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የሁሇቱም አክራሪ መስመሮች ይጎደናሌ !!!
ከብስራት ኢብሳ

(ሆሊንዴ)

ሰሞኑን የግንቦት ሰባትን እና የኦነግ-ኦብነግን ንግግር አስመሌክቶ በዱያስፖራው
ይህን በሚቃወሙና በሚዯግፉት መሃሌ ሞቅ ያሇ የተፋፋመ ትግሌ እየተካሄዯ ነው፡፡
ሁሇቱም ክፍልች ዝም ያሇው ብዙሃንን(silent majority) ከጎናቸው ሇማሰሇፍ
የሚቻሊቸውን ጥረት እያዯረጉ ነው፡፡ መሃሌ ሇይ ያሇውም እንዯተሇመዯው ንፋሱ
ወዯሚያዯሊው እያመዘኑ ዥዋዥዌውን መጫወት ቀጥልዋሌ፡፡ ሁሇቱም ክፍሌ ብእራቸው
እስከሚነጥፍ መጻፋቸውንና ሇመጨርሻው ፍሌሚያ ´´ሇክፉ ቀን`` የስቀመጧቸውን
ጠንካራ ዯጋፊዎቻቸውንና ሃዋሪያቶቻቸውን በየመዴረኩና በየሚዱያው ያሰማሩበት
ወቅትሊይ ነን፡፡
የአገዛዙ ወኪልችም ሆኑ በዚህ ሌዩነት እናተርፋሇን ብሇው የራሳቸውን የቤት ስራ
በትጋት የሚሰሩትም ታታሪዎች ሁኔታውን ሳይጠቀሙበት እንዲያመሌጣቸው ፣ በጥንቃቄ
እሳቱ ቀዝቀዝ የሚሌበትን ስፍራ እያዩ ቤንዚኑን ጠብ እያዯረጉ ፣ ማቀጣጠለን
ተያይዘውታሌ፡፡ ሁሇቱም ወገኖች ይህንን የውቁታሌ ፣ ``የዛሬን ያውጣን እንጂ´´ እንኩዋን
ወያኔ ሰይጣንም ይሁን፣ የሚዯግፈን ፣ ሰፈራችንን እስካሞቀና ሚዛን እስከዯፋን ብሇው
የወሰኑ ይመስሊለ፡፡
የግንቦት ሰባትንና የኦነግ/ኦብነግ ንግግር መጀመር ከሚዯግፉት ዉስጥ አንደ ነኝ፡፡
የመጀመርያው የምዯግፍበት ምክንያት፣ ሇረጅም ጊዜ የበጋ እንቅሌፍ ሊይ የነበሩ የተቃዋሚ
ዴርጅቶችን ከእንቅሌፋቸው አንቅቶ እያራወጣቸው ነው፡፡
ይህንን ንግግር መጀመር የምዯግፈው፣ ሇብዙ ጊዜ ተሇያይተው ይሻኮቱ የነበሩ
ዴርጅቶችን አብሮ አቁሞዋሌ፡፡ አይንህ ሊፈር ተባብሇው በጎሪጥ ይተያዩ የነበሩትን
አቀራርቧሌ፡፡ ተኮራርፈው የነበሩ ግሇሰቦችን አስታርቁዋሌ ፡፡ ሁሇት ሦስት ቦታ
ተከፋፍሇው ይዯባዯቡ የነበሩትን ሰሊሙን አስፍኖዋሌ ፡፡ ሇዓመታት እባካችሁ ተባበሩ፤
ግንባር ፍጠሩ፤ አብራችሁ ቁሙ ፣ ተቻቻለ ፣ ተብል ያ ሁለ ሌመና ፣ ያ ሁለ ግፊት
ሲዯረግ ጆሮ ዲባ ያለት ፣ ዛሬ በዚህ ስብሰባ መጀመር ምክንያት ፣ ሽማግላ ሳይሊክባቸው
አስታራቂ ሳያስፈሌጋቸው ፣ ቀጠሮ ሳይዙ ፣ አጀንዲ ሊይ ሳያሰፍሩ ፣ ስንቄን ማቄን ሳይለ
ቆፍጠን ብሇው እጅጌያቸውን ሰብስበው ተነስተዋሌ ፣ ከዛ ሁለ ሌፋት ቦሃሊ እንዴዚህ
ባጭር ጊዜ ዉስጥ ሉያፋቅርና፣ ከእንቅሌፋቸው እንዱነቁ ሇረደን ዴጋፍ ካሌሰጠን ሇማን
ሌንሰጥ ነው? ብዬ አሰብኩና አንዴ ነገር ትዝ ብልኝ መተከዝ ጀመርኩኝ ፡፡
ይሄ አንዴነት ካሁን ቀዯም በተዯጋጋሚ ያየነው አይነት እንዲሌሆነ እርግጠኛ አይዯሇሁም፡፡
በተሇያየ ያሇፈው ታሪካችን የውስጥ ግጭቶች ሲካሄደ ቆይቶ ፤ የውጭ ጠሊት ፣ወራሪ

የመጣ በመሰሇን ወቅት ሌዩነትን ሇጊዜው አስወግዯው ፣ በጋራ ጠሊትን ካባረሩ ቦሃሊ
እንዯገና ፍሌሚያው ከቆመበት ይቀጥሊሌ፡፡
ይህ ተመሳሳይ ሁኔታ ቅርጹን ይዞ ባህርዩን ሇውጦ የእኔ ትውሌዴ አዱስ ስም ውጥቶሇት
``የጠሊቴ ጠሊት ወዲጄ`` ፖሇቲካ ሆኖ ይሄው ሇእርስ በእርስ ሇመጎዲዲት በሁለም ስፍራ
አሊግባብ እየተጠቀምንበት ባሊንበት ሲያስረግጠን ዓመታት እያስቆጠረ ነው ፡፡
ዛሬ በግሌጽ እንዯምናየው ፣ መሰረታዊ ሌዩነት እንኳን ሳይኖረን ፣ ግባችንና ዓሊማችን
አንዴ ሆኖ ፣ ባካሄዴ ፣ በዘዳ አመራረጥ ፣ በመሪዎች ሽኩቻ ምክንያት ካሊበቂ ምክንያት
እርስ በርስ እንዯ ጠሊት መተያየት ቀጥሇናሌ፡፡ ሇመገንባት ከመሰባሰብ ይሌቅ
የማንፈሌገውን ነገር ሇማፍረስ ባስቸኳይ ሇመሰባሰብ ሰብሳቢ ወይም ጋባዥ
አያስፈሌገንም፡፡ የምንቃወመውን ተባብረን ካፈረስን ቦሃሊ ፣ ወዱያው ሇስሊሳው ሽኩቻ
ከክረምት/በጋ እንቅሌፍ ጋር መቆዘሙ ይጀመራሌ ፣ ላሊ ዙር የሚያነቃን እስከሚመጣ ፡፡
መኖራችንን የምናስመሰክረው ላሊ የሚሞክር፣ የሚሰራ ብቅ ሲሌ ብቻ ይመስሊሌ ፡፡
በኢትዮ-ሚዴያ ዴህረ ገጽ ፣ ``በክፍፍለ መሃሌ እነሆ አዱስ መፍትሄ``በሚሌ
ዘገባ ፣ ኤልን እንዯጠቆሙት ፣ በዚህ ግርግር አገዛዙ እንዯተረሳና በዚህም ክፍፍሌ
እንዯተጠቀመ ግሌጽ ነው፡፡
ከጥቂት ሳምንታት በአምስተርዲም ከተማ የእሳት ጊዜያዊ አስተባባሪ ኮሚቴ
በጠራው ስብሰባ ሊይ የኦነግ ተወካይ ባይኖሩም ፣ ከተሰብሳቢዎቹ እራሳቸውን በኦነግ
ዯጋፊነት እራሳቸውን ያስተዋወቁ አስያየት አዲምጫሇሁኝ፡፡ ከዚያም በአቶ አንዲርጋቸው
ጽጌና በመቶ አሇቃ አያሌ ሰው መሃሌ የተካሄደትን ውይይቶች በኢንተርኔት ተከታትዬ ፣
ኦገስት 13 እና 14 ቅዲሜና እሁዴ የመቶ አሇቃ አያሌ ሰው ሁሇት ፓሌቶክ ክፍሌ ተጋብዘው
የተወያዩትን ተከታትያሇሁኝ ፡፡ ባጠቃሊይ ሊሇፉት ወራት በዚህ ጉዲይ ጆሮዬ
እስከሚዯነቁር የተሇያዩ ውይይይቶችን ተከታትዬ ብዙ ትምህርት አግኝቼበታሇሁኝ ፣ብዙ
ትዝብትም ታዝቤያሇሁኝ የራሴ የዯረስኩበትን መዯምዯሚያ ሇወገኖቼ አካፍዬ ፣ የበኩላን
ትንሽ አስተዋጽኦ ሇማዴረግ ፣ ወይንም ተሳስቼም ከሆነ ሇመማር በግሌጽ ሃሳቤን
ሇማስቀመጥ እሞክራሇሁኝ፡፡
ከሁለ ነገር በፊት በግላ ያሇኝ አቋም ፣ ችግርን ተቀራርቦ መነጋገር መጀመር መዯገፍ
ብቻ ሳይሆን መበረታታት ያሇበት ጉዲይ ነው ፡፡ ማንኛውም ዴርጅት በሚመቸው መንገዴ
የመዯራጀትም ሆነ ከሚፈሌገው ጋር የመነጋገር ፣ የመሰብሰብ መብት አሇው ፡፡ ይህንን
መብት ማንም ሉሰጥና ሉነሳ አይችሌም ብዬ አምናሇሁኝ፡፡
ይህ ተቀራርቦ አሇመወያየት ጎጂ ሌማዴ ሇረጅም ዓመታት ስር ሰድ ፣ በዴርጅት ውስጥ
ሉፈጠር በሚችሌ ጤናማ የመስመር ሌዩነትም ሆነ ፣ በዴርጅቶች መሃከሌ በሚፈጠሩ ፣
ሌዩነቶች ዙርያ በሰከነ መንፈስ ተወያይተው መነጋገር ሲገባ ፣ አሁን ባሊንበት ዯረጃ ፣
ከኩርፍያም ሆነ ከሽኩቻ አሌፈው ፣ ከመሰዲዯብ ከፍ ብሇው፣ ከመካሰስ ተሸጋግረው ፣
የቀራቸው መዯባዯብ ብቻ ነው፡፡ አብዛኞቹ የተቃዋሚ ዴርጅቶች ከባህር ማድ መሆናቸው

እንጂ ፣ ሃገር ውስጥ በዯጋፊዎቻቸው መሃሌ ቢሆኑ ምን ሉፈጠር እንዯሚችሌ ማሰቡ
እራሱ ይዘገንናሌ፡፡
ሆኖም ይህንን ዯካማ ጎኖቻችንን በመጠቀም አክራሪዎች ፣ ወያኔን ጨምሮ ፣
የራሳቸውን እቅዴ በስራ ሊይ ሇማዋሌ ፣ እኛኑ መስሇው ተቧዴነውም ሆነ ብቻቸውን
ተዯራጅተው፣ በመሃከሊችን ያሇውን ሌዩነት እየተጠቀሙ ፣ ይበሌጥ ሌዩነቱ እንዱሰፋና ፣
ትግለ አቅጣጫውን እንዱሇውጥ እየተዯረገ ነው፡፡ አሁን በዯረስንበት ዯረጃ እንዳት በጋራ
ወያኔን አስወግዯን ፣ የህግ የባሊይነት ያሇበት ፣ የሁሊችንም መብት እኩሌ የሚከበርበት
ስርዓት በጋራ ሇማምጣት ከመታገሌ ይሌቅ ፣ ያሇው መሇስተኛ ሌዩነት ይበሌጥ እየከረረና
ችግሩ ወዯ ቡዴንና ሕዝብ፣ በሁሇት ጽንፈኛ መስመሮች እየተገፋ ነው፡፡
ሁሇቱም አክራሪ መስመር ይጎዲናሌ ብዬ ስጀምር ፣ በሁሇቱ ፅንፈኛ አመሇካከት
መሃሌ ፣ አብዛኛው ሕዝባችን የያዘው ብዬ የማምንበት ላሊ ትክክሇኛ ሕዝብዝዊ መስመር
እንዲሇ እንዯተጠበቀ ሆኖ ነው፡፡
በመጀመሪያ ፤ የኢትዮጵያ አንዴነት፣ ወይም ፣ አንዴ ኢትዮጵያ ፣ ብሇን የምናምን
ሃገራችን ኢትዮጵያ ስንሌ ፣ ባጭሩ ዘርና ፣ ሃይማኖት፣ ሳይሇይ በረጅም ዘመን በበጎም
ይሁን በከፋ ፣ በችግርም ይሁን በዴልት ፣ አኩሪም ሆነ ፣ ያሌሆነ፣ አብረን የገነባነው
በጋራ የሚያስተሳስረን ታሪክ አሇን ብሇን ስሇምናምንና ፣ሇዚህም መሰረቱ፣ መሬትና
የሕዝብ ትስስር ነው ፡፡
የቋንቋችን ፣ የባህሊችንና ፣ የሃይማኖት እምነታችን መብዛት ፣ ጌጣችን ሃብታችን ሌዩ
የሚያዯርገን እውነታ (ክስተት) ስሇሆነ ሌንኮራበት እንጂ ሌናፍርበት አይገባም፡፡
እንዯማንኛውም ሃገር ታሪክ ፣ በእኛም ሃገር፤ የሃገር ግንባታ ሲካሄዴ ሉዯርሱ የሚችለ
ችግሮች ፣ በዯልች ዯርሰዋሌ ፡፡ ታሪክን ሇፖሇቲካ ጥቅም ሇማዋሌ ካሌፈሇግን በስተቀር ፣
አሌፎ አሌፎ እንዯምንሰማው ፣ ዴሮ በዛን ወቅት የሰው ሌጆች የእውቀትና ፣ የስሌጣኔ
ዯረጃው ባሌዲበረበት ዘመን ሇተሰሩት ስህተቶች ፣ አሁን በሃያ አንዯንኛው ክፍሇ ዘመን
በዯረስንበትን የእዴገትና የአስተሳሰብ ዯርጃ ጋር እየመዘንን ሚዛኑን ያሌጠበቀ ፍርዴ
ሇመስጠት መሞከር ቅንነት ይጎዴሇዋሌ ብዬ አምናሇሁኝ፡፡
ይህ ማሇት ግን ያሇፈውን ስህተት አርመን ፣ ቂም በቀሌን አስወግዯን፣ የነበሩትን
ችግሮች በጋራ መግባባት ሊይ ዯርሰን ፣ በእኩሌነት ሊይ የተመሰረተ የጋራ ሃገራችንን ወዯ
መገንባቱ ማተኮር የሇብንም ማሇት አይዯሇም ፡፡ ባሇፈው ሊይ ማን ምን አዯረገ በሚሇው
ሊይ ቢያንስ ከሁለም ወገን ፣ እውነትም ይሁን ሃሰት ፣ ተጋኖም ይሁን ተቆራርጦ በበቂ ፣
ተጽፎዋሌ፤ ውይይቶች ፣ ክርክሮች ተካሂዯዋሌ፣ ብሶቶች ተስምተዋሌ ፡፡ ይሄ ሁለ ሆኖ
ምንም የቋጨነው ፣ ተስማምተን የዯረስንበት ስሇላሇ ፣ ችግሩ ሁላ እያመረቀዘ
በመሃከሊችን ያለት አክራሪዎች በዚህ በሃያ አንዯኛው ክፍሇ ዘመን ወዯ
``ዘመናዊ የመሳፍንት ዘመን `` እየገፉን ነው፡፡

በተጨማሪም በተሇያዩ ምክንያቶች ሇሃገራችን ቀና አመሇካከት ከላሊቸው ባእዲን
መንግስታትና ፣ ሕዝብን በመከፋፈሌ ስሌጣን ሊይ ሇመቆየት ከሚሻው አገዛዙን ጨምሮ ፣
ያሳሇፍናቸውንና ያለንን ሌዩነቶች በአለታዊ ጎኑ ብቻ ከሚገባው በሊይ ያሇፈውን ቁስሌ
በመነካካት ፣ አንዴነታችንን ሲከፋፍለና ኖረዋሌ፣ አሁንም እያካሄደ ነው፡፡
ትንሽ የዯረስንበት በጎ ነገር ቢኖር ፣ የኔ ትውሌዴ ፣ ከትግሌ ሌምዴ እጥረት ከውጭ
ያገኘነውን እውቀት ከሃገራችን እውነታ ጋር ሳናመዛዝን ከላሊ ሃገር ሌምዴ የወሰዴናቸውም
የነበሩ የተሰሩ ስህተቶች በብዙዎች ዘንዴ በውይይትና ፣ የአቅዋም መስተካከሌ
(በመግባባት) እየተዯረሰባቸው የብዙዎች አስተሳሰብ ከዛሬ ሰሊሳና አርባ አመታት በፊት
ከነበረው በመጠኑ እየተቀየረ ነው ፡፡
ባጭሩ ትሊንት በኔ ትውሌዴም ሆነ ´´በነጻ አውጪዎች´´ አካባቢ ይገፋ የነበረው
የኮልኒና የብሄር ጥያቄ እስከመገንጠሌና ፣ ሇጭቆናው ተጠያቂው አንዴ ብሄር ብቻ
እንዯነበር.... ተወስድ የነበረው አቅዋም ፣ ዛሬ ከብዙ ክርክሮችና ውይይቶች ቦሃሊ ፣
አክራሪዎቹን ትተን፣ በአብዛኛው በነበረው የስርዓት እና የመዯብ ሌዩነት፣የነበረውን
የመሬት ይዞታን ጨምሮ በሁለም ብሄር ዉስጥ ጨቋኝና ተጨቋኝ እንዯነበሩና ፣ ብዙ
ብሔሮችም በራሳቸውም ብሄር ጭምር ይጨቆኑ እንዯነበር ፤ ሇዚህም አንዴ ብሄር
ብቻውን ተጠያቂ ሉሆን እንዯማይችሌ በከፊሌ ተቀባይነት ማግኘቱን ስናዲምጥ ፣ ቢያንስ
በጽንሰ-ሃሳብ ዯረጃ በዚህ አስቸጋሪ ጥያቄ አካባቢ አንደ ምዕራፍ ሊይ ወዯ የጋራ መግባባት
እየተቃረብን ነን ማሇት ይቻሊሌ ፡፡
ይህንን ብዙዎች የሚጋሩትን እውነታ፣ ወይም የጋራ አቅዋም ፣ በሁሇት ረዴፍ
የተሰሇፉ ፣ አክራሪ አመሇካከት ያሊቸው ምሁሮቻችንና ፣ (አገዛዙን ጨምሮ) ይህ ከሊይ
የተገሇጸውን ጽንሰ ሃሳብ ፣ ፅንፈኛ አቅዋማቸውን ስሇሚያበሊሽባቸው አይቀበለትም፡፡
እነዚህ በሁሇት የተከፈለት፣ የዓሊማና ግብ ሌዩነትና ፣ የባህርይ አንዴነት ያሊቸው፥
ሁሇቱም እኩሌ ሇአንዴነታችን አዯገኛ ስሇሆኑ አካሄዲቸውንና በጥንቃቄ መመርመር
አሇብን፡፡
ወዯዴንም ጠሊንም በህብረተሰባችን ዉስጥ ፣ ቀዲሚ አወንታዊም ሆነ አለታዊ ሚና
የሚጫወተው ምሁሩ ነው፡፡ የምሁሩ ጤናማ ራእይ በወዯፊቱ የሃገራችን ሁኔታ ሊይ
ከፍተኛ አወንታዊ ተጽእኖ አሇው፡፡ እነዚህም ውዴ ሃገር በቀሌ ምሁራኖቻችን ሇውዴ
ሃገራችን፣ ቀን ከሇሉት ያሇ እርፍት ሲሇፉ ሲዯክሙ ስናይ አዴናቆታችን ከፍ ያሇ ነው ፡፡
በሃገራችንም አሁን በምናየው ተጨባጭ ሁኔታ የሃገራችን ምሁሮች ትግለን በማቀነባበርና
በማዯራጀት የሚጠበቅባቸውን እየሞከሩ እንዲለ ሁለ፣ በአንጻሩም በአለታዊ ጎኑ
ሇሕዝባችን ሳይሆን ሇራሳቸው ማን አህልኝነት (ego) ፣ በምክንያት ሳይሆን በስሜት፤
ሇሃገር ሳይሆን ሇጏጥ፤ ሇታሪክ ሳይሆን ሇዝና ፣ ሇሃገር የጋራ ጥቅም ሳይሆን ሇቡዴንና
ሇግሌ ስሌጣን ቅዴሚያ በመስጠት በሁሇት ተጻራሪ መስመር የቆሙ ጥቂት አክራሪ
ምሁሮች ምክንያት ፣ ያለት ሌዩነቶች እየተናፈሱ እንዱካረሩና ፣ በሕዝባችን መሃሌ ይበሌጥ

ጥርጣሬና ጥሊቻ እንዱባባስና ፣ ትግለም አቅጣጫውን እንዱስት እየገፉት ነው ፡፡
ሇሕዝባችን ጥያቄ መሌስ ከመስጠት ይሇቅ ፣ በጣም ሗሊቀር በሆነ ፣ የመሬት የይገባኛሌ
ነትርክ ዉስጥ አስገብተውን ሁሇት ጎራ ሇይተን እንዴንጨቃጨቅ እየገፉን ነው፡፡
ከሕዝባችን ጎን የቆማችሁ መሁራንና ፣ ታጋዮች በዚህ እሰጥ እገባ ፣ የመሬት የይገባኛሌ
ጥያቄ ዉስጥ ሳትጠሇፉ እስካሁን ያሌተመሇሰውን የሕዝባችንን ጥያቄ በጋራ ሆናችሁ
እኛንም አስተባብራችሁ ሇመመሇስ አብረን እንታገሌ፡፡
የአብዛኛው የሰርቶ አዯሩ ሕዝባችን መሰረታዊ ችግር ፣ አገዛዙ ከሚያዯርስበት በዯሌ
በተዯራቢ፣ የኑሮ ውዴነት ፣ ግብር ፣ የማዲበርያ እዲ፣ የዝናብ መጥፋት ፣ ዴርቅ ፣ እረሃብ፣
በሽታ ፣ ....ወዘተ እንጂ ፣ ጸሃፊው እንዲለት የመቶ ዓመት ታሪክ እያነሳ ጉሌበቱን
የሚያጠፋበት ፣ ፍሊጎቱም ፣አቅሙም ፣ ጊዜውም የሇውም፡፡ እነዚህ በአለታዊ(negative)
ሚና የሚጫወቱ ፣ የታሪካችንን በጎ ጎን ሳይሆን ፣ የዯረቀውን ጠባሳ እየፈቀፈቁ
በሕዝባችን መሃከሌ ቂምና ቁርሾ እንዱስፋፋ ላት ከቀን የሚሇፉ በሁሇት ተጻራሪ ረዴፍ
የተሰሇፉ ጥቂት፣ ግን ጯሂ(noisy) አክራሪ ምሁራን ናቸው፡፡
የመጀመርያዎቹ ፣ ኢትዮጵያ በምትባሌ ኢምፓየር ኮልኒ ሆነን ስሇተገዛን ከመገንጠሌ
ዉጪ ላሊ ምንም መፍትሄ ሉኖር አይችሌም ብሇው ዯምዴመው፤መገንጠሌን ብቻ እንዯ
የመጨረሻ ዓሊማና መፍትሄ አዴርገው የቆሙና፡፡ በተካሄዯው የሃገር ግንባታ ተፈጽሟሌ
ብሇው የሚያቀርቡት አለታዊ ገጽታውን ብቻ ነው፡፡
ሁሇተኛዎቹ፣ በኢትዮጵያ አንዴነት ሽፋን ውስጥ ቀፎ ሰርተው ተመሳስሇው፣
በተግባር ግን የአንዴ ጎጥ ወይም ቡዴን ጥቅም ብቻ የሚገፉና፣ ጠቅሊሊ ሕዝባችንን
በእኩሌነት ማየት ችግር ያሇባቸውን ያጠቃሌሊሌ፡፡ እነዚህ ክፍልች በግሌባጩ የሚነግሩን
አወንታዊ ገጽታ ብቻ እንዯነበር ነው፡፡
በነዚህ ሁሇት ጎራ በተሰሇፉ አሳሳች ምሁራን ቅስቀሳ ተሳስተው ፣ ውዴ ሃገራቸውን
የካደ ፣ ታሪክን በመጥፎ ጎኑ ብቻ እንዱያዩ የተወናበደ፣ በዘር ፣ በጎሳ እንዱያስቡ የተቃኙ
ባጠቃሊይ በሕዝባችን መሃሌ ጥሊቻ በመንዛት አብሮ በሰሊም እንዲይኖር ችግር እየፈጠሩ
የሚጫወቱት ሚና ቀሊሌ አይዯሇም ፡፡
ሁሇቱም የራሳቸውን ግሌጽም ይሁን የተዯበቀ ጠባብ ዘረኛና፣ ቡዴናዊ ዓሊማ
ሇማስፋፋት ፣ አንደ የላሊውን መኖር በጣም ይፈሌገዋሌ ፡፡ እንዯ ቫየረስ ወይም
ፓራሳይት፣አንደ ካሇላሊው ህይወት የሇውም፡፡ምናሌባት(symbiotic relationship)
ባጭሩ ባጭሩ ይገሌጸው ይሆናሌ፡፡
ሁሇቱም በራሳቸው መንገዴ አንደ ላሊውን በመኮነንና በማሳጣት፣ ሇውጭያዊ
ምክንያታቸው እንዯ ዋቢ ሇማጣቀስና ፤ የእራሳቸውን የተዯበቀና ግሌጽ ዓሊማ
ሇማስፋፋትና የየግሌ ግባቸውን ሇመዴረስ እንጂ ፣ ብሔራዊ መግባባት ፤ የሕዝብ
መቀራረብ ፣ በእኩሌነት ሊይ የተመሰረተ ፣ ተፈቃቅድ ተከባብሮ በጋራ በአንዴነት ችግን

ሇመፍታት ዕዴለን አይሰጡም ፡፡ አንደ በላሊው ሊይ የሚያየውን ዴክመት በመጠቀም
አንደ ላሊውን አግሌል የራሱን ዘረኛ ወይም የጠባብ ቡዴን ዓሊማ በላሊው ሊይ ሇመጫን
እንጂ ሁሇቱም ሇአንዴነታችን አዯገኞች ናቸው ፡፡
በጣም የሚያስገርመውና የሚያሳዝነው፣ ሁሇቱም ወገኖች አንደ ላሊውን
በዘረኝነት፣ ወይም በጠባብነት ሇማሳጣት የሚያቀርቡትን ምክንያቶች በሙለ እራሳቸው
ሲጠቀሙበት፣ ወይንም በተግባር ሲያዯርጉት ስህተት መሆኑ አይታወቃቸውም ፡፡
ሁሇቱም `` ከእኛ `` ውጪ የሚለትን ማግሇሌ ብቻ ሳይሆን የመረረ ጥሊቻና ንቀት
አሇባቸው፤ የሚቆፍሩት ታሪክ ፤ የሚያገሊብጡት የታሪክ መዛግብት ፤ የሚሰበስቡት ሰነዴ
የሚያነቡት መጻህፍት ፣ የሚያቀርቡት ዋቢና የሚጋብዙን መረጃዎች፣ በጥንቃቄ
የሚመርጡት የያዙትን ዘረኛ ዓሊማ የሚያጠናክርሊቸውን ብቻ ነው ፡፡
ሁሇቱም ``የእኛ`` ከሚለዋቸው ውጪ ያለትን ወገኖቻችን ፣ ስርአቱ
በሚያዯርስባቸው፣ ኢ-ሰብአዊ ግፍና፣ ጭቆና ፣ ወይም ተፈጥሮ በሚያዯርስባቸው አዯጋ
አንደ የላሊውን በዯሌ በራሱ ሕዝብ ሊይ እንዯዯረሰ አዴርጎ አያየውም፡፡
ሁላ ስላታቸው በመንዯር፣ በጎሳ፣ በቡዴን ስሇሆነ ፣ የላሊው ወገናቸው ችግር፣ ስቃይ
ረሃብ እንግሌት ፣ እስር ስሜት አይሰጣቸውም ፡፡ እንዱያውም ከጥሊቻቸው ብዛት ፣
``የኛ``በማይለት ክፍሌ አገዛዙ በሚያዯርስባቸው በዯሌ ፣ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ
ዴጋፍ መስጠት ብቻ ሳይሆን እነሱ የሚፈሌጉት ዓሊማ እስከሚሳካ ያሇው ስርዓት
እንዱቆይ ሁለ ግሌጽና ስውር የዴርጊት ትብብር ያዯርጋለ፡፡
ሁሇቱም አንደ ላሊውን በመጤነት ይከሳለ ፣ እነዚህ አክራሪዎች ``እኛና`` ``እነሱ``
የሚሇውን ቃሌ በመጠቀም በሕዝባችን መሃሌ አጥር ያቆማለ ፣ ግንብ ይገነባለ በሕዝባችን
መሃሌ ያሇውን ዴሌዴይ ያፈርሳለ ፡፡ አንደ የላሊውን ሌማዴ ፣ እምነት ፣ ታሪክ
የሚመሇከቱት ፣ የሚያቀርቡት፣በቅናት ፣ በንቀትና በጥሊቻ ነው ፡፡ የግሌ ችግራቸውን ወዯ
ሕዝብ በመግፋት በዛ ውስጥ ተዯብቅው ሕዝባችንን ይሇያያለ ፣ ይከፋፍሊለ ፡፡
እነዚህ አክራሪዎች ፣ ሇላሊው ባህሌ ፣ ሇላሊው ቋንቋ ፤ ሇላው አካባቢ እዴገትና
ብሌጽግና በጎ አመሇካከት የሊቸውም ፤ ከራሳቸው ውጭ ብሇው ያሚያስቡትን በሙለ
በጥሊቻና በጥርጣሪ ስሇሚያዩ ፣ በግሌ ከራሳቸው መንዯር አካባቢ ውጪ መሄዴ
አይመቻቸውም ፡፡ ማህበራዊ ግንኙነታቸው ፤ የፖሇቲካ አዯረጃጀታቸው ፤ ባጠቃሊይ
አዕምሮዋቸው የተበከሇው ፣ የተቃኘው ሁሇቱም የሚያስቡት፣ የሚተነፍሱት ፣ የሚያሰለት
በ``የእኛ``በሚለት ጠባብ ክፍሌ ስሇሆነ ሁሇቱም ሇአንዴነታችን ጸሮች ናቸው፡፡ እነዚህ
በቁጥር በጣም አነስተኛ የሆኑ ቡዴንም ይሁኑ ግሇሰቦች ከየትኛውም አካባቢ (በትውሌዴ)
ሉፈጠሩ ይችሊለ፡፡ የ``እኛ`` የሚሌዋቸውን ከአገዛዙ ጋር እንኳን ቢያብሩ ፣ ሁሇቱም
አክራሪዎች ችግር የሇባቸውም፡፡

በሁሇቱ መሃከሌ ምናሌባት መሰረታዊ ሌዩነት ሇማየት ከሞከርን ፣
የመጀመርያው፣ የማስገነጥሇውን ሕዝብ እወክሊሇሁኝ ብል ካርታውን ሰርቶ ፣ ዴንበሩን
ከሌል ፣ ምክንያቱን ዯርዴሮ ከላሊው እገነጠሊሇሁኝ ይሊሌ፡፡ ከመገንጠሌ በስተቀር ፣ አሇ
የሚለትን ችግር ፣ ከወገኖቻቸው ጋር በመቀራረብ ፣ በመወያየት ፣ ሇመፍታት ምንም
አይነት ፈቃዯኝነት አያሳዩም፡፡
ሁሇተኛው ፣ በስም ዯረጃ በኢትዮጵያ አንዴነት ስም ውስጥ ተጠሌሇው ፣ በተግባር
ግን፣ከመጡበት አካባቢ ውጭ በሃገሪቷ ውስጥ የሚኖሩትን ሁለንም ሕዝብ በእኩሌነት
ማየት ይቸግራቸዋሌ፤ የ``እኛ``ከሚለት ውጭ ያሇውን በጥርጣሬና በጥሊቻ ስሇሚመሇከቱ
በላልች የሚቀርቡ ማንኛውንም ፣ የእኩሌነት ፣ የሰባዊ መብት ፣ የዱሞክራሲ፣የፍትህ
ጥያቄ ፣ በጸረ ኢትዮጵያዊነትና በተገንጣይነት ጎራ ይመዴቡታሌ፡፡
የመጀመርያው ክፍሌ እራሱን በግሌጽ ነጥል አስቀምጦ ፣ የሱ አይነት ተማሳሳይ
የመገንጠሌ አቅዋም ካሊቸው በጎጥ ሊይ በተመሰረቱ ዴርጅቶች ዙርያ ሲያጠነጥን፤
ሁሇተኛው እንዯሚመቸው እራሱን በጎጥ ነጥልም ይሁን ፤ በህብረ-ሕዝብ ዴርጅቶች
ውስጥ የራሱ ቀፎ በመስራት ፣ እንዯአስፈሊጊነቱ እራሱን እያመሳሰሇ ፣ ቀን የአንዴነት ፣
ማታ የጎጥ፣ እንዯሚያመቸው ይቀያየራሌ፡፡
እነዚህን ባህሪያት ከዘረዘርኩኝ ቦኋሊ ፣ ሊሇፉት ረጅም ዓመታት ፣ በሃገራችን ውስጥ
የኦሮሞ ፣ የኦጋዳን ፤ የሲዲማ ...ወዘተ ሕዝብ ነጻ አውጭ ነን ብሇው እንቅስቃሴ ከጀመሩ
ዓመታት አስቆጥሮዋሌ፡፡ ከነዚህ ዉስጥ አብዛኞቹ እየዯበዘዙ ባንሰማቸውም ፣ እስካሁን
ዴርጅታዊ ቅርጽ ይዘው በትጥቅ ትግሌ እንንቀሳቀሳሇን የሚለት ፣ ኦነግና ፣ ኦብነግ ናቸው፡
ባሁኑ ሰዓት ኦነግ ቢያንስ ሁሇት፣ሦስት ቦታ የተከፈሇ ሲሆን ከነዚህ ዉስጥ አንዯኛው
የኦነግ አንጃና ኦብነግን ጨምሮ ከግንቦት7 ጋር መነጋገር ጀምሮዋሌ፡፡ ሇውይይት
ያሌቀረበው ላሊው የኦነግ አንጃ ይህንን ሰሊማዊ ውይይት በበጎ እንዯማያየውና
ሇማሰናከሌም እየሞከረ እንዯሆነ፣ ከሚያወጣቸውና አንዲንዴ ቦታ ከሚያሰራጫቸው
ጽሁፎች ማየት ይቻሊሌ ፡፡
ይህ የተጀመረው ንግግር፣ ወይም ውይይት፣ ወዳት ሉሄዴ እንዯሚችሌ ፣ በምን
እንዯሚቋጭ ፣ ምን ዴምዲሜ ሊይ ሉዯርሱ እንዯሚችሌ ፣ እንኳን እኛ ፣ ውይይቱንም
የጀመሩት ገና አያውቁትም ፡፡ ባጭሩ ገና የተቦካ ሉጥ ነው ፣ ዲቦ ሆኖ ይውጣ ፣ አይውጣ
ከተስፋ በስተቀር ምንም የሚታወቅ ነገር የሇም፡፡
ከግንቦት7 በተዯጋጋሚ እንዯተነገሩን ፣ በሃገራችን መሰረታዊ ጥቅሞች ሊይ ውክሌና
ስሇላሊቸው አይዯራዯሩም ፡፡ የራቀውን ሇማቅረብ፣ ያኮረፈውን ወዯ ማእከለ
ሇማምጣትና ሁለንም ያካተተ ዘሇቄታዊ ሰሊም ሇማስፈን መሰረቱን ሇማመቻቸት ነው
ብሇውናሌ ፡፡ እንዱያውም እየተነጋገርን እንጂ ትብብር አሌጀመርንም፡፡ የምንነጋግረው
ሇአንዴነታችን ችግር የፈጠረውን እስካሁን የሚያራምደትንም ሆነ በፕሮግራማቸው ዙርያ

አብሮ ሇመታገሌ ችግር የፈጠሩትን አቅዋሞችም ሆነ አንቀጾች ስበው ወይም አጥፈው
ሇጋራ ሃገራችን ሇኢትዮጵያ አብረን ሇመስራት እንዴንጀምርና፤ ይህም ማሇት ወዯፊት
ሇሚፈጠረው ሰፊ መዴረክ ፣ ማንንም ያገሇሇ እንዲይሆንና ሰፊ መሰረት
እንዱኖረው...ወዘተ ሲለ ሰሞኑን በ ኢንተርኔት ውይይቱን አዲምጫሇሁኝ፡፡
ሇጋራ ሃገራችን አንደ ላሊውን ማባበሌም ሆነ መሇመን አስፈሊጊነቱ ባሊምንበትም ፣
ሇሃገር ሲባሌ ሰሊምን ሇማምጣት ፣ መቀራረብን ሇመፍጠር ፣ ግጭትን ሇማስወገዴ አንደ
ላሊውን አግባብቶ ሇማሳመን ቢሞክር ሉዯገፍ ሉበረታታ ይገባዋሌ ባይ ነኝ ፡፡
አሁን በውይይት ሊይ ያሇው የኦነግ አንደ ክፍሌ ፣ ቢያንስ ከሊይ ከተጠቀሱት
አክራሪዎች እራሱን ነጥል ፣ አንዴ እርምጃ ወዯፊት ቀርበው ከላልች ኢትዮጵያዊ
ወገኖቻቸው ጋር ሇወዯፊቱ ሰፊ መዴረክ አስተዋጽኦ ሇማዴረግ መነጋገር ጀምረዋሌ ፡፡
ሊሇፉት ጥቂት ወራት ከኦነግ አመራር ውስጥ ጥቂት የማይባለ ፣ አሌፎ አሌፎ በጎ
ነገሮች በወሬ ዯረጃም ቢሆን እየነገሩን ነው፡፡ ብዙ ቢቀራቸውም ጅምሩ መበረታታት
አሇበት፡፡ ቢያንስ ዴሮ ከምናውቀው ኦነግ፣ የተሻሇ ያካሄዴ ምሌክቶች ፣ እየሰማን እያየን
ነው ፡፡
ከሊይ በጠቀስኩ አምስተርዲም ዉስጥ ተካሂድ በነበረው ስብሰባ ፣ ከተሰብሳቢው
ዉስጥ አንዴ የኦነግ ዯጋፊ፤ ``በኢትዮጵያ ዉስጥ የሕዝብ ስብአዊ መብትና እኩሌነት
ከተረጋገጠና ፣ ዱሞክራሲን ካሰፈን.....ወዘተ ኦሮሞ ሇምን ከኢትዮጵያ ይገነጠሊሌ ፣ ኦሮሞ
ግንዴ ነው ፣ ኦሮሞን ካሇኢትዮጵያ፣ ኢትዮጵያን ካሇ ኦሮሞ ማሰብ እንኩዋን አይቻሌም፡፡
እንኩዋን ኦሮሞ ሉገነጠሌ ቀርቶ፣ ወያኔ ከአማራው መሬት እየቆረሰ ሇባእዲንና
ሇማይገባቸው ክፍልች ወስድ ያከፋፈሇውን መሬት ፣ ከላልች ወገኖቻችን ጋር ሆነን
ታግሇን እናስመሌሳሇን......ወዘተ`` ነበር ከሞሊ ጎዯሌ ያለት ፡፡ እንዯዚህ አይነት አስተሳሰብ
ያሊቸው በግሇሰብም ይሁን በቡዴን እየቀረቡን ነው፡፡ እንዯዚህ አይነት ክስተትን ፣
``በሰሊማዊ ጥርጣሬ`` ማመንም ሆነ መቀበሌ የሚቸገሩ እንዲለ ባንክዴም ፣ አክራሪዎቹ
እንዯዚህ አይነት በጎ ነገር መስማት እቅዲቸውን ስሇሚያበሊሽ አይቀበለትም፡፡
የተሇየን መስመር ከሚያራምዴ ጋር ፣ መዯማመጥ ፣ መወያየት መጀመር ፣
በጠሊትነት መተያየት ማቆምና፣ ስሇወዯፊቱ በብሩህ ተስፋ ሊይ የተመሰረተ ሕዝብን
ያሳተፈ ግሌጽ ውይይት መጀመር፣ የመጀርያው ብሩህ ተስፋ ነው፡፡
በዚህ አዱስ አካሄዴ ኦነግ አሁን የጀመረውን መንገዴ የውሸቱን እንዯ
``የዘዳ ሇውጥ`` (a change of tactic)አዴርገው የሚፈሩ ካለም አንፈርዴባቸውም ፡፡
ምክንያቱም ``ሰሊማዊ ጥርጣሬ`` ያሌኩት ፣ባሇፈው ``በሕዝበ ውሳኔና`` በዳሞክራሲ ስም
ወያኔ ሕዝብን አታል ኤርትራን ያስገነጠሇበት ተመሳሳይ መንገዴ መጥፎ ተመክሮ
ስሊሳሇፍን ሁሊችንም ዉስጥ ያ ጥርጣሬ ሉኖር ይችሊሌ ፡፡ ካሇፈው ተምሮ ተመሳሳይ
ሁኔታ እንዯገና እንዲይፈጠር መጠንቀቅ አስፈሊጊ መሆኑ ብናምንም ፣ ህሌም ተፈርቶ

ሳይተኛ አይታዯርም እንዯሚባሇው ፣ ያሇፈውን ስህተት እንዲንዯግም በመፍራት ብቻ
ወዯፊት ሉገነቡ የሚገባቸውን በጎ ነገሮች በሙለ ሌንሸሽ አይገባም፡፡
አንዲንዴ የተቃዋሚ ዴርጅቶችና በውይይቱም ሊይ የህብረቱ ተወካይ እንዯነገሩን ፣
ኦነግን ወዯ መሃሌ ሇማምጣት ሇብዙ ዓመታት የዯከሙ ፣ በአሁኑ ሰአት ጀምረውት
የነበረውን ሥራ፣ አጋዥ ሲያገኙና ትንሽ መስመር መያዝ ሲጀምር ዯስ ሉሊቸው ሲገባ፣
በዚህ ውይይት ቅር ከመሰኘት አሌፈው፣ በዚህ ስብስብ ሊይ `` ሕዝበ ማእቀብ`` እንዱጣሌ
ጥሪ አስተሊሌፈው ነበር፡፡ ሇዚህም የሰጡት ምክንያት ፣ ከሊይ እንዯተጠየቀው ፣`` ኦነግ
እስከ ዛሬ ያወጣውን የመገንጠሌ ፕሮግራም የሌቀየረ ፤ ኢትዮጵያዊ አይዯሇሁም የሚሌ ፡
ከሻቢያ ጋር ያበረና ፣ በሽግግር ሊይ በነበረበት ወቅት ብዙ ወንጀሌ የሰራ
....ወዘተ``የመሳሰለት ጫን አዴርገው ያቀርባለ፡፡
ብዙዎቻችንን ግን ግራ ያጋባን ፣ ይህንን ምክንያት የሚያቀርቡት ወገኖች ፣
እራሳቸው ሇብዙ ዓመታት ይህንን ከሊይ የሚነግሩንን ምክንያቶች በሙለ እያወቁ ፣ ኦነግን
የመገንጠለን ጥያቄ እንዱስብና በህብረት ውስጥ ታቅፎ አብሮ እንዱሰሇፍ ሲሞክሩ፣
ትክክሌ የሚሆንበትና ፣ ላልች ወገኖች ይህንኑ ተመሳሳይ ተግባር ሲሞክሩ ስህተት ሇምን
ይሆናሌ? መቃወም መብት ቢሆንም ፣ የአቅዋም ሇውጥ ሲዯረግ በቂ ማብራርያ ይጠበቃሌ
ዯግሞስ እውነት የሚሳካ ከሆነ ፣ ሇሰሊም ፣ ሇፍቅር ፣ ሇአብሮነታችን ብሇው ሇምነው ወዯ
አንዴነት ማምጣት ከተቻሇ ችግሩ ምንዴነው? ወይስ ቀፎ ዉስጥ የነበሩት ተራብተው
እነሱንም አቅፈዋቸው ይሆን ?
ትሊንት ተጨቁነሃሌ፤ ተገፍተሃሌ፤ በእኩሌነት አትታይም ፣ ተነስ ...መብትህን
እስከመገንጠሌ እናውቅሌሃሇን ተብለ ከሚያስፈሌገው በሊይ እንዲሌተቃኘ፤ አሁን ዯግሞ
የተቃራኒውን ላሊ ጠርዝ ተይዞ ፣ እራሳቸውን ከአክራሪዎች አንዴ እርምጃ አርቀው ፣
ከላሊው ሕዝባችን ጋር ፣ በሰሊማዊ መንገዴ ችግርን ሇመፍታት እየሞከሩ ያለትን ፣
መቃወምና ይህንን ውይይት የሚዯግፉን ጭምር በሃገር ከሃዱነትና በተገንጣይነት መዴቦ
መንቀሳቀስ መጀመር ማንም የማመዛዘን እዕምሮ ያሇው መቀበሌ ያዲግተዋሌ ፡፡
የመጀመርያው መሳሙም ሳያስፈሌግ ፣ ያሁኑ መንከሱ ቀርቶ ፣ እጅ ሇእጅ ተጨባብጠን
ተዯጋግፈን ትግለን ብንገፋ ሌሁሊችንም ይበጀናሌ፡፡
ግንቦት7 ነገ ከኦነግ ጋር ስምምነት ሊይ ዯርሶ ፣ ሃገራችንና አንዴነታችንን አዯጋ ሊይ
የሚጥሌ ውሌ ቢዋዋሌ ፣ ሃገር የሚያፈርስ የሚያስገነጥሌ ዴርዴር ቢጀምር ፣ ከሕዝብ
የተዯበቀ ስምምነት ቢያዯርጉ ፣ተቃውሞዋችንን በግሌጽ ማሰማት አግባብ ነው፡፡
ኦነግ በፕሮግራሙ ሊይ ያሰፈረውን የመገንጠሌ የመሳሰለትን የሚሇያዩን፣ አንዴነታችንን
የሚጎደ ፣ ሇትግሊችን እንቅፋት ከሊይ የተጠቀሱትን እዱቀይር ግፊት ማዴረግ አግባብም
አስፈሊጊም ነው፡፡ ሳያውቅ ተሳስቶ የነበረውን አውቆ ከሚያጠፋው፣ የአንዴነት ጥቅም
የገባውን ከአክራሪው ፣ ጭፍራውን ከአሇቃው እያየን ችግሩን መቅረብ ሲገባን ፣ እራሱን

በሌዩነት ዙርያ መወያየትን መቃወም፣ ችግሩን ከማባባሱም በሊይ ፣ ጨቅሊ በሆነው
የዱሞክራሲ ባህሊችን ውስጥ አረም መዝራት ነው ፡፡
ሇሃገራችን ህሌውና ዋስትና ሇመስጠት ፣ መወያየትን መቃወም ሳይሆን፣
በሚረባውም በማይረባውም ተከፋፍልና ተበታትኖ፣ ተዲክሞ ያሇውን የአንዴነት ሃይለን
ማሰባሰብና ማዯራጀት ወዯፊት በሚፈጠረው ሰፊ መዴረክ ሊይ የራሱን ሚዛን እንዱዯፋ
የራስን የቤት ሥራ መስራት ነው፡፡
በላሊ መንገዴ ግንቦት7ም ሆነ አብረዋቸው ውይይት የጀመሩት ምንም
የሚፈሩትና የተዯበቀ ዓሊማ እስከላሊቸው ፣ የውይይት መዴረኩን ማስፋትና ላልች
ተዯራጅተው ያለና ፣ ወዯፊት የሚመጡትን ሇማካተት ማመቻቸትና በሩን በዯንብ
መክፈት ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ ይህ የሚጠቅመው ፣ በተዯጋጋሚ በቅንነትም ጭምር ጉዲዩ
ከሚያሳስባቸው ወገኖች ከሚቀርቡት ሃሳብ ፣ ወያኔ ስሌጣን ሊይ ሲወጣ የተጠቀመበትን
ስሌት እንዯገና እንዲይዯገም ዋስትና መስጠት ብቻ ሳይሆን ስጋታችንንም ይቀንሳሌ፡፡
እዚህ ሊይ ከብዙ ወገኖች በቅንነት የሚቀርቡ የሚዯመጡ ስጋቶች ሳሌጠቅስ
አሊሌፍም፡፡ ``ኦሮሞ ብዙ የሕዝብ ብዛት ስሊሇው በዴምጽ ብሌጫ አሸንፎ ሉገነጠሌ
ይችሊሌ``፡፡ ``ዱሞክራሲያዊ ምርጫ ከተካሄዯ ኦነግ ያሸንፍና ኦሮሞ ያሌሆኑ ሕዝባችንን
ይበቀሊሌ`` ...ወዘተ አይነት ፍራቻ አሌፎ አሌፎ ይዯመጣሌ፡፡ አገዛዙም ሆነ አክራሪዎች
ይህንን ፍርሃት በውስጣችን እንዱሰፍን የማይቆፍሩት ዴንጋይ የሇም፡፡ በላሊ ጎኑ እንዯዚህ
አይነት ቅዠት ያሊቸው በየትኛውም ህብተረተ ሰብ ውስጥ የለም ማሇትም አይዯሇም ፡፡
በመጀመርያ የኦሮሞን ሕዝብ በሙለ በኦነግ መነጽር እንዴናይና እንዴንጠረጥር
የሚገፉንን ከሊይ የጠቀስኩዋቸውን አክራሪዎችና ፣ አገዛዙን ሇጊዜው ትተን፣
የኦሮሞ ሕዝብ ከላሊው ኢትዮጵያዊ ወገኑ ጋር ያሇውን ትስስር የሚያከብር
በኢትዮጵያነቱ የሚኮራ ሕዝብ ነው፡፡ ያሇፈ ታሪኩም ቢሆን ዛሬ አዲዱስ ወጣት
መሳፍንቶቻችን ሉነግሩን እንዯሚፈሌጉት ሳይሆን ፣ የኦሮሞ ሕዝብ በነበረው የሃገር
ግንባታ የራሱን አስተዋጾ እንዯላሊው ሕዝባችን አዴርጎዋሌ፤ ሃገር አስተዲዴረዋሌ፣ በብዙ
ሃሊፊነት ቦታ ተሳትፈዋሌ፣ በተዯጋጋሚ የሚነሱት ራስ ጎበና ብቻ ሳይሆኑ ፣ ከእሳቸው ጋር
በሺዎች የሚቆጠሩ ፈረሰኞችን አሰሌፈው ከአፄ ሚኒሉክ ጎን ተሰሌፈው ነበር ፡፡
በንጉሥ ሃይሇ ሥሊሤ ዘመን ታማኝ የክብር ዘበኛ ሆነው የዘውደን ስርዓት
ከተቀናቃኞቻቸው ይጠብቁሊዋቸው የነበሩት አብዛኛዎቹ ኦሮሞዎች ነበሩ ፣ ከውጭ
ወራሪዎች የሃገርን ዲር ዴንበር ሊሇማስዯፈር ከላልች ኢትዮጵያዊ ወገኖቻቸው ጎን
ተሰሌፈው እሌፍ አእሊፍ መስዋእትነት ከፍሇዋሌ ፡፡ ይህም እስከ ትሊንቱ የባዴመ ጦርነት
ታይቷሌ ፣ ወዯፊትም ይቀጥሊሌ፡፡ የኦሮሞ ሕዝብ ከላሊው ወገኑ ጋር ተዋሌድዋሌ፣
ተቀሊቅሎሌ፡፡ ማነው የኦሮሞ ዯም የላሇበት? ፡፡ ስሇዚህ ካሇማወቅ ኦሮሞ በሙለ ኦነግን
ይዯግፋሌ፣ ወይም ሉገነጠሌ ይችሊሌ የሚሇው ከጥቂቶች አካባቢ ያሇው ፍራቻ ሉኖር

አይገባም ፡፡ በላሊ መንገዴ ጭቆናና በዯሌ እስካሇ ሇመታገሌ ውክሌናና የቁጥር መብዛት
አያስፈሌግም ጥቂትም ቢሆኑ በአግባቡ ቅሪታቸውን ሇማህበረሰባቸው ማሰማት
መብታቸውን ማወቅ ያስፈሌጋሌ፡፡ እነዚህ እራሳቸውን ኢትዮጵያዊነትን ሰጪና ነሺ
አዴርገው የሚያቀርቡ፣ አንደ ታማኝና ላሊው ተጠርጣሪ ፣ አንደ ጎበዝ ተዋጊ ላሊውን
ፈሪ ፣ አንደን ክፍሌ ገዢ ላሊው ተገዢ አዴርገው ሇመቅረብ የሚፈሌጉት፣ ሕዝባችንን
በእኩሌነት ሇማየት ችግር ያሇባቸው ዘረኞችን ከሚረጩት መርዝ እንጠንቀቅ ፡፡
የነዚህ ክፍልች አዯጋ ፣ በግሌባጩ መሆኑ እንጂ፣ ከመገንጠሌ በስተቀር ላሊ አማራጭ
የሇም ብሇው ከታሪካዊ ጠሊቶቻችን ጎን ተሰሌፈው ሇያፈርሱን ከሚጥሩት አክራሪዎች ጋር
የቅርጽ እንጂ የይዘት ሌዩነት የሊቸውም፡፡
እነዚህ ሁለ የጎሳ ዴርጅቶች ፣ስርአቱ የፈሇፈሊቸውም ሆነ እራሳቸው የተዯራጁት
(`` ነጻ አውጪዎቹን`` ጨምሮ)፣ ባይፈጠሩ ባይኖሩ፣ወይም በህብረ ሕዝብ ዴርጅቶች
ውስጥ ተዯራጅተው ጎዯሇን የሚለትን መብታቸውን ቢጠይቁ ጥሩ ነበር፡፡ ነበር ምኞት
ነው አሌሆነም ፡፡ ፈሇግንም አሌፈሇግንም አሁን ከኛ ቁጥጥር ውጭ ናቸው፡፡
እነዚህ ክፍልች በቡዴን የዯረሰብን ችግር አሇ ሳንገነጠሌ፣ አንቀጽ 39 ሳያስፈሌገን፣
ከሕዝባችን ጋር ይህንን ሁኔታ መክረን ዘክረን ሇወዯፊቱ ሇሁሊችንም አስተማማኝ
ስምምነት ሊይ በጋራ እንዴረስ ብሇው ፈቃዯኝነታቸውን ቢያሳዩ ፣ እኛ በምንፈሌገው
አዯረጃጀትና፣ መንገዴ ስሊሌሄደ በጸረ ኢትዮጵያዊነት ወይም በተገንጣይነት ሌናያቸው
አይገባም ፡፡ በሁለም ሕዝባችን ዉስጥ እምነት ይኑረን፡፡ ውይይቱ መሇያየትን ፣
መገንጠሌን ሇማስቀረት ከሆነና ይህንን በራሴ ኪሳራ እሞክራሇሁኝ ብል ላሊው ከተነሳ
ፍርሃቱ ምንዴነው? ካሌተቻሇ ይቀራሌ፡፡ መሰረታዊው እውነት የኢትዮጵያ ሕዝብ ኦሮሞን
ጨምሮ በ97ቱ ምርጫ አንዴነቱን እንዯሚፈሌግ ግሌጽ አዴርጎዋሌ ፡፡
ያ የመገነጣጠሌ ፍርሃት እውነት ሉሆን የሚችሇው ፣
--የአንዴነት ክፍለ ሌዩነቱን አቻችል መሰባሰብና መዯራጀት ካሌቻሇ፡፡
--አሁን እንዯምናየው ከአክራሪዎች እራሳቸውን አግሌሇው ወዯ አንዴነቱ ሇመቅረብ
የሚሞክሩትን ቀንዴ ቀንዲቸውን መተን ገፍተን መሌሰን ከአክራሪዎች ጋር አብረው
እንዱሰሇፉና እንዱጠናከሩ ስናዯርግ ፡፡
-ነገሮችን ከጊዜያዊ ዴርጅታዊ ጥቅምና ፣ ከፓርቲ ፖሇቲካ ባሻገር ፣ በብሄራዊ አጀንዲ
ዙርያ መሰባሰብና ፤ በረጅሙ ዘሇቄታዊ የጋራ ጥቅማችን ሊይ በጋራ ማተኮር ሲሳነን ፡፡
--በአገዛዙ ሇሚሰቃዩት ፣ ሇሚታሰሩት ፣ በረሃብ በስዯት ሇሚሰቃዩት፣ ሇሁለም
ወግገኖቻችን እኩሌ መቆርቆር ሲሳነን፡፡
---``እኛና እነሱ`` ብሇው ሇሚከፋፍለን ዘረኞች ጆሮ መስጠት ስንጀምርና በነሱ መንገዴ
ከቀጠሌን ፣ ያ የፈራነው አዯጋ ሉመጣ እንዯሚችሌ በእርግጠኝነት መናገር ይቻሊሌ፡፡
የተጀመረው ውይይት ሉዯገፍና ሉበረታታ ይገባሌ፡፡ ሇዓመታት በተጓዝንባቸው ተመሳሳይ
መንገዴ ፣ ቃሊት በመወራወርና ፀጉር በመሰንጠቅ ይበሌጥ በታተነን አራራቀን እንጂ
ችግሩን አሊቃሇሇሌንም፡፡ያውም እንዯዚህ አይነት ግሌጽ ውይይት ሲገኝ ፣ ስብሰባውን

አኩርፎ መቅረት ወይም ሰዎች እንዲይሄደ ማሳዯም የዴክመት ወይም ዯጋፊዎቻቸው
እውነቱን ተረዴተው አቅዋም እንዲየውስደ ፍራቻ ካሌሆነ? በማንኛውም ስብሰባ ሊይ
ተገኝቶ ፣ አዲምጦ ፣ ጠይቆ ካሌተስማማው መቃወምና ፣ አማራጩንም ማሰማት ነው
መሇመዴ ያሇበት፡፡
አንዳ የተሳሳተና ፣ ያኮረፈ ፣ ወዯትግለ መመሇስ አይችሌም ሌንሌ አይገባንም ፡፡ ሁሊችንም
በአንዴ የታሪክ አጋጣሚ የየራሳችን ስህተቶች ሰርተናሌ፡፡ ዛሬ እነሱን የምንከሳቸውን
ስህተቶች በከፊሌ የኛም ስህተቶች ነበሩ፡፡ በግሌ ወይም በቡዴን በዯሌ ዯርሶብናሌ ብል
ቅሬታን ማሰማት ፣ መወያየትና ሇተሻሇ ስርአት አብሮ ሇመገንባት ማበር፣ መበረታታት
መዯገፍ ያሇበት ጉዲይ ነው ፡፡ ትሊንት በቡዴን በዯሌ ዯርሶብናሌ ፣ ዴምጻችንን
የሚያሰማሌን ስሊጣን ተገዯን በአንዴ አካባቢ ተዯራጅተናሌ ብሇው ተዯራጅተው ጥቃትን
የተከሊከለት ኢትዮጵያን ካዲቹ ብል የተቃወመ የሇም ፡፡እንዱያውም ሁለም የህብረተሰብ
ክፍሌ ነው ጥቃቱን አብሮ የታገሇው፡፡ ተመሳሳይ ነገር መቼም ፣የትም ሉከሰት ይችሊሌ፡፡
አገዛዙን በጋራ አስወግድ በቦታው ፣ ፍትህ፣ እኩሌነትና ዱሞክራሲያዊ ኢትዮጵያን
ሇመገንባት ፣ ያሇፉበትን መንገዴ ትተው ከላልች ወገኖቻቸው ጋር ሉሰሇፉ የመጡትም
ሆነ ወዯፊት የሚመጡትን ፣ ብርታቱንና ቁርጠኝነቱን እየተመኘንሊቸው ፣ አሁን እየቀረቡ
ያለትም፣ ይህንን የወገኖቻችንን ሌብ ቅር ያሰኘ ፣ ሇአገዛዙና ፣ ሕብረታችንን በበጎ
ሇማያዩት ሇባዕዲን በር የሚከፍት በፕሮግራማችሁ ሊይ የሰፈሩትን ፣ ``መገንጠሌን``
እስከወዱያኛው ከገጹ ገንጥሊችሁ ከፕሮግራማችሁ በቀይ ቀሇም ሰርዛችሁ ሕብረታችንን
ተቀሊቀለ ፡፡ ይህንን ሇማዴረግ ላልች እንቅፋት ከሆኑባችሁ ? የራሳችሁን ግሌጽ
መግሇጫ በማውጣት፣ እየተጠየቀ ያሇውን የወገኖቻችሁን መሌስ መሌሱ፣ ጠሊትንም
የሚገባበትን ቀዲዲ ዴፈኑ ፡፡
በተረፈ የግንቦት7ም አመራሮች በተዯጋጋሚ እንዯቀረበው ወቀሳ ስሇስብሰባው
የራሳቸውን አቅዋምና ከላሊው ክፍሌ የሚጠብቁትን መሌካም ተስፋ ይንገሩን እንጂ ፣
ስሇኦነግም ሆነ ስሇ ኦብነግ ሆነው ማብራርያም ሆነ ማስተባበያ መስጠታቸው በቅንነት
ከታየ ሇበጎ መሆኑ ቢታመንም በአሰራር ሁሇት የተሇያዩ ዴርጅቶች ማንጸባረቅም ሆነ
መግሇጫ ማውጣት ያሇባቸው የየግሊቸውን ነው፡፡ህብረት ወይም ጥምረት፣ ወይም
ተስማምተው ቃሇ-ጉባኤ የተፈራረሙበትን በጋራ መግሇጫ እስካሌሆነ ማሇቴ ነው፡፡
ላሊው በኢትዮጵያ አንዴነት ስም ባሇፈው ታሪካችን ውስጥ ብዙ የምንኮራበትም ሆነ
አለታዊ ገጽታዎች ቢኖሩትም ፣ በነዚህ አለታዊ ገጽታዎች ምክንያት ፣ በአንዴነት
የገነባናቸውንና የምንኮራባቸውን በጎ ነገር ሁለ ሉያዯበዝዝብን አይገባም፡፡ በዚህም
ምክንያት አንዴነት ሲነሳ ሉከፉ የሚችለ ወገኖች ሉኖሩ ይችሊሌ ተብል ይህንን ቃሌ
መሽሽ አያስፈሌግም ፡፡ የሸሹትን እራሳቸውን ወዯ አንዴነቱ ሇማምጣት እየዯከማችሁ
ላልች ቃለን ሇተሳሳተ ተግባር ተጠቅመውበት ስሇነበር ብቻ ቃለን ሊሇመጠቀም መሸሽ
በአንዴነት ስም የተሰሩትን በጎ ነገሮች በሙለ ማዯብዘዝ እንዲይሆን፣ ቃለም መፈክራችንና
ግባችን ስሌሆነ መጠቀም አሇብን፡፡

ሇማጠቃሇሌ ከሊይ እንዯገሇጽኩት ፣ እኛም በሰከነ አዕምሮ ፣ ወዯፊት እንዲናይ
ባሇፈው ሊይ ብቻ አተኩረን ፣ ዋናውን የሕዝባችንን ችግር እረስተን ፣ አዲዱስና የቆየ
ቁርሾና ቂም በቀሌ እየኮተኮቱ ሕዝባችንን ሇማራራቅ ጥሊቻ የሚያራግቡትን ከሁሇቱም ጎራ
ያለትን አክራሪዎች ጆሮ ሳንሰጥ፣ ሇሃገራችን ሇሕዝባችን የሚጠቅም ይህ የተጀመረውንም
ሆነ ላልች የአንዴነት ሃይልች እያዯረጉ ያለትን ጥረት ፣ በማንኛውም መንገዴና፣
በየትኛውም ቡዴን ያለትን፣ ኢትዮጵያዊነትና ፣ አብሮነትን፣ የሚያጠናክር እስከሆነ ዴረስ
ሁለንም ፣ መዯገፍ ፣ መምከርና ማቀራረብ ይኖርብናሌ እንጂ እንዯ መሳፍንት ዘመን ጎራ
ሇይተን ከፊለ ሕዝባችንን በጥርጣሬና በጥሊቻ እያዩ ሇሚከፋፍለን ጆሮዋችንን አንስጥ ፡፡
ሇተጀመረው የሕዝብ ጥያቄ ሳንከፋፈሌ አብረን ከሕዝባችን ጎን እንሰሇፍ ፡፡
ኢትዮጵያ በሌጆችዋ አንዴነት ታብባሇች
አብሮነታችን ይዘሌቃሌ፡፡
ብስራት ኢብሳ
ሇማንኛውም አስተያየት፣ tebaber@gmail.com

