ሽግር ኢትዮጵያ ብዓይኒ ፈረንሳን ኣሜሪካን

ክኢላ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ፈረንሳዊ ጽሓፊ ሪኖ ሎፎር፡ ንፖለቲካዊ ሽግር ስርዓት
ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ዝጸሓፎ ትንትናዊ ዓንቀጽ ናይ ፓሪስ ጋዜጣ “ሎሞንድ” ኣብ
መጨረሽታ ናይ 2017 “ጉዳይ ብሄራት ኢትዮጵያ ተባራዒ ኮይኑ’ሎ” ኣብ ትሕቲ
ዝብል ኣርእስቲ ዘርጊሓቶ ነይራ። ተሓጋጋዚ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣብ
ጉዳይ ኣፍሪቃ ዝነበረ ሄርማን ኮሄን ብወገኑ ኣብ መጀመርታ ናይ’ዚ ዓመት’ዚ
“ኢትዮጵያ ኣብ ሕማቕ ቃራና መገዲ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ብዛዕባ ሽግር
ኢትዮጵያ ትንተናዊ ጽሑፍ ኣቅሪቡ። ካብዚ ቀጺልና እምበኣር ኣብ ትንታነታት
ፈረንሳዊን ኣሜሪካዊን ሰፊሩ ዘሎ ጽማቚ ነቅርብ።
ቀዳማይ፦ ሪኖ ሎፎር ኣብ’ታ ብ29 ታሕሳስ 2017 ተሓቲማ ዝወጸት ጋዜጣ
“ሎሞንድ” ነዚ ዝስዕብ ጽሒፉ።
1- ኣብ መንጐ ብሄራት ኦሮሞ፡ ሶማል፡ ኣምሓራን ተጋሩን ደማዊ ግጭት
ተፈጺሙ። ቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብወገኑ “ትካል ጸጥታ
ቅዋማዊ ግቡኡ ክፍጽም ኣይከኣለን ኣሎ” ክብል ተኣሚኑ።
2- ሎሚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሃገር ዘመሓድር መንግስቲ ኣሎዶ የለን ኣብ ምባል
በጺሑ ኣሎ።
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3- ፓርላማ’ውን እንተኾነ፡ ነዚ ንሃገር ኣጋጢሙ ዘሎ ሽግር ንምምይያጥ ኣኼባ
ኣካይዱ ኣይፈልጥን እዩ።
4- መለስ ዜናዊ ወተሃደራዊ ስርዓት ካብ ዝወደቀሉ 1991 ጀሚሩ ስልጣን
ንውልቁ ብሒቱዎ እዩ። ኣብ 2012 ብሃንደበት ምስ ሞተ ድማ መንግስታዊ
ትካል ፈሪሱ። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ድማ ኣብ ታኼላ ሽግር
ተሸሚሙ።
5- ደቂ ኦሮሞ ንነብሶም ከም ካልኣይ ደረጃ ዜጋ ኣብ ዝርእይሉ ደረጃ በጺሖም።
ምሁራት ተጋሩ ንሰራዊት፡ ትካላት ጸጥታን ንዝዓበየ ክፋል መንግስታውን
ሓውሲ መንግስታውን ቊጠባዊ ትካላት ተቆጻጺሮም ከምዘለዉ ከኣ ይኸሱ።
መንግስቲ ንኣውፈርቲ ወጻእተኛታት ንምሃብ ብሓባር ካብ መሬቶም
ከምዝሰጎጎ’ዮም ዝጠርዑ። ነቲ መንግስቲ ብሓይሊ ዝደሃኾ ካብ 2015 ጀሚሩ
ዝተኸስተ ዓቢ ህዝባዊ ተቓውሞ ድማ ፈጢሩ። ከም ውጽኢቱ ድማ ኣስታት
1000 ክሞቱ ከለዉ፡ ዓሰርተታት ኣሽሓት ከኣ ተኣሲሮም። ንዓሰርተ ኣዋርሕ
ዝቀጸለ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ድማ ኣብ መላእ ሃገር ተኣዊጁ።

6- ሓደ ካብቶም ምስ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ልፍንታዊ መንስቲ
ዝነበረ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ውድብ ኦሮሞ፡ ከምኡ ድማ እቶም ንሰለስተ
ዕቁዳት መሳርሒ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኮይኖም ዝጸንሑ ሃገራዊ
ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ኣምሓራን ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ደቡብ
ኢትዮጵያን ድማ ንመጀመርታ ግዜ ብናጻ መሪሕነቶም መሪጾም። ነቲ ህዝቢ
ኣንጻር መንግስቲ ዘበገሶ ነቐፌታታት ድማ ደጊፎም። እዚ ድማ ቅድሚኡ
ተራእዩ ዘይፈልጥ ዓቢ ህዝባዊ ደገፍ ከምዝረኽቡ ገይሩዎም። ሃገራዊ
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ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ኣምሓራ ከኣ ካብ ናይ “ትግራይ ዕብለላ” ሓራ
ብምዃን ምስ ውድብ ኦሮሞ ተደጋጊፉ። ከም ዝፍለጥ ኦሮሞን ኣምሓራን ካብ
ህዝቢ ኢትዮጵያ እቶም ዝበዝሑ እዮም።
7- ማእከላይ ሽማግለ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ድማ ኣብ’ቲ ን35 መዓልታት
ዝቀጸለ ናይ መጨረሽታ ኣኼባኡ ፡ ሽግር ኢትዮጵያ ካብ’ቲ ዝተኸተሎ ፖሊሲ
ዝመንጨወ ምዃኑ ተረዲኡ ንምፍታሑ ኣብ ክንዲ ዝፍትን፡ ኣብ ገለ ውልቀ
ሰባት’ዩ ኣስኪሙዎ። ከም ውጽኢቱ ከኣ ርኡይ ለውጢ ከይገበረ ኣብ ጸጥታዊ
ፍታሓት ተጓዪዩ። ከምቲ ንሳቶም ዝብልዎ ኤርትራን ምስሪን ዘንቀሳቅስዎም
“ናይ ኣምሓራ ትምክሕታውያን” ጉጅለታትን ባእታታት “ኦሮሞን” ክኸሱ
ተራእዮም።
8- 100 ሚልዮን፡ ካብኡ ሓደ ርብዒ ኣብ ናይ ኣህጉራዊ ናይ መግቢ ረድኤት
ዝምርኮስ ህዝቢ ዘለዋ ኢትዮጵያ ከይትትኮስ ተስግእ ዘላ ሃገር እያ። እዚ
ተርእዮ’ዚ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ዞባና ድማ ብሓፈሻ እንተ ኣጋጢሙ
ምስቲ ናይ ሶማል ሲናርዮ ብምንጽጻር ከም “ምዝንጋዕ” ዝቁጸር’ዩ ክብል
ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዝነበረ መለስ ዜናዊ ከም ዝገለጾ ከኣ ጽሓፊ ሪኖ
ሎፎር ይሕብር።
ካልኣይ፦ ሄርማን ኮሄን ብ2 ጥሪ 2018 ዝጸሓፎ

1- ዓንቀጽ 39 ናይ’ቲ ኣብ 1994 ዝጸደቐ ቅዋም ኢትዮጵያ፡ ብክለሳ ሓሳባዊ
መዳይ፡ “ነፍሲ ወከፍ ብሄርን ህዝብን ኣብ ኢትዮጵያ ብዘይ ቅድመ ኩነት ወይ
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234-

5-

6-

ቀይዲ መሰል ርእሰ ውሳነ ክሳብ ምንጻል” ክጥቀም ከም ዝኽእል ይሕብር።
እንተኾነ ግን ብተግባር ንኩሉ ፖለቲካዊ፡ ቊጠባውን ጸጥታውን ትካላት
ብምእኩል ዝቆጻጸሮ ወይ ዝዕብልሎ ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ህዝብታት
ኢትዮጵያ እዩ።
ነዚ ንኢትዮጵያ ዝቆጻጸር ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ህዝብታት ኢትዮጵያ
ከኣ ህዝባዊ ወይነ ሓርነት ትግራይ’ዩ ዝቆጻጸሮ።
ኣብ መጨረሽታ 2017 ግን ዕብለላ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ክልሕልሕ
ጀሚሩ።
ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ውድብ ኦሮሞን ሃገራዊ ደሞክራስያዊ
ምንቅስቓስ ኣምሓራን ድማ ንመምርሒታት ናይ’ቶም ስልጣን ኣዲስ ኣበባ
ብሒቶም ዘለዉ ውሑዳት ተጋሩ ይቅበልዎ የለዉን።
እቲ ኣብ ክልላት ኦሮሞን ሶማልን ዘጋጠመን 750 ሽሕ ዜጋታት ኢትዮጵያ
ዝተመዛበልሉን ጎነጽ ብድሕሪት ኮይኑ ዘንቀሳቕሶ መሪሕነት ህዝባዊ ወያነ
ሓርነት ትግራይ ከም ዝኾነ ዝሕብር ብዙሕ ምልክታት ኣሎ። እዚ ከኣ ነቶም
ካብ ተማእዛዝነት ማእከላይ መንግስቲ ዝወጹ ክልላት ንምቅጻዕ ተባሂሉ ዝተማህዘ
እዩ።
ጠንቂ ሽግር ኢትዮጵያ ኣብ ርእሲ’ቲ ካልእ ረቛሒታት እዚ ዝስዕብ ክግለጽ
ይከኣል።
6-1- ስልጣንን ጸጋታትን ኢትዮጵያ ብህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ
ብምብሓቱ።
6-2- ኣብ ስልጣን ዘሎ ስርዓት ንዓሌታዊ ኣቓውማ ኣብ ክንዲ ንሓድነት
ንምፍልላይ ስለዝመዝመዞን እዩ።
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