
ስልጣን፤በዱአም በዱላም አይኝገም! 

ሰለሞን ሽፈራው 

በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ዙሪያ ጥቂት ነጥቦችን አንስቼ ሃሳብ እንድሰነዝር የገፋፋኝ ከሰሞኑ የሰማሁት አንድ የሀገር ውስጥ መልካም ዜና ነው 

ማለት ይቻላል፡፡ ዜናውን‹‹ መልካም››  የሚያሰኘው ደግሞ ‹‹የኢትዮጵያ አንድነት አርበኞች ግንባር›› የሚባለውና ከ20 አመታት በላይ 
ለዘለቀ ጊዜ የትጥቅ ትግል ሲያካሂድ እንደቆየ የሚነገርለት ድርጅት በሰላማዊ መንገድ ለመታገል ወስኖ ከኢፌዴሪ መንገግስት ጋር 
የስምምነት ውል መፈራረሙን የሚያትት ስለነበረ ነው፡፡ 

ድርጅቱ ወደዚህ አይነት አዎንታዊ አቋም ሊደርስ የቻለው የትጥቅ ትግል እንቅስቃሴ ላይ ያተኮረ ተቃውሞን ከሚያራምዱ የፖለቲካ 
ሃይሎች በስተጀርባ የማይጠፉት የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች የአገሪቷን አንድነት የሚያናጋና እንዲሁም ህልውናዋን ጥያቄ ውስጥ 
የሚያስገባ አደገኛ ሴራ እንደሚያውጠነጥኑ ስለተገነዘበ እንደሆነም ግንባሩን  ወክለው  ከኢፌዴሪ የአገር መከላከያ ሚኒስትር ከአቶ ሲራጅ 
ፈጌሳ ጋር የስምምነት ውሉን የተፈራረሙት የአመራር አባል ሲናገሩ ተደምጠዋል፡፡ ይህ የኢትዮጵያ አርበኞች ግንባር በመባል የሚታወቅ 
ድርጅት ገና ከደርግ ውድቀት ማግስት ጀምሮ በትጥቅ ትግል ላይ ስለመሰማራቱ ሲናገርና ሲያስነግር የቆየ እንደመሆኑ መጠን፤ ዘግይቶም 
ቢሆን ከስህተቱ ለመማር ፈቃደኝነትን ማሳየቱ የሚደገፍ ነው የሚል እምነት አለኝ፡፡ 

ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ ለሆነ ጊዜ ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓቱን በኃይል ለማስወገድ ያለመ ግንባር የአቋም ለውጥ ማሳየቱ ነፍጥ 
አንስተው፤ ዱር ቤቴ ማለትን ለመረጡት ሌሎችም ቡድኖች ጭምር ጠቃሚ ትምህርት ሊሆን የሚችል ውሳኔ ይመስለኛል፡፡ ምክንያቱም፤ 
ይህ ቡድን፤ ከሃያ ዓመታት በኋላ አቋሙን ለመቀየር የተገደደበት ዋነኛ ምክንያት ሥልጣን በዱአም በዱላም የሚገኝበት የኢትዮጵያ 
የፖለቲካዊ ታሪክ እንዳከተመ ስለተገነዘበ እንጂ፤ ሌላ ምንም ዓይነት አሳማኝ ጉዳይ ይኖራል ተብሎ አይገመትም እና ነው፡፡ ለነገሩ 
በሰሞንኛው መልካም ዜና ላይ ግንባሩን ወክለው ከኢፌድሪ የአገር መከላከያ ሚኒስትሩ ጋር ውሉን የተፈራረሙት ከፍተኛ አመራር 
እራሳቸውም፤ 

“በዚህ ወቅት የትጥቅ ትግል አስፈላጊ እንዳልሆነ እና እንደማያዋጣም ጭምር ስለተረዳን ነው ከመንግስት ጋር ተደራድረን ስምምነት ላይ 
የምንደርስበትን ውሳኔ ለመወሰን የቻልነው፡፡ ስለሆነም ከዚህ በኋላ ዓላማችንን በሰላማዊ መንገድ ለሕዝቡ አቅርበን ሕዝቡ ከደገፈን እና 
አጀንዳችን ጠቃሚ ሆኖ ከተገኘ በምርጫ ሂደት ውስጥ እያለፍን ስልጣን የምንይዝበትን የተቃውሞ እንቅስቃሴ እናደርጋለን እንጂ የትጥቅ 
ትግል ብሎ ነገር አይኖርም። ሲሉ ተደምጠዋል፡፡ 

በእርግጥም፤ ኢትዮጵያ እንደ አገር በፈርጀ ብዙ የህዳሴ ጉዞ ላይ በምትገኝበት በአሁኑ ዘመን፤ የትጥቅ ትግልን እንደ አማራጭ የመፍትሔ 
አቅጣጫ መውሰድ አላዋቂነት ተደርጎ የሚቆጠር ነው ቢባል የወቅቱን ተጨባጭ እውነታ በተሻለ መልኩ የሚገልጸው ይመስለኛል፡፡ 

ምክንያቱም፤ የዛሬውን ኢትዮጵያዊ ወጣት፤ ልክ እንደ 1960ዎቹ እና ሰባዎቹ ትውልድ ከጭቆና ለመላቀቅ ሲባል በተራዘመ የትጥቅ ትግል 
ሒደት ውስጥ እያለፉ ድል ስለመቀደጀት አስፈላጊነት ተናግሮ ማሳመን እንደማይቻል ለመገንዘብ ፖለቲከኛ መሆን አይጠበቅብንምና ነው፡
፡ 

ለዚህም ይመስለኛል፤ የኢትዮጵያ አንድነት አርበኞች ግንባርን ጨምሮ ሌሎች ብሔራዊና ሕብረብሔራዊ ስያሜ ይዘው ለአስርት ዓመታት 
ያህል በዘለቀ የትጥቅ ትግል እንቅስቃሴ ላይ የነበሩ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች የኋላ ኋላ አቋማቸውን ለመፈተሸ ሲገደዱ እየታዘብን 
ያለነው፡፡ ስለዚህ እንደኔ እምነት ከሆነ፤ ማናቸውም በዛሬይቱ ኢትዮጵያ የተቃውሞ ፖለቲካ ጎራ ተሰልፎ ኢህአዴግ መራሹን መንግስት 
ለማሸነፍ ያለመ ትግል እንደሚያካሂድ የፖለቲካ ፓርቲ የሚታወቁ ኃይሎች ወይም ደግሞ ቡድኖች፤ በቅጡ መገንዘብ የሚጠበቅባቸው 
ጠቃሚ ጉዳይ ቢኖር፤ ከእንግዲህ በዚህች አገር ስልጣን በዱላም ሆነ በዱአም ሊገኝ እንደማይችል ነው፡፡ 

ይህን የምልበት መሰረታዊ ምክንያትም በሥልጣን ላይ ያለው መንግስት ለዱላም ሆነ ለዱአ የማይበገር ጥንካሬ አለው ለማለት አስቤ 
አይደለም፡፡ ይልቁንስ፤ መንበረ ስልጣኑን ለመቆናጠጥ የሚሹ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሁሉ ፍላጎታቸውን ለማሳካት የሚችሉት 
ሕግና ሥርዓት በተከተለ ሰላማዊ መንገድ ጠንክረው ሲታገሉና ወቅቱን ጠብቆ በሚከናወን ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ተሳትፈው የሕዝብ 
ይሁንታ ሲያገኙ ብቻ ነው። አሊያ፤ በዱላም በዱአም አይደለም አንዳች የሥልጣን መንበር አይገኝም ለማለት ነው።    

ሌላው ጉዳይ ደግሞ፤ ሰላማዊ ትግል እናካሂዳለን የሚሉት የተቃውሞው ጎራ ፖለቲከኞች እራሳቸው የትጥቅ ትግል እንቅስቃሴ ላይ ያተኮረ 
የለውጥ ፍለጋ አማራጭ ፈጽሞ መወገዝ ያለበት እንጂ ሊበረታታ የሚገባው እንዳልሆነ በግልጽ የመናገር ድፍረት ማጣታቸውን እየታዘብን 

መሆናችን ነው፡፡ ለአብነት ያህልም የኢትዮጵያ ፌደራላዊ አንድነት መድረክ ሊቀመንበር ፕፌሰር በየነ ጴጥሮስ ከሰሞኑ “ሞጋች” የሚል 

ርእስ ባለው ባለው የፋና ኤፍ ኤም 98.1 ሬዲዮ ጣቢያ ሳምንታዊ የክርክር ፕሮግራም ላይ ቀርበው ሲናገሩ የሰማሁትን ማስታወስ ተገቢ 
ይመስለኛል፡፡ 

እናም ፕሮፌሰሩ ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳን ጨምሮ ሌሎች ተዋቂ የፖለቲካ ሊሂቃን በታደሙበት በዚህ የሬዲዮ ሙግት ላይ፤ ፓርቲያቸውን 
ወክለው ሲናገሩ፤ ለኔ ተገቢ ሆኖ ያልተሰማኝ በተለይም አሁን አሁን ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓቱን ለአደጋ የሚያጋልጥ አሳሳቢ ጉዳይ እየሆነ 
የመጣውን የሁከትና የብጥብጥ ተግባር እንደሚያቀነባበሩት የሚነገርላቸው የጥፋት ቡድኖች ሀገር አውዳሚውን እኩይ ድርጊት 



የሚፈጽሙት ‹‹ኢህአዴግ መራሹ መንግስት ተስፋ ስላስቆረጣቸው ነው›› የሚል እንድምታ ያዘለ መከራከሪያ ሲያነሱ ስለታዘብኳቸው 

ነው፡፡ እንዲያውም እርሳቸው በጥቅምት ወር 2009 ዓ.ም የመጨረሻው እሁድ የፋና 98.1 ኤፍ ኤም ሬዲዮ ጣቢያ ባሰራጨው ወቅታዊ 

የፖለቲካዊ ውይይት ላይ ያንጸባረቁት አቋም እነ ኦ.ነ.ግ ና አነ ግንቦት ሰባትን የመሳሰሉትን ቡድኖች በሽብርተኝነት መፈረጃቸው ተገቢ 
እንዳልሆነ የሚያመለክትም ጭምር እንደነበረ ይታወሳል፡፡ የያኔው የፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ንግግርም፤  

ስልጣን ላይ ያለው መንግስት በሚፈጽምብን አፈና ምክንያት ሰላማዊ ትግል አያስፈልግም ብለው ተስፋ የቆረጡ የፖለቲካ ድርጅቶች 

የትጥቅ ትግልንም ሆነ ሌላ ማንኛውም የመቃዋሚያ መንገድ እንደ አማራጭ ቢወስዱት ምን ያስገርማል? ደግሞስ ኢህአዴግ እራሱ ጨቋኝ 

አገዛዝን አስወግጄ መጣሁ እያለ ሲናገር የሚደመጠው ለምንድነው? ያኔ ሀገሪቱ ውስጥ በነበረው የፖለቲካ ሁኔታ ተስፋ ስለቆረጡም 

አይደል እንዴ ህ.ወ.ሐ.ቶ.ች ወደ ጫካ ለመግባት እና የትጥቅ ትግሉን ለማካሄድ የተገደዱት? ሲሉ ጋዜጠኛውን መልሰው የጠየቁበትን 
መከራከሪያ የያዘ ነበር፡፡  

ይህ እነ ኦ.ነ.ግ እና እነ ግንቦት ሰባትን የመሳሰሉ ተቃዋሚ የፖለቲካ ሃይሎች አሁን ላይ ኢትዮጵያን እንደአገር ለማተራመስ ያለመ የአጥፍቶ 

መጥፋት ስትራቴጂ ነድፈው ሲንቀሳቀሱ ተግባራቸውን ከህውሀት/ኢህአዲግ መራሹ ጸረ ጭቆና የትጥቅ ትግል አነሳስ ጋር ለማነጻጸር 
መሞከር በራሱ ታሪካዊ ፍትህን የሚያፋልስ ፍርደ ገምድልነት እንጂ ማንንም ሊያሳምን ከሚችል ነባራዊ እውነታ ላይ ተመስርቶ የቀረበ 
መከራከሪያ አይደለምና ነው፡፡ 

በዚህ መንገድ በ1960ዎቹ የመጨረሻ ዓመታት ውስጥ ህወሐትን ጨምሮ ሌሎች የፖለቲካ ድርጅቶች የትጥቅ ትግልን እንደብቸኛ 
አማራጭ እየወሰዱ ምስረታቸውንም ጭምር ጫካ ውስጥ ለማካሔድ የተገደዱበትን እውነታ በድህረ ደርግ ኢትዮጵያ ካለው የዚህች አገር 
ፖለቲካዊ ምህዳር ጋር ማነጻጸር ፕሮፌሰሩን ለትዝብት የሚዳርጋቸው ጉዳይ ሆኖ ነው እኔ የሚሰማኝ፡፡ 

ከዚህ አኳያ፤ እንደርሳቸው የሰላማዊ ትግሉ ፊታውራሪዎች ተደርገው የሚቆጠሩ አንጋፋ የአገራችን ተቃዋሚ ፖለቲከኞች እንኳ፤ ካለፈው 
ዘመን የእርስ በእርስ ጦርነት ታሪካችን በወረስነው ፖለቲካዊ ስልጣንን ከጠመንጃ አፈሙዝ ብቻ የመጠበቅ ክፉ ባህል እንዳንላቀቅ 

የሚሹቱን ነውጠኛ ቡድኖች አምርረን እንድናወግዝ አርአያነታቸውን ሊገልጽሉን አለመቻላቸውን ሳስበው “መጥኔ ለኢትዮጵያና 

ለኢትዮጵያዊነት እጣ ፈንታ!” የሚያሰኝ የስጋት ስሜት ይወረኛል እና ነው ፡፡ 

ለዘብተኛ አቋም የሚያራምዱት ስለ ገዢው ፓርቲ በጎ ጎኖች የሚያውቁትን እውነታ ለመናገር እንኳ ጽንፈኞቹን ይፈራሉ፡፡ እኔም ፕሮፌሰር 

በየነ ጴጥሮስ የነኦ.ነ.ግንና የነ ግንቦት ሰባትን የጥፋት ተልእኮ (ጉዳይ አስፈጻሚነት) ላለማውገዝ ሲሉ ከህ.ወ.ሐት መራሹ የትግራይ ሕዝብ 
ጸረ ጭቆና የትጥቅ ትግል ታሪክ ጋር ሊያነጻጽሩት ሲቃጣቸው የተስተዋሉበት ምክንያት፤ ከኢህአዴግ ይልቅ ጽንፈኛ ተቃዋሚዎችን 

ስለሚፈሩ ነው እንጂ፤ እውነቱን አጥተውት አይደለም በሚል ማጠቃላያ ኃሳቤን እቋጫለሁ፡፡ መዓ ሰላማት!                               


