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የIትዮጵያ የታሪክ ፈተናዎች፡ Aልታረቅ ያሉ ሕልሞችና 
  የIህAዴግ ቆርጦ-ቀጥል ፖለቲካ  

በዋሽግንቴን ዲሲ ለቪዤን Iትዮጵያ ይቀርብ የነበረ ጹሑፍ 

(በመረራ ጉዲና (ዶ/ር) 

• መንደርደሪያ ሀሳቦች 
 

የመንግሥት ሥልጣን ለመያዝ ባለሳምንት የሆነው IሕAዴግ፣ የደርግ ተመሳሳይ 
Eድል ይግጠመው፤ Aይግጠመው ባይታወቅም፤ Aሁን ባለው ሁኔታ በሚሠራቸው ሥራዎች 
ውስጥ ከደርግ ያላነሱ ባዶ የመፈክር ጫጫታዎች ይበዙበታል፡፡ ሕልሞቹም 
የIትዮጵያውያን የጋራ ሕልም መሆናቸውን የሚያረጋግጡ ብዙ ነገሮች የሉበትም፡፡ 
በAሥር ዓመታት ውስጥ መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገሮች ተርታ Eንገባለን ተብሎ ከበሮ 
ቢመተም በዓለም ደረጃ በሚወጡ መረጃዎች Iትዮጵያቸን Aሁንም የዓለም ጭራ 
ከሆኑት ሀገሮች ተርታ ናት፡፡  

ይህ ጹሁፍ Eንደሚያሰየው፤ የሀገራችን ፖለቲካ ከገባበት ቅርቃር ውስጥ 
የሚወጣው ወይ Eኛ IሕAዴግን ከገባበት ቅርቃር ለማስወጣት የሚያስችል የተባበረ 
ትግል ውስጥ በቁርጠኝነት መግባት Aለብን፣ ወይ የIሕAዴግ መሪዎች ከንጉሡም፣ 
ከደርግም ተምረው ከሌሎች ኃይሎች ጋር ብሔራዊ መግባባት ፈጥረው ሀገሪቷንና 
ሕዝቦቿን ለመታደግ የፖለቲካ ቁርጠኝነት ማሳየት ይኖርባቸዋል፡፡ Eዚህ ላይ 
ተቃዋሚዎችም ሁሌ የፖለቲካ ቅርቃር ውስጥ Eየዳከርን፣ ሥልጣንን Eንደልቡ 
የሚጠቀምበት፤ የሕዝብን ሀብትና ንብረትን Eንደፈለገው የሚጫወትበትና ሙሉ 
በሙሉ የሚቆጣጠረው ሠራዊት ያለው IሕAዴግ ቀድሞ ይለወጣል ብሎ መጠበቅ 
የፖለቲካ የዋህነት መሆኑን መረደትም መሰራታዊ ጉዳይ ነው፡፡ IሕAዴግን ጭምር 
ለመታደግ፣ በዚህ ጽሑፍ Eንዳማነሳው የምር የቤት ሥራዎቻችንን መሥራት 
ይኖርብናል፡፡ ሁሌ የራሳችንን የቤት ሥራ ሳንሠራ፤ የIሕAደግንም ሆነ የፈረንጆቹን 
በሮች ማንኳኳቱ የትም Eየወሰደን Eንደልሆነ Aጣያያቅ ጉደይ Aይመሰልኝም፡፡ 
ፖለቲካ ለሚገባው ሰው Eስካሁን ያለው የዓመታት ተሞክሮዎቻችንም ይኸው ነው፡፡ 

ሌላው በውል መገንዘብ ያላብን ጉዳይ፤ Eሰካሁን ተቃዋሚዎችም በተደጋጋሚ 
ከገበቡት የፖለቲካ ቅርቃር ውስጥ ለመውጣት የተደረጉ ጥረቶችም Eንዳልተሳኩ 
ይታወቃል፡፡ Aንጋፋ  በሚባሉ የIትዮጵያ ፖለቲካ ድርጅቶች መIሶንና IህAፓ 
የተከፈተው የመከፋፈል ፖለቲካ ዛሬም በስፋት ቀጥለዋል፡፡ Aንዱ ቀዳዳ ሲዘጋ ሌላው 
ቀዳዳ Eየተከፈተ መፍትሄው ለወዳጅም፣ ለጠላትም Eያስቸገረ ነው፡፡ Eንደውም 
ተቃዋሚዎች ዛሬ ለIሕAዴግ የከፋፍለህ ግዛ ሤራ የበለጠ ተጋልጠዋል፡፡ የቆዩት 
የክፍፍል መስመሮች መፍትሔ ሳያገኙ፤ Aዳዲስ የክፍፍል መስመሮች Eየተጨመሩ 
መጥተዋል፡፡ IሕAዴግ የፈለፈላቸው ወይም ገዝቶ ከተቃዋሚነት ጐራ ያስወጣቸው 
ዋናው ሥራቸው የተቃዋሚዎችን ክፍፍል ማስፋት ነው፡፡ ከዚህም የተነሳ፣ የሀገራችን 
ፖለቲካ ከIሕAዴግ ጭምር በሦስትዮሽ መሥመር ክፍፍል የተወጠረ ነው፡፡ የብሔር 
ጥያቄን የሚቀበሉና የማይቀበሉ ቅራኔ Aላቸው፡፡  የIትዮጵያን Aንድነት የሚቀበሉና 
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የማይቀበሉ የብሔር ንቅናቄዎች Aሉ፡፡ የሰላማዊ ትግል ተከታዮችና የትጥቅ ትግል 
Aቀንቃኞች Aሉ፡፡ በየድርጅቶቹ Eግር ጥሎዋቸው ከግል ዝና ያለፈ የፖለቲካ ዓላማ 
የሌላቸው ግለሰቦችም Aሉ፡፡ ተባብሮ መታገል Eልህ Aስጨራሽ ሥራ የሆነው በነዚሁ 
ምክንያቶች መሆኑ ብዙም Aያከራክርም፡፡ በተለይ የሚጋጩ ሕልሞችን ይዞ የተባበረ 
ትግል ውስጥ መግባት ቀላል ጨዋታ Aልሆነም፡፡  

ይባስ ብሎ የተቃዋሚዎች ክፍፍል በIሕAዴግ ደህንነቶች Eይታ ሥር 
ከሚንቃሳቀሰው ይልቅ ከIሕAዴግ ቁጥጥር ውጭ የሚንቃሳቀሰው የዲያስፖራው ዓለም 
ውስጥ በጣም ሰፍቶ መገኘቱ ነው፡፡ ሀገር ውስጥ ያሉ ድርጅቶች ጭምር የሚቆረጡትና 
የሚሰፉት በዲያስፖራው ተጽEኖ ጭምር መሆኑም Aጣያያቅ ጉዳይ Aይደለም፡፡ 
ብዙውን ጊዜ የዲያስፖራ ወንድሞቻችን በሕልም ዓለም ከመኳተን Aልፈው ለምን 
ድርጅቶችን Eንደሚያፈርሱ፣ የሚያውቁ Aይመስለኝም፡፡ Aጉል ሕልም፣ Aጉል ሥራ 
ስለሚያሠራ፣ ብዙ የፖለቲካ ድርጅቶች በሚያሳዝን መንገድ ሜዳ ላይ ተበትነው 
ቀርቶዋል፡፡ በተለይ የብሔር ፖለቲካው Eስኪበጠስ የተወጠረው በዲያስፖራው ዓለም 
ነው፡፡ የIንተርኔት ጦርነትም Eስከጫፍ ድረስ የሚወነጨፈው በዚሁ የዲያስፖራ ዓለም 
ነው፡፡ በAንድ በኩል የተቃዋሚው ኃይል ከገባበት የመንታ መንገድ የፖለቲካ ቅርቃር 
Eንዲወጣ፣ በሌላ በኩል ደግሞ Eምቅ የሆነውን የዲያስፖራን ሀብት በAግባቡ 
ለሕዝባችን የነፃነት ትግል Eንዲውል በውጭው ዓለም ያሉ የተደራጁም ሆኑ 
ያልተደራጁ ልሂቃን የAጋዥነት ሚናቸውን በትክክል Aውቀው ሀገር ውስጥ ካሉ ሐቀኛ 
ኃይሎች ጋር ትግላቸውን ማቀናበር መቻል Aለባቸው፡፡ Aለበዚያ ባልተናበበና 
ባልተቀናጀ መንገድ ትግሉ ይቀጥል ከተባለ፣ ደጋግሞ Eንዳጋጠመን፤ የቆጡን Aወርድ 
ብላ የብብቷን ጣለች ከመሆን Aያልፍም፡፡ ሁሉም የሀገሪቱ ሀቀኛ ለውጥ ፈላጊ ኃይሎች 
ትግሉን በዚህ መነጽር ማየታቸው ወሳኝ የሆነበት ጊዜ ላይ መድራሳችንን በውል ማጠን 
ጊዜው Aሁን ይመስለኛል፡፡  

በኔ Eይታ፤ የተቃዋሚው ኃይል ከገባበት የፖለቲካ ቅርቃር (dead-end) 
ለመውጣት ራሱን Eንደገና ማደራጀት ይኖርበታል፡፡ ይህን ለማድረግ ደግሞ Aዲስ 
የመሰባሰብ Eስትራቴጂ መቀየስ Aለበት፡፡ ነጻ የሆኑ የተቃዋሚ ድርጅቶች (IሕAዴግ 
በቀጥታም ሆነ በሥውር Eጆቹ የማይቆጣጠራቸው) በቁርጠኝነት የሀገሪቱን ችግሮች 
የሚፈቱበትን ዲሞክራሲያዊ ጨዋታ (democratic game) ውስጥ መግባት Aለባቸው፡፡ 
የEንዲህ ዓይነቱ ጨዋታ ውጤት የሚያመጣው በAንድ ቡድን ወይም ሁለት ቡድኖች 
የተረጋጋች ዴሞክራሲያዊት Iትዮጵያን መፍጠር ይቻላል የሚለው ሕልም ሲቀር 
መሆኑን በውል መገንዘብ ያስፈልጋል፡፡ በAንድ ቡደን ሥር ዴሞክራሲያዊ ሥርዓትን 
መገንባት ይቅርና፣ ትርጉም ያለው Eድገትም ሆነ ሳላምና መረጋጋት Eንኳ ማምጣት 
Eንዳልተቻለ የቅርብ ታሪካችን በቂ ምስክር ነው፡፡ IሕAዴግ ከ24 ዓመታት በላይ 
የAንድ ቡድንን ሕልም Aሳካለሁ ብሎ ራሱም ታምሶ ሕዝብን ቢያምስም፣ 
ዴሞክራሲያዊት Iትዮጵያ ስትፈጠር Eያየን Aይደለም፡፡ IህAዴጎች ከሠሩት ሥራ 
የፕሮፓጋንዳ ጫጫታቸው Eንደሚበልጥ የIሕAዴግ መሪዎችም ያውቁታል፡፡ ወደ 
መቶ ሚሊዮን Eየሆነ ያለው የIትዮጵያ ሕዝብ ሕልምና ፍላጐቱ ከIሕAዴግ 
መሪዎችና ካድሬዎቹ ሕልምና ፍላጐት በEጅጉ ይሰፋል፡፡ የIሕAዴግ ዲሞክራሲ 
ደግሞ በIሕAዴግ ቁመት የተሰፋ ጥብቆ ከመሆን Aላለፈም፡፡ 
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ዛሬ Iትዮጵያ ውስጥ ባለው ሁኔታ የተቃዋሚው ኃይል Eንደገና ራሱን 
ቢያደራጅ፣ የIትዮጵያ የነፃነት ቀን ሩቅ Aይመስለኝም፡፡ በሕዝቡ ተጅቦ Eየተከሄደ 
ያለው የOሮሞ ወጣቶች ንቅናቄ ይህንኑን የሚያመለክት ሀቅ ነው፡፡ የማይታረቁ 
ሕልሞቻችንን ተሸክመን በምኞች ፈረስ መጋለቡን ከቀጠልን ግን፤ ሕልሞቻችን ሕልም 
ከመሆን Aያልፉም፡፡ የቡዳ ፖለቲካችንን ተሸክመን ላለፉት Aርባ ዓመታት ኳትነናል፣ 
ለሚቀጥሉት Aርባ ዓመታትም በያዝነው መንገድ ብንኳትንም የትም Aንደርስም፡፡ 
ስለሆነም፣ በሐቅ የተቃዋሚ ኃይል ነን የምንለው፤ Eስካሁን ላለፉት Aርባ ዓመታት 
የሠራናቸውን ስህተቶች ባረመ መልኩ በAዲስ መንፈስ፣ በጋራ ሕልም ዙሪያ Eንደገና 
በሀገር ውስጥም፤ ውጭም መደረጀት የግድ ይመስለኛል፡፡ ውጤት Aልባ ለሆነው 
የተበታተነ ትግል የሚባክነውን የሀገር ሀብት ወንዝ ሊያሻግር ለሚችል የጋራ ትግል 
ማዋልም የግድ ነው፡፡ የሁላችንም የፖለቲካ መንግሥተ ሰማያት ሁላችንንም 
በEኩልነት የምታስተናግድ ዴሞክራሲያዊት Iትዮጵያን ለመፍጠር ለነገ የምንለው 
ጉዳይ መሆን የለበትም፡፡ በመጫረሻም የጋራ የታሪክ ፈተናችንን ለማለፍና የጋራ 
ሕልሞቻችንን Eውን ለማድረግ የሰከነ ትግል፣ Aቅም ላይ የተመሠረተ ትግል፣ 
የተደረጀና የተባበረ ትግል ውስጥ በሐቅ፤ በፍጥነትና በቁርጠኝነት መግበት 
Eንደሚያሰፈልግ ሊሰመርበት ይገባል፡፡   

 

• ተቃዋሚዎች በመንታ መንገድ ላይ፣ መፍትሔ ያጣው የቡዳ ፖሊቲካችን 
 የቡዳ ጉዳይ በሀገራችን ባሕል ውስጥ የታወቀ ስለሆነ ለማስረዳት ዝርዝር ውስጥ 
Aልገባም፡፡ ቡዳና ፖለቲካችንን ምን Aገናኛቸው ለሚለው ጥያቄ ግን ተገቢ መልስ 
መስጠት ስለAለብኝ Aንዳንድ ጭብጦችን ላስቀምጥ፡፡ ተረቱ Eንደሚለው፣ Aንድ 
ቡዶችን ለይቶ የማያውቅ ሰው፣ የቡዶች መንደር ይደርስና፣ ‹‹Eዚህ Aካባቢ የቡዶች 
መንደር Aለ ይባላል፣ የትኛው ነው›› ብሎ ራሱን፤ ቡዳውን ይጠይቀዋል፡፡ ቡዳው ሰው፣ 
‹‹ቡዶች  የምንባለው Eኛው ነን›› ለማለት ድፍረት ስላጣ፣ ‹‹Eኛ Eዛ ማዶ ያሉት 
ናቸው Eንላለን፣ Eነሱ ደግሞ Eኛን ይሉናል›› Aለ ይባለል፡፡ ላለፉት Aርባ ዓመታት 
ለውጥ ለመምጣት ከAንድ ትውልድ በላይ ቀላል ያልሆነ መስዋEትነት ተከፍሎዋል፡፡ 
ነገር ግን የሀገራችን ፖለቲካ ባለህበት ርገጥ ከመሆን፣ Aንዳንዴ ድግሞ የኋሊት ከመሄድ 
Aላለፈም፡፡ ይበልጥ የሚያሰዝነው፤ ሌሎች የAፍሪካ ሀገሮች ለፀረ-ቅኝ Aገዛዝ ትግል 
ከከፈሉት በላይ ሀገራችን ለውጥ ለመምጣት ውድ ዋጋ ከፍላለች፣ የታሰበው ለውጥ ግን 
Aልመጣም፡፡ Eዚህ ላይ ዋናው ጥያቄ ለሀገራችን ፖለቲካ ምስቅልቅል ጉዞ ኃላፊነቱን 
የሚወስደው ማነው? የሚለው ነው፡፡ ቢያንስ Aንዱ በሌላው ላይ ጣት ከመቀሰር Aልፎ 
የየድርሻችን Eንኳ Eንውሰድ ሲል Aይታይም፡፡ Eንደቡዳው፤ ስህተት የሠራሁት Eኔ 
ነኝ ከማለት ይልቅ፤ Aጥፊዎች Eነዛ ናቸው ማለት ይቀላል፡፡ የAንድ ትውልድ 
ምርጦችን ያለርህራሄ የጨፈጨፈው መንግሥቱ ኃይለማርያም Eንኳ ‹‹ሰው ይቅርና 
ዝንብ Aልገደልኩም›› ነበር ያለው፡፡ ተባባሪዎቹ የነበሩ የደርግ ባለሥልጣናትም ያንን 
Aስከፊ ግፍ የፈጸምነው ‹‹የሀገር ፍቅር ያንገበገበን ወታደሮች ነበርን›› Eያሉ መጽሐፍ 
Eየጻፉ ነው፡፡ የጥፋት ኃላፊነቱንም በሌሎች ላይ Eየደፈደፉ ነው፡፡ ቢያንስ ብዙዎቹ 
በድንቁርና ለጨፈጨፋዋቸው ዜጎች ኃላፊነቱን ለመውሰድ Aልተዘጋጁም፡፡  



 4

የቡዳ ፖለቲካችንን ከሁሉም በላይ Aስቸጋሪ የሚያደርገው ሁሌም ጥፋተኞች 
Eኛ ሳንሆን Eነዛ ናቸው ብለን ስለምንደርቅ ነው፡፡ Eዚህ ላይ ፈረንጆች የሚበልጡን 
በሦስት መሠረታዊ ጉዳዮች ይመስለኛል፡፡ Aንደኛው፣ ዛሬ በደረሱበት ደረጃ ጥፋት 
መቀበልን Eንደሞት Aያዩትም፡፡ ሁለተኛው፤ ሥልጣንን የሙጥኝ በማለት Aጥፍቶ 
መጥፋትን ከባህላቸው Aስወግደዋል ወይም የኋላቀሮች Aስተሳሰብ Aድርገውታል፡፡ 
ቢያንስ ከሂትለር ወዲህ የAብዛኞቹ ጉዞ በዚህ Aቅጠጫ ነው፡፡ ሦስተኛው፣ ፖለቲካቸው 
በሰጥቶ መቀበል ላይ የተመሠረተ ነው፡፡ ሁሉንም Aግኝ ወይንም ሁሉንም Eጣ (zero-
sum-game) የሚባለውን ፖለቲካ ከልብ Eየተው መጥተዋል፡፡ ይበልጥ ደግሞ 
ከሥልጣን በኋላ፣ ጥሩ ኑሮ መኖርም፣ ክብር ማግኘትም Eንደሚቻል Aውቀዋል፡፡ 
Eንደውም ከሥልጣን በኋላ ያለጭንቀት የተደላደለ ኑሮ መኖር Eንደሚቻል ያውቃሉ፡፡ 
Oባማ በAፍሪካ ኅብረት ንግግሩ የAፍሪካ መሪዎችን ለማስተማር የሞከረው ይህንኑ 
ነው፡፡ ትምህርቱ ገብቶት ይሁን፤ በተለመደው የIሕAዴግ ባለሥልጣናት የማስመሰል 
ፖለቲካ፤ የIትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትርም Oባማ ይህንን ሲናገር ሲያጨበጭብ 
Aይቻለሁ፡፡ 

ሁላችንም መመለስ ያላብን መሰረታዊ ጥያቄ፤ ሥልጣን ላይ ያሉት 
ለሥልጣናቸው ሲሉ የቡዳ ፖለቲካችንን ጨወታ ቢቀጥሉ፣ ለለውጥ Eንታገላለን የሚሉ 
ተቃዋሚዎች ከ196Aዎቹ ጀምሮ ለምን ከAንድ ትውልድ በላይ ከኛ ጋር ከኖረው 
የመከፋፈል ፖለቲካ Aዙሪት መውጣት Eንዳልቻልን ነው፡፡ ለAብነት፤ የቡዳ 
ፖለቲካችን (Aንዱ ሌላውን የሚከስበት) የተጀመረው በAንጋፋዎቹ የፖለቲካ 
ድርጅቶቻችን በመIሶንና IሕAፓ መካከል ነበር፡፡ Eነሱ የተፈጠሩበት የዛሬ 45 
ዓመት ገደማ ይቅርና ዛሬ Eንኳ የሁለቱ ድርጅቶች Aባላት የስህተት ድርሻዎቻቸውን 
ውሰዱ ቢባሉ፣ በተገቢው የታሪክ ሚዛን ላይ Aስቀምጠው ድርሻዎቻቸውን የሚወስዱ 
Aይመስለኝም፡፡ ጥቂቶቹ Eንዳሉ ቢታወቅም፤ Aብዛኛዎቹ ከትግሉ የወጡና Aሁን 
ካሉት የየድርጅቶቹ Aመራር ጋር ድርጅታዊ ቁርኝታቸውን ያቆሙ ናቸው፡፡  

ይህ የቡዳ ፖለቲካችን የዛሬ Aርባ ዓመት Aሰቃቅ Eልቅት ውስጥ Eንዳስገባን፣ 
ዛሬም ቀውስ ውስጥ Eንድንዳክር Eንዳደረገን Aከራካሪ ጉዳይ Aይደለም፡፡ የበለጠ 
የሚያሰዝነው ደግሞ፤ በተለያዩ ጊዜያት ከዚህ የቡዳ ፖለቲካችን ለመውጣት ሰፊ 
ጥረቶች ቢደረጉም፤ ጥረቶቹ ከAርባ ዓመታት በኃላ Eንኳ Aልሳካ ማለታቸው ነው፡፡ 
Eዚህ ላይ Aንባቢው ልብ ሊለው የሚገባው ጉዳይ ላለፉት 40 ዓመታትና ከዚያም በላይ 
ያልተሞከረ የኅብረት ትግል Eንደለሌ ነው፡፡ Aንዳቸውም ሀገሪቷንና ሕዝቦቿን 
ለመታደግ Aልቻሉም፡፡ Aንዳንድ ድርጅቶች ለግላቸው ጥቅም ያገኙበት የኅብረት ሥራ 
ቢኖርም፣ ለሀገርና ለሕዝብ የጠቀሙበት ጊዜ የለም፡፡ ይህንን ነጥብ ትንሽ በዝርዝር 
Eንመልከት፡፡  

በሀገራችን ታሪክ በፖለቲካ ፓርቲነት የመደራጀት ሙከራ የተጀመረው 
በመIሶንና IሕAፓ Eንደነበር ይታወቃል፡፡ ባለመታደል ሆኖ የመከፋፈል 
ፓለቲካውም የተጀመረው በEነሱ Eንደሆነ ብዙም Aያከራክርም፡፡ ሁለቱም ከIትዮጵያ 
ተማሪዎች ንቅናቄ በቀጥታ የወጡና የተማሪው ንቅናቄ የጋራ ትግል ቀጥተኛ ወራሽ 
ስለነበሩ ከልምድ ማነስ ውጭ የተባበረ ትግል ለመምራት የተሻለ ታሪካዊ Eድል 
ነበራቸው፡፡ ሆኖም Aልተጠቀሙበትም፡፡ የቡዳ ፖለቲካውን ሳንረሳ፣ ክፍሉ ታደሰ 
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(የIሕAፓ Aመራር Aባል)፣ Aንዳርጋቸው Aሰግድ (የመIሶን Aመራር Aባል) በዝርዝር 
Eንደጻፉት የመIሶኑ መሪ፣ ኃይሌ ፊዳ Aልጄሪያ ድረስ Eየሄደ በዋናነት IሕAፓን 
ከፈጠረው የብርሃነ-መስቀል ረዳ ቡድን ጋር ሲናጋገር ነበር፡፡ መግባባት ግን 
Aልተሳካለቸውም፡፡ የዚህ የመጀመሪያው ተባብሮ የመታገል ጥረት መክሸፍ ኃይሌ 
ፊዳና ብርሃነ-መስቀል ረዳን ጨምሮ የAንድ ትውልድ ምርጦች ውድ የሕይወት ዋጋ 
ከፍለውበታል፡፡ ከደርግ Eልቂት የተረፉት የሁለቱ ድርጅቶች መሪዎች ደርግ 
ከመውደቁ በፊት የIትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ኃይሎች ቅንጅት (Iዲኃቅ) የሚል 
ኅብረት ከሌሎች ጋር መፍጠር ችሎ ነበር፡፡ EንደAነሳሳቸው የመከፋፈል ፖለቲካን 
ለAንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በመዝገት Aዲስ የታሪክ ምEራፍ ይፈጥራሉ ተብሎ ተስፋ 
ቢደረግም፣ የተሰሩበትን የታሪክ Aጥር ሰብሮ መውጣት Aልቻሉም፡፡ በAንድ ሰሞን 
ሞቅታ ሰማይ የነካው የነኮ/ል ጐሹ ቡድንም Eድል Eንዳልሰጣቸውም ይታወቃል፡፡ 
የጋራ ድርጅታቸው Iዲኃቅ ተገቢ ቀብር ሳያገኝ Aንድ Eርምጃ Eንኳ ወደፊት 
ሳይወስዳቸው ጡረታ ወቶዋል፡፡  

መIሶንና IሕAፓ ከዛም በኋላ በተለያዩ ጊዜ Aንድ ላይ ለመሥራት 
ሞክረዋል፡፡ ነገር ግን Aንድ ጊዜ ታሪክ የሰጣቸውን Eድል ስላልተጠቀሙ፣ በIትዮጵያ 
የፖለቲካ ፓርቲዎች ታሪክ ውስጥ የAንጋፋነት ሚና መጫወት Aልተሳካላቸውም፡፡ 
የትግል ልምዳቸውንና Eውቀታቸውን ለዛሬው ትውልድ ማውረስ Aልቻሉም፡፡ በAዲሱ 
ትውልድም Eየተገፉ Eንደመጡ Aጠያያቂ Aይደለም፡፡ Aሁንም ማንሠራራት ከቻሉ 
የትግል ልምዳቸው ቀላል Aይደለም፡፡ በየትኛውም ሚዛን ከሜዳ Eየተለቀሙ ለፖለቲካ 
ንግድ ሲባል ከሚፈጠሩ ድርጅቶች Eጅግ በጣም የላቀ ሚና ሊኖራቸው Eንደሚችል 
Aከራካሪ ጉዳይ Aይመስለኝም፡፡ የሠሩዋቸው  የፖለቲካ ስህተቶች Eንዳሉ ሆኖ፣ 
Aባሎቻቸው ለሆዳቸው ሲሉ Eንዳልሞቱ ይታወቃል፡፡ መንገድ ቢጠፋባቸውም፣ 
Eንደዛሬው የፖለቲካ ንግድ ሥራ ላይ Eንዳልተሠማሩም Aከራከሪ ጉደይ Aይደለም፡፡  

IሕAዴግ ከገባ በኋላ፣ የቡዳ ፖለቲካችን ብሶበታል ለማለት ይቻላል፡፡ 
በIሕAዴግ ጭምር በመታገዝ የፖለቲካ ነጋዴዎች Eየበዙ መጥተዋል፡፡ በAጭሩ 
ፖለቲካ በቀላሉ ትርፍ የሚታፈስበት የሸቀጥ Eቃ Eየሆነ መምጣቱን በAደባባይ ሕዝቡ 
Eያየ ነው፡፡ የIሕAዴግ Aባላት ናቸው የሚባሉትን ከጨመርን፤ ፖለቲካው 
የሚሊዮኖች መተዳደሪያም Eየሆነ፤ የፖለቲካው ዓለም ሰው ሳይሠራ የሚከብርበት 
ሆኗል፡፡ በዚህ IሕAዴግ ፖለቲካችንን ወደጨረባ ተስካርነት በለወጠበት ሁኔታ 
ድርጅቶችና የድርጅት ጥምረቶች ሲሰፉና ሲቀደዱ Eያየን ነው፡፡ ሕዝባዊ ዓላማ 
ሳይኖራቸው ፍርፋሪ ይገኝ Eንደሆን ተብሎ የተፈጠሩትን ትተን ሰፊ የሕዝብ ድጋፍ 
የነበራቸውን ብቻ Eንኳ ብናነሳ የሚከተለውን Aጭር ግምገማ ማቅረብ ይቻላል፡፡  

ግምገማችንን በIህAዴግ ዘመን ላይ ብናቶኩር፤ የIዲኃቅ Aባል የነበረውና 
በኮ/ል ጐሹ ይመራ የነበረው መድኅን ከIዲኃቅ ቀጥሎ በውጭው ዓለም Aንድ ሰሞን 
ገኖ ነበር፡፡ Aገሬ ብሎ የሚጮኸውን ሁሉ ለመጠቀም Aስቦ፣ ‹‹ሁለቱንም ጭራቆች 
በሁለት Eጆቼ Eወጋለሁ›› (ደርግና IሕAዴግን ማለቱ ነው) ብሎ በመናገሩ ሰፊ ድጋፍ 
መሰብሰብን የቻለው ኮ/ል ጎሹ ብዙውም ሳይራመድ ወደቀ፡፡ ጊዜው ጀግና የሚፈለግበት 
ጊዜ ስለነበር፤ የኮሎኔሉ ወታደርነት ብዙው ሰው የሚፈለገው ጀግና መሪ Eንደተገኘ 
ቆጥሮት ነበር፡፡ ኮሎኔሉ፤ የሀገሪቷ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ስለነበረም የብዙ Aፍሪካ 



 6

ሀገሮችን ድጋፍ Eንደሚያስገኝም ታምኖበት ነበር፡፡ የተበታተነው የIትዮጵያ 
ሠራዊትም ተገቢ ሰብሳቢ Aግኝቷል ተብሎም ነበር፡፡ ይህ ሁሉ ኮሎኔሉን በEርግጥም 
የIትዮጵያ መድኅን ተድርጐ Eንዲቆጠር Aድርጐትም ነበር፡፡ ነገር ግን የድጋፉ 
ከፍታ ጊዜያዊ መሆኑን በውል ያልተገነዘበው ኮሎኔል ጎሹ የድል Aድራጊነቱን Eድል፤ 
ብዙ ሰው ሶሻሊዝምን Aመጡብን ብሎ ከሚቃወማቸው IሕAፓና መIሶን ጋር 
መጋራት Aልፈለገም፡፡ ምናልባትም፤ የድርጅት ሥራን ከኔ ቡድን የተሻለ ይችሉበታል 
ብሎ ፈርቷቸውም ሊሆን ይችላል፡፡ ያም ሆነ ይህ፤ መድኅን ከIዲኃቅ ወጥቶ 
በIዲኃቅ ላይ ፕሮፓጋንዳ ሲከፈት፣ Iዲኃቅ መሽመድመድ ጀመረ፡፡ ለIዲኃቁ 
መዳከም ከፍተኛ AስተዋጽO ያደረገው መድህንና ኮ/ል ጐሹም የጥሎ ማለፍ 
ፖለቲካቸው ሜዳ ላይ ቀረ፡፡ ይህም ደርግ ከወደቀ በኋላ በከንቱ የባከነ Aንዱ ትልቅ 
ሙከራ ይመስለኛል፡፡  

 Iዲኃቅ ለመሞት ሲያጣጥር 1986 ላይ ሌላ ግዙፍ ኅብረት ሀገር ውስጥ 
ተመሠረተ፡፡ ይህ የAማራጭ ኃይሎች ም/ቤት የሚባለው የተመሠረተው ከሀገር ውስጥና 
ከሀገር ውጭ በሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ድርጅቶች ስለሆነ፣ በሁለት ምክንያቶች ተስፋ 
ተጥሎበት ነበር፡፡ Aንደኛው ምክንያት፣ ይህ ድርጅት Aንጋፋ ፖለቲካ ድርጅቶችንና 
Aዳዲሶቹንም Aጣምሮ በመያዙ የተሻለ ሊንቀሳቀስ ይችላል ተብሎ ግምት በመሰጠቱ 
ነው፡፡ ሁለተኛው ምክንያት፤ በሀገር ውስጥና ውጭ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ኃይሎችን 
ስለያዘ የተሻለ ይንቀሳቀሳል የሚል ግምት በማሳደሩ ነበር፡፡ ነገር ግን ውሎ ሳያድር፤ 
የIትዮጵያ ፖለቲካ በሽታ ቀስፎ ያዘው፡፡ ከውስጥ Eነመላ Aማራ ሕዝብ ድርጅት 
Aፈገፈጉ፡፡ ከውጭ፣ IሕAፓና መIሶን ገሸሽ ማለት ጀመሩ፡፡ የሁለቱም ችግር የዶ/ር 
በየነ ጴጥሮስ Aመራር Aልተመቸንም የሚል Eንደነበር Aስታውሳለሁ፡፡ ከ100ሺ ሕዝብ 
በላይ ለድጋፍ ሰልፍ ይወጣለት የነበረው Aማራጭ ኃይሎች ም/ቤት የወደታች ጉዞውን 
ቀጠለ፡፡ የሌሎች ድርጅቶች Aሰባሳቢ Aካል መሆኑም ቀርቶ ራሱን ወደ Aንድ 
ድርጅትነት ለወጠ፡፡  

ለAማራጭ ኃይሎች ም/ቤት መደከም ሀገር ውስጥም ሆነ ውጭ ፕሮፌሰር በየነ 
ጴጥሮስን Aጥብቀው የሚኮንኑ በስፋት Eንዳሉ Aውቃለሁ፡፡ በዚህ ጉዳይ ላይ ሁሌም 
የሚከነክነኝ፣ ፕሮፌሰር በየነን የመቃወም መብታቸውን ብቀበልላቸውም፣ ክሱ የተሻለ 
ሥራ መሥራት ያለመቻላቸው ነው፡፡ በፖለቲካ ዓለም፣ በተለይም በሀገራችን ፖለቲካ 
ውስጥ ማፍረስ በጣም ቀላል ነው፡፡ መገንባት ግን Eጅግ በጣም ከባድ ነው፡፡ ለAንድ 
ሰው Aቋም ትክክለኛነትም የተሻለ ሥራ ከመሥራት የበለጠ ምስክርነት Eንደሌለም 
ይታወቃል፡፡ Aንዳንድ የፖለቲካ መሪዎች የሚጨነቁት ለሕልማቸው ሲሉ 
ስለሚያፈርሱት ድርጅት Eንጅ በተሻለ ጠንካራ መሠረት ላይ መገንባት ስለሚችሉት 
ጠንካራ ድርጅት Aይደለም፡፡ በነገራችን ላይ በፖለቲካ ዓለም Aብሮ ለመሥራት 
መሠረታዊው ጉዳይ የባልና ሚስት ዓይነት ፍቅር ሳይሆን (የባልና ሚስትም ግንኙነት 
ፍቅር ብቻ ከሆነ Eጅግ በጣም ብዙ ትዳሮች ይፈርሱ ነበር) የጋራ ሀገራዊ ጉዳዮችንና 
የጋራ ጥቅምን በጋራ ለማስከበር የመቻል ጉዳይ ነው፡፡ Eዚህ ላይ ከባልና ሚስት 
የበለጠ ፍቅር ቢጨመርበት ጥሩ ነው፤ የበለጠ የተሳካ ሥራ ለመሥራት ያመቻልና፡፡ 
ነገር ግን ወደ መቶ ሚሊዮን የሚጠጋ ሕዝብ ሀገር ፖለቲካን በወደድኩሽ፣ በጠላሁሽ 
ደረጃ Aብሮ ለመሥራት መፈለግ ፈጽሞ  Eንደማይቻል የIትዮጵያ ፖለቲካ መሪዎች 
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ማወቅም፣ መዋጥም ይኖርባቸዋል፡፡ በተለይ ለዘመናት  በብዙ የታሪክ ቁርሾዎች 
የታጨቀ የIትዮጵያ ፖለቲካ ዓይነቱን Eየተነጋገሩና Eየተደራደሩ ካልሠሩ ብዙ 
መንገድ መጓዝ የሚቻል Aይመስለኝም፡፡ በሀገራችን ፖለቲካ ውስጥ Eንደ Eድል ሆኖ 
ፃድቃን የሚያንሱና ኃጢAተኞች የሚበዙበትም ይመስለኛል፡፡ ጻድቃን Eነማን 
Eንደሆኑ ለመለየትም በቀላሉ የሚቻል Eንዳልሆነም ይታወቃል፡፡ የቡዳ ፖለቲካችን 
መረሳት የሌለበት ለዚህ ነው፡፡  

በ1991 Aካባቢ ሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ኃይሎች 
የተሰበሰቡበት ሌላ የተቃዋሚ ኃይሎች ኅብረት ተመሥርቶ ነበር፡፡ በፈረንሳይ ዋና 
ከተማ የተመሠረተው ይህ የIትዮጵያ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ድርጅቶች ኅብረት 
(Iተፓድኅ) የሚባለው ብዙም ሳይሠራና ሳይቆይ በየድርጅቶቹ ሕልሞች ግጭት 
በውጥረት ተፈጥሮ፣ በውጥረት የከሰመ የተቃዋሚዎች ጥምረት ነበር፡፡  

Iተፓድህ ሞቶ በውል ሳይቀበር፣ ከሀገር ውስጥና ውጭ ተቃዋሚዎችን 
ለማሰባሰብ ሰፊ ጥረቶች ተጀመሩ፡፡ በሀገር ውስጥ Aቶ ኃይሉ በIዴፓው ልደቱ ላይ 
ጠንካራ ጥርጣሬ ስለነበራቸው፣ Iዴፓን ሳይጨመር ከሳምንታት በላይ ያልቆየ ኅብረት 
ተፈጠረ፡፡ የዚህ ድርጅት ውልደትም ሆነ ሞት ለብዙ ሰው ይቅርና ለብዙ 
ለAባሎቻችንም መታወቁን Eጠራጠራለሁ፡፡ ምርጫ ቦርድ የሚባለውም ጋ ፋይሉ 
መድረሱንም Aለሰታውሰም፡፡ ስሙ ዴሞክራሲያዊ ትብብር በIትዮጵያ (Joint Action 
for Democracy in Ethiopia) ይባል Eንደነበር ትዝ ይለኛል፡፡  

በተመሳሳይ ጊዜ ተቃዋሚዎችን ለማሰባሰብ በጣም ሰፊ ሊባል የሚችል ጥረት 
ሲያደርግ የነበረው የIትዮጵያ ሀገራዊ ጉባኤ (Iሀጉ) የሚባል Iትዮጵያዊያኑ 
የዲያስፖራዉ ማኅበረሰብ Aባላት የፈጠሩት የሲቪክ Eንቅስቃሴ የIትዮጵያ 
ዴሞክራሲያዊ ኃይሎች ኅብረት (Iዲኃኀ) በ1995 መጨረሻ ላይ Eንድመሠረት 
Aደረገ፡፡ በEውነቱ Eስከዛ ድረስ የነበሩ ጥምረቶች ለምን Eንደፈረሱ በሚገባ ጊዜ 
ወስደን ተነጋግረንበት ነበር፡፡ በግምገማውም ከመIሶንና IህAፓ ልምዶች Eስካዘን 
ጊዜ የተፈጠሩ Aዳዲስ ፓርቲዎች ተሞክሮዎችም ተካተው ነበር፡፡ ከOነግ በስተቀር 
ከሀገር ውስጥም ውጭም ያሉ ስም ያላቸው ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች 
ተካተውበትም ነበር፡፡ ዋሽንግተን ዲሲ Aካባቢ ያለው የIትዮጵያ ማኅበረሰብም 
በEልልታ ተቀበሎን ነበር፡፡ የመከፋፈል ፖለቲካችንን ለAንዴና ለመጨረሻ ጊዜ 
ዘግተን Aዲስ የትብብርና የAንድነት ምEራፍ Eንደከፈትን ለሕዝቡ Aብሰረንም ነበር፡፡  

ሕዝቡ በታላቅ ደስታ ተቀበሎን፣ Eደጉ ተመንደጉ ቢለንም በሽታችን ግን 
Aልተለየንም፡፡ ሕዝቡ የሰጠንን የታሪክ ሠሪነት Eድል ሳናባክን Aንድ ሌሊትም Eንኳ 
Aላደርንም፡፡ ወይ ሁላችንም Eንደምንለው ዴሞክራቶች Aይደለንም፣ ወይ ሁሌ 
የሚከተለን የሕልሞቻችን ጥላ Aልተለየንም፣ Aዲሱ ኅብረት ከመሬት ሳይነሳ የገመድ 
ጉተታው ተጀመረ፡፡ የገመድ ጉተታ ፖለቲካውን በAቶ ኃይሉ የሚመራው የመላ 
Iትዮጵያ Aንድነት ድርጅት ጀመረው፡፡ ውሎ Aድሮ የልደቱ Iዴፓም ተከተለው፡፡ 
በሥልጣን ጉዳይ ላይ ሊነሳ የሚችለውን ቅሬታ ለማስቀረት በዙር Aመራር የመያዝ 
ቀመራችንም Aልሠራ Aለን፡፡ ሀገራችንን ቀስፎ ከያዛት የፖለቲካ በሽታ በቀላሉ 
Eንደማትድንም ያወቅኩት ያኔ Eንደነበር Aስታውሳለሁ፡፡  
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ወደኋላ ተመልሼ ስመለከተው፣ ኅብረት ከመሬት ሳይነሳ የገጠሙት ችግሮች 
ከሦስት Aቅጣጫዎች የመጡ ይመስለኛል፡፡ Aንደኛው Aቅጣጫ፣ በፖለቲካ Aቋማቸው 
ቀኝ-ዘመም የሆኑ ኃይሎች፣ በፖለቲካ Aቋማቸው ግራ-ዘመም ከነበሩት IህAፓና 
መIሶን ጋር የታሪክ ጠባቸውን Aላቆሙም፡፡ በሁለቱ ድርጅቶች ላይ ፍራቻ 
Eንዳላቸውም ይታወቃል፡፡  ሁለተኛው ደግሞ፤ ቀኝ-ዘመሞቹ የብሔር ንቅናቄዎች 
በIትዮጵያ Aንድነት ላይ የላላ Aቋም Aላቸው ስለሚሉ ከነሱ ጋርም ከልብ ለመሥራት 
ስለሚጨንቃቸው ነው፡፡ ከዚህም የተነሳ Aጉል የፖለቲካ ገመድ ጉተታ ውስጥ ገባን፡፡ 
የዲያስፖራ ደጋፊዎችም በIትዮጵያ ሁኔታ ድርጅቶቹ ተሸክመው መሄድ 
የማይችሉትን ሸክም ይጭኑባቸዋል፡፡ በዛም ሆነ፤ በዚህ የፖለቲካ ድርጅቶቹ 
ከመሪዎቻቸው ሕልም ያለፈ ሥራ መሥራት Aልቻሉም፡፡ ሦስተኛው Aቅጣጫ፣ 
ከIሕAዴግ የከፋፍለህ ግዛ ሤራ ጋር የሚያያዝ ነው፡፡ Aንድ ድርጅት ተፈጥሮ 
መጠናከር ሲጀምር IሕAዴግ የራሱን ተልEኮ Aሸክሞ ወደ ድርጅቱ Aሥርጐ 
ያስገባል፣ ወይም በድርጅቶቹ ውስጥ Aሞሌ ለመላስ ፍላጐት የሚያሳዩትን 
ይመለምላል፡፡ Aንድ ድርጅት ከEጁ የሚወጣ ከሆነ ዱላንም ይጠቀማል፡፡ ብዙውን ጊዜ 
IሕAዴግ ለተቃዋሚ Aባላት፣ Aሞሌና ዱላን ይዞ ይቀርባል፣ በAሞሌ ያልወደቀ በዱላ 
ይወድቃል፡፡ Aንዱና ትልቁ የተቃዋሚ ድርጅቶች ፈተና Eነዚህን መሰናክሎች 
ያለማለፋቸው ነው፡፡ Eነዚህ ወደፊትም ቢሆን የግድ መፍትሔ ማግኘት ያለባቸው 
ቃላል ያልሆኑ ፈተናዎቻችን ናቸው፡፡  

የቡዳ ፖለቲካችን በቀላሉ፣ ብዙም ሳይቆይ ኅብረት Eንዲሰነጠቅ Aደረገው፡፡ 
Aንድ ጠንካራ ግንባር ስንል ቆይተን ሁለት ተቀናቃኝ ኅብረቶችን ወደመፍጠሩ ገባን፡፡ 
በAፍ የምንለው ሌላ፣ በተግባር የምንሠራው ሌላ ስለነበር፣ ዳግም ተከፋፈልንና 
ለIሕAዴግ የከፋፍለህ ግዛ ሤራ ሰለባ ሆን፡፡ ዛሬ ላይ ሆኜ ስገመግመው ባንከፋፈል 
ኖሮ፤ ሌላው ቢቀር የ1997ቱ ምርጫን ድልና ሽንፈት ክስተት - ድላችንን የተሻለ 
ለማጣጣም፣ ሽንፈታችንን ደግሞ በጣም ማሳነስ Eንችል ነበር የሚል ግምት Aለኝ፡፡ 
በሀገራችን ብሂል ‹‹ሰው የዘራውን ያጭዳል›› Eንደሚባለው ሁሉ የዘራነውን የመከፋፈል 
ፖለቲካ ውጤታችንን በተለያየ ደረጃ Aጭድነው፡፡ የIሕAዴግ የከፋፍለህ ግዛ ሤራ 
መለማመጃ ሆነን Aረፍነው፡፡ Eዚህ ላይ ማነው ተጠያቂው ለሚለው ጥያቄ፤ መልሱ 
ወደቡዳው ፖለቲካችን ይመልሰናል፡፡  

ከ1997ቱ ምርጫ ድልና ሽንፈት በኋላ የመብት ትግላችንን ቀጥለናል፡፡ 
የIትዮጵያ ሕዝብም ከኛው ጋር መስዋEት መክፈሉንም ቀጥሏል፡፡ ሁለት ምርጫዎች 
ውስጥም ገብተን ወጥተናል፡፡ ከኅብረት፣ ከቅንጅት፣ ከIሕAዴግም ልምድ ባካተተ 
መልኩ (የIሕAዴግ ተሞክሮ ስል Eነስዬ፤ ገብሩና ዶ/ር ነጋሦን ማለቴ ነው) መድረክን 
በ2001 ፈጠርን፡፡ መድረክን ስንፈጥር በሁለት መንገዶች ተስፋ ሰንቀን ነበር፡፡ 
Aንደኛው፣ ያለፉትን ግንባሮች ስህተቶች ከሚያውቁ (የቅንጅት፤ የኅብረትና የIሕAዴግ 
ልምዶች የነበራቸው ሰዎች ይዘናል) Aመራር በመፍጠራችን ነበር፡፡ ሁለተኛው ደግሞ፤ 
ከAንድ ዓመት በላይ ጊዜ ወስደን Iትዮጵያ ውስጥ ሊኖሩ የሚችሉ የፖለቲካ 
ልዩነቶችን Aበጥረን ለማየት በመቻላችን ነበር፡፡ Eዚህ ላይ ሁሉም ልብ Eነዲያደርግ 
የምፈልገው፤ 65 ገጽ የሆነ የፖለቲካ ፕሮግራም ስናወጣ፣ Eንደመሠረታዊ ልዩነት 
ያስቀመጥነው ሁለት ጉዳዮች ብቻ Eንደነበሩ ነው፡፡ Eነሱም የመሬት ጥያቄና 
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የፌዴራሊዝም ጥያቄ ናቸው፡፡ Eነዚህ ሁለት ጉዳዮችን ለወደፊቱ Eንከራከርባቸዋለን፣ 
ከልተስማማን ደግሞ በሕዝብ የተመረጠ መንግሥት ሥልጣን ሲይዝ፣ ለሕዝበ-ውሣኔ 
Eናቀርባለን ብለንም ስለነበር በሀገራችን ታሪክ Aንድ ትልቅ Eርምጃ ወደፊት የሄድን 
መስሎኝ ነበር፡፡ የመጀመሪያው የድርጅቱ የወቅቱ ሊቀመንባር ስለነበርኩ መድረክ 
ከመሬት Eንዲነሳ በሙሉ ልብ ለመሥራት ሀሳብም ነበረኝ፡፡  

Aንድ Eርምጃ ወደፊት፣ ሁለት Eርምጃዎች ወደኋላ በሆነው ፖለቲካችን፣ 
ወደፊት Eንዳልተራመድን ያወቅኩኝ ከመድረክ ምሥረታ በኋላ ወደAሜሪካ የመጣሁኝ 
ጊዜ ነበር፡፡ በመሬት ጥያቄና በፌዴራሊዝም ጉደይ ላይ Aንድ ካልሆናችሁ ምኑን 
መድረክ ፈጠራችሁ የሚለው Aባባል በየሄድኩበት ሲገጥመኝ ነበር፡፡ Aንዳዶቹ ከዛም 
Aልፈው በየነንና መረራን ሥልጣን ላይ ለመውጠት ብቻ ነው የሚጠቅመው ብለው 
የጻፉ ነበሩ፡፡ የበለጠ የሚገርመው ደግሞ Eነስዬን ወደ ሥልጣን ለመመለስ የታቀደ ነው 
ብለው የሚጽፉም መኖራቸው ነው፡፡ ‹‹Aንድነትን Aጀንዳውን ገደላችሁበት፣ Aንድነት 
በጎሳ ድርጅቶች ተወጠ›› የሚሉ ድምጾችም ነበሩ፡፡ ለAንድነት Eንጂ ለመድረክ ገንዘብ 
ማዋጣት የለብንም ብለው Aድማ ያስመቱም ነበሩ፡፡ የውስጥና የውጭ ግፊትን መቋቋም 
ያቃታቸው የAንድነት መሪዎች Aንድነትን ወደጠርዝ ወሰዱት፡፡ በረጃጅም ሥውር 
Eጆቹ Aንድነትን ሲቆጣጠር የነበረው IሕAዴግም በመጨረሻ ላይ ብቻውን Aስቀርቶ 
የመበተን Eርምጃ ሊወስድበት ችሎዋል፡፡ 

ዛሬ የሀገሪቱ ዴሞክራሲያዊ ኃይሎች/ለውጥ ፈላጊ ኃይሎች በሀገር ውስጥም ሆነ 
ውጭ የተበታተነ Aጀንዳና የትግል Eስትራቴጂዎችን ይዘው Eየኳተኑ ነው፡፡ ሀገር 
ውስጥ IሕAዴግ በቀጥታ የማይቆጣጠራቸው መድረክና ሰማያዊ ፓርቲ Aሉ፡፡ Eነሱም 
ቢሆኑ፤ ከIሕAዴግ ሥውር Eጆች ነጻ ይሁኑ፣ Aይሁኑ የተቀናጀ ትግል ሲያካሂዱ 
Aይታይም፡፡ ትግሉ በተሻለ ሁኔታ Eንዲቀጥል ከተፈለገ ሁለቱም Aንድ ዓይነት 
የትብብር መሥመር ውስጥ መግባት Aለባቸው፡፡  

ከሀገር ውጭ ትጥቅ ትግልን የሚያራምዱና የማያራምዱ ኃይሎች Aሉ፡፡ 
ለምሣሌ፣ ሸንጐ የተሰኘው ስብስብ ሰላማዊ ትግል የሚባለውን የትግል ስልት የሚከተል 
ቢመስልም፣ ሀገር ውስጥ ካሉት ድርጅቶች ጋር የረባ ትብብር የለውም፡፡ Eንደዚህ 
ዓይነቱን የትግል Eስትራቴጂ ካልቀየሰ ደግሞ በምን ዓይነት መንገድ ለሰላማዊ ትግሉ 
AስተዋጽO Eንደሚያደርግ Eየገባኝ Aይደለም፡፡ Eነግንቦት ሰባት የትጥቅ ትግልን 
የሚጨምር ሁለገብ ትግል Eያሉ ነው፡፡ ነገር ግን፣ ተመሳሳይ የትጥቅ ትግል 
Eስትራቴጂ Eንደሚከተሉ ከሚታወቁ Oነግና Oብነግ ጋር ባለኝ መረጃ የቀረበ ግንኙነት 
የላቸውም፡፡ በዲያስፖራዉ ዓለም ከሚንቀሳቀሰው ሸንጐ ጋርም ትብብር ያላቸው 
Aይመስልም፡፡ ዙሪያችንን Aትኩሮ ለተመለከተ ሰው የሀገራችን ተቃዋሚ ኃይሎችና 
ትግላቸው በመንታ መንገድ ላይ ቅርቃር ውስጥ የገባ ነው ለማለት ይቻላል፡፡ 
በፖለቲካው ዓለም መንታ መንገድ ላይ መሆን ጥሩ Aይደለም፡፡ መንታ መንገድ ላይ 
Eይታ የጠፋበት ሰው ትክክለኛውን መንገድ መልሶ ለማግኘት በጣም Eንደሚገቸጋር 
ይታወቃል፡፡ ፈረንጆች መንታ መንገድ ላይ የጠፋ ሕጻን (a lost child on a cross-
road) Aንሁን የሚሉት ለዚህ ነው፡፡ Eነሱ Eንደሚሉት መንታ መንገድ ላይ የጠፋ 
ሕጻን፣ ወደፊት Eንዳይሄድ፣ ወዴት Eንደሚሄድ በትክክል Aያውቅም፣ ወደኋላ 
Eንዳይመለስ በትክክል ከየት Eንደመጣ ስለማያውቅ Eዛው ሲዞር ይውላል ነው፡፡ 
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የሀገራችን ፖለቲካ ኃይሎችም መንታ መንገድ ላይ መንገድ ከጠፋባቸው ውለው 
Eንዳደሩ ላለፉት Aርባ ዓመታት ያለፍንባቸው የፖለቲካችን ምስቅልቅል ጉዞ ከበቂ 
በላይ ማስረጃችን ነው፡፡  

ከምርጫ 2007 በኋላ፣ የIሕAዴግ ባለሥልጣናት ነውር የሚባልን ነገር ከቁብ 
ሳይቆጥሩ፣ መቶ በመቶ Aሸንፈናል ማለታቸው ያስደነገጣቸው ዜጎች፣ ከሀገር ውስጥና 
ከሀገር ውጭ፣ ከምሁር Eስከ Aርሶ Aደር በሚያሰለች መንገድ ወዴት Eየሄድን ነው? 
ምን Eናድርግ? የሚሉትን ጥያቄዎች ይጠይቁኛል፡፡ የኔም የተለመደ መልስ፣ መብትና 
ክብሩን ለማስጠበቅ የሚችል ሕዝብ፣ ለድምጹ ዘብ መቆም የሚችል ሕዝብ፣ የኮሮጆ 
ቀማኞችን መቆጣጠር የሚችል ሕዝብ ማደራጀት Aለብን ነው፡፡ መደራጀት ብቻውን 
የሕዝብን መብት Eንደማያስከብር Aያጠያይቅም፡፡ የተደራጀ ሕዝብ ውጤት ለማምጣት 
የሚፈልገውን የሚውቅና ወዴት Eንደሚመራ በሚያውቅ ኃይል መመራት Aለበት፡፡ 
በIትዮጵያችን Eንዲህ ዓይነቱ ኃይል የተባበረ ኃይል መሆን ያለበት ይመስለኛል፡፡ 
ላለፉት Aርባ ዓመታት የተበታተነ ትግላችን ከበቂ በላይ መስዋEትነት ቢከፈልበትም 
የምንፈልገውን ሕዝባዊ ድል ያላገኘነው የሞኝ ሩጫችንን ማቆም ስላልቻልን ነው፡፡ 
ከዚህ መውጣት የሚቻለው ደግሞ የሚከተሉትን ነገሮች በውል ስናጤንና በቁርጠኝነት 
ወደመፍትሔው ስንሄድ ነው፡፡  

ከሕልም ዓለም ሳንወጣና የሚጋጩ ሕልሞቻችንን ይዘን የፖለቲካ ጉዟችንን 
ቀጠልን፡፡ ጨርሶ ቅርጫ Eንኳ የማይመሰሉ ምርጫዎች ውስጥ ገብተን ወጣን፡፡ 
በፖለቲካ Aካሄዳችን መሠረታዊ ለውጥ ካላመጣን፣ ይኸው ሁኔታ የሚቀጥል 
ይመስለኛል፡፡ ከIሕAዴጐች መጫወቻነትም የምንወጣ Aይመስለኝም፡፡ ለቡዳ 
ፖለቲካችን መድኃኒት ፈልገን፣ መሐል መንገድ ላይ በመሰብሰብ የሕዝቦቻችንን የጋራ 
ትግል በጋራ ካልመራን፣ በሕልሞቻችን ዓለም ውስጥ ቀጥለን ስንዋዥቅ ከመኖር ያለፈ 
ሥራ Eንደማንሠራ ያለፈው የAርባ ዓመታት፣ ወይም የሃያ Aምስት ዓመታት የትግል 
ታሪካችን በማያሻማ መንገድ Aረጋግጦልናል፡፡ ሁላችንም ከሕልሙ ዓለም ወጥተን 
በEውኑ ዓለም በውል ካልታገልን ለሕዝባችን የምንመኘው ውጤት የሚመጣ 
Aይመስለኝም፡፡ Eዚህ ላይ የIሕAዴግ ቀለብተኛ ላልሆኑ የተቃዋሚ ኃይሎች Aሥምሬ 
ማስረደት የምፈልገው፣ ለሕዝቡ ሆነ ለራሳቸው መብትና ክብር፣ ለመታገል የቆረጡ 
በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ወጣቶች Aሉ፡፡ የOሮሞ ወጣቶች ያረጋገጡልን ይህንኑን ሐቅ 
ነው፡፡ የተባበረ ትግል ውስጥ መግበት ብንችል ኖሮ ሕዝባዊ ትግሉ ምን ያክል ወደፊት 
Eንደሚገፋ መገመትም Aያስቸግርም፡፡ Eዚህ ላይ መልEክቴ የየድርጅት መሪዎች 
የማይሳካ ሕልሞቻችሁን ለማሳካት ብላችሁ ይህንን ወጣት ከንቱ መስዋEትነት 
Aታስከፍሉ ነው፡፡ ብቸኛው የነፃነት መንገድ የቡዳ ፖለቲካችንን በማቆም፣ ለተባበረ 
የጋራ ሕዝባዊ ትግል መሰለፍ መሆኑን ለAንድ Aፍታ Eንኳ መዘንጋት Eንደሌለብን 
ነው፡፡ በፍጥነት ወደዚህ ከገባንና በቁርጠኝነት ከታገልን የሕዝባችን የድል ቀንም ሩቅ 
Aይሆንም፡፡ ከመንታ መንገድ ወደ ነፃነት መንገድ መውጫም ይኸው ይመስለኛል፡፡  
         ብዙ ጊዜ በዛ Aቅጣጫ ባናስብም፣ ለፖለቲካችን መበታተን Eስካሁን ድረስ 
በፖለቲካ መሪዎች ደረጃም ሆነ በፖለቲካ ሊቃውንት ደረጃ ከራሳቸው ማኅበረሰብ 
Aልፈው በሀገር ደረጃ ሰፊ ተቀባይነት ያላቸውን መፍጠር ባለመቻላችን ይመስለኛል፡፡ 
የሌሎች ሀገሮች ታሪኮችን ስናይ፣ Aሜሪካኖች Eነጆርጅ ዋሽንግተንና Aብርሃም ሊንከን 
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የመሰሉ መሪዎች ነበራቸው፡፡ Eንግሊዞች Eነጆን ሎክና ሆብስ የመሰሉ የፖለቲካ 
ሊቃውንት ነበራቸው፡፡ ፈራንሳዎች Eነሩሶን የመሰሉ የፖልቲካ ሊቃውንት ነበራቸው፡፡ 
ራሽያኖች Eነሌኒን ነበሯቸው፡፡ በቻይና ማO Eንደቀድሞው ባይመለክም፤ Eስካሁን 
ድረስ ይከበራል፡፡ Aፍሪካ ውስጥ ከማንዴላ፣ ምናልባት የግብፁ ናስር፤ የጋናው 
ንክሩማህ፣ የታንዛኒያው ኔሬሬ በስተቀር የራሳቸውን ሰፊውን ትውልድም ሆነ ከራሳቸው 
ትውልድ በላይ ተሰሚነት ያላቸው መሪዎች ወይም Aቅጣጫ ሊያስይዙ የሚችሉ 
የፖለቲካ ሊቃውንት መፍጠር Aልተቻለም፡፡ ሶሻሊዝምን የተሸለ Eድል ቢገጥመው 
ኖሮ፤ ምናልባት የሞዛቢኩ ሳሞራ ማሼል፤ የጊኒ ቢሳዎ Aሚርካል ካብራል፤ የግብፁ 
ሳሚር Aሚንና የታንዛኒያው Aብዱራህማን ባቡ በሀሳብ Aመንጭነት ተቀባይነት ሊያገኙ 
ይችሉ ነበር፡፡  

ወደ Iትዮጵያችን ስንመጣ፣ በሀገር መሪነት ደረጃም ይሁን በምሁር ደረጃ፣ 
ሀገራችን ያፈራቻቸው ሰዎች ከራሳቸው ማኅበረሰብ ክልል Aልፎ ያላቸው ተቀባይነትና 
ተሰሚነት ውሱን መሆኑ Aከራካሪ ጉዳይ Aይደለም፡፡ በሐቅ Eንናገር ከተባለ፣ በስፋት 
የሚታወቁ የIትዮጵያ ንጉሦች፣ ቴዎድሮስ፣ ምኒልክና ኃይለ ሥላሴ በተለያዩ ደረጃ 
Aማራ ከሚባለው ማኅበረሰብ Aካባቢ ድጋፍ ቢኖራቸውም፣ በሌሎች Aካባቢዎች 
ያላቸው ተቀባይነት Aናሳ መሆኑ ይታወቃል፡፡ Eንደውም ከሁሉም በላይ የዛሬይቱን 
Iትዮጵያ ፈጥረዋል የሚባሉት ምኒልክ በOሮሞዎች፣ በሱማሌዎች ወ.ዘ.ተ. Eንደወራሪ 
Eንደሚታዩ የሚያከራክር Aይመስለኝም፡፡ በትግራይና ኤርትራ Aካባቢም የተሻለ 
ተቀባይነት Eንደሌላቸው Eሙን ነው፡፡ Aፄ ዮሐንስም ተቀባይነታቸው ከትግራይ ወሰን 
ክልል ማለፉ Aጠራጣሪ ነው፡፡ ከሁሉም ንጉሦች የተሻለ ጊዜና Eድል የነበራቸው Aፄ 
ኃይለ ሥላሴ Eንኳን ታሪክ የሰጣቸውን Eድል Aልተጠቀሙም፡፡ ሌላው ቢቀር 
በዘመናቸው ስመጥር ከነበሩ Aርበኞች Eንኳ ተቀባይነት Aልነበራቸውም፡፡ በላይ 
ዘለቀና ደጃዝማች ታከለ፣ ከጣሊያኖች ጥይት ተርፈው የሞቱት በAፄው Eጅ ነበር፡፡ 
ኮ/ል መንግሥቱንም በሚመለከት ዋናው ጥያቄ በየትኛው ማኅበረሰብ ይደገፋል ሳይሆን፣ 
በሱ የጭፍጨፋ ዘመን ያልተነካው ማነው? ነው የሚል ይመሰለኛል፡፡  

IሕAዴግ ታላቁ መሪያችን ብሎ ብዙ ከበሮ የሚመታለት Aቶ መለስ 
ታላቅነቱም ሆነ ውርሱ ከAንድ ማኅበረሰብም ሆነ ድርጅት የማለፍ ዋስትናው Eየታየኝ 
Aይደለም፡፡ በሱ ስም ያለው ፋውንዴሽንም ሆነ በየቦታው የሚከለሉ ፓርኮች 
IሕAዴግ በዘላለማዊነት Iትዮጵያን ይገዛል ካልተባለ በስተቀር፣ IሕAዴግ ሥልጣን 
ለቆ ከAንድ ቀን በለይ ይቆያል ብሎ ማሰብ ያስቸግራል፡፡ IህAዴግ በሕይወት 
Eያለም የOሮሞ ሕዝብ Aመጽ Iላማ መሆኑ ይህንኑን የሚያረጋግጥ ነው፡፡ በተለይ 
IሕAዴግ በሰላማዊ ምርጫ ሥልጣን ካልተጋራ ወይም ካልለቀቀ የIሕAዴግ ውርስ 
የሚባሉ ነገሮች የትኞቹ በEርግጥም ውርስ Eንደሚሆኑ Eግዜር ይወቀው ከማለት ውጭ 
ማሰብ ያስቸግራል፡፡  

ከፖለቲካ ድርጅቶቻችንም፣ በኔ ግምት ከመIሶን ኃይሌ ፊዳ፣ ከIህAፓ፣ 
ብርሃነ መስቀል ረዳ የAብዛኛውን Iትዮጵያዊ ወጣት ድጋፍ ለማግኘት ከሌሎቹ 
የተሻለ Eድል ነበራቸው፡፡ የሁለቱም ድርጅቶች ገና በጨቅላ Eድሜያቸው ስለተዳከሙ 
Eድሉን በቀላሉ Aጥተዋል፡፡ ከዚያም በላይ፤ ኃይሌ ፊዳ ከተፈጠረበት የOሮሞ 
ማኅበረሰብ ዛሬ ያለው ተቀባይነት በጣም Aናሳ ሲሆን፣ ብርሃነ መስቀል ረዳ ደግሞ 
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በIህAፓ ደረጃ Eንኳን Eንዳ ከሀዲ የሚቆጥሩት ብዙ ናቸው፡፡ በዛም ሆነ በዚህ፤ 
ሁለቱም ቢሆኑ በIትዮጵያ ደረጃ Eንኳ በEነፋኖንና ቼኩቬራ ደረጀ ለመታዬት Eድል 
Aላገኙም፡፡ በመፈንቅለ መንግሥት ለውጥ ለመምጣት የሞኮሩ ጄኔራል መንግሥቱ 
ንዋይ (ከAማራ Aከባቢ ያለፈ) ጄኔራል ታደሰ ብሩ (ከOሮሞ Aከባቢ ያለፈ) ተቀባይነት 
ያላቸው Aይመስለኝም፡፡ በምሁራን በኩልም ያለን ችግር የተሻለ Aይደለም፡፡ 
በEነሎክና ሩሶ ደረጃ የሚታዩ ይቅርና በሀገራችን ደረጃ Eንኳ ከራሳቸው ማኀበረሰብ 
Aልፈው ተቀበይነት ያላቸውን ማግኘት ያስቸግራል፡፡ በተለይ በምሁር ግዙፍነታቸው 
ሰፊውን የIትዮጵያ ማኅበረሰብ የፖለቲካ Aቅጣጫ ማስያዝ የቻሉ Eስካሁን የሉንም 
ወይም ሀገራችን Eንደዛ ዓይነት ቁመና ያላቸውን ሰዎች መፍጠር Aልቻለችም፡፡ 
ወይንም ደግሞ በዛ ደረጃ ለመታየት የሚችሉ የላትም፡፡ የሁለቱም ውጤት ግን Aንድ 
ነው፡፡  
 

• መደምደሚያ፣ የቡዳ ፖለቲካችንና ሕልሞቻችን ሊታራቁ ወይስ Iትዮጵያን 
ሊያፈርሱ? 

 
 የሀገራችን ፖለቲካ ወደ መንታ መንገድ ሲገፋ የመጀመሪያ ጊዜው Aይደለም፡፡ 
በተደጋጋሚ ብዙ መንታ መንገዶች ውስጥ Aልፏል፡፡ በኔ Eይታ ቢያንስ፤ የIትዮጵያ 
ተማሪዎች ንቅናቄ፣ የAፄው መንግሥት መውረድ፣ የደርግ ሥልጣን ላይ መውጣት፣ 
የደርግ፣ የመIሶንና የIሕAፓ የሦስትዮሽ ፍጥጫ፣ የደርግ ድል መመታትና የሕወሐት 
ሥልጣን ላይ መውጣት፣ የ1997ቱ ምርጫ በAንድ ትውልድ ዘመን ያለፍናቸው መንታ 
መንገዶች ናቸው፡፡ Eነዚህ ሁሉ የIትዮጵያ ፖለቲካ ወዴት? የሚል መሠረታዊ ጥያቄ 
ያስነሱ ክስተቶች ነበሩ፡፡ የሀገራችን ፖለቲካ ጉዞ Aቅጣጫውን ያጠንበት ጊዜያትም 
ነበሩ ለማለት ይቻላል፡፡ Eዚህ ላይ ልብ ማድረግ የሚያስፈልገው፤ የEነዚህ መንታ 
መንገዶች ፖለቲካ ጊዜያዊ Aሸናፊዎች በጊዜያዊ ድል Eንዲኩራሩ ሆኗል፡፡ ነገር ግን 
ድሎቻቸው ከጊዜያዊነት Aላለፉም፡፡ ለAሸናፊዎቹ Eንኳ Eስካሁን ከጊዜያዊ የፖለቲካ 
ስካር Aልፎ ዘላቂ ድል Aልሆኑላቸውም፡፡ በተለይ ለሀገሪቷ መሠረታዊ ለውጥ 
Aላመጡም፡፡ Aንዳንዶቹ የEንቧይ ካብ ነበሩ ለማለትም ይቻላል፡፡  

ከ1960ዎቹ ጀምሮ Eስካሁን ድረስ ሀገራችን በፖለቲካ ቀውስ ውስጥ 
የምትዳክረው፣ ጊዜያዊ ድል Aድራጊዎቹ ከሁለት ነገሮች Aንዱን ማድረግ በለመቻለው 
ነው፡፡ ወይ በጊዜያዊ ድላቸው የፖለቲካ ስካር ውስጥ ከመግባት Eራሳቸውን ጠብቀው፣ 
ድሉን ለሀገሪቷም ሆነ ለሕዝቦቿ የጋራ ድል ማድረግ Aልቻሉም ወይ ደግሞ በራሳቸው 
ደረጃ ወደ ዘላቂ ድል መውሰድ Aልቻሉም፡፡ የበለጠ ግልጽ ላድርግ፡፡ ለምሳሌ፣ የደርግ 
መንግሥት ‹‹ተፈጥሮን በቁጥጥር ሥር Eናደርጋለን›› ከሚል መፈክር ጀምሮ 
ስለገባውም ስላልገባውም መፈክር ለ17 ዓመታት ባዶ ጫጫታ ሲያሰማ ከርሞ 
ሀገሪቷንና ሕዝቦቿን ለባለጊዜው Aምባገናን ያለደረሰኝ Aስረክቦ ሄደ፡፡ Eርግጠኛ ነኝ፤ 
የደርግ ባለሥልጣናት በAደባባይ ባያምኑም፣ (Aንዱ የቡዳ ፖለቲካ ችግሩ ይሄ ነው) 
በልባቸው በድንቁርና ስለፈጁዋቸው የሀገሪቱ ወጣቶች የሚገነዘቡ ይመስለኛል፡፡ 
Aንዳንዶቹ በማያውቁት Aይዶሎጂ የAንድ ትውልድ ምርጥ ወጣቶችን ቢፈጁበትም፣ 
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Eግዜር Aለ ብለው ሲጸልዩ Eሥር ቤት መክረማቸውና በሃይማኖት መሪዎች Aማላጅነት 
መፈታታቸው ስለማያውቁት ነገር ሲሠሩ Eንደከረሙ የሚያሳይ Aንዱ ምልክት ነው፡፡ 
የመንግሥት ሥልጣን ለመያዝ ባለሳምንት የሆነው IሕAዴግም፣ የደርግ ተመሳሳይ Eድል 
ይግጠመው፤ Aይግጠመው ለወደፊቱ ታሪክ ብንተውም፤ Aሁን ባለው ሁኔታ በሚሠራቸው 
ሥራዎች ውስጥ ከደርግ ያላነሱ ባዶ የመፈክር ጫጫታዎች Eንደሚበዙበት Eያየን ነው፡፡ 
ሕልሞቹ ቢያንስ፤ የIትዮጵያውያን የጋራ ሕልም መሆናቸውን የሚያረጋግጡ ብዙ ነገሮች 
የሉበትም፡፡ ከዚህ Aኳያ ቢያንስ ከIሕAዴግ ደጋፊዎች ውጭ ለIሕAዴግ ምስክር ሊሆኑ 
የሚችሉ በጣም ጥቂቶች ይመስሉኛል፡፡ ሌላው ቢቀር የIሕAዴግ መንግሥት ሠራሁኝ 
ለሚላቸውም ምሥጋና ያጣ መንግሥት ነው ለማለት ይቻላል፡፡  

የIሕAዴግ ሕልም Eንዳይሳካ የሚያደርጉ ብዙ ምክንያቶችን መዘርዘር የሚቻል 
ይመስለኛል፡፡ Aንደኛውና ዋናው ምክንያት፣ በኤርትራውያን ድጋፍም ቢሆን IሕAዴግ 
በደርግ ላይ ያገኘውን Aንፀባራቂ ሊባልለት የሚችለውን ወታደራዊ ድሉን ወደ ፖለቲካዊ 
ድል መለወጥ ያለመቻሉ ነው፡፡ ያንን ለመደበቅ ደግሞ ሁሌም የሕዝብ ድምጽ 
Eያጭበረበረ መኖር ውስጥ ገባ፡፡ ዘላለም የሕዝብ ድምጽ Eያጭበረበሩ መኖር ደግሞ 
ያስቸግራል፡፡ ሁለተኛው ችግሩ፣ IሕAዴግ የደርግ መንግሥትን Aሸነፈ Eንጅ፣ ሰፊው 
የIትዮጵያ ሕዝብን ወይም ተቀናቃኙ ሊሆን የሚችሉ የOሮሞ፣ የAማራ፣ የደቡብ 
የAትዮጵያ ሕዝቦች፣ ወዘተ ልሂቃንን Aይደለም፡፡ በ1997ቱ ምርጫ IሕAዴግ ከነዚህ 
ሕዝቦች በወጡት ልሂቃን በቀላሉ ተሸንፎዋል፡፡ የIሕAዴግ ባለሥልጣናት ትልቁ ችግር 
ላለፉት 25 ዓመታት ሳይረዱ ወይም መረዳት ሳይፈልጉ ቀርተው ደርግን ማሸነፋቸውን 
ሲያወሩ መኖራቸው ነው፡፡ የደርግን መንግሥት Eንደ መንግሥት ማሸነፍ ሌላ ጨዋታ 
ነው፣ የተሻለ የሕዝብ ድጋፍ Aለን የሚሉትን ተቀናቃኞችን ማሸነፍ ደግሞ ሌላ ጉዳይ 
ነው፡፡ ይህንን Eውነታ የIሕAዴግ መሪዎች ቢረዱ ሀገሪቷንና ሕዝቦቿን ከAጉል Aጥፍቶ 
መጥፋት ፖለቲካ ያድናሉ የሚል ግምት Aለኝ፡፡ ሦስተኛው፤ IሕAዴግ ከየAካባቢው 
ሕዝቦች Eየመለመለ በፖለቲካ ድርጅትነት ጠፍጥፎ የሚያሠማራቸው የጠበቀውን ያህል 
ሕዝባዊ ድጋፍ Eያመጡለት Eንዳልሆነ ይታወቃል፡፡ ዘሬ OፒዲOና/IህAዴግን Oሮሚያ 
ውስጥ Eየገጠማቸው  ያለው ሰፊ ተቃውሞ በግልጽ የሚያሰው ይህኑን ነው፡፡  ይህ 
ለIሕAዴግ መሪዎችም የመንቂያ ደወል ይመስለኛል፡፡ Aራተኛው፣ IሕAዴግ ወታደራዊ 
ድሉን በደርግ ላይ ያገኘው በኤርትራው ግንባር ድጋፍ ጭምር መሆኑ ይታወቃል፡፡ 
የትግራይ ተወላጅ የሆነው ታሪክ ፀሐፊ፣ ፕሮፌሰር ገብሩ ታረቀ በትክክል Eንዳስቀመጠው፣ 
ሕወሐት ያለሻEቢያ Eርዳታ ደርግን Aሸንፎ ምኒልክ ቤተመንግሥት ይገባል ማለት 
የማይተሰብ ይመስለኛል፡፡ IሕAዴግ የሻEቢያን Aጋርነት ማጣት ብቻ ሳይሆን፤ ቋሚ 
ጠላት ማድረጉ ለIሕAዴግ ትልቅ ኪሣራ ነው፡፡ ይህም ላለፉት Aሥራ ስምንት ዓመታት 
ለIሕAዴግ መሪዎች ትልቅ ፈተና Eንደነበረ ይታወቃል፡፡ የIሕAዴግ መሪዎች፣ ሁሌም 
‹‹Eኛው Eንሻላቸዋለን፣ Eንታረቅ›› የሚል ጥሪያቸው ከዚሁ Eውነታ የመነጨ ይመስለኛል፡፡ 
መሬት ሰጥተው Eንዳይታረቁ ደግሞ በተላይ የትግራይን ሕዝብ Eንደፈሩ Aጠራጣሪ ጉዳይ 
Aይደለም፡፡  

Aምስተኛው፤ ችግራቸው (ተቸግረውም ሊሆን ይችላል) በሶማሊያ ውስጥ ዘሎ 
መግባት ነው፡፡ IሕAዴግ Aሜሪካኖችን ለማስደሰት ይሁን፤ ለራሱ የፖለቲካ ጨዋታ 
(ሁለቱም ሊሆኑ ይችላሉ) ከገባበት የሶማሊያው ጨዋታው በቀላሉ ሊወጣ ይችላል የሚል 
ግምት የለኝም፡፡ Aሜሪካ Eንኳ በዓለም ላይ የለቀ ሀብት፤ ቴክኖሎጅና ሰራዊት ይዛ 
Iራቅና Aፍጋኒስታን ገብታ መውጫው Eንዳጠራት Eያየን ነው፡፡ የIትዮጵያችን ምን 
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ሊመስል Eንዳሚችል መገመት Aያስቻግርም፤፤ ስድስተኛ፣ IሕAዴግ ለፈረንጆች ፍርፋሪ 
ብሎ በAንድ በኩል፣ የብዙሃን ዴሞክራሲ፣ ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ፤ ነፃ ገበያ፣ ሰብAዊና 
ዴሞክራሲያዊ መብቶች ወ.ዘ.ተ. Aሰፍናለሁ ይላል፡፡ በሌላ በኩል ደግሞ ከነዚህ በፍጹም 
ተፃራሪ የሆነ፤ የAንድ ፓርቲ Aምባገነናዊ ሥርዓትን ለመገንባት ይጥራል፡፡ ሁለቱንም 
ፍጹም ተጻራሪ የሆኑ ነገሮችን Aብሮ ለማስኬድ ለማንም ከባድ ነው፡፡ ይህ በዴሞክራሲ ስም 
የAውራ ፓርቲ (ልጆች ሲቀልዱ Aውሬ ፓርቲ ይሉታል) ግንባታ ሕልም በቀላሉ 
ለIሕAዴግ የሚሳካ Aይመስለኝም፡፡ ላለፉት 24 ዓመታት ትልቁ የIሕAዴግ መሪዎች 
ፈተና ይኸው ይመስለኛል፡፡ የIሕAዴግ መሪዎች ለራሳቸውም ሲሉ Aንዱን መምረጥ 
የሚኖርባቸውም ይመስለኛል፡፡ በEነዚህ ዓይነቱ የማስመሰል ፖለቲካ ሕዝብን Eያመሱ 
መኖር ሁላችንንም ውድ ዋጋ Eንዳያስከፍለንም ትልቅ ሥጋት Aለኝ፡፡  ሰባተኛው፣ 
IሕAዴግ ፌዴራሊዝም ብሎ ዴሞክራሲ-Aልባ የሆነ የሞግዚት Aስተዳደር ለመፍጠር 
የሚያደርገው መዳከር ብዙ ቦታዎች የችግሮች ምንጭ Eየሆነበት መጥተዋል፡፡ የIሕAዴግ 
መሪዎች የፈለጉትን መከራከሪያ ቢደራድሩም፤ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ዴሞክራሲ-Aልባ 
የሆነ ፌዴራሊዝምን ማሰብ ከAስቸጋሪነት በላይ ነው፡፡ IሕAዴግ የገፋበትን መንገድ 
ደጋግሞ ቢያስብበት የሚጠቅመው ይመስለኛል፡፡ በውሸት ላይ የተገነባ ነገር ውሎ፤ 
Aድሮ መፍረሱ Aይቀርም፡፡ Aንዳንድ የኛ ልጆች ሕወሐት Oሮሚያ ውስጥ Eየዘረጋ 
ስላለው መዋቅር ሲናገሩ፣ ‹‹በAህያ ቆዳ የተሠራ ቤት፣ ቤት ሆኖ የሚቆየው ጅብ መጥቶ 
Eስከሚጮህበት ጊዜ ነው›› የሚሉት Eውነትነት Aለው፡፡ Eኔም ይህንን Aባባል 
Eጋራለሁ፡፡ IሕAዴግ ጠመንጃውን ከጨዋታው ካወጣ፣ Oህዴድ Eንደፖለቲካ ፓርቲ 
24 ዓመታት መቆየት ይቅርና ለ24 ሰዓታት የOሮሞ ሕዝብ ውስጥ መቆየቱ 
ያጠራጥረኛል፡፡ በAጭሩ፣ የራሳቸው ሕይወት የሌላቸውን የሞግዚት Aስተዳደሮች 
በሕዝብ ላይ ጭኖ፣ ሕዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው ልጆች Eያስተዳደሩ ነው ብሎ 
መቀለድ Aስቸጋሪም፣ Aስነዋሪም ይመስለኛል፡፡ የውሸት ፌዴራሊዝሟ ጉደይ ለሀገሪቷ 
ትልቅ Aደጋም Aለት፡፡ ነፍሳቸውን ይማርና ሶቪዬት ኀብራትና ዩጎስላቪያ በዋናናት 
የፈረሱት በውሸት ፌዴራሊዝምና በውሸት ምርጫ ምክንያት መሆናቸው መርሳት 
የለበትም፡፡  

ስምንተኛው፤ ችግር ሀገሪቷ ‹‹በሁለት Aሀዝ Eያደገች ነው፤ በልማትና ብልፅግና 
ጐዳና Eየገሠገሠች ነው፣ በAሥር ዓመታት ውስጥ መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገሮች 
ተርታ Eናስገባታለን፣ ተAምር Eየተሠራ ነው›› ወ.ዘ.ተ. የሚባሉ ቀልዶች ብዙ 
የሚያስኬዱ Aይደለም፡፡ ሕዝባችን ሲተርት፣ ‹‹Eየዋሹ ያለፉበት መንገድ፤ መመለሻው 
ላይ ያስቸግራል›› የሚለው Eንዲህ ዓይነቱን ነው፡፡ ጥቂት የIሕAዴግ ሚሊየነሮች 
Eየተፈጠሩ መሆናቸው ቢታወቅም፣ ሚሊዮኖች Eየተራቡ Eንደሄዱና ከፈረንጅ 
በሚገኘው ምጽዋት Eንደሚኖሩ ይታወቃል፡፡ በ8 ሚሊዮን ብር በሚገዙ መኪኖች 
የሚነሸነሹ Eንዳሉ፤ ሚሊዮኖች በበዶ Eግራቸው Eንደሚኳትኑ ይታወቃል፡፡ ይህንን 
Eውነታ ለመረዳት ጠዋትና ማታ Aዲስ Aበባ ከተማ ዙሮ በታክሲዎችና በAውቶቡስ 
ጣቢያዎች የሚጋፋውን ሕብረተሰብ ከባለሚሊዮን መኪና ቅንጡዎች ጋር ማወዳደር በቂ 
ነው፡፡ Eነዚህ ሁሉ ነገሮችን በትዝብት ብቻ ማለፉ ያስቸግራል፡፡ 

በግልጽ Eንነጋገር ከተባለ፣ በሚቀጥሉት Aሥር ዓመታት ውስጥ መካከለኛ ገቢ 
ካላቸው ሀገሮች ተርታ Eንገባለን ተብሎ ከበሮ ይመታል፡፡ ነገር ግን በዓለም ደረጃ 
በሚወጡ መረጃዎች Iትዮጵያችን Aሁንም የዓለም ጭራ ከሆኑት ሀገሮች ተርታ ናት፡፡ 
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ከሁሉም በላይ ለዚህ ምስክር ሊሆነን የሚችለው ደግሞ ሀገራችን ተስፋ ያጡ ወጣቶች 
የሚሰደዱበትና በደቡብ Aፍሪካ ከነመኖሪያ ቤታቸው የተቃጠሉበት፤ በሊቢያ በረሃ 
የታረዱበት፣ በቀይ ባሕር፤ ሕንድ ውቅያኖስና የሜዲቴሪያንያን ባሕር የውሃ ሲሳይ 
የሆኑባት ሀገር ናት፡፡ የIሕAዴግ በለሥልጣናት ጠዋትና ማታ ልማትና ብልፅግና 
የሚሉን፤ ወደነሱ የተጠጉ ቅንጡዎችንና ካድሬዎቻቸውን ስለሆነ Eጅጉን Eንደተሳሳቱ 
ሊነገራቸው ይገባል፡፡ ‹‹ሕዝባዊ Aደራ›› ብሎ፣ ሕዝብን ማጭበርበር በምድርም፣ 
በሰማይም Eንደማያፀድቃቸውም ሊነገራቸው ይገባል፡፡ የIሕAዴግ መሪዎች 
ሚሊዮኖችን Eያስራቡ በሕዝብ Eንባ መቀለድ ምን ጊዜም Eንደማይረሳና 
Eንደሚያስጠይቅም ማወቅ ይገባቸዋል፡፡  

IሕAዴግ ዘላቂ ሰላምና ብልጽግናን ለሁሉም ዜጎች ሊያመጣ የሚችለው Eላይ 
ያነሳናቸውን መንታ መንገዶችን ሲሻገርና ሕዝቡንም ሲያሻግር ነው፡፡ Eንቆቅልሹ ግን 
IሕAዴግ Eነዚህን መንታ መንገዶችን ከተሻገራቸው ደግሞ IሕAዴግነቱ ይቀራል፡፡ 
የIሕAዴግ መሪዎችም ሁለት ወዶ ሆኖባቸው ነው Eንጂ Eንቆቅልሹን የሚያውቁት 
ይመስለኛል፡፡ ካላወቁ ደግሞ የሊቢያው ጋዳፊ የሞት Aፋፍ ላይ ሆነው ‹‹የሊቢያ 
ሕዝብ በጣም ይወደኛል›› የሚለው ዓይነት ቅዠት ነው የሚሆነው፡፡ በነገራችን ላይ 
ማንም ሰው ሆነ መንግሥት በጤናማ AEምሮው መጥፎ ለመሆን የሚያስብና የሚፈልግ 
የለም፡፡ ዋናው ጉዳይ ጥሩ ሥራ መሥራት መቻልና ያለመቻል ጉዳይ ነው፡፡ 
ስለሆነም፤ IሕAዴግ ከገባበት የፖለቲካ ቅርቃር ውስጥ በቀላሉ ለመውጣት የሚቻለው 
Aይመስለኝም፡፡ Aንድ Eርምጃ ወደፊት፣ ሁለት Eርምጃዎች ወደኋላ የሆነው 
የIሕAዴግ ጉዞም፣ በዚሁ ምክንያት ይመስለኛል፡፡ የሁለት ወዶ ፖለቲካ ውጤት 
ሁሌም ከዚህ Eንደማያልፍ ይታወቃል፡፡ ሥዩመ EግዚAብሔር ነኝ ይሉ የነበሩት 
ንጉሥና የደርግም ችግር ይኸው ነበር፡፡ በAንድ በኩል ፈላጭ ቆራጭ ሥልጣናቸው 
Eያጓጓቸው፣ በሌላ በኩል ደግሞ ለሕዝብ ልማትና ብልጽግና Eየሠራን ነው ሲሉ ቀኑ 
Eየመሸባቸው ነው ወደ ውርደቱ ዓለም የገቡት፡፡ ደጋግሜ Eንደምለው፣ ፖለቲካ 
በAጣቃላይና የሀገራችን ፖለቲካ Eስከገባኝ ድረስ፤ የሀገራችን ፖለቲካ ከገባበት ቅርቃር 
ውስጥ የሚወጣው ወይ Eኛ IሕAዴግን ከገባበት ቅርቃር ለማስወጣት የሚያስችል 
የተባበረ ትግል ውስጥ በቁርጠኝነት መግባት Aለብን፣ ወይ የIሕAዴግ መሪዎች 
ከንጉሡም፣ ከደርግም ተምረው ከሌሎች ኃይሎች ጋር ብሔራዊ መግባባት ፈጥረው 
ሀገሪቷንና ሕዝቦቿን ለመታደግ የፖለቲካ ቁርጠኝነት ሲያሳዩ ነው፡፡  

ተቃዋሚዎችም ልብ Eንዲያደርጉልኝ የምፈልገው፤ Eነሱም Eንደ IሕAዴግ 
የፖለቲካ ቅርቃር ውስጥ መግበታቸውን በውል ተገንዝበው፤ ከገቡበት የፖለቲካ ቅርቃር 
ውስጥ ለመውጣት በቁርጠኝነት መሥራት Eንዳለባቸው ነው፡፡ Eላይ Eንዳነሳሁኝ፤ 
Eራሳችንም ሁሌ የፖለቲካ ቅርቃር ውስጥ Eየዳከርን፣ ሥልጣንን Eንደልቡ 
የሚጠቀምበት፤ የሕዝብን ሀብትና ንብረትን Eንደፈለገው የሚጫወትበትና Eንደፈለገው 
የሚያዝበት ታማኝ ሠራዊት ያለው IሕAዴግ ቀድሞ ይለወጣል ብሎ መጠበቅ 
የፖለቲካ የዋህነት ይመስለኛል፡፡ IሕAዴግን ጭምር ለመታደግ፣ የምር የቤት 
ሥራዎቻችንን መሥራት ይኖርብናል፡፡ ሁሌ የራሳችንን የቤት ሥራ ሳንሠራ፤ 
የIሕAደግንም ሆነ የፈረንጆቹን በሮች ማንኳኳቱ የትም Eየወሰደን Aይደለም፡፡ 
ፖለቲካ ለሚገባው ሰው Eስካሁን ያለው የዓመታት ተሞክሮዎቻችን የሚያሰየው 
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ይህንኑን ሐቅ ነው፡፡ ይበልጥ የሚያሳስበው ድግሞ፤ ተቃዋሚዎች በተደጋጋሚ ከገበቡት 
የፖለቲካ ቅርቃር ለመውጣት የተደረጉ ጥረቶችም ያለመሰካታቸው ነው፡፡ Aንጋፋ  
በሚባሉ የIትዮጵያ ፖለቲካ ድርጅቶች መIሶንና IህAፓ የተከፈተው የመከፋፈል 
ፖለቲካ ዛሬም በስፋት ቀጥለዋል፡፡ Aንዱ ቀዳዳ ሲዘጋ ሌላው ቀዳዳ Eየተከፈተ 
መፍትሄው ለወዳጅም፣ ለጠላትም ያስቸገረ ይመስለኛል፡፡ የሦስትዮሽ መሥመር 
ክፍፍሉን የበለጠ የሚያበላሹ ተቃዋሚን Eንዲቃወሙ IሕAዴግ ያደራጃቸውና 
የሚቀልባቸው ብቻ ሳይሆኑ፤ በየድርጅቶቹ Eግር ጥሎዋቸው ከግል ዝና ያለፈ የፖለቲካ 
ዓላማ የሌላቸው ግለሰቦችም Aሉ፡፡ ተባብሮ መታገል Eልህ Aስጨራሽ ሥራ የሆነው 
በነዚሁ ምክንያቶች መሆኑ ብዙም Aያከራክርም፡፡ በተለይ የሚጋጩ ሕልሞችን ይዞ 
የተባበረ ትግል ውስጥ መግባት ቀላል ጨዋታ Aልሆነም፡፡ ተነጋግረን ጨርሰናል ካልን 
በኋላ ‹‹Eስቲ ከሰዎቼ ጋር ተማክሬ›› የሚሉ የፖለቲካ መሪዎች ብዙ ጊዜ Aጋጥሞኛል፡፡ 
Eነዚህ ዓይነት ሰዎች ብዙውን ጊዜ Aዎንታዊ መልስ ይዘው Aይመለሱም፡፡ ጥርጣሬዬ 
Eነዚህ Aማካሪ የሚባሉ ሰዎች ሲያንስ ፖለቲካ ጫርሶ ያልገባቸው መንገደኞች፤ ሲበዛ 
ደግሞ IሕAዴግ ያስቀመጣቸው ሥውር Eጆች ይመስሉኛል፡፡ የተሻለ የፖለቲካ 
Eውቀትና ግንዛቤ Eንደሌላቸው ግን Eርግጠኛ መሆን ይቻላል፡፡ የተሻለ የፖለቲካ 
Eውቀትና ግንዛቤ ቢኖራቸው Eንደዛ የሚሉኝ ሰዎች የሚመሩዋቸው ድርጅቶች የተሻሉ 
ሥራዎችን ሲሠሩ ይታይ ነበር፡፡ 

የተቃዋሚው ኃይል ከገባበት የፖለቲካ ቅርቃር (dead-end) ለመውጣት ራሱን 
Eንደገና ማደራጀት Aለበት፡፡ ይህን ለማድረግ ደግሞ Aዲስ የመሰባሰብ Eስትራቴጂ 
መቀየስ Aለበት፡፡ ነጻ የሆኑ የተቃዋሚ ድርጅቶች (IሕAዴግ በቀጥታም ሆነ በሥውር 
Eጆቹ የማይቆጣጠራቸው) በቁርጠኝነት የሀገሪቱን ችግሮች የሚፈቱበትን ዲሞክራሲያዊ 
ጨዋታ (democratic game) ውስጥ መግባት Aለባቸው፡፡ የEንዲህ ዓይነቱ ጨዋታ 
ውጤት የሚያመጣው በAንድ ቡድን ወይም ሁለት ቡድኖች የተረጋጋች 
ዴሞክራሲያዊት Iትዮጵያን መፍጠር ይቻላል የሚለው ሕልም ሲቀር መሆኑን በውል 
መገንዘብ ያስፈልጋል፡፡ በAንድ ቡደን ሥር ዴሞክራሲያዊ ሥርዓትን መገንባት 
ይቅርና፣ የተሻለ Eድገት Eንኳ ማምጣት Eንዳልተቻለ የቅርብ ታሪካችን በቂ ምስክር 
ነው፡፡ Aፄ ኃይለሥላሴ ሥልጠናቸውን ሳያጋሩ ዘመናዊት Iትዮጵያን ለመፍጠር 
ከማንም በላይ ሞክረዋል፡፡ በተወሰኑ Aካባቢዎች ‹‹የAባባ ጃንሆይ›› ትውስታ 
ቢንፀባረቅም ኋላቀር የዘውድ Aገዛዛቸው ለ20ኛው ክፍለ ዘመን የሚሆን ሥርዓት 
Aልነበረም፡፡ ኪሣራው ደግሞ ለሀገር ብቻ ሳይሆን ለራሳቸውና ለቤተሰቦቻቸውም የከፋ 
ነበር፡፡ የEሳቸው ዓይነት Aገዛዞች በዓለም ላይ የቀሩት በዓረቡ ዓለም ብቻ ሲሆኑ፤ 
Eነሱም ቢሆኑ ያሉት በሕዝባቸው ድጋፍ ሳይሆን፤ ምEራባዊው ዓለም በተለይ Aሜሪካ 
ይህን በዘይት የበለፀገ Aካባቢን ለመቆጣጠር ሰፊ ወታደራዊ ድጋፍ ስለምታደርግላቸው 
ነው፡፡ ደርግም በሶቪየቶች Eርዳታ ሞክሮዋል፡፡ ሙከራው በደርግ መንግሥት ሞት 
ነበር፤ የታጠናቀቀው፡፡ IሕAዴግ ለ24 ዓመታት የAንድ ቡድንን ሕልም Aሳካለሁ 
ብሎ ራሱም ታምሶ ሕዝብን ቢያምስም፣ ዴሞክራሲያዊት Iትዮጵያ ስትፈጠር Eያየን 
Aይደለም፡፡ ከሠሩት ሥራ የፕሮፓጋንዳ ጫጫታቸው Eንደሚበልጥ የIሕAዴግ 
መሪዎችም ያውቁታል፡፡ ከላይ ደጋግሜ Eንዳነሳሁት፣ Aሁን በገፉበት መንገድ ከቀጠሉ 
Eጣ ፈንታቸው ከንጉሡና ደርግ ለመሻሉ ምንም ዋስትና የለም፡፡ ወደ መቶ ሚሊዮን 



 17

Eየሆነ ያለው የIትዮጵያ ሕዝብ ሕልምና ፍላጐቱ ከIሕAዴግ መሪዎችና ካድሬዎቹ 
ሕልምና ፍላጐት በጣም ይሰፋል፡፡  

በመደምደሚያዬም የሚከተለውን መልEክት ማስተላልፍ Eፈልጋለሁ፤ ዛሬ 
Iትዮጵያ ውስጥ ባለው ሁኔታ የተቃዋሚው ኃይል Eንደገና ራሱን ቢያደራጅ፣ 
የIትዮጵያ የነፃነት ቀን ሩቅ Aይመስለኝም፡፡ የማይታረቁ ሕልሞቹን ተሸክሞ በምኞች 
ፈረስ መጋለቡን ከቀጠለ ግን፤ ሕልሞቹ ሕልም ከመሆን Aያልፉም፡፡ የቡዳ 
ፖለቲካችንን ተሸክመን ላለፉት Aርባ ዓመታት ኳትነናል፣ ለሚቀጥሉት Aርባ 
ዓመታትም በያዝነው መንገድ ብንኳትንም የትም Aንደርስም፡፡ ስለሆነም፣ የተቃዋሚ 
ኃይል ነን የምንለው፤ Eስካሁን ላለፉት Aርባ ዓመታት የሠራናቸውን ስህተቶች ባረመ 
መልኩ በAዲስ መንፈስ፣ በጋራ ሕልም ዙሪያ Eንደገና በሀገር ውስጥም፤ ውጭም 
መደረጀት የግድ ይመስለኛል፡፡ ውጤት Aልባ ለሆነው የተበታተነ ትግል የሚባክነውን 
የሀገር ሀብት ወንዝ ሊያሻግር ለሚችል የጋራ ትግል ማዋልም የግድ ነው፡፡ የሁላችንም 
የፖለቲካ መንግሥተ ሰማያት ሁላችንንም በEኩልነት የምታስተናግድ ዴሞክራሲያዊት 
Iትዮጵያን ለመፍጠር ለነገ የምንለው መሆን የለበትም፡፡ የጋራ የታሪክ ፈተናችን 
ለማለፍና የጋራ ሕልማችን Eውን ለማድረግ የሰከነ ትግል፣ Aቅም ላይ የተመሠረተ 
ትግል፣ የተደረጀና የተባበረ ትግል ውስጥ በሐቅ፤ በፍጥነትና በቁርጠኝነት Eንድንገባ 
Aደራ Eላለሁ፡፡   

----------------------------------------------------------- 
ሀሰቦቹ የተወሰዱት፤ የIትዮጵያ ፖለቲካ ምስቅልቅል ጉዞና የሕይወቴ ትዝታዎች፤ 
ከIትዮጵያ ተማሪዎች ንቅናቄ Eስከ IህAዴግ (2006) ከሚለው መጽሐፌና የIትዮጵያ 
የታሪክ ፈተናዎች Eና የሚጋጩ ሕልሞች፤ የIህAዴግ ቆርጦ-ቀጥል ፖለቲካ 
(2008) ከሚለው መጽሐፌ ነው፡፡ 
 


