ነፍሰጡሯ ሐገር
ከሳሙኤል ሽፈራው/ዳላስ
ይህ የግለሰብ አስተያየት ብዙ ወገኖች በቁጭት የሚወያዩበት ስለሆነ፤ ያገባናል የሚል ዜጋ
ሁሉ በአንድ ለአንድ መነሳትን ይጠይቃል።
በአገር ውስጥና በውጭ የሰላም ወይም የሁለገብ ትግል እናካሂዳለን የሚሉ የተሰባሰቡ
ሐይሎች (የፖለቲካ ድርጅቶች) ዛሬን ያክል ምቹ መሪ ፈላጊ ጊዜን ሊፈጥርሩ ወደፊት
የሚሳናቸው ይመስለኛል። ዛሬ በአገር ውስጥ ያለው ሕዝብ በኑሮ ውድነትና በአንባ ገነኑ
ጠባብ ቡድን ማን አህሎኝነት የተቆጣ ግን አቅምና አስተባብሮ ለመብቱ በአንድነት
እንዲነሳ ሊያስችለው የሚችል ሐይል በማጣቱ ተስፋው የጨለመበት ሆኗል።
ያም ሆኖ የመሪ ያለህ ባለበት በዚህ ወቅት ለዴሞክራሲና ለእኩልነት እንታገላለን ብለው
የተነሳሱ ድርጅቶች እንዴት ይህን ሁኔታ መጠቀም ተሳናቸው? አንዳንድ ወገኖች
ጥርጣሪያቸው እየጨመረ በመምጣቱ፤ አንዳንድ ድርጅቶችን ለመጠራጠር ተገደዋል።
ወደው ወይንም ክፉ አስበው ግን አይደለም። ዛሬ ለዚህ ሕዝብና ለዚህች አገር መቀጠል
የማያሳስበው ዜጋ ቢኖር አገዛዙን የሚደግፍ። በአገዛዙ የተሻለ ኑሮ የተቸረው ብቻ ለመሆኑ
የሚያጠያይቀን አይደለም። እናም ይህን ለውጥ ያረገዘን ወርቃማ ሁኔታ ለመጠቀም
የማይችል ሐይል፤ “ለጥምቀት ያልሆነ ቀሚስ፡ይበጣጠስ” ከሚለው አባባል የሚርቅ ሊሆን
አይችልም።
የድርጅቶች ሚና ዛሬ
ሁሉም የተደራጁ ሐይሎች ለውጥ ከማምጣትና ለለውጥ ከመታገል ከማታገል ሌላ አላማ
አላቸው? መልሱ የለም እንደሚሆን መጠራጠር አይቻልም። በመሆኑም ማነኛውም
ተቃዋሚ ሀይል ይህን ዘረኛ ስርአት ማስወገድ፤ በቦታው አገራዊ መስማማትን ማምጣትና
ለህዝባዊ ስርአት ጥርጊያውን ማዘጋጀት ነው። ሕዝባዊ ስንል ሕገመንግስታዊ እና
ዴሞክራሲያዊ የሆነ። ሕገመንግስቱን በሕዝብ ስምምነት የተመረኮዘ፤ በሕዝብ መካከል
ለ21 አመታት የተነዛውን የዘረኝነትና ክፍፍል የዘረኞች መንፈስን መስበር ነው። ታዲያ
ለመላ ሕዝብ ስምምነት መታገል አላማ ከሆነ የግድ ሲል በተቃዋሚወች መካከል ያሉትን
መለስተኛ ልዩነቶች ቢቻል አስወግዶ፤ ካልሆነም በልዩነት ተከባብሮ ይህን ሥርአት

ለማስወገድ በአንድ መንቀሳቀስ ጊዜው ነገ ወይንም ከነገ ወዲያ አይደለም። ዛሬ ነው። ዛሬ
እጅግ ወርቅ ናት። ኢትዮጵያ ውስጥ ሕዝቡ ተነሳስቷል። ለውጥ ከምንጊዜውም በላይ
ቀርባለች። አስተባባሪ የሆነ መለስተኛ ሐይል ግን ይፈልጋል።
በየምክንያቱ አንዱ ድርጅት ከሌላው ተመሳስሎ ላለመስራት መወሰን አግባብነቱ በመሞት
ላይ ያለውን አገዛዝ ከማስቀጠል ባለፈ ለሕዝብና ለሀገር ሊሆን አይችልም። በአገር ውስጥም
ሆነ በውጭ ያሉ የፖለቲካ ድርጅቶች ዛሬ በአንድ ለአንድ መነሳት ይገባቸዋል። ዛሬን
ካለፍን ነገ ጠላት እራሱን አክሞና አጠናክሮ፤ ሊነሳ ይችላል። እንደትናንቱ የተቃዋሚውን
ድክመት ሊጠቀምበት መቻሉን መጠራጠር የለብንም።
ዛሬ የስርአቱ አንባገነን ቁንጮ መሰናበቱን የተረዱት የውጭ ደጋፊወቹ ምንም እንኳን
ሰማይ ከምድሩ ቢገጥምባቸውም የማደናገሩን ስራ አላቆሙም (misinformation
campaign):: ይህን የጠላት ዘመቻ በዛሬ ጠዋት ከሁለት ወዳጆቸ ለመረዳት ችያለሁ።
የመጀመሪያው ይደውላል። በስራ ላይ ነበርሁና ከማምለጡ በፊት ደረስሁበት። በእውነት
ይህ ሰው ሄደ ማለት ነው ይለኛል። ክፉ የሰራ መቅደሙ አይቀሬ ነው እንኳን እንጅ
በማለት፤ ግና ንግግሩን አስቀጠልሁ። ወዳጀም መልካም ዜናውን በክፋ ትንቢቱ
እየቀየረብኝ ስለመጣ ማዳመጥ ደከመኝ። የሚያወራኝ ሁሉ ስለወያኔ ብልጠትና ጥንካሬ
እንጅ፤ አንባ ገነኖች ስልጣንን በማስፈራራት ጠቅለው መኖራቸው የሚያፈራላቸውን
የውስጥም ሆነ የውጭ ጠላት ከምንም አለመቆጠሩ፤ ይህች አንዲሷ የተስፋ አስቆርጥ
ዘመቻ መሆኗንና እንዲህ አይነቱን ሰምቶ ከማስተጋባት እዲቆጠብ ነግሬው ዘጋሁ።
እዲሁ ሌላው ወዳጀ ደወለና አነሳሁ። ይህኛውን በቅጡ ስለማውቅና ከሱም ሁኔታወችን
አበጥሮ ስለሚረዳ ማዳመጡ ትምህርትም፣ ተስፋ አመላካችም እንደሆነ ስለማውቅ በጥሞና
ማዳመጤን ቀጠልሁ። የመኖሬን ትንፋሽ ከማስማት በቀር መልስ ብዙም
አልጨመርሁበትም። እናም ከመለስ መኖር አለመኖር ባሻገር በአገሪቱ ውስጥ የተነሳው
ሕዝባዊ እንቢተኝነት መልካም መሪወች ካገኘ ዝግጁ እንደሆነና፤ ይህ ምናልባትም የዘረኞች
ቁንጮ ማለፍ የተቀጣጠለውን የለውጥ ጉዞ የበለጠ ያጠናክራል አለኝ። ሆኖም ለለውጥ
ሁልጊዜ አንድ ቅድመ ሁኔታ አለ። ያም የሚመራ ሀይል ነው። በማለት በሐሳቡ
ተስማምተን በየግል ተቃዋሚው ወደ አንድ የሚመጣበትን ለጠላት በር የሚዘጋበትን
መልካም ምኞት ተመኝተን ተለያየን። በእርግጥ ነው ለውጥ አይቀሬ ነው። አገዛዙ እንዴሜ
ማለቁን አመላካች ብቻ ሳይሆን ይህን ጠባብ ቡድን ያሳሰቡ ሁኔታወች መፈጠራቸውን

እየታዘብን ነው። ችግሩ ለውጥ መሪን ይፈልጋል። የ1966 ዓ.ም የለውጥ ቋያ በሕዝቡና
ለውጡን ባነሳሱ ሐይሎች ምኞት መሟላት አይደለመ የተጠናቀቀው። ያኔም መሪ
አልነበረውም። ደርግ ተንገዳግዶ በተዳከመበት ወቅት፤የአገሪቱን አንድነት እና መቀጠል
ከመልካም ለውጥ ጋር የሚፈልጉትና ሲታገሉ የቆዩት ተዳክመው፤ ይህ አሁን በስልጣን
ላይ ያለው ሐይልና የኤርትራን ክፍለ ሐገር ለመገንጠል ሲታገሉ የቆዩት ተጠናክረው፤
ያለምኞታቸውና ባላሰቡት ጎዳና ተጉዘው ተስፋን ሰብረው። አገርን በትነው ነው ስልጣን
የተቀመጡት። ያኔም የማደናገሪያ ዘመቻው እንደጦፈ ነበር። ተዋቸው ጊዜ እንስጣቸው
በማለት ነጻ የፕሮፖጋንዳ ስራ የሰሩት ከነሱ ጋር ያልነበሩና የሌሉ ናቸው። ዛሬም
በተመሳሳይ ቀጥሏል። ነገርን ነገር አንስቶብኝ እንጅ፤ የለውጥ እድልን ለመጠቆም ነበር
የሞከርሁት። ዛሬ አገራችን የለውጥ እርጉዝ ናት። በሰላም እንድትገላገል ልጆቿ በአንድ
ለአንድ መነሳት አለባቸው። የፖለቲካ ድርጅት መሪወች ይህን ታሪክ የሚሰሩበትን
ለሦስተኛ ጊዜ አግኝተዋል። አሁንም ሌላ ተረት መተረቱን ትተው በአንድ ይነሱ። የሌለ
ልዩነት ወይንም ቢኖርም መለስተኛ የሆነውን ወደጎን ያስቀምጡት። አገር ከደመኛ ጠላት
እጅ ከወጣች በኋላ ብዙ የሚሰራ አገራዊ የትብብር የእርቅና የስምምነት ሰፊ ተግባር አለ
ይጠብቃቸዋል። ልዩነትን በዴሞክራሲ አምናለሁ የሚል የሚፈታው እታገልለታለሁ
በሚለው ስርአት ነው። አሽሙርና የጎን ጠረባው ለጠላት እንጅ ለወገንና ለሀገር አይሆንም።
መቆም አለበት። ከታሪክ ተጠያቂነት መዳን ከመልካም ዜጋ የሚጠበቅ አገራዊ ግዴታ
ነው።
መተባበር ከመቸውም ጊዜ በላቀ አይኑን አፍጦ መጧል። ይህ የአንድ ዜጋ ምጽንታ ነው።
ሚሊዮኖች የሚጠይቁትም ይህንኑ ነው። የጠላት ስራን የሚሰሩትን ለማወቅ ወቅቱ አሁን
በመሆኑ። ተቃዋሚወች ወይ ተባበሩ አለዚያ ተሰባበሩ እንዳልል። ይህችን ወርቃማ የለውጥ
ጊዜ እንዳንስት ሰጋሁ።
የዜጎች ሚና
የኛ የዜጎች ሀላፊነትስ ምን መሆን አለበት? እንደሚታየኝ ጦር ያልፈታውን ወሬ ይፈታዋል
የሚል አባባል አለ። እርግጥ ነው። ፕሮፖጋንዳ አንዱ የውጊያ ቀጠና ለመሆን መጠራጠር
አይቻልም። እናም ከላይ አንድ ወዳጀ ደውሎ እንዳወጋኝ ሁሉ። የጠላትን የማደናገሪያ
ዘመቻ ተቀብሎ ሰው ማውራት የለበትም። ደግ ለማግኘት፤ ደግ መመኘት ይላሉ። እውነት
ነው። የምንወደውን ተቃዋሚ አሳብጠን፣ የምንጠላውን አኮስሠን ከማውራት እንቆጠብ።
ግለሰብ መሪወች የሞራልና የታሪክ ግዴታ አለባቸው። ይህን ታሪካዊ ገጠመኝ

እንዲጠቀሙበት፤ ልክ እንደ ሐያሏ አሜሪካ ፈጣሪወች። የአገራችን አባት እንዲባሉና፤
ስማቸው በወርቅ ቀለም ተከትቦ ከትውልድ ትውልድ እንዲኮራባቸው ማበረታታት የሁሉም
ዜጋ ግዴታ ነው። የግለሰብ ስም እያነሱ ስም ማጥፋት፤ በእርግጥም ለጠላት ተባባሪ
ከመሆን ውጭ፡ምን ሊፈይድ ይችላል?
እኔ ምን ላደርግ እችላለሁ ብለን ሁላችን ማሰብና፤ አገር የጋራ በመሆኗ፤ የምንችለውን
ትብብር ለሁሉም ይህን መንግስት ለሚጻረሩ ማድረጉ ቢያንስ ለመናገርም የሞራል
የበላይነቱን ይሰጠናል። ከቤት ሳንወጣ እከሌ እንዲህ ነው ብለን በቀጭኑ ሽቦ ብናወራ
ፋይዳ ቢስ ነው። ሁሉም እንዲነሳ፤ ሁሉም እንዲተባበር መለከቱን እንንፋ።
ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ!!!
ይህ ጊዜ ለአንባገነኖች መጨረሻ ይሆናል!!!
ሕዝብ ያቸንፋል!!!

