ሳይደፈርስ አይጠራም
ከታጋይ ካሕሳይ ቃሉ
Feb. 01/2017
ባለፉት አመታት በተለይ ደግሞ በቅርቡ የትምክህትና የጥበት ሃይሎች ወንዝ የማያሻግር
ጥምረት ፈጥረው የትግራይ ህዝብና መሪ ድርጅቱ ህወሓት ዝቅ ሲሉም የትግራይ ተወላጅ
እያሉ አንዴ የበላይነት ሌላ ጊዜ ጠባብ ብሄረተኞች ሲያሰኛቸው ጎጠኝነትና ዘረኝነት
እያሉ ሲጮሁና ሲያስጮሁ ከፍ ሲሉም ድንጋይ ሲወረውሩና ሲያስወረውሩ በውጤቱም
የንፁሃን ሂወት ሲያቀጥፉና ንብረት/የአገሪቱ ልማት ሲያወድሙ ሰንብተዋል በፍላጎት ደረጃ
አሁንም እየሰሩበት ነው::
ይህን ተከትሎም ኢህአደግ እንደ ድርጅት እና እንደ መንግስት ለሂወት መጥፋትና
ንብረት መውደም በአጠቃላይ ለተፈጠረው ብጥብጥ ዋና ምክንያት ነው ብሎ ባያምኑም
በስርአቱ የሚታዩ ብልሹ አሰራሮችና ህዝብን እያማረረ ያለው የመልካም አስተዳደር ችግር
ለመፍታት በጥልቀት የመታደስ እንቅስቃሴ እያካሄደ በመንግስትም ሆነ በድርጅት ውስጥ
የአመራር ለውጥ እስከ ማድረግ የደረሰ እርምጃ እየወሰደ ይገኛል::
የጥልቅ ተሃድሶው እንቅስቃሴና ይህን መነሻ በማድረግ እየተወሰደ ያለው የአመራር
ለውጦች የሚደገፉና ይበል የሚባልለት በመሆኑ መቀጠል አለበት የአንድ ወቅት ዘመቻ
መሆን የለበትም:: አሁን ያለው ችግር ግን በዘመቻ መሆንና አለመሆን ብቻ አይደለም
በአገሪቱ እየታየ ያለው የመልካም አስተዳደር ችግር አለመቃለሉና ተወሽቆ የነበረውን
የትምክህትና የጠባብነት አመለካከት ራስ ማቅናት በውጤቱም ሁከትና ብጥብጥ የመከሰቱ
ጉዳይ ከኢህአደግ አቅም በላይ በሆኑ ምክንያቶች ሳይሆን በኢህአደግ ውስጥ እያቆጠቆጠ
ያለው የጎራ መደበላለቅ ውጤት መሆኑ የተለያዩ ሰዎች በተለያየ ጊዜና አጋጣሚ ያነሳሉ::
በዚህ ጉዳይ ላይ ሰዎች በሚያነሱት በሩቅ ከማያቸው አንዳንድ ነገሮች ሊሆን ይችላል
የሚል ጥርጣሬ ነበረኝ አሁን ግን ይህን ጥርጣሬ ብቻ ሳይሆን በርግጥም መኖሩ በግላጭ
እየተፃፈ

ነው::

ለዚህ

ተጨባጭ

ማስረጃ

የሚሆነኝ

በቅርቡ

በተደጋጋሚ

ፅሁፋቸው

በድረገፆች የለቀቁና እራሳቸው የብአዴን ከፍተኛ አመራር እንደሆኑ ያስተዋወቁን አቶ
ሲሳይ መንግስቴና አቶ እውነቱ ዘለቀ (የተለያየን ሰዎች ነን ስላሉ እንጂ የብዕር ስም እንጂ
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ሲሳይ ነህ የሚል ትችት እንደቀረበባቸው ሳይረሳ) የተባሉ ፀሃፊዎች ያቀረቡት ሃሳብና
ያላቸው

አቋም

ፍፁም

ከኢህአደግ

አላማና

አቋም

በተቃራኒ

የቆሙ

ስለመሆናቸው

ራሳቸውም በግላጭ የተናገሩት ነው::
በትጥቅ ትግሉ ለረዥም አመታት የታገልኩና አሁንም የአላማው ተከታይ ከመሆን ውጪ
አሁን

በተጨባጭ

የየትኛውም

ድርጅት

አባል

ባለመሆኔ

በሚደረጉት

ስብሰባዎች

የመካፈልና የውስጥ ሁኔታ የማወቅና የእያንዳንዱ አባል አቋምና አስተሳሰብ የማወቅ
እድሉ ስለሌለኝ የሌሎች ድርጅቶች መረጃ የለኝም በብአዴን ግን በነዚህ ሁለት አባላቱ
አቋም በግልፅ የተናገሩትና በጥልቅ ተሃድሶ ውሳኔዎች ላይ ያለው አቋም ላይ ግልፅ
ያልተደረጉ ጉዳዮች መኖራቸው ከአሁን በፊት ለአቶ እውነቱ ጥያቄ ያቀረብኩላቸው
ብሆንም ሊመልሱልኝ አልፈለጉም::
ይሁን እንጂ አቶ እውነቱ አንድ ጊዜ የትግራይ የበላይነት በሌላ ጊዜ በህወሓት ጠባብ
ብሄረተኝነት ሲያሻቸው ደግሞ በትግራይ ተወላጅ እያሉ የአማራ መሬት ቆርሰው ወሰዱ፤
በአማራና በቅማንት ግጭት እንዲፈጠር አደረጉ ወዘተ ወዘተ እያሉ ማለቂያ የሌለው
የፈጠራና የውሸት ውንጀላ በመንዛት ላይ እያሉ ወደ ከፍተኛ አመራርነት መጥተዋል
በውጤቱም ያው ለአማራ ህዝብም ያልጠቀመ በትግራይ ተወላጆች ላይ በጎንደር ባህርዳርና
መተማ ግፍ ተፈፀመ ብቻም ሳይሆን የትግሬ ይውጣልን ሰልፍ ተካሄደ ለዚህም ብአዴንና
የክልሉ መንግስት እንደ ጥሩ ነገር የመልካም አስተዳደር ችግር ይፈታልን ጥያቄ እንደሆነ
ተነገረን::
ቀጥሎም አቶ ሲሳይ የራያ ህዝብ የማንነት ጥያቄ በሚል በፃፉት የህዝብ መብትና ውሳኔ
የሚጋፋና የአሁኑ ፌደራሊዝም የሚፃረር መፅሃፋቸው አውቃቸዋለሁ አሁን ደግሞ ለዚህ
አባባል

የሚያረጋግጥና

ጥግ

የነካው

ጥገኛ

አመለካከትና

ተግባራቸው

የሚያረጋግጥ

ኢህአደግና መላ አባላቱ አቶ መለስ ባመጡት የምርምር ሃሳብ ቃሉ ቃላችን ነው ብለው
ሳያላምጡ የዋጡት እንጂ ልማታዊ ዲሞክራሲ ማለት ለአምባገነኖች የሚያገለግል አይነተኛ
መሳሪያ ነው ብለውናል::
እዚህ ላይ እነዚህ ሰዎች እኔ ከማምንበት ወይም ከኢህአደግ አቋም ለምን የተለየ ሃሳብና
አመለካከት ያዙ የሚል ጭፍን እምነት የለኝም:: ሰዎች ያመኑበትና እውነት መስሎ
የታያቸው እምነት መናገርና መያዝ መብታቸው ብቻ ሳይሆን ባህሪያዊም ነው:: ኢህአደግ
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ነበሩ ለምን አሁንም አልልም ባመኑበት ውቅት ሊለዩ ይችላሉ:: ክፋቱ እንደ እስስት
ቆዳቸው እያቀያየሩ በሰው ፊት ልማታዊ ዲሞክራሲ ብቸኛ አማራጭ ህወሓት የትግል
አጋራችን እያሉ በጀርባ መውጋት ግን የፈሪና በእውቀቱ የማይተማመን ደካማ አካሄዳቸው
ነው::
ህወሓትም ሆነ ብአዴን እንዲሁም ሌሎች የኢህአደግ አባል ድርጅቶች ከምስረታቸው
ጀምሮ በርከት ያሉ የሃሳብ ልዩነት እያጋጠሙዋቸው የተግባቡባቸው በጋራ እየቀጠሉ
የተለያዩባቸው እየተለያዩ በርካታ እንታገላለን ብለው ትግሉን የተቀላቀሉ ሰዎች በአቋም
ልዩነት ምክንያት ለቀዋል ስለሆነም የሃሳብ ልዩነት መፈጠር አዲስ ነገር አይደለም::
የእነዚህ

ሰዎች

ግን

የተለየ

ነው

የያዙዋት

ስልጣን

ከእጃቸው

እንዳትወጣና

ጥገኛ

ፍላጎታቸው እንዳይኮላሽ ካባቸው አውልቀው አለን ይላሉ ሲመሽ ደግሞ የኪራይ ሰብሳቢ
አመለካከትና ተግባራቸው እንዳይጋለጥ ነገሮችን ጠምዝዘው ያቀርባሉ::
ስለሆነም ኢህአደግ (በተለይ ብአዴን) በጥልቅ ተሃድሶው መሰረታዊ ለውጥ በማምጣት
ለሚወክለው ህዝብ ከድህነት ለማውጣት በእርግጥም ቆርጦ ተነስቶ ከሆነ ከሁሉም በፊት
ውስጡ ከነዚህ አይነት ምስጥ መፅዳት ይኖርበታል:: ሌሎች አባል ድርጅቶችም ከሁሉም
በፊት የእንደነዚህ አይነት ሰዎች ሰለባ አለመሆናቸው ማረጋገጥና በብአዴን የተጋረጠው
አደጋ ለመፍታት የተቻላቸውን ድጋፍ መስጠት ይገባል::
ወሬ እያቦኩና ህዝብ ከህዝብ ጋር እያጋጩ የስልጣን ጊዜአቸው ማራዘም የሚፈልጉ ነቀዞች
መለየት ለዚህ ሲባል መደፈረስ ካለበትም መደፍረስ እንጂ የእከክልኝ ልከክልህና የጅምላ
አካሄድ የትም አያደርስም::
ዲሞክራሲ፤ ሰላምና ልማት ለአገራችን
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