አስተያየት በሦስት ጉዲዮች ሊይ
(አብደራህማን አህመዱን፤ የቀዴሞ የፓርሊማ አባሌ)
Email: ahayder2000@gmail.com
(ይህ ጽሑፍ ቅጽ 2፣ ቁጥር 29፣ ጥር 10 ቀን 2006 ዓ.ም በወጣው ፋክት መጽሔት ሊይ ታትሟሌ፡፡
መጽሔቱን የማያገኙ፣ በተሇይም በውጭ ሀገር ያለ ዜጎች ሁለ ቢያነቡት ‘ይጠቅማሌ’ በሚሌ መንፈስ
በዴረ-ገጽ ሊይ እንዱታተም ተሌኳሌ፡፡)

ይህንን ጽሑፍ እንዲዘጋጅ ምክንያት የሆነኝ በፋክት መጽሔት ቅጽ 2፣ ቁጥር 26 የታህሳስ
ወር 2006 እትም ሊይ በፕሮፌሰር መስፍን፣ በጋዜጠኛ ተመስገን ዯሣሇኝ እና በአቶ አስራት
አብርሃ የቀረቡ ሦስት መጣጥፎች ናቸው፡፡ ሦስቱም ሰዎች ባቀረቧቸው ሃሳቦች ሊይ ያሇኝን
አስተያየት አጠር አጠር ባሇ መሌኩ እንዯሚከተሇው አቀርባሇሁ፡፡

1. የአቶ ኃ/ማሪያም “እብሪቅ”
በወል አማርኛ “እብሪቅ” ማሇት፤ የውሃ መያዣ ማንቆርቆሪያ ወይም በራዴ ማሇት ነው፡፡
የአካባቢው የእስሌምና እምነት መምህራን (ሼህዎች) ሇ‘ዑደ’ ውሃ መያዣነት የሚጠቀሙበት
ሲሆን፤ ሇተሇያዩ ጉዲዮች ከቦታ ቦታ በሚንቀሳቀሱበት ወቅት አንዴ ወይም ሁሇት (አንዲንዴ
ጊዜ ከዚያም በሊይ) ዯረሳዎች (ተማሪዎች) የሼህአቸውን “እብሪቅ” ይዘው ከኋሊ ኋሊ ይከተሊለ፡፡
ሼሁ ውሃ ሇመጠጣትም ይሁን ‘ዑደ’ ሇማዴረግ (ሇመታጠብ) ሲፈሌጉ ዯረሳዎቹ እብሪቁን
ያቀብሊለ፡፡
መቼም ወል ሊይ ሳቅ ጨዋታ፣ ዋዛ ፈዛዛ ሞሌቷሌ፡፡ እና ይህንን ሁኔታ ያስተዋለ አንዲንዴ
ጨዋታ አዴማቂዎች፤ ሁሇት በተሇያዩ ዯረጃዎች የሚገኙ ሰዎች አንዴ ሊይ ሲሄደ ያዩ
እንዯሆነ “እንቶኔ የእከላ እብሪቅ ሆኗሌ” በማሇት ሳቅ ጨዋታ (Fun) ይፈጥራለ፡፡ አንደ
ከአጠገባቸው ተነስቶ ሲሄዴ ላሊው ሌከተሌ ያሇ እንዯሆነ ዯግሞ “ምነው እብሪቅ መሆን አማረህ
እንዳ?” በማሇት ተረብ መሳይ ቀሌዴ ጣሌ ያዯርጋለ፡፡
ይህንን ሃሳብ የጽሑፌ መንዯርዯሪያ ያዯረግኩት ያሇ ምክንያት አዯሇም፡፡ ከሊይ ቀንና ቁጥሩን
በገሇጽኩት የመጽሔቱ እትም ሊይ ፕሮፌሰር መስፍን ወ/ማሪያም ባቀረቡት ጽሑፍ “ሻምበሌ
ጉታ ዱንቃ ከጠቅሊይ ሚኒስትር ኃ/ማሪያም ጋር ሇማንዳሊ ቀብር ወዯ ዯቡብ አፍሪካ መሄዴ
ነበረባቸው” ማሇታቸውን ሳነብ ነው የ“እብሪቅ” ነገር ትዝ ያሇኝ፡፡
ሀገሮች እና የየሀገራቱ መሪዎች የሚኖራቸውን ግንኙነት የሚመሩበት “ፕሮቶኮሌ” የተሰኘ
የተጻፈም ያሌተጻፈም ሕግ እና እንዯ ሕግ የሚቆጠር ሌማዲዊ አሰራር መኖሩን ፕሮፌሰር
መስፍን በእዴሜ መግፋት ዘንግተውት ከሆነ ሊስታውሳቸው እወዲሇሁ፡፡ የኢትዮጵያ
መንግስትም የሚመራው በዚሁ ዓሇም አቀፍ ተቀባይነት ባሇው የአሰራር ዯንብና ስርዓት
እንዯሚሆን እገነዘባሇሁ፡፡ ከዚህም የዓሇም “ስርዓት” በመነሳት፤ እነፕሮፌሰር መስፍን አባሌ
የሆኑበት ፓርቲ (ፓርቲያቸው ቅንጅት ይሁን አንዴነት፣ ሰሚያዊ ይሁን መርህ ይከበር
አሌሇየሁትም) ስሌጣን ቢይዝና (አያዴርግባቸውና) ፕሮፌሰር መስፍን ጠቅሊይ ሚኒስትር
ቢሆኑ እንኳ፤ ‘ሻምበሌ ጉታ ከእርሳቸው ጋር አብረው ሉሄደ አችለም’ ብል፣ አፍን ሞሌቶ
ያሇ ምንም ጥረጥር መናገር ይቻሊሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ነው የፕሮፌሰር መስፍን ሃሳብ
ማስተዋሌ ያሌታከሇበት ሆኖ የታየኝ፡፡

እንዱያው ሇነገሩ ሻምበሌ ጉታ ከጠቅሊይ ሚኒስትር ኃ/ማሪያም ጋር “እብሪቅ” ሆነው
በመሄዲቸው ሇሀገሪቱም ሆነ ሇግሇሰቡ የሚያስገኘው ፋይዲ ምንዴነው? የሻምበሌ ጉታ ከጠቅሊይ
ሚኒስትሩ ጋር አሇመሄዴ ‘አገሪቱን የሚመሩት ሰዎች ሇሀገር የማያስቡ’ መሆናቸውን
ማረጋገጫ መስፈርት መሆን የሚችሇውስ በየትኛው ሥነ-አመክንዮ (Logic) ነው? ከቅርብ ጊዜ
ወዱህ ፕሮፌሰር መስፍን የሚናገሩት ወይም የሚጽፉት ነገር ከአስተማሪነቱ ይሌቅ አስቂኝነቱ
እያመዘነ መምጣቱን አስተውያሇሁ፡፡ ማንዳሊ በሕይወት በነበሩበት ጊዜ (ከሃያ ዓመታት በሊይ)
ምንም ነገር ትንፍሽ ያሊለት ሻምበሌ ጉታ ሰውየው ከሞቱ በኋሊ በየሜዱያው ነገሩ እንዱጋጋሌ
ማዴረጋቸው ሇምን እንዯሆነም ባወጣ ባወርዴ ሉገባኝ አሌቻሇም፡፡
ፕሮፌሰር መስፍን ያነሱትን 2ሺህ ፓውንዴ በተመሇከተም ሻምበሌ ጉታ በወቅቱ አምነውበት
ያዯረጉት እስከሆነ ዴረስ በፀፀት ከንፈር የሚያስመጥጥ ሆኖ አይታየኝም፡፡ ሇነገሩ ሻምበለ
በተዋናይነት የሚሳተፉበት ፊሌም በመሰራት ሊይ መሆኑ እየተነገረ ስሇሆነ፤ ሁለንም
የሚያካክስ ክፍያ እንዯሚያገኙ መገመት ይቻሊሌ፡፡
ስሇሆነም፤ ፕሮፌሰር መስፍን በመጣጥፋቸው ያነሱት ሃሳብ በየትኛውም መመዘኛ ጽሑፉን
ሇማዘጋጀት ያባከኑትን ጊዜ፣ ጉሌበት፣ ወረቀትና ቀሇም ያህሌ ዋጋ ያሇው ሆኖ አሊገኘሁትም፡፡
ስንት ሉጻፍበት የሚገባ ሀገራዊ አጀንዲ እያሇ በእንዯዚያ ዓይነት ተራ ነገር ሊይ ጊዜና ጉሌበት
ማባከን ከክሽፈትም በሊይ ክሽፈት ከመሆን የዘሇሇ ትርጉምም ፋይዲም አይኖረውም ባይ ነኝ፡፡

2. የተመስገን አብዮቶች
ጋዜጠኛ ተመስገን ዯሣሇኝ ከፍትህ ጋዜጣ እስከ ፋክት መጽሔት ዴረስ በተሇያዩ ጊዜአት
ያቀረባቸውን የተሇያዩ መጣጥፎች የተወሰኑትን አንብቤአሇሁ፡፡ ወንዴሜ ተመስገን “ዯፋር”
ብእር እንዲሇው አስተውያሇሁ፡፡ የብዕሩን “ዯፋርነት” አዯንቃሇሁ፡፡ በ“ዯፋር” ብእሩ በሚያነሳቸው
አንዲንዴ ‘በዴፍረት የተሞለ’ ሃሳቦቹ ሊይ ግን አሌስማማም፡፡ ከማሌስማማባቸው ሃሳቦቹ
አንደና ዋነኛው በ“አብዮት” ዙሪያ የሚያነሳው ጉዲይ ነው፡፡
እኔና ተመስገን ብዙ የእዴሜ ርቀት ያሇን አይመስሇኝም፡፡ የአንዴ ትውሌዴ ሰዎች እንዯሆንን
አስባሇሁ፡፡ ሌጅ እና ወጣት ሆነን ሀገሪቱ ያስተናገዯቻቸውን ሁሇት አብዮቶች (የ1966ቱን እና
የ1983ቱን) ያየን ይመስሇኛሌ፡፡ በበኩላ የ1966ቱን የአምስት ዓመት ሌጅ ሆኜ፣ የ1983ቱን
የሃያ ሁሇት ዓመት ወጣት ሆኜ አይቻሇሁ፡፡
ከዓይን እማኝነቱ ላሊ የላልች ሀገሮችን አብዮቶች በተመሇከተም በበቂ ሁኔታ አንብቤአሇሁ፡፡
በአዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖሇቲካ ሳይንስ እማር በነበረበትም ወቅት ስሇ ማህበራዊ አብዮት
(Social Revolution) ምንነት፣ አነሳስ፣ ሂዯትና ውጤት ወዘተ. አንዴ ሰፋ ያሇ ኮርስ ወስጃሇሁ፡፡
እናም አብዮትን በተመሇከተ የጠራ ግንዛቤ እንዲሇኝ አምናሇሁ፡፡
ከዚህ ሁለ ግንዛቤዬ በመነሳት ኢትዮጵያ ሀገራችን ሦስተኛ አብዮት ያስፈሌጋታሌ ወይ?
ካሇፉት ሁሇት “አብዮቶች” ያገኘነው ጥቅምና ጉዲት ምንዴነው? ሁሇቱ አብዮቶች በቂ ምሊሽ
ያሌሰጡት የሕዝብ (የማኅበረሰብ) ጥያቄስ የቱ ነው? የሕዝብ (የማኅበረሰብ) ጥያቄ አሇ ከተባሇስ
ያ ጥያቄ መመሇስ ያሇበት ምዴር በሚያንቀጠቅጥ አብዮት ነው ወይስ በሰሊማዊ መንገዴ?
ወዘተረፈ የሚለትን ጥያቄዎች ዯግሜ ዯጋግሜ በማንሳት በአእምሮየ አብሰሇስሊሇሁ፡፡ ሇመሆኑ
አብዮት ዳሞክራሲያዊ ስርዓትን አምጦ የመውሇጃ መንገዴ ነው? የሚሌ ተጨማሪ ጥያቄም
እንዱሁ በአእምሮዬ ነፍስ ዘርቶ ሲሊወስ ይሰማኛሌ፡፡

በኔ እምነት የአንዴ ሀገር የዳሞክራሲ ስርዓት ግንባታ በሆነ የታሪክ አጋጣሚ (በሰሊማዊ ወይም
ሰሊማዊ ባሌሆነ መንገዴ) ሉጀመር ይችሊሌ፡፡ በብዙ ሀገሮች እንዯታየው፤ እንከን የሇሽ፣ ምለዕ፣
ሕዝብን ከጫፍ እስከ ጫፍ ተሳታፊና ተጠቃሚ የሚያዯርግ የዳሞክራሲ ስርዓት በአንዴ ጊዜ
ሉመሰረት አይችሌም፡፡ የእነ አሜሪካ ዳሞክራሲ ከሞሊ ጎዯሌ በተግባር ሊይ ዋሇ ሉባሌ
የሚችሇው ከ200 ዓመታት በኋሊ መሆኑን ነው ተመራማሪዎች የሚነግሩን፡፡ ይሄ ማሇት ግን
እኛ የዚያን ያህሌ ጊዜ ያስፈሌገናሌ ማሇት አዯሇም፡፡
ከእነ አፍሊጦን (Plato) እና አሪስጣጣሉስ (Aristotle) ዘመን ጀምሮ እስከ አሁን ዴረስ በዘርፉ
የተሰማሩ የፖሇቲካ ሳይንስ ተመራማሪዎች የሚያስተምሩትም ዳሞክራሲ ሂዯት (Process)
መሆኑን ነው፡፡ በዚህ አባባሌ መስማማት የምንችሌ ከሆነ፤ ጉዲዩን ከሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ
ጋር በማነጻጸር መመርመር የሚጠበቅብን ይመስሇኛሌ፡፡ በኔ ግምት የምርምራችን ውጤት
ሉሆን የሚችሇው ሁሇት ነው፡፡ አንዴም አሁን ያሇውን የ“ዳሞክራሲ ጅማሮ” ማጠናከር፣
አሉያም ጅማሮው ተስፋ አስቆራጭ ስሇሆነ እሱን ትቶ ላሊ ‘ሦስተኛ አብዮት’ ማካሄዴ!
ወንዴሜ ተመስገን በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ መንገዴ ስሇ “አብዮት አስፈሊጊነት” የሚያወሱ
መጣጥፎችን በተዯጋጋሚ የሚያስነብበን (እንዯ ምሁር) በመጀመሪያ ዯረጃ አሁን ያሇውን
የሀገራችንን የዳሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ሂዯት በተመሇከተ ተገቢውን ጥናትና ምርምር
በማዴረግ ባገኘው ውጤት ሊይ በመመስረት ከሆነ ጥሩ ነው፡፡ ያ ከሆነ ዯግሞ ሁሊችንም ሃሳቡን
ሇመጋራት እንችሌ ዘንዴ በቅዴሚያ የጥናቱን ውጤት አቅርቦ ብንወያይበት መሌካም ነው፡፡
ከዚያ በኋሊ የሚኖረው ክርክር በእውቀትና በመረጃ ሊይ የተመሰረተ ስሇሚሆን ተግባብቶ በጋራ
ሇመስራትም ይሁን በሌዩነት ሇመኖር ተመራጩና የሰሇጠነው መንገዴ ይኸው ይመስሇኛሌ፡፡
በአብዮት ጉዲይ ሊይ ስሜትን በመግሇጽ ረገዴ እኔም እንዯ ተመስገን ስሜቴንና ፍሊጎቴን
ሇመግሇጽ ብዙ ምርምር ሳያስፈሌገኝ አሁን ባሇኝ እውቀትና ግንዛቤ ሊይ ተመስርቼ ሇመግሇጽ
የሚገዯኝ አይመስሇኝም፡፡ በእውቀትና በመረጃ ሊይ ተመስርቶ ትንታኔ ያሌተዯረገበት ተራ
ስሜት ግን ገዢ ሆኖ ብዙዎችን ሉያስማማ እንዯማይችሌ አስባሇሁ፡፡ እንዯኔ እንዯኔ “አብዮት
ማካሄዴ” ቀርቶ “አብዮት” የሚሇውን ቃሌ ባሌሰማ እመርጣሇሁ፡፡ “አብዮት” ወንዴም
ወንዴሙን/እህቱን ገዴል የሚፎክርበት የጅሌ መንገዴ መሆኑን አምናሇሁና!!!
ሀገራችን የረጅም ዘመን የአስተዲዯር ታሪክ እንዲሊት ቢታወቅም፤ በረጅም የሀገርነት ታሪኳ
የተዯራጀና ከትውሌዴ ወዯ ትውሌዴ የተሸጋገረ ሀገራዊ መዋቅርም ሆነ የአስተዲዯርና የአሰራር
ስርዓት አሌነበራትም፤ የሊትምም፡፡ የሩቁን ዘመን ትተን የቅርቡን እንኳ ብናይ፤ ሀገራችን
“በሕገ-መንግስት” መተዲዯር ከጀመረች ሰማንያ ዓመታት ገዯማ የተቆጠሩ ቢሆንም፣ ቀዯም ሲሌ
የነበሩት ሕገ መንግስቶች አርቅቀው በስራ ሊይ ያዋለዋቸው መንግስታት ሲቀያየሩ እየተቀዯደ
በመጣሊቸው በሕገ መንግስት መሰረት የተቋቋመ፣ ቀጣይነት ያሇው አዯረጃጀት ሉኖረን
አሌቻሇም፡፡ ዘመን ተሻጋሪ መዋቅር ሉኖር ባሇመቻለም ዳሞክራሲያዊ ስርዓትን ሇመገንባት
የሚያስችለ፣ በየጊዜው የሚሻሻለ አስተዲዯራዊ፣ የፍትሕና የሲቪሌ ሰርቪስ መዋቅር የሇንም፡፡
እንዯሚታወቀው አሁን በስራ ሊይ ያሇው ሕገ መንግስት በስራ ሊይ ከዋሇ 19 ዓመታትን
ያስቆጠረ ቢሆንም፤ ሀገሪቱ በዚህ ሕገ መንግስት መሰረት ተሰርታ አሌተጠናቀቀችም፡፡ በዚህም
ምክንያት ሇአንዴ ሀገርና ሕዝብ የሚያስፈሌጉት የዳሞክራሲ ስርዓት ማረጋገጫ ተቋማት፣
አዯረጃጀትም ሆነ የአሰራር ስርዓት በቅጡ አሇን ሇማሇት አያስዯፍርም፡፡ ይህ ተጨባጭ እውነታ
ባሇበት ሁኔታ ሦስተኛ “አብዮት” እናካሂዴ የምንሌ ከሆነ አሁን ያሇው ሕገ መንግስት ተቀድ
ይጣሊሌ፣ አሁን ባሇው ሕገ መንግስት መሰረት ተቋቁመው ዲዳ እያለ ያለ አዯረጃጀቶች
ይፈርሳለ፣ አሁን ባሇው ሕገ መንግስት መሰረት የተመሰረተው መንግስት ይፈርሳሌ፣

የተጀመረው የምርጫ ሥርዓት ይቋረጣሌ፣… ከዚያ በኋሊ ዯግሞ አዱስ የሽግግር መንግስት
ይመሰረታሌ፣ ላሊ ሕገ መንግስት ይጻፋሌ፣ በዚያ ህገ መንግስት መሰረት ምርጫ ተዯርጎ
መንግስት ይመሰረታሌ፣… ወዘተ. ማሇት ነው፡፡ ይሄ ዯግሞ ውሃ ቅዲ ውሃ መሌስ (Back to
Square one!) ከመሆን የዘሇሇ ትርጉምም ፋይዲም የሇውም፡፡ በዚህ ዓይነት አካሄዴ የምንቀጥሌ
ከሆነ የኢትዮጵያ ሕዝብ እኛ እናውቅሌሃሇን ከሚለ የፖሇቲካ ሌሂቃን ሌጆቹ መጫወቻነት
ሉገሊገሌ አይችሌም ማሇት ነው፡፡ እንግዱህ እነ ተመስገን (“እነ” ያሌኩት የተመስገንን ሃሳብ
የሚዯግፉ ሰዎች እንዲለ በማሰብ ነው) እያመሊከቱን ያሇው እንዱህ ያሇ ውጤት
የሚያስከትሇውን ጠመዝማዛ መንገዴ መስል ነው እየታየኝ ያሇው፡፡
በኔ እምነት የሚሻሇንም የሚበጀንም በውሃ ቅዲ ውሃ መሌስ መንገዴ መንጎዴ ሳይሆን፤ አሁን
ባሇው ሕገ መንግስት መሰረት እየተመራን ያለትን ሇዳሞክራሲ ስርዓት ግንባታ የማይበጁ
ክፍተቶች መፈተሽ፣ ማሻሻሌ፣ ማረምና ማስተካከሌ ብቻ ነው፡፡ ይህ አካሄዴ ረጅም ጊዜ
መጠየቁና እሌህ አስጨራሽ መሆኑ ጥርጥር የሇውም፡፡ ውጤቱ ግን እንኳን በእኛ ምናሌባትም
በቀጣዩ ትውሌዴም በተሟሊ ሁኔታ ሊይታይ ይችሊሌ፡፡ ዳሞክራሲ በባህሪው አቋራጭ መንገዴ
የላሇው በመሆኑ እየመረረንም፣ እየጎመዘዘንም ሀቁን ከመቀበሌ ውጪ አማራጭ ሉኖረን
አይችሌም፡፡
ይሁን እንጂ፣ ረጅም ጊዜ ቢወስዴም የዳሞክራሲ ግንባታ ሂዯት “ሊብን” እንጂ “ዯምን”
የሚጠይቅ ባሇመሆኑ ውጤቱ የሕሉና እረፍትን ያጎናጽፋሌ፡፡ እናም፤ አሁን ያሇው ትውሌዴ
“አብዮት” ማካሄዴ ሳይሆን ባሇው ሊይ አዎንታዊ ተዯማሪ (Positive Incremental) ሥራ
በመስራት ረጅሙን የዳሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ጉዞ ማሳጠር ይጠበቅበታሌ የሚሌ እምነት
አሇኝ፡፡
ሁሊችንም በሰከነ መንፈስ ካየነው የአብዮት ሂዯትም ሆነ ውጤት አጥፊ ነው፡፡ ጥቂቶች በሰሩት
ስህተት ዛሬ ሀገሪቱን የተሻሇ ዯረጃ ሉያዯርስ የሚችሌ አንዴ ትውሌዴ የአብዮት እሳት በሌቶት
ድግ አመዴ ሆኗሌ፡፡ አብዮት በብእር ሲጽፉት ቀሇሌ ብል ሉታይ ይችሌ ይሆናሌ፡፡
በእንግሉዝኛው “Revolution” እና “Civil Disobedience” የሚለት ጽንሰ ሀሳቦች ፍፁም የተሇያዩ
ናቸው፡፡ ተመስገን ስሇ “Civil Disobedience” እየነገረን ከሆነም አቀራረቡንም ቋንቋውንም
ያስተካክሌ፡፡
እናስ ወንዴሜ ተመስገን የትኛው መንገዴ ነው የሚሻሇን ትሊሇህ? መሌስህን እንዯ ፖሇቲከኛ
ሳይሆን እንዯ ጋዜጠኛ አስበህ ብትነግረን አይከፋም፡፡ እንዱህ ያሌኩበት ምክንያት፤ ፖሇቲከኛ
እነ ማኪያቬላ “The end justifies the means” እንዯሚለት “የትም ፍጪው ደቄቱን
አምጪው” የሚሌ መፈክር አንግቦ ቢነጉዴ፤ “ዓሊማው በተገኘው መንገዴ የስሌጣን መንበር ሊይ
ቂብ ማሇት ስሇሆነ ስህተት ተዯርጎ ሉታይ አይገባም” የሚሌ መከራከሪያ ማንሳት ስሇሚቻሌና
ጋዜጠኛ ግን ዓሊማው ስሌጣን ሊይ መውጣት ሳይሆን ብዙሃኑን (ከተቻሇ ሁለንም) የሚጠቅም
ሂዯትና ውጤት እንዱገኝ ማዴረግ ስሇሆነ፤ ሚዛኑን የጠበቅ ሃሳብ የማቅረብ የሙያና የህሉና
ግዳታ አሇበት የሚሌ እምነት ስሊሇኝ ነው፡፡

3. “ቁማርተኞች” የላለበት አማራጭ
የወንዴሜን የአስራት አብርሃን መጣጥፍ አነበብኩት፡፡ አስራትን ያስጨነቀው የፓርቲዎች
ውህዯት በሚፈሇገው ፍጥነት ተራምድ ፍጻሜ ሳያገኝ በሰበብ አስባቡ እየተገነባ መተርተሩ
ነው፡፡ ሇዚህም ተጠያቂዎቹ “ቁማርተኛ” የሆኑት የፖሇቲካ ሌሂቃን ናቸው ባይ ነው፡፡
የአስራትን መጽሐፍም ሆነ አንዲንዴ መጣጥፎቹን አሌፎ አሌፎ አንብቤአሇሁ፡፡ አስራት ጥሩ

“ሀገር ወዲዴ” መሆኑ ይታየኛሌ፡፡ ይኸው አገር ወዲዴነቱ ፋታ ነስቶ፣ ወዯ ፖሇቲካው ጎትቶ
ያስገባውም ይመስሇኛሌ፡፡ በሀገር ጉዲይ ሊይ የዲር ተመሌካች፣ በታሪክም ፊት ተጠያቂ ከመሆን
ሁለንም ነገር ገብቶ ማየቱ መሌካም ነው፡፡ በመግባቱም እነሆ የሀገሪቱን “ቀንዯኛ የፖሇቲካ
ቁማርተኞች” ማንነት በቅርብ ርቀት ሇማየት የቻሇ ይመስሇኛሌ፡፡
አስራት ይህንን መጣጥፍ ያዘጋጀው “የፖሇቲካ ቁማርተኞቹን” ማንነትና ፍሊጎት ካጤነ በኋሊ
በመሆኑ በውስጡ የሚንበሇበሇው ቁጭት፣ ስጋትና ምኞት አካሌ ገዝፎ፣ ነፍስ ዘርቶ ሲንቀሳቀስ
በእዝነ ህሉናዬ ይታየኛሌ፡፡ ወንዴሜ አስራት በጽሑፉ በገሇጻቸው ሃሳቦችና ትንተናዎች ከሞሊ
ጎዯሌ እስማማሇሁ፡፡ በትንተናው የምስማማው ያነሳቸው ሀሳቦች ትክክሇኛና ተጨባጭ ስሇሆኑ
ብቻ አዯሇም፡፡ ይሌቁኑ ሀሳቡን ከጥሊቻ በራቀ መንፈስ ሇማቅረብ ያዯረገውን ጥረት በመረዲቴ
ጭምር ነው፡፡ በኔ እምነት አንዴ ፖሇቲከኛ “ምለእ ነው” ሉባሌ የሚችሇው ከጥሊቻ የራቀ
እንዯሆነ ነው፡፡ ጥሊቻን በውስጡ አጭቆ ይዞ ‘ሇሕዝብ መብትና ጥቅም ቆሜአሇሁ’ የሚሌ
ፖሇቲከኛ እሱ የቁም ሞት የሞተ ተሊሊ ነው፡፡
ይህ እንዯተጠበቀ ሆኖ፤ አስራት በመጣጥፉ ውስጥ ያሊካተታቸው ሁሇት ነጥቦች የቀሩ
ስሇመሰሇኝ ነው ይህቺን ማስታወሻ ሇመክተብ የተነሳሁት፡፡ ይኸውም፤ አንዯኛ በተቃዋሚው
ጎራ እንዯ ተራራ ገዘፎ የሚታየውን “አግሊይ” የፖሇቲካ አካሄዴ በትንተናው ውስጥ ትኩረት
አሌሰጠውም ባይ ነኝ፡፡ በኔ እምነት በተቃዋሚው ጎራ እስከ ዛሬ ዴረስ እየተገነቡ ሇፈረሱት
ውህዯቶች አንደና ዋነኛው ምክንያት ውህዯቱ በመርህ የማይመራ፣ ገና ከጅምሩ የተወሰኑትን
አግሌል የተወኑትን አቅፎ የሚንቀሳቀስ መሆኑ ነው፡፡ መዴረክም ገና ከጥንስሱ ይህንኑ
የውዴቀት መንገዴ ነበር የተከተሇው፡፡
የፖሇቲካ ሳይንስ ጠቢባን “ፖሇቲካ ተሇዋዋጭ (Dynamic) ነው፡፡ እናም በፖሇቲካ ዘሊሇማዊ
ጠሊትም ይሁን ዘሊሇማዊ ወዲጅ የሇም (There is no eternal enemy and eternal friendship in
politics)” ይሊለ፡፡ መዴረክ ከዚህ መርህ በማፈንገጥ “የውህዯቱ በር ሇእነ እከላ ክፍት ነው፣
ሇእነ እንቶኔ ዝግነው” በሚሌ መንፈስ ሥራውን ጀመረ፡፡ እኔ እንዯማስታውሰው የመዴረክ
የውህዯት እንቅስቃሴ “ሀቀኛ ተቃዋሚዎች” በሚሌ ቋንቋ ሊይ የተንጠሇጠሇ ነበር፡፡ የመዴረክ
መስራቾች እንዯዚያ ዓይነቱን አገሊሇጽ የተጠቀሙት እነማንን ሇማመሊከት እንዯሆነ “እንኳን
ይቺን የዝንብ ጠንጋራ እናውቃሇን” ሇሚለ የፖሇቲካ ታዛቢዎች የተሰወረ አሌነበረም፡፡
የመዴረክን “ሀቀኛ ተቃዋሚዎች” የሚሌ አካሄዴ ሰንካሊና አግሊይ የሚያሰኘው የሚከተለትን
ወጣሪ ጥያቄዎች ስሇሚቀሰቅስ ነው፡፡ ጥያቄዎቹም፤ ሀቀኛ የሆኑትና ያሌሆኑት ፓርቲዎች
የትኞቹ ናቸው? የሀቀኛነት መመዘኛ መስፈርቱ፣ መሇኪያ ሚዛኑ ምንዴነው? መስፈርቱን
ያወጣውስ ማን ነው? መስፈርቱን ሇማውጣት ማን ስሌጣን ሰጠው? በመስፈርቶቹ ሊይ ሁለም
የፖሇቲካ ኃይልች መክረዋሌ? ተስማምተዋሌ? እና ባሌተስማሙበት መስፈርት መስፈርስ
ይቻሊሌ? ውጤቱስ ተቀባይነት ይኖረዋሌ?....?...?
እነዚህ ጥያቄዎች ተገቢውን ምሊሽ ሳያገኙ የመዴረክ ሰዎች ራሳቸው መስፈርት አውጪ፣
ራሳቸው መዛኝ፣ ራሳቸው ውጤት ሰጪ፣… ሆኑና ተጠራርተው በመቧዯን “ዴርጅት
መሰረትን” ብሇውን አረፉት! ይህም አካሄዴ የውህዯቱን ሂዯት አግሊይ አዯረገው፡፡ እናም
የአስራት ትንተና እነዚህን ሁኔታዎች በአግባቡ አሊካተተም የሚሌ ሃሳብ አሇኝ፡፡ ይህ ዯግሞ
አስራት የሚጓጓሇትን ውህዯት ጎዯል የሚያዯርው ይመስሇኛሌ፡፡
አስራት በመጣጥፉ አሊካተተውም የምሇው ሁሇተኛው ነገር፤ ሇተቃዋሚው ጎራ መጠናከር
ከውህዯት ላሊ አማራጭ የላሇ አስመስል ማቅረቡን ነው፡፡ የተቃዋሚውን ጎራ ጠንካራ

ተፎካካሪ ሇማዴረግ ይቻሌ ዘንዴ ውህዯት መፍጠር አስፈሊጊ መሆኑን፣ ይሁን እንጂ ሀቀኛ
ውህዯት ሉፈጠር ያሌቻሇው በተቃዋሚው ጎራ ያለ አንዲንዴ የፓርቲ መሪዎችና የፖሇቲካ
ሌሂቃን የውህዯት ቁማርተኛ በመሆናቸው መሆኑን፣ በዚህም ምክንያት የመዴረክ ውህዯት
ሉሳካ አሇመቻለን፣ የመዴረክ ውህዯት መጓተት ሲታይበት አንዴነትና አረና የውህዯት
እንቅስቃሴ መጀመራቸውን፣ ይህ እንቅስቃሴ ፍጻሜ ሳያገኝ አንዴነት ከመኢአዴ ጋር አረና
ዯግሞ ከዯቡብ ሕብረት ጋር ላሊ የውህዯት እንቅስቃሴ መጀመራቸውንና ይህም ሇውጤት
እንዯማይበቃ፣… ይተርክሌናሌ አስራት፡፡ የፖሇቲካውን የኃይሌ አሰሊሇፍ ሉሇውጥ የሚችሇውና
የተቃዋሚዎችን ጥንካሬ ሉያመጣ የሚችሇው ውህዯት ብቻ መሆኑንም ይነግረናሌ አስራት፡፡
በኔ እምነት ውህዯት የተቃዋሚውን ጎራ እንዱጠናከር የሚያዯርግ አንደ መንገዴ እንጂ
ብቸኛው አማራጭ አዯሇም፡፡ እናም፤ ተቃዋሚዎች ተዋህዯውና ተጠናክረው መውጣት ካሌቻለ
ምን መዯረግ አሇበት? ተብል ላልች አማራጮች መፈተሽ አሇባቸው፡፡ በበኩላ ከውህዯት ውጪ
ላሊ አማራጭ ይታየኛሌ፡፡ ይኸውም፤ እስከዛሬ የተሞከሩ የውህዯት እንቅስቃሴዎች ሉሳኩ
ያሌቻለት “በመሪነት ዯረጃ ሊይ ባለት ‘የዚያ ትውሌዴ’ ሌሂቃን ምክንያት ነው” ከተባሇ፣
መፍትሄው ነባሮቹን ፓርቲዎች እርግፍ አዴርጎ ሇዚያ ትውሌዴ አባሊት መተውና በአዱሱ
ትወሌዴ አመራር ሰጪነትና የነቃ ተሳትፎ የተገነባ አዱስ ፓርቲ ማቋቋም ነው፡፡ ነገሩ ሁለ
ታጥቦ ጭቃ እንዲይሆንና ኢዳፓን መስርተው የነበሩት ወጣቶች አመራሩን ሇታሊሊቆቻቸው
“የዚያ ትውሌዴ” ሰዎች በመስጠታቸው የሰሩት ዓይነት ስህተት እንዲይዯገም የቀዲሚው
ትውሌዴ አባሊት በአዱሱ ፓርቲ ውስጥ የሚኖራቸው ሚና “ከተራ አባሌነትና ከመካከሇኛ
አመራርነት እንዲያሌፍ የሚያዯርግ መርህ” መከተሌም አስፈሊጊ ነው፡፡ በዚህ ረገዴ ሰሚያዊ
ፓርቲ ውስጥ የሚስተዋለ በጎ ነገሮች ቢኖሩም፤ አንዲንዴ “ቀንዴ መንከስ” የሚቃጣቸው ችኩሌ
አመራሮች ሲካሇቡ ፓርቲውን በአፍ-ጢሙ ዯፍተውት ተያይዘው ዘብጥያ እንዲይወርደ
ያሰጋሌ፡፡ ማንን እንዯሚታገለና ትግለ ምን ያህሌ ጊዜ እንዯሚወስዴ ከስሜት ወጥተው በቅጡ
ያሰቡበት አሌመሰሇኝም፡፡
ሇኔ የሚታየኝ መፍትሄ ይሄ ነው፣ ያዋጣሌ የሚሌ እምነትም አሇኝ፡፡ አዱሱ ፓርቲ የሁለንም
ብሔር፣ ብሔረሰቦች ጥያቄዎች ያነገበ፣ ማህበራዊ መሰረቱን ጠንቅቆ የሚያውቅ፣ አዯረጃጀቱ
በተቻሇ መጠን ሕብረ ብሔራዊ ገጽታን የተሊበሰ እንዱሆን በርትቶ መስራት ነው፡፡ አቶ አስራት!
ውህዯት ምናምን እያሊችሁ ዴሪቶ በመጣፍ ከምትዯክሙና ጊዜ ከምታባክኑ “ጥቂቶች ቆራጦች”
ይሄኛውን መንገዴ እስኪ ጀምሩት!

