ግንቦት 7 የፍትሕ ወይስ የሽብር ንቅናቄ?
ከሃንዛ ታደሰ (በግል)
የግንቦት 7 የነውጥ ቡድን በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ያካሄደውን የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ
መክሸፉን አስከትሎ፣ ጉዳዩ በሃገር ቤትም ሆነ በዳያስፖራው የመነጋገርያ አርእስት ሆኖ መቆየቱ
ግልጽ ነው። ያም ሆኖ፣ የግንቦት 7 ንቅናቄ መስራችና ሊቀ መንበር ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ፣ የግንቦት 7
አባሎች በኢትዮጵያ ውስጥ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ እንዳልፈጸሙ ገልጸው በዚህ ጉዳይ ላይ
የተሳተፉ ሃይሎች ካሉ ግን በእጅጉ እንደሚደግፉዋቸውና እንደሚረዱዋቸው፣ ለዓለም አቀፉ የሚዲያ
አውታር አሳውቋል። በሌላው አነጋገር፣ ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ በኢትዮጵያ መንግስትም ሆነ በሌላ
መንግስት ላይ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ማካሄድ በመርህ ደረጃ እንደሚያምኑበት ማረጋገጫ
ሰጥቷል። በአንጻሩም በማንኛውም መንግስት ላይ መፈንቅለ መንግስት ማካሄድ ሽብርተኝነትን እንጂ
ሰላማዊ ትግል ሊባል አይችልም በሚል ጽንሰ ሃሳባዊ አስተያየት ከብዙ ኢትዮጵያውያን ሲሰነዘር
ቆይቷል። ስለሆነም ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ በኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲን፣ ፍትሕን፣ ዕድገትንና መልካም
አስተዳደርን ሊያበረታቱ የሚችሉ መሪ አይደሉም ምክንያቱም ዶ/ር ብርሃኑና የመሰረቱት ድርጅት
በጦር መሳሪያና በሃይል እርምጃ እንጂ በዲሞክራሲያዊ ትግል ላይ እምነት እንደ ሌላቸው የብዙዎች
ሃሳብና ግምት ነው።
በዓለም የሚታወቀው የሽብርተኛው መሪ ቢን ላደንም አባሎቹን በየሃገሩ እየላከ የሽብር ተግባር
መፈጸሙ እንጂ ሌላ የሰራው ተአምር የለም። ታድያ ዶ/ር ብርሃኑም በኢትዮጵያ ውስጥ መፈንቅለ
መንግስት እንዲካሄድ መምራትና መደገፍ ሼክ ቢን ላደን ከሚፈጽመው ተግባር በምን ይለያል?
መፈንቅለ መንግስት ማካሄድስ የሚያስከትለው ሰበብ ምን ሊሆን እንደሚችል ከወዲሁ ማሰብና
መጠንቀቅ ይኖርብናል። መፈንቅለ መንግስት የሚያካሄደው አካልም ዝንብ ገድሎ አይደለም በትረ
ስልጣኑን የሚረከበው፣ እርምጃው ብዙ ደም መፋሰስ የሚያስከትል ጉዳይ ነው። ባለፈው ምርጫ 97
ላይ የተቀሰቀሰው ብጥብጥም ፖሊሶችን ጨምሮ ከሁለት መቶ በላይ የሚገመቱ ዜጎች ሕይወታቸው
አጥተዋል። ባለፈው ክስተት ከንፈር መምጠጥ ብቻ በቂ አይደለም። እንደ ዜጎች ከአሁን በኋላም
ሊከሰት የሚችለው አደጋም ማጤንና መመርመር ይኖርብናል። እግዚአብሔር አይበለውና (God
forbid) በኢትዮጵያ ውስጥ መፈንቅለ መንግስት ቢካሄድ ስንት ሰው ያልቃል ብላችሁ ትገምታላችሁ?
ኬንያ ውስጥ በምርጫ ዙርያ በተቀሰቀሰው ረብሻስ ስንት ሰው አለቀ? በፈረንጆች 2000 ዓ/ም አሜሪካ
ውስጥ በተካሄደው ምርጫ በአልጎርና በጆርጅ ቡሽ (ታናሹ) በተፈጠረው ንትርክ አንድ ሰውም
አልታሰረም። አልጎር፣ ለዜጎቻቸው ስለሚያስቡና ስለሚቆረቆሩ ጆርጅ ቡሽን ደውለው እንኳን ደስ
ያለህ አሸንፈሃል አሉዋቸው። እንደዚህ ዓይነት ዲሞክራሲያዊና መተሳሰብ ባለበት አገር እየኖርን በገዛ
አገራችንና ህዝባችን ላይ መፈንቅለ መንግስት ማወጅ፣ ለደም መፋሰስና እልቂት ዜጎች ማነሳሳት፣
ምን ያህል ሃላፊነት ቢጎድለን? ምን ያህል ብንደነቁር? ምን ያህል የስልጣን ጥማት ቢኖረን ነው?
ምን ያህል ጠባቦችስ ብንሆን ነው?
በኢ-ዲሞክራሲያዊና ኢ-ፍትሓዊ አኳሃን መንግስትን መለወጥ ማንም ሊደግፈው የሚገባ ጽንሰ-ሃሳብ
መሆን የለበትም ምክንያቱም አደገኛና እልቂትን የሚያስከትል የሽብርተኞች አካሄድ ነው ብቻ
ሳይሆን መንግስት አልባነትም የሚያበረታታ እኩይ ተግባር መበሆኑ ነው።

ዶ/ር ብርሃኑና መሰሎቹ፣ ይህንን አደገኛ አካሄድ ለአገርና ለወገን የሚጎዳ ብቻ ሳይሆን ራስንም
የሚያጠፋ የሽብርተኞች ተግባር መሆኑን ተገንዝበው፣ በመልማትና በማደግ ላይ ያለችውን
አገራችን፣ በመማርና አገሪቷን በማነጽ ላይ ያለውን ዜጋችን ያለ ማቋረጥ ዜግነታዊ ድርሻውን
በሚወጡበት ወቅት፣ የሽብርተኞች ሴራና እኩይ ተግባር እንደማይበግረው በመተማመን፣ በዳያስፖራ
የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ጊዜችሁና ገንዘባችሁ ለሽብርተኞች ማባከን ታቆሙ ዘንድ ጥሪዮን
አቀርባልሁ።
ከዚህም በላይ፣ ደ/ር ብርሃኑና ሌሎችም የተቃውሞ ፖለቲካ ድርጅቶች መሪዎች፣ በሃገር ውስጥ
በብዙ ሃብት የተሠሩና በዶላር የሚከራዩ ቤቶች አሏቸው እየተባለ ሲወራ መቆየቱ የአደባባይ ምስጢር
ነው፣ ይህስ አባባል እውነታ አለውን፣ ወይስ ሓሰት ነው? በዲያስፖራ ካሉት ልበ-ገራገር ሠርቶ አደር
ብር እያሰባሰቡ፣ ለፖለቲካ ፍጆታ ይውላል ብለው ያገኙትን የገንዘብ መዋጮ ለቤት መሥሪያና ለግል
ጥቅም የሚያውሉት ከሆነ፣ እነዚህስ ሰዎች የመንግሥት ስልጣን ቢይዙ፣ በትንሹ ያልታመኑ፣ በሰፊው
የሃገርን ኢኮኖሚ የሚያንቀሳቅስ ባጀት በእጃቸው ሲገባ፣ ምን ያህል የዘረፋ ተግባር ሊያካሄዱ ይሆን?
ይህን በተመለከተም ተጠያቂዎች ናቸው።

ሽብርተኝነት አለም አቀፋዊ ወንጀል ነው
በእያንዳንዷ ቀን የኢትዮጵያችን ህዳሴ እዉን ይሆናል!!
ቸር እንሰንብት!
ኢሜል- hanza.tadesse@yahoo.com

