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    የAንድነት ትግሉ ፈር Eንዳይስት/ፈር Eንዳይለቅ !!  
 
ከገረመው ሃይሉ( ካርቱም ሱዳን ) 
 
የጥቅምት 1998ቱን ህዝባዊና ሰላማዊ Aመጽን ወያኔ ከጨፈለቀና የቅንጅት 
መሪዎችን ካሰረ በኋላ ትግሉ ከመዳከም Aልፎ Aቅጣጫውን ስቷል። ወያኔ ባደረሰው 
ፋሺስታዊ ጭፍጨፋ የተነሳ ቁጭትና Eልህን Aጭሮ የትግል ስልትን Aርቅቆ 
ይበልጥ ለህዝባዊ መነሳሳት መስራት በሚገባ ወቅት የተቃውሞው ጎራ ተዳክሟል። 
ተከፋፍሏል። ውዥንብር ውስጥ ገብቷል። ጠላትና ወዳጁን መለየት Eስኪሳነው ድርስ 
ዝብርቅርቁ ወጥቷል። ከምንግዜውም ይበልጥ Aንድነትና ትብብር በሚያስፈግልበት 
ወቅት ክፍፍልና ውስጣዊ ሽኩቻ ሰፍኗል። በተለይ በቅንጅት ውስጥ። ተቃዋሚው 
ለAድርባዮችና Aሻግረው የነገዋን Iትዮጵያ ማየት ለማይችሉ ራEይ Aልባዎችና 
Aስመሳይ ታጋዮች በሩን ከፍቷል። ድል ገና ሩቅ ብትሆንም የድል Aጥቢያ 
Aርበኞች በዝተዋል። Aንዳዶች ደግሞ ከAንዱ የትግል ስልት ወደሌላው ቀኝ 
ኋላዙረዋል። የትግል ስልት የመርህ ጉዳይ መሆኑ ቀርቶ ባወጣ ያውጣውና Eስዎም 
ይሞክሩት Aይነት Aድርገውታል። ችግሩ የትግል ስልት መቀያየሩ ላይ ሳይሆን 
Eነዚህ ቀኝ ኋላ የዞሩ ወገኖች ራሳቸውን  ከIትዮጵያ መሰረታዊ ጠላቶ Iትዮጵያን 
የሚያድን Eገዛ የመሻታቸው  Aጠያያቂነት ላይ ነው።  
 
ትግሉ Aቅጣጫ ከመሳቱ  የተነሳ የተቃዋሚ Aባላት ነን የሚሉ ወርቃማ ጊዜቸውን 
በIንተርኔት የውይይት መድረኮች Aማካይነት ስድብ በማወናጨፍ ሲያሳልፉ ማየት 
Aንዱ ምሳሌ ነው። ከAንድ ታጋይ ድርጅት የሚጠበቀው ድርጅታዊ ዲስፕሊን ብሎ 
ነገር የለም። ይህ Eንዳይኖር ደግሞ ድሮውንም በAስመሳይና ታጋዮች የረቀቀ 
ቅስቀሳ የትግል መሳሪያ የሆኑትን በዘዴ ሸርሽረዋቸዋል። ምሳሌ ልስጥ፦ 
 
በህቡE የመደራጀትን፤ ታጋዮች የሚስጥር ስም የመጠቀምን፤ በህዋስ የመደራጀትን፤ 
ከብዛት ይልቅ ጥራት ላይ ትኩረት ማደረግን፤ ወዘተ Aስፈላጊነት ወደ ጎን 
ተገፍተዋል። የገዥው ቡድንና የታጋዩ ክፍል ሃይል ባልተመጣጠነበት ሁኔታ 
ታጋዮች በጠላትም ሆነ በህዝብ መሃል ገብተው ድርጅታዊ ስራቸውን ለመስራት 
Eንቅስቃሴቸውን ከገዢው ቡድን የስለላና የAፈና መዋቅሮች መሰወራቸው ግድ 
መሆኑ ተዘንግቷል ። የተወሰኑ የታወቁ የተቃዋሚ መሪዎች ማንነታቸው ቢታወቅም 
ህዝቡ ውስጥ የቀን ተቀን ስራዎችን ሊሰሩ የሚችሉ በተለይም የታች Eርከን 
ታጋዮች ድብቅ መሆናቸው ማለትም በህቡE መታገላቸው Aስፈላጊነት ሆን ተብሎ 
ይሁን በንዝህላልነት Aልታሰበበትም ። Aልፎ ተርፎም Aንዳድ Aላዋቂ ሳሚና 
የትግሉን ሂደትና የወያኔን Aውሬነት ያልተገነዘቡ ህቡEነትን ሲያንቋሽሹ ፤ በህቡE 
መስራትን Eንደፍርሃት ፤ Aልፎም ወንጀል የሚሰሩ ሰዎች የሚጠቀሙበት Aሰራር 
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Aስመስለው ሲያቀርቡት Aይተናል። በዚህም የተነሳ የAገርቤቱ የተቃዋሚዎች 
የሁሉም  Eንቅስቃሴ  ማለት ይቻላል በወያኔ የሚታወቅ Eንዲሆን Aድርጎታል። 
ያም ወያኔ የፈሪ በትሩን በተቃዋሚው ላይ በሰነዘረበት ወቅት Aመች 
Aድርጎለለታል። Eነዚህ የዋሆች የሃያላን መንግስታት የስለላ ድርጅቶች Aሰራርና 
Aመራሮች ከራሳቸው ህዝብ ሳይቀር የተደበቁ መሆናቸውን Eንኳ የሚያውቁ 
Aይመስልም። የIትዮጵያ ጠላቶች የሆኑት ሻቢያዎችና ወያኔዎች በህቡE 
የመታገልን Aላስፈላጊነት ቢሰብኩ ባልገረመ ነበር። Aስገራሚው የAንድነት 
የተቃውሞ ጎራ ከሆኑ ወገኖች  መምጣቱ ነው። የሚስጥር ስም መጠቀምን Eንዲሁ 
Eነዚሁ Aላዋቂ ሳሚዎች በማራከሳቸው በሚስጥር ስም መጠቀምን Eንደፈሪነት 
Eንዲቆጠር በማድረግ ለወያኔ Aመች ጠላት ሆነዋል። ወሳኝ ድርጅታዊ ስራዎችን 
የሚሰሩ ሰዎችን በሚስጥር ስም ከማስቀመጥ ይልቅ Eውነተኛና ሙሉ ስማቸውን 
ግጥግጥ Aድርጎ በመጻፍ የወያኔን ስራ Aቅለውለታል። ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ 
Aሉ የሚባሉ የተቃዋሚ Aባላትን በተለይም የቅንጅት ለዴሞክራሲና ለAንድነት 
ፓሪቲ Aባላትን  ለቅሞ የማሰሩና ትግሉ ላይ ከፍተኛ ምት ማድረሱ ከዚህ የተሳሳተ 
ግንዛቤ የተነሳ ነው። ይህ መጠቀሱ ለማሸማቅ ሳሆን ስህተትን Aርሞ ለማይረው 
ህዝባዊ ትግል የመዘጋጀትን Aስፈላጊነት ለማግዘፍ ነው። 
 
Aሁን ወዳለንበት ስንመለስ ደግሞ የAንድነትና የዴሞክራሲ ሃይሎች ቅድሚያ 
ትኩርት የተቃውሞው ጎራ ስህተት ምንነበር? ይህ ስህተት ወደፊት Eንዳይደገም 
ምን መደረግ Aለበት? ወያኔን Aንኮታኩተን ጥለን  Aንድነቷ የተጠበቀ 
ዴሞክራሲያዊ ስርAትና ዘላቂ ሰላም በIትዮጵያ Eንዴት Eናሰፍናለን? የተቀማው 
የህዝብ ድምጽስ  Eንዴት Eናስመልስ?የተቃውሞው ጎራ ትግሉን Eንዴት ቢያቀናብር 
የተሻለ ድል ያስመዘግባል ወዘተ በሚሉ ወቅታዊና ወሳኝ ጥያቄዎች ላይ ነበር መሆን 
ያለበት። Aሁን Eንደምናየው በሁሉም ዘንድ ባይባልም Eነዚህ ውሳኝ ጥያቄዎች ወደ 
ጎን ተገፍተዋል።  
 
የትግሉ ማEከል Iትዮጵያ መሆኗ ቀርቶ Aሜሪካና Iንቴርኔት ሆኗል። ታጋዩ 
ዘመናዊ የመገናኛ ዘዴዎችንም በብልሃት ትግሉን ለማጎልበት ከመጠቀም ይልቅ 
ለሽኩቻና ለክፍፍል Eየተጠቀሙበት ያሉ ብዙዎች ናቸው። ደግነቱ በAብዛኛው 
Iንተርነት ሆነ ፓልቶክ ያው በAውሮጳ Aሜሪካ የሚኖሩ ወገኖች መድረኮ ብቻ 
መሆናቸው ነው። በራስ መተማመን ጠፍቶ Aሜሪካና Aውሮጳን Aንጋጦ መጠበቅ 
Eንዲሁም ደጅ መጥናት ትልቅ የትግል ስልት ከሆነ ስንብቷል። ባጭሩ መራራውን 
ሃቅ የመጋፈጥና የሚጠይቀውን መስዋEትነት የሚደፍር ጠፍቷል። ከተቃውሞው ጎራ 
ገንዘቡን Eንኳ ትግሉን በሚጠቅም ሁኔታ ላይ የሚያውል Eጅግ Aናሳ ነው ቢባል 
ወደ Eውነቱ የተጠጋ ነው። የተቃዋሚ መሪዎችና ድርጅቶች በAውሮጵላን ተጉዘው 
Aገር Aቋርጠው በመጓዝ  ነጋ ጠባ ስለ ትግሉ ንቃት፤ ማብራሪያና መግለጫ 
የሚሰጡት Eዚያው Aውሮጳና በተለይም Aሜሪካ ላሉትና ለተማሩት ነው። 
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ገንዘባቸውን Eንዲለግሱ ማባበል በማስፈልጉ ካልሆነ በስተቀር ያ ገንዘብ Aፍሪካ 
ውስጥ በAጎራባቸ Aገሮችና Iትዮጵያ ውስጥ ስንት ስራ ባሰራ ነበር።  
 
ትጥቅ ትግል Eንደግፋለን የሚሉ በትጥቅ ትግል ስም የሚነግዱትንና Eውነተኛ 
ታጋዮችን መለየት ያልቻሉ ተስፈኞች ናቸው። Eነዚህኞቹም ወደፊት Eንደሚረዱት 
ሁሉ በስም Eንጅ በግብር ለሌሉ ድርጅቶችና ግንባሮች Eውቅና ከመስጠት ውጭ 
ለትግሉ ይህ ነው የሚባል Eገዛ Eያደረጉ Aለመኖናቸውን ገና Aላወቁም። የነዚህኞቹ 
መሳሳት Aስገራሚነቱ ሌላ ሳይሆን ፊደል የቆጠሩ ሰዎች የሚያደርጉትን Aነስተኛ 
ጥናትና ምርምር ማድረግ ያልቻሉ መሆናቸው ነው። Eውነታውን መጋፈጥና 
ተገቢዎን መስዋEትነት መክፈል ስለሚከብዳቸው ያላቸው Aማራጭ Aፈጮሌዎች 
የሚሉትን ከሩቅ ሆኖ ማድመጥና የሚሉት ማድረግ ብቻ ነው። ይህ ድርጊታቸው 
ግን ነገ Eውነተኛ ታጋዮችን ህዝቡ Eንዳያምን የሚያደርግ ትግሉን ወደ ኋላ 
የሚጎትት መሆኑን Aይገነዘቡም። «ከትግሉ ሜዳ በሳተላት ቴሌፎን ኮማንደሩን 
Aነጋገርን» ሲሉ ትንሽ Aፋቸውን ያዝ Aያደርጋቸውም። Aንዳዶች ደግሞ 
በደመነፍስ በየAቅጣጫው የጦርነት Eሳት ቢለኮስ ደስተኞች ናቸው። ይህ 
በየAቅጣጫው Eንዲለኮስ የሚፍልጉት የጦርነት Eሳት ግን Iትዮጵያን መጥቀም 
መጉዳቱ ላይ Aፋቸውን ሞልተው ማስረዳት የሚችሉ Aይደሉም። የማድረግ 
Aቅማቸውንም Aያውቁም። Eናም ትግሉ ፈር Eንዳይስት ጥንቃቄ Eጅግ ያሻል !!  
 
የቅንጅት ተወካዮች ነን የሚሉም ከቅንጅት ማኒፌስቶ ውጭ የIትዮያን ልAላዊነት 
ከማያውቀውና በሻቢያ ከሚዘወረው Oነግና Oጋዴንን ለመገንጥል ከሚታገለው 
የOጋዴን ነጻ Aውጭ ድርጅት ጋር መሰለፋቸው የAንድነት ትግሉን ከፈተኛ 
ውዥንብር ውስጥ ከከተቱት Aንዱ ነው። የወያኔ ፋሺስታዊነት በጥቅምት የ1998 
ጭፍጨፋ የተከሰተላቸውና ሰላማዊ ትግል ማለት ከዴሞክራሲያዊ መንግስት ጋር 
የሚደረግ ትግል መስሏቸው የነበሩ Iትዮጵያን ማጥፋት Aላማየ ነው ካለውና ጸረ 
Iትዮጵያ ከሆነው ከሻቢያ Eርዳታ ለመሻት ወደ Aስማራ ማማተር የውዥምብሩን 
ጡዘት Aመላክቷል።  
 
ለትግሉ መዳከምና በወያኔ ፋሽስታዊ በትር መሽመድመድ ምክንያቱ ከምርጫው 
ቀደም ባሉት Aመታት ተቃዋሚው የተከተለው የትግል መሆኑን Aበክሮ መንገር 
ደግሞ ለቀጣዩ ትግል ስንቅ ነው። ከግንቦቱ 1997 ዓም ምርጫ በተለይም 
ከጥቅምቱ ጭፍጨፋ በኋላ የተቃውሞ ጎራ ለተከተለውና ላለበት ሁኔታ የድርጅቶችን 
የማደራጀት ብቃት ያሳየ ነው። ያልዘሩትን ማጨድ Eንደማይቻለው ሁሉ የተቃውሞ 
ጎራም Aንጻራዊ ሰላም በነበረበት ወቅት ማድረግ የነበረባቸውን ካለማድረጋቸው 
የሚቀዳ ነው Eቅጩን መንገር ግልጹን ግልጽ ማድረግ Eንጅ ሌላ Aይደለም። 
ከሁሉም በላይ በወያኔ ላይ የነበራቸው Eሳቤም የሚመነጭ ነው። የሚታገሉት 
ከAንድ ከውልደቱ Eስካሁን ላለፉት ሰላሳ Eመታት ሙሉ በሰው ደም Eየታጠበ 
ከመጣ የAረመኔዎች መንጋ ጋር መሆኑን የመዘንጋት ችግር !! ሰላማዊ ትግል 
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በሚለው ላይም የነበራችው ብዥታም ሌላው ትልቅ ችግር ነው። በጣም መሰረታዊ 
የሆኑ የAንድ ታጋይ ድርጅት ሊወስዳቸው የሚገባቸውን ቀላል መሰናዶችዎችና 
ጥንቃቄዎችን ያለማድረግ ስህተቶ ግነው ወጥተዋል። ከላይ የተጠቀሱት በህብE 
የመደራጀት Aስፈላጊነትን፤ ከAባላት ብዛት ይልቅ በጥራት ላይ ማተኮርን፤ Aባላትን 
በስነ ልቦና ወያኔ ሊያደርስ ለሚችለው Aፈና፤ Eመቃና ጭፍጨፋ ምንም Aይነት 
ስነልቦናዊ ቅድመ ዝግጅት Eንዲያደርጉ Aለማዘጋጀት፤ የጽናትን Aስፈላጊነት፤ ታግሎ 
Aታጋይ ተኪዎችን የመተካትን Aስፈላጊነት፤ የድርጅታዊ ዲስፕሊን Aስፈላጊነትን፤ 
Aለማስተማር ሊጠቀሱ ከሚገባቸው ናችው። መስዋት የሚፈልግና ትግሉን የሚቀጥል 
ሺ በሽህ Eያለ ትግሉ የተሽመደመደው በዚህ መሰረታዊ ስህተት ነው ማለት ለቀባሪ 
Aረዱት Aይነት ነው። ወያኔ ዋናዋናዎቹን ሲያስርና መግደል ሲጀምር ከህዝቡ መሃል 
ሆነው ትግሉን የሚያስተባብሩና የሚቀጥሉ በመጥፋታቸው የAብዛኞች በተቃዋሚዎች 
ተስፋ ከመቁርጥ Aልፈው ራዲዮ ማዳማጥ Eንኳ Eስከማቆም የደርሱት ተጠቃሽ 
ናቸው ። በሌላ በኩል ደግሞ ተቃዋሚዎችንና የተቃዋሚ መሪዎችን Aይዟችሁ 
ከጎናችሁ ነን ሲሉ የነበሩ በወያኔ በትር ተሽማቀው ትግል Eርም ያሉትን ስናይ  
ትግሉ ሽርሽር የመሰላቸው ብዙዎችን Eንደነበሩ Eናያለን።  
 
በትግል Aለም መውጣት መውረድ መውደቅ መነሳት ያለ መሆኑን መቀበል ግድ 
ነው። ግን ሆሌ Aንድ Aይነት ስህተትን መስራት Aለመማርን Aመላካች ነውና ካለፉ 
ስህተቶች መማር ውሳኝ ነው። Eታገላለሁ ያለ ሁሉ ስህተት መስራት 
Eንደሚያጋጥመው ሊጠብቀው የሚገባ ጉዳይ ነው። ከበሮ  ሲያዩት ያምር ሲይዙት 
ያደናግር Eንደሚባለው ሁሉ የታጋይ ፈተናን የማያውቅ፤ መራብ መጠማትን፤ 
መታረዝ መበሳቆልን፤ ከሁሉም በላይ በትግሉ ውጣ ውረድ ከራስ ጋር በሚደረግ 
ውስጣዊ ፍልሚያና ግብግብ ራስን Aሸንፎ ጸንቶ ለመታገል ውስጣዊ ሃይል የማፍለቅ 
ችሎታን የማያውቅ በAስመሳዮችና በAወናባጆች መምታታቱ የታወቀ ነው። 
ታጋይነት ከቃለ ነቢብነት ያለፈ መሆኑን ያማያውቅ፤ ትግል ማለት Aንዳፍታ 
በIንተርኔት መስኮት ብቅ ብሎ ይህንም ያንነም መወረፍ ለሚመሰው፤ Aንድ ኮሚቴ 
መርቶ የማያውቅ፤ Aመት ሁለት Aመት ጸንቶ በትግሉ ወላፈን ያልተፈተነ ፤ ፊት 
ለፊት ከጠላት ጋር ከሚደረግ ግብ ግብ በተጓዳኝ በራስ ድርጅት ውስጥ ሆነ ሌሎች 
ተቃዋሚዎች ነን ከሚሉ ሊገጥመው የሚችለውን ፈተና ላልተረዳ፤ላላየና ለማያውቅ 
ትግል ቀላል ነው። Eንዲህ Aይነቱ በሩቅ ሆኖ ሁሉን ችለው ትግሉን የቀጠሉትና ቀን 
ከሌት ደፋ ቀና የሚሉት ላይ Aነጣጥሮ ሲተች፤ በሰላ ሂስ ሲጠርብ ፤« Eኔ ብሆን 
ኖሮ» ሲልና ሲፎክር መስማት የተለመደ ያለና የሚኖር ነው።   
 
በሌላ በኩል ደግሞ ወያኔን መታገል ማለት ትግሬን መታግለ የሚስላቸውና 
የተምታታባቸውም Aሉ። የOነግን Iትዮጵያን Eንደ ቅኝ ገዥ ሃይል የሚያይ 
ወልጋዳና የተሳሳተ Aላማውን መቃወም የOሮሞን ህዝብ በውስጥ ጉዳዩ ላይ 
የመወሰን መብቱን Eንደመቃወም Aድርገው የሚያዩም Eንዲሁ የትግሉ ደንቃራዎች 
ናቸው። 
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Aሁንም ትግሉን ፈር Eንዳይስት/Eንዳይለቅ ሲባል Iትዮጵያ ወደየት Eያመራች 
ነው? በሱማሊያ የሚካሄደው የሻቢያና የወያኔ የውክልና ጦርነት ወደየት 
ያመራናል? የAንድነት ሃይሉ የተቃዋሚ ሚና ምን መሆን Aለበት ? በIትዮጵያ 
Aንድነት የማያማኑ የጎሳ ድርጅቶች በሻቢያ Aሰባሳቢነት Eየተጠናከሩ መምጣት 
የሚኖረው Aንደምታ ምንድነው?ለዴሞክራሲያዊ ስርዓትና ለAንዲት ሉAላዊት 
Iትዮጵያ የሚደረገው ትግል ፈር ስቶ ሌሎች ጠባቦችና ጸረ Iትዮጵያ ሃይሎች 
Eንዳይጠልፉት የተቃዋሚው ሃይል ቅድሚያ ሰጥቶ መንቀሳቀስ የሚገባው በየትኛው 
በኩል ነው? ወዘተ በሚሉ ጥያቄዎች ላይ የጠራ Aቋም ያስፈልጋል። የተቃውሞው 
ሃይል Aሻግሮ የማየት፤ ከጠላት Aንድ Eርምጃ ወደፊት የመቅደም፤ ጠላት 
ባጠመደው ያለመግባት፤ Aገራዊ Aላማን የማስቀደም Aስፈላጊነት፤ ከግርግር 
የመውጣትን፤ ከስሜታዊነት በራቀ መልክ በማያቋርጥ ሂደት ውስጥ የራስን ሃይልና 
የማድረግ Aቅም ከጠላት ሀይል Aንጻር Eየመዘኑ ትግሉን መምራት የAንድ ታጋይ 
ድርጅት Aይነታ መለያዎች ሊሆኑ ይገባል ለማለት ነው።  
 
Iትዮጵያን Eግዜር ይጠብቃት ! 


