ሌማትን ከመቃወም ሌክፍት ይጠብቀን!!
ዲዊት ጋሞ - ከሣሪስ
የታሊቁ የኢትዮጰያ ህዲሴ ገዴብ ግንባታ ይፋ ሆኖ ተግበራዊ እንቅስቀሳሴው
ተጀምሯሌ። ህዝቡም ግዴቡን ሇማሰራት ተነሳሽነቱን ከዲር እስከ ዲር እያሳየ
ይገኛሌ። ይህን ተከትል የተወሰኑ ተቃዋሚ ፓርቲዎች በጉዲዩ ሊይ መግሇጫ
አውጥተዋሌ።ከነነዚህም መካከሌ የተወሰኑ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ስብስብ የሆነው
መዴረክ አንደ ነው።
«መዴረክ፣ መሠረታዊና የኢትዮጵያን ሁሇንተናዊ ሁኔታ ያገናዘበ ሌማትን መቼም
አይቃወምም» በሚሌ ርዕስ

ከሰሞኑ ያወጣው መግሇጫ ግዴቡን የመገንባት ተግባር

የህዝቡን ኑሮ ሇመሇወጥ ቅዴሚያ የሚሰጠው አይዯሇም፣ ሇፕሮጀክቱ የሚወጣው
ገንዘብ በሙሰኞች

ስሊሇመበሊቱ ጥርጣሬ አሇኝ ይሊሌ። ከዚህ ጋር አያይዞም

የራሱን የፖሇቲካ አጀንዲ ሇግዴቡ ግንባታ እንዯቅዴመ ሁኔታ አስቀምጧሌ።
«ከግዴቡ መገንባት አስቀዴሞ ብሔራዊ መግባባት ሇመፍጠር ኢህአዳግ ዝግጁ
መሆን አሇበት» በሚሌ።
የመዴረኩ ፕሬዚዲንት አቶ ገብሩ አስራት በግዴቡ ሊይ ያሊቸውን ቅሬታ ገሌፀዋሌ።
«ኤላክትሪክ ማመንጨትን ብቻ ማዕከሌ ያዯረገው የአባይ ግዴብ ፕሮጀክት ግሌፅ
አይዯሇም፣ ቅዴሚያ ሉሰጠው የሚገባው የመስኖ ስራዎችን ያካተተ ፕሮጀክት
መሆን ነበረበት ብሇዋሌ።
መዴረክ በታሊቁ የኢትዮጵያ ህዲሴ ግዴብ ሊይ ያቀረበው መቃወሚያ ሁሇት ዓይነት
ገፅታ አሇው። የመጀመሪያው፣ የግዴቡን ፕሮጀክት አሊማና የግንባታውን አፈፃፀም
ይመሇከታሌ።

ላሊኛው፣

ከፓርቲው

የፖሇቲካ

አቋም

ጋር

ይያያዛሌ።

የመጀመሪያውን የተቃውሞ ነጥቦች ሇግዜው ገታ አዴርገን በቅዴሚያ «ኢህአዳግ
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ግዴቡን ከመስራቱ በፊት ብሔራዊ መግባባት ሇመፍጠር ዝግጁ መሆን አሇበት …»
በሚሌ እንዯ ቅዴመ ሁኔታ የቀረበውን ጥያቄ እንመሌከት።
መዴረክ

ሇግዴቡ

ግንባታ

መሟሊት

አሇበት

በሚሌ

እንዯ

ቅዴመ

ሁኔታ

ያስቀመጠው ይህ « ብሔራዊ መግባባት» የሚሇው ጉዲይ ከሽግግር መንግስት
ወቅት አንስቶ ተቃዋሚ ፓርቲዎች በተሇያዩ አጋጣሚዎች ሲያቀርቡት የኖረ ፕያቄ
ነው። ጥያቄው በተዯጋጋሚ ይቅረብ እንጂ፣ አሁንም ዴረስ የጉዲዩ ምንነት በግሌፅ
መረዲት አይቻሌም።
ጥያቄው አገር ውስጥ ሕጋዊ ሆነው ከሚንቀሳቀሱት ይሌቅ፣ በአብዛኛው

በውጭ

አገራት «ተቃዋሚ ነን» ብሇው ራሳቸውን በፈረጁ ቡዴኖች የሚቀርብ መሆኑ፣
የጥያቄውን ምንነት በግሌፅ መረዲት እንዲይቻሌ ያዯረገ አንደ ምክንያት ነው።
እርግጥ

በውጭ

ከሚንቀሳቀሱት

ተቃዋሚ

ነን

ባይ

ቡዴኖች

የልጂስቲክስና

የፋይናንስ ዴጋፍ እየተዯረገሊቸው በአገር ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የተወሰኑ ፓርቲዎች
አሌፎ አሌፎ ይህንኑ ጥያቄ ሲያስተጋቡ ተዯምጠዋሌ።
ላሊው የጥያቄውን ምንነት በግሌፅ ማወቅ እንዲይቻሌ ያዯረገው ምክንያት፣ አገሪቱ
የምትመራበት ሕገመንግስት እና ይህንኑ፣ ሇማስፈፀም የሚያስችለ ላልች ሕጎች
እያለ የአገርን ጉዲይ እንዯተወሰኑ ቡዴኖች ጉዲይ
የሚቀርብ

በስምምነት እንዱወሰን

ጥያቄ መሆኑ ነው።

ያም ሆነ ይህ፣ «ብሔራዊ መግባባት» አንዲንዳም «ብሔራዊ ዕርቅ » የሚባሇውን
የተቃዋሚዎች ጥያቄ ምንነትና አሊማ ብዙ ጥናትና ምርምር ሳያስፈሌገው መነሻና
ግቡን በቀሊለ መገመት ይቻሊሌ። የመጀመሪያው ግምት፣ የተሇያየ አመሇካከት
ያሊቸው ቡዴኖች አንዴ አይነት አቋም ሇመያዝ ይስማሙ፣ በዚህ ስምምነት መሰረት
መታረቅ ይገባቸዋሌ የሚሌ ነው።
እርግጥ መስማማት፣ አንዴ አይነት አመሇካከት መያዝ በራሱ ችግር አይዯሇም።
የዚያኑ ያህሌ የተሇያዩ ወገኖች «ትክክሌ ነው» ብሇው እንዲመኑበት የተሇያየ
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አቋምና

አመሇካከት

መያዛቸውም

እንዯዚያው።

ሌዩነታቸውን

አቻችሇው

አመሇካከታቸውን በሰሊማዊ መንገዴ የማራመዽ መብት አሊቸው። የኢፌዳሪ ህገ
መንግስት፣ በዳሞክራሲያዊ መብት ዯንጋጌው ይህንኑ በግሌፅ አስፍሯሌ።
የኢትዮጵያ
አመሇካከቱን

ህገመንግስት
በግሌና

ማንኛውም

ከላልች

ጋር

ዜጋ

ያመነበትን

በቡዴን

አመሇካከት

ተዯራጅቶ

በሰሊማዊ

የመያዝ፣
መንገዴ

የማራመዴ ፣ በአመሇካከትና በአቋሙ ሇፖሇቲካ ሥሌጣን የመፎካከር መብትን
በማያሻማ ሁኔታ አረጋግጧሌና።
በአገር ውስጥ በተሇያየ አመሇካከት የተዯራጁ ፓርቲዎች ህጋዊ እውቅና ተሰጥቷቸው
አቋማቸውን በሰሊማዊ መንገዴ ማራመዴ ያስቻሊቸው ይህ በዳሞክራሲያዊ መርህ
ሊይ የተመሰረተው ህገ መንግስታዊ መብት መሆኑ እውነታ ነው።
በአገሪቱ ታሪክ ሇመጀመሪያ ጊዜ በአመሇካከት ተዯራጅቶ አመሇካከትን በሰሊማዊ
መንገዴ በይፋ የማራመዴ መብት ያረጋገጠ ሕገ መንግስት ቢኖርም፣ ይህን
መብት ከመጠቀም ይሌቅ

«የእኔ አመሇካከት የበሊይ ነው፣ በሏይሌ መፈፀም

አሇበት…» የሚሌ ፅንፈኛ አቋም ይዘው በውጭ አገር የሚንቀሳቀሱ ግሇሰቦችና
ቡዴኖች መኖራቸውን ሌብበለ።
የፖሇቲካ አመሇካከትና አቋማቸውን በኃይሌ ሇማስፈፀም ጦርነት ያወጁ፣ በሽብር
ጥቃት መንግስትና ህዝብን አንበርክከው ስሌጣን ሇመያዝ፣ አስተሳሰባቸው ህዝብ ሊይ
ሇመጫን ወስነው የሚንቀሳቀሱ መኖራቸውንም እንዱሁ አንዘንጋ ። የሇየሊቸው
የኢትዮጵያ ህዝብ ጠሊቶች ሊይ ተሇጥፈው የሽብር ጥቃቶችን ሲፈፅሙ የቆዩ
መኖራቸውንም አንዘንጋ።
እንግዱህ፣ የኢፌዱሪ ሕገ መንግስት ከ1983 ዓ.ም በፊት

የነበረውን አመሇካከትንና

አቋምን በይፋ የማራመዴ መብትና ነፃነት በአዋጅ የተጣሰበትን የፖሇቲካ ስርዓት
ሽሯሌ። ማንም ግሇሰብ የፈቀዯውን

የፖሇቲካ አመሇካከት የመቀበሌ፣ የማራመዴ፣

ከመሰልቹ ጋር የመዯራጀት መብት አሇው።
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ማንኛውም ግሇሰብ ወይም ቡዴን በተቀበሇውና በሚያራምዯው የፖሇቲካ ምክንያት
አይታሰረም፣ አይገረፍም፣ አይገዯሌም። ይህ ቅዴመ 1983 ዓ.ም አመሇካከትን
ሇማራመዴ ብቸኛው አማራጭ የነበረውን የኃይሌ ትግሌ፣
የህዝብ ዕሌቂት

አስቀርቶ፣ ሇየትኛውም

አመሇካከት

የፈጠረውን ጦርነትና

አራማጅ

በነፃነት

ሃሳቡን

የማራመዴ መብት ሰጥቶ ሰሊም እንዱሰፍን አዴርጓሌ።
በዚህም ምክንያት የተሇያየ ማንነት ያሊቸው የኢትዮጵያ ብሔሮችና ብሔረሰቦች፣
እንዱሁም

የተሇያየ

አመሇካከት

አራማጅ

ግሇሰቦችና

ቡዴኖች

ተከባብረውና

ተቻችሇው በሰሊም መኖር ችሇዋሌ። ከዚህ የተሇየና የተሻሇ አገራዊ መግባባት፣ ከዚህ
በሊይ ሰሊማዊ የፖሇቲካ እንቅስቃሴ ምህዲር የሇም።
በአንዴ የጋራ አገር ሊይ መግባባት ሰፍኖ ህዝቡ የፈቀዯውን አመሇካከት ተቀብል
ሇተመቸው በውክሌና የመንግስት ስሌጣን እየሰጠ በሰሊም እንዱኖር፣ ከርሞ የተሻሇ
ህይወትን ተስፋ እንዱያዯርግ የሚያስችሌ ፖሇቲካዊ ሁኔታን ያረጋገጠው አሁን
የምንኖርበት

ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ነው።

«በዚህ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት መኖር አይመቸንም» ብሇው አገር ጥሇው ኮብሌሇው
በፈረንጅ አገር በሞቀ ኑሮ ውስጥ የሸፈቱ አለ። እነዚህ እንግዱህ፣ ሕገ መንግስቱ
የፈጠረውን ዕርቅና መግባባት ያሌተቀበለ ናቸው። ማንም ህገ መንግስቱን ተቀበሌ
ተብል

ሉገዯዴ

ስሇማይችሌ

ያሇመቀበሌ

መብት

አሇው።

ህገ

መንግስቱን

አሇመቀበሌ ግን፣ ሕገ መንግስታዊ ሥርዓቱን ህጋዊ ባሌሆነ መንገዴ የመጋፋት
መብት አያስገኝም፤ዴርጊቱም

በወንጀሇኝነት ያስጠይቃሌ።

እናም ከዕርቁ ውጭ የሆኑት፣ ሕገ መንግስቱን ያሌተቀበለና፣ የራሳቸውን አቋም
ከላልች ሁለ አስበሌጠው የበሊይ መሆን አሇበት - በኃይሌም-ቢሆን የሚለ ዕርቅ
አሻፈረኝ ባይ ፅንፈኞች ብቻ ናቸው።
ላሊው ከዚሁ «ብሔራዊ መግባባት» አንዲንዳም «ብሔራዊ ዕርቅ» ከሚሇው ጋር
የሚነሳው ጥያቄ ዋና ባሇጉዲይ፣ ኢህአዳግ መሆኑ ነው። ኢህአዳግ እንዯ ፖሇቲካ
ፓርቲ ከሕገ መንግስቱ ውጭ ከማንም ወገን ጋር በመግባባት አገራዊ ጉዲይ ሊይ
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ውሳኔ የመስጠት ስሌጣን ያሇው አካሌ አይዯሇም። አገራዊ መግባባትን የሚመሇከት
ጥያቄ መነሳት ቢኖርበትም እንኳን፣ መጠየቅ ያሇበት በህገ መንግስቱ መሰረት
በህዝብ ውክሌና ስሌጣን የተረከበው መንግስት ብቻ ነው።
ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን

የአገሪቱን

አንዴነት

ማስጠበቅ

ያስቻሇ፣ በእኩሌነትና

በመከባበር ሊይ የተመሰረተ ብሔራዊ እርቅ ሰፍኗሌ። ይህ ብሔራዊ እርቅ አገራዊ
አንዴነትና ሰሊም ፈጥሮ፣ የመንግሥትና የህዝብ ትኩረት ህዝቡን ከዴህነት አሊቆ
ወዯተሻሇ ህይወት የሚያሸጋግር የሌማት አጀንዲ እንዱሆን አስችሎሌ።
እርቅ እምቢ ያለት ዯግሞ፣ «እወጋችኋሇሁ፣ በሽብር ጥቃት እጃችሁን ጠምዝዤ
አመሇካከቴን እንዲትቀበለ አዯርጋሇሁ፣ የግሌ ጥቅሜን በበሊይነት አስጠብቃሇሁ…»
እያለ ከፈረንጅ አገር እያቅራሩብን ነው።
አገር ውስጥ ህገ መንግስታዊው መብት ባስገኘው ዕዴሌ እየተንቀሳቀሱ የፈረንጅ
አገሮቹን ሽፍቶች ቀረርቶ መሀከሊችን ሆነው የሚያስተጋቡም አለ። አገራዊ እርቅ
በፈጠረው

የፖሇቲካ

ሜዲ

ሊይ

ቆመው፣

«የታሊቁ

የኢትዮጵያ

ህዲሴ

ግዴብ

ከመገንባቱ በፊት እንታረቅ» በሚሌ በመዴረክ የቀረበው ጥያቄ የዚህ ማሳያ ነው።
መዴረክ

«ስሇየትኛው ፀባችን ነው የምንታረቀው?» ተብል ቢጠየቅ ምን ምሊሽ

ይሰጥ ይሆን?
የአባይን ግዴብ ከመሥራታችሁ በፊት ብሔራዊ መግባባት /ዕርቅ ያስፈሌገናሌ
በሚሌ እንዯ ቅዴመ ሁኔታ የቀረበው ጥያቄ፣ ቀዴሞውንም እርቅ እምቢ ብል
የፈረጠጠ እንጂ ባሇመግባባት የተጣሊ ስሇላሇ ጥያቄው መነሳት
የኢትዮጵያ ህዝብ ሉያስተውሇው ይገባሌ።
የኖረውን

የላሇበት መሆኑን

የኢትዮጵያ ህዝብ የዘሊሇም ምኞት ሆኖ

የአባይን ግዴብ ሇመሥራት የቀረበ ዕቅዴን ሇመተግበር እንዯ ቅዴመ

ሁኔታ የቀረበው ይህ ጥያቄ አሳዛኝም አሳፋሪም ነው።
መዴረክ ግዴቡን በሚመሇከት በመግሇጫው ሊይ ባቀረባቸው ዕቅዴና አፈፃፀም ሊይ
ያነሳቸው ጉዲዮች ሙለ በሙለ ማዯናገሪያዎች ናቸው፡፡
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ዋነኛው ጥያቄ፣ የኢትዮጵያ መንግሥት አቋማቸውን በኃይሌ እንዱቀበሌ የሚፈሌጉ
ኢ-ዳሞክራሲያዊ አመሇካከት ያሊቸው ያረጀና በመሞት ሊይ ያሇ አመሇካከት
አራማጅ

ስዯተኛ

ታጋዮች

የፖሇቲካ

ዓሊማን

ሇማሳካት

የቀረበው

የብሔራዊ

መግባባት የተሰኘ ትርጉም አሌባ ባድ ጥያቄ ነው፡፡ ‹‹
መዴረክ መሠረታዊና የኢትዮጵያን ሁሇንተናዊ ሁኔታ ያገናዘበ ሌማትን መቼም
አይቃወምም››

በሚሌ

በአባይ

ግዴብ

ግንባታ

የኢትዮጵያን ተጨባጭ ሁኔታ ያገናዘበ

ሊይ

ያቀረበው

ቅዴመ

ሁኔታ

ሌማትን ከማሰናከሌ መቼም ወዯ ኋሊ

እንዯማይሌ ከማመሊከት ያሇፈ ውጤት አያስገኝሇትም። መግሇጫው ከወጣ በኋሊም
ቢሆን

ህዝቡ ሇግዴቡ ግንባታ እየሰጠ ያሇው ምሊሽ ሇዚህ በቂ አስረጂ ነው።

የአገሪቱ ባሇቤት፣ የመንግሥት ሥሌጣን ብቸኛ ምንጭና ባሇቤት የሆነው ህዝብ
አሁንም ሇታሊቁ የኢትዮጵያ ህዲሴ ግዴብ ግንባታ የዴጋፍ ስሜቱን እየገሇፀ ነው።
የገንዘብ ዴጋፍና ሌገሳም እያዯረገ ነው።
መዴረክ ከዚህ ቀዯም መንግሥትና ገዢው ፓርቲ ኢህአዳግ በአባይ ጉዲይ ሊይ
ቁርጠኛ

አቋም

የሊቸውም

እያሇ

ያስታውሳሌ። መንግስት በጉዲዩ ሊይ

ሲቃወም

እንዯነበር

የኢትዮጵያ

ህዝብ

ቁርጠኛ አቋም እንዲሇው ብቻ ሳይሆን፣

በተግባርም ሲያሳይ ዯግሞ ተግባራዊ እርምጃው አስጠሊው፣ እናም ተቃወመው።
መዴረክና በሥሩ ያለት ፓርቲዎች ሇአገሪቱ

የሚያዋጣው ኢንደስትሪ መር

የኢኮኖሚ ፖሉሲ ነው ሲለ እንዯነበርም ይታወቃሌ። መንግሥት የአምስት ዓመት
የእዴገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዴ አውጥቶ፣ እንቅስቃሴ ጀምሯሌ። ከአምስት
ዓመት በኋሊም ኢኮኖሚውን ኢንዯስትሪው እንዱመራ ሇማስቻሌ፣ ሇኢንዯስትሪ
መኖርና

ማዯግ

ወሳኝ

የሆነውን

የኤላክትሪክ

ኃይሌ

በከፍተኛ

መጠን

የሚያመነጭ ግዴብ ሇመገንባት ተነሳሰቷሌ።
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መዴረክ

በፊናው

«የኤላክትሪክ

ኃይሌ ቅዴሚያ የሚሰጠው

አይዯሇም»

ሲሌ

የግዴቡን ግንባታ ተቃወመ ኃይሌ- ኢንደስትሪ ያሇኤላክትሪክ ኃይሌ ይንቀሳቀስ
ይመስሌ፡፡ መዴረክ ስሌጣን ሊይ ወጥቶ ቢሆን «አሁኑኑ ኢኮኖሚውን ካሌመራ»
ያሇውን ኢንደስትሪ በምን የኤላክትሪክ

ኃይሌ ሉያንቀሳቅሰው ነበር?

«ሇግዴቡ ግንባታ የሚውሇው ገንዘብ በሙሰኞች ሉመዘበር ይችሊሌ» የሚሌ ስጋት
እንዲሇውም መዴረክ ገሌጿሌ፡፡ ሇግዴቡ ግንባታ የሚያስፈሌገው ወጪ በመንግሥት
የካፒታሌ በጀት ሥር ስሇሚያዝ፣ እንዯማንኛውም የመንግሥት በጀት በጥብቅ
የቁጥጥር ሥርዓት ስር የሚያሌፍ ነው።
ከዚህ በተጨማሪ ግዴቡን ሇማስገንባት ከተሇያየ የህብረተሰብ ክፍሌ - ከሃየማኖት፣
ከፖሇቲካ ፓርቲዎች… የተውጣጡ አባሊትን ያካተተ ምክር ቤት እስከ ወረዲ ዴረስ
እየተዯራጀ

ነው።

ህዝቡ

የሚያስገነባውን

ግዴብ

የስራ

የሚከታተሇውና የሚቆጣጠረው ይህ አካሌ ነው። በመሆኑም

ሂዯት

በበሊይነት

ሇምዝበራ ይጋሇጣሌ

ወይም የተጋሇጠ ነው የሚያስብሌ አንዲች የተሇየ ነገር የሇም፡፡
መዴረክ ይህን ያስባሇው፣ መንግስት

ሇግዴቡ ግንባታ የሚያስፈሌገው ገንዘብ

ከውጪ ምንጭ ማግኘት ባሇመቻለ ህዝቡ ያሇውን ጥሪት ሀብቱን ምንም ሳይሳሳ
ሇግዴቡ ግንባታ መሇገስ ስሇጀመረ ይህን ሇማዯናቀፍ በማሰብ ይመስሊሌ። ህዝቡ
በዚህ ወሬ ውዥንብር ውስጥ ገብቶ የሌገሳ እጁን እንዯማይሰበስብ ቢረደ እንዳት
መሌካም በሆነ ነበር።
እናም «መዴረክ የኢትዮጵያን ሌማት መቼም አይቃወምም ወይንስ መቼም ቢሆን
ከመቃወም ታቅቦ አያውቅም እንበሌ? ሌማትን ከመቃወም ሌክፍት ይጠብቀን!!
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