወናበጃ መጠቀም ይቻል ይሆናል፤ ማስረጃ
በሚጠቀስበት የፓርቲ ስብሰባ ላይ ግን እንዲህ
ዓይነት ቀልድ እንደማይቻል እነጌታቸው ረዳና
ደብረጽዮን አሳምረው ያውቁታል። ለዚህም
ነው በሽምግልና እና በአንዋሃድም መካከል ላይ
የተንጠለጠሉት። እውነታው ግን “የአስገቡኝ”
ልመና ላይ ያሉ ለመሆናቸው አመላካቾች

አሉ።ከቀናት በፊት በትግራይ ክልል መሪ
ደብረጽዮን ፊርማ የሽሬ ነዋሪ ለስብሰባ ተጠርቶ
ነበር። ዋናው አጀንዳ የነበረው ስለ ውህደቱና
በቀጣይ ለማድረግ ስለታሰበው ለመወያየት
የነበረ ሲሆን ስብሰባውን በመቃወም ተሰብሳቢው
ጥሎ መውጣቱ በማኅበራዊ ሚዲያ ላይ በስፋት
ተዘግቦበታል።
ለስብሰባ
የመጣው
ሕዝብ
ተቃውሞውን እያሰማ ወደ ከተማ ወጥቶ
የነበረ ሲሆን በተቃውሞ ሰልፉ ላይም “አማራ
ጠላታችን አይደለም፤ ወደ ጦርነት መግባት
አንፈልግም” የሚሉ መፈክሮች መሰማታቸው
ታውቋል። ውህደቱንም በተመለከተ ህወሓት
ለመዋሃድ አለመፈለጉ አንድ ጉዳይ ሲሆን
መዋሃድ ከመገንጠል ጋር ምንም የሚያገናኘው
ነገር የለም በማለት ሰልፈኞቹ በተቃውሟቸው
አስረድተዋል።
ህወሓት ተስፋ ያደረጋቸው አጋር ፓርቲዎችም
አፋር፣ ቤንሻንጉል፣ ጋምቤላ፣ ሐረሪ ውህደቱን
እንቀበላለን ብለው ውሳኔ አስተላልፈዋል። ቀሪ
አለኝ ብለው ተስፋ ያደረጉት ሶማሊም ዛሬ
(ማክሰኞ) ውህደቱን እንደሚቀበል ወስኗል።
ህወሓቶች በፌዴራሊስት ስም የሚሰበሰቧቸው
ጥርቅምቃሚ ፓርቲዎች የአየለ ጫሚሶና
የትዕግስቱ ዐወል ፓርቲዎች እንኳንስ ከህወሓት
ጋር ወግነው ገና ከጅምሩ ሕዝብ አንቅሮ
የተፋቸው በዘመነ ህወሓት የደኅንነቱ ተከፋዮች
እንደነበሩ የሚታወቅ ነው።
መቀሌ ላይ “ኢትዮጵያን እናድን” በሚል
ስብሰባ ጠርታ የነበረችው ህወሓት ስብሰባው
እንደታሰበው
ሳይሆን
በመቅረቱ
በቀጣይ
ምን ማድረግ አለብን የሚለውን በለመደችው
ድርጅታዊ እና ዴሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት
አሠራር በደብረጽዮን አማካኝነት በጠራችው
ስብሰባ በቅርቡ ታስወስናለች።
በአሁኑ ጊዜ ከብዙ አቅጣጫ አጣብቂኝ ውስጥ
የገባችው ህወሓት የመሪዋን መለስ ውለታ
በልታ፤ በመቃብር ያለውን መሪዋን አሳፍራ
ባጥር ላይ ተንጠልጥላ ትገኛለች። ሰሞኑን
በጠራችው ስብሰባ ደግሞ ወይ እንዋሃድ ወይም
አንጓጉል ብላ በመዋሃድ ስም መሠሪ ተግባሯን
ትቀጥላለች ወይም ጓጉላ መጨረሻዋ መገለል
ይሆናል። ለማንኛውም ህወሓቶች ተሰብስበው
ሲጠያዩ (ሲገማገሙ) ቢያንስ አዲስ ህንፍሽፍሽ
ወይም እርስበርስ ወደመጠፋፋት የሚወስድ
መከፋፈል ሊከሰት ይችላል የሚለው ሌላው
የሚጠበቅ ነው::
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ይድረስ
ለጃዋር
መሀመድ
የዛሬ አመት ገደማ ወደ አገር ውስጥ
የገባህ ሰሞን በ LTv show ላይ ከጋዜጠኛ
ቤተልሔም ጋር ባደረከው ቃለ ምልልስ
፣ስልጣን ትፈልጋለህ ብላህ ጠይቃህ ነበር?
አንተም በፍፁም አልፈልግም ብለህ ነበር::
ለምን?ብላ ለጠየቀችህ ጥያቄ "በፍፁም እንደኔ
ያለ ሰው ወደ ስልጣን ቢመጣ ከሌሎች አገር
ካየሁት ልምድና ተሞክሮ አምባገነን ከመሆን
አልፈው በሰዎች ላይ እልቂት ሲፈፅሙ
አይተናል የኔም እጣ ፈንታ ከዛ አያልፍም"
ብለህ በLTV show በራስህ አንደበት አስረግጠህ
ተናግረኸል::
በእርግጥም አገርን የሚያህል ግዙፍ ተቋም
ይቅርና የራስህ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትዎርክ(
OMN) ሰራተኞችን የኔን አሳብ ካላንፀባረቃቹ
ብለህ በገፍ እንዳባረርካቸው በቪዲዮ ማስረጃ
አለ::
አየህ ከራስህ ብሔር ሰራተኞች ጋር እንኳን
በሰላም ተግባብህ መስራት የማትችል ነህ።
ኦቦ ጃዋር አደለም አገርን የራስን ሚዲያ
የአንድ ብሔር አካል አድርገህ እንኳን
ማስተዳደር እንደማትችል ከራስህ አንደበትና
ከራስህ ሚዲያ ያፈናቀልካቸው የኦሮሞ
ጋዜጠኞች ጭምር ተረጋግጧል ።
በገአድ የገለፁት እውነት ነው በሜጫና በገጀራ
የምታምን ከጥላቻ ጋር ክፉ ፍቅር የያዘህ
ሰይጣን እራሱ የሚቀናብህ መርገጫ የላለህ
አክቲቪስት አይሉህ አክቲቪስትነትህ ጥላቻ
ብቻ ነው፣የሰብሀዊ መብት ተሟጋች አይሉህ
በቅርቡ ካስጨፈጨፍካቸው 86 ዜጎች ከ50
በላይ ኦሮሞን እርስ በእርስ ያስጨፈጨፍከው
አንተ ነህ ፣የሚዲያ ባለቤት እንዳትባል
የወጣልህ በንፁሀን ደም እየነገድክ አንዱን
ብሔር ከሌላው ብሔር ደም ካላቃባህ የሚዲያህ
ጉሮሮ እንደሚዘጋ ጠንቅቀህ የምታውቅ በሰው
ደም የሚትነግድ ብልጥ የፖለቲካ ነጋዴ ነህ።
ፖለቲከኛ ነህ እንዳይሉህ አንድ የተማረ
ይቅርና ያልተማረ መሀይም የማይሰራውን

ስዕተት
ሰርተ
መንጋና
ግሪሳ ተከታዮች አሰልፈህ
እንዲያጨበጭቡልህና እሹሩሩ
እንዲሉህ ለራስህ ሀብትና
ዝና ክብር ማግኛ የጥላቻ
ፖለቲካ
በመስበክ
ነው
የምትጠቀመው ።
እስኪ
ልጠይቅ
አቁን?
አንተ!?
የኦሮሞ
ህዝብን
ከማስገደል ፣ ከማፈናቀል፣ጥላቻ
ከመዝራትና
የኦሮሞ
ህዝብ
በመንጋዎች አማካይነት እንደ
አውሬና አራጅ ሰው በላ ተደርጎ
እንዲሳል ከማድረግህ ውጪ ፣
የድሀ ንብረቶችን ከማዘረፍና
በእምነት ጭምር እሰከማገዳደል
ከማስደረስ ውጪ ለኦሮሞ
ህዝብ ምን ያደረክለት ነገር
አለ?
የኦሮሞ
ህዝብ
ከአጎራባች
ክልሎች ሲፈናቀል፣አንዲት ዳቦ
አልገዛህም
የኦሮሞ ህዝብ ሲገደል የሌሎች
ብሔሮች ላይ ጥቃት እንዲሰነዘር
አደረክ።
የኦሮሞ ህዝብ ውሃ አጥቶ ሲንከራተት
አንተ ለኦሮሞ ህዝብ የውሃ ጉድጉድ
ሳይሆን
የመቀበሪያ
ጉድጓዶችን
ስትቆፍር ነበር።
ታዲያ ይህን ሰይጣን የሚቀናበትን super kiler man PHD ይዘህ በቀጣይ
ምርጫ ብትወዳደር ከዚህ የተለየ ለአገር
ብልፅግና ሳይሆን ኦሮሚያን የደም
መሬት ሲኦል ከማድረግ ውጪ ምን
እንድንጠብቅ ፈልገ ይሆን።
ግሪሳና
መንጋዎችህ
ሊመርጡህ
ይችላሉ ንፁ የኦሮሞው ህዝብ ግን
ዶ/ር አብይን የመሰለ የኦሮሞ ስነልቦና

የሰውነት ውሃ ልክ ያለው ሰው ሰው
የሚሸተውን መሪን ጥለው እንዳንተ ያለ
ኦሮሚያን እንደ ሶሪያ ለማድረግ እቅድ ካወጣ
wanted super kiler man PHDን ይመርጣል
ብዬም አላስብም እራስህም በአንደበትህ
የመምራት ብቃት እንዳሌለህ አረጋግጠሀል
እናም ኦቦ ጃዋር አገር መምራት ሜጫና ገጀራ
ይዞ እንደመሮጥና ብሔርን ከብሔር እያናከሱ
ቢዝነስ እንደመስራትና ጥላቻ እንደመዝራት
ቀላል አደለም።
እስኪ
ይህ
ግለሰብ
ለኦሮሞ
ህዝብ
በምክንያታዊነት ይህን ጥሩ ነገር አድርጓል
የምትሉ እስኪ ጥሩ ለህዝብ የሰራውን በጎ ነገር
አካፍሉን እንስማው እስኪ!???
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ማን ይምራን?

የአገራችን ሁኔታ ከድጡ ወደ ማጡ እየሄደ
መሆኑን ስመለከት እንደ ሌሎች አገር ወዳድ
ኢትዮጵያውያን ሁሉልቤ በሐዘን ይሞላል፡፡
ዶ/ር ዓብይን እጅግ ተስፋ አድርገናቸው የነበረ
ቢሆንም፣ ዙፋናቸው መርጋት ተስኖት በከባድ
ማዕበል እንደተመታ መርከብ እየተንገጫገጨ
ይገኛል፡፡
ለነገሩ አውቆ አበዶች በበዙበት ዘመን ዓብይ
ብቻቸውን ምን ያድርጉ? እሳቸው አንድ
ዕርምጃ ወደፊት በተራመዱ ቁጥር ሁለት
ዕርምጃ ወደኋላ የሚጎትታቸው በዛ፡፡ ወፈ
ሰማያት አክቲቪስት ነኝ ባይ ኃላፊነት በጎደለው
ሁኔታ፣ በማያውቀው ጉዳይ እየገባ ሲፈተፍት
ይውላል፡፡ ዓብይ ሥልጣናቸውን ለመንጠቅ
የሚመኘውን ሁሉየድሮ የአገራችን ነገሥታት
ተቀናቃኝ ወንድሞቻቸውን ጠራርገው ወህኒ
ይወረውሯቸው እንደነበረው እንዳያደርጉ ጊዜው
የዴሞክራሲ ሆነ፡፡ በጣም አስቸጋሪነው፡፡
ለመሆኑ
ኢትዮጵያ
ተስፋ
አላት?
ማን
ሊያድናትስ ይችላል? ወደ ታች ወርጄ በጎጥና
በብሔር ማሰቡን ባልወደውም የወቅቱ ሁኔታ
ስለሚያስገድደኝ ቃላቱን በግድ እጠቀማለሁ፡
፡ አንዱን ብሔር ከሌላው የማበላለጥ ዓላማ
እንደሌለኝ
ግን
ከወዲሁ
እንዲታወቅልኝ
እፈልጋለሁ፡፡
አማራ ኢትዮጵያን አሁን ከገባችበት ማጥ
ሊታደጋት ይችላል? በእኔ እምነት አይችልም፡
፡ ምክንያቱም ያወቁና የበቁ የመሰላቸው
የ1960ዎቹ የአማራ ተማሪዎች በማርክሲስት
ሌኒኒስት ፍልስፍና ተለክፈው የራሳቸውን
ብሔር ጨቋኝ ሌላውን ደግሞ ተጨቋኝ
አድርገው
በመሳል
የፈጠሩት
ትርክት፣
ውሎ አድሮ አማራ በጠላትነት እንዲፈረጅና
ተደማጭነት እንዳይኖረው በማድረጉ ነው፡፡
‹ውሻ በቀደደው ጅብ› ይገባል እንዲሉ፣ አማራን
በጭፍን ለሚጠሉት ትልቅ ስንቅ ሆኗቸዋል፡
፡ እነዚያ አብዮተኛ ወጣቶች ባመጡት ጦስም
ኢትዮጵያን በጥበብና በአርቆ አስተዋይነት በሰላም
ሲመሯት የነበሩት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴና
ባለሥልጣኖቻቸው ያለ ፍርድበግፍ ተገደሉ፡፡
ይህም ፈጣሪን ከማሳዘን አልፎ የታሪክ መሠረት
እንዲነቃነቅ አድርጓል፡፡ ስለዚህ ጉዳይ መፀፀትና
ንስሐ መግባት ያባት ቢሆንም ትኩረት የሰጠው
ግን የለም፡፡ ሰው የሚያጭደው የዘራውን ነውና
እየሆነ ያለው ይኸው ይመስለኛል፡፡ በሰኔ 2011
ዓ.ም. በክልሉ መዲና በባህርዳር የተከሰተው
የከፍተኛ ባለሥልጣናት ግድያ ጥሎት ያለፈው
መጥፎ ጠባሳም ሌላው ጣጣ ነው፡፡በእንቅርት
ላይ ጆሮ ደግፍ ወይም በደንባራ በቅሎቃጭል
ተጨምሮ እንደ ማለት ነው፡፡
ትግሬስ ሊያድናት ይችላል? አይመስለኝም፡
፡ ለምን? ቢባል ሕወሓት ብዙ ነገር ስላበላሸና
ተመዝኖ
ቀልሎ
ስለተገኘነው፡፡
ብዙዎች
እውነተኛ
ዴሞክራሲ
እንዲመጣ
ብለው
መስዋዕት የከፈሉለትን ትግል ወዳልሆነ አቅጣጫ
መራው፡፡ ኢትዮጵያዊነት እንዲሟሽሽና ጎጠኝነት
እንዲጎለብት አደረገ፡፡ ሙስና አገሪቱን ጋጣት፡
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፡ ኢሰብዓዊ ድርጊቶች ሰማይ ጥግ ደረሱ፡፡ ነገሩ
ሄዶ ሄዶ ሕወሓት እንዲተፋ ከማድረጉም በላይ፣
ትግራይ በጥርጣሬ እንድትታይ አደረጋት፡፡

ምኒልክ፣ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴና መንግሥቱ
ኃይለማርያም
ይገኙበታል፡፡
ዶ/ር
ዓብይ
አህመድም ከዚህ ጎራ የሚመደቡ ናቸው፡፡

ኦሮሞስ? ‹‹ለዘመናት ኢትዮጵያን የመምራት
ዕድሉን አግኝቼ አላውቅምና ተራው ለእኔ ሊሰጠኝ
ይገባል›› ሲል የነበረው ኦሮሞ፣ በሚያዝያ 2010
ዓ.ም. ይህን ታላቅ ኃላፊነት በመረከቡ አብዛኛው
ኢትዮጵያዊ ተደስቶ ነበር ቢባል ማጋነን
አይሆንም፡፡ ለውጡ እንዲመጣ በተለይ ዶ/ር
ዓብይና አቶ ለማ መገርሳ የተጫወቱት ሚና
በቀላሉ የሚረሳ አይደለም፡፡ በርካታ አመርቂ
ተግባሮች መገኘታቸውም አይካድም፡፡ ጠቅላይ
ሚኒስትራችን ዓለምአቀፍ የኖቤል ሽልማት
እንዲያሸንፉ አስችሏል፡፡ ነገር ግንአንዳንድ
ጽንፈኛ የኦሮሞ ብሔርተኞች የሚያራምዱት
አፍራሽ ድርጊት የተገኘው ለውጥ ጥላሸት
እንዲቀባናበአቃፊነቱ
የሚታወቀው
ኦሮሞ
የማይመጥነው ስም እንዲሰጠው እያደረጉ ነው፡፡
እነዚህ ግለሰቦች በምናባቸው የሚስሉት አረንጓዴ
ሳር እንጂ ገደሉ በጭራሽ ሊታያቸው አልቻለም፡
፡ ልጓም በሌለው የመንጋ ፖለቲካ እየተመሩ
እጃቸው በንፁኃን ደም እየተጨማለቀ ነው፡
፡ ይህም ድርጊት ሌላው ቢቀር የታሪክ ባለቤት
በሆነው ፈጣሪ ዘንድ በበጎ እንደማይመዘገብ
የታወቀነው፡፡ በዚህም የተነሳ ሕዝቡ በዶ/ር ዓብይ
ላይ የነበረው እምነት በመሸርሸር ላይ ስለመሆኑ
አንዳንድ ምልክቶች እየታዩ ነው፡፡ ችግሩ በዚሁ
ከቀጠለ ኦሮሞ አገሪቱን ወደከፍታ ሊያወጣት
እንደማይችል አያጠያይቅም፡፡

‹‹አናሳ›› ብሔረሰቦች

ታዲያ ከላይ የተጠቀሱት ‹‹ትልቅ ነን›› እያሉ
የሚመፃደቁት ብሔረሰቦች ፈተናውን ማለፍ
ካልቻሉ፣ ይህችን መከረኛ አገር ማን እንደገና
በእግሯ ሊያቆማትና ከውርደት ሊያወጣት
ይችላል? አሁን ባለው የአገራችን ነባራዊ ሁኔታ
ሁለት ነገሮች መፍትሔ መስለው ይታዩኛል፡፡
እነሱም ድብልቅ የሆነው ዜጋና ‹‹አናሳ›› ወይም
አነስተኛ የሕዝብ ቁጥር ያላቸው ብሔረሰቦች
ናቸው፡፡ ታሪክን አስደግፌ ትንሽ ለማብራራት
ልሞክር፡፡
ድብልቅ ዜጎች
ድብልቅ ስል ከተለያዩ ብሔሮች የተወለዱ
ማለቴ ነው፡፡እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ውስጥ
ብዙ ድብልቅ ሕዝብ አለ፡፡ እንዲያውም ከሌላው
ጋር ያልተቀላቀለ ‹‹ንፁህ›› ዘር አይገኝም
ነው
የሚባለው፡፡
በእርግጥ
ባለፉት
30
ዓመታትበነበረው የዘር ፖለቲካ ድብልቅ ለሆኑት
ዜጎች አማራጭስላልነበረ፣ ሕዝቡ የግድ አንዱን
ብሔር እንዲመርጥ ይገደድ ነበር፡፡
ድብልቅ የሆነ ሁሉ ለአገራዊ አንድነት ይጨነቃል
ብሎለመደምደም ቢያስቸግርም (ምሳሌ አሁን
አገሪቱንእየበጠበጡ ካሉት ውስጥ ድብልቅ የሆኑ
ይገኙበታል)፣አብዛኛው ለአገሩ ቀናዒ ነው የሚል
ፅኑ እምነት አለኝ፡፡ታሪካችን ለዚህ ምስክር ነው፡
፡ የኢትዮጵያ አንድነት ከሚያንገበግባቸውና
ሕዝቡን ያለ አድልዎ በእኩል ሲያስተዳድሩ
ከነበሩት ድብልቅ መሪዎቻችን ውስጥ እምዬ

‹‹አናሳ››
ብሔረሰቦች
የሚባሉትን
ሳስብ
የኢትዮጵያ ባለውለታ የሆኑትና ሰፊ ተቀባይነት
ያላቸው የጋምቤላውኦባንግ ሜቶ፣ የጉራጌው
ብርሃኑ ነጋ፣ ‹‹እንኳን እኛ ግመሎቻችን
የኢትዮጵያን
ባንዲራ
ያውቃሉ››
ያሉት
አፋር ወንድሞቻችን፣ ከመድረክ ለምን እንደ
ጠፉ ባላውቅም የቤንሻንጉል ጉምዙ ያረጋል
አይሸሹም፣ የሐድያው በየነ ጴጥሮስ፣ የሶማሌው
ሙስጠፋ ዑመር፣ ወዘተ ትዝ ይሉኛል፡
፡ ዘርዝሬ አልጨርሳቸውም እንጂ ወላይታ፣
ጋሞ፣ ጎፋ፣ ከምባታ፣ ጠንባሮ፣ አገው፣…
በኢትዮጵያዊነታቸው
የማይደራደሩ
ናቸው፡
፡ እስቲ እነሱም ይደመጡ፡፡ አገር የመምራት
ዕድሉ ይሰጣቸው፡፡ እነሱ ለዚች አገር አድዋ
ላይ አልተሰውምን? ካራማራ ላይ አጥንታቸውን
አልከሰከሱምን?
ታሪክም እንደሚያስተምረን አብዛኛውን ጊዜ
ተዓምርየሚሠሩት ያልተገመቱ ሰዎች ናቸው፡፡
በጥንት ዘመንበአገዎች ሲመራ የነበረውን የዛግዌ
ሥርወ መንግሥትእዚህ ላይ ማንሳት ይቻላል፡
፡ ይህ መንግሥት የአክሱምሥርወ መንግሥትን
ባጠፋችው
በዮዲት
ጉዲት
እጅግፈራርሳ
የነበረችውን አገር መልሶ ከመገንባቱም በላይ፣ዛሬ
ድረስ ዓለም የሚደነቅበትን የላሊበላ ውቅር
አብያተክርስቲያናትን በረቀቀ ጥበብ ከአለት
ፍልፍሎ መሥራትየቻለ ነው፡፡
የኢትዮጵያ አንድነት መሐንዲስ እንደሆኑ
የሚነገርላቸውየአፄ ቴዎድሮስ የኋላ ታሪክም
ከቁጥር የሚገባአልነበረም፡፡ ለቁም ነገር በቅተው
በመሳፍንት አገዛዝሥር ወድቃ አበሳዋን ስታይ
የነበረችውን አገር አንድያደርጋሉ ተብለው
አልታሰቡም፡፡ ነገር ግን የማይቻልየሚመስለው
እንዲቻል አደረጉ፡፡ ለትውልድ የሚተርፍታሪክም
ሠርተው አለፉ፡፡
ማጠቃለያ
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶ/ር ዓብይ አህመድ
ማሻሻል ያለባቸውን አርመው በያዙት ራዕይ
በፅናት ቢገፉበትአሁንም አልረፈደም ባይ ነኝ፡
፡ ፈጣሪም ከእሳቸው ጋርነው ብዬ አምናለሁ፡፡
ብዙ ሰው በዚህ እንደሚስማማ አሌ አይባልም፡
፡ ይህ ካልሆነ ግን የኢትዮጵያ ሕዝብ በ21ኛው
ክፍለ ዘመን የኃጢያት ውጤት የሆነውንብሔርን
የሚያመልኩትን ወደ ጎን ትቶ፣ ወደ ሌሎች
ድብልቆችና ሲናቁ ወደ ነበሩት ‹‹አናሳ›› ብሔሮች
ፊቱንማዞር አለበት፡፡ እንደ እነ አፄ ቴዎድሮስ
ዘመን ጊዜው የጉልበት አይደለምና ዴሞክራሲያዊ
በሆነ መንገድ አገር የመምራት ዕድሉ ሊሰጣቸው
ይገባል እላለሁ፡፡
ቸር ያሰማን!
solotena@yahoo.com

የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!
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“አስተሳሰባዊ አሸናፊነት ጠላትነትን ሲያጠፋ፣
ጉልበታዊ አሸናፊነት ግን ጠላትነትን ያስቀጥላል”
ሐዋርያው ዘላለለም ጌታቸው
መርፌ :እራስን
እንጀምራለን

ለአንባብያን

በማስተዋወቅ

ሀዋርያ ዘላለም ጌታቸዉ እበላለሁ
የፍልስፍና ፋና ዋጊዎች በሚባሉ ግሪካውያኑ
ሶቅራጥስ እና ፕሌቶ በሰው ልጅ የአስተሳሰብ
ዓለም ላይ ዘመን ሊሽራቸው የማይችሉ
ትምህርቶችን
አኑረው
አልፈዋል፡፡
ታላቁ
መጽሐፍ ቅዱስ ግን ከሁሉም የላቀውን ህያው
ቃል በመከተብ ለትምህርትና ለተግሳጽ በሚሆን
መልኩ እየተገለገልንበት እንገኛለን፡፡
የተልዕኮ ለትውልድ ዓለማቀፍ ቤተክርስቲያን
መሥራችና
ባለራዕይ
ሐዋርያው
ዘላለም
ጌታቸው፣ ስለአስተሳስብ ዓለም እና አካላዊ
ዓለም ተመሳሳይነትና ልዩነት ከወቅቱ የሀገራችን
ተጨባጭ
ሁኔታ
ተነስተው
ዕይታቸውን
እንደሚከተለው አካፍለውናል፡፡
…. በቅድሚያ በዓለም ላይ ያሉትን የጥበብ
ሥርዓቶች ማብራራት እፈልጋለሁ፡፡ እንግዲህ
የሰው ልጅ የተከፈለበት የሕይወት ሥርዓት
ሁለት ዓይነት መሆኑን መገንዘብ ይገባል፡፡
ይኸውም የአስተሳሰብ ዓለም እና አካላዊ ዓለም
ናቸው፡፡ ይኼ የአስተሳሰብ ዓለም የሚባለው
የተመሠረተው፣ በውስጠኛ ማንነትና ነገረ
ገዢነትን የያዘ ዓለም መሆኑ ነው፡፡ አካላዊ ዓለም
የሚባለው ደግሞ የአስተሳሰብ ዓለም ክስተት
የሚፈፀምበት ወይም የሐሳብ ዓለም መገለጫ
ብለን የምንጠራበት ዓለም ነው፡፡
ስለዚህ እነዚህ ሁለት ዓለማት በየራሳቸው
ሥርዓትና መርኅ አላቸው፡፡ አንዳንድ ጊዜ
አስተሳሰባዊ ዓለም ባዶ ሲሆን፣ አካላዊው ዓለም
በሚፈጥረው ነገር አስተሳሰባዊው ዓለም መነሻ
ነገር ያገኛል ማለት ነው፡፡ ለምሳሌ በሰው እና
በእንስሳት መካከል ያለው ከፍተኛ ልዩነት ይኼ
ነው፡፡
እንስሳት ከአካላዊው ዓለም ተነስተው በደመ ነፍስ
አስተሳሰባዊ ዓለማቸውን ይመራሉ፡፡ ለምሳሌ
ወፍ ቤቷን የምትሠራው ጥበባዊ ዓለም ኖሯት
ሳይሆን የሚገጥማትን አደጋ ለመሰወር የተሰጣት
ተፈጥሯዊ ፀጋ ነው፡፡ የብርሃንና የጨለማ
መፈራረቅንም
በጎጆዋ
ሆና
ታሣልፋለች፡፡
ይልቁንም የአስተሳሰብ ዓለም ኖሯት ቢሆን ኑሮ
ከሐሳብ ተነስታ የረጅምና የአጭር ጊዜ ኑሮዋን
መምራት እንዴት እንደምትችል ባወቀች ነበር፡
፡ እንዲሁ ሁሉ አንበሳ ሲርበው የረሀብ አካላዊ
ስሜቱን ተከትሎ አደን መውጣቱ ግድ ይለዋል
እንጂ በግ አርብቶ፣ ሠንጋ አስብቶ አይበላም፡
፡ በእንስሳት ዓለም ስለ ነገ ማሰብ የሚችሉበት
ተፈጥሮ የላቸውም፡፡ ይሄ ደግሞ የሕይወት
ምንጫቸው ከውጨኛው ዓለም አስተሳሰብ
የሚጀምር እና ከውስጥ ዓለማቸው የማይነሱ
እንዲሆኑ አድርጓቸዋል፡፡ እነዚህ አውሬ ወይም
አራዊት የምንላቸው ለረዳትነት ወይም ለገዢነት
እንዳልተፈጠሩም እናውቃለን፡፡
ለምሳሌ ያሳደግኸው ውሻ ብታሻሸው
ይሆንሃል፤ ብትቆጣው ደግሞ ሊጮህብህ
ሊነክስህ ሁሉ ይችላል፡፡ ስለዚህ ውሻው
ስሜት ተነስቶ ምላሹን ይሰጥሃል እንጂ

ወዳጅ
ወይም
ከአንተ
አስቦና

አቅዶ ስላንተ ባለው ሐሳብ ላይ አይመሠረትም፡
፡ ምናልባት ዘራፊ ሌባ ቢመጣና ቁራጭ ሥጋና
አጥንት ቢጥልለት አንተን ረስቶ ሌባውን
ሊያስገባ ሁሉ ይችላል፡፡ በሌላ አነጋገር የሰው
ዘበኛ ቤትህን በኃላፊነት እንደሚጠብቅ፣ ውሻው
ሐሳብ ይሉት ኃላፊነት አያውቅልህም፡፡
… እንግዲህ በእኛ ሀገር ተጨባጭ ሁኔታ፣
አሁን ያለውን ነገር ከላይ ከጠቀስኩት ፍሬ ጉዳይ
ጋር ብናመሳስለው፣ የሰውን ልጅ ከእንስሳት
ዓለም የሚለየውን አስተሳሰባዊ ባህርይ ተከትሎ
ከመመራት ይልቅ፣ መንጋዊ አስተሳሰብ የሚሉት
ዓይነት ድርጊት እየተስተዋለበት ነው፡፡ ጥቂቶች
ምን እንዳሰቡ ሳያውቁ ብዙዎች ወደ ተግባር
እየለወጡላቸው ይታያል፡፡
ይኼ ማለት፣ ሰውየው
ሳይሆን ደጅ ላይ በተጮኸ
ሕይወት እስኪያጠፋ፣
ድረስ ይዘፈቃል፡፡ ዱላ

ከውስጡ ባለ ሐሳብ
ጩኸት ተነሳስቶ የሰው
ንብረት እስኪያወድም
ይዘው የሚጮሁትን

አይቶ አብሯቸው የጮኸ እና የጥፋታቸው
ተባባሪ የሆነ ሰው ተስተውሏል፡፡ ይኼ ደግሞ
የእንስሳት ባህርይ መገለጫ ተደርጎ ቢወሰድ
አግባብነት አለው፡፡ በታላቁ መጽሐፍ ላይ
በትክክል እንደተገለጸው፣ “ሰው ክቡር ሆኖ ሳለ
አያውቅም እንደሚጠፉ እንስሳት መሰለ” ይላል፡
፡ ይቀጥልናም “አዕምሮ የሌለው ሰው የሚጠፋ
እንስሳ መሰለ” በማለት ሐሳቡን ያፀናዋል፡፡ /መዝ
49፡12፤ 49፡20፡፡
… አሁን ጥያቄው እነዚህን የተቃረኑ ሁለት
ዓለማት እንዴት አድርገን ነው አቻችለን መኖር
የምንችለው? የሚለው ነው፡፡ ቀደም ሲል
ለመግለጽ እንደሞከርኩት፣ የእንስሳቱ ዓለም
ከውጭ የሚነሣው ነገር ነፀብራቅ ነው ብያለሁ፡
፡ በተለምዶ አነጋገር “ደመ ነፍሳዊ” የምንለው

ወደ ገፅ 12 ዞሯል

$
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የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

ቅፅ. 1 - ቁ.30

ህዳር 2012

የብልፅግና ፖርቲን መተዳደሪያ
ደንብ በወፍ በረር ቅኝት!

የ

ብልጽግና
ፓርቲ
ረቂቅ
መተዳደሪያ ደንብ ያቃጨለው
ደውል ቀላል የማይባልና ላለፉት
ሶስት አስርት አመታት ገደማ
ኢህአዴጋዊው የኢትዮጵያ ሀገረ
መንግስት ግንባታ ፕሮጀክት
ሥር ነቀል ለውጥ የሚያስከትል መሆኑን
ያበሰረ ወይንም ያረዳ ነው፡፡ ይህ ረቂቅ
በኢህአዴግ እህት ድርጅቶችና በግንባሩ
ጠቅላላ ጉባኤ ፀድቆ ወደ ተግባር መግባት
ከቻለ የኢትዮጵያ ፌደራሊዝም ቢያንስ
በወረቀት ላይ ሰፍሮ ከሚገኘው ያልተማከለ
አስተዳደር ወደ ኢሠፓ መሰል የተማከለ
አስተዳደር አስፈንጥሮ እንደሚያስገባው
እሙን ነው፡፡
በረቂቅ ሰነዱ ምዕራፍ አንድ አንቀጽ
5 የሰፈረው የፓርቲው የስራ ቋንቋ/
ዎች አርዕስት ምንም እንኳን ፓርቲው
ሁሉንም የኢትዮጵያ ቋንቋዎች የሚያከብርና
የብሔራዊ ክልሎች የስራ ቋንቋዎችን እንደ
ፓርቲው የስራ ቋንቋ አድርጎ እንደሚወስድ
ቢያትትም ቅሉ የክልል የፓርቲው ቅርንጫፍ
ጽ/ቤቶች ከክልሉ የስራ ቋንቋ በተጨማሪ
ቢያንስ አንድ የብልጽግና ፓርቲ የስራ ቋንቋ
እንደየክልሉ ነባራዊ ሁኔታ ሊጨምር ግድ
ይለዋል ይላል፡፡ ይህ በተራ ቁጥር (ሐ)
የተቀመጠው ሐሳብ የክልል ፓርቲ ጽ/ቤቶች
ከክልሉ የስራ ቋንቋ በተጨማሪ እንዲጨምሩ
የሚገደዱት ቋንቋ ምንም እንኳን ህብረ
ብሔራዊነትና አገራዊ አንድነትን ለማጎልበት
ሚና ሊኖረው እንደሚችል ባያጠራጥርም
ክልሎች የሚጨምሩት ቋንቋ ምንነት
ድብቅ አጀንዳ ያዘለ እንደሚሆን የሚገምቱ
አይጠፉምና አጨቃጫቂ ነጥብ እንደሚሆን
ከወዲሁ መገመት አያዳግትም፡፡
ሁለተኛው አሳሳቢ ጉዳይ የሚሆነው በረቂቁ
ምዕራፍ ሦስት አንቀጽ 15 የተገለጸው
የፓርቲው ብሔራዊ ጉባኤ በዋነኛነት የህዝብ
ቁጥርና የአባላት ብዛት መሰረት ያደረገ
አወካከል እንደሚኖረው ያትታል፡፡ ውክልናና
መዋቅራዊ ስብጥሩ አሁንም ማንነትንና
ቁጥርን ማዕከል ያደረገ ከሆነ የብልጽግና
ፓርቲ ከኢህአዴግ ውርስ ቅርስ ማስቀረቱን
እያሳበቀ በምእራፍ ሁለት አንቀጽ 9 ቁጥር
(መ) ላይ የተገለፁትን “ዜጎችንና ህዝቦችን”
በእኩልነት የማገልገሉን ጽንሰ ሀሳብ ወደ
ተግባር መተርጎሙ እንደሚያዳግት ጥርጥር
የለውም፡፡ አንድ ዜጋ ሊደርስበት የሚገባው
የድርጅት መዋቅራዊ እርከን የሚወሰነው
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ለዜጋው ብሄር ተለክቶ የተበየነው ኮታ
ወሳኝ ይሆናል ማለት ነው፡፡ ምናልባት የዛ
ዜጋ ብሔር ኮታ ሞልቶ ከሆነ ይህ ዜጋ
ምንም እንኳን አቅምና ችሎታ ቢኖረውም
የሱ ብሔር ሌላ ዜጋ ወይ እስኪወርድ
ወይ እስኪሞት መጠበቅ ግድ ይለዋልና፡፡
የቡድንና የግለሰብ (ይቅርታ የዜጋ ተብሏል
ለካ) መብት አስታርቆ መጓዙ ወረቀት ላይ
የሰፈረውን መተግበር ከበሮ ሲይዙት ያደናግር
አይነት ነውና፡፡ ወደ ዋናው ነጥብ ስንመለስ
በአንቀጽ 17ም የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ
ብዛትና ስብጥር በጉባኤው እንደሚወሰንና
አሁንም የህዝብ ብዛትን ታሳቢ ያደረገ
እንደሚሆን ያመለክታል፡፡ ይህ እንግዲህ
ከዚህ ቀደም በኢህአዴግ አደረጃጀት ተለምዶ
በነበረው አገራዊ ጉዳዮች ላይ ወሳኝ አካል
የሆነው የፓለቲካ ድርጅት አካላት በህዝብ
ቁጥር ሳይሆን በግንባሩ አባልነታቸው
ብቻ እኩል የውሳኔ ድምጽ የነበራቸውን
የሚንድና የህዝብ ቁጥር እጅግ ወሳኝ
የሚሆንበት ስርአት እንዲፈጥር ያደርገዋል፡፡
የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት ወንበር፣ አመታዊ
የበጀት ድልድል እና የፌደራል የስልጣን
ክፍፍሎች በህዝብ ቁጥር አንጻር መቀመሩ
ምክንያታዊነቱ
ባያከራክርም
አገራዊ
አጀንዳዎች የሚወስኑበት የፖለቲካ ፓርቲ
ግን በህዝብ ቁጥር ምክንያት አንዱ ከፍ ያለ
ሌላው ደግሞ በአገሩ ጉዳይ ለመወሰን ዝቅ
ያለ መብት መኖሩ አሁንም እጅግ አከራካሪ
ለወደፊቱም ችግር ያረገዘ እንደሚሆን
ጥርጥር አይኖረውም፡፡
ሶስተኛው እና ማርሽ ቀያሪ ተብሎ
የሚገመተው ነጥብ ደግሞ በምዕራፍ
አራት አንቀጽ 23 የተቀመጠው ስለ
ፓርቲው
የክልል
ቅርንጫፍ
አካላት
አወቃቀር የሚያትተው ነው፡፡ በተራ ቁጥር
6 የተቀመጠው የፓርቲ የክልል ኮሚቴ
ተጠሪነቱ ለክልሉ ጉባኤና ለእናት ፓርቲው
ማዕከላዊ ኮሚቴ እንደሆነና የክልል ኮሚቴው
አስቸኳይ ስብሰባ መጥራት ቢያስፈልገው
እንኳን የእናት ፓርቲውን ማዕከላዊ ኮሚቴ
ፈቃድ ማግኘት እንደሚገባው ኮምጠጥ ባለ
አማርኛ ይገልፀዋል፡፡ በአንቀጽ 27ም የክልል
ቅርንጫፍ ፓርቲ ጽ/ቤት ተጠሪነቱ ለክልሉ
ቅርንጫፍ ኮሚቴና ለእናት ፓርቲው ዋና
ጽ/ቤት መሆኑን ይገልጸል፡፡ ይህ ማለት
በአጭሩ የኢህአዴግ እህት ድርጅቶች
ስልጣናቸው ከክልላቸው እንደሚመነጭ
ሁሉ የአሁኖቹ የክልል ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽ/
ቤቶች፣ የክልል ኮሚቴና አስተባባሪ ኮሚቴ
ስልጣን የሚመነጨውም የሚሞተውም

እዚሁ አራት ኪሎ በሚከትመው የእናት
ድርጅት ጽ/ቤት እና በውስጡም በፓርቲው
ፕሬዝዳንትና እሱ በሚጠረንፈው ማዕከላዊና
ስራ አስፈጻሚ አካላት መሆኑን በግልጽ
ያስቀምጣል፡፡
በአጠቃላይ ይህ አደረጃጀት ምንም እንኳን
አጋሮች ድሮውን ከ4 ኪሎ እና ከመቀለ
በቀጭን
ሽቦ
በምትተላለፍ
ትእዛዝ
ጉዳያቸውን
ሲፈጽሙና
ሲያስፈጽሙ
ስለሰነበቱ አዲስ ነገር እንደማይሆንባቸውና
አግኝተው ያጡት መብት ብዙም ፍንትው
ብሎ ስለማይታያቸው አዲሱን የድርጅታዊ
አወቃቀር ሊቀበሉት ይችላሉ፡፡ ቢያንስ
ለተወሰነ ጊዜ፡፡ ዳሩ ግን እንደ ኦዲፒና
ህውሃት ያሉ ጡንቻቸው ፈርጥሞ ግንባሩን
እና ማዕከላዊ መንግስትን እስከ ማሽመድመድ
የሚደርስ አቅምና ቁመና የተላበሱ ድርጅቶች
ይህንን አዲሱን አደረጃጀት ይገዙታል ብሎ
ማሰብ የዋህነት ይሆናል፡፡ ምናልባት ኦዲፓ
ዛሬ ከተቆናጠጡት ቁልፍ የስልጣን መንበር
አንጻር ቢቀበሉት እንኳን ወደፊት የ4ኪሎ
ጀምበር ከኦሮሞ ልሂቃን ዘንድ የጠለቀች
ጊዜ ወደየት ቅርቃር እየገቡ እንደሆነ
የሚገነዘቡ አካላት ኦዲፒ ውስጥ ይጠፋሉ
ብሎ መገመቱ አዳጋች ነውና፡፡
የክልል ቅርንጫፍ ፓርቲ ጽ/ቤት፣ የክልል
ፓርቲ ኮሚቴና አስተባባሪ ኮሚቴ አባላቶችንና
አመራሮችን ለማስመረጥ እጩ ስም ልከው
4 ኪሎ እንዲያፀድቅላቸው ሲማጠኑ፤
በተመሳሳይ መልኩም ከተሰመረለት ቀይ
መስመር ማለፍ የሞከረና የአይኑ ቀለም
የማያምር የክልል ፓርቲ ጽ/ቤት አመራር
ከ4 ኪሎ በምትላክ አንድ መስመር ወረቀት
ሲሰናበት መታዘቡ ኢ-ማዕከላዊነት ውጣ፣
ማዕከላዊነት ግባ! እያልን መሆኑን የሚነግረን
መፀሀፍ ገላጭ መጠበቅ ያለብን አይመስለም፡
፡ ኢህአዴግ ለእህትና ለአጋር ድርጅቶች
የሰጣቸውን የወረቀት ላይ ነብር የሆነ መብት
ለመናድ ክልል ወርዶ ሰራ መስራት ግድ
ይለው ነበር፡፡ የአይን ቀለማቸው ያላማረውን
የክልል አመራሮች በማስፈራራት፣ በሙስና
አንዳንዴም እንደ አብዲ ኢሌ እና አቶ
ሚሊዮን ጦር ማዝመት የግድ ይለው ነበር፡
፡ አሁን ግን የብፓ (የብልጽግና ፓርቲው)
አርማ ያረፈባት ነጭ ወረቀት ልትበቃ ነው፡፡
አድዮሰ ኢህአዴግ፣ አሎ ኢሠፓ!! ይሰማል
መቀሌ ?! ይሰማል አዳማ?!

የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!
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"ሻአብያ እንኳን የማይሸውደንን ሽወዳ
ደመቀ መኮንን ሸወደን"
ስብሀት ነጋ
“ለትህነግ ታማኝና ታዛዥ ነበር። ፈፅም!
የተባለውን ነገር ለመፈፀም ‘ ለምን? ‘ ብሎ
እንኳን አያውቅም። አንድ ቀን ግን የሱዳን ግዛት
የሆነውን አዋሳኝ መሬት ለመስጠት ፈርም
ሲባል ና “አይሆንም አልፈርምም!” ብሎ አሻፈረኝ
ሲል ያኔ ይህ ሰው አንድ ቀን እንደሚሸውደን
እርግጠኛ ሁኜ ለጓዶቼ ነግሬያቸው ነበር። ሁሉም
የእኔን እይታ ሳያቅማሙ ሲቀበሉኝ ጌታቸው
ግን አታስብ እሱ መዳፋችን ውስጥ ነው።
የትም አይደርስም!” ብሎ በንቀት ሲመልስልኝ
ሲሰሙ ጓዶች በጌታቸው ላይ ከፍተኛ እምነት
ስለነበራቸው እነሱም ወደጎን ተውት።
እኔ ግን “ጀግናን የሚገድለው ተራ ወይም
የተናቀ ሰው ነው።” ብየ ጌታቸውን አስጠንቅቄው
ነበር። የመጨረሻው የጠ/ሚ የውድድር እለት
ዋዜማ ማታ ላይ በነበረን ስብሰባም ይህ ሰው
አንድ ነገር እንዳያደርግ በሚል ጥሩ ስሜት
እንደማይሰማኝ ስናገር በተለይ ጌታቸው አሰፋ፣
ጌታቸው ረዳ ና አቦይ ፀሀየ “አትጨነቅ ደመቀ
በሚገባ አምኖበታል። የተባለውን ባያደርግ
የሚደርስበትንም ያውቃል ። በተጨማሪ ደግሞ
ሁሉንም የብአዴን፣ የኦህዴድ ና የደህዴን
አባላት ቀጣይ የከፍተኛ ሚኒስትርነት ስልጣን
ና ዳጉስ ያለ ገንዘብ እንደሚሰጣቸው በራሳቸው
ሰዎች ስለተነገራቸው በደስታ ተቀብለውታል። ”

ብለው ሊያሳምኑኝ ሞከሩ። በእርግጥም በተለይ
የደህዴንና የብአዴን አመራሮች ለስልጣንና
ለጥቅም የማይከፍሉት ዋጋ እንደሌለ በማስረጃ
ሲያስቀምጡልኝ ባላምንበትም ይሁን ብየ
ተውኩት።
በትጥቅ ትግል ወቅትም ሆነ በስልጣን ላይ ከሆንን
በኋላ ድርጅቴ ሊደርስበት ከተጋረጠ እስከ መፍረስ
የሚያደርስ ከፍተኛ አደጋዎች በአለቀ ሰአት
እንኳን እንደታደግሁ ስለሚያውቁኝ ይቀበሉኛል
ብየ ተስፋ አድርጌ ነበር። አሁን ግን ከእኔ ውጪ
የእኔን ሀሳብ የሚያስብ ና የሚደግፈኝ ሰው ሳጣ
ዝም ብየ ቁጭ አልኩና የሚሆነውን ለማየት
ወሰንኩ። በመጨረሻ ግን ለረጅም አመታት
በነበረን የትጥቅ ትግል መሰሪው ሻዕቢያ እንኳን
ሸውዶን የማያውቀውን ሽወዳ ደመቀ ሸወደን!
አዋረደን! ለዚህ ውድቀታችን ተጠያቂዎች ሁለቱ
ጌታቸው የተባሉትና ፀሀየ ናቸው። ”
አቦይ ስብሀት ዶ/ር አብይ በተመረጡ ማግስት
ለትህነግ አመራሮች በመቀሌ ከሰጡት አስተያየት
ከትግረኛ ወደ አማርኛ የተቀየረ።
ላወቀበት በ514 ቃላት ትልቅ መጽሐፍ መጻፍም
ይቻላል! ይነጋል በላቸው (ከአዲስ አበባ)

በኦሮሚያ ባለስልጣናትና ካድሬዎች
ላይ ጉድ የሚያፈላው ህግ!

የ

ጥላቻ ንግግር በህግ የሚያስጠይቅ
ከሆነ
በቅድሚያ
ብዙ
የኦሮሚያ
ቁንጮ
የመንግስት
ባለስልጣናትና
ካድሬዎች ላይ ጉድ ሊፈላ ይሆን ?
ይህን የምለው በግምትና በጥርጣሬ
ሳይሆን ቢያንስ ባለፈው አንድ አመት በተለያዩ
ኢቨንቶች ; ስብሰባዎችና የመሣሠሉት ጊዜያት
በአፋን ኦሮሞ ለታዳሚዎቻቸው በሚያደርጉት
ንግግር ; በማህበራዊ ሚዲያ በሚፅፉት ፅሁፍ
: ምናልባትም ለመወደድና ለኦሮሞ ፍፁም
ወገንተኞች ናቸው እንዲባሉ የሚጠቀሙበት
ቃላቶችና አባባሎች በግልፅ ጥላቻን የሚያንፀባርቁ
ናቸው ። ሕጉ ወደኋላ ላለፈው የሚሠራ ቢሆን
ኖሮ መረጃውና ማስረጃው ሺህ ነበር ።
በጣም የሚገርመው ደግሞ እነኚህ ተናጋሪዎች
ወይም ፀሀፊዎች እንዲያ ሲናገሩና ሲፅፉ
ከኦሮሞ ውጪ ሌላ ማንም አፋን ኦሮሞ መናገር
: መስማት : መፃፍና ማንበብ የሚችል ጨርሶ
የማይችል ይመስላቸዋል እንዴ ? ለአብነት ያህል
እንደምሣሌ የሚጠቀሙባቸው ቃላቶች ብንጠቅስ
የኦሮሞ ሕዝብ ኦሮሞ ያልሆነን ሌላ ኢትዮጵያዊ

አለማየሁ አበበ

በኦሮሞ ዘንድ እንደ ጠላት : እንደ ክፉ ባላንጣ
እንዲታይ : እንዲጠረጠርና ጭራሽ ለኦሮሞ
ጭቆና ;ምዝበራና ሰቆቃ ምክንያት እንደሆነ
ተደርጎ በኦሮሞዎች ጭንቅላት እንዲቀረፅ ሆን
ብለው የሚናገሩና የሚፅፉ ይመስላል ።
ምሣሌ
ብንጠቅስ
ዘወትር
በተደጋጋሚ
ከንግግራቸውና ከፅሁፋቸው የማይጠፋው “ዲኒ ”
“ዲኒ ኬኛ” የሚለው ኦሮምኛ የአማርኛ ትርጉሙ
“ጠላት ” ጠላቶቻችን ” የሚለው መቼም ጣሊያንን
ወይም እንግሊዞችን ነው የሚሉት አትሉኝም ።
ሌላው ዘወትር ከአፋቸው የማይጠፋው “ጀሪ ”
የሚለው ኦሮምኛ ሲሆን የአማርኛ ትርጉሙም ”
ሰዎቹ (non-oromos” ወይም እንደ አረፍተ ነገሩ
አገባብ “የኛ ያልሆኑት ሠዎች” ማለት ሲሆን
ኦሮሞ ያልሆኑ ኢትዮጵያኖች ለኦሮሞ ወገንተኛ
አንደማይሆኑ የሚፈረጁበትና ለኦሮሞ ጥሩ
አመለካከት ያሌላቸው ናቸው የሚል እንድምታ
ያለው ነው ። ሌላው በጣም የተለመደውና
የሚያሣዝነው ቃል “አለጋ” የሚለው ሲሆን
ትርጉሙ “ባዕድ” ማለት ነው ። በንግግራቸውና
ፅሁፋቸው አገባብ ደግሞ ኦሮሞ ያልሆነ ሠው

ወይም ስብስብ ወይም ቡድን ሁሉ ለኦሮሞ
እንደ ባዕድ የሚቆጠርና የሚፈረጅ የጥላቻ
ስሜት ያዘለ ነው ። በጣም ያሣዝናል ። ኦሮሞ
በባህሉ አቃፊና ሰው ከኦሮሞ ባይወለድም
በጉዲፈቻም ሆነ በሌሎች የባህሉ ትሩፋቶች
ኦሮማይዝ የሚያደርግ ነው እየተባለ ጊዜ አገኘን
የሚሉ ባለስልጣናትና ካድሬዎች ይህን የጥላቻ
መርዝ ሲረጩ ምን ይባላል ? ከፊሉ በኦሮምኛ
የተናገሩት ነገር ተተርጉሞ ሲወጣባቸው ይቅርታ
እንደመጠየቅ ስም ለማጥፋት ነው ገለመሌ እያሉ
ይከራከራሉ ። እስቲ ይህን የኔን ትዝብት ኦሮምኛ
የምትችሉ ሰዎች ሌሎችን የለየላቸውን ሚዲያና
አክቲቪስቶችን ብቻ ሳይሆን ባለስልጣናትና
ካድሬዎችን በኦሮምኛ ሲናገሩ ተከታተሉና
አዳምጧቸው ወይም በማህበራዊ ድረገፅ ላይ
የኦሮምኛ ፅሁፋቸውን አንብቡና ፍረዱ ።
የጥላቻ ንግግርና ፅሁፍ ህጉ ያለምንም አድሎ
የሚፈፀም ከሆነ የመጀመሪያ ሰለባዎቹ ማን
እንደሚሆኑ ለማየት ያብቃን ።ሰሞኑን እየደረሰ
ያለው ጥቃት እኔ ላይ እንደደረሰ ነው የምቆጥረው
ለሞቱት ነብስ ይማር ለቤተሰቦቻቸው መጽናናትን
እመኛለሁ።
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የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

ቅፅ. 1 - ቁ.30

ህዳር 2012

አስተሳሰባዊ...

(ከገጽ 9 የዞረ)

መሆኑ ነው፡፡ ይኼ ደመ ነፍሳዊ ነገር በሰዎችም
ዘንድ ሲንፀባረቅ የሚታየው ሆ በል ሲሉት
ሆ ብሎ በሚያደርሰው ጥፋት ነው፡፡ ብሔርህ
እንዲህ ሆነ ስትለው፣ በደመ ነፍሳዊ ስሜቱ
ብድግ ብሎ የሚያደርገውን አያውቅም፡፡ አንተም
የነገርከው ወይም ብድግ እንዲል የጫርከው
እሣት ንዴት ነው፡፡ አንበሳ ሲቆጣ ወይም ጅብ
ሲርበው ውስጣዊ መገፋፋታቸው ያገኙትን
እንዲበሉ ያደርጋቸዋል፡፡
አሁን ያለው የሀገራችን ፖለቲካዊ ትርክት፣
የቁጭት፣
የንዴትና
ደመነፍሳዊ
ስሜትን
የሚያነሣሣ ሆኖ ይታያል፡፡ ብሶትን መከተል
የትኛውንም ዓይነት ድርጊት ለመፈፀም ዐቅም
የሚሰጥ ዓይነት ነው፡፡ በርግጥ ይኼ ደመ
ነፍሳዊና መንጋዊ አካሄድ የትም አያደርስም፡፡
የራበው አንበሳ ሠንጋ በሬ ቢገጥመው፣ የረሀብ
ስሜቱን ካበረደ በኋላ ትርፍ ሥጋውን ጥሎት
ነው የሚሄደው፡፡ ለነገ ረሀቡ ደግሞ ያው ነገ
ይወስንለት ይሆናል፡፡ ታላቁ የዚህ ዓለም ፍጥረት
ሰው ግን ከረሀብ ስሜቱ ባሻገር በጥጋቡም ውስጥ
ሆኖ ነገን ያቅዳል ያውቀዋልም፡፡ አገር ዛሬን
በተግባር ነገን በተስፋ የሠነቁ ዜጎች መኖሪያ
ናት፡፡
.. ከሐሳብ ዓለም የሚጀምር ሕይወትን
እንመልከት፡፡ ከሐሳብ የሚጀምር ሕይወት ማለት
ገዢነት ነው፡፡ የፍጥረታት ቀዳሚ የሆነው አዳም
ግዛ፣ ንዳ ተብሎ የገዢነት ሥልጣን ተሰጥቶታል፡
፡ ስለዚህ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ አሁን እስካለው፣
የሰው ተፈጥሯዊ ሥርዓት እና ጨረቃ ድረስ
የመጠቀበት
አዕምሯዊ
ብልፅግና
ከሐሳቡ
የመነጩ መሆኑን ልብ ማለት ያስፈልጋል፡
፡ በሌላ አነጋገር የሰው ልጅ አስተሳሰብ
ውጤት ተብሎ ሊወሰድ ይቻላል፡፡ ስለዚህ ዛሬ
በዩኒቨርሳችን ውስጥ የሰለጠነው ቴክኖሎጂ እና
ነገን ደግሞ ከዚህ በበለጠ ለመድረስ የሚያደርገው
ምርምር ከአስተሳሰቡ ተነስቶ ነው፡፡ እናም ሐሳብ
የሚባለው ነገር የገዢነት ምሥጢር ነው ማለት
ነው፡፡ ስለዚህ ነው ባህሩን ሰንጥቆ ከአንዱ አገር
ወደ ሌላው ሀገር በመርከብ የሚንሳፈፈው፡፡
ስለዚህም ነው በአየር በረሮ ነገሩን የሚያቀለው፡
፡ ስለዚህም ነው ቤቱ ውስጥ ኮምፒዩተሩ ላይ
ተቀምጦ መላውን ዓለም ማሰስ ያስቻለው፡፡
ውሃውን ወደ ኤሌክትሪክ የለወጠው እና እፍኝ
አምርቶ ቁና የሚያሳፍሰው ከሐሳቡ በወጡ
ጉልበቶች እኮ ነው፡፡
በነገራችን ላይ ሐሳብ ስንል ዝም ብሎ ወሬ ወይም
አንድ ቦታ ተቀምጦ የማሰላሰል ነገር እንዳይደለ
በጥንቃቄ መገንዘብ ይገባል፡፡ እናም ሐሳብን በውል
የማይገነዘብ ማኅበረሰብ መገለጫው የተለያየ ነው፡
፡ ለምሳሌ አኅጉራችን አፍሪካ በተፈጥሮ የተሰጣት
የከርሰ ምድር ሀብት እና ተስማሚ አየር አላት፡
፡ እንደ አውሮፓውያኑ ስድስት ወር ጨለማ
ስድስት ወር ብርሃን የለባትም፤ ወይም ደግሞ
ወደ ምድር ጫፍ ሲጠጉ እንዳለው አስፈሪ የሆነ
የበረዶ ክምርና ተራራ የተሸፈነች አይደለችም
አፍሪካ፡፡ የኛይቱ ሀገር ኢትዮጵያ የአሥራ ሦስት
ወር ፀሐይ በመባል ፀጋዋ ተዘግቧል፡፡ ለእርሻ
ተስማሚ የሆነው አፈሯና በርካታ ወንዞቿም
ለዘመናት ሲጠቀስ የኖረ እውነት ነው፡፡
ስለዚህ አፍሪካ የሌላት ወይም ኢትዮጵያውያን
የሌለን ሐሳብ እንጂ ምቹና ተስማሚ ተፈጥሮ
አይደለም ማለት ነው፡፡ አውሮፓውያኑ ከኛ
የወሰዱትን ጥሬ ማዕድን ቴክኖሎጂ አድርገው
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መልሰው ከሰጡን የሌለን ሐሳብ እንጂ ማዕድን
እንዳልሆነ ግልጽ ነው፡፡ በሌላ አነጋገር እነሱ
ሐሳብ እኛ ደግሞ ማዕድን ነው ያለን እንደ ማለት
ነው፡፡ ለዘመናት ሲፈስ የኖረውን የዓባይ ወንዝ
እንገድብ ብለን ስንነሣ እና አንዳንዶች ሊጣሉን
የፈለጉት ማሰብ ስለጀመርን ይመስለኛል፡፡ ስለዚህ
የሰው ልጅ የገዢነት ሥልጣንና ጉልበት ሐሳብና
ሐሳብ ብቻ ነው፡፡ እናም ለአስተሳሰብ በጣም
በስፋት ትኩረት ሊሰጠውና ሊሠራበት የሚገባ
ጉዳይ ነው፡፡ አሊያ ግን ከሐሳብ አሸናፊነት ይልቅ
የብረት አማራጭ ከተያዘ ወደ ዝንጀሮዎቹና
ጦጣዎቹ ዓለም ይመልሰናል፡፡ የዝንጀሮ ልጅ
የአባቱን እግር ልክ እየተከተለ ሲሮጥ ከቆየ
በኋላ የእርሱ እግር ከአባቱ እግር እኩል የገጠመ
ዕለት ትግል ይገጥመዋል፡፡ ወጣት ነውና አባቱን
ገልብጦ ካሸነፈ በኋላ ሽማግሌው አባት ይሰደዳል፣
ልጅ ዝንጀሮ የተቀረውን መንጋ የመምራት
ሥልጣን ያገኛል፡፡
… አንድ ነገር ልበል፤ የፖለቲካ ልዩነት
በየትኛውም
ዓለም
ያለ
ይመስለኛል፡፡
አውሮፓውያን በየምርጫ ዘመናቸው ድንጋይ
የማይወራወሩት ወይም የማይገዳደሉት መገዳደል
የሚችሉበት መሣሪያ ስለሌላቸው ወይም አንድና
ተመሳሳይ የሆነ አስተሳሰብ ስላላቸው አይደለም፡
፡
እንደተመለከትናቸው
በየፓርላማቸው
እየተከራከሩ ወይም እየተጯጯሁ ልዩነታቸውንና
ተቃውሟቸውን ይገልፃሉ፡፡ ሐሳብ በሐሳብ
ይመከታል እንጂ ጠመንጃና ዱላ መፍትሔ
እንዳልሆነ
ቀድሞውኑ
ተረድተውታል፡፡
እናም ያንዱን ሐሳብ በሌላው ሐሳብ ለመጣል
ትክክለኛው ቦታ ፓርላማ ነው የሚል የሠለጠነ
አመለካከት አላቸው፡፡
ተጨማሪ ማብራሪያ ለማከል በታላቁ መጽሐፍ
ውስጥ የተጠቀሱ ሁለት ቡድኖችን ልንገርህ፡
፡ የሁለቱም አጀንዳ ክፉን ማጥፋት ነው፡
፡ ክፉ የሚጠፋበት ትክክለኛው ቦታ እና ክፉ
የማይጠፋበትን ቦታ ለይተው ማለት ነው፡
፡ እነዚህ ሁለቱ ኪዳናት ተብለው በተጠሩበት
በሙሴ እና በመሲሁ ክርስቶስ መካከል ያለውን
ልዩነት ላስረዳ፡፡
እነዚህ ሁለቱ ኪዳናት አንድ ዓይነት አጀንዳ እና
አንድ ዓይነት ዕቅድ አላቸው፡፡ ይኸውም ለሰው
ልጅ መልካም ሥርዓት፣ ብልፅግና እና ክብር
ማጎናፀፍ ነው፡፡ ሁለቱም ከሚመሳሰሉበት አንዱና
ዋናው ሰውን ማዕከላዊ አድርገው፣ የሰው ልጅ
ባልንጀራውን ከሚጎዳበት እኩይ ምግባር አንፅተን
እና ሕግ አውጥተንለት እንግዛው፣ እንምራው
… ብለው ነው የገዢነት መመሪያ ያወጡለት፡
፡ ይኼ ኪንግደም ወይም መንግሥት የምንለው
መሆኑ ነው፡፡
እንግዲህ የሙሴ አካሄድ የነበረው፣ የሕጉ
ሥርዓትና ጉልበት በሙሉ የሚሠራው፣ የሰውን
ወጨኛ
የሕይወት ተግዳሮቶች በማስቆም፣
አለፍ ሲልም በመግደል ሰውን ወደ ትክክለኛ
ባህርይ እመልሳለሁ የሚል ነው፡፡ በእውነት
ይሄ ሐሳብ አሁን በሀገራችን በአንዳንድ ሰዎች
በአደባባይ ጭምር ሲነገር የሚሰማው ዓይነት
ነው፡፡ ሀገር በሰላም እና በፍቅር ሳይሆን በዱላ
ነው የሚመራው ይላሉ፡፡ እነዚህ ሙሴያውያን
ወይም የሙሴ አስተሳሰብ አራማጆች ናቸው
ማለት ይቻላል፡፡ ዓይን ያጠፋ ዓይኑ ይጥፋ
ምክንያቱም ዳግመኛ ዓይን አያጠፋምና ባዮች
ናቸው፡፡ እውነትስ ግን ይኼ ሕግ በመካከላችን
ያለውን መጋደል አሸንፏል ወይ? የዚህ ዓለም
ገዢ የተባለውን የሰውን ልጅ ሐሳብ መለወጥ
ችሏል ወይ? ለእኔ አይመስለኝም፡፡ ምናልባት
ይሄ ሕግ ለእንስሳቱ ሊሆን ይችላል፡፡ መጽሐፍ
እንደሚለውም የሚረብሽ በሬ ካለህ ለመለየት

በረቱን ለሁለት ትከፍላለህ፤ ሲበጠበጥ ያደረውን
በረት እንደገና ለሁለት ትከፍለዋለህ፤ በኋላ
ላይ በጥባጩን በሬ ታገኘዋለህ፣ ምልክት
አድርግበት … ይላል፡፡ ልክ እንዲሁ ፈረስን
ለመግራት መጀመሪያ መግረፍ፣ ማድከም፣
በልጓም ማንገላታት … ያስፈልጋል፤ በኋላ ላይ
ድካም ሲገባው አንተ ወደ ጋለብከው ቦታ ብቻ
ይዞህ ይገሰግሳል፡፡ ይሄ ሁሉ እንግዲህ እንስሳዊ
ባህርይን ለመግራት የሚያስፈልግ የሕግ ኃይል
መሆኑ ነው፡፡
በፍጥረቱ የከበረ ሰው ግን እንደ እንስሳት
አይደለም፡፡ ሐሳቡ ስላልጠነከረ ቢሆን እንጂ
ውስጡን እንዲያዳምጥ፣ መርኅ ያለው ሕይወት
እንዲመራ
ካደረግከው
የምድር
ገዢነቱን
ትመልስለታለህ፡፡
እናም
ወዳጅ
የማድረግ
መርኅ እና ጠላትን የመግዛት መርኅ የሚለያዩ
ነገሮች ናቸው፡፡ ጠላትን ወዳጅ ማድረግ በርሱ
ዘንድ ያለውን መልካም ኃይል ሁሉ እንዲሰጥህ
ማድረግ ማለት ነው፡፡ ጠላትህን ላንተ ማስገዛት
ማለት ደግሞ የጊዜ ጉዳይ እንጂ ዐቅም ያገኘ
ጊዜ ጠላትነቱን ስላልቀየረ ሊያጠፋህ ይችላል፡፡
በሌላ አማርኛ አስተሳሰባዊ አሸናፊነት ጠላትነትን
ሲያጠፋ፣ ጉልበታዊ አሸናፊነት ግን ጠላትነትን
በጠላትነት ያስቀጥለዋል፡፡ ይኼ የሁለቱ ጥበቦች
ልዩነት በሚገባ መታወቅ አለበት፡፡ የሙሴ ሕግ
እስከ ዛሬ ያላሸነፈው ለዚህ ነው፡፡
ምን እንላለን፤ አንድ ሰው ዓይኑ ቢጠፋና
የአጥፊውን ዓይን ብታጠፋ ሁለት ዕውራን
ይኖሩሃል እንጂ ዓይኑ የጠፋበት ሰው መልሶ
አይበራለትም፡፡
ስለዚህ
የዕውራንን
ቁጥር
ማብዛት ይሆናል፡፡ እጅ የቆረጠ እጁ ይቆረጥ
ብትልም የእጀ ቆረጣን ቁጥር ማብዛት ነው፡፡
ይገደል ይሙት ብትል የሟች ቁጥርን ማባዛት
ነው፡፡ በርግጥ ይኼ ጥበብ ነው፣ ነገር ግን
ጥበቡ ገቢራዊ ሲሆን ውጤቱ እንዴት ይገለጻል
ነው፡፡ የሙሴ ሕግ የሰው ልጆች አውሬያዊ
ባህሪያቸውንና ሥርዓታቸውን ለመግራት የተሰጠ
መሆኑን እናውቃለን፡፡
ሰው አለ ቅዱስ ጳውሎስ “ሰው ለጽድቅ፣
ለመልካምነት
የተሰጠ
አይደለም”
ይላል፡፡
1ኛ ጢሞቴዎስ ቁጥር 1፡9 ብንመለከት “ሕጉ
የተሰጠው ለነፍሰ ገዳዮች፣ ለሴሰኞች፣ ቅድስና
ለሌላቸውና ለርኩሳን፣ ከወንድ ጋርም ለሚተኙ፣
በሰዎችም ለሚነግዱ ….” እንጂ የሰውን መብት
ለማስከበር የሙሴ ሕግ አልመጣም፡፡ ይህ ሕግ
ሀገርን አይገነባም አውሬዎችን ለመከላከል
ሲባል ብቻ የወጣ ሕግ ነው፡፡ የአገዛዝ መርኅና
ሲስተምህ ሙሴያዊ እና ሙሴ ከሆነ፣ ኃይልን
የሚያስቀድም የሕግ ሥርዓትን በመጠቀም፣
ለእያንዳንዱ ጥፋት ኃይልን እየተገበርክ አዲስ
ሀገር ሳይሆን ክፉዎች የሚቀጡበትን ሀገር
እየገነባህ ትሄዳለህ ማለት ነው፡፡
በተቃራኒው በክርስቶስ መንገድ ሀገር መገንባት፣
ዐመጸኞችን ወደ መልካምነት በመቀየር ክፋትን
ከመካከል እያጠፋህ፣ ሀገረ መንግሥቱንና
ሕዝቡን መልካምነትን እንዲቀበል ታደርጋለህ
ማለት ነው፡፡ ሐሳባዊ አሸናፊነት የተረጋገጠበት
ሀገር መፍጠርም ነው፡፡ ሐሳባዊ አሸናፊነት
የሌላቸው ግን ጠላትነትን ሳያጠፉ፣ የጠላትን
ኃይል እያበዙ ለክፉዎች ብቻ የተበጀ አገር
ይገነባሉ፡፡ የዓለም መንግሥታትም ክፉዎችን
ተቆጣጠሩ እንጂ ክፋትን ግን ሊያጠፋ ከቶውኑም
አልተቻላቸውም፡፡
የሚገርመው
ዐመጸኞች
ሁልጊዜ በዐመጻቸው ቀጥለው ይልቁንም ዕድል
ሲያገኙ አብዛኛውን ማኅበረሰብ ዐመጸኛ አድርገው
የተበታተነ አገርና ኑሮ ይኖራሉ፡፡

ወደ ገፅ 18 ዞሯል

$

የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

ዶ/ር አክሎግ ቢራራ
ቅፅ. 1 - ቁ.30 ህዳር 2012

ወጥ የረገጡት ታምራት ላይኔ
በሀገራችን በኢትዮጵያ ባለፉና ባገደሙ
ቁጥር ያወቁና የነቁ እየመሰላቸው ከተፈጣሪ
ከተሰጣቸው የአእምሮ ብቃታና ልቀት ውጭ
ውሀ ልኩን ጠብቆ እንዳልተሰራ የግንብ
አጥር ላይን የማያስደስት፣እንደቁራ ጩኸት
ለጀሮ የማይጥም፣ይሉኝታ ያጣ ፤ የሰውኛ
አካሄድ ከመጓዝ አልፈው ከጠባብ የጽንፈኛ
አስተሳሰብና ከእብሪት በመነጨ ግለኝነት
ሀገርና ህዝብን ብሎም የግለሰብን ስብዕና
በሚዳፈር መልኩ እንደተናዳፊ የቀትር እባብ
ለመናደፍ ጊዜና ወቅቱን የሚጠብቁ በእኩይ
ተግባር የሰለጠኑ ሰዎችን እያየንና ከአጸያፊ
አንደበታቸው የሚወጣውን ጽንፈኛ
ቃላት
እየሰማን እነሆ ዛሬ ላይ ደርሰናል። የነገውን
ደግሞ አንድየ ያውቃል።
በተለይ የሚያሳዝነው ግን ፊደል ቆጥረዋል
ተምረዋል የሚባሉት በየዘመኑ በተለያየ
መንገድ የስልጣን እርካብ ተቆናጠው እንዳሻቸው
ሲያስሩ፣ሲገድሉ፣ሲያፈናቅሉና
ህዝቡ
በደረሰበት ጭቆና ተማሮ ከሀገር እንዲሰደድ
ሲያደርጉ የነበሩ አምባገነን ባለስልጣኖች
በተሾሙበት የስልጣን ዘመናቸው ያልሰሩትንና
ያልሞከሩትን ባጠቃላይ በተግባር ያላዋሉትን
የሀገር ጥቅም ዛሬ እነሱ ከቦታው ተነስተው
አዲስ የለውጥ አየር ሲነፍስ ከተደበቁበት
ጉድጓድ ብቅ እያሉ ከወቅታዊ ሁኔታ ጋር
የሚጋጭ የተለያዩ አፍራሽ አስተያየቶችንና
ትችቶችን እየሰጡ “የአዛኝ ቅቤ አንጉዋች”
ባህርያቸውን እያሳዩን መጥተዋል። ይህ
አይንን በጨው አጥቦ እውነተኛና ለህዝብ አሳቢ
ሆኖ መቅረብ ለውጥን ለማደናቀፍ በቃላት
የተዥጎደጎደ
(የቲዮሪ) ጋጋታ ከጠቃሚነቱ
ይልቅ ከፋፋይና ስርዓት አልበኝነት እንዲስፋፋ
መንገድ ከመክፈት በስተቀር ለሀገሪቱ አሁን
ላለባት ችግር የሚያስገኘው ፋይዳ የለውም።
እኛ ኢትዮጵያውያን በትውልድ ሀረጋችን
በዘርና በቋንቋ የተለያየን ሳንሆን እርስ
በእርሳችን ተጣምረንና ተጋምደን ሀያላን
የተባሉትን ያንበረከክን በአፍሪካና በአለም ዙሪያ
በጀግንነትና በሀገር ፍቅር ስሜት የታወቅን
በየድርሳናቱ የተወደስን ህዝቦች ነን። ዛሬ
ግዜ ያመጣብንን መሰናክል በጋራና በፍቅር
እናልፈዋለን እንጅ ዘመነኞች እንደተመኙት
ሀገራችን አትፈርስም። አርቆ አሳቢ በሆኑ
ውድ ልጆቿ ታፍራና ተከብራ፣ በብልጽግና
አድጋ አለምን የምታስንቅ ሀገር እንደምትሆን
ጥርጥር የለኝም። ወርቅ በእሳት ተፈትኖ
እንደሚያሸበርቅም እኛም መከራውን አልፈን
ብሩህ ግዜ የምናይበት ዘመን ቅርብ ነው።
መቸም ነገርን ነገር ያነሳዋል እንዲሉ እንደ
ኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር ጥቅምት 2012
ዓ.ም. ጃዋር መሐመድ በተባለው የኦሮሞ
ጽንፈኛ አክቲቪስት በተደረገው ከስነ ስርዓትና
ከህግ የወጣ የማናለብኝነት አካሄድ ሀገሪቱ

ወደማትወጣው
የእርስ
በእርስ
ጦርነት
እንድትገባና በጦርነቱም ዋና ተጠቃሚ
የሚሆነው ድብቁ የጽንፈኞች ሀይል በተለያዩ
የኦሮሚያ ከተሞች ባቀጣጠለው የጦርነት እሳት
አስከአሁን በውል የታወቀው የ85 ሰዎችን
ህይወት ሊቀጥፍ ችሏል።ያልታወቀውን ቤት
ይቁጠረው።
ይህ ፍጹም የሰይጣን ወይም በምናባዊ ትርክት
የጭራቅ ባህርይ የሆነው ጭፍጨፋ በአሁኑ
በ21ኛው ክ/ዘመን መፈጸሙ እጅግ የሚዘገንን
ከመሆኑም ባለፈ የጽንፈኞቹ ቡድን ምን
ያህል በሰው አምሳል የተፈጠሩ የአጋንንት
መጠራቀሚያና የዘመኑ ስልጣኔ ያልገባቸው
ከእንስሳት የማይሻሉ ደንቆሮዎች እንደሆኑ
ያሳያል። ይህ ደግሞ እንኩዋን እንደዘመናዊ
ሰው የአውሮፓውያንን አለባበስ ሙሉ ልብስና
ክረቫት ተሽቀርቅረው በየአደባባዩ በየሚዲያው
ብቅ የሚሉትን የዘረኝነት አራማጆቹን ብቻ
ሳይሆን የኦሮሞ ዘር የሆንነውን ሁላችንን
አንገት የሚያስደፋ የታሪክ ጥቁር ነጥብ ነው።
ውድ ወገኖቼ
ታዲያ ለዚህ ዘርና ሀይማኖት ላይ ያነጣጠረው
በጥላቻና በምቀኝነት የተካሄደው ጥቃት
አራማጆች ግለሰቦች እዚሁ በከተማችን ቁጭ
ብለው እነሱን ተው ሰከን በሉ ብሎ ልክ
ማስገባት ሲቻል በአደጋው ወቅት በሀገሪቱ
ውስጥ ያልነበሩትን ጠቅላይ ሚኒስትር
በሴራው ተባባሪነት ለመወንጀል በየአቅጣጫው
የሚሰነዘረው አስተያየትና የጠቅላይ ሚ/ሩ
የአመራር ብቁ ያለመሆን ተደርጎ መታየት
እጅግ አስገራሚ ከመሆኑም ባለፈ አስተያየት
ሰጭዎቹ ያመለጣቸውን የስልጣን ጥመኝነት
(ስኳር መላስ) በአጋጣሚው የሚያገኙት
መስሏቸው ከሆነ እጅግ መሳሳታቸውን
ሊያውቁት ይገባል።
ዛሬ የኢትዮጵያ ሰፊው ህዝብ በአስተሳሰብ
ከነሱ
ከጽንፈኞቹና
ከባለስልጣኖቹ
ልቆ
በከፍተኛ የአስተሳሰብ ማማ ላይ እንደሚገኝ
የተገነዘቡት አይመስልም። ወደቀደመው ነገር
ልመልሳችሁና በተለይ ዛሬ ይህችን አጭር
ጽሁፍ ላቀርብ የተገደድኩበት ምክንያት
የሰሞኑን የኢትዮጵያ ሁኔታን አስመልክቶ አቶ
ታምራት ላይኔ ለጠቅላይ ሚ/ር አብይ አህመድ
የላኩት ደብዳቤ ወይም አንተ አላወቅህበትምና
ለኔ ተራውን ልቀቀልኝ የሚያስመስልባቸውን
ጽሁፍ ጥሩ አንደበት ባለው ጋዜጠኛ ካዳማጥኩ
በሁዋላ
መንፈሴ
ሊቀበለው
የማይችል
የተቃርኖ ሀሳብ ገጠመኝ። አውጥቼና አውርጀ
እሳቸውን በአካል የሚያገኙዋቸው ዘመዶቻቸው
ወደታወቀችው የጻድቃኔ ማርያም ጸበል
ወስደው እስኪያስጠምቁዋቸውና ከያዛቸው
ውሉ ያልታወቀ
የስልጣን ጥመኝነት
እስኪሻላቸው ድረስ ይህች ጦማር በበራሪ

እንደሚደርሳቸው አልጠራጠርም።
ውድ ወገኖቼ ይህንን ጉዳይ በአንክሮ
ተመልክታችሁ
ከዚህ
በታች
በዝርዝር
ያስቀመጥኩትን የአቶ ታምራት ስብዕና
የሚገልጸውንና እንዲሁም በስልጣን ላይ
በነበሩበት
ዘመን
ከፓርላማው
እንዴት
እንደተባረሩ
ራሳቸው
በአንደበታቸው
በተደጋጋሚ እንደገለጹት “የስነምግባር ብልሹነት
በማሳየቴ”
ኢህአደግ በኔ ላይ የወሰደውን
እርምጃ
ተቀብያለሁ
ብለው
ከፖርላማ
አባልነት እንዴት እንደወረዱ የሚያሳየውን
ለታሪክ የተቀመጠ ቪዲዮ ተመልክታችሁ
እንዲሁም እሳቸው በጠቅላይ ሚ/ር አብይ ላይ
ያቀረቡትን ገንቢ ሳይሆን አፍራሽ፣ የአንድነት
ሳይሆን የከፋፋይነት አስተያየት ካዳመጣችሁና
ለንጽጽር ካስቀመጥኩት የዶ/ር አብይ አህመድ
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የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

ቅፅ. 1 - ቁ.30

ህዳር 2012

በ አንድ አመት የስራ ግዜ ውስጥ የተሰሩትን
አበይት ጉዳዮች ካጤናችሁ በኃላ የራሳችሁን
ፍርድ እንድትሰጡ አደራ እላለሁ።
እኔ አቶ ታምራት ላይኔን ከቴሌቪዥን በስተቀር
በአካለ
ስጋ
አላውቃቸውም፣እሳቸውም
አያውቁኝም። ነገር ግን ይኸን ስል እሳቸው
የስልጣን እርካብ ላይ ተፈናጠው በሚጋልቡበት
ግዜ ያደረጉትን የምግባረ ብልሹ አካሄድ
አላውቅም ማለት አይደለም።
ከዶ/ር አብይ አህመድ ጋር እንደ አውሮፓ
አቆጣጠር July 2018 ዓ.ም ዋሽንግተን ዲሲ
በመጡበት ግዜ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ
ቤተክርስቲያን የሰላምና የአንድነት ጉባኤ አባል
ስለነበርኩ በተለያዩ ቀናት ለ2 ግዜ ከቅርብ
ርቀት በአካለ ስጋ ከማየቴ በስተቀር በግል
አናግሬያቸው አላውቅም። ይህም ማለት የግል
እውቂያም ሆነ ግንኙነት የለንም ማለት ነው።
ነገር ግን አቶ ታምራት ላይኔም ሆነ ዶ/ር
አብይ አህመድ በምወዳት አንዲቱ ሀገሬ ላይ
አንዳቸው በሥልጣን ርካብ ላይ እስኪበቃቸው
ጋልበው በስነምግባር ጉድለት ከስልጣናቸው
የተሰናበቱ አንዳቸው ደግሞ በአሁኑ ግዜ
ውጥንቅጡ የወጣን ለ27 አመታት የገማና
የተበላሸ የአስተዳደርና የዘረኝነት መጥፎ
በሽታን ለመቀየር ደፋ ቀና የሚሉ ናቸው።
ውድ ወገኖቼ
በዚህ ጽሁፍ በምሰጠው አስተያየት አንባቢያን
ምናልባት የዶ/ር አብይ አህመድ ጭፍን
ደጋፊ አድርጋችሁ ልትገምቱ ትችላላችሁ።
የግምታችሁን ግላዊ መብት ልጋፋ አልችልም
ነገር ግን እኔ ዶ/ር አብይን የምደግፈው
በአጭሩ ይዘው የመጡትን አጀንዳ ተረስቶ
የነበረውን ኢትዮጵያዊነት በዘር ከመከፋፈል
ይልቅ አንድነት ከጥላቻና ከጸብ ይልቅ
ፍቅርና ሰላም የህዝቦች የጋር ብልጽግና እሳቤ
“መደመር” ፍልስፍና ቲዮር እጅግ ስለማረከኝ
ብቻ ሳይሆን በ1 አመት የስልጣን ቆይታቸው
በተግባር ያሳዩን መሬት የወረደው ተጨባጭ
እውነታን በመመልከቴ ነው። ከዚህም በላይ
በበዓለ ሲመታቸው ቀን በፓርላማው ላይ
ቀርበው ቃለ መሀላ ሲፈጽሙ ባደረጉት ታሪካዊ
ንግግር በኢትዮጵያ ፓርላማ ታሪክ ላይ ለ45
አመታት ተጠርቶ የማያውቀውን የሁሉን
ቻይ አምላክ እግዚአብሄርን ስም ከመጥራት
አልፈው ” እግዚአብሄር ኢትዮጵያን ይባርክ፡
” የሚለው ቃላቸውን የሰማ ኢትዮጵያዊ ሁሉ
እኝህ ሰው እውነትም ለኢትዮጵያ ትንሳኤ
የተነሱ ለመሆናቸው ጥርጥር ሊያድርበት
አይገባም
እኔ በበኩሌ
ትህትናና ፍቅርን ያሣየ
የተናገረውን ሆኖ ይሚገኝ
የፈጠረውን
እግዚአብሄርን
የሚፈራና
የሚያከብር የህዝብ ባለሥልጣን በኔ ዘመን
አይቼ ስለማላውቅ “አቦ ብርቅ ሆኖብህ ነው!”
ልትሉኝ ትችላላችሁ። አሁንም የናንተን
ግምታዊ መብት አልጋፍም። ወደ ቀደመው
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ነገር ልመልሳችሁ! አቶ ታምራት ላይኔ ማን
ናቸው? እኔ ዘረኛ ስላልሆንኩ የሳቸው የዘር
አመጣጥ አይመለከተኝም
አቶ ታምራት ላይኔ በኢትዮጵያ ታሪክ
የሚታወቁት
የደርግ
አስተዳደር
ወድቆ
ኢህአደግ ሀገሪቱን በተቆጣጠረበት ዘመን
ነፍሳቸውን ይማርና በክቡር አቶ መለስ ዜናዊ
ዘመነ መንግስት በአንድ ወቅት ለይስሙላ
በተሰጣቸው የጠቅላይ ሚኒስቴር ማእረግ
የአቶ መለስን የግል ማኒፌስቶ (ፖሊሲ)
ሳይበረዝና ሳይደለዝ አስፈጻሚ አካል ከመሆን
ውጭ ሀገሪቱ ወይም ወደ ፓርላማ ላመጣቸው
ህዝብ የሰሩለት ፋይዳ ያለው ወይም የተመዘገበ
በቂ ስራ እንዳልነበራቸውና ባንጻሩም በብልሹ
ስነምግባር የታወቁ ስለመሆናቸው በአዲስ
አበባና በአካባቢዋ የነበሩ ኢትዮጵያውያን
የሚዘነጉት
አይሆንም።
ውሎ
አድሮም
ከአቶ መለስ ዜናዊ ጋር በነበራቸው ይግል
ያለመግባባትና የስልጣን ሽኩቻ ወደወህኒ
ተወርውረው በእስር እንዲማቅቁ ተደርጓል።
የዚህ ጽሁፍ አላማ የአቶ ታምራት ላይኔን
ከስልጣን መውረድና የታሰሩበትን ጉዳይ
ዝርዝር ለመተረክ አይደለም። ነገር ግን
አሁን እሳቸው የጻፉት በመጽሀፍ ቅዱስ
ጥቅስ የተሽቆጠቆጠው ደብዳቤ ይዘቱ ወይም
አላማው ምንድን ነው??
በመሰረቱ አቶ ታምራት ላይኔ በሥልጣን
በነበሩበት ግዜ በእሳቸውና በመሰሎቻቸው
አስተባባሪነት የመጣው ህገ መንግስት አንቀጽ
39 መሰረት የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦች
በዘርና በቋንቋ ተከፋፍለው እንዲኖሩ ወይም
ያ ካልተስማማቸው እነሱ እንደሚፈልጉት
ካልሆነ ተገንጥለው የየራሳቸውን ቁርጥራጭ
ሀገር እንዲፈጥሩ የሚያስችለውን መብት
አቶ ታምራት ላይኔ ከስልጣን እስኪወገዱ
ድረስ በግምባር ቀደምትነት በመደገፍና ለዘር
ልዩነቱ ተግባራዊነት ሌት ከቀን በመስራት
ለ28 አመታት የተደረገው የኢህአደግ ጉዞ
ያስገኘው ውጤት ውሎና አድሮ ሀገሪቱን ወደ
መጨረሻው የመበታተን አደጋ ላይ አድርሷት
ነበር።
ወገኖቼ
ይህች ቀደምት ታላቅ ሀገርን ከጥፋት
ለመታደግ የአንድነት ጥሪ ይዞ የተነሳው
በአቶ ለማ መገርሳ የሚመራው (ቲምለማ)
ተቆርቋሪ ኢትዮጵያውያንን ያካተተ የሀገር
ማዳን ስብስብ ውስጥ የተገኙት ዶ/ር አብይ
አህመድ የሀገራችን ህልውና ታሪክ በሰጣቸው
የጠቅላይ ሚ/ርነት ስልጣን ላላፈው 1 አመት
ያደረጉት የለውጥ መሻሻልና ያስገኙትን
ውጤት መዘንጋት ወይም መካድ ጤነኛ
አእምሮ ካለው ሰው የሚጠበቅ አይሆንም።
ለመሆኑ አቶ ታምራት ላይኔ በየትኛው
የሞራል ብቃት ተነስተው ነው “አመራሩን
አላወቅህበትምና ለሚያውቅ ሰው ልቀቅ።”
የሚያስመስል አንድምታ ያለው አስተያየት
ሊሰጡ ቻሉ?
ለመሆኑ እሳቸው አባል የነበሩበት መንግስት
እንዳደርገው በኢ-ሰብዓዊ ጭካኔ ተነሳስተው
የራሳቸውን ህዝብ የጥይት ራት ማድረግ

ነበረባቸው?
ወይስ
ተቃውሞ
ሰልፍ
የወጣባቸውን ህዝብ ሰብስበው እስር ቤት
አጉረው ጥፍሩን እየነቀሉ ለሰሚ ዘግናኝ የሆነ
ምርመራ እያደረጉ የሰው ልጅ መፈጠሩን
እስከሚጠላ ድረስ ማሰቃየት ነበረባቸው?
እኝህ ጠ/ሚር እኮ ሀገሪቱን የተረከቡት
በዘር፣በቋንቋ ተከፋፍላ የገማና የተበላሸ
የአልጠግብ ባይ ሙሰኞች ባለስልጣናት
አስተዳደር
የተነሳ
ሀገሪቱ
በተቃውሞ
እየተናጠች በነበረችበትና የልማት አውታሮች
እየወደሙ ባሉበት ወቅት መሆኑ ተረሳ?
ወገኖቼ ሆይ
እኝህ ጠቅላይ ሚ/ር የስራ አጋሮቻቸው በጋራ
ሌት ከቀን እየሰሩ ህዝቦቿ በጋራና በፍቅር
በመከባበር በሰላም እንዲኖሩና የሀገሪቱ
የብዙሀን ብሄረሰቦች የጋራ ሀገርና የልማቱ
እኩል ተጠቃሚ እንዲሆኑ የሚያስችል
የመደመር እሳቤ ይዘው የመጡ መሪ
ከመሆናቸው በላይ በ1 አመት የስልጣን
ግዜ ውስጥ እስከዛሬ በሀገሪቱ የማይታወቅ
ትህትና፣ፍቅር፣ የአንድነት እስቤና የስራ
ተነሳሽነት ያለው የመንግስት ባለስልጣን ሌት
ከቀን ደከመኝ ሰለችኝ ሳይል እንቅልፍ አጥቶ
ሳይታክት የሚሰራ መሪ አይተን እናውቃለን?
ወገኖቼ ኸረ ግፍ ይሆንብናል! አፋችንን
ሞልተን መንግስት የሰራውን ጥፋት ለመናገር
ያልቻልን ሰዎች ነበርን እኮ! ያ ሁሉ እንዴት
ተረሳ?! ላለፉት 27 አመታት የተጫነብንን
የዘር የቋንቋና የመከፋፈል ችግር ባይኖር
ኖሮ ዛሬ ከዚህ የተሻለ የሰላምና አስተማማኝ
ፖሊሲ ያለበት ሀገር ልናይ እንችል እንደነበር
ጥርጥር የለውም።
ውድ ወገኖቼ፡- እስኪ ለማገናዘብ ይረዳን
ዘንድ ከዚህ የሚከተሉትን ባለፈው 1 አመት
ያየነውን እንመስክር ፤ ከዛሬ 28 አመታት
በፊት የደርግ መንግስት ወድቆ የኢህአደግ
መንግስት ሀገሪቱን ሲቆጣጠር በአቶ ታምራት
ላይኔ ጠቅላይ ሚኒስትነት መንግስት የወሰደው
እርምጃ በሀይማኖት ጉዳዮች ላይ ጣልቃ
በመግባት ነው። የመጀመሪያ እርምጃው
1ኛ. በዘመናት የኢትዮጵያ ታሪክና ባህል
ከፍተኛ ድርሻ ይዛ የምትገኘው የኢትዮጵያ
ኦርቶዶክሳዊ
ተዋህዶ
ቤተክርስቲያንን
ሥርዐቷን ማፈራረስ ነው። የኢትዮጵያ
ኦርቶዶክስት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሀገሪቱ
በውጭ ጠላት ስትወረርና ድንበሯ ሲጣስ
የሀገሪቱ የቁርጥ ቀን ልጆች በእብሪት
የመጣውን ጠላት አሳፍሮ ለመመለስ ለዘመቻ
ሲዘጋጅ የቤተክርስቲያኗ ካህናት ታቦተ
ህጉን በማስቀደምና ከልጆቿ ጋር በመቆም
አይዞህ በርታ በማለትና የጀግናውን የግል
ኑዛዜ
በመቀበል
የቆሰለውን
በመርዳት
የሞተውን በመቅበር ሀገሯን የጠበቀች ታላቅ
ቤተክርስቲያን ነች።
ይህች ጥንታዊት ቅድስት ቤተክርስቲያን
ሀገራችንን
ታላቋ
ኢትዮጵያ
ሲያሰኛት
ለኖረውና
ለሚኖረው
ሀይማኖተ
አኩሪ

ወደ ገፅ 22 ዞሯል

$

የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!
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ከከሸፈው...
(ከገጽ 17 የዞረ)

መንገድ እነሱን አዋርዶ ሃገሪቱን
ለምን ዓይነት ችግር እንዳጋለጣት
ከታሪክ ተምራችኋል። እናንተስ
እራሳችሁን ከውርደት ሃገሪቱን
ከጥፋት
የምታወጡበትን
መንገድ
ከሃገሪቱ
ሙህራን
እና አገር ወዳድ ዜጎች ጋር
በመመካከር የሌላውንም ሃሳብ
በቅንነት በመቀበል በመተማመን
እንድትሰሩ እግዚአብሄር ይርዳን
ትላላችሁ ወይ፤ ይህን እድል
በአግባቡ ከተጠቀማችሁበት ህዝብ
ከጅምሩ የቸራችሁን ፍቅር እና
ክብር እንደገና ያጎናጽፋችኋል፤
እንደ ቴዎድሮስ እንደሚኒልክ
እንደ አሉላ እንደ ባልቻ አባነብሶ
ይዘመርላችኋል ታሪክም በከበረ
ቦታ ላይ ያስቀምጣችኋል።
በሃገራችን ሌላው በአደገኛ የእልህ
ማእበል ውስጥ እየነጎደ ያለው
ትልቅ ሃይል ወጣቱ ነው።
እንደሚባለው ከሃገራችን ህዝብ
ከ70% በላዩ በወጣትነት እድሜ
ክልል ውስጥ ነው፤ ይሄም ማለት
ባብዛኛው
በወያኔ/ኢህአዴግ
ዘመን የተወለደ ማለት ነው፤
ከዚህ ክፍል ውስጥ በስራ ላይ
ያለው 20% እንኩዋን ለመሆኑ
እርግጠኛ መሆን አይቻልም።
ይህ ወጣት ያደገው ኦሮሞ ነህ፤
ትግሬ ነህ፤አማራ ነህ ፤ ሲዳማ
ነህ ወዘተ ወዘተ እየተባለ ነው።
ኢትዮጵያዊነት እንደነገሩ ሲወራ
ሰማ እንጅ በአያት ቅድመ አያቱ
ከፍተኛ መስዋእትነት የተገነባነት
ማንነቱ እንደሆነ አልተነገረውም
አልተማረውም፤
ተወልዶ
ያደገው “በብሄር” ማንነቱ ነው፤
ከዚህ በላይ ለዚህ ወጣት ምንም
የለም፤ ሃገራዊ ማንነትን ትርጉም
በደንብ አያውቅም እንዲያውም
ኢትዮጵያዊነት ብሄሬ ለሚለው
ስብስብ መከራን እና ችግር
እንዳመጣበት ተደርጎ ሲቀሰቀስ
ያደገ ትውልድ ነው። ፍትህ
ማጣቱ ስራ አጥነቱን ችግሩና
መከራው የመጣበት ከገዠዎቻችን
ባህሬ እና ደካማ አስተዳደር
መሆኑ ቀርቶ ከኢትዮጵያዊነት
ትስስሩ እንደሆን ተደርጎ ለረዥም
ጊዜ ተቀስቅሷል፤ ኢትዮጵያዊነት
ያዋረደው እና ያሳነሰው እንደሆነ
ተደርጎ ተምሮታል፤ ከዚህም
አልፎ
የሌሎች
“ብሄሮች”
ተወላጆች
መጤዎች
ጠላቱ
እንደሆኑ ተደርጎ ከልጅነቱ ጀምሮ
ተቀስቅሷል። አሁንማ ይህን ሁሉ
አልፈው እነሱ የማያመልኩት
አምልኮት ሁሉ አጥፍያቸው እና
ጠላታቸው እንደሆነ አድርገው
በማቅረብ በጣም አደገኛ አቅጣጫ

እያስያዙት ነው፤ የብሄር ድርጅቶቹ
መሪዎች እና “ብሄርተኛ” ነን
የሚሉ አክቲቢስቶች ሃላፊነት
በጎደለው መልኩ ድርጅታዊ እና
ቁሳዊ ድጋፍ ለማግኘት ሲሉ
ወጣቱን በዚህ መልክ ሲቀርጹት
በመቆየታቸው በዚህ የተዛባ ስለ
ልቡና ያደጉት ወጣቶች ከቁጥጥር
ውጭ
እየሆኑ
መጥተዋል።
በየቦታው ሽብር መፍጠር ሰውን
በግፍ መግደል የህዝብ እና የሃገር
ንብረት
ማውደም
የእምነት
ቦታዎችን
ማቃጠል
እንደ
ጀግንነት ይቆጥሩታ። በዙርያቸው
ባለው ባልተደራጀው ህብረተሰብ
ላይ በሚፈጽሙት አስነዋሪ ስራ
“ብሄራቸውን”
ታላቅ
ያደረጉ
ይመስላቸዋል፤ ሌላውን ስላዋረዱ
እና ስላጠቁ የብሄር አቅማቸውን
ያሳደጉ
ይመስላቸዋል፤
“ብሄራችን” የሚሉት ክፍል በዚች
አገር ግንባታ ላይ ያደረገውን
በጎ እና የሚያኮራ አስተዋጽኦ
እያዋረዱት እንደሆነ ቢነገሩም
አይሰሙም፤ባላቸው
የእውቀት
ማነስ
ምክንያት
እንኳንስ
የወገኖቻቸውን እና የሃገራቸውን
የራሳቸውንም የወደፊት እጣ
ፈንታ
አያውቁም፤
በደመ
ነብስ
በትንሹ
ሲለኩሱዋቸው
በትልቁ
ያግለበልቡታል
አንዳንዴ የሚጓዙበት የጥፋት
ጎዳና
“ብሄራችን”
ለሚሉት
ቡድን
የጀግንነት
ታሪክ
የሚያስጽፍ እንደሆነ አድርገው
ስለሚቀሰቅሱዋቸው
“ብሄሬ”
የሚሉትን ህብረተሰብ ምን ያህል
እያዋረዱት
እና
እያሳፈሩት
እንደሆነ
አይታያቸውም
።
ይህም ሁሉ ሲሆን ከፍተኛውን
መስዋእትነት
የሚከፍሉት
ወጣቶቹ
ናቸው፤
ቀስቃሾቹ
ህይወት
በሚጠይቀው
ቦታ
ላይ አይገኙም
ወጣቶቹን ግን
የእውቀት ሳይሆን የእልህ ትጥቅ
አስታጥቀዋቸዋል። ይህ የእልህ
መንገድ
በተሳሳተ
አስተምሮ
የተገነባ በመሆኑ ወጣቶቹ ላይ
መፍረድ ቢያስቸግርም
ዝም
ተብሎ ግን ሊታይ አይገባውም።
እነዚህን
ወጣቶች
መስመር
በማስያዝ
ከአፍራሽነት
ወደ
ገንቢነት
ለመለወጥ
ከፍተኛ
የማስተማር ስራ ይጠይቃል፤
ይህን ደግሞ ማድረግ ያለባቸው
ሙህራን ናቸው (መንግስት እና
የሃይማኖት መሪዎች ያላቸውን
ከፍተኛ
ሚና
ባለመዘንጋት)
ታዲያ ምሁራኖቻችንስ አገራችን
ውስጥ ያለውን ችግር ለመፍታት
ምን እያደረጉ ነው በዚህ ዙሪያስ
ያላቸው ብቃት እና አስተዋይነት
ምን ያህል ነው የሚለውን ደግሞ
ትንሽ ልዳስስ።
በመጀመርያ ያገራችን ሙህራን

በሰፊው የከፋፈለው እና ሃገራችን
የተፈታተናትን የ “ብሄር” ምንነትን
ትርጉም ካለንበት ዓለማቀፋው
እድገት እና ማህበረሰባዊ ትስስር
አንጻር ስናይ በሃገራችን የፈሉት
“ብሄርተኛ” መሪዎች እና ምሁራን
የብሄርን ምንነት ሊኖረው ከሚገባ
ማህበራው እና
ፖለቲካል
ትስስር ወደ ኋላ ጎትተው ethnic groupን እንደ ብሄር መገለጫ
በማድረግ ይጠቅመናል ብለው
ያቀነቀኑትን የጆሴፍ እስታሊንን
ትንተተና
እንኩዋን የማያሟላ
የግብዞች ንድፈ ሃሳብ ሆኖ
እናገኘዋለን። ጆሴፍ እስታሊን
በሰጠው ትንተና አንድ ህዝብ እንደ
አንድ ብሄር ለመታየት ቢያንስ
በቋንቋ፤በባህል፤በማህበራዊ
ትስስር፤በኢኮኖሚ ትስስር እና
በመልካ ምድራዊ አቀማመጡ
የፈጠረለት
ማንነት
እንደሆነ
ይገልጸዋል። በዚህም ንድፈ ሃሳቡ
በወቅቱ
ደንበራቸው
በግልጽ
የሚታወቅ የራሳቸው ማንነት እና
የተለየ ታሪክ የነበራቸው ግዛቶች
በወቅቱ የነበረው ርእዮታለማዊ
አንድነት
አገናኝቷቸው
ሉዓላዊነታቸውን
በማጠፍ
የሶቤት ህብረትን ለመመስረት
የተቀላቀሉትን 17 የሶቤት ህብረት
ግዛቶች
መብት
የሚያከብር
የፖለቲካ ፍልስፍና ሃሳብ ነበር
እንጅ እንደኛ ቅጥ አንባሩ በጠፋው
አሰፋፈር የተቀመጠውን ህዝብ
የሚያጨራርስ እውር ትንተና
አልነበረም።
እነዚህ
የሶቤት
ህብረት አካል ሆነው ብሄራው
ማንነታቸው
የታወቀላቸው
ህዝቦች ወደ ሶብየት ህብረት
የተቀላቀሉት ብዙዎቹ በድርድር
ሲሆን እንዲያውም አንዳንዶቹ
በተባበሩት መንግስታት ከነሰንደቅ
አላማቸው
እውቅናቸውን
እንደያዙ ቆይተው ነበር፤ ለዚህም
ምሳሌ
ዩክራይን
ማስታወስ
ይቻላል። ወደኛ አገር ስንመጣ
ግን እንደ ጀርመን እንደ ጣልያን
እንደ ራሽያና ሌሎችም ቀደምት
አገሮች በነበረው የሃገር ግንባታ
ሂደት አንዱ ንጉስ በሌላው ንጉስ
ላይ በመዝመት ጠንካራ ማእከላዊ
መንግስት
ለመመስረት
ብዙ
ጊዜ ፈጅቶብናል፤ በተካሄዱት
ጦርነቶችም በህዝቡ ላይ ብዙ
ጉዳቶች ደርሷል። ይህ ማለት ግን
አንድ ወጥ ነን ማለት አይደለም
በተለያዩ
የሃገሪቱ
ክፍሎች
የተለያዩ ቋንቋ የሚናገሩ የተለያየ
ባህል እና ወግ ያላቸው ወገኖች
ነበሩ፤ በሂደት ግን አንዳንድ
ቋንቋዎች
የበለጠ
እየተስፋፉ
መጥተው አንዳንዶቹም ተውጠው
ዛሬ ካለንበት ደረጃ ደርሰናል። ዛሬ
ባለንበት ደረጃ ደግሞ “ብሄራችን”
ብለው በሃሳባቸው በሚከልሉት
ክልልም ሆነ በወያኔ እና በኦነግ

ሙህራን በተነድፈው አከላለል
የብሄርን
ምንነት
የሚያሟላ
ሊኖር የሚችል አይመስለኝም።
መቼም በግልጽ እንነጋገር ከተባለ
የኦሮሞን ህዝብ እንኳን ብናይ ብዙ
ልዩነቶችን እናያለን እንደ ምሳሌ
ባህልን እንኳ ብናነሳ የሽዋ ኦሮሞ
ወይም የወለጋ ኦሮሞ ባለባበሱ
በአበላሉ በአኗኗሩ ከሀረር ኦሮሞ
ጋር ፍጹም ግንኙነት የለወም፤
አሁንም የኦሮም አክቲቢስቶች
ካልተቆጡ የሽዋ ኦሮሞ ስለንቦናዊ
አንድነቱ ከሽዋ አማራ ጋር እንጅ
ከሀረር ኦሮሞ ጋር አይደለም
የኢኮኖሚ ትስስሩ መልካምድራዊ
አሰፋፈሩ
እና
ሌሎችም
ልገልጻቸው
የማልፈልጋቸው
ነገሮች
የተባለውን
“ብሄር”
መመዘኛ
ለማሟላት
የሚበቁ
አይደለም። የሀረር ኦሮሞ ከወለጋ
ኦሮሞ ጋር በአንድ መንግስት
ጥላ ስር የኖረው በኢትዮጵያዊነት
በሚያስተዳድሩ መንግስታት ስር
እንጅ ከዚያ በፊት በኦሮሞነት
የጋራ አስተዳደር ኑሮውቸው
አያውቅም። ይህን ስል ግን
በኢትዮጵያ
ኦሮምኛ
ቋንቋ
የሚናገር ትልቅ ህዝብ እዳለ
እየዘነጋሁ አይደለም፤ እኔ ይህን
ነጥብ ሳነሳ ባለፉት 50 አመታት
“የብሄር ጥያቄ” በሚል ጽንሰ
ሃሳብ
ምክንያት
የተለያዩት
ሙህራን
የተለያየ
አቁዋም
ይዘው በሄዱት የተሳሳተ ግትር
አቋም ምን ያህል መስዋእትነት
እንደተከፈለ
ለማሳየት
ነው።
ቢያንስ ይህን ሁሉ መስዋእትነት
ከከፈልን ቦኋላ እነዚህ ፖለቲከኞች
ወይም ሙህራን ወደ ህሊናቸው
ተመልሰው ህዝብን በሚጠቅም
አገርን
በሚገነባ
ስራ
ላይ
ቀሪውን ጊዜያቸውን እንዲያሳልፉ
ግድፈቶቻችን ለማሳየት ነው።
አንዳንድ የኦሮም ፖለቲከኞች እና
ሙህራን ከዚህ በፊት የተከተሉት
የፖለቲካ መስመር እና የነበራቸው
አቋም በሃገርም በህዝባቸውም
ላይ ጉዳት እንዳስከተለ በአንዳንድ
መድረኮች ቢናገሩትም ወደ ኦሮሞ
ህዝብ በተለይም ወደ ወጣቱ ቀረብ
እያሉ ይህን ስህተት በማስረዳት
ህዝባቸውን
ወደ
ተስተካከለ
የፖለቲካ መስመር ሲመልሱ
አይታዩም፤ ይልቁንም ወጣቱ
እነሱ
ባስጨበጡት
የተሳሳተ
መንገድ እየነጎደ ከፍተኛ ስህተት
ሲሰራ አሁንም የወጣቱን ድጋፍ
ላለማጣት የተምታታ መግለጫ
ሲሰጡ ይሰማሉ።
ዛሬ በአለም ታሪክ ታይቶ
የማይታወቅ
አሳፋሪ
ድርጊት
የሚፈጸመው
በኢትዮጵያ

ወደ ገፅ 24 ዞሯል
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ቅፅ. 1 - ቁ.30

ህዳር 2012

"የህውሓት ትግራይ ትገነጠላለች
ህሳቤ ስህተት ነው"

የ

ኢትዮጵያ
ሕዝቦች
አብዮታዊ
ዴሞክራሲያዊ ግንባር (ኢሕአዴግ)
ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በቅርቡ
ስብሰባውን አካሂዷል።
የስብሰባው ዋነኛ አጀንዳም የውህደት
ጉዳይ ነበር::ኢሕአዴግ ከግንባርነት
ወደ ውህድ ፓርቲነት የሚያደርገው
ጉዞ ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ ቢነሳም እውን ሆኖ
አልታየም። የብሔር ድርጅቶች ግንባር የሆነው
ኢሕአዴግ እውን ይዋሀዳል? የሚል ጥያቄ
እየተነሳ ሲሆን፤ በቅርቡ ግንባሩ ከሕወሓት
ውጪ ይዋሀዳል እየተባለ ነው::
በጉዳዩ ላይ የፖለቲካ ተንታኙ አደም ካሴ (ዶ/ር)
እና የቀድሞው የሕወሓት ከፍተኛ አመራር አቶ
ገብሩ አስራትን ቢቢሲ አነጋግሮ ነበር።
"የኢሕአዴግ መዋሃድ ጫፍ የደረሰ ይመስላል"
የሚሉት የፖለቲካ ተንታኙ አደም ካሴ (ዶ/ር)፤
የኢሕአዴግ አባል የሆኑት ሦስቱ ፓርቲዎች
አጽድቀውታል ተብሎ መወራቱ የሚያሳየው
ውህደቱ የቀጠለ መሆኑን ነው ይላሉ።
እንደ ፖለቲካ ተንታኙ፤ ውህደቱን ሕወሓት
ሲቃወመው ቢቆይም የሚቀር አይመስልም።
ዶ/ር አደም፤ አንዳንድ ዝርዝር ጉዳዮችን አሁንም
የማናውቅ መሆኑን በማንሳት፤ አዲሱን ውህድ
ፓርቲ ጠለቅ ብሎ ለማየት ፈታኝ መሆኑን
ያነሳሉ።
ኢሕአዴግ ውህደቱን ለማሳካት እየተንቀሳቀሰ
ያለው እንደ ፓርቲ በመሆኑ ሁሉንም ነገር
በግልጽ ማወቅ አለብን ማለት አንችልም የሚሉት
ዶ/ር አደም፤ የጋራ የሆነ ፕሮግራሙ ምን
እንደሚመስል፣ በዋና ዋና ጉዳዮች ላይ ፓርቲዎቹ
ምን እንደተስማሙ አለማወቃችንን በመጥቀስ
ስለ አዲሱ ውህድ ፓርቲ የሚኖረን ምስል ጎዶሎ
መሆኑን ያስቀምጣሉ።
በተለይ ለኦዲፒም ሆነ ለአዴፓ መሠረታዊ
የሚባሉና በግልጽ የሚታወቁ ጉዳዮች ላይ (እንደ
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አቶ ገብሩ አስራት

አዲስ አበባ ያሉ) የወሰዷቸውን
አልሰማንም ይላሉ።

ውሳኔዎችን

እንዲህ አይነት ሁለቱን ፓርቲዎች የሚያፋጥጡ
ነገሮች ዘግይተው ሲሰሙ፤ በታችኛው አባላት
ዘንድ ግርታና መከፋፈልን ሊፈጥር ይችላል ሲሉ
ስጋታቸውንም ይገልጻሉ።
ውህደቱ ቢሳካ እና ኢሕአዴግ ከሕወሓት ውጪ
ቢዋሀድ፤ አዲሱ ፓርቲ ከቁጥር እንዲሁም
ከሌሎች ጉዳዮች አንጻር የሶማሊያና ሌሎች
አጋር ተብለው የቆዮ ፓርቲዎች ስለሚቀላቀሉት
ሊያካክሰው ይችላል ይላሉ።
ዶ/ር አደም፤ ከባድ ሊሆን የሚችለው፤ ሕወሓት
በውህደቱ ውስጥ ካልተካተተ ከእርሱ ጋር የሚሠሩ
ሌሎች ፓርቲዎችን መፈለግ ስለሚኖርበት ነው
በማለት፤ ሕወሓት በሃሳብ ወይንም በርዕዮተ
ዓለም የሚመስሉትን የሚፈልግ ከሆነ፤ በአማራና
ኦሮሚያ ክልሎች ጎልተው የሚታዮትና በብሔር
ፖለቲካ አስተሳሰብ አቋማቸው ከእርሱ ጋር
የሚመስሉትን ኦነግ፣ አብንና ምናልባትም ኦፌኮ
መሆናቸውን ይጠቅሳሉ።
እነዚህ ፓርቲዎች የብሔር ፖለቲካን መሰረት
አድርገው የተደራጁ መሆናቸውና ጠንካራ
ተገዳዳሪ መሆን ከሚችሉ ክልሎች መገኘታቸውን
በመጥቀስ፤ ከእነዚህ አካላት ጋር ለመሥራት
ፍላጎት ሊኖር እንደሚችል ያላቸውን ግምት
ያስቀምጣሉ።
ሆኖም ግን በኦሮሚያም በአማራ ክልልም
ከሕወሓት ጋር በሃሳብ የሚጣጣሙ ፓርቲዎች
ቢኖሩም፤ ሁለቱም ክልሎች ላይ ያሉት ገዢ
ፓርቲዎች ከክልላቸው ተቃዋሚዎች ጋር አብሮ
ለመሥራት የመሰባሰብ አዝማሚያ ማሳየታቸው፤
ሕወሓት ግንባር የሚሆነው ፓርቲን እያሳነሰበት
እንደሚሄድ ዶ/ር አደም ይጠቅሳሉ።
ሕወሓት በሚቀጥሉት አምስት አስር ዓመታት

በክልሉ ውስጥ ጠንክሮ ሊሄድ እንደሚችል
የሚገልጹት ዶ/ር አደም፤ በሌላ ክልል ካሉ
ፓርቲዎች ጋር በግንባር ለመሥራት ያለው
ሁኔታ እንደሚታሰበው ቀላል አይሆንለትም ሲሉ
ይገልጻሉ።
"ሕወሓት ብቻውን የመሆን እድሉ ሰፊ ነው"
በማለትም፤ ከኢሕአዴግ ጋር ድርድር አድርጎ
ለመቀጠል ወይም ከሌሎች ጋር በጋራ ለመሥራት
ያለው እድል ፈታኝ ዳገት መሆኑን ያነሳሉ።
ሕወሓት በአገር ደረጃ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሆኖ
ለመቀጠል
ትልልቅ
ፓርቲዎች
ውስጥ
መግባት እንደሚጠበቅበት በማስታወስ፤ ያንን
ከየትኛው ወገን፣ ግንባር፣ ጥምረት ጋር ሆኖ
እንደሚያደርገው በሂደት ይታያል ይላሉ።
"ሕወሓት
በመግለጫ
እንገነጠላለን
ብሎ
አያውቅም" የሚሉት ዶ/ር አደም፤ ካለው ሥርዓት
አንጻር በክልል ደረጃ ያለውን ሥልጣን መጠየቁ
መጥፎ አይደለም ሲሉ ያስረዳሉ።
በዚህ መካከል ግጭትና አለመግባባት ቢነሳ፤
አሁን ባለው የፌደራል ሥርዓት ውስጥ
ግጭቶችን መፍቻ መንገድ የለም የሚሉት ዶ/ር
አደም፤ ሁሉም በየክልሉ 'ይኼ የኔ ነው፤ ይኼ
የኔ ነው' በሚልበት በአሁኑ ወቅት ግጭቶች
እንደሚጠበቁ በማንሳት፤ በአሁኑ ሰዓት እንደ
ቀድሞው ግጭቶቹን በፓርቲው በኩል የሚፈታ
ሥርዓት አለመኖሩን በመጥቀስ ያላቸውን ስጋት
ያስቀምጣሉ።
ከፓርቲው
ውጪ
ግጭቶችን
መፍታት
የሚያስችል የሕግ ሥርዓትን ማጠናከር አስፈላጊ
መሆኑን ያነሳሉ። ዛሬ ሕወሓት አለኝ የሚለውን
ቅሬታ ነገ ሌላ ክልል ሊያነሳው ስለሚችል፤
ዲሞክራሲያዊ አገር ለመገንባት ግጭቶችን መፍቻ
መንገድ ማበጀት እንደሚገባም ይመክራሉ።

ወደ ገፅ 24 ዞሯል
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ከከሸፈው ታሪካችንና መንገዳችን
እንዴት እንማር?
ተስፋሁን አረጋይ

በ

ሀገራችን
ሰላማዊ
ለዉጥ
የሚደረግባቸው
በጣም
ብዙ
እድሎች
በመሪዎች
ግትርነት
እና እራስ ውዳድነት ምክንያት
ሲሰናከሉ ኖረዋል፤ በአጼ ሃ/ስላሴ
ዘመን የመሬት ላራሹ ጥያቄና
የህገመንግስት ማሻሻልን ጉዳይ አጼዉ ቢቀበሉ
ኖሮ ቦኋላ የመጣው እልቂት ኣይከተልም
ነበር።
ንጉሱ ስለ ታላቁዋ ብርታንያ እና
ሌሎችም አገሮች ኮንስቲትውሽናል ሞናርኪ
ያውቁ ነበር።
ያን እይነት ኣስተዳደር
በሃገራቸው እንዲመሰረት ፈቃደኛ ቢሆኑ ኖሮ
የደረሰብን ችግር በሙሉ በዚያ መልክ ባልመጣ
ነበር፤ የራሳቸው ቤተሰቦችም ይህን አይነት
ድቀት ባልደረሰባቸው። ከዚያ ቀጥሎ የገዛን
የመንግስቱ ሃይለማሪያም መንግስት (ደርግ)
የሚቀርቡለትን ምክሮችና የማሻሻያ ሀሳቦችን
ቢቀበል ኖሮ ቦኋላ የተከተለው ውርደት
ባልደረሰበት፤ ደርጎች እንኳንስ የውጭ
ሃይሎችን ምክር ለመስማት ቀርቶ በውስጥ
የነበሩትን የነ ጀኔራል አማንን የነ ሲሳይ ሃብቴን
የነ አጥናፉ አባተን እና የመሳሰሉትን የደርግ
መሪዎች ሃሳብ የሚሰማ ጆሮ ኣልነበራቸውም።
ደርግ ኢሕአፓን “የጊዚያዊ ህዝባዊ መንግስት”
ጥያቄ በማቅረቡ ከጨፈጨፈ ቦኋላ በዙሪያው
የነበሩትን
መኢሶንን፤ኢጭአትን፤ወዝሊግን
እና ማሊሬድን ውሃ ቀጠነ እያለ ተራበተራ
ሲያጠፋቸው በዙሪያው የነበሩት ሙህራን
ሁሉ በርግገው በአስር አለቃ ካድሬዎች ብቻ
የተሞላው ሰደድ የሚባለው ቡድን ሲቀር ወደ
ኢሠፓነት ተለወጠ። ደርጎች በጊዘው ጎልቶ
የወጣው እና በህብረተሰቡ ከፍተኛ ተቀባይነት
የነበረውን የ”ጊዜኣዊ ህዝባዊ መንግስ” ጥያቄ
በማጥላላት ሃሳቡን የሚደግፉትን ሃይሎች
በሙሉ በመጨፍጨፍ ጆሮኣቸውን ዘግተው
በድንቁርናቸው ቀጠሉ፤ ይህ የጊዚያዊ ህዝብዊ
መንግስት ጥያቄ እራሱን ደርግን ጭምር
የሚያሳትፍ ለውጡን በሰላማዊ መንገድ
የሚያስኬድ የመፍትሄ ሃሳብ ሆኖ ሳለ
ለመስማት ፈቃደኛ ያልሆነው ግትሩ ደርግ
ህብረ ብሄር ሃይሎችን በመጨፍጨፍ ለጠባብ
ብሄርተኛ ሃይሎች ሁኔታዎችን አመቻችተው
በመጨረሻም እራሳቸውን አዋርርደው አገሪቱን
ለከፍተኛ አደጋ ካጋለጡ ቦኋላ ደርጎች
ተሰልፈው ለሚንቁዋቸው ወያኔዎች እጃቸውን
በመስጠት በገነቡት እስር ቤት ተሰባሰቡ።
በአቶ መለስ የተመራው ወያኔ/ኢህአዴግ ደግሞ
ለ27 ዓመት ሙሉ በእብሪት እና በእልህ ከህዝብ

እና ከድርጅቶች የሚቀርብለትን የእርቅ፤
የሰላም እና የአንድነት አጀንዳዎች በንቀት
ሲሳለቅባቸው ኖረ። የህግ እና የፍትህ ጥያቄ
ሲዋረድ አየን፤ ሰብዓዊይ እና ዴሞክራሲያዊ
መብቶች ተንቀው ህዝብ እንደጉድ ተዋረደ፤
እስር ቤቶች በወጣቶች ተሞሉ ከዚህም አልፎ
ሰዎች እየተገደሉ በየኩሬው ተቀበሩ፤ ይህም
በአንዳንድ አካባቢ የሃገር ሉዓላዊነት እና
ሃገራዊ ፍቅር ቦታ አጥተው ሃገራዊ ስሜቱ
በጥያቄ ውስጥ እንዲገባ አደረገ፤ ወያኔ/
ኢህአዴግም እንደ ደርግ በግድያም ባይሆን
በውስጡ የተለየ ሃሳብ ያላቸውን ሃይሎች
እየነቀለ ማውጣቱን ያውቅበት ነበር፤ እንኳን
ሌላው ቀርቶ በወያኔ ውስጥ ይከበሩ የነበሩትን
እነ አረጋዊ በርሄን ነቅሎ ለባረር ከፍተኛ
ትብብር ሲያደርጉ የነበሩትን እነ እሰየ አብርሃን
እንደቀልድ አባሯል እነ ታምራት ላይኔን እንደ
አሻንጉሊት መሳቂያ አድርጓቸዋል። በአቶ
መለስ የተመራው ወያኔ/ኢህአዴግ የህዝብን
መብት የሃገርን ሉዓላዊነት ሲያዋርድ ቆይቶ
አቶ መለስ ቢሞትም እንኳ ለመለስ መንፈስ
የሚገዙ መሪዎች በመተካታቸው ህዝባዊ
ትግሉ በከፍተኛ ደረጃ ተቀጣጥሎ በመምጣቱ
የነአቶ ለማን ቡድን ወለደ፤ የጎንደርን ሱናሜ
የአምቦን ነጎድጓድ ግምት ውስጥ በማስገባት
የህዝብ ወገን እንሆናለን ብሎ የመጣው
የለውጥ ሃይል የሃገራችን ችግር በመገንዘብ
ሃገራዊ መፍትሄ ለማምጣት ዝግጁ ነኝ ብሎ
ሲነሳ የኢትዮጵያ ህዝብ ቂም በቀሉን ትቶ
ለለውጡ ሃይል ይሄ ነው የማይባል ድግፍ
ሰጠ፤
በህዝቡ እና በትግል ላይ በነበሩት
ሃይሎች በሰፊው ትግል ሲደረገባቸው የቆዩትን
ጥያቄዎች በተለይም፦
_የብሄራዊ እርቅ ጥያቄ
_የሽግግር መንግስት ጥያቄ
_የሃቀኛ ፌዴራሊዝም ጥያቄ
_የህገመንግስት ጥያቄ
_የዴሞክራሲ ጥያቄ
_የሃገር ሉዓላዊነት ጥያቄ
በአግባቡ ሳይመለሱ “ግድ የለም እኛን እመኑን
ሁሉንም ጥያቄ በስነስርዓት እንመልሳለን፤
እመኑን በሰራነው ስህተት ተጸጽተናል ይሄን
በማረም እናሸጋግራችኋለን” እያሉ አብረውን
በማልቀስ በትህትና ህብረተሰቡን ለማግባባት
በመሞከራቸው ህዝቡም ሆነ በትግል ላይ

የቆዩት ሃይሎች ሲታገሉላቸው የቆዩላቸውን
ጥያቄዎች ሁሉ ለዘብ አድርገው ለለውጡ
ሃይል እድል ለመስጠት ሞከሩ። ታዲያ ምን
ያደርጋል ባለመታደል በተጠበቀው መልክ
የለውጡ ሃይሎች ላሉት ችግሮች ሁሉ
መፍትሄ ለመስጠት አቅም ሊገነቡ አልቻሉም፤
እንዲያውም ከቀን ወደ ቀን እየተደናበሩ
መጡ፤ ለውጡን ለመምራት የሚጠቀሙት
ያን የበሰበሰ የኢህአዴግ ቡድን በመሆኑ
ኢህአዴጎቹ ያደጉበትን ክልልተኛ ፖለቲካ
ትተው ዴሞክራሲያዊይ እና ሃገራዊ ክብርን
እንዲቀበሉ አላደረጋቸውም፤
እንዲያውም
አጋጣሚውን
በመጠቀም
በማናለብኝነት
በየክልላቸው
የቡድን
ፍላጎታቸውን
የሚያስፈጽም
ታጣቂዎችን
በማደራጀት
ማእከላዊዩን መንግስት ከመፈታተን አልፈው
በሃገራዊ ሉዓላዊነታችን ላይ አደጋ እየሆኑ
መጥተዋል፤ ማእከላዊዩም መንግስት እነዚህን
ታጣቂ ሃይሎች ተገን አድርገው የሚፈጠሩትን
ስርዓት አልባ እንቅስቃሴዎች ለመቆጣጠር
ቢሯራጥም በድርጅት መስመራቸው የቀደዱት
ሰፊ ክፍተቶች በመኖሩ ችግሩን ለመፍታት
ከአቅማቸው በላይ እየሆነ መጥቷል። ይህ
በሚሆንበት ወቅት ለውጡን የሚመራው
ሃይል የተፈጠሩትን ችግሮች ሁሉ በመገምገም
ከሌላው አቅጣጫ ለተፈጠሩት ችግሮች ሁሉ
መፍትሄ ናቸው በሚል ህሳቤ ከዚህ በፊት
የቀረቡላቸውን የመፍትሄ ሃሳቦች (ለምሳሌ
ብሄራዊ እርቅ፤ የሽግግሩ መርሃ ግብር ወዘተ)
ወደ ህብረተሰቡ በማቅረብ እነዚህን የመፍትሄ
ሃሳቦች ከመፈተሽ ይልቅ አሁንም እንደ
ድሮዎቹ መሪዎቻችን በእልህ የኛን መንገድ
ብቻ ተከተሉ የሚለው የለውጡ ሃይል አካሄድ
አግኝተውት የነበረውን ድጋፍ እየሸረሸረው
ከመሄዱም በላይ ሃገሪቱን ከከፍተኛ አደጋ ላይ
እየጣላት ነው። ይገባኛል በኢህአዴግ ውስጥ
ያለው ሃይል የብቃት እና ያስተዳደግ ችግር
አለበት፤ በውስጣቸው ያለው ሽኩቻም ይህን
ሃገራዊ ሃላፊነት እንዲወጡ አያደርጋቸውም፤
ግን ኢትዮጵያ ማህጸነ ሰፍ ነች፤ ይህን ዓላማ
ስልጣን ሳይፈልጉ ከስልጣን ላይም ሳይቀመጡ
በህዝቡ ውስጥ ለማስረጽ እና ህዝባቸውን
በማቀራረብ በሃገሪቱም ሰላም ለማስፈን
የሚችሉ ብዙ ልጆች ስላልዋት ምነው እነ ዶ/ር
አብይ እድሉን ቢያመቻቹላቸው። የአጼው፤
የመንግስቱ እና የነመለስ ግትር የእልከኝነት

ወደ ገፅ 15 ዞሯል

$
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የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

ቅፅ. 1 - ቁ.30

ህዳር 2012

አስተሳሰባዊ...

(ከገጽ 12 የዞረ)

እንደ ሰሞኑ የዩኒቨርስቲዎቻችን እርስ በርስ
ግጭት፣ ያንኑ ግጭት ተከትሎ መከላከያና ፖሊስ
ምላሽ ይስጥ ቢባል ሟችና ቁስለኛን ማብዛት
ካልሆነ ፈጽሞ ጠላትነትን አያስቀርም፡፡ ቤተሰብ
እየተቆጣ ቢሄድ ሟች ይጨምራል፤ የትምህርት
ክፍለ ጊዜው እየተስተጓጎለና አንድ ጥፋት በሌላ
ጥፋት እየጨመረ የሚሄድ ዕድሉ የሰፋ ይሆናል፡
፡ አስተሳሰብ ላይ ቢሠራ ወይም የአስተሳሰብ
አሸናፊነት ቢሰፍን ግን መልካሙ ነገር እየቀጠለ
ይሄዳል፡፡ አስተሳሰብ አሸንፎ መልካም ነገር
እንዳይሰፍን የሚፈልጉ ፖለቲከኞች ግን ልዩነትን
ሲያሰፉ እንመለከታለን፡፡ ለዚህ ይመስለኛል
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቶሎ ወደ ኃይል
እርምጃ ከመግባት፣ ጥቂት ትዕግስት ማድረግ
እንደሚያስፈልግ ሲናገሩ የሰማናቸው፡፡ ይህም
የሚጠቀሙበት ጥበብ ክርስቶሳዊ እንጂ ሙሴያዊ
ባለመሆኑ ነው፡፡
እንደሚታወቀው ክርስቶሳዊ አስተሳሰብ ቀኝህን
ለሚመታህ ግራህን ማዞር ነው፡፡ ይኼ ግን
ጅልነት ሆኖ መታየት የለበትም ወይም ደግሞ
የዐመጸኞችን ድርጊት እያባባስክ ሆኖ መተርጎምም
የለበትም፡፡ ይልቁንም የዐመጸኛውን ውስጠኛ
እያሸነፍከው ነው፡፡ “መልካም ለሚያደርጉ
መልካም፣ ክፉ ላደረጉባችሁ ክፉ አድርጉባቸው
ይላል፤ እኔ ግን እላችኋለሁ ጠላቶቻችሁን
ውደዱ፣ ክፉ ለሚያደርጉ ክፉ ካደረጋችሁ
ከእነርሱ በምን ትለያላችሁ?” ይላል፡፡ ሐዋርያው
ጳውሎስም በተመሳሳይ ሲናገር፣ “ክፉን በመልካም
ነገር አሸንፉ እንጂ በክፉ አትሸነፉ” አለ፡፡ ስለዚህ
መሠረታዊ ነጥቡ ይሄ ጥበብ ምን ያህል ውጤት
እንደሚያመጣ ነው፡፡
የአባትና የልጅ ታሪክ ልንገርህ፣ ዳዊትና
ሰሎሞን ይባላሉ፡ እግዚአብሔር ዳዊትን የደም
ሰው መሆኑንና ቤተ-መቅደሱን ሊሠራለት
እንደማይችል በግልጽ ነግሮታል፡፡ ከመጽሐፉ
እንደምንረዳው ዳዊት ጦረኛና ደም አፍሳሽ የነበረ
ሰው እንደሆነ ነው፡፡ ልክ እንደ ሙሴ ኃይል
ያስቀደመ አካሄድ ይከተል ነበር፡፡ እርግጥ ነው
ዳዊት በቅርቡ ያሉ ወዳጆቹን ደም እንዳያፈስ
ሁልጊዜ ሲጠነቀቅ ቆይቷል፤ እንዲያም ሆኖ
ዳዊት ሠልፈኛና መንግሥቱን የገነባውም በደም
እንደሆነ ነው፡፡
በዙሪያው ያሉት ሀገራት አብዛኞቹ ጠላቶቹ
የነበሩት ዳዊት፣ በየጊዜው እየወጣ ሠልፍ
ይገጥማቸው ነበር፡፡ አንድ ጊዜም ሠልፍ ሳይሄድ
ቀርቶ ከሴት ጋር ወድቋል፡፡ ጠላትን ለመግዛትና
እስራኤልን
ባለፀጋ
ለማድረግ
በየጊዜው
ተዋግቷል፤ ያገኘውን በረከት ይሰበስባል ጎረቤት
ሀገራትን ፀጥ ረጭ ለማድረግ አብዛኛውን ጊዜ
ሠልፍ ሲያደርግ ኖሯል፡፡ ዘመኑን ሁሉ በውጊያና
በሠልፍ ጨረሰ፡፡ መጽሐፍ እንደሚናገርም
አርጅቶም እንኳ ጦርነት ላይ እንደነበር ነው፡
፡ ስላረጀም አንድ ጎበዝ ሊገድለው አሳደደው
ግን ኃያላኑ ደርሰውለት አዳኑት፡፡ “ዳዊት አንተ
እኮ የእስራኤል መብራት ነህ፤ ልታጠፋን
ትፈልጋለህን? አሉት፡፡ ከላይ እንዳየነው ዳዊት
የሚመራበት ጥበብ የውስጠኛን ዓለም አስተሳሰብ
ማሸነፍ እንዳልሆነ መረዳት ይቻላል፡፡
ልጁ ሰሎሞን ደግሞ መጣ፡፡ የሰሎሞን
የመጀመሪያ ሐሳብ ምንድነው? ተብሎ ቢጠየቅ
ጥበብ ነው፡፡ ለታላቁ ሕዝብ ምሪት ጥበብ
የሚያስፈልገው
መሆኑን
በማመን
ጥበብ
እንዲሰጠው እግዚአብሔርን ጠይቆታል፡፡ በጥበብ
ውስጥ ጠላቶችን ፀጥ ረጭ የሚያደርግ ሐሳባዊ
አሸናፊነት እንዳለ ቀድሞ የተረዳ ይመስላል፡፡
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ሐሳባዊ አሸናፊነት ለታላቅ ሕዝብ የተሰጠ ፀጋ
ነው፡፡ አሜሪካኖች በዘርና በቀለም የሰፋ ልዩነት
ቢኖራቸውም፣ ሀገራቸውን አንድ አድርገው
የዓለም መሪ ያደረጋቸው የአስተሳሰብ አሸናፊነትን
በማመናቸው ነው፡፡
ታላቅ አገር፣ ታላቅ ሕዝብ እና የረዥም ዘመን
ባለታሪክ ኢትዮጵያ፣ በአስተሳሰባዊ አሸናፊነት
መዝለቅ
እስካልቻለች
ድረስ
ታላቅነቷና
ባለታሪክነቷ ጥያቄ ውስጥ ይገባል፡፡ ሀገሪቱ
መኖሪያ መሬቷ ሳያንስ፣ ሕዝቡ የመጣበብ ስሜት
ተጭኖት እርስ በራሱ ይገፋፋል፣ ይዛረፋል፣
ይጋደላልም፡፡ ያደኑትን እንስሳ እየበሉ መልሰው
እርስ በርስ እንደሚባሉ አውሬዎች መስሏል፡፡
ከላይ
ያየነው
የሰሎሞን
መንግሥት፣
አስተሳሰባዊ
አሸናፊነት
በሰፈነበት
ጊዜ
በዙሪያውም ባሉ ሀገራት ሁሉ ሰላም ነበር፡
፡ መጽሐፉ እንደተናገረለትም “እግዚአብሔር
ከጠላቶቹ አሳረፈው” ይላል፡፡ ሰሎሞን እንዳባቱ
ሠልፍ ወጥቶ ምርኮ አይሰበስብም ይልቁንም
የማያውቃቸው ሀገራት መንግሥታት በየዓመቱ
166 ሰቅል ወርቅ ይልኩለት ነበር፡፡ ንግሥተ
ሳባ ኢየሩሳሌም ድረስ እንድትጓዝ ያደረጋት፣
ጥበበኛ ንጉሥ መሆኑን ዝናውን ሰምታ ስለነበር
ነው፡፡ ሰሎሞን በገቢና ወጪ ንግድ የተሣካለት
እና ጦረኛ ፈረሶችን እያደለበ፣ ለጎረቤት ሀገራት
ይሸጥ የነበረ የቢዝነስ ሰው ነበር፡፡ እሱ የፈረስ
ነጋዴ እንጂ አልተዋጋበትም፡፡ አንዳንድ ሰዎች
ለሰሎሞን የተሰጠው ጥበብ ንግግርና መጻፍ
መቻል ይመስላቸዋል ግን አይደለም፡፡ ሰላማዊ፣
የፀና ድንበርና መንግሥት ነው የመሠረተው፡
፡ አሜሪካኖች በሦስት መቶ ዓመታት የታሪክ
ጉዟቸው ኃያል ሀገር የመሆን ህልማቸውን
አሣክተዋል፡፡ አፄ ሚኒሊክ፣ ኢትዮጵያ የምትባል
ሀገረ መንግሥት ግንባታ አጠናቅቀው ነው
ያለፉት፡፡ ዳር ድምበሯንና ወሰኗን ከዚህ እስከዚያ
ብለው ለይተውታል፡፡ ስለዚህ አንዴ በተመሠረተ
ሀገረ መንግሥትና ድንበር ላይ ዛሬ እርስ በርስ
የሚያባላን አሳማኝ ምክንያት የለም፡፡ ቀደምት
የሀገሪቱ መሪዎች መንግሥታቸውን በጦር
መሣሪያ ገነቡ፡፡ አሁን ግን ለኛ የሚያስፈልገን
ሐሳብ ወይም አስተሳሰብ ነው፡፡ ባለንበት በ21ኛ
ክፍለ ዘመን በክልልና ድንበር ጦርነት የገባ
ሕዝብና ሀገር እኔ አልሰማሁም፡፡ ግሎባላይዜሽን
ወይም ሉላዊነት የተራራቁትን አቀራርቧል፣
የተከፋፈሉትን አዋኅዷል፡፡ ሻንጋይ ቪዛ ይዘን
የተለያዩ ሀገራት መጎብኘት የቻልነው፣ በዳር
ድንበር ታጥረን መቆየት አይቻለንም በሚል
የየሀገራቱና የሕዝቡ ውሳኔ መሠረት ነው፡፡
ዓለም እንዲህ ባለ የመዋሃድና አንድ የመሆን
ስሜት ውስጥ እያለ እኛ ደግሞ ታሪክ የሰጠንን
አብሮ መኖርና ድንበር ከፋፍለን፣ በኋላ ታሪካችን
ኹከት ውስጥ ገብተናል፡፡ ማኅበረሰቡ ይህ
ድርጊት አውሬያዊ እንጂ ሰብኣዊ አለመሆኑን
ተረድቶ ከግጭት አዙሪት መወጣት አለበት፡፡
ቀደም ባለው ንግግሬ አጽንዖት ለመስጠት
እንደሞከርኩት፣ የሰው ልጅ ሁለቱን ዓለማት
ለይቶ አስተሳሰባዊ ዓለም ላይ ያለውን ምሥጢር
ተረድቶ፣ ሰዋዊ ገዢነቱን ከተቀበለ ሁሉም
ፀጋ ይሆንለታል፡፡ በአንፃሩም ከአካላዊ ዓለም
የሚጀምር ሐሳብ ግን ጠላትነትን የሚያስፋፋ
አውሬያዊነት ነው፡፡ የአውሬ ሠፈር ደግሞ
በሰላም ውሎና አድሮ አያውቅም፡፡
ጥያቄ፡- ዳዊት ንግሥናውን የጀመረው ጎልያድን
በመግደል
እንደሆነ
ይታወቃል፡፡
ጎልያድ

ወደ ገፅ 28 ዞሯል

$

ዶ/ር አብይ...

(ከገጽ 3 የዞረ)

አዲሱ ውህድ ፓርቲ በአንዳንድ ክልሎች
ድጋፍ ቢያጣ እንኳ በምርጫው ስልጣን
እንዳያጣ እንደ ኢዜማ ካሉ ህብረ
ብሄራዊ ድርጅቶች ጋር እስከ መዋሃድ
ሊሄድ ይችላል። አዲሱ ውህድ እና
ኢዜማ ግንባር ፈጥረው ከተዋሃዱ
በብሄር ተደራጅተው ከሕውሃት ጎን
የሚቆሙትን
ኃይሎች
ለመገዳደር
አቅም
ይፈጥርላቸዋል።
ሌሎችም
አዎንታዊ
ገጽታዎችን
መዘርዘር
ይቻላል፤

አሉታዊ
ኢህአዴግ ወደ ውህድ መሄዱ እራሳቸውን
ከክልልነት ወደ እራስ ገዝ መንግስትነት
ለማሸጋገር ቀን ለሚቆጥሩ የክልል
እና አክራሪ የብሔር ድርጅቶች እራስ
ምታት ስለሚሆን ግጭቶች የመበራከት
እድላቸው ሰፊ ሊሆን ይችላል፤ ይህን
ተከትሎ
የሚቀሰቀሱት
ግጭቶች
ደግሞ ከፊታችን የሚመጣውን ምርጫ
በታሰበለት ጊዜ እንዳይካሄድ ምክንያት
ይሆናል፤ ምርጫው በጊዜው ሊካሔድ
የማይችልበት
ሁኔታ
ከተፈጠረም
ይህንንም እንደ እድል አሰፍስፈው
የሚጠብቁ ኃይሎች ሕጋዊ መሰረት
በሌለው አስተዳደር አንተዳደርም የሚል
ሌላ ቅራኔ ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ፤
የምርጫው መራዘም በአገሪቱ ውስጥ
አለመረጋጋት እንዲሰፍን ከማድረጉም
ባሻገር የፖለቲካ ምክዳሩንም ሊያጠበው
ይችላል። ህውሃትን ጨምሮ ውህደቱን
ከወዲሁ እየተቃወሙ ያሉ ኃይሎች
በተጠናከረ
መልኩ
ተቀናጅተው
የሚፈጥሩት እንቅፋት የኢትዮጵያን
አንድነት አደጋ ላይ ሊጥል ይችላል።
ግራም ነፈሰ ቀኝ የኢህአዴግ ውህድ
መሆን እና ብሔር ተኮር የሆነውን
አደረጃጀት
ወደ
ህብረብሔራዊነት
እንዲያድግ
ማድረግ
ብዙ
መንገጫገጮችን ቢፈጥርም ኢትዮጵያን
ለመታደግ የተሻለ አማራጭ መንገድ
ነው ብዮ አምናለሁ። የኢህአዴግን
ውህድ መሆንም ሆነ የኢዜማ ዜጋ
ተኮር ፖለቲካ ማራመድ ያስደነበራቸው
አክራሪ ብሔረተኞች አህዳዊ ሥርዓትን
መጣብህ እያሉ ሕዝቡን ለማደናበር
የጀመሩት እዮዮ ቀጣዩ የአገሪቱን
ፖለቲካ እጅግ ውጥረት የተሞላው
እና
መናቆሮችም
የሚታዩበት
እንደሚያደርገው ከወዲሁ መገመት
ይቻላል።
የብሔር
ፌደራሊዝም
ነጋዲዎች
አገሪቱን የግጭት ቀጠና እንዳያደርጓት
እና ሕዝቡንም ወደ እርስ በርስ ግጭት
እንዳይመሩት ከወዲሁ በቂ እና ሰፊ
ዝግጅት ማድረግ የግድ ይላል::

የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

ቅፅ. 1 - ቁ.30 ህዳር 2012

ፖለቲካ እንደ...

(ከገጽ 27 የዞረ)

ንግድ አባል ስለመሆኗ አስፈላጊነት እየተጠናና
ሌት ተቀን በዚህ ዙሪያ እንደሚሰራ ይወራል።
የህዝቡ አንገብጋቢ ጥያቄዎች መሰረታዊ ነገሮችን
ማሟላት ነው በሚለው መርህ ፈንታ ሁሉንም
ነገር ገበያ ይፈታዋል በማለት አሁንም አገዛዙ
የእነ ዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅትንና የዓለም
አቀፍ አማካሪ ድርጅቶችን ምክር በመስማት
ህዝባዊ ሀብት ወይም ብሄራዊ ሀብት በማይፈጥሩ
ነገሮች ላይ ያተኩራል። በየጊዜው ከውጭ
እየተጋበዙ የሚመጡ የታወቁ ኤክስፐርቶችና
ከታወቁ የዓለም አቀፍ አማካሪ ድርጅቶች ጋር
የሚሰሩ
የውጭ
አገር
ዜግነት
ያላቸው
ኢትዮጵያውያን በኤክሰፐርትነት ስም የሚሆን
የማይሆን ምክር በመስጠት የፖለቲካ ኤሊቱን
እያሳሳቱት ነው። በተለይም „በብዛት እየተንጋጉ
የሚመጡ“ ቱሪስቶችን ሊያስተናግድ የሚችል በቂ
ሆቴል ቤት የለም በማለት ገንዘብ ያለውን በምርት
ክንውን ላይ ከመሰማራት ይልቅ ሆቴል ቤቶች
እንዲሰራ ይደረጋል። በሆቴል ቤቶች ጋጋታና
በሰው ብዛት የተነሳ በተለይም በአዲስ አበባ ውስጥ
ለህዝቡ በቂ ውሃና መብራት ማዳረስ የማይቻልበት
ሁኔታ ተፈጥሯል። በተለይም ከአንዳንድ አገሮች
ምሳሌ ስንወሰድ ልክ እንደ ሌሎች የአፍሪካ አገሮች
መንግስታትም የአገራችን አዲሱ አገዛዝ ብሄራዊ
ኢኮኖሚ ለመገንባት አገሪቱ ያላትን የሰው ኃይልና
ጥሬ-ሀብት ከማንቀሳቀስ ይልቅ የህዝቡ አትኩሮ
በሌሎች ነገሮች ላይ እንዲጠመድ ያደርጋል።
ለምሳሌ ጀርመን በሁለተኛው ዓለም ጦርነት
ማብቂያ ላይ በአሜሪካኖችና በእንግሊዞች የቦንብ
ድብደባ አብዛኛው ከተማዎቻቸው ከሰማንያ በመቶ
በላይ ወድመዋል። ህዝቡ የሚበላውና የሚጠጣው
አልነበረውም። መብራትም ሆነ ማሞቂያ ማግኘት
አይችልም ነበር። እናቶች የሚበሉት ነገር
ከማጣታቸው የተነሳ ልጆቻቸውን ለመመገብ
ድንች እንደምንም ፈልገው ካመጡ በኋላ እነሱ
ልጣቹን በመብላት ለልጆቻቸው ፍሬውን ያበሏቸው
ነበር። ከእንደዚህ ዐይነቱ የብሄራዊ ውርደት
ለመላቀቅና በሁለት እግራቸው ለመቆም ጀርመኖች
የውጭ
አማካሪዎችን
ምክር
አልጠየቁም።
በእርግጥ በነበረው የፖለቲካ ሽንፈት የተነሳ
የአሜሪካኖች ተፅዕኖ ነበረባቸው። በጊዜው ወደ
1.7 ቢሊዮን ዶላር የሚሆን የማርሻል ዕርዳታ
በመባል የሚታወቅ እንዳገኙም ግልጽ ነው።
ጀርመን እንደገና ለማንሰራራትና ዛሬ ያለችበት
ደረጃ ለመድረስ የማርሻል ዕርዳታ ሳይሆን ወሳኙ፣
ወሳኙ ለማደግ ያላቸው ውስጣዊ ፍላጎትና
ድርጅታዊ ችሎታ ነው እዚህ ደረጃ ላይ እንዲደርሱ
ያስቻላቸው። በመሆኑም 15 ዓመታት ባልሞላ
ጊዜ ውስጥ የፈራረሱ ከተማዎቻቸውን እንደገና
በመገንባት
ለመነሳት
ችለዋል።
የፈራረሱ
ኢንዱስትሪዎቻቸውን
በመገጣጠምና
በአዲስ
መልክ
በማዋቀር፣
በተለይም
ከ1970ዎቹ
መጀመሪያ ጀምሮ ወደ ውጭ በሚልኩት
የኢንዱስትሪ ምርት መንጥቀው ለመውጣት
ችለዋል። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የውጭ ንግድ
ሚዛናቸው የትርፍ ትርፍ የሚያገኝ ነው።
የታወቁና የሚወደዱ መኪናዎችን በማምረት
የመነጠቀ ቴክኖሎጂ ባለቤት ለመሆን በቅተዋል።
በማሺን ቴክኖሎጂ የሚወዳደራቸው የለም።
አስራስድስቱም ክፍለ-ሀገሮች ወይም ፌዴራል
መንግስታት በእኩል ደረጃ ያደጉ ሲሆን፣
እያንዳንዱ የፌዴራል መንግስት ዋና ከተማ
የጠቅላላው የጀርመን ዋና ከተማ የመሆን አቅም
አለው። በሁሉም ከተማዎች ውስጥ የተወሳሰቡ
የህዝብ ማመላለሻዎች ተስፋፍተዋል። ስለሆነም
ይህንን ሁሉ ዕድገት ለመቀዳጀትና ብዙ የውጭ
አገር ሰዎችን ለማስተናገድ የቻሉት በተከታታይ
በመስራትና
ስትራቴጂካሊ
በማሰብ
ነው።
ጭቅጭቅን ሳይሆን ስራን በማስቀደምና በዕቅድ

በመስራት ነው። ወደ ሌሎች አገሮችም ስንመጣ
ተመሳሳይ
ሁኔታንና
በራስ
መተማመንን
እንመለከታለን።
ራሺያኖች
በአንደኛውና
በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ወቅት ከተደበደቡና
በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ ካለቀባቸው በኋላ
ጦርነቱን በድል በመወጣት ከተማዎቻቸውን
እንደገና መልሰው በመገንባትና ሰፊውን ህዝብ
በስራ ላይ በማሰማራትና ከድህነት በማላቀቅ
በአጭር ጊዜ ውስጥ የአቶም ቴክኖሎጂ ባለቤት
ለመሆን በቅተዋል። ራሺያኖች እንደምዕራብ
አውሮፓ አገሮች የማርሻል ዕርዳታ አላገኙም።
ዕድገታቸውም በራሳቸው መተማመንና ዕውቀት
እንዲሁም ጥሬ-ሀብት ላይ የተመሰረተ ነው።
ቻይናዎች በ1949 ዓ.ም ድልን ሲቀዳጁ 500
ሚሊዮን ህዝብን በማደራጀትና ከረሃብ በማላቀቅ
ነው ዛሬ የደረሱበት የቴኮኖሎጂ ዕድገት ደረጃ ላይ
ለመድረስ የበቁት። ሰሜን ኮሪያ በአሜሪካን ቦንብ
ከተማዎቿ እንዳለ ከተደመሰሱና በጠቅላላው ኮሪያ
ውስጥ አራት ሚሊዮን ህዝብ ከሞተ በኋላ
ከተማዎቿን እንደገና መልሳ በመገንባት ዛሬ
የባሊስቲክ ሚሳይል ባለቤት በመሆን ማንም
ሊያጠቃት አይችልም። እንደዚህ ስል ስርዓቱን
መደገፌ ሳይሆን ከሀፍረት ለመውጣት ያደረጉትን
ጥረትና በራሳቸው ላይ መተማመናቸውን ብቻ
ለማሳየት ነው። ወደ እኛ አገር ስንመጣ
የሚካሄደው ፖለቲካ የዩልኝ ፖለቲካ ይመስላል።
ኃይልን የሚሰበስብና ህዝቡን በረድፍ በረድፉ
እንዲደራጅ የሚያደርግ ሳይሆን የሚበታትንና
በፍርሃት ዓለም ውስጥ እንዲኖር የሚያደርገው
ነው። በራሱ ላይ እንዳይተማመንና ነፃነት
እንዳይሰማው እየተደረገ ነው። የፖለቲካው ኤሊት
በቁም ነገርና በሚያስፈልጉ ነገሮች ላይ ከማትኮር
ይልቅ በሚሆን በማይሆን ነገር ላይ ጊዜ ያባክናል።
ሁለ-ገብ ፖሊሲ አውጥቶ የተትረፈረውን የሰው
ኃይልና የጥሬ-ሀብት ከማንቀሳቀስ ይልቅ በነጥብ
በነጥብ በሚካሄዱ ነገሮች ላይ ብቻ በደስታ
ይረካል። ከዚህ ስንነሳ አጠቃላዩ ፖለቲካ ከብርሃን
ይልቅ ሙቀት የበዛበትና የሚለበልብ ነው ለማለት
እቃጣለህ። ከዚህ ዐይነቱ ሁኔታና አስተሳሰብ
እስካልተላቀቅን ድረስ ዕውነተኛ ዕድገት ማየት
አንችልም። ስለሆነም ከሁለት ነገሮች አንዱን
መምረጥ የጊዜው አንገብጋቤ ጉዳይ ነው። ወይ
በትናንሽ ነገሮች ላይ ማትኮርና እየተተራመሱ
መኖር፣ አሊያም ደግሞ ከውጭ ተፅዕኖ የሚያላቅቅ
ሁለ-ገብ የኢኮኖሚ ፖሊሲ በመከተል ታሪክ ሰርቶ
ማለፍ።
መደምደሚያ!
በአጠቃላይ
ሲታይ
ህዝባችንና አገራችን ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካ
አጣብቂኝ ውስጥ ገብተዋል። ከመንግስቱ በሻገር
በኢትዮጵያ ስም የሚነገዱና የሚምሉ፣ በሌላ ወገን
ደግሞ የአገራችንን ታሪክ የሚክዱ፣ አንድ
የሚያደርገን ታሪክ የለንም በሚሉት መሀክል
የፖለቲካው አየር ታምቋል። በዚህ ላይ አገሪቱ
ጥራትን ሳይሆን ውዝንብርን በሚያስከትልና
ህዝቡን ግራ በሚያጋቡ ኤክስፐርቶች ነን ባዮች፣
የዚህም ሆነ የዚያ ሃይማኖት ዕምነት ተከታዮች
ነን ባዮች፣ የሚሆነውን የማይሆነውን እያወሩ
በተለይም ወጣቱን በሚያሳስቱ ኃይሎች ከፍተኛ
ውዥንብር እየተነዛ ነው። አገሪቱ ወዴት
እንደምትጓዝ በቀጥታ ማወቅ የማይቻልበት ወቅት
ላይ ወድቀናል። እነዚህ ሁሉ ኃይሎች በአንዳች
ቲዎሪና ፍልስፍና ወይም ሳይንስ ተመርኩዘው
ስለማይንቀሳቀሱ በትክክል አቋማቸውን ለማወቅ
በጣም አስቸጋሪ ሆኗል። ቀለም የሌላቸው፣
ከፖለቲካ ወይም ከርዕዮተ-ዓለም አንፃር ሲመረመሩ
እንደዚህ ዐይነቱን አቋም ነው የሚያራምዱት፣
ስልጣንም ላይ በሚወጡበት ጊዜ ይህንን
የሚመስል ፖሊሲ ነው ተግባራዊ ለማድረግ
የሚፈልጉት ብሎ መናገር በፍጹም አይቻልም።
ይህ ዐይነቱ ግልጽነት የሌለውና በአንዳች ዐይነት
ፍልስፍና ወይም ሳይንስ የማይደገፍ ፖለቲካ
የሰውን አስተሳሰብ በአየር ላይ ተንሳፎ እንዲቀር
ከማድረግ በስተቀር የነፃነቱንና የዕድገቱን መንገድ

ማሳየት የሚችል አይደለም። ከዚህ በተጨማሪ
በጣም አደገኛ የሚሆነው በውጭ ኃይሎች
በመደገፍና ገንዘብ እንዲፈስላቸው በመደረግ
ወጣት ኃይሎችን በጥላቻ መንፈስ የሚቀሰቅሱ
ኃይሎችን መዋጋቱ ነው። ከዚህ ሁሉ ሁላችንንም
የሚያሳስበው ጉዳይ በተለይም ምሁር ነኝ የሚለው
ለህዝቡ አቅጣጫ ለመስጠት የሚያስችለው
ፍልስፍና ሊያፈልቅና ሊያዳብር አለመቻሉ ነው።
አብዛኛው
የውጭ
ኃይሎችን፣
በተለይም
የአሜሪካንን የበላይነት የተቀበለ ይመስላል። ከዚህ
ውጭ የኢትዮጵያን ፖለቲካ መወሰን አይቻልም
ብሎ ደምድሟል። ይህ ዐይነቱ በራስ ላይ ዕምነት
ማጣትና በውጭ ኃይሎች ላይ መተማመንን
መፍጠር ለነፃነትና ለዕውነተኛ ህብረተሰብአዊና
የኢኮኖሚ ዕድገት የሚደረገውን ትግል እጅግ
አስቸጋሪ ያደርገዋል። እንደምናየው የምዕራቡ
ድጋፍ በተለይም የአሜሪካን ኢምፔሪያሊዝም
በአገራችን ውስጥ ባለፈው 27 ዓመታት ዘራፊና
አምባገነናዊ መንግስት እንዲፈጠርና ህዝባችንን
እንዲጨቆንና ፍዳውን እንዲያሳይ ነው ያደረገው።
አሜሪካ አንድን መንግስት የሚደግፈው አገዛዙ
ጦርነት
እስካካሄደለትና
ህብረተሰብአዊ
ዝብርቅርቅነት እንዲመጣ ካደረገለት ብቻ ነው።
ቢያንስ ቻይናዎች የተሻለ ስራ ይሰራሉ። ከምዕራቡ
የካፒታሊስት ዓለም አሳሳችና አገር አፍራሽ
ፖለቲካ በመማር አንዳንድ ፕሮጀክቶችን ይሰራሉ።
አሜሪካን የአፄ ኃይለስላሴ ወዳጅ በነበረበት ጊዜና፣
ህውሃትን አቅፎ ደግፎ ህዝባችንን ረግጦ እንዲገዛ
እስካደረገበት ጊዜ ድረስ „ይሰጥ ከነበረው ድጋፍ“
ከቻይናው ጋር ሲወዳደር ከቻይና የሚመጣው
ድጋፍና ተግባራዊ የሚሆነው ፕሮጀክት በብዙ
እጅ የተሻለ ነው። ይሁንና ግን ይህ ዐይነቱ አካሄድ
ዕውነተኛ ነፃነትና ሁለ-ገብ የሆነ የኢኮኖሚ
ዕድገትን የማምጣት ኃይል የለውም። ያም ሆነ
ይህ የአሜሪካን ወንጀል በግልጽ እየታየና፣ ከዚያ
በሚመጣውም የኢኮኖሚ ፖሊሲና ተግባራዊነቱ
አገራችንን ብቻ ሳይሆን ሌሎች የላቲን አሜሪካ
አገሮችም
በሚታመሱበት
ጊዜ
ሁላችንም
አሜሪካንን እንደ ነፃ አውጭና የዲሞክራሲ ብርሃን
አፈንጣቂ ኃይል አድርገን ተቀብለናል። ይህንን
ሁሉ ዐይነቱን የፖለቲካ ውዥንብርና መወናበድ
መቋቋም በፍጹም አይቻልም። በተለይም ሰው
በግልጽ ለመወያየትና ለመከራከር በማይፈልግበት
ሁኔታ ውስጥ ኃይልን መጨረስ ብቻ ነው ትርፉ።
የራስን ህይውት እያበላሹ መታገልና ይህንን ሁሉ
ግፊትና ቲዎሪ-አልባ አካሄድ መቋቋም በፍጹም
አይቻልም። የአንድ ህብረተሰብ ትግል ውጤታማ
ሊሆን የሚችለው የአስተሳሰብ አንድነት(Unity of
Thought) ሲኖር ብቻ ነው። የአስተሳሰብ አንድነት
ሲኖርና፣ በተለይም በአሁኑ የውዥንብር ዓለም
የአስተሳሰብ ጥራት ብቻ ሳይሆን ተከታታይነት
ያለው የጠራ አስተሳሰብ ሲሰራ ለህብረተሰብአዊ
ለውጥ የሚደረገው ትግል መልክ ሊይዝ ይችላል።
ለተከታታና ጥራት ለሚኖረው ስራ ደግሞ
የማቴሪያል ሁኔታዎች መዘጋጀት አለባቸው።
ሳይንሳዊና ተግባራዊ ሊሆኑ የሚችሉ ጽሁፎችን
በተከታታይነትና ጥራትነት ባለው አቀራረብ
በየጊዜው ለንባብ ማቅረብ ያስፈልጋል። ጋዜጣ
ወይም መጽሄት ወይም ለዚህ ዐይነቱ አስተሳሰብ
ማስተጋቢያ የሚሆን ልዩ ዐይነት ድህረ-ገጽ
ለማዘጋጀት የሰው ኃይልና የማቴሪያል ሁኔታ
በበቂው መዘጋጀት አለባቸው። ይህ ሁሉ ነገር
በአንድና በሁለት ሰዎች ትከሻ ላይ የሚወድቅ
ሳይሆን የብዙ ሰዎችን ቆራጥና ተከታታይነት
ያለው ተሳትፎ የሚጠይቅ ነው። ይህ ጉዳይ ደግሞ
ዞሮ ዞሮ መደራጀትንና ለአንድ ዓላማ መቆምን
ይጠይቃል። አንድ አገር በአክቲቪስቶችና እዚህና
እዚያ
በሚደረግ
ንግግር
አይደለም
ነፃ
የምትወጣው። ጥራትና ተከታታይነት ባለው ስራ
እንጂ!! መልካም ግንዛቤ !!
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የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

ቅፅ. 1 - ቁ.30

ህዳር 2012

ፖለቲካ እንደ...

(ከገጽ 25 የዞረ)

ስልጣንን ከተቀናጀ በኋላ የኢትዮጵያ ህዝብ
ከፊዩዳሉ ስርዓት በባሰ ሁኔታ ውስጥ እንዲወድቅ
ተደርጓል። ሃይማኖትን ይፈራ የነበረው ህዝብ
እሴቱ ስለተበጣጠሰበት በአፍ ካልሆነ በስተቀር
እንዳያምን ተገዷል። ባጭሩ ያረጀና በዝባዥ
ስርዓት በመባል የሚታወቀው ፊዩዳላዊ አገዛዝ
ከወደቀ በኋላ የኢትዮጵያ ህዝብ ወደ ዘመናዊነትና
ወደ ስልጣኔ አላመራም። አስከፊና አረመኔ ወደ
ሆነ ስርዓት ውስጥ እንዲወድቅ ነው የተደረገው።
በዚህ መልክ የስንቱ ቤት ፈረሰ። ስንትና ስንት
ሰው ተገደለ። ስንቱስ እንዲያብድ ተገደደ። ነገሩን
በሰከነ መልክ ለመረመረ በዓለም ታሪክ ውስጥ
አንድ
ማህበረሰብ
በዚህ
ዐይነት
መልክ
የተበወዘበትና ምስቅልቅሉ የወጣበት አገር በፍጹም
የለም። ከውጭ በመጣ ኃይል እንኳን የአንድ አገር
እሴት በዚህ መልክ አይፈራርስም። በዘመነ
ፋሺዝም ዘመን በአውሮፓ ምድርም ውስጥ
እንደዚህ ዐይነቱ አገርን መበወዝና ደብዛው
እንዲጠፋ የተደረገበት አገር የለም። ይህ ነው የእነ
መለስና የሻቢያ መሪዎች፣ ዛሬ ደግሞ የኦነግ
ጽንፈኞች የስራ ውጤት። ከዚህ ስንነሳ የወያኔ፣
የሻቢያና የኦነግ መሪዎች ስልጣኔን የሚጠሉ ብቻ
ሳይሆን እራሳቸውም ሰው መሆናቸውን የተገነዘቡ
አይደሉም። በጭንቅላታቸውና በልባቸው ውስጥ
ምንም ፀፀጥና ርህራሄ የማይሰማችው፣ የሰው
ልጅና ተፈጥሮ ምን እንደሆኑ ያልተረዱና
የማይረዱ
ናቸው።
መንፈሳቸው
ለጥበብ፣
ለሙዚቃና ለስነ-ጽሁፍ የተዘጋጀ አይደለም።
ስሜታቸው የደነዘዘ ከመሆኑ የተነሳ ሌላውን
በማሰቃየትና በመግደል ብቻ ነው የሚደሰቱት።
እንደነዚህ ዐይነት ሰዎችን ለመለወጥና በህብረተሰብ
ግንባታ ውስጥ ለማሳተፍና ሚናም እንዲኖራቸው
ማድረግ በፍጹም አይቻልም። ከእነሱ ጋር
መጨቃጨቅ ወይም እነሱን መለማመጥ ጊዜን
ማባከን ብቻ ነው። ተጨባጭ ሁኔታዎችን
በትክክል ማንበብ አለብን ስንል የወያኔ አገዛዝ
ዘመንንም በትክክል መረዳት ያለብን ይመስለኛል።
ህውሃት የአብዮታዊ ዲሞክራሲን ስርዓት ነው
ሲያራምድ የነበረው፣ የኢኮኖሚ ፖሊሲውም
ሶሻሊስታዊ የዕቅድ ወይም የዕዝ ኢኮኖሚ ነው
እያሉ በአገራችን ምድር ያልነበረን ስርዓት
ማንበብና በዚህ ዙሪያ ትግል እንዲደረግ ማድረግ
እጅግ የተሳሳተ አመለካከት ነው። የወያኔ አገዛዝ
በኒዎ-ሊበራል የኢኮኖሚ ፖሊሲ አማካይነት ወደ
ዘራፊ መንግስትነት የተለወጠ ነው። በሌላ
አነጋገር፣ በዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅትና(IMF)
የዓለም ባንክ፣ በዓለም አቀፍ አማካሪ ኩባንያዎችና
በዓለም ኮሙኒቲው በመመከርና በመታገዝ
የመንግስትን ሀብቶችን ወደ ግል ማዘዋወር(Privatization) በሚል ሽፋን ስም የወያኔ ሰዎች እጅ
ውስጥ የወደቀና፣ ብዙ ሀብት ወደ ትግሬ እንዲፈስ
የተደረገ ነው። ይህ ዐይነቱ ዘረፋ ወደ ፋሺዝምነት
ወደ ተለወጠ የመንግስት መኪና በመታገዝና
በውጭ ኃይሎች በመመከር በአገራችን ምድር ላይ
ልዩ ዐይነት የኢኮኖሚና የፖለቲካ ግኑኝነት
እንዲፈጠር ያደረገ ነው። ስርዓቱ በዓለም አቀፍ
ካፒታሊዝም ስር እንዲወድቅ በመደረግ በተለይም
የአገራችን ወጣት ሴቶች አበባ ተካይ እንዲሆኑ
የተደረገበትና፣ ገበሬው ከመሬቱ እየተፈናቀለ
የአገራችን መሬት ለውጭ አልሚዎች በመሰረቱ
አጥፊዎች በመሰጠት ሩዝና ስንዴ እየተመረተ
ወደ ውጭ የሚጋዝበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው።
የሰሊጥ ተከላ መስፋፋትና በወያኔ ስዎች ቁጥጥር
ስር በመሆን ወደ ውጭ እንዲላክ ማድረግ፣
የሽንኮራ አገዳ መትከልና ስኳርን እያመረቱ ወደ
ውጭ መላክ…ወዘተ. ይህ ዐይነቱ የኢኮኖሚ
ፖሊሲ ከአብዮታዊ ዲሞክራሲና ክደቬሎፕሜንታል
ስቴት ጋር የሚያይዘው በፍጽም አንዳችም ነገር
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የለም። ስለሆነም ዛሬ በአንዳዶች የሚሰጠው
ትንተናና በዶ/ር አቢይ ርዕዮተ-ዓለሙን ከአብዮታዊ
ዲሞክራሲ ወደ ብልጽግና ራዕይ ለመለወጥ
ዝግጅት እየተደረገ ነው የሚለው እጅግ የተሳሳተና
ተጨባጭ ሁኔታዎችን የማያንጸባርቅ ነው። ከዚህ
ስንነሳ አብዮታዊ ዲሞክራሲ በባህርይው ፀረዲሞክራሲ ነው የሚለው አባባል ትክክል
አይደለም። ፅንሰ-ሃሳቡ በራሱ ፀረ-ዲሞክራሲ
ሊሆን በፍጹም አይችልም፤ እራሳቸው ይህንን
ዐይነት
“ርዕዮተ-ዓለም“-ርዕዮተ-ዓለም
ብለን
ከጠራነው- የፈጠሩትና እነከተላለን የሚሉት
ሰዎች ናቸው ፀረ ዲሞክራሲና ፀረ ነፃነት ኃይሎች።
ስለሆነም አንድ ድርጅት ስሙን ከአብዮታዊ
ዲሞክራሲ ወደ ብልጽግና ስለለወጠ ያኔውኑ
ዲሞክራት በመሆን የተቀደሰ ስራ ይሰራል ማለት
አይደለም። ይህማ ቢሆን ኖሮ ስማቸውን የለወጡ
መንግስታትም ሆነ ፓርቲዎች ለህዝቦቻቸው
ብልፅግናና ዕውነተኛ ነፃነትን ባመጡ ነበር። የስም
መለወጥ ለምን መሰረታዊ የአስተሳሰብና የአሰራር
ለውጥ ሊያመጣ እንደማይችል በምሳሌ ላስረዳ።
ለምሳሌ አበበ የሚባል ሰው በጣም ተንኮለኛ ነው።
በሰው ላይ ተንኮል ለመስራትና ለመጉዳት ሲል
የማያወጣው የማያወርደው ነገር የለም። ተንኮል
ከባህርይው ወይም ከደሙ ጋር የተወሃደ ስለሆነ
ሁሉንም ባይሆን አንዳንዶችን ለመጉዳት ሲል
የማያውጠነጥነው ነገር የለም። በዚህም ስራው
በብዙ ሰዎች የተጠላና የሚያቀርቡትም አይደለም።
አንድ ቀን ብልጭ ይልበትና ከዚህ ተንኮሌ በምን
ዘዴ ልላቀቅ ብሎ ያወጣል፣ ያወርዳል። ሲያወጣ
ሲያወርድ ስሜን በበለጠ ብቀይረው የተንኮል
ባህርዬ ይለቀኝ ይሆናል ይልና ስሙን በበለጠ
ይቀይራል። ይሁንና ግን ስሙን ወደ በለጠ
የቀየረው አበበ ባህርይው አለቅ ብሎት ሌላ ተንኮል
ይሰራና ሰውን ይጎዳል። ይህም የሚያሳየው ከአበበ
ጭንቅላት ውስጥ የተተከለ መጥፎ ባህርይ ስሙን
በመቀየሩ ቀናና ለሰው ልጅ ጥሩ ነገር የሚያስብ
ሊሆን አልስቻለውም። አበበ ከዚህ ዐይነት ተንኮለኛ
ባህርይው ሊፈወስ የሚችለው ምናልባት የብዙ
ዐመታት ቴራፒ ካደረገ በኋላ ይሆናል። ይህም
ቢሆን የማይሳካበት ጊዜ አለ። በተለይም
ዕድሜያቸው በገፋ ሰዎች ላይ በቴራፒ መጥፎ
ባህርይን መፈወሰ አይቻልም። ስለሆነም የስም
መለወጥ አይደለም አንድን ሰው ዲሞክራት
የሚያደርገው። በሳይንሱ ዓለምም እንደዚሁ አንድ
በጭንቅላት
ውስጥ
የተቀረጸን
የአሰራርና
የአስተሳሰብ ስልትን ለመለወጥ እንደማይቻል
ፖለናዊው የሚክሮ ባይሎጂስትና ፈላስፋው
ፕሮፌሰር ሉድዊክ ፍሌክ ያረጋግጣል። አብዛኛውን
ጊዜ አንድ ላይ ሆነው የሚሰሩና አንድ የአሰራር
ስልትን ያዳበሩ ሌላ የተሻለና የበለጠ ችግር ፈቺ
የሆነ የአሰራር ዘዴ በሚፈጠርበት ጊዜ ወይም
ደግሞ ያለም ቢሆን ከአስተሳሰባቸው ጋር
ከተዋሃደው የአሰራር ስልታቸው በፍጹም ሊላቀቁ
አይችሉም ይላል። ይህንን ዐይነቱ አንድ ዐይነት
የአሰተሳሰብ ስልት መፈጠርና በጭንቅላት ውስጥ
መቀረጽ ፕሮፈሰር ሉድዊክ ፍሌክ „የአስተሳሰብ
ስታይልና
የአሰታሳሰብ
ጋርዮሽነት“
ብሎ
ይጠራዋል። ይህንን ዐይነቱን አስተሳሰብ ቶማስ
ኩህንም ዘ ስትራክቸር ኦፍ ሳይንቲፊክ ሬቮሉሽን
በሚለው መጽሀፉ ውስጥ ያረጋግጠዋል። ካተ
ራዎሮዝም( Kate Raworth) ዘ ደግነት
ኢኮኖሚክስ( Doughnut Economics-Seven
Ways to Think Like a 21st-Century Economist) በሚለው ግሩም መጽሃፏ ውስጥ
ሃሳባቸውን ትጋራለች። በእነሱ ሳይንሳዊ ምርምርና
ውጤት ይህ ዐይነቱ የአስተሳሰብ ጋርዮሽነት
በተለይም የኒዎ-ሊበራል ኢኮኖሚ ቲዎሪንና
ፖሊሲን በሚያራምዱ ኢኮኖሚስቶች ዘንድ
የተለመደና በፖሊሲው አማካይነት በየአገሮች
ውስጥ ህዝባዊ ሀብት ሳይሆን ድህነት ቢፈጠርም
ይህ ብቻ ነው ትክክል ነው በማለት በአንድ አገር
ውስጥ ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እንዲያም

ሲል ፖለቲካዊ ቀውስ እንዲፈጠር ያደርጋሉ።
ሰሞኑን በኢኳዶር፣ ቺሌና አርጀንቲና የምናየው
ይህንን
ዐይነቱን
ከአስተሳሰብ
ጉድለት
የሚፈጠረውንና ተግባራዊ የሚሆን የኢኮኖሚ
ፖሊሲና የኢሊቶች ዕብደት የሚያመጣውን
ህብረተሰብአዊ ቀውስ ነው። ባጭሩ ኢህአዴግ
ስሙን ከአብዮታዊ ዲሞክራሲ ወደ ብልጽግና
ፓርቲ በመለወጡ አባላቱ፣ በተለይም አመራሩ
ከመቅጽበት ቅዱስ በመሆን ለሰፊው ህዝብ
ብልጽግናን ሊያመጡለት በፍጹም አይችሉም።
በተለይም እንደ ወያኔ ዐይነቱ ከአረመኔያውና
ከበጥባጭ ባህርዩ በፍጹም ሊላቀቅ አይችልም።
ያም ሆነ ይህ አንድን ሁኔታ ብቻ ሳይሆን በስልጣን
ላይ ያሉትንም ሰዎች የአስተሳሰብ ስልትና
የአስተሳሰብ
ጋርዮሽነት
ማንበብ
ሲቻልና፣
የሚከተሉትንም አጠቃላይ ፖሊሲ በሳይንሱ
መንገድ
መተንተን
ከተቻለ
ችግሩ
ከምን
እንደመነጨ መረዳት ይቻላል። አንድ ሁኔታ
በትክክል ሲነበብና ሲመረመር ብቻ ነው ፍቱንና
ሳይንሳዊ መልስ ማግኘት የሚቻለው። በመሆኑም
አንዳንድ ተንታኝ ነን ባዮች ከዚህ ዐይነቱ የተሳሳተ
ንባብና ግንዛቤ መቆጠብ አለባቸው። የማያውቁትንና
በደንብ ማንበብ የማይችሉትን የአንድን ህብረተሰብ
ሁኔታ በተሳሳተ መልክና ለአንድ ርዕዮተ-ዓለም
ካላቸው ጥላቻ በመነሳት የሚያራግቡት ነገር ገንቢ
ለሆነ ጥናትና የሃሳብ መንሸራሸር መንገዱን
ይዘጋል።
መፍትሄም
ለመፈልግ
በጣም
ያስቸግራል። በኢትዮጵያ ምድር የመደብለ ፓርቲ
መኖር ፋይዳቢስነት! ከዛሬው አስቸጋሪ ሁኔታ
ለመውጣት አንዳንዶች የምርጫን ጉዳይ አጥብቀው
ያነሳሉ። ሌሎች ደግሞ በአሁኑ የአገራችን ሁኔታ
ምርጫ ማካሄድ ዋጋ እንደሌለው ያመለክታሉ።
ይሁንና የአብዛኛው ህዝብ ጆሮ በምርጫ ላይ
ያተኮረ ይመስላል። እንደሚታወቀው በአንድ አገር
ውስጥ ምርጫ ለማካሄድ ብዙ ነገሮች መሟላት
አለባቸው። ከተጠናከረ ድርጅታዊ መዋቅር ባሻገር
በአንድ አገር ውስጥ የሚገኘው ብቃትነት ያለው
ተቋምና የኢኮኖሚው ሁኔታ በበቂው መመርመር
ያለባቸው ጉዳይ ይመስለኛል። ከዚህም በላይ
በህዝቡ ዘንድ ያለው ንቃተ-ህሊናና የትኛውን
ፓርቲ ለመምረጥ ያለው ግንዛቤና ፕሮግራሙን
መረዳት ወሳኝ ሚናን ይጫወታሉ። በተለይም
ስለመደብለ ፓርቲና ስለምርጫ አስፈላጊነት
የሚያወሩ ሰዎች ከራሳቸው ሁኔታ በመነሳት
እንጂ አገሪቱና ህዝባችን ካሉበት ሁኔታ በመነሳት
አይደለም የጉዳዮችን አስፈላጊነት የሚያነሱት።
የመደብለ ፓርቲን መኖርና የምርጫ መካሄድን
ጉዳይ በንፅፅር ጥናት መመልከቱ የሚያስፈልግ
ይመስለኛል። አብዛኛዎቻችን ከተሳሳተ ሁኔታና
አነባበብ በመነሳት የምናስተጋባው ኢንፎርሜሽኖች
ብዙ ሰዎችን ግራ እያጋባ ነው። በተለይም የነፃ
ገበያና የሊበራል ዲሞክራሲ የሚባሉትን ጽንሰሃሳቦች እንደ ችግር መፍቻ ሆነው በሚቀርቡበት
አገር ውስጥ በተጨባጭ የሚታዩ ህብረተሰብአዊ
ችግሮችን እንዳናነብና አንድ ጠንካራ አገር
ለመመስረት እንዳንችል ያደርገናል። ይህ ዐይነቱ
ግንዛቤ ለምን ተፈጠረ? ብለን ስንጠይቅ መልሱ
ቀላል ነው። አብዛኛው ስለሊበራል ዲሞክራሲና
ስለ ነፃ ገበያ የሚያወራው ፖለቲካኛ ነኝ ባይ
የጽንሰ-ሃሳቦችን
አፈጣጠርና
ከተጨባጩ
የካፒታሊስት ስርዓት ጋር ያላቸውን ግኑኝነት
በሚገባ ስለማያነብና ስለማይረዳ ነው። ለመሆኑ
መቼና እንዴትስ ነው የሊበራል ዲሞክራሲና የነፃ
ገበያ መርሆች በካፒታሊስት ስርዓት ውስጥ ብቅ
ሊሉ የቻሉት? በእርግጥስ ሁለቱም ጽንሰ-ሃሳቦች
በተግባር የታዩበት የካፒታሊስት አገር አለ ወይ?
የሊበራል አስተሳሰብ በአስራሰባተኛው ክፍለ-ዘመን
መጨረሻና
በአስራስምንተኛው
ክፍለ-ዘመን
ዲስፖቲያዊ አገዛዝንና አስተሳሰብን በመቃወም፣

ወደ ገፅ 26 ዞሯል

$

የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

ብልፅግና...

ቅፅ. 1 - ቁ.30 ህዳር 2012

(ከገጽ 5 የዞረ)

ይሆናል፡፡
ታሪክ ራሱን ይደግማል የሚባለው ኢትዮጵያችን
ጋ ሲሆን ደግሞ ይደጋግማል፣ ይሰልሳልም፡
፡ በ1970ዎቹ ወታደራዊው መንግሥት አገዛዝ
ጊዜ አንድ የኢትዮጵያ ማርክሳዊ ሌኒናዊ
ድርጅቶች
ሕብረት
(ኢማሌድሕ)
የሚባል
የድርጅቶች ስብስብ ነበር፡፡ ይህ ስብስብ በኮሎኔል
መንግሥቱና ድርጅታቸው አብዮታዊ ሰደድ
ያኮረፉትን አጣጥመው፣ ሌሎቹን በውህደት ስም
አክስመዋቸው
የኢትዮጵያ ሠራተኞች ፓርቲ
አደራጅ ኮሚሽን (ኢሠፓአኮ) ቀጥሎም የኢትዮጵያ
ሠራተኞች ፓርቲ (ኢሠፓ) ተመሠረተ ተባለ፡፡
የ”ውህደት” ሂደቱም ቢሆን በስብሰባና መግለጫ
ጋጋታ የታጀበና ለወራት የዘለቀ የከተማ ወሬና
ሃሜት ርዕስ ነበር፡፡
ሌላው ታሪክ ደግሞ በቀድሞው የአሜሪካን
ፕሬዚዳንት ጂሚ ካርተር ደላይነት፤ በአሻግሬ
ይግለጡ የደርግ ልዑክ መሪነት፤ ከሻቢያና ህወሓት
ጋር ንግግር ሲጀመር ማ ማንን? ወክሎ በንግግሩ
እንደሚካፈል ግልፅ እንዲሆን የደርግ ተወካዮች
ይጠይቃሉ፡፡ የሌሎቹ ማለት የሻቢያም፣ የደርግ
ግልፅ ሲሆን የትግራይ ውክልና ብቻ ማለቱ
ቅርቃር ውስጥ እንድሚከተው የተረዳው የክፋትና
ተንኮል ደቀመዝሙሩ መለስ ዜናዊ ጊዜ ይሰጠን
ብሎ ውይይቱን አቋረጦ ወደ ትግራይ ተመለሰ፡፡
በቀጣይነትም የአማራ፣ ኦሮሞ፣ ደቡብ የሚባሉ
ልጥፍ ድርጅቶችን በህወሓት የበላይነት አሰባስቦ
በመለስ ዜናዊ ፈላጭ ቆራጭ አመራር መዳፍ
ውስጥ የወደቀ ኢሕአዴግ የተባለ አያ ድቡልቡሌ
ግንባር ጠፍጥፎ ሠራ፡፡ በኢትዮጵያችን ታሪክ
ጥቁር ነጥብ ከጣለው የለንደን ውይይትም ወያኔ
በምዕራባውያን “መልካም ፈቃድ” ሥልጣን ላይ
ሲወጣም እስካሁንም ይህንን የኢሕአዴግ ጭንብል
ይጠቀምበታል፡፡
አሁን ደሞ ኢሕአዴግ በውስጥ ችግሩና በዘረኝነት
ፖሊሲው ሲንገዳገድ ዕድሜውን በውህደት
ስም ለማራዘም ጠ/ሚር ዐቢይ ኦነግን ማዕከል
ያደረገ “ብልጽግና ፓርቲ” በመመስረትና “በበሳል”
አመራራቸው “ኢትዮጵያ” እያሉን በተዘዋዋሪ
መንገድ የአንድ ዘር የበላይነት ሊያነግሱ
የተወጠነ ሤራ መሆኑን ልንጠቁም እንወዳለን፡፡
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ በውህደት ስም የኦሮሞ
ፖለቲከኞች የበላይነት የተንሠራፋበት “ብልጽግና
ፓርቲ” ይፋ አድርገውልናል፡፡
አራተኛው የታሪክ ድግምግሞሽ ኢዜማንና ሌሎች
ተፎካካሪ ድርጅቶችን አጠቃለው ኦሮሞ መር
አውራ ፓርቲ ይፈጠር ይሆን? የዚህ ተንኮል ሂደት
በቀጣይነት የዘር ድርጅት አያስፈልግም በሚል
በተለይ በአማራው በኩል እራስን ለመከላከል
የተደራጁ የዘር ድርጅቶችን በማፍረስና በመዋጥ
ኢትዮጵያዊነት ቡልኮ የለበሰ የኦነግ፣ ኦዴፓና
ጠቅለል ስናደርገው የኦሮሞ መር ፓርቲ ሀገሪቷን
በመቆጣጠር አፍኖ መግዛት ሌላው ዘዴ ነው፡፡
ባንዳ፣ አሽቃባጭና ከሀዲ በየጊዜው ያልተለያት
ሀገራችን፣ ፖለቲካ ኑሯቸው ሊያደርጉ በቋመጡ
አድርባዮችና ተገለባባጭ ፖለቲከኞች ለዚህ
አዲስ የውህደት ፓርቲ አመቺ የማዕዘን ድንጋይ
ናቸውና ትርፍራፊ እየሰጡ “አይዞህ! ቡቺ” ማለት
ብቻ በቂው ነው፡፡
ይህ ሂደት ሀገራችንን በዚህ ዘዴ ሊቆጣጠር
ለፈለገው የኦነግ ኃይል ሊያስከትል የሚችለውን

ጥፋት እየቃኘን፣ “አጥፊ ላጥፊ አብረህ
አዝግም” እንዲሉ፤ በመሰባሰብ ትግራይን
የተቆጣጠረው ህወሓትና የዚህ ፕላን አቀናባሪ
የሻቢያው ኢሳያስ አፈወርቂ ጥምር ስብስብ
ኢትዮጵያን በመቆጣጠርና ከአረቡ ዓለም
በሚያገኙት ድጋፍ ለምሥራቅ አፍሪካም ሆነ
ለሌላው ዓለም አደገኛ የሆነ “የማፍያ” ቡድን
እንዳያቆጠቁጥ ልንጠነቀቅ ይገባናል፡፡
ከላይ የጠቀስናቸው ሦስቱም የመንግሥት
አካሎች
(ደርግ፣የመለስ
ኢሕአዴግ
እና
የዶር ዐቢይ “ለውጥ” አራማጁ) ከሀገሪቷ
መሠረታዊ ችግር ይልቅ የሚያሳስባቸው
እንደ እስስት እየተቀያየሩ እንዴት አድርገው
የመንግሥታቸውን ዕድሜ እንደሚያራዝሙ
ነው፡፡ ነፍሱን ይማረውና “አልማዝን አይቼ
አልማዝን ባያት . . .” እንዳለው ጥላሁን
ገሠሠ ኢሕአዴግ በሉት፣ ብልጽግና “ከዝንጀሮ
ቆንጆ ምን ይመራርጧል” ነው፡፡
መሠረታዊ የሀገሪቷ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና
ማህበረሰባዊ ችግሮች ያለውን አገዛዝ በተለያየ
የፓርቲ ስምና ውህደት በማገለባበጥ አይፈታም፡
፡ የሕዝብ ፍላጎት ዘርና ቋንቋን ተገን ያደረገው
አከላለል አብቅቶ፣ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ
ሰንደቅ ዓላማችን ተውለብልቦ፣ ኢትዮጵያዊነት
ብሔራዊ ስሜት ከተራራው ጫፍ ሁኖ፣
ለትውልድ
ሚተላለፍ
ኢትዮጵያዊነትን
መሠረት ያደረገ ሕገ መንግሥት ተግባራዊ
ሁኖ ሁሉም ጎሳ/ነገድ በአንድነት፣ በፍቅር
የሚተጋላትና ትኩረቷን ወደ ልማትና ዕድገት
ያደረገች ኢትዮጵያ ማየት ነው፡፡
ይህ የመረረ ጩኸታችንና ጽሁፋችን እንኳን
በሀገራችን በየትኛውም ዓለም ከምንም በላይ
የሰው ልጅ እልቂት ያመናልና ነው፡፡ የሰው
ልጅ እልቂት ድሮም ያለ ነው፣ ዛሬም፣
ወደፊትም ይኖራል ብለን መፈላሰፍ የሚቃጣን
አይደለንምና ነው፡፡ የሰው ልጅ አፈር
እየለበሰ ሀገራችንን እንወዳለንና ሉዓላዊነቷን
የጠበቀች የጀግኖች ሀገር እንጂ የአሸባሪዎችና
የአምባገነኖች መፈልፈያ እንዳትሆን ያሰጋናልና
ነው፡፡ በመላ ሀገሪቷ እየታየ ያለው የወገኖቻችን
ዕልቂት ህሊናን ቆጥቁጦ፣ እንቅልፍ ነስቶ
አጣዳፊ መፍትሄ መሻት ሲገባ ሥልጣንን
“ዘላለማዊ”
ለማድረግ
ቀዳሚው
ፓርቲ
ምሥረታ ሲሆን ያስተዛዝባል፣ ያሳዝናል፡፡
ምን ማድረግ አለብን?
የዘር ጭፍጨፋው በተለይ አማራው ላይ
ያነጣጠረው ተጀምሯል፡፡ ቤተ ክርስቲያናትን
ማቃጠሉ፣ ምህመናንን ማሳደዱ፣ ገዳማትን
መውረሩ ተጀምሯል ይቀጥላል፡፡ የኢሕአዴግ
ባለሥልጣናት መለያ ሕፃናት እና ወጣት
ሴቶችን አስገድዶ የመድፈር ዘግናኝ ድርጊት
ትላንትም ነበር ዛሬም አሸባሪው ቡድን
ተረክቦታል፡፡ መንግሥት አለሁ በሚልባት
ሀገር ከትላንቱ 18 ባንኮች ዘረፋ በቀጣይነት
ፋብሪካዎችን ማቃጠል፣ ሆቴሎችንና የንግድ
ቤቶችን ዘረፋው ተጧጡፏል፡፡ ከአንዱ ክልል
ወደ ሌላው የሚደረግ እንቅስቃሴ በስጋትና
በፍርሃት የታጀበ ከሆነ ሰንበትበት ብሏል፡
፡ የጥቃት ቦታ የሆኑት ዩንቨርስቲዎች
ተማሪዎቻቸው አስጠጉን! እያሉ በየቤተ
ክርስቲያኑ እየተከማቹ ነው፣ ሌላም ሌላ፡
፡ ለዚህ ሁሉ መፍትሄው እንደ መንግሥት

ውይይት አለያም “የነበረ ያለና የሚኖር” ነው
ብሎ አለመደነቅ መሆኑ እየተነገረን ነው፡፡
በመሆኑም የሕዝባችን አቅሙ፣ የወጣቱ
ጉልበቱ፣
የሴቶች
እህቶቻችን
ጥንካሬ፣
የአዛውንቶች
ጀግንነታቸው፣
የሃይማኖት
አባቶች እግዚዮታና እንደየእምነቱ ጸሎቱ
ለሀገራችን አንድነት ለሕዝባችን ደህንነት ምላሽ
የሚሰጠው ማንቀሳቀሻ ቁልፉ በመሰባሰብና
አንድነታችንን በማጠናከር ነው፡፡ ይህ አንድነት
ተግባራዊ ከሆነ ዘረኝነትና ዘረኞች ኢምንት
ናቸውና በነው ይጠፋሉ፡፡
እውን ወያኔ/ህወሓት ቤተመንግሥቱ መቀሌ
ይሆናል ብሎ የገመተ ነበርን? “ኢትዮጵያዬ”
ድምጽ የሚወጣው መሪ ከወያኔ/ኢሕአዴግ
ብቅ ይላል ብለንስ ነበርን? መለስ ዜናዊ
እግዚአብሔር
ይማርህ
ሳይባል
አፈር
ይደፍረዋል ያልንስ ስንቶቻችን ነን? ከሱ ሞት
በሳምንታት ውስጥ በቁማቸው የተፈነገሉት
ጳጳስ አቡነ ጳውሎስ እውን ይህችን ዓለም በዚ
ቅስፈት ይሰናበታሉ ያለስ እስቲ እኔ ነኝ ይበል?
እናማ አምባገነኖች፣ ዘረኞች፣ አሸባሪዎች
አወዳደቃቸው ከንቱ የከንቱ ከንቱ መሆኑን
ብንረዳም በምን መልኩ፣ ከየት አቅጣጫ፣ መቼ
የሚለውን ምላሽ የሚሰጠው ፈጣሪ ኢትዮጵያን
እንደሚያድናት አንጠራጠርም፡፡
በሀገራችንና ሕዝባችን ላይ ያንዣበበው ቁጣና
እልቂት ለወንጀለኞች፣ ለሀገር ከሀዲዎች፣
ለቀስተ
ደመና
“ረጋጮች”፣
ለአራጆችና
በኢትዮጵያ ስም ለሚነግዱ አስመሳዮች ነውና
“ለአጥያን የዘነበ ለጻድቃን መትረፉ”ን ብንረዳም
እምነት፣ ጽናትና ተስፋን ተገን አድርገን
በመነሳት ኢትዮጵያንና ሕዝባችንን ለማዳን
ከእኛው ሌላ ማንም አይመጣልንምና ጊዜ
አንስጠው፤ “እስቲ እንያቸው” እያልን አንለቅ፡፡
ከቅርቡ ታሪካችን ቢያንስ እንማር፡፡ በዘመነ
ቅንጅት ቆራጥ አቋም ከመውሰድ ይልቅ
የመለስ ዜናዊን መሠሪነት እያወቅን “እስቲ
እንያቸው” ስንል ያበቃለትን የዘረኝነት አገዛዝ
15 ዓመት አዘልነው፡፡ የምንሰጠው ድጋፍና
ማበረታታት በጭፍን ተጎንብሶ እግር ለመሳም
ሳይሆን ከሀገርና ሕዝብ ጥቅም አንፃር
ቢሆን ይመረጣል፡፡ አንዴ ድጋፍ ሰጥተናልና
“ከአፈርኩ አይመልሰኝ” ጉዞ አዋጭ አይደለም፡
፡ ልደቱን “ማንዴላ” አድርገን ያመለጠን ጊዜ
ይታወሰን፡፡ ስዬ አብርሃና ገብሩ አሥራትን
“መሪዎቻችን”
ብለን
መድረክ
መድረክ
ጭፈራችን የት እንዳደረስን አንዘንጋ፡፡ ዛሬም
ወደፊትም ጩኸታችን ለሀገራችን፣ ለሰንደቅ
ዓላማችን ለሕዝባችን ከሆነ እምዬ ኢትዮጵያ
አሸናፊ እንደምትሆን ጥርጣሬ አይግባን፡፡
ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!!! ፈጣሪ ኢትዮጵያን
ይባርክ!!!
ማሳሰቢያ ፡
«አንድ ሀገር! አንድ ሕዝብ! ኢትዮጵያችን
ሕዝባዊ ንቅናቄ» መስከረም 8 ቀን 2009
ዓ.ም. እራሱን ይፋ ያደረገ ሕዝባዊ ድርጅት
ሲሆን የንቅናቄውን ማንፌስቶና ፕሮግራም
ethiopiachen.org ከሚለው ድረ ገጻችን
ማግኘት ይቻላል::
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የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

ቅፅ. 1 - ቁ.30

ህዳር 2012

ወጥ የረገጡት...

(ከገጽ 14 የዞረ)

ባህልና ቋንቋ ፊደልና ስነጽሁፍ ስልጣኔ
የእደ ጥበባት መሰረት ሆኖ ባለአደራነቱን
ጠብቃ የኖረች ልጆቿንም ምድራዊ ስነጥበብ
ያስተማረች ባለውለተኛ እናት ቤተክርስቲያን
ነች። እንግዲህ ይህችን ቤተክርስቲያን ነው
የኢህአዲግ መንግስት ተቀዳሚ ስራ አድርጎ
በመነሳት ካህናቱንና ጳጳሳቱን በጠመንጃ
አፈሙዝ በማስገደድ ለጥቅምና ለኃላፊ ስልጣን
የተገዙ የቤተክርስቲያኒቱን የስራ ኃላፊዎች
በመጠቀም ከምዕመናን የቀረበ በማስመሰል
በተቆጣጠረው የሚዲያ ማሰራጫዎች ሁሉ
ፕሮፖጋንዳና ቅስቀሳ በማድረግ በወቅቱ
ኢህአደግ ጠቅላይ ሚ/ር አቶ ታምራት ላይኔ
በተጻፈ አንድ ነጠላ ደብዳቤ ስልጣን ላይ
የነበሩትን ፖትርያርክ ከስልጣን በማውርድ
በምትካቸውም በኢህአደግ መመዘኛ ታጋይ
ናቸው የተባሉትን ጳጳስ ከሚኖሩበት ሀገረ
አሜሪካ
በማስመጣት
የቤተክርስቲያኗ
መተዳደሪያ ደንብ ሆኖ ለዘመናት የኖረውን
የፍትሐ ነገስት ህግ በመሻር በፖትርያርክ ላይ
አዲስ ፖትርያርክን እንዲመረጥ አስደረጉ።
በዚህ ብቻ ሳያበቃ የቀድሞውን ህጋዊ
ፓትርያርክ ብጹዕ አቡነ መርቆርዮስን በልዩ
ልዩ ዘዴ በማስፈራራት ከሀገር ወጥተው
እንዲሰደዱ ተደረገ። በተሰደዱበት ሀገር
ኬንያ ቅጥረኛ ነፍሰ ገዳይ ተልኮ ሊገደሉም
እንደነበር የማይረሳ የታሪክ ትዝታ ነው።
ይህም በአሜሪካን የህዝብ ደህንነት በኩል
በመታወቁም በአስቸኩዋይ ወደ አሜሪካን
እንዲሄዱ ተደርጎ በሥደት ሀገር እንደሳቸው
በልዩ ልዩ ማስፈራራት የተሰደዱትን አበው
ሊቃነ ጳጳሳትና ካህናትን አስተባብረው የስደት
ሀገር ሲኖዶስ አቋቁመው በጸሎትና በምህላ
ለሀገራቸው ሲጸልዩ ቆዩ።
ታዲያ አቶ ታምራት ላይኔ በኢትዮጵያ
የእስር ግዜያቸውን ጨርሰው ወደ አሜሪካን
ከመጡ በኃላ በሰጡት መግለጫ ይህንን
ጉዳይ እሳቸው እንደፈጸሙትና እንደመሩት
ተናዘው ይቅርታ ጠይቀዋል። ታዲያ ዛሬ
እራሳቸውን
እንደንጹህ
ቆጥረው
ሰው
ለመውቀስ መድፈራቸው ምን ይባላል?
እንግዲህ ይህች ከፍተኛ ታሪክ ያላት
ቤተክርስቲያን ለሁለት ተከፍላ ለ28 አመታት
ምዕመኑ ሲያዝኑና ሲያለቅሱ የኖሩበትን የጸብ
ግርግዳ ለማፍረስ በተለያዩ አስታራቂዎች
ለአመታት የተሞከረው ሙከራ ሳይሳካ
ቆይቶ በመጨረሻ ወደ ሥልጣን መንበር
የመጡት ክቡር ዶ/ር አብይ አህመድ ቀና
ኢትዮጵያውያንን መንግስታዊና ከመንግስት
ውጭ የሆኑ ሰዎችን አስተባብረው ባደረጉት
ያላሰለሰ ጥረት የ28 አመቱን የጸብ ግድግዳ
አፍርሰው
ለሥራ ጉብኝት በሄዱበት
አውሮፕላን ቅዱስ ፓትርያርኩን የሲኖዶስ
አባላትንና የሰላም ጉባኤ አባላትን ሰብስበው
ወደ
ኢትዮጵያ
በማምጣት
ለዘመናት
በአንድነት የኖረችውን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ
ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ወደ ቀደመ ክብሯ
እንድትመለስ በማድረግቸው በአለም ዙሪያ
ያሉ የሀይማኖቷ ተከታዮች ብቻ ሳይሆኑ
የሌሎችም
ቤተ
እምነቶች
ምዕመናን
ተደስተዋል። ታዲያ አቶ ታምራት ላይኔ ለግል
ለሥልጣንና ቤተክርስቲያኗ እንድትበታተን
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ለሚፈልጉ የመንግስት ባለስልጣናት እወደድ
ብለው ያሳደዱዋቸውን ቅዱስ ፓትርያርክ
ዶ/ር አብይ ወደ እናት ሀገራቸው ወደ
ቤተክርስቲያናቸው መደመራቸው መጥፎ
ምግባር ይሆን? ወይስ የዶ/ር አብይ ለሰላም
መቆም የአብ አስተዳደር ያለማወቅ ሆኖ
ታይቷቸው ይሆን? በጻፉት ደብዳቤ ያንን
ያህል ወቀሳ ያዥ ጎደጎዱት?
ውድ ወገኖቼ፡በሁለተኛ ደረጃ አቶ ታምራት ላይኔ
የሚመሩት የኢህአደግ መንግስት ወደስልጣን
ሲመጣ ከሰራቸው እኩይ ተግባር አንዱ
የእስልምና ሀይማኖት ሊቃውንቱን ለሁለት
በመክፈልና
የተለያዩ
ስም
በመለጠፍ
አንዳንዶቹንም ሊቃውንት ወደ እስር ቤት
በማጎር ለ 28 አመታት የኢትዮጵያዊ
ሙስሊሙ ህብረተሰብ በችግር ሲታመስ
ይኖር ነበር። ሆኖም ዶ/ር አብይና የስራ
ባልደረቦቻቸው በወሰዱት ያላሰለሰ ጥረትና
ከፍተኛ አንድነትን የመፍጠር ስራ እነሆ
የሙስሊሙ ህዝብ በአሁኑ ግዜ ስምምነት
ላይ ደርሶ አንድ ወጥ የሆነ በምክር ቤት
የሚተዳደር ጉባኤ በማቋቋም ሰላም ሰፍኖ
ይገኛል። ታዲያ ይህንን አይነቱን የተቀደሰ
ስራ
የሚሰራን
ጠ/ሚር
እንዳልሰራና
እንዳላዋቂ የመቁጠር አባዜ ለአቶ ታምራት
ላይኔ ብቻ የተሰጠ፣ እኔ ከሌለሁበት የሚል
ወጥ ረገጥ ጸባይ ምን ይሉታል?
ውድ ወገኖቼ
በ3ኛ ደረጃ ኢህአደግ ወደስልጣን ሲመጣ
ከሀይማኖቶች ጉዳይ ቀጥሎ በፖሊሲ ደረጃ
ነድፎ የተነሳበት ዐቢይ ጉዳይ የብሄር
ብሄረሰቦችን መብት ለመጠበቅ በሚል የሀሰት
ባዶ ቃል የተነሳ በአቶ ታምራት ላይኔ
አጋፋሪነት የተበተነው የዘረኝነት መርዝ
በሁለቱ ታላላቅ ብሄሮች አማራና ኦሮሞ
መካከል መተማመን እንዳይኖር በኦሮሞውና
በአማራው መካከል የእርስ በእርስ ጥላቻ
እንዲፈጠር የዚህ የጥፋት ስራ ሊቃውንት
የሆኑ የዘረኞችን ቡድን በማስተባበር በተዘጋጀ
በረቀቀ እቅድና ፕላን ሚስጢራዊ ስልጠናን
በመስጠት በአማራው ላይ ልዩ ልዩ ጥላቻን
የሚቀሰቅሱ ጹፎች በማዛመት ” የአማራው
ህዝብ በኦሮሞ ህዝብ ላይ ከአስተዳደር ጀምሮ
የዘር ጭቆና ሲያደርግበት እንደቆየና አሁን
ግዜው የበቀል እንደሆነ በአደባባይ በግልጽ
በመናገር በለው ይህንን ነፍጠኛ” በማለት
እስከዛሬ በታሪክ ተመዝግቦ የሚኖረውን
የአርሲን፣የከፋን፣የጅማን እንዲሁም በሌሎች
የኦሮሞ ክፍሎች በአማራው ተወላጅ ወይም
አማራ ይመስላሉ በተባሉ ሁሉ የተደረገውን
ጭፍጨፋ በማን የተፈጸመ ሆኖ ነው ዛሬ
አቶ ታምራት ላይኔ ይህንን አጸያፊ የዘረኝነት
ጥላቻን ለማስወገድና ሰላምን ተከባብሮ
መኖርን ለመፍጠር የሚደክሙትን ዶ/ር
አብይን ለመተቸት የተነሱት? ለመሆኑ
ይዘግይ እንጅ የተረሳ መስሎዋቸው ይሆን?
ዶ/ር አቢይ አህመድ አቶ ታምራት ላይኔ
በጽሁፋቸው ስለው ያቀረቡልን። ሀገር
የመምራት ችሎታ የሌላቸው አድርገው
ቢያቀርቧቸውም እኛግን በተግባር ያየነው

የተለየ ነገር ነው እዚህ ላይ አጭር ምሳሌ
ለመጥቀስ በኤርትራና በኢትዮጵያ ህዝብ
መካከል የግል ጸብ ወይም ቂም በቀል ሳይኖር
መሪዎቹ በሰላማዊ መንገድ ተወያይተው
መፍታት የሚገባቸውን ነገር ወደጎን ትተው
በሁለቱ መሪዎች መካከል በተፈጠረ የኢጎ
ጠባይ ወይም “አወቅሁሽ ናቅሁሽ” በተፈጠረው
የድንበር ጦርነት አያሌ ኢትዮጵያውያንና
ኤርትራውያን እንደተሰው የታሪክ መዝገብ
ይነግረናል። እንግዲህ በዚህ ለ20 አመታት
ተለያይቶ የነበረውን ሁለቱን ህዝብ በአጭር
ግዜ ውስጥ በሰላም እንዲገናኙ ያደረጉና
ያንንም በተግባር ያሳዩ ጠቅላይ ሚ/ር ዶ/ር
አብይ አህመድ ናቸው። ታዲያ ይህን የመሰለ
የህዝቦች ሰቆቃ ሆኖ የቆየን ችግር መፍታትና
የሁለቱን ሀገሮች ህዝብ እንዲገናኝ ማድረግ
የችሎታና የእውቀት እጥረት ሆኖ ለአቶ
ታምራት ላይኔ ታይቷቸው ይሆን?
የተከበሩ አቶ ታምራት ላይኔ!
የይቅርታና የርህራሄ አምላክ ወደሆነው
የድንግል ቅድስት ማርያም ልጅ ጌታችን
ኢየሱስ ክርስቶስ መንግስት የሚያስገብዎትን
የንስሀ ዘመን የጀመሩ መስሎኝ እንደ አንድ
ኢትዮጵያዊ ወንድምዎ እጅግ ተደስቼ ነበር
በተለይ ያሳደዱዋቸውን ቅዱስ ፓትርያርክ
ተንበርክከው ይቅርታ ሲጠይቁ እውነትም
እኚህ ሰው ወደ ክርስትናው ተመልሰዋል ብዬ
ነበር ለካ ውሎ ሲያድር ጉድና ጅራት ወደኃላ
እንዲሉ ያጠለቁት የክርስትና ጭንብል ራስዎ
በአደባባይ አውጥተውታል።
እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ወገንዎ ልምከርዎና
ለርስዎም
ከእንግዲህ
ወዲያ
ስልጣን
አያስፈልግዎም። ወደ ፈጣሪ የሚጠሩበት ግዜ
ሩቅ ስለማይሆን “ስኳር የመላስ ምኞትዎን”
ትተው አርፈው ቢቀመጡ ይመረጣል።
እንደልብዎ አንዴ አሜሪካ አንዴ ኢትዮጵያ
እያሉ የመኖርዎ መብትዎና የእረፍት ግዜዎን
ጥሩ ጥሩ ሀገር የሚገነቡ አንድነትን የሚያጸኑ
ከዘረኝነት ጸዳ ያሉ ጽሁፎችን እየጻፉ ያችን
እየሸጡ ቢኖሩ ይበቃዎታል። ከዚህ ውጭ
አሁን የተጀመረው አዲስ ለውጥ ምንም
መስዋዕትነት ቢከፈልበትም ጠቅላይ ሚ/ር
አብይ አህመድም ሆኑ ለዚህ ለውጥ፣ የጀርባ
አጥንት ሆነው የሚያገለግሉ የመንግስት
ባለስልጣናት መልካም የኢትዮጵያዊ አላማ
ያላቸው የተፎካካሪ ፓርቲ አባላት ትብብር
ኢትዮጵያ ታፍራና ተከብራ ትኖራለች እኛ
እናልፋለን ሀገር ግን ለዘላለም ትኖራለች።
ሁሉን ቻይ አምላካችን ሀገራችን ኢትዮጵያን
በውስጧ የሚኖሩትን ብሄር ብሄረሰቦች በሙሉ
ይጠብቅልን።
አሜን
አቤል አድማሱ
ካናዳ ቶሮንቶ

የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

ፈቃዱ በቀለ( ዶ/ር)
ቅፅ. 1 - ቁ.30 ህዳር 2012

ይ

ፖለቲካ እንደ እምነት እና
መርህ ከመታየቱ በፊት…

ህ ብቻ ሳይሆን፣ ህዝቡ እራሱ
በግብታዊነት ወይም ተገልጾለት
የፈጠራቸው እንደ እርሻ ባህል፣
ምግብ አሰራር ዐይነት፣ እንደ
ጠላና ጠጅ፣ እንዲሁም ካቲካላ
አጠማመቅ፣ የልብስ አሰራርና
የተለያዩ የዕደ-ጥበብ ስራዎች እንደ ታሪክ
ቅርጽና ባህላዊ ክንውን ተደርገው ባለመወሰዳቸው
ሁላችንም
ስንረባረብ
የነበረው
የኢትዮጵያ
ማህበረሰብ የጨቋኝ ስርዓት እንደነበረና፣ ስርዓቱም
በጨቋኝና በተጨቋኝ ብቻ እንደሚገለጽ ተደርጎ
የሚወሰድ እንጂ በፊዩዳሊቱ ኢትዮጵያም እዚያው
በዚያው ባህላዊ ክንውኖችና እስከተወሰነ ደረጃም
ድረስ ዕድገት እንደነበር በፍጹም ለጥናትም ሆነ
ለክርክር አይቀርብም።
በተለይም በሙዚቃ ላይ የተደረገው ለውጥ፣
የፊደል አቀራረጽ ዕድገት፣ ግዕዝና አማርኛ
እንደመነጋገሪያና ሃሳብን መግለጫ ቋንቋ በመሆን
ለስነ-ጽሁፍ ዕድገት የነበራቸውንና ያላቸውን
ከፍተኛ ሚናና አስተዋፅዖ በደንብ የተነተነ የለም።
በዚህ ረገድ ዛሬ ዘመቻ የሚካሄድበት የኦርቶዶክስ
ሃይማኖትና
ቤተክርስቲያን
ለህብረተሰቡ
መተሳሰርና ለዕድገትም የነበራቸውን አስተዋፅዖ
ተብራርቶ አይቀመጥም። በፊዩዳሊቱ ኢትዮጵያ
ዕውቀት
የሚባለው
ነገር
የሚፈልቀው
ከቤተክርስቲያን በኩል ነው። አብዛኛዎች ነገሮች
የፈለቁት በዚህ ዐይነቱ ተቋም አማካይነት ነው።
ከዚህ ስንነሳ የባህልን ዕድገትና አንዳንድ ተቋማት
ለዕድገት ያላቸውን አስተዋፅዖ ሳይመረምሩ
ቤተክርስቲያንን ማቃጠልና የሃማኖት አባቶችን
መግደል ትልቅ የታሪክ ወንጀልና በይቅርታ
የማይታለፍ ጉዳይ ነው። የኦርቶዶክስ ሃይማኖትን
ለማዳከምና እንዲያም ሲል ለማጥፋት በውጭ
ኃይሎች
በሚደገፉ
የእስላም
አክራሪዎችና
አግሬሲብ በሆነና በረቀቀ መልክ የዘመኑ የክርስትና
ሃማኖት
አራማጆች
የሚያደርጉት
ዘመቻ
አለመረጋጋትን መፍጠሩ ብቻ ሳይሆን የእርስ
በእርስ ጦርነትም እንዲመጣ የሚጋብዝ ነው።
እነዚህ ኃይሎች እንደዚህ ዐይነቱን ጭንቅላትን
የሚያደነዝዝ ሰበካና ቅስቀሳ ከማድረግ ይልቅ
በፈጠራ ስራ ላይ ቢያተኩሩና የህበረተሰብአችንም
የተወሳሰቡ ችግሮች የሚቀረፉበትን ዘዴዎች
ቢያሳዩን የታሪክ ተልዕኮአቸውን ተወጡ ማለት
ነው። ለማንኛውም ካርል ማርክስ አንድ ቦታ ላይ
እንዳለው
በአውሮፓው
ማህበረሰብ
ውስጥ
ለካፒታሊዝም ዕድገት መሰረቱ የተጣለው በፊዩዳሉ
ስርዓት
ውስጥ
ነው።
ቤተ-ክርስቲያናት
የተቋቋሙት፣ የገበያ አዳራሾች የተገነቡት፣ የዕደጥበብና
ንግድ
የተስፋፉት፣
እንዲሁም
የመጀመሪያው የሳይንስና የፍልስፍና ምርምሮች
የተፈጠሩትና የተስፋፉትም በፊዩዳሉ ስርዓት
ውስጥ ነው። እነዚህ እያበቡና እየተስፋፉ ሲሄዱ
ከአረጀው ስርዓት ጋር አብረው ለመኖር ያልቻሉበት
ሁኔታ ተፈጠረ። ሄገልስም ሆነ ማርክስ ዲያሌክቲክ
በሚለው ሀተታቸው የአንድን አዲስ ሁኔታ
መፈጠርና ወደሌላና ወደ ተወሳሰበ ነገር መቀየር
የህብረተሰብ ዕድገት ህግ መሆኑን ያስተምራሉ።
አንድ ዘር ከተዘራ በኋላ ወደ ስር፣ ወደ ግንድና

ቅጠላ ቅጥል፣ እንዲሁም ፍሬውን የሚይዙት
ቅርንጫፎች
እንደሚለወጥ
ሁሉ
አንድም
ህብረተሰብ በዚህ ዐይነቱ ዲያሌክቲካዊ ሂደት(
Thesis, Anti-thesis and syntehsis) ከዝቅተኛ
ደረጃ ወደ ተሻሻለና ወደ ተወሳሰበ የመለወጡ
ጉዳይ ተፈጥሮአዊ ህግ ነው። ወደ ኢትዮጵያም
ስንመጣ ህብረተሰቡን ሊያሰታስስሩ የሚችሉ
ነገሮችና አገሩን አገሬ ብሎ እንዲጠራ ያሰኙት
ነገሮች በሙሉ በአብዛኛው መልኩ በፊዩዳሉ
ስርዓት ውስጥ የፈለቁና የዳበሩ ናቸው።
በኢትዮጵያ ማህበረሰብ ውስጥ ለምን የቴክኖሎጂ
ምጥቀት ሊታይ አልቻለም? ለምንስ ሳይንስና
ሊዳብር
አልቻለም?
ለምንስ
የስራ-ክፍፍል
በመዳበርና ንግድ በመስፋፋት ከተማዎችና
መንደሮች ሊገነቡ አልቻሉም? ለሚሉት ጥያቄዎች
ለጊዜው በቂ መልስ መስጠት አይቻልም። ይሁንና
ግን በዚህ ላይ ጥናት ማጥናቱና መመራመሩ



ከዚህ ስንነሳ
መጠየቅ ያለብን
ጉዳይ እንዲያው
በቁንጽልና ፊት ለፊት
የሚታየውን ነገር
እንደዋና ምክንያት
አድርገን በመውሰድ
ሳይሆን ከዚህ ባሻገር
ያሉትን ምክንያቶች
በመመርመር ነው

አንድን አገር እንደ ማህበረሰብ ለመገንባት እንደ
አስፈላጊ ነገር ሆኖ መታየት ያለበት ጉዳይ
ይመስለኛል። ለማንኛውም የፊዩዳሉ ስርዓት
በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል የተስፋፋ እንደነበረና፣
በተለይም ገበሬው ወደ ስምንት መቶ ዐመታት
ያህል
በዚህ
ስርዓት
ውስጥ
በመበዝበዝ
አሪስቶክራሲውንና የፊዩዳሉን መደብ፣ እንዲሁም
ቤተክርስቲያንን ሲመግብ የነበረ የህብረተሰብ
ኃይል እንደነበር ይታወቃል። ይህም ማለት ወደ
ደቡቡ የኢትዮጵያ ክፍል ስንመጣ እስከ አስራ
ዘጠነኛው ክፍለ-ዘመን ድረስ የፊዩዳሉ ስርዓት
በፍጹም አይታወቅም ወይም ደግሞ በዝቅተኛ
ደረጃ ያለ ስርዓት ነበር ብሎ አፍን ሞልቶ መናገር
ይቻላል። በሌላ አነጋገር በደቡብ የሚገኘውን
የኢትዮጵያ ህዝብ ይበዘብዙ የነበሩ በዚያን ጊዜ
በየአካባቢው የነበሩ የገዢ መደቦች እንጂ በሰሜኑ
ክፍል የሚገኘው ፊዩዳላዊ አገዛዝ አልነበረም። ይህ
ጉዳይ በተለይም አምስቱ ነገስታት በሚባሉት
እንደ ከፋና ሃዲያ በመሳሰሉት ግዛት ውስጥ
የነበረና ገና እንደ ፊዩዳሉ ስርዓት በደንብ ጎልቶ
ባልወጣበት አካባቢ የሚታወቅ ነበር። ይሁንና ግን
በደቡብ የሚገኙት ነገስታት ለክርስቲያኑ ነገስታት
ግብር ይከፍሉ እንደነበር ይታወቃል። ይህ ማለት
ምን ማለት ነው? እራሱ አማራ የሚባለው
የህብረተሰብ ክፍል በእራሱ በአማራ የገዢ መደብ
የሚበዘበዝ እንጂ ጠቅላላው አማራ በደቡቡ ህዝብ
ላይ በመዝመት የሚበዘብዘው አልነበረም። በሌላ
ወገን ግን በ19ኛው ክፍለ-ዘመን የፊዩዳሉ ስርዓት
ወደ ደቡቡ ክፍል ሲስፋፋ አዲስ ዐይነት
የህብረተሰብ ግኑኝነት(Social and Political Relationship) እንደተፈጠረ የማይታበል ሀቅ ነው።
ይህ ዐይነቱ መስፋፋት በራሱ እንደ አዲስ ዐይነት
የማህበረሰብ ለውጥም መታየት ያለበት ጉዳይ
ነው። እስከዚያን ጊዜ ድረስ በአደንና በከብት
አርቢነት
የሚተዳደሩ
ጎሳዎችን
ተቀማጭ
እንዲሆኑ በማድረግ የእርሻ ባህል ሊስፋፋ ችሏል።
በዚያው በነበርንበት እንቅር ካልተባለ በስተቀር
የፊዩዳሉ
ስርዓትና
የክርስትና
ሃይማኖት
መስፋፋት በዚያ ለሚገኘው ማህበረሰብ አዲስ
ዕምርታ ሊሰጠው ችሏል ማለት ይቻላል። ይሁንና
ይህ ዐይነቱ መስፋፋት በከፍተኛ ዕውቀት
ያልተደገፈ ስለነበር ዕድገቱ ወደ ተሻለ ደረጃ
ለመሸጋገር አልቻለም። ይህ ዐይነቱ ድክመት
የጠቅላላው የአገሪቱ ድክመት ጉዳይ ስለሆነ
ሁኔታውን ከአጠቃላዩ የኢትዮጵያ የፖለቲካና
የኢኮኖሚ ሁኔታ ጋር ማገናኘት የሚያስፈልግ
ይመስለኛል። ይህን ሳያደርጉ በጨቋኝና በተጨቋኝ
ብሄረሰቦች መሀከል የነበረና፣ ስርዓቱም በነፍጠኞች
ይመራ ነበር እያሉ በጭፍኑ የተሳሳተና በማስረጃ
ያልተደገፈ አስተሳሰብን ማስፋፋትና ቅስቀሳ
ማድረግ በቀላሉ ልንወጣ የማንችለው ማጥ ውስጥ
ነው የሚከተን፤ ከቶናልም ማለት ይቻላል።
ይህንን ጉዳይ ከአውሮፓው፣ በተለይም ከጀርመኑ
የባህል ለውጥና ዕድገት ጋር ብናወዳድረው
በፕረሺያ አካባቢ ስልጣንን ያየዙት ነገስታትና
የገዢ መደቦች አካባቢያቸውን ለማሰልጠን ሲሉ
የተማሩ ሰዎችን ወይም ደግሞ በሃይማኖት ሰበብ
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የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!
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ከከሸፈው...

(ከገጽ 15 የዞረ)

ዩንቨርሲቲዎች ውስጥ ነው፤ ተማሪ ተማሪን
ይገላል :ተማሪ ተማሪን ከግቢ ውጡልኝ
ብሎ በመስኮት ይወረውራል በጩቤ ይወጋል
አሳፋሪ ታሪክ። በ60ዎቹ በዩንበርሲቲው
እና በኮሌጆች ብቻ ሳይሆን በሁለተኛ ደረጃ
ትምህርት ቤቶችም ለዴሞክራሲ እና ለህዝብ
እኩልነት ተማሪዎች ታገሉ መስዋእትነትም
ከፈሉ አሁን ግን ሙህሮቻችን ከክልላችን
ውጡ የሚሉ ጉዶችን
አፍርተውልናል፤
ዛሬ
የከፍተኛ
ትምህርት
ተማሪዎች
እንደድሮው
በአርቆ
አሳቢነት
በአላማ
ሳይሆን የሚቧደኑት በቋንቋ እንዲሆን
መምህሮቻቸው ያስተምሩዋቸዋል። አንዳንድ
ሙህር ተብለው ለቃለመጠይቅ የሚቀርቡ
የዩንበርሲቲ መምህራን ከቀበሌው ካድሬ
ያነሰ ትንተና ሲያቀርቡ ስንሰማ እናፍራለን፤
ከሙህራዊ እውቀታቸው ይልቅ “የብሄሬ”
ለሚሉዋቸው የፖለቲካ መሪዎች ያላቸውን
ታማኝነት ለመግለጽ ሲሉ የሚቀባጥርቱን
አሳዛኝ ትንተና ወይም አስተያየት በሰማን
ቁጥር በሃገራችን ተስፋ ለመቁረጥ ይዳዳናል፤
እነዚህ ሰዎች የሚያስተምሩዋቸው ልጆች
ይህን ስህተት ቢሰሩ ለምን ይገርመናል
እነዚህ ሰዎች ያስተማሩዋቸው ልጆች የሃገር
መሪዎች ሲሆኑ ሃገር ወደየት አቅጣጫ
እንድትሄድ እንጠብቃለን፤ በሃገራችን ያለውን
የሙህርነት ዝቅጠት በቀላሉ የሚታከም
አይደለም። ይሄን ስል ቁጥራቸው ይነስ እንጅ
በቅንነት እና በብስለት በሙህራዊ ብቃታቸው
የሚያኮሩ የሉም ማለቴ አይደለም፤ ያውም
በማንም
ውርጋጥ እየተሰደቡ ለኢትዮጵያ
እና ለህዝብዋ ትክክለኛውን የእድገት እና
የእኩልነት መንገድ ለማመላከት የማይሰለቹ
የቁርጥ ቀን ልጆች አልጠፉም፤ ግን ምን
ያደርጋል
በተቃራኒው የቆሙት ሃይሎች
መድረኩን በሰፊው ስለያዙት በቂ መድረክ
እንዳያገኙ ተደርጓል፤ በአሁኑ ተጨባጭ
ሁኔታ ተጽእኖ ፈጣሪዎቹ “ብሄርተኛ” ነን
የሚሉት ሃይሎች በመሆናቸው ሃገራዊ ራእይ
ፈተና ላይ ወድቋል። እንግዲህ መንግስት አርቆ
የሚያስብ ከሆነ፤ መንግስታዊ ህልውናውን
የሚፈልግ
ከሆነ፤
መንግስት
የሃገሪቱ
የወደፊት እጣ ፈንታ የሚያሳስበው ከሆነ፤
መንግስት የወጣበትን ህብረተሰብ የሚወድ
ከሆነ፤ መንግስት ከዚህ በፊት ከከሸፈባቸው
መሪዎች ታሪክ የሚማር ከሆነ፤ በአጋጣሚ
ከጃቸው የወደቀውን ታሪካዊ ሃላፊነት በታሪክ
እንዳያስጠይቃቸው ከልህ እና ከማን አለብኝነት
ተላቀው ሃገራዊ ራእይ ያላቸውን ሙህራን
ድጋፍ በመስጠት ብዙ ስራዎች ሊያሰሩዋቸው
ይችላሉ። የግድ የድርጅት አባል መሆን
የለባቸውም ለሃገር እና ለሁሉም
ህዝብ
የሚጠቅም ሃሳብ እስካላቸው ድረስ ድረስ
ሰፊ እድል እና ሰፍ መድረክ ብዘጋጅላቸው
የሚያስገኙት ውጤት ክፍተኛ ይሆናል፤
ሙህራኑም ይህን ያልተወጣችሁትን ታሪካዊ
ሃላፊነት ለመወጣት የመንቀሳቀስ ሃላፊነት
አለባችሁ፤ ማኩረፉ እና ከሌላው አቅጣጫ
ወይም ከመንግስት መጠበቁ አያዋጣም፤
ሃገሪቱ የሁላችንም ናት፤ ማንም ቀስቅሶን
ወይም ደግፎን ሳይሆን ህሊናችን አስገድዶን
ሃልፍነታችን እንድንወጣ ከዚያች መሬት
መፈጠራችን ያስገድደናል።
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አሁን ያለችው ኢትዮጵያ፤ ሁሉ ነገሯ በብሔር
የተዋቀረ መሆኑን በማንሳት፤ "ጠቅላይ ሚኒስትር
ዐቢይ አሕመድ የኖረውን የኢሕአዴግ የውህደት
አጀንዳ ለማስፈፀም ላይ ታች ሲሉ የከረሙት
በብሔር የተዋቀረውን ክልል መቀየር ባይችሉ
እንኳን፤ የፓርቲ ሥርዓቱን አንድ በማድረግ
ማለዘብ አስፈላጊ መሆኑን በማመናቸው ነው"
ይላሉ።
ይህ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ሀሳብ ከበርካታ
ወገኖች ቅሬታ የሚቀርብበት ቢሆንም፤ በጥሩ
መልኩ ከሄደ፤ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደጋግመው
እንደገለፁት ትንንሽ ፓርቲዎች ተውጠው፣
በሃሳብ ዙሪያ የሚደራጁ ትልልቅ ፓርቲዎች
መፈጠራቸው አይቀርም ሲሉ ያላቸውን ግምት
ያስቀምጣሉ።
"በኦሮሚያ ውስጥ ያለው ብሔርተኝነት ለዚህ
የጠቅላይ ሚኒስትሩ እርምጃ ትልቁ ፈተና
ነው" የሚሉት ዶ/ር አደም፤ በቀጣይ ምርጫ
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሥልጣን ላይ መቆየታቸውን
ለማረጋገጥ፤ በክልላቸው ድጋፍ የማግኘት
እድላቸው አጠራጣሪ በመሆኑ፤ ኢሕአዴግ
ሲዋሃድ ከሌሎች አካባቢዎች በሚያገኙት ድምጽ
እድላቸው እንደሚሰፋም ይናገራሉ።
ዶ/ር አደም፤ "ውህደቱ ከዐብይ የሚያልፍ፣
በሀሳብ ላይ የተመሰረተ መሆን አለመሆኑ
ላይ ጥያቄ አለን" በማለት፤ ጠቅላይ ሚኒስትሩ
በተለያየ ምክንያት በሥልጣን ባይቀጥሉ ውህደቱ
ይቀጥላል ወይ? የሚለውን ለማየት፤ የአዲሱን
ውህድ ፓርቲ ፕሮግራም ማየት አስፈላጊ
መሆኑን ይመክራሉ።
የቀድሞው የሕወሓት ከፍተኛ አመራር አቶ
ገብሩ አስራት፤ ስለ ውህደት ሲነሳ፤ የፓርቲዎች
ሙሉ ስምምነት በሌለበት ሁኔታ ከሆነ በገዢ
ፓርቲው ዘንድ
ቀውስ እንዳለ ያመለክታል
ይላሉ።
በእርግጥ በየትኛውም አገር የፓርቲ ግንባር
ሊፈርስ፣ አዲስ ቅንጅት ሊፈጠር እንደሚችልም
ቢጠቅሱም፤ ይህ ሂደት ወደ ኢትዮጵያ አውድ
ሲመጣ ምን ሊያስከትል እንደሚችል እንዲህ
ያብራራሉ።
"ኢትዮጵያ ውስጥ ገዢ ፓርቲ የመንግሥት
መዋቅርን ሙሉ በሙሉ የተቆጣጠረ፣ ሕዝቡንም
ለመቆጣጠር የሚሞክር ስለሆነ አንድ ፓርቲ
ሲላላና ሲዳከም የሚፈጠሩ ችግሮች አሉ። ከአራቱ
መስራች ድርጅቶች አንዱ ሕወሓት ከወጣ፣
[ውህደቱ] የተቀሩት ተወያይተው የተስማሙበት
ካልሆነም ችግሩ ለሕዘብ የሚተርፍ ይሆናል።"
በኢትዮጵያ ፖለቲካ፤ ኢሕአዴግን ጨምሮ
ፓርቲዎች
የሚፎካከሩ
ሳይሆኑ
በጥቅም
የተሳሰሩ እንዲሁም አንዱ ሌላውን እየጠለፈ
የሚሄድ መሆኑን በማጣቀስ፤ "እስካሁንም ገዢ
ፓርቲው አለመስማማቱ፣ አንድ አለመሆኑ
ኢትዮጵያን ብዙ ዋጋ እያስከፈላት ነው" ይላሉ።
ኦቶ
ገብሩ
በመርህ
ደረጃ
ውህደትን
እንደማይቃሙና
እንዲያውም
ኢሕአዴግ
ለውህደት ዘግይቷል ብለው እንደሚያስቡ
ይናገራሉ። ሆኖም ግን በችኮላ፣ ለፓለቲካ
ጨዋታ ሲባልና ስምምነት ሳይፈጠር መዋሀድ
ዘላቂነት ይኖረዋል? ሲሉ ይጠይቃሉ።

ኢሕአዴግ መዋሀድ ካለበት፤ የጋራ ፕሮግራም
እና የጋራ ሕገ ደንብ መኖርን እንደ ቅድመ
ሁኔታ ያስቀምጣሉ። ሕወሓት በውህደቱ
አልሳተፍም ካለም መብቱ እንደሆነና ችግር
እንደማይፈጠርም ያክላሉ። ሆኖም ግን ጉዳዩ
ችግር ሊያስከትል የሚችልባቸውን ሁለት
አካሄዶች እንዲህ ያስቀምጣሉ።
"አንደኛ፤ ቀሪዎቹ ሦስት ድርጅቶች እኔ ያልኩትን
ብቻ፣ የኔን ርዕዮተ ዓለም ብቻ ተቀብለው ካልሆነ
በስተቀር አልዋሀድም ከተባለ ስህተት ነው።
ሁለተኛ፤ እኔ በዚህ ውህደት ከሌለሁ ትግራይም
ትገነጠላለች የሚለው ህሳቤም አካሄድም ስህተት
ይመስለኛል።"
አቶ ገብሩ፤ የፓርቲውን አለመስማማትና
የሥልጣን ሽኩቻ ወደ ሕዝብ ወስዶ፤ እኔ እዚህ
ሥልጣን መሀል ካልቆምኩ፤ ሕዝብም ይገነጠላል
የሚለው
አስተያየት
የተሳሳተ
እንደሆነ
ይገልጻሉ። ይህ ከምጣኔ ሀብት፣ ከደህንነት
እንዲሁም ከዲፕሎማሲ አንጻርም ለትግራይ
ሕዝብም ከፍተኛ ችግር የሚፈጥር እንዲሁም
ሕዝቡ ብዙ ታግሎ ያገኛቸውን ነገሮች የሚያሳጣ
እንደሆነም ያክላሉ።
"ሕወሓት
ርዕዮተ
ዓለሙን
የማራመድ፣
ከመሰሉት ድርጅቶች ጋር የመጣመርም መብት
አለው። ፓርቲ ሊበተን ይችላል፤ ይሄ ግን
የአገርን እጣ ፈንታ መወሰን የለበትም። አገር
ሊበተን ይችላል ማለትም አደገኛ ነው" ሲሉም
አቋማቸውን ይገልጻሉ።
ሕወሓት እንደ አንድ ተቃዋሚ ፓርቲ ሊቀጥል
ይችላል ወይ? በሚል ላቀረብንላቸው ጥያቄ፤
ውይይትና ድርድር የማይሆን ሲሆን ከፓርቲ
ወጥቶ አቋምን ማራመድ በፖለቲካ ያለ ቢሆንም፤
አሁን ላይ ሕወሓት እጅግ የተዳከመበት ሁኔታ
ውስጥ እንዳለ በመግለጽ "የሚከተለውን ርዕዮተ
ዓለም ይዞ ሕዝብን ያሰባስበል የሚል አመለካከት
የለኝም" ይላሉ።
መሀል ቦታ የነበረው ድርጅት ለምን በአጭር ጊዜ
ተበታተነ? የሚለው መታሰብ አለበት የሚሉት
አቶ ገብሩ፤ ችግሩ ቆም ተብሎ ከታየ፤ መልሶ
ፓርቲ ሊሆን እንደሚችል ያስረዳሉ::
ከሳምንት በፊት የሕወሓት ልሳን በሆነው 'ወይን'
መጽሔት ላይ አገራዊ ምርጫ የሚራዘም ከሆነ
የትግራይ ክልል የራሱን ምርጫ በማካሄድ 'ዲ
ፋክቶ ስቴት' ይሆናል መባሉ ይታወሳል።
አቶ ገብሩ "የተባለው እውን የሚሆን አይመስለኝም
"ይላሉ። አሁን ላይ የትግራይ ተወላጆች ከተለያየ
ቦታ እየተፈናቀሉ መሆናቸውን፣ የሕወሓት
አጋሮች በትግራይ ሕዝብና በሕወሓት ላይ
እየዛቱ መሆኑንም ጠቅሰው "በሁሉም በኩል
ጽንፈኛ አካሄድ አለ" ይላሉ።
"ሕወሓት ብቻ ሳይሆን አዴፓ፣ ኦዲፒም ጽንፈኛ
ፖለቲካ እያራመዱ ነው። የራሳችን መንግሥት
እንመሰርታለን የሚለው ጽንፍ ጊዜያዊ ሁኔታው
የፈጠረው ነው። ነገር ግን ጊዜያዊ ሁኔታ
የፈጠረውን ችግር እንደ ዘላቂ ስትራቴጂ
መውሰድ ችግር አለበት" ሲሉም ያብራራሉ።
አንድ ፓርቲ ስለተሸነፈ፣ የፓርቲ አመራር
ከሥልጣን ስለተወገደ የትግራይ ሕዝብ እድል
በዛ መወሰን የለበትም የሚሉት አቶ ገብሩ፤
"መሰረቱ ሕዝብ ለሕዝብ አይጣላም፣ ሕዝብ
ለሕዝብ አይዋጋም፣ ሕዝብ ለሕዝብ አይራራቅም"
ሲሉም ያክላሉ።

የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

ቅፅ. 1 - ቁ.30 ህዳር 2012

ፖለቲካ እንደ...

(ከገጽ 23 የዞረ)

የተባረሩ፣
በተለይም
ሁጎኖቶች
በመባል
የሚታወቁትን ከሆላንድና ከፈረንሳይ በመጋበዝ
ወይም
መጠጊያ
በመስጠት
ህዝባቸውን
እንዲያሰለጥኑና ግዛታቸውም እንዲያድጉ ያደርጉ
ነበር። በዚህ መልክ ነው በብዙ አውሮፓ አገሮች
ውስጥ ዕድገት የሚባለው ነገር ሊታይ የቻለውና
የካፒታሊዝም ዕድገት ሊፋጠን የቻለው። ወደ
ኢትዮጵያችን ስንመጣም ግን በነፍጠኛ ስም
የሚሰደቡትና ይገደሉ የነበሩት የቤተ-ክህነት
ትምህርት የነበራቸውና መጻፍና ማንበብም
የሚችሉ ነበሩ። በጊዜው ከእነዚህ የተሻለ የተማረ
ሰው ስላልነበር እነዚህን የመሳሰሉትን የቤተክህነት ትምህርት የነበራቸውን ለአስተዳደር ስራ
በአዳዲሶቹ ግዛት ማሰማራት ታሪካዊ ግዴታ
ነበር። ይሁንና ግን ይህንን ጠምዝዞ አቅኚዎችን
እንደወራሪዎች አድርጎ መቁጠርና እያሳደዱ
መግደል
የህብረተሰብን
ዕድገት
ካለማወቅ
የሚመነጭ አደገኛ አስተሳሰብ ነው። ወደ ሌላ
ጉዳይ ስንመጣ አንድ ማዕከላዊ መንግስት
ሲቋቋምና ካፒታሊዝም ወደ አገራችን ሲገባ ይህ
ሁኔታ አዲስ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ግኑኝነት
እንደፈጠረ የማይታበል ጉዳይ ነው። በአፄ ምኒልክ
ዘመንም ሆነ የኋላ ኋላ አማራውን ብቻ የሚወክልና
የሚጠቅም የገዢ መደብ አዲስ አበባ ውስጥ
በፍጹም አልተቀመጠም። በተለይም ይህ ጉዳይ
በአፄ ኃይለስላሴ ዘመን ግልጽ ሆኖ የወጣና፣
ዕድገት አለ የሚባል ከሆነ በዕድገት ስም
የሚደረገው እንቅስቃሴ በአብዛኛው መልኩ ወደ
ደቡቡ ኢትዮጵያ ክፍል ያደላ ነበር። በዚህ መልክ
ከሩቅ ሆነው የሚያሳርሱ ባላባቶች(Absentee
Landlords) በመፈጠር የብዝበዛው መጠንና
ግኑኝነቱ ለየት ባለ መልክ የሚካሄድ ነበር።
ስለሆነም
በካፒታሊዝም
መስፋፋት
አዲስ
የፖለቲካና የህብረተሰብ ግኑኝነት ሊፈጠር ቻለ
እንጂ ብሄረሰብን ተገን ያደረገና፣ አንድን ብሄረሰብ
ብቻ በመጥቀምና ሌላውን በመጉዳት ወይም
በመበዝበዝ የሚገለጽ ስርዓት በኢትዮጵያ ምድር
አልሰፈነም። የካፒታሊዝም መስፋፋት በህብረተሰቡ
ውስጥ ያለውን ግኑኝነት በአዲስ መልክ እንዲዋቀር
በማድረግ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችና በተለያየ
ሙያ ለመሰልጠን የቻሉ ብቅ ብቅ ማለት እንደቻሉ
የኢትዮጵያን የህብረተሰብ ዕድገት ታሪክ ለመረመረ
በደንብ ሊረዳው ይችላል። ይህንን ሁኔታ በተሻለ
መልክ የሚለውጥና ሪፑብሊካናዊ አገዛዝ ሊቋቋም
አለመቻሉ በጊዜው የነበረውን የአስተሳሰብና
የህብረተሰብ ዕድገት ሁኔታ የሚያሳይ ነው። በሌላ
አነጋገር፣ ማዕከላዊ መንግስቱ ከዚህ ዐይነቱ
መጠነኛ የሆነ የጥገና ለውጥ አልፎ ለመሄድና
ሁለ-ገብና መሰረታዊ የሆነ ዕድገት የማምጣት
ኃይልም ሆነ ንቃተ-ህሊና አልነበረውም። ከዚህም
በላይ ደግሞ የሪፑብሊክን አርማ ይዞ የሚታገል
የተገለጸለት ምሁራዊ ኃይልና ህዝባዊ እንቅስቃሴ
ባለመኖራቸው
የፊዩዳሉና
የተዘበራረቀው
የካፒታሊስት የአመራረት ስልት እዚያው በዚያው
የህብረተሰባችንን
ዕድገትና
የመኖር
ሁኔታ
የሚደነግጉ ለመሆን በቁ። የአውሮፓን የባህልና
የህብረተሰብ ታሪክ የተመለከትን እንደሆነ ለውጥ
የሚባለው በሳይንስና በቴክኖሎጂ መልክ የሚገለጽ
ሊመጣ የቻለው ከስልጣን ውጭ በነበሩ ምሁሮች
አማካይነት ነው። በጊዜው እያደገ በመጣው
ዕውቀትና አዲስና የተገለጸለት ህብረተሰብአዊ
ኃይል በመገፋት ነው መንግስታት ወደ ውስጥ
ያተኮረና ሁለ-ገብ የሆነ የኢኮኖሚና የባህል ፖሊሲ
መከተል የቻሉት። ምሁራዊ ኃይል በሌለበት፣
የሳይንስና የቴክኖሎጂ ፈጠራ በማይታወቅበት፣
በፍልስፍና ላይ ርብርቦሽ በማይደረግበት አገር
ውስጥ ውስጣዊ-ኃይል ያለውና ዕድገትን ወይም
ለውጥን የሚፈልግ የህብረተሰብ-ኃይል ለማፍለቅ
በፍጹም አይቻልም። ለማንኛውም የተማሪው
እንቅስቃሴና፣ የዚህ ወይም የዚያኛው ብሄረሰብ ነፃ

አውጭ ነን የሚሉ አፈንጋጭና ጽንፈኛ ኃይሎች
በሚተረጉሙት መልክ ሳይሆን የኢትዮጵያ
የህብረተሰብ ታሪክ መተርጎም ያለበት በሌላ መልክ
ነው። ይህ ዐይነቱ የተሳሳተና በምድር ላይ
የሚታየውን ሁኔታ በደንብ ያላገናዘበ አተረጓጎም
በተለይም በአማራው ማህበረሰብ ላይ ጥርጣሬ
በማሳደርና ነፍጠኛ የሚል ስድብ በማንጋጋት
በህብረተሰቡ
ዘንድ
መቃቃር
እንዲፈጠር
ተደርጓል። ጠቅላላው ህዝብ እርስ በእርሱ
እየተጠራጠረ
እንዲኖር
የማይሆን
ቃላቶች
በማስፋፋት ከቁም ነገር እንድንዘናጋ ተደርገናል።
በአንድ አገር ውስጥ የሚነዙ ፅንሰ-ሃሳቦች በደንብ
ካልተጠኑና ከሁኔታው ጋር እስካለተገናዘቡ ድረስ
እንደ
እነዚህ
ዐይነት
ፅንሰ-ሃሳቦች
እንደ
ተፈጥሮአዊ ባህርይ ተደርገው ሊወሰዱ ይችላሉ።
በሌላ አነጋገር፣ አማራ ነፍጠኛና ጉረኛ፣ እንዲሁም
ሌላውን የሚንቅና፣ ይህም ተፈጥሮአዊ ባህርይው
እንደሆነ ተደርጎ ይወራል። ሌላው ይህንን ሲሰማ
ትክክል
ነው
ብሎ
በማመን
ማስተጋባት
ይጀምራል። በውሽት የተካኑት ሻቢያና ወያኔ
አሁን ደግሞ ኦነግና ሌሎች የኦሮሞ ጽንፈኞች
እንደዚህ እያሉ በማውራት ነው ህብረተሰቡ
በአንድነት
በመነሳት
አገሩን
እንዳይገነባ
የሚጥሩት። ስራቸው በሙሉ እጅግ ወደ ኋላ
የቀረና አረመኒያዊ ተግባር ነው። እንደዚህ ዐይነቱ
ሁኔታ በፊዩዳሊቱ ኢትዮጵያ የሚታወቅ ጉዳይ
አልነበረም። ካለ ደግሞ ከንቃተ-ህሊናና ከዕውቀት
ማነስ የሚመነጭ እንጂ ሆን ብሎ የሚደረግ
ወይም
የሚወራና
ሌሎችን
ዝቅ
አድርጎ
ለመመልከት ተብሎ አልነበረም። ለማንኛውም
በፊዩዳሉ መደብና በተቀረው ማህበረሰብ የነበረው
ግኑኝነትና ስርዓቱ በአጠቃላይ ሲታይ እንደጨለማ
ስርዓትና ምንም ዐይነት የሞራል ሚዛን ወይም
መመሪያ እንደሌለው ተደርጎ መቅረብ ያለበት ነገር
አይደለም። አንዳንዶች ሌላውን የጠቀሙ ይመስል
ሁኔታውን በደንብ ሳያጠኑ ዝምብለው የፊዩዳሉ
ስርዓት ጨለማና በዝባዥ ብቻ ነበር ብለው
የሚያወሩ በጊዜው የነበረውን የንቃተ-ህሊና
ሁኔታና የተገለጸለት ምሁራዊ ኃይል አለመኖርን
ያላገናዘበ አባባል ይመስለኛል። በአጠቃላይ ሲታይ
በአንዳንድ ከተሞች የፊዩዳሉ መደብ አንዳንድ
በዓሎችን ምክንያት በማድረግ በሬ ለክርስቲያኑም
ሆነ ለእስላሙ በማረድና በመጋበዝ የህብረተሰቡ
አካል እንደሆነ ያሳይ እንደነበር የተረጋገጠ ጉዳይ
ነው። በተለይም ሰርግና ሌሎች ባህላዊ በዓሎች
በሚከበሩበት ጊዜ የፊዩዳሉ መደብ በአካባቢው
የሚገኙ ኗሪዎችን በመጋበዝ በደህና ጊዜ
የበዘበዘውን በዚህ መልክ ያካፍል ነበር። ባጭሩ
ሀቁ ይህ ነው። እንደዚህ ስል እንዲያው ስርዓቱ
በጣም ጥሩ ነበር ብዬ ለመጻፍ ሳይሆን አንድ ነገር
ሲወራም
ሆነ
ሲጻፍ
በጊዜው
ከነበረው
ህብረተሰብአዊ ግኑኝነትና የንቃተ-ህሊና ሁኔታ
በመነሳት ቢጻፍና ቢወራ ማንኛውም ሰው
ሁኔታውን በቅጡ ሊገነዘበው ይችላል። ከህብረተሰብ
ዕድገትና ከንቃተ-ህሊና ውጭ የሚካሄድ ዘመቻ
ለደም መፋሰስ ምክንያት ይሆናል። ጥላቻ
እንዲስፋፋ በማደረግ ለዕድገት እንቅፋት የሚሆኑ
ነገሮች እንዲፈጠሩ ይደረጋል። ይህንን ነው የወያኔ
ሰዎችና አሁን ደግሞ የኦነግ ሰዎች ሆን ብለው
የሚያወሩት። በዚህ ዐይነት ድርጊታቸው ምን
ነገር ለማትረፍ እንደሚችሉ ግልጽ የሆነላቸው
አይመስልም።
እነውክለዋለን
የሚሉትን
ብሄረሰቦቻቸውን የጠቀሙ ከመሰላቸው በጣም
ተሳስተዋል። እንዲያውም በራሱ እንዳይተማመንና
እንደ ነፃ ዜጋ እንዳይንቀሳቀስ ነው የሚያደርጉት።
እራሱን አግልሎና በጥርጣሬ የሚኖር የህብረተሰብ
ክፍል ደግሞ እራሱን የህብረተሰቡ አካል አድርጎ
ስለማይቆጠር እየፈራና እየተባ ይኖራል። የማሰብ
ኃይሉም ስለሚቀጭጭ እንደ ነፃ ሰው እንዳኖር
ይፈረድበታል ማለት ነው። በተጨባጭ ሲታይ
ወያኔና የኦነግ ሰዎች ይህን የመሰለውን ህዝባቸውን
የሚያደነቁር ወንጀል ነው የሚሰሩት። በእነሱ

ቁጥጥር ስር ያሉ ሚዲያዎችም በማስረጃ
ያልተደገፈ
ሃሳብ
በማስፋፋት
ህዝባቸውን
በማደንቆር
ላይ
ይገኛሉ።
ሚዲያዎች
የማስተማሪያና ዐይንን የመግለጫ መሳሪያዎች
ከመሆናቸው ይልቅ እራሳቸውን በደንብ መግለጽ
የማይችሉና ህብረተሰብአዊ ግንዛቤ የሌላቸውን
ግለሰቦች እየጋበዙ የሚሆነውን የማይሆነውን ነገር
በማውራት ከፍተኛ የታሪክ ወንጀል እየሰሩ
ይገኛሉ። በመሰረቱ አንድ ሚዲያ የፕሮግራም
ዳይሬክቴርና ፕሮፌሺናል የሆኑና ከመንግስት
ወይም ከፓርቲና ከድርጅት ተፅዕኖ ውጭ የሆኑ
ሰራተኞች እንዲኖሩት ያስፈልጋል። ቃለ-መጠይቅ
ከመደረጉም ሆነ አንድ ፕሮግራም ከመሰራጨቱ
በፊት የብዙ ወራት ዝግጅትና ጥናት ያስፈልጋል።
ከዚህ ዐይነቱ የአስረራ ስልት በመውጣትና
ከየመንገዱ አክቲቪስት ነኝ የሚለውን ሁሉ
እየጋበዙ ገለጻ እንዲሰጥ ወይም የቃለ-መጠይቅ
ምልልስ እንዲያደርግ መጋበዝ ኃላፊነት የጎደለው
አሰራር ነው። ይህ ዐይነቱ የአሰራር ግድፈትና
ፕሮፊሽናሊዝም የጎደለው ስልት በኦሮሞ ሚዲያ
ኔት ወርክ ብቻ የሚታይ ስህትት ብቻ ሳይሆን
በሌሎችም በአገር ቤት ውስጥ ባሉና ውጭ አገርም
በሚገኙ
የኢትዮጵያውያን
ሚዲያዎች
ላይ
የሚታይና የተስፋፋ ነው። በአጠቃላይ ሲታይ
የብዙዎቹ
ሚዲያዎች
አሰራር
ተራማጅና
የተገለጸለት አስተሳሰብ የማይንጸባረቅበት የሆነ
መድረክ ነው ማለት ይቻላል። በአጠቃላይ ሲታይ
ከጭቆና ወጣለሁ ብሎና „የነፃነትን አርማ“ ይዞ
የተነሳው የዚህም ሆነ የዚያኛው ብሄረሰብ ኤሊት
እራሱን ወደ ጭራቅነት በመቀየር ከፊዩዳሉ
ስርዓት የባሰ ሁኔታ እንዲስፍን ነው ያደረገው።
ሃይማኖትም ሆነ ምንም ፍልስፍና የሌለው
የብሄረሰብ እንቅስቃሴ ስንትና ስንት ሺህ ዘመናት
የተገነቡና ከትውልድ ወደ ትውልድ የተላለፉ
እሴቶችንና ባህሎችን በመበጣጠስ ህዝቡ በፍርሃት
እንዲዋጥ ለማድረግ በቃ። ቀሳውስትና አማራ
የሆነውን የማህበረሰብ ክፍል ወደ ገደል ውስጥ
እየወረወረ በመግደል የነፃነትና የስልጣኔ አራማጅ
ሳይሆን የጨለማን ስርዓት የሚናፍቅ መሆኑን
አረጋገጠ። በዲሞክራሲ ፈንታ ፈሺሽታዊ ስርዓትን
በማንገስ የተስተካከለ ዕድገት እንዳይመጣ አገደ።
በተለይም ወያኔ በዘረጋው በክልል ላይ የተመሰረተ
ፌዴሬሽን የሚሉት ፈሊጥ፣ በመሰረቱ ምንም
ዐይነት ፌዴራላዊ ባህርይ የሌለው ነፃ ወጡ
የተባሉ
ብሄረሰቦችን
ወደ
ኋላ
እንዲጓዙ
አደረጋቸው። ለብዝበዛ እንዲያመቸው የየክልል
መሪዎችን በጥቅም በመግዛት በአጠቃላይ ሲታይ
በአገሪቱ ውስጥ የዘረፋ መንግስት(Predatory
State) አቋቋመ። በተከተለውና ተግባራዊ በሆነው
የኒዎ-ሊበራል ኢኮኖሚ ፖሊሲ አማካይነት አገሪቱ
ወደ አበባና ወደ ሽንኮራአገዳ ተከላነት፣ እንዲሁም
ቡናና ሰሊጥ በማምረት ሌሎች አገሮችን
የሚመግብ ስርዓት ፈጠረ። ከሶስይሎጂ አንፃር
ደግሞ ምንም ዐይነት የሞራል ገደብ የሌለው
የህብረተሰብ ክፍል እንዲፈጠር በማድረግ በአገሪቱ
ውስጥ የሚመረተው ሀብት ወይም ሪሶርስ
በከፍተኛ ደረጃ ወደ ሚጠቀመው የህብረተሰብ
ክፍል እንዲፈሰ ለማድረግ በቃ። ይህ ዐይነቱ
ሁሉን ሀብት፣ ከመብራት እስከ ውሃ ድረስ
ተጋሪና በከፍተኛ ደረጃ ተጠቃሚ የሆነ የህብረተሰ
ክፍል በአገራችን ምድር፣ በተለይም በአዲስ አበባ
ለሚታየው የተንሰራፋ ድህነትና የቆሻሻ መኖሪያ
ቦታዎች እንደ አሸን መፍለቅ የበኩሉን አስተዋፅዖ
ለማድረግ የበቃ ኃይል ነው። በአንድ በታወቀ
የህንድ ሶስዮሎጂስት እንደዚህ ዐይነቱ ሁሉንም
ነገር የሚጋራና በከፍተኛ ደረጃ የሚጠቀም
የህብረተሰብ ክፍል ሁሉንም አግበስባሽ(Omnivorous) በመባል ይታወቃል። ከዚህ ስንነሳ አብዮቱ
ከከሸፈና የወያኔ አገዛዝ በውጭ ኃይሎች በመታገዝ

ወደ ገፅ 20 ዞሯል

$
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የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

ቅፅ. 1 - ቁ.30

ህዳር 2012

ፖለቲካ እንደ...

(ከገጽ 20 የዞረ)

በተለይም
ግለሰባዊ
ነፃነትንና
ወሳኝነትን
መኖርና
አስፈላጊነት
በመመርመርና በማስመር የተፈጠረ
አስተሳሰብ ነው። ይሁንና ግን
አስተሳሰቡ ከመስፋፋቱ በስተቀር
ግለሰቦች በዚህ አዲሱ አስተሳሰብ
ዙሪያ
ለመደራጀት
የሚችሉበት
የማቴሪያልም ሆነ ህብረተሰብአዊ
ኃይል በጊዜው አልነበራቸውም።
በአብዛኛዎቹ የካፒታሊስት አገሮች
ውስጥ እስከ 19ኛው ክፍለ-ዘመን
መጨረሻና እስከ 20ኛው ክፍለዘመን መግቢያ ድረስ የመደብለፓርቲ ስርዓት የተስፋፋ አልነበረም።
እስከ 19ኛው ክፍለ-ዘመን መጨረሻ
ድረስ
በአብዛኛዎች
የምዕራብ
አውሮፓ አገሮች ውስጥ የፍጹም
ሞናርኪዎች
የሚገዙበት
ዘመን
ስለነበር፣ እያንዳንዱ አገር ወደ
ህብረ-ብሄር እንዲሸጋገርና ጠንካራ
ኢኮኖሚና ማህበረሰብ ለመገንባት
በመንግስት የሚደገፍ ዕውቅ የሆነ
የኢኮኖሚ ፖሊሲ ይካሄድ ነበር።
በተለይም ከሰላሳ ዓመቱ የሃይማኖት
የእርስ በርስ ጦርነት በኋላ የምዕራብ
አውሮፓ አገሮች ሆን ብለው የያዙት
ወደ ውስጥ ያተኮረ አገር ግንባታ
ላይ ነው። የውስጡን ኢኮኖሚ
በጠንካራ መሰረት ላይ መገንባት
የሚያስፈልግ መሆኑን የተረዱት
አገዛዞች የሰውን ኃይልና ጥሬሀብትንና ዕውቀትን በማንቀሳቀስ
በአገራቸው ውስጥ ማንነታቸውን
ማረጋገጥ መቻል ነበር ዋናው
ዓላማቸው። ወደ ውስጥ ጠንካራ
ኢኮኖሚና ማህበረሰብ ሲገነባ ብቻ
ነው የህዝቡን የማሰብ ኃይልና
የባህል ሁኔታ ማሳደግ ይቻላል
ብለው
የተነሱት
የፍጹም
ሞናርኪዎች ለካፒታሊዝም ዕድገት
የማይናቅ
አሰተዋፅዖ
ማበርከት
ችለዋል ማለት ይቻላል። ምክንያቱም
እስከ 19ኛው ክፍለ-ዘመን ድረሰ
ህብረተሰቡ እንደመደብ ገና ያላደገና
የማሰብ ኃይሉም ያልዳበረ ስለነበር
የተለያዩ
መደቦችን
ጥቅም
የሚያስጠብቁ የተለያየ ስም ያላቸው
ፓርቲዎች ብቅ ሊሉና ሊያድጉ
በፍጹም አልቻሉም። የፓርሌሜንታሪ
ሲስተም በእንግሊዝ አገር ቢኖርም
ይህም በእራሱ በጊዜው የመሬት
ከበርቴውን ጥቅም በሚያስጠብቁ
ኮንሰርቫቲቭ
ኃይሎችና
በደንብ
ባልተደራጁ ግን ደግሞ እያደገ
የመጣውን የከበርቴ መደብ ጥቅም
እናስጠብቃለን
በሚሉ
ሊበራል
ኃይሎች መሀከል የሚካሄድ ትግል
ነበር።
የኢንዱስትሪ
አብዮት
ከተካሄደና በአብዛኛዎቹ የምዕራብ
አውሮፓ
አገሮች
የካፒታሊስት
ስርዓት
ሲዳብርና
ሲስፋፋ
በመጀመሪያ ደረጃ የዓለም አቀፍ
ኮሙኒስት
እንቅስቃሴና
የሶሻል
ዲሞክራቲክ ፓርቲዎች ብቅ ማለት
ይችላሉ። የማርክሲዝም ርዕዮተዓለም
መስፋፋትና
የሰራተኛው
መደብ እንቅስቃሴ ማየል እንደ
ጀርመን በመሳሰሉት አገሮች ውስጥ
የፋሺሽት ፓርቲ እንዲወለድ አደረገ።
ይህ አዲሱ ሁኔታ የኋላ ኋላ በጊዜው
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ብቅ ማለት የጀመሩትን ፓርቲዎች
እንዳለ
ደመሰሳቸው።
ከሁለተኛ
ዓለም ጦርነት መገባደድ ድረስ ዛሬ
እንደምናየው ዐይነት ፓርቲዎች
በጀርመን ምድርም ሆነ በሌሎች
የካፒታሊስት
አገሮች
በደንብ
የተስፋፉና
እንደዛሬ
የጎለመሱ
አልነበሩም። ወደ ደቡቡ አውሮፓ
ስንመጣ ደግሞ፣ ስፔይን፣ ግሪክና
ፖርቱጋል አገሮች ውስጥ እስከ
1974 ዓ.ም ድረስ ፋሺስታዊ ወይም
አምባገነናዊ አገዛዞች ብቻ ነበር
የሰፈኑት። ወደ ጣሊያንና ፈረንሳይ
ስንመጣ
ደግሞ
በስድሳኛውና
በሰባኛው ዓ.ም የነበሩና ከፍተኛ ሚና
የነበራቸው
እንደኮሙኒስትና
ሶሻሊስት
ፓርቲዎችም
ሆነ
የክርስቲያን ዲሞክራቲክ ወይም
ኮንሰርቫቲቭ
ፓርቲዎች
እንዳለ
ደብዛቸው ጠፍቷል። በእነሱ ምትክ
ፖፑሊስትና የፋሺሽት ፓርቲዎች
ብቅ ብቅ በማለት ለፓርሊሜንታሪ
ዲሞክራሲ ከፍተኛ ማነቆ እየሆኑ
በመምጣት ላይ ይገኛሉ። ለማለት
የምፈልገው
የመደብለ-ፓርቲ
አስፈላጊነት
አንገብጋቢ
ጉዳይ
የሚሆነው የአንድ አገር የማቴሪያል
ሁኔታ ካደገና ህዝቡም በተለያየ
መንገድ ሲተሳሰርና እንደማህበረሰብ
ሲገለጽ ብቻ ነው። በሌላ አነጋገር፣
በሳይንስና በቴክኖሎጂ የሚገለጽ ሰፋ
ያለ የውስጥ ገበያ መኖር አለበት።
ከተማዎችና
መንደሮች
በደንብ
መገንባትና በተለያየ የመመላለሻ
መንግዶች መተሳሰር አለባቸው።
የህዝቡ የመፍጠርና የባህል ሁኔታ
መዳበር አለባቸው። የፖለቲካውና
የመንግስት
መኪናው
ዘመናዊና
ዕድገትን አራማጅ በሆነ አዲስ
አወቃቀር መተካት አለባቸው። አዲስ
የፖለቲካ ባህልን የሚያለማምድ
የፖለቲካ ባህል፣ እነ ሚልተን
ፖለቲካል ሞደርኒቲ (political modernity)ብለው የሚጠሩት ቀስ በቀስ
መለመድ አለባቸው። ይህም ማለት
በርዕዮተ-ዓለም ወይም ህብረተሰቡን
በሚመለከቱ
ነገሮች
የመከራከር
ባህልና የተሻለ ሃሳብ የማቅረብ
ልምድ መዳበር አለባቸው። አንዱ
ሌላውን የሚጠላው ሳይሆን ከእሱ
ጋር ለመስራት የሚችልና በተለይም
ብሄራዊ ጥቅምን በሚመለከቱ ነገሮች
ላይ የጋራ ስምምነት እንዲኖር
ያስፈልጋል።
በሌላ
አነጋገር፣
አንደኛው በሌላኛው ላይ ወይም
መንግስት የባላይነቱን የማይጭንበት
ሁኔታ
መፈጠር
አለበት።
የመከራከር፣ የራስን ራዕይ ማዳበርና
እሱን እንደ ዕምነት ወስዶ በሱ ዙሪያ
የህብረተሰቡ
ችግር
እንዴት
እንደሚፈታ መከራከርና ወደ ውጭ
ቅስቀሳ
ማድረግ
መለመድና
እንደባህል
መወሰድ
ያለባቸው
ጉዳዮች ናቸው። ይህ ከመሆኑ በፊት
በሌለ
የመደብለ
ፓርቲ
ዙሪያ
የሚደረገው ክርክርና ስለምርጫ
ማውራት
አላስፈላጊና
የጊዜው
የኢትዮጵያን ሁኔታ የሚያንፀባርቅ
አይደለም። ከዚህም ባሻገር ዛሬ
በአገራችን ምድር ይኸኛውን ወይም
ያኛውን ርዕዮተ-ዓለም አስተጋባለሁ፣

አምንበታለሁም ብሎ በመደራጀት
የሚንቀሳቀስ
አንዳችም
ድርጅት
የለም። አሉ ከተባለም ደግሞ ከአዲስ
አበባ ውጭ መንቀሳቀስና ሃሳባቸውን
ማሰራጨትና ህዝቡን ማስተማር
በፍጹም አይችሉም። በሌላ ወገን
ደግሞ ሶሻል ዲሞክራቲክ ወይም
ሊበራል
ፓርቲ
ነን
በማለት
የሚንቀሳቀሱና
የየፓርቲዎቻቸው
ፕሮግራምና የውስጥ ዲሞክራሲ
ውይይታቸው ምን እንደሚመስል
በግልጽ የማይታወቅ ድርጅት ነን
ባዮች አሉ። እዚህ ውጭ አገር
አልፈው
አልፈው
ከሚመጡ
የድርጅት ተጠሪዎች ጋር ውይይት
ሳደርግ ወይም ጥያቄ ሳቀርብ
የማገኘው
መልስ
በተለይም
የኢኮኖሚና
የሶሻል
ጥያቄዎችን
አንስተው
እንደማይወያዩ
ነው
የሚነግሩኝ።
ለማንኛውም
መጠሪያቸው ባደረጉት ርዕዮተ-ዓለም
ያምኑበት
ወይም
አያምኑበት
እንደሆን በግልጽ የሚታወቅ ጉዳይ
የለም። ማለት የሚቻለው እነዚህ
የተለያየ ስምን ለጥፈው ለስልጣን
የሚታገሉ ድርጅቶች የፍልስፍና
መሰረታቸው ምን እንደሆን በፍጹም
የሚታወቅ ነገር የለም። በራሳቸው
ኃይልም የሚንቀሳቀሱና ብሄራዊ
ባህርይ
ያላቸው
አይደሉም።
አብዛኛዎቹ በአዲስ አበባ ውስጥ፣
ያውም
በተወሰነ
አካባቢ
ብቻ
የሚንቀሳቀሱና ከህብረተሰቡ ጋርም
ምንም ዐይነት ግኑኝነት የሌላቸው
ናቸው። የህብረተሰቡን የኢኮኖሚ፣
የማህበራዊ ሁኔታ፣ የቤትና ህክምና
የማግኘት ጉዳይና፣ ሌሎች ሰፋ ያሉ
ለሰው ልጅ የሚያስፈልጉ ነገሮችን
በማንሳት ህዝቡን በማሰተማርና፥
በመንግስትና በአገዛዙ ላይ ጫና
ለማድረግ
የሚችሉ
አይደሉም።
ባጭሩ አብዛኛዎቹ እዚያው እየኖሩ
አገሪቱን ማን እንደሚያስተዳድራትና፣
የውጭ ኃይሎችን ሚና የሚከታተሉ
አይደሉም።
ስለሆነም
በግልጽ
ስለማይታወቅና ድርጅታዊ መዋቅር
ስለሌለው ፓርቲ ማውራት ጊዜን
ማባከንና
ዕድገት
እንዳይመጣ
ማድረግ ነው። ከዚህ ስንነሳ መቅደም
ያለበት ጉዳይ በመጀመሪያ ደረጃ
በሁሉም አኳያ ሰፋ ያለ ውይይትና
ጥናት፣ እንዲሁም ክርክር ማድረግ
ያስፈልጋል።
በሁለተኛ
ደረጃ፣
አገራችን አሁን ካለችበት አስቸጋሪ
ሁኔታ ውስጥ እንድትወጣ ከተፈለገ
በብሄር ላይ ከተመሰረተ አገዛዝ
ይልቅ የተለያየ ሙያ ያላቸውንና
የሰለጠኑ ሰዎችን ያካተተ መንግስት
መቋቋም አለበት። በዚህ ዙሪያ
የተባበረ መንግስት(United Front)
መፍጠርና
በጠቅላላው
በአገሪቱ
ውስጥ የተፋጠነ ዕድገት እንዲመጣ
ሁሉም ርብርቦሹን በሱ ላይ ማድረግ
አለበት። ስለሆነም በየቦታው ያሉት
ብሄረሰቦችን እንወክላለን የሚሉ
ድርጅቶች
በሙሉ
መከልከል
አለባቸው፤
ህልውና
እንዳይኖራቸውም
ማድረግ
ያስፈልጋል።
በተለይም
እንደ
ኢትዮጵያ
ባለ
አገር
ውስጥ
ተቀዳሚው ተግባር መሆን ያለበት
ጉዳይ አገርን መገንባት የሚለው

መርህ ነው። ያደጉ የካፒታሊስት
አገሮች፣ የጃፓንና የደቡብ ኮሪያ፣
እንዲሁም የቻይና ሁኔታ ይህንን
ነው የሚያረጋግጡት። ኢኮኖሚው
ሲያድግና አገራዊ ባህርይ ሲኖረው፣
በተለይም የሰለጠነ ባህል ሲስፋፋ
አዳዲስ
የህበረተሰብ
ኃይሎች
በመፈጠር ለፖለቲካ ባህልና ዕድገት
ልዩ ዕምርታ ይሰጡታል። ስለሆነም
የምርጫንና የልዩ ልዩ ፓርቲዎችን
ጉዳይ በመርሳት እንዴት አድርገን
ነው የሰለጠነና ዲሞክራሲያዊ አገር
መመስረትና መገንባት የምንችለው?
በሚለው ላይ መረባረቡ ለችግራችን
መፍትሄ ሊሆን ይችላል የሚል
ዕምነት አለኝ። የየብሄረሰቦቻችንን
አርማ ይዘን እንታገላለን የሚሉና
ክልላቸውን የሚያስተዳድሩ በመሰረቱ
እነዚህ
የፖለቲካ
ድርጅቶች
አይደሉም። ማንኛውም የፖለቲካ
እንቅስቃሴ
በብሄር-አቀፍ
ደረጃ
መደራጀት
ያለበት
ሳይሆን
የሚያነሳቸውም ጥያቄዎች አጠቃላይ
የሆኑ የፍትህ ጉዳይ፣ ለምሳሌ
የፖለቲካ ፍትህነት፣ የኢኮኖሚና
የማህበራዊ ጥያቄዎች፣ ከእነዚህ
ጋር የተያያዘው የነፃነት ጥያቄ
መሆን አለባቸው። እንደሚታወቀው
ነፃነት የሚካፈል፣ ለአንዱ ተስጥቶ
ለሌላ የሚነፈግ ነገር ባለመሆኑ
የብሄረሰብን
አርማ
ይዘው
የሚንቀሳቀሱ ድርጅቶች ጠቅላላው
ህዝብ ዕውነተኛ ነፃነቱን እንዳይቀዳጅ
እንቅፋት
ይሆናሉ።
ስለሆነም
የማህበራዊና የኢኮኖሚ ጥያቄዎችን
ከአጠቃላዩና
የአገር
መገንቢያ
ፖሊሲዎች ነጥሎ ማየት አይቻልም።
ሰፋ ያለ የውስጥ ገበያና ለሰፊው
ህዝብ የስራ መስክ የሚከፍት በደንብ
የተጠና የኢንዱስትሪና የቴክኖሎጂ
ፖለቲካ
በብሄረሰብ
የጠባብ
አመለካከት
ሊፈቱ
የሚችሉ
አይደሉም። የብሄረሰብ እንቅስቃሴ
የሚያነሳው የጭቆናንና የማንነትን
ጥያቄ ስለሆነ እነዚህን አገር አቀፋዊ
ሊያደርጋቸው አይችልም። የማንነት
ጥያቄ የሚባል ነገር ባይኖርም
የጭቆና
ጉዳይ
የመሳሰሉት
ጥያቄዎች
ከአጠቃላዩ
የፖለቲካ
ሁኔታና ከመንግስቱ መኪና አንፃር
መታየት ያለባቸውና በሂደት መልስ
ሊያገኙ የሚችሉ ናቸው። ባጭሩ
የነፃነት ጥያቄና ጉዳይ በአገር ደረጃ
የሚፈታና
ጠቅላላውን
ህዝብ
የሚመለከት እንደመሆኑ መጠን
መፈታት የሚችለውም ጠቅላላውን
የፖለቲካ
ሁኔታና
የመንግስትን
አወቃቀርና ከውጭ አገሮች ጋር
ያለውን ትስስር እንደመነሻ አድርገን
የወሰድን እንደሆን ብቻ ነው። አሁን
ባለው ክልላዊ አወቃቀር በየክልሉ
የሚኖሩ
ህዝቦች
ዕውነተኛ
ነፃነታቸውን
በፍጹም
ሊቀዳጁ
አይችሉም።
በየቦታው
ባለው
የፖለቲካ
ኤሊት
የሚበዘበዙና
ለዓለም አቀፍ ካፒታሊዝም ጥሬሀብት አምራች ሆነው እንዲቀሩ
የሚደረጉ
ናቸው።
ስለሆነም

የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!
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ዕውነተኛ
እኩልነትንና
ነፃነትን
ሊያስፍኑ አይችሉም ማለት ነው።
ችግሩ መታየት ያለበት ከሶስይሎጂና
ከስነ-ልቦና፣
እንዲሁም
ከባህል
ዕድገት አንፃር እንደመሆኑ መጠን
በኢትዮጵያ ምድር ውስጥ ያለ የዚህ
ወይም የዚያኛው ብሄረሰብ አባል ነኝ
የሚል እወክልሃለሁ በሚለው ኤሊት
በፍጹም ዕውነተኛ ነፃነትን ሊቀዳጅ
አይችልም። የጠቅላላው ህዝብ ችግር
ሊፈታ
የሚችለው
በስርዓት
በሚካሄድ
የባህል
እንቅስቃሴና
የንቃተ-ህሊና እንቅስቃሴ አማካይነት
ብቻ ነው። ወደ ትግሬ ስንመጣ ይህ
ክልል በጣም አስቸጋሪ የሆነና
ዴፋክቶ
የራሱን
መንግስት
የመሰረተና የሚዝት ነው። በእኔ
ዕምነት ይህ ክልል አይ ከኢትዮጵያ
መገንጠልና የራሱን መንግስት በይፋ
ማወጅ አለበት፤ ወይም ደግሞ
መሳሪያውን
በማስረከብና
ጦር
ሰራዊቱን
በመበተን
የኢትዮጵያ
የግዛት አካል መሆኑን ማረጋገጥ
አለበት። ስለሆነም የትግሬ ሁኔታ
አንድ መቋጠሪያ እስካላገኘ ድረስ
የራስ ምታት በመሆን በጠቅላላው
አገሪቱ ውስጥ የተስተካከለ የኢኮኖሚ
ዕድገትና
ሰላም
እንዳይሰፍን
የሚያደርግ ነው። ወያኔ የትግሬን
ህዝብ
እንደቁራኛ
በመያዝ
የሚያደርገው
የተሳሳተ
ቅስቀሳ
ተቀባይነት
ሊኖረው
በፍጹም
አይችልም። በሌላ ወገን የወያኔን
አገዛዝ የሚቃወሙ እንደ አረና
የመሳሰሉ
ድርጅቶችና
አንዳንድ
የትግሬ ኤሊቶች እራሳችውን ከዚህ
ዐይነቱ አስተሳሰብና የመገለል ባህርይ
መላቀቅ
አለባቸው።
በፖለቲካ
እንቅስቃሴ
ውስጥ
እንሳተፈላን
የሚሉ ከሆነ እንደትግሬነታቸው
ሳይሆን
ነፃ
አስተሳሰብና
የሚያራምዱት
ርዕዮተ-ዓለም
ካላቸው ከሌሎች ብሄራዊ ባህርይ
አለን
ከሚሉ
ድርጅቶች
ጋር
በመቀላቀል ወይም አባል በመሆን
ማንነታችውን ማሳየትና መታገል
ይችላሉ። በተለይም በትግሬ ክልል
ውስጥ ያለው ድህነትና ረሃብ፣ የዋጋ
ውድነትና የስራ-አጥነት ችግር፣
በአጠቃላይ ሲታይ በኢኮኖሚ ችግር
መጎሳቆልና የነፃነት ጉዳይ…ወዘተ.
ሊፈቱ የሚችሉት በወያኔ አገዛዝ ስር
በመሆን
ሳይሆን
ከጠቅላላው
የኢትዮጵያ ሁኔታ በመነሳት ነው።
ዕውነተኛ
ነፃነትም
ማግኘት
የሚቻለው
ሳይፈሩና
ሳይቸሩ
ከሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር
ከተቀላቀሉና ከተጋቡ ብቻ ነው።
አሁን ባለው የመገለለና የመሸሽ
ባህርይ ዕድገትንና ነፃነትን ሳይሆን
ድህነትንና የጨለማ ኑሮን ነው
መጎናጸፍ የሚቻለው። ያም ሆነ ይህ
በጠቅላላው
በየክልሎች
ውስጥ
ያለውን ችግር ለመፍታት አዲስና
የተገለጸለት የአስተዳደር መዋቅር
መዘርጋት
አለበት።
የየክልሉ
አስተዳዳሪ የግዴታ ከአንድ ብሄረሰብ
የወጣ መሆን የለበትም። አንድ
ክልል ውስጥ ተወልዶ ያደገና ብቃት
ያለው የአንድ ክልል አስተዳዳሪ
መሆን ይችላል። ዋናው ነገር ክልሉን
ፍትሃዊ በሆነ መንገድ ማስተዳደርና

ሁለ-ገብ የሆነ ዕድገትን ማምጣት
ነው ከእሱ የሚጠበቀው። አንድን
ብሄረሰብ እወክላለሁ የሚል ነው
አስተዳዳሪ ሊሆን የሚችለው የሚል
የተፈጥሮ ህግ የለም። አንድ ሰው
የአንድ ብሄረሰብ ተወላጅ በመሆኑ
ብቻ
እወክልሃለሁ
የሚለውን
ብሄረሰብ ወደ ተስተካከለ ዕድገት
ሊያመራው በፍጹም አይችልም።
ይህ ቢሆን ኖሮማ የኤርትራ ህዝብ
ወደ ጭቆና ስርዓት ውስጥ ባልወደቀ
ነበር። የትግሬ ብሄረሰብም ሙሉ
ነፃነቱን
ተቀዳጅቶ
በደስታና
በብልጽግና መኖር በቻለ ነበር። ከዚህ
ስንነሳ ግልጽነት የሌለው የኦሮሞ
ብሄረሰብ ትግል፣ ድልን እስክንቀዳጅ
ድረስ ትግሉን አናቋርጥም የሚለው
አባባል
ሳይንሳዊና
ፍልስፍናዊ
መሰረት
በፍጹም
የለውም።
ለማንኛውም በአጠቃላይ ሲታይ
የየክልል አስተዳዳሪዎች የአስተሳሰብ
ችግር
አለባቸው።
በተወሰኑ
የኢኮኖሚ መስኮች ላይ ብቻ ሰው
እንዲሳተፍ ይገፋፋሉ። በአንዳንድ
ከተማዎች ውስጥ በጠያቂና በአቅራቢ
መሀከል ያለው ሚዛናዊ አካሄድ
እየተመጣጠነ ሀብት እንዲሰራጭ
አይደረግም። አንዳንድ አገልግሎት
መስጫዎች የአንድ ከተማ ህዝብ
ከሚፈለገው
በላይ
ተስፋፍተው
ይገኛሉ። ለምሳሌ በጎንደር ከተማ
የባጃጅ ብዛት ከተማዋን ማጣበቡ
ብቻ ሳይሆን፣ በባጃጅ ለመጓዝ
ከሚፈልገውም ሆነ ከፍሎ ለመሄድ
ከሚችለው ህዝብ በላይ በከተማዋ
ውስጥ ብዙ ባጃጆች ሲሽከረከሩ
ይታያሉ። ለዚህ ደግሞ የከተማው
አስተዳደር
ተጠያቂ
ነው።
እንደሰማሁት ከሆነ አስተዳደሩ ሌላ
የስራ መስክ ዕድል ለመክፈትም ሆነ
በምን መስክ ላይ መዋለ-ነዋ ቢፈስ
የስራ ቦታ የመክፈት ዕድል ሊኖር
ይችላል? የሚል ጥናትና ምርምር
ስለማያደርግ በዚህ መስክ ብቻ
እንዲሰማራ
ለወጣቱ
ብድር
ይሰጠዋል።
በሌላ
ወገን
ግን
የከተማዋ ኗሪም ሆነ በአካባቢው
የሚኖረው
ህዝብ
ብዙ
የሚፈልጋቸውና
በቀጥታ
ሊጠቀምባቸው የሚችሉ የቁሳቁስና
የፍጆታ እቃዎች አሉ። በእነዚህና
ሌሎች በዕደ-ጥበብና በእጅ ተሰርተው
በሚቀርቡ ነገሮች ላይ መዋለ-ነዋይ
ቢፈስ አዲስ የአመራረት ባህልም
መማር በተቻለ ነበር። ለማንኛውም
ይህ
ሁኔታ
የሚያመለክተው
የየክልሉና የየከተማዎች አስተዳደር
አዳዲስና
ለፈጠራ
የሚያመቹ
የተሰበጣጠሩ ሆኖም ግን ሊያያዙ
የሚችሉ
የኢኮኖሚ
መስኮችን
የማስፋፋት
ኃይልና
ዕውቀት
የላቸውም። ስለሆነም በየክልሎችና
በየከተማዎች አዲስ የሰው ኃይል
ሊሰለጥን
የሚችልበት
ሁኔታና
አዳዲስ
የኢኮኖሚ
መዋቅሮች
የሚዘረጉበት ሁኔታ እስካልተፈጠረ
ድረስ ከፍተኛ የሆነ ማህበራዊ ቀውስ
ይፈጠራል።
በተለይም
ወጣቱ
አላስፈላጊ ወደ ሆኑ ተግባራት
በመሰማራት ለህዝቡ አደገኛ ሊሆን
ይችላል። ይህንን ነው በተለይም
በአሰላ ከተማና በሌሎች የኦሮሚያ

ከተማዎች፣ ለምሳሌ እንደ ጂማና
አጋሮ በመሳሰሉትና፣ በባህርዳርና
በጐንደር ከተማዎች የምናየው።
ወጣቶች
በለጋ
ዕድሜያቸው
ትምህርትና
የሙያ
ስልጠና
እስካላገኙ ድረስ እራሳቸውንም ሆነ
ህብረተሰቡን ሊጠቅሙ በፍጹም
አይችሉም።
ስለሆነም
የየክልሉ
አስተዳዳሪዎች ራስን ለመከላከል
በሚል
ሺህ
በሺህ
የሚቆጠሩ
ሚሊሽያኖችን ከማስለጠንና እርስ
በእርስ ከመፋጠጥ ይልቅ ወደ አገርና
ክልል
ግንባታ
ቢሸጋገሩ
ዛሬ
በጠቅላላው
በአገሪቱ
ውስጥ
የሚታየውን የኢኮኖሚና የማህበራዊ
ቀውሶች ቀስ በቀስ መቅረፍ በቻሉ
ነበር።
ከዚህ
ስንነሳ
የየክልሉ
አስተዳደር
ያሰለጠናቸው
ሚሊሺያኖችም
ሆኑ
ወይም
ወታደሮች መበተንና ለሚሊሺያኖቹ
አዲስ የስራ መስክ መፈጠር አለበት።
ሁሉም ምርታማ ወደ ሆነ የስራ
መስክ መሰማራት አለባቸው። ከዚህ
በተረፈ ሁሉም ክልሎች ሁሉንም
ብሄረሰብ
ያካተተ
የአስተዳደርና
የፖሊስ
መዋቅር
መዘርጋት
አለባቸው። ኦሮሞው አማራ ክልል፣
አማራው ኦሮሞ ክልል፣ ሌላውም
እንደዚሁ
ሌላ
ክልል
ሄደው
ተቀጥረው የሚሰሩበትና የመንግስት
አገልጋይ
የሚሆኑበት
ሁኔታ
መፈጠር አለበት። እስካሁን ድረስ
ባለው መልክ እንጓዝ የምንል ከሆነ
በሳይንስና በቴክኖሎጂ የሚገለጽ
ዕድገት
እንዲመጣ
አንፈልግም
እንደማለት
ይቆጠራል።
የገበያ
ወይም
የካፒታሊስት
ኢኮኖሚ
በክልል
ደረጃና
በየመስሪያቤቱ
ከአንድ
ብሄረሰብ
የተውጣጡ
ግለሰቦች
በተሰገሰጉበት
ሁኔታ
ውስጥ ሊስፋፋና ሊዳብር በፍጹም
አይችልም። የገበያ ኢኮኖሚ የስራክፍፍልን
ይጠይቃል።
የሃሳብ
መንሸራሸርንና የፈጠራን ጉዳይም
ይሻል። ይህ በራሱ የካፒታልንና
የሰውን
እንቅስቃሴ
ይፈልጋል።
ባጭሩ የአንድ አገር ኢኮኖሚ
በዐይነትም ሆነ በብዛት የሚያድገው
ህዝቡ
ሲቀላቀልና
የመንቀሳቀስ
መብቱ ሲታወቅና እርግጠኛም ሲሆን
ብቻ ነው። በዚህ መልክ ብቻ ነው
ብሄራዊ ሀብት ማዳበርና አንድን
ህዝብ ነፃ ማውጣት የሚቻለው።
ከብርሃን ይልቅ ሙቀት የበዛበት
ፖለቲካ(More Heat than Light!)
ሚሮቭስኪ
የሚባል
የፊዚክስና
የኢኮኖሚክስ ምሁር የኒዎ-ክላሲካል
ኢኮኖሚክስ
የሚባሉ
ከፊዚክስ
ሞዴሎችን
በመዋስ
የኢኮኖሚ
ቲዎሪን
ያዳበሩ
ምሁራንን
አስመልክቶ ሲተች በማቲማቲካል
ሞዴሎች
ከማሽብረቅና
ሰውን
ከማደናበር በስተቀር አዲስና ችግር
ፈች የሆነ ቲዎሪ አላዳበሩም ይላል።
በእሱ
ዕምነትም
የኒዎ-ክላሲካል
ኢኮኖሚክስ ምሁሮች መነሻ ምርት
ሳይሆን
የፍጆታ
አጠቃቀምን
በማቲማቲካል ሞዴል ለመፍታት
መነሳት ሲሆን፣ ከፍጆታ አጠቃቀም
በፊት ምርት እንዴትና በምን ዘዴ
መመረት
እንዳለበት
የኢኮኖሚ
መሰረተ-ሃሳብ መሆኑን ያመለክታል።

በሌላ አነጋገር፣ ስለፍጆታ ከማሰብና
በሱ ላይ ከመረባረብ በፊት ስለ
ምርት መመረትና በምንስ ዐይነት
ሁኔታና
የምርት
መሳሪያዎች
ቅንብር
እንደሚመረት
ማሰብና
መተንተን ያስፈልጋል። የአንድን
ህብረተሰብ
የሀብት
መጠን
የሚወሰነው በዚያው ህብረተሰብ
ውስጥ በምርት መሳሪያ፣ በሰው
ኃይልና በኃይል ቅንብር አማካይነት
የሚመረተው
ምርትና፣
ይህ
ምርታዊ ክንውን በሳይንስና በአዳዲስ
ቴክኖሎጂዎች
ተደግፎ
ምርታማነቱም ሲያድግና የሰውን
ፍላጎት ማሟላት ሲቻል ብቻ ነው።
ከዚህ ስንነሳ በማቲማቲካል ሞዴል
የሚያተኩረውና ከምርት ክንውን
በፊት በፍጆታ አጠቃቀም ላይ(Utility
Maximization)
የሚያተኩረው
የኒዎ-ክላሲካል ኢኮኖሚክስ የሰውን
ጭንቅላት
በትክክል
ነገር
እንዳይጠመድ በማድረግ በውዥንብር
ዓለም ውስጥ እንዲኖር ያደርገዋል።
ወደ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ሁኔታ
ስንመጣ ህዝቡን በሚመለከተው
መሰረታዊ ችግሮች ላይ ከማትኮርና
ስላምና
መረጋጋት
እንዲሰፈን
አስፈላጊውን እርምጃ ከመውሰድ
ይልቅ ህዝባችን የሚንቀለቀል እሳት
በሚመስል
እየተፈጀ
ነው።
የፖለቲካው ሁኔታ የተስፋ ብርሃንን
ከማንፀባረቅ ይልቅ ህዝባችን እዚህና
እዚያ በሚወራጩ አክቲቪስቶች
በእሳት እየተለበለበ ነው። መሄጃና
መድረሻ ያጣና በገዛ አገሩ በነፃ
የመኖርና
የመንቀሳቀስ
መብቱ
ተነፍጓል።
በየቦታው
ፍርሃት
ከመንገሱም የተነሳ ሰፊው ህዝብ
ብሶቱን ወደ ውጭ አውጥቶ መናገር
እንዳይችል
ተደርጓል።
ይህ
በእንደዚህ እያለ አገሪቱ ውስጥ ሰላም
የሰፈነ ይመስል ትላልቅና በቃላት
ያሸበረቁ
ንግግሮች
ይደረጋሉ።
ሁሉም በየፊናው አደናጋሪ ነገሮች
በማውራት የሰፊው ህዝብ አስተሳሰብ
እንዲበታተን ያደርጋል።፡ በየቦታው
ያሉ
የክልል
አስተዳዳሪዎችና
የአገሪቱ አገዛዝና መንግስት ይህንን
ሁኔታና የህዝባችንን ፍርሃት እያዩ
ዝም
ብለው
ይመለከታሉ።
እንዲያውም
እራሱ
መንግስትና
የክልል አስተዳዳሪዎች ተባባሪዎች
ይመስል ቄሮ ለሚባሉ ቡድኖች
ሜዳውን ልቅ በማድረግ አገሪቱን
ማን
እንደሚያስተዳድር
ግልጽ
ያልሆነበት ሁኔታ ይታያል። ይህ
አስከፊ ሁኔታ አፍጦ አግጦ እያለና
ህዝባችን በኑሮ ውድነት እየተማረረ
በሚገኝበት ወቅት መንግስት ወይም
አገዛዙ የህዝቡን ችግሮች ለመቅረፍ
የሚችል ይመስል ብዙ ቲያትር
ይሰራል፤ ሲሰራም ይታያል። ህዝቡ
ራበኝ፣ ጠማኝ ሲልና በድህነት
ሲማቅቅ
በማክሮ
ኢኮኖሚክስና
በፕራይቬታይዜሽን
ዙሪያ
የማያስፈልግ ክረክር ይደረጋል።
በተጨማሪም ኢትዮጵያ የዓለም
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የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናክማለን!

ቅፅ. 1 - ቁ.30

ህዳር 2012

ደስተኛ የመሆን ምስጢር

እ

ንዴት ደስተኛ መሆን እንደሚቻል
ያዉቃሉ? ወይንስ ደስታ እራሱ
ፈልጎ እስኪያገኝዎ ድረስ እየጠበቁት
ነዉ? እርስዎ ዘንድ እስኪመጣ
ድረስ
ጠብቀዉ..
ጠብቀዉ
..ና እስኪመጣ መጠበቅ ሰልችተዎታል?
እንግዲያዉስ
እርስዎ
ዘንድ
እስኪመጣ
መጠበቁን ይተዉትና ደስታን እርስዎ እራስዎ
መፈለግ ይጀምሩ፡፡
በተረት እንደሚባለዉ ደስታ በምትሃት
ወይም በአንዳች ነገር የሚመጣ አይደለም፡፡
እንዲያዉም ድንገት እርስዎ ላይ የሚከሰት
ክስተትም አይደለም፡፡ እርስዎ እራስዎ
የሚያዳብሩት/የሚያሳድጉት ባህሪ ነዉ እንጂ፡
፡ ጉዳዩ ይህ ከሆነ ምን እየጠበቁ ነዉ ታዲያ?
እንዴት ደስተኛ መሆን እንደሚችሉ /ምን
ደስተኛ እንደሚያደርግዎ መፈለግ ይጀምሩ
እነጂ! ስለዚህ ደስተኛ/በተቻለ መጠን ደስተኛ
ለመሆን እራስን በማለማመድ ደስታን ማግኘት
ይቻላል ማለት ነዉ፡፡
እንዴት ደስታኛ መሆን እንደሚቻል ሳይንስ
ምን ይላል?
10 በመቶ ብቻ በሚሆኑ በሰዎች መካከል
ያለዉ የደስተኝነት አገላለፅ ልዩነት በሁነቶች
መለያየት ሊገለፅ ይችላል፡፡ በተረፈ በአብዛኛዉ
ሰዎች ላይ ደስተኝነትን የሚወስኑት የሰዎች
ስብዕና ሲሆን በተለይ ሊለወጡ የሚችሉ
አስተሳሰብና ባህሪይ ናቸዉ፡፡

አስተሳሰባዊ...

(ከገጽ 18 የዞረ)

ባለበት ዘመን ዳዊት መፈጠሩም ለዚህ የተጠራ
ይመስላል፡፡ በሀገራችን ኢትዮጵያ ላለፉት 27
ዓመታት የመጠራጠርና የመከፋፋል
ሁኔታ
ነበር፤ በርግጥ ከዚያም በፊት የሀገራችን ታሪክ
እርስ በርስ በመገዳደል ላይ የተመሠረተ እንደነበረ
ይታወቃል፡፡
አሁን የለውጡን መንግሥት የሚያስተዳድሩት፣
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አህመድ
ወደ ሥልጣን ከመጡ በኋላ፣ የሚመሩበት
መንግሥታዊ መርኅ እንደ ሰሎሞን ዓይነት
አድርገን
መውሰድ
እንችላለን፡፡
ሲናገሩ
እንደምንሰማው ሰውን በአካል ማሸነፍ የሚቻለው
ውስጡ ያለውን ሐሳብ ማሸነፍ ሲጀመር ነው
ይላሉ፡፡ በዚህ ሁኔታ ችግሩ ያለው መሪው
ላይ ሕዝቡ ላይ ወይስ ፖለቲከኞቹ ላይ ነው?
የመጨረሻ ጥያቄዬ ነው፡፡
ሐዋርያው ዘላለም፡- ለዘመናቸው የተፈጠሩ
ሰዎችን በተመለከተ ያነሳኸው ነገር አለ፡፡ ይኼ
በጣም ወሳኝ ነገር ነው፡፡ ትክክልም ነው፡፡ ከሙሴ
በፊት ክርስቶስ መጥቶ ቢሆን ኑሮ የሙሴ ሕግ
ምን ያህል እንደማይጠቅም ማወቅ አንችልም፡፡
ማለትም ክፉን በክፉ የማሸነፍ ዐቅሙና የዕውርና
የሟቾች ቁጥር ምን ያህል ሊሆን እንደሚችል
መገመት
አንችልም፡፡
ይኼንን
ሐዋርያው
ጳውሎስ በሮሜ ምዕራፍ 7፡10 ላይ ለህይወት
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ምንም እንኳን እርስዎም ብዙ ሰዎች
እንደሚያስቡት ደስተኛ መሆን የሚቻለዉ
ሀብታም ሆነዉ ሲወለዱ፣ ቆንጆ ሲኮን አሊያም
ጭንቀት የሌለበት ኑሮ/ህይወት ሲኖሩ ነዉ
የሚል አስተሳሰብ ከሆነ ያልዎት እዉነቱ
እንደሱ አይደለም፡፡ ይልቁንስ ሀብት ያላቸዉ
ሰዎች፣ቁንጅና ያላቸዉ ወይም ጭንቀት
የሌለዉ ኑሮ የሚኖሩ ሰዎች በአቬሬጅ ሲታይ
እነዚህን ከላይ የተጠቀሱትን ካልታደሉ ሰዎች
ጋር ሲዋዳደሩ ምንም የተለየ/የበለጠ ደስታ
የሌላቸዉ መሆኑ ነዉ፡፡
ደስተኛ የሆኑ ሰዎች ደስተኛ ያደረጋቸዉን
ነገር የህይወት/የኑሮ ምርጫቸዉ የድምር
ዉጤት እንደሆነ የሚረዱ ሲሆን አኗኗራቸዉ
በሚከተሉት ድጋፎች ላይ የተመሰረቱ ነዉ፡፡
• ለቤተሰቦቻቸዉና ጓደኞቻቸዉ ጊዜ የሚሰጡ
• ባላቸዉ ነገር የሚደሰቱ/የሚረኩ
• ቀና አመለካከት/አስተሳሰብ ያላቸዉ
• የሚኖሩት ለአላማ እንደሆነ አይንት ስሜት
የሚፈጥሩና
• ዛሬን መኖር (Living in the moment)
የሚሉት ናቸዉ፡፡
ስለሆነም
ደስተኛ
ለመሆን፡መለማመድ፣መለማመድ፣መለማመድ
ደስተኛ ለመሆን እየፈለጉ ከሆነ መለካሙ

የተሰጠችውን ትዕዛዝ (ህግ) ለክፉ መገለጫ
ሆና አገኘኋት። ህጉ ክፉ እንዲሰራብኝ ያደረገው
የምሰራው ነገር ክፋ እንደሆነ እንዲታወቅ ነው።
ስለዚህ ሙሴ ከክርስቶስ በፊት መጥቶ፣ የሰው
ልጆች በሕግና በሥራ ይድናሉ የሚለው መንገድ
ለሁለት ሺህ ዓመታት ያህል በውጤት አልባነቱ
ተመዝኗል፡፡ የክርስቶስ የፍቅርና የምሕረት
መንገድ ግን ዘላለማዊ ክብር ይዞ መጣ፡
፡ ይኼውም የመጀመሪያው መታወቅ ስላለበት
ነው፡፡
የኢትዮጵያ ሕዝብ መላ ዘመኑን በጦርነት ውስጥ
ማለፉን ታሪኩ ያስረዳል፡፡ ያለ ጦርነት የኖረበት
ዘመን እንዳልነበረ የታሪክ ፀሐፊዎች ይናገራሉ፡
፡ አሁን አዲስ ሀገረ መንግሥት እንገንባ የምንል
ከሆነ ያለፈ ታሪካችንን ማወቃችን ትክክል ነው፡
፡ እኔን የማይገባኝ ግን የገዳይ አባቶቻቸውን
ታሪክ አሁንም ለመድገም የሚሞክሩ ወገኖች፣
ያንኑ የገዳይና ሟች ውጤት እንደሚያስከትሉ
አለማወቃቸው ነው፡፡
ደርግ የንጉሡን ሥርዓት በኃይል ጣለ፣
ኢህአዴግም ደርግን በተመሳሳይ በኃይል ጣለ፡፡
ኢህአዴግ ደግሞ በራሱ በውስጡ በተነሣ የለውጥ
ኃይልና የአስተሳሰብ ብልጫ መንገዱን ለወጠ፡
፡ እንዳለፉት ጊዜያት ብረት ወልውሎ ወደ ጫካ
መሮጥ ፋሽኑ አልፏል፡፡ የተሻለ ሐሳብ ጠመንጃን
ማሸነፍ የቻለበት ጊዜ ላይ ደርሰናል፡፡ እንግዲህ
የለውጡ ኃይል ከሐሳብ አሸናፊነት ይልቅ ወደ

ዜና ምን እንደሆነ ያዉቃሉ? የደስታዎ
መጠን የሚወሰነዉ በምርጫዎ፣ ሀሳብዎና
በተግባርዎ ላይ ነዉ፡፡ ምንም እንኳ ቀላል
ባይሆንም የደስተኝነትዎን መጠን በተወሰነ
መልኩ ከፍ ማድረግ ይችላሉ፡፡ ይህ ለማድረግ
የሚከተሉት መንገዶች ሊከተሉ ይችላሉ፡፡
• ከሰዎች ጋር ግንኙነት ለመፍጠር መጣር፡
- ደስተኛ
• በኑሮዎ ዉስጥ ምስጋና መልመድ( Express gratitude)
• ለነገሮች ቀና አመለካከት/በጎ በጎ ጎኑን
የማየት ባህርይ ማዳበር
• አላማዎ ምን እንደሆነ ማወቅ
• ዛሬን መኖር
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ኃይልና ጠመንጃ አማራጭ ከገባ በራሱ ጦረኞች
ገለል እንዲል ይገደዳል፡፡ በዓለም ታሪክ ውስጥ
እንደታየው የሚታገል ያሸንፋል፡፡ ስለዚህ
ሰው እንዳይታገልህ ነው ማድረግ ያለብህ፡፡
እንዳይታገልህ ደግሞ ሐሳቡን አሸንፈህ፣ እርሱም
ባለቤት እንዲሆን ማድረግ ነው ያለብህ፤ ያኔ
ከታጋይነት ይቀራል፡፡
ዳዊት ጎልያድ ባለበት ጊዜ ተፈጥሮ ጎልያድን
አሸንፎ ወደ ንግሥና መጥቷል፡፡ ዘመኑ መቀየሩን
የምታውቀው
ግን
ሰሎሞን
ንግሥናውን
በጥበብ መጀመሩ ነው፡፡ የአባቱ የዳዊት ኃያላን
የሚሠሩትን ነገር አጥተው በጠየቁት ጊዜም
የልማት ሥራ ከፋፍሎ በመስጠት ሥርዓቱን
ቀየረው፡፡ አሁን ወንድም ወንድሙን ገድሎ
አሸናፊነቱ የሚበሠርበት ዘመን አይደለም፡፡
እንደተባለው ደግሞ ችግሩ የመሪዎች ወይም
የሕዝቡ ሳይሆን የአስተሳሰብ ችግር ነው ባይ ነኝ፡
፡ እኛ እና እነርሱ በሚል ጎሳዊ ልዩነት መጠፋፋቱ
እንዲቀጥል የሚሹ ወገኖች መኖራቸውን ሕዝቡ
በውል የተረዳ አይመስለኝም፡፡ የለውጡ አመራር
ታላቅና የባለፀጋ አገርና ሕዝብ ለመመሥረት
መነሣቱን የተረዳው ሕዝብ ቁጥር አነስተኛ ነው፡
፡ ጊዜያዊውን ነገር አይቶ የመጨረሻውን ውጤት
ባለማወቁ ከጥፋት ኃይሎች ጋር ተሠልፏል፡፡
የሚሻለውን መምረጥ ግን የእርሱ ፋንታ ነው፡፡

