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የማስተባበር ጥሪ 
መንደርደሪያ 
 

ባሁኑ ጊዜ በሃገራችን ለፍትህ፤ ለነጻነትና ለዴሞክራሲ የሚደረገውን ትግል አስመልክቶ፤ ተደጋግሞ የሚነሳው ጥያቄ ተቃዋሚዎች 
ለምን  ተባብረው አይታገሉም?  የሚለው ነው። ጥያቄውን ያነሳው ማን ነው ብሎ ከመጠየቅ ይልቅ ማን ያላነሳው አለ ብሎ መጠየቁ 
ተገቢ ይመስለኛል። እኔም አልደግመውም።  
 

የሃገሪቱን የተወሳሰበ ሁኔታ ስናጤን፤ በመተባበር ለመታገል በቅድሚያ በሁለት ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ ግልጽ የሆነ ስምምነት ላይ 
መድረሳቸውን የሞትና የሽረት ጥያቄ አድረጎታል። እነዚህ ሁለት ሁኔታዎችም፤ የትግራይ ሕዝብ ነጻነት ግንባር (ወያኔ) የባርነት አገዘዝ 
መወገድ አለበት የሚለው ባንድ ወገን፤ ከባርነት አገዛዙ መወገድ በሁዋላ የምትገነባው ኢተዮጵያ በሌላው ወገን ናቸው። 
 

ቀዳሚውን የትግራይ ሕዝብ ነጻነት  ግንባር (ወያኔ) የባርነት አገዛዝ መወገድ አለበት የሚለውን በተመለከተ፤ በተለያየ አቅጣጫ 
ተደራጅተው ሕዝባዊ እንቢተኝነትንም ሆነ፤ ሕዝባዊ አመጽን መርጠናል ብለው በሚታገሉት  በኩል ብቻ ሳይሆን፤ ባጠቃላይ ነፍስ 
ያወቀ ኢትያጵያዊ ሁሉ  በማያሻማ መልኩ ስምምነት የደረሱበትና ጠጠሩም ሁሉ በወያኔው ላይ ያነጣጥር በሚለው መፈክር ጥላ ስር 
መሰባሰባቸውን እናያለን፤ በኔ እምነት በዚህ መልክ የሚታየው መሰባሰብ ተቃዋሚዎች ለምን አይተባበሩም ለሚለው ጥያቄ ግማሽ 
መልስ የሰጠ ነው ብዬ ነው የማምነው። በዚህ ላይ የምጨምረው የለኝም፤  
 

በቀጣዩ ከባርነት አገዛዙ መወገድ በሁዋላ የምትገነባው ኢትዮጵያ በሚለው  ላይ ግን በቀዳሚው ላይ እንደተደረሰው ሳይሆን፤ 
ይታያል ብዬ መመዝገብ የምችለው ነገር ቢኖር፤ ከፊሎቹ ስምምነት የደረሱበት፤ ከፊሎች ደግሞ ከዚያ በዃላ እንወስናለን የሚል 
አዝማሚያ የሚያሳዩበት ሁኔታ መኖሩን ነው። ጥያቄው ግልጽ ያለ መልስ ማግኘት ያለበት ልክ እንደመጀመሪያው ጥያቄ ሁሉ፤ 
ከመጀመሪያው ጥያቄ  ፍጻሜ በሁዋላ ሳይሆን፤ ከመጀመሪያው ጥያቄ ጅማሮ ሂደት  በፊት ነው። ይህ ባልሆነበት ሁኔታ ግን ጉዳዩ 
„ግማሹን ተላጭቶ ግማሹን ትቶ“ ስለሚሆን፤  በተለይ ደግሞ ይህ አካሄድ ጎልቶ የሚታየው  ወያኔ የሰላማዊ ትግል ቋንቋ በጣም 
የከበደው ሆኗልና በሚገባው ቋንቋ ጭምር ማነጋገር ያሻል በማለት በህዝባዊ አመጽ (በትጥቅ ትግል) ተሰማርተናል በሚሉት 
ተቃዋሚዎች መካከል ስለሆነ፤ የዚህ ዓይነቱም ግልጽነት የጎደለው ሁኔታ በህብረት ለመታገል የሚደረገውን ጥረት አደናቃፊ መሆኑን 
እንዳሰምርበት ያስገድዶኛል። 
 

ስለሆነም ይሕን ሁኔታ ለመለወጥ ምን መደረግ አለበት የሚል ጥያቄ በማያዝ፤ እነዚህን በህዝባዊ አመጽ (የትጥቅ ትግል) የተሰማሩ 
ተቃዋሚ ድርጅቶችን ቀዳሚ ማዕከል አድርጌ አንድ ነገር ልሞክር ፈልጌአለሁ። ከሙከራዬ ቀደም ብሎ ግን ጠቃሚ ትውስታዎቼን 
ላንሳ፤ 
 

በፈረንጅ አቆጣጠር በ1992 ዓ.ም. በኖቬምበር ወር፤ ወያኔ ኢትዮጵያን በተቆጣጠረ ከአንድ ዓመት ተኩል በዃላ መሆኑ ነው፤ በጊዜው 
የወያኔው አካሄድ ያለማራቸው ከሶስት የማይበለጡ ግለሰቦች ተመካክረው ሌሎችንም አስተባብረው ሃገር ቤት የሚገኙ ተቃዋሚ 
ድርጅቶችና መንግስትን የጨበጠው ወያኔንም ጨምሮ፤ እንዲሁም በውጭ የሚገኙ የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች ተገናኝተው 
እንዲወያዩ  ያስፈልጋል በማለት በጀርመን አገር የጠሩት ጉባዔ፤ ወያኔ አሻፈረኝ ብሎ ቢቀርም፤ ወደስድስት የሚሆኑ ድርጅቶችና  
ሌሎችም የታወቁ ግለሰቦች ተገናኝተው እንዲወያዩ ማድረግ የተቻለውና እንዲሁም ደግሞ በዚያው ሴሚናር ላይ የተገናኙት 
ድርጅቶች የራሳቸውን አጭር ስብሰባ አድርገው በሃገር ቤት ተዘጋጅቶ የነበረውን የሰላምና ዕርቅ ጉባኤን ጽንሰ-ሃሳብ አመንጭተው 
ከተለያዩ በዃላ፤ ፓሪስ 1 የሚበለውን ጉባዔ ጠርቶ በ1993 ዓ.ም. በአዲስ አበባ እንዲደረግ የተወሰነውን የሰላምና ዕርቅ ጉባዔ 
እንዲሳካ ለማድረግ ሃላፊነቱን ወስዶ ከፍጻሜ ያደረሰው አንድ በዚያን ጊዜ በተወሰኑ እትዮጵያውያን "ሰላም ለኢትዮጵያና ለአፍሪካ 
ቀንድ የምርምርና የተግባር ቡድን" (Research and Action Group for Peace in Ethiopia and Horn of Africa) በሚል 
ተቋቁሞ ይሰራ የነበረ የሲቭል ድርጀት ነበር።  
 
በእነዚህ ምሳሌዎች ልገነዘብ የቻልኩት ነገር ቢኖር ታዲያ፤ ድርጅቶችን እንዲህ ለምን አታደርጉም? ወይም እንዲህ አድርጉ ማለት 
ብቻ ሳይሆን፤ ይህንን ወይም ያንን እንድታደርጉ፤ ይሄንና ያንን  ድጋፍ እኔም አደርጋለሁ በማለትም ጭምር፤ ቢያንስ ድርጅቶችን 
እንዲገናኙና ተባበሩ በምንላቸው ጉዳይ ላይ እንዲወያዩ ሁኔታዎችን የማመቻቸት ጉዳይ በግለሰቦቸም ሆነ በስቪል ስብስቦች 
አማካይነት መደረግ እንደሚችል ነው። ይህንን በምልበት ጊዜ ታዲያ፤ ቀደም ሲል እንደጠቆምኩት የተለያዩ የሕብረተ-ሰብ ክፍሎች፤ 
ምሁሮች፤ ሽማሌዎች፤ አሮጊቶች ወጣቶች በጠቅላላው ሃገሪቱ የምትገኝበት ሁኔታ ያሳሳባቸው ዜጎች ተቃዋሚዎችን ተሰባሰቡ፤ 
ትግላችሁን አስተባብሩ በማለት የሚያደርጉትን ተማጽኖ ምንም ዓይነት ተጽእኖ እንደማያደርግ አድርጌ ለማቅረብ እየሞከርኩ 
እንዳልሆነ ግንዛቤ ይያዝልኝና ጥረታቸው ምንም እንኳን ሃገሪቱ ከምትገኝበት አስከፊ ሁኔታና ከገጠማት ባላጋራ ከባድነት አንጻር 
ሲታይ፤ በተጨባጭ የሚታይ ነገር ማሳየት ያለው አቅም በጣም የተወሰነ ቢሆንም፤ እንደተቆርቋሪ ወገን ጉዳዩን እዳር ቆሞ በዝምታ 
ሳያዩ ድምጽ የማሰማቱን ተገቢነት ዝቅ አያደርገውም።   
 
ወደተነሳሁበት ልመለስ፤- ዛሬ በሕዝባዊ አመጽ የትግል መስክ ተሰማርተዋል የሚባሉና በዜና ማሰራጫዎችም ስማቸው የሚነሳና 
የሚጣል ብቻ ሳይሆን፤ በአንዳንድ አካባቢም በተጨባጭ እርምጃ መውሰዳቸውም የሚነግርላቸው በሁለት ታላላቅ ቡድን ጥላ ስር 
የተሰባሰቡ ቁጥራቸው ወደ 9 የሚደርሰውን ድርጅቶች ዝርዝር የያዝኩ ስለሆነና እነዚህም ድርጅቶች ወያኔን መጣል በሚለው ላይ 
የጋራ ስምምነት እንዳላቸው ሁሉም ባንድ ቃል የሚያረጋግጡት ሲሆን፤ ከትግራይ ሕዝብ ነጻነት ግንባር (ወያኔ) የባርነት አገዛዝ ነጻ 
የወጣችው ኢትዮጵያ የሚቀጥለው ዕድል ፈንታዋ ምን ይሆናል? በሚለው ጥያቄ ላይም በጋራ መክረውና ዘክረው የሚወስኑትን 
እንዲነግሩን የሚያስችል የሚከተለውን እርምጃ ልሞክር ብያለሁ፤ 
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ለተከበራችሁ ከዚህ በታች በሁለት ታላላቅ ማዕቀፍ ሥር የተሰባሰቡ ድርጅቶች 
 

A. Peoples Alliance for Freedom & Democracy (PAFD) 
 

1. Gambela People Iiberation Movement (GPLM) 

2. Ogaden National Liberation Front (ONLF) 
3. Oromo Liberation –front (OLF) 
4. Benishangul People Liberation Movement BPLM) 
5. Sidama National Liberation Front (SNLF) 
 

B. United Movement for Salvation of Ethiopia through Democracy 
 

 1.  Afar Revolutionary Democratic Unity Front (ARDUF) 
 2.  Tigray People’s Democratic Movement (TPDM) 
 3.  Amhara Democratic Forces Movement ADFM) 
 4.  Patriotic Ginbot 7 Movement for Unity and Democracy (PG7) 
 
 

አመራሮች፤ 
 

ከፍ ብዬ ያቀረብኩትን መንደርደሪያ ተመልክታችሁ፤ በመንደርደሪያው ውስጥ አጽንኦት ሰጥቼ ያነሳሁትን ጥያቄ  አጢናችሁ፤  
ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ተገናኝታችሁ ለመወያየትና የምትደርሱበትን ጸአዳ ያለው ውሳኔ እንታገልልሃለን ለምትሉት ሕዝብ 
እንደታስታውቁ የሚያስችላችሁን ሁኔታ አቅሜን ከአቅማችሁ ጋር በማቀናጀት ለማመቻቸት ያለኝን ወገናዊ ፈቃድና ዝግጁነት 
እያረጋገጥሁ፤ „የዓመት ጉዞ በአንድ እርምጃ ይጀመራል“¸እንደሚባለው፤ ይህ እኔ ያቀረብኩት ሃሳብ ቀደም ሲል በተመሳሳይ መንገድ 
ያልተጀመረ ከሆነና ቢደረግ ጠቃሚ ነው ብላችሁ ካመናችሁበት፤ ይህንኑ በመግለጽ፤ 

 
አንደኛ/ ግንኙነት ልናደርግ  የምንችልበትን አድራሻችሁን 
 
ሁለተኛ/ ጉዳዩን ከኔ ጋር በመገናኘት የሚከታተል ሃለፊ ሰው እንድትሰጡኝ  በትህትና እጠይቀለሁ። 

 
 
ከወዳጅነት ሰላምታ ጋር 

 
ጣሰው አሰፋ 
 
 
 
 
 
 
 
የጠበቀ  አደራ! 
 
ሃሳቤን ተስማማችሁበትም አልተስማማችሁበትም የሆነውን መልሳችሁን እንዳትነፍጉኝ! 
 
 
 
 
 


