የጎሬላ ፋይተሩ ዶክተር ስርዓተ ቀብር!
በአዲስ ተስፋ
የሌባ አይነደረቅ ልብ ያወልቅ ይላል የአገሬ ሰው ተመዝዞ በማያልቀው መሳሌያዊ አነጋገሩ። የቤት ስራችን በዛና
ነገሮችን ሁሉ የምንተነፍስበት ቅደም ተከተል ራሱ ተምታታብን። የአዲስ አበባ ጉዳይ፣ የኦዴፓ ጫፍ የወጣ
ጎሰኝነት፣ የጠቅላይ ሚኒስቴሩ የተምታታ መግለጫ፣ የዜጎች ከየ ክልሉ መፈናቀል፣ የሚመዘገቡ ፓርቲዎች ብዛት፣
የደቡብ ክልል መፈረካከስና የአዲስ አበባ መስተዳደር ሙሉ በሙሉ በሚባል መልኩ በጎሰኞች መያዙ ሁሉም
አንገብጋቢ ወቅታዊ ሁኔታወች ናቸው። ጸሃፊዎች፣ የታሪክ ባለሙያዎች፣ ተመራማሪዎችና ፖለቲከኞች
በእያንዳንዱ ጉዳይ የየበኩላቸውን አስተያየት በመስጠት ላይ በሚገኙበት በዚህ ጊዜ ለውጥ መጣ ብሎ
ያለምንም መጠራጠር ሆ ብሎ ከጠቅላይ ሚኒስቴሩ ጋር የተባበረው የአገራችን ህዝብ ተስፋው በውሃ ላይ የወደቀ
ኩበት ሆኖበታል። በዚህ ጉዳይ ብዙ ብዙ ማለት ቢቻልም ለዛሬ መጀመሪያ ወደ ጠቀስኳት ምሳሌያዊ አነጋገር
ልመለስና ላነሳው ወደፈለግሁት ርዕሰ ጉዳይ ልግባ። ጅራፍ ራሱ ገርፎ ራሱ ይጮሃል የሚባል አባባልም አለ።
አንድ
ግንቦት ሰባት ወደ ሃገር መግባቱን ምክንያት በማድረግ መላ አገር ወዳዱ ሁሉ ሆ ብሎ በመውጣት ባንዲራውን
በማዉለብለብ ለዘመናት ለሃገሩ ያለውን ፍቅሩ ለመግለጽ በአዲስ አበባ ጎዳናዎች ግልብጥ ብሎ መውጣቱ
ይታወሳል። ያ ምክንያት ነበረ። በመሰረቱ ግንቦት ሰባት ታገለለኝ አለኝታየ ነው ለማለት አልነበረም። አብዛኛው
የአገራችን ወጣቶችም ሆኑ መላው አገር ወዳድ ግንቦት ሰባት አስመሳይና ጸረ ኢትዮጵያ እንደሆነ ያውቃል።
ቢሆንም የሚነግደው በባንዲራውና በዜግነት ፖለቲካ ስም ስለሆነ አጋጣሚውን በመጠቀም ለሃገሩ ያለውን ፍቅር
ለመግለጥ የግንቦት ሰባትን መሰሪያዊ አላማ ማፍተልተል አልፈለገም። ስለዚህም የአዲስ አበባ መንገዶች የአገር
ፍቅርን በሚያስተጋቡ መፎክሮችና በባንዲራ ተንቆጥቁጣ ዋለች። ይህንን የማይወዱትና ጎሰኝነት ናላቸውን
ያዞራቸው ባለጊዜዎች የአዲስ አበባን ወጣት ወደ እስርቤት አጋዙት። ምንም ምክንያት አልነበራቸውም። ወጣቱም
አንዲት ወንጀል አልሰራም። ይህ ሲሆን የግንቦት ሰባት መሪዎች ነን የሚሉት እነ ዶክተር ብርሃኑ አንዲት
ቃል ለመተንፈስ አልሞከሩም። እኛን ለመቀበል ተገልብጦ ወጣ የሚሉት ወጣት ሲታፈስ ዶክተሩ ዝምታን
የመረጡበት ምክንያት አመንክዮ የለውም።
ሁለት
ጃዋር መሃመድና ኦነግ በመጣመር በሻሸመኔ ሰዉን ያለሃጢያቱ በቡድን ዘቅዝቀው ሲሰቅሉ ፣ በወለጋ በርካታ
ዜጎችን ሲገድሉ፣ በርካታ ባንኮችን ሲዘርፉ፣ በዚህ አገር ያለው መንግስት ሁለት ነው በማለት ጀዋር ሲናገር፣ ዜጎች
ካላቸው ብቻ ሳይሆን ከሚበሉት ቀንሰው በመቆጠብ የጎኔ ማረፊያ አገኛለሁ ብለው በተስፋ ሲጠባበቁት
የነበረው የጋራ መኖሪያ ህንጻ እጣ ደርሷቸው ለምግባት ሲያቅዱ ማፍያ ቡድኑ እኔ በህይወት እያለሁ ደሜ
ሳይፈስስ ማንም እዚህ መግባት አይችልም ብሎ ሲዝት፣ አዲስ አበባ የባለቤትነት ጥያቄ ሲቀርብባት ዶክተር
ብርሃኑ ጃዋርንና ኦነግን በህግ እንጠይቃለን ማለት ቀርቶ ድርጊቱን የሚያወግዝ አንዲት ቃል
አልተነፈሱም ነበር።
ሶስት
ጠቅላይ ሚኒስቴሩ የአዲስ አበባን ባለ አደራ ምክርቤት መስራችና የመብት ተሟጋች እስክንድር ነጋ ላይ በቁጣና
በሚያሸማቅቅ መልኩ ጦርነት እንገጥማለን በማለት በትእቢትና በማን አለብኝነት ሲናገሩ ራሳቸውን ዶክተር
ብርሃኑን እኛ ምህረት ባናደርግላቸው ኖሮ ድርጅታቸው ሽብርተኛ የተባለ እርሳቸውም የሞት ፍርድ
የተፈረደባቸው ነበሩ ዛሬ እኛን ለውጥ አላመጡም ብለው አፋቸውን ሲከፍቱ ትንሽ አይሰቀጥጣቸውም በማለት
በአደባባይ ሲያዋርዷቸው ዶክተር ብትርሃኑ ቃል የመተንፈስ ድፍረት አልነበራቸውም።ይባስ ብሎ ዛሬ
ለዘመናት ሲያንቋሽሻቸው የነበረው የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ቃለ ምልልስ ሲያደርጋቸው እነ ታከለ ኡማን
ጻድቅ እስክንድር ነጋን ደግሞ ሃጥዕ አድርገው ቁጪ አሉ። ሰዉየው የለየላቸው አምታች እንደሆኑ ቢታወቅም

በዚህ ደረጃ የወረድ አስተሳሰብ ያራምዳሉ ተብሎ ግን አይጠበቅም ነበር። ይህ ሁሉ ሲሆን በጎሰኞችና
በዘረኞች ላይ እንኳንስ በህግ እንጠይቃለን ሊሉ ቃል እንዳላወጡ የኢትዮጵያ ህዝብ ያውቃል።

አራት

የባህርዳር ወጣቶች ቆየት ብሎ እንደተገለጸው ደግሞ በማይሆን ተስፋ የኤርትራን በረሃዎችና ከወያኔ የጸጥታና
የደህንነት ሃይል ጋር ሲተናነቁ የነበሩ ጥቂት ወታደሮች ዶክተር ብርሃኑ ባህርዳር ላይ ህዝብ ያወያያሉ የሚል ወሬ
በመስማታቸውና መሰሪ ር አላማቸውን ስለሚያዉቁ ግልጽ በሆነ መልእክት ‘’ ግንቦት ሰባት የአማራ ህዝብ
ጠላት ነው ፤ መላው የኢትዮጵያ ነገዶች በጎሳቸው ሲደራጁ አማራውን ሆን ብለው በኢትዮጵያዊነት ሽፋን
እንዳይደራጅ የሚከለክል ነው ‘’ በማለት ተቃውሟቸውን በአደባባይ ገለጹ። ዶክተር ብርሃኑ በተላላኪያቸው
ያዘጋጁት ውይይትም ተስተጓጎለ በሚል ‘’ የባህርዳር ወጣቶችን ወሮ በሎች ‘’ሲሉ ማእረግ ሰጧቸው። ይህ
አልበቃ ብሏቸው ደግሞ በህግ እንጠይቃለን ሲሉ አስፈራሩ። አይኑን በጨው የታጠበን ሰው ምን ማድረግ
ይቻላል ። እንደ እውነቱ ከሆነ ዶክተር ብርሃኑ ለአማራ ህዝብ ንቀት ብቻ ሳይሆን ከፍተኛ ጥላቻም እንዳላቸው
ያስገነዘቡበት ማንነታቸውም በግልጽ የወጣበት ድርጊት ነው።
አምስት
ከአርባ በላይ የሚሆኑ ምሁራንና በውጭ አገር የሚኖሩ ታዋቂ ሰዎች የመብት ተሟጋቹን እስክንድር ነጋን
በመደገፍ በአዲስ አበባ ስለተፈጠረው የፖለቲካ ቀውስ መድሃኒቱ የባላደራ ምክርቤቱ አቋምና ውሳኔ ነው
በማለት ለጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ በእስክንድር ላይ የሚደረገው ማንኛውም ዛቻ እንዲቆምና ጥበቃም
እንዲደረግለት ከማሳሰብ ጋር ስጋታቸውን ገልጸው ድብዳቤ ጽፈዋል። እጅግ በጣም አስደሳችና ሃላፊነት
የተሞላበት እንቅስቃሴ ነው። ዶክተር ብርሃኑ ሰው ቢሆኑ ኖሮ በእውነትም ስለዜግነት ፖለቲካ
ከልባቸው ቢያስቡ ኖሮ ይህንን ሃሳብ ማቅረብም ማስተባበርም የሚገባቸው እርሳቸው ነበሩ። ለነገሩ
ሁለት ሰናሪዮዎች በዶክተሩ ዙሪያ አሉ። አንደኛው ቀጣዩ የአዲስ አበባ ከንቲባ እንዲሆኑ ተስፋ ተገብቶላቸዋል
ከዚህም የተነሳ ውሏቸውና ምሽታቸው ጠቅላይ ሚኒስቴር ቢሮ እንዲሁም አቶ ለማ ቤተመንግስት ሆኗል
ከሚባለው ወሬ እውነትነት ጋር የእስክንድር እንቅስቃሴ እቅዱን ሁሉ አፈር እድሜ ያበላዋል የሚል ሲሆን
ሁለተኛው ደግሞ በአዲስ አበባ ከንቲባነት እጩነታቸው ዙሪያ አዴፓ አልተስማማም መባሉ አንገብግቧቸዋል
ይባላል። ለማንኛውም ሰዉየው የስልጣን ጥማት ያነወዛቸው ናቸው። በመሰረቱ ከጥቂት ወራት በፊት እኔ
ማማከር እንጂ ስልጣን አልፈልግም ብለው ነበር። ዶክተር ብርሃኑ በአማራ ወጣቶች ላይም ሆነ በአዲስ አበባ ባለ
አደራ ምክርቤት ላይ በሰጡት አስተያየት ራስዎን በራስዎ እንደገደሉ ተረድተው በቃ ፖለቲካውን ይተውት።
አበቃሁ።
መጋቢት 2011 ዓም

