
    ፍትህ ከሌለ ሰላም የለም፣
   ፍትህ ከሌለ ትብብር የለም

 ከባጤሮ በለጠ

   በትላንትናው እለት ታህሳስ 15, 2010 (  ጃንዋሪ 6, 2018)     በዋልታ ኢንፎርሜሽን ድረገጽ እንደሰፈረው የኢህአዴግ
 “         ”አገዛዝ ለሚወስደው የለውጥ እርምጃ ግብ መምታት ህብረተሰቡ ከጎኑ እንዲቆም ጠይቋል .   በዚሁ መግለጫው ክህዝብ

            በተሰጠን አደራ መሰረት ይላል፣ ለህዝብ የገባነውን ቃል ኪዳን ተግባራዊ ለማድረግ በምናካሂደው የራስ ማሻሻያና
      ማጠናከሪያ ተግባር ህብረተሰቡ አብሮን እንዲቆም ሲል ተማጽኗል።

        የመግለጫውን የእንግሊዝኛ ቆጅ በዚህ በታች በሚታየው ድረገጽ ማንበብ ይቻላል።
 http://www.waltainfo.com/news/national?category=2

           አገዛዙ በየጊዜው ለሚወስደው እርምጃ ሁሉ ህዝብ እንዲተባበረኝ የሚል የትብብር ጥያቄ የሚመስል ማስፈራሪያ
          “  “  ማስንዘሩ የተለመደ መሆኑን ለምናውቅ ሁሉ አሁን ደግሞ አገዛዙ እወስደዋለሁ ለሚለው የለውጥ እርምጃ ህብረተሰቡ

             አብሮኝ ይቁም ሲል በርግጥ ለህዝብ የሚጠቅም እርምጃ ሊወስድ ስለሚችል ትብብር ሊደረግለት የሚገባው ነውን ወይስ
“   “           ቀልዱን ተው ብሎ ተጽእኖን መቀጠል ነው የሚገባው በሚለው ላይ የሚከተሉትን ሁለት ነጥቦች ላንሳ።

 በታህሳስ 12  ፣ 2010 (   በጃናዋሪ 3  ፣ 2018)         የኢህአዴግ አባል የሆኑት አራት ድርጅቶች በጋዜጠኞች ፊት ቀርበው
           እናደርገዋለን ያላሉት ለውጥ የለም። የተለያዩ የፖለቲካ ጥያቄወችን አንስተው እስካሁን በባለማድረጋችን ስህተተኛ ነን

         አሁን ደግሞ በሁሉም ጉዳይ ላይ ለውጥ ለማምጣት ተዘጋጅተናል ብለው ነበር።
            ከነዚህ ውስጥ የፖለቲካ አስረኞች መፈታትና የብሄራዊ መግባባት ጉዳይ ትኩረት ከተሰጣቸው ጉዳዮች ውስጥ ናቸው።
            በዚህ አንጻር ጠቅላይ ሚኒስቴሩ አቶ ሐይለማርአም ደሳለኝ በሀገሪቱ ውስጥ የሚገኙ የፖለቲካ እስረኞችን እንፈታለን

           እንዲያውም ማአከላዊ እስር ቤትንም ወደ ሚዩዝየምነት እንቀይራለን ብለው ተናግረዋል። ይህ የሚያጓጓ ነው።
               “ የሚገርመው ግን ይህን በተናገሩ በአንድ ሰአት ውስጥ አገዛዙ ቃሉን ቀይሮ ግራ በሚያጋባ አነጋገር አንድ ጊዜ ጠቅላይ

   ”   “    ”    ሚኒስቴሩ የተናገሩት በትክክል አልተተረጎመም ሌላ ጊዜ ፓለቲከኛ እስረኞችን ማለታችን ነው ፤ ሌላ ጊዜ ሁሉንም
            ማለታችን አይደለም፣ ወዘተ ወዘተ እያሉ ቃላቸውን ማጠፍ ጀመሩ። መቼ ነው መፍታት የምትጀምሩት ለሚለውም

      ደግሞ ምንም ፍንጭ ሊሰጡ ፈቃረኛ አልሆኑም ።
            ይህ በግልጥ የሚያሳየው አገዛዙ የሚናገረው የህዝብን ስሜት ለማባበል እንጂ በርግጥም የፖለቲካ እስረኞችን መፋታቱ

            ከልብ ታምኖበትና በትክክል ተወስኖ እንዳልሆነ ነው። ቃልና ተግባር በዚህ ሁኔታ ሳይጣጣሙ ሲቀሩ መተማመንን
   ለመገንባት እጅግ አስቸጋሪ ነው።

     “     “      ይህ እየሆነ ባለበት ሁኔታ ህዝብን ትብብር አድርጉልኝ ከጎኔ ቁሙ ማለት ደግሞ የህዝብን ጉዳት፣ ህዝብ እስካሁን
           በደረሰበት ግፍ ምን ያህል እነደተማረረና ለነጻነቱ መረቻቻት ያለውን ቆራጥነት በትክክል አለመረዳት ነው።

 ባለፉት 27            አመታት እንዳየነው ከሰባአዊ መብትና ዴሚክራሲያዊ መብት መከበር ጋር በተያያዘ አገዛዙ የሚናገረውና
            የሚሰራው ተፃራሪ እንደሆኑ ሁሉ አሁንም በጋዜጠኖች ፊት ቀርበው ጠቅላይ ሚኒስቴሩ እናደርገዋለን በማለት የተናገሩትና

      በተግባር የሚያርጉት ግን የማይጣታሙ እንደሆነ መቀጠሉን ነው።
               እጅግ የሚገርመው ደግሞ አቶ ለማ መገርስ ከላይ የተጠቀሰው ቃል ከተነገሩ በሓላ አስር ሽህ እስረኞችን ከኦሮሚያ ክልል
   እስር ቤቶች የፈቱ (      ወይም በቀናት ውስጥ የሚፈቱ )        ሲሆን የፌደራል መንግስቱ የአማራ ትግራይና የደቡብ ክልለ

      ባለስልጣኖች ተመሳሳይ የእስረኛ ፍች ለማካሄድ ለምን አቃታቸው?      ይህ ሁላችንም ልንጠይቀው የሚገባው ጥያቄ ነው።
             ፋላጎቱና ቅንነቱ ካለ የሚፈለገውን የእስረኞች መፈታት እውን ማድረግ እጅግ ቀላል ተግባር ነው። ጥያቄው ኢህአዴግ
     ፍላጎቱና ቅንነቱ አለው ወይ የሚለው ነው።

          ከዚህ በመቀጠል እጅግ የሚገርመው የኢህአዴግ ባለስልጣናት የፖለተከ እስረኞች እንዲፈቱ የምናደርገው በሀገራችን
        “   ”   ውስጥ ብሄራዊ መግባባትን እውን ለማድረግና የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋት ባደረግነው ጥልቅ ውሳኔ ነው ብለው



       “    ‹‹ ››  በተናገሩ በሁለተኛው ቀን በኢትዮጵያን ሪፖርተር ጋዜጣ እንደተገለጠው የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ቄሮ ተብሎ
     “  ”     በሚጠራው የኦሮሞ ወጣቶች እንቅስቃሴ ላይ ጥልቅ ምርመራ መጀመሩን ሪፖርተር ያገኛቸው መረጃዎች

‹‹ ››           አመለከቱ፡፡ ቄሮ በሚል ስያሜ የሚታወቅ የኦሮሞ ወጣቶች ህቡዕ እንቅስቃሴ በምሥራቅ ሐረርጌ መንሰራፋቱን፣
          በአካባቢው የመንግሥት መዋቅርን ተልዕኮ የመንጠቅ አዝማሚያ የያዘ እንቅስቃሴ ማከናወን ከጀመረ ወራት

  ”  መቆጠራቸውን ምንጮች ገልጸዋል ፡ http://www.ethiopianreporter.com/article/6321
    ታዲያ ይህ ምን ማለት ነው?          ይህ እርምጃ ከብሄራዊ መግባባትና የፖለቲካ ምህዳሩን ከማስፋት ጋር እንዴት ይጣጣማል

 ነው ጥያቄው?
             ብሄራዊ መግባባት የሚደረገው ከተቃዋሚ ጋር ፣ እምቢ አልገዛም የስርአቱን ፖሊሲወች እቃወማለሁ ከሚሉት ጋር እንጂ
  “  ”     ከስርአቱ ደጋፊወችና አጋር ፓርቲወች ጋር አይደለም። ይህ አካሄድ (    ከታማኞች ጋር ብቻ ማውራት)  ባለፉት አመታት
   ተሞክሮ ውጤት እንዳላስገኘ ይታወቃል።
           ብሄራዊ መግባባት ከተፈለገ ከተቃዋሚው ጋር ሁሉ መሆን ይኖርበታል። ይህ ደግሞ በህጋዊነት የሚንቀሳቀሱት

        ተቃዋሚወች ብቻ ሳይሆን ህጋዊነት የሌላቸውንም የሚያካትት ሂደት መሆን ይገባዋል።
            ይህን ለማድረግ ደግሞ መደረግ የሚገባው የመጀመሪያ እርምጃ የእርቅ እጅን መዘርጋት፣ከሁሉም ጋር ውይይት ለማድረግ

          መጋበዝና ሁሉም ተቃዋሚወች ለውይይት ቢቀርቡ ምንም አደጋ እንደማይደርስባቸው ማረጋገጫ መስጠት እንጂ
“  ”            ምርመራ ማካሄድ ማለትም ለመማጥቃት መዘጋጀት ወዘተ መሆን የለበትም። በቄሮም ላይ ሆነ በፋኖ ላይ ዘመቻ

 መቆም ይኖርበታል
           የዚህ አይነቱ ተግባር የሚያበረታታው ብሄራዊ መግባባትን ሳይሆን አለማተማመንን ነው ። የሚያሰከትለውም የተካረረ
       ቅራኔና ግጭትን አጥፊና ጠፊነትን እንጂ የቅራኔ መርገብን አይሆንም።

            በዚህ አኳያ ሲታይም አገዛዙ ስለብሄራዊ መግባባት የገባውን ቃል አጥፏል ወይም አልጠበቀም ማለት ነው።
              ይህ እግዲህ በሶስት ቀን ውስጥ የታዘብነው እውነታ ነው። ይህ ታዲያ ህዝብ እንኳንስ ለስርአቱ ትብብር ማሳየት

        አይደለም ትግሉን ለደቂቃም ቢሆን ማቀዝቀዝ እንደሌለበት የሚያሳይ ማሳሰቢያ ነው።
               በሶስት ቀን ውስጥ ሁለቱን ዋና ዋና ቃሎቹን ያጠፈ መንግስት ባንድና ሁለት ሳምንት ውስጥ ምን እነደሚያደርግ መገመት

ይቻላል።
  ባጠቃላይ አገዛዙ ለ 27           አመታት እንዳደረገው ሁሉ ቃሉን የማይጠብቅ ሆኖ ሲገኝ የሚከተለው የድሮ ተማሪወች
 እንደሚሉት

"       ትግል ነው ትግል ነው ትግለ ነው መፍትሄው
   ነጻነት እሰኪያገኝ ወዛደር/  ላብአደር ገበሬው"

      እያሉ ትግሉን አበክሮ መቀጠል እንጂ መተባባር አይሆንም።
     ስለዚህ ኢህአዴግ ሆይ በጊዜ እወቅበት።

        ፍትህ ከሌለ ሰላም የለም፣ ፍትህ ከሌለ ትብብር የለም
(NO JUSTICE NO PEACE; NO JUSTICE NO COOPERATION)    ከሚለው ብሂል ብዙ መማር
ይገባል


