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ህገ መንግሥቱና የቋንቋና የዘር ፌደራሊዝም በጥገናዊ ለውጥ ሊቀጥል ነው?
ማብቂያ የሌለው የአማራው ሰቆቃ
እንደሚታወቀው ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስቴር ዶ|ር አቢይ የሚመራው የአራቱ የዘር ድርጅቶች ጥምረት ኢሕአዴግ
ከሌሎች የዘር ድርጅቶች ጋር በመሆን፣በ1983ዓም በእነመለስ ዜናዊ የትግሬ ነፃ አውጭ ግንባር(ትነግ) አቀነባባሪነትና
በእነሌንጮ ለታ የኦሮሞ ነፃ አውጭ ግንባር (ኦነግ)ተባባሪነትና አርቃቂነት፣ገንጣዩን አንቀፅ 39ኝን “ህጋዊ ሽፋን”
ሰጥቶ በማካተት፣አማራውን በማግለልና ሌሎቹን ወገኖች እንደመናጆ በመጠቀም፣ የኢትዮጵያን አንድነት አጥፍቶ
በዘጠኝ(9) ዘርና ቋንቋን መሠረት ባደረጉ የዘር ክልሎች በመተካት፣ዛሬ በተግባር ላይ የሚታየውን ከፋፋይ ህገ
መንግሥት ማፅደቁ ይታወሳል።
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ዶክተር አቢይ በአገርም ሆነ በውጭም ያደረጋቸው ማራኪ መሳይ ንግግሮችና አንዳንድ ጥገናዊ
ለውጦች ሌላው ቀርቶ ለ27ዓመታት፣የትነግ|ኢሕአዴግን የጭቆና አገዛዝ በመቃወም ብዙ ወገኖቻችን ተሠውተው
የተቀጣጠለው የሕዝብ ዕምቢተኝነት የትግል ማዕበል ጠንክሮ ነፍሰገዳዩ አገዛዝ ሊወድቅ ሲንገዳገድ፣ “ተቃዋሚ
ነኝ” ይል የነበረው የህብረተሰብ ክፍል ያላንዳች ቅድመ ሁኔታ እጅ ሠጥቶ፣ዶክተር አቢይና መሰሎቹ የጀመሩትን
መንገድ ደግፎ ተነሳ።
ከፊሉ!የዘርና የቋንቋን ክልላዊ አካሄድና ህገ መንግሥቱን፣ በአገራዊና በሕዝባዊ አንድነት ላይ በሚፀድቅ ህገ
መንግሥት ሊተካ ይችል ይሆናል። ሕዝቡም ለአንዴየም ለመጨረሻም አንድነቱንና አብሮነቱን ይጎናፀፍ ይሆናል
በሚል ጥርጣሬን ባዘለ ተስፋ ላይ ተንጠልጥሎ ይመስላል ድጋፉን የሠጠው።ከፊሉ ደግሞ አንፃራዊ ሠላም ብልጭ
ካለ የቆምኩለትን ትግል ከሕዝቤ ጋር ወደፊት አራምዳለሁ በሚል ተስፋ ይመስላል።የተወሰነው ቡድን ደግሞ
ትግሉ ጠንክሮ ነፍሰገዳዩ ትነግ|ኢሕአዴግ ሊወድቅ ሲንገዳገድ፣በአቢይ በኩል ነፍስ እንዲዘራና ሠቆቃችን
እንዲራዘም ሆነ።ትግሉ ላይ ውሀ ተቸለሰበት፣ትግሉ መከነ ይላል።
ቀኝም ነፈሰ ግራ ዛሬም ዶክተር አቢይ! በአዋሳው ጉባኤ ላይ ፍቅርን፣ሠላምን፣እርቅን፣ኢትዮጵያዊነትንና የኢትዮጵያ
አንድነትን፣አብሮነትን፣መደመርን ዘርንና ሀይማኖትን መሰረት ሳናደርግ ተሳስበንና ተፈቃቅረን ሥለመኖር፣ዜጎች
በነፃነት ከቦታ ወደቦታ ተንቀሳቅሰው ሀብት ሥለማፍራት መብት፣ ሀገራዊ አንድነታችንን ሥለማጠናከር ወዘተ
ውብና ወርቃማ ንግግሮች ልብ በሚነካ መንገድ አሳምሮ ሲያቀርበው፣
ብዙዎቹ የአዋሳ ጉባኤተኞች ብቻ ሳይሆኑ ቀደም ሲል ድጋፉን በሰላማዊ ሰልፍ ጭምር የገለፀው ሕዝብም
ሳይማረኩበት እንዳልቀሩ እገምታለሁ።
ይህንን ንግግሩን ከሰማሁ በኋላ፣ይህ በሽዎች የሚቆጠር ሕዝብ፣ንግግሩን እኔ እንደገባኝ በትክክል አድምጦ
ተረድቶታል? ወይስ ገብቶት ዝም ብሎ መቀበልን ባህሉ አድርጓል? ወይስ የ27ዓመቱ “ያፍዝ አደንግዝ” ዛሬም
ቀጥሏል? የሚሉ ጥያቄዎችን አጭሮብኛል።
ምክንያቱም ከላይ እንደገለፅኩት ከ1983ዓም ጀምሮ የኢትዮጵያን ሀገራዊና ሕዝባዊ አንድነት ያፈረሰውን፣ዛሬ ድረስ
በህይወት ያለውን “ዘርንና ቋንቋን መሠረት ያደረገውን እሥከዛሬዋ ዕለት ድረስ የሚያባላንን ህገ መንግሥት
ተብዬውን፣ የዘርና የቋንቋ አከላለልን ጨምሮ፣ሥለመቀየርና በሌላ ሥለመተካት አንድም ቦታ ሳያነሳው ማለፉ ነው።
ታዲያ ይህ እንዲህ ከሆነ፣ እንዲህ ዓይነት ጉባኤ ከዘር አባዜ ለመውጣት ካልተነሳ ለምን ሊፈይድ ተደረገ ያሠኛል።
የዶክተር አቢይ አካሄድ ((ሀ)ሁለት እግር አለኝ ብሎ ሁለት ዛፍ ላይ ለመውጣት መሞከር ይሁን፣ወይም (ለ)
“የመንታ እናት ተንጋላ ሞተች” አይነት አካሄድ፣ይታይበታል። በእኔ አመለካከት፣
ሁለቱ ነፃ አውጭዎች የትነግ(ወያኔ) እና ኦነግና መሰሎቹ ብዙውን መሬት ጭምር በመውሰድ ለራሳቸው
በሚጠቅማቸው መንገድ የከፋፈሏትን አገር፣ዘርና ቋንቋ ህገ መንግሥት አለመንካት፣ሁለቱን ትነግና ኦነግን መሰሎቹን
ላለማስቀየም ይመስላል።
አለበለዚያም ዶክተር አቢይ በአንድ ስብሰባ ላይ “ህገ መንግሥቱ ባይቀየር እመርጣለሁ ወይም ደስ ይለኛል”ያለውን
ሳስታውስ፣ራሱ ዶክተር አቢይ የዘሩን ህገ መንግሥት ሥለሚያምንበት ሳይነካካ እንደታቀፍን እንድንቀጥል
የሚፈልግ ይመስላል።
ከዚሁ ጋር ተያይዞ ደግሞ አሜሪካ ላይ እንደተናገረው”ኢሕአዴግን አዳከመ ይሉኛል፣ኢሕአዴግ ግን እንደአሁን
ተጠናክሮ አያውቅም” ማለቱን ሳስታውስ የአንድነት ኃይሉንና የአማራውን ድጋፍ ሥለሚፈልገው፣ይህንን

ላለማጣትና ተቃውሞም እንዳይኖር ፖለቲካ በመጫወት አዘናግቶ ለማሥከተል መጣር ከሆነ ደግሞ ዛሬ ድጋፉን
የቸረው ህብረተሰብ ሲነቃ ጥሎት እንደሚሄድ አልጠራጠርም።
ይህ ዛሬ የሚታየው ከመናገር ያላለፈ፣ጥገናዊ ለውጥ በኢትዮጵያዊነትና በኢትዮጵያ አንድነት ወርቃማ ንግግሮች
መታጀቡ እንዳለ ሆኖ፣አማራው የተገለለበትን፣ “በኢትዮጵያ አንድነት መቃብር ላይ የተሸነሸኑትን የዘር ክልሎችና
የዘር ህገ መንግሥት ተብየዎቹን ሳይሸራረፉ በአንድነት ሥም በሚደረጉ ንግግሮች ብቻ ለማስቀጠልና የነበሩትን
የሕዝብ እንቅስቃሴዎች ለማዳፈን ታስቦ ከሆነ ምንጊዜም ተቀባይነት የለውም።
ሥለዚህ ዶክተር አቢይ ከልብህ በዘር እንደማታምን የምታረጋግጥልን ፣የምትደጋግማቸው ፍቅር፣ሠላም፣መደመር፣
ኢትዮጵያዊነትና የኢትዮጵያ አንድነት ወዘተ ውብ ቃላት ዕውን የሚሆኑት ከሁሉ በፊት በ1983ዓም “የኢትዮጵያን
አንድነት አፍርሰው፣ ትነግና ኦነግ የጫኑብንን ዛሬ ድረስ በህይወት ያለውን “ዘርንና ቋንቋን መሠረት ያደረገው ህገ
መንግሥት ከዘርና ቋንቋ ክልሎች ጭምር ፈርሶ፣ በኢትዮጵያ አንድነት ላይ የተዋቀረ ፣ከዘርና ከቋንቋ ነፃ የሆነ
በጥልቀት ተጠንቶ ለአሥተዳደር የሚመች፣ሕዝብን ከሕዝብ የሚያቀራርቡና የሚያስማሙ፣እኩልነትንም
የሚያሟሉ፣የአካባቢያዊም ሆነ ሌላ ዓይነት ፌደራሊዝምን ባካተተ ህገ መንግሥት እንዲተካ እና የጥገናዊ ሳይሆን
የሥር ነቀል ለውጥ እንዲመጣ ከጣርክ ብቻ ነው የምናምንህና ሙሉ ድጋፋችንን የምናጎናፅፍህ።
ዛሬ ግን ከቃላት በሥተቀር የተጨበጠ ነገር ሳይኖር መደገፍ ግን ነገ ማጣፊያው ይቸግራል።
ይህ ነው የችግሮቻችን ሁሉ መነሻና መድረሻ።ዕውነታው ይህ ሆኖ ሳለ፣ዶክተር አቢይም ሆኑ የአዋሳው ተሰብሳቢዎች!
የዘርና የቋንቋ ህገ መንግሥት ሲያባላን እንደኖረ ዛሬም እያወቁ፣ ከዕውነታው ለመሸሽ ዙሪያ ጥምጥም በመሄድ
ችግሩን እንፈታዋለን ብለው ማሰባቸው፣የዘር ክልልን የሙጥኝ የማለት በሽታ ከመሆን አያልፍም።የሕዝቡን የሥቃይ
ዘመንም ከማራዘም ውጭ መሠረታዊውን ችግር አይፈታውም።
ከላይ እንዳልኩት የዘር ክልልና የዘር ህገ መንግሥት ሙሉ በሙሉ ፈርሶ በሌላ እሥካልተተካ ድረስ፣
(1)እሥከዛሬ ህዝብን ከህዝብ እያጋድሉንና እያፈናቀሉን የሚገኙት የይገባኛል ጥያቄዎች ይቀጥላሉ።ዶክተር አቢይም
“አንታገሥም” እያለ መፎከሩን ይቀጥላል።ግን ሕዝቡ እንደገና ለማያባራ ሠቆቃ ይዳረጋል ማለት ነው።
(2)አንድ ቦታ እሳቱ ቢበርድ፣ሌላ ቦታ እየተቀጣጠለና ሁኔታው እያገረሸ ”የኔ ፣የአንተ” በሚሉ የዘር ክልል አባዜዎች
በመወጠር መገዳደሉንና መፈናቀሉን ለማስቆም ዶክተር አቢይ እሥከዛሬ እንዳየነው አቅመቢስ ነው።
(3)የኢትዮጵያ ሕዝብ በገዛ አገሩ በኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ እንደልቡ ተንቀሳቅሶ በየትናውም አካባቢ የመሥራትና
የመኖር ብሎም የመናገር መብቱ የግለሰብ ነፃነቱ መከበር፣ሽህ ጊዜ አቢይ ቢናገርም ወሳኙ የዘር ህገ መንግሥት
ተብዬው እንጅ አቢይ አይደለም።ይህ ለማንኛችንም ግልፅ መሆን አለበት።
ማሳሰቢያ!
የአዋሳው ሥብሰባ ህገ መንግሥቱንና የዘር ክልሎችን ለመቀየር ፍንጭ ካላሳየና ለወደፊት የመቀየር እጣ ፈንታው
የደበዘዘ ከሆነ፣ ያለፈው አልፏል ከእንግዲህ አማራው ሲሰቃይበት ለኖረው የዘር ህገ መንግሥት ተብዬው ተገዥ
መሆን አይጠበቅበትም።
አማራው ባልተሳተፈበት በ1983ዓም ኮንፈረንስ አማራውን አጣብቂኝ ውስጥ አሥገብተው ርስት አልባና ተባራሪ
ያደረጉት፣”የኢትዮጵያ አንድነት” የሚለውን ቃል የሚጠሉት፣ከአቢይም ያፈነገጡ የሚመሥሉት፣ የዝሆኑን ድርሻ
መሬቶች የወሰዱት ትነግና ኦነግ ዛሬም ድረስ አንድነቱን አይቀበሉም።ከተቀበሉ ግን የሠረቋቸው መሬቶች
ወደባለቤቶቹ ይመለሳሉ።ለዚህም ነው ዛሬም ድረስ በአማራ ላይ ግድያ ከመፈፀምም አልፈው በጠቅላላ በአገሪቱ
ውስጥ ቀውስ የፈጠሩት።
እንደሚታወቀው የአማራው ሕዝብ፣ የደቡብ ሕዝብ እና በአጠቃላይ “ተደባልቀናል ኢትዮጵያዊነትና የኢትዮጵያ
አንድነት”የሚለው ሕዝብ፣የትግሬውንና የኦሮሞውን ተገንጣይ ቡድኖች፣ እጅግ በብዙ እጥፍ እንደሚበልጥ ለዶክተር
አቢይ የድጋፍ ሠልፍ ይዞ በወጣው “አረንጓዴ ቢጫ ቀይ”ሠንደቅ ዓላማ ግልፅ ሆኖለታል። ዕውነታው ይህ ሆኖ
ሳለ፣ዶክተር አቢይ ግን ተንኮል የሚሸርቡበትን፣ ባለመሳሪያዎቹንና ተገንጣዮቹን የመረጠ ይመስላል።
ምንም ተባለ ምን ወደዋናው መፍትሄ ልምጣ! “ይህች ዓለም የምታጅበው ጉልበት ያለውን ብቻ እንደሆነ ተረድተን”
አሁን የጀመርነውን መሰባሰብ ይበልጥ በማጠናከር፣ያልሞከርነው የትግል አካሄድ ካለ በመቃኘት፣የድርሻችንን
ለማግኘት በተለያዩ የትግል መንገዶችና ዘዴዎች ተጠናክረን መብታችንን በእጃችን ማድረግ የግድ ነው።

አያሌው ፈንቴ

